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இந்தக் கைத

      
      அ�ப்ேபா ச�ப்ேபா இல்லாமல் ப�க்க�ம்,
மற்றவரக்�க்� எ�த்�ச ்ெசால்ல�ம் ஏற்ற�
அ�பாபா�ன் கைத. கைதைய ஒ��ைற ப�த்த�டன்,
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நமக்� அந்த �ற�ெவட�்�டம் அன்� ஏற்பட�்
���ன்ற�; அவ�ைடய எ�ரிகள் நம் எ�ரிகளாக
ஆ����ன்றனர.் அவைன ஆபத்�களி��ந்�
காப்பாற்�ம் மார்�யானா என்�ம் ேவைலக்காரி
உண்ைம�ேலேய உல�ல் ஒ� ெபண்ணாக உ��டன்
இ�ந்தால், அவைளப் ேபாய்ப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்�
ஆவ�ண்டா�ன்ற�.

இந்தக் கைத ‘அரா�யர ்நி�க்கைதகள்’ அல்ல�
‘ஆ�ரத்ேதார ்இர�கள்’ என்� ெசால்லப்ெப�ம்
கைதகேளா� �ற்ேசரக்்ைகயாகச ்ேசரக்்கப்ெபற்�ள்ள
கைதக�ள் ஒன்�. இ� த���ம் ஆங்�லத்��ம் �ற
ெமா�களி�ம் �ைரப்படமாக்கப்பட�்ள்ள�.

இைளஞரக்�க்� இன்ப�டட்க்��ய ‘�ந்�பா�ன்
கடல் யாத்�ைரகள்’, ‘அலா�த்��ம் அற்�த
�ளக்�ம்’, ‘இரண்� நண்பரக்ள்’, ‘அ�பாபா’ ஆ�ய
அர�க்கைதகைள த��ல் தனித்தனியாக
ெவளி�ட�்�க்�ேறாம். த�ழகத்�ல் இைவக�க்�
நல்ல வரேவற்� இ�க்�ெமன்� நம்��ேறாம்.

 
  

1	-	�ற�ெவட்��ம்
நி�க்��ய�ம்

      
 

பற்பல ஆண்�க�க்� �ன்னால், பார�க நாட�்ேல,
ஒ� நகரில் இ� சேகாதரரக்ள் வாழ்ந்� வந்தனர.்
அவரக்�ள் �த்தவன் ெபயர ்கா�ம். இைளயவன்



ெபயர ்அ�பாபா. அவரக்�ைடய தந்ைத
ைவத்�செ்சன்ற ��தள� ெசாத்ைத அவரக்ள்
�ைர�ேலேய ெசலவ�த்�க் கைரத்� �டட்னர.்
ஆனால், கா�ம், ெசல்வம் ��ந்த ஒ� ெபண்ைண
மணந்�ெகாண்ட�ல், அவ�ைடய மாமனார்
ெசாத்�கள் அவைன வந்தைடந்தன. ஒ� ெபரிய கைட,
ஏராளமான ெபா�ள்கள் நிைறந்த ஒ� �டங்�,
��க்�ள்ேள �ைதத்� ைவத்��ந்த தங்கம்
�த�யைவ�ம் அவ�க்� உரிைமயா�ன. அவன் ஒ�
கனவான் என்� ஊெரல்லாம் ெபயரா�ற்�. ஆனால்
அ�பாபா, தன்ைனப் ேபான்ற ஏைழயான ஒ�
ெபண்ைண மணந்�ெகாண்டதால், அவன் ஒ�
��ைச�ேலேய வாழ்ந்� வந்தான். ஒவ்ெவா� நா�ம்
அவன் காட�்ற்�ச ்ெசன்�, �ற� ெவட�், அைத �ற்�,
வாழ்க்ைக நடத்� வந்தான். அவனிடம் �ன்�
க�ைதகள் இ�ந்தன. அைவகளின் �� �ற�க்
கட�்கைள ஏற்�க்ெகாண்� வ�வ� அவன் வழக்கம்.
 

 
      

 
ஒ�நாள் அவன் வனத்�ல், காய்ந்த ெகாப்�கைள

ெவட�், க�ைதகளின் ேமல் ஏற்�, �ட�்க்�த் ��ம்�ம்
சமயத்�ல், அவ�க்� வலப்�றம் ��� �ரத்�ல்,
���ப் படலத்ைத அவன் கண்டான். ��ைரகளின்��



எவரக்ேளா வந்� ெகாண்��ந்தனர.் அவரக்ள்
��டரக்ளா��ந்தால், தன்ைன ெவட�்ப் ேபாட�்�ட�்,
தன் க�ைதகைள�ம் பற்�க்ெகாண்�
ேபாய்��வாரக்ள் என்� அவன் அஞ்�னான். எனேவ,
அவன் அங்��ந்� ஓடத் ெதாடங்�னான். க�ைதகைள
ஓர ்ஒற்ைறய�ப் பாைத�ல் �ரட�்�ட�், அவன் ஒ�
ெபரிய மரத்�ன் �ைள�ல் ஏ� மைறந்�ெகாண்டான்.
அந்த மரத்�ற்� எ�ரில் உயரமான பாைற ஒன்�
இ�ந்த�. மரத்�ல் இ�ந்�ெகாண்ேட அ�பாபா �ேழ
என்ன நடந்தா�ம் பாரத்்�த் ெதரிந்� ெகாள்ள வச�யாக
இ�ந்த�. ��ைரகளில்வந்தவரக்ள் வல்லைம �க்க
வா�பரக்ள். அவரக்ள் ெகாள்ைளக்காரரக்ள் என்பைதப்
பாரத்்த�டேனேய அ�பாபா ெதரிந்�ெகாண்டான்.
எங்ேகா சாைல�ல் ெசன்�ெகாண்��ந்த
வணிகரக்ைளக் ெகாள்ைளய�த்�, ைகப்பற்�ய
பணத்ைத�ம் ெபா�ள்கைள�ம் வனத்�ேல ஒ�
�ைக�ல் மைறத்� ைவப்பதற்காக, அவரக்ள் அங்�
வந்��ந்தாரக்ள். எல்ேலா�ம், தங்கள் ��ைரகைள,
அ�பாபா அமரந்்��ந்த மரத் �ன��ல் நி�த்��ட�்த்
தாங்கள் ெகாண்� வந்��ந்த ேகாணிப்ைபகைளத்
�க்�க்ெகாண்� �ேழ இறங்� நடந்� ெசன்றாரக்ள்.
ைபகளில் ஏராளமான ெபான்�ம் ெவள்ளி�ம் இ�ந்தைத
அ�பாபா ஒரள� கவனித்�க்ெகாண்டான். அவரக்ள்
ெமாத்தம் நாற்ப� ேபரக்ள் இ�ந்தாரக்ள் என்பைத அவன்
எண்ணிப் பாரத்்தான். அவரக்ளின் தைலவனாக
காணப்ெபற்ற ��டன், மற்றவரக்�க்� �ன்னால்,
�ள்ளி�ம் �தரி�ம் நடந்� ெசன்�, எ�ேர��ந்த
ெந�ய பாைற�ன் �ன்� நின்�க்ெகாண்�, “ஓ
�ம்�ம், �ற!” என்� ��னான்.
உடேன, பாைற�ல் ெபரிய வா�ல் ஒன்� ேதான்�ற்�.
அந்த வா��ல் ெபா�ந்���ந்த பாைற, ��டர்
தைலவனின் ெசாற்களால் ஒ� கத� ேபால் உட�்றம்



ெசன்��டட்�. தைலவன் அந்த வா�ல��ல்
நின்�ெகாண்� மற்றவரக்ள் எல்ேலா�ம் உள்ேள ெசன்ற
�ற�, தா�ம் உள்ேள ெசன்றான். உடேனேய பாைற
தானாகேவ வா�ைல அைடத்�க்ெகாண்ட�.

 
 
 
 
 
 
 
 

��டரக்ள்  ெவ� ேநரம் உள்ேள தங்���ந்தாரக்ள்.
அ�பாபா �ேழ இறங்�ச ்ெசல்ல ��யாமல், ��த்�க்
ெகாண்��ந்தான். அவன் இறங்�ய சமயத்�ல்,
��டரக்ள் ெவளிேய வந்� �டட்ால் என்ன ெசய்வ�?
ஆனால், மரத்�ன் ேமேல எவ்வள� ேநரம் �ந்���ப்ப�?
அவன், ெம�வாகக் �ேழ இறங்�, ஒ� ��ைர ேமல் ஏ�க்
ெகாண்�, தன் க�ைதகைள ஓட�்ச ்ெசல்லலாம் என்�
எண்ணினான்.

அந்த ேநரத்�ல் �ைக�ன் வா�ல் �றந்�,
��டரக்ள் ெவளிேய வரத் ெதாடங்�னர.் தைலவன், �ன்
ேபாலேவ, வா��ல் நின்� ெகாண்��ந்தான்;
எல்ேலா�ம் ெவளிேய�ய �ற�, அவன் “ஓ �ம்�ம்,
��க் ெகாள்!” என்� ெசான்னான். பாைற, �ைக�ன்



வா�ைல ��க் ெகாண்ட�. நாற்ப� ��டரக்ள், தத்தம்
��ைர�� ஏ�க்ெகாண்�, தாங்கள் வந்த வ��ேலேய
��ம்பச ்ெசன்��டட்ாரக்ள். உடேன அ�பாபா �ேழ
��த்��டாமல், ��� ேநரம் மரத்�ன்�ேத
மைறந்��ந்தான். ஏெனனில், எவனாவ� ஒ� ��டன்
��ெரன்� ��ம்�, அந்தப் பக்கத்ைதச ்�ற்�ப்பாரக்்க
ேநரந்்தால், தன் உ��க்� ஆபத்� வ�ம் என்�
எண்ணினான்.
��டரக்ள் ெந�ந்�ாரம் ெசன்ற�ற�, அவன் �ேழ
இறங்�னான். ��டர ்தைலவன் ெசால்�ய மந்�ரச்
ெசாற்கைளத் தான் ெசான்னால் பாைற �ல�மா என்�
பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற ஆைச அவ�க்� உண்டா�ற்�.
ஆகேவ, அவன் “ஓ �ம்�ம், �ற” என்� உரக்கச்
��னான். என்ன ஆசச்ரியம்! பாைற �ல�ப் பாைத
�றந்��டட்�. அவன் �ைக��ள் ��ந்��டட்ான்.
�ைக�ன் வா�ல் மட�்ம் ஓர ்ஆள் உயரத்�ல் இ�ந்த
ேபா��ம், உள்ேள ெபரிய பண்டகச ்சாைல
அைமந்��ப்பைத அவன் கண்டான் �ைக�ன்
ேமேல��ந்த பாைறகளில் அைமந்��ந்த
�வாரங்களின் வ�யாக ஒளிக்க�ரக்ள் உள்ேள
��க்ெகாண்��ந்ததால், அங்� நல்ல
ெவளிசச்மா��ந்த�. அங்ேக, ��யல் ��யலாக�ம்,
அ�க்� அ�க்காக�ம் ேசரத்்� ைவக்கப் பட�்�ந்த
ெபா�ள்கைளக் கண்ட�டன் அ�பாபா �ர�த்�ப்
ேபானான். பற்பல வண்ணங்களின் பட�்த்��ல்கள்,
ப�த்� ஆைடகள், �ைலம�ப்�ள்ள இரத்�னக்
கம்பளங்கள் �த�யைவ தைர���ந்�
 



 
உச�்வைர அ�க்கப்ெபற்��ந்தன. அவற்�டன்,
எத்தைனேயா ேதாற்ைபகளில் ெபாற்கா�க�ம் ெவள்ளி
நாணயங்க�ம் �ன்னிக் ெகாண்��ந்தன.
அைவகைளெயல்லாம் கண்ட அ�பாபா பல
தைல�ைறகளாகத் ��டரக்ள் ேசரத்்� ைவத்��ந்த
ெசல்வங்களாகேவ அைவ இ�க்க ேவண்�ம் என்�
எண்ணினான். ஏெனனில், ஒேர தைல�ைற�ல்
அவ்வள� ெபா�ள்கைளச ்ேசரக்்க ��யா�.

