1

சந்திரிககையின் கைகதை
ச. சுப்ரமணிய பபாரதியபார

அட்கடைப்படைம் : லலெனின் குருசபாம - guruleninn@gmail.com
மன்னூலெபாக்கைம் : ச.ரபாஜஜேஸ்வரி - sraji.me@gmail.com
லவளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரிகம : Public Domain – CC0
உரிகம – கிரிஜயட்டிவ் கைபாமன்ஸ். எல்லெபாரும் படிக்கைலெபாம், பகிரலெபாம்.

2

பபபரளடககக மக
மதலக அதகததயபயமக................................................................................................................................5
இரணகடபமக அதகததயபயமக........................................................................................................................8
மனகறபமக அதகததயபயமக.........................................................................................................................12
நபனககபமக அதகததயபயமக........................................................................................................................17
ஐநகதபமக அதகததயபயமக...........................................................................................................................27
ஆறபமக அதகததயபயமக............................................................................................................................31
ஏழபமக அதகததயபயமக..............................................................................................................................37
எடகடபமக அதகததயபயமக............................................................................................................................46
ஒனகபதபமக அதகததயபயமக.......................................................................................................................57

3

Literary Works of C. Subramania Bharathiyar
V: cantirikaiyin katai (in Tamil Script, unicode/utf-8 format)

மகைபாகைவி ச. சுப்ரமணிய பபாரதியபார எழுதிய
''சந்திரிககையின் கைகதை''

Etext Preparation and Web version: K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Source Acknowledgement: Mahakavi Bharathiyar KathaikaL, Sethu Alamelu Piracuram, Chennai -600 017, Tamilnadu,
India
This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding.
This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,
Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer
and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).
ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages
(Netscape >4.6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil fontchosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding
view.
.In case of difficulties send an email request to Project Madurai
© Project Madurai 2001
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

4

முதைல் அத்தியபாயம்
பூகைம்பம்
லபபாதிகய மகலெச்சபாரலில் ஜவளபாண்குடி என்லறபாரு அழகைபான கிரபாமம் இருக்கிறத. அதைற்கைருஜகை, ஒரு
சறிய நதி ஓடுகிறத. நபான்கு திகசகைகளயும் ஜநபாக்கினபால், நீலெ மகலெச் சகைரங்கைளும் குன்றுகைளும்
ஜதைபான்றும். ஊலரங்கும் ஜதைபாப்புக்கைள. எனஜவ, கைபாகலெயில் எழுந்தைபால் மபாகலெவகர எப்ஜபபாதம்
ரமணீயமபான பட்சகைளின் ஒலிகைள ஜகைட்டுக் லகைபாண்டிருக்கும்.
இந்தை ஊரில் மற்ற வீதிகைளின்றும் ஒதக்கைமபாகை, ஜமற்றிகசயில், நதிக்கைருஜகை ஓர அக்ரஹபாரம் அதைபாவத
பிரபாமணர வீதி, இருந்தைத. அந்தை அக்ரஹபாரத்தில் குழந்கதைகைலளல்லெபாம் எப்ஜபபாதம் பட்சகைளின்
நபாதைங்கைளுக்கிகடைஜய வளரந்தைத பற்றிஜயபா, ஜவறு எந்தைக் கைபாரணத்தைபாஜலெபா, மகைவும் இனிய
குரலுகடையனவபாயிருந்தைன. அக்குழந்கதைகைள-விஜசஷமபாகைப் லபண் குழந்கதைகைள- ஜபசும்ஜபபாத
சபாதைபாரணமபாகை நம்கமப் ஜபபாலெஜவ, மனுஷத் தைமழ் பபாகஷஜய ஜபசுலமனினும், அந்தை பபாகஷகயக்
குயில்கைள ஜபபாலெவும் கிளிகைள ஜபபாலெவும் நபாகைணவபாய்ப் புட்கைள ஜபபாலெவும் அற்புதைமபான குரலில் ஜபசன.
அந்தை அக்ரஹபாரத்தின் ஜமஜலெபாரத்திஜலெ கிழக்ககைப் பபாரத்தை ஒரு கிருஷ்ணன் ஜகைபாயில் இருந்தைத.
ஜகைபாயிலுக்லகைதிஜர புல் ஏரபாளமபாகை வளரந்த கிடைக்கும். அங்கு பசுக்கைளும் ஒரு சலெ கைழுகதைகைளும்
ஜமய்ந்த லகைபாண்டிருக்கும். அல்லெத, சலெ பசுக்கைள கிருஷ்ணன் சந்நிதிக்லகைதிஜர படுத்தக்லகைபாண்டு
சுவபாமகய ஜநபாக்கி ஜேபம் பண்ணிக் லகைபாண்டிருப்பத ஜபபால் அகசஜபபாட்டுக் லகைபாண்டிருக்கும்.
அவற்றின்மீத கைபாக்ககைகைள வந்த உண்ணிகைகளக் லகைபாத்தி இன்புறுத்தம். சலெ சமயங்கைளில்
கைண்ஜணபாரத்கதைக் லகைபாத்தவத ஜபபால் விகளயபாடி மபாட்டுக்குப் லபபாழுத ஜபபாகைச்
லசய்தலகைபாண்டிருக்கும். இகதைலயல்லெபாம் மரக் கிகளகைளின் மீதளள பட்சகைள பபாரத்த வியப்புகர
கூறிக்லகைபாண்டிருக்கும்.
அன்புக்கும் அகமதிக்கும் சபாந்திக்கும் அழகுக்கும் இலெக்கியமபாகைத் திகைழ்ந்தைத அவ்ஜவளபாண்குடியூர
அக்ரஹபாரம். அங்கு, லபண்மக்கைள எல்லெபாரும் மகைபாசுந்தைரிகைள. ஆண்மக்கைள மகைவும் நல்லெ
குணமுகடைஜயபார, ஆனபால் லபரும்பபாலும் பரம ஏகழகைள. பூரவீகை லசபாத்த, நிலெம், ஜதைபாட்டைம் முதைலியனஎல்ஜலெபாருக்கும் சறித சறிதண்டு. ஆனபால், அதிலிருந்த வரும் வரும்படி லவறுஜம ஜபபாஜேனத்தக்குக்
கூடைக் கைபாணபாத. இதில் ஜவஷ்டிகைள, புடைகவகைள, ரவிக்ககைகைள, பபாவபாகடைகைள, குடுமக் கைலியபாணம்,
பூணூல் கைலியபாணம், விவபாகைங்கைள, ருத ஸ்நபானங்கைள, ருதசபாந்திகைள, சமந்தைங்கைள, பலெ பலெ பண்டிககைகைள,
உற்சவங்கைள, விழபாக்கைள என்பன ஓயபாமல் நிகைழுமபாதைலெபால், அவ்வூர கிருஹஸ்தைரகைள, ஜமன்ஜமலும் தைம்
நிலெ முதைலியன சுருங்கைவும் வறுகம ஜமன்ஜமலும் வளரவும், ஏக்கைம் பிடித்த வபாழ்ந்த வந்தைனர. ஆனபால்,
வயத முதிரந்ஜதைபாரிகடைஜய இத்தைகன ஏக்கைமும் மனக்குகறவும் குடிலகைபாண்டிருந்தைன என்ற லசய்தி
அவ்வூரக் குழந்கதைகைளுக்குத் லதைரியபாத; பட்சகைளுக்குந் லதைரியபாத, ஜகைபாயிலலெதிஜர எப்ஜபபாதம்
லசழுகமயபாகை வளரந்தை புற்றகரகைளில் ஜமய்ந்த லகைபாண்டிருந்தை பசுக்கைளுக்கும், கைழுகதைகைளுக்கும்
லதைரியபாத. இகவ எப்ஜபபாதம் மகிழ்ச்சயிலும், ஆரவபாரத்திலும், பபாட்டிலும், ஆனந்தைக் கைளியிலும்
மூழ்கிக் கிடைந்தைன.
இந்தை அக்ரஹபாரத்தில் மற்லறல்லெபா பிரபாமணரகைகளக் கைபாட்டிலும் அதிகை ஏகழயபான மகைபாலிங்ககையர
என்பவர ஒருவர இருந்தைபார. அவருகடைய குடும்பம் மகைப் லபரித. வீடு மகைச் சறித. அவருகடைய கிழத்
தைபாய் தைந்கதையர இருவர; விதைகவயபான தைங்ககை ஒருத்தி; சுமபார முப்பத வயதளள மகனவி ஒருத்தி;
அவளுக்கு ஐந்த லபண் குழந்கதைகைள. ஆறபாவத பிரசவம் லநருங்கிய சமயம்.
இத்தைகன ஜபருக்கும் ஆகைபாரம் ஜவண்டுஜம? மகைபாலிங்ககையருக்கு பூரவ லசபாத்தக் கிகடையபாத.
இளகமயும், ஊக்கைமும், எப்படிஜயனும் பணம் சம்பபாதிக்கைலெபாலமன்ற நம்பிக்ககையும் அவகர விட்டுப்
பிரிந்த லநடுங்கைபாலெமபாய் விட்டைத. அவருக்கு சுமபார நபாற்பத வயதக்கு ஜமலெபாகைவில்கலெ. அதைற்குளஜள
குழந்கதைகைளின் லதைபாககை வலியபாலும், மகனவியின் வபாய் வலியபாலும், தைபாய் தைந்கதையரின் ஜநபாய்
வலியபாலும், விதைகவத் தைங்ககையின் இளகம வலியபாலும் மகைபாலிங்ககையர மனத்தயர லபருகித்
தைகலெமயிலரல்லெபாம் அன்னத் தூவிஜபபால் நகரத்தக் கூனிக்குறுகி மகைவும் லமலிந்த, கைன்னங்கைள ஒட்டிக்
கைண்கைள குழி வீழ்ந்த முகைம் சுருங்கித் திகர லகைபாண்டு, இளகமயிஜலெ பபாரபாட்டிய சங்கைபார ரஸமகுதியபால்
ஜமகைஜநபாய் லகைபாண்டு, முகைத்திலும் முதகிலும் ஜதைபாட்கைளிலும் பரந்தை ஜமகைப்பகடைகைளுகடையவரபாய்
விளங்கினபார.
இப்படியிருக்ககையில் ஒரு மபாரகைழி மபாதைத்திரவில், வபானம் கமஜபபால் இருண்டிருந்தைத.
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நட்சத்திரங்கைலளகவயும் கைண்ணுக்குப் புலெப்படைவில்கலெ. கிரபாமத்தைபாலரல்லெபாரும் தைத்தைம்
வீடுகைளுக்குளஜள பதங்கிக் கிடைந்தைபாரகைள. லவளிஜய லபருமகழயும் சூகறக் கைபாற்றும் மகைவும் உக்ரமபாகை
வீசத் லதைபாடைங்கின. இரண்டு கைணத்தக்கு ஒரு முகற, உலெகைம் தைகைரந்த விடைச் லசய்வன ஜபபான்ற
இடிஜயபாகசகைள லசவிப்பட்டைன. மரங்கைள ஒடிந்த விழும் ஒலி ஜகைட்டைத. ஜதைபாப்புகைலளல்லெபாம்
சூகறஜபபாகும் ஒலி பிறந்தைத. பக்கைத்தக் குன்றுகைள ஒன்றுக்லகைபான்று ஜமபாதிச் சதைறுவன ஜபபான்ற ஓகச
ஜதைபான்றிற்று.
அக்ரஹபாரத்தில் தைத்தைம் வீடுகைளுக்குளஜள பதங்கியிருந்தை ஜேனங்கைள இன்றுடைன் உலெகைம் முடிந்த
ஜபபாய்விட்டைத என்று தைம் மனதில் நிச்சயப்படுத்திக்லகைபாண்டைபாரகைள. குழந்கதைகைலளல்லெபாம்
பயமகுதியபால் ஜகைபா ஜகைபா என்று அலெறின. மபாதைரகைள புலெம்பினர. ஆண்மக்கைள விம்மனர. சூகறக்கைபாற்றின்
ஆரப்பு மகுதிப்பட்டைத.
இப்படியிருக்ககையில் பூகைம்பம் லதைபாடைங்கிற்று. அந்தை அக்ரஹபாரத்திலுளள வீடுகைலளல்லெபாம் பகழய
வீடுகைள. அத்தைகன வீடுகைளும் சதைறிப் ஜபபாயின. அத்தைகன ஜேனங்கைளும் மடிந்த ஜபபாயினர.
மகைபாலிங்ககையர வீட்டு வபாயிற் புறத்திலிருந்தை குச்சலலெபான்று மபாத்திரம் விழவில்கலெ. வீட்டு ஜரழியில்
கூடியிருந்தை கிழவர, கிழவி, மகைபாலிங்ககையர, அவருகடைய ஐந்த லபண் குழந்கதைகைள - எல்லெபாரமீதம் வீடு
விழுந்த, அவரகைளத்தைகன ஜபரும் பிணங்கைளபாகைக் கிடைந்தைனர. வபாயிற் குச்சலில் பிரசவ
ஜவதைகனயிலிருந்தை மகைபாலிங்கைகயருகடைய மகனவியும் அவளுக்குத் தகணயபாகை அவருகடைய விதைகவத்
தைங்ககையுமருந்தைனர.
இரவு சுமபார ஏழு மணிக்குத் லதைபாடைங்கிய சூகறக்கைபாற்றும், மகழயும், கைபாகலெ நபான்கு மணி சுமபாருக்கு,
பூகைம்பத்தடைன் முடிவுலபற்றன. அகரமணி ஜநரத்தக்லகைல்லெபாம் உலெகைம் அகமதி லபற்று விட்டைத.
மறுநபாள லபபாழுத விடிந்தைத. விதைகவத் தைங்ககை-அவள லபயர விசபாலெபாட்ச-லவளிஜய வந்த பபாரத்தைபாள.
எல்லெபா வீடுகைளும் விழுந்திருந்தைன. எங்கும் மனிதைருடைல்கைளும், மருகை பட்சகைளின் உடைம்புகைளும்
பிஜரதைங்கைளபாகை விழுந்த கிடைந்தைன. முழுக்கைபாட்சயும் அவள பபாரக்கை ஜநரமல்கலெ. கைபாற்றினபாலும்
மகழயினபாலும் ஜமபாதண்டு வீதியில் வந்த கிடைந்தை பிஜரதைங்கைகள மபாத்திரஜம அவள கைண்டைபாள. இடிந்தை
வீடுகைளுக்குளஜள லசத்தக் கிடைக்கும் ஜேனங்கைகள அவள கைபாணவில்கலெ. எனினும், தைன் வீட்டில்
எல்லெபாரும் லசத்தைத அவளுக்குத் லதைரியுமபாதைலெபால், மற்ற வீடுகைளிலும் அப்படிஜய நடைந்திருக்கை
ஜவண்டுலமன்றும் அதலகைபாண்ஜடை லதைருவில் ஆட்கைகளக் கைபாணவில்கலெலயன்றும் அவள ஊகித்தக்
லகைபாண்டைபாள. அப்லபபாழுத மீண்டும் அவளுகடைய மனதில், லசன்ற பயங்கைரமபான இரவில் நிகைழ்ந்தை
பயங்கைரமபான லசய்திகைள நிகனப்புறலெபாயின. பூகைம்பம் ஜதைபான்றினவுடைஜன மகைபாலிங்ககையருகடைய
தைந்கதையபாகிய கிழவர, ''ஐகயஜயபா, பூம ஆடுகிறஜதை! நபாலமல்லெபாரும் வபாயிற்புறத்திலுளள குச்சலுக்குப்
ஜபபாய் விடுஜவபாம். அததைபான் இவ்வீட்டில் சற்ஜற உறுதியபான இடைம். என்கன அங்ஜகை லகைபாண்டு
விடுங்கைள'' என்று அலெறினபார. அந்தைச் சத்தைம் மபாத்திரம் விசபாலெபாட்சயின் லசவியிற்பட்டைத. அப்புறம்
நடைந்தை ஜபச்லசபான்றும் அவள லசவியிற் படைவில்கலெ. வபாயிற் குச்சலுக்குள லவளித் திண்கண
வழியபாகைத்தைபான் புகைலெபாம். வீட்டுக்குளளிருந்தைபடிஜய அங்குவர வழியில்கலெ. எனிலும், ஒரு சபாளரப்
லபபாந்த வழியபாகை அந்தைக் கிழவருகடைய ஜபஜரபாலெம் மபாத்திரம் புயற் கைபாற்லறபாலிகயயும் மஞ்ச
அவளுகடைய லசவியிற்பட்டைத.
ஆனபால், 'அங்ஙனம் அவரகைள குச்சலுக்குள வருவத மபாத்திரம் சபாத்தியமல்கலெ' லயன்பகதை அவள
உடைஜன ஊகித்தக் லகைபாண்டைபாள. ஏலனனில், உளஜளயிருந்தைவரகைள வீட்டு வபாயிற்கைதைகவத் திறந்தைன்ஜறபா,
திண்கணயிஜலெறி அதைன் வழியபாகைக் குச்சலுக்குள வரஜவண்டும்? வபாயிற்கைதைகவத் திறந்தை மபாத்திரத்திஜலெ
சப்தை ஜமகைங்கைளும், ஊழிக்கைபாற்றும் வீட்டுக்குள புகுந்த விடுமன்ஜறபா? ஆதைலெபால், அவரகைள லவளிஜயற
வில்கலெலயன்று நிகனத்தக் லகைபாண்டைபாள. ஓரிரண்டு கைணங்கைளில் திடீலரன்று உள வீடை¦ல்லெபாம் இடிந்த
விழுந்தை ஒலியும், அங்கிருந்ஜதைபார எல்லெபாம் கூடியலெறிய ஜபலரபாலியும், அவள லசவியிற்பட்டைன.
எல்ஜலெபாரும் லசத்தைபாரகைள என்று நிச்சயித்தக் லகைபாண்டைபாள. தைபானிருந்தை குச்சலும் விழுலமன்று அவள
மகைவும் எதிரபபாரத்தைபாள. அத விழவில்கலெ. அதைற்குளஜள பூகைம்பம் நின்று ஜபபாய்விட்டைத. சறித
ஜநரத்தக்லகைல்லெபாம் புயற்கைபாற்றும் மகழயும் அடைங்கிப் ஜபபாயின.
இச்லசய்திகைகளலயல்லெபாம் எண்ணமட்டுக் லகைபாண்டு விசபாலெபாட்ச தைன்கனச் சூழ இடிந்த கிடைக்கும்
வீடுகைகளயும் ஒடிந்த கிடைக்கும் மரங்கைகளயும் பபாரத்த நிற்ககையிஜலெ, குச்சலுக்குளளிருந்த ''குவபா!
குவபா!'' என்ற சத்தைம் வந்தைத. உளஜள ஜபபாய்ப் பபாரத்தைபாள. அண்ணன் மகனவியபாகிய ஜகைபாமதிக்கு ஒரு
லபண் குழந்கதை பிறந்த கிடைந்தைத. விசபாலெபாட்ச அதைற்கு ஜவண்டிய சகிச்கசகைலளல்லெபாம் லசய்த
லகைபாண்டிருக்ககையில், ஜகைபாமதிக்கு மரணபாவஸ்கதை ஜநரந்தவிட்டைத. அவள சபாகும்ஜபபாத:-''விசபாலெபாட்ச!
விசபாலெபாட்ச! நபான் இரண்டு நிமஷங்கைளுக்கு ஜமல் உயிருடைனிருக்கை மபாட்ஜடைன். என் பிரபாணன் ஜபபாகு
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முன்னர உன்னிடைம் சலெ வபாரத்கதைகைள லசபால்லிவிட்டுப் ஜபபாகிஜறன். அகதை உன் பிரபாணன் உளளவகர
மறந்த ஜபபாகைபாஜதை! முதைலெபாவத, நீ விவபாகைம் லசய்த லகைபாள. விதைவபா விவபாகைம் லசய்யத்தைக்கைத. ஆண்கைளும்
லபண்கைளும் ஒருங்ஜகை யமனுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபாரகைள. ஆதைலெபால், ஆண்கைளுக்குப் லபண்கைள
அடிகமகைளபாய், ஆண்கைளுக்குப் லபண்கைள அஞ்ச ஜீவனுளளவகர வருந்தி வருந்தி மடியஜவண்டிய
அவசயமல்கலெ. ஆதைலெபால், நீ ஆண் மக்கைள எழுதி கவத்திருக்கும் நீசத்தைனமபான சுயநலெ சபாஸ்திரத்கதைக்
கிழித்தக் கைரியடுப்பிஜலெ ஜபபாட்டுவிட்டு, கதைரியத்தடைன் லசன்கனப் பட்டைணத்தக்குப் ஜபபாய் அங்கு
ககைம்லபண் விவபாதைத்தக்கு உதைவி லசய்யும் சகபயபாகரக் கைண்டுபிடித்த, அவரகைள மூலெமபாகை, நல்லெ
மபாப்பிளகளகயத் ஜதைடி வபாழ்க்ககைப்படு. இரண்டைபாவத, நீயுளளவகர என் குழந்கதைகயக் கைபாப்பபாற்று.
அதைற்கு சந்திரிககை என்று லபயர கவ'' என்றபாள.
விசபாலெபாட்ச 'சரி' என்றபாள. ஜகைபாமதியின் உயிர பரஜலெபாகைஞ் லசன்று விட்டைத.
----
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இரண்டைபாம் அத்தியபாயம்
விசபாலெபாட்சக்கு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர லசய்தை உதைவி
லசன்ற அத்தியபாயத்தில் கூறிய லசய்திகைள நிகைழ்ந்த சரியபான மூன்று வருஷங்கைளபாயின. 1904-ஆம்
வருஷத்தின் இறுதி நகடைலபற்றத. அப்லபபாழுத லசன்கனப் பட்டைணத்தில் 'சுஜதைசமத்திரன்'
பத்திரபாதிபரபாகிய ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர சலெ தினங்கைளுக்கைப்பபால் பம்பபாயில் நகடைலபறப் ஜபபாகிற
'கைபாங்கிரஸ்' என்ற பபாரதை ஜேன சகபக்லகைபாரு பிரதிநிதியபாகைச் லசல்லெ ஜவண்டுலமன்ற கைருத்தடைன்
யபாத்திகரக்கு ஜவண்டிய உடுப்புகைள தின்பண்டைங்கைள முதைலியன தையபார லசய்த லகைபாண்டிருந்தைபார.
அக்கைபாலெத்தில் திருவல்லிக்ஜகைணி வீரரபாகைவ முதைலித் லதைருவில் ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர மகைபா கீரத்தி
லபற்று விளங்கினபார. அவருக்குக் லகைபாடிய ஜரபாகைலமபான்றினபால் உடைம்லபல்லெபாம் முகைலமல்லெபாம்
சகதைந்த முளசரங்குகைள புறப்பட்டிருந்தைன. இருந்தைபாலும் நிகைரற்ற மஜனபா கதைரியத்தடைன் அவர ஜதைசப்
லபபாதக் கைபாரியங்கைகள நடைத்தி வந்தைபார. ஜமற்கூறிய 1904 டிசம்பர மபாதைத்திகடைஜய ஒரு நபாள கைபாகலெயில்
அவர தைம் வீட்டு ஜமகடையின் ஜமல் தைம்முகடைய விஸ்தைபாரமபான புத்தைகைசபாகலெயினருஜகை ஒரு சபாய்
நபாற்கைபாலியின் மீத சபாய்ந்த லகைபாண்டு பத்திரிககை வபாசத்தக் லகைபாண்டிருந்தைபார.
அவர முன்ஜன ஒரு சுமங்கைலிப் லபண்-அவருகடைய இகளய மகைள ஒரு பிரமபாண்டைமபான ஊறுகைபாய்ப்
பரணிகயக் லகைபாண்டு கவத்தைபாள.
''இதில் என்னம்மபா, கவத்திருக்கிறபாய்?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
''லநய்யிஜலெ லபபாரித்தை எலுமச்சங்கைபாய் ஊறுகைபாய்; நல்லெ கைபாரம் ஜபபாட்டைத'' என்று மகைள லசபான்னபாள.
''இகதைலயல்லெபாம் எப்படிச் சுமந்த லகைபாண்டு ஜபபாகைப் ஜபபாகிஜறபாம்? அந்தை ஜவகலெக்கைபாரஜனபா லபரிய
குருட்டு முண்டைம்'' என்று அய்யர முணுமுணுத்தைபார.
இதைற்குள, ஜமகடைகயவிட்டுக் கீஜழ இறங்கிச் லசன்ற மகைள திரும்பி வந்த, ''அப்பபா, வபாயிலிஜலெ ஒரு
பிரபாமண விதைகவ ஒரு சறு குழந்கதையுடைன் வந்த நிற்கிறபாள. ஏஜதைபா அவசரகைபாரிய நிமத்தைமபாகை உம்கம
உடைஜன பபாரக்கை ஜவண்டுலமன்று லசபால்லுகிறபாள'' என்றபாள.
''அவளுக்கு எத்தைகன வயதிருக்கும்?'' என்று ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர ஜகைட்டைபார.
''இருபத வயதிருக்கைலெபாலமன்று ஜதைபான்றுகிறத'' என்று மகைள லசபான்னபாள.
''சரி, ஒரு நபாற்கைபாலிகயக் லகைபாணரந்த என் எதிஜர ஜபபாடு. அந்தைப் லபண்கண வரச்லசபால்'' என்று அய்யர
லசபான்னபார.
மகைள அங்ஙனஜம ஒரு நபாற்கைபாலி எடுத்தக்லகைபாண்டு வந்த அவலரதிஜர ஜபபாட்டைபாள. அப்பபால் கீஜழ
லசன்றபாள. சலெ கைணங்கைளுக்குளஜள, நம்முகடைய விசபாலெபாட்ச குழந்கதை சந்திரிககையுடைன் அந்தை
ஜமகடைக்கு வந்த ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யருக்லகைதிஜர ஜபபாட்டிருந்தை நபாற்கைபாலியின் ஜமல் உட்கைபாரந்தைபாள.
எந்தை விசபாலெபாட்ச? லசன்ற அத்தியபாத்தில் பூகைம்பத்திஜலெ தைப்பிப் பிகழத்தை விசபாலெபாட்ச. அங்ஙனஜம
பூகைம்பத்தில் பிகழத்தை சந்திரிககை என்ற குழந்கதையுடைன் வந்த ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யர முடியகசப்பபால்
உணரத்திய குறிப்பின்படி, அவலரதிஜர ஆசனத்தில் அமரந்தைபாள.
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''எந்தை ஊரம்மபா?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
''லபபாதிகய மகலெச்சபாரலில் குற்றபாலெத்தக்கைருஜகை ஜவளபாண்குடி என்ற கிரபாமம்'' என்று விசபாலெபாட்ச
லசபான்னபாள.
''ஓஜஹபாஜஹபா! மூன்று வருஷங்கைளுக்கு முன்பு ஏறக்குகறய இஜதை மபாசத்தில் கிரபாமத்தில், சூத்திரத்
லதைருக்கைலளல்லெபாம் தைப்பிப் பிகழக்கை அக்ரஹபாரம் மபாத்திரம் பூகைம்பத்தில் அழிந்த ஜபபானதைபாகைக்
ஜகைளவிப்பட்ஜடைன். அஜதை ஜவளபாண்குடிதைபானபா?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
விசபாலெபாட்ச ''ஆம்'' என்றபாள.
''நீ மகைவும் லயயௌவனமுகடையவளபாகைவும் அழகுகடையவளபாகைவும் இருக்கிறபாஜய! உனக்கு இந்தைக்
ககைம்லபண் நிகலெகம ஜநரந்த எத்தைகன கைபாலெமபாயிற்று?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
''பதிகனந்த வருஷங்கைளபாயின'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''உனக்கு இப்ஜபபாத எத்தைகன வயத?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
''இருபத்கதைந்த'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''பத்த வயதில் கைன்னிப் பருவத்தில் விதைகவயபாய் விட்டைபாயபா?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
''ஆம்'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
அகதைக் ஜகைட்டைவுடைஜன தைமத லசபாந்தை மகைளருத்தி இளம் பிரபாயத்திஜலெ விதைகவயபானதம், பிறகு தைபாம்
அவளுக்கு பம்பபாயிஜலெ லசன்று லதைன்னபாட்டு கவதிகை பிரபாமணலரபாருவருக்கு விவபாகைம் லசய்த
லகைபாடுத்தம், அம் மகைள தைன் கைணவனுடைன் நீடு சுகித்த வபாழும் பபாக்கியம் லபறபாமல் மகை விகரவிஜலெ
மடிந்தைதம், தைம்முகடைய தைரம பத்தினி உயிர தறந்தைதம்-ஆகிய இச்லசய்திகைலளல்லெபாம் ஜீ.சுப்பிரமணிய
அய்யரின் ஞபாபகைத்தக்கு வர, அப்ஜபபாத, சங்கைத்தக்கும் இடிக்கும் அஞ்சபாதை அவருகடைய வீர லநஞ்சம்
இளகி, அவர பச்கசக் குழந்கதை ஜபபால் விம்ம விம்ம அழத் தைகலெப்பட்டைபார. சலெ கைணங்கைளுக்குளஜள
தைம்கமத் தைபாம் ஜதைற்றிக்லகைபாண்டு, ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி, ''நீ இங்ஜகை வந்தைதின்
ஜநபாக்கைம் யபாத?'' என்று ஜகைட்டைபார.
''என்கனத் தைக்கை கைணவலனபாருவனுக்கு வபாழ்க்ககைப்படுத்திக் லகைபாடுக்கை ஜவண்டும். என் ககையில் ஒரு
லகைபாழும்புக் கைபாசுகூடைக் கிகடையபாத. ஆதைலெபால், என் கைணவன் பணமுகடையவனில்லெபாவிட்டைபாலும் நல்லெ
படிப்பும், மபாதைந்ஜதைபாறும் லகைபாஞ்சம் லபபாருள சம்பபாதிக்கும் திறமும் உகடையவனபாகை இருக்கை ஜவண்டும்.
இந்தைக் குழந்கதையும் என்ஜனபாடுதைபான் இருக்கும்'' என்றபாள.
''இந்தை குழந்கதை ஏத?'' என்று ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர ஜகைட்டைபார.
''இத என் தைகமயனபாரின் குழந்கதை. ஜவளபாண்குடி அக்ரஹபாரம் முழுகமயும் பூகைம்பத்தில் அழிந்தைஜபபாத,
நபானும் இக்குழந்கதையின் தைபாயும் மபாத்திரம் மகழக்கும் கைபாற்றுக்கும் பூகைம்பத்தக்கும் இகரயபாகைபாமல்
உயிர தைப்பிஜனபாம். பூகைம்பமும் புயற் கைபாற்றும் லபருமகழயும் அடைங்கிச் சறித ஜநரத்தக்கைப்பபால்
இக்குழந்கதை பிறந்தைத. இகதைப் லபறும் கைடைகம தீரந்தைவுடைன் தைபாயும் பரஜலெபாகைம் ஜபபாய் விட்டைபாள. சபாகும்
ஜபபாத இதைன் கைபாவகலெ என் மீத சுமத்திக் கைட்டைகளயிட்டைபாள'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''இந்தை மூன்று வருஷங்கைளபாகை நீ ஆகைபாரத்தக்கு என்ன லசய்கிறபாய்?'' என்று ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யர
ஜகைட்டைபார.
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''லசம்புப் பிச்கச; உவபாதைபானலமடுத்த வயிறு வளரத்த இந்தைக் குழந்கதைகயயும் கைபாப்பபாற்றிக் லகைபாண்டு
வருகிஜறன்'' என்றபாள.
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர உடைஜன தைம்முகடைய ககைப்லபட்டிகயத் திறந்த நூறு ரூபபாய் ஜநபாட்டு ஒன்கற
எடுத்த விசபாலெபாட்ச ககையில் லகைபாடுத்தைபார. விசபாலெபாட்ச ககையில் லகைபாடுத்தைபார. விசபாலெபாட்ச அதைகன
எழுந்த நின்று வபாங்கி, இரண்டு கைண்கைளிலும் ஒற்றிக்லகைபாண்டு, தைன் புடைகவத் தைகலெப்பில் முடித்த
இடுப்பிஜலெ லசபாருகிக் லகைபாண்டைபாள.
''சரி, அம்மபா, நீ ஜபபாய் வபா'' என்று ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர லசபான்னபார. அப்ஜபபாத விசபாலெபாட்ச
லசபால்லுகிறபாள:- ''ஐயபா நபான் தைங்கைகளப் பிதைபா ஸ்தைபானமபாகை பபாவித்தத் தைங்கைளிடைம் பணம் வபாங்கை
உடைம்பட்ஜடைன். எனினும், நபான் இங்கு வந்தைத தைங்கைளிடைம் பணம் வபாங்கிக் லகைபாண்டு ஜபபாவதைற்கைன்று
என்பகதைத் தைபாங்கைள மறக்கைக்கூடைபாத; கைணவகன ஜவண்டி உங்கைளிடைம் வந்ஜதைன்'' என்றபாள.
அத ஜகைட்டு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர:-''அந்தைக் கைபாரியம் என்னபால் லசய்த லகைபாடுக்கை முடியபாத'' என்றபார.
''தைங்கைகளத் தைவிர எனக்கு ஜவறு புகைலுமல்கலெ'' என்று விசபாலெபாட்ச வற்புறுத்தினபாள.
''என்னபால் சபாத்தியமல்கலெஜய! நபான் என்ன லசய்ஜவன்?'' என்றபார அய்யர.
''நீங்கைள தையவு கவத்தைபால் சபாத்தியப்படும்'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''உன்னிடைம் நல்லலெண்ணமல்லெபாமலெபா, நீ ஜகைட்கைபாமஜலெ உனக்கு நூறு ரூபபா லகைபாடுத்ஜதைன்?'' என்று ஜீ.
சுப்பிரமணிய அய்யர ஜகைட்டைபார.
''அவ்வளவு தையவு ஜபபாதைபாத. இன்னும் அதிகை தையவு லசலுத்தை ஜவண்டும்'' என்று விசபாலெபாட்ச
மன்றபாடினபாள.
ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர தைகலெகயச் லசபாரிந்தைபார. சலெகைணங்கைளுக்கைப்பபால் விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கிச்
லசபால்லுகிறபார:- ''ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தில் என்னுகடைய சஜநகிதைர ஒருவர இருக்கிறபார. அவருகடைய
லபயர வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு, அவர விதைகவகைளுக்கு விவபாகைம் லசய்த கவப்பதில் மகைவும்
சரத்கதையுடைன் உகழத்த வருகிறபார. உன் வசம் ஒரு கைடிதைம் எழுதிக் லகைபாடுக்கிஜறன். அகதை அவரிடைத்தில்
லகைபாண்டு லகைபாடு. அவர உனக்கு ஜவண்டிய லசயௌகைரியம் லசய்த லகைபாடுப்பபார'' என்றபார.
''சரி'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
உடைஜன, ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர தைம்முகடைய ஜமகஜேயின் ஜமல் கவத்திருந்தை மணிகயக் குலுக்கினபார.
கீஜழயிருந்த அவருகடைய மகைள வந்த, ''என்ன ஜவண்டுமப்பபா?'' என்று ஜகைட்டைபாள.
''அந்தை ஜவகலெக்கைபாரப் பயல் இன்னும் வரவில்கலெஜயபா?'' என்று ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யர உறுமனபார.
''அவன் பட்டைணத்தக்கைன்ஜறபா ஜபபாயிருக்கிறபான், ஸ்மத் ஷபாப்பிஜலெ ஜபபாய் மருந்த வபாங்கிக் லகைபாண்டு
வர? இனி அவன் பன்னிரண்டு மணிக்கு ஜமஜலெதைபான் வருவபான். உமக்லகைன்ன ஜவண்டும்?'' என்றபாள.
''என்னுகடைய ஜமகஜே ஜமஜலெ, ஜபனபா கமக்கூடு கவத்திருக்கிஜறன். ஜமகஜே திறந்ததைபான் இருக்கிறத.
அதைற்குளஜள வலெப்பக்கைத்த அகறயில் கைடிதைலமழுதந் தைபாளும் உகறகைளும் கிடைக்கின்றன. ஒரு தைபாளும்
ஒரு உகறயும் லகைபாண்டு வபா. கமயத்தம் தைபாகளயும் எடுத்த வபா'' என்று ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யர
லசபான்னபார.
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அவர ஜவண்டிய சபாமபான்கைகளலயல்லெபாம் மகைள லகைபாண்டு வந்த லகைபாடுத்தைபாள. ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர
ஒரு கைடிதைலமழுதி உகறக்குளஜள ஜபபாட்டு, அகதை மகைளிடைம் லகைபாடுத்த ''உகறகய சரியபாகை ஒட்டிக்
லகைபாண்டு வபா'' என்றபார. அவள அகதை ஒட்டிக் லகைபாண்டு வந்த லகைபாடுத்தைபாள. லகைபாடுத்தவிட்டு, மகைள
மறுபடி ஜபனபாகவயும், கமக்கூட்கடையும் கமயத்தம் தைபாகளயும் லகைபாண்டு ஜமகஜேயில் கவத்தவிட்டுக்
கீஜழ லசன்றுவிட்டைபாள. ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர கைடிதைத்கதைக் ககையில் கவத்தக் லகைபாண்ஜடை
விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி, ''உனக்குத் லதைலுங்கு லதைரியுமபா?'' என்று ஜகைட்டைபார. ''லதைரியும்'' என்றபாள
விசபாலெபாட்ச. ''எங்ஜகை படித்தைபாய்?'' என்று அய்யர ஜகைட்டைபார.
''எங்கைளூரில் நபானிருந்தை வீட்டுக்குப் பக்கைத்த வீட்டில் லதைலுங்குப் பிரபாமணலரபாருவர இருந்தைபார. நபான்
சறு குழந்கதைப் பிரபாய முதைலெபாகைஜவ அந்தைக் குடும்பத்தைபாருடைன் மகைவும் லநருக்கைமபாகை பழகிக் லகைபாண்டு
வந்தைபடியபால் எனக்குத் லதைலுங்கு பபாகஷ லதைலுங்கைரகைகளப் ஜபபாலெஜவ ஜபச வரும்'' என்றபாள.
''சரி, உனக்குக் கூடிய சக்கிரத்தில் நல்லெ மணமகைனுடைன் விவபாகைம் நகடைலபறும். நீங்கைள
தைம்பதிகைளிருவரும் லநடுங்கைபாலெம் இன்புற்று வபாழக் கைடைவீர'' என்று லசபால்லி, அய்யர அவளிடைம்
கைபாகிதைத்கதைக் லகைபாடுத்தைபார. அவள அக்கைடித்கதை வபாங்கி கைண்ணிஜலெ ஒற்றிக்லகைபாண்டு மடியில் கவத்தக்
கைட்டிக் லகைபாண்டைபாள. பிறகு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யகர ஜநபாக்கி சபாஷ்டைபாங்கைமபாகை நமஸ்கைபாரம்
பண்ணிவிட்டு, அவரிடைம் விகடை லபற்றுக் லகைபாண்டு, குழந்கதைகய அகழத்தக் லகைபாண்டு லசன்றனள.
அக்குழந்கதையும் ஜீ. சுப்பிரமணிய அய்யகர ஜநபாக்கிப் புன்னககை லசய்த லகைபாண்ஜடை ஜபபாயிற்று.
----
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மூன்றபாம் அத்தியபாயம்
விசபாலெபாட்சயின் ஏமபாற்றம்
ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தில் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு வீட்கடைத் ஜதைடிப் ஜபபாய் விசபாலெபாட்ச விசபாரித்தைபாள. அவர
அங்கில்கலெலயன்றும், அவள வந்தை நபாளுக்கு முதைல் நபாளதைபான் புறப்பட்டுச் லசன்கனப்
பட்டைணத்தக்குப் ஜபபானபாலரன்றும் லதைரியவந்தைத. லசன்கன எழும்பூரில் பண்டிதை வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு
ஒரு தைனி வீட்டில் தைம் மகனவியுடைன் வந்த தைங்கியிருந்தைபார.
விசபாலெபாட்ச லசன்கனப்பட்டைணத்தக்கு வந்த, மறுநபாட் கைபாகலெயில் எழும்பூரில் அவர இருந்தை
வீட்டிற்குப் ஜபபானபாள. உளஜள அவர மபாத்திரம் நபாற்கைபாலி ஜமகஜே ஜபபாட்டு உட்கைபாரந்த லகைபாண்டு ஏஜதைபா
நூலலெழுதிக் லகைபாண்டிருந்தைபார.
விசபாலெபாட்ச அவகர நமஸ்கைபாரம் பண்ணினபாள. ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யரிடைமருந்த தைபான்
வபாங்கிக்லகைபாண்டு வந்தை கைடிதைத்கதைக் லகைபாடுத்தைபாள. வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தைன் எதிஜரயிருந்தை
நபாற்கைபாலியின் மீத விசபாலெபாட்சகய உட்கைபாரச் லசபான்னபார. அவள தைன் மடியில் சந்திரிககைகய கவத்தக்
லகைபாண்டு அந்நபாற்கைபாலியின் மீத உட்கைபாரந்தைபாள. வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு அவள லகைபாணரந்தை கைடிதைம்
முழுகதையும் வபாசத்தப் பபாரத்தவிட்டு, அவகள ஜநபாக்கி, ''இன்கறக்லகைன்ன கிழகம?'' என்று தைமழில்
ஜகைட்டைபார. அவள 'புதைவபாரமு' என்று லதைலுங்கில் மறுலமபாழி லசபான்னபாள.
''மீரு லதைலுகு வச்சுனபா?'' என்று வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''அவுனு சபாலெ பபாகை வச்சுனு'' என்றபாள விசபாலெட்ச.
இங்கு நமத கைகதை வபாசப்ஜபபாரிஜலெ பலெருக்குத் லதைலுங்கு பபாகஷ லதைரிந்திருக்கை வழியில்கலெயபாதைலெபால்,
அவ்விருவருக்குள லதைலுங்கில் நகடைலபற்ற சம்பபாஷகணகய நபான் தைமழில் லமபாழிலபயரத்தத்
தைருகிஜறன்.
''உனக்குத் தைபாய் தைந்கதையர இருக்கிறபாரகைளபா?'' என்று வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''இல்கலெ'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
''அண்ணன், தைம்பி, அக்கைபாள, தைங்ககை-?''
''எனக்கு யபாருஜம இல்கலெ. அதைபாவத, என்னுகடைய விவகைபாரங்கைளிஜலெ கைவனம் லசலுத்தி என்கனக்
கைபாப்பபாற்றக்கூடிய பந்தக்கைள யபாருமல்கலெ. அப்படிஜய சலெர இருந்தைஜபபாதிலும், நபான் இப்ஜபபாத
விவபாகைம் லசய்தலகைபாளளப் ஜபபாவதினின்றும் அவரகைள என்கன ஜேபாதிக்குப் புறம்பபாகைக் கைருதி
விடுவபாரகைள'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''உனக்கு என்லனன்ன பபாகஷகைள லதைரியும்?'' என்று வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''எனக்குத் தைமழ் லதைரியும். லதைலுங்கு லதைரியும். இரண்டு பபாகஷகைளும் நன்றபாகை எழுதைவும் வபாசக்கைவும்
ஜபசவுந் லதைரியும்'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''இங்கிலீஷ் லதைரியுமபா?' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
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''லதைரியபாத'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
''லகைபாஞ்சங் கூடை?'' என்று ஜகைட்டைபார.
''லகைபாஞ்சங்கூடைத் லதைரியபாத'' என்றபாள.
