1

ஆசிரியர் - வவ. கடல் அமுதம்
vkadal@gmail.com

மின்னூலலாக்கம் - தனவசேகர்
tkdhanasekar@gmail.com

மின்னூல் வவளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com
உரிமமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
உரிமமை – கிரிவயட்டிவ் கலாமைன்ஸ. எல்லலாரும் படிக்கலலாம், பகிரலலாம்.

2

நீ கடவுளலா ?

3

வபலாருளடக்கம்
நீ கடவுளலா ?.................................................................................................................................................3
பலாகம் ஒன்ற................................................................................................................................................6
குருவின் இலங்மகப் பயணம்...............................................................................................................6
அத்தியலாயம் 1...............................................................................................................................................7
அத்தியலாயம் 2...............................................................................................................................................8
அத்தியலாயம் 3.............................................................................................................................................10
அத்தியலாயம் 4.............................................................................................................................................13
அத்தியலாயம் 5.............................................................................................................................................15
அத்தியலாயம் 6.............................................................................................................................................17
அத்தியலாயம் 7.............................................................................................................................................20
அத்தியலாயம் 8.............................................................................................................................................21
அத்தியலாயம் 9.............................................................................................................................................23
அத்தியலாயம் 10...........................................................................................................................................25
அத்தியலாயம் 11...........................................................................................................................................27
அத்தியலாயம் 12...........................................................................................................................................29
அத்தியலாயம் 13...........................................................................................................................................30
அத்தியலாயம் 14...........................................................................................................................................31
அத்தியலாயம் 15...........................................................................................................................................32
அத்தியலாயம் 16...........................................................................................................................................37
அத்தியலாயம் 17...........................................................................................................................................39
பலாகம் இரண்டு..........................................................................................................................................41
அத்தியலாயம் 1.............................................................................................................................................42
அத்தியலாயம் 2.............................................................................................................................................45
அத்தியலாயம் 3.............................................................................................................................................47
அத்தியலாயம் 4.............................................................................................................................................51
அத்தியலாயம் 5.............................................................................................................................................53
அத்தியலாயம் 6.............................................................................................................................................57
அத்தியலாயம் 7.............................................................................................................................................59
அத்தியலாயம் 8.............................................................................................................................................61
4

அத்தியலாயம் 9.............................................................................................................................................63
அத்தியலாயம் 10...........................................................................................................................................67
அத்தியலாயம் 11...........................................................................................................................................71
அத்தியலாயம் 12...........................................................................................................................................73
அத்தியலாயம் 13...........................................................................................................................................76
அத்தியலாயம் 14...........................................................................................................................................81
அத்தியலாயம் 15...........................................................................................................................................83
அத்தியலாயம் 16...........................................................................................................................................87
அத்தியலாயம் 17...........................................................................................................................................89
அத்தியலாயம் 18...........................................................................................................................................92
அத்தியலாயம் 19...........................................................................................................................................95
அத்தியலாயம் 20...........................................................................................................................................98
அத்தியலாயம் 21........................................................................................................................................101
அத்தியலாயம் 22........................................................................................................................................104
அத்தியலாயம் 23........................................................................................................................................107
அத்தியலாயம் 24........................................................................................................................................111
அத்தியலாயம் 25........................................................................................................................................114
அத்தியலாயம் 26........................................................................................................................................117
அத்தியலாயம் 27........................................................................................................................................121
அத்தியலாயம் 28........................................................................................................................................125
அத்தியலாயம் 29........................................................................................................................................128
அத்தியலாயம் 30........................................................................................................................................130
அத்தியலாயம் 31........................................................................................................................................134
அத்தியலாயம் 32........................................................................................................................................137
அத்தியலாயம் 33........................................................................................................................................140
அத்தியலாயம் 34........................................................................................................................................144

5

பலாகம் ஒன்ற

குருவின் இலங்மகப் பயணம்
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கு

ரு வதருவின் ஓரத்தில் நின்ற வகலாண்டிருந்தலான். அது வசேன்மன நகரின் தி.நகரின்
ஆரவலாரமைலான ஒரு சேந்து. சேந்து, அனலால் ஆரவலாரமைலாய் இருக்கும். ஏவனனின் அங்கு

ஒரு டீ கமட ஒன்ற உண்டு. இமளஞர் பட்டலாளம் கூடும் இடம். சேந்து ஆனதலால், இரு
சேக்கர வலாகனங்கமள நிறத்தி

சேத்தமைலாகப் வபசி அரட்மட அடித்து விட்டு ஏதலாவது

சேலாப்பிட்டு விட்டுச் வசேல்லலலாம்.
ஒருவன் இரு சேக்கர வலாகனத்தில் வந்து நின்றலான். வயது சுமைலார் இருபத்திரண்டு
இருக்கலலாம். தமலக் கவசேத்மதக் கழற்றி விட்டு அரக்கப் பறக்கப் பலார்த்தலான். இந்தப்
பகுதிக்குப் புதியவன் வபலாலத் வதலான்றினலான். மகயில் ஒரு கலாகிதத்மத மவத்துக்வகலாண்டு
குருமவப் பலார்த்தலான். “இந்த விலலாசேம் எங்வக இருக்கிறது என்ற வசேலால்ல முடியுமைலா?”
என்ற வகட்டலான். அதற்கு குரு “ இந்த வலது பக்கமைலாய்த் திரும்பு. திரும்பினலால் பஸ
வசேல்லும் அளவிற்குப் வபரிய சேலாமல வரும். அதில் வதலாடர்ந்து வசேல். வகலாஞ்சே வநரத்தில்
12B பஸ உன்மனத் தலாண்டிச் வசேல்லும். தலாண்டியவுடன் உடவன இடதுபுறம் திரும்பு.
வதலாடர்ந்து சில நிமிடங்கள் வசேல். அதன்பின் வபலாக வழி இல்லலாமைல் வண்டிகள் நிற்கும்
வபலாழுது உன்னிடம் ஒருவன் கலாரில் இருந்தபடிவய வழி வகட்பலான். அவனிடம்
வதரியலாது என்ற வசேலால்லிவிட்டு வலது பக்கமைலாய்த் திரும்பு. திரும்பியவுடன் ஒரு வபண்
மபயுடன் வவளிவய வருவலாள். அந்த வீடுதலான் நீ வகட்கும் விலலாசேம்.
வந்தவன் சிறது கூட சிந்திக்கலாமைல் குரு வசேலால்லியமத ஏற்றக்வகலாண்டு அதன்படி வசேன்ற
விட்டலான். அருகில் நின்ற வகலாண்டு இருந்த நண்பர்கள் “ எண்டலா இப்படிச் வசேய்தலாய்?
என்ற வகட்க குரு வமைல்லியமதச் சிரித்து விட்டு அந்த இடத்மத விட்டு அகன்றலான்.
குருவிற்கு இருபத்து ஐந்து வயது இருக்கலலாம். கல்லூரி முடித்து சில ஆண்டுகவள
ஆகின்றன.

நிரந்திரமைலான

வவமல

எதுவும்

கிமடயலாது.

அவதவநரத்தில்

பணம்

வதமவப்படும் வபலாது அமதச் சேம்பலாதிக்கும் திறமமையும் உண்டு. இன்னும் திருமைணம்
ஆகவில்மல. வமைலிந்த உறதியலான வதகம்.கூர்மமையலான கண்கள். நடுத்தர உயரம்
யலாமரயும் சில நிமிடங்களில் நண்பன் ஆக்கும் திறமமையும் உண்டு. குருமவப்
பிடிக்கலாதவர்கள் என்ற யலாரும் இருக்க முடியலாது.. எப்வபலாழுதும் குருமவச் சுற்றி ஒரு
கூட்டம் இருக்கும்.
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மை

ரீனலா கடற்கமர. மைலாமல சுமைலார் ஐந்து மைணி இருக்கலலாம். குரு அமலகமளப்
பலார்த்தவலாற உட்கலார்ந்திருந்தலான். தனக்குப் பின்னலால் நிற்பவமரத் திரும்பிப்

பலார்க்கலாமைவல “ உட்கலார் வசேந்தில் “ என்றலான். வசேந்திலுக்குத் தூக்கி வலாரிப் வபலாட்டது.
வநற்ற நடந்ததின் தலாக்கத்தில் இருந்து மீழவவ வவகுவநரம் ஆகி விட்டது. டீக்கமடயில்
வகட்டது வபலாலவவ பஸ வந்தது. தன்னிடம் ஒருவன் வழி வகட்டலான். ஒரு வபண்
மபயுடன் வவளிவய வந்தலாள். இது எல்லலாம் எப்படி சேலாத்தியமைலாகும்?
வசேந்தில், உனக்கலாகத்தலான் கலாத்துவகலாண்டு இருக்கிவறன் என்ற குரு கூற . வசேந்தில் ஓட
நிமனத்தலான். ஆனலால்

முடியவில்மல. மைந்திரத்திர்க்குக் கட்டுப்பட்டவன் வபலால

குருவின் அருவக அமைர்ந்தலான். வநஞ்சு எங்கும் பயமும் ஆச்சேரியமும் கலந்திருந்தது.
குரு உன்மன இங்கு வர மவத்தவத நலான்தலான். பயப்படலாவத. நலான் யலாருக்கும் எந்த
தீங்கும் வசேய்வதில்மல. நீயும் நலானும் இன்னும் சிலரும் வசேர்ந்து வசேய்ய வவண்டிய
கடமமை ஒன்ற இருக்கிறது. சேரி அமத விடு. பிறகு வபசேலலாம். நீ இன்ற கலாமலயிலிருந்து
இப்வபலாழுது வமரப் பலார்த்து ரசித்த வபண்கமளப் பற்றிச் வசேலால். அதற்கு வசேந்தில்,
அவர்கள் வபயர் வதரியலாவத என்றலான். வதமவ இல்மல. வநரம், இடம், அமடயலாளம்
மைட்டும் வசேலால்.
கலாமலயில் மையிலலாப்பூரில் நடந்து வரும்வபலாழுது, ஒரு மைஞ்சேள் சுடிதலார் வபலாட்ட
வபண்மணப் பலார்த்வதன்.
குரு – அவள் மகயில் மவத்திருந்த வசேல் வபலான் நிறம் என்ன? சிவப்பலா? வசேந்தில் –
அப்படித்தலான் நிமனக்கிறன்.
குரு சேரி, அடுத்தது யலார்?
வசேந்தில் – ம்ம்ம் .... மைத்தியலானம் சேரவணலா பவனில் சேலாப்பிடும் வபலாது, நீல நிற ஜீன்ஸ
வபலாட்ட வபண். பச்மசே நிற பனியன் வபலாட்டிருந்தலாள்
குரு – அவள் கூட ஒரு குழந்மத இருந்தலாதலா?
வசேந்தில் - ஆம்
குரு – சேரி அடுத்தது யலார்?
இப்வபலாழுது வரும் வபலாழுது பலார்த்வதன். பத்து வயது வபண். மிகவும் துறதுற என்ற
இருந்தலாள். ஊதலா நிற வககௌன் வபலாட்டிருந்தலாள்.
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குரு – மகயில் சேலாப்பிட ஏதலாவது மவதிருந்தலாளலா?
வசேந்தில் – ஆம்
குரு – சேரி வலா. ஏதலாவது குடிக்கலலாம். என்ற கூறி விட்டு வமைதுவலாக எழுந்து நடக்க
ஆரம்பித்தலான். வசேந்திலுக்கு என்ன வசேய்வவதன்ற வதரியவில்மல. பசுவின் பின்
வசேல்லும் கன்றக் குட்டி வபலால கூடவவ வசேன்றலான். அனலால், கன்றக் குட்டியின் நமடயில்
ஒரு துள்ளல் இருக்கும். வசேந்தினில் நமடயில் தயக்கம் மைற்றம் பயம் இருந்தது.
இருவரும் கமடயினுள் நுமழந்து ஒரு வமைமஜையில் அமைர்ந்தனர். கூட்டம் அதிகமைலாக
இல்மல. சில வமைமஜைகள் இன்னும் கலாலியலாக இருந்தது. குருவிடம் வந்து என்ன
வவண்டும் என்ற பரிமைலாறபவர் வகட்டுச் வசேன்றலார். அப்வபலாழுது, பக்கத்து வமைமஜைமயக்
கவனித்த வசேந்தில் ஆச்சேச்சேரியத்தில் உமறந்து விட்டலான். கலாமலயில் பலார்த்த வபண் அங்கு
அமைர்ந்து இருந்தலாள். அடுத்த இரண்டு மூன்ற நிமிடங்களில், அடுத்த வபண். அடுத்த ஐந்து
நிமிடத்தில் மூன்றலாவது வபண். வசேந்திலலால் திறந்த வலாமய மூட முடியவில்மல. குரு
வமைதுவலாகச் வசேந்திமலத் தட்டி எழுப்பி சேலாப்பிடச் வசேலான்னலான். வசேந்திலின் வலாயிலிருந்து
எந்த வலார்த்மதயும் வரவில்மல. சேத்தமில்லலாமைல் சேலாப்பிட்டு விட்டு குருவின் பின்னலால்
ஆட்டுக் குட்டி வபலாலச் வசேன்றலான்.
வசேந்தில் ஆச்சேரியத்தின் விழிம்பில் இருந்தலான். கடற்கமரக்கு வரும் பழக்கம் இல்லலாத
நலான் எப்படி இங்கு வந்வதன்? அவர் இருக்கும் இடத்திற்கு நலான் எப்படி வந்வதன்? நலான்
பலார்த்த வபண்கமளப் பற்றிய விபரம் இவருக்கு எப்படித் வதரிந்தது? எப்படி அவர்கள்
அமனவரும் ஒவர இடத்திற்கு வந்தலார்கள்? வசேந்திலுக்கு குருமவப் பலார்த்து ஒரு பயம்
கலந்த மைரியலாமத வந்தது. குரு வசேந்திமலப் பலார்த்து எனது வபயர் குரு என்ற கூறி
வமைதுவலாகச் சிரித்து விட்டுச் வசேன்றலான்.
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அத்தியலாயம் 3

மைலா

ம்பலம் ரயில் நிமலயம். மைலாமல சுமைலார் நலான்கு மைணி இருக்கலலாம்.
எனவவ கூட்டம் அதிகம் இல்மல. கருங்கல்லலால் உட்கலார வசேதியலாக

இரண்டு வமைமடகள் வசேய்திருந்தலார்கள். அவற்றில் குரு அமைர்ந்திருந்தலான். பலதரப்பட்ட
மைனிதர்கள் வந்து வசேல்லும் இடம் ரயில் நிமலயம். விதவிதமைலான மைக்கள், உடல் வலாகு,
உமடகள், முக பலாவமனகள், உணர்ச்சிகள் அமனத்மதயும் கண்டு ரசிக்க ஒரு சிறந்த
இடம். நமட வமைமட ஓரளவு சுத்தமைலாக இருந்தது. ஆனலால் ரயில் பலாமத குப்மபயலாக
இருந்தது. அந்தக் குப்மபகளின் ஊவட ஒரு எலி ஒன்ற ஓடிக்வகலாண்டு இருப்பமத குரு
கவனித்துக்வகலாண்டு

இருந்தலான்.

கண்ணுக்கு

வதரிந்த

விளம்பரங்கமளக்

கவனித்துக்வகலாண்டு இருந்தலான். அமைர்ந்த இடத்தில் நிழல் இல்மல. சிறிது வநரத்தில்
ஒவ்வவலாருவரலாய் குருவின் அருகில் அமைர்ந்தனர். வசேந்தில் வபலால் வவற சிலமரயும்
பழக்கப் படுத்தியிருந்தலான்.

வவயிலில் தலான் அமனவரும் அமைர்ந்திருந்தனர். அதில்

ஒருத்தி ஏன் அங்வக நிழலில் உட்கலாரக் கூடலாது என்ற வகட்டலாள். தனது உடல் நிறம்
கருத்து விடும் என்ற கவமல. நலாம் வவமல வசேய்யப் வபலாவது வவயிலிலும் மைமழயிலும்.
அதற்கு உடல் பழக்கப் படுவதற்குத்தலான் இங்கு அமனவரும் கூடி உள்வளலாம் என்றலான்
குரு.
வமைலும் நம் அருகில் வவற யலாரும் அமைரமைலாட்டலார்கள். நலாம் வபசுவது யலாரும் வகட்க
முடியலாது. அப்படிவயன்றலால் யலாரலாவது ஒருவர் வீட்டில் சேந்தித்து இருக்கலலாவமை என்றலாள்
மைற்வறலாருத்தி. நலாம் வவமல வசேய்யப் வபலாவது குளிரூட்டப்பட்ட அலுவலகத்தில் அல்ல.
மைமழயும் வவயிலும் நிமறந்த கலாட்டில். வவமல முடிந்தவுடன் வீட்டில் உட்கலார்ந்து
வதலாமலக்கலாட்சி

விளம்பரங்களில்

வருபமவகமளத்

வதய்த்து

வவள்மளயலாகிக்

வகலாள்ளுங்கள். என்ற சிறிது எரிச்சேவலலாடு குரு பதிலளித்தலான். அமனவரது மைனதிலும்
சிறிது பயம் ஓடியது. இதமன உணர்ந்த குரு, வமைல்ல எழுந்து வசேன்ற அருகில் உள்ள
கமடயிலிருந்து சேலாம்பலார் வமட எல்வலலாருக்கும் வலாங்கிக் வகலாடுத்தலான். அதன் பிறகு
எல்வலலாரும் வதநீர் அருந்தினர். நிமலமமை சிறிது இளகியது. முடிந்த வமர என்னிடம்
அதிகம் வகள்வி வகட்கலாதிர்கள். பலவநரங்களில் என்னலால் பதில் வசேலால்ல முடியலாத
நிமலயில் இருப்வபன். நலானும் பல சேட்டங்களுக்கு உட்பட்டவன். இயற்மகக்குப்
புறம்பலாக எதுவும் என்னலால் வசேய்ய முடியலாது.
முதலில் எல்வலலாமரயும் அறிமுகம் வசேய்கிவறன். அமனவருக்கும் இனிவமைல் புதிய
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வபயர் மவக்கப் வபலாகிவறன். இது உங்கள் பலாதுகலாப்பிற்கலாக. ஒருவன் சிறிது கருப்பலாக
இருந்தலான் அவனுக்குக் கண்ணன் என்ற வபயரிட்டலான் குரு. அடுத்து அமைர்ந்திருந்த
வபண், வபரிய கண்களுடன் இருந்ததலால் மீனலா என்ற வபயரிட்டலான். அடுத்தவன்
ஒல்லியலாய், உயரமைலாய் இருந்ததலால் அவனுக்கு அமிதலாப் என்ற வபயரிட்டலான்.
அடுதவளிடம் உனக்குப் பிடித்த நடிமகயின் வபயர் வசேலால் எனக் வகட்க அவள் திரிஷலா
என அந்தப் வபயமரவய அவளுக்குச் சூட்டினலான். யலாருக்கலாவது வபயர் பிடிக்கவில்மல
என்றலால் வசேலால்லுங்கள் மைலாற்றிக்வகலாள்ளலலாம் என்றலான் குரு. திரிஷலா குருமவப் பலார்த்து
உன்னுமடய வபயர் குருவலா எனச் சேந்வதகத்துடன் வகட்க குரு வழக்கம் வபலால் சிரித்தலான்.
குரு உண்மமை வசேலால்கிறலானலா இல்மலயலா எனற யலாரலாலும் கணிக்க முடியவில்மல.
வீர பலாண்டியன் மைமனவி என்ற தமிழில் ஒரு சேரித்திர நலாவல் உண்டு. அதில் ஜைனநலாதன்
என்ற ஒற்றர் பமடத் தளபதி, முக்கிய கதலாநலாயகன். அவன் உண்மமைமயப் வபலாய் வபலால்
வபசுவதிலும், வபலாய்மய உண்மமை வபலால் வபசுவதிலும் மக வதர்ந்தவன். அவனது பல
ஆண்டு திட்டத்தின் முடிவில் தமிழகத்தில் மைன்னர் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்து மைக்களலாட்சி
மைலரும். ஜைனநலாதமனப் வபலால் குரு வபசுவதின் முழு அர்த்தத்மதக் கண்டு பிடிக்க
முடியலாது. குரு வபசுவதின்

அர்த்தம் முழுவதும் குருவிற்குத் வதரியுமைலா என்றம்

வதரியலாது. பல வநரங்களில் நலாம் வபசும் வலார்த்மதகளுக்கு நலாம் தலான் வபலாறப்பலா என்ற
வயலாசித்துப் பலார்த்தலால் சேரியலான பதில் கிமடக்கலாது.
குரு கமடக்கு பணம் வகலாடுத்தலானலா இல்மலயலா என்ற வதரியவில்மல. மீனலா நலான்
வவண்டுமைலானலால் பணம் வகலாடுக்கட்டலா எனக் வகட்க குரு வதமவ இல்மல என்ற கூறி
விட்டலான். குரு எந்த கமடக்கும் பணம் வகலாடுப்பதில்மல. அவனிடம் யலாரும் வகட்பதும்
இல்மல. அனலால் குரு வலாங்கிய கமடயில் அன்ற அளவிற்கு அதிகமைலாக விற்கும். எனவவ
குருவினலால் யலாருக்கும் நட்டம் கிமடயலாது.
குரு தனது சேட்மடப் மபயிலிருந்து நலான்கு டிக்வகட் எடுத்தலான். அமவ திருவல்லிக்வகணி
வமர வசேல்ல முடியும். அமனவரும் அடுத்து வந்த மின்வதலாடர் வண்டியில் ஏறி
திருவல்லிக்வகணிமய அமடந்தனர். அங்கிருந்து வமைதுவலாக நடந்து கடற்கமரமய
அமடந்தனர். ஓர் இடம் வந்ததும் குரு மைணமலத் வதலாண்ட அங்கு பிளலாஸடிக் பறக்கும்
தட்டு இருந்தது. அமத வலானில் எறிந்தும் பிடித்தும் விமளயலாட ஆரம்பித்தனர்.
அமனவரும் நன்கு கமளத்துப் வபலாகும் வமர, இமடவிடலாமைல் விமளயலாண்டனர்.
அவர்கள் விமளயலாடும் வபலாழுது அமனவரது கவனமும் தட்டிவலவய இருந்தது.
அவர்களிடம் இருந்த குருமவப் பற்றிய பயம், சேந்வதகங்கள், வகள்விகள் அமனத்தும்
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வமைதுவலாகத் வதலாமலந்தன. குருவின் மீது ஒரு நம்பிக்மகயும், எமதயும் சேலாதிக்கும்
துணிவும், வீரமும் அவர்கள் மைனதில் பரவ ஆரம்பித்தன. இந்த மைலாற்றங்கள் அவர்களது
விமளயலாட்டிலும் வதரிய ஆரம்பித்தது. முதலில் வமைதுவலாக விமளயலாடியவர்கள்
வவகமைலாகமும் வவறியுடனும் விமளயலாடத் துடங்கினலார். அவர்கள் உடம்பில் அதீத சேக்தி
பலாய்வமத உணர்ந்தனர். அவர்களது விமளயலாட்டில் ஒரு வநர்த்தியும் அழகும் புகுந்தது.
எனவவ அருகில் இருந்த பலரும் அவர்கமளக் கவனிக்க ஆரம்பித்தனர்.
வமைதுவலாக இருட்ட ஆரம்பித்தது. மீண்டும் ரயில் நிமலயத்மத வநலாக்கி நடக்க
ஆரம்பித்தனர். அங்வக ஒரு வபண் கரும்புச் சேலாற விற்றக்வகலாண்டிருந்தலாள். அவளிடம்
வசேன்ற ஐந்து வபருக்கும் தரச் வசேலான்னலான் குரு. விமளயலாண்ட கமளப்பில் இந்த கரும்புச்
சேலாற மைனதிற்கும் உடலுக்கும் மிக இனிதலாக இருந்தது. நலாமள மைலாமல இரண்டு மைணிக்கு
இவத இடத்தில் சேந்திப்பதலாக முடிவு வசேய்துவிட்டு அமனவரும் கமலந்தனர்.
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அ

டுத்த நலாள் மீண்டும் அவத இடத்தில் அமனவரும் சேந்தித்தனர். அனலால் வநரம்
மைதியம் இரண்டு மைணி. குரு அமனவமரயும் பலார்த்து நலாம் வபலாகப் வபலாகும்

இடம் கலாடு. நமைது கலால் பலாதம் உறதியலாக இருக்க வவண்டும். அதற்கலாக இந்தப் பயிற்சி.
அமனவரும் வசேருப்புகமளக் கழற்றங்கள். வநற்ற மைலாதிரி விமளயலாடலலாம். மைணலில்
இறங்கியவுடன் அமனவரது கலால்களும் சுட்டன. சிறிது முனக ஆரம்பித்தனர். ஆனலால்
குரு அமனவமரயும் ஓடச் வசேலான்னலான். மைண்ணில் ஓடுமை வபலாழுது சிறிது கஷ்டமைலாக
இருந்ததது. ஆனலால் சிறிது வநரத்திவலவய கலால்கள பழகி சூடு வதரியவில்மல. ஒரு மைணி
வநரம் தங்கமள மைறந்து, தங்கள் சூழ்நிமலமய மைறந்து, கவமலகமளயும், பயங்கமளயும்
மைறந்து ஆனந்தமைலாக விமளயலாடினர். தட்டு வலானிவலவய பறந்து வகலாண்டு இருந்தது. கீவழ
விழலாமைல் அருகில் இருப்பவர்கள் மககளில் வபலாய்வசேர்ந்தது. குரு சில சேமமையங்களில்
ஓடலாமைல் நிற்பலான். அப்வபலாழுது தட்டு வமைதுவலாகப் பறந்து அவன் மககளில் வந்து
விழும். குரு மீண்டும் வலானில் வீசினலால் நன்கு உயரத்தில் பறந்து, அமனவமரய்ம்
இங்கும் அங்கும் ஓட விடும். எங்கு யலார் மகயில் வசேல்லும் என்ற கணிக்க முடியலாது.
தட்டு சிறிது வநரம் விமளயலாட்டு கலாட்டி விட்டு யலாருமடய மகயிலலாவது இறங்கும்.
அனலால் ஒருமுமற கூட வகவழ விழுந்தது கிமடயலாது.
விமளயலாண்டு முடித்தவுடன் அமனவரும் கரும்புச் சேலாற குடிக்க வந்தனர். அப்வபலாழுது
குருவின் வதலாளில் ஒரு பறமவ வந்து அமைர்ந்தது. இறக்மககள் பல வண்ணங்களில்
இருந்தது. நீலம், மைஞ்சேள், சிவப்பு, பச்மசே, வவண்மமை முதலிய பல வண்ணங்களில்
கலமவமய இருந்தது. அதன் அலகு, மைரங்வகலாத்திப் பறமவ வபலால நீளமைலாய் இருந்தது.
கலால்கள், வகலாக்குவிற்கு இருப்பது வபலால் நீளமைலாய், உறதியலாய் இருந்தது. தமல கிளி
வபலால் உருண்டியலாய் இருந்தது. யலாரும் இதுவமர அப்படி ஒரு அழகலான பறமவமயப்
பலார்த்தது கிமடயலாது.
குருவின் கலாதுகளில் வமைல்லியதலாகச் சேப்தம் இட்டது. அதன் குரல் மிகவும் இனிமமையலாய்
இருந்தது. குயில் இதனிடம் இருந்துதலான் பலாடக் கற்றக் வகலாண்டிருக்க வவண்டும். குரு
அதமன வமைதுவலாகத் தடவிக் வகலாடுத்தலான். அந்தப் பறமவயும் குருவின் கன்னத்தில்
வமைதுவலாகத் தன் தமலயலால் தடவியது. கூடியிருந்த அமனவமரயும் ஒரு முமறப்
பலார்த்தது. கரும்பு சேலாற விற்பவமளப் பலார்த்து சேப்தமைலாகக் கத்தியது. அவளும் நல்லலா
இருக்கியலா என்ற வகட்டலாள். மீண்டும் ஒருமுமற குரல் வகலாடுத்து விட்டு, விருட்வடன்ற
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வலானில் எழும்பிப் பறந்தது. பறக்கும் வபலாழுது அதன் இறக்மககள் மிகவும் நீளமைலாய்
இருந்தது, கழுகுகளுக்கு இருப்பது வபலால். அந்தப் பறமவ ஒவ்வவலாரு வமரயும் உற்றப்
பலார்த்த வபலாது அவர்களது உடலிலும் மைனதிலும்

சில மைலாற்றங்கள் நடந்தமத

உணர்ந்தனர். உயவர பறந்து மீண்டும் சிறிது கீவழ வந்து அமனவமரயும் ஒரு வட்டம்
அடித்தது. அது அவர்கள் சேலாதிக்கப் வபலாவதுற்கு வலாழ்த்து கூறவது வபலால் இருந்தது.
குருவும் மககமள உயர்த்தி அந்தப் பறமவமய வழி அனுப்பினலான். கரும்புச் சேலாற
விற்பவள், குருவிடம் உனது நண்பன் என்ன வசேலான்னலான் எனக் வகட்க, குரு
வமைல்லியதலாய்

சிரித்தலான்.

அவள்

“இந்தத்

தம்பி

பதிவல

வசேலால்லலாது”

என்ற

வசேலால்லிவிட்டு அவளும் சிரித்தலாள். அமனவரும் புது உடலும் மைனதும் வபற்றமத
உணர்ந்தனர். அந்த உடல்களில் வநலாய் வநலாடி எதுவும் இல்மல. மைனதில் கவமலகளும்
பயங்களும் இல்மல. அமனவரும் வமைதுவலாகக் கமலயத் வதலாடங்கினர்.
குருவும் அந்தப் பறமவயும் என்ன வபசினலார்கள் என்பது யலாருக்கும் வதரியப் வபலாவது
இல்மல. இல்மல இது ஒரு சேலாதலாரண சேந்திப்பலா என்பதும் வதரியலாது. ஆனலால் இது ஒரு
சேலாதலாரண சேந்திப்பு வபலால் வதரியவில்மல. அந்தப் பறமவ தனது பலார்மவயலால்
அங்கிருந்தவர்களிடம் பல மைலாற்றங்கமள வசேய்து விட்டுச் வசேன்றள்ளது.
உலகில் நடக்கும் எல்லலா வசேயல்களுக்கும் எவதலா ஒரு அர்த்தமை இருக்கத்தலான் வசேய்கிறது.
சில வநரங்களில் அது புரிகிறது. பல வநரங்களில் அது புரிவதில்மல. நம் உடமல விட்டு
உயிர் பிரிந்தபின் வதரியுவமைலா என்னவவலா?
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தமலநகரம் வகலாழும்பு. ஜைனலாதிபதியின் மைலாளிமக. பின்கட்டில்
இலங்மகயின்
சேமமையல் அமறமய ஒட்டியுள்ள ஒரு சிற அமற. அரிசி பருப்பு முதலிய சேமமையல்
சேலாமைலான்கள் மவக்கும் இடம். ஒரு சிறிய வமைமஜை. அதி கலாமல நலான்கு மைணி. இலங்மகயும்
இந்தியலாவும்

தூங்கிக்

வகலாண்டிருக்கும்

அமைர்ந்திருந்தனர். அதில் மூவர்

வநரம்.

அமதச்

சுற்றி

நலான்கு

வபர்

இரலாணுவ உமடயில் இருந்தனர். வதலாளில் பல

நட்சேந்திரங்கள் மின்னின. தமர, விமைலான, கப்பற்பமடயிமனச்

வசேர்ந்த தளபதிகள்.

நலான்கலாம் நபர் ஜைனலாதிபதியின் அந்தரங்கச் வசேயலலாளர். வமைலும் உளவுப் பமடயின்
தமலவர். உங்களுக்குப் வபசுவதற்கு வவற இடவமை கிமடக்கவில்மலயலா என்ற அரசு
அதிகலாரி திலகரத்வன வகட்க, விமைலானப் பமடத் தளபதி, யலாரும் ஒட்டுக் வகட்கலாமைல் வபசே
வவண்டுமைலானலால் இம்மைலாதிரியலான இடவமை சிறந்தது.
அமனவரது முகத்திலும் ஒரு வவற்றிப் புன்னமக இருந்த்தது. கரபலாகரன் வகலாமல
வசேய்யப் பட்டு ஒரு வலாரவமை இருந்தது. பல ஆண்டுகளலாக நலாம் வளர்த்த கிடலா தனது
வவமலமய மிகவும் வநர்த்தியலாகச் வசேய்துள்ளது. தமிழர்கமளக் வகலான்றதில் இலங்மக
இரலாணுவத்தின் பங்கு அதிகமைலா இல்மல, கரபலாகரின் பங்கு அதிகமைலா என்ற , என்றம்
தீர்மைலானிக்க முடியலாத பட்டி மைன்றம் நடத்தலலாம். கரபலாகரின் உதவி இல்லலாமைல்
இவ்வளவு தமிழர்கமளக் வகலால்ல முடியலாது என்ற தமரப்பமட அதிகலாரி வசேலால்ல
அமனவரும் பலமைலாகச் சிரித்தனர்.
சேற்றி வயலாசித்துப் பலாருங்கள். இந்தியலாவில் நடந்தது வபலால், அஹிம்மசேமயப் பயன்
படுத்திப் வபலாரலாடியிருந்தலால், நம்மைலால் இவ்வளவு வபமரக் வகலால்ல முடியலாது. நம்
வதலாற்றப் வபலாயிருப்வபலாம். கரபலாகரின் ஆத்மைலா சேலாந்தியமடயட்டும் என்ற கடற்பமடத்
தளபதி கூறினலார். அரசு அதிகலாரி. அருகில் இருந்த அலமைலாரியில் மகமயவிட்டு ஒரு
பலாட்டிமல எடுத்தலார். வவளிவய வசேன்ற சில கண்ணலாடிக் குவமளகமள எடுத்து வந்து
அதில் அமனவருக்கும் ஊற்றிக் வகலாடுக்க, நலால்வரும் குவமளகமள உயர்த்தி சிங்களர்
உயர்வுக்கலாக என்ற கூறிவிட்டு வமைதுவலாகக் குடிக்க ஆரம்பித்தனர். இன்ற மைலாமல எட்டு
மைணிக்கு தலாஜ் வஹலாட்டல், அமற எண் 1024. உங்கள் அமனவமரயும் அங்கு
சேந்திக்கிவறன். அதற்கு முன் உங்கள் மைவலசிய வங்கிக் கணக்மக சேரிபலார்த்துக்
வகலாள்ளுங்கள்.
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வபலாழுது வமைதுவலாக புலர ஆரம்பித்தது. வவளிச்சேம் அந்த அமறயில் இருந்த சேலாளரத்தின்
வழிவய உள்வள வர முயற்சித்தது. இதுகலாறம் நடந்த உமரயலாடல்கமளக் வகட்டுக்
வகலாண்டிருந்த ஒரு சிறிய குருவி வவளிவய இமர வதடப் பறந்து வசேன்றது. அவ்வலாற
பறக்கும் வபலாழுது அதன் அருகில் மைற்வறலாரு வபரிய பறமவ பறந்து வந்தது. இரண்டு
பறமவகளும் சில வநரம் ஒன்றலாகப் பறந்தன. அமவகள் என்ன பரிமைலாறிக் வகலாண்டன
என்ற யலாருக்கும் வதரியலாது. நமைக்குத் வதரிந்த ஒன்ற, அந்தப் வபரிய பறமவ, நலாம்
ஏற்கனவவ சேந்தித்த குருவின் நண்பன் என்பது.
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ழும்பின் மிகப் வபரிய கட்டிடங்களில் ஒன்ற சிவலலான் வங்கி. கலாமல
பதிவனலாரு மைணி இருக்கும். திலகரத்வன கட்டிடத்தின் வட வகலாடியில் ஒரு

அமறமய வநலாக்கிச் வசேன்றலார். அதன் முன் ஒரு கலாவலலாளி அமைர்ந்திருந்தலான். அவன்
திலகரத்வனவிற்கு வணக்கம் வசேலால்ல, அவர் பதிலுக்குச் சிரித்து விட்டு அமறயின்
உள்வள வசேன்றலார். அங்கு இருந்த ஒரு கருவியில் தனது மக வரமகமயயும் கண்
இமமைமயயும் பதிவு வசேய்ய ஒரு கதவு திறந்தது. அதன் உள்வள வசேன்றதும் கதவு தலானலாக
மூட, அது வமைதுவலாகக் கீழ் வநலாக்கிப் பயணித்தது. சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு கதவு
திறக்க, அவர் வவளிவய வந்தலார். அவமர வரவவற்க சில விஞ்ஞலானிகள் கலாத்திருந்தனர்.
வமைலாத்தம் ஐம்பது அறபது வபர் வவமல வசேய்யும் இடம். அங்கு நடக்கும் வவமல, அதன்
வநலாக்கம் முதலியன ஒரு சிலருக்வக வதரியும். அந்த ஒரு சிலரும் இப்வபலாழுது
திலகரத்வனவுடன் இருந்தனர்.
அந்த இடம் ஒரு ரசேலாயலான ஆரலாய்ச்சி மமையம். பல கண்ணலாடிக் குடுமவகளும், பல
வண்ண திரவங்களும், உலகில் உள்ள ரசேலாயன ஆரலாய்ச்சி சேம்பந்தப்பட்ட அமணத்து வித
கருவிகளும், உபகரணங்களும் அங்கு இருந்தன. அமனவரும் தூய வவள்மள நிற உடுப்பு
அணிந்திருந்தனர்.

எந்தத் திமரப்படத்திலும் இப்படி ஒரு ஆரலாய்சிக் கூடத்மத

சித்தரித்திருக்க மைலாட்டலார்கள். அந்த அளவிற்கு வதலாழில் நுட்பத்தில் முன்வனலாடியலாக
இருந்தது.
அங்கிருந்தவர்களில்

வபரும்பலாவலலார்

தமிழர்கள்.

திலகரத்வனவுடன்

வபசிக்

வகலாண்டிருந்த சிலர் மைட்டும் சிங்களர்.
அமனவரும் ஒரு கண்ணலாடி வமைமஜையின் முன் அமைர்ந்தனர். வமைமஜையின் வமைல் ஒரு
வபட்டி ஒன்ற இருந்தது. அமதத் திறந்து ஒரு விஞ்ஞலானி விளக்கத் வதலாடங்கினர். இதில்
உள்ள விஷக் கிருமிகள் தண்ணீரில் எளிதலாக வபருகி வலாழும் தன்மமை உமடயது. குடிநீர்
வதலாட்டியில் கலந்து விட்டலால் அங்கு வலாழும் அமனவரது உடலிலும் இந்த விஷத்
தன்மமை பரவி விடும். இது உடலில் எந்த வித வநலாமயயும் ஏற்படுத்தலாது. அனலால் ஆண்
வபண் இரு பலாலலாரும் தங்களது இனப்வபருக்கும் சேக்திமய இழந்து விடுவர். இந்த கிருமி
உடலில் இருப்பது எந்த வித மைருத்துவ பரிவசேலாதமனயிலும் கண்டு பிடிக்க முடியலாத
ஒன்ற. ஒரு இனத்மத அழிப்பதற்கு இமத விட சிறந்த ஆயுதம் இது வமர யலாரலாலும்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டதில்மல. கலாஷ்மிரி இந்துக்கள் விரட்டப்பட்டது
17
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தமிழர்களும் அழிக்கப் படுவர். கலாஷ்மிரி இந்துக்கள் இன்றம் அகதி முகலாம்களில்
அவதிப் பட்டுக் வகலாண்டு இருக்கிறலார்கள். ஒரு சிறிய அமறயில் பல குடும்பங்கள்
வலாழ்கின்றன. மைன உமழச்சேல், வநலாய், வசேதிகள் இல்லலாத வீடுகள் ஆகியமவகளலால்
குழந்மத பிறப்பு விகிதம் மிகவும் குமறந்து விட்டது. இதில் இந்தியர்கள் வவட்கப்
படவவண்டிய விஷயம் என்னவவன்றலால் இன்மறய ஆளும் குடும்பம் கலாஷ்மிரி
பிரலாமைணர்கள் வழியில் வந்தவர்கள்.
http://www.satp.org/satporgtp/kpsgill/2003/chapter9.htm. ஒரு விஞ்ஞலானி தனது கணனியில்
இமணயத்தளத்தில் உள்ள அந்தப் பக்கத்மதத் திறக்க அமனவரும் அமமைதியலாகப்
படித்தனர்.
இதுவமர இது ஒரு பிரச்சேமனயலாக இந்தியலாவில் யலாரும் வபசுவதில்மல. ஹிட்லரலால் கூட
வவற்றிகரமைலாக யூதர்கமள அழிக்க முடிய வில்மல. ஹிட்லரின் வழி விஷ வலாயுவினலால்
வகலாமல

வசேய்வது.

இது

உலகின்

கவனத்மத

ஈர்த்தது.

பல

நலாவல்களும்

திமரப்படங்களுக்கும் இது வழி வகுத்தது. ஆனலால் நமைது வழிமுமற யலாரலாலும் கண்டு
பிடிக்க முடியலாத ஒன்ற.
இது எந்த அளவிற்கு வசேலாதிக்கப் பட்டு உள்ளது? என்ற திலகரத்வன வினவ, இங்கு
வவமல வசேய்யும் எந்தத் தமினனுக்கும் குழந்மத பிறக்க வில்மல. பலரும் பலவித
மைருத்துவ பரிவசேலாதமனகள் எடுத்துள்ளனர். நலாங்களும் அந்த ரிப்வபலாட்டுகமளப் படித்து
விட்வடலாம். எந்த வித சேந்வதகத்திற்கும் இடம் இல்மல.
திலகரத்வன அந்த வபட்டிமய மூடி தனது மகயில் எடுத்துக் வகலாண்டலார். இன்ற வீடு
வசேன்றவுடன் உங்களது வங்கிக் கணக்மகப் பலாருங்கள். அதில் ஒரு கணிசேமைலான வதலாமக
வசேர்ந்திருக்கும். திலகரத்வனயின் மகயில் ஒரு சிறிய குப்பிமய ஒரு விஞ்ஞலானி வகலாடுக்க,
அமதத் தனது மபயில் மவத்துக்வகலாண்டலார்.
என்வனலாடு வகலாஞ்சேம் வவளிவய வலாருங்கள் அன்ற அமனவமரயும் தலான் வந்த வழிவய
அமழத்துச் வசேன்றலார். தலான் முதலில் நுமழந்த அமற வந்தவுடன், எல்லலாமரயும் சிறிது
வவளிவய நிற்கச் வசேலால்லிவிட்டு, அங்கிருந்த சுவரில் இருந்த ஒரு சிறிய கணணிமய
இயக்கினலார். இரண்டு நிமிடங்களில் வவளிவய வந்து அமனவமரய்ம் பலார்த்து, நலாம்
அமனவரும் இன்ற மைலாமல எட்டு மைணிக்கு தலாஜ் வஹலாட்டலில் அமற எண் 1024 இல்
சேந்திக்கலலாம். உங்கள் மைகிழ்ச்சிற்கலாக எல்லலாவித ஏற்பலாடுகளும் வசேய்யப்பட்டுள்ளன.
திலகரத்வன தனது வண்டியில் ஏறி வீட்டிற்குச் வசேன்ற விட்டலார். தனது வலாழ்வில்
18

இன்ற ஒரு மைறக்க முடியலாத நலாளலாக அமமையப் வபலாவமத எண்ணி மைனதிற்குள் மைகிழ்ந்து
வகலாண்டலார்.
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வத சேமையத்தில் குரு தனது கணணி மூலம் அங்கு நடப்பமதக் கவனித்துக்
வகலாண்டிருந்தலான். அங்கிருந்த கதவுகள் அமனத்தும் தலானலாகவவ மூடின.

வவமலவசேய்யும் அமனவரும் என்ன நடக்கிறது என்ற வதரியலாமைல் விழித்தனர்.
குருவிற்கு உதவி வசேய்த அங்கிருந்த கலாவலலாளி என்ன நடக்கிறது என்ற வகட்க, குருவின்
கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவியலாகக் வகலாட்டத் வதலாடங்கியது. அந்த அமற
முழுவதும் விஷப் புமக பரவத் துடங்கியது. வமைலும் பலார்க்க விரும்பலாத குரு கணணிமய
மூடிவிட்டு வலாய்விட்டு அழுதலான்.
குருவிற்கு அழுமக நிற்க நீண்ட வநரம் ஆயிற்ற. தன் கண் முன்வன ஐம்பது அறபது வபர்
இறப்பமதப் பலார்ப்பது மிகவும் வகலாடுமமையலானது. அமத விடக் வகலாடுமமையலானது இமத
எதிர்த்து ஏதும் வசேய்ய முடியலாத நிமலமமை.
தனது கணணியில் பதிவலான இந்த நிகழ்ச்சிமய உடவன இமணய தளத்தில் வபலாடலலாம்.
அனலால் இதனலால் ஆகப் வபலாவது ஒன்றம் இல்மல. இலட்சேக் கணக்கலான கலாஷ்மிரி
பிரலாமைணர்களுக்கு நடந்தவத இங்கும் நடக்கும். மிஞ்சி மிஞ்சிப் வபலானலால் இரண்டு
நலாட்கள் வசேய்தித் தலாள்களிலும், வதலாமலக் கலாட்சியிலும் கலாண்பிப்பலார்கள். அதன் பின்
சேச்சின் சேதம் அடித்தலால் அமதப் பிடித்துக் வகலாள்வலார்கள். இமத வவளியிடுவதின் மூலம்
எனக்கு வதலாந்தரவு வரலலாம். இலங்மக அரசு என்மனத் வதட ஆரம்பிக்கலலாம். எனக்குத்
தகவல் அளித்தவர் இன்ற உயிருடன் இல்மலவயன்றலாலும், அரசு விழிப்பமடய
ஏதுவலாகும். இந்த நிகழ்ச்சிமய மைறப்பவத வமைலலானது ஆகும்.
குரு தனது ரத்தம் சூவடருவமதயும் நரம்புகள் முறக்கமடவமதயும் உணர்ந்தலான்.
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லகரத்வன தனந்து வீட்மட அமடந்தலார். அவரது மகவபசி ஒலிக்க ஆரம்பித்தது.
ஜைனலாதிபதியின் அமழப்பு. எடுத்வத ஆகவவண்டும். ஜைனலாதிபதி என்னலாயிற்ற
என்ற வகட்க, வபட்டி எனது மகயில் தலான் உள்ளது என்றலார். அவர்கமள என்ன

வசேய்யப் வபலாகிறலாய் என்ற வினவ, நலாம் வபசியபடி, இன்ற இரவு எட்டு மைணிக்கு தலாஜ்
அமற எண் 1024 க்கு வரச்வசேலால்லியுள்வளன். சேரி அப்படிவய வசேய்து விடு. ஜைனலாதிபதி,
அனலால் அவர்கள் நம் ஆட்கள் என்ற தயங்க, திலகரத்வன வவற வழியில்மல, உங்கமள
கலாப்பற்ற வவண்டிய வபலாறப்பில் இருக்கிவறன். சேரி எல்வலலாருக்கும் பரிசு வகலாடுத்து
விட்டலாயலா என்ற வினவ, ஆம் முடிந்து விட்டது. வீட்டிற்கு வரும் வழியில் வசேய்து
விட்வடன். இமணப்பு துண்டிக்கப் பட்டது.
சேரியலாக எட்டு மைணிக்கு தலாஜ் அமற எண் 1024 இல் அமனவரும் கூடினர். திலகரத்வன
தனது மபயிலிருந்து ஒரு பலாட்டிமல எடுத்து அதன் மூடிமயத் திருகித் திறந்தலார். அந்த
மூடிமய வநளித்து குப்மபத் வதலாட்டியில் தனது மகயலால் வபலாட்டலார். ஏவனனின், அந்த
மூடியில் ஒரு ஊசி வசேல்லும் அளவிற்கு ஒரு ஓட்மட இருந்தது. அதன் மூலம் கலாமலயில்
தன்னிடம் வகலாடுக்கப்பட்ட குப்பியில் இருந்த விஷத்மத அந்த பலாட்டிலில் கலந்தமத
யலாருக்கும் வதரியலாமைல் மைமறத்தலார்.
கலாமலயில் உங்களிடம் ஒரு பலாட்டில் வகலாடுத்வதவன அமதப் பற்றி உங்களுக்குத்
வதரியுமைலா என்ற வகட்டலார். நலான்தலாவன உங்களிடம் வசேய்யச் வசேலான்னது என்ற பதிலுக்கு
திலகரத்வன வகட்டலார். ஆம் ஆம் நீங்கள் தன் வசேய்யச் வசேலான்னீர்கள். ஒருவவமள
மைறந்திருபீர்கவளலா என்ற நிமனத்வதன். தனது

வங்கிக் கணக்கில் பலவகலாடி ரூபலாய்

வபலாடப்பட்டிருப்பமத அறிந்த பின் தனது வபருமமைமய தம்பட்டம் அடிக்க முற்பட்டலார்.
அதற்குள் சிறிது சேரக்கு உள்வள வசேன்றதலால், வபச்சு அதிகமைலாக் வவளிவய வந்தது.
திலகரத்வநயிடம், நீங்களும் சிறிது குடியுங்கள் என்ற இன்வனலாரு குவமளயில் ஊற்ற
ஆரம்பித்தலார். இல்மல மைன்னியுங்கள், இன்றிரவு பத்தமர மைணிக்கு ஜைனலாதிபதிமயச்
சேந்திக்க வவண்டும். குடித்திருந்தலால் வகலான்வறவிடுவலார். வபச்மசேத் திமசே திருப்ப, சேரி
அந்த மைருந்மதப் பற்றி கூறங்கள் என்றலார். அந்தமைருந்மத எப்படிவவண்டுமைலானலாலும்
வகலாடுக்கலலாம். நீரில், பலாலில், டீயில், ஏன் இந்த மைதுவில் கூடக் கலந்து வகலாடுக்கலலாம்.
இது வவமல வசேய்ய குமறந்தது நலான்கு நலாள் முதல் ஒரு வலாரம் வமர ஆகும். ஒருவரது
21

சிறநீரகம், கலாப்பலாற்ற முடியலாத அளவிற்கு வசேதம் அமடந்து விடும். என்ற கூறிவிட்டு
பலமைலாகச் சிரித்தலார். வவற வழியில்லலாமைல் திலகரத்வனயும் உடன் சிரித்தலார். அனலால்
அதன் நடுவில் சிறிது வசேலாகம் இமழவயலாடியது. தமிழ் இனத்மத அழிப்பதற்கலாக சில
சிங்களர்கமளயும் இழக்க வநரிட்டது வருத்தத்மதக் வகலாடுத்தது. ஒன்பதமர மைணிக்கு
திலகரத்வன அங்கிருந்து கிளம்பினலார். அங்கு வவகு வநரம் இருக்க அவருக்குப்
பிடிக்கவில்மல. சிலசேமையம் தன் வசேய்யும் வவமல சேரியலானதுதலானலா என்ற வகள்வி
எழுவமதத் தடுக்க முடியவில்மல. இவ்வளவு வகலாமலகள் வதமவதலானலா என்றம்
புரியவில்மல. தலான் ஒரு சூழ்நிமலக் மகதியலாக மைலாறிவருவமத உணர்ந்தலார். தனக்கும்
இவதவபலால் ஒரு முடிவு இருக்கலலாம் என்ற உணர்ந்தலார் . எத்தமன திலகரத்வநகள்
இங்குள்ளனர் என்ற யலார் அறிவலார்? ஜைனலாதிபதி ஒருவருக்வக வதரியும்.
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ருவிற்கு இருப்பு வகலாள்ளவில்மல. நிமலமமை மகமய மீறிப் வபலாய்விடுவமைலா
என்ற பயம் வந்துவிட்டது. இதுவமர இப்படி ஒரு பயத்மத உணர்ந்தது இல்மல.

குருவின் மூமள மிக வவகமைலாகச் வசேயல்பட ஆரம்பித்தது.
இலங்மக வகலாழும்பில் உள்ள தனது நண்பர்கமள வதலாடர்பு வகலாண்டு, நடந்தமத
விவரித்தலான். வகட்ட அமனவருக்கும் இரத்தம் வகலாதித்தது. என்ன வசேய்யவவண்டும்
என்ற வசேலால் குரு, உடவன எங்கள் உயிமரக் வகலாடுத்தலாவது வசேய்து முடிக்கிவறலாம்,
இல்மல வசேத்து மைடிகிவறலாம். இந்தக் வகலாடூரமைலான உலகில் வலாழ்வமத விட சேலாவவத வமைல்
என்ற உணரத் வதலாடங்கினர்.
நீங்கள் அந்த ரசேலாயனக் கூடத்திற்குச் வசேல்ல வவண்ண்டும். அதற்கு இன்வனலாரு வழி
கட்டலாயமைலாக இருக்க வவண்டும். சிவலலான் வங்கி கட்டிடம் கட்டப்பட்ட வநரத்தில்
அருகில் வவவறந்த கட்டிடமும் கட்டப் பட்டதலா என்ற கண்டுபிடியுங்கள். எனக்கு அமர
மைணி வநரம் வகலாடுங்கள். நலான் இமணயதளத்தில் வதடுகிவறன். நீங்கள் உங்களுக்குத்
வதரிந்த வழியில் வதடுங்கள். அனலால் யலாரும் இருந்த இடத்மத விட்டு வவளிவய நலான்
வசேலால்லும் வமர வசேல்ல வவண்டலாம் என்ற குரு உத்தரவு பிறப்பித்து விட்டு இமனய
தளத்தில் வதட ஆரம்பித்தலான்.
அவமைரிக்க விண்வகலாள்கள் எடுத்த படங்கள் அமனத்தும் இமணயதளத்தில் இருக்கிறது.
யலார்

வவண்டுமைலானலாலும்

பலார்க்கலலாம்.