அ�பாபா �ைக��ள்ேள நிற்ைக�ல்
ெவளிேய��ந்த பாைற தானாகேவ வா�ைல
அைடத்�க் ெகாண்ட�. ஆனால், அவன் அைதப்பற்�
கவைலப்படேவ�ல்ைல. வா�ைலத் �றப்பதற்�ம்
அைடப்பதற்�ம் உரிய மந்�ரத்ைத அவன் நன்றாக
நிைன�ல் ைவத்��ந்தான். அவ�ைடய எண்ண�ம்
பாரை்வ�ம் நாணயங்கள் �ேத ப�ந்��ந்தன. அவன்
மற்ைறப் ெபா�ள்கைள நாட�ல்ைல. ஆகேவ, தன்
க�ைதகள் இரண்�ம் எத்தைன ேகாணி �டை்டகைளச்
�மக்க ���ேமா, அத்தைன நாணய �டை்டகைள
அவன் �ைக�ன் வா�லண்ைட�ல் ெகாண்�ேபாய்
ைவத்�க் ெகாண்�, மந்�ரெமா�கைள ��னான்.
பாைற அகன்ற�ம் அவன், ெபான், ெவள்ளி, நாணயங்கள்
நிைறய �டை்டகைளக் க�ைத ேமல் ஏற்�, அைவ
ெவளிேய ெதரியாத �ைற�ல், அவற்�ன்�� �ல



�ற�ச ்�ள்ளிகைள�ம் ைவத்�க்கட�்னான். “ஓ எ�ம்
எ�ம், ��க் ெகாள்!” என்� அவன் ��ய�ம், பாைற,
�ைகைய ��க்ெகாண்ட�. அவன் வழக்கம் ேபால்,
க�ைதைய ஓட�்க் ெகாண்� �� ேபாய்ச ்ேசரந்்தான்.

க�ைதகள் �ட�் �ற்றத்��ள் ெசன்ற�ம் அவன்
ெவளிக்கதைவ அைடத்��ட�், �த�ல் ேமலாக இ�ந்த
�ள்ளிகைள இறக்�னான். �ன்னர,் நாணய
�டை்டகைள ஓரிடத்�ல் அ�க்� ைவத்தான்.
அப்ெபா�� அவன் மைன�, எல்லா �டை்டக�ம்
தங்க�ம் ெவள்ளி�மா��ப்பைதக் கண்� அவன்
எங்காவ� ெகாள்ைளய�த்�க்ெகாண்� வந்��ப்பான்
என்� க��னாள். அதனால் அவள் வ�த்தமைடந்�,
“நமக்� இந்த ஈனமான ெதா�ல் த�மா?” என்�
அவைனக் கண்�த்�ப் ேபசத்ெதாடங்�னாள்.
அப்ெபா�� அ�பாபா, “நான் ெகாள்ைளக்காரன் ஆக
�ல்ைல! என் கைதைய ��வ�ம் ேகடட்ால், நீேய
ஆசச்ரியப்ப�வாய்!” என்� ெசால்�, வனத்�ேல ேநரந்்த
�ஷயங்கைள �வரமாக அவ�க்� எ�த்�க் ��னான்.
அத்�டன், ைப���ந்த தங்க நாணயங்கைள அவள்
கண்�ன்� அவன் �ேழ ெகாட�்க் ��யல்களாகக்
��த்� ைவத்தான்.

ெபாற்கா�களின் ஒளி அவ�ைடய கண்கைளப்
ப�த்த�. அவன் ��ய வரலா�ம் அவள் உள்ளத்�ற்�
உவப்பாக இ�ந்த�. அந்நிைல�ல் அவள்
நாணயங்கைளக் ைக�ெல�த்� எண்னத்
ெதாடங்�னாள். அைதக்கண்ட அ�பாபா,
“அ�த்தாற்ேபால், இைவகைள யா�க்�ம் �லப்படாமல்
�� ேதாண்� மண்�க்�ள் �ைதத்� ைவக்கேவண்�ம்!
அைதப்பற்� ேயாசைன ெசய்யாமல் எண்னத்
ெதாடங்��டட்ாேய! இைவகைள எண்ண ���மா?”
என்� ேகடட்ான். அவன் மைன�, “எண்ண
��யா�டட்ா�ம், எவ்வள� நாணயம் இ�க்�ற�



என்பதற்� ஒ� கணக்�த் ெதரிய ேவண்டாவா? அதற்�
வ� ெசய்�ேறன்!” என்� ெசால்��ட�், எ�ந்�
ெவளிேய ெசன்றாள்.
அவள் ேநராக ைமத்�னன் கா��ன் �ட�்க்�ச்
ெசன்றாள். அங்ேக அவன் இல்லாததால், அவன்
மைன�ையக் கண்�, ஒ� தரா�ம் ப�க்கற்க�ம்
ேவண்�ம் என்� ேகடட்ாள். அந்த அம்மாள் தரா�களில்
ெபரிய� ேவண்�மா அல்ல� ��ய� ேபா�மா என்�
ேகடட்ாள். ��ய தராைச�ம் கற்கைள�ம் வாங்�க்
ெகாண்�, இைளயவள் ெவளிேய
 
 

ெசன்றாள். அந்தத்         தரா�ல் பண்டங்கைள ைவக்�ம்
தட�்ல், அவ�க்�த் ெதரியாமல், கா��ன் மைன�
ெகாஞ்சம் ெம�ைகத் தட� ைவத்��ந்தாள். தரா�ல்
நி�க்�ம் ெபா�ளில் தட�்�ம் ��தள�
ஒட�்க்ெகாண்��ந்தால், அைதக் ெகாண்� என்ன
ெபா�ள் நி�க்கப்படட்� என்� கண்� ெகாள்ளலாம்
என்ப� �த்தவளின் நிைனப்�.

�ட�்ேல அ�பாபா �� ேதாண்�க்
ெகாண்��ந்தான். அவன் மைன� நாணயங்கைள
எைடேபாட�்க் ெகாண்�ந்தாள். எல்லா
நாணயங்கைள�ம் நி�த்�க் கணக்�ச ்ெசய்த�ன்,
இ�வ�மாக அைவகைளப் ��க்�ள்ேள �ைதத்�



மண்ணினால் ���டட்னர.் �ன்னர ்அ�பாபா�ன்
மைன�, தராைச�ம் கற்கைள�ம் எ�த்�செ்சன்�,
கா�ம் �ட�்ல் ேசரத்்��ட�் வந்தாள். தரா�த்
தட�்��ந்த ெம��ல் ஒ� ெபாற்கா� ஒட�்க்
ெகாண்��ந்த�. அைதக் கண்� கா��ன் மைன�
உண்ைமைய உணரந்்�ெகாண்டாள். அ�பாபா�ன்
�ட�்ல் ெபாற்கா�கைளேய எைட ேபாட�்�க்�றாரக்ள்!
மகா ஏைழயான அவ�க்� தங்க நாணயங்கள் ஏ�?
அ��ம் தரா�ல் நி�த்�ப் பாரக்்�ம்ப�, அவ்வள�
அ�கமான கா�கள் எங்��ந்� வந்தன? இத்தைகய
ேகள்�கைள அவேள ேகட�்க்ெகாண்�, ெபாறாைமயால்
உள்ளம் ��ங்�னாள். இர�ேல கனவன் கா�ம்
�ட�்க்� வந்த�ம், அவள் அவைன ஏளனம் ெசய்� ேபசத்
ெதாடங்�னாள்: நீங்கள்தாம் ெபரிய பணக்காரர ்என்�
எண்ணிக் ெகாண்��க்��ரக்ள். உங்கள் தம்�
உங்கைள�ட அ�கச ்ெசல்வங்கைளப் ெபற்��க்�றார.்
இன்� அவ�ைடய தங்க நாணயங்கைள, உங்கைளப்
ேபால், ைககளால் எண்ண ��யா� என்�, நம் �ட�்த்
தராைச வாங்�க்ெகாண்�ேபாய் நி�த்தாரக்ள். தரா�த்
தட�்ல் ஒட�்��ந்த கா�ம் இேதா இ�க்�ற�,
பா�ங்கள்!'

கா�ம் காைசக் கண்களால் கண்� ெகாண்டான். அ�ல்,
பழங்காலத்� மன்னர ்ஒ�வ�ைடய �த்�ைர�ம்
இ�ந்த�. தன் தம்� அத்தைகய கா�களில் ஆ�ரக்



கணக்காகப் ெபற்��டட்ாேன என்ற ெபாறாைம�னால்,
அவ�க்� இர� ��வ�ம் �க்கம் ��க்க�ல்ைல.
ெபா�� ��ந்த�ம், அவன் எ�ந்� ெசன்�,
அ�பாபாைவக் கண்டான்.
 
 
“என்ன தம்�! ெவளிப்பாரை்வக்� நீ ஏைழேபாலத்
ேதான்�ய ேபா��ம் எைடேபாட�்ப்        பாரக்்க
ேவண்�ய அள�க்� உன்னிடம் ெபாற்கா�கள்
��ந்��க்�ன்றன!” என்� அவன் ெசான்னான்.
அ�பாபா, “அண்ணா! நீ ெசால்வ� ஒன்�ம் �ரிய
�ல்ைலேய! �ளக்கமாய்ப் ேப�!” என்றான். கா�ம்
ேகாபமைடந்�, “உனக்கா �ரிய�ல்ைல? நன்றாகப்
�ரிந்�ெகாண்� �ஷயத்ைத மைறக்கப் பாரக்்�றாய்!”
என்றான். அவன் தன் ைக���ந்த தங்க நாணயத்ைதக்
காட�், “இைதப்ேபால் நீ ஆ�ரக்கணக்�ல்
ைவத்��க்�றாய். தரா�த் தட�்ல் ஒட�்��ந்த
இந்தக்காைச என் மைன� எ�த்� என்னிடம்
ெகா�த்தாள்!” என்�ம் அவன் ெதரி�த்தான். ஏராளமான
கா�கள் தன்னிடம் வந்�ள்ளைதக் கா��ம், அவன்
மைன��ம் ெதரிந்� ெகாண்� �டட்னர ்என்பைத
அ�பாபா உனரந்்� ெகாண்டான். ேமற்ெகாண்�
மைறப்ப�ல் பயனில்ைல என்பைத�ம் அவன் கண்டான்.
எனேவ, �ந்ைதயநாள் வனத்�ேல �ைக�ல் நடந்த
நிகழ்ச�்ைய அவன் அண்ணனிடம் �வரமாகச்
ெசான்னான்.

கா�ம், “அந்தக் �ைக எங்ேக��க்�ற�? அதன்
வா�ைலத் �றப்பதற்�ம் அைடப்பதற்�ம் உரிய
மந்�ரச ்ெசாற்கள் எைவ? இவற்ைறெயல்லாம் நீ எனக்�
�ளக்கமாகச ்ெசால்லா�டட்ால், உன்னிடம் �ைதயற்
ெசல்வம் வந்��ப்பதாக நான் வா�’யவரக்ளிடம் (வா� -
காவலர ்தைலவர ்ேபா�ஸ் தைலைமய�காரி.)