''சங்கீதைம் லதைரியுமபா?'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''எனக்கு நல்லெ லதைபாண்கடை. என் பபாட்கடை மகைவும் நல்லெ பபாட்லடைன்று என் சுற்றத்தைபார லசபால்வபாரகைள''
என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''வீகண, பிடில், ஹபாரஜமபானியம்-ஏஜதைனும் வபாத்தியம் வபாசப்பபாயபா?'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''ஒரு வபாத்தியமும் நபான் பழகைவில்கலெ'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
''தைபாளந் தைவறபாமல் பபாடுவபாயபா?'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''தைபாளம் லகைபாஞ்சங்கூடைத் தைவறமபாட்ஜடைன்'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
''எங்ஜகை? ஏஜதைனும் ஒரு பபாட்டுப் பபாடிக்கைபாட்டு, பபாரப்ஜபபாம்'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அந்தை சமயத்தில் சகமயலெகறக்குள ஏஜதைபா ஜவகலெ லசய்த லகைபாண்டிருந்தைவளபாகிய வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலுவின் கிழமகனவி உளஜளயிருந்த இவரகைள ஜபசக் லகைபாண்டிருந்தை கூடைத்தக்கு வந்த ஒரு
நபாற்கைபாலியின் மீத உட்கைபாரந்தைபாள. அவகளக் கைண்டைவுடைன், விசபாலெபாட்ச எழுந்த நமஸ்கைபாரம்
பண்ணினபாள. அவள ஆசரவபாதைங் கூறி வீற்றிருக்கை விகடை லகைபாடுத்த விசபாலெபாட்சயின் மடியிலிருந்தை
குழந்கதைகய வபாங்கித் தைன் மடியில் கவத்தக் லகைபாண்டைபாள.
குழந்கதை வீறிட்டு அழத் லதைபாடைங்கிற்று.
''என்னிடைம் லகைபாடு, நபான் அழபாதைபடி கவத்தக் லகைபாளளுகிஜறன்'' என்று பந்தலு லசபான்னபார. அவள
அக்குழந்கதைகயத் தைன் கைணவனிடைம் லகைபாடுத்தைபாள. அவர மடிக்குப் ஜபபானவுடைஜன குழந்கதையபாகிய
சந்திரிககை அழுககைகய நிறுத்தியத மட்டுமன்றி வபாகயத் திறந்த புன்னககை லசய்யத் லதைபாடைங்கினபாள.
''கிழவருக்கு ஜவலறபான்றுந் லதைரியபாவிட்டைபாலும், குழந்கதைகைகள அழபாதைபடி கவத்தக் லகைபாளவதில்
மகைவும் சமரத்தைர'' என்றபாள கிழவி.
''ஆமபாம்! எனக்லகைன்ன லதைரியும்? படிப்புத் லதைரியுமபா, இழவபா? நீ தைபான் சகைலெகைலெபா பண்டிகதை'' என்று
லசபால்லி வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு முறுவலித்தைபார.
அப்பபால், வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தைமக்கு ஜீ.சுப்பிரமணிய அய்யர எழுதிய கைடிதைத்தில் கைண்டைபடி
விசபாலெபாட்சயின் விருத்தைபாந்தைங்கைகளலயல்லெபாம் விரித்தக் கூறினபார.
அவருகடைய மகனவி இகதைக் ஜகைட்டு:- ''லசன்ற வபாரம் தைங்கைகளப் பபாரக்கும் லபபாருட்டுத் தைஞ்சபாவூர
டிப்டி கைலலெக்டைர ஒரு அய்யங்கைபார வந்திருந்தைபாரன்ஜறபா? அவர தைமக்கு ஒரு விதைகவப் லபண் பபாரத்த
விவபாகைம் லசய்த கவக்கைஜவண்டுலமன்று தைங்கைகள ஜவண்டினபாரன்ஜறபா? அவருக்கு இந்தைப்
லபண்கணக் லகைபாடுக்கைலெபாம். இவளுகடைய முதைல் புருஷன் இவள ருத ஆவதைற்கு முன்ஜனயிறந்தைபானபா?
பிந்தி இறந்தைபானபா?'' என்று வினவினபாள.
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அப்ஜபபாத வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு:- ''அந்தை விஷயம் உனக்குச் லசபால்லெத் தைவறிவிட்ஜடைனபா? இஜதைபா
லசபால்லுகிஜறன் ஜகைள. இவளுக்குப் பத்தைபாம் வயதிஜலெ அந்தைப் புருஷன் இறந்த ஜபபானபான். அவன்
இறந்த ஜபபாய் இப்ஜபபாத பதிகனந்த வருஷங்கைளபாயின'' என்றபார.
''சரி, அப்படியபானபால் அந்தை டிப்டி கைலலெக்டைர யபாஜதைபார ஆட்ஜசபமன்றி இவகள மணம் புரிந்த
லகைபாளவபார. முதைற் புருஷனுடைன் கூடியனுபவிக்கைபாமல் கைன்னிப் பருவத்திஜலெ தைபாலியறுத்தை லபண் தைமக்கு
ஜவண்டுலமன்று அவர லசபான்னபாரன்ஜறபா?'' என்று கிழவி ஜகைட்டைபாள.
''ஆம், இவளதைபான் அவர விரும்பிய லெட்சணங்கைலளல்லெபாம் லபபாருந்தியவளபாகை இருக்கிறபாள. இவகள
அவர அவசயம் மணம் புரிந்தலகைபாளள விரும்புவபார. நீ லசபால்லுமுன்ஜப, நபான் இந்தைக் கைடிதைத்கதை
வபாசத்தப் பபாரத்தை மபாத்திரத்தில், டிப்டி கைலலெக்டைர ஜகைபாபலெபாய்யங்கைபாகர நிகனத்ஜதைன். ஆனபால் 'இந்தைப்
லபண் அவகர மணம் புரிந்த லகைபாளள உடைன்படுவபாஜளபா' என்பததைபான் சந்ஜதைகைம்'' என்று பந்தலு
லசபான்னபார.
இகதைக் ஜகைட்டைவுடைஜன கிழவி:- ''ஏன்? அவரிடைத்தில் என்ன குற்றங் கைண்டீர? எலுமச்சம் பழம் ஜபபாஜலெ
நிறம்; ரபாஜேபபாரகவ; பருத்தை புஜேங்கைள; அகைன்ற மபாரபு; ஒரு மயிர கூடை நகரயில்கலெ; நல்லெ வபாலிபப்
பருவம் டிப்டி கைலலெக்டைர உத்திஜயபாகைம் பண்ணுகிறபார. எத்தைகன ஜகைபாடி தைவம் பண்ணிஜயபா, அவளுக்கு
அப்படிப்பட்டை புருஷன் கிகடைக்கை ஜவண்டும்'' என்றபாள.
அப்ஜபபாத வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு:- ''அந்தை ஜகைபாபலெபாய்யங்கைபார நீ லசபான்ன லெட்சணங்கைலளல்லெபாம்
உகடையவலரன்பத லமய்ஜய. ஆனபால் சபாரபாயம் குடிக்கிறபார. மபாமச ஜபபாஜேனம் பண்ணுகிறபார. கைட்குடியர
ஜவலறன்ன நல்லெ லெட்சணங்கைளுமுகடையவரபாகை இருப்பினும் அவற்கற விகரவில் இழந்த விடுவபாரகைள.
அவரகைளுகடைய லசல்வமும் பதைவியும் விகரவில் அழிந்த ஜபபாய் விடும்'' என்றபார.
இத ஜகைட்டு விசபாலெபாட்ச:- ''சரி. அவர என்கன விவபாகைம் லசய்த லகைபாளளும்படி ஏற்பபாடு லசய்யுங்கைள.
அவருகடைய லகைட்டை குணங்கைகளலயல்லெபாம் நபான் மபாற்றி விடுகிஜறன்'' என்றபாள.
''குடி வழக்கைத்கதை மபாற்ற பிரம ஜதைவனபாஜலெகூடை முடியபாத'' என்று வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு லசபான்னபார.
அதைற்கு விசபாலெபாட்ச:- ''என்னபால் முடியும். சபாவித்திரி தைன் கைணவகன யமனுலெகைத்திலிருந்த மீட்டுக்
லகைபாண்டு வரவில்கலெயபா? லபண்கைளுகடைய அன்புக்கு சபாத்தியப்படைபாத யபாலதைபான்றுமல்கலெ. நபான்
அவருகடைய மபாமச ஜபபாஜேன வழக்கைத்கதை உடைஜன நிறுத்தி விடுஜவன். மத வழக்கைத்கதை ஓரிரண்டு
வருஷங்கைளில் நிறுத்தி கவப்ஜபன். மற்ற லெட்சணங்கைலளல்லெபாம் அவரிடைம் நல்லெனவபாகை இருப்பதைபால்
இவ்விரண்டு குற்றங்கைளிருப்பத லபரிதில்கலெ. நபான் அவகர மணம் புரிந்த லகைபாளள முற்றிலும்
சம்மதைப்படுகிஜறன்'' என்றபாள.
இத ஜகைட்டு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு:- ''சரி. பபாட்டுப் பபாடைத் லதைரியும் என்றபாஜய? ஏஜதைனும் கீரத்தைனம்
பபாடு, ஜகைட்ஜபபாம்'' என்றபார.
''சுருதிக்குத் தைம்பூர இருக்கிறஜதைபா?'' என்று விசபாலெபாட்ச ஜகைட்டைபாள.
''ஹபாரஜமபானியம் இருக்கிறத'' என்று லசபால்லி வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின் மகனவி உளஜள ஜபபாய் ஒரு
ஜநரத்தியபான சறிய அழகிய 'ஜமபாஹின்' லபட்டிகய எடுத்தக் லகைபாண்டு வந்த விசபாலெபாட்சயிடைம்
லகைபாடுத்தைபாள.
லபட்டிகய மடிமீத கவத்த விசபாலெபாட்ச முதைற்கைட்கடை சுருதி கவத்தக்லகைபாண்டு மகைவும் சன்னமபான
அற்புதைமபான குரலில் தியபாகைய்யர லசய்தை ''மபாருபல்கு லகைபான்னபா ஜலெமரபா'' (மறுலமபாழி
லசபால்லெபாதிருப்பலதைன்னடைபா?) என்ற லதைலுங்குக் கீரத்தைகனகயப் பபாடினபாள. கைபால் விரல்கைளினபால் தைபாளம்
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ஜபபாட்டைபாள.
அப்ஜபபாத அந்தை வீட்டு வபாசலில் ஒரு ஜமபாட்டைபார வண்டி நின்ற சத்தைம் ஜகைட்டைத. ஜசவகைலனபாருவன் ஒரு
சட்கடைக் லகைபாண்டு வந்த வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிடைம் லகைபாடுத்தைபான். அகதைப் பபாரத்தைவுடைஜன
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு எழுந்த தைன் ககையிலிருந்தை குழந்கதை சந்திரிககைகய விசபாலெபாட்சயிடைம் நீட்டினபார.
அவள கீரத்தைனத்தில் பலெ சங்கைதிகைளுடைன் அனுபல்லெவி பபாடி முடித்த மறுபடி ''மபாரு பல்கை'' என்ற
பல்லெவிலயடுக்குந் தைறுவபாயிலிருந்தைபாள.
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு குழந்கதைகய நீட்டினவுடைஜன, விசபாலெபாட்ச தைன் ககையிலிருந்தை ஹபாரஜமபானியப்
லபட்டிகயக் கீஜழ கவத்தவிட்டு எழுந்த நின்று குழந்கதைகயக் ககையில் வபாங்கிக் லகைபாண்டைபாள.
''என்ன விஜசஷம்? யபார வந்திருக்கிறபாரகைள? என்ற பந்தலுகவ ஜநபாக்கி அவருகடைய மகனவி
ஜகைட்டைபாள.
''ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாஜர வந்த விட்டைபார. பழம் நழுவிப் பபாலில் விழுந்தைத'' என்று லசபால்லி வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு ஜமல் ஜவஷ்டிகய எடுத்தப் ஜபபாரத்தக் லகைபாண்டு, மடைமடைலவன்று லவளிஜய லசன்றபார.
இவர லவளிஜய ஜபபானவுடைன், கிழவி விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி, ''அவரகைளிருவரும் வந்தைபால் தைமக்குளஜள
ஜபசக்லகைபாண்டிருப்பபாரகைள. நபாம் சகமயகறக்குப் ஜபபாய்விடுஜவபாம். இன்று பகைலில் ஜகைபாபலெபாய்யங்கைபார
இங்ஜகைஜய ஜபபாஜேனம் பண்ணுவபார. அவர பந்தலுகவப் பபாரக்கை வந்தைபால், ஒரு ஜவகள ஆகைபாரமபாவத
இங்கு லசய்யபாமல் ஜபபாவத வழக்கைமல்கலெ. ஜமலும் இப்ஜபபாத அவருக்கு ரஜேபாக்கைபாலெம். ஆதைலெபால் நபாம்
விருந்தக்கு அகழத்தைபால் மறுத்தச் லசபால்லெ ஜவண்டிய ஜஹத இரபாத. நீயும் இங்ஜகைஜய இரு. நபாகளக்குப்
ஜபபாகைலெபாம். பந்தலுவுக்கும் எனக்கும் மபாத்திரலமன்று ஒரு ரஸம், அன்னம், சட்னி, அப்பளம்
பண்ணிகவக்கைக் கைருதியிருந்ஜதைன். இப்ஜபபாத விருந்த வந்த விட்டைத. ஜநற்று வபாங்கிக்லகைபாண்டு வந்தை
லவங்கையபாமும் புடைலெங்கைபாயும் நிகறய மஞ்சக் கிடைக்கின்றன. லவங்கைபாய சபாம்பபார, ஜதைங்கைபாய் சட்னி,
கமசூர ரசம், புடைலெங்கைபாய் லபபாடித்தூவல் , வகடை, பபாயசம் இவ்வளவும் ஜபபாதம். அப்பளத்கதை நிகறயப்
லபபாரித்த கவப்ஜபபாம். ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குப் லபபாரித்தை அப்பளத்தில் ஜமபாகைம் அதிகைம். சரி. நீ
கைபாகலெயிஜலெ ஸ்நபானம் பண்ணிவிட்டு தைபான் வந்திருக்கிறபாய். குழந்கதைகய ஜவகலெக்கைபாரியிடைம்
லகைபாடுத்தைபால் விகளயபாட்டுக் கைபாட்டிக் லகைபாண்டிருப்பபாள. நீ ககைகைபால் அலெம்பிவிட்டு என்னுடைன்
சகமயலுக்கு வபா'' என்றபாள.
விசபாலெபாட்ச ''அப்படிஜய சரி'' என்றபாள. மபாதைர இருவரும் சகமயலெகறக்குளஜள புகுந்தைனர.
ஜவகலெக்கைபாரியும் குழந்கதை சந்திரிககையும் அவ்வீட்டுக் லகைபால்கலெயிலிருந்தை விஸ்தைபாரமபான
பூஞ்ஜசபாகலெயில் மர நிழலில் வீற்றிருந்தை பட்சகைளின விகளயபாட்டுக்கைகளயும் அற்புதைமபான
பபாட்டுகைகளயும் ரசத்தக் லகைபாண்டிருந்தைனர.
குழந்கதை சந்திரிககைக்கு வயத இப்ஜபபாத மூன்று தைபானபாயிற்று. எனினும், அத சறிஜதைனும் லகைபாச்கசச்
லசபாற்கைளும் மழகலெச் லசபாற்கைளும் இல்லெபாமல் அழுத்தைந்திருத்தைமபாகை வபாரத்கதை லசபால்லும். அந்தைக்
குழந்கதையின் குரல் சறிய தைங்கைப் புல்லெபாங்குழலின் ஓகசகயப் ஜபபான்றத. குழந்கதையின் அழஜகைபா
வரணிக்குந் தைரமன்று. லதைய்விகை ரூபம்; வனப்பின் இலெக்கியம்.
ஜசபாகலெப் பறகவகைலளல்லெபாம் இக்குழந்கதையின் அழககைக் கைண்டு மயங்கிக் கைளிலகைபாண்டு இதைன்
தைகலெகயச் சுற்றிச் சுற்றி வட்டைமடைலெபாயின. பலெவிதைக் குருவிகைளும், குயில்கைளும், கிளிகைளும்,
நபாகைணவபாய்கைளும் தைங்கைளுக்குத் லதைரிந்தை நபாதைங்கைளில் மகைவும் அழகிய நபாதைங்கைகளப் லபபாறுக்கிலயடுத்த,
இக்குழந்கதையின் முன்ஜன வந்த நின்லறபாலித்தைன. வபானரங்கைள தைமக்குத் லதைரிந்தை பபாய்ச்சல்கைளிலும்
நபாட்டியங்கைளிலும் மகைவும் வியக்கைத்தைக்கைனவற்கற இக்குழந்கதைகைளுக்குக் கைபாண்பித்தைன.
புன்னககை லசய்தை மலெரச் சறு வபாகயச் சந்திரிககை மூடைஜவயில்கலெ. வபானமும், சூரியனும், ஒளியும்,
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ஜமகைங்கைளும், மரங்கைளும், லசடிகைளும், லகைபாடிகைளும், மலெரகைளும், சுந்தைரப் பட்சகைளும் கூடிக் கைபாகலெ
ஜநரத்தில் விகளவித்தை அற்புதைக் கைபாட்சயிலும், பறகவகைளின் ஒலிகைளிலும் சந்திரிககை லசபாக்கிப்
ஜபபாய்விட்டைபாள.
ஒரு சமயம் அவள தைன்கன மறந்த எழுந்த வபானத்கதை ஜநபாக்கி நின்று இரண்டு ககைகைகளயும்
லகைபாட்டிக்லகைபாண்டு கூத்தைபாடுவபாள. ஒரு சமயம் பட்சகைளின் ஒலிகைகள அனுசரித்தத் தைபானும் கூவுவபாள.
இங்ஙனமருக்ககையில், ஜவகலெக்கைபாரி குழந்கதைகய ஜநபாக்கி:- ''நீ ஒரு பபாட்டுப்பபாடு'' என்றபாள. ''அத்கதை
கைற்றுக் லகைபாடுத்தை 'நந்தைலெபால்' பபாட்டுப் பபாடைலெபாமபா?'' என்று சந்திரிககை ஜகைட்டைபாள.
''அந்தை அம்மபா உனக்குத் தைபாயில்கலெயபா? அத்கதையபா?'' என்று ஜவகலெக்கைபாரி ஜகைட்டைபாள.
அதைற்குச் சந்திரிககை:- ''என் தைந்கதையும், தைபாயும் நபான் பிறந்தைன்கறக்ஜகை லசத்தப் ஜபபாய்விட்டைபாரகைள. இந்தை
சங்கைதி எனக்கு அத்கதை லசபான்னபாள. நடுரபாத்திரி ஜவகளயபாம், பூம நடுங்கிற்றபாம், ஜபய்க்
கைபாற்றடித்தைதைபாம். ஜசபாகன மகழ லபய்தைதைபாம். எங்கைள ஊர முழுதம், எல்லெபா வீடுகைளும் இடிந்த விழுந்த,
அத்தைகன ஜேனங்கைளும் லசத்தப் ஜபபாய்விட்டைபாரகைளபாம். எங்கைள வீடும் இடிந்த அப்பபா, தைபாத்தைபா, பபாட்டி,
என்னுகடைய அக்கைபாமபார ஐந்த குழந்கதைகைள ஆகிய எல்லெபாரும் லசத்தப் ஜபபாய்விட்டைபாரகைள. அம்மபாவும்
அத்கதையுமருந்தை குச்சல் மபாத்திரம் இடிந்த விழவில்கலெ. அம்மபா வயிற்றுக்குளஜள நபான் இருந்ஜதைன்.
அப்பபால் நபான் அந்தை இரபாத்திரியிஜலெஜய பிறந்ஜதைன். நபான் பிறந்தைவுடைஜன அம்மபா லசத்தப் ஜபபானபாள.
இதலவல்லெபாம் அத்கதை எனக்குச் லசபான்னபாள. அத முதைல் எனக்குப் பசுவின் பபாலும் சபாதைமும் லகைபாடுத்த,
அத்கதைதைபான் கைபாப்பபாற்றிக் லகைபாண்டு வருகிறபாள'' என்று தைன் குழந்கதைப் பபாகஷயில் கைபால்மணி ஜநரத்தில்
லசபால்லி முடித்தைத. ஆனபால் உகடைந்தை லசபாற்கைளும், நிறுத்தி, நிறுத்தி, ஜயபாசத்த, ஜயபாசத்த, லமல்லெ
லமல்லெப் ஜபசுவதம் இருந்தைனஜவயல்லெபாத, லபபாருள விளங்கைபாதைதம் உருச் சகதைந்தைதமபாகிய குதைகலெச்
லசபால் ஒன்றுகூடைக் கிகடையபாத.
இங்ஙனம் அந்தை அழகிய குழந்கதை ஜபசக்லகைபாண்டு வருககையில் அதைன் விழிகைளிலும் இதைழ்கைளிலும்
லபபாறி வீசலயழுந்தை அன்புச் சுடைகரயும் அறிவுச் சுடைகரயும் பணிப்லபண் மகைவும் உற்று ஜநபாக்கி
கைவனித்தக் லகைபாண்டு வந்தைபாள. அவள அதைன் அழகில் மயங்கிப் ஜபபாய் அதைகன எடுத்த மபாரபபாரத்
தைழுவிக் லகைபாண்டு முகைத்ஜதைபாடு முகைலமபாற்றி முத்தைமட்டைபாள.
அந்தை சமயம் கைபாகலெ பதிலனபாரு மணியிருக்கும். சுகைமபான கைபாற்று வீசக்லகைபாண்டிருந்தைத. அந்தைப்
பணிப்லபண் அவகள முத்தைமடும் லசய்ககைகய இருவர பபாரத்தக் லகைபாண்டு நின்றனர. அவ்விருவரில்
ஒருவர அவள மீத கைபாதைல் லகைபாண்டைபார.
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நபான்கைபாம் அத்தியபாயம்
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு வீட்டில் விருந்த
ஜமபாட்டைபார வண்டியிலிருந்த டிப்டி கைலலெக்டைர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாகரத் தைக்கை உபசபார வபாரத்கதைகைளுடைன்
ககைலகைபாடுத்தைகழத்த வந்த வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு வீட்டுக்குள தைமத படிப்பகறயில் நபாற்கைபாலியில்
உட்கைபாரத்தி கைபாபி லகைபாணரந்த லகைபாடுத்தைபார. லநய்த் ஜதைங்குழல் நபான்ககைத் தின்று, ஒரு லபரிய லவளளி
ஸ்தைபாலி நிகறயக் கைபாபியும் குடித்தவிட்டு, ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ''ஜஹபா'' என்று ஏப்பமட்டுச் சபாய்வு
நபாற்கைபாலியின் மீத சபாய்ந்த லகைபாண்டைபார. அவரிடைம் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஒரு லவற்றிகலெத் தைட்டு
நிகறய லவற்றிகலெ, பபாக்கு, சுண்ணபாம்பு வபாசகனத் திரவியங்கைளுடைன் லகைபாண்டு கவத்தைபார. அத
முழுகதையும் அய்யங்கைபார லமன்று லமன்று முக்கைபால்மணி ஜநரத்தில் ஹதைம் பண்ணிவிட்டைபார.
அப்பபால் பந்தலு அவரிடைம் ஒரு லதைலுங்கு பத்திரிககைகய நீட்டினபார. அவர அகதை ஆதிமுதைல் அந்தைம்
வகர, விளம்பரங்கைளுட்படை, ஒரு வரிகூடை மச்சமல்லெபாமல் வபாசத்த முடித்தைபார. ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
இங்கிலீஷ், சமஸ்கிருதைம், தைமழ், லதைலுங்கு நபான்கு பபாகஷகைளிலும் உயரந்தை பயிற்சயுகடையவர. இவர
லதைலுங்கு ஜில்லெபாக்கைளில் சலெ வருஷங்கைளில் ஜவகலெ பபாரத்தை சமயத்தில் லதைலுங்கு பபாகஷகயத் தைன்
தைபாய் லமபாழிக்கு நிகைரபாகைப் பயின்று லகைபாண்டைபார.
இவர பத்திரிககை வபாசத்த முடித்தைபின், இருவரும் வீட்டுக் லகைபால்கலெயிஜலெ ஜபபாய்ச் சறித ஜநரம்
உலெபாவிக் லகைபாண்டிருந்தைனர; பிறகு ஸ்நபானம் பண்ணினபாரகைள; ஜபபாஜேனம் பண்ண உட்கைபாரந்தைபாரகைள.
ஜதைவஜலெபாகைத்த விருந்த ஜபபான்ற சகமயல் பக்குவம். வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுக்கு மூரச்கச ஜபபாடைத்
லதைரிந்தைத. இத்தைகன ருசயபான உணகவ அவர தைம்முகடைய ஜேன்மத்தில் உண்டைதில்கலெ. கைனவில்
கைண்டைதில்கலெ. கைற்பகனயில் எட்டினதில்கலெ. தின்னத் தின்னத் தின்ன ருச லதைவிட்டைஜவயில்கலெ.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய முகைத்கதைப் பந்தலு ஒரு முகற திரும்பிப் பபாரத்தைபார. பந்தலுவின் முகைத்கதை
அய்யங்கைபார ஒரு முகற திரும்பிப் பபாரத்தைபார.
பந்தலுவின் மகனவி பரிமபாறிக் லகைபாண்டிருந்தைபாள.
''யபாருகடைய சகமயல் லதைரியுமபா?'' என்று பந்தலுவின் மகனவி ஜகைட்டைபாள. ''கைபாகலெயில் வந்தைபாஜள,
அந்தைப் லபண்ணுகடைய சகமயலெபா?'' என்றபார பந்தலு.
''ஆம்'' என்றபாள பந்தலுவின் மகனவி.
''அந்தைப் லபண்கண இங்கு சற்ஜற வரச்லசபால். நம்முகடைய ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார அவளுகடைய முகைத்தின்
அழககையும் அவள லசபால்லின் அழககையும் அவளறிவின் அழககையும் பபாரக்கை ஜவண்டும். சகமயலெழககை
மபாத்திரம் பபாரத்தைபால் ஜபபாதமபா? அந்தை மகைபா சுந்தைரியின் சகைலெ லசயௌந்தைரயங்கைகளயும் பபாரக்கை
ஜவண்டைபாமபா?'' என்றபார வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு.
''அவளுக்கு பலெமபான தைகலெஜநபாவு. சகமயல் சரமம் யபாத்திகர சரமம் எல்லெபாம் ஜசரந்த அவளுக்குத்
தைகலெஜநபாவு உண்டைபாக்கிவிட்டைன. இரபாத்திரி அவளுக்கு உடைம்பு ஜநரபாய் விடும். அப்ஜபபாத அய்யங்கைபார
அவகளப் பபாரக்கைலெபாம்'' என்று பந்தலுவின் மகனவி லசபான்னபாள. அப்பபால் லநடுஜநரம் இருவரும்
ஆகைபாரம் பண்ணிக் லகைபாண்டிருந்தைபாரகைள. ஜபபாஜேனம் முடிந்த ககைகைழுவிவிட்டுப் பந்தலுவும்
அய்யங்கைபாரும் மறுபடி பந்தலுவின் படிப்பகறயில் வந்த நபாற்கைபாலிகைளில் உட்கைபாரந்த லகைபாண்டைபாரகைள.
ஜமகஜேஜமல் பந்தலுவின் மகனவி லகைபாண்டு வந்த கவத்தை தைபாம்பூலெத்கதை எடுத்தப் ஜபபாடைத்
லதைபாடைங்குககையில் ''இதஜவ சுவரக்கைம்'' என்று பந்தலு லசபான்னபார.
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''எத?'' என்று பந்தைலுவின் மகனவி ஜகைட்டைபாள.
''இப்ஜபபாத லசய்தை ஜபபாஜேனம்'' என்று பந்தலு லசபான்னபார.
''சகமயல் ருசயபாகை இருந்தைதைபா?'' என்று பந்தலுவின் மகனவி ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாகர ஜநபாக்கி
வினவினபாள.
''மகைவும் ருசயபாகை இருந்தைத'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லசபான்னபார. அந்தை சமயத்தில்
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய மனம் அங்ஙனம் ருசயபாகைச் சகமயல் லசய்தை லபண்ணின் அழககையும், புத்தி
நுட்பத்கதையும், லசபால்லினிகமகயயுங் குறித்த வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு லசய்தை வரணகனகைகளப் பற்றிச்
சந்திக்கைலெபாயிற்று. அவள, உண்கமயபாகைஜவ அத்தைகன அற்புதைமபான லபண்தைபானபா? அல்லெத பந்தலு
நூலெபாசரியரபாககையபால் லவறுஜம கைற்பகன தைபான் லசபான்னபாரபா?'' என்று அவருக்கு ஓர ஐயமுண்டைபாயிற்று.
அப்ஜபபாத பந்தலு தைன் மகனவிகய ஜநபாக்கி, ''அந்தைப் லபண் தைன்னுடைன் லகைபாண்டு வந்திருக்கும்
குழந்கதைகய இங்ஜகை கூட்டி வபா'' என்றபார. ''சரி'' என்று லசபால்லிப் பந்தலுவின் மகனவி
சகமயலெகறக்குளஜள ஜபபானபாள.
அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுகவ ஜநபாக்கி:- ''அந்தைப் லபண் அக்குழந்கதைக்கு
உறலவப்படி?'' என்று ஜகைட்டைபார.
''அந்தைப் லபண்ணுகடைய தைகமயனபார மகைள அக்குழந்கதை. அவரகைளுகடைய கைகதை மகைவும் ரஸமபானத.
நபான் அகதை உங்கைளுக்குப் பின்பு லசபால்லுகிஜறன். முதைலெபாவத, அக்குழந்கதைகயப் பபாரத்த அதைனுடைன்
சறித ஜநரம் சம்பபாஷகண லசய்யுங்கைள. அத்கதையின் புத்திக்கூரகம அதைற்கும் இருக்கிறத. அவளுகடைய
வயதைபாகும்ஜபபாத அக்குழந்கதையும் அவகளப் ஜபபாலெஜவ சரஸ்வதி ரூபமபாகை விளங்கும்'' என்று பந்தலு
லசபான்னபார.
பந்தலுவின் மகனவி குழந்கதை சந்திரிககைகய அகழத்தக் லகைபாண்டு வந்தைபாள. லசம்பட்டுப் பபாவபாகடை;
லசம்பட்டுச் சட்கடை; லசம்பட்டு நபாடைபாவிஜலெ பின்னல், லசய்ய குங்குமப் லபபாட்டு, அந்தைக் குழந்கதை
விசபாலெபாட்சகயப் ஜபபால் இருபத்கதைந்த வயதைபாகும்ஜபபாத சரஸ்வதி ஸ்வரூபமபாகை விளங்குலமன்று
பந்தலு லசபான்னபார. ஆனபால் அகதை இப்ஜபபாத பபாரக்ககையில் அத சறிய லெட்சுமஜதைவி விக்ரஹமபாகை
விளங்கிற்று.
அத சரித்தைபால் ஜரபாஜேபாப்பூ நககைப்பத ஜபபாலிருக்கும். அதைன் ககைகைளும் கைபால்கைளும் தைங்கைத்தைபால்
லசய்யப்பட்டைன ஜபபான்றிருந்தைன. அதைன் முகைம் நிலெகவக் லகைபாண்டு சகமக்கைப்பட்டைத ஜபபான்றிருந்தைத.
அதைன் லமபாழிகைள லபபான் வீகணயில் கைந்தைரவர வபாசக்கும் நபாதைம்ஜபபால் ஒலித்தைன. அதைன் ககைகைபால்
இயக்கைங்கைள ஜதைவஸ்திரீகைளின் நபாட்டியச் லசயல்கைகளயத்திருந்தைன.
இந்தைக் குழந்கதைகயப் பபாரத்தைவுடைஜன கைபாகலெயில் இதைன் முகைத்ஜதைபாடு முகைலமபாற்றி முத்தைமட்டு
நககைத்தக் லகைபாண்டிருந்தை பணிப்லபண்ணுகடைய அழகிய ஜதைபாற்றம் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின்
மனக்கைண்ணுக்கு முன்ஜன எழுந்தைத.
''குழந்தைபாய், உனக்குப் பபாட்டுப் பபாடைத் லதைரியுமபா?'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார. ''லதைரியும்''
என்றபாள சந்திரிககை. ''எங்ஜகை'', ஒன்று பபாடு, ஜகைட்ஜபபாம்'' என்றபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''அத்கதை எனக்குக் கைற்றுக் லகைபாடுத்தை நந்தைலெபால் பபாட்டுப் பபாடைலெபாமபா?'' என்று சந்திரிககை ஜகைட்டைபாள.
''பபாடு'' என்றபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
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சந்திரிககை பபாடைத் லதைபாடைங்கினபாள:நந்தைலெபால் பபாட்டு
யதகுலெ கைபாம்ஜபபாதி ரபாகைம்-ஆதி தைபாளம்.
ஸஸ்ஸபாஸபா-ஸம்மபாபதைபா-பதைதைபபமபபா-பபாபபா
பநீஸதைபபா-மபாகைபா-ஸரிமகைரீ-லகைகைரிரிஸஸபா.
பபாரக்கு மரத்திலலெல்லெபாம், நந்தைலெபாலெபா-நின்றன்
பச்கச நிறந்ஜதைபான்றுதைடைபா, நந்தைலெபாலெபா;
கைபாக்ககைச் சறகினிஜலெ, நந்தைலெபாலெபா-நின்றன்
கைரியவிழி ஜதைபான்றுதைடைபா, நந்தைலெபாலெபா;
ஜகைட்கை லமபாலியி லலெல்லெபாம், நந்தைலெபாலெபா-நின்றன்
கீதை மகசக்கு தைடைபா, நந்தைலெபாலெபா;
தீக்குள விரகலெ கவத்தைபால், நந்தைலெபாலெபா-நின்கனத்
தீண்டு மன்பந் ஜதைபான்றுதைடைபா, நந்தைலெபாலெபா.
இந்தைப் பபாட்டைகடை மகைவும் லமதவபாகை, ஒவ்ஜவபாரடிகயயும் இரண்டு தைரம் லசபால்லி இகச தைவறபாமல்,
தைபாளந் தைவறபாமல், கைந்தைரவக் குழந்கதை பபாடுவத ஜபபால் அக்குழந்கதை மகைவும் அற்புதைமபாகைப் பபாடி
முடித்தைத. ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு மூரச்கச ஜபபாட்டுவிடைத் லதைரிந்தைத. அவர தைம்முகடைய ஜேன்மத்தில்
இவ்விதை சங்கீதைம் ஜகைட்டைதில்கலெ; கைனவில் கைண்டைதில்கலெ; கைற்பகனயில் எட்டியதில்கலெ.
''இததைபான் சுவரக்கைம்'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லசபான்னபார.
''எத?'' என்று பந்தலுவின் மகனவி ஜகைட்டைபாள.
''இந்தைக் குழந்கதையின் பபாட்டு'' என்று அய்யங்கைபார லசபான்னபார.
''சங்கீதைமபா? கைவிகதையபா? இந்தைக் குழந்கதையின் குரலெபா? இவற்றுள எத சுவரக்கைம் ஜபபாலிருக்கிறத?'' என்று
பந்தலுவின் மகனவி ஜகைட்டைபாள.
அதைற்கு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார- ''மூன்றும் கைலெந்த சுவரக்கைம் ஜபபான்றிருந்தைத. விஜசஷமபாகை, இதைன் குரல்
மகைவும் லதைய்வீகைமபானத. குரல்கூடை அவ்வளவில்கலெ. இந்தைக் குழந்கதை பபாடிய மபாதிரிஜய ஆச்சரியம்''
என்றபார.
''குழந்கதையின் அழககையும் பபாடுககையில் அத கைபாண்பித்தை புத்திக்கூரகமகயயும் ஜசரத்தச் லசபால்லுங்கைள''
என்று பந்தலு லசபான்னபார.
''அகவயும் ஜசரந்ததைபான்'' என்று அய்யங்கைபார லசபான்னபார.
இவரகைள இங்ஙனம் வியப்புகர லசபால்லிக் லகைபாண்டிருக்ககையில் அக்குழந்கதை எழுந்த அகறகய விட்டு
லவளிஜய ஓடிப் ஜபபாய்விட்டைத. அதைன் பிறஜகை பந்தலுவின் மகனவியும் லசன்றுவிட்டைபாள.
அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுகவ ஜநபாக்கி, ''இந்தைக் குழந்கதைகயயும் இதைன்
அத்கதைகயயும் பற்றிய கைகதை லசபால்வதைபாகைத் லதைரிவித்தீரகைஜள? இப்ஜபபாத லசபால்லுகிறீரகைளபா?'' என்று
ஜகைட்டைபார.
பந்தலு பூகைம்பம் முதைலெபாகை நபாளதவகர தைபாமறிந்த லகைபாண்டை அளவில் அவ்விருவருகடைய கைகதை
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முழுகதையும் சபாங்ஜகைபாபபாங்கைமபாகை எடுத்தகரத்தைபார.
''என் ஜேன்மம் பலிதைமபாய் விட்டைத'' என்றபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''அலதைப்படி?'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
''இப்படிப்பட்டை லபண்லணபாருத்திகய விவபாகைம் லசய்யும் லபபாருட்டைபாகைஜவ நபான் லநடுங்கைபாலெமபாகைக்
கைபாத்திருந்ஜதைன். இப்ஜபபாத என் மஜனபாரதைம் நிகறஜவறிவிட்டைத'' என்றபார அய்யங்கைபார.
இகதைக் ஜகைட்டு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு கைலெகைலெலவன்று நககைத்தைபார.
''ஏன் சரிக்கிறீரகைள?'' என்று அய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''விவபாகைம் முடிந்த விட்டைதஜபபால் நீங்கைள ஜபசுகிறீரகைஜள! அகதைக் ஜகைட்டு நககைத்ஜதைன். தைங்கைகள மணம்
புரிந்த லகைபாளள அந்தைப் லபண் சம்மதிப்பபாஜளபா மபாட்டைபாஜளபா? இன்று ரபாத்திரி அவள ஜபபாஜேன கைபாலெத்தில்
நம்ஜமபாடிருந்த விருந்தண்பபாள. சபாதைபாரணமபாகை, இந்த ஸ்திரீகைளிடைம் கைபாணப்படும் லபபாய்ந்நபாணம்
அவளிடைத்தில் சறிஜதைனும் கிகடையபாத. அப்ஜபபாத நீங்கைளிருவரும் பரஸ்பரம் சந்தித்த சம்பபாஷகண
லசய்ய இடைமுண்டைபாகும். நபாகளக் கைபாகலெயில் என் மகனவியின் மூலெமபாகை அந்தைப் லபண்ணுகடைய
சம்மதைத்கதை விசபாரித்தத் லதைரிந்த லகைபாளளலெபாம். அவள சம்மதைமுணரத்தவபாளபாயின், பிறகு விவபாகைத்தக்கு
ஜவண்டிய ஏற்பபாடுகைள லசய்யலெபாம்'' என்று பந்தலு லசபான்னபார. இகதைக் ஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
''அப்படியபானபால் இன்கறக்கும் நபாகளக்கும் நபான் இங்ஜகைஜய தைங்கைளுகடைய விருந்தைபாளியபாகை இருந்த
விடுகிஜறன். எனக்கு ஜவலறங்கும் எவ்விதைமபான கைபாரியமுமல்கலெ'' என்றபார.
''அப்படிஜய லசய்யுங்கைள'' என்றபார பந்தலு.
பிறகு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தைம்முகடைய ஜபனபா கமக்கூடு முதைலிய கைருவிகைகள எடுத்த ஏஜதைபா எழுத்த
ஜவகலெ லசய்யத் லதைபாடைங்கினபார.
ஜகைபாபலெய்யங்கைபார சபாய்வு நபாற்கைபாலியில் சபாய்ந்தைபடிஜய நித்திகர ஜபபாய்விட்டைபார.
ஜகைபாபலெய்யங்கைபார தூங்கிக் லகைபாண்டிருக்ககையில் சகமயலெகறக்குள மபாதைரிருவரும் இரபாத்திரி
ஜபபாஜேனத்தக்கு ஜவண்டிய ஆயத்தைங்கைள லசய்த லகைபாண்டிருந்தைனர. மகை விஸ்தைபாரமபான சகமயல்;
அறுசுகவகைளும் வியப்புறச் சகமந்தைத. வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின் மகனவி சகமயல் லதைபாழிலில் மகைத்
ஜதைரச்ச ¦ப்றறவள. நமத விசபாலெபாட்சஜயபா அவளிலும் ஆயிரமடைங்கு அதிகைத் ஜதைரச்ச லகைபாண்டைவள.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார பிரபாமண ஆசபாரங்கைகளக் ககைவிட்டுப் பபாஷண்டைரபாய் விட்டைஜபபாதிலும், ''பிரபாமணபா:
ஜபபாஜேனப்ரியபா: '' (பிரபாமணர உணவில் பிரியமுகடைஜயபார) என்ற வபாக்கியத்கதை அனுசரிப்பதில்
சபாமபான்ய கவதிகை பிரபாமணரகைகளக் கைபாட்டிலும் லநடுந்தூரம் ஜமற்பட்டைவர.
பிரபாமணரகைகள குற்றஞ் லசபால்லெ ஜவண்டுலமன்ற கைருத்தடைன் ஜமற்படி வபாக்கியத்கதைப் பலெர
உபஜயபாகைப்படுத்தகிறபாரகைள. 'பபாரப்பபானுக்குச் ஜசபாற்று ருசயில் ஜமபாகைம் அதிகைம்' என்று மற்ற ஜேபாதியபார
சபாதைபாரணமபாகைச் லசபால்லி வருகிறபாரகைள. பிரபாமணரகைஜள சலெ சமயங்கைளில் இகதைத் தைங்கைள ஜேபாதிக்கு
இயற்ககையில் அகமந்தைலதைபாரு குகற ஜபபாலெ ஜபசக்லகைபாளளுகிறபாரகைள. சலெ சமயங்கைளில் தைம்கமத் தைபாம்
வியந்த லகைபாளளும் ஜநபாக்கைத்தடைன் ஒரு லபருகமயபாகை அவ்வசனத்கதைக் ககையபாடுகிறபாரகைள. ஜவறு சலெ
சமயங்கைளில் மற்ற ஜேபாதியபாரிடைமருந்த பணங் ஜகைட்பதைற்கு முகைபாந்தைரமபாகை இந்தை வபாக்கியத்கதைத்
தைவிரக்லகைபாணபாதை விதிகயப் புலெப்படுத்தவத ஜபபால் எடுத்தகரக்கிறபாரகைள. ஆனபால் இந்தை வபாக்கியம்
லவறும் பிசலகைன்று நபான் நிகனக்கிஜறன். ''ஸரஜவபா ஜேநபா: ஜபபாஜேனப்பிரியபா:'' எல்லெபா ஜேனங்கைளும்
ஜபபாஜேனத்தில் பிரியமுகடையவரகைள என்பத என்னுகடைய அபிப்பிரபாயம். உணவின் அளகவ எடுத்த
ஜநபாக்கின் சபாதைபாரண பிரபாமணலனபாருவகனக் கைபாட்டிலும் சபாதைபாரண சூத்திரன் - மறவன், அல்லெத
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இகடையன், அல்லெத உழவன், எந்தைத் லதைபாழிலெபாளியும்-நபாளன்றுக்குக் குகறந்தை பட்சம் மூன்று மடைங்கு
அதிகைமபாகைத் தின்னுகிறபான். ஆங்கிஜலெயன் ஒன்பத மடைங்கு அதிகைமபாகை உண்கிறபான். லஜேரமபானியன்
இருபத்ஜதைழு பங்கு அதிகைமபாகைத் தின்கிறபான். இனி, அளகவ விட்டுவிட்டு, ஆகைபாரத்தின் பக்குவ
ஜபதைங்கைகள எண்ணுமடைத்ஜதை அதில் பிரபாமணர, அல்லெபாதைபார என்ற பபாகுபபாட்டுக்கிடைமல்கலெ.
