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அணிந்தடர
எம். ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன், தடலவர், இந்தியேன்
வங்கி
அன்று வவாஷிங்டனில் திருமைணத்டத நடத்தியே
சவாவ அவர்கள, இன்று வடம் பிடிக்க வவாங்க,
ஜப்பவானுக்க என்று என்டனயும்
அடழைத்தஜபவாத, மிகந்த மைகிழ்ச்சியுடன்
ஒப்புக்ஷகவாண்ஜடன்.
கவாரணங்கள இரண்டு. தமிழுக்கவாகவும்,
தமிழைர்களுக்கவாகவும் தம் வவாழ்க்டகடயே
அர்ப்பணித்தக் ஷகவாண்ட கடலஞர்
அவர்களதவான் வடம் பிடித்த, ஜதஜரவாட்டத்டதத்
தவக்கி டவக்கப் ஜபவாகிறைவார்கள என்பத ஒன்று.
மைற்ஷறைவான்று, தமிழ்நவாட்டடப் ஜபவாலஜவ
ஜப்பவானும் கலவாசவாரப் ஷபருடமை படடத்த நவாடு;
அன்று வவாஷிங்டனில் ஜமைடல நவாட்டுக்
கலவாசவாரத்ஜதவாடு மைவாடல மைவாற்றிக் ஷகவாண்ட
தமிழ்க் கலவாசவாரம், இன்று கீடழை நவாட்டுக்
கலவாசவாரத்ஜதவாடு டக ஜகவாத்த ஊர்வலம் வருவத

நமைத கலவாசவாரப் ஷபருடமைக்கச் சிறைப்பு
ஜசர்ப்பதல்லவவா!
இத்தடகயேஷதவாரு கலவாசவாரப் பரிவர்த்தடனடயேக்
கவாட்டும் இந் நூல், சுற்றுலவா ஆண்டவாக
அறிவக்கப்பட்டுளள இவ்வவாண்டில்
ஷவளியிடப்படுவத மிகப் ஷபவாருத்தம். சவாவ
அவர்கள இந்நூலில் கலவாசவாரப் பரிவர்த்தடனக்க
எத்தடண முக்கியேத்தவம் ஷகவாடுத்திருக்கிறைவார்
என்பதம், அவரத கனவுலகில் எவ்வளவு ஷபரியே
எதிர் பவார்ப்புகள உளளன என்பதம் அவரத
எழுத்தக்களில் அழைகவாக ஷவளிப்படுகிறைத.
'ஆமைவாம்; வடம் பிடிச்சு இழுக்க
ஆயிரக்கணக்கவான ஜபர் ஜதடவப்படுஜமை!
ஜப்பவான் கவாரங்களவால் முடியுமைவா? நம்ஜமைவாடு
ஜசர்ந்த இழுப்பவாங்களவா?"
"ஒரு பக்கம் வடத்டத ஜப்பவான்கவாரங்க
இழுப்பவாங்க.
இன்ஷனவாரு பக்கம் நவாஷமைல்லவாம் இழுப்ஜபவாம்.

நடுநடுஜவ ஷவளிநவாட்டுக்கவாரங்களும் ஜசர்ந்த
இழுப்பவாங்க."
"இததவான் ரியேல் கல்சுரல் எக்ஸ்ஜசஞ்ச்"
மைகவாகவ பவாரதியின் வவார்த்டதகளில் அன்று
ஷவளிப்பட்ட,
"நல்ல
பல்வத மைவாயின சவாத்திரத் தின்மைணம்
பவாஷரங்கம் வீசும் தமிழ்நவாடு"
இன்று சவாவ அவர்களின் ஏக்கமைவாக,
எதிர்பவார்ப்பவாக, அவரத எழுத் தக்களில்
ஷவளிப்படுவடதப் படிக்கம் ஜபவாத மைனம்
ஷநகிழ்கிறைத. அவரத கற்படனகள
ஷதவாடரட்டும்.
வவாழ்த்தக்களுடன்,
1 பிப்ரவரி 1991
அன்பன்
எம்.ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்
---------------

1
(இந்த நவீனத்தில் வரும் நிஜப் ஷபயேர்களுடன்
கற்படனப் ஷபயேர்களும் கலந்திருக்கின்றைன.)
ஜடவாக்கிஜயேவாவல் நடடஷபறைப்ஜபவாகம்
ஜதஜரவாட்ட வழைவா ஏற்பவாடுகடள கவனிக்கச்
ஷசன்றுளள முதல் கழுவல் திரு கணபதி
ஸ்தபதி, திருமைதி மைஜனவாரமைவா, வழைவாஜவந்தன்
முத்த, புலவர் நன்னன், புளளி சுப்புடு ஆகியே
ஐவரும் முக்கியேமைவானவர்கள.
திருக்கறைள ஜஷவாஜஜவாவும் ஜப்பவானியேப் ஷபண்
ஷகவாஜமைவாச்சியும் இந்த ஐவடரயும் இம்பீரியேல்
பவாலஸ் - கிழைக்க வவாசல் டமைதவானத்தக்க
அடழைத்தச் ஷசன்று, ”இங்கிருந்ததவான்
ஜதஜரவாட்டம் ஷதவாடங்கப் ஜபவாகிறைத”
என்றைவார்கள.
”அஜடயேப்பவா! எவ்வளவு வசவாலமைவான இடம்!

ஏஷழைட்டு ஃபுட்பவால் கிரவுண்ட் ஜபவாடலவாம்
ஜபவாலிருக்ஜக!" என்று வயேந்தவார் வழைவாஜவந்தன்
முத்த.
"நம் வழைவாவுக்க மிகப் ஷபவாருத்தமைவான இடம்.
இந்த இடத்டத யேவாருங்க ஜதர்ந்ஷதடுத்தத?' கணபதி ஸ்தபதி ஜகட்டவார்.
"சவாவ ஸவார்தவான். அவருக்கத்தவான் ஜப்பவான்ல
ஒவ்ஷவவாரு இடமும் அத்தபடியேவாச்ஜச!”
"உங்க ஜபர் என்ன ஷசவான்னீங்க?" ஜப்பவான்
தமிழைறிஞர் ஜஷவாஜஜவா ஜகட்டவார்.
"முத்த!"
"எங்க நவாட்டிஜல கூட நிடறையே முத்த உண்டு" ஜஷவாஜஜவா
"முத்தக் களிக்க வவாரீகளவா?' என்று
முணுமுணுப்பவாய் பவாடினவார் மைஜனவாரமைவா.

'நீங்க நல்லவாத் தமிழ் ஜபசறீங்கஜள" என்றைவார்
நன்னன்.
"நவான் தமிழ்நவாட்டில் அஞ்சு வருஷம் தங்கிக்
கறைள படிச்ஜசன். திருக்கறைள முனுசவாமிதவான்
எனக்க வவாத்தியேவார்!"
"அப்படியேவா! ஒரு கறைள ஷசவால்லுங்க
பவார்க்கலவாம்."
ஜஷவாஜஜவா தமைத கட்டடக் கரலில் ஷசவான்னவார் :
ஜதறினுந் ஜதறைவாவடினு மைழிவன்கட்
ஜடறைவான் பகவா அன் வடல்.
"கறைள நல்லவாயிருக்கங்க ; உங்க கரல்தவான்
சரியேவாயில்டல. கறைடள சரியேவாப் பதம் பிரிச்சு
ஷசவால்லத் ஷதரியேணும். நவாடளக்க ஒரு
கறும்பலடகயும் சவாக்பீஸஸும் ஷகவாண்டவாங்க.
நவான் பதம் பிரிச்சு எழுதி வளக்கம் ஷசவால்ஜறைன்"
என்றைவார் நன்னன்.

”ஜதர் வடறைடதப் பத்தி எங்க வளளுவர் அந்தக்
கவாலத்திஜலஜயே எவ்வளவு அழைகவாச்
ஷசவால்லிட்டவார் பவார்த்தீங்களவா?" என்று
மைகிழ்ந்தவார் புளளி சுப்புடு.
"வவாடயே மூடிக்கிட்டுப் ஜபசவாமை இருங்க. மைவானம்
ஜபவாகத. ஷதரியேவாத வஷயேத்தல
தடலயிடக்கூடவாத. அந்தக் கறைளுக்க இதவவா
அர்த்தம்?" என்று தடலயிலடித்தக் ஷகவாண்டவார்
நன்னன்.
"ஷமைவாத்தம் 1330 கறைள. நவாம் வடப் ஜபவாகிறை
ஜதடரயும் 1330 அடி உயேரத்தக்கச் ஷசய்தவால்
ஷபவாருத்தமைவாயிருக்கம்" என்று புளளி சுப்புடு
ஜயேவாசடன கூறினவார்.
"நீங்க ஷமைவாத்தம் எத்தடன ஜபர் வந்திருக்கீங்க?" ஜகவாஜமைவாச்சி ஜகட்டவார்.
"முப்பத ஜபர்”

"வளளுவடரயும் ஜசர்த்தவால் முப்பத்ஷதவாண்ணு"
என்றைவார் புளளி.
"நீங்க இங்ஜக அஞ்சு ஜபர் தவான். வந்திருக்கீங்க.
மைத்தவங்ஷகல்லவாம்....?!”
”அவங்கல்லவாம் பயேக்சி ஓட்டல்ல
தங்கியிருக்கவாங்க!"
"கின்ஸவா டயேச்சியேவா, ஷிம்பவாஷி டயேச்சியேவா? "
”அட, ஷரண்டு டயேச்சி இருக்கவா இந்த ஊர்லி
அத. எனக்கத் ஷதரியேவாஜத!"
மைஜனவாரமைவா சிரித்தவார்.
”உங்க ஜபர் மைஜனவாரமைவா தவாஜன! தில்லவானவா
ஜமைவாகனவாம்பவாளல நவாதசுரம் வவாசிப்பீங்கஜள,
ஜில் ஜில் ரமைவாமைணி, அத நீங்கதவாஜன? நவான் உங்க
ரசிடக!" என்றைவார் ஜப்பவானியேப் ஷபண்.

"உங்க ஜபர் என்னம்மைவா ஷசவான்னீங்க?
”ஜகவாஜமைவாச்சி!"
”ஷரவாம்ப அழைகவான ஜபர். எங்க ஊர்ல
கவாமைவாட்சிம்பவாங்க. நீங்க ஜகவாஜமைவாச்சிங்கறீங்க!"
"ஜரவாஷடல்லவாம் பளபளன்னு ஷமைவாடஸக் தடர
மைவாதிரி படுசுத்தமைவா இருக்கஜத!" முத்த வயேந்தவார்.
"எங்க நவாஜட சுத்தமைவான நவாடு. இங்ஜக அசுத்தமும்
இருக்கவாத. சத்தமும் இருக்கவாத. புல்ஷலட்
ட்ஷரயின் கூட டஸலண்டவாத்தவான் நழுவக்கிட்டு
ஓடும். இவ்வளவு கவார் ஜபவாகஜத, எவனவாவத
ஹவாரன் அடிச்சு சத்தம் ஜபவாடறைவானவா
பவார்த்தீங்களவா?"
"ஜரவாட்லஜயே இடல ஜபவாட்டுச் சவாப்பிடலவாம்
ஜபவால இருக்ஜக !"
"யேவாரவாவத இடல ஜபவாட்டுச் சவாப்பவாடு

ஜபவாட்டவாத் ஜதவடல!"
"முத்த எதக்க ஜகவாட்டடச் சுவடரஜயே உத்தப்
பவார்த்தக்கிட்டிருக்கவார்?"
"இந்தக் ஜகவாட்டடச் சுவர் பூரவாவும் ஜவஸ்டவாக்
கிடக்ஜக! கலர் கலரவா ஜபவாஸ்டர் அடிச்சு
ஒட்டலவாஜமைன்னு பவார்க்கறைவாஜரவா, என்னஜவவா!"
"வ.ஜி.பிக்கத் ஷதரிஞ்சவா வஸிட் வ.ஜி.பி.
ஜகவால்டன் பீச் என்று சுவத்திஜலஜயே ஷபரிசு
ஷபரிசவா எழுதி வச்சுருவவார்"
”மைணி ஒண்ணரகப் ஜபவாகத. முதல்ல டயேச்சி
ஓட்டலுக்கப் ஜபவாய் சவாப்பவாட்டட
முடிச்சுறைலவாம். நவாயேர் கடடயிஜலருந்த முப்பத
ஜபருக்கச் சவாப்பவாடு அனுப்பறைதவாச்
ஷசவால்லியிருக்கவாங்க."
ஜஷவாஜஜவாவும் ஜகவாஜமைவாச்சியும் அவர்கள
ஐவடரயும் கின்ஸவா டயேச்சிக்க அடழைத்தப்

ஜபவானவார்கள.
அங்ஜக இருந்தவர்கள அத்தடன ஜபரும்
பசிஜயேவாடு. "கஞ்சி வரதப்பவா ! எங்க வருதப்பவா!"
என்று வழிஜமைல் வழி டவத்தக்
கவாத்தக்ஷகவாண்டிருந்தவார்கள. இவர்கடளக்
கண்டதம்,
"சவாப்பவாடு ஷகவாண்டு வரடலயேவா?' என்று
ஜகட்டவார்கள.
நவாயேர் கடடயிஜலருந்த சவாப்பவாடு வரடலயேவா
உங்களுக்க?"- ஜஷர்ஜஜவா ஜகட்டவார்.
"வரடலஜயே!" "என்ன ஆச்சு?
"நவாயேர் ஷரஸ்டவாஷரண்ட்ஜலர்ந்த முப்பத
ஜபருக்க சவாப்பவாடு அனுப்பிச்சவாங்களவாம். அடத
எடுத்த வந்தவங்க எந்த டயுச்சின்னு ஷதரியேவாமை
ஷிம்பவாஷி டயேச்சிக்கப் ஜபவாயிருக்கவாங்க. அங்ஜக
தமிழ்நவாட்டிலிருந்த ஜவறு ஒரு கருப் வந்திருக்க.

டூரிஸ்ட் க்ரப்! நவாயேர் கடடக்கவாரங்க வவரம்
ஷதரியேவாமை சவாப்பவாட்டட அவங்ககிட்ஜட
ஷகவாடுத்தட்டுப் ஜபவாயிட்டவாங்களவாம்!"
"உங்களுக்க யேவார் ஷசவான்னத?"
"நவாயேர் கடடக்கப் ஜபவான் பண்ணிக் ஜகட்டஜமை!"
”ஜபவாச்சுடவா!" என்றைவார் புளளி.
"ஒரு டீக்கடட கூட இல்டலஜயே இங்ஜக?
இருந்தவா, இந்தப் பசி ஜவடளக்க ஆளுக்க ஒரு டீ
அடிக்கலவாஜமை"
”கண்ட இடத்தல டீக்கடட ஜபவாடறைதக்க
இஷதன்ன தமிழ்நவாடவா, என்ன?”
"ஏன் ? ஜப்பவான் கவாரங்க டீ
சவாப்பிடமைவாட்டவாங்களவா?"
”சவாப்பிடுவவாங்க. ஆனவா, டீக்கடட இருக்கவாத.

அதக்கன்னு ஒரு தனி வீடு இருக்கம். அதற்க டீ
ஹவுஸ்னு ஜபரு. அங்ஜகதவான் டீ ஷஸரிமைனி
நடக்கம்."
”டீ ஷஸரிமைனியேவா?"
"ஆமைவாம்; ஜதயிடல திவசம்... திவசம் மைவாதிரிஜயே
ஷரவாம்ப ஸ்ஜலவாவவாத்தவான் நடத்தவவாங்க!"
"இப்ப ஷரவாம்பப் பசியேவாயிருக்க. முதல்ல
சவாப்பவாட்டுக்க ஏதவாச்சும் வழி பண்ணுங்க."
"மைகவாரவாஜவா இருக்கஜவ இருக்கவார். வவாங்க,
ஜபவாய்ப் பவார்க்கலவாம்."
"ஜப்பவான் மைகவாரவாஜவாடவச் ஷசவால்றீங்களவா?
அரண்மைடனச் சவாப்பவாடவா?"
"நவான் ஷசவால்றைத அந்த மைகவாரவாஜவா இல்லய்யேவா!
மைகவாரவாஜவாங்கறைத ஒரு சவாப்பவாடு ஓட்டலுக்கப்
ஜபர். பக்கத்தலதவான் இருக்க."

"அங்ஜக ஜபவாக ஜவணவாம், அந்த ஓட்டல் பில்
நம்டமைச் சவாப்பிட்டுடும். நவாயேர் கடடக்ஜக
ஜபவாஜவவாம். கவாரட், கடமிளகவா.
உருடளக்கிழைங்க மூணும் ஜபவாட்டு ஷகவாதிக்கக்
ஷகவாதிக்க கழைம்பும், ஷசவாறும் ஷகவாடுப்பவாங்க.
இந்தப் பசி ஜவடளக்க அல்வவா மைவாதிரி
இறைங்கம்" என்றைவார் ஜஷவாஜஜவா.
"நவாக்கில் ஜலம் ஊறுஜத" என்றைவார் புளளி.
எல்ஜலவாரும் நவாயேர் கடடயில் ஜபவாய் கியூ நின்று
ஜடபிள பிடித்தச் சவாப்பிட்டவானதம்,
ஜடவாக்கிஜயேவா டவர் வவாசலில் ஜபவாய் நின்று
டவடர அண்ணவாந்த பவார்த்தவார்கள.
"அம்மைவாடி எவ்வளவு உயேரம்' என்றைவார்
மைஜனவாரமைவா.
"உயேரம் 83 மீட்டர்' என்றைவார் புளளி சுப்புடு.
இந்தக் கடதக்கம் ஜதஜரவாட்டத்தக்கம் ஷதவாடர்பு
உண்டு.

கின்ஸவா வீதிகளில் நியேவான் வளக்ககள வண்ணக்
ஜகவாலங்களவாய் ஷநளிந்த ஷநளிந்த ஒளி
வீசிக்ஷகவாண்டிருந்தன. தடரக்கக் கீஜழை பவாதவாள
ரயில்கள சிலந்திக்கூடு.
சுரங்கப் பவாடத ஒன்றிலிருந்த ஷவளிப்பட்ட
அந்த ஜவற்றுநவாட்டு இடளஞன் வட்டமைவான
ஸனவாய்க் கட்டடத்தின் அருகில் வந்த நின்றைவான்.
ஆவஜலவாடு சுற்றுமுற்றும் பவார்த்தவான்.
ஷபவாதவவாகக் கவாதலர்கள அந்த இடத்தில்தவான்
சந்தித்தக் ஷகவாளவவார்கள. அந்த இடளஞடன
கிஜிமைவா அங்ஜகதவான் கவாத்திருக்கச் ஷசவான்னவாள.
ஷவக ஜநரமைவாய்க் கவாத்திருந்தம் அவள
வரவல்டல. நின்று நின்று கவால் வலித்தத.
ஜலசவாகப் பசி எடுத்திருந்தத. எதிரில்
’மைவாக்ஜடவானல்' M ஷதரிந்தத.
கலகலஷவன்று கிண்கிணிச் சிரிப்பு. ’ஒடரட்
ஒடரட்...’ என்றை ஷகவாச்டச ஆங்கிலம். கண்கடள
மைடறைக்கம் கூந்தல் கற்டறைடயே அவ்வப்ஜபவாத
தளளிவட்டுக் ஷகவாளளும் நளினம் - ஒரு வநவாடி

அந்த அழைகி அவன் நிடனவல் ஜதவான்றி
மைடறைந்தவாள.
எதிரிலிருந்த 'வவாக்ஜகவா' கட்டடத்டதப்
பவார்த்தவான். அப்ஜபவாததவான் அவள சவாடலடயேக்
கடந்த 'ஸனவாய்' பக்கம் வந்தஷகவாண்டிருந்தவாள.
”ஸவாரி, ஸவாரி, பிடரம் மினிஸ்டர் அவசரமைவாக
நவாலு ஷலட்டர் டடப் அடிக்கச் ஷசவால்லிவட்டவார்.
’மிக முக்கியேமைவான ஷலட்டர். அவசரம்!' என்றைவார்.
அந்த ஜவடலடயே முடித்தவட்டு வருவதற்க
ஜநரமைவாகிவட்டத" என்றைவாள. அவள
டகயிலிருந்த சின்ன ஸிக்ஜகவா க்வவார்ட்ஸ் 7-20
கவாட்டியேத.
அந்த இடளஞனின் முகம் வக்கிரமைவாக மைவாறியேத.
அந்த முக்கியேமைவான ஷலட்டடரப் படித்தவடத்
தடித்தவான். 'அத அவ்வளவு சுலபமைவா?' என்று
ஜயேவாசித்தவான்.
---------------
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”பவாரிஸ் ஐஃபல் டவடரவட இத உயேரமைவா?" முத்த ஜகட்டவார்.
"ஆமைவாம். ஆனவா, அத ஷவய்ட் அதிகம். 7000 டன்
கனம். இத 400 டன் தவான்" - புளளி ஷசவான்னவார்.
"அதவாவத - இத கனம். அத மைகவாகனம்!" என்றைவார்
முத்த.
"ஜப்பவான்ல அடிக்கடி புயேலும் பூகம்பமும்
வருஜமை அதக்ஷகல்லவாம் தவாக்க பிடிச்சு நிக்கதவா
இத” - கணபதி ஸ்தபதி ஜகட்டவார்.
”அந்த வஷயேத்தல நம்மை கடலஞர் மைவாதிரிதவான்
இந்த டவரும் எந்தப் புயேலுக்கம்
பூகம்பத்தக்கம் அடசஞ்சு ஷகவாடுத்த ஸ்ஷடடியேவா
நிக்கறைவார் பவாருங்க. அதஜபவாலத்தவான் இந்த
டவரும். புயேல் வந்தவா 32 இஞ்ச் வடரக்கம்

இப்படியும், அப்படியும் ஊசலவாடி சமைவாளிச்சு
நின்னுடும்! என்ஜினீருங்க அந்த மைவாதிரி இடத
ஒரு ஆச்சரியேமைவா அடமைச்சிருக்கவாங்க!" என்றைவார்
புளளி.
”ஜப்பவான்கவாரன் மூடளஜயே முடள!" என்று
வயேந்தவார் மைஜனவாரமைவா.
"அத மைட்டும் இல்ஜல. புயேல் பூகம்பம் வரப்
ஜபவாகதன்னவா அடத முன்கூட்டிஜயே அறிஞ்சு
எச்சரிக்கிறை அபூர்வ எலக்ட்ரவானிக் கருவகளும்
இந்த டவர் ஷபவாருத்தியிருக்கவாங்க" என்றைவார்
புளளி.
”ஜமைஜல ஜபவாய் ஒரு ஏரியேல் சர்ஜவ நடத்தலவாம்
வவாங்க” என்று அடழைத்தவார் முத்த.
ஏழு ஜபரும் க்யூ வரிடசயில் நின்று லிப்டில்
ஏறியேஜபவாத லிப்ட் கவால் ஒருத்தி பவ்யேமைவா
இடுப்டப வடளச்சு கனிந்த. வரஜவற்றைவாள.
ஒவ்ஷவவாரு தடடவயும் "ஹய்! ஹய்!" என்றைவாள.

”ஜபவாறைவங்க வர்ரவங்களுக்ஷகல்லவாம் இப்படி.
'ஹய் ஹய்'னு வணங்கிக்கிட்டிருந்தவா இந்தப்
ஷபண் ணுக்க இடுப்பு வலிக்கவாதவா?" என்று
ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா.
"ஜப்பவான்ல இத ஷரவாம்ப சகஜம். லிஃப்ட் கர்ல்ஸ்
மைட்டும் ஒரு நவாடளக்க இரண்டவாயிரம் தடடவ
உடம்டப வடளக்கறைதவா ஒரு புளளி வவரம்
ஷசவால்லுத" என்றைவார் சுப்புடு.
"ஜப்பவான்கவாரங்களுக்க சப்டப மூக்கம் பவாங்க.
இந்தப் ஷபண்டணப் பவார்த்தவா அப்படி
இல்டலஜயே! மூக்கம் முழியுமைவா அழைகவா
இருக்கவாஜள' என மைகிழ்ந்தவார் மைஜனவாரமைவா.
"அந்தக் கவாலஷமைல்லவாம் மைடலஜயேறிப் ஜபவாச்சு!
இப்ப யேவாருக்கஜமை சப்டப மூக்க கிடடயேவாத.
களளமும் கிடடயேவாத. எல்லவாருஜமை
உயேரமைவாயிட்டவாங்க."
"பவாவம்! ஷசடிங்கடளத்தவான் ஷவட்டி ஷவட்டி

வளரவடவாமை களளமைவாக்கிடறைவாங்க. அத ஒரு
கல்ச்சரவாம்!" என்றைவார் முத்த.
"ஷசடிகடள இம்டச பண்ணி கட்டடயேவாக்கறைத
ஒரு கல்ச்சரவா? புத்த மைதம் இடத ஒப்புக்கதவா?"
என்று ஜகட்டவார் நன்னன்.
"ஷதரியேடல; திருக்கறைள ஜஷவாஜஜவாடவத்தவான்
ஜகட்கணும்" என்றைவார் புளளி.
ஜஷவாஜஜவா பதில் ஷசவால்ல முடியேவாமைல் அசட்டுச்
சிரிப்பவாய்ப் பற்கடளக் கவாட்டினவார்.
எல்ஜலவாரும் 'ஆப்ஸர்ஜவடரி' மைவாடி வடர
லிப்டில் ஜபவாய் டபனவாகலர் வழியேவாக
ஜடவாக்கிஜயேவா நகடரக் கண்ஜணவாட்டம்
மிட்டவார்கள.
ஜடவாக்கிஜயேவா நகரம் உயிர்த்தடிப்ஜபவாடு
'ஜிவ்’ஷவன்று இயேங்கிக் ஷகவாண்டிருந்தத. கீஜழை
ஜரவாடுகள கறுக்கம் ஷநடுக்கமைவாய்ப் பின்னிக்

கிடந்தன. கவார்கள பல்ஜவறு வண்ணங்களில்
பளபளப்பவாய்ச் சப்பி எடுத்த பவாதவாம்
ஷபப்பர்மிண்ட் மைவாதிரி ஊர்ந்த ஷகவாண்டிருந்தன்!
"அஜதவா ஷதரியுஜத, அததவான் இம்பீரியேல்
பவாலஸ்!" என்று சுட்டிக்கவாட்டினவார் ஜஷவாஜஜவா.
"அடதச் சுற்றித்தவான் ஜதர் ஓடப் ஜபவாகஜதவா!"
என்று ஜகட்டவார் வழைவா ஜவந்தன்.
”ஆமைவாம், ஜதஜரவாட்டத்தன்டனக்க ’ஜநஷனல்
ஹவாலிஜட' டிக்ஜளர் பண்ணப் ஜபவாறைவாங்களவாம்.
ஷவளிநவாட்டிலிருந்ஷதல்லவாம் ஏகக் கூட்டம்
வரும் என்று எதிர்பவாக்கறைவாங்க. இப்பஜவ எல்லவா
ஓட்டலும் புக் ஆயிட்டுதவாம். ஒலிம்பிக்
வழைவாடவவடப் ஷபரிசவா நடத்தணும்னு ஜப்பவான்
சக்கரவர்த்தி ஆர்வமைவாயிருக் கவாரவாம்!"
"அஷமைரிக்கவாவலிருந்த புஷ், ரஷ்யேவாவலிருந்த
கவார்பஜசவ், லண்டனிலிருந்த தவாச்சர், இந்தியேப்
பிரதமைர் எல்ஜலவாரும் ஜதஜரவாட்டத்தக்க வரப்

ஜபவாறைவாங்களவாஜமை!"
"மைத்தவங்க ஜபஷரல்லவாம் ஷசவான்னீங்க. வ. பி.
சிங் ஜபடரச் ஷசவால்லவாமை இந்தியேப் பிரதமைர்னு
ஷசவால்றீங்கஜள, அத ஏன்?" என்று ஜகட்டவார்
நன்னன்.
”இப்ப இருக்கிறை நிடலடமையில் வ. பி. சிங்தவான்
பிரதமைரவாயிருப்பவார்னு உறுதியேவாச் ஷசவால்ல
முடியேடலஜயே! அங்ஜக அத்வவானி ஒரு ரதம்
வட்டுக்கிட்டிருக்கவாஜர! அத என்ன ஆகப்
ஜபவாகஜதவா!" என்றைவார் புளளி.
ஜடவாக்கிஜயேவாஜவ அல்ஜலவாலகல்ஜலவாலப்படப்
ஜபவாகத. நம் கடலச் சிறைப்டப எல்லவா நவாட்டு
மைக்களும் கண்டு களிக்கப் ஜபவாறைவாங்க. நம் ஊர்
நவாதசுரம், பவாண்டு வவாத்தியேம், பரத நவாட்டியேம்,
ஜகவாயில் கடட, வவாடழை மைரம், ஷதன்னங்கடல,
ஜதர்ச்சடல, தண்டமைவாடல, ஷதவாம்டப,
ஷபவாய்க்கவால் கதிடர, கரகவாட்டம், தவாடர
தப்பட்டட, சிலம்பம், வவாண ஜவடிக்டக,

ஷகவாம்பு வவாத்தியேம், ஷகவாம்பு மிட்டவாய், ஷபவாரி
கடடல, பட்டவாணி, வடளக்கடட,
தண்ணீர்ப்பந்தல், நீர் ஜமைவார்..."
"நீர் ஜமைவார்னவா ?"
”More நீர்னு அர்த்த ம்!"
"ஆமைவாம்; வடம் பிடிச்சு இழுக்க
ஆயிரக்கணக்கவான ஜபர் ஜதடவப்படுஜமை!
திருவவாரர்த் ஜதர் மைவாதிரி ஷரவாம்பப் ஷபரிசவாச்ஜச!
ஜப்பவான்கவாரங்களவால முடியுமைவா? நம்ஜமைவாடு
ஜசர்ந்த இருப்பவாங்களவா?"
”ஒரு பக்கம் வடத்டத ஜப்பவான் கவாரங்க
இருப்பவாங்க. இன்ஷனவாரு பக்கம் நவாஷமைல்லவாம்
இழுப்ஜபவாம். நடுநடுஜவ
ஷவளிநவாட்டுக்கவாரங்களும் ஜசர்ந்த
இழுப்பவாங்க."
”இததவான் ரியேல் கல்ச்சுரல் எக்ஸ்ஜசஞ்ச்!"

"எனக்க ஒரு சந்ஜதகம். ஜதர் ஓட்றைஜபவாத அதக்க
முன்னவாலும் பின்னவாலும் யேவார் யேவார் ஜபவாவவாங்க?"
"மைவாயேவரம், கம்பஜகவாணம், தஞ்சவாவூர், மைதடர
பக்கத்திலிருந்த ஏரவாளமைவான ஒதவவார்கள
வரவாங்க. அவங்கஷளல்லவாம் ஜதவவாரம்
திருப்புகழ் பவாடிக்கிட்டு வரிடச வரிடசயேவா அணி
வகத்தப் ஜபவாவவாங்க. தர்மைபுரம் சவாமிநவாத
ஓதவவார் தவான் லீடர். அப்புறைம் நவாதஸ்வரக்கவாரங்க
ஜகவாஷ்டி ஜகவாஷ்டியேவா வர்றைவாங்க. அவங்களுக்க
திருப்பதி ஆஸ்தவான வத்வவான்
நவாமைகிரிப்ஜபட்டட கிருஷ்ணன் தவான் லீடர்!"
"வவாஷிங்டனுக்ஜக ஜபவாய் வந்தவரவாச்ஜச!
சக்கனிரவாஜ சக்டகப்ஜபவாடு ஜபவாடுவவாஜர,
அப்புறைம்? ஜவறை யேவார் யேவார் வரவாங்க?"
"திருவழைவா ஷஜயேசங்கர்”
'
”ஷபவாருத்தம்தவான். இதவும் ஒரு திருவழைவா
தவாஜன!"

”அப்ப... ஜதருக்க முன்னவால் ஓதவவார்கள.
அவங்களுக்கப் பின்னவால் உளள தவவார்களவா?
பஜல, பஜல!" என்றைவார் புளளி.
”ஜப்பவான் கவாரனுக்க வடம் பிடிச்சு இழுக்கத்
ஷதரியுஜமைவா?" என்று ஒரு சந்ஜதகத்டதக்
கிளப்பினவார் முத்த.
"ஜப்பவான்ஜலஜயே இந்த மைவாதிரி ஜதர்த் திருவழைவா
எல்லவாம் உண்டு. ஏறைத்தவாழை நம் ஊர் மைவாதிரிஜயே
இருக்கம் "
"இத்தடனயூண்டு மீன் கஞ்சு மைவாதிரி ஒரு சின்ன
நவாடு. இத ஜபவான யுத்தத்தில் ஹிஜரவாஷிமைவாடவ
அணுகண்டு ஜபவாட்டுத் தடர
மைட்டமைவாக்கிட்டவாங்க."
”அணுகண்டு வழுந்த ஜநரம் 1945 ஆகஸ்ட்
ஆறைவாம் ஜததி கவாடல எட்ஜடகவால் மைணிக்க"
என்று வவரித்தவார் புளளி சுப்புடு.

”அதக்கப்புறைம் என்னமைவா வளர்ந்தட்டவான்
பவார்த்தீங்களவா!”
"உலகம் பூரவா ஜப்பவான் சவாமைவான் தவான். கவாமிரவா,
வவாச், டிரவான்ஸிஸ்டர், டி. வ. வீடிஜயேவான்னு
எல்லவாஜமை ஜமைட் இன் ஜப்பவான் தவான். இப்ப
அஷமைரிக்கவாவுக்க கவாஜர பண்ணி அனுப்பறைவாங்க ,
இண்டியேவாவுக்கப் புடடவ, கரும்பு, இரும்பு
இந்த ஷரண்டுஜமை நவாட்டில் கிடடயேவாத. ஆனவா,
கரும்பு. இறைக்கமைதி பண்ணி சர்க்கடர பண்றைவான்.
இரும்பு வரவடழைச்சு. எஃக பண்றைவான்!
இத்தடன வத்டதயும் ஷதரிஞ்சவனுக்கத் ஜதர்
இழுக்கறைதவா பிரமைவாதம்! ஜப்பவான் மைக்கஷளல்லவாம்
ஒண்ணவா, ஒற்றுடமையேவா ஒருமுகமைவா பவாடுபட்டு,
இந்த ஜதசத்டதஜயே ஒரு ஜதர் மைவாதிரி
இழுத்தக்கிட்டுப் ஜபவாய் முன்னணியிஜல
நிறுத்திட் டவாங்கஜள!'
"நல்லவாச் ஷசவான்னீங்க. ஜதர் இழுக்க ஆள
ஜவணும்னவா கண்டு கண்டவா ஸ்ஜமைவா,
பயில்வவான்கடளஜயே அனுப்பிஷவச்சுருவவாங்க.

பயில்வவான்களும் ஜபவாதவாதன்னவா 'ஜரவாஜபவா'
தயேவார் பண்ணி ஜதடர இழுக்கச் ஷசவால்லுவவாங்க!"
என்றைவார் நன்னன்.
”மைணி நவாலு ஆகப் ஜபவாகத. நவாம் வந்த
ஜவடலடயே பவார்க்கவாமை இப்படி ஊர்
சுத்திக்கிட்டிருந்தவா எப்படி?" என்று
அவசரப்படுத்தினவார் கணபதி ஸ்தபதி.
”இவ்வளவு தூரம் வந்தட்டு வவாக்ஸ் மியூஸியேம்
அக்ஜவரியேம் ஷரண்டும் பவாக்கவாமைலவா ஜபவாறைத?
எமுநூறு வடக மீன் இருக்கவாஜமை,
அக்ஜவரியேத்தல!" என்றைவார் மைஜனவாரமைவா.
’அக்ஜவரியேம் எங்க இருக்க' என்று ஜகட்டவார்
முத்த.
”இஜத டவர்லதவான். மூணவாவத மைவாடில ஷமைழுக
ஷபவாம்டமைங்க இருக்க, முதல் மைவாடி
அக்ஜவரியேம்."

