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து. செவியம
தமிழறிநியதவிுக்சிலல்லவிம் சதரிநத சபயரர ‘செவியம’. (செவி.யமஸ்ைககவிதன்) ை்ட ஆறிலவிடின்
ுமவிம்பவிக்ிலம் கிங்விுமத்தூ ைசைதீில பங்விுமணக் ு்டம்பத்ைசத ியசெரநத சறைன் யமுவசுக்ுி
படித்துமவினைைசை: ியிலழ்ைங்ுக் கூழ், ுமவிீட்ட ைண்டி செவிங்த்தயரம், சதவிழுைத்தல்
ககண்பரிலளு்டன் (ககவி்டிலக்) கூத்தூ கக்டத்தூைதூ.
ிலவிலசைளளம் சறையரதியலியயர சசென்ைசனைி பத்தரிைசிலத்தூைசுறயில் ியசெரத்தூயம்ட,
அிியபவிியத சககுகளகிி பழிலசும், பயிலசும் கிைச்டத்தைரிலள: ிலல்கி, ைவிசென், ங்விஜவிஜ,
ிலவிுமங்விஜ, சபரியரவிர, ஜ.டி.ககவியு்ட, ஆதத்தனைவிர, எம்.ஜ.ஆர. எனை பல பங்பலகளிலள.
ிலவிநதயு்டனும் பழக்ிலம் ிலுணவிநிதயு்டனும் சககுக்ிலம் என்ற தைசலமுைசுற
இைச்டசைிிலைசளத் தவிண்டி த்டம் பதத்துக்ும் இைங்தூ சசெவிநத ைவிழ்சும் /
பத்தரிைசிலயுலில அநுபைகளிலளும் பன்முில சுறி் சிலவிண்்டைசை. அைரின்
பங்ுமபக்தங்வியிுநதூம் ிலவிஞ்ச பங்ுமவிுசசெவிரயரரி்டம், "நீகளிலள சசெவில்கிுறபடி என் பத்தரிைசிலயில்
ரிரஜன் பறறிசயரல்லவிம் எழுத முடியரவிதூ”. ுமன்னக்ில ியைண்்டம் என்ுறைர; எம்.ஜ.ஆர.
("ியசெவி" பறறி) எழுதயர புதிலைசள பங்ுவரிக்ில ுமறத்தைர; தமிழ் எழுத்தவிளரிலளுக்ு
செஞ்சைசிலிலில் சென்ுமவினைத் சதவிைசில உயரங் ிலவிங்ணுமவியிுநதைர; இன்ைசுறக்ு சசென்ைசனையில்
ஒு "ியலண்ீட ுமவிரக் "ிலவிில இுக்ும் பனைிலல் பவிரக் ுமவிரக்சிலீட ஸ்தவிபதுமவிில ிலவிங்ணுமவினைைர
என்ற பீடடியரைசல நீீடடிி ியபவிிலலவிம்.
1942-இல் ‘சைளைசளயரியனை சைிியயரற’ இயரக்ிலத் தல் ஈ்டபீட்ட சைசுற சசென்ுற
அநககவிிருநதூ 2000-ஆம் ஆண்டின் இன்றைைசங் அைங்தூ செரிதம் தமிழ்ி பத்தரிைசில
உலகில் ஓர செிலவிிதம்தவின்.
--- ககருமதவி ங்விுமரகளிலம்
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முன்னுைசங்
இுபத்தூ இங்ண்்ட ைு்டகளிலளுக்ு முன் ககவினும் ககண்பரிலள சலும் துைசையரவிறறில்
ககைச்டசபறுற தயரவிிலயயரர உறசெைத்தூக்ுி ியபவியிுநியதவிம். ிலவியமரிி படித்தூைசுறயில் இுறகளகி
ஸ்ககவினைம் சசெயதூ சிலவிண்டிுநதியபவிதூ, ககவிைசலநதூ சைளைசளக்ிலவிங்ரிலள தண்ணீரில் இுறகளகி
முிலம் ிலழுயமக் சிலவிண்டிுிபைசதக் ிலண்ிய்டவிம்.
சதன்ைசனையும், ைவிைசழயும் ுமண்டியர ிலவியமரிக் ிலைசங்ுச சழ்நிைசலயில், செீடைச்ட ிலைசளநத
செகளகீதக்ிலவிங்ரிலளுக்ும், யமபூத பூசயர ங்சிலரிலளுக்ுமிைச்டியயர அநத சைளைசளக் ிலவிங்ரிலள
செறறம் சபவிுத்தமில்லவிதைரிலளவியக் ிலவிணி பீட்டனைர. சறிதூ ியககங்ம் அைரிலைசளியயர உறறி
பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநியதன்.
"என்னை பவிரக்கிறீரிலள?" என்ற ியிலீட்டனைர ககண்பரிலள.
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"இநத இ்டத்தல் இைரிலைசளக் ிலவிணும்ியபவிதூ யமசத்தங்ுமவியிுக்கிுறதூ" என்ியுறன்.
"ககம்முைச்டயர ிலரககவி்டில செகளகீதத்தன் சபுைசும அத்தைசிலயரதூ. சைிககவிீட்டக்ிலவிங்ரிலைசளயும்
ிலைரநதழுக்ும் செக்த ைவியநததூ!" என்ுறவிர ககண்பரிலில் ஒுைர.
"ஒு ைு்டம் தயரவிிலயயரர உறசெைத்ைசத சைிககவிீடடிியலியயர சிலவிண்்ட ியபவிய கக்டத்தனைவில்
எிபடி இுக்ும்?" என்ியுறன்.
"சங்விம்ப ியைடிக்ைசிலயரவிிலத்தவின் இுக்ும். அதூசும் இம்ுமவிதரி ஒு ககதக்ிலைசங்யில் கக்டத்த
ியைண்்டம். அகளியில தயரவிிலயயருக்ு ஒு ியிலவியில் ிலீடடி அநதுச செநநிதயில் அநத
ககவிீட்டைரிலளும் ககவிமும் ியசெரநதூ உீடிலவிரநதூ பஞ்செங்த்னைக் கீரத்தனைகளிலள பவி்ட ியைண்்டம்"
என்ுறனைர ககண்பரிலள.
அ்டைளசுதவின்; சைறம் ைவிைசயர சுமல்லும் என் ியபவின்ுற எழுத்தவிளரிலளுக்ு அைல் ஒன்ற
கிைச்டத்தவில் ியபவிதவிதவி? அதருநதூ என் ிலறபைசனைைசயர ஒ்டயமீடிய்டன். அதூ
எகளசிலல்லவிியுமவி ுவறறி அைசலநததூ. என்சனைன்னைியைவி எண்ணகளிலசளல்லவிம் உுசை்டக்ிலத்
சதவி்டகளகினை. முழு நீள ககைசிலுசுவைசைத் சதவி்டர ஒன்ற எழுத ியைண்்டசுமன்ற பல
ஆண்்டிலளவிில ஆைசசெிபீட்டக் சிலவிண்டிுநத லீடசயரம், ிலைச்டசயரவிிலக் ிலவிரியரத்தல்
நிைசுறியைுறி ியபவிகிுற ிலவிலம் ைநதூயமீட்டதூ என்பைசத உணரநதியபவிதூ உளளம் உறசெவிிலத்தல்
மிதநததூ.
அ்டத்த ிலணியும, ிலவியமரிக் ிலைசங், ிலரககவி்டில செகளகீதம் எல்லவிம் இங்ண்்டவிம் பீடசெுமவிகி
யம்டகின்ுறனை. சதவிைசலயமல் ியஷேக் சன்னை சுமளலவினைவியமன் ககவிதஸ்ைங் இைசசெ ஒரத்தூக்
சிலவிண்டிுக்கிுறதூ. அநத ஒரியயர என் ிலறபைசனைக்ுி பன்னைனயரவிிலசும் அைசுமநதூ
யம்டகிுறதூ. ுமற நிமி்டியும ுமவினைசீிலுமவிில சைிககவி்டிலளுக்ுி பறக்கிியுறன். ககவின்
ியபவிுமி்டகளிலளுக்சிலல்லவிம் அநத ககவிதஸ்ைங் இைசசெயும் சதவி்டரநதூ ைநதூசிலவிண்ிய்ட
இுக்கிுறதூ.
சறிலைசதிலள எழுதலவிம்; சதவி்டர ிலைசதிலள எழுதலவிம். ககைசிலுசுவைசை சபவிுநதயர சறசற
ிலைசதிலளும், ிலீட்டைசங்ிலளும் கூ்ட எழுதலவிம். பல ியபர எழுதயிுக்கிுறவிரிலள. எழுத
சைறறியும் ிலண்டிுக்கிுறவிரிலள, ஆனைவில் ககைசிலுசுவைசையுீடன் கூடியர நீண்்ட சதவி்டர
ிலைசதிலியளர, சதவி்டர ிலீட்டைசங்ிலியளவி எழுதூைதூ அ்டைளசு எிதல்ல. தமிிழல்,
ிலல்கியும்,எஸ்.யம.யம.யும் எழுதனைவிரிலள. அைரிலளுக்ுி பன்னைர ககைசிலுசுவைசையு்டன்
எழுதூபைரிலள அரிதவிகியமீட்டவிரிலள.
முழு நீள ககைசிலுசுவைசைத் சதவி்டர ிலைசத ஒன்ற எழுதியைண்்டசுமன்ுற ஆைசசெ சைு ிலவிலுமவிில
என்னல் இுநதூ ைநததூ. அதறுரியர துறைசுமயும், ிலவிலமும் ைங்ியைண்்டவிுமவி?
"எைசதி பறறி எழுதூைதூ? எிபடி எழுதூைதூ?" என்ுற ிலைைசலயிியலியயர ிலவிலம் ியபவியக்
சிலவிண்டிுநததூ.

5

இநதுச செுமயரத்தல்தவின் ைவில்ீட டிஸ்ன தயரவிரித்த ‘ஆிசசெண்ீட ைசுமண்்டீட ்சங்விஃபஸர’
என்னும் ஆகளகிலி ப்டம் சசென்ைசனைக்ு ைநததூ. அநத முழு நீள ககைசிலுசுவைசைி ப்டத்ைசத
இுமுைசுற ிலண்்ட ிலித்ியதன். ப்டம் முழுைதூம் சரித்தூ ங்சக்ும்படியரவிில அநதி ப்டத்தல்
அிபடி என்னைதவின் இுக்கிுறதூ என்ற ியயரவிசத்ியதன். யமஷேயரம் அிபடி ஒன்றம் பங்ுமவிதுமவிில
இல்ைசல. ஒு ்சங்விஃபஸர தம்முைச்டயர யமஞ்்வினைத் துறைசுமயரவில் ‘ஃிளிபர’ (Flubber)
என்னும் புறக்ும் ங்ிபைசங்க் ிலண்்டபடிக்கிுறவிர. அ்டத்தபடியரவிில, அைசத ைசைத்தூக் சிலவிண்்ட
புறக்ும் ியுமவிீட்டவிர தயரவிங்விகிுறதூ. பன்னைர, அதறு ியைண்டியர பலசெம்பைகளிலைசளி ்ுத்த,
ககைசிலுசுவைசை நிிலழ்ுசசிலளவிக்கிி பவிரிியபவிைசங்ி ைசபத்தயருமவிில அடித்தூ யம்டகிுறவிர. கக்டக்ிலவித
ஒு யமஷேயரத்ைசத மிைசிலிப்டத்தக் கூறி, அதல் தம்முைச்டயர ிலறபைசனைைசயர எிபடி எல்லவிியுமவி
ஓ்டயமீடடிுக்கிுறவிர!
‘தமிிழலும் இிபடி மிைசிலிப்டத்தக் கூுறக்கூடியர ககைசிலுசுவைசைக் ிலைசத ஒன்ற எழுத
முடியுுமவி? இம்ுமவிதரி அதறு ஒு யமத்தூ கிைச்டக்ுுமவி?’ என்ுற ஏக்ிலம் உண்்டவியிறற. என்
ஏக்ிலம் வீண்ியபவிிலயமல்ைசல. அநத யமத்தூ துைசையரவிறறில் கிைச்டத்ததூ!
‘ககம் ஊரக் ிலல்யரவிணம் ஒன்ைசுற சைிககவிீடடில் கக்டத்தனைவில் அநத ககவிீட்டைரிலள அைசத
எிபடி ங்சிபவிரிலள?’ துைசையரவிறறில் சைளைசளக்ிலவிங்ரிலைசளக் ிலண்்டியபவிதூ ககுமக்ுக்
கிைச்டத்த ியைடிக்ைசிலயும், துமவிஷேும் அசுமரிக்ிலவியமல் ககம் ிலல்யரவிணத்ைசத கக்டத்தூகிுறியபவிதூ
அைரிலளுக்ு ஏறப்டலவிம் என்ற ியதவின்றியரதூ. அநத எண்ணம்தவின் ைவிஷகள்டனல்
துுமணத்தூக்ு யமத்தவிில அைசுமநததூ.
ககம் ிலல்யரவிணத்தல் உளள யமஷேயரகளிலைசள ஒன்றயம்டவிுமல் நுணுக்ிலுமவிிலக் ிலைனத்தூக்
ிலீட்டைசங்ிலளவிில எழுதனைவில் அதூியை மிிலுச ுவைசையுளள ஒு ிலீட்டைசங்த் சதவி்டங்விில அைசுமயும்.
அிபடியிுக்ில ககம்முைச்டயர ிலல்யரவிணியும அசுமரிக்ிலவியமல் கக்டிபதவிிலக் ிலறபைசனை
சசெயதியபவிதூ அதல் பல ியைடிக்ைசிலிலளுக்ும், ‘துமவிஷ்’ிலளுக்ும் இ்டமிுிபதவிில ஊகிக்ில
முடிநததூ.
துைசையரவிறறிருநதூ தும்ப ைுகிுறியபவிதூ இியத சநதைசனைதவின். ககம் ககவிீடடில் ஒு
ிலல்யரவிணத்ைசத கக்டத்த முடிிபசதன்ுறவிியல சபும்பவி்ட ப்ட ியைண்டியிுக்கிுறதூ. ஜவிதிலி
சபவிுத்தம், பண யமைிலவிங்ம், செம்பநதுச செண்ைச்ட ியபவின்ுற எத்தைசனைியயரவி யமஷேயரகளிலைசளுச
செுமவிிக்ில ியைண்டியிுக்கின்ுறதூ. அசுமரிக்ிலவிசுக்ுி ியபவிய ஒு ிலல்யரவிணத்ைசத கக்டத்தயரவிில
ியைண்்டியும என்ற நிைசனைத்த ியபவிதூ ஒு சபும் ிலைைசல என்ைசனைக் ில்டயமக் சிலவிண்்டதூ.
உண்ைசுமயரவிிலியை ிலல்யரவிணம் சசெயயரி ியபவிகிுறைரிலளுக்ுக் கூ்ட அ்டைளசு ிலைைசல
இுநதுக்ிலவிதூ!
இநத ககைசிலுசுவைசைத் சதவி்டர ‘ஆனைநத யமில்ட’னல் பதசனைவிற ைவிங்களிலள சைியரவியிறற.
ைவிசெிலரிலள இதறு அித்த ைங்ியைற் பறறிுச சசெவில்லத் ியதைசையில்ைசல.
இநதக் ிலைசதயின் சைறறிக்ுி பவிதக் ிலவிங்ணம் து. ியிலவி்லுயமன் சத்தங்களிலளதவின்.
உயிுளள அைுைச்டயர சத்தங்களிலள ைவிசெிலரிலைசள ைவிஷகள்டன் ககிலுக்ியில அைசழத்தூுச சசென்ற
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என் ிலறபைசனைக்சிலல்லவிம் நிஜ உுைம் தநதூ ியககுக்ு ியககர ிலவிண்பதூ ியபவின்ுற பங்ைசுமைசயர
ஏறப்டத்தத் தநதனை. அைுக்ு என் ககன்றி.
---- செவியம
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அத்தயரவியரம் 1. ைவி

அசுமரிக்ிலவியமலுளள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரின் ககவித்தனைவிர சபண் ியலவிரிீட்டவிசும், நியூயரவிரக்
ககிலரில் உளள யுசனைஸ்ியிலவி ஸ்தவிபனைத்தல் பன்ரியும் மிஸஸ் மாரத்தயின் ுமிலள ைசெநதவிசும்
ிலலவிசெவிைசலத் ியதவிிழிலள. இைசணபரியரவி சியகககிதிலள. கீியழ த்டக்கி யமழுைதவியிுநதவில் கூ்ட,
இுைும் ியசெரநதவிற ியபவில் ியபச ைசைத்தூக்சிலவிண்்டதவின் யமழுைவிரிலள. ைசெநதவிசுக்ு
செவிக்சலீட என்ுறவில் உயிர. ியலவிரிீட்டவிசுக்ு ‘ிலுமரிலீட’ என்ுறவில் ‘ைசலஃி’ !
"ிலுமரிலீட சைரி ைசககஸ் ! ஐ ைசலக் இீட சைரி ுமுச! இகளகிலீஷ் ியககம் ியபவிலியை இுக்கிுறதூ"
என்ற சசெவில்ருச சசெவில்ர ுமகிழ்நதூ ியபவிைவிள ியலவிரிீட்டவி !
ைசெநதவி, ும்பியிலவிணத்தலுளள தன் சபரியரிபவிசுக்ு சலீட்டர எழுத, டின் டின்னைவிிலக்
ிலுமரிலீட்டிலைசள நியூயரவிரக்ுக்ுத் துயமத்தூ ியலவிரிீட்டவியம்டம் சிலவி்டிபவிள. அநத
ைசபத்தயரக்ிலவிங்ி சபண், ஆைசசெியயரவி்ட ிலுமரிலீட்டிலைசள ைவிகளகித் தன்றயமீட்ட ைசெநதவிசுக்ு
யமைசல உயரரநத செவிக்சலீட்டிலளவிில ைவிகளகிக் சிலவி்டத்தூக் சிலவிண்டிுிபவிள!
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரின் ககவித்தனைவிர ியிலதரின்  ஹஸ்சபண்ீட  ஹவிரி  ஹவிிஸும்,
ும்பியிலவிணம் டி.ியில.மாரத்தயும் ஒியங் ஆபீஸல் உத்தியயரவிிலம் பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர.
அதனைவில் ியிலதரினுக்ும், மாரத்தயின் ுமைசனையம ியலவிசெனைவிசுக்ும் ககீட் ஏறபீட்டதூ. அநத
ககீட், ‘ககவிசளவிு டிங்ஸ்ஸும் சபவிழுசதவிு பசு்டு’ுமவிில ைளரநதூ சிலவிண்டிுநததூ.
ஒு செுமயரம் ியிலதரினன் ககவிய இுறநதூ ியபவினைியபவிதூ மிஸஸ் மாரத்த மான்ற ககவிள தீீட்டக்
ிலவித்தவிள! அைசதிியபவிலியை மிஸஸ் மாரத்தயின் பனைவிங்ஸ் பீட்டி ்்டைசை செவியரம்
ியபவியயமீட்டதூ என்பைசத அறிநத ியிலதரின் தூக்ிலம் யமசெவிரிக்ில ைநதவிள.
மிஸஸ் மாரத்த அடிக்ிலடி சுமீடங்விஸ் ஸ்ிய்டீடடின் அழு பறறி ியிலதரின்டம் அளநதூ
யம்டைவிள.
"எகளிலள சதன்னநதயரவியமல் சதன்ைசனை ுமங்களிலள சங்விம்ப ஒசெத்த. நியூயரவிரக்
‘ஸ்ைசிலஸ்க்ியங்ிபர’ிலைசளி ியபவிலியை உயரங்ுமவியிுக்ும். ுமங்த்தன் உுசசயில் இளநீரக்
ிலவியிலள இுக்ும். அநதக் ிலவியிலளுக்ுள ைவிீட்டர இுக்ும். அநத ைவிீட்டர சங்விம்ப
ஸ்வீீட்டவியிுக்ும்" என்பவிள.
"அிபடியரவி! அ்டைளசு உயரங்த்தல் ியபவிய அநதக் ிலவியிலைசள எிபடி எ்டிபவிரிலள?
ஒ்டசைவிு ுமங்த்தூக்ும் ‘ரஃிீட’ இுக்ுுமவி?" என்ற யமயரி்்டன் யமசெவிரிிபவிள ியிலதரின்.
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மிஸஸ் மாரத்த சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட, "ரஃி்டம் இுக்ிலவிதூ, படிக்ிலீட்டம் இுக்ிலவிதூ.
எகளிலள ஊரில் ுமனதரிலியள ுமளுமளசைன்ற ுமங்த்தன் உுசசக்ு ஏறிி ியபவியயம்டைவிரிலள"
என்பவிள.
"இஸ் இீட? ஒண்்டரஃ்ல் ஆுசசெரியருமவியிுக்கிுறியத!" என்பவிள ியிலதரின்.
"நீ ஒு த்டைசை சுமீடங்விஸுக்ு ைநதூ பவிியங்ன். அசதல்லவிம் ியககரில்தவின் பவிரக்ில ியைண்்டம்.
சசெவில்ரத் சதரியரவிதூ" என்ுறவிள மிஸஸ் மாரத்த.
"எனைக்ும் சுமீடங்விஸுக்ு ைங் ியைண்்டம் என்ற சங்விம்ப ககவிளவிில ஆைசசெதவின். அதறு நீதவின்
ஏதவிைதூ ஒு ைிழ சசெயயர ியைண்்டம்" என்பவிள ியிலதரின்.
"அ்டத்த ுமவிதம் என் ்டவிீட்டர ைசெநதவிசுக்ு ்டவிஞ்சரில் ியுமியங்ஜ. ைசபயரனுக்ு ச்டல்ர
சசெக்ங்ிய்டரியரீடடில் ியைைசல. நீ, உன்  ஹஸ்சபண்ீட, உன் ்டவிீட்டர மாைும் ைநதூ
யம்டகளிலியளன்" என்ுறவிள மிஸஸ் மாரத்த.
"ஷேயூர! ஷ்யூர!" என்ுறவிள ியிலதரின்.
‘்டவிஞ்சர’ என்ுறதூம், ியிலதரின் ுமிலள ியலவிரிீட்டவிசுக்ுுச செநியதவிஷேம் தவிகளிலயமல்ைசல. அைள
ைசெநதவியமன் மாலுமவிில ்டவிஞ்சர பறறி ஏறிலனைியை நிைசுறயரக் ியிலளயமி பீடடிுக்கிுறவிள.
்டவிஞ்சரில் வீதிலள சங்விம்பக் ுறிலலவிில இுக்ும். இங்ண்்ட ியபர எதர எதங்விில
ைநதூயமீட்டவில், அைரிலில் ஒுைர இன்சனைவிுைைசங்க் ுனயருச சசெவில்ரி ‘புசைசசெக்
ுதைசங்’ தவிண்டிக் சிலவிண்்டதவின் ியபவிிலியைண்்டம். ‘கிரீன்  ஹவிரஸ் ஜம்பகள’ பவிரிபதறு
சங்விம்ப ியைடிக்ைசிலயரவிில இுக்ும்! ்டவிஞ்சர ச்டம்பள சைரி பக் ச்டம்பள!
ச்டம்பிலுளள ‘்ல்’ சைரி சைரி பக். ியிலவி்ங்த்தன் நிழல் கீியழ யமழவிதூ. தனைம் தனைம்
யமழுநதூ சிலவிண்டிுநதவில் அதறு பலத்த ிலவியரம் ஏறப்டம் என்பதறிலவிில சறபிலள அ்டைவிற
ிலீடடியிுக்கிுறவிரிலள.
்டவிஞ்சர ஃபளைர - பஞ்ுச (ிலதம்பம்), ியிலஷேுககீட (முநதரிி புி்), அம்ிங்ல்லவி சல்ரஸ்
(ுைச்ட மிளிலவிய), சதுி ்ழுத (ியங்விீட-்டஸ்ீட) எல்லவிம் சங்விம்ப ியபுமஸ்!
்டவிஞ்சர என்ுறதூம் ியலவிரிீட்டவிசுக்ு இ்டைளசு யமஷேயரகளிலளும் ்விபிலத்தூக்ு ைநதனை.
்டவிஞ்சைசங்ி பவிரக்ில ியைண்்டசுமன்ுற ஆைசசெ ஒ்டசைவிு ககவிளும் அைள ப்டரிைசயர உநதத்
தளியரதூ. அதனைவில் இங்வித் தூக்ிலம் இல்லவிுமல் ியபவிய யம்டியை, பிலரியலியயர உுறகளகிக்
சிலவிண்டிுநதவிள.
"ைஸண்்டவி! உன் ியுமியங்ஜுக்ு ககவின் ்டவிஞ்சர ைங்ி ியபவிகிியுறன். அகளியில ியிலவிிலனைீட ீடரீ,
ச்டம்பள ்டைர பவிரக்ிலி ியபவிகிியுறன்! ஒு செவிக்சலீட ்டிபவி நிைசுறயர ‘ியங்விீட- ்டஸ்ீட’ ைச்ட
அைச்டத்தூக் சிலவிண்்ட ைங்ி ியபவிகிியுறன். எனைக்ு ியங்விீட-்டஸ்ீட என்ுறவில் சங்விம்பி
படிக்ும். நியூயரவிரக் ீஸடி சங்விம்ப சங்விம்ப ஒரஸ்ீட! இகளியில ியங்விீட-்டஸ்ீடிய்ட
கிைச்டிபதல்ைசல. ்டவிஞ்சர ீஸடி தவின் ஜவிர!" என்ுறவிள!
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ுமறககவிியள, மாரத்த தம்பதயரர, தகளிலள ுமிலள ைசெநதவிசு்டன் ியிலதரிைசனையும், அைள
ு்டம்பத்தவிைசங்யும் ிலல்யரவிணத்தூக்ு அைசழிபதறிலவிில அைரிலள வீீட்டக்ுுச சசென்றிுநதனைர.
"ககவிகளிலள அ்டத்த ைவிங்ியும சுமீடங்விஸுக்ுி ்ுறிப்டி ியபவிகிியுறவிம். முகூரத்தத்தூக்ு
நீகளிலள மாைும் அைசயரம் ்டவிஞ்சர ைநதூயம்ட ியைண்்டம். சுமீடங்விஸ் ஏரியபவிரீடடிருநதூ
உகளிலள மாைைசங்யும் ்டவிஞ்சுக்ு அைசழத்தூுச சசெல்ல எகளிலள ிலவிர ிலவித்துக்ும்" என்ற கூறி,
 ஹவிரி  ஹவிிீஸ்டம் முகூரத்த அீடசெைசதயும், ுமஞ்செள நிுறக் ிலல்யரவிணி பத்தரிைசிலயும்
சிலவி்டத்தவிர மாரத்த.
‘ஒ எஸ்! யமத் ிசளஷேர!’ என்ற சசெவில்ரக் சிலவிண்ிய்ட,  ஹவிிஸ் அநதுச சைி் நிுற
அீடசெைசதயில் ககவிைசலநைசத எ்டத்தூ ைவியில் ியபவிீட்டக் சிலவிண்்டவிர.
அைசதக் ிலண்்டியபவிதூ மாரத்த ு்டம்பத்தவிுக்ுுச சரிி் ைநதூயமீட்டதூ!
"அீடசெைசதைசயரத் தன்னைக் கூ்டவிதூ. அதூ ுமகளிலளிலங்ுமவினை சன்னைம். அைசத எகளிலவிைதூ ிலண்னல்
ப்டகிுற இ்டுமவிில ஒரி்டத்தல் ைசைத்துக்ில ியைண்்டம். அிியபவிதூதவின் அைசதி பவிரக்ும்
ியபவிசதல்லவிம் ிலல்யரவிணம் என்கிுற ்விபிலம் ைும். முகூரத்தத்தூக்ுி ியபவிில ியைண்்டம்
என்பைசத அதூ நிைசனைசுப்டத்தக் சிலவிண்டிுக்ும்" என்ுறவிர மாரத்த.
"ஒ, சைரிுீட ஐடியரவி" என்ுறவிர  ஹவிரி  ஹவிிஸ்.
மிஸஸ் மாரத்த ுகளுுமி பங்னயில் ைசைத்துநத ுகளுுமத்ைசதக் ியிலதரின்டம் நீீடடினைவிள.
ியிலதரின் அைசத எ்டத்தூ சககறறியில் இீட்டக் சிலவிண்்டவிள. ைசெநதவி செரிைசில ியபவிீட்ட பீட்டி
பவிைவிைச்டயும், தவிைனயும் அனநதூ ‘அீடங்விக்டி’ ைவியிுநதவிள. ியலவிரிீட்டவிசுக்ு அநதி
பவிைவிைச்டயும், தவிைனயும் சங்விம்பி படித்துநதனை. தவின் அைசத அனநதூசிலவிளள
ியைண்்டசுமன்ற பரியரிபீட்டவிள. ‘ைசலஃி’ ியதவிிழ ‘ைசலக்’ பண்ணும்ியபவிதூ, ைசெநதவி ுவம்ுமவி
இுிபவிளவி? தன்னுைச்டயர பவிைவிைச்டைசயரயும், தவிைனைசயரயும் அைி்டம் சிலவி்டத்தூக்
ிலீடடிக் சிலவிளளுச சசெவின்னைவிள. பதலுக்ு ியலவிரிீட்டவியமன் ிலசுைசனை ைவிகளகித் தவின் அனநதூ
சிலவிண்்டவிள.
பவிைவிைச்ட தவிைன அனநதூ ைநத ியலவிரிீட்டவிசுக்ு, ைசெநதவி செசுரி ைசைத்தூி பன்ன,
புசியசெவி்டவி ியபவிீட்ட சககறறியில் ுகளுுமத்ைசதயும் இீட்டவிள.
"உன்ைசனைி பவிரத்தவில் சைளைசளக்ிலவிங்ி சபண்ணவிிலியை ியதவின்ுறயமல்ைசல. நீதவின்
ிலல்யரவிணத்தல் எனைக்ுத் ியதவிிழயரவிில இுக்ில ியைண்்டம்" என்ுறவிள ைசெநதவி.
"ககவின் ியதவிியரவிில இுக்ில ியைண்்டசுமன்ுறவில், ககவிள ஒன்றக்ு ஒு பவிஸ்சிலீட ிலுமரிலீட
தங்ியைண்்டம்" எனைக்ு என்ுறவிள, ியலவிரிீட்டவி.
"ிலுமரிலீட என்னை? ககல்ல ிலுமுறவித ிலீட்டவிிலியை ைவிகளகித் துகிியுறன்" என்ுறவிள ைசெநதவி.

10

ியலவிரிீட்டவிசுக்ுத் ியதவிிழ என்ற சசெவில்லத் சதரியரயமல்ைசல. ‘ிழ’ என்ுற எழுத்ைசத அைளவில்
உுசசெரிக்ில முடியரயமல்ைசலயரவிைசிலயரவில், ‘ியதவிி ியதவிி’ என்ியுற சசெவில்ரக் சிலவிண்டிுநதவிள.
ஒுககவிள முழுைதூம் ைசெநதவி ியலவிரிீட்டவியமன் வீீடடில் தகளகி, ‘ழ ழவி ிழ ழீ ’ ிலறறக்
சிலவி்டத்தூம், அைளுக்ுத் ியதவிிழ என்ற சசெவில்லத் சதரியரவிுமல் ியபவிிலியை, "எனைக்ு நீ
ியதவிியரவிிலியை இுநதூயம்ட - பங்ைவியில்ைசல. எனைக்ு "ி" சசெவில்ல ைும். ஆைசிலயரவில் ககவின்
உன்ைசனைத் ியதவிி என்ியுற கூிப்டகிியுறன்” என்ுறவிள.
"்டவிஞ்சரில் ‘ியபவிர’ அடித்தவில் என்னை சசெயகிுறதூ ைஸண்்டவி? என்ற ியிலீட்டவிள ியலவிரிீட்டவி.
"ககவிம் இுைும் ியசெவிிழ ைசைத்தூக் சிலவிண்்ட பல்லவிகளுிழ ஆ்டலவிம்" என்ுறவிள ைசெநதவி.
"ஒ, ியசெவிி,... பல்லவிகளுி! எனைக்ு அதூ ைங்விதூ."
"செரி செரி; ‘ழ’ ைங்வித யமைசளயரவிீட்டவிிலி பவிரத்தூ உனைக்ுுச சசெவில்ரத் துகிியுறன்,
ிலைைசலிப்டவிியத!" என்ுறவிள ைசெநதவி. டி.ியில.மாரத்த, அைர ுமைசனையம ியலவிசெனைவி, ுமிலள ைசெநதவி மாைும் அ்டத்த ைவிங்ியும
இநதயரவிசுக்ுி ்ுறிபீட்ட யமீட்டவிரிலள.  ஹவிரி ஹவிிஸ், ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி மாைும்
நியூயரவிரக் யமுமவினை கூ்டத்தூக்ு ைநதூ அைரிலைசள ைிழ அனுிப ைசைத்தவிரிலள.
அி்ுறம் பத்தூ ககவிீடிலள ிலிழத்தூ,  ஹவிிஸ் தம்பதயரும் அைர ுமிலளும் ிலல்யரவிணத்தூக்ு ைநதூ
ியசெரநதவிரிலள.
்டவிஞ்சரில் ககவிலுககவிள ிலல்யரவிணம் த்ட்்டல் பீட்டதூ.  ஹவிிஸ் ு்டம்பத்தவிுக்ுத் தன
ஜவிைசில ஏறபவி்ட சசெயயரிபீடடிுநததூ. ககவிலு ககவிளும் ியிலதரின் ிலசுன் அனயரயமல்ைசல.
பதசனைீட்ட முழம் பீட்டி்்டைசைதவின். ியலவிரிீட்டவிசுக்ுி பவிைவிைச்ட தவிைனதவின்.
 ஹவிிஸுக்ு ியைஷ்டி அகளிலைஸ்தங்ம் தவின்.
நீளுமவினை அநதி பீட்டி ்்டைசைைசயரக் ியிலதரினுக்ுக் சிலவிுவைம் ைசைத்தூக் ிலீடடி
யம்டைதறுள ைசெநதவியமன் அத்ைசதக்ுி சபும்பவி்டவிகியமீட்டதூ. அைசதக் ிலீடடிக் சிலவிண்்ட
ியிலதரின் கக்டக்ிலத் சதரியரவிுமல் த்டக்கித் த்டக்கி யமழியை, ‘வீல் ியசெர’ ைங்ைைசழத்தூ,
‘ியபவிரியயரவி ியபஷேண்ீட’ ியபவில் அதல் உீடிலவிரநதபடிியயர அகளிலகளு ியபவியக்
சிலவிண்டிுநதவிள. எல்லவிி சபண்ிலளும் அைைசள "ியிலதரின் ுமவிமி, ிலவிிப செவிிபீடடீரிலளவி?
நியூயரவிரக் ுமவிமி, ுமஞ்செள பூசக் ுித்தீரிலளவி?" என்ற ஓயரவிுமல் யமசெவிரித்தபடிியயர
இுநதவிரிலள. ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனையின்ியபவிதூ, எல்லவிி சபண்்டிலியளவி்டம் ியசெரநதூ
அநத நியூயரவிரக் ுமவிமிைசயரயும் உீடிலவிங் ைசைக்ிலவித ுைசுறதவின்!
 ஹவிரி  ஹவிிஸ் ிலவிமிங்விைசைத் ியதவிில் ுமவிீடடிக் சிலவிண்்ட, ிலல்யரவிணுச செ்டகளுிலிியலியயர
ிலண்ணும் ிலுத்தூுமவியிுநதூ ப்டம் எ்டிபதூம், ுறிி்ிலள எழுதக் சிலவிளைதூுமவியிுநதவிர.
ககவிதுவங் ைவித்தயரம், தயமல், ஜவில்ங்வி, சதன்னைகள கீறறி பநதல், ஒுமி ்ைசில, ைவிைசழ ுமங்ம்,
தவிருச செங்்ட, அம்மிக்ிலல், அுநதத, ுமுதவின, ிலண் ைசும, இத்தைசனையும் பறறிக் ியிலளயமியுமல்
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ியிலளயமயரவிிலக் ியிலீட்டக் ுறிி் எ்டத்தூக் சிலவிண்்டவிர. சல செுமயரம் அைர ுறிிசபழுதக்
சிலவிண்ிய்ட ஒ்டசைவிு இ்டுமவிிலி ியபவிகிுறியபவிதூ, அைர ிலீடடியிுநத பஞ்செ ிலுசசெம் ியைஷ்டி
பன்பக்ிலுமவிில அயமழ்நதூ, தைசங்சயரல்லவிம் சபுக்கிக் சிலவிண்ிய்ட ியபவிும். ியைஷ்டி
அயமழ்நததூகூ்டத் சதரியரவிுமல் அைரபவிீட்டக்ு ஒடிக் சிலவிண்ிய்டயிுிபவிர. அடிக்ிலடி
அயமழ்நதூ ியபவிும் பஞ்செ ிலுசசெத்ைசத எ்டத்தூுச சசெுகியம்டைதூ செவித்தயரமில்லவிுமல் ியபவிிலியை,
அைர ியபவிகிுற இ்டத்தூக் சிலல்லவிம் அைர பஞ்செ ிலுசசெத்ைசதி பன்னைவிியலியயர தூக்கிி படித்தூக்
சிலவிண்்ட சசெல்லத் தனயரவிிலியை ‘ியபஜ பவிய’ (உைச்ட தவிகளகி) ஒுைைசனை நியரமித்தூ
யமீட்டவிரிலள!
*****
"ைவிைசழ ுமங்ம் என்பதூ ்டவிஞ்சரில் நிைசுறயரி பயிங்விகிுறதூ. அதனைவில் அைறைசுற சைீடடி ைநதூ
பநதல் முழுைதூம் ிலீடடியம்டகிுறவிரிலள. ைவிைசழ இைசலிலைசளுச செவிிப்டைதறு
உபியயரவிகிக்கிுறவிரிலள. ிலவியிலைசள சைீடடிுச செைசுமத்தூ யம்டகிுறவிரிலள. ைவிைசழி பீடைச்டிலில்
இுநதூ ககவிர என்னும் ஒுைைசில ‘த்சங்ீட’ தயரவிரித்தூ அதல் பூத்சதவி்டக்கிுறவிரிலள.
ைவிைசழக்ும் பூ உண்்ட. ஆனைவில், அநதி பூைசைத் தைசலயில் சடிக் சிலவிளைதல்ைசல.
ிலல்யரவிணத்தூக்ு முதல் ககவிள ‘ஜவின் ைவிசெம்’ என்ுற சபயரரில் ஒு ‘ிசங்விசஸஷேன்’ கக்டக்கிுறதூ.
அிியபவிதூ ‘பைசங்ீட க்ரம்’ ஸூீட அனநதூ சிலவிளகிுறவிர. இநத "ஃபகளஷே"னன்ியபவிதூ
ுமவிிபளைசள ஆகளகில முைசுறயில் டிங்ஸ் சசெயதூ சிலவிளைதவில் ஒுியைைசள இைசத ‘ஜவின்
ைவிசெம்’ என்ற ஆகளகிலி சபயரரிியலியயர ுறிிப்டகிுறவிரிலியளவி, என்னைியைவி?
ஜவின்ைவிசெம் என்பதூ பளைசளைசயர ுமீட்டம் ிலவிரில் ஊரைலுமவிில அைசழத்தூுச சசெல்லும் ஒு
‘பகளஷேன்’. பநதூக்ிலளும், ககண்பரிலளும் ிலவிைசங்ுச சழ்நதூ சிலவிண்்ட சுமதூைவிில கக்டநதூ
சசெல்கிுறவிரிலள. எல்ியலவிுக்ும் முன்னைவில் ககவிதுவங்க்ிலவிங்ரிலள ியபவிகிுறவிரிலள. தயமல் என்பதூ
‘்டபள ச ஹ்டீட இன்ஸ்ீடுசுமண்ீட’. இைசத ைவிசிபைுக்ுக் ு்டமி உண்்ட. இைர ஒு
பக்ிலத்ைசத ‘ஸ்டிக்’ிலவில் ‘பீட’ சசெயதூ சிலவிண்்ட, ுமறபக்ிலத்ைசதக் ைசிலயரவில் அடிக்கிுறவிர.
எிபடி அடித்தவிலும் தயமல் கிிழநதூ ியபவிைதல்ைசல. தவிர ிலீட்டம் ியககங்த்தல் சலர
ஆளிலவிீடடி யமங்ைசல ியைிலுமவிில ஆீடடி இைைசங்ி பயரமுறத்தூகிுறவிரிலள. உ்டியனை தயமல்ிலவிங்ர
பயரநதூ ‘்டும்டும’ என்ற தயமைசலக் சிலவிீடடி முழக்ுகிுறவிர. அிியபவிதூ இைுைச்டயர ு்டமி
அயமழ்நதூ ியபவிகிுறதூ. உ்டியனை ைவிசிைசப நிறத்தயமீட்டக் ு்டமிைசயரக் ிலீடடிக் சிலவிளகிுறவிர.
இைுக்ுக் ு்டமி ிலீட்டைதறசிலன்ற தன ஆசெவிமி ியபவி்ட ியைண்்டம்.
ுமணி சபண் என்பைள, தைசலைசயரக் ுனநதபடி, எநியககங்மும் தைசங்ைசயரி பவிரத்தபடிியயர
இுக்கிுறவிள. அைள எைசதியயரவி சதவிைசலத்தூயமீட்டத் ியதடிக் சிலவிண்டிுிபைள ியபவில்
ியதவின்றகிுறதூ. இதனைவில் ஃியபவிீடிய்டவியமல் அைள முிலம் செரியரவிில யமழுைதல்ைசல.
ுமணுமிலனுக்ும், ுமணிசபண்ணுக்ும் முன்னைவில் ‘ிய ஹவிுமம்’ சசெயயரிப்டகிுறதூ. ‘செமித்தூ’
எனைிப்டம் ுுசசிலில் சககயைசயர ஊறறி ‘ஸ்ியுமவிக்’ உண்்டவிக்ுைதறு ிய ஹவிுமம்
என்கிுறவிரிலள. சககயைசயர ிய ஹவிுமத்தல் சிலவிீடடி வீணவிக்ுைதூ ியககுஜக்ுி படிக்ிலயமல்ைசல.
எனைக்ு சககயியயர படிக்ிலயமல்ைசல. இநத ‘ஸ்ியுமவிக்’ ுவறறி உீடிலவிரநதுிபைரிலின்
ிலண்ிலில் ்ுநதூ எரிுசசெைசல உண்்டவிக்ுகிுறதூ. ிலல்யரவிண ுமண்்டபத்தல் ிய ஹவிுமம் கக்டக்கிுற
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முறுறத்தல் சதவிிழறசெவிைசலிலில் உளளதூியபவில் ஒு ்ைசில ியபவிக்கி ிலீடடி, ்ைசிலைசயர ியுமியல
அனுி்ைதறு ஏறபவி்ட சசெயயர ியைண்்டம்.
ுமணிசபண் தவிர ிலீடடிக் சிலவிளைதறு முன்னைவில், கூைசுறுச ியசெைசல ிலீடடிக் சிலவிளகிுறவிள.
ஆகளகிலத்தல் இைசத ‘Roof Saree’ என்ற கூுறலவிம். ுமணி பநதரல் எல்ியலவிும் செிபணம்
ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட ுமனக்ிலணக்கில் உீடிலவிரநதுக்கிுறவிரிலள. இைரிலளுக்சிலல்லவிம்
தீடசெைசண என்கிுற ‘பூரி’ ைழகளிலிப்டகிுறதூ. அதவிைதூ ஒு ரபவிய, இங்ண்்ட ரபவிய ‘டிிஸ்’
தங்ிப்டகிுறதூ. இநதயரவியமல் ியைைசல சசெயயரவிுமல் ுவம்ுமவி உீடிலவிரநதூ
சிலவிண்டிுிபைரிலளுக்சிலல்லவிம் பணம் துகிுறவிரிலள. இதூ சிலவிஞ்செம் ிலண்டிக்ிலத் தக்ிலதூ.
ஆனைவிலும் செிபணம் ியபவிீட்ட உீடிலவிும் ிலைசலயில் இநதயரரிலள ைல்லைரிலளவி
யிுக்கிுறவிரிலள. இ்டைளசு ியககங்ுமவிில ுமணி பநதரல் உீடிலவிரநதுிபைரிலள, உ்டியனை
செவிிபவிீட்டக்ும் அியத ியபவிீஸல்தவின் உீடிலவிுகிுறவிரிலள. இதூ எிபடித்தவின் அைரிலளவில்
முடிகிுறியதவி, சதரியரயமல்ைசல. இிபடிுச செிபணம் ியபவிீட்ட உீடிலவிரநதூ
சிலவிண்டிுிபதறிலவிில அைரிலளுக்ு இங்ண்்ட ரபவியும் சிலவி்டக்ிலலவிம், இுநற ்டவிலும்
சிலவி்டக்ிலலவிம்.
பநதரல் கூடியிுிபைரிலள எநியககங்மும் ‘செளசெள’சைன்ற ியபசக் சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலள.
அத்தூ்டன் ஸ்தரீிலள ்தூி ்்டைசைிலைசளக் ிலீடடிக் சிலவிண்்ட, ுறக்ும் சகக்டக்ும்
அைசலயும்ியபவிதூ உண்்டவிும் ‘செங்க் செங்க்’ என்ுற ்்டைசைுச செத்தம் ியைற. இதனைவிசலல்லவிம்
ுமநதங் செத்தம் ககம் ிலவிதல் செரியரவிில யமழுைதல்ைசல.
தவிர ிலீட்டம்ியபவிதூ ுமணிசபண் தன் தநைசதயின் ுமடியில் உீடிலவிரநதூ சிலவிளகிுறவிள.
ுமணுமிலன், ுமைசனையமயரவிிலி ியபவிகிுறைின் எதரில் நின்றசிலவிண்்ட, அைள ிலழுத்தல்
தவிரைசயரக் ிலீட்டகிுறவின். இ்டைளசு ியககங்ம் சசெலசு சசெயதூ துுமணம் சசெயகிுறைரிலள தவிர
ிலீடடிக் சிலவிளளும் ியககங்த்தல் ுமணிசபண் சசெளிலரியருமவிில உீடிலவிரநதூ சிலவிளைதறு ஒு
ியசெவிபவி சசெீட ைவிகளகிி ியபவிீடடிுக்ிலலவிம்.
அீடசெைசத எனைிப்டம் ‘ைசங்ஸ்’ிலைசள சங்ீட பசு்டரில் ிலலநதூ அ்டைிியபவிதூ ுமணுமக்ிலள
தைசலயில் இைசுறக்கிுறவிரிலள. ைசங்ஸ்தவின் சதன்னநதயரவியமல் முக்கியர உணசுி சபவிுள.
அைசத இிபடி வீணவிக்ுைதூ எனைக்ுுச செரியரவிிலி ப்டயமல்ைசல. என்ன்டம் சிலவி்டத்த எல்லவி
அீடசெைசதிலைசளயும் ககவின் ைவியில் ியபவிீட்டத் தன்றயமீடிய்டன். அரிசைசயர ‘ங்வி’ைவிிலுச
செவிிப்டைதறு ுசயரவிில இுக்கிுறதூ. அைசத வீணவிிலுச செவிதுமவிக்கிக் சிலவி்டத்தூ யம்டகிுறவிரிலள.
இ்டைளசு அரிசிலைசளயும் சபரியர சபரியர பவித்தங்களிலில் ியபவிீட்டக் சிலவிதக்ில
ைசைக்கிுறவிரிலள. ஆனைவில், ஒியங் ஒு அரிசைசயர ுமீட்டம்தவின் ைசிலயில் எ்டத்தூ ககுவக்கி, சைநதூ
ியபவியயமீட்டதவி என்ற பவிரக்கிுறவிரிலள. இதறுி ‘பதம் பவிரிபதூ’ என்ற சசெவில்கிுறவிரிலள.
ஒியங் ஒு புக்ைசிலைசயர ுமீட்டம் எ்டத்தூி பதம் பவிரத்தூயமீட்ட, ஒு பவிைசனைுச ியசெவிறம்
சைநதூயமீட்டதூ என்ற எிபடித்தவின் ிலண்்டபடிக்கிுறவிரிலியளவி, சதரியரயமல்ைசல! .
செவிிபவிீடடில் அிபளம் என்னும் ைீட்டுமவினை ஒு ‘ைஸ்தூ’ைசைி ியபவி்டகிுறவிரிலள. ‘அைசத
எிபடி ைீட்டுமவிிலுச சசெயகிுறவிரிலள? எிபடி சககவிறகளிலவிுமல் சசெயகிுறவிரிலள?’
என்பசதல்லவிம் யமளகளிலவித ுமருமகளிலளவியிுக்கின்ுறனை.
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சதன்னநதயரவியமல் பவிீடடிுமவிரிலள என்சுறவிு கூீட்டம் இுக்கிுறதூ. அைரிலளவில் தவின்
இைசை தயரவிரிக்ிலி ப்டகின்ுறனைைவிம். அிபளம் தன்பதறு ுசயரவிில இுக்கிுறதூ. ககவின்
எ்டைளியைவி முயரன்றம் ஒு அிபளத்ைசதக்கூ்ட அிபடிியயர முழுசெவிில ைவியில் ியபவிீட்ட
யமழுகளில முடியரயமல்ைசல. செவிிப்டகிுறைரிலள இைசதத் தூண்்ட தூண்்டவிக்கிுச செவிிப்டகிுறவிரிலள.
அிபளத்ைசத உைச்டக்ும் ியபவிதூ, மிிலசும் ைுத்துமவிில இுக்கிுறதூ. ஏசனைனல் தூண்்டிலளவிில
உைச்டத்தூுச செவிிப்டைசதன்ுறவில் அ்டைளசு பங்யரவிைசசெிபீட்ட ைீட்டுமவிிலுச சசெயதுக்ில
ியைண்டியரதல்ைசல அல்லைவி? இன்னும் ஜ்டைரிசி பவியரசெம், ிலவிங்விபூநத, புி்த்
ியதகளிலவிய, ஜவிகளகிரி, இீடடிர, ைசில முறக்ு இைசை பறறிி ்ரிநதூ சிலவிளைியத
ிலடினைுமவியிுநததூ."
இசதல்லவிம்  ஹவிரி  ஹவிிஸ் எழுத ைசைத்துநத ுறிி்க்ிலில் ஒு புததவின்.
ககவிலு ககவிள ிலல்யரவிணத்ைசதயும் பவிரத்தூக் ிலித்த புறு,  ஹவிிஸ் தம்பதயரர தஞ்செவிவரி சபரியர
ியிலவியிைசலயும் ிலண்்ட ுமகிழ்நதூயமீட்ட, அசுமரிக்ிலவிசுக்ுி ்ுறி பீட்டவிரிலள. அைரிலளுக்ு
ஒு பவிஸ்சிலீட நிைசுறயருச சீர முறக்ு, அதங்செம், ியதன்ுழல் முதரயர ிலல்யரவிண
பீடசெணகளிலைசளக் சிலவி்டத்தூ அனுிபனைவிள ியலவிசெனைவி!
அன்ைசுறயர யமுமவினைத்தியலியயர  ஹவிரி  ஹவிிஸ் தம்பதயரும், ியலவிரிீட்டவிசும் நியூயரவிரக்
தும்புச சசென்ுறனைர. மிஸஸ் ங்விக்சபல்லரி்டம் ்டவிஞ்சரில் தவிகளிலள ிலண்்ட ிலல்யரவிண
யமுமரிைசசெிலைசளி பறறி ஒு ‘டிச்டயில்’ கூ்ட யம்டவிுமல், ககவிலு ககவிள மாுசுவ யம்டவிுமல் சசெவில்ரத்
தீரத்தவிரிலள.  ஹவிரி  ஹவிிஸ், தவிம் எ்டத்தூுச சசென்ுற ்ைசிலிப்டகளிலைசளயும், ுறிி்ிலைசளயும்
ிலவிீடடினைவிர.
அைறைசுறசயரல்லவிம் ியிலீடிலக் ியிலீடில, படிக்ிலி படிக்ில, பவிரக்ிலி பவிரக்ில மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லுக்ு ஒியங் யமயரிபவிில இுநததூ. உ்டியனைியயர சதன்னநதயரர ிலல்யரவிணம்
ஒன்ைசுறி பவிரக்ில ியைண்்டம்ியபவில் ஆைசசெ ஏறபீட்டதூ. அ்டைளசுதவின்; அசுமரிக்ிலவியமல் ஒு
சதன்னநதயரத் துுமணம் கக்டத்தூைதறு உ்டியனை ஏறபவி்ட சசெயயுகளிலள என்ற தம்முைச்டயர
ிலணைரி்டம் ியிலீட்டக் சிலவிண்்டவிர அநதுச சீுமவிீடடி.
“ஆுமவிம்! ககவிகளிலள எ்டைளசுதவின் ைரனத்தவிலும் அைசதசயரல்லவிம் உகளிலளவில் ்ரிநதூ
சிலவிளள முடியரவிதூ. சதன்னநதயரவியமருநதூ ஒு ிலல்யரவிண பவிரீடடிைசயர ைங்ைைசழத்தூ,
ிலல்யரவிணத்ைசத இகளியிலியயர கக்டத்தி பவிரத்தவில்தவின் எல்லவிைறைசுறயும் யமைங்ுமவிிலத் சதரிநதூ
சிலவிளள முடியும்" என்ுறவிர  ஹவிிஸ்.
"ஆல் ைசங்ீட சைரிுீட ஐடியரவி!" என்ுறவிர ங்விக்சபல்லர.
உ்டியனை, மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர ்தூச்டல்ரயில் உளள தன் சியகககிதைசயர டிங்களக்
ச்டரஃியபவினல் அைசழத்தூ, ‘அசுமரிக்ிலவியமல் சதன்னநதயரத் துுமணம் ஒன்ற
கக்டத்தூைதறு ியைண்டியர ஏறபவிீடைச்டுச சசெயயர ியைண்்டம். அதறிலவிில எ்டைளசு
சசெலைவினைவிலும் செரி’ என்ுறவிள.
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அத்தயரவியரம் 2. ஷ