லசல்வரகைள உணகவப் பலெவககையபாகைப் பக்குவங்கைள லசய்த புசக்கிறபாரகைள. ஏகழகைள சலெவககைப்
பக்குவங்கைஜள லசய்கிறபாரகைள. பரம ஏகழகைளபாய், ஒரு ஜவகள ஜசபாற்றுக்கும் வழியில்லெபாதை ஜேனங்கைஜள,
இந்நபாட்டில், லெட்சகைணக்கைபாகை மலிந்த கிடைக்கிறபாரகைள. இவரகைள கூழும் கைஞ்சயும் ஒருகைபால் மளகைபாயும்
தைவிர ஜவறுவிதைமபான பக்குவங்கைகள உண்ணுதைல் அருகமயிலும் அருகமயிலும் அருகம. இத்தைகன
லகைபாடிய ஏழ்கம நிகலெயில் லபரும்பபாலும் பளளர பகறயரகைளும் சூத்திரரகைளில் தைபாழ்ந்தை
வகுப்பினருஜம இருக்கிறபாரகைள. ஆனபால் மற்ற வகுப்பபாரிலும் பலெர அந்தை ஸ்திதிக்கு மகை சமீபத்தில்
தைத்தைளித்தக் லகைபாண்டிருக்கிறபாரகைள. பிரபாமணரகைளிலும் அங்ஙனஜம பலெர அந்தைப் பரிதைபாபகைரமபான
நிகலெயில் அகைப்பட்டுத் தைவிக்கைத்தைபான் லசய்கிறபாரகைள. ஆனபால் இந்தை ஜதைசத்தில் மற்ற ஜேபாதி ஏகழகைகளக்
கைபாட்டிலும் பிரபாமண ஏகழகைளுக்கு முக்கியமபாகை கவதிகை பிரபாமணரகைளுக்கு, இனபாம் சபாப்பபாடு
அதிகைமபாகைக் கிகடைக்கும் வழிஜயற்பட்டிருக்கிறத. எனினும் இவ்விஷயத்தில் பிரபாமணலரன்றும்
அல்லெபாதைலரன்றும் பிரிவு லசய்தைல் லபபாருந்தைபாத. லபபாதப்பகடையபாகை ஏகழகைளின் வீட்டில் லசய்வகதைக்
கைபாட்டிலும் லசல்வர வீட்டில் கைறி குழம்பு முதைலிய பதைபாரத்தைங்கைளில் அதிகை வகுப்புக்கைள
சகமக்கிறபாரகைலளன்று லசபால்லெபாம். இந்தை விதிக்குப் பலெ விளக்குகைளுமல்லெதைபால், 'லபபாதப்பகடையபாகை'
என்ஜறன். ஏலனன்றபால் லசல்வமருந்தை ஜபபாதிலும் ஜலெபாப குணமுகடைஜயபாரின் வீடுகைளில் ஜபபாஜேன
வககைகைள மகைக் குகறவபாகைத்தைபான் இருக்கும். தைவிரவும், லதைபாழில் லசய்யபாமல் ஜசபாம்ஜபறிகைளபாகை வபாழும்
லசல்வரகைளுக்கும், லபபாருள ஜதைடுவதிலும் அகதைக் கைபாப்பதிலும் மதைமஞ்சய கைவகலெ லசலுத்தம்
லசல்வரகைளுக்கும் ஜீரண சக்தி எப்ஜபபாதம் பரம ஜமபாசமபாகைஜவ இருக்குமபாதைலெபால், அவரகைள வீட்டில்
எத்தைகன வககையபான பக்குவங்கைள லசய்தைஜபபாதிலும் ஒன்றிலும் ருசஜயற்படைபாத. ஏற்லகைனஜவ,
இத்கதைஜயபார ஜபபாஜேனப்பிரியர என்று லசபால்லெத்தைகைபார. அன்னத் தஜவஷமுகடைஜயபாகர ஜபபாஜேனப்பிரியர
என்று கூறுவலதைப்படி? இந்தை விஷயத்கதைக் குறித்த இன்னும் அதிகை விஸ்தைபாரமபாகை எழுதைலெபாம். எனினும்,
ஜபபாஜேனம் பண்ணுவதில் எல்ஜலெபாரும் விருப்புகடைஜயபாலரலயனிலும், ஜபபாஜேன விஷயத்கதைக் குறித்த
நீண்டை பிரஸ்தைபாபம் நடைத்தவதில் தைற்கைபாலெத்தப் படிப்புப் படித்தைவரகைளுக்கு அதிகைச்
சுகவஜயற்படைபாதைபாககையபாலும், இந்நூல் படிப்ஜபபாரில் எவ்விதை ருசயுகடைஜயபாருக்கும் அதிகை
அருசஜயற்படைபாமல் கைகதைலயழுதை ஜவண்டுலமன்பத என்னுகடைய ஜநபாக்கைமபாதைலெபாலும் எனத கைருத்கதை
இங்கு சுருக்கைமபாகைச் லசபால்லி முடித்தவிடுகிஜறன். எவ்வககையபாகை ஜநபாக்குமடைத்தம் பிரபாமணர
ஜபபாஜேனப்பிரியர என்று கூறி அவ்வகுப்பினர இவ்விஷயத்தில் லபபாத மனிதை ஜேபாதியின்றும் ஜவறுபட்டை
குணமுகடைஜயபாலரன்று குறிப்பிடும் பழலமபாழி யுக்தைமல்கலெலயன்பஜதை என் அபிப்ரபாயம். இத நிற்கை.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு ஜீரண சக்தி அதிகைம். வீமஜஸனனுக்கு 'விருஜகைபாதைரன்' ஓநபாய் வயிறுகடைஜயபான்என்ற லபயலரபான்று உண்டு. ஓநபாய்க்குப் பச அதிகைமபாம். தின்னத் தின்ன-எவ்வளவு தின்றஜபபாதிலும்சபாதைபாரணமபாகை அதைன் பச அடைங்குவதில்கலெயபாம். உகழக்கும்ஜபபாத மகைவும் தீவிரத்தடைனும்
நிதைபானத்தடைனும் ஜசபாம்பலரன்பத சறிஜதைனுமல்லெபாமலும் உகழத்தைபால், மனிதைர இப்படிப்பட்டை பச
லபறலெபாம். லதைபாழில் லசய்வதில் வலிகம லசலுத்தை ஜவண்டும். ஒருவனத முழு வலிகமகயயும்
லசலுத்திச் லசய்யப்படும் லதைபாழிஜலெ லதைபாழிலெபாம். ஆனபால், எவ்வளவு லதைபாழில் லசய்தை ஜபபாதிலும்,
அதைனபால் உடைம்புக்கு சரமமுண்டைபாகைபாதை வண்ணமபாகைச் லசய்யஜவண்டும். ஜவரக்கை ஜவரக்கை கைஸ்ரத்
எடுப்பவன் சமரத்தைனல்லென். எத்தைகன கைஸ்ரத் எடுத்தைபாலும் ஜவரகவ ஜதைபான்றபாதைபடி தைந்திரமபாகை
எடுப்பவஜன சமரத்தைன். இகதை ஒரு ஜவகள சபாதைபாரண மல்லெர அங்கீகைபாரம் லசய்யத் திககைக்கைக்கூடும்.
ஆனபால் நூறு கைஸ்ரத் பண்ணின மபாத்திரத்திஜலெஜய உடைம்லபல்லெபாம் லவயரத்தக் லகைபாட்டிப் ஜபபாகும்
மனிதைகனக் கைபாட்டிலும், ஆயிரம் கைஸ்ரத் லசய்தைபின் லவயரக்கும் மனிதைன் அதிகை சமரத்தைன் அதிகை
பலெவபான் என்பகதை யபாரும் மறுக்கைமபாட்டைபாரகைள. இந்தைக் கைணக்ககைத்தைபான் நபான் இன்னும் சறித தூரம்
எட்டிப் ஜபபாடுகிஜறன். கைஸ்ரத் லசய்யும் லதைபாழிலெபாயினும், கைகதைலயழுதம் லதைபாழிலெபாயினும்எல்லெபாவிதைமபான லதைபாழிலுக்கும் தைத்தவம் ஒன்ஜறயபாம். அதைபாவத மனதில் சரமந் ஜதைபான்றிய பிறகு தைபான்
உடைம்பில் சரமந் ஜதைபான்றுகிறத. அகசக்கை முடியபாதை லபபாறுகமயுடைன் லதைபாழில் லசய்தைபால் ஜமன்ஜமலும்
புதிய ரத்தைம் லபருகி, உடைம்பில் ஜமன்ஜமலும் ஒளியும் வலியும் விருத்தியகடைந்த லகைபாண்டு வரும். இந்தை
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வழியில் வீமஜசனனுக்கு ஆயிரம் லபபான் லகைபாடுக்கைலெபாலமன்னில், ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குப் பத்தப்
லபபான் லகைபாடுக்கைலெபாம். அவ்வளவு பண்டிதைர. எனஜவ மதமபாமசப் பழக்கைங்கைளபால், வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலு எதிரபபாரத்தைபடி, ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார அத்தைகன விகரவபாகை இறந்த ஜபபாவபாலரன்று எதிரபபாரக்கை
இடைமல்கலெ. இத நிற்கை.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜபபாஜேன பிரியரகைளிஜலெ சஜரஷ்டைர. இந்தை விஷயம் பந்தலுவின் மகனவிக்கு மகைவும்
நன்றபாகைத் லதைரியும். எனஜவ, விசபாலெபாட்சயின் விழிகைலளன்னும் வகலெக்குள ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின்
இருதையலமன்ற மபாகன வீழ்த்தவதைற்கு இகர ஜபபாடும் அம்சத்தில் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய வயிற்றுக்கு
ஸ்தூலெமபாகிய விருந்த ஜபபாடுவஜதை தைக்கை இகரலயன்று தீரமபானித்தக் லகைபாண்டு, வீஜரசலிங்கைம்
பந்தலுவின் மகனவி மகைவும் ஜகைபாலெபாகைலெமபாகைச் சகமயல் பண்ணினபாள. முப்பத வககைக் கைறி; முப்பத
வககை சட்டினி; முப்பத வககை லபபாரியல்;-எல்லெபாம் பசு லநய்யில். இகலெ ஜபபாட்டு ஜேலெந் லதைளித்தப்
பரிமபாறுதைல் லதைபாடைங்கிவிட்டைத. நபாலிகலெ; குழந்கதைக்லகைபான்று;விசபாலெபாட்சக்லகைபான்று;
பந்தலுவுக்லகைபான்று; ஜகைபாபபா-லெய்யங்கைபாருக்லகைபான்று. பந்தலுவின் மகனவி பரிமபாறுகிறபாள.
பந்தலுவும் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும் வந்த முதைலெபாவதைபாகை உட்கைபாரந்தைபாரகைள. சறித ஜநரத்தக்லகைல்லெபாம்
விசபாலெபாட்சயும் குழந்கதையும் வந்த உட்கைபாரந்தைனர. ஜபபாஜேனம் லதைபாடைங்கி நகடைலபற்று வருகிறத. சறித
ஜநரம் கைழிந்தைவுடைஜன ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்கி:- ''விசபாலெபாட்ச எங்ஜகை'' என்று
ஜகைட்டைபார. இவளதைபான் விசபாலெபாட்சலயன்பத அவருக்குத் லதைரியபாத. பணிப்லபண்கணயும்
குழந்கதைகயயும் ஒன்றபாகை ஜநபாக்கியத முதைலெபாகை அப்பணிப் லபண்ஜண விசபாலெபாட்ச என்ற பிரபாந்தியில்
அவர மயங்கியிருந்தைபார.
''நபான்தைபான் விசபாலெபாட்ச'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
''நீயபா விசபாலெபாட்ச?'' என்றபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''ஆம்'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
''கைபாகலெயில் இக்குழந்கதையுடைன் ஜசபாகலெயில் விகளயபாடிக் லகைபாண்டிருந்தை லபண் யபார?'' என்று
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''அவள இக்குழந்கதையுடைன் விகளயபாடிக் லகைபாண்டிருக்கைவில்கலெ. இந்தைக் குழந்கதைக்குக் கைபாவல் கைபாத்தக்
லகைபாண்டிருந்தைபாள. அவள பந்தலு வீட்டு ஜவகலெக்கைபாரி'' என்று விசபாலெபாட்ச லசபான்னபாள.
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு லநஞ்சுக்குள ஒரு ஜபரிடி விழுந்தைத ஜபபாலெபாயிற்று. கைபாகலெயில் பூஞ்ஜசபாகலெயில்
ஜவகலெக்கைபாரி சந்திரிககைகய முத்தைமட்டைஜபபாத அச்லசய்ககைகய இருவர பபாரத்தைதைபாகைவும் அவ்விருவருள
ஒருவர அந்தை ஜவகலெக்கைபாரியின் மீத கைபாதைல் லகைபாண்டைனலரன்றும் லசன்ற அத்தியபாயத்தின் இறுதியில்
லசபால்லியிருக்கிஜறன். அங்ஙனம் ஜநபாக்கிய இருவர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும் பந்தலுவும், கைபாதைல்
லகைபாண்டைவர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார. அந்தை ஜவகலெக்கைபாரிக்கு இருபத வயதிருக்கும். மகைவும் அழகுகடைய
லபண். விசபாலெபாட்சயின் அழகு அறிவும் பயிற்சயும் கைலெந்தை அழகு. பணிப்லபண்ணுகடைய அழகு
கிரபாமயமபானத.
எனிலும், இப்ஜபபாத விசபாலெபாட்சகய ஜநபாக்குமடைத்ஜதை ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு இவள அதிகை அழகைபா,
அவள அதிகை அழகைபா என்ற சமுசயஜமற்பட்டைத. கைண்கைகள மூடிக்லகைபாண்டு மனவிழியபால்
பணிப்லபண்ணுகடைய வடிவத்கதை ஜநபாக்குவபார. பிறகு கைண்கண விழித்த எதிஜர நிற்கும்
விசபாலெபாட்சயின் முகைத்கதைப் பபாரப்பபார. இப்படி இரண்டு மூன்று தைரம் கைண்கண மூடி மூடி விழித்தச்
ஜசபாதைகன லசய்த பபாரத்தைதில் அவருகடைய புத்திக்கு இன்னபாரதைபான் அதிகை அழலகைன்பத
நிச்சயப்படைவில்கலெ. எனிலும், விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிந்த லகைபாளவஜதை லபபாருந்தலமன்ற ஜயபாசகன
ஒரு கைணம் அவருக்குண்டைபாயிற்று. ஆயினும், கைபாதைல் வலியதைன்ஜறபா? கைபாதைலுக்லகைதிஜர எந்தை சக்தி, எந்தை
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ஜயபாசகன நிற்கைவல்லெத? கைபாதைல் இறுதியிஜலெ லவற்றி லபற்றுத் திரும். ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாஜர! உம்முகடைய
விதி உறுதியபாய் விட்டைத. உமக்கு விசபாலெபாட்சகய மணம்புரிந்த லகைபாளளும் பபாக்கியம் இனிக்
கிகடையபாத. கைபாதைகலெ எதிரத்த யபாரபாலும் ஒன்றும் லசய்ய முடியபாத. அதைன் ஜபபாக்கு கைபாட்டுத் தீயின்
ஜபபாக்ககையத்தைத. அத தைபானபாகைஜவ எரிந்த தைணியஜவண்டும். அல்லெத, லதைய்வீகைச் லசயலெபாகைப் லபருமகழ
லபய்த அகதைத் தைணிக்கைஜவண்டும். மற்றபடி, மனிதைர தைண்ணீரவிட்டு அவிப்பத என்பத
சபாத்தியமல்கலெ.
லநடுஜநரம் ஜபபாஜேனத்தில் லசலெவிட்டைபாரகைள. பலெ விஷயங்கைகளக் குறித்த சம்பபாஷகண நகடைலபற்றத.
ஆனபால் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார நபாவிலிருந்தை ரசம் ஜபபாய்விட்டைத. அவர அந்தை அற்புதைமபான பக்குவங்கைகள
ருசயின்றி உண்டைபார. பந்தலுவின் மகனவியும் பந்தலுவும் எதிரபபாரத்தை வண்ணம் அவர நிகறய
உண்ணவுமல்கலெ. ஒவ்லவபாரு வககையிலும் சறித சறிதண்டைபார. ஜபச்சலும் அவருக்கு அதிகை
ரசஜமற்படைவில்கலெ. ஆகைபாரம் முடிவு லபற்றத. படுக்ககைக்குப் ஜபபாகுமுன்னர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும்
பந்தலுவும் படிப்பகறயில் தைனிஜய இருந்த லவற்றிகலெ ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டைபாரகைள. அப்ஜபபாத
பந்தலுகவ ஜநபாக்கி ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''பந்தலுகைபாரு, நபான் விசபாலெபாட்சகய விவபாகைம் லசய்த லகைபாளளப்
ஜபபாவதில்கலெ'' என்றபார. ''ஏன்? அவளிடைம் என்ன குகற கைண்டீர?'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அதைற்கு ஜகைபபாலெய்யங்கைபார -''அவளிடைம் நபான் என்ன குற்றம் கைற்பிக்கை முடியும்? விசபாலெபாட்ச சரவ சுப
லெட்சணங்கைளும் லபபாருந்தியவளபாகைஜவ இருக்கிறபாள. எனிலும், மற்லறபாருத்திக்கு எனத லநஞ்கச நபான்
கைபாணிக்ககை லசலுத்திவிட்ஜடைன். மற்லறபாருத்தியின் மீத கைபாதைலுகடைஜயன்'' என்றபார.
''அகதை நீங்கைள என்னிடைம் கைபாகலெயில் லசபால்லெவில்கலெஜய? கைபாகலெயில் விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிந்த
லகைபாளள மகைவும் ஆவலுடைனிருப்பத ஜபபால் வபாரத்கதை லசபான்னீரகைஜள? இப்ஜபபாத திடீலரன்று
தைங்கைளுகடைய மனம் மபாறியிருப்பதைன் கைபாணரம் யபாத?'' என்று பந்தலு வினவினபார.
''எனக்குக் கைபாகலெயில் லதைரியபாதை, எனத லநஞ்கச மற்லறபாருத்திக்குப் பறிலகைபாடுத்தவிட்ஜடைன் என்ற
லசய்தி எனக்கிப்ஜபபாததைபான் லதைரிந்தைத'' என்றபார அய்யங்கைபார.
''அ·லதைங்ஙனம்'' என்ற பந்தலு ஜகைட்டைபார. அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார கைபாகலெயிஜலெ பூஞ்ஜசபாகலெயில்
பணிப்லபண்ணும் குழந்கதை சந்திரிககையுமருப்பத கைண்டு தைபாம் பணிப்லபண் மீத கைபாமுற்ற
லசய்திகயயும், அப்பபால் அந்தைக் குழந்கதையின் அத்கதை என்ற ஜபச்சு வரும்ஜபபாலதைல்லெபாம் தைபாம் அந்தைப்
பணிப்லபண்ஜண அக்குழந்கதையின் அத்கதைலயன்று தைவறபாகைக் கைருதி வந்தை லசய்திகயயும், அப்பபால்
இரபாத்திரி ஜபபாஜேன சமயத்தில் தைமத தைவறு தைமக்கு விளங்கிய லசய்திகயயும் பந்தலுவிடைம் விரிவபாகைக்
கூறினபார. அகதைக் ஜகைட்டைவுடைஜன பந்தலு நககைத்தைபார. ''கைபாதைலெபாவத, உருகளக்கிழங்கைபாவத! அய்யங்கைபார
ஸ்வபாமகைஜள, பணிப்லபண்கண எங்ஙனம் மணம் புரிந்த லகைபாளளப் ஜபபாகிறீரகைள?'' என்று பந்தலு
ஜகைட்டைபார.
இத ஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''அந்தைக் கைபாரியம் அவ்வளவு தூரம் சரமலமன்று என் புத்திக்குத்
ஜதைபான்றவில்கலெ. நபாகளக்குக் கைபாகலெயில் லபபாழுத விடிந்தைவுடைஜன அவகளயகழத்த அவளுகடைய
சம்மதைத்கதை அறிந்த லகைபாளஜவபாம். அவள சம்மதைப்படுவபாளபாயின், அப்பபால் அவளுகடைய பந்தக்கைகளக்
கைண்டு ஜபச ஜவண்டிய ஏற்பபாடுகைள லசய்த முடித்தவிட்டு இன்னும் ஒரு வபாரத்தக்குள விவபாகைத்கதை
நடைத்திவிடைலெபாம். இதில் சரமலமங்ஜகையிருக்கிறத?'' என்றபார.
அப்ஜபபாத பந்தலு-''தைங்கைகளப் ஜபபான்ற ஸ்தைபானமும் மதிப்புகடைய மனிதைகர அந்தைப் லபண் மணம்
லசய்தலகைபாளள மகை விகரவில் சம்மதைப்படுவபாள. அவளுகடைய பந்தக்கைளும் ஜகைட்டைமபாத்திரத்தில்
இணங்கிவிடுவபாரகைள. இதிலலெல்லெபாம் அதிகைக் கைஷ்டைமல்கலெ. ஆனபால் நீங்கைள அந்தைப் பணிப்லபண்கண
மணம் புரிந்த லகைபாண்டைபால் அகதை உலெகைத்தைபார கைண்டு திககைப்பகடைந்த தைங்கைகளப் புத்தி
சுவபாதீனமற்றவலரன்று நிகனப்பபார தைங்கைளுக்கு மதிப்பு மகைவும் குகறந்தஜபபாய்விடும்'' என்றபார.
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''சரக்கைபார ஜவகலெ ஜபபாகைபாஜதை! அதைற்கு யபாலதைபாரு ஹபானியும் வரபாத. இங்கிலீஷ் ரபாஜ்யம்! தைஞ்சபாவூர
சரஜபபாஜி மஹபாரபாஜேபாவின் ஆட்சயில்கலெ! எந்தை ஜேபாதியபார எந்தை ஜேபாதிப் லபண்கண மணம் புரிந்த
லகைபாண்டை ஜபபாதிலும், இங்கிலீஷ் ரபாஜ்யத்தில் தைண்டைகன கிகடையபாத' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லசபான்னபார.
அதைற்குப் பந்தலு-''அவ்விஷயம் எனக்குத் லதைரியபாதைதைன்று. தைபாங்கைள ஜவகலெக்கைபாரிகய மணம் புரிந்த
லகைபாளவதைபால் உங்கைளமீத ரபாஜேபாங்கை அதிருப்தி ஏற்படைபாத. உங்கைள உத்திஜயபாகைத்தக்கு யபாலதைபாரு தீங்கும்
ஜநரபாத. ஆனபால், உங்கைளுகடைய சஜநகிதைரகைளும் உங்கைளுடைன் சமபதைவியுகடைய பிறரும் உங்கைகள
இகைழ்ச்சயபாகைப் ஜபசுவபாரகைள. 'மதிப்புடைன் வபாழ்ந்தைவனுக்கு ஜநரும் அபகீரத்தி மரணத்கதைக் கைபாட்டிலும்
லகைபாடியத என்று கைண்ணன் பகைவத் கீகதையில் லசபால்லுகிறபார. அந்தை அபகீரத்திகயக் குறித்ஜதை நபான்
அஞ்சுகிஜறன்'' என்றபார.
இதஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''லவறுஜம விதைவபா விவபாகைம் லசய்த லகைபாண்டைபாலும் பந்தக்கைளும்
சஜநகிதைரகைளும் அபகீரத்தி சபாற்றத்தைபான் லசய்வபாரகைள. அதைற்குத் தணிந்தை நபான் இதைற்குத் தணிதைல்
லபரிதைன்று. பந்தக்கைளும் சஜநகிதைரகைளும் சறித கைபாலெம் வகர வபாய் ஓயபாமல் பழி தூற்றிக்
லகைபாண்டிருப்பபாரகைள. பிறகு அவரகைளுக்ஜகை சலிப்புண்டைபாய்விடும். ஒஜர சங்கைதிகயப் பற்றி எத்தைகன நபாள
ஜபசுவத? ஒஜர மனிதைகன எத்தைகன கைபாலெம் தூற்றிக் லகைபாண்டிருப்பத? நபாளகடைவில் எல்லெபாம்
சரியபாய்விடும். ஜேபாதிப்பிரஷ்டைம் இருக்கைத்தைபான் லசய்யும். சபாகும்வகர பந்தைக்கைளுடைன் பந்தி ஜபபாஜேனமும்
சம்பந்தைமும் லசய்ய முடியபாமல் ஜபபாகும். ஆனபால் இந்தை சரமம் விசபாலெபாட்சகய மணம்புரிந்த
லகைபாண்டைபாலும் ஏற்படைத்தைபான் லசய்யும். ஜேபாதிப் பிரஷ்டைம் எப்ஜபபாதமுண்டு. ஆனபால் அகதை நபான்
லபபாருட்டைபாக்கைவில்கலெ. உலெகைம் விசபாலெமபானத. பிரபாமணரகைள நம்கமக் ககைவிட்டை ஜபபாதிலும்
சூத்திரரகைள ககைவிடை மபாட்டைபாரகைள. பிரபாமணரின் லதைபாககை குகறவு. சூத்திரரகைளின் ஜேனத்லதைபாககை இந்தை
நபாட்டில் அதிகைம். ஆதைலெபால், ஒருவனுக்கு ஜேபாதிப் பிரஷ்டைத்திலிருந்த ஜநரும் கைஷ்டைம் அதிகைமரபாத.
சஜநகிதைரகைளும் இந்தை விஷயத்தின் புதகம மபாறி இத பழங் லசய்தியபாய் விட்டை மபாத்திரத்தில்
முன்ஜபபாலெஜவ என்னுடைன் பழகைத் லதைபாடைங்கிவிடுவபாரகைள. ஊரவபாகய மூடை ஒரு உகலெ மூடியுண்டு.
அதைன் லபயர கைபாலெம். பகழய சஜநகிதைரகைள ககைவிட்டை ஜபபாதிலும், புதிய சஜநகிதைர ஏற்படுவபாரகைள.
பணம் உளளவகர ஒருவனுக்கு சஜநகிதைரில்கலெலயன்ற குகறவு ஜநரிடைபாத. சரக்கைபார உத்திஜயபாகை
முளளவகர சஜநகிதைரில்கலெலயன்ற குகறவு ஜநரபாத'' என்றபார.
''இருந்தைபாலும் தைபாங்கைள அந்தை ஜவகலெக்கைபாரிகய மணம்புரிந்த லகைபாளவதில் எனக்கு சம்மதில்கலெ.
உலெகைத்தைபாரின் அபவபாதைத்கதைப் லபபாருட்படுத்தைபாமல் நமத மனச்சபாட்சயின்படி நடைப்பஜதை தைகும் என்பஜதை
நபான் அங்கீகைபாரம் லசய்த லகைபாளளுகிஜறன். உலெகைத்தின் அபவபாதைம் லபரிதில்கலெ. ஆனபால், நீங்கைள
விரும்புகிறபடி விவபாகைம் லசய்தலகைபாளளக் கூடைபாலதைன்பதைற்கு ஜவறு கைபாரணங்கைளுமருக்கின்றன'' என்று
வீஜரசலிங்கை பந்தலு லசபான்னபார.
''அந்தைக் கைபாரணங்கைகளலயடுத்த விளக்குங்கைள'' என்றபார ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார.
''முதைலெபாவத, அந்தைப் பணிப்லபண் சறிஜதைனும் கைல்விப்பயிற்சயில்லெபாதைவள. கைல்விப்
பயிற்சயில்லெபாவிடினும் ஜமற்குலெத்தப் லபண்கைளிடைம் பரம்பகரயபாகை ஏற்படைக்கூடிய நபாகைரிகை
ஒழுக்கைங்கைளும் நகடைகைளும் தைரம ஞபானமும் கீழ்க்குலெத்தப் லபண்கைளிடைம் இரபா. இகதைலயல்லெபாம்
உத்ஜதைசக்குமடைத்ஜதை, நீங்கைள அந்தைப் பணிப்லபண்கண மணம் புரிந்த லகைபாளளுதைல் மகைவும் தைகைபாதை
கைபாரியம்'' என்று பந்தலு லசபான்னபார.
அதைற்கு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''நல்லெ படிப்பு, நல்லெ பயிற்ச, சறந்தை ஒழுக்கைம், நல்லெ சங்கீதை ஞபானம் இன்னும் எத்தைகனஜயபா லெட்சணங்கைளுகடைய லபண்கணத்தைபான் மணம்புரிந்த லகைபாளளஜவண்டுலமன்று
நபானும் நிகனத்திருந்ஜதைன். ஆனபால் அதலவல்லெபாம் என் மனதில் உண்கமயபான கைபாதைல் ஜதைபான்று முன்னர
நிகனத்தை நிகனப்பு. இப்ஜபபாத மன்மதைன் என் லநஞ்சல் சங்கைபாதைனமட்டு வீற்றிருந்த ஜவலறபாரு பபாடைஞ்
லசபால்லுகிறபான். படிப்புப் லபரிதில்கலெ. பயிற்ச லபரிதில்கலெ. ஒழுக்கைம் லபரிதில்கலெ. கைபாதைல்
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தைன்னிஜலெஜயதைபான் இனித. மற்றலதைல்லெபாம் பதைர. கைபாதைலலெபான்ஜற லபபாருள. ஜமலும், கீழ்க்குலெத்தப்
லபண்கைள தைக்கை தைரம ஞபானமல்லெபாமலிருப்பபாரகைலளன்று நிகனப்பத தைவறு. எல்லெபா ஜேபாதியபாருக்குளளும்
தைரமவுணரச்சயுகடைய ஆண்கைளும் லபண்கைளும் இருப்பபாரகைள. அ·தைற்றவரும் எல்லெபா ஜேபாதிகைளிலும்
இருப்பபாரகைள. ஜமற்குலெத்தக்குரிய நபாகைரிகை நகடைகைகளக் கீழ்க்குலெத்தப் லபண்கைள மகை விகரவிஜலெ
கைற்றுக் லகைபாளள முடியும். அந்தை நபாகைரிகை நகடைகைலளன்பன லசல்வத்தைபாலும் ஸ்தைபானத்தைபாலும் ஏற்படுவன.
அகவ பரம்பகரயபாஜலெ தைபான் விகளய ஜவண்டுலமன்ற அவசயமல்கலெ. பழக்கைத்தைபால் உண்டைபாய்விடும்.
என்னுடைன் ஒரு வருஷம் குடியிருந்தைபால் ஜபபாதம். அந்தைப் பணிப்லபண்ணுக்கு நபாகைரிகை நகடைகைலளல்லெபாம்
லவகு சபாதைபாரணமபாகை ஏற்பட்டுவிடும். படிப்பு முதைலியனவும் நபான் விகரவிஜலெ அவளுக்குக் கைற்றுக்
லகைபாடுப்பதைற்குரிய ஏற்பபாடுகைள லசய்தவிடுஜவன்'' என்று அய்யங்கைபார லசபான்னபார.
''உலெகை அனுபவமல்லெபாதை பதினபாலு வயதப் பச்கசப் பிளகளகைள லசபால்லெக்கூடிய வபாரத்கதை இத.
முப்பத வயதைபாய், உயரந்தை சரக்கைபார ஜவகலெயிலிருந்த சகைலெவிதை லலெயௌகிகை அனுபவங்கைளுமுகடைய
தைபாங்கைள இந்தை வபாரத்கதை லசபால்வத ஜகைட்டு எனக்கு மகை வியப்புண்டைபாகிறத. கைபாதைல் மூன்று நபாள நிற்கும்
லபபாருள. லவறுஜம புதகமகய ஆதைபாரமபாகைக் லகைபாண்டைத. புதகம மபாறிப் ஜபபானவுடைன் கைபாதைல் பறந்த
ஜபபாய்விடும். அப்பபால் கைனமபான அறிவுப் பயிற்சயபாலும் ஒழுக்கைத்தைபாலும் தைம்பதிகைளுக்குள ஏற்படும்
பற்றுதைஜலெ நிகலெயுகடையத'' என்று வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு லசபான்னபார.
''மூன்று நபாட்கைளில் மபாறக்கூடிய புதகமயுணரச்சக்கு கைபாதைலலென்று லபயரில்கலெ. அதைன் லபயர பிரபாந்தி.
அந்தை பிரபாந்தி என் உளளத்தில் எழக்கூடியதைன்று. அவ்விதை மயக்கைங்கைள ஜதைபான்றபாதைபடி என் உளளத்கதை
நபான் நன்றபாகைத் திருத்திப் பண்படுத்தி கவத்திருக்கிஜறன். கைபாதைலலென்பத ஜதைவஜலெபாகைத்த வஸ்த.
இவ்வுலெகைத்தக்கு வபாழ்க்ககை மபாறியஜபபாதிலும் அத மபாறபாத. சபாவித்திரியும் சத்யவபானும்; கலெலெபாவும்
மஜ்னூவும்; ஜரபாமஜயபாவும் ஜேஜூலிலயத்தம் லகைபாண்டிருந்தைபாரகைஜள, அந்தை வஸ்தக்குக் கைபாதைலலென்று
லபயர. அத அழியபாதை நித்ய வஸ்த. இமயமகலெ கைடைலில் மதைந்தைஜபபாதிலும், கைபாதைல் லபபாய்த்தப் ஜபபாகைபாத.
அத்தைககைய கைபாதைல் நபான் அந்தைப் பணிப்லபண் மீத லகைபாண்டிருக்கிஜறன்'' என்று அய்யங்கைபார லசபான்னபார.
லசவிடைன் கைபாதில் சங்கூதவத ஜபபால் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு பலெபலெ நியபாயங்கைள கூறி அந்தைப்
பணிப்லபண் மீத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லகைபாண்டிருக்கும் கமயகலெ அகைற்றிவிடை முயற்ச லசய்தைபார. இவர
பபாதி ஜபசக் லகைபாண்டிருக்கும்ஜபபாஜதை ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லகைபாட்டைபாவி விடைத் லதைபாடைங்கி விட்டைடைபார.
அவருக்குப் பந்தலுவின் வபாரத்கதைகைளில் ருசயில்கலெ. இகதையுணரந்தை பந்தலு-'' சரி இந்தை விஷயத்கதைக்
குறித்த விஸ்தைபாரமபாகை நபாகளக்குக் கைபாகலெயில் ஜபசக்லகைபாளளலெபாம். இப்ஜபபாத நித்திகர லசய்யப்
ஜபபாஜவபாம்'' என்றபார.
அப்ஜபபாத ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''அங்ஙனஜம லசய்ஜவபாம். ஆனபால் தூங்கைப் ஜபபாகுமுன் தைபாங்கைள தையவு
லசய்த எனக்லகைபாரு விஷயந் லதைரிவிக்கை ஜவண்டும். அந்தைப் பணிப்லபண் யபார? அவளுகடைய லபயர
யபாத? அவலளன்ன ஜேபாதி? அவளுகடைய ஜபற்ஜறபார அல்லெத சுற்றத்தைபார எங்கிருக்கிறபாரகைள?'' என்று
ஜகைட்டைபார.
அதைற்கு வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு-''அப்பணிப்லபண்ணுக்குப் லபயர மீனபாட்ச. அவள ஜேபாதியில் இகடைச்ச.
அவளுகடைய சுற்றத்தைபார எங்கிருக்கிறபாரகைலளன்பத லதைரியபாத. ஓஜஹபாஜஹபா! இதில் ஒரு முக்கியமபான
விஷயத்கதை ஜயபாசக்கை மறந்த விட்டீரகைஜள! ஒருஜவகள ஏற்லகைனஜவ அவளுக்கு விவபாகைம்
ஆய்விட்டைஜதைபா என்னஜவபா?'' என்றபார.
''அகதைக் குறித்தத் தைங்கைளுக்கு சம்சயம் ஜவண்டியதில்கலெ. நபான் கைபாகலெயிஜலெஜய அவளுகடைய கைழுத்கதை
நன்றபாகை கைவனித்ஜதைன். அவளுகடைய கைழுத்தில் தைபாலியில்கலெ'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார லசபான்னபார.
''தைபாலி ஒரு ஜவகள ரவிக்ககைக்குளஜள மகறந்த கிடைந்திருக்கைக்கூடும். தைங்கைள கைண்ணுக்கு
அகைப்படைபாமலிருந்திருக்கைலெபாம்'' என்றபார பந்தலு.
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''அகதைக் குறித்தம் சம்சயம் ஜவண்டியதில்கலெ. கைபாதைலுக்குக் கைண் கிகடையபாலதைன்று சலெர தைப்பபான
பழலமபாழி லசபால்லுகிறபாரகைள. கைபாதைலுக்கு மகைவும் கூரகமயபான கைண்கைளுண்டு. நபான் மகைவும்
ஜேபாக்கிரகதையபாகைப் பபாரத்ஜதைன். தைபாலியில்கலெலயன்பத எனக்குப் பரம நிச்சயம். அவளுக்கு
விவபாகைமபாகைவில்கலெ. அவள முகைத்கதைப் பபாரத்தைதிஜலெஜய அவள விவபாகைமபாகைபாதைவலளன்பத எனக்குத்
லதைளிவபாகை விளங்கிவிட்டைத. எனக்கு இவ்விஷயத்தில் அனுபவம் அதிகைம். ஒரு ஸ்த்ரீயின் முகைத்கதைப்
பபாரத்தை மபாத்திரத்திஜலெஜய இவள விவபாகைமபானவள அல்லெத ஆகைபாதைவள என்பத எனக்கு ஸ்பஷ்டைமபாகைத்
லதைரிந்தவிடும். இத நிற்கை. அவளுகடைய சுற்றத்தைபார எங்கிருக்கிறபாரகைலளன்பத லதைரியபாவிடினும், ஜவறு
அவளுகடைய விருத்தைபாந்தைங்கைள அவகளப் பற்றித் தைங்கைளுக்குத் லதைரிந்திருக்கைக் கூடியனவற்கற எனக்குச்
லசபால்லுங்கைள'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜவண்டினர.
''எனக்கு அவளுகடைய பூரஜவபாத்தைரங்கைகளப் பற்றி ஒன்றுஜம லதைரியபாத. அவள என்னுகடைய லசபாந்தை
ஜவகலெக்கைபாரியுமன்று. இங்கு எழும்பூரில் இஜதை லதைருவில் நபாகலெந்த வீடுகைளுக்கைப்பபால் என் நண்பர
ஜவங்கைடைபாசலெநபாயுடு என்லறபாருவர இருக்கிறபார. அவர பிரமஸமபாஜேத்கதைச் ஜசரந்தைவர. இந்தை வீடும்
அவருக்குச் லசபாந்தைமபானஜதை. இந்தை ஜவகலெக்கைபாரி அவருகடைய குடும்பத்தில் ஜவகலெ லசய்பவள. இங்கு
நபான் தைபாமதிக்கும் சலெ தினங்கைளுக்கு என் மகனவிக்குத் தகணயபாகை வீடு லபருக்கி, மபாடு கைறந்த,
விளக்ஜகைற்றி, இன்னும் ஜவறு சறு லதைபாழில்கைள லசய்யுமபாறு இவகள ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடு எங்கைளிடைம்
அனுப்பியிருக்கிறபார. நபாங்கைள ரபாஜே மஜஹந்திரபுரத்தக்குப் ஜபபாகும்ஜபபாத அப்லபண் மறுபடி நபாயுடு
வீட்டில் ஜவகலெக்குப் ஜபபாய்விடுவபாள'' என்று பந்தலு லசபான்னபார.
''நபாகளக்குக் கைபாகலெயில் நபான் ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடுகவப் பபாரக்கைஜவண்டும். அவர இங்கு வருவபாரபா?
நபாம் அவருகடைய வீட்டுக்குப் ஜபபாகைஜவண்டுமபா?'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''அவகரஜய இங்கு வரச் லசபால்லெலெபாம். நபாம் ஜபபாகைஜவண்டைபாம். எனிலும், இந்தைப் பணிப்லபண்கண
மணம் புரிந்த லகைபாளளும் விஷயத்கதைத் தைபாங்கைள மறந்த விடுவஜதை யுக்தைமபாகைத் ஜதைபான்றுகிறத'' என்று
வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு கூறினபார.
இதஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார:- ''எதைற்கும் நபாகளக்குக் கைபாகலெயில் நபாயுடுகவ இங்கு தைருவியுங்கைள.
மற்ற சங்கைதி பிறகு ஜபசக்லகைபாளஜவபாம்'' என்றபார.
அப்பபால் இருவரும் நித்திகர லசய்யப் ஜபபாய்விட்டைனர. இரவிஜலெஜய வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு தைமக்கும்
அய்யங்கைபாருக்கும் நடைந்தை சம்பபாஷகணகயத் தைமத மகனவியிடைம் லதைரிவித்தைபார. அவள மறுநபாட்
லபபாழுத விடிந்தைவுடைஜன அச்லசய்திகயலயல்லெபாம் விசபாலெபாட்சயிடைம் கூறினபாள. அத ஜகைட்டு
விசபாலெபாட்ச பந்தலுவின் மகனவியுகடைய பபாதைங்கைளில் சபாஷ்டைபாங்கைமபாகை விழுந்த, ''இத ஜபபானபால்
ஜபபாகைட்டும். ஜவறு தைக்கை வரன் பபாரத்த நீங்கைஜள எனக்கு விவபாகைம் லசய்த கவக்கை ஜவண்டும். உங்கைகள
விட்டைபால் எனக்கு ஜவறு புகைல் கிகடையபாத'' என்றபாள.
அப்ஜபபாத பந்தலுவின் மகனவி:- ''பயப்படைபாஜதை, அம்மபா. உனக்கு நல்லெ புருஷன் கிகடைப்பபான்.
உன்னுகடைய குணத்தக்கும் அழகுக்கும் ரபாஜேபாகவப் ஜபபான்ற புருஷன் அகைப்படுவபான். நபான் உனக்கு
மணஞ்லசய்த கவக்கிஜறன்'' என்றபாள.
---
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ஐந்தைபாம் அத்தியபாயம்
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்கு விவபாகைம்
மறுநபாட் கைபாகலெயில் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு ஒரு ஆளுனுப்பி ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடுகவத் தைமத வீட்டுக்கு
வரவகழத்தைபார. நபாயுடு, பந்தலு, அய்யங்கைபார மூவருமருந்த பரியபாஜலெபாசகன லசய்யத்
லதைபாடைங்கினபாரகைள. நபாயுடுவும் பந்தலுவும், பணிப்லபண்ணபாகிய மீனபாட்சகய அய்யங்கைபார விவபாகைம்
லசய்ய நிகனப்பத தைகைபாலதைன்றும், விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிவஜதை தைகுலமன்றும் பலெ கைபாரணங்கைளுடைன்
எடுத்தகரத்தைனர. அய்யங்கைபாரின் மனதில் அக்கைபாரணங்கைள கதைக்கைஜவயில்கலெ. சுயநலெத்தக்கைனுகூலெமபாகை இருக்கும் கைபாரணங்கைகள அங்கீகைரிப்பதம் பிறரக்குகரப்பதம் மனிதை இயற்ககை.
சுயநலெத்தக்கு விஜரபாதைமபாகை நிற்கும் நியபாயங்கைகள சபாதைபாரணமபாகைப் புறக்கைணித்த விடுதைலும் அல்லெத
அவற்றுக்கு எதிர நியபாயங்கைள கைண்டு பிடிக்கை முயல்வதம் மனிதை இயல்பபாம். நியபாய சபாஸ்திரஜமபா வபாதி
பிரதிவபாதி என்ற இரண்டு வககையினரின் லகைபாளககைகைளுக்கும் இடைங் லகைபாடுக்கைத்தைக்கைத. திருவபாங்கூரில்
சறித கைபாலெத்தக்கு முன்பு 'தைரமசங்கைடைம் சங்கைரய்யர' என்லறபாரு நியபாயபாதிபதி இருந்தைபாரபாம். அவர
தைம்முன் விசபாரகணக்கு வரும் வழக்குகைளில் அஜனகைமபாகை ஒவ்லவபான்றிலும் எந்தைக் கைட்ச லசபால்வத
நியபாயலமன்று லதைரியபாமல் மகைவும் சங்கைடைப்படுவபாரபாம். 'நியபாயம் எப்படி ஜவண்டுமபானபாலும் ஜபபாகுகை'
என்லறண்ணி, லசயௌகைரயப்படிக்கும் மனம் ஜபபானபடிக்கும் தீரப்புச் லசய்யுங் குணம் அவரிடைம்
கிகடையபாத. எப்படிஜயனும் உண்கமகயக் கைண்டுபிடித்த நீதி லசலுத்தை ஜவண்டுலமன்பத அவருகடைய
லகைபாளககை. ஆனபால், அங்ஙனம் லசய்யப் புகுமடைத்ஜதை, ''வபாதி லசபால்வகதைக் ஜகைட்டைபால் வபாதி கைட்ச
உண்கமலயன்று ஜதைபான்றுகிறத. பிரதிவபாதி லசபால்வகதைக் ஜகைட்டைபால் பிரதிவபாதி கைட்ச லமய்லயன்று
ஜதைபான்றுகிறத. நபான் எந்தைத் கைட்சக்குத் தீரப்புச் லசபால்ஜவன்?'' என்று அவர தைம்முகடைய நண்பரிடைங் கூறி
வருத்தைப்படுவபாரபாம். இத பற்றி அவருகடைய நண்பரகைள அந்தை நியபாயபாதிபதிக்கு 'தைரமஸங்கைடைம்
சங்கைரய்யர' என்று பட்டைப் லபயர சூட்டினபாரகைள.
