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முதல் அத்தியபாயம்
பூகைம்பம்
லபபாதிகய மகலெச்சபாரலில் ஜவளபாண்குடி
எனலறபாரு அழகைபான கிரபாமம் இருக்கிறத.
அதற்கைருஜகை, ஒரு சறிய நதி ஓடுகிறத. நபானகு
திகசகைகளயும் ஜநபாக்கினபால், நீலெ மகலெச்
சகைரங்கைளும் குனறுகைளும் ஜதபானறும்.
ஊலரங்கும் ஜதபாப்புக்கைள. எனஜவ, கைபாகலெயில்
எழுந்தபால் மபாகலெவகர எப்ஜபபாதம்
ரமணீயமபான பட்சகைளின ஒலிகைள ஜகைட்டுக்
லகைபாண்டிருக்கும்.
இந்த ஊரில் மற்ற வீதிகைளினறும் ஒதக்கைமபாகை,
ஜமற்றிகசயில், நதிக்கைருஜகை ஓர அக்ரஹபாரம்
அதபாவத பிரபாமணர வீதி, இருந்தத. அந்த
அக்ரஹபாரத்தில் குழந்கதகைலளல்லெபாம்
எப்ஜபபாதம் பட்சகைளின நபாதங்கைளுக்கிகடைஜய
வளரந்தத பற்றிஜயபா, ஜவறு எந்தக்
கைபாரணத்தபாஜலெபா, மகைவும் இனிய
குரலுகடையனவபாயிருந்தன. அக்குழந்கதகைளவிஜசஷமபாகைப் லபண் குழந்கதகைள-

ஜபசும்ஜபபாத சபாதபாரணமபாகை நம்கமப் ஜபபாலெஜவ,
மனுஷத் தமழ் பபாகஷஜய ஜபசுலமனினும்,
அந்த பபாகஷகயக் குயில்கைள ஜபபாலெவும் கிளிகைள
ஜபபாலெவும் நபாகைணவபாய்ப் புட்கைள ஜபபாலெவும்
அற்புதமபான குரலில் ஜபசன.
அந்த அக்ரஹபாரத்தின ஜமஜலெபாரத்திஜலெ
கிழக்ககைப் பபாரத்த ஒரு கிருஷ்ணன ஜகைபாயில்
இருந்தத. ஜகைபாயிலுக்லகைதிஜர புல் ஏரபாளமபாகை
வளரந்த கிடைக்கும். அங்கு பசுக்கைளும் ஒரு சலெ
கைழுகதகைளும் ஜமய்ந்த லகைபாண்டிருக்கும்.
அல்லெத, சலெ பசுக்கைள கிருஷ்ணன
சந்நிதிக்லகைதிஜர படுத்தக்லகைபாண்டு சுவபாமகய
ஜநபாக்கி ஜேபம் பண்ணிக் லகைபாண்டிருப்பத ஜபபால்
அகசஜபபாட்டுக் லகைபாண்டிருக்கும். அவற்றினமீத
கைபாக்ககைகைள வந்த உண்ணிகைகளக் லகைபாத்தி
இனபுறுத்தம். சலெ சமயங்கைளில்
கைண்ஜணபாரத்கதக் லகைபாத்தவத ஜபபால்
விகளயபாடி மபாட்டுக்குப் லபபாழுத ஜபபாகைச்
லசய்தலகைபாண்டிருக்கும். இகதலயல்லெபாம் மரக்
கிகளகைளின மீதளள பட்சகைள பபாரத்த
வியப்புகர கூறிக்லகைபாண்டிருக்கும்.
அனபுக்கும் அகமதிக்கும் சபாந்திக்கும்
அழகுக்கும் இலெக்கியமபாகைத் திகைழ்ந்தத

அவ்ஜவளபாண்குடியூர அக்ரஹபாரம். அங்கு,
லபண்மக்கைள எல்லெபாரும் மகைபாசுந்தரிகைள.
ஆண்மக்கைள மகைவும் நல்லெ குணமுகடைஜயபார,
ஆனபால் லபரும்பபாலும் பரம ஏகழகைள. பூரவீகை
லசபாத்த, நிலெம், ஜதபாட்டைம் முதலியனஎல்ஜலெபாருக்கும் சறித சறிதண்டு. ஆனபால்,
அதிலிருந்த வரும் வரும்படி லவறுஜம
ஜபபாஜேனத்தக்குக் கூடைக் கைபாணபாத. இதில்
ஜவஷ்டிகைள, புடைகவகைள, ரவிக்ககைகைள,
பபாவபாகடைகைள, குடுமக் கைலியபாணம், பூணூல்
கைலியபாணம், விவபாகைங்கைள, ருத ஸ்நபானங்கைள,
ருதசபாந்திகைள, சமந்தங்கைள, பலெ பலெ
பண்டிககைகைள, உற்சவங்கைள, விழபாக்கைள எனபன
ஓயபாமல் நிகைழுமபாதலெபால், அவ்வூர
கிருஹஸ்தரகைள, ஜமனஜமலும் தம் நிலெ
முதலியன சுருங்கைவும் வறுகம ஜமனஜமலும்
வளரவும், ஏக்கைம் பிடித்த வபாழ்ந்த வந்தனர.
ஆனபால், வயத முதிரந்ஜதபாரிகடைஜய இத்தகன
ஏக்கைமும் மனக்குகறவும் குடிலகைபாண்டிருந்தன
எனற லசய்தி அவ்வூரக் குழந்கதகைளுக்குத்
லதரியபாத; பட்சகைளுக்குந் லதரியபாத,
ஜகைபாயிலலெதிஜர எப்ஜபபாதம் லசழுகமயபாகை
வளரந்த புற்றகரகைளில் ஜமய்ந்த லகைபாண்டிருந்த
பசுக்கைளுக்கும், கைழுகதகைளுக்கும் லதரியபாத.
இகவ எப்ஜபபாதம் மகிழ்ச்சயிலும்,

ஆரவபாரத்திலும், பபாட்டிலும், ஆனந்தக்
கைளியிலும் மூழ்கிக் கிடைந்தன.
இந்த அக்ரஹபாரத்தில் மற்லறல்லெபா
பிரபாமணரகைகளக் கைபாட்டிலும் அதிகை ஏகழயபான
மகைபாலிங்ககையர எனபவர ஒருவர இருந்தபார.
அவருகடைய குடும்பம் மகைப் லபரித. வீடு மகைச்
சறித. அவருகடைய கிழத் தபாய் தந்கதயர
இருவர; விதகவயபான தங்ககை ஒருத்தி; சுமபார
முப்பத வயதளள மகனவி ஒருத்தி; அவளுக்கு
ஐந்த லபண் குழந்கதகைள. ஆறபாவத பிரசவம்
லநருங்கிய சமயம்.
இத்தகன ஜபருக்கும் ஆகைபாரம் ஜவண்டுஜம?
மகைபாலிங்ககையருக்கு பூரவ லசபாத்தக் கிகடையபாத.
இளகமயும், ஊக்கைமும், எப்படிஜயனும் பணம்
சம்பபாதிக்கைலெபாலமனற நம்பிக்ககையும் அவகர
விட்டுப் பிரிந்த லநடுங்கைபாலெமபாய் விட்டைத.
அவருக்கு சுமபார நபாற்பத வயதக்கு
ஜமலெபாகைவில்கலெ. அதற்குளஜள குழந்கதகைளின
லதபாககை வலியபாலும், மகனவியின வபாய்
வலியபாலும், தபாய் தந்கதயரின ஜநபாய்
வலியபாலும், விதகவத் தங்ககையின இளகம
வலியபாலும் மகைபாலிங்ககையர மனத்தயர லபருகித்
தகலெமயிலரல்லெபாம் அனனத் தூவிஜபபால்

நகரத்தக் கூனிக்குறுகி மகைவும் லமலிந்த,
கைனனங்கைள ஒட்டிக் கைண்கைள குழி வீழ்ந்த முகைம்
சுருங்கித் திகர லகைபாண்டு, இளகமயிஜலெ
பபாரபாட்டிய சங்கைபார ரஸமகுதியபால் ஜமகைஜநபாய்
லகைபாண்டு, முகைத்திலும் முதகிலும் ஜதபாட்கைளிலும்
பரந்த ஜமகைப்பகடைகைளுகடையவரபாய்
விளங்கினபார.
இப்படியிருக்ககையில் ஒரு மபாரகைழி
மபாதத்திரவில், வபானம் கமஜபபால்
இருண்டிருந்தத. நட்சத்திரங்கைலளகவயும்
கைண்ணுக்குப் புலெப்படைவில்கலெ.
கிரபாமத்தபாலரல்லெபாரும் தத்தம் வீடுகைளுக்குளஜள
பதங்கிக் கிடைந்தபாரகைள. லவளிஜய
லபருமகழயும் சூகறக் கைபாற்றும் மகைவும்
உக்ரமபாகை வீசத் லதபாடைங்கின. இரண்டு
கைணத்தக்கு ஒரு முகற, உலெகைம் தகைரந்த விடைச்
லசய்வன ஜபபானற இடிஜயபாகசகைள
லசவிப்பட்டைன. மரங்கைள ஒடிந்த விழும் ஒலி
ஜகைட்டைத. ஜதபாப்புகைலளல்லெபாம் சூகறஜபபாகும்
ஒலி பிறந்தத. பக்கைத்தக் குனறுகைள
ஒனறுக்லகைபானறு ஜமபாதிச் சதறுவன ஜபபானற
ஓகச ஜதபானறிற்று.
அக்ரஹபாரத்தில் தத்தம் வீடுகைளுக்குளஜள

பதங்கியிருந்த ஜேனங்கைள இனறுடைன உலெகைம்
முடிந்த ஜபபாய்விட்டைத எனறு தம் மனதில்
நிச்சயப்படுத்திக்லகைபாண்டைபாரகைள.
குழந்கதகைலளல்லெபாம் பயமகுதியபால் ஜகைபா ஜகைபா
எனறு அலெறின. மபாதரகைள புலெம்பினர.
ஆண்மக்கைள விம்மனர. சூகறக்கைபாற்றின ஆரப்பு
மகுதிப்பட்டைத.
இப்படியிருக்ககையில் பூகைம்பம் லதபாடைங்கிற்று.
அந்த அக்ரஹபாரத்திலுளள வீடுகைலளல்லெபாம்
பகழய வீடுகைள. அத்தகன வீடுகைளும் சதறிப்
ஜபபாயின. அத்தகன ஜேனங்கைளும் மடிந்த
ஜபபாயினர.
மகைபாலிங்ககையர வீட்டு வபாயிற் புறத்திலிருந்த
குச்சலலெபானறு மபாத்திரம் விழவில்கலெ. வீட்டு
ஜரழியில் கூடியிருந்த கிழவர, கிழவி,
மகைபாலிங்ககையர, அவருகடைய ஐந்த லபண்
குழந்கதகைள - எல்லெபாரமீதம் வீடு விழுந்த,
அவரகைளத்தகன ஜபரும் பிணங்கைளபாகைக்
கிடைந்தனர. வபாயிற் குச்சலில் பிரசவ
ஜவதகனயிலிருந்த மகைபாலிங்கைகயருகடைய
மகனவியும் அவளுக்குத் தகணயபாகை
அவருகடைய விதகவத் தங்ககையுமருந்தனர.

இரவு சுமபார ஏழு மணிக்குத் லதபாடைங்கிய
சூகறக்கைபாற்றும், மகழயும், கைபாகலெ நபானகு மணி
சுமபாருக்கு, பூகைம்பத்தடைன முடிவுலபற்றன.
அகரமணி ஜநரத்தக்லகைல்லெபாம் உலெகைம் அகமதி
லபற்று விட்டைத. மறுநபாள லபபாழுத விடிந்தத.
விதகவத் தங்ககை-அவள லபயர விசபாலெபாட்சலவளிஜய வந்த பபாரத்தபாள.
எல்லெபா வீடுகைளும் விழுந்திருந்தன. எங்கும்
மனிதருடைல்கைளும், மருகை பட்சகைளின
உடைம்புகைளும் பிஜரதங்கைளபாகை விழுந்த கிடைந்தன.
முழுக்கைபாட்சயும் அவள பபாரக்கை ஜநரமல்கலெ.
கைபாற்றினபாலும் மகழயினபாலும் ஜமபாதண்டு
வீதியில் வந்த கிடைந்த பிஜரதங்கைகள மபாத்திரஜம
அவள கைண்டைபாள. இடிந்த வீடுகைளுக்குளஜள
லசத்தக் கிடைக்கும் ஜேனங்கைகள அவள
கைபாணவில்கலெ. எனினும், தன வீட்டில்
எல்லெபாரும் லசத்தத அவளுக்குத்
லதரியுமபாதலெபால், மற்ற வீடுகைளிலும் அப்படிஜய
நடைந்திருக்கை ஜவண்டுலமனறும் அதலகைபாண்ஜடை
லதருவில் ஆட்கைகளக் கைபாணவில்கலெலயனறும்
அவள ஊகித்தக் லகைபாண்டைபாள. அப்லபபாழுத
மீண்டும் அவளுகடைய மனதில், லசனற
பயங்கைரமபான இரவில் நிகைழ்ந்த பயங்கைரமபான
லசய்திகைள நிகனப்புறலெபாயின. பூகைம்பம்

ஜதபானறினவுடைஜன மகைபாலிங்ககையருகடைய
தந்கதயபாகிய கிழவர, ''ஐகயஜயபா, பூம
ஆடுகிறஜத! நபாலமல்லெபாரும் வபாயிற்புறத்திலுளள
குச்சலுக்குப் ஜபபாய் விடுஜவபாம். அததபான
இவ்வீட்டில் சற்ஜற உறுதியபான இடைம். எனகன
அங்ஜகை லகைபாண்டு விடுங்கைள'' எனறு அலெறினபார.
அந்தச் சத்தம் மபாத்திரம் விசபாலெபாட்சயின
லசவியிற்பட்டைத. அப்புறம் நடைந்த
ஜபச்லசபானறும் அவள லசவியிற் படைவில்கலெ.
வபாயிற் குச்சலுக்குள லவளித் திண்கண
வழியபாகைத்தபான புகைலெபாம்.
வீட்டுக்குளளிருந்தபடிஜய அங்குவர
வழியில்கலெ. எனிலும், ஒரு சபாளரப் லபபாந்த
வழியபாகை அந்தக் கிழவருகடைய ஜபஜரபாலெம்
மபாத்திரம் புயற் கைபாற்லறபாலிகயயும் மஞ்ச
அவளுகடைய லசவியிற்பட்டைத.
ஆனபால், 'அங்ஙனம் அவரகைள குச்சலுக்குள
வருவத மபாத்திரம் சபாத்தியமல்கலெ' லயனபகத
அவள உடைஜன ஊகித்தக் லகைபாண்டைபாள.
ஏலனனில், உளஜளயிருந்தவரகைள வீட்டு
வபாயிற்கைதகவத் திறந்தனஜறபா, திண்கணயிஜலெறி
அதன வழியபாகைக் குச்சலுக்குள வரஜவண்டும்?
வபாயிற்கைதகவத் திறந்த மபாத்திரத்திஜலெ சப்த
ஜமகைங்கைளும், ஊழிக்கைபாற்றும் வீட்டுக்குள புகுந்த

விடுமனஜறபா? ஆதலெபால், அவரகைள லவளிஜயற
வில்கலெலயனறு நிகனத்தக் லகைபாண்டைபாள.
ஓரிரண்டு கைணங்கைளில் திடீலரனறு உள
வீடை¦ல்லெபாம் இடிந்த விழுந்த ஒலியும்,
அங்கிருந்ஜதபார எல்லெபாம் கூடியலெறிய
ஜபலரபாலியும், அவள லசவியிற்பட்டைன.
எல்ஜலெபாரும் லசத்தபாரகைள எனறு நிச்சயித்தக்
லகைபாண்டைபாள. தபானிருந்த குச்சலும் விழுலமனறு
அவள மகைவும் எதிரபபாரத்தபாள. அத
விழவில்கலெ. அதற்குளஜள பூகைம்பம் நினறு
ஜபபாய்விட்டைத. சறித ஜநரத்தக்லகைல்லெபாம்
புயற்கைபாற்றும் மகழயும் அடைங்கிப் ஜபபாயின.
இச்லசய்திகைகளலயல்லெபாம் எண்ணமட்டுக்
லகைபாண்டு விசபாலெபாட்ச தனகனச் சூழ இடிந்த
கிடைக்கும் வீடுகைகளயும் ஒடிந்த கிடைக்கும்
மரங்கைகளயும் பபாரத்த நிற்ககையிஜலெ,
குச்சலுக்குளளிருந்த ''குவபா!குவபா!'' எனற சத்தம்
வந்தத. உளஜள ஜபபாய்ப் பபாரத்தபாள. அண்ணன
மகனவியபாகிய ஜகைபாமதிக்கு ஒரு லபண் குழந்கத
பிறந்த கிடைந்தத. விசபாலெபாட்ச அதற்கு ஜவண்டிய
சகிச்கசகைலளல்லெபாம் லசய்த
லகைபாண்டிருக்ககையில், ஜகைபாமதிக்கு
மரணபாவஸ்கத ஜநரந்தவிட்டைத. அவள
சபாகும்ஜபபாத:-''விசபாலெபாட்ச!விசபாலெபாட்ச! நபான

இரண்டு நிமஷங்கைளுக்கு ஜமல் உயிருடைனிருக்கை
மபாட்ஜடைன. என பிரபாணன ஜபபாகு முனனர
உனனிடைம் சலெ வபாரத்கதகைள லசபால்லிவிட்டுப்
ஜபபாகிஜறன. அகத உன பிரபாணன உளளவகர
மறந்த ஜபபாகைபாஜத! முதலெபாவத, நீ விவபாகைம்
லசய்த லகைபாள. விதவபா விவபாகைம் லசய்யத்தக்கைத.
ஆண்கைளும் லபண்கைளும் ஒருங்ஜகை யமனுக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபாரகைள. ஆதலெபால்,
ஆண்கைளுக்குப் லபண்கைள அடிகமகைளபாய்,
ஆண்கைளுக்குப் லபண்கைள அஞ்ச
ஜீவனுளளவகர வருந்தி வருந்தி
மடியஜவண்டிய அவசயமல்கலெ. ஆதலெபால், நீ
ஆண் மக்கைள எழுதி கவத்திருக்கும்
நீசத்தனமபான சுயநலெ சபாஸ்திரத்கதக் கிழித்தக்
கைரியடுப்பிஜலெ ஜபபாட்டுவிட்டு, கதரியத்தடைன
லசனகனப் பட்டைணத்தக்குப் ஜபபாய் அங்கு
ககைம்லபண் விவபாதத்தக்கு உதவி லசய்யும்
சகபயபாகரக் கைண்டுபிடித்த, அவரகைள மூலெமபாகை,
நல்லெ மபாப்பிளகளகயத் ஜதடி வபாழ்க்ககைப்படு.
இரண்டைபாவத, நீயுளளவகர என குழந்கதகயக்
கைபாப்பபாற்று. அதற்கு சந்திரிககை எனறு லபயர
கவ'' எனறபாள.
விசபாலெபாட்ச 'சரி' எனறபாள. ஜகைபாமதியின உயிர

பரஜலெபாகைஞ் லசனறு விட்டைத.
----

இரண்டைபாம் அத்தியபாயம்
விசபாலெபாட்சக்கு
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர
லசய்த உதவி
லசனற அத்தியபாயத்தில் கூறிய லசய்திகைள
நிகைழ்ந்த சரியபான மூனறு வருஷங்கைளபாயின. 1904ஆம் வருஷத்தின இறுதி நகடைலபற்றத.
அப்லபபாழுத லசனகனப் பட்டைணத்தில்
'சுஜதசமத்திரன' பத்திரபாதிபரபாகிய
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர சலெ தினங்கைளுக்கைப்பபால்
பம்பபாயில் நகடைலபறப் ஜபபாகிற 'கைபாங்கிரஸ்'
எனற பபாரத ஜேன சகபக்லகைபாரு பிரதிநிதியபாகைச்
லசல்லெ ஜவண்டுலமனற கைருத்தடைன
யபாத்திகரக்கு ஜவண்டிய உடுப்புகைள
தினபண்டைங்கைள முதலியன தயபார லசய்த

லகைபாண்டிருந்தபார. அக்கைபாலெத்தில்
திருவல்லிக்ஜகைணி வீரரபாகைவ முதலித் லதருவில்
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர மகைபா கீரத்தி லபற்று
விளங்கினபார. அவருக்குக் லகைபாடிய
ஜரபாகைலமபானறினபால் உடைம்லபல்லெபாம்
முகைலமல்லெபாம் சகதந்த முளசரங்குகைள
புறப்பட்டிருந்தன. இருந்தபாலும் நிகைரற்ற மஜனபா
கதரியத்தடைன அவர ஜதசப் லபபாதக்
கைபாரியங்கைகள நடைத்தி வந்தபார. ஜமற்கூறிய 1904
டிசம்பர மபாதத்திகடைஜய ஒரு நபாள கைபாகலெயில்
அவர தம் வீட்டு ஜமகடையின ஜமல் தம்முகடைய
விஸ்தபாரமபான புத்தகைசபாகலெயினருஜகை ஒரு சபாய்
நபாற்கைபாலியின மீத சபாய்ந்த லகைபாண்டு பத்திரிககை
வபாசத்தக் லகைபாண்டிருந்தபார.
அவர முனஜன ஒரு சுமங்கைலிப் லபண்அவருகடைய இகளய மகைள ஒரு பிரமபாண்டைமபான
ஊறுகைபாய்ப் பரணிகயக் லகைபாண்டு கவத்தபாள.
''இதில் எனனம்மபா, கவத்திருக்கிறபாய்?'' எனறு
அய்யர ஜகைட்டைபார.

''லநய்யிஜலெ லபபாரித்த எலுமச்சங்கைபாய் ஊறுகைபாய்;
நல்லெ கைபாரம் ஜபபாட்டைத'' எனறு மகைள
லசபானனபாள.
''இகதலயல்லெபாம் எப்படிச் சுமந்த லகைபாண்டு
ஜபபாகைப் ஜபபாகிஜறபாம்? அந்த ஜவகலெக்கைபாரஜனபா
லபரிய குருட்டு முண்டைம்'' எனறு அய்யர
முணுமுணுத்தபார.
இதற்குள, ஜமகடைகயவிட்டுக் கீஜழ இறங்கிச்
லசனற மகைள திரும்பி வந்த, ''அப்பபா, வபாயிலிஜலெ
ஒரு பிரபாமண விதகவ ஒரு சறு குழந்கதயுடைன
வந்த நிற்கிறபாள. ஏஜதபா அவசரகைபாரிய
நிமத்தமபாகை உம்கம உடைஜன பபாரக்கை
ஜவண்டுலமனறு லசபால்லுகிறபாள'' எனறபாள.
''அவளுக்கு எத்தகன வயதிருக்கும்?'' எனறு
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர ஜகைட்டைபார.
''இருபத வயதிருக்கைலெபாலமனறு ஜதபானறுகிறத''
எனறு மகைள லசபானனபாள.

''சரி, ஒரு நபாற்கைபாலிகயக் லகைபாணரந்த என எதிஜர
ஜபபாடு. அந்தப் லபண்கண வரச்லசபால்'' எனறு
அய்யர லசபானனபார.
மகைள அங்ஙனஜம ஒரு நபாற்கைபாலி
எடுத்தக்லகைபாண்டு வந்த அவலரதிஜர
ஜபபாட்டைபாள. அப்பபால் கீஜழ லசனறபாள. சலெ
கைணங்கைளுக்குளஜள, நம்முகடைய விசபாலெபாட்ச
குழந்கத சந்திரிககையுடைன அந்த ஜமகடைக்கு
வந்த ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யருக்லகைதிஜர
ஜபபாட்டிருந்த நபாற்கைபாலியின ஜமல்
உட்கைபாரந்தபாள.
எந்த விசபாலெபாட்ச? லசனற அத்தியபாத்தில்
பூகைம்பத்திஜலெ தப்பிப் பிகழத்த விசபாலெபாட்ச.
அங்ஙனஜம பூகைம்பத்தில் பிகழத்த சந்திரிககை
எனற குழந்கதயுடைன வந்த ஜீ. சுப்பிரமணிய
அய்யர முடியகசப்பபால் உணரத்திய
குறிப்பினபடி, அவலரதிஜர ஆசனத்தில்
அமரந்தபாள.

''எந்த ஊரம்மபா?'' எனறு அய்யர ஜகைட்டைபார.
''லபபாதிகய மகலெச்சபாரலில் குற்றபாலெத்தக்கைருஜகை
ஜவளபாண்குடி எனற கிரபாமம்'' எனறு விசபாலெபாட்ச
லசபானனபாள.
''ஓஜஹபாஜஹபா! மூனறு வருஷங்கைளுக்கு முனபு
ஏறக்குகறய இஜத மபாசத்தில் கிரபாமத்தில்,
சூத்திரத் லதருக்கைலளல்லெபாம் தப்பிப் பிகழக்கை
அக்ரஹபாரம் மபாத்திரம் பூகைம்பத்தில் அழிந்த
ஜபபானதபாகைக் ஜகைளவிப்பட்ஜடைன. அஜத
ஜவளபாண்குடிதபானபா?'' எனறு அய்யர ஜகைட்டைபார.
விசபாலெபாட்ச ''ஆம்'' எனறபாள.
''நீ மகைவும் லயயௌவனமுகடையவளபாகைவும்
அழகுகடையவளபாகைவும் இருக்கிறபாஜய! உனக்கு
இந்தக் ககைம்லபண் நிகலெகம ஜநரந்த எத்தகன
கைபாலெமபாயிற்று?'' எனறு அய்யர ஜகைட்டைபார.
''பதிகனந்த வருஷங்கைளபாயின'' எனறு

விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
''உனக்கு இப்ஜபபாத எத்தகன வயத?'' எனறு
அய்யர ஜகைட்டைபார.
''இருபத்கதந்த'' எனறு விசபாலெபாட்ச
லசபானனபாள.
''பத்த வயதில் கைனனிப் பருவத்தில் விதகவயபாய்
விட்டைபாயபா?'' எனறு அய்யர ஜகைட்டைபார.
''ஆம்'' எனறு விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
அகதக் ஜகைட்டைவுடைஜன தமத லசபாந்த மகைளருத்தி
இளம் பிரபாயத்திஜலெ விதகவயபானதம், பிறகு
தபாம் அவளுக்கு பம்பபாயிஜலெ லசனறு
லதனனபாட்டு கவதிகை பிரபாமணலரபாருவருக்கு
விவபாகைம் லசய்த லகைபாடுத்தம், அம் மகைள தன
கைணவனுடைன நீடு சுகித்த வபாழும் பபாக்கியம்
லபறபாமல் மகை விகரவிஜலெ மடிந்ததம்,
தம்முகடைய தரம பத்தினி உயிர தறந்ததம்-

ஆகிய இச்லசய்திகைலளல்லெபாம் ஜீ.சுப்பிரமணிய
அய்யரின ஞபாபகைத்தக்கு வர, அப்ஜபபாத,
சங்கைத்தக்கும் இடிக்கும் அஞ்சபாத அவருகடைய
வீர லநஞ்சம் இளகி, அவர பச்கசக் குழந்கத
ஜபபால் விம்ம விம்ம அழத் தகலெப்பட்டைபார. சலெ
கைணங்கைளுக்குளஜள தம்கமத் தபாம்
ஜதற்றிக்லகைபாண்டு, ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர
விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி, ''நீ இங்ஜகை வந்ததின
ஜநபாக்கைம் யபாத?'' எனறு ஜகைட்டைபார.
''எனகனத் தக்கை கைணவலனபாருவனுக்கு
வபாழ்க்ககைப்படுத்திக் லகைபாடுக்கை ஜவண்டும். என
ககையில் ஒரு லகைபாழும்புக் கைபாசுகூடைக் கிகடையபாத.
ஆதலெபால், என கைணவன
பணமுகடையவனில்லெபாவிட்டைபாலும் நல்லெ
படிப்பும், மபாதந்ஜதபாறும் லகைபாஞ்சம் லபபாருள
சம்பபாதிக்கும் திறமும் உகடையவனபாகை இருக்கை
ஜவண்டும். இந்தக் குழந்கதயும் எனஜனபாடுதபான
இருக்கும்'' எனறபாள.
''இந்த குழந்கத ஏத?'' எனறு ஜீ.சுப்பிரமணிய

அய்யர ஜகைட்டைபார.
''இத என தகமயனபாரின குழந்கத.
ஜவளபாண்குடி அக்ரஹபாரம் முழுகமயும்
பூகைம்பத்தில் அழிந்தஜபபாத, நபானும்
இக்குழந்கதயின தபாயும் மபாத்திரம் மகழக்கும்
கைபாற்றுக்கும் பூகைம்பத்தக்கும் இகரயபாகைபாமல்
உயிர தப்பிஜனபாம். பூகைம்பமும் புயற் கைபாற்றும்
லபருமகழயும் அடைங்கிச் சறித
ஜநரத்தக்கைப்பபால் இக்குழந்கத பிறந்தத. இகதப்
லபறும் கைடைகம தீரந்தவுடைன தபாயும் பரஜலெபாகைம்
ஜபபாய் விட்டைபாள. சபாகும் ஜபபாத இதன கைபாவகலெ
என மீத சுமத்திக் கைட்டைகளயிட்டைபாள'' எனறு
விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
''இந்த மூனறு வருஷங்கைளபாகை நீ ஆகைபாரத்தக்கு
எனன லசய்கிறபாய்?'' எனறு ஜீ. சுப்பிரமணிய
அய்யர ஜகைட்டைபார.
''லசம்புப் பிச்கச; உவபாதபானலமடுத்த வயிறு
வளரத்த இந்தக் குழந்கதகயயும் கைபாப்பபாற்றிக்
லகைபாண்டு வருகிஜறன'' எனறபாள.

ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர உடைஜன தம்முகடைய
ககைப்லபட்டிகயத் திறந்த நூறு ரூபபாய் ஜநபாட்டு
ஒனகற எடுத்த விசபாலெபாட்ச ககையில்
லகைபாடுத்தபார. விசபாலெபாட்ச ககையில் லகைபாடுத்தபார.
விசபாலெபாட்ச அதகன எழுந்த நினறு வபாங்கி,
இரண்டு கைண்கைளிலும் ஒற்றிக்லகைபாண்டு, தன
புடைகவத் தகலெப்பில் முடித்த இடுப்பிஜலெ
லசபாருகிக் லகைபாண்டைபாள.
''சரி, அம்மபா, நீ ஜபபாய் வபா'' எனறு
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர லசபானனபார. அப்ஜபபாத
விசபாலெபாட்ச லசபால்லுகிறபாள:- ''ஐயபா நபான
தங்கைகளப் பிதபா ஸ்தபானமபாகை பபாவித்தத்
தங்கைளிடைம் பணம் வபாங்கை உடைம்பட்ஜடைன.
எனினும், நபான இங்கு வந்தத தங்கைளிடைம் பணம்
வபாங்கிக் லகைபாண்டு ஜபபாவதற்கைனறு எனபகதத்
தபாங்கைள மறக்கைக்கூடைபாத; கைணவகன ஜவண்டி
உங்கைளிடைம் வந்ஜதன'' எனறபாள.
அத ஜகைட்டு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர:-''அந்தக்
கைபாரியம் எனனபால் லசய்த லகைபாடுக்கை முடியபாத''

எனறபார.
''தங்கைகளத் தவிர எனக்கு ஜவறு புகைலுமல்கலெ''
எனறு விசபாலெபாட்ச வற்புறுத்தினபாள.
''எனனபால் சபாத்தியமல்கலெஜய! நபான எனன
லசய்ஜவன?'' எனறபார அய்யர.
''நீங்கைள தயவு கவத்தபால் சபாத்தியப்படும்'' எனறு
விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
''உனனிடைம் நல்லலெண்ணமல்லெபாமலெபா, நீ
ஜகைட்கைபாமஜலெ உனக்கு நூறு ரூபபா லகைபாடுத்ஜதன?''
எனறு ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யர ஜகைட்டைபார.
''அவ்வளவு தயவு ஜபபாதபாத. இனனும் அதிகை
தயவு லசலுத்த ஜவண்டும்'' எனறு விசபாலெபாட்ச
மனறபாடினபாள.
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர தகலெகயச் லசபாரிந்தபார.
சலெகைணங்கைளுக்கைப்பபால் விசபாலெபாட்சகய

ஜநபாக்கிச் லசபால்லுகிறபார:''ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தில் எனனுகடைய சஜநகிதர
ஒருவர இருக்கிறபார. அவருகடைய லபயர
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு, அவர விதகவகைளுக்கு
விவபாகைம் லசய்த கவப்பதில் மகைவும்
சரத்கதயுடைன உகழத்த வருகிறபார. உன வசம்
ஒரு கைடிதம் எழுதிக் லகைபாடுக்கிஜறன. அகத
அவரிடைத்தில் லகைபாண்டு லகைபாடு. அவர உனக்கு
ஜவண்டிய லசயௌகைரியம் லசய்த லகைபாடுப்பபார''
எனறபார.
''சரி'' எனறபாள விசபாலெபாட்ச.
உடைஜன, ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர தம்முகடைய
ஜமகஜேயின ஜமல் கவத்திருந்த மணிகயக்
குலுக்கினபார. கீஜழயிருந்த அவருகடைய மகைள
வந்த, ''எனன ஜவண்டுமப்பபா?'' எனறு
ஜகைட்டைபாள.
''அந்த ஜவகலெக்கைபாரப் பயல் இனனும்
வரவில்கலெஜயபா?'' எனறு ஜீ. சுப்பிரமணிய

அய்யர உறுமனபார.
''அவன பட்டைணத்தக்கைனஜறபா ஜபபாயிருக்கிறபான,
ஸ்மத் ஷபாப்பிஜலெ ஜபபாய் மருந்த வபாங்கிக்
லகைபாண்டு வர? இனி அவன பனனிரண்டு
மணிக்கு ஜமஜலெதபான வருவபான. உமக்லகைனன
ஜவண்டும்?'' எனறபாள.
''எனனுகடைய ஜமகஜே ஜமஜலெ, ஜபனபா கமக்கூடு
கவத்திருக்கிஜறன. ஜமகஜே திறந்ததபான
இருக்கிறத. அதற்குளஜள வலெப்பக்கைத்த
அகறயில் கைடிதலமழுதந் தபாளும் உகறகைளும்
கிடைக்கினறன. ஒரு தபாளும் ஒரு உகறயும்
லகைபாண்டு வபா. கமயத்தம் தபாகளயும் எடுத்த
வபா'' எனறு ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யர லசபானனபார.
அவர ஜவண்டிய சபாமபானகைகளலயல்லெபாம் மகைள
லகைபாண்டு வந்த லகைபாடுத்தபாள. ஜீ.சுப்பிரமணிய
அய்யர ஒரு கைடிதலமழுதி உகறக்குளஜள
ஜபபாட்டு, அகத மகைளிடைம் லகைபாடுத்த ''உகறகய
சரியபாகை ஒட்டிக் லகைபாண்டு வபா'' எனறபார. அவள

அகத ஒட்டிக் லகைபாண்டு வந்த லகைபாடுத்தபாள.
லகைபாடுத்தவிட்டு, மகைள மறுபடி ஜபனபாகவயும்,
கமக்கூட்கடையும் கமயத்தம் தபாகளயும்
லகைபாண்டு ஜமகஜேயில் கவத்தவிட்டுக் கீஜழ
லசனறுவிட்டைபாள. ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர
கைடிதத்கதக் ககையில் கவத்தக் லகைபாண்ஜடை
விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி, ''உனக்குத் லதலுங்கு
லதரியுமபா?'' எனறு ஜகைட்டைபார. ''லதரியும்''
எனறபாள விசபாலெபாட்ச. ''எங்ஜகை படித்தபாய்?'' எனறு
அய்யர ஜகைட்டைபார.
''எங்கைளூரில் நபானிருந்த வீட்டுக்குப் பக்கைத்த
வீட்டில் லதலுங்குப் பிரபாமணலரபாருவர
இருந்தபார. நபான சறு குழந்கதப் பிரபாய
முதலெபாகைஜவ அந்தக் குடும்பத்தபாருடைன மகைவும்
லநருக்கைமபாகை பழகிக் லகைபாண்டு வந்தபடியபால்
எனக்குத் லதலுங்கு பபாகஷ லதலுங்கைரகைகளப்
ஜபபாலெஜவ ஜபச வரும்'' எனறபாள.
''சரி, உனக்குக் கூடிய சக்கிரத்தில் நல்லெ
மணமகைனுடைன விவபாகைம் நகடைலபறும். நீங்கைள

தம்பதிகைளிருவரும் லநடுங்கைபாலெம் இனபுற்று
வபாழக் கைடைவீர'' எனறு லசபால்லி, அய்யர
அவளிடைம் கைபாகிதத்கதக் லகைபாடுத்தபார. அவள
அக்கைடித்கத வபாங்கி கைண்ணிஜலெ
ஒற்றிக்லகைபாண்டு மடியில் கவத்தக் கைட்டிக்
லகைபாண்டைபாள. பிறகு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யகர
ஜநபாக்கி சபாஷ்டைபாங்கைமபாகை நமஸ்கைபாரம்
பண்ணிவிட்டு, அவரிடைம் விகடை லபற்றுக்
லகைபாண்டு, குழந்கதகய அகழத்தக் லகைபாண்டு
லசனறனள. அக்குழந்கதயும் ஜீ. சுப்பிரமணிய
அய்யகர ஜநபாக்கிப் புனனககை லசய்த லகைபாண்ஜடை
ஜபபாயிற்று.
----

மூனறபாம் அத்தியபாயம்
விசபாலெபாட்சயின ஏமபாற்றம்
ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தில் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு
வீட்கடைத் ஜதடிப் ஜபபாய் விசபாலெபாட்ச
விசபாரித்தபாள. அவர அங்கில்கலெலயனறும்,
அவள வந்த நபாளுக்கு முதல் நபாளதபான
புறப்பட்டுச் லசனகனப் பட்டைணத்தக்குப்
ஜபபானபாலரனறும் லதரியவந்தத. லசனகன
எழும்பூரில் பண்டித வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஒரு
தனி வீட்டில் தம் மகனவியுடைன வந்த
தங்கியிருந்தபார.
விசபாலெபாட்ச லசனகனப்பட்டைணத்தக்கு வந்த,
மறுநபாட் கைபாகலெயில் எழும்பூரில் அவர இருந்த
வீட்டிற்குப் ஜபபானபாள. உளஜள அவர மபாத்திரம்
நபாற்கைபாலி ஜமகஜே ஜபபாட்டு உட்கைபாரந்த லகைபாண்டு
ஏஜதபா நூலலெழுதிக் லகைபாண்டிருந்தபார.

விசபாலெபாட்ச அவகர நமஸ்கைபாரம் பண்ணினபாள.
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யரிடைமருந்த தபான
வபாங்கிக்லகைபாண்டு வந்த கைடிதத்கதக்
லகைபாடுத்தபாள. வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தன
எதிஜரயிருந்த நபாற்கைபாலியின மீத விசபாலெபாட்சகய
உட்கைபாரச் லசபானனபார. அவள தன மடியில்
சந்திரிககைகய கவத்தக் லகைபாண்டு
அந்நபாற்கைபாலியின மீத உட்கைபாரந்தபாள.
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு அவள லகைபாணரந்த கைடிதம்
முழுகதயும் வபாசத்தப் பபாரத்தவிட்டு, அவகள
ஜநபாக்கி, ''இனகறக்லகைனன கிழகம?'' எனறு
தமழில் ஜகைட்டைபார. அவள 'புதவபாரமு' எனறு
லதலுங்கில் மறுலமபாழி லசபானனபாள.
''மீரு லதலுகு வச்சுனபா?'' எனறு வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''அவுனு சபாலெ பபாகை வச்சுனு'' எனறபாள விசபாலெட்ச.
இங்கு நமத கைகத வபாசப்ஜபபாரிஜலெ பலெருக்குத்
லதலுங்கு பபாகஷ லதரிந்திருக்கை

வழியில்கலெயபாதலெபால், அவ்விருவருக்குள
லதலுங்கில் நகடைலபற்ற சம்பபாஷகணகய நபான
தமழில் லமபாழிலபயரத்தத் தருகிஜறன.
''உனக்குத் தபாய் தந்கதயர இருக்கிறபாரகைளபா?''
எனறு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''இல்கலெ'' எனறபாள விசபாலெபாட்ச.
''அண்ணன, தம்பி, அக்கைபாள, தங்ககை-?''
''எனக்கு யபாருஜம இல்கலெ. அதபாவத,
எனனுகடைய விவகைபாரங்கைளிஜலெ கைவனம்
லசலுத்தி எனகனக் கைபாப்பபாற்றக்கூடிய பந்தக்கைள
யபாருமல்கலெ. அப்படிஜய சலெர
இருந்தஜபபாதிலும், நபான இப்ஜபபாத விவபாகைம்
லசய்தலகைபாளளப் ஜபபாவதினினறும் அவரகைள
எனகன ஜேபாதிக்குப் புறம்பபாகைக் கைருதி
விடுவபாரகைள'' எனறு விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
''உனக்கு எனலனனன பபாகஷகைள லதரியும்?''

எனறு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''எனக்குத் தமழ் லதரியும். லதலுங்கு லதரியும்.
இரண்டு பபாகஷகைளும் நனறபாகை எழுதவும்
வபாசக்கைவும் ஜபசவுந் லதரியும்'' எனறு
விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
''இங்கிலீஷ் லதரியுமபா?' எனறு பந்தலு
ஜகைட்டைபார.
''லதரியபாத'' எனறபாள விசபாலெபாட்ச.
''லகைபாஞ்சங் கூடை?'' எனறு ஜகைட்டைபார.
''லகைபாஞ்சங்கூடைத் லதரியபாத'' எனறபாள.
''சங்கீதம் லதரியுமபா?'' எனறு பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''எனக்கு நல்லெ லதபாண்கடை. என பபாட்கடை
மகைவும் நல்லெ பபாட்லடைனறு என சுற்றத்தபார
லசபால்வபாரகைள'' எனறு விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.