ெதரி�த்���ேவன்! நீ உன் ெசல்வம் ��வைத�ம்
இழக்க ேந�ம்!” என்� பய��த்�னான். இதற்�ப்�ன்
அ�பாபா ���வரத்ைத�ம் அவ�க்�ச ்ெசால்�
�டட்ான். அவன் அண்ண�ைடய பய��த்த�க்�ப்
பணிந்��டட்ான் என்ப�ல்ைல. இயற்ைக�ேலேய
அவன் நற்�ண�ம் அைம��ம் நிைறந்தவன். ஆதலால்,
�ைக இ�ந்த இடத்ைத�ம், அதன் வா�ைலத்
�றப்பதற்�ம் அைடப்பதற்�ம் உரிய மந்�ரச்
ெசாற்கைள�ம் கா��க்� அ��த்தான்.
      

      
 

2-	ெபாறாைமயால்	�ைளந்த
ேக�

      
அ�த்த நாள் காைல�ல் கா�ம் பத்�க் ேகாேவ�
க�ைதகைள ஒட�்க்ெகாண்� வனத்�ற்�ச ்ெசன்றான்.
அங்ேக, �ன்� அ�பாபா அமரந்்��ந்த ெபரிய
மரத்�ற்� எ�ேர��ந்த பாைறையக் கண்�ெகாண்�,
அவன் �க்க ம�ழ்ச�்�டன், “ஓ �ம்�ம் �ற!” என்�
��னான். உடேன, �ைகைய அைடத்��ந்த பாைற
�ல�க் ெகாண்ட�. கா�ம் உள்ேள ெசன்�, �ற்��ம்
��ந்� �டந்த ெப�நி�கைளக் கண்டான். அவன்
உள்ேள ெசன்ற�ம், பாைற தானாகேவ வா�ைல
அைடத்�க் ெகாண்ட�. அவன் அங்ேக��ந்த
ெசல்வங்கைளக் கண்� ெவ�ேநரம் ஆசச்ரியத்�ல்
ஆழ்ந்��ந்தான். �ற� தான் வந்த காரியத்ைத
எண்ணிக்ெகாண்�, அவசர அவசரமாகத் தங்க
நாணயங்கைள அள்ளிப்ேபாட�்க் ேகாணிகைள
நிரப்�னான். பத்�க் க�ைதகள் எத்தைன



�டை்டகைளச ்�மக்க ���ேமா அத்தைனைய�ம்
அவன் கட�், வா�ற்பக்கமாகத் �க்�க்ெகாண்� ேபாய்
அ�க்� ைவத்�க்ெகாண்டான். �ற� வா�ைல
அைடத்��ந்த பாைறையப் பாரத்்�, அவன், “ஓ பார�்,
�ற!” என்� ��னான். வழக்கமாகச ்ெசால்லேவண்�ய
மந்�ரச ்ெசால்ைல அவன் மறந்��டட்தால், '�ம்�ம்'
என்பதற்�ப் ப�லாக ‘பார�்’ என்� தானாகக் கற்பைன
ெசய்� ��னான். அதனால் பாைற அைசய�ல்ைல.
‘�ம்�ம்’ என்ற ெசால் எள்�செ்ச��ன் ெபயைர
நிைன��த்தக் ��யதாக இ�ந்ததால், அவன் ேவ� பல
தானியங்கள் ெபயரக்ைளச ்ெசால்�, “�ற!” “�ற!” என்�
��ப் பாரத்்தான். வ� �றக்கப்பட�ல்ைல.
அப்ெபா��தான் அவன் தனக்� ஏற்பட�்�ந்த அபாய
நிைலைய நன்� உணரந்்�ெகாண்டான். ஆைச�டன்
அள்ளிக் கட�் ைவத்��ந்த நாணய�டை்டகைள
அப்ெபா�� அவன் ம�க்க�ல்ைல. நா� பக்கங்களி�ம்
நிைறந்��ந்த கண்ைணப் ப�க்�ம் ெபா�ள்களிேல
அவன் நாடட்ம் ெசல்ல�ல்ைல. �ைகையக் கடந்�
ெவளிேய�வ� எப்ப� என்பைத மட�்ேம �ந்தைன
ெசய்�ெகாண்�, அவன் �ைக�ல் ��க்��ம்
ெந�க்��மாக நடந்� ெகாண்��ந்தான். அவன் ேத�
வந்த� ெபான். இப்ெபா�� அவன் உ�ேர
ஆபத்�க்�ள்ளா���ந்த�!
நண்பக�ல் ��டரக்ள் �ைகப்பாைத�ேல ��ைரகள்
�� ெசன்�ெகாண்��ந்தாரக்ள். அப்ெபா��
�தரக்ளின் பக்கமாகப் பல ேகாேவ� க�ைதகள் �ற்�
ேமய்ந்� ெகாண்��ந்தைத அவரக்ள் கண்டனர.்
அங்ேக��ந்த பத்�க் க�ைதகைள�ம் ��த்�
�ற்றால்,
 
 



நல்ல �ைல �ைடக்�ம். ஆனால், அவரக்ள்
அைவகைளப் ��த்�க்        ெகாள்ள ேவண்�ெமன்�
எண்ண�ல்ைல. அத்தைன க�ைதகள், நகைர�ட�்
ெவ��ரம், ஆளில்லாமல் தனியாக வந்��க்க ��யா�
என்� அவரக்ள் சந்ேதகப் படட்னர.் அைவகைளப்பற்�
வந்த ஆசா� எங்ேக? அவன் ��டரக்ளின்
�ைகப்பக்கமாக அைவகைளக் ெகாண்� வந்ததன்
ேநாக்கம் என்ன? இவ்வா� அவரக்ள் �ந்�த்�, உடேன
எதற்�ம் �ைகையப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்�
�ரம்ானித்தனர.்

��டர ்தைலவ�ம் மற்றவரக்�ம் �ைக
வா��க்�ச ்ெசன்றனர.் தைலவன் வழக்கமாக மந்�ரச்
ெசாற்கைளக் ��ய�ம், பாைற �ல� �டட்�.
இதற்�ைட�ல் ��ைரக் �ளம்�களின் ஓைசகைளக்
ேகட�் கா�ம், ��டரக்ள் அங்� வந்��டட்ைத �ன்ேப
ெதரிந்� ெகாண்டான். அவரக்ள் உள்ேள வந்த�ம்
தன்ைனக் ெகாைல ெசய்���வாரக்ள் என்� அஞ்�,
அவன் தைர�ல் ��ந்� தயங்�க் ெகாண்��ந்தான்.
வா�ற் பாைற �ல�ய�ம், அவன் �ைரவாக ெவளிேய
ஓ�த் தப்�த்�க் ெகாள்ளேவண்�ம் என்� க��
ஆவேலா� ஓடத் ெதாடங்�னான். ஓ�ய ஓடட்த்�ல்
அவன் �ைக வா��ல் �த�ல் நின்� ெகாண்��ந்த
��டர ்தைலவன்�ேத �ட�்க் ெகாண்டான். உடேனேய,
தைலவன் அவைன ஒ� ைகயால் ஓங்�ய�த்�த்



தைர�ேல தள்ளி �டட்ான். தைலவனின் பக்கத்�ல்
நின்� ெகாண்��ந்த ��டன் ஒ�வன், தன் உைட
வாைள உ��, கா�ைம இ� �ண்�களாக ெவட�்ப்
ேபாட�்�டட்ான். �ற� எல்லாத் ��டரக்�ம்
�ைகக்�ள் ெசன்றனர.் கா�ம்
 
 

 
�ட�்க்� எ�த்�ச ்ெசல்வதற்காகத் �க்� ைவத்��ந்த
நாணயக்ேகாணிகைள அவரக்ள் மற்ற நாணயங்கேளா�
ெகாண்�ேபாய்ச ்ேசரத்்�க் ெகாட�்னர.் இறந்�
�டந்தவன் �ைகக்�ள் எப்ப� �ைழந்தான்
என்பைதப்பற்� அவரக்ள் பன்�ைற �ந்�த்�ப்
பாரத்்�ம் �லன் ெதரிய�ல்ைல. �ைக�ன் ேமல்
�கட�்��ந்� யா�ம் உள்ேள இறங்க ��யா�.
�ைக�ன் வா�ைல அைடத்��ந்த பாைற�ம் மந்�ரச்
ெசாற்கைள உசச்ரித்தாலன்� வ� �டா�. இறந்�
�டந்த ஆசா� மந்�ரச ்ெசாற்கைள எப்ப�
அ�ந்�ெகாண்��ந்தான்? இந்தப் ��ர ்அவரக்�க்�
�ளங்கேவ�ல்ைல. அவரக்ள், கா��ன் உடைல ேம�ம்
இரண்� �ண்�களாக்�, தங்கள் ெபாக்�ஷசாைலக்
கத�ன் இரண்� பக்கங்களி�ம், பக்கத்�ற்� இரண்�
�ண்�களாகத் ெதாங்க�டட்னர.் இனி�ம் எவனாவ�
அங்� வந்தால், அந்த அங்கங்கள் அவ�க்� எசச்ரிக்ைக



யா��க்�ம் என்ப� அவரக்ள் க�த்�. �ற�, அவரக்ள்
ெவளிேய�ச ்ெசன்��டட்னர.் பாைற�ம் ெவளி
வா�ைல அைடத்�க்ெகாண்ட�.       இர� ேநரமான
�ன்�ம் தன் கணவன் வராததால், நகரிேல, கா��ன்
மைன� �க�ம் வ�த்தமைடந்தாள். அவள், மனம்
த�மா�க்ெகாண்ேட, அ�பாபா�ன் �ட�்க்�ச ்ெசன்�,
நாதன் வராத காரணம் ஏதா��க்கலாம் என்� ேகடட்ாள்.
அவன் ெசன்��ந்த இடம் அ�பாபா�க்�த்
ெதரிந்��ந்ததால், அவன் �லம் �வரம் ெதரி�ம் என்�
அவள் நம்���ந்தாள். அ�பாபா�ம் மனம்
கலங்�த்தான் இ�ந்தான். காைல�ேல ெசன்ற கா�ம்
இர� வைர ��ம்� வராததால், அவ�ம் �யரமைடந்�
உைளந்� ெகாண்��ந்தேபா��ம், அவைளப் பாரத்்�
ஆ�தல் ெசான்னான். ஒ�ேவைள, மற்றவரக்�க்�த்
ெதரியாமல் �ட�்க்� வரேவண்�ம் என்பதற்காக,
இ�ட�்ேலேய வரக்��ம் என்�ம், ேநர ்பாைத�ல்
வராமல், நகைரச ்�ற்�க்ெகாண்� வந்தால், ேநரம்
ஆகத்தான் ெசய்�ம் என்�ம் அவன்
அ�ப்�ராயப்படட்ான். அவ�ைடய ம�னி சற்�
ஆ�தலைடந்�, தன் �ட�்ற்�த் ��ம்�ச ்ெசன்றாள்.