பூமியின்

ஒரு

இடத்தின்

வரமககமள

உபவயலாகப்படுத்தி அந்த புமகப்படங்கமளப் பலார்க்கலலாம். அவதவபலால் ஒரு இடத்தின்
வரமககள் மைற்றம் வததி குறிப்பிட்டு பமழய படங்கமளயும் வதடலலாம். இந்த வசேதிமய
உபவயலாகப் படுத்தி குரு வபலாறமமையலாகத் வதட ஆரம்பித்தலான். கலால் மைணி வநரத்தில்
விமட கிமடத்து விட்டது. வங்கியின் வடபுறம் உள்ள கட்டிடம் இவத வநரத்தில்
கட்டப்பட்டதுதலான். இன்னும் ஒரு ஆச்சேரியம் என்ன வவன்றலால் இரண்டு கட்டிடங்களும்
ஒவர ஆழம் வதலாண்டப் பட்டமவ. குரு தன் வகலாழும்பு நண்பர்கமளக் கூப்பிட்டு இன்ற
இரவு வடபுறக் கட்டிடத்தின் மூலம் வங்கியின் கீழ தழத்திற்குப் வபலாகச் வசேலான்னலான்,
அவர்கள் தயலாரித்த மைருந்தில் மிச்சேம் மீதி இருக்கும். அது எனக்கு வவண்டும்.
வஹலாமைலாபதியில் ஒரு உட்பிரிவு இருக்கிறது. அல்வலலாபதி மைருந்துகளினலால் ஏற்படும்
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பக்கவிமளவுகளிலிருந்து குணப்படுத்த ஒரு முமற கண்டு பிடிக்கப் பட்டுள்ளது. எந்த
மைருந்தினலால் பக்க விமளவுகள் ஏற்பட்டவதலா அவத மைருந்திலிருந்து அதற்கு மைலாற்ற
மைருந்து வஹலாமைலாபதி முமறயில் தயலாரிக்கலலாம். எனவவ எனக்கு அந்த விஷம் வதமவ.
முடிந்தவமர, நீங்கள் உள்வள வசேன்ற தடயம் எமதயும் விட்டுமவக்க வவண்டலாம்.
உங்கள் வநஞ்சேங்கமளக் கல்லலாக்கிக் வகலாண்டு வசேல்லுங்கள். இல்மலவயன்றலால் இந்த
வவமலமய முடிக்க முடியலாது. அந்த மைருந்த எடுத்தவுடன் வசேலால்லுங்கள். அது வஜைர்மைன
நலாட்டிற்கு அனுப்பப் படவவண்டும். அங்வகதலான் வஹலாமைலாபதி மைருந்துகள் சிறந்த
முமறயில் தயலாரிக்க முடியும். எனக்கு பத்து மில்லி லிட்டர் இருந்தலால் வபலாதுமைலானது.
அனலால் இன்ற இரவுக்குள் எப்படியும் எடுத்தலாக வவண்டும். ஆற மைணிக்கு சிவலலான்
வங்கிக்குச் வசேன்ற விடுங்கள். என்வனன்ன கருவிகள் எடுத்துச் வசேல்லவவண்டும் என்ற
நலான் உங்களுக்குச் வசேலால்ல வவண்டியதில்மல. கலாஸ கட்டர் நிச்சேயமைலாய்த் வதமவப்படும்.
ஆனலால் முடித்த வமர அமத உபவயலாகிக்கலாமைல் திறக்க பலாருங்கள். அனலாவசியமைலாக
இலங்மக ரலாணுவத்மத தட்டி எழுப்ப வவண்டலாம். வவற்றிகரமைலாய் முடித்துவிட்டு
எனக்குத் தகவல் வசேலால்லுங்கள்.
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லகரத்வன அந்த விஷத்மத உபவயலாகப் படுத்தலாமைல் தடுக்க வவண்டும். அதற்கு ஒரு
வழி பலத்த பலாதுகலாப்புடன் இருக்கும் அவர் வீட்டில் புகுந்து அந்த விஷத்மத

அழிப்பது. அனலால் இது மிகவும் அபயகரமைலான் வசேயல். இதற்கு முன் முடிக்க வவண்டிய
வவமலகள் பல உள்ளன.
குரு இமணயதளத்தில் வவகமைலாக வவமல வசேய்ய ஆரம்பித்தலான். முதலில் தலான் பதிவு
வசேய்த கலாட்சிகமளத் தன் நண்பர்கள் பலருக்கு அனுப்ப ஆரம்பித்தலான். இமணய
தளத்தில் வநரடியலாக வவளியிடுவமத விட இது பலாதுகலாப்பலானது. வஜைனிவலா நகரத்தில்
உள்ள சில சிலருக்கு அனுப்பி ஐக்கிய நலாடுகளின் அலுவலகத்தில் வசேரும்படி வசேய்தலான்.
பின்பு வடல்லி, வலாஷிங்டன், லண்டன் முதலிய நகரங்களுக்கு அனுப்பி அங்குள்ள அரசு
அலுவகங்களில் சிலருக்கு அனுப்ப ஏற்பலாடு வசேய்தலான். பன்னலாட்டு உளவுத் துமறகளலான
இன்டர்வபலால், சி.ஐ.எ. , வக.ஜ.பி முதலிய துமறகளுக்கும் அனுப்பிமவத்தலான். இதன்
மூலம் இலங்மக அரசுக்கு நிச்சேயமைலாக வநருக்கடி வரும் என்ற குருவிற்கு வதரியம்.
இலங்மக ஜைனதிபதி மைலாளிமக. உதவியலாளரின் வதலாமலவபசி வதலாடர்ந்து ஒலிக்க
ஆரம்பித்தது. குரு அனுப்பிய தகவல்கள் வவமல வசேய்ய ஆரம்பித்து விட்டன.
ஜைனதிபதியின் அலுவலகத்தில் என்ன வபசுவவதன்ற வதரியவில்மல. உடனடியலாக
ஜைனதிபதிமயத் வதலாடர்பு வகலாண்டனர். அவருக்கும் இந்த வதலாமலவபசி அமழப்புகள்
அதிர்ச்சியலாக இருந்தது. முதலில் இலங்மக அரசுக்கு என்ன நடந்தது என்ற வதரியலாது.
என்ன தகவல் மைற்ற நலாடுகளிடம் இருக்கிறது என்றம் வதரியலாது. எனவவ ஜைனலாதிபதி
இப்வபலாமதக்கு எதுவும் வபசே வவண்டலாம் என்ற கூறிவிட்டு, அவர்களிடம் உள்ள
தகவமலப் வபறச் வசேலான்னலார். தகவல் குரு பதிவு வசேய்த கலாட்சிகள் அமனவரும் பலார்க்க,
ஜைனலாதிபதிவய உமறந்து விட்டலார்.
ஒவ்வவலாருவரும் மூச்சு திணறி உயிர் விடுவது வகலாடுமமைமய இருந்தது. தனது
அலுவலகத்தில் சிலருக்குத் வதரிந்தது கூட ஜைனலாதிபதிக்குப் பிடிக்கவில்மல. யலாரும்
வகள்வி வகட்க மைலாட்டலார்கள் என்றலாலும், தனது முதுகின் பின் இது நிச்சேயம் வபசேப்படும்.
யலாரவது சினிமைலாவிற்கலாக பதிவு வசேய்ததலாக இருக்கலலாம் என்ற வபலாய் வசேலால்லச்
வசேலான்னலார். திலகரத்வநமவ வவளி உலகில் யலாருக்கும் வதரியலாததலால் இலங்மக அரசேலால்
எளிதலாக மைறக்க முடிந்ததது. ஜைனலாதிபதி வதலாமலவபசி மூலம் திலகரத்வநக்கு நடந்தமதச்
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வசேலால்லி, சில நலாட்கள் இங்கு வரவவண்டலாம் என்ற கூறினலார். இரண்டு வலாரங்கள் ஓய்வு
எடுக்கச் வசேலான்னலார். குரு நிமனத்த கலாரியம் முடிந்தது. குரு வபருமூச்சு விட்டலான். எப்படி
மைக்களின் ஞலாபக சேக்தி குமறவலானவதலா அரசியல் வலாதிகளின் ஞலாபக சேக்தியும்
குமறவலானவத. இன்னும் சில நலாட்களில் இப்படி ஒரு ஒளிப்பதிவு கிமடத்தமத மைறந்து
விடுவலார்கள். இது எனக்கு வதரிந்தமதப் வபலால ஜைனலாதிபதிக்கும் திலகரத்வநக்கும்
வதரியும். எனவவ அதிக நலாட்கள் கடத்தலாமைல் திட்டத்மத அமைல் படுத்த முயற்சிப்பலார்கள்.
அதற்கு முன்பலாக நலாம் தமிழர்கமளக் கலாப்பலாற்றியலாக வவண்டும். மைலாற்ற மைருந்மத நம்பி
இருக்க முடியலாது. அதில் தவற ஏதும் நடந்தலால் இலங்மக தமிழ் இனம் வலாரிசு இன்றி
அழிந்துவிடும். அன்ற இரவு ஜைனலாதிபதிக்கும் தில்கரத்வநக்கும் தூக்கம் வரவில்மல.
ஏவனன்றலால் நலாமள எந்த வசேய்தித் தலாளில், வதலாமலக் கலாட்சியில் இந்த தகவல்
வவளியலாகும் என்ற பயந்து இருந்தனர். இரவவல்லலாம் வதலாமலக் கலாட்சிப் வபட்டிமய
மைலாற்றி மைலாற்றிப் பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலார். ஜைனலாதிபதிக்கு இருப்புக் வகலாள்ளலாமைல் தனது
உதவியலாளமர அமழத்து வசேய்தி நிறவனங்களுக்கு அமழத்துப் வபசேச் வசேலான்னலார்.
நலாமளய தமலப்புச் வசேய்தி என்ன என்ற வினவச் வசேலான்னலார். விவசேஷமைலாக ஏதும்
இல்மல. இந்தத் தகவல் ஏன் வவளிவரவில்மல என்ற வதரியவில்மல. ஜைனலாதிபதியும்
திலகரத்வநயும் படுக்மகயில் உருண்டு வகலாண்டு இருக்கும் வபலாழுது, குருவின்
நண்பர்கள் வங்கிக்கு அடுத்த கட்டிடத்தில் தங்களது வவமலமய ஆரம்பித்தனர்.
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ட்டிடத்தின் முன்பு எந்தவிதக் கலாவலும் இல்மல. இரும்புக் கதவில் இருந்த
பூட்மட உமடக்கும் வபலாழுது இரவு பதிவனலாரு மைணி இருக்கும். சேலாமலயில்

நடமைலாட்டம் அதிகம் இல்மல. கட்டிடத்தின் முன்பு வபரிய வண்டி ஒன்மற நிற்கச் வசேய்து
அதன் என்ஜமன ஓட விட்டிருந்தனர். எனவவ யலாருமடய கவனத்மதயும் ஈர்க்கலாமைல்
வவமல வசேய்ய முடிந்தது.
எல்வலலாருமடய உடலிலும் வகமைரலா, மமைக், ஸபீக்கர்

முதலியன இருந்தன. அமவ

அமனத்தும் ஒரு சிற கணணி மூலம் இமணய தளத்தில் பரவிக்வகலாண்டு இருந்தது. குரு
அங்கு நடப்பமத மிகவும் கவனத்துடன் பலார்த்துக் வகலாண்டு இருந்தலான்.
இரும்புக் கதமவ தலாண்டியவுடன் ஒரு கண்ணலாடிக் கதவு இருந்தது. அது மின்னணு
பூட்டலால் பூட்டி இருந்தது. தங்களிடம் இருந்த சில கலார்டுகமள அதில் வபலாட்டு
முயற்சித்ததில் சில நிமிடங்களில் திறந்தது. அதன் பின்பு மிகப் வபரிய இரும்புக்கதவு
ஒன்ற இருந்தது. இந்தக் கதவு சேலாமலயிலிருந்து பத்து மீட்டர் வதலாமலவில் இருந்தது.
எனவவ கலாஸ கட்டர் மூலம் திறந்ததலால் பரவலாயில்மல என்ற குரு உத்தரவு இட்டலான்.
குருவின் மைனதில் யலாவரனும் உயிருடன் இருக்க வலாய்ப்பு இருக்கலலாம் என்ற ஐயம்
எழுந்தது. எனவவ எல்லலா இமடத்மதயும் நன்றலாக வதடச் வசேலான்னலான். அமனவமரயும்
பிரலாணவலாயு எடுத்துச் வசேல்லச் வசேலான்னலான். குரு எதிர்பலார்த்ததுவபலால, ஒரு வபண்மைணி
அங்கிருந்த சேமமையல் அமறயில் சிற முனகலுடன் கிடந்ததலாள். அவமள உடவன
வவளிவய வகலாண்டு வந்து இரும்புக் கதவுக்கு வவளிவய அமைரச் வசேய்தனர்.
குருவின் கணனியில் ஆற படங்கள் ஓடிக வகலாண்டிருந்தன. அவற்மற எல்லலாம்
கவனமைலாகப் பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலான். அவன் எதிபலார்த்த குப்பி கிமடக்க வில்மல.
அமவ வவளிவய இருக்க வலாய்ப்பு இல்மல. எனவவ எல்லலா அலமைலாரிகமளயும் வதடச்
வசேலான்னலான். வவளிவய உள்ள அந்தப் வபண்ணிடம் விசேலாரிக்கச் வசேலான்னலான். அவள்
திரும்பவும் உள்வள வந்து ஒரு ரகசிய இடத்மதக் கலாட்ட அமத உமடத்துப் பலார்க்மகயில்
அதன் உள்வள குரு வதடிய

விஷம் இருந்தது. வவமல முடிந்தது. அமனவரும்

கிளம்புங்கள். அந்தப் வபண்மண வவளிவய விட வவண்டலாம். உங்கள் இடத்திற்கு
அமழத்துச் வசேல்லுங்கள். வவளி உலகிற்கு அவள் இறந்ததலாகவவ இருக்கட்டும்.
அமனவரும் வவளிவய வந்து வண்டியில் ஏறி தப்பித்துச் வசேல்ல குரு நிம்மைதியலாகத் தூங்க
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ஆரம்பித்தலான். ஆனலால் தூங்கிய சில நிமிடங்களில் அவனது கனவுகளில் எல்லலாம்
இறந்தவர்களில் ஆவிகள் வந்து ஏன் எங்கமளக் கலாப்பலாற்றவில்மல என்ற வகட்க
ஆரம்பித்தன. குருவிற்கும் உறக்கம் வபலாய் விட்டது.
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ஒரு வலாரத்திற்குள் இலங்மக வசேல்ல வவண்டும். இல்மலவயன்றலால்
இன்னும்
திலகரத்வனயின் திட்டத்திலிருந்து நம் மைக்கமளக் கலாப்பலாற்ற முடியலாது. கண்ணன்,
மீனலா, அமிதலாப், திரிஷலா ஆகிய நலான்கு வபமரயும், இலங்மக வசேல்லத் தயலாரலாய் இருக்கச்
வசேலான்னலான்.

குரு வசேன்மனயிலிருந்து கிளம்பி, மைதுமரமய அடுத்துள்ள வமைற்குமைமல

வதலாடர்ச்சியில் உள்ள கலாடுகளுக்குச் வசேன்றலான். குருவின் வசேலாந்த ஊரும் அங்வக தலான்
இருக்கிறது. வத்திரலாயிருப்பு என்ற வபயர். ஓர் சிறிய அழகிய ஊர். குருவின் தந்மத,
தலாத்தலா பிறந்து வளர்ந்த இடம். வதிரலாயிருப்மப ஒட்டி சேதுரகிரி என்ற ஒரு மைமல
இருக்கிறது. அங்கு தலான் குரு வபலாய்க் வகலாண்டிருக்கிறலான்.
மைமலயின் வமைல் தனியலாக நடந்து வசேன்ற வகலாண்டிருந்தலான். அவனுக்குத் துமணயலாக
ஒரு நலாய் கூடவவ ஓடி வந்து வகலாண்டிருந்தது. அந்த மைமலயில் யலார் தனிவய வபலானலாலும்
ஒரு நலாய் துமணக்கு வரும். இமதப் பலரும் அனுபவித்தும் பலார்த்தும் இருக்கிறலார்கள்.
சிறிது தூரம் வசேன்றவுடன் ஒன்றிரண்டு குடியிருப்புகள் வதலான்றின. அமனத்தும்
அங்வகவய கிமடத்த கல் மைண் வசேடி வகலாடி முதலியன வகலாண்டு கட்டியமவ. கீவழ
நகரத்திலிருந்து எதுவும் வகலாண்டு வரப்படவில்மல. இந்த பண்மடமுமறத் வதலாழில்
நுட்பம் இப்வபலாழது இலங்மக மைக்களுக்குத் வதமவப்படுகிறது. அங்கு

கலாடுகமளத்

திருத்தி சிறசிற பலாத்திகளலாகப் வபலாட்டு வநல் முதலிய தலானிய வமககள் பயிரிட்டு
இருந்தனர். ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் இருந்த வநல் வமககமளத் வதடிப்பயிறிட்டு
இருந்தனர்.

இந்த

வநல்

வமககள்

பூச்சி

மைருந்து

இரசேலாயன

உரம்

இன்றி

வளர்க்கப்பட்டமவ. அங்கு இருந்தமவ குருவிற்குத் திருப்திமயக் வகலாடுத்தன. பல
ஆண்டுகளின் முயற்சி நல்ல வவற்றிமயத் தந்துள்ளது. இனி இலங்மகத் தமிழர்கள்
யலாருமடய உதவியும் இன்றி வலாழலலாம். அதற்குத் வதமவயலான எல்லலா ஏற்பலாடுகளும்
வசேய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளன. பல ஆண்டுகளலாகத் திட்டமிட்டு முயற்சி வசேய்தமவகள்
இன்னும் சில வலாரங்களில் நமடமுமறக்கு வகலாண்டுவரப்பட்டு வவற்றிப்பலாமதயில்
வசேல்லும்.

அங்குள்ளவர்கமளயும்

இலங்மக

வசேல்லத்

தயலாரலாய்

இருக்கும்படிச்

வசேலால்லிவிட்டு, குரு முதலில் இலங்மக வநலாக்கிப் பயணப்பட்டலான். அப்வபலாழுது
குருவின் வதலாளில் ஒரு பறமவ வந்து அமைர்ந்தது. சிறிது வநரத்தில் குருவின் முகத்தில்
கவமல வரமககள் வதலான்றின. குரு நமடமயத் துரிதப்படுத்தினலான்.
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லகரத்வன மிகுந்த வகலாபத்துடன் இருந்தலார். தன்மன ஐனலாதிபதி இரண்டு வலாரம்
விடுப்பு எடுக்கச் வசேலான்னமத அவரலால் ஏற்றக் வகலாள்ள முடியவில்மல, ஆனலால்

எங்கு தவற நடந்தது என்ற வதரிந்து வகலாள்ள ஆமசேப்பட்டலார். அந்த இடத்தின் சேலாவிமய
எடுத்துக் வகலாண்டு தனியலாக வண்டியில் வசேன்றலார். இரவு மைணி பதிவனலான்ற இருக்கும்.
சேலாமலயில் நடமைலாட்டம் இல்மல. வண்டிமய, குருவின் ஆட்கள் திறந்த கதவின் அருகில்
நிறத்தினலார். பூட்மடத் திறக்க முயற்சி வசேய்த வபலாழுது பூட்டு வவற மைலாதிரி இருந்தது.
மிகவும் விமலகுமறந்த பூட்டலாய் இருந்தது. வண்டியில் இருந்த ஒரு இரும்புக் கம்பிமயக்
வகலாண்டு பூட்மட எளிதில் உமடத்தலார். இரும்புக் கதமவத் திறந்து உள்வள வசேன்றலால்
கண்ணலாடிக்கதவு திறந்து இருந்தது. அமதயும் தலாண்டி உள்வள வசேன்ற வபலாழுது இரும்புக்
கதவு உமடக்கப்பட்டிருப்பமதக் கண்டலார். உமடத்த கதவின் வழிவய உள்வள வசேல்ல
முயற்சி வசேய்த வபலாழுது பிணவலாமட அவமர உள்வள விடவில்மல. அதற்கு வமைல்
உள்வள வசேல்ல அவருக்கு விருப்பம் இல்மல. ஆனலால் அப்படிவய விட்டுச் வசேல்லவும்
முடியலாது. பிண வலாமட எப்படியும் வவளிவய வரும். நலான் பலருக்குப்பதில்
வசேலால்லவவண்டிவரும். எனவவ அந்த இடத்மத எரிக்க முயற்சி வசேய்தலார். எரியும்
தன்மமையுள்ள சில திரவங்கமளத் வதடி எடுத்து, அமவகமளக் கீவழ ஊற்றி வநருப்மப
எரியவிட்டலார். பின்பு வவளிவய வந்து வண்டிமய

எடுத்துக் வகலாண்டு அங்கிருந்து

கிளம்பினலார். வண்டிக்கண்ணலாடியில் பலார்த்தவபலாழுது புமக அங்கிருந்து வவளிவய
வருவது

வதரிந்தது.

திலகரத்வன

தனது

திட்டத்மத

தனிவய

ஜைனலாதிபதியின்

அனுமைதியில்லலாமைல் நிமறவவற்ற எண்ணினலார்.
இந்தச் வசேய்திதலான் குருமவக் கவமலயமடயச் வசேய்தது. தனது கணக்கு தவறலானது என்ற
உணர்ந்தலான் குரு. தனது இலங்மக நண்பர்கமள எச்சேரிக்மகயுடன் இருக்கச் வசேலான்னலான்
குரு. தலானும் அங்கு வருவதலாய் கூறிவிட்டு குரு புறப்பட்டலான்.
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லகரத்வனயின் வீட்டிற்கு அடுத்தநலாள் கலாமல ஒரு ஆம்புலன்ஸ வந்தது. அதில்
மூன்றவபர் வவள்மள உமடயணிந்து இருந்தனர். அவர்கள் வீட்டின் உள்வள

வசேன்ற அமரமைணி வநரம் களித்து வவளிவய வந்தனர். அப்வபலாழுது அவர்கள் மகயில்
ஒரு வபட்டியிருந்தது. அது திலகரத்வன வங்கியில் இருந்து வகலாண்டு வந்த விஷப்
வபட்டி. மூவரும் வண்டியில் ஏறி இலங்மகத் தமிழர்கள் வலாழும் அகதி முகலாமமை
வநலாக்கிச் வசேன்றனர். குரு தனது ஆட்கமள முதலிவலவய தயலார் படுத்தியிருந்தலான். வண்டி
நகமரத் தலாண்டி வவகமைலாய்ச் வசேன்றது. ஒரு பலாலத்தின் அருவக வசேல்லும் வபலாழுது அங்வக
இரண்டு மூன்ற பிளலாஸடிக் மபகள் கிடந்தன. அந்த மபகளின் வமைல் வண்டியின் சேக்கரம்
ஏறம்

வபலாழுது

அந்தக்

கண்ணிவவடி

அங்கு

அது

தீப்பிழம்பலாய்

மைலாறியது.

திலகரத்வனயின் திட்டம் முறியடிக்கப்பட்டது என்ற குரு மைகிழ்ந்தலான். ஆனலால்
திலகரத்வனவிற்கு மைட்டுவமை வதரியும் அந்தப் வபட்டி கலாலியலானது என்ற. விஷம்
அவரிடவமை இருந்தது. எதிரிமய ஏமைலாற்றவதில் திலகரத்வன நிகரற்றவர். திலகரத்வன
ஜைனலாதிபதியின் உதவியலாளர் மைட்டும் அல்ல, இலங்மக உளவுத்துமறயின் தமலவரும்
கூட. அன்ற இரவவ ஒரு கவசே வண்டியில் அந்த விஷம் அகதிமுகலாமிற்குக் வகலாண்டு
வசேல்லப்பட்டு முகலாமிற்குக் குடிநீர் தரும் கிணற்றில் கலக்கப்பட்டது.
இந்தச் வசேய்தியும் குருவிற்குக் கிமடத்தது. அவமரத் தவறலாக எமடவபலாட்டமத
உணர்ந்தலான். உடவன "ஜைர்மைனிக்குத் வதலாடர்பு வகலாண்டு விஷம் கிமடத்த தகவமல
உறதிபடுத்திக் வகலாண்டலான். ஆனலானும் குருவின் மைனதில் பயம் பரவத் வதலாடங்கியது.
மைருந்து தயலாரிப்பதில் தவற ஏற்படலலாம். அல்லது மைருந்து

வவமல வசேய்யலாமைல்

வபலாகலலாம். வஹலாமைலாபதியில் மைருந்து சிலருக்கு வவமல வசேய்யலலாம் சிலருக்கு வவமல
வசேய்யலாமைல் வபலாகலலாம். ஆண்களுக்கு வவமல வசேய்யலலாம். வபண்களுக்கு வவமல
வசேய்யலாமைல்

வபலாகலலாம்.

குழந்மதகளுக்கு

மைட்டும்

வபரியவர்களுக்கு வவமல வசேய்யலாமைல் வபலாகலலாம். ஒரு
வமைதுவலாய் அழிய

வவமல

வசேய்யலலாம்.

இனம் தன் கண்முன்வன

வலாய்ப்பு இருப்பமத உணர்ந்தலான். தன்னலால் பல தமிழர்கள்

திலகரத்வனவலால் வகலால்லப்படுமதத் தடுக்க முடியலாமைல் வபலானது வபலால் இதிலும்
வதலாற்றவிட்டலால் என்ன வசேய்வது? ஆண்டவன் விமளயலாட்டின் முடிமவ யலார்தலான்
அறிவலார்? முடிவு வதரிந்தலால் நலாம் விமளயலாடுவமத நிறத்திவிடுவவலாவமை! இதற்கு முன்
சில இனங்கள் அழிவமத வவடிக்மக பலார்த்தவர் தலாவன இந்த இமறவன்! இலங்மகத்
தமிழர்கள் அழிவமத தடுக்கலாமைல் வவடிக்மக பலார்த்தலால் என்ன வசேய்வது?
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அத்தியலாயம் 15
தமிழர் அகதிகள் முகலாம். வவள்ளி அதிகலாமல ஐந்தமர மைணி
இலங்மகயின்
இருக்கலலாம். கீழ்வலானம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் சிவக்கலலாம். கலாற்ற சிறிது
குளிமர இருந்தது .
திடீவரன்ற அபலாயச் சேங்கு ஒலிக்க ஆரம்பித்தது. அமனவரும் அலறி அடித்துக் வகலாண்டு
எழுந்தனர். இளம் தலாய்மைலார்கள் உறங்கும் குழந்மதகமள அள்ளிக்வகலாண்டு இருந்தனர்.
அமரத்தூக்கத்தில் இருந்த

குழந்மதகள் அழத் துடங்கினலார். வயதலானவர்கள் எழ

முடியலாமைல் சிரமைப் பட்டனர்.
வடக்வக துப்பலாக்கி சுடும் சேப்தம் வகட்டது. சிங்களக் கலாவலலாளிகள் அலறமை சேப்தம்
வகட்டது. ஒலி வபருக்கியில் ஒரு வபண் வபசேத் வதலாடங்கினலால். “நீங்கள் குடிக்கும் நீரில்
விஷம் கலந்து உள்ளது. தமிழர் இனத்மத அடிவயலாடு அழிக்கத திட்டமிட்டு உள்ளனர்.
உயிர் பிமழக்க வவண்டுமைலானலால் வதற்கு முகமைலாக ஓடுங்கள். அங்வக உங்களுக்கு
வவண்டிய ஏற்பலாடுகள் வசேய்யப்பட்டுள்ளன. வதற்கு வலாசேலில் ஒரு தமிழன் வவள்மளக்
வகலாடியுடன் இருந்தலான். அதில் எந்தவித உருவவமைலா, குறிவயலா

இல்மல. சேமைலாதலானக்

வகலாடி வபலால் தூய்மமையலாய் இருந்தது. வயதலானவர்கள், உடல் நலம் இல்லலாதவர்கமள
மைட்டும் ஏற்றிச் வசேல்ல சில வண்டிகள் மைட்டும் நின்ற வகலாண்டு இருந்தன. கர்ப்பிணிப்
வபண்களும் அதில் ஏற்றிக் வகலாள்ளப் பட்டனர்.
பலர் என்ன வசேய்வது என்ற வதரியலாமைல் தயங்கி நின்றனர். வலானத்தில் பறமவகள்
வட்டமிட்டுக் வகலாண்டிருந்தன. பலர் குழப்பத்தில் என்ன வசேய்வது என்ற வதரியலாமைல்
அழத் வதலாடங்கினர். அதிலும் முக்கியமைலாகப் வபண்கள்.
அப்வபலாழுது ஒலிவபருக்கியில் குரு வபசே ஆரம்பித்தலான். அந்தக் குரலில் ஒரு கம்பீரம்
இருந்தது. ஒரு கனிவு இருந்தது. வதளிவு இருந்தது. எல்லலாவற்றிற்கும் வமைல் ஒரு ஈர்ப்பு
இருந்தது. “உங்கள் தயக்கம் எனக்குப்,புரிகிறது. துயரங்கமலவய சேந்தித்த உங்களுக்கு
முடிவு எடுப்பது மிகவும் சிரமைம். சேந்வதகமும் குழப்பமுவமை உங்கள் உள்ளங்களில் நிரம்பி
இருப்பது எனக்குத் வதளிவலாகத் வதரிகிறது. நீண்ட வநரம்

வபசி உங்கள் வநரத்மத

வீணடிக்கப வபலாவதில்மல. இலங்மக ரலாணுவத்திடமிருந்து உங்கமளக் கலாப்பலாற்றம்
வபலாறப்பு எனக்கு உள்ளது. வலானத்மத பலாருங்கள். அங்கு சில பறமவகள் வட்டமிட்டுக்
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வகலாண்டு இருக்கின்றன. அமவ இப்வபலாழுது உங்கமள வநலாக்கி கிவழ இறங்கி வரும்.
பின்பு வதற்கு முகமைலாக உங்கமள அமழத்துச் வசேல்லும். அங்வக உங்களுக்கு
அமமைதியலான, நிமைதியலான, எளிமமையலான, பலாதுகலாப்பலான வலாழ்க்மக கத்துக் வகலாண்டு
இருக்கிறது. எனது வபயர் குரு என்ற கூறி முடித்தலான்.
குருவின் வபச்மசேக் வகட்டவுடன், மைந்திரதிற்குக் கட்டுப்பட்டது வபலால பலர் வதற்கு
முகமைலாக நடக்கத் வதலாடங்கினர். கர்பிணிப் வபண்கள், வயதலானவர்கள், குழந்மதகள் ,
வநலாய்வலாய்ப்

பட்வடலார்

வண்டியில்

ஏறிக்

வகலாள்ள

மீதம்

உள்வளலார்

நடக்கத்

வதலாடங்கினர். குரு மீண்டும் ஒலி வபருக்கியில், “ நீங்கள் வபலாகும் இடத்மத உங்களுக்கு
அருவிக்க முடியலாத முடியலாத நிமலயில் இருக்கிவறன். இலங்மக அரசுக்குத் தகவல்
வதரிந்தலால் இமதத் தடுக்க முயற்சிப்பலார். பமறமவகள் உங்கமள சேரியலாக வழி நடத்திச்
வசேல்லும்” என்ற குரு கூறி முடித்தவுடன், “குரு வலாழ்க. தமிழர் வலாழ்க ” என்ற வகலாஷம்
சிறிது சிறிதலாகப் வபருகி வலாமன எட்டியது. அக்வகலாஷம் மைக்களின் உடல் எங்கும் பரவி
ஒரு சேக்திமயக் வகலாடுத்தது. குருவின் மீது நம்பிக்மகயும் பிறந்தது.
குருவின் மைனது பயத்தில் நிரம்பி இருந்தது. மூன்ற கலாலமும் உணர்ந்தவன் ஆயினும் ,
மைனித உடலுக்குள் வந்த எந்த உயிருக்கும் சிறிது பயம் வரத்தலான் வசேய்யும். இலங்மக
அரசுக்குத் தகவல் வபலாய், அவர்களது விமைலானப் பமட தலாக்குதல் நடத்தினலால் என்ன
வசேய்வது என்ற எண்ணத் வதலாடங்கினலான். தகவல் வபலாய் வசேர்ந்து அவர்கள் கூடிப் வபசி
நடவடிக்மக எடுக்க எப்படியும் இரண்டு மூன்ற மைணியலாவது ஆகலலாம். அதற்குள், மைக்கள்
தங்கள் இலக்மக அமடயலலாம்.
அமத தடுக்கத் திட்டமிட்டலான் குரு. இந்திய அரசுக்கு ஒரு வபலாய்யலான தகவமல அனுப்பி
மவத்தலான். இலங்மக அரசு, தமிழர்களில் அகதி முகலாமில் தலாக்குதல் நடத்தி இலங்மகத்
தமிழர்கமள அழிக்கத் திட்டமிட்டு இருப்பதலாக. நிச்சேயமைலாக இந்திய அரசு வகள்வி
வகட்கும். எனவவ தலாக்குதல் திட்டம் சிறிது தள்ளிப் வபலாகலலாம், அல்லது மகவிடப்
படலலாம். குரு எண்ணியது வபலாலவவ, ஜைனலாதிபதி மைலாளிமகயில் வதலாமல வபசி ஒலிக்க
ஆரம்பித்தன.
நமட சிரமைமைலாய் இருந்தது. வழியில் தலாகத்திற்கு வண்டியில் தண்ணீர் இருந்தது. ஆனலால்
அமவ அளவவலாடு வகலாடுக்கப் பட்டது. பலவண்டிகள் வவகமைலாய் முன்பு வசேன்ற
மைக்கமள இறக்கி விட்டு வந்து மீண்டும் பலமர அமழத்துச் வசேன்றது.
கலாட்டில்

வசேன்ற

அமடந்தவர்களுக்குச்

சூடலாக
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கஞ்சி

இருந்தது.

பயத்திலும்,

குழப்பத்திலும் இருந்தவர்களுக்கு கஞ்சி இதமைலாக இருந்தது. மைனதில் பயமும்,
குழப்பமும், நித்ச்சேயமைற்ற எதிர்கலாலம் இருந்தலாலும், பசுமமையலான, உயர்ந்த அடர்ந்த கலாடு
ஒரு பலாது கலாப்பலான உணர்மவத் தந்தது. குமழந்மதகள் கஞ்சிமயக் குடித்து விட்டு
ஓடியலாட விமளயலாடத் வதலாடங்கினர். அவர்கள் ஏற்படுத்திய சேப்தம் அமனவரது மைனதில்
இருந்த இறக்கத்மத குமறத்தது.
வபரிவயலார்கள்

குழந்மதகள் ஓடியலாடி விமளயலாடுவமதத் தடுக்க முயற்சித்தனர்.

அப்வபலாழுது அமிதலாப்பும் திரிஷலாவும் “ கவமலப் படலாதீர்கள், நலாடு உங்கமள வீழ
மவத்தது. கலாடு உங்கமள வலாழ மவக்கும். இந்தக் கலாட்டில் உள்ள விலங்குகள்,
பறமவகள், புழு பூச்சிகள், இல்மல வசேடி வகலாடிகள் அமனத்தும் குருவின் ஆதிக்கத்தில்
உள்ளமவ. உங்களுக்கு நன்மமை தவிர வவற ஏதும் இங்கு நடக்கலாது. குழந்மதகள் இங்கு
வதலாமலந்து வபலாவதற்கு வலாய்ப்பு இல்மல. எனவவ சுதந்திரமைலாய் அவர்கமள விமளயலாட
விடும்கள். வலாழ்வின் முழு சுதந்திரத்மதயும் அவர்கள் இங்கு அனுபவிக்கட்டும்.
அவர்கள் இன்ற முதல் உங்கள் குழந்மதகள் இல்மல. அவர்கள் இந்த கலாட்டின்
குழந்மதகள், இயற்மகயின், இலங்மகத் தமிழர்களின், எல்லலாவற்றிற்கும் வமைல், குருவின்
குழந்மதகள். எனிவவ நிம்மைதியலாக

இருங்கள். பயத்திவலய வலாழ்ந்த உங்களுக்கு

நிம்மைதிமய அனுபவிப்பது கூட சிரமைமைலாய் இருக்கலலாம்.

இந்தக் கலாடு உங்கள்

அன்மனயின் மைடிக்குச் சேமைமைலானது. இங்கு நிம்மைதியலாக உறங்கலலாம். மைக்கள் அமனவரது
மைனதிலும் ஒரு நிம்மைதி பரவுவமத உண்டலார, நடந்த கமளப்பு தீர அங்கலாங்வக மைக்கள்
உறங்கத் வதலாடங்கினர். தலாமய முழுமமையலாய் நம்பி வலாழும் ஒரு சிற குழந்மதயின்
உணர்வவலாடு அமனவரும் உறங்கத் தமலப் பட்டனர்.
அமிதலாப், திரிஷலா, கண்ணன் மைற்றம் மீனலா அமனவரும் கமளத்துப் வபலாயிருந்தனர். சிறிது
உறங்கலலாம் என்ற நிமனக்கும் வபலாழுது, தூரத்தில் புழுதிப் படலம் வதரிவமதப்
பலார்த்தனர்.

அமதவய

கவனிக்கத்

வதலாடங்கினர்.

முதலில்

பறமவகள்

வலானில்

வட்டமிட்டபடி வமைதுவலாகப் பறந்து வகலாண்டிருந்தனர். பின்பு வவள்மள வகலாடி
வதரிந்தது. எல்லலாம் திட்டமிட்டபடிச் வசேல்வமத உணர்ந்தனர். அவத சேமமையம்
இவ்வளவு வபலாமரயும் எப்படிக் கலாப்பலாற்றப் வபலாகிவறலாம் என்றம் பயந்தனர். அவத
சேமையம் குருமவ நிமனக்கும் வபலாழுது பயம் பஞ்மசேப் பறந்தது.
முதலில் இமளஞர்கள் பலர் வந்து வசேர்ந்தனர். இன்வனலாரு வண்டியில், வபரிய வபரிய
பலாத்திரங்கள் வந்து இறங்கின. பலாத்திரத்தில் ஒரு கல்யலாண மைண்டபத்தின் வபயர் எழுதி
இருந்தது. அந்தக் கல்யலாண மைண்டபத்திற்கு ஒரு ஒ வபலாட்டுவிட்டு, அமவகமள இறக்கத்
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வதலாடங்கினர். அடுப்பு அமமைக்கத் கற்கமளத் வதடி பலர் அமலய ஆரம்பித்தனர். சிலர்
வபண்கள், குடத்மத எடுத்துக்வகலாண்டு எங்கு வசேல்வது என்ற தயங்கும் வபலாது, ஒரு நலாய்
குமறக்கத் வதலாடங்கியது. நலாயின் பின்வன வசேல்லுமைலாற கண்ணன் கூற, வபண்கள்
நமடமய கட்டினர்.
அமமைதியும், பசுமமையும், ஒரு கம்பீரமும் நிமறந்த கலாட்டில் நடக்கும் வபலாழுது அவர்கள்
மைனதில் இது

கலாலமும் இருந்த

பயமும் குழப்பமும் குமறயத் வதலாடங்கின.

அமமைதியலாய்ச் வசேன்ற அமனவரும் தண்ணீருடன் திரும்பும்வபலாது வபசிக் வகலாண்டும்,
சிரித்திக் வகலாண்டும் வந்தனர். பலர் இவ்வலாற சிரித்து பல்லலாண்டுகள் இருக்கலலாம்.
ஒரு வண்டியி இருந்து உணவுப் பண்டங்கள் இறக்கப் பட்டு, சேமமையல் ஆரம்பிக்கப்
பட்டது. இந்த உணவு நித்ச்சேயமைலாக அமனவருக்கும் வபலாதலாது. இருப்பமதப் பகிர்ந்து
தலான் உண்ண வவண்டும். அவத வபலால் உணவு பலருக்குப் வபலாதவில்மல. குருவும் அவன்
நண்பர்களும், சிறிது கஞ்சி மைட்டும் குடித்தலார்கள். அப்வபலாழுது வமைதுவலாக இருட்ட
ஆரம்பித்தது. குரு கலாட்டின் உள்வள வசேன்ற சிறிது வநரத்தில் திரும்பி வபண் வந்தலாள்.
அப்வபலாழுது அவள் மகயில் ஒரு வபரிய பலலாப் பழம் இருந்தது. அமத அங்குள்ள
குழந்மதகளும் குரு மைற்றம் அவனது நண்பர்களும் உண்டனர்.
குருவும் அவனது நண்பர்கள் பட்டலாளமும் வநருப்மபச் சுற்றி அமைர்ந்தனர். வநருப்பின்
அமனவரது முகத்திலும் நடனம் ஆடியது. வபரிய மைரங்கள் கலாவல் வதய்வம் கருப்ப சேலாமி
வபலால் கலாட்சி அளித்தது. குரு வமைதுவலாகப் பலாடத் வதலாடங்கினலான். கமளத்த கசேங்கிய,
குழம்பிய இதயங்களுக்கு இந்தப் பலாட்டு இதமைலாய் இருந்தது. உடலில் இருந்த வசேலார்வும்
பசியும் சிறிது மைமறந்தது. மைனம் ஆடத் தூண்டியது. சூழ்நிமல சேலாதகலாய் இருந்தலாலும்
உடல் கமளப்பின் மிகுதியலால் ஒத்துமழக்க மைறத்தது. எனவவ பலர், வமைதுவலாக, தமலமய
ஆட்டியும் கலால்களலால் தலாளமிட்டும் இமசேமய ரசித்தனர். சில வபண்களும் இவர்கள்
அருகில் வந்து குருவின் பலாடமலக் வகட்க ஆரம்பித்தனர். வபண்கமளப் பலார்த்தவுடன்
பலரின் உடம்பில் ஒரு புது ரத்தம் ஓட, அமனவரும் ஆடத் வதலாடங்கினர். கண்ணனும்,
மீனலாவும், திரிஷலாவும் அமிதலாப்பும் ஒருவமர ஒருவர் பலார்த்துப் புன்னமக வசேய்து
வகலாண்டனர். அமவகளில் ஒருவித வவட்கம் கலந்து இருந்தது. குரு பலாடிக்வகலாண்டு
இருக்கும் வபலாழுது அவனது மைனதில் வசேலாகமும் , துயரமும், வவதமனயும் கலந்த குரல்
ஒலித்தது. பலாடுவமத நிறத்தி விட்டு இரண்டு மூன்ற நண்பர்கமள அமழத்துக் வகலாண்டு
கலாட்டில் அங்கலாங்வக தங்கி இருக்கும் மைக்கமளக் கலாணச் வசேன்றலான். குரு எதிர்
பலார்த்ததுவபலால், ஆங்கலாங்வக பலர் வியலாதியின் பிடியில் சிக்கி துயரப் பட்டுக் வகலாண்டு
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இருந்தனர். அவர்கமள ஒவ்வவலாருவரலாய், அவர்களது நலாடிப் பிடித்துப் பலார்த்து , தனது
வதய்வீக சேக்தியின் மூலம் அவர்களது வவதமனமயக் குமறத்தலான். இப்வபலாழுது
கலாட்டின் உள்வள வசேன்ற மூலிமககள் பறிக்க முடியலாது. ஏவனன்றலால் மைரமை வசேடி
வகலாடிகள் உறங்கிக் வகலாண்டிருக்கும். நலாமள உங்கள் அமனவருக்கும் , மைருந்து வசேய்து
தருகிவறன் என்ற கூறிவிட்டு அவர்கள் உறங்க ஏற்பலாடு வசேய்து விட்டு வந்தலான். இந்த
வவமல முடிந்தவுடன் அமனவரும் ஆங்கலாங்வக தூங்கிப் வபலாயினர். குருவும்
பலநலாட்களுக்குப் பிறகு நிம்மைதியலாகத் தூங்கினலான்.
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அத்தியலாயம் 16
ஜைனலாதிபதி மைலாளிமக. கலாமல ஆறமைணி இருக்கலலாம். அவரது அமறயில்,
இலங்மக
திலகரத்வன, புதிதலாய் நியமிக்கப் பட்ட முப்பமடத் தளபதிகள், மைற்றம் சில
மைந்திரிகள் கூடி இருந்தனர். அவசேரகலாலம் தவிர இந்த மைலாதிரி அதிகலாமலக் கூட்டங்கள்
ஏற்பலாடு வசேய்யப் படுவது இல்மல. அகதிகள் முகலாமிலிருந்து தமிழர்கள் தப்பித்துச்
வசேன்றமதப் பற்றி விவலாதிக்கக் கூடி இருந்தனர்.
ஜைனலாதிபதி “ எல்வலலாரும் எங்வக வசேன்ற மைமறந்தலார்கள்?” என்ற வினவ யலாரும் எந்த
பதிலும் வசேலால்ல வில்மல. அவர்கள் கலாட்டிற்குள் வசேன்றது அமனவருக்கும் வதரியும்.
ஜைனலாதிபதி வமைலும் சேப்தமைலாகப் வபசே ஆரம்பித்தலார், “ நமைக்கு முன் வடல்லிக்கு எவ்வலாற
தகவல் வதரியம்? அவர்களுக்கு எதிரலாக எந்த வித வன்முமறயும் பயன் படுத்தக் கூடலாது
என்ற மிரட்டு கிறலார்கள்” என்ற மிகுந்த கடுப்புடன் வபசினலார். திலகரத்வன “ நலாம் வசேய்ய
வவண்டியமத அவர்கவள வசேய்து வகலாண்டலார்கள்” என்ற கூற, ஜைனலாதிபதி அவமரப்
பலார்த்து முமறக்க, அமனவரும் அமமைதி ஆனலார்கள். உணவு மைற்றம் மைருத்துவ வசேதி
இல்லலாமைல் அமனவரும் மைடியப் வபலாகிறலார்கள் என்ற கூற, திலகரத்வன, இல்மல, நமைது
உணவுக கிடங்குகள் அமனத்தும் வகலாள்மள அடிக்கப் பட்டு கலாலியலாக இருக்கிறது.
நலாம்தலான் பசியலால் வலாட வவண்டி வரும். இப்வபலாழுது நமைக்குத்தலான் பஞ்சேம். அடுத்த
அறவமடக்கு இன்னும் மூன்ற மைலாதங்கள் இருக்கின்றன. உணவு அவசேரமைலாக இறக்குமைதி
வசேய்ய வவண்டும்.
திலகரத்வன, “ எத்தமன வண்டிகள் வந்தன, எங்கிருந்து வந்தன, என்ற யலாருக்கும் வதரிய
வில்மல. பல கல்யலாண மைண்டபங்களில் பலாத்திரங்கள் திருடப்பட்டுள்ளன. மைலாடுகள் பல
திருடப்பட்டதலாக புகலார்கள் வந்து குவிகின்றன. யலாவரலா பல மைலாதங்களலாக திட்டமிட்டு
இமத நடத்தியது வபலால் வதரிகிறது. யலார், எந்தக் கூட்டம், குழு தீவிரவலாதிகள், புலிகள்
என்ற வதரியவில்மல. நமைக்குத் வதரிந்த யலாரும் இமதச் வசேய்து இருக்க முடியலாது. எந்த
அரசின் துமணவயலாடும் இமதச் வசேய்ததலாகத் வதரியவில்மல தமிழக அரவசேலா, இந்திய
அரவசேலா இதில் ஈடு பட வில்மல. அப்படி இருந்தலால் நமைக்கு தகவல் வந்து இருக்கும்.
தமிழகத்தின் பல கட்சிகள் நம்மிடம் பணம் வலாங்குபமவ. எனவவ நமைக்குத் தகவல்
வந்திருக்கும். நம்மமை எதிர்த்துப் வபசுவலார்கள். அனலால் அது அங்கு ஒட்டு வலாங்க. ஆனலால்
மைமறமுகமைலாக நமைக்கு உதவி வசேய்வலார்கள். “ என்ற வசேலால்லி முடித்தலார்.
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மைற்ற பமடத் தளபதிகள் புதிதலாகப் பதவிக்கு வந்தவர்கள். பல விபரங்கள் வதரியலாது.
எனவவ அமமைதியலாக இருந்தனர். ஜைனலாதிபதி அவர்கள் எதலாவது வசேலால்வலார்கள் என்ற
எதிர் பலார்த்து , அவர்கள் பக்கம் பலார்மவமயத் திருப்பினலார். ஆனலால், தளபதிகள்
வசேலால்வதற்கு ஏதும் இல்லலாததலால் கண்கமளக் கீவழ வநலாக்க விட்டனர். “எனது பமடமய
அனுப்பி, அவர்கமளப் பிடித்து வரவலா?” என தமரப் பமடத் தளபதி வினவ, ஜைனலாதிபதி
அவமர முமறத்துப் பலார்த்தலார். தனது வயலாசேமன முட்டலாள்தனமைலானது என்ற அவருக்வக
புரிந்தது.
“ஒரு பிரச்சிமன தலானலாகவவ தீர்ந்து இருக்கிறது. அவர்களுக்கு சேலாப்பலாடு, மைருத்துவ வசேதி
ஏதும் தரத் வதமவ இல்மல. இப்படி இருக்கும் வபலாழுது அவர்கமள மீண்டும் அமழத்து
வந்து அல்லல் படவலா?” என்றலார் ஜைனலாதிபதி.
திலகரத்வன “வதலால்மல ஒழிந்தது என்ற விட்டு விடலலாம்” என்றலார். வரவர அவருக்கும்
இந்த வவமல பிடிக்க வில்மல. ஜைனலாதிபதி அவர்கமள அப்படி விட்டு விடக் கூடலாது.
அங்வக என்ன நடக்கிறது என்ற எனக்குத் வதரிய வவண்டும்” என்றலார். திலகரத்வன
வமைகௌனம் சேலாதித்தலார். ஜைனலாதிபதி, திலகரத்வநவிற்கு இது பிடிக்க வில்மல என்பமத
உணர்ந்தலார். எனவவ வமைலும் வற்புறத்த ஜைனலாதிபதி விரும்பவில்மல. அவத சேமமையம்
திலகரத்வநவிற்கு உள்ளுக்குள்வள ஆமசே இருந்தது. உளவுத் துமற தளபதி அல்லவலா?
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தி

லகரத்வநவின் ஆட்கள் அடுத்த நலாள் கலாமல கலாட்டினுள் நுமழய முயற்சித்தனர்.
ஆனலால் அவர்கள் அமனவரும் விஷ வண்டுகளலால் வகலாட்டப்பட்டு, வவதமன

தலாங்கலாமைல், கலாட்மட விட்டு வவளிவயறி விட்டனர். திலகரத்வநவிர்க்கு எந்த வித
தகவலும் கிமடக்க வில்மல. கலாட்டினுள் யலாரும் வசேல்லவில்மல. யலாரும் வவளிவய
வரவும் இல்மல. ஒன்றிரண்டு தமிழர்கமளப் பலார்த்துப் வபசினலால், தங்கள் சேந்வதலாஷமைலாக
இருப்பதலாயும் குமற ஒன்றம் இல்மல என்றம் பதில் வந்தது. வவற ஏதும் வகள்வி
வகட்டலால் , ஒரு புன்னமகமயப் பதிலலாய் கூறிவிட்டு, நகர்ந்து விடுகின்றனர். சிங்களப்
வபலாலீசிற்கு அவர்கமளக் மகது வசேய்யவும் பயம். எங்கிருந்து யலார் வந்து தலாக்குவர்கவளலா
என்ற.
சேதுரகிரி மைமலயில் வவற்றிகரமைலாய் வசேலாதமன முமறயில் வசேய்த பயிரிடு முமற இங்கு
அமைல் படுத்தப் பட்டு பல தலானியங்கள், பருப்பு வமககள் விமளவிக்கப் பட்டன.
இதற்கலாக கலாடுகள் ஆங்கலாங்வக சுத்தப் படுத்தப் பட்டது. மைரங்கள் எதுவும் வவட்டப்
படவில்மல. இயற்மக உரம் உபவயலாகிக்கப் பட்டது. அவர்களுக்குத் வதமவயலான உணவு
அங்வக உற்பத்தி ஆனது. சேமமையல் வதமவ குமறக்கப் பட்டது. முடிந்தவமர கலாய்கறிகள்,
பழங்கள் பச்மசேயலாகவவ உண்ணப் பழகிக் வகலாண்டனர். மைலாமிசேம் உண்பது தமட
வசேய்யப் பட்டது. எந்த உயிமரயும் வகலாl ல்வதற்கு இங்கு அனுமைதி கிமடயலாது. ஒரு சிலர்
இறந்து கிடந்த பறமவகள் உடமல சுட்டு சேலாப்பிட்டனர். சில கலாலத்திற்குப் பின் அந்தப்
பழக்கமும் நின்ற வபலாயிற்ற. இயற்மக உணமவ உண்டதலால் மைக்களிமடவய வநலாய்
வநலாடி இல்மல. அவ்வலாற வரும் சிற பிரச்சிமனமயக் கூட மூலிமக மைருந்துகளலால்
குணப் படுத்தினர். பலருக்கு இந்த மைருத்துவ முமற வசேலால்லிக் வகலாடுக்கப் பட்டது.
தமிழர்கள் கலாட்மட விட்டு வவளிவய வசேன்ற இந்த மைருத்துவ முமறமய உபவயலாகப்
படுத்தி சிங்களவர்களுக்கும் உடல் நலம் வதற வழி வகுத்தனர். இதன் மூலம் படிப
படியலாக சிங்களவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இமடயில் ஒரு நல்ல உறவு ஏற்பட்டது.
உணவவ மைருந்து மைருந்வத உணவு என்ற எளிய முமற மைக்களுக்குப் வபலாதிக்கப் பட்டது.
சேமமைக்கலாத உணவு வபரும்பங்கு வகித்தது. எனிவவ எரிவபலாருள் வதமவ குமறந்தது.
எளிமமையலாய், சுதந்திரமைலாய், இயற்மகவயலாடி இமணந்து, ஒருவருக்வகலாருவர் துமணயலாய்,
வலாழப் பழக்கப் படுத்தப் பட்டனர். கலாட்டில் உள்ள வசேலாத்துக்கள் அமனவருக்கும்
அவர்கள் வதமவக்கு ஏற்ப பகிர்ந்து அளிக்கப் பட்டது. இந்தியலாவில் உள்ளது வபலால்
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அங்கு யலாரும் வதமவக்கு வமைல் எமதயும் மவத்துக்வகலாள்ள முடியலாது. இதனலால் எந்தப்
வபலாருளுக்கும் தட்டுப்பலாடு இல்மல. எதுவும் அழிக்கப் படலாதலலால், கலாடுகள் வளரத்
வதலாடங்கியது.
அனலால இங்வக இந்தியலாவில், நிலம் வதமவக்கு அதிகமைலாக மவத்துக் வகலாள்ள
அனுமைதிக்கப் படுகிறது. வீடுகளும் இரண்டு மூன்ற என்ற மவத்துக் வகலாள்கிறலார்கள்.
இதனலால் அதனின் விமல அளவுக்கு அதிகமைலாக ஏறி எளிய மைக்கள் வலாங்க முடியலாத நிமல
ஏற்பட்டுள்ளது. தனது வலாழ் நலாள் முழுவதும் வசேமித்தலாலும் ஒரு வீடு வசேன்மனயில்
வலாங்க முடியலாது.
மைனிதன் இயற்மகமய அழிக்க முயற்சிக்கும் வபலாது, அது தனது சீற்றத்மத சுனலாமி, நில
நடுக்கம், மைற்றம் எரிமைமல வவடிப்பு மூலம் வவளியிடுகிறது. நலாம் இயற்மகமயப்
பலாதுகலாத்தலால் இயற்மக நம்மமைப் பலாதுகலாக்கும். இது இவ்வுலக நியதி. உலக நியதி
கமடப்பிடிக்கப் படும் வபலாழுது உலகில் அமமைதியும் வசேழிப்பும் நிலவுகிறது. அது
மீறப்படும் வபலாழுது கலவரங்களும், குழப்பங்களும் வவடிக்கின்றன. இமதப் பலார்த்து
யலாருக்கும் வபலாறலாமமை வரலாது. எனவவ யலாரும் பமடவயடுத்து வர ,மைலாட்டலார்கள். எனிவவ
தனிவய ரலாணுவம் வதமவ இல்மல. யலாரிடமும், வதமவக்கு அதிகம்மைகப் வபலாருட்கள்
இல்மல. எல்வலலாருமடய வதமவக்கும் வபலாருட்கள் உள்ளன. எனவவ திருட வவண்டிய
வதமவய்ம் இல்மல. குரு ஒரு புதிய, நிமலயலான எளிமமையலான, ஆமசேகளும்,
ஆதிக்கங்களும்,

ஆரவலாரமும்

இல்லலாத

நிர்மைலாணித்தலான்.
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அமமைதியலான

ஒரு

புதிய

உலகத்மத

பலாகம் இரண்டு
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தனது வவமலகமள முடித்தவுடன், அடுத்த வவமல குருவிற்குத்
இலங்மகயில்
தயலாரலாய் இருந்தது. தனது நண்பர்களிடம் விமட வபற்றக் வகலாண்டு கிளம்பத்
தயலாரலாய் இருந்தலான். அவனது நண்பர்கள், அங்கு

புது வலாழ்க்மகமயத் வதலாடங்கிய

அமனத்து மைக்களின் கண்களிலும் கண்ணீர், அதிகலாமலப் பனித்துளியலாய் துளிர்த்து
நின்றது. யலாருக்கும் குருமவத் தடுத்து, தங்களிடம் தங்கமவத்துக் வகலாள்ள மதரியம்
இல்மல. அது முடியலாத கலாரியம் என்றம் வதரியும்,
குருவினலால், இலங்மகத் தமிழர்கள் அமடந்த சுதந்திரமும், புதிய, எளிய, வநலாய்
வநலாடியற்ற,

இயற்மகயுடன்

இமணந்த

வலாழ்க்மக,

உலகில்

இன்னும்

பல

சேமுதலாயங்களுக்குத் வதமவப்படலலாம். உலகில், பல இடங்களில், பல தரப்பட்ட மைக்கள்
வசேலால்லமுடியலாத துக்கங்களில் மூழகியுள்ளனர்.
இமதயறிந்த இலங்மகத் தமிழர்களும், குருவின் நண்பர்களும் குருமவத் தடுக்க
நிமனக்கவில்மல. அவதவநரம், குருமவப் பிரிந்து வலாழவும் மதரியம் இல்மல. குருவின்
தன்னலமைற்ற வசேமவயும், அவனது திறமமைகளும், சேக்திகளும், இயற்மக, பறமககள்,
விலங்குகள் குருவிற்கு வசேய்யும் உதவிகளும் கண் கூடலாய்ப் பலார்த்தபின் குருமவப் பிரிய
மைனம் வரவில்மல.
எனவவ, அவனது நண்பர்களும், குருவுடன் வசேல்லத் தீர்மைலானித்தனர். அமிதலாப், “குரு, நீ
இல்லலாமைல் எங்களுக்கு இந்த இடம் பலாமலவனமைலாய்த் வதலானறம். எங்கள் மைனம் மைற்றம்
உயிர் உன்மனவய எண்ணிச் சுற்றிக் வகலாண்டிருகக்கும், உடல் மைட்டும் இங்கு
நமடபிணமைலாய்த் திரியும், எங்கமளயும் உன் உடன் அமழத்துச் வசேல்.” குருவும் வயலாசிக்க
ஆரம்பித்தலான். இரலாமைருக்கு இலங்வகஷ்வரமன வவல்ல அனுமைனும், வலானரப்பமடயும்
வதமவப்பட்டது, அதுவபலால் தனக்கும் இவர்கள் வதமவப்படலலாம், என்ற எண்ணி, குரு
வயலாசிக்க ஆரம்பித்தலான்,
வநரம் மைலாமலப் வபலாழுது, கதிரவன் மிகவும் சிரமைப்பட்டு தனது கதிர்கமள, அந்த
இலங்மகக் கலாடுகளில் உள்வள வசேலுத்திக் வகலாண்டிருந்தலான். பறமவகள் அமடயும்
வநரம் வநருங்குவமத உணர்ந்து, சேப்தமிட்டுக் வகலாண்டு இமரமய விமரந்து வதடுவதும்,
இமர

கிமடத்த

பறமவகள்

குஞ்சுகளுக்கு
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ஊட்டுவதற்கு

கூட்மட

வநலாக்கிப்

பறப்பதுமைலாய் இருந்தன. அருகினில் ஒமடயில் நீர் கற்களுக்கு இமடவய பலாய்ந்து ஓடி,
ஓர் இனிமமையலான இமரச்சேமல ஏற்படுத்திக் வகலாண்டிருந்தது. சிற குழந்மதகள்
மைரங்களுக்கு இமடவய சேப்தமிட்டபடி ஓடி ஆடி விமளயலாடிக் வகலாண்டிருந்தனர்.
அப்வபலாழுது ஓரு வபரியவர் "குரு, நீ நிறந்தரமைலாய் எங்கமள விட்டுப் பிரியப்
வபலாகிறலாயலா?” என்ற ஓரு குழந்மத வபலால் வகட்டலார். அவரது கண்களிலும் கண்ணீர்.
துக்கம் வதலாண்மடமய அமடத்தது. இலங்மக அகதி முகலாமில் வநலாய்வலாய்பட்டு,
கவனிப்பலாரற்ற, சேலாகும் தருவலாயில் இருந்த தன்மன இங்கு வகலாண்டு வந்து, தன்மன
மூலிமககளலால் குணப்படுத்தி, உடலுக்கு ஆவரலாக்கியமும் மைனதுக்கு நிம்மைதியும்
வகலாடுத்த குருமவப் பிரிய மைனம் வரவில்மல.