"பளைசளக்ு ஒு ிலவிர. சபண்ணுக்ு ஒு ிலவிர. தயமங், ிலல்யரவிணுச சசெலசுக்சிலன்ற பத்தூ
லீடசெம் ்டவிலைசங்த் தனயரவிில ஒதூக்கி ைசைத்தூயமீட்டவிரிலளவிம்" என்ற பல் முிபத்தங்ண்்டம்
சதரியரக் கூறினைவிள சபண்னன் தவியரவிர யமசெவிலம்ுமவிள.
"சபண்ணுக்ு ககைசில ககீடச்டல்லவிம் சசெயதூ ியபவி்டகிுறவிரிலளவிுமவி?" என்ற யமசெவிரித்தவிள
அபயரவிம்பவிள அத்ைசத.
"இுபத்தங்ண்்ட ியிலங்ீட தகளிலுமவிிலியை ககுமக்ு ியைண்டியரைசதக் சிலவி்டத்தூ யம்டகிுறவிரிலளவிம்.
இஷ்்டுமவினை ககைசிலிலைசளுச சசெயதூ சிலவிளளலவிம். ஆனைவில், ஒு ிலண்டிஷேன்! எல்லவி
ககைசிலிலைசளயும் அசுமரிக்ிலவியமியலியயரதவின் சசெயயர ியைண்்டுமவிம். ககைசில சசெயைைசத
ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி ியககரில் பவிரக்ில ியைண்்டுமவிம்” என்ற சபண்ணுக்ுத் திலிபனைவிர
அயயரவிசெவிமி கூறினைவிர.
"இசதன்னை்டவி செகளில்டம்? ககைசிலிலைசள ககம் ஊரிியலியயர சசெயதூ எ்டத்தூக் சிலவிண்்ட ியபவினைவில்
என்னைைவிம்?" என்ற ியிலீட்டவிள பவிீடடி. "அைரிலள இ்டைளசு பணம் சசெலைிழத்தூ இநதக் ிலல்யரவிணத்ைசத கக்டத்தூைியத
ககம்ுமைரிலின் ிலல்யரவிணத்தல் உளள ியைடிக்ைசிலசயரல்லவிம் பவிரக்ிலத்தவிியனை? ககுமக்ு ஒு
ிலைைசலயும் இல்ைசல. செம்பநத வீீட்டக்ிலவிங்ரிலைசளி ியபவில் ‘ஜவிம் ஜவிம்’ என்ற அசுமரிக்ிலவி
ியபவிய யமீட்ட ைங்ியைண்டியரதூதவின்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி!
"ியபஷ்! ககம்ும ுக்ுயமன் அதரஷ்்டியும அதரஷ்்டம்! அைள ிலழுத்தல் மான்ற முடிுசுவ யமழி
ியபவிகிுறதவி என்ற ிலைைசலிபீட்டக் சிலவிண்டிுநியதன். அைளுக்ிலவினைவில் அதரஷ்்டம் இிபடி
அடித்துக்கிுறதூ!" என்ற சசெவில்ர ுமகிழ்நதவிள பவிீடடி.
"பளைசளைசயரி பவிரத்தவியரவி்டவி? ிலண்ணுக்ு லீடசெணுமவியிுக்கிுறவினைவி?" ுக்ுயமன் அத்ைசத
ியிலீட்டவிள.
"அதறிலவிிலத்தவிியனை ச்டல்ரக்ுி ியபவிய ைநியதன். ங்விஜவி ுமவிதரி இுக்கிுறவின். சபயரும்
ங்விஜவிதவின். ச்டல்ர சசெக்ங்ிய்டரியரீடடில்தவின் ியைைசல. எண்ணூற ரபவிய செம்பளம்.
ும்பியிலவிணம் மாரத்தயின் ுமவிிபளைசளக்ுுச சியகககிதனைவிம். அசுமரிக்ிலவியமலுளள
மாரத்தயின் மாலுமவிிலத்தவின் இ்டைளசு ஏறபவி்டிலளும் கக்டநதுக்கின்ுறனை" என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி.
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"ஒியிலவி! அிபடியரவி செகளிலத. ிலல்யரவிணத்ைசத அசுமரிக்ிலவியமியல கக்டத்தணும் என்கிுறவிரிலியள,
அைசத எண்ணுகிுறியபவிதூதவின் சிலவிஞ்செம்..." என்ற இழுத்தவிர சபண்ணுக்ு ுமவிுமவி.
"அதனைவில் என்னை? ங்விக்ஃசபல்லர செம்செவிங்ம் இநத யமஷேயரத்தல் ஒியங் படிைவிதுமவிில
இுக்கிுறவிளவிம். அைளுைச்டயர ககவித்தனைவிர ும்பியிலவிணம் மாரத்தயின் ுமிலளுக்ு கக்டநத
ிலல்யரவிணத்ைசதி பவிரத்தூயமீட்டி ியபவிய, மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் ிலைசத ிலைசதயரவிில அளநதூ
யமீடடிுக்கிுறவிள. அைசதக் ியிலீட்டயமீட்ட ங்விக்ஃசபல்லர சீுமவிீடடி, ‘அநத ுமவிதரி ிலல்யரவிணம்
ஒன்ைசுற உ்டியனை அசுமரிக்ிலவியமல் கக்டத்தி பவிரக்ில ியைண்்டம். அதறிலவிில எ்டைளசு
சசெலைவினைவிலும் செரி’ என்ற ஒு ிலவிரல் நிறகிுறவிளவிம். அைசத முன்னீட்டத்தவின் இ்டைளசு
ஏறபவி்டம்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"அசுமரிக்ிலவியமியல ியபவியக் ிலல்யரவிணம் சசெயைசதன்ுறவில், இகளகிுநதூ ககவிம் அத்தைசனை
ியபும் ியபவியரவிில ியைண்்டியும செம்பநத வீீட்டக்ிலவிங்ரிலள எகளியில தகளுைதூ? ககவிசுமல்லவிம்
எகளியில தகளுைதூ?" என்ற அ்டக்கினைவிள அத்ைசத.
"அதுக்ிலீட்டம்; அிபளம் எகளியில இ்டைதூ?" என்ற ிலைைசலிபீட்டவிள பவிீடடி.
"அதூசும் அசுமரிக்ிலவியமியலதவின் இ்டணுுமவிம். ஒு லீடசெம் அிபளம் இீட்டவிிலணும்.
ைசிலமுறக்ு ஐம்பதவியிங்ம். புி்த் ியதகளிலவிய பத்தவியிங்ம்..." என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"அம்ுமவிடி! இ்டைளசுக்ும் இ்டம் ஏதூ? யரவிர சசெயயரி ியபவிகிுறவி?"
"அிபளம் இ்டைதறசிலன்ற அசுமரிக்ிலவியமியல ஒு சபரியர ிலீட்ட்டத்ைசதியயர ிலவிர சசெயதூ
சிலவி்டத்தூ யம்டி ியபவிகிுறவிரிலளவிம். அநதக் ிலீட்ட்டத்தன் சுமவிீடைச்ட ுமவிடியிியல எத்தைசனை
லீடசெம் அிபளம் ியைண்்டுமவினைவிலும் உலரத்தக் சிலவிளளலவிுமவிம். நற பவிீடடிுமவிரிலளும்
நற செைசுமயரல்ிலவிங்ரிலளும் முன்னைவிடிியயர ்ுறிபீட்டி ியபவிில ியைண்டியிுக்ும். அிபளம்
இ்டைைசதயும், ஜவிகளகிரி ுவறறைைசதயும் அசுமரிக்ிலவி பூங்விசும் ச்டரயமஷேன் மாலுமவிிலக்
ிலவிீட்டி ியபவிகிுறவிரிலளவிம். அதூ ுமீட்டமில்ைசல. ிலல்யரவிணக் ிலவிீடசிலள முழுைதூியும
ச்டரயமஷேனல் ிலவிீட்டைதறு ஏறபவி்ட சசெயதூ சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலளவிம்." என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி.
"ும்பியிலவிணம் சிலவிடிக்ிலவில் சைறறிைசல, பநதக்ிலவில், சதன்னைகள கீறற, ைவிைசழ ுமங்ம்,
நுிலத்தடி, அம்மிக்ிலல், ஆீட்டக்ிலல் இ்டைளசும் ியபவியரவிில ியைண்்டியும" என்ுறவிர சபண்னன்
ுமவிுமவி.
"அைசதிபறறிசயரல்லவிம் ககுமக்சிலன்னை ிலைைசல அ்டத்த ைவிங்த்தருநதூ தனைமும் ஒு
ஸ்சபஷேல் ிியளன் சுமீடங்விஸுக்ும் அசுமரிக்ிலவிசுக்ும் புறநதபடிியயர இுக்ும். அதல்
யரவிர ியைண்்டுமவினைவிலும் ியபவிிலலவிம், ைங்லவிம். எத்தைசனை செவிுமவிைசனை ியைண்்டுமவினைவிலும்
ஏறறி அனுிபலவிம்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.

17

"செரி - அ்டத்தவிறியபவில் ககவிசுமல்லவிம் என்னை சசெயயரணும் இிியபவி? அைசதுச சசெவில்லு..."
என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"அ்டத்த ்வியிறறக்கிழைசும ஸ்சபஷேல் ிியளன்ியல அசுமரிக்ிலவிசுக்ுி ்ுறிப்டணும்.
டில்ரயிியலுநதூ பளைசளக்ு ுமவிுமவிசும், ுமவிமியும் ைுகிுறவிரிலள. அைரிலளும் ககம்ியுமவி்ட
பம்பவியில் ியசெரநதூ சிலவிளைவிரிலள..."
"ககவிம் என்ுறவில் யரவிர யரவிர?" என்ற ியிலீட்டவிர ுமவிுமவி.
"அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர, செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள, பனைவிங்ஸ் பவிீடடி, (ிலவிசக்ு மான்ற முைசுற
ியபவிய ைநததவில் ஏறபீட்ட ிலவிங்ணிசபயரர) சபண்ணுக்ு அத்ைசத, அம்ுமவி, அிபவி
எல்லவிும்தவின். டில்ரயிலுளள என் ுமுுமவின் பஞ்ுவசும் ைுகிுறவின். அைன்தவின்
ககுமக்சிலல்லவிம் லீ்டர. ஏறசிலனைியை அைன் இங்ண்்ட முைசுற அசுமரிக்ிலவி ியபவிய
ைநதுக்கிுறவின். இகளகிலீஷ் சங்விம்ப ககன்ுறவிிலி ியபுவைவின். ககவிம் எல்ியலவிும் நியூயரவிரக்,
ைவிஷகள்டன் இங்ண்்ட ககிலங்களிலைசளயும் ுவறறிி பவிரத்தூயமீட்ட ிலல்யரவிணத்தூக்ு ஏறுற இ்டம்
எதூ என்பைசத முடிசு சசெயயர ியைண்்டம். அ்டைளசுதவின்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர எதூக்ு்டவி? அதூ சங்ண்்ட அசெீட்டி பசெீட்டன்னு உளறிக்
சிலவிண்டிுக்ுியும...” என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"அசதல்லவிம்தவின் துமவிஷ்! அம்ுமவிஞ்ச முக்கியருமவி ைங்ீட்டம். செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலளும்
அம்ுமவிஞ்சயும் சங்விம்ப சியககிலம். இங்ண்்ட ியபும் சலளகிிலம் சதரிநதைரிலள. ைசசெக்கிள
யம்டத் சதரிநதைரிலள. அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிுக்ு இகளகிலீஷ் சனுமவின்னைவி சங்விம்பி
ைசபத்தயரம். இகளகிலீஷ்கூ்டுச ுவுமவிங்விிலி ியபுவைவிர. அியதவி அைரிலள இங்ண்்ட ியபுியும
ைுகிுறவிரிலள. ைவிகளியிலவி அம்ுமவிஞ்ச! ைவிகளியிலவி செவிஸ்தரிிலியள! இிபத்தவின் உகளில இங்ண்்ட
ியபைசங்யும் பறறிி ியபசக் சிலவிண்டிுநியதவிம்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"எகளிலைசளி பறறியரவி? என்னை யமியசெஷேியுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"நீகளில இங்ண்்ட ியபும் அ்டத்த ்வியிறறக்கிழைசும அசுமரிக்ிலவிசுக்ுி ்ுறிப்டுறதூக்ு
சங்டியரவி இுக்ில ணும்." .
"அசுமரிக்ிலவிசுக்ிலவி ககவிகளிலளவி? என்னை இிபடி தடீரனு ைச ஹீடங்ஜன் ுண்ைச்டத் தூக்கிி
ியபவி்ட கிறீரிலள?" அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர ியிலீட்டவிர.
"நிஜுமவித்தவின் சசெவில்ியுறன். என் சபண் ுக்மினயின் ிலல்யரவிணம் அசுமரிக்ிலவியமியல
கக்டக்ிலிியபவிகிுறதூ."
"அசதன்னை அிபடி? "
"அம்ுமவிஞ்ச! உுமக்ு ங்விக்ஃசபல்லைசங்த் சதரியுியுமவி?"
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"எனைக்ு அைைசங்த் சதரியும். அைுக்ு என்ைசனைத் சதரியரவிதூ. ஒுமுைசுற அைைசங் ‘ மீட’
பண்ன ஒு ‘எய்ட’ ியிலீடிலணும்னு ஆைசசெ..."
"மிஸ்ஸ் ங்விக்ஃசபல்லைசங்ி பறறிக் ியிலளயமி பீடடிுக்கிறீங்வி?"
"செரியரவிி ியபவிுசுவ. ியிலவிடீுவைங்ி பங்்யமன் செம்செவிங்ுமவிுசியசெ! அங்செ ிங்தீடசெணத்தூக்ு ஒு
த்டைசை 108 –‘ டிியஸவிீடிய்டவி’ ிலவிர ைவிகளகிக் சிலவி்டத்தவிளவிம். அதூ ுமீட்டுமவி? ஒு லீடசெம்
்டவிலர சசெலைிழுசுவ ரிஷபஞ்செமி யமங்தம் எ்டத்தூக் சிலவிளளி ியபவிைதவிிலக் ியிலளயம.
தகளிலத்தவிியல ியிலவிதூைசும பண்ன ைசைதிலி பங்விுமணரிலளுக்ு அளி அளிக் சிலவி்டக்ிலி
ியபவிகிுறவிரிலளவிம். "
"ியபஷ் இநத நியூசஸல்லவிம் உுமக்ு யரவிங்யயரவி சசெவின்னைதூ... ?"
"இசதல்லவிம் ஒுத்தர சசெவில்லணுுமவி என்னை? ஒு யூிலம்தவின். ககவிம் சசெவின்னைவி நியூயரவிரக்
ைச்டம்ீஸியல ியபவி்டுறவின்!".
"என் சபண் ிலல்யரவிணத்ைசதக்கூ்ட அநத அம்ுமவிளதவின் சசெயதூ ைசைக்ிலி ியபவிகிுறவிள. நீகளில
இங்ண்்ட ியபும் என்னு்டன் ்ுறிப்டனும்..."
"தயரவிங்விிலக் ிலவித்தூண்டிுக்ியிலவிம். ங்விக்ஃசபல்லர செம்செவிங்ம் கக்டத்துற ிலல்யரவிணம்னைவி
செவிுமவின்யருமவி சிலவி்டத்தூ ைசைக்ிலனுியும. பூரி தீடசெைசணைசயர ்டவிலர ்டவிலங்வி அளி வீசெ
ுமவிீட்டவிியளவி? "
"ைசைதிலி பங்விுமணரிலள சைி ககவிீட்டக்ுி ியபவிைசதன்ுறவில் ியயரவிசிபவிரிலியள...
உகளிலளுக்ு அசதல்லவிம்..." என்ற இழுத்தவிர அயயரவிசெவிமி.
"அநதக் ிலவிலத்தியல பங்ும ைசைதிலங்வினை ுமவிளயமயரவிஜியயர லண்்டனுக்ுி ியபவிய ைநதவிியங்...
அைைசங்யம்டைவி ககவிசுமல்லவிம் ஒசெத்த?"
"இகளகிலீஷ் பவிைசஷே சதரியரவிியத உகளிலளுக்ு - அசுமரிக்ிலவியமியல ிலஷ்்டிப்ட ுமவிீடடீரிலளவி?"
"பவிைசஷே சதரியரல்ியலன்னைவி ககுமக்சிலன்னை ிலஷ்்டம்? ககவிம் ியபசெுற பவிைசஷே அசுமரிக்ிலவிளுக்ுி
்ரியரவிதூ. அதனைவிியல, ிலஷ்்டிப்டி ியபவிுறைவி அைவிதவிியனை?"
"செரி, ைவித்தயரவிியங்! அிபடின்னைவி பங்யரவிணத்தூக்ு சங்டியரவி இுகளில..."
"ஸ்ண்ிய்ட ுமவிரனகள சஸைன் தரீடடிக்ிலவி ிியளன்: " அம்ுமவிஞ்ச ியிலீட்டவிர.
"அசுமரிக்ிலவி என்ுறதூியும இகளகிலீஷ் பங்ைவிிலுமவி ைங்ியத" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி. -
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"்ல் ஸூீடிய்ட ைசதத்தூி ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட ைங்ி ியபவிகிியுறியனை...!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ியசெ! ியசெ! அிபடிசயரல்லவிம் ியைஷேத்ைசத ுமவிறறியம்டவிதீகளில. யரவிர யரவிர எிபடி
இுக்கிியுறவிியுமவி, அிபடிியயரதவின் ியபவிிலணும்.ககம்ைசுமசயரல்லவிம் ககம் ககவிீட்ட உைச்டயிியல
பவிரக்ிலத்தவிியனை ஆைசசெிப்டைவி?"
"செவிஸ்தரிிலளனைவி ‘ியபர பவிடி’யரவிைவி ியபவிுறதூ? அீடலீஸ்ீட லவில் பிலதூர செவிஸ்தரியரவிீட்டம் ஒு
சஷேரைவினயரவிைதூ ைசதத்தூி ியபவிீட்டக் சிலவிளகிியுறியனை...?"
"சசெவில்ுறைசதக் ியிலளும். நீர இிியபவிதூ இுக்கிுறபடிியயரதவின் ைங்ணும்... சதரிநததவி?... ியபவிய
ைவிும்."
சபண் யமீட்டக்ிலவிங்ரிலள (ுக்ுயமன் தம்ப சைகளகிீட்ட உளப்ட), பளைசள வீீட்டக்ிலவிங்ரிலள,
டில்ர பஞ்ுவ எல்ியலவிும் பம்பவிய யமுமவினை நிைசலயரத்தல் ுறிிபீட்ட ியககங்த்தல் ைநதூ
கூடியமீட்டவிரிலள.
டில்ர பஞ்ுவ எல்ியலவிைசங்யும் யமுமவினைத்தல் ஏறறியமீட்டத் தவினும் ஒு டீடடில் அுமரநதூ
சிலவிண்்டவின்.
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர, செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள இுைும் யமுமவினை சபல்ீடைச்ட இறக்கிி
ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட ிலண்ணவிடிி பலிலன ைிழயரவிிலக் கீியழ பூமிைசயரி பவிரத்தூக்
சிலவிண்டிுநதவிரிலள. பனைவிங்ஸ் பவிீடடி ஜபுமவிைசலைசயர எ்டத்தூ உுீடடினைவிள. யமுமவினைம்
உயரங்த்தல் கிளம்பயரதூ. ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ் ைநதூ எல்ியலவிுக்ும் சபிபர மிண்ீட ்டம்
லைகளிலமும் ைழகளகினைவிள. சைகளகிீட்டசுக்ு ஆிலவிசெி பங்யரவிணம் ஒியங் இனிபவியிுநததூ!
அநத ஆங்ணகளைசிலியயர உறறி பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநத அம்ுமவிஞ்ச ‘அிஸ்ங்ஸ் ுமவிதரி
இுக்ிலவிியள?’ என்ுறவிர.
"ஆிலவிசெத்தியல புறக்கிுறைரிலள ிலநதரைி சபண்ிலள ுமவிதரி இுிபதூ செிலஜம்தவிியனை?"
என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
பனைவிங்ஸ் பவிீடடி அநத அழகிைசயரி பவிரத்தூ, "ஏண்டியரம்ுமவி! உனைக்ு ிலல்யரவிணம்
ஆயிீட்டியதவி?" என்ற யமசெவிரித்தவிள.
"இல்ைசல பவிீடடி" என்ுறவிர ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ்.
"உனைக்ு எநத ஊு?"
"பவில்ிலவிீட!"
"பவிலக்ிலவிீட்டி சபண்ணவி நீ? ியபஷ்! அதூதவின் தமிழ் ியபசெியுற!" - 20

"உன் ியபசங்ன்னை?"
"லரதவி."
"ககம் பஞ்ுவசுக்ு ககல்ல ியஜவிடி!" என்ுறவிள அத்ைசத.
நியூயரவிரக் ககிலங் யமுமவினை கூ்டத்தல் ியுமியங்ஜ ியிலவிஷ்டிைசயர ைங்ியைறில மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர,
ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி,  ஹவிிஸ், மாரத்த, ியலவிசெனைவி முதலவிியனைவிர ககண்பரிலள ்ைச்டசழக்
ிலவித்துநதவிரிலள. பத்தரிைசில நிுபரிலளும், ிலவிமிங்விக்ிலவிங்ரிலளும் தயரவிங்வியிுநதவிரிலள. டில்ர
பஞ்ுவதவின் முதன் முதல் யமுமவினைத்ைசதயமீட்ட இுறகளகினைவின். மிஸஸ் ங்விக்சபல்லுக்ுக்
ிலல்யரவிண ியிலவிஷ்டியினைைசங் ஒ்டசைவிுைங்விில அறிமுிலிப்டத்தனைவின். ங்விக்ஃசபல்லர
சீுமவிீடடி எல்ியலவிைசங்யும் இன்முிலத்தூ்டன் ைசிலுலுக்கி ைங்ியைறறத் தன் ுமவிிைசிலக்ு
அைசழத்தூுச சசென்ுறவிள. அம்ுமவிஞ்ச ஒு ிலவிமிங்விக்ிலவிங்ைசங் அணுகி, "என்ைசனை ஒு ககல்ல
ியபவிீஸல் ியபவிீடிய்டவி எ்டகளிலியளன்" என்ற கூறியரியபவிதூ, "ஐியயரவி, இநத அசெ்ட ியைண்்டவிம்
என்ற அிியபவிியத சசெவின்ியனைன்" என்ற ுமவிுமவி தைசலயில் அடித்தூக் சிலவிண்்டவிர.
யமுநதனைர ுமவிிைசிலயில் ிலல்யரவிண ியிலவிஷ்டி தகளுைதறு மிிலுச சுறநத முைசுறயில் ஏறபவி்ட
சசெயதூ ைசைத்துநதவிரிலள. பவிீடடிக்ும், அத்ைசதக்ும் தனயரவிில ஒு ரம். செவிஸ்தரிிலள
இுைுக்ும் ஒு ரம். செம்பநத வீீட்டவிுக்ுத் தன ரம். சபண்னன் சபறியுறவிர, ுமவிுமவி
இைரிலளுக்ு ஒு ரம். இிபடி அைங்ைரிலளுக்ுத் தனத்தனயரவிில இ்டம்.
டில்ர பஞ்ுவசுக்ு ஒியங் ுஷ! ‘லல்ர லல்ர!’ என்ற சசெவில்ரக் சிலவிண்ிய்ட எநியககங்மும்
அைைசளுச ுவறறிுச ுவறறி ைைசளயர ைநதூ சிலவிண்டிுநதவின். சைகளகிீட்டசும் அைரிலியளவி்ட
கூ்டக் கூ்டி ியபவியக் சிலவிண்டிுநதவின் சபிபரமிண்ீட்டக்ிலவிில!
"எல்ியலவிும் ுித்தூயமீட்ட ைவிுகளிலள. எகளில வீீட்டக் ‘ுக்’ைசில இகளியில அைசழத்தூ
ைநதுக்கிியுறன். உகளிலளுக்ிலவிில இீடடிர ிலவிிப தயரவிங்விகிக் சிலவிண்டிுக்கிுறதூ" என்ுறவிள
மிஸஸ் மாரத்த,
"்டத் ியபஸ்ீட ியைண்்டுமவி செவிஸ்தரிிலியள? என்ற ியிலீட்டவின் செைசுமயரல் செகளிலங்ன்.
"ியபஸ்ீடச்டல்லவிம் எதூக்ு? ியைஸ்ீட! ககவின் ைசிலியயரவி்ட ஒு ிலீட்ட ‘பவினயரன் ஸ்டிக்’
சிலவிண்்ட ைநதுக்கிியுறன்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
“பவினயரன் ஸ்டிக்’ என்ுறவில் என்னையயரவி? " என்ற ியிலீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
"நீர ஒு ுமடிசெஞ்ச! ‘பவினயரன் ஸ்டிக்’ என்ுறவில் ஆலகளுுசச!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ககவின்  ஹவிீடைவிீட’்டரில் ுிக்ிலி ியபவிகிியுறன்"- என்ற துமக்ுத் சதரிநத இகளகிலீைசஷேுச
சசெவின்னைவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
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"ககவின் ஜல்லுன்னு ‘ஷேைர’ியல ுிக்ிலி ியபவிகிியுறன்" என்ற சசெவில்ரக் சிலவிண்்ட ியபவினை
அம்ுமவிஞ்ச, ஷேைரில் ியபவிய நின்ற ுிக்ிலத் சதவி்டகளகினைவிர. ுிர தவிகளிலவிுமல் ியபவிிலியை,
"இதூ ஷேைர பவித் இல்ியல... ஷ ஷ ஷைர பவித்" என்ற கக்டகளகியரபடிியயர தும்ப ைநதவிர.
"இன்ற ஈயமனகளியில ககவிம் எல்ியலவிும் ைவிஷகள்டன் ியபவிகிியுறவிம். ிலல்யரவிணம் கக்டத்தூைதறு
ைவிஷகள்டன் ககிலங்ம்தவின் ஏறுற இ்டம். அநத ககிலரில் ‘சபவிிய்டவிுமவிக் ரிைர’ ஒ்டகிுறதூ. ியங்வி்டிலள
யமசெவிலுமவியிுக்கின்ுறனை என்ற மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர சசெவில்லுகிுறவிர" என்ுறவின் டில்ர
பஞ்ுவ.
"அயரம் யமியசெஷே ஹ! எனைக்ும் அிபடித்தவின் ியதவின்றகிுறதூ. நியூயரவிரக் சங்விம்ப
சககரிசெலவியிுக்ு. ைவிஷகள்டனுக்ியில ியபவிய யம்டலவிம். ககத தீங்த்தியல அைசுமநதுக்கிுற
ககிலங்ம்னைவி சசெவில்லணுுமவி என்னை? பவிரைசில யம்டுறத்தூக்ும் ஸ்ககவினை பவினைத்தூக்ும்
சசெளிலரியருமவி இுக்ுியும..." என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"ஏண்்டவிிபவி, ிலவியமரிக் ிலைசங் ுமவிதரி படித்தூைசுற இுக்ுியுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள அத்ைசத.
"இல்ைசலன்னைவி ிலீடடிக் சிலவி்டக்ிலுச சசெவின்னைவி ியபவிுசுவ! இசதன்னை பங்ுமவிதம்?" என்ுறவிர
மாரத்த.
"அிபளம் இீட்ட உலரத்தூைதறு ககல்ல ுமவிடியரவி ியைணுியும்டவி!" என்ற ிலைைசலிபீட்டவிள
பனைவிங்ஸ் பவிீடடி.
"நீகளில ைவிஷகள்டனுக்ு ைநதூ பவிுகளியிலவி பவிீடடி! அகளியில உகளிலளுக்ு எநதக் ிலீட்ட்டம்
சசெளிலரியருமவி இுக்ும்னு பவிரத்தூுச சசெவில்லுகளியிலவி. அைசதக் ிலவிர பண்னக் சிலவி்டத்தூயம்டுச
சசெவில்கிியுறன்" என்ுறவிர மாரத்த.
"சங்விம்ப உயரங்ுமவினை ிலீட்ட்டுமவி இுநதவி அடிக்ிலடி சுமவிீடைச்ட ுமவிடிக்ுி ியபவிுறத்தூக்ுக்
ிலஷ்்டிப்டியும..."
"அைசதி பறறியும் ிலைைசலிப்ட ியைண்்டவிம். அிபளம் இீட்ட முடிக்கிுற ைைசங் தன ரஃிீட
ியைைசல சசெயயும். அநதக் ிலீட்ட்டம் பூங்விைசையும் அிபள டிபவிரீடசுமண்்டக்ிலவிிலியை
ஒதூக்கியம்டுச சசெவில்கிியுறன், ியபவிதூுமவி?"
"எியதஷ்்டம்..." என்ுறவிள பவிீடடி.
அன்ற ுமவிைசலியயர துுமண ியிலவிஷ்டிைசயர ஏறறிுச சசென்ுற யமுமவினைம் ைவிஷகள்டைசனை ியககவிக்கிி
புறநததூ. பவில்ிலவிீட லல்ரதவின் ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ்!
"ைவிஷகள ியசெவி்டவிசுக்ு எத்தைசனை ுமனக்ுி ியபவியுச ியசெும்டி?" என்ற லல்ரைசயரக்
ியிலீட்டவிள பவிீடடி.
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லல்ர சரித்தூயமீட்ட, "ைவிஷகள ியசெவி்டவி இல்ைசல பவிீடடி ைவிஷகள்டன் பவிரத்தூண்ிய்ட
இுகளியிலவி, இன்னும் சிலவிஞ்செ ியககங்த்தியல சதரியரி ியபவிகிுறதூ!" என்ுறவிள.
எல்ியலவிும் ிலண்ணவிடி ஜன்னைல் ைிழயரவிில எீடடிி பவிரத்தவிரிலள.
ைவிஷகள்டன் ககிலங்ம் சதரிநததூ.
"அியதவி உயரங்ுமவிிலத் சதரிகிுறியத! அதூ என்னை?" என்ற ியிலீட்டவிள அத்ைசத.
"அதூதவின் ைவிஷகள்டன் ுமவினுசுமண்ீட. ்விபிலவிரத்த ஸ்தூப. 555 அடி உயரங்ம்” என்ுறவிள
லல்ர.
"சபன்சைசலக் கூங்விிலுச சீயமக் ுத்தீட்ட ைசைத்துக்கிுற ுமவிதரியரல்லைவி ிலீடடி
ைசைத்துக்கிுறவிரிலள?" என்ுறவிள பவிீடடி.
"சுமவிீடைச்டயரவிிலக் ிலீடடியிுநதவில் அிபளம் உலரத்த உதசுியும என்ற பவிரக்கிுறவிியயரவி? "
என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
=========
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அத்தயரவியரம் 3. கள

"இதூதவின் ைவிஷகள்டன் டி.ீஸ. என்ுறவின் டில்ர பஞ்ுவ.
"அசதன்னை்டவி டி.ீஸ. ஏ.ீஸ.ன்னு?... ைவிஷகள்டன் என்ற சசெவின்னைவில் ியபவிதவிியதவி?" என்ற
ியிலீட்டவிர ுமவிுமவி.
"ஒுியைைசள இகளசிலல்லவிம் டி.ீஸ. ிலசங்ண்ீட்டவி யிுக்ும்" என்ுறவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிுக்ுுச சரிி்த் தவிகளிலயமல்ைசல. "செவிஸ்தரிிலியள! உுமக்ுத்
சதரியரவியமீட்டவில் அசெீட்டி பசெீடச்டன்ற உளுறவிியதயும். டி.ீஸ. என்ுறவில் அதூ
இனஷயரலயயரவி. இதூகூ்டத் சதரியரவிுமல் அசுமரிக்ிலவிசுக்ுக் கிளம்ப ைநதூயமீடடீியங்!”
என்ற பரிிலவிசெம் சசெயதவிர.
"அதூ ிலசங்ண்ீட்டமில்ைசல, இன்ஷயரலுமில்ைசல; டி.ீஸ. என்ுறவில் டிஸ்டிரிக்ீட ஆி
சிலவிலம்பயரவி என்ற அரத்தம்" என்ுறவின் டில்ர பஞ்ுவ.
"ஒியிலவி, அிபடியரவி யமஷேயரம்?" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
யமுமவினைம் ைவிஷகள்டன் ககிலைசங் சககுகளகிக் சிலவிண்டிுநததூ. "அியதவி சைளி ரிிபன் ுமவிதரி சதரிகிுறியத, அதூ என்னைம்ுமவி?" என்ற ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ்
லல்ரைசயரி பவிரத்தூக் ியிலீட்டவிள அத்ைசத.
"அதூதவின் சபவிிய்டவிுமவிக் ககத" என்ுறவிள லல்ர.
"ியபவி்டவி ுமக்ு ககதயரவி?" என்ற ியிலீட்டயமீட்டுச சரித்தவிர செவிஸ்தரிிலள.
"ியபவி்டவி ுமக்ுமில்ைசல. ைவி்டவி ்த்தசெவிரயுமில்ைசல... ‘சபிய்டவிுமவிக்’ என்ற செரியரவிிலுச
சசெவில்லும் " என்ற செவிஸ்தரிிலைசளத் துத்தனைவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"த்டயருமவினை தீரத்தம். சுமீடங்விஸுக்ுி ியபவிகிுறியபவிதூ ககவிைசலநதூ சசெம்பியல எ்டத்தூக்
சிலவிண்்ட ியபவிிலனும்!" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"இதூ கூ்ட ிலகளிலவி தீரத்துமவி என்னை, சசெம்பியல அைச்டத்தூக் சிலவிண்்ட ியபவிைதறு?
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர, செவிஸ்தரிிலின் அசெீட்டத்தனைத்ைசத எண்னத் தைசலயில் அடித்தூக்
சிலவிண்்டவிர.
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"ககதக்ுி பக்ிலத்தியல ுளம் ுமவிதரி ஒன்ற சதரிகிுறியத, அதூ என்னை்டவி பஞ்ுவ?" என்ற
ியிலீட்டவிர ுமவிுமவி.
"அதூக்ு ‘ைச்ட்டல் ியபீஸன்’ என்ற சபயரர. ைவிஷகள்டனியலியயர சங்விம்ப அழிலவினை இ்டம்
அதூ. அைசதுச ுவறறிலும் இுிபதூ ஜிபவின் ியதசெத்தூ சசெரரி ுமங்களிலள. ஏிங்ல் ுமவிதத்தியல அநத
ுமங்களிலள பூத்தூக் ுலுகளிலுறியபவிதூ ிலண் சிலவிளளவிக் ிலவிீடசயரவிில இுக்ும். அைசதி பவிரக்ிலி
பல ியதசெகளிலிருநதூ ிலவிதலரிலள ியஜவிடி ியஜவிடியரவிில ைுைவிரிலள" என்ற கூறிக்சிலவிண்ிய்ட
லல்ரைசயர ஒுமுைசுற ிலைச்டக் ிலண்ணவில் ிலைனத்தவின் பஞ்ுவ.
"செவிஸ்தரிிலியள! ககவிம் இங்ண்்ட ியபும் இன்ைசுறக்ியில ியஜவிடியரவிிலி ியபவிய ஸ்ககவினைம்
சசெயதூயமீட்ட ைநதூ யம்டலவிம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச. .
"அியதவி ஒு ுமண்்டபம் சதரிகிுறியத, அதூதவின் ரகளிலன் ுமண்்டபம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ஆிங் ஹவிம் ரகளிலன் ுமண்்டபுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர ுமவிுமவி.
"ஆுமவிம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
‘ ஹங்  ஹங்’ என்ற அநத ுமண்்டபத்ைசத ியககவிக்கிக் ிலன்னைத்தல் ியபவிீட்டக் சிலவிண்்டவிர
செவிஸ்தரிிலள.
"செவிஸ்தரிிலியள, எதூக்ிலவிில இிியபவிதூ ிலன்னைத்தல் ியபவிீட்டக் சிலவிளகிறீரிலள?" அம்ுமவிஞ்ச
ியிலீட்டவிர.
"ரகளிலம் ைசைத்தூ ுமண்்டபம் ிலீடடியிுக்ிலவிியள! ும ஹவிரகளிலம், ஜம்்ரகளிலம் ுமவிதரி
அசுமரிக்ிலவியமியல ஆிங் ஹவிம் ரகளிலம் யமியசெஷேம் ியபவிருக்ு” என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
செவிஸ்தரிிலள சசெவின்னைைசதக் ியிலீட்டக் ுலுகளகிுச சரித்தனைர அைசனைைும்.
"பவிைம், சரிக்ிலவிதீகளில! செவிஸ்தரிிலள அிபவியம ுமனதர! அசுமரிக்ிலவிசுக்ுி
்தூியசெவில்ரியயரவி? ிலழுத்தியல ரகளிலம் ிலீடடிக்கிுறைவிளுக்ுத்தவின் ரகளிலன்னு ியபுகளிலுறதூ
அைுக்ுத் சதரியரவிதூ" என்ற யமயரவிக்கியரவினைம் சசெயதவிர அம்ுமவிஞ்ச.
‘ியபஷ் இைர அைைசங்யம்ட பங்ிலஸ்பத!’ என்ற எண்னக் சிலவிண்்டவின் பஞ்ுவ. "எல்ியலவிும் அகளியில பவிுகளிலள. ியிலப்டல் ிய்டவிம் சதரிகிுறதூ” என்ுறவிள ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ்.
அைசனைைும் லல்ர ுவீடடிக் ிலவிீடடியர அநதக் ிலீட்ட்டத்ைசதியயர ிலண் சிலவிீட்டவிுமல்
பவிரத்தவிரிலள.
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"அிய்டயரிபவி இ்டைளசு சபரியர ிலீட்ட்டம்? இீடடிரி பவிைசனை மாடி ுமவிதரி பங்ுமவிண்்டுமவி
இுக்ியில!" என்ற அதசெயரிபீட்டனைர அத்ைசதயும், பவிீடடியும்.
"உலகிியலியயர மிிலசும் முக்கியருமவினை ிலீட்ட்டம் இதூ" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"அசுமரிக்ிலவிள செவிுமவின்யரிபீட்டைவிளவி என்னை? இநதயரவிசுக்ுக் ியிலவிடி ியிலவிடியரவி ‘ச ஹல்ி’
பண்ணுகிுறைவிளவிுசியசெ! அைவி தீரக்ிலவியுசெவி யிுக்ிலணும்" என்ற ஆசீரைதத்தவிர.அம்ுமவிஞ்ச
ைவித்தயரவிர.
"இிியபவிதூ யமுமவினைம் கீியழ இுறகளிலி ியபவிகிுறதூ. எல்ியலவிும் சபல்ீடைச்டி ியபவிீட்டக்
சிலவிளளுகளிலள" என்ற எுசசெரித்தவிள ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ்.
செவிஸ்தரிிலளும், அம்ுமவிஞ்சயும் சபல்ீடைச்ட ுமவிீடடிக் சிலவிண்்டனைர.
"செவிஸ்தரிிலியள, உம்ும ஆயுசியல "சபல்ீட ியபவிீட்டக் சிலவிளளுைதறு உுமக்ு ஒு செவின்ஸ்
கிைச்டுசுவதூ பவிும்!" என்ற செவிஸ்தரிிலைசளி பரிிலவிசெம் சசெயதவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அதூ ுமீட்டுமவி? ‘செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள... ைவிஷகள்டன் ரி்டரன்ீட’ என்ற ியைற சசெவில்ரக்
சிலவிளளலவிியும! : என்ுறவின் டில்ர பஞ்ுவ.
யமுமவினை நிைசலயரத்தல் ியுமியங்ஜ பவிரீடடிைசயர அைசழத்தூுச சசெல்ல ங்விக்ஃசபல்லர உுறயமனைரிலள
ிலவிரிலியளவி்ட ைநதூ ிலவித்துநதனைர.
ியுமியங்ஜ பவிரீடடி ைங்ி ியபவிகிுற ியசெத இதறுள ைவிஷகள்டன் முழுைதூம் பங்யமயம்டியை,
யமுமவினை நிைசலயரத்தல் சபுகளகூீட்டம் கூடியமீடடிுநததூ.
"அம்ுமவிஞ்ச சைிியயர பவிரத்தீங்வி கூீட்டத்ைசத... எளளுி ியபவி்ட இ்டமில்ைசல" என்ுறவிர
செவிஸ்தரிிலள.
அிபடியரவி!" என்ற கூறியர அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர செீடச்டன்ற இ்டிபல் சசெுகியிுநத
சபவிீட்டலத்தருநதூ ககவிலு எளைசள எ்டத்தூி ியபவிீட்டி பவிரத்தவிர.
"இசதல்லவிம் சைளைசளக்ிலவிங்விள ியதசெம். ிலண்்ட இ்டத்தல் ுிைசப ியபவி்டக் கூ்டவிதூ"
என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர யமுமவினைத்ைசத யமீட்ட இுறகளகியரதூதவின் தவிுமதம், பத்தரிைசில நிுபரிலள
அைைசங்ுச சழ்நதூசிலவிண்்ட ியிலளயம ியிலீடில ஆங்ம்பத்தூயமீட்டவிரிலள. ிலவிமிங்விக்ிலவிங்ரிலள பல
ியிலவிணகளிலில் அைைசங்ி ப்டசும்டத்தூக் சிலவிண்்டனைர.
"உகளிலள சபயரர?" ஒு நிுபர ியிலீட்டவிர.
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"அம்ுமவிஞ்ச!"
"நீகளிலள கீியழ ியபவிீடடீரிலியள, அதறு என்னை சபயரர?
"எள!"
"என்னை ச ஹல்லவி? அைசத ஏன் கீியழ ியபவிீடடீரிலள?
"ககவின் ஆிலவிசெத்தியலதவின் யமீடிய்டன். அதூ கீியழ யமழுநதூயமீட்டதூ."
"ச ஹல்லுக்ுள என்னை இுக்கிுறதூ?"
"எண்சணய!"
"எண்சணய என்ுறவில்...?"
"ஆயில்...!"
"ஆயிலவி? அ்டைளசு சறியர ைஸ்தூக்ுள ஆயிலவி? ஒண்்டர்ல்!..." என்ுறனைர நிுபரிலள.
அ்டைளசுதவின்! ைவிஷகள்டன் பத்தரிைசிலிலிசலல்லவிம் அம்ுமவிஞ்சயின் ்ைசிலிப்டத்தூ்டன்
"எளளுக்ுள ஆயில் இுக்கிுறதூ என்னும் ுமிலத்தவினை உண்ைசுமைசயரக் ிலண்்டபடித்தூளள
இண்டியரன் செவிஸ்தரி! அதவிைதூ,ஸயரண்டிஸ்ீட!" என்ுற சசெயதைசயரி பங்ுவரித்தூி சபும்
பங்பங்ிைசப உண்்டவிக்கி யமீட்டனைர.
உ்டியனை அசுமரிக்ிலவியமலுளள எண்சணயக் ிலம்சபன முதலவிிிலளும், பூதத்தூை ஆங்வியுசச
நி்ணரிலளும் அைசெங்ம் அைசெங்ுமவிில ஸயரண்டிஸ்ீட அம்ுமவிஞ்சைசயரி ியபீடடி ிலவிணி
்ுறிபீட்டயமீட்டவிரிலள!
"எளளுக்ுள எண்சணய இுக்கிுற ுமருமத்ைசத ஸயரண்டிஸ்ீட அம்ுமவிஞ்ச ச்டரயமஷேன்
ியபீடடியில் யமளக்கிுச சசெவில்ைவிர" என்ற ுமவிைசலி பத்தரிைசிலிலில் இன்சனைவிு சசெயத
சைியரவியிறற!
ங்விக்ஃசபல்லர உுறயமனைரிலளுக்ு, ிலல்யரவிண ியிலவிஷ்டியினைைசங் ஒ்டசைவிுைங்விில
அறிமுிலிப்டத்த ைசைத்தனைர மாரத்த தம்பதயரர. அி்ுறம் எல்ியலவிும் ‘ிலவின்ஸ்டிடியூஷேன்
அசைன்யூ’ ைிழயரவிில ஜவிரஜ ்டசுனுக்ு அைசழத்தூுச சசெல்லிபீட்டனைர.
பக்ிலத்தல் பக்ிலத்தல் எீட்டக் ிலவிரிலள சசெல்லக்கூடியர அளசுக்ு மிில யமசெவிலுமவி யிுநததூ
அநதுச செவிைசல.
"ஜவினைைவிசெ ஊரைலத்தூக்ு ஏறுற இ்டம்... சங்விம்ப அழிலவியிுக்கிுறதூ" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
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"கக்டத்தயமீட்டவில் ியபவிுசுவ! அைசதசயரல்லவிம் தீருமவினக்ிலத்தவிியனை ைநதுக்ியிலவிம். ககிலங்ம்
பூங்விைசையும் ஒு முைசுற ககன்ுறவிிலுச ுவறறிி பவிரத்தூயம்டலவிம். புறு ஒ்டசைவின்ுறவிில முடிசு
சசெயியைவிம். ஜவிரஜ ்டசுனல்தவின் ககவிசுமல்லவிம் தகளிலி ியபவிகிியுறவிம்" என்ுறவிர மாரத்த.
"சுமீடங்விஸ் ுமவிதரி இகளியிலயும் ஒு ஜவிரஜ ்டசுன் இுக்கிுறதவி? அிபடீன்னைவி சங்விம்ப
சசெளிலரியருமவிி ியபவிுசுவ! சிலவித்தைவில்செவிைடி கூ்ட இுக்ும்" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"ஒய! சிலவித்த ைவில் செவிைடியும் கிைச்டயரவிதூ. சிலவிண்டித்ியதவிி்ம் கிைச்டயரவிதூ. ியபஷேவினை
இ்டுமயயரவி இதூ ைநதூ பவிும் ஒ்டசைவிு வீீடைச்டயும்" என்ுறவிர பஞ்ுவ.
"ககுமக்சிலல்லவிம் ஜவிரஜ ்டசுனல் தவின் ஜவிைசில ஏறபவி்ட சசெயயரி பீடடிுக்கிுறதூ என்ுறவிள
மிஸஸ்" மாரத்த.
ிலவிரிலள, ஜவிரஜ ்டசுன் ஜவிைசிலக்ு முன்னைவில் ியபவிய நின்ுறனை.
அம்ுமவிஞ்சயும், செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலளும் ிலவிைசங்யமீட்ட இுறகளகியரதூதவின் தவிுமதம். உ்டியனை
ஸ்ககவினைத்தூக்ுி ்ுறிபீட்டயமீட்டனைர. இுைும் இன்சனைவிு ிலவிைசங் எ்டத்தூக் சிலவிண்்ட
சபவிிய்டவிுமவிக் ககதக்ிலைசங் ஓங்ுமவிிலியை தூன தூைசைிபதறு ைசெதயரவிிலக் ிலல் இுக்கிுறதவி
என்ற பவிரத்தபடிியயர ியபவியக் சிலவிண்டிுநதவிரிலள.
"அியதவி, அியதவி ஒு ிலல்!" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"டிைசங்ைர ஸவிர! நிறத்தூகளியிலவி!" என்ுறவிர.அம்ுமவிஞ்ச. டிைசங்ைர ிலவிைசங் நிறத்தயரதூம்
இுைும் ககதயில் இுறகளகிக் ிலல்ைசல ைவிீட்டுமவிிலி ்ங்ீடடிி ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட ியைீடடி
தூைசைக்ிலத் சதவி்டகளகினைர!
அைரிலள இுைும் தூன தூைசைக்ும் செத்தத்ைசதக் ியிலீட்டயமீட்டுச செவிைசலயில் ியபவியக்
சிலவிண்டிுநதைரிலள ியைடிக்ைசில பவிரக்ில ைநதூயமீட்டனைர. செறற ியககங்த்தூக் சிலல்லவிம் அநத
இ்டத்தல் சபும் கூீட்டம் கூடி யமீட்டதூ. "ைவிஷகள்டனல் கூ்ட சங்விம்பி ியபர ியைைசல சைீடடி இல்லவிுமல் இுிபவிரிலள
ியபவிருக்கிுறியத! ககவிம் ியைீடடி தூைசைிபைசத ஒு அதசெயருமவிிலி பவிரத்தூக் சிலவிண்்ட
நிறகிுறவிரிலியள! என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"ஆுமவிம்; சுமீடங்விீஸல் கூைம் ககதயிியல எுைசும ுமவி்டிலள ுிிபைசத ககம் ஊரக்ிலவிங்ரிலள
ைவிங்விைத ியுமல் ிலயமநதூ சிலவிண்்ட ியைடிக்ைசில பவிரிபதல்ைசலயரவி? அநத ுமவிதரி தவின்"
என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ுமிய்டர! ுமிய்டர!” என்ற ிலல்  மதூ ியைீடடிைசயர ஓகளகி அைசுறநதவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள. -
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"தூனயரவில் ஓகளகி அடித்தூக் ிலல்ைசல உைச்டக்ிலி பவிரக்கிுறவிர..." என்ுறவிர ியைடிக்ைசில பவிரத்தூக்
சிலவிண்டிுநதைரிலில் ஒுைர.
செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலைசளுச ுவீடடிக்ிலவிீடடி, "அைர ுுியஷே்ட ுமவிதரி இுக்கிுறவிர” என்ுறவிர ஒர
அசுமரிக்ிலர.
"ஒுியைைசள ுுியஷே்டதவின் இிபடி ியைஷேம் ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட ைநதுக்கிுறவிியங்வி,
என்னைியைவி? “என்ுறவிர இன்சனைவிு அசுமரிக்ிலர.
"்டஃிீட இுக்கிுறியத!" என்ுறவிர ுமறசுறவிுைர.
இதறுள அம்ுமவிஞ்ச ஈங் ியைீடடிைசயரி பிழநதூ சிலவிுவயம ஒறைசுறக் ைசிலயரவில் ககவிலு த்டைசை
தூம்முகிுற ுமவிதரி ‘ப்டவிர ப்டவிர’ என்ற உதறினைவிர. ிலைசங்யில் கூடியிுநதைரிலள அைசதக்
ிலண்்ட சரித்தவிரிலள.
"ியைீடடிைசயரி பிழநதூ உதறைைசதக்கூ்ட ஒு சபரியர ிலைசல என்ற எண்னக்
சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலியள இநத அசுமரிக்ிலரிலள” என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
ியைீடடிைசயர சசெரரி ுமங்ம் ஒன்றில் ிலீடடிக் ிலவியர ைசைத்தூயமீட்ட, இுைும் ககதயில் முகளகிக்
ுித்தவிரிலள.
செவிஸ்தரிிலள தண்ணீரில் முகளகி எழுகிுறியபவிசதல்லவிம் ‘ ஹவிரி  ஹவிரி’ என்ற  ஹரி ககவிுமத்ைசதுச
சசெவில்ரக் ியிலவிஷத்தவிர.
ிலைசங்யில் நின்ற சிலவிண்டிுநத  ஹவிரி (Harry) என்ுற சபயருைச்டயரைரிலள எல்லவிம் தகளிலள
சபயரைசங்த் தவின் சசெவில்லுகிுறவிர என்ற எண்ன ுமகிழ்நதவிரிலள.
ுித்தூ முடித்ததூம், செம்்்டத்தருநதூ யமபூதைசயர எ்டத்தூக் ுைசழத்தூ சககறறியில் இீட்டக்
சிலவிண்்டவிர அம்ுமவிஞ்ச. ஈங்ுமவிில இுநத யமபூத உலரநதியபவிதூ அம்ுமவிஞ்சயின் சககறறியில்
பீடைச்டயரவிில மான்ற சைளைசளக் ியிலவி்டிலள பிுசசீட்டனை.
அைசதக் ிலண்்டயமீட்டி பத்தரிைசில நிுபரிலள பவியநியதவிடி ைநதூ, அம்ுமவிஞ்சைசயரயும்,
செவிஸ்தரிிலைசளயும் நிறில ைசைத்தூி ப்டசும்டத்தூக் சிலவிண்்டவிரிலள.
சககறறியில் பிுசசீட்ட மான்ற ியிலவி்டிலைசளயும் ஒு நிுபர இஞ்ுச ிய்டிபவில் அளநதூ
சிலவிண்்ட ியபவினைவிர.
"டூ இண்டியரன் ஸயரண்டிஸ்ீடஸ் ிய்டக் ியதர பவித் இன் ரிைர சபவிிய்டவிுமவிக்!"
"த டக்சங்ீட ஆி த ியஸக்ங்ீட பசு்டர ! " என்ற பத்தரிைசிலிலில் சைியரவினை சசெயதிலைசள
அசுமரிக்ில ுமக்ிலள ஆரைத்ியதவி்ட ைவிகளகிி படித்தனைர. அம்ுமவிஞ்சயும், செவிஸ்தரிிலளும் சசெரரி
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ுமங்த்தல் உலரத்தயிுநத ியைீடடிைசயர எ்டத்தூக் ிலீடடிக் சிலவிளளுகிுறியபவிதூ ிலவிமிங்விக்ிலவிங்ரிலள
அைரிலைசளத் தூங்த்துச சசென்ுறனைர.
"அ்டவி்டவி இநத நிுபரிலள ககம்ைசும ியைஷ்டி ுமவிறறிக் சிலவிளளக் கூ்ட யம்டுமவிீட்டவிரிலள
ியபவிர ுக்ியில!" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"அதூ ுமீட்டுமவி? ச்டரயமஷேன்ியல ியைியுற இன்்டரயமயூ இுக்ிலவிம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"நீர எளைசளி பறறிி ியபுவம்; ககவின் யமபூதைசயரி பறறி ஒு சலக்செர அடிுசுவ்டியுறன்" என்ுறவிர
செவிஸ்தரிிலள.
அைரிலிுைும் ஜவிைசிலக்ுத் தும்ப ைநததூம், "இங்ண்்ட ியபும் எகளியில ியபவியயமீடடீரிலள
இ்டைளசு ியககங்ம்? ுமன பன்னங்ண்்ட ஆிலி ியபவிகிுறியத... ைநத ியைைசலைசயரக் | ிலைனக்ில
ியைண்்டவிுமவி?..." என்ற ியிலீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
"ஸ்ககவினைம் சசெயயர சபரிய்டவிுமவிக் ரிைுக்ுி ியபவியிுநியதவிம். அகளியில ஜனைகளிலள எகளிலைசளுச
சழ்நதூ சிலவிண்்ட யமீட்டவிரிலள. அைரிலி்டமிுநதூ திபத்தூ ைுைதறுள சபும்
பவி்டவிகியமீட்டதூ. எளளுக்ுள எண்சணய இுக்கிுறதூ என்கிுற ங்ிலசயரத்ைசதக் ிலண்்டபடித்தூ
யமீடிய்டனைவிம். ககல்ல ியைைசள! எளைசளியயர ககவின்தவின் ிலண்்டபடித்ியதன் என்ற சசெவில்லவிுமல்
யமீட்டவிரிலியள! " என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ஒு ுமனக்ு ககவிம் எல்ியலவிும் மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லு்டன் சைிியயர ியபவிய ‘்டம்பரீட்டன்
ஓக்ஸ்’, ‘ஸம்ுமர  ஹசுஸ்’ஆகியர இங்ண்்ட ுமவிிைசிலிலைசளயும் பவிரத்தூயமீட்ட ைங்ியைண்்டம்.
சங்விம்பி சபரியர ுமவிிைசிலயரவிம். ஒன்றில் சபண் வீீட்டக்ிலவிங்ரிலளும், இன்சனைவின்றில்
பளைசள வீீட்டக்ிலவிங்ரிலளும் இுறகளகிக் சிலவிளளலவிம் என்ற மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர
சசெவில்கிுறவிர..." என்ுறவிர மாரத்த.
"ங்விு ிலவிலத்தூக்ு முநதியயர ்ுறிபீட்ட யம்டலவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர ுமவிுமவி.
"முக்கியருமவிில அிபளம் இ்டைதறும், உலரத்தூைதறும் இ்டத்ைசதி பவிரத்தூ முடிசு
சசெயயரணுியும..." என்ற ிலைைசலிபீட்டவிள அத்ைசத.
"ஸம்ுமர  ஹசுீஸல் ககுமக்ிலவிில ச ஹரிலவிி்டர ிலவித்தூக் சிலவிண்டிுக்கிுறதவிம். மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர, அத்ைசதைசயரயும், பவிீடடிைசயரயும் ச ஹரிலவிி்டரில் அைசழத்தூக் சிலவிண்்ட
ியபவிய, ைவிஷகள்டனலுளள சுமவிீடைச்ட ுமவிடிிலைசளசயரல்லவிம் ஒன்றயம்டவிுமல் ிலவிீட்டி
ியபவிகிுறவிளவிம். எநத ுமவிடி ியதைசையரவினைவிலும் அநத ுமவிடியில் அிபளம் உலரத்தூைதறு
செரக்ிலவிரி்டம் பரமிஷேன் ைவிகளில முடியுுமவிம்..." என்ுறவிள மிஸஸ் மாரத்த.
"ச ஹரிலவிி்டரில் ஏரியரல் ஸரியையரவி?" என்ற ியிலீட்டவிர ுமவிுமவி.
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"சங்விம்ப சசெளிலரியருமவிி ியபவிுசுவ. ஒ்டசைவிு ுமவிடியரவிில ஏறி இுறகளிலணுியும என்ற பயரநதூ
சிலவிண்டிுநியதன்” என்ுறவிள அத்ைசத.
பிலல் ஒு ுமன இுக்ும். எல்ியலவிும் கிளம்ப, ைிழயிலுளள சதுக்ிலைசளசயரல்லவிம்
பவிரத்தூக்சிலவிண்ிய்ட ஸம்ுமர  ஹசுஸுக்ுி ியபவினைவிரிலள.
"ஜவிரஜ ்டசுன் சங்விம்ப ககன்ுறவியிுக்கிுறதூ. ியபஷேவினை வீ்டிலள. சதுக்ிலளும்
அிலலுமவியிுக்கின்ுறனை. ஷேவிி்க்ிலளும், ஸ்ிய்டவிரிலளும் நிைசுறயர இுக்கின்ுறனை” என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி. –
"சைறறிைசல பவிக்ுக் ிலைச்டதவின் இல்ைசல..." என்ற ுைசுறிபீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ஏன்? சபவிடி ுமீடைச்ட ிலவிரயரவிகியமீட்டியதவி?" என்ற ியிலீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
ியபசக் சிலவிண்ிய்ட எல்ியலவிும் ஸம்ுமர  ஹசுைசல அைச்டநதவிரிலள.
"அ்டவி்டவி எ்டைளசு சபரியர ுமவிிைசில! ுமயரியனை சுஷ்டித்த ுமவிதரி அல்லைவி இுக்கிுறதூ?"
என்ற யமயரநதவிர ுமவிுமவி.
"இநத இ்டம் ியபவிதூுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர. - .
"ஏியதஷ்்டம்; முகூரத்தத்ைசத இநத வீீடடில்தவின் ைசைத்தூக் சிலவிளள ியைண்்டம்" என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி.
"வீ்டவி இதூ? ுமவிிைசில என்ற சசெவில்லும் என்ற துத்தனைவிர செவிஸ்தரிிலள.
"சுமீடங்விஸ் ியிலவியமநதிப ககவியரக்ிலன் சது செத்தங்ம் சிலீட்டதூ ியபவிகளில! என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"இதியல ஒு ரமுக்ு இைசணயரவிுுமவி அதூ" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"தூன உலரத்தூைதறுத்தவின் சிலவிடிியயர இல்ைசல" என்ுறவிள அத்ைசத.
"சிலவிடி என்ுறவில் என்னை? "சைன்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"Flag” என்ற அம்ுமவிஞ்ச துமக்ுத் சதரிநத இகளகிலீஷல் அைசத சுமவிிழ சபயரரத்தூுச
சசெவின்னைியபவிதூ லல்ரயும், பஞ்ுவசும் சரித்தூயமீட்ட, சிலவிடி என்ுறவில் என்னை என்பைசத
மிஸ்ஸ் ங்விக்ஃசபல்லுக்ுி ்ரியும்படி யமளக்கிுச சசெவின்னைவிரிலள.
"சதுயமல் முகூரத்தி பநதல் ியபவி்டகிுறியபவிதூ அநத ஆீடிலி்டம் சசெவில்ர அிபடிியயர
சிலவிடியும் ிலீடடிக் சிலவிளளலவிம். இதறசிலல்லவிம் ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமிைசயரத் சதவிநதங்சு
சசெயயரக் கூ்டவிதூ" என்ுறவிள சபண்ணுக்ு ுமவிுமவி.
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"செரி, ுமவிடியில் ச ஹரிலவிி்டர சங்டியரவியிுக்கிுறதூ. அத்ைசத, பவிீடடி, மிஸஸ் மாரத்த, லல்ர
ககவிலு ியபும் ைவிுகளிலள ியபவிிலலவிம் " என்ற அைசழத்தவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
சைகளகிீட்டசும் அைரிலியளவி்ட சதவிறறிக் சிலவிண்்டவின்.
அத்ைசத, பவிீடடி ‘ஜுமவி’ைசை ஏறறிக் சிலவிண்்ட ச ஹரிலவிி்டர ஜம்சுமன்ற ைவினல் புறக்ிலத்
சதவி்டகளகியரதூ.
=============
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அத்தயரவியரம் 4. ்ட