"அஷதல்லவாம் வழைவா முடிஞ்சப்புறைம் பவார்த்தக்
கவம். இப்ப முதல்ல உயிஜனவா பவார்க்கக்கப்
ஜபவாய், அங்ஜக நிறுத்தி வச்சிருக்கம் ஜதடரப்
பவார்த்தட்டு வந்தருஜவவாம் வவாங்க" என்று
அடழைத்தவார் கணபதி ஸ்தபதி.
”ஜதர் அங்ஜகதவான் நிக்கதவா?"
"ஆமைவாம். பதினவாலு வருஷத்தக்க முந்தி இஜத
ஜப்பவான்ல வளளுவர் சிடலடயே ஷவச்சு
ஜதஜரவாட்டம் வட்டவாங்கஜள, ஞவாபகம் இருக்கவா?
அப்ப கடலஞர் முதலடமைச்சரவா இருந்தவார். இங்க
வந்த வழைவாடவத் ஷதவாடங்கி ஷவச்சவார் ! அந்தத்
ஜதடரத்தவான் இப்ப பவாக்கப்ஜபவாஜறைவாம்!"
”இந்தத் தடடவயும் ஜதஜரவாட்டத்டத
கடலஞர்தவாஜன ஷதவாடங்கி டவக்கப் ஜபவாறைவார்!"
”அதில் என்ன சந்ஜதகம்?"
“எப்ப வரவார் ஷதரியுமைவா?"

”ஜததி ஷதரியேஜல. ஆனவா சக்ரவர்த்தி கஸ்ட்டவா
வரவார்னு மைட்டும் ஷதரியும். இந்தியேன் வங்கி
ஜசர்மைன் ஜகவாபவால கிருஷ்ணன் தவான் எல்லவா
ஏற்பவாடும் ஷசஞ்சுகிட்டிருக்கவார். அவர் அடுத்த
வவாரஜமை வந்தடறைவார்."
”எப்படியும் ஆரம்ப வழைவாவுக்க கடலஞர்
வந்தடுவவார், இல்டலயேவா?"
"முதல் நவாஜள வந்தருவவார்!".
"அப்ப தடரமுருகனும் வருவவார்னு
ஷசவால்லுங்க,"
"அவர் இல்லவாமைலவா?”
எல்ஜலவாரும் ரயிஜலறி உயிஜனவா ஸ்ஜடஷன்
ஜபவாய்ச் ஜசர்ந்தவார்கள. பவார்க்டகச் சுற்றிப்
பவார்த்தவட்டுக் கடடசியேவாகத் ஜதரடியில் ஜபவாய்
நின்றைவார்கள.

"அஜடயேப்பவா ஜதடரப் பவார்த்தீங்களவா, எவ்வளவு
ஷபரிசு?" என்று வயேந்தவார் மைஜனவாரமைவா.
ஜதரின் கம்பீரத்டதயும், அதன் அடமைப்டபயும்
பவார்த்தப் பவார்த்த அதிசயித்தப் ஜபவானவார்
ஜஷவாஜஜவா. "சப்பரம் என்று ஷசவால்வவார்கஜள, அத
எத?" என்று ஜகட்டவார்.
"இத சப்பரம் - இத சக்கரம்' என்று
ஒவ்ஷவவான்றைவாய் வளக்கினவார் நன்னன். உடஜன
ஒரு சவாக்பீடஸ எடுத்த,
”ச - ப் - ப -ர-ம் - சப்பரம். ஜதவாப்பீடம்.
ச -க்-க-ர-ம் - சக்கரம்..." என்று எழுத்தக் கூட்டிச்
ஷசவால்லிக்ஷகவாண்ஜட சவாக்பீஸவால் சப்பரத்தின்
மீதம், சக்கரத்தின் மீதம் கண்டு கண்டவாய்
எழுதிக் கவாட்டினவார்.
###
டவாக்ஸி ஒன்டறை நிறுத்தி 'ஷிம்பவாஷி!' என்றைவாள
கிஜியேவா. இருவரும் ஷிம்பவாஷியில் இறைங்கி

ஜகளிக்டககள நிடறைந்த ஒரு முச்சந்தியில்
டகஜகவாத்த நடந்தவார்கள.
நிசிஜகக்கி திஜயேட்டர் வவாசலில் ஷபரியே அளவு
ஜபவாஸ்டரில் டவாப்ஷலஸ் ஷபண்கள சிரித்தவார்கள.
வரிடசயேவாகச் சமை உயேரத்தில் ஒற்டறைக் கவாடலத்
தூக்கி மைடக்கியேபடி... மைவார்புகள வம்மை... த்ரீ
டடமைன்ஷன் எஃஷபக்ட்!
அவன் அந்தக் கவர்ச்சிடயே உற்றுப் பவார்த்தஜபவாத
கிஜிமைவா கூச்சமைவாய் முகத்டதத்
திருப்பிக்ஷகவாண்டவாள.
”எங்ஜகயேவாவத ஜபவாய்ச் சவாப்பிடுஜவவாமைவா?' என்று
கவனத்டதத் திருப்பினவாள.
"எங்ஜக ?”
”ஜஸவானி பில்டிங் எதிரில் ஐஸ்க்ரீ ம் பவார்லரில்.
Miss Parrot” என்றைவாள.

திரும்பி நடந்ஜத வந்தவார்கள. கின்ஸவா ஜபவாலீஸ்
ஸ்ஜடஷனுக்க எதிர் முடலயில் ஷதரிந்தத அந்த
பவார்லர்!
ஸிக்னலுக்கக் கவாத்திருந்த, ஜரவாடடக் கடந்த,
சுழைல் படிகள ஏறி. மைவாடிக்கப் ஜபவாய் இடம்
பிடித்தனர். ஒரு மூடலயில் கண்ணவாடி ஜன்னல்
ஓரமைவாக சின்ன ஜடபிள; எதிரும் புதிருமைவாய்
வசதியேவாக இரண்ஜட நவாற்கவாலிகள. கண்ணவாடி
வழியேவாகப் பவார்த்தஜபவாத கின்ஸவா
ஒளிப்பூச்சிகளவாய்க் ஜகவாலம் கவாட்டியேத. ஷமைனு
கவார்டட எடுத்த நிதவானமைவாகப் பவார்த்தக்
ஷகவாண்டிருந்த ஜவார்ஜிடம் "இஜதவா ஒரு நிமிஷம் ,
என் ஜதவாழிக்க ஷடலிஜபவான் ஷசய்தவட்டு
வந்தவடுகிஜறைன்" என்று எழுந்த கிஜிமைவா
டகப்டபடயே நவாற்கவாலிமீத டவத்த வீட்டுப்
ஜபவானவாள.
"அந்தப் டபக்கள சர்க்கவார் ரகசியேங்கள ஏஜதனும்
இருக்கலவாம்” என்று ஜயேவாசித்தவான் ஜவார்ஜ் மைனம்
பரபரத்தத. கிஜிமைவா திரும்பி வருவதற்கள,

அவளுக்கத் ஷதரியேவாமைல் அடத எடுத்தச்
ஜசவாதித்தவடத் தணிந்தவான். கற்றை உணர்ஜவவாடு
சுற்றுமுற்றும் பவார்த்தவான். யேவாருஜமை இவடன
கவனிக்கவல்டல. சட்ஷடன்று அந்தப் டபடயே
எடுத்த அதிலிருந்த சில கடிதங்கடள
அவசரமைவாய்ப் படித்தவான். அவன் எதிர்பவார்த்த,
அவனுக்கத் ஜதடவயேவான சில ரகசியேங்கள அதில்
இருந்தன!
இதயேம் படபடக்க, சில வலவாசங்கடளயும்
ஜததிகடளயும் தன் டயேரியில் ஜவகமைவாய்க்
கிறுக்கிக்ஷகவாண்டு அந்தக் கடிதங்கடளப்
படழையேபடிஜயே டபயில் டவத்தவட்டவான்.
கிஜிமைவா நிதவானமைவாகத் திரும்பி வந்த எதிரில்
உட்கவார்ந்த தடலடயேக் ஜகவாதிக் ஷகவாண்டவாள.
"ஜவார்ஜ்! என்ன சவாப்பிடுகிறீர்கள? இங்ஜக ’மிஸ்
ஜபரட்' ஐஸ்க்ரீம் ஷரவாம்ப பவாபுலர்.
திருமைணமைவாகவாத இளம் ஜஜவாடிகள அடதச்
சவாப்பிடுவதற்ஷகன்ஜறை இங்க வருவவார்கள"

என்று கூறிச் சிரித்தவாள.
"Miss Parrot!" என்றைவன் "இங்ஜக எப்ஜபவாதம்
கூட்டம்தவானவா?"
"ஆமைவாம்; கவாதலர்கள உல்லவாசப் ஷபவாழுத ஜபவாக்க
இங்ஜக வருவவார்கள. நிதவானமைவாய்
உடரயேவாடிக்ஷகவாண்ஜட ஐஸ்க்ரீம்
சுடவப்பவார்கள.'
"எனக்க மிஸ் பவாரட்' ஷரவாம்பப்
பிடித்திருக்கிறைத."
" இன்ஷனவான்று சவாப்பிடுகிறீர்களவா?"
"ஜவண்டவாம். நவாடளக்கம் இங்ஜக வருஜவவாம்."
இருவரும் எழுந்தவார்கள.
அவடன ’ஸப்ஜவ' வடர ஷகவாண்டுவட்டவான்.
பிறைக டவாக்ஸி பிடித்த தன் ஓட்டலுக்கத்

திரும்பியேஜபவாத மைணி பதிஷனவான்று.
ஜப்பவானியேர்கள களிக்கிறை ஜநரம். கடளப்ஜபவாடு
கட்டிலில் அமைர்ந்தவான்.
ஷவா கழைற்றி, ஸவாக்ஸ் உரித்த டநட்கவுன்
அணிந்த, க்ரீன் டீ தயேவாரித்தக் ஷகவாண்டிருந்த
ஜபவாத ஷடலிஜபவான் கிணு கிணுத்தத. ரிசவடர
எடுக்க, அவனுடடயே நண்பன் ஷபன்னட்டின்
ஆவல் நிடறைந்த கரல் :
”ஜவார்ஜ்! நவான்தவான் ஷபன்னட். பவாரிவலிருந்த
ஜபசுகிஜறைன். ஏதவாவத தகவல்..?' என்று
இழுத்தவான்.
"எஸ். ஷரவாம்ப முக்கியேமைவான தகவல்
சிக்கிவட்டத. ஷவாம்ஜபள கடித்த ஷவற்றிடயேக்
ஷகவாண்டவாடு நண்பஜன!" என்றைவான் ஜவார்ஜ்.
"யூ ஆர் கிஜரட் இந்தச் ஷசய்தி ஜபவாதம்! நவாடள
வந்த வடுகிஜறைன். ஜநரில் ஜபசிக்-ஷகவாளளலவாம்"
என்று ஜபச்டச ஷவட்டிக்ஷகவாண்டவான்.

ஜவார்ஜ் ரிசவடர டவத்ததம் மீண்டும்
ஷடலிஜபவான் ஒலித்தத.
'யேவாரவாயிருக்கலவாம்?' என்றை ஜயேவாசடனயுடன்
ஜவார்ஜ் ஷடலிஜபவாடன எடுத்தப் ஜபசியேஜபவாத,
ஒரு அதிர்ச்சியேவான ஷசய்தி!
"ஜவார்ஜ்! உங்க டயேரிடயே நீங்க ஐஸ்க்ரீம் ஷவாப்பில்
மைறைந்த டவத்தவட்டுப் ஜபவாய்வட்டீர்களவா?'
என்று ஜகட்டவாள கிஜிமைவா.
"டமை கவாட்!" என்று தடலயில் டக
டவத்தக்ஷகவாண்டவான் ஜவார்ஜ்.
-----------------
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ஒன்று, இரண்டு என்று ஷதவாடங்கி ஐந்த வடர
வரல் வீட்டு எண்ணினவார் புளளி சுப்புடு. அப்படி
எண்ணும்ஜபவாத நம் ஊர் வழைக்கப்படி
இல்லவாமைல், கட்டட வரலில் ஷதவாடங்கி
சுண்டுவரலில் முடித்தவார்.
”இஷதன்னய்யேவா தடலகீழ்ப்பவாடமைவா
கட்டடவரல்ஜலருந்த எண்றீங்க! இத எந்த ஊர்
வழைக்கம்?" என்று ஜகட்டவார் முத்த.
”இத ஜப்பவான் நவாட்டு வழைக்கம். நவாஷமைல்லவாம்
சுண்டு வரல்ஜல ஆரம்பிச்சு கட்டட வரல்ஜல
முடிப்ஜபவாம். இங்ஜக கட்டடவரல் தவான் முதல்
நம்பர் ! பி எ ஜரவாமைன் ஷவன் யு ஆர் இன் ஜரவாம்!"
என்றைவார் புளளி சுப்புடு.
'சரி; அஞ்சுங்கறைத என்ன கணக்க?" - முத்த
ஜகட்டவார்.

"இன்டனக்க அஞ்சவாவத நவாள இண்டியேன்
பவாங்க் ஜசர்மைன் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் வரவார்.
ஆறைவாவத நவாள கவாடலயில ஒன்பத மைணிக்க
பந்தக்கவால் முகூர்த்தம். பந்தக்கவால் நுனியில்
மைவாவடல கட்டி மைங்கள வவாத்தியே இடசஜயேவாட
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் ஊன்றி டவப்பவார்.
ரவாசியேவான டக!"
'பந்தக்கவாலவா? அத எதக்க!"
'அரண்மைடன கிழைக்க வவாசல்ஜலதவான்.
ஜதஜரவாட்டம் ஷதவாடங்கப் ஜபவாஜறைவாம். அந்த
இடத்தலஜயே ஜவறை ஒரு டஸட்ல ஷவாமியேவானவா
ஜபவாட்டு ஜதர் ஃஷபஸ்டிவல் ஆபீஸ்
அடமைக்கணும். ஜதஜரவாட்டம் சம்பந்தமைவான
எல்லவா ஏற்பவாடுகடளயும் அந்த ஆபீஸ்தவான்
கவனிச்சுக்கம்."
"ஷகவாஞ்சம் வவரமைவாச் ஷசவால்லுங்க..”
”முதல்ல ஸ்ஷபஷல் ஷகவாடி ஒண்ணு தயேவார்

ஷசய்யேணும். அப்புறைம், ஸ்டவாம்ப் ரிலீஸ்
கல்ச்சுரல் புஜரவாக்ரவாம். என்ஷகவாயேரி ஆபீஸ்னு
இப்படி எத்தடனஜயேவா ஐட்டம் இருக்ஜக!"
என்றைவார் முத்த.
"நவாங்க ஷரண்டு ஜபரும் இப்பஜவ ஜதரடிக்கப்
ஜபவாஜறைவாம். முதல்ஜல ஜதடர ரிப்ஜபர்
ஷசய்யேணும். நவாலு பக்கமும் ஷதவாம்டப
கட்டணும். நிடறையே அலங்கவார ஜவடல இருக்க.
ஜவாயிண்ட் ஜவடலஷயேல்லவாம் முடிச்சு,
பளபளன்னு புதத் ஜதரவாக்கிடணும்" என்றைவார்
கணபதி ஸ்தபதி.
"ஜதர் ஜவடலடயே கவனிக்கப் ஜபவாறைத யேவார்
யேவார்?"
"நவானும் நன்னனும்தவான். தச்சு ஜவடல
ஷசய்யேறைவங்க ஓட்டல்ல இருக்கவாங்க.
அவங்களும் இப்ப வரவாங்க...”
"பந்தக்கவால் முகூர்த்தம் வடரக்கம் எங்களுக்க

ஒரு ஜவடலயும் இல்டல. அதனவால், நவாங்க நவாலு
ஜபரும் அதக்களஜள கிஜயேவாட்ஜடவாவுக்கப்
ஜபவாயிட்டு வந்தடஜறைவாம்" என்றைவார் மைஜனவாரமைவா,
”அதவும் நல்ல ஜயேவாசடனதவான்" என்றைவார்
நன்னன்.
"கிஜயேவாட்ஜடவா ஜப்பவானின் படழையே தடலநகரம்.
1868 ஜலருந்த ஜடவாக்கிஜயேவா தவான் புதத்
தடலநகரம் என்றைவார் புளளி.
”கிஜயேவாட்ஜடவா, ஜடவாக்கிஜயேவா " என்று திருப்பித்
திருப்பிச் ஷசவால்லிப் பவார்த்தவார் மைஜனவாரமைவா.
'KYOTO படழையே நகரம். TOKYO புதசு. ஷரண்டுஜமை
அஞ்சு எழுத்ததவான் தடலநகரம் மைவாறின மைவாதிரி
எழுத்தக்களும் இடம் மைவாறியிருக்க!" என்று
புளளி சுப்புடு புதிர் ஜபவாட்டவார்.
”எப்படி?”

”KYOTO-வல் உளள கடடசி ஷரண்டு எழுத்டத
முதல்ல மைவாத்திப் ஜபவாட்டவா TOKYO!" என்றைவார்
புளளி.
"ஷரவாம்ப ஆரவாய்ச்சி பண்ணியிருக்கீங்க!" மைஜனவாரமைவா சிரித்தவார்.
"நீங்க ஆச்சி , நவான் ஆரவாய்ச்சி !" என்றைவார் புளளி.
நவாலு ஜபரும் ஸ்ஜடஷன் வவாசலில் ஜபவாய்
நின்றைஜபவாத அந்த நகரத்தின் கம்பீரமும்,
கலகலப்பும் எதிரில் டவர் ஒட்டலும் ஷதரிந்தன.
வசவாலமைவான வஸ்தீரணத்டதக் கடந்த, அந்தக்
கட்டடத்தின் ஓரமைவாகஜவ நடந்த ஜபவானவார்கள.
பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சந்த திரும்பியேத. ”இந்தத்
ஷதருவல் நிடறையே 'இன்ன்'ஸ் இருக்க. நவாலு ஜபர்
தங்கறைதக்க வசதியேவாவும் சப்பவாவும் இருக்கம்.
கட்டில் மைட்டும் இருக்கவாத. தடரயில் பவாய்
வரித்த திண்டு ஜபவாட்டிருப்பவார்கள" என்றைவார்
ஜகவாஜமைவாச்சி.

”ஒரு டரஸ் கக்கர் வவாங்கி இன்ன்லஜயே
சடமையேலும் பண்ணிட்டவா சவாப்பவாட்டுச் ஷசலவும்
மிச்சமைவாப் ஜபவாயிடும்" என்றைவார் புளளி.
"பஸ்ட் கிளவாஸ் ஐடியேவா ! சவாம்பவார் ஷபவாடி,
ரசப்ஷபவாடி, ஊறுகவாய் ஷபருங்கவாயேம் உளபட
சடமையேலுக்க ஜவண்டியே எல்லவாம்
ஷகவாண்டவாந்திருக்ஜகன். நவாஜன சடமையேல்
பண்ணிரட்டுமைவா?" என்று ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா.
"இன்ன்ல சடமைக்கலவாமைவா? ஒத்தக்கவவாங்களவா?"
என்று பயேந்தவார் முத்த.
"இன்ன்ல ஷசவாந்தக்கவாரிக்கத் ஷதரிஞ்சவா ஆபத்த.
சத்தம் ஜபவாட்டு வரட்டி வட்டுருவவாங்க!" என்று
எச்சரித்தவாள. ஜகவாஜமைவாச்சி.
"ம். பவார்த்தக்கலவாம். சமைவாளிச்சுக்கலவாம்" என்றைவார்
புளளி.
”ஜப்பவான்ல நம் ஊர் சவாப்பவாடவா அதவும்

மைஜனவாரமைவா டகயேவால பஜல, பஜல! அப்படின்னவா
சவாம்பவார் ஏதவாச்சும் கூட..."
”சின்ன ஷவங்கவாயேம் இருக்க. சவாம்பவாரும்
ஷசஞ்சுட்டவாப் ஜபவாகத" என்றைவார் மைஜனவாரமைவா.
ஒரு இன்ன் பிடித்த ஜமைல் மைவாடியில் இரண்டு ரம்
எடுத்தக் ஷகவாண்டவார்கள. அந்த இன்ன்னுக்கச்
ஷசவாந்தக்கவார அம்மைவாளுக்கத் ஷதரியேவாமைல்
ரகசியேமைவாகச் சடமைத்த வடுவத என்றும் முடிவு
ஷசய்தவார்கள ,
ஷவங்கவாயேம் உரித்த, பருப்பு ஜவகடவத்த, சவாதம்
வடித்த, சவாம்பவார் ஷகவாதித்தஜபவாத ஷவங்கவாயே
வவாசடன கமைகமைத்தத!
"கதடவச் சவாத்தங்க, வவாசடனடயே ஷவளிஜயே
வடவாதீங்க.... ஜவாக்கிரடத!" என்று எச்சரித்தவார்
புளளி.
எல்லவாக் கதவுகடளயும் மூடி , தளி வவாசடன கூட

ஷவளிஜயே ஜபவாகவாதபடி தவவாரக பவாலகர் மைவாதிரி
கவாவல் கவாத்தவார் முத்த.
புளளி சுப்புடு வசிறியேவால் வீசி, வீசி
வவாசடனடயேக் கடலத்தவட்டுக்
ஷகவாண்டிருந்தவார்.
வீட்டுக்கவார அம்மைவாள உட்கவார்ந்திருந்த
கவுண்ட்டர் வடர ஜபவாய் நின்று அங்க சவாம்பவார்
வவாசடன வருகிறைதவா என்று ஜமைவாப்பம் பிடித்தப்
பவார்த்தவார் புளளி.
வீட்டுக்கவார அம்மைவாஜவவாடு ஜபச்சுக் ஷகவாடுத்த.
அவள கவனத்டத திடச திருப்பினவாள
ஜகவாஜமைவாச்சி. முத்த ஊதவத்தி ஷகவாளுத்தி
டவத்த சவாம்பவார் வவாசடனடயே அதில் மைடறைக்கப்
பவார்த்தவார்.
சவாம்பவாடரக் கீஜழை இறைக்கி டவக்கிறை ஜபவாத வீடு
பூரவாவும் வவாசடன அடர்த்தியேவாய்ப் பரவவட்டத.
வீட்டுக்கவார அம்மைவாள மூக்டக உறிஞ்சி உறிஞ்சி,

’அஷதன்ன வவாசடன! எங்கிருந்த வருகிறைத?'
என்று ஜயேவாசித்தவாள. சந்ஜதகத்தடன் ஜமைஜல
இவர்கள தங்கியிருந்த அடறைக்க வடரந்த
ஷசன்று பவார்த்தவாள.
"ஐஜயேவா, வீட்டுக்கவார அம்மைவான் ஷதரிஞ்சு ஜபவாச்சு
ஜபவாலிருக்க என்ன ஆகப் ஜபவாகஜதவா!" என்று
எல்ஜலவாரும் பயேந்த ஜபவாய் திருட்டு முழி
முழித்தவார்கள.
அந்த அம்மைவாள "இங்ஜக சடமையேல் ஷசய்தீர்களவா?'
என்று அதிகவாரமைவாய்க் ஜகட்டவாள.
"ஆமைவாம்” என்று ஒப்புக்ஷகவாண்டவார் புளளி
பயேந்தபடி.
”என்ன பண்ணீங்க?"
”ஆனியேன் சவாம்பவார்” என்று ஜகவாடி ஜமைவாச்சி
உண்டமைடயேச் ஷசவால்ல, அப்படியேவா! ”வவாசடன
பிரமைவாதம்! நவாக்ல ஜலம் ஊறுத. எனக்கம்

ஷகவாஞ்சம் சவாம்பவார் ஷகவாடுப்பீங்களவா?" என்று
ஜகட்டவாள.
"அம்மைவாடிஜயேவா! தப்பிச்ஜசவாம்" என்று
எண்ணிக்ஷகவாண்ட மைஜனவாரமைவா, ஒரு பவாத்திரம்
நிடறையே சவாம்பவார் எடுத்தக் ஷகவாடுத்தனுப்பினவார்.
அங்ஜகஜயே ஒரு ஸ்பூன் சவாம்பவாடர வவாயில்
ஊற்றிச் சவாப்பிட்டுப் பவார்த்த வீட்டுக்கவாரி
”ஷரவாம்ப ஜடஸ்ட்டவா யிருக்க! ஷவரிகட்
தினமும் நீங்க இங்ஜகஜயே சடமையேல்
ஷசஞ்சுக்கங்க. எனக்கம் ஷகவாஞ்சம் சவாம்பவார்
ஷகவாடுத்தட்டுப் ஜபவாங்க. ஆமைவாம்!" என்று ஒரு
உத்தரவு ஜபவால் ஷசவால்லிவட்டுப் ஜபவானவாள.
மைஜனவாரமைவாவுக்கம் மைற்றைவர்களுக்கம்
அப்ஜபவாததவான் ஜபவான மூச்சு திரும்பி வந்தத
நவாலு ஜபரும் மைகிழ்ச்சி தவாங்கவாமைல், "அம்மைவாடி!"
என்று நிம்மைதிப் ஷபருமூச்சு வட்டவார்கள.
”நவாடளக்க என்ன சடமையேல் மீன் கழைம்பு

வச்சிரலவாமைவா?” என்று ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா
டதரியேத்ஜதவாடு.
”மீன் தவான் ஜப்பவானியேர்களின் முக்கியே உணவு.
இந்த நவாட்டின் உணவுத் ஜதடவடயே 60% மீன்
தவான் பூர்த்தி ஷசய்கிறைத. பவாதிப்ஜபர்
பச்டசயேவாகஜவ சவாப்பிட்டுருவவாங்க" என்றைவார்
புளளி.
###
நன்னன் உயிஜனவா பவார்க்கில் நிறுத்தி
டவக்கப்பட்டிருந்த ஜதர்ச் சப்பரத்தின் மீத ஏறி
அமைவாந்த ஏஜதவா எழுதிக்ஷகவாண் டிருந்தவார்.
"என்ன எழுதறீங்க?" என்று ஜகட்டவார் திருக்கறைள
ஜஷவாஜஜவா.
”அரண்மைடனடயேச் சுற்றி நவாலு பக்கமும் ஜதர்
ஓட்டப் ஜபவாஜறைவாம் இல்டலயேவா? அந்த நவாலு
வீதிக்கம் நவாலு ஜபர் டவக்கலவாம்னு ஒரு
ஜயேவாசடன!"

"என்ன ஜபர் டவப்பீங்க?"
"அடதத்தவான் எழுதிக்கிட்டிருக்ஜகன். வளளுவர்
வீதி, இளங்ஜகவா வீதி, ஒளடவயேவார் வீதி, பவாரி
வீதி."
”பவாரி வதி எதக்க?"
”முல்டலக்க ஜதர் ஈந்த வளளல் பவாரிதவாஜன?
அவன் ஜபரும் இருக்கட்டுஜமை!" என்றைவார்
நன்னன்.
ஷவளிநவாட்டிலிருந்த ஏரவாளமைவான டூரிஸ்ட்டுகள
ஜதடரச் சுற்றிச் சூழ்ந்த ஜவடிக்டக பவார்த்தக்
ஷகவாண்டிருந்தவார்கள. திருக்கறைள ஜஷவாஜஜவா
அவர்களுக்ஷகல்லவாம் ஜதர் பற்றியும்
ஜதஜரவாட்டம் பற்றியும் வளக்கம்
ஷசவால்லிக்ஷகவாண்டிருந்தவார். ஜதரின்
அடிப்பவாகத்தில் இருந்த நுட்பமைவான
சிற்பங்கடளக் கவாட்டி, "இஷதல்லவாம்
இந்தியேவாவன் கடலச்ஷசல்வங்கடளயும்

கலவாசவாரங்கடளயும் பிரதிபலிக்கம் சிற்பங்கள.
இந்தத் ஜதரின் மீத வளளுவர் சிடலடயே டவத்த
ஊர்வலம் வடப் ஜபவாகிஜறைவாம்" என்றைவார்.
"அப்படியேவா! ஊர்வலம் என்டறைக்க?" என்று
ஆவஜலவாடு ஜகட்டவார் கிறிமைவாஜவவாடு அங்ஜக
வந்திருந்த ஜவார்ஜ்.
”ஜததி இன்னும் முடிவவாகஜல...." என்றைவார் ஜஷவா
ஜஜவா.
ஜதடரச் சுற்றிச் சுற்றி ஒரு ஆரவாய்ச்சிஜயேவாடு
கவனித்தவார் ஜவார்ஜ். எல்லவா பவாகங்கடளயும்
நுட்பமைவாகப் பவார்த்தக் ஷகவாண்டவார். நவாலு
சக்கரங்கடளயும் ஷதவாட்டுப் பவார்த்த
"ப்யூட்டிஃபுல் கவார்வங்ஸ்!" என்று வயேந்தவார்.
சிற்பங்கள ஷசய்யும் ஆச்சவாரிகடளச் சந்தித்த,
சிற்பங்கள ஷசய்யும் கடலடயே எனக்கம் கற்றுத்
தருவீர்களவா?' என்று ஜகட்டவார்.
--------------
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நரீடவா வமைவான கூடம் é ஜஜ ஜஜ' என்று
பரபரத்தத.
இன்னும் சிறித ஜநரத்தில் ஏர் இண்டியேவாவல்
வந்த இறைங்கப் ஜபவாகம் இந்தியேன் வங்கி
ஜசர்மைன் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணடன வரஜவற்று,
அரண்மைடனக்க அடழைத்தச் ஷசல்ல ஜப்பவான்
சக்ரவர்த்தி தமைத அந்தரங்கக் கவாரியேதரிசி மிஸ்டர்
ஜயேவாஷினவாரி டயேயும், அவருக்கத் தடணயேவாக
வழைவா ஜவந்தன் முத்த. புளளி சுப்புடு
இருவடரயும் வமைவான கூடத்தக்க அனுப்பி
டவத்திருந்தவார். கவாரியேதரிசி முன் வீட்டிலும்
இவர்கள பின் வீட்டிலும் உட்கவார
ஜரவால்ஸ்ரவாய்ஸ் நரீடவாடவ ஜநவாக்கிப் பறைந்தத.
”ஜரவால்ஸ் ரவாய்ஸ் கவார்ல ஜபவாறைதக்க அதவும்
ஜப்பவான் ஜரவாடில் ஜபவாறைதக்கக் ஷகவாடுத்த
வச்சிருக்கணும். எல்லவாருக்கம் கிடடச்சுருமைவா

இந்த அதிர்ஷ்டம்!” என்று மைகிழ்ந்தவார் முத்த.
”இங்ஜக ஜரவால்ஸ்ரவாய்ஸ், நம் ஊரில் ஜரவால்ஸ்
ரவாய்ஸ்!" என்று சிரித்தவார் புளளி.
"வமைவானம் வர இன்னும் அடர மைணி ஆகமைவாம்.
அதக்களஜள ஷகவாஞ்ச ஜநரம் ஜதவாப்பிங்
பண்ணுவமைவா?" என்று ஜகட்டவார் முத்த.
”ஏர்ஜபவார்ட்ல எக்கச்சக்க வடல..."
”நவான் ஷசவால்றைத வண்ஜடவா ஷவாப்பிங்! கண்ணவால
பவாக்கறைஜதவாடு சரி! ஒரு கவாப்பி மைட்டும்
சவாப்பிடலவாம்"
”ஜவணவாம். டகடயேச் சுட்டுரும்!|
”ஏன்? அவ்வளவு சூடவா ஷகவாடுப்பவாங்களவா?"
” கவாப்பி கூடவாத. வடல!" என்றைவார் புளளி.

நூற்றுக்கணக்கவான பயேணிகள கம்பல் கம்பலவாக
எஸ்கஜலட்டர் ஏறி, படிகள இறைங்கி, ஜஸவானி
வளம்பர அழைகியின் கவர்ச்சியில் லயித்த,
வரவாந்தவா நடந்த இம்மிகிஜரஷன் கடந்த,
கஸ்டம்ஸ் வடுதடல ஷபற்று முன் வவாசலுக்க
வந்த ஷகவாண்டிருந்தவர்களில்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணனும் ஒருவர்.
"அஜதவா, அஜதவா ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்!" என்றைவார்
புளளி.
”இந்த கம்பலில் அவடர எப்படிக்
கண்டுபிடிச்சங்க?" என்று ஜகட்டவார் முத்த.
"களளமைவான ஜப்பவான்கவாரர்களுக்கிடடஜயே
ஆஜவானு பவாகவவாய், உயேரமைவாய் வருகிறைவாஜர!"
என்றைவார் புளளி.
"ஜப்பவான்கவாரர்கள கறைள மைவாதிரி களளமைவா
இருக்கவாங்க!" என்றைவார் முத்த.

"அப்ப இனிஜமை அவங்கடளக் களளர்களனு
ஷசவால்றைதக்கப் பதிலவா 'கறைளர்கள'னு
ஷசவால்லிடுவமைவா?" என்றைவார் புளளி.
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் ஷமைதவவாக நடந்தவர,
புளளி சுப்புடு ஓடிப்ஜபவாய் அவர்
டகப்ஷபட்டிடயே வவாங்கிக்ஷகவாண்டவார்.
முதலில் தம்டமை அறிமுகப்படுத்திக்ஷகவாண்ட
கவாரியேதரிசி ஜயேவாஷினவாரி ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்
டகடயேக் கலுக்கி பூச்ஷசண்டு ஷகவாடுத்த
”ஷவல்கம், ஷவல்கம் டு ஜடவாக்ஜயேவா!" என்று
ஆங்கிலத்தில் வரஜவற்றைவார்.
”வீட்ல ஜலடீஸ் யேவாடரயும் அடழைச்சிட்டு
வரடலயேவா?” என்று முத்த ஜகட்க வழைவாவுக்க
வந்தருவவாங்க” என்றைவார் ஜசர்மைன்.
”தமிழ்நவாட்டில் வஜசஷம் ஏதவாவத உண்டவா ?"
"பலத்த மைடழை ஷபஞ்சு ஏரி, களம்

கட்டடஷயேல்லவாம் ஷரவாம்பி வழியுத. அந்த ஏரி
களம் கட்டடஷயேல்லவாம் இப்ப ஜவறை எங்கயும்
இல்டல. நம்மை 'ஷமைட்ரவாஸ் ஜரவாட்லதவான்
இருக்கத!" என்று சிரித்தவார்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
"நவாமை இப்ப பவாலஸ் கஸ்ட் ஹவுஸ்க்கப்
ஜபவாஜறைவாம். நீங்க அங்கதவான் தங்கறீங்க.
சக்ரவர்த்தி தங்கடளச் சந்திக்க ஷரவாம்ப ஷரவாம்ப
ஆவலவாயிருக்கவார். ரவாத்திரி எல்லவாருக்கம் டின்னர்
பவாலஸ்லதவான். அப்ப மைகவாரவாஜவா ஜதஜரவாட்டம்
பற்றி உங்ககிட்ட.. த்ஷரட்ஜபரவா டிஸ்கஸ்
பண்ணப் ஜபவாறைவாரவாம்!" என்றைவார் ஜயேவாஷினவாரி.
”த்ஷரட் ஜபர் ! ஷரவாம்பப் ஷபவாருத்தமைவான
வவார்த்டத. ஜதர்வடஜமை த்ஷரட்ல ஆனததவாஜன!"
என்றைவார் புளளி.
'நீங்கஷளல்லவாம் எங்ஜக தங்கியிருக்கீங்க?' என்று
முத்தடவப் பவார்த்தக் ஜகட்டவார்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.

"டயேச்சி ஓட்டல்ல."
"ஏன்? அரண்மைடனல தங்கடலயேவா?'
"ஷடம்பரரியேவாத்தவான் ஓட்டல்ல
தங்கவச்சிருக்கவாங்க. கஸ்ட் ஹவுஸில்
சின்னச்சின்ன ரிப்ஜபர் நடந்தகிட்டிருந்தத.
இப்ப எல்லவாம் முடிஞ்சுட்டுத. இப்பஜவ
எங்கடளயும் கஸ்ட் ஹவுஸ் ஈக்க வந்தடச்
ஷசவால்லிட்டவாங்க!" என்றைவார் புளளி.
"நம்மை கூட்டம் ஷபரியே கூட்டமைவாச்ஜச! அவ்வளவு
ஜபரும் கஸ்ட் ஹவுஸில் தங்க முடியுமைவா?"
"ஆயிரம் ஜபர் ஜவண்டுமைவானவாலும் தங்கலவாம்.
அறுநூறு க்வவார்ட்டர்ஸ் இருக்க?" என்றைவார்
ஜயேவாஷினரி.
”ஜரவால்ஸ் ரவாய்ஸ் சவவாரி அரண்மைடன வவாசம்
ரவாஜஜவாபசவாரம்!" என்று ஷசவால்லி மைகிழ்ந்தவார்
புளளி.