இவ்வுலெகைத்தில் லவறுஜம நீதி ஸ்தைலெத்த வழக்குக்கைளின் விஷயத்தில் மபாத்திரஜமயன்றி, ஜேன சமூகை
சம்பந்தைமபாகைவும், மதை சம்பந்தைமபாகைவும், பிற விஷயங்கைகளப் பற்றியும் ஜதைபான்றும் எல்லெபா வழக்குகைளிலும்
இங்ஙனஜம நடு உண்கம கைண்டு பிடித்தைல் சபாலெவும் சரமலமன்று நபான் நிகனக்கிஜறன். அளவற்ற
தைவமும் அதைனபால் விகளயும் ஞபானத்லதைளிவுமுகடைஜயபாகர எதிலும் பட்சபபாதைமற்ற மயக்கைமற்ற நடு
உண்கம கைண்டு ஜதைரவல்லெபார. மற்றப்படி உலெகைத்த வழக்குக்கைள லபரும்பபான்கமயிலும்,
வலிகமயுகடைய மனிதைருக்கும் வகுப்புக்கைளுக்கும் சபாரபபாகைஜவ நியபாயந் தீரக்கைப்படுகின்றத.
''லபபாய்யுகடை யருவன் லசபால்வன்கமயினபால்
லமய்ஜபபாலும்ஜம; லமய்ஜபபாலும்ஜம
லமய்யுகடை யருவன் லசபால்லெமபாட்டைபாகமயபால்
லபபாய்ஜபபாலும்ஜம லபபாய்ஜபபாலும்ஜம''.
இங்ஙனம் லசபால்வலிகம மட்டுஜமயன்று; ஆள வலிகம, ஜதைபாள வலிகம, லபபாருள வலிகமஎல்லெபாவிதை வலிகமகைளும் நியபாயத்தைரபாகசத் தைமத சபாரபபாகை இழுத்தக் லகைபாளளவல்லென.
எனஜவ, அய்யங்கைபார தைம்முகடைய உயரந்தை கைல்வியபாலும், உயரந்தை உத்திஜயபாகைத்தின் வலிகமயபாலும்
தைம்முளளத்திலெகமந்தை ஜபரபாவலின் வலியபாலும் நபாயுடுகவயும் பந்தலுகவயும் எளிதைபாகைத் தைமத சபாரபில்
திருப்பிக் லகைபாண்டைபார. அப்பபால் நபாயுடுவிடைம் பனிப்லபண்ணின் பூரஜவபாத்தைரங்கைகளக் குறித்த
விசபாரிதைதைபார. அவள இகடையர வீட்டுப் லபண்லணன்றும், அவளுகடைய தைந்கதை பலெ மபாடுகைள கவத்தக்
லகைபாண்டு ஊரபாருக்குப் பபால் விற்று ஜீவனம் லசய்வபாரபாய்ப் பக்கைத்தத் லதைருவில் வசக்கிறபாலரன்றும்,
அந்தைப் லபண்ணுக்கு இரண்டு மூத்தை சஜகைபாதைரர இருக்கிறபாரகைலளன்றும், அவரகைள ஆகலெயில் ஜவகலெ
லசய்கிறபாரகைலளன்றும், தைகலெக்குப் பதிகனந்த ரூபபாய் சம்பளலமன்றும், அவளுக்குத் தைபாய் இறந்த
ஜபபாய்விட்டைபாலளன்றும், தைகமயன்மபாரின் மகனவிகைஜள அவரகைளுகடைய வீட்டில் சகமயல்
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லசய்கிறபாரகைலளன்றும், ஆதைலெபால் மீனபாட்சக்குத் தைன் வீட்டில் எவ்விதைமபான ஜவகலெயுங்
கிகடையபாலதைன்றும், நபாயுடுவின் வீட்டிலும், அவளுக்குக் குழந்கதைகைகள ஜமற்பபாரத்தைல், சபாமபான்கைள
வபாங்கிக் லகைபாண்டு வருதைல் முதைலிய லகையௌரவமபான கைபாரியங்கைஜள லகைபாடுபட்டிருக்கின்றனலவன்றும், வீடு
வபாயில் லபருலுக்குதைல், பபாத்திரங் கைழுவுதைல், தனி ஜதைபாய்த்தைல் முதைலிய கீழ்க்கைபாரியங்கைள அவள லசய்வத
கிகடையபாலதைன்றும், அவள கிறிஸ்தைவப் பளளிக்கூடைத்தில் படித்த நன்றபாகைத் தைமழ் எழுதை வபாசக்கைக் கைற்றுக்
லகைபாண்டு இருக்கிறபாள என்றும், அகமதி லபபாறுகம இன்லசபால் பணிவு முதைலிய நல்லெ
குணங்கைளுகடையவலளன்னும், அவளுக்கு மபாதைம் நபாயுடு வீட்டில் பன்னிரண்டு ரூபபாய் சம்பளலமன்றும்,
அகதை அவள வீட்டில் லகைபாடுக்கைவில்கலெலயன்றும், நபாட்டுக்ஜகைபாட்கடை ம.ச. மபாணிக்கைஞ் லசட்டியபார
கைகடையில் தைன் லபயருக்கு வட்டிக்குக் லகைபாடுத்த விடுகிறபாலளன்றும், அந்தைத் லதைபாககை இதவகர
வட்டியுடைன் ஐந்நூறு ரூபபாய் இருக்குலமன்றும், அவளுக்கு வயத இருபலதைன்றும், இன்னும் விவபாகைம்
ஆகைவில்கலெலயன்றும், விவபாகைத்தக்கு அவள ஆவலுடைன் எதிரபபாரத்திருக்கிறபாலளன்றும் நபாயுடு
விஸ்தைபாரமபாகைத் லதைரிவித்தைபார.
''அவளுகடைய தைந்கதையின் லபயலரன்ன? அவர இப்ஜபபாத வீட்டிலிருப்பபாரபா?'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
ஜகைட்டைபார.
''அவளுகடைய தைந்கதையின் லபயர சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார. அவர இப்ஜபபாத வீட்டிலிருப்பபார'' என்று நபாயுடு
லசபான்னபார. உடைஜன ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின் ஜவண்டுஜகைபாளுக்கிணங்கி அவருடைன் நபாயுடு, பந்தலு
இருவரும் ஜசரந்த மூவருமபாகைப் பக்கைத்தத் லதைருவிலிருந்தை சுப்புசபாமக் ஜகைபானபாருகடைய வீட்டுக்குப்
ஜபபானபாரகைள. அங்கு சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார கைபாகலெயிலலெழுந்த பகழயத சபாப்பிட்டுவிட்டு, லவற்றிகலெ
பபாக்கு புககையிகலெ ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டிருந்தைபார. நபாயுடுகவயும் அவருகடைய நண்பரிருவகரயும்
கைண்டைவுடைன் அவர எழுந்த நின்று, உளஜளயிருந்த ஒரு நீளப்பலெககை லகைபாண்டு ஜபபாட்டைபார. வந்தைவர
மூவரும் அதைன்மீத உட்கைபாரந்த லகைபாண்டைபாரகைள. பிறகு, நபாயுடு தைபாங்கைள வந்தை ஜநபாக்கைத்கதை
சபாங்ஜகைபாபபாங்கைமபாகைக் ஜகைபானபாரிடைம் எடுத்தகரத்தைபார. லசக்கைச்லசஜவலலென்ற முகைமும் கைன்னங்கைஜரலலென்ற
சுருள சுருளபான கைத்தைரித்தை முடிமயிரும், அகைன்ற லதைளிந்தை அறிவுசுடைரகின்ற விழிகைளும், தருக்கைமீகசயும்,
விரித்தை மபாரபும் திரண்டை ஜதைபாளும், வயிரப் லபபாத்தைபான் ஜபபாட்டை பட்டுச் சட்கடையும், தைங்கை
கைடிகைபாரமுமபாகைத் தைமக்கு டிப்டி கைலலெக்டைர ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார மபாப்பிளகளயபாகை வருவகதைக் கைண்டு
சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார பரவசமபாய் விட்டைபார. அவருளளத்தில் ஆனந்தைக்கைளி தைதம்பலெபாயிற்று. ஆயினும்
பிரபாமணருக்கு லபண் லகைபாடுத்தைபால் பபாவம் ஜநருலமன்ற ஒரு விஷயம் மபாத்திரம் அவரமனகதை மகைச்
சஞ்சலெப்படுத்திற்று.
''நபான் என்ன லசய்ஜவன். சபாம? வயதைபானவன். எனக்கு இனிஜமல் இவ்வுலெகைத்தைபாகச ஒன்றுஜமயில்கலெ.
எனக்கினிப் பரஜலெபாக்தைகதைப் பற்றிய ஆகசகைஜள மஞ்சயிருக்கின்றன. அதைனபால் சறீமந்
நபாரபாயணகனயும் ஆழ்வபாரகைகளயும் எம்லபருமபானபாகரயும் சறீ கவஷ்ணவரகைகளயும்
சரணபாகைதியகடைந்திருக்கிஜறன். எப்ஜபபாதம் இவரகைகளஜய ஸ்மரித்தக் லகைபாண்டும் இவரகைளுக்கு
என்னபாலியன்ற ககைங்கைரயங்கைள லசய்த லகைபாண்டும் என் வபாழ்நபாகளச் லசலெவிடுகிஜறன். நபான்
சபாஸ்திரங்கைளில் நம்பிக்ககையுகடையவன். பிரபாமணருக்கு நபான் சூத்திரப் லபண்கணக் கைலியபாணம் லசய்த
லகைபாடுப்பதைனபால் எனக்குப் பபாவம் ஜநரும். ஆதைலெபால், நபான் இந்தை விஷயத்தக்கு சம்மதைப்படை
வழியில்கலெ'' என்று சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார லசபான்னபார.
இகதைக் ஜகைட்டு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார-''ஜகைபானபாஜர, முதைலெபாவத, நபான் பிரபாமணனில்கலெ. நபான் பிரபாமண
தைரமத்தக்குரிய ஆசபாரங்கைகளத் தறந்த சூத்திரனபாகிவிட்ஜடைன். ஆதைலெபால் தைபாங்கைள என்கனத் தைங்கைள
ஜேபாதியபானபாகைஜவ பபாவித்த, எனக்குத் தைங்கைள மகைகள மணம் புரிவிக்கை ஜவண்டுகிஜறன். ஜமலும்
நிஷமபான பிரபாமணஜன பிரபாமண குலெத்தில் மபாத்திரமன்றி மற்ற நபான்கு வரணங்கைளிலும்
லபண்லணடுக்கைலெபாலமன்று சபாஸ்திரம் லசபால்லுகிறத. இந்தை விஷயத்தில் உங்கைளுக்கு சந்ஜதைகைமருந்தைபால்,
என்னிடைம் தைமழில் மனு ஸ்ம்ருதி இருக்கிறத; உங்கைளிடைம் அந்தை நூகலெக் கைபாட்டுகிஜறன். அகதை நீங்கைஜள
வபாசத்தப் பபாருங்கைள. உங்கைளுக்குத் தைமழ் வபாசக்கைத் லதைரியுஜமபா, லதைரியபாஜதைபா? லதைரியுமபா?
அப்படியபானபால் நீங்கைள நபான் லசபால்வத லமய்லயன்பகதைக் கைண்கூடைபாகைப் பபாரத்தைறிந்த லகைபாளளலெபாம்.
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இதில் எவ்விதைமபான பபாவத்தக்கும் இடைமல்கலெ'' என்றபார.
''அங்ஙனம் சபாஸ்திரமருப்பத லமய்தைபான்'' என்று ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடு லசபான்னபார.
''ஆமபாம்; அதஜவ மனு ஸ்ம்ருதியின் லகைபாளககை'' என்று வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு கூறினபார.
''எனினும், உலெகை ஆசபாரத்தில் அவ்விதைம் வழங்குவகதைக் கைபாஜணபாஜம?'' என்று சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார
ஆட்ஜசபித்தைபார.
''நமத ஜதைசத்தில் பூரவ சபாஸ்திரங்கைளுக்கும் நகடைகைளுக்கும் விஜரபாதைமபான ஆசபாரங்கைள பலெ பிற்கைபாலெத்தில்
வழக்கைமபாய்விட்டைன. அவற்றுள இந்தை விஷயமும் ஒன்றபாம். இவ்ஷியத்தில் நமக்குத் தைற்கைபாலெ ஆசபாரம்
அதிகைப் பிரமபாணமன்று. முற்கைபாலெத்த சபாஸ்திரஜம அதிகைப் பிரமபாணம்'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லசபான்னபார.
அப்ஜபபாத ஜவங்கைடைபாசலெ நபாயுடு லசபால்லுகிறபார:- ''ஜகைளும், சுப்புசபாமக் ஜகைபானபாஜர! பபாவம்
என்பலதைல்லெபாம் வீண் ஜபச்சு. இத சபாஸ்த்ஜரபாக்தைமபான விஷயம். இதில் யபாலதைபாரு பபாவமும் கிகடையபாத.
அப்படிஜய பபாவமருந்தை ஜபபாதிலும், அத மபாப்பிளகளகயயும் லபண்கணயும் சபாருஜமயன்றி, உம்கமச்
சபாரபாத. அத தைவறி, உமக்கும் சறித பபாவம் வந்த ஜநரக்கூடுலமன்றபாலும், அதைற்குத் தைகுந்தை
பிரபாயச்சத்தைங்கைள பண்ணிவிடைலெபாம். லபருமபாள ஜகைபாயிலுக்கு ஏஜதைனும் கைபாணிக்ககை லசலுத்தினபால்
ஜபபாதம். அதில் எவ்வளவு லகைபாடிய பபாவமும் லவந்த சபாம்பலெபாய்ப் ஜபபாய்விடும். உமக்கு எத்தைகன
பணம் ஜவண்டுமபானபாலும், அய்யங்கைபாரவரகைள லகைபாடுப்பபார'' என்றபார.
பணம் என்ற மபாத்திரத்திஜலெ பிணமும் வபாகயத் திறக்கும் என்பத பழலமபாழி. சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார
ஏறக்குகறயக் லகைபாட்டைபாவியளவுக்கு வபாகயப் பிளந்தைபார.
''எனக்குக் லகைபாஞ்சம் கைடைன் பந்தைங்கைளும் இருக்கின்றன. அவற்கறயுந் தீரத்தகவக்கை ஏற்பபாடு லசய்தைபால்
நல்லெத'' என்று சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார லசபான்னபார.
''தைங்கைளுக்கு எத்தைகன ரூபபாய்க்குக் கைடைன் இருக்கிறத?'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''ஆயிரம் ரூபபாய் கைடைன் இருக்கிறத'' என்றபார ஜகைபானபார.
''மூவபாயிரம் ரூபபாய் லகைபாடுக்கிஜறன்; ஜபபாதமபா?'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
''ஓ! யஜதைஷ்டைம்! இந்தை வபாரத்தக்குளஜள விவபாகைத்கதை முடித்தவிடைலெபாம்'' என்று சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார
லசபான்னபார. அப்பபால் மீனபாட்சகய அகழத்த அவளுகடைய சம்மதைத்கதையும் லதைரிந்த லகைபாண்டைபால்
நல்லெலதைன்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார கூறினபார.
''அவள இப்ஜபபாத வீட்டிலில்கலெ. நபாஜன அவளிடைம் லசபால்லி விடுகிஜறன்: அவள சறு குழந்கதை. அவள
பிறந்தைதமுதைல் இதவகர என் வபாரத்கதைகய ஒருமுகற கூடைத் தைட்டிப் ஜபசயத கிகடையபாத. இப்ஜபபாத
இத்தைகன உயரந்தை, இத்தைகன ஜமன்கமயபான சம்பந்தைம் கிகடைக்குமடைத்தில் அவள என் லசபால்கலெச்
சறிஜதைனும் தைட்டிப் ஜபசமபாட்டைபாள'' என்றபார ஜகைபானபார.
''எதைற்கும் அவகள அகழத்த ஒருமுகற அவளிடைமும் ஜகைட்டைபால் தைபான் என் மனம் சமபாதைபானமகடையும்.
நபாங்கைள இங்ஜகைஜய கைபாத்தக் லகைபாண்டிருக்கிஜறபாம். அவகள அகழப்பியுங்கைள'' என்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார
லசபான்னபார. அங்ஙனஜம ஜகைபானபார ஒரு ஆகளவிட்டு மீனபாட்சகய அகழத்த வரும்படி லசய்தைபார.
மீனபாட்ச வந்தைபாள. அவகளத் தைனியபாகை அகழத்தப் ஜபபாய் சுப்புசபாமக் ஜகைபானபார விஷயங்கைகளத்
லதைரிவித்தைபார. மபாப்பிளகளயின் படிப்கபயும், லசல்வத்கதையும், பதைவிகயயும் மகைவும் உயரவபாக்கி
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வரணித்தைபார. மபாப்பிளகளயின் அழககை அவள பபாரக்கும்படி அவகரயும் கைபாண்பித்தைபார. அவள அவருக்கு
வபாழ்க்ககைப்படை சம்மதைமுற்றபாள. சறித ஜநரத்தக்குள மகைகளயும் அகழத்தக்லகைபாண்டு சுப்புசபாமக்
ஜகைபானர புறத்த திண்கணக்கு வந்த ஜசரந்தைபார. அவளுகடைய விழிகைகள ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜநபாக்கினபார.
அவள எதிர ஜநபாக்கைளித்தைபாள. 'கைண்லணபாடு கைண்ணிகன ஜநபாக்லகைபாக்கின், வபாய்ச்லசபாற்கைள என்ன
பயனுமலெ'' என்றபார திருவளளுவ நபாயனபார. அவகளப் பபாரத்தை மபாத்திரத்திஜலெ தைம்கம மணம் புரிய
சம்மதைப்பட்டு விட்டைபாலளன்று ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குத் லதைளிவபாகைப் புலெப்பட்டு விட்டுத. எனினும்,
பரிபூரணநிச்சயஜமற்படுத்திக் லகைபாளளுமபாறு அவர சுப்புசபாமக் ஜகைபானபாகர ஜநபாக்கி, ''மீனபாட்ச என்ன
லசபால்லுகிறபாள?'' என்று ஜகைட்டைபார.
''அவளிடைத்திஜலெ ஜநரபாகைக் ஜகைட்டுத் லதைரிந்த லகைபாளளலெபாஜம'' என்றபார ஜகைபானபார.
''என்ன மீனபாட்ச? என்ன லசபால்லுகிறபாய்? என்கன மணம் புரிந்த லகைபாளள சம்மதைந்தைபானபா?'' என்று
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார ஜகைட்டைபார.
மீனபாட்ச ''சம்மதைம்'' என்று லமதவபாகைக் கூறித் தைகலெக்கைவிழ்ந்தைபாள. ஜகைபாபலெயங்கைபாருக்கு ஜீவன் மறுபடி
உண்டைபானத ஜபபால் ஆயிற்று. அவர முகைத்தில் புன்னககை ஜதைபான்றிற்று.
அந்தை வபாரத்திஜலெஜய ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரும் மீனபாட்சயும் பிரமஸமபாஜேத்தில் ஜசரந்த லகைபாண்டைபாரகைள.
அவ்விருவருக்கும் பிரம ஸமபாஜே விதிகைளின்படி, லசன்னப்பட்டைணத்தில் ஸமபாஜேக் ஜகைபாயிலிஜலெ விவபாகைம்
நகடைலபற்றத. விவபாகைம் முடிந்தைவுடைஜன ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார தைமத மகனவிகய அகழத்தக் லகைபாண்டு
தைஞ்சபாவூருக்குப் ஜபபாய் அங்கு தைம் உத்திஜயபாகைத்தில் ஜசரந்த லகைபாண்டைபார.
---
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ஆறபாம் அத்தியபாயம்
விசபாலெபாட்சக்கு ஜநரந்தை சங்கைடைங்கைள
ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருக்குத் தைன்கன மணம் புரிந்த லகைபாளள சம்மதைமல்கலெலயன்று லதைரிந்தை மபாத்திரத்தில்,
விசபாலெபாட்ச வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவின் மகனவியிடைம் தைனக்கு ஜவலறங்ஜகைனும் நல்லெ வரன் ஜதைடி
வபாழ்க்ககைப்படுத்தை ஜவண்டுலமன்று ஜமன்ஜமலும் மன்றபாடிப் பிரபாரத்தைகன புரிந்தைபாள. அதைற்குப்
பந்தலுவின் மகனவி ''நீ எங்கைளுடைன் இங்ஜகைஜய இன்னும் பத்தப் பதிகனந்த நபாள இரு. இன்னும் சலெ
தினங்கைள வகர பந்தலு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின் விவபாகைத்தக்கு ஜவண்டிய கைபாரியங்கைளிஜலெஜய கைருத்தச்
லசலுத்தை ஜநரும். உன் விஷயத்கதைக் கைவனிக்கை அவருக்கு அவகைபாசம் இரபாத. பத்த நபாள ஆன பின்பு
நபாங்கைள ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தக்குப் ஜபபாஜவபாம். நீயும் எங்கைளுடைன் வபா. எப்படியபாவத உனக்கு நபான்
வரன் ஜதைடிக் லகைபாடுக்கிஜறன். ஆனபால் அவசரப்படுவதில் யபாலதைபாரு கைபாரியமும் நடைக்கைபாத. சறித கைபாலெம்
லபபாறுத்தத்தைபான் பபாரக்கைஜவண்டும்'' என்றபாள.
இதஜகைட்டு விசபாலெபாட்ச:- ''மயிலெபாப்பூரில் என்னுகடைய அம்மங்கைபார (மபாமன் மகைள) இருக்கிறபாள.
அவளுகடைய புருஷன் கஹஜகைபாரட் வக்கீல் உத்திஜயபாகைம் பபாரக்கிறபார. பந்தலுகைபாரு ஜகைபாபபாலெய்யங்கைரின்
விஷயத்கதை கைவனித்தக் லகைபாண்டிருக்ககையில், நபான் இங்கு சும்மபா ஏன் இருக்கை ஜவண்டும்? இந்தைப் பத்த
நபாளும் நபான் ஜபபாய் மயிலெபாப்பூரிஜலெ தைபாமஸிக்கிஜறன். பத்த நபாள கைழிந்தைவுடைன் இங்கு வருகிஜறன்''
என்றபாள.
பிறகு அவரகைள இவ்விஷயத்கதைக்குறித்த வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிடைம் ஆஜலெபாசகன லசய்தைபாரகைள. அவர
விசபாலெபாட்ச தைன் இஷ்டைப்படி லசய்வகதைத் தைடுக்கைத் தைமக்கு சம்மதைமல்கலெலயன்றும், அவள
மயிலெபாப்பூரில் பத்த நபாள இருந்தவிட்டு வரலெபாலமன்றும், இதைற்கிகடையில் அவசரம் ஜநரந்தைபால் தைபாம்
மயிலெபாப்பூருக்குக் கைடிதைமனுப்பி விசபாலெபாட்சகயத் தைருவித்தக் லகைபாளளக் கூடுலமன்றும் லதைரிவித்தைபார.
''மயிலெபாப்பூரில் உன் பந்தவின் விலெபாசலமப்படி?'' என்று பந்தலு ஜகைட்டைபார.
அதைற்கு விசபாலெபாட்ச:- ''என் அம்மங்கைபாருகடைய ( மபாமன் மகைளுக்கு அம்மங்கைபார என்றும் அத்கதை
மகைளுக்கு அத்தைங்கைபார என்றும் பிரபாமணரகைளக்குளஜள லபயரகைள வழங்கி வருகின்றன. சலெருக்கு ஒரு
ஜவகள இச் லசபாற்கைள லதைரியபாமலிருக்கைக்கூடுமபாதைலெபால் அவற்கற இங்கு விளக்கிக் கூறிஜனன்.) புருஷன்
மயிலெபாப்பூரில் லெஸ் சரச் ரஸ்தைபாவிலிருக்கிறபார. அவருகடைய லபயர ஜசபாமநபாதைய்யர. ஆனபால் அவரும் என்
அம்மங்கைபாரும் அவர வீட்டிலிருக்கும் அவருகடைய தைபாயபாரும் மகைவும் கவதிகை
நம்பிக்ககைகைளுகடையவரகைள. நபான் மறுபடி விவபாகைம் லசய்தலகைபாளவதில் அவரகைளுக்கு சம்மதைம் இரபாத.
விவபாகைம் நடைந்த முடியும்வகர. நபான் விவபாகைம் லசய்தலகைபாளளப் ஜபபாகிஜறலனன்ற விஷயத்கதை என்
பந்தக்கைளுக்கு அநபாவசயமகைபாத் லதைரிவிப்பிதில் எனக்கு சம்மதைமல்கலெ. ஆதைலெபால், தைபாங்கைள நபான்
இருக்குமடைத்தக்கு ஆஜளனும் கைடிதைஜமனும் அனுப்ப ஜவண்டியதில்கலெ. இன்ன ஜதைதியன்று நபான்
இங்கு வரஜவண்டுலமன்று இப்லபபாழுஜதை லசபால்லிவிடுங்கைள. அந்தைத் ஜதைதியில் நபான் இங்கு வருகிஜறன்.
அதைற்கிகடைஜய என்கன மறந்த ஜபபாய்விடைபாமல் என் கைபாரியத்தில் கைவனம் லசலுத்திக் லகைபாண்டிருங்கைள''
என்றபாள.
அப்ஜபபாத பந்தலு, ''நபான் உன்கன மறக்கைஜவ மபாட்ஜடைன். உன் விவபாகைம் நடைப்பதைற்குரிய ஜயபாசகன என்
புத்தியில் அகைலெபாஜதை நிற்கும். நீ அகதைக் குறித்தக் கைவகலெப்படை ஜவண்டைபா. ஜேனவரி மபாதைம் இருபதைபாந்
ஜதைதி நபான் இங்கிருந்த ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்தக்குப் புறப்படைப் ஜபபாகிஜறன். நீ ஜேனவரி மபாதைம்
பதிலனட்டைபாந்ஜதைதி இங்கு வபா'' என்றபார.
இத ஜகைட்டு விசபாலெபாட்ச:- ''தைபாங்கைள இந்தை ஊரிலிருக்கும்ஜபபாஜதை எனக்லகைபாரு வரன் ஜதைடிக் லகைபாடுக்கை
முயற்ச பண்ணுவஜதை உசதைலமன்று நிகனக்கிஜறன். இத ரபாஜேதைபானிப் பட்டைணம். இங்கு கிகடைக்கைபாதை
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வரன் ஒதக்கைமபான ஜகைபாதைபாவரிக் கைகரயில் எங்ஙனம் கிகடைக்கைப் ஜபபாகிறபான்?'' என்றபாள.
அதைற்குப் பந்தலு:- ''அப்படியில்கலெயம்மபா. இங்கிருந்தைபாலும் ரபாஜேமஜஹந்திரபுரத்திலிருந்தைபாலும் ஒன்று
ஜபபாஜலெதைபான். இவ்விஷயத்தில் சரத்கதைலயடுக்கைக்கூடிய நண்பரகைள எனக்குப் பலெ ஊரகைளிஜலெ
இருக்கிறபாரகைள. அவரகைளுக்குக் கைடிதைலமழுதஜவன். அவரகைள அவ்வவ்விடைங்கைளில் விசபாரித்த
விகடைலயழுதவபாரகைள. பத்திரிககைகைளிலும் விளம்பரம் லசய்ஜவன்'' என்றபார.
''பத்திரிககைகைளில் விளம்பரம் பிரசுரிக்கும்ஜபபாத என் லபயர ஜபபாடைக்கூடைபாத'' என்றபாள விசபாலெபாட்ச.
''சரி. லபயர ஜபபாடைபாமல் லபபாதப்பகடையபாகை எழுதகிஜறன். இந்தை ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாரின் விவபாகைம்
இன்னும் ஒரு வபாரத்தக்குள முடிந்த ஜபபாய் விடும். பிறகு, உன் கைபாரியத்கதை முடிக்கு முன்பு நபான்
ஜவலறந்தை ஜவகலெகயயும் கைவனிக்கை மபாட்ஜடைன். எத்தைகன சரமப்பட்ஜடைனும் உன் ஜநபாக்கைத்கதை நபான்
நிகறஜவற்றிக் லகைபாடுக்கிஜறன். பயப்படைபாஜதை'' என்று பந்தலு லசபான்னபார.
''அப்படியபானபால், என்கன ஜேனவரி பதிலனட்டைபாந் ஜதைதியபா இங்கு வரச் லசபால்லுகிறீரகைள?'' என்று
விசபாலெபாட்ச ஜகைட்டைபாள.
''இன்னும் ஏலழட்டு நபாளில் ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபார விஷயம் முடிந்த ஜபபாய்விடும். எனஜவ ஜேனவரி பத்தைபாந்
ஜதைதி இங்கு வந்தவிடு'' என்றபார பந்தலு.
அப்பபால் பந்தலுவிடைமும் அவர மகனவியிடைமும் விகடைலபற்றுக் லகைபாண்டு விசபாலெபாட்ச, சந்திரிககை
சகிதைமபாகை, மயிலெபாப்பூர லெஸ் சரச் ரஸ்தைபாவில் கஹஜகைபாரட் வக்கீல் ஜசபாமநபாதைய்யர வீட்டுக்கு வந்த
ஜசரந்தைபாள.
வக்கீல் ஜசபாமநபாதைய்யரின் மகனவிக்குப் லபயர முத்தைம்மபா. நமத விசபாலெபாட்சகய கைண்டைவுடைன் இவள
மகுந்தை ஆவலுடைன் நல்வரவு கூறி உபசபாரம் பண்ணினபாள. இவ்விருவரும் அத்தைங்கைபார அம்மங்கைபார என்ற
உறவு மபாத்திரஜமயன்றி பபால்ய முதைலெபாகைஜவ மகைவும் லநருங்கிய நட்புடைன் பழகி வந்தைவரகைள.
முத்தைம்மபா திருலநல்ஜவலியில் லதைப்பக் குளத்லதைருவில் பிறந்த வளரந்த வந்தைவள.
திருலநல்ஜவலியிலிருந்த ஜவளபாண்குடி மகைவும் சமீபமபாதைலெபால் இவ்விருவரும் அடிக்கைடி சந்திக்கை
ஜநரந்தைத. சுற்றுப் பக்கைங்கைளிலுளள கிரபாமங்கைளில் எங்கு எந்தை பந்தக்கைள வீட்டில் என்ன விஜசஷம் நடைந்தை
ஜபபாதிலும், அங்கு விசபாலெபாட்சயும் வருவபாள; முத்தைம்மபாளும் வந்தவிடுவபாள. வந்தைபால், இவ்விருவர
மபாத்திரம் எப்ஜபபாதம் இகணபிரிவஜதை கிகடையபாத. சபாப்பபாட்டுக்கு உட்கைபாரவலதைன்றபால், இருவருஜம
கூடைஜவ லதைபாகடை ஜமல் லதைபாகடை ஜபபாட்டுக்லகைபாண்டு உட்கைபாரவபாரகைள. விகளயபாட்டிலும் பிரிய
மபாட்டைபாரகைள. விகளயபாட்டு முடிந்தைபால் இருவரும் ககைஜகைபாத்தை வண்ணமபாகைஜவ சுற்றித் திரிவபாரகைள.
இரபாத்திரி, இருவரும் ஒஜர பபாயில் கைட்டிக் லகைபாண்டு படுத்திருப்பபாரகைள. ஜமலும், ஒரு சமயத்தில்
முத்தைம்மபாகள அவளுகடைய தைந்கதை ஜவளபாண்குடியில் தைன் தைமக்ககை வீட்டிஜலெஜய, அதைபாவத,
விசபாலெபாட்சயின் தைபாய் வீட்டிஜலெஜய, ஆஜறழு மபாதைம் இருக்கும்படி விட்டிருந்தைபார. அத
எப்ஜபபாலதைன்றபால், பத்தைபாம் வயதில் விசபாலெபாட்ச தைபாலியறுத்தை சமயத்தில், அப்ஜபபாத முத்தைம்மபா வந்த
ஜவளபாண்குடியில் சலெ மபாதைங்கைளிருந்தைபால்தைபான் தைன் மகைளுக்கு ஒருவபாறு ஆறுதைஜலெற்படுலமன்று கைருதி
விசபாலெபாட்சயின் தைபாய் தைன் தைம்பிக்கு அவசரமபாகைச் லசபால்லியனுப்பினபான்.
தைமக்ககையின் வபாரத்கதைகயத் தைட்டை மனமல்லெபாமல், அவர அங்ஙனஜம முத்தைம்மபாகள ஜவளபாண்குடியில்
லகைபாண்டு விட்டிருந்தைபார. ஒஜர வீட்டில் ஒன்றபாகைக் குடியிருந்தைஜபபாத அவ்விருவரின் உளங்கைளும்
ஒட்டிஜய ஜபபாய்விட்டைன. ஜவளபாண்குடியிலிருந்த திரும்பித் திருலநல்ஜவலிக்குச் லசன்ற பிறகுங்கூடை
லநடுங்கைபாலெம் வகர இரபா ஜவகளகைளில் கைனவிலலெல்லெபாம் முத்தைம்மபா விசபாலெபாட்சயுடைன் சம்பபாஷகண
நடைத்தவத ஜபபாலெஜவ ஜபசக் லகைபாண்டிருப்பபாள.
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விசபாலெபாட்சஜயபாலவனில், அப்பிரிவு நிகைழ்ந்த லநடுங்கைபாலெம் வகர பகைலிஜலெஜய தைன்னுகடைய மற்றத்
ஜதைபாழிப் லபண்கைகளக் கூப்பிடும்ஜபபாத 'முத்தைம்மபா, முத்தைம்மபா' என்று கூப்பிடுவபாள. இப்படி அளவு
கைடைந்தை பபால்ய சஜநகைமுகடைய இவ்விருவரும், முத்தைம்மபா புக்கைத்தக்கு வந்தை பிறகு ஒருவகரயருவர
சந்திக்கைஜவயில்கலெ. ஜசபாமநபாதைய்யர கும்பஜகைபாணத்தில் பிறந்த வளரந்த கும்பஜகைபாணம் கைபாஜலெஜிஜலெஜய
ப.ஏ. பரீட்கச ஜதைறினபார. முத்தைம்மபாளுகடைய தைந்கதை அவளுகடைய ஜேபாதைகைத்கதை எடுத்தக்லகைபாண்டு மதகர,
திருச்சனபாப்பளளி, கைபாஜலெஜ்கைகளப் பரிஜசபாதைகன லசய்த முடித்தக் கைகடைசயபாகைக் கும்பஜகைபாணம்
கைபாஜலெஜேஜுக்கு வந்த ஜசபாமநபாதைய்யகரக் கைண்டு தைக்கை மபாப்பிளகளலயன்று நிச்சயித்தைபார. அந்தைக் கைபாலெத்தில்
வரசுல்கைம்-அதைபாவத மபாப்பிளகளகயப் லபண் வீட்டைபார பணங் லகைபாடுத்தக் கிரயத்தக்கு வபாங்குதைல்என்ற வழக்கைம் கிகடையபாத. கைன்யபா சுல்கைம்-அதைபாவத லபண்ணுக்கு மபாப்பிளகள வீட்டைபார கிரயங்
லகைபாடுத்த வபாங்குதைல்-என்ற வழக்கைஜம நகடைலபற்று வந்தைத. எனஜவ, ஜசபாமநபாதைய்யர ஏகழகைளுகடைய
பிளகளயபாதைலெபால், கைன்யபாசுல்கைம் லகைபாடுத்த விவபாகைம் லசய்த லகைபாளள வழி லதைரியபாமல் ''என்னடைபா,
லசய்ஜவபாம்!'' என்று தைத்தைளித்தக் லகைபாண்டிருந்தைபார. அவருகடைய உருவ லெட்சணங்கைகளயும் படிப்புத்
திறகமகயயும் உத்ஜதைசத்த அவருக்ஜகை தைமத மகைகளக் கைன்யபா சுல்கைம் வபாங்கைபாமல், அதைபாவத இனபாமபாகை,
மணம்புரிந்த லகைபாடுத்த விடைலெபாலமன்று முத்தைம்மபாளின் தைந்கதை தீரமபானித்தைபார.
ஜசபாமநபாதைய்யர திருலநல்ஜவலிக்கு வந்த லபண்ணுகடைய அழககையும் புத்திக் கூரகமகயயும் கைண்டு
வியந்த அவகள மணம்புரிந்த லகைபாளள உடைம்பட்டைபார. தைனக்கு விவபாகைம் முடிந்தை பின்னர முத்தைம்மபா
விசபாலெபாட்சகய ஓரிரண்டு முகறதைபான் சந்திக்கை ஜநரந்தைத. முத்தைம்மபா ருதவபாய், அவளுக்கு ருத
சபாந்தியபாய் அவள புக்கைகைத்தக்குச் லசன்ற பின்னர அவளும் விசபாலெபாட்சயும் ஒருமுகறகூடை சந்திக்கை
ஜநரமல்கலெ. அவள கும்பஜகைபாணத்தக்கு வந்தவிட்டைபாள. பி.ஏ., பி.எல். பரீட்கச ஜதைறி, ஜசபாமநபாதைய்யர,
கஹஜகைபாரட் வக்கீலெபாய் கும்பஜகைபாணத்தில் சலெ வருஷங்கைள உத்திஜயபாகைம் பண்ணிவிட்டு, அப்பபால்
பணம் ஏறிப்ஜபபாய் அதினின்றும் அதிகைப் பணத்தைபாகச லகைபாண்டு மயிலெபாப்பூரில் வந்த ஒரு லபரிய
பங்கைளபா வபாடைககைக்கு வபாங்கி அதில் குடியிருந்த லசன்கன கஹஜகைபாரட்டிஜலெஜய வக்கீல் உத்திஜயபாகைம்
பண்ணிக்லகைபாண்டு வருகிறபார.
ஆதைலெபால், இப்ஜபபாத, பலெ வருஷங்கைளுக்குப் பின் புதிதைபாகை சந்தித்தைதில், முத்தைம்மபாளும் விசபாலெபாட்சயும்
சஜநகை பரவசமபாய் ஆனந்தை சபாகைரத்தில் அழுந்திப் ஜபபாயினர. முத்தைம்மபாளுக்கு இருபத்கதைந்த வயத
தைபானிருக்கும். அவளுக்கு மூன்று ஆண் குழந்கதைகைளிருந்தைன. மூத்தைவனுக்கு ஒன்பத வயதிருக்கும். அவன்
லபயர ரபாமநபாதைன். அடுத்தை பிளகளக்கு ஆறு வயதிருக்கும். அவன் லபயர ரபாமகிருஷ்ணன். அடுத்தை
குழந்கதைக்கு மூன்று வயத. அதைன் லபயர அனந்தைகிருஷ்ணன்.
முத்தைம்மபாளுகடைய மபாமயபார ஒருத்தி அந்தை வீட்டிஜலெஜய இருந்தைபாள. அவளுக்கு அறுபத வயதிருக்கும்.
அவள விதைகவ. அவள லபயர ரபாமுப்பபாட்டி. அவளுக்கு ‡யஜரபாகைம், அன்று, கைபாசஜரபாகைம், அதைபாவத,
சக்கிரத்தில் லகைபால்லுகிற லகைபாடூரமபான ‡யமல்கலெ. ஜநபாயபாளிகய லநடுங்கைபாலெம் உயிருடைன் வகதைத்த
வகதைத்தக் கைகடைசயில் லகைபால்லும் மபாதிரி. இரபாத்திரி ஏழு மணியபாய் விட்டைபால் அவள இருமத்
லதைபாடைங்கிவிடுவபாள. பபாதி ரபாத்திரி. ஒரு மணி, கைபாகலெ இரண்டு மணி வகர மகைபா பயங்கைரமபாகை இருமக்
லகைபாண்ஜடையிருப்பபாள. அந்தை இருமகலெக் ஜகைட்டைபால், ஜகைட்பவருகடைய பிரபாணன் இரண்டு
நிமஷத்தக்குளஜள ஜபபாய்விடும் ஜபபாலிருக்கும். ஆனபால், ரபாமுப்பபாட்டி லசன்ற முப்பத வருஷங்கைளபாகை
அப்படித்தைபான் இருமக்லகைபாண்டு வருகிறபாள. அவளுகடைய பிரபாணன் அணுவளவுகூடை அகசயவில்கலெ.
இப்படியிருக்ககையில், விசபாலெபாட்ச ஜசபாமநபாதைய்யர வீட்டுக்கு வந்த ஜசரந்த சலெ தினங்கைள
கைழிந்தைவுடைஜன, ஒரு நபாள ஏகைபாதைச இரவு. ரபாமுப்பபாட்டிக்கு அன்று முழுவதம் ஜபபாஜேனம் கிகடையபாத.
ஆதைலெபால், அவள அன்று வழக்கைப்படி இரவில் இரும முடியவில்கலெ. அயரந்த தூங்கிப் ஜபபாய்விட்டைபாள.
அவள கீழ்த்தைளத்தில் லவளிஜயபாரத் தைகலெயில் ஒரு கைட்டில் லமத்கதை ஜபபாட்டுப் படுத்தக்
லகைபாண்டிருந்தைபாள. அவள பக்கைத்தில் ஒரு 'புயற்கைபாற்று' விளக்கும் ஒரு தீச்சட்டியும் கைட்டிலுக்கைருகில்
இருபுறங்கைளிலும் பபாரிசத்தக்லகைபான்றபாகை, இரண்டு நபாற்கைபாலிகைளின்மீத, அதைபாவத சபாய்விடைமல்‘தை
நபாற்கைபாற் பலெககைகைளின்மீத, கவக்கைப்ப்டைடிருந்தைன.
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அதைற்கு ஜமற்ஜகை மூன்றகர கைழித்த நபான்கைபாமகறயில் விசபாலெபாட்ச ஒரு கைட்டில் லமத்கதை ஜபபாட்டுப்
படுத்திருக்கிறபாள. அவளுகடைய கைட்டிலின் அருஜகை கைட்டிகலெக் கைபாட்டிலும் சறிதைளவு உயரமபான ஒரு
நபாற்கைபாற் பலெககையின்மீத ஒரு புயற்கைபாற்று விளக்கு எரிந்தலகைபாண்டிருந்தைத. அவள ககையில் கவத்த
வபாசத்தக் லகைபாண்டிருந்தை ஒரு நபாவல் தைபாஜன நழுவி லவளகள லவஜளலரன்ற உகரயின் மீத விழுந்த
கிடைந்தைத. அவளுகடைய கைரிய நீண்டை கூந்தைல் அத்தைககைய லவளகளத் தைகலெயகணயின்மீத
கைன்னங்கைஜரலலென்று விழுந்த கிடைந்தைகதை ஜநபாக்குகைககையில், பனிக்குன்றின் மீத கைரிய ஜமகைம் கிடைப்பத
ஜபபாலிருந்தைத. விசபாலெபாட்ச விதைகவயபாயினும் அவள தைகலெகய லமபாட்கடையடிக்கைவில்கலெ.
சபாகும்லபபாழுத தைம் தைகமயன் மகனவி ''அடீ, விசபாலெபாட்ச! நீ எப்படிஜயனும் மறு விவபாகைம்
லசய்தலகைபாள'' என்று லசபால்லிவிட்டுப் ஜபபான வபாரத்கதையில் அவளுக்கிருந்தை நம்பிக்ககையபாலும்,
திடீலரன்று பூகைம்பமும் புயற்கைபாற்றும் விகளவித்தை, எதிரபபாரக்கைப்படைபாதை, ஜகைபார மரணப்
லபருங்ஜகைபாலெத்கதைக் கைண்டும் பின் ஆவி பிகழத்தைதைனபால் அவளுக்ஜகைற்பட்டை லபரிய கதைரியத்தைபாலும்
அவள தைகலெ மயிர வளரக்கைத் லதைபாடைங்கிவிட்டைபாள.