அன்� நள்ளிர� வைர கா�ம் வராததால் அவள்
ந�க்கமைடந்தாள். உள்ளத்�ேல ெகாந்தளித்�க்
ெகாண்��ந்த �க்கத்ைத ெவளிப்ப�த்� உரக்க
அழலாம் என்றால், அக்கம் பக்கத்��ள்ளவரக்ள்
இரக�யத்ைத அ�ந்�ெகாண்���வாரக்ள் என்�
அஞ்�னாள். ஆகேவ, அவள் வாையத் �றக்காமல்,
ெமளனமாகேவ அ�� கண்ணீர ்ெப�க்�னாள்,
‘பா�யா�ய என்னாேலேய எல்லாம் �ைளந்� �டட்�!
ெபான்ைனப்பற்�ய இரக�யத்ைத நான் ஏன் அவரிடம்
ெசான்ேனன்? ைமத்�னனின் ெசல்வத்ைத எண்ணி, நான்
ஏன் ெபாறாைம ெகாண்ேடன்? என் ெபாறாைமேய என்
��ையக் ெக�த்��டட்தா?’ என்�. அவள் இர�



��வ�ம் தன்ைனத்தாேன பல �தமாக
அலட�்க்ெகாண்��ந்தாள். ம�நாள் ெபா��
�லரந்்த�டேனேய, அவள் �ண்�ம் அ�பாபாைவ நா�
ஓ�செ்சன்றாள்.

உடேன, அவன் அண்ணைனத் ேத�செ்சன்�
பாரக்்கேவண்�ம் என்� அவள் ேவண்�க்ெகாண்டாள்.
அவன் அவைளச ்��� ேதற்��ட�், தன்
க�ைதகைளப் பற்�க்ெகாண்� வனத்ைத ேநாக்�ப்
�றப்பட�்ச ்ெசன்றான். அங்ேக, �ைக அ��ல்
ெசன்ற�ம், தைர�ல் ��தாக உ�ரம் �ந்���ப்பைதக்
கண்டான். அண்ணைனேயா, அவன் ெகாண்� ெசன்ற
க�ைத கைளேயா கான�ல்ைல. ஏேதா ெபரிய �பரீதம்
�ைளந் ��க்�ம் என்� அவ�க்� அப்ெபா�ேத
ேதான்�ற்�. உடேன, பாைறைய ேநாக்�, “ஓ எ�ம்�ம்,
�ற!” என்� அவன் ��னான். அ� அகன்� வ��டட்�.
உள்ேள ெசன்ற�ம், கத�ல் கா��ன் உடல் நான்�
பாகங்களாகத் ெதாங்�வைத அவன் கண்�
ந�க்கமைடந்தான். எனி�ம், தன் கடைமைய �ைர�ல்
நிைறேவற்ற ேவண்�ம் என்� க��, அவன் அந்த
அங்கங்கைள எ�த்�, இரண்� �ணிகளில் கட�், ஒ�
க�ைத�ன் ேமேல ஏற்� ைவத்தான். அந்தத்
�ணிக�க்� ேமேல காய்ந்த �ற�கைள�ம்
கட�்ைவத்� ��னான். �ற�, �ைக���ந்� தங்க
நாணயங்கைளக் ேகாணிகளில் கட�், மற்ற இரண்�
க�ைதகளின் ேமேல ஏற்�, அவற்ைற�ம் �ற�களால்
மைறத்�, பாைறைய �ன்ேபால் ��க்ெகாள்ளச்
ெசய்��ட�், வனத்���ந்� ெவளிேய�ச ்ெசன்றான்.

�ட�்க்�ச ்ெசன்ற�ம், அவன் நாணய
�டை்டகைளக் �ேழ இறக்�, மைன��டம்
ஒப்பைடத்�, அைவகைள மண்�க்�ள் உடேன
மைறத்� ைவக்கச ்ெசான்னான். ஆனால், தன்
அண்ண�க்� ேநரந்்த க�ைய அவன் அவளிடம்



ெசால்ல�ல்ைல. அங்��ந்� ஒ� க�ைதைய மட�்ம்
ஒட�்க்ெகாண்� அவன் அண்ணன் �ட�்க்�ச ்ெசன்�,
வா�ற்கதைவ ெம�வாகத் தட�்னான்.

கா�ம் �ட�்ல் மார�்யானா என்ற அ�ைமப் ெபண்
ஒ�த்� ேவைல பாரத்்� வந்தாள். அவள் ��ந்த
�த்�க்�ரை்ம�ள்ளவள். சந்தரப்்பத்ைத அ�ந்�
எைத�ம் �றைம�டன் சமாளிப்ப�ல் அவள்
ெகட�்க்காரி. கதைவத் தட�்ய ஓைச ேகடட்�ம், அவள்
ஓ� வந்�, ஓைசப் படாமல் ெம�வாகத் தாைழத்
�றந்தாள். அ�பாபா, தான் பற்� வந்த க�ைதைய
உள்ேள �ற்றத்�ற்�க் ெகாண்� ெசன்�, அதன்��
ைவத்��ந்த இரண்� �ணி �டை்ட கைள�ம் �ேழ
இறக்� ைவத்தான். �ன்னர,் ேவைலக் காரிையப்
பாரத்்�. அவன், “மார�்யானா மரித்�ப்ேபான உன்
எசமானரின் ஈமசச்டங்�க�க்� ஏற்பா� ெசய்! �த�ல்
நான் ேபாய் ம�னி�டம் ெசய்� ெசால்��ட�், �ண்�ம்
வ��ேறன்!” என்� ெசான்னான். அந்த ேநரத்�ல்,
ம�னிேய அங்� வந்��டட்ாள். அவள் ைமத்�னனின்
�கத்�ல் ெதன்படட் ேசாகக் ��கைளக் கண்�, உளம்
கலங்�, என்ன ெசய்� என்� �சாரித்தாள். அ�பாபா,
�ைக�ல் தான் கண்ட காட�்ைய�ம், அண்ணன்
அங்கங்கைளச ்ேசகரித்� வந்��ப்பைத�ம்
��க்கமாகக் ��னான். “நடந்த� நடந்�
��ந்��டட்�. இந்த �ஷயத்ைத நாம் �க�ம்
இரக�யமாக ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். இரக�யம்
ெவளியானால், நம் எல்ேலா�ைடய உ��க்�ம் ஆபத்�
வந்���ம்!” என்�ம் அவன் ேகட�்க் ெகாண்டான்.
கா��ன் மைன� ‘ஓ’ ெவன்� அ�� ெகாண்ேட, “என்
கணவரின் ��ப்ப� அவர ்வாழ்க்ைக ��ந்��டட்�.
இனி உங்கைளக் காப்பதற்காக நான் எல்லாவற்ைற�ம்
இரக�யமாக ைவத்�க் ெகாள்�ேறன்!” என்�
ெசான்னான்.



அதன் �ன்� அ�பாபா, “ஆண்டவன் கடட்ைளைய
யா�ம் �� நடக்க��யா�. நீ ெபா�ைம�டன் இ�க்க

ேவண்�ம். ெந�நாள் ைகம்ெபண்ணாகக்
கஷ்டப்ப�ம்ப� �டாமல், நாேன உன்ைனப் �ன்னால்

 
 

 

இரண்டாம் தாரமாக மணந்� ெகாள்�ேறன். என்
மைன� நல்ல �ண�ள்ளவள். உன்ைன ஆதரிப்பாள்!”
என்� ��னான். அவள் அ�� அல�க் ெகாண்ேட, “இனி
உங்கள் ��ப்பம் ேபால் நடந்� ெகாள்வேத என் கடைம!”
என்றாள். �ன்னர,் அ�பாபா�ம், மார�்யானா�ம்
கா��ன் உடைல அடக்கம் ெசய்வைதப் பற்�
ெந�ேநரம் கலந்� ஆேலாசைன ெசய்தனர.் கா�ம்
ெகாைல�ண்� ம�ந்தான் என்பைத எவ�ம் ெதரிந்�
ெகாள்ள ��யாதப� காரியங்கைள நடத்த ேவண்�ம்.
ெவளிேய எவேர�ம் இரக�யத்ைதத் ெதரிந்�
ெகாண்டால் �ன்னர,் பல�க்�ம் அ� அம்பலச்
ெசய்�யா���ம். ��டரக்�ம் அைதத் ெதரிந்�
ெகாள்வாரக்ள். அ���ந்� அ�பாபாைவ�ம்,
அவ�டன் சம்பந்தபடட்வரக்ைள�ம் அவரக்ள் கண்�
��த்�ப் ப� வாங்���வாரக்ள். மார�்யானா நிைல
ைமையப் ெதளிவாக உணரந்்��ந்ததால்,
எல்லாவற்ைற�ம் கவனமாக நடத்�வதாக உ����,
அ�பாபாைவ அ�ப்� ைவத்தாள்.



அவன் ெவளிேய ெசன்ற�ன், மார�்யானா ஒ�
ம�ந்�க்கைடக்�ப்ேபாய், ெகா�ய ேநாய்
கண்டவரக்�க்�க் ெகா�க்கேவண்�ய ம�ந்� ஒன்�
ேவண்�ம் என்� ேகட�், வாங்� வந்தாள். அப்ெபா��
கைடக்காரன், �ட�்ல் யா�க்� உடல் நல�ல்ைல என்�
ேகடட்ான். “எங்கள் �தலாளி கா�ம் பல நாள்களாகப்
ப�த்த ப�க்ைகயாய்க் �டக்�றார.் அன்னம்,
ஆகார�ல்ைல; வாய் �றந்� ேபச��ல்ைல.
அேநகமாய்ப் �ைழக்கமாடட்ார ்என்ேற ேதான்��ற�!”
என்� அவள் ம�ெமா� ெசால்��ட�்த் ��ம்�னாள்.

ம�நா�ம் மார�்யானா, �ன் ெசன்ற ம�ந்�க்
கைடக்ேக ேபாய், மரண அவஸ்ைத�ல் இ�ப்பவ�க்�க்
ெகா�க்கக்��ய உயரந்்த ம�ந்� ேவண்�ம் என்�
ேகட�் வாங்�க்ெகாண்டாள். அப்ெபா��, “இந்த ம�ந்�
அவர ்ெதாண்ைட�ல் இறங்�ேமா, என்னேவா,
ெதரிய�ல்ைல. நான் �� ேபாய்ச ்ேச��ன்ேப அவர்
காரியம் ��ந்��டக் ��ம்!” என்�
ெசால்�க்ெகாண்ேட ெசன்றாள்.
இைட�ல் அ�பாபா அண்ணன் �ட�்ல் அ�ைகக் �ரல்
ேகடட்�டன் தா�ம் அங்ேக ெசன்� ஈமச ்சடங்�களில்

கலந்�ெகாள்ள
 

 
ேவண்�ெமன்� க��, தன் �ட�்ேலேய காத்�க்
ெகாண்��ந்தான். இரண்டாவ� நாள் காைல�ல்
ெபா�� �ல� �ன்ேப, மாரக்்�யானா,



�கத்�ைர அணிந்� ெகாண்� ெவளிேய ெசன்�, பாபா
�ஸ்தபா என்ற வேயா�கத் ைதயற்காரைனக் கண்�
ேப�னாள். அவனிடம் ஒ� தங்க நாணயத்ைத நீட�்னாள்.
அவன் அன்� தனக்� வந்த அ��ஷ்டத்ைத எண்ணி
ம�ழ்ந்�, “என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?" என்� ேகடட்ான். “நீ
உன் கண்களில் ஒ� �ணிையக் கட�் மைறத்�க்
ெகாண்� என்�டன் வர ேவண்�ம். ெகாஞ்சம் ைதயல்
ேவைல இ�க்�ற�!” என்� அவள் ��னாள். அவன்
�த�ல் இணங்காமல் �ைகத்தான். உடேன,
மார�்யானா �ண்�ம் �ரஹ்ைம[1] அவ�க்�
அளித்த�டன், அவன்   
       �றப்பட இைசந்� �டட்ான். அவரக்ள் ��� �ரம்
ெசன்ற �ன், அவள் அவ�ைடய கண்கைளத் �ணியால்
மைறத்�க் கட�், அவைனக் கா��ைடய �ட�்க்�
அைழத்�ச ்ெசன்றாள். அங்ேக ெவளிசச்�ல்லாத ஓர்
அைற�ல், ஒ� ேமைட �� கா��ன் அங்கங்கள்
ைவக்கப்பட�்�ந்தன. அங்� அவள் �ஸ்தா�ன்
கண்களிேல கட�்��ந்த �ணிைய அ�ழ்த்� �ட�்,
அவன் அந்த அங்கங்கைள �ைறயாகப் ெபா�த்�
ைவத்�, ஒேர உடலாகத் ைதத்�க் ெகா�க்க
ேவண்�ெமன்�ம், அந்த உட�க்� ஏற்ற அள�ல் ஒ�
கபன்[2] ைதக்க ேவண்�ெமன்�ம் ��னாள். ேவைல
��ந்த�ம், ைக�ல் ேம�ம் ஒ� �ரஹ்ம் த�வதாக�ம்
அவள் வாக்களித்தாள். பணத்�ற்காக எைத�ம் ெசய்யத்



தயாரா� �டட்ான் �ஸ்தபா. அவள் ேகாரியப�ேய
�னத்ைதத் ைதத்�, கபைன�ம் ��த்�க் ெகா�த்தான்.
அவள், தன் ெசாற்ப�, ேம�ம் ஒ� தங்க நாணயத்ைத
அவ�க்� அளித்�, �ண்�ம் அவ�ைடய கண்கைளக்
கட�், ெவளிேய அைழத்�ச ்ெசன்�, அவன் கைடப்பக்கம்
ெகாண்�ேபாய் �ட�் �ட�் வந்தாள்.