அருகில் வந்து குருமவப் பிடித்துக்

வகலாண்டு கட்டியமணத்து அழத்வதலாடங்கினலார், அமதப் பலார்த்த பலரும் ஓடிவந்து
குருமவக் கட்டிப்பிடிக்க முயன்றனர். அவர்களது அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு குரு ஏதும் வபசே
முடியலாமைல், கண்ணீர் மைல்க நின்றலான். ஓவ்வவலாருவரலாய்த் தன்னிமலக்கு வந்து, பிடிமயத்
தளர்த்த,இறதியில் குரு விடுபட்டலான்.
அதன்பின் வபண்கள் அமனவரும் குருமவ முற்றமகயிட்டனர். “குரு மூன்ற நலாட்கள்
தங்கி, எங்கள் மகயலால் சேலாப்பிட்டு விட்டுத்தலான் நீ கிளம்ப வவண்டும். அதற்குள்
நலாங்களும் உன்மனப் பிரிந்து வலாழ எங்கமளப் பழக்கிக் வகலாள்கிவறலாம் எனற ஓரு
வவண்டுதமல மவத்தனர். ஆற மைலாதமைலாக குருவின் அன்பில் திமளத்த தலாய்மைலார்கள்,
தங்களது மைகமனப் பிரிவது வபலான்ற துக்கத்மத அனுபவித்தனர். என்ன வசேய்வது என்ற
குரு வயலாசிக்கும் வபலாழுது வலானில் ஓரு அழகிய பறமவ வட்டமைடிக்க ஆரம்பித்தது.
முன்ற முமற வட்டமைடித்துவிட்டு,குருவிற்கு எதிவர ஓரு கிமளயில் அமைர்ந்தது. அந்தப்
பறமவமய அமனவரும் கண்டனர். வதலாற்றத்திலும், அதன் கம்பீரத்திலும், அழகிலும்
ஈடு இமணயற்ற பறமவயலாய் இருந்தது. கழுகின் கம்பீரமும், மையிலின் வனப்பும்,
கிளியின் பசுமமையும், புறலாவின் வமைன்மமையும், குருவிகளின் குதூகலமும், கலந்ததலாய்
இருந்தது. குருவும் அந்த பறமவயும் ஓருவமர ஓருவர் பலார்த்துக்வகலாண்டனர். பறமவ
வமைதுவலாகத் தமலமய அமசேத்தது. குரு "சேம்மைதம், அமனத்திற்கும் சேம்மைதம்" என்ற கூறி
முடிப்பதற்குள், அங்கு கரவவலாமசேயும், ஆரவலாவமும், இமளஞர்களின் சீட்டி ஒலியும்,
பறமவகளின்

சேப்தங்களும்,

வலாமனவயட்டின.

மைலான்,

மையில்,மைற்றம்

முயல்களின்

துள்ளல்களும்,

கதிரவனலால் சிவந்திருந்த வலானம், இருளின் ஆட்சிக்கு இடம்

வகலாடுத்து ஒதுங்க, நிலவவலாளி அங்கு வீசேத் வதலாடங்கியது.
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கலாய்ந்த விறகுகமளத் தீயிட்டு,அதமனச் சுற்றிப் வபண்களும், ஆண்களும் நடனமைலாடத்
வதலாடங்கினர். அவர்கள் நடனத்திற்கு, தலாளம் வசேர்க்க, குரு, துடும்பு என்னும் ஒரு தலாள
வலாத்தியத்மத

வலாசிக்க ஆரம்பித்தலான். வகலாகுலத்தில் கண்ணனின் குழலுக்குக்

கட்டுப்பட்ட, வகலாபியர்களும், கலாமளகளும், பசுக்களும் வபலால இங்கு குருவின்
தலாளத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு இலங்மகத்

தமிழர்கள் தங்கமள மைறந்து, ஒரு வமைலான

நிமலயில் ஆடத் வதலாடங்கினர்.
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அத்தியலாயம் 2

அ

திகலாமல 4-30 மைணி. கலாடு இன்னும் விழிக்கவில்மல. குழந்மதகள் அம்மைலாவின்
வசேமலக்குள் ஒழிந்து வகலாண்டு தூங்கிக் வகலாண்டிருந்தன. வயதலாவனலார் ஓரிருவர்

அமரத்தூக்கத்தில் இருந்தனர். பறமவகள் அமனத்தும் தங்கள் கூடுகளில் தூங்கிக்
வகலாண்டிருந்தன. மைலாடுகள், கன்றகள் ஆடுகள் எதுவும் விழிக்கவில்மல. ஆனலால் குருவும்
அவனது வநருங்கிய நண்பர்கள் நலால்வரும் பயணத்திற்குத் தயலாரலாயினர்.
குரு வமைல்லிய குரலில் வபசேத் வதலாடங்கினலான். நலாம் ஆப்கலானிஸதலான் வநலாக்கிப்
புறப்படுகிவறலாம். உங்கள் வபயர்கள் மீண்டும் மைலாறப் வபலாகின்றன. ஏற்கனவவ மைலாம்பலம்
மின்ரயில் நிலயத்தில் தங்கள் வபயர் மைலாற்றப்பட்டமத அமனவரும் நிமனவு கூர்ந்தனர்.
வநற்ற நடந்ததுவபலால் அமனவரது மைனத்திலும் பசுமமையலாய் இருந்தது. தங்கள் வலாழ்மக
எப்படிவயல்லலாம் மைலாறிப்வபலானமத உணர்ந்தனர்.
வபயர்கள் மைலாறியபின், நலால்வரும், தங்கள் தலாய் தந்மதயினமர மைறந்தனர். அண்ணன்
தங்மககமள மைறந்தனர். சுற்றம், சூழல், நண்பர்கள் கல்லூரி, பள்ளிகமளயும் மைறந்தனர்.
குருவும் இலங்மகப் வபலாரலாட்டமும் தங்கமள முழுமமையலாய் ஆக்கிரமித்து இருந்தமத
உணர்ந்தனர். கனவிலும் நிமனக்க முடியலாத வலாழ்க்மகமயயும், வபலாரலாட்டத்மதயும்,
இறதியில் வவற்றியும் குருவின் மூலம் கிமடத்த நிம்மைதியும், மைகிழ்ச்சியும் தங்களது நலாடி,
நரம்பு, மைனம், இரத்தம், தமசே, வதலால்களில், எலும்புகளில் பரவிப் பலாய்ந்து இருப்பமத
உணர்ந்தனர். பயணம் ஆரம்பித்தவுடன் தங்களது பமழய உலகும், வலாழ்க்மகயும்
வமைதுவலாக நலால்வரது மைனதிலும் பரவத்வதலாடங்கியது.
அவரகளது எண்ண ஒட்டத்மத உணர்ந்த குரு "நலாம்
வசேல்கிவறலாம். ஒரு வலாரம் உங்களுக்கு விடுமுமற.
நண்பர்கள்

அமனவமரயும் சேந்தியுங்கள்.

வசேன்மன வழியலாகத்தலான்

உங்கள் தலாய், தந்மத, குடும்பம்

மைகிழ்ச்சியலாய்

இருங்கள்.

ஒரு

வலாரம்

முடிந்தவுடன் ஏப்பிரல் 8 ஆம் வததி கலாமல 8 மைணிக்கு மைலாம்பலம் இரயில் நிமலயத்தில்
சேந்திக்கலலாம்” என்ற குரு கூறினலான். இமனவருக்கும் இது மைகிழ்ச்சிமயத் தந்தது. இவத
சேமையம், பமழய உலகிற்குச் வசேல்ல சிறிது பயமைலாயும், தயக்கமைலாயும் இருந்தது. இதுகலாறம்,
தங்கமளப் பிரிந்து இருந்த அவர்கள் எப்படியிருக்கிறலார்கவளலா என்ற கவமலயும்
இருந்தது. பலவித உணர்ச்சிகளலால் ஆளப்பட்டு அவர்கள் இலங்மகயின் கடற்கமரக்கு
வந்தனர். அங்கு ஒரு படகு தயலாரலாய் இருந்தது.
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குரு அவர்கமளப் பலார்த்து உங்கள் வபயர்கள் மீண்டும் மைலாறப் வபலாகின்றன. அகமைது,
முகமைது, ஆயிஷலா, மும்தலாஜ் என நலால்வருக்கும் வபயமர மைலாற்றினலான். படவகலாட்டி,
ஐவமரயும் இனிய முகத்துடன் வரவவற்றலான். அப்வபலாழுது இரண்டு வபண்கள்,
அவர்கமள வநலாக்கி வர

குரு அவர்கமள வரவவற்றலான். அவர்களது மககளில்

பலாத்திரங்களும் கூமடகளும் இருந்தன. அம்மைலாவும் மைகளும் வபலால் கலாட்சியளித்தனர்.
தலாய் குருமவக் கட்டிப்பிடித்து கன்னங்களில் மைலாறி மைலாறி முத்தமிட்டலாள். மைகள் அண்ணலா
என்ற கூறிக்வகலாண்டு, குருமவப் பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலாள்.
தன்னிமலக்கு வந்த தலாய், அமனவமரயும் ஒரு மைர நிழலில் ஒரு வபலார்மவமய விரித்து
அமைரச் வசேய்தலாள். அதன்பின் தன் கூமடகளில் இருந்த உணவுகமளயும், பழங்கமளயும்,
அமனவருக்கும் அளித்து, அவர்கள் உண்பமத இரசித்துக் வகலாண்டிருந்தலாள். மைகள்
ஒடியலாடி அவர்களுக்குப் பரிமைலாறினலாள், அன்பும் பலாசேமும் நிமறந்த அந்த உணவில்
சுமவக்குக் குமறவில்மல. வயிறலாற அமனவரும் உணடபின், படகில் அமனவரும் ஏற,
படகு கிளம்பியது. வபண்டிர் இருவரும் ஏதும் வபசேலாமைல், வபரு மூச்சுடன் குருவின்
பலார்மவ மைமறயும் வமர மகயமசேத்துக் வகலாண்டு கமரயில் நின்றனர்.
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அத்தியலாயம் 3

மை

துமர இரயில் நிமலயம். பலாண்டியன் விமரவு வண்டிக்கலாக கலாத்துக்
வகலாண்டிருந்தனர்.

குருவின்

மகயில்

குளிரூட்டப்பட்ட

மூன்றலாம்

வகுப்புக்கலான டிக்வகட் மகயில் இருந்தது. அந்தப் வபட்டியின் கதவின் அருவக,
பயணிகளின் பட்டியலில்
குரு

25

அகமைது

26

முகமைது

24

ஆயிஷலா

23

மும்தலாஜ்

25

என்ற எழுதி இருந்தது. கலாமலயில் சூட்டப்பட்ட வபயர் அதற்குள் எப்படி இந்த
அட்டவமணயில்

வந்தது

என்ற

சிறிது

குழம்பினலாலும்

குருவின்

சேக்திமய

அறிந்தவர்களலாதலலால் ஏதும் வபசேலாமைல் வண்டியில் ஏறினர். மைறநலாள் கலாமல ஏப்பிரல் 1
ஆம் வததி. அமனவரும் அவர்களது குடும்பங்கடிளக் கலாண ஆவலுடன் விமரந்தனர்.
ஏற்கனவவ முடிவு வசேய்தபடி , ஏப்பிரல் 8 ஆம் வததி மைலாம்பலம் இரயில் நிமலயத்தில்
ஐவரும் ஒன்ற கூடினர். 9-15 க்கு வசேன்ட்ரலிருந்து புது டில்லிக்குப் பயணப்பட
வவண்டும். "வலாருங்கள் வபலாகலலாம்" என்ற அவர்கமளக் கிளப்பினலான். 9 மைணியளவில்
அவரகளது இருக்மகயில் அமனவரும் அமைர்ந்து, தங்கள் சேலாமைலான்கனளயும், மபகமளயும்
பத்திரமைலாக மவத்தனர். வண்டி கிளம்ப இன்னும் 15 நிமிடங்கள் இருந்தன.
இவர்கள் இருந்த பகுதியில் ஆறலாவது இருக்மக கலாலியலாக இருந்தது. யலாரும் வருதுவபலால்
வதரியவில்மல. எனவவ ஐவரும் சுதந்திரமைலாகப் வபசே முடிந்தது. குருவுடன் ஒரு நீண்ட
பயணம் வசேய்வது அமனவருக்கும் பிடித்திருந்தது. குருவுடன் இருந்தலால் மைனதில் ஒரு
மைகிழ்ச்சி, நிம்மைதி, குதூகலம், ஆரவலாரம், ஆர்ப்பரிப்பு, சிலிர்ப்பு என்ற எவ்வளவவலா
உணர்ச்சிகள் மைலாறி மைலாறி வரும். கூடவவ சிறிது பயமும், என்ன நடக்குவமைலா என்ற
எதிர்பலார்ப்பும் இருக்கும். ஆனலால் இந்த பயங்கள் மைற்றம் கவமலகள் குருவின்
முகத்மதப் பலார்த்தவுடன் பறந்துவபலாய்விடும்.
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மும்தலாஜ் வகட்டலாள், “குரு, நீ நிமனத்திருந்தலால் விமைலானத்தில் எங்கமள அமழத்துச்
வசேன்றிருக்கலலாம். ஆனலால் ஏன் இந்த வண்டிமயத் வதரந்வதடுத்தலாய்?” குரு “சேரியலான
வகள்வி. நலான் உங்களுடன் பல விஷயங்கமளப் வபசே வவண்டியுள்ளது. ஒரு வலாரமைலாக
நலான் பல தகவல்கமளச் வசேகரித்துள்வளன். அமவகமள உங்களுக்குக்
விஷயங்கமள

விளக்க

வவண்டியுள்ளது.”

என்றலான்

கலாட்டிப் பல

ஆயிஷலா,

“நீ

ஓய்வவடுக்கவில்மலயலா?” என்ற வகட்க குரு, “ஓய்வவடுத்வதன். ஒரு நலாளுக்கு சில மைணி
வநரம் வவமலயிவலவய இமவகமளச் வசேகரித்து விட்வடன்.” என்றலான்.
பின்பு குரு, “நீங்கள் என்ன வசேய்தீரகள்" என்ற வினவ, நலால்வரும் சிறிது வவட்கத்துடன்
பதில் வசேலால்ல ஆரம்பிக்கும் முன்வப, குரு அவரகமள இமடமைறித்து, “ வவணடலாம்,
வவணடலாம், எனக்குப் புரிகிறது.” என்றலான். அகமைதுவும் ஆயிஷலாவும், முகமைதுவும்
மும்தலாஜைஜும் ஒருவமர ஒருவர் விரும்புவது அமனவரும் அறிந்தவத.
வண்டி கிளம்பி 20-25 நிமிடங்கள் இருக்கும். வசேன்மனயின் வநரிசேமலவிட்டு நீங்கி
வண்டி

சிறிது

வவளிவய

வந்தது.

இலங்மகயின்

கலாட்டினுள்

இயற்மகயுடன்

இயற்மகயலாக வலாழந்த இவர்களுக்கு வசேன்மன சிறிது மூச்சு முட்டுவது வபலால் இருந்தது.
சூடலான டீ வந்து வகலாண்டு இருந்தது. குரு அமனவருக்கும் வகலாடுக்கச் வசேலான்னலான்.
ஆயிஷலா பணம் வகலாடுக்க முற்பட்டலாள். அப்வபலாழுது டீக்கலாரன், டில்லி வந்தவுடன்
வமைலாத்தமைலாக வலாங்கிக் வகலாள்கிவறன் என்ற வசேலால்லிவிட்டுப் வபலாய்விட்டலான். வதநீமர
அமனவரும் அமமைதியலாகப் பருகினர். யலாரும் அப்வபலாழுது வபசேவில்மல. பருகி
முடித்தவுடன் வகலாப்மபகமள ஒரு மபயில் வபலாட்டுவிட்டு குரு வபசே ஆரம்பித்தலான்.
"யலாவரனும் "மகட் ரன்னர்” என்ற ஆங்கிலப் புத்தகத்மதப் படித்திருக்கிறீர்களலா?” என்ற
வினவ

நலால்வரும்

விழித்தனர்.

“அது

பின்பு

சினிமைலாக

வந்தது.

அமதயலாவது

பலார்த்தீர்களலா?” என்ற வினவ அவர்களது முகம் வமைலும் கமளயிழந்தது. “சேரி, நலாவன
எல்லலா விபரமும் வசேலால்கிவறன்.” என்ற வபருமுச்சு விட்டுக் வகலாண்டு, ஒரு நீண்ட
பயணத்திற்கும் உமரயலாடலுக்கும் தன்மன ஆயத்தப் படுத்திக் வகலாண்டலான்.
குருவின் முகத்தில் வசேலாகம் படர ஆரம்பித்தது. ஆஃகலானிஸதலான் மைக்கள் படும் அவதிகள்
அவன்

கண்

முன்வன

வதலான்றின.

புஸதகங்கள்

வதலாமலக்கலாட்சி இமணயதளம் மூலமைலாகவும்

மூலமைலாகவும்,

வசேய்தித்தலாள்,

ஆஃகலானிஸதலாமனப் பற்றி பல

விபரங்கமளச் வசேகரித்திருந்தலான் குரு. உலக அரசியலில் சிறவயது முதல் கவனம்
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வசேலுத்திய குரு ஆஃகலானிஸதலான் மீது சிறப்பு கவனம் இருந்தது. ஏவனனின் அங்குதலான்
மைனித வநயம் குழி வதலாண்டிப் புமதக்கப் பட்டு வபலாது மைக்கள், அதிலும் வபண்கள்,
விலங்குகமள விட மிக வமைலாசேமைலான நிமலயில் வலாழ்ந்து வகலாண்டு இருக்கிறலார்கள்.
குரு வபசே ஆரம்பித்தலான். “ஆஃகலானிஸதலான் எங்கு இருக்கிறது என்ற உங்களுக்கு வதரிந்து
இருக்கலலாம். பலாகிஸதலான், ஈரலான், இரஷ்யலா சீனலா முதலிய நலாடுகளலால் சூழப்பட்டு
கடற்கமரவயலா துமறமுகவமைலா இல்லலாத நலாடலாக இருக்கிறது. பழங்கலாலத்தில் "பட்டுப்
பலாமத" என்ற அமழக்கப்பட்ட வியலாபலார வழித்தடம் ஆஃகலானிஸதலான் வழியலாகச்
வசேல்கிறது.

ஐவரலாப்பலா, பலாரசீக இந்திய வலாணிகம் இதன் வழியலாகத்தலான் நடந்தன.

அவலக்சேலாண்டர் இந்தியலா வந்ததும் ஆஃகலானிஸதலான் வழியலாகத்தலான். பிரலான்ஸ நலாடும்,
ஆஃகலானிஸதலானும் ஒவர பரப்பளமவக் வகலாண்டமவ. பல நதிகள், ஒடினலாலும்
வபரும்பகுதி, பலாமலவனமைலாய்த் தலான் இருக்கின்றன. இங்குள்ள மைமலகள் பனி
முடியமவ. தட்ப வவட்பம் -15 முதல் 35 டிகிரி வமர இருக்கும்.
ஆஃகலானிஸதலாமனப் பலார்க்கும் வபலாது, தமிழகம் ஒரு வசேலார்க்க பூமி வபலால் வதரியும். நலான்
கூறிய படத்திலிருந்து ஒரு கலாட்சிமய இங்கு விவரிக்கிவறன். ஆஃகலானிஸதலானின் தமல
நகரம் கலாபூல். கமத இங்கு தலான் நமட வபறகிறது. கதலாநலாயகன் தலான் 8 வயது சிறவன்
முதல் 40 வயது மைனிதனலாய் வளரும்வமர உள்ள கமத. இந்த கலாலக்கட்டங்களில்
கலாபூலில் நடக்கும் மைலாற்றங்களும், வகலாடூரங்களும் கமதயில் அவனுடன் பின்னி வரும்.
கலாபூல் தலாலிபலான் ஆட்சியில் இருக்கிறது. தலாலிபலான் ஒரு தீவிரவலாதக் கூட்டம்.
ஆஃகலானிஸதலான் முழுவமதயும் மகப்பற்றி, ஆழுவவத அதன் வநக்கம். ஜைனநலாயகத்தின்
மீது தலாலிபலான்களுக்கு நம்பிக்மக இல்மல. சேர்வலாதிகலாரத்தில் நம்பிக்மக மவப்பமவ.
இஸலலாமியத்மதத்

தவறலாகப்

புரிந்து

வகலாண்டு,

வபண்கமள

விலங்கு

வபலால்

நடத்துபவர்கள். தலாலிபலான் ஆட்சியில் வபண்கள், பள்ளிக்குச் வசேல்லக்கூடலாது, படிக்கக்
கூடலாது வவமல வசேய்யக் கூடலாது. உடல் முழுவமதயும் மைமறத்துப பர்தலா வபலாட்டுத்தலான்
வீட்மட விட்டு வவளிமய வர வவண்டும், என்ற பல கடுமமையலான சேட்டதிட்டங்கள்
உண்டு. மீறபவரகள் தயவு தலாட்சேண்யம் இன்றி சுட்டுக் வகலால்லப்படுவர்.
கலாபுலின் முக்கிய வீதி. குண்டடி பட்டு தகர்ந்து வபலான கட்டிடங்கள். வதருவவங்கும்
கல்லும் மைண்ணும். வபலாது மைக்களில், பலாதிக்கும் வமைற்பட்வடலார் ஏதலாவது ஒரு
ஊனத்துடன் கலாணப்பட்டனர். கலால்கமள இழந்கவர்கள், மககமள இழந்தவரகள்,
குருடர்கள், தமலயில் அடிபட்டு கட்டுப் வபலாட்டவர்கள், என்ற பலவிதமைலான
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குமறகளுடன் அங்குள்ள மைக்கள் நடந்து வசேன்ற வகலாண்டு இருந்தனர்.
ஒரு வபண் கூமடயில் ஏவதலா ஒன்ற மவத்து விற்றக் வகலாண்டிருந்தலாள். அவளிடம்
வயதலான ஒருவர் அமத வலாங்க வபரம் வபசிக் வகலாண்டிருந்தலார். அவர் கலாது சேரியலாகக்
வகட்கலாதவர். அப்வபண்மைணி சேற்ற உரக்கப் வபசே வவண்டியிருந்தது. அப்வபலாது அருகில்
இருந்த தலாலிபலான் கலாவலலாளி, அப்வபண்ணின் கன்னத்தில் பளலார் என்ற அமறந்து,
“வபண்கள் சேப்தமைலாகப் வபசேக்கூடலாது" என்ற எச்சேரித்து விட்டுச் வசேன்றலான். ஓரளவிற்கு
கலாபூலின் நிமலமமை புரியும் என நிமனக்கவறன் " எனறலான் குரு.
ஆயிஷலா மைற்றம் மும்தலாஜ் கண்களில் சிறிது பயம் ஓடி மைமறந்தமத குரு கவனிக்கத்
தவறவில்மல. குரு அவர்கமளப் பலார்த்து உங்களுக்கு அங்கு அதிக வவமல இருக்கலலாம்
என்ற நிமனக்கிவறன் "
குரு இருக்கும் வமரயில் கவமலயில்மல என்ற அமனவரும் நிம்மைதி அமடந்தனர்.
ஆனலால் குருவினலால் அப்படியிருக்க முடியவில்மல. இலங்மகத் தமிழர் பிரச்சேமனமய
விட 10 மைடங்கு குழப்பமைலானமவ. புரியலாத வமைலாழி. வதரியலாத கலலாச்சேலாரம். இஸலலாமிய
மைதம். முரட்டுத் தனத்திற்குப் வபர் வபலானவரகள். வகலாடூரம் அவரகளின் கூடப் பிறந்தது.
ஆஃகலானிஸதலான் மைமலகளில் கஞ்சேலா அதிகமைலாக விமளகிறது. தீவிரவலாதிகள் வருமைலானம்
அதிலிருந்துதலான் வபருகிறலார்கள்.

இந்தியலா வழியலாக, அவமைரிக்கலா வபலான்ற வமைமல

நலாடுகளுக்கு ஏற்றமைதியலாகுகிறது. ஒருவழியலாகப் பலார்த்தலால் தீவிரவலாதிகமள வலாழ
மவப்பது அவமைரிக்கலாதலான்.
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வவ

யில்

வமைதுவலாக

ஏறிக்வகலாண்டு

இருந்தது.

குளிரூட்டப்பட்ட

வபட்டியலாதலலால் உள்வள இதமைலாய் இருந்தது. குரு வவகமைலாய் ஓடும்

மின்கம்பங்கமளப் பலார்த்துக்வகலாண்டும் எண்ணிக் வகலாண்டும் இருந்தலான். தனது
கடிகலாரத்மத உபவயலாகித்து, மின்கம்பங்களில் எழுதப்பட்ட கி,மீ. தூரத்மதக் வகலாண்டும்,
வண்டியின்

வவகத்மதக்

கணக்கிட்டலான்.

வண்டி

110

கி.மீ,

வவகத்தில்

வபலாய்க்வகலாண்டிருந்தது. வசேன்மன டில்லி பலாமத இரசேமன அற்றது. மைத்திய பிரவதசேம்
வழியலாகப் வபலாகும் வபலாது, அடர்ந்த கலாடுகள் பலார்க்கலலாம். ஆனலால் உயர்ந்த மைரங்கவளலா,
வபரிய நதிகவளலா இருக்கலாது.
அழகு பலார்க்கும் வபலாருளிலலா இருக்கிறது? நம் கண்களிலும், மைனதிலும் அல்லவலா
இருக்கிறது. குரு கண்ணில் பட்ட கலாட்சிகமள இரசித்துக் வகலாண்டிருந்தலான். ஆங்கலாங்வக
சில வீடுகள், குடிமசேகள், வதலாழிற்சேலாமலகள் வந்து ஓடி மைமறந்தன. மைமழ வபய்து வவகு
கலாலமைலாய் இருக்கலலாம். மைரத்தில் உள்ள இமலகள் மைண்ணினலால் மூடப்பட்டு இருந்தன.
இரு சேக்கர வலாகனங்கள், நலான்கு சேக்கர வலாகனங்கள், கனரக வலாகனங்கள் வசேல்வமதயும்
வருவமதயும் கவனித்துக் வகலாண்டிருந்தலான். மைதிய உணவிற்கு ஒருவர் வந்து யலாருக்கு
என்வனன்ன வதமவ என்ற குறித்துக் வகலாண்டு வசேன்றலார். வண்டியில் ஓரமைலாய் இருந்த
இரண்டு இருக்மககளில் எதிரும் புதிருமைலாய் இளம் வஜைலாடி ஒன்ற அமைர்ந்து இருந்தது. ஒரு
வயதுக்கும் குமறவலான குழந்மத அவர்களின் மைடியில் இருந்தது. அக்குழந்மதயின்
பிஞ்சுக் கலால்கள், மககளின் அழமக குரு இரசித்துக் வகலாண்டிருந்தலான். குரு இரசிப்பமதப்
பலார்த்த

ஆயிஷலா,

அக்குழந்மதமயத்

தூக்கிக்

வகலாண்டு

வந்து,

சிறிது

வநரம்

வகலாஞ்சிவிட்டுக் குருவின் மகயில் வகலாடுத்தலாள். ஆயிஷலாவின் மகயில் இருக்கும் வபலாது
இவலசேலாகச் சிணுங்கிய குழந்மத குருவிடம் வந்ததும் சிரிக்க ஆரம்பித்தது. குருவும்
அமதப்பலார்த்து சிரித்தலான்.
குழந்மதகளுக்கு அமைலானுஷ்ய சேக்தி உண்டு அம்மைலாவின் வயிற்றினுள் இருக்கும் வபலாவத ,
அம்மைலாவின் மைன நிமல அதுக்குப் புரியும். பிறந்த பின் தன்மனச் சுற்றி இருப்பவர்களின்
எண்ணங்கமளப் புரிந்து வகலாள்ளும் சேக்திகளும் உண்டு. வமைலும் இறந்தவர்கள்
குழந்மதகளின் கண்களிலும் வதரிவலார்கள். சில சேமையம், குழந்மதகள் தனிவய அமைர்ந்து
யலாருடவனலா வபசிக் வகலாண்டிருக்கும், விமளயலாடிக் வகலாண்டிருகக்கும், அப்வபலாழுது
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யலாவரனும் இறந்தவர்கள் அக்குழந்மதயுடன் இருக்கும் வலாய்ப்பு உண்டு. ஒவ்வவலாரு
மைனிதமனச் சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் உண்டு. அதன் நிறம் அம்மைனிதனின் குண
நலன்கமளப் வபலாருத்திருக்கும். ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிமலயில் உள்ளவர்களுக்கு
ஒளிவட்டம் வவண்மமையலாய் இருக்கும். முன்வனற்றப் பலாமதயில் இருப்பவர்களின்
ஒளிவட்டம் நீல

நிறமைலாய் இருக்கும். வகட்ட குணம் உமடயவர்களின் நிறம் கரும்

சிவப்பலாய் இருக்கும். இன்னிறங்கமள மவத்து குழந்மதகள் மைனிதமன அமடயலாளம்
கண்டு வகலாள்ளும்.
குரு அக்குழந்மதமய மைடியில் வபலாட்டு, அதன் உடன் வபசிக் வகலாண்டு மக கலால்கமளப்
பிடித்து விட்டுக் வகலாண்டு இருந்தலான். ஐந்தலாற நிமிடங்களில் அக்குழந்மத நிம்மைதியலாகத்
தூங்க ஆரம்பித்து விட்டது. இமதக் கண்ட குழந்மதயின் தலாய், குருவின் மைடியிலிருந்து
அமதத் தூக்கிச் வசேன்றலாள்.
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அ

மனவமரயும்

அருகில்

அமழத்து,

மீண்டும்

வபசே

ஆரம்பித்தலான்.

“ஆஃகலானிஸதலானின் நிமலமமை மிகவும் வமைலாசேமைலாக உள்ளது. ஆஃகலானிஸதலான்

மைக்களின் நன்மமையில் யலாருக்கும்
வதரியவில்மல.

உண்மமையலான அக்கமற இருப்பது வபலால்

ஆஃகலானிஸதலானுடன்

வதலாடர்புமடயவர்கள்,

பலாகிஸதலான்,

ஈரலான்,

வநரடியலாகவும்,
சேவுதி

மைமறமுகமைலாகவும்

அவரபியலா,

முக்கியமைலாக

அவமைரிக்கலாவும் அதன் கூட்டலாளிகளலான வநட்வடலா நலாடுகளும் ஆகும்.
20-25 ஆண்டுகளுக்கு முன்வன, இரஷ்யலாவின் பலார்மவ ஆஃகலானிஸதலானின் மீது
திரும்பியது. ஆஃகலானிஸதலான்

பல எண்மண வளங்களுக்கு

அருகில் உள்ளது.

ஆஃகலானிஸதலான் தன் மகயில் இருந்தலால் எண்மண வளங்கமள கட்டி ஆளலலாம் என்ற
இரஷ்யலா கனவு கண்டது. இன்மறய உலகில் யலார் எண்மண

வளத்மத மகக்குள்

மவத்திருககிறலார்கவளலா அவர்கள் உலமக மகக்குள் மவத்திருப்பதற்கு சேமைம்.
இரஷ்யலாவின் முயற்சிகமள முறியடிப்பதில் அவமைரிக்கலா எப்வபலாழுதும் தயக்கம்
கலாட்டியதில்மல. வநரடியலாகத் தன் பமடகமள அனுப்பலாவிட்டலாலும் மைமறமுகமைலாக
அங்கு பல தீவிரவலாத அமமைப்புகமளத் தூண்டிவிட்டு, இரஷ்யலா பமடகளுடன்
வமைலாதவிட்டனர். ஆயுதங்களும் பணமும் அவர்களுக்கு வநரடியலாகவும் சேவுதி அவரபியலா
மைற்றம்

பலாகிஸதலான்

மூலம்

வழங்கப்பட்டது.

இந்த

கலாலக்கட்டங்களில்

உருவலானவர்தலான் பின் லலாடன். அவமைரிக்க உளவுத்துமறயின் முழு ஒத்துமழப்புடன்
பின் லலாடன் இரஷ்யர்கமள எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தினலார். அவர் சேவுதி அவரபியலாவில் உள்ள
ஒரு பணக்கலாரக் குடும்பத்மதச் வசேர்ந்தவர். வபலாதுவலாக வறமமையில் வலாடி நன்கு படிக்க
முடியலாமைல் சிரமைப்படும் இமளஞர்கள் தீவிரவலாதத்தில் வசேர்வதுண்டு. பின் லலாடனும்
அவரலால் உருவலாக்கப்பட்ட அல் கய்தலாவும் அப்படியல்ல. பல படித்த வசேதியலான
வவமலயில் உள்ள பலரும் அதில் வசேர்ந்துள்ளலார்கள். பின் லலாடன் குடும்பத்மதச்
சேலார்ந்தவர்கள் அவமைரிக்க எண்மணக் கிணறகளில் முதலீடு வசேய்துள்ளனர். ஜைலார்ஜ் புஷ்
குடும்பத்தினரும், பின் லலாடன் குடும்பத்தினரும் ஒவர நிறவன நிர்வலாகிகள் கூட்டத்தில்
பங்கு வபருபவர்கள். எனவவ பின் லலாடனுக்கும் அவமைரிக்க ஜைனலாதிபதி ஜைலார்ஜ்
புஷ்ஷிற்கும் வநரடியலாக நட்புறவு இருக்க வலாய்ப்புகள் அதிகம்.

இந்தத் தகவல்கள்

மமைக்வகல் மூர் என்பவர் தயலாரித்த பலாரன்ஹீட் 9/11 என்ற திமரப்படத்தில் பல
ஆதலாரங்களுடன் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த திமரப்படத்மதக் கலாணும் யலாரும்
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ஜைலார்ஜ் புஷ்ஷிற்கும் வசேப்டம்பர்

9/11 நிகழ்விற்கும் வநருங்கிய வதலாடர்பு, பங்கு

இருக்கிறது என்ற எண்ணம் வரலாமைல் இருக்கலாது. அந்தப் படத்திலிருந்து வரும் ஒரு
கலாட்சிமய விவரிக்கிவறன்.
ஜைனலாதிபதி ஜைலார்ஜ் புஷ், ஒரு சிறிய பள்ளியில் 5-6 வயது நிரம்பிய குழந்மதகளுடன், ஒரு
வகுப்பமறயில் அமைர்ந்திருப்பலார். அப்வபலாழுது ஒரு அரசு அதிகலாரி, ஒரு விமைலானம்
இரட்மடக் வகலாபுரத்மதத் தலாக்கியமத அவரது கலாதுகளில் வசேலால்லிவிட்டுச் வசேல்வலார்.
புஷ்ஷின்

முகத்தில்

எந்தவித

மைலாற்றங்களும்

இன்றி,

குழந்மதகளுடன்

வபசிக்வகலாண்டிருப்பலார். சிறிது வநரம் களித்து இரண்டலாவது விமைலானம் தலாக்கிமயமதயும்
புஷ்ஷிற்கு அறிவிக்கப்படும். அப்வபலாழுதும் இருக்மகயில் இருந்து வகலாண்டு தனது
உமரயலாடமலத்

குழந்மதகளுடன் வதலாடர்ந்து நடத்திக் வகலாண்டிருப்பலார். இந்த

கலாட்சிமயப் பலார்பவர்கள் அமனவருக்கும் புஷ்ஷிற்கு இந்த தீவிரவலாதக் தலாக்குதல்
நடக்கப் வபலாவது முன்வப வதரிந்து இருக்கலலாம் என்ற எணணத்மத உருவலாக்கும்.
அன்மறய கலாலக்கட்டங்களில், புஷ்ஷின் அரசியல் சூழ்நிமல மிக வமைலாசேமைலாக இருந்தது.
தனது பதவி பறிவபலாகும் நிமலயில் இருந்தலார். 9/11 நிகழ்வு வபலால் ஏதலாவது ஒன்ற
நடக்கலாவிட்டலால் புஷ்ஷின் எதிர்கலாலம் வகள்விக் குறியலாய் இருந்தது. இந்தத் தகவலும்
அந்தப் படத்திலிருந்து அறிந்தவத. அவமைரிக்கலாவினலால் வளர்க்கப்பட்ட அல் வகய்தலா ஏன்
அவமைரிக்கலாமவ எதிர்க்க ஆரம்பித்தது? என்ற வகள்வி எழலலாம்.
ஒரு கலாலக்கட்டங்களில் உலகம் இரண்டலாகப் பிரிந்து இருந்தது. அவமைரிக்கலாவும் அதன்
நண்பர்களும் ஒரு கட்சி, இரஷ்யலாவும் அதன் கூட்டலாளிகள் ஒரு கட்சி. இந்தியலா வபலான்ற
சில நலாடுகள் நடு நிமலமமை வகித்தன. அவமைரிக்கலாவின் தீய எண்ணங்கமளயும்
வசேயல்கமளயும் இரஷ்யலா வவளிப்படுத்தியும் முறியடித்தும் வந்தது. அவத வபலால்
அவமைரிக்கலா இரஷ்யலாவிற்கு எதிரலாகச் வசேயல் பட்டது. ஆங்கிலத்தில் இந்த மைமறமுக
யுத்தம் பனிப்வபலார் என்ற அமழக்கப்பட்டது. இந்தப் பனிப்வபலார் இரண்டலாம்
உலகயுத்தம் முடிவமடந்து 40 ஆண்டுகள் நடந்திருக்கும்.
இந்தப் பனிப்வபலாரில் சில நன்மமைகள் இருந்தன. விஞ்ஞலானக் கண்டுபிடிப்புகளில்
ஒருவமர ஒருவர் மிஞ்சும் எண்ணத்தில் வபலாட்டி வபலாட்டுக் வகலாண்டு இரு நலாடுகளும்
பண முதலீடு வசேய்வதும் புதியமவகமளக் கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபட்டன. இதன்
விமளவலால் உலவகங்கும் வதலாழில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. கணணித் துமற வவகு வவகமைலாக
வளர்ந்தது இந்தக் கலாலக்கட்டங்களில்தலான். மைனிதன் நிலவில் கலால்கமள மவத்தது இந்தக்
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கலாலக்கட்டங்களில் தலான்.
இரு நலாடுகளும் இரலாணுவத் தளவலாளடங்கள் உற்பத்தி வசேய்வதிலும் அணுகுண்டு
தயலாரிப்பதிலும் மிகுந்த பணத்மத விமரயம் வசேய்தன. இந்த பண விமரயத்மதத் தலாங்க
முடியலாமைல் இரஷ்யலா தளர்ந்து, உமடந்து சிதறியது. அவமைரிக்கலாவிற்கு எதிகளற்ற நிமல
ஏற்பட்டது.
மைத்மத அடிப்பமடயலாக மவத்து வபலாரலாட்டங்களும் வகலாமலகளும் யுத்தங்களும்
குமறந்த பட்சேம் 2000 ஆயிரம் ஆண்டுகள் நடந்து வரும் ஒன்ற. இஸலலாமிய மைதத்தினரும்
கிருத்துவ மைதத்தினரும் இந்தச் சேண்மடமய கலாலம் கலாலமைலாக நடந்து வருகிறது. இதில்
வவடிக்மக என்ன வவன்றலால் இரண்டு மைதங்களும் அண்ணன் தம்பி உறவு உமடயவர்கள்.
கிருத்தவ மைதத்தினர் ஆப்ரஹலாம் என்ற அமழக்கப்படுபவரும். இஸலலாமியத்தில்
இப்ரலாஹிம் என்ற அமழக்கப்படுபவரும் ஒருவவர. ஆப்ரஹலாம்/ இப்ரலாஹிம்மிற்கு
இரண்டு மைமனவியர். முதலலாவதலாக ஒரு வபண்மண மைணக்கிறலார். அவர்களுக்கு
குழந்மதப் வபற ஏதும் இல்மல. பின்பு தனது வவமலக்கலாரிமய மைணக்கிறலார். அதன் பின்
இரண்டு மைமனவியர்களுக்கும் குழந்மதகள் பிறக்கின்றன. ஒரு குழந்மதயும் அதன்
வலாரிசும் கிருத்தவரகள். மைற்வறரு குழந்மதயும் அதன் வலாரிசும் முஸலீம்கள். இரண்டு
மைதங்களுக்கும் வபலாதுவலான வபயர் உண்டு. ஆப்பிரஹலாமிய மைதங்கள். அவத சேமையம்,
அன்ற முதல் இன்ற வமரயில் சேண்மடயிடுவமத நிறத்தவில்மல.
வஜை. கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற ஒரு தத்துவ ஞலானி சேமீப கலாலத்தில் வலாழ்ந்து மைமறந்தவர்.
அவர் ஒரு வகள்விமய இந்த சேமுதலாயத்தின் முன்வன மவக்கிறலார். “2000 ஆண்டுகளலாக
மைதங்கள் இந்த உலகிற்கு வசேய்த நன்மமைகள் அதிகமைலா? தீமமைகள் அதிகமைலா?” ஆயிரம்
பட்டிமைன்றங்கள் மவத்தலாலும் தீர்ப்பு வசேலால்ல முடியலாத தமலப்பு இது. அந்த அளவிற்கு
வகலாமலகளும் வகலாடூரங்களும் மைதத்தின் வபயரலால் இந்த உலகில் நிகழ்ந்துள்ளன.
“டலாவின்ஸி வகலாடு" என்ற ஒரு கமதப் புத்தகம் உள்ளது. இதில் இவயசு கிறிஸது
இறந்ததிலிருந்து கிருஸதவர்களுக்கும் வபகன் என்ற அமழக்கப்பட்ட ஒரு இரகசிய
மைதத்தினருக்கும் நடக்கும் யுத்தம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மைத துவவஷம், வவறி, இன்மறய உலக மைக்கள், மைதம் மைற்றம் அரசியல்
தமலவர்களின் நலாடி நரம்புகளிலும், இரத்தத்திலும் தமசேயிலும் ஊறி நலாறிப் வபலாய்
உள்ளது என்பது ஒரு வருந்தத்தக்க உண்மமை. இதன் அடிப்பமடயில் கிருஸதுவ மைதத்மதச்
வசேர்ந்த அவமைரிக்கலா, வமளகுடலா நலாடுகளில் இஸலலாமியர்களுக்கு எதிரலாகப் பல
55

சில்மிஷங்கமளச்

வசேய்ய

ஆரம்பித்தது.

இந்தப்

பகுதியின்

எண்மண

வளம்

அவமைரிக்கலாவின் கண்கமள உறத்தியது. எனவவ தனது அதிகலாரத்மத நிமலநலாட்டவும்
இஸலலாமியத்மத வலுவிளக்கச் வசேய்வதிலும், அவமைரிக்கலா வமளகுடலா நலாடுகளின் உள்
நலாட்டு விவகலாரங்களில் தமலயிட ஆரம்பித்தது. பல நலாடுகள், இந்தியலா உள்பட,
அவமைரிக்கவின் வமளகுடலா நடவடிக்மககமளத் தட்டிக் வகட்கவில்மல. இது அங்குள்ள
சில தீவிரவலாத அமமைப்புகமளத் வதலாற்றவித்தது. அவமைரிக்கலாமவ எதிர்த்த ஒவர
நிறவனம் அல் வகய்தலா வபலான்ற தீவிரவலாத அமமைப்வப. அவமைரிக்கலாமவ எதிர்க்க
தீவிரவலாதம் தவிர இன்றவமர வவற வழியில்மல. எனவவதலான் அல் வகய்தலா
அமமைப்புகள் பல படித்தவர்கள், பண வசேதிபமடத்தவர்கள் உறப்பினர்களலாகச் வசேர்க்க
முடிந்தது.
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அத்தியலாயம் 6

ஆ

ஃகலானிஸதலான் விவகலாரங்களில் இன்ற அதிகமைலாகத் தமலயிடுவது பலாகிஸதலான்.
இரஷ்யலாவின் திட்டத்மத முறியடிப்பதற்கலாக அவமைரிக்கலாவும் பலாகிஸதலானும்

வசேர்ந்து தலாலிபலான் தீவிரவலாத இயக்கத்திற்கு ஆயுதங்களும் பணமும் தர ஆரம்பித்தன.
பலாகிஸதலானும் இந்த நிமலமமைமய உபவயலாகித்து அவமைரிக்கவிடமிருந்து நிமறய
ஆயுதங்களும் பணமும் வபற்றது. ஆனலால் அமவகளில் வபரும் பங்கு இந்தியலாவிற்கு
எதிரலாகப் பலாகிஸதலான் பயன் படுத்தியது. இந்தியலாவின் வளர்ச்சியின் வபலாறலாமமை
கலாரணமைலாகவவலா,

அல்லது

தன்வனலாடு

கூட்டு

வசேரலாமைல்

தனித்து

நின்றமதப்

பழிவலாங்கவவலா, பலாகிஸதலானின் வபலாக்மக அவமைரிக்கலா கண்டு வகலாள்ளவில்மல.
பின்பு ஒரு கலாலக்கட்டங்களில்

9/11 நிகழ்ச்சிற்குப் பின் அல் வகய்தலா மைற்றம்

தலாலிபலான்களின் வபலாக்கு அவமைரிக்கலாவிற்குப் பிடிக்கவில்மல. எனவவ ஆஃகலான்
அரசிற்கு உதவி வசேய்வதற்கலாக வநட்வடலா பமடகள் கலாபூல் வந்தன. தலாலிபலான்களுடன்
வபலாரலாடுவதற்கு

அவமைரிக்கவிற்கு

பலாகிஸதலானின்

உதவி

வதமவப்பட்டது.

அவமைரிக்கலாவிடமிருந்து உதவி வபற்றதலால், அவமைரிக்கலாவிற்குப் பலாகிஸதலான் உதவி
வசேய்யலாமைல்

இருக்க

முடியவில்மல.

அவத

சேமையம்

ஆஃகலானிஸதலானின்

தனது

அதிகலாரத்மத நிமலநலாட்ட தலாலிபலான்களுக்கு உதவி வசேய்வமதயும் நிறத்தவில்மல.
அவமைரிக்கலா

என்னதலான்

நவீன

யுத்த

தளவலாடங்கமளயும்

யுக்திகமளயும்

உபவயலாகித்தலாலும் தலாலிபலான்கமள அவர்களது வகலாரில்லலா வபலார் முமறயினலால் வவல்ல
முடியவில்மல. தலாலிபலான் வபலாரலாளிகள், அவமைரிக்கப் பமட வபலால் தனியலாக உமட
ஏதும் அணிவதில்மல. தலாலிபலான் தீவிரவலாதிகளுக்கும் வபலாது மைக்களுக்கும் எந்தவித
வவறபலாடும் கிமடயலாது. எந்த வநரத்தில், எந்த இடத்தில், எந்தவித ஆயுதங்கவளலாடு
தலாக்குவலார்கள் என்ற யலாருக்கும் வதரியலாது. வபலார்முமனயில் பணி புரியும் வநட்வடலா
இரலாணுவ வீரர்களுக்கு உணவும் மைருந்துப் வபலாருட்களும் வகலாண்டு வசேர்ப்பவத வநட்வடலா
பமடக்குப் வபரிய வவமலயலாய் இருந்தது. இரவில் அவரகளலால் ஒரு அங்குலம் கூட நகர
முடியலாது. பகலில் எவ்வளவு தூரம் வபலாய் வர முடியுவமைலா, அவ்வளவு தூரவமை வசேல்வர்.
ஏவனனின் இருளின் உதவியுடன் திடீர் தலாக்குதல் நடத்துவது தலாலிபலான்களுக்கு மிகவும்
எளிது. அவமைரிக்கலாவிற்குப் புலி வலால் பிடித்த கமதயலாய்

ஆஃகலானிஸதலானின்

மைலாறியுள்ளது. புலிமய அடக்கவும் முடியலாமைல், அமத விட்டு

ஓடவும் முடியலாமைல்

அவமைரிக்கலா மிகவும் திணறகிறது. 2014 க்குள் தனது பமடகள் முழுவமதயும்
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ஆஃகலானிஸதலானிலிருந்து

விலக்கிக்

வகலாள்வதலாக

அவமைரிக்கவின் இன்மறய வபலாருளலாதலார நிமல

அவமைரிக்கலா

அறிவித்துள்ளது.

ஆஃகலானிஸதலானின் ஒரு வபரும்

பமடமய நிறத்தி அதற்கலான வசேலவுகமளச் வசேய்யும் நிமலயில் இல்மல. நலாட்டில் உள்ள
குடி மைக்களுக்கு, இலவசேமைலாக, இநதியலாவில் வழங்குவது வபலால், மைருத்துவ வசேதி
வழங்கக்கூட அவமைரிக்கலாவில் பணம் இல்மல. பல வங்கிகள் நஷ்டத்தில் ஓடி,
மூடப்பட்டு வருகின்றன.

ஆஃகலானிஸதலானின் அதிகப் பணம் வசேலவளிக்க, அரசியல்

வட்டலாரங்களில் எதிர்ப்பு வபருகிவருகிறது.
ஆஃகலானிஸதலானினுடன் வநருங்கிய வதலாடர்புமடய பலாகிஸதலானிமனப் பற்றிப்
பலார்ப்வபலாம். பலாகிஸதலானில் மூன்ற அதிகலார மமையங்கள் உள்ளன. ஒன்ற மைக்களலால்
வதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ஊழலில் ஊறிப்வபலான அரசியல் வலாதிகள் நடத்தும் அரசேலாங்கம்.
இரண்டு பலாகிஸதலான் இரலாணுவம். மூன்ற பலாகிஸதலானின் உளவுத்துமற. இது வபலாக
மூவரின் அதிகலாரங்களும் பலாயலாத இடங்களும் பலாகிஸதலானில் உள்ளன. ஆஃகலானிஸதலான்
பலாகிஸதலானின் எல்மலப் பகுதிகளில் வலாழும் பழங்குடியினர் அந்தப் பகுதியிமன
ஆண்டு வருகின்றன. தலாலிபலான்கள் மைற்றம் அல் வகய்தலா இந்தப் பகுதிகளில் ஒழிந்து
வலாழ்வது உண்டு. பின் லலாடன் இந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் வபலாழுதுதலான் சுட்டுக்
வகலால்லப்பட்டலார்.
பலாகிஸதலானில் உள்ள மூன்ற அதிகலார மமையங்களும் தன்னிச்மசேயலாகச் வசேயல்படுபமவ.
யலாரும் மைற்ற இருவருக்கு அடங்குவது இல்மல. ஜைலார்ஜ் வபர்ணலான்டஸ இந்தியலாவின்
பலாதுகலாப்பு மைந்திரியலாக இருந்த வபலாது கலார்கில் யுத்தம் நடந்தது. அப்வபலாழுது ஜைலார்ஜ்
வபர்ணலான்டஸ, கலார்கில் யுத்தத்திற்கும் பலாகிஸதலான் பிரதமை மைந்திரிக்கும் சேம்பந்தம்
இல்மல என்ற வவளிப்பமடயலாக அறிக்மக விட்டலார். இந்தியலா பலாகிஸதலான் எல்மலப்
பகுதிகளில் நடக்கும் தீவிரவலாத இயக்கங்கமளப் பற்றியும், பயிற்சி முகலாம்கமளப்
பற்றியும் வபசுமகயில்

,”நலான் ஊதினலால் தீவிரவலாதம் நிற்கும் அளவிற்கு என்னிடம்

விசில் ஏதும் இல்மல.” என்றலார். ஏவனனின் இந்திய தீவிரவலாதம் உளவுத்துமற மைற்றம்
இரலாணுவத்தினரலால் நிர்வகிப்படுகிறது. பலாகிஸதலான் அரசிற்கு இதில் வநரடித் வதலாடர்பு
இல்மல. அது இன்மறய பலாகிஸதலானின் நிமலப்பலாடு.
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ண்டி தில்லிமய அமடந்தது. இரயில் நிமலயத்திலிருந்து அமனவரும்
வவளிவய

தங்கள் மபகளுடன் வந்ததும், அங்கு இரண்டு ஓட்டுனர்கள்

குருவிற்கலாகக் கலாத்து நின்றனர். ஒரு வண்டிமய குரு எடுத்துக் வகலாண்டலான். மைற்ற
ஓட்டுனரிடம் இவர்கள் தங்குவதற்கும் சேலாப்பலாடு மைற்றம், தில்லிமயச் சுற்றிப் பலார்க்கவும்
வவண்டிய ஏற்பலாடு வசேய்யச் வசேலான்னலான். இரவு 10 மைணியளவில் மீண்டும் இவத
இடத்தில் சேந்திப்வபலாம், என்ற கூறிவிட்டு யலாருமடய பதிலுக்கும் கலாத்திரலாமைல், குரு
கிளம்பி விட்டலான்.
நலால்வருக்கும் கண்கமளக் கட்டி கலாட்டில் விட்டது மைலாதிரி இருந்தது. இலங்மகக்
கலாடுகளின் பலாதுகலாப்பு எங்வக? இந்த தில்லி கலாங்கிரீட் கலாடுகளின் பயமுறத்தல் எங்வக?
கலாடுகளின் நடுவில் வலாழும் வபலாது நலாம் தலாயின் மைடியில் உள்ள பலாதுகலாப்மப
உணர்ந்வதலாம். குருவின் ஆட்சியில் இருந்த கலாடுகள் நமைக்கு நல்ல பலாதுகலாப்மபத் தந்தது.
விலங்குகள், பறமவகள், வண்டு இனங்கள் நமைக்கு மிகுந்த உதவியுடன் இருந்தன.
ஆனலால் மைனிதர்களலால் நிரம்பியஇந்நகரம் ஒரு நரகம் வபலால் கலாட்சி அளிக்கிறது. எங்கு
பலார்த்தலாலும் ஒவர தூசி, புமக, இமரச்சேல், பரபரப்பு. மைக்களின் முகங்களில் ஒரு கவமல,
ஏக்கம், எதிர்பலார்பு, மைற்றம் பயம்.
தில்லிமய

இரண்டலாகப்

பிரிக்கலலாம்.

பமழய

தில்லி,

புது

தில்லி.

இந்திய

சுதந்திரத்திற்குப் முன் உருவலானது பமழய தில்லி. முகலலாய கலாலத்தில் அவர்களது
தமலநகரமைலாய் விளங்கியது. புது தில்லி சுதந்திரத்திற்குப் பின் கட்டப்பட்டது. தில்லி
சேரித்திரம் விசித்திரமைலானது. தந்மத மைகமனக் வகலால்வதும், மைகன் தந்மதமயக் வகலால்வதும்
தில்லி

சேரித்திரத்தில்

மிகவும்

சேகஜைமைலானமவ.

சுதந்திரத்திற்குப்

பின்னும்

குடும்பங்களில் இன்றவமர வதலாடர்வதலாகக் வகள்வி. அரசியல் மைற்றம்

வநரு
பதவி

ஆதலாயங்களுக்கலாக இத்தமகய வகலாமலகள் மிகவும் இவ்வுலகில் சேலாதலாரணமைலாகி விட்டது.
வபலாருளலாதலாரத்தில் அடித்தர மைட்டத்தில் வலாழும் மைக்களின் உயிருக்கு இருக்கும்
பலாதுகலாப்பு

பதவியின்

உச்சியில்

இருப்பவர்களுக்கு

இல்மல.

உயர்

பதவியில்

உள்ளவர்கள் அமதத் தக்க மவத்ததுக் வகலாள்வதற்கலாக சில பல தவறகமளச்
வசேய்கிறலார்கள், இந்தத் தவறகளலால் பலாதிக்கப்பட்டவர்கள், வநரம் கிமடக்கும் வபலாழுது
பழி வலாங்கும் படலத்தில் இறங்கி விடுகிறலார்கள்.

பல நலாடுகளில் இயங்கும்

உளவுத்துமறயின் முக்கிய வவமல, இது வபலான்ற அரசியல் வகலாமலகளலாகும். இத்தமகய
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வகலாமலகமளத் திட்டமிட்டு நடத்துவதில் அவமைரிக்க உளவுத்துமற முதல் இடம்
வகிக்கிறது.
அவமைரிக்கலா ஜைனநலாயக நலாடலாக இருந்தலாலும் , பல சிறிய நலாடுகளில் ஜைனநலாயகம்
வளர்வமத

விரும்புவதில்மல.