''வீகண, பிடில், ஹபாரஜமபானியம்-ஏஜதனும்
வபாத்தியம் வபாசப்பபாயபா?'' எனறு பந்தலு
ஜகைட்டைபார.
''ஒரு வபாத்தியமும் நபான பழகைவில்கலெ'' எனறபாள
விசபாலெபாட்ச.
''தபாளந் தவறபாமல் பபாடுவபாயபா?'' எனறு பந்தலு
ஜகைட்டைபார.
''தபாளம் லகைபாஞ்சங்கூடைத் தவறமபாட்ஜடைன'' எனறு
விசபாலெபாட்ச லசபானனபாள.
''எங்ஜகை? ஏஜதனும் ஒரு பபாட்டுப் பபாடிக்கைபாட்டு,
பபாரப்ஜபபாம்'' எனறு பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அந்த சமயத்தில் சகமயலெகறக்குள ஏஜதபா
ஜவகலெ லசய்த லகைபாண்டிருந்தவளபாகிய
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின கிழமகனவி
உளஜளயிருந்த இவரகைள ஜபசக் லகைபாண்டிருந்த
கூடைத்தக்கு வந்த ஒரு நபாற்கைபாலியின மீத

உட்கைபாரந்தபாள. அவகளக் கைண்டைவுடைன,
விசபாலெபாட்ச எழுந்த நமஸ்கைபாரம் பண்ணினபாள.
அவள ஆசரவபாதங் கூறி வீற்றிருக்கை விகடை
லகைபாடுத்த விசபாலெபாட்சயின மடியிலிருந்த
குழந்கதகய வபாங்கித் தன மடியில் கவத்தக்
லகைபாண்டைபாள.
குழந்கத வீறிட்டு அழத் லதபாடைங்கிற்று.
''எனனிடைம் லகைபாடு, நபான அழபாதபடி கவத்தக்
லகைபாளளுகிஜறன'' எனறு பந்தலு லசபானனபார.
அவள அக்குழந்கதகயத் தன கைணவனிடைம்
லகைபாடுத்தபாள. அவர மடிக்குப் ஜபபானவுடைஜன
குழந்கதயபாகிய சந்திரிககை அழுககைகய
நிறுத்தியத மட்டுமனறி வபாகயத் திறந்த
புனனககை லசய்யத் லதபாடைங்கினபாள.
''கிழவருக்கு ஜவலறபானறுந் லதரியபாவிட்டைபாலும்,
குழந்கதகைகள அழபாதபடி கவத்தக்
லகைபாளவதில் மகைவும் சமரத்தர'' எனறபாள கிழவி.

''ஆமபாம்! எனக்லகைனன லதரியும்? படிப்புத்
லதரியுமபா, இழவபா? நீ தபான சகைலெகைலெபா பண்டிகத''
எனறு லசபால்லி வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு
முறுவலித்தபார.
அப்பபால், வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தமக்கு
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர எழுதிய கைடிதத்தில்
கைண்டைபடி விசபாலெபாட்சயின
விருத்தபாந்தங்கைகளலயல்லெபாம் விரித்தக்
கூறினபார.
அவருகடைய மகனவி இகதக் ஜகைட்டு:- ''லசனற
வபாரம் தங்கைகளப் பபாரக்கும் லபபாருட்டுத்
தஞ்சபாவூர டிப்டி கைலலெக்டைர ஒரு அய்யங்கைபார
வந்திருந்தபாரனஜறபா? அவர தமக்கு ஒரு
விதகவப் லபண் பபாரத்த விவபாகைம் லசய்த
கவக்கைஜவண்டுலமனறு தங்கைகள
ஜவண்டினபாரனஜறபா? அவருக்கு இந்தப்
லபண்கணக் லகைபாடுக்கைலெபாம். இவளுகடைய
முதல் புருஷன இவள ருத ஆவதற்கு
முனஜனயிறந்தபானபா? பிந்தி இறந்தபானபா?'' எனறு

வினவினபாள.
அப்ஜபபாத வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு:- ''அந்த
விஷயம் உனக்குச் லசபால்லெத் தவறிவிட்ஜடைனபா?
இஜதபா லசபால்லுகிஜறன ஜகைள. இவளுக்குப்
பத்தபாம் வயதிஜலெ அந்தப் புருஷன இறந்த
ஜபபானபான. அவன இறந்த ஜபபாய் இப்ஜபபாத
பதிகனந்த வருஷங்கைளபாயின'' எனறபார.
''சரி, அப்படியபானபால் அந்த டிப்டி கைலலெக்டைர
யபாஜதபார ஆட்ஜசபமனறி இவகள மணம் புரிந்த
லகைபாளவபார. முதற் புருஷனுடைன
கூடியனுபவிக்கைபாமல் கைனனிப் பருவத்திஜலெ
தபாலியறுத்த லபண் தமக்கு ஜவண்டுலமனறு
அவர லசபானனபாரனஜறபா?'' எனறு கிழவி
ஜகைட்டைபாள.
''ஆம், இவளதபான அவர விரும்பிய
லெட்சணங்கைலளல்லெபாம் லபபாருந்தியவளபாகை
இருக்கிறபாள. இவகள அவர அவசயம் மணம்
புரிந்தலகைபாளள விரும்புவபார. நீ லசபால்லுமுனஜப,

நபான இந்தக் கைடிதத்கத வபாசத்தப் பபாரத்த
மபாத்திரத்தில், டிப்டி கைலலெக்டைர
ஜகைபாபலெபாய்யங்கைபாகர நிகனத்ஜதன. ஆனபால்
'இந்தப் லபண் அவகர மணம் புரிந்த லகைபாளள
உடைனபடுவபாஜளபா' எனபததபான சந்ஜதகைம்''
எனறு பந்தலு லசபானனபார.
இகதக் ஜகைட்டைவுடைஜன கிழவி:- ''ஏன?
அவரிடைத்தில் எனன குற்றங் கைண்டீர? எலுமச்சம்
பழம் ஜபபாஜலெ நிறம்; ரபாஜேபபாரகவ; பருத்த
புஜேங்கைள; அகைனற மபாரபு; ஒரு மயிர கூடை
நகரயில்கலெ; நல்லெ வபாலிபப் பருவம் டிப்டி
கைலலெக்டைர உத்திஜயபாகைம் பண்ணுகிறபார. எத்தகன
ஜகைபாடி தவம் பண்ணிஜயபா, அவளுக்கு
அப்படிப்பட்டை புருஷன கிகடைக்கை ஜவண்டும்''
எனறபாள.
அப்ஜபபாத வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு:- ''அந்த
ஜகைபாபலெபாய்யங்கைபார நீ லசபானன
லெட்சணங்கைலளல்லெபாம் உகடையவலரனபத
லமய்ஜய. ஆனபால் சபாரபாயம் குடிக்கிறபார. மபாமச

ஜபபாஜேனம் பண்ணுகிறபார. கைட்குடியர
ஜவலறனன நல்லெ லெட்சணங்கைளுமுகடையவரபாகை
இருப்பினும் அவற்கற விகரவில் இழந்த
விடுவபாரகைள. அவரகைளுகடைய லசல்வமும்
பதவியும் விகரவில் அழிந்த ஜபபாய் விடும்''
எனறபார.
இத ஜகைட்டு விசபாலெபாட்ச:- ''சரி. அவர எனகன
விவபாகைம் லசய்த லகைபாளளும்படி ஏற்பபாடு
லசய்யுங்கைள. அவருகடைய லகைட்டை
குணங்கைகளலயல்லெபாம் நபான மபாற்றி
விடுகிஜறன'' எனறபாள.
''குடி வழக்கைத்கத மபாற்ற பிரம ஜதவனபாஜலெகூடை
முடியபாத'' எனறு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு
லசபானனபார.
அதற்கு விசபாலெபாட்ச:- ''எனனபால் முடியும்.
சபாவித்திரி தன கைணவகன யமனுலெகைத்திலிருந்த
மீட்டுக் லகைபாண்டு வரவில்கலெயபா?
லபண்கைளுகடைய அனபுக்கு சபாத்தியப்படைபாத

யபாலதபானறுமல்கலெ. நபான அவருகடைய மபாமச
ஜபபாஜேன வழக்கைத்கத உடைஜன நிறுத்தி
விடுஜவன. மத வழக்கைத்கத ஓரிரண்டு
வருஷங்கைளில் நிறுத்தி கவப்ஜபன. மற்ற
லெட்சணங்கைலளல்லெபாம் அவரிடைம் நல்லெனவபாகை
இருப்பதபால் இவ்விரண்டு குற்றங்கைளிருப்பத
லபரிதில்கலெ. நபான அவகர மணம் புரிந்த
லகைபாளள முற்றிலும் சம்மதப்படுகிஜறன''
எனறபாள.
இத ஜகைட்டு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு:- ''சரி.
பபாட்டுப் பபாடைத் லதரியும் எனறபாஜய? ஏஜதனும்
கீரத்தனம் பபாடு, ஜகைட்ஜபபாம்'' எனறபார.
''சுருதிக்குத் தம்பூர இருக்கிறஜதபா?'' எனறு
விசபாலெபாட்ச ஜகைட்டைபாள.
''ஹபாரஜமபானியம் இருக்கிறத'' எனறு லசபால்லி
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின மகனவி உளஜள
ஜபபாய் ஒரு ஜநரத்தியபான சறிய அழகிய
'ஜமபாஹின' லபட்டிகய எடுத்தக் லகைபாண்டு வந்த

விசபாலெபாட்சயிடைம் லகைபாடுத்தபாள.
லபட்டிகய மடிமீத கவத்த விசபாலெபாட்ச
முதற்கைட்கடை சுருதி கவத்தக்லகைபாண்டு மகைவும்
சனனமபான அற்புதமபான குரலில் தியபாகைய்யர
லசய்த ''மபாருபல்கு லகைபானனபா ஜலெமரபா''
(மறுலமபாழி லசபால்லெபாதிருப்பலதனனடைபா?) எனற
லதலுங்குக் கீரத்தகனகயப் பபாடினபாள. கைபால்
விரல்கைளினபால் தபாளம் ஜபபாட்டைபாள.
அப்ஜபபாத அந்த வீட்டு வபாசலில் ஒரு ஜமபாட்டைபார
வண்டி நினற சத்தம் ஜகைட்டைத. ஜசவகைலனபாருவன
ஒரு சட்கடைக் லகைபாண்டு வந்த வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலுவிடைம் லகைபாடுத்தபான. அகதப்
பபாரத்தவுடைஜன வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு எழுந்த
தன ககையிலிருந்த குழந்கத சந்திரிககைகய
விசபாலெபாட்சயிடைம் நீட்டினபார. அவள
கீரத்தனத்தில் பலெ சங்கைதிகைளுடைன அனுபல்லெவி
பபாடி முடித்த மறுபடி ''மபாரு பல்கை'' எனற
பல்லெவிலயடுக்குந் தறுவபாயிலிருந்தபாள.

வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு குழந்கதகய
நீட்டினவுடைஜன, விசபாலெபாட்ச தன ககையிலிருந்த
ஹபாரஜமபானியப் லபட்டிகயக் கீஜழ
கவத்தவிட்டு எழுந்த நினறு குழந்கதகயக்
ககையில் வபாங்கிக் லகைபாண்டைபாள.
''எனன விஜசஷம்? யபார வந்திருக்கிறபாரகைள?
எனற பந்தலுகவ ஜநபாக்கி அவருகடைய மகனவி
ஜகைட்டைபாள.
''ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாஜர வந்த விட்டைபார. பழம்
நழுவிப் பபாலில் விழுந்தத'' எனறு லசபால்லி
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஜமல் ஜவஷ்டிகய
எடுத்தப் ஜபபாரத்தக் லகைபாண்டு, மடைமடைலவனறு
லவளிஜய லசனறபார.
இவர லவளிஜய ஜபபானவுடைன, கிழவி
விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி, ''அவரகைளிருவரும்
வந்தபால் தமக்குளஜள
ஜபசக்லகைபாண்டிருப்பபாரகைள. நபாம்
சகமயகறக்குப் ஜபபாய்விடுஜவபாம். இனறு

பகைலில் ஜகைபாபலெபாய்யங்கைபார இங்ஜகைஜய
ஜபபாஜேனம் பண்ணுவபார. அவர பந்தலுகவப்
பபாரக்கை வந்தபால், ஒரு ஜவகள ஆகைபாரமபாவத
இங்கு லசய்யபாமல் ஜபபாவத வழக்கைமல்கலெ.
ஜமலும் இப்ஜபபாத அவருக்கு ரஜேபாக்கைபாலெம்.
ஆதலெபால் நபாம் விருந்தக்கு அகழத்தபால் மறுத்தச்
லசபால்லெ ஜவண்டிய ஜஹத இரபாத. நீயும்
இங்ஜகைஜய இரு. நபாகளக்குப் ஜபபாகைலெபாம்.
பந்தலுவுக்கும் எனக்கும் மபாத்திரலமனறு ஒரு
ரஸம், அனனம், சட்னி, அப்பளம்
பண்ணிகவக்கைக் கைருதியிருந்ஜதன. இப்ஜபபாத
விருந்த வந்த விட்டைத. ஜநற்று
வபாங்கிக்லகைபாண்டு வந்த லவங்கையபாமும்
புடைலெங்கைபாயும் நிகறய மஞ்சக் கிடைக்கினறன.
லவங்கைபாய சபாம்பபார, ஜதங்கைபாய் சட்னி, கமசூர
ரசம், புடைலெங்கைபாய் லபபாடித்தூவல் , வகடை,
பபாயசம் இவ்வளவும் ஜபபாதம். அப்பளத்கத
நிகறயப் லபபாரித்த கவப்ஜபபாம்.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குப் லபபாரித்த அப்பளத்தில்
ஜமபாகைம் அதிகைம். சரி. நீ கைபாகலெயிஜலெ ஸ்நபானம்
பண்ணிவிட்டு தபான வந்திருக்கிறபாய்.

குழந்கதகய ஜவகலெக்கைபாரியிடைம் லகைபாடுத்தபால்
விகளயபாட்டுக் கைபாட்டிக் லகைபாண்டிருப்பபாள. நீ
ககைகைபால் அலெம்பிவிட்டு எனனுடைன
சகமயலுக்கு வபா'' எனறபாள.
விசபாலெபாட்ச ''அப்படிஜய சரி'' எனறபாள. மபாதர
இருவரும் சகமயலெகறக்குளஜள புகுந்தனர.
ஜவகலெக்கைபாரியும் குழந்கத சந்திரிககையும்
அவ்வீட்டுக் லகைபால்கலெயிலிருந்த விஸ்தபாரமபான
பூஞ்ஜசபாகலெயில் மர நிழலில் வீற்றிருந்த
பட்சகைளின விகளயபாட்டுக்கைகளயும்
அற்புதமபான பபாட்டுகைகளயும் ரசத்தக்
லகைபாண்டிருந்தனர.
குழந்கத சந்திரிககைக்கு வயத இப்ஜபபாத மூனறு
தபானபாயிற்று. எனினும், அத சறிஜதனும்
லகைபாச்கசச் லசபாற்கைளும் மழகலெச் லசபாற்கைளும்
இல்லெபாமல் அழுத்தந்திருத்தமபாகை வபாரத்கத
லசபால்லும். அந்தக் குழந்கதயின குரல் சறிய
தங்கைப் புல்லெபாங்குழலின ஓகசகயப் ஜபபானறத.
குழந்கதயின அழஜகைபா வரணிக்குந் தரமனறு.

லதய்விகை ரூபம்; வனப்பின இலெக்கியம்.
ஜசபாகலெப் பறகவகைலளல்லெபாம் இக்குழந்கதயின
அழககைக் கைண்டு மயங்கிக் கைளிலகைபாண்டு இதன
தகலெகயச் சுற்றிச் சுற்றி வட்டைமடைலெபாயின.
பலெவிதக் குருவிகைளும், குயில்கைளும், கிளிகைளும்,
நபாகைணவபாய்கைளும் தங்கைளுக்குத் லதரிந்த
நபாதங்கைளில் மகைவும் அழகிய நபாதங்கைகளப்
லபபாறுக்கிலயடுத்த, இக்குழந்கதயின முனஜன
வந்த நினலறபாலித்தன. வபானரங்கைள தமக்குத்
லதரிந்த பபாய்ச்சல்கைளிலும் நபாட்டியங்கைளிலும்
மகைவும் வியக்கைத்தக்கைனவற்கற
இக்குழந்கதகைளுக்குக் கைபாண்பித்தன.
புனனககை லசய்த மலெரச் சறு வபாகயச் சந்திரிககை
மூடைஜவயில்கலெ. வபானமும், சூரியனும், ஒளியும்,
ஜமகைங்கைளும், மரங்கைளும், லசடிகைளும்,
லகைபாடிகைளும், மலெரகைளும், சுந்தரப் பட்சகைளும்
கூடிக் கைபாகலெ ஜநரத்தில் விகளவித்த அற்புதக்
கைபாட்சயிலும், பறகவகைளின ஒலிகைளிலும்
சந்திரிககை லசபாக்கிப் ஜபபாய்விட்டைபாள.

ஒரு சமயம் அவள தனகன மறந்த எழுந்த
வபானத்கத ஜநபாக்கி நினறு இரண்டு ககைகைகளயும்
லகைபாட்டிக்லகைபாண்டு கூத்தபாடுவபாள. ஒரு சமயம்
பட்சகைளின ஒலிகைகள அனுசரித்தத் தபானும்
கூவுவபாள.
இங்ஙனமருக்ககையில், ஜவகலெக்கைபாரி
குழந்கதகய ஜநபாக்கி:- ''நீ ஒரு பபாட்டுப்பபாடு''
எனறபாள. ''அத்கத கைற்றுக் லகைபாடுத்த 'நந்தலெபால்'
பபாட்டுப் பபாடைலெபாமபா?'' எனறு சந்திரிககை
ஜகைட்டைபாள.
''அந்த அம்மபா உனக்குத் தபாயில்கலெயபா?
அத்கதயபா?'' எனறு ஜவகலெக்கைபாரி ஜகைட்டைபாள.
அதற்குச் சந்திரிககை:- ''என தந்கதயும், தபாயும்
நபான பிறந்தனகறக்ஜகை லசத்தப்
ஜபபாய்விட்டைபாரகைள. இந்த சங்கைதி எனக்கு அத்கத
லசபானனபாள. நடுரபாத்திரி ஜவகளயபாம், பூம
நடுங்கிற்றபாம், ஜபய்க் கைபாற்றடித்ததபாம். ஜசபாகன
மகழ லபய்ததபாம். எங்கைள ஊர முழுதம், எல்லெபா

வீடுகைளும் இடிந்த விழுந்த, அத்தகன
ஜேனங்கைளும் லசத்தப் ஜபபாய்விட்டைபாரகைளபாம்.
எங்கைள வீடும் இடிந்த அப்பபா, தபாத்தபா, பபாட்டி,
எனனுகடைய அக்கைபாமபார ஐந்த குழந்கதகைள
ஆகிய எல்லெபாரும் லசத்தப் ஜபபாய்விட்டைபாரகைள.
அம்மபாவும் அத்கதயுமருந்த குச்சல் மபாத்திரம்
இடிந்த விழவில்கலெ. அம்மபா வயிற்றுக்குளஜள
நபான இருந்ஜதன. அப்பபால் நபான அந்த
இரபாத்திரியிஜலெஜய பிறந்ஜதன. நபான
பிறந்தவுடைஜன அம்மபா லசத்தப் ஜபபானபாள.
இதலவல்லெபாம் அத்கத எனக்குச் லசபானனபாள.
அத முதல் எனக்குப் பசுவின பபாலும் சபாதமும்
லகைபாடுத்த, அத்கததபான கைபாப்பபாற்றிக் லகைபாண்டு
வருகிறபாள'' எனறு தன குழந்கதப் பபாகஷயில்
கைபால்மணி ஜநரத்தில் லசபால்லி முடித்தத. ஆனபால்
உகடைந்த லசபாற்கைளும், நிறுத்தி, நிறுத்தி,
ஜயபாசத்த, ஜயபாசத்த, லமல்லெ லமல்லெப்
ஜபசுவதம் இருந்தனஜவயல்லெபாத, லபபாருள
விளங்கைபாததம் உருச் சகதந்ததமபாகிய குதகலெச்
லசபால் ஒனறுகூடைக் கிகடையபாத.

இங்ஙனம் அந்த அழகிய குழந்கத
ஜபசக்லகைபாண்டு வருககையில் அதன விழிகைளிலும்
இதழ்கைளிலும் லபபாறி வீசலயழுந்த அனபுச்
சுடைகரயும் அறிவுச் சுடைகரயும் பணிப்லபண்
மகைவும் உற்று ஜநபாக்கி கைவனித்தக் லகைபாண்டு
வந்தபாள. அவள அதன அழகில் மயங்கிப் ஜபபாய்
அதகன எடுத்த மபாரபபாரத் தழுவிக் லகைபாண்டு
முகைத்ஜதபாடு முகைலமபாற்றி முத்தமட்டைபாள.
அந்த சமயம் கைபாகலெ பதிலனபாரு மணியிருக்கும்.
சுகைமபான கைபாற்று வீசக்லகைபாண்டிருந்தத. அந்தப்
பணிப்லபண் அவகள முத்தமடும் லசய்ககைகய
இருவர பபாரத்தக் லகைபாண்டு நினறனர.
அவ்விருவரில் ஒருவர அவள மீத கைபாதல்
லகைபாண்டைபார.

நபானகைபாம் அத்தியபாயம்
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு
வீட்டில் விருந்த
ஜமபாட்டைபார வண்டியிலிருந்த டிப்டி கைலலெக்டைர
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாகரத் தக்கை உபசபார
வபாரத்கதகைளுடைன ககைலகைபாடுத்தகழத்த வந்த
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு வீட்டுக்குள தமத
படிப்பகறயில் நபாற்கைபாலியில் உட்கைபாரத்தி கைபாபி
லகைபாணரந்த லகைபாடுத்தபார. லநய்த் ஜதங்குழல்
நபானககைத் தினறு, ஒரு லபரிய லவளளி ஸ்தபாலி
நிகறயக் கைபாபியும் குடித்தவிட்டு,
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ''ஜஹபா'' எனறு ஏப்பமட்டுச்
சபாய்வு நபாற்கைபாலியின மீத சபாய்ந்த லகைபாண்டைபார.
அவரிடைம் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஒரு
லவற்றிகலெத் தட்டு நிகறய லவற்றிகலெ, பபாக்கு,
சுண்ணபாம்பு வபாசகனத் திரவியங்கைளுடைன
லகைபாண்டு கவத்தபார. அத முழுகதயும்

அய்யங்கைபார லமனறு லமனறு முக்கைபால்மணி
ஜநரத்தில் ஹதம் பண்ணிவிட்டைபார.
அப்பபால் பந்தலு அவரிடைம் ஒரு லதலுங்கு
பத்திரிககைகய நீட்டினபார. அவர அகத
ஆதிமுதல் அந்தம் வகர, விளம்பரங்கைளுட்படை,
ஒரு வரிகூடை மச்சமல்லெபாமல் வபாசத்த
முடித்தபார. ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார இங்கிலீஷ்,
சமஸ்கிருதம், தமழ், லதலுங்கு நபானகு
பபாகஷகைளிலும் உயரந்த பயிற்சயுகடையவர.
இவர லதலுங்கு ஜில்லெபாக்கைளில் சலெ
வருஷங்கைளில் ஜவகலெ பபாரத்த சமயத்தில்
லதலுங்கு பபாகஷகயத் தன தபாய் லமபாழிக்கு
நிகைரபாகைப் பயினறு லகைபாண்டைபார.
இவர பத்திரிககை வபாசத்த முடித்தபின,
இருவரும் வீட்டுக் லகைபால்கலெயிஜலெ ஜபபாய்ச்
சறித ஜநரம் உலெபாவிக் லகைபாண்டிருந்தனர; பிறகு
ஸ்நபானம் பண்ணினபாரகைள; ஜபபாஜேனம் பண்ண
உட்கைபாரந்தபாரகைள.

ஜதவஜலெபாகைத்த விருந்த ஜபபானற சகமயல்
பக்குவம். வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுக்கு மூரச்கச
ஜபபாடைத் லதரிந்தத. இத்தகன ருசயபான உணகவ
அவர தம்முகடைய ஜேனமத்தில் உண்டைதில்கலெ.
கைனவில் கைண்டைதில்கலெ. கைற்பகனயில்
எட்டினதில்கலெ. தினனத் தினனத் தினன ருச
லதவிட்டைஜவயில்கலெ. ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய
முகைத்கதப் பந்தலு ஒரு முகற திரும்பிப்
பபாரத்தபார. பந்தலுவின முகைத்கத அய்யங்கைபார
ஒரு முகற திரும்பிப் பபாரத்தபார.
பந்தலுவின மகனவி பரிமபாறிக்
லகைபாண்டிருந்தபாள.
''யபாருகடைய சகமயல் லதரியுமபா?'' எனறு
பந்தலுவின மகனவி ஜகைட்டைபாள. ''கைபாகலெயில்
வந்தபாஜள, அந்தப் லபண்ணுகடைய சகமயலெபா?''
எனறபார பந்தலு.
''ஆம்'' எனறபாள பந்தலுவின மகனவி.

''அந்தப் லபண்கண இங்கு சற்ஜற வரச்லசபால்.
நம்முகடைய ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார அவளுகடைய
முகைத்தின அழககையும் அவள லசபால்லின
அழககையும் அவளறிவின அழககையும் பபாரக்கை
ஜவண்டும். சகமயலெழககை மபாத்திரம் பபாரத்தபால்
ஜபபாதமபா? அந்த மகைபா சுந்தரியின சகைலெ
லசயௌந்தரயங்கைகளயும் பபாரக்கை ஜவண்டைபாமபா?''
எனறபார வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு.
''அவளுக்கு பலெமபான தகலெஜநபாவு. சகமயல்
சரமம் யபாத்திகர சரமம் எல்லெபாம் ஜசரந்த
அவளுக்குத் தகலெஜநபாவு உண்டைபாக்கிவிட்டைன.
இரபாத்திரி அவளுக்கு உடைம்பு ஜநரபாய் விடும்.
அப்ஜபபாத அய்யங்கைபார அவகளப் பபாரக்கைலெபாம்''
எனறு பந்தலுவின மகனவி லசபானனபாள.
அப்பபால் லநடுஜநரம் இருவரும் ஆகைபாரம்
பண்ணிக் லகைபாண்டிருந்தபாரகைள. ஜபபாஜேனம்
முடிந்த ககைகைழுவிவிட்டுப் பந்தலுவும்
அய்யங்கைபாரும் மறுபடி பந்தலுவின
படிப்பகறயில் வந்த நபாற்கைபாலிகைளில் உட்கைபாரந்த
லகைபாண்டைபாரகைள. ஜமகஜேஜமல் பந்தலுவின

மகனவி லகைபாண்டு வந்த கவத்த தபாம்பூலெத்கத
எடுத்தப் ஜபபாடைத் லதபாடைங்குககையில் ''இதஜவ
சுவரக்கைம்'' எனறு பந்தலு லசபானனபார.
''எத?'' எனறு பந்தலுவின மகனவி ஜகைட்டைபாள.
''இப்ஜபபாத லசய்த ஜபபாஜேனம்'' எனறு பந்தலு
லசபானனபார.
''சகமயல் ருசயபாகை இருந்ததபா?'' எனறு
பந்தலுவின மகனவி ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாகர
ஜநபாக்கி வினவினபாள.
''மகைவும் ருசயபாகை இருந்தத'' எனறு
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லசபானனபார. அந்த சமயத்தில்
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய மனம் அங்ஙனம்
ருசயபாகைச் சகமயல் லசய்த லபண்ணின
அழககையும், புத்தி நுட்பத்கதயும்,
லசபால்லினிகமகயயுங் குறித்த வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு லசய்த வரணகனகைகளப் பற்றிச்
சந்திக்கைலெபாயிற்று. அவள, உண்கமயபாகைஜவ
அத்தகன அற்புதமபான லபண்தபானபா? அல்லெத

பந்தலு நூலெபாசரியரபாககையபால் லவறுஜம
கைற்பகன தபான லசபானனபாரபா?'' எனறு அவருக்கு
ஓர ஐயமுண்டைபாயிற்று.
அப்ஜபபாத பந்தலு தன மகனவிகய ஜநபாக்கி,
''அந்தப் லபண் தனனுடைன லகைபாண்டு
வந்திருக்கும் குழந்கதகய இங்ஜகை கூட்டி வபா''
எனறபார. ''சரி'' எனறு லசபால்லிப் பந்தலுவின
மகனவி சகமயலெகறக்குளஜள ஜபபானபாள.
அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலுகவ ஜநபாக்கி:- ''அந்தப் லபண்
அக்குழந்கதக்கு உறலவப்படி?'' எனறு
ஜகைட்டைபார.
''அந்தப் லபண்ணுகடைய தகமயனபார மகைள
அக்குழந்கத. அவரகைளுகடைய கைகத மகைவும்
ரஸமபானத. நபான அகத உங்கைளுக்குப் பினபு
லசபால்லுகிஜறன. முதலெபாவத, அக்குழந்கதகயப்
பபாரத்த அதனுடைன சறித ஜநரம் சம்பபாஷகண
லசய்யுங்கைள. அத்கதயின புத்திக்கூரகம

அதற்கும் இருக்கிறத. அவளுகடைய
வயதபாகும்ஜபபாத அக்குழந்கதயும் அவகளப்
ஜபபாலெஜவ சரஸ்வதி ரூபமபாகை விளங்கும்'' எனறு
பந்தலு லசபானனபார.
பந்தலுவின மகனவி குழந்கத சந்திரிககைகய
அகழத்தக் லகைபாண்டு வந்தபாள. லசம்பட்டுப்
பபாவபாகடை; லசம்பட்டுச் சட்கடை; லசம்பட்டு
நபாடைபாவிஜலெ பினனல், லசய்ய குங்குமப் லபபாட்டு,
அந்தக் குழந்கத விசபாலெபாட்சகயப் ஜபபால்
இருபத்கதந்த வயதபாகும்ஜபபாத சரஸ்வதி
ஸ்வரூபமபாகை விளங்குலமனறு பந்தலு
லசபானனபார. ஆனபால் அகத இப்ஜபபாத
பபாரக்ககையில் அத சறிய லெட்சுமஜதவி
விக்ரஹமபாகை விளங்கிற்று.
அத சரித்தபால் ஜரபாஜேபாப்பூ நககைப்பத
ஜபபாலிருக்கும். அதன ககைகைளும் கைபால்கைளும்
தங்கைத்தபால் லசய்யப்பட்டைன ஜபபானறிருந்தன.
அதன முகைம் நிலெகவக் லகைபாண்டு
சகமக்கைப்பட்டைத ஜபபானறிருந்தத. அதன

லமபாழிகைள லபபான வீகணயில் கைந்தரவர
வபாசக்கும் நபாதம்ஜபபால் ஒலித்தன. அதன
ககைகைபால் இயக்கைங்கைள ஜதவஸ்திரீகைளின
நபாட்டியச் லசயல்கைகளயத்திருந்தன.
இந்தக் குழந்கதகயப் பபாரத்தவுடைஜன
கைபாகலெயில் இதன முகைத்ஜதபாடு முகைலமபாற்றி
முத்தமட்டு நககைத்தக் லகைபாண்டிருந்த
பணிப்லபண்ணுகடைய அழகிய ஜதபாற்றம்
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின மனக்கைண்ணுக்கு முனஜன
எழுந்தத.
''குழந்தபாய், உனக்குப் பபாட்டுப் பபாடைத்
லதரியுமபா?'' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''லதரியும்'' எனறபாள சந்திரிககை. ''எங்ஜகை'', ஒனறு
பபாடு, ஜகைட்ஜபபாம்'' எனறபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''அத்கத எனக்குக் கைற்றுக் லகைபாடுத்த நந்தலெபால்
பபாட்டுப் பபாடைலெபாமபா?'' எனறு சந்திரிககை
ஜகைட்டைபாள.

''பபாடு'' எனறபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
சந்திரிககை பபாடைத் லதபாடைங்கினபாள:நந்தலெபால் பபாட்டு
யதகுலெ கைபாம்ஜபபாதி ரபாகைம்-ஆதி தபாளம்.
ஸஸ்ஸபாஸபா-ஸம்மபாபதபா-பததபபமபபா-பபாபபா
பநீஸதபபா-மபாகைபா-ஸரிமகைரீ-லகைகைரிரிஸஸபா.
பபாரக்கு மரத்திலலெல்லெபாம், நந்தலெபாலெபா-நினறன
பச்கச நிறந்ஜதபானறுதடைபா, நந்தலெபாலெபா;
கைபாக்ககைச் சறகினிஜலெ, நந்தலெபாலெபா-நினறன
கைரியவிழி ஜதபானறுதடைபா, நந்தலெபாலெபா;
ஜகைட்கை லமபாலியி லலெல்லெபாம், நந்தலெபாலெபாநினறன
கீத மகசக்கு தடைபா, நந்தலெபாலெபா;
தீக்குள விரகலெ கவத்தபால், நந்தலெபாலெபாநினகனத்
தீண்டு மனபந் ஜதபானறுதடைபா, நந்தலெபாலெபா.

இந்தப் பபாட்டைகடை மகைவும் லமதவபாகை,
ஒவ்ஜவபாரடிகயயும் இரண்டு தரம் லசபால்லி
இகச தவறபாமல், தபாளந் தவறபாமல், கைந்தரவக்
குழந்கத பபாடுவத ஜபபால் அக்குழந்கத மகைவும்
அற்புதமபாகைப் பபாடி முடித்தத.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு மூரச்கச ஜபபாட்டுவிடைத்
லதரிந்தத. அவர தம்முகடைய ஜேனமத்தில்
இவ்வித சங்கீதம் ஜகைட்டைதில்கலெ; கைனவில்
கைண்டைதில்கலெ; கைற்பகனயில் எட்டியதில்கலெ.
''இததபான சுவரக்கைம்'' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லசபானனபார.
''எத?'' எனறு பந்தலுவின மகனவி ஜகைட்டைபாள.
''இந்தக் குழந்கதயின பபாட்டு'' எனறு
அய்யங்கைபார லசபானனபார.
''சங்கீதமபா? கைவிகதயபா? இந்தக் குழந்கதயின
குரலெபா? இவற்றுள எத சுவரக்கைம்
ஜபபாலிருக்கிறத?'' எனறு பந்தலுவின மகனவி

ஜகைட்டைபாள.
அதற்கு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார- ''மூனறும் கைலெந்த
சுவரக்கைம் ஜபபானறிருந்தத. விஜசஷமபாகை, இதன
குரல் மகைவும் லதய்வீகைமபானத. குரல்கூடை
அவ்வளவில்கலெ. இந்தக் குழந்கத பபாடிய
மபாதிரிஜய ஆச்சரியம்'' எனறபார.
''குழந்கதயின அழககையும் பபாடுககையில் அத
கைபாண்பித்த புத்திக்கூரகமகயயும் ஜசரத்தச்
லசபால்லுங்கைள'' எனறு பந்தலு லசபானனபார.
''அகவயும் ஜசரந்ததபான'' எனறு அய்யங்கைபார
லசபானனபார.
இவரகைள இங்ஙனம் வியப்புகர லசபால்லிக்
லகைபாண்டிருக்ககையில் அக்குழந்கத எழுந்த
அகறகய விட்டு லவளிஜய ஓடிப்
ஜபபாய்விட்டைத. அதன பிறஜகை பந்தலுவின
மகனவியும் லசனறுவிட்டைபாள.

அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலுகவ ஜநபாக்கி, ''இந்தக் குழந்கதகயயும்
இதன அத்கதகயயும் பற்றிய கைகத
லசபால்வதபாகைத் லதரிவித்தீரகைஜள? இப்ஜபபாத
லசபால்லுகிறீரகைளபா?'' எனறு ஜகைட்டைபார.
பந்தலு பூகைம்பம் முதலெபாகை நபாளதவகர
தபாமறிந்த லகைபாண்டை அளவில் அவ்விருவருகடைய
கைகத முழுகதயும் சபாங்ஜகைபாபபாங்கைமபாகை
எடுத்தகரத்தபார.
''என ஜேனமம் பலிதமபாய் விட்டைத'' எனறபார
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''அலதப்படி?'' எனறு பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''இப்படிப்பட்டை லபண்லணபாருத்திகய விவபாகைம்
லசய்யும் லபபாருட்டைபாகைஜவ நபான
லநடுங்கைபாலெமபாகைக் கைபாத்திருந்ஜதன. இப்ஜபபாத
என மஜனபாரதம் நிகறஜவறிவிட்டைத'' எனறபார
அய்யங்கைபார.

இகதக் ஜகைட்டு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு
கைலெகைலெலவனறு நககைத்தபார.
''ஏன சரிக்கிறீரகைள?'' எனறு அய்யங்கைபார
ஜகைட்டைபார.
''விவபாகைம் முடிந்த விட்டைதஜபபால் நீங்கைள
ஜபசுகிறீரகைஜள! அகதக் ஜகைட்டு நககைத்ஜதன.
தங்கைகள மணம் புரிந்த லகைபாளள அந்தப் லபண்
சம்மதிப்பபாஜளபா மபாட்டைபாஜளபா? இனறு ரபாத்திரி
அவள ஜபபாஜேன கைபாலெத்தில் நம்ஜமபாடிருந்த
விருந்தண்பபாள. சபாதபாரணமபாகை, இந்த
ஸ்திரீகைளிடைம் கைபாணப்படும் லபபாய்ந்நபாணம்
அவளிடைத்தில் சறிஜதனும் கிகடையபாத.
அப்ஜபபாத நீங்கைளிருவரும் பரஸ்பரம் சந்தித்த
சம்பபாஷகண லசய்ய இடைமுண்டைபாகும். நபாகளக்
கைபாகலெயில் என மகனவியின மூலெமபாகை அந்தப்
லபண்ணுகடைய சம்மதத்கத விசபாரித்தத்
லதரிந்த லகைபாளளலெபாம். அவள
சம்மதமுணரத்தவபாளபாயின, பிறகு
விவபாகைத்தக்கு ஜவண்டிய ஏற்பபாடுகைள

லசய்யலெபாம்'' எனறு பந்தலு லசபானனபார. இகதக்
ஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ''அப்படியபானபால்
இனகறக்கும் நபாகளக்கும் நபான இங்ஜகைஜய
தங்கைளுகடைய விருந்தபாளியபாகை இருந்த
விடுகிஜறன. எனக்கு ஜவலறங்கும் எவ்விதமபான
கைபாரியமுமல்கலெ'' எனறபார.
''அப்படிஜய லசய்யுங்கைள'' எனறபார பந்தலு.
பிறகு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தம்முகடைய ஜபனபா
கமக்கூடு முதலிய கைருவிகைகள எடுத்த ஏஜதபா
எழுத்த ஜவகலெ லசய்யத் லதபாடைங்கினபார.
ஜகைபாபலெய்யங்கைபார சபாய்வு நபாற்கைபாலியில்
சபாய்ந்தபடிஜய நித்திகர ஜபபாய்விட்டைபார.
ஜகைபாபலெய்யங்கைபார தூங்கிக் லகைபாண்டிருக்ககையில்
சகமயலெகறக்குள மபாதரிருவரும் இரபாத்திரி
ஜபபாஜேனத்தக்கு ஜவண்டிய ஆயத்தங்கைள லசய்த
லகைபாண்டிருந்தனர. மகை விஸ்தபாரமபான சகமயல்;
அறுசுகவகைளும் வியப்புறச் சகமந்தத.

வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின மகனவி சகமயல்
லதபாழிலில் மகைத் ஜதரச்ச ¦ப்றறவள. நமத
விசபாலெபாட்சஜயபா அவளிலும் ஆயிரமடைங்கு
அதிகைத் ஜதரச்ச லகைபாண்டைவள. ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
பிரபாமண ஆசபாரங்கைகளக் ககைவிட்டுப்
பபாஷண்டைரபாய் விட்டைஜபபாதிலும், ''பிரபாமணபா:
ஜபபாஜேனப்ரியபா: '' (பிரபாமணர உணவில்
பிரியமுகடைஜயபார) எனற வபாக்கியத்கத
அனுசரிப்பதில் சபாமபானய கவதிகை
பிரபாமணரகைகளக் கைபாட்டிலும் லநடுந்தூரம்
ஜமற்பட்டைவர.
பிரபாமணரகைகள குற்றஞ் லசபால்லெ
ஜவண்டுலமனற கைருத்தடைன ஜமற்படி
வபாக்கியத்கதப் பலெர
உபஜயபாகைப்படுத்தகிறபாரகைள. 'பபாரப்பபானுக்குச்
ஜசபாற்று ருசயில் ஜமபாகைம் அதிகைம்' எனறு மற்ற
ஜேபாதியபார சபாதபாரணமபாகைச் லசபால்லி வருகிறபாரகைள.
பிரபாமணரகைஜள சலெ சமயங்கைளில் இகதத் தங்கைள
ஜேபாதிக்கு இயற்ககையில் அகமந்தலதபாரு குகற
ஜபபாலெ ஜபசக்லகைபாளளுகிறபாரகைள. சலெ

சமயங்கைளில் தம்கமத் தபாம் வியந்த லகைபாளளும்
ஜநபாக்கைத்தடைன ஒரு லபருகமயபாகை
அவ்வசனத்கதக் ககையபாடுகிறபாரகைள. ஜவறு சலெ
சமயங்கைளில் மற்ற ஜேபாதியபாரிடைமருந்த பணங்
ஜகைட்பதற்கு முகைபாந்தரமபாகை இந்த வபாக்கியத்கதத்
தவிரக்லகைபாணபாத விதிகயப் புலெப்படுத்தவத
ஜபபால் எடுத்தகரக்கிறபாரகைள. ஆனபால் இந்த
வபாக்கியம் லவறும் பிசலகைனறு நபான
நிகனக்கிஜறன. ''ஸரஜவபா ஜேநபா:
ஜபபாஜேனப்பிரியபா:'' எல்லெபா ஜேனங்கைளும்
ஜபபாஜேனத்தில் பிரியமுகடையவரகைள எனபத
எனனுகடைய அபிப்பிரபாயம். உணவின அளகவ
எடுத்த ஜநபாக்கின சபாதபாரண
பிரபாமணலனபாருவகனக் கைபாட்டிலும் சபாதபாரண
சூத்திரன - மறவன, அல்லெத இகடையன, அல்லெத
உழவன, எந்தத் லதபாழிலெபாளியும்-நபாளனறுக்குக்
குகறந்த பட்சம் மூனறு மடைங்கு அதிகைமபாகைத்
தினனுகிறபான. ஆங்கிஜலெயன ஒனபத மடைங்கு
அதிகைமபாகை உண்கிறபான. லஜேரமபானியன
இருபத்ஜதழு பங்கு அதிகைமபாகைத் தினகிறபான.
இனி, அளகவ விட்டுவிட்டு, ஆகைபாரத்தின

பக்குவ ஜபதங்கைகள எண்ணுமடைத்ஜத அதில்
பிரபாமணர, அல்லெபாதபார எனற
பபாகுபபாட்டுக்கிடைமல்கலெ. லசல்வரகைள
உணகவப் பலெவககையபாகைப் பக்குவங்கைள லசய்த
புசக்கிறபாரகைள. ஏகழகைள சலெவககைப்
பக்குவங்கைஜள லசய்கிறபாரகைள. பரம ஏகழகைளபாய்,
ஒரு ஜவகள ஜசபாற்றுக்கும் வழியில்லெபாத
ஜேனங்கைஜள, இந்நபாட்டில், லெட்சகைணக்கைபாகை
மலிந்த கிடைக்கிறபாரகைள. இவரகைள கூழும்
கைஞ்சயும் ஒருகைபால் மளகைபாயும் தவிர
ஜவறுவிதமபான பக்குவங்கைகள உண்ணுதல்
அருகமயிலும் அருகமயிலும் அருகம.
இத்தகன லகைபாடிய ஏழ்கம நிகலெயில்
லபரும்பபாலும் பளளர பகறயரகைளும்
சூத்திரரகைளில் தபாழ்ந்த வகுப்பினருஜம
இருக்கிறபாரகைள. ஆனபால் மற்ற வகுப்பபாரிலும்
பலெர அந்த ஸ்திதிக்கு மகை சமீபத்தில் தத்தளித்தக்
லகைபாண்டிருக்கிறபாரகைள. பிரபாமணரகைளிலும்
அங்ஙனஜம பலெர அந்தப் பரிதபாபகைரமபான
நிகலெயில் அகைப்பட்டுத் தவிக்கைத்தபான
லசய்கிறபாரகைள. ஆனபால் இந்த ஜதசத்தில் மற்ற

ஜேபாதி ஏகழகைகளக் கைபாட்டிலும் பிரபாமண
ஏகழகைளுக்கு முக்கியமபாகை கவதிகை
பிரபாமணரகைளுக்கு, இனபாம் சபாப்பபாடு அதிகைமபாகைக்
கிகடைக்கும் வழிஜயற்பட்டிருக்கிறத. எனினும்
இவ்விஷயத்தில் பிரபாமணலரனறும்
அல்லெபாதலரனறும் பிரிவு லசய்தல் லபபாருந்தபாத.
லபபாதப்பகடையபாகை ஏகழகைளின வீட்டில்
லசய்வகதக் கைபாட்டிலும் லசல்வர வீட்டில் கைறி
குழம்பு முதலிய பதபாரத்தங்கைளில் அதிகை
வகுப்புக்கைள சகமக்கிறபாரகைலளனறு லசபால்லெபாம்.
இந்த விதிக்குப் பலெ விளக்குகைளுமல்லெதபால்,
'லபபாதப்பகடையபாகை' எனஜறன. ஏலனனறபால்
லசல்வமருந்த ஜபபாதிலும் ஜலெபாப
குணமுகடைஜயபாரின வீடுகைளில் ஜபபாஜேன
வககைகைள மகைக் குகறவபாகைத்தபான இருக்கும்.
தவிரவும், லதபாழில் லசய்யபாமல்
ஜசபாம்ஜபறிகைளபாகை வபாழும் லசல்வரகைளுக்கும்,
லபபாருள ஜதடுவதிலும் அகதக் கைபாப்பதிலும்
மதமஞ்சய கைவகலெ லசலுத்தம்
லசல்வரகைளுக்கும் ஜீரண சக்தி எப்ஜபபாதம் பரம
ஜமபாசமபாகைஜவ இருக்குமபாதலெபால், அவரகைள

வீட்டில் எத்தகன வககையபான பக்குவங்கைள
லசய்தஜபபாதிலும் ஒனறிலும் ருசஜயற்படைபாத.
ஏற்லகைனஜவ, இத்கதஜயபார ஜபபாஜேனப்பிரியர
எனறு லசபால்லெத்தகைபார. அனனத்
தஜவஷமுகடைஜயபாகர ஜபபாஜேனப்பிரியர எனறு
கூறுவலதப்படி? இந்த விஷயத்கதக் குறித்த
இனனும் அதிகை விஸ்தபாரமபாகை எழுதலெபாம்.
எனினும், ஜபபாஜேனம் பண்ணுவதில் எல்ஜலெபாரும்
விருப்புகடைஜயபாலரலயனிலும், ஜபபாஜேன
விஷயத்கதக் குறித்த நீண்டை பிரஸ்தபாபம்
நடைத்தவதில் தற்கைபாலெத்தப் படிப்புப்
படித்தவரகைளுக்கு அதிகைச்
சுகவஜயற்படைபாதபாககையபாலும், இந்நூல்
படிப்ஜபபாரில் எவ்வித ருசயுகடைஜயபாருக்கும்
அதிகை அருசஜயற்படைபாமல் கைகதலயழுத
ஜவண்டுலமனபத எனனுகடைய
ஜநபாக்கைமபாதலெபாலும் எனத கைருத்கத இங்கு
சுருக்கைமபாகைச் லசபால்லி முடித்தவிடுகிஜறன.
எவ்வககையபாகை ஜநபாக்குமடைத்தம் பிரபாமணர
ஜபபாஜேனப்பிரியர எனறு கூறி அவ்வகுப்பினர
இவ்விஷயத்தில் லபபாத மனித ஜேபாதியினறும்

ஜவறுபட்டை குணமுகடைஜயபாலரனறு குறிப்பிடும்
பழலமபாழி யுக்தமல்கலெலயனபஜத என
அபிப்ரபாயம். இத நிற்கை.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு ஜீரண சக்தி அதிகைம்.
வீமஜஸனனுக்கு 'விருஜகைபாதரன' ஓநபாய்
வயிறுகடைஜயபான-எனற லபயலரபானறு உண்டு.
ஓநபாய்க்குப் பச அதிகைமபாம். தினனத் தினனஎவ்வளவு தினறஜபபாதிலும்-சபாதபாரணமபாகை அதன
பச அடைங்குவதில்கலெயபாம். உகழக்கும்ஜபபாத
மகைவும் தீவிரத்தடைனும் நிதபானத்தடைனும்
ஜசபாம்பலரனபத சறிஜதனுமல்லெபாமலும்
உகழத்தபால், மனிதர இப்படிப்பட்டை பச
லபறலெபாம். லதபாழில் லசய்வதில் வலிகம
லசலுத்த ஜவண்டும். ஒருவனத முழு
வலிகமகயயும் லசலுத்திச் லசய்யப்படும்
லதபாழிஜலெ லதபாழிலெபாம். ஆனபால், எவ்வளவு
லதபாழில் லசய்த ஜபபாதிலும், அதனபால்
உடைம்புக்கு சரமமுண்டைபாகைபாத வண்ணமபாகைச்
லசய்யஜவண்டும். ஜவரக்கை ஜவரக்கை கைஸ்ரத்
எடுப்பவன சமரத்தனல்லென. எத்தகன கைஸ்ரத்

எடுத்தபாலும் ஜவரகவ ஜதபானறபாதபடி தந்திரமபாகை
எடுப்பவஜன சமரத்தன. இகத ஒரு ஜவகள
சபாதபாரண மல்லெர அங்கீகைபாரம் லசய்யத்
திககைக்கைக்கூடும். ஆனபால் நூறு கைஸ்ரத் பண்ணின
மபாத்திரத்திஜலெஜய உடைம்லபல்லெபாம் லவயரத்தக்
லகைபாட்டிப் ஜபபாகும் மனிதகனக் கைபாட்டிலும்,
ஆயிரம் கைஸ்ரத் லசய்தபின லவயரக்கும் மனிதன
அதிகை சமரத்தன அதிகை பலெவபான எனபகத
யபாரும் மறுக்கைமபாட்டைபாரகைள. இந்தக்
கைணக்ககைத்தபான நபான இனனும் சறித தூரம்
எட்டிப் ஜபபாடுகிஜறன. கைஸ்ரத் லசய்யும்
லதபாழிலெபாயினும், கைகதலயழுதம்
லதபாழிலெபாயினும்-எல்லெபாவிதமபான
லதபாழிலுக்கும் தத்தவம் ஒனஜறயபாம். அதபாவத
மனதில் சரமந் ஜதபானறிய பிறகு தபான உடைம்பில்
சரமந் ஜதபானறுகிறத. அகசக்கை முடியபாத
லபபாறுகமயுடைன லதபாழில் லசய்தபால்
ஜமனஜமலும் புதிய ரத்தம் லபருகி, உடைம்பில்
ஜமனஜமலும் ஒளியும் வலியும்
விருத்தியகடைந்த லகைபாண்டு வரும். இந்த
வழியில் வீமஜசனனுக்கு ஆயிரம் லபபான

லகைபாடுக்கைலெபாலமனனில்,
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குப் பத்தப் லபபான
லகைபாடுக்கைலெபாம். அவ்வளவு பண்டிதர. எனஜவ
மதமபாமசப் பழக்கைங்கைளபால், வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு எதிரபபாரத்தபடி, ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
அத்தகன விகரவபாகை இறந்த ஜபபாவபாலரனறு
எதிரபபாரக்கை இடைமல்கலெ. இத நிற்கை.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜபபாஜேன பிரியரகைளிஜலெ
சஜரஷ்டைர. இந்த விஷயம் பந்தலுவின
மகனவிக்கு மகைவும் நனறபாகைத் லதரியும்.
எனஜவ, விசபாலெபாட்சயின விழிகைலளனனும்
வகலெக்குள ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின
இருதயலமனற மபாகன வீழ்த்தவதற்கு இகர
ஜபபாடும் அம்சத்தில் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய
வயிற்றுக்கு ஸ்தூலெமபாகிய விருந்த ஜபபாடுவஜத
தக்கை இகரலயனறு தீரமபானித்தக் லகைபாண்டு,
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின மகனவி மகைவும்
ஜகைபாலெபாகைலெமபாகைச் சகமயல் பண்ணினபாள.
முப்பத வககைக் கைறி; முப்பத வககை சட்டினி;
முப்பத வககை லபபாரியல்;-எல்லெபாம் பசு

லநய்யில். இகலெ ஜபபாட்டு ஜேலெந் லதளித்தப்
பரிமபாறுதல் லதபாடைங்கிவிட்டைத. நபாலிகலெ;
குழந்கதக்லகைபானறு;விசபாலெபாட்சக்லகைபானறு;
பந்தலுவுக்லகைபானறு; ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்லகைபானறு. பந்தலுவின மகனவி
பரிமபாறுகிறபாள.
பந்தலுவும் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும் வந்த
முதலெபாவதபாகை உட்கைபாரந்தபாரகைள. சறித
ஜநரத்தக்லகைல்லெபாம் விசபாலெபாட்சயும்
குழந்கதயும் வந்த உட்கைபாரந்தனர. ஜபபாஜேனம்
லதபாடைங்கி நகடைலபற்று வருகிறத. சறித ஜநரம்
கைழிந்தவுடைஜன ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி:- ''விசபாலெபாட்ச எங்ஜகை''
எனறு ஜகைட்டைபார. இவளதபான
விசபாலெபாட்சலயனபத அவருக்குத் லதரியபாத.
பணிப்லபண்கணயும் குழந்கதகயயும் ஒனறபாகை
ஜநபாக்கியத முதலெபாகை அப்பணிப் லபண்ஜண
விசபாலெபாட்ச எனற பிரபாந்தியில் அவர
மயங்கியிருந்தபார.

''நபானதபான விசபாலெபாட்ச'' எனறபாள விசபாலெபாட்ச.
''நீயபா விசபாலெபாட்ச?'' எனறபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''ஆம்'' எனறபாள விசபாலெபாட்ச.
''கைபாகலெயில் இக்குழந்கதயுடைன ஜசபாகலெயில்
விகளயபாடிக் லகைபாண்டிருந்த லபண் யபார?'' எனறு
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''அவள இக்குழந்கதயுடைன விகளயபாடிக்
லகைபாண்டிருக்கைவில்கலெ. இந்தக் குழந்கதக்குக்
கைபாவல் கைபாத்தக் லகைபாண்டிருந்தபாள. அவள பந்தலு
வீட்டு ஜவகலெக்கைபாரி'' எனறு விசபாலெபாட்ச
லசபானனபாள.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு லநஞ்சுக்குள ஒரு ஜபரிடி
விழுந்தத ஜபபாலெபாயிற்று. கைபாகலெயில்
பூஞ்ஜசபாகலெயில் ஜவகலெக்கைபாரி சந்திரிககைகய
முத்தமட்டைஜபபாத அச்லசய்ககைகய இருவர
பபாரத்ததபாகைவும் அவ்விருவருள ஒருவர அந்த

ஜவகலெக்கைபாரியின மீத கைபாதல்
லகைபாண்டைனலரனறும் லசனற அத்தியபாயத்தின
இறுதியில் லசபால்லியிருக்கிஜறன. அங்ஙனம்
ஜநபாக்கிய இருவர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும்
பந்தலுவும், கைபாதல் லகைபாண்டைவர
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார. அந்த ஜவகலெக்கைபாரிக்கு
இருபத வயதிருக்கும். மகைவும் அழகுகடைய
லபண். விசபாலெபாட்சயின அழகு அறிவும்
பயிற்சயும் கைலெந்த அழகு. பணிப்லபண்ணுகடைய
அழகு கிரபாமயமபானத.
எனிலும், இப்ஜபபாத விசபாலெபாட்சகய
ஜநபாக்குமடைத்ஜத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு இவள
அதிகை அழகைபா, அவள அதிகை அழகைபா எனற
சமுசயஜமற்பட்டைத. கைண்கைகள மூடிக்லகைபாண்டு
மனவிழியபால் பணிப்லபண்ணுகடைய
வடிவத்கத ஜநபாக்குவபார. பிறகு கைண்கண
விழித்த எதிஜர நிற்கும் விசபாலெபாட்சயின
முகைத்கதப் பபாரப்பபார. இப்படி இரண்டு மூனறு
தரம் கைண்கண மூடி மூடி விழித்தச் ஜசபாதகன
லசய்த பபாரத்ததில் அவருகடைய புத்திக்கு

இனனபாரதபான அதிகை அழலகைனபத
நிச்சயப்படைவில்கலெ. எனிலும், விசபாலெபாட்சகய
மணம் புரிந்த லகைபாளவஜத லபபாருந்தலமனற
ஜயபாசகன ஒரு கைணம் அவருக்குண்டைபாயிற்று.
ஆயினும், கைபாதல் வலியதனஜறபா?
கைபாதலுக்லகைதிஜர எந்த சக்தி, எந்த ஜயபாசகன
நிற்கைவல்லெத? கைபாதல் இறுதியிஜலெ லவற்றி
லபற்றுத் திரும். ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாஜர!
உம்முகடைய விதி உறுதியபாய் விட்டைத. உமக்கு
விசபாலெபாட்சகய மணம்புரிந்த லகைபாளளும்
பபாக்கியம் இனிக் கிகடையபாத. கைபாதகலெ எதிரத்த
யபாரபாலும் ஒனறும் லசய்ய முடியபாத. அதன
ஜபபாக்கு கைபாட்டுத் தீயின ஜபபாக்ககையத்தத. அத
தபானபாகைஜவ எரிந்த தணியஜவண்டும். அல்லெத,
லதய்வீகைச் லசயலெபாகைப் லபருமகழ லபய்த
அகதத் தணிக்கைஜவண்டும். மற்றபடி, மனிதர
தண்ணீரவிட்டு அவிப்பத எனபத
சபாத்தியமல்கலெ.
லநடுஜநரம் ஜபபாஜேனத்தில் லசலெவிட்டைபாரகைள.
பலெ விஷயங்கைகளக் குறித்த சம்பபாஷகண

நகடைலபற்றத. ஆனபால் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
நபாவிலிருந்த ரசம் ஜபபாய்விட்டைத. அவர அந்த
அற்புதமபான பக்குவங்கைகள ருசயினறி
உண்டைபார. பந்தலுவின மகனவியும் பந்தலுவும்
எதிரபபாரத்த வண்ணம் அவர நிகறய
உண்ணவுமல்கலெ. ஒவ்லவபாரு வககையிலும்
சறித சறிதண்டைபார. ஜபச்சலும் அவருக்கு அதிகை
ரசஜமற்படைவில்கலெ. ஆகைபாரம் முடிவு லபற்றத.
படுக்ககைக்குப் ஜபபாகுமுனனர
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும் பந்தலுவும்
படிப்பகறயில் தனிஜய இருந்த லவற்றிகலெ
ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டைபாரகைள. அப்ஜபபாத
பந்தலுகவ ஜநபாக்கி
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''பந்தலுகைபாரு, நபான
விசபாலெபாட்சகய விவபாகைம் லசய்த லகைபாளளப்
ஜபபாவதில்கலெ'' எனறபார. ''ஏன? அவளிடைம்
எனன குகற கைண்டீர?'' எனறு பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அதற்கு ஜகைபபாலெய்யங்கைபார -''அவளிடைம் நபான
எனன குற்றம் கைற்பிக்கை முடியும்? விசபாலெபாட்ச
சரவ சுப லெட்சணங்கைளும் லபபாருந்தியவளபாகைஜவ

இருக்கிறபாள. எனிலும், மற்லறபாருத்திக்கு எனத
லநஞ்கச நபான கைபாணிக்ககை லசலுத்திவிட்ஜடைன.
மற்லறபாருத்தியின மீத கைபாதலுகடைஜயன''
எனறபார.
''அகத நீங்கைள எனனிடைம் கைபாகலெயில்
லசபால்லெவில்கலெஜய? கைபாகலெயில்
விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிந்த லகைபாளள மகைவும்
ஆவலுடைனிருப்பத ஜபபால் வபாரத்கத
லசபானனீரகைஜள? இப்ஜபபாத திடீலரனறு
தங்கைளுகடைய மனம் மபாறியிருப்பதன கைபாணரம்
யபாத?'' எனறு பந்தலு வினவினபார.
''எனக்குக் கைபாகலெயில் லதரியபாத, எனத லநஞ்கச
மற்லறபாருத்திக்குப் பறிலகைபாடுத்தவிட்ஜடைன
எனற லசய்தி எனக்கிப்ஜபபாததபான லதரிந்தத''
எனறபார அய்யங்கைபார.
''அ·லதங்ஙனம்'' எனற பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார கைபாகலெயிஜலெ
பூஞ்ஜசபாகலெயில் பணிப்லபண்ணும் குழந்கத

சந்திரிககையுமருப்பத கைண்டு தபாம் பணிப்லபண்
மீத கைபாமுற்ற லசய்திகயயும், அப்பபால் அந்தக்
குழந்கதயின அத்கத எனற ஜபச்சு
வரும்ஜபபாலதல்லெபாம் தபாம் அந்தப்
பணிப்லபண்ஜண அக்குழந்கதயின
அத்கதலயனறு தவறபாகைக் கைருதி வந்த
லசய்திகயயும், அப்பபால் இரபாத்திரி ஜபபாஜேன
சமயத்தில் தமத தவறு தமக்கு விளங்கிய
லசய்திகயயும் பந்தலுவிடைம் விரிவபாகைக்
கூறினபார. அகதக் ஜகைட்டைவுடைஜன பந்தலு
நககைத்தபார. ''கைபாதலெபாவத, உருகளக்கிழங்கைபாவத!
அய்யங்கைபார ஸ்வபாமகைஜள, பணிப்லபண்கண
எங்ஙனம் மணம் புரிந்த லகைபாளளப்
ஜபபாகிறீரகைள?'' எனறு பந்தலு ஜகைட்டைபார.
இத ஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''அந்தக் கைபாரியம்
அவ்வளவு தூரம் சரமலமனறு என புத்திக்குத்
ஜதபானறவில்கலெ. நபாகளக்குக் கைபாகலெயில்
லபபாழுத விடிந்தவுடைஜன அவகளயகழத்த
அவளுகடைய சம்மதத்கத அறிந்த லகைபாளஜவபாம்.
அவள சம்மதப்படுவபாளபாயின, அப்பபால்

அவளுகடைய பந்தக்கைகளக் கைண்டு ஜபச
ஜவண்டிய ஏற்பபாடுகைள லசய்த முடித்தவிட்டு
இனனும் ஒரு வபாரத்தக்குள விவபாகைத்கத
நடைத்திவிடைலெபாம். இதில்
சரமலமங்ஜகையிருக்கிறத?'' எனறபார.
அப்ஜபபாத பந்தலு-''தங்கைகளப் ஜபபானற
ஸ்தபானமும் மதிப்புகடைய மனிதகர அந்தப்
லபண் மணம் லசய்தலகைபாளள மகை விகரவில்
சம்மதப்படுவபாள. அவளுகடைய பந்தக்கைளும்
ஜகைட்டைமபாத்திரத்தில் இணங்கிவிடுவபாரகைள.
இதிலலெல்லெபாம் அதிகைக் கைஷ்டைமல்கலெ. ஆனபால்
நீங்கைள அந்தப் பணிப்லபண்கண மணம் புரிந்த
லகைபாண்டைபால் அகத உலெகைத்தபார கைண்டு
திககைப்பகடைந்த தங்கைகளப் புத்தி
சுவபாதீனமற்றவலரனறு நிகனப்பபார தங்கைளுக்கு
மதிப்பு மகைவும் குகறந்தஜபபாய்விடும்'' எனறபார.
''சரக்கைபார ஜவகலெ ஜபபாகைபாஜத! அதற்கு யபாலதபாரு
ஹபானியும் வரபாத. இங்கிலீஷ் ரபாஜ்யம்! தஞ்சபாவூர
சரஜபபாஜி மஹபாரபாஜேபாவின ஆட்சயில்கலெ! எந்த

ஜேபாதியபார எந்த ஜேபாதிப் லபண்கண மணம் புரிந்த
லகைபாண்டை ஜபபாதிலும், இங்கிலீஷ் ரபாஜ்யத்தில்
தண்டைகன கிகடையபாத' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லசபானனபார.
அதற்குப் பந்தலு-''அவ்விஷயம் எனக்குத்
லதரியபாததனறு. தபாங்கைள ஜவகலெக்கைபாரிகய
மணம் புரிந்த லகைபாளவதபால் உங்கைளமீத ரபாஜேபாங்கை
அதிருப்தி ஏற்படைபாத. உங்கைள உத்திஜயபாகைத்தக்கு
யபாலதபாரு தீங்கும் ஜநரபாத. ஆனபால்,
உங்கைளுகடைய சஜநகிதரகைளும் உங்கைளுடைன
சமபதவியுகடைய பிறரும் உங்கைகள
இகைழ்ச்சயபாகைப் ஜபசுவபாரகைள. 'மதிப்புடைன
வபாழ்ந்தவனுக்கு ஜநரும் அபகீரத்தி மரணத்கதக்
கைபாட்டிலும் லகைபாடியத எனறு கைண்ணன பகைவத்
கீகதயில் லசபால்லுகிறபார. அந்த அபகீரத்திகயக்
குறித்ஜத நபான அஞ்சுகிஜறன'' எனறபார.
இதஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''லவறுஜம
விதவபா விவபாகைம் லசய்த லகைபாண்டைபாலும்
பந்தக்கைளும் சஜநகிதரகைளும் அபகீரத்தி

சபாற்றத்தபான லசய்வபாரகைள. அதற்குத் தணிந்த
நபான இதற்குத் தணிதல் லபரிதனறு.
பந்தக்கைளும் சஜநகிதரகைளும் சறித கைபாலெம் வகர
வபாய் ஓயபாமல் பழி தூற்றிக் லகைபாண்டிருப்பபாரகைள.
பிறகு அவரகைளுக்ஜகை சலிப்புண்டைபாய்விடும். ஒஜர
சங்கைதிகயப் பற்றி எத்தகன நபாள ஜபசுவத? ஒஜர
மனிதகன எத்தகன கைபாலெம் தூற்றிக்
லகைபாண்டிருப்பத? நபாளகடைவில் எல்லெபாம்
சரியபாய்விடும். ஜேபாதிப்பிரஷ்டைம் இருக்கைத்தபான
லசய்யும். சபாகும்வகர பந்தக்கைளுடைன பந்தி
ஜபபாஜேனமும் சம்பந்தமும் லசய்ய முடியபாமல்
ஜபபாகும். ஆனபால் இந்த சரமம் விசபாலெபாட்சகய
மணம்புரிந்த லகைபாண்டைபாலும் ஏற்படைத்தபான
லசய்யும். ஜேபாதிப் பிரஷ்டைம் எப்ஜபபாதமுண்டு.
ஆனபால் அகத நபான லபபாருட்டைபாக்கைவில்கலெ.
உலெகைம் விசபாலெமபானத. பிரபாமணரகைள நம்கமக்
ககைவிட்டை ஜபபாதிலும் சூத்திரரகைள ககைவிடை
மபாட்டைபாரகைள. பிரபாமணரின லதபாககை குகறவு.
சூத்திரரகைளின ஜேனத்லதபாககை இந்த நபாட்டில்
அதிகைம். ஆதலெபால், ஒருவனுக்கு ஜேபாதிப்
பிரஷ்டைத்திலிருந்த ஜநரும் கைஷ்டைம் அதிகைமரபாத.

சஜநகிதரகைளும் இந்த விஷயத்தின புதகம மபாறி
இத பழங் லசய்தியபாய் விட்டை மபாத்திரத்தில்
முனஜபபாலெஜவ எனனுடைன பழகைத்
லதபாடைங்கிவிடுவபாரகைள. ஊரவபாகய மூடை ஒரு
உகலெ மூடியுண்டு. அதன லபயர கைபாலெம். பகழய
சஜநகிதரகைள ககைவிட்டை ஜபபாதிலும், புதிய
சஜநகிதர ஏற்படுவபாரகைள. பணம் உளளவகர
ஒருவனுக்கு சஜநகிதரில்கலெலயனற குகறவு
ஜநரிடைபாத. சரக்கைபார உத்திஜயபாகை முளளவகர
சஜநகிதரில்கலெலயனற குகறவு ஜநரபாத''
எனறபார.
''இருந்தபாலும் தபாங்கைள அந்த ஜவகலெக்கைபாரிகய
மணம்புரிந்த லகைபாளவதில் எனக்கு சம்மதில்கலெ.
உலெகைத்தபாரின அபவபாதத்கதப்
லபபாருட்படுத்தபாமல் நமத மனச்சபாட்சயினபடி
நடைப்பஜத தகும் எனபஜத நபான அங்கீகைபாரம்
லசய்த லகைபாளளுகிஜறன. உலெகைத்தின அபவபாதம்
லபரிதில்கலெ. ஆனபால், நீங்கைள விரும்புகிறபடி
விவபாகைம் லசய்தலகைபாளளக் கூடைபாலதனபதற்கு
ஜவறு கைபாரணங்கைளுமருக்கினறன'' எனறு

வீஜரசலிங்கை பந்தலு லசபானனபார.
''அந்தக் கைபாரணங்கைகளலயடுத்த விளக்குங்கைள''
எனறபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''முதலெபாவத, அந்தப் பணிப்லபண் சறிஜதனும்
கைல்விப்பயிற்சயில்லெபாதவள. கைல்விப்
பயிற்சயில்லெபாவிடினும் ஜமற்குலெத்தப்
லபண்கைளிடைம் பரம்பகரயபாகை ஏற்படைக்கூடிய
நபாகைரிகை ஒழுக்கைங்கைளும் நகடைகைளும் தரம
ஞபானமும் கீழ்க்குலெத்தப் லபண்கைளிடைம் இரபா.
இகதலயல்லெபாம் உத்ஜதசக்குமடைத்ஜத, நீங்கைள
அந்தப் பணிப்லபண்கண மணம் புரிந்த
லகைபாளளுதல் மகைவும் தகைபாத கைபாரியம்'' எனறு
பந்தலு லசபானனபார.
அதற்கு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''நல்லெ படிப்பு, நல்லெ
பயிற்ச, சறந்த ஒழுக்கைம், நல்லெ சங்கீத ஞபானம் இனனும் எத்தகனஜயபா லெட்சணங்கைளுகடைய
லபண்கணத்தபான மணம்புரிந்த
லகைபாளளஜவண்டுலமனறு நபானும்

நிகனத்திருந்ஜதன. ஆனபால் அதலவல்லெபாம் என
மனதில் உண்கமயபான கைபாதல் ஜதபானறு முனனர
நிகனத்த நிகனப்பு. இப்ஜபபாத மனமதன என
லநஞ்சல் சங்கைபாதனமட்டு வீற்றிருந்த
ஜவலறபாரு பபாடைஞ் லசபால்லுகிறபான. படிப்புப்
லபரிதில்கலெ. பயிற்ச லபரிதில்கலெ. ஒழுக்கைம்
லபரிதில்கலெ. கைபாதல் தனனிஜலெஜயதபான இனித.
மற்றலதல்லெபாம் பதர. கைபாதலலெபானஜற லபபாருள.
ஜமலும், கீழ்க்குலெத்தப் லபண்கைள தக்கை தரம
ஞபானமல்லெபாமலிருப்பபாரகைலளனறு நிகனப்பத
தவறு. எல்லெபா ஜேபாதியபாருக்குளளும்
தரமவுணரச்சயுகடைய ஆண்கைளும் லபண்கைளும்
இருப்பபாரகைள. அ·தற்றவரும் எல்லெபா
ஜேபாதிகைளிலும் இருப்பபாரகைள. ஜமற்குலெத்தக்குரிய
நபாகைரிகை நகடைகைகளக் கீழ்க்குலெத்தப் லபண்கைள
மகை விகரவிஜலெ கைற்றுக் லகைபாளள முடியும். அந்த
நபாகைரிகை நகடைகைலளனபன லசல்வத்தபாலும்
ஸ்தபானத்தபாலும் ஏற்படுவன. அகவ
பரம்பகரயபாஜலெ தபான விகளய ஜவண்டுலமனற
அவசயமல்கலெ. பழக்கைத்தபால் உண்டைபாய்விடும்.
எனனுடைன ஒரு வருஷம் குடியிருந்தபால் ஜபபாதம்.

அந்தப் பணிப்லபண்ணுக்கு நபாகைரிகை
நகடைகைலளல்லெபாம் லவகு சபாதபாரணமபாகை
ஏற்பட்டுவிடும். படிப்பு முதலியனவும் நபான
விகரவிஜலெ அவளுக்குக் கைற்றுக்
லகைபாடுப்பதற்குரிய ஏற்பபாடுகைள
லசய்தவிடுஜவன'' எனறு அய்யங்கைபார
லசபானனபார.
''உலெகை அனுபவமல்லெபாத பதினபாலு வயதப்
பச்கசப் பிளகளகைள லசபால்லெக்கூடிய வபாரத்கத
இத. முப்பத வயதபாய், உயரந்த சரக்கைபார
ஜவகலெயிலிருந்த சகைலெவித லலெயௌகிகை
அனுபவங்கைளுமுகடைய தபாங்கைள இந்த வபாரத்கத
லசபால்வத ஜகைட்டு எனக்கு மகை
வியப்புண்டைபாகிறத. கைபாதல் மூனறு நபாள நிற்கும்
லபபாருள. லவறுஜம புதகமகய ஆதபாரமபாகைக்
லகைபாண்டைத. புதகம மபாறிப் ஜபபானவுடைன கைபாதல்
பறந்த ஜபபாய்விடும். அப்பபால் கைனமபான அறிவுப்
பயிற்சயபாலும் ஒழுக்கைத்தபாலும் தம்பதிகைளுக்குள
ஏற்படும் பற்றுதஜலெ நிகலெயுகடையத'' எனறு
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு லசபானனபார.

''மூனறு நபாட்கைளில் மபாறக்கூடிய
புதகமயுணரச்சக்கு கைபாதலலெனறு லபயரில்கலெ.
அதன லபயர பிரபாந்தி. அந்த பிரபாந்தி என
உளளத்தில் எழக்கூடியதனறு. அவ்வித
மயக்கைங்கைள ஜதபானறபாதபடி என உளளத்கத நபான
நனறபாகைத் திருத்திப் பண்படுத்தி
கவத்திருக்கிஜறன. கைபாதலலெனபத
ஜதவஜலெபாகைத்த வஸ்த. இவ்வுலெகைத்தக்கு
வபாழ்க்ககை மபாறியஜபபாதிலும் அத மபாறபாத.
சபாவித்திரியும் சத்யவபானும்; கலெலெபாவும்
மஜ்னூவும்; ஜரபாமஜயபாவும் ஜேஜூலிலயத்தம்
லகைபாண்டிருந்தபாரகைஜள, அந்த வஸ்தக்குக்
கைபாதலலெனறு லபயர. அத அழியபாத நித்ய வஸ்த.
இமயமகலெ கைடைலில் மதந்தஜபபாதிலும், கைபாதல்
லபபாய்த்தப் ஜபபாகைபாத. அத்தககைய கைபாதல் நபான
அந்தப் பணிப்லபண் மீத லகைபாண்டிருக்கிஜறன''
எனறு அய்யங்கைபார லசபானனபார.
லசவிடைன கைபாதில் சங்கூதவத ஜபபால்
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு பலெபலெ நியபாயங்கைள கூறி
அந்தப் பணிப்லபண் மீத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார

லகைபாண்டிருக்கும் கமயகலெ அகைற்றிவிடை முயற்ச
லசய்தபார. இவர பபாதி ஜபசக்
லகைபாண்டிருக்கும்ஜபபாஜத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லகைபாட்டைபாவி விடைத் லதபாடைங்கி விட்டைடைபார.
அவருக்குப் பந்தலுவின வபாரத்கதகைளில்
ருசயில்கலெ. இகதயுணரந்த பந்தலு-'' சரி இந்த
விஷயத்கதக் குறித்த விஸ்தபாரமபாகை நபாகளக்குக்
கைபாகலெயில் ஜபசக்லகைபாளளலெபாம். இப்ஜபபாத
நித்திகர லசய்யப் ஜபபாஜவபாம்'' எனறபார.
அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''அங்ஙனஜம
லசய்ஜவபாம். ஆனபால் தூங்கைப் ஜபபாகுமுன
தபாங்கைள தயவு லசய்த எனக்லகைபாரு விஷயந்
லதரிவிக்கை ஜவண்டும். அந்தப் பணிப்லபண்
யபார? அவளுகடைய லபயர யபாத? அவலளனன
ஜேபாதி? அவளுகடைய ஜபற்ஜறபார அல்லெத
சுற்றத்தபார எங்கிருக்கிறபாரகைள?'' எனறு ஜகைட்டைபார.
அதற்கு வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு-''அப்பணிப்லபண்ணுக்குப் லபயர
மீனபாட்ச. அவள ஜேபாதியில் இகடைச்ச.

அவளுகடைய சுற்றத்தபார
எங்கிருக்கிறபாரகைலளனபத லதரியபாத.
ஓஜஹபாஜஹபா! இதில் ஒரு முக்கியமபான
விஷயத்கத ஜயபாசக்கை மறந்த விட்டீரகைஜள!
ஒருஜவகள ஏற்லகைனஜவ அவளுக்கு விவபாகைம்
ஆய்விட்டைஜதபா எனனஜவபா?'' எனறபார.
''அகதக் குறித்தத் தங்கைளுக்கு சம்சயம்
ஜவண்டியதில்கலெ. நபான கைபாகலெயிஜலெஜய
அவளுகடைய கைழுத்கத நனறபாகை கைவனித்ஜதன.
அவளுகடைய கைழுத்தில் தபாலியில்கலெ'' எனறு
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லசபானனபார.
''தபாலி ஒரு ஜவகள ரவிக்ககைக்குளஜள மகறந்த
கிடைந்திருக்கைக்கூடும். தங்கைள கைண்ணுக்கு
அகைப்படைபாமலிருந்திருக்கைலெபாம்'' எனறபார பந்தலு.
''அகதக் குறித்தம் சம்சயம் ஜவண்டியதில்கலெ.
கைபாதலுக்குக் கைண் கிகடையபாலதனறு சலெர தப்பபான
பழலமபாழி லசபால்லுகிறபாரகைள. கைபாதலுக்கு
மகைவும் கூரகமயபான கைண்கைளுண்டு. நபான

மகைவும் ஜேபாக்கிரகதயபாகைப் பபாரத்ஜதன.
தபாலியில்கலெலயனபத எனக்குப் பரம நிச்சயம்.
அவளுக்கு விவபாகைமபாகைவில்கலெ. அவள
முகைத்கதப் பபாரத்ததிஜலெஜய அவள
விவபாகைமபாகைபாதவலளனபத எனக்குத் லதளிவபாகை
விளங்கிவிட்டைத. எனக்கு இவ்விஷயத்தில்
அனுபவம் அதிகைம். ஒரு ஸ்த்ரீயின முகைத்கதப்
பபாரத்த மபாத்திரத்திஜலெஜய இவள
விவபாகைமபானவள அல்லெத ஆகைபாதவள எனபத
எனக்கு ஸ்பஷ்டைமபாகைத் லதரிந்தவிடும். இத
நிற்கை. அவளுகடைய சுற்றத்தபார
எங்கிருக்கிறபாரகைலளனபத லதரியபாவிடினும்,
ஜவறு அவளுகடைய விருத்தபாந்தங்கைள அவகளப்
பற்றித் தங்கைளுக்குத் லதரிந்திருக்கைக்
கூடியனவற்கற எனக்குச் லசபால்லுங்கைள'' எனறு
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜவண்டினர.
''எனக்கு அவளுகடைய பூரஜவபாத்தரங்கைகளப்
பற்றி ஒனறுஜம லதரியபாத. அவள எனனுகடைய
லசபாந்த ஜவகலெக்கைபாரியுமனறு. இங்கு
எழும்பூரில் இஜத லதருவில் நபாகலெந்த

வீடுகைளுக்கைப்பபால் என நண்பர
ஜவங்கைடைபாசலெநபாயுடு எனலறபாருவர இருக்கிறபார.
அவர பிரமஸமபாஜேத்கதச் ஜசரந்தவர. இந்த
வீடும் அவருக்குச் லசபாந்தமபானஜத. இந்த
ஜவகலெக்கைபாரி அவருகடைய குடும்பத்தில்
ஜவகலெ லசய்பவள. இங்கு நபான தபாமதிக்கும் சலெ
தினங்கைளுக்கு என மகனவிக்குத் தகணயபாகை
வீடு லபருக்கி, மபாடு கைறந்த, விளக்ஜகைற்றி,
இனனும் ஜவறு சறு லதபாழில்கைள லசய்யுமபாறு
இவகள ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடு எங்கைளிடைம்
அனுப்பியிருக்கிறபார. நபாங்கைள ரபாஜே
மஜஹந்திரபுரத்தக்குப் ஜபபாகும்ஜபபாத
அப்லபண் மறுபடி நபாயுடு வீட்டில் ஜவகலெக்குப்
ஜபபாய்விடுவபாள'' எனறு பந்தலு லசபானனபார.
''நபாகளக்குக் கைபாகலெயில் நபான ஜவங்கைடைபாசலெ
நபாயுடுகவப் பபாரக்கைஜவண்டும். அவர இங்கு
வருவபாரபா? நபாம் அவருகடைய வீட்டுக்குப்
ஜபபாகைஜவண்டுமபா?'' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
ஜகைட்டைபார.