”சக்ரவர்த்திக்க என்ன வயேசு இருக்கம்?" என்று
ஜகட்டவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்..
”125-வத சக்கரவர்த்தி. வயேசு அம்பத்தவாறு ஜபர்
அகிஹிட்ஜடவா. மைகவாரவாணி ஜபர் மிச்சிஜகவா'
என்றைவார் புளளி.
"ஜதர் ஜவடல எங்க நடக்கத?"
"படழையே இடத்திலஜயே ஷவச்சு ரிப்ஜபர்
பவார்த்தக்கிட் டிருக்கவாங்க. ஜதர் ஜஜவாடடன, பூ
அலங்கவாரம், ஷதவாம்டப கட்றைத எல்லவாத்டதயும்
நுணுக்கமைவாப் பவார்த்த ரசிக்கணுமைவாம் சக்ரவர்த்தி
கடும்பத்தவாருக்க. அதனவால ஜதடர
அரண்மைடனக்ஜக ஷகவாண்டு வந்தரச்
ஷசவால்லிட்டவாங்க."
”ஜதஜரவாட்டம் எந்த இடத்திஜலன்னு
தீர்மைவானமைவாயிட்டுதவா?". கிழைக்க வவாசல்ஜலருந்த
ஆரம்பிச்சு ஜகவாட்டடக்க ஷவளிஜயே நவாலு
வதிகடளயும் சுற்றி வரப்ஜபவாகத. மைதில் சுவர்

பக்கமைவா அரண்மைடனக்களளஜயே ஒரு கண்ணவாடி
ஹவுஸ் கட்டியிருக்கவாங்க. அந்த இடம் நல்ல
வயூ பவாயிண்ட்டவாம்! ஜதஜரவாட்டம்
பவார்க்கறைதக்க ஏற்றை வசதியேவான இடம்!" என்றைவார்
ஜயேவாஷினவாரி.
"பந்தக்கவால் முகூர்த்தம் எப்ப வச்சிருக்கவாப்ல?"
என்று ஜகட்டவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
”ரவாத்திரி டின்னர் மீட்ல சக்ரவர்த்தி ஷசவால்லுவவார்.
பந்தக்கவால் முகூர்த்தம் ஜதஜரவாட்டம்
எல்லவாத்தக்கஜமை ஜததி நிச்சயேம் ஷசய்தவாகணும்,
இன்வஜடஷன் ஜபவாடணும். முக்கியேமைவா இந்த
வழைவாவுக்க ஒரு ஸ்ஷபஷல் ஷகவாடி தயேவார்
ஷசய்யேணும்" என்றைவார் ஜயேவாஷினவாரி.
”ஷவளடள நிறைப் பட்டுத் தணியில் சிவப்பு நிறை
வட்டச் சூரியேனும், வளளுவர் ஜகவாட்டத் ஜதரும்
ஷபவாறித்த ஷகவாடி தவான் ஷபவாருத்தமைவாயிருக்கம்
என்று கடலஞர் தம் டகயேவாலஜயே ஒரு
வடரபடஜமை வடரஞ்சு
ஷகவாடுத்தனுப்பியிருக்கவார்" என்றைவார்

ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
”பஜல, பஜல! ஜதர் அடசந்தவாடி நவாலு வீதியிலும்
நகர்றைஜபவாத அந்தக் ஷகவாடி பட்ஷடவாளி வீசிப்
பறைக்கம்! ஷதவாம்டபகள யேவாடனத் ததிக்டக
மைவாதிரி இப்படியும் அப்படியும் வீசி ஆடும்.
இடதஷயேல்லவாம் பவார்க்க ஏரவாளமைவான கூட்டம்
வீதிக்க இரண்டு பக்கமும் அடலஜமைவாதிக்கிட்டு
நிப்பவாங்க. கூட்டத்டத எப்படித்தவான் சமைவாளிக்கப்
ஜபவாறைவாங்கஜளவா, ஷதரியேடல நிடனச்சவாஜல
'த்ரில்'லவா இருக்க!" என்றைவார் புளளி.
”கவடலப்படவாதீங்க. ஜப்பவான் ஜபவாலீஸ்
ஷரவாம்பத் திறைடமைசவாலிங்க. கூட்டத்டத புஷ்
பண்ணி புஷ் பண்ணி ப்ளவாட்பவாரத்தக்க
ஷவளிஜயே வரவாமை கண்ட்ஜரவால் பண்றைதல
அவங்களுக்க நிடறையே அனுபவம் உண்டு"
என்றைவார் ஜயேவாஷினவார்.
டின்னருக்க ஜகவாபவாலகிருஷ்ணடனயும் தமிழ்
நவாட்டி - வருந்த வந்திருக்கிறை-வர்கடளயும்

அடழைத்திருந்தவார் சக்கரவர்த்தி.
வருந்தக்க முன்பவாக டகஜயேவாடு ஷகவாண்டு
வந்திருந்த ஒரு ஷபரியே சந்தன மைவாடலடயே
எடுத்த சக்கரவர்த்தியின் கழுத்தில் அணிவத்தவார்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன், மைஜனவாரமைவாவடம்
இன்ஷனவாரு மைவாடலடயேக் ஷகவாடுத்த
மைகவாரவாணியின் கழுத்தில் அணிவக்கச்
ஷசவான்னவார்.
"ஓ, ஸவாண்டல்வுட்!" என்று ஷசவால்லி அதன்
வவாசடனடயேத் திருப்பித் திருப்பி முகர்ந்த
மைகிழ்ந்தனர் சக்கரவர்த்தி தம்பதியேர்.
முதலில், மைஜனவாரமைவாடவ அருகில் அடழைத்த
”இவர் எங்க தமிழ் நவாட்டின் மிகச் சிறைந்த
நடிப்புக் கடலஞர். ஆயிரம் - படங்களுக்க ஜமைல்
நடித்திருக்கிறைவார்" என்று சக்கரவர்த்திக்க
அறிமுகப்படுத்தியே ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்,
அடுத்தவாற்ஜபவால் வழைவா ஜவந்தன், நன்னன்,
கணபதி ஸ்தபதி, ரங்ஜகவாலி மைவாமி, மைவாமைல்லபுரம்

சிற்பிகள, கவாடரக்கடி ஆசவாரிகள அத்தடன
ஜபடரயும் அறிமுகப்படுத்தி டவத்தவார்.
"ஜப்பவானிஜலஜயே இந்த மைவாதிரி ஒரு வழைவா
நடந்ததில்டல என்கிறை அளவுக்க நடத்திடணும்.
பிடரம் மினிஸ்டர் கூட ஷரவாம்ப
ஆர்வமைவாயிருக்கவார். சர்க்கவார் டயேட் பில்டிங்கில்
இந்த வழைவாவுக்கவாக தனி டிபவார்ட்ஷமைண்ட்ஜட
ஒர்க் பண்ணுத. நவாடளக்ஜக பந்தக்கவால்
முகூர்த்தம் நடத்திடலவாம்" என்றைவார் சக்கரவர்த்தி.
வருந்த முடிந்த எல்ஜலவாரும் கஸ்ட் ஹவுஸ்
ஜபவாய்ச் ஜசரும் ஜபவாத அரண்மைடன கடிகவாரத்தில்
மைணி பதிஷனவான்று அடித்தத.
”டின்னர் ஷரவாம்ப ஷஹவ. ஷவற்றிடல பவாக்க
இருந்தவாய் ஜபவாடலவாம். ஜீர்ணம் ஆயிடும். நம்மை
ஊர்ல சவாப்பிட்ட மைவாதிரி ஒரு திருப்தியும்
ஏற்படும்" என்றைவார் முத்த.
”ஜப்பவான்ல ஷவற்றிடல பவாக்கவா நல்ல ஆடச"

என்று சிரித்தவார் புளளி
”கம்பஜகவாணம் ஷவத்தடல. அஜசவாகவா பவாக்க, டி.
எஸ். ஆர். சுண்ணவாம்பு மூணும் ஷகவாண்டு
வந்திருக்ஜகன்" என்றைவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
"அப்படியேவா, முதல்ஜல அடத எடுங்க!" என்று
ஆவஜலவாடு ஜகட்டு வவாங்கி அத்தடன ஜபரும்
கம்பலவாக உட்கவார்ந்த ஷவற்றிடல ஜபவாட
ஆரம்பித்தவட்டவார்கள!
இவர்கள ஷவற்றிடல ஜபவாடுவடத ஜவடிக்டக
பவார்த்தக் ஷகவாண்டிருந்த களளமைவான
அரண்மைடனச் ஜசவகன் ஒருவன் "அத என்ன?
ஷவத்திடல ஜபவாட்டவால் வவாய் எப்படிச்
சிவப்பவாகிறைத?" என்று ஆச்சரியேத்ஜதவாடு
ஜகட்டவான்.
"சுண்ணவாம்புல இருக்கத சூட்சுமைம்" என்றைவார்
புளளி.

மைஜனவாரமைவா அந்த ஜப்பவானியேனுக்க ஷவற்றிடல
ஜபவாடுவத எப்படி என்படத வளக்கிச்
ஷசவான்னவார்.
அந்தக் களளச் ஜசவகன் தவாஜன ஒருமுடறை
ஷசய்த பவார்க்க வரும்பினவான். ஷவற்றிடலயில்
உளள நரம்புகடளக் கடளந்தவட்டு,
ஷவற்றிடலயின் கீழ்ப் பவாதியில் சுண்ணவாம்பு
தடவனவான்.
”ஜமைல் பவாதியிலும் தடவணும்" என்றைவார்
மைஜனவாரமைவா.
"அவன் களளமைவாச்ஜச! அவனுக்க ஜமைல் பவாதி
எட்டவாஜத! அவன் எப்படி தடவுவவான்?" என்று
ஜஜவாக் அடித்தவார் புளளி.
##3
“கிஜிமைவா! அத ஷரவாம்ப முக்கியேமைவான டயேரி!
ஜவாக்கிரடத! சவாயேந்திரம் உன்னிடமிருந்த
வவாங்கிக்ஷகவாளகிஜறைன்" என்றைவான் ஜவார்ஜ்.

"ஷரவாம்ப முக்கியேஜமைவா? அப்படி என்ன ரகசியேம்
அதற்களஜள ?" கலகலஷவன்று சிரித்தவாள.
சுருக்ஷகன்றைத அவனுக்க. கிஜிமைவா ஒருஜவடள
அந்த டயேரிடயேப் பிரித்தப் பவார்த்திருப்பவாஜளவா?
அவள டகப்டபயிலிருந்த சர்க்கவார்
ரகசியேங்கடளத் தன் டயேரியில் எழுதி டவத்தக்
ஷகவாண்டடதத் ஷதரிந்த ஷகவாண்டிருஷவாஜளவா?
இல்டலஷயேன்றைவால்
இந்தச் சிரிப்புக்க என்ன அர்த்தம்?"
"ஜவார்ஜ்! கவடலப்படவாதீங்க. உங்க டயேரி
ஐஸ்க்ரீம் பவார்லரிஜலஜயே நவாம் சவாப்பிட்ட ஜடபிள
மீஜத கிடந்ததவாம். அந்த பவார்லர் மைவாஜனஜர்
எனக்க ஜபவான் பண்ணி ”இங்ஜக ஒரு டயேரி
ஜமைடஜ மீத கிடக்கிறைத! அத உன்னுடடயேதவா?”
என்று ஜகட்டவார்.
”ஆமைவாம். என் நண்பர் ஜவார்ஜ் என்பவர் மைறைந்த
டவத்த வட்டிருக்கஜவண்டும். அவர் வந்த
ஜகட்டவால் ஷகவாடுத்த வடுங்கள' என்று

ஷசவால்லியிருக்கிஜறைன். அவரும் 'சரி' என்று
ஷசவால்லியிருக்கிறைவார். கவடலப்படவாதீர்கள. இத
ஜப்பவான். ஜப்பவானியேர் ஜநர்டமையேவானவர்கள. யேவார்
ஷசவாத்டதயும் யேவாரும் ஷதவாடமைவாட்டவார்கள.
இன்ஷனவாருவர் டயேரிடயேப் படித்தப் பவார்க்க
மைவாட்டவார்கள.
இப்ஜபவாத அந்த டயேரி பவார்லர். மைவாஜனஜர்
நிச்சிகவாவவா என்பவரிடம் உளளத. அவர்
எனக்கத் ஷதரிந்தவர். நீங்கள அங்ஜக ஜபவாய்
உங்கள ஷபயேடரச் ஷசவான்னவால் ஜபவாதம்,
டயேரிடயேக் ஷகவாடுத்த வடுவவார்" என்றைவாள
கிஜிமைவா.
ஜவார்ஜஸுக்கப் ஜபவான மூச்சு திரும்பி வந்தத.
”நல்ல ஜவடள! கிஜிமைவாவடம் டயேரி
சிக்கவல்டல. அவளிடம் கிடடத் திருந்தவால் என்
திட்டங்கஜள நவாசமைவாய்ப் ஜபவாயிருக்கம்" என்று
தனக்கள ஆறுதலவாய்ச் ஷசவால்லிக்ஷகவாண்டவான்.
ஷடலிஜபவான் மைணி மீண்டும் ஒலிக்க
பவாரிஸிலிருந்த நண்பன் ஷபன்னட் ஜபசினவான்.

"ஜவார்ஜ்! இன்டறையே ஃப்டளட்டில் இடம்
கிடடக்கவல்டல. நவாடள மைவாடல வருகிஜறைன்.
ஃப்டளட் நம்பர் எழுதிக் ஷகவாள!” என்றைவான்.
அவசரமைவாய் ஷவா மைவாட்டிக்ஷகவாண்டு லிஃப்ட்
வவாசலில் ஜபவாய் நின்றைவன் எடதஜயேவா
மைறுத்தவட்டவன் ஜபவால் திரும்பி அடறைக்க
வடரந்தவான். ஜமைடஜ மீத வளக்கடியில்
டவத்திருந்த பவாஸ்ஜபவார்ட்டட
எடுத்தக்ஷகவாண்டவான். திரும்ப வஃப்டுக்கச்
ஷசன்று கீஜழை இறைங்கி டவாக்ஸி பிடித்த,
கின்ஸவாவலுளள அந்த பவார்லடர அடடந்த
நிச்சிகவாவவாடவப் பவார்த்த 'ஐ ஆம் ஜவார்ஜ்!'
என்றைவான்.
'ஹய்!' என்று வணங்கியே நிச்சிகவாவவா ஜமைடஜ
டிரவாயேரில் டவத்திருந்த அந்த டயேரிடயே எடுத்தக்
ஷகவாடுக்க, 'தவாங்க்ஸ்!' என்று ஷசவால்லிவட்டு
ஜவகமைவாய்த் திரும்பி நடந்தவான் ஜவார்ஜ்..
டயேரிடயே ஓர் உடறையில் ஜபவாட்டு அடத ரப்பர்

பவாண்டினவால் கட்டி டவத்திருந்தவார் நிச்சிகவாவவா.
ஜவார்ஜ் அந்த உடறைடயேப் பிரித்தஜபவாத
அதிலிருந்த ஒரு வஸிட்டிங் கவார்ட் கீஜழை
வழுந்தத. 'இத ஏத? இந்தக் கவார்டு என்
டயேரிக்கள எப்படி வந்தத? யேவார்
டவத்திருப்பவார்கள?' என்று ஜயேவாசித்தவான்.
தன்டன யேவாரவாவத கவனிக்கிறைவார்களவா என்று
சுற்றுமுற்றும் பவார்த்தவான்.
'என்டன யேவாஜரவா கவனித்தக்
ஷகவாண்டிருக்கிறைவார்கள. நிழைல் ஜபவால் என்டனப்
பின்ஷதவாடர்ந்த வருகிறைவார்கள. இந்த கவார்டட என்
டயேரிக்கள யேவார் எப்ஜபவாத டவத்திருப்பவார்கள?'
என்று கழைம்பினவான். அந்தக் கவார்டில் ஒரு
ஷபண்ணின் ஷபயேர் இருந்தத. அவள
ஷடலிஜபவான் நம்பருடன் வலவாசம் தந்திருந்தவாள.
ஷபயேர் ஷவாமைவா - சிச்சி.
-------------
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”நவாலு வீதிக்கம் ஜபர் வச்சிட்டவாப் ஜபவாதமைவா?
அங்ஷகல்லவாம் ஜதர் சுத்தி வரஜவணவாமைவா?
டர்னிங்ல ஜதடரத் திருப்பி வடணுஜமை;
அதக்ஷகல்லவாம் என்ன ஐடியேவா வச்சிருக்கீங்க?"
என்று வழைவா ஜவந்தன் முத்த ஜகட்க, "ஜப்பவான்ல
புல்லட் ரயில்கடளஜயே ரிஜமைவாட் கண்ட்ஜரவால்ல
ஓட்றைவாங்க. ஜதடரத் திருப்பி வடறைததவானவா
பிரமைவாதம்!" என்றைவார் புளளி சுப்புடு.
"ஜதஜரவாட்டத்டத நம் ஊர்ல எப்படி
நடத்தறைவாங்கஜளவா அந்த மைவாதிரிஜயேதவான்
இங்ஜகயும் நடத்தணும். ஷதரு முடனயில்
திருப்பறைதகூட நம் ஊர் வழைக்கப்படி தவான்
ஷசய்யேணும். முட்டுக்கட்டட, 'ஸ்டீல் ஷீட் ரீப்பர்'
இந்த ஷரண்டடயும் உபஜயேவாகிச்சுதவான் ஜதடர
ஓட்டணும். சக்கரத்தின் கீழ் ரீப்பர்கடள ஷவச்சு
அந்த ரீப்பர்களுக்க ஜமைல வளக்ஷகண்ஷணடயே
டின் டின்னவா ஊற்றிவட்டவால் ஜதர்ச் சக்கரம்

அதல் வழுக்கிட்டுத் திரும்பறை அழைஜக தனி!
பரதநவாட்டியேம் ஆடற் ஷபண் மைவாதிரி அத அழைகவா
ஆடிக்கிட்ஜட திரும்பறைப்ஜபவா, அடவாடவா!
கண்ஷகவாளளவாக் கவாட்சியேவாயிருக்கஜமை! கவாணக்
கண் ஜகவாடி ஜவணுஜமை!" என்றைவார் நன்னன்.
"அததவான் இந்த வழைவாவுக்ஜக க்டளமைவாக்ஸ்'
என்றைவார் முத்த.
"ஜடவாக்கிஜயேவாவல் எப்பவுஜமை ஜதர்த் திருவழைவா
கூட்டம் தவான்! எங்க பவார்த்தவாலும் ஜன
ஷவளளம்தவான். ஜபவாதவாததற்க ஷவளி
நவாட்டிலிருந்த ஜவறை லட்சக்கணக்கவான ஜபர்
வரப் ஜபவாறைவாங்க. ஜகவாடிக் கண்கள என்ன?
ஜகவாடவானு ஜகவாடிக் கண்கள இருக்கம்!" என்றைவார்
புளளி சுப்புடு.
”முட்டுக்கட்டட ஜபவாடறைதன்னவா அதக்க என்ன
அர்த்தம்? முட்டுக்கட்டட ஜபவாட்டவா ஜதர் ப்ஜரக்
ஜபவாட்ட மைவாதிரி நின்னுடவாதவா?"

"முட்டுக்கட்டட தவான் ஜதர் ஓடறைதக்ஜக ஷரவாம்ப
முக்கியேம். அந்தக் கட்டடகடளச் சக்கரத்தின் கீழ்
ஷகவாடுத்த ஜதடரக் ஷகவாஞ்சம் ஷகவாஞ்சமைவா
திருப்பஜத ஒரு கடல. முட்டுக்கட்டட
இல்ஜலன்னவா ஜதஜர திரும்பவாத" என்றைவார் முத்த.
"முட்டுக் கட்டட ஜபவாடறைதக்க யேவாரவாவத ஆள
வந்திருக்கவாங்களவா? இல்ஜல, ஜப்பவான்லஜயே
யேவாடரயேவாவத ஜபவாடச் ஷசவால்லலவாமைவா?"
"ஜதர் திருப்பத ஒரு தனிக்கடல. அதல
எக்ஸ்பர்ட் ஆஷளல்லவாம் நம் ஊர்லதவான்
இருக்கவாங்க. அவங்களுக்ஷகல்லவாம்
கடலமைவாமைணி பட்டஜமை ஷகவாடுக்கலவாம். நவாற்பத
ஜபர் அதக்கன்னு ஸ்ஷபஷலவா வரவாங்க."
”கவாடலயில நீங்க எங்க ஜபவாயிருந்தீங்கம்மைவா?
உங்கடளக் கவாணஜமை!" மைஜனவாரமைவாடவப்
பவார்த்தக் ஜகட்டவார் புளளி.
”நவானும் ஜகவாஜமைவாச்சியும் கவார்டன் பக்கமைவா 'வவாக்'

ஜபவாயிருந்ஜதவாம். இந்த இம்பீரியேல் பவாலஸ்
கவாம்பவுண்டுக்கள இல்லவாதத எதவுஜமை
இல்டல. பவாங்க், கடடத்ஷதரு, திஜயேட்டர்,
ஷரஸ்டவாரண்ட், நீச்சல் களம், ஜகவாயில். ஸஜன்,
லவாண்ட்ரி, இடுகவாடு எல்லவாஜமை இருக்க" என்றைவார்
மைஜனவாரமைவா.
'நவாங்க கின்ஸவா பக்கம் நடந்ஜத ஜபவாயிருந்ஜதவாம்.
ஷமைட்ரவாஸ்க்கம் ஜடவாக்கிஜயேவாவுக்கம் ஷகவாஞ்சம்
தவான் வத்தியேவாசம். இங்ஜக எருடமை மைவாடு. சினிமைவா
ஜபவாஸ்டர். ஹவாரன் சத்தம் இந்த முணும்
கிடடயேவாத. ஜனங்க நடுஜரவாட்ல
நடக்கறைதில்டல. அவ்வளவுதவான்" என்றைவார்
நன்னன்.
”நம் ஊரில் ஹவாரன் அடிச்சவாக்கூட ஒதங்க
மைவாட்டவாங்கஜள, எருடமை மைவாடு மைவாதிரி
நடுஜரவாட்லஜயே நிப்பவாங்கஜள!" என்றைவார் முத்த.
"எருடமைப் பவால் கவாப்பிதவாஜன சவாப்பிடறைவாங்க.
அவங்க புத்தி ஜவறை எப்படி இருக்கம்?" என்றைவார்

நன்னன்.
அரண்மைடன கிழைக்க வவாசலில் ஷவாமியேவானவா
ஜபவாட்டதம் திருவழைவாக் கடள கட்டி வட்டத.
ஷவளி ஆட்கள யேவாரும் உளஜள வரவாதபடி
டமைதவானம் முழுவடதயும் பட்டி ஜபவால்
அடடத்த கயிறு ஜவலி ஜபவாட்டுவட்டவார்கள.
ஜப்பவான் ஜபவாலீஸவார் அங்கங்ஜக ஒலிஷபருக்கிக்
கழைவாய்கடளக் டகயில் டவத்தக்ஷகவாண்டு
வண்டிகள ஜபவாக்கவரத்டதக்
கட்டுப்படுத்திக்ஷகவாண்டிருந்தவார்கள.
'I Speak English' என்றை எழுத்தக்கடளச்
சட்டடயில். அணிந்திருந்த ஷபண் கய்டுகடளச்
சுற்றி டூரிஸ்ட்டுகள ஷமைவாய்த்தக்
ஷகவாண்டிருந்தனர்.
தண்ணீர் இடறைக்கம் ஜமைவாட்டவார் வண்டிகள
ஷதருஷவங்கம் கழுவ ஏற்ஷகனஜவ
சுத்தமைவாயிருந்த வீதிகடள ஜமைலும் சுத்தப்
படுத்திவட்டுப் ஜபவாயின.

ரங்ஜகவாலி சவாந்தவா நவாரவாயேணன் கழுவனர்
இரஷவல்லவாம் கண் வழித்த கிழைக்க வவாசல்
முழுதம் திருவவாரர்த் ஜதர், பூம்புகவார், வளளுவர்
ஜகவாட்டம், மைவாமைல்லபுரம் கற்ஜகவாயில், நடரவாஜர்,
வநவாயேகர் உருவங்கடளக் ஜகவாலச் சித்திரங்களவாக
வடரந்தஜபவாத, ஷடலிவஷன் கவாமிரவாக்களும்
ஜபவாட்ஜடவாகிரவாபர்களும் அந்தக் கவாட்சிடயேப்
படமைவாக்கி ஒளிபரப்பிக் ஷகவாண் டிருந்தனர்.
"ஜதருக்க நவாலு பக்கங்களிலும் நவாலு கறைளகள
எழுதி டவத்தவால் ஷரவாம்ப நன்னவாயிருக்கம்"
என்றைவார் முத்த.
"அந்த நவாலு கறைடளயும் நன்னன் எழுதிக்
ஷகவாடுத்தவால், அத ' நன்னனவா' யிருக்கம்" என்று
ஜஜவாக் அடித்தவார் மைஜனவாரமைவா ,
"உங்களுக்க சிரமைம் டவக்கவாமைல் அந்த நவாலு
கறைடளயும் நவான் கடலஞரிடஜமை எழுதி
வவாங்கிக்ஷகவாண்டு வந்தவட்ஜடன்" என்று ஒரு
ஆச்சரியேத்டத உதிர்த்தவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன். "

”அப்படியேவா! பஜல, பஜல! அடதக் ஷகவாடுங்க
இப்படி. இப்பஜவ அந்த நவாடலயும் ஷபரியே
எழுத்தக்களில் பவானர் எழுதி ஜதரின் நவாலு
பக்கமும் கட்டிடுஜவவாம்" என்றைவார் முத்த.
முதல்வர் கடலஞர் எழுதிக் ஷகவாடுத்த கறைடள
நன்னன் உரக்கப் படிக்க மைற்றைவர்கள ஆவஜலவாடு
அவடரச் சூழ்ந்த நின்று ஜகட்டவார்கள.
அகர முதல எழுத்ஷதல்லவாம்
ஆதி பகவன் முதற்ஜறை உலக...
எழுத்தக்கள எல்லவாம் அகரமைவாகியே அ எழுத்டதத்
தமைக்க முதலவாக உடடயேன. அதஜபவால் உலகம்
ஆதியேவாகியே பகவடனத் தனக்க முதலவாக
உடடத்த.
உருவகண்டு எளளவாடமை ஜவண்டும்;
உருளஷபருந்
ஜதர்க்க அச்சவாணி அன்னவார் உடடத்த.

உருளுகின்றை ஷபரியே ஜதருக்க அச்சில் அடமைந்த
தவாங்கம் சிறு ஆணி ஜபவான்றை வடனத் திட்பம்
உடடயேவாரும் உலகத்தில் உளளனர். அதனவால்
அச்சவாணி ஜபவான்றை அவர்களின் உருவச்
சிறுடமைடயேக் கண்டு இகழைவாதிருக்கக் கடவர்.
கடஜலவாடவா கவால்வல் ஷநடுந்ஜதர் ; கடஜலவாடும்
நவாவவாயும் ஓடவா நிலத்த.
நிலத்தில் ஓடும் வலிடமை ஷபவாருந்தியே
உருடளகடள உடடயே ஷபரியே ஜதர்கள கடலில்
ஓடமைவாட்டவா. அக்கடலில் ஓடும் மைரக்கலங்களும்
நிலத்தில் ஓடமைவாட்டவா.
ஜதரவான் ஷதளிவும், ஷதளிந்தவான்கண் ஐயுறைவும்
தீரவா இடும்டப தரும்.
ஆரவாயேவாமைல் ஒருவடனத் ஷதளிதலும், ஆரவாய்ந்த
ஷதளிந்தவனிடம் ஐயேங்ஷகவாளளுதலும் நீங்கவாத
தன்பத்டதக் ஷகவாடுக்கம்.

"அருடமை, அருடமை! நவாலும் நவாலு மைணியேவான
கறைளகள. இதில் ஜவடிக்டக என்னஷவன்றைவால்
அவற்றில் இரண்டு கறைளகள ஜதர்
சம்பந்தப்பட்டதவாகஜவ அடமைந்தவட்டததவான்!
ஒய்வன்றி உடழைக்கம் கடலஞருக்க எங்க தவான்
ஜநரம் கிடடக்கிறைஜதவா, இஷதல்லவாம் எழுதித்
தர?" என்று வயேப்பிலவாழ்ந்தவார் நன்னன்.
'கடலஞர் எப்ஜபவாத வருகிறைவாரவாம்?" முத்த
ஜகட்டவார்.
”டிசம்பரில் மைஜலசியேவாவல் உலகத் தமிழைர்
மைவாநவாடு நடக்கிறைத. ஒருஜவடள அங்ஜக
ஜபவாய்வட்டு அப்படிஜயே ஜப்பவான் வரக்கூடும்"
என்றைவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
”வளளுவருக்க அவடரப் ஜபவால ஷபருடமை
ஜசர்த்தவங்க ஜவறு யேவாரும் இல்டல.
கறைஜளவாவயேம், வளளுவர் ஜகவாட்டம் இந்த
ஷரண்டு ஜபவாதஜமை!" என்றைவார் நன்னன்.

”இந்த வழைவாவுக்க வளளுவர் எவ்வளவு
முக்கியேஜமைவா, அவ்வளவு முக்கியேம் கடலஞரும்.
நவான் ஜநரிஜலஜயே ஜபவாய் அடழைத்தவட்டு
வந்திருக்கிஜறைன். இதற்கள ஜப்பவான் அரசிட
மிருந்தம் அடழைப்பு ஜபவாயிருக்கம்" என்றைவார்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
"பவாரதப் பிரதமைர் யேவாருங்கறைததவான் முடிவவாயிட்டு
ஜத. சந்திரஜசகர் வருவவாரவா?” நன்னன் ஜகட்டவார்.
”ரவாஜீவ் கவாந்திடயேத்தவான் ஜகட்கணும். இந்த
ஆட்சிக்க அவர்தவாஜன ரிஜமைவாட் கண்ட்ஜரவால்”
என்றைவார் புளளி சுப்புடு.
"நல்ல தமிழ்ப் ஜபச்சு ஜகட்டு ஷரவாம்ப நவாளவாச்சு.
ஜதஜரவாட்டத்டதத் ஷதவாடங்கி டவத்த கடலஞர்
ஜபசப்ஜபவாவடதக் ஜகட்க எல்ஜலவாரும்
ஆவலவாயிருக்கவாங்க."
”ஜபஷ், ஜபஷ்! கடலஞரின் தமிழ் முழைக்கம்
கின்ஸவா ஷதருஷவல்லவாம் ஜகட்கப் ஜபவாகதன்னு

ஷசவால்லுங்க!" என்றைவார் கணபதி ஸ்தபதி.
”கின்ஸவா ஷதருக்கஷளல்லவாம்னு ஷசவால்லுங்க.
கின்ஸவா என்கிறை ஷபயேரில் ஷமைவாத்தம் 236
ஷதருக்கள இருக்கின்றைன" என்று புளளி வவரம்
தந்தவார் சுப்புடு.
”ஷவாமியேவானவாவும் ஜபவாட்டவாச்சு. ஜதர் ஜவடலயும்
அஜநகம். முடிஞ்ச மைவாதிரிதவான்.
ஷகவாடிஜயேற்றைத்தக்கத்தவான் நவாள கறிப் பிடணும்.
அதக்கவாகத்தவான் ஷவயிட் பண்ஜறைவாம்" என்று
கவாரியேதரிசி ஜயேவாஷினவாரியிடம் ஷசவான்னவார்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
"இந்த வவாரம் சக்ரவர்த்தி முடிசூட்டு வழைவா
நடக்கத எல்லவா நவாடுகளிலிருந்தம் ஷபரியே
ஷபரியே தடலகஷளல்லவாம் வரவாங்க.
ஜப்பவான்லஜயே இந்த மைவாதிரி ஒரு வழைவா
நடந்ததில்டல என்று ஷசவால்லும் அளவுக்க
அடமையேணும் என்பத எங்கள அவவா. உங்க
பிரஸிஷடண்ட்கூட வரவாஜர! முடிசூட்டு வழைவா

முடிஞ்சதம் அடுத்த வவாரஜமை ஷகவாடிஜயேற்று
வழைவாடவ நடத்திடலவாம்" என்றைவார் ஜயேவாஷினவாரி.
பழைம் நழுவ பவாலில் வழுந்த மைவாதிரி இருக்க
எங்களுக்க. ஜதஜரவாட்டம் நடத்த வந்த இடத்தல
முடிசூட்டு வழைவாவும் பவார்க்கப் ஜபவாறைஜமை"
என்றைவார் மைஜனவாரமைவா.
###
மைறுநவாள கவாடல கிஜிமைவா ஜபவானில் கூப்பிட்டவாள :
”ஜவார்ஜ்! பவார்லரிலிருந்த டயேரிடயே வவாங்கிக்
ஷகவாண்டு வட்டீர்களவா? சந்ஜதவாஷம்தவாஜன! இந்த
நவாட்டில் எந்தப் ஷபவாருளும் ஷதவாடலந்த
ஜபவாகவாத. ஷதவாடலந்தவாலும் கிடடத்த வடும்.
ஷரவாம்ப ஜநர்டமையேவான ஜதசம்" என்றைவாள.
”இப்ஜபவாததவான் நிம்மைதி ஆச்சு!" என்றைவான் ஜவார்ஜ்.
"பவாரிஸிலிருந்த உங்கள நண்பர் யேவாஜரவா
வரப்ஜபவாவதவாகச் ஷசவான்னீர்கஜள,

வந்தவட்டவாரவா?"
"இன்று வருவதவாகச் ஷசவால்லியிருந்தவான்.
ஃப்டளட்டில் இடமில்டல என்பதவால் நவாடள
வருகிறைவானவாம். நவாம் இன்று. உயிஜனவா மியூஸியேம்
பவார்க்கப் ஜபவாகலவாமைவா?"
”அங்ஜக அப்படி என்ன பவார்க்கப் ஜபவாகிறீர்கள?
ஷரவாம்பப் ஷபரியே ஜதவாட்டம். மூன்று நவாள
ஜதடவப்படும்.”
”ஜப்பவானில் அவசியேம் பவார்க்க ஜவண்டியே
இடமைவாம் அத. ஐ மைஸ்ட் என்று நண்பன்
கட்டடளயிட்டிருக்கிறைவான். நவாடள அவன்
வந்ததம் முதல் ஜகளவயேவாக உயிஜனவா
பவார்த்தவாயேவா?' என்றுதவான் ஜகட்பவான்."
”அவர் உங்கள நண்பரவா அல்லத அதிகவாரியேவா,
உத்தரவு ஜபவாடுவதற்க? அத சரி; உயிஜனவா
ஷரவாம்ப முக்கியேஜமைவா?'

"ஆமைவாம். அங்ஜக இந்தியேத் ஜதர் ஒன்று நிறுத்தி
டவக்கப் பட்டுளளதவாம். அடத நவான் பவார்த்தவாக
ஜவண்டுமைவாம்."
"அந்தத் ஜதடர ஜஜவாடித்த இம்பீரியேல் பவாலஸ்
அருஜக ஷகவாண்டு ஜபவாகப் ஜபவாகிறைவார்கள.
ஜப்பவான் சக்ரவர்த்தி ஜதஜரவாட்டம் பவார்க்க
மிகவும் ஆர்வமைவாயிருக்கிறைவார். இதற்கவாக இந்த
அரசு எல்லவா ஏற்பவாடுகடளயும் கவனித்த
வருகிறைத. டயேட் பில்டிங்கில் ஒரு தனி
ஷலக்ஷஜன மும்முரமைவாய் ஜவடல ஷசய்கிறைத.
ஷவளி நவாடுகளுக்கக் கடிதங்களும், ஷடலக்ஸ்
ஷசய்திகளும் பறைந்த ஷகவாண்டிருக்கின்றைன"
என்றைவாள கிஜிமைவா.
"எனக்க இன்ஜறை அந்தத் ஜதடரப் பவார்த்தவட
ஜவண்டும். நீயும் என்ஜனவாடு வவா!" என்றைவாள
ஜவார்ஜ்.
வழைக்கம்ஜபவால் ஸனவாய் பில்டிங் வவாசலில்
சந்தித்தவார்கள. அங்கிருந்த ஸப்ஜவயில் இறைங்கி

ரயில் பிடித்த உயிஜனவா ஜபவாய்ச் ஜசர்ந்தவார்கள.
அங்ஜக ஜதடரயும் ஜதர்ச் சக்கரங்கடளயும் ஜவார்ஜ்
உன்னிப்பவாய் கவனித்தப் பவார்த்த ஷசய்தி படழையே
கடத.
###
அன்று ஜவார்ஜ், ஓட்டலுக்கத் திரும்பியேதம் ’அந்த
வஸிடிங் கவார்டட தன் டயேரிக்கள யேவார்
டவத்திருப்பவார்கள?' என்று மைண்டடடயேக்
கழைப்பிக் ஷகவாண்டவான் : அந்த மைர்மைம் அவடன
இரவு முழுதம் தூங்கவடவல்டல. அந்த
வஸிடிங் கவார்டில் இருந்த ஷடலிஜபவான்
நம்பருக்கப் ஜபவான் ஷசய்யே நிடனத்தவான்.
ரிஸீவடர எடுத்தவான். சற்று ஜயேவாசித்தவட்டு
மைறுபடியும் டவத்தவட்டவான். 'ஷபன்னட்
வரட்டும். அவன் ஜயேவாசடனப்படி ஷசய்யேலவாம்'
என்று தீர்மைவானித்தவான்.
--------------------
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"கவாமைத்தப்பவாலில் ஒரு சுவவாரசியேமைவான கறைடளச்
ஷசவால்லி அதக்க அர்த்தம் ஷசவால்ல முடியுமைவா?" திருக்கறைள ஜஷவாஜஜவாவடம் ஜகட்டவார் புளளி.
"ஷவல்லப் பிளடளயேவாரில் எல்லவாப் பக்கமும்
தவான் இனிக் கம். அத ஜபவால எல்லவாக் கறைளுஜமை
சுவவாரசியேம் தவான். ஒரு கறைள ஷசவால்ஜறைன்,
ஜகளுங்க."
தவாம் வீழ்வவார் ஷமைன் ஜறைவாட்டுயிலி னினித ஷகவா
றைவாமைடரக் கண்ணவானுலக.
"இதக்க என்ன அர்த்தங்க?" - புளளி ஜகட்டவார்.
”தவாம் கவாதலிக்கின்றை ஷபண்ணின் மிருதவவான
ஜதவாளகடளத் தழுவக்ஷகவாண்டு
படுத்திருப்படதவடத் தவாமைடரக் கண்ணனவாகியே
திருமைவால் உலகம் இன்பமுளளதவா என்ன? ---

என்று அர்த்தம்."
"வளளுவர் நல்லவாத்தவான் அனுபவச்சு
ஷசவால்லியிருக்கவார்!" என்று ஷபருமூச்சு வட்டவார்
புளளி சுப்புடு.
”ஐயேஜன, ஷபருமூச்சு வடறீங்கஜள, என்ன
வஷயேம்? இல்லக்கிழைத்தியின் ஞவாபகம்
வந்தட்டுஜதவா?' என்று ஜகலியேவாய்க் ஜகட்டவார்
ஜஷவாஜஜவா.
”என்னுடடயே வீட்டுக்கவாரி இல்லக்கிழைத்தி அல்ல
ஐயேவா! அவள இல்லக்கிழைவ" என்று
கடறைப்பட்டுக் ஷகவாண்டவார் புளளி.
"தவாங்கள மைட்டும் வவாலிபர் என்கிறை நிடனப்ஜபவா
?"
"எனக்க வயேசு இருபத்தஞ்சுதவாஜன!"
”எவ்வளவு ஷசவான்னீங்க?"

