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பதிப்புரை
ப ப ப்பு குரை~யா7ல், அந்த ப ப ப்புக்கு என்று நிகழ்ச்சிகரை…த் லதாடுக்கா7ல், ஆபாசமில் ா7ல்,
ஏ ா…7ான கதாபாத்தி ங்கரை… உருவாக்கி, அபத்தங்கரை…க் லகாட்டா7ல், முதல் வரியிலிருந்து கரைடசி
வரி வரை விறுவிறுப்ரைபக் குரை~க்கா7ல், நிகழ்ச்சி கே7ல் நிகழ்ச்சியாக உருவாக்கி, புத்திசாலித்தன7ாக,
சாதுர்ய7ாக கதாபாத்தி ங்கரை…ப் கேபச விட்டு, சமுதாயத்தில் இருக்கும் ஒவ்லவாரு 7னிதனும் எப்படி
எல் ாம் நடந்து லகாள்…க் கூடாது. கேபான்~ அற்புத 7ான தகவல்கரை…ச் லசால்லும் நாவல்கள்தான்
வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்காரின் நாவல்கள். இவருரைடய கரைதகளில் காதல் காட்சியும் வரும், கேகார்ட்
சீனும் வரும், கேபாலீஸ் நடவடிக்ரைககளும் வரும், 7ருத்துவரின் கேசரைவயும் வரும் - இப்படி அகேநக7ாக
எல் ாத் த ப்பு 7னிதர்களின் கே7ன்ரை7ரையப் பற்றியும் லசால்வார்.
அகேத ச7யத்தில், இகேத சமுதாயத்தில் நல் வர்கள் 7த்தியில் வாழும் வக் புத்தி உள்…வர்கரை…ப்
பற்றியும் லசால்லி, அப்படிப்பட்டவர்கரை… எப்படி எல் ாம் அடக்கி ஆ… ாம் என்பரைதப் பற்றியும்
லசால்லி இருப்பார். இவருரைடய எழுத்துக்களில் சிரிப்புக்குப் பஞ்சமிருக்காது. கரைதகளில் நி வும்
கடின7ான சூழ் நிரை ரையயும், படு சாதா ண7ாகக் ரைகயாண்டிருப்பார். சிக்கரை யும் உருவாக்கி, அந்த
சிக்கலிலிருந்து விடுபடும் வழிரையயும் லசால்வார். வடுவூர்துரை சாமி ஐயங்கார் எழுதிய நாவல்கரை…ப்
படித்தால், லபாழுது கேபாவது 7ட்டு7ன்றி, ப விஷயங்கரை…த் லதரிந்து
லகாள்… ாம்.
தமிழில் லநடுங்கரைத அல் து நாவல் கேதான்றிய,ஆ ம்ப கா கட்டத்தில் வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார்
இந்த நாவல்கரை… எழுதியுள்…ார். அந்த கா கட்டத்தில் இவருரைடய நாவல்கரை…ப் படிக்காதவர்
எவரும் இருந்திருக்க முடியாது. மிகவும் பி ப 7ாகப் கேபசப் பட்ட திகம்ப சாமியார் இவருரைடய
பாத்தி ப் பரைடப்பு. திகம்ப சாமியாரின் அறிவு அ…விட முடியாதது. மிகவும் புத்திசாலியானவர்.
தன்னுரைடய ஒவ் லவாரு கேபச்சு வார்த்ரைதயிலும், லசயலிலும் பல் ாயி க்கணக்கான அர்த்தங்கரை…
யூகிக்க ரைவப்பார். இவருரைடய ஒவ்லவாரு நாவலும், ஒன்ரை~ ஒன்று மிஞ்சி நிற்கி~து.
‘இவ்வ…வு வருடங்கள் ஆகி விட்டகேத! கேபார் அடிக்காதா?’ என்று வாசகர்கள் துளிகூட எண்ண
கேவண்டாம். இரைத நாங்கள் வியாபா கேநாக்கில் லசால் வில்ரை . உண்ரை7யில் இந்த நாவல்கரை…
எல் ாம் நாங்கள் படித்துப் பார்த்த பி~குதான் லவளி யிடுகிகே~ாம். கேந ம் கேபாவகேத லதரியா7ல்
ச …7ான தமிழ் நரைடயில், கரைத கேபாகும் கேபாக்கேக மிக மிக நன்~ாக உள்…து.
வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார் இப்படிப்பட்ட நாவல்கரை… எழுதியதால் ஏ ா…7ான நற்சாட்சிப்
பத்தி ங்கரை…யும், தங்க ல7டல்கரை…யும் லபற்று உள்…ார். இலதல் ாம் சாதா ண விஷய7ல் . இந்த
நாவல்கரை…த் தமிழ் 7க்கள் படிக்க கேவண்டும், கேபாற்~ கேவண்டும், நாங்களும் நிரை~ய புத்தகங்கரை…
விற்க கேவண்டும். இலதல் ாம் வாசகர்களுக்குத் லதரியா7 ா இருக்கும்? இந்தப் புத்தகங்கரை…
வாங்கும் அரைனவருகே7 புத்திசாலிகள்தாம்.
இந்த நாவல்கரை… லவளியிடும் முயற்சியில் எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக எங்க…து நீண்ட
நாள்நண்ப ான, ரைசவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தின் தரை வ ான திரு. இ ா.
முத்துக்கு7ா சாமிக்கும், நூலின் பரைழய பி திகரை…க் லகாடுத்து உதவிய
(காஞ்சி பு ம்) அன்பர்களுக்கும், கே7லும் இந்த நூல்கரை…, அந்தக் கா த்தி கேய ஏ ா…7ாக விற்பரைன
லசய்து, லபரும் பணியாற்றி தற்கேபாது எங்களுக்கு உரிரை7ரைய வழங்கிய இ த்தின நாயக்கர் அண்டு
சன்ஸ் உரிரை7யா…ர் திரு. பா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் வாசகர்கள் சார்பில் எங்க…து 7ன7ார்ந்த
நன்றிரையத் லதரிவித்துக் லகாள்கிகே~ாம்.
'வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார் நூல்கள் மீண்டும் வரு7ா? மீண்டும் வரு7ா?’ என்று ஏங்கிக்
லகாண்டிருக்கும் வாசகர்கள் இப்கேபாது 7கிழ்ச்சி அரைடவார்கள். இந்த நூல்கரை… ‘புரூப்’ பார்த்துக்
லகாண் டிருக்கும்கேபாகேத, ப வாசகர்கள், ‘புரூப்’ படிக்க வில்ரை என்~ால்கூடப் ப வாயில்ரை ,
தா7தப்படுத்தா7ல் உடகேன லவளியிடுங்கள் என்று கூறினார்கள்.
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வடுவூ ார் தமிழ் இ க்கிய வ

ாறு

வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார்: 1880-1942. தஞ்ரைச 7ாவட்ட 7ன்னார்குடி வட்டம். தந்ரைத கிருஷ்ண
ஐயங்கார். பி.ஏ. பட்டம் லபற்று தாசில்தா ாக வி…ங்கி, எழுத்துச் லசல்வாக்கால் கேவரை ரைய விட்டவர்.
தம் நாவல்கரை…த் தாகே7 அச்சிட ஓர் அச்சகமும் ‘7கேனா ஞ்சனி’ (19) என்~ 7ாத இதழும் லதாடங்கி
7ாதம் ஒரு கரைத நூல் என எழுதிக் குவித்தவர். கரை 7கள் கம்லபனி, விற்பரைன நிரை ய7ாகும்.
நடுத்த உய ம், ஒல்லியான உடல், கருத்த கே7னி, கழுத்து வரை லபாத்தான் கேபாட்ட கேகாட்டு, அங்க
வஸ்தி ம், பஞ்சகச்சம், தரை யில், குல் ா, காலில் கட் ஷூ, ரைகயில் தடி, லநற்றியில் எப்கேபாதும் திரு
7ண், வாய் நிரை~ய லவற்றிரை (லபரிய வாய்), புரைக யிரை , தினமும் தங்க பஸ்பம் சாப்பிடுவார்
இ…ரை7கேயாடிருக்க. ல7ாத்தத்தில் ரைக நிரை~ய சம்பாதித்த கவரை இல் ாத உல் ாச 7னிதர். இவர்
7ாடிக்கு கே .ஆர். ங்க ா ு, ஆ ணியார், பம்7ல் சம்பந்த முதலியார், ரைவ.மு.கேகா., எஸ்.எஸ். வாசன்
வந்து கேபாவர்.
7ரைனவி நா7கிரி அம்7ாள். 7க்கள் வி ய ாகவன், ங்கநாயகி, கிருஷ்ணசாமி. மூத்த 7கன் 7ரைனவி
புஷ்பவல்லி; புதுப்கேபட்ரைட கார்ப்பகே ஷன் பள்ளி ஆசிரிரையயாக இருந்து ஓய்வு; ஒரு லபண்ணும்
பிள்ரை…யும். ங்கநாயகிக்கு நான்கு 7கள்களும், ஒரு பிள்ரை… குவும் கேநவியில் காப்டன். வடுவூ ாரின்
நவீனம் 'ரை7னர் ா ா7ணி' சினி7ாவாக வந்து திரை யிட்டதும் ஒரு சமூகத்ரைத இழிவு லசய்வதாக
வழக்குலதாடர்ந்து நிறுத்தப்பட்டது. இந்த அதிர்ச்சி, அவ7ானம் தாங்காது குருதிக் லகாதிப்பால்
7ாண்டார்!
இந்த நூற்~ாண்டின் லதாடக்க 30 ஆண்டுகளில் லதாடர்ந்து பல் ாயி க்கணக்கான 7க்கரை…த் தம்
துப்பறியும் கரைதக…ால் பிணித்தவர். புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்ரைத ஏற்படுத்தி, ப ந்த ஓர் வாசக
உ கிரைனப் பரைடத்துக் லகாண்ட லபருரை7யர்.Reynolds கேபான்~ நாவ ாசிரியர்கரை…த் தழுவி
எழுதியகேதாடு,லசாந்த7ாகவும் பரைடத்துள்…ார். இவர் பரைடப்பில் சி~ந்ததாக கே7னகா, கும்பகேகாணம்
வக்கீல் குறிப்பிடத்தக்கன; பட7ாகவும் வந்தரைவ. வாசகர்களின் நாடித் துடிப்பறிந்து ஈர்க்கும் இனிய
வசனமும் அழகு வருணரைனகளும் அரைனவரை யும் அள்ளின.
திரைகப்பூட்டும் திருப்பங்கள், சுரைவமிகு நிகழ்ச்சிகள், ஆவரை த் தூண்டும் விறுவிறுப்பும், படிக்கப்
படிக்க 7கிழ்வூட்டும் நரைடயும், நரைகச்சுரைவ லநளிய
நல் நல் நவீனங்கரை…ப் பரைடத்துள்…ார்.
லவறும் 7ர்7 நாவல் என ஒதுக்க முடியாத அ…வுக்கு ரைவணவத் த ங்கரை…யும், கேவற்று 7தத்தினரும்
கூடி வாழும் வரைகயும், சமூகக் குரை~ நீக்கமும் லகாண்டும் வி…ங்குகின்~ன. திகம்ப சாமியார்
துப்பறியும் பாத்தி ம் நிரைனவில் நிற்கும். நாவல் வ ாற்றில் சுவடு பதித்தவர் வடுவூ ார் என்பரைத
யாரும் 7~க்ககேவா, 7றுக்ககேவா முடியாது.
- நன்றி - தமிழ் இ க்கிய வ
-----------

ாறு

6

இ க்கிய சாதரைனயா…ர்கள்
முப்பதுகளிலும் நாற்பதுகளிலும் கல்கி என்கி~ எழுத்தா…ர் தமிழ் வாசகர்கள் எண்ணிக்ரைகரைய
அதிகரிக்க ஆவன லசய்ததுகேபா இருபதுகளில் தமிழ் வாசகர்கள் ப ம்பரை ரைய உருவாக்க
முயன்~வர்கள் என்று கே .ஆர். ங்க ா ு என்பவரை யும் வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார் என்பவரை யும்
லசால் கேவண்டும்.
இந்த விஷயத்ரைதக் கல்கி லதரிந்து லசய்தார் என்றும், முன்னிருவரும் தாங்களும் அறியா7கே வாசகர்
லபருக்கத்துக்குக் கா ண7ாக இருந்தார்கள் என்றும் லசால் கேவண்டும்.
கே .ஆர். ங்க ா ுவின் ஐந்தாறு நாவல்களும் இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒன்~ாக 1916 முதல் 1923 வரை
யில் லவளிவந்தன. பி ஸ் லசாந்தக்கா ான ங்க ா ு பத்தாயி ம் பி திகரை… அச்சிட்டு ஒவ்லவாரு
ஐநூறு பி திகரை…யும் ஒரு பதிப்பாகக் குறிப்பிட்டு 10 பதிப்புகள் வரை தன் நாவல்கரை… லவளியிட்டார்.
ா ாம்பாள், ாகே ந்தி ன், சந்தி காந்தா, ஆனந்தகிருஷ்ணன் என்று ஒவ்லவாரு நாவலும்
லவளியாகும்கேபாது மிகவும் ப ப ப்பாக வாசகர்கள் வாங்கிப் படித்தனர். வ த ா ன் என்று இ ண்டு
பாகங்கள் லவளிவரும் வரை யில் ஒன்றும் தடங்கல் இல்ரை . ‘வ த ா னின் ப பகுதிகள் இ க்கியத்
திருட்டு’ என்று கேகஸ் கேபாட்டு, கே7கே எதுவும் எழுதிப் பி சுரிக்கக் கூடாது என்றும், ஆறு 7ாதம்
ல யில் வாசம் அல் து ஆயி ம் ரூபாய் அப ாதம் என் றும் கேகார்ட் அவருக்குத் தண்டரைன விதித்தது
என்று எண்ணுகிகே~ன். ல யிலில் இருந்து விட்டு எழுதுவரைத நிறுத்தி விட்டார் ங்க ா ு. இவரை
எழுத்தா…ர் சங்கம் ஒன்று 40 களின் ஆ ம்பத்தில் கல்கி தரை ரை7யில் ஏற்பட்ட கேபாது முதல்
கூட்டத்துக்கு வ வரைழத்து நான் சந்தித்திருக்கிகே~ன். தாடி வ…ர்த்துக் லகாண்டு நா7ம் கேபாட்டுக்
லகாண்டு (ரைவஷ்ணவ நாயுடு அவர் என்று எண்ணுகிகே~ன்) பார்ப்பதற்குக் கம்பீ 7ாக இருந்தார்.
ங்க ா ூவுக்கு அடுத்து வாசகர்களின் கவனத்ரைத அதிக7ாகக் கவர்ந்தவர் என்று வடுவூர் துரை சாமி
ஐயங்கார் என்பவரை ச் லசால் கேவண்டும். 1923, 24 முதல் 27 வரை யில் தஞ்ரைசயில் கல்யாண சுந்த ம்
ரை³ஸ்கூலில் நான் படித்துக் லகாண்டிருக்கும்கேபாது பச்ரைச, 7ஞ்சள், சிவப்பு அட்ரைடயில் லடமி
ரைசஸில் அவர்கள் நாவல்கள் ஒவ்லவான்~ாக அப்பாவுக்குத் லதரியா7ல் ல யில்கேவ ஸ்கேடஷன்
ஹிக்கின்பாதம்ஸில் வாங்கிப் படித்த நிரைனவிருக்கி~து. படித்துவிட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துப் கேபானால்
அப்பா சண்ரைட பிடிப்பால ன்று அப்கேபாது கே7 வீதியில் லதற்குக் கேகாடியில் இருந்த ஒரு ரை ப் ரிக்கு
இனா7ாகப் புஸ்தகத்ரைதக் லகாடுத்து விடுகேவன். இப்படிப் படித்த நாவல்கள் என்று கனகாம்பு ம்
அல் து கள்வனும் விரை 7களும், வஸந்த கேகாகி ம், பூ ண சந்திகே ாதயம், வி ாஸவதி, திகம்ப
சாமியார், கே7னகா இரைவ நிரைனவுக்கு வருகின்~ன. ஒரு நாவல் கரை ப் பி க்ரை¶யுடன், சு ப7ாகப்
படிக்கக் கூடிய நரைடயுடன், வி ஸ7ான விஷயங்கரை…யும்கூட அதிக வி ஸம் தட்டா7ல் எழுதுவதில்
சி த்ரைதயுடன் எழுதிய வடுவூ ார் உண்ரை7யிகே கேய இ க்கியப் பி க்ரை¶ உரைடயவர் என்பதில்
சந்கேதகத்துக்கிடகே7 இல்ரை .
ல யினால்ட்ஸின் 7ட்ட7ான நாவல்கரை…த் தழுவி எழுதினார் லபரும்பாலும் என்~ாலும் அவர் விக்டர்
ஹ்யூகேகாவின் Les Miserables என்கி~ நாவரை அற்புத7ாகத் தமிழில் தழுவி எழுதியிருக்கி~ார்.
முதநூரை ப் கேபா கேவ கனகாம்பு ம் அல் து கள்வனும் விரை 7களும் என்கி~ நாவல்
அரை7ந்திருப்பதாகச் லசான்னால் அதில் தவறில்ரை .
அகேத கேபா கிகே க்க பு ாணக் கரைதயான Eros and Psyche கரைதரைய வஸந்த கேகாகி ம் என்கி~ நாவ ாகச்
லசய்திருக்கி~ார்.
இன்று தமிழில் சரித்தி நாவல்கள் ஏ ா…7ாக எழுதப்படுகின்~ன. அவற்றுக்லகல் ாம்
முன்கேனாடியாகக் கல்கிரையக் கருதுவது வழக்க7ாக இருக்கி~து. ஆனால், இகேத அ…வில் இன்று
எழுதப்படுகி~ சரித்தி நாவ ாசிரியர்களுக்கு முன்கேனாடியாக 1924-ல் லவளி வந்த வடுவூ ாரின்
வி ாஸவதி என்பரைதத்தான் லசால் முடியும். அது லவளிவந்த ச7யத்தில் மிகவும் ப வ ாகப்
கேபசப்பட்டதுடன் படிக்கவும் பட்டது. மூன்று ஆண்டுகளில் ஐந்து பதிப்புகள் வந்ததாக ஒரு தகவல்
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படித்திருக்கிகே~ன்.
வடுவூ ாரின் ஆ ம்பக் கா த்திய நாவல்கள் எல் ாம் 7ாதாந்தி ப் பத்திரிரைகயாக லவளிவந்த
7கேனா ஞ்சிதம் (அல் து 7கேனா ஞ்சனியா?) என்கி~ பத்திரிரைகயில் லவளிவந்ததாகச் லசால்வார்கள்.
இந்தப் பத்திரிரைகரையப் பார்த்திருப்பதாக எனக்கு நிரைனவில்ரை . அந்தப் பத்திரிரைகரைய
முன்7ாதிரியாகக் லகாண்டுதான் ரைவ.மு. கேகாரைதநாயகி அம்7ாள் தனது கன்கே7ாகினி நாவல்
பத்திரிரைகரையத் லதாடங்கியதாகவும் லசால்வார்கள்.
இன்லனாரு விஷயமும் அப்கேபாது ப வ ாகப் கேபசப்பட்ட விஷயம் நிரைனவுக்கு வருகி~து. ரைவ.மு.
கேகாரைதநாயகியின் முதல் நாவ ான ரைவகேதகியின் முதல் பாதிரைய வடுவூ ார் எழுதி, முன்7ாதிரியாகத்
தந்ததாகவும் அரைதப் பின்பற்றி முடித்து விட்டு லவற்றிக 7ானரைவ.மு.கேகா.துப்பறியும்
நாவல்களிலிருந்து அவர் தனி பி ாண்டான சமூக நாவல்களுக்குநகர்ந்தார் என்றும் லசால்லுவார்கள்.
1930-ல் என்று எண்ணுகிகே~ன். ரைபகி ாப்ட்ஸ் கே ாடு கேகாடியில் 7ரினா பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு
எதிகே கேவங்கட ங்கம் பிள்ரை… லதரு ரைபகி ாப்ட்ஸ் கே ாரைடச் சந்திக்கி~ இடத்தில் இருந்த வீட்ரைட
வாங்கி வடுவூ ார் புதுப்பித்து வடுவூர் ³வுஸ் என்று லபயரிட்டு கி ³ப் பி கேவசம் நடத்தியகேபாது,
7ாரை யில் பாண்ட் வாசித்துக் லகாண்டிருக்கும்கேபாது நான் லசன்ரைனயில் இருந்கேதன். வீட்ரைடப்
பார்த்து ரைவத்துக் லகாண்டு ஒரு வா ம் கழித்து, அவரை ப் பார்க்கப் கேபாகேனன். அந்த ஒரு தடரைவ
7ட்டுகே7 அவரை நான் சந்தித்திருக்கிகே~ன்.
என்ன கேபசிகேனாம் என்று நிரைனவில்ரை . ஆனால்,கேபச்சு பூ ாவும் தன் பக்கத்தில் அவர் நாவல்கரை…ப்
பற்றியும், அவருரைடய தழுவல் முரை~கரை…ப் பற்றியும் அவர் நரைடரையப் பற்றிய வரை யிலும்தான்
என்று நான் நிரைனவு கூர்கிகே~ன். தன் நாவல்களில் லபரும் பகுதி தழுவல்கள் தான் என்று அவர் ஏற்றுக்
லகாண்டார். ஆனால், கே7னகாவும் திகே ாத்தரை7 என்று ஒரு ஐந்து அங்க நாடகமும் தன் லசாந்த எழுத்து
என்று லசால்லி, எனக்கு திகே ாத்த7ா ஒரு பி தி அன்பளிப்பாக அளித்தார். அரைத லவகுநாள் நான்
பத்தி ப்படுத்தி ரைவத்திருந்கேதன்.
அரைதத் தவி அவர் கேபசிய விஷயங்களிகே முக்கிய 7ானதாக ஒன்று நிரைனவுக்கு வருகி~து. எகிப்தில்
தரை முரை~ தரை முரை~யாக ஃபாகே ாக்கள் என்கி~ லபயருடன் அ சாண்ட 7ன்னர்கள்
லதன்னாட்டிலிருந்து எகிப்து என்கி~ மிசி கேதசத்துக்குச் லசன்~ வடகரை அய்யங்கார்கள்தான் என்று
அரைசக்க முடியாத ருசு இருப்பதாகவும்,
அரைதலயல் ாம் லசால்லித்தான் ஒரு நூல் எழுதிக் லகாண்டிருப்பதாகவும் லசான்னார். இந்தச் சரித்தி
உண்ரை7யில் இருந்த அவருரைடய அரைசக்க முடியாத நம்பிக்ரைகயின் கா ண7ாக ஆங்கி த்தில் Long
Missing Links என்று ஒரு 900 பக்க நூல் எழுதி அரைதத் தன் லசாந்தச் லச விகே கேய அச்சிட்டு விற்க
முயன்~ார். புஸ்தகம் விற்கவில்ரை . அச்சுக்கும், கேபப்பருக்கும் ஆன கடரைன புதுசாக வாங்கிய வீட்ரைட
விற்று அரைடத்து விட்டு, கேபசா7ல் கி ா7த்துக்குப் கேபாய்விட்டார் என்று எண்ணுகிகே~ன். இந்தப்
புஸ்தகமும் என்னிடம் லவகு நாள் இருந்தது.
'காங்கி ஸ் க7 ம்' அல் து ‘ஆலணன்று அரைணய அகப்பட்ட லபண் புரைதயல்’ என்கி~ நாவரை சுகேதச
மித்தி னில் லதாட ாக எழுதி லவளியிட்டார். இதுதான் பரைழய வடுவூர் பாணியில் அவர் கரைடசி
முயற்சி என்று எண்ணுகிகே~ன். அதற்குப் பி~கு அவர் முப்பதுகளில் பரைழய கேவகத்ரைதகேயா
சாதரைனரையகேயா எட்டவில்ரை . 7ாசத்துக்கு ஒரு நாவல் என்று எழுதி, நாவலுக்கு நூறு ரூபாய் என்று
கூலி வாங்கிக் லகாண்டு ஏலழட்டு ஆண்டுகள் இருந்து பி~கு இ~ந்து விட்டார் என்று எண்ணுகிகே~ன்.
கேச ம் பட்டுக் கரை கேவஷ்டியும், காதில் பால் வீசும் ரைவ க் கடுக்கனும், லநற்றியில் ஒரு சிவப்பு
ஶ்ரீசூர்ணக் கேகாடு7ாகவும் நான் பார்த்த வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்காரை என்னால் இன்றுகூட நிரைனவுகூ
முடிகி~து. தமிழுக்கு அவர் கேசரைவ சரியானபடி கணிக்கப்படவில்ரை ; புரிந்து லகாள்…ப்படவில்ரை
என்றுதான் லசால் கேவண்டும்.
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தமிழ் நாவலின் கேதாற்~மும் வ…ர்ச்சியும்
ஆ ணி குப்புசாமி முதலியாரை த் லதாடர்ந்து அவர்பாணியில் தழுவல்க…ாக எழுதியவர் வடுவூர்
துரை சாமிஐயங்கார். தழுவல் நாவல்க…ாயிருந்தகேபாதிலும் தமிழ்நாட்டு இடப் லபயர், 7க்கள்
லபயர்கரை… ரைவத்கேத ன ஞ்சக7ாக எழுதப்பட்டதால், இவ து நாவல்கள்தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு
ப ந்த வாசகர் உ கத்ரைதச் சிருஷ்டித்து ரைவத்தன. புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் இந்த நாவல்க…ால்
ஏற்பட்டது ஒரு பு~மிருக்க, கண்டகே7னிக்கு கரைத எழுதும் எழுத்தா…ர்கரை… உற்பத்தி லசய்யக்
கா ண7ாய் இருந்ததும் வடுவூ ார் நாவல்கள் தான். ஆக, அக்கா ச் சூழ்நிரை ரைய ஒரு வி7ர்சகர்
பின்வரு7ாறு எடுத்துக் காட்டுகி~ார்.
அச்சுப் லபாறி 7லிந்து காகித வர்த்தகம் லபருகி வரும் இக்கா த்தில் நாவல்களும் புற்றீசல்கேபால்
கேதான்றித் லதாடங்கி விட்டன. 7க்களின் ஆசா ங்கள் சீர் லப~வும், பாரைஷ வ…ர்ச்சியு~வும் நாவல்கள்
லபரிதும் உதவி புரியும் என்பது உண்ரை7கேய. ஆனால், தடிலயடுத்கேதால ல் ாம் கேவட்ரைடக்கா ர்
என்~படி தமிழ் உ கத்திகே இ~கேகாட்டிகல…ல் ாம் நாவ ாசிரியர்க…ாய் முன்வந்திருப்பதால்
தற்கா நாவல்கள் லபரும்பா ானவற்~ால் விரை…யும் தீரை7கள் அற்ப லசாற்ப 7ன்று. ‘ ’க
‘~’க ங்கரை…ச் சரியாய் வழங்க அறியாதவர்களும் தமிழ் எழுத்தா… ாகத் துணிவு லகாள்வதும் தமிழ்
ல7ாழியின் சனி திரைசலயன்கே~ கூ~ கேவண்டும். ஒன்கே~ா இ ண்கேடா விட புருஷர்கள், இ ண்கேடா
மூன்கே~ா நாண7ற்~ கன்னியர்கள், ஒரு துப்பறியும் கேகாவிந்தன் அல் து கேகாபா ன், ஒரு ஆகாவழி
மீந்தார் - தமிழ் நாவல் பூர்த்தியாகி விடுகி~து. தற்கா த்தில் துப்பறியும் நாவல்கல…ல் ாம் பி~
நாட்டுப் பழக்க வழக்கங்கரை…யும் 7கேனாபாவங்கரை…யும் தமிழகத்தில் ப ப்பித் தமிழ் 7க்கரை…
அனாசா ப் படுகுழியில் தரை கீழாக வீழ்த்துகின்~ன. நாவல்களின் தன்ரை7 இன்னலதன்~றியாத தமிழ்
7க்களும் இந்த நாவல் புற்றீச ர்கரை…க் கேகாழி விழுங்குவதுகேபால் விழுங்கித் திருப்தி அரைடகின்~னர்
( ஷ்மி, லசப். 1924 முத்து மீனாட்சி நாவலுக்கு 7திப்புரை யில்)
வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார் ல யினால்ட்ஸ் கேபான்~ஆங்கி நாவ ாசிரியர்களின் கரைதகரை…த் தழுவி
எழுதியகேதாடு நின்று விடா7ல் தமிழ்நாட்டின் ச7கா சமுதாயத்ரைதச் சித்திரிக்கும் லசாந்த நாவல்கள்
ப வற்ரை~யும் எழுதியிருக்கி~ார். இவருரைடய லசாந்த முயற்சிகளில் சி~ந்தரைவ கே7னகா,
கும்பகேகாணம் வக்கீல் என்பரைவயாகும். ரைகயில் எடுத்தால் புத்தகத்ரைதக் கீகேழ ரைவக்கா7ல் லதாடர்ந்து
படிக்கும் சரைன மிகுந்த கரைதகரை… எழுதிய வடுவூர்துரை சாமி ஐயங்கார் பின்னர் கல்கி
கேபான்~வர்களின் கரைதகரை…ப் படிக்கத் தயா ான ஆயி க்கணக்கான வாசகர்கரை…த் கேதாற்றுவித்த
முன்கேனாடியாககேவ வி…ங்கினார். இந்தப் லபருரை7ரைய ஆ ணி குப்புசாமி முதலியாரும், ங்க ா ுவும்
பகிர்ந்து லகாண்டனர்.
துரை சாமி ஐயங்காரின் மிகப் பி சித்த7ான கே7னகா என்~ நாவலின் முதல் பக்கத்திகே கேய ஓர் அடிக்
குறிப்பு காணப்படுகி~து :
"சம்பசிரைவயங்கார், கே7னகா என்பரைவ உண்ரை7ப் லபயர்கரை… 7ரை~க்கும் லபாருட்டு ரைவக்கப்பட்ட
கற்பரைனப் லபயர்கள்’
என்று அந்தக் குறிப்பு வி…க்குகி~து. இன்ரை~ய நாவல்களில் வரும் 'லபயர்களும் சம்பவங்களும்
கற்பரைனகேய. உண்ரை7 7னிதர்கரை…யும் சம்பவங்கரை…யும் குறிப்பிடுபரைவ அல் ' என்~ சட்ட
அடிப்பரைடயில் முன்கூட்டிகேய வி…க்கம் லசால்லிக் லகாள்வது நடப்பியல் சித்தி ங்களில்
இன்றியரை7யாத நிபந்தரைனயாக அரை7வதற்கு 7ா~ாக, வடுவூ ாரின் குறிப்பு, கே7னகா கரைத உண்ரை7
நிகழ்ச்சிகளின் அடிப்பரைடயில் எழுந்த கற்பரைன என்பரைத உணர்த்துகி~து. 7ர்7ங்களும் துப்பறிதலும்
நிரை~ந்த இந்த நாவலில் வாசகர் 7னரைத ஈர்க்கும் சம்பவங்கள் ப ரைகயா…ப்பட்டிருக்கன்~ன.
உணர்ச்சிகளின் உச்ச நிரை ரையத் லதாடும் சம்பவங்களுக்கும் குரை~வில்ரை . ப
அல் ல்களுக்குட்படும் கே7னகா, ஒரு முஸ்லிம் லபண்ணின் உதவியினால் தன் கணவரைன மீண்டும்
அரைடவது ட்சிய கரைத 7ாந்தர்களின் லசயலின் விரை…வாக அரை7கி~து. தமிழ்நாட்டின் பல் கேவறு
நக ங்களின் ச7கா ச் சூழ்நிரை 1920 களில் எழுதப் பட்ட இந்த நாவலில் தத்ரூப7ாக வி…ங்குகி~து.
வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார் நாவல்களில் கே7னகாரைவ அடுத்து மிகப் பி சித்தி லபற்~து கும்பகேகாணம்
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வக்கீல் அல் து திகம்ப சாமியார் என்பது. ப 7ர்7ங்களும், திடுக்கிடும் சம்பவங்களும் நிரை~ந்த இந்த
நாவலில் தஞ்ரைசப் பி ாந்தியத்தில் அன்று நி விய சூழ்நிரை வருணிக்கப்படுகி~து. கரைதயின்
ஆ ம்பகே7 பின்வரு7ாறு அரை7ந்திருக்கி~து:
'திருக்கண்ண7ங்ரைக என்னும் சிற்றுார் தஞ்ரைச ஜில் ாவிலுள்… மிக்க இ 7ணிய7ான ஒரு ஸ்த ம்.
அவ்வூரில் எக்கா த்திலும் ஓயாது குயிலினங்கள் த7து தீங்கு முரைதச் லசாரிந்து லகாஞ்சிக் கு ாவிக்
குதூக 7ாக வதிந்த லதன்னஞ்கேசாரை களுக்கிரைடயில், அச்சிற்றுாரின் கேவ…ா… து லதரு
அரை7ந்திருந்தது. அத்லதருவினிரைடயிலிருந்த ஒரு லபருத்த 7ச்சு வீட்டின் கூடத்தில் முப்பத்ரைதந்து
வயதுள்… ஒரு ஸ்திரீ லதன்னங்கீற்று முரைடந்து லகாண்டிருந்தாள். அவ…து ரைககள் எவ்வ…வு
சுறுசுறுப்பாக கேவரை லசய்து லகாண் டிருந்தனகேவா அவ்வ…வு சுறுசுறுப்பாககேவ அவ…து வாயிலிருந்து
லசாற்களும் லவளிப்பட்டு பக்கத்து அரை~யில் வாரைழப் பூரைவ அரிவாள்7ரைணயில் ரைவத்து நறுக்கிக்
லகாண்டிருந்த ஒர் அழகிய லபண்7ணியின் லசவிகளில் தாக்கிக் லகாண்டிருந்தன.’
இவ்வாறு அழகாக சி காட்சிகரை… வருணிக்கும் துரை சாமி ஐயங்கார் எழுத்திகே வாசகரை க் கவரும்
உத்தி எங்கும் சி~ந்து நிற்கி~து. 'கல்கிக்கு முன் அவ்வ…வு லதளி வுடனும், அழகுடனும் வசனம்
எழுதியவர்கள் வடுவூ ாரை த் தவி கேவறு யாருமில்ரை என்று லசால்லி விட ாம்… தமிழ் வாசகர்களின்
நாடிரையப் பிடித்துப் பார்த்து அறிந்து எழுதியவர்களில் கா த்தால் முதன்ரை7யானவர் வடுவூர் துரை சாமி
ஐயங்கார்…’ என்பது க.நா. சுப்பி 7ணியத்தின் 7திப்பீடு (படித்திருக்கிறீர்க…ா-2).
வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்காரின் லசல்வாக்ரைகப் பயன்படுத்தி, குடும்பச் சூழ்நிரை ரைய ரைவத்து,
ன ஞ்சக7ான நாவல்கரை… எழுதியவர் ரைவ.மு. கேகாரைதநாயகி அம்7ாள்.
நன்றி: தமிழ் நாவலின் கேதாற்~மும் வ…ர்ச்சியும் - சிட்டி, சிவபாதசுந்த ம்
-------------
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தமிழ்த் திரை யில்… முதல் நாவல்
பு ாணக் கரைதகளும், இதிகாசக் கரைதகளும், ா ா ாணிக் கரைதகளும் பட7ாக எழுக்கப்பட்ட தமிழ்த்
திரை யின் லதாடக்க கா த்தில். முதன்முத ாக நாவரை அடிப்பரைடயாகக் லகாண்டு எடுக்கப்பட்ட
படம் கே7னகா.
அந்நாளின் புகழ் பூத்த எழத்தா…ர் வடுவூர் துரை சாமி ஐயங்கார் எழுதிய நாவல் இது.
திரை ப்பட7ாக எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு கே7னகா நாவல், நாடக7ாகவும் வடிவரை7க்கப்பட்டு ப
தடரைவ கே7ரைடகேயறி புகழ் லபற்~து. அப்கேபாது, நடிகர் எம்.கேக. ாதாவின் தந்ரைதயார் எம். கந்தசாமி
முதலியார், கே7னகா நாடகத்திற்கு வசனம் எழுதினார் (டி.கேக. சண்முகம் சகேகாத ர்கள்தான்
இந்நாடகத்ரைதத் தயாரித்து வழங்கியவர்கள்).
1935-இல் கே7னகா நாவரை ப் பட7ாக்கிய லபாழுது அதில் டி.கேக. பகவதி, டி.கேக. சண்முகம், என்.எஸ்.
கிருஷ்ணன், டி.கேக. சங்க ன், எஸ்.வி. சகஸ் நா7ம், கேக.ஆர். ா7சாமி, ரைடன். சிவதாணு ஆகிகேயார்
நடித்தனர். இவர்கள் அரைனவருக்கும் இதுகேவ முதல் படம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க லசய்தி. எம்.எஸ்.