''அவகரஜய இங்கு வரச் லசபால்லெலெபாம். நபாம்
ஜபபாகைஜவண்டைபாம். எனிலும், இந்தப்
பணிப்லபண்கண மணம் புரிந்த லகைபாளளும்
விஷயத்கதத் தபாங்கைள மறந்த விடுவஜத
யுக்தமபாகைத் ஜதபானறுகிறத'' எனறு வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு கூறினபார.
இதஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார:- ''எதற்கும்
நபாகளக்குக் கைபாகலெயில் நபாயுடுகவ இங்கு
தருவியுங்கைள. மற்ற சங்கைதி பிறகு
ஜபசக்லகைபாளஜவபாம்'' எனறபார.
அப்பபால் இருவரும் நித்திகர லசய்யப்
ஜபபாய்விட்டைனர. இரவிஜலெஜய வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு தமக்கும் அய்யங்கைபாருக்கும் நடைந்த
சம்பபாஷகணகயத் தமத மகனவியிடைம்
லதரிவித்தபார. அவள மறுநபாட் லபபாழுத
விடிந்தவுடைஜன அச்லசய்திகயலயல்லெபாம்
விசபாலெபாட்சயிடைம் கூறினபாள. அத ஜகைட்டு
விசபாலெபாட்ச பந்தலுவின மகனவியுகடைய
பபாதங்கைளில் சபாஷ்டைபாங்கைமபாகை விழுந்த, ''இத

ஜபபானபால் ஜபபாகைட்டும். ஜவறு தக்கை வரன பபாரத்த
நீங்கைஜள எனக்கு விவபாகைம் லசய்த கவக்கை
ஜவண்டும். உங்கைகள விட்டைபால் எனக்கு ஜவறு
புகைல் கிகடையபாத'' எனறபாள.
அப்ஜபபாத பந்தலுவின மகனவி:''பயப்படைபாஜத, அம்மபா. உனக்கு நல்லெ புருஷன
கிகடைப்பபான. உனனுகடைய குணத்தக்கும்
அழகுக்கும் ரபாஜேபாகவப் ஜபபானற புருஷன
அகைப்படுவபான. நபான உனக்கு மணஞ்லசய்த
கவக்கிஜறன'' எனறபாள.
---

ஐந்தபாம் அத்தியபாயம்
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு
விவபாகைம்
மறுநபாட் கைபாகலெயில் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஒரு
ஆளுனுப்பி ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடுகவத் தமத
வீட்டுக்கு வரவகழத்தபார. நபாயுடு, பந்தலு,
அய்யங்கைபார மூவருமருந்த பரியபாஜலெபாசகன
லசய்யத் லதபாடைங்கினபாரகைள. நபாயுடுவும்
பந்தலுவும், பணிப்லபண்ணபாகிய மீனபாட்சகய
அய்யங்கைபார விவபாகைம் லசய்ய நிகனப்பத
தகைபாலதனறும், விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிவஜத
தகுலமனறும் பலெ கைபாரணங்கைளுடைன
எடுத்தகரத்தனர. அய்யங்கைபாரின மனதில்
அக்கைபாரணங்கைள கதக்கைஜவயில்கலெ. சுயநலெத்தக்கைனுகூலெமபாகை இருக்கும் கைபாரணங்கைகள
அங்கீகைரிப்பதம் பிறரக்குகரப்பதம் மனித
இயற்ககை. சுயநலெத்தக்கு விஜரபாதமபாகை நிற்கும்
நியபாயங்கைகள சபாதபாரணமபாகைப் புறக்கைணித்த

விடுதலும் அல்லெத அவற்றுக்கு எதிர
நியபாயங்கைள கைண்டு பிடிக்கை முயல்வதம் மனித
இயல்பபாம். நியபாய சபாஸ்திரஜமபா வபாதி பிரதிவபாதி
எனற இரண்டு வககையினரின
லகைபாளககைகைளுக்கும் இடைங் லகைபாடுக்கைத்தக்கைத.
திருவபாங்கூரில் சறித கைபாலெத்தக்கு முனபு
'தரமசங்கைடைம் சங்கைரய்யர' எனலறபாரு
நியபாயபாதிபதி இருந்தபாரபாம். அவர தம்முன
விசபாரகணக்கு வரும் வழக்குகைளில் அஜனகைமபாகை
ஒவ்லவபானறிலும் எந்தக் கைட்ச லசபால்வத
நியபாயலமனறு லதரியபாமல் மகைவும்
சங்கைடைப்படுவபாரபாம். 'நியபாயம் எப்படி
ஜவண்டுமபானபாலும் ஜபபாகுகை' எனலறண்ணி,
லசயௌகைரயப்படிக்கும் மனம் ஜபபானபடிக்கும்
தீரப்புச் லசய்யுங் குணம் அவரிடைம் கிகடையபாத.
எப்படிஜயனும் உண்கமகயக் கைண்டுபிடித்த நீதி
லசலுத்த ஜவண்டுலமனபத அவருகடைய
லகைபாளககை. ஆனபால், அங்ஙனம் லசய்யப்
புகுமடைத்ஜத, ''வபாதி லசபால்வகதக் ஜகைட்டைபால்
வபாதி கைட்ச உண்கமலயனறு ஜதபானறுகிறத.
பிரதிவபாதி லசபால்வகதக் ஜகைட்டைபால் பிரதிவபாதி

கைட்ச லமய்லயனறு ஜதபானறுகிறத. நபான எந்தத்
கைட்சக்குத் தீரப்புச் லசபால்ஜவன?'' எனறு அவர
தம்முகடைய நண்பரிடைங் கூறி
வருத்தப்படுவபாரபாம். இத பற்றி அவருகடைய
நண்பரகைள அந்த நியபாயபாதிபதிக்கு
'தரமஸங்கைடைம் சங்கைரய்யர' எனறு பட்டைப் லபயர
சூட்டினபாரகைள.
இவ்வுலெகைத்தில் லவறுஜம நீதி ஸ்தலெத்த
வழக்குக்கைளின விஷயத்தில் மபாத்திரஜமயனறி,
ஜேன சமூகை சம்பந்தமபாகைவும், மத சம்பந்தமபாகைவும்,
பிற விஷயங்கைகளப் பற்றியும் ஜதபானறும் எல்லெபா
வழக்குகைளிலும் இங்ஙனஜம நடு உண்கம
கைண்டு பிடித்தல் சபாலெவும் சரமலமனறு நபான
நிகனக்கிஜறன. அளவற்ற தவமும் அதனபால்
விகளயும் ஞபானத்லதளிவுமுகடைஜயபாகர
எதிலும் பட்சபபாதமற்ற மயக்கைமற்ற நடு
உண்கம கைண்டு ஜதரவல்லெபார. மற்றப்படி
உலெகைத்த வழக்குக்கைள லபரும்பபானகமயிலும்,
வலிகமயுகடைய மனிதருக்கும்
வகுப்புக்கைளுக்கும் சபாரபபாகைஜவ நியபாயந்

தீரக்கைப்படுகினறத.
''லபபாய்யுகடை யருவன லசபால்வனகமயினபால்
லமய்ஜபபாலும்ஜம; லமய்ஜபபாலும்ஜம
லமய்யுகடை யருவன லசபால்லெமபாட்டைபாகமயபால்
லபபாய்ஜபபாலும்ஜம லபபாய்ஜபபாலும்ஜம''.
இங்ஙனம் லசபால்வலிகம மட்டுஜமயனறு; ஆள
வலிகம, ஜதபாள வலிகம, லபபாருள வலிகமஎல்லெபாவித வலிகமகைளும் நியபாயத்தரபாகசத்
தமத சபாரபபாகை இழுத்தக் லகைபாளளவல்லென.
எனஜவ, அய்யங்கைபார தம்முகடைய உயரந்த
கைல்வியபாலும், உயரந்த உத்திஜயபாகைத்தின
வலிகமயபாலும் தம்முளளத்திலெகமந்த
ஜபரபாவலின வலியபாலும் நபாயுடுகவயும்
பந்தலுகவயும் எளிதபாகைத் தமத சபாரபில்
திருப்பிக் லகைபாண்டைபார. அப்பபால் நபாயுடுவிடைம்
பனிப்லபண்ணின பூரஜவபாத்தரங்கைகளக் குறித்த
விசபாரிததபார. அவள இகடையர வீட்டுப்
லபண்லணனறும், அவளுகடைய தந்கத பலெ

மபாடுகைள கவத்தக் லகைபாண்டு ஊரபாருக்குப் பபால்
விற்று ஜீவனம் லசய்வபாரபாய்ப் பக்கைத்தத்
லதருவில் வசக்கிறபாலரனறும், அந்தப்
லபண்ணுக்கு இரண்டு மூத்த சஜகைபாதரர
இருக்கிறபாரகைலளனறும், அவரகைள ஆகலெயில்
ஜவகலெ லசய்கிறபாரகைலளனறும், தகலெக்குப்
பதிகனந்த ரூபபாய் சம்பளலமனறும்,
அவளுக்குத் தபாய் இறந்த
ஜபபாய்விட்டைபாலளனறும், தகமயனமபாரின
மகனவிகைஜள அவரகைளுகடைய வீட்டில் சகமயல்
லசய்கிறபாரகைலளனறும், ஆதலெபால் மீனபாட்சக்குத்
தன வீட்டில் எவ்விதமபான ஜவகலெயுங்
கிகடையபாலதனறும், நபாயுடுவின வீட்டிலும்,
அவளுக்குக் குழந்கதகைகள ஜமற்பபாரத்தல்,
சபாமபானகைள வபாங்கிக் லகைபாண்டு வருதல் முதலிய
லகையௌரவமபான கைபாரியங்கைஜள
லகைபாடுபட்டிருக்கினறனலவனறும், வீடு வபாயில்
லபருலுக்குதல், பபாத்திரங் கைழுவுதல், தனி
ஜதபாய்த்தல் முதலிய கீழ்க்கைபாரியங்கைள அவள
லசய்வத கிகடையபாலதனறும், அவள கிறிஸ்தவப்
பளளிக்கூடைத்தில் படித்த நனறபாகைத் தமழ் எழுத

வபாசக்கைக் கைற்றுக் லகைபாண்டு இருக்கிறபாள
எனறும், அகமதி லபபாறுகம இனலசபால் பணிவு
முதலிய நல்லெ குணங்கைளுகடையவலளனனும்,
அவளுக்கு மபாதம் நபாயுடு வீட்டில் பனனிரண்டு
ரூபபாய் சம்பளலமனறும், அகத அவள வீட்டில்
லகைபாடுக்கைவில்கலெலயனறும், நபாட்டுக்ஜகைபாட்கடை
ம.ச. மபாணிக்கைஞ் லசட்டியபார கைகடையில் தன
லபயருக்கு வட்டிக்குக் லகைபாடுத்த
விடுகிறபாலளனறும், அந்தத் லதபாககை இதவகர
வட்டியுடைன ஐந்நூறு ரூபபாய் இருக்குலமனறும்,
அவளுக்கு வயத இருபலதனறும், இனனும்
விவபாகைம் ஆகைவில்கலெலயனறும், விவபாகைத்தக்கு
அவள ஆவலுடைன
எதிரபபாரத்திருக்கிறபாலளனறும் நபாயுடு
விஸ்தபாரமபாகைத் லதரிவித்தபார.
''அவளுகடைய தந்கதயின லபயலரனன? அவர
இப்ஜபபாத வீட்டிலிருப்பபாரபா?'' எனறு
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''அவளுகடைய தந்கதயின லபயர சுப்புசபாமக்

ஜகைபானபார. அவர இப்ஜபபாத வீட்டிலிருப்பபார''
எனறு நபாயுடு லசபானனபார. உடைஜன
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின ஜவண்டுஜகைபாளுக்கிணங்கி
அவருடைன நபாயுடு, பந்தலு இருவரும் ஜசரந்த
மூவருமபாகைப் பக்கைத்தத் லதருவிலிருந்த
சுப்புசபாமக் ஜகைபானபாருகடைய வீட்டுக்குப்
ஜபபானபாரகைள. அங்கு சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார
கைபாகலெயிலலெழுந்த பகழயத சபாப்பிட்டுவிட்டு,
லவற்றிகலெ பபாக்கு புககையிகலெ ஜபபாட்டுக்
லகைபாண்டிருந்தபார. நபாயுடுகவயும் அவருகடைய
நண்பரிருவகரயும் கைண்டைவுடைன அவர எழுந்த
நினறு, உளஜளயிருந்த ஒரு நீளப்பலெககை
லகைபாண்டு ஜபபாட்டைபார. வந்தவர மூவரும்
அதனமீத உட்கைபாரந்த லகைபாண்டைபாரகைள. பிறகு,
நபாயுடு தபாங்கைள வந்த ஜநபாக்கைத்கத
சபாங்ஜகைபாபபாங்கைமபாகைக் ஜகைபானபாரிடைம்
எடுத்தகரத்தபார. லசக்கைச்லசஜவலலெனற முகைமும்
கைனனங்கைஜரலலெனற சுருள சுருளபான கைத்தரித்த
முடிமயிரும், அகைனற லதளிந்த அறிவுசுடைரகினற
விழிகைளும், தருக்கைமீகசயும், விரித்த மபாரபும்
திரண்டை ஜதபாளும், வயிரப் லபபாத்தபான ஜபபாட்டை

பட்டுச் சட்கடையும், தங்கை கைடிகைபாரமுமபாகைத் தமக்கு
டிப்டி கைலலெக்டைர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
மபாப்பிளகளயபாகை வருவகதக் கைண்டு சுப்புசபாமக்
ஜகைபானபார பரவசமபாய் விட்டைபார. அவருளளத்தில்
ஆனந்தக்கைளி ததம்பலெபாயிற்று. ஆயினும்
பிரபாமணருக்கு லபண் லகைபாடுத்தபால் பபாவம்
ஜநருலமனற ஒரு விஷயம் மபாத்திரம்
அவரமனகத மகைச் சஞ்சலெப்படுத்திற்று.
''நபான எனன லசய்ஜவன. சபாம? வயதபானவன.
எனக்கு இனிஜமல் இவ்வுலெகைத்தபாகச
ஒனறுஜமயில்கலெ. எனக்கினிப் பரஜலெபாக்தகதப்
பற்றிய ஆகசகைஜள மஞ்சயிருக்கினறன.
அதனபால் சறீமந் நபாரபாயணகனயும்
ஆழ்வபாரகைகளயும் எம்லபருமபானபாகரயும் சறீ
கவஷ்ணவரகைகளயும்
சரணபாகைதியகடைந்திருக்கிஜறன. எப்ஜபபாதம்
இவரகைகளஜய ஸ்மரித்தக் லகைபாண்டும்
இவரகைளுக்கு எனனபாலியனற ககைங்கைரயங்கைள
லசய்த லகைபாண்டும் என வபாழ்நபாகளச்
லசலெவிடுகிஜறன. நபான சபாஸ்திரங்கைளில்

நம்பிக்ககையுகடையவன. பிரபாமணருக்கு நபான
சூத்திரப் லபண்கணக் கைலியபாணம் லசய்த
லகைபாடுப்பதனபால் எனக்குப் பபாவம் ஜநரும்.
ஆதலெபால், நபான இந்த விஷயத்தக்கு சம்மதப்படை
வழியில்கலெ'' எனறு சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார
லசபானனபார.
இகதக் ஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''ஜகைபானபாஜர,
முதலெபாவத, நபான பிரபாமணனில்கலெ. நபான
பிரபாமண தரமத்தக்குரிய ஆசபாரங்கைகளத் தறந்த
சூத்திரனபாகிவிட்ஜடைன. ஆதலெபால் தபாங்கைள
எனகனத் தங்கைள ஜேபாதியபானபாகைஜவ பபாவித்த,
எனக்குத் தங்கைள மகைகள மணம் புரிவிக்கை
ஜவண்டுகிஜறன. ஜமலும் நிஷமபான
பிரபாமணஜன பிரபாமண குலெத்தில் மபாத்திரமனறி
மற்ற நபானகு வரணங்கைளிலும்
லபண்லணடுக்கைலெபாலமனறு சபாஸ்திரம்
லசபால்லுகிறத. இந்த விஷயத்தில் உங்கைளுக்கு
சந்ஜதகைமருந்தபால், எனனிடைம் தமழில் மனு
ஸ்ம்ருதி இருக்கிறத; உங்கைளிடைம் அந்த நூகலெக்
கைபாட்டுகிஜறன. அகத நீங்கைஜள வபாசத்தப்

பபாருங்கைள. உங்கைளுக்குத் தமழ் வபாசக்கைத்
லதரியுஜமபா, லதரியபாஜதபா? லதரியுமபா?
அப்படியபானபால் நீங்கைள நபான லசபால்வத
லமய்லயனபகதக் கைண்கூடைபாகைப் பபாரத்தறிந்த
லகைபாளளலெபாம். இதில் எவ்விதமபான
பபாவத்தக்கும் இடைமல்கலெ'' எனறபார.
''அங்ஙனம் சபாஸ்திரமருப்பத லமய்தபான'' எனறு
ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடு லசபானனபார.
''ஆமபாம்; அதஜவ மனு ஸ்ம்ருதியின லகைபாளககை''
எனறு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு கூறினபார.
''எனினும், உலெகை ஆசபாரத்தில் அவ்விதம்
வழங்குவகதக் கைபாஜணபாஜம?'' எனறு சுப்புசபாமக்
ஜகைபானபார ஆட்ஜசபித்தபார.
''நமத ஜதசத்தில் பூரவ சபாஸ்திரங்கைளுக்கும்
நகடைகைளுக்கும் விஜரபாதமபான ஆசபாரங்கைள பலெ
பிற்கைபாலெத்தில் வழக்கைமபாய்விட்டைன. அவற்றுள
இந்த விஷயமும் ஒனறபாம். இவ்ஷியத்தில்

நமக்குத் தற்கைபாலெ ஆசபாரம் அதிகைப்
பிரமபாணமனறு. முற்கைபாலெத்த சபாஸ்திரஜம அதிகைப்
பிரமபாணம்'' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லசபானனபார.
அப்ஜபபாத ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடு லசபால்லுகிறபார:''ஜகைளும், சுப்புசபாமக் ஜகைபானபாஜர! பபாவம்
எனபலதல்லெபாம் வீண் ஜபச்சு. இத
சபாஸ்த்ஜரபாக்தமபான விஷயம். இதில் யபாலதபாரு
பபாவமும் கிகடையபாத. அப்படிஜய பபாவமருந்த
ஜபபாதிலும், அத மபாப்பிளகளகயயும்
லபண்கணயும் சபாருஜமயனறி, உம்கமச் சபாரபாத.
அத தவறி, உமக்கும் சறித பபாவம் வந்த
ஜநரக்கூடுலமனறபாலும், அதற்குத் தகுந்த
பிரபாயச்சத்தங்கைள பண்ணிவிடைலெபாம். லபருமபாள
ஜகைபாயிலுக்கு ஏஜதனும் கைபாணிக்ககை
லசலுத்தினபால் ஜபபாதம். அதில் எவ்வளவு
லகைபாடிய பபாவமும் லவந்த சபாம்பலெபாய்ப்
ஜபபாய்விடும். உமக்கு எத்தகன பணம்
ஜவண்டுமபானபாலும், அய்யங்கைபாரவரகைள
லகைபாடுப்பபார'' எனறபார.

பணம் எனற மபாத்திரத்திஜலெ பிணமும் வபாகயத்
திறக்கும் எனபத பழலமபாழி. சுப்புசபாமக்
ஜகைபானபார ஏறக்குகறயக் லகைபாட்டைபாவியளவுக்கு
வபாகயப் பிளந்தபார.
''எனக்குக் லகைபாஞ்சம் கைடைன பந்தங்கைளும்
இருக்கினறன. அவற்கறயுந் தீரத்தகவக்கை
ஏற்பபாடு லசய்தபால் நல்லெத'' எனறு சுப்புசபாமக்
ஜகைபானபார லசபானனபார.
''தங்கைளுக்கு எத்தகன ரூபபாய்க்குக் கைடைன
இருக்கிறத?'' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
ஜகைட்டைபார.
''ஆயிரம் ரூபபாய் கைடைன இருக்கிறத'' எனறபார
ஜகைபானபார.
''மூவபாயிரம் ரூபபாய் லகைபாடுக்கிஜறன; ஜபபாதமபா?''
எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''ஓ! யஜதஷ்டைம்! இந்த வபாரத்தக்குளஜள

விவபாகைத்கத முடித்தவிடைலெபாம்'' எனறு
சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார லசபானனபார. அப்பபால்
மீனபாட்சகய அகழத்த அவளுகடைய
சம்மதத்கதயும் லதரிந்த லகைபாண்டைபால்
நல்லெலதனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார கூறினபார.
''அவள இப்ஜபபாத வீட்டிலில்கலெ. நபாஜன
அவளிடைம் லசபால்லி விடுகிஜறன: அவள சறு
குழந்கத. அவள பிறந்ததமுதல் இதவகர என
வபாரத்கதகய ஒருமுகற கூடைத் தட்டிப் ஜபசயத
கிகடையபாத. இப்ஜபபாத இத்தகன உயரந்த,
இத்தகன ஜமனகமயபான சம்பந்தம்
கிகடைக்குமடைத்தில் அவள என லசபால்கலெச்
சறிஜதனும் தட்டிப் ஜபசமபாட்டைபாள'' எனறபார
ஜகைபானபார.
''எதற்கும் அவகள அகழத்த ஒருமுகற
அவளிடைமும் ஜகைட்டைபால் தபான என மனம்
சமபாதபானமகடையும். நபாங்கைள இங்ஜகைஜய கைபாத்தக்
லகைபாண்டிருக்கிஜறபாம். அவகள
அகழப்பியுங்கைள'' எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார

லசபானனபார. அங்ஙனஜம ஜகைபானபார ஒரு
ஆகளவிட்டு மீனபாட்சகய அகழத்த வரும்படி
லசய்தபார. மீனபாட்ச வந்தபாள. அவகளத் தனியபாகை
அகழத்தப் ஜபபாய் சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார
விஷயங்கைகளத் லதரிவித்தபார. மபாப்பிளகளயின
படிப்கபயும், லசல்வத்கதயும், பதவிகயயும்
மகைவும் உயரவபாக்கி வரணித்தபார.
மபாப்பிளகளயின அழககை அவள பபாரக்கும்படி
அவகரயும் கைபாண்பித்தபார. அவள அவருக்கு
வபாழ்க்ககைப்படை சம்மதமுற்றபாள. சறித
ஜநரத்தக்குள மகைகளயும் அகழத்தக்லகைபாண்டு
சுப்புசபாமக் ஜகைபானர புறத்த திண்கணக்கு வந்த
ஜசரந்தபார. அவளுகடைய விழிகைகள
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜநபாக்கினபார. அவள எதிர
ஜநபாக்கைளித்தபாள. 'கைண்லணபாடு கைண்ணிகன
ஜநபாக்லகைபாக்கின, வபாய்ச்லசபாற்கைள எனன
பயனுமலெ'' எனறபார திருவளளுவ நபாயனபார.
அவகளப் பபாரத்த மபாத்திரத்திஜலெ தம்கம மணம்
புரிய சம்மதப்பட்டு விட்டைபாலளனறு
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குத் லதளிவபாகைப்
புலெப்பட்டு விட்டுத. எனினும்,

பரிபூரணநிச்சயஜமற்படுத்திக் லகைபாளளுமபாறு
அவர சுப்புசபாமக் ஜகைபானபாகர ஜநபாக்கி, ''மீனபாட்ச
எனன லசபால்லுகிறபாள?'' எனறு ஜகைட்டைபார.
''அவளிடைத்திஜலெ ஜநரபாகைக் ஜகைட்டுத் லதரிந்த
லகைபாளளலெபாஜம'' எனறபார ஜகைபானபார.
''எனன மீனபாட்ச? எனன லசபால்லுகிறபாய்?
எனகன மணம் புரிந்த லகைபாளள சம்மதந்தபானபா?''
எனறு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
மீனபாட்ச ''சம்மதம்'' எனறு லமதவபாகைக் கூறித்
தகலெக்கைவிழ்ந்தபாள. ஜகைபாபலெயங்கைபாருக்கு ஜீவன
மறுபடி உண்டைபானத ஜபபால் ஆயிற்று. அவர
முகைத்தில் புனனககை ஜதபானறிற்று.
அந்த வபாரத்திஜலெஜய ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும்
மீனபாட்சயும் பிரமஸமபாஜேத்தில் ஜசரந்த
லகைபாண்டைபாரகைள. அவ்விருவருக்கும் பிரம ஸமபாஜே
விதிகைளினபடி, லசனனப்பட்டைணத்தில் ஸமபாஜேக்
ஜகைபாயிலிஜலெ விவபாகைம் நகடைலபற்றத. விவபாகைம்

முடிந்தவுடைஜன ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார தமத
மகனவிகய அகழத்தக் லகைபாண்டு
தஞ்சபாவூருக்குப் ஜபபாய் அங்கு தம்
உத்திஜயபாகைத்தில் ஜசரந்த லகைபாண்டைபார.
---

ஆறபாம் அத்தியபாயம்
விசபாலெபாட்சக்கு ஜநரந்த
சங்கைடைங்கைள
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குத் தனகன மணம் புரிந்த
லகைபாளள சம்மதமல்கலெலயனறு லதரிந்த
மபாத்திரத்தில், விசபாலெபாட்ச வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலுவின மகனவியிடைம் தனக்கு
ஜவலறங்ஜகைனும் நல்லெ வரன ஜதடி
வபாழ்க்ககைப்படுத்த ஜவண்டுலமனறு
ஜமனஜமலும் மனறபாடிப் பிரபாரத்தகன
புரிந்தபாள. அதற்குப் பந்தலுவின மகனவி ''நீ
எங்கைளுடைன இங்ஜகைஜய இனனும் பத்தப்
பதிகனந்த நபாள இரு. இனனும் சலெ தினங்கைள
வகர பந்தலு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின
விவபாகைத்தக்கு ஜவண்டிய கைபாரியங்கைளிஜலெஜய
கைருத்தச் லசலுத்த ஜநரும். உன விஷயத்கதக்
கைவனிக்கை அவருக்கு அவகைபாசம் இரபாத. பத்த

நபாள ஆன பினபு நபாங்கைள
ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தக்குப் ஜபபாஜவபாம். நீயும்
எங்கைளுடைன வபா. எப்படியபாவத உனக்கு நபான
வரன ஜதடிக் லகைபாடுக்கிஜறன. ஆனபால்
அவசரப்படுவதில் யபாலதபாரு கைபாரியமும்
நடைக்கைபாத. சறித கைபாலெம் லபபாறுத்தத்தபான
பபாரக்கைஜவண்டும்'' எனறபாள.
இதஜகைட்டு விசபாலெபாட்ச:- ''மயிலெபாப்பூரில்
எனனுகடைய அம்மங்கைபார (மபாமன மகைள)
இருக்கிறபாள. அவளுகடைய புருஷன
கஹஜகைபாரட் வக்கீல் உத்திஜயபாகைம் பபாரக்கிறபார.
பந்தலுகைபாரு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைரின விஷயத்கத
கைவனித்தக் லகைபாண்டிருக்ககையில், நபான இங்கு
சும்மபா ஏன இருக்கை ஜவண்டும்? இந்தப் பத்த
நபாளும் நபான ஜபபாய் மயிலெபாப்பூரிஜலெ
தபாமஸிக்கிஜறன. பத்த நபாள கைழிந்தவுடைன இங்கு
வருகிஜறன'' எனறபாள.
பிறகு அவரகைள இவ்விஷயத்கதக்குறித்த
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிடைம் ஆஜலெபாசகன

லசய்தபாரகைள. அவர விசபாலெபாட்ச தன இஷ்டைப்படி
லசய்வகதத் தடுக்கைத் தமக்கு
சம்மதமல்கலெலயனறும், அவள மயிலெபாப்பூரில்
பத்த நபாள இருந்தவிட்டு வரலெபாலமனறும்,
இதற்கிகடையில் அவசரம் ஜநரந்தபால் தபாம்
மயிலெபாப்பூருக்குக் கைடிதமனுப்பி
விசபாலெபாட்சகயத் தருவித்தக் லகைபாளளக்
கூடுலமனறும் லதரிவித்தபார.
''மயிலெபாப்பூரில் உன பந்தவின
விலெபாசலமப்படி?'' எனறு பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அதற்கு விசபாலெபாட்ச:- ''என அம்மங்கைபாருகடைய (
மபாமன மகைளுக்கு அம்மங்கைபார எனறும் அத்கத
மகைளுக்கு அத்தங்கைபார எனறும்
பிரபாமணரகைளக்குளஜள லபயரகைள வழங்கி
வருகினறன. சலெருக்கு ஒரு ஜவகள இச்
லசபாற்கைள லதரியபாமலிருக்கைக்கூடுமபாதலெபால்
அவற்கற இங்கு விளக்கிக் கூறிஜனன.) புருஷன
மயிலெபாப்பூரில் லெஸ் சரச் ரஸ்தபாவிலிருக்கிறபார.
அவருகடைய லபயர ஜசபாமநபாதய்யர. ஆனபால்

அவரும் என அம்மங்கைபாரும் அவர
வீட்டிலிருக்கும் அவருகடைய தபாயபாரும் மகைவும்
கவதிகை நம்பிக்ககைகைளுகடையவரகைள. நபான
மறுபடி விவபாகைம் லசய்தலகைபாளவதில்
அவரகைளுக்கு சம்மதம் இரபாத. விவபாகைம் நடைந்த
முடியும்வகர. நபான விவபாகைம் லசய்தலகைபாளளப்
ஜபபாகிஜறலனனற விஷயத்கத என
பந்தக்கைளுக்கு அநபாவசயமகைபாத் லதரிவிப்பிதில்
எனக்கு சம்மதமல்கலெ. ஆதலெபால், தபாங்கைள நபான
இருக்குமடைத்தக்கு ஆஜளனும் கைடிதஜமனும்
அனுப்ப ஜவண்டியதில்கலெ. இனன ஜததியனறு
நபான இங்கு வரஜவண்டுலமனறு இப்லபபாழுஜத
லசபால்லிவிடுங்கைள. அந்தத் ஜததியில் நபான இங்கு
வருகிஜறன. அதற்கிகடைஜய எனகன மறந்த
ஜபபாய்விடைபாமல் என கைபாரியத்தில் கைவனம்
லசலுத்திக் லகைபாண்டிருங்கைள'' எனறபாள.
அப்ஜபபாத பந்தலு, ''நபான உனகன மறக்கைஜவ
மபாட்ஜடைன. உன விவபாகைம் நடைப்பதற்குரிய
ஜயபாசகன என புத்தியில் அகைலெபாஜத நிற்கும். நீ
அகதக் குறித்தக் கைவகலெப்படை ஜவண்டைபா.

ஜேனவரி மபாதம் இருபதபாந் ஜததி நபான இங்கிருந்த
ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தக்குப் புறப்படைப்
ஜபபாகிஜறன. நீ ஜேனவரி மபாதம்
பதிலனட்டைபாந்ஜததி இங்கு வபா'' எனறபார.
இத ஜகைட்டு விசபாலெபாட்ச:- ''தபாங்கைள இந்த
ஊரிலிருக்கும்ஜபபாஜத எனக்லகைபாரு வரன ஜதடிக்
லகைபாடுக்கை முயற்ச பண்ணுவஜத உசதலமனறு
நிகனக்கிஜறன. இத ரபாஜேதபானிப் பட்டைணம்.
இங்கு கிகடைக்கைபாத வரன ஒதக்கைமபான
ஜகைபாதபாவரிக் கைகரயில் எங்ஙனம் கிகடைக்கைப்
ஜபபாகிறபான?'' எனறபாள.
அதற்குப் பந்தலு:- ''அப்படியில்கலெயம்மபா.
இங்கிருந்தபாலும்
ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்திலிருந்தபாலும் ஒனறு
ஜபபாஜலெதபான. இவ்விஷயத்தில்
சரத்கதலயடுக்கைக்கூடிய நண்பரகைள எனக்குப்
பலெ ஊரகைளிஜலெ இருக்கிறபாரகைள. அவரகைளுக்குக்
கைடிதலமழுதஜவன. அவரகைள
அவ்வவ்விடைங்கைளில் விசபாரித்த

விகடைலயழுதவபாரகைள. பத்திரிககைகைளிலும்
விளம்பரம் லசய்ஜவன'' எனறபார.
''பத்திரிககைகைளில் விளம்பரம் பிரசுரிக்கும்ஜபபாத
என லபயர ஜபபாடைக்கூடைபாத'' எனறபாள
விசபாலெபாட்ச.
''சரி. லபயர ஜபபாடைபாமல் லபபாதப்பகடையபாகை
எழுதகிஜறன. இந்த ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின
விவபாகைம் இனனும் ஒரு வபாரத்தக்குள முடிந்த
ஜபபாய் விடும். பிறகு, உன கைபாரியத்கத முடிக்கு
முனபு நபான ஜவலறந்த ஜவகலெகயயும் கைவனிக்கை
மபாட்ஜடைன. எத்தகன சரமப்பட்ஜடைனும் உன
ஜநபாக்கைத்கத நபான நிகறஜவற்றிக்
லகைபாடுக்கிஜறன. பயப்படைபாஜத'' எனறு பந்தலு
லசபானனபார.
''அப்படியபானபால், எனகன ஜேனவரி
பதிலனட்டைபாந் ஜததியபா இங்கு வரச்
லசபால்லுகிறீரகைள?'' எனறு விசபாலெபாட்ச
ஜகைட்டைபாள.

''இனனும் ஏலழட்டு நபாளில் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
விஷயம் முடிந்த ஜபபாய்விடும். எனஜவ ஜேனவரி
பத்தபாந் ஜததி இங்கு வந்தவிடு'' எனறபார
பந்தலு.
அப்பபால் பந்தலுவிடைமும் அவர
மகனவியிடைமும் விகடைலபற்றுக் லகைபாண்டு
விசபாலெபாட்ச, சந்திரிககை சகிதமபாகை, மயிலெபாப்பூர
லெஸ் சரச் ரஸ்தபாவில் கஹஜகைபாரட் வக்கீல்
ஜசபாமநபாதய்யர வீட்டுக்கு வந்த ஜசரந்தபாள.
வக்கீல் ஜசபாமநபாதய்யரின மகனவிக்குப் லபயர
முத்தம்மபா. நமத விசபாலெபாட்சகய கைண்டைவுடைன
இவள மகுந்த ஆவலுடைன நல்வரவு கூறி
உபசபாரம் பண்ணினபாள. இவ்விருவரும்
அத்தங்கைபார அம்மங்கைபார எனற உறவு
மபாத்திரஜமயனறி பபால்ய முதலெபாகைஜவ மகைவும்
லநருங்கிய நட்புடைன பழகி வந்தவரகைள.
முத்தம்மபா திருலநல்ஜவலியில் லதப்பக்
குளத்லதருவில் பிறந்த வளரந்த வந்தவள.

திருலநல்ஜவலியிலிருந்த ஜவளபாண்குடி மகைவும்
சமீபமபாதலெபால் இவ்விருவரும் அடிக்கைடி சந்திக்கை
ஜநரந்தத. சுற்றுப் பக்கைங்கைளிலுளள
கிரபாமங்கைளில் எங்கு எந்த பந்தக்கைள வீட்டில்
எனன விஜசஷம் நடைந்த ஜபபாதிலும், அங்கு
விசபாலெபாட்சயும் வருவபாள; முத்தம்மபாளும்
வந்தவிடுவபாள. வந்தபால், இவ்விருவர மபாத்திரம்
எப்ஜபபாதம் இகணபிரிவஜத கிகடையபாத.
சபாப்பபாட்டுக்கு உட்கைபாரவலதனறபால், இருவருஜம
கூடைஜவ லதபாகடை ஜமல் லதபாகடை
ஜபபாட்டுக்லகைபாண்டு உட்கைபாரவபாரகைள.
விகளயபாட்டிலும் பிரிய மபாட்டைபாரகைள.
விகளயபாட்டு முடிந்தபால் இருவரும் ககைஜகைபாத்த
வண்ணமபாகைஜவ சுற்றித் திரிவபாரகைள. இரபாத்திரி,
இருவரும் ஒஜர பபாயில் கைட்டிக் லகைபாண்டு
படுத்திருப்பபாரகைள. ஜமலும், ஒரு சமயத்தில்
முத்தம்மபாகள அவளுகடைய தந்கத
ஜவளபாண்குடியில் தன தமக்ககை வீட்டிஜலெஜய,
அதபாவத, விசபாலெபாட்சயின தபாய் வீட்டிஜலெஜய,
ஆஜறழு மபாதம் இருக்கும்படி விட்டிருந்தபார.
அத எப்ஜபபாலதனறபால், பத்தபாம் வயதில்

விசபாலெபாட்ச தபாலியறுத்த சமயத்தில், அப்ஜபபாத
முத்தம்மபா வந்த ஜவளபாண்குடியில் சலெ
மபாதங்கைளிருந்தபால்தபான தன மகைளுக்கு ஒருவபாறு
ஆறுதஜலெற்படுலமனறு கைருதி விசபாலெபாட்சயின
தபாய் தன தம்பிக்கு அவசரமபாகைச்
லசபால்லியனுப்பினபான.
தமக்ககையின வபாரத்கதகயத் தட்டை
மனமல்லெபாமல், அவர அங்ஙனஜம
முத்தம்மபாகள ஜவளபாண்குடியில் லகைபாண்டு
விட்டிருந்தபார. ஒஜர வீட்டில் ஒனறபாகைக்
குடியிருந்தஜபபாத அவ்விருவரின உளங்கைளும்
ஒட்டிஜய ஜபபாய்விட்டைன.
ஜவளபாண்குடியிலிருந்த திரும்பித்
திருலநல்ஜவலிக்குச் லசனற பிறகுங்கூடை
லநடுங்கைபாலெம் வகர இரபா ஜவகளகைளில்
கைனவிலலெல்லெபாம் முத்தம்மபா விசபாலெபாட்சயுடைன
சம்பபாஷகண நடைத்தவத ஜபபாலெஜவ ஜபசக்
லகைபாண்டிருப்பபாள.
விசபாலெபாட்சஜயபாலவனில், அப்பிரிவு நிகைழ்ந்த

லநடுங்கைபாலெம் வகர பகைலிஜலெஜய தனனுகடைய
மற்றத் ஜதபாழிப் லபண்கைகளக் கூப்பிடும்ஜபபாத
'முத்தம்மபா, முத்தம்மபா' எனறு கூப்பிடுவபாள.
இப்படி அளவு கைடைந்த பபால்ய சஜநகைமுகடைய
இவ்விருவரும், முத்தம்மபா புக்கைத்தக்கு வந்த
பிறகு ஒருவகரயருவர சந்திக்கைஜவயில்கலெ.
ஜசபாமநபாதய்யர கும்பஜகைபாணத்தில் பிறந்த
வளரந்த கும்பஜகைபாணம் கைபாஜலெஜிஜலெஜய ப.ஏ.
பரீட்கச ஜதறினபார. முத்தம்மபாளுகடைய தந்கத
அவளுகடைய ஜேபாதகைத்கத எடுத்தக்லகைபாண்டு
மதகர, திருச்சனபாப்பளளி, கைபாஜலெஜ்கைகளப்
பரிஜசபாதகன லசய்த முடித்தக் கைகடைசயபாகைக்
கும்பஜகைபாணம் கைபாஜலெஜேஜுக்கு வந்த
ஜசபாமநபாதய்யகரக் கைண்டு தக்கை
மபாப்பிளகளலயனறு நிச்சயித்தபார. அந்தக்
கைபாலெத்தில் வரசுல்கைம்-அதபாவத
மபாப்பிளகளகயப் லபண் வீட்டைபார பணங்
லகைபாடுத்தக் கிரயத்தக்கு வபாங்குதல்-எனற
வழக்கைம் கிகடையபாத. கைனயபா சுல்கைம்-அதபாவத
லபண்ணுக்கு மபாப்பிளகள வீட்டைபார கிரயங்
லகைபாடுத்த வபாங்குதல்-எனற வழக்கைஜம

நகடைலபற்று வந்தத. எனஜவ, ஜசபாமநபாதய்யர
ஏகழகைளுகடைய பிளகளயபாதலெபால்,
கைனயபாசுல்கைம் லகைபாடுத்த விவபாகைம் லசய்த
லகைபாளள வழி லதரியபாமல் ''எனனடைபா,
லசய்ஜவபாம்!'' எனறு தத்தளித்தக்
லகைபாண்டிருந்தபார. அவருகடைய உருவ
லெட்சணங்கைகளயும் படிப்புத் திறகமகயயும்
உத்ஜதசத்த அவருக்ஜகை தமத மகைகளக் கைனயபா
சுல்கைம் வபாங்கைபாமல், அதபாவத இனபாமபாகை,
மணம்புரிந்த லகைபாடுத்த விடைலெபாலமனறு
முத்தம்மபாளின தந்கத தீரமபானித்தபார.
ஜசபாமநபாதய்யர திருலநல்ஜவலிக்கு வந்த
லபண்ணுகடைய அழககையும் புத்திக்
கூரகமகயயும் கைண்டு வியந்த அவகள
மணம்புரிந்த லகைபாளள உடைம்பட்டைபார. தனக்கு
விவபாகைம் முடிந்த பினனர முத்தம்மபா
விசபாலெபாட்சகய ஓரிரண்டு முகறதபான சந்திக்கை
ஜநரந்தத. முத்தம்மபா ருதவபாய், அவளுக்கு ருத
சபாந்தியபாய் அவள புக்கைகைத்தக்குச் லசனற பினனர
அவளும் விசபாலெபாட்சயும் ஒருமுகறகூடை சந்திக்கை

ஜநரமல்கலெ. அவள கும்பஜகைபாணத்தக்கு
வந்தவிட்டைபாள. பி.ஏ., பி.எல். பரீட்கச ஜதறி,
ஜசபாமநபாதய்யர, கஹஜகைபாரட் வக்கீலெபாய்
கும்பஜகைபாணத்தில் சலெ வருஷங்கைள
உத்திஜயபாகைம் பண்ணிவிட்டு, அப்பபால் பணம்
ஏறிப்ஜபபாய் அதினினறும் அதிகைப் பணத்தபாகச
லகைபாண்டு மயிலெபாப்பூரில் வந்த ஒரு லபரிய
பங்கைளபா வபாடைககைக்கு வபாங்கி அதில் குடியிருந்த
லசனகன கஹஜகைபாரட்டிஜலெஜய வக்கீல்
உத்திஜயபாகைம் பண்ணிக்லகைபாண்டு வருகிறபார.
ஆதலெபால், இப்ஜபபாத, பலெ வருஷங்கைளுக்குப் பின
புதிதபாகை சந்தித்ததில், முத்தம்மபாளும்
விசபாலெபாட்சயும் சஜநகை பரவசமபாய் ஆனந்த
சபாகைரத்தில் அழுந்திப் ஜபபாயினர.
முத்தம்மபாளுக்கு இருபத்கதந்த வயத
தபானிருக்கும். அவளுக்கு மூனறு ஆண்
குழந்கதகைளிருந்தன. மூத்தவனுக்கு ஒனபத
வயதிருக்கும். அவன லபயர ரபாமநபாதன. அடுத்த
பிளகளக்கு ஆறு வயதிருக்கும். அவன லபயர
ரபாமகிருஷ்ணன. அடுத்த குழந்கதக்கு மூனறு

வயத. அதன லபயர அனந்தகிருஷ்ணன.
முத்தம்மபாளுகடைய மபாமயபார ஒருத்தி அந்த
வீட்டிஜலெஜய இருந்தபாள. அவளுக்கு அறுபத
வயதிருக்கும். அவள விதகவ. அவள லபயர
ரபாமுப்பபாட்டி. அவளுக்கு ‡யஜரபாகைம், அனறு,
கைபாசஜரபாகைம், அதபாவத, சக்கிரத்தில் லகைபால்லுகிற
லகைபாடூரமபான ‡யமல்கலெ. ஜநபாயபாளிகய
லநடுங்கைபாலெம் உயிருடைன வகதத்த வகதத்தக்
கைகடைசயில் லகைபால்லும் மபாதிரி. இரபாத்திரி ஏழு
மணியபாய் விட்டைபால் அவள இருமத்
லதபாடைங்கிவிடுவபாள. பபாதி ரபாத்திரி. ஒரு மணி,
கைபாகலெ இரண்டு மணி வகர மகைபா பயங்கைரமபாகை
இருமக் லகைபாண்ஜடையிருப்பபாள. அந்த
இருமகலெக் ஜகைட்டைபால், ஜகைட்பவருகடைய
பிரபாணன இரண்டு நிமஷத்தக்குளஜள
ஜபபாய்விடும் ஜபபாலிருக்கும். ஆனபால்,
ரபாமுப்பபாட்டி லசனற முப்பத வருஷங்கைளபாகை
அப்படித்தபான இருமக்லகைபாண்டு வருகிறபாள.
அவளுகடைய பிரபாணன அணுவளவுகூடை
அகசயவில்கலெ.