தனது

மகப்பலாமவயலாகச்

வசேயல்படும்

சேர்வலாதிகலாரிகமளயும் இரலாணுவத் தமலவர்கமளயும் அவமைரிக்கலா விரும்புவதுண்டு.
இதமன அமைல் படுத்த பல சிறிய நலாடுகளில் பல வகலாமலகமள நடத்தியுள்ளது. வதன்
அவமைரிக்க நலாடுகளில், சுதந்திரத்திற்குப் பலாடுபட்ட வபலாரலாளி வசே குருவவரலாமவக்
வகலான்றது அவமைரிக்க உளவுத்துமறயும் இரலாணுவமும். இந்தியலாவில் ஜைனநலாயகம்
அமசேக்க முடியலாத அளவிற்கு வவறூன்றி இருப்பதலால், அவமைரிக்கலாவினலால் இங்கு
ஒன்றம் வசேய்ய முடியவில்மல. கடந்த 10-15 ஆண்டுகளலாக இந்தியலாவில் சி.ஐ.ஏ வின்
வவமலகள் குமறந்து கலாணப்படுகிறது. இது இந்திய உளவுத்துமறயின் வவற்றியலாகக் கூட
இருக்கலலாம்.
ஓட்டுனர் நலால்வமரயும் பலார்த்து "வண்டியில் ஏறங்கள், கவரலால் பலாக் வசேல்ல வவண்டும்"
என்றலார். குருமவப் பிரிந்து சில நிமிடங்கள் தலான் ஆனலாலும் நலால்வரும் எமதவயலா
இழந்தமதப் வபலால உணர்ந்தனர். ஓட்டுனரின் குரமலக் வகட்டு அமனவரும் வண்டியில்
ஏறினர். வண்டி அவர்கமள கவரலால் பலாக்கில் ஒரு விடுதியில் இறக்கிவிட்டது.
இரண்டு அமறகள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆண்கள் இருவரும் ஒரு
அமறயிலும் வபண்கள் இருவரும் மைற்வறலாரு அமறயிலும் தங்கினர். ஓட்டுனர், “அமர
மைணி வநரத்தில் தயலாரலாகுங்கள். சேலாப்பிட்டுவிட்டு வவளிவய வசேல்லலலாம்" என்றலார்.
அப்வபலாழுது முகமைது "உங்கள் வபயர் என்ன?” என்ற வகட்டதற்கு அவர் , “சிவலா"
என்றலார். உண்மமையலான வபயரலா இல்மல குரு மவத்த வபயரலா என்ற வதரியலாமைல்
விழித்தனர்.
அமர மைணி வநரம் கழித்து அமனவரும் ஒன்ற வசேர சிவலா அவர்கமள ஒரு பஞ்சேலாபி
உணவு விடுதிக்கு அமழத்துச் வசேன்றலார். யலாரிடமும் எதுவும் வகட்கலாமைல், சில உணவு
வமககள் வரவமழக்கப்பட்டன. முதலில் பலார்ப்பதற்கு வித்யலாசேமைலாய் இருந்தலாலும்
அமவகமளச் சேலாப்பிட ஆரம்பித்தவுடன் சுமவமய ரசிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்
தில்லியில் பல இடங்கமளச் சுற்றிப் பலார்த்தனர்.
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அத்தியலாயம் 8

கு

ரு தனது வண்டிமய எடுத்துக் வகலாண்டு வநரலாக ஆஃகலானிஸதலான் தூதரகம்
வசேன்றலான். ஏற்கனவவ தனது இமணயதள நண்பர்கள் மூலம் தூதரக அதிகலாரிகமள

வநரில் பலார்த்துப் வபசுவதற்கு வநரம் வலாங்கியிருந்தலான். தூதரக அதிகலாரி குருவிற்கலாகக்
கலாத்திருந்தலார். குரு தலான் வந்த வநலாக்கத்மதயும் குறிக்வகலாமளயும் மிகச் சுறக்கமைலாகச்
வசேலான்னலான்.
“உங்கள் நலாட்டில் அமமைதி நிலவப் பலாடுபடப் வபலாகிவறன். அதற்கு உங்களலாலலான உதவி
வதமவ” என்றலான் குரு. குரு மிக அமமைதியலாக, உறதியலாக, ஆழமைலாக, ஆணித்தரமைலாகச்
வசேலான்னலான். குருவின் வதலாற்றம், கண்களில் கண்ட ஒளி, குரலில் இருந்த தீவிரம்,
அதிகலாரிமய ஒரு நிமிடம் அதிரச் வசேய்தது.

தனது வதலாமலவபசியில்,

ஆஃகலான்

தூதுவமரத் வதலாடர்பு வகலாண்டு, “உடவன உங்கள் அமறக்கு வருகிவறன்" என்ற
பதிலுக்குக் கூட கலாத்திரலாமைல் குருமவ அமழத்துக் வகலாண்டு தூதுவர் அமறக்கு விமரந்து
வசேன்றலார்.
அமறக்குச் வசேல்லும் வமர ஏதும் இருவரும் வபசேவில்மல. அமறக்கு வவளிவய
தூதுவரின் உதவியலாளர், ஒரு நிமிடம் கலாக்கச் வசேலான்னலாள். இவர்களது வருமகமய
அருவிக்க 10-15 வினலாடிகளில், இருவரும் அனுமைதிக்கப்பட்டனர். குருவின் இளம்
வயமதப் பலார்த்து ஆச்சேரியப்பட்ட தூதுவர், தனது அதிகலாரிமயப் பலார்த்தலார். அதிகலாரியின்
முகபலாவத்மத ஓரளவு படித்த தூதுவர், “சேரி, நலான் பலார்த்துக் வகலாள்கிவறன்" என்ற
கூறிவிட்டு குருமவ அமைரச் வசேலான்னலார்.
ஆஃகலானிஸதலான் தூதுவர் 55-60 வயது நிறம்பியவர். ஆஃகலானிஸதலானின் வீழ்ச்சி, எழுச்சி,
வளர்ச்சி, கஷ்ட நஷ்டத்தில் அவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு. ஆஃகலானிஸதலானின் மீது
உண்மமையலான

அக்கமறயுள்ளவர்.

ஓங்கு

தலாங்கலான

உருவம்.

90

கிவலலாவிற்குக்

குமறயலாமைல் இருப்பலார். குரு 55 கிவலலாவிற்கு வமைல் இருக்க மைலாட்டலான். குரு "எனது
வபயர் குரு" என்ற மகமய நீட்டினலான். தூதுவரும் மகமய நீட்டிக் குலுக்க, குருவின் மக
அவரது மகயில் கலாணலாமைல் வபலாயிற்ற. பின்பு இருவரும் அவர்களது இருக்மககளில்
அமைர்ந்தனர்.
தூதுவர் சிறிது சேந்வதகத்துடன் " இலங்மகக் கலாடுகள்? " என்ற சிறிது தயக்கத்துடன்
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வினவ, குரு புன்முறவல் பூத்தலான். தூதுவர் தனது இருக்மகமய விட்டு ஓடிவந்து
குருமவக் கட்டிப்பிடித்து தூக்கிச் சுற்றினலார். “எங்கள் நலாடு உன்மனப் வபலால்
ஒருவருக்கலாகக் கலாத்து இருக்கிறது”. என்ற வசேலான்னலார். அவரது குரலில்

ஆஃகலான்

மைக்களின் வவதமனகளும், புதிய உலகிற்கலான நம்பிக்மகயும் கலந்து இருந்தது.
தூதுவர், இலங்மகக் கலாடுகளில் நடந்தமவ, வகலாழும்பில் நடந்தமவகமளப் பற்றிக்
வகட்டறிந்தலார். குருவும் அமவகமள விவரிக்கலாமைல் சுருக்கமைலாகக் கூறிமுடித்தலான். பின்பு
தூதுவர் "குரு நலான் என்ன வசேய்ய வவண்டும்?” என்ற வினவ, “எனது குழு
ஆஃகலானிஸதலானில்

விரும்பிய கலாலம் வமர தங்க விசேலா, கலாபூலிலும் மைற்ற முக்கிய

நகரங்களிலும் தலாலிபலான்கள் அதிக நடமைலாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் வீடுகள், வண்டிகள்,
உணவுப் வபலாருட்களும் வதமவ" என்ற குரு கூறினலான். “ஆயுதங்கள் வதமவப்படுமைலா?”
என்ற வினவ, குரு “வதமவப்படலாது. ஆனலால் நலாங்கள் தங்கும் இடங்களில் முடிந்தலால்
பலாதுகலாப்பு வசேதிகமள ஏற்படுத்திக் வகலாடுங்கள். வதமவயில்லலாத பிரச்சேமனகமள
நலாங்கள் சேந்திக்க விரும்பவில்மல”. தூதுவர் குருவின் வவண்டுவகலாமளக் கட்டமள என்ற
எடுத்துக் வகலாண்டு, குறிப்பு எடுத்துக் வகலாண்டலார். “வவற எதுவும் வவண்டுமைலா" என்ற
வினவ, குரு, “ஆம், உங்களுக்குத் வதரிந்த தலாலிபலான்கமள எனக்கு அறிமுகப் படுத்தி
மவயுங்கள். ஆனலால், என்மனப் பற்றி ஏதும் அவரகளிடம் வசேலால்ல வவண்டிய அவசியம்
இல்மல”. "சேரி, பலார்க்கிவறன்" என்றலார் தூதுவர். “தலாலிபலான்கமள எதிர்த்துப் வபலாரலாடும்
வபண்கள், அவர்களது நிறவனங்கள் அறிமுகம் வதமவ”. “ இமவவயல்லலாம் ஒரு
வலாரத்தில் தயலாரலாகி விடும். உங்கள் உதவிக்கு கலாபூலில் யலாரும் வதமவயலா?" என்ற வினவ
குரு அதற்கு "வதமவப்படலாது" என்ற பதில் அளித்தலான். தூதுவர் "இன்ற வவற வவமல
ஏதும் இருக்கிறதலா?” என்ற

வினவ, குரு "இரவு 10 மைணியளவில் இரயில்

நிமலயத்திலிருந்து எனது நண்பர்களுடன் ஹரித்வலார் வநலாக்கிப் பயணம் வசேய்கிவறன்".
தூதுவர் "அப்படிவயன்றலால் எனது விருந்தினர் மைலாளிமகயில் சிறிது ஓய்வு எடுங்கள். 6-15
க்குள் நலான் வந்துவிடுகிவறன். நலான் 10 மைணியளவில் உங்கமள இரயில் நிமலயத்தில்
இறக்கி விடுகிவறன்" என்ற கூறினலார்.குரு "சேரி" என்ற கூறிவிட்டு அமறமய விட்டு
வவளிவய வந்தலான். மகவபசி மூலம் தனது வண்டிமய அனுப்பிவிட்டு உதவியலாளருடன்
விருந்தினர் மைலாளிமகக்குச் வசேன்றலான்.
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அத்தியலாயம் 9

தூ

துவர் கூறியபடி 6-15 மைணியளவில் குருவின் அமறக்கு வந்தலார். இது
வழக்கத்திற்கு மைலாறலானது. வபலாதுவலாக தூதுவமரப் பலார்க்கத்தலான் யலாரும் வசேல்ல

வவண்டும். தூதரகத்தின் உள் தூதுவர் யலாமரயும் பலார்க்கச் வசேல்வதில்மல. ஆனலால்
குருவிடம் ஏவதலா ஒரு ஈர்ப்பு இருப்பமத அவர் உணர்ந்தலார்.
தூதுவருக்கு தனது மைகன் அப்துல் கலாசேலாயின் ஞலாபகம் வந்தது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்
வீட்மட விட்டுச் வசேன்றவன் இன்றவமர வீடு திரும்பவில்மல. தலாலிபலான்களலால்
கடத்தப்பட்டிருநத்தலால்,

தனக்கு

தகவல்

வந்திருக்கும்.

ஏவதனும்

விபத்தில்

இறந்திருந்தலால் கலாவல் துமற மூலம் தகவல் வந்திருக்கும். ஆனலால் எந்தவித தகவலும்
அவருக்குக் கிமடக்க வில்மல. ஆஃகலானிஸதலானில் இவ்வலாற கலாணலாமைல் வபலாவது சேர்வ
சேலாதலாரணமைலாகி விட்டது. தனக்குத் வதமவயலான இமளஞர்கமளத் தலாலிபலான்கள் கடத்திச்
வசேன்ற, பயிற்சி அளித்து தீவிரவலாதிகளலாக மைலாற்றி விடுகிறலார்கள். இப்வபலாழுது அவன்
இருந்திருந்தலால் குருமவப் வபலால இருந்திருப்பலான். எனவவதலான் தூதுவருக்கு குருமவப்
பலார்த்தவுடன் ஒரு பலாசேம் வந்தது. இந்தக் கமதமயக் கூறியபடி தூதுவர், குருமவத் தனது
வீட்டிற்கு அமழத்துச் வசேன்றலார். அங்கு அவரது மைமனவி மைகமன இழந்த வசேலாகத்தில் ஒரு
நமட பிணம் வபலால் கலாணப்பட்டலாள். தூதுவர் குருமவ ஒரு இருக்மகயில் அமைரச் வசேய்து
விட்டு, வதநீர் வரவமழத்தலார். குரு இரு நிமிடங்கள் கண்கமள மூடி அமமைதியலாக
இருந்தலான். பின்பு விழித்து தூதுவரின் மைமனவியின் இரு மககளுயும் தன் இரு மககளலால்
பிடித்துக் வகலாண்டு "உங்கள் மைகன் மீண்டும் வருவலான். அவமன உங்களிடம் வசேர்ப்பது
என் வபலாறப்பு.” என்ற உறதியலாகச் வசேலான்னலான். அத்தலாய் குருமவக் கட்டிப்பிடித்துக்
வகலாண்டு விம்மி விம்மி அழத் வதலாடங்கினலார்கள். தூதுவர் இமதப் பலார்த்துக் வகலாண்டு
வசேய்வதறியலாமைல், வபருமூச்சு விட்டலார். தனது மைனதின் வசேலாகத்திமன, இம்மூச்சு மூலம்
வவளிவயற்றிய உணர்வு ஏற்பட்டது. ஏவனனின் அவருக்குக் குருவின் திறமமையில் முழு
நம்பிக்மக இருந்தது.
குருவிற்கு அவரிடம் பல விஷயங்கமள அறிய வவண்டியிருந்தது. இமணயதளத்திலும்
வசேய்தித் தலாளிலும் வதலாமலக்கலாட்சியிலும் வதரிந்து வகலாள்வது என்பது ஒன்ற, வநரடியலாக
ஒருவர் மூலம் அறிவது மைற்வறலான்ற. இரண்டிற்கும் ஏரலாளமைலான வித்யலாசேம் உண்டு.
முன்மனயதில் பலாதி உண்மமைதலான் இருக்கலலாம். விமலவபலாகலாத தகவல்கள் வவளிவய
வருவதில்மல. சுவலாரசியமைற்ற தகவல்கள் வவளிவய வருவதில்மல.
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குரு தூதுவரிடம் வபண்கள் அமமைப்புகள் பற்றியும், அவரகள் வபலாரலாட்டங்கள் பற்றியும்
கூறச் வசேலான்னலான். தூதுவர் பின் வருமைலாற கூறினலார். “வபண்கள் பல வழிகளில்
தலாலிபலான்களலால்

அடக்கி

ஆளப்பட்டலாலும்,

எதிர்ப்புகளும்

வபலாரலாட்டங்களும்

ஆங்கலாங்வக நடந்து வருகின்றன. இமவகமளப் பற்றிய முழு விபரம் எனக்குத் வதரியலாது.
கலாபூமலத் தலாண்டி வசேய்திகள் வசேகரிப்பதற்கலாக யலாரும் நலாட்டின் உள்

பகுதிக்குச்

வசேல்வதில்மல. தலாலிபலான்களின் அதிகலாரம் அங்கு அதிகம். எனவவ தகவல்கள் அதிகம்
வவளி வரலாது. தலாலிபலான்கள் வபண்கமள அடக்கும் முகமைலாக பல சேட்டங்கமள
விதித்துள்ளது. அமவதளில் சிலவற்மற இமணயதளத்தில் பலார்க்கலலாம். ஆனலால் யலார்
இந்தப் வபண்கள்? தலாலிபலான்களின் அம்மைலா, அக்கலா, தங்மக, மைமனவிமைலார்கள் தலாவன?
எனவவ அவரகளது அடக்குமுமற ஓரளவிற்குத்தலான் வசேல்லுபடியலாகும். வபலாதுவலாக
வவளி

உலகத்திற்கு

முரடனலாகக்

கலாட்டிக்

வகலாள்பவன்,

உள்ளுக்குள்வள

ஒரு

வகலாமழயலாகத்தலான் இருப்பலான். இதில் தலாலிபலான்களும் விதிவிலக்கல்ல. கிரலாமைப்
புறங்களில் வவளிப்பமடயலாக அடங்குவது வபலால் வபண்கள் நடந்தது வகலாண்டலாலும்
தலாலிபலான்களுக்கு முழுதும் கட்டுப்பட்டு வலாழ்வது இல்மல. குரு இமத ஓரளவிற்கு
எதிர்பலாரத்து இருந்தலான். இது மைலாதிரியலான தகவல்கள்தலான் குரு தூதுவரிடம் எதிர்பலார்த்து
இருந்தலான்.
தூதுவர் வமைலும் வதலாடர்ந்தலார், “பல இடங்களில் மதயல் பள்ளிகள் என்ற வபயரில்
வபண்களுக்கு கல்வி புகட்டப் படுகிறது. அவதலாடு மைட்டும் இல்லலாமைல் சிறிது
மகத்வதலாழிலும் கற்றத் தரப்படுகிறது. இன்னும் சில இடங்களில் தலாலிபலான்கள் தகவல்
வதலாடர்பிற்கலாக இமணயதள வசேதிகமள எற்படுத்தியுள்ளனர். இமவகமளப் வபணகள்
உபவயலாகப்படுத்தி,

தங்கள் கல்வியின் தரத்மத வமைம்படுத்திக் வகலாள்கிறலார்கள்.

இமணயதளம் மூலம் குழுக்கள் தங்களுக்குள் தகவல்கமளப் பறிமைலாரிக் வகலாள்வதலாகக்
வகள்விப் பட்வடன்.

ஃவபஸ புக், ட்விட்டர் வபலான்ற இமணயதள வசேதிகள் சில

குழுக்களிடம் இருக்கலலாம்".
குரு, “வபதுவலாக எல்லலா தீவிரவலாதக் குழுக்கு ஒரு வபலாதகர், மைதத்தமலவர், ஆவலலாசேகர்
என்ற யலாவரனும் ஒருவவரலா, அல்லது ஒரு குழுவவலா இருப்பது வழக்கம். அது வபலால்
தலாலிபலான்களுக்கு யலாவரனும் உண்டலா?” தூதுவர் "நல்ல வகள்வி. இதற்குப் பதில் இல்மல
என்பதுதலான் ஆச்சேரியமைலானது. சில வதந்திகள் உள்ளன. அவர்கள் மைலாதத்தில் முதல்
வவள்ளிக் கிழமமை கலாமல 5 மைணியளவில் வதலாழுமகமய முடித்து விட்டு, ஒரு குமகயில்
தலாலிபலானின் முக்கிய தமலவர்களும் வவற சில ஆவலலாசேகர்களும் சேந்தித்துப் வபசுவதலாகக்
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வகள்விப் பட்வடன். அவர்கள் சேந்தக்கும் குமக எங்குள்ளது? யலார் யலார் அங்கு
வருகறலார்கள் என்பது இதுவமர யலாரலாலும் கண்டு பிடிக்கப்படவில்மல.

ஒவ்வவலாரு

மைலாதமும் ஒவ்வவலாரு இடத்தில் சேந்தக்கலலாம். இந்தச் சேந்திப்புகளில் என்ன வபசேப்படுகிறது
என்ற இதுவமர எந்தத் தகவலும் இல்மல.

இது வதந்தியலா, இல்மல இதில்

உண்மமையிருக்க வலாய்ப்பிருக்கிறதலா என்ற கூடத் வதரியவில்மல. வமைலும் இது மிகவும்
பமழய தகவல். இன்றவமர இது நமடமுமறயில் உள்ளதலா என்ற வதரியவில்மல”
என்றலார் தூதுவர்.
அப்வபலாழுது அவரின் மைமனவி குருவிடம் வந்து "சேலாப்பிட என்ன வவண்டும்? உங்கள்
நலாட்டு உணவு ஏதலாவது வதமவயலா?” என்ற வினவ, “எனக்கு உங்கள் நலாட்டு உணவு தலான்
வதமவ . அங்கு பல மைலாதங்கள் வலாழ வவண்டியது இருக்கும். அதற்கு முதல் படியலாக
இனமறய உணவு அமமையட்டும். ஆனலால் நலான் மைலாமிசேம் உண்பதில்மல" என்ற குரு
கூறியவுடன் அத்தலாயலாரின் முகம் சிறிது வலாடியது. “பரவலாயில்மல, அதன்படிவய தயலார்
வசேய்கிவறன், எங்கள் உணமவச் சேலாப்பிட்டுவிட்டுச் வசேல்” என்றலாள் அந்த அம்மமையலார்.
குருவின் வலார்த்மதகளும் உறதிவமைலாழிகளும் அந்தக் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு புதிய
உற்சேலாகத்மதக் வகலாடுத்தது. அது அவர்களது நமடயிவலவய வதன்பட்டது. கலாணலாமைல்
வபலான அந்தப் மபயனின் படத்மத குரு உற்றப் பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலான். பின்பு
தூதுவரிடம் ஒரு பிரதிமயக் வகட்டு வலாங்கிக் வகலாண்டலான். இரவு உணவு முடியும்
வபலாழுது 9 மைணியலாகி விட்டது. தூதுவர் கிளம்பலலாம் என்றலார். குரு மகவபசி மூலம்
சிவலாமவத் வதலாடர்பு வகலாண்டு, அவர்கள் இருக்கும் இடத்மதத் வதரிந்து வகலாண்டலான்.
இரயில் நிமலயத்மத அமடந்த பின்னரும் தூதுவர் குருவுடன் வவளிவய கலாத்து நின்றலார்.
குருவின் நண்பர்கமளக் கலாண ஆமசேப்பட்டலார். சிறிது வநரத்தில் அவர்களும் வர குரு
அவர்கமள தூதுவரிடம் அறிமுகப் படுத்தி மவத்தலான். பின்பு அமனவரும் இரயில்
நிமலயத்திற்குள் வசேல்ல, தூதுவரும் தன் வண்டியில் வசேன்ற விட்டலார்.
ஆயிஷலா குருவிடம், “ஏற்கனவவ அவமரத் வதரியுமைலா?” என்ற வினவ, “இன்ற தலான்
பழக்கம்.
ஆஃகலான் பிரச்சேமனயில் வநரடியலாகப் பலாதிக்கப்பட்டவர்களில், இவரும் ஒருவர். இவரது
மபயன் கலாணலாமைல் வபலாய் 5 வருடங்கள் ஆகின்றன. அவரது மபயமனத் வதடித்
தருவதலாக

வலாக்கு

அளித்துள்வளன்.

வமைலும்

இவருக்கு

நமைது

இலங்மகப்

வபலாரலாட்டத்மதப் பற்றித் வதரிந்து இருக்கிறது. எனவவதலான் என்மன வழியனுப்ப
இவ்வளவு தூரம் வந்துள்ளலார். இரவு உணவு அவரது வீட்டில் தலான் சேலாப்பிட்வடன். அவரது
மைமனவிமயயும் பலார்தவதன். மைகமனப் பிரிந்து மிகவும் வலாடியுள்ளலார்.”
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அமனவரும் அவர்களது இருக்மககளில் அமைர்ந்தனர். வண்டி ஹரித்வலார் கிளம்ப,
இன்னும் 15 நிமிடங்கள் இருந்தன.
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அத்தியலாயம் 10

"ஆ

ஃகலானிஸதலான் வபலாக வவணடிய நலாம் ஹரித்வலார் வபலாகத் வதமவவயன்ன?”
என்ற வகள்வி நலால்வர் மைனத்திலும் இருந்தது. அமதப் புரிந்து வகலாண்ட குரு

"உங்களுக்குப் பயிற்சி வதமவப்படுகிறது. பஷ்வடலா, தலாரி வமைலாழிமயச் சேரளமைலாகப் வபசே
உங்களுக்கும் எனக்கும் பயிற்சி வதமவப் படுகிறது. நமைக்குத் வதமவயலான ஆசிரியர்
இரிஷிவகஷில் இருக்கிறலார். தயலானந்தர் ஆஸரமைத்தில் நலாம் தங்க ஏற்பலாடுகள் வசேய்யப்
பட்டுள்ளன. எனவவதலான் இந்தப் பயணம். குமறந்த பட்சேம் 2 மைலாதங்கள் இங்கு தங்க
வவண்டியது இருக்கலலாம். அதற்குள் வகலாமட கலாலமும் முடிந்து விடும். அதன்

பின்

ஆஃகலானிஸதலானில் சுற்றித் திரிய பருவம் ஏற்றதலாய் இருககும். நலான் மைட்டும் தனிவய
ஆஃகலானிஸதலான் முதலில் வசேல்லப் வபலாகிவறன். அங்குள்ள நிமலமமைமய ஆரலாய்ந்து,
அதற்குள் ஏற்றவலாரு திட்டமிட்டு, பின் உங்கமள அமழத்துச் வசேல்கிவறன். அதுவமர
இரிஷிவகஷில் நீங்கள் தங்கியிருக்கலலாம். “நலாங்களும் கூட வருகிவறம்" என்ற நலால்வரும்
வசேலால்ல, “இப்வபலாழுது கூட வந்தலால் எனக்குப் பலாரமைலாக இருப்பீர்கள். எனக்கு பக்க
பலமைலாக நீங்கள் மைலாறியபின் நலாவன உங்கமள அமழத்துக் வகலாள்கிவறன்” என்றலான் குரு.
குருவின் முடிமவ யலாரும் மைலாற்ற முடியலாது என்ற அறிந்த நலால்வரும் அமமைதியலாக
இருந்தனர்.
அதிகலாமலயில் வண்டி, ஹரித்வலார் அமடய அங்கிருந்து ஒரு வண்டி எடுத்துக் வகலாண்டு
இரிஷிவகஷ் வந்தமடந்தனர். இரிஷிவகஷஜும் ஹரித்வலாரரும் 20 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளமவ.
அமர மைணி வநரப்பயணத்தில் தயலானந்தர் சேரஸவதி ஆஸரமைத்திற்கு வந்து வசேர்ந்தனர்.
அலுப்பு தீரக் குளித்து, வவளிவய வரும் வபலாழுது, குரு கங்மகமயப் பலார்த்த வண்ணம்
அமைர்ந்திருப்பமதக் கண்டனர்.
கங்மகயில் என்னதலான் ஈர்ப்பு என்ற வதரியவில்மல. அதன் கமரயில் அமைர்ந்தவர்கள்,
அதன் அழகிலும், கம்பீரத்திலும் மையங்கலாமைல் இருக்க முடியலாது. வகலாமடகலாலமைலானதலால்
ஆற்றின் அகலம் சுருங்கியிருந்தது. ஆனலாலும் வவகம் அதிகமைலாய் இருந்தது. சிவப்பு
வண்ணப் பலாதுகலாப்பு உமடகள், தமலக்கவசேம் அணிந்து ஒரு நீள்வட்ட வடிவப் பரிசேலில்
துடுப்புகமய உபவயலாகித்து, வந்து வகலாண்டிருந்தனர். சுற்றலலாப் பயணிகள், வபலாழுது
வபலாக்கிற்கலாகச் வசேல்லும் பயணம் இது. அந்தப் படகு பலாமறகளில் வமைலாதியும் விலகியும்
ஆடி ஆடிப் வபலாய்க் வகலாண்டருந்தது. அது மைமறந்ததும், தூரத்தில் மைற்வறலான்ற வதரிநதது.
இந்தப் படகில் அமனவரும் மைஞ்சேள் நிற உமடயணிந்திருந்ததனர்.
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மைலாமல மையங்கிக் வகலாண்டருந்தது. கங்மகயில் சிலர் விளக்குகமள மிதக்க விட்டுக்
வகலாண்டருந்தனர். தமிழகத்தில் கலாணப்படும் வகலாயில்கள் வபலால், கம்பீரமைலாக, உயரந்த
கமல நுணுக்கங்கள் நிமறந்த, வகலாபுரங்கள், வகலாயில்கள் வட இந்தியலாவில் கிமடயலாது.
பல வகலாயில்கள் வமைலாகலலாயர் ஆட்சியின் வபலாது அழிக்கப் பட்டுள்ளன. வதய்வச்
சிமலகள்

பளிங்குக்

கற்களலால்

வடிக்கப்பட்டு,

தத்ரூபமைலாய்க்

கலாட்சியளிக்கும்.

கங்மகதலான் வட இந்தியரகளுக்கு வதய்வமைலாய் இருந்து கலாத்து வருகிறது. கங்மகமயப்
பற்றி ஒரு கலாவியவமை எழுதலலாம். அவ்வளவு சிறப்புகமள உள்ளமடக்கி அமமைதியலாக
ஓடிக் வகலாண்டருக்கிறது.

தயலானந்தர் ஆஸரமைத்தில் ஒரு சிறிய வகலாயில் உள்ளது. தினமும் கலாமலயிலும்
மைலாமலயிலும் பூமஜைகளும் பஜைமனகளும் நமடவபறம். அதற்கலான வநரம் வந்தமத
உணர்த்த, வகலாயில் மைணி ஒலிக்கத் வதலாடங்கியது. மைக்கள் ஏறத்தலாள 200 வபர் வசேர்ந்தவுடன்
பஜைமனகள் பலாட ஆரம்பித்தனர். குரு மைற்றம் அவனது நண்பர்கள் பஜைமனயில் கலந்து
வகலாண்டனர். குரு வமைன்மமையலாகப் பலாட ஆரம்பித்தலான். ஆன்மீக சேக்தி அவ்விடத்தில்
பிரவலாகமைலாக ஓட

ஆரம்பித்தது. நணபர்கள் உடலில் அது புகுந்து அது புதிய

அனுபவத்மத ஏற்படுத்தியது. ஒரு மைணி வநரம் தங்கமள மைறந்த நிமலயில் இருந்தனர்.
பூமஜைகள்

முடிந்து

பிரசேலாதம்

வழங்கப்பட்டது.

அமனவரும்

அமதப்

வபற்றக்

வகலாண்டனர். அப்வபலாழுது ஒருவர் குருவின் வதலாமள வமைதுவலாகத் தட்டினலார். குரு
திரும்பிப்பலாரத்துப் புன்னமகத்தலான்.
குரு தன் நண்பர்கமளப் பலார்தது "இவர் சேந்வதலாஷ்" என்ற அறிமுகப் படுத்தினலான்.
ஆனலால் அமனத்து நண்பரகளும் இது அவர் வபயர் அல்ல என்பமதப் புரிந்து
வகலாண்டனர். சேந்வதலாஷ் நல்ல உயரம். ஆஃகலானிஸதலாமனச் வசேர்ந்தவர். நீண்ட அங்கி,
தமலப்பலாமக முதலியன அணிந்திருந்தலார். வயது 40 ஐ அடுத்திருக்கும். தீரக்கமைலான
கண்கள். எப்வபலாழுதும் ஒரு சிறிய புன்னமக, அவரது தலாடி மீமசேகமளத் தலாண்டிப்
பிரகலாசித்தது.

வபருநத்தமலவர் கலாமைரலாஜைர் வபலால் நீண்ட மககள். பட்டலான் என்ற

அமழக்கப்படும் இனத்மதச் வசேரந்தவர். ஆற வபரும் மீண்டும் கங்மகக் கமரக்கு
வந்தனர். "உங்கள் நலால்வருக்கும் இவர்

ஆஃகலானிஸதலாமனப் பற்றிச் வசேலால்லிக்

வகலாடுப்பலார். அம்வமைலாழி வபசேக் கற்றக் வகலாடுப்பலார். அங்குள்ள கலலாச்சேலாரம், வலாழ்க்மக
முமற, வபசும் முமற, நடந்து வகலாள்ளும் விதம் முதலியன உங்களுக்கு இவர் கற்றக்
வகலாடுப்பலார். இரண்டு அல்லது மூன்ற மைலாதங்கள் உங்களுக்கு பயிற்சி நமடவபநும். நலான்
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உங்களுடன் ஒருவலாரம் பயிற்சியில் கலந்து வகலாள்வவன். பின்பு நலான் தனிவய கண்டஹலார்
பயணம் வமைற்வகலாள்ள இருக்கிவறன். பயிற்சி முடிந்தவுடன் நீங்களும் என்னுடன்
வசேரலலாம். ஒரு வலாரத்தில் குருமவப் பிரியப் வபலாகிவறலாம் என்றறிந்தததும் நலால்வருக்கும்
சிறிது வருத்தம் ஏற்பட்டது. பயிற்சி நலாமள கலாமல 5 மைணிக்கு ஆரம்பிக்கும். உங்கள்
அமறயில் தயலாரலாய் இருங்கள்" என்ற குரு கூறினலான். அதன்பின் குருவும் சேந்வதலாஷஜும்
தனிவய எங்வகலா புறப்பட்டுச் வசேன்றனர். நண்பரகள் நலால்வரும் இரவு உணவு
முடித்துவிட்டு படுக்கச் வசேன்றனர்.
குருவும்

சேந்வதலாஷஜும் கங்மகக் கமரவயலாரமைலாய் நடந்து வசேன்றனர் . வபகௌர்ணமிக்கு

இன்னும் ஓரிரு தினங்கவள இருக்க வவண்டும். நிலவவலாளி கங்மகயில்

பட்டு

வவள்ளிவயன மின்னிக் வகலாண்டிருந்தலாள். அந்தி சேலாயும் வநரத்தில் விட்ட ஒன்றிரண்டு
விளக்குகள் கங்மகயில் மிதந்து வந்து வகலாண்டிருந்தன. அக்கமரயில் உள்ள கமடகளின்
வவளிச்சேம் தண்ணீரில் பட்டு பிரதி பலித்தன. நடக்க நடக்க கமடகளும் குமறந்து
நிலவவலாளி மைட்டும் கங்மகயில் மின்னிக் வகலாண்டிருந்தன. கலாதல் வயப்பட்ட இளம்
வபண் வபலால் அழகுடன் கங்மக கலாட்சியளித்தலாள். குருவிற்கு சேந்வதலாமஷ அறிமுகப்
படுத்தியது ஆஃகலான் தூதரகம். குரு அவரிடம் நீண்ட வநரம் வபசி, ஆஃகலானிஸதலானின்
உண்மமை நிலவரத்மதத் வதரிந்து வகலாண்டலான்.

ஆஃகலானிஸதலானின்

சேரித்திரம்,

கலலாச்சேலாரம், மைக்கள் வலாழ்க்மக முமற, வபலாருளலாதலாரம், முதலியவற்மற நுணுக்கமைலாகத்
வதரிந்து வகலாண்டலான். பின்பு ஆஸரமைத்திற்கு இருவரும் திரும்பினர். அவரவர்
அமறகளுக்குச் வசேல்லும் முன் சேந்வதலாஷ் குருவிடம், “எதற்கலாக ஆஃகலானிஸதலானிற்கலாகப்
பலாடுபடுகிறலாய்?” என்ற வினவ குரு, “இது எனது கடமமை. இதற்கலாகவவ பிறந்துள்வளன்",
என்ற கூறிவிட்டு குரு தனது அமறக்குச் வசேன்றவிட்டலான். சேந்வதலாஷ் குரு வபலாவமதவய
சில நிமிடங்கள் பலார்ததுக் வகலாண்டிருந்தலார்.
மைறநலாள் கலாமல 5 மைணி. குரு சேந்வதலாஷ், அகமைது, முகமைது, ஆயிஷலா, மும்தலாஜ்
அமனவரும் மைமலப்பலாமதகளில் ஏற ஆரம்பித்தனர். வநற்ற குரு வந்த பலாமதயிவலவய
சிறிது தூரம் வசேன்றவிட்டு பின்பு மைமலகளில் ஏற ஆரம்பித்தனர். சேந்வதலாஷ் முதலில்
வவகமைலாக ஏறிச் வசேன்றலார்.

ஆஃகலானிஸதலான் மைமலகளிலும் குமககளிலும் பல

வருடங்கள் வலாழ்ந்திருக்கலலாம். எனவவ பழக்கத்தின் கலாரணமைலாக வவகமைலாயும் ,
சிரமைமின்றி இலகுவலாக ஏறிச் வசேன்றலார். குரு அவருக்கு ஈடு வகலாடுத்தது அவருடன்
வசேன்றலான். ஆனலால் மைற்ற நலால்வரும் சிறிது பின் தங்கினர். முந்திச் வசேன்ற இருவரும் ஒரு
பலாமறயில் அமைர்ந்து ஓய்வு எடுத்தனர். அப்வபலாழுது குரு ஆஃகலானிஸதலான் வமைலாழிகளில்
பயிற்சி எடுத்துக் வகலாண்டருந்தலான்.
69

ஆஃகலானிஸதலான் மைமலகளிலும் குமககளிலும் பயணம் வசேய்யவவ இந்தப் பயிற்சி.
தினமும் 2 மைணி வநரம் இது நமடவபறடடும் என்ற சேந்வதலாஷிடம் குரு கூறினலான். பின்பு
2 மைணி வநர ஓய்விற்குப் பின் பலாடங்கள், வமைலாழிப் பயிற்சி. அதலாவது கலாமல 9 மைணி முதல்
மைதியம் 1 மைணி வமரயும் மீண்டும் மைலாமல 3 மைணி முதல் 5 மைணி வமர பயிற்சி. 5 முதல் 7
வமர பஜைன் பூமஜைகள். 9 முதல் 11 மைணி வமர இமணயதளத்தில் ஆஃகலானிஸதலாமனப்
பற்றித் தனித் தனிவய தகவல்கமளச் வசேகரித்து, தங்களுக்குள் பகிர்ந்து வகலாள்ள
வவண்டும். பின்பு தூக்கம். இன்னும் 2 - 3 மைலாதங்களுக்கு இதுதலான் வவமல .
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அத்தியலாயம் 11

க

ண்டஹலாரில் விமைலானம் வமைதுவலாகத் தமரயிறங்கியது. குரு தன் சிறிய மபமயத்
தூக்கிக் வகலாண்டு வவளிவய வரும் வபலாழுது ஆஃகலானிஸதலானின் கலாற்மற முதல்

முமறயலாகச் சுவலாசித்தலான். அதில் பல வசேலாக்கமதகள் கலந்திருப்பமத உணர்ந்தலான்.
மைக்களின் கஷ்டங்கமளயும் துயரங்கமளயும் தலாங்கித்தலான் இருந்தது அந்தக் கலாற்ற.
மைலாமல 7 மைணியலாய் இருந்தும் இன்னும் வவளிச்சேம் இருந்தது. வடக்வக வசேல்லச் வசேல்ல
வகலாமடகலாலங்களில் சூரியன் வமைதுவலாகத்தலான் மைமறந்து, விமரவில் எழுந்து விடுவலான்.
பகல் வநரம் அதிகமைலாயும் இரவு வநரம் குமறந்தும் கலாணப்படும். குளிர் கலாலங்களில் இது
மைலாறி பகல் குமறவலாயும் இரவு அதிகமைலாயும் இருக்கும். பகல் 10 மைணி வநரமும் இரவு 14
மைணி வநரமும் இருககும். வடக்வக

வசேல்லச் வசேல்ல பகல் சில நிமிடங்கள் வமர

குமறந்து விடும். வட துருவத்தில் இவ்வலாற இருப்பமதக் கலாணலலாம்.
தூதரகம் ஏற்பலாடு வசேய்திருந்த வண்டி குருவிற்கலாக வவளிவய கலாத்து இருந்தது. வண்டி
கண்டஹலாரின்

வீதிகளின்

வழிவய

வசேன்றது.

யுத்தத்தின்

வகலாடுமமை

அங்குள்ள

கட்டிடங்களிலும் மைக்களின் உடலிலும் வதளிவலாக எழுதப்பட்டிருந்தது. குண்டடி படலாத
கட்டிடங்கள் எதுவும் இல்மல. மைக்களில் வபரும்பலாவலலார் ஏவதனும் ஒரு குமறயுடன்
கலாணப்பட்டனர். பர்தலா அணிந்தவர்கள் வபண்களலாக இருக்க வவண்டும். அவரகள்
தனியலாக

யலாருடனும்

வபசேலாமைலும்

தனியலாகவும்

சிற

குழுக்களலாகவும்

வசேன்ற

வகலாண்டருந்தனர்.
அமர மைணி வநரப் பயணத்தின் பின் வண்டி ஒரு சிற வீட்டின் முன் நின்றது. வீடு சில
இடங்களில் பழுது அமடந்ததிருந்தது. அது ஊரின் ஒதுக்குப் புறமைலாய் இருந்தது. சில
நிமிடங்களில் ஊமரத் தலாண்டிச் வசேன்ற விடலலாம். யலாமரயும் அறியலாமைல் வவளிவய
வபலாய் வரவும், யலாரும் வந்து வபலாகவும் வசேதியலாக இருந்தது. ஒட்டுனர் குருமவயும்
வண்டிமயயும் விட்டு விட்டு வணக்கம் வசேலால்லிவிட்டுச் வசேன்ற விட்டலார். குரு
அவருக்கு சிறிது பணம் வகலாடுக்க முயற்சி வசேய்தவபலாது, அவர் அமத வலாங்க மைறத்து
விட்டலார். குரு அவரது கண்கமளப் பலாரத்த வபலாது, அதில் மீள முடியலாத வசேலாகத்மதக்
கண்டலான். குருவும் அந்த உணர்சியலால் பலாதிக்கப்பட்டவனலாய், வமைகௌனமைலாய் வீட்டின்
உள்வள வசேன்றலான்.
மககலால்கமளக் கழுவி விட்டு சேமையலமறயின் உள்வள வசேன்றலான். சில வரலாட்டித்
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துண்டுகமள எடுத்துக் வகலாண்டு, வமைலாட்மட மைலாடிக்கு வந்தலான். சூரியன் மைமறந்தது
வலானில் இன்னும் சிறிது வவளிச்சேம் இருந்தது. வலாமன குரு இரசித்துக் வகலாண்டு இருந்த
வபலாது, வலானில் இருந்து ஒரு பறமவ அவன் வதலாளில் இறங்கியது.

குரு அதன்

இறக்மககமள வமைதுவலாகத் தடவிக் வகலாடுத்தலான். சில வரலாட்டித் துண்டுகமள அதற்குக்
வகலாடுத்தலான்.
அந்தப் பறமவ குருமவ ஒரு வட்டம் அடித்துவிட்டு வமைற்கு திமசேயில் நகரின்
வவளிப்புறமைலாகக் கலாட்டிற்குள் பறந்து வசேன்றது. ஒரு மைரக்கிமளயில் அமைர்ந்து குருவின்
வருமகக்கலாகக் கலாத்து இருந்தது. குரு அந்தப் பறமவ வசேன்ற திமசேயில் நடந்து வசேன்றலான்.
குரு வருவமதப் பலார்தது மீண்டும் பறந்து வந்து அவன் வதலாளில் அமைர்ந்தது. இருவரும்
கலாட்டின் உள்வள வசேன்றனர். நிலவவலாளி வமைதுவலாகப் பரவத் வதலாடங்கிய வநரம்.
தூரத்தில் வமைல்லிய விளக்வகலாளி வதரிந்தது. ஒரு கூடலாரமும் கலாணப்பட்டது. பறமவ
குருமவக் கூடலாரத்தின் அருகில் விட்டு விட்டு பறந்து வசேன்றது. குரு அதற்கு மகயமசேத்து
வழியனுப்பி மவத்தலான்.
கூடலாரத்தின் வலாசேலில் குரு நின்ற வகலாண்டு இருந்த வபலாழுது ஒரு இளம் வபண்
வவளிவய வந்து குருமவ உள்வள அமழத்துச் வசேன்றலாள். உள்வள 80 வயது மைதிக்கத்தக்க
ஒரு வபரியவர் அமைர்ந்து இருந்தலார். அவர் ஆன்மீகத்தில் உயர் நிமலமய அமடந்த ஒரு
மைகலான் வபலாலக்கலாணப் பட்டலார். கண்களிருந்து அன்பும் கனிவும் கங்மகயனப் புரண்டன.
குருமவ அமைரச் வசேய்து மவத்த விழி வலாங்கலாமைல் சிறிது வநரம் பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலார்.
"நலாம் இதற்கு முன்பு சேந்தித்திருக்கிவறலாமைலா?” என்ற வினவ குரு, “இருக்கலலாம், ஏவதனும்
பிறவியில் நீங்கள் என் தந்மதயலாயும் நலான் உங்கள் மைகனலாயும் வலாழ்ந்திருக்கலலாம்".
குருவின் பதிமலக் வகட்டு வபரியவர் சிரித்தலார். குரு அவரகளது வமைலாழிமயச்
சிரமைப்பட்டு வபசுவகதக் கண்டு அந்தப் வபண் சிறிது தூரத்தில் அமைர்ந்தவலாற சிரித்துக்
வகலாண்டிருந்தலாள்.
வபரியவர் அப்வபண்மணப் பலார்க்க, அப்வபண் கூடலாரத்தின் பின் புறம் வசேன்றலாள். சிறிது
வநரத்தில் 3 தட்டுகளில் உணவுப் வபலாருள்களும் தண்ணீரும் வகலாண்டு வந்தலாள். ஏதும்
வபசேலாமைல் குரு உணமவச் சேலாப்பிடலாமைல் இருக்க "அமனத்தும் மசேவ உணவவ" என்ற
வபரியவர கூறியபின் குரு உணமவச் சேலாப்பிட ஆரம்பித்தலான். அப்வபணின் மகமைணமும்,
வபரியவரின் அன்பும் கலந்து உணவு சுமவயலாக இருந்தது. உணவு உண்டபின் அந்தப்
வபண் தூங்குவதற்கு படுக்மக ஒன்மறத் தயலார் வசேய்து குருமவ அதில் தூங்கச்
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வசேலான்னலாள்.

விளக்குகமளக் குமறத்துவிட்டு அவளும் வபரியவரும் கூடலாரத்தின்

இன்வனலாரு வகலாடியில் தூங்கினர்.

அத்தியலாயம் 12

க

ாலாமல 5 மைணியிருக்கும். பறமவகளின் சேப்தம் வகட்டு எழுந்த குரு கூடலாரத்தின்
இன்னும் சிலர் இருப்பமதப் பலார்த்தலான். வபரியவர் அவர்கமளயும் எழுப்பித்

வதநீர் வகலாடுத்தலார். அமறயில் புதிதலாகச் சில துப்பலாக்கிகளும் வவடி குண்டுகளும்
இருந்தன. வபரியவர் குருமவத் தன் அருகில் அமைரச் வசேய்தலார். மைற்ற இருவமரயும்
கூடலாரத்தின் வவளிவய நிற்கச் வசேலான்னலார். பின்பு ஆஃகலானிஸதலானின் இன்மறய
நிமலமய விளக்க ஆரம்பித்தலார்.
ஒரு நீண்ட வபரு மூச்சுடன் தன் உமரயலாடமல ஆரம்பித்தலார். அவரது வபரு மூச்சில்
ஆஃகலானிஸதலானின் துயரம் கலந்து இருந்தது. கண்கமள வமைதுவலாக மூடிக் வகலாண்டலார்.
"இந்தியலா வபலால் அமமைதிமய விரும்பும் நலாடு இல்மல இது. ஆனலால் இங்கு அமமைதி
பரவ வவண்டும். பன்னலாடுகளின் விமளயலாட்டுத் தளமைலாகயும், அவர்கள் தயலாரிக்கும்
ஆயுதங்களின் வசேலாதமனக் கூடமைலாயும் ஆஃகலானிஸதலான் மைலாறிவிட்டது. இப்வபலாழுது
இங்கு யலார் ஆட்சி வசேய்கிறலார்கள் என்ற யலாருக்கும் வதரியலாது. தலாலிபலான்கள் ஒரு பக்கம்,
வவள்மளக்கலாரப் பமடகள் ஒரு பக்கம், ஆஃகலான் வபலாலீஸ ஒரு பக்கம். இவர்கள் மூவர்
படியிலும்

ஆஃகலானிஸதலான் சிக்கிச் சின்னலாபின்னமைலாகி விட்டது. மூவருக்கும்

இந்நலாட்டின் மீது அக்கமறயில்மல.
தலாலிபலான்கள் சேர்வலாதிகலாரத்தின் மூலம் இந்நலாட்மட ஆள முயற்சி வசேய்கின்றனர்.
அவர்களுக்கு மைக்களலாட்சி மீவதலா, மைக்களின் நலனிவலலா அக்கமறயில்மல. அவரகளின்
வளர்ச்சிக்கும் வர்த்தக நலனிற்கும் ஆஃகலானிஸதலானின் நலம் விமல வபசேப்படுகிறது.
இங்கு பள்ளிக்கூடங்கள் இல்மல. வதலாழிற்சேலாமலகள் இல்மல. மைருத்துவ வசேதிகள்
கிமடயலாது. கிரலாமை நிர்வலாகம் கிமடயலாது. வர்த்தகம் இல்மல. மைக்கள் வபலாக்குவரத்து
இல்மல. கஞ்சேலா இங்கு அதிகமைலாய் விமளவதலாலும் எளிதலாகக் கிமடப்பதலாலும் வபலாமதப்
பழக்கம் இங்கு கமலவிரித்தலாடுகிறது. மைது அருந்துவமத தலாலிபலான்கள் தமட வசேய்து
விட்டதலால் கஞ்சேலாவின் உபவயலாகம் அதிகரித்து விட்டது. வபண்கள் வவமல வசேய்ய தமட
வசேய்யப் பட்டுள்ளது.

அவர்கள் பள்ளிகளில் வசேன்ற படிக்க அனுமைதி கிமடயலாது.

எனவவ நலாட்டின் வபலாருளலாதலாரம் நலிவமடந்து உள்ளது. எங்களுக்கு அவமைரிக்கலா
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வபலான்ற வமைமல நலாடுகளின் ஆடம்பர வலாழ்க்மக வதமவயில்மல. இலங்மகத்
தமிழர்களுக்கு நீ அளித்த அமமைதியலான எளிமமையலான வலாழ்க்மக எங்களுக்குப் வபலாதும்.
சுருக்கமைலாகச் வசேலால்லப் வபலானலால் இந்த நரக வலாழ்க்மகயிலிருந்து எங்களுக்கு விடுதமல
வகலாடு.”
அவத வநரத்தில் சில நல்ல வசேய்திகளும் உனக்கு உண்டு. தலாலிபலான்களின் வகலாடுங்வகலால்
ஆட்சியில் மைக்கள் அதிருப்தி அமடந்துள்ளனர். மைதத்தின் வபயரலால் தங்கள் அடிப்பமட
உரிமமைகள்

பறிக்கப்

விதிப்பமதயும்

படுவமதயும்

தங்கள்

வபலாருதலார

வளர்ச்சிக்குத்

தமட

ஆஃகலான் மைக்களலால் வதலாடர்ந்து சேகித்துக் வகலாள்ள முடியவில்மல.

ஆங்கலாங்வக மைக்கள் தலாலிபலான்களுக்கு தங்கள் எதிர்ப்மபத் வதரிவித்து வருகின்றனர்.
தலாலிபலான்கள் பள்ளிகமள மூட உத்தரவு இட்ட வபலாது, வபலாது மைக்கள் அதமன எதிர்த்து
தலாலிபலான்கமள துரத்தியடித்துள்ளனர். குறிப்பலாகப் வபண்கள் இமடவய மிகுந்த
வவறப்பு உள்ளது உனக்கு வதரிந்தவத. வபண்களின் முன்வனற்றத்மத தலாலிபலான்கள்
அனுமைதிப்பதில்மல. அவர்கள் படிப்பதற்வகலா, அலுவலகங்களில் வவமல பலார்பதற்வகலா
தலாலிபலான்கள்

அனுமைதிப்பதில்மல.

தலாலிபலான்கள்

மூடியுள்ளனர்.

வபண்கள்

தலாலிபலான்கள்

பள்ளிககூடங்கள்

வபண்கமள

பலவற்மறத்

ஆடுமைலாடுகள்

வபலால்

நடத்துகின்றனர். எனவவ அவர்கள் தங்கள் குழந்மதகமள தலாலிபலான்கள் கண்ணில்
படலாமைல் மைமறத்து வளர்க்கின்றனர்”. குரு தலாலிபலான்களுக்குப் பண உதவி எங்கு இருந்து
கிமடக்கிறது? யலார் யலார் வகலாடுக்கிறலார்கள்?”
வபரியவர் வதலாடர்ந்தலார், “வவளி நலாடுகளில் வசிக்கும் எங்கள் நலாட்டவர் நன்வகலாமட
தருகின்றனர். ஆனலால் இது அவரகள் வதமவயில் மிகச் சிறிய அளவவ. இமத நலாம் கண்டு
வகலாள்ளத் வதமவயில்மல. இந்த நலாடு கஞ்சேலா பயிர்களுக்குப் வபயர் வபலானது. கஞசேலாமவ
அவமைரிக்கலா வபலான்ற வமைமல நலாடுகளுக்குக் கள்ளத் தனமைலாய் கடத்திப் வபரும் பணம்
ஈட்டுகின்றனர். தலாலிபலான்களின் முக்கிய வரமைலானம் இதுவலாகும். கஞ்சேலா கடத்தும்
வதலாழிலில் அவமைரிக்கலாவின் உளவுத் துமற வபரும் பங்கு வகிக்கிறது. உளவுத் துமறக்கு
அவமைரிக்கலாவின் நிதி ஒதுக்கீடு பற்றவதில்மல. பல இடங்களில் டலாலர் வநலாட்டுகளலாக
இலஞ்சேம் வகலாடுக்க வவண்டியுள்ளது. அதற்கு கடத்தல் வதலாழிலில் வரும் வருமைலானம்
வபரும் உதவியலாய் இருக்கிறது.
பலாகிஸத்தலான் அரசு, அவமைரிக்கலாவிடமிருந்து நிதி உதவி வபறகிறது. இந்த உதவி
இரலாணுவத் தளவலாடங்கள் வலாங்குவதற்கு, பலாகிஸதலான், இரலாணுவத்திற்கு ஒதுக்குகிறது.
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இதில் ஒரு பகுதி தலாலிபலான்களுக்கு பணமைலாயும், ஆயுதங்களலாயும் தலாலிபலான்களுக்குப்
வபலாய் வசேர்கிறது. வவளி நலாட்டு நிறவனங்கள் இங்கு சில வவமலகமள எடுத்துச் வசேய்து
வருகின்றன. உதலாரணமைலாக, வவளி நலாட்டுப் பமடகளுக்குத் வதமவயலான வபலாருட்கமள
வலாங்கி, அவர்கள் வசேலால்லும் இடத்திற்கு வண்டிகள் மூலம் எடுத்துச் வசேல்ல வவண்டும்.
சேலாமலகளில் இந்க வண்டிகமளத் தமட வசேய்யலாமைல் இருக்க தலாலிபலான்களின் பணம்
வசூலிக்கிறலார்கள். அவமைரிக்கலா அரசு பல வழிகளில் தலாலிபலான்களுக்கு உதவியலாய்
இருககிறது”.
பல விஷயங்கள் குருவிற்கு ஏற்கனவவ வதரிந்ததுதலான். என்றலாலும் உள்ளூரில்
இருப்பவர் கூறபமவ மிகவும் துல்லியமைலாயும் வதளிவலாகவும் இருக்கும். தலாலிபலான்கமள
ஒடுக்க வவண்டும் என்றலால் அவர்களுக்குக் கிமடக்கும் பண உதவிமயத் தமட வசேய்ய
வவண்டும்.
வபரியவர் "இங்குள்ள இரண்டு வபர் உனது உதவிக்கு ஏற்பலாடு வசேய்துள்வளன். இவர்கள்
தலாலிபலாமனச்

வசேர்ந்தவர்கள்.

என்னிடம்

மைரியலாமதயும்

மைதிப்பும்

உள்ளவர்கள்.

உன்னுமடய பணிக்கு இவர்கள் உதவியலாய் இருப்பலார்கள். நலாமளக் கலாமல கிளம்பத்
தயலாரலாய் இரு” என்ற கூறிவிட்டு கூடலாரத்தின் வவளிவய நின்ற இருவமரயும் உள்வள
வரச் வசேலான்னலார். அவர்கள் இருவமரயும் குருவிற்கு அறிமுகம் வசேய்து மவத்தலார்.
“என்னிடம் இருக்கும் யலாருக்கும் நலான் புதிதலாகப் வபயர் மவப்பது உண்டு. அவதவபலால்
உங்கள் வபயர்கள் தலாரிக், பலாரிக். இரண்டு மூன்ற வலாரங்கள் இந்த நலாட்மடச் சுற்றிப்
பலார்க்கப் வபலாகிவறலாம். நீங்கள் தலான் எனக்கு வழிகலாட்டி” என்ற அமரகுமறயலாக
அவர்களது

வமைலாழியில்

வபசியது

அவர்களுக்கு

சிரிப்மபயும்

வகலாடுத்தது. அங்கிருந்த வபண் அமனவருக்கும் உணவு பரிமைலாறினலாள்.
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சேந்வதலாஷத்மதயும்

அத்தியலாயம் 13

அ

தன் பின் அடுத்த நலாள் கலாமல, குரு தனது இடத்திற்குப் பயணப்பட்டலான். தலாரிக்
பலாரிக் இருவரும் குருவுடன் வந்தனர். தலாரிக் பலாரிக் இருவரும் தங்களது

துப்பலாக்கிகமளயும் குண்டுகமளயும் எடுத்துக் வகலாண்டு வரச் வசேன்ற வபலாது, "என்னுடன்
இருக்கும் வமர அமவ உங்களுக்குத் வதமவப்படலாது. அமவகமள எங்வகனும் கலாட்டில்
ஒளித்து மவயுங்கள். இந்தப் புனிதமைலான வபரியவர் இருக்கும் இடத்தில் ஆயுதங்கள்
இருப்பது நன்றலாக இருக்கலாது” என்ற குரு கூறினலான். ஆனலால் இருவருக்கும்
ஆயுகங்கமள விட்டு வருவது சிறிது கடினமைலாய் இருந்தது.