�ட�்க்� வந்த�ம் அவள், அ�பாபாைவ�ம்�ட
ைவத்�க்ெகாண்�, �னத்ைத ெவந்நீரில் �ளிப்�த்�,
அதன்�� கபைனப் ேபாரத்்�ச ்�த்தமான தைர�ேல
அைதத் �க்� ைவத்தாள். �ற�, அவள்
பள்ளிவாச�க்�ச ்ெசன்�, இமாைம அைழத்� வந்தாள்.
சமய �ைறப்ப� இமாம் ��க்�ரஆ்ன் ஓ�ய �ன்�,
நான்� ேபரக்ள் சவப்ெபட�்ையத் �ரக்�க் ெகாண்�
கப�ஸ்தாைன[3] ேநாக்�ப் �றப்படட்னர.் இமா�ம்
அ�பாபா �த�ேயா�ம் ெதாடரந்்� ெசன்றனர.்
மார�்யானா, �ரித்த தைல�டன், மார�்ல் அ�த்�
அ��ெகாண்ேட �ேரதப் ெபட�்க்� �ன்னால் ெசன்�
ெகாண்��ந்தாள். இ�காட�்ல் �ேரதம் �ைறப்ப�
அடக்கம் ெசய்யப்ெபற்ற �ன், எல்ேலா�ம் அங்��ந்�
ெவளிேய�ச ்ெசன்றனர.்

நகரின் வழக்கப்ப� ெபண்�ர ்பல�ம் கா��ைடய
�ட�்க்� வந்�, அவன் மைன��டம் �க்கம்
�சாரித்தனர.் �லர ்ஒப்பாரி ைவத்� அ�தனர.் பலர்
�தைவக்� ஆ�தல் ெசால்�த் ேதற்�னர.் இவ்வா�
ஈமசச்டங்� �ைறப்ப� நடந்ேத�ய�. ஆனால், கா�ம்
மரித்த �வரம் அவன் மைன�, ேவைலக்காரி, அ�பாபா
ஆ�ய �வ�க்� மட�்ேம ெதரி�ம். மற்றவர ்அைன
வ�ம் அவன் இயற்ைகயாக ேநா�ற்� மாண்டதாகேவ
எண்ணிக்ெகாண்டனர.்

நாற்ப� நாள்கள் �க்கம் காத்த �ன்�, அ�பாபா
அண்ண�ைடய ெசாத்�கைளத் தன் �ட�்ேலேய
ெகாண்�ேபாய்ச ்ேசரத்்��ட�், �தைவையத் தாேன



��மணம் ெசய்�ெகாண்டான். அவ�ைடய �த்த மகன்
ஒ� �யாபாரிடம் ெதா��ேல ப�ற்� ெபற்��ந்ததால்,
கா��ைடய கைடைய அவேன நடத்�ம்ப� ஏற்பா�
ெசய்�, ேமற்ெகாண்� ேதைவயான பணத்ைதத் தாேன
ெகா�ப்பதாக�ம் அ�பாபா ெதரி�த்தான்.
 
      * �ரஹ்ம் - தங்க நாணயம்.
      * கபன் - �ணத்�ற்�ப் ேபாரத்்�ம் �ணி.
      * கப�ஸ்தான் - இ�கா�, கபர ்- சவக்��.

      

3	-	��டரக்ளின்	�ழ்ச�்கள்
 

      வனத்�ேல ��டரக்ள் தங்கள் வழக்கம் ேபால் ஒ�
நாள் �ைகக்�ள்ேள ெசன்��க்ைக�ல், அங்ேக
இவரக்ள் மாட�் ைவத்��ந்த கா��ன் உடைலக்
காணாமல் ஆசச்ரியைடந்தனர.் ஓர ்அங்கம், ஓர ்எ�ம்�
�ட இல்லாமல், எல்லா அங்கங்க�ம் எப்ப� மாயமாய்
மைறந்தன என்� அவரக்ள் �� ேயா�த்தனர.்

 

  



  
      இறந்தவ�க்�ப் பாைறையத் �றக்�ம் மந்�ரம்
ெதரிந்��ந்த�; இல்லா�டட்ால், அவன் �ைகக்�ள்
�ைழந்��க்கேவ ��யா�. இப்ெபா�� அவ�ைடய
உடைல ேவ� ஒ�வன் எ�த்�க் ெகாண்�
ேபா��க்�றான். ஆகேவ, இறந்தவைனத் த�ர,
மற்ெறா�வ�க்�ம் இரக�ய மந்�ரம் ெதரிந்��ந்த�
என்பைத அவரக்ள் உணரந்்� ெகாண்டனர.் கா��ன்
உடைல எ�த்�ச ்ெசன்றவன் ஏராளமான தங்க
நாணயங்கைள�ம் எ�த்�ச ்ெசன்��ந்தான்
என்பைத�ம் அவரக்ள் கவனித்�க் ெகாண்டனர.் ��டர்
தைலவன், இத்தைனக்�ம் காரணமானவைன உடேன
கண்� ��த்�ப் ப� வாங்காமல் �ட�்�ந்தால், அவன்
ேமற்ெகாண்�ம் அ�க்க� வந்� ெபாக்�ஷத்ைத
அள்ளிக் ெகாண்� ேபாய் ��வான் என்�ம், பல
தைல�ைறகளாகச ்ேசரத்்� ைவத்��ந்த  தங்கள்
ெசல்வம் ��வ�ம் அதனால் கைரந்� ேபாய்��ம்
என்�ம் எ�த்�க்காட�்ப் ேப�னான். ��டரக்ளிேல
ஒ�வன், தான் நகரிேல ெசன்�, ஒ� வணிகைனப்ேபால
ந�த்�, ெத�த்ெத�வாக�ம், �� �டாக�ம் �சாரித்�,
தங்க�க்�த் �ேராகம் இைழத்த வைனக்
கண்���ப்பதாகக் ��னான்: “நான் கண்���த்�
வ��ேறன்; தவ�னால் என் உ�ைர இழக்கத்
தயாரா��க்�ேறன்!” என்� அவன் �ர�ம் ேப�னான்.
தைலவ�ம் அதற்� இைசந்ததால், அத்��டன்,



மா�ேவடம் �ண்�, இர� ேநரத்�ல் நகரத்�ற்�ச்
ெசன்றான்.

ம�நாள் காைல�ல் நன்றாக ����ன்ேப அவன்
கைடத் ெத�ைவச ்�ற்�ப் பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தான்;
ெப�ம்பா�ம் கைடகள் எல்லாம் அைடக்கப்பட�்�ந்தன.
ஆனால், ஒ� ைதயற்கைட மட�்ம் �றந்��ப்பைதக்
கண்�, அவன் அத�ள் ெசன்� கவனித்தான். அ�
�ஸ்தபா�ன் கைட. அவன் அங்ேக ஏேதா உைட
ஒன்ைறத் ைதத்�க்ெகாண்��ந்தான். ��டன் அவைனப்
பாரத்்�, “இந்த மங்�ய ஒளி�ல் ைதப்பதற்�
உங்க�க்�க் கண் ெதரி�றதா?” என்� ேகடட்ான்.
உடேன �ஸ்தபா, “என்ைனப்பற்� இந்த நகரம்
��வ�ம் நன்� அ��ம். நீர ்ஊ�க்�ப் ���
ேபா��க்�ற�. இல்லா�டட்ால் இப்ப�க் ேகடக்மாட�்ர!்
எனக்� வய� அ�கமான ேபா��ம் கண் பாரை்வ
�க�ம் �ரை்மயாகேவ உள்ள�. ேநற்�க்�ட ஓர்
இ�டட்ைற�ல் இ�ந்�ெகாண்ேட, நான் ஒ� �ணத்ைதத்
ைதத்�க் ெகா�த்ேதன்! என் கண் ேபா�ற வ��ேல என்
ைக��ள்ள ஊ��ம் தவறாமல் ெசல்�ம்! என்�
ெப�ைம�டன் ேப�னான். அைதக் ேகடட் ��டன், அந்த
ஆசா��ட��ந்� ேம�ம் ெசய்�கைள அ�ய ���ம்
என்� க��, “நீங்கள் �ைளயாடட்ாகப் ேப���ரக்ள்
என்ேற எண்��ேறன். �னங்க�க்�ப் ேபாரத்்�ம்
�ணிகள் ைதப்பேத உங்கள் ெதா�ல் என்�
ெசால்���ரக்ளா? �ணிக்�ப் ப�லாக, ஏேதா
�ணத்ைதேய ைதத்ததாகச ்ெசான்னீரக்ேள!” என்�
ேகடட்ான்.

 
�ஸ்தபா, “அைதப்பற்� உமக்�ச ்சம்பந்த�ல்ைல.

ேமற்ெகாண்� என்னிடம் ேகள்�கள் ேகடக் ேவண்டா!”
என்றான். அந்த நி�டத்�ேலேய ��டன் அவன் ைக�ல்
ஒ� தங்க நாணயத்ைத எ�த்� ைவத்தான். தங்கத்தால்



ஆகாத� தரணி�ல் என்ன இ�க்�ற�? ேமஸ்�ரி�ன்
�கம் மலரந்்த�. ��டன் �ணிந்� ேபசத்
ெதாடங்�னான். “ேமஸ்�ரி யாேர! உங்களிட��ந்�
இரக�யம் எைத�ம் அ�ந்��ட நான் ��ம்ப�ல்ைல.
ஆனால், நீங்கள் எந்த �ட�்ற்�செ்சன்� ைதத்�ரக்ள்
என்பைத மட�்ேம ெதரிந்�ெகாள்ள ��ம்��ேறன்.
அந்த �� எங்ேக இ�க்�ற� என்� ெசான்னால் ேபா�ம்,
அல்ல� நீங்கேள வந்� காட�்னா�ம் நலம்!”