தைகலெமயிர வளரத்தக் லகைபாண்ஜடை ஓரிரண்டு வருஷம் நபாங்கைஜனரி அவளுகடைய தைபாயுடைன் பிறந்தை
மற்லறபாரு மபாமன் வீட்டில் சந்திரிககையுடைன் வந்த குடியிருந்தைபாள. அந்தை ஊரில் அந்தைணரகைள அவள மீத
அபபாரமபான பழிதூற்றத் லதைபாடைங்கிவிட்டைபாரகைள. அந்தைத் தூற்றுதைல் லபபாறுக்கை மபாட்டைபாதைபடியபாஜலெதைபான்
அவள அவ்வூகர விட்டுப் புறப்பட்டு வழி லநடுகைத் தீரத்தை யபாத்திகர லசய்த லகைபாண்டு லசன்னப்
பட்டைணம் வந்த ஜசரந்திருக்கிறபாள. ''இந்தை ஊரில் எனக்குப் பழி லபபாறுக்கை முடியவில்கலெ. மபாமபா, நபான்
கைபாசக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபபாய் கைங்ககைக் கைகரயில் தைவம் பண்ணிக் லகைபாண்டிருந்த நபாளகடைவில் என்
பிரபாணகன விட்டு விடுகிஜறன். எனக்கு வழிச்லசலெவுக்கு ஏஜதைனும் பணம் லகைபாடும்; நபான் அங்ஜகை
லசன்று பிச்கசலயடுத்த இந்தைக் குழந்கதை சந்திரிககைகயயும் கைபாப்பபாற்றி நபானும் பிகழத்தக்
லகைபாளகிஜறன்'' என்று அவள நபாங்கைஜனரிகய விட்டுப் புறப்படுமுன் தைன் மபாமனிடைம் பிரபாரத்தைகன
லசய்த லகைபாண்டைபாள.
''இந்தைக் குழந்கதைக்கு விவபாகைம் பண்ணஜவண்டிய பருவம் ஜநரந்தைபால் அப்ஜபபாலதைன் லசய்வபாய்?'' என்று
மபாமபா ஜகைட்டைபார.
''அங்ஜகை நம்முகடைய தைமழ்த் ஜதைசத்தப் பிரபாமணர அஜனகைர குடிஜயறியிருக்கிறபாரகைள. இனி
ஜமன்ஜமலும் அதிகைமபாகைக் குடிஜயறி வருவபாரகைள. யபாத்திகரக்கைபாகை ஜவறு, வருஷந்ஜதைபாறும் நம்மவர
அஜனகைர வந்த ஜபபாய்க் லகைபாண்டிருப்பபாரகைள. அத்தைகன ஜேனங்கைளில் என் சந்திரிககைக்லகைபாரு
மபாப்பிளகள கிகடைக்கைபாமலெபா ஜபபாகிறபான்?'' என்று விசபாலெபாட்ச ஜகைட்டைபாள.
உடைஜன அவர விசபாலெபாட்சயின் ககையில் ஐந்நூறு ரூபபாய் லவளளி நபாணயங்கைளபாகை ஒரு கபயில்
கைட்டிக்லகைபாடுத்த, ''இகதைக் லகைபாண்டுஜபபாய், ரயில் லசலெவு ஜபபாகை மஞ்சயகதை அங்கு யபாஜரனும்
ஸபாஹ¥கைபார ககையில் வட்டிக்குக் லகைபாடுத்த வட்டி வபாங்கி ஜீவனம் லசய்த லகைபாண்டிரு. அடிக்கைடி இங்கு
வந்த ஜபபாய்க் லகைபாண்டிரு. உனக்கு அப்ஜபபாதைப்ஜபபாத என்னபாலெபான உதைவிகைகளச் லசய்தலகைபாண்டு
வருகிஜறன். பயப்படைபாஜதை!'' என்று லசபால்லி மபாமபா இவகளயனுப்பி விட்டைபார. ஊரபாருகடைய தூற்றல்
லபபாறுக்கை மபாட்டைபாகமயபால் அவருக்கும் இவகள எப்படிஜயனும் அந்தை ஊகர விட்டைனுப்பி விடுவதில்
சம்மதைமபாகைஜவயிருந்தைத. அவளுகடைய இஷ்டைத்தக்கு விஜரபாதைமபாகை அவகள லமபாட்கடையடித்தக்
லகைபாளளும்படி கைட்டைபாயப்படுத்தை அவருக்கு மனம் இல்கலெ. அவர அப்படிஜய
கைட்டைபாயப்படுத்தியிருந்தைபாலும், அவள அதைற்குக் கைட்டுப்பட்டிருக்கை மபாட்டைபாள. அவள கைட்டுப்பட்டு
லமபாட்கடையிட்டுக் லகைபாண்டைபாலும் அகதைப் பபாரக்கை அவருக்கு மனமருந்திரபாத. அவருக்கு
விசபாலெபாட்சயின் மீத அத்தைகன தூரம் பிரியம். அவகளத் தைன் லசபாந்தை மகைள ஜபபாலெஜவ கைருதினபார.
எனஜவ, அவரிடைம் பணத்கதை வபாங்கிக் லகைபாண்டு விசபாலெபாட்ச புறப்பட்டு வழி லநடுகை ஸ்தைலெ யபாத்திகர
லசய்தை சமயத்தில் அவளுகடைய கைற்கபயழிக்கைவும், அவள ககையிலிருந்தை பணத்கதை அபகைரித்தக்
லகைபாளளவும். அல்லெத அவ்விரண்டு வககைப் பபாதைகைச் லசயல்கைகளயும் கைலெந்த லசய்யவும் பலெ
ஆண்மக்கைள முயன்றனர. ஆனபால் அவகள சபாஸ்த்ஜரபாக்தைமபாகை விவபாகைம் லசய்தலகைபாண்டு அவளுடைன்
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சதிபதியபாகை வபாழக்கூடியவனபாகை அவளுக்கு எவனும் லதைன்படைவில்கலெ. எனஜவ முழுதம்
ஆசபாபங்கைமுற்றவளபாய், அதைனபால் ஒருவிதை முரட்டுத் கதைரியம் அதிகைப்பட்டுத்தைபான் இவள ஜீ.
சுப்பிரமணிய அய்யரிடைத்திலும், அப்பபால் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிடைத்திலும், இத்தைகன லபருந்
தணிவுடைன் தைனக்கு வரன் ஜதைடிக் லகைபாடுக்கும்படி வற்புறுத்தைக் கூடியவளபாயினபாள. அப்பபால், ஜமஜலெ
கைகதைகய நடைத்தஜவபாம்.
இப்ஜபபாத, அதைபாவத 1905-ம் வருஷ ஆரம்பத்தில் கைபாரகைபாலெத்தில் ஏகைபாதைச இரவில், மயிலெபாப்பூர வக்கீல்
ஜசபாமநபாதைய்யர வீட்டில் தைகரப்பகுதியில் ஓரகறயில் விசபாலெபாட்ச சந்திரிககையுடைன் படுத்திருந்தை கைகதைகய
ஜமஜலெ லசபால்லுஜவபாம்.
அவளுகடைய கைரிய கூந்தைல் அந்தை ஜநரத்தியபான விளக்லகைபாளியில் மகை அழகைபாகைப் பரந்தகிடைந்தைத.
அவளுகடைய முகைம் பூரணசந்திரகனப் ஜபபாஜலெ ஒளி வீசற்று. அவளுகடைய மபாரபு லமல்லிய
பச்கசப்பட்டு ரவிக்ககையின் மீத வனப்புறப் பூரித்த நின்றத. அவளுகடைய மபாரபுத்தணி தூக்கைத்திஜலெ
கைழன்று ஜபபாய்விட்டைத. ஜதைவ ஸ்திரீஜயபா, கைந்தைரவ ஸ்திரீஜயபா என்று ஜதைவ கைந்தைரவர கைண்டைபாலும்
மயங்கைத்தைக்கைவபாறு அத்தைகன எழிலுடைன் படுத்திருந்தைபாள.
அவள அகறக்கைதைகவத் தைபாழ்ப் ஜபபாடைவில்கலெ. கிழவி ரபாமுப்பபாட்டியின் இருமல் சத்தைம் கைபாதில்
விழபாதைபடி, ஜசபாமநபாதைய்யர தைம் பத்தினியுடைன் மபாடிஜமல் லகைபால்கலெப் புறத்திலிருந்தை அகறயில்அதைபாவத கிழவியினுகடைய அகறயிலிருந்த எத்தைகன தூரம் தைளளியிருக்கை சபாத்தியப்படுஜமபா, அத்தைகன
தூரத்தில்-இரபாத்திரிகைளிஜலெ படுத்தக்லகைபாளவத வழக்கைம். ஆனபால் அன்று அந்தை ஏகைபாதைச இரவில்
ஜசபாமநபாதைய்யரின் மகனவி முத்தைம்மபா அவருடைன் படுத்தக் லகைபாளளவில்கலெ. ஏலனன்றபால், அவள
அன்று மபாதைவிடையபாதைலெபால் வீட்டுக்கு விலெக்குற்றவளபாய், லவளித் திண்கணயில் ஒரு மூங்கிலெகற கைட்டி
அதைற்குள ஜநரத்தியபான திகரகைள கைட்டி ஒரு கைட்டில் லமத்கதை ஜபபாட்டு அதைன்மீத படுத்திருந்தைபாள.
அவளுகடைய மூன்றபாங் குழந்கதையபாகிய அனந்தைகிருஷ்ணன் மபாத்திரம் அவளுடைன் படுத்திருந்தைபான்.
ரபாமநபாதைனும் ரபாமகிருஷ்ணனும் ஜமஜலெ ஜசபாமநபாதைய்யரின் கைட்டிலுக்கும் அவருகடைய மகனவியின்
கைட்டிலுக்கும் புறத்ஜதை குழந்கதைகைளுக்லகைன்று ஜபபாட்டிருந்தை மூன்றபாங் கைட்டிலின்மீத படுத்திருந்தைனர.
நளளிரவு, ஜசபாலவன்று மகழ லகைபாட்டுகிறத. அந்தை மகழயபாகிய தைபாயின் பபாட்டின் குரலில் மயங்கிப்
ஜபபான குழந்கதைகைகளப் ஜபபால் ரபாமுப்பபாட்டியும், ஜதைபாட்டைத்தில் லவளிக் குச்சலில் படுத்திருந்தை
ஜதைபாட்டைக் கைபாவலெனும், திண்கணயில் படுத்திருந்தை முத்தைம்மபாளும், அவளருஜகை அனந்தை கிருஷ்ணனும்,
உளஜள விசபாலெபாட்சயும் சந்திரிககையும், ஜமஜலெ ரபாமநபாதைனும் ரபாமகிருஷ்ணனும் எல்ஜலெபாரும் ஆழ்ந்தை
நித்திகரயில் மூழ்கி விட்டைனர. அப்ஜபபாத ஒரு ஆள மபாத்திரம் நித்திகர லசய்யவில்கலெ. அத
நம்முகடைய ஜசபாமநபாதைய்யர. ஜசபாமநபாதைய்யருக்கு வயத அப்ஜபபாத சுமபார முப்பதிருக்கும். ஆள நல்லெ
அழகைன். 'ஸபாண்ஜடைபா' இரும்பு குண்டு ஜபபாட்டு அவருகடைய இரண்டு புஜேங்கைளும் அழகைபாகைப்
பருத்திருந்தைன. ஜதைபாட்சகதைகைள நன்கு திரண்டிருந்தைன. முன்னங்கைககைகைள லசவ்வஜன உருட்ச
லபற்றிருந்தைன. விரல்கைள உறுதி லபற்றிருந்தைன. மபாரபு ஜநரத்தியபாகைப் படுத்திருந்தைத. வயிறு நன்கு
படிந்திருந்தைத. ஜமலும் பலெவிதை அப்யபாஸங்கைகளயும் அவருகடைய லதைபாகடைகைளும் கைபால்கைளும்
வலிகமயும் உறுதியும் அழகுறச் சகமந்திருந்தைன. ஆனபால் அவருக்குத் தைகலெமயிர மபாத்திரம் லகைபாஞ்சம்
நகரக்கைத் லதைபாடைங்கிவிட்டைத. லகைபாஞ்சம் வழுக்ககையுமுண்டு. கைண் பபாரகவ லகைபாஞ்சம் லசபாற்பம்.
அதைற்கைபாகை ஐஜரபாப்பியக் கைண் ஜசபாதைகன கவத்தியரிடைமருந்த உயரந்தை விகலெயில் மூக்குக் கைண்ணபாடி
வபாங்கி அதைற்குத் தைங்கைக் கைம்பி ஜபபாட்டு மபாட்டிக் லகைபாண்டிருந்தைபார. முகைம் நன்றபாகை சவரம் பண்ணி
மகைவும் தைளதைளப்பபாகைவும் அழகைபாகைவுமருந்தைத. அவர மபாத்திரம் அன்றிரவு நித்திகர
புரியவில்கலெலயன்ஜறன். ஏன்? என்ன லசய்த லகைபாண்டிருந்தைபார? லமல்லெ மபாடிகய விட்டுக் கீஜழ
இறங்கினபார. விசபாலெபாட்ச படுத்திருந்தை அகறக்குப் புறம்ஜப வந்த நின்றபார. கைதைகவ லமல்லெ அகசத்தப்
பபாரத்தைபார. கைதைவு விசபாலெபாட்சயின் சூதைற்ற தைன்கமயபால் திறந்த கிடைந்தைத. உளஜள நுகழந்தைபார. விசபாலெபாட்ச
படுத்திருந்தை கைட்டிலின் பக்கைத்ஜதை ஜபபாய் நின்று லகைபாண்டு அந்தை திவ்யமபான ஒளியில் அவளுகடைய திவ்ய
விக்ரஹத்கதைக் கைண்டைபார. தைன்கன மறந்த ஜபபாய் அவள ஜமஜலெ ககைகயப் ஜபபாட்டைபார. அவள திடுக்கிட்டு
விழித்த இவகரப் பபாரத்தைவுடைன் அஞ்ச மபாரபுத் தணிகய ஜநஜர ஜபபாரத்தக் லகைபாண்டைபாள. அப்பபால்
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இவகர ஜநபாக்கி மகைவும் ஜகைபாபத்தடைன்:- ''இங்கு எதைன் லபபாருட்டைபாகை இந்தை ஜநரத்தில் வந்தீர?'' என்று
ஜகைட்டைபாள. இவர ஏஜதைபா வழவழலவன்று மறுலமபாழி லசபான்னபார. இவருகடைய லசபாற்கைளின் ஒலியபாலும்
முகைக் குறிகைளபாலும் இவருகடைய இருதையம் சுத்தைமல்கலெலயன்பகதை அவள உணரந்தலகைபாண்டு தைன்
இடுப்பில் லசபாருகியிருந்தை கூரிய கைத்தியன்கற எடுத்த இவருகடைய மபாரபுக்கு ஜநஜர நீட்டினபாள. இவர
பயந்த ஜபபாய் இன்னத லசய்வலதைன்று லதைரியபாமல் திககைத்த நின்றபார. இவர இங்ஙனம் நிற்பகதைக்
கைண்டு விசபாலெபாட்ச இடிஜபபான்ற உரத்தை குரலில் ''இங்கிருந்த லவளிஜயறிப்ஜபபாம்'' என்றலெறினபாள.
''குழந்கதைகய எழுப்பிவிடைபாஜதை'' என்று ஜசபாமநபாதைய்யர லமல்லெ ஜேபாகடைகைள ஜபசுவத ஜபபாஜலெ
கிளுகிளுத்தச் லசபான்னபார. முன்கனக் கைபாட்டிலும் உரப்பபாகை விசபாலெபாட்ச முப்பத்த மூன்று இடிகைள
ஜசரந்த இடிக்கும் குரலில் ''ஜபபாம்; இங்கிருந்த லவளிஜயறி!'' என்று மற்லறபாரு முகற கைரஜித்தைபாள.
ஜசபாமநபாதைய்யர லவலெலவலெத்தப் ஜபபாய் லவளிஜயறி மபாடிக்குச் லசன்று தைன் அகறக்குளஜள ஜபபாய்,
அகறக் கைதைகவச் சபாரத்தித் தைபாழிட்டு, விளக்ககையகணத்தவிட்டு உளஜள கைட்டில் மீத படுத்தக் லகைபாண்டு
ஜமலலெல்லெபாம் ஜபபாரகவ ஜபபாட்டு மூடிக் கைண்கைகள இறுகை மூடிக்லகைபாண்டு தூங்கை முயன்றபார. ஆனபால்
அவருக்குத் தூக்கைம் வரவில்கலெ. உடைம்லபல்லெபாம் வியரத்தைத. ஜபபாரகவகயக் கைழற்றிலயறிந்தைபார.
குளிலரடுத்தைத. மறுபடி ஜபபாரகவகய எடுத்த மூடிக்லகைபாண்டைபார. ககைகைபால் உகளச்சல் சகிக்கை
முடியவில்கலெ. நரம்புகைகளத் தண்டு தண்டைபாகை லவட்டுவத ஜபபான்ற ஜவதைகனயுண்டைபாயிற்று.
அவருகடைய இருதையத்தில் ஆயிரம் பிசபாசுகைள ஜசரந்த நரத்தைனம் லசய்வத ஜபபான்ற பலெவககைப்பட்டை
ஜவதைகன ஏற்பட்டைத. அவருக்குத் தூக்கைலமப்படி வரும்?
கீஜழ விசபாலெபாட்ச, இவர லவளிஜயறியவுடைன் அகறக்கைதைகவத் தைபாழிட்டுக் லகைபாண்டு மறுபடி
கைட்டிலின்ஜமல் வந்த படுத்தச் சலெ கைணங்கைளுக்லகைல்லெபாம் ஆழ்ந்தை நித்திகரயில் அமழ்ந்த விட்டைபாள.
மகழ சரசரலவன்று லபபாழிந்த லகைபாண்டிருக்கிறத.
---
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ஏழபாம் அத்தியபாயம்
விடுதைகலெ
''ஒருகைபால் விடுதைகலெ யுற்றபான்
எப்ஜபபாதம் விடுதைகலெ யுற்றபான்''
மறுநபாட் லபபாழுத விடிந்தைத. ஜசபாமநபாதைய்யர வீட்டில் சரபாரத்தைம், அவகடைய பிதைபாவுக்கு. முத்தைம்மபா
தூரங்குளித்த வீட்டுஜவகலெக்கு மீண்டு விட்டைபாள. முத்தஸ¥ப்பபா தீட்சதைரும், குப்புசபாம தீட்சதைரும்
பிரபாமணபாரத்தை பிரபாமணரபாகை அகழக்கைப்பட்டிருந்தைனர. அவ்விருவருளஜள முத்தஸ¥ப்பபா தீட்சதைஜர
புஜரபாகிதைர. இவ்விருவரும் கைபாகலெயில் பத்த மணிக்ஜகை வந்தவிட்டைபாரகைள. ஆனபால் பகைல் இரண்டு மணி
வகர ஜசபாமநபாதைய்யர லமத்கதைகயவிட்டுக் கீஜழ இறங்கை முடியவில்கலெ. அவருக்குப் பலெமபான தைகலெ
ஜநபாவு.
இதைனிகடைஜய தீட்சதைரிருவரும் சும்மபா பதகமகைள ஜபபால் உட்கைபாரந்திருக்கை மனமல்லெபாமல் ஜவதைபாந்தை
விசபாரகணயில் புகுந்தைனர.
முத்தஸ¤ப்பபா தீட்சதைர லசபான்னபார:- ஜீவன் முக்தி இகைஜலெபாகைத்தில், அதைபாவத இந்தை சரீரத்தில் சபாத்தியம்''
என்றபார.
''ஆனபால் இந்தை சரீரத்தில் ஏற்படும் முக்தி எப்ஜபபாகதைக்கும் சபாசுவதைமபாகை நிற்பத நிச்சயமல்கலெ'' என்று
குப்புசபாம தீட்சதைர லசபான்னபார.
உமக்கு விடுதைகலெ என்றபால் இன்னலதைன்று விஷயஜம புலெப்படைவில்கலெலயன்று லதைளிவுபடை
விளங்குகிறத. விடுதைகலெலயன்பத ஒருகைபாற் லபறப்படுமபானபால் மறுபடி தைகளலயன்பஜதை கிகடையபாத.
முக்திக்குப் பிறகு பந்தைமல்கலெ. ஸரவபந்தை நிவபாரணஜம முக்தி. அந்தை ஸரவபந்தை நிவபாரணமபாவத ஸரவ
தக்கை நிவபாரணம், ஸரவ தக்கைங்கைகளயும் ஒஜரயடியபாகைத் லதைபாகலெத்த விடுதைகலெ. அந்தை நிகலெகம லபற்ற
பிறகும் ஒருவன் மறுபடி பந்தைத்தக்குக் கைட்டுப்படை இடைமுண்டைபாகுலமன்று லசபால்லுதைல் லபபாருந்தைபாத''
என்று முத்த ஸ¤ப்பபா தீட்சதைர லசபான்னபார.
''சுவரக்கை ஜலெபாகைத்திற்குப் ஜபபான பிறகும் அங்கிருந்த வீழ்ச்சஜயற்படுவதைபாகை நம்முகடைய சபாஸ்திரங்கைள
லசபால்லுகின்றனஜவ, அதைன் தைபாத்பரயலமன்ன?'' என்று குப்புசபாம தீட்சதைர ஜகைட்டைபார.
''அந்தை விஷயலமல்லெபாம் எனக்குத் லதைரியபாத. ஜீவன்முக்திக்கு நபான் லசபான்னததைபான் சரியபான அரத்தைம்.
அகதை எந்தை சபாஸ்திரத்திலும் பபாரத்தக் லகைபாளளலெபாம்'' என்று முத்தஸ¤ப்பபா தீட்சதைர லசபான்னபார.
இவரகைள இந்தை விஷயத்கதைக் குறித்த லநடுஜநரம் வபாரத்கதைபபாடிக் லகைபாண்டிருந்தைபாரகைள.
கைகடைசயபாகை ஜசபாமநபாதைய்யர மபாடிகய விட்டுக் கீஜழயிறங்கி வந்தைபார. அவர, ''இந்தை தைரக்கைத்தின்
விஷயலமன்ன?'' என்று ஜகைட்டைபார.
''ஒருமுகற ஜீவன் முக்தி லபற்றபால் அத எப்ஜபபாகதைக்கும் சபாசுவதைம்தைபானபா? மீட்டும் பந்தைப் ப்ரபாப்தி
ஏற்படுமபா' என்ற விஷயத்கதைக் குறித்த விசபாரகண லசய்கிஜறபாம்'' என்று குப்புசபாம தீட்சதைர லசபான்னபார.
''இந்தை விஷயத்தில் தைங்கைளுகடைய அபிப்ரபாயலமப்படி?'' என்று ஜசபாமநபாதைய்யகர ஜநபாக்கி முத்தஸ¤ப்பபா
தீட்சதைர ஜகைட்டைபார.
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''எனக்கு ஜவதைபாந்தை விவகைபாரங்கைளில் பழக்கைம் ஜபபாதைபாத'' என்று ஜசபாமநபாதைய்யர லசபான்னபார.
திடீலரன்று விசபாலெபாட்ச அவரகைளுக்கு முன்ஜன ஜதைபான்றி ''ஜீவன்முக்தி இவ்வுலெகில் சபாத்தியலமன்பஜதை
லபபாய். நீங்கைள அகதையகடைந்திருக்கிறீரகைஜளபா? அகடைந்ஜதைபார யபாகரஜயனும் பபாரத்திருக்கிறீரகைஜளபா?''
என்று ஜகைட்டைபாள.
''சுவபாம ரபாமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர இருந்தைபார; அவர லபரிய ஜீவன்முக்தைர'' என்று ஜசபாமநபாதைய்யர
லசபான்னபார.
அன்று சபாயங்கைபாலெம் முத்தைம்மபாளிடைம் அனுமதிலபற்றுக் லகைபாண்டு விசபாலெபாட்ச சந்திரிககையுடைன்
மயிலெபாப்பூரிலிருந்த புறப்பட்டுப் பட்டைணம் தைங்கைசபாகலெத் லதைருவிலிருந்தை மற்லறபாரு பந்தவின் வீட்டில்
ஜபபாய் இறங்கினபாள. இந்தை பந்த யபாலரனில் விசபாலெபாட்சயின் லபரிய தைபாயபார மகைள. அந்தை அம்மபாள
லபயர பிச்சு. அவளுகடைய புருஷனபாகிய சங்கைரய்யர தைங்கைசபாகலெத் லதைருவில் மகைவும் கீரத்தியுடைன்
மட்டைபாய்க் கைகடை கவத்தக் லகைபாண்டிருந்தைபார. அதில் அவருக்குக் கைன லெபாபம். அவர ககையில் தைங்கைக்
கைபாப்பு; வயிர ஜமபாதிரங்கைள; கைழுத்தில் லபபாற்சரளி. அவருக்கு வயத முப்பதக்கு ஜமலிரபாத, மகைவும்
அழகைபான புருஷன். அவருக்குக் குழந்கதைகைள இல்கலெ. அவர வீட்டுக்கு நம்முகடைய விசபாலெபாட்ச ஜபபாய்ச்
ஜசரந்தைபாள.
அங்கு இவள ஜபபான தினத்தக்கு மறுநபாள கைபாசயிலிருந்த ஒரு பபாலெ சந்நியபாச வந்திருந்தைபார. இவர
ஜேபாதியில் லதைன்ஜதைசத்தப் பிரபாமணர. ஆனபால் பபாரகவக்கு வடை ஜதைசத்தைபாரகைகளப் ஜபபாலெஜவ
சவப்பபாகைவும் புஷ்டியபாகைவும் உயரமபாகைவும் ஆஜேபானுபபாகுவபாகைவும் இருப்பபார. மகைவும் அழகிய
வடிவமுகடையவர.
இவருக்கு நபாகலெந்த பபாகஷகைள நன்றபாகைத் லதைரியும். இவர சங்கீதைத்தில் அபபார வித்வபான். இவர தைம்கம
ஜீவன் முக்தி அகடைந்தவிட்டைதைபாகைச் லசபால்லிக் லகைபாண்டைபார. எனினும், சதைபா இவருகடைய முகைத்தில்
கைவகலெக் குறிகைள இருந்த லகைபாண்ஜடையிருந்தைன. மகைபா ஜமதைபாவி. உலெகைத்த சபாதைபாரண
மூடைபக்திகைகளலயல்லெபாம் ஜபபாக்கிவிட்டைபார. ஆனபால், தீய விதியின் வசத்தைபால் தைமக்குத் தைபாஜம
மபானசகைமபான பலெ புதிய மூடை பக்திகைளும் லபபாய்ப் பிசபாசுகைளும் உற்பத்தி லசய்த லகைபாண்டு ஓயபாமல்
அவற்றுடைன் ஜபபாரபாடிக் லகைபாண்டிருந்தைபார. அதைபாவத, அவர இன்னும் ஜீவன் முக்தி
அகடைந்தவிடைவில்கலெ. அகடைய ஜவண்டிய மபாரக்கைத்திலிருந்தைபார. தைபாம் முக்தி அகடைந்தவிட்டைதைபாகைஜவ
அவர பிறரிடைம் லசபால்லியத மட்டுமன்றித் தைம்முகடைய மனத்தக்குளளும் அவ்வபாஜற நிச்சயப்படுத்திக்
லகைபாண்டுவிட்டைபார.
விசபாலெபாட்ச தைம் வீட்டுக்கு வந்தை தினத்திற்கு மூன்று நபாட்கைளின் பின்பு ஒரு மபாகலெயில், நிலெவு ஜதைபான்றும்
பருவத்தில் மட்டைபாய்கைகடை சங்கைரய்யர தைமத வீட்டு ஜமகடையில் அழகிய நிலெபா முற்றத்தில் நபான்கு
நபாற்கைபாலிகைள ஜபபாட்டு நடுஜவ ஜமகஜேயின் மீத பட்சணங்கைள, ஜதைநீர, லவற்றிகலெ, பபாக்கு,
பூங்லகைபாத்தக்கைள முதைலியன தையபார லசய்த கவத்தைபார. சங்கைரய்யரும், கைபாசயிலிருந்த வந்திருக்கும் பபாலெ
சந்நியபாசயும், சங்கைரய்யருகடைய மகனவி பிச்சுவும், விசபாலெபாட்சயும் நபால்வரும் அந்தை நபான்கு
நபாற்கைபாலிகைள மீதிருந்த லகைபாண்டு சற்றுண்டியுண்ணத் லதைபாடைங்கினர. குழந்கதை சந்திரிககை கீஜழ படுத்த
உறங்கிவிட்டைபாள. அவளுக்குக் கைபாவலெபாகைக் கிழ இகடைச்ச, ஒரு ஜவகலெக்கைபாரி, படுத்திருந்தைபாள.
ஜநரத்தியபான நிலெவிஜலெ மட்டைபாய்க்கைகடை சங்கைரய்யர வீட்டு ஜமகடையில், அந்நபால்வரும் பலெ வககையபான
இனிய பண்டைங்கைகள லமல்லெ லமல்லெ எடுத்தண்டு லகைபாண்டிருக்ககையிஜலெ, சங்கைரய்யருக்கும்
கைபாசயிலிருந்த வந்தை பபாலெ சந்நியபாசக்கும் ஜவதைபாந்தை விஷயமபான சம்பபாஷகண லதைபாடைங்கிற்று. சங்கைரய்யர
ஜவதைபாந்தைக் கிறுக்குகடையவர. அதைனபாஜலெதைபான், அவர இந்தை சந்நியபாசகயக் கைண்டு பிடித்தைவுடைஜன பரம
குருவபாகை பபாவித்தத் தைம் வீட்டுக்கைகழத்த வந்த தைம்முடைஜனஜய சலெ தினங்கைள தைங்கியிருக்கும்படி
ஜகைட்டுக் லகைபாண்டைபார. சந்நியபாசயின் லபயர நித்யபானந்தைர. அவருக்கு வயத இருபத்லதைட்டுக்கு
ஜமலிரபாத. மகைபா சுந்தைரரூபி. வடிலவடுத்தை மன்மதைகனப் ஜபபான்றவர. அவகரக் கைண்டை மபாத்திரத்திஜலெஜய
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நமத விசபாலெபாட்ச அவரமீத அடைங்கைபாதை கமயல் லகைபாண்டுவிட்டைபாள. சந்நியபாசயும் அங்ஙனஜம
விசபாலெபாட்சயின் மீத லபருகமயல் பூண்டைபார. சந்நியபாச கமயல் லகைபாளளுதைல் லபபாருந்தஜமபா என்று
நீங்கைள ஜகைட்பரகைளபாயின் அத சரியபான ஜகைளவியன்று. மன்மதைனுகடைய பபாணங்கைள யபாகரத் தைபான்
லவல்லெமபாட்டைபா?
'கைபாற்கறயும் நீகரயும் இகலெகயயும் புசத்த வந்தை விசுவபாமத்திரன் முதைலிய மகைரிஷிகைள கூடை
மன்மதைனுகடைய அம்புகைகள எதிரத்த நிற்கை வலிகமயற்ஜறபாரபாயினர' என்று பரத்ருஹரி லசபால்லுகிறபார.
எட்டையபாபுரம் கைடிககை முத்தப் புலெவர தைம்முகடைய நூல்கைளுளன்றில் மன்மதைகன எல்லெபாக் கைடைவுளரிலும்
வலிகம லகைபாண்டை லபரிய கைடைவுளபாகைக் கூறுகிறபார. பபாரவதிகய மறந்த தைவம் லசய்த லகைபாண்டிருந்தை
சவபிரபான் மீத மன்மதைன் அம்புகைள ஜபபாட்டைஜபபாத, அவர ஜகைபாபங் லகைபாண்டு மன்மதைகன
எரித்தைபாஜரயன்றி, அவன் அம்புகைளின் திறகமகய விழலெபாக்கி மறுபடி ஜயபாகைம் பண்ணத்
லதைபாடைங்கினபாஜரபா? அன்று; அவர கைபாமனம்புகைளுக்குத் ஜதைபாற்று ஜேகைன்மபாதைபாகவ மணம் புரிந்தலகைபாளளத்
திருவுளங் லகைபாண்டைருளினபார. ஜமலும், மன்மதைன் மகைபாவிஷ்ணுவின் குமபாரன் பிரம்மபாவுக்கு சஜகைபாதைரன்.
அவஜன பிரம்மபா. அவனபாஜலெ பகடைப்புத் லதைபாழில் ஜதைபான்றுதைல் ப்ரத்ய‡மன்ஜறபா?
நித்யபானந்தை பபாலெ சந்நியபாச ரிக்ஜவதை முழுகதையும் ஸபாயன பபாஷ்யத்தடைன் படித்தைவர. உபநிஷத்தக்கைளில்
முக்கியமபான தைஜசபாபநிஷத்தக்கைகள சங்கைர பபாஷ்யத்தடைன் கைற்றுணரந்தைவர. மற்றும் எண்ணற்ற அத்கவதை
நூல்கைளிலும் விசஷ்டைபாத்கவதை நூல்கைளிலும், தைரக்கைம் மீமபாம்கஸ ஜயபாகைம் ஸபாங்க்யம் முதைலிய
சபாஸ்திரங்கைளிலும், புரபாண இதிகைபாசங்கைளிலும், கைபாவியங்கைளிலும், நபாடைகைங்கைளிலும் அபபாரமபான
பயிற்சயுகடைகமயபால், இந்த மதைத்தக்கும் இந்த நபாகைரீகைத்தக்கும் தைக்கை பிரதிநிதியபாகைக் கைருதைத்தைக்கைவர.
தைவிரவும், இந்தி, வங்கைபாளி, மஹபாரபாஷ்ட்ரம், லதைலுங்கு, தைமழ், இங்கிலீஷ் இந்தை ஆறு பபாகஷகைளிலும்
மகை உயரந்தை ஜதைரச்ச லகைபாண்டைவரபாய், இவற்றில் எழுதைப்பட்டை மகைச் சறந்தை சபாஸ்திரங்கைகளயும்
கைபாவியங்கைகளயும் நன்கு பயின்று சறந்தை அறிவுத் லதைளிவு பகடைத்தைவர. எனஜவ, இவர லசபால்லும்
ஜவதைபாந்தைம் லவறுகம வபாய்ப் ஜபச்சு மபாத்திரமன்று. உளளத்தில் பலெவிதை ஆரபாய்ச்சகைளபாலும், உயரந்தை
ஜகைளவிகைளபாலும், லதைளிந்தை வபாதைங்கைளபாலும் நன்றபாகை அழுந்திக் கிடைந்தை லகைபாளககை. இவருக்கு ஜீவன்முக்தி
பதைம் ஏற்படுவதைற்கு ஸ்திரீயில்லெபாதை குகறதைபான் ஒரு லபருந் தைகடையபாகை நின்றத. ஏலனனில்,
லபபாருளில்லெபாவிடினும் கைல்வியில்லெபாவிடினும் ஒருவன் ஜீவன் முக்தி பதைலமய்தைலெபாம். ஆனபால் கைபாதைல்
விஷயத்தில் லவற்றி லபறபாதைவன் முக்தியகடைந்த இவ்வுலெகில் வபாழ்வத மகைவும் சரமம் என்று
ஜதைபான்றுகிறத.
லபயௌத்தை மதைத்தின் ஜமம்பபாட்டினபாஜலெ தைபான், ஆரம்பத்தில் லபண்ணுடைன் கூடிவபாழும் வபாழ்க்ககைகய
விட்டு முக்தி ஜதைடைப் புகும் வழக்கைம் இந்நபாட்டிலும் உலெகைத்திலும் ஊரஜிதைப்பட்டைலதைன்று நிகனக்கை
ஜஹத இருக்கிறத பூரவீகை ஜவதைரிஷிகைள எல்ஜலெபாரும் பத்தினிகைளுடைன் வபாழ்ந்தைதைபாகைஜவ முன்னூல்கைள
லசபால்லுகின்றன. லபயௌத்தை மதைத்திலிருந்த தைபான் இந்த மதைமும் பிற மதைங்கைளும் ஒஜரயடியபாகை உலெகைத்கதைத்
தறந்த விடுவதைபாகிய நித்ய சந்நியபாச முகறகயக் ககைக்லகைபாண்டைனலவன்று கைருதகிஜறன். ஜவதைரிஷிகைள
ஜமபாட்சத்தக்கு சபாதைனமபாகைச் லசய்தை ஜவளவியிலலெல்லெபாம் அவரகைளுடைன் மகனவியிருமருத்தைல்
அவசயமபாகைக் கைருதைப்பட்டைத. பூரவ விஷயங்கைள எங்ஙனமபாயினும் ''இல்லெறமல்லெத நல்லெறமன்று''
என்னும் ஔகவ வபாக்கியத்கதைஜய நபான் பிரமபாணமபாகைக் லகைபாண்டிருக்கிஜறன். கைபாதைல் தைவறபான
வழிகைளில் லசல்லும்ஜபபாதம் உண்கமயினின்றும் நழுவும் ஜபபாதம் மபாத்திரஜம, அத இவ்வுலெகைத்தில்
லபருந்தன்பங்கைளுக்கு ஜஹதவபாகிறத. உண்கமயபான கைபாதைல் ஜீவன்முக்திக்குப் லபரிய சபாதைனமபாகும்.
'உண்கமயபான கைபாதைலின் பபாகதை மகைவும் கைரடுமுரடைபானத' என்று ஜஷக்ஸ்பியர என்ற ஆங்கிலெக் கைவியரசர
லசபால்லுகிறபார. அந்தைக் கைரடுமுரடைபான பபாகதையிஜலெ ஒருவன் சறித தூரம் மனத் தைளரச்சயில்லெபாமலும்
பபாவ லநறியில் நழுவிச் லசல்லெபாமலும் உண்கமயுடைன் லசல்வபானபாயின் இன்பத்கதைச் சுத்தை நிகலெயில்
கைபாணலெபாம். இவ்வுலெகை இன்பங்கைள சபாசுவதைமல்கலெலயன்றும் கைணத்திஜலெ ஜதைபான்றி மகறவன என்றும்
லசபால்ஜவபார சத்தைத்தில் உறுதியில்லெபாதைவரகைள. இவ்வுலெகை இன்பங்கைள எண்ணத் லதைபாகலெயபாதைன.
இவ்வுலெகைத்தின் கைபாட்சஜய முதைலெபாவத லபரும் ஜபரின்பம். சூரியனும், லவயிலும், பட்சகைளும், இனிய
ஜதைபாற்றமுகடைய மருகைங்கைளும், ஜசபாகலெகைளும், மகலெகைளும், நதிகைளும், கைபாடுகைளும், அருவிகைளும்,
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ஊற்றுக்கைளும், வபானலவளியும், வபானமூடியும், சந்திரனும், நிலெவும், நட்சத்திரங்கைளும் பபாரக்கைப் பபாரக்கைத்
லதைரிவிட்டைபாதை ஆனந்தைந் தைருவன. ஏகழ மபானிடைஜர! இகவலயல்லெபாம் சபாசுவதைமல்லெவபா? கைணந்ஜதைபாறும்
ஜதைபான்றி மகறயும் இயல்பு லகைபாண்டைனவபா? தைனித்தைனி மரங்கைள மகறயும். ஆனபால் உலெகைத்தில்
கைபாடுகைளில்லெபாமல் ஜபபாகைபாத. தைனிப்பட்சகைளும் மருகைங்கைளும் மகறயும். ஆனபால் மருகைக் கூட்டைமும்
பட்ச ஜேபாதியும் எப்ஜபபாதம் மகறயபாத. இவற்றின் நிகலெகம இங்ஙனமபாகை, மகலெ, கைடைல், வபானம்,
இகடைலவளி, சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கைள இகவ எப்ஜபபாதம் மபாறுவனவல்லெ. எப்ஜபபாஜதைபா
யுகைபாந்தைரங்கைளில் இகவயும் மபாறக் கூடுலமன்று சபாஸ்திரிகைள ஊகைத்தைபாஜலெ லசபால்லுகிறபாரகைள. ஆனபால்
அந்தை ஊகைவபாதைத்கதைப் பற்றி நபாம் இப்ஜபபாத கைவனிக்கைஜவண்டிய அவசயமல்கலெ. இன்னும்
எத்தைகனஜயபா ஜகைபாடி வருஷங்கைளுக்குப் பிறகு இகவ ஒரு ஜவகள அழியக்கூடுலமன்று அந்தை
சபாஸ்திரிகைள லசபால்லுமடைத்ஜதை, நபாம் அவற்கற நித்ய வஸ்தக்கைளபாகைப் ஜபபாற்றுதைல் தைவறபாகைபாத. இத
நிற்கை.
இன்னும் உலெகைத்தில் மனிதைனுக்கு லநடுங்கைபாலெ இன்பங்கைள லவலறத்தைகனஜயபா இருக்கின்றன. ஜநரபாகை
உண்டு வந்தைபால், அதைபாவத பசயறிந்த உண்பலதைன்று விரதைங் லகைபாண்டைபால், மனிதைருக்கு உணவின்பம்
எப்ஜபபாதம் லதைவிட்டைபாத. ஜநபாயின்றி இருந்தைபால் ஸ்நபானத்தின் இன்பம் என்றும் லதைவிட்டைபாத. இன்னும்
நட்பு, கைல்வி, சங்கீதைம் முதைலிய கைகலெகைள முதைலிய எக்கைபாலெமும் லதைவிட்டைபாதை இன்பங்கைள இவ்வுலெகைத்தில்
மனிதைருக்கு எண்ணின்றி நிகறந்த கிடைக்கின்றன. இப்படியிருக்கை, இவ்வுலெகை இன்பங்கைள கைணத்தில்
ஜதைபான்றி மகறயும் இயல்புகடையன என்றும், நீரஜமற் குமழிகைளத்தைன என்றும் லசபால்ஜவபார
அறிவில்லெபாஜதைபார, ஜசபாம்ஜபறிகைள லநஞ்சுறுதியில்லெபாஜதைபார.
இன்பமயமபான இவ்வுலெகைத்தில் கைபாணப்படும் எல்லெபா இன்பங்கைகளக் கைபாட்டிலும் கைபாதைலின்பஜம
சபாலெவுஞ் சறந்தைத. அதில் உண்கமயும் உறுதியுங் லகைபாண்டு நின்றபால், அத எப்ஜபபாதம் தைவறபாதைஜதைபார
இன்ப உற்றபாகி மனிதை வபாழ்கவ அமர வபாழ்வுக்கு நிகைரபாகைப் புரிந்தவிடும். மபாறுதைலின்றிக் கைபாதைல் லசய்த
வருதைலெபாகிய வழக்கைம் மனிதைருக்குள ஏற்படுமபாயின் அவரகைள கைபாதைலின்பம் எத்தகண
சறந்தைலதைன்பகதையும் எத்தைககைய பயன்கைள தைருவலதைன்பகதையும் தைபாஜம எளிதில் உணரந்தலகைபாளள
வல்ஜலெபாரபாவர.
இங்ஙனம் ஆஜலெபாசகன புரிந்த நித்யபானந்தைர என்ற பபாலெ சந்நியபாச தைபாம் விசபாலெபாட்ச மீத கைபாதைல்
லகைபாண்டைத தைவறில்கலெலயன்று தீரமபானித்தக் லகைபாண்டைபார. ஒரு நபாள மபாகலெயில் நித்யபானந்தைரும்
விசபாலெபாட்சயும் மட்டைபாய் கைகடை சங்கைரய்யர வீட்டு ஜமகடையில் தைனிஜய சந்தித்தைபாரகைள. அவ்விருவருள
லநடுஜநரம் சம்பபாஷகண நடைந்தைத. தைபாம் சந்நியபாசத்கதை விட்டு நீங்கி லலெயௌகிகை வபாழ்க்ககையில் புகுந்தை
விசபாலெபாட்சகய மணம் புரிந்த லகைபாளள நிச்சயித்தைதைற்குளள கைபாரணங்கைகளலயல்லெபாம் அவர
விசபாலெபாட்சயிடைம் விரிவபாகை எடுத்தகரத்தைபார. அவளும் அக்கைபாரணங்கைள நியபாயமபானகவஜயலயன்று
மகைவும் சுலெபமபாகை அங்கீகைபாரம் லசய்தலகைபாண்டைபாள. கைகதைகய வளரத்தப் பிரஜயபாஜேனலமன்ன?