ஆஃகலானிஸதலான் வபலான்ற

நலாடுகளில் ஆயுதம் இன்றி நடமைலாடுவது பலாதுகலாப்பற்றது. வபரியவர் அவ்விரண்டு
வபரிடமும் ,”குரு வசேலால்வமதப் வபலால் நடந்து வகலாள்ளுங்கள், உங்களுக்கு எவ்வித
ஆபத்தும் வரலாது" என்ற உறதி கூறினலார். அதன்பின் தலாரிக் பலாரிக் இருவரும்
ஆயுகங்கமளயும் குண்டுகமளயும் ஒரு மூட்மடயில் கட்டி ஒரு புதருக்குப்பின் ஒழித்து
மவத்தனர். குரு அமவயிருக்கும் இடத்மத அமடயலாளம் கண்டுபிடிக்க உதவியலாக,
அங்கிருந்த மைரங்களில் சில அமடயலாளங்கமளப் வபலாட்டலான்.
தலாரிக் உருவத்தில் குள்ளம், பருமைன். பலாரிக் அதற்கு வநர் எதிர்மைமற, உயரம் ஒல்லி. உடல்
அமமைப்மபப் பலார்த்தலால் கரடு முரடலானவர்கள் வபலாலத் வதலான்றினலாலும், பழகுவதில்
வமைன்மமையலானவர்கள்.
ஆண்டுகளலாக

இருவருக்கும்

தலாலிபலான்களுக்கலாக

வயது
உமழத்து

25-30 க்குள்

இருககும்.

வருகிறலார்கள்.

கடந்த

தினமும்

10

குரலான்

படிப்பதிலும் ஐந்து முமற வதலாழுவதிலும் தவறவதில்மல. குரலானின் அர்த்தத்மதத்தலான்
தவறலாகப் புரிந்து மவத்திருக்கிறலார்கள். வபண்கமளத் தரக்குமறவலாக நடத்த எந்த மைமற
நூலும் வபலாதிக்கலாது. வபலாமதப் வபலாருட்கமள விற்ற வலாழ்க்மக நடத்தவும் வபலாதிக்கலாது.
அரபு நலாடுகளில் கலலாச்சேலாரம் இந்தியலா வபலால் பழமமையலானது அன்ற. பண்பட்டதும்
அல்ல. முகமைது வலாழ்ந்த கலாலங்களில் மைக்கள் ஒருவருக்வகலாருவர் வபலாரிட்டுக் வகலாண்டும்,
வகலாமல, வகலாள்மள என்றம் வலாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களது முக்கிய வதலாழில் கலால்நமட
வளர்த்தல், சிற சிற விவசேலாயம் என இருந்தது. எனவவ அவர்களது வருமைலானம் குமறந்த
அளவிவலவய இருந்தது. கங்மக வபலான்ற வபரிய ஆறகள் அப்பகுதியில் கிமடயலாது.
நலாட்டின் வபரும்பலான்மமையலான இடங்கள் பலாமலவனங்களலாயும், கரடு முரடலான மைமலப்
பகுதிகளலாயும் இருக்கும். இப்படிப் பட்ட மைக்கமள வநறிப்படுத்த சில கடுமமையலான
வபலாமதமனகமளச் வசேலால்லியிருக்கலலாம். மைக்கமள மைதம் என்னும் கட்டுப்பலாட்டிற்குள்
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வகலாண்டுவர சில கடுமமையலான நடவடிக்மககமள எடுத்திருக்லலாம். ஆனலால் 2000
ஆண்டுகளுக்குப் பின் வபலாருந்தும் என்ற வசேலால்ல முடியலாது. அத்தமகய சில
வலாசேகங்கமள எடுத்துக் வகலாண்டு தலாலிபலான்களும் மைற்ற தீவிர வலாதிகளுமை மைக்கமளத்
தவறலான வழியில் இட்டுச் வசேல்கின்றனர். மைதத்தமலவரகளும் மித வலாதிகளும் என்ன
வசேய்வது என்ற வதரியலாமைல் குழம்பியுள்ளனர்.
குரு, தலாரிக், பலாரிக் மூவரும் கண்டஹலாரில் உள்ள வீட்மட அமடந்தனர். குரு
இருவமரயும் பலார்த்து, “என்னுடன் இருககும் வமர யலாரும் மைலாமிசேம் உண்ணக் கூடலாது.
மைது அருந்துவது இஸலலாமில் தமட வசேய்யப்படடுள்ளது. எனவவ அதுவும் கிமடயலாது.
கஞ்சேலா, புமகயிமல, சிகவரட், சுருட்டு எதுவும் கிமடயலாது”. குருவின் வலாரத்மதகளில்
உறதியிருந்த அளவிற்கு கனிவும் இருந்தது. தலாலிபலான்களுக்கு தங்களது தமலவர் தவிர
வவற யலாரும் உத்தரவு வபலாடுவது பிடிக்கலாது. அவர்களது பயிற்சி அப்படி. ஆனலால்
குருவின் வலார்த்மதகமள மீற முடியவில்மல. தலாலிபலான்கள் முஸலிம் அல்லலாதவர்தமள
மைதிப்பதில்மல. ஆனலால் குருவிடம் அப்படி நடக்க முடியவில்மல. குரு அவர்கமளவிட
வயதில் இமளயவனலாய் இருந்தலாலும், குருவின் கட்டமளமள மீற முடியவில்மல.
தலாரிக் பலாரிக் இருவரும் தங்களுக்குள் குசு குசு வவன்ற வபசே ஆரம்பித்தனர். அப்வபலாழுது
குரு "எது வபசுவவதன்றலாலும் சேப்தமைலாகப் வபசுங்கள். சிறிது வபலாறமமையலாகப் வபசுங்கள்.
இன்னும் ஒன்றிரண்டு வலாரங்களில் நலான் உங்கள் வமைலாழிமயச் சேரளமைலாகப் வபசேக்
கற்றக்வகலாள்ள வவண்டும். அதற்கு நீங்கள் தலான் பயிற்சி தர வவண்டும்” திக்கித் திக்கி
அவரகளது பலாமஷயில் வபசினலான். குருவின் வநலாக்கம் அவரகளுக்கு அப்வபலாழுதுதலான்
புரிய ஆரம்பித்தது. தங்கள் நலாட்டின் மீது அக்கமற வகலாண்டு எங்கிருந்வதலா வந்து நமைது
வமைலாழிமயக் கற்கப் பலாடுபட்டு. இந்தக் கலாடு மைமல, பலாமலவனங்கமள நம்முடன் சுற்றி,
தலாலிபலான்களுடன் வலாதலாடிப் வபலாரலாடி வஜையிக்க ஒருவன் வந்துள்ளலான். இமதத் மதரியம்
என்பதலா அல்லது முட்டலாள் தனம் என்பதலா? ஆனலால் இந்தியலா மைகலாத்மைலா கலாந்தி பிறந்த
நலாடு. அந்நலாட்டவர்கமள எளிமமையலாய் எமட வபலாட முடியலாது. குருவின் மீது அவர்களது
மைதிப்பும் மைரியலாமதயும் பக்தியும் வபருக ஆரம்பித்தது.
கண்டஹலார் வீட்டிற்கு வரும் வபலாது மைணி 1 இருக்கும். மூவருக்கும் பசிக்க ஆரம்பித்தது.
தலாரிக் வவளிவய ஓடி சில கலாய்கறிகமள வலாங்கி வந்தலான். அடுப்மப ஏற்றி, ஒரு மைணி
வநரத்தில் சேமமையமல முடிக்க, அமனவரும் உண்டு கமளப்பு நீங்க உறங்க ஆரம்பித்தனர்.
தலாரிக் பலாரிக் எழும்வபலாழது, குரு கணணியில் ஏவதலா வவமல பலார்த்துக் வகலாண்டருந்தலான்.
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இருவரும் குருவின் முதுகுப் புறமைலாய் எட்டிப்பலார்தனர். தங்களது நலாட்மடப்பற்றிப்
படித்துக் வகலாண்டருந்தமதப் பலார்த்தனர். "அது என்ன?” என்ற இரவரும் வகட்க குருவும்
,”அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு

ஆஃகலானிஸதலான் வளர்ச்சிக்குத் வதமவயலான வசேயல்

திட்டமும், வபலாருளலாதலாரத் வதமவனமளயும் தயலாரித்து வருகிவறன். ஜைஜூமல மைலாதத்தில்
ஜைப்பலானில்

ஆஃகலானிஸதலான்

வளர்ச்சியும்

பலாதுகலாப்பும்

என்ற

தமலப்பில்

பன்னலாடுகளின் தமலவர்கள் கூடுகின்றனர். நிதி நிறவனங்கள், வங்கிகள் அதில் பங்கு
வபறகின்றன. உங்கள் முதல்வர் அதில் பங்கு வபற்ற இந்நலாட்டின் வதமவமய
எடுத்துக்கூறப்வபலாகிறலார். அதற்குத் வதமவயலான தகவல்கமளச் வசேகரித்து வருகிவறன்.
தில்லியில் உள்ள உங்கள் நலாட்டுத் தூதுவர் எனது நண்பர். அவர் மூலம் பிரதமை மைந்திரிக்கு
அனுப்பி மவக்கப்படும்"
“இந்தத் திட்டம் தீட்டுவதில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன.
1. இது

ஆஃகலான் அரசு ஏற்கத்தக்கதலாய் இருக்க வவண்டும். இல்மலவயன்றலால் இது

மைலாநலாட்டில் சேமைர்க்கப்படலாது.
2.

பண உதவி வசேய்யும் வமைமல நலாடுகள் நிதி நிறவனங்கள் வங்கிகள் முதலியன

ஏற்கத்தக்கதலாய் இருக்க வவண்டும்.

ஆஃகலானிஸதலானில் முதலீடு வசேய்வதன் மூலம்

அவர்களுக்கு இலலாபம் கிமடக்க வவண்டும்.
3. தலாலிபலான்கள் ஏற்கத்தக்கதலாய் இருக்க வவண்டும். இன்மறய சூழ்நிமலயில்
தலாலிபலான்களின் உதவியில்லலாமைல் எந்த வளர்ச்சிப் பணியும் இங்கு நிமறவவற்ற
முடியலாது. எனவவ இதில் அவர்களுக்கும் ஆதலாயம் இருக்க வவண்டும்.
கூடிய விமரவில் இ தயலாரலாகி விடும். இன்னும் மூன்ற வலாரங்களில் இமத நலான் உங்கள்
தூதுவருக்கு அனுப்பி மவக்க வவண்டும். அதற்குள் நலான் உங்கள் நலாட்மடச் சுற்றிப்
பலார்க்க வவண்டியுள்ளது. கிளம்பலலாமைலா?” தலாரிக், “10 நிமிடங்கள் இவதலா வந்து
விடுகிவறன்" என்ற கூறிவிட்டு, மகப்வபசிமய எடுத்துக் வகலாண்டு வமைலாட்மட மைலாடிக்கு
ஓடினலான்.
தலாரிக் வபசி முடித்து விட்டு கிவழ இறங்கி வரும் வபலாழுது ஒரு பல்லி கத்தியது. குரு
அதனிடம் , “வதரியும், நலான் எதிர்பலார்த்தது தலான்" என்ற கூறிவிட்டு வண்டிச் சேலாவிமய
எடுத்துக் வகலாண்டு அவர்கள் இருவமரயும் ஏற்றிக்வகலாண்டு வண்டிமயக் கிளப்பினலான்.
வண்டி கண்டஹலாரின் முக்கிய வீதிகளில் ஓடிக்வகலாண்டிருந்தது. கூட்டத்தின் நடுவவ
வண்டிமய எந்தவித சிரமைமும் இல்லலாமைல் மிக வநர்த்தியலாயும் வவகமைலாயும் ஓட்டிச்
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வசேன்றலான். ஒலிப்பலான் அடிக்கும் வதமவயில்லலாமைல் மைக்கள், வலாகனங்கள் இந்த
வண்டிக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கினர். குரு தலாரிக்கிடம், “தலாரிக் என்ன அமமைதியலாய்
வருகிறலாய்? உங்கள் தமலவர் என்ன வசேலான்னலார்?”. தலாரிக் வபலாய் வசேலால்லி மைழுப்பப்
பலார்த்தலான். குரு சிறிது வகலாபத்துடன், “என்னிடம் வபலாய் வசேலால்வது வீண். நமைது வநரத்மத
வீண் அடிக்கலாவத. இன்னும் அமர மைணி வநரத்தில் உனக்குத் தகவல் வரும். எனக்கும்
தகவல் வரும். இப்வபலாவத வசேலால்கிறலாயலா அல்லது அப்புறம் வசேலால்கிறலாயலா?” என்ற
வினவ, “உன்னுமடய திட்டத்மதப் பற்றிப் வபசிவனன். உன்மனப் பற்றியும் வபசிவனன்.
நீ வசேலான்னது வபலால் என்னிடம் வபசுவதலாக உறதியளித்தலார்”. தலாரிக்கின் குரலில் சிறிது
பயம் இருந்தது. தலான் வமைலாட்மட மைலாடியில் வபசியது குருவிற்கு எப்படித் வதரியும் என்ற
வியந்து பலாரிக்மகப் பலார்க்க, அவனும் ஏதும் அறியலாதவன் வபலால் வழித்தலான்.
அதற்குள் வண்டி நகரின் வநருக்கமைலான பகுதிகமள அமடந்தது. வண்டிமய ஒரு ஓரமைலாக
நிறத்திவிட்டு மூவரும் நடக்க ஆரம்பித்தனர். சில கமடகளுக்குள் வசேன்ற வபலாருட்களின்
விமலமய விசேலாரிக்க, அமவ இந்தியலாவில் கிமடப்பமத விட பல மைடங்கலாய் இருந்தது.
வகலாஞ்சேம் சேலாக்வலட் மைட்டும் வலாங்கிக் வகலாண்டு, மீண்டும் வண்டிக்கு வந்தனர். குரு
ஆளுக்கு ஓரு சேலாக்வலட் எடுத்துக் வகலாடுக்க, அமதப் பிரித்து உண்ண ஆரம்பித்தனர். குரு
அமத அவர்கள் மிகவும் இரசித்து உண்பமதப் பலார்த்தலான். பலாரிக் வபசினலான், “குரு
நலாங்கள் சேலாக்வலட் சேலாப்பிட்டு, வவகு கலாலமைலாகிவிட்டன. எங்களுக்கு கிமடக்கும் பணம்
எங்கள் குடும்பத்மதக் கலாப்பத்தலான் சேரியலாக இருக்கும். இந்த மைலாதிரி நகருக்கு வரவும்,
வலாங்கிச் சேலாப்பிடவும் எங்களுக்கு பணமும் கிமடயலாது, வநரமும் கிமடயலாது”. அவர்கள்
கூறியது உண்மமைதலான். சேலாக்வலட்டின் விமல அவ்வளவு அதிகமைலாய் இருந்தது. தலாரிக்
பலாரிக் இருவர் கண்களும் சிறிது பனித்தன.
எதிர்பலார்த்தது வபலால் தலாரிக்கின் மகவபசி ஒலித்தது. வபசிவிட்டு, குருவிடம் வந்து,
"எங்கள் தமலவர் உங்கமளச் சேந்திக்க விரும்புகிறலார்”. குரு சிறிது வயலாசித்து விட்டு,
“இப்வபலாழுது முடியலாது, பிறது பலார்க்கலலாம்". என்றலான். குருவின் வபச்சு இருவருக்கும்
தூக்கிவலாரிப்

வபலாட்டது.

தலாலிபலான்களின்

கருத்துக்கு,

உத்தரவிற்கு

எல்வலலாரும்

கீழ்படிந்தலாக வவண்டும். என்ன வசேய்ய வவண்டும் என்ற வதரியலாமைல், இருவரும்
குருவின் மககமளப் பிடித்துக் வகலாண்டு, “வண்டி அடுத்த வதருவில் நம்மமைக் கூட்டிச்
வசேல்லத் தயலாரலாய் உள்ளது. நீ வந்துதலான் ஆக வவண்டும். இல்மலவயன்றலால் வபரும்
பிரச்சேமனயலாகிவிடும். இங்கு தலாலிபலான்களின் ஆட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டுத்தலான் ஆக
வவண்டும்" என்ற கூறிவிட்டு குருமவ வலுக்கட்டலாயமைலாக இழுக்க முயற்சித்தனர்.
“தலாலிபலான் ஆட்சி வநற்வறலாடு முடிந்து விட்டது. இன்ற முதல் குருவின் ஆட்சி" என்ற
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கூறிவிட்டு, வர்மைக்கமல மூலம் அவர்கமள நமடபிணமைலாய் ஆக்கிவிட்டு, இருவமரயும்
வண்டியில் ஏற்றிக்வகலாண்டு, தன் வீட்டிற்கு வண்டிமயத் திருப்பினலான். அப்வபலாழுது ஒரு
பறமவ குருவின் வதலாளில் அமைர்ந்து, ஏவதலா கூறிவிட்டுப் பறந்தது.
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கு

ரு வண்டிமயத் திமசேதிருப்பி நகமரவிட்டு வவளிவய வந்தலான். பலாமலவனம்
முட்புதர்கள் நிமறந்து கலாணப்பட்டது. வண்டிமய சேலாமலயின் பலார்மவயிலிருந்து

மைமறத்து புதர்களுக்குப் பின் நிறத்தினலான். தலாரிக் பலாரிக் இருவமரயும் வர்மைக்கமல
மூலம் மீண்டும் சேகஜை நிமலக்குக் வகலாண்டு வந்தலான்.
இப்வபலாழுது நன்றலாக இருட்டியிருந்தது. அருகில் உள்ள சேலாமலயில் ஒன்றிரண்டு
வலாகனங்கள் வசேன்ற வகலாண்டிருந்தன. நிலவு வவளிச்சேத்தில் முட்புதர்களின் இமலகள்
மின்னின. தலாரிக் பலாரிக் இருவரும் தப்பித்து ஓடினலால், உடம்பு புண்ணலாகிவிடும் என்ற
உணர்ந்தனர்.
குரு வபசே ஆரம்பித்தலான். “சேற்றமுன் உங்கள் கனவில் ஒரு பறமவ வந்ததும், என்னிடம்
வபசியமதயும் பலார்த்திருப்பீர்கள். அது கனவல்ல. உண்மமையில் நடந்தது. நீங்கள் இருந்த
நிமலயில் உங்கள் கண்களில் படுபமவ அமனத்தும் கனவலாய்ப் பதிவலாகும். தலாரிக்கும்
பலாரிக்கும் பயத்தில் உமறந்தனர்.
குரு வதலாடர்ந்தலான், “நமைது வீட்மட, உங்கள் பமடயினர் சூழ்ந்துள்ளனர். நமைது
வண்டிமயத் தலாக்க கண்ணிவவடி மவக்கப்பட்டிருக்கிறது. வவடித்தலால் நலாம் மூவரும்
சேலாவவலாம். இது உங்கள் தமலவரின் திட்டம். என்மனக் வகலால்வதற்கு உங்கமளயும்
வசேர்த்துப் பலியிடத் தலாலிபலான் தமலமமையகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத் தகவல்தலான்
அந்தப் பறமவ என்னிடம் வசேலால்லியது.இன்னும் 10 நிமிடங்கள் வநரம் தருகிவறன்.
நீங்கள் உங்கள் தமலவரிடம் வசேலால்லி, வவடிகமள அகற்றி, அவர்கமள வவளிவயறச்
வசேலால்லுங்கள். முடியலாவிட்டலால் உங்கள் தமலவரின் இவமையில் முகவரிமயத் தலாருங்கள்.
இங்கிருந்து வகலாண்வட, அங்கு நடப்பமத நலாமும், உங்கள் தமலவரும் வவடிக்மகப்
பலார்க்கலலாம். தனிவய வபசே வவண்டும் என்றலால் வண்டிமய விட்டு இறங்கிச் வசேல்லலலாம்.
தயவு வசேய்து ஓட முயற்சி வசேய்யலாதீர்கள் .” என்ற கூறிவிட்டு, குரு கீவழ இறங்கி நடக்க
ஆரம்பித்து விட்டலான். இன்னும் 10 நிமிடங்களுக்கு குருவிற்கு வவமல ஏதும் இல்மல.
தலாரிக் பலாரிக் மகப்வபசியில் தங்களது தமலவமரத் வதலாடர்பு வகலாண்டு வபசே
ஆரம்பித்தனர். "நலான் இது பற்றி முடிவு எடுக்க முடியலாது. இமணப்மபத் துண்டியுங்கள்.
நலான் மைறபடியும் அமழக்கிவறன்" என்றலார். அடுத்த ஒரு நிமிடத்தில் பலாரிக்கின் மகவபசி
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ஒலித்தது. இருவரும் மைலாறி மைலாறி இதுவமர நடந்தமவகமளயும், குருமவப் பற்றியும்
விபரமைலாகக் கூறிவிட்டு, குரு கமடசியலாகச் வசேலான்ன வலாக்கியத்மதயும் கூறினலார்கள்.
"தலாலிபலான்களின் ஆட்சி முடிந்து விட்டது, குருவின் ஆட்சி ஆரம்பித்து விட்டது" - இந்த
வலாக்கியம் தமலமமையகத்திற்கு மிகுந்த வகலாபத்மதத் தந்தது. கண்ணிவவடிமயப் பற்றி
ஞலாபகப் படுத்த, தமலமமையகம் அங்கிருந்து ஓடிவிடுமைலாற உத்தரவிட்டது. தலாரிக் பலாரிக்
ஓட முயற்சிக்கும் வபலாழுது அவர்களுக்கு எதிவர இருட்டில், தமரயிலிருந்து ஒரு அடி
உயரத்தில், ஏவதலா ஒன்ற மின்னுவது வபலால் வதரிய

சேற்ற உற்றப் பலார்த்தனர். அது

வகலாடிய விஷமுள்ள நலாகமைலாய் இருந்தது. வமைதுவலாக அது தங்கமள வநலாக்கி நகர
ஆரம்பிக்க இருவரும் தமலவதறிக்க ஓடிவந்து வண்டிக்குள் ஏறிக் கதமவ மூடிக்
வகலாண்டனர். பயத்தில் அவர்களது நலாக்கு வசேயலற்ற வலாயின் வமைவல ஒட்டிக் வகலாண்டது.
குரு திரும்ப வண்டிக்கு வந்து அதில் சேலாய்ந்து நின்றலான். அப்வபலாழுது பலாரிக் வண்டியின்
கண்ணலாடிமயத் தட்டிக் குருமவக் கூப்பிட்டலான். தனது மகப்வபசிமயக் கலாட்டி,
தமலமமையகத்தின் இவமையில் முகவரிமயக் வகலாடுத்தலான். சிறிது வநரத்தில் அப்பறமவ
குருவின் வதலாழில் அமைர, குரு அதற்குத் தன் கட்டமளகமளத் வதரிவித்தலான். அப்பறமவ
மீண்டும் வலானில் ஏறிப் பறந்து வசேன்றது.
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கு

ரு வண்டியில் ஏறி, “வீட்டிற்குப் வபலாகலலாமைலா?” என்ற வினவ, இருவரும்
மைரணபயத்துடன் , “வவண்டலாம் வவண்டலாம், இங்வகவய இருப்வபலாம்" என்றனர்.

குரு தனது கணணிமயத் திறந்து, தலாலிபலான் தமலமமையகத்திற்கு, ஒரு இமணயதள
முகவரிமயக் வகலாடுத்தலான். தலானும் அவத முகவரிமயத் திறந்து அவர்களுக்குக்
கலாட்டினலான். குரு வீட்டிற்கு வவளிவய நடப்பமவ ஒளிபரப்பலாகிக் வகலாண்டிருந்தது.
வீட்டிற்கு வவளிமய 10-15 தலாலிபலான்கள் ஆயுதம் ஏந்திக் கலாவல் இருந்தனர். “நலான் சிறிது
வநரம் கலாலலாற நடந்து வருகிவறன். முடிந்தலால் அவர்கமளக் கலாப்பலாற்றப் பலாருங்கள்.
உங்கள் மகவபசிகள் உங்கள் மககளில் தலான் இருக்கின்றன. ஓடிப்வபலாக முயற்சித்தலால்
உங்கள் உயிருக்கு நலான் உத்தரவலாதம் தர முடியலாது" என்ற பயமுறத்திவிட்டு, குரு
நடக்கத் வதலாடங்கினலான்.
தலாரிக் பலாரிக் இருவரும் மைரணபயத்தில் உமறந்து வபலாயிருந்தனர். வண்டிக்குள் இருக்கும்
வமர குருவின் வபச்மசே மீறலாத வமர, தமைக்கு இந்தவித ஆபத்தும் இல்மல என்பமதயும்
உணர்ந்தனர்.வநரம் மிக வமைதுவலாக நகர்ந்து வகலாண்டிருந்தது. அமர மைணி வநரம் வபலாவது
அமர நலாள் வபலாவது வபலால் உணர்ந்தனர். தங்களது தமலவரிடம் வபசேலலாம் என்ற
நிமனத்தலால்.

அவர்

இவர்களுடன்

வபசேத்

தயலாரலாய்

இல்மல.

இமணப்மபத்

துண்டிக்கிறலார்கள். கணணியில் சீட்டு விமளயலாட நிமனத்தலால், பயத்தில் தப்புத் தப்பலாய்
விமளயலாண்டு சீக்கிரம் வதலாற்றப் வபலாகிறலார்கள். இமணயதளத்தில் வகலாஞ்சேம் பலாட்டுக்
வகட்டலார்கள். அழகய வபண்களின் படங்கமளப் பலார்த்தனர். பயத்தில் வபண்களின்
படங்கள் கூடப் பிசேலாசுகளலாய்த் வதலான்றின. நமைக்கு பயத்தில் தலான் இவ்வலாற
வதலான்றகிறதலா இல்மல குருதலான் ஏதலாவது வசேய்கிறலானலா என்றம் வதரியவில்மல. கீவழ
இறங்கி நடக்கலலாம் என்றலால் பலாம்மபப் பற்றிப் பயம். குருவலாவது கண்ணில் படுகிறலானலா
என்ற எட்டிப் பலார்தலால், அவனும் அங்கு இல்மல. தூரத்தில் ஒன்றிரண்டு வண்டிகள்
வபலாவது மைட்டும் வதரிந்தன.
குரு தங்கமள இங்கு விட்டு விட்டுப் வபலாய்விட்டலால் என்ன வசேய்வது? வண்டியில் சேலாவி
இருக்கிறலா என்ற பலார்க்க அது அழகலாய் அதில் வதலாங்கிக் வகலாண்டிருந்தது. தலாரிக்
"வண்டிமய

ஓட்டிச்

வசேன்றவிடலலாமைலா?”

என்ற

வகட்க

"குருமவ

நம்மைலால்

எதிர்க்கமுடியலாது. வீணலாக நலாம் குருவிடம் வகட்ட வபயர் வலாங்க வவண்டலாம். ஒரு நல்ல
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கலாரியத்திற்கலாக இங்கு வந்துள்ளலான். தலாலிபலான்களின் எதிரியலாக இருந்தலாலும் நமைது
நலாட்டின் நனலின் அக்கமறயுள்ளவன். பத்து வருடங்களலாய்ப் வபலாரலாடி என்ன பலமனக்
கண்வடலாம்? குருவிடம் வசேர்ந்த வநரம் முதல் நம்மிடம் ஒரு நிம்மைதி வதலான்றியிருப்பமதக்
கவனித்தலாயலா? நம் மககளில் ஆயுதம் இருந்தவமர நம்மிடம் பயம் இருந்தது. இன்ற
நிரலாயுதபலாணி. ஆனலால் வநஞ்சில் இனம் வதரியலாத மதரியம். இமவவயல்லலாம்
குருவினலால் வந்தமவ. எனவவ நலாம் குருவிடம் உண்மமையலாய் இருப்பதுதலான் நல்லது”
என்ற பலாரிக் வபசி முடித்தலான்.
இமதக் வகட்ட தலாரிக் மிக ஆச்சேரியப்பட்டலான். பலாரிக் ஒரு நலாளும் இவ்வலாற வபசியவத
இல்மல. இந்த அளவு வகலார்மவயலாய் வபசும் திறன் அவனுக்குக் கிமடயலாது. சேப்தம்
இல்லலாமைல் தலாரிக் பலாரிக் வசேலால்வமத ஆவமைலாதித்தலான்.
ஏவதலா ஒரு புதுமமையலான சேப்தம் வருவமத இருவரும் வகட்டனர். அது கணணியிலிருந்து
வருவமத குரு ஏற்கனவவ திறந்து மவத்திருந்த இமணயதளப் பக்கத்திற்குச் வசேன்றனர்.
தலாலிபலான்கள் குருவிற்கலாக் கலாத்துக்வகலாண்டு அங்கும் இங்கும் நடந்து வகலாண்டிருந்தனர்.
ஆனலால் ஓரிருவர் ஏவதலா சேப்தம் வகட்பமத உணர்ந்து, சேற்ற உன்னிப்பலாகக் கவனிக்கத்
வதலாடங்கினர். வநரம் வசேல்லச் வசேல்ல அமனவரும் அந்தச் சேப்தத்மதக் வகட்டனர்.
ஒருவன் தமலமமையகத்துடன் வதலாடர்பு வகலாண்டு வபசினலான். ஒருவன் தமரயில் கலாது
மவத்து ஏவதனும் வண்டி வருகிறதலா என்ற உணரப் பலாரத்தலான். இன்வனலாருவன்
ஆகலாயத்மதப் பலாரத்தலான். இரண்டு மூன்ற வபர் வீட்டிற்கு வவளிவய வந்து, கண்ணிற்கு
எட்டிய தூரம் வமர வநலாட்டம் விட்டனர். இரவில் பலார்க்கும் மபனலாகுலர் மூலம்
ஏவதனும் உள்ளதலா என்ற சுற்றப் புரத்மத நன்கு ஆரலாய்ந்தனர். ஆனலால் சேப்தம் மைட்டும்
வபருகிக் வகலாண்வட வந்தது. யலாரும் இருவமர வகட்கலாத ஒன்ற. எந்த விமைலானவமைலா
வஹலிக்கலாப்டவரலா, பீரங்கிவயலா இந்த மைலாதியலான சேப்தத்மத உண்டு பண்ணலாது. பின்பு
எங்கிருந்துதலான் வருகிறது?
மீண்டும் தமலமமையகத்திற்குத் வதலாடர்பு வகலாண்டு வபசும் வபலாது அவர்கள் வசேலான்னது
ஏதும் கலாதில் விழவில்மல. அந்த அளவிற்குச் சேப்தம் வவளிவய வகட்டது. இங்கிருந்து
ஓடிவிடலலாம் என்ற எண்ணி வண்டியில் ஏறினலார்கள். தமலமமையகத்திலிருந்து அமழப்பு
வந்து ஓட வவண்டலாம், "மதரியமைலாய் வபலாரலாடுங்கள்" என்ற உத்தரவு வந்தது. ஆனலால்
குருவின் வீட்டில் இருந்த யலாருக்கும் அங்கிருக்கக் மதரியம் இல்லலாமைல் வண்டியில் ஏறி,
கண்ணி வவடிகளில் சிக்கலாமைல், தப்பித்துச் வசேன்றனர்.
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தலாரிபலான் தமலமமையகம் சிறிது ஏமைலாற்றம் அமடந்தது. குருவின் சேக்திமய அறிய ஒரு
நல்ல வலாய்ப்மப இழந்ததலாக உணர்ந்தனர். தலாரிக்கிற்குப் வபலான் வசேய்து, தலாங்கள்
குருமவச் சேந்திக்க விரும்புவதலாகக் கூறினலார்கள். அதற்கு தலாரிக், “அமதக் குருதலான் முடிவு
வசேய்ய வவண்டும். எங்கள் அமழப்பிற்கலாகக் கலாத்திருங்கள்" என்ற கூறிவிட்டு
இமணப்மபத் துண்டித்தனர்.
தலாலிபலான் தமலமமையகத்திற்கு வபருத்த அவமைலானமைலாய்ப் வபலாய்விட்டது. இமணப்மப
அவர்கள் தலான் துண்டிக்க வவண்டும். மைறமுமனயில் இருப்பவரகள் அதுவமர கலாத்து
இருக்க வவண்டும். தலாரிக் இமணப்மபத் துண்டித்தமத அவர்களலால் ஜீரணிக்க
முடியவில்மல. தங்களது பமடயில் இருவர் குமறந்தமத உணர்ந்தனர். குருவின்
வீட்டிலிருந்து தப்பித்து ஓடியவர்கள் மீண்டும் வருவலார்களலா என்றம் வதரியவில்மல.
ஏவனனின்

இருவமர

நமைது

கட்டமளகமள

மீறியவர்கமள

உயிருடன்

விட்டு

மவத்ததில்மல. தலாலிபலான் தமலமமையகம் தங்களது பமட வலுவிளக்கத் வதலாடங்கியமத
உணர்ந்தனர்.
அடுத்த நலாள் கலாமல தலாரிக் பலாரிக் எழும் வபலாது கலாமல எட்டு மைணியலாய் இருந்தது. மிக
அதிக வநரம் தூங்கியமத

உணர்ந்து

குருவிடம் மைன்னிப்புக்

வகட்க வந்தனர்.

“பரவலாயில்மல, சீக்கிரமைலாய் குளித்துச் சேலாப்பிட வலாருங்கள், இன்ற எனது சேமமையல்.
உங்களுக்கு உணவு தயலாரலாய் இருககிறது. சிறிது கலாரமைலாய்த் வதலான்றினலாலும் சேமைலாளித்துச்
சேலாப்பிடுங்கள்”

என்ற குரு கூறினலான். அவதவபலால் இருவரும் தயலாரலாகி குருமவச்

சேலாப்பிட அமழத்தனர். குரு இன்ற வவண்வபலாங்லும் சேலாம்பலாரும் சேமமைத்திருந்தலான்.
வமைமஜைமீது அமைர்ந்த பின் குரு சேலாப்பிடுவமதக் கவனித்து அவதவபலால் இருவரும் சேலாப்பிட
ஆரம்பித்தனர்.

மூவரும் வயிறலாரச் சேலாப்பிட்டனர். அதன் வசேயல் முமறகமள தலாரிக்

கவனமைலாகக் குருவிடம் வகட்டுத் வதரிந்து வகலாண்டலான். குருவிற்கு இனி தலான்தலான்
சேமமையல்கலாரன், இனி என்னுமடய சேமமையல்தலான் என்ற தலாரிக் கூற , வமைதுவலாகக் குரு
சிரித்தலான். அந்தச் சிரிப்பின் அர்த்தம் இருவருக்கும் புரியவில்மல.
பலாரிக் வகட்டலான், "வநற்ற அந்தச் சேப்தம் எங்கிருந்து வந்தது?” குரு "வவளிவய வசேன்ற
பலாருங்கள்" என்றலான். இருவரும் வீட்டின் வவளிவய வந்து சுற்றிப் பலார்ததுவிட்டு,
மீண்டும், வீட்டின் உள்வள வந்து குருமவப் பலார்க்க,

குரு “கலாட்மடப் பலாருங்கள்.”

என்றலான். ஓடிச் வசேன்ற பலார்த்தனர்.
கலாட்டில் உள்ள எல்லலா மைரங்களிலும் இலட்சேக் கணக்கலான வவட்டுக்கிளிகள் அமைர்ந்து
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அதில் உள்ள இமலகமளச் சேலாப்பிட்டுக் வகலாண்டிருந்தன. குருவிடம் அவர்கள் ஓடிவந்து,
“அவர்கள் ஓடலாவிட்டலால் என்ன நடந்திருக்கும்?” என்ற வினவ, குரு, “இமலகளுக்குப்
பதிலலாக அவர்களது வதலால் வவட்டுக்களிகளுக்கு உணவலாகியிருக்கும்". தலாரிக் மீண்டும்,
“வபலாதுவலாக வவட்டுக்கிளிகள் இரவில் பறப்பதில்மலவய?” குரு, “எனக்குத் வதரியும்.
இன்ற நீங்கள் பலார்த்தமத தமலமமையகத்திற்குத் வதரியப்படுத்த வவண்டலாம். வநரம்
வரும் வபலாழுது வசேலால்லிக்வகலாள்ளலலாம். எப்படி வமைல் நலாட்டுப் பமடகள் உங்கள்
திறமமைக்குத் தலாக்குப்படிக்கலாமைல் திணறகிறவதலா, தலாலிபலான்கள் திணரும் வநரம்
வந்துவிட்டது. வல்லவனுக்கு வல்லவன் மவயகத்தில் உண்டு என்ற தமிழில் ஒரு
பழவமைலாழி தமிழில் உண்டு. உடவன தலாரிக், “உனக்கு ஒரு வல்லவன் இருக்க
வவண்டுமைல்லவலா?” என்ற வினவ, குரு, “முதலில் நலான் வல்லவன் இல்மல. நல்லவன்.
என்மன ஒருவன் கருவியலாக்கி, ஆட்டுவிக்கிறலான். நலான் ஒரு சேலாவி வகலாடுக்கப்பட்ட
வபலாம்மமை. அவ்வளவவ,” என்ற கூறிவிட்டு சேலாவிமய எடுத்துக் வகலாண்டு, வீட்மடப்
பூட்டிவிட்டு, வவளிவய கிளம்பினலான். இன்ற வண்டி வவற திமசேயில், கண்டஹலாருக்கு
எதிர் புறமைலாய் ஓடியது.
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அத்தியலாயம் 16

கு

ரு கலாமலயிவலவய தலான் வசேல்ல வவண்டிய இடத்மத இமணயதள வமரபடத்தில்
பலார்த்து,

முடிவு

வசேய்திருந்தலான்.

கஞ்சேலா

அதிகமைலாய்

விமளயும்

உங்கள்

மைமலப்பிரவதசேத்திற்குச் வசேல்கிவறலாம். பலாரிக் "அது வவகு தூரத்தில் அல்லவலா உள்ளது!”
என்ற கூற, ஆம், ஆனலால் அது இந்த நலாட்டின் தலாவன உள்ளது? இன்ற இரவுக்குள் நலாம்
அங்குப் வபலாய்ச் வசேர வவண்டும்" என்றலான் குரு.
பலாமத கரடு முரடலாக இருந்தது. நல்ல சேலாமலகள் இல்மல. பீரங்கிகள் அதிகமைலாய்
நடமைலாடியதலால், சேலாமலகள் தகர்ந்து இருந்தன. வபலாகும் இடம் எல்லலாம் மிகுந்த
வரட்சியலாயும் பலாமலவனங்கயலாயும் இருந்தன. ஆங்கலாங்வக சிற சிற ஆறகள் ஓடின.
அமவகளில் பளிங்கு வபலால் நீர் சிறிது ஓடிக்வகலாண்டிருந்தது.

ஆஃகலானிஸதலானில் பனி

படர்ந்த மைமலகள் உண்டு. வகலாமடகலாலத்தில் இப்பனி உருகி ஆறகளலாய் ஓடும்.
மைதிய வவமளயில் ஒரு ஆற்றில் இறங்கிக் குளித்துவிட்டு, தலாங்கள் வகலாண்டு வந்த
உணமவ உண்டனர். வநற்ற இரவு தலாரிக் பலாரிக் இருவரும் சேரியலாக உண்ணவில்மல.
பயத்தில் ஒட்டிய நலாக்கு பசிமயத் தூண்டவில்மல. கலாமலயிலும் இந்திய நலாட்டு உணவு.
சீக்கிரமைலாய்ச்

வசேரித்துவிட்டது.

எனவவ

இரவுவமரக்கும்

மவத்திருந்த

உணமவ

இப்வபலாழுவத சேலாப்பிட்டு விட்டனர். வமைலும் சேலாப்பிட அமைர்ந்த வநரம் மைதியம்
இரண்டமர மைணி. அவரகள் சேலாப்பிட்டுக் வகலாண்டிருந்த வநரத்தில் குரு அமர மைணி வநரம்
தூங்கி எழுந்தலான் .
மீண்டும் அவர்கள் பயணத்மதத் வதலாடர்ந்து இருட்டும் வபலாழுது மைமலயடிவலாரத்மத
அமடந்தனர். சிறிது குளிரும் இருந்தது. தலாரிக் பலாரிக் இருவரும் கீவழ இறங்கி தலாலிபலான்
பமடவீரர்கள் யலாரும் இருக்கிறலார்களலா என்ற விசேலாரிக்க ஆரம்பித்தனர்.
"இப்வபலாழுது இங்கு யலாரும் இல்மல.ரு இரண்டு மூன்ற மைலாதங்களுக்கு முன் இருந்தனர்.
அவர்களது வதலால்மல தலாங்க முடியலாமைல் ஒரு நலாள் நலாங்கவள அவர்கமள விரட்டியடித்து
விட்வடலாம்.

மைமலக் குமககளில் அவர்கள் வலாழலலாம். சில சேமையங்களில் சேமமையல்

சேலாமைலான்கள் வகட்டு இங்கு வருவது உண்டு. உங்களுக்கு ஏவதனும் உதவி வவண்டுமைலா?”
என்ற ஒரு வபரியவர் வகட்டலார்.
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அப்வபலாழுது பலாரிக் "மூன்ற வபர் கண்டஹலாரிலிருந்து வந்திருக்கிவறலாம். நலாங்கள்
தங்குவதற்கு இடமும், இரவு உணவும் வதமவ”. வபரியவர் "தலாலிபலான்கள் தங்கியிருந்த
வீடு சும்மைலாதலான் இருககிறது. நீங்கள் தங்கிக் வகலாள்ளலலாம். எவ்வளவு நலாள் தங்குவீர்கள்?”
எனக் வகட்டலார்.

அப்வபலாழுது பலாரிக், “ஒன்றிரண்டு நலாள் தங்குவவலாம்" என்றலான்.

அதற்குள் குரு வண்டிமய ஒரு ஓரமைலாக நிறத்திவிட்டு, இவர்களுடன் வசேர்ந்து
வகலாண்டலான். அவர் மூவமரயும் ஒரு வீட்டிற்கு அமழத்துச் வசேன்றலார். பக்கத்து
வீட்டிலிருந்து சேலாவி வலாங்கி வீட்மடத் திறந்து விட்டலார். குரு அப்வபரியவரிடம்,
“நலாமளக் கலாமல உங்களிடம் வபசே வவண்டும்" என்ற அவர்களது வமைலாழியில்
வசேலான்னலான். வபரியவர் தலாரிக் பலாரிக் இருவமரயும் மைலாறி மைலாறிப் பலார்க்க , “ஆம் இவர் நம்
நலாட்டவர்

இல்மல.

இந்தியலாவிலிருந்து

வந்திருக்கிறலார்.

நலாமளக்

கலாமல

எல்லலாவற்மறயும் விபரமைலாகப் வபசேலலாம்" என்றலான் பலாரிக்.
"வவவறதுவும் உதவி வதமவயலா" என்ற வபரியவர் வினவ "ஒரு நிமிடம்" என்ற பலாரிக்
வசேலால்லிவிட்டு தலாரிக்கிடம், “சேமமையலுக்கு வவற ஏதலாவது வலாங்க வவண்டுமைலா?” என்ற
வகட்டலான். “இங்கு என்வனன்ன இரவு வவமளயில் கிமடக்கும் என்ற வதரியவில்மல.
இருப்பமத வலாங்கி வலா. குருவிடம் வகலாஞ்சேம் பணம் வலாங்கிக் வகலாள்” என்றலான்.
பலாரிக்கும் அதுவபலால குருவிடம் பணம் வலாங்கிக் வகலாண்டு, அப்வபரியவருடன் நடந்து
வசேன்றலான். குரு வண்டியிலிருந்து சேலாமைலான்கமள இறக்கிக் வகலாண்டு வந்தலான். தலாரிக்
வீட்மடச் சுத்தம் வசேய்து, சேமமையலுக்கு ஏற்பலாடு வசேய்தலான்.
வபரியவர் பலாரிக்கிடம் "நீங்கள் தலாலிபலான்களலா?” என்ற வினவ "இப்வபலாழுது இல்மல.
அதிலிருந்து விலகி வவளிவய வந்துவிட்வடலாம். நம் நலாட்மட தலாலிபலான்களிடமிருந்து
மீட்டு முன்வனற்றப் பலாமதயில் வகலாண்டு வர ஒரு இந்தியர் பலாடுபடுகிறலார். அவரது
வபயர் குரு. பல அற்புத சேக்திகள் வகலாண்டவர். நலாமள கலாமல நீங்கவள புரிந்து
வகலாள்வீர்கள்” என்ற கூறினலான். வபரியவர் பதிவலதும் வசேலால்லவில்மல.
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அத்தியலாயம் 17

மை

ற நலாள் கலாமல 8 மைணி. மூவரும் தயலாரலாகி வவளிவய வந்தலால் வீட்டின் முன்
ஒரு சிறிய கூட்டம் கலாத்திருந்தது. வபரியவர் ஊருக்குள் வசேன்ற என்ன

வபசினலார் என்ற வதரியவில்மல. குருமவக் கலாண பலர் அங்கு கூடத்வதலாடங்கினர்.
வநற்ற பலார்த்த வபரியவர் இன்னும் வரவில்மல. ஒவ்வவலாரு வீடலாகப் வபலாய்
எல்வலலாமரயும் இங்கு அனுப்பிக் வகலாண்டிருக்கிறலாவரலா என்னவவலா?
வநற்ற இரவு இங்கு வரும் வபலாழுது இருட்டியிருந்ததலால் கிரலாமைத்மதச் சேரியலாகப் பலார்க்க
முடியவில்மல. இந்தக் கிரலாமைத்திற்கு வபயர் எதுவும் இருககிறதலா என்ற வதரியவில்மல.
21 ஆம் நூற்றலாண்டின் நலாகரீகம் எட்டலாத இடம். மின்சேலாரம், பள்ளிக் கூடம் சேலாமலகள்,
குடிநீர் வசேதி முதலியன இங்கு

கிமடயலாது. கிரலாமைத்திற்கு வட புறம் பனிமூடிய

சிகரங்கமளக் வகலாண்ட மைமல ஒன்றிருந்தது. அந்தப் பனி உருகி ஒரு சிறிய ஆற அந்தக்
கிரலாமைத்தின் வழிவய ஓடியது. மைமலமீது சிற சிற வசேடிகள் தவிர வபரிய மைரங்கள் ஏதும்
இல்மல.
கிரலாமைத்தில் 20-30 வீடுகவள இருக்கும். வீடுகள் சிறியதலாயும் வசேதிகள் இன்றியும்
இருந்தன. கிரலாமைத்மதச் வசேர்ந்த அமனவரும் குரு வீட்டின் முன் கூடிவிட்டனர். வதருக்கள்
சுத்தமைலாயும் அழகலாயும் இருந்தன. நலாகரீகம் இங்கு எட்டலாததினலால் குப்மபகளும்
பிளலாஸடிக்கும் இங்கு இல்மல. தூரத்தில் வநற்ற பலார்த்த வபரியவர் வந்து வகலாண்டு
இருந்தலார். அவர் இன்வனலாரு வபரியமர உடன் அமழத்து வந்து வகலாண்டிருந்தலார்.
குருவபலாறமமையலாய் கலாத்துக்வகலாண்டு இருந்தலான்.
ஒரு குழந்மத, 3 வயது இருக்கும், ஒரு உலர்ந்த திரலாட்மசேப் பழத்மத குருவிடம்
வகலாடுத்துவிட்டுச் சிரித்தது. குரு அமதத் தூக்கிக் வகலாண்டு மைடியில் மவத்துக் வகலாஞ்சிக்
வகலாண்டு இருந்தலான். அப்வபலாழுது ஒரு வயதலான பலாட்டி, குருவின் மகமயப் பிடித்துக்
கன்னத்தில் முத்தம் இட்டலாள். குரு இமத சேற்றம் எதிர்பலார்க்கவில்மல. கூட்டத்தில்
இருந்த அமனவரும் "வஹலா" என்ற கத்தினர். தலாரிக்கும் பலாரிக்கும் பலமைலாகச் சிரித்தனர்.
குருவும் சிரித்துவிட்டலான். பலாட்டி மககமள ஆட்டிக்வகலாண்டு, நடனமைலாடும் பலாணியில்
உடமலயும் ஆட்டிக்வகலாண்டு கூட்டத்திற்குள் வசேன்றவிட்டலாள்.
குரு வீட்டின் வலாசேலில் தலானும் அமைர்ந்து, வந்திருந்த அமனவமரயும் அமைரச் வசேய்தலான்.
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ஆண்களும் வபண்களுமைலாய் வமைலாத்தம் 50-60 வபர் கூடியிருந்தனர். தங்களுக்குள் வபசிக்
வகலாண்டும், சிரித்துக் வகலாண்டும், குருமவப் பலார்த்து ஏவதலா வசேலால்லிக் வகலாண்டும்
இருந்தனர். அதற்குள் வநற்றப் பலார்த்த வபரியவர், தலான் அமழத்து வந்தவமரக் குருவின்
அருகில் அமைரச்வசேய்தலார். அவர் இந்த ஊர் தமலவரலாய் இருக்க வவண்டும். குரு அவரிடம்
நலம் விசேலாரிக்க, வபரியவர் மைகிழ்ச்சியுடன் தமலயலாட்டினலார். குரு ஏவதலா சேந்வதகம்
வந்தவனலாய், “இங்கு வர முடியலாமைல் வநலாய் வலாய்ப்பட்டு யலாவரனும் வீட்டில்
இருக்கிறலார்களலா?" என்ற

வகட்டதற்கு கூட்டம் மீண்டும் சிரித்தது. குருவிற்குப்

புரிந்துவிட்டது. மைக்களிடம் ஏவதலா ஒரு வித்தியலாசேத்மத உணர்ந்த குரு இப்வபலாழுது
புரிந்து வகலாண்டலான். அவர்களது உடலில் வநலாய் வந்துவபலான எந்தவித அறிகுறியும்
இல்மல. தனக்கு முத்தமிட்ட பலாட்டியின் அங்க அமசேவுகளிலிருந்தும் வதலாலின்
தன்மமைகளிலிருந்தும் குரு இமதப் புரிந்து வகலாண்டலான். யலாரும் அளவுக்கு அதிகமைலாய்ப்
பருமைனலாகவவலா, இல்மல மிகவும் ஒல்லியலாகவவலா கலாணப்படவில்மல.
குருவிற்கு சில விஷயங்கள் இப்வபலாழுது புரிய ஆரம்பித்தன. வநற்ற கண்டஹலாரிலிருந்து
கிளம்பும் வபலாது தலான் வசேல்ல நிமனத்த இடம் ஒன்ற, ஆனலால் கலாமலயில் தலான் கலாணும்
கலாட்சி வவற. மைலாமலயில் வவளிச்சேம் மைங்கியபின் பலாமத மைலாறியிருக்கலலாம் என்ற
உணர்ந்தலான்.
சில விவனலாதமைலான அனுபவங்கள் குருவிற்கு ஏற்படுவது உண்டு. வண்டி ஓட்டிச்
வசேல்லும் வபலாழுது, திடீவரன்ற தூக்கத்தில் இருந்து விழிப்பது வபலால் உணர்வு
ஏற்படுவது உண்டு. கடந்த கலால் மைணி வநரவமைலா, அமரமைணி வநரவமைலா, எப்படி வண்டி
ஓட்டிவனலாம், எந்தப் பலாமதயில் வந்வதலாம், எமத எமதப் பலார்த்வதலாம் என்ற எதுவும்
நிமனவில் இருக்கலாது. பல வநரங்களில் வபலாக வவண்டிய பலாமத ஒன்ற, வபலாய்க்
வகலாண்டிருக்கும்

பலாமத

வவவறன்றலாய்

இருப்பமதக்

கண்டிருக்கிறலான்.

அப்படி

விழிக்கும் வபலாழுது சுற்றம் முற்றம் பலார்த்து தற்வபலாழுது தலான் இருக்கும் இடத்மத
அறிந்து

வகலாள்ள

வவண்டிவரும்.

வநற்ற

இது

வபலால்

ஒன்ற

நடந்திருக்கும்.

இல்மலவயன்றலால் நலான் எப்படி இங்கு வந்து வசேர்ந்வதன்?
இரண்டு மைணி வநரம் அம்மைக்களிடம் வபலாதுவலாகப் வபசிக்வகலாண்டிருந்தலான். அவர்களது
வலாழ்க்மக முமற, கலலாச்சேலாரம், திருமைணம், கல்வி, மைதம் முதலியமவகமளப் பற்றிப்
வபசிக் வகலாண்டிருந்தலான். சிற சிற தமலவலி, கலாய்ச்சேல், வயிற்றவலி வபலான்றமவ தவிர
வவற வியலாதிகள் இவர்கமள அண்டியது இல்மல. மவத்தியம் என்றலால் என்னவவன்ற
வதரியலாமைல் இருந்தனர். சிற வியலாதிகள் தலாக்கும் வபலாது உணமவக் குமறத்து, ஓய்மவ
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அதிகப் படுத்தி வநலாமய வவன்றனர். மைதிய வவமளயில் அவர் அவர் வீடுகளில்
சேமமைத்திருந்த உணமவக் வகலாண்டு வந்து அமனவரும் பகிர்ந்து உண்டனர்.
குரு "நலாமள நலான் உங்கள் மைமலமயச் சுற்றிப் பலார்க்கப் வபலாகிவறன். எனக்குத் துமணக்கு
இருவர் வவண்டும்" என்ற கூற, குருவிற்கு முத்தமிட்ட பலாட்டி, “நலான் வரவலா?” என்ற
கத்த, மீண்டும் சிரிப்வபலாலி மைமலயில் பட்டு எதிவரலாலித்தது.

91

அத்தியலாயம் 18

மை

றநலாள் கலாமல 5 மைணிக்குக் கிளம்பி மைமலயில் ஏற ஆரம்பித்தனர்.
அக்கிரலாமைத்தின்

வருமைலானம்

அம்மைமலயில்

விமளயும்

கஞ்சேலா

வசேடி.

அவற்மறப் பறித்து உலர்த்தி மவத்திருப்பர். வியலாபலாரிகள் அவ்வப்வபலாழுது வந்து ஒரு
சிறிய வதலாமகமயக் வகலாடுத்து வலாங்கிச் வசேல்வர். சில சேமமையங்களில் அவர்கள்
நகரங்களிலிருந்து பலவிதப் வபலாருட்கமளக் வகலாண்டு வந்து பண்டமைலாற்ற முமறயில்
வியலாபலாரம் வசேய்வது உண்டு. உலக சேந்மதகளில் அமவ விற்கப்படும் விமலமயக்
வகட்டலால் அவர்கள் மையக்கம் வபலாட்டு விழுந்து விடுவர். இந்தக் கஞ்சேலா அவமைரிக்கலா
வபலாய்ச் வசேர்வதற்குள் ஆயிரம் மைடங்கலாகிவிடும். தலாலிபலான்களுக்கு முக்கிய வருமைலானம்
இதிலிருந்து தலான் வருகிறது. வவற வியலாபலாரிகள் இங்கு வந்து வலாங்க முடியலாது. அவர்கள்
வகலாடுத்தவத விமல. இது ஓரளவிற்கு இங்கு உள்ளவர்களுக்குத் வதரிந்வத இருந்தது.
இவர்களது வலாழ்க்மகக்கு வவற வழியில்மல. இவ்வளவு நலாளும் கஷ்டப் பட்ட
இவர்கள், இப்வபலாழுது தலாலிபலான்கமள எதிர்க்கத் துணிந்து விட்டனர். எவ்வளவு
நலாட்கள் இந்த வலாழ்க்மக வலாழ்வது? இந்த ஊமரச் வசேர்ந்தவர்கள், பக்கத்து ஊருக்குச்
வசேன்ற தங்களது வபலாரலாட்த்திற்கு ஆதரவு திரட்டினர். இந்தக் கலாலக்கட்டங்களில் தலான்
குரு

இங்கு

வந்துள்ளலான்.

எனவவதலான்

குருவிற்கு

இப்படிப்பட்ட

வரவவற்பு

வகலாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மைமலயில் கஞ்சேலா வசேடி தவிர வவற சில வசேடிகளும் புதர்களுக்கும் நிரம்பியிருந்தன.
அமவகளில் சிலவற்மறக் கீமரவபலால் சேமமைத்து உண்பதலாக, கூட வந்தவர்கள் கூறினர்.
அந்த மைமலயில் பல குமககள் இருப்பமதக் குரு கவனித்தலான். தீவிரவலாதிகள் ஒளிந்து
வலாழ மிகத் தகுதியலான இடம். இவர்கமளத் வதடி நடந்துதலான் வர வவண்டும். அப்படி
எதிரிகள் யலாவரனும் வந்தலால் அவர்கமளச் சுட்டுக் வகலால்வது மிகவும் எளிது.
தீவிரவலாதத்திற்கு வநருக்கடி ஏற்படும் கலாலங்களில் இங்கு வந்து வலாழ்வது அவர்களது
வழக்கம். அப்வபலாழுது அவர்கள் கிரலாமை மைக்களுக்கு மிகுந்த வதலால்மலகள் வகலாடுப்பது
உண்டு. மைமலமய நன்கு சுற்றிப் பலார்த்துவிட்டு, மைலாமலயில் ஐவரும் வீடு திரும்பினர்.
மைறநலாள் கலாமல, ஊரின் முக்கியமைலானவர்கமள மைட்டும் குரு அமழத்துப் வபசினலான்.
குருஇ "இந்த வீடு குமறந்த பட்சேம் 2-3 மைலாதங்களுக்குத் வதமவப்படும்” என்றலான். அதற்கு
கிரலாமைமைக்கள், “சும்மைலாதலான் இருக்கிறது. உன்னலால் எங்களுக்கு நன்மமைகள் ஏற்படும்
பட்சேத்தில் இமதக் வகலாடுப்பதில் எந்தவித ஆட்வசேபமணயும் இல்மல. இது வபலாக வவற
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ஏதும் உதவி வதமவயலா?” என்ற வினவினர்.
குரு, “எனது நண்பர்கள் ஐந்து வபர் இங்கு வந்து தங்குவர். அவர்கள் இந்த மைமலகளில்
கிமடக்கும் கிமடக்கும் வசேடி வகலாடிகளிலிருந்து மைருந்துகள் வசேய்ய முயற்சி வசேய்வர்.
நிச்சேயமைலாக இங்கு மைருத்துவ குணமுள்ள வசேடி ஒன்றிருக்கிறது. அதுதலான் உங்கள்
ஆவரலாக்கியத்திற்குக் கலாரணம். அது அவனகமைலாக நீங்கள் கீமரயலாகச் சேலாப்பிடும் அந்தச்
வசேடியலாக இருக்கும். வநற்ற குருவுடன் வந்தவர்கள் அதன் வபயமரக் கூற, கிரலாமைமைக்கள்
புரிந்து வகலாண்டனர்.
குரு வமைலும் வதலாடர்ந்தலான், “அவர்கள் இங்கு வந்து இந்த மைண்ணில் வவற ஏதும்
விமளயுமைலா

என்றம்

ஆரலாய்ச்சி

வசேய்வர்.