இப்படியிருக்ககையில், விசபாலெபாட்ச
ஜசபாமநபாதய்யர வீட்டுக்கு வந்த ஜசரந்த சலெ
தினங்கைள கைழிந்தவுடைஜன, ஒரு நபாள ஏகைபாதச
இரவு. ரபாமுப்பபாட்டிக்கு அனறு முழுவதம்
ஜபபாஜேனம் கிகடையபாத. ஆதலெபால், அவள அனறு
வழக்கைப்படி இரவில் இரும முடியவில்கலெ.
அயரந்த தூங்கிப் ஜபபாய்விட்டைபாள. அவள
கீழ்த்தளத்தில் லவளிஜயபாரத் தகலெயில் ஒரு
கைட்டில் லமத்கத ஜபபாட்டுப் படுத்தக்
லகைபாண்டிருந்தபாள. அவள பக்கைத்தில் ஒரு
'புயற்கைபாற்று' விளக்கும் ஒரு தீச்சட்டியும்
கைட்டிலுக்கைருகில் இருபுறங்கைளிலும்
பபாரிசத்தக்லகைபானறபாகை, இரண்டு
நபாற்கைபாலிகைளினமீத, அதபாவத சபாய்விடைமல்‘த
நபாற்கைபாற் பலெககைகைளினமீத,
கவக்கைப்ப்டைடிருந்தன.
அதற்கு ஜமற்ஜகை மூனறகர கைழித்த
நபானகைபாமகறயில் விசபாலெபாட்ச ஒரு கைட்டில்
லமத்கத ஜபபாட்டுப் படுத்திருக்கிறபாள.
அவளுகடைய கைட்டிலின அருஜகை கைட்டிகலெக்

கைபாட்டிலும் சறிதளவு உயரமபான ஒரு நபாற்கைபாற்
பலெககையினமீத ஒரு புயற்கைபாற்று விளக்கு
எரிந்தலகைபாண்டிருந்தத. அவள ககையில் கவத்த
வபாசத்தக் லகைபாண்டிருந்த ஒரு நபாவல் தபாஜன
நழுவி லவளகள லவஜளலரனற உகரயின மீத
விழுந்த கிடைந்தத. அவளுகடைய கைரிய நீண்டை
கூந்தல் அத்தககைய லவளகளத்
தகலெயகணயினமீத கைனனங்கைஜரலலெனறு
விழுந்த கிடைந்தகத ஜநபாக்குகைககையில்,
பனிக்குனறின மீத கைரிய ஜமகைம் கிடைப்பத
ஜபபாலிருந்தத. விசபாலெபாட்ச விதகவயபாயினும்
அவள தகலெகய லமபாட்கடையடிக்கைவில்கலெ.
சபாகும்லபபாழுத தம் தகமயன மகனவி ''அடீ,
விசபாலெபாட்ச! நீ எப்படிஜயனும் மறு விவபாகைம்
லசய்தலகைபாள'' எனறு லசபால்லிவிட்டுப் ஜபபான
வபாரத்கதயில் அவளுக்கிருந்த நம்பிக்ககையபாலும்,
திடீலரனறு பூகைம்பமும் புயற்கைபாற்றும்
விகளவித்த, எதிரபபாரக்கைப்படைபாத, ஜகைபார மரணப்
லபருங்ஜகைபாலெத்கதக் கைண்டும் பின ஆவி
பிகழத்ததனபால் அவளுக்ஜகைற்பட்டை லபரிய
கதரியத்தபாலும் அவள தகலெ மயிர வளரக்கைத்

லதபாடைங்கிவிட்டைபாள.
தகலெமயிர வளரத்தக் லகைபாண்ஜடை ஓரிரண்டு
வருஷம் நபாங்கைஜனரி அவளுகடைய தபாயுடைன
பிறந்த மற்லறபாரு மபாமன வீட்டில்
சந்திரிககையுடைன வந்த குடியிருந்தபாள. அந்த
ஊரில் அந்தணரகைள அவள மீத அபபாரமபான
பழிதூற்றத் லதபாடைங்கிவிட்டைபாரகைள. அந்தத்
தூற்றுதல் லபபாறுக்கை மபாட்டைபாதபடியபாஜலெதபான
அவள அவ்வூகர விட்டுப் புறப்பட்டு வழி
லநடுகைத் தீரத்த யபாத்திகர லசய்த லகைபாண்டு
லசனனப் பட்டைணம் வந்த ஜசரந்திருக்கிறபாள.
''இந்த ஊரில் எனக்குப் பழி லபபாறுக்கை
முடியவில்கலெ. மபாமபா, நபான கைபாசக்குப்
புறப்பட்டுப் ஜபபாய் கைங்ககைக் கைகரயில் தவம்
பண்ணிக் லகைபாண்டிருந்த நபாளகடைவில் என
பிரபாணகன விட்டு விடுகிஜறன. எனக்கு
வழிச்லசலெவுக்கு ஏஜதனும் பணம் லகைபாடும்; நபான
அங்ஜகை லசனறு பிச்கசலயடுத்த இந்தக் குழந்கத
சந்திரிககைகயயும் கைபாப்பபாற்றி நபானும் பிகழத்தக்
லகைபாளகிஜறன'' எனறு அவள நபாங்கைஜனரிகய

விட்டுப் புறப்படுமுன தன மபாமனிடைம்
பிரபாரத்தகன லசய்த லகைபாண்டைபாள.
''இந்தக் குழந்கதக்கு விவபாகைம்
பண்ணஜவண்டிய பருவம் ஜநரந்தபால்
அப்ஜபபாலதன லசய்வபாய்?'' எனறு மபாமபா
ஜகைட்டைபார.
''அங்ஜகை நம்முகடைய தமழ்த் ஜதசத்தப்
பிரபாமணர அஜனகைர குடிஜயறியிருக்கிறபாரகைள.
இனி ஜமனஜமலும் அதிகைமபாகைக் குடிஜயறி
வருவபாரகைள. யபாத்திகரக்கைபாகை ஜவறு,
வருஷந்ஜதபாறும் நம்மவர அஜனகைர வந்த
ஜபபாய்க் லகைபாண்டிருப்பபாரகைள. அத்தகன
ஜேனங்கைளில் என சந்திரிககைக்லகைபாரு மபாப்பிளகள
கிகடைக்கைபாமலெபா ஜபபாகிறபான?'' எனறு விசபாலெபாட்ச
ஜகைட்டைபாள.
உடைஜன அவர விசபாலெபாட்சயின ககையில் ஐந்நூறு
ரூபபாய் லவளளி நபாணயங்கைளபாகை ஒரு கபயில்
கைட்டிக்லகைபாடுத்த, ''இகதக் லகைபாண்டுஜபபாய்,

ரயில் லசலெவு ஜபபாகை மஞ்சயகத அங்கு
யபாஜரனும் ஸபாஹ¥கைபார ககையில் வட்டிக்குக்
லகைபாடுத்த வட்டி வபாங்கி ஜீவனம் லசய்த
லகைபாண்டிரு. அடிக்கைடி இங்கு வந்த ஜபபாய்க்
லகைபாண்டிரு. உனக்கு அப்ஜபபாதப்ஜபபாத
எனனபாலெபான உதவிகைகளச் லசய்தலகைபாண்டு
வருகிஜறன. பயப்படைபாஜத!'' எனறு லசபால்லி
மபாமபா இவகளயனுப்பி விட்டைபார. ஊரபாருகடைய
தூற்றல் லபபாறுக்கை மபாட்டைபாகமயபால் அவருக்கும்
இவகள எப்படிஜயனும் அந்த ஊகர
விட்டைனுப்பி விடுவதில்
சம்மதமபாகைஜவயிருந்தத. அவளுகடைய
இஷ்டைத்தக்கு விஜரபாதமபாகை அவகள
லமபாட்கடையடித்தக் லகைபாளளும்படி
கைட்டைபாயப்படுத்த அவருக்கு மனம் இல்கலெ.
அவர அப்படிஜய கைட்டைபாயப்படுத்தியிருந்தபாலும்,
அவள அதற்குக் கைட்டுப்பட்டிருக்கை மபாட்டைபாள.
அவள கைட்டுப்பட்டு லமபாட்கடையிட்டுக்
லகைபாண்டைபாலும் அகதப் பபாரக்கை அவருக்கு
மனமருந்திரபாத. அவருக்கு விசபாலெபாட்சயின மீத
அத்தகன தூரம் பிரியம். அவகளத் தன லசபாந்த

மகைள ஜபபாலெஜவ கைருதினபார.
எனஜவ, அவரிடைம் பணத்கத வபாங்கிக் லகைபாண்டு
விசபாலெபாட்ச புறப்பட்டு வழி லநடுகை ஸ்தலெ
யபாத்திகர லசய்த சமயத்தில் அவளுகடைய
கைற்கபயழிக்கைவும், அவள ககையிலிருந்த
பணத்கத அபகைரித்தக் லகைபாளளவும். அல்லெத
அவ்விரண்டு வககைப் பபாதகைச் லசயல்கைகளயும்
கைலெந்த லசய்யவும் பலெ ஆண்மக்கைள முயனறனர.
ஆனபால் அவகள சபாஸ்த்ஜரபாக்தமபாகை விவபாகைம்
லசய்தலகைபாண்டு அவளுடைன சதிபதியபாகை
வபாழக்கூடியவனபாகை அவளுக்கு எவனும்
லதனபடைவில்கலெ. எனஜவ முழுதம்
ஆசபாபங்கைமுற்றவளபாய், அதனபால் ஒருவித
முரட்டுத் கதரியம் அதிகைப்பட்டுத்தபான இவள
ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யரிடைத்திலும், அப்பபால்
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிடைத்திலும், இத்தகன
லபருந் தணிவுடைன தனக்கு வரன ஜதடிக்
லகைபாடுக்கும்படி வற்புறுத்தக் கூடியவளபாயினபாள.
அப்பபால், ஜமஜலெ கைகதகய நடைத்தஜவபாம்.

இப்ஜபபாத, அதபாவத 1905-ம் வருஷ ஆரம்பத்தில்
கைபாரகைபாலெத்தில் ஏகைபாதச இரவில், மயிலெபாப்பூர
வக்கீல் ஜசபாமநபாதய்யர வீட்டில் தகரப்பகுதியில்
ஓரகறயில் விசபாலெபாட்ச சந்திரிககையுடைன
படுத்திருந்த கைகதகய ஜமஜலெ லசபால்லுஜவபாம்.
அவளுகடைய கைரிய கூந்தல் அந்த ஜநரத்தியபான
விளக்லகைபாளியில் மகை அழகைபாகைப் பரந்தகிடைந்தத.
அவளுகடைய முகைம் பூரணசந்திரகனப் ஜபபாஜலெ
ஒளி வீசற்று. அவளுகடைய மபாரபு லமல்லிய
பச்கசப்பட்டு ரவிக்ககையின மீத வனப்புறப்
பூரித்த நினறத. அவளுகடைய மபாரபுத்தணி
தூக்கைத்திஜலெ கைழனறு ஜபபாய்விட்டைத. ஜதவ
ஸ்திரீஜயபா, கைந்தரவ ஸ்திரீஜயபா எனறு ஜதவ
கைந்தரவர கைண்டைபாலும் மயங்கைத்தக்கைவபாறு
அத்தகன எழிலுடைன படுத்திருந்தபாள.
அவள அகறக்கைதகவத் தபாழ்ப் ஜபபாடைவில்கலெ.
கிழவி ரபாமுப்பபாட்டியின இருமல் சத்தம் கைபாதில்
விழபாதபடி, ஜசபாமநபாதய்யர தம் பத்தினியுடைன
மபாடிஜமல் லகைபால்கலெப் புறத்திலிருந்த

அகறயில்-அதபாவத கிழவியினுகடைய
அகறயிலிருந்த எத்தகன தூரம் தளளியிருக்கை
சபாத்தியப்படுஜமபா, அத்தகன தூரத்தில்இரபாத்திரிகைளிஜலெ படுத்தக்லகைபாளவத வழக்கைம்.
ஆனபால் அனறு அந்த ஏகைபாதச இரவில்
ஜசபாமநபாதய்யரின மகனவி முத்தம்மபா
அவருடைன படுத்தக் லகைபாளளவில்கலெ.
ஏலனனறபால், அவள அனறு மபாதவிடையபாதலெபால்
வீட்டுக்கு விலெக்குற்றவளபாய், லவளித்
திண்கணயில் ஒரு மூங்கிலெகற கைட்டி அதற்குள
ஜநரத்தியபான திகரகைள கைட்டி ஒரு கைட்டில்
லமத்கத ஜபபாட்டு அதனமீத படுத்திருந்தபாள.
அவளுகடைய மூனறபாங் குழந்கதயபாகிய
அனந்தகிருஷ்ணன மபாத்திரம் அவளுடைன
படுத்திருந்தபான. ரபாமநபாதனும் ரபாமகிருஷ்ணனும்
ஜமஜலெ ஜசபாமநபாதய்யரின கைட்டிலுக்கும்
அவருகடைய மகனவியின கைட்டிலுக்கும் புறத்ஜத
குழந்கதகைளுக்லகைனறு ஜபபாட்டிருந்த மூனறபாங்
கைட்டிலினமீத படுத்திருந்தனர.
நளளிரவு, ஜசபாலவனறு மகழ லகைபாட்டுகிறத.

அந்த மகழயபாகிய தபாயின பபாட்டின குரலில்
மயங்கிப் ஜபபான குழந்கதகைகளப் ஜபபால்
ரபாமுப்பபாட்டியும், ஜதபாட்டைத்தில் லவளிக்
குச்சலில் படுத்திருந்த ஜதபாட்டைக் கைபாவலெனும்,
திண்கணயில் படுத்திருந்த முத்தம்மபாளும்,
அவளருஜகை அனந்த கிருஷ்ணனும், உளஜள
விசபாலெபாட்சயும் சந்திரிககையும், ஜமஜலெ
ரபாமநபாதனும் ரபாமகிருஷ்ணனும் எல்ஜலெபாரும்
ஆழ்ந்த நித்திகரயில் மூழ்கி விட்டைனர.
அப்ஜபபாத ஒரு ஆள மபாத்திரம் நித்திகர
லசய்யவில்கலெ. அத நம்முகடைய
ஜசபாமநபாதய்யர. ஜசபாமநபாதய்யருக்கு வயத
அப்ஜபபாத சுமபார முப்பதிருக்கும். ஆள நல்லெ
அழகைன. 'ஸபாண்ஜடைபா' இரும்பு குண்டு ஜபபாட்டு
அவருகடைய இரண்டு புஜேங்கைளும் அழகைபாகைப்
பருத்திருந்தன. ஜதபாட்சகதகைள நனகு
திரண்டிருந்தன. முனனங்கைககைகைள லசவ்வஜன
உருட்ச லபற்றிருந்தன. விரல்கைள உறுதி
லபற்றிருந்தன. மபாரபு ஜநரத்தியபாகைப்
படுத்திருந்தத. வயிறு நனகு படிந்திருந்தத.
ஜமலும் பலெவித அப்யபாஸங்கைகளயும்

அவருகடைய லதபாகடைகைளும் கைபால்கைளும்
வலிகமயும் உறுதியும் அழகுறச்
சகமந்திருந்தன. ஆனபால் அவருக்குத் தகலெமயிர
மபாத்திரம் லகைபாஞ்சம் நகரக்கைத்
லதபாடைங்கிவிட்டைத. லகைபாஞ்சம்
வழுக்ககையுமுண்டு. கைண் பபாரகவ லகைபாஞ்சம்
லசபாற்பம். அதற்கைபாகை ஐஜரபாப்பியக் கைண்
ஜசபாதகன கவத்தியரிடைமருந்த உயரந்த
விகலெயில் மூக்குக் கைண்ணபாடி வபாங்கி அதற்குத்
தங்கைக் கைம்பி ஜபபாட்டு மபாட்டிக் லகைபாண்டிருந்தபார.
முகைம் நனறபாகை சவரம் பண்ணி மகைவும்
தளதளப்பபாகைவும் அழகைபாகைவுமருந்தத. அவர
மபாத்திரம் அனறிரவு நித்திகர
புரியவில்கலெலயனஜறன. ஏன? எனன லசய்த
லகைபாண்டிருந்தபார? லமல்லெ மபாடிகய விட்டுக்
கீஜழ இறங்கினபார. விசபாலெபாட்ச படுத்திருந்த
அகறக்குப் புறம்ஜப வந்த நினறபார. கைதகவ
லமல்லெ அகசத்தப் பபாரத்தபார. கைதவு
விசபாலெபாட்சயின சூதற்ற தனகமயபால் திறந்த
கிடைந்தத. உளஜள நுகழந்தபார. விசபாலெபாட்ச
படுத்திருந்த கைட்டிலின பக்கைத்ஜத ஜபபாய் நினறு

லகைபாண்டு அந்த திவ்யமபான ஒளியில்
அவளுகடைய திவ்ய விக்ரஹத்கதக் கைண்டைபார.
தனகன மறந்த ஜபபாய் அவள ஜமஜலெ ககைகயப்
ஜபபாட்டைபார. அவள திடுக்கிட்டு விழித்த
இவகரப் பபாரத்தவுடைன அஞ்ச மபாரபுத் தணிகய
ஜநஜர ஜபபாரத்தக் லகைபாண்டைபாள. அப்பபால் இவகர
ஜநபாக்கி மகைவும் ஜகைபாபத்தடைன:- ''இங்கு எதன
லபபாருட்டைபாகை இந்த ஜநரத்தில் வந்தீர?'' எனறு
ஜகைட்டைபாள. இவர ஏஜதபா வழவழலவனறு
மறுலமபாழி லசபானனபார. இவருகடைய
லசபாற்கைளின ஒலியபாலும் முகைக் குறிகைளபாலும்
இவருகடைய இருதயம் சுத்தமல்கலெலயனபகத
அவள உணரந்தலகைபாண்டு தன இடுப்பில்
லசபாருகியிருந்த கூரிய கைத்தியனகற எடுத்த
இவருகடைய மபாரபுக்கு ஜநஜர நீட்டினபாள. இவர
பயந்த ஜபபாய் இனனத லசய்வலதனறு
லதரியபாமல் திககைத்த நினறபார. இவர இங்ஙனம்
நிற்பகதக் கைண்டு விசபாலெபாட்ச இடிஜபபானற
உரத்த குரலில் ''இங்கிருந்த லவளிஜயறிப்ஜபபாம்''
எனறலெறினபாள.

''குழந்கதகய எழுப்பிவிடைபாஜத'' எனறு
ஜசபாமநபாதய்யர லமல்லெ ஜேபாகடைகைள ஜபசுவத
ஜபபாஜலெ கிளுகிளுத்தச் லசபானனபார. முனகனக்
கைபாட்டிலும் உரப்பபாகை விசபாலெபாட்ச முப்பத்த
மூனறு இடிகைள ஜசரந்த இடிக்கும் குரலில்
''ஜபபாம்; இங்கிருந்த லவளிஜயறி!'' எனறு
மற்லறபாரு முகற கைரஜித்தபாள. ஜசபாமநபாதய்யர
லவலெலவலெத்தப் ஜபபாய் லவளிஜயறி மபாடிக்குச்
லசனறு தன அகறக்குளஜள ஜபபாய், அகறக்
கைதகவச் சபாரத்தித் தபாழிட்டு,
விளக்ககையகணத்தவிட்டு உளஜள கைட்டில் மீத
படுத்தக் லகைபாண்டு ஜமலலெல்லெபாம் ஜபபாரகவ
ஜபபாட்டு மூடிக் கைண்கைகள இறுகை மூடிக்லகைபாண்டு
தூங்கை முயனறபார. ஆனபால் அவருக்குத் தூக்கைம்
வரவில்கலெ. உடைம்லபல்லெபாம் வியரத்தத.
ஜபபாரகவகயக் கைழற்றிலயறிந்தபார.
குளிலரடுத்தத. மறுபடி ஜபபாரகவகய எடுத்த
மூடிக்லகைபாண்டைபார. ககைகைபால் உகளச்சல் சகிக்கை
முடியவில்கலெ. நரம்புகைகளத் தண்டு தண்டைபாகை
லவட்டுவத ஜபபானற ஜவதகனயுண்டைபாயிற்று.
அவருகடைய இருதயத்தில் ஆயிரம் பிசபாசுகைள

ஜசரந்த நரத்தனம் லசய்வத ஜபபானற
பலெவககைப்பட்டை ஜவதகன ஏற்பட்டைத.
அவருக்குத் தூக்கைலமப்படி வரும்?
கீஜழ விசபாலெபாட்ச, இவர லவளிஜயறியவுடைன
அகறக்கைதகவத் தபாழிட்டுக் லகைபாண்டு மறுபடி
கைட்டிலினஜமல் வந்த படுத்தச் சலெ
கைணங்கைளுக்லகைல்லெபாம் ஆழ்ந்த நித்திகரயில்
அமழ்ந்த விட்டைபாள. மகழ சரசரலவனறு
லபபாழிந்த லகைபாண்டிருக்கிறத.
---

ஏழபாம் அத்தியபாயம்
விடுதகலெ
''ஒருகைபால் விடுதகலெ யுற்றபான
எப்ஜபபாதம் விடுதகலெ யுற்றபான''
மறுநபாட் லபபாழுத விடிந்தத. ஜசபாமநபாதய்யர
வீட்டில் சரபாரத்தம், அவகடைய பிதபாவுக்கு.
முத்தம்மபா தூரங்குளித்த வீட்டுஜவகலெக்கு
மீண்டு விட்டைபாள. முத்தஸ¥ப்பபா தீட்சதரும்,
குப்புசபாம தீட்சதரும் பிரபாமணபாரத்த
பிரபாமணரபாகை அகழக்கைப்பட்டிருந்தனர.
அவ்விருவருளஜள முத்தஸ¥ப்பபா தீட்சதஜர
புஜரபாகிதர. இவ்விருவரும் கைபாகலெயில் பத்த
மணிக்ஜகை வந்தவிட்டைபாரகைள. ஆனபால் பகைல்
இரண்டு மணி வகர ஜசபாமநபாதய்யர
லமத்கதகயவிட்டுக் கீஜழ இறங்கை
முடியவில்கலெ. அவருக்குப் பலெமபான தகலெ

ஜநபாவு.
இதனிகடைஜய தீட்சதரிருவரும் சும்மபா
பதகமகைள ஜபபால் உட்கைபாரந்திருக்கை
மனமல்லெபாமல் ஜவதபாந்த விசபாரகணயில்
புகுந்தனர.
முத்தஸ¤ப்பபா தீட்சதர லசபானனபார:- ஜீவன
முக்தி இகைஜலெபாகைத்தில், அதபாவத இந்த சரீரத்தில்
சபாத்தியம்'' எனறபார.
''ஆனபால் இந்த சரீரத்தில் ஏற்படும் முக்தி
எப்ஜபபாகதக்கும் சபாசுவதமபாகை நிற்பத
நிச்சயமல்கலெ'' எனறு குப்புசபாம தீட்சதர
லசபானனபார.
உமக்கு விடுதகலெ எனறபால் இனனலதனறு
விஷயஜம புலெப்படைவில்கலெலயனறு
லதளிவுபடை விளங்குகிறத. விடுதகலெலயனபத
ஒருகைபாற் லபறப்படுமபானபால் மறுபடி
தகளலயனபஜத கிகடையபாத. முக்திக்குப் பிறகு

பந்தமல்கலெ. ஸரவபந்த நிவபாரணஜம முக்தி.
அந்த ஸரவபந்த நிவபாரணமபாவத ஸரவ தக்கை
நிவபாரணம், ஸரவ தக்கைங்கைகளயும்
ஒஜரயடியபாகைத் லதபாகலெத்த விடுதகலெ. அந்த
நிகலெகம லபற்ற பிறகும் ஒருவன மறுபடி
பந்தத்தக்குக் கைட்டுப்படை இடைமுண்டைபாகுலமனறு
லசபால்லுதல் லபபாருந்தபாத'' எனறு முத்த ஸ¤ப்பபா
தீட்சதர லசபானனபார.
''சுவரக்கை ஜலெபாகைத்திற்குப் ஜபபான பிறகும்
அங்கிருந்த வீழ்ச்சஜயற்படுவதபாகை நம்முகடைய
சபாஸ்திரங்கைள லசபால்லுகினறனஜவ, அதன
தபாத்பரயலமனன?'' எனறு குப்புசபாம தீட்சதர
ஜகைட்டைபார.
''அந்த விஷயலமல்லெபாம் எனக்குத் லதரியபாத.
ஜீவனமுக்திக்கு நபான லசபானனததபான சரியபான
அரத்தம். அகத எந்த சபாஸ்திரத்திலும் பபாரத்தக்
லகைபாளளலெபாம்'' எனறு முத்தஸ¤ப்பபா தீட்சதர
லசபானனபார.

இவரகைள இந்த விஷயத்கதக் குறித்த
லநடுஜநரம் வபாரத்கதபபாடிக்
லகைபாண்டிருந்தபாரகைள.
கைகடைசயபாகை ஜசபாமநபாதய்யர மபாடிகய விட்டுக்
கீஜழயிறங்கி வந்தபார. அவர, ''இந்த தரக்கைத்தின
விஷயலமனன?'' எனறு ஜகைட்டைபார.
''ஒருமுகற ஜீவன முக்தி லபற்றபால் அத
எப்ஜபபாகதக்கும் சபாசுவதம்தபானபா? மீட்டும்
பந்தப் ப்ரபாப்தி ஏற்படுமபா' எனற விஷயத்கதக்
குறித்த விசபாரகண லசய்கிஜறபாம்'' எனறு
குப்புசபாம தீட்சதர லசபானனபார.
''இந்த விஷயத்தில் தங்கைளுகடைய
அபிப்ரபாயலமப்படி?'' எனறு ஜசபாமநபாதய்யகர
ஜநபாக்கி முத்தஸ¤ப்பபா தீட்சதர ஜகைட்டைபார.
''எனக்கு ஜவதபாந்த விவகைபாரங்கைளில் பழக்கைம்
ஜபபாதபாத'' எனறு ஜசபாமநபாதய்யர லசபானனபார.
திடீலரனறு விசபாலெபாட்ச அவரகைளுக்கு முனஜன

ஜதபானறி ''ஜீவனமுக்தி இவ்வுலெகில்
சபாத்தியலமனபஜத லபபாய். நீங்கைள
அகதயகடைந்திருக்கிறீரகைஜளபா? அகடைந்ஜதபார
யபாகரஜயனும் பபாரத்திருக்கிறீரகைஜளபா?'' எனறு
ஜகைட்டைபாள.
''சுவபாம ரபாமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர இருந்தபார;
அவர லபரிய ஜீவனமுக்தர'' எனறு
ஜசபாமநபாதய்யர லசபானனபார.
அனறு சபாயங்கைபாலெம் முத்தம்மபாளிடைம்
அனுமதிலபற்றுக் லகைபாண்டு விசபாலெபாட்ச
சந்திரிககையுடைன மயிலெபாப்பூரிலிருந்த
புறப்பட்டுப் பட்டைணம் தங்கைசபாகலெத்
லதருவிலிருந்த மற்லறபாரு பந்தவின வீட்டில்
ஜபபாய் இறங்கினபாள. இந்த பந்த யபாலரனில்
விசபாலெபாட்சயின லபரிய தபாயபார மகைள. அந்த
அம்மபாள லபயர பிச்சு. அவளுகடைய
புருஷனபாகிய சங்கைரய்யர தங்கைசபாகலெத் லதருவில்
மகைவும் கீரத்தியுடைன மட்டைபாய்க் கைகடை கவத்தக்
லகைபாண்டிருந்தபார. அதில் அவருக்குக் கைன லெபாபம்.

அவர ககையில் தங்கைக் கைபாப்பு; வயிர ஜமபாதிரங்கைள;
கைழுத்தில் லபபாற்சரளி. அவருக்கு வயத
முப்பதக்கு ஜமலிரபாத, மகைவும் அழகைபான
புருஷன. அவருக்குக் குழந்கதகைள இல்கலெ.
அவர வீட்டுக்கு நம்முகடைய விசபாலெபாட்ச
ஜபபாய்ச் ஜசரந்தபாள.
அங்கு இவள ஜபபான தினத்தக்கு மறுநபாள
கைபாசயிலிருந்த ஒரு பபாலெ சந்நியபாச வந்திருந்தபார.
இவர ஜேபாதியில் லதனஜதசத்தப் பிரபாமணர.
ஆனபால் பபாரகவக்கு வடை ஜதசத்தபாரகைகளப்
ஜபபாலெஜவ சவப்பபாகைவும் புஷ்டியபாகைவும்
உயரமபாகைவும் ஆஜேபானுபபாகுவபாகைவும் இருப்பபார.
மகைவும் அழகிய வடிவமுகடையவர.
இவருக்கு நபாகலெந்த பபாகஷகைள நனறபாகைத்
லதரியும். இவர சங்கீதத்தில் அபபார வித்வபான.
இவர தம்கம ஜீவன முக்தி
அகடைந்தவிட்டைதபாகைச் லசபால்லிக் லகைபாண்டைபார.
எனினும், சதபா இவருகடைய முகைத்தில் கைவகலெக்
குறிகைள இருந்த லகைபாண்ஜடையிருந்தன. மகைபா

ஜமதபாவி. உலெகைத்த சபாதபாரண
மூடைபக்திகைகளலயல்லெபாம் ஜபபாக்கிவிட்டைபார.
ஆனபால், தீய விதியின வசத்தபால் தமக்குத் தபாஜம
மபானசகைமபான பலெ புதிய மூடை பக்திகைளும்
லபபாய்ப் பிசபாசுகைளும் உற்பத்தி லசய்த லகைபாண்டு
ஓயபாமல் அவற்றுடைன ஜபபாரபாடிக்
லகைபாண்டிருந்தபார. அதபாவத, அவர இனனும்
ஜீவன முக்தி அகடைந்தவிடைவில்கலெ. அகடைய
ஜவண்டிய மபாரக்கைத்திலிருந்தபார. தபாம் முக்தி
அகடைந்தவிட்டைதபாகைஜவ அவர பிறரிடைம்
லசபால்லியத மட்டுமனறித் தம்முகடைய
மனத்தக்குளளும் அவ்வபாஜற நிச்சயப்படுத்திக்
லகைபாண்டுவிட்டைபார.
விசபாலெபாட்ச தம் வீட்டுக்கு வந்த தினத்திற்கு
மூனறு நபாட்கைளின பினபு ஒரு மபாகலெயில், நிலெவு
ஜதபானறும் பருவத்தில் மட்டைபாய்கைகடை
சங்கைரய்யர தமத வீட்டு ஜமகடையில் அழகிய
நிலெபா முற்றத்தில் நபானகு நபாற்கைபாலிகைள ஜபபாட்டு
நடுஜவ ஜமகஜேயின மீத பட்சணங்கைள, ஜதநீர,
லவற்றிகலெ, பபாக்கு, பூங்லகைபாத்தக்கைள முதலியன

தயபார லசய்த கவத்தபார. சங்கைரய்யரும்,
கைபாசயிலிருந்த வந்திருக்கும் பபாலெ சந்நியபாசயும்,
சங்கைரய்யருகடைய மகனவி பிச்சுவும்,
விசபாலெபாட்சயும் நபால்வரும் அந்த நபானகு
நபாற்கைபாலிகைள மீதிருந்த லகைபாண்டு
சற்றுண்டியுண்ணத் லதபாடைங்கினர. குழந்கத
சந்திரிககை கீஜழ படுத்த உறங்கிவிட்டைபாள.
அவளுக்குக் கைபாவலெபாகைக் கிழ இகடைச்ச, ஒரு
ஜவகலெக்கைபாரி, படுத்திருந்தபாள.
ஜநரத்தியபான நிலெவிஜலெ மட்டைபாய்க்கைகடை
சங்கைரய்யர வீட்டு ஜமகடையில், அந்நபால்வரும்
பலெ வககையபான இனிய பண்டைங்கைகள லமல்லெ
லமல்லெ எடுத்தண்டு லகைபாண்டிருக்ககையிஜலெ,
சங்கைரய்யருக்கும் கைபாசயிலிருந்த வந்த பபாலெ
சந்நியபாசக்கும் ஜவதபாந்த விஷயமபான
சம்பபாஷகண லதபாடைங்கிற்று. சங்கைரய்யர
ஜவதபாந்தக் கிறுக்குகடையவர. அதனபாஜலெதபான,
அவர இந்த சந்நியபாசகயக் கைண்டு
பிடித்தவுடைஜன பரம குருவபாகை பபாவித்தத் தம்
வீட்டுக்கைகழத்த வந்த தம்முடைஜனஜய சலெ

தினங்கைள தங்கியிருக்கும்படி ஜகைட்டுக்
லகைபாண்டைபார. சந்நியபாசயின லபயர நித்யபானந்தர.
அவருக்கு வயத இருபத்லதட்டுக்கு ஜமலிரபாத.
மகைபா சுந்தரரூபி. வடிலவடுத்த மனமதகனப்
ஜபபானறவர. அவகரக் கைண்டை மபாத்திரத்திஜலெஜய
நமத விசபாலெபாட்ச அவரமீத அடைங்கைபாத கமயல்
லகைபாண்டுவிட்டைபாள. சந்நியபாசயும் அங்ஙனஜம
விசபாலெபாட்சயின மீத லபருகமயல் பூண்டைபார.
சந்நியபாச கமயல் லகைபாளளுதல் லபபாருந்தஜமபா
எனறு நீங்கைள ஜகைட்பரகைளபாயின அத சரியபான
ஜகைளவியனறு. மனமதனுகடைய பபாணங்கைள
யபாகரத் தபான லவல்லெமபாட்டைபா?
'கைபாற்கறயும் நீகரயும் இகலெகயயும் புசத்த
வந்த விசுவபாமத்திரன முதலிய மகைரிஷிகைள கூடை
மனமதனுகடைய அம்புகைகள எதிரத்த நிற்கை
வலிகமயற்ஜறபாரபாயினர' எனறு பரத்ருஹரி
லசபால்லுகிறபார. எட்டையபாபுரம் கைடிககை முத்தப்
புலெவர தம்முகடைய நூல்கைளுளனறில்
மனமதகன எல்லெபாக் கைடைவுளரிலும் வலிகம
லகைபாண்டை லபரிய கைடைவுளபாகைக் கூறுகிறபார.

பபாரவதிகய மறந்த தவம் லசய்த லகைபாண்டிருந்த
சவபிரபான மீத மனமதன அம்புகைள
ஜபபாட்டைஜபபாத, அவர ஜகைபாபங் லகைபாண்டு
மனமதகன எரித்தபாஜரயனறி, அவன
அம்புகைளின திறகமகய விழலெபாக்கி மறுபடி
ஜயபாகைம் பண்ணத் லதபாடைங்கினபாஜரபா? அனறு;
அவர கைபாமனம்புகைளுக்குத் ஜதபாற்று
ஜேகைனமபாதபாகவ மணம் புரிந்தலகைபாளளத்
திருவுளங் லகைபாண்டைருளினபார. ஜமலும், மனமதன
மகைபாவிஷ்ணுவின குமபாரன பிரம்மபாவுக்கு
சஜகைபாதரன. அவஜன பிரம்மபா. அவனபாஜலெ
பகடைப்புத் லதபாழில் ஜதபானறுதல்
ப்ரத்ய‡மனஜறபா?
நித்யபானந்த பபாலெ சந்நியபாச ரிக்ஜவத முழுகதயும்
ஸபாயன பபாஷ்யத்தடைன படித்தவர.
உபநிஷத்தக்கைளில் முக்கியமபான
தஜசபாபநிஷத்தக்கைகள சங்கைர பபாஷ்யத்தடைன
கைற்றுணரந்தவர. மற்றும் எண்ணற்ற அத்கவத
நூல்கைளிலும் விசஷ்டைபாத்கவத நூல்கைளிலும்,
தரக்கைம் மீமபாம்கஸ ஜயபாகைம் ஸபாங்க்யம் முதலிய

சபாஸ்திரங்கைளிலும், புரபாண இதிகைபாசங்கைளிலும்,
கைபாவியங்கைளிலும், நபாடைகைங்கைளிலும் அபபாரமபான
பயிற்சயுகடைகமயபால், இந்த மதத்தக்கும் இந்த
நபாகைரீகைத்தக்கும் தக்கை பிரதிநிதியபாகைக்
கைருதத்தக்கைவர.
தவிரவும், இந்தி, வங்கைபாளி, மஹபாரபாஷ்ட்ரம்,
லதலுங்கு, தமழ், இங்கிலீஷ் இந்த ஆறு
பபாகஷகைளிலும் மகை உயரந்த ஜதரச்ச
லகைபாண்டைவரபாய், இவற்றில் எழுதப்பட்டை மகைச்
சறந்த சபாஸ்திரங்கைகளயும் கைபாவியங்கைகளயும்
நனகு பயினறு சறந்த அறிவுத் லதளிவு
பகடைத்தவர. எனஜவ, இவர லசபால்லும்
ஜவதபாந்தம் லவறுகம வபாய்ப் ஜபச்சு
மபாத்திரமனறு. உளளத்தில் பலெவித
ஆரபாய்ச்சகைளபாலும், உயரந்த ஜகைளவிகைளபாலும்,
லதளிந்த வபாதங்கைளபாலும் நனறபாகை அழுந்திக்
கிடைந்த லகைபாளககை. இவருக்கு ஜீவனமுக்தி பதம்
ஏற்படுவதற்கு ஸ்திரீயில்லெபாத குகறதபான ஒரு
லபருந் தகடையபாகை நினறத. ஏலனனில்,
லபபாருளில்லெபாவிடினும் கைல்வியில்லெபாவிடினும்

ஒருவன ஜீவன முக்தி பதலமய்தலெபாம். ஆனபால்
கைபாதல் விஷயத்தில் லவற்றி லபறபாதவன
முக்தியகடைந்த இவ்வுலெகில் வபாழ்வத மகைவும்
சரமம் எனறு ஜதபானறுகிறத.
லபயௌத்த மதத்தின ஜமம்பபாட்டினபாஜலெ தபான,
ஆரம்பத்தில் லபண்ணுடைன கூடிவபாழும்
வபாழ்க்ககைகய விட்டு முக்தி ஜதடைப் புகும்
வழக்கைம் இந்நபாட்டிலும் உலெகைத்திலும்
ஊரஜிதப்பட்டைலதனறு நிகனக்கை ஜஹத
இருக்கிறத பூரவீகை ஜவதரிஷிகைள எல்ஜலெபாரும்
பத்தினிகைளுடைன வபாழ்ந்ததபாகைஜவ முனனூல்கைள
லசபால்லுகினறன. லபயௌத்த மதத்திலிருந்த தபான
இந்த மதமும் பிற மதங்கைளும் ஒஜரயடியபாகை
உலெகைத்கதத் தறந்த விடுவதபாகிய நித்ய சந்நியபாச
முகறகயக் ககைக்லகைபாண்டைனலவனறு
கைருதகிஜறன. ஜவதரிஷிகைள ஜமபாட்சத்தக்கு
சபாதனமபாகைச் லசய்த ஜவளவியிலலெல்லெபாம்
அவரகைளுடைன மகனவியிருமருத்தல்
அவசயமபாகைக் கைருதப்பட்டைத. பூரவ விஷயங்கைள
எங்ஙனமபாயினும் ''இல்லெறமல்லெத

நல்லெறமனறு'' எனனும் ஔகவ
வபாக்கியத்கதஜய நபான பிரமபாணமபாகைக்
லகைபாண்டிருக்கிஜறன. கைபாதல் தவறபான வழிகைளில்
லசல்லும்ஜபபாதம் உண்கமயினினறும் நழுவும்
ஜபபாதம் மபாத்திரஜம, அத இவ்வுலெகைத்தில்
லபருந்தனபங்கைளுக்கு ஜஹதவபாகிறத.
உண்கமயபான கைபாதல் ஜீவனமுக்திக்குப் லபரிய
சபாதனமபாகும். 'உண்கமயபான கைபாதலின பபாகத
மகைவும் கைரடுமுரடைபானத' எனறு ஜஷக்ஸ்பியர
எனற ஆங்கிலெக் கைவியரசர லசபால்லுகிறபார. அந்தக்
கைரடுமுரடைபான பபாகதயிஜலெ ஒருவன சறித தூரம்
மனத் தளரச்சயில்லெபாமலும் பபாவ லநறியில்
நழுவிச் லசல்லெபாமலும் உண்கமயுடைன
லசல்வபானபாயின இனபத்கதச் சுத்த நிகலெயில்
கைபாணலெபாம். இவ்வுலெகை இனபங்கைள
சபாசுவதமல்கலெலயனறும் கைணத்திஜலெ ஜதபானறி
மகறவன எனறும் லசபால்ஜவபார சத்தத்தில்
உறுதியில்லெபாதவரகைள. இவ்வுலெகை இனபங்கைள
எண்ணத் லதபாகலெயபாதன. இவ்வுலெகைத்தின
கைபாட்சஜய முதலெபாவத லபரும் ஜபரினபம்.
சூரியனும், லவயிலும், பட்சகைளும், இனிய

ஜதபாற்றமுகடைய மருகைங்கைளும், ஜசபாகலெகைளும்,
மகலெகைளும், நதிகைளும், கைபாடுகைளும், அருவிகைளும்,
ஊற்றுக்கைளும், வபானலவளியும், வபானமூடியும்,
சந்திரனும், நிலெவும், நட்சத்திரங்கைளும் பபாரக்கைப்
பபாரக்கைத் லதரிவிட்டைபாத ஆனந்தந் தருவன. ஏகழ
மபானிடைஜர! இகவலயல்லெபாம் சபாசுவதமல்லெவபா?
கைணந்ஜதபாறும் ஜதபானறி மகறயும் இயல்பு
லகைபாண்டைனவபா? தனித்தனி மரங்கைள மகறயும்.
ஆனபால் உலெகைத்தில் கைபாடுகைளில்லெபாமல் ஜபபாகைபாத.
தனிப்பட்சகைளும் மருகைங்கைளும் மகறயும்.
ஆனபால் மருகைக் கூட்டைமும் பட்ச ஜேபாதியும்
எப்ஜபபாதம் மகறயபாத. இவற்றின நிகலெகம
இங்ஙனமபாகை, மகலெ, கைடைல், வபானம்,
இகடைலவளி, சூரியன, சந்திரன, நட்சத்திரங்கைள
இகவ எப்ஜபபாதம் மபாறுவனவல்லெ. எப்ஜபபாஜதபா
யுகைபாந்தரங்கைளில் இகவயும் மபாறக் கூடுலமனறு
சபாஸ்திரிகைள ஊகைத்தபாஜலெ லசபால்லுகிறபாரகைள.
ஆனபால் அந்த ஊகைவபாதத்கதப் பற்றி நபாம்
இப்ஜபபாத கைவனிக்கைஜவண்டிய அவசயமல்கலெ.
இனனும் எத்தகனஜயபா ஜகைபாடி
வருஷங்கைளுக்குப் பிறகு இகவ ஒரு ஜவகள

அழியக்கூடுலமனறு அந்த சபாஸ்திரிகைள
லசபால்லுமடைத்ஜத, நபாம் அவற்கற நித்ய
வஸ்தக்கைளபாகைப் ஜபபாற்றுதல் தவறபாகைபாத. இத
நிற்கை.
இனனும் உலெகைத்தில் மனிதனுக்கு லநடுங்கைபாலெ
இனபங்கைள லவலறத்தகனஜயபா இருக்கினறன.
ஜநரபாகை உண்டு வந்தபால், அதபாவத பசயறிந்த
உண்பலதனறு விரதங் லகைபாண்டைபால், மனிதருக்கு
உணவினபம் எப்ஜபபாதம் லதவிட்டைபாத.
ஜநபாயினறி இருந்தபால் ஸ்நபானத்தின இனபம்
எனறும் லதவிட்டைபாத. இனனும் நட்பு, கைல்வி,
சங்கீதம் முதலிய கைகலெகைள முதலிய எக்கைபாலெமும்
லதவிட்டைபாத இனபங்கைள இவ்வுலெகைத்தில்
மனிதருக்கு எண்ணினறி நிகறந்த கிடைக்கினறன.
இப்படியிருக்கை, இவ்வுலெகை இனபங்கைள கைணத்தில்
ஜதபானறி மகறயும் இயல்புகடையன எனறும்,
நீரஜமற் குமழிகைளத்தன எனறும் லசபால்ஜவபார
அறிவில்லெபாஜதபார, ஜசபாம்ஜபறிகைள
லநஞ்சுறுதியில்லெபாஜதபார.