அவ்விருவரும் சந்திரிககை சகிதைமபாகை உடைஜன புறப்பட்டு எழும்பூரில் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலு இருந்தை
வீட்டுக்குச் லசன்றபாரகைள. அங்கு ஜபபாகுமுன்னபாகைஜவ நித்யபானந்தைர தைம்முகடைய கைபாவியுகடைகயக் கைழற்றி
எறிந்தவிட்டு லவளகள ஜவஷ்டியும், ஜநரத்தியபான சட்கடையும், பஞ்சபாபித் தைகலெப்பபாககையும் அணிந்த
லகைபாண்டைபார. ''இந்தை லலெயௌகிகை ரூபத்தில் சுவபாமகைகளப் பபாரத்தைபால் ஜநபபாளத்த ரபாஜேபா மகைகனப்
ஜபபாலிருக்கிறத'' என்று சங்கைரய்யர லசபான்னபார. ''இன்னும் என்கன சுவபாமகைலளன்று
லசபால்லெபாஜதையுங்கைள. சந்நியபாசக் ஜகைபாலெத்கதையும் லதைபாகலெத்ஜதைன்; பகழய நித்தியபானந்தைலனன்ற
லபயகரக்கூடைத் லதைபாகலெத்த விட்ஜடைன். இனிஜமல் எனத பிரிய கைபாந்கதையபாகிய விசபாலெபாட்சயின்
லபயருக்ஜகைற்ப விசுவநபாதை சரமபா என்று லபயர கவத்தக்லகைபாளஜவன்'' என்றபார. எனஜவ நபானும்
இக்கைகதையில் இவருக்கு நித்யபானந்தைர என்ற லபயகர நீக்கி விசுவநபாதை சரமபா என்ற லபயகரஜய வழங்கி
வருதைல் அவசயமபாகிறத.
விசுவநபாதை சரமபாகவ இந்தை லலெயௌகிகை ஜவஷத்தில் பபாரத்தை மபாத்திரத்திஜலெ விசபாலெபாட்சக்கு ஏற்லகைனஜவ
அவர மீஜதைற்பட்டிருந்தை கைண் தைகலெ லதைரியபாதை கைபாதைல் முன்னிலும் ஆயிர மடைங்கு அதிகைமபாய், அவகள
லவறிலகைபாண்டைவள ஜபபாலெபாக்கிவிட்டைத.
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இவ்விருவரும் வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவிருந்தை இடைத்தக்கு வந்த ஜசரந்தைவுடைஜன, விசபாலெபாட்ச
பந்தலுவிடைத்திலும் அவர மகனவியிடைத்திலும் தைன்கன விசுவநபாதை சரமபா மணம் லசய்தலகைபாளள
இணங்கிய லசய்திகயயும், அவ்வபாறு இணங்கும்படி ஜநரந்தை பூரவ விருத்தைபாந்தைங்கைகளயும் எடுத்த
விஸ்தைபாரமபாகைச் லசபான்னபாள. வீஜரசலிங்கைம் பந்தலுவுக்கு அளவிறந்தை மகிழ்ச்சயுண்டைபாய்விட்டைத.
ஏற்லகைனஜவ இவ்விஷயத்தில் அவர பலெ இடைங்கில் முயற்சலசய்த பபாரத்த லவற்றிலபற வழியில்லெபாமல்
திககைத்தக் லகைபாண்டிருந்தைபார. இப்ஜபபாத அவருகடைய முயற்சயில்லெபாமஜலெ தைமத விருப்பம் நிகறஜவறி
விட்டைகம கைண்டு அவருக்கு அத்தைகன பூரிப்புண்டைபாயிற்று.
''எல்லெபாம் லதைய்வச் லசயல். நபாலமபான்று நிகனக்கை லதைய்வலமபான்று லசய்கிறத'' என்று லசபால்லி அவர
மனமபாரக் கைடைவுகளப் ஜபபாற்றித் லதைபாழுதைபார. பிறகு விசுவநபாதை சரமபாகவயும் விசபாலெபாட்சகயயும் பிரம
சமபாஜேத்தில் ஜசரத்தைபார. ஜகைபாபபாலெய்யங்கைபாருகடைய விவபாகைம் நடைந்த இரண்டு வபாரத்தக்குள மறுபடி
லசன்கன பிரம சமபாஜே ஆலெயத்திஜலெஜய, அந்தை சமபாஜே விதிகைளின்படி விசபாலெபாட்சக்கும் விசுவநபாதை
சரமபாவுக்கும் விவபாகைம் நடைந்ஜதைறிற்று. விவபாகைம் நடைந்தை ஒரு வபாரத்தக்குள மட்டைபாய்க்கைகடை சங்கைரய்யரின்
முயற்சயபாலும் ஜவறு சலெ நண்பரகைள முயற்சயபாலும் நமத விசுவநபாதை சரமபாவுக்கு ஒரு உத்திஜயபாகைம்
ஏற்பட்டைத. தைங்கைசபாகலெத் லதைருவிஜலெ மூன்று, நபான்கு குஜேரபாத்தி லெ‡ப் பிரபுக்கைளின் பிளகளகைளுக்கு
இந்தி, சமஸ்கிருதைம், இங்கிலீஷ் மூன்று இரபாப்பபாடைம் லசபால்லி கவக்கை ஜவண்டியத. இதைற்கைபாகை
அவருக்கு அறுபத ரூபபாய் மபாதைந்ஜதைபாறும் சம்பளம் கிகடைத்தைத. சங்கைரய்யர வீட்டுக்கு சமீபத்தில் இரண்டு
மகனகைளுக்கைப்பபால் ஒரு வீடு கைபாலியபாகை இருந்தைத. சறிய வீடு, கீஜழ இரண்டு மூன்று அகறகைள. உயரந்தை
மபாடி. அந்தை வீட்டுக்குப் பின் அழகைபான ஜதைபாட்டைமருந்தைத. அதில் ஒரு சறிய கூகர பங்கைளபா புதிதைபாகைத்
தையபார பண்ணி, அதில் நபாற்கைபாலி, ஜமகஜே, புத்தைகைங்கைள, பிளகளகைள வந்தைபால் உட்கைபாருவதைற்கு நபாற்கைபாற்
பலெககைகைள முதைலியன வபாங்கி கவப்பதைற்குரிய லசலெலவல்லெபாம் சங்கைரய்யர லசய்தைபார. அந்தை வீட்டில்
புதிதைபாகை விவபாகைமபான தைம்பதிகைகள சங்கைரய்யர குடிஜயற்றினபார. இவருக்கு விசுவநபாதை சரமபாவிடைம்
முன்கனக் கைபாட்டிலும் நூறு பங்கு அதிகை பக்தி ஏற்பட்டைத. சலெ மபாதைங்கைள கைழிந்தை பிறகு, ஜமற்கூறிய
குஜேரபாத்திப் பிளகளகைளுக்கு பபாடைம் லசபால்லிக் லகைபாடுக்கும் வரும்படி கிகடைக்கைத் லதைபாடைங்கிற்று.
ஆரம்பத்தில் அவர லசன்கனயில் நகடைலபற்று வரும் இங்கிலீஷ், தைமழ்ப் பத்திரிககைகைளுக்கு
வியபாஸங்கைளும், தைகலெயங்கைங்கைளும் எழுதி சபாஸ்திர விஷயங்கைகளப் ஜபபாலெஜவ லலெயௌகிகை
விஷயங்கைளிலும் பயிற்சயபால் உயரந்தை ஞபானஜமற்படுத்திக் லகைபாண்டைபார. எழுதம் திறகமயிஜலெபா,
இங்கிலீஷிலும், தைமழிலும் அவருக்கு சமமபான லதைபாழிலெபாளி இந்தை ஜதைசத்திஜலெஜய குகறலவன்று
கூறலெபாம். அதைனபால் பத்திரபாதிபரகைள அவலரழுதம் வியபாஸங்கைகள மகைவும் ஆவலுடைன் ஏற்றுக் லகைபாண்டு
தைக்கை சம்பளம் லகைபாடுக்கைத் லதைபாடைங்கினபாரகைள. இங்கு லகைபாஞ்சம் ககை ஜதைறியவுடைஜன, அவர தைக்கை
மனிதைரகைளுகடைய சபபாரசபால் பம்பபாய் கைல்கைத்தைபா முதைலிய லவளி நகைரங்கைளில் பிரசுரமபாகும் உளநபாட்டுப்
பத்தைரிககைகைளுக்கும், இங்கிலெபாந்த, அலமரிக்கைபாவிலுளள பத்திரிககைகைளுக்கும் விஷயதைபானம் லசய்யும்
பதைவி லபற்றபார. இதிலலெல்லெபாம் அவருக்கு மபாதைந்ஜதைபாறும் ஐந்நூறு ரூபபாய்க்குக் குகறயபாதை வரும்படி
வரத் லதைபாடைங்கிற்று. அவர தீரபாதை உகழப்பபாளியபாய்விட்டைபார.
அவருகடைய முகைத்தில் முன்னிருந்தை கைவகலெக் குறிகைலளல்லெபாம் நீங்கிப் ஜபபாய்விட்டைன. எப்ஜபபாதம்
அவர முகைத்தில் சந்ஜதைபாஷமும் திருப்தியும் நிலெவலெபாயின. விசபாலெபாட்சஜயபா முன்னிருந்தை அழககைக்
கைபாட்டிலும் முந்நூறு பங்கு அதிகை அழகு பகடைத்த விட்டைபாள. அவரகைள வீட்டிற்கு ஒரு பசு
வபாங்கினபாரகைள. அந்தைப் பசுகவக் கைறக்கைவும், குழந்கதைக்குப் லபபாழுத ஜபபாகைவும், மற்றபடி வீடு வபாயில்
லபருக்குதைல், பபாத்திரந் ஜதைய்த்தைல் முதைலிய லதைபாழில்கைள லசய்யவும், விசபாலெபாட்ச மகைவும் புத்தியும்
அனுபவமும் உண்கமயும் உகழப்புமுகடைய ஜவளபாளக் கிழவியருத்திகய நியமனம் லசய்த, அவளுக்கு
வீட்டிஜலெஜய ஜபபாஜேனமும் மபாதைம் எட்டு ரூபபாய் சம்பளமும் ஏற்படுத்தினபாள. இவரகைளுகடைய வீட்டுச்
லசலெலவல்லெபாம் நூறு ரூபபாய்க்கு ஜமலெபாகைபாத. எனஜவ, மபாதைந்ஜதைபாறும் நபானூறு ரூபபாய்க்குக் குகறயபாமல்
விசுவநபாதை சரமபா ஒரு லபரிய நபாணயமுகடைய குஜேரபாத்தி வியபாபபாரியிடைம் வட்டிக்குக் லகைபாடுத்தவரத்
லதைபாடைங்கினபார. சறிதகைபாலெத்தக்குப்பின் விசுவநபாதை சரமபா தைமக்குப் பத்திரிககைத் லதைபாழிலிஜலெஜய
ஏரபாளமபான திரவியம் கிகடைப்பதினின்றும், பிளகளகைளுக்குப் பபாடைங் கைற்றுக் லகைபாடுப்பதைபாகிய சரமமபான
லதைபாழிகலெ விட்டுவிட்டைபார. கைபாகலெயில் எழுந்த ககைகைபால் சுத்தி லசய்த லகைபாண்டைவுடைஜன தினந்ஜதைபாறும்
அவர தைங்கைசபாகலெத் லதைருவினின்றும் புறப்பட்டுச் லசன்கன கஹஜகைபாரட்டுக்கு எதிஜர கைடைற்கைகரயில்
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வந்த லநடுஜநரம் உலெபாவிவிட்டு சுமபார ஒன்பத மணிக்கு வீட்டுக்குத் திரும்புவபார. வந்தைவுடைஜன
ஸ்நபானம் பண்ணிவிட்டு ஜபபாஜேனம் லசய்வபார. பதிஜனபாரு மணி முதைல் மபாகலெ மூன்று மணி வகர தைமத
எழுத்தஜவகலெ நடைத்தவபார. அப்பபால் இகடைப்பகைல் சற்றுண்டியுண்டு ஜதையிகலெ நீர குடிப்பபார. அப்பபால்
ஒரு மணி ஜநரம் படிப்பிலும், மறுநபாள எழுதவதைற்கு ஜவண்டிய ஆஜலெபாசகனகைளிலும் லசலெவிடுவபார.
அப்பபால், தைம்முகடைய சறு குதிகர வண்டியில் விசபாலெபாட்சகயயும், சந்திரிககைகயயும் ஏற்றிக்லகைபாண்டு
கைடைஜலெபாரத்தில் சவபாரி விடுவபார. இரவு ஏழுமணிக்கு ஜநரத்தக்கு வீட்டுக்குத் திரும்புவபாரகைள. எட்டு மணி
ஜநரமபாகும்ஜபபாத இரபாத்திரி ஜபபாஜேனம் லதைபாடைங்கும். அப்பபால் விசபாலெபாட்சயும் சரமபாவும் ஜபச்சலும்
விகளயபாட்டிலும் மன்மதைக் ஜகைளிகைளிலும் லபபாழுத கைழிப்பபாரகைள. இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு முன்பு
அவரகைள நித்திகர லசய்யப் ஜபபாவஜதை கிகடையபாத. என்னதைபான் ஜபசுவபாரகைஜளபா, ஏததைபான் ஜபசுவபாரகைஜளபா
கைடைவுளுக்குத் தைபான் லதைரியும். ஒவ்ஜவபாரிரவும் இவ்விருவரும் ஜபசுவதம் சரிப்பதம் பக்கைத்த
வீடுகைளிலிருப்ஜபபாருக்லகைல்லெபாம் லபரும்பபாலும் தூக்கைம் வரபாதைபடி லசய்யும். ஒருவர ஜபச்சு
மற்லறபாருவருக்குத் ஜதைனபாய்த் திரட்டுப் பபாகைபாய்க் ஜகைட்கைக் ஜகைட்கைத் லதைவிட்டைபாமலிருக்கும். சலெ
இரவுகைளில் விசபாலெபாட்ச ஹபாரஜமபானியம் சுருதி ஜபபாட்டுக்லகைபாண்டு பபாடுவபாள. இவர பபாட்டின்
அற்புதைத்தில் மயங்கி லவறிலகைபாண்டு விசுவநபாதை சரமபா தைன்கன மறந்த எழுந்த குதிக்கைத்
லதைபாடைங்கிவிடுவபார. சலெ சமயங்கைளில் இருவரும் ககைஜகைபாரத்தக் லகைபாண்டு நபாட்டியம் புரிவபாரகைள.
ஜவகலெக்கைபாரக் கிழவியும் குழந்கதையும் ஓரகறக்குள படுத்தக் லகைபாண்டு தூங்கிப் ஜபபாய் விடுவபாரகைள.
ஜதைபாட்டைத்திலிருந்தை சங்கைபாரப் பரணில் இந்தை தைம்பதிகைளின் கைளிகைள நகடைலபறும்.
இவ்விருவரும் ஒருவரக்லகைபாருவர பகடைத்தை கைபாதைல் மபானஷிகைமன்று, லதைய்விகைம். அத கைலியுகைத்தக்
கைபாதைலென்று; கிருதையுகைத்தக் கைபாதைல், ஒஜர லபண்ணிடைம் மபாறபாதை கைபாதைல் லசலுத்தவதைபாகிய ஏகைபத்தினி
விரதைத்தில் சறீரபாமபிரபான் புகைழ்லபற்றவன். ஆனபால் அவனும் பத்தினியிடைம் சம்சயங்லகைபாண்டு
இலெங்ககையிஜலெ அவகளத் தீப் புகைச் லசய்தைபான். பின்பு உலெகைப் பழிக்கு அஞ்ச, அவகளக் கைபாட்டுக்குத்
தரத்தினபான். இவ்விதைமபான கைளங்கைங்கைள கூடை இல்லெபாதைபடி நமத விசுவநபாதை சரமபா சபாட்சபாத் கவகுண்டை
நபாரபாயணஜன ஜதைவியிடைம் லசலுத்தவத ஜபபான்ற பரம பிஜரகம லசலுத்தினபார. சவன் பபாரவதி
ஜதைவியிடைம் லசலுத்தம் பக்தி நமத விசுவநபாதை சரமபாவபால் விசபாலெபாட்சயிடைம் லசலுத்தைப்பட்டைத.
அவளும், இப்படிப் பரம ஞபானியபாகிய கைணவன் தைன்னிடைம் ஜதைவதைபா விசுவபாசம் லசலுத்தவத கைண்டு
பூரிப்பகடைந்த, தைபான் அவகர சபாட்சபாத் பகைவபானபாகைஜவ கைருதி மகைத்தைபான பக்தி லசலுத்தி வந்தைபாள.
இப்படியிருக்ககையிஜலெ விவபாகைம் நடைந்த ஒன்றகர வருஷமபாவதைற்குள விசுவநபாதை சரமபாவுக்கு கபத்தியம்
பிடித்தவிட்டைத. அவர மகைச் சறந்தை ஞபானியபாயினும் ஜயபாகைபாப்யபாஸத்தைபால் முக்தியகடைவத சுலெபலமன்று
கைருதி மனகதைப் பலெவககைகைளில் இகடையறபாமல் அடைக்கி அடைக்கி பலெபாத்கைபாரஞ் லசய்தலகைபாண்டு
வந்தைதினின்றும், புத்தி கைலெங்கிவிட்டைத. எழுத்த ஜவகலெ சரியபாகை நடைத்தை முடியவில்கலெ. வீட்டிஜலெஜய
ஒரு நபாட்டு கவத்தியர வந்த பபாரத்தச் சகிச்கச லசய்த லகைபாண்டிருந்தைபார. மந்திரவபாதிகைகள அகழத்தப்
பபாரக்கைலெபாம் என்று சங்கைரய்யர லசபான்னதைற்கு விசபாலெபாட்ச அத அவசயமல்கலெலயன்று
லசபால்லிவிட்டைபாள.
விசபாலெபாட்சயின் கைதி மகைவும் பரிதைபாபகைரமபாயிற்று. திடீலரன்று சுவரக்கைஜலெபாகைத்தில் இந்திர பதைவியினின்று
தைளளுண்டு மண்மீத பபாம்பபாகி விழுந்தை நஹ¤ஷன் நிகலெகமகய இவள ஸ்திதி ஒத்தைதைபாயிற்று.
கைபாதைலெபால் ஜமபாட்சஜம லபறலெபாலமன்று விசுவநபாதை சரமபா லசபால்லியகதை இவள மனம் பூரத்தியபாகை நம்பித்
தைனத அற்புதை லஸயௌந்தைரயமும் ஞபானத் லதைளிவுமுகடைய அக்கைணவகன ஒருங்ஜகை மன்மதைனபாகைவும்
விஷ்ணுவபாகைவும் சவனபாகைவும் கைருதிப் ஜபபாற்றிவந்த அவனன்பினபால் ஆனந்தைபரவசலமய்தியிருந்தைபாள.
அவனுக்கு இந்தைக் லகைபாடிய ஜநபாய் ஜநரந்தைகதைக் கைண்டு தன்பக் கைடைலில் அமழ்ந்திப் ஜபபாய்விட்டைபாள.
இகடையிகடைஜய விசுவநபாதை சரமபாவுக்கு புத்தி லதைளியும் ஜநரங்கைளும் வருவதண்டு. அப்ஜபபாத, அவர
விசபாலெபாட்சகய அகழத்தத் தைன் அருகில் இருத்திக் லகைபாண்டு:- ''கைண்ஜண, நீ எதைற்கும், எதைற்கும், எதைற்கும்
கைவகலெப்படைபாஜதை. கைவகலெப்படைபாதிருத்தைஜலெ முக்தி. கைவகலெப்படைபாதிருந்தைபால் இவ்வுலெகைத்தில் எந்தை
ஜநபாயும் வபாரபாத. எவ்விதை ஆபத்தம் ஜநரபாத. தைவறி எவ்விதை ஜநபாய், அல்லெத எவ்விதை ஆபத்த, ஜநரந்தை
ஜபபாதிலும் ஒருவன் அவற்றுக்குக் கைவகலெயுறுவகதை விட்டு விடுவபானபாயின், அகவ தைபாஜம விலெகிப்
ஜபபாய்விடும். கைவகலெகய லவன்றபால் மரணத்கதை லவல்லெலெபாம். பயமும், தயரமும், கைவகலெயும்
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இல்லெபாதிருந்தைபால் இவ்வுலெகைத்தில் எக்கைபாலெமும் சபாகைபாமல் வபாழலெபாம். நபான் என்கன மீறிச் சலெ பயங்கைளில்
ஆழ்ந்த விட்ஜடைன். அதைனபாஜலெதைபான் எனக்கு இந்தை ஜநபாய் வந்திருக்கிறத. இத இன்னும் சறித
கைபாலெத்தக்குள நீங்கிப் ஜபபாய்விடும். நமக்ஜகைபா பணத்கதைப் பற்றிய விசபாரமல்கலெ. நபான் மூன்று வருஷம்
எழுதைபாமலும், ஒரு கைபாசுகூடை சம்பபாதிக்கைபாமலும் இருந்தை ஜபபாதிலும் குஜேரபாத்தியபாளிடைம் ஜபபாட்டிருக்கும்
பணத்கதை வபாங்கி சம்பிரமமபாகைச் சபாப்பிடைலெபாம். என்கனப் பற்றிய விசபாரங்கைளுக்கும் உன் மனத்தில்
இடைங்லகைபாடைபாஜதை.
இடுக்கைண் வந்தற்றகைபாகலெ, எரிகின்ற விளக்குப்ஜபபாலெ நடுக்கை லமபான்றபானுமன்றி நகுகை; தைபாம் நக்கை
ஜபபாதைவ் விடுக்கைகணயரியு லம·கைபாம், இருந்தைழு தியபாவ ருய்ந்தைபார?
என்று சவகைசந்தைபாமணியில் திருத்தைக்கை ஜதைவர பபாடியிருக்கிறபார. அதைபாவத, 'தன்பம் ஜநரும்ஜபபாத நபாம்
சறிஜதைனும் கைலெங்கைபாமல் அகதை ஜநபாக்கி நககைக்கை ஜவண்டும். அங்ஙனம் நககைப்ஜபபாமபாயின் நமத
நககைப்ஜப அத்தன்பத்கதை லவட்டுதைற்குரிய வபாளபாய்விடும். அவ்வபாறின்றி வீஜண உட்கைபாரந்த
தயரப்படுவதைனபால் மனிதைருக்கு உய்வு ஜநரபாத (நபாசஜம எய்தம்)'. இந்தை உபஜதைசத்கதை நீ ஒரு ஜபபாதம்
மறக்கைபாஜதை.என் கைண்ஜண, என் உயிஜர, விசபாலெபாட்ச, நீ என்ன ஜநரந்தைபாலும் மனத்கதைத் தைளரவிடைபாஜதை. நீ
எக்கைபாலெமும் எவ்விதை ஜநபாயுங் கைவகலெயுமன்றி வபாழஜவண்டுலமன்பஜதை என் முக்கிய விருப்பம். உன்
மனம் ஜநபாகை நபான் பபாரத்த சகிக்கை மபாட்ஜடைன்'' என்று பலெபலெ லசபால்லி மகனவிகய சமபாதைபானப்படுத்தை
முயல்வபார. ஆனபால், இவர இங்ஙனம் ஜபசக் லகைபாண்டிருக்ககையிஜலெஜய விசபாலெபாட்சயின் கைண்கைளில்
ஜேலெம் தைபாகர தைபாகரயபாகைக் லகைபாட்டைத் லதைபாடைங்கிவிடும். அவள ஜகைபாலவன்றழுத விம்முவபாள. இகதைக்
ஜகைட்டை விசுவநபாதை சரமபாவும் ஓலெமட்டைழத் லதைபாடைங்குவபார. இப்படி இவரகைளிருவரும் கூடிப்
லபருங்குரலிட்டைழுத லகைபாண்டிருக்ககையில் ஒரு சமயம் கவத்தியர வந்தவிட்டைபார. இந்தைக் ஜகைபாலெத்கதைப்
பபாரத்த கவத்தியர விசபாலெபாட்சகய கைபாண்பதினின்று ஜநரும் தக்கைத்தைபால் சரமபாவின் ஜநபாய்
மகுதிப்படுலமன்றும், ஆதைலெபால் இனிஜமல் விசபாலெபாட்ச தைன் கைணவகன அடிக்கைடி தைனியபாகை
சந்திக்கைக்கூடைபாலதைன்றும், அப்படிஜய சந்தித்தை ஜபபாதிலும் சலெ நிமஷங்கைளுக்கு ஜமஜலெ அவருடைன்
தைங்கியிருக்கைக் கூடைபாலதைன்றும் எப்ஜபபாதஜம அவர தைன்னிடைம் அதிகைமபாகைப் ஜபச இடைங்லகைபாடுக்கைக்
கூடைபாலதைன்றும் அவளிடைம் லதைரிவித்தைபார. அவளும் எவ்விதைத்தைபாலும் தைன்னபால் தைன் கைணவனுக்கு அதிகைக்
கைஷ்டைம் ஜநரலெபாகைபாலதைன்ற ஜநபாக்கைத்தடைன், ஆகைபாரம் ஜபபாடும் ஜநரங்கைகளத் தைவிர மற்ற ஜநரங்கைளில்,
சரமபாகவ அடிக்கைடி பபாரக்கைபாமலும், அவருடைன் அதிகைமபாகைப் ஜபசபாமலும் ஒதங்கிஜய கைபாலெங் கைழித்த
வந்தைபாள. ஆனபால் இதைனின்று விசுவநபாதை சரமபாவின் தயரமும் மனக்கைலெக்கைமும்
அதிகைப்பட்டைனஜவயன்றிக் குகறவு படைவில்கலெ. தைம்கம விசபாலெபாட்ச புறக்கைணிக்கிறபாலளன்று சரமபா
எண்ணவில்கலெ. அவர அப்படி எண்ணக்கூடியவருமல்லெர. ஆனபால் தைனத ஜதைகை நிகலெகயக் கைருதி அவள
மகைவும் மனத்தைளரச்சயும் தக்கைமுலமய்தி அதபற்றிஜய ஜதைபாட்டைத்தப் பங்கைளபாவுக்கு அவள அடிக்கைடி
வந்த தைன்கனப் பபாரக்கைபாமலும், அதிகைமபாகைத் தைன்னிடைம் வபாரத்கதையபாடைபாமலுமருக்கிறபாள என்று அவர
நிகனத்தக் லகைபாண்டைபார.
இங்கு வியபாதிகைளின் சம்பந்தைமபாகை ஒரு சறு கைகதை லசபால்லுகிஜறன். வபாந்திப் ஜபதிப் பிசபாசு முன்லனபாரு
கைபாலெத்தில் இந்தியபாவிலிருந்த புறப்பட்டு அஜரபியபாவிலுளள மக்கை நகைரத்தக்குப் ஜபபாய்க்
லகைபாண்டிருந்தைதைபாம். ஜபபாகும் வழியில் பபாரஸீகைத்தில் லபரிய தைபஸ்வியும் ஞபானியுமபாகிய ஒரு மஹமதிப்
பக்கிரி அந்தைப் ஜபகயக் கைண்டு ''எங்ஜகை ஜபபாகிறபாய்?'' என்று ஜகைட்டைபார. அத ஜகைட்டு வபாந்தி ஜபதி
லசபால்லுகிறத:- ''மக்கை நகைரத்தில் இப்ஜபபாத வருஷத் திருவிழபா லதைபாடைங்கியிருக்கிறத. நபானபா
திகசகைளினின்றும் எண்ணற்ற ஜேனங்கைள திருவிழபாவுக்கைபாகை அங்கு வந்த கூடியிருப்பபாரகைள. அவரகைகள
ஜவட்கடையபாடும் லபபாருட்டு மக்கைட்த்தக்குப் ஜபபாகிஜறன்'' என்றத.
அத ஜகைட்டு அந்தை சந்நியபாச:- ''சச்ச! மூரக்கைப் பிசபாஜச! மக்கைத்தில் அல்லெபாகவத் லதைபாழும் லபபாருட்டு
நல்லெ நல்லெ பக்தைரகைள வந்த திரண்டிருப்பபாரகைள. அவரகைகள நீ ஜபபாய்க் லகைபால்லெ நபான் இடைங்
லகைபாடுக்கைமபாட்ஜடைன்'' என்றபார.
அதைற்கு வபாந்திஜபதிப் ஜபய் லசபால்லுகிறத:- ''சுவபாமயபாஜர, என்கனயும் அல்லெபா தைபான் பகடைத்த மனிதை
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உயிரகைகள வபாரிக்லகைபாண்டு ஜபபாகும் லதைபாழிலுக்கு நியமனம் லசய்திருக்கிறபார. உலெகைத்தில் நடைக்கும்
எல்லெபாக் கைபாரியங்கைளும் அல்லெபாவின் லசயல்கைஜளயன்றி மற்றில்கலெ. அவனின்றிஜயபார
அணுவுமகசயபாத. ஆதைலெபால் எனத ஜபபாக்ககைத் தைடுக்கை உம்மபால் முடியபாத. முடியுலமனிலும் நீர
அதைகனச் லசய்தைல் நியபாயமன்று. ஜமலும் மக்கைத்தக்கு வந்திருப்ஜபபார அத்தைகன ஜபருஜம
புண்யபாத்மபாக்கைலளன்றும் தைரமஷ்டைரகைலளன்றும் உண்கமயபான பக்தைரகைலளன்றும் நிகனத்த
விடைக்கூடைபாத. எத்தைகனஜயபா பபாவிகைளும், அதைரமஷ்டைரும், லகைபாரபான் விதிகைகள மீறி நடைப்ஜபபாரும் அங்கு
வந்திருப்பபாரகைள என்பதில் ஐயமல்கலெ. தைவிரவும் புண்யபாத்மபாக்கைளுக்கு இவ்வுலெகில் சபாவு
கிகடையபாலதைன்று அல்லெபா விதிக்கைவில்கலெ. பபாவிகைள மபாத்திரஜமயன்றி புண்யவபான்கைளும் சபாகைத்தைபான்
லசய்கிறபாரகைள. ஜவறு ஜநபாய்கைளபால் லநடுங்கைபாலெம் வருந்தி வருந்தித் தடித்தத் தடித்தச் சபாவகதைக்
கைபாட்டிலும் என்னபால் தரிதைமபான மரணலமய்ததைல் மனிதைருக்கு நன்ஜறயன்றித் தீங்கைபாகைபாத. ஆதைலெபால்
எப்படி ஜயபாசத்தை ஜபபாதிலும், நபான் லசபால்வகதை நீர தைடுக்கை முயலுதைல் லபபாருந்தைபாத. எனிலும்,
மகைபானபாகிய உம்முகடைய மனதக்குச் சற்ஜற திருப்தி விகளவிக்கைத் தைக்கைதைபாகிய வபாரத்கதையன்று
லசபால்லுகிஜறன். அதைபாவத, நீர அங்கு இத்தைகன ஜபகரத்தைபான் லகைபால்லெலெபாலமன்று லதைபாககை குறிப்பிட்டுக்
கைட்டைகளயிடும். அந்தைத் லதைபாககைக்கு ஜமஜலெ நபான் ஒற்கற உயிகரக்கூடைக் லகைபால்வதில்கலெலயன்று
பிரதிக்கிகன லசய்த லகைபாடுக்கிஜறன்'' என்றத.
இங்ஙனம் வபாந்தி ஜபதிப் ஜபய் லசபால்லியகதைக் ஜகைட்டை முனிவர-''சரி; ஜபபா. அங்கு அஜநகை
லெட்சகைணக்கைபான ஜேனங்கைள திரண்டிருப்பபாரகைள. அவரகைளில் நீ ஒஜர ஓரபாயிரம் ஜபகரத் தைபான்
லகைபால்லெலெபாம். அதைற்கு ஜமல் ஓருயிகரக்கூடைத் தீண்டைலெபாகைபாத. ஜேபாக்கிரகதை! ஜபபாய் வபா'' என்றபார.
நல்லெலதைன்று லசபால்லிப் ஜபய் பக்கிரியிடைம் விகடைலபற்றுக் லகைபாண்டு மக்கைத்தக்குப் ஜபபாயிற்று.
அப்பபால் சலெ தினங்கைள கைழிந்தைபின், அந்தைத் திருவிழபாவுக்கு வந்தைவரகைளில் லெட்சம் ஜபர வபாந்தி ஜபதியபால்
இறந்த ஜபபாயினலரன்ற லசய்தி பக்கைரியின் லசவிக்லகைட்டிற்று. அவர தைம்கம வபாந்திப் ஜபதிப் ஜபய்
வஞ்சத்த விட்டைதைபாகைக் கைருதி மகைவும் ஜகைபாபத்தடைனும் மனவருத்தைத்தடைனுமருந்தைபார. மறுநபாள வபாந்தி
ஜபதிப் ஜபய் அந்தை வழியபாகைஜவ மக்கைத்தினின்றும் இந்தியபாவுக்கு மீள யபாத்திகர லசய்த
லகைபாண்டிருக்ககையில் அந்தைப் பக்கிரிகயக் கைண்டு வணங்கிற்று. பக்கிரி லபருஞ் சனத்தடைன் அப்ஜபகய
ஜநபாக்கி:- ''தஷ்டைப் ஜபஜய, லபபாய் லசபால்லிய நபாஜய, என்னிடைம் ஆயிரம் ஜபருக்கு ஜமஜலெ
லகைபால்வதில்கலெலயன்று வபாக்குறுதி லசய்த லகைபாடுத்தவிட்டு அங்கு, மக்கைத்திஜலெ ஜபபாய் லெட்சம்
ஜேனங்கைகள அழித்த விட்டைகனயபாஜம! உனக்கு என்ன தைண்டைகன விதிக்கைலெபாம்?'' என்றபார.
இகதைக் ஜகைட்டு வபாந்தி ஜபதிப் ஜபய் கைலெகைலெலவன்று சரித்தைத. அத லசபால்லுகிறத:- ''ஜகைளீர,
முனிசஜரஷ்டைஜர, நபான் உமக்குக் லகைபாடுத்தை வபாக்குறுதி தைவறபாதைபடிஜய ஆயிரம் ஜபருக்குஜமல்
ஓருயிகரகூடைத் தீண்டைவில்கலெ. ஆயிரம் ஜபஜர என்னபால் மபாண்டைவர. மற்றவரகைள தைமக்குத் தைபாஜம
பயத்தைபால் வபாந்தியும் கைழிச்சலும் வருவித்தக் லகைபாண்டு மபாய்ந்தைனர. அதைற்கு நபான் என்ன லசய்ஜவன்? என்
மீத பிகழ லசபால்லுதைல் தைகுஜமபா?'' என்றத.
அப்ஜபபாத முனிவர லபருமூச்சு விட்டு- 'ஆகைபா! ஏகழ மனிதை ஜேபாதிஜய, பயத்தைபாலும், சம்சயத்தைபாலும்
உன்கன நீஜய ஓயபாமல் லகைபாகலெ லசய்தலகைபாண்டிருக்கிறபாஜய! உன்னுகடைய இந்தை மகைபா மூடைத்தைன்கம
லகைபாண்டை மதிகயயும், இம் மதிகய உன்னிடைத்ஜதை தூண்டிவிடும் மகைபா பயங்கைரமபான விதிகயயும்
நிகனக்கும்ஜபபாஜதை என் லநஞ்சம் கைலெங்குகிறஜதை! நபான் என் லசய்ஜவன். நபான் என் லசய்ஜவன்! நபான் என்
லசய்ஜவன்!சுப்! நம்மபால் என்ன லசய்ய முடியும்? அல்லெபா ஜஹபா அக்பர. அல்லெபா மஹபான். அவருகடைய
திருவுளப்படி எல்லெபாம் நகடைலபறுகிறத. அவர திருவடிகைள லவல்லுகை'' என்று லசபால்லி முழங்கைபால்
படியிட்டு வபானத்கதை ஜநபாக்கியவரபாய் அல்லெபாகவக் கைருதித் தியபானம் லசய்யத் லதைபாடைங்கினபார. ஜபயும்
அவரிடைம் விகடை லபற்றுக் லகைபாண்டு ஜபபாய் விட்டைத.
இந்தை மபாதிரியபாகை நபான் ஒரு கைகதை வபாசத்திருக்கிஜறன். ஜநபாய்க்கு முக்கியமபான கைபாரணம் ஜீவரகைளின்
மனதில் ஜதைபான்றும் பயம், கைவகலெ, ஜகைபாபம், சம்சயம், லபபாறபாகம, லவறுப்பு, அதிருப்தி முதைலிய
விஷகுணங்கைஜளயபாலமன்பத இந்தைக் கைகதையின் லபபாருள. இகதை நபான் அங்கீகைரிக்கிஜறன். உளளத்திஜலெ
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ஜதைபான்றும் அச்சம் முதைலியனஜவ ஜநபாய்கைகளப் பிறப்பிக்கின்றன என்பதில் சந்ஜதைகைமல்கலெ. ஆனபால்
அங்ஙனம் பிறக்கும் ஜநபாய்கைகள நன்கு ஜபபாஷகண லசய்த வளரப்பதம், அதினின்றும் மரணத்தின்
வரகவ மகைவும் எளிதைபாக்கித் தைருவதமபாகிய லதைபாழில்கைள லபரும்பபாலும் கவத்தியரகைளபாஜலெஜய
லசய்யப்படுகின்றன என்று ஜதைபான்றுகிறத. ஆயிரம் ஜபகரக் லகைபான்றவன் அகர கவத்தியன் என்ற
பழலமபாழி முற்றிலும் உண்கமலயனஜவ நபான் நிகனக்கிஜறன்.
இதினின்றும் கவத்திய சபாஸ்திரம் லபபாய்லயன்றபாவத, கவத்தியரகைலளல்லெபாருஜம தைமத சபாஸ்த்திரத்கதை
நன்று கைற்றுணரபாதை ஜபபாலி ஜவஷதைபாரிகைலளன்றபாவத மனமறிந்தை அஜயபாக்யர-கைலளன்றபாவத,
ஜவண்டுலமன்று மனிதைகனக் லகைபால்லுகிறபாரகைலளன்றபாவத நபான் லசபால்லெ விரும்புவதைபாகை யபாரும்
நிகனத்த விடைலெபாகைபாத.
கவத்திய சபாஸ்திரத்தில் எத்தைகனஜயபா கைண்கைண்டை பயன்கைளிருப்பகதை நபான் அறிஜவன்.
கவத்தியரகைளிஜலெ பலெர தைமத சபாஸ்திரத்தில் உண்கமயபான உயரந்தை ஜதைரச்சயுகடைஜயபாரபாகைவும்
ஜீவகைபாருண்யத்தில் சறந்தை மகைபான்கைளபாகைவும் இருப்பகதை நபான் அறிஜவன். ஆனபாலும், வியபாதிகைள
பல்குவதைற்கும், மரணம் இங்ஙனம் மனிதைகரப் பூச்சகைளிலுங் கைகடையபாகை வபாரிக்லகைபாண்டு ஜபபாவதைற்கும்
உலெகைத்த கவத்தியரகைள லபரும்பபாலும் ஜஹதவபாகிறபாரகைலளன்ற என் லகைபாளககை தைவறபானதைன்று.
ஒன்றுக்லகைபான்று விஜரபாதைமபாகைத் ஜதைபான்றும் இவ்விரண்டு லகைபாளககைகைளும் எங்ஙனம் ஏகைகைபாலெத்தில்
உண்கமயபாகுலமன்பகதைத் லதைரிவிக்கிஜறன்.
ஆனபால், ஏற்லகைனஜவ இந்தை அத்தியபாயம் மகை நீண்டு ஜபபாய்விட்டைத. நம்முகடைய கைகதையின் ஜபபாக்ஜகைபா
சறித ஜநரம் விசபாலெபாட்சகயயும் விசுவநபாதை சரமபாகவயும் விட்டுப் பிரிந்த ஜவறு சலெருகடைய
விருத்தைபாந்தைங்கைகளக் கூறும்படி வற்புறுத்தகின்றத. ஆதைலெபால் கவத்தியர சம்பந்தைமபான விவகைபாரத்கதைப்
பின் ஓரத்யபாயத்தில் விளக்கிக் கைபாட்டுகிஜறன்.
---

45

எட்டைபாம் அத்தியபாயம்
ஜசபாமநபாதைய்யர ஞபானம் லபற்ற வரலெபாறு விடுதைகலெ
1907-ம் வருஷம்- அதைபாவத விசபாலெபாட்சயின் விவபாகைம் நடைந்தை இரண்டு வருஷங்கைளுக்கைப்பபால்-ஜம
மபாதைத்தில் ஒரு நபாள மபாகலெ நல்லெ நிலெவடித்தக் லகைபாண்டிருக்ககையில் மயிலெபாப்பூர லெஸ் சரச் வீதியில்
கஹஜகைபாரட் வக்கீல் ஜசபாமநபாதைய்யர தைம் வீட்டு ஜமகடையில் நிலெபா முற்றத்திஜலெ இரண்டு நபாற்கைபாலிகைள
ஜபபாட்டுத் தைபாமும் தைம்முகடைய மகனவி முத்தைம்மபாளும் உட்கைபாரந்த லகைபாண்டு, அவளுடைன் சம்பபாஷகண
லசய்த லகைபாண்டிருந்தைபார.
''கைபாபி ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டு வரலெபாமபா?'' என்று முத்தைம்மபா ஜகைட்டைபாள.
''எனக்கு ஜவண்டியதில்கலெ. பகைலிஜலெ உண்டை ஆகைபாரம் இன்னும் என் வயிற்றில் ஜீரணமபாகைபாமல்
அப்படிஜய கிடைக்கிறத. இன்றிரவு சபாப்பிடைலெபாமபா, உபவபாசம் ஜபபாட்டு விடைலெபாமபா என்று ஜயபாசத்தக்
லகைபாண்டிருக்கிஜறன். இப்படியிருக்ககையில் கைபாபி குடிப்பத உடைம்புக்கு மகைவும் லகைடுதிலயன்று
நிகனக்கிஜறன். உனக்கு ஜவண்டுமபானபால் கைபாபி ஜபபாட்டுக் லகைபாண்டு வந்த குடித்தக் லகைபாள'' என்றபார
ஜசபாமநபாதைய்யர.
''எப்ஜபபாத பபாரத்தைபாலும் ஏதைபாவத ஜநபாய் லசபால்லிக் லகைபாண்ஜடையிருக்கிறீரகைள. அதவும் என்கனக்
கைண்டைபால் ஜபபாதம், உடைஜன நீங்கைள ஜநபாயழுககை அழுவதைற்கு ரபாஜேபா. 'இன்கறக்கு என் உடைம்பு
லஸயௌக்யமபாகை இருக்கிறத. ஒரு வியபாதியுமல்கலெ' என்று உங்கைள வபாயினபாஜலெ லசபால்லெ ஒரு தைரங்கூடைக்
ஜகைட்டைதில்கலெ. என் உயிர உளளவகர அந்தை நல்லெ வபாரத்கதைகய நபான் ஒரு தைரஜமனும் கைபாத குளிரக்
ஜகைட்கைப் ஜபபாகிஜறஜனபா, அல்லெத ஜகைட்கைபாமஜலெ பிரபாணகன விடைப் ஜபபாகிஜறஜனபா, லதைரியபாத. ககை
உகளச்சல், கைபால் உகளச்சல், அங்கு வீக்கைம், இங்கு குகடைச்சல், வயிற்றுவலி, தைகலெவலி, அஜீரணம்,
அஜீரணம், அஜீரணம்-எப்ஜபபாதம் இஜதை அழுககை ஜகைட்டுக் ஜகைட்டு எனக்குக் கைபாத புளித்தப்
ஜபபாய்விட்டைத. இனிஜமல் ஒரு வபாரத்கதை லசபால்லுகிஜறன். அகதை ஜேபாக்கிரகதையபாகை ஒரு பக்கைத்தில்
கவத்தக் லகைபாண்டிருங்கைள. அதைபாவத, உங்கைள உடைம்பு சுகைமபாகைவும் ஆரபாக்கியமபாகைவும் இருந்தைபால்
என்னிடைம் லசபால்லுங்கைள. வியபாதியிருந்தைபால் எனக்குச் லசபால்லெ ஜவண்டைபா. இந்தை ஒரு தையவு எனக்கு
நீங்கைள அவசயமபாகைச் லசய்யஜவண்டும்'' என்றபாள.