ியலவிரிீட்டவிசுக்ு ைவிஷகள்டன்னல் ‘ியபவிர’ அடித்ததூ. ிலவிங்ணம், அைளுைச்டயர சியகககித
ைசெண்்டவி அுகில் இல்லவிததூதவின். ிலவிர்டனுக்ுள சசென்ற ஒ்டசைவிு பூஞ்சசெடியரவிிலி
பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதவிள. அசதல்லவிம் அைளுக்ு ங்சக்ிலயமல்ைசல. ‘என்னை இுநதவிலும்
‘்டவிஞ்சர ஃபளைர பஞ்ுச’ுவக்ு ஈ்டவிுுமவி?’ என்ற எண்னக் சிலவிண்்டவிள.
ைசெநதவியமன் நிைசனைசு ியதவின்ுறியை, உ்டியனை தன் ‘ியதவிி’க்ு சலீட்டர எழுதி
ியபவியயமீட்டவிள.
"டியரர ைசெண்்டவி! இிியபவிதூ ககவின் ியுமியங்ஜ பவிரீடடியு்டன் ைவிஷகள்டன் ைநதுக்கிியுறன். என்
்டவிடியும், ுமம்மியும், உன் ்டவிடியும், ுமம்மியும் இகளியிலதவின் இுக்கிுறவிரிலள. மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர ஒன் மினீட கூ்ட ஒயயமல்லவிுமல் அைசலநதூ சிலவிண்டிுக்கிுறவிர. ியுமியங்ஜ
சங்விம்ப கிங்விண்்டவிில கக்டக்ும் ியபவிருக்கிுறதூ. இகளியில செம்ுமர  ஹசுைசஸுச ுவறறிலும்
பயூீடடிஃ்ல் ிலவிர்டன்! ஃபளைரஸ் சைரி ைசககஸ்! ஆனைவில் ்டவிஞ்சர ஃபளைரஸ் ுமவிதரி
ைவிசெைசனை இல்ைசல.
அம்ுமவிஞ்ச - ஸவிஸ்ீடரி என்ற இங்ண்்ட ியபர ைநதுக்கிுறவிரிலள. சைரி ஹ்யூுமங்ஸ் பபள!
அைரிலைசளி பவிரத்தவில் லவிங்ல் அண்ீட  ஹவிரடிைசயரி ியபவில் இுக்கிுறதூ. என் ்டவிடியும்,
ுமம்மியும் பைசங்ீடக்ரம் பவிரீடடியு்டன் ‘்டம்பரீட்டன் ஒக்ஸ்’ ுமவிிைசிலைசயரி பவிரக்ிலி
ியபவியிுக்கிுறவிரிலள. ியுமியங்ஜ அியககிலுமவிில ஏிங்ல் ுமவிதத்தல் கக்டக்ும் என்ற ியதவின்றகிுறதூ.
இன்னும் ’ிய்டீட’ நிுசசெயருமவிிலயமல்ைசல. ‘்டுமவிியங்வி’சுக்ுள எல்லவிம் சதரிநதூயம்டம். நீ
இல்லவிுமல் எனைக்ு இகளியில சபவிழுியத ியபவிிலயமல்ைசல. உன்  ஹஸ்சபண்்ட்டன் நீ அ்டத்த
ைவிங்ியும ைவிஷகள்டன் ைநதூயம்ட. இகளியில ‘ஸ்ிரிகள’ ஆங்ம்புமவிிலி ியபவிகிுறதூ. சசெரரி
பளைரஸ், ்டவிக்சுீட, ்டரிஸ், ுமக்ியனைவிரயரவி எல்லவிம் சைரி சைரி பயூீடடி்லவி யிுக்ும்.
இநத ஸம்ுமர  ஹசுஸ் ிலவிர்டனல் சபரியர சபரியர ுமங்களிலள இுக்கின்ுறனை. நீ ைநதவில்
அைறறிியல ஊஞ்செல் ிலீடடி யமைசளயரவி்டலவிம். சங்விம்ப ஜவிரயரவிில இுக்ும்.
உன் அன்்ளள,
ியலவிரிீட்டவி.
ப.ு : நீ ைும்ியபவிதூ எனைக்ு ஆற டின் ிலுமரிலீட ைவிகளகி ைங்சும்.
*****
"செவிஸ்தரிிலியள ுமன மான்ுறவிிலி ியபவிகிுறதூ. சைிியயர சிலவிஞ்செ தூங்ம் ]ைவிக்கிகள’
ியபவியயமீட்ட ைங்லவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
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"ைசசெக்கிள இுநதவில் ஜவிரஜ ்டசுன் முழுதூியும ஒு ுவறறுச ுவறறிி பவிரத்தூயம்டலவிம்" என்ற
ஆைசசெிபீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
"உம் தரித்தங் ்த்த உம்ைசும யம்டயமல்ைசலியயர! ைவிஷகள்டனல் ைநதூ ைசசெக்கிில்
ியபவிகிுறவிங்விம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"கக்டநதூ ியபவிைதூ ுமீட்டம் ுியபங் ்த்தயரவிக்ும்?..." என்ுறவிர செவிஸ்தரி.
"அதறு ‘ைவிக்கிகள’ ியபவிைதூ என்ற சபயரர. அியதவி பவிும், எத்தைசனை ியபர ியஜவிடி ியஜவிடியரவிில
ைவிக்கிகள ியபவிகிுறவிரிலள என்ற..."
"அைரிலசளல்லவிம் எகளியில ியபவிகிுறவிரிலள?"
"சலியபர செரக்ிலவிங்ுமவிசுக்ுி ியபவிைவிரிலள. சல ியபர ஷேவிிபகள ியபவிைவிரிலள. "
"எனைக்ும் சிலவிஞ்செம் ஷேவிிபகள ியபவிிலணும்" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள. "எதூக்ு?"
"்தூ ைுஷேத்தூி பஞ்செவிகளிலம் ைநதுநதவில் ைவிகளிலணும்!"
"செவிஸ்தரிிலியள, யரவிங்விைதூ சரிக்ிலி ியபவிுறவி... ைவிைசயர மாடிக் சிலவிண்்ட என்ியனைவி்ட ைவிும்.
ுமண்ீடியங்விஸ் பவிரக் பக்ிலுமவிிலி ியபவியயமீட்ட ைங்லவிம்."
"உுமக்ு ைிழ சதரியுுமவி?"
"சதரியரவிுமல் என்னை? செம்பநதயரவித்தூக்ிலவிங்விள தகளிலி ியபவிுறவிியள ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ், அநத
வீீடைச்டத் தவிண்டி ஆர. ஸ்ீடரீீட ைிழயரவி கக்டநதவில், சிலவிஞ்செ தூங்த்தல் ுமண்ீடியங்விஸ் பவிரக்
ககவிம் தகளகியிுக்கிுற செம்ுமர  ஹசுஸ் ியுமல் ுமவிடியிியலயிுநதூ பவிரத்தவிியல சதரியருறியத!"
"ைவிஷகள்டன் ககிலங்த்ைசதியயர நீரதவின் நிருமவினத்த ுமவிதரி அல்லைவி ியபுவகிறீர?" என்ுறவிர
செவிஸ்தரிிலள.
"தக்ிைசயர எ்டத்தூக் சிலவிண்டீங்வி? பவிரக் சபஞ்சியல உீடிலவிரநதூ சிலவிண்டிுக்கிுற ியககங்த்தியல
நறிலலவிியும ! " என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
அயயரவிசெவிமி, மாரத்த,  ஹவிிஸ் தம்பதயரர, பளைசள வீீட்டக்ிலவிங்ரிலள எல்ியலவிும் எதரில்
ைநதூ சிலவிண்டிுநதவிரிலள.
"எகளியில ்ுறிபீட்ட யமீடடீரிலள? என்ற அம்ுமவிஞ்சைசயரி பவிரத்தூக் ியிலீட்டவிர மாரத்த.
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"ுமண்ீடியங்விஸ் பவிரக் ைைசங் ைவிக்கிகள ்ுறிபீடிய்டவிம். ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ் பகளிலளவிைசைி
ியபவியி பவிரத்தீரிலளவி? ைசெதயரவிில இுக்கிுறதவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"சங்விம்ப சசெளிலரியரம். இங்ண்்ட வீ்டிலளும் கூிப்ட தூங்த்தல் இுக்கின்ுறனை. நீகளிலிுைும்
சீக்கிங்ம் தும்ப ைநதூயம்டகளிலள” என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"ஒ எஸ் சஸைன் தரீடடிக்ுள ைநதூயம்டகிியுறவிம்" என்ுறவிர செவிஸ்தரி.
.
"அ்டைளசு ியககங்ம் ஆுுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
ஆுறைசங் ுமனக்ுள என்றதவின் செவிஸ்தரிிலள சசெவில்ல நிைசனைத்தவிர. ஆனைவில் அைுக்ு ஆுறைசங்
என்பதறு இகளகிலீஷ் சதரியரவிதூ. சஸைன் தரீடடி என்கிுற ைவிரத்ைசததவின் சதரியும். எனைியை,
சதரிநத இகளகிலீைசஷேுச சசெவில்ர ைசைத்தவிர. செவிஸ்தரிிலள உளறகிுறவிர என்பைசதி ்ரிநதூசிலவிண்்ட அம்ுமவிஞ்ச, "ககவிகளில ீஸக்ஸ்
தரீடடிக்ுள ைநதூயம்டகிியுறவிம்." என்ற சசெவில்ர அனுிபனைவிர.
செவிஸ்தரிிலளும், அம்ுமவிஞ்சயும் பவிரக்கில் ஜனை கக்டுமவிீட்டமில்லவித ஒர இ்டுமவிிலி பவிரத்தூ
சபஞ்சல் அுமரநதூ சிலவிண்்டனைர.
செவிஸ்தரிிலள தக்ிைசயருச ுவழறறி நறில ஆங்ம்பத்தவிர.
"நீர இகளியிலியயர உீடிலவிரநதூ நறறக்சிலவிண்டிும். ககவின் சிலவிஞ்செம் ுமவியமைசல ஒடித்தூ
ைநதூயம்டகிியுறன். ககவிைசளக்ு இங்ண்்ட வீீட்டக்ும் ்ண்னயரவிிலைவிசெனைம் சசெயயரணும்..."
என்ற கூறியமீட்டி ியபவினைவிர.
அம்ுமவிஞ்ச தும்ப ைுைதறுள செவிஸ்தரிிலைசளுச ுவறறிி சபும் கூீட்டம் கூடியமீட்டதூ.
அைர தக்ிைசயருச ுவழறறி, பஞ்சருநதூ நைசல லவிிலைுமவிில இழுிபைசத அதசெயருமவிிலி
பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதவிரிலள அைரிலள.
"ைவிீட இஸ் தஸ்?" என்ற ியிலீட்டவிர பத்தரிைசில நிுபர ஒுைர.
செவிஸ்தரிிலள பதல் சசெவில்ல முடியரவிுமல் தணறிக் சிலவிண்டிுநதியபவிதூ, ககல்ல ியைைசளயரவிில
அம்ுமவிஞ்சியயர தும்ப ைநதூயமீட்டவிர. செவிஸ்தரிிலள தயமத்தூக் சிலவிண்டிுிபைசதக் ிலண்்ட
அைர, "தஸ் இஸ் ்டக்ி! தஸ் இஸ் ிலவிீட்டன்" என்ற அைரிலளுக்ு யமளக்கினைவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"இநத ’த்சங்ீட’ைச்ட என்னை சசெயவீரிலள?"
"பூணூல் சசெயதூ பங்ம்ும முடிுசுவி ியபவி்டியைவிம்... அி்ுறம் இைசத பங்ம்ுமவிியை ைநதவிலும்
பரிக்ிலமுடியரவிதூ..."
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"ஒியங் த்டைசையில் அறநதூ ியபவிிலவிுமல் எத்தைசனை அடி நீளம் நல் நறபரிலள?"
"எ்டைளசு நீளம் ியைண்்டுமவினைவிலும் நறிலலவிம். ஆனைவில் தக்ி தைசங்யில் இடிக்ுியும..."
என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"தைசங்யில் பளளம் சைீடடித் தக்ி இடிக்ிலவிுமல் நறுறவில் ியபவிகிுறதூ" என்ுறவிர ஒு நிுபர.
"அைசதயம்ட ைவிஷகள்டன் ஸ்தூப  மதூ ஏறி நின்ற சிலவிண்்ட நறிலலவிியும" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ஒண்்டர்ல் ஐடியரவி ஒு எக்ீஸபஷேன் ியஷேவிசுக்ு ஏறபவி்ட சசெயதவில் எல்ியலவிும்
ியைடிக்ைசில பவிரிபவிரிலள" என்ற சசெவில்ரயமீட்டி ியபவினைவிரிலள பத்தரிைசில நிுபரிலள!
அ்டைளசுதவின் "ஸ்பன்னகள ியுமன் ஃிங்ம் ிலவிநத லவிண்ீட!" என்ற அன்ற ுமவிைசலியயர
பத்தரிைசிலிலில் சசெயத சைியரவிகியமீட்டதூ.
அம்ுமவிஞ்சயும், செவிஸ்தரிிலளும் ஜவிைசிலக்ுத் தும்புச சசெல்ைதறுள ுமன எீட்டக்ு ியுமல்
ஆகியமீட்டதூ.
இுைும் ைிழ சதரியரவிுமல் சதுத் சதுைவிில அைசலநதூ அைசலநதூ ஜவிரஜ ்டசுன் முழுதூம்
ுவறறியமீட்டக் ிலைச்டசயரவிில ஆர. ஸ்ீடரீீட்டக்ு ைிழ ியிலீட்டக் சிலவிண்டிுநதனைர.
சைு ியககங்ுமவிகியம்டியை, டில்ர பஞ்ுவ ிலவிைசங் எ்டத்தூக் சிலவிண்்ட அைரிலைசளத் ியத்டக்
கிளம்பயமீட்டவின். அம்ுமவிஞ்சயும், செவிஸ்தரியும் ஆர. ஸ்ீடரீீடடிியலியயர அைசலநதூ
சிலவிண்டிுிபைசத ிலண்்ட பஞ்ுவ, "உகளிலைசளத் ியதடிக் சிலவிண்்ட எகளசிலல்லவிம்
அைசலகிுறதூ.மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர உகளிலிுைைசங்யும் உ்டியனை அைசழத்தூ ைங்ுச சசெவின்னைவிர"
என்ுறவின்.
"ுிரநத ியைைசளயில் ஜவிரஜ ்டசுைசனை ஒு ுவறறுச ுவறறிி பவிரத்ியதவிம். அதனைவில் ியலீட்டவிகியமீட்டதூ" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"வீீட்டக்ு தும்ப ைங் ைிழ சதரியரவிுமல் அைசலஞ்ியசெவிம்னு சசெவில்லுியுமன். இதியல ியைற
ஜம்புமவி? " என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"அைசலயருறதவிைதூ? ைவிக்கிகள என்ற சசெவில்லும்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிியங்! ைசிலயிியல என்னை அதூ?” என்ற ியிலீட்டவின் பஞ்ுவ.
"ுமவியமைசலக் சிலவித்தூ, ககவிைசளக்ுி ்ண்னயரவிிலைவிசெனைம் சசெயயர ியைண்்டவிுமவி?"
டில்ர பஞ்ுவ சரித்தவின். "ஏன் சரிக்கிுறவிய?" அம்ுமவிஞ்ச ியிலீட்டவிர.
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"இதூ ுமவியமைசல இல்ைசலியயர! ியைற ஏியதவி இைசல!" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"பவிரிபதறு அிபடித்தவின் இுக்ும். இதூ அசெல் அசுமரிக்ிலவி ியதசெத்தூ ுமவியமைசல" என்ற
செுமவிித்தவிர அம்ுமவிஞ்ச. . செம்ுமர  ஹசுீஸல் ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமியும் ுமறுறைர ிலளும் ிலல்யரவிண ஏறபவி்டிலைசளி பறறிுச
செருசைசசெ சசெயதூ சிலவிண்டிுநதவிரிலள. அம்ுமவிஞ்சயும் செவிஸ்தரிிலளும் ைுைைசதக் ிலண்்டதூம்,
"ைவிகளியிலவி அம்ுமவிஞ்ச! ஏன் இ்டைளசு ியலீட?" என்ற ியிலீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
"இநத ியபிபரிலவிங்விள எகளிலைசள யமீட்டவித்தவிியனை? ியிலளயம ியுமியல ியிலளயம ியிலீடகிுறவிரிலள?
தக்ியில் நல் நறறக் ிலவிீட்டணுுமவிம். அைசத ஒு எக்ீஸபஷேனைவி கக்டத்தணுகளிலுறவி !
ஆிலீட்டம்; ைவிஷகள்டன் ஸ்தூப ியுமியலியயர ஏறி நின்ற நறறக் ிலவிீட்டகிியுறவிம் என்ற
சசெவில்ரத் திபத்தூக் சிலவிண்்ட ைநியதவிம். அதூதவின் ியலீட" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச. .
"செரி, ிலல்யரவிணத்தூக்ு சுமவித்தம் எத்தைசனை ியதகளிலவிய ியைண்டியிுக்ும்? சசெவில்லும்
பவிரக்ிலலவிம் " என்ற ியிலீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
"ுைசுறநததூ இங்ண்்ட லீடசெுமவிைதூ ியதைசைிப்டவிியதவி? ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமிைசயருச
செவிரநதைவிியள நிைசுறயரி ியபர ைுைவிியள!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"்ட லவிக்ஸ் ியபவிதூுமவி? ஒன் மில்ரயரன் ியிலவிிலனைீட ியைண்்டுமவினைவிலும்  ஹைவியிருநதூ
ைங்ைைசழத்தூ யம்டகிியுறன். எகளிலளுக்ு அகளியில ஒு சபரியர எஸ்ிய்டீட இுக்கிுறதூ" என்ுறவிள
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"சங்விம்ப ககல்லதவிி ியபவிுசுவ. பநதலுக்ு ியைண்டியர சதன்னைகளகீறைசுறக் கூ்ட அகளகிுநியத
சிலவிண்்ட ைநதூ யம்டலவிியும!" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"ுமஞ்செள ுகளுுமத்தருநதூ ஆங்ம்பத்தூ எல்லவிைறைசுறயும் யம்டவிுமல் ஜவிபதவி ியபவிீட்டக்
சிலவிளளுகளிலள. ஒன்ைசுறயும் ுமுறக்ிலக் கூ்டவிதூ" என்ுறவிள அத்ைசத.
"ககவிைசளக்ியில இங்ண்்ட வீீட்டக்ும் ்ண்னயரவிில ைவிசெனைத்ைசத கக்டத்த யம்டலவிம்" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"அதூசும் செரிதவின். சைளிக்கிழைசுமயரவிிலசும் இுக்கிுறதூ" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"அிபடீன்னைவி யமடியரறிலவிலம் மாணு ுமனக்ியில எழுநதூ வீச்டல்லவிம் சுமழுகிி சபுக்கிக்
ியிலவிலம் ியபவிீட்டுச சசெம்ுமண்ணும் இீட்ட யம்டியைவிம்" என்ுறவிள அத்ைசத.
"ஏிங்ல் ுமவிசெத்தியலியயர ிலல்யரவிணத்ைசத கக்டத்த யம்டலவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
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"ஆுமவிம்; ுவபஸ்யர சீக்கிங்ம்னு சசெவில்லுைவி சபரியரைவி; எதூக்ு டிியல பண்ணனும்? யமுமவினைம்
சங்டியரவி இுக்ு. “எைசத நிைசனைுசசெவிலும் அைசதக் சிலவிண்்டைநதூ யம்டலவிம்” என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"முதரல் லீடசெம் அிபளம் இீட்ட முடியரணுியும!" என்ற ிலைைசலிபீட்டவிள பவிீடடி.
"அதூதவின் அிபளம் உலரத்தூைதறு இ்டம்கூ்டி பவிரத்தவிகியமீட்டியத! இன்னும் என்னை
ிலைைசல?" என்ற ியிலீட்டவிள அத்ைசத.
"எநத இ்டம் ஃபக்ஸ் ஆுசுவ? என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ியககஷேனைல் ஆரீட ிலவிலரிதவின். அதன் ுமவிடிதவின் யமசெவிலுமவியிுக்ு" என்ுறவிள அத்ைசத.
"ஆுமவிம். அிபளம் இ்டைதூம் ஒு ஆரீடதவிியனை?" என்ுறவிர ங்விக்சபல்லர ுமவிமி.
"ககவிைசளக்ியில அிபள ியைைசலைசயர ஆங்ம்பத்தவில்தவின் முடியும். தஞ்செவிவர, துசககல்ியைர,
பவிலக்ிலவி்ட மான்ற ஊரிலிருநதூம் பவிீடடிுமவிரிலைசள அைசழத்தூ ைங் ியைண்்டம். செம்ுமர
 ஹசுீஸல் அிபளத்ைசத இீட்ட ச ஹரிலவிி்டரில் சிலவிண்்ட ியபவிய ஆரீட ிலவிலரி ுமவிடியில்
உலரத்தயம்டலவிம்" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"ுமைசழ, ிலவித்தூ ைங்விுமல் இுக்ிலணுியும" என்ுறவிள அத்ைசத. "ஆரீட ிலவிலரி ுமவிடி முழுைதூம் பநதல் ியபவிீட்டயம்டுச சசெவில்லீட்டுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
"பநதல் ியபவிீட்டயமீட்டவில் அிபளத்தூக்ு சையில் இல்லவிுமல் ியபவியயம்டியும!" என்ுறவிள
மிஸஸ் மாரத்த.
"ஓ! அைசத ுமுறநதூயமீடிய்டியனை!" என்ுறவிள ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி.
"பஞ்ுவ நீ ககவிைசளக்ியில ்ுறிபீட்டி ியபவிய செைசுமயரல்ிலவிங்ரிலைசளயும், பவிீடடிுமவிரிலைசளயும்
யமுமவினைத்தல் ஏறறி அனுிபயம்ட ியைண்்டம்..." என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"உளுநதூ, அரிச, உங்ல், உலக்ைசில, ுமைசண, அிபளக்ுழயம இ்டைளசும் ைங்ியைண்்டம்"
என்ுறவிள யமசெவிலம்.
“ியுமியங்ஜ சங்விம்பி பங்ுமவிதுமவிில கக்டக்ிலணும். ைவிீடச்டைர யூ ைவிண்ீட ைங்ைைசழத்தூ
யம்டகளிலள" என்ற உறசெவிிலிப்டத்தனைவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"செரி, ககவிைசளக்ியில எல்லவிைறறக்ும் ஒு ரஸ்ீட ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட, யரவிர யரவிுக்ு
என்சனைன்னை ியைைசல என்பைசத ‘அலவிீட’ சசெயதூயம்டலவிம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
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"ககைசில சசெயயும் ஆசெவிரிிலளும் சீக்கிங்ம் ைநதூயமீட்டவில் ியதைைசல. அ்டைளசு ககைசிலிலளும்
சசெயதவிில ியைண்்டியும" என்ுறவிள யமசெவிலம். "பநதல் ியபவி்டகிுறைரிலள கூ்டத்தவின் முன் கூீடடிியயர ைநதவிில ியைண்்டம்" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"ஆசெவிரி என்ுறவில் யரவிர?..." என்ற ியிலீட்டவிர  ஹவிரி  ஹவிிஸ். "ியிலவில்ீடஸ்மித்" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"ியிலவில்ீடஸ்மித் என்ுற சபயரரில் இகளியிலியயர சங்விம்பி ியபர இுக்கிுறவிரிலியள" என்ுறவிர
 ஹவிிஸ்.
"இநத ியிலவில்ீடஸ்மித்தூக்ிலள ியைற. எகளிலள ஊர ஆசெவிரிிலள ியைற” என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"முதரல் ியதவிீட்டத்தல் ஒு சபரியர கிணற சைீடடி ங்விீடடினைம் ியபவிீட்ட, தூன தூைசைக்கிுற
ிலல்லும் ியபவிீட்டவில் ியதைைசல..." என்ுறவிள அத்ைசத.
"ககவிியனை சசெவில்லணும்னு நிைசனைுசியசென். ககுமக்சிலல்லவிம் ுமடியரவி ஸ்ககவினைம் பண்ுறத்தூக்ு ஒு
இ்டம் ியைண்்டியும: என்ுறவிள பவிீடடி.
"செரி, ியககங்ுமவிகிுறதூ; எல்ியலவிும் தூகளிலி ியபவிிலலவிம். யமடியரறிலவிலியும எழுநதுக்ில
ியைண்்டம்" என்ற கூறினைவிள அத்ைசத.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர ுமீட்டம் அன்ற இங்சைல்லவிம் தூகளிலியையில்ைசல. தன்னுைச்டயர
உுறயமனைரிலளுக்ும் சியகககிதரிலளுக்ும் ச்டரியபவின் சசெயதூ ‘ிலவிைசலயில் ிய ஹவிரைவிீட்டர
ஸ்ிரிகளக்ிகள பகளஷேன் கக்டக்கிுறதூ. அைசயரம் ைநதூயம்டகளிலள’ என்ற ஒ்டசைவிுைங்விில
அைசழத்தூக் சிலவிண்டிுநதவிள.
சபவிழுதூ யமடிநததூதவின் தவிுமதம். யமஸ்ிலன்ீஸன் அசைன்யூயமலும், ஆர. ஸ்ீடரீீடடிலும்
ைண்டிி ியபவிக்ுைங்த்ைசதத் தைச்ட சசெயயும் அளசுக்ுக் கூீட்டம் கூடியமீட்டதூ. ஜவிரஜ
்டசுனலுளள சபண்ுமனிலள, ஆண்ுமனிலள, சறைர, சறமியரர எல்ியலவிும் ியைடிக்ைசில
பவிரக்ில ைநதூ யமீட்டவிரிலள. ிலவிங்ணம், செம்ுமர  ஹசுஸ் ்டம்பரீட்டன் ஒக்ஸ் ைவிசெல்ிலில்
ியிலவிலம் ியபவி்டம் ிலவிீடசைசயரக் ிலவிணத்தவின்.
பவிீடடி, ஒு பவித்தங்த்தல் அரிசுமவிைசைக் ிலைசங்த்தூ எ்டத்தூக் சிலவிண்்ட யமங்ல்ிலைசள ைைசளத்தூ
ைைசளத்தூி ியபவிீட்ட ியிலவிலத்ைசத, ைசைத்த ிலண் ைவிகளிலவிுமல் பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர.
யமசெவிலம் ுழல் ியிலவிலம் ியபவிீட்டவிள. அத்ைசத சசெம்ுமண்ைசணக் ிலைசங்த்தூக் ியிலவிலகளிலளுக்ுுச
சைி் நிுறத்தல் ‘பவிர்டர’ ிலீடடினைவிள. "ல்டர டிைசலன்ஸ்!” என்ுறவிள மிஸஸ். ங்விக்ஃசபல்லர.
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"சங்ீட பவிர்டர ஒண்்டர்ல்!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரின் சியகககித ஒுத்த.
" ஹ்ட ்ட ியத ்ீட பவிங்லல் ைசலன்ஸ்?" என்ற யமயரநதனைர இன்னும் சலர.
"செநதங் ுமண்்டலத்தூக்ு ங்விக்சிலீட யம்டுறைவிளுக்ு ககவிம் ியிலவிலம் ியபவி்டுறதூ ஒு சபரியர
அதசெயருமவியிுக்ு” என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"இநத ியிலவிலத்தூக்ியில இ்டைளசு கூீட்டம் கூடினைவில் ஊரியிலவிலத்ைசத எிபடித்தவின்
செுமவிிக்ிலி ியபவிகிியுறவிியுமவி?" என்ற சபுமாுசுவ யமீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
==========
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அத்தயரவியரம் 5. ன