இனபமயமபான இவ்வுலெகைத்தில் கைபாணப்படும்
எல்லெபா இனபங்கைகளக் கைபாட்டிலும்
கைபாதலினபஜம சபாலெவுஞ் சறந்தத. அதில்
உண்கமயும் உறுதியுங் லகைபாண்டு நினறபால், அத
எப்ஜபபாதம் தவறபாதஜதபார இனப உற்றபாகி மனித
வபாழ்கவ அமர வபாழ்வுக்கு நிகைரபாகைப்
புரிந்தவிடும். மபாறுதலினறிக் கைபாதல் லசய்த
வருதலெபாகிய வழக்கைம் மனிதருக்குள
ஏற்படுமபாயின அவரகைள கைபாதலினபம் எத்தகண
சறந்தலதனபகதயும் எத்தககைய பயனகைள
தருவலதனபகதயும் தபாஜம எளிதில்
உணரந்தலகைபாளள வல்ஜலெபாரபாவர.
இங்ஙனம் ஆஜலெபாசகன புரிந்த நித்யபானந்தர
எனற பபாலெ சந்நியபாச தபாம் விசபாலெபாட்ச மீத
கைபாதல் லகைபாண்டைத தவறில்கலெலயனறு
தீரமபானித்தக் லகைபாண்டைபார. ஒரு நபாள மபாகலெயில்
நித்யபானந்தரும் விசபாலெபாட்சயும் மட்டைபாய் கைகடை
சங்கைரய்யர வீட்டு ஜமகடையில் தனிஜய
சந்தித்தபாரகைள. அவ்விருவருள லநடுஜநரம்
சம்பபாஷகண நடைந்தத. தபாம் சந்நியபாசத்கத

விட்டு நீங்கி லலெயௌகிகை வபாழ்க்ககையில் புகுந்த
விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிந்த லகைபாளள
நிச்சயித்ததற்குளள கைபாரணங்கைகளலயல்லெபாம்
அவர விசபாலெபாட்சயிடைம் விரிவபாகை
எடுத்தகரத்தபார. அவளும் அக்கைபாரணங்கைள
நியபாயமபானகவஜயலயனறு மகைவும் சுலெபமபாகை
அங்கீகைபாரம் லசய்தலகைபாண்டைபாள. கைகதகய
வளரத்தப் பிரஜயபாஜேனலமனன? அவ்விருவரும்
சந்திரிககை சகிதமபாகை உடைஜன புறப்பட்டு
எழும்பூரில் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு இருந்த
வீட்டுக்குச் லசனறபாரகைள. அங்கு
ஜபபாகுமுனனபாகைஜவ நித்யபானந்தர தம்முகடைய
கைபாவியுகடைகயக் கைழற்றி எறிந்தவிட்டு
லவளகள ஜவஷ்டியும், ஜநரத்தியபான
சட்கடையும், பஞ்சபாபித் தகலெப்பபாககையும்
அணிந்த லகைபாண்டைபார. ''இந்த லலெயௌகிகை ரூபத்தில்
சுவபாமகைகளப் பபாரத்தபால் ஜநபபாளத்த ரபாஜேபா
மகைகனப் ஜபபாலிருக்கிறத'' எனறு சங்கைரய்யர
லசபானனபார. ''இனனும் எனகன சுவபாமகைலளனறு
லசபால்லெபாஜதயுங்கைள. சந்நியபாசக் ஜகைபாலெத்கதயும்
லதபாகலெத்ஜதன; பகழய நித்தியபானந்தலனனற

லபயகரக்கூடைத் லதபாகலெத்த விட்ஜடைன.
இனிஜமல் எனத பிரிய கைபாந்கதயபாகிய
விசபாலெபாட்சயின லபயருக்ஜகைற்ப விசுவநபாத
சரமபா எனறு லபயர கவத்தக்லகைபாளஜவன''
எனறபார. எனஜவ நபானும் இக்கைகதயில் இவருக்கு
நித்யபானந்தர எனற லபயகர நீக்கி விசுவநபாத
சரமபா எனற லபயகரஜய வழங்கி வருதல்
அவசயமபாகிறத.
விசுவநபாத சரமபாகவ இந்த லலெயௌகிகை ஜவஷத்தில்
பபாரத்த மபாத்திரத்திஜலெ விசபாலெபாட்சக்கு
ஏற்லகைனஜவ அவர மீஜதற்பட்டிருந்த கைண் தகலெ
லதரியபாத கைபாதல் முனனிலும் ஆயிர மடைங்கு
அதிகைமபாய், அவகள லவறிலகைபாண்டைவள
ஜபபாலெபாக்கிவிட்டைத.
இவ்விருவரும் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிருந்த
இடைத்தக்கு வந்த ஜசரந்தவுடைஜன, விசபாலெபாட்ச
பந்தலுவிடைத்திலும் அவர மகனவியிடைத்திலும்
தனகன விசுவநபாத சரமபா மணம் லசய்தலகைபாளள
இணங்கிய லசய்திகயயும், அவ்வபாறு
இணங்கும்படி ஜநரந்த பூரவ

விருத்தபாந்தங்கைகளயும் எடுத்த விஸ்தபாரமபாகைச்
லசபானனபாள. வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவுக்கு
அளவிறந்த மகிழ்ச்சயுண்டைபாய்விட்டைத.
ஏற்லகைனஜவ இவ்விஷயத்தில் அவர பலெ
இடைங்கில் முயற்சலசய்த பபாரத்த லவற்றிலபற
வழியில்லெபாமல் திககைத்தக் லகைபாண்டிருந்தபார.
இப்ஜபபாத அவருகடைய முயற்சயில்லெபாமஜலெ
தமத விருப்பம் நிகறஜவறி விட்டைகம கைண்டு
அவருக்கு அத்தகன பூரிப்புண்டைபாயிற்று.
''எல்லெபாம் லதய்வச் லசயல். நபாலமபானறு
நிகனக்கை லதய்வலமபானறு லசய்கிறத'' எனறு
லசபால்லி அவர மனமபாரக் கைடைவுகளப் ஜபபாற்றித்
லதபாழுதபார. பிறகு விசுவநபாத சரமபாகவயும்
விசபாலெபாட்சகயயும் பிரம சமபாஜேத்தில் ஜசரத்தபார.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய விவபாகைம் நடைந்த
இரண்டு வபாரத்தக்குள மறுபடி லசனகன பிரம
சமபாஜே ஆலெயத்திஜலெஜய, அந்த சமபாஜே
விதிகைளினபடி விசபாலெபாட்சக்கும் விசுவநபாத
சரமபாவுக்கும் விவபாகைம் நடைந்ஜதறிற்று. விவபாகைம்
நடைந்த ஒரு வபாரத்தக்குள மட்டைபாய்க்கைகடை

சங்கைரய்யரின முயற்சயபாலும் ஜவறு சலெ
நண்பரகைள முயற்சயபாலும் நமத விசுவநபாத
சரமபாவுக்கு ஒரு உத்திஜயபாகைம் ஏற்பட்டைத.
தங்கைசபாகலெத் லதருவிஜலெ மூனறு, நபானகு
குஜேரபாத்தி லெ‡ப் பிரபுக்கைளின பிளகளகைளுக்கு
இந்தி, சமஸ்கிருதம், இங்கிலீஷ் மூனறு
இரபாப்பபாடைம் லசபால்லி கவக்கை ஜவண்டியத.
இதற்கைபாகை அவருக்கு அறுபத ரூபபாய்
மபாதந்ஜதபாறும் சம்பளம் கிகடைத்தத. சங்கைரய்யர
வீட்டுக்கு சமீபத்தில் இரண்டு
மகனகைளுக்கைப்பபால் ஒரு வீடு கைபாலியபாகை
இருந்தத. சறிய வீடு, கீஜழ இரண்டு மூனறு
அகறகைள. உயரந்த மபாடி. அந்த வீட்டுக்குப் பின
அழகைபான ஜதபாட்டைமருந்தத. அதில் ஒரு சறிய
கூகர பங்கைளபா புதிதபாகைத் தயபார பண்ணி, அதில்
நபாற்கைபாலி, ஜமகஜே, புத்தகைங்கைள, பிளகளகைள
வந்தபால் உட்கைபாருவதற்கு நபாற்கைபாற் பலெககைகைள
முதலியன வபாங்கி கவப்பதற்குரிய
லசலெலவல்லெபாம் சங்கைரய்யர லசய்தபார. அந்த
வீட்டில் புதிதபாகை விவபாகைமபான தம்பதிகைகள
சங்கைரய்யர குடிஜயற்றினபார. இவருக்கு விசுவநபாத

சரமபாவிடைம் முனகனக் கைபாட்டிலும் நூறு பங்கு
அதிகை பக்தி ஏற்பட்டைத. சலெ மபாதங்கைள கைழிந்த
பிறகு, ஜமற்கூறிய குஜேரபாத்திப் பிளகளகைளுக்கு
பபாடைம் லசபால்லிக் லகைபாடுக்கும் வரும்படி
கிகடைக்கைத் லதபாடைங்கிற்று. ஆரம்பத்தில் அவர
லசனகனயில் நகடைலபற்று வரும் இங்கிலீஷ்,
தமழ்ப் பத்திரிககைகைளுக்கு வியபாஸங்கைளும்,
தகலெயங்கைங்கைளும் எழுதி சபாஸ்திர
விஷயங்கைகளப் ஜபபாலெஜவ லலெயௌகிகை
விஷயங்கைளிலும் பயிற்சயபால் உயரந்த
ஞபானஜமற்படுத்திக் லகைபாண்டைபார. எழுதம்
திறகமயிஜலெபா, இங்கிலீஷிலும், தமழிலும்
அவருக்கு சமமபான லதபாழிலெபாளி இந்த
ஜதசத்திஜலெஜய குகறலவனறு கூறலெபாம்.
அதனபால் பத்திரபாதிபரகைள அவலரழுதம்
வியபாஸங்கைகள மகைவும் ஆவலுடைன ஏற்றுக்
லகைபாண்டு தக்கை சம்பளம் லகைபாடுக்கைத்
லதபாடைங்கினபாரகைள. இங்கு லகைபாஞ்சம் ககை
ஜதறியவுடைஜன, அவர தக்கை மனிதரகைளுகடைய
சபபாரசபால் பம்பபாய் கைல்கைத்தபா முதலிய லவளி
நகைரங்கைளில் பிரசுரமபாகும் உளநபாட்டுப்

பத்தரிககைகைளுக்கும், இங்கிலெபாந்த,
அலமரிக்கைபாவிலுளள பத்திரிககைகைளுக்கும்
விஷயதபானம் லசய்யும் பதவி லபற்றபார.
இதிலலெல்லெபாம் அவருக்கு மபாதந்ஜதபாறும் ஐந்நூறு
ரூபபாய்க்குக் குகறயபாத வரும்படி வரத்
லதபாடைங்கிற்று. அவர தீரபாத
உகழப்பபாளியபாய்விட்டைபார.
அவருகடைய முகைத்தில் முனனிருந்த கைவகலெக்
குறிகைலளல்லெபாம் நீங்கிப் ஜபபாய்விட்டைன.
எப்ஜபபாதம் அவர முகைத்தில் சந்ஜதபாஷமும்
திருப்தியும் நிலெவலெபாயின. விசபாலெபாட்சஜயபா
முனனிருந்த அழககைக் கைபாட்டிலும் முந்நூறு
பங்கு அதிகை அழகு பகடைத்த விட்டைபாள.
அவரகைள வீட்டிற்கு ஒரு பசு வபாங்கினபாரகைள.
அந்தப் பசுகவக் கைறக்கைவும், குழந்கதக்குப்
லபபாழுத ஜபபாகைவும், மற்றபடி வீடு வபாயில்
லபருக்குதல், பபாத்திரந் ஜதய்த்தல் முதலிய
லதபாழில்கைள லசய்யவும், விசபாலெபாட்ச மகைவும்
புத்தியும் அனுபவமும் உண்கமயும்
உகழப்புமுகடைய ஜவளபாளக் கிழவியருத்திகய

நியமனம் லசய்த, அவளுக்கு வீட்டிஜலெஜய
ஜபபாஜேனமும் மபாதம் எட்டு ரூபபாய் சம்பளமும்
ஏற்படுத்தினபாள. இவரகைளுகடைய வீட்டுச்
லசலெலவல்லெபாம் நூறு ரூபபாய்க்கு ஜமலெபாகைபாத.
எனஜவ, மபாதந்ஜதபாறும் நபானூறு ரூபபாய்க்குக்
குகறயபாமல் விசுவநபாத சரமபா ஒரு லபரிய
நபாணயமுகடைய குஜேரபாத்தி வியபாபபாரியிடைம்
வட்டிக்குக் லகைபாடுத்தவரத் லதபாடைங்கினபார.
சறிதகைபாலெத்தக்குப்பின விசுவநபாத சரமபா
தமக்குப் பத்திரிககைத் லதபாழிலிஜலெஜய
ஏரபாளமபான திரவியம் கிகடைப்பதினினறும்,
பிளகளகைளுக்குப் பபாடைங் கைற்றுக்
லகைபாடுப்பதபாகிய சரமமபான லதபாழிகலெ
விட்டுவிட்டைபார. கைபாகலெயில் எழுந்த ககைகைபால்
சுத்தி லசய்த லகைபாண்டைவுடைஜன தினந்ஜதபாறும்
அவர தங்கைசபாகலெத் லதருவினினறும்
புறப்பட்டுச் லசனகன கஹஜகைபாரட்டுக்கு எதிஜர
கைடைற்கைகரயில் வந்த லநடுஜநரம் உலெபாவிவிட்டு
சுமபார ஒனபத மணிக்கு வீட்டுக்குத் திரும்புவபார.
வந்தவுடைஜன ஸ்நபானம் பண்ணிவிட்டு
ஜபபாஜேனம் லசய்வபார. பதிஜனபாரு மணி முதல்

மபாகலெ மூனறு மணி வகர தமத எழுத்தஜவகலெ
நடைத்தவபார. அப்பபால் இகடைப்பகைல்
சற்றுண்டியுண்டு ஜதயிகலெ நீர குடிப்பபார.
அப்பபால் ஒரு மணி ஜநரம் படிப்பிலும், மறுநபாள
எழுதவதற்கு ஜவண்டிய ஆஜலெபாசகனகைளிலும்
லசலெவிடுவபார. அப்பபால், தம்முகடைய சறு
குதிகர வண்டியில் விசபாலெபாட்சகயயும்,
சந்திரிககைகயயும் ஏற்றிக்லகைபாண்டு
கைடைஜலெபாரத்தில் சவபாரி விடுவபார. இரவு
ஏழுமணிக்கு ஜநரத்தக்கு வீட்டுக்குத்
திரும்புவபாரகைள. எட்டு மணி ஜநரமபாகும்ஜபபாத
இரபாத்திரி ஜபபாஜேனம் லதபாடைங்கும். அப்பபால்
விசபாலெபாட்சயும் சரமபாவும் ஜபச்சலும்
விகளயபாட்டிலும் மனமதக் ஜகைளிகைளிலும்
லபபாழுத கைழிப்பபாரகைள. இரவு பனனிரண்டு
மணிக்கு முனபு அவரகைள நித்திகர லசய்யப்
ஜபபாவஜத கிகடையபாத. எனனதபான
ஜபசுவபாரகைஜளபா, ஏததபான ஜபசுவபாரகைஜளபா
கைடைவுளுக்குத் தபான லதரியும். ஒவ்ஜவபாரிரவும்
இவ்விருவரும் ஜபசுவதம் சரிப்பதம் பக்கைத்த
வீடுகைளிலிருப்ஜபபாருக்லகைல்லெபாம் லபரும்பபாலும்

தூக்கைம் வரபாதபடி லசய்யும். ஒருவர ஜபச்சு
மற்லறபாருவருக்குத் ஜதனபாய்த் திரட்டுப் பபாகைபாய்க்
ஜகைட்கைக் ஜகைட்கைத் லதவிட்டைபாமலிருக்கும். சலெ
இரவுகைளில் விசபாலெபாட்ச ஹபாரஜமபானியம் சுருதி
ஜபபாட்டுக்லகைபாண்டு பபாடுவபாள. இவர பபாட்டின
அற்புதத்தில் மயங்கி லவறிலகைபாண்டு விசுவநபாத
சரமபா தனகன மறந்த எழுந்த குதிக்கைத்
லதபாடைங்கிவிடுவபார. சலெ சமயங்கைளில் இருவரும்
ககைஜகைபாரத்தக் லகைபாண்டு நபாட்டியம் புரிவபாரகைள.
ஜவகலெக்கைபாரக் கிழவியும் குழந்கதயும்
ஓரகறக்குள படுத்தக் லகைபாண்டு தூங்கிப் ஜபபாய்
விடுவபாரகைள. ஜதபாட்டைத்திலிருந்த சங்கைபாரப்
பரணில் இந்த தம்பதிகைளின கைளிகைள
நகடைலபறும்.
இவ்விருவரும் ஒருவரக்லகைபாருவர பகடைத்த
கைபாதல் மபானஷிகைமனறு, லதய்விகைம். அத
கைலியுகைத்தக் கைபாதலெனறு; கிருதயுகைத்தக் கைபாதல்,
ஒஜர லபண்ணிடைம் மபாறபாத கைபாதல்
லசலுத்தவதபாகிய ஏகைபத்தினி விரதத்தில்
சறீரபாமபிரபான புகைழ்லபற்றவன. ஆனபால்

அவனும் பத்தினியிடைம் சம்சயங்லகைபாண்டு
இலெங்ககையிஜலெ அவகளத் தீப் புகைச் லசய்தபான.
பினபு உலெகைப் பழிக்கு அஞ்ச, அவகளக்
கைபாட்டுக்குத் தரத்தினபான. இவ்விதமபான
கைளங்கைங்கைள கூடை இல்லெபாதபடி நமத விசுவநபாத
சரமபா சபாட்சபாத் கவகுண்டை நபாரபாயணஜன
ஜதவியிடைம் லசலுத்தவத ஜபபானற பரம
பிஜரகம லசலுத்தினபார. சவன பபாரவதி
ஜதவியிடைம் லசலுத்தம் பக்தி நமத விசுவநபாத
சரமபாவபால் விசபாலெபாட்சயிடைம் லசலுத்தப்பட்டைத.
அவளும், இப்படிப் பரம ஞபானியபாகிய கைணவன
தனனிடைம் ஜதவதபா விசுவபாசம் லசலுத்தவத
கைண்டு பூரிப்பகடைந்த, தபான அவகர சபாட்சபாத்
பகைவபானபாகைஜவ கைருதி மகைத்தபான பக்தி லசலுத்தி
வந்தபாள. இப்படியிருக்ககையிஜலெ விவபாகைம்
நடைந்த ஒனறகர வருஷமபாவதற்குள விசுவநபாத
சரமபாவுக்கு கபத்தியம் பிடித்தவிட்டைத. அவர
மகைச் சறந்த ஞபானியபாயினும்
ஜயபாகைபாப்யபாஸத்தபால் முக்தியகடைவத
சுலெபலமனறு கைருதி மனகதப் பலெவககைகைளில்
இகடையறபாமல் அடைக்கி அடைக்கி பலெபாத்கைபாரஞ்

லசய்தலகைபாண்டு வந்ததினினறும், புத்தி
கைலெங்கிவிட்டைத. எழுத்த ஜவகலெ சரியபாகை நடைத்த
முடியவில்கலெ. வீட்டிஜலெஜய ஒரு நபாட்டு
கவத்தியர வந்த பபாரத்தச் சகிச்கச லசய்த
லகைபாண்டிருந்தபார. மந்திரவபாதிகைகள அகழத்தப்
பபாரக்கைலெபாம் எனறு சங்கைரய்யர லசபானனதற்கு
விசபாலெபாட்ச அத அவசயமல்கலெலயனறு
லசபால்லிவிட்டைபாள.
விசபாலெபாட்சயின கைதி மகைவும்
பரிதபாபகைரமபாயிற்று. திடீலரனறு
சுவரக்கைஜலெபாகைத்தில் இந்திர பதவியினினறு
தளளுண்டு மண்மீத பபாம்பபாகி விழுந்த
நஹ¤ஷன நிகலெகமகய இவள ஸ்திதி
ஒத்ததபாயிற்று.
கைபாதலெபால் ஜமபாட்சஜம லபறலெபாலமனறு
விசுவநபாத சரமபா லசபால்லியகத இவள மனம்
பூரத்தியபாகை நம்பித் தனத அற்புத
லஸயௌந்தரயமும் ஞபானத் லதளிவுமுகடைய
அக்கைணவகன ஒருங்ஜகை மனமதனபாகைவும்

விஷ்ணுவபாகைவும் சவனபாகைவும் கைருதிப்
ஜபபாற்றிவந்த அவனனபினபால்
ஆனந்தபரவசலமய்தியிருந்தபாள. அவனுக்கு
இந்தக் லகைபாடிய ஜநபாய் ஜநரந்தகதக் கைண்டு
தனபக் கைடைலில் அமழ்ந்திப் ஜபபாய்விட்டைபாள.
இகடையிகடைஜய விசுவநபாத சரமபாவுக்கு புத்தி
லதளியும் ஜநரங்கைளும் வருவதண்டு. அப்ஜபபாத,
அவர விசபாலெபாட்சகய அகழத்தத் தன அருகில்
இருத்திக் லகைபாண்டு:- ''கைண்ஜண, நீ எதற்கும்,
எதற்கும், எதற்கும் கைவகலெப்படைபாஜத.
கைவகலெப்படைபாதிருத்தஜலெ முக்தி.
கைவகலெப்படைபாதிருந்தபால் இவ்வுலெகைத்தில் எந்த
ஜநபாயும் வபாரபாத. எவ்வித ஆபத்தம் ஜநரபாத.
தவறி எவ்வித ஜநபாய், அல்லெத எவ்வித ஆபத்த,
ஜநரந்த ஜபபாதிலும் ஒருவன அவற்றுக்குக்
கைவகலெயுறுவகத விட்டு விடுவபானபாயின, அகவ
தபாஜம விலெகிப் ஜபபாய்விடும். கைவகலெகய
லவனறபால் மரணத்கத லவல்லெலெபாம். பயமும்,
தயரமும், கைவகலெயும் இல்லெபாதிருந்தபால்
இவ்வுலெகைத்தில் எக்கைபாலெமும் சபாகைபாமல்
வபாழலெபாம். நபான எனகன மீறிச் சலெ பயங்கைளில்

ஆழ்ந்த விட்ஜடைன. அதனபாஜலெதபான எனக்கு
இந்த ஜநபாய் வந்திருக்கிறத. இத இனனும் சறித
கைபாலெத்தக்குள நீங்கிப் ஜபபாய்விடும். நமக்ஜகைபா
பணத்கதப் பற்றிய விசபாரமல்கலெ. நபான மூனறு
வருஷம் எழுதபாமலும், ஒரு கைபாசுகூடை
சம்பபாதிக்கைபாமலும் இருந்த ஜபபாதிலும்
குஜேரபாத்தியபாளிடைம் ஜபபாட்டிருக்கும் பணத்கத
வபாங்கி சம்பிரமமபாகைச் சபாப்பிடைலெபாம். எனகனப்
பற்றிய விசபாரங்கைளுக்கும் உன மனத்தில்
இடைங்லகைபாடைபாஜத.
இடுக்கைண் வந்தற்றகைபாகலெ, எரிகினற
விளக்குப்ஜபபாலெ நடுக்கை லமபானறபானுமனறி
நகுகை; தபாம் நக்கை ஜபபாதவ் விடுக்கைகணயரியு
லம·கைபாம், இருந்தழு தியபாவ ருய்ந்தபார?
எனறு சவகைசந்தபாமணியில் திருத்தக்கை ஜதவர
பபாடியிருக்கிறபார. அதபாவத, 'தனபம்
ஜநரும்ஜபபாத நபாம் சறிஜதனும் கைலெங்கைபாமல்
அகத ஜநபாக்கி நககைக்கை ஜவண்டும். அங்ஙனம்
நககைப்ஜபபாமபாயின நமத நககைப்ஜப

அத்தனபத்கத லவட்டுதற்குரிய வபாளபாய்விடும்.
அவ்வபாறினறி வீஜண உட்கைபாரந்த
தயரப்படுவதனபால் மனிதருக்கு உய்வு ஜநரபாத
(நபாசஜம எய்தம்)'. இந்த உபஜதசத்கத நீ ஒரு
ஜபபாதம் மறக்கைபாஜத.என கைண்ஜண, என உயிஜர,
விசபாலெபாட்ச, நீ எனன ஜநரந்தபாலும் மனத்கதத்
தளரவிடைபாஜத. நீ எக்கைபாலெமும் எவ்வித ஜநபாயுங்
கைவகலெயுமனறி வபாழஜவண்டுலமனபஜத என
முக்கிய விருப்பம். உன மனம் ஜநபாகை நபான
பபாரத்த சகிக்கை மபாட்ஜடைன'' எனறு பலெபலெ
லசபால்லி மகனவிகய சமபாதபானப்படுத்த
முயல்வபார. ஆனபால், இவர இங்ஙனம் ஜபசக்
லகைபாண்டிருக்ககையிஜலெஜய விசபாலெபாட்சயின
கைண்கைளில் ஜேலெம் தபாகர தபாகரயபாகைக் லகைபாட்டைத்
லதபாடைங்கிவிடும். அவள ஜகைபாலவனறழுத
விம்முவபாள. இகதக் ஜகைட்டை விசுவநபாத
சரமபாவும் ஓலெமட்டைழத் லதபாடைங்குவபார. இப்படி
இவரகைளிருவரும் கூடிப் லபருங்குரலிட்டைழுத
லகைபாண்டிருக்ககையில் ஒரு சமயம் கவத்தியர
வந்தவிட்டைபார. இந்தக் ஜகைபாலெத்கதப் பபாரத்த
கவத்தியர விசபாலெபாட்சகய கைபாண்பதினினறு

ஜநரும் தக்கைத்தபால் சரமபாவின ஜநபாய்
மகுதிப்படுலமனறும், ஆதலெபால் இனிஜமல்
விசபாலெபாட்ச தன கைணவகன அடிக்கைடி தனியபாகை
சந்திக்கைக்கூடைபாலதனறும், அப்படிஜய சந்தித்த
ஜபபாதிலும் சலெ நிமஷங்கைளுக்கு ஜமஜலெ
அவருடைன தங்கியிருக்கைக் கூடைபாலதனறும்
எப்ஜபபாதஜம அவர தனனிடைம் அதிகைமபாகைப் ஜபச
இடைங்லகைபாடுக்கைக் கூடைபாலதனறும் அவளிடைம்
லதரிவித்தபார. அவளும் எவ்விதத்தபாலும்
தனனபால் தன கைணவனுக்கு அதிகைக் கைஷ்டைம்
ஜநரலெபாகைபாலதனற ஜநபாக்கைத்தடைன, ஆகைபாரம்
ஜபபாடும் ஜநரங்கைகளத் தவிர மற்ற ஜநரங்கைளில்,
சரமபாகவ அடிக்கைடி பபாரக்கைபாமலும், அவருடைன
அதிகைமபாகைப் ஜபசபாமலும் ஒதங்கிஜய கைபாலெங்
கைழித்த வந்தபாள. ஆனபால் இதனினறு விசுவநபாத
சரமபாவின தயரமும் மனக்கைலெக்கைமும்
அதிகைப்பட்டைனஜவயனறிக் குகறவு படைவில்கலெ.
தம்கம விசபாலெபாட்ச புறக்கைணிக்கிறபாலளனறு
சரமபா எண்ணவில்கலெ. அவர அப்படி
எண்ணக்கூடியவருமல்லெர. ஆனபால் தனத ஜதகை
நிகலெகயக் கைருதி அவள மகைவும்

மனத்தளரச்சயும் தக்கைமுலமய்தி அதபற்றிஜய
ஜதபாட்டைத்தப் பங்கைளபாவுக்கு அவள அடிக்கைடி
வந்த தனகனப் பபாரக்கைபாமலும், அதிகைமபாகைத்
தனனிடைம் வபாரத்கதயபாடைபாமலுமருக்கிறபாள
எனறு அவர நிகனத்தக் லகைபாண்டைபார.
இங்கு வியபாதிகைளின சம்பந்தமபாகை ஒரு சறு கைகத
லசபால்லுகிஜறன. வபாந்திப் ஜபதிப் பிசபாசு
முனலனபாரு கைபாலெத்தில் இந்தியபாவிலிருந்த
புறப்பட்டு அஜரபியபாவிலுளள மக்கை
நகைரத்தக்குப் ஜபபாய்க் லகைபாண்டிருந்ததபாம்.
ஜபபாகும் வழியில் பபாரஸீகைத்தில் லபரிய
தபஸ்வியும் ஞபானியுமபாகிய ஒரு மஹமதிப்
பக்கிரி அந்தப் ஜபகயக் கைண்டு ''எங்ஜகை
ஜபபாகிறபாய்?'' எனறு ஜகைட்டைபார. அத ஜகைட்டு
வபாந்தி ஜபதி லசபால்லுகிறத:- ''மக்கை நகைரத்தில்
இப்ஜபபாத வருஷத் திருவிழபா
லதபாடைங்கியிருக்கிறத. நபானபா திகசகைளினினறும்
எண்ணற்ற ஜேனங்கைள திருவிழபாவுக்கைபாகை அங்கு
வந்த கூடியிருப்பபாரகைள. அவரகைகள
ஜவட்கடையபாடும் லபபாருட்டு மக்கைட்த்தக்குப்

ஜபபாகிஜறன'' எனறத.
அத ஜகைட்டு அந்த சந்நியபாச:- ''சச்ச! மூரக்கைப்
பிசபாஜச! மக்கைத்தில் அல்லெபாகவத் லதபாழும்
லபபாருட்டு நல்லெ நல்லெ பக்தரகைள வந்த
திரண்டிருப்பபாரகைள. அவரகைகள நீ ஜபபாய்க்
லகைபால்லெ நபான இடைங் லகைபாடுக்கைமபாட்ஜடைன''
எனறபார.
அதற்கு வபாந்திஜபதிப் ஜபய் லசபால்லுகிறத:''சுவபாமயபாஜர, எனகனயும் அல்லெபா தபான
பகடைத்த மனித உயிரகைகள வபாரிக்லகைபாண்டு
ஜபபாகும் லதபாழிலுக்கு நியமனம்
லசய்திருக்கிறபார. உலெகைத்தில் நடைக்கும் எல்லெபாக்
கைபாரியங்கைளும் அல்லெபாவின லசயல்கைஜளயனறி
மற்றில்கலெ. அவனினறிஜயபார
அணுவுமகசயபாத. ஆதலெபால் எனத ஜபபாக்ககைத்
தடுக்கை உம்மபால் முடியபாத. முடியுலமனிலும் நீர
அதகனச் லசய்தல் நியபாயமனறு. ஜமலும்
மக்கைத்தக்கு வந்திருப்ஜபபார அத்தகன ஜபருஜம
புண்யபாத்மபாக்கைலளனறும் தரமஷ்டைரகைலளனறும்

உண்கமயபான பக்தரகைலளனறும் நிகனத்த
விடைக்கூடைபாத. எத்தகனஜயபா பபாவிகைளும்,
அதரமஷ்டைரும், லகைபாரபான விதிகைகள மீறி
நடைப்ஜபபாரும் அங்கு வந்திருப்பபாரகைள எனபதில்
ஐயமல்கலெ. தவிரவும் புண்யபாத்மபாக்கைளுக்கு
இவ்வுலெகில் சபாவு கிகடையபாலதனறு அல்லெபா
விதிக்கைவில்கலெ. பபாவிகைள மபாத்திரஜமயனறி
புண்யவபானகைளும் சபாகைத்தபான லசய்கிறபாரகைள.
ஜவறு ஜநபாய்கைளபால் லநடுங்கைபாலெம் வருந்தி
வருந்தித் தடித்தத் தடித்தச் சபாவகதக்
கைபாட்டிலும் எனனபால் தரிதமபான
மரணலமய்ததல் மனிதருக்கு நனஜறயனறித்
தீங்கைபாகைபாத. ஆதலெபால் எப்படி ஜயபாசத்த
ஜபபாதிலும், நபான லசபால்வகத நீர தடுக்கை
முயலுதல் லபபாருந்தபாத. எனிலும், மகைபானபாகிய
உம்முகடைய மனதக்குச் சற்ஜற திருப்தி
விகளவிக்கைத் தக்கைதபாகிய வபாரத்கதயனறு
லசபால்லுகிஜறன. அதபாவத, நீர அங்கு இத்தகன
ஜபகரத்தபான லகைபால்லெலெபாலமனறு லதபாககை
குறிப்பிட்டுக் கைட்டைகளயிடும். அந்தத்
லதபாககைக்கு ஜமஜலெ நபான ஒற்கற உயிகரக்கூடைக்

லகைபால்வதில்கலெலயனறு பிரதிக்கிகன லசய்த
லகைபாடுக்கிஜறன'' எனறத.
இங்ஙனம் வபாந்தி ஜபதிப் ஜபய் லசபால்லியகதக்
ஜகைட்டை முனிவர-''சரி; ஜபபா. அங்கு அஜநகை
லெட்சகைணக்கைபான ஜேனங்கைள திரண்டிருப்பபாரகைள.
அவரகைளில் நீ ஒஜர ஓரபாயிரம் ஜபகரத் தபான
லகைபால்லெலெபாம். அதற்கு ஜமல் ஓருயிகரக்கூடைத்
தீண்டைலெபாகைபாத. ஜேபாக்கிரகத! ஜபபாய் வபா'' எனறபார.
நல்லெலதனறு லசபால்லிப் ஜபய் பக்கிரியிடைம்
விகடைலபற்றுக் லகைபாண்டு மக்கைத்தக்குப்
ஜபபாயிற்று. அப்பபால் சலெ தினங்கைள கைழிந்தபின,
அந்தத் திருவிழபாவுக்கு வந்தவரகைளில் லெட்சம்
ஜபர வபாந்தி ஜபதியபால் இறந்த ஜபபாயினலரனற
லசய்தி பக்கைரியின லசவிக்லகைட்டிற்று. அவர
தம்கம வபாந்திப் ஜபதிப் ஜபய் வஞ்சத்த
விட்டைதபாகைக் கைருதி மகைவும் ஜகைபாபத்தடைனும்
மனவருத்தத்தடைனுமருந்தபார. மறுநபாள வபாந்தி
ஜபதிப் ஜபய் அந்த வழியபாகைஜவ
மக்கைத்தினினறும் இந்தியபாவுக்கு மீள யபாத்திகர

லசய்த லகைபாண்டிருக்ககையில் அந்தப் பக்கிரிகயக்
கைண்டு வணங்கிற்று. பக்கிரி லபருஞ் சனத்தடைன
அப்ஜபகய ஜநபாக்கி:- ''தஷ்டைப் ஜபஜய, லபபாய்
லசபால்லிய நபாஜய, எனனிடைம் ஆயிரம் ஜபருக்கு
ஜமஜலெ லகைபால்வதில்கலெலயனறு வபாக்குறுதி
லசய்த லகைபாடுத்தவிட்டு அங்கு, மக்கைத்திஜலெ
ஜபபாய் லெட்சம் ஜேனங்கைகள அழித்த
விட்டைகனயபாஜம! உனக்கு எனன தண்டைகன
விதிக்கைலெபாம்?'' எனறபார.
இகதக் ஜகைட்டு வபாந்தி ஜபதிப் ஜபய்
கைலெகைலெலவனறு சரித்தத. அத லசபால்லுகிறத:''ஜகைளீர, முனிசஜரஷ்டைஜர, நபான உமக்குக்
லகைபாடுத்த வபாக்குறுதி தவறபாதபடிஜய ஆயிரம்
ஜபருக்குஜமல் ஓருயிகரகூடைத் தீண்டைவில்கலெ.
ஆயிரம் ஜபஜர எனனபால் மபாண்டைவர.
மற்றவரகைள தமக்குத் தபாஜம பயத்தபால் வபாந்தியும்
கைழிச்சலும் வருவித்தக் லகைபாண்டு மபாய்ந்தனர.
அதற்கு நபான எனன லசய்ஜவன? என மீத பிகழ
லசபால்லுதல் தகுஜமபா?'' எனறத.

அப்ஜபபாத முனிவர லபருமூச்சு விட்டு- 'ஆகைபா!
ஏகழ மனித ஜேபாதிஜய, பயத்தபாலும்,
சம்சயத்தபாலும் உனகன நீஜய ஓயபாமல் லகைபாகலெ
லசய்தலகைபாண்டிருக்கிறபாஜய! உனனுகடைய இந்த
மகைபா மூடைத்தனகம லகைபாண்டை மதிகயயும், இம்
மதிகய உனனிடைத்ஜத தூண்டிவிடும் மகைபா
பயங்கைரமபான விதிகயயும் நிகனக்கும்ஜபபாஜத
என லநஞ்சம் கைலெங்குகிறஜத! நபான என
லசய்ஜவன. நபான என லசய்ஜவன! நபான என
லசய்ஜவன!சுப்! நம்மபால் எனன லசய்ய முடியும்?
அல்லெபா ஜஹபா அக்பர. அல்லெபா மஹபான.
அவருகடைய திருவுளப்படி எல்லெபாம்
நகடைலபறுகிறத. அவர திருவடிகைள லவல்லுகை''
எனறு லசபால்லி முழங்கைபால் படியிட்டு வபானத்கத
ஜநபாக்கியவரபாய் அல்லெபாகவக் கைருதித் தியபானம்
லசய்யத் லதபாடைங்கினபார. ஜபயும் அவரிடைம்
விகடை லபற்றுக் லகைபாண்டு ஜபபாய் விட்டைத.
இந்த மபாதிரியபாகை நபான ஒரு கைகத
வபாசத்திருக்கிஜறன. ஜநபாய்க்கு முக்கியமபான
கைபாரணம் ஜீவரகைளின மனதில் ஜதபானறும் பயம்,

கைவகலெ, ஜகைபாபம், சம்சயம், லபபாறபாகம,
லவறுப்பு, அதிருப்தி முதலிய
விஷகுணங்கைஜளயபாலமனபத இந்தக் கைகதயின
லபபாருள. இகத நபான அங்கீகைரிக்கிஜறன.
உளளத்திஜலெ ஜதபானறும் அச்சம் முதலியனஜவ
ஜநபாய்கைகளப் பிறப்பிக்கினறன எனபதில்
சந்ஜதகைமல்கலெ. ஆனபால் அங்ஙனம் பிறக்கும்
ஜநபாய்கைகள நனகு ஜபபாஷகண லசய்த
வளரப்பதம், அதினினறும் மரணத்தின வரகவ
மகைவும் எளிதபாக்கித் தருவதமபாகிய லதபாழில்கைள
லபரும்பபாலும் கவத்தியரகைளபாஜலெஜய
லசய்யப்படுகினறன எனறு ஜதபானறுகிறத.
ஆயிரம் ஜபகரக் லகைபானறவன அகர கவத்தியன
எனற பழலமபாழி முற்றிலும் உண்கமலயனஜவ
நபான நிகனக்கிஜறன.
இதினினறும் கவத்திய சபாஸ்திரம்
லபபாய்லயனறபாவத, கவத்தியரகைலளல்லெபாருஜம
தமத சபாஸ்த்திரத்கத நனறு கைற்றுணரபாத ஜபபாலி
ஜவஷதபாரிகைலளனறபாவத மனமறிந்த
அஜயபாக்யர-கைலளனறபாவத, ஜவண்டுலமனறு

மனிதகனக் லகைபால்லுகிறபாரகைலளனறபாவத நபான
லசபால்லெ விரும்புவதபாகை யபாரும் நிகனத்த
விடைலெபாகைபாத.
கவத்திய சபாஸ்திரத்தில் எத்தகனஜயபா
கைண்கைண்டை பயனகைளிருப்பகத நபான அறிஜவன.
கவத்தியரகைளிஜலெ பலெர தமத சபாஸ்திரத்தில்
உண்கமயபான உயரந்த
ஜதரச்சயுகடைஜயபாரபாகைவும் ஜீவகைபாருண்யத்தில்
சறந்த மகைபானகைளபாகைவும் இருப்பகத நபான
அறிஜவன. ஆனபாலும், வியபாதிகைள
பல்குவதற்கும், மரணம் இங்ஙனம் மனிதகரப்
பூச்சகைளிலுங் கைகடையபாகை வபாரிக்லகைபாண்டு
ஜபபாவதற்கும் உலெகைத்த கவத்தியரகைள
லபரும்பபாலும் ஜஹதவபாகிறபாரகைலளனற என
லகைபாளககை தவறபானதனறு. ஒனறுக்லகைபானறு
விஜரபாதமபாகைத் ஜதபானறும் இவ்விரண்டு
லகைபாளககைகைளும் எங்ஙனம் ஏகைகைபாலெத்தில்
உண்கமயபாகுலமனபகதத் லதரிவிக்கிஜறன.
ஆனபால், ஏற்லகைனஜவ இந்த அத்தியபாயம் மகை

நீண்டு ஜபபாய்விட்டைத. நம்முகடைய கைகதயின
ஜபபாக்ஜகைபா சறித ஜநரம் விசபாலெபாட்சகயயும்
விசுவநபாத சரமபாகவயும் விட்டுப் பிரிந்த ஜவறு
சலெருகடைய விருத்தபாந்தங்கைகளக் கூறும்படி
வற்புறுத்தகினறத. ஆதலெபால் கவத்தியர
சம்பந்தமபான விவகைபாரத்கதப் பின
ஓரத்யபாயத்தில் விளக்கிக் கைபாட்டுகிஜறன.
---

எட்டைபாம் அத்தியபாயம்
ஜசபாமநபாதய்யர ஞபானம்
லபற்ற வரலெபாறு விடுதகலெ
1907-ம் வருஷம்- அதபாவத விசபாலெபாட்சயின
விவபாகைம் நடைந்த இரண்டு வருஷங்கைளுக்கைப்பபால்ஜம மபாதத்தில் ஒரு நபாள மபாகலெ நல்லெ
நிலெவடித்தக் லகைபாண்டிருக்ககையில் மயிலெபாப்பூர
லெஸ் சரச் வீதியில் கஹஜகைபாரட் வக்கீல்
ஜசபாமநபாதய்யர தம் வீட்டு ஜமகடையில் நிலெபா
முற்றத்திஜலெ இரண்டு நபாற்கைபாலிகைள ஜபபாட்டுத்
தபாமும் தம்முகடைய மகனவி முத்தம்மபாளும்
உட்கைபாரந்த லகைபாண்டு, அவளுடைன சம்பபாஷகண
லசய்த லகைபாண்டிருந்தபார.
''கைபாபி ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டு வரலெபாமபா?'' எனறு
முத்தம்மபா ஜகைட்டைபாள.
''எனக்கு ஜவண்டியதில்கலெ. பகைலிஜலெ உண்டை

ஆகைபாரம் இனனும் என வயிற்றில்
ஜீரணமபாகைபாமல் அப்படிஜய கிடைக்கிறத.
இனறிரவு சபாப்பிடைலெபாமபா, உபவபாசம் ஜபபாட்டு
விடைலெபாமபா எனறு ஜயபாசத்தக்
லகைபாண்டிருக்கிஜறன. இப்படியிருக்ககையில் கைபாபி
குடிப்பத உடைம்புக்கு மகைவும் லகைடுதிலயனறு
நிகனக்கிஜறன. உனக்கு ஜவண்டுமபானபால் கைபாபி
ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டு வந்த குடித்தக் லகைபாள''
எனறபார ஜசபாமநபாதய்யர.
''எப்ஜபபாத பபாரத்தபாலும் ஏதபாவத ஜநபாய்
லசபால்லிக் லகைபாண்ஜடையிருக்கிறீரகைள. அதவும்
எனகனக் கைண்டைபால் ஜபபாதம், உடைஜன நீங்கைள
ஜநபாயழுககை அழுவதற்கு ரபாஜேபா. 'இனகறக்கு என
உடைம்பு லஸயௌக்யமபாகை இருக்கிறத. ஒரு
வியபாதியுமல்கலெ' எனறு உங்கைள வபாயினபாஜலெ
லசபால்லெ ஒரு தரங்கூடைக் ஜகைட்டைதில்கலெ. என
உயிர உளளவகர அந்த நல்லெ வபாரத்கதகய நபான
ஒரு தரஜமனும் கைபாத குளிரக் ஜகைட்கைப்
ஜபபாகிஜறஜனபா, அல்லெத ஜகைட்கைபாமஜலெ
பிரபாணகன விடைப் ஜபபாகிஜறஜனபா, லதரியபாத.