”இரட்டடயேவால் இருபத்தஞ்சு!" என்று
சமைவாளித்தவார் புளளி.
”உங்க வயேடசஜயே புளளிக் கணக்கில் புதிர்
ஜபவாடறிங் களவா" என்று சிரித்தவார் ஜஷவாஜஜவா.
”ஷகவாடிஜயேற்று வழைவா அடுத்த வவாரம்தவாஜன? அத
வடரக்கம் இங்ஜக என்ன ஷசய்யேப் ஜபவாஜறைவாம்?
ஹஜகவாஜன ஜவக் பக்கம் ஜபவாயிட்டு
வந்தரலவாமைவா? அங்ஜக எல்லவா ஓட்டலிலும்
மைஸவாஜ் ஷசய்வவாங்களவாஜமை! ஹவாட் ஸ்ப்ரிங் பவாத்
இருக்கவாம். ஆண் ஷபண் வத்தியேவாசம் இல்லவாமைல்
எல்லவாரும் நிர்வவாணமைவாத் தண்ணியில் இறைங்கிக்
களிப்பவாங்களவாம். அந்த இடத்தக்க கவாமைன்
பவாத்னு ஜபரவாம்!”
”ஆமைவாம் ; கவாமைன் கடண வீசறை இடமைவாச்ஜச அத!
ஷபவாருத்தமைவான ஜபர்தவான்! நீர் அங்ஜக
கூச்சமில்லவாமைல் களிப்பீரவா? ஷவட்கப்பட
மைவாட்டீஜர!” ஜஷவாஜஜவா ஜகட்டவார்.

'ஜகவாவணம் கட்டவாதவங்க ஊரில் ஜகவாவணம்
கட்டியேவன் டபத்தியேக்கவாரன். ஷவட்கப்பட்ட
முடியுமைவா?"
"ஷரவாம்பத்தவான் தணிச்சல் ஐயேவா உமைக்க" என்றைவார்
ஜஷவா ஜஜவா.
”இத தணிச்சல் இல்ஜலய்யேவா! தணியிலவாச்
ஷசயேல்! புத்தஜர நிர்வவாண நிடலயில்
இருந்திருக்கிறைவார் என்று ஷசவால்வவாங்கஜள
புத்தருக்கில்லவாத ஷவட்கமைவா நமைக்க!"
”அர்த்தத்டத அனர்த்தமைவாக்கவாதீங்க. புத்தரின்
நிர்வவாண நிடல என்பதற்க அர்த்தஜமை ஜவறு. நீர்
நிடனக்கிறை மைவாதிரி Naked நிடலயேல்ல!" என்றைவார்
ஜஷவாஜஜவா.
"அப்படியேவா! கர்நவாடகவாவல்
சரவணஷபலகலவாங்கறை இடத்தல ஜகவாமைதீசுவரர்
சிடல பவார்த்திருக்கீங்களவா, உயேரமைவா நிப்பவாஜர.
அவர்கூட நிர்வவாணமைவாத்தவான் நிக்கறைவார்! அந்த

மைவாதிரி புத்தரும் எங்கயேவாவத நிர்வவாண
நிடலயில் நிக்கறைவாரவான்னு நிடனச்ஜசன்!"
என்றைவார் புளளி.
"சரி, புறைப்படுங்க. ஹஜகவாஜன பவார்த்தட்டு
வந்தரலவாம்" என்றைவார் ஜஷவாஜஜவா.
இருவரும் புல்லட் ரயிலில் பயேணமைவாகி
ஒடவாவவாரவா ஸ்ஜடஷனில் இறைங்கி, டவாக்ளி
பிடித்த ஒரு ஷபரியே ஓட்டல் வவாசல் முன் ஜபவாய்
நின்றைஜபவாத இரவு மைணி எட்டு. அங்ஜக
கிஜமைவாஜனவா உடடயேணிந்த பணிப்ஷபண் ஒருத்தி
இவர்கடள அடழைத்தச் ஷசன்று பின் பக்கமைவாக
ஒரு ஷபரியே அடறைக்கள ஷகவாண்டு வட்டவாள.
அந்த அடறைக்க அருகில் தவான் கவாமைன் பவாத்
இருந்தத. டூரிஸ்ட்டுகள கூட்டம் கூட்டமைவாக
ஆடடகடளக் கடளந்தவட்டு அடர நிர்வவாணம்,
முக்கவால் நிர்வவாணம் முழு நிர்வவாணமைவாய்க்
கறுக்கம் ஷகடுக்கம் அடலந்த
ஷகவாண்டிருந்தவார்கள.

ஜஷவாஜஜவா புளளிடயேப் பவார்த்த அர்த்தபுஷ்டியேவாக
ஒரு புன் சிரிப்டப உதிர்த்தவார். அவர் தங்கப்பல்
கட்டியிருந்ததவால் அடதப் ஷபவான் சிரிப்பு
என்றும் ஷசவால்லலவாம்
"என்ன சிரிக்கிறீங்க?" என்று ஜகட்டவார் புளளி.
"ஷபவாதக் களியேல் இடத்தக்கப் ஜபவாயிட்டவா
இந்த ஜட்டிடயேக் கூட எடுத்தருவவாங்க. சர்வம்
முழு நிர்வவாண மையேம்தவான் உமைக்க டதரியேம்
இருக்கவா?" என்று ஜகட்டவார் ஜஷவாஜஜவா.
"டதரியேம் எனக்க ஜவணவாம்யேவா.
பவாக்கறைவங்களுக்கத்தவான் ஜவணும்!" என்றைவார்
புளளி.
"சரி; முதல்ல ரமுக்களளஜயே ஒரு களியேல்
ஜபவாட்டு உடம்டப சுத்தப்படுத்திக்கங்க.
அப்புறைம் மைஸவாஜ் அப்புறைம் ஸ்டிம்பவாத்.
கடடசியேவாத்தவான் ஷபவாதக் களியேல். இஜதவா
ஜபவாய் மைஸவாஜவாக்க ஆள அடழைச்சிட்டு

வந்தடஜறைன்' என்று ஷசவால்லிப் புறைப்பட்டவார்
ஜஷவா ஜஜவா.
"மைஸவாஜவாக்க யேவார் வரவாங்க? ஆணவா, ஷபண்ணவா ?"
"உங்களுக்க யேவார் ஜவணும்?"
"ஆம்படளயேவாப் பவார்த்த அடழைச்சிட்டு வவாங்க ;
என் மைடனவடயேத் தவர என்டன ஜவறை எந்தப்
ஷபவாண்ணும் ஷதவாட்டதில்ஜல."
"அப்படின்னவா நீங்க அடறையிலஜயே இருங்க.
இஜதவா அடழைச்சிட்டு வந்தடஜறைன்!"
ரிஸப்ஷன் ஷகளணட்டருக்கப் ஜபவானவார் ஜஷவா
ஜஜவா.
அங்ஜக ஷகவாழுக்கட்டட ஷகவாழுக்கட்டடயேவாய்
மைஸவாஜ் ஷபண்கள உட்கவார்ந்-திருந்தவார்கள.
அவர்களில் ஒருத்தி ஷபண் மைவாதிரியும் இருந்தவாள.
ஆண் மைவாதிரியும் இருந்தவாள. ஜஷவாஜஜவா
அவடளத் ஜதர்ந்ஷதடுத்த புளளி தங்கியிருந்த

அடறைக்க அடழைத்தப் ஜபவாய் 'இஜதவா
மைஸவாஜஸுக்க ஆள வந்திருக்கம் என்றைவார்.
"வந்திருக்கன்னவா என்ன அர்த்தம்
வந்திருக்கவானவா? அல்லத வந்திருக்கவாளவா? இந்த
ஜப்பவானில் யேவாடரப் பவார்த்தவாலும் ஒஜர மைவாதிரி
இருக்கவாங்க. ஆண் ஷபண் வத்தியேவாசஜமை
ஷதரியேஜல ! இத ஆணவா, ஷபண்ணவா?” என்று
ஜகட்டவார் புளளி
'ஆண் தவான்; பவார்த்தவால் ஷதரியேடலயேவா?' என்று
ஜகட்டு வட்டு ஷவளிஜயேறிவட்டவார் ஜஷவா ஜஜவா.
அந்தப் ஷபண் உளபக்கம் கதடவச் சவாத்திக்
ஷகவாண்டவாள. முதலில் புளளிடயேத்
தடலகப்புறைக் கவழ்ந்த படுக்கச் ஷசவான்னவாள.
பிறைக அவரத உடடகடள ஒவ்ஷவவான்றைவாய்
உரித்ஷதடுத்த முதடகயும் ஜதவாளகடளயும்
இதமைவாகவும் இறுக்க மைவாகவும் பிடித்தவட்டவாள.
அடுத்த, உடம்பு முழுதம் டதலம் தடவ

அப்பளமைவாடவப் பிடசவத ஜபவால் பிடசந்த
பிடரி நரம்புகடளச் சுண்டி வட்டுக் கடடசியேவாக
முதக முழுதம் பரவலவாக 'கம்' 'கம்' என்று
தபவால் முத்திடர கத்தவத ஜபவால் கத்தினவாள.
”அம்மைவாடவா என்ன சுகம்!" என்று வவாய்வட்டுச்
ஷசவால்லிக் ஷகவாண்டிருந்த ஜபவாத இன்ஷனவாரு
'கம்' வழுந்தத!
புளளிக்கச் சந்ஜதகமைவாயிருந்தத. ’ஒரு
ஷபண்ணின் டக ஜபவால் மிருதவவாக இருக்கிறைத.
அஜத சமையேம், கத்த வழும் ஜவகத்டதப்
பவார்த்தவால் ஒரு ஆண் ஜபவாலவும் இருக்கிறைத’
என்று எண்ணியேவர் ஷமைதவவாக ஓரக் கண்ணவால்
மைவார்டப கவனித்தவார்.
அவ்வளவு எடுப்பவாக இல்டல. ஆண் ஜபவாலவும்
இருந்தத. ஷபண் ஜபவாலவும் இருந்தத. கவாதில்,
முக்கில் கழுத்தில் எந்த அணிகலனும் இல்டல.
அடர நிஜவாரும் கலர் சட்டடயும் அணிந்
திருந்ததவால், அத இருபவாலவாருக்கம் ஷபவாதவவான

டிரஸ் என்பதவால் நிச்சயேப்படுத்த முடியேவல்டல.
புளளி கழைம்பிப் ஜபவானவார். கப்புறைப் படுத்திருந்த
புளளியின் ஜட்டிடயேக் ஷகவாஞ்சம் ஷகவாஞ்ச மைவாய்
வலக்கி டதலம் பூசித் ஜதய்த்த வட்டவாள அந்த
மைஸவாஜ் ஷபண். கூச்சத்தில் புளளி ஷநளிந்தவார்.
'உன் ஜபர் என்ன?' என்று ஜகட்டவார்.
"அஜயேவாகவா!"
'ஆண் ஜபரவாய்த்தவான் இருக்கணும். கவாவல்
முடிகிறைஜத? ஷபண் ஜபரவாயிருந்தவால் அஜயேவாகி
என்று கியில் முடியுஜமை!'
மைஸவாஜ் முடிந்ததம் , அந்தப் ஷபண் டகடயேக்
கழுவக் ஷகவாண்டு நீங்கள எழுந்த ஸ்டீம்
பவாத்தக்கப் ஜபவாகலவாம். ஸ்டீம் பவாத், ஷரவாம்ப
சூடவாக இருக்கம். ஜவாக்கிரடத!" என்று
எச்சரித்தவட்டுப் ஜபவானவாள.
புளளி ஷவளிஜயே எட்டிப் பவார்த்தஜபவாத

ஜஷவாஜஜவா - கறும்பவாகச் சிரித்தபடி மைஸவாஜ்
எப்படி?' என்று ஜகட்டவார்.
”பிரமைவாதம்!" என்றைவார் புளளி.
”இப்ப வந்தத யேவார் ஷதரியுமைவா?” என்று ஜகட்ட
ஜஷவாஜஜவா பலமைவாகச் சிரித்தஜபவாததவான்
புளளிக்கப் புரிந்தத.
"ஐடயேஜயேவா! வந்தவள ஷபண்ணவா ? என் மைவானஜமை
ஜபவாச்சு. நிடனச்சவாஜல ஷவட்கமைவாயிருக்க? ஆண்
என்று ஷபவாய் ஷசவால்லி என்டன
ஏமைவாத்திட்டீங்கஜள ஜட்டிஷயேல்லவாம் கழைட்டி
என்டனப் பிறைந்த ஜமைனிக்கத் ஜதவால் உரிக்கிறை
மைவாதிரி உரிச்சு, ச ஷவட்கம், ஷவட்கம்!" என்று
தடலயிலடித்தக்ஷகவாண்டவார்.
”சரி, இப்ப அந்த ஜமைனிஜயேவாடஜயே ஸ்டீம் பவாத்ல
களிச்சுட்டு வவாங்க. நவான் ஷவளிஜயே இலளஞ்சில்
ஜபவாய் உட்கவார்ந்திருக்கிஜறைன்" என்று
ஷசவால்லிவட்டுப் ஜபவானவார் ஜஷவாஜஜவா.

ஸ்டம் பவாத்தக்கப் ஜபவாகமுன் களிர்சவாதனப்
ஷபட்டிடயேத் திறைந்த அதிலிருந்த 'ஸண்ட்ஜடவாரி'
வஸ்கிடயே எடுத்தக் கடிக்கத் ஷதவாடங்கியே புளளி
ஜமைலும் ஜமைலும் கடித்தக்ஷகவாண்ஜட இருந்தவார்.
"ஆனந்தம்; இததவான் ஷசவார்க்கம்!" என்று
எண்ணிக் ஷகவாண்டவார்.
அடரமைணி ஜநரத்தக்கப் பிறைக பவாத்ரமுக்கள
ஜபவாய் ஷவந்நீர்த் ஷதவாட்டியில் இறைங்கினவார்.
ஷவந்நீர் ஷரவாம்ப சூடவாக இருந்ததவால் மைல்லவாந்த
படுத்த ஜபவாத வயிற்றிலிருந்த வஸ்கியின்
ஜவகம் அதிகரித்தத. அந்த மையேக்கத்தில்
புளளியேவார் சுயே நிடலடயே இழைந்த தண்ணீரில்
மூழ்கித் திணறினவார். அவர் பவாத்ருமுக்கள
ஜபவானதஜமை பணிப் ஷபண்கள அடிக்கடி வந்த
எட்டிப் பவார்த்தக் ஷகவாண்டிருந்தனர்.
டூரிஸ்ட்டுகள கடித்தவட்டு இம்மைவாதிரி
ஷதவாட்டியில் மூழ்கிப் ஜபவாவதம், அவர்கடளத்
தூக்கி ஷவளிஜயே ஜபவாட்டுக் கவாப்பவாற்றுவதம்
அந்த ஓட்டலுக்கப் புதிதல்ல.

புளளியேவார் மூச்சுத் திணறிக்ஷகவாண்டிருக்கிறைவார்
என்று ஷதரிந்தததவான் தவாமைதம், ஏஷழைட்டுப்
ஷபண்கள ஜவகமைவாய் உளஜள ஓடி அவடரத்
தூக்கி வந்த படுக்டகயில் கிடத்தினர்.
ஜடவாயுடவப் ஜபவால் இரண்டு டககடளயும்
வரித்தபடி மைல்லவாந்த கிடந்த புளளியின்
வயிற்டறை அவர்கள டககளவால் அமுக்கி
வஸ்கிடயே ஷவளிப்படுத்தினர். ஒருத்தி
உடம்டபத் தடடத்த வட, இன்ஷனவாருத்தி
வசிறியேவால் வசிறை புளளியேவார் ஷமைதவவாய்க் கண்
வழித்தப் பவார்த்தவார். சுற்றிலும் ஷபண்கள
கூட்டமைவாய்ச் சூழ்ந்த ஷகவாண்டு நிற்படதக்
கண்டதம் முதலில் ஜட்டி இருக்கிறைதவா என்று
ஷதவாட்டுப் பவார்த்தக் ஷகவாண்டவார். நல்லஜவடள ,
இருந்தத!
இதற்கள ஜஷரஜஜவா ஷமைதவவாக எட்டிப் பவார்த்த
”என்ன ஆச்சு?' என்று ஜகட்டவார்.
"ஸ்டீம் பவாத் எடுக்கத் ஷதவாட்டியில் இறைங்கிஜனன்
! அததவான் எனக்கத் ஷதரியும். அப்புறைம் நடந்தத

எதவும் ஷதரியேவாத' என்றைவார் புளளி.
"களிக்கப் ஜபவாகமுன் வஸ்கி கடித்தீரவா?"
"ஆமைவாம்; அதனவால் என்ன?
"அப்ப சரிதவான்; வஸ்கியும் ஷவந்நீரும் நல்ல
கவாம்பிஜனஷன் ஷரண்டும் டகஜகவாத்தக்கிட்டு
ஜவடல ஷசஞ்சிருக்க. நல்ல ஜவடள ! இவர்கள
வந்த பவார்த்தவாங்கஜளவா , பிடழைச்சங்கஜளவா!
ஷபண்டவாட்டிடயேத் தவர ஜவறு யேவாருஜமை
உம்டமைத் ஷதவாட்டதில்டல என்று ஷபருடமையேவாச்
ஷசவால்லிக் ஷகவாண்டீஜர! பவார்த்தீரவா இப்ப உம்மை
ஷபண்டவாட்டிடயேத் தவர எல்லவாப் ஷபண்களும்
ஷதவாட்டு உபசரிச்சுக்கிட்டிருக்கவாங்க!" என்று
ஜகலியேவாகச் சிரித்தவார் ஜஷவா ஜஜவா.
###
ஜவார்ஜ் அடறைக்கத் திரும்பியேஜபவாத ஷபன்னட்
ஷவளிஜயே புறைப்படத் தயேவாரவாக இருந்தவான்.
”என்ன பவாஸ்? எதவாவத திட்டமைவா?" என்று

வவார்த்டதடயே முடிப்பதற்கள கிளம்பு" என்று
அவசர உத்தரவு பிறைந்தத, நூறு மிளகவாய்
கவாரத்தில்.
இருவரும் ஷதருவல் நடந்த ஸப்ஜவயில்
இறைங்கினவார்கள.
மைவாடல மையேக்கத்தில் கின்ஸவா மின்சவாரப் பூக்கடள
ஷமைளளப் பூத்தக் ஷகவாண்டிருந்தத.
ஜஸவானி பில்டிங் அருகில், கிடளத் ஷதரு ஒன்றில்
நுடழைந்ததம், சின்ன பவார்க் ஷதரிந்தத. அங்ஜக
சிஷமைன்ட் ஷபஞ்சு ஜமைல் இருவரும்
அமைர்ந்தவார்கள.
வழியில் ரகசியேக் கழு ஆசவாமி ஒருவன் பங்க்
கடடப் ஷபண்ணிடம் சுவவாரசியேமைவாகப் ஜபசிக்
ஷகவாண்டிருந்தவான். ஷபன்னட்டடப் பவார்த்ததம்
சர்வ அவயேவமும் ஒடுங்கி ஷவல ஷவலப்பத
ஷதரிந்தத.
"பவாஸ்டர்ட்ஸ்! தினம் ஷசக் பண்ணினவாத்தவான்

ஷசவான்ன இடத்திஜல நிப்பவாங்க! இல்லவாட்டி
ஷபண்ணுங்ககிட்ஜட இளிக்கப் ஜபவாயிடறைவாங்க!"
என்றைவான் ஷபன்னட் ஆகவாயேத்டதப் பவார்த்த.
அவன் ஷசவான்னத அவனத இதர ஜவவு
சகவாக்கடளப் பற்றி என்று ஜவார்ஜ் புரிந்த
ஷகவாண்டவான்.
பிறைக ஜவார்டஜ ஜநவாக்கித் திரும்பி "ஆமைவாம்! நீ
மைட்டும் என்ன வவாழ்ந்தத. டயேரியிஜல ஒரு
கறிப்டப வட்டிருக்கிஜயே!" என்றைவான்.
"இல்டலஜயே பவாஸ்!" என்றைவான் ஜவார்ஜ் டக உதறிக்
ஷகவாண்டு.
"ஜநத்த நீ கின்ஸவா பக்கம் ஜபவானயேவா,
இல்டலயேவா?”
ஷசவட்டில் அடறைவத ஜபவாலக் ஜகளவ.
தடுமைவாறினவான் ஜவார்ஜ். ”ஷபன்னட்டுக்க அந்த
வஷயேம் எப்படித் ஷதரிந்தத?” என்று

ஜயேவாசித்தவான்.
"ஏன் முழிக்கிஜறை! உண்டமையேவா, இல்டலயேவா?
டயேரியிஜல ஏன் எழுதஜல?"
"அடதப் ஷபரியே வஷயேமைவா நிடனக்கஜல...."
"ஷதருவஜல கவாடல வச்சவா, அத என்ன
கவாரியேமைவானவாலும் டயேரியிஜல கறிச்சவாகணும்!
ஷதரியுமில்டலயேவா? உங்களுக்க எத்தடன வவாட்டி
ஷசவால்றைத? உங்க மூவ்ஷமைண்ட்டஸ வவரமைவா
எழுதி ஷவச்சவாத்தவாஜன நவாடளக்க ஏதவாவத
நடந்த ஜபவாச்சுன்னவா நீங்க எங்ஷகங்ஜக
ஜபவாயிருந்தீங்கன்னு கண்டுபிடிக்க உதவும்?"
"மைன்னிச்சுடுங்க! இனிஜமை இந்தத் தவறு
நடக்கவாமை பவார்த்தக்கஜறைன்."
"இஜதவா பவாரு ! இனிஜமை மைன்னிப்பு இல்டல ! ஐ
வல் கில் யு! நீ இருக்கிறைத இரகசியேப் படட!
ஷதரிஞ்சுதவா?".

வவார்த்டத சூடவாக வீசி அடிக்க, ஜவார்ஜ்
நடுங்கிப்ஜபவானவான்.
ரகசியேக் கழுவல் சற்று ஏறுமைவாறைவாக
இருந்தவர்கள திடீஷரன்று கவாணவாமைல்
ஜபவாயிருக்கிறைவார்கள. அவர்கஷளல்லவாம்
ஷகவால்லப்பட்டிருக்கிறைவார்கள என்பத
ஜவார்ஜஜூக்கத் ஷதரியும்.
கண்கள கலங்க "இனிஜமை எந்தத் தவறும் பண்ண
மைவாட்ஜடன், பவாஸ்!" என்றைவான் நடுக்கத்ஜதவாடு.
"சரி! அந்த டயேரியிஜல வசிடிங் கவார்ட் இருந்தஜத,
அத யேவாருடடயேத?”
"எனக்கத் ஷதரியேவாத பவாஸ்!"
"ஜவார்ஜ்! வடளயேவாடவாஜத! இத ஷநருப்பு
வடளயேவாட்டு. அந்தப் ஷபண்ஜணவாட உனக்க
இதக்க முன்னவாடி ஷதவாடர்பு உண்டவா ?"

"சத்தியேமைவாக் கிடடயேவாத!"
"அடத யேவாரவாவத படிச்சிருப்பவாங்கன்னு
உனக்கத் ஜதவாணடலயேவா?”
"இல்டல ; யேவாரும் படிக்கடல!"
"ஷரஸ்டவாரண்ட் ஆசவாமி அடத எடுத்த
வச்சிருந்தவாஜன? அவன் படிச்சிருக்க
மைவாட்டவாங்கறைத என்ன நிச்சயேம்?"
"நிச்சயேமைவாக இல்டல! கிஜிமைவா ஷசவான்னவா
அவனுக்க இங்கிலீஷ் ஷதரியேவாதன்னு..."
"சரி! அந்த வசிடிங் கவார்ட் எப்படி உன்
டயேரிக்கள வந்தத?"
"அடதத்தவான் என்னவால் புரிஞ்சுக்க முடியேடல!"
"அப்ஜபவா ஜவறை யேவாஜரவா உன் டயேரிடயேப்
பிரிச்சிருக்கணும்."

பதில் இல்டல.
"ஓடஜன கிளம்பு! அந்த வஸிட்டிங் கவார்டட யேவார்
எதக்கவாக ஷவச்சவாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க
ஜவண்டியேத உன் ஷபவாறுப்பு. எங்ஜக, உன்
திறைடமைடயேப் பவார்க்கலவாம்! ஜபவா..."
இருவரும் ஸிக்னலுக்கவாகக் கவாத்திருந்த கறுக்ஜக
நடந்த எதிர் சவாரிக்கப் ஜபவானவார்கள.
"அஜதவா பவார்! படி ஏறுகிறைவாஜன அவன் தவாஜன
அந்த ஷரஸ்டவாரண்ட் ஆள? ஏற்ஷகனஜவ
இவடன நவான் பவார்த்த வச்சிருக்ஜகன்! ஞவாபகம்
வச்சுக்க. இவன் ஒரு டஹகிளவாஸ் ஷபண்
வயேவாபவாரத்திஜல இருக்கிறைவன்!” என்றைவான்
ஷபன்னட்.
ஜவார்ஜ் ஆச்சரியேப்பட்டவான். ’இந்த ஷபன்னட்
எமைகவாதகன்! எத்தடன வவரங்கள ஷதரிந்த
டவத்திருக்கிறைவான்!' என்று வயேந்தவான்.

"ஷரவாம்ப ரகசியேமைவா ஷசய்யேறைவான். நீ ஜநரவாகப் ஜபவா!
அவனிடம் ஜபச்சுக் ஷகவாடு... வசிடிங் கவார்டடப்
பற்றின ரகசியேத்டதக் கண்டுபிடி.’
ஜவார்ஜ் ஜமைஜல ஜபவாய் வசவாரித்தவான்.
"என் ஷரஸ்டவாரண்ட்டுக்க எத்தடனஜயேவா
ஆளுங்க வரவாங்க, ஜபவாறைவாங்க. அந்த வசிடிங்
கவார்டட யேவார் எப்ஜபவா வச்சவாங்கன்னு எனக்க
எப்படித் ஷதரியும்?" என்று ஒஜர ஜபவாடவாகப்
ஜபவாட்டவான் அந்த ஆசவாமி.
சவாடலயில் வந்ததம் இரண்டு பக்கமும்
பவார்த்தவான். ஷபன்னட் மைடறைந்தவட்டவான். இனி
என்ன ஷசய்யே?
டவாக்ஸிடயேக் டககவாட்டி அடழைத்த "நகவாஜனவா'
என்றைவான் ஜவார்ஜ்.
கவார் ஐம்பத டமைலில் தவாவல்!
எஷலக்ட்ரவானிக் மீட்டரில் ஷயே (எ)ன் (ண்)கள

ஏறிக் ஷகவாண்ஜட ஜபவாயின.
நகவாஜனவாவல் அழைகவான வீட்டுப்புறைங்கள
நிடறைந்த ஓரிடத் தில் ஜபவாய் நின்றைத கவார்.
டவாக்சிடயே வழி அனுப்பிவட்டு, நம்பர் சரிதவானவா
என்று பவார்த்த, அந்த ஜப்பவானியே வீட்டில் ஏறி
மைணிடயே அழுத்தினவான்.
கதவு ஷமைளளமைவாகத் திறைக்க, ஒரு புன்னடகப்
ஷபண் அவடனத் தன் சிறு வழிகளவால்
பவார்த்தவாள.
"நீங்கதவாஜன ஷவாமைவாசிச்சி!" வசிடிங் கவார்டடப்
பவார்த்தபடி ஜகட்டவான்.
அவளுக்கப் புரிந்தவட்டத. ”வவாங்க, வவாங்க”
என்று உளஜள அடழைத்தவாள. உயேரமைவாக
இருந்தவாள. முகத்தில் வரி ஷதரியே, ஷபரிசு
ஷபரிசவாகப் புன்னடக பூத்தவாள.
ஜப்பவானியே பவாணியில் ஹவால், கம்ம்ம் என்று

மைவாயே வவாசடன! சுவரில் 'கல்கி' ஓவயேங்கள! கீஜழை
சுத்தமைவான ஷடவாமி ஷநடுகிலும் வயேவாபித்திருந்தத.
சின்ன பிரம்பு நவாற்கவாலி ஒன்றில் அவன்
உட்கவார்ந்த ஷகவாளள, அவள எதிஜர மைண்டியிட்டு
உட்கவார்ந்தவாள.
"உங்களுக்க என்ன ஜவணும்?"
”என் டயேரிடயே ஐஸ்கிரீம் பவார்லரில்
மைறைந்தவட்டு ஜபவாயிட்ஜடன். நீங்க இந்தக்
கவார்டட அதிஜல வச்சங்களவா?" என்று அந்தக்
கவார்டடக் கவாண்பித்தவான்.
”ஓ டமை கவாட். இத எப்படி அதில் வந்தத?"
என்றைவாள. அவள ஆச்சரியேக் கரலில்.
”உங்களுக்கத் ஷதரியேவாதவா? நவான் உங்கடள அந்த
பவார்லரில் பவார்த்ஜதஜன! பின் வரிடசயிஜல
இருந்தீங்கஜள!" என்றைவான்.

"ஓ!" என்று அவளும் நிடனவு கூர்வத ஜபவால்
ஷநற்றிடயேச் ஷசல்லமைவாகத் தட்டிக் ஷகவாண்டு
உங்கடளப் பவார்த்த நிடனவு இருக்க! உங்க
பக்கத்த ஜமைடஜயிஜல தவான் என் சிஜநகிதி
உட்கவார்ந்திருந்தவாள" என்றைவான்.
”அதவும் எனக்கத் ஷதரியும். அப்ஜபவாதவான் நவான்
எழுந்த ஷவளிஜயே ஜபவாஜனன்! டயேரி
மைறைந்தவட்டத."
"உங்க டயேரிடயே நவான் கவனிக்கவல்டல."
“நிச்சயேமைவா?”
“ நிச்ச யேம்..."
“அப்ப நவான் வஜரன்..." என்று எழுந்தவான்.
”மிஸ்டர் ஜவார்ஜ்! உடஜன எழுந்த ஜபவாறீங்கஜள!
ஒரு டீ சவாப்பிட்டுப் ஜபவாகக் கூடவாதவா இருங்க, ஒரு
ஜப்பவானியே டீ சவாப்பிடுங்க!" என்று அவடன

மைடக்கி உட்கவார டவத்தவாள.
ஒரு டம்ளரில் 'ஸவாஜக' எடுத்த வந்த டவத்தவாள.
மைனசில் அவனுக்க அடிக்கடி பயேம் ஏற்பட்டத.
ஷபன்னட்டின் வவார்த்டதகள வந்த
பயேமுறுத்தின. ஒருஜவடள இவள...... ஜப்பவானியே
உளவவாளியேவாக....
’ஸவாஜக'டயே ஒரு முடறை சூப்பியேவன் சட்ஷடன்று
அடதக் கீஜழை டவத்தவட்டு ஜமைஜல
ஜநவாக்கினவான்.
இவள ஏன் இத்தடன உபசவாரம் ஷசய்கிறைவாள?
”ஜபவாதம்! எனக்க அவசர ஜவடல இருக்கிறைத.
நவான் புறைப்படுகிஜறைன்" என்றைவான்.
"ஏன் ஜகவாபம்? நவான் என்ன ஷசய்ஜதன்?' அவன்
ஷமைளனமைவாகப் பவார்த்தவான்.
"எனக்கச் சந்ஜதகமைவாயிருக்க!" என்றைவான்.