"மிஸ்்டர பஞ்ுச! (பஞ்ைசசெத் தரித்தூ ‘பஞ்ுச’செவிக்கி யமீட்டவிர மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர!)
ஐ ிய்டவிண்ீட ியககவி எனதகள... இநத ியுமியங்ஜியல ஒு ஸ்ுமவில் ிலம்ிசளயிண்ீட கூ்ட இுக்ிலக்
கூ்டவிதூ. யரவிர எதூ ியிலீட்டவிலும் சங்டியரவி இுக்ிலணும். ‘ைச்டிலர மில்க்’ ியைண்்டுமவினைவிலும்
சிலவிண்்ட ைநதூ ியசெரத்தூ்டணும். சதரிஞ்ுவதவி? நீகளிலதவின் எல்லவித்தூக்ும் இன்செவிரஜ.
ச ஹல்ி்க்ு ியைணும்னைவி லல்ரைசயர அைசழுசசக்கிீட்டி ியபவிகளில. இிபியை நீகளில சங்ண்்ட
ியபும் இண்டியரவிசுக்ு ‘ஃிைசள’ பண்ன அகளகிுநதூ ுக்ைசஸயும், பவிீடடீைசஸயும் உ்டியனை
அனுிபுறதூக்ு ஏறபவி்ட சசெயயுகளில. இன்ற முதல் சுமீடங்விஸுக்ு ச்டயர ககவிலு செவிரீட்டரீட
ிியளன்ஸ் ியபவிய ியபவிய ரி்டரன் ஆயிக்கிீடிய்ட இுக்ும்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
டில்ர பஞ்ுவசுக்ுுச செநியதவிஷேம் தவிகளிலயமல்ைசல. ச ஹல்ி்க்ு லல்ரைசயர அைசழத்தூி
ியபவிிலுச சசெவில்ரயமீட்டவிளல்லைவி? அநதுச செநியதவிஷேம்தவின்! ‘மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர
இகளகிதம் சதரிநதைள’’என்ற அநதுச சீுமவிீடடிைசயர ுமனைதறுளளவிிலியை ைவிழ்த்தனைவின்.
அ்டத்த சல ுமன ியககங்த்தூக்சிலல்லவிம் பஞ்ுவசும், லல்ரயும் ்ுறிபீட்டயமீட்டவிரிலள. ககவிலு
யமுமவினைகளிலள இண்டியரவிைசை ியககவிக்கிி புறநதனை. இநத ீடரிிபல் பஞ்ுவ-லல்ர ககீட் சங்விம்ப
சங்விம்ப உயரரநதூயமீட்டதூ. யமுமவினைக் ிலவிதல் ஆயிறியுற!
"ஈயமனகள மான்ற ுமனக்ு சுமீடங்விீஸருநதூ ிியளன்ஸ் அைசங்யமகள. எ பவிரீடடி ஆி
பவிீடடீஸ் ிங்ம் பவில் ிலவிீட, டின்னைசைல்ர அண்ீட ்டவிஞ்சர ிலமிகள. அைரிலைசள ரிட்ட
பண்ண ககவிம் ஏரியபவிரீட ியபவிில ியைண்்டவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"ிலீட்டவியரம் ியபவிிலத்தவின் ியைணும் " என்ுறவிள மாரத்தயின் ுமைசனையம ியலவிசெனைவி.
"அைகளிலளுக்ு ‘ிலவிரலண்ீட’ ியபவிீட்ட ரிட்ட சசெயயர ியைணுுமவி, இல்ியல... இண்டியரன்
ிலஸ்்டம்ஸ் எிபடி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"அசதல்லவிம் ஒன்றம் ியைண்்டவிம். ிலவிரியல அைசழத்தூக் சிலவிண்்ட ைநதவில் ியபவிதூம்"
என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"ஏரியபவிரீடியல அைகளிலளுக்ிலவிில நற ிலவிர சையிீட பண்ணுச சசெவில்ரயிுக்ியிலன். சீக்கிங்ம்
்ுறிப்டகளில. ியபவிிலலவிம்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
பவிலக்ிலவிீட்டி பவிீடடிிலளுக்ு ஒு யமுமவினைம். டின்னைசைல்ர பவிீடடிிலளுக்ு ஒு யமுமவினைம்.
்டவிஞ்சர பவிீடடிிலளுக்ு ஒு யமுமவினைம். உளுநதூ, உலக்ைசில, உங்ல் முதரயர செவிுமவின்ிலளுக்ு
ஒு யமுமவினைம் - ஆில ககவிலு யமுமவினைகளிலள ஒன்ுறன் பன் ஒன்ுறவிில ைநதூ இுறகளகினை.
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அைறறிருநதூ ைரிைசசெ ைரிைசசெயரவிில இுறகளகி ைநத பவிீடடிுமவிரிலைசளக் ிலண்்ட மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லுக்ு ஆனைநதம் தவிகளிலயமல்ைசல. ஏரிய ஹவிஸ்ீட்டஸ் லல்ர, பவில்ிலவிீட
பவிீடடிுமவிரிலின் லீ்டங்வினை தூளசி பவிீடடிைசயர அறிமுிலி ப்டத்தனைவிள. ்டவிஞ்சர ுரி
லீ்டர ிலவிியைரிி பவிீடடி, டின்னைசைல்ர ுரி லீ்டர ியசெஷிபவிீடடி இ்டயமுைைசங்யும் பஞ்ுவ
அறிமுிலிப்டத்தனைவின்.
" ஹ்ட ்ட யூ ்ட?” என்ற மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர அைரிலைசள யமசெவிரித்தியபவிதூ பவிீடடிுமவிரிலள
ஒன்றம் ்ரியரவிுமல் யமிழத்தவிரிலள.
அிியபவிதூ பஞ்ுவ ுறக்கிீட்ட, "ஓ! ியத ்ட ஒண்்டர்ல் அிளம்ஸ்!" என்ற  ஹவிஸ்யருமவிிலுச
சசெவில்லியை எல்ியலவிும் சரித்தூயமீட்டனைர!
பவிீடடிுமவிரிலில் பவிதி ியபர செம்ுமர  ஹசுீஸலும் ுமறுறி பவிதி ியபர ்டம்பரீட்டன்
ஓக்ீஸலும் இுறக்ிலிபீட்டனைர.
"இைரிலளுக்சிலல்லவிம் இிியபவிதூ என்னை ஆிலவிங்ம் சிலவி்டிபதூ? டீயும் பஸ்சிலீட்டம்
சிலவி்டக்ிலுச சசெவில்லீட்டுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"சை சைவி! இன்ைசுறக்ு ஏிலவிதச! இைரிலள புசைசசெத் தண்ணீர கூ்டத் சதவி்டுமவிீட்டவிரிலள.
க்ளீன் பீடடினதவின்!" என்ுறவின் பஞ்ுவ. "ஏிலவி்டீஸக்ு ஏன் பீடடின இுக்ிலணும்?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"அிியபவிதூதவின் ைசைுண்்டம் ியபவிைவிரிலளவிம்!" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ைசைிலசுண்ீடியல ியபவிிலணுுமவி? எத்தைசனை ைசைிலசுண்ீட ியைணுுமவினைவிலும் ககவின் ‘அியங்ஞ்ுச’
பண்ணுியைியனை!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"ைசைிலசுண்ீட இல்ைசல. ைசைுண்்டம். அதூ ியுமியல இுக்கிுறதூ" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ைசைிலசுண்ீட கூ்ட ியுமியலதவின் ியபவிும்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"செரி, அைகளில ைநத ியைைசல முடியரீட்டம். அி்ுறம் ைசைிலசுண்ீடடிியலியயர ஏறறி அனுிப
யம்டலவிம் " என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ககவிைசளக்ியில அிபளம் ஒரக்ைசஸ பகின் பண்ன்டலவிமில்ைசலயரவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர.
"ககவிைசளக்ு எிபடி முடியும் கிணியுற சைீடடி ஆிலயமல்ைசலியயர?" என்ற கூறினைவிள தஞ்செவிவர
ிலவிியைரிி பவிீடடி
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"கிணுறவி? அிபடீன்னைவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர. .
"சைல்..." என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"சைல் எதூக்ு?"
"உளுநைசத ஊுறி ியபவி்டுறதூக்ு சைல்ைவிீட்டரதவின் ியைணும். இைரிலசளல்லவிம் சைல்
ைவிீட்டரியலதவின் ஸ்ககவினைம் சசெயைவிரிலள" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அிபடின்னைவி இம் மடியரீட்டவி சபரியர சைல்லவிில ஒன்ற சைீட்டைதறு ஏறபவி்ட
சசெயதூயம்டலவிியும!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"ககவிைசளக்ுக் ிலவிைசலயிியல பநதல் ியபவி்டுறைகளிலளும் பத்தூி பவித்தங்ம் ியதயக்கிுறைகளிலளும்
ைங்விகளில. பநதல் ியபவி்டகிுற ஆசெவிமிிலைசள யமீட்டவில், ஒியங் ைசககீடியல கிணற சைீடடி
ங்விீடடினைமும் ியபவிீட்டக் சிலவி்டத்தூயம்டைவிரிலள" என்ுறவின் பஞ்ுவ. ுமறககவிியள பநதல்ிலவிங்ரிலள ைநததூம் அைரிலைசளக் சிலவிண்்ட சபரியர கிணற ஒன்ைசுற சைீடடி,
ங்விீடடினைமும் ியபவிீட்டயமீட்டவின் பஞ்ுவ.
கிணறைசுற ைநதூ பவிரத்தவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"இதூதவின் சைல்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"சைரி ுீட மிஸ்்டர பஞ்ுச! சைல் சங்விம்ப ககல்லவியிுக்ுதூ” என்ுறவிள மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர.
"கிணறறில் தண்ணீர எ்டிபதறு முன்னைவில் ியதகளிலவிய உைச்டத்தூக் ிலறபூங்ம் சிலவிளுத்த
ியைண்்டம்" என்ுறவிள ிலவிியைரிி பவிீடடி.
"செரி, அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிைசங்க் கூிப்ட" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி. அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர
ைநதூ ியதகளிலவிய உைச்டத்தவிர. அைசதக் ிலண்்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர ஆுசசெரியரத்தூ்டன்
"ியதகளிலவிைசயருச செும அளயமல் ைீட்டுமவிில எிபடி உைச்டத்தவிர?" என்ற ியிலீட்டவிள.
"தீட இஸ் த இண்டியரன் ஆரீட!" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
ியதகளிலவியக்ுக் ு்டமி ைசைத்துிபைசதக் ிலண்்டயமீட்ட ‘்டஃி்டீட ியிலவிிலனைீட!’ என்ற
சசெவில்ருச சரித்தவிள மிஸஸ் ங்விக். "ஏண்்டவி பஞ்ுவ!அசுமரிக்ிலவியமியல ியதகளிலவியக் சிலல்லவிம் கிங்விி் ைசைிபவிளவிுமவி?" என்ற
ியிலீட்டவிள பவிீடடி.
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"செரி, பூைசஜயரவிகியமீட்டதூ. இன தண்ணீர எ்டக்ிலலவிம். தவிம்்க் ிலயிற இுக்கிுறதவி?" என்ற
ியிலீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
"ககவிலு ்டஜன் தவிம்்க் ிலயிற சிலவிண்்ட ைநதுக்கிியுறன், .ியபவிதூுமவி?" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
அயயரவிசெவிமி, ு்டத்தல் தவிம்்க் ிலயிறைசுறுச ுவுக்கிீட்டத் தண்னர ியசெநதனைவிர.
ங்விீடடினைம் ’கிறீுச கிறீுச’ என்ற செத்தமிீட்டதூ. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லுக்ு அநதுச செத்தம் மிிலசும் படித்துநததூ.
"ஒ ைவிீட எ மியூீஸிலல் ஸ்சுண்ீட! இநத ஸ்சுண்ீட எிியபவிதூம் ியிலீட்டக் சிலவிண்ிய்ட
இுக்ுுமவி?" என்ற யமசெவிரித்தவிர மிஸஸ் ங்விக்.
"ங்விீடடினைத்தூக்ு கிரீியஸவி, எண்சணியயரவி ியபவி்டவிுமருநதவில் இநத ஸ்சுண்ீட எிியபவிதூம்
ைநதூ சிலவிண்டிுக்ும். அதூுமீட்டுமல்ல; இன்னும் பல தனுசெவினை செசுண்்டிலள கூ்ட ைும்!"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"பஞ்ுச! அிபடின்னைவி இநத ங்விீடடினைத்தூக்ு யரவிும் எண்சணய ியபவிீட்டயம்டவிுமல்
உஷேவிங்விிலி பவிரத்தூக்ிலணும். இிபியை இகளியில சங்ண்்ட ைவிுசியுமன் ியபவிீட்டயம்டகளில.
யரவிங்விைதூ எண்சணய ியபவி்ட ைநதவில் அைசதத் த்டத்தூ்டணும்" என்ுறவிள.
"செரி, ியும்டம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"எனைக்ு இநத சைல்ரியலயிுநதூ ைவிீட்டர ்ல் பண்னி பவிரக்ிலணும் ியபவில ஆைசசெயரவி
யிுக்ுதூ" என்ற கூறித் தண்ணீரக் ு்டத்ைசதத் தவிியனை இழுத்தூி பவிரத்தவிள. ்தூத் தவிம்்க்
ிலயிற ஆனைதவில் அநதுச சீுமவிீடடியின் ைசிலிலள சைநதூ எரிுசசெசல்டத்தனை. உ்டியனை ைசிலிலளுக்ு
‘க்ளசுஸ்’ ியபவிீட்டக் சிலவிண்்ட ியசெத்தனைவிள. ு்டம் தவிறுமவிுறவிில ஊசெலவிடி ககக் சிலன்ற ுவைரில்
ியுமவிதியை ஒீடைச்டயரவிகித் தண்ணீசங்ல்லவிம் கீியழ ியபவிய யமீட்டதூ. அைசதக் ிலண்்ட "சைரி
ஸவிரி பஞ்ுச! ு்டம் பஞ்செர ஆகியமீட்டதூ" என்ற சசெவில்ர ைுத்திபீட்டவிள.
"பங்ைவியில்ைசல ியும்டம்! ‘சைல்்ட‘ பண்ன யம்டலவிம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ, !
ங்விீடடினைத்தருநதூ மியூசிலல் ஸ்சுண்ீட உண்்டவிகிுறதூ என்னும் ியசெதைசயரக் ியிலளயமயுறுற
அசுமரிக்ில செகளகித நி்ணரிலளும், ஆங்வியுசசயரவிளரிலளும்  ஹவிரசுீட ஆரக்சிலஸ்ீடங்வி
ியிலவிஷ்டியினைும் செம்ுமர  ஹசுஸ் ியதவிீட்டத்ைசத முறறைசிலயிீட்டனைர. - ங்விீடடினைத்தல் உண்்டவினை யமதம் யமதுமவினை ஒரிலைசளக் ியிலீட்டி பங்ைசெுமவிகி, இத்தைசிலயர
இனயர செகளகீதத்ைசத எழுி்ம் அநத அதசெயர மியூீஸிலல் இன்ஸ்ீடுசுமண்ீடைச்ட அக்ு ியைற
ஆன ியைுறவிிலி பரித்தூ ஆங்வியுசச சசெயதூ பவிரத்தனைர.
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இநத ைவித்தயரத்ைசதக் ிலண்்டபடித்த இநதயர நி்ணைசங்ி ியபீடடி ிலவிணசும் அநத ியுமைசதயின்
அறிசுக் கூரைசுமைசயர அசுமரிக்ில ககவிீடடின் செகளகீத ைளருசசக்ுி பயரன்ப்டத்தக் சிலவிளளசும்
முடிசு சசெயதனைர.
 ஹவிரசுீட ப்ட முதலவிிிலள அிியபவிதூ தவிகளிலள எ்டத்தூக் சிலவிண்டிுநத சல ப்டகளிலில்
இநத அதசெயர செகளகீதக் ிலுயமயின் ஒரைசயரி பன்னைனயரவிில உபியயரவிகிக்ிலத் தீருமவினத்தனைர.
ஆனைவில் இ்டைளசு சபரியர ைவித்தயரத்ைசதி சபயரரத்தூ அிபவில் எ்டத்தூுச சசெல்ல முடியரவிதூ
என்ற அறிநதியபவிதூ, அியத ுமவிதரி ைவித்தயரக் ிலுயம ஒன்ைசுறத் தகளிலள ஸ்்டடிியயரவியமியலியயர
சசெவிநதுமவிிலுச சசெயதூ ைசைத்தூக் சிலவிளள யமும்பனைர. ஆனைவில் இன்சனைவிு ைவித்தயரம்
சசெயதவில் அதருநதூ இியத ுமவிதரி ‘ஸசுண்ீட’ ைும் என்பதூ நிுசசெயரமில்ைசல என்ற
ியதவின்ுறியை, செம்ுமர  ஹசுஸ் ங்விீடடினைத்ைசதியயர உபியயரவிகித்தூ அதருநியத ியதைசையரவினை
ஒரிலைசள ரிக்ிலவிரீட சசெயதூ சிலவிளைசதனைத் தீருமவினத்தனைர.
அிபளம் இ்டைைசத ியைடிக்ைசில பவிரக்ில மிில ஆைலவியிுநதவிள மிஸஸ் ங்விக்சபல்லர.
பவிீடடிுமவிரிலள சிலவிண்்ட ைநதுநத ைண்ணக் ுழயமிலைசள ைவிகளகி அைறைசுறத் த்டயமத்
த்டயமி பவிரத்தூக் சிலவிண்ிய்ட, "சபகூரயரர ியஷேி! ககவிள ஒன்றக்ு ஒு பவிீடடி எத்தைசனை
அிபளம் சசெயைவிள?" என்ற ியிலீட்டவிள.
"நற, நறைசுறம்பதூ..." என்ற பதல் கிைச்டத்ததூ. "ியுமவிர ியதன் ஏ சசெஞ்ுவரி!" என்ற
யமயரநதவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர. .
"மாணு ககவிில் ஸ ஹஸ்ங்ககவிுமம் கூ்டுச சசெயதூ முடிக்ிலலவிம். இசதன்னை பங்ுமவிதம்?" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"என் ஃபங்ண்ீடஸ், ரிியலடி்டஸ் எல்ியலவிும் ககவிைசளக்ு ைங்விகளில. அிபளம் இ்டைைசதி
பவிரக்ில அைகளிலசளல்லவிம் சங்விம்ப ஆைசசெயரவியிுக்ிலவிகளில" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
ுமறககவிியள பவிீடடிுமவிரிலள அிபளம் இ்டத் சதவி்டகளகியமீட்டவிரிலள. அறபத்தூமாைர
உறசெைம், ியககு  மீடடிகள, எரசெசபத் ங்வின யமஜயரம், கிரிக்சிலீட ுமவிீடுச இம்ுமவிதரி
செுமயரகளிலில் கூ்டக் ிலவிண முடியரவித அத்தைசனை சபரியர கூீட்டம் ைவிஷகள்டன் ியககஷேனைல் ஆரீட
ிலவிலரி ைவிசெரல் கூடியிுநததூ! ிலவிங்ணம், அத்தைசனை பவிீடடிுமவிரிலளும் இீட்டி ியபவி்டகிுற
அிபளகளிலள அநத ுமவிடிக்ுத்தவின் ச ஹரிலவிி்டரிலள மாலம் சிலவிண்்ட ைங்ிபீட்டனை.
பத்தரிைசிலிலில் அிபளத்ைசதி பறறியர ைரணைசனைிலளும், சசெயதிலளும் அ்டத்த்டத்தூ ைநதூ
சிலவிண்ிய்டயிுநதனை. ஒ்டசைவிு முைசுறயும் ச ஹரிலவிி்டரில் அிபளகளிலள ைுகிுறியபவிதூ
ுமக்ிலள ‘ியதர! ியதர ிலம்ஸ் த ச ஹரிலவிி்டர’ என்ற ைசிலைசயரத் தீடடி ஆங்ைவிங்ம் சசெயதவிரிலள.
ஆரீட ிலவிலரி ைவிசெரல் ஒு சபரியர ியபவிர்ட ைசைக்ிலிபீடடிுநததூ.
ககம் ஊரிலில் கிரிக்சிலீட ச்டஸ்ீட கக்டநதூ சிலவிண்டிுக்ும்ியபவிதூ ஸ்ியிலவிர ியபவிரடில்
ங்ன்ிலைசளயும், ஒைரிலைசளயும் ியபவிீட்டக் சிலவிண்டிுிபவிரிலளல்லைவி? அநத ுமவிதரி,
எத்தைசனை பவிீடடிுமவிரிலள எத்தைசனை அிபளம் இீட்டவிரிலள? எ்டைளசு ியபர சசெஞ்ுவரி
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ியபவிீட்டவிரிலள? எநத ுரி எ்டைளசு அிபளம் இீட்ட முடித்ததூ? ியபவின்ுற யமைங்களிலைசள
ியபவிரடில் ுமனக்சிலவிு முைசுற எழுதக் சிலவிண்ிய்ட இுநதவிரிலள!
முதல் ககவிியள அிபள ஸ்ியிலவிர பதைசனைநதவியிங்த்தூ முன்னூறைசுறம்பைசத எீடடிி
படித்தூயமீட்டியபவிதூ ைவிஷகள்டன் ுமக்ிலள ைவினைியும அதரநதூ ியபவிகிுற ுமவிதரி ைசில தீடடி
ஆங்ைவிங்ம் சசெயதனைர.
்டவிஞ்சர ுரிதவின் அதில அிபளம் இீட்ட முடித்துநதவிரிலளவிதலவில், ‘்டவிஞ்சர ுரி
லீடிகள’ , ‘பவில்ிலவிீட சசெிலண்ீட’, ‘டின்னைசைல்ர லவிஸ்ீட’... என்ற சசெவில்ரக் கூுசசெரீட்டக்
சிலவிண்டிுநதவிரிலள.
“பவில்ிலவிீட ியும லீீட ்டுமவிியங்வி”என்ற பத்தரிைசிலிலில் சைியரவினை ிய ஹஷ்யரகளிலைசளி
பவிரத்தூயமீட்ட கூீட்டத்தனைர, ‘ஐ சபீட! பவில் ிலவிீட இஸ் ககவிீட யமன்னகள”என்ற தகளிலளுக்ுள
பநதயரம் ிலீடடிக் சிலவிண்்டவிரிலள.
"ஒு அிபளத்ைசதக் கூ்டக் ிலண்ணவில் பவிரக்ில முடியரயமல்ைசலியயர!" என்ற சலர ைுத்தி
பீட்டனைர.
அகளியில, செம்ுமர  ஹசுீஸலும், ்டம்பரீட்டன் ஒக்ீஸலும் மும்முங்ுமவிில ககைச்டசபறறக்
சிலவிண்டிுநத அிபளம் ்சங்வி்டகைசனைி பவிரக்ில மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரின் உுறயமனைரிலளும்,
சியகககிதரிலளும் நற ியபுக்ு ியுமல் கூடியிுநதவிரிலள.
பவிீடடிுமவிரிலள ைரிைசசெ ைரிைசசெயரவிிலசும், அரத்த செநதங் ைடிைத்தலும் உீடிலவிரநதூ சிலவிண்்ட
அிபளம் இ்டகிுற ிலவிீடசைசயரக் ிலண் சிலவிீட்டவிுமல் பவிரத்தூ ங்சத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர. சல
பவிீடடிுமவிரிலள ஒு பக்ிலம் உங்ல்ிலைசள ைரிைசசெயரவிில ைசைத்தூ அிபள ுமவிசு இடித்தூக்
சிலவிண்டிுநதனைர.
"உலக்ைசிலயின் நுனயில் ஏன் இும்்ி பூண் ியபவி்டிபீடடிுக்கிுறதூ?" என்ற ியிலீட்டவிள
அசுமரிக்ில ுமவிதூ ஒுத்த.
"இல்லவியமீட்டவில் உலக்ைசிலயின் நுனயில் சிலவிழுநதூயமீட்டத் தூிரத்தூயம்டம்.
அதறிலவிிலத்தவின் பூண் ியபவிீட்ட ைசைத்துக்கிுறவிரிலள" என்ற அம்ுமவிஞ்ச ஒு ியபவி்ட
ியபவிீட்டவிர.
அிபள உுண்ைச்டிலைசளத் சதவிீட்டி பவிரத்தூயமீட்ட, ‘சைரி ஸவிிீட பவில்ஸ்’ என்ற கூறி
யமயரநதனைர சல அசுமரிக்ில ுமவிதரிலள.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரின் உுறசுக்ிலவிங்ி சபண் ஒுத்த அிபள உுண்ைச்டைசயரக் ைசிலயில்
எ்டத்தூி பவிரத்தியபவிதூ அதூ அைள ைசிலியயரவி்ட ஒீடடிக்சிலவிண்்டயமீட்டதூ. உ்டியனை அைள
அைசத இன்சனைவிு ைசிலயரவில் இழுத்தவிள. அதூ இன்சனைவிு ைசிலயிலும் ஒீடடிக் சிலவிண்்ட
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ங்ிபர ியபவில் நீண்்டதூ. ியுமலும் இழுத்தவில் அறநதூியபவிும் எனை பயரநத அைள தன் இங்ண்்ட
ைசிலிலைசளயும் சைு ியககங்ம் அிபடிியயர ைசைத்தூக் சிலவிண்டிுநதவிள!
சலர அிபள ுமவிைசை ைவியில் ியபவிீட்டுச ுவைசைத்தியபவிதூ பறிலியளவி்ட ஒீடடிக் சிலவிளளியை,
‘இண்டியரன் ுவயமகளிலம்’ என்ற ைரனத்தவிரிலள.
அசுமரிக்ில யமஞ்்வினிலள அிபள உுண்ைச்டிலைசளக் ிலண்ணவிடி டியூ்ிலில் ியபவிீட்ட
யமஞ்்வினை ரீதயரவிில ஆங்வியுசச கக்டத்தி பவிரத்தூயமீட்ட, ‘இைசதி ியபவின்ுற அதசெயரி சபவிுள
உலிலத்தல் ியைற கிைச்டயரவிதூ’ என்ுற ிலுத்ைசதத் சதரியமத்தனைர.
அசுமரிக்ில சதவிிழலதபரிலள பலர ியிலவிடிக் ிலணக்கில் அிபளகளிலள ்சங்விீடயூஸ் சசெயதூ
ங்ஷ்யரவிைசைத் தைசிலக்ில ைசைக்ில ியைண்்டம் எனை எண்னனைவிரிலள. ஒு
பவிீடடி அம்ுமவிைசள அைசழத்தூ உளுநதூ ஊுறி ியபவி்டைதூ முதல் எல்லவி யமைங்களிலைசளயும்
யமளக்ிலுமவிிலக் ியிலீட்டத் சதரிநதூ சிலவிண்்டனைர.
"எல்லவிம் செரிதவின்; அிபளகளிலைசள எிபடி ைீட்டுமவிிலுச சசெயகிறீரிலள?" என்ற ியிலீட்டவிர
ஒுைர.
"உகளிலி்டம் ‘ ிலவிம்பஸ்’ கூ்ட இல்ைசலியயர! சபன்சலவில் ைீட்டுமவிிலக் ியிலவி்ட ியபவிீட்டக்
சிலவிண்்ட ிலத்தரியரவில் சைீடடி எ்டிபரிலளவி? அிபடியரவினைவில் மிுசசெம் யமழும் ிலீடபஸுிலைசள
என்னை சசெயவீரிலள?" என்ற ியிலீட்டவிர இன்சனைவிுைர.
பவிீடடியரம்ுமவிள சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட, "இதூ சங்விம்ப ஈீஸ! இியதவி பவிுகளிலள” என்ற சசெவில்ர
ைீட்ட ைடிைுமவினை அிபளம் ஒன்ைசுற இீட்டக் ிலவிீடடினைவிள. அைசதக் ிலண்்ட யமஞ்்வினிலள
யமயரநதூ ியபவினைவிரிலள!
ிலைச்டசயில், அைரிலள அிபள ஷீட்டிலள தயரவிரிக்ும் இயரநதங்களிலைசளக் ிலண்்ட படிிபதூ
செவித்தயரசுமன்றம், ஆனைவில் அநத வீீட்டிலைசள ைீட்டுமவிிலக் ிலத்தரித்தூ எ்டிபதறுத் தனயரவிில
ியைற இயரநதங்த்ைசதத்தவின் உபியயரவிகிக்ில ியைண்்டசுமன்றம் கூறினைர.
"அிபடியரவினைவில், அநத சுமஷன்ிலைசள உ்டியனை தயரவிர சசெயயுகளிலள" என்ுறனைர
சதவிிழலதபரிலள.
"சசெயயரலவிம்; ஆனைவில் அதல் ஒு இைச்டயூற இுக்கிுறதூ" என்ுறனைர யமஞ்்வினிலள.
"அசதன்னை இைச்டயூற?"
"அிபள ஷீட்டிலில் சீங்ிலகளிலைசள எிபடிி பதிபதூ என்பதூதவின் யமளகளிலயமல்ைசல.
எிபடியும் 1968-க்ுள சீங்ிலகளிலள பதத்த அிபள ஷீட்டிலள தயரவிரிிபதூ செவித்தயருமவிிலலவிம்
என்ற எண்ணுகிியுறவிம்" என்ுறனைர.
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"அதறுள ங்ஷ்யரரிலள முநதக் சிலவிளளவிுமல் இுக்ில ியைண்்டியும!" என்ற ிலைைசலிபீட்டனைர
அசுமரிக்ிலத் சதவிிழலதபரிலள.
மான்ுறவிைதூ ககவிள ுமவிைசல அிபளகளிலின் எண்னக்ைசில ஐம்பதவியிங்த்ைசதத் தவிண்டியமீட்டதூ.
ஆரீட ிலவிலரி ைவிசெரல் கூீட்டமும் மான்ற ும்டகளிலவிிலி சபுகி ைிழநததூ. தடீசங்னை அன்ற
ுமவிைசல பலத்த ிலவிறற வீசெத் சதவி்டகளிலியை, ுமவிடி  மதூ உலரத்திபீடடிுநத அிபளகளிலில்
பவிதக்ு ியுமல் ஆிலவிசெத்தல் புறக்ிலத் சதவி்டகளகியமீட்டனை. ைீட்டம் ைீட்டுமவிில ைவினைத்தல்
புறக்ும் அிபளகளிலைசளக் ிலண்்ட ைவிஷகள்டன் ுமக்ிலள அதசெயரத்தல் ஆழ்நதூ ‘ஃபைசளயிகள
ஸவிஸர’ ‘ஃபைசளயிகள லவிஸர’ என்ற ிலத்தயரபடி ஆிலவிசெத்ைசதியயர அண்ணவிநதூ பவிரத்தூக்
சிலவிண்டிுநதனைர. ஸ்ீடரீீட்டிலளும், அசைன்யூக்ிலளும், அல்ியலவில ிலல்ியலவிலிபீட்டனை.
சலரதூிபவிக்கியரவில் அநதி புறக்ும் தீட்டிலைசளக் ுறி பவிரத்தூுச ுவீட்டனைர. சலர புறக்ும்
அிபளகளிலைசளி படிக்ில அைறைசுறத் தூங்த்தக் சிலவிண்்ட ஒடினைர. புறக்ும் அிபளகளிலைசளி
பறறிி பத்தரிைசிலிலில் பத்தி பத்தயரவிில ைரனத்தூுச சசெயதிலள பங்ுவரிக்ிலிபீட்டனை. சல
அிபளகளிலள ககம் ஊர ிலவிறுறவிடிிலைசளி ியபவில் ுமங்களிலின்  மதூம், ிலீடடி்டகளிலின்  மதூம்,
சைசலிலின்  மதூம் சதவித்தக் சிலவிண்்டனை. இன்னும் சல சபவிிய்டவிுமவிக் ககதயில் யமழுநதூ
சைளளத்தல் மிதநதூ சசென்ுறனை.
புறநதூ சசென்ுற அிபளகளிலில் ஒன்ற சைனசலவி ுவதநதங் வீங்ன் ைசிலயிருநத கூரியர ைவிள
முைசனையில் சக்கித் சிலவிண்்டதூ. அநதுச சைசலக்ு உயிர இுநதவில் தன்ன்டம் ஒர அிபளம்
சக்கியரதூ பறறி சங்விம்ப சங்விம்ப ுமகிழ்ுசச அைச்டநதுக்ும்!
அிபள ககஷ்்டத்ைசதக் ுறித்தூ மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர அைச்டநத ைுத்தத்தூக்ு
அளியையில்ைசல. அிபளம் ‘லவிஸ்’ ஆனைதூ பறறி அநதுச சீுமவிீடடிக்ு உலிலத்தன் பல
மாைசலிலிருநதூம் அனுதவிபத் தநதிலள ைநதூ ுயமநதூ சிலவிண்டிுநதனை.
"நீகளில ிலைைசலி ப்டவிதீகளில...! இங்ண்்ட ககவிில் முிபதவியிங்ம் இீட்ட முடித்தூ யம்டலவிம்!"
என்ற ஆறதல் கூறினைவிள மிஸஸ் மாரத்த.
சைகளகிீட்டக்ு ுமீட்டம் இசதல்லவிம் ஒியங் துமவிஷேவியிுநததூ. அைன் தன் பவிீடடியி்டம் ஒடிி
ியபவிய, "பவிீடடி! அிபளத்ைசத சயரல்லவிம் ுவீட்டயமீட்டவிரிலளவிம்" என்ுறவின்.
"அ்ட பவிைியும! ுவ்டைவிியனைன்? என்ன்டம் சசெவில்ரயிுநதவில் எண்சணயில் சபவிரித்தூக்
சிலவி்டத்துிியபியனை! ுவீட்ட அிபளம் ககன்ுறவியிுக்ிலவிியத்டவி?" என்ுறவிள அநதி பவிீடடி.
செம்ுமர  ஹசுஸ் ைவிசெரலும் ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ் ைவிசெரலும் அிபளி பவிீடடிிலின்
ைுைசிலைசயர எதரபவிரத்தூி பத்தரிைசில நிுபரிலள, ்ைசிலிப்ட நி்ணரிலள, ைசிலசயரழுத்தூ
ியைீடைச்டக்ிலவிங்ரிலள, சபவிதூுமக்ிலள எல்ியலவிும் ிலவித்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர.
இங்ண்்ட சசெஞ்ுவரி ியபவிீட்ட எுசுவமிி பவிீடடிதவின் முதல் முதல் ைசிலயில் அிபளக்
ுழயமயு்டன் சைிியயர ைநதவிள. பத்தரிைசில நிுபரிலள அநதி பவிீடடிைசயருச சழ்நதூ
சிலவிண்்ட ியிலளயம ியிலீடிலத் சதவி்டகளகி யமீட்டவிரிலள. அைரிலளுக்சிலல்லவிம் பவிீடடியின்
செவிரபல் பஞ்ுவ தவின் பதல் கூறினைவின்.
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"ஆர யூ த ியிலி்டன் ஆி ்டவிஞ்சர டீம்?" என்ற ியிலீட்டவிர ஒு நிுபர.
"ியககவி-ஷ இஸ் ிங்ம் டின்னைசைல்ர!" என்ுறவின் பஞ்ுவ,
சலர எுசுவமிி பவிீடடியி்டம் ‘ஆீடிய்டவிகிங்விஃி’ ியிலீட்டனைர.
"ஆீடிய்டவிகிங்விஃிபவிைதூ? ஆீடிய்டவி ரிகவிைவிைதூ? அசதல்லவிம் எனைக்சிலவின்றம்
சதரியரவிதூ" என்ற கூறியமீட்ட ியைிலுமவிிலி ியபவியயமீட்டவிள அநதி பவிீடடி.
அநதுச செுமயரம் அநதி பக்ிலுமவிில ைநத மிஸ்ஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, "பவிீடடீைசஸத் சதவிநதங்சு
சசெயயரவிதீகளில. அைகளில சங்ஸ்ீட எ்டத்தூக்ிலீட்டம்... " என்ற கூறிக் கூீட்டத்தனைைசங்ி ியபவிிலுச
சசெவின்னைவிள.
=========
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அத்தயரவியரம் 6. ல்

சுமயில் ைங்ி ியபவிகிுற ியககங்த்தல் ஜகளஷேனல் ஒுயமத பங்பங்ி் உண்்டவிுியும, அத்தைசிலயர
சழ்நிைசல செம்ுமர  ஹசுஸுக்ுள நிலயமயரதூ.
பவிீடடிிலள எல்ியலவிுுமவிிலுச ியசெரநதூ லீடசெம் அிபளகளிலைசள இீட்ட முடித்தூயமீட்ட, ைசில
முறக்ு, புி்த் ியதகளிலவிய, ியதகளுழல் முதரயர பீடசெனைகளிலள சசெயைதல் மும்முங்ுமவிில
ஈ்டபீடடிுநதனைர.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, நின்ுற இ்டத்தல் நிறிலவிுமல் ‘ஆுசசெவி, ியபவிுசசெவி?’என்ற பம்பங்ுமவிிலுச
ுவறறிுச ுவழன்ற சிலவிண்டிுநதவிள.
அயயரவிசெவிமி அயயரர, அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர, செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள, ுமவிுமவி, மாரத்த
அைசனைைும் ிலவிைசலயிியலியயர கிணறுறடியில் ஸ்ககவினைத்ைசத முடித்தூயமீட்ட அன்ைசுறயர
ியஜவிரக்ுத் தயரவிங்விகிக் சிலவிண்டிுநதனைர.
பதைசனைநதூ ஏக்ிலர யமஸ்தீங்ணமுளள செம்ுமர  ஹசுஸ் ிலவிம்பசுண்்டக்ுள பநதல்
ியபவி்டைதறிலவினை ஏறபவி்டிலில் தீயமங்ுமவிில முைசனைநதுநதவின் பஞ்ுவ.
இஞ்ுச ிய்டி்ம் ைசிலயுுமவிில ியதவிீட்டம் முழுைதூம் ுறக்ும் சகக்டக்ும் அைசலநதூ,
எகளசிலகளியில ிலவில்ிலள ஊன்ுற ியைண்்டம் என்பதறு அைச்டயரவிளுமவிிலுச ிலண்ணவிம்பனைவில்
சைளைசளக் ியிலவி்ட ியபவிீட்டக் சிலவிண்டிுநதவின். ியைைசலயரவிீடிலள, ைசிலயில் ில்டிபவிைசங்
செகிதம் பஞ்ுவயமன் பன்ியனைவி்ட ஒடிக் சிலவிண்டிுநதனைர.
‘கிுசசெ’னுக்ுளிுநதூ ைநத ிலம்சுமன்ுற ைவிசெைசனை உளியள ங்ைவி உி்ுமவி தயரவிங்விகிக்
சிலவிண்டிுக்கிுறதூ என்பைசத அறியமத்தூக் சிலவிண்டிுநததூ.
"சுமவித்துமவிில ங்ைவி உி்ுமவி கிண்்டகிுறியபவிதூ ைுகிுற ைவிசெைசனைியயர அலவிததவின்" என்ற
மாக்ைசில உறிஞ்ச இழுத்தவிர அம்ுமவிஞ்ச. .
"ிலறிியைிபைசல, இஞ்ச, எலுமிுசசெம் பழம், புசைசசெ மிளிலவிய, முநதரிி புி் இநத ஐநதூம்
ியசெுகிுறியபவிதூ, ‘அ்ட்டவி!..." என்ற ககவிக்கில் தண்னர சசெவிீட்டக் கூறினைவிர செவிம்பசை
செவிஸ்தரிிலள.
"புசைசசெி பியசெல்னு ைவிைசழ இைசலைசயரி ியபவிீட்ட, அதன் ியுமியல ்ைசிலயரி ்ைசிலயர
சககயயு்டன் மினுமினுக்ும் உி்ுமவிைசை ைசைக்கிுறியபவிதூ, அதல் சிலவிீட்டக் சிலவிீட்ட
யமிழத்தூக் சிலவிண்டிுக்ும் முநதரிைசயர யமங்லவிியல தளிுச செவிிபீட்டவில் அநத ுசியயர
யமியசெஷேம்தவின்!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
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"ைவிஷகள்டன் ககிலங்த்தியல ைவிைசழ இைசல ியபவிீட்ட செவிிப்டுறதூ அைசதயம்ட யமியசெஷேம்!"
என்ுறவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
"எல்ியலவிைசங்யும் டி.பனுக்ு ைங்ுச சசெவில்ுறவி ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி!” என்ற அைசழத்தவிள
மிஸஸ் மாரத்த.
"இியதவி சங்டியரவிிலக் ிலவித்தூண்்ட இுக்ியிலவிம்” என்ற. சசெவில்ரயரபடிியயர உளியள நுைசழநதனைர
எல்ியலவிும்.
"பஞ்ுச ைங்யமல்ைசலயரவி? இிப என்னை ்டயரம் ஆுசுவ?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"சஸைியனை ிலவில்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"எீட்ட ுமனக்ு நியூயரவிரக்கிருநதூ என்  ஹஸ்சபண்ீட ைுகிுறவிர. அைர பத்தூ
ுமனக்சிலல்லவிம் ுமறபடியும் தும்பி ியபவிய யம்டைவிர. அதனைவிியல அைர இகளியில
இுக்கிுறியபவிியத ியுமியங்ஜுக்ு ிய்டீட பக்ஸ் பண்ன்டலவிம்னு நிைசனைக்கிியுறன்... நீகளில என்னை
சசெவில்றீகளில, அயயரவிஸவிம்?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"பளைசளயின் ஃபவிதும் ுமதும் ைங்யமல்ைசலியயர என்ற பவிரக்கிியுறன்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"அைரிலள எல்ியலவிும் இிியபவி எீட்டைசங் ுமன ிியளன்ியல ைநதூ யம்டைவிரிலள... " என்ற
சசெவில்ரக் சிலவிண்ிய்ட ைநதவின் பஞ்ுவ.
"இன்னும் ியைற யரவிசங்ல்லவிம் ைங்விகளில பஞ்ுச?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸ்ஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"பத்தூி பவித்தங்ம் ியதயிபைரிலளும், செநதனைம் அைசங்க்கிுறைரிலளும் ைுகிுறவிரிலள. ைவிைசழ
இைசலக் ிலீட்ட, ுமவியமைசலக் சிலவித்தூ, பங்களகிக்ிலவிய, பூசெனக்ிலவிய, ிலத்தரிக்ிலவிய, ியதகளிலவிய,
சைறறிைசல, ்ஷ்பம் இ்டைளசும் இன்சனைவிு ிியளன்ியல ைுகின்ுறனை."
"பத்தூி பவித்தங்ம் ியதயக்கிுறைகளிலன்னைவி அதூ யரவிு?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர.
"ச்டன் சைஸ்ஸல்ஸ் ியதயக்கிுறைவி" என்ற சுமவிிழ சபயரரத்தூக் கூறினைவிர அம்ுமவிஞ்ச.
“ச்டன் சைஸ்ஸல்ஸ்தவினைவி? ீடசைண்டி  ஹண்ீடங்ீட சைஸல்ஸ் ியைணுுமவினைவிலும்
ியதயக்ிலீட்டியும!” என்ற கூறினைவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
பத்தூி பவித்தங்ம் என்ுறவில் என்னைசைன்பைசத மிஸஸ் மாரத்த யமளக்கிுச சசெவின்னை புறு, "ஒ,
ஐ ட!" என்ற சீுமவிீடடி ங்விக்ஃசபல்லர சரித்தூக் சிலவிண்்டவிள.
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"பஞ்ுச! பவித்தங்ம் ியதயக்கிுறைகளிலைசள ககவிியனை ியககரில் ியபவிய ரிீஸ்ட சசெயயரணுுமவி? எத்தைசனை
ுமனக்ு ிியளன்?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"ியைண்்டவிம் ியும்டம்! ககவிகளிலள இுைும் ியபவினைவிியல ியபவிதூம் " என்ற கூறியர பஞ்ுவ,
லல்ரைசயரக் ிலைச்டக் ிலண்ணவில் ிலைனத்தவின்.
"ியிலவில்ீடஸ்மித்சதல்லவிம் எிப ைங்ி ியபவிுறவிகளில? அைகளில சசெயயரி ியபவிகிுற
ஜசைல்சஸல்லவிம் பவிரக்ிலணும் ியபவில ஆைசசெயரவியிுக்ு. ிலழுத்தியல ஒீடடியரவிண்... ிலவிதியல
்ல்லக்... அி்ுறம் ைவிீட மிஸ்்டர பஞ்ுச?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"்ல்லக் இல்ைசல ியும்டம்! ்ல்லவிக்ு! அைசதக் ிலவிதியல ுமவிீடடிக்ில ுமவிீட்டவிகளில. மாக்கிியல
ியபவிீட்டக்ுைவிகளில. இ்டிபியல ஒீடடியரவிணம்!" என்ற சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட கூறினைவின்
பஞ்ுவ.
"ஐ-ீஸ! ஹியரர ஒீடடியரவிண்! ஹியரர ்ல்லவிக்!.. ஹியரர ்டவிர..." என்ற அபககயரம் படித்தூக்
ிலவிீடடினைவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"இசதல்லவிம் ியபவிீட்டக் சிலவிளளணும்னைவி, இண்டியரன் ஸ்ைச்டரல் ,ஸவிரியும் ிலீடடிக்
சிலவிளளணுியும!" என்ுறவிள மிஸஸ் மாரத்த.
"ஸவிரி கூ்டத்தவின் ிலீடடிக் சிலவிளளி ியபவிகிியுறன் பஞ்ுச! நீ ககவிைசளக்ியில
சுமீடங்விஸுக்ுிியபவிய ியிலவில்ீடஸ்மித்ைசஸ அனுிப ைசை. இண்டியரவியமருநதூ எத்தைசனை
ியிலவில்ீடஸ்மித் ியைனுுமவினைவிலும் ைுைவிகளிலளவி?"
"ஓ! இிப எத்தைசனை ியிலவில்ீடஸ்மித் ியைணும்னைவிலும் கிைச்டிபவிகளில” என்ுறவின் பஞ்ுச.
"ககவின் கூ்டத் ியதவி்டம் ியபசெரியும் ியபவிீட்டக் சிலவிளளி ியபவிகிியுறன்” என்ுறவிள ியலவிரிீட்டவி.
"ியதவி்டம் ியபசெரியும் ியபவிீட்டக் சிலவிளளணும்னைவி ிலவிதூ மாக்ு ுத்தவிுமல் எிபடி முடியும்?
இநத ையரசியல ிலவிைசதக் ுத்தனைவில் ைரக்ுியும" என்ுறவிள ியலவிசெனைவி.
"பங்ைவியில்ைசல; ுியளவிியங்விஃபவிரம் ு்டத்தூக் ுத்த்டலவிம். ியலவிரிீட்டவி ஆைசசெி பீட்டைசதுச
சசெயத்டியைவிம். அி்ுறம் ியைியுற என்னை ககைசில ியைணும் ியலவிரிீட்டவி? என்ற ியிலீட்டவிள
மிலஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"்டவிர!" என்ுறவிள ியலவிரிீட்டவி.
"தவிரயரவி? அிபடின்னைவி நீ கூ்ட ியுமியங்ஜ சசெயதூக்ிலி ியபவிுறயரவி?” என்ற ியிலீட்ட யமீட்டுச
சரித்தவிள மிஸஸ் மாரத்த.
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"ியககவி ியககவி! ்டவிரதவின் சங்விம்ப ஜவிரயரவி இுக்ுதூ. அைசத ககவின் ுவம்ுமவிியை ிலீடடிக்ிலி
ியபவிகிியுறன்" என்ற கூறினைவிள ியலவிரிீட்டவி.
"அசெ்டவியிுக்ியில இநதி சபண்ணு! தவிர ிலீடடிக்ிலி ியபவிுறதவிியும!" என்ற ியிலர சசெயதவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"தவிர ியைணவிக் ிலீடடிக் சிலவிளளீட்டம்... தகளிலத்தவிியல அம்மிக் ிலல் ியைணவிலும் சசெயதூ
ிலீடடிக் சிலவிளளீட்டியும! - உுமக்சிலதூக்ிலயயரவி இநத ைம்சபல்லவிம்?" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"இைசல ியபவிீட்டவிுசுவ, எல்ியலவிும் டிபன் செவிிப்ட ைவிுகளிலள..." என்ற அைசழத்தவிர ுமவிுமவி,
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி, மிஸஸ் மாரத்த, லல்ர, அசுமரிக்ில
சபண்்டிலள எல்ியலவிும் ஒு ைரிைசசெயில் உீடிலவிரநதூ சிலவிண்்டனைர. அயயரவிசெவிமி, ுமவிுமவி,
அத்ைசத, பனைவிங்ஸ் பவிீடடி முதலவிியனைவிர இன்சனைவிு ைரிைசசெயில் உீடிலவிரநதூ சிலவிண்்டனைர.
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிும், செவிஸ்தரிிலளும் செநதடி சசெயயரவிுமல் செைசுமயரல் ிலீட்டி பக்ிலம் ியபவிய
ஆசெவிங்ுமவிில உீடிலவிரநதூ சிலவிண்்டவிரிலள.
அிபளி பவிீடடிுமவிரிலளுக்ுத் தனி பநத ியபவி்டிபீடடிுநததூ. "முகூரத்தியும ைசைத்தவிிலயமல்ைசல. இதறுள ியைைசளக்ு ஐநநற இைசல யமழுகிுறதூ.
இிபியை இிபடின்னைவி ிலல்யரவிணத்தன் ியபவிதூ கூீட்டம் எிபடி இுக்ிலி ியபவிகிுறியதவி!"
என்ற ிலைைசலிபீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
"ியிலவிடீுவைங்ி பங்் ங்விக்ஃசபல்லர இுக்ிலவிர, சசெலைிழக்கிுறவிர. உுமக்சிலன்னை ிலைைசல?"
என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"இநத ுமவிதரி ககவிலு ிலல்யரவிணம் சசெயதவில் ியிலவிடீுவைங்ி பங்்ைவியிுநதவிலும்
இன்ஸவில்சைன்ீஸ சிலவி்டக்ில ியைண்டியரதூதவின். எல்லவிைறறக்ும் சசெலைிழிபவி.
ிலைச்டசயிியல ைசைதிலவிி்டம் ைங்ியபவிதூ ைசில இழுத்தூக் சிலவிளளும்” என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"அசதல்லவிம் இல்ைசல. ஆயிங்ம் ைசைதிலவிள ைநதவிலும் அத்தைசனை ியபுக்ும் ஆளுக்ு
ஐநநற ்டவிலர சிலவி்டக்ிலி ியபவிுறவிளவிம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"இன்னும் சிலவிஞ்செம் ங்ைவி ்ீடடிகள ியபவி்ட" என்ற உி்ுமவிைசை சங்விம்பசும் ுசத்தூுச
செவிிபீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர. அதலுளள ிலறிியைிபைசல, இஞ்ச, புசைசசெ மிளிலவிய
இைறைசுறயும் உி்ுமவிசு்டன் ியசெரத்தூுச செவிிப்ட ியைண்்டம் ியபவிருக்கிுறதூ என்ற எண்ன
அைறைசுறயும் ியசெரத்தூ யமழுகளகிக் சிலவிண்டிுநதவிள!
"ங்ைவி ்ீடடிகள எிபடி இுக்கிுறதூ?" என்ற மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் ியிலீட்டவின் பஞ்ுவ.
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" ஹவி... ஹவி!..." என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
அநதுச சீுமவிீடடி " ஹவி  ஹவி என்ற கூறியரைசத ககன்ுறவியிுக்கிுறதூ என்ற சசெவில்ைதவிில எண்னக்
சிலவிண்்ட அம்ுமவிஞ்ச, "ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமிக்ு இன்னும் சிலவிஞ்செம் ங்ைவி ்ீடடிகள
ியபவி்டகளிலள" என்ுறவிர.
" ஹவி  ஹவி... ஹவிீட !சைரி சைரி  ஹவிீட! சங்விம்பக் ிலவிங்ம்!" என்ற ிலத்தனைவிள மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர.
"அிய்டிய்ட! க்ரீன் மிளிலவிைசயரயும் ியசெரத்தூுச செவிிபீட்ட யமீட்டவிி ியபவிருக்ு. அதவின்
" ஹவி ஹவி" என்ற அலறகிுறவிர. ஐஸ் ைவிீட்டர சிலவிண்்டவிகளில" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
செரியரவிில ஒன்பதூ ுமனக்ு ங்விக்ஃசபல்லர ைநதூ ியசெரநதவிர. பளைசளயின் திலிபனைவிர தவியரவிர
அைரிலைசளுச ியசெரநத ைவித்தயரவிர முதரயரைரிலளும் ுறித்த ியககங்த்தல் ைநதூ யமீட்டனைர.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, "தஸ் இஸ் மிஸ்்டர அயயரவிஸவிம் ‘ிைசங்ீட’ஸ் ஃபவிதர, தஸ் இஸ்
மிஸ்்டர ியிலவிபவிலயயரர ‘பைசங்ீட ுரம்’ஸ் ஃபவிதர" என்ற ஒ்டசைவிுைங்விிலத் தன்
 ஹஸ்சபண்்டக்ு அறிமுிலி ப்டத்தனைவிள.
மிஸ்்டர ங்விக்ஃசபல்லர சரித்த முிலத்தூ்டன் அைரிலள எல்ியலவிைசங்யும் " ஹ்ட ்டயு டூ -  ஹ்ட
்டயு டூ” என்ற ுசெலம் யமசெவிரித்தபடிியயர ைசிலுலுக்கி ுமகிழ்நதவிர.
"ுமணிசபண்ணும் ுமவிிபளைசளயும் எிியபவிதூ ைுகிுறவிரிலள?” என்ற அைர
யமசெவிரித்தியபவிதூ, “முகூரத்தம் ைசைத்ததூம் ைநதூ யம்டைவிரிலள” என்ுறவிர மாரத்த.
"முகூங்ீட என்ுறவில்?" என்ற ியிலீட்டவிர ங்விக்ஃசபல்லர.
"முகூங்ீட என்ுறவில் ியுமியங்ஜ கக்டக்கிுற ைச்டம்" என்ற தன்  ஹஸ்சபண்்டக்ு யமளக்கிுச
சசெவின்னைவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"ஐ ட! முகூங்ீட்டக்ு ‘ிய்டீட ‘ ஃபக்ஸ் பண்ன யம்டலவிியும!" என்ுறவிர ங்விக்ஃசபல்லர.
"அதறுத்தவின் அியங்ஞ்ுசசுமண்ீட கக்டநதூ சிலவிண்டிுக்கிுறதூ. இன்னும் ச்டன் மினீடரியல
சங்டியரவிகியம்டம். அதறுள உக்கிங்விண அைசுறைசயரி பவிரத்தூயமீட்ட ைங்லவிம், ைவிகளில.
இிபத்தவின் இண்டியரவியமியலுநதூ ஃபளைரஸ், சைஜ்டபளஸ் எல்லவிம் ைநதுக்ுதூ
என்ற அைசழத்தவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
உக்கிங்விண அைசுறயில் ுமைசல ியபவில் ுயமக்ிலிபீடடிுநத பூசெனக்ிலவியிலைசளயும்,
்்டலகளிலவியிலைசளயும் ிலண்்ட ங்விக்ஃசபல்லர, "பூசெனக்ிலவியும், ்்டலகளிலவியும் ுமீட்டம்
சங்விம்ப ஆரத்த்டவிக்ஸ் ியபவிருக்ுதூ. ியத லுக் ைசலக் இண்டியரன் செவிதூஸ் யமத் ிய ஹவிர
ஆஷ்!" என்ுறவிர.
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"அைறறின் ியககுசசெியங் அிபடித்தவின் என்ுறவின் பஞ்ுவ
ஒு பூசெனக்ிலவிைசயரக் ைசிலயினைவில் தூக்கிி பவிரத்தவிர ங்விக்ஃசபல்லர. அதன் ிலவிம்் படித்தூத்
தூக்ுைதறு ைசெதயரவிில இல்லவிுமல் ியபவிிலியை கீியழ ககழுயம யமழுநதூயமீட்டதூ.
அ்டைளசுதவின் உ்டியனை அத்தைசனை பூசெனக்ிலவியிலளுக்ும் பளவிஸ்டிக்கில் ைசிலிபடி ஃபக்ஸ்
சசெயதூ யம்டம்படி உத்தங்சு ியபவிீட்டயமீட்டவிர அைர.
டிங்வியிகள  ஹவிரல் சபரியர சபரியர ிலவிரிசபீட்டிலைசள யமரித்தூ, தவிம்பூலம், செநதனைம், ுமஞ்செள,
ுகளுுமம் எல்லவிைறைசுறயும் எ்டத்தூ ைசைிபதல் ிலைனைம் சசெலுத்தக் சிலவிண்டிுநதனைர
பஞ்ுவசும், லல்ரயும்.
"எல்ியலவிும்  ஹவிலுக்ு ைங்லவிம்" என்ற அைசழத்தவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"இைரதவின் அம்ுமவிஞ்ச! சைரி ஹ்யூுமங்ஸ் ஸயரண்டிஸ்ீட" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
அிபளகளிலள ஆிலவிசெத்தல் புறநத சசெயதைசயரி பறறி யமசெவிரித்தவிர ங்விக்ஃசபல்லர. "அதூ
உகளிலளுக்ு எிபடித் சதரியும் நியூஸ் ியபிபரில் படித்தீரிலளவி?" என்ற யமயரி்்டன் ியிலீட்டக்
சிலவிண்ிய்ட உளியள சசென்ற அிபளம் ஒன்ைசுறக் சிலவிண்்ட ைநதூ ிலணைன்டம் ிலவிீடடினைவிள
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
ங்விக்ஃசபல்லர அைசதக் ைசிலயில் ைவிகளகிி பவிரத்தூயமீட்ட, "சைரி ைசலீட தகள! இதனைவில்தவின்
புறநதூயமீடடிுக்கிுறதூ!" என்ுறவிர.
"இுபதவியிங்ம் அிபளகளிலள புறநதூ ியபவியயமீட்டனை. அி்ுறம் ியபிபர சையிீட்டிலள
ைங்ைைசழத்தூ ஒ்டசைவிு அிபளத்தன்  மதூம் ஒ்டசைவின்ைசுற ைசைத்தூயமீடிய்டவிம்" என்ுறவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
ங்விக்சபல்லர தம்பதயரர உீடிலவிுைதறு ியசெவிபவி சிலவிண்்ட ைநதூ ியபவி்டுச சசெவின்னைவின் பஞ்ுவ.
"ியைண்்டவிம்! ககவிகளிலள தைசங்யிியலியயர உீடிலவிுகிியுறவிம்” என்ற ிலவிரிசபீட  மதூ உீடிலவிரநதூ
சிலவிண்்டவிர ங்விக்ஃசபல்லர.
"ியிலவிடீுவைங்ி பங்்! கிஞ்சத் ிலரைம் உண்்டவி?" என்ற கூறி ுமகிழ்நதவிர அம்ுமவிஞ்ச.
பளைசள வீீட்ட ைவித்தயரவிர அி் செவிஸ்தரிிலள முதரல் ுமஞ்செில் பளைசளயரவிர படித்தூி
பூைசஜ சசெயதவிர. புறு பஞ்செவிகளிலத்ைசதி ்ங்ீடடி ஏிங்ல் ுமவிதத்தலுளள முகூரத்த
ககவிீடிலைசளசயரல்லவிம் ைரிைசசெயரவிிலுச சசெவில்ரக் சிலவிண்்ட ைநதவிர.
"ஏிங்ல் 29-ஆம்ியதத தகளிலளகிழைசும சங்விம்ப சலவிக்கியருமவினை முகூரத்தம்" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
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"அிபடியரவினைவில் அன்ைசுறக்ியில ைசைத்தூக் சிலவிண்்டயம்டலவிியும!" என்ுறவிர பளைசளக்ுத்
திலிபனைவிர.
"எதறும் சபண்்டிலைசளயும் ஒு ைவிரத்ைசத ியிலீட்டயம்டகளிலள. அைவி சசெளிலரியரம்
எிபடிியயரவி?" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச ஓர அசெீட்டுச சரிி்்டன்.
சபண்ணுக்ு அம்ுமவி, பளைசளக்ுத் தவியரவிர இுைும் தனயரவிிலி ியபவிய ஏியதவி
ியபசயமீட்டத் தும்ப ைநதூ, "ஏிங்ல் 29-ஆம் ியததியயர இுக்ிலீட்டம். அன்ைசுறக்ுுச
சசெளிலரியரம்தவின்" என்ுறனைர.
"எதூக்ு நீகளில சங்ண்்ட ியபும் ுமீட்டம் தனயரவிிலி ியபவிய ஏியதவி டக்சங்ீட்டவிிலி ியபசீட்ட
ைறீகளில?" என்ற ியிலீட்டவிர மிஸஸ் ங்விக். மாரத்தயின் ுமைசனையம ியலவிசெனைவி, மிஸஸ் ங்விக்ைசில
உளியள அைசழத்தூுச சசென்ற அநதுச சீுமவிீடடியின் ிலவிியதவி்ட ஏியதவி ங்ிலசயருமவிிலக் கூறினைவிள.
யமஷேயரத்ைசதி ்ரிநதூசிலவிண்்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட ியலவிசெனைவிசு்டன்
சைிியயர ைநதவிள!
"அி் செவிஸ்தரிிலியள! நீகளிலியள உகளில ைசிலயரவிியல ுமஞ்செைசளத் த்டயம முகூரத்தி
பத்தரிைசிலைசயர எழுத யம்டகளிலள. ிலவிீட்டன் ஸவிர! (பஞ்ுவசுக்ு ஆகளகிலி சபயரர) நீகளில
எல்ியலவிுக்ும் செநதனைம், தவிம்பூலம் சிலவி்டக்ிலலவிம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
முதரல் ங்விக்ஃசபல்லர பங்்சுக்ுுச செநதனைம் சிலவி்டத்தவின் பஞ்ுவ. செநதனைத்ைசதத் சதவிீட்ட
ைவிசெைசனை பவிரத்தூயமீட்ட ைசிலக்ுீடைச்டயில் தூைச்டத்தூக் சிலவிண்ிய்ட "ரக்யமீட ஸவிண்்டல்
எக்ஸ்சலண்ீட!" என்ற கூறித் தவிம்பூலம் சபறறக் சிலவிண்்டவிர ங்விக்ஃசபல்லர.
அயயரவிசெவிமி அயயரர ுமைசனையம, மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் ுகளுுமத்ைசதக் சிலவி்டத்தூ,
"ங்விக்சபல்லர ுமவிமி! இைசத சககறறியில் இீட்டக் சிலவிளளுகளிலள" என்ுறவிள.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர அைசத ைவிகளகி சககறறியில் இீட்டக் சிலவிண்்டியபவிதூ சபண்்டிலள
அைசனைைும் சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட, "ுமவிமிக்ுக் சிலவிுவைம் ைசைத்தூி ்்டைசையும்
ிலீடடியமீட்டவில் ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனையில் உீடிலவிங் ைசைத்தூயம்டலவிம்" என்ுறனைர.
முகூரத்தி பத்தரிைசில எழுத முடிநததூம் அைசத சைளித் தீடடில் ைசைத்தூக் சிலவிண்்ட
ியபவியஒ்டசைவிுைரி்டமும் ிலவிீடடினைவிர அம்ுமவிஞ்ச. எல்ியலவிும் பத்தரிைசிலைசயரத் சதவிீட்ட
ஆசீரைவிதம் சசெயதனைர.
"இன்னும் ீடசைண்டி ிய்டஸ் தவின் இுக்ுதூ. இம் மடியரீட்டவி இன்யமிய்டஷேன் பரிண்ீட
ஆிலணும். அதூதவின் சங்விம்ப முக்கியரம். அரசஜண்ீட!" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"மிஸ்்டர பஞ்ுச இன்ைசுறக்ியில நீ சுமீடங்விஸ் ியபவிய அகளியில ககுமக்ிலவிில ஒு ஏசஜண்ைச்டி
பவிரத்தூி ியபச ஏறபவி்ட பண்ன யம்ட. ககுமக்ு எநத ்டயரத்தியல எதூ ியைணுுமவினைவிலும் அநத
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ஏசஜண்்டதவின் ைவிகளகி அனுிபணும். உனைக்ுத் சதரிஞ்செ ஆசெவிமிகளில யரவிங்விைதூ
இுக்ிலவிகளிலளவி?"
"ஒ எஸ். பவிிஜன்னு சுமீடங்விீஸியல ஒு பங்ண்ீட இுக்ிலவிு. ியுமியங்ஜ ிலவிண்ீடங்விக்ீடதவின்
அைுக்ுத் சதவிிழல்" என்ுறவின் பஞ்ுவ,
"சைரி ுீட்டவிி ியபவிுசுவ! நீ அைைசங்ியயர பக்ஸ் பண்னீட்ட ைநதூ்ட. அைியங்வி்ட ச்டயர
டிங்களக்ியல ியபச ியைண்டியரைசத அனுிபுச சசெவில்ரயம்டலவிம்."
"எஸ் ியும்டம்! பநதக்ிலவில் முகூரத்தத்ைசதயும் இிபியை கக்டத்தயம்டலவிியும!" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
" ஓ" கக்டத்தயம்டலவிம். அதூக்ு என்னை சசெயயரனும்?"
"உகளில  ஹஸ்சபண்ீட ைசிலயரவிியல அஸ்தைவிங்ம் ியபவிீட்டக் ிலவிைசல ஊன்றியமீட்டவில் ியபவிதூம்"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
" ‘ங்விக்ஃசபல்லர பசுண்ிய்டஷேன்’னு சசெவில்லுகளில" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
பநதக்ிலவில் ியபவி்ட ியைண்டியர இ்டத்தல் ியதகளிலவிய உைச்டத்தூி பூைசஜ சசெயதவிர அம்ுமவிஞ்ச.
ஒு பநதக்ிலவிரன் நுனயில் ுமஞ்செள பூச ுமவியமைசலக் சிலவித்ைசதக் ிலீடடினைவிர அி்
செவிஸ்தரிிலள.
ங்விக்ஃசபல்லர துமதூ ைசிலயினைவில் அஸ்தைவிங்ம் ியபவிீட்ட, பநதல்ிலவிைசலயும் ஊன்றியமீட்டவிர.
அ்டைளசுதவின்; இதறுள ுமன பத்தூ ஆகியம்டியை, ங்விக்ஃசபல்லர பங்் எல்ியலவிரி்டமும்
யமைச்ட சபறறக் சிலவிண்்ட நியூயரவிரக் ்ுறிபீட்டயமீட்டவிர. அைர சசென்ுற சல
நிமிஷேகளிலளுக்சிலல்லவிம் பஞ்ுவசும் கிளம்ப யமீட்டவின்.
இங்ண்ிய்ட தனைகளிலில் சசென்ைசனையிருநதூ ிலல்யரவிணி பத்தரிைசிலிலள அுசசெவிகி
ைநதூயமீட்டனை. பத்தரிைசிலயின் பன் பக்ிலத்தல் ைவிஷகள்டன் ியககஷேனைல் ஏர ியபவிரீடடிருநதூ
ஸம்ுமர  ஹசுஸுக்ுி ியபவிகிுற ுமவிரக்ிலத்ைசதயும் ப்டம் ியபவிீட்டக் ிலவிீடடியிுநதவின் பஞ்ுவ.
அைசதக் ிலண்்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர "சைரிுீட ஐடியரவி!" என்ுறவிள.
===========
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அத்தயரவியரம் 7. த