ஜசபாமநபாதைய்யருக்குக் ஜகைபாபம் பளிச்லசன்று வந்தவிட்டைத. அவருக்கு முற்ஜகைபாபம் அதிகைம். மகனவிகய
வபாய்க்கு வந்தைபடிலயல்லெபாம் திட்டைத் லதைபாடைங்கிவிட்டைபார. ''நன்றி லகைட்டை நபாய், முண்டைபாய், உன்
லபபாருட்டைபாகை நபான் படும் பபாடு 'பஞ்சு தைபான் படுஜமபா? லசபால்லெத்தைபான் படுஜமபா, எண்ணத்தைபான் படுஜமபா?'
நபாய் ஜபபாஜலெ உகழக்கிஜறன். கும்பஜகைபாணத்தில் நல்லெ வரும்படி வந்த லகைபாண்டிருந்தைத. இங்கு வந்தைத
முதைல், வரவு நபாளுக்கு நபாள குகறவு பட்டுக்லகைபாண்ஜடையிருக்கிறத. எனஜவ, உனக்கும் உன்
குழந்கதைக்கும் ஜசபாறு, தணி, மருந்தகைள சம்பபாதித்தக் லகைபாடுப்பதில் எனக்கு ஜநரும் கைஷ்டைங்கைளும் மன
வருத்தைங்கைளும் கைணக்கில் அடைங்கை மபாட்டைபா. நபான் முன்பு ஜசரத்த கவத்தை லசபாத்கதைலயல்லெபாம் விழுங்கி
அதைற்கு ஜமல் பதினபாயிரம் ரூபபாய் வகர கைடைன் ஏறிப் ஜபபாயிருக்கிறத. எத்தைகனஜயபா லபபாய்கைள லசபால்லெ
ஜவண்டியிருக்கிறத. ஏமபாற்ற ஜவண்டியிருக்கிறத. நீதி ஸ்தைலெத்திஜலெ ஜபபாய் மனமறிந்தை லபபாய்கைகளச்
லசபால்வஜதை நமக்குப் பிகழப்பபாய்விட்டைத. இந்தை வக்கீல் லதைபாழிலும் சரி, ஜவகசத் லதைபாழிலும் சரி.
தைரமத்கதைக் லகைடுத்த இகைத்கதையும் பரத்கதையும் நபாசம் பண்ணிக்லகைபாண்டு உன் லபபாருட்டைபாகைப்
பபாடுபடுகிஜறன். ஜமலும் ஒரு வழக்கு ஜேயித்தைபால் பத்த வழக்குகைள ஜதைபாற்றுப் ஜபபாகின்றன. அதில் என்
மனதக்ஜகைற்படும் தக்கைத்தக்கும் அவமபானத்தக்கும் கைணக்கில்கலெ. தைவிரவும் இத்லதைபாழிஜலெபா
ஜகைபாரட்டிஜலெனும் கைட்சக்கைபாரரிடைஜமலும் ஓயபாமல் லதைபாண்கடைத் தைண்ணீகர வற்றடிக்குந் லதைபாழில்.
அதைனபால் உடைம்பில் அடிக்கைடி சூடு மகுதிப்பட்டு மலெச்சக்கைல் உண்டைபாக்குகிறத. மலெச்சக்கைஜலெ சரவ
ஜரபாகைங்கைளுக்கும் ஆதைபாரலமன்று நவீன கவத்திய சபாஸ்திர பண்டிதைரகைள லசபால்லுகிறபாரகைள. ஆதைலெபால்
உடைம்பில் எப்ஜபபாதம் ஓய்வின்றி ஏஜதைனும் வியபாதி இருந்த லகைபாண்ஜடையிருக்கிறத. இதைனபாலும்
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குழந்கதைகைளுக்கு உடைம்புக்ஜகைஜதைனும் வந்தைபால் அப்ஜபபாத என் மனத்திலுண்டைபாகும் லபருந் தயரத்தைபாலும்
அவரகைளுடைம்பு ஜநஜர இருக்கை ஜவண்டும், கைடைவுஜள, என்லறண்ணி நபான் எப்ஜபபாதம்
ஏக்கைப்படுவதைனபாலும், தைகலெ மயிர நகரத்தப் ஜபபாய்விட்டைத. மண்கடையில் வழுக்ககை விழுந்தவிட்டைத.
உனக்கைபாகைப் பபாடுபட்ஜடை நபான் கிழவனபாய் விட்ஜடைன். உன் லதைபால்கலெயபாஜலெஜய என் பிரபாணன் ஜபபாகைப்
ஜபபாகிறத. அடைபா, தீரபாதை ஜநபாயிருந்தைபால், எப்படி சகிப்த? ஒரு நபாளபா, இரண்டு நபாளபா, ஒரு வபாரமபா, இரண்டு
வபாரமபா, ஒரு மபாதைமபா, இரண்டு மபாதைமபா, ஒரு வருஷமபா, இரண்டு வருஷமபா, உன்னுடைன் கூடி வபாழத்
லதைபாடைங்கிய கைபாலெ முதைலெபாகை இன்றுவகர எப்ஜபபாதம், ஒரு கைணந் தைவறபாமல் என் உடைம்பு ஏஜதைனம் ஒரு
ஜநபாயினபால் கைஷ்டைப்பட்டுக் லகைபாண்டு தைபானிருக்கிறத. இத்தைகன ஜநபாகயயும் இத்தைகன கைஷ்டைத்கதையும்
லபபாறுத்தக்லகைபாண்டு என் உயிர இதவகர சபாகைபாமலிருக்கிறஜதை, அததைபான் லபரிய ஆச்சரியம்.
இவ்வளவுக்கும் நபான் உன்னிடைமருந்த லபறும் ககைம்மபாறு யபாத? ஜபகதைச் லசபாற்கைள, மடைச்லசபாற்கைள,
பயனற்ற லசபாற்கைள, மனகதைச் சுடும் பழிச் லசபாற்கைள, கைபாத நரம்புகைகள அறுக்கும் குரூரச் லசபாற்கைள,
இகவஜய நபான் லபறும் ககைம்மபாறு. ஓயபாமல் 'புடைகவ ஜவண்டும்', 'ரவிக்ககை ஜவண்டும்',
'குழந்கதைகைளுக்கு நககைகைள ஜவண்டும்' ,- வீண் லசலெவு! வீண் லசலெவு! வீண் லசலெவு! என்ன தன்பம்,
என்ன தன்பம்! என்ன தன்பமடைபா, ஈசபா! எனக்கிந்தை உலெகைத்தில் சகமத்த விட்டைபாய்! இந்தைக்
கைஷ்டைத்கதைலயல்லெபாம் இன்னும் எத்தைகன கைபாலெம் லபபாறுத்தக் லகைபாண்டிருக்கை ஜவண்டுஜமபா? என்
பிரபாணன் என்றுதைபான் நீங்கைப் ஜபபாகிறஜதைபா?'' என்று லசபால்லி ஜசபாமநபாதைய்யர அழத் லதைபாடைங்கிவிட்டைபார.
அப்ஜபபாத முத்தைம்மபா:- ''அழுககைலயல்லெபாம் என்னிடைம் லகைபாண்டு வருகிறீரகைள. புன்னககை, சந்ஜதைபாஷம்,
சருங்கைபார ரஸம் இதைற்லகைல்லெபாம் ஜவறு லபண் ஏற்பபாடு லசய்தலகைபாளளுங்கைள. இல்லெபாவிட்டைபால்
என்கனத் தைளளிவிட்டு ஜவறு ஸ்திரீகய பகிரங்கைமபாகை விவபாகைம் லசய்தலகைபாளளுங்கைள. அததைபான்
உங்கைளுக்கு நல்லெத.
இன்லனபாரு புதப்லபண்-சறு லபண்கண மணம் புரிந்தலகைபாண்டு அவளுடைன் இன்புற்று வபாழத்
லதைபாடைங்குவீரகைளபாயின் உங்கைளுக்குளள மனக்கைவகலெலயல்லெபாம் நீங்கிப் ஜபபாய்விடும். பிறகு புத்தியில்
லதைளிவும் சுறுசுறுப்பும் ஏற்படும். அப்பபால் ஜகைபாரட்டில் சபாமரத்தியமபாகைப் ஜபசும் திறகம மகுதிப்பட்டு,
உங்கைளுக்கு வக்கீல் ஜவகலெயில் நல்லெ லெபாபம் வரத் லதைபாடைங்கும். உடைம்பிலுளள வியபாதிகைலளல்லெபாம்
நீங்கிப் ஜபபாய்விடும். நீங்கைள சந்ஜதைபாஷத்தடைனும் ஆஜரபாக்கியத்தடைனும் வபாழ்வீரகைள. மலெச்சக்கைலெபால்
எல்லெபா வியபாதிகைளும் ஜதைபான்றுவதைபாகைவன்ஜறபா நீங்கைள லசபால்லுகிறீரகைள. எங்கைள அத்தைங்கைபார விசபாலெபாட்ச
அப்படிச் லசபால்லெமபாட்டைபாள. அவளும் உங்கைள ஜபபாஜலெ லபரிய ஜவதைபாந்தியும் ஞபானியுமபாதைலெபால்
அவளுகடைய கைருத்கதை உங்கைளுக்குச் லசபால்லுகிஜறன். பணக்கைவகலெகைளபாஜலெயும்
மனக்குகறவுகைளபாஜலெயுந்தைபான் வியபாதிகைள ஜதைபான்றுகின்றன என்பத விசபாலெபாட்சயின் லகைபாளககை. நீங்கைள
ஜவறு விவபாகைம் லசய்த லகைபாளளுங்கைள. நபாஜனபா மூன்றுப் பிளகளகைகளப் லபற்றுக் கிழவியபாய்
விட்ஜடைன். புதிதைபாகை ஒரு சறு லபண்கண மணம் புரிந்த லகைபாண்டைபால் உங்கைளுக்கு
மனக்குகறவுகைலளல்லெபாம் நீங்கிப் ஜபபாய்விடும். அப்பபால் யபாலதைபாரு வியபாதியும் வரபாத'' என்றபாள.
இத ஜகைட்டு ஜசபாமநபாதைய்யர:- ''உன்கனயும் உன் குழந்கதைகைகளயும் கவத்தக் கைபாப்பபாற்றுவதிஜலெஜய
எனக்குச் சுகம தைகலெ லவடித்தப் ஜபபாகும் ஜபபாலிருக்கிறத. இன்னும் ஒருத்திகயப் புதிதைபாகை மணஞ்
லசய்த லகைபாண்டு அவகளயும் அவளுக்குப் பிறக்கைக்கூடிய குழந்கதைகைகளயும் இந்தை ஜேபாப்தைபாவுடைன்
ஜசரத்த சம்ர‡கண பண்ணுவலதைன்றபால் என் தைகலெ நிச்சயமபாகை லவடித்ஜதை ஜபபாய்விடும். உன்கனத்
தைளளி கவக்கும்படி அடிக்கைடி சபபாரசு லசய்கிறபாய். உன்மீத என்ன குற்றஞ் சுமத்தித் தைளளி கவப்ஜபன்?
பிளகளயில்லெபாதை மலெடிலயன்று லசபால்லி நீக்குஜவனபா? லபபாய்யபாகைவும், எனக்கு மகைத்தைபான அவமபானம்
ஜநரும்படியபாகைவும் உன்மீத விபசபார ஜதைபாஷத்கதை ஆஜரபாபித்த விலெக்கி கவப்ஜபனபா? அப்படிஜய
ஏஜதைனுலமபாரு முகைபாந்தைரம் லசபால்லி விலெக்கி கவத்தைபாலும் உன்கனயும் குழந்கதைகைகளயும் கைபாப்பபாற்றும்
கைடைகம என்கன விட்டு நீங்கைபாத. ஜமலும் கிழவனபாய்விட்டை நபான் இப்ஜபபாத ஒரு சறு லபண்கண
மணம் புரிந்த லகைபாண்டைபால் அவகளப் ஜபபாலீஸ் பண்ணிக் கைபாவல் கைபாக்குந் லதைபாழில் எனக்குப் லபருங்
கைஷ்டைமபாகிவிடும். ஆதைலெபால் உன்கனத் தைளளிகவத்தவிட்டு ஜவறு விவகைபாம் லசய்த லகைபாளளும்படி நீ
தையவுடைன் சபபாரசு லசய்யும் வழக்கைத்கதை இன்றுடைன் நிறுத்திக் லகைபாளளும்படி, அதைபாவத, என் கைபாத
நரம்புகைகளயும் இருதைய நரம்புகைகளயும் அறுப்பதைற்கு நீ நிஷ்கிருகபயபாகைவும் இகடையின்றியும்
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மறவபாமலும் மீட்டும் மீட்டும் உபஜயபாகித்த வரும் அஸ்திரங்கைளில் இந்தை ஒற்கற அஸ்திரத்தின்
பிரஜயபாகைத்கதைஜயனும் இனி நிறுத்தி விடும்படி, நபான் உன்கன மகைவும் தைபாழ்கமயுடைன் பிரபாரத்தைகன
லசய்கிஜறன்'' என்றபார.
''சரி, எனக்குத் தைகலெஜநபாகிறத. நபான் கீஜழ ஜபபாய்க் கைபாபி ஜபபாட்டு சபாப்பிடைப் ஜபபாகிஜறன்'' என்று லசபால்லி
முத்தைம்மபா எழுந்தைபாள.
''கைபாப்பி குடித்தவிட்டு இங்கு திரும்பி வருவபாயபா?'' என்று ஜசபாமநபாதைய்யர ஜகைட்டைபார.
''எதைற்கு? இன்னும் ஏஜதைனும் அழுககைகைஜளனும் வகசகைஜளனும் மச்சமருக்கின்றனஜவபா? நபான் குரூர
வபாரத்கதைகைள லசபால்வதைபாகை வருத்தைப்படுகிறீரகைஜள? நீங்கைள என்கனப் பற்றி என்னிடைம் லசபால்லும்
வபாரத்கதைகைலளல்லெபாம் அமரதைமயமபாகை இருக்கின்றன என்று தைபான் நிகனத்திருக்கிறீரகைஜளபா? சற்று
ஜநரத்தக்கு முன் என்னுடைன் கூடி வபாழ்வதில் நீங்கைள அகடையும் இன்பத்கதை விஸ்தைபாரமபாகை
வரணித்தீரகைஜள? அச்லசபாற்கைள என் லசவிக்கு ஜதைவபாமரதைமபாகைத்தைபான் இருந்தைன. ஜகைட்கைக் ஜகைட்கைத்
லதைவிட்டைவில்கலெ. சரி. அத வீண் ஜபச்சு. பனங்கைபாட்டு நரி சலெசலெப்புக்கு அஞ்சப் பயனில்கலெ. எத்தைகன
கைபாலெம் உங்கைளுடைன் வபாழும்படி பகைவபான் தைகலெயில் எழுதியிருக்கிறபாஜனபா, அத வகர இப்படிப்பட்டை
ஆசரவபாதைங்கைள தைங்கைளுகடைய திருவபாயினின்று பிறந்த லகைபாண்ஜடைதைபானிருக்கும். அவற்கற நபான்
சகித்தத்தைபான் தீரஜவண்டும். எனக்கு நிவரத்திஜயத? நீங்கைளபாவத என்கன விலெக்கி கவத்த விட்டு
மற்லறபாருத்திகய விவபாகைம் லசய்த லகைபாண்டு லசயௌக்கியமபாகை வபாழ்வீரகைள. நபான் அப்படிச் லசய்ய
முடியுமபா? எனக்கு ஜவறு புகைஜலெத?'' என்று முத்தைம்மபா லசபான்னபாள.
'அடிஜய நபாஜய, நபான் மறுவிவபாகைம் லசய்தலகைபாளளலெபாலமன்ற வபாரத்கதைகய என் கைபாத ஜகைட்கை உச்சரிக்கைக்
கூடைபாலதைன்று நபான் லசபான்ஜனஜனபா, இல்கலெஜயபா? இப்ஜபபாததைபான் லசபால்லி வபாய் மூடிஜனன். மறுபடி
அந்தைப் புரபாணத்கதை எடுத்த விட்டைபாஜய உனக்கு மபானமல்கலெயபா? லவட்கைமல்கலெயபா? சூடு
சுரகணயில்கலெயபா? இலதைன்னடைபா கைஷ்டைமபாகை வந்த ஜசரந்திருக்கிறத? இவள வபாகய அடைக்குவதைற்கு
ஒரு வழி லதைரியவில்கலெஜய, பகைவபாஜன! நபான் என்ன லசய்ஜவன்? ஏஜதைனும் ஒரு வியபாதி வந்த இவள
வபாயகடைத்த ஊகமயபாய் விடும்படி கிருகப லசய்யமபாட்டைபாயபா, ஈசபா?'' என்று கூறி ஜசபாமநபாதைய்யர
பிரலெபாபித்தைபார.
''சரி, ஜபபாதம், ஜபபாதம், கைபாத குளிரந்த ஜபபாய் விட்டைத. என்கனக் கைபாபி குடித்தவிட்டை மறுபடி இங்கு
வரும்படி லசபான்னீரகைஜள, எதைற்கைபாகை?'' என்று முத்தைம்மபா மீண்டுலமபாருமுகற வினவினபாள.
''கைபாபி குடித்தவிட்டுவபா. பிறகு விஷயத்கதைச் லசபால்லுகிஜறன். முதைலிஜலெஜய இன்ன
கைபாரணங்கைளுக்கைபாகைத்தைபான் அகழக்கிஜறன் என்று உனக்கு முச்சலிக்கைபா எழுதி ககைலயழுத்தப் ஜபபாட்டுக்
லகைபாடுத்தைபால்தைபான் வருவபாஜயபா?'' என்று ஜசபாமநபாதைய்யர கைரஜித்தைபார.
''சரி; வருகிஜறன். இதைற்கைபாகைத் லதைபாண்கடைகயக் கிழித்தக் லகைபாளள ஜவண்டிய அவசயமல்கலெ. இத
கஹஜகைபாரட்டில்கலெ; வீடு'' என்று லசபால்லி முத்தைம்மபா அந்தை ஏகழப் பிரபாமணன் மீத ஒரு கைகடைச
அஸ்திரத்கதை பிரஜயபாகைம் லசய்தவிட்டு கீஜழ இறங்கிச் லசன்றபாள.
அவள ஜபபானவுடைன் ஜசபாமநபாதைய்யர:- ''கஹஜகைபாரட்டில் எனக்கு யபாலதைபாரு லெபாபமும்
கிகடைக்கைவில்கலெயபாம். அதைற்கைபாகைக் ஜகைலி பண்ணிவிட்டுப் ஜபபாகிறபாள. இந்தை நபாயின் வபாகய அடைக்கை ஒரு
வழி லதைரியவில்கலெஜய!'' என்று நிகனத்த வருந்தினபார.
''வில்லெம்பு லசபால்லெம்பு ஜமதினியிஜலெ யிரண்டைபாம்;
வில்லெம்பிற் லசபால்லெம்ஜப ஜமலெதிகைம்.''
என்று பகழய பபாட்லடைபான்று லசபால்லுகிறத. இந்தைச் லசபால்லெம்கபப் பிரஜயபாகிப்பதில் ஆண் மக்கைகளக்
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கைபாட்டிலும் லபண்கைள அதிகைத் திறகமயுகடையவரகைலளன்று ஜதைபான்றுகிறத. இதைற்கு முக்கியமபான
கைபாரணம் ஆண் மக்கைள லபண்மக்கைளுக்குச் லசய்யும் சரீரத் தன்பங்கைளும், அநீதிகைளும்,
பலெபாத்கைபாரங்கைளுஜம ஜபபாலும். வலிகமயுகடைஜயபார தைம் வலிகமயபால் எளியபாகரத் தன்பப்படுத்தம்ஜபபாத எளிஜயபார வபாயபால் திரும்பத் தைபாக்கும் திறகம லபறுகிறபாரகைள. ககை வலிகம குகறந்தைவரகைளுக்கு
அநியபாயம் லசய்யப்படுமடைத்ஜதை அவரகைளுக்கு வபாய்வலிகம மகுதிப்படுகின்றத. ஜமலும், மபாதைரகைள
தைபாய்மபாரபாகைவும் சஜகைபாதைரிகைளபாகைவும் மகனவியரபாகைவும் மற்ற சுற்றத்தைபாரபாகைவும் இருந்த ஆண் மக்கைளுக்கு
சக்தியும் வலிகமயும் மகுதிப்படை ஜவண்டுலமன்ற ஜநபாக்கைத்தடைன் ஜவகலெ லசய்கிறபாரகைள.
அவ்வலிகமயும் சக்தியும் தைமக்கு விஜரபாதைமபாகைஜவ லசலுத்தைப்படுலமன்று நன்கு லதைரிந்தை இடைத்திலும்,
மபாதைரகைள தைம்கமச் ஜசரந்தை ஆண் மக்கைளிடைம் தைமக்குளள அன்பு மகுதியபாலும், தைபாம் ஆடைவரகைளின்
வலிகமகய சபாரந்த வபாழும்படி ஜநரந்திருக்கும் அவசயத்கதைக் கைருதியும், அவரகைளிடைத்ஜதை ஜமற்கூறிய
குணங்கைஜளற்படுத்தி வளரக்கை ஜவண்டுலமன்ற ஜநபாக்கைத்தடைன் இகடையின்றி முயற்ச பண்ணுகிறபாரகைள.
இவ்வுலெகை வபாழ்க்ககையில் ஒருவன் லவற்றியகடைய ஜவண்டுமபானபால், அவன் சம்பபாதித்தக்
லகைபாளளஜவண்டிய குணங்கைலளல்லெபாவற்றிலும் மகை மகைமகை உயரந்தை குணமபாவத லபபாறுகம.
மனிதைனுகடைய மனம் சங்கைம் ஜபபால் தைபாக்குந் திறனும், பபாயுந் திறனும் லகைபாண்டிருப்பத மட்டுஜமயன்றி
ஒட்டைகைத்கதைப் ஜபபாஜலெ லபபாறுக்குந் திறனும் எய்தைஜவ டும். அவ்விதைமபான லபபாறுகம
பலெமல்லெபாதைவரகைளுக்கு வரபாத. மனத்திட்டைமல்லெபாஜதைபாரின் நபாடிகைள மகைவும் எளிதைபாகைச் சறகைடிக்கைக்
கூடியன. ஒரு இஜலெசபான எதிரச்லசபால் ஜகைட்கும்ஜபபாதம், இஜலெபாசன சங்கைடைம் ஜநரும்ஜபபாதம்
அவரகைளுகடைய நபாடிகைள லபருங் கைபாற்றிகடைப்பட்டை லகைபாடிகயப் ஜபபால் தடித்த நடுங்கைத்
லதைபாடைங்குகின்றன. மனத்திட்பமல்லெபாஜதைபாருக்கு நபாடித் திட்பமரபாத. அவரகைளுக்கு உலெகைத்தில் புதிய எத
ஜநரந்தைஜபபாதிலும், அகதை அவரகைளுகடைய இந்திரியங்கைள சகிக்குந் திறகமயற்றவனவபாகின்றன.
மனவுறுதியில்லெபாதை ஒருவன் ஏஜதைனும் கைணக்லகைழுதிக் லகைபாண்டிருக்கும் ஜபபாத, கைக்கைத்திஜலெ ஏஜதைனும்
குழந்கதைக் குரல் ஜகைட்டைபால் ஜபபாதம், உடைஜன இவனுகடைய கைணக்கு ஜவகலெ நின்றுஜபபாய்விடும்.
அல்லெத தைவறுதைல்கைளுடைன் இயல்லபறும். அடுத்தை வீட்டில் யபாஜரனும் புதிதைபாகை ஹபாரஜமபானியம் அல்லெத
மருதைங்கைம் பழகுகிற சத்தைம் ஜகைட்டைபால் ஜபபாதம். இவனுகடைய கைணக்கு மபாத்திரஜமயன்றி சுவபாசஜமபா
ஏறக்குகறய நின்று ஜபபாகைக் கூடிய நிகலெகம எய்திவிடுவபான். புதிதைபாகை யபாகரக் கைண்டைபாலும் இவன்
கூச்சப்படுவபான்; அல்லெத பயப்படுவபான்; அல்லெத லவறுப்லபய்தவபான். மகழ லபய்தைபால்
கைஷ்டைப்படுவபான். கைபாற்றடித்தைபால் கைஷ்டைப்படுவபான். தைனக்கு சமபானமபாகியவரகைளும் தைனக்குக்
கீழ்ப்பட்டைவரகைளும் தைபான் லசபால்லும் லகைபாளககைகய எதிரத்த ஏஜதைனும் வபாரத்கதை லசபான்னபால், இவன்
லசவிக்குளஜள நபாரபாச பபாணம் புகுந்தைத ஜபபாஜலெ ஜபரிடைரப்படுவபான்.
லபபாறுகமயில்லெபாதைவனுக்கு இவ்வுலெகைத்தில் எப்ஜபபாதம் தன்பஜமயன்றி, அவன் ஒரு நபாளும்
இன்பத்கதைக் கைபாண மபாட்டைபான். ஒருவனுக்கு எத்தைகனக்லகைத்தைகன லபபாறுகம மகுதிப்படுகிறஜதைபா,
அத்தைகனக்கைத்தைகன அவனுக்கு உலெகை விவகைபாரங்கைளில் லவற்றியுண்டைபாகிறத. இத பற்றிஜயயன்ஜறபா நம்
முன்ஜனபார ''லபபாறுத்தைபார பூமயபாளவபார, லபபாங்கினபார கைபாடைபாளவபார'' என்று அருகமயபான
பழலமபாழிஜயற்படுத்தினபார.
இத்தைககைய லபபாறுகமகய ஒருவனுக்குச் சகமத்தக் லகைபாடுக்கும் லபபாருட்டைபாகைஜவ, அவனுகடைய
சுற்றத்த மபாதைரகைளும், விஜசஷமபாகை அவன் மகனவியும், அவனுக்கு எதிர லமபாழிகைள லசபால்லிக்
லகைபாண்ஜடையிருக்கிறபாரகைள. ஜகைபாபம் பிறக்கைத் தைக்கை வபாரத்கதைகைள லசபால்லுகிறபாரகைள. வீட்டுப் பழக்கைந்தைபான்
ஒருவனுக்கு நபாட்டிலும் ஏற்படும். வீட்டிஜலெ லபபாறுகம பழகினபாலென்றி, ஒருவனுக்கு நபாட்டு
விவகைபாரங்கைளில் லபபாறுகமஜயற்படைபாத. லபபாறுகம எவ்வளவுக்லகைவ்வளவு குகறகிறஜதைபா, ஒருவனுக்கு
அத்தைகனக்கைத்தைகன வியபாபபாரம், லதைபாழில் முதைலியவற்றில் லவற்றியுங் குகறயும். அவனுகடைய
லெபாபங்கைலளல்லெபாம் குகறந்த லகைபாண்ஜடைஜபபாம். லபபாறுகமகய ஒருவனிடைம் ஏற்படுத்திப் பழக்கை
ஜவண்டுமபானபால் அதைற்கு உபபாயம் யபாத? சரீரத்தில் சகிப்புத் திறகமஜயற்படுத்தம் லபபாருட்டைபாகை
ஜேப்பபான் ஜதைசத்தில் ஒரு குழந்கதையபாகை இருக்கும்ஜபபாஜதை ஒருவனுகடைய தைபாய் தைந்கதையபார அவகன லநடு
ஜநரம் மகை மகைக் குளிரந்தை பனிக்கைட்டிக்குள தைன் விரகலெ அல்லெத ககைகயப் புகதைத்த கவத்தக்
லகைபாண்டிருக்கும்படி லசய்த பழக்குகிறபாரகைள. மகை மகைச் சூடைபான லவந்நீரில் லநடும்லபபாழுத ககைகய
கவத்தக் லகைபாண்டிருக்கும்படி ஏவுகிறபாரகைள. இகவ ஜபபான்றன உடைம்பினபால் சூடு குளிகரத்
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தைபாங்கும்படி பயிற்றுவதைற்குரிய உபபாயங்கைளபாம். இத ஜபபாலெஜவ சுகை தக்கைங்கைகள சகித்தக்
லகைபாளவதைபாகிய மனப்லபபாறுகம ஏற்படுத்தவதைற்கும், சூடைபான லசபாற்கைளும் சகிக்கை முடியபாதை ஜபகதைகமச்
லசபாற்கைளும் லசபால்லிச் லசபால்லித்தைபான், ஒருவகனப் பழக்கை ஜவண்டும். அவற்கறக் ஜகைட்டுக் ஜகைட்டு
மனிதைனுக்குக் கைபாதம் மனமும் நன்கு திட்பலமய்தம், இங்ஙனம் லபபாறுகம உண்டைபாக்கிக் லகைபாடுக்கும்
லபபாருட்டைபாகைவும், மனிதைனுகடைய மனத்தில் அவனபாஜலெஜய அடிக்கைடி பகடைத்தக் லகைபாளளப்படும் வீண்
கைவகலெகைளினின்றும் வீண் பயங்கைளினின்றும் அவன் மனத்கதை வலிய மற்லறபாரு வழியில் திருப்பிவிடும்
லபபாருட்டைபாகைவும், ஒருவனுகடைய மபாதைபா அல்லெத மகனவி அவனிடைம் எதிரபபாரக்கைப்படைபாதை, ஜபகதைகம
மஞ்சய, ஜகைபாபம் விகளக்கைக்கூடிய லசபாற்கைள உகரக்கிறபாரகைள. அவனுகடைய அன்பு எத்தைகன
ஆழமபானலதைன்று ஜசபாதிக்கும் லபபாருட்டைபாகைவும் அங்ஙனம் ஜபசுகிறபாரகைள. அன்பு லபபாறுக்கும்.
அன்பிருந்தைபால் ஜகைபாபம் வரபாத. அன்றி ஒருஜவகள தைன்கன மீறிக் ஜகைபாபம் வந்தைஜபபாதிலும் மகைவும்
எளிதைபாகை அடைங்கிப் ஜபபாய்விடும். இத்தைககைய அன்கபக் கைணவன் தைன் மீதகடையவனபா என்பகதைத்
லதைரிந்த லகைபாளளும் லபபாருட்டு மபாதைர பலெ சமயங்கைளில் ஜகைபாபம் விகளக்கைத் தைக்கை வபாரத்கதைகைகள
மனமறியப் ஜபசுகிறபாரகைள. நம்முடைன் பிறந்த வளரந்த நம்கமத் தைபாயபாகைவும் மகனவியபாகைவும்
சஜகைபாதைரியபாகைவும் எப்ஜபபாதம் கைபாப்பபாற்றிக் லகைபாண்டும், கைவனித்தக் லகைபாண்டும், நம்மடைம் தீரபாதை அன்பு
லசலுத்திக்லகைபாண்டும் வருகிற மபாதைரகைள சலெ சமயங்கைளில்-அஜனகை சமயங்கைளில்-நமக்குப்
பயனற்றனவபாகைவும், கைழி லபரும் ஜபகதைகமயுகடையனவபாகைவும் ஜதைபான்றக் கூடிய லமபாழிகைகளப்
ஜபசுவதினின்றும் ஆடைவரகைளபாகிய நம்முகடை பலெர அம்மபாதைரகைகள மகைபா மகடைகம
லபபாருந்தியவரகைலளன்று நிகனப்பத தைவறு. அங்ஙனம் நிகனத்தைல் நமத மகடைகமகயஜய
விளக்குவதைபாம். ஆண்மக்கைள பிரத்ஜயகைமபாகைக் கைற்கும் வித்கதைகைளிலும், விஜசஷமபாகைப் பயிலும்
லதைபாழில்கைளிலும், லபபாதவபாகை சரீர பலெத்திலும் மபாதைகரக் கைபாட்டிலும் ஆண்மக்கைள உயரந்திருக்கைக்
கூடுஜமலயனிலும், சபாதைபாரண ஞபானத்திலும், யுக்தி தைந்திரங்கைளிலும், உலெகைப் லபபாத அனுபவத்தைபால்
விகளயும் புத்திக் கூரகமயிலும் ஆண்கைகளக் கைபாட்டிலும் லபண்கைள குகறவபாகை இருப்பபாரகைலளன்று
எதிரபபாரப்பஜதை மடைகம.
ஆதைலெபால், குடும்பத்திலிருந்த லபபாறுகம என்பலதைபாரு லதைய்விகை குணத்கதையும், ஆதைனபால் விகளயும்
எண்ணற்ற சக்திகைகளயும் எய்தை விரும்புஜவபார, தைபாய் மகனவி முதைலிய ஸ்திரீகைள தைமக்கு
லவறுப்புண்டைபாகைத் தைகுந்தை வபாரத்கதை ஜபசும்ஜபபாத, வபாகய மூடிக்லகைபாண்டு லபபாறுகமயுடைன் ஜகைட்டுக்
ஜகைட்டுப் பழகை ஜவண்டும். அங்ஙனமன்றி ஒரு ஸ்திரீ வபாகயத் திறந்தை மபாத்திரத்திஜலெஜய , அவள
தைபாயபாயனினும், உடைம்பிலும் உயிரிலும், பபாதிலயன்று அக்கினியின் முன் ஆகணயிட்டுக் லகைபாடுத்தை
மன¨வியபாயினும், அவள மீத புலிப் பபாய்ச்சல் பபாய்ந்த லபருஞ் சமர லதைபாடைங்கும் ஆண்மக்கைள நபாளுக்கு
நபாள உலெகை விவகைபாரங்கைளில் ஜதைபால்வி எய்தஜவபாரபாய்ப் லபபாங்கிப் லபபாங்கித் தயரப்பட்டுத் தயரப்பட்டு
மடிவபார.
இந்தை சங்கைதிகைலளல்லெபாம் ஜசபாமநபாதைய்யருக்கு மகைவும் இஜலெசபாகைத் லதைன்படைலெபாயின. சலெ மபாதைங்கைளுக்கு
முன்பு அவருகடைய கிழத் தைபாயபாகிய ரபாமுப் பபாட்டி இறந்த ஜபபாய்விட்டைபாள. அவள சபாகுமுன்பு இவகரத்
தைனியபாகை அகழப்பித்த இவருடைன் சறித ஜநரம் சம்பபாஷகண லசய்த லகைபாண்டிருந்தைபாள. அவள
லசபான்னபாள: ''அடை, அய்யபா, ஜசபாமூ! உன் லபபாண்டைபாட்டி முத்தைம்மபாகள நீ சபாமபான்யமபாகை நிகனத்த
விடைபாஜதை. அவள மகைபா பதிவிரகதை. உன்கன சபாட்சபாத் பகைவபானுக்கு சமமபாகைக் கைருதிப் ஜபபாற்றி வருகிறபாள.
உன்னுகடைய ஹிதைத்கதைக் கைருதியும் உனக்குப் லபபாறுகம விகளவிக்கும் லபபாருட்டைபாகைவும் அவள சலெ
சமயங்கைளில் ஏறுமபாறபாகை வபாரத்கதை லசபான்னபால், அகதைக் லகைபாண்டு நீ அவளிடைம் அதிகை அருவருப்பும்
ஜகைபாபமும் எய்தைலெபாகைபாத. நபாஜனபா சபாகைப் ஜபபாகிஜறன். இன்னும் இரண்டு தினங்கைளுக்கு ஜமல் என் உயிர
தைறுகி நிற்குலமன்று ஜதைபான்றுவில்கலெ. நபான் ஜபபானபின் உனக்கு அவகளத் தைவிர ஜவறு கைதிஜயத?
தைபாய்க்குப் பின் தைபாரம். தைபாய் இருக்கும் ஜபபாஜதை ஒருவன் அவளிடைம் லசலுத்தம் உண்கமக்கும் பக்திக்கும்
நிகைரபான உண்கமகயயும் பக்திகயயும் தைன் மகனவியிடைத்திலும் லசலுத்தை ஜவண்டும். இதவகர நீ
முத்தைம்மபாகள எத்தைகனஜயபா விதைங்கைளில் கைஷ்டைப்படுத்தி வகதைத்த வகதைத்த ஜவடிக்ககை
பபாரத்தைபாய்விட்டைத. லகைபாண்டை லபண்டைபாட்டியின் மனம் லகைபாதிக்கும் படியபாகை நடைப்பவன் வீட்டில்
லெட்சுமஜதைவி கைபால் கவக்கை மபாட்டைபாள. அந்தை வீட்டில் மூஜதைவி தைபான் பரிவபாரங்கைளுடைன் வந்த
குடிஜயறுவபாள. இந்தை வபாரத்கதைகய எப்ஜபபாதம் மறக்கைபாஜதை. இகதை ஆணி மந்திரமபாகை முடிச்சுப்ஜபபாட்டு
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கவத்தக் லகைபாள. குழந்தைபாய், ஜசபாமு. அந்தைப் பரபாசக்தி லெலிதைபாம்பிககை தைபான் உனக்கும் உன் லபண்டு
பிளகளகைளுக்கும் நீண்டை ஆயுளும் மபாறபாதை ஆஜரபாக்கியமும் லகைபாடுத்த, உங்கைகள என்றும் சந்ஜதைபாஷ
பதைவியிலிருத்திக் கைபாப்பபாற்றிக் லகைபாண்டு வரஜவண்டும்'' என்றபாள.
அந்தை வபாரத்கதை அவருக்கு அடிக்கைடி நிகனப்புக்கு வரலெபாயிற்று. ''அத்கதையருகம லசத்தைபால் லதைரியும்''
என்பத பழலமபாழி. ரபாமுப்பபாட்டியின் முதகமக் கைபாலெத்தில், ஜசபாமநபாதைய்யர அவகள யபாலதைபாரு
பயனுமல்லெபாமல் தைன்னுகடைய இம்கசயின் லபபாருட்டைபாகைவும் நஷ்டைத்தின் லபபாருட்டைபாகைவும் நிகைழ்ச்ச
லபற்று வரும் ஒரு கிழ இருமல் யந்திரமபாகைப் பபாவித்த நடைத்தி வந்தைபார. அவள ஒஜரயடியபாகைச் லசத்தத்
தீரந்தை பிறகுதைபான், அவருகடைய மனதில் அவள மகைவும் மகிகம லபபாருந்திய லதைய்வமபாகிய மபாதைபா என்ற
விஷயம் ஞபாபகைத்தக்கு வந்தைத. ''அன்கனயும் பிதைபாவும் முன்னறி லதைய்வம்'' என்ற வசனம் அவருக்கு
உண்கமப் லபபாருளுடைன் விளங்கைலெபாயிற்று. தைபாயிற் சறந்தை ஜகைபாயிலில்கலெ. உலெகைத்கதைலயல்லெபாம்
பகடைத்தக் கைபாப்பவளபாகிய சபாட்சபாத் ஜேகைன்மபாதைபாஜவ தைனக்குத் தைபாய் வடிவமபாகை மண்மீத ஜதைபான்றிக்
கைபாப்பபாற்றுகிறபாள. '' புருஷ ஏஜவதைம்ஸரவம்'' என்று ஜவதைம் லசபால்லுகிறத. இவ்வுலெகைத்திலுளள
லபபாருலளல்லெபாம் கைடைவுஜளலயன்பத அந்தை வபாக்கியத்தின் அரத்தைம். ''ஸரவம் விஷ்ணுமயம் ஜேகைத்''-உலெகை
முழுதம் கைடைவுள மயம். நம் வீட்கடை நபாயபாகை நின்று கைபாப்பதம் கைடைவுள தைபான் லசய்கிறபார. ஜதைபாழனபாகைவும
பககைவனபாகைவும், ஆசபானபாகைவும் சடைனபாவும், தைபாய் தைந்கதையபாரபாகைவும், லபண்டு பிளகளகைளபாவும் நம்கமக்
கைடைவுஜள சூழ்ந்த நிற்கிறபார. எனிலும் பிற வடிவங்கைளபால் அவர நமக்குச் லசய்யும் உபகைபாரங்கைகளக்
கைபாட்டிலும் தைபாய் தைந்கதையரபாகை நின்று அவர லசலுத்தம் கைருகணகைள சபாலெ மகைப் லபரியன. தைபாய்
தைந்கதையரிருவருஜம கைடைவுளின் உயரந்தை விக்ரகைங்கைளபாகை வணங்குதைற்குரியர. அவ்விருவருள தைபாஜய
நம்மடைத்த அதிகை லதைய்வீகைமபான அன்பு லசலுத்தவத லகைபாண்டும், நபாம் ககைம்மபாறிகழக்கை முடியபாதை
ஜபரருட் லசயல்கைள தைந்கதையிடைமருந்த நமக்குக் கிகடைப்பகதைக் கைபாட்டிலும் தைபாயினிடைமருந்த
அதிகைமபாகைக் கிகடைப்பத கைருதியும், அவள ஒருவனபாஜலெ தைந்கதைகயக் கைபாட்டிலுங்கூடை உயரவபாகைப்
ஜபபாற்றப்படைத் தைக்கைவள. இதைகனக் கைருதிஜய ''அன்கனயும் பிதைபாவும் முன்னறிலதைய்வம்'' என்ற
வசனத்தில் தைந்கதையின் லபயருக்கு முன்ஜன தைபாயின் லபயர சூட்டைப்பட்டிருக்கிறத.
ஜசபாமநபாதைய்யர கைபாமம் குஜரபாதைம் முதைலிய ஜசஷ்கடைகைள உடைஜன அடைக்கிக் லகைபாளளக்கூடிய சக்தி
லபறபாவிடினும், கைல்வி ஜகைளவிகைளபால் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தை புத்தித் லதைளிவு இகடைக்கிகடைஜய அந்தைக்
கைபாம முதைலிய தீயகுணங்கைகளக் கைண்டித்த நன்கு சுடைர வீசும் சமயங்கைளும் இருந்தைன. அந்தை ஜநரங்கைளில்
அவருகடைய புத்திக்குப் லபரிய லபரிய உண்கமகைள புலெப்படுவதண்டு. ஜமலும் தைபாம் சுமபார இரண்டு
வருஷங்கைளின் முன்ஜன விசபாலெட்சயிடைம் அவமபானப்பட்டை கைபாலெ முதைலெபாகை, அவர பர ஸ்த்ரீகைளின்
விஷயத்தில் புத்திகயச் லசலுத்தம் வழக்கைத்கதை நபாளுக்கு நபாள குகறத்தக் லகைபாண்ஜடை வந்தைபார.
''பபாவத்தின் கூலிஜய மரணம்'' என்று கிறிஸ்தைவ ஜவதைம் லசபால்லுகிறத. தக்கைத்கதையும் பயத்கதையும்
இவற்றபால் விகளயும் மரணத்கதையும் ஒருவன் லவல்லெ விரும்புவபானபாயின், இங்கு பயங்கைளுக்கும்
தக்கைங்கைளுக்கும் முக்கிய ஜஹதவபாகை இருக்கும் பபாவங்கைகள விட்டு விடை ஜவண்டும். யபாஜதைனுலமபாரு
பபாவத்கதை லவல்லும் முயற்சயில் ஒரு மனிதைன் மகைவும் கைஷ்டைப்பட்டுக் ககைஜதைறி விடுவபானபாயின், பிறகு
மற்றப் பபாவங்கைகள லவல்வதில் அவனுக்கு அத்தைகன கைஷ்டைமரபாத. அவனுக்கு அசுர யுத்தைத்தில்
ஜதைரச்சயுண்டைபாய்விடும். அசுரரகைலளன்பன பபாவங்கைள. ஜதைவரகைள ஹிதைம் பண்ணும் சக்திகைள.