வி யா, கேக.டி. ருக்7ணி ஆகிகேயாரும் நடித்த இப்படத்ரைத இ ா ா சாண்கேடா இயக்கினார். பா தியாரின்
பாடல் முதன்முத ாக ஒலித்த படம் என்~ வ ாற்றுப் லபருரை7யும் கே7னகா படத்ரைதகேயகேசருகி~து.
நன்றி - பதிப்பத் லதாழில் உ கம், ூரை 2004
------------
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திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர்
பூகே ாக விந்ரைத
ந7து லசன்ரைன இ ா தானிக்கு வடக்கில் சுகேதச அ ச ால் ஆ…ப்பட்டு வரும் லபரிய ச7ஸ்தானம்
ஒன்று இருக்கி~து. ஊரை ச் லசான்னாலும் லசால்
ாம், லபயரை 7ாத்தி ம் லசால் ல் ஆகாது என்பது
விகேவகிக…ால் அநுபவபூர்வ7ாகக் கண்டு பிடிக்கப் பட்ட முக்கிய7ான லகாள்ரைக. ஆத ால், நாம் அந்த
ச7ஸ்தானத்தின் உண்ரை7யான லபயரை ச் லசால் ா7ல், அரைத பூகே ாக விந்ரைத என்~ லபய ால்
குறிப்கேபாம். அந்த பூகே ாகந்ரைதரைய ஆண்டு வரும் அ சருரைடய லபயர் ப வித விகேசஷங்ககே…ாடு கூடி
ஒன்~ரை 7யில் தூ ம் நீண்டு, ஒரு லபரிய கூட்ஸ் வண்டியில் ரைவத்து இழுத்தாலும் 7ா…க்கூடாத அபா
7ாட்சிரை7 வாய்க்கப் லபற்றிருப்பதால், அரைத நாம் பூர்த்தியாக எடுத்துக் கூ~ இந்தச் சிறிய
ஸ்த பு ாணம் இடந்த ாது என்பது நிச்சயம். சூ ாதிசூ வீ ாதிவீ 7ன்னாதி7ன்ன அதி வீ தீ பு ப
ப ாக்கி 7 கேகா ாக உப்பில் ா7ல் க க்கஞ்சி குடித்து வானத்ரைத வில் ாய் வரை…த்து ஆற்று
7ணரை க் கயி~ாய்த் திரித்த ா ாதி ா அதி ா ா……..பகதூர் என்று முற்றுப்புள்ளி ரைவக்க இடகே7
லகாடா7ல் அது லவகுதூ ம் கேபாய்க் லகாண்கேட இருக்கும். அந்த அ சர் இங்கிலீஷ் கல்வியில் ஆழ்ந்த
பரிச்சயம், விகேசஷ7ான புத்திசாலித்தனம் முதலிய சி~ப்புகள் உரைடயவர். தாம் த7து ச7ஸ்தானத்ரைதப்
பரைழய கர்னாடக முரை~ப்படி ஆடா7ல், புது நாகரிக முரை~ரை7ப்படியும் இங்கிலீஷ் கேதசங்களின்
உதா ணங்கரை…ப் பின் பற்றியும் ஆ…கேவண்டும் என்றும், குடி 7க்களுக்கு ஏ ா…7ான நன்ரை7கரை…ச்
லசய்து நீதி வழுவா7ல்,ஒழுக கேவண்டும் என்றும், அவர் மிகுந்த விருப்பங்லகாண்டு, அந்தக் கேகாரிக்ரைக
பரிபூர்ண7ாக நிரை~கேவறுவதற்குத் தாம் எவ்வித7ான உபாயம் கேதட ால7ன்று கேயாசித்து கேயாசித்துப்
பார்த்து, முடிவில் அது விஷய7ாக டில்லியிலுள்… இ ா ப் பி திநிதியுடன் கடிதப் கேபாக்குவ த்து
லசய்தார். இ ா ப் பி திநிதியின் கீழ் 7ாதா 7ாதம் 3000 ரூபாய் சம்ப…ம் வாங்குகி~வரும், சட்டங்
கரை…யும் இ ா ாங்க நிர்வாக முரை~கரை…யும் முற்றிலும் கரை கண்ட அதி கே7தாவியு7ான ஒருவர்
இருக்கி~ார் என்றும், அவருக்கு 7ாதம் 5000 ரூபாய் சம்ப…மும் சர்வ அதிகா மும் லகாடுத்து அவரை
திவானாக ரைவத்துக்லகாண்டால், அவர் பரைழய கா த்து ஊழல்கரை… எல் ாம் அடிகேயாடு கேவ றுத்து,
நவீன முரை~கரை… எல் ாத் துரை~களிலும் ஸ்தாபித்து, அந்த ச7ஸ்தானத்திற்குப் புத்துயிர் லகாடுத்து,
அது இந்திய கேதசத்திற்கேக நடுநாயக7ாய் வி…ங்கும்படி லசய்து விடுவார் என்று இங்கிலீஷ் இ ா ப்
பி திநிதி யுக்தி கூ~, சுகேதச 7ன்னர் அரைத ஏற்றுக்லகாண்டு, உடகேன அந்த உத்திகேயாகஸ்தரை திவானாக
நியமித்து, அவரை த் த7து பட்டணத்திற்கு வருவித்துத் த7க்கிருந்த இ ண்டு அ ண்7ரைனகளுள் ஒன்ரை~
ஒழித்து அவருரைடய குடும்ப வாசத்திற்கு அரைதக்லகாடுத்து, அவருக்குரிய ஆள் 7ாகாணங்கள்
எல்கே ாரை யும் நியமித்துக் லகாடுத்து, அவருக்குத் கேதரைவயான சக லச…கரியங்கரை…யும்
முஸ்தீபுகரை…யும் லசய்து லகாடுத்துத் த7து அதிகா ம் முழுரைதயும் அவர் சுகேயச்ரைச யாகச் லசலுத்த ாம்
என்று அனு7தி அளித்துவிட்டார்.
புதிய திவான் வந்தபி~கு, லசாற்ப கா த்திற்குள், அவர் த7து சட்ட ¶ானத்ரைத எல் ாம் பூர்த்தியாகக்
காட்டத் லதாடங்கியகேதாடு, த7க்குக் கீழ்ப்பட்ட எந்த அதிகாரியானாலும் சட்டத்திற்கு ஒர் இம்மிய…வு
தவ~ாக நடப்பானானால், அவரைன உடகேன கேவரை யிலிருந்து தரைகயர் லசய்ய ானார். அ சனது
அ ண்7னயின் லச ரைவக் குரை~க்க கேவண்டுல7ன்~ கருத்கேதாடு அவர் அங்கிருந்த சிப்பந்திகளுள்
லபரும்பாகே ாரை வி க்கினார்; பரைழய கா த்துக் கட்டிடங்கரை… எல் ாம் இடித்துத் தரை
7ட்ட7ாக்கிப் புதிய கட்டிடங்கரை… எழுப்பி நக த்ரைதப் புதுப்பித்தார். அகேநக7ாய் எல் ாத்
துரை~களிலும், அவர் த7து கவனத்ரைதச் லசலுத்தி பரைழய விஷங்கரை…யும் பரைழய
ஸ்தாபனங்கரை…யும், பரைழய 7னிதர்கரை…யும் நீக்குவதிலும் 7ாற்றுவதிலுகே7 கண்ணுங்
கருத்து7ாயிருந்து, தர்7 சத்தி ங்கள், கேதவா யங்கள் முதலிய இடங்களில் அபரிமித7ாகச் லச விடப்
பட்டு வந்த பணத் லதாரைககரை… சிக்கன7ாகச் லச விடத் தக்க வழிகரை…யும் கண்டுபிடித்து
அநுபவத்திற்குக் லகாண்டுவந்தார். அவ ால் நன்ரை7யரைடந்த சி ர் அவரை ப் புகழத் தரை ப்பட்டனர்.
அவ ால் வி க்கப்பட்ட ஆயி க்கணக்கான சிப்பந்திகள் ஜீவகேனாபாயத்திற்கு வழியின்றித் தவித்து
அவரை ப் பரைகத்துத் தூற்~ ாயினர். அவர்களுள் நூற்றுக் கணக்கானவர்கள் கேசாம்கேபறிக…ாயும்
முடுச்சு7ாறிக…ாகவும், திருடர்க…ாயும் 7ாறி, ச7யம் பார்த்து ஊரில் லகாள்ரை…அடிக்கவும், திருடவும்,
சூதாடவும் ஆ ம்பித்தனர். அதற்குமுன் தாசில்தார் ல வினியூ இன்ஸ்லபக்டர் முதலிய
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உத்திகேயாகங்கரை… வகித்திருந்தவர்கள் ப ரும் கே7ற்படி கேகாஷ்டியில் கேசர்ந்து லகாண்டனர்.
ஆனால், தாம் எத்தரைகய எளிய நிரை ரை7யில் இருந்தாலும், த7க்கு எவ்வித7ான தாழ்ரை7யும்
கேசாதரைனயும் கேநரிட்டாலும், தாம் த7து நற்குணத்ரைதயும் ஒழுக்கத் தூய்ரை7ரையயும் விட்டு, தீய
வழியில் லசல் ல் ஆகாது என்~ 7னவுறுதியும் சன்7ார்க்கப் பி வர்த்தியுமுள்… 7னிதர்கள் ஆயி த்தில்
ஒருவ ாயினும், எந்த கேதசத்திலும் எந்தக் கா த்திலும் இருப்பது சக ம் ஆத ால், கே7கே
கூ~ப்பட்டபடி கேவரை யிலிருந்து வி க்கப்பட்ட தாசில்தார் ஒருவரிடம் ச7யற்கா னாக இருந்த ஒர்
ஏரைழ 7னிதன் அந்தத் தாசில்தாரை விட்டு வி க கேநர்ந்தது. அவனுக்கு ஒரு கேநாயாளி 7ரைனவியும் ஏழு
குழந்ரைதகளும் இருந்தனர். அவர்கள் எல்கே ாரை யும் உண்பித்து சவ க்ஷிக்க கேவண்டியதுதான வி க்க
இய ாத லபருத்த லபாறுப்பு அவனுக்கேக வந்து கேசர்ந்தது. ஆரைகயால், தனது அநாத வான துர்ப்பாக்கிய
நிரை ரை7யில் தான் எவ்வித7ான லதாழிரை ச் லசய்து லபாருள் கேதடி அவ்வ…வு லபரிய குடும்பத்ரைதக்
காப்பாற்றுவது என்~ கவரை யும் 7ரை ப்பும் கேதான்றி அவரைன இ வுபகல் வரைதக்கத் லதாடங்கின.
அவன் ப லபரிய 7னிதர்களிடம் லசன்று தனக்கு ஏதாவது கேவரை லகாடுக்க கேவண்டும் என்று
கேகட்டுப் பார்த்தான். எவ்விடத்திலும் கேவரை கிரைடக்கவில்ரை . வீட்டிகே ா குழந்ரைதகள் பசிகேயா
பசிகேயாலவன்று ப~க்கி~ார்கள். கேநாயாளியாகப் படுத்திருந்த 7ரைனவிக்கு 7ருந்து லகாடுக்க ரைவத்தியர்
முன் பணம் கேகட்கி~ார். 7ருந்திற்கும் கஞ்சிக்கும் வழி இல் ாரை7யால், அவளுரைடய உயிர்
நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் கேபாய்க் லகாண்கேட இருக்கி~து. அவன் கேபா னம் லசய்து மூன்று நாட்க…ாயின.
பி~ரிடம் கேபாய்த் தனது ஏழ்ரை7த் தனத்ரைத லவளியிட்டு யாசகம் கேகட்பது அவனுக்கு
ஆண்ரை7த்தன7ாகத் கேதான்~வில்ரை . யாசகம் வாங்குவது, திருடுவது, லபாய் லசால்வது முதலிய
காரியங்கரை…ச் லசய்து வயிற்ரை~ வ…ர்ப்பதிலும், தானும் தனது லபண்டு பிள்ரை…களும் கூண்கேடாடு
7டிந்து அழிவகேத அவனுக்கு சி ாக்கிய7ாகத் கேதான்றியது. அத்தரைகய கதியற்~ நிரை ரை7யில், அந்த
7னிதன், அந்த ஊரில் இருந்த வ ப்பி ஸாதியான ஒரு பிள்ரை…யார் கேகாவிரை அரைடந்து, பி தக்ஷிண
ந7ஸ்கா ம் லசய்து "சுவாமி ஆண்டவகேன! விக்ந விநாயகமூர்த்தி ! உ கத்தாருரைடய
இடர்கரை…லயல் ாம் கேபாக்கி, அவர்களுரைடய கேகாரிக்ரைககள் நிர்விக்ந7ாகக் ரைககூடும்படி லசய்து
ரைவக்கும் சர்வ ன க்ஷக தயா ப கேன! இந்த ஏரைழயின் விஷயத்தில் நீர் இப்படிப் பா ா முக7ாய்
இருப்பது நியாய7ா? கேகாடாநுகேகாடி னங்கள் உண்டு ஜீவிப்பதற்கு இடங்லகாடுக்கும் இந்த 7கா
அகண்ட7ான உ கத்தில், நான் ஜீவகேனாபாயத்திற்கு வழியின்றித் தவிக்கிகே~கேன! திருடர்களும்,
சூதாடிகளும், கே7ாசக்கா ர்களும் லவகு சு பத்தில் ஏ ா…7ான லபாருரை…ச் சம்பாதிப்பதும், 7கா
அ ட்சிய7ாக அரைத வி யம் லசய்வது7ாய் இருந்து சந்கேதாஷ7ாகக் கா ந் தள்ளுகி~ார்ககே….
7ான7ாகவும், நாணய7ாகவும், ஒழுங்கான வழியிலும் உரைழத்துப் லபாருள் சம்பாதிக்க
கேவண்டுல7ன்~ லகாள்ரைகரைய உறுதியாகக் கரைடப்பிடித்திருப்பவனான எனக்கு ஒரு கேவரை
கிரைடக்கவில்ரை ! கடவுகே… உம்முரைடய நீதிபரி பா னம் இப்படியும் இருக்கு7ா? இன்ரை~ய தினம்
அந்திப் லபாழுதிற்குள் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி காட்டாவிடில், நானும், என் குடும்பத்தாரும்
7ாண்டுகேபாவது நிச்சயத்திலும் நிச்சயம்.
சுவாமீ ! என்னுரைடய அவஸ்ரைதரையக் கண்டு நீர் இ ங்கா விட்டாலும், ஒரு பாவத்ரைதயும் அறியாத
பகுத்தறிவற்~ என்னுரைடய சிறு குழந்ரைதகள் படும்பாட்ரைடக் கண்டு கூடவா உ7க்கு
7னதி ங்கவில்ரை . ஆ லதய்வகே7 எங்கள் கே7ல் கருணா கடாக்ஷம் ரைவயும் ஐயகேன!’ என்று கூறி
நி ம்பவும் உருக்க7ாகக் கடவுரை… கேவண்டி ஸ்கேதாத்தி ம் லசய்த பின் கேகாவிரை விட்டு
வந்துலகாண்கேட இருந்தான். அதற்கு முன் அவனுடன் பழகிய 7னிதர்கள் ஆங்காங்கு குறுக்கிட்டனர்.
ஆத ால், அவர்கரை…ப் பார்க்கவும், அவர்களுடன் கேபசவும் அவனுக்கு ஒருவித ஜ்ரை கேதான்றிப்
கேபா ாடியது. ஆரைகயால் அவன் கீகேழ குனிந்து தரை ரையப் பார்த்தபடி நடந்துலகாண்கேட லசன்~ான்.
அவ்வாறு அவன் லசன்~து எப்படி இருந்தலதன்~ால், உ கத்திலுள்… சக 7ான லபாருள்களுக்கும்
பூமிகேதவிகேய உரிரை7 உரைடயவ…ன்றி, 7னிதர்கள் வகித்துக்லகாள்ளும் உரிரை7 லபாய்யான
உரிரை7யாத ால், தான் கேபாலிச் லசாந்தக்கா ரின் தயரைவ நாடுவரைதவிட உண்ரை7ச் லசாந்தக்கா ரின்
தயரைவ நாடுவகேத கண்ணிய7ான காரியம் என்று நிரைனப்பதுகேபா இருந்தது. அவ்வாறு அவன் சிறிது
தூ ம் லசன்று லகாண்கேட இருக்க, தரை யில் 7ணலின் 7ரை~வில் கிடந்த ஏகேதா ஒரு வஸ்து பளிச்லசன்று
மின்னி அவனது கவனத்ரைதக் கவர்ந்தது. அவன் அரைத உற்று கேநாக்கிக் கீகேழ குனிந்து அந்த வஸ்துரைவக்
ரைகயில் எடுக்க, அது ஒரு முழு ரூபாய் என்பது உடகேன லதரிந்தது. இ ண்லடாரு நிமிஷ கேந ம் வரை யில்
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அவன் அரைத உண்ரை7லயன்கே~ நம்பவில்ரை . ஆனாலும், அது பட்டப் பகல் கேவரை…யாத ாலும், தான்
விழித்த விழிகேயாடும், லதளிவான அறிகேவாடும் வழி நடந்து வந்துலகாண்டிருந்த உணர்வு நன்~ாக
இருந்தரை7யாலும், அது உண்ரை7யில் லவள்ளி ரூபாய்தான் என்கி~ நிச்சயம் அவனது 7னத்தில்
எற்பட்டது. அந்த ரூபாரைய அவன் எடுத்தவுடன், தான் அரைத உடகேன லச விட்டுத் தன் குடும்பத்திற்கு
ஆககேவண்டிய அவச காரியங்கரை… நடத்திக் லகாள்… கேவண்டும் என்~ எண்ணம் அவனது 7னத்தில்
உண்டாக வில்ரை . யா ாவது அந்த வழியாய்ச் லசன்~கேபாது, அந்த ரூபாய், அவரிடமிருந்து தவறிக் கீகேழ
விழுந்திருக்க கேவண்டும் என்~ எண்ணமும், தான் அரைத அவரிடம் கேசர்ப்பிக்க கேவண்டும்
என்~எண்ணமும் கேதான்றின. அந்தப் பணத்ரைத இழந்தவர், தன்ரைனப் கேபா ஒருகேவரை… ஏரைழயாக
இருந்தால், அந்த எதிர்பா ாத நஷ்டத்தால், அந்த 7னிதர் எவ்வ…வு தூ ம் வருந்தித் தவிப்பார் என்றும்,
அந்தப்பணத்ரைத சம்பாதிக்க அதன் லசாந்தக்கா ர் எவ்வ…வு தூ ம் சி 7ப்பட்டிருப்பாகே ா என்றும் தான்
எவ்வித7ான பி யாரைசயுமின்றி அன்னியருரைடய பணத்ரைத அபகரித்துக் லகாண்டால், அது
லசரிக்கா7ல் ப வித வியாதிகரை…யும் துன்பங்கரை…யும் விசனத்ரைதயும் உண்டாக்குல7ன்றும்
ச7யற்கா ன் ப வாறு எண்ணமிட்டவனாய் நாற்பு~ங்களிலும் திரும்பி, யா ாகிலும் 7னிதர்
கேபாகின்~னகே ாலவன்று கவனித்துப் பார்த்தான். எவரும் காணப்படவில்ரை . அவன் கே7லும் சிறிது
கேந ம் அவ்விடத்தில் நின்~ படி, அந்தப் பணத்ரைதத் தான் என்ன லசய்கி~து என்பரைதக் குறித்து
கேயாசரைன லசய்தான். அவன் நல் கூர்ரை7யான புத்தியும் வியவகா ¶ானமும் உரைடயவன்.
எவருக்காவது புரைதயகே ா அல் து கேவறு லபாருகே…ா பாரைத முதலிய லபாது இடங்களிலிருந்து
அகப்பட்டால், அதன் கி யம் 10 ரூபாய்க்கு கே7ற்படு7ானால், அரைத அவர் கேபாலீசாரிடம் ஒப்புவிக்க
கேவண்டுல7ன்றும், அதற்குக் குரை~வான லபறு7ானமுரைடய லபாரு…ாக இருந்தால், அரைதக்
கண்லடடுத்தவகே எடுத்துக் லகாள்… ால7ன்றும் அந்த ச7ஸ்தானத்தில் சட்டம் ஏற்படுத்தப்
பட்டிருக்கின்~ன என்பரைத அவன் அறிந்தவன். ஆத ால், தான் அரைதப் கேபாலீசாரிடம் லகாடுத்தால்,
அவர்கள் சட்டப் பி கா ம் அரைத வாங்கிக் லகாள்…7ாட்டார்கள் என்று அவன் உணர்ந்தான். தான்
கண்டவர்களிடத்தில் எல் ாம் அரைதப்பற்றிப் பி ஸ்தாபம் லசய்தால், ஒவ்லவாருவரும் அது தம்7ால்
கேபாடப்பட்டலதன்கே~ லசால்லுவார்கள். ஆத ால், அதன் உண்ரை7யான லசாந்தக் கா ரிடம் அது
கேபாய்ச் கேச ாலதன்~ எண்ணமும் உண்டாயிற்று. ஆரைகயால், தான் ஒரு யுக்தி லசய்யகேவண்டும் என்~
கேயாசரைன அவனுக்குத் கேதான்றியது.
அந்த நக த்தில் சு7ார் ஆயி ம் வீடுககே… இருந்தரை7யால், தான் ஒவ்லவாரு நாளிலும் சு7ார் 50
வீடுகளுக்குச் லசன்று, அவ் வீடுகளில் உள்…வர்கள் இன்ன இடத்திற்கு அருகில் ஏதாவது லபாருரை…
இழந்ததுண்டா என்று விசாரிக்ககேவண்டும் என்றும்,எவல ாருவர் தாம் ஒரு ரூபாரையப்
கேபாட்டுவிட்டதாகச் லசால்லுகி~ாகே ா அவரிடம் அரைதக் லகாடுத்துவிட கேவண்டுல7ன்றும் அந்த
ச7யற்கா ன் தீர்7ானித்துக் லகாண்டான். ஒரு கேவரை… அந்த 7னிதர் ஒரு ரூபாய்க்கு கே7ற்பட்ட
லதாரைகரைய இழந்திருக்க ாம் என்~ எண்ணமும் கேதான்றியதாரைகயால், அவன் அந்த ரூபாய் கிடந்த
இடத்ரைதச் சுற்றிலும் சிறிது தூ ம் வரை யில் கேபாய் நன்~ாகத் கேதடி ஆ ாய்ச்சி லசய்து பார்த்தான். கேவறு
லபாருள் எதுவும் கிரைடக்கவில்ரை . ஆககேவ அந்த 7னிதர் இழந்தது ஒரு ரூபாய் தான் என்று அவன்
தீர்7ானித்துக்லகாண்டு, உடகேன அவ்விடத்ரைத விட்டு நடந்து பக்கத்திலிருந்து ஆ ம்ப7ான
லதருவிலுள்… வீடுகள் ஒவ்லவான்றிலும் புகுந்து, தான் தீர்7ானித்துக் லகாண்டபடி விசா ரைண லசய்ய,
சி ர் தாம் எந்த வஸ்துரைவயும் இழக்கவில்ரை என்றும், சி ர் தாம் நரைகரைய இழந்ததாகவும்
கூறினார்ககே…யன்றி, எவரும் ஒரு ரூபாரைய இழந்துவிட்டதாகக் கூ~வில்ரை . தான் சங்கற்பித்துக்
லகாண்டபடி, அவன் அன்ரை~ய கணக்கிற்கு 50-வீடுகளில் லசன்று விசா ரைணரையத் தீர்த்துக்லகாண்டான்.
அவ்வாறு பி யாரைசப்பட்டதனாலும், நீண்ட பட்டினி யாலும், அவன் கேசார்வரைடந்து தத்தளித்தவனாய்த்
தன் வீட்ரைட அரைடந்தான். அவ்விடத்தில் அவனது 7ரைனவியும், குழந்ரைதகளும் பட்டினி கிடந்து,
லநருப்பில் விழுந்த புழுக்கள்கேபா த் துடித்த வண்ணமிருந்த 7கா சங்கட7ான காட்சிரையக் காணகேவ,
அந்த ச7யற்கா ன் தனது லசாந்தக் கஷ்டங்கரை… 7~ந்தவனாய், அவர்க…து துன்பத்ரைதத் தான் எவ்விதம்
வி க்குவது என்று 7றுபடியும் கேயாசரைன லசய்து பார்த்தான். தன்னிடமிருந்த ரூபாரைய உபகேயாகித்து
அவர்கரை…க் காப்பாற்~ ா7ா என்~ ஒரு நிரைனவு அவனது 7னத்தில் கேதான்றியது. ஆனாலும், அவன்
ஒகே உறுதி யாக, "கேச இது எவனுரைடய பணகே7ா இரைத நான் லச விடக் கூடாது" என்று ஒகே
முடிவாகத் தீர்7ானித்துக் லகாண்டவனாய் இருக்க, 7ற்~வர்க…து அவஸ்ரைதயும் கூக்கு லும் அதிகரித்து,
அவன் சகிக்கக் கூடிய வ ம்பிற்கு மிஞ்சிவிடகேவ, அவனது 7னத்தில் இன்லனாரு யுக்தி கேதான்றியது.
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அவன் ஒரு தாசில்தாரிடம் ச7யற்கா னாய் இருந்தவன் என்பது முன்னகே கூ~ப்பட்டதல் வா, அந்தத்
தாசில்தார் அதற்குஒரு வருஷ கா த்திற்குமுன் ஒரு 7ாதகா ம் ா எடுத்துக்லகாண்டு த7து லசாந்த
ஊ ாகிய ரை7சூருக்குப் கேபாயிருந்தார். அப்கேபாது அந்த ச7யற்கா னும் அவருடன் கூட ரை7சூருக்குப்
கேபாயிருந் தான். அவ்விடத்தில் அந்த ச7யற்கா னுக்கு ரை7சூர் 7கா ா னுரைடய அ ண்7ரைனயிலிருந்த
ஒரு ச7யற்கா னது சிகேநகம் உண்டாயிற்று. அந்த அ ண்7ரைனச் ச7யற்கா ன் புதிய புதிய மிட்டாய்
தினுசுகள் லசய்வதில் நல் கேதர்ச்சி லபற்~ 7கா நிபுணன்.
இப்லபாழுது இந்தியா கேதசல7ங்கும் பி ப 7ரைடந்து, எல்கே ா ாலும் விரும்பி உண்ணப்படும் ரை7சூர்
பாகு என்~ மிட்டாயிரைய அந்த ச7யற்கா ன்தான் புதியதாய்க் கண்டுபிடித்து, அப்கேபாது ரை7சூர்
7கா ா னுக்கும் அவ து குடும்பத்தாருக்கும் அரைதக் லகாடுத்து, அவர்களிடம் தங்கத்கேதாடுப் பரிசும்
சர்வ 7ானியமும் லபற்று மிகுந்த கீர்த்திகேயாடு வி…ங்கிக் லகாண்டிருந்தான். அவனுரைடய
சிகேநகத்ரைதயும் பிரியத்ரைதயும் எப்படிகேயா சம்பாதித்துக் லகாண்ட ந7து பூகே ாக விந்ரைத ச7யற்கா ன்
ரை7சூர்பாகு என்~ புதிய மிட்டாயி லசய்யும் முரை~ரைய அவனிட மிருந்து கற்றுக்லகாண்டு வந்து,
அரைதப் ப தடரைவகளில் லசய்து தனது எ 7ான ான தாசில்தாருக்குக் லகாடுத்து, அவ ால் அபா 7ாக
ல7ய்ச்சப்பட்டிருந்தான். அந்த நிரைனவு அவனுக்கு உண்டாயிற்று.
தான் வழியில் கண்லடடுத்த ஒரு ரூபாய் 7றுநாள் வரை யில் வீணில் தன்னிடம் தூங்கிக்லகாண்டிருக்கும்.
ஆத ால், தான் அதன் லசாந்தக்கா ரை க் கண்டுபிடித்து அவரிடம் லகாடுக்கி~ வரை யில், அரைத
அவரிடமிருந்து தான் வட்டிக்கடனாய் வாங்கினது கேபா பாவித்து உபகேயாகித்துக்லகாள்வது தவ~ல்
என்~ எண்ணம் உண்டாயிற்று. தான் உடகேன கரைடக்குப் கேபாய் சர்க்கரை , கடரை 7ாவு, லநய் பி~கு,
7ண்பாத்தி ங்கள் முதலியவற்ரை~ வாங்கிக் லகாணர்ந்தால், அரை நாழிரைக சாவகாசத்தில், தான்
ரை7சூர்பாகு தயாரிக்க ாம் என்றும், அரைதத் தான் எடுத்துக் லகாண்டுகேபாய் அதிக ன நட7ாட்டமுள்…
கரைடத்லதருவில் அரைத ரைவத்துக்லகாண்டு விற்~ால், அது புதிய தினுசு மிட்டாய். ஆத ால், னங்கள்
ஆரைசகேயாடு அரைத உடகேன வாங்கிவிடுவார்கள் என்றும், அதனால் தனக்கு சு7ார் மூன்று
ரூபாயாவதுகிரைடக்கும் என்றும், தான் கண்லடடுத்த ரூபாய்க்கு இ ண்டு அணா வட்டி கேசர்த்து, அரைதத்
தனியாக ரைவத்துவிட்டு, பாக்கிப் பணத்தின் ஒரு பாகத்ரைத 7றுநாரை…ய முத ாக ரைவத்துவிட்டு,
மிச்சமுள்…ரைதத் தான் தனது குடும்ப சவ க்ஷரைணக்கு உபகேயாகப் படுத்திக் லகாள்… ாம் என்~ ஒரு
யுக்தி ந7து ச7யற்கா னுக்குத் கேதான்றியது.
தனது குடும்பத்தினர் பட்டினி கிடந்து சாகும் தருணத்தில், தான் அவ்விதம் லசய்வது தவ~ாகாது என்று
நிரைனத்து அவ்விதகே7 லசய்யத் தீர்7ானித்துக் லகாண்ட நம் ச7யற்கா ன் பணத்கேதாடு உடகேன
கரைடக்குப் கேபாய்த் தனக்கு கேவண்டிய சா7ான்கரை… வாங்கிக் லகாண்டு வந்து கேசர்ந்து ஒரு நாழிரைக
கேந த்தில் அரைவகரை… ரை7சூர்பாகாக 7ாற்றித் தனது குழந்ரைதகள் 7ரைனவி ஆகிய எல்கே ாருக்கும் சி
துண்டுகள் லகாடுத்துவிட்டு, மிகுதி யிருந்த லபரும் பாகத்ரைதயும் எடுத்துக் லகாண்டு, கரைடத்லதரு
விற்குப் கேபாய் அதிக ன நட7ாட்ட7ாயிருந்த ஓரிடத்தில் தனது மிட்டாயிரைய ரைவத்துக்லகாண்டு
'ரை7சூர் 7கா ா ா சாப்பிடும் புதிய மிட்டாய்' என்று அதன் புகரைழப் ப வாறு எடுத்துக் கூறி அரைத
விற்க எத்தனித்தான்.
அவ்விடத்திற்கு வந்த லபரிகேயாரும் சிறிகேயாரு7ான சி
னங்கள், அந்தப் புதிய தினுசு மிட்டாயிரைனப்
பார்த்து அ…வற்~ ஆச்சரியமும் குதூக மும் அரைடந்தவர்க…ாய் லநருங்கி இனா7ாகக் லகாஞ்சம்
லகாஞ்சம் வாங்கித் தின்னு 7ாதிரி பார்ப்கேபாரும், அப்கேபாரைதக்கப்கேபாது ஒரு காசு லகாடுத்து
வாங்குகேவாரு7ாய் அந்த மிட்டாயின் புதுரை7யான 7ணத்ரைதயும் உருசிரையயும் கண்டு களிப்பரைடந்து
அரைதப் பற்றி அபா 7ாகப் புகழ்ந்து லகாண்கேட லசல்
ாயினர். ரை7சூர் பாகின் கீர்த்தி லவகு
சீக்கி த்தில் நா ா பக்கங்களிலும் ப வத் லதாடங்கியது. அந்தக் கா த்தில் பணம் கிரைடப்பது
அரிதாத ால், அப்கேபாது ஒரு ரைபசாவுக்கு வாங்கியது இப்கேபாது ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கு வதற்குச்
ச77ாகக் கருதப்பட்டிருந்தது.
ஆககேவ, ந7து ச7யற்கா ன் ரைபசா வியாபா 7ாககேவ லசய்து லகாண்டிருந்தான். ஆத ால், இ ண்லடாரு
நாழிரைக கா த்தில்அவன் எட்டணாவிற்கு விற்~ான். அப்கேபாது 7ாரை கேந ம் வந்து விட்டது. எங்கும்
இருள் சூழ்ந்து லகாண்டது. 7ற்~ கரைடகளில் வி…க்லகண்லணய் வி…க்குகள் முணுக் முணுக்லகன்று
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எரிந்து லகாண்டிருந்தன. ஆனாலும், ந7து ச7யற்கா னிடம் அந்த வி…க்கும் இல்ரை . ஆத ால், அவன்
அருகிலிருந்த ஒரு கரைடயின் லவளிச்சத்தில் ஸ்தாவின் ஓ த்தில் தனது மிட்டாயித் தட்ரைட ரைவத்து
விற்கத் லதாடங்கினான். அப்கேபாது சு7ார் இருபது முப்பது 7னிதர்கள் ஒகே கும்ப ாக அவ்விடத்திற்கு
வந்து, ந7து ச7யற் கா னுரைடய மிட்டாயி தட்ரைடச் சுற்றி வரை…த்துக் லகாண்டனர். அவர்கள்
எல்கே ாரும் பார்ரைவக்குப் பணக்கா ர்கள் கேபா வும், கண்ணிய7ான 7னிதர்கள் கேபா வும்
காணப்பட்டனர். ஆனாலும், அவர்கள் ஒருவரை லயாருவர் தாறு7ா~ாக ரைவது லகாள்வதும், பரிகாசம்
லசய்து லகாள்வது7ாய் இருந்தனர்.
அவ்வாறு வந்து ந7து ச7யற்கா ரைன வரை…த்துக் லகாண்ட வர்களுள் மூன்று நான்கு 7னிதர்கள்
மிட்டாயித் தட்டண்ரைட வந்து "என்ன மிட்டாயிப்பா இது? பார்ரைவக்குப் புது 7ாதிரியாக இருக்கி~கேத!
வாய்க்கு எப்படி இருக்கும்?’’என்~னர். உடகேன ச7யற்கா ன் “இதற்கு ரை7சூர்பாலகன்று லபயர்;
நி ம்பவும் இனிப்பாகவும் 7ண7ாகவும் இருக்கும். வாங்கிக் லகாள்ளுங்கள்’’என்~ான். அரைதக் கேகட்ட
அவர்கள் நால்வரும் லகாஞ்சம் சாப்பிட்டு 7ாதிரி பார்த்து தரை க்கு ஒவ்லவாரு துண்டி எடுத்து
சகே ல ன்று வாயில் கேபாட்டுக்லகாண்டு “ஆகா அமிர்தம் கேபா இருக்கி~கேத! கேபஷ் கேபஷ்! அச்சா
சஹ்பாஷ்! இந்த 7ாதிரி மிட்டாயிரைய நாங்கள் பி~ந்தது முதல் இதுவரை யில் சாப்பிட்டகேத
இல்ரை யப்பா அடாடா என்ன இன்பம் என்ன ருசி" என்று கூறிய வண்ணம், தங்களுக்குப்
பின்னாலிருந்த 7ற்~வர்கரை…ப் பார்த்து "நீங்களும் சாப்பிட்டு 7ாதிரி பாருங்கள் இந்தத் தட்டில்
இருப்பரைதலயல் ாம் நாகே7 வாங்கிக்லகாண்டு பணம் லகாடுத்து விடுகேவாம்’’என்று கூறிக்லகாண்கேட,
தட்டிலிருந்து ஒவ்லவாரு துண்டாய் எடுத்லதடுத்துப் பின்னாலிருந்த ஒவ்லவாருவரிடமும் லகாடுத்துக்
லகாடுத்து, "இந்தா, நீ சாப்பிட்டுப் பார், இந்தா, நீ சாப்பிட்டுப் பார்’’என்று கூறி தானம் வழங்கினர்.