�ஸ்தபா, பணத்ைத ஆவேலா� சடை்டப் ைபக்�ள்
ேபாட�்க்ெகாண்� ேபசலானான்: “எனக்� அந்த ��
ெதரியா�. அந்த �ட�்��ந்த அ�ைமப்ெபண் ஒ�த்� 
என்ைன அைழத்�ச ்ெசன்றாள். இங்��ந்� ���
�ரம்வைர நான் கண்கைளத் �றந்�ெகாண்ேட
ெசன்ேறன். ஆனால், அங்ேக ஓரிடத்�ல் நி�த்� ைவத்�,
அவள் என் கண்கைளக் கட�்�டட்ாள். அந்த இடத்ைத
இப்ெபா��ம் நான் காடட் ���ம். அதற்�ப் �ன்னால்
அவள் என் ைகையப் ��த்� அைழத்�ச ்ெசன்றாள்.
��த்த �� வந்த�ம், என்ைன உள்ேள அைழத்�ப்ேபாய்,
ஓர ்இ�டட்ைற�ல், நான்� �ண்�களாகக் �டந்த ஒ�
�ேரதத்ைத ஒன்றாகச ்ேசரத்்�த் ைதக்�ம்ப�
ெசான்னாள். நான் அப்ப�ேய ெசய்ேதன். அத்�டன்
சவத்ைதப் ேபாரத்்�ம் கப�ம் ைதத்�க் ெகா�த்ேதன்.
அதன்�ன், அவள் ம�ப� என் கண்கைளக் கட�், �த�ல்
நின்ற இடம்வைர அப்ப�ேய அைழத்�வந்த �ற�தான்
கண்களில் கட�்��ந்த �ணிைய அ�ழ்த்� �டட்ாள்!”



��டன், “சரிதான்! �த�ல் உங்க�ைடய கண்கைளக்
கட�்ய இடத்�ற்�ப் ேபாேவாம். அங்ேக நா�ம்

உங்க�ைடய கண்கைளத் �ணியால் கட�், உங்கைள
ெம�வாக அைழத்�ப் ேபா�ேறன். �ன்னால் நடந்�
ெசன்றைத நிைன�ல் ைவத்�க்ெகாண்�, ��த்த ��
வந்��டட்தாக உங்க�க்�த் ேதான்�ம் இடத்�ல்
நைடைய நி�த்� ��ங்கள்!” என்� ெசால்�,

இரண்டாவ� தங்க நாணயம் ஒன்ைற அவன் ைக�ேல
ைவத்தான். உடேன, �ஸ்தபா அவ�டன் கைடைய
�ட�் ெவளிேய ெசன்�, தன் கண்கள் கடட்ப்ெபற்ற

இடத்ைதக் காட�்னான். 
      
அங்��ந்� ��டன் அவ�ைடய  கண்கைளத �ணியால்
மைறத்� அைழத்�ச ்ெசன்றான். �ஸ்தபா அ�கைள
எண்ணிக் ெகாண்� நிதானமாக நடந்� ெசன்றான்.
��ெரன்� ஒ� �ட�்ன் �ன்� அவன் நின்� �டட்ான்.
“இ�வைரதான் நான் அவ�டன் வந்ேதன்!” என்� அவன்
��டனிடம் ��னான். அந்த �� கா��ைடய ��.
அங்ேகதான் இப்ெபா�� அவ�ைடய தம்� அ�பாபா
வ�த்� வந்தான்.

அந்த �ட�்ன் கத�ல், ��டன் �ண்ணாம்�னால்
அைடயாளங்கள் ெசய்� �ட�், �ஸ்தபா�ன்

கண்கைளத் �றந்� ைவத்�, “இ� யார ்��, ெதரி�மா?”



என்� ேகடட்ான். அதற்� �ஸ்தபா தனக்� அந்தப்
ப���ல்

 
அ�கப் பழக்க�ல்ைல என்� ெசான்னான்.
ேமற்ெகாண்�   
அவனிட��ந்� ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ய ெசய்�
எ���ல்லாததால், ��டன் அவைனத் ைதயற்
கைட�ேல ெகாண்� �ட�், அவ�க்�ப் பல தடைவகள்
நன்� �� �ட�்ச ்ெசன்றான். காட�்ேல உள்ள
ேதாழரக்�க்�த் தான் அ�வைர அ�ந்த ெசய்�ையச்
ெசால்�வதற்காக அவன் ேபாய் �டட்ான்.
அவன் ெசன்ற ��� ேநரத்�ற்�ப் �ன், மார�்யானா
�ட�் வா�ற் பக்கம் வந்� நிற்ைக�ல், கத�ன்
ெவளிப்பாகத்�ல் �ண்ணாம்�னால் ��தாக
அைடயாளங்கள் ெசய்யப்பட�்�ப்பைதக் கவனித்தாள்.
எவேரா பைகவர,் �ன்னால் அைடயாளம் ெதரிந்�
ெகாண்� வ�வதற்காகச ்�ண்ணாம்�னால் அப்ப�க்
��கள் ேபாட�்�க்க ேவண்�ம் என்� அவள் ��த்�க்
ெகாண்டாள். உடேன, அவ�ம் 
      �ண்ணாம்�க் கட�்கைள எ�த்� ைவத்�க் ெகாண்�,
அக்கம் பக்கத்���ந்த எல்லா ��களின் கத�களி�ம்
அேத மா�ரியான ��கைளப் ேபாட�் �டட்ாள்.
 

நகைரச ்�ற்�ப் பாரத்்� �ட�்ச ்ெசன்ற ��டன்,
தைலவனிட�ம், மற்றவரக்ளிட�ம் தான்
ெதரிந்�ெகாண்ட ெசய்�ைய அ��த்தான். அவன்
அைடயாளம் ெசய்��ந்த �ட�்க்� எல்ேலா�ம் இர�ேல
ெசல்ல ேவண்�ம் என்� ��� ெசய்யப் ெபற்ற�.
இர�ேல ��டரக்ள், �டட்ம் �டட்மாகப் �ரிந்� ெசன்�
நக�க்�ள்ேள சந்�த்�க் ெகாண்டனர.் �லன் �சாரித்த
��ட�ைடய ைகையப் ��த்�க் ெகாண்� தைலவன்
�ன்னால் நடந்� ெசன்றான். மற்றவரக்�ம் ெதாடரந்்�



ெசன்றனர.் ��டன் ஒ� �ட�்க் கத�ல் �ண்ணாம்�க்
��கைளக் கண்ட�ம், அங்ேக நின்� “இ�தான் அந்த
��!” என்� தைலவனிடம் ��னான். தைலவன்
பக்கத்���ந்த ேவ� �ல ��களின் கத�கைள உற்�க்
கவனித்தான். அைவகளி�ம் ஒேர மா�ரியான
�ண்ணாம்�க் ��கள் காணப்ெபற்றதால், அவன்
�ைகப்பைடந்�, ேதாழனிடம் அைத ெதரி�த்தான்.
தான் �ன்� ேபாட�்�ந்த ��கேள பல ��களி�ம்
இ�ந்ததால், அவன் தான் பாரத்்த �டை்ட அைடயாளம்
ெதரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. எனேவ, அவன் ஏேதா
ேகாளா� ேநரந்்��க்க ேவண்�ம் என்� அஞ்�னான்.
தைலவன், ம�ப� எல்ேலாைர�ம் வனத்�ேல �ைகக்�
வந்� ேச�ம்ப� ெசால்��ட�், தா�ம் ேவ� ஒ�
வ�யாகப் பயணமானான்.

�ைக�ேல ��ய ��டர ்�டட்த்�ல் �தலாவதாகப்
�லன் �சாரிக்கத் ெசன்� ேதால்�யைடந்த ��டைனக்
காவ�ல் ைவக்க ேவண்�ம் என்� ��� ெசய்யப்
ெபற்ற�. அ�த்தாற்ேபால் நக�க்�ள் ெசன்�
�சாரித்�வர யார ்தயார ்என்� தைலவன் ேகடை்க�ல்,
ஒ�வன் �ன் வந்தான். அவைனத் தைலவன் �க�ம்
பாராட�், �ல பரி�க�ம் அளித்�, வாழ்த்�, அ�ப்�
ைவத்தான்.

அவ�ம் நகரில் �தன் �தலாகப் பாபா
�ஸ்தபாைவேய சந்�த்�, அவ�க்�த் தங்க
நாணயங்கள் ெகா�த்�, அ�பாபா தங்���ந்த
�டை்டத் ெதரிந்�ெகாண்டான். �தலாவ� ��டன்
ெசய்த� ேபாலன்�, அவன் கத� நிைல�ல்
�வப்�க்கா�யால் ெதளிவான அைடயாளம்
ெசய்��ட�், வனத்�ற்�த் ��ம்�னான். இர�ல்
�ன்ேபாலேவ ��டர ்அைனவ�ம் தைலவ�டன் வந்�
அவ்�டை்டத் ேத�ப் பாரத்்தனர.் எல்லா ��களின்
நிைலகளி�ம் �வப்�க் ��கள் இ�ந்தைமயால்



�ண்�ம் அவரக்ள் ஏமாற்றமைடந்�, ��ம்�ச்
ெசன்றனர.் எல்லா ��க�க்�ம் �வப்�க் ��கள்
அைமத்த� மார�்யானா தான் என்� ெசால்லத்
ேதைவ�ல்ைல. ம��டப்ம் வாய்ந்த அந்தப் ெபண்
�ன்னதாகேவ அந்த ஏற்பாடை்டச ்ெசய்��ந்தாள்.
��டர ்தைலவன் இரண்டாவ� ��டைன�ம் �ைற�ல்
ைவத்தான்.

4	-	மார்�யானா�ன்	ம��ட்பம்
      
��டர ்தைலவன் ேமற்ெகாண்� சாதாரண ஆள்கைள
அ�ப்� ஏமாறக்�டா� என்� க��, தாேன நக�க்�ள்
ெசன்�, �ஸ்தபா�ன் உத�யால் அ�பாபா�ன்
�டை்டத் ெதரிந்� ெகாண்டான். �டை்டக் காட�்ம்
ேவைல�ேலேய �ஸ்தபா�க்�ம் பல ெபாற்கா�கள்
ேசரந்்��டட்ன. தைலவன் அந்த �ட�்ல் அைடயாளம்
எ��ம் ெசய்யாமல், படம் ��த்� ைவத்�க்ெகாள்வ�
ேபால், அைத நன்றாக மனத்�ேல ப�ய ைவத்�க்
ெகாண்�, ��ம்�ச ்ெசன்றான்.

�ன்� நாள்க�க்�ப் �ன்� இர�ல் �ப்பத்ெதட�்த்
��டரக்�ம் நக�க்�ச ்ெசன்�, ��த்த �டை்ட அைடய
ேவண்�ெமன்� �டட்ம் ெசய்யப் ெபற்ற�. ��டர்
தைலவன், பத்ெதான்ப� ேகாேவ� க�ைத கைள�ம்,
ேதா�னால் ெசய்த ெபரிய தா�கள் �ப்பத்ெதடை்ட�ம்
வாங்�வரசெ்சய்�, அைவகைள ஆயத்தமாக
ைவத்�க்ெகான்டான் ஒவ்ெவா� �ா���ம் ஒ�
��டன் ஆ�த பாணியாக அமரந்்� ெகாள்ள�ம்,
அவ்வா� �ப்பத்ேத� தா�களி�ம் அவரக்ள்



மைறந்��க்க�ம், ஒ� தா��ல் மட�்ம் க��
எண்ெணைய நிரப்� ைவக்க�ம் ஏற்பா�
ெசய்யப்ெபற்ற�. மற்ைறத் தா�களின்
ெவளிப்�றங்களி�ம் ��� ��� எண்ெணய் �சப்
படட்�. ஒவ்ெவா� க�ைத�ன் பக்கங்கள் இரண்��ம்
இரண்� தா�கள் �தம் கட�்த் ெதாங்க�டப்படட்ன.
தைலவன், �ன்னர,் எல்லாக் க�ைதகைள�ம் ஓட�்க்
ெகாண்� நகரத்�ற்�ச ்ெசன்�, அ�பாபா�ன் �டை்ட
அைடந்தான். நள்ளிர�ல், தான் ைக தட�்ய�டன்
எல்லாத் ��டரக்�ம் தா�கைள �ட�் ெவளிவந்�,
�ட�்க்காரைனத் �ரத்்�க் கட�்�ட ேவண்�ெமன்�,
அவன் எல்ேலா�க்�ம் �ன்னதாகேவ ெசால்�
ைவத்��ந்தான்.