ககை உகளச்சல், கைபால் உகளச்சல், அங்கு வீக்கைம்,
இங்கு குகடைச்சல், வயிற்றுவலி, தகலெவலி,
அஜீரணம், அஜீரணம், அஜீரணம்-எப்ஜபபாதம்
இஜத அழுககை ஜகைட்டுக் ஜகைட்டு எனக்குக் கைபாத
புளித்தப் ஜபபாய்விட்டைத. இனிஜமல் ஒரு
வபாரத்கத லசபால்லுகிஜறன. அகத
ஜேபாக்கிரகதயபாகை ஒரு பக்கைத்தில் கவத்தக்
லகைபாண்டிருங்கைள. அதபாவத, உங்கைள உடைம்பு
சுகைமபாகைவும் ஆரபாக்கியமபாகைவும் இருந்தபால்
எனனிடைம் லசபால்லுங்கைள. வியபாதியிருந்தபால்
எனக்குச் லசபால்லெ ஜவண்டைபா. இந்த ஒரு தயவு
எனக்கு நீங்கைள அவசயமபாகைச் லசய்யஜவண்டும்''
எனறபாள.
ஜசபாமநபாதய்யருக்குக் ஜகைபாபம் பளிச்லசனறு
வந்தவிட்டைத. அவருக்கு முற்ஜகைபாபம் அதிகைம்.
மகனவிகய வபாய்க்கு வந்தபடிலயல்லெபாம்
திட்டைத் லதபாடைங்கிவிட்டைபார. ''நனறி லகைட்டை நபாய்,
முண்டைபாய், உன லபபாருட்டைபாகை நபான படும் பபாடு
'பஞ்சு தபான படுஜமபா? லசபால்லெத்தபான படுஜமபா,
எண்ணத்தபான படுஜமபா?' நபாய் ஜபபாஜலெ

உகழக்கிஜறன. கும்பஜகைபாணத்தில் நல்லெ
வரும்படி வந்த லகைபாண்டிருந்தத. இங்கு வந்தத
முதல், வரவு நபாளுக்கு நபாள குகறவு
பட்டுக்லகைபாண்ஜடையிருக்கிறத. எனஜவ,
உனக்கும் உன குழந்கதக்கும் ஜசபாறு, தணி,
மருந்தகைள சம்பபாதித்தக் லகைபாடுப்பதில் எனக்கு
ஜநரும் கைஷ்டைங்கைளும் மன வருத்தங்கைளும்
கைணக்கில் அடைங்கை மபாட்டைபா. நபான முனபு ஜசரத்த
கவத்த லசபாத்கதலயல்லெபாம் விழுங்கி அதற்கு
ஜமல் பதினபாயிரம் ரூபபாய் வகர கைடைன ஏறிப்
ஜபபாயிருக்கிறத. எத்தகனஜயபா லபபாய்கைள
லசபால்லெ ஜவண்டியிருக்கிறத. ஏமபாற்ற
ஜவண்டியிருக்கிறத. நீதி ஸ்தலெத்திஜலெ ஜபபாய்
மனமறிந்த லபபாய்கைகளச் லசபால்வஜத நமக்குப்
பிகழப்பபாய்விட்டைத. இந்த வக்கீல் லதபாழிலும்
சரி, ஜவகசத் லதபாழிலும் சரி. தரமத்கதக்
லகைடுத்த இகைத்கதயும் பரத்கதயும் நபாசம்
பண்ணிக்லகைபாண்டு உன லபபாருட்டைபாகைப்
பபாடுபடுகிஜறன. ஜமலும் ஒரு வழக்கு ஜேயித்தபால்
பத்த வழக்குகைள ஜதபாற்றுப் ஜபபாகினறன. அதில்
என மனதக்ஜகைற்படும் தக்கைத்தக்கும்

அவமபானத்தக்கும் கைணக்கில்கலெ. தவிரவும்
இத்லதபாழிஜலெபா ஜகைபாரட்டிஜலெனும்
கைட்சக்கைபாரரிடைஜமலும் ஓயபாமல் லதபாண்கடைத்
தண்ணீகர வற்றடிக்குந் லதபாழில். அதனபால்
உடைம்பில் அடிக்கைடி சூடு மகுதிப்பட்டு
மலெச்சக்கைல் உண்டைபாக்குகிறத. மலெச்சக்கைஜலெ
சரவ ஜரபாகைங்கைளுக்கும் ஆதபாரலமனறு நவீன
கவத்திய சபாஸ்திர பண்டிதரகைள
லசபால்லுகிறபாரகைள. ஆதலெபால் உடைம்பில்
எப்ஜபபாதம் ஓய்வினறி ஏஜதனும் வியபாதி
இருந்த லகைபாண்ஜடையிருக்கிறத. இதனபாலும்
குழந்கதகைளுக்கு உடைம்புக்ஜகைஜதனும் வந்தபால்
அப்ஜபபாத என மனத்திலுண்டைபாகும் லபருந்
தயரத்தபாலும் அவரகைளுடைம்பு ஜநஜர இருக்கை
ஜவண்டும், கைடைவுஜள, எனலறண்ணி நபான
எப்ஜபபாதம் ஏக்கைப்படுவதனபாலும், தகலெ மயிர
நகரத்தப் ஜபபாய்விட்டைத. மண்கடையில்
வழுக்ககை விழுந்தவிட்டைத. உனக்கைபாகைப்
பபாடுபட்ஜடை நபான கிழவனபாய் விட்ஜடைன. உன
லதபால்கலெயபாஜலெஜய என பிரபாணன ஜபபாகைப்
ஜபபாகிறத. அடைபா, தீரபாத ஜநபாயிருந்தபால், எப்படி

சகிப்த? ஒரு நபாளபா, இரண்டு நபாளபா, ஒரு வபாரமபா,
இரண்டு வபாரமபா, ஒரு மபாதமபா, இரண்டு மபாதமபா,
ஒரு வருஷமபா, இரண்டு வருஷமபா, உனனுடைன
கூடி வபாழத் லதபாடைங்கிய கைபாலெ முதலெபாகை
இனறுவகர எப்ஜபபாதம், ஒரு கைணந் தவறபாமல்
என உடைம்பு ஏஜதனம் ஒரு ஜநபாயினபால்
கைஷ்டைப்பட்டுக் லகைபாண்டு தபானிருக்கிறத.
இத்தகன ஜநபாகயயும் இத்தகன கைஷ்டைத்கதயும்
லபபாறுத்தக்லகைபாண்டு என உயிர இதவகர
சபாகைபாமலிருக்கிறஜத, அததபான லபரிய ஆச்சரியம்.
இவ்வளவுக்கும் நபான உனனிடைமருந்த லபறும்
ககைம்மபாறு யபாத? ஜபகதச் லசபாற்கைள,
மடைச்லசபாற்கைள, பயனற்ற லசபாற்கைள, மனகதச்
சுடும் பழிச் லசபாற்கைள, கைபாத நரம்புகைகள
அறுக்கும் குரூரச் லசபாற்கைள, இகவஜய நபான
லபறும் ககைம்மபாறு. ஓயபாமல் 'புடைகவ
ஜவண்டும்', 'ரவிக்ககை ஜவண்டும்',
'குழந்கதகைளுக்கு நககைகைள ஜவண்டும்' ,- வீண்
லசலெவு! வீண் லசலெவு! வீண் லசலெவு! எனன
தனபம், எனன தனபம்! எனன தனபமடைபா, ஈசபா!
எனக்கிந்த உலெகைத்தில் சகமத்த விட்டைபாய்!

இந்தக் கைஷ்டைத்கதலயல்லெபாம் இனனும் எத்தகன
கைபாலெம் லபபாறுத்தக் லகைபாண்டிருக்கை ஜவண்டுஜமபா?
என பிரபாணன எனறுதபான நீங்கைப் ஜபபாகிறஜதபா?''
எனறு லசபால்லி ஜசபாமநபாதய்யர அழத்
லதபாடைங்கிவிட்டைபார.
அப்ஜபபாத முத்தம்மபா:- ''அழுககைலயல்லெபாம்
எனனிடைம் லகைபாண்டு வருகிறீரகைள. புனனககை,
சந்ஜதபாஷம், சருங்கைபார ரஸம் இதற்லகைல்லெபாம்
ஜவறு லபண் ஏற்பபாடு லசய்தலகைபாளளுங்கைள.
இல்லெபாவிட்டைபால் எனகனத் தளளிவிட்டு ஜவறு
ஸ்திரீகய பகிரங்கைமபாகை விவபாகைம்
லசய்தலகைபாளளுங்கைள. அததபான உங்கைளுக்கு
நல்லெத.
இனலனபாரு புதப்லபண்-சறு லபண்கண மணம்
புரிந்தலகைபாண்டு அவளுடைன இனபுற்று வபாழத்
லதபாடைங்குவீரகைளபாயின உங்கைளுக்குளள
மனக்கைவகலெலயல்லெபாம் நீங்கிப் ஜபபாய்விடும்.
பிறகு புத்தியில் லதளிவும் சுறுசுறுப்பும்
ஏற்படும். அப்பபால் ஜகைபாரட்டில் சபாமரத்தியமபாகைப்

ஜபசும் திறகம மகுதிப்பட்டு, உங்கைளுக்கு
வக்கீல் ஜவகலெயில் நல்லெ லெபாபம் வரத்
லதபாடைங்கும். உடைம்பிலுளள வியபாதிகைலளல்லெபாம்
நீங்கிப் ஜபபாய்விடும். நீங்கைள சந்ஜதபாஷத்தடைனும்
ஆஜரபாக்கியத்தடைனும் வபாழ்வீரகைள.
மலெச்சக்கைலெபால் எல்லெபா வியபாதிகைளும்
ஜதபானறுவதபாகைவனஜறபா நீங்கைள
லசபால்லுகிறீரகைள. எங்கைள அத்தங்கைபார
விசபாலெபாட்ச அப்படிச் லசபால்லெமபாட்டைபாள.
அவளும் உங்கைள ஜபபாஜலெ லபரிய ஜவதபாந்தியும்
ஞபானியுமபாதலெபால் அவளுகடைய கைருத்கத
உங்கைளுக்குச் லசபால்லுகிஜறன.
பணக்கைவகலெகைளபாஜலெயும்
மனக்குகறவுகைளபாஜலெயுந்தபான வியபாதிகைள
ஜதபானறுகினறன எனபத விசபாலெபாட்சயின
லகைபாளககை. நீங்கைள ஜவறு விவபாகைம் லசய்த
லகைபாளளுங்கைள. நபாஜனபா மூனறுப் பிளகளகைகளப்
லபற்றுக் கிழவியபாய் விட்ஜடைன. புதிதபாகை ஒரு
சறு லபண்கண மணம் புரிந்த லகைபாண்டைபால்
உங்கைளுக்கு மனக்குகறவுகைலளல்லெபாம் நீங்கிப்
ஜபபாய்விடும். அப்பபால் யபாலதபாரு வியபாதியும்

வரபாத'' எனறபாள.
இத ஜகைட்டு ஜசபாமநபாதய்யர:- ''உனகனயும் உன
குழந்கதகைகளயும் கவத்தக்
கைபாப்பபாற்றுவதிஜலெஜய எனக்குச் சுகம தகலெ
லவடித்தப் ஜபபாகும் ஜபபாலிருக்கிறத. இனனும்
ஒருத்திகயப் புதிதபாகை மணஞ் லசய்த லகைபாண்டு
அவகளயும் அவளுக்குப் பிறக்கைக்கூடிய
குழந்கதகைகளயும் இந்த ஜேபாப்தபாவுடைன ஜசரத்த
சம்ர‡கண பண்ணுவலதனறபால் என தகலெ
நிச்சயமபாகை லவடித்ஜத ஜபபாய்விடும். உனகனத்
தளளி கவக்கும்படி அடிக்கைடி சபபாரசு
லசய்கிறபாய். உனமீத எனன குற்றஞ் சுமத்தித்
தளளி கவப்ஜபன? பிளகளயில்லெபாத
மலெடிலயனறு லசபால்லி நீக்குஜவனபா?
லபபாய்யபாகைவும், எனக்கு மகைத்தபான அவமபானம்
ஜநரும்படியபாகைவும் உனமீத விபசபார ஜதபாஷத்கத
ஆஜரபாபித்த விலெக்கி கவப்ஜபனபா? அப்படிஜய
ஏஜதனுலமபாரு முகைபாந்தரம் லசபால்லி விலெக்கி
கவத்தபாலும் உனகனயும் குழந்கதகைகளயும்
கைபாப்பபாற்றும் கைடைகம எனகன விட்டு நீங்கைபாத.

ஜமலும் கிழவனபாய்விட்டை நபான இப்ஜபபாத ஒரு
சறு லபண்கண மணம் புரிந்த லகைபாண்டைபால்
அவகளப் ஜபபாலீஸ் பண்ணிக் கைபாவல் கைபாக்குந்
லதபாழில் எனக்குப் லபருங் கைஷ்டைமபாகிவிடும்.
ஆதலெபால் உனகனத் தளளிகவத்தவிட்டு ஜவறு
விவகைபாம் லசய்த லகைபாளளும்படி நீ தயவுடைன
சபபாரசு லசய்யும் வழக்கைத்கத இனறுடைன
நிறுத்திக் லகைபாளளும்படி, அதபாவத, என கைபாத
நரம்புகைகளயும் இருதய நரம்புகைகளயும்
அறுப்பதற்கு நீ நிஷ்கிருகபயபாகைவும்
இகடையினறியும் மறவபாமலும் மீட்டும் மீட்டும்
உபஜயபாகித்த வரும் அஸ்திரங்கைளில் இந்த
ஒற்கற அஸ்திரத்தின பிரஜயபாகைத்கதஜயனும்
இனி நிறுத்தி விடும்படி, நபான உனகன மகைவும்
தபாழ்கமயுடைன பிரபாரத்தகன லசய்கிஜறன''
எனறபார.
''சரி, எனக்குத் தகலெஜநபாகிறத. நபான கீஜழ
ஜபபாய்க் கைபாபி ஜபபாட்டு சபாப்பிடைப் ஜபபாகிஜறன''
எனறு லசபால்லி முத்தம்மபா எழுந்தபாள.

''கைபாப்பி குடித்தவிட்டு இங்கு திரும்பி
வருவபாயபா?'' எனறு ஜசபாமநபாதய்யர ஜகைட்டைபார.
''எதற்கு? இனனும் ஏஜதனும் அழுககைகைஜளனும்
வகசகைஜளனும் மச்சமருக்கினறனஜவபா? நபான
குரூர வபாரத்கதகைள லசபால்வதபாகை
வருத்தப்படுகிறீரகைஜள? நீங்கைள எனகனப் பற்றி
எனனிடைம் லசபால்லும் வபாரத்கதகைலளல்லெபாம்
அமரதமயமபாகை இருக்கினறன எனறு தபான
நிகனத்திருக்கிறீரகைஜளபா? சற்று ஜநரத்தக்கு முன
எனனுடைன கூடி வபாழ்வதில் நீங்கைள அகடையும்
இனபத்கத விஸ்தபாரமபாகை வரணித்தீரகைஜள?
அச்லசபாற்கைள என லசவிக்கு
ஜதவபாமரதமபாகைத்தபான இருந்தன. ஜகைட்கைக்
ஜகைட்கைத் லதவிட்டைவில்கலெ. சரி. அத வீண்
ஜபச்சு. பனங்கைபாட்டு நரி சலெசலெப்புக்கு அஞ்சப்
பயனில்கலெ. எத்தகன கைபாலெம் உங்கைளுடைன
வபாழும்படி பகைவபான தகலெயில்
எழுதியிருக்கிறபாஜனபா, அத வகர இப்படிப்பட்டை
ஆசரவபாதங்கைள தங்கைளுகடைய திருவபாயினினறு
பிறந்த லகைபாண்ஜடைதபானிருக்கும். அவற்கற நபான

சகித்தத்தபான தீரஜவண்டும். எனக்கு
நிவரத்திஜயத? நீங்கைளபாவத எனகன விலெக்கி
கவத்த விட்டு மற்லறபாருத்திகய விவபாகைம்
லசய்த லகைபாண்டு லசயௌக்கியமபாகை வபாழ்வீரகைள.
நபான அப்படிச் லசய்ய முடியுமபா? எனக்கு ஜவறு
புகைஜலெத?'' எனறு முத்தம்மபா லசபானனபாள.
'அடிஜய நபாஜய, நபான மறுவிவபாகைம்
லசய்தலகைபாளளலெபாலமனற வபாரத்கதகய என
கைபாத ஜகைட்கை உச்சரிக்கைக் கூடைபாலதனறு நபான
லசபானஜனஜனபா, இல்கலெஜயபா? இப்ஜபபாததபான
லசபால்லி வபாய் மூடிஜனன. மறுபடி அந்தப்
புரபாணத்கத எடுத்த விட்டைபாஜய உனக்கு
மபானமல்கலெயபா? லவட்கைமல்கலெயபா? சூடு
சுரகணயில்கலெயபா? இலதனனடைபா கைஷ்டைமபாகை
வந்த ஜசரந்திருக்கிறத? இவள வபாகய
அடைக்குவதற்கு ஒரு வழி லதரியவில்கலெஜய,
பகைவபாஜன! நபான எனன லசய்ஜவன? ஏஜதனும்
ஒரு வியபாதி வந்த இவள வபாயகடைத்த
ஊகமயபாய் விடும்படி கிருகப
லசய்யமபாட்டைபாயபா, ஈசபா?'' எனறு கூறி

ஜசபாமநபாதய்யர பிரலெபாபித்தபார.
''சரி, ஜபபாதம், ஜபபாதம், கைபாத குளிரந்த ஜபபாய்
விட்டைத. எனகனக் கைபாபி குடித்தவிட்டை மறுபடி
இங்கு வரும்படி லசபானனீரகைஜள, எதற்கைபாகை?''
எனறு முத்தம்மபா மீண்டுலமபாருமுகற
வினவினபாள.
''கைபாபி குடித்தவிட்டுவபா. பிறகு விஷயத்கதச்
லசபால்லுகிஜறன. முதலிஜலெஜய இனன
கைபாரணங்கைளுக்கைபாகைத்தபான அகழக்கிஜறன எனறு
உனக்கு முச்சலிக்கைபா எழுதி ககைலயழுத்தப்
ஜபபாட்டுக் லகைபாடுத்தபால்தபான வருவபாஜயபா?''
எனறு ஜசபாமநபாதய்யர கைரஜித்தபார.
''சரி; வருகிஜறன. இதற்கைபாகைத் லதபாண்கடைகயக்
கிழித்தக் லகைபாளள ஜவண்டிய அவசயமல்கலெ.
இத கஹஜகைபாரட்டில்கலெ; வீடு'' எனறு லசபால்லி
முத்தம்மபா அந்த ஏகழப் பிரபாமணன மீத ஒரு
கைகடைச அஸ்திரத்கத பிரஜயபாகைம் லசய்தவிட்டு
கீஜழ இறங்கிச் லசனறபாள.

அவள ஜபபானவுடைன ஜசபாமநபாதய்யர:''கஹஜகைபாரட்டில் எனக்கு யபாலதபாரு லெபாபமும்
கிகடைக்கைவில்கலெயபாம். அதற்கைபாகைக் ஜகைலி
பண்ணிவிட்டுப் ஜபபாகிறபாள. இந்த நபாயின
வபாகய அடைக்கை ஒரு வழி லதரியவில்கலெஜய!''
எனறு நிகனத்த வருந்தினபார.
''வில்லெம்பு லசபால்லெம்பு ஜமதினியிஜலெ
யிரண்டைபாம்;
வில்லெம்பிற் லசபால்லெம்ஜப ஜமலெதிகைம்.''
எனறு பகழய பபாட்லடைபானறு லசபால்லுகிறத.
இந்தச் லசபால்லெம்கபப் பிரஜயபாகிப்பதில் ஆண்
மக்கைகளக் கைபாட்டிலும் லபண்கைள அதிகைத்
திறகமயுகடையவரகைலளனறு ஜதபானறுகிறத.
இதற்கு முக்கியமபான கைபாரணம் ஆண் மக்கைள
லபண்மக்கைளுக்குச் லசய்யும் சரீரத் தனபங்கைளும்,
அநீதிகைளும், பலெபாத்கைபாரங்கைளுஜம ஜபபாலும்.
வலிகமயுகடைஜயபார தம் வலிகமயபால்
எளியபாகரத் தனபப்படுத்தம்-ஜபபாத எளிஜயபார
வபாயபால் திரும்பத் தபாக்கும் திறகம

லபறுகிறபாரகைள. ககை வலிகம
குகறந்தவரகைளுக்கு அநியபாயம்
லசய்யப்படுமடைத்ஜத அவரகைளுக்கு
வபாய்வலிகம மகுதிப்படுகினறத. ஜமலும்,
மபாதரகைள தபாய்மபாரபாகைவும் சஜகைபாதரிகைளபாகைவும்
மகனவியரபாகைவும் மற்ற சுற்றத்தபாரபாகைவும்
இருந்த ஆண் மக்கைளுக்கு சக்தியும் வலிகமயும்
மகுதிப்படை ஜவண்டுலமனற ஜநபாக்கைத்தடைன
ஜவகலெ லசய்கிறபாரகைள. அவ்வலிகமயும்
சக்தியும் தமக்கு விஜரபாதமபாகைஜவ
லசலுத்தப்படுலமனறு நனகு லதரிந்த
இடைத்திலும், மபாதரகைள தம்கமச் ஜசரந்த ஆண்
மக்கைளிடைம் தமக்குளள அனபு மகுதியபாலும்,
தபாம் ஆடைவரகைளின வலிகமகய சபாரந்த
வபாழும்படி ஜநரந்திருக்கும் அவசயத்கதக்
கைருதியும், அவரகைளிடைத்ஜத ஜமற்கூறிய
குணங்கைஜளற்படுத்தி வளரக்கை ஜவண்டுலமனற
ஜநபாக்கைத்தடைன இகடையினறி முயற்ச
பண்ணுகிறபாரகைள. இவ்வுலெகை வபாழ்க்ககையில்
ஒருவன லவற்றியகடைய ஜவண்டுமபானபால்,
அவன சம்பபாதித்தக் லகைபாளளஜவண்டிய

குணங்கைலளல்லெபாவற்றிலும் மகை மகைமகை உயரந்த
குணமபாவத லபபாறுகம. மனிதனுகடைய மனம்
சங்கைம் ஜபபால் தபாக்குந் திறனும், பபாயுந் திறனும்
லகைபாண்டிருப்பத மட்டுஜமயனறி ஒட்டைகைத்கதப்
ஜபபாஜலெ லபபாறுக்குந் திறனும் எய்தஜவ டும்.
அவ்விதமபான லபபாறுகம
பலெமல்லெபாதவரகைளுக்கு வரபாத.
மனத்திட்டைமல்லெபாஜதபாரின நபாடிகைள மகைவும்
எளிதபாகைச் சறகைடிக்கைக் கூடியன. ஒரு இஜலெசபான
எதிரச்லசபால் ஜகைட்கும்ஜபபாதம், இஜலெபாசன
சங்கைடைம் ஜநரும்ஜபபாதம் அவரகைளுகடைய
நபாடிகைள லபருங் கைபாற்றிகடைப்பட்டை லகைபாடிகயப்
ஜபபால் தடித்த நடுங்கைத் லதபாடைங்குகினறன.
மனத்திட்பமல்லெபாஜதபாருக்கு நபாடித் திட்பமரபாத.
அவரகைளுக்கு உலெகைத்தில் புதிய எத
ஜநரந்தஜபபாதிலும், அகத அவரகைளுகடைய
இந்திரியங்கைள சகிக்குந்
திறகமயற்றவனவபாகினறன. மனவுறுதியில்லெபாத
ஒருவன ஏஜதனும் கைணக்லகைழுதிக்
லகைபாண்டிருக்கும் ஜபபாத, கைக்கைத்திஜலெ ஏஜதனும்
குழந்கதக் குரல் ஜகைட்டைபால் ஜபபாதம், உடைஜன

இவனுகடைய கைணக்கு ஜவகலெ
நினறுஜபபாய்விடும். அல்லெத தவறுதல்கைளுடைன
இயல்லபறும். அடுத்த வீட்டில் யபாஜரனும்
புதிதபாகை ஹபாரஜமபானியம் அல்லெத மருதங்கைம்
பழகுகிற சத்தம் ஜகைட்டைபால் ஜபபாதம்.
இவனுகடைய கைணக்கு மபாத்திரஜமயனறி
சுவபாசஜமபா ஏறக்குகறய நினறு ஜபபாகைக் கூடிய
நிகலெகம எய்திவிடுவபான. புதிதபாகை யபாகரக்
கைண்டைபாலும் இவன கூச்சப்படுவபான; அல்லெத
பயப்படுவபான; அல்லெத லவறுப்லபய்தவபான.
மகழ லபய்தபால் கைஷ்டைப்படுவபான.
கைபாற்றடித்தபால் கைஷ்டைப்படுவபான. தனக்கு
சமபானமபாகியவரகைளும் தனக்குக்
கீழ்ப்பட்டைவரகைளும் தபான லசபால்லும்
லகைபாளககைகய எதிரத்த ஏஜதனும் வபாரத்கத
லசபானனபால், இவன லசவிக்குளஜள நபாரபாச
பபாணம் புகுந்தத ஜபபாஜலெ ஜபரிடைரப்படுவபான.
லபபாறுகமயில்லெபாதவனுக்கு இவ்வுலெகைத்தில்
எப்ஜபபாதம் தனபஜமயனறி, அவன ஒரு நபாளும்
இனபத்கதக் கைபாண மபாட்டைபான. ஒருவனுக்கு

எத்தகனக்லகைத்தகன லபபாறுகம
மகுதிப்படுகிறஜதபா, அத்தகனக்கைத்தகன
அவனுக்கு உலெகை விவகைபாரங்கைளில்
லவற்றியுண்டைபாகிறத. இத பற்றிஜயயனஜறபா நம்
முனஜனபார ''லபபாறுத்தபார பூமயபாளவபார,
லபபாங்கினபார கைபாடைபாளவபார'' எனறு அருகமயபான
பழலமபாழிஜயற்படுத்தினபார.
இத்தககைய லபபாறுகமகய ஒருவனுக்குச்
சகமத்தக் லகைபாடுக்கும் லபபாருட்டைபாகைஜவ,
அவனுகடைய சுற்றத்த மபாதரகைளும், விஜசஷமபாகை
அவன மகனவியும், அவனுக்கு எதிர லமபாழிகைள
லசபால்லிக் லகைபாண்ஜடையிருக்கிறபாரகைள. ஜகைபாபம்
பிறக்கைத் தக்கை வபாரத்கதகைள லசபால்லுகிறபாரகைள.
வீட்டுப் பழக்கைந்தபான ஒருவனுக்கு நபாட்டிலும்
ஏற்படும். வீட்டிஜலெ லபபாறுகம பழகினபாலெனறி,
ஒருவனுக்கு நபாட்டு விவகைபாரங்கைளில்
லபபாறுகமஜயற்படைபாத. லபபாறுகம
எவ்வளவுக்லகைவ்வளவு குகறகிறஜதபா,
ஒருவனுக்கு அத்தகனக்கைத்தகன வியபாபபாரம்,
லதபாழில் முதலியவற்றில் லவற்றியுங் குகறயும்.

அவனுகடைய லெபாபங்கைலளல்லெபாம் குகறந்த
லகைபாண்ஜடைஜபபாம். லபபாறுகமகய ஒருவனிடைம்
ஏற்படுத்திப் பழக்கை ஜவண்டுமபானபால் அதற்கு
உபபாயம் யபாத? சரீரத்தில் சகிப்புத்
திறகமஜயற்படுத்தம் லபபாருட்டைபாகை ஜேப்பபான
ஜதசத்தில் ஒரு குழந்கதயபாகை இருக்கும்ஜபபாஜத
ஒருவனுகடைய தபாய் தந்கதயபார அவகன லநடு
ஜநரம் மகை மகைக் குளிரந்த பனிக்கைட்டிக்குள தன
விரகலெ அல்லெத ககைகயப் புகதத்த கவத்தக்
லகைபாண்டிருக்கும்படி லசய்த பழக்குகிறபாரகைள.
மகை மகைச் சூடைபான லவந்நீரில் லநடும்லபபாழுத
ககைகய கவத்தக் லகைபாண்டிருக்கும்படி
ஏவுகிறபாரகைள. இகவ ஜபபானறன உடைம்பினபால்
சூடு குளிகரத் தபாங்கும்படி பயிற்றுவதற்குரிய
உபபாயங்கைளபாம். இத ஜபபாலெஜவ சுகை தக்கைங்கைகள
சகித்தக் லகைபாளவதபாகிய மனப்லபபாறுகம
ஏற்படுத்தவதற்கும், சூடைபான லசபாற்கைளும் சகிக்கை
முடியபாத ஜபகதகமச் லசபாற்கைளும் லசபால்லிச்
லசபால்லித்தபான, ஒருவகனப் பழக்கை ஜவண்டும்.
அவற்கறக் ஜகைட்டுக் ஜகைட்டு மனிதனுக்குக்
கைபாதம் மனமும் நனகு திட்பலமய்தம், இங்ஙனம்

லபபாறுகம உண்டைபாக்கிக் லகைபாடுக்கும்
லபபாருட்டைபாகைவும், மனிதனுகடைய மனத்தில்
அவனபாஜலெஜய அடிக்கைடி பகடைத்தக்
லகைபாளளப்படும் வீண் கைவகலெகைளினினறும் வீண்
பயங்கைளினினறும் அவன மனத்கத வலிய
மற்லறபாரு வழியில் திருப்பிவிடும்
லபபாருட்டைபாகைவும், ஒருவனுகடைய மபாதபா அல்லெத
மகனவி அவனிடைம் எதிரபபாரக்கைப்படைபாத,
ஜபகதகம மஞ்சய, ஜகைபாபம் விகளக்கைக்கூடிய
லசபாற்கைள உகரக்கிறபாரகைள. அவனுகடைய அனபு
எத்தகன ஆழமபானலதனறு ஜசபாதிக்கும்
லபபாருட்டைபாகைவும் அங்ஙனம் ஜபசுகிறபாரகைள.
அனபு லபபாறுக்கும். அனபிருந்தபால் ஜகைபாபம்
வரபாத. அனறி ஒருஜவகள தனகன மீறிக்
ஜகைபாபம் வந்தஜபபாதிலும் மகைவும் எளிதபாகை
அடைங்கிப் ஜபபாய்விடும். இத்தககைய அனகபக்
கைணவன தன மீதகடையவனபா எனபகதத்
லதரிந்த லகைபாளளும் லபபாருட்டு மபாதர பலெ
சமயங்கைளில் ஜகைபாபம் விகளக்கைத் தக்கை
வபாரத்கதகைகள மனமறியப் ஜபசுகிறபாரகைள.
நம்முடைன பிறந்த வளரந்த நம்கமத் தபாயபாகைவும்

மகனவியபாகைவும் சஜகைபாதரியபாகைவும் எப்ஜபபாதம்
கைபாப்பபாற்றிக் லகைபாண்டும், கைவனித்தக்
லகைபாண்டும், நம்மடைம் தீரபாத அனபு
லசலுத்திக்லகைபாண்டும் வருகிற மபாதரகைள சலெ
சமயங்கைளில்-அஜனகை சமயங்கைளில்-நமக்குப்
பயனற்றனவபாகைவும், கைழி லபரும்
ஜபகதகமயுகடையனவபாகைவும் ஜதபானறக் கூடிய
லமபாழிகைகளப் ஜபசுவதினினறும்
ஆடைவரகைளபாகிய நம்முகடை பலெர அம்மபாதரகைகள
மகைபா மகடைகம லபபாருந்தியவரகைலளனறு
நிகனப்பத தவறு. அங்ஙனம் நிகனத்தல் நமத
மகடைகமகயஜய விளக்குவதபாம். ஆண்மக்கைள
பிரத்ஜயகைமபாகைக் கைற்கும் வித்கதகைளிலும்,
விஜசஷமபாகைப் பயிலும் லதபாழில்கைளிலும்,
லபபாதவபாகை சரீர பலெத்திலும் மபாதகரக்
கைபாட்டிலும் ஆண்மக்கைள உயரந்திருக்கைக்
கூடுஜமலயனிலும், சபாதபாரண ஞபானத்திலும்,
யுக்தி தந்திரங்கைளிலும், உலெகைப் லபபாத
அனுபவத்தபால் விகளயும் புத்திக் கூரகமயிலும்
ஆண்கைகளக் கைபாட்டிலும் லபண்கைள குகறவபாகை
இருப்பபாரகைலளனறு எதிரபபாரப்பஜத மடைகம.

ஆதலெபால், குடும்பத்திலிருந்த லபபாறுகம
எனபலதபாரு லதய்விகை குணத்கதயும், ஆதனபால்
விகளயும் எண்ணற்ற சக்திகைகளயும் எய்த
விரும்புஜவபார, தபாய் மகனவி முதலிய ஸ்திரீகைள
தமக்கு லவறுப்புண்டைபாகைத் தகுந்த வபாரத்கத
ஜபசும்ஜபபாத, வபாகய மூடிக்லகைபாண்டு
லபபாறுகமயுடைன ஜகைட்டுக் ஜகைட்டுப் பழகை
ஜவண்டும். அங்ஙனமனறி ஒரு ஸ்திரீ வபாகயத்
திறந்த மபாத்திரத்திஜலெஜய , அவள
தபாயபாயனினும், உடைம்பிலும் உயிரிலும்,
பபாதிலயனறு அக்கினியின முன ஆகணயிட்டுக்
லகைபாடுத்த மன¨வியபாயினும், அவள மீத புலிப்
பபாய்ச்சல் பபாய்ந்த லபருஞ் சமர லதபாடைங்கும்
ஆண்மக்கைள நபாளுக்கு நபாள உலெகை
விவகைபாரங்கைளில் ஜதபால்வி எய்தஜவபாரபாய்ப்
லபபாங்கிப் லபபாங்கித் தயரப்பட்டுத் தயரப்பட்டு
மடிவபார.
இந்த சங்கைதிகைலளல்லெபாம் ஜசபாமநபாதய்யருக்கு
மகைவும் இஜலெசபாகைத் லதனபடைலெபாயின. சலெ

மபாதங்கைளுக்கு முனபு அவருகடைய கிழத்
தபாயபாகிய ரபாமுப் பபாட்டி இறந்த
ஜபபாய்விட்டைபாள. அவள சபாகுமுனபு இவகரத்
தனியபாகை அகழப்பித்த இவருடைன சறித ஜநரம்
சம்பபாஷகண லசய்த லகைபாண்டிருந்தபாள. அவள
லசபானனபாள: ''அடை, அய்யபா, ஜசபாமூ! உன
லபபாண்டைபாட்டி முத்தம்மபாகள நீ சபாமபானயமபாகை
நிகனத்த விடைபாஜத. அவள மகைபா பதிவிரகத.
உனகன சபாட்சபாத் பகைவபானுக்கு சமமபாகைக் கைருதிப்
ஜபபாற்றி வருகிறபாள. உனனுகடைய ஹிதத்கதக்
கைருதியும் உனக்குப் லபபாறுகம விகளவிக்கும்
லபபாருட்டைபாகைவும் அவள சலெ சமயங்கைளில்
ஏறுமபாறபாகை வபாரத்கத லசபானனபால், அகதக்
லகைபாண்டு நீ அவளிடைம் அதிகை அருவருப்பும்
ஜகைபாபமும் எய்தலெபாகைபாத. நபாஜனபா சபாகைப்
ஜபபாகிஜறன. இனனும் இரண்டு தினங்கைளுக்கு
ஜமல் என உயிர தறுகி நிற்குலமனறு
ஜதபானறுவில்கலெ. நபான ஜபபானபின உனக்கு
அவகளத் தவிர ஜவறு கைதிஜயத? தபாய்க்குப் பின
தபாரம். தபாய் இருக்கும் ஜபபாஜத ஒருவன
அவளிடைம் லசலுத்தம் உண்கமக்கும் பக்திக்கும்

நிகைரபான உண்கமகயயும் பக்திகயயும் தன
மகனவியிடைத்திலும் லசலுத்த ஜவண்டும்.
இதவகர நீ முத்தம்மபாகள எத்தகனஜயபா
விதங்கைளில் கைஷ்டைப்படுத்தி வகதத்த வகதத்த
ஜவடிக்ககை பபாரத்தபாய்விட்டைத. லகைபாண்டை
லபண்டைபாட்டியின மனம் லகைபாதிக்கும் படியபாகை
நடைப்பவன வீட்டில் லெட்சுமஜதவி கைபால் கவக்கை
மபாட்டைபாள. அந்த வீட்டில் மூஜதவி தபான
பரிவபாரங்கைளுடைன வந்த குடிஜயறுவபாள. இந்த
வபாரத்கதகய எப்ஜபபாதம் மறக்கைபாஜத. இகத
ஆணி மந்திரமபாகை முடிச்சுப்ஜபபாட்டு கவத்தக்
லகைபாள. குழந்தபாய், ஜசபாமு. அந்தப் பரபாசக்தி
லெலிதபாம்பிககை தபான உனக்கும் உன லபண்டு
பிளகளகைளுக்கும் நீண்டை ஆயுளும் மபாறபாத
ஆஜரபாக்கியமும் லகைபாடுத்த, உங்கைகள எனறும்
சந்ஜதபாஷ பதவியிலிருத்திக் கைபாப்பபாற்றிக்
லகைபாண்டு வரஜவண்டும்'' எனறபாள.
அந்த வபாரத்கத அவருக்கு அடிக்கைடி
நிகனப்புக்கு வரலெபாயிற்று. ''அத்கதயருகம
லசத்தபால் லதரியும்'' எனபத பழலமபாழி.