அங்கேக வந்திருந்கேதார் சு7ார் இருபதின்7கே இருந்தனர். அந்தத் தட்டில் நூற்றுக் கணக்கில் மிட்டாயித்
துண்டுகள் இருந்தனவானாலும், அவர்கள் ஒவ்லவாருவரும் ஒவ்லவான்ரை~ வாங்கி வாயில்
கேபாட்டுக்லகாண்டு, ஒகே விழுங்காய் விழுங்கிவிட்டு, சுற்றிக்லகாண்டு இன்லனாரு பக்க7ாய் வந்து,
'’எனக்குக் லகாடுங்கள். நான் சாப்பிட்டுப் பார்க்கவில்ரை " என்று கூறியபடி பன்முரை~ வந்து வந்து
வாங்கித் தின்று ஐந்து நிமிஷத்திற்குள் மிட்டாயித் தட்ரைடக் காலி லசய்துவிட்டனர். அவர்க…து விபரீத
7ான லசய்ரைகரையக்கண்டு அ…வற்~ வியப்பும் பி மிப்பும் அரைடந்த ந7து ச7யற்கா ன், '’ஐயா
எல் ாவற்ரை~யும் சாப்பிட்டு விடுகிறீர்ககே…’’என்று கேகட்க வாரையத் தி~ப்பதற்குள் அவர்கள் லபருத்த
ஆ வா ம் லசய்து, அத்தரைன துண்டுகரை…யும் தின்று விட்டனர்.
அரைதக் கண்ட ச7யற்கா ன் அவர்கள் எல்கே ாரும் அடக்கு வா ற்றுத் திரியும் துஷ்டர்கள் என்றும், தான்
அவர்களிடம் கண்டிப்பாகப் கேபசினால் அவர்கள் தனக்கு ஏதாகிலும் தீங்கு லசய்வார்கள் என்றும்
நிரைனத்து அஞ்சி நய7ாகப் கேபசத்லதாடங்கி, "ஐயா! இங்கேக இருந்த மிட்டாயிகளின் ல7ாத்த விரை
ரூபாய் மூன்று ஆகி~து. நான் ப 7 ஏரைழ. இரைத விற்று இதனால் கிரைடக்கும் பணத்ரைத
எடுத்துக்லகாண்டு கேபானா ன்றி, என் வீட்டிலுள்… என் லபண்சாதியும் பிள்ரை…களும் இ~ந்து கேபாய்
விடுவார்கள். தட்டிலிருந்த மிட்டாயி முழுவரைதயும் நீங்ககே… எடுத்துக் லகாண்டீர்கள். ஆரைகயால் தயவு
லசய்து மூன்று ரூபாய் லகாடுத்து விடுங்கள்’ என்று பணிவாகக் கேகட்க, அவனுக்குப் பக்கத்தில் நின்~
சி முக்கியஸ்தர்கள் பு ளியாக நரைகத்து, “ஆகா; மிட்டாயிக் கரைடக்கா ர் பகே லகட்டிக்கா ாய்
இருக்கி~ாகே 7ாதிரி பார்ப்பதற்காக நீர் எல்கே ாருக்கும் லகாடுத்து வந்ததுகேபா எங்கள்
ஒவ்லவாருவருக்கும் லகாடுத்தீர்; அதற்குள்…ாககேவ உம்முரைடய தட்டு காலியாகிவிட்டது. மிட்டாயி
நன்~ாக இருக்கி~து என்பரைதப்பற்றி ஆட்கேசபரைனகேய இல்ரை . நீர் இப்கேபாது எவ்வ…வு மிட்டாயி
லகாடுப்பதானாலும், நாங்கள் அதற்குப் பணம் லகாடுத்துவிட்டுப் கேபாகிகே~ாம். கேவகே~ எங்கேகயாவது
இன்னும் மிட்டாயி ரைவத்திருந்தால், கேபாய் அரைதஎடுத்துக்லகாண்டு வாரும். நாங்கள் 7ாதிரிக்காக
எடுத்துக் லகாண்ட தற்குக் காசு லகாடுக்க நியாயமில்ரை . ஆரைகயால் நாங்கள் உ7க்கு ஒரு ரைபசாகூடக்
லகாடுக்ககேவண்டிய கடரை7 ஏற்படவில்ரை ’’என்~னர்.
அரைதக் கேகட்ட ச7யற்கா ன் அடக்க இய ாத ஆத்தி மும், ஆச்சரியமும், ஏ7ாற்~மும், விசனமும்
அரைடந்து, "ஐயா! நான் ஏரைழ. நான் இரைத முத ாக ரைவத்துக் லகாண்டு வியாபா ம் லசய்ய
ஆ ம்பித்கேதன். இதில் ரூ. 1-2-0 நான் நான் ஒருவருக்குத் திருப்பிக் லகாடுக்க கேவண்டியவன். தயவு லசய்து
ஏரைழயக் காப்பாற்றுங்கள்’’என்று கூறிக் ரைககுவித்துக் குனிந்து அவர்கரை… வணங்கிக் லகஞ்ச,
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அவர்களுள் மு டாயிருந்த சி ர் நி ம்பவும் கேகாபங் லகாண்டவர் கேபா நடித்து அவரைனத் தாறு7ா~ாக
ரைவயவும் அதட்டவும் லதாடங்கி, "அகேடய் அகேயாக்கிய நாகேய! 7ாதிரி லகாடுப்பதற்கேக
கேபாதா7லிருந்த லசாற்ப மிட்டாயிரைய ரைவத்துக்லகாண்டு நீ விற்றுப் பணம் பிடுங்கவா பார்த்தாய்! புது
7ாதிரியான மிட்டாயிரையக் லகாண்டுவந்து ருசிபார்க்கச் லசய்து எங்களுரைடய ஆரைசரையப்
பி 7ாத7ாகக் கி…ப்பிவிட்ட நீ அதற்கு கே7ல் காசுக்கு மிட்டாயி கேகட்டால் இல்ரை லயன்று லசால்லி,
எங்களுக்கு அநாவசிய7ான லதாந்த வு லகாடுக்கி~ாயா? இப்கேபாது நாங்கள் கேவகே~ மிட்டாயி
எரைதயாவது வாங்கித் தின்~ா ன்றி, எங்கள் நாக்கின் தினவு அடங்காதுகேபாலிருக்கி~து. அதற்கு நீதான்
உத்தி வாதி’’என்று கூறி அவரைன ரைவயவும் அடிக்கவும் முயன்~னர்.
கேவல~ாருவன் அவனுரைடய தட்டின் கே7லிருந்த காசுக் குவியலின்மீது ரைகரையப் கேபாட்டு ஒன்றுகூட
பாக்கி விடா7ல் எல் ாவற்ரை~யும் அப்படிகேய அள்ளிக் லகாண்டு கும்பலில் நுரைழந்து அப்பால் நகர்ந்து
ஓடிப்கேபாய் விட்டான். அதற்குள் கேவறு சி ர், "அகேடய்! அகேடய்! காரைச எடுக்க கேவண்டாம். அரைதக்
லகாடுத்துவிடு’’ என்று கரைடக்கா னுக்குப் பரிந்து கேபசு கி~வர்கள் கேபா க் கூவிக்லகாண்கேட,
ஒடிப்கேபானவரைன பின் லதாடர்ந்து, "அகேடய்! நில் நில் ஓடாகேத; காரைசக் லகாடுத்து விட்டுப்
கேபா’’என்று கூச்சலிட்ட வண்ணம் அப்பால் நழுவிப் கேபாய்விட்டனர்.
மிஞ்சி நின்~ 7ற்~வர்கள் மிட்டாயிக்கா னிடம் நி ம்பவும் அநுதாப7ாகவும், விசனக 7ாகவும்
இ க்க7ாகவும் கேபசத் லதாடங்கி, ‘'ஐயா கரைடக்கா கே இன்று உம்ரை7 விட்டு விடுகிகே~ாம்;
நாரை…க்காவது நீர் தட்டு நிரை~ய மிட்டாயி லகாண்டுவாரும். அதன் விரை எவ்வ…வானாலும், உடகேன
லகாடுத்து விட்டு நாங்கள் எல் ாவற்ரை~யும் வாங்கிக் லகாள்ளுகிகே~ாம். என்ன இருந்தாலும், அந்த
அகேயாக்கியன் உம்முரைடய காரைச எடுத்துக்லகாண்டு கேபானது தப்பிதம்தான். நீர் இவ்விடத் திகே கேய
இரும். நாங்கள் கேபாய் அவரைனப் பிடித்து, உம்முரைடய காரைச வாங்கிக்லகாண்டு வந்து உம்மிடம்
லகாடுத்துவிட்டுப் கேபாகிகே~ாம்’’என்று ஆறுதல் ல7ாழி கூறிவிட்டு அப்பால் நழுவிப் கேபாய் விட்டனர்.
அவ்வாறு கேபானவர்களுள், தன் பரைழய எ 7ான ான தாசில்தாருரைடய அரைடயா…ங்கள் லகாண்ட ஒரு
7னிதரும் இருந்ததாக ந7து ச7யற்கா ன் உணர்ந்தான். அந்தத் தாசில்தார் த7து கேவரை ரைய இழந்த
பி~கு கண்ணிய7ான லதாழில் எரைதயும் லசய்ய7ாட்டா7ல், தம்மிடமிருந்த லசாத்ரைத அபிவிருத்தி
லசய்ய எத்தனித்து சூதாட்டத்தில் இ~ங்கினார். அப்படி இ~ங்கியதில், அவரிடமிருந்த லசாத்து
முழுவதும் அடிகேயாடு கேபாய்விட்டது. அவர் த7து கண்ணியத்ரைதயும் நாணயத்ரைதயும் விட்டு அந்த
முடிச்சு 7ாறிக் கும்பலில் கேசர்ந்துலகாண்டார். உண்ரை7யில் அவகே ந7து ச7யற்கா னுரைடய பரைழய
எ 7ான ாயினும், அவகே எவ்வித7ான இழி லதாழிலில் இ~ங்க7ாட்டால ன்று ந7து ச7யற்கா ன்
எண்ணி, அது கேவகே~ யாகே ா ஒருவர் என்று நிரைனத்துக் லகாண்டான்.
அவர்கள் எல்கே ாரும் கரைடத் லதருவில் னங்கள் நட 7ாட்டமிருந்த கா த்தில் அவ்வாறு தனது
லபாருரை…க் லகாள்ரை… அடித்துச் லசன்~ரைத நிரைனக்க நிரைனக்க ந7து ச7யற்கா ன், '’என்ன ஆச்சரியம்
இது! இந்த ாஜ்யத்தில் கேகள்விமுரை~ இல்ரை யா? புதிதாய் வந்த திவான் 7கா ா னுரைடய
அ ண்7ரைனயில் சிப்பந்திகள் லகாள்ரை…யடிக்கி~ார்கல…ன்று அவர்களுள் ப ரை
கேவரை யிலிருந்துதரைகயர் லசய்து விட்டு, நி ம்பவும் கண்டிப்பான முரை~கரை… அநுஷ்டானத்திற்குக்
லகாண்டு வந்திருக்கி~ார். ஊரில் லபாது னங்களுரைடய லசாத்ரைத இப்படிப் பட்ட திருடர்கள்
லகாள்ரை…யடிப்பரைத நிறுத்துவதற்கு அவர் யாலதாரு ஏற்பாடும் லசய்யவில்ரை ! ஆகா! என்ன
அக்கி 7ம் இது இனி நான் என்ன லசய்கி~து வழியில் கிடந்து அகப்பட்ட ரூபாரைய நான் வட்டியும்
முதலு7ாக அதன் லசாந்தக்கா ரிடம் கேசர்க்க கேவண்டுல7ன்று நிரைனத்த நிரைனவும் பலியா7ல் கேபாய்
விட்டகேத! அதுவு7ன்றி, என் குடும்பத்தாரை க் காப்பாற்றுவதற்கு நான் கரைடசியான ஜீவாதா 7ாக
எண்ணிய இந்த முயற்சியும் இப்படிப் பலித7ரைடயா7ல் கேபாய்விட்டகேத! இனி நான் என்ன
லசய்கேவன்! எப்படி நான் வீட்டிற்குப் கேபாய் என் குழந்ரைதகளின் முகத்தில் விழிப்கேபன்!
இன்ரை~க்காவது தாங்கள் சாதத்ரைதக் காண ால7ன்று என் குழந்ரைதகள் ஆவகே ாடு வழி பார்த்திருப்
பார்ககே…! நான் லவறுங்ரைககேயாடு கேபானால், அவர்கள் லபருத்த ஏ7ாற்~7ரைடந்து ஏங்கி அப்படிகேய
விழுந்து விடுவார்கள்! ஐகேயா! லதய்வகே7 இன்னம் எவ்வ…வு கா ந்தான் நீ என்ரைனயும் என்
குடும்பத்தாரை யும் கேசாதரைன லசய்ய எண்ணுகி~ாகேயா லதரியவில்ரை கேய!” என்று ப வாறு
பி ாபித்துத் தனக்குத் தாகேன சிந்தரைன லசய்தவனாய்த் தான் உடகேன அந்த ஊர்த் திவானிடம் லசன்று
18

அன்று நடந்த லகாள்ரை…ரையப் பற்றிப்பி ாது லசய்து லகாள்… கேவண்டுல7ன்று தீர்7ானித்துக்
லகாண்டவனாய்க் கரைடத் லதருரைவ விட்டு திவானுரைடய ாரைகயின் வாசலுக்குப் கேபாய்ச் கேசர்ந்து
அங்கிருந்த ஒரு கேசவகரைனக் கண்டு அவனிடம் தனது வ ாற்ரை~யும், தனது குடும்பத்தின்
இப்கேபாரைதய நிரை ரை7ரையயும், தனது மிட்டாயியும் காசும் லகாள்ரை…யிடப்பட்ட விவ த்ரைதயும் கூறி,
விஷயங்கரை… எல் ாம் திவானிடம் லசால்லும் படி அவனிடம் பணிவாக கேவண்டிக்லகாள்…, அரைதக்
கேகட்ட கேசவகன் மிகுந்த இ க்கமும் பச்சாதாபமும் கேதாற்றுவித்தவனாய், உடகேன திவானிடம் கேபாய்
விட்டுத் திரும்பிவந்து "அப்பா! நீ லசான்ன சங்கதிகரை… எல் ாம் நான் திவானிடம் லசான்கேனன். அவர்
எல் ா விஷயங்கரை…யும் சட்டப்படிகேய நடத்துகி~ 7கா கண்டிப்பான 7னிதர். இது கச்கேசரி லசய்யும்
கேந 7ல் வாம். நீ எழுத்து மூ 7ாக உன் பி ாரைத எழுதி எடுத்துக்லகாண்டு வந்து, நாரை…ய தினம்
காரை 11 - 7ணிக்குகே7ல் அவர் கச்கேசரி லசய்யும் கேபாது லகாடுக்க கேவண்டு7ாம். அப்படிக் லகாடுத்தால்
அவர் சட்டப்படி விசாரித்து, நீதி லசலுத்தவதாகச் லசால்லுகி~ார்’’என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட ந7து ச7யற்கா ன் விசனத்தினாலும் ஏ7ாற்~த் தினாலும் அப்படிகேய குன்றி
உட்கார்ந்துகேபாய், "ஆகா! என்ன 7னித ன்7ம்! என்ன நீதி இது! நாரை…ய தினம் 11-7ணி வரை யில்
நானும் என் குடும்பத்தாரும் பிரைழத்திருந்தால் அல் வா? அதற்குகே7ல் இவரிடம் பி ாது லகாடுக்க நான்
வ முடியும்; சட்டம் இப்படியும் இருக்கு7ா? 7னிதர்கள் ஏழ்ரை7த் தனம், இல் ாரை7 பசி, தாகம்
முதலிய துன்பங்களுக்கு இ க்கானவர்கள் என்பரைத சட்டம் இ ட்சியகே7 லசய்கி~தில்ரை
கேபாலிருக்கி~கேத. அவர்கரை… கேகவ ம் உயி ற்~ ஒரு யந்தி ம் என்கே~ சட்டம் 7திக்கி~து
கேபாலிருக்கி~கேத. ஆனாலும், சட்டத்ரைத அநுபவத்தில் பி கேயாகிக்கும் 7னிதர்கள் கூடவா லகாஞ்சமும்
ஜீவகாருண்யம் இல் ா7ல் இருக்ககேவண்டும்!’’என்று வாய் விட்டுக் கூ~, அரைதக் கேகட்ட கேசவகன்
"அப்பா! நான் என்ன லசய்கேவன். இந்த திவான் 7கா கண்டிப்பான 7னிதர். யா ாவது தாம் ஏரைழ என்று
இவரிடம் லசால்லிக் லகாண்டால், அரைத இவர் உண்ரை7 என்று உடகேன ஏற்றுக்லகாள்ளுகி~கேத
இல்ரை . ஏலனன்~ால், சி ர் சு ப7ாகப் பணம் சம்பாதித்துப் பிரைழப்பதற்கு அரைத ஒரு தந்தி 7ாக
ரைவத்துக்லகாண்டிருக்கி~ார்கள் என்றும், அதனால் அவர்கள் கேசாம்கேபரிக…ாய் 7ாறி 7ற்~ 7னிதருக்கு
ஒரு பா 7ாக இருந்து வருகி~ார்கள் என்றும் எண்ணி, உண்ரை7யிகே கேய பட்டினி கிடந்து
இ~ப்பவர்க…ாக இருந்தாலும், அரைதயும் இ ட்சியம் லசய்கி~தில்ரை . ஆரைகயால், இவரிடம்
இப்கேபாது காரியம் பலித7ாகாது. உன்னுரைடய பரிதாபக 7ான நிரை ரை7ரையக் கேகட்டறிந்தது முதல்,
என் குடல் க ங்கிப்கேபாய் 7னம் தவிக்கி~து. என் ரைகவசத்தில் இப்கேபாது எட்டணா பணம் இருக்கி~து.
இரைத நான் தருகிகே~ன். நீ லகாண்டுகேபாய் உன் குழந்ரைதகளுக்குச் சாப்பாடு லசய்துரைவ” என்று
நி ம்புவும் அநுதாபத்கேதாடு கூறித் தன்னிடம் இருந்த பணத்ரைத எடுத்துக் லகாடுத்தான். அந்த எளிய
கேசவகனது லபரும் கேபாக்கான புத்திரையயும் தயா… குணத்ரைதயும் கண்டு, மிகுந்த வியப்பும் களிப்பும்
அரைடந்த ச7யற்கா ன், "ஆகா! இந்த ாஜ்ஜியத்தில்இப்கேபர்ப்பட்ட ஜீவகாருண்யமுள்… 7னிதரும்
இருக்கி~ார்க…ா! இது ஆச்சரிய7ாகத்தான் இருக்கி~து! ஆனாலும் ஒரு விஷயம். நான் அன்னியருரைடய
லபாருளின்கே7ல் ஆரைச ரைவப்பகேத கூடாது என்~ வி தத்ரைத உறுதியாக அநுஷ்டிப்பவன்; என்னுரைடய
லசாந்த உரைழப்பினால் எனக்குக் கிரைடக்கும் லபாருகே… என்னுரைடய லபாரு…ன்றி 7ற்~து என்னுரைடய
லபாருள் ஆகாது. அரைதக்லகாண்டு நான் என்னுரைடய உடம்ரைப வ…ர்ப்பது நியாய7ல் . ஆரைகயால்,
உங்கள் லபாருள் உங்களுக்கேக இருக்கட்டும்’’என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட கேசவகன் 7ன இ…க்க7ரைடந்து ஆநந்தக் கண்ணிர் விடுத்து, "ஆகா! லபண்டுபிள்ரை…கள்
உயிரை விட்டுக் லகாண்டிருக்கும் 7கா விபரீத7ான நிரை ரை7யில் இந்த உ கத்தில் கேவகே~ யா ாவது
இப்படி நடந்துலகாள்வார்க…ா இது 7கா அதிசய7ான காரிய7ாக இருக்கி~து! இருக்கட்டும், நீர் இரைத
இனா7ாக வாங்கிக்லகாள்… கேவண்டாம்; இரைத ஒரு கடனாக ரைவத்துக் லகாள்ளும். நீர் 7றுபடியும்
பணம் சம்பாதிக்கும்கேபாது எனக்கு இந்த எட்டணாரைவத் திருப்பிக் லகாடுத்துவிட ாம்;
வாங்கிக்லகாள்… 7றுக்காதீர்’’என்~ான்.
ச7யற்கா ன், "ஐயா! உங்களுக்கு அகேநககேகாடி வந்தனங்கள். உங்கள் தயா… புத்திக்கு உங்கரை…யும்
உங்களுரைடய பிள்ரை… குட்டிகரை…யும் கடவுள் எப்லபாழுதும் 7ங்க…க 7ாக ரைவக்கட்டும். நான்
இப்கேபாது கேவரை லசய்ய வரைகயற்றுத் திண்டாடுகிகே~ன். நான் இனி நியாய7ான வழியில்
சம்பாத்தியம் லசய்ய எனக்கு ஏதாவது ஒரு துரை~ ஏற்படுல7ன்பது நிச்சய7ாகத் லதரியவில்ரை . எனக்கு
7றுபடி பணம் கிரைடக்கும் என்கி~ நம்பிக்ரைக இருந்தால், நான் அரைத ரைவத்துக்லகாண்டு கடன்
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வாங்க ாம். ஆரைகயால், எவ்வித நம்பிக்ரைகயு7ற்று இ~க்கும் தருணத்தில் இருக்கும் நான் உங்களிடம்
கடன் வாங்குவது நியாய7ாகாது. ஆரைகயால், எனக்கு உங்களுரைடய பணகே7 கேவண்டாம். நாரை…ய
தினம் பகல் வரை யில் எங்களுரைடய உயிர் இருந்தால், நான் 7றுபடி இந்த திவானிடம் வந்து எழுத்து
மூ 7ாகப் பி ாது லகாடுத்துப் பார்க்கிகே~ன். இவரிடம் நியாயம் கிரைடக்கு7ானால், என்னிடத்திலிருந்து
லகாள்ரை…யிடப்பட்ட மூன்று ரூபாய் எனக்கு வரும். அரைதக்லகாண்கேட நான் இனி என் ஆயிசுகா
பரியந்தம் பி~ருக்கு பா 7ாயில் ா7ல் ஜீவனம் லசய்துலகாள்கேவன்’’என்று கூறியவண்ணம்
அவ்விடத்ரைத விட்டுச் சகே ல ன்று நடந்து 7ரை~ந்துகேபானான்.
சன்7ார்க்க முரை~ரைய எந்த ச7யத்திலும் தான் ரைகவிடக் கூடாது என்கி~ திட7ான சித்தத்கேதாடு அவன்
அவ்வாறு கூறி விட்டுச் லசன்~ானாயினும், அவனது 7னநிரை ரை7 அப்கேபாது எவ்விதம் இருந்திருக்கும்
என்பரைத விவரிப்பரைதவிட யூகித்துக் லகாள்வகேத எளிது. அவன் தனது லகாள்ரைகரையக் கரைடப்பிடிப்
பதில் 7கா அபூர்வ7ான 7னவுறுதி உரைடயவனாக இருந்தாலும், அவன் தனது லபண்சாதி குழந்ரைதகள்
முதலிகேயா து விஷயத்தில் வாஞ்ரைசயும் இ க்கமும் பச்சாதாபமும் அற்~வனாக இருக்க வில்ரை .
ஆககேவ, தான் லவறுங்ரைககேயாடு வீட்டிற்குத் திரும்பிப் கேபாய் அவர்க…து கேகா 7ான அவஸ்ரைதரையக்
காண்பரைத விட, 7றுநாரை…ய பகலில் தனது வழக்கு முடிகி~வரை யில் தான் தனது வீட்டிற்கேக
கேபாகா7ல் இருப்பது உசித7ான காரியல7ன்று அவன் நிரைனத்து, ஒரு தர்7 சத்தி த்தின் திண்ரைணயில்
படுத்திருந்து இந்த இ ரைவக் கழித்துவிட்டு, 7றுநாள் காரை யில் எழுந்து, தனது ஸ்நானம் முதலிய
கடரை7கரை… முடித்துக்லகாண்டு சரியாக 11-7ணிக்கு திவானுரைடய கச்கேசரிரைய அரைடந்து,
அவ்விடத்திலிருந்த ஒரு கு7ாஸ்தாவிடம் லசன்று ஒரு காகிதம், எழுதுகேகால் முதலியவற்ரை~ வாங்கித்
தன் ரைகப்படகேவ ஒரு பி ாது எழுதி அரைத திவானிடம் லகாடுத்தான்.
அவர் அரைத வாங்கி நிதான7ாகப் படித்துப் பார்த்தபின் அவரைன கேநாக்கி, "ஏரைனயா! நீர் கேநற்று
7ாரை யில் மிட்டாய் விற்~கேபாது சி ர் வந்து உம்ரை7ச் சூழ்ந்து லகாண்டு உம்மிடம் இருந்த மிட்டாய்த்
துண்டுகரை… 7ாதிரி பார்ப்பதாகச் லசால்லி உம்முரைடய அநு7தியில் ா7ல் அவர்ககே… எடுத்துத் தின்று
விட்டதாகவும், கரைடசியாக, அவர்களுள் ஒருவர் உம்முரைடய தட்டிலிருந்த காசுகரை…லயல் ாம்
எடுத்துக்லகாண்டு ஓடிப் கேபானதாகவும், பி~கு 7ற்~வர்களும் கேபாய்விட்டதாகவும் பி ாதில் லசால்லி
இருக்கிறீர். ஆனால், அப்படி நடந்தது நி ந்தானா என்பரைத ரு ுப்பிப்பதற்கு உம்ரை7த் தவி கேவகே~
சாட்சிகள் இன்னார் இன்னார் இருக்கி~ார்கள் என்று நீர் எழுதவில்ரை கேய!’’என்~ார்.
ச7யற்கா ன் "எ 7ாகேன அவர்கள் சு7ார் இருபது 7னிதர்கள் இருந்தார்கள். எல்கே ாரும் என்ரைனச்
சுற்றிக்லகாண்டு இருந்தார்கள். 7ற்~ கரைடக்கா ர்கள் எல்கே ாரும் பக்கத்தில் இல்ரை ; அவர்கள்
என்னுரைடய லபாருரை… அபகரித்துக்லகாண்டு கேபான பி~கு நான் பக்கத்திலிருந்த சி
கரைடக்கா ர்களிடம் கேபாய் இந்த விஷயத்ரைதச் லசான்கேனன். அவர்கள் "அடடா! நாங்கள் கவனிக்க
வில்ரை கேய! யாகே ா னங்கள் வந்து பணம் லகாடுத்து மிட்டாயி வாங்கிக் லகாண்டு கேபாகி~ார்கள்
என்~ல் வா நாங்கள் நிரைனத்கேதாம். அவர்கள் யால ன்று கூட நாங்கள் கவனிக்கவில்ரை கேய!” என்று
லசால்லிவிட்டார்கள்; ஆரைகயால், என்ரைனத்தவி இதற்கு கேவகே~ சாட்சிகள் யாரும் இல்ரை ." என்~ான்.
அரைதக்கேகட்ட திவான் "என்ன ஐயா! உம்முரைடய பி ாது 7கா விசித்தி 7ாக இருக்கி~கேத! ஒருவர்
த7க்கு 7ற்~வர் ஏதாவது லகடுதல் லசய்துவிட்டதாகப் பி ாது லகாடுத்தால், எழுத்து மூ 7ான
ஆதா த்ரைதக் லகாண்கேடா, அல் து, தக்க 7னிதர்களின் சாட்சியத்ரைதக் லகாண்கேடா, அவர் தம்முரைடய
பி ாது உண்ரை7யானது என்று ஸ்தாபிக்க கேவண்டுல7ன்றும், அப்படி ஸ்தாபித்தால் நியாயாதிபதி
அதற்குத் தக்க பரிகா ம் லசய்து லகாடுக்க கேவண்டுல7ன்றும் சட்டம் பரிஷ்கா 7ாகச் லசால்லுகி~து.
அவர் 7ாத்தி ம் லசால்வது கேபாது7ானதல் , நீர் லசால்வது ஒருகேவரை… உண்7யாக இருக்க ாம்.
இருந்தாலும், அரைத 7ாத்தி ம் ரைவத்துக் லகாண்டு நான் உ7க்கு அநுகூ 7ாகத் தீர்ப்புச்லசய்வது
உசித7ாகாது. ஏலனன்~ால் இதுகேபா கேவ, கேவறு ப ர் த7க்கு விகே ாதிக…ாயிருப்பவர் மீது
லபாய்ப்பி ாது லகாண்டுவ த் துணி வார்கள். அதற்லகல் ாம் இடம் லகாடா7ல் சட்டம் அரை7க்கப்
பட்டிருக்கி~து. ஆரைகயால் நான் சட்டப்படி உம்முரைடய பி ாரைதத் தள்ளுவரைதத் தவி கேவறு எரைதயும்
லசய்வதற்கில்ரை ’ என்~ார்.
அரைதக் கேகட்ட ச7யற்கா ன் "ஐயா! தாங்கள் லசால்வது நியாயகே7. ஆனாலும் இப்படி வலியவர்கள்
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ப ர் கும்ப ாக வந்து எளியவர்களிடமுள்… லசாத்துக்கரை… அபகரித்துக் லகாண்கேட கேபானால்,
எளியவர்களுக்கு சட்டத்தில் பாதுகாப்பு என்பகேத கிரைடயாதா?’ என்~ான். திவான், "அது கேவகே~ சங்கதி;
நக த்தில் கேபாலீஸார் முதலிய உத்திகேயாகஸ்தர்கள் இருக்கி~ார்கள். அவர்கள்இம்7ாதிரி அக்கி 7ம்
நடக்கா7ல் தடுக்கக் கடரை7ப்பட்டிருக்கி~ார்கள். அவர்கரை…யும் மிஞ்சிக் குற்~ம் லசய்யாத ஒரு
நி ப ாதி அக்கி 77ாக தண்டரைன அரைடவரைதக் காட்டிலும், குற்~ம் லசய்த நூறு 7னிதர்கள் விடுதரை
அரைடவது உசித7ான விஷயம் என்பது சட்ட சம்7த7ான லகாள்ரைக; நீர் லகாண்டுவந்திருப்பது
உண்ரை7யான பி ாதுதான் என்பரைத நான் இப்கேபாது நிச்சய7ாகக் கண்டு பிடிக்க ஏதுவில்ரை .
ஆரைகயால், உண்ரை7யில் குற்~ம் லசய்த அந்த இருபது 7னிதரும் தப்பிப் கேபாவது ஒரு லபாருட் டல் .
இன்று நான் உ7க்கு இடம் லகாடுத்து உம்முரைடய கேபச்ரைசகேய கேவதவாக்கிய7ாக எடுத்துக்லகாண்டால்,
நாரை…க்கு, இரைத ஆதா 7ாக ரைவத்துக்லகாண்டு ஒரு 7னிதர், எவ்வித குற்~மும் லசய்யாத
இன்லனாருவர்மீது பி ாது லகாடுப்பார்; சாட்சியம் இல்ரை லயன்பார். அந்த வழக்கில் நான் அந்த
நி ப ாதிரையத் தண்டிக்க கேநரு7ல் வா. ஆரைகயால் நீர் கேபாய் தக்க சாட்சிகள் அரைழத்துக்லகாண்டு
வ கேவண்டும், அதுவு7ன்றி, குற்~ம் லசய்தவர்கள் இன்னின்னார் என்~ தகவல்கரை…யும்
அறிந்துலகாண்டு வ கேவண்டும். ஆரைகயால் நான் உம்முரைடய பி ாரைதத் தள்ளி விட்கேடன். நீர்
கேபாக ாம்’ என்று கூறி கேவல~ாரு வழக்ரைக எடுத்துக்லகாண்டார். அவ து தீர்7ானத்ரைதக் கேகட்டு
அ…வற்~ ஏ7ாற்~மும், துய மும், பரைதபரைதப்பும் லகாண்ட ந7து ச7யற்கா ன் அதற்கு கே7ல் தான்
அவ்விடத்தில் நிற்பதிலும் அந்த திவானிடம் 7றுபடி தனது கேவண்டுகேகாரை… வற்புறுத்திக் கூறுவ திலும்
தனக்கு எவ்வித அநுகூ மும் உண்டாகாலதன்று உணர்ந்து அவ்விடத்ரைத விட்டு லவளியிற் லசன்~ான்.
லசன்~வன் தான் அதற்குகே7ல் எங்கேக கேபாவது, என்ன லசய்வது, தன்னுரைடய லபண்டு பிள்ரை…களின்
துன்பத்ரைத எவ்விதம் கரை…வது என்பரைத அறியாதவனாய்த் தயங்கிக் க ங்கி வாடித் துவண்டு லவகு
கேந ம் வரை யில் நின்~பின், அவ்விடத்ரைத விட்டு, எவ்வித கேநாக்கமின்றி ரைபத்தியங்
லகாண்டவன்கேபா லதருகேவாடு லசல் த் லதாடங் கினான். அவன் அவ்வாறு இ ண்லடாரு
லதருக்களின் வழியாகச் லசன்~ கா த்தில் அந்த ஊர் 7கா ா னது அ ண்7ரைன அவ்விடத்தில்
எதிர்ப்பட்டது. அரைத அவன் பார்க்ககேவ அவனது 7னத்தில் ஓர் எண்ணம் உதித்தது. தனது விஷயத்தில்
சி 7னிதர்கள்லபருத்த அக்கி 7ம் லசய்துவிட்டது உண்ரை7யாக இருந்தும், அதற்கு எவ்வித7ான
பரிகா மும் இல் ா7ல் கேபானரைதக் குறித்துத் தான் அந்த ஊர் 7கா ா னிட7ாகிலும்
முரை~யிட்டுக்லகாண்டு, தனது குடும்பத்தின் பரிதாபக 7ான நிரை ரை7ரையத் லதரிவித்துத் தனக்கு
ஏதாவது ஒரு கேவரை லகாடுக்கும்படி கேகட்டுக்லகாள்… ாம் என்~ எண்ணம் அவனது 7னத்தில்
கேதான்றியது. உடகேன அவன் அந்த அ ண்7ரைன வாசரை அரைடந்து, அவ்விடத்திலிருந்த
பா ாக்கா ரைனக் கண்டு, தான் ஓர் அவச காரிய7ாக 7கா ா ரைனப் பார்க்ககேவண்டுல7ன்று கூறி,
தனக்கு அ சனது கேபட்டி லசய்து ரைவக்கு7ாறு கேகட்டுக் லகாண்டான். பா ாக்கா ன், ‘'அப்பா!
நம்முரைடய ஊர் 7கா ா ரைன நம்ரை7ப்கேபான்~ ஏரைழ 7னிதர்கள் எல்கே ாரும் பார்ப்பது சாத்திய7ான
காரிய7ா? தக்க பி புக்கள் 7ாத்தி ம் ஏதாவது முக்கிய7ான காரியமிருந்தால், தன்ரைனப் பார்க்க
7கா ா ன் இணங்குவார். 7ற்~வர்கள் அவரை க் பார்க்க கேவண்டு7ானால் திவானுரைடய அநு7திரையப்
லபற்றுக் லகாண்டு வந்தா ன்றி, உள்கே… விடக்கூடாலதன்று கண்டிப்பான ஆக்கிரைன பி~ந்திருக்கி~து.
ஆரைகயால், நீ 7கா ா ரைனப் பார்க்க ஆரைசப் படுவது பலியாத எண்ணம். அவசியம் பார்க்கத்தான்
கேவண்டு ல7ன்~ால், நீ உடகேன திவானிடம் கேபாய் 7னுக்லகாடுத்து அவருரைடய உத்த ரைவப் லபற்றுக்
லகாண்டு வா’’என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட ச7யற்கா ன், தான் திவானிடம் கேபாய், அநு7தி கேகட்டால், அவர் லகாடுக்க
7றுத்துவிடுவார் என்பது நிச்சய7ாகத் லதரிந்தது. ஆரைகயால், திவானிடம் தான் கேபாவது. வீணான
கேவரை லயன்று தீர்7ானித்ததன்றி, தான் லசால்லிக் லகாள்… கேவண்டிய விஷயங்கரை… ஒரு காகிதத்தில்
எழுதி, அரைத அந்தப் பா ாக்கா னிடம் லகாடுத்து அ சனிடம் லகாடுக்கச் லசய்தான். அரைதப் படித்துப்
பார்த்த அ சன், திவான் லசய்த தீர்7ானகே7 நியாய7ான லதன்று அதன்கே7ல் எழுதியனுப்பி விட்டான்.
அரைதப் படித்துப் பார்த்த ந7து ச7யற்கா ன் மிகுந்த வியப்பும், கேகாபமும் அரைடந்து "ஆகா! என்ன
ாஜ்யம் இது என்ன அ சன்! என்ன நீதி லகாடுங்கேகால் 7ன்னன் வாழும் நாட்ரைடவிடக் கடும் புலி
வாழும் காடு நன்று என்று லசால்வது சரியாய்ப் கேபாய்விட்டகேத; இந்த ாஜ்யத்தில் 7னிதருக்கு
எவ்வித7ான பாது காப்பும் இல்ரை கேய; இன்னம் என்ரைனப் கேபால் உள்… எத்தரைன ஏரைழ னங்கள்
இவ்வித7ான துன்பங்கரை…யும் துய ங்கரை…யும் அநுபவித்துக் கண்ணிர் விடுத்துக் க ங்குகி~ார்ககே…ா
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லதரிய வில்ரை கேய! சாட்சிகள் இல் ாவிடில் நீதி இல்ரை லயன்~ால், நூற்றில் லதாண்ணுறு
குற்~வாளிகள் தண்டரைனயில் ா7ல் தப்பித்துக் லகாள்வது நிச்சயம். திவானுரைடய கேவரை யும்
சு ப7ானகேத. முன் கா ங்களில் 7கா ா ன் 7ந்திரி முதலிகேயார் 7ாறு கேவஷந் தரித்து அடிக்கடி
லவளியில் கேபாய் நக த்தில் ஏதாவது அக்கி 7ம் நடக்கி~தாலவன்று பார்த்து விட்டு வருவதுண்டு.