அப்ெபா�� அ�பாபா. இர� உண� அ�ந்��ட�்,
�ட�்ன் �ன்வா��ல் உல�க் ெகாண்��ந்தான். ஒ�
வணிகைனப்ேபால் உைடயணிந்��ந்த ��டர்
தைலவன், அவைனக் கண்� வணக்கம் ெசய்தான்.
அ�பாபா�ம் ப��க்� வணக்கம் ெசய்தான். தைலவன்,
“நான் ஓர ்எண்ெணய் �யாபாரி. பல தடைவ
�ராமத்���ந்� இந்த நக�க்� எண்ெணய்
ெகாண்�வந்� �ற்��க் �ேறன். ஆனால், இன்�
க�ைதகைள ஒட�்க்ெகாண்� நக�க்�ள் வ�வதற்�ள்
இ�ட�்�டட்�. இன்� இர� மட�்ம் நா�ம் என்
க�ைதக�ம் தங்�வதற்�த் தாங்கள் இடம்
ெகா�த்தால் ெபரிய உத�யா��க்�ம். வா�ல்லாப்
�ராணிகளா�ய இைவ நீண்டேநரமாக எண்ெணய்
தா�கைளச ்�மந்� ெகாண்��ப்பதால், பாரத்ைத
இறக்�, அைவக�க்�ச ்சற்ேற ஓய்� ெகா�க்க
ேவண்�ம்” என்� ேவண்�க் ெகாண்டான். அவ�ைடய
�ரைல அ�பாபா �ன்� வனத்�ல் மரத்�ல்
ஒளிந்��க்ைக�ல் ேகட�்�ந்�ம், அவன் அப்ெபா��
மா�ேவடம் �ைனந்� வந்��ந்ததால், அக்�ரல், ��டர்



தைலவனின் �ரல் என்பைதக் கண்� ெகாள்ள
��ய�ல்ைல. எனேவ, அவன் ஒ� �யாபாரிதான் என்�
நம்�, அ�பாபா அவைன வரேவற்�, இர�ேல
தன்�ட�்ல் தங்���க்க அ�ம�யளித்தான். �ட�்ன்
பக்கத்�ல் கா�யா��ந்த ஓர ்ஒைலக் ெகாடட்ைகையக்
காட�், அ�ேல க�ைதகைள நி�த்� ைவக்கலாம் என்�
அவன் ��னான். �ன்னர,் ஓர ்அ�ைமப் ைபயைன
அைழத்�, க�ைத�ன் உண�க்�த் ேதைவயான
காணம் �த�யவற்ைற�ம் தண்ணிைர�ம்
ெகாடட்ைக�ல் ெகாண்� ைவப்பதற்�ம் அவன் ஏற்பா�
ெசய்தான். அப்ெபா�� அந்தப் பக்கமாக வந்த
மார�்யானா�டம், “இன்� ஒ� ��ந்தாளி
வந்��க்�றார.் அவ�க்� �ைர�ேல சாப்பா�
தயாராகட�்ம்! அத்�டன், அவர ்ப�ப்பதற்� மா��ல்
ஓர ்அைற�ல் ப�க்ைகைய எ�த்�ப் ேபாட�்ைவ!”
என்� அவன் உத்தர�டட்ான்.
 

��டர ்தைலவன், க�ைதகைளக் ெகாடட்ைக�ல்
ெகாண்�ேபாய் நி�த்�, தா�கைள அ�ழ்த்�க் �ேழ
ைவத்தான். �ற�, க�ைதக�க்�த் �னி ைவத்�,

தண்ணி காட�்�ட�், அவன் �ன்வா��க்�ச ்ெசன்�,
அ�பாபாைவக் கண்டான். அ�பாபா அவைன

அன்�டன் அைழத்�க்ெகாண்�ேபாய்,
மார�்யானாைவக் கண்�, “��ந்�னர ்இேதா

வந்��டட்ார.் அவ�க்� ேவண்�ய உபசாரங்கைளச்
ெசய்! நான் �ன்�றம் ப�க்கச ்ெசல்�ேறன். நாைள
அ�காைல�ல் நான் �ளிப்பதற்காக ஹம்மா�க்�ப்

ேபாக ேவண்�ம். ஆைகயால், எனக்� ேவண்�ய
ெவ�த்த �ணிகைள அ�ைமப் ைபயன் அப்�ல்லா�டம்
ெகா�த்�ைவ. காைல�ல் நான் �ளித்��ட�் வந்த�ம்

��ப்பதற்� நல்ல �ப்�ம் தயாரித்� ைவ!” என்�
ெசான்னான்; அவள், “அவ்�தேம ெசய்�ேறன்!” என்�



ெசான்னாள். �ன்னர,் அ�பாபா உறங்கச ்ெசன்றான்.
தைலவன், இர�ச ்சாப்பாடை்ட ��த்�க்ெகாண்�,
ம�ப� ெகாடட்ைகக்�ச ்ெசன்� க�ைதகைளப்

பாரத்்��ட�், ந�சச்ாமத்�ல், தான் ைக தட�்�டன்,
எல்லாத் ��டரக்�ம் தங்கள் வாள்களால் ேதா�னால்
ெசய்த தா�கைளக் ��ப் �ளந்� ெகாண்� ெவளிவர
ேவண்�ெமன்� அவரக்�க்�த் தனித் தனியாகச்

ெசால்��ட�், மா��ல் தனக்காக ஒ�க்கப் பட�்�ந்த
அைறக்�ச ்ெசன்றான். மார�்யானா ஒ� ைக�ளக்ைக

எ�த்�க்ெகாண்� அவ�க்� வ� காட�்ய�டன்,
“உங்க�க்� ஏேத�ம் ேதைவயா��ந்தால், என்ைன

அைழ�ங்கள்! உங்கள் பணி�ைடக்காகக்
காத்��க்�ேறன்!” என்�ம் ��னாள். தைலவன்

ேமற்ெகாண்� தனக்� எ��ம் ேதைவ�ல்ைல என்�
ெசால்��ட�்ப் ப�க்கச ்ெசன்றான். 

 

 
 

      மார�்யானா, எசமான�க்� ேவண்�ய சலைவத்
�ணிகைள எ�த்� அப்�ல்லா�டம் ெகா�த்� �ட�்,
�ப்� தயாரிப்பதற்காக அ�ப்�ேல சட�்ையத் �க்�
ைவத்தாள். அவள் அ�ப்ைப ஊ�க் ெகாண்��க்ைக�ல்,
எல்லா �ளக்�க�ம் அைணந்� ேபாய் �டட்ன.
அவற்�ல் இ�ந்த எண்ெணய் �ரந்்� ேபாய் �டட்�.
�ட�்�ம் ேவ� எண்ெணய் இல்ைல. அப்ெபா��



அப்�ல்லா, மார�்யானாைவப் பாரத்்�, “நீ ஏன் வ�த்தப்
பட�்க் ெகாண்��க்�றாய்? நம� ெகாடட்ைக�ல் தா�
தா�யாக எண்ெணய் இ�க்�ற�. அவசரத்�ற்�
உனக்�த் ேதைவயான அள� ஒ� தா����ந்�
எண்ெணய் எ�த்� வா!” என்� ேயாசைன ெசால்��ட�்
�டத்�ற்�ச ்ெசன்� ப�த்�க் ெகாண்டான்.
மார�்யானா அவன் ��ய ஆேலாசைனப்ப�ேய.
எண்ெணய் டப்பாைவப் �ரக்�க் ெகாண்� ெகாடட்
ைகக்�ப் ேபானாள். தா�கள் பல வரிைசகளாக
இ�ந்த�ல், �ன்னா��ந்த ஒ� தா�ய��ல் ெசன்�.
அவள் ெம� வாகக் �னிந்� பாரத்்தாள். அ���ந்த
��டன், �வரம் ெதரியாமல், காேலாைச ேகடட்�ேம
தைலவன் வ�வதாக எண்ணி, “நாங்கள் ெவளிக் �ளம்�
வரலாமா?” என்� ெமல்�ய �ர�ல் �ன�னான்.
உடேன, மார�்யானா ��க்�ட�்ப் �ன்னால் நகரந்்தாள்.
தா�க்�ள்ேள மனிதன் �ரல் ேகட�்றேத என்� அவள்
�ைகத்த ேபா��ம், அவள் சமயத்�ற்� ஏற்றப� உடேன
�க்� ெசய்� ெகாண்�, “இன்�ம் ேநரமாக�ல்ைல!”
என்�, தா�ம் ெமல்�ய �ர�ல் ப��ைரத்தாள்.
தா�களில் எண்ெணய் இல்ைல என்பதால், அவள்
�ந்�க்கலானாள். இ�ல் ஏேதா மரம்ம் இ�க்�ற�! என்
�தலாளிக்� எ�ராக இந்த எண்ெணய் �யாபாரி
�ேராகமான ச� ஏேதா ெசய்��க்�றான்! இவ�ைடய
வைல���ந்� அ�ளாளனான அல்லாஹ்தான்
எங்கைளெயல்லாம் காப்பாற்ற ேவண்�ம்!”

அவள் மற்ெறா� தா�ப்பக்கம் ெசன்றாள்; அத�ள்
இ�ந்தவ�ம், “ெவளிேய வரலாமா?” என்ேற ேகடட்ான்.
மார�்யானா எண்ெணய் �யாபாரி�ன் �ரைலப்ேபால்
தன் �ரைல�ம் மாற்�க்ெகாண்�, “இன்�ம்
ேநரமாக�ல்ைல!” என்� ப�ல் ��னாள். இவ்வாேற
அவள் மற்ைறத் தா�களில் இ�ந்தவரக்�க்�ம் ஒேர
ப�ைலத் ��ம்பத் ��ம்பக் ��னாள், �ற� அவள்,



ஆண்டவேன! இவன் எண்ெணய் வணிகன் என்�
நம்�யல்லவா இவைன என் �தலாளி �ட�்�ள்
ஏற்�னார!் ஆனால், இவேனா ��டரக்ைளக்
ெகாண்�வந்� அைடத்��க்�றான்! எல்ேலா�ம்
இவ�ைடய உத்தரைவ எ�ரப்ாரத்்�க்
��த்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள்! இவரக்ள் இன்�
�டை்டக் ெகாள்ைளய�த்�, �தலாளிைய�ம் ெகான்�
��வாரக்ள்!” என்� தனக்�த்தாேன ேப�க்ெகாண்டாள்.
�ற�, கைட�யாக எஞ்���ந்த தா�ப்பக்கம் ெசன்�
பாரத்்தாள். அ�ல் ஆளில்ைல, நிைறய எண்ெணய்
இ�ந்த�. உடேன, அவள் தன் டப்பா நிைறய
எண்ெணைய எ�த்�க் ெகாண்� ெசன்றாள்.