ங்விக்ஃசபல்லுக்ுக் ைசிலிலவில் ஆ்டயமல்ைசல. "ியுமியங்ஜுக்ு இன்னும் ீஸக்ஸ்டீன் ிய்டஸ்தவின்
இுக்ுதூ. இதறுள எ்டைளியைவி ஏறபவி்ட சசெயதவிிலணும். சபண்ணும் ுமவிிபளைசளயும்
ைங்ணும். என் ஃபங்ண்ீடஸும் ரிியலடி்டஸும் ைங்ணும். அைகளிலளுக்சிலல்லவிம் ஜவிைசில
ஏறபவி்ட சசெயதவிிலணும் " என்ற ிலைைசலிபீட்டக் சிலவிண்டிுநதவிள அநதுச சீுமவிீடடி.
அிியபவிதூ அகளியில ைநத பஞ்ுவ, "ியும்டம் ுமவிஸ்ஸசசஸீடீஸியலுநதூ இன்ைசுறக்ு ஈயமனகள
உகளில ஃபங்ண்ீட சபீடடி ிய்டயமஸும் இன்னும் ஐநதவிற ியபும் ைங்விகளிலளவிம். அைகளிலைசள
ரிீஸ்ட பண்ுறத்தூக்ு ஏரியபவிரீட ியபவிிலணும்" என்ுறவின்.
"பஞ்ுச! எனைக்ு ்டயரியும இல்ியல. ிளீஸ் ! நீயும், லல்ரயும் ியபவிய அைசழுசசீட்ட ைநதூ்டகளில.
இன்ைசுறக்ு ஈயமனகள ககவின் மிஸஸ் சிலன்னைடிைசயர  மீட பண்ன, ியுமியங்ஜுக்ு இன்ைசைீட
பண்ணி ியபவிியுறன். தயரசு சசெயதூ அதூக்ு முன்னைவிியல இிப எல்ியலவிைசங்யும் இகளியில
சிலவிஞ்செம் ைங்ுச சசெவில்லு. ியுமியங்ைசஜி பறறி ‘டிஸ்ிலஸ்’ சசெயியைவிம். எனைக்ு ஒு ிலம்ிிீட
ஐடியரவி ு்டகளில பவிரக்ிலலவிம். சுமவித்தம் எத்தைசனை ியபர ைுைவிகளில? யரவிர யரவிர ைுைவிகளில?
என்சனைல்லவிம் கக்டக்ும்? சிலவிஞ்செம் யமைங்ுமவிுச சசெவில்லுகளியிலவி" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ஃபஸ்ீடியல ியும்டம், ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ்ியலுநதூ செம்ுமர  ஹசுஸ் ைைசங்க்ும் ஆர. ஸ்ீடரீீட
பூங்விசும் பநதல் ியபவிீட்ட முடிக்ிலணும்!"
"முடிுசுவ்ட. அதூக்ுத்தவின்  ஹைவியிியலுநதூ பநதலுக்ு ியைண்டியர சதன்னைகள கீத்தூ,
ைவிைசழுமங்ம் எல்லவிம் ைநதவிுசியசெ! அத்ியதவி்ட ஆர. ஸ்ீடரீீடியல இுக்கிுற  ஹசுஸ் பூங்விசும்
ிலவிர பண்னக் சிலவி்டக்ிலுச சசெவில்ர ியிலீடடிுக்ியிலன். செரின்னு சசெவில்ரயிுக்ிலவிகளில. ியுமியங்ஜ
பவிரீடடீஸ் யரவிர ைநதவிலும் இநதத் சதுயமியலியயர இுறக்கி்டலவிம். இநத ஸ்ீடரீீடியல
டிங்விஃபக்ைசிலயும் ிலண்ீடியங்வில் பண்ணுச சசெவில்ரீடிய்டன். உ.ம்... சககக்ஸ்ீட!
அ்டத்தவிிியபவில் என்னை சசெயயரணும்?"
"அ்டத்த சைளிக்கிழைசும ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனை கக்டத்தணும்" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனையரவி? அிபடின்னைவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்சபல்லர.
"ியலடீஸுக்ு யமுநதூ கக்டத்த பங்விரத்தைசனை பண்ுறதூக்ு ுவுமகளிலரிபங்விரத்தைசனைன்னு
சசெவில்ுறதூ."
"அதூக்ு எத்தைசனை ியலடீஸ் ியதைசைிப்டம், சசெவில்லுகளில. நியூயரவிரக்ியல எனைக்ுத் சதரிஞ்செ
ியலடீஸுகளில சங்விம்பி ியபர இுக்ிலவிகளில. அைகளிலைசளசயரல்லவிம் ைங்ைைசழுசுவ்டியுறன்.
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இல்லவிீடடி ைவிஷகள்டன்ியல ிலைரன்சுமண்ீட ிலரல்ஸ் இுக்ிலவிகளில. சங்விம்ப அீடங்விக்டிைவி
இுிபவிகளில. அைகளிலைசள ைசைத்தூ கக்டத்த்டலவிம். ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனைைசயர சைளிக்
கிழைசுமதவின் கக்டத்தணுுமவி? ஸவி்டரிய்ட ைசககீட கக்டத்தக் கூ்டவிதவி?"
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர சரித்தவிர.
"ஸவிஸ்ீடரி! நீ ஏன் சரிக்ிலியுற" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"உகளில ியலடீைசஸ ைசைத்தூ ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனை பண்ணக் கூ்டவிதூ. ஸவி்டரிய்ட ைசககீட்டம்
கூ்டவிதூ! " என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அசதன்னை அிபடி? எகளில ியலடீஸ் கூ்டத்தவின் ககல்லவி ‘ஃபஸ்ீட’ செவிிப்டைவிகளில!" என்ுறவிள
மிஸ் ங்விக்.
"செவிிப்டைவி! ஆனைவில் அைகளிலளுக்சிலல்லவிம் ்்டைசை ிலீடடிக்ிலத் சதரியரவிியத! அத்ியதவி்ட
தவிர ிலீடடிக் சிலவிண்டிுக்ும் ுவுமகளிலர ியலடீஸ்தவின் இதறு முக்கியரம்" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"அிபடின்னைவி செரி; உகளில ியலடீைசஸியயர அைசழத்தூுச சசெயதூ்டகளியிலவி... சதன்?"
"இுபத்சதவின்பதவிம் ியதத முகூரத்தம். அதவிைதூ ுமவிகளிலல்யர தவிங்ணம். அன்ைசுறக்ு முதல்
ககவிள ங்வித்தரி ஜவின்ைவிசெம்" என்ுறவிர அி் செவிஸ்தரிிலள.
"ைவிீட இஸ் ஜவின்ைவிஸ்?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ிைசங்ீடக் ரம் ிலவிரில் உீடிலவிரநதூ ிசங்விசஸஷேன் ியபவிைவிர. அதூக்ு ்டவிி இல்லவித ிலவிர
ஒண்ணு ியைணும். அநதக் ிலவிரில் ஸ்ுமவில் ஸ்ுமவில் சல்ீடங்சனைல்லவிம் உீடிலவிரநதூ சிலவிளளும்.
ிலவிுக்ு முன்னைவில் ககவிதஸ்ைங்மும், பவிண்்ட ைவித்தயரமும் ைவிசத்தூக் சிலவிண்்ட ியபவிைவிரிலள.
அைகளிலியளவி்ட சஜண்ீடஸ் ியபவிைவிகளில. ிலவிுக்ுி பன்னைவிியல ியலடீஸ் கக்டநதூ ியபவிைவிரிலள"
என்ுறவிள ியிலதரின்.
"எதூக்ு எல்ியலவிும் கக்டநதூ ியபவிிலணும் ? எல்ியலவிுக்ுியும ிலவிர அியங்ஞ்ுச பண்னீட்டவிி
ியபவிுசுவ.
"ுமவிிபளைசள ுமீட்டம்தவின் ிலவிரில் ியபவிைவிர. ககவிசுமல்லவிம் ஸ்ியலவிைவி கக்டநதூதவின்
ியபவிிலணும்..." என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"இகளசிலல்லவிம் ியங்விீடியல ஸ்ியலவிைவிி ியபவிில முடியரவிியத! ஸ்ப்டவித்தவிியனை ியபவிிலணும்..."
"ஜவின்ைவிஸம்னைவி ஸ்ியலவிைவித்தவின் ியபவிிலணும். ிசங்விசஸஷேன் பவிுகளில. அதூக்ு நீகளிலதவின்
ிலைரன்சுமண்டிியல ஸ்சபஷேலவி பரமிஷேன் ைவிகளிலணும்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
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" ஓ! யு  மன் ிசங்விசஸஷேன்! தீடஇஸ் ைசலக் ஸ்ிய்டீட டிைசங்்ட! சைரிுீட ! ிசங்விசஸஷேன்
எதூைைசங்க்ும் ியபவிிலணும்?"
"ஏதவிைதூ ஒு ியிலவியில்ியலுநதூ ிலல்யரவிண வீீட்டக்ுி ியபவிைதூதவின் செம்பங்தவியரம். இகளியில
ஆிங் ஹவிம் ரகளிலன் ுமண்்டபம் தவின் இுக்ு. ஆைசிலயரவிியல அநத ுமண்்டபத்தியல ியபவியக்
சிலவிஞ்செ ியககங்ம் ிலவிறுறவி்ட உீடிலவிரநதூ யமீட்டத் தும்ப யம்டலவிம் " என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ஏன்? சஜபரஸன் ுமண்்டபத்தியல கூ்ட உீடிலவிங்லவிியும! அநத இ்டமும் சங்விம்ப
அழிலவித்தவின் இுக்ுதூ" என்ுறவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
"அகளியில ியைண்்டவிம். அதூ சிலவிஞ்செம் டிஸ்ீட்டன்ஸ் அதிலம். அத்ியதவி்ட ரகளிலன் ுமண்்டபத்தியலுநதூ யமயூ ஒண்்டர்லவி இுக்ும். சசெரரி ீடரீசலல்லவிம் பூத்தூக் ுலுகளிலுற
அழு ைச்டீடஸ் ியபீஸன் ைவி்டரியல ரிிசளக்ீட ஆுறிியபவி ியதைியலவிிலுமவியிுக்ும். ஜவின்
ைவிசெத்தூக்ு என்ியுற ிளவின் ியபவிீட்டக் ிலீடடினை ுமவிதரின்னைவி இுக்ு ரகளிலன் ுமண்்டபம்"
என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ஒுியைைசள இகளியிலதவின் ரகளிலனுக்ு ஜவின்ைவிசெம் கக்டநதியதவி என்னைியைவி?" என்ுறவிர
செவிஸ்தரிிலள.
"செவிஸ்தரிிலியள ியபசெவிுமல் ைவிைசயர மாடிக்சிலவிண்்ட இுுமயயரவி!... ிலவிீட்டன் ஸவிர!
ஜவின்ைவிசெத்தன்ியபவிதூ ிலவிஸ் ைசலீட்டக்ும், ககரிக் ுுறைவிளுக்ும் ஏறபவி்ட பண்னயரவிுசசெவி?"
என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ிலவிஸ்ைசலீட ியைியுற எதூக்ு? ைவிஷகள்டன்ியல இுக்கிுற ைசலீட ியபவிதவிதவி?" என்ுறவிள மிஸஸ்
ங்விக்.
"இநத ிலவிஸ் ைசலீட கூ்டவிதூ. எகளில ஊர ிலவிஸ்ைசலீடதவின் செம்பங்தவியரம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"செம்பங்தவியரம்னைவி ைவிீட?” என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ிலஸ்்டம்ஸ்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ிலஷ்்டம் ஒன்றமில்ைசல... " என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள. ுமறபடியும் அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர
செவிஸ்தரிிலின் ைவிைசயர அ்டக்கினைவிர. "ஏஜண்ீட பவிிஜைசயர டிங்களக் ியபவிீட்டக் கூிபீட்ட, சுமீடங்விீஸருநதூ ஆயிங்ம் ிலவிஸ்
ைசலீடஸ் அனுிபுச சசெவில்ரயிுக்ியிலன். ககவிைசளக்ுள ைநதூயம்டம். ககரிக்ுுறைகளில ஆயிங்ம்
கிைச்டிபதூதவின் சிலவிஞ்செம் ிலஷ்்டிப்டம் ியபவில இுக்ு" என்ற கூறினைவின் பஞ்ுவ. "ககவிரிக்ுைவிஸ்னைவி அைகளில யரவிு?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர. 60

"அைரிலளதவின் சதன்னநதயர ிலவிஸ்ைசலீட ிலம்சபன கக்டத்துறைவி. அைவிியளதவின் ிலவிஸ்ைசலீட
தூக்ுைவி" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"அசதன்னை அிபடி? அைகளில இகளியில ைங்ுமவிீட்டவிகளிலளவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ைுைவிகளில, இுபத்சதவின்பதவிம் ியதத சஸளத் இண்டியரவியமல் ஏிலிபீட்ட முகூங்ீட
அதனைவிியல அைகளிலளுக்ு சங்விம்ப கிங்விக்கி..."
"ஆளுக்ு ஆயிங்ம் ்டவிலர சிலவி்டத்தவிைதூ அைகளிலைசள ைங்ைைசழுசுவ்டகளில. ிலவிஸ்ைசலீட
தூக்ிலுறத்தூக்ு ியைியுற என்னை சசெயயருறதூ?" "பணத்ைசதி பறறிக் ிலைைசலிப்டயமல்ைசல. அைகளில இகளியில ைநதவி ககவிசயரல்லவிம் ியசெரநதூ
‘ியிலவிங்ஸ்’ியல ுைசங்க்ில ஆங்ம்புசுவ்டியும என்றதவின் ியயரவிசக்கிியுறன்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ஏன்? ுைசங்க்ிலீட்டியும! அதனைவிியல என்னை ீடங்பள? ்டவிக்சஸல்லவிம் ியசெரநதூ ியிலவிங்ஸ்ியல
பவிரக் பண்ணவி அதூ சங்விம்பத் துமவிஷேவியிுக்ுியும! பஞ்ுச! ிலண்டிிபவி என் பங்ண்ீடஸ்
ககவிரிக்ரைவிைசஸி பவிரக்ிலுறத்தூக்ு சங்விம்ப ைசலக் பண்ணுைவிகளில. ககவிரிக்ரைவிஸ் எிபடி
இுிபவிகளில பஞ்ுச?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
"ுமிலவிங்விஜவிஸ் ுமவிதரி இுிபவிகளில. ிலழுத்தியல ிலவிஸ்ீடர ுமன ுமவிைசலசயரல்லவிம்
ியபவிீடடிுிபவிகளில. தைசலயிியல ்டரபன் ிலீடடியிுிபவிகளில. ியதவிள ியுமியல ுமகளக்கியும்
ைசிலயிியல ைவிக்கிகள ஸ்டிக்ும் ைுசசுிபவிகளில. அைகளிலைசள ககவிகளில ியப்டசுமண்ீட ங்விஜவிஸ்னு
சசெவில்ுறதூ" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ியலடி ககவிரிக்ரைவிஸ் கூ்ட இுிபவிகளிலளவி? அைகளில எிபடி இுிபவிகளில?"
"அைகளில ுமிலவிங்வின ுமவிதரி ிலலர்லவி இுிபவிகளில. டீத்சதல்லவிம் ்டவிரக்ிலவியிுக்ும்.
ிலவிதூியல, ிலழுத்தியல, ைசிலயிியல ியைல்யு்ல் ஜசைல்ஸ் ியபவிீடடிுிபவிகளில. முதூகிியல தூி
ிலீடடி, ுழநைசதைசயர சைுசசுிபவிகளில..."
"தூின்னைவி?"
"சபளுச! ைசலக் ிலகளிலவிு, ிலகளிலவிுசுக்ு ையரத்தியல தூி இுக்ும். இைகளிலளுக்ு முதூுியல
ைசப"
"ஆுமவிம்! இைகளிலைசளி பவிரத்தூ ்டவிக்ஸ் ஏன் பவிரக் பண்ணுதூகளில?"
"சஜலீஸதவின் ியும்டம்! சபவிுறவிைசும! பணக்ிலவிங்களிலைசளக் ிலண்்ட சபவிுறவிைசுமி ப்டுறதூ
ஏைசழகளிலளுக்ு செிலஜம்தவிியனை? இண்டியரவியமியல ்டவிக்சஸல்லவிம் ஏைசழதவிியனை? அதனைவிியல,
பணக்ிலவிங் ககவிரிக்ுைவிைசலக் ிலண்்ட ுைசலக்ுதூகளில..."
61

"ககவிரிக்ரைவிஸுக்ு என்னை பீஸனைஸ் , "
"ிய்ட ைச்டம்ியல நீடில் பீஸனைஸ். ஊச யமறபவிகளில. ைசககீட ைச்டம்ியல ைசலீட தூங்க்ுைவிகளில.
ியப்டசுமண்ீடியலதவின் ர்ட பண்ணுைவிகளில. ச்டயர டின்னைர செவிிபவி்டதவின்
செவிிப்டைவிகளில."
"எதூக்ு ுமகளக் கிைசயரத் ியதவிள ியுமியல தூக்கி சைுசுவக்ிலுறவிகளில?"
"தைசல ியுமியல ைசலீட ைசைத்தூக்ிலணுியும, அதனைவிியலதவின்." "எதூக்ு ுங்களு ைளரக்கிுறவிகளில?"
"ககவியகளில அைகளிலைசளக் ிலண்்ட சபவிுறவிைசுமி ப்டுறதவிியல அைகளில ககவிய ைளரக்கிுறதல்ைசல.
ுங்களு ைளரிபவிகளில. ுங்களு அைகளில சசெவில்ுறபடி ஆ்டம்."
"அதூ எிபடி?"
"ைசிலயிியல ியிலவில் ைுசசுக்ிலவிகளிலியள? ஆ்டவிுமல் என்னை சசெயயும் ியிலவில் எ்டத்தவில்
ுங்களிலவி்டம்னு பழசுமவிிழயரவிுசியசெ!" ...
"ஆுமவிம்; அ்டைளசு சபரியர பணக்ிலவிங்களில எதூக்ு ைசககீடியல ைசலீட தூக்ிலுறவிகளில?"
"யு ீஸ ியும்டம்! சங்விம் பக் ிலவிஸ்ீடர ஜசைல்ஸ் ியபவிீட்டக்கிீட்ட சதுயமியல ியபவினைவி
இுீடடிியல யரவிங்விைதூ ைநதூ தவிக்கி, ககைசிலிலைசளி பறிுசுவக்கிீட்டி ியபவியி்டைவிகளில
இல்ைசலயரவி? அதூக்ிலவிில எிபசும் சைிுசசெத்தியலியயர இுக்ிலணும்னு தைசல ியுமியல
ைசலீடைச்ட சைுசுவக்கிீடிய்ட ியபவிைவிகளில. ஸ்ீடரீீட ைசலீட தடீரனு ஆி ஆயிீட்டவிக்கூ்ட
பங்ைவியில்ியல பவிுகளில. "
"பஞ்ுச! அைகளிலைசள எிபடியரவிைதூ இகளியில ைும்படி ரிக்சைஸ்ீட பண்னக்ியிலவி. அதூக்ிலவிில
எ்டைளசு ்டவிலர சசெலைிழஞ்செவிலும் பங்ைவியில்ைசல. அைகளில ைசலீட தூக்கிீட்ட ியபவிுறிியபவி
ைவிஷகள்டன் ்டவிக்சஸல்லவிம் அைகளிலைசளி பவிரத்தூ ுைசலக்ுமில்ைசலயரவி? அைசத
அிபடிியயர ச்டரயமஷேன்ியல ிலவிீட்டுறத்தூக்ு ஏறபவி்ட சசெயயரிியபவிியுறன். ிளீஸ், ிளீஸ்!"
என்ற ுமன்ுறவிடினைவிள மிலஸ் ங்விக்.
"எஸ் ியும்டம்! சசெயதூ்டியைவிம். ிசங்விசஸஷேன் ியபவிுற ரீடியல டிங்விபக்சிலல்லவிம்
ிலண்ீடியங்வில் சசெயயரனும். ியங்விீடியல எரியருற ைசலீடச்டல்லவிம் அன்ைசுறக்ு ஆி
சசெயதூ்டனும், அிபத்தவின் ககவிரிக்ரைவிஸ் சிலவிண்்ட ைங் ிலவிஸ்ைசலீடஸ் சைிுசசெுமவித்
சதரியும்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
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"அதூக்சிலல்லவிம் ககவின் பரமிஷேன் ைவிகளகி்டியுறன். நீகளில ஒண்ணுக்ும் ிலைைசலி ப்டவிதீகளில.
எனைக்ு ிலைரன்சுமண்ீடியல ககல்ல இன்்ளுயரன்ஸ் உண்்ட. ியைணும்னைவி இுபத்சதீட்டவிம்
ியதத இுபத்சதவின்பதவிம் ியதத இங்ண்்ட ககவிைசளக்ும் ைவிஷகள்டன்ியல  ஹவிரிய்டியயர
டிக்ியளர பண்ன்டுச சசெவில்ியுறன். மிஸஸ் சிலன்னைடி எனைக்ு தக்சிலஸ்ீட ிங்ண்ீடதவின். ஒு
ைவிரத்ைசத சசெவின்னைவில் எல்லவிம் முடிஞ்ுவ்டம். "
"மிஸஸ் சிலன்னைடி ியுமியங்ஜுக்ு ைுைவிகளிலளவி?"
"ிலண்டிிபவி ைுைவிகளில. அைகளில எல்லவிும் இநத ியுமியங்ஜ பவிரக்ிலணும்னு சங்விம்ப சங்விம்ப
ஈிலங்வி இுக்ிலவிகளில.
அி்ுறம் ககவிரிக் ரைவிஸ் அத்தைசனை ியபைசங்யும் எகளியில இுறக்ிலலவிம்? ககல்ல பநியதவிபஸ்தவினை
இ்டுமவிி பவிரத்தூ இுறக்ில ியைணவிுமவி? சங்விம்பக் ிலவிஸ்ீடர ஜசைல்ஸ்
ியபவிீடடிுக்கிுறைகளிலளவிுசியசெ எதூக்ும் தூிபறியும் இலவிிலவிசுக்ு (F.B.I.) முன்னைவிடிியயர
சசெவில்ர ைசைக்ிலுறதூ ககல்லதூ இல்ைசலயரவி?" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"அசதல்லவிம் ஒண்ணும் ியைண்்டவிம். ககவிரிக்ரைவிஸ் அசதல்லவிம் யமும்ப ுமவிீட ்டவிகளில.
அைகளில வீீட்டக்ுளியளயும் தகளில ுமவிீட்டவிகளில. ியப்ட சுமண்ீட தவின் அைகளிலளுக்ு வீ்ட"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"நீ சசெவில்ரீட்டவி செரி பஞ்ுச! அி்ுறம் ியுமியங்ஜியல இன்னும் என்சனைன்னை ஐீட்டம்
இுக்ுதூ?"
"ிலவிச யரவித்தைசங் ியபவிுறதூ இன்சனைவிு ஐீட்டம். அதூ சங்விம்ப ியைடிக்ைசிலயரவியிுக்ும்" என்ற
ுறக்கிீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அதூ என்னை அதூ?"
"ுமவிிபளைசள சபனைவிங்ஸ் ்டர ியபவிுறதூக்ு ிலவிச யரவித்தைசங்ன்னு ியபு" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ுமவிிபளைசள எதூக்ு சபனைவிங்ஸ் டூர சசெயயரனும்?... ியுமியங்ஜ ்டயரத்தூியல அைர டூர
ியபவியிீட்டவி அி்ுறம் ியுமியங்ஜ எிபடி கக்டக்ும்?"
"டூர ியபவிில ுமவிீட்டவிர. ிலல்யரவிணத்தன்ற ுமவிிபளைசள ிலவிச யரவித்தைசங் ்ுறிபீட்டி ியபவிைதூ
என்பதூ எகளில ியுமியங்ஜியல ஒு ிலஸ்்டம். அ்டைளசுதவின். சிலவிஞ்செ தூங்ம் ியபவியிீட்ட அி்ுறம்
தும்ப ைநதூயம்டைவிர. இகளியில அசுமரிக்ிலவியமியல பனைவிங்ஸ் கிைச்டயரவிியத! அதனைவிியல
யூனயரன் ஸ்ிய்டஷேன் பக்ிலுமவிிலக் சிலவிஞ்செதூங்ம் ியபவியிீட்டத் தும்ப ைநதூயம்டீட்டம்"
என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"உகளில ியுமியங்ஜியல சங்விம்பி சபகூரயரர ிலஸ்்டம்ஸ் எல்லவிம் இுக்ுியத! எல்லவிம் சங்விம்ப
சங்விம்ப ியைடிக்ைசிலயரவியிுக்ும் ியபவில இுக்ுியத!"
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"அைசத ஏன் ியிலீடகிறீகளில? அி்ுறம் ஊஞ்செல், ுமவிைசல ுமவிறறதல், பவிரைசில யம்டதல், ககலகளு
இ்டதல்-- இிபடி எ்டைளியைவி ிலஸ்்டம்ஸ் இுக்ுதூ. இன்சனைவிு செுமவிசெவிங்ம். செம்பநத
செண்ைச்டன்னு ஒன்ற ைும். அதூதவின் ிலல்யரவிணத்தியலியயர முக்கியருமவினை ஐீட்டம்."
"ைசும ிலவிீட! எதூக்ும் தவிர ிலீட்டுறதியலுநதூ முன்னைவிடிியயர இதூக்சிலல்லவிம் ஒு ரி ஹரஸல்
கக்டத்தி பவிரத்தூ்டலவிியும!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக். "ியைண்்டவிம் ியும்டம்! தவிர ிலீட்டுறத்தூக்ு எல்லவிம் ரி ஹரஸல் கக்டத்த முடியரவிதூ! ஒு தங்ம்
ிலீடடினைவில் ிலீடடினைதூதவின். ரியரலவித்தவின் ிலீட்டணும்."
"அிபடின்னைவி செரி... இன்னும் சுமீடங்விீஸருநதூ என்சனைன்னை ைங்ணும்?"
"ஸவிஸ்ீடரீஸ் சதளஸண்ீட! ை்ட ுமவிகளிலவிய ஒன் லவிக். சதவின்ைசனை ஒன் மில்ரயரன். ியசெமியரவி
முன்னூற சபீடடி" என்ுறவின் பஞ்ுவ. "சதளஸண்ீட ஸவிஸ்ீடரீஸ் கிைச்டிபவிகளிலளவி?"
"ஒ 1 ுமயிலவிிபூர ்டவிகளிலண்ைச்டியயர ஐநநற ியபர கிைச்டிபவிகளில. ுமவிம்பலம் சைவி யமஷ்ணு
ச்டம்பளண்ிய்ட முன்னூற ியபர கிைச்டிபவிகளில. ீடரிிிியிலன் பக் ஸ்ீடரீீட ிலவிரனைரியல
இுநற ியபர கிைச்டிபவிகளில. அசதல்லவிம் பவிிஜக்ுத் சதரியும். அசெிலவியர சங்ன்!
பியளன்ியல ஏறறி அனுிப்டைவின். ஆிலவியர யமுமவினைத்தியல ீடங்விைல் பண்ுறதூக்ு அியககில
செவிஸ்தரிிலள ஆைசசெிப்டைவிகளில?"
"செரி, ை்டுமவிகளிலவி ஒன் லவிக் ியைணுுமவி?"
"அதூ சங்விம்ப ிய்டஸ்ீட்டவியிுக்ும். அைசதுச செவிிபீட்டி பவிரத்தீகளிலளவினைவி ஒன் லவிக் என்னை,
ஒன் மில்ரயரியனை ைங்ைைசழக்ிலுச சசெவில்லுவீகளில."
"என்னை ிலவிஸ்ீட ஆும்?"
"சதளஸண்ீட ச்டன் ்டவிலரதவின்!"
"அ்டைளசுதவினைவி? சைரி சீி! ஒன் க்ியங்விர அனுிபுச சசெவில்ர்ட. ஸ்்டவிக்ியல இுக்ிலீட்டம்.
அி்ுறம்?..."
"சதவின்ைசனை ஒன் லவிக்! சதவின்ைசனைகளிலுறதூ ிலி ுமவிதரி இுக்ும். அதியல பவியரசெம், ங்செம் ஐஸ்க்ரீம் எல்லவிம் சைுசுவக்கிீட்டுச செவிிப்டலவிம்."
"பவியரசெம்னைவி?"
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"பவியரசெம்னைவி அதூ ஒு ரக்யமீட ஸ்வீீட! ியசெமியரவி பவியரசெம் யமல் ப சைரி ைசககஸ்!" என்ுறவின்
பஞ்ுவ.
"ியசெமியரவி பவியரசெமும் ியைண்்டவிம். ங்ஷ்யரவி பவியரசெமும் ியைண்்டவிம். இண்டியரன் பவியரசெியும
ியபவி்டுச சசெவில்லு" என்ற ுறக்கிீட்டவிள ியலவிரிீட்டவி.
"ியசெமியரவி என்ுறவில் அதூ ஒு ியதசெம் இல்ைசல. ைரமிசஸல்ர..." என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"அிபடியரவி! அிப ியசெமியரவி பவியரசெியும சசெயயரீட்டம்" என்ுறவிள ியலவிரிீட்டவி.
"்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ் பகளிலளவியமியல ியிலவில்ீடஸ்மித்ஸ் ஜ சைல்ஸ் சசெயதூகிீடடிுக்ிலவிகளில.
பவிரக்ிலலவிம் ைரீகளிலளவி?" என்ற அைசழத்தவிள மிஸஸ் மாரத்த.
"ஓ ியபவியி பவிரக்ிலலவிியும! ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி, மிஸ் ிலவில் பரீட, ச ஹிபரன், ்டயரவினைவி
எல்லவிைசங்யும் கூிப்டகளில... ைங்ீட்டம்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லும் அைுைச்டயர உுறயமனைரிலளும் ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ் ுமவிிைசிலக்ுள
நுைசழகிுறியபவிியத செநதனை ைவிசெைசனை ிலம்சுமன்ற வீசயரதூ. அகளியில ியபவி்டிபீடடிுநத ்தயர
சதன்னைகளகீறறி பநதரன் ுமணத்தூ்டன் செநதனை ைவிசெைசனையும் ிலலநதூ வீசயரியபவிதூ மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லுக்ு அநதக் ுிரநத சழ்நிைசல மிுநத உறசெவிிலத்ைசத அித்ததூ.
"இகளியிலதவின் ஸவிண்்டல்சுீட அைசங்த்தூக் சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலள. ிலல்யரவிணத்தூக்ு ைுகிுற
அத்தைசனை ியபும் செநதனைம் பூசக் சிலவிளைவிரிலள" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
செநதனைம் அைசங்ிபைரிலைசளுச செறற ியககங்ம் ியைடிக்ைசில பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர மிலஸ்
ங்விக்ஃசபல்லும் அைுைச்டயர உுறயமனைரிலளும். செநதனைத்ைசதக் ைசிலயில் எ்டத்தூ
முிலரநதூயமீட்ட, "தஸ் இஸ் ஒண்்டர்ல்! ல்டர ஸ்சுமல்! இைரிலளும் செநதனைம் பூசக்
சிலவிண்்ட அைசங்ிபதூதவிியனை?" என்ற ியிலீட்டனைர.
"அி்ுறம் அைசங்க்கிுற செநதனைசுமல்லவிம் இைரிலளுக்ுத் தவின் செரியரவியிுக்ும்.
ககுமக்சிலல்லவிம் மிஞ்செவிதூ!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ககைசிலகளிலைசள பவிரக்ிலலவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டபடிியயர ியிலவில்ீடஸ்மித்தூிலள ககைசில
சசெயயுமி்டத்தூக்ுுச சசென்ுறவிள மிலஸ் ங்விக். அகளியில அத்ைசதயும், பளைசளக்ு ுமவிமியும்
ஆசெவிரிிலளுக்ு அுகிியலியயர உீடிலவிரநதூ ிலைனத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர. அைசதக் ிலண்்ட
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, "நீகளில ககைசில சசெயயருறைசதி பவிரத்ததல்ைசலயரவி? இகளியிலியயர
உீடிலவிரநதூ ிலைனத்தூக் சிலவிண்டிுக்கிறீரிலியள? எகளிலளுக்ுத்தவின் இதூ ியைடிக்ைசில.
உகளிலளுக்ுக் கூ்டைவி?" என்ற ியிலீட்டவிள.
ஆுசசெவிரியி்டம் தகளிலத்ைசதக் சிலவி்டத்தூயமீட்டவில் அி்ுறம் அிபவில் இிபவில் ியபவிில
ுமவிீட்டவிரிலள எகளிலள ஊரி சபண்ுமனிலள. ிலண் சிலவிீட்டவிுமல் ிலைனத்தூக் சிலவிண்ிய்ட
இுிபவிரிலள. ககைசில ியபரில் அைரிலளுக்ு அத்தைசனை ஆைசசெ!" என்ற மிஸஸ் மாரத்த சரித்தூக்
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சிலவிண்ிய்ட கூறினைவிள. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லுக்ும் அைுைச்டயர உுறயமனைரிலளுக்ும்
ககைசிலிலைசளக் ிலண்்டியபவிதூ, ுமகிழ்ுசச தவிகளிலயமல்ைசல. எல்லவி ககைசிலிலைசளயும் எ்டத்தூத்
தைசலயிலும், ிலவிதலும், ிலழுத்தலும் சபவிுத்தமில்லவிுமல் ைசைத்தூி பவிரத்தூக்
ுதூிலலிபீட்டனைர. ஒுத்த ஒீடடியரவிணத்ைசதத் தைசலயிியல ுமவிீடடிக் சிலவிண்்ட, "இதூ என்
தைசலக்ு சங்விம்பி சபவிுத்துமவியிுக்கிுறதூ”என்ுறவிள.
"ஓ! நீ ியலடி ககவிரிக்ரைவிஸ் ுமவிதரி இுக்ியில!" என்ற கூறினைவிள மிஸஸ் ங்விக்சபல்லர.
"ியலடி ககவிரிக்ரைவிஸ் என்ுறவில் யரவிர?" என்ற ியிலீட்டனைர அைரிலள.
"அைரிலள இண்டியரவியமருக்கிுறவிரிலள. ியப்டசுமண்ீட ங்வினஸ் சங்விம்ப அழிலவியிுிபவிகளில.
பயூீடடி்ல் அண்்ட ியைல் யுபள ஜசைல்ஸ் ியைர பண்னயிுிபவிகளில. டீத் சங்விம்ப ்டவிரக்ிலவி
யிுக்ும். ியலடீஸ் முதூகிியல சபளுச இுக்ும். சபளுசியல ுழநைசத இுக்ும்.
அைகளிலைசளி பவிரத்தூ ்டவிக்ஸ் பவிரக் பண்ணும். அதூ சங்விம்ப ியைடிக்ைசிலயரவியிுக்ும்.
சககக்ஸ்ீட வீக் ஆயிங்ம் ககவிரிக்ரைவிஸ் ிியளன்ியல ைங்ி ியபவிுறவிகளில. ஜவின்ைவிஸத்தூக்ு ைசலீட
தூக்ிலி ியபவிுறவிகளில" என்ுறவிள மிஸ்ஸ் ங்விக்.
"ஜவிர, ஜவின்ைவிஸ்ியல ககவிரிக்ரைவிஸ், பவிரக்ிலலவிம்” என்ற சசெவில்ருச சசெவில்ர ுமகிழ்நதனைர
ுமறுறைரிலள.
இநதுச செுமயரத்தல், "ிலவிீட்டன் செவிர! உகளிலளுக்ு ீடங்களக் ிலவில் ைநதுக்கிுறதூ" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச. பஞ்ுவ தும்பி பவிரத்தவின். செறறத் சதவிைசலயமல் ஒயயரவிங்ுமவிில நின்ற
சிலவிண்டிுநத லல்ர ்ன்னைைசிலியயரவி்ட பஞ்ுவைசைக் ைசில ிலவிீடடி அைசழத்தவிள.
==========
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அத்தயரவியரம் 8. ு