இப்கேபாது அலதல் ாம் அடிகேயாடு கேபாய் விட்டது. எல் ாம் சட்டப்படியும், சாட்சிகள்
லசால்லுகி~படியும்தான் தீர்7ானிக்கப் படுகி~து. இதற்லகன்று ஒருவருக்குக் லகடுதல் லசய்ய
எத்தனிக்கும் துஷ்டர்கள் சாட்சிகள் இல் ாத ச7யம் பார்த்துத் தம் கருத்ரைத நிரை~ கேவற்றிக்லகாள்…
7ாட்டார்க…ா? ஒவ்லவாரு 7னிதனும் எங்கேக கேபானாலும், என்ன லசய்தாலும், தன்கேனாடுகூட இ ண்டு
மூன்று 7னிதர்கள் சாட்சிக்கு அரைழத்துக்லகாண்கேட கேபாக கேவண்டும் கேபாலிருக்கி~து. இந்த 7கா ா ன்
திவான் முதலியவர்கள் எல்கே ாரும் எல் ாவற்ரை~யும் லதரிந்துலகாண்ட கே7தாவிகள் என்று
நிரைனத்துக்லகாண்டு தம்முரைடய புத்திப் கேபாக்கின்படிகேய சக 7ான காரியங்கரை…யும்
நடத்துகி~ார்கள். என்ரைனப் கேபான்~ ஏரைழகளின் லசால் அம்ப த்தில் ஏறுவதில்ரை . நான் கேபாய் இந்த
அக்கி 7த்ரைதச் லசால் ப்கேபானால், ஏகேதா காக்ரைக குருவி கத்துகி~தாக பாவிப்பார்ககே…யன்றி,
அவர்கரை…ப் கேபான்~ பகுத்தறிவுள்… ஒரு 7னிதன் கேபசுகி~தாக எண்ண7ாட்டார்கள். இனி நான் என்ன
லசய்கி~து? என்னுரைடய துன்பங்கூட எனக்கு அவ்வ…வாக உரை~க்கவில்ரை . இவ்வ…வு லபரிய
ாஜ்யத்தில் என்ரைனப் கேபா எத்தரைன ஆயி ம் எளியவர்கள் இவ்விதம் க ங்கிக் கேகள்வி முரை~யின்றி
வருந்தி உழல்கி~ார்ககே…ா லதரியவில்ரை கேய! ஆரைகயால் நான் இரைத இவ்வ…கேவாடு விட்டு
விடக்கூடாது. நான் ஏதாவது யுக்தி லசய்து னங்களின் குரை~கரை…யும் இடர்கரை…யும் கரை…ய
கேவண்டும். இதனால் என்னுரைடய உயிர் கேபாவதனாலும் அது ஒரு லபாருட்டல் " என்று ப வாறு
எண்ணமிட்டுப் ப வித யுக்திகரை…யும்கேயாசரைனகரை…யும் லசய்து லகாண்டவனாய்த் தனது வீட்டிற்குப்
கேபாய்ச் கேசர்ந்தான். அவ்விடத்தில் தன் னங்கள் யா ாவது இ ண்லடாருவர் அகேநக7ாய்
இ~ந்துகேபாயிருப்பார்கள் என்றும், 7ற்~வர்கள் 7கா கேகா 7ான நிரை ரை7யில் இருப்பார்கள் என்றும்
எதிர்பார்த்து மிகுந்த கவரை யும் க க்கமும் லகாண்டவனாய் அவன் தயங்கித் தயங்கி தனது வீட்டிற்குள்
லசன்று பார்க்க அவன் எதிர்பார்த்ததற்கு 7ா~ாக, அவ்விடத்தில் அவனது குழந்ரைதகள் சந்கேதாஷ7ாகச்
சிரித்து விரை…யாடிக் லகாண்டிருந்தார்கள். சு7ார் 15-வயதுள்… அவனது மூத்த லபண் ஏ ா…7ான
சா7ான்கரை… ரைவத்து சரை7யல் லசய்துலகாண்டிருந்தாள். அவனது 7ரைனவியும் கஞ்சி அருந்தித்
லதளிவரைடந்து சந்கேதாஷ7ாக இருந்தாள். அந்தக் காட்சி கனவுகேபா த் கேதான்றியது. தான் காண்பது
ல7ய்கேயா லபாய்கேயா என்று அவன் சிறிது கேந ம் சந்கேதகித்து ஸ்தம்பித்து நின்~ான். குழந்ரைதகள்
தகப்பரைனக் கண்டவுடன் "அப்பா அப்பா!’’ என்று சந்கேதாஷ ஆ வா ம் லசய்து, ஆரைசயும் ஆவலும்
கேதான்~ ஓடிவந்து அவன்மீது பாய்ந்து கட்டிக்லகாண்டன, லபரிய குழந்ரைத லயான்று "அப்பா ஏன்
கேநற்று இ ாத்திரி முதல் நீங்கள் வீட்டிற்கு வ வில்ரை ? சரை7யல் லசய்து ரைவத்துக்லகாண்டு நாங்கள்
உங்களுக்காக லவகு கேந ம் காத்திருந்கேதாகே7 அக்காள் 7றுபடி இப்கேபாது சரை7யல்லசய்து
ரைவத்திருக்கி~ாள். வாருங்கள் சாப்பாட்டுக்கு’’ என்று மிகுந்த வாஞ்ரைசகேயாடு கூறி அவரைனப்
பிடித்திழுத்தது. அந்த வார்த்ரைதகரை…க் கேகட்ட ந7து ச7யற்கா ன் தனது லசவிகரை…கேய நம்பா7ல்
பி மித்துப்கேபாய்த் தன்கேனாடு கேபசிய குழந்ரைதரைய கேநாக்கி '’ஏனம்7ா! கேநற்று இ விலும் இப்கேபாதும்
அக்காள் ச7யல் லசய்ததாகச் லசான்னாகேய; ச7யலுக்கு கேவண்டிய சா7ான்கல…ல் ாம் எங்கிருந்து
வந்தன?’’ என்~ான்.
குழந்ரைத மிகுந்த வியப்கேபாடு, “ஏன் சா7ான்கரை… நீங்கள் தாகேன அனுப்பினிர்கள்? கேவகே~ யார் ந7க்கு
இவ்வ…வு சா7ான்கரை… அனுப்பப்கேபாகி~ார்கள்!’’என்~து.
அரைதக் கேகட்ட ச7யற்கா ன் சகிக்க இய ாத பி மிப்பும் வியப்பும் அரைடந்து "என்ன! என்ன! நானா
சா7ான்கரை… அனுப்பிகேனன்! அப்படி யார் லசான்னது? சா7ான்கரை… எல் ாம் யார் லகாண்டு
லகாடுத்தது? எப்கேபாது சா7ான்கள் வந்தன?’’என்றுஆத்தி த்கேதாடு கேகட்க, குழந்ரைத "என்ன அப்பா
நீங்ககே… சா7ான்கரை… அனுப்பிவிட்டு, ஒன்ரை~யும் அறியாதவர்கரை…ப் கேபா ப் கேபசுகிறீர்ககே…! யாகே ா
ஒருவர் கேசவகரைனப்கேபா உரைட தரித்திருந்தார். இவர் இந்த ஊர்த் திவானுரைடய வீட்டு வாசலில்
இருக்கும் பா ாக்கா ாம். அவரும் அவருரைடய சம்சா மும் கேநற்று இ வு சு7ார் எட்டு7ணி ச7யத்தில்
வந்தார்கள்; வரும்கேபாது சு7ார் நான்கு படி அ…வுள்… அரிசி, அதற்குத் தகுந்த பருப்பு, உப்பு, புளி,
மி…காய், தயிர், லநய், எண்லணய், இரை , வி~கு முதலிய சக 7ான சா7ான்கரை…யும் லகாணர்ந்து
அரைவகரை… நீங்கள் லகாடுத்ததாகவும், ச7யல் லசய்து சாப்பிடும்படி நீங்கள் லசால் ச் லசான்னதாகவும்,
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நீங்கள் எங்கேககேயா அவச க் காரிய7ாய்ப் கேபாயிருப்பதாகவும், அரைதப் பார்த்துக்லகாண்டு
வருவீர்கல…ன்றும் லசால்லிவிட்டு அவர்கள் கேபாய்விட்டார்கள். அரைத நாங்கள் உண்ரை7 என்~ல் வா
எண்ணிக்லகாண்டிருக் கிகே~ாம்" என்~து. அந்த வ ாற்ரை~க் கேகட்ட ந7து ச7யற்கா னுக்கு உடகேன
உண்ரை7 வி…ங்கிவிட்டது. முதல்நாள் இ வில் தனக்கு 8 அணா இனாம் லகாடுக்க எத்தனித்த கேசவககேன
தன் குடும்பத்தின் பரிதாபக 7ான நிரை ரை7ரைய உணர்ந்து அவ்வாறு தந்தி 7ாக உதவி லசய்து
காப்பாற்றி இருக்கி~ான் என்று நிரைனத்து "ஆகா 7னிதர் இருந்தால் இப்படியல் வா இருக்க கேவண்டும்!
ஜீவகாருண்யம் என்பது முக்கிய7ாய்க் கஷ்டங்கரை… அநுபவிப்பவரிடகே7 காணப்படுகி~து.
பசியாகவும் பட்டினியாகவும் இருந்தவகே அவற்றின் லகாடுரை7ரைய எ…தில் உணர்ந்து இ க்கங்
லகாள்கி~ார்கள்தாம் எவ்வித கஷ்டமும் துன்பமும் அநுபவியா7ல் எப்கேபாதும் லசல்வத்திலும்
சுகத்திலும் லசல்வாக்கிலும் இருப்பவர் 7ற்~ எல்கே ாரும் அகேத நிரை ரை7யில் இருப்பதாக எண்ணிக்
லகாள்ளுகி~ார்கள். அதுவு7ன்றி, ஏரைழகளின் தீனக்கு ல் அவர்களுரைடய 7னசில் உண்ரை7 என்கே~
படுகி~தில்ரை . அவர்கள் கேசாம்கேபறிக…ாக இருந்து, 7ற்~வர்களுரைடய லபாருரை… அபகரித்துத்
தின்னகேவ ப வித7ான கேவஷம் கேபாடுகி~ார்கள் என்கே~ எண்ணுகி~ார்கள். என்னுரைடய குடும்ப
நிரை ரை7ரைய நான் திவானிடத்திலும் லவளியிட்கேடன்; அ சனிடத்திலும் லவளி யிட்கேடன்; அந்த எளிய
பா ாக்கா னிடத்திலும் லவளியிட்கேடன்.
யாருரைடய 7னசில் அந்த வார்த்ரைத உரை~த்து உடகேன ப ரைனத் தந்தது ஆகா! உண்ரை7யில் இப்கேபாது
யாரை ப் லபரிய 7னிதல ன்று லசால்வது? பணத்தினாலும் பதவியினாலும் லசல்வாக்கினாலும் 7ற்~
இருவரும் லபரிய 7னிதர்கள். இந்தப் பா ாக்கா ன் அன்~ாடம் காய்ச்சும் ப 7 ஏரைழயாக இருந்தாலும்,
ஜீவகாருண்யம், அருள், பச்சாதாபம், ச7கேயாசித7ான தானம், தரு7ம் முதலிய லதய்விகச் லசல்வம்
நிரை~ந்திருப்பதால், அவன் லதய்வாம்சம் நி ம்பப்லபற்~ 7கா லபரிய 7னிதன். ஆகா! இந்த 7னிதனுக்கு
நான் என்ன ரைகம்7ாறு லசய்யப்கேபாகிகே~ன்! என்னுரைடய 7னசில் லகாந்தளித்துப் லபாங்கி எழும்
நன்றி விசுவாசப் லபருக்ரைக நான் எப்படிக் காட்டப் கேபாகிகே~ன்! நான் பி~ருரைடய லபாருரை… எவ்வித
உரைழப்புமின்றிப் லபறுவதில்ரை என்~ உறுதியான ரைவ ாக்கியத்ரைத வி த7ாகப் பூண்டிருக்கிகே~ன்.
ஆனாலும், எனக்குத் லதரியா7ல், அந்த 7னிதன் ஏ ா…7ான சா7ான்கரை…க் லகாணர்ந்து லகாடுத்து
விட்டான். உண்ரை7ரைய அறியாத குழந்ரைதகள் அரைவகரை… ஏற்றுக்லகாண்டு லசாற்ப பாகத்ரைதயும்
உபகேயாகப்படுத்திக் லகாண்டன. மிகுதி இருப்பரைத நான் எடுத்துக் லகாண்டுகேபாய் அவனிடம்
திருப்பிக் லகாடுப்பது 7ரியாரைத யாகாது. இருக்கட்டும். கா ம் எப்படியும் வரும். அவன் லகாடுத்த
சா7ான்களின் கி யத்ரைதவிட நூறு7டங்கு அதிக லதாரைகரைய நான் அவனிடம் கேசர்த்து
விடுகிகே~ன்’’என்று தனக்குள் தீர்7ானித்துக் லகாண்டவனாய், உள்கே… லசன்று ஸ்நானம் சாப்பாடு
முதலிய காரியங்கரை… முடித்துக்லகாண்டபின், தான் ஒரு காரியார்த்த7ாக லவளியில் கேபாய்வுட்டு
வருவதாகத் தன் 7ரைனவி 7க்கள் முதலிகேயாரிடம் கூறியபின் வீட்ரைடவிட்டு லவளியில் லசன்று ப
இடங்களிற்குப் கேபாய் அரை ந்து திரிந்து கரைடசியாக அ ண்7ரைனக்குச் லசன்~ான். அந்த
அ ண்7ரைனயிலும், திவானின் 7ாளிரைகயிலும் சு7ார் இருநூறு பா ாக்கா ர்கள் கேவரை பார்த்து
வந்தன ாத ால், அவர் அவர்கள் எல்கே ாரும் தம்முரைடய உத்திகேயாக உடுப்புகள், டாலி டவாலிகள்,
பட்டாக்கத்திகள் முதலி யரைவகரை… ரைவப்பதற்கு ஒரு லபருத்த விடுதி பி த்கேயக7ாக ஏற்படுத்தப்
பட்டிருந்தது. அந்த இடத்தில் கேசவகர்கள் வருவதும் உரைடகரை…க் கரை…ந்து ரைவப்பதும், அரைவகரை…
அணிந்துலகாள்வது7ாய் இருந்தனர். ஆத ால், அந்த இடத்தில் எப்கேபாதும் னக்கும்பல் அதிக7ாககேவ
இருந்தது. ந7து ச7யற்கா ன் 7ற்~ 7னிதர்ககே…ாடு கேசர்ந்து தானும் ஒரு பா ாக்கா ன் கேபா நடித்து
அந்த உடுப்புச் சாரை க்குள் நுரைழந்து, நி ார் சட்ரைட, தரை ப் பாரைக இடுப்பு வார், பட்டாக்கத்தி,
முதலியவற்ரை~ எடுத்து அணிந்துலகாண்டு, தத்ரூபம் பா ாக்கா ன் கேபா 7ாறி அங்கிருந்து பு~ப்பட்டு
கேந ாக திவானுரைடய கச்கேசரிக்குப் கேபாய்ச் கேசர்ந்து, அவ்விடத்தில் காத்திருந்தான். அப்கேபாது 7ாரை
கேந 7ாகி விட்டது. ஆரைகயால் திவான் கச்கேசரிரையக் கரை த்துவிட்டுத் தனது லசாந்த 7ாளிரைகக்குப்
கேபாவதற்காக லவளியில் பு~ப்பட்டு வந்தார். அவருரைடய லபட்டி வண்டி ஆயத்த7ாக வந்து நின்று
லகாண்டிருந்தது. அந்த வண்டிக்குப் பக்கத்தில் ந7து ச7யற்கா ன் கேபாய்த் தயா ாய் நின்~ான்.
கச்கேசரிக்குள்ளிருந்து திவான் லவளிப் பட்டு வண்டியண்ரைட வந்தவுடகேன, ச7யற்கா ன் நி ம்பவும் பய
பக்தி விநயத்கேதாடு வண்டியண்ரைட ஓடி, அதன் கதரைவத் தி~ந்து அரைதப் பிடித்துக்லகாள்…, திவான்
வண்டிக்குள் ஏறி உட்கார்ந்து லகாண்டார். உடகேன ந7து ச7யற்கா ன் 7றுபடி கதரைவ மூடித்
தாளிட்டுவிட்டு வண்டியின் பின் பக்கத்திலிருந்த ப ரைகயின் கே7ல் உட்கார்ந்து லகாள்…, உடகேன
வண்டி பு~ப்பட்டுச் லசன்று கால் நாழிரைக கேந த்தில் திவானுரைடய 7ாளிரைகரைய அரைடந்து அதன்
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வாசலில் நின்~து. உடகேன ந7து ச7யற்கா ன் கீகேழ இ~ங்கி ஓடிவந்து கதரைவத் தி~ந்து
பிடித்துக்லகாள்…, திவான் கீகேழ இ~ங்கித் த7து ாரைகக்குள் கேபாய்விட்டார். 7றுநாரை…ய காரை யில்
திவான் கச்கேசரிக்குப் பு~ப்படும் ச7யத்திலும், அது கேபா ந7து ச7யற்கா ன் பா ாக்கா ன் கேபா
உரைடயணிந்து வந்து ஆ ாய் நின்று வண்டியின் கதரைவத் தி~ந்து மூடிவிட்டு, வண்டியில் உட்கார்ந்து
அவருடன் கச்கேசரிக்குச் லசன்று, 7ாரை யில் அதுகேபா கேவ, அவரை த் த7து 7ாளிரைகயில் லகாண்டு
வந்து விட்டுச் லசன்~ான். இவ்வாறு மூன்று தினங்கள் கழிந்தன. ந7து ச7யற்கா ன் திவானுரைடய
லபட்டி வண்டியின் கதரைவத் தி~ந்து மூடும் உத்திகேயாகத்ரைதத் தாகேன வகித்து ஒழுங்காகச் லசய்து
வந்தான். திவானுரைடய வண்டிக் கதரைவத் தி~ந்து மூடுவதற்காக 7கா ா ன் அந்தப் பா ாக்கா ரைன
நியமித்திருக்க கேவண்டும்என்று வண்டிக்கா ன் எண்ணிக்லகாண்டான். அவர்கள் இருவருக்கும் மூன்று
தினங்களுக்குள் சிகேநகம் ஏற்பட்டு முற்றிப்கேபாய் விட்டது. திவான் த7து 7னத்ரைதப் லபரிய லபரிய
விஷயங்களிலும், ாஜ்ய நிர்வாகத்திலும், நீதிபரிபா னத்திலும் லசலுத்தி இருந்தா ாத ால், அவர் அந்த
அற்ப விஷயத்ரைத அவ்வ…வாகக் கவனிக்கவில்ரை . அந்தப் பா ாக்கா ரைன 7கா ா கேன த7து
உபகேயாகத்திற்காக அனுப்பி இருக்க கேவண்டுல7ன்று, திவானும், வண்டிக்கா ன் நிரைனத்தது கேபா கேவ,
நிரைனத்துக்லகாண்டு அரைதப் பற்றி விசாரிக்கா7கே இருந்து விட்டார்.
அவன் ஒவ்லவாரு நாளும் திவானினது வண்டியில் கேபாவதும், வருவது7ாய் இருந்தரைதக் கண்ட, அந்த
நக த்தின் னங்கள் எல்கே ாரும், திவானிடம் லநருங்கிப் பழகும்படியான ஏகேதா முக்கிய7ான
உத்திகேயாகம் அந்த 7னிதனுக்குக் கிரைடத்திருக்கி~ லதன்றும், அவனுக்குச் லசல்வாக்கு அகித7ாக
இருக்குல7ன்றும், எண்ணிக் லகாண்டனர். திவானினது வண்டி அவ து கச்கேசரிக்குப் கேபாகும் வழியில்
ஏ ா…7ான ப வரைகப்பட்ட கச்கேசரிகளும் லபரிய லபரிய வர்த்தக ஸ்த ங்களும் இருந்தன. அவ து
வண்டி கேபாகும்கேபாது பின்பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ந7து ச7யற்கா ன் முக்கிய7ான ப
உத்திகேயாகஸ்தர்கரை…யும் வியாபாரிகரை…யும் பார்க்கும் கேபாலதல் ாம் அவர்கரை… கேநாக்கிக்
கேகாப7ாக தனது ரைகவி ரை ஆட்டி, "இருக்கட்டும்; உனக்குத் தகுந்த வழி லசய்கிகே~ன்’ என்று
லசால்லிக் கறுவுகி~வன் கேபா ப் ப வித7ான ரைசரைககரை…ச் லசய்து லகாண்கேட கேபாகத்
லதாடங்கினான். அரைதக் கண்ட ஒவ்லவாருவரும், "என்ன இது? ஒவ்லவாரு கேவரை…யிலும் இவன்
நம்ரை7ப் பார்த்து இப்படிக் கறுவிவிட்டுப் கேபாகி~ாகேன! நம் மீது திவானுக்கு ஏதாவது கேகாபம்
பி~ந்திருக்குகே7ா, இவன் திவானிடம் அந்த விஷயத்ரைதத் லதரிந்து லகாண்டிருப்பாகேனா ந7க்கு என்ன
லகடுதல் கேநருகே7ா லதரியவில்ரை கேய’’ என்று நிரைனத்துக் கவரை க்லகாண்டு பயந்து, அவன்
தனியாய்ப் பாதசாரியாக எப்கேபாது வருவாலனன்று ஆவகே ாடு எதிர் பார்த்திருந்து, அவனுடன்
தனிரை7யில் கேபசி, அவன் தம்ரை7க் கண்டு கறுவ கேவண்டிய கா ணல7ன்ன என்று விசாரிக்க, ந7து
ச7யற்கா ன் அவ வருக்குத் தகுந்தபடி தந்தி 7ாக 7றுல7ாழி லசால் த் லதாடங்கினான். தன்ரைனக்
கேகட்ட 7னிதர் ஏதாவது உத்திகேயாகம் வகிப்பவ ாயிருந்தால் அவரை கேநாக்கி "ஐயா! நீர் கேவரை
பார்ப்பது நி ம்பவும் அதிருப்திக 7ாக இருப்பதாய் திவானுக்கு சங்கதி எட்டி இருக்கி~து. அரைதப்பற்றி
கேநற்று இ வில்தான் பி ஸ்தாபம் லசய்தார். அதனால்தான் நான் உம்ரை7க் கண்டவுடன் அந்த
அதிருப்திரைய உ7க்குத் லதரிவிக்க கேவண்டும் என்று ாரைட காட்டிகேனன். திவான் லவளிப்
பார்ரைவக்குக் கண்டிப்பான 7னித ாக இருக்கி~ாகே யன்றி உண்ரை7யில் நி ம்பவும் இ க்கமுள்…
7னிதர்தான். எல் ாம் நாம் நடந்து லகாள்ளும் 7ாதிரியிலிருக்கி~து. அவரை லவகு சீக்கி த்தில்
சரிப்படுத்திவிட ாம்" என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட அந்த உத்திகேயாகஸ்தர் ஒரு லபருத்த பணத் லதாரைகரைய இ கசிய7ாக அவனிடம்
லகாடுத்து, அரைத திவானிடம் கேசர்ப்பித்து அவருரைடய அதிருப்திரையயும் கேகாபத்ரைதயும்
ச7ாதானப்படுத்தும்படி கேவண்டிக்லகாள்…, ச7யற்கா ன் அந்தத் லதாரைகரைய வாங்கிக்லகாண்டு
அப்படிகேய லசய்வதாக ஒப்புக் லகாண்டு கேபாய்விட்டான். 7றுநாள் அவன் அகேத உத்திகேயாகஸ்தரை ப்
பார்க்ரைகயில் சந்கேதாஷ7ாகப் புன்னரைக லசய்து தான் திவாரைன சரிப்படுத்திவிட்டதாகச் ரைசரைக
காட்டிவிட்டுச் லசன்~ான். கே7கே குறிக்கப்பட்டபடி, அவனால் பயமுறுத்தப்பட்ட 7னிதர் ஒரு
வர்த்தக ாக இருந்தால், அவரை ப் பார்த்து "ஐயா! உ7க்கு ஏ ா…7ான இ ாபம் வருகி~லதன்றும், 7ாதம்
ஒன்றுக்கு நூறு ரூபாய் வரு7ான வரி விதிக்க கேவண்டும் என்றும் இ கசிய7ாய்க் கீழ் அதிகாரிகள்
திவானுக்குள்ழுதியிருக்கி~ார்கள். அரைதப்பற்றி திவான் கேநற்றுதான் பி ஸ்தாபம் லசய்து
லகாண்டிருந்தார். திவான் லவளிப் பார்ரைவக்கு லநருப்புப் கேபான்~ 7னித ானாலும், உள்ளு~ நல்
இ…க்க7ான 7னம் உரைடயவர். அதுவுமின்றி, அவருக்குப் பணச்லச வு அதிகம். ஏதாவது தக்க
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லதாரைகயாகக் கிரைடக்கும்பட்சத்தில், அவர் வாங்கிக்லகாள்வார். என்ரைன அவர் தம்முரைடய லசாந்தக்
குழந்ரைதகேபா பாவிக்கி~ார். என் லசால்ரை அவர் தட்டுகி~கேத இல்ரை ’’ என்பான்.
அந்த வார்த்தகர் அவரைனக் லகஞ்சித் த7க்கு திவான் வரி கேபாடா7ல் லசய்ய கேவண்டுல7ன்று
கேகட்டுக்லகாண்டு, அவனிடம்நூறு லகாடுப்பார். இம்7ாதிரி ந7து ச7யற்கா ன் ஒவ்லவாரு நாளும் ப
உத்திகேயாகஸ்தர்களிடத்திலும் வர்த்தகர்களிடத்திலும் லபருத்த லபருத்த லதாரைககரை… இ ஞ்சம்
வாங்கத் லதாடங் கினான். அவன் திவானினது வண்டிக்கா னுக்கு அடிக்கடி கள் குடிக்கக் காசு லகாடுத்து,
அவனுரைடய அந்த ங்க7ான பிரியத்ரைத சம்பாதித்துக் லகாண்டரை7யால், அவன் திவானுரைடய
வண்டிரைய ஏகேதா ஒரு முகாந்தி த்ரைதச் லசால்லி, புதிய புதிய வீதிகளின் வழியாகவும் கரைடத்லதருவின்
வழியாகவும் ஒட்டிக் லகாண்டு லசல் த் லதாடங்கினான். ந7து ச7யற்கா ன் தினம் தினம் புதிய புதிய
7னிதரை க் கண்டுபிடித்து எ ா…7ான லதாரைகரைய வசூலிக்கத் லதாடங்கினான். அவ்வாறு
பணத்லதாரைககள் எளிதில் கேச ச்கேச , அவனுரைடய மூரை… அபா 7ான யூகங்கரை…யும் தந்தி ங்
கரை…யும் லசய்யத் லதாடங்கியது. அவனுக்குப் புதிய புதிய கேயாசரைனகள் கேதான்~ ஆ ம்பித்தன. அவன்
அந்த ஊர் அ ண்7ரைனக்குள் கேசவகர்ககே…ாடு கேசவகனாய் நுரைழந்து பரைழய இரும்பு ச்ாா7ான்கள்
கிடந்த ஒர் அரை~க்குள் புகுந்து கேதடிப் பார்த்து, துருப்பிடித்த பரைழய கா த்து இரும்பு முத்திரை ஒன்று
கிடந்தரைதக் கண்டு, அரைத எடுத்துக்லகாண்டு வந்து அதற்கு எண்லணய் கேபாட்டுத் கேதய்த்துப் பார்க்க,
அதில் திவான் ல ாட படசிங் பகதூர் என்~ எழுத்துகள் காணப்பட்டன. அது அந்த ச7ஸ்தானத்தில்
அதற்கு முன்னிருந்த ஒரு திவானினது முத்திரை என்று உணர்ந்து, அரைதப் பளிச்லசன்று சுத்திலசய்து
அதற்கு ஒரு 7 ப்பிடி கேபாட்டு எடுத்துக் லகாண்டான். அதன் பி~கு அவனுக்கு இன்லனாரு கேயாசரைன
கேதான்றியது. தான் கேநரில் ஒவ்லவாரு 7னிதரிடமும் கேபாய்ப் பணம் வசூலிப்பது அபாயக 7ான காரிய
7ாத ால், அப்படிச் லசய்யா7ல், அதற்லகன்று ப கு7ாஸ்தாக்கரை… நியமித்து, அவர்கரை…க் லகாண்டு
ஒவ்லவாருவரிடமும் சாசுவத7ாகப் பண வசூல் லசய்ய கேவண்டு ல7ன்றும், அப்படிச் லசய்தால், தான்
அதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது திவான் முதலி கேயாருக்குத் லதரியா7லிருக்கும் என்றும், எவரும்
விடுபட்டுப் கேபாகா7ல் எல்கே ாரிடத்திலும் பண வசூல் ஆகுல7ன்றும் அவன் நிரைனத்து,
அதற்கிணங்க, ப கு7ாஸ்தாக்கரை… நியமித்து, ஒவ்லவார் இ ாகாவுக்கு இ ண்டு மூன்று
கு7ாஸ்தாக்க…ாகஅ7ர்த்தி திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் முத்திரை கேபாட்ட இ சீதுப் புஸ்தகங்கரை…
இ ட்சக்கணக்கில் தயாரித்து அவர்களிடம் லகாடுத்து ஒவ்லவாருவரிடமும் பண வசூல் ஒழுங்காக
நடத்தும் படி திட்டம் லசய்தான். அந்த நக த்திலிருந்த னங்களுக்குத் கேதரைவயான அரிசி, பருப்பு,
காய்கறிகள், இரை முதலிய சக 7ான வஸ்துக்களும் லவளியூர்களிலிருந்கேத அவ்விடத்திற்கு வ
கேவண்டும். ஆத ால், அவ்வாறு சா7ான்கள் லகாண்டுவரும் ஒவ் லவாரு வண்டிக்கும், ஒவ்லவாரு
தரை க் கூரைடக்கும், ஒவ்லவாரு 7ாட்டுப் லபாதிக்கும் இவ்வ…வு வரிஎன்று விதித்துத் த7து
கு7ாஸ்தாக்கரை…க் லகாண்டு வசூலிக்க ஆ ம்பித்தான். அதுவு 7ன்றி, அந்த ஊரிலுள்… சக 7ான
உத்திகேயாகஸ்தர்களுக்கும் வரு7ான வரியும், தச்சர், லகால் ர், தட்டார், குயவர் முதலிய
லதாழி ாளிகளுக்கு எல் ாம் லதாழில் வரியும், நி ம் ரைவத்திருப் பவர்களுக்கு திவான் சாயப் வரி என்~
புதுவரி ஒன்றும் ஏற்படுத்தி, அரைவகரை… எல் ாம் தினம் தினம் ஒழுங்காகத் தனது கு7ாஸ்தாக்கள்
வசூலித்துக் கணக்கு ரைவக்கும்படி ஏற்பாடு லசய்தான். அந்த ஊரிலுள்… னங்கள் எல்கே ாரும் புதிய
திவான் நி ம்பவும் கண்டிப்பான 7னிதர் என்றும் ப 7 துஷ்டல ன்றும் நிரைனத்து அவரை ப்பற்றிக்
கனவிலும் அஞ்சி நடுநடுங்கி இருந்தவர்க…ாத ால், அவகே அத்தரைகய புதிய வரிகரை… ஏற்படுத்தி
இருக்கின்~ால ன்று நிரைனத்து அரைதப்பற்றி எவ்வித ஆட்கேசபரைனயும் கூ~ா7ல் லகாடுத்து வந்தார்கள்.
ந7து ச7யற்கா ரைன நாம் இனி திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் என்று குறிப்கேபாம். அவருக்கு ஆயி க்
கணக்கிலும் இ க்ஷக்கணக்கிலும் லபாருள் குவியத் லதாடங்கியதானாலும், அவர் த7து கேசவக
ஆரைடகரை… வி க்கா7லும், திவானினது வண்டிக் கதரைவத் தி~ந்து மூடும் உத்திகேயாகத்ரைத விடா7லும்
லவளிப் பார்ரைவக்கு ஒன்ரை~யும் அறியாத ப 7 ஸாது கேபா கேவ இருந்து, உள்ளு~ 7கா 7கா
ஆச்சரியக 7ான லபரும் லபரும் காரியங்கரை…யும் ஏற்பாடுகரை…யும் திட்டங்கரை…யும் லசய்து
எல்கே ாரை யும் ஏ7ாற்றி வந்தார். அதுவு7ன்றி அவர் இன்லனாரு முக்கிய7ான ஏற்பாட்ரைடயும் லசய்யத்
லதாடங்கினார். திவானுக்கும் 7கா ா னுக்கும் அனுப்பப்படும் தபால்கள், 7னுக்கள் முதலிய
சக 7ான கடிதங்கரை…யும், அவர் முதலில்வாங்கி அதில் திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் முத்திரை குத்தி
உள்கே… அனுப்பத் லதாடங்கினார். அதரைன முதன் முதலில் பார்த்த திவான், அது யா ால்
ரைவக்கப்பட்டலதன்று த7து கு7ாஸ்தாவிடம் கேகட்க, 7கா ா னால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கேசவகன்
வாசலில் இருந்து அவ்வாறு முத்திரை கேபாட்டு அனுப்புகி~ாலனன்று கூ~, அரைதக் கேகட்ட திவான், அது
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அ சனது கட்டரை…யாயிருக்க கேவண்டுல7ன்றும், ஏகேதா முக்கிய7ான கருத்ரைத ரைவத்துக் லகாண்டு
அவர் அப்படி உத்த வு லசய்திருக்க கேவண்டுல7ன்றும் யூகித்துக்லகாண்டு அந்த முத்திரை ரைய லப~ா7ல்
தன்னிடம் யாரும் எந்தக் காகிதத்ரைதயும் லகாண்டுவ க்கூடாது என்று கண்டிப்பான உத்த வு
பி~ப்பித்தார். அது கேபா கேவ, அ சனும், தன்னிடம் வரும் தபால்களில் திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர்
முத்திரை இருந்தரைதக் கண்டு, அது திவானினது உத்த வினால் ரைவக்கப் படுகி~லதன்றும், அவர் த7து
இ ா ாங்க நிர்வாகத்ரைத நி ம்பவும் ாக்கி ரைதயாகக் கவனிக்கி~வர் என்றும் நிரைனத்து அந்த முத்திரை
இல் ாத காகிதம் எதுவும் தன்னிடம் வ க்கூடாது என்று ஆக்ரை¶ லசய்தார். ஆககேவ, அ சனிடமும்,
திவானிடமும் ஒவ்லவாரு தினமும் நூற்றுக்கணக்கில் லசன்~ விண்ணப்பங் களும், 7ற்~ காகிதங்களும்
திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் முத்திரை லபறுவதற்காக அவ து சுமுகத்ரைத எதிர்பார்க்கத் லதாடங்ககேவ,
தாம் ரைவக்கும் ஒவ்லவாரு முத்திரை க்கும் ஒவ்லவாரு காசு வரி என்று அவர் ஏற்படுத்தி, அதனால்
ஒவ்லவாரு நாளும் லபாருள் தி ட்ட ஆ ம்பித்தார். பூகே ாக விந்ரைதலயன்~ அந்த ஊரிலுள்… எல் ா
7னிதரும் ஒருவர் பாக்கியில் ா7ல் த7க்குப் பணம் லசலுத்தும்படி தாம் லசய்ய கேவண்டுல7ன்பது
அவ து கருத்தாத ாலும், தாம் அதுவரை யில் லசய்த ஏற்பாடுகளில் ப ர் வரி லகாடா7ல் தப்பித்துக்
லகாண்டன ாத ாலும், அவர் அதற்கு என்ன லசய்ய ாம் என்று கேயாசித்து அந்த ஊரில் புதிதாகக்
குழந்ரைத பி~ந்தால், ஒவ்லவாரு குழந்ரைதக்கும் இவ்வ…வு வரி லகாடுப்பது என்~ ஒரு புதிய உத்த வு
பி~ப்பித்தார். அரைத நிரை~கேவற்றி ரைவக்க ஏ ா…7ான கு7ாஸ்தாக்கரை…க் லகாண்ட ஒரு லபரிய
இ ாகாரைவ ஸ்தாபித்தார். அந்த இ ாகாவும் திருப்திக 7ாககேவ கேவரை லசய்தது. ஆனால் அதிலும்,
அந்த ஊர் னங்களில் சி ர்தப்பித்துக் லகாண்டதாகத் லதரிந்தது. எப்படிலயனில் சி 7னிதர்கள் அந்த
ஊரில் வந்து புதிதாகக் குடிகேயறினார்கள். அவர்கள் ஏற்லகனகேவ குழந்ரைதகரை… லவளியூர்களில்
லபற்றுக்லகாண்டு வந்ததன்றி, அதற்குகே7ல், அந்த ஊரில் அவர்களுக்குக் குழந்ரைத பி~க்காத
நிரை ரை7யில் இருந்தரை7யால், அவர்கரை… அந்தக் குழந்ரைதவரி பாதிக்காது என்~ நிரைனவினால் ந7து
திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் இன்லனாருவித7ான வரிரைய ஸ்தாபித்தார். பி~க்கும் 7னிதல ல்கே ாரும்
ஒருவர் தப்பா7ல் இ~ப்பது நிச்சய 7ாத ால், ஒவ்லவாரு பிணத்திற்கும் ஒவ்லவாரு பணம் வரி லயன்று
ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் திட்டம் லசய்து, அதற்லகன்று ஓர் இ ாகாரைவயும்
கு7ாஸ்தாக்கரை…யும் ஏற்படுத்தி, சுடுகாட்டிற்குப் கேபாகும் வழியில் ஒரு சுங்கன்சாவடி கட்டி வரி வசூல்
லசய்ய ஏற்பாடு லசய்தார். அந்த இ ாகாவும் திருப்திக 7ாககேவ கேவரை லசய்து ஏ ா…ான பணம் குவிய
ஒரு சாதன7ாக இருந்தது. 7றுபடியும் ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் சிந்தரைன லசய்ய ானார்.