குமறந்தபட்சேம்

உங்களுக்குத்

வதமவயலானமவகமள இங்கு விமளவிக்க முடியும். உங்கள் வசேலமவக் குமறத்து
வருமைலானத்மதக் கூட்டப் பலார்ப்பலார்கள். பக்கத்து கிரலாமைங்களுக்கும் அவர்கமளக் கூட்டிச்
வசேல்லுங்கள்.
வியலாபலாரிகளிடம் உங்கள் கஞ்சேலாவிற்கு அதிகப் பணம் வகளுங்கள். தர மைறத்தலால்
விற்கலாதீர்கள்.பக்கத்துக் கிரலாமைங்களிலும் அவ்வலாவற வசேய்யச் வசேலால்லுங்கள். உங்கள்
கிரலாமைத்மதச் சுற்றி அகழி ஒன்ற வதலாண்டி அதில் தண்ணீர் நிரப்பி மவயுங்கள்.
வண்டிகள் ஏதும் உள்வள வரலாதவலாற சிறிய அளவில் இருந்தலால் வபலாதும். யலாரும் எதற்கு
என்ற

வகட்டலால்

பலாம்புத்

வதலால்மல

அதிகமைலாக

இருக்கிறது,

அதற்கலாகத்

வதலாண்டியுள்வளலாம் என்ற கூறிவிடுங்கள். வியலாபலாரிகள் யலாமரயும் அகழிமயத் தலாண்டி
உள்வள அனுமைதிக்கலாதீர்கள். நீங்களும் அகழிமயத் தலாண்டி வதமவயில்லலாமைல் வவளிவய
வபலாகலாதீர்கள். தலாலிபலான்கள் வதலாந்தரவு உங்களுக்கு இருக்கலாது. இன்ற மைலாமல நலான்
இங்கிருந்து கிளம்புகிவறன்.
அப்வபலாழுது ஒருவன் ஓடிவந்து வியலாபலாரிகள் வந்துள்ளதலாகக் கூறினலான். குரு, “எத்தமன
வபர்?” என்ற வகட்க, அவன், “மூவர்" என்றலான். குரு, “நலானும் வருகிவறன்" என்ற
அவர்களுடன் புறப்பட்டலான். விமலமய இரண்டு மைடங்கலாகக் கூறம்படி கிரலாமை
மைக்களிடம் குரு கூறினலான். கிரலாமை மைக்கள் சிறிது தயங்கினர். குரு மதரியம் கூறி, நலான்
"பலார்த்துக் வகலாள்கிவறன்" என்றலான். அவதவபலால் வியலாபலாரிகளிடம் இரண்டு மைடங்கு
விமல வசேலால்லப்பட்டது. அவர்கள் ஒத்துக்வகலாள்ளவில்மல. துப்பலாக்கிமயக் கலாட்டிப்
வபசே ஆரம்பித்தனர். அப்வபலாழுது குரு, “சேரி, பணத்மதக் வகலாடுங்கள், மீதி சேரக்மக எடுத்து
வருகிவறலாம்" என்ற வசேலால்லிவிட்டு கிரலாமைத்தலாமர அமழத்துக் வகலாண்டு, பணத்மத
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வலாங்கிக் வகலாண்டு கிரலாமைத்திற்குள் வந்தனர். கிரலாமைத்தினர் "எங்களிடம் வவற சேரக்கு
இல்மலவய" என்ற பயத்துடன் கூற, குரு, “வதமவப்படலாது" என்ற வசேலால்லிவிட்டு,
அவர்களுடன் வபசிக் வகலாண்வட கிரலாமைத்திறகுள் வந்தனர். அப்வபலாழுது தூரத்தில்
இருவர் மைரண வவதமனயில் அலறவதும், சிறிது வநரத்தில் வண்டி புறப்படும் சேப்தமும்
வகட்டன. கிரலாமை மைக்கள் ஓடிச் வசேன்ற பலார்க்மகயில், இருவர் பலாம்பு கடித்து விஷம் ஏறி,
மைரணத்தின் வலாயிலில் கிடக்க, தப்பித்த மூன்றலாவது ஆள், கிமடத்த சேரக்மக எடுத்துக்
வகலாண்டு வண்டியுடன் கிளம்பிவிட்டலான். கிரலாமை மைக்களுக்கு குருவின் சேக்திகளும்
திறமமைகளும் புரிய ஆரம்பித்தன.
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தலா

லிபலான் தமலமமையகம். தமலவர் முல்லலா ஓமைர் அலுவலகம். அவரது
வநருங்கிய உதவியலாளர்கள், பமடத்தளபதிகள், ஆவலசேகர்கள் என கிட்டத்

தட்ட 10 வபர் கூடியிருந்தனர். முல்லலா ஓமைர் இன்னும் கூட்டத்திற்கு வரவில்மல. எதற்கலாக
இந்த அவசேரக் கூட்டம் என்றம் யலாருக்கும் புரியவில்மல. பலாதுகலாப்பு வதமவ கருதி,
முல்லலா ஓமைர் பலமர ஒன்ற திரட்டுவதில்மல. அவமைரிக்கலாவின் குண்டுகள், தலாலிபலான்கள்
முழுவமதயும் அழித்து விடும்.
ஆஃகலானிஸதலானின் வடகிழக்குப் புறமைலாக பனிபடர்ந்த மைமலகளில் கலாணப்படும் ஒரு
குமக.

இன்னும்

10 கி.மீ.

கிழக்வக

வசேன்றலால்,

பலாகிஸத்தலான்.

பலாகிஸத்தலானின்

வடவமைற்குப் பகுதி, பலாகிஸத்தலானின் அரசேலாங்கவமைலா, இரலாணுவவமைலா, உளவுத் துமறவயலா
நுமழய முடியலாத இடம். தீவிரவலாதிகள் ஒளிந்து வலாழ சிறந்த இடம்.
மைலாமல எட்டு மைணியிருக்கும். சிறிது இருட்டத் வதலாடங்கிவிட்டது. தமலவர்கள் வந்த
வண்டிகள் அவர்கமள இறக்கிவிட்டுவிட்டு மீண்டும் வவற வவற இடங்களில் மைரம்
வசேடிகளுக்கு

நடுவவ

நிறத்தப்பட்டன.

வமைவல

ஆகலாயத்திலிருந்து

விமைலானம்

மூலமைலாகவவலா, அல்லது விண்வகலாள்கள் மூலமைலாகவவலா யலாரும் பலார்ததுவிட்டலால் குண்டு
மைமழ வபலாழியத் வதலாடங்கிவிடும். அவத வநரம் இந்த குமககமள எந்தக் குண்டுகளும்
தகர்க்கலாது. எனவவதலான் தீவிரவலாதிகள் இந்தப் பகுதிகளில் ஒளிந்து வலாழ முடிகிறது.
இந்தப் பகுதிகளில் பழங்குடி மைக்கள் வலாழ்கின்றனர். இவர்களுக்குச் சில தமலவர்கள்
உண்டு.

இந்தத்

தமலவர்களின்

ஆட்சிதலான்

இங்கு

நமடவபறகிறது.

இந்தத்

தமலவர்களின் உதவிவயலாடு தீவிரவலாதிகள் பத்திரமைலாக ஒளிந்து வலாழலலாம்.
தமர வழியலாகவும் இவர்கமள வநருங்க முடியலாது. மைமலப்பலாங்கலான பகுதி. அடர்ந்த
கலாடுகள், வபரிய மைரங்கள் கிமடயலாது. நடந்து வந்தலால் எளிதலாகக் கண்டு பிடிக்க முடியும்.
மைமலப்பலாங்கலானதலால்

பீரங்கிகமளக்

வகலாண்டு

வர

முடியலாது.

எனவவதலான்

இப்பகுதிகளில் உள்ள தீவிரவலாதிகமள எளிதலாக அழிக்க முடிவதில்மல.
முல்லலா ஓமைர் அமறயுனுள் வந்தலார். அவரது முகத்தில் கவமல படர்ந்திருந்தது. என்றம்
இவ்வலாற கவமலயுடன் இருந்ததில்மல. பல இக்கட்டலான கலாலக்கட்டங்களில் மிக
உறதியலாகவும், திறமமையலாகவும் பல சேவலால்கமளச் சேமைலாளித்தவர். ஒரு கலாலக்கட்டங்களில்
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பின் லலாடனுன் அவமைரிக்கலாவின் உதவிவயலாடு இரஷ்யலாமவ எதிர்த்துப் வபலாரலாடியவர்.
அப்பமடகமள வவற்றிகரமைலாக விரட்டியடித்து, கலாபூலில் தலாலிபலான்களின் ஆட்சிமய
நிமலநலாட்டியவர். அப்படிப் பட்டவர் இன்ற கலங்கி நிற்கிறலார்.
அமனவரும் வமைற்கு முகமைலாகத் திரும்பி, வமைக்கலாமவ வநலாக்கி, இரண்டு நிமிடங்கள்
வமைகௌனமைலாய்த் வதலாழுதனர். பின்பு கூட்டம் வதலாடங்கியது. முல்லலா ஓமைர் வபசேத்
வதலாடங்கினலார். “தலாலிபலான்களின் அழிவுகலாலம் வநருங்கிவிட்டது” என்ற கூறிவிட்டு
அமமைதியலாக இருந்தலார். ஒரு நீண்ட வபருமூச்சிற்குப் பின் வபசே ஆரம்பித்தலார். “இந்த
நலாட்மட ஆட்சி வசேய்யும் ஆவமலயும், ஆமசேமயயும் மகவிட வவண்டிய வநரம்
வந்துவிட்டது. அதற்கலான அறிகுறிகள் வதலான்றத் துடங்கிவிட்டன. நமைது வகலாரில்லலா
வபலார் முமறகளும், ஆயுதங்களும், வவடிகுண்டுகளும், வன்முமறகளும், கடத்தல்களும்
இனி நமைக்கு உதவலாது” என்ற கூறிவிட்டு கண்டஹலாரிலும், மைமலவயலாரக் கிரலாமைத்திலும்
நடந்தமவகமள விவரித்தலார்.
இமதக் வகட்டு முடித்தவுடன் கூட்டத்தில் இருவர் கடகடவவன்ற சிரித்தது விட்டனர்.
“ஒரு சிருவமனப் பலார்த்து தமலவர் இப்படிப் பயப்படுவது மிக ஆச்சேரியமைலாக
இருக்கிறது. ஒரு கலாலத்தில் இரஷயப் பமடகமளயும், இன்ற அவமைரிக்கலா மைற்றம்
அவர்களது வதலாளமமைப்பமடகமளயும் எதிர்த்து, திறமமையலாயும், வவற்றிகரமைலாயும்,
தந்திரமைலாயும் வபலாரலாடிவரும் வபலாது, ஒரு சிறவமனப் பலார்த்து பயப்படுவது சிரிப்புதலான்
வருகிறது” என்ற கூறி முடித்தலார்.
முல்லலா ஓமைர் வதலாடர்ந்து வபசே ஆரம்பித்தலார், “நமைது வநலாக்கம், சுயநலமைலானது.
ஆஃகலானிஸதலானின் ஆட்சிமயப் பிடிப்பவத நமைது வநலாக்கம். நமைது வழிமுமறகளும்
வன்முமறயலாய்

இருககிறது.

அவத

வநரம்

நமைது

எதிரிகள்

இரஷ்யலா,

மைற்றம்

அவமைரிக்கலாவின் வநலாக்கங்களும் சுயநலமைலானமவ. வன்முமறயின் அடிப்பமடயில்
வபலாரலாடுபவர்கள். எனவவ நம்மைலால் அவர்கமள எதிர்த்துப் வபலாரலாட முடிகிறது.”
“ஆனலால் இந்த புதிய எதிரி குரு, எந்தவித சுயநலமில்லலாதவன். வன்முமறமயத்
தீண்டலாதவன்.
ஆஃகலானிஸதலான் மைக்களின் நல்வலாழ்வவ இவனது வநலாக்கம். இங்கு ஆட்சிமயப்
பிடிக்கும் வநலாக்கம் அவனுக்கு கிமடயலாது” என்ற கூறிமுடித்தலார்.
“இந்தத் தகவல்கள் உங்களுக்கு எப்படி வதரியும்?” என்ற ஒருவர் கூட்டத்தில் வினவ,
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முல்லலா ஓமைர், "நம்மிடமிருந்து இருவர் அவனுடன் வசேர்ந்துள்ளனர். அவர்கள் நம்மமைப்
பிரிவதற்கு முன்பு கூறியமவ”.
"தலாலிபலான்களிடமிருந்து பிரிந்தலால் மைரணம் என்ற அவர்களுக்குத் வதரியலாதலா?” என்ற
வினவ, “நன்றலாகவவ வதரியும். நலானும் மிரட்டிப் பலார்த்வதன். பயன் இல்மல. நம்மமை
விட்டு ஓடி இன்றவமர உயிருடன் இருக்கிறலார்கள்"
முல்லலா ஓமைர் வமைலும் வதலாடர்ந்தலார், “எனக்கும் வயதலாகி வருகிறது. வபலாரலாடும் சேக்திமய
இழந்து வருகிவறன். எனது உடலும் வநலாயினலால் வலாடுகிறது. எனவவ உங்களில் யலாரும்
எனது வபலாறப்மப எடுத்துச் வசேய்யுங்கள். வவளி உலகிற்கு நலான் தமலவனலாய்
நடிக்கிவறன். உண்மமையலான தமலவமன நீங்கவள வதர்ந்வதடுங்கள்” என்ற கூறிவிட்டு
அமமைதியலானலார். முல்லலா ஓமைர் தவிர மைற்ற அமனவரும் தீவிரமைலாகப் வபசே ஆரம்பித்தனர்.
சிறிது வநரம் கூச்சேலும் குழப்பமும் நிலவியது. கிட்டத்தட்ட இரண்டு குழுக்கழலாகப்
பிரிந்து சேண்மடயிட்டனர்.முல்லலா ஓமைர் மகயமைர்த்தி அவர்கமள அமமைதிப்படுத்தினலார்.
இரண்டு குழுக்கமளயும் தனித்தனிவய அமைரச்வசேய்தலார். இரண்டு குழுக்களுக்கும்
இரண்டு தமலவர்கள் உருவலாகிவிட்டனர். "குருமவ எதிர்ப்பதற்கு உங்கள் திட்டங்கமளக்
கூறங்கள். உங்கள் திட்டங்களின் அடிப்பமடயில் தமலவர் வதர்ந்வதடுக்கப்படுவரலார்.
மீண்டும் நலாம் ஒரு மைணி வநரம் கழித்து இங்கு கூடலலாம். அதற்குள் உங்கள் உணமவ
முடித்துக் வகலாள்ளுங்கள்” என்ற கூறிவிட்டு கூட்டத்மத ஒத்திமவத்தலார்.
மீண்டும் ஒரு மைணி வநரம் கழித்து கூட்டம் துவங்கியது. முதலில் ஒரு குழுவின்
தமலவமரயமழத்து தனது திட்டத்மத விவரிக்கச் வசேலான்னலார். முதல் குழுவின் தமலவர்
வபசே ஆரம்பித்தலார்.
வபச்சு வலார்த்மதகள் நம் ஊரில் நடக்கும் பட்டிமைன்றம் வபலால் கலாட்சி அளித்தது. முல்லலா
ஓமைர் நடுவரலாகச் வசேயல்பட இரண்டு அணிகள் குருமவ வவல்வதில் தங்களது
வழிமுமறவய சிறந்தது என்ற வலாதிட ஆரம்பித்தனர். வலாதம் பிரதிவலாதம் சூடு
பிடித்தன.ஒரு குழு வன்முமற, வஞ்சேம் , உறவலாடிக் வகடுத்தல் ஆகிய முமறகமளப்
பரித்துமரத்தது. மைற்வறலாரு குழு தீய சேக்திகமள எழுப்பி வவல்லலலாம் என்ற
பரித்துமரத்தது. முல்லலா ஓமைருக்கு இரண்டுவமை வதலால்விமயத் தழுவும் என்ற நன்றலாகப்
புலப்பட்டது. ஆனலால் அவருக்கும் வவற வழி வதரியவில்மல. இரண்டு கட்சிகமளயும்
அவரவர் வகலாள்மககமளப் பின்பற்றி, குருமவ எதிர்க்குமைலாற பரிந்துமர வசேய்துவிட்டு,
கூட்டத்மதக் கமலத்து விட்டலார்.
பலாதுகலாப்பு நிமித்தம் கருதி குமகயிலிருந்து ஒவ்வவலாருவரலாக வவளிவய வந்தனர். சிறிது
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தூரம் நடந்து தங்கள் வண்டிகமள வரவமழத்து அங்கிருந்து புறப்பட்டனர். அமனவரும்
கிளம்பியபின் ஒரு வபரிய ஆந்மத அந்தக் குமகயிலிருந்து வவளிவய வந்து பறந்து
வலானில் உயவர கிளம்பியரது.

அத்தியலாயம் 20

கு

ரு கிரலாமைத்து மைக்கமள அமழத்து பலாம்பினலால் கடிபட்ட இருவமரயும் தூக்கிக்
வகலாண்டு, கிரலாத்தின் உள்வள வகலாண்டு வரச் வசேலான்னலான். குரு விமரந்து

மைமலக்குச் வசேன்ற, சில இமலகமளக் வகலாண்டு வந்து, அதன் சேலாமறப் பலாம்பு கடித்த
இடத்தில் வதய்த்தலான். சிறிது குடிக்கவும் வகலாடுத்தலான். பின்பு அவர்கமளப் படுக்கச்
வசேய்து, தமலயிலிருந்து பலாதம் வமர உடலுக்கு 2 வசே.மீ உயரத்தில் மககமள மவத்துக்
வகலாண்டு, விஷத்மதக் கீவழ இறக்கினலான். கலால் மைணிவநரம் கழித்து, வமைதுவலாக
கண்விழிக்க, அவர்களுக்கு உணவளிக்குமைலாற வகட்டுக் வகலாண்டலான்.
பின்பு குரு தலாரிக் பலாரிக் இருவமரயும் அமழத்து அந்தத் தலாலிபலான்களுடன் வபசேச்
வசேலான்னலான். அவர்கள் தங்களுடன் வசேருகிறலார்களலா அல்லது மீண்டும் தலாலிபலான்களுடன்
வசேருகிறலார்களலா என்ற வகட்கச் வசேலான்னலான். உயிர் வகலாடுத்த குருவிற்குத் தங்களது
உயிமரக் வகலாடுப்பதலாகச் சூளுமரத்தனர். புதியதலாய்ச் வசேர்ந்த இருவருக்கும் அஹமைது,
முஹமைது என்ற வபயரிட்டலான் குரு.
பின்பு தலாரிக், அஹமைது இருவமரயும் அந்தக் கிரலாத்தில் தங்கச் வசேலான்னலான். இந்தக்
கிரலாத்தில் நடந்தமவகமள பக்கத்து கிரலாமைங்களிலும் பரப்பச் வசேலான்னலான்.இந்த
கிரலாத்திலிருந்து சிலமர அமழத்துக் வகலாண்டு, ஒவ்வவலாரு கிரலாமைமைலாகப் வபலாகச்
வசேலான்னலான். தலாலிபலான் வண்டிகள் ஊருக்குள் வரலாதவலாற அகழிகமளத் வதலாண்டச்
வசேலான்னலான்.அவரகளுமடய வபலாருட்களுக்கு இரண்டு மைடங்கு விமல வசேலால்லச்
வசேலான்னலான்.
இதன் மூலம் கிரலாமைங்களின் வருமைலானம் அதிகரக்கும். தலாலிபலான்களுக்கு கிமடக்கும்
வருமைலானம் குமறயும். தலாலிபலான்கமள எதிர்க்கும் மதரியத்மத மைக்களுக்குக் வகலாடுக்கச்
வசேலான்னலான். பல இடங்களில் இதற்கு எதிர்ப்பு இருக்கலலாம். அவத வநரம் தங்கள்
வருமைலானம் கூடுவதலால் இதற்கு ஆதரவு இருக்கலலாம். இதன் மூலம் நமைது நடவடிக்மககள்
தலாலிபலான்களுக்குத் வதரியட்டும்.
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தலாலிபலான்கள் நடமைலாட்டம் தமட பட்டலால் மீண்டும் பள்ளிகமளத் திறக்க ஏற்பலாடுகள்
வசேய்யச் வசேலான்னலான். வபண்கமள ஆசிரியர் வவமலகளில் அமைர்த்த ஏற்பலாடுகள் வசேய்யச்
வசேலான்னலான். பள்ளிகமள நிர்வகிக்கும் வபலாறப்மப அவர்களிடம் ஒப்பமடக்கச்
வசேலான்னலான். பள்ளிகளில் மதயல், பூ வவமலப்பலாடுகள், கூமட பின்னுதல் வபலான்ற சிற
வதலாழில்கள் கற்பிக்க ஏற்பலாடுகள் வசேய்யச் வசேலான்னலான். கிரலாமை மைக்களிடம் வரி வசூலித்து
கிரலாத்தின் நிர்வலாகத்திற்குச் வசேலவிடச் வசேலான்னலான். 10-15 கிரலாமைங்களுக்கு ஒரு மைருத்துவ
மைமன நிறவச் வசேலான்னலான். எளிய முமறயில் மூலிமககமள உபவயலாகித்து மவத்தியம்
பலார்க்க பயிற்சிகள் அளிக்க ஏற்பலாடுகள் வசேய்யச் வசேலான்னலான்.
குரு இரண்டு நலாட்கள் தங்கலலாம் என்ற எண்ணி வந்தவன், ஒரு வலாரம் வமரத்
தங்கும்படியலாகிவிட்டது. இலங்மகயிலிருந்து சேதுரகிரி குழு வருவதற்கு 2-3 நலாட்கள்
ஆகிவிட்டன. இந்த ஒரு வலாரகலாலத்தில் குரு அக்கம் பக்கங்களில் உள்ள கிரலாமைங்களுக்குப்
வபலாய் வந்தலான்.
குரு தனது வவமலகமள முடித்து கண்டஹலார் திரும்புவதற்குத் தனது வண்டியில்
ஏறினலான். குருமவ வழியனுப்ப ஊவர திரண்டு இருந்தது. அப்வபலாழுது மைலாமல 8 மைணி.
வமைல்லியதலாக இருட்ட ஆரம்பித்தது. பலாரிக் முஹமைது இருவமரயும் அமழத்துக்
வகலாண்டு வண்டியில் ஏறினலான். தலாரிக்கின் முகம் வலாடுவமதக் குரு கவனித்தலான்.
வண்டிமயவிட்டுக் கீவழ இறங்கிவந்து, அவமனக் கட்டிப்பிடித்தலான். தூரத்தில் கிழவி
நடனமைலாடுவது வதரிந்தது. கிழவி குருவின்அருகில் வந்து கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டலாள்.
பின்பு

குருவிடம்,

"

வகலாஞ்சேம்

முந்தி

வந்திருந்தலால்,

உன்மனக்

கல்யலாணம்

வசேய்திருப்வபன்" என்றலாள். குரு, “எவ்வளவு முன்பு?” என்ற வகட்கஇ கிழவி, “60
வருடங்கள் முன்பு" என்ற கூற, ஊவர சிரித்தது.ஒரு வலாரம் தலான் ஆனலாலும் குருமவப்ப
பிரிய அந்த ஊருக்கு மைனம் வரவில்மல. வண்டிமயப் வபலாகவிடலாமைல் தடுத்து, இன்ற
இரவு தங்களுடன் தங்க வவண்டும் என்ற கட்டலாயப் படுத்தி அமழத்துச் வசேன்றனர்.
குருமவயும் மைற்ற இரண்டு நண்பர்கமளயும் ஊரின் மைத்திய பகுதிக்குத் தூக்கிச்
வசேன்றனர். அன்ற இரவு வவகு வநரம் வமர ஆட்டம், பலாட்டம், வபச்சு, வகலி, கூத்து,
வகலாண்டலாட்டம் முகலியன நடந்தன. குருவும் பலாட்டியும் ஆடிய நடனம் எல்வலலாமரயும்
கவர்ந்தது. வவகு வநரம் கழித்வத அமனவரும் உறங்கினர்.
கலாமலயில் எழுந்திருக்கும் வபலாழுது குரு பலாட்டியின் மைடியில் படுத்திருப்பமத
உணர்ந்தலான். பலாட்டி அவனது தமலமயக் வகலாதுவதும், மக கலால்கமளப் பிடித்து
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விடுவதுமைலாய்

இருந்தலாள்.

குரு

விழித்தவுடன்

மீண்டும்

அவனுக்கு

வநற்றியில்

முத்தமிட்டலாள். பலாட்டியின் கண்கள் தூக்கம் இல்லலாமைல் வசேலார்ந்திருந்தன. குரு
பலாட்டிமயத் தன் மைடியில் கிடத்தித் தூங்க மவத்தலான். குரு பின்பு கிளம்பி கண்டஹலார்
வநலாக்கிப் பயணம் வசேய்தலான்.
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ண்டி சேலாமலயில் சீரலாக ஓடிக் வகலாண்டிருந்தது. எங்கு பலார்தலாலும் மைணல்
வவளி, பலாமலவனம். ஆங்கலாங்வக சிறசிற ஓமடகள் இருந்தன. மைமலயின்

பனி உருகி, பளிங்கு வபலால் நீர் ஓடிக் வகலாண்டிருந்தது. அமனவரும் அமமைதியலாக
இருந்தனர். குரு, முஹமைதிடம், “என்னுமடய மபமய எடு" என்றலான். தலாரிக் பலாரிக்
இருவரிடம் வகட்டதிலிருந்து, குருவிடம் வநருங்கிப் பழகுவதலா வவண்டலாமைலா என்ற
குழம்பியிருந்தலான். குரு கூறியது வபலால் மபமய எடுத்துக் வகலாடுத்தலான். குரு, மபமயக்
கலாண்பித்து, அதில் ஒரு புமகப் படம் இருக்கும், எடுத்துப்பலார்" என்றலான். முஹமைதிறகுத்
தூக்கிவலாரிப் வபலாட்டது. தலான் சிற வயதலாய் இருந்த வபலாழுது, தலாய் தந்மதயருடன்
வலாழ்ந்த வபலாழுது எடுத்த படம். முஹமைது குருமவப் பலார்த்து, “எப்படி உங்களுக்கு இது
கிமடத்தது?” என வினவ, “உனது தந்மத வகலாடுத்தலார். எனது மகவபசிமய எடுத்து உனது
தந்மதயிடம் வபசு" என்றலான்.
முஹமைது தந்மதயின் வபயமரத் வதடிவயடுத்து அவமர அமழக்க, அவர், குருதலான்
அமழப்பதலாக எண்ணிக் வகலாண்டு, “குரு எப்படி இருக்கிறலாய்? என்ற வினவ, முஹமைது,
குரு இல்மல, நலான்தலான் வபசுகிவறன்" என்றலான். தனது குழந்மதயின் குரமலக்
வகட்டவுடன்,

அவரலால்

அழுமகமயக்

கட்டுப்படுத்த

முடியவில்மல.

தனது

அமறயிலிருந்த தனது உதவியலாளமர வவளிவய இருக்கச் வசேலால்லிவிட்டு, தனது
மைமனவிமய அமழத்து மூன்ற வபரும் வபசேம்படி ஏற்பலாடு வசேய்தலார். சில நிமிடங்களுக்கு
யலாரலாலும் ஏதும் வபசே முடியவில்மல. குரு மகவபசிமய வலாங்கி, “விமரவில் கண்டஹலார்
வலாருங்கள்" என்ற கூறிவிட்டு மகவபசிமய முஹமைதிடம் வகலாடுத்தலான்.
முஹமைது மகவபசிமய வலாங்கும் வபலாழுது இமணப்பு துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தது.
ஆனலால் அடுத்த சில வநலாடிகளில் வவவறலாரு எண்ணிடமிருந்து அமழப்ப வர முஹமைது
வபசே ஆரம்பிக்க அது அவனது அம்மைலாவின் அமழப்பலாக இருந்தது. மகவபசியில் மின்சேக்தி
தீரும் வமர இருவரும் வபசித் தீர்த்தலார்கள். மகவபசிமய வண்டியில் மைலாட்டி, சேக்தி
ஏற்றியபின், அப்பலா பல முமற கூப்பிட்டிருந்தது வதரிந்தது.
குரு அப்பலாமவ அமழத்து, “நீங்கள் கண்டஹலாரில் நீங்கள் ஏற்பலாடு வசேய்த வீட்டிற்வக
வலாருங்கள்" என அமழத்தலான். அதற்கு அவர், “நீ அங்கு தங்குவது ஆபத்து. தலாலிபலான்கள்
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உன்மனத் வதட ஆரம்பித்து விட்டலார்கள். குரு அதற்கு, “எதிர்பலார்த்வதன், அவர்கள்
என்மன ஆஃகலானிஸதலான் முழுவதும் வதடிக் வகலாண்டு இருப்பலார்கள். அவர்கள் என்மன
எதிர்பலாரலாத இடம் எனது கண்டஹலார் வீடு. அங்கு கலாவலும் வதடுதலும் குமறவலாக
இருக்கும். இன்னும் சிறிது வநரத்தில் வீட்டின் நிமலமமை வதரிந்துவிடும். நீங்கள்
கண்டஹலார் வந்து என்மனத் வதலாடர்பு வகலாள்ளுங்கள்" என்ற கூறிவிட்டு மகவபசிமய
முஹமைதிடம் வகலாடுத்தலான்.
. மைதிய உணவிற்கலாக ஒரு ஆற்றங்கமரயில் வண்டிமய நிறத்தி மூவரும் இறங்கினர்.
கிரலாத்தினர் வகலாடுத்த உணவுப் வபலாட்டணத்மதப் பிரித்துச் சேலாப்பிட ஆரம்பித்தனர்.
அப்வபலாழுது அருகில் இருந்த மைரத்தில் ஒரு நீல நிற வண்ணத்தில் ஒரு பறமவ வந்து
அமைர்ந்தது. குரு சிறிது வரலாட்டித் துண்டுகமள எடுத்துக் வகலாண்டு, மைரத்தின் அருகில்
வசேல்ல அந்தப் பறமவ குருவின் வதலாளில் அமைர்ந்தது. குரு அதற்குச் சேலாப்பிட சில
வரலாட்டித் துண்டுகமளக் வகலாடுத்தலான். குரு அதனிடமிருந்து கண்டஹலார் வீட்டின்
நிமலமமைமயப் புரிந்து வகலாண்டலான்.
வண்டி கண்டஹலார் வீட்மட அமடயும் வபலாழுது மைலாமல 7 மைணியலாயிருந்தது. குரு
வீட்டில் நுமழயும் வபலாழுது, ஒருவன் துப்பலாக்கியுடன் குருமவயும் அவனுடன்
இருந்தவர்கமளயும் துரத்த ஆரம்பித்தலான். மூவரும் பின்னங்கலால் பிடறியில் வதறிக்க,
வவகமைலாய் ஓடினர். குரு ஓடிய திமசேயில் மைற்ற இருவரும் பின் வதலாடர்ந்து ஓடினர். குரு
தலான் முதலில் சேந்தித்த வபரியவர் வீட்மட வநலாக்கி ஓடினலான். விரட்டி வந்தவன் பல
முமற சுட முயற்சி வசேய்து குறி தவறியது. தனது கமடசி குண்மடயும் வீணலாக்கிவிட்டு
என்ன வசேய்வது என்ற வதரியலாமைல் குழம்பி நின்றலான். அதற்குள் குருவின் தமல மைமறய
ஆரம்பிக்க, வவற வழியில்லலாமைல் வதலாடர்ந்து ஓடினலான். ஓரு கத்திமய மைட்டும் தனது
பலாதுகலாப்பிற்கலாக உருவிக்வகலாண்டு, குருமவயும் அவனத கூட்டலாளிகமளயும் வதலாடர்ந்து
துரத்தினலான். குரு வபரியவரின் வீட்டின் உள்வள நுமழந்தலான்.
வபரியவர் உள்வள இருந்த வபண்ணிடம், “உனது விருந்தலாளிகள் வந்து விட்டலார்கள்,
சேமமைத்துவிட்டலாயலா?” என்ற வினவ, மைற்ற மூவரும் ஒருவர் பின் ஒருவரலாக வீட்டினுள்
நுமழந்தனர். குரு அந்தப் வபண்ணின் பின் ஒளிந்து வகலாண்டலான். கமடசியலாகக்
கத்தியுடன் ஓடி வந்தவன், “இதில் குரு யலார்?” என்ற கூறிக்வகலாண்டு கத்திமய ஓங்க,
அந்தப் வபண் அவனது மகமயப் பிடித்துக் கன்னத்தில் ஓங்கி

அமறந்தலாள்.

அமறவலாங்கியவன் தன்னிமலக்கு வந்தவுடன், அக்கலா என்ற அவமளக் கட்டிப்படித்துக்
வகலாண்டலான். இருவரும் ஏதும் வபசேலாமைல் விம்மி அழுதனர்.
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வபரியவர், “இங்கு சிலர் பட்டினியலால் வசேத்துக் வகலாண்டு இருக்கிறலார்கள்" என்ற அந்தப்
வபண்ணின்

வதலாமழத்

இவரகளுக்கலாகத்தலான்

வதலாட்டுச்

இன்ற

வசேலால்ல,

அதிகமைலாகச்

அந்தப்

சேமமைக்கச்

வபண்ணும்,
வசேலான்னீர்களலா?”

வகட்டுவிட்டு, தலாத்தலாமவயும் கட்டிப் படித்துக் வகலாண்டலாள்.

“தலாத்தலா
என்ற

“இவர்கள் வருவது

உங்களுக்கு எப்படித் வதரியும்?” என்ற அந்தப் வபண் வகட்க, “சுவரில் இருக்கும்
பல்லிகளின் பலாமஷ எனக்குப் புரியும்” என்றலார். அமத ஆவமைலாதிப்பது வபலால் பல்லி
மீண்டும் கத்தியது.
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அத்தியலாயம் 22

தலா

லிபலானின் முதற்குழு, குரு வீட்டில் கலாவலுக்குப் வபலாடப்பட்டிருந்தவனிடம்
வதலாடர்பு வகலாள்ள முயன்ற வதலால்வியுற்றனர். எனவவ குருதலான் அவமன

ஏதலாவது வசேய்திருக்க வவண்டும் என்ற முடிவு வசேய்து, உடவன குருவின் வீட்மடத் தலாக்க
10 வபர் வகலாண்ட ஒரு சிற பமட ஒன்ற அனுப்பப் பட்டது. இரண்டு வண்டிகளில்
வந்தவர்கள் குருவின் வீட்மட முற்றமக இட்டனர். முடிந்தலால் உயிருடன் பிடிக்க
அவர்களுக்கு உத்தரவு வந்து இருந்தது. எனவவ ஐந்து வபர் வீட்டின் வவளிவய கலாவல்
இருக்க,

மீதம்

ஐந்து

வபர்

வீட்டின்

உள்வள

வசேன்ற

குருமவயும்

அவன்

கூட்டலாளிகமளயும் வதடினர். யலாரும் இல்லலாமைல் ஏமைலாந்து நின்றனர். வவளிவய குருவின்
வண்டி நிற்பமதயும் கண்டனர். அக்கம் பக்கத்தில்தலான் எங்கலாவது இருக்க வவண்டும்
என்ற வதட ஆரம்பித்தனர். ஆனலால் குரு எங்கும் கிமடக்கவில்மல. எனவவ மீண்டும்
வண்டியில் எறிச் வசேன்றனர்.
வபரியவர் வீட்டில் அமனவரும் வயிறலாற உண்டனர். பலாத்திரங்கமள எடுத்து மவக்கும்
வபலாழுதுதலான் அப்வபண்ணிற்கு மூமள வவமல வசேய்தது. “தனது தம்பி திடீவரன்ற
எங்கிருந்து ஓடி வந்தலான்? ஏன் கத்திமயத் தூக்கிக் வகலாண்டு குருமவ விரட்ட
வவண்டும்?” என்ற எண்ணிக் வகலாண்டு அவள் குருவிடம், “இங்கு என்ன நடக்கிறது?
என் தம்பிமய உனக்க எப்படித் வதரியும்?” என்ற வகட்டலாள். குரு, “எல்லலாவற்மறயும்
அவனிடவமை வகட்டுத் வதரிந்து வகலாள்" என்ற கூறிவிட்டுப் புறப்பட ஆரம்பித்தலான்.
அப்வபலாழுது வபரியவர், “இரவு வவகு வநரம் ஆகிவிட்டது. இங்வகவய படுத்து
உறங்குங்கள். கலாமலயில் சேலாப்பிட்டுவிட்டுப் வபலாகலலாம்" என்றலார். குருவிற்குப் வபரியவர்
வபச்மசேத் தட்டமுடியவில்மல. குரு, “ஆனலால் ஒரு நிபந்தமன. கலாமல சேமமையல்
என்னுமடயது!" என்றலான். அந்தப் வபண் குருமவ முமறக்க , “அது எனது இரலாஜ்யம்.
யலாமரயும் அனுமைதிக்க முடியலாது" என்ற உறதியலாகக் கூறிவிட்டலாள். குரு வவற
வழியில்லலாமைல் அமமைதியலானலான். இரவு வவகு வநரம் வமர வபசிவிட்டு கலாமலயில்
வமைதுவலாக எழுந்தனர்.

குரு, பலாரிக், முஹமைது மூவரும் வீட்டிற்குத் திரும்பினர். வீடு

யுத்தகளம் வபலால் கலாட்சியளித்தது. வபரியவர் வீட்டில் தங்கச் வசேலான்ன கலாரணம் புரிந்தது.
வீட்மடச் சுத்தம் வசேய்து, சேமமையலுக்கு ஏற்பலாடு வசேய்யச் வசேலான்னலான். மீண்டும் குருமவ
இந்த இடத்தில் வதடி வர தலாலிபலான்கள் முட்டலாள்கள் இல்மல. ஆஃகலானிஸதலானில்
குருவிற்கு இமதவிட பலாதுகலாப்பலான இடம் இருக்கலாது. ஆனலால் சில கலாலம் பகலில்
வவளிவய வபலாக வவண்டலாம் என்ற குரு உத்தரவு இட்டலான்.
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குருவின் மகவபசி ஒலிக்க ஆரம்பித்தது. முஹமைதின் அப்பலா அமழக்கிறலார். முஹமைதிடம்
மகவபசிமயக் வகலாடுக்க இருவரும் வபசினலார்கள். கண்டஹலாரில் தலான் தங்கியிருந்த
இடத்மத

முஹமைதிடம்

கூறினலார்.

முஹமைது

குருமவப்

பலார்க்க,

குரு

சிறிது

வயலாசித்துவிட்டு, "சேரி வபலாகலலாம்" என்றலான். முஹமைது, “நலான் வண்டிமய ஓட்டுகிவறன்"
என்றலான். சேரி என்ற குரு சேலாவிமய அவனிடம் வகலாடுக்க, மூவரும் வண்டியில் ஏறி,
முஹமைதின் அப்பலா வீட்டிற்குச் வசேன்றனர்.
கண்டஹலாரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியலாக வண்டி வசேன்றது. ஆஃகலானிஸதலானின் மிகப்
பழமமையலான நகரம் கண்டஹலார். மிக அழகியதும் கூட. ஆனலால் இன்ற பல வதலாடர்ந்த
யுத்தங்களலால்

வசேதப்பட்டு

வபலாலிவிழந்து

கலாணப்படுகிறது.

மைக்களின்

மைனதில்

என்வனரமும் ஒரு பீதி. எந்த வநரத்தில் குண்டு வவடிக்குவமைலா என்ற. பல இடங்களில்
பலவிதமைலான கண்ணி வவடிகள் மவக்கப்பட்டிருக்கும். இதனலால் வபலாதுமைக்களின்
அன்றலாட வலாழ்க்மக பலாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிக்கடி குண்டுகள் வவடிக்கும் சேப்தம்
இங்கு வகட்டுக் வகலாண்வட இருக்கும்.
வண்டி முஹமைதின் அப்பலா வீட்டின் உள்வள நுமழந்தது. வண்டி நுமழயும் வபலாது
அம்மைலாவும் அப்பலாவும் வீட்டின் வலாசேலிவல கலாத்துக் வகலாண்டிருந்தனர். அம்மைலா
முஹமைமதயும் அப்பலா குருமவயும் கட்டிப் பிடிக்க ஐந்தலாற நிமிடங்கள் அப்படிவய
நின்றனர். அப்பலா குருவின் பிடிமயத் தளர்த்தி தன் மைகமனப் பலார்க்கச் வசேன்றலார். குரு,
“அவன் வபயர் முஹமைது" என்ற கூற, “இனி நலாங்களும் அப்படிவய அமழக்கிவறலாம்.
அப்பலா இருவமரயும் உள்வள அமழத்துச் வசேல்ல, எல்லலா அம்மைலாக்கமளயும் வபலால் தன்
பிள்மளகளுக்கலாக வமைமஜை நிமறய சேலாப்பிடுவதற்குத் தயலார் வசேய்திருந்தலார்கள்.
அப்பலா முஹமைதிடம், “நீ ஓட்டி வந்த வண்டிமய நீவய மவத்துக்வகலாள். குருவிற்கு வவற
புது வண்டி வருகிறது. கலாமலயில் இங்கு வந்துவிடும்.
அவர் குருமவப் பலார்த்து, “இனிவமைல் நீ அந்த வீட்டில் தங்க வவண்டலாம். அங்கு உனக்குப்
பலாதுகலாப்பு இல்மல. இனிவமைல் நீ இங்குதலான் தங்க வவண்டும். தலாலிபலான்களின்
வதலால்மல உனக்கு இருக்கலாது. இன்ற கலாமலதலான் முல்லலா ஓமைரிடம் வபசி உனது
பலாதுகலாப்பிற்கும் முஹமைதின் பலாதுகலாப்பிற்கும் ஒரு வபரிய வதலாமக வகலாடுத்துள்வளன்.
ஒரு வருட கலாலத்திற்கு உன்னிடம் வநரடியலாக வமைலாத மைலாட்டலார்கள். இமதக் வகட்ட குரு
வமைதுவலாகச் சிரித்துக் வகலாண்டலான். “நலான் சிறிது வநரம் வமைலாட்மட மைலாடி வசேன்ற
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வருகிவறன்" என்ற கூறிவிட்டு பதிலுக்குக் கூட கலாத்திருக்கலாமைல், மைலாடிப்படியில்
இரண்டிரண்டு படியலாக ஏறிச் வசேன்றலான்.
வமைலாட்மட மைலாடிமய அமடந்தவுடன் குருவின் வதலாளில் ஒரு வபரிய ஆந்மத
தமரயிறங்கியது. அதனுடன் சிறிது வநரம் வசேலவழித்து விட்டுக் கீவழ வந்தலான்.
அப்பலாவிடம், “நீங்கள் வகலாடுத்த பணம் வீணலாகிவிட்டது. முல்லலா ஓமைர் பதவி
விலகிவிட்டலார். ஆனலால் வவளி உலகிற்கு அது அறிவிக்கப்படமைலாட்டலாது. வவண்டும்
என்றலால் நீங்கள் அவரிடவமை வபசித் வதளிவுபடுத்திக் வகலாள்ளலலாம். எப்படித் வதரியும்
என்ற வகட்டலால் "குரு வசேலான்னலான்" என்ற கூறங்கள். அவரது கூட்டலாளிகள் யலாமரயும்
சேந்வதகப்பட வவண்டலாம் என்ற கூறங்கள்” என்ற குரு கூறி முடித்தலான். பதிலுக்குக்
கலாத்திரலாமைல், முஹமைதிடம், “வலா, வகரம் விமளயலாடலலாம்" என்றலான். அப்வபலாழுது
அம்மைலா, “நலானும் வருகிவறன். நீங்கள் எடுத்து மவயுங்கள், இவதலா வந்து விட்வடன்"
என்றலாள். அப்பலாவும் "நலானும் வருகிவறன்" என்றலார்.
வகரம் பலமகமய வமைமஜையில் மவத்து, தூசி தட்டி, பவுடர் இட்டு, கலாய்கமள அடுக்கி
மவத்தவுடன் அம்மைலாவும் பின்பு அப்பலாவும் வந்து அமைர்ந்தனர். அப்பலா குருவிடம்,
“உனக்கு எப்படித் வதரியும்?” என்ற வினவ குரு ஆகலாயத்மத வநலாக்கிக் மகமயக்
கலாட்டினலான். குருவின் கவனம் விமளயலாட்டில் இருந்ததலால் வமைலும் வபசே அப்பலாவும்
விரும்பவில்மல, குருவும் விரும்பவில்மல. குரு திடீவரன்ற ஞலாபகம் வந்தவனலாய்,
“பலாரிக்?”

என்ற

வினவ,

“பயப்படலாவத,

வகலாண்டிருக்கிறலான்" என்றலாள் அம்மைலா.
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நன்றலாகச்

சேலாப்பிட்டுத்

தூங்கிக்

அத்தியலாயம் 23

அ

டுத்த நலாள் கலாமல வழக்கம் வபலால் சேமையலமறயில் பல்வவற சேப்தங்கள் வந்து
வகலாண்டிருந்தன. குளியலமறயிலும் தண்ணீர் ஓடும் சேப்தம். கலாமல 6-7 மைணி

இருக்கலலாம். குரு, முஹமைது, பலாரிக் மூவரும் வமைதுவலாக எழ ஆரம்பித்தனர். அம்மைலா
"ஏதலாவது குடிக்க வவண்டுமைலா?” என்ற வகட்க, மூவரும் "வவண்டலாம்" என்ற பதில்
அளிக்கும் முன், மூன்ற குவமளகளில் பலால் எடுத்துக் வகலாண்டு அமறக்கள் வந்து
விட்டலார்கள். அமரகுமறத் தூக்கத்தில் இருந்த அமனவமரயும் தட்டி எழுப்பி, குடிக்கச்
வசேலால்லிவிட்டுத் திரும்பும் வபலாது அப்பலா அமறயினுள் நுமழந்தலார். “குரு நீ எங்கும்
வவளிவய வபலாக வவண்டுமைலா?” என்ற வினவ, “இல்மல இன்ற முழுவதும் இங்கு தலான்
தங்கப் வபலாகிவறன். ஆஃகலானிஸதலான் வளர்ச்சிக்கலாத ஒரு திட்டம் தயலாரித்து வருகிவறன்.
அதற்கு உங்கள் உதவியும் வதமவப்படலலாம். நீங்கள் வவளிவய வபலாவவதன்றலால்
வபலாய்விட்டு சீக்கிரம் வலாருங்கள். அமதப்பற்றிப் வபசே வவண்டும்". அப்பலா "சேரி" என்ற
வசேலால்லிவிட்டு வவளிவய வசேன்ற விட்டலார்.
மைதிய உணவிற்கு அப்பலா வீட்டிற்கு வந்தலார். குரு தனது வவமலமய முடித்திருந்தலான்.
குரு, “எனது திட்டம் தயலாரலாகிவிட்டது. சேலாப்பிட்டுப் வபசேலலாம்" என்ற கூற, இன்னும் 10
நிமிடம்

ஆகும்,

வவமல

முடயவில்மல”

என்ற

சேமமையமறயிலிருந்து

குரல்

வகலாடுத்தலார்கள். குரு சேமமையல் அமறக்குள் வசேன்ற அம்மைலாவிற்கு உதவிகள் வசேய்ய
ஆரம்பித்தலான். முடிந்த பதலார்த்தங்கமள ஒவ்வவலான்றலாக எடுத்து வமைஜையின் மீது
மவத்தலான். குரு, “எல்லலா பதலார்த்தங்களிலிருந்து வகலாஞ்சேம் வகலாஞசேம் எடுத்து ஓரு தட்டில்
மவத்து இமறவனுக்குப் பமடத்தலான். “இது எங்கள் நலாட்டு பழக்கம். அம்மைலா நீங்கள்
இனி சேமமைக்கும் வபலாது எமதயும் சுமவ பலார்க்கலாமைவல, இமறவனுக்குப் பமடக்க
வவண்டும் என்ற மைவனலாபலாவத்துடன் சேமமையுங்கள். பின்பு அமத உண்பவர்கள்
வசேலால்வமதக் வகட்டுப் பலாருங்கள்” என்ற குரு கூற. “சேரி அப்படிவய வசேய்கிவறன்" என்ற
அம்மைலா கூறிவிட்டு அமனவமரயும் சேலாப்பிட அமழத்தலாள்.
மைதிய உணவிற்குப்பின் குருவும் அப்பலாவும் குருவின் திட்டத்மதப் பற்றிப் வபசே
ஆரம்பித்தனர். அப்பலா வபலாறமமையலாக அமனத்மதயும் படித்தலார். குரு வபலாறமமையலாகக்
கலாத்திருந்தலான். பின்பு அப்பலா வபசே ஆரம்பித்தலார். அப்பலா, “தலாலிபலான்களுக்குக்
கணிசேமைலான வதலாமகமய வநரடியலாகவவ ஓதுக்கியுள்ளலாய். இமத முதலீடு வசேய்யும்
நலாடுகள் ஏற்றக் வகலாள்ளுமைலா என்ற வதரியவில்மல.
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குரு, “ஏற்கனவவ அவர்களுக்கு பணம் மைமறமுகமைலாகப் வபலாய்க் வகலாண்டிருக்கிறது.
இப்வபலாழுது வநரடியலாகப் வபலாகப் வபலாகிறது. முன்பு எவ்வளவு வபலாகிறது என்ற
வதரியலாது, இப்வபலாழுது அமதக் வதரிந்து வகலாள்ளலலாம். வவண்டும் என்றலால் அதன்
வபயமர மைலாற்றிக் வகலாள்ளுங்கள். "தீவிர வலாதிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம்" என்ற வபயர்
இடலலாம். அல்லது "தீவிரவலாதிகள் புனர்வலாழ்வு நிதி" என்றம் வபயரிடலலாம். எங்கள்
நலாட்டில் இப்படித்தலான் வசேய்வலார்கள்.
அப்பலா, “இப்வபலாழுது வகலாஞ்சேம் பரவலாயில்மல"
குரு, “ இதில் முக்கிய விஷயம் என்னவவன்றலால், இந்தப் பணம் வமைலாத்தமைலாகத்
தலாலிபலான்களுக்குப் வபலாகக் கூடலாது. அப்படிப்
சுவிட்சேர்லலாந்து

வங்கிகளில்

வபலானலால் அவற்றில் வபரும் பகுதி

வசேமிக்கப்படும்.

ஒன்ற

வநரடியலாக

ஒவ்வவலாரு

தலாலிபலானுக்கும் பட்டுவலாடலா வசேய்யப்பட் வவண்டும். ஆனலால் தலாலிபலான் தமலமமையகம்
இமத நிச்சேயமைலாக எதிர்க்கும். ஏவனன்றலால் அவர்கள் உறப்பினர்கள் மீது உள்ள
தமலமமையகத்தின் பிடி தளரும். இமதத் தமலமமையகம் ஏற்றக் வகலாள்ளலாது. அப்பலா,
“இந்தச் சிக்கமல எப்படித் திர்ப்பது?” என்ற வினவ, குரு "வநரடியலான வழி ஏதும்
இல்மல. மைலாநலாட்டில் இந்தத் திட்டம் சேமைர்க்க்பபட்ட உடன் இதன் ஷரத்துக்கள், வவளி
உலகிற்குத் வதரிவிக்கப்பட வவண்டும். தலாலிபலான்களின் ஒவ்வவலாரு உறப்பினரும் இமத
அறிய வவண்டும். தலாலிபலான் உறப்பனர்கள் தங்கள் தமலமமையகத்திற்கு வநருக்கடி
வகலாடுப்பலார்கள். தமலமமையகம் வவற வழியில்லலாமைல் ஏற்றக்வகலாள்ள வவண்டும்.
குரு, “தலாலிபலான்களுக்கு அமடயலாள அட்மடகள்

உண்டு. யலார் யலார் அமடயலாள

அட்மடமயக் கலாண்பிக்கிறலார்கவளலா, அவர்களுக்கு வங்கிக் கணக்கு ஒன்ற திறக்கப் பட்டு,
பணம் பட்டுவலாடலா வசேய்யப்படும். அமடயலாள அட்மடமய அவர்கள் தலான் வகலாண்டு வர
வவண்டும் என்பது இல்மல. யலார் வகலாண்டு வந்தலாலும், எந்த வித வகள்விகவளலா,
ஆதலாரங்கவளலா, அமடயலாளங்கவளலா வகட்கலாமைல் வங்கிக் கணக்கும் ஏடிஎம் அட்மடயும்
தர வவண்டும்.
இந்தத் திட்டத்மத தமலமமையகம் எதிர்த்தலாலும், உறப்பினர்கள் வரவவற்பலார்கள்.
உறப்பினர்களுக்குக் வகலாடுக்கும் பணத்தில் ஒரு பகுதி தலாலிபலான் தமலமமையகத்திற்குச்
சேந்தலாவலாகப் வபலாய்ச் வசேர வவண்டும்.
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தலாலிபலான்களுக்குக் கஞசேலா மூலம் வரும் வருமைலானத்மதக் குமறக்க வவண்டும். கிரலாமை
மைக்களிடம் வபசி, அவரகளது விமல வபலாருட்களுக்கு இரண்டு மைடங்கு விமல கூறச்
வசேலால்லியுள்வளன். கிரலாமை மைக்கள் மதரியமைலாக வபசேவலார்கள் என எதிர்பலார்க்கிவறன்.
தலாரிக்கும் அஹமைதும் இது விஷயமைலாக வவமல வசேய்கிறலார்கள். ஆனலால் இது
தலாலிபலான்களின் வருமைலானத்மத அதிகமைலாகப் பலாதிக்கலாது. ஏவனனின் தலாலிபலான்கள்
விற்கும் விமல மிக அதிகம். தலாலிபலான்களிடம் அதிகமைலாக கஞ்சேலா வலாங்குவது அவமைரிக்க
உளவு நிறவனம். உங்களுக்கு இது வதரிந்திருக்கலலாம். இமதத் தடுப்பதுதலான் மிகக்
கடினமைலானது. உங்கள் அரசின் உதவி இங்கு வதமவப்படலலாம்”.
அப்பலா, " குரு நன்றலாக வயலாசித்துத் திட்டம் தயலாரித்துள்ளலாய். நலாட்டின் கனிமை
வளங்கமள, வமைம்படுத்தவும், மின் உற்பத்திமய அதிகரிக்கவும் வழி வகுத்துள்ளலாய்.
முக்கியமைலாக மைமலவயலாரக் கிரலாமைங்களில் வவமல வலாய்ப்பிற்கு வழிவகுத்துள்ளலாய்.
இதன் மூலம் கஞ்சேலா வரத்து குமறயலலாம்.
நிதி உதவும் நலாடுகளுக்கு கனமைங்கமளத் தருப்பித் தருவதன் மூலம் கடன் சுமமைமயக்
குமறக்க வழிவகுத்துள்ளலாய். நீ ஒன்ற மைறந்து விட்டலாய். தற்வபலாதுள்ள ஆஃகலானிஸதலான்
அரசும் ஊழலில் சிக்கியுள்ளது. இந்த அரசியல் தமலவர்களும் தலாலிபலான்கள் வபலால்
வமைலாசேமைலானவர்கள். இவர்கமளயும் நம்ப முடியலாது.
குரு, “ஓரளவிற்குத் வதரியும். முதலில் தலாலிபலான்கள். அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டலால்.
நலாட்டில்

வன்முமறகள்

அடங்கி

அமமைதி

நிலவும்.