ஆர. ஸ்ீடரீீட முழுதூம் பநதல் ியபவிீட்ட முடித்ததூம், ியஜவி்டைசனைிலில் ைல்லைரிலளவினை
தஞ்செவிவர சககீடடி ியைைசலக்ிலவிங்ரிலள, ைவிைசழத்தவிர, சதன்னைகள ுுத்தூ, ுமவியமைசலக் சிலவித்தூ,
பவிக்ுுசசெங்ம், செவிுமநத ுமவிைசல, ிலவிகிதி பூ, ஜகினைவித் தில்ட, செல்லவித் தூன இ்டைளைசையும்
சிலவிண்்ட ிலம்பக் ிலவில்ிலைசளயும், கூைசங் முிலீடைச்டயும் அலகளிலரித்தூ முடித்தனைர.
பவிீடடிுமவிரிலள, அநதத் சதுசைகளும் சபுக்கி சுமழுகி, ுமவிக்ியிலவிலம் ியபவிீட்ட
ைசைத்தவிரிலள.
"இநத ஊர ிலவிக்ிலவிய ியிலவில ுமவிைசைக் சிலவித்தத் தன்னை ுமவிீடிய்டன் என்கிுறியத!” என்ற
ைுத்திபீட்டவிள அத்ைசத.
"இசதன்னை பங்ுமவிதம்! ிலவிீட்டன் ஸவிர கிீடிய்ட சசெவின்னைவி, ஒு சககவிடியிியல ககம் ஊரக்
ிலவிக்ிலவியிலைசளக் சிலவிண்்ட ைநதூ புறக்ில யம்டுமவிீட்டவிங்வி?" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ககம் ஊரக் ிலவிக்ிலவியிலள ைநதவிலும் ியதைைசலதவின். ுழநைசதிலளுக்ுுச செவிதம் ஊீட்டகிுறியபவிதூ
ியைடிக்ைசில ிலவிீட்ட ஒு ிலவிக்ிலவிய கூ்ட ைங்ுமவிீடிய்டன் என்கிுறதூ" என்ுறவிள பவிீடடி.
"ியதவிீட்டத்தியல யமழி ியபவிகிுற பநத இைசலிலைசளயரவிைதூ இநதக் ிலவிக்ிலவியிலள
செவிிப்டகிுறியதவி, இல்ைசலியயரவி?" என்ற ிலைைசலிபீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
"அதறுத்தவின் ககரிக்ுுறைரிலள ைங்ி ியபவிகிுறவிரிலியள! என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச. "உஷ்! அைரிலைசளி பறறிக் ியிலைலுமவிிலி ியபசெவிியதயும். ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமியி்டம்
அைரிலசளல்லவிம் சபரியர ுமிலவிங்விஜவிக்ிலள என்ற சசெவில்ர ைசைத்துக்கிியுறன் ககவின்” என்ுறவின்
பஞ்ுவ.
"ஆுமவிம், அைரிலைசளி பறறி எதறிலவிில அிபடி ஒியங்யரடியரவிய ‘ிலிஸவி’ அளநதூ யமீடடீர?"
என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அைரிலள எுசசல் இைசல செவிிப்டகிுறைரிலள என்ுறவில் ககம் ககவிீட்டக்ுத்தவிியனை ியிலைலம்?
அதறிலவிிலத்தவின் அிபடி சிலளங்ைுமவிிலுச சசெவில்ர ைசைத்ியதன். "
"அைரிலள இகளியில ைநதூ தகளிலள ுவயரரபத்ைசதக் ிலவிீடடியமீட்டவில்?..."
"ிலைைசலிப்டவிியதயும். அசதல்லவிம் முன் ஏறபவி்டவிில பவிிஜயி்டம் சசெவில்ர
ைசைத்துக்கிியுறன். ககரிக்ுுறைரிலள இகளியில எிபடி எிபடி கக்டநதூ சிலவிளள ியைண்்டம்
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என்ற அைன் அைரிலளுக்ுி பவி்டம் சசெவில்ர அனுி்ைவின். ஆயிங்ம் ியபைசங்யும் இகளியில
ியைளவி ியைைசளக்ு தனி பநதயில் உீடிலவிங் ைசைத்தூுச செவிிபவி்ட ியபவி்டி ியபவிகிியுறன்.
ங்விக்ஃசபல்லர சசெலைிழக்ிலுசியசெ ககுமக்சிலன்னை ிலைைசல!” என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ிலவிீட்டன் ஸவிங்வி, சிலவிக்ியிலவின்னைவினைவிம்! சதரியரவிுமலவி ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி எதூக்
சில்டத்தவிலும் ‘பஞ்ுச பஞ்ுச’!ன்னு சதவிைசளுசுவ எ்டக்கிுறவி?"என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"செவிஸ்தரிிலியள, பவிீடடிிலசளல்லவிம் புி்த் ியதகளிலவிய சசெயதூ முடித்தூ யமீட்டவிரிலளவி?
இிியபவிதூ என்னை சசெயதூ சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலள?” பஞ்ுவ ியிலீட்டவின்.
"இநதத் சதுயமலுளள ைவிசெல் படிிலளுக்சிலல்லவிம் ுமஞ்செள பூச, ுகளுுமி சபவிீட்ட
ைசைத்தூக் சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலள. இன்ற ுமவிைசல அைரிலளுக்ு ‘செரக்ிலவிங்ுமவி’ பவிரக்ில
ியைண்்டுமவிம். ியதனைவிம்ியபீடைச்டயில் ‘செரக்ிலவிங்ுமவி’ ிலவிீடடியரியபவிதூ க்யூ ைரிைசசெயில் நின்ற
பவிரக்ில முடியரயமல்ைசலயரவிம்" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள. "இகளியில ியபவியி பவிரக்ிலீட்டியும. அதறு ககவின் என்னை சசெயயர ியைண்்டுமவிம்?"
"தும்ப ைங்தூக்ுக் ிலவிர அனுிப ியைண்்டுமவிம்."
"ஆயிங்ம் ியபுக்ும் ிலவிர ியைணுுமவிுமவி? ியபஷ் ியைியுற ியைைசல இல்ியல இநதி
பவிீடடிிலளுக்ு? செரக்ிலவிங்ுமவிசும் ியைணவிம், ஒண்ணும் ியைணவிம். ‘கிுஷ்ணவி ங்விுமவி’ என்ற
வீீடிய்டவி்ட இுக்ிலுச சசெவில்லும்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ைசைதிலவிள ியிலவிஷ்டிசயரல்லவிம் எிபடி ைங்விளவிம்?" என்ற ியிலீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
"ைசைதிலரிலள, செைசுமயரல்ிலவிங்ரிலள, ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலள, கிளவிரினைீட ியிலவிஷ்டியினைர
இ்டைளசு ியபும் இங்ண்்ட ுமனக்சிலல்லவிம் ைநதூயம்டைவிரிலள. பூக்கூைச்ட, சைறறிைசலக்
கூைச்ட, ை்ட ுமவிகளிலவிய, ைவிைசழத்தவிர இசதல்லவிம் துுசசயிியலுநதூ தன ிியளனல்
ைுகின்ுறனை. சைறறிைசல, சீைல், ிலறிிலவிய, ்ஷ்ப ுமவிைசல இநத ககவிலுக்ும் ுமீட்டம் இனியுமல் தனைமும் துுசசயிியலயிுநதூ ஸ்சபஷேலவி ஒு ிியளன் யம்டுச
சசெவில்ரயிுக்ியிலன்” என்ற கூறிக் சிலவிண்ிய்ட ியைிலுமவிில கக்டநதவின் பஞ்ுவ.
"ிலவிீட்டன் ஸவிர ககவிைசளக்ுி பூ ைண்டி ைுகிுறியபவிதூ சிலவிஞ்செம்..." என்ற இழுத்தவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
பஞ்ுவ, தன்னுைச்டயர ஆள ிலவிீடடி யமங்ைசலக் ிலீடைச்ட யமங்ல்  மதூ ைசைத்தூ தீடசணவிமாரத்த
ஸ்ைவிமி ுமவிதரி அபககயரம் படித்தபடிியயர, "சபவிடிதவிியனை ஐயரவி, அதூ ஏறசிலனைியை ைநதவிுசுவ
பவிிஜ அனுிபயிுக்ிலவின். அைனும் சபவிடி ியபவி்டுறைனைவிுசியசெ! சபவிடி ியபவி்டகிுறைரிலின்
ிலஷ்்டம் அைனுக்ுத் சதரியரவிதவி?" என்ுறவின்.
"ஆுமவிம், ககவிதஸ்ைங்ம் எநத ஊர சசெீட” என்ற ியிலீட்டவிர செவிஸ்தரிிலள.
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"ககவிுமகிரிி ியபீடைச்ட கிுஷ்ணன், ியஷேக் சன்னை சுமளலவினைவிசெவிகிி இ்டயமங்ண்்ட சசெீட
ைுகின்ுறனை. தயமங், அுறநதவிகளகியிருநதூ உளளுர ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலளும் ைுகிுறவிரிலள.
அைரிலளதவின் ககலகளு ஊஞ்செலுக்சிலல்லவிம் ைவிசிபவிரிலள" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ியபஷ் ியபஷ்! பவிண்்ட ைவித்தயரம்?"
"ஏ.ஐ.ஆர. ங்விதவிகிுஷ்ணன்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"அதூசும் அபவிங்ுமவியத்தவினுக்ும். அ்டவி்டவி! இநத ைவிஷகள்டன் வீதயிியல ங்வித்தரி
பதசனைவிு ுமனக்ு அைவி ‘செக்ிலன ங்விஜ’ ைவிசத்தூக் சிலவிண்்ட பைன ியபவிுறிியபவி
ியதைியலவிிலுமவியிுக்ுியும..." என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"அதூ செரி; ரிஸிஷேனுக்ு யரவிர ிலுசியசெரி?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச. "அரியரக்ுடி, லவில்ுடி, பவிலக்ிலவி்ட" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"பியல, பியல! ்டவிி கிளவிஸ் ிலுசியசெரின்னு சசெவில்லுகளில. ஒு ்டவின்ஸுக்ும் ஏறபவி்ட
பண்னயிுக்ிலலவிம்" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள. இநதுச செுமயரம் ைசிலயிியல ஜல்ரக் ிலங்ண்டியு்டன் அகளியில ைநதூ நின்ுற ும்பியிலவிணம் ைசைத்தவி,
"பஞ்ுவ ஸவிர இன்ற செவியரநதங்ம் என்னை டிபன் ியபவி்டலவிம்?" என்ற ியிலீட்டவிர.
"ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி சைிியயர ியபவியிுக்கிுறவிர. அைர ைநதூ யம்டீட்டம். அி்ுறம் முடிசு
சசெயயரலவிம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ. அிபடிுச சசெவில்ரக் சிலவிண்டிுக்ும்ியபவிியத அநதுச சீுமவிீடடி,
ிலவிரிருநதூ இுறகளகி ைநதவிள. ைும்ியபவிியத, "பஞ்ுச, ிசங்விசஸஷேனுக்ு ரீட பரமிஷேன்
ைவிகளகிீடிய்டன். ஊரைலத்ைசத ச்டரயமஷேன் சசெயயருறத்தூக்ும் ஏறபவி்ட சசெயதூீடிய்டன்.
ஜவின்ைவிசெத்தூக்ுக் ிலவிும் ‘அியங்ஞ்ுச’ பண்னயரவிுசுவ. ஆுமவிம்; ுமவிிபளைசள ஈயமனகள
எத்தைசனை ுமனக்ு ைுகிுறவிர? ‘ரிட்ட’ பண்ுறதூக்ு ஏரியபவிரீட ியபவிில ியைண்்டவிுமவி?"
"ஐநதூ ுமனக்ு ைுகிுறவிர. அதூக்ு முன்னைவிியல ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலள, பவிண்்ட
ைவித்தயரக்ிலவிங்ரிலள எல்லவிும் ைங்விகளில. முதல்ியல ககவின் ியபவிய அைகளிலைசள அைசழுசுவக்கிீட்ட
ைநதூ்டியுறன். "
"சைரி ுீட! எனைக்ும் சிலவிஞ்செம் ியைைசலயிுக்ுதூ. சக்ிலவிியிலவியமியலுநதூ ககவிைசளக்ு என்
ரிியலடி்டஸும், பங்ண்ீட ஸும் ைங்விகளில. அைகளிலைசளசயரல்லவிம் ிய ஹவிீட்டல்ியலதவின்
இுறக்ிலணும். இன்னும் சங்விம்பி ியபர ைங்ி ியபவிுறதவி சலீட்டும், தநதயும் ைநதூ
ுயமஞ்ுவக்கிீடிய்ட இுக்ுதூ. இசதல்லவிம் பவிரத்தவில், ியுமியங்ஜ ிய்ட அன்ற ைவிஷகள்டன்ியல
ஒு ிய ஹவிீட்டல்ியல கூ்ட இ்டம் கிைச்டக்ிலவிதூ ியபவில இுக்ுதூ. எதூக்ும் இிபியை ியபவிய
‘ஸ்ிய்டீடலர ஹில்்டன்’, ‘சைடிங்வி்டன் பவிரக்-ிய ஹவிிய்டல் ‘, ‘ியும ிளைர’ இநத மான்ற
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ஒீட்டல்ிலிலும் ரம்ஸ் ரிஸர்ட சசெயதூயமீட்ட ைநதூ்டியுறன். ஆுமவிம், ைசிலயிியல ஏியதவி
சைபன் சைுசுவக்கிீட்ட நிறகிுறவிியங், இைர யரவிர?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸ்ஸ் ங்விக்.
"இைரதவின் ச ஹீட ுக் ைசைத்தவி. அதூ சைபன் இல்ைசல. ிலவிங்விபூநத ியதயக்கிுற ஜவிங்ன!"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
- "இைர இதூக்ு முன்னைவிியல எகளியில ஒரக் பண்னக்கிீடடிுநதவிர?" "தவிுமஸ் ுக் அண்ீட ஸ்ன்ியல இுநதவிர."
"ஒ, சைரிுீட இன்ைசுறக்ு என்னை டிபன் ியபவி்டுச சசெவில்ரயிுக்ியில?" "வீீட அல்ைவிசும், ிலவிங்ியலவிுமவிஸும் ியபவி்டுச சசெவில்லலவிம்னு நிைசனைக்கிியுறன்" என்ுறவின்
பஞ்ுவ.
"வீீட அல்ைவி எதூக்ு ைசங்ஸ் அல்ைவிியை ியபவி்டுச சசெவில்லு. சஸளத்
இண்டியரவியமியல ைசங்ஸ்தவிியனை முக்கியரம்?" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ைசங்ஸ் அல்ைவி ியபவி்டலவிம். ஆனைவில் அதூ ச்டயர செவிிபீட்ட அலுத்தூி ியபவிுசுவ...
அதனைவிியல ஒு ியசெஞ்ுவக்ு வீீட அல்ைவி இுக்ிலீட்டியும என்ற பவிரத்ியதன்."
"அதூசும் செரிதவின்; வீீட அல்ைவிியை ியபவி்டீட்டம் என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ஒு நிமிஷேம் ிலவிர்டன் பக்ிலம் ைறீகளிலளவி?" என்ற கூிபீட்டவின் பஞ்ுவ.
"ச ஹவிய?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ிலவிடி அ்டி் சைீட்டணுுமவிம். எநத இ்டம்னு சசெவில்ரீட்டவி அநத ியைைசலைசயர
முடிுசுவ்டலவிம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ஓபன் ஏரலயரவி அ்டி் சைீட்டி ியபவிறிகளில? ிலண்்டபடி ்ைசில ைுியும!" என்ுறவிள மிஸஸ்
ங்விக். "்ைசில ியபவிக்கி ிலீடடியமீட்டவில் ியபவிுசுவ" என்ற கூறினைவின் பஞ்ுவ.
"ியககவி ியககவி! ைவிஷகள்டன்ியல ்ைசிலியபவிக்கி ிலீட்டக் கூ்டவிதூ. பவிக்்டரி ுமவிதரி ஆயி்டம். இதூ
ிலைரன்சுமண்ீட ச ஹீடுைவிரீட்டரஸ். அதனைவிியல, இநத ீஸடிியல உயரங்ுமவினை ிலீட்ட்டியுமவி
பவிக்்டரிியயரவி சம்னியயரவி ிலீட்டக் கூ்டவிதூன்னு ஆர்டர...!"
"செரி ியும்டம்! சம்ன இல்லவிுமியலியயர ிலீடடி யம்டுசசசெவில்ியுறன். அநத மாைசலயிியல ிலலவிய
பூசெுறைகளில அ்டி் ியபவிீட்டக்ு ைவிகளில ....70

"அதூ யரவிர ிலலவிய பூசெுறைகளில?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸ்ஸ் ங்விக்.
"பவித்தங்களிலளுக்சிலல்லவிம் ிலலவிய பூசெல்ியலன்னைவி, ங்செம் ியுமவிசங்ல்லவிம் ஸ்பவியிலவியி்டம். "
"ிலலவிய பூசெுறதூன்னைவி அதூ எிபடி?"
"ஈயரம் பூசெுறதூ ியும்டம்"
"ஈயரம் எதூக்ு ீஸல்ைர பூசெீட்டியும!"
"ீஸல்ைர பூசெலவிம். செம்பநதகளிலளுக்ு ஈயரம்தவின் படிக்ும். அைகளில ஏதவிைதூ
சசெவில்லுைவிகளில. அி்ுறம் வீணவி ுமனைஸ்தவிபத்தியல முடியும்..."
"ியைண்்டவிம் ியைண்்டவிம்! செம்பநதகளில இஷ்்டிபடிியயர சசெஞ்ுவ்ட. அைகளிலளுக்ு எதூக்ு
ுைசுற?... பஞ்ுச! செம்பநத செண்ைச்ட ைும்னு சசெவில்ரக்கிீடடிுநதியயர, அதூ எிப ைும்?
எனைக்ு செம்பநதுச செண்ைச்ட பவிரக்ிலணும் ியபவில சங்விம்ப ஆைசசெயரவியிுக்ு பஞ்ுச!” என்ுறவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
"அதூ எிப ியைணவிலும் ைும் ியும்டம்! சபண் வீீட்டவிுக்ும் பளைசள வீீட்டவிுக்ும்
திலங்விற ைநதூ சபரியர செண்ைச்டயிியல முடிஞ்ுவ்டம். அதனைவிியல ிலல்யரவிணியும கூ்ட நின்னு
ியபவியி்டுறதூம் உண்்ட. சஸளத் இண்டியரவியமியல இதூ சங்விம்பக் ிலவிுமன்..."
"எதூக்ு செண்ைச்ட ியபவி்டைவிகளில?"
"அதூ அைகளிலளுக்ியில சதரியரவிதூ! தடீரனு செண்ைச்ட ைும். அதூ எிபடி ைும்? எதூக்ிலவிில
ைும்? எநத ுமவிதரி ைும்? எிபடி முடியும்?” என்ற யரவிங்விலும் சசெவில்லியை முடியரவிதூ. "
"இநதக் ிலல்யரவிணத்தியல கூ்ட ைுுமவி?"
"ஒ! எநதக் ிலல்யரவிணத்தியலயும் ைும்!"
"பஞ்ுச! செண்ைச்ட ைங்ுசியசெ ககவின் ஒுியைைசள தூகளகிக் கிீட்ட இுநதவிக்கூ்ட என்ைசனை
எழுிபயம்ட. ுமுறநதூ்டவிியத; செண்ைச்டைசயர ககவின் பவிரக்ிலவிுமல் மிஸ் பண்னயம்டக் கூ்டவிதூ.
இ்டைளசு ிலஷ்்டிபீட்ட ிலல்யரவிணம் சசெயதூ, செம்பநத செண்ைச்ட பவிரக்ிலல்ியலன்னைவி என்னை
பங்ியயரவிஜனைம்? ஏன் பஞ்ுச! ஒு ியைைசள செண்ைச்டியயர ைங்விுமல் ியபவியிீட்டவி?... என்ற
ிலைைசலிபீட்டவிள மிலஸ் ங்விக்.
"ிலைைசலிப்டவிதீகளில ியும்டம்! ிலீட்டவியரம் ைும்! "
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"ஆுமவிம், ிலல்யரவிணி சபண்ணும் அைகளில ியிலவிஷ்டியும் எத்தைசனை ுமனக்ு ைங்விகளில?"
"ைசககீட பதசனைவிு ுமனக்ு ைங்விகளில. ைசெண்்டவிசும், அைள  ஹஸ்சபண்்டம் கூ்ட ங்வித்தரி
ிியளன்ியலதவின் ைங்விகளில. ககவிைசளக்ு ுவுமகளிலரி பங்விரத்தைசனையரவிுசியசெ!"
"அைகளிலைசள யரவிர ரிலீ்ட பண்ணி ியபவிறீகளில?"
"ககவின், லல்ர, அயயரவிசெவிமி, மிஸஸ் மாரத்த, ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி எல்ியலவிும் ியபவிய
அைசழுசுவக்கிீட்ட ைநதூயம்டகிியுறவிம்."
"ககவினும் ைங்ணுுமவி, ஏரியபவிரீட்டக்ு?"
"ியைண்்டவிம்; ஏறிலனைியை நீகளில அைசலஞ்ுவ அைசலஞ்ுவ சங்விம்ப ்டயரர்டவிி ியபவியிுக்கீகளில.
இநத ஒு ுமவிசெத்தியல உகளில உ்டம்ியப தூும்பவி இைசளுசுவி ியபவிுசுவ ியும்டம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"பீட்டி ்்டைசை, செரிைசில ியைஷ் டி எல்லவிம் ைநதவிுசசெவி?"
"இங்ண்்டவியிங்ம் ஸவிரீஸும், மாைவியிங்ம் ியைஷ்டீஸும் ுமவிரனகளியில ைநதவிுசுவ. ிலவிஷ் மர,
பனைவிங்ஸ் சைைசங்ீடடி ுமீட்டம் ககவிைசளக்ு ைங்தூ. உகளிலளுக்ு ுமீட்டம் ியும்டம், ஸ்சபஷேல் தறி
ியபவி்டுச சசெவில்ர ஒு ்்டைசை ைங்ைைசழுசசுக்ியிலன். க்வீன் எரசெசபத் இண்டியரவிசுக்ுி
ியபவினைிியபவி சிலவி்டத்தவிகளிலியள, அநத ுமவிதரி ஸவிரி!” என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"சைரிுீட எகளியில ்்டைசைிலைசளக் சிலவிண்்ட ைங்ுச சசெவில்லு பவிரக்ிலலவிம்" என்ற கூறி
ககவிறிலவிரயில் அுமரநதூ சிலவிண்்டவிள மிஸஸ் ங்விக். பஞ்ுவ ஒ்டசைவிு ்்டைசையரவிில எ்டத்தூக்
ிலவிண்பத்தவின்.
"பயூீடடி்ல் பவிர்டரஸ்! அீடங்விக்டி்ட ிலலரஸ்!" என்ற யமயரநதவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"எல்லவிம் பதசனைீட்ட முழம் ியும்டம் முழம்! முழம் ியபவிீட்டி பவிரக்கிறீகளிலளவி?"
"பதசனைீட்ட முழம்னைவி எத்தைசனை யரவிரீட?"
"ஒன்பதூ சிலஜம்!" "ஒன்பதூ யரவிரீடனைவி சங்விம்ப தூங்ம் கக்டநதூ ியபவிய முழம் ியபவி்ட ியைண்டியிுக்ுியும.
ிலவிைசலயிியலுநதூ அைசலஞ்ுவ அைசலஞ்ுவ என் ிலவிசலல்லவிம் ைரக்ுதூ பஞ்ுச! அதனைவிியல
இிப என்னைவிியல ஒன்பதூ சிலஜ தூங்ம் கக்டக்ில முடியரவிதூ" என்ற கூறியமீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"நீகளில கக்டக்ில ியைணவிம் ியும்டம்! ககவிறிலவிரயில் உீடிலவிரநதூ சிலவிண்ிய்ட முழம் ியபவி்டகளில.
மிஸஸ் மாரத்த அநதி பக்ிலம் படிுசுவக்ுைவிகளில. நீகளில முழம் ியபவி்டி ியபவி்ட அைகளில உகளில
கிீடிய்ட கக்டநதூ ைுைவிகளில" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
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"சைரிுீட ஐடியரவி, பஞ்ுச! உனைக்ு எிபடித்தவின் ியதவிணுியதவி இநத ஐடியரவிசைல்லவிம்!"
என்ற யமயரநதவிள மிஸஸ் ங்விக். பன்னைர, மிஸஸ் மாரத்த ்்டைசைைசயரி படித்தூக்சிலவிளள,
ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி உீடிலவிரநதபடிியயர முழம் ியபவிீட்டி பவிரத்தூயமீட்ட, "சங்விம்்த்
ிலசங்த்்டங் இுக்ுதூ. ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி, ியலவிசெனைவி எல்ியலவிுக்ும் இியத ுமவிதரி
்்டைசைகளிலளுக்ு ஆர்டர பண்ன யிுக்ிலயரவி?" என்ற ியிலீட்டவிள.
"ஓ! ிலவிஞ்ச்ங்த்ைசதியயர ஏறறி அனுிபுச சசெவில்ரயிுக்கிியுறன். எநத ங்ிலம் படிக்ுியதவி அைசத
எ்டத்தூக்ிலலவிம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
Washington Wedding:
Bridegroom and Party arrive
R Street busy with marriage preparations !
Thousands of Sastries Roaming about Washington !
Bridegroom is having a small mole on the red cheek !
Shambandy Shanday expected any moment !
"்டயருமவிுசுவ, ஐநதூ ுமனக்ு எல்ியலவிும் ஏரியபவிரீட ியபவிிலணும். ுமவிிபளைசள ைங்விர. நீகளில
எல்ியலவிும் சங்டியரவி இுகளியிலவி. இியதவி ைநதூ்டியுறன்" என்ற கூறியமீட்டக் ிலவிரில் ஏறிுச
சசென்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
சபண்்டிலள அைசெங் அைசெங்ுமவிில அலகளிலவிங்த்தல் ஈ்டப்டலவினைவிரிலள.
‘ஆுசசெவி, ியபவிுசசெவி?’ என்ற ுறக்ும் சகக்டக்ும் புறநதூ சிலவிண்டிுநத பஞ்ுவ, "இநத
ியலடீியஸ இிபடித்தவின்; சைிியயர ்ுறிப்டனும்னைவி செீடச்டன்ற ்ுறிப்ட முடியரவிதூ
உகளிலளவில்" என்ற யமங்ீடடினைவின்.
"எல்ியலவிும் தைசல பன்னக் சிலவிண்்டவிகியமீட்டதூ. பூ ைநததூம், ்ுறிப்டியைண்டியரதூதவின்"
என்ுறவிள அத்ைசத.
"பூ ைண்டி ைநதூ அைசங் ுமனயரவிுசுவ. தஞ்செவிவர ிலதம்பம், ுமல்ர, முல்ைசல, ியங்விஜவி,
ிலனைிலவிம்பங்ம், தவிழம்பூ எல்லவிம் ைநதுக்கின்ுறனை. ியைண்டியரைசத எ்டத்தூக் சிலவிளளுகளிலள.
ககவிலு கூைச்ட ்ஷ்பகளிலைசள செம்பநத வீீட்டக்ு அனுிப ியைண்்டம். எல்லவிைறைசுறயும் தீரத்தூ
யம்டவிதீரிலள !” என்ுறவின் பஞ்ுவ.
்டவிஞ்சர ஃிளைர பஞ்ைசசெக் ிலண்்டதூம் ியலவிரிீட்டவிசுக்ுுச செநியதவிஷேம் தவிகளிலயமல்ைசல.
அைசத ஆைசசெியயரவி்ட எ்டத்தூத் தன் தைசலயில் ுவறறிக் சிலவிண்்ட, "இன்ைசுறக்ு ைசககீட ைசெண்்டவி
ைங்ி ியபவிகிுறவிள. ிலுமரிலீட சிலவிண்்ட ைுைவிள, என் பவி்ட ஜவிர!" என்ற ுமகிழ்ுசச சபவிகளிலத்
தூளினைவிள அைள. .
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"்டயரம் மாணு - ககவிறபதூ; அம்ுமவிஞ்ச எகளியில? ியககங்ுமவிுசியசெ! ைசைதிலவிைசள ரிட்ட பண்ுறதூக்ு
ஏர ியபவிரீட்டக்ுி ்ுறிப்ட ியைண்்டவிுமவி?" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"அம்ுமவிஞ்சயும் செவிஸ்தரியும் ியதவிீட்டத்தியல சைசள ியபவிீட்டக் சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலள"
என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"சைசளயரவி? எதூக்ு?" என்ற ியிலீட்டவின் பஞ்ுவ.
"யமபூத சைசள! ககவிலு ககவிளவிிலுச செவிண உுண்ைச்டிலைசள உுீடடி உுீடடிக் ிலவியர ைசைத்தூக்
சிலவிண்டிுக்கிுறவிியங், அைசதசயரல்லவிம் ஓரி்டத்தியல ும்பலவிில ைசைத்தூ பஸ்ுமம் பண்னக்
சிலவிண்டிுக்கிுறவிர. ஆயிங்ம் ைசைதிலவிளுக்ும் யமபூத செிைசள சசெயயரனுுமவிம்.
அதூக்ிலவிிலத்தவின்..." என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
"அைைசங்க் கூிப்ட இகளியில! இிபதவினைவி ியககங்ம் கிைச்டுசசெதூ அதூக்ு?" என்ற அதீட்டல்
ியபவிீட்டவின் பஞ்ுவ.
"பஞ்ுவ! சுமீடங்விீஸியலுநதூ ிலவில் ைநதுக்ு: பவிிஜ கூிப்டகிுறவிங்விம்" என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி.
பஞ்ுவ ச்டரியபவிைசனை எ்டத்தூி ியபசனைவின்.
" ஹல்ியலவி! பவிிஜ ியபசெியுறன்..."
"என்னை பவிிஜ?"
"செவிஸ்தரிிலள, ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலள எல்லவிம் ைநதூ ியசெரநதவிுசசெவி?"
"ஒ, இிபத்தவின் ைநதவிகளில. ஐநதூ ுமனக்ு ுமவிிபளைசள ைுகிுறவிர. ககவிைசளக்ுி பூ ைண்டி
ைங்ுசியசெ சைறறிைசலயும், பவிக்ும் சிலவிஞ்செம் அதிலுமவிிலியை அனுிபைசை. நீ இுபத்சதீட
்டவிம் ியதத ்ுறிபீட்ட ைுகிுறவியரவி? ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி உன்ன்டம் ஸ்சபஷேலவி சசெவில்லுச
சசெவின்னைவி..." - - - - "பவிரக்ிலலவிம்... இுபத்தவிுறவிம் ியதத, இுபத்ியதழவிம் ியதத இநத இங்ண்்ட ககவிளும்
சுமீடங்விஸ், பம்பவிய, ிலல்ிலத்தவி, டில்ர, ியிலவியரம்்த்தூர, துுசச, ுமதூைசங் இநத ஏழு
இ்டத்தியல ுநதூம் ஸ்சபஷேல் யமுமவினைகளிலள யம்டுறதூக்ு ஏறபவி்ட சசெயயரணும். இகளியில
ஏிலிபீட்ட ியபர ைவிஷகள்டன் ைங்ணும்னு ஆைசசெிப்டுறவிகளில..." - "ஓ... எஸ். அதூக்சிலன்னை, ஏறபவி்ட பண்ன்டியுறன்."
"ைசைதிலவிள ியபவிதூுமவி? கிுஷ்ணிப ககவியக்ிலன் அக்ங்ிலவிங்த்தியல இன்னும் சிலவிஞ்செம் ியபர
இுக்ிலவிகளில. அைவிைசளயும் அனுிப ைசைக்ிலீட்டுமவி?"
"ியபவிதூம் ியபவிதூம்! இிபியை இகளியில ைசைதிலவிள கூீட்டம் நிைசுறஞ்ுவ ியபவிுசுவ."
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"செரி; ுமறபடியும் ககவிைசளக்ுி ியபுவியைவிம்."
ுமவிிபளைசள ைங்ி ியபவிகிுற சசெயத இதறுள ைவிஷகள்டன் முழுைதூம் பங்யம யம்டியை,
ஏரியபவிரீடடில் ஏிலக் கூீட்டம் கூடியமீட்டதூ.
பத்தரிைசில நிுபரிலளும், ்ைசிலி ப்டக்ிலவிங்ரிலளும் ுறக்ும் சகக்டக்ும் அைசலநதூ
சிலவிண்டிுநதவிரிலள.
செரியரவிில ஐநதூ ுமனக்ு செம்பநத யமுமவினைகளிலள ைநதூ நின்ுறனை.
ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலள செக்ைசிலி ியபவி்ட ியபவிீட்ட, யமுமவினை நிைசலயரத்ைசதியயர துயமழவிக்
ியிலவிலுமவிக்கிக் சிலவிண்டிுநதனைர. யமுமவினைத்தருநதூ ுமவிிபளைசள ங்விஜ ியிலவிபவிலன் தவின்
முதரல் இுறகளகி ைநதவிர.
தயரவிங்விில ைசைத்துநத ுமலர ுமவிைசலைசயர எ்டத்தூ மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் சிலவி்டத்தவின்
பஞ்ுவ. அநதுச சீுமவிீடடி ுமவிைசலைசயர ைவிகளகி ுமவிிபளைசளயின் ிலழுத்தல் ியபவிீட்டக் ைசில
ுலுக்கியரியபவிதூ பத்தரிைசிலக்ிலவிங்ரிலள ப்டசும்டத்தூக் சிலவிண்்டனைர.
ுமவிிபளைசள சைிியயர சசெல்ல முடியரவிதபடி கூீட்டம் அைைசங்ுச சழ்நதூ சிலவிண்்ட யம்டியை,
ியபவிலீசெவிர ைநதூ ைிழ சசெயதூ சிலவி்டக்ில ியைண்டியரதவியிறற. நிுபரிலள ுமவிிபளைசளைசயருச ுவறறி நின்றசிலவிண்்ட ியிலளயம ியிலீடிலத் சதவி்டகளிலியை,
"பைசங்ீடக்ரம் சங்விம்ப ்டயரரீட அைைசங் யரவிும் சதவிநதங்சு சசெயயரவிதீகளில. ககவிைசளக்ுத்தவின்
பங்ஸ்ிலவிங்ரிலளுக்ுி ியபீடடி. ைிழயம்டகளில" என்ற கூறியர மிஸஸ் ங்விக், ுமவிிபளைசளைசயரத்
தன் ிலவிரில் ஏறறிக் சிலவிண்்ட ்ுறிபீட்ட யமீட்டவிள.
ிலவிர, ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸ் ைவிசெரல் ியபவிய நின்ுறதூம் ுமவிமியும், அத்ைசதயும் சைிியயர ைநதூ
ஆங்த்த ுவறறிக் சிலவிீடடினைவிரிலள. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லும், அைுைச்டயர உுறயமனைரிலளும்
ஆங்த்த ுவறறைைசத அதசெயரத்தூ்டன் பவிரத்தூக் சிலவிண்ிய்ட ‘ிலலர்ட ைவிீட்டர’ என்ுறனைர.
அன்ற ுமவிைசல சைியரவினை ‘ச்டயர நியூஸ்’, ‘ஈயமனகள ஸ்்டவிர’ முதரயர பத்தரிைசிலிலில்
பங்பங்ிபவினை சசெயதிலள பங்ுவங்ுமவிகியிுநதனை.
பைசங்ீடக்ரம் அண்ீட பவிரீடடி அைசங்்ட!
ஆர. ஸ்ீடரீீட பர யமத் ியுமியங்ஜ பங்பியங்ஷேன்ஸ்!
சதளஸண்ீடஸ் ஆி ஸவிஸ்ீடரீஸ் ியங்விமிகள அசபட்ீட ைவிஷகள்டன்!
பைசங்ீடக்ும் ஈஸ் ிய ஹயமகள எ ஸ்ுமவில் ியுமவில் ஆன் த ைசங்ீட சீக்!
"ஷேம்பநத ஷேண்்டய எக்ஸ்சபக்்டீட என ியுமவிசுமண்ீட!
==============
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அத்தயரவியரம் 9. ும

"ுமன என்னை? ககைவிரத்தம் இுக்ுுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரி.
"இகளகிலீஷ் ியபுவுமயயரவி, இதூ ைவிஷகள்டன். ககைவிரத்துமவிம், ககைவிரத்தம்! ைசககன் தரீடடி என்ற
சசெவில்லுியுமன்“ என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி ஆளுக்ு ஒு ரிஸ்ீட ைவிீடுச ைவிகளகிக் சிலவி்டத்தவில் சசெளிலரியருமவி
யிுக்ும்" என்ுறவிர இன்சனைவிு செவிஸ்தரி.
"ககுமக்சிலல்லவிம் ையிறறிியல ிலடிிலவிங்ம் இுக்கிுறியபவிதூ தனயரவிில ரிஸ்ீட ைவிீடுச எதறு ?"
என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
ஜவிரஜ ்டசுனியல எகளியில பவிரத்தவிலும் ைசைதிலரிலளும், ிலல்யரவிணத்தூக்ு ைநதூளளைரிலளும்
தவின் ிலண்னல் பீட்டனைர. அைசதி பவிரத்தியபவிதூ, பம்பவியில் உளள ுமவிதூகளிலவிைசைி ியபவில்
ைவிஷகள்டனலும் ஒு சதன்னநதயரக் ிலவிலன ஏறபீட்ட யமீட்டியதவி என்ற நிைசனைக்ிலத்
ியதவின்றியரதூ.
்தூி பநதரன் ுமணமும், ககவிதஸ்ைங் இைசசெயும், ுழநைசதிலின் ும்ுமவிளமும் ியசெரநதூ,
முகூரத்த ககவிள சககுகளகியமீட்டைசத உணரத்தக் சிலவிண்டிுநதனை.
பஞ்ுவ நின்ுற இ்டத்தல் நிறிலவிுமல் புறநதூ சிலவிண்டிுநதவின். யரவிுக்ு எதூ
ியைண்்டுமவினைவிலும் “பஞ்ுவ, பஞ்ுவ” என்ியுற அைைசனைியயர ியதடி அைசலநதனைர.
"பஞ்ுவ ஸவிைசங் இிியபவிதூ தவிியனை செம்ுமர  ஹசுீஸல் பவிரத்ியதன்!" என்பவிர ஒுைர. "்டம்பரீட்டன் ஓக்ீஸல் ியுமளக்ிலவிங்ரிலி்டம் ியபசக் சிலவிண்டிுக்கிுறவிியங்” என்பவிர
இன்சனைவிுைர. அகளியில ியபவியி பவிரிபதறுள அைன் ியைசுறவிு இ்டத்தூக்ுி புறநதூ
யமீடடிுிபவின்! .
"பஞ்ுவ என்ற சங்விுமபி சபவிுத்துமவிிலத்தவின் ியபர ைசைத்துக்கிுறவிரிலள. பஞ்செவியி புறநதூ
சிலவிண்டிுக்கிுறவிியங்” என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமிக்ு கக்டநதூ கக்டநதூ ிலவில் வீகளகியமீட்டதூ. அத்ைசதயும், பவிீடடியும் அநதுச
சீுமவிீடடியின் ிலவிரல் யமளக்சிலண்சணைசயரத் த்டயம சைநநீர ஒத்த்டம் சிலவி்டத்தபடிியயர,
"நீகளில இிபடி அைசலயரக் கூ்டவிதூ. பஞ்ுவ இுக்ிலவின். பவிரத்தூக் சிலவிளகிுறவின். உகளில ிலவில்
எிபடி வீகளகிி ியபவிுசுவ பவிுகளில" என்ற ைுத்திபீட்டனைர.
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"இிப நீகளில என்னை சசெயயரறீகளில?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"எகளிலளுக்ுத் சதரிநத ைசில ைசைத்தயரத்ைசதுச சசெயகிியுறவிம்" என்ுறவிள. அத்ைசத, .
"ிலவில் வீகளகிி ியபவியிுக்ிலிியபவி ைசில ைசைத்தயரம் சசெயதவில் எிபடி? ிலவில் ைசைத்தயருமவிுச
சசெயயுகளில!" என்ுறவிள துுமத ங்விக்சபல்லர.
அிியபவிதூதவின் அநதி பக்ிலுமவிில ைநதவின் பஞ்ுவ.
"பஞ்ுவ! ககவிரிக்ரைவிஸ் எத்தைசனை ுமனக்ு ைங்விகளில?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக். .
"த்ரீ ஓ கிளவிக்ுக்ு ைங்விகளில. ியும்டம்! நீகளில ஏரியபவிரீட்டக்ு ைங் ியைண்்டவிம். உகளிலளவிியல
முடியரவிதூ. ஏறிலனைியை ிலவில் வீகளகிி ியபவியிுக்ு" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ியககவி! ியககவி! அசதல்லவிம் முடியரவிதூ. ககவின் ைங்த்தவின் ியபவிகிியுறன். ுமிலவிங்விஜவிஸ் ைங்ிியபவி
ஏரியபவிரீட்டக்ுி ியபவிய ரிட்ட பண்ுறதூதவின் ுமரியரவிைசத. இதூக்ிலவிிலத்தவிியனை என்  ஹஸ்
சபண்ீட கூ்ட இங்ண்்ட ககவிள முன்னைவிடிியயர ைநதுக்கிுறவிர" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"செரி ியும்டம்" என்ற கூறியமீட்டுச சசென்ுறவின் பஞ்ுவ.
யமுமவினை கூ்டத்தருநதூ ஜவிரஜ ்டசுன் ியபவியுச ியசெுகிுற ைைசங் ைிழசயரகளும் அசுமரிக்ில
ுமக்ிலள சபும்கூீட்டுமவிிலக் கூடி நின்ற ககவிரிக்ரைவிீஸன் ைுைசிலைசயர ஆைலு்டன்
எதரபவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர.
‘ககவிரிக்ரைவிஸ்’ , ‘ஜவின்ைவிஸ்’ , ‘ஷேம்பநத ஷேண்்டய’ , ‘முகூங்ீட’ - இநத ககவின்ு
அயிீட்டகளிலைசளயும் ிலவிண்பதறிலவிிலி பல்லவியிங்க்ிலணக்ிலவினை ியபர சைியூரிலிருந
சதல்லவிம் ைநதுநதவிரிலள. ககவிரிக்ரைவிைசஸக் ிலண்்டவில் ககவியிலள ுைசங்க்ும் என்ுற சசெயததவின் அ்டைளசு ியபுைச்டயர
ஆைலுக்ும் பங்பங்ி்க்ும் ிலவிங்ணம்!
ங்விக்ஃசபல்லர தம்பதயரர தகளிலளுைச்டயர உயரரநத ஜவித ககவியிலளு்டன் யமுமவினை கூ்டத்தல்
இங்ண்்ட ுமனயிருநியத ிலவித்துநதனைர. செரியரவிில மான்ற ுமனக்ு யமுமவினைகளிலள ஒ்டசைவின்ுறவிிலக் கீிழுறகளகி ைநதனை. அைறறிருநதூ
இுறகளகி ைநத ியப்டசுமண்ீட ுமிலவிங்விஜவிக்ிலளுக்ு ுமவிைசல ியபவிீட்ட ைங்ியைறுறவின் பஞ்ுவ.
ககரிக்ுுறைரிலைசளக் ிலண்்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, “ியப்டசுமண்ீட ுமிலவிங்விஜவிஸ் ஏன் இிபடி
இுக்ிலவிகளில ? ககல்லவிியை டிங்ஸ் சசெயதூ சிலவிளள யமல்ைசலியயர!” என்ற ியிலீட்டவிள.
"அைகளில அிபடித்தவின் ியும்டம் ! சங்விம்ப ீஸம்பளவித்தவின் டிங்ஸ் சசெயதூக்ுைவிகளில.
சங்விம்புச சக்ிலனைுமவியிுிபதவில் தவின் ுமிலவிங்விஜவிைவியிுக்ிலவிகளில! " என்ற பதல் கூறினைவின்
பஞ்ுவ.
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இதறுள ககவியிலளு்டன் ைநதுநத பங்முிலரிலள முன்னைவில் சககுகளகி ைநதூ, தகளிலள
ககவியிலளுக்ு ககரிக்ுுறைரிலைசள தரிசெனைம் சசெயதூ ைசைத்தவிரிலள. அநத உயரரநத ஜவித ககவியிலள
ககரிக்ுுறைரிலைசளக் ிலண்்ட ுைசங்க்ிலியை இல்ைசல. அைசை ைவிைசயர மாடிக்சிலவிண்்ட
சுமளனைுமவிில இுநதூயம்டியை, அத்தைசனை ியபும் மிுநத ஏுமவிறுறத்தூக்ுளளவியினைர.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரின் முிலத்தல் ஈயரவி்டயமல்ைசல. அநதுச சீுமவிீடடியின் முிலத்தல்
யமிழிபதறியில பஞ்ுவ சைீடிலிபீட்டவின்.
"ிய்டவிண்ீட ஒரரி பஞ்ுச! ஒுியைைசள ககவிைசளக்ுக் ுைசங்த்தவிலும் ுைசங்க்ிலலவிம்" என்ுறவிள
மிஸ்ஸ் ங்விக்.
"இநத ஊர ்டவிக்ஸுகளில என் மாஞ்சயிியல ிலரி பூசீட்டதூகளில ியும்டம்" என்ற தைசல ுனநதவின்
பஞ்ுவ.
ககவியிலள ுைசங்க்ிலவிததூ ககரிக் ுுறைரிலளுக்ியில ்தயர அனுபைுமவியிுநததூ! தகளிலைசளக் ிலண்்ட
ஒு ககவிய கூ்டக் ுைசங்க்ிலயமல்ைசல என்பைசத எண்னயரியபவிதூ அைரிலளவில் அைசத ககம்பியை
முடியரயமல்ைசல!
"ைவிஷகள்டன்ியல ககவிசுமல்லவிம் நிம்ுமஷயரவி ஊஷ யமக்ிலலவிம். ஒு ககவிய கூ்டக்
ுைசங்க்ிலயமல்ைசல!" என்ற அைரிலளுக்ுள ியபசக் சிலவிண்்டனைர.
பஞ்ுவ, ககரிக்ுுறத்த ஒுத்தைசயர அணுகி, "பவிீட்ட ஒன்ற பவி்டம்ுமவி! அிியபவிதவிைதூ இநத
ககவியிலள ுைசுறக்கின்ுறனைைவி பவிரக்ிலலவிம்" என்ுறவின்.
ககரிக்ுுறத்த, "தல்லவிியல தல்லவிியல தல்லவிியல" என்ற ைனைஸ்பத ்டிபவிைசைத் தீடடித்
தவிளம் ியபவிீட்டபடி ஆடிி பவிடினைவிள. புறு, ‘்ட்டவி, ்ட்ட்டவி ‘பவிீட்டி பவிடித் தீட்டவிுமவிைசல
ுவறறினைவிள. அி்ுறம் ஹிநத ீடயூனல் ‘லவிங்ல்லிபவி’ என்ுற பவிீடைச்டி பவிடினைவிள.
ஊ ஹூம். அநத ககவியிலள எதறுியும ுமசயரயமல்ைசல, மிஸஸ் ங்விக்சபல்லுக்ு ககவியிலள
ுைசுறக்ிலயமல்ைசலியயர என்ுற ைுத்தம் ஒு பக்ிலம் இுநதியபவிதலும், ‘பஞ்ுச இநத
ுமிலவிங்வினிலைசள எிபடி ஆீடடி ைசைக்கிுறவின்!’ என்ற ுமனைத்தறுள யமயரநதூ சிலவிண்்டவின்.
"ககவிரிக்ரைவிஸ் இன் ைவிஷகள்டன்!"
"்டவிக்ஸ் கீி ுமம்"
"கிியங்ீட டிஸிபவியிண்ீடசுமண்ீட ்ட மிஸஸ் ங்விக்சபல்லர"
"மிஸ்்டர பஞ்ுச இஸ் அிசஸீட!"
என்ற பத்தரிைசிலிலில் சசெயத சைியரவியிறற. ககரிக்ுுறைரிலைசள ஒு ைிழயரவிில ஜவிரஜ
்டசுனல் சிலவிண்்ட ியபவியுச ியசெரத்தவின் பஞ்ுவ. உளளம் ியசெவிரநதூ ியபவியிுநத அைன்
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ிலைசளி்த் தீங்ுச செறற ியககங்ம் ஒயசு சபுற எண்னத் தன் அைசுறயில் ியபவிய உீடிலவிரநததூதவின்
தவிுமதம், ச்டரியபவின் ுமன அடித்ததூ. சுமீடங்விீஸருநதூ பவிிஜ ியபசனைவின்.
"என்னை பஞ்ுவ! ககரிக்ுுறைரிலள ைநதூ ியசெரநதூ யமீட்டவிரிலளவி?" என்ற ியிலீட்டவின் பவிிஜ,
"ைநதூ யமீட்டவிரிலள்டவி! ஆனைவில் ககவியிலளதவின் ுைசங்க்ிலயமல்ைசல. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர
முிலத்தல் யமிழக்ிலியை எனைக்ு சைீடிலுமவிகியமீட்டதூ. ககவியிலள ுைசங்க்ிலி ியபவிகிுற துமவிைசஷேி
பறறி அைர தம்முைச்டயர சியகககிதரிலள, உுறயமனைரிலி்டசுமல்லவிம் சசெவில்ரக் சசெவில்ர
சபுைசும அடித்தூக் சிலவிண்டிுநதவிர. பவிைம்| அைரிலளுக்சிலல்லவிம் இிியபவிதூ சபரியர
ஏுமவிறுறம்! என்ைசனைி பறறி ியபிபரியல ியைற ியபவிீட்டயமீட்டவிரிலள!" என்ற அழுமவிீட்டவிக்
ுைசுறயரவிிலுச சசெவின்னைவின் பஞ்ுவ.
"ஒு ககவிய கூ்டைவி ுைசங்க்ிலல்ியல?" என்ற யமயரி்்டன் ியிலீட்டவின் பவிிஜ.
"செவிதவிங்ணுமவிக் ுைசங்க்கிுற ககவியகூ்ட ககரிக்ுுறைரிலைசளக் ிலண்்டதூம் ைவியரைச்டத்தூி ியபவிய
யமீட்டனை" என்ற ைுத்தத்தூ்டன் கூறினைவின் பஞ்ுவ.
"ிலைைசலிப்டவிியத; இகளகிுநதூ ககவிைசளக்ியில நற ககவியிலைசளி படிுசுவ ிியளன்ியல அனுிப
ைசைக்கிியுறன்" என்ற உறத கூறினைவின் பவிிஜ.
"ியசெரநதவிற ியபவில் நற ககவியிலளுக்ு நீ என்னை்டவி சசெயைவிய?" என்ற ியிலீட்டவின் பஞ்ுவ.
"ககவியிலளுக்ுத் தவினைவி இகளியில பஞ்செம் ? ிலவிரிசபவிியங்ஷேனுக்ுி ியபவின் சசெயதூ ைசலசசென்ஸ்
இல்லவித ககவியிலைசளி படித்தூக் சிலவி்டக்ிலுச சசெவின்னைவில் சிலவி்டக்கிுறவிரிலள. பணத்ைசத
வீசனைவில் எல்லவிம் கக்டக்ும். ககவிய யமறுற ிலவிுவ ுைசங்க்ுுமவி என்னை? " என்ுறவின் பவிிஜ.
"ககவியிலள ுைசங்க்ிலவிதியபவிதூ...!" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ிலைைசலிப்டவிியத ிலண்டிிபவிய ககவிைசளக்ுள அனுிப ைசைக்கிியுறன். இண்டியரவியமருநதூ
ககவிைசளக்ு நற ககவியிலள ைங்ி ியபவிைதவிிலி பங்ஸ்ிலவிங்ரிலி்டம் சசெவில்ரயம்ட" என்ுறவின்
பவிிஜ.
அ்டைளசுதவின்; பஞ்ுவ ுதூிலலம் தவிகளிலவிுமல் துுமத ங்விக்சபல்லரி்டம் ஒடிுச சசென்ற,
"ியும்டம் ககவிைசளக்ு நற ககவியிலள சுமீடங்விீஸருநதூ ைுகின்ுறனை” என்ுறவின்.
"அிபடியரவி? சைரி  ஹவிிப சங்விம்ப செநியதவிஷேம்! ஜவின்ைவிசெம் ியபவிகிுறியபவிதூ அநதநத
ரீடடிியல அதூகளிலைசள யரவிங்விைதூ படிுசுவக்கிீட்ட நிக்ிலுறதூக்ு ஏறபவி்ட சசெயதூ்ட.
ககவியிலளுக்சிலல்லவிம் என்னை ஆிலவிங்ம் ியபவி்டி ியபவிியுற?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"்டவிக் பஸ்ிலீட்டகளில தவின்... ியைியுற என்னை?"