தான் 7ற்~வர்களுக்கு வரி விதிப்பது ஒரு சா7ர்த்திய7ல் என்றும், அந்த ஊர் 7கா ா னுக்கும்,
திவானுக்கும், வரி விதிக்ககேவண்டும் என்றும் தீர்7ானித்துக் லகாண்டார். "அவர்களிருவருக்கும்
குழந்ரைதகள் பி~க்கவில்ரை , அவர்கள் சீக்க த்தில் இ~ப்பதாகவும் கேதான்~வில்ரை . அவர்கள்
இ~ந்தபின் வரி விதிப்பது, அவர்களுக்குப் படிப்பிரைன கற்றுக் லகாடுப்பதாகாது. ஆத ால் அதற்கு
என்னலசய்ய ாம்’’என்று ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் சி தினங்கள் வரை யில் சிந்தரைன
லசய்து ஒருவித முடிவிற்கு வந்தார். அந்த ஊரில் கங்கா தீர்த்தம் என்று லபயர் லகாண்ட ஒரு
கு…மிருந்தது. அதிலிருந்து தண்ணிர் எடுத்துக்லகாண்டு கேபாய்த்தான் அந்த ஊரிலுள்… சக 7ான
னங்களும் சரை7யல் லசய்து தண்ணீர் பருக கேவண்டு7ாத ால், அந்தக் கு…த்திலிருந்து எடுத்துப்
கேபாகப்படும் ஒவ்லவாரு குடம் தண்ணீருக்கும் னங்கள் ஒவ்லவாரு பிடி அரிசி அல் து கேவகே~
ஏதாவது தானியம் லகாடுக்க கேவண்டுல7ன்று அவர் உத்த வு லசய்து, அதற்கு ஓர் இ ாகாரைவயும், ஆள்
7ாகாணங்கரை…யும் நியமித்தார்; அந்தக் கு…த்தில் திவான் வீட்டார் தண்ணீர் எடுத்தால் அது
7கா ா னுரைடய உத்த வு என்றும், 7கா ா னுரைடயஅ ண்7ரைன கேவரை க்கா ர்கள் தண்ணிர்
எடுத்தால், அது திவானுரைடய உத்த வு என்றும் லதரிவித்து, அவர்களிடம் அந்த வரிரையக் கண்டிப்பாய்
வசூலிக்கும்படி ஏற்பாடு லசய்து விட்டார். அ சன், திவான், 7ற்~ உத்திகேயாகஸ்தர்கள் முதலிய
எல்கே ாருரைடய ாரைகயிலிருந்தும் வரும் குடங்களுடன் ஒவ்லவாரு பிடி தானியம் வந்து கேச
ஆ ம்பித்தது. அது ஒவ்லவாரு 7ாதத்திலும் 7ரை கேபா க் குவியத்லதாடங்கியது. இந்த வரி
விதிக்கப்பட்டிருந்த விஷயம் முரை~கேய அ சனுக்கும், திவானுக்கும் எட்டியதானாலும், அ சன், அது
திவானுரைடய உத்த லவன்றும், திவான், அது அ சனுரைடய உத்த லவன்றும் நிரைனத்து, அரைதப்பற்றி
எவ் வித7ான பி ஸ்தாபமும் லசய்யா7ல் இருந்து விட்டதன்றி, சர்க்கார் உத்த விற்கு எல்கே ாரும்
கீழ்ப்படிந்து நடக்ககேவண்டும் என்பதற்குத் தாகே7 உதா ண7ாக நடந்து காட்டகேவண்டுல7ன்று
நிரைனத்து, அந்த உத்த வின்படி ஒரு குடத்திற்கு ஒரு பிடி அரிசி லகாடுத்துவிடும்படி த7து
ச7யல்கா ருக்குக் கண்டிப்பான உத்த வு பி~ப்பித்து விட்டார்கள். அந்த அரிசி 7றுபடி அ ண்7ரைனக்குத்
தாகேன வ ப்கேபாகின்~லதன்று நிரைனத்து, பரிசா கர்கள் குடம் ஒன்றுக்கு இ ண்டு பிடி அரிசி
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லகாடுத்துவிட்டுப் கேபாயினர். அரைதக் கண்ட 7ற்~ னங்களும் உற்சாகமும் குதூக மும் அரைடந்து
தாங்களும் அது கேபா கேவ ஒன்றுக்கி ண்டு 7டங்காய்த் தானிய வரி லசலுத்த ாயினர்.
இவ்வாறு அந்த நக த்தில் ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் நூற்று முப்பது வரைகயான வரிகளும்,
ஒவ்லவான்றுக்கும் தனித்தனி இ ாகாவும் ஸ்தாபித்து ஆயி க்கணக்கில் கு7ாஸ்தாக்கரை…யும்
தாசில்தாரை யும் நியமித்து வரி வசூல் லசய்து லகாண்கேட கேபானார். அவ்வூரிலிருந்த 7கா ா ன் திவான்
முதல் கேதாட்டிவரை யிலுள்… சக 7ான னங்கரை…யும் திவான் ல ாட பட சிங் பகதூரின் வரி ஒரு
பின்னல் கேபா வரை…த்துப் பின்னி அந்த வரை க்கு உட்படுத்தி விட்டது. எவரும் அதன் மூ
கா ணத்ரைத விசாரிக்கா7லும், அரைதப்பற்றி எவ்வித பி ஸ்தாபமும் லசய்யா7லும் வரிகரை…ச் லசலுத்தி
வந்தனர். ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் எப்கேபாதும் கேபா பகல் கேவரை…யில் திவானுரைடய
வண்டியில் உட்கார்ந்து கேபாவரைதயும் கதரைவத்தி~ந்து மூடுவரைதயும் விடா7ல் லசய்து லகாண்கேட
இருந்தார். அவர் எத்தரைன இ ாகாக்கரை…யும் ஆள் 7ாகாணங்கரை…யும் எவ்விடத்தில் ரைவத்திருந்தார்
என்பதும், எப்படி அவர்கரை… நிர்வகித்தார் என்பதும், அவர்க…ால் 7ாதம் ஒவ்லவான்றும் இ க்ஷம்
இ க்ஷ7ாக வசூலிக்கப்பட்ட பணத்ரைத என்ன லசய்தார் என்பதும் எவருக்கும் லதரியாதபடி அவர்
நி ம்பவும் இ கஸிய7ாகவும் தந்தி 7ாகவும் சக 7ான காரியங்கரை…யும் நடத்தி வந்தார். அவ்வாறு
பத்து வருஷ கா ம் கழிந்தது. உண்ரை7 யிகே கேய 7கா கே7தாவியான அந்த ஊர்த் திவான் த7து பகி ங்க
இ ா ாங்கத்திற்குள் இன்லனாரு லபரிய இ கஸிய ா ாங்கம் அந்த ஊரில் இருந்து நடந்கேதறி
வந்தரைதயும், அதன் உத்திகேயாகஸ்தர்கள் தம்மிடத்தில்கூட வரி வசூல் லசய்து வந்தார்கள் என் பரைதப்
பற்றியும் லசாப்பனத்தில்கூட நிரைனக்கா7ல் இருந்து வந்தார். அந்த கேதசத்து 7க ா ன்
அ ண்7ரைனக்குள்கே…கேய எப் கேபாதும் அரைடப்பட்டிருப்பரைதப்பற்றி, ஒரு வா த்திற்கு ஒரு
முரை~யாகிலும் 7ாரை கேவரை…யில் அ ண்7ரைனரைய விட்டு லவளிப்பட்டு ஏதாகிலும் ஒரு திக்கில்
நாரை ந்து 7யில் தூ ம் நடந்துகேபாய் கேதகத்திற்கு உரைழப்புக் லகாடுத்துத் திரும்பி வருவரைத வழக்க7ாக
ரைவத்துக்லகாண்டிருந்தார். அவ்வாறு அவர் கேபாய் வருரைகயில் 7கா ா ன் என்பரைத எவரும் கண்டு
லகாள்…க் கூடாலதன்~ எண்ணத்தினால், அந்தச் ச7யத்தில் தம்முரைடய சம்கி உரைடகரை… எல் ாம்
அணியா7ல் ஓர் ஏரைழ 7னிதர்கேபா சாதா ண உரைடகள் தரித்துக்லகாண்டு லவளியில் கேபாய் உ ாவி
கி ா7வாசிககே…ாடு கேபசிவிட்டுத் திரும்பி வருவது வழக்கம். அம்7ாதிரி அவர் ஒரு நாள் 7ாரை
கேவரை…யில் த7து உரைடகரை… 7ாற்றிக்லகாண்டு அ ண்7ரைனரைய விட்டு லவளிப் பட்டு வயல்கள்,
கேதாட்டங்கள், காடுகள் முதலியவற்றிலுள்… கேவடிக்ரைககரை…ப் பார்த்துக்லகாண்கேட லவகுதூ ம்
கேபாய்த் திரும்பி வந்தார். வந்தவர் அவ்வூர்ச் சுடுகாட்டிற்குள் சமீப7ாக இருந்த ஒரு பாரைதரைய
அரைடந்தார். அவ்விடத்தில் ஒரு சுங்கன் சாவடி கட்டப்பட்டிருந்தது. அதில் இ ண்டு கேசவகர்கள்
உட்கார்ந்து லகாண்டிருந்தனர். அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் இ சீதுப் புஸ்தகங்கள் காணப்பட்டன. அது
அந்த ஊருக்குள் வரும் வண்டிகளுக்கு சுங்கம்வசூலிக்கும் இட7ாக இருக்க ால7ன்று அ சன்
நிரைனத்துக் லகாண்டு, யாகே ா ஒரு சாதா ண வழிப்கேபாக்கரைனப் கேபா அந்தச் கேசவகர்களிடத்தில்
உகே ாகாபி ா77ாய்ப் கேபச்சுக் லகாடுத்துக் லகாண்டிருக்க, அப்கேபாது அந்தப் பாரைதயின் வழியாகச் சி
ஏரைழக் குடியானவர்கள் சுடுகாட்டிற்குக் லகாண்டுகேபாகும் லபாருட்டு ஒரு பிகே தத்ரைதப் பாரைடயில்
ரைவத்துத் கேதாளின்மீது தூக்கிக்லகாண்டு, ‘'கே ாம் கே கே ாம் சீதாபகேத ாம் 7ாதா பிதா ாம்!’’ என்று
ப வாறு முரை~ ரைவத்துக் கூச்சலிட்டுக் லகாண்டு வந்து சுங்கன் சாவடிரையக் கடந்து அப்பால்
லசல் யத்தனிக்க, அங்கிருந்த கேசவகர்கள் இருவரும், "அகேடய் நிறுத்துங்கள். எங்கேக வரிப்பணம்? ஏது
நீங்கள் ஒன்ரை~யும் அறியாதவர்கேபா ல7துவாய் நழுவுகிறீர்கள்?’’என்று அதட்டிக்லகாண்டு சாவடிரைய
விட்டு எழுந்கேதாடி பிணத்ரைதக் தூக்கிக்லகாண்டு கேபானவர்களுக்கு எதிரில் கேபாய் நின்று, வழி7றித்து
அவர்கரை… மி ட்ட ஆ ம்பித்தனர்.
பிணத்ரைத எடுத்துச் லசன்~வர்கள் நடு நடுங்கி அப்படிகேய நின்று விட்டார்கள். அவர்களுக்குள்
முக்கியஸ்தனாக இருந்த ஒருவன் துணிவாகப் கேபசத்லதாடங்கி, "ஐயா! இது அநாரைதப் பிணம்.
ஊரிலுள்… திருக்கு…த்தின் பக்கத்தில் ஒரு பாழும் சாவடி இருக்கி~து. அதில் இந்த பிச்ரைசக்கா ன்
லசத்துக் கிடந்தான். இவனுக்குச் லசாந்தக்கா ர் யாருமில்ரை . இந்தப் பிணம் கு…த்திற்குப் பக்கத்தில்
இருந்ததாரைகயால், லபண் பிள்ரை…கள் குளிப்பதற்குப் கேபாகப் பயந்தார்கள்: அதுவு7ன்றி, இந்தப்
பிணம் அழுகிப்கேபாய் நாற்~த்ரைதப் ப ப்பினால் அங்கு வரும் ஏ ா…7ான னங்களுக்கு அது
துன்பக 7ாக இருப்பகேதாடு, வியாதிரைய உண்டாக்கும் என்று நிரைனத்து நாங்கள் லபாது ன
நன்ரை7ரையக் கருதி மூங்கில், கயிறு முதலிய சா7ான்கரை… யாசகம் வாங்கிப் பாரைட கட்டி, இந்தப்
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பிணத்ரைதச் சுடுகாட்டிற்குக் லகண்டுகேபாய் புரைதக்கப் கேபாகிகே~ாம். எங்களிடம் பணமும் கிரைடயாது.
நாங்கள் இந்தப் பிணத்திற்காக வரிலசலுத்தவும் கடரை7ப்பட்டவர்க…ன்று” என்~ான்.
அரைதக்கேகட்ட கேசவகன் ஒருவன் '’அந்த நியாயல7ல் ாம் எங்களுக்குத் லதரியாது. இந்த வழியாகச்
சுடுகாட்டிற்கு யா ாவதுபிணத்ரைத எடுத்துக்லகாண்டு கேபானால், அதற்கு அவர்கள் ஒரு பணம் வரி
லசலுத்திவிட்கேட கேபாககேவண்டுல7ன்பது திவானுரைடய கண்டிப்பான உத்த வு. லகாடாவிட்டால்,
பிணத்ரைதவிட எங்களுக்கு அதிகா மில்ரை . இது அநாரைதப் பிணல7ன்று நீங்கள் மூங்கில் கயிறு
முதலிய சா7ான்கரை…ச் கேசகரித்தது கேபா , 7கா ா னுக்குக் கேச கேவண்டிய வரிக்கு ஒரு பணத்ரைதயும்
கேசகரித்துக் லகாண்டல் வா பிணத்ரைத எடுத்துக்லகாண்டு வ கேவண்டும். நீங்கள் இப்கேபாது
லசால்வரைதக் கேகட்டு நாங்கள் உங்கரை… இன்று விட்டு விட்டால். இன்னும் 7ற்~வர்களும்
இதுகேபா கேவ ப சாக்குப் கேபாக்குகரை…ச் லசால்லிக்லகாண்கேட வந்து வரிலகாடா7ல் ஏ7ாற்~ப்
பார்ப்பார்கள். அந்தத் லதாந்த லவல் ாம் எங்களுக்கு எதற்கு? நீங்கள் பணம் லகாடுத்தால் விடுகிகே~ாம்;
இல் ா விட்டால் விட7ாட்கேடாம்.’’ என்~ான்.
பிணத்ரைதத் தூக்கிக்லகாண்டிருந்தவர்களுள் ஒருவன், "சரி, ந7க்கேகன் இந்தத் துன்பம். இந்தப் பிணம்
புரைதபட்டால் என்ன; நடுச்சந்தியில் கிடந்து நாறினால் ந7க்லகன்ன? நாம் 7றுபடி இந்தப் பிணத்ரைத
ஊருக்குள் லகாண்டுகேபானால், னங்கள் நம்ரை7 அடிக்க வருவார்கள். அதுவு7ன்றி இரைத இவ்வ…வு
தூ ம் தூக்கிக் லகாண்டு வந்ததற்கு வட்டியாக நாம் 7றுபடி இரைதச் சு7ந்து லகாண்டு கேபாகும்
லதால்ரை ந7க்கேகன்? பிணத்ரைத இப்படிகேய சுங்கன் சாவடிக்லகதிரில் கேபாட்டுவிட்டுப் கேபாய்
விடுகேவாம். இவர்கள் எப்படியாவது லசய்து லகாள்…ட்டும்’’ என்று கூறிப் பிணத்ரைதக் கீகேழ ரைவக்க
எத்தனித்தான்.
உடகேன கேசவர்களிருவரும் மிகுந்த கேகாபங்லகாண்டு அவர்கரை… முன்னிலும் அதிக மூர்க்க7ாக அதட்டி,
"அகேட இங்கேக ரைவப்பீர்க…ானால், கண்ரைணப் பிடுங்கிவிடுகேவாம். இங்கேக நாற்~ல7டுத்தால், நாங்கள்
இருந்து சுங்கன் வசூலிக்க முடியா7ல் கேபாகிவிடும். 7கா ா னுக்கு அதனால் ஏ ா…7ான வரி நஷ்
ட7ாய் விடும். அதற்கு நீங்ககே… உத்த வாதியாவீர்கள். உங்கள் அரைடயா…ம் எங்களுக்கு நன்~ாய்த்
லதரியும்; நாங்கள் உங்கரை… இகே சில் விடகே7ாட்கேடாம். நீங்கள் திவானுரைடய லகாடிய ஆக்கிரைனக்கு
ஆ…ாவீர்கள் ாக்கி ரைத’' என்~ார்கள்.
முதலில் கேபசிய முக்கியஸ்தன், "சரி; நாங்கள் பிணத்ரைத இங்கேக ரைவக்கவில்ரை . இந்த ஊர் 7கா ா ன்
பிச்ரைசக்கா ப் பிணத்தின் வாயிலிருக்கும் அரிசிரையக் கூடத் கேதாண்டி எடுக்கி~வன் என்பது எங்களுக்குத்
லதரியாது. அது லதரிந்திருந்தால், வரும்கேபாது ஒரு பணம் லகாண்டு வந்து உங்கள் இழவுக்கு
அழுதிருப்கேபாம். இருக்கட்டும். நாங்கள் பிணத்ரைத எடுத்துக் லகாண்டு, இரு…ான பி~கு ஊருக்குள்
கேபாய், 7கா ா னுரைடய அ ண்7ரைன வாசலில் கேபாட்டுவிட்டுப் கேபாகிகே~ாம். 7னிதன் பி~ப்பது
முதல், தண்ணீர் குடிப்பது, சாதம் சப்பிடுவது, துணி கட்டுவது, உரைழத்து ஜீவனம் லசய்வது, கரைடசியில்
லசத்து இந்த நக த்ரைத விட்டு எ7னு கத்துக்கும் கேபாவது முதலிய எல் ாவற்றிற்கும் வரி
வாங்குகி~வனான அ சனுக்குத்தான் இந்த அநாரைதப் பிணமும் லசாந்தம். ஆரைகயால் இரைத 7கா ா ன்
எப்படி கேவண்டு7ானாலும் லசய்து லகாள்…ட்டும். ஊருக்குள் இந்த அசுத்தம் இருக்கக்கூடாதுஎன்று
நிரைனத்து நாங்கள் எங்கள் கேவரை ரைய எல் ாம் விட்டு ல7னக்கட்டு இவ்வ…வு தூ ம் பி யாரைசப்பட்டு
வந்ததற்கு இந்த ஊர் 7கா ா ன் எங்களுக்குத்தான் ஏதாவது பணம் லகாடுக்ககேவண்டும். அரைத விட்டு
நாங்கள் இதற்கு வரிப்பணம் லகாடுப்பது என்~ால், அந்த நியாயம் எந்த உ கத்திலும் இல் ாத அதிசய
நியாய7ாகத்தான் இருக்கி~து. ஆரைகயால், நாங்கள் உங்களுரைடய உத்த வுப்படிகேய பிணத்ரைதத் திருப்பி
எடுத்துக் லகாண்டு கேபாகிகே~ாம். நீங்கள் கவரை ப்படகேவண்டாம். ஐயா 7ார்ககே…!’’என்று கூ~, 7ற்~
எல்கே ாரும் அரைதக் கேகட்டவுடகேன, வந்த வழியாக பிணப்பாரைடரையத் திருப்பினர். கேசவகர்கள் திருப்தி
அரைடந்து, "சரி; நீங்கள் எப்படியானாலும் லசய்து லகாள்ளுங்கள். நாங்கள் அதிகா த்ரைதச் லசலுத்திகேய
தீ கேவண்டும். நீங்கள் பிணத்ரைத அ ண்7ரைன வாசலில் லகாண்டுகேபாய்ப் கேபாடுங்கள்.
வரிப்பணத்திற்குப் பதி ாக இந்தப் பிணத்ரைத 7கா ா ன் தம்முரைடய லபாக்கிஷ சாரை யில்
அட7ான7ாக ரைவத்துக் லகாள்…ட்டும்’’என்று கூறிவிட்டுத் தங்கள் சாவடிரைய அரைடந்தனர்.
அந்த ஊர் 7கா ா ன் சகிக்க லவாண்ணாத வியப்கேபாடும் திரைகப்கேபாடும் அங்கு நடந்த விஷயங்கரை…க்
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கரைடசி வரை யில் கவனித்திருந்தும், பிணம் திருப்பிவிடப்பட்டரைதக் கண்டு,உடகேன கேசவகர்கரை…ப்
பார்த்து, ‘'ஐயா கேசவகர்ககே…! நீங்கள் இருதி~த்தாரும் கேபசிக்லகாண்டரைத எல் ாம் நான் கவனித்துக்
கேகட்டுக் லகாண்டிருந்கேதன். உங்கள் கேபரிலும் தப்பிதமில்ரை . அவர்கள் கேபரிலும் தப்பிதமில்ரை .
திவான் ஏற்படுத்திய இந்த வரி உத்த வு நியாய7ானகேதா அநியாய7ானகேதா என்பரைத ஆ ாய்ச்சி லசய்ய
உங்களுக்கு அதிகா மில்ரை . ஆரைகயால், நீங்கள் தாட்சனியமின்றி உங்களுரைடய கடரை7ரையச்
லசலுத்தியது நியா7ான காரியகே7. அதுகேபா , அவர்கள் லசால்வதும் நியாய7ாககேவ படுகி~து.
அநாரைதயாக நாறிக் கிடந்த ஒரு பிணத்ரைதப் லபாது ன நன்ரை7ரையக் கருதி அவர்கள் எடுத்து வந்தரைதக்
குறித்து அவர்கரை…ப் பா ாட்டிப் புகழ்ந்து, அவர்களுக்குச் சன்7ானம் லசய்ய கேவண்டுவது நியாய7ாக
இருக்க, அவர்களிடம் வரிப்பணம் கேகட்பதும், பிணத்ரைத 7றுபடி ஊருக்குள் தூக்கிக்லகாண்டு கேபாகச்
லசால்வதும் தர்77ல் . எனக்கு ஒரு கேயாசரைன கேதான்றுகி~து. இந்த ஊர் 7கா ா ன் இம்7ாதிரி
பிணத்திற்கு வரிகேபாட கேவண்டுல7ன்பது ஒரு நாளும் உத்த வு லசய்திருக்க 7ாட்டார் என்று
நிரைனக்கிகே~ன். நானும் இந்த ஊர் 7கா ா னுக்குச் லசாந்தக்கா ன்தான். அவருரைடய 7னப்கேபாக்கு
எனக்கு நன்~ாகத் லதரியும். அகேநக7ாய் இந்த உத்த ரைவ திவான்தான் பி~ப்பித்திருக்க கேவண்டும். அவர்
இந்த உத்த ரைவப் பி~ப்பித்த கா த்தில், இப்படி அநாரைதயாக இ~ப்பவர்களிடம் வரி விதிக்க
கேவண்டாம்என்று உத்த வு லசய்ய கேவண்டும் என்~ எண்ணம் அவருரைடய 7னசில் பட்டிருக்காது
என்கே~ நிரைனக்கிகே~ன். நீங்கள் ஒரு காரியம் லசய்யுங்கள். இந்த அநாரைதப் பிணத்ரைத இவர்கள்
சுடுகாட்டிற்குக் லகாண்டுகேபாய்ப் புரைதக்கும்படி நீங்கள் விட்டு விடுங்கள். நான் உடகேன திவானிடம்
கேபாய் இரைதப்பற்றி விசாரித்து, இப்கேபாது இங்கேக நடந்த விஷங்கரை…த் லதரிவித்து, இதற்குத் தக்க
புதிய உத்த வுகரை…ப் பி~ப்பிக்க ஏற்பாடு லசய்கிகே~ன். இப்கேபாது இந்தப் பிணத்ரைதப் புரைதக்க நீங்கள்
அநு7தி லகாடுத்தரைதப்பற்றி உங்கள்கே7ல் குற்~ம் ஏற்படாதபடி நான் பார்த்துக்
லகாள்ளுகிகே~ன்’’என்~ார்.
அரைதக் கேகட்ட கேசவகர்களுள் ஒருவன், '’ஐயா! அந்த வம்லபல் ாம் எங்களுக்கு கேவண்டாம். யாகே ா
வழியில் கேபாகி~வ ாகிய உம்முரைடய கேபச்ரைசக் கேகட்டுக்லகாண்டு நாங்கள்பிணத்ரைத விட்டு, பி~கு
துன்பத்தில் 7ாட்டிக்லகாள்… இஷ்டமில்ரை . நீர் இப்கேபாது லசால்லுகி~படி திவானிடம் கேபாய்
உத்த வு பி~ப்பிக்கச் லசால்லுவீர் என்பரைத நாங்கள் எப்படி நிச்சய7ாக நம்புகி~து? இவர்களுக்கு
நாங்கள் அநு7தி லகாடுத்த பி~கு நீர் உம்முரைடய பாட்டில் உம்முரைடய வீட்டுக்குப் கேபாய் விட்டால்,
நாங்கள் என்ன லசய்கி~து? அலதல் ாம் பலியாது. நீர் உம்முரைடய பாட்ரைடப் பார்த்துக்லகாண்டு
கேபாம். நீர் 7கா ா னுரைடய லசாந்தக்கா ா இருந்தாலும் சரி, அல் து, 7கா ா னாககேவ இருந்தாலும்
சரி, உம்முரைடய கேபச்ரைச ஆதா 7ாக ரைவத்துக்லகாண்டு சர்க்கார் உத்த ரைவ மீறி நடக்க எங்களுக்கு
இஷ்டமில்ரை . உ7க்கு அவ்வ…வு அக்கரை இருந்தால் நீகே அந்த ஒரு பணத்ரைதக் லகாடுத்துவிட்டு
பி~கு அரைத அ ண்7ரைன க ானாவிலிருந்து வசூலித்துக்லகாள்ளும். அல் து, உம்மிடம் இப்கேபாது
பணம் இல்ரை யானால் இவர்கள் இவ்விடத்திகே கேய பிணத்ரைத ரைவத்துக்லகாண்டு இருக்கும்படி
லசய்துவிட்டு, உடகேன நீர் ஊருக்குள் கேபாய் திவானுரைடய உத்த ரைவகேயா, அல் து, வரிப்பணத்ரைதகேயா
லகாண்டுவந்து கேசரும். அதுதான் ஒழுங்கான காரியம். எங்களுக்கு அதனால் பாதகம் ஏற்படாது"
என்~ான்.
அரைதக்கேகட்ட 7கா ா ன் அந்தச் கேசவகர்களின் கண்டிப்ரைபயும் ஒழுங்குதவ~ாத
7னப்பான்ரை7ரையயும் கண்டு மிகுந்த ஆச்சரியம் அரைடந்தார். த7து கேதசத்தில் அத்தரைகய அக்கி 77ான
வரி ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த விஷயம் அவ து 7னத்ரைத ஒரு பு~த்தில் வரைதத்ததானாலும்,
கீழ்ச்சிப்பந்திகள் அவ்வ…வு தி~ரை7யாகவும் நிரை தவ~ா7லும் நடந்து லகாண்டரைதப்பற்றி
இன்லனாரு பு~த்தில் லபரு7கிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் உண்டாயிற்று. 7கா ா ன் உடகேன த7து
சட்ரைடப்ரைபயிலிருந்து ஒரு பணத்ரைத எடுத்து "நீங்கள் லசால்வது நியாய7ான விஷயம். வரிப்பணத்ரைத
நாகேன லசலுத்துகிகே~ன். வாங்கிக்லகாண்டு சீது லகாடுங்கள். அதில் ஓர் அநாரைதப் பிணத்திற்காக ஒரு
தரு7வானால் லசலுத்தப்பட்ட வரிப்பணம் ஒன்று என்று எழுதிக்லகாடுங்கள்’ என்று கூறிப் பணத்ரைதக்
லகாடுத்தார்.
கேசவர்கள் பணத்ரைதப் லபற்றுக்லகாண்டு அவ்விதகே7 இ சீது எழுதிக் லகாடுத்தார்கள். அதன் அடியில்
யார் ரைகலயழுத்திட்டிருக்கி~ார்கள் என்பரைத அ சன் கவனித்தான். ல வினியு தாசில்தார் என்~
உத்திகேயாகப் லபயரின்கே7ல் யாகே ா ஒருவர் கிறுக்லகழுத்தில் ரைகலயழுத்துச் லசய்திருந்தார்.
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அதுவு7ன்றி திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் என்~ முத்திரை யும் சுத்த7ாக அந்த இ சீதில் குத்தப்
பட்டிருந்தது. த7து புதிய திவான் அந்தப் பரைழய கா த்து முத்திரை ரைய எல் ா தஸ்தாகேவஜிகளுக்கும்
உபகேயாகித்து வருகி~ார் என்று அ சன் அதற்குமுன் எண்ணிக் லகாண்டிருந் தரை7யால், அந்த வரியும்
த7து புதிய திவானாகே கேய ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்க கேவண்டுல7ன்று நிச்சயித்துக்லகாண்டு "ஏன் அப்பா
இந்த வரி எப்கேபாது முதல் அமுலில் இருந்து வருகி~து?’’ என்~ான்.
முன் கேபசிய கேசவகன் '’இது சு7ார் ஏலழட்டு வருஷ கா 7ாக அமுலில் இருந்து வருகி~து’’ என்~ான்.
அரைதக் கேகட்டுக்லகாண்ட 7கா ா ன் "சரி; பிணத்ரைத இனி விடுங்கள்’’என்று கூ~, உடகேன கேசவகர்கள்
அநாரைதப் பிணத்ரைத 7யானத்திற்குள் லகாண்டுகேபாக அநு7தி லகாடுத்தனர். குடியானவர்கள் பிணத்ரைத
எடுத்துக்லகாண்டு லசன்~னர். 7கா ா னும் உடகேன அவ்விடத்ரைத விட்டுப் பு~ப்பட்டுத் தனது
அ ண்7ரைனக்கு வந்து கேசர்ந்தான். தான் உடகேன தனது திவாரைன வ வரைழத்து, அந்த அபூர்வ7ான
வரிரையப் பற்றிய பூர்கேவாத்த ங்கரை…க் கேகட்க கேவண்டுல7ன்~ எண்ணமும் பரைதபரைதப்பும்
எழுந்லதழுந்து தூண்டினவானாலும், அப்கேபாது இ வு கா ம் வந்துவிட்ட தாரைகயால், ஒரு
கேவரை க்கா ரைன அரைழத்து, காரை யில் தான் திவானுடன் அவச 7ான ஒரு விஷயத்ரைதப் பற்றிப் கேபச
கேவண்டு7ாத ால், 7றுநாட்காரை பத்து 7ணிக்கு அவர் வந்து தம்ரை7ப் பார்க்க கேவண்டும் என்று அந்த
கேவரை க்கா ன் மூ 7ாக திவானுக்குச் லசய்தி லசால்லி அனுப்பினார். ஆனாலும் அ சனுக்கு அன்ரை~ய
இ வு முழுதும் தூக்கம் பிடிக்கவில்ரை . உயிருடன் இருக்கும் 7னிதருக்கு வரி ஏற்படுத்துவகேத
முரை~யன்றி, இ~ந்து கேபானவருக்கு வரி ஏற்படுத்துவது அ சனுக்குப் புதுரை7யாகவும் தான் அதற்கு
முன் எவ்விடத்திலும் கேகட்டறியாத விந்ரைதயாக இருந்தது. அத்தரைகய அக்கி 77ான வரிரைய விதிக்க
கே7தாவியும் சட்ட நிபுணரு7ான தனது திவானுரைடய 7னதும் இடங்லகாடுத்ததா என்~ ஆச்சரியமும்
7ரை ப்பும் கேதான்றி வரைதத்துக் லகாண்கேடஇருந்தன. அதுவு7ன்றி, அநாரைதப் பிணத்ரைத எடுத்து வந்த
7னிதர்கள் "இந்த ஊர் அ சன் பிச்ரைசக்கா ப் பிணத்தின் வாயிலுள்… அரிசிரையக்கூடத் கேதாண்டி
எடுப்பவன்’’என்~தும், பிணத்ரைத அ ண்7ரைன வாசலில் லகாணர்ந்து கேபாடுவதாகவும், லபாக்கிஷ
அரை~யில் அட7ானம் ரைவப்பதாகவும் அவர்கள் லசான்னதும்,கூர்ரை7யான ஆயி ம் ஈட்டிகரை…க்
லகாண்டு குத்துவதுகேபா 7கா ா னது 7னத்ரைதப் புண்படுத்தி, அவ7ானத்தினால் அவனது கேதகம்
குன்றிப்கேபாகும்படி லசய்தது. அத்தரைகய இழிரைவயும் தூஷரைணரையயும் தனக்கு உண்டாக்கி ரைவத்த
மூட திவாரைனத் தான் தக்கபடி சிட்சிக்ககேவண்டுல7ன்~ எண்ணம் எழுந்லதழுந்து கே7 ாடி நின்~து.
அவ்வித7ான நிரை ரை7யில் அ சன் இந்த இ வு முழுவதும் தூங்கா7ல் இருந்து, 7றுநாட் காரை யில்
எழுந்து, தனது காரை க்கடன்கரை… முடித்துக்லகாண்டு தனது ஆஸ்தான 7ண்டபத்தில் அ7ர்ந்து
திவானினது வருரைகரைய நி ம்பவும் ஆவகே ாடு எதிர்பாத்திருந்தான்.
அவனது திவானுக்கும் அந்த இ வு மிகவும் துன்பக 7ானதாககேவ முடிந்தது. அ சன் எந்த
விஷயத்ரைதப்பற்றி அவச 7ாகத் தம்மிடம் கேபச எண்ணுகி~ார் என்பரைதப்பற்றி அ…வற்~ ஆவல்
லகாண்டு எண்ணிக்ரைகயற்~ யூகங்களும் கேயாசரைனகளும் லசய்து எரைதயும் குறிப்பாக நிச்சயிக்க
7ாட்டாதவ ாய் இ வு முழுதும் ச னப்பட்டவ ாககேவ இருந்து, 7றுநாட் காரை யில் எழுந்து, த7து
காரை க்கடன்கரை… முடித்துக்லகாண்டு அ சனுக்கு எதிரில் வந்து ஆ ாய் அவரைன வணங்கினார்.