எப்ஜபபாதஜம ஜசபாமநபாதைய்யர பபாவச் லசய்ககைகைளுக்கு அதிகைமபாகை ஈடுபட்டைவரல்லெர. முக்கியமபாகை
வியபிசபார ஜதைபாஷத்தக்கு அவர அதிகை வசப்பட்டைவரல்லெர. லபரும்பபாலும், இப்பபாவத்கதை அவர
மபானசகைமபாகைச் லசய்த வந்தைவஜரயல்லெபாமல் கைபாரயபாம்சத்தில் அதிகைமபாகை அனுசரித்தைத கிகடையபாத. ஆனபால்
ஜயசு கிறிஸ்த நபாதைர லசபால்லுகிறபார:- அன்ய ஸ்திரீகைளுடைன் சம்பந்தைப்படுஜவபார மபாத்திரஜம
வியபிசபாரமபாகிய பபாதைகைத்தக்கு ஆட்பட்ஜடைபார என்று கைருததைல் ஜவண்டைபா. லவறுஜம மனத்தைபால் ஒருவன்
தைன் மகனவியழிய மற்லறபாரு ஸ்த்ரீகய விரும்புவபானபாயின், அவனும் வியபிசபார
பபாவத்தக்குட்பட்டைவஜனயபாவபான்'' என்கிறபார. இந்தை விஷயத்கதை உலெகைத்தைபார சபாதைபாரணமபாகை கைவனிப்பத
கிகடையபாத. பிறனுகடைய லசபாத்கதைத் திருடி, ஊரக்கைபாவலெபாளிகைளின் விசபாரகணகைளில் அகைப்பட்டு,
தைண்டைகனயகடைந்த சகற புகுந்த வபாழ்ஜவபான் மபாத்திரஜம கைளவலனன்று பபாமரரகைள நிகனக்கிறபாரகைள.
பிறனுகடைய லசபாத்கதை அபகைரிக்கை ஜவண்டுலமன்று மனதில் எண்ணினபால் ஜபபாதம். அங்ஙனம் எண்ணிய
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மபாத்திரத்தைபாஜலெஜய ஒருவன் கைளவனபாகி விடுகிறபான். கைளவனுக்குரிய தைண்டைகன அவனுக்கு
மனிதைரகைளபால் விதிக்கைப்படைபாவிடினும், கைடைவுளபால் அவசயம் விதிக்கைப்படுகிறத.
ஆனபால், இள மூங்கிகலெ வகளத்த விடுதைல் சுலெபம், முற்றிப் ஜபபான மூங்கிகலெ வகளக்கை முடியபாத.
அகதை வகளக்கைப் ஜபபாகுமடைத்ஜதை அத முறிந்த ஜபபாய்விடும். மனிதை இருதையத்கதை இளகமப்
பிரபாயத்தில் சரதிருத்ததைல் சுலெபம். பின்னிட்டு முதிரந்தை வயதில் மனிதை இருதையத்கதை வகளத்தைல்
மூங்கிகலெ வகளப்பத ஜபபால் ஒஜரயடியபாகை அசபாத்தியமன்று. ஆனபால் மகைவும் சரமமபான ஜவகலெ. இத
பற்றிஜய முன்ஜனபாரும் ''இளகமயிற் கைல்'' என்று உபஜதைசம் புரிந்தைனர.
எனிலும், வருந்தினபால் வபாரபாதைலதைபான்றுமல்கலெ. மனிதை இருதையம் எப்ஜபபாதஜம முற்றிப்ஜபபான
மூங்கிலெபாகும் வழக்கைமல்கலெ. இளகம யிலிருப்பகதைக் கைபாட்டிலும் வயஜதைறிய பிறகு தைவம்
முதைலியவற்கறப் பயிலுதைல் மகைவும் சரமலமன்பத கைருதி எவனும் லநஞ்சந் தைளரதைல் ஜவண்டைபா.
கைல்வியும் தைவமும் எந்தைப் பிரபாயத்திலும் லதைபாடைங்கைலெபாம். இகதைப் பற்றிஜய ஜசபாமநபாதைய்யர அடிக்கைடி
ஜயபாசத்தக் கைகடைசயபாகைத் தைவம் பயிலுதைல் அவசயலமன்று நிச்சயித்தக் லகைபாண்டைபார. தைவலமன்றபால்
கைபாட்டிஜலெ ஜபபாய், மரவுரியுடுத்த கைந்தை மூலெங்கைகள புசத்தக்லகைபாண்டு லசய்யும் தைவத்கதை இங்கை
ஜபசவில்கலெ. ஆளுதைலெபாகிய உண்கமத் தைவத்கதைஜய இங்கு குறிப்பிடுகிஜறபாம். ஆத்ம ஞபானத்கதைஅதைபாவத, எல்லெபாம் ஒன்று; எல்லெபாம் கைடைவுள;எல்லெபாம் இன்பம் என்ற ஞபானத்கதை-ஒருவன் தைனத நித்திய
அனுபவத்தில் பயன்படுத்தி நன்கமலயய்தை ஜவண்டுமபாயின் அதைற்கைபாகை அவன் ககைக் லகைபாண்லடைபாழுகை
ஜவண்டிய சபாதைனங்கைளில் மகை உயரந்தைத தைவம்.
அதைபாவத, இந்திரியங்கைகள அதைரம லநறிகைளில் இன்புற ஜவண்டுலமன்ற விருப்பத்தினின்றும் தைடுத்தைல்.
இந்தி‘ரியங்கைகளத் தைடுத்தைலெபாவத மனகதைத் தைடுத்தைல். மனஜம ஐந்த இந்திரிய வபாயில்கைளபாலும் லதைபாழில்
புரியும் கைருவி. சஞ்சலெம் பயம் முதைலிய படுகுழிகைளில் வீழ்ந்த தைவிக்கைபாதைபடி மனத்கதைக் கைபாத்தைலும்
வலியத. மற்லறல்லெபாப் பபாவங்கைளுக்கும் கைபாரணமபாவத, பயம், எனஜவ, பயத்கதை லவன்றபால் மற்றப்
பபாவங்கைகள லவல்லுதைல் எளிதைபாய் விடும். மற்றப் பபாவங்கைகள லவன்றபால், தைபாய்ப் பபாவமபாகிய பயத்கதை
லவல்லுதைல் பின் எளிதைபாம். இவ்விரண்டு லநறியபாலும் தைவத்கதை ஏகை கைபாலெத்தில் முயன்று பழகுதைல்
ஜவண்டும்.
இவ்வகை¨த் தைவத்கதைஜய ஜசபாமநபாதைய்யர விரும்புவரபாயினர. ஜமலும் தைவங்கைளில் உயரந்தைத பூகஜே.
மனத்கதைத் தீய லநறியில் லசல்லெ விடைபாமல் தைடுப்பதைற்கு மகைவும் சுருக்கைமபான உபபாயம் அதைகன
நன்லனறியிஜலெ லசலுத்ததைல். மனகதைச் லசலுத்ததைற்குரிய நன்லனறிகைள அகனத்திலும் உயரந்தைத பூகஜே.
அன்பபால் லசய்யப்படும் உபசபாரங்கைஜள பூகஜேகைள எனப்படும். எல்லெபாமபாகிய கைடைவுளிடைத்திலும்,
கைடைவுளபாகிய எல்லெபாப் லபபாருளகைள, விஜசஷமபாகை எல்லெபா உயிரகைளிடைத்திலும், இகடையபாறதை நல்லென்பு
லசலுத்தவதம், அந்தை அன்பின் கைரிகயகைளபாகிய வழிபபாடுகைள புரிவதஜம மகைச் சறந்தை தைவம்; அதஜவ
அறங்கைளகனத்திலும் ஜபரறம். அ·ஜதை ஜமபாட்ச வீட்டின் கைதைவு. அன்ஜப ஜமபாட்சம். அன்ஜப சவம்.
இதைகனஜய பகைவபான் புத்தைரும் நிரவபாணமபாகிய மகைபா முக்திக்குக் கைருவியபாகைக் கூறினபார. 'கைடைவுளிடைத்தம்
மற்லறல்லெபா உயிரகைளிடைத்திலும் அன்பு லசலுத்தவஜதை ஜமபாட்சத்தக்கு வழி' லயன்று ஜயசு கிறிஸ்தவும்
லசபால்லியிருக்கிறபார. ஜமலும், மற்ற மனிதைரகைகளத் லதைபாழுதைலும் வழிபடுதைலும்-அவரகைளிடைத்தத் தீரபாதை
அன்பு லசலுத்தி அவரகைளுக்குத் லதைபாண்டு புரிதைலும்-இல்லெபாஜதைபான் கைடைவுளுக்குச் லசய்யும் ஜேபம் முதைலிய
கிரிகயகைளபால் கைடைவுளிடைத்ஜதை அன்புகடையவன் என்று தைன்கனக் கூறிக் லகைபாளளுதைல், லவறும்
ஜவஷமபாத்திரஜமயன்றி உண்கமயபான லதைய்வ பக்திகயக் கைபாட்டுவதைபாகைபாத என்று கிறிஸ்த நபாதைர
உபஜதைசத்தைருளினபார. கைண்ணுக்குத் லதைரியும் கைடைவுளரபாகிய மனிதைரிடைத்ஜதை அன்பு லசய்யபாதைவன்
கைண்ணுக்குத் லதைரியபாதை ஜேகைத்தின் மூலெ ஒளியபாகிய ஆதிக் கைடைவுளிடைத்ஜதை அன்பு லசய்ய வல்லென்
ஆகைமபாட்டைபான் என்று கிறிஸ்தநபாதைர லசபால்லுகிறபார.
இதைகனலயல்லெபாம் ஜசபாமநபாதைய்யர நன்றபாகை அறிந்தைவரபாதைலெபால், மற்ற ஜீவரகைளிடைத்தில் அன்பு லசலுத்திப்
பழகுவகதை முக்கிய விரதைமபாகை எடுத்தக் லகைபாண்டைபார. மற்ற உயிரகைளிடைத்திலும், விஜசஷமபாகை மற்ற
மனிதைரிடைத்திலும் உண்கமயபான அன்பு லசலுத்திப் பழகுதைல் சபாமபான்யமபான கைபாரியமன்று.
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சமஸ்கைபாரங்கைளபாலும் கைணக்கில்லெபாதை அனந்தை ஜகைபாடி சருஷ்டிகைளில் அனந்தை ஜகைபாடிகைளபாகைத் ஜதைபான்றி
மகறயும் ஜீவ குலெத்தக்குப் லபபாதவபாகை ஏற்பட்டிருக்கும் பூரவ ஸம்ஸ்கைபாரங்கைளபாலும் மனிதைருக்கு
இயல்பபாகைஜவ மற்ற உயிரகைளிடைமும், மற்ற மனிதைரிடைமும் லபரும்பபாலும் பயம், லவறுப்பு, பககைகம
முதைலிய முதைலிய த்ஜவஷ குணங்கைள ஜேனிக்கின்றன. பலெ உயிரகைளிடைம் அன்பும் நட்பும்
ஜேனிப்பதமுண்டு. ஆனபால், லபபாதவபாகை ஜீவரகைள இயற்ககையிஜலெஜய ஒருவருக்லகைபாருவர
சகிப்பில்லெபாகம, அசுகய முதைலிய குணங்கைளுகடைஜயபாரபாகின்றனர.
இந்தை அநபாதியபான ஜீவ விஜரபாதைம் என்ற குணத்கதை நீக்கி சரவ ஜீவ கைபாருண்யமும் சரவ ஜேவீ பக்தியும்
ஏற்படுத்திக் லகைபாளள ஜவண்டுலமன்ற இச்கச ஜசபாமநபாதைய்யருக்கு உண்டைபாயிற்று. எனஜவ, அவர ஆடு
மபாடுகைகளக் கைண்டைபால் முன்ஜபபால் இகைழ்ச்சக் லகைபாளககை லகைபாளவதில்கலெ. ஏகழகைகளக் கைண்டைபால்,
லகைபாடிய ஜநபாயபாளிகைகளக் கைண்டைபால், குரூபிகைகளயும் மகுந்தை முதகமயபால் உருச் சகதைந்த விகைபார
ரூபமகடைந்திருப்ஜபபாகரயுங் கைண்டைபால், அருவருப்பு எய்தி முகைஞ் சுளிப்பகதை நிறுத்தி, அவரகைகள
மபானசகைமபாகை வந்தைகன லசய்யவும், ஆசரவபாதைம் பண்ணவும், இயன்றவகர புறக் கிரிகயகைளபாலும்
அவரகைளுக்கு இனியன லசய்யவும் முயன்றபார.
இதவகர தைமக்குக் ஜகைபாபமும் அருவருப்பும விகளவித்தத் தைம்மபால் இகைழ்ச்சயுடைனும் எரிச்சலுடைனும்
புறக்கைணிப்படும் மனிதைரகைகளக் கைபாணும் ஜபபாத முகைமலெரச்ச லகைபாளளவும், அவரகைளிடைம்
தைபாழ்கமயுகரயும் இன்லசபாற்கைளும் ஜபசவும் பழக்கைப் படுத்திக்லகைபாளளத் லதைபாடைங்கினபார.
இ·லதைல்லெபாம் ஆரம்பத்தில் அவருக்கு மகைவும் சரமமபாகை இருந்தைத. இ·தைகனத்திலும் சரமம்
யபாலதைன்றபால், அவருக்கு முத்தைம்மபாளிடைம் சுமுகைமபாகை இருந்த அவளிடைம் அன்பு கைபாட்டுதைல். அவகளக்
கைண்டைவுடைஜன முகைத்கதைச் சுளிக்கைபாமலிருக்கை அவருக்கு சபாத்தியப்படைவில்கலெ. பரஸ்திரீகைளிடைம்
கைபாமமுறபாமலிருப்பத அவருக்கு நபாளகடைவில் ஒருவபாறு எளிதைபாயிற்று. ஆனபால், முத்தைம்மபாளிடைம்
பிஜரகம லசலுத்தவலதைப்படி? விவபாகைம் லசய்த, ருதசபாந்தி முடிந்த சலெ மபாதைங்கைள வகர அவருக்கு
முத்தைம்மபாளுகடைய உறவும் ஊடைபாடுதைலும் இன்பம் பயந்த லகைபாண்டிருந்தைன. அப்பபால் அகவ அவருக்கு
ஸ¤கைஜஹதக்கைளபாகைபாமல் மபாறிப் ஜபபாய்விட்டைன. பதிகனந்தைபாம் வயதில் அந்தை பபாக்கியவதி அவருகடைய
சயன வீட்டுக்கு ஒரு ஆண் குழந்கதைகயயும் லகைபாண்டு வரத் லதைபாடைங்கினபாள. அவர அவகள முத்தைமடைப்
ஜபபாகும் சமயத்தில் அந்தைக் குழந்கதை வீறிட்டைழத் லதைபாடைங்கிற்று. அல்லெத மலெ மூத்ர விஸரஜேனம் லசய்த
அவளுகடைய மடிகயயும் இவருகடைய ஜவஷ்டிகயயும் அசுத்தைப்படுத்தைலெபாயிற்று. அன்கறக்குத்
லதைபாடைங்கிற்று லபருங் கைஷ்டைம். பிறகு புதிய குழந்கதைகைள இரண்டு பிறந்தைன. தைமக்கும் தைம்முகடைய
மகனவிக்கும் இளகமப்பிரபாயம் தைவறிவிட்டைன என்ற எண்ணம் அக்குழந்கதைகைகளப் பபாரக்குநஜதைபாறும்
அவருளளத்தில் எழலெபாயின. இதினின்றும் அவர குழந்கதைகைளிடைம் அருவருப்பகடைதைல் என்ற பரம
மூடைத்தைனத்தக்குத் தைம்கம ஆளபாக்கிக் லகைபாளளபாமல் தைப்பினபார. ஆனபால் அகதைக் கைபாட்டிலும் ஆயிரம்
பங்கு அதிகை மூடைத்தைனமபாகைத் தைமத பத்தினிகய ஜநபாக்கும் லபபாழுலதைல்லெபாம் அவளிடைத்தில்
லவறுப்லபய்தவதம் முகைத்கதைச் சுளிப்பதமபாகிய தீயவழக்கைத்தில் தைம்கமயறியபாத விழுந்த,
நபாளுக்குநபாள அந்தைப் படுகுழியில் தைமத சத்தைத்கதை அதிகை ஆழமபாகை அமழ்ந்தஜபபாகை இடைங் லகைபாடுத்தைபார.
இத்தைகன கைபாலெத்தக்கு அப்பபால் இவருக்குண்டைபாகிய புதிய லதைளிவின் பயனபாகை, இப்ஜபபாத அந்தை
மகனவியிடைம் அன்பு லசலுத்தை முயற்ச பண்ணினபார. அந்தை முயற்ச இவருக்கு ஆரம்பத்தில்
ஜவப்லபண்லணய் குடிப்பதஜபபால் மகைவும் கைசப்பபாகை இருந்தைத. அவஜளபா, இவரிடைத்திஜலெ ஜதைபான்றிய
மபாறுதைகலெக் கைண்டு உளளத்தில் மகிழ்ச்ச லகைபாண்டைபாளபாயினும், இவருகடைய புதிய அன்கப
உறுதிப்படுத்தை ஜவண்டுலமன்ற எண்ணத்தடைன் இவகரப் பலெ கைடினமபான ஜசபாதைகனகைளுக்கு
உட்படுத்தைத் லதைபாடைங்கினபாள. எனஜவ இவர நம்பிக்ககைகயயும் ஞபானத்கதையுந் தகணக் லகைபாண்டு
ஜவப்லபண்லணய் குடிக்கைப்ஜபபான இடைத்தில் இவருகடைய முதகில் சவுக்கைடிகைள ஜவறு விழலெபாயின.
மகைபா பதிவிரகதையபாகிய முத்தைம்மபா தைன்னுகடைய கைணவன் இங்ஙனம் ஜவப்லபண்லணய் குடிக்கை வந்தை
சமயங்கைளில், அவருக்குச் சரக்கைகர முதைலியன லகைபாடுத்த அவருகடைய கைஷ்டைத்தக்குப் பரிகைபாரங்கைள
லசய்யபாதைபடி இங்ஙனம் சவுக்கைடிகைள லகைபாடுத்த அவருகடைய முதககைக் கைபாயப்படுத்தியத அவளுகடைய
விரதை மகிகமக்குப் லபபாருந்தஜமபா என்று சலெர ஐயுறலெபாம். ஆனபால், அவள உயரந்தை பதிவிரகதையபாகிய
கைபாரணம் பற்றிஜய, எத்தைகனக்கு எத்தைகன விகரவபாகை நடைத்ததைல் சபாத்தியஜமபா அத்தைகனக்கைத்தைகன
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விகரவபாகை அவகர அஞ்ஞபான விஷயத்திலிருந்த பரிபூரணமபாகை விடுவித்த அவருக்கு
ஞபானபாமரதைத்கதைப் புகைட்டைஜவண்டுலமன்ற கைருத்தகடையவளபாயினபாள.
ஜீவபாமரதைமபாகிய தைரம பத்தினியின் கைபாதைகலெ ஒரு பரம மூடைன் ஜவப்லபண்லணய்க்கு ஒப்பபாகைக் கைருதி
வருமடைத்ஜதை, கூடிய அளவு விகரவில் அவனுக்கு என்ன கைஷ்டைம் விகளவித்ஜதைனும் அவகன அந்தை மகைபா
நரகைமபாகிய அஞ்ஞபானத்தினின்றும் லவளிஜயற்ற முயலுவஜதை தைனத முக்கியக் கைடைகமலயன்று அவள
நியபாயமபாகை நிச்சயித்தைபாள. அவனுக்கு சபாசுவதைமபான ஞபானமும் நித்ய இன்பமும் ஏற்படுத்திக் லகைபாடுத்த
அவகனக் கைபாப்பபாற்ற ஜவண்டுலமன்று கைருதி, அதைனபால் அவனுக்குச் சறித கைபாலெம் வகர அதிகை
சரமங்கைள ஏற்பட்டை ஜபபாதிலும் தீங்கில்கலெலயன்று தீரமபானம் லசய்தைபாள. ஒருவன் கைபாலில் ஆழமபாகை
விஷமுள பதிந்திருக்ககையில் அகதை ஊச லகைபாண்லடைடுக்கும்ஜபபாத அவன் அந்தை ஊச குத்தம்
ஜவதைகனகயப் லபபாறுக்கைமபாட்‘மல் முளகளலயடுக்கை முயலெபாதைபடி மட்டைபாய் தின்று தைன் மனகதை அந்தை
ஜநபாயினின்றும் புறத்ஜதை லசலுத்தை ஜவண்டுலமன்று விரும்புவபானபாயின், அவனுக்கு இதைத்கதை நபாடுஜவபார
அப்ஜபபாத லசய்யத்தைக்கைத யபாத? அவனுக்கு ஊச குத்தவதைனபால் ஜவதைகனகயப் லபபாருட்டைபாகைக்
கூடைபாலதைன்று அவனிடைம் நிஷ்கைருகணயபாகைத் லதைரிவித்த விட்டு ஊசகய ஆழமபாகைப் பதித்த
விஷமுளகள எடுத்தக் கைகளதைல் நன்றபா? அல்லெத, ஊசகயப் புறத்ஜதை ஜபபாட்டு விட்டு அவனுக்கு
ஜிஜலெபி கைபாபியபால் விஷமுளளின் லசயகலெ நிறுத்திவிடைலெபாம் என்று அவன் நிகனப்பத
மடைகமயன்ஜறபா? அதைற்கு நபாம் இடைங்லகைபாடுக்கைலெபாஜமபா? அவன் அழ அழ, ஊசகய அழுத்தி விஷமுளள
எடுத்லதைறுந்தைபாலென்றி அவனுக்கு விஷமுளளின் லசய்ககையபால் மரணஜமற்படுலமன்பகதை அவனுக்கு
வற்புறுத்திக் கூறி எங்ஙனஜமனும் ஊசகய உபஜயபாகித்தைலென்ஜறபா உண்கமயபான அன்புக்கும்
கைருகணக்கும் அகடையபாளமபானத?
இங்ஙனம் ஆஜலெபாசகன புரிந்ஜதை, முத்தைம்மபா நமத ஜசபாமநபாதைய்யருக்கு அடிக்கைடி விளபாற்றுப் பூகஜேகைள
நடைத்தி வந்தைபாள. இங்ஙனம் நல்லலெண்ணங் லகைபாண்ஜடை அவள தைம்மடைம் கைடுஞ் லசபாற்கைளும்,
கைடுநகடைகைளும் வழங்குகிறபாலளன்ற விஷயம் நபாட்படை, ஜசபாமநபாதைய்யருக்கும் சறித சறித
அமரத்தைமபாகைத் லதைபாடைங்கிவிட்டைத. இருந்தைஜபபாதிலும் அவரபால் சகிக்கைமுடியவில்கலெ.
கைபாதைற்ஜகைபாயில் மகைத் தூய்கமலகைபாண்டை ஜகைபாயில் . ஒரு முகற அங்கு ஜபபாய்ப் பபாவஞ் லசய்த லவளிஜய
தரத்தண்டைவன் மீளவும் அதைனுளஜள புகுமுன்னர அவன் படைஜவண்டிய தன்பங்கைள எண்ணிறந்தைன.
கைண்கணக் குத்திப் பபாரகவகய அழித்தக் லகைபாளளுதைல் சுலெபம். ஆனபால் இழந்தை பபாரகவகய மீட்டும்
ஏற்படுத்திக் லகைபாளளுதைல் எளிதில் இயல்வலதைபாரு கைபாரியமபா? ஜசபாமநபாதைய்யருக்குக் குருட்டுக் கைண்கண
மபாற்றி மறுபடி நல்லெ கைண் லகைபாடுக்கைஜவண்டுலமன்ற விருப்பத்தடைன் முத்தைம்மபா ஜவகலெ லசய்தைபாள.
அதில் அவள லசய்தை சகிச்கசகைள அவருக்கு சகிக்கை முடியபாதைனவபாகைஜவயிருந்தைன.
ஆனபால் எப்படிஜயனும் தைபாம் இழந்தை பபாரகவகய மீட்டும் லபறஜவண்டுலமன்ற ஜபரபாவல் அவருக்கும்
இருந்தைபடியபால், சகிச்கசயிலுண்டைபாகிய சரமங்கைள லபபாறுக்கை முடியபாதைனவபாகைத் ஜதைபான்றினும், பல்கலெக்
கைடித்தக் லகைபாண்டு, தைம்முகடைய முழு சக்திகயயும் லசலுத்தி ஒருவபாறு சகித்தக் பழகினபார.
எனஜவ முத்தைம்மபாகள ஓயபாமல் தைம்முடைன் இருக்கும்படிக்கும் ஜபசும்படிக்கும் வற்புறுத்தைத்
லதைபாடைங்கினபார. இவர எத்தைகனக்லகைத்தைகன அவளுறகவயும் ஊடைபாட்டைத்கதையும் விரும்பத்
லதைபாடைங்கினபாஜரபா, அத்தைகனக்கு அத்தைகன அவள இவரிடைமருந்த ஒதங்கைவும் மகறயவும்
லதைபாடைங்கினபாள. ''இவகள நபாம் கைபாதைலுக்கு ஜயபாக்யகதையில்லெபாதை மகனயடிகமப் புழுக்கைச்சயபாகைவும்
குழந்கதை வளரக்கும் லசவிலியபாகைவும் நடைத்தி வந்ஜதைபாம். அப்ஜபபாலதைல்லெபாம் இவள நமக்கு மகைவும்
பணிவுடைன் அடிகமயிலும் அடிகமயபாய் நடைந்த வந்தைபாள. இப்ஜபபாத நபாம் பரமபாரத்தைமபாகை இவளுகடைய
அன்கபக் கைருதி அதைகன ஜவண்டிச் சருவப் புகுந்தைஜபபாத, இவள பண்ணுகிற ஜமபாடியும் இவள லசய்யும்
புறக்கைணிப்புகைளும் லபபாறுக்கை முடியவில்கலெஜய! இலதைன்னடைபா ஜகைலி! லசபாந்தைப் லபண்டைபாட்டிகயக்
கைபாதைலிரபாணியபாகைக் லகைபாண்டைபாடைப் ஜபபானவிடைத்ஜதை அவள நம்கம உதைபாசனம் பண்ணினபாள. என்ன
லசய்வத? பதிவிரகதையபாவத, லவங்கைபாயமபாவத? நபாம் இளகம தைவறிவிட்ஜடைபாலமன்பத கைருதி இவள
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நமத கைபாதைகலெ உண்கமயபாகைஜவ அருவருக்கிறபாஜளபா, என்னஜவபா? எவன் கைண்டைபான்? ஸ்திரீகைளுகடைய
இருதையத்தக்கு ஆழங் கைண்ஜடைபான் யபார? கைடைலெபாழங் கைபாணுதைல் எளித; மபாதைர மனத்கதை ஆழங் கைபாணுதைல்
அரித. ஆண்மக்கைகளக் கைபாட்டிலும் லபண்கைளுக்கு எட்டு மடைங்கு அதிகைம் கைபாமலமன்று நீதி சபாஸ்திரம்
லசபால்லுகிறத. எனஜவ, தைகலெ வழுக்ககையபாய், நகர லதைபாடைங்கிக் கிழப்பருவத்திஜலெ புகைத்லதைபாடைங்கிய
என்னிடைம் இவள உண்கமயபாகைஜவ அவமதிப்புக் லகைபாண்டைபாலளனின் அ·ஜதைபார வியப்பபாகைமபாட்டைபாத.
என்ஜன உலெகை விசத்திரம்! என் குடும்பத்தில் மபாத்திரமபா, உலெகை முழுகமயிலும் மனிதைலரல்லெபாரும்
வீட்டுப்லபண்டைபாட்டிலயன்றபால் அவள தைன் விருப்பத்தக்கு கைடைகமப்பட்டை அடிகமச்சயபாகைஜவ
கைருதகிறபாரகைள. புதியலதைபாரு சத்திரத் லதைய்வத்தின்மீத கைபாதைல் லகைபாளவதஜபபால் நபான் லசபாந்தைப்
லபண்டைபாட்டியிடைம் கைபாதைல் லசய்யப் புகுமடைத்ஜதை, அவள என்கன இப்படிக் ஜகைலி பண்ணுகிறபாள.
எனிலும் இவள பதிவிரகதையல்லெலளன்று கைருதைவும் நியபாயமல்கலெ. எனத லபற்ற தைபாய் இறக்கைப் ஜபபாகுந்
தைருணத்தில் இவள மகைபா சுத்தைமபான பதிவிரகதைலயன்று லசபால்லிவிட்டு மடிந்தைபாஜள. அவள தீர ஆரபாய்ச்ச
லசய்த நிச்சயப்படுத்தைபாதை வபாரத்கதைகய மரண கைபாலெத்தில் லசபாந்தை மகைனிடைம் லசபால்லெக் கூடுலமன்று
நிகனக்கை இடைமல்கலெஜய. தைபாய் நம்மடைம் லபபாய் லசபால்லிவிட்டைபா ஜபபாவபாள? ஜமலும், அவள இந்தை
வபாரத்கதை என்னிடைம் லசபால்லிய கைபாலெத்தில், அவளுகடைய முகைத்கதை நபான் நன்றபாகை உற்று
கைவனித்ஜதைனன்ஜறபா? அவள அச்லசபால்கலெப் பரிசுத்தைமபான இருதையத்தடைனம் உண்கமயபான
நம்பிக்ககையுடைனும் கூறினபாலளன்த அவள முகைத்தில் மகைத் லதைளிவபாகை விளங்கிற்றன்ஜறபா? ஜமலும்,
அவள தீர ஆழ்ந்த பபாரபாமல் வஞ்சக்கைப்பட்டைவளபாய் அங்ஙனம் தைவறபாத நம்பிக்ககை லகைபாண்டிருக்கைக்
கூடுலமன்று நிகனக்கைப் புகுஜவபாமபாயின், அத லபரு மகடைகமக்கு லெட்சணமபாகும். பபாம்பின் கைபால்
பபாம்புக்குத் லதைரியும். எத்தகண மகறந்தை ஜபபாதிலும் லபண் மரமம் லபண்ணுக்குத் லதைரிந்த
விடுமன்ஜறபா? ஒரு வருஷமபா, இரண்டு வருஷமபா? இவளுகடைய நகடைகய என் மபாதைபா பத்த
வருஷகைபாலெமபாகை, இரவு பகைல் கூடைஜவயிருந்தைத மகைவும் ஜேபாக்கிரகதையுடைன் கைவனித்த வந்தைவளன்ஜறபா?
ஜமலும் என் மபாதைபா புத்திக்கூரகமயில்லெபாதை மந்தைமபா? இருபத கைம்பிளிகய ஜபபாட்டு ஒரு ரகைசயத்கதை மூடி
கவத்தைபாலும், அத அவளுகடைய கைண்கைளுக்குத் லதைரிந்த விடுமன்ஜறபா? தைபாய் லசபால்லியகதை மறுப்பதில்
பயனில்கலெ. அதில் ஐயப்படுவத மூடைத்தைனம். 'ஐயமுற்றபான் அழிவுறுவபான்' என்று பகைவத் கீகதையில்
கைண்ணபிரபான் அருளிச் லசய்திருக்கிறபானன்ஜறபா? நிச்சயமபாகை நம்முகடைய புத்திக்குப் புலெப்படும்
உண்கமயன்கறப் பற்றி வீண் சம்சயப் படும் அதிகைபாரம் மனத்தக்குக் லகைபாடுப்ஜபபாமபாயின், அத நம்கம
நரகைத்தில் லகைபாண்டு ஜசரக்கும். நம்முகடைய முத்தைம்மபா பதிவிரகதைதைபான். நம்முகடைய உண்கமகயச்
ஜசபாதி த்-தைறியும் லபபாருட்டைபாகைஜவ, நம்கம இந்தை வலிய ஜசபாதைகனகைளுக்கு உட்படுத்தகிறபாள. இதைனபால்
நபாம் அவளிடைம் லகைபாண்டிருக்கும் பிஜரகமத் தைழல் அவிந்த ஜபபாகை இடைங் லகைபாடுக்கைக்கூடைபாத. இதைனபால்
நபாம் அவளிடைம் விரசப்படைலெபாகைபாத. அவள தைபான் நமக்குத் தைபாரகைம். ஜவறு புகைல் நமக்கில்கலெ.
எக்கைலெபாத்திலும் நம்முகடைய வழிகைகள இருள மூடைபாதை வண்ணம் நம் மபாதைபா கைருகணயுடைன் நிறுத்தி
விட்டுப்ஜபபான நித்ய விளக்கைன்ஜறபா இந்தைக் கைண்மணி முத்தைம்மபா? ஜமலும், மூடை லநஞ்சஜம! பபாவியபாகிய
புழு லநஞ்சஜம! முத்தைம்மபா நம்கம என்ன ஜசபாதைகனகைள லசய்கிறபாள? ஊடைல் தைபாஜன பண்ணுகிறபாள?
ஊடைலென்ஜறபா கைபாதைலின் மகை இனிய பகுதியபாவத?
உணவினும் உண்டைதைறலினித கைபாமம்
புணரதைலின் ஊடை லினித
என்றன்ஜறபா சபாட்சபாத் பிரமஜதைவனுகடைய அம்சபூதைரும் மகைபாகைவியுமபாகிய திருவளளுவ ஜதைவர
அருளியிருக்கின்றபார. நபாய் மனஜம! உனக்கு என் கைபாதைற் கிளியிடைமருந்தை இகைழ்ச்சலயண்ணம் இன்னும்
உன்கன முற்றிலும் விட்டு விலெகைவில்கலெ. 'இவளபாவத? நம்மடைத்தில் ஊடைல் கைபாட்டுவதைபாவத?' என்ற
கைரவ சந்தைகனயபால், இந்தை விஷயத்தில் மனதக்குக் கைஷ்டைஜமற்படுகிறஜதையன்றி ஜவறில்கலெ. இவள
என்ன கைபாரணத்தைபால் உனக்கு இத்தைகன தச்சமபாய் விட்டைபாள? தச்ச மனஜம? இவகளக்
கைபாதைலிரபாணிலயன்று லகைபாண்டை இடைத்தில், உணரவு, உயிர, உடைம்பு என்ற மூன்றும் அவளுக்ஜகை
சமரப்பணமபாகி விட்டைனவன்ஜறபா? அவள ஊடினபால் அதவும் ஓரின்பம். அவள கூடினபால் அதவும்
ஓரின்பம். ஜமலும், கைபாதைலி லசபால்லும் வகச லமபாழிகைலளல்லெபாம் நம்முகடைய லசவிகைளில் அமரதைம்
ஜபபால் விழுவதைன்ஜறபா? ஆண்கமக்கு லெட்சணமபாம்? கைபாதைலிப் லபண் உண்கமயபாகைஜவ சனங்
லகைபாண்ஜடைபா அல்லெத லபபாழுத ஜபபாக்கின் லபபாருட்டைபாகைஜவபா, நம்கமத் திட்டினபால், நபாம் அந்தைத்
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திட்டுக்கைகளலயல்லெபாம் மட்டைபாலயன்று நிகனப்பதைன்ஜறபா புருஷலெட்சணம்? அங்ஙனமன்றி அவளிடைம்
எதிரத்தச் சனங் லகைபாளளுதைல் ஜபடித்தைன்கமயன்ஜறபா? அவள எத லசய்தைபாலும் அவஜள நமக்குத்
லதைய்வம், அவஜள நமக்கு இன்பம். அவள வலிய வந்த நம்கம முத்தைமட்டைஜபபாதிலும், அவளருஜள கைதி.
அவள நமத தைகசகய வபாகளக் லகைபாண்டு அறுத்தைஜபபாதிலும், அதஜவ நமக்கு சுவரக்கை ஜபபாகைம்.''
என்று இங்ஙனம் நிலெபாமுற்றத்தில் நபாற்கைபாலியின் மீதட்கைபாரந்த நிலெகவ ஜநபாக்கி ஆஜலெபாசகன லசய்த
லகைபாண்டிருந்தை ஜசபாமநபாதைய்யர அப்படிஜய நித்திகரயில் ஆழ்ந்த விட்டைபார. பிறகு அவர கைண்கண
விழித்தப் பபாரக்ககையிஜலெ, சந்திரன் உதித்தை இடைத்தினின்றும் லநடுந்தூரம் விலெகிவந்திருப்பத கைண்டைபார.
மபாகலெயில் சுமபார ஏழுமணிக்கு முத்தைம்மபா கைபாபி ஜபபாட்டுக் குடித்தவிட்டு வருவதைபாகைச் லசபால்லி விட்டுக்
கீஜழ ஜபபானபாள. இப்ஜபபாத மணி எத்தைகனயிருக்குலமன்று அவர தைம்முகடைய சட்கடைப் கபயிலிருந்தை
ககைக்கைடிகைபாரத்கதை எடுத்த ஜநபாக்கினபார. நடுநிச, பன்னிரண்டு மணியபாய் விட்டைத.
படுக்ககையகறக்குளஜள ஜபபாய்ப் பபாரத்தைபார. அங்கு திமதிமலயன்று மண் எண்லணய் ஜமகஜே விளக்கு
எரிந்த லகைபாண்டிருந்தைத. இன்னும் ஒரு கைணம் இவர தைபாமதைப்பட்டு வந்திருப்பபாரபானபால் கைண்ணபாடிக்
குழபாய் லவடித்தப் ஜபபாயிருக்கும். அதைனிலும் லபரிய ஆபத்தக்கைள விகளந்தைபாலும் விகளந்திருக்கும்.
இவர விளக்கின் ஸ்திதிகயப் பபாரத்தைவுடைஜன பளிச்லசன்று பபாயந்த திரிகயக் குகறத்தைபார. விளக்கு ஜநஜர
எரிந்தைத. அவரகைளுகடைய படுக்ககைய¨யில் மூன்று கைட்டில்கைளுண்லடைன்று முன்னஜமஜய
லசபால்லியிருக்கிஜறன். அவற்றுள ஒரு கைட்டிலின் மீத அனந்தை கிருஷ்ணகனத் தைழுவிக் லகைபாண்டு
முத்தைம்மபா படுத்திருந்தைபாள. மற்லறபாரு கைட்டிலில் மூத்தை குழந்கதைகைள இரண்டும் படுத்திருந்தைன.
ஜசபாமநபாதைய்யருகடைய கைட்டில் சும்மபா கிடைந்தைத. முத்தைம்மபாகள எழுப்பிக் கீஜழ அகழத்தப் ஜபபாய்
ஜபபாஜேனத்தக்கு ஏற்பபாடு பண்ணலெபாமபா என்று ஒரு கைணம் ஜசபாமநபாதைய்யர ஜயபாசகன பண்ணினபார.
அப்பபால், ''அறிவுடைஜன கைண்கண விழித்த நன்றபாகைப் பபாரத்தக் லகைபாண்ஜடை படுகைழியிற் ஜபபாய்
விழ்வலதைபாப்பப் பசயில்லெபாமல் உண்பதிலிருந்ஜதை ஜநபாய்கைளும், சபாவும் ஏற்படுதைல் ப்ரத்ய‡மபாகைத்
லதைரிந்திருந்தம் நபாம் தினந்ஜதைபாறும் பசயின்றி உண்டு மரணத்தக்கு வழிஜதைடுதைல் ஜபதைகமயினும்
லபரிய லபரும் ஜபகதைகமயபாகுமன்ஜறபா?'' என்லறபாரு நிகனப்பு அவருக்குண்டைபாயிற்று. ''இன்கறக்கு
நல்லெ நபாள. பசயில்லெபாதை சமயங்கைளில் உபவபாசம் ஜபபாடுவதைபாகிய நல்லெ வழக்கைத்கதை இன்றிரஜவ
லதைபாடைங்கி விடுஜவபாம். பிரிய ரத்தினமபாகிய முத்தைம்மபாளும் ஆழ்ந்த நித்திகர லசய்கிறபாள. இவகள
இப்ஜபபா எழுப்பிச் ஜசபாறுஜபபாடைச் லசபால்லித் லதைபால்கலெப்படுத்ததைல் பபாவமபாகும். ஆதைலெபால் 'உபவபாசஜம
கிடைப்ஜபபாம்'' என்று தீரமபானம் பண்ணி, ஜசபாமநபாதைய்யர விளக்குத் திரிகய மகைவும் சறிதைபாக்கிக் குகறத்த
ஜமகஜேயினின்றும் விளக்ககைலயடுத்தப் படுக்ககையகறயின் மூகலெயன்றில் தைகரமீத கவத்தைபார. லமல்லெ
வந்த முத்தைம்மபா தயிலலெழபாதைபடி லமதவபாகை அவகளத் தைழுவி அவளுகடைய கைன்னத்தில் ஒரு
முத்தைமட்டைபார. பிறகு தைம்முகடைய கைட்டிலின் மீஜதைறிப் படுத்தக் லகைபாண்டைபார. விகரவில் நித்திகர
ஜபபாய்விட்டைபார. அன்றிரவு முழுதம் ஜசபாமநபாதைய்யர மகைவும் ஆச்சரியமபான இன்பக் கைனவுகைள கைண்டைபார.
---

56

ஒன்பதைபாம் அத்தியபாயம்
லபண்டைபாட்டிக்கு ஜேயம்
மறுநபாட் கைபாகலெ முதைல் முத்தைம்மபா பபாடு லகைபாண்டைபாட்டைந்தைபான். வீட்டில் அவளிட்டைத சட்டைம். அவள
லசபான்னத ஜவதைம். ஜசபாமநபாதைய்யர ஏஜதைனுலமபாரு கைபாரியம் நடைத்தை ஜவண்டுலமன்று லசபால்லி, அவள
கூடைபாலதைன்றபால் அந்தைக் கைபாரியம் நிறுத்தி விடைப்படும். அவர ஏஜதைனும் லசய்யக் கூடைபாலதைன்று லசபால்லி
அவள அகதைச் லசய்ததைபான் தீரஜவண்டுலமன்பளபாயின் அத நடைந்ஜதை தீரும். இங்ஙனம் முத்தைம்மபா தைன்
மீத லகைபாடுங்ஜகைபான்கம லசலுத்தவத பற்றி அவருக்கு அடிக்கைடி மனவருத்தைஜமற்படுவதண்டு. ஆனபால்,
அந்தை வருத்தைத்கதை அப்ஜபபாதைப்ஜபபாஜதை அடைக்கி விடுவபார. ''லதைய்வத்தினிடைம் ஒருவன் உண்கமயபான
பக்தி லசலுத்தைப் ஜபபானபால், அத அவகன எத்தைகனஜயபா ஜசபாதைகனகைளுக்குட்படுத்தம் என்கிறபாரகைள.
அதினின்றும் ஒருவன் தைனத பக்திகயச் ஜசபாரவிடுவபானபாயின், அவன் உண்கமயபான பக்தைனபாவஜனபா?
உண்கமயபான பக்தியபால் கைகடைசயில் எய்தைப்படும் பயன்கைள அவனுக்குக் கிகடைக்குஜமபா? நபாம் இவகள
ப்ரத்ய‡ லதைய்வமபாகைவன்ஜறபா பபாவித்த நடைத்தகிஜறபாம். எனஜவ, இவள ஏத லசய்தைபாலும் லபபாறுத்தக்
லகைபாண்டுதைபான் இருக்கை ஜவண்டும். நபாம் மனவருத்தைப்படைலெபாகைபாத'' என்று தீரமபானித்தத் தைம்கமத் தைபாஜம
ஜதைற்றிக் லகைபாளவபார. இப்படியிருக்ககையில் ஒரு நபாள முத்தைம்மபா தைன் கைணவகன ஜநபாக்கி:- ''நபாகள
ஞபாயிற்றுக்கிழகம தைபாஜன? உங்கைளுக்ஜகைபா ஜகைபாரட்டு ஜவகலெ கிகடையபாத. ஆதைலெபால் நபாமருவரும்
குழந்கதைகைகளயும் ஜவகலெக்கைபாரகனயும்....
(குறிப்பு:- பபாரதியபார இக்கைகதைகயப் பூரத்தி லசய்வதைற்குள கைபாலெஞ் லசன்றுவிட்டைதைபால், ''சந்திரிககையின்
கைகதை'' முற்றுப்லபற இயலெபாமல் இப்படிஜய நிறுத்தை ஜவண்டியதைபாயிற்று.)
---
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