“என்ன சந்ஜதகம்?"
" ஒரு பரிச்சயேத்திஜல நீங்க இத்தடன உபசரிப்பு
ஷசய்வடத என்னவால் ஒத்தக்க முடியேடல! ஸவாரி!
நவான் வஜரன்” என்று எழுந்த பல அடிகள
டவத்த வட்டவான்.
”மிஸ்டர் ஜவார்ஜ்!" என்று ஓடி வந்த அவடன
வழிமைறித்த.
"என் உபசரிப்புக்க ஒரு கவாரணம் இருக்க!
ஷசவால்லிடஜறைன்! என்டனத் தவறைவாக
நிடனக்கமைவாட்டீங்கஜள?" என்று ஜகட்டவாள.
"ஷசவால்லுங்க!" என்று ஆவல் ஷபவாங்கக்
ஜகட்டவான் ஜவார்ஜ்.
----------------
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ஷகவாடிஜயேற்று வழைவா நிகழ்ச்சிக்க கவாடல ஒன்பத
மைணிக்க ஜநரம் கறிப்பிட்டிருந்ததவால்
வழைவாஜவந்தன் இரஷவல்லவாம் கண் வழித்த
அரண்மைடன கிழைக்க வவாசலில் ஷபரியே மைவாநவாடு
ஜபவால் ஷவாமியேவானவா ஜபவாட்டு, 'இகபவானவா'
அலங்கவாரங்களுடன் ஜமைடட அடமைத்திருந்தவார்.
சக்ரவர்த்தி கடும்பத்தவார், ஜப்பவான் நவாட்டுப்
பிரதமைர், ஜடவாக்கிஜயேவா நகர ஜமையேர்,
பவார்லிஷமைண்ட் அங்கத்தினர்கள. அதிகவாரிகள,
ஷதவாழிலதிபர்கள, வ.ஐ.பிக்கள, ஷவளிநவாட்டு
வருந்தவாளிகள அத்தடன ஜபரும் அவரவர்கள
இடத்தில் அமைர, சக்ரவர்த்தியின் கவாரியேதரிசி
ஜயேவாஷினவாரியும் வழைவாஜவந்தன் முத்தவும்
"ஆச்சவா, ஆச்சவா?" என்று கறுக்கம் ஷநடுக்கம்
பறைந்தஷகவாண்டிருந்தவார்கள.
சக்ரவர்த்தி தம்பதியேர் வரடவ அத்தடன ஜபரும்

ஆவஜலவாடு எதிர்பவார்த்தக் ஷகவாண்டிருந்தவார்கள.
நவாமைகிரிப் ஜபட்டட கிருஷ்ணன் ஜமைடடயில்
அமைர்ந்த நவாதஸ்வரம் வவாசிக்க, அந்த இடசயின்
கம்பீர முழைக்கம் ஜடவாக்கிஜயேவாடவஜயே நவாத
ஷவளளத்தில் ஆழ்த்தியேத.
ஜமைடடயில் ஒரு பக்கம் வநவாயேகர் சிடலயும்
இன்ஷனவாரு பக்கம் நடரவாஜர் வக்ரகமும்
டவத்திருந்தவார் முத்த.
சக்ரவர்த்தியும் மைகவாரவாணியும் வந்ததம்,
திருவவாரர் ஓதவவார்கள கணீஷரன்றை கரலில்
இடறைவணக்கம் பவாடி முடித்ததம் ”பூடஜ
ஆரம்பிக்கலவாமைவா?" என்று வழைவா ஜவந்தன் ஜகட்க,
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் தடலயேடசத்தவார்.
ஒரு தட்டில் ஜதங்கவாய், வவாடழைப்பழைம்,
ஷவற்றிடலப் பவாக்க, கற்பூரம் இவற்டறை எடுத்த
டவத்தவார் மைஜனவாரமைவா. அவர் உடுத்தியிருந்த
கவாஞ்சபுரம் பட்டுச் ஜசடலடயேஜயே
ஆச்சரியேத்ஜதவாடு உற்றுப்

பவார்த்தக்ஷகவாண்டிருந்தவார் மைகவாரவாணி.
மைஞ்சள ஷபவாடியில் பிடித்த டவத்திருந்த
பிளடளயேவாடரப் பவார்த்தவட்டு ”அத என்ன?”
என்று ஜகட்டவார் மைகவாரவாணி.
"பிளடளயேவார்" என்றைவார் முத்த..
“அப்படியேவானவால் வநவாயேகர் பிளடளயேவாருக்க
என்ன உறைவு?" என்று ஜகட்டவார் சக்ரவர்த்தி.
”வநவாயேகர், பிளடளயேவார், வக்ஜனசுவரர், கணபதி
எல்லவாப் ஷபயேர்களும் ஒஜர கடவுடளக்
கறிக்கம். இங்கிலீஷில் எலிஃபண்ட் கவாட்'
என்று ஷசவால்வவார்கள" என்றைவார் முத்த.
அடுத்தவாற்ஜபவால் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் கணபதி
ஸ்தபதிடயே சக்ரவர்த்திக்க அறிமுகப்படுத்தி,
”இவர்தவான் எல்லவா ஷதய்வங் கடளயும்
சிடலயேவாகச் ஷசய்பவர். தமிழ்நவாட்டின்
ஷபருடமைக்கரியே மைகவாசிற்பி. இப்ஜபவாத

அரண்மைடனக்கள வளளுவர் சிடல ஷசய்த
ஷகவாண்டிருக்கிறைவார்” என்றைவார்.
"ஜநரமைவாச்சு; ஷகவாடிஜயேத்தணும், ஷகவாடிக் கம்பம்
பக்கம் வவாங்க" என்று எல்ஜலவாடரயும்
அவசரப்படுத்தி அடழைத்தச் ஷசன்றைவார்
வழைவாஜவந்தன்.
ஜப்பவானியேர் பவாண்டு வவாத்தியேம் வவாசித்த
முடிந்ததம் திரு ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் டமைக் முன்
ஜபவாய் நின்று தமைத வரஜவற்புடரடயேத்
ஷதவாடங்கினவார்.
”சக்ரவர்த்தி அவர்கஜள! மைகவாரவாணி அவர்கஜள!
இங்க கூடியுளள ஷபரிஜயேவார்கஜள! உங்கள
எல்ஜலவாடரயும் தமிழைகத்தின் சவார்பிலும், தமிழைக
முதல்வர் டவாக்டர் கடலஞர் அவர்கள சவார்பிலும்
இங்ஜக வரஜவற்பதில் ஷபருமைகிழ்ச்சி
அடடகிஜறைன்.
சூரியேடனத் ஷதய்வமைவாகப் ஜபவாற்றுகிறை நவாடு இத.

சக்ரவர்த்தி பரம்படரஜயே சூரியேனிலிருந்த
வந்தததவான் என்ஷறைவாரு நம்பிக்டக இங்ஜக
உண்டு. உங்கடளப் ஜபவாலஜவ நவாங்களும்
தமிழ்நவாட்டில் சூரியேடனத் ஷதய்வமைவாக
வழிபடுகிஜறைவாம். எங்கள தமிழைக வவசவாயிகள
ஷபவாங்கலன்று சூரியேனுக்கப் ஷபவாங்கல்
படடக்கிறைவார்கள. சூரியே நமைஸ்கவாரம் என்பத
எங்கள நவாட்டில் ஷதவான்று ஷதவாட்டு வந்தளள
வழிபவாடவாகம். ஆகஜவ, சிவப்பு வட்டச்
சூரியேடனயும் அத்தடன் எங்கள வளளுவர்
ஜகவாட்டத்டத யும் இடணத்த இந்த வழைவாவன்
சின்னமைவாகக் ஷகவாடியில் பதித்த, அந்தக்
ஷகவாடிடயே இன்று இங்ஜக சக்ரவர்த்தி அவர்கள
ஏற்றி டவக்க இடசந்தளளவார்கள. இந்த
வழைவாவன் மூலம் நமைத கலவாசவார உறைவுக்க ஒரு
நிடலயேவான பவாலம் அடமைக்கப் ஜபவாகிஜறைவாம்
என்பதில் நம் இரு நவாடுகளுஜமை
ஷபருடமைப்படலவாம்.
வளளுவர் எல்லவா நவாட்டுக்கம் ஷபவாதவவானவர்.
அவருடடயே கறைளகள ஜவதங்கள ஜபவான்றைடவ,

உலக மைக்களின் வவாழ்க்டக ஷநறிமுடறைகடள
ஈரடிகளில் வகத்தக் ஷகவாடுத்த ஷபரும்புலவரவான
வளளுவருக்க இங்ஜக, இந்த நவாட்டில் ரத
உற்சவம் நடத்தவஜதவாடு எங்கள பணி
தீர்ந்தவடப் ஜபவாவதில்டல. அடுத்த வரப்
ஜபவாகம் ஆண்டுகளில் ரஷ்யேவா, ஷஜர்மைனி,
பிரிட்டன், அஷமைரிக்கவா ஜபவான்றை நவாடுகளிலும்
ஜதஜரவாட்டம் நடத்தத் திட்டமிட்டிருக்கிஜறைவாம்..."
ஜதங்கவாய் உடஷத்த கற்பூரம் ஷகவாளுத்தி பூடஜ
ஷசய்த முடித்ததம், பலத்த ஆரவவாரத்தக்கம்
டகதட்டலுக்கம் இடடஜயே சக்ரவர்த்தி
ஷகவாடிடயே ஜமைஜல ஏற்றியே ஜபவாத
வண்ணிலிருந்த பூக்கம் ஷபவாழியும் அந்தக்
கவாட்சிடயே நூற்றுக் கணக்கவான கவாமிரவாக்கள
படமைவாக்கிக் ஷகவாண்டிருந்தன.
அடுத்த, சக்ரவர்த்தி தம் ஷசவாற்ஷபவாழிடவத்
ஷதவாடங்கினவார்.
”எங்களுடடயே ஜதசியேக் ஷகவாடிஜயே சிவப்பு

வட்டச் சூரியேன் உருவத்டத ஷகவாண்டததவான்.
'ஹி - ஜனவா – மைவாரு’ என்று ஜப்பவானியே ஷமைவாழியில்
ஷசவால்வவார்கள.
எங்கள வருப்பத்தக்கிணங்க இந்தத் ஜதஜரவாட்ட
வழைவாடவ ஜடவாக்கிஜயேவாவல் நடத்த இடசந்த
தமிழைக முதல்வர் கடலஞர் அவர்களுக்கம், இந்த
வழைவாடவச் சிறைப்புறை நடத்தி டவப்பதில் மிகந்த
ஆர்வம் ஷகவாண்டு எல்லவா ஏற்பவாடுகடளயும்
ஜநரில் கவனிக்க வந்தளள இந்தியேன் வங்கி
ஜசர்மைன் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கம்
இந்த அரசின் சவார்பில் நன்றி கூறி, இந்த
வழைவாவன் ஷவற்றிக்கப் பவாடுபட்டு வரும் வழைவா
ஜவந்தன் முத்த. திரு நன்னன், திருமைதி
மைஜனவாரமைவா, கணபதி ஸ்தபதி ஆகிஜயேவாடரப்
பவாரவாட்டுவதில் மைட்டற்றை மைகிழ்ச்சி
அடடகிஜறைன்.
தமிழ் நவாட்டின் கடலப் ஷபவாக்கிஷமைவாகத் திகழும்
திருவவாரர்த் ஜதர் பற்றி நிடறையேக்
ஜகளவப்பட்டிருக்கிஜறைன், அஜத ஜபவான்றை ஜதர்

ஒன்டறை இங்ஜகஜயே நிர்மைவாணித்த தமிழ்மைடறை
என்று ஜபவாற்றைப்படும் திருக்கறைடள இயேற்றியே
வளளுவரின் சிடலடயே அதில் ஏற்றி டவத்த
வீதிவலம் வரப் ஜபவாகிறை உங்கள
அடனவருக்கம் என் வவாழ்த்தக்கள.
சிவப்பு வட்டச் சூரியேன் சின்னம் இந்த நவாட்டின்
மிகப் புரவாதனமைவான சின்னம் என்படத நீங்கள
அறிவீர்கள. கீழ்த்திடச நவாடுகளின்
கீழ்க்ஜகவாடியிலுளள ஜப்பவான் நவாட்டில் உதிக்கம்
சூரியேன்தவான் உங்கள ஜதசத்தக்க வருகிறைவான்.
ஆகஜவ உங்கஜளவாடு உறைவுக்க வருவத.
அதவாவத சூரியேன் மூலமைவாக உறைவுக்கக்
டகஷகவாடுப்பத நவாங்கள தவான்!
பதின்மூன்றைவாம் நூற்றைவாண்டிலிருந்த இந்த
நவாட்டின் சின்னமைவாகத் திகழ்ந்த வரும் சிவப்பு
வட்டச் சூரியேன் உருவத்டத ஜதசியேக் ஷகவாடியில்
பதித்த அதிகவாரபூர்வமைவாகப் பறைக்க வட்டத
1870 லதவான்.

பின்னர் 1872 ல் ஜப்பவானில் முதல் முதல் ரயில்
ஓடத் ஷதவாடங்கியேஜபவாத, அஜத ஷகவாடிடயேப்
பறைக்கவட்ட ஷபருடமை ஷமைய்ஜி சக்ரவர்த்திடயேச்
ஜசர்ந்தத. அதற்கப்பின் ஏறைத்தவாழை
நூறைவாண்டுகளுக்கப் பிறைக, இப்ஜபவாத இங்ஜக
வட்டச் சூரியேஜனவாடு வளளுவர்
ஜகவாட்டத்டதயும் இடணத்தப்
பறைக்கவடுகிஜறைவாம். இந்தப் ஷபருடமை,
முடிசூட்டு வழைவா நடடஷபற்றுளள இந்த
ஜநரத்தில் எனக்கக் கிடடத்திருப்படத எண்ணிப்
ஷபருடமையும் மைகிழ்ச்சியும் அடடஜறைன்."
ஷஜூமைவாசிச்சிடயே இப்ஜபவாத உற்றுப்
பவார்க்கம்ஜபவாத ஜவார்ஜஸுக்க ஷநருடியேத.
"உங்கடள எங்ஜகஜயேவா பவார்த்திருக்கிஜறைஜன!"
என்றைவான்.
"எங்ஜக ? "
“ஆ! பியூஜியேவாமைவா பவாங்க்ஜல "

சிரித்தவாள.
”அறிமுகம் இல்லவாமைல் ஷவளிநவாட்டுக்கவாரர்
யேவாரும் அந்த பவாங்க்கில் பணம் ஜபவாட முடியேவாத
என்றைவார்கள. தவச்ஜசன். அப்ப நீங்க எனக்கக்
டகஷயேழுத்தப் ஜபவாட்டு உதவ ஷசய்தீங்க."
"இப்பவவாவத ஞவாபகம் வருஜத!".
”ஸவாரி ஜமைடம்"
ஜப்பவானியே முகங்கள அவனுக்க இன்னும்
பிடிபடவல்டல.
”ஜவார்ஜ்! அன்று முதல் உங்கடளப்
பின்ஷதவாடர்ந்த வந்த ஷகவாண்டிருக்ஜகன்.
ஆனவால், அத உங்களுக்கத் ஷதரியேவாத."
திடுக்கிட்டவான். ஷபன்னட்டின் எச்சரிக்டகக்
கரல் ஜகட்டத.

”எதிரி உளவவாளிகளும் எங்ஜகயும் இருப்பவாங்க."
"என்டனப் பின்பற்றி வரதவாச் ஷசவால்றீங்கஜள,
நீங்க என்ன உளவவாளியேவா?' என்றைவான்
பதட்டத்தடன்.
"ஆமைவாம்! ஷசவால்லப் ஜபவானவால் ஒரு வதத்தல
உளவவாளிதவான்…
”எப்படி?"
”உங்கடளப் பவார்த்ததிலிருந்த எனக்க என்
மைனம் என் வசம் இல்லவாமைல் ஜபவாயிட்டுத. உங்க
நீல வழிகள, உயேரம், ஜதவாற்றைம் எல்லவாஜமை
என்டனக் கவர்ந்த இழுத்தத. வடளயேவாட்டவா
நிடனக்கவாதீங்க, எனக்கப் பிடிச்ச மைவாதிரி
வவாழ்க்டகயிஜல நீங்க தவான் சரியேவா அடமைஞ்சிங்க!
அன்று முதல் உங்கடளப் பின்ஷதவாடர்ந்தகிட்ஜட
இருக்ஜகன்!"
ஜவார்ஜவாக்கக் கழைப்பம் சற்றுத் தணிந்தத.

"உன் ஜபச்டச நம்பலவாமைவா?" என்றைவான்.
"ஐ லவ் யு ஜவார்ஜ்! என்டன நம்புங்க. சத்தியேமைவாச்
ஷசவால்ஜறைன். என்னவாஜல உங்கடள மைறைக்க
முடியேஜல! உங்கள கவனத்டத எப்படியேவாவத
என் பக்கம் ஈர்க்கணும்னு வரும்பி அதக்கவாக
ஷரவாம்ப முயேற்சி ஷசய்ஜதன். நீங்க அன்டனக்க
ஐஸ்க்ரீம் பவார்லர் ஜபவாவடதப் பவார்த்தஜபவாததவான்
எனக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடடச்சுதன்னு
நிடனச்ஜசன்!"
"ஓ!"
”நல்ல ஜவடளயேவா நீங்க டயேரிடயே வச்சுட்டுப்
ஜபவாயிட்டீங்க! யேவாரும் பவார்க்கவாத ஜநரத்தில் அந்த
டயேரிக்கள என் வசிட்டிங் கவார்டட
ஷவச்சுட்ஜடன்" என்றைவாள ஷவாமைவாசிச்சி.
அந்த டயேரிடயேத் திறைந்த பவார்த்தீங்களவா?" என்று
ஜகட்டவான் ஜவார்ஜ் அவசரத்தடன்.

“ஏன் அப்படிக் ஜகட்கறீங்க?"
"அதில் என் ஷசவாந்த சமைவாசவாரம் நிடறையே எழுதி
யிருக்ஜகன்!"
”அடத எல்லவாம் நவான் படிக்கடல. படிக்கவும்
ஷதரியேவாத. ஏஜதவா ஷகவாஞ்சமைவாத்தவான் இங்கிலீஷ்
ஜபசுஜவன். அவ்வளவுதவான்!"
மைனசில் ஒரு சின்ன நிம்மைதி.
"ஆமைவாம்; அன்டறைக்க உங்க கூட வந்தவாஜள,
அந்தப் ஷபண் யேவாருன்னு ஷசவால்லமுடியுமைவா?"
என்று ஜபச்டசத் திருப்பினவாள அவள.
”அவளவா? கிஜிமைவா டயேட் பில்டிங்கில்
ஷவளிநவாட்டு வவகவாரத்தடறையிஜல ஜவடல
பவார்க்கிறைவாள”
"அவடள உங்களுக்க எப்படித் ஷதரியும்?"

"ஒரு ஜவடலயேவா டயேட்டுக்கப் ஜபவாயிருந்ஜதன்.
அவடள அங்ஜக சந்திச்ஜசன். அப்ப ஏற்பட்ட
சிஜநகம் தவான்."
"அப்படியேவா அவகிட்ஜட எச்சரிக்டகயேவா
இருங்க!"
"ஏன்?”
"உங்க மைவாதிரி அவள பல ஜபரிடம் பழைகறைவா!"
ஷவாமைவாசிச்சி ’டீ' கலந்த வர உளஜள ஜபவானவாள.
சட்ஷடன்று அவன் எழுந்த பக்கத்த அடறையில்
எட்டிப் பவார்த்தவான். ஷ மைவாசிச்சி ஒரு படத்தில்
'ஷகய்ஷவா' உடடயில் இருந்தவாள. 'இவள ஒரு
ஷகய்ஷவாவவா?'
உளஜள கவாடல டவத்தவான். ஜமைடஜ மீத ஒரு
கவார்ட் இருந்தத. அடத எடுத்த ஜபவாத
ஆச்சரியேமும் திடகப்பும் ஏற்பட்டன.

கவார்டு ஒஸவாகவாவலிருந்த வந்திருந்தத. 'டியேர்
மிஸ் ஷவாமைவாசிச்சி' என்று முழுதம் ஆங்கிலத்தில்
எழுதப்பட்டிருந்தத. இங்கிலீஷ் ஷதரியுமைவா
இவளுக்க'
ஏஜதவா சத்தம் ஜகட்க, டக்ஷகன்று
அடறைடயேவட்டு ஷவளிஜயே வந்தவான்.
யேவாருமில்டல. சிறித ஜநரத்தில் ஷவாமைவாசிச்சி
ஷகவாண்டுவந்த 'டீ'டயே பவாரஸ்யேமைவாகக்
கடித்தவட்டு ஷவளிஜயே கிளம்பினவாள ஜவார்ஜ்.
“பவார்த்தட்ஜடன்! அவளுக்க இங்கிலீஷ்
ஷதரியேவாத! என்று ஷசவான்னவான் ஜவார்ஜ்! மைனம்
தங்தங் என்று அடித்தத, அந்தப் ஷபவாய்டயேச்
ஷசவால்வதற்க!
"எப்படிக் கண்டுபிடிச்ஜச?" என்று ஜகட்டவான்
ஷபன்னட்!
"அவடளஜயே ஜகட்ஜடன்; அட்ரஸ் வவாசிக்கச்
ஷசவான்ஜனன்!"

'ஓஜகவா!" என்றை ஷபன்னட் 'ஷதரிஞ்சுக்க அந்தத்
ஷதருவஜல இருக்கிறை அத்தடன ஷகய்ஷவாப்
ஷபண்களும் இங்கிலீஷ் படிச்சவங்க இப்ஜபவா
அவடளக் க்ஜளவாஸ் பண்ண ஜவண்டியேத தவான்!"
என்று முத்தவாய்ப்பவாக முடித்தவான்.
ஜவார்ஜின் உடம்பு பதறியேத. "என்ன ஷசவால்றீங்க?
அவடள க்ஜளவாஸ் பண்ணிரணுமைவா?"
"ஆமைவாம், நம்பவாஜத! அற்ப வஷயேமைவாத் ஜதவாணும்.
பின்னவால் அததவான் ஷபரிசவா முடளச்சுடும்."
ஜவார்ஜ் அன்று இரவு ஒன்பத மைணிக்க மீண்டும்
ஷமைவாசிச்சி வீட்டுக்கப் ஜபவானவான். கதவு
பூட்டியிருந்தத.
அடுத்த நவாளும் ஜபவானவான். பூட்டியிருந்தத.
ஷதவாடர்ந்த, நவான்க நவாட்கள பூட்டிஜயே கிடந்தத.
பக்கத்தில் ஷரவாட்டிக் கடட. அங்ஜக வசவாரித்ததில்
’ஷதரியேவாத' என்றைவார்கள.

ஷஜூமைவாசிச்சி எங்ஜக?
ஜவார்ஜின் நவாடிகள அடங்கிவட்டன. ஷபன்னட்
என்ன ஷசவால்லப் ஜபவாகிறைவான்?
----------------
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பளளி சுப்புடு பரமை திருப்திஜயேவாடு ஏப்பம்
வட்டுக் ஷகவாண்டு வந்தவார்.
”அரண்மைடன சவாப்பவாடு ஷரவாம்ப பலம் ஜபவால
இருக்க!" என்றைவார் மைஜனவாரமைவா.
"ஆமைவாம்; மைனுஷனுக்கச் சவாப்பவாட்ல கிடடக்கிறை
திருப்தி ஜவறை எதலயும் கிடடக்கவாத. எடடக்க
எடட ஷபவான்டன அளளிக் ஷகவாடுங்க.
ஜபவாதம்னு ஷசவால்லமைவாட்டவான். மைண்டண
அளந்த ஷகவாடுங்க --- அதிலும் திருப்தி
ஏற்படவாத. சவாப்பவாடு ஒண்ணுலதவான் திருப்தி
ஏற்படும். ஜபவாதம் ஜபவாதம். வயிறு
நிரம்பிட்டுத. இனி ஜவண்டவாம் என்பவான்.
நம்பூதிரி கடத ஷதரியுமைவா உங்களுக்க?" என்று
ஜகட்டவார் புளளி.
”ஷதரியேவாஜத!"

”நம்பூதிரி ஒருத்தர் வருந்தக்கப் ஜபவாயிருந்தவார்.
வயிறு ஷகவாண்ட மைட்டும் சவாப்பிட்டவார்.
திருப்தியேவாயிட்டுத. அந்த நிடறைவல் 'இனிஜமை
ஷசவாத்த பத்ஷதல்லவாம் எதக்க ? அதவான்
திருப்தியேவாயிட்டு ஜத, ஜபவாதம்னு ஷசவால்லி தன்
ஷசவாத்டத. ஷயேல்லவாம் மைத்தவங்களுக்க 'வல்'
எழுதி வச்சுட்டவார்!"
”அப்புறைம்?”
"அப்புறைம் என்ன? மைறுபடி ரவாத்திரி பசி
எடுத்ததம் மைனசு மைவாறிப் ஜபவாச்சு; ’வல்’டல
ஜகன்ஸல் பண்ணிட்டவார்!"
”இந்த ஜப்பவாடனப் பவார்க்கப் பவார்க்க எனக்க
இங்கஜயே நிரந்தரமைவாக கடிஜயேறிடலவாம்
ஜபவாலிருக்க!" என்றைவார் வழைவா ஜவந்தன்.
”ஷகவாடிஜயேற்றைம் ஆயிட்டுத. இப்ப ஷமைதவவா கடி
ஜயேற்றைத்தக்க அடி ஜபவாடறீங்களவா?' என்று
ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா.

”ஜப்பவான்ல ஒரு சதர அடி நிலம் அம்பதவாயிரம்
டவாலர் வடலயேவாம்!" என்றைவார் புளளி
"அப்படின்னவா, இப்ப அம்பதவாயிரம் டவாலர்
ஷசவாத்தக்க நவான் அதிபதி!" என்றைவார்
வழைவாஜவந்தன்.
"எப்படி?"
"நவான் இப்படி நிக்கறை இடம் ஒரு சதர அடி. நவான்
இங்ஜக நிக்கறைவடரக்கம் இந்த இடம்
எனக்கத்தவாஜன ஷசவாந்தம்!"
"ஒரு 'இஞ்ச்' நிலத்டதக்கூட வீணவாக்கவாமைல் எங்க
பவார்த்தவாலும் பயிர் பண்ணியிருக்கவான்
ஜப்பவான்கவாரன்!" என்றைவார் புளளி.
"இத ஷரவாம்ப சின்ன நவாடு. இதல எங்க
பவார்த்தவாலும் மைடல. மிச்சம் இருக்கிறை தளியூண்டு
இடத்தல கடியிருக்க வடு. கவார் ஜபவாக ஜரவாடு,
ரயில்ஜவ டலன், ஷதவாழிற்சவாடல, ஜகவாயில், ஆறு,

கவாடு ஜமைடு இஷதல்லவாம் ஜவறை. இவ்வளவும்
ஜபவாக பயிர் பண்றைதக்கம் இடம் இருக்ஜக,
அதவான் அதிசயேம்!"
”இன்ஷனவாரு அதிசயேம்! ஜப்பவான்ல எப்பவுஜமை
அரிசிக்கப் பஞ்சம் கிடடயேவாத. 'தி ஜவாப்னீஸ்
பீபிள வல் ஷநவர் ஸ்டவார்வ்'னு ஷபருடமையேவாகச்
ஷசவால்லிக்கிறைவாங்க."
”பணப் பஞ்சம், சவாப்பவாட்டுப் பஞ்சம் இரண்டும்
இல்லவாத இந்த நவாட்டில் ஒஜர ஒரு பஞ்சம்தவான்.
அத இடப் பஞ்சம்!"
"நம் நவாட்டில் இடத்தக்கப் பஞ்சம் இல்ஜல.
மிச்ச ஷரண்டுக்கம் தவான் திண்டவாட்டம்!" என்றைவார்
புளளி.
"ஒண்ணு ஷசய்யேலவாமைவா? ஷகவாஞ்ச கவாலத்தக்க
இந்த ஜப்பவான்கவாரங்கடள இண்டியேவாவல்
கடிஜயேறைச் ஷசவால்லிட்டு நவாம் ஜப்பவானுக்க
வந்தரலவாமைவா?” என்று ஜகட்டவார். வழைவா ஜவந்தன்.

"ஏன் ? ஜப்பவான் நல்லவாயிருக்கிறைத
உங்களுக்ஷகல்லவாம் பிடிக்கடலயேவா?' என்று
ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா.
"எவ்வளவு முன்ஜனறினவாலும் ஜப்பவானியேர்
தங்களுடடயே பழைடமைச் சின்னங்கடள மைட்டும்
மைறைப்பதில்டல!"
"அத மைட்டுமில்டல. நன்றி பவாரவாட்டுவதிலும்
இவங்கடள யேவாரும் மிஞ்சிட முடியேவாத. நவாம்
வளளுவர் கறைடளச் ஷசவால்லி, நன்றி பற்றி வவாய்
கிழியேப் ஜபசுஜவவாம். எல்லவாத்தக்கம்
"தவாங்க்ஸ்'னு சுலபமைவா ஒரு வவார்த்டதடயேச்
ஷசவால்லிட்டுப் ஜபவாயிடுஜவவாம். நம்
நன்றிஷயேல்லவாம் வவாஜயேவாடு சரி. கவாரியேத்தல்
ஒண்ணும் இருக்கவாத. ஜப்பவான்கவாரங்க
அப்படியில்டல. அவங்களுக்க நன்றி உணர்வு
ரத்தத்தில் ஊறிப் ஜபவாயிருக்க. அதக்க
அடடயேவாளமைவாத்தவான் இந்த ஊர்ல நவாய்க்க ஒரு
சிடலஜயே ஷசஞ்சு ஷவச்சிருக்கவாங்க."

" நவாய்க்கச் சிடலயேவா? அத எங்ஜக?" என்று
வயேந்தவார் நன்னன்.
" நவான் உங்கடளஷயேல்லவாம் இப்பஜவ ஷியுயேவா
ஸ்ஜடஷனுக்க அடழைச்சிட்டுப் ஜபவாய் அந்த
நவாய்ச் சிடலடயேக் கவாட்ஜறைன் வவாங்க" என்று
கூப்பிட்டவார் திருக்கறைள ஜஷவாஜஜவா.
"டரட்! டகவசம் பூமைவாடலகள கூட நிடறையே
இருக்க. இப்பஜவ ஜபவாய் அந்த நவாய்ச் சிடலக்க
ஆளுக்ஷகவாரு மைவாடல ஜபவாட்டுட்டு
வந்தருஜவவாம், வவாங்க" என்றைவார் நன்னன்.
”மைவாடல ஜபவாடறைப்ஜபவா ஜபவாட்ஜடவா
எடுக்கணுஜமை!" என்றைவார் வழைவாஜவந்தன்.
"புளளி சுப்புடு வரவாஜர! அவர் எக்ஸ்பர்ட்
ஜபவாட்ஜடவா கிரவாபர் ஆச்ஜச !"
"நவாய்க்க மைவாடல ஜபவாடுவதவா? அத சரியேவா
இருக்கமைவா?" என்று ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா.

"நம் நவாட்டில் ஜஜூனகவாத் மைகவாரவாஜவா நவாய்க்கக்
கலியேவாணஜமை ஷசஞ்சுஷவச்சவார். நவாமை மைவாடல
ஜபவாடக் கூடவாதவா?” என்று ஜகட்டவார் புளளி.
”அத நவாய்க்கப் ஜபவாடும் மைவாடலன்னு ஏன்
நிடனக்கணும்? நன்றி உணர்டவ மைதித்தப்
ஜபவாடும் மைவாடலன்னு நிடனக்கக் கூடவாதவா?"
என்றைவார் நன்னன்.
”ஒன்ஜறை ஷசவான்னவார் நன்னன். அதவும் நன்ஜறை
ஷசவான்னவார் மைன்னன்" என்று தம் தமிழ்ப்
புலடமைடயேக் கவாட்டி னவார் திருக்கறைள ஜஷவாஜஜவா!
"நம் ஊரில் நன்றி ஷகட்ட மைனுசங்களுக்ஜக
மைவாடல - ஜபவாடறைவாங்கஜள அடதவட நன்றியுளள
நவாய்க்க மைவாடல ஜபவாடறைத தப்பவா?" என்று
ஜகட்டவார் முத்த.
எல்ஜலவாரும் ஷியேவா ரயில் ஸ்ஜடஷனுக்கப்
ஜபவாய், அந்த நவாய்ச் சிடலக்க மைவாடல
ஜபவாட்டபின், அந்தச் சிடலக்கப் பக்கத்திஜலஜயே

நின்று ஜபவாட்ஜடவா எடுத்தக் ஷகவாண்டவார்கள.
”நவாயின் முகத்தில் ஒரு ஜசவாகம் ஷதரிகிறைஜத!
அந்த ஜசவாக பவாவத்டதச் சிடலயில் எப்படித்தவான்
ஷகவாண்டு வந்தவார்கஜளவா!" என்று வயேந்தவார்
கணபதி ஸ்தபதி.
"எடதஜயேவா பறிஷகவாடுத்த மைவாதிரி முகத்தல ஒரு
ஜசவாகம்!" என்று பரிதவாபப்பட்டவார் மைஜனவாரமைவா.
"ஆமைவாம்; அந்த நவாயின் எஜமைவானர் ஒரு
புஷரவாபஸர். அவர் இறைந்த இன்ஜறைவாடு
அறுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகத. பவாவம், இந்த
நவாய்க்க அப்ப இரண்டடர வயேததவான்" என்றைவார்
புளளி சுப்புடு,
”அத சரி, சிடலடயே இந்த ஸ்ஜடஷன் வவாசலில்
ஷகவாண்டு வந்த ஷவச்சிருக்கவாங்கஜள, அதக்க
என்ன கவாரணம்?"
"அந்த புஷரவாபஸர் தினமும் இந்த ஸ்ஜடஷனுக்க

வந்ததவான் ரயிஜலறுவவார். கவாடலல எட்டு
மைணிக்க இங்க ரயில் ஏறி யுனிவர்ஸிடிக்கப்
ஜபவாவவார். அப்புறைம் சவாயேந்திரம் அஞ்ச மைணிக்கத்
திரும்பி வருவவார். கவாடலயில் வீட்டிலிருந்த
அவஜரவாடு தடணக்க வரும் அந்த தவாய் அப்புறைம்
சவாயேந்திரம் அவர் யுனிவர்ஸிடியிலிருந்த திரும்பி
வர வடரக்கம் இங்ஜகஜயே கவாத்தக் கிடக்கம். ”
”த்ஷஸவா, த்ஷஸவா" என்றைவார் நன்னன்.
”த்ஷஸவா, த்ஷஸவான்னவாதீங்க! இஜதவா இங்க கீஜழை
நிக்கஜத ஒரு நவாய் , அத வவாலவாட்டுத" என்றைவார்
மைஜனவாரமைவா.
"அப்புறைம்?" என்று சுவவாரசியேமைவாய்க் ஜகட்டவார்
முத்த.
அப்புறைம் என்ன? ஒரு நவாள யுனிவர்ஸிடிக்கப்
ஜபவான புஷரவாபஸர் திரும்பி வரஜவயில்டல.
மைவாரடடப்பு கவாரணமைவா யுனிவர்ஸிடியிஜலஜயே
இறைந்த ஜபவாயிட்டவார். அவடர அங்ஜகஜயே.

அடக்கம் ஷசய்தட்டவாங்க. அந்தச் ஷசய்திடயே
நவாய்க்கச் ஷசவால்லுவவார் யேவாருமில்டல.
எஐமைவானடனக் கவாணவாத ஹச்சிஜகவா'ங்கறை இந்த
நவாய் ஸ்ஜடஷன்லஜயே ஷவகஜநரம் வடர
பட்டினிஜயேவாடு கவாத்திருந்தவட்டு ஜசவாகத்தடன்
வீட்டுக்கத் திரும்பிச் ஷசன்றைத. மைறுநவாள
எஜமைவானன் இல்லவாமைஜல கவாடல எட்டு மைணிக்க
வழைக்கம்ஜபவால் வந்த மைவாடல ஐந்த மைணிவடர
கவாத்திருந்தவட்டு திரும்பிச் ஷசன்றைத.
இப்படிஜயே பத்த வரும் கவாலம். அத உயிஜரவாடு
இருந்தவடர தினமும் வந்த ஜபவாய்க்
ஷகவாண்டிருந்தத. எஜமைவானடரப் பிரிந்த அந்த
ஜசவாகம் தவான் அதன் முகத்தில் ஷதரிகிறைத.
அதற்கத்தவான் இங்ஜக சிடல
டவத்திருக்கிறைவார்கள" என்றைவார் ஜஷவாஜஜவா.
"அட்டவா, இப்படி ஒரு நவாடவா!" என்று வயேந்தவார்
நன்னன்.
"நவான் கூட ஒரு நவாய் வளர்த்ஜதன். அதவும்
தினமும் நவான் ஆபீஸ் எனக்கப் ஜபவாறைப்பல்லவாம்

ஷதருக்ஜகவாடி வடர என்கூடஜவ வந்த வழி
அனுப்பும்" என்றைவார் புளளி சுப்புடு.
"ஷதருக்ஜகவாடி வடரக்கம்தவானவா? அப்புறைம் பஸ்
ஏறிடுவீங்க ஜபவாலிருக்க!" என்றைவார் மைஜனவாரமைவா.
'ஷதருக்ஜகவாடியில் ஒரு ஷவத்தடல பவாக்கக் கடட
இருக்க. அங்ஜக அதக்க தினமும் ஒரு ஷபவாடர
பிஸ்கட் வவாங்கியே ஜபவாடுஜவன். அதக்கவாக வரும்.
அடதச் சவாப்பிட்டுட்டு அங்கிருந்த திரும்பி
ஓடிப்ஜபவாயிடும்!"
”ஜதவடலஜயே வீட்டுக்ஜக ஜபவாயிருமைவா?”
”எங்க வீட்டுக்கப் ஜபவாகவாத. அடுத்த வீட்ல
ஜபவாய்ப் படுத்தக்கம்!"
”ஷபவாடரக்க உங்க கூட வரும். கவாவலுக்க
அடுத்த வீட்டுக்கப் ஜபவாயிருமைவா? நன்றி இடம்
மைவாறிப் ஜபவாச்சு ஜபவாலிருக்க" என்றைவார்
மைஜனவாரமைவா.

”நன்றியேவாவத. மைண்ணவாவத அஷதல்லவாம்
ஒண்ணும் கிடடயேவாத. அடுத்த வீட்ல ஷபரியே
ஜவப்ப மைரம் இருக்க. ஜவப்ப மைரத்த நிழைல்ல
சுகமைவா படுத்தத் தூங்கறைதக்கவாக அங்ஜக ஓடிப்
ஜபவாயிடும். அவ்வளவு சுயேநலம்!" என்று
முடித்தவார் புளளி.
###
பல நவாட்கள ஷபன்னட் சுறுசுறுப்ஜபவாடு
இயேங்கினவான். அடிக்கடி அகிஹவாபவாரவா
(எஷலக்ட்ரவானிக் ஷகவாத்தவவால் சவாவடி) ஜபவாய்
தனக்கத் ஜதடவப்பட்ட நுட்பமைவான கருவகடள
வவாங்கி வந்தவான். டிரவாயேர் முழுதம் அடவ
நிரம்பிக் கிடந்தன. இரவல் ஷவக ஜநரம் கண்
வழித்த அவற்டறை ஒன்றுக்ஷகவான்று ஷபவாருத்திப்
பவார்ப்பதம் பிரித்தப் பவார்ப்பதமைவாக இருந்தவான்.
ஒருநவாள ஷடலிஜபவான் ஷசய்த 'ஜவார்ஜ்! அடதச்
ஷசய்த முடித்தவட்ஜடன். வந்த பவாரு!"
என்றைவான்.