அதற்குமுன் அ சன் திவானுக்குக் காட்டிய 7ரியாரைதரையயும் அன்ரைபயும் காட்டா7ல், ஆசனமும்
லகாடா7ல் அப்படிகேய நிற்க ரைவத்துப்கேபசகேவ, திவானுக்கு அது முற்றிலும் விபரித7ாகத்
கேதான்றியதன்றி, அவ து 7னத்தில் ஒருவித7ான க க்கத்ரைதயும் சஞ்ச த்ரைதயும் உண்டாக்கியது. தாம்
ஏகேதனும் தவறு லசய்து விட்டதாக எவகே னும் அ சனிடம் விண்ணப்பம் லசய்து
லகாண்டிருப்பதனால்தான் அ சன் தம்ரை7 அவ்வாறு அருவருப்கேபாடும் அவ7ரியாரைதயாகவும்
நடத்துகி~ார் என்று நிச்சயித்துக் லகாண்டு, அவன் என்ன லசால் ப் கேபாகி~ாகேனா என்று அவனது
சமூகத்ரைத எதிர்பார்த்தவ ாயிருக்க, 7கா ா ன் திவாரைனகேநாக்கி, "ஐயா! திவாகேன! நம்முரைடய
ாஜ்ஜியத்தில் வரிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் விஷயத்தில் எனக்கு முக்கிய7ான இ ண்டு மூன்று
சந்கேதகங்கள் கேதான்றி இருக்கின்~ன. அரைவகரை… உங்களிடம் கேகட்டுத் லதரிந்து லகாள்… ாம் என்று
உங்கரை… வ வரைழத்கேதன். அதாவது, நம்முரைடய நக த்தில் இ~ந்து கேபாகி~வர்களுக்கு வரி
விதிக்கப்பட்டிருக்கி~கேத, அது என்ன கருத்கேதாடு விதிக்கப்படுகி~து? ஒரு 7னிதர் இந்த நக த்தில்
உயிகே ாடிருந்தால், அவருக்கு நம்7ால் லசய்து லகாடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு, ப வரைகப்பட்ட
லச…கரியங்கள் முதலியரைவகரை…க் கருதி அவரிடம் நாம் வரிகள் வசூலிப்பது நியாயகே7. அவருரைடய
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உயிர் இந்த நக த்ரைத விட்டும், இந்த உ கத்ரைதகேய விட்டும் கேபான பி~கு, அவரிடம் எந்த
உத்கேதசத்கேதாடு வரி வசூலிக்கப் படுகி~து? வரி 7னிதருரைடய உயிரை ப் லபாருத்ததா? அல் து,
அவருரைடய உடம்ரைபப் லபாருத்தா? இதுதான் என்னுரைடய முதல் சந்கேதகம். இ~ந்து கேபானவர்
அநாரைதயாகவும்,லசாத்து என்பகேத இல் ாதவ ாகவும் இருந்தால், அந்த வரிரைய யார் லசலுத்துகி~து
என்பரைதப் பற்றியாவது அல் து, அவருக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட வரிரையத் தள்ளுபடி லசய்து விட
கேவண்டும் என்பரைதப் பற்றியாவது, உங்க…ால் ஏதாவது உத்த வு பி~ப்பிக்கப் பட்டிருக்கி~ா?’’என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட திவான் திடுக்கிட்டு மிகுந்த வியப்பும் பி மிப்பும் அரைடந்து, "7கா ா ா
உயிகே ாடிருக்கும் 7னிதருக்கு வரி விதிக்கி~லதன்று நான் இது வரை யில்
லதரிந்துலகாண்டிருக்கிகே~கேனயன்றி இ~ந்து கேபானவருக்கு யாரும் வரி விதித்ததாக நான்
கேகள்வியுற்~கேத இல்ரை . ஒரு வர்த்தகருக்கு நாம் வரி விதிப்பதாக ரைவத்துக்லகாள்கேவாம். நம்முரைடய
உத்த வு அவரிடம் கேபாய்ச் கேசருமுன் அவர் இ~ந்துகேபாகி~தாகவும், அந்த வர்த்தகத்ரைத அவருரைடய
பிள்ரை… நடத்துகி~தாகவும் ரைவத்துக் லகாள்கேவாம். அந்த உதா ணத்திலும், வரி விதிப்பது ஒரு
லதாடர்ச்சியான வர்த்தகத்ரைதப் லபாருத்தகேதயன்றி, 7னிதரைனப் லபாருத்ததல் . ஒரு 7னிதன்
இ~ந்தபின், இவன் இ~ந்ததற்காக இந்த உ கத்தில் எந்த கேதசத்தாரும் வரி விதித்ததாககேவா, அல் து,
விதிக்கி~தாககேவா நான் கேகள்வியுற்~கேத இல்ரை . நம்முரைடய நக த்தில் அப்படிப்பட்ட வரிகேய
கிரைடயாது’ என்~ார்.
அரைதக் கேகட்ட 7கா ா ன், "நீங்கள் லசால்வது நிச்சயந் தானா? உங்களுக்கு கேவண்டு7ானால், அவகாசம்
லகாடுக்கிகே~ன். நீங்கள் கேபாய் உங்களுக்குக் கீகேழ இருக்கும் சிப்பந்திகள் என்லனன்ன வரிகள்
விதித்திருக்கி~ார்கள் என்பரைதக் கேகட்டு நன்~ாகத் லதரிந்து லகாண்டு வந்து, அதன்பி~கு என்
சந்கேதகங்கரை… நிவர்த்தி லசய்யுங்கள்’’என்~ான்.
திவான் ‘'7கா ா ா இந்த நக த்தில் இன்னின்ன வரிகள் கேபாடப்படுகின்~ன என்பது எனக்கு
7னப்பாட7ாகத் லதரியும். வரி விதித்து வசூலிக்கும் இ ாகாரைவ நாகேன கேநரில் அதிக
ாக்கி ரைதகேயாடு பார்த்து வருகிகே~ன். ஆரைகயால், நான் லசான்னதில் சந்கேதககே7 இல்ரை . நம்முரைடய
ாஜ்ஜியத்தில் இ~ந்து கேபாகி~ 7னிதர்களுக்கு, அதாவது பிணங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுவகேத இல்ரை .
அப்படிப்பட்ட ப 7 அசம்பாவித7ான காரியம் எதுவும் நான் இருக்கும் வரை யில் தங்களுரைடய
நக த்தில் நடக்காது என்பரைதத் தாங்கள் நிச்சய7ாக எண்ணிக் லகாள்… ாம்’’என்று அழுத்த7ாகக்
கூறினார்.
அ சன் : (பு ளியாகப் புன்னரைக லசய்து) ஐயா! நம்முரைடய ஊருக்கு வடக்கில் இருக்கும் சுடுகாட்டுக்குப்
கேபாகும் வழிகேயாடு நீங்கள் எப்கேபாதாவது கேபானதுண்டா?
திவான் : நான் கேபானதில்ரை .
அ சன் : அந்தப் பாரைதயில் சுடுகாட்டுக்குப் பக்கத்தில் ஒரு சுங்கன் சாவடி கட்டப்பட்டிருக்கி~து. அதில்
இ ண்டு கேசவகர்கள் இருக்கி~ார்கள். சுடுகாட்டுக்குப் கேபாகும் ஒவ்லவாரு பிணத்திற்கும் ஒரு பணம் வரி
லகாடுக்காவிட்டால், பிணத்ரைத விடக்கூடாது என்று திவானுரைடய உத்த வு ஆயிருக்கி~தாம். அவர்கள்
அதுகேபா கேவ ஏலழட்டு வருஷகா 7ாக வரி வசூலித்து வருகி~ார்க…ாம்.
திவான்: (அடக்க இய ாத வியப்பரைடந்து) ஒரு நாளும் அப்படி இ ாது. நான் இங்கேக திவானாக வந்து
பத்து வருஷ கா 7ாகி~து. அப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு லசய்திருந்தால் நான்தாகேன அரைதச் லசய்திருக்க
கேவண்டும். நான் நிச்சய7ாகத் துணிந்து லசால்லுகேவன். அது தப்பான சங்கதி - என்~ார்.
7கா ா ன் "இகேதா இந்த சீரைதப் பார்த்துச் லசால்லுங்கள்’’என்று தாம் வாங்கி வந்த இ சீரைதக்
லகாடுக்க, அரைத ஆவகே ாடு வாங்கிப் பார்த்த திவான் பி மித்து அப்படிகேய ஸ்தம்பித்துப் கேபாய் "என்ன
ஆச்சரியம் இது? யாகே ா 7ரை~விலிருந்து இவ்வித 7ான கே7ாசத்ரைத நடத்துகி~ார்கள் கேபாலிருக்கி~து.
நான் உறுதி யாகச் லசால்லுகிகே~ன். இது என்னால் அநு7திக்கப்பட்ட காரியகே7 அல் . அதுவு7ன்றி,
இதில் இன்லனாரு முக்கிய7ான விஷயமும் இருக்கி~து. இந்த சீதில் காணப்படும் திவான் ல ாடபட
31

சிங் பகதூர் என்~ முத்திரை தாங்கள் எப்கேபாதும் எல் ா தஸ்தாகேவஜிகளுக்கும் ரைவத்தனுப்பும்
தங்களுரைடய பிரிய7ான முத்திரை யல் வா? இரைத அந்த கே7ாசக்கா ன் அபகரித்து இந்த சீதுக்கு
உபகேயாகப்படுத்திக் லகாண்டிருக்கி~ாகேன'’என்~ார்.
7கா ா ன் வியப்பும், கேகாபமும் அரைடந்து ‘'என்ன திவாகேன! இந்த முத்திரை ரைய நான் பிரிய7ாக
ரைவத்துக்லகாண்டு எல் ா தஸ்தாகேவஜிகளுக்கு உபகேயாகிப்பதாக உங்களுக்கு யார் லசான்னது?
என்னிடம் 7கா ா ன் என்~ முத்திரை இல் ா7ல் கேபாய்விட்டதா? உங்களிடத்திலிருந்து வரும்
தஸ்தாகேவஜிகளில் இந்த முத்திரை இருந்தரைதப் பார்த்து, நீங்கள் இந்தப் பரைழய கா த்து முத்திரை ரையப்
பிரிய7ாக ரைவத்து உபகேயாகிக்கிறீர்கள் என்~ல் வா நான் இதுவரை யில் நிரைனத்திருந்கேதன். நீங்கள்
லசால்வது ஆச்சரியக 7ாகவும் கேவடிக்ரைகயாகவும் இருக்கி~கேத!’’என்~ான்.
திவான் "எனக்கும் அப்படிகேயதான் இருக்கி~து. இருக்கட்டும். யாகே ா கேசவகர்கள் சுடுகாட்டிற்குப்
பக்கத்தில் இருந்து இந்த சீரைதக் லகாடுத்ததாகத் தங்களுக்குச் லசய்தி வந்திருக்கி~தல் வா. அந்தச்
கேசவகர்கரை… உடகேன வ வரைழத்து விசாரிப்கேபாம். இவ்வித சீதுகள் அடங்கிய புஸ்தகங்கரை…
அவர்களுக்கு யார் லகாடுக்கி~ார்கள் என்பரைதயும், அவர்கள் வசூலிக்கும் பணத்ரைத யாரிடம்
லசலுத்துகி~ார்கள் என்பரைதயும், அவர்களுரைடய சம்ப…த்ரைத அவர்களுக்கு யார் லகாடுக்கி~ார்கள்
என்பரைதயும் கேகட்டுத் லதரிந்து லகாண்டு, அதிலிருந்து உண்ரை7ரையக் கண்டு பிடிக்க ாம்’’ என்று கூறி
அருகிலிருந்த கேசவகர்களுள் ஒருவரைனஅரைழத்து சுடுகாட்டுச் சுங்கன் சாவடியிலிருக்கும் கேசவகர்கரை…
உடகேன அரைழத்து வரும்படி உத்த வு லசய்தார். அந்தச் கேசவகன் உடகேன பு~ப்பட்டு நி ம்பவும்
துரித7ாகச் லசன்று கால்நாழிரைக கேந த்தில் சுங்கன் சாவடிச் கேசவகர்கரை… அரைழத்துக் லகாணர்ந்து
7கா ா னுக்லகதிரில் நிறுத்தினான். திவான் அவர்களுள் ஒருவரைனப் பார்த்து "நீ என்ன கேவரை
லசய்கி~வன்?’’என்~ார்.
கேசவகன் எ 7ாகேன! நானும் என்கேனாடு கூட இகேதா இருக்கும் இன்லனாருவனும் சுடுகாட்டுச் சங்கன்
சாவடியில் வரி வசூல் லசய்கி~ கேசவகர்கள்.
திவான்: நீங்கள் எவ்வித7ான வரி வசூல் லசய்கிறீர்கள்?
கேசவகன்; சுடுகாட்டுக்குள் கேபாகும் ஒவ்லவாரு பிணத்துக்கும் ஒவ்லவாரு பணம் வசூல் லசய்கிகே~ாம்.
திவான்: உங்கரை… யார் நியமித்தது?
கேசவகன்: ல வினியூதாசில்தார்.
திவான்:அவருரைடய கச்கேசரி எங்கேக இருக்கி~து?
கேசவகன்:கே7 க் கேகாட்ரைட வாசலுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கி~து.
திவான்:அவருரைடய லபயர் என்ன லவன்பது உனக்குத் லதரியு7ா?
கேசவகன்: லதரியாது.
திவான்: உங்களுக்கு கேவண்டிய புஸ்தகங்கரை… யார் லகாடுக்கி~து?
கேசவகன்: அந்தத் தாசில்தார்தான்.
திவான்: நீங்கள் வசூல் லசய்யும் வரிப் பணங்கரை… அவரிடம்தான் லசலுத்தி விடுகி~தா?
கேசவகன்: ஆம்.
திவான்: உங்களுரைடய சம்ப…த்ரைத 7ாதா 7ாதம் நீங்கள் யாரிடமிருந்து லபற்றுக் லகாள்ளுகி~து?
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கேசவகன்:அந்தத் தாசில்தாரிடம்தான் லபற்றுக் லகாள்ளுகி~து.
திவான்:இந்த வரி எவ்வ…வு கா 7ாய் வசூலிக்கப்படுகி~து?
கேசவகன்:சு7ார் எட்டு வருஷ கா 7ாய் வசூலிக்கப்படுகி~து.
திவான்:இந்த வரிரைய அந்தத் தாசில்தாகே ஏற்படுத்தினா ா?
கேசவகன்:அந்த விஷயத்ரைத நான் நிச்சய7ாகச் லசால் முடியாது. இந்த வரிரைய இந்த ஊர் திவான்
சாகேகப் ஏற்படுத்தியதாகச் லசால்லிக் லகாண்டார்கள். அவ்வ…வுதான் எங்களுக்குத் லதரியும். 7ற்~
விவ ம் எதுவும் லதரியாது.
திவான்:அந்தத் தாசில்தாரை யும் அவருரைடய கச்கேசரிரையயும் எங்களுக்கு நீங்கள் காட்ட முடியு7ா?
கேசவகன்: ஒ காட்டுகிகே~ாம் - என்~ான்.
அந்த வ ாற்ரை~க் கேகட்ட திவான் 7ட்டற்~ வியப்பும் க க்கமும் அரைடந்து நடுக்கத்கேதாடு
7கா ா ரைனப் பார்த்து, ‘'7கா ா ாகேவ இவன் லசால்வது நி ம்பவும் விபரீத7ான தகவ ாய்
இருக்கி~து. எனக்குக் கீகேழ இருந்து கேவரை பார்க்கும் ல வினியூதாசில்தாருரைடய கச்கேசரி நம்முரைடய
அ ண்7ரைனயின் வட பாகத்திலுள்… என் கச்கேசரியிகே கேய இருக்கி~து. இது கே7 க்கேகாட்ரைட
வாசலுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கி~லதன்று இவன் லசால்லுகி~ான். நான் உடகேன பு~ப்பட்டு கேநரில்
அங்கேக கேபாய்ப் பார்த்து உண்ரை7ரையத் லதரிந்துலகாண்டு வந்து கேசருகிகே~ன். தாங்கள் எனக்கு அநு7தி
லகாடுங்கள்’’என்~ார்.
அ சனும் அ…வற்~ பி மிப்பும், க க்கமும், ஆவலும் லகாண்டு ‘'சரி; நானும் வருகிகே~ன். அந்த
அதிசயத்ரைத நானும் கேநரில் வந்து பார்க்ககேவண்டும்’’என்று கூறியவண்ணம் த7து ஆசனத்ரைத விட்டுத்
துடியாக எழுந்தார். உடகேன திவான் முதலிய 7ற்~வரும் பு~ப்பட, ஏ ா…7ான கேசவக பரிவா ங்ககே…ாடு
7கா ா ன் முதலிகேயார் கே7 க்கேகாட்ரைட வாசலுக்கு அருகில் கேபாய்ச் கேசர்ந்தனர். சுடுகாட்டுச் சுங்கன்
சாவடிச் கேசகர்கள் அவ் விடத்திலிருந்த ஒரு பி ம்7ாண்ட7ான கட்டிடத்ரைதக் காட்ட, அதற்குள் திவான்
முதலிய எல்கே ாரும் நுரைழந்தனர். அந்தக் கட்டிடம் லவளிப்பார்ரைவக்குச் சிறியதாகக்
காணப்பட்டதானாலும், உள்பக்கத்தில் அது ஒரு லபருத்த அ ண்7ரைனகேபா அரை க்கால்7யில் நீ…
அக ம் ப விய லகட்டியான கட்டிட7ாக இருந்தது. அதன் உள்பக்கம் முழுதும் சிறிய சிறிய
7ண்டபங்க…ாகப் பிரித்துக் கட்டப்பட்டிருந்தது. அத்தரைகய 7ண்டபங்கள் நூற்றுக்கணக்கில்
காணப்பட்டன. ஒவ்லவாரு 7ண்டபத்தின் முன்பு~த்திலும் "குடி தண்ணீர் இ ாகா’' "லதாழில் வரி
இ ாகா” “உத்திகேயாக வரி இ ாகா’' ‘'பிண வரி இ ாகா’’ ‘’திவான் ல ாடபட சிங் முத்திரை வரி
இ ாகா'’என்~ வி ாசங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. அங்கேக காணப்பட்ட 7ண்டபங்களில் அவ்வாறு
நூற்றுக்கணக்கான லவவ்கேவறு இ ாகாக்கள் இருந்தன; ஒவ்லவாரு 7ண்டபத் திலும் சு7ார் இருநூறு
கு7ாஸ்தாக்களும், அவர்களுக்குத் தரை வர் ஒருவரும் காணப்பட்டனர். எல் ா 7ண்டபங்களுக்கும்
இரைடயில் நடுநாயகம் கேபா வி…ங்கிய பி ம்7ாண்ட7ான ஒரு லபரிய 7காலில் திண்டு திவாசுகள்
நிரை~ந்த உன்னத7ான ஆசனத்தின் மீது ல வினியூ தாசில்தார் ஆடம்ப 7ாக அ7ர்ந்திருந்தார்.
அவருக்கருகில் ரைக கட்டி வாய் புரைதத்து எண்ணிக்ரைகயற்~ கு7ாஸ்தாக்களும், கேசவகர்களும்
வணக்க7ாக நின்று லகாண் டிருந்தனர். அவருரைடய ஆசனத்திற்கு கே7ல் காணப்பட்ட, முத்துக்
குஞ்சங்கள்நிரை~ந்த பங்காரைவப் ப கேசவகர்கள் இழுத்துக் லகாண்டிருந்தனர். கேவறு சி ர் விசிறி,
லவண்சா7ரை முதலியவற்ரை~ ரைவத்து வீசிக்லகாண்டிருந்தனர்.
7கா ா னும், திவானும், 7ற்~வர்களும் அந்த இடத்ரைத அரைடயகேவ அவர்கள் இன்னார் என்பரைத
அறிந்துலகாண்ட தாசில்தார் முதலிய எல்கே ாரும் குபில ன்று எழுந்து நி ம்பவும் பணிவாகக் குனிந்து
7கா ா ன் முதலிகேயாருக்கு ந7ஸ்கா ம் லசய்து ரைககட்டி 7ரியாரைதயாக நின்~னர். தாம் அந்த ச7ஸ்
தானத்திற்கு வந்தபின் ஒரு நா…ாகிலும் அந்த இடத்திற்கு வந்கேத அறியாத திவான் லபரு வியப்பும்
பி மிப்பும் அரைடந்து லசாப்பனத்தில் நடப்பவர்கேபால் 7ாறிப்கேபானார். தாம் அதற்கு முன் இருந்த
கவர்னர் ல ன லுரைடய கச்கேசரி கூட அவ்வ…வு பி ம்7ாண்ட7ாக இருந்ததாக அவருக்குத்
கேதான்~வில்ரை . அந்தத் தாசில்தாரின் கச்கேசரிக்கு முன், கவர்னர் ல ன லுரைடய கச்கேசரி, 7வுண்டு
கே ாட்டிலுள்… லபரிய லவள்ரை…க்கா ர்களின் கம்லபனிக்கு அருகில் காணப்படும்
ல7ாச்ரைசக்லகாட்ரைடச்சுண்டல் விற்கும் அங்காடிக் கரைடகேபா இருந்தது என்கே~ கூ~ கேவண்டும் என்று
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அவர் நிரைனத்தார். அந்த 7கா ஆச்சரியக 7ான இ ா ாங்க நிர்வாக அரை7ப்ரைபக் கண்ட திவானும்
7கா ா னும் வாய்தி~ந்து கேபசவும் இய ாதவர்க…ாய் ஸ்தம்பித்து சிறிது கேந ம் அப்படிகேய நின்று
விட்டனர். உடகேன திவான் த7க்லகதிரில் நின்~ ல வினியூதாசில்தாரை கேநாக்கி "ஐயா! நீர் யார்?"
என்~ார்.
தாசில்தார்: நான் ல வினியு தாசில்தார்.
திவான்: உம்முரைடய லபயல ன்ன?
தாசில்தார்: என் லபயர் க ண்டிகர் தபகே .
திவான்: உம்முரைடய லசாந்த ஊர் எது?
தாசில்தார்: இதுதான்.
திவான்: உ7க்கு என்ன சம்ப…ம்?
தாசில்தார்; 7ாசம் ஒன்றுக்கு ரூ.100.
திவான்: நீர் எவ்வ…வு கா 7ாக இந்த கேவரை ரையப் பார்த்து வருகிறீர்?
தாசில்தார்: சு7ார் பத்து வருஷ கா 7ாக நான் இந்த கேவரை பார்த்து வருகிகே~ன்.
திவான்: உம்ரை7 இந்த கேவரை க்கு நியமித்தது யார்? தாசில்தார்; இந்த ச7ஸ்தானத்து திவான் சாயப்
நியமித்தார்கள்.
திவான்: நீர் இந்த ஊர் திவாரைன கேநரில் பார்த்திருக்கிறீ ா?
தாசில்தார்: நான் இதுவரை யில் பார்த்ததில்ரை . தாங்கள் தான் திவான் சாயப் என்று இப்கேபாது சி ர்
லசான்னதிலிருந்து லதரிந்துலகாண்கேடன்.
திவான்: இந்த கேவரை உ7க்குக் கிரைடத்தகேபாது, உ7க்கு யார் தாக்கீது லகாடுத்தார்கள்?
தாசில்தார்: நான் படித்து பரீட்ரைசயில் முதல் வகுப்பில் கேதறி, திவான் சாயப் கச்கேசரியில்
உத்திகேயாகத்திற்காக முயற்சி லசய்கேதன். அங்கேகயிருந்த யாகே ா ஒரு கேசவகர் புதிதாக ல வினியூ
தாசில்தார் உத்திகேயாகம் ஒன்ரை~ உண்டாக்கப்கேபாகி~ார்கள்என்றும், நான் விண்ணப்பம்
எழுதிக்லகாடுத்தால், தான் அரைதக் லகாண்டுகேபாய் திவானிடம் லகாடுப்பதாகவும் லசான்னார். நான்
உடகேன விண்ணப்பம் எழுதிக்லகாடுத்கேதன். அதற்கு சி தினங் களுக்குப் பி~கு தபால் மூ 7ாக எனக்கு
நிய7ன உத்த வு வந்தது. அது முதல் நான் இந்த இடத்தில் இருந்து கேவரை பார்த்து வருகிகே~ன்.
திவான்: அந்த உத்த ரைவக் காட்டமுடியு7ா?
தாசில்தார்: (த7து கே7ரை க்குள்ளிருந்த உத்த ரைவத் கேதடி எடுத்துக்லகாடுத்து) இகேதா இருக்கி~து
பாருங்கள் - என்~ார்.
அந்த நிய7ன உத்த ரைவ திவான் வாங்கிப் பார்க்க, அதில் த7து ரைகலயழுத்ரைதப்கேபா கேவ ஒரு
ரைகலயழுத்து காணப்பட்டது. திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் என்~ முத்திரை யும் ரைவக்கப் பட்டிருந்தது.
அரைதப் பார்த்த திவான் திடுக்கிட்டு நடுநடுங்கிப் பி மித்து அரைத அ சனிடம் லகாடுக்க, அவன் அரைத
வாங்கிப் படித்துப் பார்த்துவிட்டு வாய்கேபசா ஊரை7கேபால் நின்றுவிட்டான்.
திவான்: (7றுபடியும் தாசில் தாரை ப் பார்த்து) ஐயா! தாசில்தார் கேவரை க்கு விண்ணப்பம் எழுதிக்
லகாடுக்கும்படி உம்மிடம் லசான்ன கேசவகனுரைடய அரைடயா…ம் உ7க்கு இப்கேபாது லதரியு7ா?
தாசில்தார்; அதன் பி~கு இப்கேபாது பத்துவருஷ கா ம் ஆய் விட்டது. எத்தரைனகேயா ல வான்கள்
வருகி~ார்கள், கேபாகி~ார்கள். எல்கே ாரும் ஒகே வித7ான உரைடகள் அணிந்திருக்கி~ார்கள். ஆரைகயால்
அவர் இன்னார் என்று நான் இப்கேபாது கண்டு பிடிப்பது சாத்தியமில்ரை .
திவான்: இத்தரைன இ ாகாக்களும் நீர் வந்த கேபாகேத இருந்தனவா?
தாசில்தார்:இல்ரை ; நான் வந்த கேபாது நாரை ந்து இ ாகாக்கள்தான் இருந்தன. இந்தக் கட்டிடமும்
சிறியதாக இருந்தது. நான் வந்து கேவரை ஒப்புக்லகாண்ட பி~கு அடிக்கடி திவான்
சாயப்பினிடத்திலிருந்து தபாலில் எனக்கு உத்த வு வரும். இன்னின்ன புதிய வரிகள் ஏற்படுத்தி
இருப்பதாகவும், அதற்குகேவண்டிய கட்டிடங்கரை…க் கட்டி சிப்பந்திகரை… நியமித்து அரைத நடத்தும்படி
அந்த உத்த வில் விவ 7ான விதிகளும் விவரிப்புகளும் இருக்கும். அதன்படி நான் நிரை~கேவற்றி
ரைவப்கேபன். அம் 7ாதிரி இந்தப் பத்து வருஷகா த்தில் 175 இ ாகாக்கள் என்னால்
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ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்~ன.
திவான்:எல் ா இ ாகாக்களிலும் ல7ாத்தத்தில் எத்தரைன சிப்பந்திகள் இருக்கி~ார்கள்.
தாசில்தார்: 3748 சிப்பந்திகள் இருக்கி~ார்கள்.
திவான்: இந்த நிர்வாகத்தில், ல7ாத்தத்தில் வருஷ வரு7ானம், லச வு, ஆதாயம் எவ்வ…வு என்று
லசால் முடியு7ா? தாசில்தார்: ஓ! லசால் முடியும். வசூ ாகும் ஒவ்லவாரு ரைபசாவுக்கும், லச வாகும்
ஒவ்லவாரு ரைபசாவுக்கும் கணக்கு கண்ணாடிகேபா ஒழுங்காக ரைவக்கப்பட்டிருக்கி~து. வருஷத்திற்கு
வருஷம் வரு7ானமும், லச வும், மிச்சமும் லபருகிக் லகாண்கேட கேபாகின்~ன. நான் வந்த முதல்
வருஷத்தில் வரு7ானம் முக்கால் க்ஷம் ரூபாய். லச வு எண்ணாயி ம் ரூபாய்; லச வு கேபாக பாக்கி
மிச்சம். கேபான வருஷத்தில் ல7ாத்த வரு7ானம் முப்பத்ரைதந்து க்ஷம். லச வு ஒரு க்ஷம். லச வு
கேபாக பாக்கி மிச்சம்.
திவான்: வசூ ாகும் பணத்ரைதலயல் ாம். நீங்கள் எங்கேக ரைவக்கி~து? ஆள் 7ாகாணங்களின் லச ரைவ
யார் லசய்கி~து? மிச்சப்பணத்ரைத என்ன லசய்கி~து?
தாசில்தார்: இகேதா எனக்குப் பக்கத்தில் ஒருக ானா இருக்கி~து. ஒவ்லவாரு இ ாகாவிலும் அன்~ன்று
வசூ ாகும் வரு7ானம் 7ாரை க்குள் இந்த க ானாவுக்கு வந்து கேசர்ந்துவிடும். சிப்பந்திகளின் சம்ப…ம்,
என்னுரைடய சம்ப…ம், 7ற்~ லச வுகள் எல் ாம் இவ்விடத்தில் என்னுரைடய அநு7தியின்கே7ல்
லகாடுக்கப் படும். மிச்சப்படும் லதாரைக வருஷ ல7ல் ாம் இங்கேககேய இருக்கும். ஒவ்லவாரு வருஷ
முடிவிலும், மிச்சப்படும் லதாரைகரைய திவான் சாயப்னுரைடய கேசவகர்கள் வந்து பா ாகேவாடு எடுத்துக்
லகாண்டு கேபாவார்கள். அந்தத் லதாரைகரைய திவான் சாயப்லபற்றுக்லகாண்டதாக அவருரைடய
ரைகலயழுத்து முகர் உள்பட சீது வந்து கேசரும்.
திவான்: (முற்றிலும் க ங்கி பி மித்துப்கேபாய்) இந்த ஒன்பது வருஷ கா 7ாய் திவானுக்கு
அனுப்பப்பட்டலதாரைககளின் ல7ாத்தம் எவ்வ…வு? அவ ால் அனுப்பட்ட சீதுகள் எங்கேக?
தாசில்தார்: (கணக்ரைகப்பார்த்து) இந்த ஒன்பது வருஷ கா த்தில் திவான் சாயப் கச்கேசரிக்கு
அனுப்பப்பட்ட ல7ாத்த ஆதாயம் மூன்றுகேகாடிகேய முப்பத்ரைதந்து ட்சத்துப் பதினாயி த்து அறுநூற்று
முப்பத்லதாண்பது ரூபாய் ஏழணா நான்கு ரைபசா ஆகி~து. இகேதா பாருங்கள் ஒன்பது சீதுகள் - என்று
சீதுகரை… எடுத்துக் லகாடுத்தார். திவான் அரைவகரை… வாங்கிப் பார்க்க, எல் ாவற்றிலும், த7து
ரைகலயழுத்துகரை…ப் கேபா கேவ ரைகலயழுத்துகள் லசய்யப்பட்டிருந்தன. எல் ாவற்றிலும் திவான்
ல ாடபட சிங் பகதூர் முத்திரை குத்தப்பட்டிருந்து. அந்த சீதுகரை… உடகேன அ சன் வாங்கி
ரைவத்துக்லகாண்டார்.
அதன் பி~கு திவான் அவ்விடத்திலிருந்த கணக்குகரை… எல் ாம் எடுத்து ஆ ாய்ச்சி லசய்து பார்த்து,
க ானாவிலிருந்த பணங்கரை…யும் கேசாதரைன லசய்தார். கணக்குகள் யாவும் பரிஷ்கா 7ாகவும்
ஒழுங்காகவும் ரைவக்கப்பட்டிருந்தன. கணக்கில் காட்டப்பட்டபடி அந்த நிமிஷத்தில் எவ்வ…வு லதாரைக
க ானாவில் இருக்க கேவண்டுகே7ா, அந்தத்லதாரைக ஒரு காசு குரை~யா7ல் க ானாவில் அப்கேபாது
இருந்தது.
உடகேன திவான் தாசில்தாரை ப் பார்த்து, "ஐயா! ஒவ்லவாரு வருஷக் கரைடசியிலும் மிச்சப்பட்ட
பணத்ரைத எடுத்துக் லகாண்டு கேபான பா ாக்கா ர்கள் இன்னார் இன்னார் என்~ அரைடயா…ம் உ7க்குத்
லதரியு7ா?’’என்~ார்.
தாசில்தார், '’பத்துத் தாசில்தார்கள் லசய்யத் தகுந்த கேவரை ரைய நான் ஒருவகேன பார்த்து வருகிகே~ன்.
கேசவகர்கள் யார் யார் வருகி~ார்கள் என்பரைதக் கவனிக்க எனக்கு அவகாசம் கிரைடயாது. எல் ாப்
பணமும் திவான் சாயப் கச்கேசரிக்கு ஒழுங்காய்ப் கேபாய்ச் கேசர்ந்தது என்பதற்கு நான் சீதுகள் லகாடுத்து
விட்கேடன். தங்களுரைடய கச்கேசரிப் பா ாக்கா ர்களுரைடய அரைட யா…ம் தங்களுக்குத்தான்
லதரியகேவண்டும்’’ என்~ார்.
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அரைதக்கேகட்ட திவான் க ங்கி அயர்ந்து இடிந்து அப்படிகேய உட்கார்ந்து கேபாய்விட்டார். அவருக்குப்
பக்கத்திகே கேய இருந்து எல் ா வியவகா ங்கரை…யும் கவனித்துக் லகாண்டிருந்த அ சன் திவாரைனப்
பார்த்து, "என்ன திவாகேன! நீர் இப்கேபாது இந்தத் தாசில்தாரிடம் கேகட்ட கேகள்விகரை… எல் ாம்
கவனித்தால், இந்தப் பத்து வருஷ கா 7ாய் இவ்வித7ான கச்கேசரி ஒன்று இங்கேக இருக்கி~து
என்பரைதகேய நீர் லதரிந்து லகாள்…வில்ரை என்பது பரிஷ்கா 7ாக வி…ங்குகி~து. அதுவு7ன்றி,
இவர்க…ால் இந்த ஒன்பது வருஷ கா 7ாக அனுப்பப்பட்ட மிச்சப்பண ல7ல் ாம் நம்முரைடய
க ானாவிற்கு வந்து கேச வில்ரை என்பதும் பரிஷ்கா 7ாகத் லதரிகி~து. அதுவுமின்றி உ7க்குத்
லதரியா7ல் யாகே ா உம்முரைடய ரைகலயழுத்ரைதப் லபற்று ஏ ா…7ான உத்த வுகரை…ப் பி~ப்பித்து
வருவதாகவும் லதரிகி~து’’ என்~ான்.
திவான் சிறிது கேந ம் திரைகத்துத் திருடரைனப்கேபால் விழித்து, "நான் ஒவ்லவாரு தாக்கீரைதயும் கவனித்துப்
படித்கேத ரைகலயழுத்துச் லசய்கிகே~ன். ஆரைகயால் இங்கேக வந்திருக்கும் உத்த வுகளில் காணப்படும்
ரைகலயழுத்துகல…ல் ாம் என்னால் லசய்யப் பட்டரைவகேய அல் . யாகே ா சி ர் 7ரை~வாக
இருந்துலகாண்டு இந்த பி ம்7ாண்ட7ான கே7ாசத்ரைத நடத்திக்லகாண்டு கேபாகி~தாகத் லதரிகி~து.
இவர்க…ால் விதிக்கப்படும் வரிகள் உ கத்தில் கேவகே~ எவ ாலும் விதிக்கப்படாத அதிசய7ான
வரிக…ாக இருப்பலதான்கே~, நான் இதில் சம்பந்தப்படவில்ரை என்பரைத பரிஷ்கா 7ாக
ல7ய்ப்பிக்கும். இவர்க…ால் அனுப்பப்பட்டிருக்கும் பணம் நம்முரைடய க ானாவிற்கு வந்து கேச கேவ
இல்ரை . எனக்குத் தாங்கள் எட்டு நாள்கள் வரை யில் வாய்தா லகாடுத்தால், நான் பி யத்தனப் பட்டு,
உண்ரை7ரையக் கண்டு பிடித்துவிடுகிகே~ன்’’என்~ார்.
அ சன், "சரி; நீர் கேகட்டுக் லகாள்ளுகி~படி உ7க்கு வாய்தா லகாடுத்திருக்கிகே~ன். அதற்குள் நான் இந்த
வ ாற்ரை~ எல் ாம் கவர்னர் ல ன லுக்கு எழுதி அவருரைடய உத்த ரைவப் லபறுகிகே~ன். இந்தப் புதிய
கச்கேசரிரைய மூடிப் பூட்டி அ க்கு முத்திரை ரைவத்து காவல் கேபாடுங்கள். இங்கேக இருக்கும் தாசில்தார்,
7ற்~ சிப்பந்திகள் எல்கே ாரை யும், விசா ரைண முடிகி~ வரை யில்பந்கேதாபஸ்தான இடத்தில்
ரைவயுங்கள்’ என்று கட்டரை… பி~ப்பித்துவிட்டுத் த7து அ ண்7ரைனக்குப் கேபாய்விட்டான்.