ரபாமுப்பபாட்டியின முதகமக் கைபாலெத்தில்,
ஜசபாமநபாதய்யர அவகள யபாலதபாரு
பயனுமல்லெபாமல் தனனுகடைய இம்கசயின
லபபாருட்டைபாகைவும் நஷ்டைத்தின லபபாருட்டைபாகைவும்
நிகைழ்ச்ச லபற்று வரும் ஒரு கிழ இருமல்
யந்திரமபாகைப் பபாவித்த நடைத்தி வந்தபார. அவள
ஒஜரயடியபாகைச் லசத்தத் தீரந்த பிறகுதபான,
அவருகடைய மனதில் அவள மகைவும் மகிகம
லபபாருந்திய லதய்வமபாகிய மபாதபா எனற விஷயம்
ஞபாபகைத்தக்கு வந்தத. ''அனகனயும் பிதபாவும்
முனனறி லதய்வம்'' எனற வசனம் அவருக்கு
உண்கமப் லபபாருளுடைன விளங்கைலெபாயிற்று.
தபாயிற் சறந்த ஜகைபாயிலில்கலெ.
உலெகைத்கதலயல்லெபாம் பகடைத்தக் கைபாப்பவளபாகிய
சபாட்சபாத் ஜேகைனமபாதபாஜவ தனக்குத் தபாய்
வடிவமபாகை மண்மீத ஜதபானறிக்
கைபாப்பபாற்றுகிறபாள. '' புருஷ ஏஜவதம்ஸரவம்''
எனறு ஜவதம் லசபால்லுகிறத.
இவ்வுலெகைத்திலுளள லபபாருலளல்லெபாம்
கைடைவுஜளலயனபத அந்த வபாக்கியத்தின அரத்தம்.
''ஸரவம் விஷ்ணுமயம் ஜேகைத்''-உலெகை முழுதம்

கைடைவுள மயம். நம் வீட்கடை நபாயபாகை நினறு
கைபாப்பதம் கைடைவுள தபான லசய்கிறபார.
ஜதபாழனபாகைவும பககைவனபாகைவும், ஆசபானபாகைவும்
சடைனபாவும், தபாய் தந்கதயபாரபாகைவும், லபண்டு
பிளகளகைளபாவும் நம்கமக் கைடைவுஜள சூழ்ந்த
நிற்கிறபார. எனிலும் பிற வடிவங்கைளபால் அவர
நமக்குச் லசய்யும் உபகைபாரங்கைகளக் கைபாட்டிலும்
தபாய் தந்கதயரபாகை நினறு அவர லசலுத்தம்
கைருகணகைள சபாலெ மகைப் லபரியன. தபாய்
தந்கதயரிருவருஜம கைடைவுளின உயரந்த
விக்ரகைங்கைளபாகை வணங்குதற்குரியர.
அவ்விருவருள தபாஜய நம்மடைத்த அதிகை
லதய்வீகைமபான அனபு லசலுத்தவத லகைபாண்டும்,
நபாம் ககைம்மபாறிகழக்கை முடியபாத ஜபரருட்
லசயல்கைள தந்கதயிடைமருந்த நமக்குக்
கிகடைப்பகதக் கைபாட்டிலும் தபாயினிடைமருந்த
அதிகைமபாகைக் கிகடைப்பத கைருதியும், அவள
ஒருவனபாஜலெ தந்கதகயக் கைபாட்டிலுங்கூடை
உயரவபாகைப் ஜபபாற்றப்படைத் தக்கைவள. இதகனக்
கைருதிஜய ''அனகனயும் பிதபாவும்
முனனறிலதய்வம்'' எனற வசனத்தில் தந்கதயின

லபயருக்கு முனஜன தபாயின லபயர
சூட்டைப்பட்டிருக்கிறத.
ஜசபாமநபாதய்யர கைபாமம் குஜரபாதம் முதலிய
ஜசஷ்கடைகைள உடைஜன அடைக்கிக் லகைபாளளக்கூடிய
சக்தி லபறபாவிடினும், கைல்வி ஜகைளவிகைளபால்
அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த புத்தித் லதளிவு
இகடைக்கிகடைஜய அந்தக் கைபாம முதலிய
தீயகுணங்கைகளக் கைண்டித்த நனகு சுடைர வீசும்
சமயங்கைளும் இருந்தன. அந்த ஜநரங்கைளில்
அவருகடைய புத்திக்குப் லபரிய லபரிய
உண்கமகைள புலெப்படுவதண்டு. ஜமலும் தபாம்
சுமபார இரண்டு வருஷங்கைளின முனஜன
விசபாலெட்சயிடைம் அவமபானப்பட்டை கைபாலெ
முதலெபாகை, அவர பர ஸ்த்ரீகைளின விஷயத்தில்
புத்திகயச் லசலுத்தம் வழக்கைத்கத நபாளுக்கு
நபாள குகறத்தக் லகைபாண்ஜடை வந்தபார. ''பபாவத்தின
கூலிஜய மரணம்'' எனறு கிறிஸ்தவ ஜவதம்
லசபால்லுகிறத. தக்கைத்கதயும் பயத்கதயும்
இவற்றபால் விகளயும் மரணத்கதயும் ஒருவன
லவல்லெ விரும்புவபானபாயின, இங்கு

பயங்கைளுக்கும் தக்கைங்கைளுக்கும் முக்கிய
ஜஹதவபாகை இருக்கும் பபாவங்கைகள விட்டு விடை
ஜவண்டும். யபாஜதனுலமபாரு பபாவத்கத
லவல்லும் முயற்சயில் ஒரு மனிதன மகைவும்
கைஷ்டைப்பட்டுக் ககைஜதறி விடுவபானபாயின, பிறகு
மற்றப் பபாவங்கைகள லவல்வதில் அவனுக்கு
அத்தகன கைஷ்டைமரபாத. அவனுக்கு அசுர
யுத்தத்தில் ஜதரச்சயுண்டைபாய்விடும்.
அசுரரகைலளனபன பபாவங்கைள. ஜதவரகைள ஹிதம்
பண்ணும் சக்திகைள.
எப்ஜபபாதஜம ஜசபாமநபாதய்யர பபாவச்
லசய்ககைகைளுக்கு அதிகைமபாகை ஈடுபட்டைவரல்லெர.
முக்கியமபாகை வியபிசபார ஜதபாஷத்தக்கு அவர
அதிகை வசப்பட்டைவரல்லெர. லபரும்பபாலும்,
இப்பபாவத்கத அவர மபானசகைமபாகைச் லசய்த
வந்தவஜரயல்லெபாமல் கைபாரயபாம்சத்தில் அதிகைமபாகை
அனுசரித்தத கிகடையபாத. ஆனபால் ஜயசு கிறிஸ்த
நபாதர லசபால்லுகிறபார:- அனய ஸ்திரீகைளுடைன
சம்பந்தப்படுஜவபார மபாத்திரஜம வியபிசபாரமபாகிய
பபாதகைத்தக்கு ஆட்பட்ஜடைபார எனறு கைருததல்

ஜவண்டைபா. லவறுஜம மனத்தபால் ஒருவன தன
மகனவியழிய மற்லறபாரு ஸ்த்ரீகய
விரும்புவபானபாயின, அவனும் வியபிசபார
பபாவத்தக்குட்பட்டைவஜனயபாவபான'' எனகிறபார.
இந்த விஷயத்கத உலெகைத்தபார சபாதபாரணமபாகை
கைவனிப்பத கிகடையபாத. பிறனுகடைய லசபாத்கதத்
திருடி, ஊரக்கைபாவலெபாளிகைளின விசபாரகணகைளில்
அகைப்பட்டு, தண்டைகனயகடைந்த சகற புகுந்த
வபாழ்ஜவபான மபாத்திரஜம கைளவலனனறு
பபாமரரகைள நிகனக்கிறபாரகைள. பிறனுகடைய
லசபாத்கத அபகைரிக்கை ஜவண்டுலமனறு மனதில்
எண்ணினபால் ஜபபாதம். அங்ஙனம் எண்ணிய
மபாத்திரத்தபாஜலெஜய ஒருவன கைளவனபாகி
விடுகிறபான. கைளவனுக்குரிய தண்டைகன
அவனுக்கு மனிதரகைளபால்
விதிக்கைப்படைபாவிடினும், கைடைவுளபால் அவசயம்
விதிக்கைப்படுகிறத.
ஆனபால், இள மூங்கிகலெ வகளத்த விடுதல்
சுலெபம், முற்றிப் ஜபபான மூங்கிகலெ வகளக்கை
முடியபாத. அகத வகளக்கைப் ஜபபாகுமடைத்ஜத

அத முறிந்த ஜபபாய்விடும். மனித இருதயத்கத
இளகமப் பிரபாயத்தில் சரதிருத்ததல் சுலெபம்.
பினனிட்டு முதிரந்த வயதில் மனித இருதயத்கத
வகளத்தல் மூங்கிகலெ வகளப்பத ஜபபால்
ஒஜரயடியபாகை அசபாத்தியமனறு. ஆனபால் மகைவும்
சரமமபான ஜவகலெ. இத பற்றிஜய முனஜனபாரும்
''இளகமயிற் கைல்'' எனறு உபஜதசம் புரிந்தனர.
எனிலும், வருந்தினபால் வபாரபாதலதபானறுமல்கலெ.
மனித இருதயம் எப்ஜபபாதஜம முற்றிப்ஜபபான
மூங்கிலெபாகும் வழக்கைமல்கலெ. இளகம
யிலிருப்பகதக் கைபாட்டிலும் வயஜதறிய பிறகு
தவம் முதலியவற்கறப் பயிலுதல் மகைவும்
சரமலமனபத கைருதி எவனும் லநஞ்சந் தளரதல்
ஜவண்டைபா. கைல்வியும் தவமும் எந்தப்
பிரபாயத்திலும் லதபாடைங்கைலெபாம். இகதப் பற்றிஜய
ஜசபாமநபாதய்யர அடிக்கைடி ஜயபாசத்தக்
கைகடைசயபாகைத் தவம் பயிலுதல் அவசயலமனறு
நிச்சயித்தக் லகைபாண்டைபார. தவலமனறபால்
கைபாட்டிஜலெ ஜபபாய், மரவுரியுடுத்த கைந்த
மூலெங்கைகள புசத்தக்லகைபாண்டு லசய்யும்

தவத்கத இங்கை ஜபசவில்கலெ. ஆளுதலெபாகிய
உண்கமத் தவத்கதஜய இங்கு
குறிப்பிடுகிஜறபாம். ஆத்ம ஞபானத்கத-அதபாவத,
எல்லெபாம் ஒனறு; எல்லெபாம் கைடைவுள;எல்லெபாம்
இனபம் எனற ஞபானத்கத-ஒருவன தனத நித்திய
அனுபவத்தில் பயனபடுத்தி நனகமலயய்த
ஜவண்டுமபாயின அதற்கைபாகை அவன ககைக்
லகைபாண்லடைபாழுகை ஜவண்டிய சபாதனங்கைளில் மகை
உயரந்தத தவம்.
அதபாவத, இந்திரியங்கைகள அதரம லநறிகைளில்
இனபுற ஜவண்டுலமனற விருப்பத்தினினறும்
தடுத்தல். இந்தி‘ரியங்கைகளத் தடுத்தலெபாவத
மனகதத் தடுத்தல். மனஜம ஐந்த இந்திரிய
வபாயில்கைளபாலும் லதபாழில் புரியும் கைருவி.
சஞ்சலெம் பயம் முதலிய படுகுழிகைளில் வீழ்ந்த
தவிக்கைபாதபடி மனத்கதக் கைபாத்தலும் வலியத.
மற்லறல்லெபாப் பபாவங்கைளுக்கும் கைபாரணமபாவத,
பயம், எனஜவ, பயத்கத லவனறபால் மற்றப்
பபாவங்கைகள லவல்லுதல் எளிதபாய் விடும்.
மற்றப் பபாவங்கைகள லவனறபால், தபாய்ப்

பபாவமபாகிய பயத்கத லவல்லுதல் பின எளிதபாம்.
இவ்விரண்டு லநறியபாலும் தவத்கத ஏகை
கைபாலெத்தில் முயனறு பழகுதல் ஜவண்டும்.
இவ்வகை¨த் தவத்கதஜய ஜசபாமநபாதய்யர
விரும்புவரபாயினர. ஜமலும் தவங்கைளில்
உயரந்தத பூகஜே. மனத்கதத் தீய லநறியில்
லசல்லெ விடைபாமல் தடுப்பதற்கு மகைவும்
சுருக்கைமபான உபபாயம் அதகன நனலனறியிஜலெ
லசலுத்ததல். மனகதச் லசலுத்ததற்குரிய
நனலனறிகைள அகனத்திலும் உயரந்தத பூகஜே.
அனபபால் லசய்யப்படும் உபசபாரங்கைஜள
பூகஜேகைள எனப்படும். எல்லெபாமபாகிய
கைடைவுளிடைத்திலும், கைடைவுளபாகிய எல்லெபாப்
லபபாருளகைள, விஜசஷமபாகை எல்லெபா
உயிரகைளிடைத்திலும், இகடையபாறத நல்லெனபு
லசலுத்தவதம், அந்த அனபின கைரிகயகைளபாகிய
வழிபபாடுகைள புரிவதஜம மகைச் சறந்த தவம்;
அதஜவ அறங்கைளகனத்திலும் ஜபரறம். அ·ஜத
ஜமபாட்ச வீட்டின கைதவு. அனஜப ஜமபாட்சம்.
அனஜப சவம். இதகனஜய பகைவபான புத்தரும்

நிரவபாணமபாகிய மகைபா முக்திக்குக் கைருவியபாகைக்
கூறினபார. 'கைடைவுளிடைத்தம் மற்லறல்லெபா
உயிரகைளிடைத்திலும் அனபு லசலுத்தவஜத
ஜமபாட்சத்தக்கு வழி' லயனறு ஜயசு கிறிஸ்தவும்
லசபால்லியிருக்கிறபார. ஜமலும், மற்ற
மனிதரகைகளத் லதபாழுதலும் வழிபடுதலும்அவரகைளிடைத்தத் தீரபாத அனபு லசலுத்தி
அவரகைளுக்குத் லதபாண்டு புரிதலும்இல்லெபாஜதபான கைடைவுளுக்குச் லசய்யும் ஜேபம்
முதலிய கிரிகயகைளபால் கைடைவுளிடைத்ஜத
அனபுகடையவன எனறு தனகனக் கூறிக்
லகைபாளளுதல், லவறும் ஜவஷமபாத்திரஜமயனறி
உண்கமயபான லதய்வ பக்திகயக்
கைபாட்டுவதபாகைபாத எனறு கிறிஸ்த நபாதர
உபஜதசத்தருளினபார. கைண்ணுக்குத் லதரியும்
கைடைவுளரபாகிய மனிதரிடைத்ஜத அனபு
லசய்யபாதவன கைண்ணுக்குத் லதரியபாத ஜேகைத்தின
மூலெ ஒளியபாகிய ஆதிக் கைடைவுளிடைத்ஜத அனபு
லசய்ய வல்லென ஆகைமபாட்டைபான எனறு
கிறிஸ்தநபாதர லசபால்லுகிறபார.

இதகனலயல்லெபாம் ஜசபாமநபாதய்யர நனறபாகை
அறிந்தவரபாதலெபால், மற்ற ஜீவரகைளிடைத்தில் அனபு
லசலுத்திப் பழகுவகத முக்கிய விரதமபாகை
எடுத்தக் லகைபாண்டைபார. மற்ற உயிரகைளிடைத்திலும்,
விஜசஷமபாகை மற்ற மனிதரிடைத்திலும்
உண்கமயபான அனபு லசலுத்திப் பழகுதல்
சபாமபானயமபான கைபாரியமனறு.
சமஸ்கைபாரங்கைளபாலும் கைணக்கில்லெபாத அனந்த
ஜகைபாடி சருஷ்டிகைளில் அனந்த ஜகைபாடிகைளபாகைத்
ஜதபானறி மகறயும் ஜீவ குலெத்தக்குப் லபபாதவபாகை
ஏற்பட்டிருக்கும் பூரவ ஸம்ஸ்கைபாரங்கைளபாலும்
மனிதருக்கு இயல்பபாகைஜவ மற்ற உயிரகைளிடைமும்,
மற்ற மனிதரிடைமும் லபரும்பபாலும் பயம்,
லவறுப்பு, பககைகம முதலிய முதலிய த்ஜவஷ
குணங்கைள ஜேனிக்கினறன. பலெ உயிரகைளிடைம்
அனபும் நட்பும் ஜேனிப்பதமுண்டு. ஆனபால்,
லபபாதவபாகை ஜீவரகைள இயற்ககையிஜலெஜய
ஒருவருக்லகைபாருவர சகிப்பில்லெபாகம, அசுகய
முதலிய குணங்கைளுகடைஜயபாரபாகினறனர.
இந்த அநபாதியபான ஜீவ விஜரபாதம் எனற

குணத்கத நீக்கி சரவ ஜீவ கைபாருண்யமும் சரவ
ஜேவீ பக்தியும் ஏற்படுத்திக் லகைபாளள
ஜவண்டுலமனற இச்கச ஜசபாமநபாதய்யருக்கு
உண்டைபாயிற்று. எனஜவ, அவர ஆடு மபாடுகைகளக்
கைண்டைபால் முனஜபபால் இகைழ்ச்சக் லகைபாளககை
லகைபாளவதில்கலெ. ஏகழகைகளக் கைண்டைபால்,
லகைபாடிய ஜநபாயபாளிகைகளக் கைண்டைபால்,
குரூபிகைகளயும் மகுந்த முதகமயபால் உருச்
சகதந்த விகைபார ரூபமகடைந்திருப்ஜபபாகரயுங்
கைண்டைபால், அருவருப்பு எய்தி முகைஞ் சுளிப்பகத
நிறுத்தி, அவரகைகள மபானசகைமபாகை வந்தகன
லசய்யவும், ஆசரவபாதம் பண்ணவும்,
இயனறவகர புறக் கிரிகயகைளபாலும்
அவரகைளுக்கு இனியன லசய்யவும் முயனறபார.
இதவகர தமக்குக் ஜகைபாபமும் அருவருப்பும
விகளவித்தத் தம்மபால் இகைழ்ச்சயுடைனும்
எரிச்சலுடைனும் புறக்கைணிப்படும் மனிதரகைகளக்
கைபாணும் ஜபபாத முகைமலெரச்ச லகைபாளளவும்,
அவரகைளிடைம் தபாழ்கமயுகரயும் இனலசபாற்கைளும்
ஜபசவும் பழக்கைப் படுத்திக்லகைபாளளத்

லதபாடைங்கினபார.
இ·லதல்லெபாம் ஆரம்பத்தில் அவருக்கு மகைவும்
சரமமபாகை இருந்தத. இ·தகனத்திலும் சரமம்
யபாலதனறபால், அவருக்கு முத்தம்மபாளிடைம்
சுமுகைமபாகை இருந்த அவளிடைம் அனபு கைபாட்டுதல்.
அவகளக் கைண்டைவுடைஜன முகைத்கதச்
சுளிக்கைபாமலிருக்கை அவருக்கு
சபாத்தியப்படைவில்கலெ. பரஸ்திரீகைளிடைம்
கைபாமமுறபாமலிருப்பத அவருக்கு நபாளகடைவில்
ஒருவபாறு எளிதபாயிற்று. ஆனபால்,
முத்தம்மபாளிடைம் பிஜரகம லசலுத்தவலதப்படி?
விவபாகைம் லசய்த, ருதசபாந்தி முடிந்த சலெ
மபாதங்கைள வகர அவருக்கு முத்தம்மபாளுகடைய
உறவும் ஊடைபாடுதலும் இனபம் பயந்த
லகைபாண்டிருந்தன. அப்பபால் அகவ அவருக்கு
ஸ¤கைஜஹதக்கைளபாகைபாமல் மபாறிப் ஜபபாய்விட்டைன.
பதிகனந்தபாம் வயதில் அந்த பபாக்கியவதி
அவருகடைய சயன வீட்டுக்கு ஒரு ஆண்
குழந்கதகயயும் லகைபாண்டு வரத்
லதபாடைங்கினபாள. அவர அவகள முத்தமடைப்

ஜபபாகும் சமயத்தில் அந்தக் குழந்கத வீறிட்டைழத்
லதபாடைங்கிற்று. அல்லெத மலெ மூத்ர விஸரஜேனம்
லசய்த அவளுகடைய மடிகயயும் இவருகடைய
ஜவஷ்டிகயயும் அசுத்தப்படுத்தலெபாயிற்று.
அனகறக்குத் லதபாடைங்கிற்று லபருங் கைஷ்டைம்.
பிறகு புதிய குழந்கதகைள இரண்டு பிறந்தன.
தமக்கும் தம்முகடைய மகனவிக்கும்
இளகமப்பிரபாயம் தவறிவிட்டைன எனற
எண்ணம் அக்குழந்கதகைகளப் பபாரக்குநஜதபாறும்
அவருளளத்தில் எழலெபாயின. இதினினறும் அவர
குழந்கதகைளிடைம் அருவருப்பகடைதல் எனற பரம
மூடைத்தனத்தக்குத் தம்கம ஆளபாக்கிக்
லகைபாளளபாமல் தப்பினபார. ஆனபால் அகதக்
கைபாட்டிலும் ஆயிரம் பங்கு அதிகை மூடைத்தனமபாகைத்
தமத பத்தினிகய ஜநபாக்கும் லபபாழுலதல்லெபாம்
அவளிடைத்தில் லவறுப்லபய்தவதம் முகைத்கதச்
சுளிப்பதமபாகிய தீயவழக்கைத்தில்
தம்கமயறியபாத விழுந்த, நபாளுக்குநபாள அந்தப்
படுகுழியில் தமத சத்தத்கத அதிகை ஆழமபாகை
அமழ்ந்தஜபபாகை இடைங் லகைபாடுத்தபார. இத்தகன
கைபாலெத்தக்கு அப்பபால் இவருக்குண்டைபாகிய புதிய

லதளிவின பயனபாகை, இப்ஜபபாத அந்த
மகனவியிடைம் அனபு லசலுத்த முயற்ச
பண்ணினபார. அந்த முயற்ச இவருக்கு
ஆரம்பத்தில் ஜவப்லபண்லணய் குடிப்பதஜபபால்
மகைவும் கைசப்பபாகை இருந்தத. அவஜளபா,
இவரிடைத்திஜலெ ஜதபானறிய மபாறுதகலெக் கைண்டு
உளளத்தில் மகிழ்ச்ச லகைபாண்டைபாளபாயினும்,
இவருகடைய புதிய அனகப உறுதிப்படுத்த
ஜவண்டுலமனற எண்ணத்தடைன இவகரப் பலெ
கைடினமபான ஜசபாதகனகைளுக்கு உட்படுத்தத்
லதபாடைங்கினபாள. எனஜவ இவர
நம்பிக்ககைகயயும் ஞபானத்கதயுந் தகணக்
லகைபாண்டு ஜவப்லபண்லணய் குடிக்கைப்ஜபபான
இடைத்தில் இவருகடைய முதகில் சவுக்கைடிகைள
ஜவறு விழலெபாயின. மகைபா பதிவிரகதயபாகிய
முத்தம்மபா தனனுகடைய கைணவன இங்ஙனம்
ஜவப்லபண்லணய் குடிக்கை வந்த சமயங்கைளில்,
அவருக்குச் சரக்கைகர முதலியன லகைபாடுத்த
அவருகடைய கைஷ்டைத்தக்குப் பரிகைபாரங்கைள
லசய்யபாதபடி இங்ஙனம் சவுக்கைடிகைள லகைபாடுத்த
அவருகடைய முதககைக் கைபாயப்படுத்தியத

அவளுகடைய விரத மகிகமக்குப் லபபாருந்தஜமபா
எனறு சலெர ஐயுறலெபாம். ஆனபால், அவள உயரந்த
பதிவிரகதயபாகிய கைபாரணம் பற்றிஜய,
எத்தகனக்கு எத்தகன விகரவபாகை நடைத்ததல்
சபாத்தியஜமபா அத்தகனக்கைத்தகன விகரவபாகை
அவகர அஞ்ஞபான விஷயத்திலிருந்த
பரிபூரணமபாகை விடுவித்த அவருக்கு
ஞபானபாமரதத்கதப் புகைட்டைஜவண்டுலமனற
கைருத்தகடையவளபாயினபாள.
ஜீவபாமரதமபாகிய தரம பத்தினியின கைபாதகலெ ஒரு
பரம மூடைன ஜவப்லபண்லணய்க்கு ஒப்பபாகைக்
கைருதி வருமடைத்ஜத, கூடிய அளவு விகரவில்
அவனுக்கு எனன கைஷ்டைம் விகளவித்ஜதனும்
அவகன அந்த மகைபா நரகைமபாகிய
அஞ்ஞபானத்தினினறும் லவளிஜயற்ற
முயலுவஜத தனத முக்கியக் கைடைகமலயனறு
அவள நியபாயமபாகை நிச்சயித்தபாள. அவனுக்கு
சபாசுவதமபான ஞபானமும் நித்ய இனபமும்
ஏற்படுத்திக் லகைபாடுத்த அவகனக் கைபாப்பபாற்ற
ஜவண்டுலமனறு கைருதி, அதனபால் அவனுக்குச்

சறித கைபாலெம் வகர அதிகை சரமங்கைள ஏற்பட்டை
ஜபபாதிலும் தீங்கில்கலெலயனறு தீரமபானம்
லசய்தபாள. ஒருவன கைபாலில் ஆழமபாகை விஷமுள
பதிந்திருக்ககையில் அகத ஊச
லகைபாண்லடைடுக்கும்ஜபபாத அவன அந்த ஊச
குத்தம் ஜவதகனகயப் லபபாறுக்கைமபாட்‘மல்
முளகளலயடுக்கை முயலெபாதபடி மட்டைபாய் தினறு
தன மனகத அந்த ஜநபாயினினறும் புறத்ஜத
லசலுத்த ஜவண்டுலமனறு விரும்புவபானபாயின,
அவனுக்கு இதத்கத நபாடுஜவபார அப்ஜபபாத
லசய்யத்தக்கைத யபாத? அவனுக்கு ஊச
குத்தவதனபால் ஜவதகனகயப் லபபாருட்டைபாகைக்
கூடைபாலதனறு அவனிடைம் நிஷ்கைருகணயபாகைத்
லதரிவித்த விட்டு ஊசகய ஆழமபாகைப் பதித்த
விஷமுளகள எடுத்தக் கைகளதல் நனறபா?
அல்லெத, ஊசகயப் புறத்ஜத ஜபபாட்டு விட்டு
அவனுக்கு ஜிஜலெபி கைபாபியபால் விஷமுளளின
லசயகலெ நிறுத்திவிடைலெபாம் எனறு அவன
நிகனப்பத மடைகமயனஜறபா? அதற்கு நபாம்
இடைங்லகைபாடுக்கைலெபாஜமபா? அவன அழ அழ,
ஊசகய அழுத்தி விஷமுளள

எடுத்லதறுந்தபாலெனறி அவனுக்கு விஷமுளளின
லசய்ககையபால் மரணஜமற்படுலமனபகத
அவனுக்கு வற்புறுத்திக் கூறி எங்ஙனஜமனும்
ஊசகய உபஜயபாகித்தலெனஜறபா உண்கமயபான
அனபுக்கும் கைருகணக்கும் அகடையபாளமபானத?
இங்ஙனம் ஆஜலெபாசகன புரிந்ஜத, முத்தம்மபா
நமத ஜசபாமநபாதய்யருக்கு அடிக்கைடி விளபாற்றுப்
பூகஜேகைள நடைத்தி வந்தபாள. இங்ஙனம்
நல்லலெண்ணங் லகைபாண்ஜடை அவள தம்மடைம்
கைடுஞ் லசபாற்கைளும், கைடுநகடைகைளும்
வழங்குகிறபாலளனற விஷயம் நபாட்படை,
ஜசபாமநபாதய்யருக்கும் சறித சறித அமரத்தமபாகைத்
லதபாடைங்கிவிட்டைத. இருந்தஜபபாதிலும் அவரபால்
சகிக்கைமுடியவில்கலெ.
கைபாதற்ஜகைபாயில் மகைத் தூய்கமலகைபாண்டை ஜகைபாயில் .
ஒரு முகற அங்கு ஜபபாய்ப் பபாவஞ் லசய்த
லவளிஜய தரத்தண்டைவன மீளவும் அதனுளஜள
புகுமுனனர அவன படைஜவண்டிய தனபங்கைள
எண்ணிறந்தன.

கைண்கணக் குத்திப் பபாரகவகய அழித்தக்
லகைபாளளுதல் சுலெபம். ஆனபால் இழந்த
பபாரகவகய மீட்டும் ஏற்படுத்திக் லகைபாளளுதல்
எளிதில் இயல்வலதபாரு கைபாரியமபா?
ஜசபாமநபாதய்யருக்குக் குருட்டுக் கைண்கண மபாற்றி
மறுபடி நல்லெ கைண் லகைபாடுக்கைஜவண்டுலமனற
விருப்பத்தடைன முத்தம்மபா ஜவகலெ லசய்தபாள.
அதில் அவள லசய்த சகிச்கசகைள அவருக்கு
சகிக்கை முடியபாதனவபாகைஜவயிருந்தன.
ஆனபால் எப்படிஜயனும் தபாம் இழந்த
பபாரகவகய மீட்டும் லபறஜவண்டுலமனற
ஜபரபாவல் அவருக்கும் இருந்தபடியபால்,
சகிச்கசயிலுண்டைபாகிய சரமங்கைள லபபாறுக்கை
முடியபாதனவபாகைத் ஜதபானறினும், பல்கலெக்
கைடித்தக் லகைபாண்டு, தம்முகடைய முழு
சக்திகயயும் லசலுத்தி ஒருவபாறு சகித்தக்
பழகினபார.
எனஜவ முத்தம்மபாகள ஓயபாமல் தம்முடைன

இருக்கும்படிக்கும் ஜபசும்படிக்கும் வற்புறுத்தத்
லதபாடைங்கினபார. இவர எத்தகனக்லகைத்தகன
அவளுறகவயும் ஊடைபாட்டைத்கதயும் விரும்பத்
லதபாடைங்கினபாஜரபா, அத்தகனக்கு அத்தகன
அவள இவரிடைமருந்த ஒதங்கைவும் மகறயவும்
லதபாடைங்கினபாள. ''இவகள நபாம் கைபாதலுக்கு
ஜயபாக்யகதயில்லெபாத மகனயடிகமப்
புழுக்கைச்சயபாகைவும் குழந்கத வளரக்கும்
லசவிலியபாகைவும் நடைத்தி வந்ஜதபாம்.
அப்ஜபபாலதல்லெபாம் இவள நமக்கு மகைவும்
பணிவுடைன அடிகமயிலும் அடிகமயபாய் நடைந்த
வந்தபாள. இப்ஜபபாத நபாம் பரமபாரத்தமபாகை
இவளுகடைய அனகபக் கைருதி அதகன
ஜவண்டிச் சருவப் புகுந்தஜபபாத, இவள
பண்ணுகிற ஜமபாடியும் இவள லசய்யும்
புறக்கைணிப்புகைளும் லபபாறுக்கை
முடியவில்கலெஜய! இலதனனடைபா ஜகைலி!
லசபாந்தப் லபண்டைபாட்டிகயக் கைபாதலிரபாணியபாகைக்
லகைபாண்டைபாடைப் ஜபபானவிடைத்ஜத அவள நம்கம
உதபாசனம் பண்ணினபாள. எனன லசய்வத?
பதிவிரகதயபாவத, லவங்கைபாயமபாவத? நபாம்

இளகம தவறிவிட்ஜடைபாலமனபத கைருதி இவள
நமத கைபாதகலெ உண்கமயபாகைஜவ
அருவருக்கிறபாஜளபா, எனனஜவபா? எவன
கைண்டைபான? ஸ்திரீகைளுகடைய இருதயத்தக்கு
ஆழங் கைண்ஜடைபான யபார? கைடைலெபாழங் கைபாணுதல்
எளித; மபாதர மனத்கத ஆழங் கைபாணுதல் அரித.
ஆண்மக்கைகளக் கைபாட்டிலும் லபண்கைளுக்கு எட்டு
மடைங்கு அதிகைம் கைபாமலமனறு நீதி சபாஸ்திரம்
லசபால்லுகிறத. எனஜவ, தகலெ வழுக்ககையபாய்,
நகர லதபாடைங்கிக் கிழப்பருவத்திஜலெ
புகைத்லதபாடைங்கிய எனனிடைம் இவள
உண்கமயபாகைஜவ அவமதிப்புக்
லகைபாண்டைபாலளனின அ·ஜதபார
வியப்பபாகைமபாட்டைபாத. எனஜன உலெகை விசத்திரம்!
என குடும்பத்தில் மபாத்திரமபா, உலெகை
முழுகமயிலும் மனிதலரல்லெபாரும்
வீட்டுப்லபண்டைபாட்டிலயனறபால் அவள தன
விருப்பத்தக்கு கைடைகமப்பட்டை
அடிகமச்சயபாகைஜவ கைருதகிறபாரகைள. புதியலதபாரு
சத்திரத் லதய்வத்தினமீத கைபாதல்
லகைபாளவதஜபபால் நபான லசபாந்தப்

லபண்டைபாட்டியிடைம் கைபாதல் லசய்யப்
புகுமடைத்ஜத, அவள எனகன இப்படிக் ஜகைலி
பண்ணுகிறபாள. எனிலும் இவள
பதிவிரகதயல்லெலளனறு கைருதவும்
நியபாயமல்கலெ. எனத லபற்ற தபாய் இறக்கைப்
ஜபபாகுந் தருணத்தில் இவள மகைபா சுத்தமபான
பதிவிரகதலயனறு லசபால்லிவிட்டு மடிந்தபாஜள.
அவள தீர ஆரபாய்ச்ச லசய்த நிச்சயப்படுத்தபாத
வபாரத்கதகய மரண கைபாலெத்தில் லசபாந்த
மகைனிடைம் லசபால்லெக் கூடுலமனறு நிகனக்கை
இடைமல்கலெஜய. தபாய் நம்மடைம் லபபாய்
லசபால்லிவிட்டைபா ஜபபாவபாள? ஜமலும், அவள
இந்த வபாரத்கத எனனிடைம் லசபால்லிய கைபாலெத்தில்,
அவளுகடைய முகைத்கத நபான நனறபாகை உற்று
கைவனித்ஜதனனஜறபா? அவள அச்லசபால்கலெப்
பரிசுத்தமபான இருதயத்தடைனம் உண்கமயபான
நம்பிக்ககையுடைனும் கூறினபாலளனத அவள
முகைத்தில் மகைத் லதளிவபாகை விளங்கிற்றனஜறபா?
ஜமலும், அவள தீர ஆழ்ந்த பபாரபாமல்
வஞ்சக்கைப்பட்டைவளபாய் அங்ஙனம் தவறபாத
நம்பிக்ககை லகைபாண்டிருக்கைக் கூடுலமனறு

நிகனக்கைப் புகுஜவபாமபாயின, அத லபரு
மகடைகமக்கு லெட்சணமபாகும். பபாம்பின கைபால்
பபாம்புக்குத் லதரியும். எத்தகண மகறந்த
ஜபபாதிலும் லபண் மரமம் லபண்ணுக்குத்
லதரிந்த விடுமனஜறபா? ஒரு வருஷமபா, இரண்டு
வருஷமபா? இவளுகடைய நகடைகய என மபாதபா
பத்த வருஷகைபாலெமபாகை, இரவு பகைல்
கூடைஜவயிருந்தத மகைவும் ஜேபாக்கிரகதயுடைன
கைவனித்த வந்தவளனஜறபா? ஜமலும் என மபாதபா
புத்திக்கூரகமயில்லெபாத மந்தமபா? இருபத
கைம்பிளிகய ஜபபாட்டு ஒரு ரகைசயத்கத மூடி
கவத்தபாலும், அத அவளுகடைய கைண்கைளுக்குத்
லதரிந்த விடுமனஜறபா? தபாய் லசபால்லியகத
மறுப்பதில் பயனில்கலெ. அதில் ஐயப்படுவத
மூடைத்தனம். 'ஐயமுற்றபான அழிவுறுவபான' எனறு
பகைவத் கீகதயில் கைண்ணபிரபான அருளிச்
லசய்திருக்கிறபானனஜறபா? நிச்சயமபாகை நம்முகடைய
புத்திக்குப் புலெப்படும் உண்கமயனகறப் பற்றி
வீண் சம்சயப் படும் அதிகைபாரம் மனத்தக்குக்
லகைபாடுப்ஜபபாமபாயின, அத நம்கம நரகைத்தில்
லகைபாண்டு ஜசரக்கும். நம்முகடைய முத்தம்மபா

பதிவிரகததபான. நம்முகடைய உண்கமகயச்
ஜசபாதி த்-தறியும் லபபாருட்டைபாகைஜவ, நம்கம இந்த
வலிய ஜசபாதகனகைளுக்கு உட்படுத்தகிறபாள.
இதனபால் நபாம் அவளிடைம் லகைபாண்டிருக்கும்
பிஜரகமத் தழல் அவிந்த ஜபபாகை இடைங்
லகைபாடுக்கைக்கூடைபாத. இதனபால் நபாம் அவளிடைம்
விரசப்படைலெபாகைபாத. அவள தபான நமக்குத் தபாரகைம்.
ஜவறு புகைல் நமக்கில்கலெ. எக்கைலெபாத்திலும்
நம்முகடைய வழிகைகள இருள மூடைபாத வண்ணம்
நம் மபாதபா கைருகணயுடைன நிறுத்தி விட்டுப்ஜபபான
நித்ய விளக்கைனஜறபா இந்தக் கைண்மணி
முத்தம்மபா? ஜமலும், மூடை லநஞ்சஜம!
பபாவியபாகிய புழு லநஞ்சஜம! முத்தம்மபா நம்கம
எனன ஜசபாதகனகைள லசய்கிறபாள? ஊடைல் தபாஜன
பண்ணுகிறபாள? ஊடைலெனஜறபா கைபாதலின மகை
இனிய பகுதியபாவத?
உணவினும் உண்டைதறலினித கைபாமம்
புணரதலின ஊடை லினித
எனறனஜறபா சபாட்சபாத் பிரமஜதவனுகடைய

அம்சபூதரும் மகைபாகைவியுமபாகிய திருவளளுவ
ஜதவர அருளியிருக்கினறபார. நபாய் மனஜம!
உனக்கு என கைபாதற் கிளியிடைமருந்த
இகைழ்ச்சலயண்ணம் இனனும் உனகன
முற்றிலும் விட்டு விலெகைவில்கலெ. 'இவளபாவத?
நம்மடைத்தில் ஊடைல் கைபாட்டுவதபாவத?' எனற
கைரவ சந்தகனயபால், இந்த விஷயத்தில்
மனதக்குக் கைஷ்டைஜமற்படுகிறஜதயனறி
ஜவறில்கலெ. இவள எனன கைபாரணத்தபால் உனக்கு
இத்தகன தச்சமபாய் விட்டைபாள? தச்ச மனஜம?
இவகளக் கைபாதலிரபாணிலயனறு லகைபாண்டை
இடைத்தில், உணரவு, உயிர, உடைம்பு எனற
மூனறும் அவளுக்ஜகை சமரப்பணமபாகி
விட்டைனவனஜறபா? அவள ஊடினபால் அதவும்
ஓரினபம். அவள கூடினபால் அதவும் ஓரினபம்.
ஜமலும், கைபாதலி லசபால்லும் வகச
லமபாழிகைலளல்லெபாம் நம்முகடைய லசவிகைளில்
அமரதம் ஜபபால் விழுவதனஜறபா? ஆண்கமக்கு
லெட்சணமபாம்? கைபாதலிப் லபண் உண்கமயபாகைஜவ
சனங் லகைபாண்ஜடைபா அல்லெத லபபாழுத ஜபபாக்கின
லபபாருட்டைபாகைஜவபா, நம்கமத் திட்டினபால், நபாம்

அந்தத் திட்டுக்கைகளலயல்லெபாம் மட்டைபாலயனறு
நிகனப்பதனஜறபா புருஷலெட்சணம்?
அங்ஙனமனறி அவளிடைம் எதிரத்தச் சனங்
லகைபாளளுதல் ஜபடித்தனகமயனஜறபா? அவள எத
லசய்தபாலும் அவஜள நமக்குத் லதய்வம், அவஜள
நமக்கு இனபம். அவள வலிய வந்த நம்கம
முத்தமட்டைஜபபாதிலும், அவளருஜள கைதி. அவள
நமத தகசகய வபாகளக் லகைபாண்டு
அறுத்தஜபபாதிலும், அதஜவ நமக்கு சுவரக்கை
ஜபபாகைம்.''
எனறு இங்ஙனம் நிலெபாமுற்றத்தில் நபாற்கைபாலியின
மீதட்கைபாரந்த நிலெகவ ஜநபாக்கி ஆஜலெபாசகன
லசய்த லகைபாண்டிருந்த ஜசபாமநபாதய்யர
அப்படிஜய நித்திகரயில் ஆழ்ந்த விட்டைபார.
பிறகு அவர கைண்கண விழித்தப் பபாரக்ககையிஜலெ,
சந்திரன உதித்த இடைத்தினினறும் லநடுந்தூரம்
விலெகிவந்திருப்பத கைண்டைபார. மபாகலெயில் சுமபார
ஏழுமணிக்கு முத்தம்மபா கைபாபி ஜபபாட்டுக்
குடித்தவிட்டு வருவதபாகைச் லசபால்லி விட்டுக்
கீஜழ ஜபபானபாள. இப்ஜபபாத மணி

எத்தகனயிருக்குலமனறு அவர தம்முகடைய
சட்கடைப் கபயிலிருந்த ககைக்கைடிகைபாரத்கத
எடுத்த ஜநபாக்கினபார. நடுநிச, பனனிரண்டு
மணியபாய் விட்டைத. படுக்ககையகறக்குளஜள
ஜபபாய்ப் பபாரத்தபார. அங்கு திமதிமலயனறு மண்
எண்லணய் ஜமகஜே விளக்கு எரிந்த
லகைபாண்டிருந்தத. இனனும் ஒரு கைணம் இவர
தபாமதப்பட்டு வந்திருப்பபாரபானபால் கைண்ணபாடிக்
குழபாய் லவடித்தப் ஜபபாயிருக்கும். அதனிலும்
லபரிய ஆபத்தக்கைள விகளந்தபாலும்
விகளந்திருக்கும். இவர விளக்கின ஸ்திதிகயப்
பபாரத்தவுடைஜன பளிச்லசனறு பபாயந்த திரிகயக்
குகறத்தபார. விளக்கு ஜநஜர எரிந்தத.
அவரகைளுகடைய படுக்ககைய¨யில் மூனறு
கைட்டில்கைளுண்லடைனறு முனனஜமஜய
லசபால்லியிருக்கிஜறன. அவற்றுள ஒரு கைட்டிலின
மீத அனந்த கிருஷ்ணகனத் தழுவிக் லகைபாண்டு
முத்தம்மபா படுத்திருந்தபாள. மற்லறபாரு கைட்டிலில்
மூத்த குழந்கதகைள இரண்டும் படுத்திருந்தன.
ஜசபாமநபாதய்யருகடைய கைட்டில் சும்மபா கிடைந்தத.
முத்தம்மபாகள எழுப்பிக் கீஜழ அகழத்தப்

ஜபபாய் ஜபபாஜேனத்தக்கு ஏற்பபாடு பண்ணலெபாமபா
எனறு ஒரு கைணம் ஜசபாமநபாதய்யர ஜயபாசகன
பண்ணினபார. அப்பபால், ''அறிவுடைஜன கைண்கண
விழித்த நனறபாகைப் பபாரத்தக் லகைபாண்ஜடை
படுகைழியிற் ஜபபாய் விழ்வலதபாப்பப்
பசயில்லெபாமல் உண்பதிலிருந்ஜத ஜநபாய்கைளும்,
சபாவும் ஏற்படுதல் ப்ரத்ய‡மபாகைத் லதரிந்திருந்தம்
நபாம் தினந்ஜதபாறும் பசயினறி உண்டு
மரணத்தக்கு வழிஜதடுதல் ஜபதகமயினும்
லபரிய லபரும் ஜபகதகமயபாகுமனஜறபா?''
எனலறபாரு நிகனப்பு அவருக்குண்டைபாயிற்று.
''இனகறக்கு நல்லெ நபாள. பசயில்லெபாத
சமயங்கைளில் உபவபாசம் ஜபபாடுவதபாகிய நல்லெ
வழக்கைத்கத இனறிரஜவ லதபாடைங்கி விடுஜவபாம்.
பிரிய ரத்தினமபாகிய முத்தம்மபாளும் ஆழ்ந்த
நித்திகர லசய்கிறபாள. இவகள இப்ஜபபா
எழுப்பிச் ஜசபாறுஜபபாடைச் லசபால்லித்
லதபால்கலெப்படுத்ததல் பபாவமபாகும். ஆதலெபால்
'உபவபாசஜம கிடைப்ஜபபாம்'' எனறு தீரமபானம்
பண்ணி, ஜசபாமநபாதய்யர விளக்குத் திரிகய
மகைவும் சறிதபாக்கிக் குகறத்த

ஜமகஜேயினினறும் விளக்ககைலயடுத்தப்
படுக்ககையகறயின மூகலெயனறில் தகரமீத
கவத்தபார. லமல்லெ வந்த முத்தம்மபா
தயிலலெழபாதபடி லமதவபாகை அவகளத் தழுவி
அவளுகடைய கைனனத்தில் ஒரு முத்தமட்டைபார.
பிறகு தம்முகடைய கைட்டிலின மீஜதறிப் படுத்தக்
லகைபாண்டைபார. விகரவில் நித்திகர ஜபபாய்விட்டைபார.
அனறிரவு முழுதம் ஜசபாமநபாதய்யர மகைவும்
ஆச்சரியமபான இனபக் கைனவுகைள கைண்டைபார.
---

ஒனபதபாம் அத்தியபாயம்
லபண்டைபாட்டிக்கு ஜேயம்
மறுநபாட் கைபாகலெ முதல் முத்தம்மபா பபாடு
லகைபாண்டைபாட்டைந்தபான. வீட்டில் அவளிட்டைத
சட்டைம். அவள லசபானனத ஜவதம்.
ஜசபாமநபாதய்யர ஏஜதனுலமபாரு கைபாரியம் நடைத்த
ஜவண்டுலமனறு லசபால்லி, அவள
கூடைபாலதனறபால் அந்தக் கைபாரியம் நிறுத்தி
விடைப்படும். அவர ஏஜதனும் லசய்யக்
கூடைபாலதனறு லசபால்லி அவள அகதச்
லசய்ததபான தீரஜவண்டுலமனபளபாயின அத
நடைந்ஜத தீரும். இங்ஙனம் முத்தம்மபா தன மீத
லகைபாடுங்ஜகைபானகம லசலுத்தவத பற்றி
அவருக்கு அடிக்கைடி
மனவருத்தஜமற்படுவதண்டு. ஆனபால், அந்த
வருத்தத்கத அப்ஜபபாதப்ஜபபாஜத அடைக்கி
விடுவபார. ''லதய்வத்தினிடைம் ஒருவன
உண்கமயபான பக்தி லசலுத்தப் ஜபபானபால், அத

அவகன எத்தகனஜயபா
ஜசபாதகனகைளுக்குட்படுத்தம் எனகிறபாரகைள.
அதினினறும் ஒருவன தனத பக்திகயச்
ஜசபாரவிடுவபானபாயின, அவன உண்கமயபான
பக்தனபாவஜனபா? உண்கமயபான பக்தியபால்
கைகடைசயில் எய்தப்படும் பயனகைள அவனுக்குக்
கிகடைக்குஜமபா? நபாம் இவகள ப்ரத்ய‡
லதய்வமபாகைவனஜறபா பபாவித்த நடைத்தகிஜறபாம்.
எனஜவ, இவள ஏத லசய்தபாலும் லபபாறுத்தக்
லகைபாண்டுதபான இருக்கை ஜவண்டும். நபாம்
மனவருத்தப்படைலெபாகைபாத'' எனறு தீரமபானித்தத்
தம்கமத் தபாஜம ஜதற்றிக் லகைபாளவபார.
இப்படியிருக்ககையில் ஒரு நபாள முத்தம்மபா தன
கைணவகன ஜநபாக்கி:- ''நபாகள ஞபாயிற்றுக்கிழகம
தபாஜன? உங்கைளுக்ஜகைபா ஜகைபாரட்டு ஜவகலெ
கிகடையபாத. ஆதலெபால் நபாமருவரும்
குழந்கதகைகளயும் ஜவகலெக்கைபாரகனயும்....
(குறிப்பு:- பபாரதியபார இக்கைகதகயப் பூரத்தி
லசய்வதற்குள கைபாலெஞ் லசனறுவிட்டைதபால்,
''சந்திரிககையின கைகத'' முற்றுப்லபற இயலெபாமல்

இப்படிஜய நிறுத்த ஜவண்டியதபாயிற்று.)
---