ஜமைடஜ மீத கன கச்சிதமைவாக ஒரு ஷபட்டி
உட்கவார்ந்திருந்தத.
ஏழு அங்கல ஐந்த அங்கல அளவுகள. முடிடயே
மைட்டும் திறைந்த கவாட்டினவான்.
ஷபன்னட்டின் மூடளடயேத் திறைந்த கவாட்டினவாற்
ஜபவால இருந்தத. அத்தடன ஒயேர்களும்
இடணப்புகளும் உளஜள நுணுக்கமைவாகப்
பரவயிருந்தன.
”இடத அப்படிஜயே ஜதர் அச்சக்கட்டடயிஜல
வச்சுட ஜவண்டியேததவான். ஷவரி ஸிம்பிள!"
என்றைவான் ஷபன்னட்.
"என்ன ஷசய்யும்?" என்றைவான் ஜவார்ஜ்.
”ரிஜமைவாட் கண்ட்ஜரவால் இருக்க. தூரத்திலிருந்ஜத
வடசடயே அமுக்கினவால் ஜபவாதம்."
" அப்ஜபவா ஷவடிக்கமைவா?"

"ஆமைவாம்! ஜமைல்புறைமைவா ஷவடிக்கவாத. ஜநர்
முன்புறைமைவா. ஷவடிக்கம் பயேங்கரம் முப்பத
நவாற்பதடிக்க உளளவங்க எல்லவாரும் க்ஜளவாஸ்!"
"ஐஜயேவா !"
"என்ன ஐஜயேவா? இந்த ஜவடலக்க வந்தவா
'ஐஜயேவா'க்கடள மைறைந்தட ஜவண்டியேததவான்.
ஷதரிஞ்சுதவா. பிஷரஞ்ச் பிரசிஷடண்ட் வரத
நிச்சயேமைவாயிட்டுதவா?"
”கிஜிமைவாவடம் ஜகட்ஜடன்! உறுதி ஆயிட்டதவால்
ஷசவான்னவாள. ஜததி மைட்டும் நிச்சயேமைவாகடலயேவாம்!"
"அவடரத்தவான் கஜளவாஸ் பண்ஜறைவாம்!"
திடுக்கிட்டவான் ஜவார்ஜ்.
"அவடரயேவா!"
"ஆமைவாம் அதக்கத்தவான் ஒண்ணடர மில்லியேன்

டவாலர் கூலி!”
ஜவார்ஜின் மைனம் பரபரத்தத.
பிஷரஞ்சு பிரசிஷடண்ட்தவான் இப்ஜபவாடதயே
இலக்க என்று ஷதரிந்தவட்டத. அவடரத்
தீர்த்தவட்டவால் நல்ல வருமைவானம் கிடடக்கப்
ஜபவாகிறைத.
வருமைவானத்டத எடுத்தக்ஷகவாண்டு ஷசவாந்த ஊர்
ஜபவாகலவாம் ! ஜஹவாஜனவாலூலு அல்லத லவா
ஜவகவாஸ் ஜபவாய் உல்லவாச வடுமுடறை
அனுபவக்கலவாம்!
"ஏன், பவாஸ் இத ஷவறும் டடம் - பவாம் தவாஜன?
இதக்கவா இத்தடன நவாள சிரமைப்பட்டீங்க?"
”டடம் - பவாம் மைட்டுமில்டல ! ஆடளப் பவார்த்த
ஃஜபவாகஸ் பண்ணிக்ஷகவாளளக்கூடியே ஷலன்ஸவார்
உண்டு!"
"அப்படியேவா!"

'பிஷரஞ்ச் பிரஸிஷடண்ட் முகத்டத இத
அடடயேவாளம் கண்டுபிடிக்கம். கண்டு
பிடிச்சவுடஜன நம்மை டகயிஜல இருக்கிறை
ரிஜமைவாட் கருவயிஜல பச்டச வளக்க எரியும்!
நவாம் உடஜன ட்ரிகடர அழுத்த ஜவண்டியேத தவான்
ஜநஜர பிரஸிஷடண்ட் மைவார்பிஜல இந்தக் கருவ
கண்டடப் பவாய்ச்சிடும்..."
"பிரமைவாதம் பவாஸ்!”
”இப்ஜபவா அடதத் ஜதரிஜல ஷவச்சவாகணும்! ஜதர்
அடிப் பவாகங்கடள நீ வஸ்தவாரமைவா ஜபவாட்ஜடவா
எடுத்த வந்தத ஷரவாம்ப நல்லதவாப் ஜபவாச்சு!
அந்தக் கருவடயே ஜதரில் எங்ஜக டவக்கணும்
ஷதரியுமைவா? இத பவார்..."
ஷபரியே டசஸ் ஜபவாட்ஜடவாக்களில் ஒன்டறை
எடுத்தக் கவாட்டி "இததவான் அச்சு ஓடறை 'பிம்'.
எவ்வளவு ஷபரியே மைரக்கட்டட பவாரு! இந்தியேவா,
பர்மைவா, தவாய்லவாந்திஜலதவான் இஷதல்லவாம்
கிடடக்கம். இந்த இடத்திஜலதவான் நீ இந்தக்

கருவடயே டவக்கிஜறை.”
அந்த இடத்டதக் கவாண்பித்தவான்.
"பவாஸ்! ஜதர்ப் பக்கம் இனி ஜபவாகஜவ முடியேவாத.
ஜநத்த ஷகவாடிஜயேற்றைத்தக்கவாக வட்டவாங்க ,
அவ்வளவுதவான். அஜதவாடு சரி. அங்ஜக பலத்த
பந்ஜதவாபஸ்த ஜபவாட்டவாச்சு!"
"மைடடயேவா! என் கிட்ஜட வந்த கவாத
கத்தறையேவாக்கம் ! இன்னிக்க அந்த இடத்தில்
பிரஸ் மீட் இருக்க. ஜதருக்கப் பக்கத்திலஜயே
வச்சிருக்கவாங்க. டீ ஸ்நவாக்ஸ் உண்டு. "
"ஆமைவாம், பவாஸ்!"
"ஜவார்ஜ் நீ இன்று பிரஸ் பிரதிநிதியேவாகத்தவான்
ஜபவாஜறை. கிஜிமைவா தயேவஜல! ஷதரிஞ்சுக்க,
இதக்கத்தவான் உன்டன கிஜி மைவாஜவவாடு சிஜநகம்
வச்சுக்கம்படி ஷசவான்ஜனன். ஜவாலியேவா லவ்
பண்ணி, கல்யேவாணம் கட்டிக்கிட்டு இங்ஜக

ஜப்பவான் ஜல உட்கவார்ந்தடலவாம்னு
நிடனக்கவாஜத!"
ஜவார்ஜின் அடி வயிறு கலங்கியேத. ஏற்ஷகனஜவ
ஜதரின் அடிப்பகதிகடளப் ஜபவாட்ஜடவா
எடுப்படதப் பவார்த்த கிஜிமைவா ஜகளவ
ஜகட்டிருக்கிறைவாள. ஜலசவா ஒரு சந்ஜதகம்
இருக்கலவாம். "என்ன ஜவார்ஜ்! ஷவறும் அச்சுத்
தண்டடயும் அடிப்பகதிடயேயும் ஜபவாட்ஜடவா
எடுத்தக்கிட்டிருக்கீங்க?"
இப்ஜபவாத பிரஸ்மீட்டில் கலந்த ஷகவாண்டு
அப்படிஜயே ஜதருக்க அடியில் ஜபவாய் இந்தக்
கருவடயேப் ஷபவாருத்தவ ஷதன்றைவால்....
"ஜவார்ஜ்! இப்பத்தவான் நீ ஷரவாம்ப உஷவாரவா ஜவடல
ஷசய்யேணும். உன் திறைடமைடயே இதில்தவான்
பவார்க்கப் ஜபவாகிஜறைன். உம்; புறைப்படு. உடஜன
ஜபவாய் கிஜிமைவாடவப் பவார்த்த பிரஸ் பவாஸ்
வவாங்கிக்ஷகவாள , ஜபவாய்க் கவாரியேத்டத முடி.
கமைவான்!" என்றைவான் ஷபன்னட்.

ஷபன்னட் உத்தரடவத் தட்டமுடியேவாமைல் "இஜதவா
பவாஸ்" என்றைவான். !
’பிரஸ் மீட்’ முடிந்த கருகரு இருட்டில் ஜவார்ஜ்
அடறைக்கத் திரும்பும்ஜபவாத, ஷபன்னட்
தீவரமைவான கவடலயுடன் நவாற்கவாலியில்
சவாய்ந்திருந்தவான்.
ஷசய்திடயேச் ஷசவான்னவால் ஷபன்னட்டுக்கக்
ஜகவாபம் வந்த வடும் என்று அஞ்சினவான் ஜவார்ஜ்.
ஆனவாலும் ஷசவால்லவாமைலிருக்க முடியேவல்டல.
எதிரில் ஷமைளள , நிழைலவாக நின்று, ஷமைலிதவான
கரலில் "பவாஸ்" என்றைவான்.
ஷபன்னட் ஜபசவல்டல. இரண்டவாம் முடறை
அடழைத்ததம் 'ஹம்' என்றைவான் பலவீனத்தில்.
"ஸவாரி! ஷரவாம்ப வருத்தப்படஜறைன். என்னவாஜல
முடியேவாமைல் ஜபவாச்சு!"

ஷபன்னட் ஜபசவல்டல. அப்படிஜயே
உட்கவார்ந்திருந்தவான்.
ஜவார்ஜக்கப் பதட்டம் எடுத்தத. நிற்க
முடியேவல்டல. என்ன நடக்கஜமைவா என்று பயேம்
உளஜள ஷநருப்டபக் ஷகவாட்டியேத.
ஜலசவாக ஒரு ஷமைளன அடி டவத்த முன்னவால்
வந்தவான். முன்னிலும் ஷமைலிதவாக "ஸவாரி.
ஷபன்னட்! முடியேவாமைல் ஜபவாச்சு!" என்றைவான்.
ஷபன்னட் ஷமைதவவாகத் தடலடயேத் தூக்கினவான்.
அவன் பவார்டவடயேச் சந்திக்கம் டதரியேம் இன்றி
தடலடயேக் கவழ்த்தக் ஷகவாண்டவான் ஜவார்ஜ்.
கண்களில் கலக்கம்.
"பரவவாயில்டல; வருத்தப்படவாஜத. இன்ஷனவாரு
வழி இருக்கிறைத" என்றைவான் ஷபன்னட்.
ஜவார்ஜ் அந்த பதிடல எதிர்பவார்க்கவல்டல.
வருத்தப் படவாஜத ஜவார்ஜ்! நீ எவ்வளஜவவா முயேற்சி

பண்ணிஜன! ஆனவா டவக்க முடியேடல! அதற்கச்
சரியேவான சந்தர்ப்பம் கிடடக்கஜல. எனக்க
எல்லவாம் ஷதரியும். அந்த கிஜிமைவா தறுதறுன்னு
உன்டனஜயே கவனித்தக் ஷகவாண்டிருந்தவாள,
இல்டலயேவா?"
ஜவார்ஜவால் நம்பக்கூட முடியேவல்டல, ’ஷபன்னட்
கரலவா அத? அவனவா இப்படிப் ஜபசுகிறைவான்?
இத்தடன சமைவாசவாரங்களும் - எப்படித் ஷதரிந்தன
இவனுக்க’ !
”பயேப்படவாஜத! சமையேத்திஜல சந்தர்ப்பம்
அப்படித்தவான் எதிரிடடயேவா அடமையும்!
அதற்கவாகச் ஜசவார்ந்தவடக் கூடவாத. உடஜன
தீவரமைவாச் சிந்தித்த ஒரு வழி
கண்டுபிடிச்சுடலவாம். இப்ஜபவா எனக்க ஒரு
வஷயேம் ஷசவால்லு..... பிரஸ்மிட் முடிஞ்சப்புறைம்
யேவாரிட்டிஜயேவா ஜபசிட்டிருந்திஜயே, அத யேவார்!"
ஜவார்ஜின் முகம் ஜலசவாக மைலர்ந்தத. ”அத அந்த
இந்தியேக் கழுஜவவாடு வந்தளள ஆளுங்க! ஏஜதவா

புளளின்னு ஜபர் ஷசவால்றைவார்”
"டகயிஜல கவாமிரவா வச்சுட்டுப் ஜபசிட்டிருந்தவார்,
அவர் தவாஜன!”
"ஆமைவாம் பவாஸ்! என் கவாமிரவாடவப் பவார்த்த
வசவாரிச்சவான்! பதில் ஷசவான்ஜனன்!
கவாமிரவாக்கடளப் பத்தி நிடறையேத் ஷதரிஞ்சு
வச்சிருக்கவான். நவாடளக்கக் கூட்டத்திஜல வர்றை
ஷவளிநவாட்டுத் தடலவர்கள அத்தடன
ஜபடரயும் ஜபவாட்ஜடவா எடுக்கப் ஜபவாறைதவாச்
ஷசவான்னவான்."
'ஓ! எப்படி, எங்கிருந்த எடுக்கப் ஜபவாறைவானவாம்?"
”ஜதர் ஜமைஜலஜயே ஏறி நின்னு எடுக்கப்
ஜபவாறைவானவாம். இண்டியேன் பவார்ட்டியில்
முக்கியேமைவான ஆளவாத் ஷதரியுத.
"அப்படியேவா?"

"ஆமைவாம்! ஜதர்த் தட்டிஜல நிற்கிறைதக்க அவங்க
எல்லவாருக்கஜமை பர்மிஷன் இருக்கவாம்."
ஷபன்னட் அடுத்த கணம் ஆழ்ந்த
ஜயேவாசடனயுடன் முன்னும் பின்னும் நடக்க
ஆரம்பித்தவான்.
ஷபரியே திட்டத்திற்கவான ஜயேவாசடன அத என்பத
ஜவார்ஜஸுக்கப் புரிந்தவட்டத.
பதிடனந்த நிமிடத்திற்ஷகல்லவாம் ஜமைடஜ மீத
ஜபவாய் உட்கவார்ந்த ஷபன்னட் மீண்டும் அந்த
எலக்ட்ரவானிக் கருவகடள ஆரவாயேத்
ஷதவாடங்கினவான்.
--------------------
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”கடலஞர் வரப்ஜபவாகிறை ஜததி
நிச்சயேமைவாயிட்டதவாம்!" என்று மைகிழ்ச்சி ஷபவாங்கக்
கூறினவார் வழைவா ஜவந்தன். ஒஜர கஷி அவருக்க!
”எப்ஜபவா, எப்ஜபவா?' என்று ஆர்வத்ஜதவாடு
ஜகட்டவார்கள மைற்றைவர்கள.
"டிசம்பர் 1 ம் ஜததி வருகிறைவார். 20 ம் ஜததி கவாடல
'வடம் பிடித்த ' வழைவாடவத் ஷதவாடங்கி
டவக்கிறைவார், சக்ரவர்த்திஜயே கடலஞஜரவாடு
ஷடலிஜபவானில் ஜபசிக் ஜகட்டஜபவாத 19 ம் ஜததி
வருவதவாகச் ஷசவால்லிவட்டவாரவாம்! கவாரியேதரிசி
ஜயேவாஷினரரி நவாடளக்க 'பிரஸ் மீட்
டவத்திருக்கிறைவார்" என்றைவார் முத்த.
"ஜதர் ஜவடல பூர்த்தியேவாயிட்டுதவா?"
"ஓ! ஜதருக்கப் பக்கத்திஜலஜயே தவான் பிரஸ் மீட்

நடக்கப் ஜபவாகத. ஷவளிநவாட்டுப்
பத்திரிடகக்கவாரங்கஷளல்லவாம் வரவாங்க" என்றைவார்
ஜஷவாஜஜவா.
"இன்னும் பத்த நவாள தவாஜன இருக்க?
அதக்களஜள வளளுவர் சிடல ஷசய்த
முடிச்சுடுவவாங்களவா?' என்று கவடலஜயேவாடு
வசவாரித்தவார் நன்னன்.
"கணபதி ஸ்தபதியிடம் ஒரு ஷபவாறுப்டப
ஒப்படடச் சவாச்சுன்னவா அப்புறைம் அடதப்பத்தின
கவடலஜயே நமைக்க ஜவணவாம். பதிஷனட்டவாம்
ஜததிக்கள கண்டிப்பவா முடிச்சுடுவவார்."
”இன்னும் சிடலக்கத் தடலஜயே
ஷதரியேடலயேவாஜமை! எப்ப முடிக்கப்
ஜபவாகிறைவாஜரவா?"
”ரவாத்திரிப் பகலவா ஜவடல நடக்கத.
முடிஞ்சுடும். சிற்பிகள சிடல ஷசய்யேறை
இடத்டதச் சுத்தி திடர ஜபவாட்டு மைடறைத்தக்

ஷகவாண்டு ஜவடல ஷசய்யேறைவாங்க.. நவான் ஷமைதவவா
எட்டிப் பவார்த்ஜதன். 18 ம் ஜததி வடர இங்ஜக
யேவாரும் தடல கவாட்டக் கூடவாதன்னுட்டவார்
கணபதி ஸ்தபதி."
"அப்படியேவா! அதக்க நீங்க என்ன ஷசவான்னீங்க?”
"நவாங்க யேவாரும் தடல கவாட்டஜல; வளளுவர்
தடல கவாட்டினவால் ஜபவாதம்னு ஜஜவாக் அடிச்சுட்டு
வந்ஜதன்" என்றைவார் புளளி.
”அரண்மைடன கிழைக்க வவாசலில் பலத்த
பந்ஜதவாபஸ்தக்க ஏற்பவாடு ஷசஞ்சிருக்கவாங்க.
அங்கதவான் கடலஞர் ஜபசப் ஜபவாறைவார்.
ஜபவாலீஸ்கவாரங்க சுத்தி சுவர் ஷவச்ச மைவாதிரி
நின்னுகிட்டிருக்கவாங்க. ஒரு ஈ கவாக்டக உளஜள
நுடழையே முடியேவாத. அத்தடன ஷகடுபிடி!" என்றைவார்
புளளி சுப்புடு.
"இந்த ஊர்ல ஈயும் கிடடயேவாத, கவாக்டகயும்
கிடடயேவாஜத!" என்று சிரித்தவார் மைஜனவாரமைவா.

”கவாரியேதரிசி ஜயேவாஷினரி ஜதருக்க முன்னவால்
சந்நிதிஜபவால் இடம் வட்டு இரு பக்கங்களிலும்
கஷன் நவாற்கவாலிகள ஜபவாட்டு, அந்த
நவாற்கவாலிகளுக்க நம்பர் ஜபவாட்டுக்கிட்டிருக்கவார்.
யேவார் யேவார் எந்ஷதந்த நம்பரில் உட்கவார ஜவண்டும்
என்பதற்கப் பட்டியேல் தயேவாரவாகதவாம். அத
ஷரவாம்ப ரகசியேமைவாம்! எந்த நம்பர்ல யேவார்
உட்கவாரப் ஜபவாறைவாங்கன்னு அவருக்ஜக
ஷதரியேவாதவாம்" என்றைவார் வழைவா ஜவந்தன்.
”கடலஞர் ஸீட் நம்பர் ஷதரியுமைவா?"
”ஜப்பவான் சக்ரவர்த்திக்கப் பக்கத்தில்
கடலஞருக்கம். கடலஞர் கடும்பத்தவாருக்கம்
இடம் ரிஸர்வ் ஷசய்திருக்கவாங்களவாம்.
அரண்மைடன உத்தரவவாம்!"
”இடத புறைத்தில் ஜப்பவான் பிரதமைர் கய்ஃபு,
அஷமைரிக்க ஜனவாதிபதி, பிரிட்டிஷ் பிரதமைர்,
பிஷரஞ்ச் பிரஸிஷடண்ட், ஜசவாவயேத் தடலவர்,
க்வீன் எலிஸஷபத், டயேனவா தம்பதியேர், தவாச்சர்.

இந்தியேக் கடியேரசுத் தடலவர் ஆர்.வ., இவ்வளவு
ஜபருக்கம் நம்பர் ஜபவாட்டு வச்சிருக்கவாங்க."
”பூமைவாடலகடள யேவார் எடுத்தக் ஷகவாடுக்கணும்,
யேவார் யேவாருக்க மைவாடல ஜபவாடணும் ஜபவான்றை
நுணுக்கமைவான வவரங்கடள ஷயேல்லவாம்
ஜயேவாஷினவாரியுடன் ஆஜலவாசடன நடத்திக்
ஷகவாண்டிருக்கிறைவார் இந்தியேன் வங்கி
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்."
”ஜடவாக்கிஜயேவா நகடரஜயே தமிழைர்கள கத்தடகக்க
எடுத்த மைவாதிரி இருக்க. எல்லவா ஓட்டல்லயும்
இப்பஜவ கூட்டம் தவாங்கடல” என்றைவார்
வழைவாஜவந்தன்.
"எல்லவாரும் இருபதவாம் ஜததிடயே
எதிர்பவார்த்தக்கிட்டிருக்கவாங்கன்னு ஷசவால்லுங்க."
"ஆமைவாம், வழைவாவன்று முதலில் கடலஞரின்
தமிழ் முழைக்கம்; அப்புறைம் நவாதசுர முழைக்கம்,
அப்புரம் ஷவடி முழைக்கம். ஜடவாக்கிஜயேவாஜவ

அல்ஜலவாலகல்ஜலவாலப் படப்ஜபவாகத” என்றைவார்
வழைவா ஜவந்தன்.
"டிசம்பர் பதிஷனட்டு என்றைவால் ஷநருக்கத்தில்
வந்தட்டுஜத! இன்வஜடஷன் ஜபவாட
ஜவண்டவாமைவா!' புளளி ஜகட்டவார்.
"பத்தவாயிரம் இன்வஜடஷன் பறைக்கப் ஜபவாகத.
உமைக்ஜகன் அந்தக் கவடல?" என்றைவார் வழைவா
ஜவந்தன்.
'தமிழ் நவாட்டிலிருந்த ஜவறை யேவாஷரல்லவாம்
வரவாங்களவாம்?"
'தமிழ்க்கடிமைகன், ஜபரவாசிரியேர் அன்பழைகன்,
நவாஞ்சில் மைஜனவாகரன், சவாதிக், ஜக.பி.கந்தசவாமி,
ஷபவான். முத்தரவாமைலிங்கம், தடரமுருகன்,
கண்ணப்பன். ஜநரு. வீரபவாண்டி ஆறுமுகம்,
ஷபவான்முடி, சுப்புலட்சுமி ஷஜகதீசன், பவாலு
எம்.பி., ஸ்டவாலின். கவயேரசு டவரமுத்த,
திருக்கறைள முனுசவாமி, பட்டி மைன்றைம்

நமைசிவவாயேம், தமிழ்ப் புலவர்கள, கவஞர்கள,
கடலஞர்கள, சிவவாஜி. கமைலஹவாசன், ரஜினிகவாந்த்.
எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி, பத்மைவா சுப்பிரமைணியேம்,
சுதவாரவாணி ரகபதி, டி. டி. வவாசு, எம். ஏ. எம்.
ரவாமைசவாமி, ஷபவாளளவாச்சி மைகவாலிங்கம், ஏ. வ. எஸ்.
ரவாஜவா, ஷசம்மைங்கடி, லவால்கடி, கன்னக்கடி,
மைவாண்டலின் ஸ்நிவவாஸ், டவாக்டர் வஜயேலட்சுமி
நவநீதகிருஷ்ணன், ஷபவாம்மை லவாட்டம், புரவ
நவாட்டியேம், கரகம், கவாவடி எல்லவாருஜமை வரவாங்க."
”எம். எஸ். கச்ஜசரி உண்டவா ?"
”இம்பீரியேல் பவாலஸ்ஜல சக்ரவர்த்தி
கடும்பத்தினருக்கவாக ஸ்ஷபஷலவா ஒரு கச்ஜசரி
ஏற்பவாடு பண்ணியிருக்கவாங்க..."
"டவான்ஸ் ?"
"கபூகிஸவா திஜயேட்டர்ல பத்மைவா சுப்பிரமைணியேம்.
சுதவாரவாணி ரகபதி ஷரண்டு ஜபர் டவான்ஸ்ம்
நடக்கப்ஜபவாகத. ஒஜர சமையேத்தில்

இரண்டவாயிரத்த இருநூறு ஜபர் உட்கவார்ந்த
பவார்க்கக் கூடியே திஜயேட்டர். அவ்வளவு ஷபரிசு!"
"அப்புறைம்?..."
"ஷதவாடக்க வழைவாவுக்க இடறைவணக்கம் மைணி
கிருஷ்ணசவாமி. கத்தவளக்க ஏத்தி டவக்கப்
ஜபவாறைவர் தயேவாளு அம்மைவா. வரஜவற்புடர
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன். ஸ்டவாம்ப் ரிலீஸ் ஆர். வ."
”பிரமைவாதம், பிரமைவாதம்" என்றைவார் புளளி.
"இந்த வழைவா ஞவாபகவார்த்தமைவா தபவால்தடல
ஷவளியிடப் ஜபவாறைவாங்க. அத்ஜதவாட கீ ஷசயின்'
ஒண்ணும் ஷசய்த வழைவாவுக்க வரவங்க
அத்தடன ஜபருக்கம் ஷகவாடுக்கணும்னு
சக்ரவர்த்தி ஆடசப்படறைவாரவாம்!"
“"ஃபஸ்ட் கிளவாஸ் ஐடியேவா சந்தனக் கட்டடயில்
சின்ன அளவல் ஜதர் ஷசய்த அந்த கீ ஷசயினில்
இடணச்சுடலவாம்" என்றைவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.

"ஜதர் எவ்வளவு ஷபரிசு! அடத இத்தனூண்டு
ஷசய்த ஷகவாடுத்தவால் நல்லவாயிருக்கமைவா?"
"ஷபரியே யேவாடனடயேச் சின்னதவா ஷசஞ்சு
பவார்க்கணும். சின்ன எறும்டபப் ஷபரியே டசஸில்
ஷசஞ்சு பவார்க்கணும். அதில் தவான் தமைவாஜஷ
இருக்க” என்றைவார் புளளி.
"ஸிக்ஜகவா வவாச் கம்ஷபனியிடம் ஷசவான்னவா அந்தத்
ஜதர் சின்னத்தக்கப் பின்னவால் அஜத டசஸ்ல ஒரு
கடிகவாரம் ஷசய்த பிக்ஸ் பண்ணிடுவவாங்க.
இந்தியேவா - ஜப்பவான் கலவாசவார உறைவுக்க அத ஒரு
ஷபவாருத்தமைவான அடடயேவாளமைவா இருக்கம்!" என்று
ஜயேவாசடன கூறினவார் நன்னன்.
"ஷரவாம்ப நல்ல ஜயேவாசடன! ஒன்ஜறை ஷசவான்னவார்
நன்னன். அதவும் நன்ஜறை ஷசவான்னவார் மைன்னன் "
என்றைவார் தமிழ்ப்புலவர் ஜஷவாஜஜவா !
###
இரவு பூரவா ஷபன்னட் கண் வழித்த

ஜவடலகளில் தீவரமைவாக ஈடுபட்டிருந்தவான்.
ஏஷலக்ட்ரவானிக் வவகவாரங்களில் அவன் ஒரு
புலி!
ஜவார்ஜ் நிடலயில்லவாமைல் உறைங்கினவான்.
மைறுநவாள கவாடலயில் எழுந்தஜபவாத
ஷபன்னட்டடக் கவாண வல்டல. அவன்
கவாடரயும் கவாணவல்டல.
ஜமைடஜடயேப் பவார்த்தஜபவாத பவாதிக்
கருவகடளயும் கவாணவல்டல.
மிக முக்கியே ஜவடலயேவாக ஷவளிஜயே
ஜபவாயிருக்கிறைவான் என்பத ஜவார்ஜஸுக்கத் ஷதரியும்.
பத்த மைணி வடர கழைம்பியே நிடலயில்
இருந்தவன், தன்டன மைறைந்த சின்ன தூக்கம் வர,
மீண்டும் தூங்கி வட்டவான். 'ஜவார்ஜ் ஜவார்ஜ்' என்று
கூவயே கரல் அவடன எழுப்பியேத.
தட்டுத் தடுமைவாறி, "எஸ்! ஷபன்னட்!" என்றைவான்.

பவார்டவ ஷபன்னட் டகயில் இருந்த கவாமிரவா மீத
வழுந்தத.
"நல்லவாத் தூங்கறிஜயே! தூங்கக்கூடியே ஜநரமைவா
இத? வவா உளஜள !”
அடுத்த அடறையில் ஜபவாய் உட்கவார்ந்தவார்கள.
"ஜநத்த என்னஜவவா ஷசவான்னிஜயே, யேவாரு அத
அவன் ஜபஷரன்ன? புல்லியேவா?"
'புல்லி இல்ஜல! புளளி! இண்டியேன் ஜநம்.
ஷகவாஞ்சம் நவாக்டக அழுத்தணும்"
"ஓஜக, ஓஜக! அவடனப் பத்தி என்ன ஷசவான்ஜன?
ஜதர் ஜமைல ஏறி ஜபவாட்ஜடவா எடுக்கப் ஜபவாறைவான்
இல்ஜல?"
"ஆமைவாம்!"
“இப்ப ஒரு தந்திரம் ஷசய்யேணும்!"

“ஷசவால்லுங்க பவாஸ்?"
”இந்த கவாமிரவாடவ அவன் டகயில்
ஷகவாடுத்தட்டவாப் ஜபவாதம்."
ஜவார்ஜின் வவாய் மூடியேத.
"கவடலப்படவாஜத! ஈஸி! 'இந்தக் கவாமிரவாவஜல
பிரமுகர்கடள ஜபவாட்ஜடவா எடுத்தக் ஷகவாடுங்க;
நவான் ஊருக்கக் ஷகவாண்டு ஜபவாகணும்னு
ஷசவால்லு”
"எதக்கன்னு ஜகட்பவாஜன?"
"பவாரிஸ்ல லூர் மியூஸியேத்தில் டவக்கப்
ஜபவாஜறைவாம். ஜநவாபல் பரிசு ஷகவாடுப்பவாங்கன்னு
டதரியேமைவா அடிச்சு வடு!" என்றைவான் ஷபன்னட்.
”நம்புவவானவா?"
"அதலதவான் உன் திறைடமைஜயே இருக்க!

ஜபவாட்ஜடவாவல பிஷரஞ்சு பிரஸிஷடண்ட்
கட்டவாயேமைவா இருக்கணும். அவர் இருந்தவாத்தவான்
பரிசு கிடடக்கம்னு ஷசவால்லு."
”எஸ் பவாஸ்! அந்தப் புளளி அவன்
கவாமிரவாவலஜயே எடுக்கஜறைன்னு ஷசவால்லிட்டவா?"
”இந்தக் கவாமிரவா ஷரவாம்ப உயேர்ந்த கவாமிரவா.
ஜலட்டஸ்ட்னு. ஷசவால்லு!"
"ஓஜக பவாஸ்!" கவாமிரவாடவ ஆர்வத்ஜதவாடு
ஜசவாதித்தப் பவார்த்தவான் ஜவார்ஜ். அதில் நிடறையே
சூட்சுமைங்கள ஷதரிந்தன.
"பவாஸ்! அவனவாஜல இடதப் புரிஞ்சுக்க
முடியுமைவா?"
"ஒண்ணுஜமை ஜவண்டவாம்! இஜதவா பவார்!"
ஷபன்னட் எடதஜயேவா ஷமைல்லிசவாகத்ஷதவாட 'லபக்'
என்று வயூ - டபன்டர் ஜமைஜல எகிறியேத.

அதில் அழைகவாக அந்த அடறைக் கவாட்சிகள
ஷதரிந்தன.
"இடத வச்சு சவாதவாரணமைவா ஃஜபவாகஸ் ஷசய்தவாப்
ஜபவாதம். அப்படிஜயே பரிகடர அழுத்தச்
ஷசவால்லு! எல்லவாம் சரியேவாப் ஜபவாயிடும்!"
ஜவார்ஜ் கவாமிரவா முகப்டபப் பவார்த்தவான். சவாதவவாக
ஒரு ஷலன்ஸ் நீலத்தில் சிரித்தத.
சுற்றி வர வடளயேத்தில் எண்கள
ஷபவாறிக்கப்பட்டிருந்தன.
"பவாஸ்!" என்றைவான்.
”ஷரவாம்பக் ஜகட்கவாஜத! ட்ரிகடர அழுத்தினவா
ஷலன்ஸ் வலகம். ஒரு புல்லட் உஸ்னு கிளம்பி
பிஷரஞ்சு பிரஸிஷடண்டடப் ஜபவாய்த் தவாக்கம்!"
"ஐஜயேவா ஷபன்னட்! அந்த இண்டியேன் ஒரு மைக்க
அவ்வளவு தல்லியேமைவா பிரஸிஷடண்டட
ஃஜபவாகஸ் பண்ணத் ஷதரியேவாத அவனுக்க”

வமைவான இறைக்டகயில் பளிச்சிடுவத ஜபவால்,
ஷபன்னட்டின் கண்களில் ஒரு ஷவளிச்சம்
அடித்தத.
”ஜவார்ஜ்! இவ்வளவுதவான் நீ என்டனப்
புரிஞ்சுக்கிட்டதவா இத என்ன சவாதவாரண
கவாமிரவாவவா?"
ஜவாஜ் அசடவாக வழித்தவான்.
”பிஷரஞ்சு பிரஸிஷடண்ட் உருவத்டத கவாமிரவா
ஷமைமைரியிஜல பதிச்சு வச்சிருக்ஜகன்!
பிரஸிஷடண்ட் நிற்கிறை இடத்டத ஜநவாக்கி
கவாமிரவாடவச் சும்மைவாத் திருப்பி வடசடயே
அமுக்கினவாப் ஜபவாதம். பிரஸிஷடண்டட இந்தக்
கவாமிரவா முதல்ஜல அடடயேவாளம் கண்டு
பிடிச்சுக்கம்! உளஜள உடஜன எஷலக்ட்ரவானிக்
மைவாயேங்கள நடந்த, ஒரு ரகசியே தப்பவாக்கிக் கழைல்
தவானவாக இலக்டக ஜநவாக்கித் திரும்பி நிற்கம்.
அடுத்த கணம் புல்ஷலட் ஒண்ணு சத்தம்
ஜபவாடவாமைல் கிளம்பி பிரஸிஷடண்ட்டடத்

தவாக்கம்!"
ஜவார்ஜ் வவாடயேப் பிளந்தவான்.
"வஷயேம் என்ன நடந்ததன்னு
ஷதரியேறைதக்களஜள பத்த நிமிடம் ஆயிடும்!
அதக்களஜள நவாம்ப ஹவாங்கவாங் பறைந்தடலவாம்!"
"ஓஜக"
”இப்பஜவ ஜபவாய் புளளிகிட்ஜட இடதக்
ஷகவாடுத்தட்டு வவா ! அங்ஜக எதவாவத
ஷபவாண்ணுகிட்ஜட பல் இளிக்கவாஜத!"
ஜவார்ஜ் கின்ஸவா டயேவாக்சி ஓட்டடல
அடடந்தஜபவாத மைணி ஆறு.
இந்தியேக் கழுவனர் அங்ஜக நவான்க அடறைகளில்
தங்கி இருந்தவார்கள.
அவர்களில் ஒருவர் புளளி என்று புரிந்தவட்டத!