அங்கிருந்த தாசில்தார் முதலிய எல் ா உத்திகேயாகஸ்தர்களும் இத சிப்பந்திகளும் உடகேன
சிரை~ப்படுத்தப் பட்டார்கள். அந்தக் கச்கேசரியும் மூடிக்காவல் கேபாடப்லபற்~து. அ சன் அந்த
அதிசய7ான விவ ங்கரை…லயல் ாம் கண்டு கவர்னர் ல ன லுக்கு ஓர் அவச 7ான கடிதம்
எழுதியனுப்பிவிட்டு அவ து முடிரைவ ஆவகே ாடு எதிர்பார்த்திருந்தார். திவாகேனா இ வு பகல்
தூங்கா7லும், தண்ணீர் அருந்தா7லும் அகேத விசா 7ாகவும் கவரை யாகவும் இருந்து துரும்பாய்
ல7லிந்து கேபானதன்றி, தம்7ா ான வரை பி யத்தனம் லசய்து அதன் உண்ரை7ரையக் கண்டுபிடிக்க
முயன்~லதல் ாம் எள்……வும் பலிக்கா7கே கேபாயிற்று. கவர்னர் ல ன லுரைடய 7றுல7ாழி
கிரைடத்தது. திவான் தம்முரைடய கச்கேசரியிலிருந்து அனுப்பப் பட்டா ானாலும், அவர் எப்கேபாது முதல்
அந்த ச7ஸ்தானத்தில் குடிகேயறினாகே ா அது முதல் அந்த ச7ஸ்தானத்து னங்களுள் ஒருவர் ஆகி
விட்டரை7யால், அவர் ஏகேதனும் குற்~ம் லசய்திருந்தால், அவரை அந்த ச7ஸ்தானத்துச் சட்டங்களின்படி
சுகேயச்ரைசயாய் தண்டிக்க 7கா ா னுக்கு அதிகா ம் உண்லடன்றும், அவரை சட்டப்படி 7கா ா ன்
நடத்திக்லகாள்… ாம் என்றும் கவர்னர் ல ன ல் எழுதிவிட்டார். திவான் கேகட்டுக்லகாண்டபடி
எட்டாவதுநாள் முடிகி~ வரை யில் அ சன் லபாறுத்திருந்து, ஒன்பதாவதுநாள் த7து சரைபரையக் கூட்டித்
தாமும் வந்து ஆசனத்தில் அ7ர்ந்து லகாண்டார். அந்த அற்புத7ான வழக்கு எப்படி முடியும்என்பரைத
அறியும் லபாருட்டு அந்த நக த்து னங்கள் எல்கே ாரும் இ க்ஷக்கணக்கில் வந்து சபா 7ண்டபத்திற்கு
எதிரில் லநருங்கி நின்~னர். திவானும், ல வினியூதாசில்தார் முதலிய 7ற்~ ரைகதிகள் எல்கே ாரும்
அரைழத்து வந்து வரிரைசயாக நிறுத்தப்பட்டனர். உடகேன அ சன் திவாரைன கேநாக்கி ‘'என்ன திவாகேன
உண்ரை7ரையக் கண்டு பிடித்தீ ா’’ என்~ான்.
துரும்பிலும் கேகவ 7ாக ல7லிந்து நரைடபிணம் கேபா க் காணப்பட்ட திவான், '’7கா ா ாகேவ! நான்
என்னா ான பி யத்தனங்கரை… எல் ாம் லசய்து பார்த்துவிட்கேடன். உண்ரை7இன்னலதன
வி…ங்கவில்ரை . இந்தத் தாசில்தார் முதலிய ரைகதிகளும், எனக்குக் கீழ் கேவரை லசய்யும் இன்னும்
சி ரும் கேசர்ந்து லகாண்டு இம்7ாதிரி தந்தி ம் லசய்து என் ரைகலயழுத்ரைதப் கேபா ப் லபாய்க்
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ரைகலயழுத்திட்டு சீதுகளும், உத்த வுகளும் தயாரித்து ரைவத்துக்லகாண்டு எல் ாப் பணத்ரைதயும்
தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக்லகாள்ளுகி~ார்கள் என்பகேத என்னுரைடய அபிப்பி ாயம். தாங்கள் என்னுரைடய
வீட்ரைடச் கேசாதரைன கேபாட்டுப் பார்க்கச் லசய்தால், அவ்விடத்தில் எவ்வ…வு லபாருள் இருக்கி~து
என்பதும், நான் இந்தப் பணத்ரைத அபகரித்திருக்கிகே~னா என்பதும் லதரிந்து கேபாம்" என்~ார்.
உடகேன அ சன் தாசில்தாரை ப் பார்த்து "நீர் என்ன லசால்லுகிறீர்கள்?’ என்~ார்.
தாசில்தார் "நானாவது, எனக்குக் கீழுள்… சிப்பந்திக…ாவது எவ்வித7ான குற்~மும் லசய்ததாக யாரும்
ல7ய்ப்பிக்கவில்ரை . எல் ாவற்றிற்கும் கணக்குகளும், திவான் சாயப்பினுரைடய தாக்கீதுகளும்
இருக்கின்~ன. நாங்கள் ஊருக்குள் சர்க்கார் கட்டிடத்தில் சர்க்கார் உத்த வின்படி எங்கள் கடரை7கரை…ச்
லசய்கேதாகே7யன்றி எவ்வித குற்~மும் லசய்யவில்ரை . நாங்கள் ஒரு பாவத்ரைதயும் அறிகேயாம்’’என்~ார்.
அரைதக் கேகட்ட 7கா ா ன் லவகுகேந ம் வரை யில் ஆழ்ந்து கேயாசரைன லசய்தபின் கேபசத்லதாடங்கி,
"இதற்குமுன் இருந்த சிப்பந்திகள் த7து கேவரை ரைய ஒழுங்காகச் லசய்யவில்ரை என்று நான் கவர்னர்
ல ன லுக்கு எழுதி, 7கா கே7தாவியும் சட்ட நிபுணரு7ான இந்த 7னிதரை வ வரைழத்து திவானாக
நியமித்து, இனி நம்முரைடய ாஜ்ஜிய நிர்வாகம் ஒழுங்காகவும் நீதியாகவும் நரைடலபறும் என்று
எண்ணிக் லகாண்டிருந்கேதன். முன்பு சிப்பந்திகள் லசாற்ப லசாற்ப7ாகத் திருடினார்கள். அவர்கள்
இன்னின்னார் என்பதும் எளிதில் லதரிந்தது. இப்கேபாது னங் களுரைடய லபாருரை… இவ்வ…வு
அபரிமித7ாகக் லகாள்ரை…யடிக்கி~து இன்னார் என்பது லதரியகேவ இல்ரை . அவர்கள் தாசில்தார்
முதலிய உத்திகேயாகஸ்தர்கரை… நியமித்து, லசாந்தக் கட்டிடம் கட்டி, பட்டப்பகலில் நாற்காலி
கே7ரை கள் கேபாட்டுக்லகாண்டு பங்கா விசிறி லவண்சா7 ம் முதலிய விகேசஷ 7ரியாரைதகளுடன்கேகாடி
கேகாடியாய் எல் ா னங்களும் அறியக் லகாள்ரை…யடிக்கி~ார்கள்; ஆனால் எல் ா வ வு லச வு
ஆதாயங்களுக்கும் ஓர் இம்மிய…வும் பிசகா7ல் கணக்கு ரைவத்திருக்கி~ார்கள்; எல் ா வற்றிற்கும்
தாக்கீதுகளும் சட்ட ஆதா மும் காட்டுகி~ார்கள். இவ் வித7ான இந்தி ா க் லகாள்ரை… இந்த
உ கத்தில் கேவகே~ எந்த கேதசத்திலும் இ~ந்தகா ம், நிகழ்கா ம், வருங்கா ம் ஆகிய எதிலும் நடக்கத்
தகுந்தகேதயல் . ஆனால் இன்னார்தான் இதற்கு உத்த வாதி என்பது இன்னம் லதரியவில்ரை . தக்க
சாட்சிகரை…க் லகாண்டு ல7ய்ப்பிக்கா7ல், எவர் மீதும் எந்தக் குற்~த்ரைதயும் சு7த்துவது சட்ட
விகே ாத7ாரைகயால், தாசில்தார் முதலிய சிப்பந்திகள் எல்கே ாரை யும் நாம் விடுதரை
லசய்திருக்கிகே~ாம். இவர்க…ால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வரிகரை…லயல் ாம் இன்று முதல் நீக்கிவிட்கேடாம்.
இவர்களுரைடய சச்கேசரிக் கட்டடத்ரைதயும் அதற் குள்ளிருக்கும் லபாருள்கரை…யும் சர்க்காருக்குச்
லசாந்த7ாக்கிக் லகாள்கிகே~ாம். இது சம்பந்த7ாக இந்த திவானினால் பி~ப்பிக்கப்பட்டுள்… சக 7ான
தஸ்தாகேவ ுகளும், சீதுகளும் உண்ரை7 யிகே கேய இவ ால்தான் அனுப்பப்பட்டரைவ என்பதற்குப்
கேபாது7ான சாட்சியம் இல்ரை . அதுவு7ன்றி இந்தப் பத்து வருஷகா 7ாக இவருரைடய
நடத்ரைதரையயும் நாணயத்ரைதயும் நாம் கசியத்தில் கவனித்து வந்ததில், இவர் இத்தரைகய பி ம்
7ாண்ட7ான லகாள்ரை…யில் இ~ங்கி இருப்பால ன்று நிரைனப்பதற்கு என் 7னம் சம்7திக்கவில்ரை .
ஆயினும், இந்த ச7ஸ் தானத்தின் சர்வ அதிகா த்ரைதயும் நான் இவரை நம்பி இவரிடம்
ஒப்புவித்திருக்ரைகயில் இவருரைடய கண்ணிற்லகதிரில் இப்படிப் பட்ட அபா 7ான பகல் லகாள்ரை…
நடப்பரைத இவர் கண்டு பிடிக்கா7ல் அ ாக்கி ரைதயாக இருந்தது இவர்மீது லபருத்த குற்~7ாகி~து.
இதனால் லபாது னங்கள் கேகாடிக்கணக்கில் லபாருள் நஷ்டத்திற்கும் இத துன்பங்களுக்கும் இ க்காகி
இருக்கி~ார்கள். இவர் சம்பந்தப்பட்கேடா, அல் து, இவருரைடய அ ாக்கி ரைதயினாகே ா நடந்துள்…
இவ்வ…வு லபரிய அட்டூழியத்திற்கு இவரை 7ன்னித்து விடுவது தவறு. ஆரைகயால் இந்த திவானுக்கு
நாம் பத்து வருஷ கா த்திற்குக் கடுங்காவல் தண்டரைன லகாடுப்பகேதாடு, இவருரைடய லசாத்துகள்
முழுரைதயும்பறிமுதல் லசய்து சர்க்கார் வசப்படுத்தவும் உத்த வு லசய்கிகே~ாம்" என்று கூறி முடித்தான்.
அந்தத் தீர்7ானம் திவானுக்கு இடிவிழுந்தது கேபா ாய் விட்டது. சகிக்க இய ாத கேவதரைனயும்
க க்கமும் க வ மும் கேதான்றி அவரை வரைதக்க ாயின. அவ து உடம்பு ரைக கால்கள் யாவும் லவட
லவட லவன்று நடுங்கிப்பதறுகின்~ன. லவட்கமும் துக்கமும் ஒருபு~த்தில் லபாங்கி எழுகின்~ன. மூரை…
கிறுகிறு லவன்று சுழலுகி~து. புத்தி தடு7ாறுகி~து. நாக்கு குழறிப் கேபாகி~து. உடம்பு குபில ன்று
வியர்த்துவிடுகி~து. கண்களில் கண்ணீர் ததும்புகி~து. அவர் அப்படிகேய 7யங்கிக் கீகேழ சாயப் கேபான
ச7யத்தில் அவருக்குப் பின்னால் நின்~ கேசவகர்கள் இருவர் அவர் கீகேழ விழாதபடி அப்படிகேய பிடித்து
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நிறுத்திக் லகாண்டனர். உடகேன திவான் அ சரைனப் பார்த்து, ல7துவான கு லில் கேபசத்லதாடங்கி,
‘'7கா ா கேன! எனக்குத் தாங்கள் லகாடுப்பது 7கா லகாடுரை7யான தண்டரைன. தாங்கள் ஒரு
குற்~த்ரைதயும் லசய்யாதவனான என்ரைனத் தண்டிப்பகேதாடு, என் வீட்டிலுள்… என்ரைனச் கேசர்ந்த
நி ப ாதிக…ான என் னங்கரை…யும் தண்டிக்கிறீர்கள். எங்கள் வீட்டில் வகேயாதிகர்க…ான என் தாயும்,
தகப்பனாரும் இருக்கி~ார்கள். கே7லும் என் தம்பி7ார், என் சம்சா ாம், தங்ரைககள் முதலிய சு7ார் பத்து
னங்கள் இருக்கி~ார்கள். என் லசாத்துக்கரை… எல் ாம் பறிமுதல் லசய்தால், அவர்கள் ஏழ்ரை7
நிரை ரை7யரைடந்து பிச்ரைச எடுத்துத்தான் ஜீவனம் லசய்ய கேநரும். யாகே ா கே7ாசக்கா ர்கள் லசய்த
குற்~த்திற்காக என்ரைனயும் என்ரைனச் கேசர்ந்தவர்கரை…யும் தாங்கள் இவ்விதம் தண்டிப்பது லகாஞ்சமும்
லதய்வ சம்7த7ாகாது’’என்று நி ம்பவும் பரிதாபக 7ாகவும் 7ன ரைநகேவாடும் பணிவாகவும் கூறினார்.
அரைதக் கேகட்ட 7கா ா ன், '’ஐயா! இது 7ன்னிக்கத்தக்க அற்ப லசாற்ப7ான குற்~ ல7ன்று நீர்
நிரைனக்கிறீ ா? இந்த உ கத்தில் கேவகே~ எந்த திவானுரைடய தர்பாரிலும் இப்படிப் பட்ட
ல க ா க்லகாள்ரை… நடந்திருக்காது என்பதும், இனி நடக்காது என்பதும் நிச்சயம். உம்முரைடய
அ ாக்கி ரைதயினால் இந்த ச7ஸ்தானத்திற்கும் எனக்கும் ஏற்பட்ட அவ7ானமும்பழிப்பும் இந்த
உ கம் உள்… வரை யில் அழியாது என்பது நிச்சய7ான சங்கதி. அப்கேபர்ப்பட்ட தீ ாத 7ானக்கேகட்ரைட
உண்டாக்கி ரைவத்தவ ான உம்ரை7 நாம் 7 ண தண்டரைனக்கேக ஆ…ாக்க கேவண்டும். அதற்கு சட்டம்
இடந்த வில்ரை . ஆரைகயால், நாம் உம்ரை7 இவ்வ…கேவாடு விடுகிகே~ாம். யா டா ல வான்கள்!
இவரை க் லகாண்டு கேபாங்கள்’’என்~ான். அந்த முடிவான உத்த ரைவக் கேகட்டவுடன் திவான் கண்ணிர்
விடுத்துக் கேகாலவனக் கதறிஅழ ஆ ம்பித்தார். அவ து உடம்பு காற்றி ரைசயும் நாணல் கேபா த்
துவண்டு வரை…ந்து அங்குமிங்கும் சாய்கி~து. அங்கேக கூடியிருந்த நக த்து னங்கள் எல்கே ாரை யும்
திவான் நி ம்பவும் பரிதாபக 7ான பார்ரைவயாகப் பார்க்கி~ார்; லவட்கத்தினால் குன்றிப் கேபாய்க் கீகேழ
குனிகி~ார். னங்ககே…ா தாங்கள் என்ன லசால்வது என்பரைத அறியாதவர்க…ாய்த் தவித்துப் பதறி
நிற்கி~ார்கள். பா ாக்கா ர்கள் இருவர் திவானுக்கருகில் வந்து அவரை த் லதாட்டு இழுக்க
எத்தனிக்கி~ார்கள். அந்தச் ச7யத்தில் னக்கும்பலுக்குள்ளிருந்து ஒரு 7னிதன் லவளிப்பட்டு
அவச 7ாக வழி லசய்துலகாண்டு ரைபத்தியம் பிடித்தவன்கேபா சரைபக்குள் நுரைழந்து 7கா ா னுக்கு
எதிரில் ரைதரிய7ாகப் கேபாய் நின்று இ ண்டு ரைககரை…யும் எடுத்துக் குவித்து நி ம்பவும் பணிவாகக்
குனிந்து வணங்கி, "7கா ா கேன! நான் இந்த ச7ஸ்தானத் திலுள்… பி ரை களுள் ஒருவன். இந்தப் பத்து
வருஷகா 7ாக நம்முரைடய ச7ஸ்தானத்தில் நடந்து வந்த விகேநாதக் லகாள்ரை…யின் விஷயத்தில்
தாங்கள் இப்கேபாது லவளியிட்ட தீர்7ான சம்பந்த7ாக நான் ஒரு விக்¶ாபனம் லசய்துலகாள்…ப்
பிரியப்படுகிகே~ன். 7கா ா ன் கருரைண கூர்ந்து அதற்கு அநு7தி லகாடுக்ககேவண்டும்’’ என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட அ சன் திடுக்கிட்டு வியப்பும் ஆவலும் அரைடந்தவனாய் நிமிர்ந்து அந்த 7னிதரைனப்
பார்த்தான். பக்கங்களிலும் எதிரிலும் இ க்ஷக்கணக்கில் கூடியிருந்த உத்திகேயாகஸ்தர்களும்
குடி னங்களும் அந்த 7னிதன் எரைதப்பற்றிப் பி ஸ் தாபிப்பாகேனா என்~ ஆவலும், ஆச்சரியமும்
அரைடந்து, அவனது வாரையகேய கவன7ாய்ப் பார்க்க ாயினார். சபா 7ண்டபம்முழுவதும் நிச்சப்தகே7
குடிலகாண்டது. 7கா ா ன் அவரைனப் பார்த்து, என்ன விண்ணப்பம்? லசால், கேகட்க ாம்’’ என்~ார்.
அந்த 7னிதன், "7கா ா கேன! இந்த ச7ஸ்தானத்தில் லசன்~ ஒன்பது வருஷகா த்தில் தங்களுரைடய
உத்த வுப்படி ஒழுங்காக வசூலிக்கப்பட்ட வரிகளில், லச வுகள் கேபாக, ஆதாயம் எவ்வ…வு என்பரைதத்
தாங்கள் கணக்கிட்டுப் பார்த்தீர்க…ா?* என்~ான்.
அ சன்: பார்த்கேதாம். இந்த ஒன்பது வருஷத்தில் ல7ாத்த ஆதாயம் 50 ஆயி ம் ரூபாய்.
அந்த 7னிதன்: திவானுரைடய கச்கேசரியில் எத்தரைன சிப்பந்திகள் கேவரை பார்க்கி~ார்கள்?
திவான்: என்ரைனயும் கேசர்த்து 753 சிப்பந்திகள் இருக்கி~ார்கள்.
அந்த 7னிதன் : 7கா ா கேன! இந்த ச7ஸ்தானத்து அ ச ாகிய தங்க…ால் கி 7ப்படி நியமிக்கப்பட்ட
சிப்பந்திகள் 753 தான். அரூபியாக இருக்கும் திவான் ல ாடபட சிங் பகதூரினால்
நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் சிப்பந்திககே…ா 3748 கேபர்கள். 753 சிப்பந்தி களுக்கு ஆகும் லச ரைவவிட
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3748 சிப்பந்திகளுக்குப் ப 7டங்கு அதிக7ாககேவ லச வு பிடித்திருக்கும். அப்படி இருந்தும், அந்த,
திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் மூன்று கேகாடிகேய முப்பத்ரைதந்து க்ஷத்துப் பதினாயி த்து அறுநூற்று
முப்பத்லதான்பது ரூபாயும் சில் ரை யும் மிச்சப்படுத்தி இருக்கி~ார். தங்கள் திவாகேனா அரை க்ஷம்
ரூபாய்தான் மிச்சப்படுத்தி இருக்கி~ார். தங்களுரைடய திவான் நியாய7ான துரை~களிலும், பயங்க 7ான
ஸ்தாபனங்களிலும் வரிகள் விதித்து சட்டப் பூர்வ7ாக வசூலித்திருக்கி~ார். அரூபியான ல ாடபட சிங்
பகதூகே ா கஸிய7ாகவும், புதுரை7 யாகவும் கேகவ ம் அற்ப லசாற்ப7ான விஷயங்களுக் லகல் ாம்
வரிகள் விதித்து, இன்னா ால் இத்தரைன ஏற்பாடுகளும் லசய்யப் படுகின்~ன என்~ குறிப்கேப எவருக்கும்
லதரியாதபடி 7ரை~ந்திருந்து, கடவுளின் திருஷ்டி எவ்வ…வு பூடக7ாக இருக்கி~கேதா, அது கேபா , அவர்
சக 7ான காரியங்கரை…யும் அத்யாச்சரியக 7ாக நடத்தி வந்திருக்கி~ார். அவ து அபரிமித7ான
லச ரைவயும், ஆதாயத்ரைதயும் பார்த்தால், அவர் னங்களிடம்அற்ப இ ாகாக்களில் வசூலித்தது
பி ம்7ாண்ட7ான லதாரைகயா யிருக்கும் என்பது பரிஷ்கா 7ாகத் லதரியும் விஷயம். தங்கள் திவானால்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்… வரிககே…ா நி ம்பவும் பளுவாய் இருக்கி~லதன்று னங்கள் உணர்ந்து
அரைதப்பற்றிப் ப வித7ாகப் பி ஸ்தாபிக்கி~ார்கள். திவான் ல ாடபட சிங் பகதூரின் வரிகரை…கேயா
னங்கள் அவ்வ…வாய் உணர்ந்ததாககேவ லதரிய வில்ரை . தங்கள் திவான் சட்டத்ரைதக் கரை கடந்த
கே7தாவி என்றும், ா ாங்க நிர்வாகத்தில் 7கா நிபுணர் என்றும் கவர்னர் ல ன ால் புகழப்பட்டவர்.
அப்படி இருந்தும், அரூபியான ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் இவரை லவகு சு பத்தில்
ல யித்து, இவர் காரியத்திற்கு ஆகாத ஏட்டுச்சுரை க்காய் என்று ரு ுப்படுத்தி விட்டார். இவர்
எப்கேபாதும் சட்டம், சாட்சியம் ஆகிய இ ண்ரைடயுகே7 முக்கிய7ாக எண்ணி, உயி ற்~ இயந்தி ம் கேபா
கேவரை லசய்கி~வகே யன்றி, தம்முரைடய பகுத்தறிரைவ உபகேயாகப் படுத்தி, யுக்தா யுக்த7றிந்து,
ஜீவகாருண்யம், பச்சாதாபம் முதலிய குணங்கரை…க் க ந்துலகாண்டு சட்டங்கரை… உபகேயாகப்படுத்தத்
லதரிந்து லகாள்…ாதவர். இவருக்கு நல் புத்தி புகட்டகேவண்டும் என்று ந7து திவான் ல ாடபட சிங்
பகதூர் அரூபியாக இருந்து இத்தரைன காரியங்கரை…யும் 7கா அற்புத7ாக இயற்றிக் காட்டி இருக்கி~ார்
என்பது நன்~ாகத் லதரிகி~து. ஒரு 7னிதன் சாட்சிகள் இல் ா7லும், அல் து, லபாய்ச் சாட்சிகரை…
உண்டாக்கிக் லகாண்டும், சட்டத்தில் அகப்பட்டுக்லகாள்…ா7ல், எவ்வ…கேவா அபா 7ான
காரியங்கரை… எல் ாம் எத்தரைன வருஷ கா ம் வரை யில் கேவண்டு7ானாலும் லசய்வது சாத்திய7ான
விஷயம் என்பது இப்கேபாது நன்~ாக வி…ங்கிவிட்டது. ஒருவனுரைடய லசாத்ரைத இன்லனாருவன்
அக்கி 77ாக அபகரித்துக் லகாள்ளுகி~ான். ஆனால் அதற்கு சாட்சிகள் இல்ரை . ஆககேவ, சட்டத்தின்
படி பார்த்தால் அது குற்~7ாகி~தில்ரை . நியாயப்படி பார்த்தால் அது குற்~கே7. ஆரைகயால் சட்டப்படி
லசய்யப்படும் காரிய ல7ல் ாம் நியாய சம்7த7ானது என்று நாம் எண்ணிவிட முடியாது. இவ்வ…வு
லபரிய ச7ஸ்தானத்ரைத நிர்வகிக்கும் லபாறுப்ரைப ஏற்றுக்லகாண்டுள்… இந்த திவான் சட்டம் ஒன்ரை~கேய
முற்றிலும் பின்பற்றி நடப்பது கேபாது7ானகேத யல் . இவர் தம்7ாகே ன்~வரை யில்
ஜீவகாருண்யத்ரைதயும் நீதிரையயும் அநுசரித்து சக 7ான நடவடிக்ரைககரை…யும் நடத்தி
இருக்ககேவண்டும். ஒருவன் லசய்த குற்~த்ரைத ல7ய்ப்பிக்க சாட்சியில்ரை என்~ கா ணத்தினாகே கேய,
வாதியின் வழக்ரைக அ ட்சிய7ாக 7தித்துத் தள்ளி விடுவது அடாது. அப்படி இவர் அந்த வழக்ரைகத்
தள்ளுவதால், அந்த வாதிக்கு, தன்னுரைடய குடும்ப வாழ்க்ரைககேய சீர்குரை ந்து கேபாக ாம். அவரைனச்
சார்ந்த 7னிதர்கள் ஜீவகேனா பாயத்திற்கு வரைகயின்றி இ~ந்து கேபாக ாம். இன்னும் அதிலிருந்து
கணக்கற்~ துன்பங்களும் துய மும் கேந ாம். அப்படி இவர் இ ா நிர்வாகம் லசய்தால், இவர் எத்தரைன
வழக்குகளில் அநியாய7ாக நடந்துலகாள்… கேநர்ந்தகேதா, அத்தரைன வழக்குகளிலும் இவருக்கு
ஏ ா…7ான பரைகவர்கள் ஏற்படுவதும் சக கே7. அவர்களுள் ந7து திவான் ல ாடபட சிங்
பகதூரை ப்கேபான்~ யுக்தி7ான்கள் ப ர் இருப்பார்க…ானால், சட்டல7ான்ரை~கேய ஆதா 7ாகக் லகாண்டு
லதப்பம்கேபா மிதக்கும் இந்த உயி ற்~ இ ா ாங்க நிர்வாகத்ரைத ஒகே லநாடியில் தரை கீழாய்க்
கவிழ்த்து விடுவார்கள் என்பரைத நான் எடுத்துச்லசால் கேவண்டிய அவசியகே7 இல்ரை . 7கா ா கேன!
இப்கேபாது தாங்கள் லவளியிட்ட தீர்7ானத்தில், முக்கிய7ான இ ண்லடாரு விஷயங்கள்
லசால் ப்படவில்ரை . இந்த நக த்துக் குடி7க்களுள் நானும் ஒருவன். அரூபியாக இருந்து இந்தப்
பத்துவருஷ கா 7ாய் எங்களிடத்திலிருந்து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் சட்டத்திற்குப் பு~ம்பாக
க்ஷக்கணக்கில் லபாருரை… வசூலித்திருக்கி~ார். அவ ால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கச்கேசரியிலிருந்து
அபகரிக்கப்பட்ட லபாருரை…த் தங்கள் க ானாவில் கேசர்க்கும்படி உத்த வு லசய்தீர்கள். எங்களிடமிருந்து
வசூல் லசய்யப்பட் டிருக்கும் லபாருல…ல் ாம் எங்களிடம் வந்து கேசரும்படி தாங்கள் உத்த வு
பி~ப்பிக்ககேவண்டும். அதுவு7ன்றி, இனியும் தாங்கள் இந்த ாஜ்யத்ரைத இப்படி சட்ட ஆதா ம்
ஒன்ரை~கேய ரைவத்துக் லகாண்டு நடத்திக்லகாண்டுகேபானால், 7றுபடி இந்த நக த்தில் இதுகேபான்~
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ல க ா க் லகாள்ரை…கள் நடக்கா7ல் எங்கரை…ப் பாதுகாப்பதற்குத் தாங்கள் என்னவித7ான உபாயம்
கேதட உத்கேதசிக்கிறீர்கள் என்பதும் லசால் ப்படவில்ரை . இப்படிப் பட்ட அக்கி 7ங்களுக்கு
உள்படா7ல் இந்த ஊரில் எப்படிஇருந்து கா ந்தள்…ப் கேபாகிகே~ாம் என்~ பயம் கேதான்றி எங்கள்
7னரைச வரைதப்பதால், நான் துணிந்து இந்த விண்ணப்பத்ரைதத் தங்களிடம் லசய்து
லகாள்ளுகிகே~ன்’’என்~ான்.
எவரும் எதிர்பா ாவிதம் அவன் நி ம்புவம் துணிவாகிப் கேபசியரைதக் கேகட்ட அ சனும், திவானும், 7ற்~
னங்களும் முற்றிலும் திரைகத்து பி மித்து ஸ்தம்பித்துப் கேபாயினார். திவான் தனது சிறுரை7ரையயும்
அறியாரை7ரையயும் உணர்ந்து லவட்கிக் குன்றித் தரை குனிந்து நின்~ார். அதுகேபா கேவ 7கா ா னும்
ஒரு வித7ான கிகே சத்ரைதயும் இழிரைவயும் உணர்ந்து தனது 7னத்தில் லபாங்கிலயழுந்த கேகாபத்ரைத
அடக்கிக்லகாண்டு அந்த 7னிதரைனப் பார்த்து, "ஐயா! நீர் கேபசுவரைதப் பார்த்தால், இந்த திவான் சி
வழக்குகளில் நீதித் தவ~ாக நடந்துலகாண்டரைத நீர் அறிந்து லகாண்டு கேபசுகி~து கேபா த்
கேதான்றுகி~கேத" என்~ான்.
அந்த 7னிதன், "ஆம்; சு7ார் பத்து வருஷங்களுக்கு முன் நான் ஒரு தாசில்தாரிடம் ச7யல்கா னாக
இருந்கேதன். இந்த திவான் கேவரை க்கு வந்தவுடன் அந்தத் தாசில்தாரை யும் கேவறு ப ரை யும்
உத்திகேயாகத்திலிருந்து வி க்கிவிட்டார். அதனால் என்னுரைடய ச7யல் உத்திகேயாகமும் கேபாய்விட்டது.
நான் நாணய7ான வழியில் ஜீவனம் லசய்ய கேவண்டு ல7ன்று இவ்வ…வு லபரிய பட்டணத்தில்
எவ்வ…கேவா முயற்சி லசய்து பார்த்கேதன். எனக்கு ஒரு கேவரை யும் கிரைடக்கவில்ரை . என் லபண்சாதி
வியாதியால்பட்டு 7ருந்துக்கும் கஞ்சிக்கும் வரைக யின்றி படுத்த படுக்ரைகயாகக் கிடந்தாள். சிறிய
குழந்ரைதகள் பசியால் துடித்துப் ப~ந்தன’’என்~ான்.
உடகேன திவான் ந7து ச7யற்கா ரைன கேநாக்கி, "ஒகேகா! நீயா! உன்னுரைடய வழக்கு எனக்கு நன்~ாக
நிரைனவிருக்கி~து! நீ ரை7சூர்பாகு லசய்து விற்~கேபாது யாகே ா சூதாடிகள் வந்து எல் ா வற்ரை~யும்
அபகரித்துக்லகாண்டு கேபானதாக நீ பி ாது லகாடுத்தாய். சாட்சிகள் இல்ரை . ஆரைகயால், அந்த வழக்ரைக
நான் தள்ளி விட்கேடன்’’என்~ார்.
ந7து ச7யற்கா ன் சிரித்துக்லகாண்டு "ஆம். ஆம். அந்த 7னிதன் நான்தான். தாங்கள் என் வழக்ரைகத்
தள்ளிய பி~கு நான்7கா ா னிடம் கேநரில் வந்து என் நியாயத்ரைதச் லசால்லிக் லகாள்… எத்தனித்கேதன்.
7கா ா ன் லபரிய 7னிதர்களுக்குத் தான் கேபட்டி லகாடுப்பலதன்றும், என்ரைனப் கேபான்~ அற்ப
7னிதர்கரை… அருகில் வ விடுவதில்ரை என்றும் கேசவகர்கள் லசால்லி விட்டார்கள். அதன் பி~கு என்
வழக்ரைகக் காகிதத்தில் எழுதி நான் அரைத 7கா ா னுக்கு அனுப்பிகேனன். திவான் லசய்தகேத சரியான
தீர்7ானல7ன்று லசால்லி நம் அ சர் என்னுரைடய 7னுரைவத் தள்ளி விட்டார். என்னுரைடய குடும்பத்தின்
பரிதாபக 7ான நிரை ரை7ரையயும், அந்தக் லகாள்ரை…யினால், எனக்கு கேந க்கூடிய ப ாப ன்கரை…யும்
நான் திவானிடத்திலும், 7கா ா னிடத்திலும் லதரிவித்கேதனானாலும், அவர்களுரைடய 7னம்
சட்டல7ான்ரை~கேய கவனித்ததன்றி ஜீவகாருண்யம் என்பரைத எள்……வும் லகாள்…வில்ரை . ஒரு
தகப்பன் லசய ற்~ரைவயாயிருக்கும் தன் லசாந்தக் குழந்ரைதகரை… எப்படிக் காப்பாற்றுவாகேனா
அதுகேபா , 7கா ா ன் குடிகரை…க் காப்பாற்~ கேவண்டு ல7ன்பது நம்முரைடய முன்கேனார் கரைடப்
பிடித்துவந்த லகாள்ரைக. ஒரு குழந்ரைத, "பட்டினி கிடந்து சாகிகே~’’ லனன்~ால், அதன் தகப்பனுரைடய
7னம் இ ங்கா7லிருக்கு7ா? என்னுரைடய வ ாற்ரை~க் கேகட்டுக் கல்லும் கரை ந்துருகும். அப்படி
இருந்தும், தங்கள் இருவருக்கும் 7னம் லகாஞ்சமும் இ ங்கவில்ரை . இந்த திவானுரைடய
வீட்டுவாசலில் இருந்த பா ாக்கா னுரைடய 7னம் உடகேன இ…கித் தவித்தது. அவன் எனக்கு உடகேன
எட்டணா பணத்ரைதக் லகாடுக்க வந்தான். நான் நியாய7ான வழியில் சம்பாதிக்க கேவண்டுல7ன்றும்,
பி~ருரைடய லபாருரை… உரைழப்பின்றி அபகரிக்கக் கூடாலதன்றும் லசால்லி அரைத வாங்க 7றுத்து
விட்கேடன். அவன் தன் 7ரைனவிரைய அரைழத்துக் லகாண்டு ஏ ா…7ான சா7ன்கரை… எடுத்துக்லகாண்டு
எனக்குத் லதரியா7ல் கேபாய் என் வீட்டிலிருந்த குழந்ரைதகளிடம், நான் லகாடுக்கச் லசான்னதாக நடித்து
அரைவகரை…க் லகாடுத்து விட்டு வந்து விட்டான். அன்ரை~யதினம் அந்த 7னிதர் அப்படிச் லசய்தி ா
விட்டால், என் குடும்பத்தார் எல்கே ாரும் 7ாண்டிருப்பார்கள். நம்முரைடய கேதசத்தில் அ சர் இருக்கி~ார்,
திவான் இருக்கி~ார்; நான் அவர்களிடம் என் குடும்ப நிரை ரை7ரையத் லதளிவாகத்லதரிவித்கேதன்;
கேகள்வி முரை~யில் ா7ல் கேபாய்விட்டது. ஆககேவ, இது கேகள்வி முரை~யற்~ தர்பார் என்றும், சாட்சியம்,
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சட்டங்கள் ஆகிய இ ண்டிற்கும் இடங்லகாடா7ல், கேதாட்டி முதல் 7கா ா ன் வரை யில் லகாள்ரை…
அடிக்க ாம் என்பரைத ல7ய்ப்பித்துக் காட்டினால், அப்கேபாதாவது இந்த நிர்வாகம் திருந்தாதா என்~
எண்ணத்தினாகே கேய ந7து திவான் ல ாடபட சிங் பகதூர் அரூபி யாக இருந்து இப்படிப்பட்ட அதிதீ ச்
லசய்ரைககரை…ச் லசய்து காட்டி இருக்கி~ார் என்கே~ நாம் எண்ணிக்லகாள்… கேவண்டுல7ன்று
நிரைனக்கிகே~ன்’’என்~ான்.