பின்பு

வமைதுவலாக

அரசியல்வலாதிகமளக் கவனிக்கலலாம். தற்வபலாதுள்ள அரசு வதலாமலக்கலாட்சி வபட்டி
வபலால. இயக்குவது தூரத்திலிருநத்து வவற யலாவரலா. ஆஃகலானிஸதலாமன மைக்கவள ஆளும்
கலாலம் விமரவில் வரும்"
அப்பலா, “இந்தத் திட்டத்மத

ஆஃகலான் அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும்

விமரவில்

அனுப்பி மவக்கிவறன். இந்திய அரசின் மூலம், ஆஃகலான் அரசுக்கு வநருக்கடி வகலாடுத்து,
மைலாநலாட்டில் சேமைர்ப்பிக்க வழி வசேய்கிவறன்"
குரு, “நல்லது, அப்படிவய வசேய்து விடுங்கள்" என்ற வசேலால்லிவிட்டு சிறிது ஓய்வு எடுக்கச்
வசேன்றலான். தூரத்தில் வவடிச் சேத்தங்கள் அவ்வப்வபலாழுது வகட்டுக் வகலாண்டிருந்தன.
அமர மைணி வநரம் குரு உறங்கியிருப்பலான். வீட்டின் அமழப்பு மைணி சேப்தம் வகட்டு
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எழுந்தலான். வீட்டிற்கு யலாவரலா விருந்தலாளி வரகிறலார்கள் வபலாலும் என்ற எண்ணிக்
வகலாண்டு குரு தூங்க முயற்சி வசேய்த வபலாது, அமறக்ககவு தட்டப்பட்டது.
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ப்பலா கதமவத் திறந்து உள்வள வந்தலார். “குரு உன்மனக் வகட்கலாமைல் சில
கலாரியங்கள் வசேய்துள்வளன். எனது மபயன்களின் பலாதுகலாப்பிறகலாக இமதச்

வசேய்துள்வளன். நலானும் சிலக் கட்டலாயத்தின் கீழ் உள்வளன். உன்மனச் சேந்திக்க ஒருவர்
வந்துள்ளலார். அவமரப் பலார்" என்ற அப்பலா தயங்கித் தயங்கி முடித்தலார்.
குரு அமறமய விட்டு வவளிவய வர 50-60 வயது மைதிக்கத் தக்க ஒருவர் இருந்தலார்.
குருவின் பலார்மவயிருந்து தலான் அறிமுப்படுத்தலாமத உணர்ந்து வகலாண்டு, “முல்லலா ஓமைர்"
என்ற மகமய நீட்டினலார். குருவிற்கு ஒரு நிமிடம் அதிர்ச்சியலாய் இருந்தது. குரு திரும்பி
அப்பலாமவப் பலார்க்க, அப்பலா ஏதும் வபசேலாமைல் நிற்க, முல்லலா ஓமைர், “நலான்தலான் அவமரக்
கட்டலாயப்படுத்திவனன். அவர் மீது எந்தவிதக் குற்றமும் இல்மல" என்றலார். அப்வபலாழுது
அப்பலா, “முன் கூட்டிவய உன்னிடம் வசேலால்லி நீ மைறத்து விட்டலால் தர்மை சேங்கடமைலாய்ப்
வபலாய் விடும். நீ புரிந்து வகலாள்வலாய் என எதிர்பலார்க்கிவறன்". இரண்டு வபரியவர்களும்
மைலாறி மைலாறிப் வபசியதலால் குரு அமமைதியலானலான்.
முல்லலா ஓமைருக்கு, குருவின் வதலாற்றமும், எளிமமையும் அவர் எதிர்பலார்க்கததலாய் இருந்தன.
இந்தச் சிற மபயமனத் வதடி, உலகவமை பயந்து நடுங்கும் தலாலிபலான்களின் தமலவர்
வரவவண்டிய நிமலமய எண்ணி சிறிது வருத்தப்பட்டலார். முல்லலா ஓமைர் ஏதும் வபசேலாமைல்
அமமைதியலாய் இருந்தலார். அப்வபலாழுது அம்மைலா சேலாப்பிடவும் குடிக்கவும் அமனவருக்கும்
எடுத்து

வந்தலார்கள்.

அப்பலா

அமமைதிமயக்

கமலக்கும்

வண்ணம்

அமவகமள

இருவருக்கும் சேலாப்பிடக் வகலாடுத்தலார். பலாரிக்கும் முஹமைதும் அமறகளிவலவய ஒளிந்து
வகலாண்டனர்.
குருவிற்கு முல்லலா ஓமைரிடம் என்ன வபசுவவதன்ற வதரியவில்மல. நல்ல வவமளயலாக
அவவர முதலில் ஆரம்பித்தலார். “இலங்மகயில் நடந்தமவகமளப் பற்றிக் வகள்விப்
பட்டுள்வளன். நல்ல முயற்சி, நல்ல முடிவு. அவத வபலால் எங்கள் நலாட்டிற்கும் நல்லது
நடக்க இங்கு வந்துள்ளது, எங்களுக்கு மைகிழ்ச்சிமயத் தருகிறது”. அப்வபலாழுது குருவின்
கண் முன்னலால் குமகயில் நடந்த கூட்டத்தின் நடவடிக்மககள் திமரப்படம் வபலால்
ஓடியது.

“பல

ஆண்டுகளலாக

வன்முமறயில்

ஈடுபட்டு

எனது

மைனம்

மிகவும்

வகட்டுவிட்டது. இந்த நலாடு பல்லலாண்டு கலாலமைலாக யுத்தம், குண்டு, கண்ணிவவடி, பீரங்கி
என்ற வமத படுகிறது. இதற்கு உன் மூலம் ஒரு விடிவு வந்தலால் சேந்வதலாஷவமை. இது
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என்னலால் முடியலாத ஒன்ற. ஏவனன்றலால் நலான் நடந்து வந்த பலாமத அப்படி. திடீவரன்ற
அமத மைலாற்றி எதிர் திமசேயில் பயணம் வசேய்ய முடியலாது. அப்படி முயற்சித்தலால் முதுகில்
குண்டு பலாயும்”. குரு அமமைதியலாகக் வகட்டுக் வகலாண்டிருந்தலான். அவர் வசேலால்லும்
கருத்திலும் உண்மமை இருந்தது.
குருவிற்கு சிறிது குழப்பமைலாய் இருந்தது. நீண்ட வமைகௌனம் சேலாதித்தலான். ஏதும் வபசேலாமைல்
இருந்தலால் தவறலாக நிமனக்க வநரிடும் என்ற கருதி, “தயவு வசேய்து இன்ற இங்கு
அரசியல் வபசுவமதத் தவிர்க்கலலாம். நீண்ட நலாட்களுக்குப் பின் இந்த வீட்டில் ஒரு
சேந்வதலாஷம்

நிரம்பியுள்ளது.

நீங்கள்

இருவரும்

வநடுநலாள்

நண்பர்கள்

வபலால்

வதலான்றகிறீர்கள். இந்த சேந்வதலாஷமைலான வநரத்மத நலாமும் வசேர்ந்து வகலாண்டலாடுவவலாம்.
உங்களுக்குப் படித்தமவகமளக் கூறங்கள் நலானும் அம்மைலாவும் வசேர்ந்து வசேய்து
தருகிவறலாம். இன்னும் இரண்டு வபர் இந்த வீட்டில் இருக்கிறலார்கள். உங்களுக்குத்
வதரிந்திருக்கலலாம்" என்ற வசேலால்லிவிட்டு முஹமைது, பலாரிக் இருவமரயும் வவளிவய
அமழத்து வந்தலான். “கமடசியலாக ஒரு வலார்த்மத. உங்கள் கருத்துகள் அமனத்மதயும் நலான்
ஏற்கிவறன்" என்ற குரு கூறி வபச்சு வலார்த்மதக்கு ஒரு முற்றப்புள்ளி மவத்தலான்.
என்ன நடக்குவமைலா, ஏது நடக்குவமைலா என்ற பயந்து வகலாண்டிருந்த அம்மைலாவிற்கும்
அப்பலாவிற்கும் குருவின் வபச்சு நிம்மைதிமயத் தந்தது. குருவின் வலார்த்மதகளிலும் ஒரு
உண்மமையிருந்தது. சூழ்நிமல இருக்கமைலான நிமலயிலிருந்து சேந்வதலாஷமைலான நிமலக்கு
மைலாறியது. வபலாரலாடிப் வபலாரலாடி ஓய்ந்து வபலான முல்லலா ஓமைருக்கும் சிறிது ஒய்வு
வதமவப்பட்டது. ஒவர வநரத்தில் முல்லலா ஓமைரும் குருவும் எழுந்து கட்டிப் பிடித்துக்
வகலாண்டனர். குருமவக் கட்டிபி பிடித்தவுடன் தன் உள்வள ஒரு அமமைதி பரவியமத
முல்லலா ஓமைர் உணர்ந்தலார். வலாழ்வில் முதல் முதலலாக ஒரு தன்னலமைற்ற நல்ல மைனிதமனச்
சேந்தித்த மைகிழ்ச்சி முல்லலா ஓமைருக்கு ஏற்பட்டது.
சுயநல வலாதிகளுடன் வபலாரலாடிப் வபலாரலாடி அலுத்துப் வபலான முல்லலா ஓமைருக்கு குருமவ
என்ன வசேய்வவதன்ற வதரியவில்மல. நிச்சேயமைலாக குருவிற்கு வபலாதுமைக்கள் ஆதரவு
இருக்கும். இதுவமர எந்த உயிர் வசேதமும் இன்றி, தலாலிபலான்களிமடவய ஒரு பய
உணர்ச்சிமய, வதலாற்கப் வபலாகிவறலாம் என்ற பீதிமய, குரு ஒரு குறகிய கலாலத்தில்
ஏற்படுத்திவிட்டலான். அவமைரிக்கப் பமடவயலா இரஷ்யப் பமடவயலா தரலாத பயத்மத,
குருவின் தன்னலமைற்ற வநலாக்கம் ஏற்படுத்திவிட்டது. இதமன எதிற்கும் திறமமை எந்த
தலாலிபலான்களிடமும் இல்மல என்பவத உண்மமை.
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நிலமமை இளகியமதக் கண்டு அப்பலா, குரு தயலாரித்த திட்டத்மத முல்லலா ஓமைரிடம்
கலாண்பித்தலார். முல்லலா ஓமைர் வபலாறமமையலாகப் படித்துப் பலார்த்துவிட்டு, “தலாலிபலான்கள்
அழிவிற்கு அழகலாகத் திட்டம் தீட்டியுள்ளீர்கள். வலாழ்த்துக்கள்” என்ற கூறினலார். அவரது
குரலில் வருத்தமும், வதலால்வியும், ஏமைலாற்றமும் நிரம்பியிருந்தது.
இருட்டும் வமர அங்கு தங்கிவிட்டு முல்லலா ஓமைர் கிளம்பினலார். கனத்த இதயத்துடன்
வவளிவயறவது அமனவருக்கும் புரிந்தது. முல்லலா ஓமைர் கிளம்பியவுடன் அமனவரது
முகத்திலும் மைகிழ்ச்சி பரவியது.

ஆஃகலானிஸதலானின் எதிர்கலாலம் பிரகலாசேமைலாய்

இருப்பமத அமனவரும் உணர்ந்தனர். ஆனலால் குரு எந்தவித உணர்ச்சிமயயும்
கலாட்டவில்மல.
குரு வபசே ஆரம்பித்தலான், “முல்லலா ஓமைர் ஒரு பல் இல்லலாத சிங்கம். கிட்டத்தட்ட
தலாலிபலான்களின் அதிகலாரம் இவமரவிட்டுப் வபலாய்விட்டது. தலாலிபலான் கடிவலாளம்
இல்லலாத ஒரு முரட்டுக் கலாமளயலாகிவிட்டது. எங்கு எப்படி தனது வசேதங்கமள
ஏற்படுத்தும் என்ற கூறமுடியலாது".
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ன்ற இரவு குரு தனது நண்பர்கமள அமழத்துக் வகலாண்டு, வீடு திரும்பினலான்.
இது வவற வீடு. அப்பலா அந்த பமழய வீட்டில் தங்க அனுமைதி மைறத்து விட்டலார்.

தனது மபயமனக் குருவிடமிருந்து பிரிக்க அவருக்கு மைனம் வரவில்மல. எனவவ,
இருவரின் நன்மமைக்கலாக, பலாதுகலாப்பிற்கலாக, இன்வனலாரு வீட்மட ஏற்பலாடு வசேய்திருந்தலார்.
இப்வபலாது அந்த வீட்டிற்குத்தலான் மூவரும் வசேன்றனர்.
கலாமல எழுந்தவுடன் இமணயதளங்களில், தலாலிபலான்களலால் சுடப்பட்ட மைலாலலாலலாவின்
வசேய்திகளும், படங்களும் இருந்தன. 13 வயது சிறமி தன் பள்ளியிலிருந்து திரும்பும்
வபலாது, தலாலிபலான்களலால் சுடப்பட்டது

ஆஃகலானிஸதலாமன மைட்டும் அல்ல, உலமகவய

திரும்பிப் பலார்க்க மவத்தது.
வபண்களுக்கும், சிறவர் சிறமியர்களுக்கு எதிரலான வன்முமறமய எந்த மைதமும்
கலலாச்சேலாரமும் ஏற்றக்வகலாள்வதில்மல. இரிஷிவகஸில் பயிற்சி வபற்றக் வகலாண்டிருக்கும்
தனது குழுமவ, உடவன கிளம்பி, கண்டஹலார் வரச் வசேலான்னலான். அப்பலாவிற்குத் தகவல்
வகலாடுத்து

அவரகமளப்

பத்திரமைலாக

கண்டஹலார்

வசேர்க்கும்படிச்

வசேலான்னலான்.

அவர்கமளப் புதுதில்லியில் உள்ள எனது அலுவலகத்திற்கு வரச் வசேலால். நலான் அதற்குள்
அங்கு

வசேர்ந்து

ஏற்பலாடுகமளச்

விடுவவன்.
வசேய்கிவறன்”

இல்மலவயன்றலாலும்
என்ற

கூறிவிட்டுத்

அவரகளுக்குத்
வதலாமலவபசி

வதமவயலான
இமணப்மபத்

துண்டித்தலார். முஹமைது திரும்பக் கிமடத்தலாலும் மீண்டும் இளந்து விடுவவலாமைலா என்ற
பயம் உள்ளுக்குள் இருந்தது. இந்த பயம் ஆஃகலானிஸதலானில், உள்ள எல்லலாப்
வபற்வறலாருக்கும் உண்டு.
குரு நண்பர்கமள அமழத்துக் வகலாண்டு, வபரியவமரப் பலார்க்கச் வசேன்றலான். குரு
வந்தவுடன் வபரியவர் அப்வபண்மணப் பலார்த்து, “உன் அண்ணன் வந்துவிட்டலான் என்ற
கூற, மகயில் உணவுப் பலாத்திரங்களுடன் வவளிவய வந்தலாள். ஏதும் வபசேலாமைல் வயிறலாற
உண்டனர். வநற்ற அம்மைலாவின் மகயினலால் சேலாப்பிட்டது ஒரு சுமவவயன்றலால் இன்ற
தங்மகயின் மககயில் சேலாப்பிட்டது மைற்வறலாரு சுமவ. அது அம்மைலா-குழந்மத பலாசேத்தில்
உருவலானது, இது அண்ணன்-தங்மக பலாசேத்தில் உருவலானது.
சேமமையலுக்கு சுமவ வசேர்ப்பது இந்த பலாசேவமை. சேமமைக்கும் வபலாது இடப்படும் அரிசி, புளி,
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உப்பு , கலாரம், மைசேலாலலாவின் பங்கு குமறவு. தரமில்லலாத உணவுப் வபலாருட்களலால்,
பலாசேத்துடன் சேமமைத்த உணமவச் சேலாப்பிட முடியும். ஆனலால் தரமைலான உணவுப்
வபலாருட்களலால், பலாசேமில்லலாமைல், கடவன என்ற சேமமைக்கப்பட்ட உணமவச் சேலாப்பிட
முடியலாது. அதில் ஏவதலா ஒரு குமறயிருப்பமத உண்ணும் வபலாது உணர முடியும்.
விடுதிகளில் விற்கப்படும் உணவின் சுமவக்கு எது கலாரணம்? அதுவும் அந்தப் பலாசேவமை.
தனது உணமவ உண்ண வரும் வலாடிக்மகயலாளமரத் திருப்திப் படுத்த வவண்டும் என்ற
அக்கமறயும் கடமமை உணர்ச்சியுவமை சுமவயலாக மைலாறகிறது. அந்நிறவனத்தில் பங்கு
வகலாண்டுள்ள

அமனவரது

ஒட்டு

வமைலாத்த

உணர்ச்சிவய

சுமவயலாக

உணவில்

வவளிப்படும்.
சேமமைக்கும் வபலாழுது உப்பு, புளி, கலாரம் முதலியமவகமளச் வசேலாதிப்பதற்கலாக மகயில்
ஊற்றிச் சுமவக்கும் பழக்கம், அந்த உணவின் சுமவமயக் வகடுத்துவிடும். சேமமைக்கும்
வபலாழுது இமறவனுக்வகலா, அல்லது தனது முன்வனலார்களுக்வகலா பமடக்க வவண்டி
சேமமைப்பது வபலால் சேமமைக்க வவண்டும். அப்படி சேமமைக்கும் வபலாது, இமறவன், நம்
முன்வனலார் நம்முள் புகுந்து உணவிமனச் சுமவமிக்கதலாய் மைலாற்றிவிடுவர். எனவவ
சேமமைத்தவுடன், சிறிது எடுத்து, அவர்களுக்குப் பமடத்தபின் சேலாப்பிட்டுப் பலாருங்கள்,
எல்லலாம் சேரியலாக இருக்கும்.
சேலாப்பிட்டுவிட்டு அமனவரும் சிறிது வநரம் வபசிக் வகலாண்டு இருந்தனர். ஒரு கட்டத்தில்
வபச்சு நின்ற ஒரு அமமைதி நிலவத் வதலாடங்கியது. அந்த அமமைதி சிறிது ஆழமைலானதலாக
இருந்தது. குரு வமைதுவலாகப் வபரியமரப் பலார்த்தலான். வபரியவர் குருவின் எண்ணத்மதப்
புரிந்து வகலாண்டு, “மைகவள, நீ சேலாதிக்க வவண்டிய வநரம் வந்து விட்டது. உனது தம்பிமய
அமழத்துக்

வகலாண்டு

குருவுடன்

கிளம்பு”

என

அமமைதியலாக

அன்புடன்

கட்டமளயிட்டலார். அப்வபண் ஒரு நிமிடம் அதிர்ச்சியில் உமறந்தலாள். தலான் என்ன
சேலாதிக்கப் வபலாகிவறலாம் என்ற எண்ணம். தன்னலால் எப்படி இவமர விட்டுப் வபலாக முடியும்
என்ற எண்ணங்களுடன் குருமவப் பலார்த்தலாள். அவள் கண்கள் தன்மனயும் தன்
தம்பிமயயும் நிம்மைதியலாய் விட்டு விடும்படிக் வகஞ்சின.
வபரியவர், அப்வபண் தயங்குவமதப் பலார்த்து, “இந்தக் கிழவனிடம் இல்லலாத வசேதி,
வலாய்ப்பு, பலாதுகலாப்பு, உனக்கு குருவின் மூலம் கிமடக்கும். மதரியமைலாய்ப் வபலாய் வலா"
என்ற

மீண்டும்

வசேலான்னலார்.

அப்வபண்ணின்

மகமயப்

பிடித்துக்

குருவிடம்

ஒப்பமடத்தலார். அந்தப் வபண் குருவுடன் நடந்து வகலாண்வட தன் பலார்மவமய
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வபரியவரிடம் விலக்கலாமைல் இருந்தலாள், குரு அமனவமரயும் பலார்த்து, அப்வபண்ணின்
மகமய

விட்டுவிட்டு,

“வபரியவமரத்

தூக்கிக்

வகலாண்டு

வலாருங்கள்"

என்ற

வசேலால்லிமுடிப்பதற்குள், அமனவரும் ஓடி அவமரத் தூக்கிவிட்டனர். கூட்டமைலாக
வண்டிமய வநலாக்கி நகர்ந்தனர். வபரியவருக்குக் குழந்மதகளின் அட்டகலாசேத்மத இரசிக்க
முடிந்தவத தவிர, எதிர்க்க முடியவில்மல.
குரு வண்டியில் அமைர்ந்து அமதக் கிளப்ப வண்டி, ஒரு உறமைலுடன் கிளம்பியது.
வண்டியின் ஓட்டத்தில் ஒரு துள்ளல் வதரிந்தது. வண்டி வபரியதலாய் இருந்தது. தன்
பிள்மளகளுக்கு அப்பலா சின்ன வண்டியலா தருவரலார்?
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கு

ரு அந்தப் வபண்ணிற்கு, இந்திரலா என்றம், அவன் தம்பிக்கு, இந்திரன் என்றம்
வபயரிட்டலான். வபரியவர் தன் மைனதுக்குள் சிரித்துக் வகலாண்டலார். அந்தப் வபண்,

ஒரு கலாலத்தில் இந்தியலாமவ ஆண்ட இந்திரலா வபலால், இவளும்

ஆஃகலானிஸதலாமன

ஆளலலாம். வபண்களலால் என்ற இந்த பூமி ஆளப்படுகிறவதலா, அன்றதலான் இங்கு விடியும்.
இந்திரலாவிற்கு மைகிழ்ச்சி பிடிபடவில்மல. முதலில் தன் அருகில் இருந்த வபரியவமரக்
கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டலாள். பின்பு, எழுந்து வந்து, முன் வரிமசேயில் வண்டி ஓட்டிக்
வகலாண்டிருந்த குருவிற்கும் முத்தம் தந்தலாள். அவளலால் மைகிழச்சிமயக் கட்டுப்படுத்த
முடியவில்மல. அமனவரும் "ஓ" என்ற கூச்சேலிட்டனர். குருவிற்கு சிறிது வவட்கமைலாகப்
வபலாய் விட்டது. கன்னத்தில் வழிந்த எச்சிமலத் துமடக்க குரு முயற்சிப்பதற்கு முன்,
இந்திரலா முந்தித் துமடத்து விட்டலாள். மீண்டும் "ஓ" என்ற இமரச்சேல்.
குரு அமனவமரயும் வீட்டில் இறக்கிவிட்டலான். முஹமைதுவும் குருவும் ஆளுக்கு ஒரு
வண்டிமய எடுத்துக்வகலாண்டு கண்டஹலார் விமைலான நிமலயம் வநலாக்கிப் புறப்பட்டனர்.
அங்கு இரிஷிவகஷ் குழுவும், வத்திரலாயிருப்பு சேதுரகிரியில் ஆரலாய்ச்சி வசேய்த குழுவும்
வந்திருக்கும். இரிஷிவகஷ் குழு குரு வண்டியிலும், சேதுரகிரி குழு முஹமைது வண்டியிலும்
ஏறினர். குரு சேதுரகிரிக் குழுவிற்கு வதமவயலான வவமலகமளயும், ஆவலலாசேமனகமளயும்
வகலாடுத்துக் வகலாண்டிருந்தலான்.
அங்கு வலாழந்த மைக்களின் சுகலாதலார நிமலமயயும், உடல் வழத்மதயும், வநலாயற்ற
வலாழ்க்மகமயயும், அவரகளது உணவுப் பழக்க வழக்கங்கமளயும் விவரித்தலான்.
அவரகளது மைமலயில் கண்ட மூலிமகச் வசேடிகமள இனம் கண்டமதயும் கூறினலான்.
உடலுக்கு வநலாயற்ற தன்மமைமயத் தரும் மைருந்து இங்கு இருக்கலலாம். அமதக்
கண்டுபிடித்து உறதி வசேய்து, அமத மைருந்தலாக உலக நலாடுகளுக்கு ஏற்றமைதி வசேய்யும்
அளவிற்கு வதமவயலானமவகமளச் வசேய்யுமைலாற வசேலான்னலான். வமைலும் இந்த மைண்ணில்
வவற என்ன என்ன விமளவிக்க முடியும் என்பமதயும் கண்டறியச் வசேலான்னலான்.
வநரடியலாக அந்த கிரலாமைத்திற்குச் வசேல்ல உத்தரவு இட்டலான். ஆஃகலானிஸதலானின்
எதிர்கலாலத்திற்கு அவரகளது ஆரலாய்ச்சி மிக்க உறதுமணயலாக இருக்கும் என்ற
அவர்களுக்கு உணர்த்தினலான்.
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ஆரலாய்ச்சி மூலம் உங்களலால் அந்த மூலிமககமளக் கண்டுபிடித்து, உறதிபடுத்துவது பல
கலாலங்கள் ஆகலலாம். எனவவ நீங்கள் உங்கள் வதய்வீக சேக்திமய உபவயலாகித்து
சேதுரகிரியில் வலாழும் உங்களுக்கு பரிச்சேயமைலான அரூபமைலான சித்தர்களுடன் வதலாடர்பு
வகலாண்டு இந்த வவமலமயச் சுலபமைலாக முடியுங்கள். உங்களுக்கு உதவ ஏற்கனவவ
இரண்டு வபர் அங்கு உள்ளனர்.
உங்கள் கண்டுபிடிப்புகமள உலகிற்கு எடுத்துச் வசேல்ல இந்தியலாவில் உள்ள சில சித்த
மைருத்துவ நிறவனங்கமளத் வதலாடர்பு வகலாண்டுள்வளன். அவர்கள் வசேலாதமனக்கலாக மைலாதிரி
வகலாஞ்சேம் வகட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு மூலிமககளலாக அனுப்பலாமைல் அதிலிருந்து சேலாற
வகலாஞசேம் அனுப்புங்கள். இந்திய நிறவனங்களுக்கு இந்த மைருந்மதத் தயலாரிக்கும் உரிமமை
மைட்டும் வளங்கவவலாம். உலவகங்கும் விற்பமன வசேய்யும் உரிமமைமய இந்நலாட்டு
நிறவனத்தின் மூலம் வசேய்யலலாம். இதுவமர கஞ்சேலா விற்ற உலமகக் வகடுத்த
ஆஃகலானிஸதலான் இனி உலகில் வநலாயற்ற வலாழ்விற்கு வழிகலாட்டுமைலாற வசேய்வவலாம்.
வவற்றி உங்களுக்வக என்ற வலாழ்த்தி வழியனுப்பி மவத்தலான்.
முஹமைது சிறிது தயங்கி நின்றலான். குரு, “என்ன?” என்ற வினவ, “இந்திரலாவின்
மகயினலால் இன்னும் ஒரு முமற சேலாப்பிட ஆமசேயலாக இருக்கிறது" என்றலான். “இத்தமன
வபருக்கு எப்படி அவளலால் முடியும்?” என்ற குரு வயலாசிக்க, “அங்கு வபரியவர்
இருக்கிறலார், ஏதலாவது ஏற்பலாடு வசேய்திருப்பலார்" என்ற முஹமைது பதிலளிக்க, குரு வவற
வழியில்லலாமைல், "சேரி வண்டியில் ஏறங்கள் எல்வலலாரும் வீட்டிற்குச் வசேல்லலலாம்" என்ற
வண்டிமய வீட்டிற்குத் திருப்பினலான்.
வீட்டிற்குச் வசேன்றலால் ஆச்சேரியம். அம்மைலா அமனவருக்கும் சேலாப்பலாடுடன்

தயலாரலாய்

கலாத்திருந்தலார்கள். வீட்டில் வசேய்தமவ சில, வவளியில் வலாங்கியமவ சில என வண்டி
நிமறய வகலாண்டு வந்திருந்தலார்கள். அம்மைலா குருவின் கன்னத்மதக் கிள்ளிக் வகலாண்டு,
“நீயும் கறி திங்க மைலாட்டலாய், அடுத்தவர்கமளயும் சேலாப்பிட விட மைலாட்டலாய்"

என்றச்

வசேல்லக் வகலாபத்துடன் கூற, குரு அம்மைலாவின் பிடியிலிருந்து தப்பி ஓட, அம்மைலா பின்
துரத்த, முஹமைது எமதயும் கண்டு வகலாள்ளலாமைல், எல்லலாவற்மறயும் வீட்டிற்குள் எடுத்துச்
வசேன்ற, சேலாப்பிட ஏற்பலாடு வசேய்து வகலாண்டிருந்தலான்.இந்திரலா, வவளிவய வந்து என்ன
வசேய்ய, எவ்வளவு வசேய்ய என்ற வயலாசித்துக் வகலாண்டிருந்த வபலாது, சேலாப்பலாடு வலாசேலில்
இருப்பமதக் கண்டு ஆச்சேரியப்பட்டலாள். யலாவரலா குருமவத் துரத்துவது கண்டு.
ஓடிப்வபலாய் அம்மைலாவின் மககமயப் படிக்க, “யலாரது?” என்ற அம்மைலா வகட்க, குரு,
“எல்லலாம் உங்கள் குழந்மதகள் தலான்" என்ற வசேலால்ல அமனவரும் வீட்டின் உள்வள
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வசேன்றனர்.
மைலலாலலா துப்பலாக்கிச் சூட்டிற்குப் பிறகு, தலாலிபலான்களுக்கு

ஆஃகலான் மைக்களிமடவய

அதுவும் வபண்களிமடவய இருந்த வகலாஞ்சே நஞ்சே ஆதரவும் குமறந்து விட்டது. எப்படி
ஒவ்வவலாரு வவற்றி வபற்ற ஆண் மைகனுக்குப்பின் ஒரு வபண் இருப்பலாவளலா, அவத வபலால்,
ஒவ்வவலாரு வவற்றிகரமைலான வபலாரலாட்டங்களுக்கும் வபண்கள் உதவி வதமவ. அங்கிருந்த
வபண்கள் இமதப்பற்றி மிகவும் கவமலயுடனனும் பயத்துடனும் வபசுவமதக் குரு
கவனித்தலான். வபண்களுக்கு எதிரலான அனியலாயங்கமளப் வபண்கமள எதிர்த்துப்
வபலாரலாட வவண்டும். ஆண்களிடம் வவண்டிப் வபலாரலாடுவது வகலாமழத்தனம். தங்களது
உரிமமைகமளத் தலாங்கமள நிமலநலாட்டிப் வபற வவண்டுவமை ஓழிய ஆண்களிடம்
யலாசித்துப் வபறக் கூடலாது. அப்படிக் கிமடக்கும் உரிமமையும் உரிமமையல்ல. என்வறனும்
பறிவபலாகலலாம்.
குரு அங்கிருந்த நலான்கு வபண்கமளயும் அமழத்துப் வபசே ஆரம்பித்தலான். ஆயிஷலா,
மும்தலாஜ், அம்மைலா, இந்திரலா ஆகிய நலால்வரும் குருவடன் வபசே ஒரு அமறயில் அமைர்ந்தனர்.
அப்வபலாழுது அம்மைலா "சேலாப்பிட்டுவிட்டுப் வபசேலலாவமை?" என்ற வினவ, "இதற்குத்தலான்
அம்மைலா வவண்டும் என்பது" என்ற குரு கூறிவிட்டு, அமனவரும் ஒன்றலாக, வீட்டின்
கூடத்தில் வட்டமைலாக அமைர்ந்து, எல்லலா சேலாப்பலாட்மடயும் நடுவில் மவத்துக் வகலாண்டு
சேலாப்பிட ஆரம்பித்தனர். ஒரு தலாய்க்கு, பிள்மளகளுக்கு உணவளிப்பமத விட சிறந்த
சேந்வதலாஷம் வவற எதில் கிமடக்கும்? இந்த சேந்வதலாஷத்மத ஆண்களலால் உணர முடியலாது.
சில விஷயங்களில் வபண்கள் ஆண்கமளவிட வகலாடுத்து மவத்தவர்கள். வபண்களலால்
ஆண்கமளவிட அதிக வலிமயத் தலாங்க முடியும் மைன உடல் வலிமமை வகலாண்டவர்கள்.
எடுத்துக்கலாட்டலாக, பிரசேவ வவதமன. பிறந்த குழந்மதகளுக்கு இரத்தத்மதப் பலாலலாக்கிக்
வகலாடுக்கும் சுகம் வபண்களுக்கு மைட்டுவமை உரியது. வபண்களுக்குத் தன் மைன
வவதமனகமள, வபலாரலாட்டங்கமள எளிதில் மைற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து ஆறதல் வபறம்
மைனப் பக்குவமும் மதரியமும் உண்டு. ஆண்களுக்கு அது கிமடயலாது.
வயதலான கலாலத்தில் வபண்களலால் ஆண் துமணயின்றித் தனியலாக வலாழ முடியும். ஆனலால்
ஆண்களலால் வலாழ்வது சிரமைம். வபண்களலால் ஆண்கமள எளிதில் ஏமைலாற்ற முடியும்.
ஆண்களில் அந்த திறமமை வலாய்ந்தவர்கள் குமறவு. ஏமைலாளிகமள அதிகம்.
அமனவரும் உண்ட பின் "விமரவில் மீண்டும் அம்மைலாவின் மகயில் சேலாப்பிடும் கலாலம்
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வரும். வவற்றி உண்டலாகட்டும்” என்ற அமனவமரயும் வலாழ்த்தினலான். முஹமைது தனது
நண்பர்களுடன் பயணத்மதத் துவங்கினலான்.
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அத்தியலாயம் 27

வீ

ட்டில் மீதம் இருந்தவர்கள் அம்மைலா, இந்திரலா, இந்திரன், அஹமைது, முஹமைது,
மும்தலாஜ். இப்வபலாழது இரண்டு முஹமைதுகள் வந்து விட்டதலால் குரு இந்தக் குழு

முழுவதற்கும் புதுப்வபயர் அளிக்க முடிவு வசேய்தலான்.
அம்மைலா - அன்னபூரணி
இந்திரலா - இந்திரலா
இந்திரன் - இந்திரன்
அஹமைது - சேந்திரன்
முஹமைது - சூரியன்
ஆயிஷலா - வள்ளி
மும்தலாஜ் - உமைலா
குரு தலான் இவ்வளவு விமரவில் தலாலிபலான்களிமடயில் பிரபலமைலாகுவவலாம் என்பமத
எதிர்பலார்க்கவில்மல.
வந்துள்ளலான்

என்பது

அமனவருக்கும்
வதரிந்திருக்கும்.

இன்வனரம்
அதன்

இந்தியலாவிலிருந்து

பின்

உண்மமைமய

ஒருவன்
மைமறப்பது

வகலாமழத்தனமைலானதலாக இருக்கும். எனவவதலான் இந்த வபயர் மைலாற்றம்.
பள்ளி வகுப்புகளில் வருமகமயச் சேரி வசேய்வது வபலால், குரு ஒவ்வவலாரு வபயமரயும்
ஒவ்வவலான்றலாக அமழக்க, அவர்களும் பள்ளிக் குழந்மதகள் வபலால் "உள்வளன் ஐயலா"
என்ற உரக்கக் கத்தினர். குரு கமடசியலாக "உமைலா" என்ற கூறிமுடித்தவுடன், அமனவரும்
"ஓ" என்ற கத்தினர்.
குரு " “ஓ" என்பது ஓம்கலாரத்தின் முதல் எழுத்து. அமனவரும் கண்கமள மூடி 15
நிமிடங்கள் தியலானம் வசேய்யலலாம்” என்றலான். தமரயில் அமனவரும் அமைரும்படி விரிப்பு
விரித்து வட்டமைலாக அமைர்ந்தனர். எட்டு வபரும் எட்டு திக்குகமள வநலாக்கி அமைர்ந்தனர்.
அம்மைலாமவ வமைற்கு வநலாக்கி , வமைக்கலாமவப் பலார்த்த வண்ணம் அமைரச் வசேய்தலான். “மூன்ற
முமற ஓங்கலாரத்மத ஒன்ற வசேர்ந்து உச்சேரிப்வபலாம். அதன்பின் அதன் சேப்தத்தில், சேக்தியில்
கவனம் மவத்து மைனதில் அமமைதியலாக உச்சேரியுங்கள்" என்ற கூறிவிட்டு, அமனவமரயும்
கண்கமள மூடச் வசேலால்லி, அமமைதியலாக ஓரிரு நிமிடங்கள் இருக்கச் வசேலான்னலான்.
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அமனவரும் கண்கமள மூடியவுடன் வமைல்லிய குளிர்ந்த கலாற்ற அமனவமரயும்
வருடியது. நறமைணங்கள் வீசேத் வதலாடங்கின. வவளியுலகில் எல்லலா சேப்தங்களும்
ஒடுங்குவது வபலால் உணர்வு ஏற்பட்டது. அமனவரலாலும் தங்களது இதயத் துடிப்மப
வமைன்மமையலாகக் வகட்க, உணர முடிந்தது.
குரு, வமைதுவலாக ஓம் என்பமத உச்சேரிக்க, அமனவரும் உடன் உச்சேரித்தனர். அந்த
அமறயுனுள்ளும், அமனவரது உயிர், மைனம், நலாடி, நரம்பகள், எலும்பு, வதலால்
முதலியமவகளில் ஒரு சேக்தி பரவுவமத உணர்ந்தனர். அமனவரும் கவமலகளற்ற பயம்
அற்ற ஆனந்தமைலான ஒரு நிமலமய அமடந்தனர். இந்த நிமலமயவிட்டு வவளிவய வர
யலாருக்கும் விருப்பம் இல்மல. வமைல்லிய கலாற்றினலால், ஆமடகள், திமரகள் அமசேயும்
சேப்தம் தவிர வவற எதுவும் இல்மல. சிறிது வநரம் கழித்துவிட்டு குரு மீண்டும் ஒரு முமற
ஓம் என்ற கூறிவிட்டு அமனவமரயும் வமைதுவலாக, மிக வமைதுவலாக, ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்
வகலாண்டு கண்கமளத் திறக்கச் வசேலான்னலான்.
அமனவரும் கண்கமளத் திறந்த பின் குருவின் வதலாளில்

ஒரு அழகிய பறமவ

அமைர்ந்திருப்பமதக் கண்டனர். அந்தப் பறமவ ஒவ்வவலாருவமரயும் சில வினலாடிகள்
உற்றப் பலார்த்துவிட்டு, வமைல்லியதலாக இனிய குரலில் ஏவதலா சேப்தம் இட குரு, அதமனத்
தடவிக் வகலாடுத்தலான். பின் தன் நீண்ட இறக்மககமள விரித்துக் வகலாண்டு வலானில் வசேன்ற
மைமறந்தது.
குரு வபசே ஆரம்பித்தலான். “நீங்கள் தலான் இந்தக் குழுவின் தமலவி. இந்த நலாட்டின் பல
பகுதிகமள அறிந்தவர்கள். உங்கள் வமைலாழியில் வல்லமமையுமடயவர்கள். கல்லூரி
கலாலத்தில் சில வபலாரலாட்டங்கமள நடத்தியவர்கள். எனவவ பல வமககளில் இந்தக்
குழுமவ

முன்னடத்திச்

வசேல்வதில்

தகுதிவலாய்ந்தவர்கள்"

என்றலான்.

“உனக்கு

இவதல்லலாம் யலார் வசேலான்னது? அவர் வரட்டும் பலார்த்துக் வகலாள்கிவறன்" என்றலார்.
“இந்தச் சேண்மடயிடும் குணம்தலான் இப்வபலாழது நமைக்குத் வதமவ. உங்கள் வசேமவ
ஆஃகலானிஸதலான் வட வமைற்குப் பகுதிகளிலிருந்து ஆரம்பிக்கட்டும். ஏற்கனவவ ஒரு குழு
அங்குள்ள

மைமலகளில்

வகலாண்டிருக்கிறது.

நலாம்

உள்ள
அவர்கள்

மூலிமககமளப்
இருக்கும்

பற்றி

ஆரலாய்ச்சி

இடத்திலிருந்து

வசேய்து

வவமலமயத்

வதலாடங்கலலாம்” என்ற கூறிவிட்டு அமனவமரயும் பிரயலாணத்திற்குத் தயலாரலாகச்
வசேலான்னலான்.
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வீட்டிற்கு வவளிவய சில நடமைலாட்டங்கள் இருப்பது வபலால் குருவிற்குத் வதலான்ற,
வீட்மடவிட்டு வவளிவய வந்து பலார்த்தலான். வபலாலீஸ உமடயுடன் சிலர் அங்கு
கலாணப்படவவ குரு அமமைதியலானலான். அப்பலாவின் ஏற்பலாடலாக இருக்கும் என உணர்ந்து
வகலாண்டலான்.
அன்னபூரணிக்குத்

தன்

மைகமனப்

பலார்க்கப்

வபலாகும்

சேந்வதலாஷம்.

எல்லலா

அம்மைலாக்கமளயும் வபலால், அவன் சேலாப்பிடுவதற்கு பலவமகயலான பதலார்த்தங்கள் எடுத்து
வண்டியில் ஏற்றிக் வகலாண்டிருந்தலாள். பின்பு ஏவதலா நிமனவு வந்தவரலாய், “குரு வண்டிமய
எடு. வீடு வமர வபலாய வர வவண்டும்" என்ற கூறிவிட்டுக் குருவின் பதிலுக்குக்
கலாத்திருக்கலாமைல் வண்டியின் முன்னிருக்மகயில் அமைர்ந்தலாள். குரு சிரித்துக் வகலாண்வட
"உத்தரவு தலாவய" என்ற கூறிவிட்டு, வண்டிமயச் வசேலுத்த ஆரமைபித்தலான்.
ஒரு

மூமலயில்

வண்டி

திரும்பியவுடன்,

இரண்டு

தலாலிபலான்கள்

மகயில்

துப்பலாக்கிகளுடன் குருமவ வழி மைமறக்க, குரு என்ன வசேய்வவதன்ற முடிவு
வசேய்வதற்குள், ஒரு வபண், பலமைலாகக் கத்திக் வகலாண்டு அந்த இரு தலாலிபலான்களுக்கு
இமடவய ஓடினலாள். அவமளத் துரத்திக்வகலாண்டு வந்த வபலாலீஸ, அந்த இரண்டு
தலாலிபலான்கமளயும் சுட, இருவரும் வவட்டிய வலாமழமைரம் வபலால் கீவழ சேலாய்ந்தனர்.
அன்னபூரணி "உடவன வண்டிமய எடு" என்ற உத்தரவு இட குரு சேலாவி வகலாடுத்த
வபலாம்மமை வபலால் வண்டிமயக் கிளப்பினலான்.
அன்னபூரணி திடீவரன்ற ஒரு சேந்தில் வண்டிமயத் தருப்பச் வசேலால்ல, ஓடி வந்த
வபண்மைணி

அங்கு

நடுக்கத்துடன்,

குப்மபத்

வதலாட்டிக்குப்

பின்னலால்

ஒளிந்து

வகலாண்டிருந்தலாள். குரு அவமளப் பலார்த்தவுடன் வண்டியில் ஏறச்வசேலான்னலான். அவளும்
வண்டியில் ஏறிக்வகலாண்டலாள். அவளுக்கு நடுக்கம் வதளிய சில நிமிடங்கள் பிடித்தன.
அன்னபூரணி "சேலாப்பிட ஏதலாவது வவண்டுமைலானலால் எடுத்துக்வகலாள்" என்ற வசேலால்ல
அவளும் ஒன்றிரண்மட எடுத்துச் சேலாப்பிட ஆரம்பித்தலாள். சிறிது அமமைதியலானதும்
தன்மனக் கலாப்பலாற்றியதற்கு நன்றி வசேலான்னலாள். குரு வலாய் விட்டுச் சிரித்துவிட்டலான்.
நடந்தது என்னவவன்ற அவளுக்குச் வசேலால்லுமைலாற அன்னபூரணியிடம் வகட்டுக்
வகலாண்டலான்.
அன்னபூரணி "உன்மன ஏன் வபலாலீஸ துரத்தியது?” என்ற வினவ, அந்தப்வபண்,
“என்மனத் துரத்தியது வபலாலீஸ அல்ல. வபலாலீஸ வவடத்தில் இருந்த தலாலிபலான்கள்.
அப்படிவயன்றலால் அவர்கள் ஏன் எங்கள் வண்டிமய வழிமைறித்த தலாலிபலான்கமளக்
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வகலால்ல வவண்டும்?” அதற்கு அந்தப் வபண், “அவர்கள் சுடலாவிட்டலால் அவர்கள்
சுடப்பட்டிருப்பலார்கள். நலான் உங்கமளயும் நீங்கள் என்மனயும் கலாப்பலாத்தியிருக்கிவறலாம்"
குரு, “அம்மைலா, அந்தப் வபண்ணிற்கு ஒரு வபயர் மவயுங்கவளன்" என்றலான்.
அன்னபூரணி, “நீ மவடலா" என்ற வசேலால்லக் குரு, “அம்மைலாதலான் பிள்மளகளுக்குப் வபயர்
மவக்க வவண்டும்" என, அன்னபூரணி, “எனக்கு இந்தியப் வபயர்கள் வதரியலாவத" என்ற
கூறித் தப்பிக்கப் பலார்க்க, குரு, “டில்லியில் சில ஆண்டுகள் வலாழ்ந்திருக்கிறீர்கள்,
தப்பிக்கப் பலார்க்கலாதீர்கள்" என்ற வசேலான்னவுடன் அன்னபூரணி வயலாசிக்க ஆரம்பித்தலாள்.
"இவள் வபயர் அகிலலா" என்ற வசேலால்ல, பின்பு அவளிடம் "உன்னுமடய வபயர் அகிலலா"
என்ற வசேலால்ல அந்தப்வபண் ஏவதலா வசேலால்ல முயற்சிக்க, அம்மைலா இமடமைறித்து, “அவள்
இறந்துவிட்டலாள், இனிவமைல் நீ அகிலலாதலான்" என்ற உறதியுடன் கூற அந்தப்வபண்
அமமைதியலானலாள்.
குரு, “அம்மைலா, அந்தப்வபண்மண ஏன் பயமுறத்துகிறீர்கள்?” என்ற வினவ, "நலான்
பயமுறத்தியது உனக்க எப்படித் வதரியும்?” என்ற பதில் வகள்வி வகட்க, குரு,
“கண்ணலாடியில் பலார்த்வதன்" என்றலான்.
"நலான் பின்னலாடி திரும்பிப் வபசியமத நீ எப்படிப் பலார்த்தலாய்?” என்ற அன்னபூரணி
வினவ, குரு, “அவள் முகத்தில் பயம் வதரிந்தது” என்றலான். குரு உண்மமை வபசுகிறலானலா
இல்மல வபலாய் வபசுகிறலானலா என்ற அன்னபூரணியலால் கணிக்க முடியவில்மல. ஆனலால்
யலாரும் குருவிடம் வபலாய் வபசே முடியலாது என்பமத உணர்ந்து வகலாண்டலாள்.

124

அத்தியலாயம் 28
குரு அப்பலாவிற்குப் வபலான் வசேய்து, "சேமமையல் வதரிந்த ஒரு வபண் வவண்டும். நீங்கள்
இப்வபலாழுது வகலாடுத்த வீட்டிற்குத் வதமவ, இங்கு ஒரு வபரியவர் தங்கியுள்ளலார். அவமர
கவனித்துக் வகலாள்ள ஒரு வபண் வதமவப் படுகிறது." அப்பலா, “யலார் அந்தப் வபரியவர்?”
என்ற வினவ, குரு அவமரக் மகப்வபசியில் படம் எடுத்து அப்பலாவிற்கு அனுப்பி
மவத்தலான். அப்பலா அந்தப் படத்மதப் பலார்த்துவிட்டு உடவன குருமவ அமழத்து
"அவமரக் கவனமைலாகப் பலார்த்துக் வகலாள். இன்னும் சில மைணி வநரத்தில் நலான் ஆள்
அனுப்பி மவக்கிவறன். அது வமர அவருடன் இரு. அவர் ஆஃகலானிஸதலானின் குரு
வபலான்றவர். தலாலிபலான்களின் பிரச்சேமனக்குப் பிறகு தமலமைமறவலாகி விட்டலார். அவர்
மீண்டும் கிமடத்தது ஆஃகலானிஸதலானிற்கு புது வலாழ்வு வந்ததற்குச் சேமைலானம்” என்ற
கூறிவிட்டு இமணப்மபத் துண்டித்து விட்டலார்.
இரவில் பயணம் வசேய்ய வவண்டலாம் என்ற எண்ணி, அடுத்த நலாள் கலாமலயில் தலான் குரு
கிளம்பினலான். அப்பலா வகலாடுத்த வண்டி வபரியதலாய்த்தலான் இருந்தது. வமைலாத்தம் 9 வபர்
அகிலலாமவயும் வசேர்த்து. வண்டியில் வமைல் கூமரயில் மபகள், சேலாப்பலாடு முதலியன.
வபண்கள் பலர் இருந்ததலால் மபகள் அதிகமைலாய் இருந்தன. அகிலலாவிற்குத்தலான் மப ஏதும்
இல்மல. குருவும் அன்னபூரணியும் முதல் வரிமசேயிலும், இரிஷிவகஷிலிருந்து வந்த
நலால்வரும் நடு வரிமசேயிலும் , இந்திரலா, இந்திரன், அகிலலா கமடசி வரிமசேயிலும் அமைர்ந்து
வகலாண்டனர். அகிலலாமவக் கலாப்பலாற்ற அன்னபூரணி எடுத்த நடவடிக்மககள், வபசிய
வபச்சேக்கள் அவர் குழுவிற்குத் தமலமமை தலாங்குவதற்குத் தகுதியலானவர் என்ற நிரூபணம்
ஆகிவிட்டது.
வண்டி 120 கி.மீ. வவகத்தில் வபலாய்க் வகலாண்டிருந்தது. பலாமத குண்டு குழியுமைலாய்
இருந்தலாலும், குரு திறமமையலாய் வண்டிமய ஓட்டி, அதிக குலுங்கல் இல்லலாமைல்,
கிரலாமைத்திற்கு வந்து வசேர்ந்தனர். குருவின் வண்டி உள்வள வருவதற்கு ஏதுவலாகப்
பலமககள் இட்டு வழிவகுத்தனர். கிரலாமைத்தின் உள்வள வண்டி வசேன்ற நின்றதும்
வண்டிமயச் சுற்றி, மைக்கள் கூடிவிட்டனர். தூர்த்திலிருந்து அதட்டலலாக ஒரு குரல்.
“எல்வலலாரும் வண்டிமய விட்டு விலகுங்கள்". குருவிற்கு யலார் என்ற புரிந்து விட்டது.
வண்டியிருந்து யலாரும் கீவழ இறங்கவில்மல. என்னவவலா, ஏவதலா என்ற வதரியலாமைல்
அமனவரும் வண்டிமயவிட்டு விலக, பலாட்டி நடனமைலாடிக் வகலாண்வட வர, விலகிய
அமனவரும் மகதட்ட ஆரம்பித்தனர். சிலர் வீட்டிற்குள் வசேன்ற தலாள வலாத்தியங்கமள
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எடுத்து வந்தனர்.
பலாட்டி வண்டியின் கதமவத் திறந்து அன்னபூரணியின் மகமயப்பிடித்து விமரவலாகக்
கீவழ இறக்கினலாள். குரு விமரவலாக கீவழ இறங்கி, வண்டிமயச் சுற்றி ஓடி வந்து,
பலாட்டியின் மககமளப் பிடித்து, “அவள் என் அம்மைலா" என்ற வசேலால்ல, “தப்பித்தலாள்"
என்ற வசேலால்ல, அவத வநரம் தலாள வலாத்தியங்கள் முழங்க ஆரம்பிக்க, பலாட்டி நடனம்
ஆடத் வதலாடங்கிவிட்டலாள். வண்டியில் வந்த அமனவரும் பலாட்டியின் நடனத்மதப்
பலார்த்து ஆச்சேரியத்துடன் நின்றனர்.
வலானம் இன்னும் இருட்டவில்மல. அந்தி மையங்கும் வநரம். வீடுகளின் ஊவட கதிரவன்
தன் வசேன்நிறக் கதிர்கமள வீசிக் வகலாண்டிருந்தலான். பலாட்டியின் நடனத்திற்கு ஒளி தரும்
விதத்ததில் கதிரவன் வசேயல் இருந்தது. நடனம் ஆடிக்வகலாண்வட வந்து குருமவக்
கட்டிப்பிடித்துத் தூக்கினலாள். பின் குரு பலாட்டிமயத் தூக்கினலான். பின்பு பலாட்டி குருவிற்கு
முத்தங்கமள மைலாறி மைலாறி இரு கன்னங்களிலும் வகலாடுத்தலாள். வண்டியிருந்து இறங்கிய
வபண்கள் இமதப் பலார்த்து வவட்கத்துடன் சிரித்தனர். அன்னபூரணிக்கும் சிரிப்பு தலாங்க
முடியவில்மல.
பலாட்டி குருமவப் பலார்த்து, “ஏண்டலா வரவில்மல?”
குரு "அதலான் வந்துட்வடவன!”
“ஏண்டலா வரவில்மல?”
"அதலான் வந்துட்வடவன!”
“ஏண்டலா வரவில்மல?”
"அதலான் வந்துட்வடவன!”
“ஏண்டலா வரவில்மல?”
"அதலான் வந்துட்வடவன!”
கிரலாமை மைக்கள் அமனவரும், “ஓ" வவன்ற கூச்சேலிட்டனர்.
வண்டியிருந்த மபகள் அமனத்தும் வீட்டிற்குள் வசேன்றன. கிரலாமை மைக்கள் ஒவ்வவலான்றலாக
எடுத்துச் வசேன்றனர். சேலாப்பலாடு மபகள் கலாணலாமைல் வபலாயின. அன்னபூரணி வகலாண்டு வந்த
சேலாக்வலட்டுகள், பிஸகட்டுகள், இனிப்பு வமககள், கிரலாமைத்திலுள்ள குழந்மதகள்
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சேலாப்பிட்டுக் வகலாண்டிருந்தன. அன்னபூரணி இமதப்பலார்த்து மைகிழ்ச்சி அமடந்தலார்கள்.
வதரிந்திருந்தலால்

இன்னும்

அதிகமைலாகக்

வகலாண்டுவந்திருப்வபவன

என்ற

வருத்தப்பட்டலார்கள்.
எங்கிருந்வதலா வபரிய பலாத்திரங்களில் உணவு வமககள் வவளிவய வர ஆரம்பித்தன.
எல்லலாம் ஆவி பறக்க சூடலாய் இருந்தன. வவட்டவவளியில் தீயிட்டு. வவளிச்சேத்மதயும்,
வவப்பத்மதயும் எற்படுத்தினர். அமதச் சுற்றி வட்டமைலாய் அமைர்ந்தனர். குரு தலாள
வலாத்தியத்மத எடுத்து வலாசிக்க ஆரம்பிக்க பலாட்டியின் நடனம் வதலாடர்ந்தது. வவற சில
வபண்களும் ஆடத் வதலாடங்கினர். அவத சேமையம் சுற்றி அமைர்ந்திருந்த அமனவருக்கும்
உணவு வழங்கப்பட்டது. பலாட்டு, நடனம், உணவு, இரவு வவகு வநரம் நடந்தது.
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மைணி 10-11 இருக்கலலாம். திடீவரன்ற வலானில் ஒரு ஒளிப்பிழம்பம் ஒன்ற பறந்து
இரவு
வசேன்றது. சில வினலாடிகள் கழித்து குண்டு வவடிக்கும் சேப்தம் வகட்டது. கிரலாமை
மைக்கள் அமனவரும் குண்டு வந்த திமசேமய வநலாக்கி ஓடினர். கிரலாமைத்தின் வவளிவய
வண்டி ஒன்ற கிளம்பியது. வண்டியில் இரண்டு மூன்ற வபர் இருப்பது வதரிந்தது.
கிரலாமை மைக்கள் என்ன வசேய்வது என்ற வதரியலாமைல் விழிக்க, சிலர் மைட்டும் வண்டிமயத்
வதலாடர, வண்டி கிளம்பிய சில நிமிடங்களில் மைண்ணில் புமதயுண்டு நின்றவிட்டது.
வண்டியில் வந்த தலாலிபலான்கள் கீவழ இறங்கி ஓடுவதற்குள் கிரலாமை மைக்களின் பிடியில்
சிக்கினர். அவர்கமள இழுத்துக் வகலாண்டு வந்து குருவின் முன் நிறத்தினர்.
குரு அவர்கமளப் பலார்த்து, “குண்டு கிரலாமைத்ததில் விழுந்திருந்தலால் என்ன ஆகியிருக்கும்?
ஏகப்பட்ட உயிர்கள் பலியலாகியிருக்கும்" பிடிபட்டவன், “உங்கள் வபயர்தலான் குருவலா?”
என்ற வினவ கிரலாமை மைக்கள்

ஓவவன்ற சேப்தம் இட்டனர். “உங்கமளக் வகலால்லத்தலான்

எங்கள் தமலவர்கள் எங்கமள இங்கு அனுப்பினலார்கள். நலாங்கள் இங்கு வந்து 2 மைணி
வநரம் ஆகிவிட்டது. உங்கள் பலாட்மடயும் நடனத்மதயும் தூரத்தில் இருந்து பலார்த்துக்
வகலாண்டுதலான் இருந்வதலாம். எங்களுக்கு உங்கள் கிரலாமைத்தின் வமைல் குண்ட வபலாட மைனம்
வரவில்மல. அவத சேமையம் குண்டு வபலாடலாமைல் வசேன்றலால் எங்கள் தமலவர்கள் ஈவு
இறக்கம் இல்லலாமைல் வகலான்ற விடுவலார்கள். எனவவ வபயருக்கு ஒரு குண்டு
வபலாட்டுவிட்டுத் தப்பிக்க முயற்சி வசேய்வதலாம். ஆனலால் மைலாட்டிக் வகலாண்வடலாம்”. பின்பு
சிறிது தணிந்த குரலில், “எங்களுக்கும் உங்கமளப் வபலால வலாழ ஆமசேயலாக உள்ளது”.
இமதப் வபசும் வபலாது அவர்கள் தமலகள் குனந்து இருந்தன. குரு அவர்கள் தமலமய
நிமிர்த்தி, “இங்கு யலாரும் தமலகுனிந்து வலாழக் கூடலாது. தமல நிமிர்ந்துதலான் வலாழ
வவண்டும்” என்ற கூற அருகில் இருந்த பலர் அவர்களது தமலகமளப் பிடித்து ஆட்டி
முடிகளுக்குள் மகமயவிட்டு ஓவவன்ற கூச்சேலிட்டனர்.
ஆனலால் சிறிது வநரத்தில் வந்தவர்கள் கண் கலங்கி அழ ஆரம்பித்தனர். கூடியிருந்தவர்கள்
என்னவவன்ற விசேலாரித்த வபலாழுது அவர்களில் ஒருவன் வமைதுவலாகச் வசேலான்னலான்,
“நலாங்கள் உங்கள் கிரலாமைத்தின் வமைல் குண்டு வபலாட வந்வதலாம். ஆனலால் நீங்கள் எங்கமள
மைன்னித்து உங்களில் ஒருவரலாக ஏற்றக் வகலாண்டுள்ளீர்கள். இதுவமர எங்கமள யலாரும்
இப்படிப் பலாசேத்வதலாடு நடத்தியது இல்மல. இமத நிமனத்தவுடன் அழுமக வந்து
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விட்டது” என்ற கூறியமதக் வகட்டு மைக்கள் சிரிக்க. வந்தவர்களும் சிரமைப்பட்டுச்
சிரித்தனர்.
அன்னபூரணிக்கு இன்னும் இரண்டு குழந்மதகள் வசேர்ந்து விட்டனர். மைக்கள்
அவர்கமளயும் கிரலாத்தின் உள்வள அவரகமள அமழத்துச் வசேன்றனர்.
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கு

ரு சிறிது கவமலயலாகக் கலாணப்பட்டலான். அன்னபூரணி என்னவவன்ற வகட்க,
“அப்பலாவிடமிருந்து

எந்தவிதத்

தகவலும்

இல்மல.