டகயில் புத 'ஜகனன்' கவாமிரவாவுடன்
வரவாந்தவாவல் உலவாவயேபடி, தண்ணீர்த்
ஷதவாட்டிடயே மைவாட்டுக்கக் கவாண்பிப்பத ஜபவால்
ஜடவாக்கிஜயேவாடவத் தன் கவாமிரவாவுக்கக் கவாட்டிக்
ஷகவாண்டிருந்தவார் புளளி.
"மிஸ்டர் புளளி "
பத்த நிமிடத்தில் ஜபசி முடித்தவார்கள.
புளளி சந்ஜதவாஷமைவாய்ச் சிரித்தவார்.
ஜவார்ஜ் கவாமிரவாடவ உடறைஜயேவாடு புன்ளியிடம்
ஷகவாடுத்த வட்டுத் திரும்பியேஜபவாத ஒரு
அடறையின் கதவு திறைந்த ஷகவாளள, அதிலிருந்த
கணபதி ஸ்தபதி ஷவளிஜயே வந்தவார்!
அடுத்த, உளஜளயிருந்த வந்த கரல் ஜவார்டஜ
உலுக்கியேத.
ஜவார்ஜின் கவாதலி டயேட் ஆபீஸ் கிஜிமைவாவன் கரல்

அத!
அந்தக் கணஜமை பரபரப்பவாக கண்கடளத் திருப்பி
’எங்ஜக மைடறையேவா?' என்று ஜயேவாசித்தவான்.
நவாலு எட்டில் ஜவக நடட ஜபவாட்டு எதிஜர
இருந்த அடறைக்கள புகந்தவான்.
கதவு பின்னவால் முடிக்ஷகவாளள, அவன் பவார்டவ
ஷமைளள ஷமைளள உளஜள மைந்த ஷவளிச்சத்தில்
கவாட்சிடயேப் புரிந்த ஷகவாண்டத.
அந்தக் கணஜமை முதகத் தண்டில் கவார்ஷரன்று
களிர் ஏறியேத.
அங்ஜக ஷதன்பட்டவள ஷவாமைவாசிச்சி : அந்த
ஷகய்ஷவாப் ஷபண்!
------------------
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”அஞ்சு மைணிக்க ஏர் இண்டியேவா வமைவானம்
வருதவாம். கடலஞடர வரஜவற்க 'நரிடவா'
ஜபவாகணுஜமை! எல்லவாரும் புறைப்படுங்க" என்று
இரண்டு மைணிக்ஜக அவசரப்படுத்தினவார்
வழைவாஜவந்தன்.
"ஜகவாபவாலகிருஷ்ணனும், அரசு உயேர்
அதிகவாரிகளும், சக்ரவர்த்தியின் அந்தரங்கச்
ஷசயேலர் ஜயேவாஷினவாரியும் இப்பஜவ புறைப்பட்டுப்
ஜபவாறைவாங்க. ஜசர்ந்தவாப்ல அம்பத கவார் ஜபவாகப்
ஜபவாகதவாம்" என்றைவார் நன்னன்.
"நவாமைகிரிப்ஜபட்டட ?"
"அவங்களுக்க ஸ்ஷபஷலவா ஷடவாஜயேவாட்டவா
ஜவன் ஜபவாகத!"
"ஜடவாக்கிஜயேவாஜவ ஷவறிச்சினு ஆயிட்ட மைவாதிரி

இருக்ஜக! அவ்வளவு ஜபருமைவா ஏர்ஜபவார்ட்
ஜபவாறைவாங்க?' என்று ஜகட்டவார் மைஜனவாரமைவா.
"ஹமைவாமைட்ஸ் ஸ்ஜடஷன்ஜலருந்த நவாடவா
ஏர்ஜபவார்ட்டுக்க நிமிஷத்தக்க ஒரு ரயில்
ஜபவாயிட்டிருக்கவாம், தமிழ் நவாட்டிலிருந்த
ஏகப்பட்ட ஜபர் வரதவால அவங்கடள ஸிடியில்
ஷகவாண்டு வடறைதக்க ஜஜ.என். ரயில்ஜவ
ஸ்ஷபஷல் ஏற்பவாடு!" என்றைவார் புளளி.
”ஜதரும் வளளுவர் சிடலயும் அற்புதமைவா
அடமைஞ்சு ஜபவாச்சு. அடவாடவா! வளளுவர்
கழுத்தில் முத்தமைவாடலடயேப் பவார்த்தீங்களவா?
கண் ஷகவாளளவாக் கவாட்சி! மைகவாரவாணி ஷகவாடுத்தவாங்
களவாம். ஒவ்ஷவவாரு முத்தம் நம்ப வழைவாஜவந்தன்
கண் மைவாதிரி ஷபரிசு ஷபரிசவா அழைகவா இருக்க!"
என்றைவார் மைஜனவாரமைவா.
"அடவாடவா, முத்தக்களின் அழைஜக அழைக!
அடக்கமைவா , அடமைதியேவா, ஒளி வீசறைடதப்
பவாக்கிறைப்ப நிடறைகடமைவா, ஷபருந் தன்டமையேவா

உளள ஷபரியே மைனிதர்கடளப் பவாக்கிறை மைவாதிரி
இருக்க" என்றைவார் நன்னன்.
"இந்த வளளுவருக்க முத்தமைவாடல
ஜபவாட்டிருப்படதக் கண்டவால் கடலஞர் ஷரவாம்ப
சந்ஜதவாஷப்படுவவார்!"
கடலஞடரப் பவார்க்கிறைப்ப வளளுவர் என்ன
ஷசய்வவார் ஷசவால்லுங்க, பவார்க்கலவாம்!"
"என்ன ஷசய்வவார்?"
”இவ்வளவு ஷபருடமையும் எனக்க
உங்களவால்தவான் என்று ஷசவால்லி தன்
கழுத்திலுளள முத்தமைவாடலடயேக் கழைற்றி
கடலஞர் கழுத்திஜல ஜபவாட்டுருவவார்" என்றைவார்
நன்னன்.
”ஒன்று ஷசவான்னவாலும் நன்ஜறை ஷசவால்கிறைவார்
நன்னன்” என்று சிரித்தவார் ஜஷவாஜஜவா.

வமைவான கூடத்தில் நவாமைகிரிப்ஜபட்டட நவாதஸ்வர
இடச. முழைக்கத்தடன் கடலஞடர வரஜவற்கப்
ஷபரும் கூட்டம் கூடியிருந்தத. ஒவ்ஷவவாருவரவாய்
மைவாடல ஜபவாட்டு முடியே ஒரு மைணி ஜநரமைவாயிற்று.
ஜயேவாஷினவாரி, ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன், கடலஞர்
மூவரும் மைகவாரவாஜவா அனுப்பியிருந்த கப்பல்
ஜபவான்றை கவாரில் ஏறிக் ஷகவாண்டவார்கள.
தயேவாளு அம்மைவாளுக்கம் ரவாஜவாத்தி அம்மைவாளுக்கம்
தனித் தனிக் கவார்கள வந்திருந்தன.
அவர்களிருவடரயும் மைஜனவாரமைவாவும்
மைகவாரவாணியின் அந்தரங்கச் ஷசயேலவாளரும்
வரஜவற்று மைவாடல ஜபவாட்டு அரண்மைடனக்க
அடழைத்தச் ஷசன்றைனர். அவர்கடளத் ஷதவாடர்ந்த
ஐம்பத அறுபத கவார்கள ஒன்றைன்பின் ஒன்றைவாய்ச்
சங்கிலித் ஷதவாடர் ஜபவால் ஷசன்றைன.
”கபூகிஸவா திஜயேட்டர்ல ரவாஜவாத்தி அம்மைவாதவான்
கடலவழைவா நிகழ்ச்சிடயேத் ஷதவாடங்கி டவக்கப்
ஜபவாறைவாங்க." என்று ஷபருடமைஜயேவாடு ஷசவான்னவார்
மைஜனவாரமைவா.

வமைவானகூடத்தில் தமிழைர்களும். ஜப்பவானியேரும்
ஷவளி நவாட்டவரும் திரிஜவணி சங்கமைம் ஜபவால்
கூடியிருந்தவார்கள.
ஜப்பவானியேப் ஷபண்களில் சிலர் தங்கள
கழைந்டதகடள முதகிஜல சுமைந்தஷகவாண்டு
நவாமைகிரிப்ஜபட்டடயின் நவாதசுர இடசடயே
ரசித்தக் ஷகவாண்டிருந்தனர்.
"இந்த ஜப்பவானியேப் ஷபண்கள கழைந்டதகடளப்
பத்த மைவாசம் வயிற்றிஜல சுமைக்கிறைவார்கள.
ஷபற்ஷறைடுத்தபின் முதகிஜல சுமைக்கிறைவார்கள!"
என்றைவார் புளளி சுப்புடு.
தவல் வவாத்தியேக்கவாரர்கள ஆஜவசமைவாக மைவாறிமைவாறி
முழைங்கிக் ஷகவாண்டிருந்தவார்கள.
"இந்த தவடலப் பவாக்கறைப்ஜபவா கடலஞரின்
ஜபச்சு தவான் எனக்க ஞவாபகத்தக்க வருத"
என்றைவார் நன்னன்.

"அஷதன்ன ஜபச்சு ? ஷசவால்லுங்க" என்று
ஜகட்டவார் புளளி.
"கழைந்டதடயே அடித்தவால், அத அழும். எதிரி
ஒருவடன அடித்தவால். அவன் கமுறுவவான்.
ஷகவாந்தளிப்பவான், திருப்பி அடிப்பவான். ஆனவால்
இந்த தவல் இருக்கிறைஜத, அடத அடித்தவால்
அடிக்கிறைவாஜயே!' என்று அழுவதமில்டல.
ஜகவாபித்தக் ஷகவாளவத மில்டல. அத தன்
ஜகவாபத்டத நவாதமைவாக ஷவளிப்படுத்தி நம்டமை
மைகிழ்வக்கிறைத. தீங்க ஷசய்யேப்படுகிறை
ஜநரத்திஜல அந்தத் தீங்டக யும் நன்டமையேவாகக்
கருதி மைற்றைவர்களுக்க நவாதமைவாகப் ஷபவாழிகின்றை
தவடலப்ஜபவால் நவாமும் ஏன் இருக்கக் கூடவாத
என்கிறை உணர்வு நமைக்ஷகல்லவாம் உண்டவாக
ஜவண்டும் என்று ஜபசியிருக்கிறைவார்" என்றைவார்
நன்னன்.
"அருடமையேவான கருத்த!" என்றைவார் புளளி.
-------

அன்று இரவு இம்பீரியேல் பவாலஸில்
கடலஞருக்கம் அவர் கடும்பத்டதச்
ஜசர்ந்தவர்களுக்கம் நல்லி கப்புசவாமி, ஏ.
நடரவாஜன் (டி.வ.) ஜபவான்றை தமிழ்நவாட்டுப்
பிரமுகர்களுக்கம், கடலக் கழுவனருக்கம்
மைட்டும் மைகவாரவாஜவாவும் மைகவாரவாணியும்
தமிழ்நவாட்டுப் பவாணியிஜலஜயே, வவாடழை இடல
ஜபவாட்டு, வடட பவாயேசத்ஜதவாடு
வருந்த அளித்தவார்கள.
"அடவாடவா, நம்மை ஜதர், நம்மை திருவழைவா, நம்மை
நவாதசுரம், நம்மை சங்கீதம், நம்மை வவாடழை இடல,
நம்மை சவாப்பவாடு. நம்மை திருவளளுவர்
ஷவளிநவாட்டில் இருக்கிறை நிடனஜவ
நமைக்ஷகல்லவாம் இல்டல" என்றைவார் புளளி.
”ஒரு சின்ன திருத்தம்” என்றைவார் நன்னன்.
"என்ன அத?"
”திருவளளுவர் மைட்டும் நம்மை திருவளளுவர்

இல்டல. அவர் உலகத்தின் ஷபவாதச் ஷசவாத்த!"
"வவாடழை இடல கூட நம்முடடயேதில்டல.
மைஜலசியேவாவலிருந்த வந்தத” என்று
வழைவாஜவந்தன் ஜஜவாக் அடித்தவார்!
-------மைறுநவாள கவாடல கறித்த ஜநரத்தில் வழைவா
ஆரம்பமைவாயிற்று. மைவாடிகள, ஷமைவாட்டட மைவாடிகள
எங்க பவார்த்தவாலும் ஒஜர தடல மையேம்தவான்.
அந்த ஜன சமுத்திரத்தக்க நடுஜவ வளளுவர்
ஜகவாட்டத் ஜதர் அழைகவாக, அலங்கவாரமைவாக,
கம்பீரமைவாக புதக் கவர்ச்சிஜயேவாடு
நின்றுஷகவாண்டிருந்தத. நடுஜவ வளளுவர்
சப்பணம் கட்டி வற் றிருந்தவார். தமிழ்நவாட்டுக்
கடலஞர்கள பல ஜபர் ஜதர்த் தட்டில் ஏறி
நின்றுஷகவாண்டிருந்தனர். அவர்களுக்க இடடஜயே
புளளி சுப்புடுவும், பரத நவாட்டியேப் ஷபண்களும்
கிஜமைவாஜனவா அணிந்த ஷகய்ஷவாப் ஷபண்களும்
முடலக்க ஒருவரவாய் நின்று ஷகவாண்டிருந்தனர்.

திருமைதி மைணிகிருஷ்ணசவாமி தம் இனியே கரலில்
இடறை வணக்கம் பவாட, திருமைதி தயேவாளு அம்மைவாள
கத்தவளக்க ஏற்றி டவக்க,
நவாமைகிரிப்ஜபட்டடயேவார் மைங்கள வவாத்தியேம்
இடசக்க, வழைவா ஜவாம் ஜவாம் என்று
ஆரம்பமைவாயிற்று. பவார்க்கமிடஷமைல்லவாம் டி.வ.
கவாமிரவாக்கள!
முதலில் இந்தியேன் வங்கி ஜசர்மைன்
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் ஜபசத் ஷதவாடங்கினவார் :
"தமிழைக முதல்வர் டவாக்டர் கடலஞர் அவர்கஜள,
சக்ரவர்த்தி அவர்கஜள, மைகவாரவாணி அவர்கஜள,
ஜப்பவானியேப் பிரதமைர் அவர்கஜள மைற்றும் இங்ஜக
கூடியுளள அயேல் நவாட்டு அதிபர்கஜள,
பிரமுகர்கஜள, பத்திரிடகயேவாளர்கஜள உங்கள
எல்ஜலவாடரயும் இங்ஜக வரஜவற்பதில் மைட்டற்றை
மைகிழ்ச்சி அடடகிஜறைன்.
எங்கள தமிழ்நவாட்டில் பல ஜகவாயில்களில் ஜதர்
உண்ஷடன்றைவாலும் திருவவாரரில் நடடஷபறும்

ஜதஜரவாட்டம் தவான் மிகப் பிரபலமைவானத.
அங்ஷகல்லவாம் ஆலயேங்களிலுளள உற்சவ
மூர்த்தி கடளத்தவான் ஜதரில் டவத்த வீதி வலம்
வருவவார்கள. திரு வழைவாடவஷயேவாட்டி
நடடஷபறும் கடல நிகழ்ச்சிகடளக் கவாண
ஏரவாளமைவான ஜபர் ஷவளியூர்களிலிருந்த வந்த
கூடுவவார்கள. ஜதர்த் திருவழைவா என்றைவாஜல கூட்டம்
என்றுதவான் ஷபவாருள இப்ஜபவாஷதல்லவாம்
தமிழைகத்தில் கடலஞர் ஜபசுகிறைவார் என்றைவால் தவான்
ஜதர்த் திருவழைவாக் கூட்டம் கூடுகிறைத.
ஜப்பவானிலும். அடிக்கடி இம்மைவாதிரியேவான ஜதர்
உற்சவங்கள நடப்பதவாகக் ஜகளவப்படுகிஜறைன்.
இந் நவாட்டில் ஜதடர வடம் பிடித்த
இழுப்பதற்கப் பதிலவாக மைனிதர்கஜள சுமைந்த
ஷசல்வத வழைக்கமைவாம். இந்த வழைவாவுக்க
ஷவளிநவாடுகளிலிருந்ஷதல்லவாம்
லட்சக்கணக்கவான ஜபர் வந்த கூடியிருக்கிறீர்கள.
வளளுவர் எல்லவா நவாட்டுக்கம் ஷபவாதவவானவர்.
அவருடடயே கறைளகள ஜவதங்கள ஜபவான்றைடவ.
உலக மைக்களின் வவாழ்க்டக ஷநறிமுடறைகடள

ஈரடிகளில் வகத்தக் ஷகவாடுத்த ஷபரும் புலவர்
வளளுவர். அவருக்க இங்ஜக நடட ஷபற்று
வரும் வழைவாடவக் கவாணும் ஜபவாத 'தமிழைஷனன்று
ஷசவால்லடவா! தடல நிமிர்ந்த நில்லடவா!' என்றை
நவாமைக்கல் கவஞரின் பவாடல் தவான் நிடனவுக்க
வருகிறைத.
பவாரதிதவாசன், நவாமைக்கல் கவஞர் ஜபவான்றை
தமிழைகக் கவஞர்கடள ஷககௌரவப்படுத்தம்
வடகயில் அவர்கள ஷபயேரவால்
கட்டடங்களுக்கப் ஷபயேர் சூட்டுவத, அவர்கள
கடும்பத்தவாருக்க நிதி அளிப்பத ஜபவான்றை
ஷசயேற்கரியே ஷசயேல்கள புரிந்த வரும் தமிழைக
முதல்வர் டவாக்டர் கடலஞர் அவர்கடள
இப்ஜபவாத இந்த உலகமைகவாக் கவஞர் வழைவாடவத்
ஷதவாடங்கி டவக்கமைவாறு ஜகட்டுக்
ஷகவாளகிஜறைன்.”
அடுத்தவாற்ஜபவால் கடலஞர் எழுந்த ஜபசத்
ஷதவாடங்கினவார். அவர் ஜதவாளில் ஜபவாட்டிருந்த
நீண்ட அங்கவஸ்திரம் முதகப் பக்கமைவாகப்

ஜபவாய் இடத டக மைணிக்கட்டு வழியேவாக ஜமைஜல
வந்த முடிந்திருப்படத சக்ரவர்த்தி அவர்கள
சற்று ஜநரம் வஜநவாதமைவாய்ப் பவார்த்தக்
ஷகவாண்டிருந்தவார்.
"தமிழ்நவாட்டில் இப்படித்தவான் எல்லவாரும்
அங்கவஸ்திரம் அணிவவார்களவா?' என்று அவர்
அருகிலிருந்த ஜகவாபவாலகிருஷ்ணடனக் ஜகட்க,
"இல்டல. வ.உ.சி., வளளுவர், கவாமைரவாஜ்,
அண்ணவா , ரவாஜவாஜி இப்படி
ஒவ்ஷவவாருத்தருக்கம் ஒரு தனி ஸ்டடல்!"
என்றைவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
கடலஞர் எழுந்த ஜபசத் ஷதவாடங்கினவார் :
கடலஞர் உடர
திருமைணத்டத வவாஷிங்டனிலும், ஷதப்பத்
திருவழைவாடவ ஜப்பவானிலும் நட்த்திக் கவாட்டி
நடகச்சுடவ ஷவளளத்தில் தமிழ் மைக்கடள
மூழ்கடித்த எனத இனியே நண்பர் எழுத்தவாளர்
சவாவ அவர்கள:

இஜதவா ஜதஜரவாட்ட்த்டத மீண்டும் ஜப்பவானில்
நட்த்தகிஜறைன் வவாரீர் என்று தமிழைகப்
பிரமுகர்கள பலடர அடழைத்தவந்த்த
மைட்டுமைல்ல; என்டனயும் வருக என வலியுருத்தி
வரவடழைத்தக் கனவுலகில் சஞ்சரிக்க
வட்டுவட்டவார். ஐஜரவாப்பவா கவாண்டத்தில் ஜமைற்க
ஷஜர்மைனி, இத்தவாலி, பிரவான்சு, சுவஸ் முதலியே
நவாடுகளுக்கம் இங்கிலவாந்தக்கம் ஒருமுடறை
ஷசன்று வந்ஜதன். பவாரிசில் நடடஷபற்றை
மூன்றைவாம் உலகத் தமிழ் மைவா நவாட்டடயும்
ஷதவாடங்கிடவத்த உடரயேவாற்றிஜனன். அடுத்த
ஒருமுடறை அஷமைரிக்க அரசின் அடழைப்டப
ஏற்றுச் ஷசன்றைஜபவாத என் கண்ணுக்கம் சிகிச்டச
ஷபற்றுத் திரும்பிஜனன். ஜகவாலவாலம்பூரில்
நடடஷபற்றை உலகத் தமிழ் மைவா நவாட்டுக்க ஒரு
நவாள பயேணமைவாகச் ஷசன்று வந்ஜதன்.
உண்டமையேவாகஜவ நவான் ஷசய்த அந்தப்
பயேணங்கடளவட இன்று ஜப்பவானுக்க
வந்தளள இந்தக் “கற்படனப் பயேணம்”
இனிடமையேவாகஜவ இருக்கிறைத.
”வடம்பிடிக்க வவாங்க ஜப்பவானுக்க” என்று சவாவ

எங்களிடம் அடம் பிடித்த என்டன அடழைத்த
வந்தவட்டவார். எனக்க முன்னவால் ஜப்பவானுக்க
வந்தளள தமிழ்ப் பிரமுகர்கடள வசவாரித்த
வபரங்கடள அறிந்த ஷகவாண்ஜடன்.
தமிழைகத்திலிருந்த ஷகவாண்டுவந்த சடமையேல்
ஷபவாருளகடளக் ஷகவாண்டு சவாம்பவார் மைணம்,
தங்களுக்க இடம் ஷகவாடுத்த சமைவாட்டிக்கத்
ஷதரிந்தவட்டவால் வரட்டி வடுவவாள என்று
பயேந்திருக்க்கிறீர்கள. அதனவால் சவாம்பவார் வவாசடன
ஷவளிஜயே பரவவாமைல் வசிறிஷகவாண்டு ஜவறு
பக்கமைவாகத் திறைத்தியிருக்கிறைவார்கள. ஊதவத்தி
ஷகவாளுத்தி டவத்த சவாம்பவார் வவாசடனடயே
மைடறைத்திருக்கிறைவார்கள. இந்த நிகழ்ச்சிடயே
அவர்கள ஷசவான்னஜபவாத, என் நிடனவு 1953-ஆம்
ஆண்டு திருச்சி ஜபவாரவாட்டத்தில்
தண்டவவாளத்தில் தடலடவத்தப் படுத்ததற்கவாக
ஆறுமைவாதக் கடுங்கவாவல் தண்டடன ஷபற்று
திருச்சி சிடறையில் இருந்தஜபவாத அடடக்கலம்
என்றை ஒரு டகதி ஒரு தண்டு கருவவாடு
எப்படிஜயேவா ஷகவாண்டு வந்த எங்களிடம்
ஷகவாடுத்தவார். அடத ஷநருப்பில் சுட்டுச் சவாப்பிட

ஜவண்டுஷமைன்று நவாவல் நீர் ஊறிற்று! சுட்டவால்
வவாசடன வருஜமை! சிடறைக் கவாவலர் வந்த
வடுவவார்கஜள என்று பயேம்! அதனவால் என்னுடன்
இருந்த நவாடலந்த ஜபடர பீடி புடகக்கச்
ஷசவால்லி அந்த புடக மைண்டலத்தக்கள
கருவவாட்டடச் சுடும் வவாசடனடயே மைடறைத்த,
அந்தத் தண்டுக் கருவவாட்டட நவாடலந்த ஜபரும்
சுடவத்தத் தின்று மைகிழ்ந்ஜதவாம். ஜப்பவானில்
சவாவ கழிவனர் சவாம்பர் டவத்திடக் டகயேவாண்ட
தந்திரம் எனக்கத் திருச்சி சிடறைடயே
நிடனவூட்டியேத வயேப்பில்டல அல்லவவா
இந்த ஜதஜரவாட்டத்திற்க என்டன ஏன்
அடழைத்தவார்கள ஓடவாமைல் கிடந்த திருவவாரர்
ஜதடர ஓட்டிஜனன் என்பதற்கவாக இருக்கலவாம் !
திருவவாரர் ஜதர் ஜபவாலஜவ வளளுவர்
ஜகவாட்டத்டதச் ஷசன்டனயில் அடமைத்ஜதன்
என்பதற்கவாக இருக்கலவாம்! அதன் திறைப்பு
வழைவாவுக்க எமைர்ஜன்சி கவாலத்தில் என்டன
அடழைக்க்க் கூட இல்டல என்பதற்கவாக உருகி
எழுதியேவர் சவாவ அல்லவவா! அதனவாலும்

இருக்கலவாம்! அண்டமையில் அவ நவாசியில்
எரிந்தவட்ட ஜதடர மீண்டும் உருவவாக்கிட
முயேற்சி எடுத்தளள ஆட்சியேல்லவவா இத! அதன்
கவாரணமைவாகவும் இருக்கலவாம்!
ஜதர்; சங்க கவாலம் முதலவாக தமிழைர்கள ஷநஞ்சில்
பதிந்த ஒன்று!
படர்வதற்கம் ஷகவாம்பின்றித் தவத்த
முல்டலக்ஷகவாடி, பவாரிமைன்ன்ன் ஜதர் மீதல்லவவா
படர்ந்த மைணம் பரப்பியேத!
கன்றிடனத் ஜதர் வட்டுக் ஷகவான்றைவான் மைகன்
என்று அந்த மைகடனத் ஜதர்க்கவாலில் இட்டுக்
ஷகவால்ல முடனந்த மைனு நீதிச் ஜசவாழைன் கடதயில்
ஜதர்தவாஜன முக்கியே பங்க வகிக்கிறைத!
ஜப்பவானில் ஓட இருக்கம் சவாவயின் ஜதரில்
சவாமிகள எதவும் இல்டல; சவான்றைவாண்டமை
யுடறைத்திட்ட வளளுவன் இருக்கிறைவான்
என்பதறியே இதயேம் பூரிக்கின்றைத!

ஜதரிடன அதன் நிழைல் ஷதவாடர்வத ஜபவால இந்த்த்
ஜதஜரவாட்டக் கடதயில் “யேவாஜரவாஒருவன்” என்றை
அதிர்ச்சிக் கடதயும் ஷதவாடருமைவாறு
ஷசய்திருப்பததவான் திரு. சவாவ அவர்களின்
தடலசிறைந்த உத்தியேவாகம்!
வளளுவனின் உருவம் அமைர்ந்தளள ஜதர் நகர
ஆரம்பிக்கட்டும் – சூழ்ச்சிகள ஜதர்ச்சக்கரத்தில்
சிக்கிச் சிதறைட்டும் – வளளுவன் புகழ் இந்த
டவயேஷமைல்லவாம் ! நவான் கவாணும் இந்த இன்பக்
கனவு நிடனவவாகட்டும்! வணக்கம் ! நன்றி!
-----------------------”ஓ! இவள அந்த ஷகய்ஷவாப்ஷபண், ஷஜூ மைவாசிச்சி
அல்லவவா? இவடளத்தவாஜன
ஜதடிக்ஷகவாண்டிருந்ஜதவாம். அன்று வீட்டில்
இல்லவாமைல் ஜபவானவள இங்ஜக வந்த, என்ன
ஷசய்கிறைவாள?”
அஷமைரிக்கப் ஷபண் ஜபவால் ஜீன்ஸ்ஷர்ட் சகிதம்
இருந்தவாள. ஷர்ட் ஷதவாளஷதவாள! வயேப்புகவாட்டி

நிமிர்ந்தஜபவாத அவளத இரு மைவார்பகங்களும்
ஷர்ட்டட முட்டிக்ஷகவாண்டு ஜவார்டஜப்
பவார்த்தன!
”ஓ! நீ இங்ஜகதவான் ஒளிந்த
ஷகவாண்டிருக்கிறைவாயேவா?" என்றைவான்
தவத்தக்ஷகவாண்டு.
”ஒளிந்திருக்கிஜறைனவா ஏன் அப்படிச் ஷசவால்றீங்க?'
என்றைவாள ஷஜூமைவாசிச்சி.
"உன்டனத் ஜதடி பலமுடறை வீட்டுக்கப்
ஜபவாஜனன்!'
"எதக்க?”
”சும்மைவாத்தவான் "
“நவான் இங்ஜக வந்தவாச்சு, பரதநவாட்டியேம்
கத்தக்க!"

"பரத நவாட்டியேமைவா! இங்ஜகயேவா?"
"ஆமைவாம், தமிழ்நவாட்டுப் ஷபண்கள இங்ஜகதவான்
வந் திருக்கவாங்க! கபூகிஸவா திஜயேட்டர்ல டவான்ஸ்
ஆடப் ஜபவாறைவாங்க!"
"அப்படியேவா அத ஜவறை உண்டவா !"
"ஆமைவாம்; நீங்க எப்படி இந்த ரமுக்களஜள
வந்தீங்க?"
"நீங்க இங்ஜக இருப்பீங்கன்னு ஷதரியும்.
வந்தட்ஜடன் "
”எப்படித் ஷதரியும்?"
”கீஜழை ரிஸப்ஷன்ஜல வசவாரிச்ஜசன்.
ஷசவான்னவாங்க.”
“ஓ! அப்படிக் கண்டுபிடிச்சங்களவா?"

அவன் ஜபவான பிறைக அவள ஜஹவாட்டல்
மைவாஜனஜரின் பிரத்ஜயேக நம்படரக் கூப்பிட்டவாள .
"அகிஜயேவா! நவான் இங்ஜக இருப்பத யேவாருக்கம்
ஷதரியேவா தில்ஜல ?”
“ஷதரியேவாத; எல்லவாச் சிப்பந்திகளிட்ஜடயும்
ஷசவால்லி வச்சிருக்ஜகவாம், யேவாரிடமும் எதவும்
ஷசவால்லக் கூடவாத என்று. ஒருத்தருக்கம்
ஷதரியேவாத."
"ஆமைவாம். ஷதரியேக்கூடவாத" என்று ஒரு உத்தரவு
ஜபவால் ஷசவான்னவாள ஷஜூமைவாசிச்சி.
அஜத ஜநரம், 'ஓ. ஜவார்ஜ். நீ என்டன
ஏமைவாற்றுகிறைவாயேவா? உனக்கக் கடறைந்த அறிவவாளி
அல்ல நவான்!' என்று நிடனத்த வளவாய் அரசவாங்க
ரகசியே இலவாகவா நம்படரச் சுழைற்றி, அவர்களிடம்
சில தகவல்கடளச் ஷசவான்னவாள.
---------ஜதர்த் திருவழைவாவுக்க இவ்வளவு கூட்டத்டத

யேவாருஜமை எதிர்பவார்க்கவல்டல.
ஒரு ஷதன்னிந்தியேக் ஜகவாயில் ஜபவால் தூரத்தில்
ஜதர் ஷதரிந்தத.
ஷபன்னட் நிதவானத்தடன் கூட்டத்தில் ஷநம்பி
ஷநம்பி முன்ஜன ஜபவாய்க்ஷகவாண்டிருக்க, ஒரு
எச்சரிக்டகயேவான தூரத்தில் ஜவார்ஜ் முன்ஜனறிக்
ஷகவாண்டிருந்தவான்,
சற்றுத் ஷதவாடலவஜலஜயே ஓரிடத்தில் நின்று
ஷகவாண்டு டபனவாகலடர எடுத்தத் ஜதடர
ஜநவாக்கினவான். ஒரு 'ஸர்ஜவ’ ஜபவால்
நுணுக்கமைவாய்ப் பவார்த்தவான்.
ஜதர் ஒரு வர்ணக் கலடவயேவாக இருந்தத. அதன்
நவாலு பக்கங்களிலும் ஷபரியே ஷபரியே
ஷதவாம்டபகள யேவாடனயின் ததிக்டக ஜபவால்
ஆடிக்ஷகவாண்டிருந்தன!
ஜதர்த்தட்டில் நிடறையே இந்தியேர்கள நின்றைவார்கள.

உற்றுப் பவார்த்தஜபவாத புளளி சுப்புடு டகயும்
கவாமிரவாவுமைவாகத் ஷதன்பட்டவார்.
இடத ஜதவாளில் இன்ஷனவாரு கவாமிரவா ஷதரிந்தத.
அத தவான் ஷபன்னட் ஷகவாடுத்த கவாமிரவா.
ஜவார்ஜவாக்க மைகிழ்ச்சி ஏற்பட, அடுத்தகணஜமை அத
மைடறைந்த ஒரு திடகப்பு ஏற்பட்டத!
அத யேவார், இந்தியேப் ஷபண் உடடயில்?
ஜதர்த்தட்டின் நவான்க பக்கங்களிலும் நவான்க
ஷபண்கள நின்றைவார்கள. முன் பக்கம் இடத
முடலயில் நிற்பவள யேவார்? ஷஜூமைவாசிச்சியேவா! ஆம்;
அவஜளதவான்! முக்கம் முழியும் நன்றைவாகத்
ஷதரிகிறைஜத!
சடங்ககள தரிதமைவாக நடந்தன.
அதிர்ஜவட்டுகள முழைங்கின. பிரமுகர்கள
ஜபசினவார்கள ! ஜதர் இழுப்பதற்கத்
தயேவாரவாகிவட்டத.

கடலஞர் ஜபசி முடிந்ததம் வழைவா ஜவந்தன்
பச்டசக் ஷகவாடி கவாட்ட ஜவண்டியேததவான் பவாக்கி.
கூட்டம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கவாக ஆவலுடன்
கவாத்திருந்தத. இன்னும் ஷகவாஞ்ச ஜநரத்தில்
ஷகவாடி அடசயேப் ஜபவாகிறைத! ஜதர் நகரப்
ஜபவாகிறைத!

புளளி ஜதர்த்தட்டு வளிம்பில் வந்த நின்று கீஜழை
நிற்கம் அதிபர்கடளயும், கூட்டத்டதயும்
ஜபவாட்ஜடவா எடுத்தக்ஷகவாண் டிருந்தவார்.
பிரமுகர்களில் பிஷரஞ்ச் பிரசிஷடன்ட் க்ஜர கலர்
சூட் அணிந்த நடுநவாயேகமைவாகத் ஷதரிந்தவார். மைற்றை
நவாட்டுத் தடலவர் களும் அஜத அணியில்
அமைர்ந்திருந்தவார்கள.
”புளளி எப்ஜபவாத மைற்ஷறைவாரு கவாமிரவாடவ எடுத்த
பிரமுகர்கடளச் சுடப் ஜபவாகிறைவான்?' ஷபன்னட்
தவத்தவான்!
ஷஜூமைவாசிச்சி இந்தியேப் ஷபண்கடளப்ஜபவால்

உடட அணிந்த நடனமைவாடத் தயேவாரவாயிருந்தவாள.
அவள கண்கள நவாலவா பக்கமும் வீசின.
வலத ஓரம் தூரத்தில் சிவப்பு நிறைப் பவாண்ட்டின்
மீத அவள கறி! அந்த பவாண்ட்டட
அணிந்திருப்பவன் யுமைவாட்டவா.
ஜப்பவானின் ரகசியே இலவாகவாவன் ஆர்.டி. என்றை
பிரிவன் தடலவன்.
"ஷஜூமைவாசிச்சி ! எதவாவத சந்ஜதகமைவாத் ஷதரியுதவா?"
என்று ஜகட்டவான் மைவாட்டவா தனத ஷவவாயேர் ஷலஸ்
மூலம்!
ஷஜூமைவாசிச்சி கவாதில் ரகசியேமைவாகச் சிறு கருவ
ஷபவாருத்தப் பட்டிருந்தத. அவள மைவார்புத்
தணிஜயேவாடு சின்ன டமைக் ஒன்றும்
ஒட்டியிருந்தத. அவள பதில் ஷசவான்னவாள:
"யுமைவாட்டவாஸவான் இதவடரக்கம் ஒன்றும்

ஷதரியேடலஜயே!"
"ஜதர்த்தட்டிஜல கவனிச்சியேவா!"
”கவனிச்ஜசன். எல்லவாரும் இந்தியேர்கள தவான்!"
”எல்ஜலவாரும் வழைவாவுக்க வந்திருப்பவர்கள
தவாஜன? ஜவற்று முகம் இருக்கிறைதவா?"
”இல்டல!”
"அத யேவாரு! எவஜனவா ஒரு இந்தியேன் டகயிஜல
கவாமிரவாஜவவாட கண்டடதஷயேல்லவாம் படம்
எடுக்கிறைவாஜன!"
"அவன் இந்தியே ஜகவாஷ்டி ஆள தவான். அஷமைச்சூர்
கவாமிரவாக்கவாரன்!"
" அவனிடம் இன்ஷனவாரு கவாமிரவா இருக்கஜத,
பவார்த்தவாயேவா?"