80

"உகளில ஊர ்டவிக்ஸுகளிலளுக்ு ைவியஸ் எிபடி இுக்ும்?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"சங்விம்பி பங்ுமவிதுமவியிுக்ும். ஆனைவில் சிலவிஞ்செம் ககவியஸவி இுக்ும். அ்டைளசுதவின்"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
ஜவிரஜ ்டசுனுக்ும் ைவிஷகள்டன் ியிலப்டலுக்ும் இைச்டியயர அழுமிக்ில சபன்ீஸல்ியைனயரவி
அசைன்யூ சசெல்கிுறதூ. ஜவிரஜ ்டசுனருநதூ அநத அசைன்யூ ைிழயரவிிலுச சசென்ுறவில்
ிலவின்ஸ்டிீடடியூஷேன் அசைன்யூ என்னும் ிலம்பங்ுமவினை ங்விஜபவிீடைச்டைசயருச செநதக்ிலலவிம்.
கிழக்ு ியுமறிலவிிலுச சசெல்லும் அநத அசைன்யூயமல் தும்ப ியுமறுி பக்ிலம் கக்டநதவில்
ரகளிலன் சுமியுமவிரியரைசல அைச்டயரலவிம். இநத ரீடடில் தவின் ஜவினைைவிசெ ஊரைலத்ைசத கக்டத்தூைதறு துுமத ங்விக்ஃசபல்லர ஏறபவி்ட
சசெயதுநதவிர.
ஜவின்ைவிசெத்ைசதக் ிலவிண்பதறிலவிிலி பல ியபர முன் கூீடடிியயர அநத ரீடடில் உளள
ிலீட்ட்டகளிலில் இ்டம் படித்தூ ைசைத்தூக் சிலவிண்்டவிரிலள.
ஜவின்ைவிசெ ஊரைலம் இங்சு ஒன்பதூ ுமனக்ுி ்ுறிப்டைசதனைத் தீருமவினக்ிலிபீட்டதூ.
‘செம்பங்தவியரிபடி ஒு ியிலவியிலுக்ுி ியபவிிலவிுமல் ஜவின்ைவிசெம் ்ுறிப்டக் கூ்டவிதூ’ என்சுறவிு
பங்ுசசைசனைைசயரக் கிளிபனைவிர பளைசளக்ு ுமவிுமவி. ங்விக்ஃசபல்லர பங்்ைசைத் தனைக்ு
அறிமுிலிப்டத்த ைசைக்ிலயமல்ைசல என்ற அைுக்ுக் ிலவிைசலயிருநியத ியிலவிபம். அநதக்
ியிலவிபத்ைசத ுமனைத்தல் ைசைத்தூக் சிலவிண்்ட அைர செண்ைச்டக்ுக் ிலவில் சிலவிீடடிக்
சிலவிண்டிுநதவிர.
"இ்டைளசு ியலீட்டவிில இநதி பங்ுசசைசனைைசயரக் கிளிபனைவில் எிபடி?" என்ற ிலவிங்ுமவிிலியை
ியிலீட்டவின் பஞ்ுவ.
"எனைக்ு அசதல்லவிம் சதரியரவிதூ. ியிலவியிலுக்ுி ியபவிிலவிுமல் ஜவினைைவிசெம் கக்டக்ிலக் கூ்டவிதூ.
அ்டைளசுதவின்! " என்ற கூறியமீட்டி ியபவியயமீட்டவிர ுமவிுமவி. உ்டியனை பஞ்ுவ,
அம்ுமவிஞ்சைசயர அைசழத்தூ ஆியலவிசத்தவின்.
"இசதன்னை பங்ுமவிதம்! பவிிஜக்ு ியபவின் சசெயதூ இன்ைசுறக்ியில ஒு பளைசளயரவிைசங்யும்,
சிலவித்தனைவிைசங்யும் அனுிப ைசைக்ிலுச சசெவில்லுகளிலள. ்டம்பரீட்டன் ஓக்ஸுக்ு ை்டக்ுி
பக்ிலத்தல் ‘லைரஸ்ியலன்’னு ஒு செநதூ இுக்கிுறதூ. அநத ியலன்ியல சன்னைதவி ஒு
ியிலவியிைசலக் ிலீடடி முடித்தூயமீட்டவில் ியபவிகிுறதூ” என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
ுமறககவிியள பளைசளயரவிும் சிலவித்தனைவிும் ைநதூ ியசெரநதவிரிலள. அம்ுமவிஞ்ச ுறிிபீட்ட
லைரஸ் ியலனல் பளைசளயரவிர ியிலவியில் ஒன்ைசுறயும் ிலீடடி முடித்தவிரிலள.
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செனக்கிழைசும ுமவிைசலியயர ககவியிலளும் ைநதூ ியசெரநதூயமீட்டனை. அைறைசுறக் ிலண்்ட புறுதவின்
பஞ்ுவயமன் முிலத்தல் ுமகிழ்ுசச ுமலரநததூ. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் ஒடிுச சசென்ற, "ககவியிலள
ைநதூயமீட்டனை ியும்டம்! பவிரக்கிறீரிலளவி?" என்ற ியிலீட்டவின்.
"ஒ எஸ்! ஒ எஸ்! என்ற கூறிக்சிலவிண்ிய்ட யமைசங்நதவிள மிஸஸ் ங்விக். - ககரிக்ுுறைரிலைசளக் ிலண்்ட ககவியிலள செக்ைசிலி ியபவி்டவிிலக் ுைசங்த்தூக் சிலவிண்டிுிபைசதக்
ிலண்்ட மிஸஸ் ங்விக், "பஞ்ுச! சககள ஒன்ர ஐ ஆம்  ஹவிிப!" என்ுறவிள.
்வியிறறக்கிழைசும இங்சு ஏழைசங் ுமனக்ியில முதல் பநத ியபவி்டத் சதவி்டகளகியமீட்டவிரிலள.
ங்விக்ஃசபல்லரின் ு்டம்பத்தனைர, உுறயமனைர, ககண்பரிலள - இைரிலளுக்ு ுமீட்டம் ஒு தன
ுமவிிைசிலயில் யமுநதூக்ு ஏறபவி்ட சசெயயரிபீடடிுநததூ.
ியிலதரின்  ஹஸ்பண்ீட  ஹவிரி  ஹவிிஸ், ‘சதன்னநதயரரிலைசளி ியபவிலியை ககவிமும் ியைஷ்டி
ிலீடடிக் சிலவிண்்ட ுமைசணயில் உீடிலவிரநதூ செவிிப்ட ியைண்்டம்’ என்ற ியயரவிசெைசனை கூறினைவிர.
ங்விக்ஃசபல்லர பங்் அைசத ஆியுமவிதக்ிலியை எல்ியலவிும் ியைஷ்டி ிலீடடிக் சிலவிண்்ட செவிிப்ட
உீடிலவிரநதனைர! ியபவிி, அிபளம், ஆுமைைச்ட என்ற ஒ்டசைவின்ுறவிிலி பரிுமவிுறிபீட்டனை.
அசுமரிக்ில ககண்பரிலள அைறைசுறத் சதவிீட்டத் சதவிீட்டி பவிரத்தூ அதசெயரிபீட்டனைர.
ஆுமைைச்ட சிலீடடியரவிில இுநததூ. "ைைச்ட சைரி  ஹவிரீட!" என்ுறவிர ஒுைர.
"ியபவிர சைரி ஸவிிீட!" என்ுறவிர இன்சனைவிுைர.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லும் ியிலதரினும் தகளிலள ைசிலயரவிியலியயர அிபளம் பரிுமவிறினைவிரிலள.
அனுபைம் இல்லவிததவில் பரிுமவிறம்ியபவிதூ அிபளகளிலள அைரிலள ைசிலயிருநதூ கீியழ
யமழுநதூ சககவிறகளகிக் சிலவிண்டிுநதனை.
ஒ்டசைவிு அிபளம் உைச்டயும்ியபவிதூம், "ஸவிரி ஸவிரி" என்ற சசெவில்ரக் சிலவிண்டிுநதவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
"அபலம் சைரி ச்டரியிலீட அண்ீட சைரி ைசலீட!” என்ற ியலசெவிிலுச சசெவின்னைவிர ஒுைர.
"அதூ புறநதூ ியபவிிலவிுமல் இுக்ிலத்தவிியனை ியபிபர சையீட ுமவிதரி ஆுமைைச்ட
ியபவிீடடிுக்கிுறவிரிலள?" என்ுறவிர ியைசுறவிுைர.
சதவிீட்டவில் உைச்டநதூ யம்டியுமவி என்ற அஞ்ச, பலர அிபளத்ைசதத் சதவி்டவிுமியல
ைசைத்துநதனைர.
‘அிபளத்ைசத உைச்டக்ிலவிுமல் அிபடிியயர முழுசெவிில யமழுகளுைதூ எிபடி?’ என்ற
ுமண்ைச்டைசயரக் ுழிபக் சிலவிண்டிுநதவிரிலள ியைற சலர.
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 ஹவிரி  ஹவிிஸ் முதரல் செவிிபீட்டக் ிலவிண்பத்தவிர. அைர எிபடிுச செவிிப்டகிுறவிர என்பைசதக்
ிலைனத்தூக் ிலவிிப அடித்தனைர ுமறுறைரிலள.
ஜ்டைரிசி பவியரசெம் பரிுமவிுறிபீட்டதூ. பவியரசெத்தல் கூீட்டம் கூீட்டுமவிில மிதநத
ைழைழிபவினை ஜ்டைரிசிலைசளக் ைசிலயில் எ்டக்ில முடியரவிுமல் தணறினைவிரிலள பலர. இங்ண்்ட
யமங்ல்ிலளவில் அைறைசுறி படித்தூயம்ட சைு பவி்டபீட்டவிர ஒுைர. அைசை ைசிலயில்
அிலிப்டவிுமல் ககழுயமக் சிலவிண்ிய்டயிுநதனை. ுமறசுறவிுைர, தம்முைச்டயர ஆளிலவிீடடி
யமங்லவில் ஒு ஜ்டைரிசைசயர எிபடிியயரவி அமுக்கிி படித்தூயமீட்டவிர! ஆனைவில் அைங்வில்
அைசதக் ைசிலயில் எ்டக்ில முடியரயமல்ைசல. யமங்ைசல எ்டத்தவில் ஜ்டைரிச ைழுக்கிக் சிலவிண்்ட
ியபவியயம்டம் ியபவில் ியதவின்ுறியை, ஜ்டைரிசைசயர அமுக்கிி படித்தபடிியயர பக்ிலத்தல்
இுநதைரி்டம் ‘ச ஹல்ி ச ஹல்ி!’ என்ற சிலஞ்சனைவிர.
இன்சனைவிு பங்முிலர ஜ்டைரிசிலைசளி படிக்ும் முயரறசயில் ஈ்டபீடடிுநதியபவிதூ ைசில
ைழுக்கி யம்டியை, தைசலுி்ுறக் ிலயமழ்நதூ இைசல  மதூ யமழுநதூ யமீட்டவிர. ுமறசுறவிு
பங்முிலர ுண்்டசயரவில் ஜ்டைரிசிலைசளக் ுத்தக் ுத்த ஒ்டசைவின்ுறவிில எ்டத்தூக்
சிலவிண்டிுநதவிர.
ிலைச்டசயில் ஒுயமதுமவிில எல்ியலவிும் செவிிபீட்ட முடித்ததூம் ுறித்த ியககங்த்தல் ஜவினைைவிசெம்
்ுறிபீட்டதூ.
முதரல் செம்ுமர  ஹசுீஸருநதூ சபண்்டிலள சைிியயர ைநதூ ிலவிரில் ஏறிக் சிலவிண்்டனைர.
ஊதூைத்திலின் ுமணமும், ்ஷ்பகளிலின் ைவிசெைசனையும் ியசெரநதூ எல்ியலவிர இதயரத்தலும்
ைசெநதத்தன் இனைசுமைசயர நிங்ிபனை.
லல்ர மிிலசும் ிலைருசசிலங்ுமவிில உைச்ட அனநதூ ைசிலயில் ிலறிலண்்டத் தீட்ட்டன்
்ுறிபீட்டியபவிதூ, பஞ்ுவ அைைசள அரத்த ்ஷ்டிியயரவி்ட பவிரத்தூுச சரித்தவின்.
ைசெநதவிசும், ியலவிரிீட்டவிசும் பிலீட்டவினை உைச்ட அனநதூ பீட்டவிம் பூுசசிலைசளிியபவில்
மிதநதூ சிலவிண்டிுநதவிரிலள. ுமனைிசபண் ுக்மின, ுமவிடி ஜன்னைல் ைிழயரவிில
எல்லவிைறைசுறயும் ிலைனத்தூக் சிலவிண்டிுநதவிள. "நீயும் ைவிியயரன்; ஜவினைைவிசெம் பவிரக்ிலலவிம்" என்ற ுமணி சபண்ைசண அைசழத்தவிள
ியலவிரிீட்டவி.
"அைள ைநதவில் ுமவிிபளைசள சைீடிலிப்டைவிர. அதனைவில் அைள ியைண்்டவிம்" என்ுறவிள
யமஷேயரம் சதரிநத ைசெநதவி. எல்ியலவிும் ிலவிரில் ஏறிக் சிலவிண்்ட. ரகளிலன் ுமண்்டபத்ைசத
அைச்டநதனைர.
அநதி பிகளு ுமண்்டபத்தன் படிக்ிலீட்டிலள  மதூ ஏறிுச சசென்ற யமசெவிலுமவினை தவிழ்ைவிங்த்தல்
அுமரநதனைர. ுமண்்டபத்தூக்ு எதியங் த்டவிிலகளிலளும், அைறறில் பங்தபரத்த ஒி
யமளக்ுிலளும், பழுி்ம் ுமஞ்செளுுமவிிலுச சசெரரி ுமங்களிலள பூத்தூக் ுலுகளும் ிலவிீடசயும்,
அங்ம்ைசபயரர கக்டுமவிீட்டமும் அநத இ்டத்ைசதுச சசெவிிபனை்ரியரவிில ுமவிறறியிுநதனை.
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"ககவிிழ ஆகிுறியத! ஆசீரைவிதம் ஆங்ம்பக்ிலலவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அி் செவிஸ்தரிிலள.
அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர, ுமவிிபளைசளக்ு ஸ்சபஷேலவிிலத் ைசதத்தூ ைசைத்துநத அசுமரிக்ிலன்
பவிீட்டரன் ச்டரரிரன் ஸூீடைச்ட எ்டத்தூ ைசைத்தவிர. ‘ிலனைம்’ ஒன்ைசுறக் ிலம்பங்ுமவிில ஒத,
ுமவிிபளைசள டிங்ஸ்ைசஸ ஆசீரைவிதம் சசெயதூ சிலவி்டத்தவிர செவிஸ்தரிிலள. புறு எல்ியலவிுக்ும் செநதனைமும், ிலறிலண்்டம், ்ஷ்பமும், தவிம்பூலமும் ைழகளிலிபீட்டனை.
ியைஷ்டி அகளிலைஸ்தங்த்தூ்டன் ிலவிீடச அித்த அசுமரிக்ிலி பங்முிலரிலள ரக்யமீட
ஸவிண்்டைசலி பூசக் சிலவிண்்ட ஒுைைசங் ஒுைர துமவிஷ் சசெயதூ சிலவிண்டிுநதனைர.
ுமவிிபளைசள ங்விஜியிலவிபவிலன் ்தயர டிங்ஸ்ைசஸ அனநதூ சிலவிண்்டதூம் எல்ியலவிுக்ும்
ககுமஸ்ிலவிங்ம் சசெயதூ முடித்தவின்.
“செரி, ியககங்ுமவிுசுவ ்ுறிப்டகளியிலவி" என்ற தூரிதிப்டத்தனைவின் பஞ்ுவ.
ஜவினைைவிசெம் ்ுறிபீட்டதூ.
ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலளும், பவிண்்ட ைவித்தயரக்ிலவிங்ரிலளும் எல்ியலவிுக்ும் முன்னைவில் சசென்ுறனைர.
அைரிலளுக்ுி பக்ிலத்தல் ககரிக்ுுறைரிலள தைசலயில் ிலவிஸ் ைசலீட்டிலைசளத் தூக்கி ைசைத்தூக்
சிலவிண்்ட ககிலரநதனைர. ிலவிுக்ு முன்னைவில் ்ுஷேரிலள கூீட்டம் சசென்ுறதூ. அைரிலில் சலர
ைசிலயில் பன்னீருச சசெம்்்டன் ிலம்பங்ுமவிில கக்டநதனைர.
எல்ியலவிுக்ும் கக்ட ககவியரிலுமவிில, அலகளிலவிங்ம் சசெயயரிபீட்ட ிலவிரில் அுமரநதுநதவிர
ுமவிிபளைசள. ுழநைசதிலள கூீட்டம் ுமவிிபளைசளைசயருச ுவறறிலும் உீடிலவிரநதுநததூ.
சைகளகிீட்ட தன் ககண்பன்டம், "அியதவி ிலவிர பக்ிலத்தியல நிறகிுறவிியங், அைர தவிண்்டவி
ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிுமவி! ியபவிீடிய்டவி எ்டக்கிுறவிியங், அைர தவின் ுமவிிபளைசளத் ியதவிழன்" என்ற
ுவீடடிக் ிலவிீடடிக் சிலவிண்டிுநதவின்.
ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலள ககவிீடைச்டயில் ஆலவிபைசனை சசெயயர, கூீட்டத்தனைர ஆகளிலவிகளியில நின்ற
நின்ற ககிலரநதூ சிலவிண்டிுநதவிரிலள. பவிண்்ட ைவித்தயரக் ியிலவிஷ்டியினைர ஷேண்முிலி
பரியரவியமல் இைசழத்தபடிியயர அைரிலைசள முநதுச சசென்ற சிலவிண்டிுநதனைர. பஞ்ுவ
அ்டைிியபவிதூ முன்னைவில் சசென்ற, ைவித்தயரக்ிலவிங்ரிலைசள ககிலரத்தக் சிலவிண்டிுநதவின்.
அழும், ஆ்டம்பங்மும் மிக்ில ிலவின்ஸ்டிீடயூஷேன் அசைன்யூயமலும், சபன்சல்ியைனயரவி
அசைன்யூயமலும் கூடியிுநத கூீட்டத்ைசதுச சசெவில்ர முடியரவிதூ. ககவிரிக்ரைவிைசலக் ிலண்்டதூம் ககவியிலள பங்ுமவிதுமவிிலக் ுைசங்க்ிலத் சதவி்டகளகினை. அைசதக்
ிலண்்டியபவிதூ அசுமரிக்ில ுமக்ிலள அைச்டநத ஆனைநதத்தூக்ு அளியை இல்ைசல.
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ஊரைலக் ிலவிீடசிலைசளயும், ககவியிலள ுைசங்ிபைசதயும் ச்டரயமஷேனல் எ்டத்தூக்
சிலவிண்்டவிரிலள.
ைவிண ியைடிக்ைசில அுமரக்ிலளகளிலளு்டன் ஜவிம் ஜவிம் என்ற ்ுறிபீட்ட ஜவினைைவிசெ ஊரைலம்,
ஜவிரஜ ்டசுனல் ியபவிய முடிைதறு ுமன பன்னங்ண்்ட ஆகியமீட்டதூ.
ிலைச்டசயில் ‘லைரஸ்ியலன்’ பளைசளயரவிர ியிலவியிலுக்ுுச சசென்ற, ியதகளிலவிய உைச்டத்தூ,
தரிசெனைம் சசெயதூசிலவிண்்ட செம்ுமர  ஹசுைசஸ அைச்டநதனைர.
சபவிழுதூ யமடிநதவில் முகூரத்தம்!
பஞ்ுவசும், ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமியும் பநதரல் உீடிலவிரநதூ ுமறககவிள முகூரத்தத்தூக்ிலவினை
ஏறபவி்டிலைசளி பறறிி ியபசக் சிலவிண்டிுநதியபவிதூ அகளியில ைநத அயயரவிசெவிமி அயயரர
பஞ்ுவைசை சுமதூைவிில அைசழத்தூ அைன் ிலவிியதவி்ட ஏியதவி சசெவின்னைவிர.
பஞ்ுவயமன் முிலம் ுமவிறைைசதக் ிலண்்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர, "ைவிீட பஞ்ுச?" என்ற
யமசெவிரித்தவிள.
"பளைசளயின் ுமவிுமவி ஏியதவி திலங்விற சசெயகிுறவிங்விம்: என்ுறவின் பஞ்ுவ. "என்னை சசெவில்கிுறவிங்விம்?"
"இநத முகூரத்தம் கக்டிபைசதி பவிரத்தூ யம்டகிியுறன் என்கிுறவிங்விம்!"
"ககல்லவிி பவிரக்ிலீட்டியும! எல்ியலவிும் அைசதி பவிரக்ிலத்தவிியனை ிலவித்தூக்
சிலவிண்டிுக்கிியுறவிம். அைும் பவிரக்ிலீட்டம்!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"யமஷேயரம் அிபடியில்ைசல ியும்டம்! செம்பநதுச செண்ைச்ட ஆங்ம்புமவிகியமீட்டதூ" என்ுறவின்
அைன்.
"ஓ! ஷேம்பநத ஷேண்்டய ஆங்ம்புமவியிீட்டதவி? சைரி க்ளவிீட !சைரி க்ளவிீட !" என்ற
உறசெவிிலுமவிில எழுநதூ ியைிலுமவிில யமைசங்நதவிள மிஸஸ் ங்விக்.
அைசெங்ம் அைசெங்ுமவிில ச்டரியபவிைசனை எ்டத்தூ ைசைத்தூக் சிலவிண்்ட தன்னுைச்டயர சியகககிதரிலள,
உுறயமனைரிலள அத்தைசனை ியபைசங்யும் ஒ்டசைவிுைங்விில அைசழத்தூ, "ஷேம்பநத ஷேண்்டய
ஸ்்டவிரீட்டீட ஜஸ்ீட சககள ! " என்ுற சசெயதைசயர அஞ்செல் சசெயதூ சிலவிண்டிுநதவிள.
==================
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ிலவிைசலயிருநியத ிலல்யரவிண வீீடடில் பங்பங்ிபவியிுநததூ. செவிஸ்தரிிலள அைசனைைும்
ஸ்ககவினைத்ைசத முடித்தூயமீட்ட ியிலவிஷ்டியரவிில உீடிலவிரநதூ இீடர ிலவிிப செவிிபீட்டக்
சிலவிண்டிுநதனைர. சபண்்டிலள அலகளிலவிங்த்தல் ஈ்டபீடடிுநதனைர. சபவிழுதூ ்லரநத
புறும் அைசணக்ிலிப்டவிுமல், ஆகளிலவிகளியில நிறத்த ைசைக்ிலி பீடடிுநத ிலவிஸ் ைசலீட்டிலள
உஸ்ஸ் என்ற செத்தமிீட்டக் சிலவிண்டிுநதனை. - "ிலவிீட்டன் ஸவிைசங் எகளியில ிலவிியணவிம்?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
" ஹவிரசுீடடிருநதூ சனுமவி ஸ்்டவிரசஸல்லவிம் ைுகிுறவிரிலளவிம். ஏரியபவிரீட
ியபவியிுக்கிுறவிர" என்ுறவிர அயயரவிசெவிமி.
அநதுச ியசெதைசயரக் ியிலளயமிபீட்ட அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர, "அ்டவி்டவி சதரிநதுநதவில்
ககவினும் ஏரியபவிரீட்டக்ுி ியபவியிுிியபியனை!" என்ுறவிர.
"இநத நியூசஸல்லவிம் ககம்மி்டம் யரவிும் சசெவில்ல ுமவிீட்டவிரிலள. ைசைதிலவிள தவிியனைகளிலுற
அபிபங்வியரம்" என்ுறவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
"...ஹ்ம்... ுமரரன் ுமன்ியங்விைசைத்தவின் ியககரில் பவிரக்ில ியைண்்டம் என்ற சங்விம்ப ககவிளவிில
ஆம்பஷேன். சிலவி்டத்தூ ைசைக்ிலயமல்ைசல" என்ற மிிலசும் ைுத்தத்தூ்டன் கூறினைவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"அியதவி யரவிர ைங்வி பவிுகளியிலவி!" என்ுறவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட.
"அிய்டிய்ட! ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி" என்ற அதசெயரி பீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச.
ஸ்சபஷேலவிில ைங்ைைசழத்துநத செரிைசில ியபவிீட்ட பனைவிங்ஸ் பீட்டி ்்டைசைைசயர உ்டத்தக்
சிலவிண்்ட, சககறறியில் ுகளுுமி சபவிீட்ட்டன் ைநதூ சிலவிண்டிுநதவிள அநதுச சீுமவிீடடி.
"ியபஷ்! ியபஷ்! உகளிலளுக்ு இநத ியங்விஸ் ிலலர ்்டைசை பங்ுமவிதுமவியிுக்ு!" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"ுமிலவிலீடுவமி ுமவிதரி இுக்ு" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
"அதூ யரவிர ுமிலவிலீடுவமி!” ங்விக் ுமவிமி ியிலீட்டவிள.
"அநத அம்ுமவிள ைசைுண்்டத்தியல இுக்கிுறவிர. உகளில ுமவிதரி சபரியர ியிலவிடீுவைரி!" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
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"லவிஸ்ீடரீசஸல்லவிம் இீடர செவிிபீட்டவிுசசெவி? இீடரயும் ியிலவிிலனைீட செீடனயும் ககல்ல
ிலவிம்பியனைஷேன். ககவின்கூ்ட ககவிலு இீடர செவிிபீடிய்டன்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக். "எகளிலளுக்சிலன்னை அைசெங்ம்? முதல்ியல செம்பநதிலைசள ிலைனக்ிலுச சசெவில்லுகளில! பளைசளக்ு
ுமவிுமவி சங்விம்பக் ியிலவிபுமவிில இுக்கிுறவிங்விம். செம்பநத வீீட்டவிர யரவிுியும
செவிிப்டயமல்ைசலயரவிம்!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"என்னை ியிலவிபம்?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக். "செம்பநதிலளுக்ு பசு்டர பவில் ிலவிிப
அனுிப யமீட்டவிரிலளவிம். அதவின் ியிலவிபம்!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ியிலவிபத்தூக்ு அதூ ுமீட்டம் ிலவிங்ணமில்ியல! ியககறற ஜவினைைவிசெத்தன்ியபவிதூ ுமவிிபளைசளயின்
ுமவிுமவிைசை நீகளில யரவிுியும ிலைனக்ிலயமல்ைசலயரவிம். அைர ஒு ிலவிர ியிலீடடிுநதவிங்விம். அதூசும்
சிலவி்டக்ிலயமல்ைசலயரவிம். அதனைவில் அைர சங்விம்பக் ியிலவிபுமவி இுக்கிுறவிர!" என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி.
"அியதவி ிலவிீட்டன் ஸவிர ைங்விியங்! " என்ற கூறினைவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"சுமீடங்விீஸருநதூ பவிிஜயும் ைநதவிுசுவ ியும்டம்!" எனைக் கூறிக்சிலவிண்ிய்ட ைநத பஞ்ுவ தன்
ககண்பைசனை மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லுக்ு அறிமுிலிப்டத்த ைசைத்தவின்.
அநதுச சீுமவிீடடி ுமகிழ்ுசசியயரவி்ட பவிிஜயின் ைசிலைசயரக் ுலுக்கி, "பவிிஜ! ஐ ஆம் சைரி
 ஹவிிப ்ட  மீட யூ! யு  ஹவி்ட ிலம் ஜஸ்ீட இன் ைச்டம்! சைரி சைரி செநியதவிஷேம்! செகளகீத
ியிலவிஷ்டியினைர எிியபவிதூ ைுகிுறவிரிலள?" என்ற யமசெவிரித்தவிள. "பத்தூ ுமனக்ு" என்ுறவின் பவிிஜ.
"செரி; முதரல் இீடர ிலவிிப செவிிபீட்ட யமீட்ட ைவி. ுமறபடியும் ஏரியபவிரீட ியபவிிலணும்"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"பஞ்ுச ! உனைக்ு ஏன் இிபடி சதவிண்ைச்ட ிலீடடிி ியபவிுசுவ? பவிைம், செரியரவிிலியை ியபசெ
முடியரயமல்ைசலியயர உன்னைவில்!" என்ற ைுத்திபீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ஒு ுமவிசெுமவியக் சிலவிஞ்செுமவினை அைசலுசசெலவி? ிலத்தக் ிலத்தக் ுங்ியல ைங்யமல்ைசல அைுக்ு"
என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"ஸ்்டவிரைசஸ சயரல்லவிம் ியுமிளைர ஒீட்டல்ியல இுறக்கிீடிய்டன், ியும்டம் ! " என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"சைரி ுீட! இிப செம்பநதுச செண்ைச்ட எநதி சபவிீஸஷேன்ியல இுக்ுதூன்னு எனைக்ுுச
சசெவில்ல முடியுுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
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"இியதவி, இம் மடியரீட்டவி ககவின் ியபவியி பவிரத்தூீட்ட ைநதூ சசெவில்ியுறன் ியும்டம் ! " என்ற
கூறியமீட்ட சைிியயர ்ுறிபீட்டவின் பஞ்ுவ.
பஞ்ுவைசைக் ிலண்்டதூம் பளைசளக்ு ுமவிுமவி ஒியங்யரடியரவியக் ுதக்ில ஆங்ம்பத்தூயமீட்டவிர.
"ஏன் இிபடி அலீடடிக்கிறீகளில? என்னை கக்டநதூயமீட்டதூ இிியபவிதூ?" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"இன்னும் என்னை கக்டக்ிலணும்? சசெயைைசதசயரல்லவிம் சசெயதூயமீட்ட, என்னை கக்டநதூயமீட்டதூ
என்ற ியைற ியிலீடகிறீரிலளவி?" எனை இைசங்நதவிர ுமவிுமவி.
"செவிுமவிையயரர! உுமக்ுுச செரியரவிிலக் ிலத்தூைதறு எனைக்ுத் சதவிண்ைச்ட இல்ைசல. யமஷேயரத்ைசதுச
சசெவில்லவிுமல் ிலத்தனைவில் எிபடி?" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ஒியிலவி! ககவின் ிலத்தூகிியுறனைவி? அ்டைளசு தூங்த்தூக்ு ைநதூயமீட்டதவி யமஷேயரம்? இன்னும்
சிலவிஞ்செ ியககங்ம் ியபவினைவில் ுைசங்க்கிியுறன் என்ற கூ்டுச சசெவில்வீர! ஆிலீட்டம், ஆிலீட்டம்;
இன்ைசுறக்ுி சபண்னன் ிலழுத்தல் தவிர ஏறி யம்டகிுறதவி என்ற பவிரத்தூயம்டகிியுறன்" என்ற
ிலறயமனைவிர பளைசளக்ு ுமவிுமவி.
இநதுச செுமயரத்தல் அயயரவிசெவிமி அயயரியங் அகளு ைநதூ ியசெரநதவிர. அைர பளைசளயின்
ுமவிுமவிைசைி பவிரத்தூ, "ஒய! என்னை சசெவின்னீர? என் சபண் ிலல்யரவிணம் நின்றயம்டம் என்ுறவி
சசெவின்னீர? பவிரத்தூ யம்டலவிியும அைசதயும்தவின். என்னையயரவி சசெயதூ யம்டவீர! ககவினும்
ங்வித்தரியிருநதூ உம்ைசும ிலைனத்தூக் சிலவிண்்டதவின் இுக்கிியுறன். ியைண்்டசுமன்ியுற
ைலுுச. செண்ைச்டக்ு இழுத்தூக் சிலவிண்டிுக்கிறீியங்!” என்ுறவிர. இதறுள அ்டயமங்ண்்ட ியபும் செண்ைச்டயிீட்டக் சிலவிளைைசத ியைடிக்ில பவிரக்ிலி
சபும்கூீட்டம் கூடியமீட்டதூ. செம்பநதுச செண்ைச்ட முறறியமீட்டதூ என்ுற ியசெதைசயரக்
ியிலளயமிபீட்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர தன்னுைச்டயர சியகககிதரிலைசள எல்லவிம் கூீடடிக்
சிலவிண்்ட ஓிய்டவிடிுச சசென்ுறவிள.
செம்பநத வீீட்ட ுமவிுமவிசும், அயயரவிசெவிமி அயயரும் ுமல்யுத்தத்தூக்ு நிறபைரிலைசளி ியபவில்
சீறிக் சிலவிண்டிுநதவிரிலள. "ைவிீட பஞ்ுச! அகளகிள ஸவிம் என்னை சசெவில்கிுறவிர?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"முகூரத்தம் கக்டக்ிலவிதவிம். பவிரத்தூ யம்டகிியுறன் ஒு ைசில என்கிுறவிர" என்ுறவின் பஞ்ுவ.\
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லுக்ு ிலைைசல ைநதூயமீட்டதூ. ிலல்யரவிணியும நின்ற யம்டியுமவி என்ற
அஞ்சனைவிள.
"செம்பநதுச செண்ைச்டைசயர நிறத்த என்னை சசெயயரலவிம் பஞ்ுச?" என்ற ியைதைசனைியயரவி்ட
யமசெவிரித்தவிள.
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"ஒன்றமில்ைசல ியும்டம்! நீகளில ுமவிுமவிைசைி பவிரத்தூி ியபசயமீட்டவில் ியபவிதூம் எல்லவிம்
செரியரவியி ியபவியயம்டம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
உ்டியனை மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர ியிலவிபுமவிில நின்ற சிலவிண்டிுநத ுமவிுமவியமன் அுகில் சசென்ற
அைர ைசிலிலைசளக் ுலுக்கி, "சைரி ஸவிரி மிஸ்்டர ஸவிம்! ஏியதவி சதரியரவிுமல் கக்டநதூ ியபவிுசுவ,
எக்ஸ்க்யூஸ் மி! எழுநதூ ைவிகளில; முகூரத்தத்தூக்ு ியககங்ுமவிுசுவ" என்ுறவிள.
அ்டைளசுதவின்; ுமவிுமவியமன் ியிலவிபம் ுமவியருமவிில ுமைசுறநதூயமீட்டதூ! முிலத்தல் அசெ்ட ைிழயர,
"எனைக்சிலவின்றம் ியிலவிபமில்ைசல. இநதி சபண்்டிலள தவின் பசு்டர பவில் என்ற சசெவில்ரக்
சிலவிண்டிுநதவிரிலள. அைரிலளுக்சிலன்னை ியைைசல?" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
"நீகளிலள எைசதயும் ‘ ஹவிரீட’ியல ைுசுவக்ிலக் கூ்டவிதூ. இதூ உகளில வீீட்டக் ிலல்யரவிணம். எனைக்ுி
பளைசள வீ்ட, சபண் வீ்ட இங்ண்்டம் ஒண்ணுதவின். ைவிகளில, ைவிகளில... பஞ்ுச! ுமவிுமவிசுக்ு ஒு
ிலவிர சிலவிண்்ட ைங்ுச சசெவில்லு!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக். இைசதக் ியிலீட்டதூம் ுமவிுமவியமன் உுசச
ுிரநதூ ியபவியிறற உ்டியனை, "அிய்ட ங்விஜவி!... முகூரத்தத்தூக்ு ியககங்ுமவிுசுவ. உம். உம்!
்ுறிப்ட" என்ற ுமவிிபளைசளைசயரத் தூரிதிப்டத்தனைவிர.
சைிியயர ைநத மிஸஸ் ங்விக், பஞ்ுவைசைி பவிரத்தூ, "ைவிீட பஞ்ுச! ஷேம்பநத ஷேண்்டய
இ்டைளசுதவினைவி?" என்ற ியிலீட்டவிள.
"இ்டைளசுதவின் ியும்டம்! இிபடித்தவின் ஒன்றமில்லவித அறப யமஷேயரத்தூக்சிலல்லவிம்
செண்ைச்ட ியபவி்ட ஆங்ம்பத்தூ யம்டைவிரிலள. ிலல்யரவிணியும நின்றயம்டியுமவி என்ற கூ்டத்
ியதவின்றியம்டம். யமசெவிரிக்ிலி ியபவினைவில் யமஷேயரம் ஒன்றமிுக்ிலவிதூ. அியககிலுமவிிலக்
ிலவிிபயில்தவின் திலங்விசுறல்லவிம் கிளம்்ைதூ ைழக்ிலம்!" என்ுறவின்.
"அகளகிள ஸவிம் டம்ஸ் ்ட ப சைரி மிஸ்ுவைஸ்! இைைசங் சங்விம்ப உஷேவிங்வி ிலைனுசுவக்ிலணும்"
என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ிலவிர சிலவி்டிபதவிிலுச சசெவில்ர யமீடடீரிலள அல்லைவி! அதூ ியபவிதூம்; இன எல்லவிக்
ியிலவிபமும் தீரநதூயம்டம்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
ுமவிிபளைசள ங்விஜியிலவிபவிலன் பங்ியதசக் ியிலவிலம் ்ுறிப்டைதறுத் தயரவிங்விில நின்ுறவின்.
அகளகிள ஸவிம் மிிலசும் உறசெவிிலத் ியதவி்ட ்தூக் ுைச்டைசயரி பரித்தூ ுமவிிபளைசளயின்
தைசலக்ு ியககங்விிலி படித்தவிர. ுமவிிபளைசளத் ியதவிழன் யமசறிைசயரக் சிலவிண்்ட ைநதூ
ங்விஜவியம்டம் சிலவி்டத்தவின்.
ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலள முன்னைவில் சசெல்ல, ஆ்டைும், சபண்டிும் பன் சதவி்டங், ுமவிிபளைசள
ைசும தீீடடியர யமிழிலளு்டன் ிலவிசக்ுி ்ுறிபீட்டவிர.
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அைர முிலத்தல் ிலவிணிபீட்ட ைசுமி ்ளிிலைசளக் ிலண்்ட அசுமரிக்ில ககண்பரிலள, ‘பக்
ியுமவில்ஸ்’ என்ுறனைர.
"ிைசங்ீடக்ரம் எகளியில ியபவிகிுறவிர?" என்ற ியிலீட்டவிர அசுமரிக்ில ககண்பர ஒுைர.
"பனைவிங்ஸ்!" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ுமவிிபளைசளக்ு என்னை ியிலவிபம்? அகளகிள ஸவிம் தூண்டி யமீட்டக் ிலவிசக்ு
அனுி்கிுறவிியங்வி?" என்ற செநியதிலிபீட்டனைர சலர. "பனைவிங்ஸ் இண்டியரவியமல் அல்லைவி இுக்கிுறதூ. அ்டைளசு தூங்ம் எிபடிுச சசெல்லி
ியபவிகிுறவிர? யமுமவினைத்தியல ியபவிய ைங்ீட்டியும" என்ுறவிர இன்சனைவிு ககண்பர.
"ுமவிிபளைசள பனைவிங்ஸ் ியபவினைவில் நீகளிலள ிலீடடிக் சிலவிண்டிுிபதூியபவில எனைக்ும் ஒு
்்டைசை ைவிகளகி ைங்ுச சசெவில்ல முடியுுமவி?" என்ற மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் அைுைச்டயர
சியகககித ஒுத்த ியிலீட்டவிர. ிைசங்ீடக் ரம் பனைவிங்ஸ் ்டர ியபவிைைசதி பவிரக்ில பல்லவியிங்க்ிலணக்ிலவினை ுமக்ிலள ைிழ சகக்டிலக்
ிலவித்துநதனைர. பத்தரிைசிலக்ிலவிங்ரிலள ுமவிிபளைசள ியிலவிபத்தூக் சிலவிண்்ட சசெல்லும்
ிலவிீடசைசயரி ப்டசும்டத்தூி ியபவிீட்ட
"ிைசங்ீடக்ரம் சலிீட பவிர பனைவிங்ஸ்!"
"பவித யரவித்ங்வி ைசலக் யமியனைவிபவிஜ!
அன்யமல்ரகள ்ட ியுமரி ுக்ு!
எருசுவியைஷேன் சைரி க்ளுமி!
என்ற எழுதயிுநதனைர.
அநதுச சசெயதைசயரக் ிலண்்ட அசுமரிக்ில ுமக்ிலள பங்பங்ிபைச்டநதூ, ‘ஒுியைைசள ிலல்யரவிணியும
கக்டக்ிலவிுமல் ியபவியயம்டியுமவி?’ என்ுற ிலைைசலயில் ஆழ்நதனைர.
ககல்லியைைசளயரவிில பனைவிங்ஸ் யரவித்தைசங் சதுக்ியிலவிடியிியலியயர நின்றயமீட்டதூ! ஆனைவில்
அதறுக் ிலவிங்ணம் என்னை என்பதூ அசுமரிக்ிலரிலளுக்ுி ்ரியரயமல்ைசல.
ுமவிிபளைசளயி்டம் சசென்ற, "ஏன் தும்ப யமீடடீரிலள, பனைவிங்ஸ் ியபவிிலயமல்ைசலயரவி?" என்ற
ியிலீட்டனைர.
"இல்ைசல; பனைவிங்ீஸல் சையில் அதிலுமவியிுக்கிுறதவிம். ஆைசிலயரவில் அி்ுறம்தவின் ியபவிிலி
ியபவிகிுறவிர" என்ற பஞ்ுவியை அைரிலளுக்ுி பதல் கூறி அனுிபயமீட்டவின்.
பத்தரிைசிலக்ிலவிங்ரிலள உ்டியனை, "ிைசங்ீடக்ரம் ிலவின்ஸ்ல்ஸ் ஹிஸ் பனைவிங்ஸ் டூர!”
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"முகூங்ீட இஸ் ிய்டக்கிகள ிியளஸ்!” என்ற ுமறபடியும் ஒு சசெயதைசயரி பங்ுவரித்தவிரிலள.
அைசதக் ிலண்்ட புறு தவின் அசுமரிக்ில ுமக்ிலின் ிலைைசல நீகளகிறற. ுமவிிபளைசள செம்ுமர  ஹசுஸ் ைவிசெரல் ைநதூ நின்ுறதூம் சபண்்டிலள ஆங்த்த ுவறறிக்
சிலவிீடடினைவிரிலள.
"ியககங்ம் ஆகிுறதூ; ுமவிைசல ுமவிறுற ியைண்்டவிுமவி? ுமணிசபண்ைசணக் கூிப்டகளியிலவி" என்ற
இைசங்நதவிர அி் செவிஸ்தரிிலள.
தஞ்செவிவரிருநதூ ஸ்சபஷேலவிிலக் சிலவிண்்ட ைநதுநத ுமலர ுமவிைசலிலள இங்ண்ைச்டயும்
எ்டத்தூக் சிலவிண்்ட ஓடிைநதவின் பவிிஜ.
இங்ண்்ட ுமவிுமன்ுமவிரிலளும் ிலுசசெத்ைசத ைரிநதூ ிலீடடிக் சிலவிண்்ட, சபண்ணுக்ும்,
பளைசளக்ும் ியதவிள சிலவி்டக்ிலத் தயரவிங்விில நின்ுறனைர.
ுமவிைசல ுமவிறறம் ியைடிக்ைசிலைசயரக் ிலவிண, சது முழுதூம், ியஜ ியஜ என்ற கூீட்டம் அைசல
ியுமவிதக் சிலவிண்டிுநததூ.
்த்தவிைச்ட உ்டத்த, பூுசசடி, ்தூ ககைசிலிலள அனநதூ ்ன்முறைல் பூத்த முிலத்தூ்டன் அழு
ைடிைுமவிில நின்ுற ுமணிசபண் ுக்மினைசயர, ைசெநதவிசும், ியலவிரிீட்டவிசும் ைசிலபடித்தூ
ைவிசெலுக்ு அைசழத்தூ ைநதனைர.
முதரல் சபண்னன் ுமவிுமவி ுமணிசபண்ைசண ியதவிள  மதூ தூக்கிக் சிலவி்டத்தவிர.
அ்டத்தவிறியபவில் பளைசளயின் ுமவிுமவி, "ைவி்டவி ங்விஜவி, ைவி!" என்ற உறசெவிிலத்ியதவி்ட ுதத்தூ
ைநதூ ுமவிிபளைசளைசயரத் தூக்கிக் சிலவிண்்டவிர. ச்டரயமஷேன் ிலவிமிங்விக்ிலளும் சசெயதி ப்டக்
ிலவிமிங்விக்ிலளும் மாைசலக்ு மாைசல இயரகளகிக் சிலவிண்டிுநதனை.
ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ரிலளும் பவிண்்ட ைவித்தயரக்ிலவிங்ரிலளும் இகளகிலீஷ் ியககவிீட ைவிசக்ிலத்
சதவி்டகளகினைவிரிலள.
ுமவிுமன்ுமவிரிலள இுைும் ககவிதஸ்ைங் இைசசெக்ு ஏறப ஆ்டத் சதவி்டகளகினைவிரிலள. பளைசளக்ு
ுமவிுமவி ுதத்தூக் ுதத்தூ ஆடினைவிர. சபண்ணுக்ு ுமவிுமவி ிலவில்ிலைசள முன்னும் பன்னுுமவிில
எ்டத்தூ ைசைத்தூ ஆடினைவிர. ிலைச்டசயில் சபண்ணும் பளைசளயும் சிலவிீட்ட ியுமள
ியிலவிஷேத்தூ்டன் ுமவிைசல ுமவிறறிக் சிலவிண்்டவிரிலள. அநத ்டவின்ைசஸக் ிலண்்ட அசுமரிக்ில ுமக்ிலள
ஆனைநதம் தவிகளிலவிுமல் ைசில சிலவிீடடி ஆங்ைவிங்ம் சசெயதவிரிலள சலர இங்ண்்ட
ுமவிுமன்ுமவிரிலைசளயும் ைசில ுலுக்கி, ‘ஒண்்டர்ல் ்டவின்ஸ் சைரி டிபிலல்ீட ஆரீட!’ என்ற
பவிங்விீடடி ுமகிழ்நதனைர.
"நியூயரவிரக்கில் இம்ுமவிதரி ஒு ்டவின்ஸ் சசெயைதறு ஒி்க்சிலவிளள முடியுுமவி?" என்ற
ியிலீட்டவிர நியூயரவிரக் பங்முிலர ஒுைர.
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` "சைரி ஸவிரி! ுமவிஸ்ியிலவியமல் ககைச்டசபறம் செரைியதசெ ககவிீடடியர யமழவியமல் ிலலநதூ
சிலவிளைதறிலவிில ஏறிலனைியை ஒி்க் சிலவிண்்டயமீடிய்டவிம். ஆிலியை, இநத இயரர
ைுைதறகில்ைசல" என்ுறவிர சபண்ணுக்ு ுமவிுமவி.
பங்ஸ்ிலவிங்ரிலள சபண்னன் ுமவிுமவியம்டம், "தகளிலள சபயரர என்னை?" என்ற யமசெவிரித்தனைர.
"ங்விுமயயரர" என்ுறவிர அைர. அ்டத்தவிற ியபவில் பளைசளயின் ுமவிுமவிைசை அணுகி, "யுைர ியககம்
ிளீஸ்" என்ற ியிலீட்டனைர. "செவிுமவிையயரர!" என்ுறவிர அைர. அ்டைளசுதவின்; அைரிலள
சபயரைசங் அகளகிள ஸவிம் அண்ீட ங்விம் என்ற ுவுக்கி "த ியுமியங்ஜ ்டவின்ஸ் ஆி ஸவிம் அண்ீட
ங்விம்" என்ற பத்தரிைசிலிலில் ியபவிீடிய்டவிசு்டன் சசெயதயும் பங்ுவரித்தூயமீட்டவிரிலள!
அ்டத்தவிறியபவில் ஊஞ்செல் நிிலழ்ுசச ஆங்ம்புமவியிறற. சபண்ணும், பளைசளயும் ஊஞ்செரல்
அுமரநததூம், உளளூர ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ர லவிரயும் ஊஞ்செலும் பவி்ட, ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி
உளப்ட ுவுமகளிலரிலள ஏசழீட்டிியபர ுமஞ்செள சைி் நிுற அன்னைி படிிலைசள எ்டத்தூக்
சிலவிண்்ட ஊஞ்செைசல ைலுமவிில ைநதூ ககவிலு தைசசெிலிலும் உுீடடி யமீட்டனைர. இங்ண்்ட
ுவுமகளிலரிலள ுத்தூ யமளக்ைசிலி சபரியர சபரியர சைளி அ்டக்ுிலில் ைசைத்தூி ்்டைசைத்
தைசலிபவில் மாடியரபடி ுவறறி ைநதனைர. இன்னும் இங்ண்்ட ியபர சசெம்பல் தண்ணீைசங் நிங்ிபக்
சிலவிண்்ட ஊஞ்செைசலுச ுவறறிலும் ஊறறிக் சிலவிண்ிய்ட சுமதூைவிிலுச ுவறறி ைநதனைர.
ுமஞ்செளும் சைி்ம் சைளைசளயுுமவிில அன்னைி படிிலைசளக் ிலண்்ட அசுமரிக்ில ுமக்ிலள, " ஹ்ட
்ட ியத ியுமக் தீஸ் ிலலரீட ைசங்ஸ் பவில்ஸ்?" என்ற யமயரநதனைர!
ுமணி பநதரல் கூீட்டம் நிங்ம்ப ைிழநததூ. அசுமரிக்ில ுமவிதரிலில் பலர, ்்டைசை அனநதூ,
சதன்னநதயர ுவுமகளிலரிலைசளிியபவிலக் ிலவிீடச அித்தனைர. ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமி ுமீட்டம்
அைசங் ுமன ியககங்த்தூக்சிலல்லவிம் ்்டைசைைசயர ுமவிறறியமீட்ட தனைனுைச்டயர ைழக்ிலுமவினை
டிங்ஸ்ைசஸ அனநதூ சிலவிண்்டயமீட்டவிள.
ுமணி பநதலுக்ு அுியில ைசைத்துநத சைளிி பவித்தங்களிலளும், ுமறுறுச சீரைரிைசசெிலளும்
ஒு சபரியர ிலண்ிலவிீடச ியபவில் யமளகளகினை.
ஒுமி ்ைசில, ககவிதஸ்ைங் இைசசெ, செவிஸ்தரிிலின் ுமநதங் ியிலவிஷேம், ்தூி ்்டைசைிலின்
செலசெலி், ஊதூைத்த, செநதனைம், பழம், ்ஷ்பம் ஆகியரைறறின் ிலலைசையரவினை ுமணம்
இ்டைளசும் அசுமரிக்ிலரிலளுக்ுி சபும் அதசெயரத்ைசதயும், உறசெவிிலத்ைசதயும் அித்தனை.
இைசல ியபவி்டைதறிலவினை ஏறபவி்டிலில் முைசனைநதுநதவின் பஞ்ுவ.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர ுமணிபநதல் ைவிசெரல் நின்ற யமுநதனைரிலைசள ைங்ியைறறக்
சிலவிண்டிுநதவிள. ஈயமனகள ரிசஸிஷேனுக்ு ைங்ிியபவிைதவிிலுச சசெவில்ரயிுநத மிஸஸ்
சிலன்னைடி தடீசங்ன்ற முகூரத்தத்தூக்ியில ிலவிரில் ைநதூ இுறகளகியரைசதக் ிலண்்ட மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லுக்ு ஆனைநதம் தவிகளிலயமல்ைசல. மிஸஸ் சிலன்னைடிைசயர ைங்ியைறற உளியள
அைசழத்தூுச சசென்ற ுமணுமிலன், ுமணுமிலள, பஞ்ுச, ியிலவிபவிலயயரர, அயயரவிசெவிமி, அகளகிள
ஸவிம் அண்ீட ங்விம் அைசனைைைசங்யும் அறிமுிலிப்டத்தனைவிள.
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ைசைதிலுச செ்டகளுிலள யரவிசும் முடிநததூம் செரியரவிிலி பத்தூ ுமனக்ு ுமணிசபண் அங்க்ு ைரண
கூைசுறுச ியசெைசலைசயர உ்டத்த ைநதூ, தன் தநைசதயின் ுமடி  மதூ அுமரநதவிள. சிலீடடி ியுமளம்
முழகளில, செவிஸ்தரிிலள ‘ுமவிகளிலல்யரம் தநதூககவி ியகககக’ என்ுற ுமகளிலள ுவியலவிிலத்ைசதுச சசெவில்ல,
ுமணுமிலன் சங்ஞ்சீயம ங்விஜியிலவிபவிலன் சசெளபவிக்கியரைத ுக்மினயின் ிலழுத்தல் தவிரைசயரக்
ிலீடடி முடித்தவின்.
அைசனைைும் அீடசெைசதிலைசள ுமணுமக்ிலள  மதூ ியபவிீட்ட ஆசீரைவிதம் சசெயதவிரிலள. சைு
ியககங்ுமவிில இைச்டயம்டவிுமல் முழகளகிக் சிலவிண்டிுநத சிலீடடி ியுமளம் ஒுயமதுமவிில
அ்டகளகியரியபவிதூ பநதரல் கூடியிுநத ுமக்ிலின் கூக்ுங்ல் ியுமியலவிகளகி ஒரத்ததூ. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர ஒு சபுமாுசுவ யமீட்டபடிியயர, "ைசும ிலவிீட! தவிர ிலீடடி முடிநததூ.
இிியபவிதூதவின் எனைக்ு நிம்ுமத ஆயிறற. சசெளத் இண்டியரன் ியுமியங்ஜ என்பதூ செவிதவிங்ண
யமஷேயரமில்ைசல. ‘ிலல்யரவிணம் சசெயதூ பவிர’ என்ற ்டமிரல் சசெவில்லுைவிகளிலியள, ‘ககல்ல
ிங்விைரி’ அதூ” என்ுறவிள தன் ிலணைரி்டம்.
முகூரத்தத்தறு ைநதுநத பங்முிலரிலளும், சீுமவிீடடிிலளும் ஒ்டசைவிுைங்விில ைநதூ
ங்விக்ஃசபல்லர தம்பதயரரி்டம் யமைச்ட சபறறக் சிலவிண்்டனைர. பவிிஜயும், லல்ரயும்
ைவிசெரல் நின்ுற ைண்ணம் ைநதைரிலளுக்சிலல்லவிம் தவிம்பூலமும், ியதகளிலவியும் அ்டகளகியர
பளவிஸ்டிக் ைசபிலைசள ைழகளகிக் சிலவிண்டிுநதனைர.
"ியும்டம்! இைசல ியபவி்டலவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டக் சிலவிண்ிய்ட ைநதவின் பஞ்ுவ.
"ஒ எஸ். அசுமரிக்ிலன் பங்ண்ீடஸுக்சிலல்லவிம் ஆஸ் யூஷ்ைல் ஸபியங்ீட பநததவின்" என்ுறவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
ிலல்யரவிண யமுநைசத அசுமரிக்ில ககண்பரிலள மிிலசும் யமும்புச செவிிபீட்டவிரிலள. அன்ைசுறயர
யமுநதூக்ுுச ுவுமவிர ஐயரவியிங்ம் அசுமரிக்ிலரிலள ைநதுநதவிரிலள. யமுநதல் பரிுமவிுறிபீட்ட
ஜவிகளகிரிைசயரயும், ை்டுமவிகளிலவிைசயரயும் ைசிலயில் எ்டத்தூ அதசெயரத்தூ்டன் துிபத் துிபி.
பவிரத்தூக் சிலவிண்டிுநதனைர. அைரிலளுக்ு அைசை சபும் ்தங்விில இுநதனை. ஒுைர
ஜவிகளகிரிைசயரக் ைசிலயில் எ்டத்தூ, அதறு ஆங்ம்பம் எதூ, முடிசு எதூ என்ற சதரியரவிுமல்
யமிழத்தூக் சிலவிண்டிுநதவிர. இன்னும் சலர, சக்ிலலவினை ஜவிகளகிரிி பன்னைைசலி
பவிரத்தூயமீட்ட, "சைரி ிலவிம்ிிியில்டீட ஸ்வீீட !”என்ுறனைர.
‘ஆங்ம்பம் சதரிநதூயமீட்டவில் முடிைசைக் ிலண்்டபடித்தூ யம்டியைன்’ என்ுறவிர ஒுைர. ‘முடிசு
சதரிநதூயமீட்டவில் ககவின் ஆங்ம்பத்ைசதக் ிலண்்டபடித்தூ யம்டியைன்’ என்ுறவிர
இன்சனைவிுைர. ஆங்ம்பம் சதரியரவிததவில் பல ியபர ஜவிகளகிரிைசயர எநத இ்டத்தல் செவிிப்ட
ஆங்ம்பிபதூ என்ற செவிிப்டவிுமியலியயர யமீட்ட யமீட்டவிரிலள. இன்சனைவிுைர ஜவிகளகிரி
இைசழைசயரி பவிதயில் ிலத்தரித்தூ அைசதக் ிலயிற ியபவில் நீளுமவிிலுச சசெயதூ அதன் சுமவித்த நீளம்
எ்டைளசு என்பைசதக் ிலண்்டபடிக்ில யமும்பனைவிர.
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பலர ை்ட ுமவிகளிலவிைசயரக் ிலடிக்ிலத் சதரியரவிுமல் யமங்ைசலக் ிலடித்தூக்சிலவிண்்ட "ஆ| ஆ ஆ!" என்ற
அலறினைர. பறிலளுக்கிைச்டயில் யமங்ல்ிலள அிலிபீட்டக் சிலவிண்்டதவில் ிலவியரம் ஏறப்டியை,
யமங்ல்ிலைசளுச ுவறறி பளவிஸ்தரி ியபவிீட்டக் சிலவிண்்டவிரிலள.
அைசதக் ிலண்்ட  ஹவிரி ஹவிிஸ், "ங்வித்தரி டின்னைுக்ு ை்ட ுமவிகளிலவிய பரிுமவிறம்ியபவிதூ
ஒ்டசைவிுைர பக்ிலத்தலும் ஒ்டசைவிு ‘பஸ்ீட எயீட பவிக்ஸ்’ ைசைத்தூயம்ட ியைண்்டம்”
என்ற சசெவில்ரயமீட்டி ியபவினைவிர.
ைசில யமங்ல்ிலில் ிலீட்டி ியபவிீட்டக் சிலவிண்டிுநத அசுமரிக்ில ககண்பரிலள ஒுைைசங் ஒுைர
செநதத்தூக் சிலவிண்்டியபவிதூ, "ஒ! ை்டுமவிகளிலவிய செவிிபீடடீரிலளவி?" என்ற ியிலரயரவிில
யமசெவிரித்தூக் சிலவிண்்டனைர.
ை்டுமவிகளிலவிய செவிிபீட்டக் ைசில யமங்ல்ிலில் ிலீட்டி ியபவிீட்டக் சிலவிண்்டைரிலின்
எண்னக்ைசில பத்தரிைசிலிலில் சைியரவியினை. இன்னும் செரியரவிில எண்ன முடியரயமல்ைசல என்றம், இங்சு யமுநதன்ியபவிதூ ியுமலும் பல
ிலவிஷேைவிரடிிலள ஏறப்டலவிசுமன்றம் திலைல் சிலவி்டக்ிலிபீடடிுநததூ.
யமங்ரல் தூன ுவறறிக் சிலவிண்்ட நின்ுற தயமல் யமத்ைவின்ிலைசளக் ிலண்்ட அசுமரிக்ிலர சலர,
"ஐியயரவி பவிைம்! இைரிலளுக்ும் ை்டுமவிகளிலவிய செவிிப்டத் சதரியரயமல்ைசல ியபவிருக்கிுறதூ"
என்ற சசெவில்ர அனுதவிபிபீட்டனைர.
"மிஸ்்டர பஞ்ுச ககவிரிக்ரைவிசஸல்லவிம் செவிிபீட்டவிுசசெவி? முதல்ியல அைகளிலைசளுச செவிிப்டுச
சசெவில்லு!" என்ற சசெவில்ரக் சிலவிண்ிய்ட ைநதவிள!” மிஸஸ் ங்விக்,
"அைரிலைசளத் தவின் ியதடிக் சிலவிண்டிுக்கிியுறன். ஒுத்தைசங்க் கூ்டக் ிலவிணயமல்ைசல" என்ுறவின்
பஞ்ுவ.
"அைரிலள ைவிஷகள்டன் வீதிலிியல ஊச யமறறக் சிலவிண்டிுக்கிுறவிரிலளவிம்" என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
செம்ுமர  ஹசுீஸலும் , ்டம்பரீட்டன் ஓக்ீஸலும் செவிிபவிீட்டி பநதிலள கக்டநததூ கக்டநதபடிியயர
இுநதனை.
பஞ்ுவ மிிலசும் ிலைசளத்தூி ியபவியிுநதவின்.
"பஞ்ுவ அண்ணவி நீகளில செவிிப்டியை இல்ைசலியயர! இைசல ியபவி்டீட்டுமவி?" என்ற யமசெவிரித்தவிர
ச ஹீட ுக் ைசைத்தவி.
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"எனைக்ு ஒன்றியும ியைண்்டவிம். ஒு ்டம்ளர ியுமவிர ுமீட்டம் சிலவி்ட; அதூ ியபவிதூம். எகளிலவிைதூ
ஒு தூண்ைச்டக் கீியழ ியபவிீட்ட மு்டகளகிி ப்டத்தூக் சிலவிண்்டவில் ியதைைசல ியபவிருக்கிுறதூ"
என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"பஸ்ீட க்ளவிஸ் பன்னீர ங்செம் அண்ணவி இன்ைசுறக்ு! ங்செம் ுமீட்டம் சிலவிஞ்செம் செவிிப்டகளியிலவி.
அி்ுறம் பவிதம் கீர துகிியுறன்" என்ுறவின் ைசைத்தவி.
"செரி, ங்செம் ுமீட்டம் சிலவிண்்ட ைவி" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
===============
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அத்தயரவியரம் 11. ம்