வநற்ற

ஜைப்பலானில்

ஆஃகலானிஸதலாமனப் பற்றி பன்னலாட்டுக் கருத்தரங்கம் நடந்து முடிந்திருக்கும். அதில் நிதி
உதவி பற்றி ஏவதனும் முடிவு எடுக்கப்பட்டதலா என்ற வதரியவில்மல” என்றலான்.
அன்னபூரணி, “உனது மகவபசிமயப் பலார். அது உயிர் இல்லலாமைல் இருக்கும்.
இமணயதளமும் இங்கு கிமடயலாது” என்ற கூற குரு தன் தமலமய வமைதுவலாகத்
தட்டிவிட்டுக் வகலாண்டலான். அன்னபூரணி, “என்ன பலாட்டிமயப் பலார்த்தவுடன் மூமய
வவமல வசேய்யவில்மலயலா?” என்ற வகட்க அமனவரும் சிரித்துவிட்டனர்.
குரு என்ன வசேய்வது என்ற வயலாசித்துக் வகலாண்டு இருக்கும் வபலாழுது, வலானத்தில்
வலானத்தில் ஒரு பறமவ வட்டமிட ஆரம்பித்தது. குரு அமதப் பலார்த்து, “ஆஹலா, தகவல்
வந்து விட்டது” என்ற ஆனந்தப்பட்டலான். சிறிது வநரத்தில் குருவின் வதலாளில்
அப்பறமவ அமைர, அமதத் தடவிக் வகலாடுத்தலான் குரு.

அப்பறமவ சேலாப்பிடுவதற்கு

அன்னபூரணி சில உலர்ந்த பழங்கமளக் வகலாடுக்க, குரு அதற்குக் வகலாடுத்தலான்.
அமமைதியலாக ஒவ்வவலான்றலாக குருவின் மகயிலிருந்து சேலாப்பிட்டது. அப்பறமவக்கு
அவ்வளவலாகப் பசி இருப்பது வபலால் வதரியவில்மல. குருவிடம் சில கலாலம் தங்குவதற்கு
வமைதுவலாகச் சேலாப்பிட்டது வபலால் வதலான்றியது.
வழக்கம் வபலால் அமனவமரயும் மீண்டும் ஒரு முமற பலார்த்துவிட்டு, வலானில்
வட்டமிட்டபடி பறந்து மைமறந்தது. பறமவ மைமறந்தவுடன் அமனவரும் குருமவச்
சூழ்ந்து வகலாள்ள குரு வமைதுவலாகச் சிரித்தலான். சேரி நல்ல வசேய்திதலான் என்ற அமனவரும்
புரிந்து வகலாண்டனர். “ஐப்பலானில் இரண்டு நலாட்களுக்கு முன் ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்து
முடிந்தது; வதமவயலான பண உதவிமய பிற நலாடுகள் ஆஃகலானிஸதலானிற்கு அளிப்பது
பற்றி. நலான் இம்மைலாநலாட்டிற்கு எனது எதிர்பலார்ப்மப ஆஃகலான் அரசு மூலம் வதரிவிக்க
அது ஒட்டு வமைலாத்தமைலாக ஏற்றக் வகலாள்ளப்பட்டுள்ளது” என்ற குரு கூறிமுடித்தவுடன்
மீண்டும் "ஓ" வவன்ற சேப்தம். குரு அவர்கமள மகயமசேத்து அமமைதிப்படுத்திவிட்டு,
"ஆனலால் ஒரு சிற திருத்தம், நலான் வகட்டிருந்த பணத்மத ஒவர வருடத்தில் தரலாமைல் 3
ஆண்டுகளில் தருவதலாக ஒப்புக்வகலாண்டுள்ளனர். நமைக்கு வர வவண்டிய பணம் வவற
வழியில் வரும் வபலால் வதரிகிறது” என்ற குரு கூறிமுடித்தலான்.
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குரு அன்னபூரணிமய அமழத்து, “உங்கள் குழு வசேயலலாற்றம் வநரம் வந்துவிட்டது.
தலாலிபலான்கமள வமைற்கிலிருந்து கிழக்கு முகமைலாக ஓடச் வசேய்ய வவண்டும். அவர்கள்
பலாக்கிஸத்தலான்,

பலுஸிஸத்தலான்

என்ற

வசேன்ற

வலாழ்க்மகமயத்

வதலாடரட்டும்.

ஆஃகலானிஸதலான் ஒரு தலாலிபலான்கள் இல்லலாமைல் சுத்தம் வசேய்வவலாம்"
“இரண்டு வண்டிகமளயும் உங்கள் பிள்மளகமளயும் கூட்டிக் வகலாண்டு கிரலாமைம்
கிரலாமைலாகச் வசேல்லுங்கள். அங்கு தலாலிபலான்கள் நடவடிக்மககள், யலார் யலார் வீட்டில்
பிள்மளகள் கலாணலாமைல் வபலாயிருக்கிறலார்கள், யலார் யலார் குடும்பங்களுடன் வதலாடர்பு
மவத்திருக்கிறலார்கள், என்ற தகவல்கமளச் வசேகரியுங்கள். அவரகளது வபயர், ஊர், தலாய்
தந்மத வபயர், மகவபசி எண் முதலியமவகமளச் வசேகரியுங்கள்.
இரண்டலாவதலாக நீங்கள் வசேல்லும் கிரலாமைங்களில் பள்ளிகள், மைருத்துவ வசேதி,குடிநீர் வசேதி
சேலாமல மைற்றம் வபலாக்குவரத்து, மின் வசேதி முதலியமவகள் பற்றித் தகவல்கள்
வசேகரியுங்கள். இரண்டு நலாளில் நலான் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வருகிவறன். அதன்
பின் வமைவல என்ன வசேய்வது பற்றி முடிவு வசேய்வவலாம். எனக்கு இந்த மைமலகளில் உள்ள
மூலிமககளில் வமைலும் சில வவமலகள் இருக்கின்றன. அதன் பின் நலான் உங்களுடன்
வசேர்ந்து வகலாள்கிவறன். புதிதலாகச் வசேர்ந்த உங்கள் பிள்மளகள் இருவமர உங்கள்
பலாதுகலாப்பிற்கலாக மவத்துக் வகலாள்ளுங்கள். மைதிய உணவிற்குப் பின் நீங்கள் கிளம்பலலாம்”
என்ற குரு கூறி முடித்தலான். அப்வபலாது இந்திரலா, “குருவிற்குப் பலாட்டிமயப் பிரிய மைனம்
இல்மல. எனவவதலான் நம்முடன் வரமைலாட்வடன் என்ற கூறகிறலான்" என்ற கூறி
முடித்தவுடன் அமனவரும் சிரிக்க குருவும் சிரித்தலான். பலாட்டி அமனவரும் சேலாப்பிட
ஏற்பலாடுகள் வசேய்து வகலாண்டிருந்தலாள்.
அமனவரும் ஒரு வீட்டில் சேலாப்பிடக் கூடினலார்கள். அன்னபூரணி, “குரு எனது கலால்கள் நீ
வசேலால்லும் வவமலகமளச் வசேய்ய திறனுள்ளமவயலா என்ற வதரியவில்மல. பல
ஆண்டுகளலாக, மூட்டு வலியினலால் அவதிப்படுகிவறன்” என்றலார்கள். குரு, “அம்மைலா
வகலாஞ்சேம் தமரயில் கலால் நீட்டிப் பலாட்டிவபலால் அமைருங்கள்.நீங்கள் பலாட்டியலாக இன்னும்
வகலாஞ்சே நலாட்கள் தலான் இருக்கின்றன” என்ற கூறவும் மீண்டும் அமனவரும் சிரித்தனர்.
குரு அன்னபூரணியின் கலால்கமள வமைதுவலாகப் பிடித்து விட்டலான். இவ்வலாற வகலி வபசிக்
வகலாண்வட கலால்கமள 10 நிமிடங்கள் பிடித்து விட்டலான். “நீங்கள் நடக்க நடக்க வலி
குமறந்து விடும்" என்றலான். அன்னபூரணியும் தன் கலால்களில் ஒரு புதிய சேக்தி பலாய்ந்தமத
உணர்ந்தலாள்.

131

குரு "அம்மைலா, எழுந்து குதியுங்கள் பலார்க்கலலாம்" என்றவுடன் அன்னபூரணி சிறிது
வவட்கத்துடன்,

“வபலாடலா,

உனக்கு

வவமலயில்மல"

என்ற

தட்டிக்

கழிக்க

"இல்மலயம்மைலா, வவட்கப்படலாமைல் குதியுங்கள்" என்ற கூறிவிட்டு மைற்றவர்கமளயும்
பலார்த்து " வலாருங்கள், எல்வலலாரும் குதிப்வபலாம்" என்ற அமனவரும் குதிக்க, பலாட்டி
வீட்டிற்குள் வந்து, “இது என்ன புது விமளயலாட்டு!” என்ற வகட்டுக் வகலாண்டு குருவின்
அருகில் நின்ற வகலாண்டு குதிக்க ஆரம்பித்தலாள்.
பலாட்டி குதிப்பமதக் கண்டு அமனவரும் ஆச்சேரியப்பட்டனர். அம்மைலாவிற்கு குரு
கூறியபடி வலி வகலாஞ்சேம் வகலாஞ்சேமைலாய்க் குமறய ஆரம்பித்தது. அன்னபூரணி குருமவக்
கட்டிப்பிடித்துத் தூக்க, பலாட்டி அன்னபூரணியிடம் சேண்மடக்கு வர குரு வீட்மடவிட்டு
வவளிவய ஓடி விட்டலான். கண்டஹலாரில் அமனவரும் வசேர்ந்து சேலாப்பிட்டமதப் வபலால
இங்கும் எல்வலலாரும் வசேர்ந்து சேலாப்பிட்டனர்.
சேலாப்பிட்டுவிட்டு அமனவரும் வண்டியில் ஏறினர். “ஒன்றிரண்டு நலாட்களில் நலாவன
உங்களுடன் வந்து வசேருவவன்" என்ற கூறி வழியனுப்பி மவத்தலான்.
வண்டி மைமறந்தவுடன் குரு தன் வத்திரலாயிருப்பு குழுவுடன் வபசே ஆரம்பித்தலான்.
“உங்களது வவமல எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது?” என்ற வினவ, பின் வரும் கமத அந்தக்
குழுவிடமிருந்து வந்தது.
“குரு நீ அனுமைலானித்தபடி, இந்த மைமலயில் அபூர்வ மூலிமககள் உள்ளன. உன்னுமடய
அறிவுமரப்படி, நலாங்கள் சேதுரகிரி சித்தர்கமள துமணக்கு அமழத்வதலாம். அவர்களும்
விருப்பத்துடன் எங்களுக்கு உதவி வசேய்தலார்கள். பூமஜைப்வபலாருட்கள் நம் ஊரில்
கிமடப்பது வபலால் இங்கு கிமடக்கலாவிட்டலாலும், கிமடத்தமத மவத்துப் பூமஜை வசேய்ய
அவர்களும் அமத ஏற்றக் வகலாண்டு இங்கு வந்தனர். நீ சேந்வதகப் பட்டபடி, இவர்கள்
உணவலாக உண்ணும் கீமரயில் தலான் இந்த வதய்வீக மைருந்து உள்ளது. சித்தர்கள்
அறிவுமரப்படி, அமவகமளப் பிரித்து மைருந்தலாகச் வசேய்துள்வளலாம். இமவகமள மிகச்
சிறிய அளவவ சேலாப்பிட்டலாலும் வபலாதும் என்பவத சித்தர்கள் கருத்து”.
இந்த இமலகமளப் பறித்து, உலர மவத்துப் வபலாடியலாக்கியுள்வளலாம். வவற எதுவும்
வசேய்யவில்மல. உலருவதற்கு முன் இங்கு ஓடும் ஆற்ற நீரில் கழுவும் படி அறிவுமர
வசேலால்லப்பட்டுள்ளது. இந்த இமலகமள வவயிலில் மவத்தலாவல எளிதில் உலர்ந்து
விடுகின்றன. எந்தவித இயந்திரம் மூலம் இமவகமள அமறக்கக் கூடலாது என்பது
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சித்தர்கள் உத்தரவு. அவர்கள் கூறிய வயலாசேமன, இந்த இமலகமளப் பறித்து, ஆற்றில்
கழுவி, உலர மவத்து, சிறிய குப்பிகளில் பலாதிவமர நிறப்பி, மீதி பலாதிக்கு இங்குள்ள
ஆற்றப் படுமககளில் கிமடக்கும் சிறிய கூழலாங்கற்கமளயிட்டு நிறப்பச் வசேலான்னலார்கள்.
குப்பிகள் நகரங்கமள அமடயும் முன் இமலகள் வபலாடியலாகி இருக்கும் என்றனர்.
அல்வலலாபதி மைருந்துகள் வபலால் விழுங்கக் கூடிய சிறிய குப்பிகளில் அமடக்க வவண்டலாம்
என்றம் கூறினர்.
வந்த சித்தர்கள் யலாரும் தங்ளுமடய வபயர்கமளவயலா, எந்த அமடயலாளங்கமளவயலா
வதரிவிக்கவில்மல. இம்மைருந்து உலவகங்கும் பிரபலப் படுத்த என்ன வழி என்ற
வகட்டதற்கு,

சிரித்துவிட்டு

உன்னிடம்

வகட்கச்

வசேலான்னலார்கள்.

பின்பு

நம்

அமனவமரயும் வலாழ்த்திவிட்டு விண்ணில் ஏறி மைமறந்தனர். இந்நிகழச்சிமய இன்ற ஓரு
விழலாவலாக் வகலாண்டலாடுவவலாமைலா?”
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தூ

ரத்தில் ஒரு வண்டி வரும் சேப்தம் வகட்டது. வணடியில் ஆஃகலான் வபலாலீமஸைச்
வசேர்ந்தவர்கள் இருவர் இருந்தனர். வண்டிமயவிட்டு இறங்கி சில புதிய

வபட்டிகளுடன் ஊருக்கள் வந்தனர். வந்தவர்கள் குருமவ விசேலாரிக்க மைக்கள் அவர்கமள
குருவிடம் கூட்டி வந்தனர். குருவிடம் அவர்கள் வபட்டிமயக் வகலாடுத்தனர். வபட்டியின்
மீது ஒரு சிற தலாள் ஒட்டப்பட்டு அதில் வதளிவலாக பின் வரும் வலாக்கியம் அதில்
அச்சிடப்பட்டிருந்தது “மைகன் குருவிற்கு வலாழ்த்துக்கள். எனது அலுவகத்திற்கு முனிவர்
ஒருவர் வந்து உனக்கு சில வபலாருட்கமள அனுப்பும்படிக் கூறினலார். அவர் கூறியவற்மற
அனுப்பியுள்வளன். உன்மன நல்ல முமறயில் பலார்த்துக் வகலாள்ளும்படி அக்கமறயுடன்
கூறிச் வசேன்றனர்- அப்பலா”
குரு அப்வபட்டிகமளப் பிரிக்கச் வசேலான்னலான். வபட்டிக்குள் வீடிவயலா வகமைரலா,
கணணியில் பதிவு வசேய்யத் வதமவயலான உப கருவிகள், விண்வகலாள் மூலம் வபசேக்கூடிய
மகவபசி, அதில் இமணயதள வசேதி முதலியமவ வந்திருந்தன. குரு "சித்து விமளயலாட்டு
என்பது இதுதலானலா?” என்ற தன் நண்பர்கமளப் பலார்த்துக் வகட்டலான். வந்த இரு கலாவல்
துமறயினரும் பசி தலாகம் மைறந்து குருமவ ஆச்சேரியத்துடன் பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தனர்.
குரு அவரகள் இருவமரயும் பலாட்டி வீட்டிற்குக் கூட்டிட்டுப் வபலாய் உணவளிக்கச்
வகலான்னலான்.
குரு வந்த வகமைரலா முதலியமவகமளச் சேரிபலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தலான். சிறிய படங்கமள
எடுத்துக் கணணிக்கு மைலாற்றினலான். பின்பு இமணயதளத்துடன் வதலாடர்பு வகலாண்டு
அப்படத்மத இமணயதளத்திற்கு மைலாற்றினலான். இந்த வவமலகள் அதிக கலால தலாமைதம்
இல்லலாமைல் விமரவலாய் முடிந்தன். இமணயதள இமணப்பும் வதமவயலான வவகத்தில்
வசேயல் பட்டது.
கிரலாமை மைக்கமள அமழத்து, இன்ற மைலாமல அமனவமரயும் சேந்திக்க விரும்புவதலாயும்,
கூட்டுப் பிரலார்த்தமன ஒன்ற உள்ளதலாயும், அதன் பின் சிலற்மறப் வபசேப் வபலாவதலாயும்,
அதன் பின் ஆட்டம் பலாட்டம் வகலாண்டலாட்டம், பின்பு விருந்து, இமவகளுக்கு ஏற்பலாடு
வசேய்யுமைலாற கூறினலான். பலாட்டிமய வரச் வசேலால்லி ஆள் அனுப்பினலான். பலாட்டியும்
சிறபிள்மள வபலால் குருமவக்கலாண வவகமைலாய் ஓடி வந்தலாள். குரு பலாட்டியின்
மகககமளப் பிடித்து, அருகில் அமைரச் வசேய்து, “இன்ற நலாம் இருவரும் வசேர்ந்து நடனம்
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ஆடப் வபலாகிவறலாம். நடனம் முழுவதும் இந்த வகமைரலா மூலம் ஒளிப்பதிவு வசேய்து
இமணய தளத்தில் வபலாடப் வபலாகிவறலாம். உன்னுமடய ஆட்டம் உலகம் முழுவதும்
பரவப் வபலாகிறது” என்ற குரு கூறிமுடித்தவுடன் வழக்கம் வபலால் பலாட்டி ஒரு வபரிய
முத்தம் குடுத்தலாள். பலாட்டிக்கு குரு கூறியமவகளில் ஆடப்வபலாகிவறலாம் என்பது தவிர
வவற எதுவும் புரியவில்மல.
மைலாமல 5 மைணி. கதிரவன் மைமறய இன்னும் 3 மைணி வநரம் இருந்தது. மைமலவயலாரப்
பகுதியலானதலால் வவயில் அதிகம் இல்மல. குரு தனது வகமைரலாமவப் வபலாருத்திச்
சேரிபலார்த்தலான். தனது நண்பர் ஒருவரிடம் அமத இயக்குவது பற்றி விளக்கமைலாகக்
கூறிக்வகலாண்டிருந்தலான். வவயில் வரும் திமசே நடனம் ஆடும் இடம் முதலியமவகளுக்கு
ஏற்ப வகமைரலாவின் இடத்மதயும் படம் பிடிக்கும் வகலாணம் முதலியமவகமளயும்
சேரிபலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தனர். கிரலாமை மைக்கள் ஒவ்வவலாருவரலாகக் கூட ஆரம்பித்தனர்.
பலாட்டி எல்லலா வீடுகளுக்கும் வசேன்ற எல்வலலாமரயும் வரச்வசேலால்லிக் வகலாண்டிருந்தலாள்.
அமனவரும் வந்தவுடன் குரு வபசே ஆரம்பித்தலான்.
“உங்களுமடய அபரிகமைலான ஆவரலாக்கியத்தின் அடிப்பமடமய எனது நண்பர்கள்,
இமறவனின் முழு உதவிவயலாடு, கண்டு படித்துள்ளனர். அது இந்த மைமலகளில்
விமளயும், நீங்கள் விரும்பி உண்ணும் கீமரவய" என்ற வசேலால்லி முடிப்பதற்குள் "நடனம்
எப்வபலாழுது ஆடலலாம்?” என்ற வகட்டு ஆடத் வதலாடங்கிவிட்டலாள். குரு மைக்கமளப்
பலார்த்து, “நலான் வசேலால்லும் வமர, பலாட்டியின் மக கலால்கமளயும், வலாமயயும் கட்டி
மவயுங்கள்" என்ற கூற, அதன் படி பலாட்டி கட்டி மவக்கப்பட்டலாள்.
பிரலான்ஸ நலாட்டிலிருந்து "ஆஸட்ரிக்ஸ ஒபிலிக்ஸ" என்ற படக்கமதப் புத்தகம்
வவளிவரும். அதில் "பலார்டு" (பலாடகன்) என்ற ஒரு கதலாபலாத்திரம் ஒன்றண்டு. அவருமடய
பலாட்டு சேகிக்க முடியலாது. மிகக் வகலாடூரமைலாய் இருக்கும். எனவவ விழலாக்கலாலங்களில்
அந்தப் பழங்குடி மைக்கள் அவமர கட்டிப் வபலாட்டு ஒரு மைரத்தின் வமைல் உட்கலார
மவத்துவிடுவர். குருவிற்கு அந்த கதலாபலாத்திரத்தின் ஞலாபகம் வந்தது.
குரு வதலாடர்ந்து வபசேலலானலான், “இந்தக் கீமரமய உலகவமைங்கும் விற்பமனக்கு
ஏற்பலாடுகள் வசேய்யப் வபலாகிவறன். இந்த விற்பமனயின் துவக்கமைலாயும், நமைக்கு உதவி
வசேய்த இமறவனுக்கு நன்றி வசேலுத்துமுகமைலாயும், இப்வபலாழுது நலாம் அமனவரும்
பிரலார்த்தமன வசேய்வவலாம். உங்கள் வழக்கப்படி, அமனவரும் வமைற்கு முகமைலாக வநலாக்கி,
அல்லலாமவ வணங்கிப் பிரலார்த்திப்வபலாம். 5 நிமிடங்கள் அமனவரும் வமைளனமைலாய்ப்
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பிரலார்த்தித்தனர்.

பின்பு

அமனவர்

எண்மணயிட்டு,

திரியிட்டு,

ஒரு

மைத்தியிலும்
சிற

ஒரு

குழந்மதமயக்

சிற

விளக்மக

கூப்பிட்டு

மவத்து,

விளக்வகற்றச்

வசேலான்னலான். பின்பு அந்த விளக்கிற்கு மைலர்கள் இட்டு பூஜக்கச் வசேலான்னலான். பின்பு
அமனவருக்கும் அப்பலா அனுப்பிய வபட்டியில் வந்த இனிப்புகமள வளங்கினலான்.
பின்பு குரு பலாட்டியின் கட்டுகமள அவிழ்த்துவிட்டு, கட்டிய வலிதீர வமைதுவலாகப்
பிடித்துவிட்டலான்.
பலாட்டிக்கு திடீவரன்ற எங்கிருந்து வவறி வந்தவதலா வதரியவில்மல, குருமவக் குழந்மத
வபலால் தன் இரு மககளலால் தூக்கிக் வகலாண்டு வட்டமைடிக்க ஆரம்பித்தலாள். குரு கட்மட
அவிழ்க்க ஆரம்பித்தவுடன் வகமைரலாவும் ஓடத்வதலாடங்கியது. 15 நிமிடங்கள் பலாட்டியும்
குருவும் நடனமைலாடி கிரலாமை மைக்கமள மைகிழ்வித்தனர். இளம் மைலாமல வவயிலில் நடனம்
மிக அழகலாகப் பதிவலாகியிருந்தது. அதன்பின் கிரலாமை மைக்களும் வசேர்ந்து ஆட, பின்பு
விருந்து உண்டு முடியும் வபலாது இரவு வவகு வநரமைலாகிவிட்டது.
உணவு முடிந்தபின் குரு வீட்டிற்கு வந்து, பதிவலான நடனத்மதக் கணணிக்கு மைலாற்றினலான்.
படத்மதச் சேரியலாகத் வதலாகுத்து 10 நிமிடங்கள் ஓடுமைலாற மைலாற்றினலான். பின்பு அக்கிரலாமை
மைக்களின் ஆவரலாக்கியத்மதப் பற்றியும், அவர்கள் உணவலாக உண்ணும் மூலிமககமளப்
பற்றியும் அதமன உலவகங்கும் பரப்பப் வபலாவது பற்றியும் விளக்கமைலாக இமணய
தளத்தில் வபலாடுவதற்கு ஏற்றதலாய் தயலார் வசேய்தலான். பின்பு வீடிவயலாமவயும் இந்த
விளக்கத்மதயும் இமணயதளத்தில் பதிவு வசேய்தலான். இது முடியும் வபலாது இரவு 2
மைணிமயத் தலாண்டிவிட்டது. குரு அலுப்பினலால் அசேந்து தூங்கிவிட்டலான்.
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அத்தியலாயம் 32
சூரியன்

வண்டிமய

ஓட்ட

அன்னபூரணி,

அருகில்

அமைர்ந்திருந்தலாள்.

அன்னபூரணிக்குத்தலான் எவ்வளவு மைகிழ்ச்சி! நீண்டகலாலம் கழித்து தனது வதலாமலந்த
மைகன் திரும்பக் கிமடத்துள்ளலான்.

நலாட்மடக் கலாக்கும் பணியில் தன்மனயும் தன்

மைகமனயும் ஈடுபடுத்திய இன்வனலாரு பிள்மளயும் தனக்குக் கிமடத்துள்ளலான். இருவர்
மைட்டுமைலா? இரண்டு வண்டிகளில் உள்ள அமனவருவமை எனக்குப் பிள்மளகள்தலான்.
எங்கிருந்துதலான் குரு வந்தலாவனலா? நரகமைலாய் இருந்த தனது வலாழ்க்மகமய இப்படி
வசேலார்க்கமைலாய் மைலாற்றிவிட்டலான்! இமறவனின் கருமணவய கருமண!
இரண்டு வண்டிகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றலாக முடிந்தவமர வவகமைலாய் புளுதிமயக்
கிளப்பிக் வகலாண்டு வசேன்ற வகலாண்டிருந்தன. அதிகலாமலயில் கிளம்பிவிட்டதலால் வவயில்
அதிகம் இல்மல. சூரியன் தனது கதிர்கமய கிழக்கு திமசேயிலிருந்து வீசிக்வகலாண்டு
இருந்தலான். புளுதி படிந்த வசேடிகளும், முட்புதர்களும், கரடுமுரடலான பலாமலவனமும்
இளம் கலாமல வவயிலில் ஒரு அழகுடன் வதலான்றின. பமடத்தவன் எல்லலாவற்மறயும்
அழகுடன்தலான் பமடத்துள்ளலான். நமைது கண்களில்தலான் வகலாளலாற. நமைது இரசேமனயும்,
மைனநிமலயும் மைலாறபடும் வபலாழுது கலாட்சிகளும் மைலாறகின்றன.
கலாமல உணவு, அமனவருக்கும் பலாட்டி ஏற்பலாடு வசேய்து வகலாடுத்திருந்தலாள். அன்னபூரணி
அவற்மறச்

சேலாப்பிடுவதற்கு

சேரியலான

இடத்மதத்

வதடிக்

வகலாண்டிருந்தலாள்.

பலாமலவனத்தில் அப்படி ஒரு இடம் இருப்பதலாகத் வதரியவில்மல. ஏவதனும் நீர் உள்ள
இடமைலாக இருந்தலால் கூடப்வாபலாதும் என்ற எண்ணினலாள். ஆறகள் ஏவதனும் வருகிறதலா
என்ற பலார்த்துக் வகலாண்டு வந்தலாள்.
ஆஃகலானிஸதலானில் வண்டிகள் சேலாமலயின் வலது புறமைலாகச் வசேல்லும். வண்டிமய
ஒட்டுபவர், இடது புறமைலாக அமைர்ந்திருப்பலார். எனவவ அன்னபூரணி வண்டியின் வலது
புறத்திலும் சூரியன் இடதுபுறத்திலும் அமைர்ந்திருந்தனர்.
ஏவதலா சேப்தம் வகட்டு திரும்ப எதிரில் ஒரு வபரிய வண்டி தனது வண்டிமய வமைலாதுவதற்கு
வருவமதப்பலார்த்து வீல் என்ற கண்கமள மூடிக் வகலாண்டு அலற சூரியனும் என்ன
வசேய்வவதன்ற வதரியலாமைல் விழிக்க..........
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வண்டியிலிருந்து அமனவரும் சுயநிமனவிற்கு வந்து கண்கமளத் திறந்து, சுற்றம்
முற்றம் பலார்க்கும் வபலாது வண்டி சேலாமலமயவிட்டு விலகி, ஒரு குழிக்குள் விழுந்து
கிடந்தது. பின்னலால் வந்த வண்டி சேலாமலயின் ஓரமைலாய் நிறத்தப்பட்டு, அதிலிருந்தவர்கள்
வவகமைலாய் இறங்கி குழிமய வநலாக்கி ஓடிவந்து வகலாண்டிருந்தனர்.
அன்னபூரணி, சூரியன் அமனவரும் வண்டிமயவிட்டு இறங்க, உமைலா மகயில் தண்ணீர்
பலாட்டிலுடன்

முதலில்

ஓடி

வந்து

வகலாண்டிருந்தலாள்.

அவள்

அமனவமரயும்

வண்டிமயவிட்டு விலகி நிற்கச் வசேலான்னலாள். எல்வலலாருக்கும் சிறிது சிறிது தண்ணிர்
வகலாடுத்தலாள்.
தூரத்தில் வண்டியின் டயர் வவடிக்கும் சேப்தம் வகட்டது. புதியதலாய்ச் வசேர்ந்தவர்கள்,
மிகவும் கவமலயுடனும், பயத்துடனும், பரபரப்புடனும் கலாணப் பட்டனர். அன்னபூரணி
அவர்கள் இருவமரயும் அமழத்து "என்ன?” என்ற வினவ, இருவரும், “கடந்து வசேன்ற
வண்டி தலாலிபலான்கமளச் வசேர்ந்ததலாய் இருக்கலலாம். திரும்பி வந்து நம்மமைத் தலாக்கலலாம்"
என்ற கூற, “வண்டியின் டயர் வவடித்த சேப்தம் வகட்டதலா? இல்மலயலா? அவர்களது
வண்டிக்கு ஏவதலா ஆகிவிட்டது. நம்மமைத் வதடிவர வலாய்ப்பு இல்மல.” எழும்பியிருந்த
புழுதியில் என்ன நடந்தது என்ற அவர்களலால் பலார்க்க முடியலாது. நலாம் தப்பித்துவிட்வடலாம்
என்ற எண்ணி, நம்மமைத் வதடிவரமைலாட்டலார்கள் என்ற கூறிவிட்டு, “வவண்டும் என்றலால்
அவர்கள்

என்ன

ஆனலார்கள்

என்ற

பலார்த்துவிட்டு

வலா”

என்ற

இருவமரயும்

அனுப்பிமவத்தலாள். இருவரும் பயந்து வகலாண்வட வசேன்றனர்.
அன்னபூரணி

வண்டிமய

எப்படி

வவளிவய

எடுப்பது

என்ற

வயலாசித்துக்

வகலாண்டிருந்தலாள். வண்டியில் கயிற ஏதலாவது இருக்கிறதலா என்ற வதடச் வசேலான்னலாள்.
சிறிது

வநரத்தில்

இரண்டு

கயிறகள்

இரண்டு

வண்டிகளிலிருந்து

கிமடத்தன.

அக்கயிறகமள ஒன்றலாக இமணத்து குழியிருந்த வண்டிமயயும் சேலாமலயில் இருந்த
வண்டிமயயும் இமணத்தலாள். இரண்டு வண்டிகமளயும் ஓடவிட்டு, அமனவரும்
வண்டிமயத் தள்ள, வண்டி அமர மைணி வநரப் வபலாரலாட்டத்தின் பின் வவளிவய வந்தது.
அன்னபூரணி, சூரியனிடம், “திறமமையலாய் எல்வலலாமரயும் கலாப்பலாற்றிவிட்டலாய்" என்ற
பலாரலாட்டினலாள். சூரியன், திரு திருவவன்ற விழித்து, "நீங்கள் அலறியவுடன் வண்டிமயக்
கவனித்வதன். அதன்பின், விழிக்கும் வபலாழுது குழியில் இருப்பமதக் கண்வடன்.
இமடப்பட்ட கலாலத்தில் என்ன நடந்தது என்ற எனக்குத் வதரியலாது” என்றலான். பின்னலால்
அமைர்ந்தவர்களிடம் அன்னபூரணி திரும்பியவபலாது, அவர்கள் முகத்திலும் எவ்வித
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சேலனமும் இல்மல. பின் வண்டியில் வந்தவர்களுக்கும் வதரிய வலாய்ப்பு இல்மல.
ஏவனனின் புழுதி மைமறத்திருக்கும்.
அந்த வண்டிமயப் பலார்க்கச் வசேன்ற இருவரும் சிரித்துக் வகலாண்வட திரும்பி வந்தனர்.
அன்னபூரணியின் அருகில் வரும்வமர இருவரும் சிரித்துக் வகலாண்வட இருந்தனர்.
அவர்களது சிரிப்பு மைற்றவர்கமளயும் வதலாற்றிக் வகலாள்ள, அன்னபூரணி என்ன என்னும்
பலாவமனயில் அவர்கமளப் பலார்க்க அவர்கள் வமைலும் சிரிக்க ஆரம்பித்தனர். அன்னபூரணி
சிறிது வநரம் கலாக்க வவண்டியிருந்தது. அவர்களில் ஒருவன் வபசே ஆரம்பித்தலான்.
“நலான் வண்டிமயப் பலார்க்கும் வபலாழுது வண்டி தமலகீழலாகக் கிடந்தது. அவர்கள் இருந்த
முன்பகுதி நசுங்கி அவர்கள் வவளிவய வர முடியலாமைல், வபலாரலாடிக் வகலாண்டடிருந்தனர்.
அவர்களிடம் துப்பலாக்கி இருக்கலலாம் என்ற எண்ணி பயத்துடன் சேற்ற எட்டி நின்வறலாம்.
எங்கமளப் பலார்த்து மகமய ஆட்டி ஏவதலா வபசே முயன்றனர். வண்டிச் சேப்தத்தில் ஏதும்
வகட்கவில்மல. அவர்கள் அருகில் வசேன்ற பலார்க்கும் வபலாழுது, வவளிவய வரமுடியலாமைல்
உயிருக்குப் வபலாரலாடிக் வகலாண்டிருந்தனர். நலாங்களும் சிறிது மதரியத்மத வரவமழத்து
அவர்கள்

அருகில்

வசேன்ற,

அவர்கமள

விடுவித்வதலாம்.

விடுபட்ட

இருவரும்

எங்கமளப்பலார்த்து பயந்து நடுங்க ஆரம்பித்தனர். அவர்களுடன் வபசே முயற்சிப்பதற்குள்
அவர்கள் ஓட ஆரம்பித்தனர். அடிபட்ட கலாலுடன் வநலாண்டி வநலாண்டி ஓடினர்.
அவர்களிடம்

நிச்சேயம்

மகத்துப்பலாக்கி

இருக்கும்.

இருந்தும்

எங்கமளப்பலார்த்து

வபயமறந்தது வபலால் ஓடினர். அவர்கள் பயந்த முகத்மதப் பலார்த்தலால் எங்களலால் சிரிப்மப
அடக்க முடியவில்மல. அன்னபூரணி அவர்கமளத் தட்டிக் வகலாடுத்துவிட்டு, “நல்ல
வவமள, அவர்கள் உயிமரக் கலாப்பலாற்றினீர்கள்" என்ான்்ற பலாரலாட்டினலாள்.
குரு கூறியபடி 200 கி.மீ தள்ளி முதலில் வந்த கிரலாமைத்மதத் வதர்ந்வதடுத்தனர்.
வண்டிமயக் கிரலாமைத்தின் மமையப்பகுதிக்கு ஓட்டிச் வசேல்ல, அங்கு ஏற்கனவவ ஒரு வண்டி
நின்ற வகலாண்டிருந்தது. அதில் ஆயுதம் தலாங்கிய தலாலிபலான்கள், இளம் வயதினர், நலால்வர்
நின்றவகலாண்டிருந்தனர்.
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ன்னபூரணி, வபண்கள் யலாமரயும் கீவழ இறங்க வவண்டலாம் என்ற கூறிவிட்டு,
தலானும்

சூரியனும்

கீவழ

இறங்கி

தலாலிபலான்கள்

இருப்பமதக்

கண்டுவகலாள்ளலாமைல் தங்களுக்குள் ஏவதலா வபசுவதுவபலால் நடித்தனர். பின்பு அன்னபூரணி,
தலாலிபலான்களிடம் வசேன்ற, "குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இருக்கிறதலா" என்ற வகட்டலாள்.
அன்னபூரணியின் துணிச்சேமலக் கண்டு, நலான்குவபரும் சிறிது ஆடிப்வபலாயினர்.
தலாலிபலான்களிடம் வநருங்குவதற்கு வபலாதுவலாக
பயப்படுவர்.

ஏவனனின்

அவர்களிடம்

ஆயுதம்

வபலாதுமைக்கள்
இருக்கிறது.

யலாவரும்
ஈவு

இறக்கம்

இல்லலாதவர்கள். சிறிது வகலாப்பட்டலாலும் சுடுவதற்குத் தலாமைதம் வசேய்யமைலாட்டலார்கள்.
வமைலும்

தலாலிபலான்கள்

வபண்கமள

நலாயினும்

வகவலமைலாக

மைதிப்பவர்கள்.

இமதவயல்லலாம் நன்கு வதரிந்தும் அன்னபூரணி அவர்கமள வநருங்கியது, நலால்வருக்கும்
முதலில் ஆச்சேரியத்மதயும் பின்பு பயத்மதயும் வகலாடுத்தது.
ஒருவன் வமைதுவலாக, வண்டியினுள் மகமயவிட்டுத் தண்ணீர் பலாட்டிமல எடுக்க
முயற்சித்தலான். இன்வனலாருவன் தனது துப்பலாக்கிமய. அன்னபூரணி பக்கம் திருப்ப
முயற்சித்த வபலாழுது, அன்னபூரணி அவனிடமிருந்து துப்பலாக்கிமயப் பிடுங்கி, அவன்
கன்னத்தில் அமறவிட்டவலாற, “முல்லலா ஓமைமரத் வதரியுமைலா?” என்ற

கூறிவிட்டு

அவமன முமறத்தலாள். “நலான்கு நலாட்களுக்கு முன் என் வீட்டில் தங்கி, வபசி,
சேலாப்பிட்டுவிட்டுப் வபலானலார்", இமதக் வகட்டவுடன் நலால்வரும் நடுங்கிவிட்டனர்.
நலால்வரிடமும் துப்பலாக்கிகமளப் பிடுங்கி வண்டியின் பின்புறம் எறிந்துவிட்டு,
நலால்வமரயும் வண்டியில் ஏறச்வசேலான்னலாள். வண்டியில் ஏறியவுடன் "இங்கு உங்களுக்கு
என்ன வவமல? “ என்ற அதட்ட, “குருமவத் வதடிக் வகலாண்டிருக்கிவறலாம்" என்றனர்.
“குருமவ நலான் பலார்த்துக் வகலாள்கிவறன், முதலில் நீங்கள் இங்கிருந்து கிளம்புங்கள்"
என்ற உத்தரவிட்டு முடிப்பதற்குள் வண்டி சீறிப்பலாய்ந்தது.
தலாலிபலான்களின் வண்டி வசேன்றவுடன், சுற்றியிருந்த கிரலாமைமைக்கள், சிறிது பயத்துடன்
அன்னபூரணிமய வநருங்க ஆரம்பித்தனர். அதற்குள் வண்டியிருந்த அமனவரும் இறங்கி,
அன்னபூரணிமயச் சுற்றிக் வகலாண்டு, அவர்கள் பயந்து ஓடியமத எண்ணி சிரிக்க
ஆரம்பித்தனர்.
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வந்தவர்கள்

சிரிப்பமதப்

பலார்த்து

கிரலாமைமைக்கள்

மதரியம்

அமடந்தவர்களலாய்,

அன்னபூரணிமயயும் அவர்களது குழுமவயும் சுற்றி நின்றனர். சிற குழந்மதகள்
அம்மைலாவின் மககமளப் பிடித்துக் வகலாண்டு பயத்துடன் இவர்கமளப் பலார்த்துக் வகலாண்டு
இருந்தனர்.
அன்னபூரணி, “கலார்த்திகலா, வண்டியிருந்து சேலாப்பிட உள்ள எல்லலாவற்மறயும் எடுத்து வலா"
என்ற கூறிவிட்டு, கலார்த்திகலா வகலாண்டுவந்த எல்லலாவற்மறயும் சிற குழந்மதகள்
சேலாப்பிடுவதற்குக் வகலாடுத்துவிட்டலாள். குழந்மதகளும் பலாட்டி வசேய்த பலகலாரங்கமள
விரும்பிச் சேலாப்பிட்டன. கிரலாமைமைக்கள் ஏதும் வபசேலாமைல் நடப்பமவகமள ஆச்சேரியத்துடன்
பலார்த்துக் வகலாண்டிருந்தனர்.
கிரலாமைமைக்கள் குழப்பத்துடன் நிற்பமதக் கண்டு அன்னபூரணி, “நலான் தலாலிபலான் அல்ல.
எப்படி ஒரு வபண் தலாலிபலானலாக இருக்க முடியும்? நலான் உங்களுக்கு உதவி வசேய்ய
வந்துள்வளன்”. கூட்டத்தின் பின்புறத்திலிருந்து ஒரு குரல், “முல்லலா ஓமைர்.....” என்ற
இழுக்க, “ஆம் அவர் எனக்குத் வதரிந்தவர்தலான். என் கணவரின் வநருங்கிய நண்பர்.
அவ்வளவவ. எனக்கும் தலாலிபலான்களுக்கும் எந்தவித வதலாடர்பும் கிமடயலாது. நலாங்கள்
தலாலிபலான்கள் வதடி அமலயும் குருவின் கூட்டத்மதச் வசேர்ந்தவர்கள். தலாலிபலான்கமள
ஓழிப்பதும் ஆஃகலானிஸமதலான முன்வனற்றவதும் எங்கள் வவமல. முதலில் நலாங்கள் சில
நலாட்கள் தங்குவதற்கு இடம் வதமவ. முக்கியமைலாக இப்வபலாழுது நலாங்கள் சேலாப்பிட உணவு
வதமவ" என் ற கூறிமுடித்தலாள்.
குருமவப்பற்றிய பல வபலாய்யலான தகவல்கள், வதந்திகள் தலாலிபலான்களிமடவய
பரவியிருந்தது. “தீய சேக்திகளின் வமைலாத்த உருவம் குரு. மைந்திர தந்திரங்களில்
மகவதர்ந்தவன். யலாமரயும் தூரத்தில் இருந்தபடிவய வகலால்ல வவல்ல முடியும். உலகில்
எங்கு எது நடந்தலாலும் குருவிற்குத் தகவல் வந்துவிடும். பலாம்புகள் விலங்குகள் பூச்சிகள்
குருவிற்குக் கட்டுப்பட்டமவ" முதலியன. சில உண்மமையயலாக இருந்தலாலும் பல
கட்டுக்கமதகள் தலாலிபலான்களிமடவய பரவியிருந்தன. இந்தப் பயம் தலாலிபலான்கமளத்
திறம்படச் வசேயல்படத் தமடயலாக இருந்தது. எங்கு வசேன்றலாலும் வதலால்விமயச் சேந்திக்க
வநர்ந்தது.
கிரலாமைமைக்கள் சிறிது வநரத்தில் வந்தவர்கள் அமனவரும் தங்குவதற்கு இடமும் உண்ண
உணவும் தயலார் வசேய்தனர். சேலாப்பிட்டுவிட்டு அமனவரும் ஓய்வு எடுத்தனர்.
141

அன்னபூரணி, உமைலா, கலார்த்திகலா, இந்திரலா ஆகிய நலால்வரும் பக்கத்து வீடுகளில் வசேன்ற
அங்குள்ள வபண்களிடம் வபசே ஆரம்பித்தனர்.கிரலாமைமைக்களுக்கு கிமடக்கும் கல்வி வசேதி
மைருத்துவ

வசேதி,

வபலாக்குவரத்து,

அவர்களுக்குத்

வதரிந்த

மகத்வதலாழில்

முதலியமவகமளப்பற்றிப் வபசிக் வகலாண்டிருந்தனர். மைலாமலயில் கிரலாமைமைக்களிடம்
வபசேவிரும்புவதலாயும் ஊரின் மைத்தியில் அமனவரும் கூடவவண்டும் என்றம் வகட்டுக்
வகலாண்டலாள்.அங்கிருந்த

வபண்களில்

ஒருத்தி

ஊர்த்தமலவமரக்

கூட்டிக்

வகலாண்டுவருகிவறன் என்ற வசேலால்லிவிட்டு ஒரு வயதலானவமர அமழத்துவந்தலாள்.
வந்த வபரியவர் வபசே ஆரம்பித்தலார். “அம்மைலா, எங்கள் ஊருக்கு இருவமர தலாலிபலான்கள்
மைட்டுவமை வந்துவசேல்வர். வவறயலாரும் எங்கமளத் வதடி வந்ததில்மல. ஆண்களும்
வபண்களும் வசேர்ந்து வந்ததிலிருந்து நீங்கள் தலாலிபலான்கள் இல்மல என்ற புரிந்து
வகலாண்வடலாம். நீங்கள் தலாலிபலான்கமள எந்தவித ஆயுதமும் இன்றி துரத்தியதிலிருந்து
நீங்கள் சேலாதலாரணமைலானவர்கள் இல்மல என்றம் புரிந்து வகலாண்வடலாம். வந்தவுடன் எங்கள்
பிள்மளகளுக்குச்

சேலாப்பிடக்

வகலாடுத்ததிலிருந்து

நீங்கள்

எங்கள்

நலனில்

அக்கமறயுள்ளவர்கள் என்றம் புரிந்துவகலாண்வடலாம். எனவவ என்ன வவண்டும் என்ற
வகளுங்கள், நலாங்கள் உங்களுடன் ஒத்துமழக்கத் தயலாரலாய் இருக்கிவறலாம். அன்னபூரணி,
“இன்ற மைலாமல அமனவரும் ஊரின் மைத்தியில் கூடுமைலாற ஏற்பலாடு வசேய்யுங்கள்" என்ற
வகட்டுக் வகலாண்டலாள்.
மைலாமல 6 மைணிக்குக் கூட்டம் வதலாடங்கியது. கிரலாமைமைக்கள் அமனவரும் கூடியிருந்தனர்.
அதில் அன்னபூரணி முதலில் கவனித்தது, 20 வயது முதல் 30 வயதுக்குட்பட்ட
இமளஞர்கள் யலாரும் இல்மல. இதமன அன்னபூரணி வகள்வியலாக் வகட்டதற்கு, யலாரும்
பதில் வபசேலாமைல், வமைளனமைலாய் இருந்தனர். சில வபண்கள், இரகசியமைலாய்க் கண்கமளத்
துமடத்துக் வகலாண்டனர்.
அப்வபலாழுது இந்திரலா வபசே ஆரம்பித்தலாள். “இதுதலான் இன்மறய நமைது நலாட்டின் நிமல.
இமத மைலாற்றத்தலான் எனது அண்ணன் குரு இந்த நலாட்டிற்கு வந்துள்ளலார்கள்" என்ற
கூறிவிட்டு சிறிது வபச்மசே நிறத்தினலாள்.
இந்திரலாவிற்கு அவள் வபசியவத வியப்பலாய் இருந்தது. தனக்கு ஏது இந்த மதரியமும்
வபச்சுத்திறமமையும்?

எங்கிருந்து வரகிறது? யலார் வகலாடுத்தது? என்ற வயலாசிக்க

ஆரம்பித்தலாலும், அந்த எண்ணங்கமளப் பின்னுக்குத் தள்ளிப் வபசே ஆரம்பிக்மகயில்
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உமைலாவும்

கலார்த்திகலாவும்

மகதட்ட

கிரலாமைமைக்கள்

அமனவரும்

மகதட்டினர்.

கூட்டத்திற்குள் அமைர்ந்திருந்த இந்திரன், சேந்திரன், சூரியன் முதலலாவனலார் விசிலடித்து,
ஆரவலாரம் வசேய்ய, இந்திரலாவிற்குச் சிறிது வவட்கமைலாய்ப் வபலாய்விட்டது.
குரு இந்தியலாவிலிருந்து வந்ததிலிருந்து நடந்த பல நிகழ்ச்சிகமளயும் குருவின்
வநலாக்கத்மதயும் வதளிவலாக, நிதலானமைலாக 10 நிமிடங்கள் வபசினலாள். கிரலாமைமைக்கள்
அமனவரும்

மிக

அமமைதியலாகக்

வகட்டனர்.

குழந்மதகளின்

மைழமல

வமைலாழி,

பறமவகளின் சேப்தங்கள் தவிர அங்கு வவற எதுவும் இல்மல.
பின்பு குரு இந்நலாட்டிற்கலாக ஏற்பலாடு வசேய்திருந்த பணஉதவி பற்றியும், திட்டங்கள்
பற்றியும் விளக்கிவிட்டு, அமவகமள நமடமுமறப்படுத்தவவ இங்கு வந்துள்வளலாம்
என்ற கூறிமுடித்தலாள்,
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கு

ருவிற்கு

தனது

வவமல

முடிவிற்கு

வருவது

வபலால்

வதலான்றியது.

தலாலிபலான்களின் தமலவர் முல்லலா ஓமைர் ஒய்வு வபற்றபின் தலாலிபலான்
இரண்டு

கட்சிகளலாகப்

பிளவுபட்டுக்

கலாணப்படுகிறது.

தலாலிபலானின்

அடிப்பமடப் வபலாரலாளிகள் பயத்தின் பிடியில் சிக்கியுள்ளனர். எனவவ நீண்ட கலாலம்
அவர்கள் தலாலிபலான்களின் தமலமமையகத்கிற்குக் கட்டுப்பட்டுச் வசேயல்படுவலார்கள்
என்ற எதிர்பலார்க்க முடியலாது. எல்லலாவற்றிற்கும் வமைலலாக வபலாதுமைக்கள் தலாலிபலான்கள்
மீது மிகுந்த அதிருப்தியுடன் இருந்தனர்.
அன்னபூரணியும் இந்திரலாவும் வளர்ச்சிப்பணிகமளத் தங்கள் மககளில் எடுத்துள்ளனர்.
அன்னபூரணியின் மதரியம் அமனவரும் வியக்கும் வண்ணம் உள்ளது. இந்திரலாவின்
வபச்சுத்திறன் அமனவமரயும் கவரும் வண்ணம் உள்ளது. இந்தக் குழு ஆபத்து
கலாலங்களில் கலங்கலாமைல் திறமமையலாகச் வசேயல்படுகிறது. வமைலும்

ஆஃகலானிஸதலான்

வளர்ச்சிப் பணிக்கலான வதமவயலான நிதிஉதவி ஏற்பலாடு வசேய்யப்பட்டுள்ளது.
கஞ்சேலாவின் பிடியிலிருந்து மைக்கமள விடுவிக்க ஏற்பலாடுகள் வசேய்யப்பட்டுள்ளன.
இன்னும் ஆறமைலாதகலாலம் அல்லது அதற்குக் குமறவலாகத் தங்கியிருந்தலால் வபலாதுமைலானது
என்ற குரு எண்ணத் வதலாடங்கிவிட்டலான்.
ஆறமைலாதங்களுக்குப்பிறகு........
குரு கண்டஹலாரில் முதன் முதலில் தங்கிய பகுதி. இன்ற அது இடிக்கப்பட்டு
மிகப்பிரமைலாண்டமைலான
ஆஃகலானிஸதலானின்

கட்டிடம்
வசேயல்

ஏழுந்துள்ளது.

திறமனப்

நலான்குமைலாத

பமறசேலாற்றம்

அவகலாசேத்தில்

வண்ணம்

அக்கட்டிடம்

அமமைநத்துள்ளது. ஆஃகலானிஸதலாமன ஆளப்வபலாகும் பலாரலாளுமைன்றக் கட்டிடம் அது.
இந்தியப் பலாரலாளுமைன்றம் வபலால் வட்டவடிவில் ஆஃகலான் கலலாச்சேலாரம் பிரதிபலிக்கும்
வண்ணம் நிமிர்ந்து உயர்ந்து அமமைந்திருந்தது. நடுவில் பலாரலாளுமைன்றம் கூடுமிடத்தின்
கூமர கண்ணலாடியலால் வடிவமமைக்கப்பட்டிருந்தது. இரவினில் நட்சேத்திரங்கமளயும்
நிலமவயும் பலார்த்த வண்ணம் பலாரலாளுமைன்ற நடவடிக்மககமள நடத்தலலாம்.
மைலாமல 4 மைணி. குளிர்கலாலமைலானதலால் சீக்கிரவமை இருட்டத் வதலாடங்கிவிட்டது.
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பலாரலாளுமைன்றக் கூட்டம் 3 மைணியிலிருந்து வதலாடர்ந்து நடந்துவகலாண்டிருக்கிறது. பிரதமை
மைந்திரி வதர்ந்வதடுக்கும் பணி நடந்து வகலாண்டிருந்தது. பதவிப் பிரமைலாணம் வசேய்து
மவக்கப் வபரியவர் அமமைதியுடன் புன்முறவலுடன் கலாத்திருந்தலார். அவரது வலது
பக்கத்தில் அப்பலாவும் இடதுபத்கத்தில் இந்திரலாவும் நின்றவகலாண்டிருந்தனர். அப்பலாவின்
அருகில்

அன்னபூரணி

மைற்றம்

குருவின்

குழுவினர்.

ஆனலால்

குரு

அங்கு

கலாணப்படவில்மல.
கலாமல

10

மைணியளவில்

குருவுடன்

அமனவரும்

பதவி

ஏற்பு

விழலாவில்

கலந்துவகலாள்ளும்படி சேண்மடயிட்டுப் பலார்த்துவிட்டனர். ஆனலால் குரு திட்டவட்டமைலாக
மைறத்தவிட்டலான். ஏன் என்ற வகட்டதற்கு "எனக்கு அனுமைதி மைறக்கப் பட்டுள்ளது.
ஆனலால் அங்கு நடப்பமவகமளப் பலார்த்துக் வகலாண்டுதலான் இருப்வபன்" என்றலான் குரு.
குருவின் கண்களும் பனித்தன. அதற்குவமைல் குருமவக் கட்டலாயப்படுத்த யலாருக்கும்
மைனம் வரவில்மல, குரு அமனவமரயும் கட்டிப்பிடித்து விமடவபற்றலான். வபரியவமர
வணங்கி ஆசிவபற்றலான். மைதிய உணமவ அமனவரும் வசேர்ந்து சேலாப்பிட்டனர். குரு தனது
வண்டிமய எடுத்துக் வகலாண்டு, ஆஃகலானிஸதலானின் பலாமலவனங்களின் ஊவட வசேன்ற
மைமறந்தலான்.
பிரதமைமரத் வதர்ந்வதடுக்கும் வநரம் வந்ததும் இந்திரலாவின் வபயமரப் வபரியவர் முன்
வமைலாழிய, அமனவரும் கரவகலாû ம் எழுப்பி ஆதரவு வதரிவித்தனர். அப்வபலாழுது
வமைற்கூமரயில் சேப்தம் வகட்டு அமனவரும் வமைவல பலார்க்க, ஒரு அழகிய பறமவ, தனது
இறக்மககமள

மைடக்கிக்

வகலாண்டு

வசேதியலாக

அமைர்வதற்கு

முயற்சி

வசேய்துவகலாண்டிருந்தது.
கம்பீரத்தில் கழுமகயும் அழகில் பஞ்சேவர்ணக்கிளிமயயும், நளினத்தில் மையிமலயும்
வகலாண்டதலாய், மிகப் வபரிய பறமவயலாய் இருந்தது. வபரியவர் இந்திரலாவிடம் குரு
வந்துவிட்டலான் என்ற கூற, இந்திரலா, ஒலி வபருக்கியில், "குரு" என்ற அமழக்க
அப்பறமவ

மீண்டும்

வலாமனப்பலார்த்து

வலானில்

"குரு

குரு"

ஏறி

வட்டமிட
என்ற

ஆரம்பித்தது.

அமழக்க

அமனவரும்

அந்தப்பறமவயும்

வட்டமிட்டபடியிருந்தது.
பின்பு வபரியவர் பதவி விழலாமவ நடத்தத் வதலாடங்கினலார். அன்னபூரணி நலாட்டின்
ஜைனலாதிபதியலாகப் பதவி ஏற்க, பின்பு, இந்திரலா பிரதமை மைந்திரியலாயும்
மைந்திரிகளலாயும் பதவி ஏற்றனர்.
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சேகலாக்கள் மைற்ற

அமனவரது கண்களிலும் ஆனந்தக் கண்ணீர் வழிய, குருமவ அமனவரும் வமைல்
வநலாக்கிப் பலார்க்க அந்தப் பறமவ வலானில் உயர்ந்து பறந்து வசேன்றவகலாண்டிருந்தது.
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