ஷஜூமைவாசிச்சி நவாட்டியே பவாவடனயில் முகத்டதத்
திருப்பிக் கண்ஜணவாட்டமிட்டவாள.
"ஆமைவாம்; இரண்டவாவத கவாமிரவா ஷதரிகிறைத. அத
ஏத அவனிடம்! "
ஓட்டல் அடறையில் அவன் ஒஜர ஒரு 'கவானன்'
கவாமிரவாடவ மைட்டும் டவத்தக்ஷகவாண்டு
அடலந்தத அவளுக்கத் ஷதரியும்!
இரண்டவாவத கவாமிரவா அவனிடம் எப்படி,
எப்ஜபவாத வந்தத?
கவாமிரவாடவ உற்றுப் பவார்த்தவாள. ஒரு ஓரத்தில்
’மினவால்டவா' என்று ஜபவாட்டிருந்தத.
மினவால்டவா கவாமிரவா வடககள அத்தடனயும்
அவள பவார்த் திருக்கிறைவாள. அத்தடனயும்
அவளுக்க அத்தபடி!
ஆனவால், இத ஜபவான்று ஒரு வசித்திரமைவான

கவாமிரவாடவப் பவார்த்ததில்டல.
----------புளளி கனஜஜவாரவாக வடளயே வந்தவார். கலர்ப்
படங்கடள இஷ்டத்தக்க எடுத்தக்
ஷகவாண்டிருந்தவார்!
ஒவ்ஷவவாரு முடறை எடுத்த பிறைகம் அவர்
கூட்டத்தின் இடத பக்கம் பவார்த்தக்
ஷகவாண்டிருந்தவார். அங்ஜக தவான் அந்த மைரம்
இருந்தத. அவரத கண்கள அடிக்கடி அந்த
மைரத்டத ஜநவாக்கிப் ஜபவாயிற்று.
மைரத்தின் அருஜக ஜவார்ஜ் வருவதவாகச்
ஷசவால்லியிருந்தவான்!
"பூப்ஜபவாட்ட கடடடயே வரிப்ஜபன். என்டன
அடடயேவாளம் கண்டுஷகவாள" என்று
கூறியிருந்தவான்.
புளளிக்கக் கண் பூத்தப் ஜபவாயிற்று. லட்சக்

கணக்கவான ஜபருக்க இடடஜயே ஜவார்ஸ் எங்ஜக
சிக்கிக்ஷகவாண்டிருக்கிறைவாஜனவா?
'இவன் வர்றைதக்களஜள ஜதர் நிடலக்க வந்தடும்
ஜபவால இருக்ஜக’ என்று பரபரத்தவார்.
”நவான் வருஜவன். பூப்ஜபவாட்ட கடடடயே
வரிப்ஜபன். அடதப் பவார்த்தப் புரிஞ்சுக்கணும்.
அந்தக் கடட உச்சிக் கவாம்பிஜல ஒரு பல்ப்
இருக்கம். அதிஜல ஷவளிச்சம் ஷதரிஞ்சதம்
நவாங்க ஷகவாடுத்த கவாமிரவாவஜல படம்
எடுக்கணும்னு ஷசவால்லி யிருந்தவான்
ஷவளடளக்கவாரன்னவா அபவார முடளதவான்!
சரியேவான டலட்டிங் பவார்த்த, நல்ல சந்தர்ப்பம்னு
ஷதரிஞ்சதம் கடடக் கவாம்பில் ஒளி அடிச்சு
நமைக்க சிக்னல் ஷகவாடுப்பவான் ஜபவால் இருக்க.
அப்பத்தவான் நவான் எடுக்கம் படம் நல்லவா
வரும்னு நிடனக்கிறைவாங்க ஜபவாலிருக்க என்று
எண்ணிக் ஷகவாண்டவார் புளளி.
ஜவார்ஜ் ஷகவாஞ்சம் வன்டமைகடள உபஜயேவாகித்த,

ஜப்பவானியேத் திட்டுகடள வவாங்கிக் கட்டிக்
ஷகவாண்டுதவான் அந்த மைரத்டத அடடயே முடிந்தத.
முன்னவால் ஜபவான ஷபன்னட் ஜலசவாகத் திரும்பி
ஒரு கண் ஜவாடட ஷகவாடுத்தவான்.
மைரத்தின் அருகில் நின்றை ஜவார்ஜ் நிடறையே
'எக்ஸ்க்யூஸ் மீ’ க் கடள உதிர்த்தக் ஷகவாண்டு,
அந்தக் கடடடயே ஜமைஜல தவாக்கினவான்.
'படக்' என்று ஹக்'டக அழுத்த கடட ஜமைஜல
பூக்கள டிடசஜனவாடு வரிந்தத.
”யுமைவாட்டவாஸவான்! இந்தக் கவாமிரவா புளளி அந்த
மைரத்டதப் பவார்த்தகிட்ஜட இருக்கவான்! இப்ஜபவா
மைரத்தடியிஜல யேவாஜரவா பூ டிடசன் கடடடயே
வரிச்சவாங்க! புளளி முகம் மைலர்ந்த ஜபவாச்சு!
ஏஜதவா அனுமைதி கிடடச்சத ஜபவால் இரண்டவாவத
கவாமிரவாடவ எடுக்கிறைவான்!" ஹஜூமைவாசிச்சி ஷசய்தி
அனுப்பினவாள!

உடன் பதில் கரல் பரபரத்த வந்தத.
"ஹஜூமைவாசிச்சி ! ஆள அனுப்பி வசவாரிச்சவாச்சு.
ஓட்டல்ஜல ஒரு ஷவளடளக்கவாரன் புளளியிடம்
அந்தக் கவாமிரவாடவக் ஷகவாடுத் திருக்கிறைவான். நீ
ஷசவான்ன அஜத ஜவார்ஜ்தவான்! அந்த இரண்டவாவத
கவாமிரவாவஜல ஏஜதவா வஷமைம் இருக்கணும்! ”
'ஆமைவாம்! புளளி அடிக்கடி அந்த மைரத்டதப்
பவார்ப்பத சந்ஜதகத்டதத் தருகிறைத"
"டரட்! புரிஞ்சு ஜபவாச்சு! அந்த
ஷவளடளக்கவாரனிடமிருந்த சிக்னல்
எதிர்பவார்க்கிறைவான். ஷ மைரசிச்சி அவன் அந்த
திடசயில் பவார்க்க முடியேவாதபடி தடுத்தவடு!
க்வக்!"
----------ஷபன்னட் தவத்தவான். அவன் சிக்னல் ஷகவாடுக்க,
ஜவார்ஜ் தனத கடடக் கவாம்பில் இருக்கம் பல்டப
எரியேச் ஷசய்தவான்.

சுளிர் என்று. அதன் ஊசி ஷவளிச்சம். ஷவக தூரம்
ஷதரிந்தத!
ஆயினும், ஆச்சரியேம்! அந்த ஷவளிச்சம் அடித்தம்
ஷபன்னட் எதிர்பவார்த்தத நடக்கவல்டல.
திரும்பித் திரும்பி ஜமைடடடயேயும் ஜவார்ஜின்
கடடடயேயும் பவார்த்தவான்.
ஜகவாபம் ஷபவாங்கியேத அவனுக்க. கூட்டத்டத
வலக்கி வலக்கி ஜவார்ஜ் அருஜக வடரந்தவான்.
யேவாரும் தன்டன கவனிக்கவாதபடி ஜவறு திடசயில்
பவார்த்தக் ஷகவாண்டு "ஜவார்ஜ் இஷதன்ன! அந்த
இந்தியேன் ஒரு மைண்டுவவா இருக்கவாஜன! வளக்க
எரிந்தம் நம்மை கவாமிரவாடவ இயேக்கவாமைல்
நிற்கிறைவாஜன!" என்று கூறினவான்.
”இல்டல பவாஸ்! அவன் நம்டமைப் பவார்க்க
முடியேவாதபடி அந்தக் கிரவாக்கி மைடறைக்கிறைவாள!"

“யேவார் அத?"
ஷவாமைவாசிச்சி என்று ஜவார்ஜஸுக்கத் ஷதரியும்.
ஷபயேடரச் ஷசவான்னவால் ஆபத்த என்பதவால்
ஷசவால்லவல்டல.
"அவள இந்தியேப் ஷபண் இல்டல. ஜப்பவானியேப்
ஷபண் தவான் ! இந்தியே உடட தரித்த நடனம்
ஆடுகிறைவாள! நடனத்தில் ஜவண்டு ஷமைன்ஜறை
ஜப்பவானியேக் கடடடயே வரித்த, புளளியின்
பவார்டவடயே மைடறைக்கிறைவாள!"
-------புளளி ஜகவாபமைவாக ஷஜூமைவாசிச்சிடயேப் பவார்த்தவார்.
அவளத வரித்த கடடடயேத் தவாண்டி அந்த
மைரத்டதப் பவார்க்க ஜவண்டும் என்று பலமுடறை
முயேற்சி ஷசய்தம் முடியேவல்டல.
ஷஜூமைவாசிச்சி நடனமைவாடிக்ஷகவாண்ஜட கடடடயேச்
சுழைலவட்டு அங்கமிங்கம் நகர்த்தி - புளளியின்
பவார்டவடயே மைடறைத்தக் ஷகவாண்ஜடயிருந்தவாள.

ஜகவாபம் வந்தத புளளிக்க ! பற்கடள
நறைநறைஷவன்று கடித்தவார்.
அஜத ஜநரம் ஷஜூமைவாசிச்சியின் கவாதில்
மைவாட்டவாவன் பதட்டக் கரல் வழுந்தத.
"ஷஜூமைவாசிச்சி! வடவாஜத! அவன் பவார்டவடயேத்
தடுத்தக் ஷகவாண்ஜட இரு! நமைத ஆட்கள அங்ஜக
வந்தஷகவாண்டிருக் கிறைவார்கள. அதவடர சமைவாளி!"
ஷபன்னட்டுக்க இங்ஜக ஜகவாபம். "ஜவார்ஜ்! அந்த
ஆசவாமி உன் பல்டபப் பவார்க்க முடியேவாமைல்
கஷ்டப்படறைவான்! நீ வளக்டகப் ஜபவாட்டுக்கிட்டு
உயேர எம்பிக் கதி! சக்கிரம்! சக்கிரம்!
ஷபன்னட் அடதச் ஷசவால்லிவட்டு அந்த
இடத்டத வட்டு அவசரமைவாக அப்பவால் ஷசல்ல,
ஏஜதவா ஒரு ஷநருடல் ஜதவான்றி திரும்பிப்
பவார்த்தவான்.
அவன் நிடனத்தத சரியேவாக இருந்தத.

இரு கண்கள அவடன ஒரு ஜகவாணத்திலிருந்த
பவார்த்தக் ஷகவாண்டிருந்தன.
யேவார் அத! ஷதரிந்த முகம்தவான். ஆமைவாம்; அந்த
ஐஸ்கிரீம் பவார்லரின் முதலவாளி !
'களீர்' என்று ஒரு நவாடி இழுத்தத.
'இவன் ஒற்றைனவா? அல்லத ஜப்பவானியே
ஒற்றைனுக்க உடந்டத ஆசவாமியேவா?
சட்ஷடன்று திரும்பி அந்த பவார்லர் ஆசவாமி நின்றை
பக்கம் ஷநம்பிக் ஷகவாண்டு ஜபவாக, பவார்லர் ஆசவாமி
அங்கிருந்த அகல முயேன்றைவார். தம் டகயிலிருந்த
ஷபவாய்த் தப்பவாக்கிடயே எடுத்த ஆகவாயேத்டத
ஜநவாக்கிச் சுட்டவார்!
ஷவறும் சத்தமும், புடகயுமைவாய்க் கிளம்பினவால்
ஜபவாதம்! அதற்கத்தவான் அந்த முயேற்சி! அந்த
ஒற்றைர் கம்பல்களுக்கிடடஜயே எத்தடனஜயேவா
சங்ஜகத சமிக்டஞகள.

இதற்கள ஜவார்ஜ் எம்பிக் கதிக்க, புளளி பல்டபப்
பவார்த்தவட, பிரமுகர்கடள ஜநவாக்கி அவர்
கவாமிரவாடவத் திருப்பிவட்டவார்!
டக் டக் , டக் என்று வநவாடிகள பறைக்க, இஜதவா
ட்ரிகடர அழுத்தப் ஜபவாகிறைவார் புளளி.
”யேவாவ்வ்வ்" என்று ஒரு கரவாத்ஜத கதறைல் அந்தத்
ஜதடரஜயே உலுக்கியேத!
பறைந்த வந்த ஜப்பவானியே ஒற்றைன் ஒருவனுடடயே
கவால் ரவாக்ஷகட் ஜபவால் வந்த அந்தக் கவாமிரவாடவ
உடதத்த ஆகவாயேத்தில் பறைக்க வட்டத.
"அஜடய் அநியேவாயேக்கவாரவா" என்று புளளி கூச்சல்
ஜபவாட, ஜதர்த்தட்டில் ஒஜர கஜளபரம்!
அஜத ஜநரம் அந்த மைரத்தின் பக்கத்திலும் ஒரு
ஷபவாய். ஷவடிச் சத்தம் கிளம்புவடதக் ஜகட்டு
ஏரவாளமைவான ஜரபவானியே ஒற்றைர்கள ஏவுகடணகள
ஜபவால் வந்த கதித்தவார்கள!

திமிறிக் ஷகவாண்டு ஓடப் பவார்த்த
ஷபன்னட்டடயும், ஜவார்டஜயும் எளிதவாகப்
பிடித்த அமுக்கிவட்டவார்கள.
ஜதருக்க ஷவளிஜயே வழுந்த அந்தக் கவாமிரவாடவத்
தூக்கி, புல்லட் ஷவளிவர முடியேவாத அளவுக்க
அடத ஒரு டபக்கள ஜபவாட்டு ஷவக தூரம்
ஷகவாண்டு ஜபவாய்வட்டவார்கள சில ஜப்பவானியே
ஒற்றைர்கள.
எல்லவாம் இடமைக்கம் ஜநரத்தில் நடந்த முடிந்த
ஜபவாயிற்று.
சிலருக்கத்தவான் ஏஜதவா 'கசமுசவா' நடந்தத ஜபவால்
ஜலசவாகத் ஷதரிந்தத. ஆனவாலும், என்னஷவன்று
ஷதளிவவாகப் புலப்பட வல்டல. நூற்றுக்கத்
ஷதவாண்ணூற்ஷறைவான்பத ஜபருக்க நடந்தத
எதவுஜமை ஷதரியேவல்டல.
மைறுநவாள, பிஷரஞ்ச் பிரசிஷடண்ட் ஷகவால்லப்பட
இருந்தடதயும், அவடரக் ஷகவால்வதற்கவாக ஒரு

ஷவளடளக்கவாரக் கூட்டம் ஜப்பவானுக்க வந்த
ரகசியே ஜவடல ஷசய்தடதயும், கிஜிமைவா,
ஷஜூமைவாசிச்சி, ஐஸ்க்ரீம் பவார்லர் முதலவாளி
மூலமைவாக அடதத் தப்பறிந்த ஜப்பவானியே அரசு
ஒற்றைர்கள முறியேடித்தடதயும், தினசரி
பத்திரிடககளில் மைக்கள பக்கம் பக்கமைவாய்ப்
படித்தவார்கள.
ஜவார்ஜின் கவனப் பிசகினவால் அவன் பவார்லரில்
மைறைந்த வட்டுப்ஜபவான டயேரிடயே ஷவாமைவா சிச்சி,
பவார்லர் முதலவாளி, கிஜிமைவா மூவருஜமை படித்த
வட்டிருந்தவார்கள. எனினும், பிஷரஞ்ச்
பிரசிஷடண்டட ஜவார்ஜ் கழுவனர் எப்படிக்
ஷகவால்லப் ஜபவாகிறைவார்கள என்பத மைர்மைமைவாகஜவ
இருந்தத. ஜப்பவானியே ஒற்றைர்கள எல்லவா
வதமைவாகவும் ஜயேவாசித்த அதற்கத் தக்கபடி
திட்டமிட்டு டவத் திருந்தவார்கள! அவர்களத
அசவாத்தியேமைவான திறைடமையும், எச்சரிக்டக
உணர்வும், மைதிநுட்பமும் கவனமும் தவான் அந்தச்
சூழ்நிடலடயே
முறியேடித்தத.

ஜப்பவானியேப் ஜபவாலீஸவார் ஜவார்டஜக் டகத ஷசய்த
ஷகவாண்டு ஜபவாகம்ஜபவாத கிஜிமைவா தூரத்திலிருந்த
கண்கலங்கிப் பவார்த்தவாள.
அவள முகத்தில் ஜலசவான ஜசவாகம்!
நல்லஜவடள! ஜவார்ஜஸுடன் கவாதலில் மூழ்கித்
தடலகவால் ஷதரியேவாமைல் நடந்த ஷகவாளளவல்டல
என்று எண்ணிக் ஷகவாண்டவாள.
அப்படிப் ஜபவாயிருந்தவால் அவளவால் அவளத
நவாட்டுக்க ஒரு களங்கம் ஏற்பட்டிருக்கஜமை!
இப்ஜபவாத நிம்மைதியேவாகப் புன்முறுவல் பூத்தவாள,
நவாட்டுக்கவாக ஒரு அரும்பும் கவாதடலத் தியேவாகம்
ஷசய்ஜதவாம் என்றை மைனத்திருப்தியுடன்!
---------------
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”ஜதடர நகர்த்த ஆரம்பிக்கலவாமைவா?' என்று
ஷபவாதவவாகக் ஜகட்டவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்,
வழைவாஜவந்தனும் ஜதர்த் ஷதவாண்டர் களும்
பச்டசக் ஷகவாடி கவாட்ட அங்கங்ஜக தயேவாரவாக
நின்றைவார்கள.
சக்ரவர்த்தியும் அவர் மைடனவயும் மைற்றை
அரண்மைடன வவாசிகளும் ஜதர் நகரப் ஜபவாவடத
ஆவஜலவாடு எதிர்பவார்த்தக் ஷகவாண்டிருந்தவார்கள.
"நீங்களும் வடம் பிடித்த இழுக்கலவாம்" என் று
சக்ரவர்த்திடயே அடழைத்தவார் ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன்.
முதலில் கடலஞர் வடத்டதப் பிடித்த
வழைவாடவத் ஷதவாடங்கி டவக்க, அவஜரவாடு
சக்ரவர்த்தியும் மைற்றை நவாட்டுத் தடலவர்களும்
ஜசர்ந்த இழுத்தவார்கள. அதிர்ஜவட்டுகளும்,
தவாடர தப்பட்டடகளும் எக்கவாள மிட்டன.

ஷபரியே ஷபரியே பலூன்கள ஆகவாசத்தில் பறைந்தன!
ஜப்பவானியேரும் தமிழ்நவாட்டவரும் ஜசர்ந்த
வடத்டத இழுத்தஜபவாத பின்னவாலிருந்த சிலர்
உலுக்க மைரம் ஜபவாட்டுத் ஜதடர நகர்த்த உதவ
ஷசய்தவார்கள.
அந்த அபூர்வக் கவாட்சி, இரண்டு நவாட்டுக்
கலவாசவாரங்களும் இடணந்த உறைவுக்கக்
டகஷகவாடுப்பத ஜபவால் இருந்தத!
தமிழ்நவாட்டு கமைர்கட், கலர் மிட்டவாய், அரிசிப்
ஷபவாறி, பட்டவாணிக் கடடல இவ்வளவும்
ஜதஜரவாடும் வீதி ஓரங்களில் கடட
பரப்பப்பட்டிருந்தன.
மிக்கிமைவாட்ஜடவா, மைப்ஸ்யேவா , மைட்ஸஸுஜகவாயேவா,
மிட்ஸஸுஜகவாஷி. ஜநஷனல், லீக்ஜகவா,
ஸண்ட்ஜடவாரி, ஜஸவானி ஸவான்ஜயேவா, கவாளிஜயேவா,
ஜபவான்றை ஜப்பவானின் புகழ் ஷபற்றை
நிறுவனத்தினர் தங்கள தங்கள ஷபயேர்களில்

அங்கங்ஜக 'தண்ணீர்ப் பந்தல் தர்மைம்' ஷசய்த
ஷகவாண்டிருந்தவார்கள!
ஜதருக்க முன்னவால் நவாதஸ்வரம், பவாண்டு
வவாத்தியேம் - ஓதவவார்கள இடசயுடன்,
ஷபவாய்க்கவால் கதிடர, புலிஜவடம். கரகவாட்டம்
ஜபவான்றை கடல நிகழ்ச்சிகளும் ஜன ஷவளளத்தில்
நீந்திக்ஷகவாண்டிருந்தன.
மைவாடிகளிலிருந்த டபனவாகலர் வழியேவாக
ஜவடிக்டக பவார்த்தக் ஷகவாண்டிருந்த
ஷவளிநவாட்டுப் பவார்டவயேவாளர்கள சிலர் ஜதர்
வருவடதக் கண்டுவட்டு 'There There' என்று
உற்சவாகக் கரல். எழுப்பினர்,
அவர்கள 'There There' என்று ஆங்கிலத்தில்
ஷசவான்னத, ’ஜதர் ஜதர்' என்று தமிழில் ஷசவால்வத
ஜபவாலிருந்தத
அப்படி இப்படி என்று ஜதடரத்
ஷதருமுடனக்கக் ஷகவாண்டு ஜபவாய்ச் ஜசர்க்க

ஏறைத்தவாழை மைணி இரண்டவாகிவட்டத. ஒரு மைணி
ஜநரம் லஞ்ச் ப்ஜரக் வட்டதம் ஜதடரத் திருப்பி
அடுத்த வீதிக்கக் ஷகவாண்டு ஜபவாய் ஓட்டும்
முயேற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
"ஜதஜரவாட்டத்தின் முக்கியே கட்டஜமை இனிஜமைல்
தவான்" என்றைவார் வழைவாஜவந்தன். நூறு இருநூறு
ஜபர் ஜசர்ந்த ஜதர் வடங்கடளத் தூக்கிச் ஷசன்று
அடுத்த ஷதருவல் ஷகவாண்டு ஜபவாய்ப்
ஜபவாட்டதம், சிலர் சக்கரங்களுக்கக் கீஜழை
வலிடமை மிக்க ஸ்டீல் தகடுகடள டவத்த
அவற்றின் மீத வளக்ஷகண்ஷணய் டின்கடள
உடடத்த ஊற்றினவார்கள, வழைவழைப்பவான அந்தத்
தகடுகளின்மீத ஜதர்ச் சக்கரங்கள
வழுக்கிக்ஷகவாண்டு திரும்பப் ஜபவாகம் அபூர்வக்
கவாட்சிடயேக் கவாணப் பல்லவாயிரக்கணக்கவான ஜபர்
அந்த முச்சந்திக் கட்டடங்கள மீதம்
ஷமைவாட்டடமைவாடிகளின் மீதம் கூடியிருந்தனர்.
சக்ரவர்த்தியும் அவர் கடும்பத்தவாரும்
அரண்மைடனக்களஜளஜயே உயேரமைவாய்க்
கட்டப்பட்டிருந்த கண்ணவாடி மைவாளிடகயில்

நின்றை வண்ணம் ஜதர் திரும்பப் ஜபவாகம்
ஜவடிக்டகடயே ஆவஜலவாடு எதிர்பவார்த்தக்
ஷகவாண்டிருந்தனர்.
வழைவா ஜவந்தனும் புளளி சுப்புடுவும்
இங்கமைங்கம் ஓடி ஆடி , ”ம், தளளுங்க!
முட்டுக்கட்டட ஜபவாடுங்க! ஆச்சவா, ஜபவாச்சவா!"
என்று கரல் ஷகவாடுத்தக் ஷகவாண்டிருந்தவார்கள.
ஷதவாம்டபகள கவாற்றிஜல ஊசலவாட, ஜதர் ஜவாம்
ஜவாம் என்று கம்பீரமைவாய் அடுத்த வீதியில்
திரும்பியேஜபவாத, உயேரத்தில் பறைந்த வந்த
ஷஹலிகவாப்டர் வமைவானம் ஜதரின் தடலக்க
ஜமைஜல வட்டமைடித்தப் பறைந்த மைலர்மைவாரி
ஷபவாழிந்தத !
”கவாஞ்சிபுரத்தில் கருடஜசடவயேன்று ஜதர்
ஊர்வலத்தின் ஜபவாத கருடன் இப்படித்தவான்
ஆகவாசத்தில் பறைந்த வட்டமைடிப்பத வழைக்கம்"
என்றைவார் புளளி சப்புடு.
கலர் மிட்டவாய், ஷகவாட்டவாங்கச்சி வவாத்தியும்,

அதிர் ஜவட்டுப்புடக, ஜப்பவானியேச் சிறுவர்கள
டகயில் மிட்டவாய்ரிஸ்ட் வவாச் கட்டிக்ஷகவாளவத
ஜபவான்றை ஜவடிக்டககடள ஷடலிவஷனில்
பவார்த்த ரசித்தக் ஷகவாண்டிருந்தனர். வழைவாவுக்க
வரமுடியேவாத ஜப்பவானியே மைக்கள.
---------மைறுநவாள மைவாடலதவான் ஜதர் நிடலக்க வந்த
ஜசர்ந்தத. இரவு வருந்தக்கப் பின்னர் தமிழ்
நவாட்டிலிருந்த வந்திருந்த ஜதர்க் கழுவனர்
அத்தடன ஜபருக்கம் சக்ரவர்த்தி தம்பதியேர்
பரிசுகள வழைங்கி வழி அனுப்பி டவத்தனர்.
வடம் பிடித்த இழுத்தவர்கள எல்ஜலவாடரயும்
சக்ரவர்த்தி ஜமைடடக்க அடழைத்த
ஒவ்ஷவவாருவடரயும் டககலுக்கி "நீங்கள உதவ
ஷசய்யேவல்டலஷயேன்றைவால் ஜதர் நகர்ந்திருக்கவாத.
உங்களுக்க நன்றி கூறுவதடன் உங்களுடடயே
டகயில் இந்த லீக்ஜகவா ரிஸ்ட் வவாச்டச என்
அன்பளிப்பவாகக் கட்டி மைகிழ்கிஜறைன்" என்று கூறி
ஒவ்ஷவவாருவர் டகயிலும் வவாச்டசக்

கட்டிவட்டவார்!
அடுத்தவாற்ஜபவால் இந்தியேன் வங்கி
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணடன அடமைத்த 'உலகத்தின்
உயேர்ந்த பண்பவாளர்' என்றை எழுத்தக்கள
ஷபவாறித்த தங்கப்பதக்கம் ஒன்டறை அவர்
கழுத்தில் அணிவத்தவார். அத்தடன் நிஸ்ஸவான்
(க்ஜளவாரியேவா) கவார் ஒன்றும் அவருக்கப் பரிசவாக
அளித்தவார்.
”ஓடி ஆடி ஜவடல ஷசய்த வழைவாடவ
ஷவற்றிகரமைவாக்கியே வழைவாஜவந்தனுக்க சக்ரவர்த்தி
என்ன பரிசு தரப் ஜபவாகிறைவாஜரவா?" என்று சிலர்
அந்தக் கூட்டத்தில் ஜபசிக்ஷகவாண்டனர்.
”அவர் எங்ஜக ஆடினவார்? ஓட மைட்டும் தவாஜன
ஷசய்தவார்! பத்மைவா சுப்ரமைணியேம், சுதவாரவாணி ரகபதி
- இவங்கதவாஜன ஆடினவாங்க!" என்றைவார்
மைஜனவாரமைவா.
வழைவாஜவந்தனுக்க ஜடவாஜயேவாடவா (கிஷரளன்) கவார்

ஒன்டறைப் பரிசவாகக் ஷகவாடுத்தக் டககலுக்கினவார்
சக்ரவர்த்தி.
தயேவாளு அம்மைவாள, எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி,
ரவாஜவாத்தி அம்மைவாள, மைஜனவாரமைவா, மைணிகிருஷ்ண
சவாமி. பத்மைவா சுப்ரமைணியேம், சுதவாரவாணி ரகபதி
ஆகியே ஏழு வ.ஐ.பிக்களுக்கம் மைகவாரவாணி ஏழு
டவர ஷநக்லஸஸும் முத்தமைவாடலகளும்
அணிவத்த ஷகளரவத்தவார். மைஜனவாரமைவாவுக்க
மைட்டும் மைதிப்புமிக்க கிஜமைவாஜனவா உடட ஒன்றும்
சிறைப்புப் பரிசவாகக் ஷகவாடுத்தவார்
நவாமைகிரிப்ஜபட்டட கிருஷ்ணனுக்க ஒரு மிட்ஸ்
புஷி ஜவனும், தங்கச் சங்கிலியும்,
தவல்கவாரர்களுக்க டவர ஜமைவாதிரங்களும்
கணபதி ஸ்தபதி, நன்னன் இருவருக்கம் வ.
சி.ஆருடன் கூடியே இரண்டு டி. வ.
ஷசட்டுகளுடன் டவர ஜமைவாதிரங்களும் பரிசவாகக்
ஷகவாடுத்த நன்றி ஷதரிவத்தவார்.
புளளி சுப்புடுவுக்க ஜலட்டஸ்ட் மைவாடல்

கவாளிஜயேவா கவால்கஜலட்டருடன் நிக்கவான்
கவாமிரவாவும் ஷகவாடுத்த வவாழ்த்தினவார்.
தமிழ்நவாட்டிலிருந்த வந்த வழைவாவுக்கவாக
அரும்பவாடுபட்ட அத்தடன தமிழைர்களுக்கம்
ஆளுக்ஷகவாரு ஜஸவானி டூ - இன் - ஒன்!
கடடசியேவாக, நல்லி கப்புசவாமி - ஜப்பவான்
சக்ரவர்த்திக்கம் மைகவாரவாணிக்கம் ஷபவான்னவாடட
ஜபவார்த்தி தமிழ்நவாட்டின் சவார்பில் நன்றி கூறினவார்.
சக்ரவர்த்தி அவருக்க நவரத்னக் கற்கள பதித்த
ஜமைவாதிரம் ஒன்டறை வழைங்கி பதில் மைரியேவாடத
ஷசய்தவார்.
அஜத ஜமைடடயில் இருபத்த நவாலு கவாரட்டில்
இரண்ட்டி உயேரத்தில் ஷசய்யேப்பட்ட தங்கத்ஜதர் ,
ஒன்டறைக் கடலஞருக்கப் பரிசவாகத் தந்த
சக்ரவர்த்தி கடலஞடரக் கட்டித்
தழுவக்ஷகவாண்ட கவாட்சி மைறைக்கமுடியேவாதத!
ஊருக்கப் புறைப்படுமுன் எல்ஜலவாரும்
அரண்மைடனடயேப் பின்னணியேவாக டவத்த

சக்ரவர்த்தி கடும்பத்தவாருடன் ஒரு கருப்
ஜபவாட்ஜடவா எடுத்தக்ஷகவாண்டனர்.
"மைட்டவா ஜடவாஸவா! திரும்பி வவாருங்கள" என்று
உளம் கனிந்த டககூப்பி வழி அனுப்பி
டவத்தனர் மைகவாரவாஜவாவும் மைகவாரவாணியும்.
கண்களில் நீர் தளும்ப சக்ரவர்த்திடயேயும்
மைகவாரவாணிடயே யும் பிரியே மைனமின்றி
"ஸஜயேவானவாரவா! ஜபவாய் வருகிஜறைவாம்" என்று
ஷசவால்லிப் புறைப்பட்டனர் ஜதஜரவாட்டக்
கழுவனர்.
முற்றும்.
------------------- நன்றி --எத்தடன முடறை ஜப்பவாடனப் பவார்த்தவாலும்
எனக்கத் திருப்தி ஏற்படுவதில்டல. அந்த
நவாட்டின் வசகரம் என்டனத் திரும்பத் திரும்ப

அடழைக்கிறைத!
'வடம் பிடிக்க வவாங்க ஷதவாடர் எழுதமுன்
அந்நவாட்டட இன்ஷனவாரு முடறை ஜபவாய்ப்
பவார்த்தவட்டு வந்ஜதன். புறைப்படு முன் தமிழைக
முதல்வர் கடலஞர் அவர்கடளச் சந்தித்த
திருவவாரர்த் ஜதர் ஜபவால் ஒன்டறைச் ஷசய்த, அதில்
வளளுவர் சிடலடயே டவத்த, ஜடவாக்கிஜயேவா
நகரில் வடப் ஜபவாகிஜறைன். கற்படன யில்தவான்
'வடம் பிடிக்க வவாங்க' என்பத தடலப்பு.
இதற்கவாக இப்ஜபவாத ஒரு முடறை ஜப்பவான் ஜபவாய்
வரப் ஜபவாகிஜறைன்" என்ஜறைன்.
கடலஞர் சிரித்தவார். ஏதவாவத ஒரு சவாக்க
கிடடத்தவால் ஜபவாதம்; நவான் ஜப்பவான் ஜபவாய்
வந்தவடுஜவன் என்பத அவருக்கத் ஷதரியும்!
”சரி கடதக்க என்ன தடலப்பு ஷசவான்னீர்கள?
வடம் பிடிக்க வவாங்க...' என்றைவா? ஜதஜரவாட்டம்
ஜப்பவானில் நடக்கிறைத என்று ஷதரியே
ஜவண்டவாமைவா? ஆகஜவ, 'வடம் பிடிக்க வவாங்க.

ஜப்பவானுக்க' என்று தடலப்டபக் ஷகவாஞ்சம்
நீட்டி வடுங்கள' என்றைவார். அவர்
ஜயேவாசடனப்படிஜயே ஷசய்தவட்ஜடன்.
கடலஞர் அத்ஜதவாடு நின்றுவடவல்டல.
ஜப்பவானுக்ஜக ஜநரில் வந்த (கற்படனயில்தவான்)
'வடம் பிடித்த ' வழைவாடவத் ஷதவாடங்கியும்
டவத்தவார்.
அந்தத் ஷதவாடக்க வழைவாவல் தவாங்கள என்ன
ஜபசுவீர்கஜளவா அடத எழுதித் தர ஜவண்டும்'
என்று கடலஞரிடம் ஜகட்டுக் ஷகவாண்ஜடன்.
அன்றிரஜவ அக்கட்டுடரத் ஷதவாடர் வந்திருந்த
சவாவ இதழ்கள அடனத்டதயும் ஒஜர மூச்சில்
படித்தவட்டு என்டனப் ஜபவானில் அடழைத்தப்
பவாரவாட்டியேஜதவாடு தம் ஷசவாற்ஷபவாழிடவயும்
எழுதி அனுப்பி டவத்தவட்டவார்!
மைறுநவாள கடலஞடரக் ஜகவாட்டடயில்
சந்தித்ஜதன். "இவ்வளவு பிரச்டனகளுக்கம்
இடடயேறைவா ஜவடலகளுக்கம் ஈடு ஷகவாடுத்த
ஓய்வு ஒழிவு இல்லவாமைல் உடழைத்தக்

ஷகவாண்டிருக்கம் தங்களவால் எப்படித்தவான்
இடதயும் எழுதித்தர முடிந்தஜதவா!
இத்தடனக்கம் இத உங்களுடடயே ஜவடல
அல்லஜவ! எனக்கச் ஷசய்யும் உதவ அவ்லவவா?"
என்ஜறைன்.
"இல்டல, இல்டல இத என்னுடடயே
ஜவடலதவான்!" என்று அழுத்தமைவாகச் ஷசவான்னவார்.
என் கட்டுடரச் சிப்பிக்கள கடலஞரின்
ஷசவாற்ஷபவாழிவு எனும் முத்த கடந்த இதழில்
ஒளிவீசிப் பிரகவாசித்தடத வவாசகர்கள
பவார்த்திருப்பவார்கள. அதில் அவர் கறிப்பிட்டுளள
கருவவாட்டுக் கடத நடகச்சுடவஜயேவாடு மைணம்
வீசி மைகிழ்வக்கிறைத! அவருக்க என்
இதயேபூர்வமைவான நன்றி.
இந்தியேன் வங்கி ஜசர்மைன் திரு
ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன் அவர்கள இந்த வழைவாடவச்
சிறைப்பவாக நடத்தி டவக்கத் ஜதடவயேவான
அத்தடன உதவகடளயும் ஷசய்தஜதவாடு
ஜப்பவானுக்ஜக வந்திருந்த தம்முடடயே முழு

ஒத்தடழைப்டபயும் நல்கி இந்தத் ஜதஜரவாட்ட
வழைவாடவச் சிறைப்பவாகவும் ஷவற்றிகரமைவாகவும்
நடத்திக் ஷகவாடுத் தளளவார். அவருக்கம் என்
நன்றி.
கடதக்க ஏற்ப, உயிஜரவாட்டமைவான
கதவாபவாத்திரங்கடள உருவகப்படுத்தி
வவாசகர்கடள மைகிழ்வப்பதில் ஓவயேர்
ஜகவாபுலுடவ யேவாரும் மிஞ்சிவட முடியேவாத.
இந்தக் கடதயில் பங்க ஷபற்றுளள இந்தியேன்
வங்கி ஜகவாபவாலகிருஷ்ணன், வழைவா ஜவந்தன்,
நன்னன், மைஜனவாரமைவா, புளளி சுப்புடு
ஆகியேவர்கடள ஜகவாபுலு எவ்வளவு சிறைப்பவாக
ஷஜவாலிக்க டவத்திருக்கிறைவார் என்படத நவான்
ஷசவால்லத் ஜதடவயில்டல. அவருக்கம் என்
நன்றி.
- சவாவ
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