அரைதக் கேகட்ட 7கா ா ன் திடுக்கிட்டு திக் பி ரை7 லகாண்டான். அவனது 7னத்தில் அபா 7ான
கேகாபமும் பரைத பரைதப்பும் லபாங்கி எழுந்தன. கண்கள் கேகாரைவப் பழ7ாய் சிவந்தன. மீரைசகள்
துடிக்கின்~ன. ரைக கால்கள் பதறுகின்~ன. அது கேபா கேவ 7ற்~ னங்களும், உத்திகேயாகஸ்தர்களும்,
ந7து ச7யற்கா ன் மீது ஆத்தி மும் அருவருப்பும் லகாண்டு அவரைனக் கசக்கிச்சாறு பிழிந்துவிட
நிரைனப்பவர்கேபா முரை~த்து முரை~த்துக் கேகாபத்கேதாடு அவரைனப் பார்க்கின்~னர்.
உடகேன அ சன் மிகுந்த கேகாபாகேவசத்கேதாடு ச7யற்கா ரைன கேநாக்கி, "அகேடய் என்ன லசான்னாய்? நானா
லபாருரை… அபகரித்தவன்? இதுவரை யில் நீ கேபசியரைதக் கேகட்டு நீ 7கா புத்தி7ாலனன்று நான்
நிரைனத்கேதன். கரைடசியாக நீ லசான்னதி லிருந்து நீ ரைபத்தியக் கா லனன்கே~ இப்கேபாது நிரைனக்க
கேவண்டி யிருக்கி~து. யா டா கேசவகர்கள்? இந்தத் துடுக்கரைன முதலில் லவளியில் லகாண்டுகேபாய்
விடுங்கள்’’என்~ார். உடகேன நா ா பக்கங்களிலிருந்து கேசவகர்கள் அம்புகள் கேபா அவன்மீது பாய்ந்து
அவரைன இறுகப் பிடித்துக் லகாண்டனர்.
அவன் ஓங்கிய கு லில் கேபசத்லதாடங்கி, "7கா ா கேன! நான் லவளியில் கேபாய்விடுகிகே~ன். ஆனால்,
னங்களிடம் லகாள்ரை…யடிக்கப்பட்ட பணம் தஸ்தாகேவ ாக 7ாறித் தங்கள் லபட்டியில் இருக்கி~து
என்று ல7ய்ப்பிக்கவில்ரை . தங்களுக்கு ரைதரியமிருந்தால் லபட்டிரையத் தி~ந்து காட்டுங்கள்’ என்று
கூறினான். அரைதக் கேகட்ட அ சன் தாங்க லவாண்ணாத பரைதப்பும்ஆகேவசமும் லகாண்டவனாய்,
அவரைனச் சிறிது கேந ம் நிறுத்தும் படி கூறிவிட்டுத் த7து சிம்7ாசனத்தின் அடியில் ரைவக்கப் பட்டிருந்த
ரைகப் லபட்டிரைய எடுத்து எல் ா னங்களுக்கும் எதிரில் காட்டியபடி தி~ந்து மூடிரைய வி க்கினான்.
அதற்கு தன்னால் ரைவக்கப்படாத ப புதிய தஸ்தாகேவஜிகள் இருந்தரைதக் கண்ட அ சன் 'ஆ' என்ன
ஆச்சரியம்’ என்று துள்ளிக் குதித்து, அரைவகரை… எடுத்துப் படித்துப் பார்த்தான். அதற்குள் ஒன்பது
பத்தி ங்கள் இருந்தன. ஒவ்லவாரு வருஷத்திலும், கே7 க் கேகாட்ரைட வாசல் ல வினியூ தாசில்தா ால்
கேசர்த்தனுப்பப்பட்ட மிகுதிப் பணத்ரைத அ சனிடத்திலிருந்து வட்டிக் கடனுக்கு வாங்கிக்
லகாண்டிருப்பதாக அந்த நக த்திலுள்… ஒன்பது லபரிய 7னிதர்கள் தனித் தனியாக எழுதிக் லகாடுத்து
பத்தி ங்கள் லபட்டியில் இருக்ககேவ, அரைத உணர்ந்த அ சன் ஸ்தம்பித்து ஊரை7 கேபா ாய் அப்படிகேய
7யங்கித் த7து சிம்7ாதனத்தில் சாய்ந்து விட்டான். அதுகேபா கேவ 7ற்~ உத்திகேயாகஸ்தர்களும்
வியப்கேப வடிவ7ாக 7ாறிக் கற்சிரை கள்கேபா அப்படியப்படிகேய நின்று விட்டனர். சிறிது கேந த்தில்
லதளிவரைடந்த அ சன் அந்த ஒன்பது பத்தி ங்களிலும் குறிக்கப்பட்டிருந்த லபரிய 7னிதர்கள் அங்கேக
இருக்கி~ார்க…ா என்று விசாரித்து, அவர்கள் இல்ரை என்று உணர்ந்து, உடகேன அவர்க…து
7ாளிரைககளுக்கு ஆள்கரை… அனுப்பி அவர்கரை… வ வரைழத்து விசாரிக்க, அவர்கள் தாங்கள் கடன்
வாங்கிக்லகாண்டிருப்பது உண்ரை7தான் என்று ஒப்புக் லகாண்டனர். யார் மூ 7ாய் அந்தக் கடன்
வாங்கப்பட்டலதன்~ கேகள்விக்கு, அவர்கள், திவானுரைடய கேசவகர்கள் யாகே ா சி ர்
வந்து, அ சனிடம் வட்டிக்குக் லகாடுக்கக்கூடிய பணம் இருப்ப தாகவும், அவர்களுக்குத் கேதரைவயானால்
தாங்கள் பணத்ரைத வாங்கிக்லகாண்டு வருவதாகவும், அவர்கள் பத்தி ம் எழுதிக் லகாடுத்துவிட்டு
அரைதப் லபற்றுக் லகாள்… ால7ன்றும் கூறிய தாகவும், அது கேபா கேவ தாங்கள் பத்தி ம் எழுதி
கேசவகர்களிடம் லகாடுத்துவிட்டுப் பணம் லபற்றுக் லகாண்டிருப்பதாகவும் கூறினர். அவ்வாறு பணம்
லகாடுத்துப் பத்தி ம் எழுதி வாங்கிக் லகாண்ட கேசவகர்கள் இன்னின்னார் என்~ அரைடயா…ம்
தங்களுக்கு அவ்வ…வாகத் லதரியாலதன்றும் அவர்கள் கூறினர்.
அந்த 7கா அற்புதமும் ஆச்சரியக மு7ான வ ாற்ரை~க் கேகட்ட அ சனும், உத்திகேயாகஸ்தர்கள்,
னங்களும் முற்றிலும் திக்பி ரை7 லகாண்டு ஒகே குழப்பமும், வியப்பும் உருலகாண்டது கேபா
நின்றுவிட்டனர். சிறிது கேந த்தில் அ சன் த7க்லகதிரில் இருந்த கேசவகர்கரை…ப் பார்த்து, "அகேடய்
திவாரைன விட்டு விடுங்கள் எனக்குத் லதரியா7கே , நான் பணத்ரைத வட்டிக்குக் லகாடுத்ததாக
தஸ்தாகேவஜிகள் எழுதப்பட்டு, அரைவகள் என்னுரைடய ரைகப்லபட்டிக்குள் வந்திருப்பது
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சாத்தியப்பட்டகேபாது, திவானுரைடய ரைகலயழுத்துடன் தாக்கீதுகள் தயா ாவது ஒரு லபரிய
காரிய7ல் ’’என்~ார். உடகேன கேசவகர்கள் திவாரைன விட்டு விட்டார்கள்.
அகேத கா த்தில் அ சன் எழுந்து தனது ஆசனத்ரைத விட்டுக் கீகேழ இ~ங்கி விரை வாக ந7து
ச7யற்கா னண்ரைட கேபாய் மிகுந்த 7கிழ்ச்சியும் புன்னரைகயும் கேதாற்றுவித்துத் தனது ரைகயால் அவ து
ரைகரையப் பிடித்து "ஐயா! உங்கரை… நான் இது வரை யில் நிற்கரைவத்துப் கேபசியரைதப்பற்றி நீங்கள்
என்ரைன 7ன்னிக்க கேவண்டுகிகே~ன். உங்கரை… நான் சாதா ண7ான 7னிதல ன்று நிரைனத்தது தவறு.
நீங்கள் அதி7ாநுஷ சக்தியும், அபா 7ான புத்தியும், எள்……வும் நீதிலநறியும் நடுநிரை ரை7யும் தவ~ாத
உத்த7 குணமும் வாய்ந்த ஒரு லபரிய 7காலனன்கே~ நிரைனக்கிகே~ன். உங்களுக்கு எங்க…ால் கேநரிட்ட
தவரை~ நீங்கள் 7னதில் ரைவத்துக் லகாண்டு, எங்களுக்கு நற்புத்தி கற்பித்து, இந்த ாஜ்ஜியத்ரைத
லசம்ரை7ப்படுத்த கேவண்டு ல7ன்று, நீங்கள் எவ ாலும் லசய்யமுடியாத இப்கேபர்ப்பட்ட 7கா
அற்புத7ான லசய்ரைககரை…ச் லசய்து காட்டியதற்கு, நானும் என் பி ரை களும் ஏகேழழு தரை
முரை~யிலும் நன்றி விசுவாசத்கேதாடு உங்கரை… நிரைனக்கக் கடரை7பட்டவர்க…ாகி விட்கேடாம். நீங்கள்
இனி நிற்கக்கூடாது. வந்து என் பக்கத்திலுள்…, திவானுரைடய ஆசனத்தில் அ7 கேவண்டும்’’என்று கூறி
7ன7ார்ந்த பிகே ரை7கேயாடு உபசரித்து அவரைன அரைழத்துக்லகாண்டு கேபாய் உட்கா ரைவத்த பின்
தானும் தனது சிம்7ாசனத்தில் அ7ர்ந்துலகாண்டு "புண்ணிய மூர்த்திகேய என் 7னசில் கேதான்றும்
முக்கிய7ான ஒரு சந்கேதகத்ரைதத் தாங்கள் நிவர்த்திக்க கேவண்டும். இந்த ல வினியு தாசில்தா ால்
அனுப்பப்பட்ட பணம் முழுதும் கணக்குப்படி பத்தி த்தில் இருக்கின்~னகேவ. நீங்கள் உங்களுரைடய
லசாந்தச் லச வுக்கு என்ன லசய்தீர்கள்? ஏதாவது பணம் எடுத்துக் லகாண்டீர்க…ா?’’என்~ான்.
ச7யற்கா ர், "7கா ா கேன அந்தப் பணத்ரைத நான் என் ரைகயாலும் லதாடுகேவனா? லதாட்டிருந்தால்
சட்டப்படி அது குற்~7ாய் விடாதா? பி~ருரைடய லபாருரை… எவலனாருவன் சுய ந ங்கருதி
அபகரிக்கி~ாகேனா அவன் சட்டப்படி குற்~வாளியா கி~ான் அல் வா? ஆரைகயால், நான் என் சுய
ந த்ரைதக் கருதகேவ இல்ரை . நான் அன்று முதல் இந்தப் பத்துவருஷ கா 7ாய் இந்த திவானுரைடய
லபட்டி வண்டியின் கதரைவத் தி~ந்து மூடும் கேசவக உத்திகேயாகத்ரைத விடா7ல் வகித்து ஒரு சாதா ணச்
கேசவகனுக்குக் கிரைடக்கும் எட்டு ரூபாய் சம்ப…த்ரைதப் லபற்று வந்திருக்கிகே~ன், கேவண்டு7ானால்
எல்கே ாரும் என்னுரைடய வீட்டுக்குப் கேபாய்ப் பாருங்கள். என் சம்சா மும் குழந்ரைதகளும் ல7லிந்து
பிணம் கேபா இருக்கி~ார்கள். அவர்களுரைடய உடம்பில் கந்ரைதகரை…த் தவி முழு வஸ்தி த்ரைத நீங்கள்
காணமுடியாது. நானும் அவர்களும் குடிப்பது கஞ்சிதான். எங்கள் வீட்டிலிருப்பது 7ண் பாத்தி ங்ககே….
எனக்குக் கிரைடக்கும் எட்டு ரூபாய்க்குச் சரியான கா கேஷபந்தாகேன நாங்கள் லசய்யகேவண்டும்’’என்~ார்.
அரைதக் கேகட்ட 7கா ா னும், 7ற்~ சக 7ான னங்களும் லநடுமூச்லசறிந்து, "ஆகாகா இவகே
உண்ரை7யான உத்த7 புருஷர் இவகே உண்ரை7யான 7கான் இவரை ப் கேபான்~ 7கா சிகே ஷ்ட7ான சீ
புருஷர்கள் ஏகேதா ஒரு கற்பகா த்தில் ஒருவர் தான் கேதான்றுகி~ார்கள்’’ என்று ஒருவருக்லகாருவர் கூறி
ஆர்ப்பரித்து லவகுகேந ம் வரை யில் வாய் மூடாது அவரை ப் ப வாறு புகழ்ந்தனர்.
உடகேன ந7து ச7யற்கா ர் முரை~கேய அ சரைனயும் னங்கரை…யும் பார்த்து, "7கா ா கேன! என்ரைன
நீங்கல…ல்கே ாரும் புகழ கேவண்டுல7ன்~ கருத்கேதாடு நான் இவ்வித7ான தந்தி ங் கரை…ச்
லசய்யவில்ரை . முக்கிய7ாக நம்முரைடய ச7ஸ்தானத்தில் இ ா ாங்க நிர்வாகம் திருந்தி லசம்ரை7ப்பட
கேவண்டுல7ன்~ கருத்துடகேனகேய நான் இப்படிச் லசய்தது. சட்டங்களின் ஆதிக்க ல7ான்கே~
கேபாது7ானதன்று. சாட்சியமிருக்கும் வழக்லகல் ாம்உண்ரை7யாகிவிடாது; அது இல் ாவிடில், வழக்கு
லபாய்யாகி விடாது. சட்டத்கேதாடு நீதி என்~ முக்கிய7ான அம்சத்ரைதயும் தாங்கள் கேசர்த்துக் லகாள்…
கேவண்டும். சாட்சியின் மூ 7ாகவும், கேபாலீசார் மூ 7ாகவும் லவளிப்படாத குற்~ங்கள் எத்தரைனகேயா
லசய்யப்படுகின்~ன. அரைவகரை… நிறுத்துவதும் இ ா ாங்கத்தாரின் தரை ரை7யான கடரை7கேய.
முக்கிய7ாய்த் திருட்டு, லகாள்ரை…, கே7ாசம் முதலிய குற்~ங்கள் இல் ாக் லகாடுரை7 யினாலும்,
ஏழ்ரை7த்தனத்தினாலும் லசய்யப்படுகின்~ன. ஆத ால், நம் கேதசத்தி ஒவ்லவாரு 7னிதனும் ஏதாவது
ஒரு வர்த்தககே7ா, அல் து, உத்திகேயாககே7ா வகிக்கும்படி லசய்ய கேவண்டுவதும் துரை த்தனத்தாரின்
அடிப்பரைடயான கடரை7. அதுவு7ன்றி, ஒவ்லவாருவனுக்குத் தத்தம் ாதிக்கேகற்~ ச7ய நூல்களும்,
ஆசா லவாழுக்கங்கரை…ப் கேபாதிக்கும் நூல்களும் கேபாதிக்கப்பட கேவண்டும். 7னிதர் சிறு
பி ாயத்திலிருந்கேத சன்7ார்க்க லநறிகள் கேபாதிக்கப்பட்டு, வயது கா த்தில், கண்ணிய7ான ஒரு
துரை~யில் இ~ங்கி ஜீவனம் லசய்யும்படியான வசதிகரை… இ ா ாங்கத்தார் கண்டு பிடித்து எல் ா
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னங்களும் நல் வழியில் நடக்க ஒரு முக்கிய7ான தூண்டு கேகா ாக இருக்ககேவண்டும். 7னிதர்கள்
அவ வர்களுரைடய இச்ரைசப்படி நடக்கவிட்டு, அவர்கள் ப வரைகப்பட்ட குற்~ங்கரை…ச் லசய்யத்தக்க
7னப்கேபாக்ரைக உண்டாக்கி, அதன் பி~கு சட்டங்கரை…க் லகாண்டு அவர்கரை…த் திருத்துவலதன்பது,
தும்ரைப விட்டு வாரை ப் பிடிக்கும் சங்கதிகேய அன்றி கேவ~ல் . ஆரைகயால் நம்முரைடய இ ாஜ்யம்
இனியாவது, வஸ்துரைவவிட்டு அதன் நிழரை ப் பிடிக்கி~ முரை~கரை… வி க்கி, நல்வழிப்பட்டுச்
லசழித்கேதாங்க எல் ாம் வல் கடவுள் அநுக்கி கிப்பா ாக’’ என்~ார்.
உடகேன 7கா ா ன் எழுந்து நின்று னங்கரை… கேநாக்கி, "7கா னங்ககே…! இந்த 7கான் இப்கேபாது
ந7க்குக் காட்டிக் லகாடுத்த புத்தி 7திரைய நாம் லபான்கேபா ப் கேபாற்றிப் பா ாட்ட கேவண்டும். ஆனால்
அவ்வ…வு கே7 ான லகாள்ரைககளும் தத்து வங்களும் நம்முரைடய கேதசத்தில் நிரை த்து கேவரூன்றும்படி
லசய்யத்தகுந்த கேயாக்கியரைத வாய்ந்த திவான் கேவகே~ யாருமில்ரை . ஆத ால், அந்த ஸ்தானத்திற்கு
இந்த நிமிஷம் முதல் இந்த7காரைனகேய நியமித்திருக்கிகே~ன். ந7து கேவண்டுகேகாரை… உல் ங்கனம்
லசய்யா7ல் அரைத இவர்கள் ஏற்று ந7க்கு நல்வழி காட்டி அருளு7ாறு கேவண்டிக்லகாள்ளுகிகே~ன்’
என்று கூறி முடித்தான். உடகேன னங்கல…ல்கே ாரும் க கேகாஷம் லசய்து ஆ வாரித்து அந்த
கேவண்டுகேகாரை… முழு7னகேதாடு ஆகே7ாதித் தனர். முதலில் ந7து ச7யற்கா ர் சி உபசா வார்த்ரைதகள்
கூறி 7றுத்து, பி~கு பூகே ாகவிந்ரைத என்~ ச7ஸ்தானத்தின் திவான் கேவரை ரைய ஏற்றுக்லகாண்டார்.
அதன் பி~கு அவர் தாம் அந்தப் பத்து வருஷகா த்தில் லசய்த தந்தி ங்கள் யாவற்ரை~யும் சவிஸ்தா 7ாக
எடுத்துக் கூறினார். தாம் தாசில்தார் முதலிகேயாரை நியமித்ததுகேபா கேவ, கேவறு ப கேசவகர்கரை…யும்
நியமித்து, அவர்கள் த7க்குக்கீழ் கேவரை லசய்யகேவண்டுல7ன்று திவான் உத்த வு லசய்ததுகேபா ,
உத்த வுகள் பி~ப்பித்து, அவர்கரை…க் லகாண்டு தந்தி 7ாய்ப் ப காரியங்கரை… முடித்ததாகவும்,
அவர்களும் அ ண்7ரைனச் கேசவகர்களுக்குள் க ந்து லகாண்டிருந்து வந்ததாகவும் கூறினார்.
7கா ா ன்கேபரில் வாங்கப்பட்டிருந்த பத்தி ங்கரை…க் கரைடசிவரை யில் தாகே7 ரைவத்திருந்ததாகவும்,
விஷயங்கள் லவளியானபி~கு ஒருநாள் இ வில் தாம் 7கா ா னது லகாலு7ண்டபத்தில் எவருக்கும்
லதரியா7ல் ஒளிந்திருந்து ரைகப் லபட்டிக்கு 7றுதி~வுகேகால் கேபாட்டுத் தி~ந்து தஸ்தாகேவஜிகரை…
அதற்குள் ரைவத்துப் பூட்டியதாயும் கூறினார். அவ து அதியாச்சரியக 7ான லசயல்கரை…க் கேகட்டு
அ சனும், 7ற்~வர்களும் அ…வற்~ 7கிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் வியப்பும் அரைடந்து, அவ து அற்புத
சா7ர்த்தியத்ரைத ல7ய்ச்சிப் புகழ்ந்து அவரை ப் லபரிதும் லகாண்டாடினர். அதுவரை யில் கேவரை பார்த்த
திவான் உண்ரை7யில் கேயாக்கியதா பக்ஷமும், வாய்ந்தவல ன்றும், அவர் நி ப ாதிஎன்றும் ந7து
ச7யற்கா கே கூறி அவரை யும் த7க்கு அடுத்தபடியாக இருந்த ஒரு லபருத்த உத்திகேயாகத்தில் அ7ர்த்
தினார். கே7 க்கேகாட்ரைட வாசலிற்கருகிலிருந்த த7து கச்கேசரியில் கேவரை பார்த்த எல்கே ாருக்கும்
பற்ப அபிவிர்த்தித் துரை~களில் உத்திகேயாகங்கள் லகாடுத்தார்; அதுவு7ன்றி, அந்த நக த்தில்
உத்திகேயாககே7ா, வார்த்தககே7ா, கேவறு எவ்வித7ான லதாழிகே ா இல் ாத கேசாம்கேபறி 7னிதகே
இல் ாதபடி ஒவ்லவாரு7னிதருக்கும் ஒவ்லவாருவித அலுவரை ஏற்படுத்தினார். அவர் கே7ற்படி பத்து
வருஷகா த்தில் கேதடிக் குவித்த கேகாடிக்கணக்கான தி வியங்கள் முழுரைதயும் னங்களின் லபாது
நன்ரை7க்காகேவ லச விட்டு ஏ ா…7ான கு…ங்கள், கிணறுகள், ஸ்தாக்கள், நந்தவனங்கள்
முதலியவற்ரை~ உண்டாக்கினார். அந்த ஊரில் பி~க்கும் ஆண் லபண் குழந்ரைதகள் எல்கே ாருக்கும்
பத்துவயது வரை யில் தரு7க் கல்வி கற்பிக்க ஏ ா…7ான பள்ளிக்கூடங்கரை… ஏற்படுத்தி, அரைவகளில்
ச7ய நூல்கள், சன்7ார்க்க நூல்கள் முதலியவற்ரை~க் கட்டாய பாடங்க…ாக ரைவத்து, ஒவ்லவாருவ து
குணலவாழுக்கங்கரை…யும் சீர்திருத்துவரைதகேய உபாத்தியாயர்கள் த7து பி த7க் கடரை7யாக
7திக்கும்படி உத்த வுகள் பி~ப்பித்தார்; அவ்வூரிலுள்… லபரியவர்கள் எல்கே ாரும் கண்ணிய7ான
ஒவ்லவாரு துரை~யிலும் இ~ங்கித் த7து ஜீவகேனாபாயத்ரைதத் கேதடிக்லகாள்ளுவதற்கான எண்ணி~ந்த
வசதிகரை…த் கேதடி ரைவத்தார்.
இவ்வாறு ந7து ச7யற்கா திவான் த7க்கு மிஞ்சிய தி~ரை7 சாலியும் புத்திசாலியும் நீதி7ானும் இந்த
உ கத்தில் இல்ரை என்று எல்கே ாரும் எப்கேபாதும் ஓயா7ல் புகழ்ந்து தம்ரை7க் லகாண்டாடும்படி
லசய்து இன்னமும் ந7து பூகே ாக விந்ரைதரைய ஆண்டுவருகி~ார். அவருரைடய ஆட்சியில் னங்கள்
எல்கே ாரும் 7ங்க…க ா7ாகவும் சந்கேதாஷ7ாகவும் சுபீக்ஷக 7ாகவும் இருந்து அகே7ாக7ாய் வாழ்ந்து
வருகி~ார்கள். ஆனால் அவருரைடய 7னத்தில் ஒகே ஒரு சிறிய குரை~ இருந்துவருகி~து. ஆதியில் அவர்
விநாயகரை த் தரிசித்துவிட்டுவந்த கா த்தில் வழியில் கண்லடடுத்த ரூபாயின் லசாந்தக்கா ர் இன்னார்
என்பரைத 7ாத்தி ம் எவ்வ…வு அபா சா7த்தியசாலியான அவ ால் கண்டுபிடிக்க இன்னமும்
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இய வில்ரை . அந்த ரூபாய் வட்டியும் முத 7ாக வ…ர்ந்து வருகி~து. அதன் லசாந்தக்கா ர் வந்து
அரைதப் லபற்றுக் லகாள்ளுகி~ வரை யில் அரைத அவர் தர்7த்திற்கு உபகேயாகித்து வருகி~தாகவும்
லசால்லிக்லகாள்ளுகி~ார்கள்.
ந7து ச7யற்கா திவான் பத்து வருஷத்திற்குமுன் ஒருநாள் இ வில், அரிசி முதலிய சா7ான்கரை…க்
லகாணர்ந்து லகாடுத்து த7து குடும்பத்தினரின் உயிர்கரை…க் காத்து இ க்ஷித்த தயா…குணபுருஷ ான
பா ாக்கா ரை யும், அவ து 7ரைனவிரையயும் 7~ந்தவகே யன்று, குகேச ர் எடுத்துச்லசன்~ அவரை
கிருஷ்ணபகவான் ஆரைசகேயாடு வாயில் கேபாட்டுக்லகாண்டவுடகேன, முன்னவருது குடும்பத்தினர்
இருந்த இடத்தில் எப்படி 7ாட7ாளிரைககளும் குகேப சம்பத்தும் 7ாய7ாகத் கேதான்றினகேவா,
அதுகேபா , ந7து ச7யற்கா ருக்கு திவான் உத்திய கேகாம் கிரைடத்தவுடன் அவர் த7து
7ாதச்சம்ப…7ாகிய ஐயாயி ம் ரூபாயில் அந்தப் பா ாக் கா ருக்கு 7ாதா 7ாதம் இ ண்டாய ம் ரூபாய்
நி ந்த 7ாகக் லகாடுக்ககேவண்டுல7ன்று உத்த வு பி~ப்பித்து விட்டார். அதுவு 7ன்றி, அவர் அந்த
நக த்திலுள்… சக 7ான னங்களிடத்திலும் அந்தப் பா ாக்கா ருரைடய கே7 ான குணங்கள்
இருக்கும்படி த7து நன்றி விசுவாசத்ரைதத் தக்கபடி காட்டியதாகுல7ன்று நிரைனத்து, ஒரு குடும்பத்தில்
தகப்பன் தனது குழந்ரைதகள் எல்கே ாரை யும் எப்படி சன்7ார்க்கத்தில் பழக்க முயன்று, எல்கே ாருக்கும்
ச77ான லசல்வமும் உரிரை7களும் அளிப்பாகேனா, அதுகேபா , அ சன் தனது பி ரை கள் எல்கே ாரை யும்
நடத்தகேவண்டுல7ன்பரைத அநுஷ்டானத்தில் லசய்து நிரூபித்துக்காட்டினார்.
“வான்கேநாக்கி வாழும் உ லகல் ாம்; 7ன்னவன்
கேகால்கேநாக்கி வாழும் குடி,"
சுபம் சுபம்! சுபம்!!!
-----------------------
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7திப்புரை
> ஆநந்த குணகேபாதினி தனது க7 ம் 1 இதழ் 11-ல் அடியில் வரு7ாறு எழுதுகி~து:-

லச…ந்த கேகாகி ம்
ஶ்ரீ7ான் வடுவூர் - கேக. துரை சாமி ஐயங்கா வர்கள் பி.ஏ. இயற்றியது.
ஒரு குடும்பத்தரை வரின் கா த்துக்குப் பி~கு அவரை நம்பிய 7ரைனவியும், அவ து புத்திரிகளும் ஆண்
திக்கற்றுப் படும் பாடுகரை…யும் கேநரும் கேசாதரைனகரை…யும் இந்நூல் லவகு நன்~ாக எடுத்துரை க்கின்~து.
கண்ணபி ானின் உத்த7 குணங்களும், உயிருக்குத் துணிந்து அபாயத்திலிருந்து பி~ரை விடுவிக்கும்
தி~னும், தன் கடரை7ரையச் லசய்த அ…கேவாடு திருப்திகேயற்குந் தரைகரை7யும் அவன்~ன் காதல் ந மும்,
அவனுக்கு கேநரும் இன்னல்களும், இகேத வித7ாகக் கேகாகி ாம்பாளின் தூய நடத்ரைதகளும், நிதான
விகேவகமும், அவ…து காதலும், பி~கு கேநரும் ஸம்பவங்களும், லச…ந்த வல்லியின் உ கியலுண ாத
ல7ல்லிய தன்ரை7யும், பி~ து வஞ்சரைன வரை யி ாழ்ந்து 7யக்குறும் பான்ரை7யும் வாசகர்களின்
7னத்ரைத வசீகரிக்கச் லசய்கின்~ன. கேபாலீஸ் அதிகாரிகளின் அநீதங்களும் சுந்த மூர்த்தியின்
கா7ப்கேபயும் அவனது துஷ்கிருத்தியங்களும் முனியன் முத்துசாமி கேபான்~ கேவரை யாட்களின் கே7ாசச்
லசயல்களும் உ க சுபாவத்ரைத நன்~ாக நிரைனப்பூட்டுகின்~ன. கற்பக வல்லி, பூஞ்கேசாரை யம்7ாள்
இவர்களின் கஷ்டங்களும், அவர்கள் படும் ஸஞ்ச ங்களும் மிக்க கேசாகபாக7ாகும். உத்த7
கேவரை யாட்களுக்கு உதா ண7ாய் முருகேகசரைனயும் கந்தரைனயும் குறிப்பிட ாம். வக்கீல் ா7 ாவ்
ஆபத் ஸகாய ான உத்த7 புருஷ ாயினும் அத்தரைககேயாருக்குத்தான் லதாழிலுக்குத் தக்க வரு7ானத்ரைதக்
காகேணாம்.
இந்த நாவலின் இரைடயிகே இதற்குச் சம்பந்தமில் ாததாய்த் கேதான்றுகின்~ திவானின் சரித்தி ம்
அமிர்தபானம் கேபான்று அத்யந்த ஸ்வா ஸ்ய7ாய் ருசிக்கின்~து. அவ து லபருந்தரைகரை7யும் எளிகேயார்
7ாட்டு அவர் பா ாட்டும் அன்பும், லசய்யும் அரிய உதவிகளும், த7து ரைகலயழுத்து கேபான்று கே7ாசக்
ரைகலயாப்பமிட்கேடாரைன ஆதரிக்கும் பான்ரை7யும், கேபாலீஸ் இன்ஸ்லபக்டரை லவகு சாதுர்ய7ாய்
ஆழங்கண்டு அந்த அக்கி மிரைய சிக்ஷித்து நி பா திகரை…க் காக்கும் பரிவும், அவ து பத்தினியின்
கற்பி க்கணமும், அந்கேதா! இறுதியில் அம் 7காநுபாவ துவாழ்க்ரைக பாழ்பட்டு அவர் து~வியாதலும்,
முடிவில் 7ரை~ந்த த7து தந்ரைதரையக் காண்பது7ான பாகங்க…ால் இந்நாவலின் 7திப்பு லவகு
சி ாக்கிரைனயான உச்சிக்கு உயர்ந்து வாசகர்கரை…த் திடுக்கிட்டுப் கேபாகும்படி லசய்விக்கின்~து. விருத்த
விவாகத்தின் கேகா மும், விவாகம் லசய்து லகாண்ட ஆடவர்க்கு அதனால் ஸஞ்ச ப் லபருக்கேகயன்றி
ஒரு துளி இன்பமுமில்ரை லயன்பதும் குஞ்சிதபாத முதலியா ால் இனிது பு னாகும்.
இந்நாவலின் 7ற்~ பகுதிகள் இனி லவளிவரும் மூன்~ாம் பாகத்தில் பூர்த்தி அரைடயுல7ன்று லதரிகி~து.
ஆயினும் இவ்விரு பாகங்களினின்கே~ கா யூகங்கள் கேதான்றுகின்~ன. கேகாகி ாரைவ 7ணத்தற்காகக்
கண்ணபி ாரைனத் தபாற்க…விற் கேசர்த்த சுந்த மூர்த்திகேய அக்க…வின் கா ணஸ்தனாக ாம்.
லச…ந்த வல்லி தனது ல7ல்லிய தன்ரை7யில் சுந்த மூர்த்தியால் கற்பழிந்தும் லகட ாம்? கேகாகி ா தன்
நற்கணவனான கண்ணபி ாரைன 7ணந்து இன்புறுதலும் ரைககூட ாம். திவானின் 7ரைனவி தன்
புத்தி ரைனக் கண்டித்து நடத்தும் பான்ரை7க் குறிப்புக்கும் (இ ண்டாம் பாகம் பக்கம் 122) கற்பக வல்லி
கண்ணபி ாரைனக் கடிந்துரை க்கும் குறிப்புக்கும் (முதற் பாகம் பக்கம் 51 - 52) உள்… ஒற்றுரை7ரையக்
லகாண்டு திவானின் காணா7ற்கேபான 7ரைனவியும் கு7ா னுகே7 கற்பக வல்லியும்
கண்ணபி ானுல7ன்றும் நிரைனக்க ாம். இக்கண்ணபி ானுக்கும் சுந்த மூர்த்திக்கும் கூட ஒரு உ~வு
கேநர்ந்து லகாள்ளுகே7ாலவனவும் ஐயம். எவ்விதகே7ா இந்நாவலின் மூன்~ாம் பாகம் மிக்க ச7த்கா 7ாய்
எழுதப் பட்டிருக்குல7ன்பது திண்ண7ாதலின் ஆத்யந்த ஸ்வா ஸ்ய7ான இந் நாவலின் முடிவுக்காக
அம்மூன்~ாம் பாகத்ரைத ஆவலுடன் எதிர்கேநாக்கி நிற்கின்கே~ாம். ஆசிரியர்க்கு ந7து வாழ்த்து.
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கனம் வடுவூர்: கேக. துரை சாமி ஐயங்கார் அவர்களுக்கு
அகேநக வந்தனம்; உபயகேக்ஷ7ம்
கற்கே~ார் 7ணிகேய!
நீவிர் தற்கா நவீனகமுரை~யில் னானுகூ த்திற்கு உடந்ரைதயான நீதிகரை…ப் புகுத்தியுள்…
கே7னகா,"திகம்ப சாமியார் என்னும் நாவல்கரை… லவகு பிரியத்துடன் வாசித்து இன்லபய்திகேனாம்.
தங்க…ால் எழுதப்படும் நாவல்கரை… யாம் வாசிக்க ஆ ம்பித்துவிடின் கேவல~வ்வித7ான அவச
கேவரை களிருப்பினும் அரைவகரை…யும் 7~ந்து அந்நாவலிற் லசறிந்துள்… லசாற்சுரைவ
லபாற்சுரைவக…ால் வசிய7ாக்கப்பட்டு அது வாசித்து முடி லவய்திய பின்னகே அரைவகரை…க்
கவனிக்கும்படியாய் விடுகின்~து. இரைத கேநாக்க தாங்கள் நாவல் எழுதும் ஆற்~லில் அதிகத்
கேதர்ச்சியரைடந்திருப்பதன்றி னங்க…து கவர்ச்சிரைய முழுதும் கி கிக்கத் தகுந்த அரிய விஷயங்கரை…
தாங்கள் தி ட்டித் தீட்டிவிடும். நவீனக7ான முரை~யானது என்கேபான்~ால ல்கே ாரும் மிகுதியாய்
ல7ச்சத் தகுந்ததாகலவாளிர்கின்~து. அதில் ஒவ்லவாரு பக்கத்திலுங் காணப்படும் ப நன்னீதிகரை…
அவசியம் கவனிப்கேபார்கள் நிச்சய7ாக நல் வர்க…ாவார்கள் என்பது உறுதி. தங்க…து
நவீனகமுரை~யில் சி~ந்த கேப ாற்~ரை கேநாக்கித் தங்கட்குப் ப ரும் ப நற்சாக்ஷிப் பத்தி ங்களும், தங்க
லவள்ளிப் பதக்கப் பரிசுகளும் தந்து தங்கரை… உற்சாகப்படுத்தி இருக்கின்~னர். யாமும் எ7து லசந்தமிழ்
வாசகசாரை யாரும் தங்க…து ஆற்~ரை யும் தி~ரை7ரையயும் வியந்து இப் லபாற் பதக்கப் பரிரைச
7னப்பூர்வ7ான வந்தனத்துடன் அளிக்கின்கே~ாம். இரைதக் காணும் ப கே7தாவிகளும் இன்னும்
இதுகேபான்~ பதக்கங்களும் நற்சாக்ஷிப் பத்தி ங்களும் தந்துதவி தங்கட்கு உற்சாகமுண்டு பண்ணி
இன்னும் இதுகேபான்~ ப நவீனகத்ரைத வரை யத் தகுந்த கேப ாற்~ரை அதிகப்படுத்துவார்கல…ன்று
நம்புகிகே~ாம்; ஆண்டவன் துரைண லசய்க.
லசந்தமிழ் வாசகசாரை ,
இங்ஙனம்
லந. 86, கா…த்தீஸ்வ ன் கேகாவில் லதரு,
புதுரைவ, 30.3.1921
அக்கி ாசனன்
-----------------

அ.ந. ந சிங்க முதலி
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