ைசைதில ியிலவிஷ்டியினைர ‘ங்விக் க்ரீக் பவிரக்’ைசில ியககவிக்கி அன அனயரவிிலி பைச்டசயர்டத்தூக்
சிலவிண்டிுநதனைர. உண்்ட ுமயரக்ிலத்தூ்டன் கக்டநதூ சிலவிண்டிுநத ிலனைபவிடிிலள ஒுைர, "என்னை
இுநதவிலும் ககம் தஞ்செவிவர ைசஸைச்டி ியபவில் ஆிலவிதூ. இநத ைவிஷகள்டனல் சபரியர சபரியர
ிலீட்ட்டகளிலளவிிலத்தவின் ிலீடடி ைசைத்துக்கிுறவிரிலள. என்னை பங்ியயரவிசெனைம்? எநத வீீடடிலவிைதூ
ஒு தண்ைசண உண்்டவி, செவிிபீட்டதூம் ப்டிபதறு?" என்ற ுைசுறிபீட்டவிர.
"ஒய ! ‘ங்விக் க்ரீக் பவிரக்’ கிியல ைநதூ பவிும். ுளுுளுசைன்ற ிலவிறற வீுவம். எகளியில
பவிரத்தவிலும் சபஞ்ுவிலள ியபவிீடடிுக்ும்" என்ற கூறினைவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
அ்டைளசு ியபும் ஆகளிலவிகளியில ுமங்த்தடிிலில் ும்பல் ும்பலவிில உீடிலவிரநதூ, ிலல்யரவிண
யமுமரிைசசெிலைசளி பறறியர செருசைசசெயில் ஈ்டபீட்டனைர. .
"அ்டவி்டவி மிஸ்ஸ் ங்விக்ஃசபல்லுக்ுத்தவின் என்னை ுமனைுவ! என்னை ுமனைுவ!" என்ற ்ிலழ்நதவிர
ஒுைர.
"சபண்ணுக்ும், ுமவிிபளைசளக்ும் தனத்தனயரவிில இங்ண்்ட ிலவிர ‘ிங்ஸண்ீட’
பண்னயிுக்ிலவிளவிியும!" என்ுறவிர இன்சனைவிுைர.
"ஆசீரைவிதத்தன்ியபவிதூ ைநதூ ுயமநத ‘ிங்ஸண்ீட்ட’ிலைசளி பவிரத்தீங்வி? எத்தைசனை ரிஸ்ீட
ைவிீடுச! எ்டைளசு சைளிி பவித்தங்ம்? எத்தைசனை டிங்வின்ீஸஸ்்டர!" என்ற ைரனத்தவிர
ுமறசுறவிு செவிஸ்தரிிலள.
"உம்; ககுமக்சிலல்லவிம் என்னை சசெயயரி ியபவிகிுறவிளவிம்?” என்ற ிலைைசலியயரவி்ட யமசெவிரித்தவிர
ியைசுறவிுைர.
"தைசலக்ு நற ்டவிலரனு ியபசக்கிுறவி?" என்ுறவிர ிலனைபவிடிிலள.
"ைசிலக்ு ஒு ரிஸ்ீட ைவிீடுச இல்ைசலயரவி?” என்ற ியிலீட்டவிர ுமறசுறவிுைர.
` "ிலவிீட்டன் லவிர ுமனைுவ ைசைத்தவில் எல்லவிம் கக்டக்ும்”என்ுறவிர இன்சனைவிுைர.
"ுமயிலவிிபூர செவிஸ்தரிிலியள! ஒு ங்சுண்்ட ‘த்ரீ ககவிீடியபவிர’ ியபவி்டியைவிுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிர
ுமவிம்பலம் ிலனைபவிடிிலள.
"அதூக்ு முன்னைவிியல ஒு ங்சுண்்ட சைறறிைசலுச சீைைசலி ியபவி்டலவிம்!" என்ுறவிர
துைல்ரக்ியிலன தீீடசதர.
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"இதூ ைவிஷகள்டன் ககிலங்ம். துைல்ரக்ியிலன இல்ைசல. ிலண்்ட இ்டத்தியல தூிபக் கூ்டவிதூ"
என்ுறவிர ுமவிம்பலம் ிலனைபவிடிிலள.
செம்ுமர  ஹசுீஸல், சபண்்டிலள அலகளிலவிங்த்தல் ஈ்டபீடடிுநதனைர. - .
"ுமன மான்ுறவிகிுறியத, ககலகளுக்ு ியககங்ுமவிிலல்ைசலயரவி?" என்ற சபவிதூைவிில இைசங்நதூ
சிலவிண்ிய்ட ியபவினைவிர அயயரவிசெவிமி ஐயரர.
"இன்னும் ிியளன் ைங்யமல்ைசலயரவிம். ்ஷ்பத்தூக்ிலவிிலக் ிலவித்துக்கிியுறவிம்!" என்ுறவிள
அத்ைசத.
"ஷேம்பநத வீீட்டக்ு டிபன் ிலவிிப அனுிபயரவிுசசெவி? ுக்ு! நீ டிங்ஸ் பண்னக்கிீட்டயரவி?"
என்ற ியிலீட்டக் சிலவிண்ிய்ட ைநதவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"எல்லவிம் ஆயிீட்டதூ ியும்டம்! பூ ைநததூம் ககலகளு ஆங்ம்பக்ில ியைண்டியரதூதவின்" என்ுறவின்
பவிிஜ.
"பவிிஜ, ஈயமனகள ரிசஸிஷேன் அியங்ஞ்ுசசுமண்ச்டல்லவிம் எநத ுமீடடில் இுக்ுதூ?
எத்தைசனை ுமனக்ுக் ிலுசியசெரி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"சிலவிஞ்செம் ியலீட்டவிிலத்தவின் ஆங்ம்பக்ில ியைண்டியிுக்ும், ியும்டம்!"
"ஏன்?”
"பவில்ிலவிீட ுமன ஐயரர ிியளன்ியல ைநததவிியல, ிியளன் செத்தம் அைர ிலவிதியலியயர இுக்ிலவிம்.
அதனைவிியல ுவுத ியசெரிபதறுக் சிலவிஞ்செம் சங்ுமிப்டுமவிம். சிலவிஞ்செ ியககங்ம் ியபவினைவில்
செரியரவிகியம்டசுமன்ற சசெவில்கிுறவிர” என்ுறவின் பவிிஜ.
"பங்ைவியில்ைசல; ிலரனைவிடிக் மியூீஸக்னைவி ுவுததவின் சங்விம்ப முக்கியரம்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"உகளிலளுக்ு மியூீஸக் கூ்ட ைுுமவி, ியும்டம்?"
"ஒ எஸ். பயரவிியனைவி ைவிசக்ிலுறதூதவின் எனைக்ு பவிஸ் ைச்டம்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
ஆழ்நத உுறக்ிலத்தல் அழுநதக் கி்டநத பஞ்ுவைசை சுமல்ரயர ிலங்ம் ஒன்ற தீண்டி எழுிபயரதூ.
ுவயர உணரசு சபறுற பஞ்ுவ ிலண் யமிழத்தூி பவிரத்தியபவிதூ, ைசிலயில் : ிலவிிபயு்டன் நின்ற
சிலவிண்டிுநத லல்ர, ியுமவிகின ைடிைுமவிிலக் ிலவிீடச அித்தவிள. அைி்டமிுநதூ
ிலவிிபைசயரக் ைசிலயில் ைவிகளகிக் சிலவிண்்ட பஞ்ுவ ‘தவிகளக்ஸ்’என்ுறவின் சரித்தூக் சிலவிண்ிய்ட.
"எல்ியலவிும் ககலகளுக்ு சங்டியரவியிீட்டவிகளில... என்ுறவிள லல்ர.
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"இியதவி, ஒன் மினீட" என்ற கூறியமீட்ட எழுநதவின் பஞ்ுவ.
பநதரல் சபரியர சபரியர பைவின ஜுமக்ிலவிளகளிலைசள யமரித்தூ, ககலகளுக்ு ியைண்டியர
ஏறபவி்டிலைசளக் ிலைனத்தூக் சிலவிண்டிுநதவின் பவிிஜ.
்ஷ்பகளிலள ைநததூம், ்டம்பரீட்டன் ஓக்ீஸருநதூ ுமவிிபளைசளைசயர ியுமளதவிளத்தூ்டன்
அைசழத்தூ ைநதனைர. ககலகளு ஆங்ம்புமவியிறற. இதறுள பநதரல் தூி இ்டமில்லவிதபடி,
அசுமரிக்ிலி சபண்ுமனிலளும், ங்விக்ஃசபல்லர உுறயமனைரிலளும் கூடியமீட்டவிரிலள. மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர, ியிலதரின், ியலவிரிீட்டவி மாைும் பீட்டி ்்டைசை உ்டத்த, ககலகளுி
பவியிலளுக்ுி பக்ிலத்தல் உீடிலவிரநதூ சிலவிண்்டனைர. கூீட்டம் ககலகளுக் ிலவிீடசைசயரக் ிலவிண
மிுநத ஆைலு்டன் ிலவித்தூக் சிலவிண்டிுநததூ.
முதரல் ுமவிிபளைசள ங்விஜவி ுமைசணயில் அுமரநதவின். செறற ியககங்த்தூக்சிலல்லவிம் ுமணிசபண்
ுக்மின அைன் எதரில் ககவிணத்தூ்டன் ைநதூ நின்ுறவிள.
"ககவியரனைக்ிலவிங்ர சங்டியரவி?" என்ற ியிலீட்டவிர அம்ுமவிஞ்ச. ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ர ‘பப!’ என்ற
சீைவிிைசயர எ்டத்தூ ஊத, தவிம் இுிபைசத அறியமத்தூக் சிலவிண்்டவிர.
"ுக்ு முதரல் ஒு பவிீட்டி பவிடி யமீட்ட ுமவிிபளைசளக்ுுச செநதனைம் பூுவ" என்ற சசெவில்ரக்
சிலவி்டத்தவிள சபண்ணுக்ு ுமவிமி. பநதரல் ியிலரயும் சரிி்ுமவிில அுமரக்ிலளிபீட்டதூ! சிலட்ரி ிலல்யரவிணம் ைசைியபவிிலியும ……!
"ைசஸலன்ஸ்!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர.
"ககலகளகி்ட ங்விங்வி... ங்விஜியிலவிபவிலவி... " என்ற ுக்ு பவிடியரியபவிதூ அத்தைசனை ியபும்
உறசெவிிலத்தூ்டன் பலுமவிிலுச சரித்தவிரிலள. அசுமரிக்ிலரிலளுக்ு அநதி பவிீடடின் அரத்தம்
யமளகளிலயமல்ைசல. ஆனைவில், அைரிலளும் ுமறுறைரிலளு்டன் ியசெரநதூ சிலவிண்்ட சரித்தவிரிலள.
"ங்விஜியிலவிபவிலவி" என்ற தன் ிலணைன் சபயரைசங்ுச சசெவில்ரி பவிடியமீட்ட ுக்மினக்ு
அிியபவிதூதவின் தன்னுைச்டயர தைற ்ரிநததூ. செீடச்டன்ற சைீடிலம் சழ்நதூ சிலவிளளியை,
ககவிக்ைசிலக் ிலடித்தூக் சிலவிண்்ட சுமளனைுமவிகியமீட்டவிள.
"எதூக்ு எல்ியலவிும் சரிக்கிறீகளில?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸ்ஸ் ங்விக். .
"ுக்ு தன்  ஹஸ்சபண்ீட ியபைசங்ுச சசெவில்ரயமீட்டவிள; அதறுத்தவின் சரிக்கிியுறவிம்!"
என்ுறவிள ியலவிசெனைவி.
"ுக்ுயமன்  ஹஸ்சபண்ீட ியககம் அ்டைளசு ஹ்யூுமங்ஸ்ஸவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
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"இண்டியரன் ியலடீஸ் தகளிலள  ஹஸ்சபண்ீட ியபைசங்ுச சசெவில்லக் கூ்டவிதூ" என்ுறவிள ியலவிசெனைவி.
"சசெவின்னைவில் என்னை? சங்விம்ப ியைடிக்ைசிலயரவியிுக்ுியத, உகளிலள ிலஸ்ீட்டம்ஸ்!" என்ுறவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
"ுக்ு பவிிய்டண்டி!... என்னை சைீடிலம்?" எனைுறவிள அத்ைசத. " .
"அத்ைசத, எனைக்ுி பவிீடிய்ட ுமுறநதூ ியபவிுசுவ!" என்ற கூறி யமீட்டவிள ுக்ு.
"ககவின் பவி்டகிியுறன்" என்ற கூறியமீட ்ட ியலவிசெனைவி பவி்டத் சதவி்டகளகினைவிள.
"ககலகளகி்ட ங்விங்வி ங்விஜியிலவிபவிலவி
என்ன சஜன்ுமமுசலத்த நின்ியனை ியிலவிரி உன்னுங்வி"
என்ற அைள சநதூைசபங்யமயில் பவிடி முடித்ததூம் உளளூர ககவிதஸ்ைங்க்ிலவிங்ர தயமல்
ைவித்தயரத்தன் தூைசணயின்றி அநதி பவிீடைச்ட, அியத ங்விிலத்தல், அிபடிியயர தன் ுழரல்
ைசககயரவிண்டி சசெயதவிர! அைசதக் ியிலீட்ட, பநதியல பயத்தூக் சிலவிண்்ட ியபவிும் படியரவிிலுச
சரித்தூக் ுதூிலரத்தனைர ுவறறியிுநத சபண்ுமனிலள.
அ்டத்தவிறியபவில் ுக்ு தன் ிலணைனன் ிலவிரல் ுமஞ்செைசள எ்டத்தூி பூச ககலகளகினைவில்
அழிலவிில ைரிிலள ியபவிீட்ட முடித்தவிள.
"ங்விஜவி! இிியபவிதூ உன் ்டரன்’்டவி...உம்!" என்ற தூண்டினைவின் ுமவிிபளைசளத் ியதவிழன்.
உ்டியனை ங்விஜவி, தன் ுமைசனையம ுக்ுயமன் பவிதகளிலில் ுமஞ்செைசளி பூச சசெம்பஞ்செவில்
கீறறிலைசளக் ிலண்்டபடி இழுத்தூ முடித்தவின். .
பன்னைர, சபண்ணும் ுமவிிபளைசளயும் ுவீட்ட அிபளகளிலைசளத் தகளிலள இு ைசிலிலிலும்
எ்டத்தூக் சிலவிண்்ட ஒுைுக் சிலவிுைர ுவறறி ‘பீடபீட’ ச்டன்ற ியுமவித உைச்டத்தவிரிலள.
அநதக் ிலவிீடசைசயர ஆகளிலவிகளியில தத்தம் இல்லகளிலில் ச்டரயமஷேனல் ிலண்்ட ிலித்தூக்
சிலவிண்டிுநத அசுமரிக்ில ுமக்ிலள "அ்டவி்டவி! அிபளகளிலைசள வீணவிில உைச்டத்தூ சககவிறக்கி
யமீட்டவிரிலியள!” என்ற ைுத்தத்தூ்டன் சள சிலவிீடடினைர. ிலைச்டசயில், ுமவிிபளைசளயும், ுமணிசபண்ணும் ியதகளிலவிைசயர உுீடடிி பநதவி்டம் ப்டலம்
ஆங்ம்புமவியிறற. ியதவிிழிலின் யமுிபிபடி ுக்ு ியதகளிலவிைசயர உுீட்டவிுமல் சிலீடடியரவிிலி
படித்தூ ைசைத்தூக் சிலவிண்்டவிள. ங்விஜவி அநதக் ிலவிைசயர அைள ைசிலிலிருநதூ சை்டக்சிலன்ற
இழுத்தூக் சிலவிளள முயரறச சசெயதூம் முடியரவிுமல் ியபவிிலியை, எல்ியலவிும் ைசில தீடடி
ககைசிலத்தனைர. ிலைச்டசயில் ுக்ு ஏுமவிநதுநத ியைைசளயில் ியதகளிலவிைசயரி பறித்தூக்
சிலவிண்்டயமீட்டவின் அைன். அைசதக் ிலண்்ட ியதவிிழயரரிலள ங்விஜவிைசைி பவிரத்தூ, ‘இதூ சபரியர
ஆண் பளைசளத்தனைியுமவி? அடி ுக்ு ியதகளிலவிைசயர நீ இழுத்தூக் சிலவிளளடி!’ என்ுறனைர.
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"ஒு ியதகளிலவிைசயர ைசைத்தூக் சிலவிண்்ட எதறிலவிில செண்ைச்ட ியபவி்டகிுறவிரிலள? ஆளுக்சிலவிு
ியதகளிலவிைசயர சிலவி்டத்தூ யம்டலவிியும!" என்ுறவிள அசுமரிக்ில ுமவிதூ ஒுத்த.
ிலைச்டசயில், அத்ைசதயும் ுமவிமியும் ைநதூ ஆங்த்த ுவறறிக் சிலவிீடடியரதூம் ககலகளு ைசைபைம்
முடிசுறுறதூ.
செரியரவிில ஆற ுமனக்ு ரிசஸிஷேன் ஆங்ம்புமவியிறற. செகளகீத யமத்ைவின்ிலைசள மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லுக்ு அறிமுிலிப்டத்த ைசைத்தவின் பஞ்ுவ. பளைசளக்ுத் திலிபனைவிங்வினை
லவில்ுடி ியிலவிபவிலயயரர ‘ையரரன் யமத்ைவின் எகளில ஊர பளைசளயரவிண்்டவின்’ என்ற
சபுைசுமியயரவி்ட சசெவில்ரக் சிலவிண்்டவிர. - "மிுதகளில யமத்ைவின் எகளில ஊர, பவில்ிலவிீட!" என்ற சசெவில்ருச சரித்தவிள லல்ர.
"சசெவிநத ஊர அபுமவினைத்ைசதி பவிுகளிலியளன்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"எகளில ஊர ஆசெவிமி இகளியில யரவிும் இல்ைசலயரவி?" என்ற ுவறற முறறம் பவிரத்தபடிியயர ியிலீட்ட
யமீட்டுச சரித்தவிர அரியரக்ுடி.
"ிலுசியசெரி முடிநததூம் இங்சு டின்னைுக்ு எல்லவிும் இுநதூ செவிிபீட்ட யமீட்டி ியபவிில
ியைண்்டம்" என்ற உபசெரித்தவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர.
இன்சனைவிு பக்ிலத்தல் டீ பவிரீடடி கக்டநதூ சிலவிண்டிுநததூ. ஏதவிைதூ ்தூைசுமயரவிிலுச சசெயயர
ியைண்்டம் என்பதறிலவிில, சதவின்ைசனையில் ஐஸ் க்ரீம் ைசைத்தூக் சிலவி்டிபதறு ஏறபவி்ட
சசெயதுநதவின் பவிிஜ!.
ுமவிிபளைசளயும், ுமணிசபண்ணும் ியசெவிபவியமல் அுமரநதூ ிலுசியசெரிைசயர ங்சத்தூக்
சிலவிண்டிுநதனைர. பவிதக் ிலுசியசெரியில் அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர ைநதூ ுமணுமக்ிலைசள
அைசழத்தவிர.
"எதூக்ு அைகளிலைசள டிஸ்்டரி பண்றீகளில?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ிைசங்்டம், ிைசங்ீடக்ரமும் அுநதத பவிரக்ிலணும்!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"அுநததன்னைவி?"
"அுநததன்னைவி, அதூ ஒு ஸ்்டவிர!"
"ஸ்்டவிங்வி? ஸ்்டவிரசஸல்லவிம்தவின் ‘முகூங்ீட’ முடிஞ்செதூியும ியபவியிீட்டவிகளிலியள!" என்ுறவிள
மிஸஸ் ங்விக்.
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"ீஸனுமவி ஸ்்டவிர இல்ைசல, ியும்டம் !ஆிலவிசெத்தியல உளள அுநதத ஸ்்டவிர!” என்ுறவிர
அம்ுமவிஞ்ச. "அிபடியரவி ச்டலஸ்ியிலவிி ைங்ைைசழக்ிலீட்டுமவி?" என்ற ியிலீட்டவிள துுமத ங்விக். . "அசதல்லவிம் ியைண்்டவிம்; ஆிலவிசெத்தியல அுநதத ககீடசெத்தங்ம் இுக்ுமி்டம் எனைக்ுத்
சதரியும்..." என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச. "ஆுமவிம்; நீகளிலதவின் ஸயரண்டிஸ்ீட அம்ுமவிஞ்சயரவிுசியசெ!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக் சரித்தூக்
சிலவிண்்ட.
ிலல்யரவிணத்தூக்ு ைநதைரிலள எல்ியலவிும் அன்ற ுமவிைசலயில் ுமஞ்செள நீங்விடி ுமகிழ்நதனைர.
ுமஞ்செள நீைசங் ஒுைர  மதூ ஒுைர வீசக் சிலவிண்டிுநதைசதக் ிலண்்ட மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர,
"ஏன் இிபடி சயரல்ியலவி ைவிீட்டைசங் ியைஸ்ீட பண்றீகளில?" என்ற ியிலீட்டவிள.
"ிலல்யரவிணத்தூக்ு ைநதூ ியபவிகிுறைரிலளுக்ு இிபடி ஒு அைச்டயரவிளம் சசெயதூ அனுி்ைதூ
எகளிலள ைழக்ிலம். இைரிலள தூனயில் உளள ுமஞ்செள ிலைசுறைசயரி பவிரக்கிுறியபவிதூ
"ிலல்யரவிணத்தூக்ுி ியபவிய ைநதைரிலள’ என்ற ுமறுறைரிலள ்ரிநதூ சிலவிளைவிரிலள" என்ுறவின்
பஞ்ுவ. "இநதத் தூனிலைசளி பவிரக்கிுறியபவிதூ எனைக்ு ‘ிளீடிகள சுமீடங்விஸ்’ ்விபிலம்தவின் ைுகிுறதூ"
என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
அன்ற இங்ியை பவிதி ியபுக்ு ியுமல் ஊுக்ுத் தும்புச சசென்றயமீட்டதவில், ிலல்யரவிண வீ்ட
ிலைசளயும் ிலலிலலி்ம் இழநதூ ிலவிணிபீட்டதூ.
"ிலவிைசலயில் கிங்ிலிபங்ியைசெம் ஆனைதூம், செம்பநத வீீடடில் ககுமக்சிலல்லவிம் எதர யமுநதூ
கக்டக்ும். அதூ முடிநததூம் ககவிைசளக்ு ஈயமனகள ைச்ட்டல் ியபீஸனல் பவிரைசில யம்டணும்.
அி்ுறம் ககவிகளிலளும் ்ுறிப்ட ியைண்டியரதூதவின்" என்ுறவின் பவிிஜ.
"எதர யமுநதூ என்ுறவில் அதூ என்னை?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸ்ஸ் ங்விக். ‘ஆிியபவிீஸீட டின்னைர!’ என்ற துமக்ுத் சதரிநத ஆகளகிலத்தல் அைசத சுமவிிழ சபயரரத்தவிர
அம்ுமவிஞ்ச.
"அத்ியதவி்ட ியுமியங்ஜ ிலம்ிளீீட ஆயி்டுமவி? ..
"அி்ுறம் செவிநத ிலல்யரவிணம் இுக்ு" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச ைவித்தயரவிர.
"ைவிீட! ைவிீட! செவிநதயரவி? அதூ யரவிர அதூ? ுக்ு ிலல்யரவிணம் ஒண்ியண ியபவிதூம். ியைியுற யரவிர
ிலல்யரவிணமும் இிப ியைண்்டவிம்!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக். r
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முக்ியிலவிண ைடிைுமவிிலக் ியிலவி்ட ைைசங்நதூ அநதக் ியிலவிணகளிலில் மான்ற முைசனைிலிலும்
மான்ற ்ளிிலள ைசைத்தவில் எிபடி இுக்ும்? ரகளிலன் ுமண்்டபம், சஜபரஸன்
சுமியுமவிரியரல், ைவிஷகள்டன் ஸ்தூப ஆகியர மான்றம் அம்ுமவிதரி அைசுமிபல்தவின் ஒன்ைசுற
ஒன்ற பவிரத்தூக் சிலவிண்்ட நின்ுறனை. இநத முிசபும் ்விபிலுச சன்னைகளிலளுக்ு கக்டயமல் அைசுமநதுிபதூதவின் ைச்ட்டல்
ியபீஸன்! ைவிஷகள்டன் ககிலரிியலியயர இயரறைசிலயும், சசெயரறைசிலயும் ைசிலியிலவித்தூக் ிலி கக்டம்
்ரியும் அழுமிக்ில சழ்நிைசல இதூ.
ைச்ட்டல் ியபீஸைசனைுச ுவறறிலும் ைரிைசசெயரவிில நிறும் சசெரரி ுமங்களிலள ைசெநத ிலவிலத்தல்
்ஷ்பகளிலளவிிலி பூரித்தூுச சரிக்ும் ககவிீடிலில், ஆண், சபண் ியஜவிடிிலள அநதத் த்டவிிலத்ைசதுச
ுவறறிலும் உல்லவிசெுமவிில உலவியமக் சிலவிண்டிுிபவிரிலள. நிலசு இல்லவித ககவிீடிலில்,
உயரங்த்தலுளள ஸருச ைசலீட்டிலள அநதி பூக்ிலின்  மதூ ஒி சைளளத்ைசத வீசி
பவியுசுவம்ியபவிதூ அநத இ்டம் ிலண்சிலவிளளவிக் ிலவிீடசயரவிிலத் திலழும்.
சஜபரஸன் ுமண்்டபத்தூக் சிலதரில் ைச்ட்டல் ியபீஸன் படித்தூைசுறயில்தவின் பவிரைசில
யம்டைசதனை முடிசு சசெயயரிபீடடிுநததூ. துுமண ியிலவிஷ்டியினைர, தகளிலள ிலவிரிலைசள
அகளியில சிலவிண்்ட ியபவிய நிறத்தனைவிரிலள.
ைச்ட்டல் ியபீஸனும் சசெரரி ுமங்களிலளும் நிலசைவிிைசயரக் ுடித்தூயமீட்டி ியபவிைசதயில்
ுமயரகளகிக் கி்டநதனை. எல்ியலவிும் பவிரைசிலக் கிண்ணகளிலளு்டன் ிலவிைசங் யமீட்ட இுறகளகித்
த்டவிிலத்தன் ிலைசங்யில் ியபவிய நின்ுறவிரிலள.
ுக்ுசும், ங்விஜியிலவிபவிலனும் சைளிக் ிலம்பிலளவிில முைசளயமீடடிுநத இளம் பவிரைசிலி
பயிரிலைசளத் தண்னரில் மிதக்ில யமீட்டனைர.
எகளகிுநியதவி ியைிலுமவிிலி பவியநதூ ைநத  மன் கூீட்டம் ஒன்ற அைறைசுறக் சிலவித்தக் சிலவிண்்ட
ியபவியிறற.
" ‘லவிரஜ-சுமளத் பவிஸ்! ’ என்ுற இநத ைைசில  மன்ிலள இகளியில அதிலம்!" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
பவிரைசில யம்டம் செ்டகளு சைு சீக்கிங்ியும முடிநதூயமீட்டதூ. ஆனைவிலும் ஒுைுக்ும் அநத
இ்டத்ைசதயமீட்டி ியபவிிலியை ுமனைம் இல்ைசல.
` "எல்ியலவிும் இிபடிி ்ல் தைசங்யில் செறற ியககங்ம் உீடிலவிரநதூ துமவிஷேவிிலி ியபசக்
சிலவிண்டிுக்ிலலவிியும!" என்ுற ியயரவிசெைசனைைசயர சைியிீட்டவிள மிஸஸ் மாரத்த.
"சைரி ுீட ஐடியரவி ியதவிைசசெயும் ்ிியயரவிதைசங்யும் சசெயதூ சிலவிண்்ட ைநதுக்கிுறவிரிலள.
அைசதயும் இகளியிலியயர ‘பக்னக்’ ுமவிதரி செவிிபீட்டயமீட்டி ியபவிய யம்டலவிம்” என்ுறவிர
அயயரவிசெவிமி.

102

"எ்டகளிலள அைசத" என்ுறவிர ுமவிுமவி.
அத்ைசதயும், பவிீடடியும் ஆளுக்ு இங்ண்்ட ியதவிைசசெயும், சிலவிஞ்செம் ்ிியயரவிதைசங்யும் எ்டத்தூ
ைசைத்தவிரிலள.
"மிளிலவியிசபவிடி இுக்ிலவி?" என்ற ககவிக்கில் ஜலம் ஊுறக் ியிலீட்டவிர மாரத்த.
செவிிபீட்ட முடிநததூம் செறற ியககங்ம் எல்ியலவிும் துமவிஷேவிிலி ியபசக் சிலவிண்டிுநதவிரிலள. "இநத இ்டத்தல் உகளிலியளவி்ட ியசெரநதூ ஒு ுரி ியபவிீடிய்டவி எ்டத்தூக் சிலவிண்்டவில்
எிியபவிதூம் அதூ ஒு ்விபிலவிரத்துமவியிுக்ும்" என்ற தன்னுைச்டயர யமுிபத்ைசத
சைியிீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
"ஓ. எஸ்! அதூசும் செரியரவினை ியயரவிசெைசனைதவின். சஜபரஸன் ுமண்்டபி படிிலில் நின்ற
எ்டத்தூக் சிலவிளளலவிியும! " என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக். ியலவிரிீட்டவிசும், ைசெநதவிசும் செறற தூங்த்தல் சசெரரி ுமங்களிலைசளுச ுவறறி யமைசளயரவிடிக்
சிலவிண்டிுநதவிரிலள.
ியபவிீடிய்டவி என்ுறதூம் செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள ைவியிருநத சைறறிைசலுச செவிறைசுறத்
தூிபயமீட்ட ைங் ஓடினைவிர.
"ஒய! ிலண்்ட இ்டத்தல் சைறறிைசலைசயரத் தூிபக் கூ்டவிதூ. அசுமரிக்ிலவிள பவிரத்தவில் ஏதவிைதூ
நிைசனைத்தூக் சிலவிளைவிரிலள" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
"என்னை நிைசனைத்தூக் சிலவிளளி ியபவிகிுறவிரிலள ஆங்த்த ுவறறிக் சிலவிீடடியிுக்கிுறதூ என்ற
எண்னக் சிலவிளைவிரிலள" என்ுறவிர செவிஸ்தரிிலள.
மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர எல்ியலவிுக்ும் கக்டககவியரிலுமவிில நின்ற சிலவிண்்டவிள. அநதுச
சீுமவிீடடிக்ு இு பக்ிலத்தலும் ுமணி சபண்ணும் ுமவிிபளைசளயும் நின்ுறனைர. ஒு பக்ிலம்
செம்பநத வீீட்டவிும், இன்சனைவிு பக்ிலம் சபண் வீீட்டவிும் நின்ற சிலவிண்்டனைர.
்விபிலுமவிிலி பளைசளக்ு ுமவிுமவிைசை அைசழத்தூி பளைசளயின் பக்ிலத்தல் நிறிலுச சசெவின்னைவிள
மிஸஸ் ங்விக். ுமவிுமவிசுக்ு அதல் சங்விம்பத் துித! ைசெநதவிசும், ியலவிரிீட்டவிசும் ுக்ுயமன்
பக்ிலத்தல் நின்ுறவிரிலள. ுழநைசதிலள கீழ்ிபடியில் ைரிைசசெயரவிில உீடிலவிரநதூ சிலவிண்்டனைர.
"லல்ரயும் பஞ்ுவசும் எகளியில?" என்ற தடீசங்ன்ற ஒு ுங்ல் எழுநததூ.
"அைரிலள இங்ண்்ட ியபைசங்யும் சங்விம்ப ியககங்ுமவிிலியை ிலவிியணவிம்! எகளிலவிைதூ ியஜவிடியரவிிலக்
ைசிலியிலவித்தூக் சிலவிண்்ட ியபவியிுிபவிரிலள. ைசெநத ிலவிலியுமவின்ியனைவி? என்ற யமஷேுமுமவிிலுச
சரித்தவிர அம்ுமவிஞ்ச.
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அதறுள லல்ரயும், பஞ்ுவசும் சதவிைசலயமல் கக்டநதூ ைநதூ சிலவிண்டிுிபைசதக் ிலண்்ட
அயயரவிசெவிமி, "அியதவி ைுகிுறவிரிலியள!" என்ுறவிர.
அைரிலள ைநததூம், "பஞ்ுச! அதூக்ுளியள எகளியில ியபவியிீடடீகளில? ுரிியல ைநதூ நில்லுகளில"
என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்,
ுரி ியபவிீடிய்டவி எ்டத்தூ முடிநததூம் எல்ியலவிும் ிலவிரில் ஏறி செம்ுமர  ஹசுைசஸ
அைச்டநதனைர.
"செம்பநத வீீட்டவிர, சபண் வீீட்டவிர இைரிலைசளத் தயமங் ுமறுறைரிலள எல்ியலவிும் இன்ற
இங்ியை ்ுறிபீட்டி ியபவிகிுறவிரிலளவிம்" என்ுறவின். பஞ்ுவ.
"ஸவிஸ்ீடரீசஸல்லவிம் கூ்டைவி?" என்ற ியிலீட்டவிள மிஸ்ஸ் ங்விக்.
"ஆுமவிம். அைரிலளும் கூ்டத்தவின்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"அம்ுமவிஞ்ச, அி் ஸவிஸ்ீடரி, ஸவிம்ஸன் ஸவிஸ்ீடரி இைகளில மாணு ியபும் ுமீட்டம்
ககவிைசளக்ுி ியபவிிலீட்டம்! ஆயிங்ம் லவிஸ்ீடரீஸ்ியல யரவிங்விைதூ ஒுத்தர இநத ஜவிரஜ
்டசுனியலியயர பருமசனைண்ீட்டவிில இுநதூ பளைசளயரவிர ியிலவியில் பூைசஜைசயரக் ிலைனத்தூக்
சிலவிளளீட்டம்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர. "செரி ியும்டம். ககவின் அதறு ியைண்டியர ஏறபவிீடைச்டுச சசெயதூயம்டகிியுறன்" என்ுறவின் பஞ்ுவ.
"ஸவிஸ்ீடரீஸுக்சிலல்லவிம் ஈுச ்ட  ஹண்ீடங்ீட ்டவிலரஸ் சிலவி்டத்தூ்டியைவிம். அைசதத் தயமங்
ஆளுக்ு ஒு ைவிீடுச! ியபவிதூுமவி?" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக். –
"எியதஷ்்டம்னைவி இநத ுமவிதரி ுமனைுவ யரவிுக்ு ைும்!" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச. - "இண்டியரவியமன் ியைதக் ிலல்ுசசெைசங் ஸவிஸ்ீடரீஸுகளில தவின் ிலவிிபவித்தக்கிீடடிுக்ிலவிகளில. ியத
ஆர ிங்ம் த லவிண்ீட ஆி செகளிலங்விுசசெவிரயரவி அைகளிலைசளசயரல்லவிம் ககல்லபடியரவி சிலளங்ைுமவி
ைசைத்தூக்சிலவிளள ியைண்டியரதூ சங்விம்ப இம்பவிரீடச்டண்ீட" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
"ஆிலவி! செத்தயருமவினை ைவிரத்ைசத ! " என்ுறவிர செவிம்பசை செவிஸ்தரிிலள.
"அம்ுமவிஞ்ச ைவிீடயரவிர, ஸவிம்ஸன் ஸவிஸ்ீடரி, அி் லவிஸ்ீடரி மான்ற ியபுக்ும் ஈுச
சதளஸண்ீட ்டவிலரஸ், ஒன் ரிஸ்ீட ைவிீடுச, அண்ீட ஒன் ஸ்கூீட்டர" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
செநியதவிஷே மிுதயரவில் அம் மாைுக்ும் செறற ியககங்ம் ியபுசியசெ கிளம்பயமல்ைசல.
"அகளக்கிள ஸவிைசுமக் கூிப்டகளிலள" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
அைர ைநததூம், "உகளிலளுக்ு ஒு ிலவிர ிங்ஸண்ீட பண்னயிுக்ியிலன்" என்ுறவிள மிஸஸ் ங்விக்.
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"எனைக்ிலவி? எனைக்சிலதறு ிலவிர?" என்ற ியிலீட்டவிர பளைசளக்ு ுமவிுமவி.
"நீகளில ுமனைுவ ைசைக்ிலியலன்னைவி ஷேம்பநத ஷேண்ைச்டியயர கக்டநதுக்ிலவிியத! ஷேம்பநத ஷேண்ைச்ட
கக்டக்ிலல்ியலன்னைவி ககவினும் என் ிங்ண்ீடஸும் சங்விம்ப ஏுமவிநதூ ியபவியிுிியபவிியும" என்ற
கூறி, ுமவிுமவியமன் ைசிலைசயரக் ுலுக்கினைவிள மிஸஸ் ங்விக்.
அ்டத்தவிறியபவில் பவிிஜைசயர அைசழத்தூ, ைசைங் ியுமவிதங்ம் ஒன்றம் ரிஸ்ீட ைவிீடுச, ஒன்றம்
அைனுக்ுி பரிசெவிிலக் சிலவி்டத்தூயமீட்ட, "பவிிஜ, உனைக்ு ககவின் எிபடி ககன்றி
சசெவில்ைசதன்ியுற சதரியரயமல்ைசல. ிலைச்டச ியககங்த்தல் நீ ்டவிக்ஸ் அனுிபியலன்னைவி
ஜவின்ைவிசெியும ‘்டல்’ லவிி ியபவியிுக்ும்" என்ற அைன் முதூகில் ஒு ‘சஷேவிீட்ட’
சிலவி்டத்தவிள.
"பஞ்ுவசுக்ு என்னை சிலவி்டக்ிலி ியபவிறீகளில?" என்ற ியிலீட்டவிர அயயரவிசெவிமி.
"பஞ்ுசுவக்ு ககவின் ஒண்ணும் சிலவி்டக்ிலி ியபவிுறதல்ியல. தவிகளக்ஸ் கூ்டுச சசெவில்லி
ியபவிுறதல்ைசல" என்ற கூறியரியபவிதூ உணருசசி சபுக்கில் அநதுச சீுமவிீடடியின் ுங்ல்
ிலங்ிலங்த்ததூ.
"லல்ர! உனைக்ும் ககவின் ஏதூம் சிலவி்டக்ிலி ியபவிைதல்ைசல" என்ற கூறியர மிஸஸ் ங்விக்,
"பஞ்ுச! இநதவி இைைசள உனைக்ுி பரிசெவிிலசும், லல்ரக்ு உன்ைசனைி பரிசெவிிலசும் சிலவி்டக்ிலி
ியபவிகிியுறன். உகளிலள இுைுக்ும் அ்டத்த, ியும ுமவிதம் பவில்ிலவிீடடில் துுமணம் கக்டக்ும்.
ககவிியனை ியககரில் ைநதூ அைசத கக்டத்த ைசைக்ிலி ியபவிகிியுறன்" என்ற இுைர ைசிலிலைசளயும்
ியசெரத்தூ ைசைத்தவிள.
ைவிஷகள்டன் யமுமவினை கூ்டம்.
ுமணிசபண் ுக்ு, ுமணுமிலன் ங்விஜவி, பஞ்ுவ, லல்ர, பவிிஜ, அியரவிசெவிமி ஐயரர, அம்ுமவிஞ்ச,
செவிஸ்தரிிலள, ுமவிுமவி, பவிீடடி, அத்ைசத எல்ியலவிும் மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லரி்டம் ைநதூ
ஒ்டசைவிுைங்விில யமைச்ட சபறறக் சிலவிண்டிுநதனைர. மிஸஸ் ங்விக்ஃசபல்லர சபவிகளகி ைநத
ிலண்ணீைசங்த்தூைச்டத்தூக் சிலவிண்ிய்ட, "உகளிலைசள சயரல்லவிம் யமீட்டி பரியரியை ுமனைமில்ைசல.
நீகளில எல்ியலவிுியும என்ன்டம் சங்விம்ப அன்ியபவி்ட பழகிக் சிலவிண்டிுநதீரிலள.
உகளிலைசளசயரல்லவிம் ுமறபடியும் எிியபவிதூ பவிரக்ிலி ியபவிகிியுறியனைவி?” என்ுறவிள.
"அதறசிலன்னை? சீக்கிங்ியும ரிஷபஞ்செமி யமங்தம் எ்டத்தூக் சிலவிளளுகளிலள. ககவிகளிலள
எல்ியலவிும் ைநதூ கக்டத்த ைசைக்கிியுறவிம்" என்ுறவிர அம்ுமவிஞ்ச.
அத்ைசதயும், பவிீடடியும் ிலீட்டுச செவித மாீடைச்டயு்டன் யமுமவினைத்ைசத ியககவிக்கி கக்டநதனைர. ுமணிசபண் ுக்மின ிலலகளகியர ிலண்ிலளு்டன் ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமிக்ு ககுமஸ்ிலவிங்ம்
சசெயதவிள.
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"அழக் கூ்டவிதூ; ஸ்ைசுமல் பண்ணணும். சதரிஞ்ுவதவி? அடிக்ிலடி சலீட்டர ியபவிீட்டகிீட்ட
இு. சககக்ஸ்ீட இயரர ககவின் இண்டியரவிசுக்ு ைங்ிியபவி உன்ைசனை ‘ியபப’ியயரவி்ட பவிரக்ிலணும்"
என்ற சசெல்லுமவிில அைள ிலன்னைத்ைசதக் கிளி யமைச்ட சிலவி்டத்தனுிபனைவிள ங்விக்.
எல்ியலவிும் ங்விக்ஃசபல்லர ுமவிமிக்ுக் ைசிலகூிப ககுமஸ்ிலவிங்ம் சசெயதூயமீட்டி ியபவிய
யமுமவினைத்தல் ஏறிக் சிலவிண்்டனைர. யமுமவினைம் ியுமல் ியககவிக்கிி புறக்ிலத் சதவி்டகளகியரதூ. மிஸஸ்
ங்விக்ஃசபல்லர அநத யமுமவினைத்ைசதியயர பவிரத்தைண்ணம் ைசிலிலைசள ஆீடடிக் சிலவிண்டிுநதவிள.
அநதுச சீுமவிீடடியின் ிலண்ிலில் பனத் தைசங்யிீட்டதூ.
ுவபம்.
==============
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ஆசரியரர செவியமயின் நல்ிலள
ைவிஷகள்டனல் துுமணம்
யமசறி ைவிைசழ
ைிழிியபவிக்ிலன்
ை்டம் படிக்ில ைவிகளில, ஜிபவினுக்ு
ியிலங்க்்டர
பைசழயர ிலணக்ு
துக்ுுறள ிலைசதிலள
ியிலவிுமிலின் ிலவிதல்
இகளியில ியபவியிுக்கிறீரிலளவி?
தவியலவிநதூ
செவியமயின் ிலீட்டைசங்ிலள
செவியமன் ககைசிலுசுவைசைக்ிலைசதிலள
ஆிபள பச
ககவின் ிலண்்ட ககவிலு ககவி்டிலள
ககைிலவிி யரவித்தைசங்
சைிலவிமியின் சசெல்ைன்
---------This file was last updated on 23 July 2016.
Feel free to send corrections to the Webmaster.

107