அவள் �ட�்��ந்த �ளக்�கள் எல்லாவற்��ம்
எண்ெணய் ஊற்�, �ரிகைள நன்றாகத் �ண்��ட�்,
எல்லாவற்ைற�ம் ெபா�த்� ைவத்தாள். �ன்னர,்
அ�ப்�ல் நிைறய �ற�கைள அள்ளிப்ேபாட�், ஒ�
ெபரிய அண்டாைவத் �க்� அ�ப்�ன்ேமல் ைவத்தாள்.
டப்பா�ல் இ�ந்த எண்ெணைய அண்டா�ல் ஊற்�
�ட�், ேம�ம் ேம�ம் ஏராளமான எண்ெணைய எ�த்�
வந்� ஊற்�, அைத ேவகமாகக் ெகா�க்க ைவத்தாள்.
�ன்�, ெகா�க்�ம் எண்ெணையப் பல கலயங்களிேல
ெகாண்�ேபாய் ஒவ்ெவா� தா�க்�ள்�ம் ஊற்றத்
ெதாடங்�னாள். ஒவ்ெவா� தா���ள் அமரந்்��ந்த
��ட�ம், ெவளிேய வர��யாம�ம், வாய் �றந்� �வ
��யாம�ம், ெகா�க்�ம் எண்ெணயால் தைல, �கம்,
உடெலல்லாம் ெவந்�, அந்தத் தா��ேலேய ெசத்�க்
�டந்தான். ஒவ்ெவா� தா���ம் ஒ� �ேரதம் �டந்த�!
இவ்வா� ஓர ்அ�ைமப் ெபண், தன் �த்� சா�ரியத் தால்,
ஓைசப்படாமல், �ட�்ல் உள்ளவரக்�க்�ம் ெதரி யாமல்,
�ப்பத்ேத� ��டரக்ைளப் பரேலாகத்�ற்�
அ�ப்��டட்ாள்! எந்தத் தா���ம் எவ�ம் உ��டன்
இல்ைலெயன்� உ��யான �ன், அவள்



சைமயலைறக்�த் ��ம்�, அண்டாைவ இறக்� �ட�்,
�ண்�ம் அ�பாபா�க்காகத் தயாரிக்க ேவண்�ய
�ப்ைப அ�ப்�ல் ஏற்� ைவத்தாள்.

ஒ� மணி ேநரம் க�ந்த�ன், ��டர ்தைலவன்
கண்��த்�, ேமேல��ந்� ப�க்கட�்ல் இறங்�
நின்�ெகாண்�, ஒ��ைற தன் ைககைளக்
ெகாட�்னான். ப�ேல இல்ைல. ��� ேநரத்�ற்�ப்�ன்
அவன் இரண்டாம் �ைற ெகாட�், உரக்கக் ��னான்.
அப்ெபா��ம் ப�ல் வர�ல்ைல. அவன் �ன்றாம்
�ைறயாகக் ைககைளக் ெகாட�்க் ���ம் பாரத்்தான்.
ம�ெமா��ல்ைல. எனேவ, அவன் �ேழ இறங்�, ேநேர
ெகாடட்ைகக்�ச ்ெசன்றான். ‘எல்ேலா�ம்
உறங்��டட்னர ்ேபா��க்�ற�! எ�த்த காரியத்ைத
��க்க இ�ேவ த�ணம்! ஒவ்ெவா� வைர�ம் தட�்
எ�ப்�யாவ� உடேன அைழத்� வர ேவண்�ம்!’ என்�
அவன் �ரம்ானித்தான்.
 

�ன்னணி�ல் இ�ந்த தா� அ��ல் அவன்
ெசன்ற�ம், காய்ந்த எண்ெண�ன் வாைட�ம், ெவந்த
சைத�ன் வாைட�ம் அவன் �கத்�ல் கலந்� ��ன.
அவன் தா�ையத் ெதாட�்ப் பாரத்்தான். அ�
ெகா�ப்பாக இ�ந்த�. �ற�, அவன் ஒவ்ெவா�
தா�யாகச ்ெசன்� ெதாட�்ப் பாரத்்தான். எல்லாம்
ெகா�ப்பைடந்ேத இ�ந்தன. எண்ெணய்த் தா� மட�்ம்
��ல்லாமல் இ�ந்த�. உடேன, அவன் தன் ேதாழரக்ள்
அைனவ�க்�ம் ேநரந்்த க�ைய உணரந்்�ெகாண்டான்.
ேமற்ெகாண்� தா�ம் அங்ேக தங்���ந்தால் ஆபத்�
ேந�ம் என்� க��, அவன் அ����ந்த �வரின்�� ஏ�,
அ�த்த ேதாடட்ம் ஒன்�ேல ��த்� அங்��ந்�
ெவளிேய தப்� ஓ� �டட்ான்.

எண்ெணய் �யாபாரி மா����ந்� இறங்�க்
ெகாடட் ைகக்�ச ்ெசன்ற�வைர மார�்யானா



கவனித்�க் ெகாண்�தான் இ�ந்தாள். ஆனால் அங்ேக
ெசன்றவன் ெந�ேநரமாகத் ��ம்� வரேவ�ல்ைல.
அப்ெபா��, அவள் சந்ேதகமைடந்�, ெம�வாகக்
ெகாடட் ைகப் பக்க ெமல்லாம் ெசன்� �ற்�ப் பாரத்்தாள்.
அங்ேக யா��ல்ைல. ெத�ப்பக்கம் ெசல்லக்��ய
கத�ல் இரடை்டப் �ட�்கள் �டட்ப்பட�்�ந்தன. ஆகேவ,
��ட�் �யாபாரி �வேர�க் ��த்�
ெவளிேய��டட்ான் என்� அவள் ��த்�க் ெகாண்டாள்.
அன்� தான் பாரக்்க ேவண்�ய ேவைலகைள
ெவற்�கரமாக நிைற ேவற்�ய�ல் அவள்
ம�ழ்ச�்யைடந்தாள். இனியாவ� ��� ேநரம்
ஓய்ெவ�க்கலாம் என்� எண்ணி, அவள் �ட�்ேல
ஒ�பக்கத்�ல் தைலையக் �ேழ சாய்த்தாள்.
ெபா�� ��வதற்� இரண்� மணி ேநரத்�ற்� �ன்ேப,
அ�பாபா ��ெல�ந்�, அப்�ல்லாைவ  
 அைழத்�க் ெகாண்�, ஹம்மா�க்�ச ்ெசன்றான்.
அவன், �ளித்� �ட�்த் ��ம்�வதற்�ள், �ரியன்
அ�வானத்�ற்� ேமேல எ�ந்� �டட்ான். அவன்
�ட�்�ள் �ைழந்த�ம், ெகாடட்ைக�ல் தா�கள்
ைவத்த இடங்களில் அப்ப�ேய இ�ந்தைதக் கண்�,
“என்ன, இந்த �யாபாரி இவற்ைற இன்�ம் சந்ைதக்�
எ�த்�ப் ேபாக�ல்ைலயா?” என்� மார�்யானா�டம்
ேகடட்ான். அவள் உடேன, “உங்க�க்� ஆண்டவன் ��
வய�க்� ேமல் அளித்� அ�ள் �ரிய ேவண்�ம்! அந்த
�யாபாரிையப் பற்� நான் உங்களிடம் தனியாகச்
ெசால்��ேறன், வா�ங்கள்!” என்� ெசால்� அைழத்�ச்
ெசன்றாள். �த�ல் வா�ற் கதைவத் தா�டட்ாள். �ற�,
ெகாடட்ைகப் பக்கம் ெசன்�, ஒ� தா�ைய அவ�க்�க்
காட�், “இ�ல் எண்ெணய் இ�க்�றதா? ேவ� ஏேத�ம்
இ�க்�றதா என்� பா�ங்கள்!” என்றாள்.



 
 
அவன் அவ்�தேம �னிந்� தா�க்�ள்ேள பாரத்்தான்.
உடேன, அவன் �க்�ர�ட�்க் ெகாண்ேட �ன்னால்
நகரந்்�, �ள்ளிப் பாய்ந்தான். அவ�க்� ஏற்படட்
அசச்த்�ல், அவன் ெவளி�ேலேய ஓ�ப் ேபா��ப்பான்.
ஆனால், மார�்யானா அவைனத் த�த்�, “தா�க்�ள்ேள
இ�ப்பவன் உங்க�க்�த் �ங்� ெசய்யக் ��ய
நிைலைம�ல் இல்ைல! அவன் ெசத்�, மரக்கடை்ட ேபால்
�ைறத்�க் �டக்�றான்!” என்றாள். அ�பாபா.
“எவ்வள� ெபரிய ஆபத்���ந்� நாம்
தப்���க்�ேறாம்! இைவெயல்லாம் எப்ப� நிகழ்ந்தன
என்� ெதரிய�ல்ைலேய!” என்� ��னான்.

மார�்யானா, “அல்லாஹ்�க்ேக எல்லாப் �க�ம்
உரிய�! எல்லா �வரத்ைத�ம் நான் உங்க�க்�ப் �ற�
ெசால்��ேறன். அக்கம்பக்கத்��ள்ளவரக்�க்�
கா�ல் ேகடக்ாதப� நாம் ெம�வாகப் ேபசேவண்�ம்.
இனி நாம் எசச்ரிக்ைகயாக��க்க ேவண்�ம்.
தவ�னால் ெபரிய ஆபத்� வந்���ம்! இப்ெபா��
எல்லாத் தா�கைள�ம் ஒ��ைற நீங்கள் பா�ங்கள்!”
என்� ெசான்னாள். அவன் அவ்வாேற பாரத்்த�ல்,
ஒவ்ெவான்��ம் ஆ�தங்க�டன் ��ய ஒ� �னம்
இ�ப்பைதக் கண்டான். அவனால் ஆசச்ரியத்ைத



அடக்�க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. ஆனால் அந்த
�யாபாரி எங்ேக?' என்� அவன் ேகடட்ான்.
“அவைனப்பற்��ம் உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.
�யாபாரியா அவன்? உங்கைள அ�க்க வந்த ெகாைலக்
காரன் அவன்! இனிய ெசாற்களால் உங்கைள ஏமாற்�
�டட்ான் அந்தப் பாதகன். அவன் கைதைய அப்�றம்
ெசால்��ேறன். �ளித்��ட�்ப் ப�ேயா� இ�க்
��ரக்ள். �த�ல் ெகாஞ்சம் �ப்ைபக் ���ங்கள்! மற்ற
�ஷயங்கைளப் �ன்னால் கவனிப்ேபாம்!” என்றாள்
மார�்யானா.
அ�பாபா அவ�டன் �ட�்க்�ள்ேள ெசன்�. �ப்ைபப்
ப�� ��ந்த�ம், அவள் �ந்ைதய இர�ல்
நடந்தைதெயல்லாம் �வரமாக அவ�க்� எ�த்�ச்
ெசான்னாள். அதற்�ப்�ன் அவள் ேம�ம் ��யதாவ�:
“ெசன்ற �ல நாள்களாகேவ எனக்� இப்ப� ஏேதா
நடக்கப்ேபா�ற� என்� சந்ேதகம் இ�ந்� வந்த�. அைத
உங்களிடம் ெசான்னால், ெமல்ல ெமல்ல �ஷயம்
அண்ைட அயலாரக்�க்�ம் ெதரிந்���ேம என்�
அஞ்�, நான் ெமளனமா��ந்ேதன். இ�தான் �ஷயம்.
ஒ�நாள் நம் �ட�்க்கத�ல் �ண்ணாம்�க்கட�்யால்
யாேரா ஒ� ெவள்ைள அைடயாளம் ெசய்��ந்தனர.்
��தாக அைதப் பாரத்்த�டன், நான் �யப்பைடந்ேதன்.
உடேன ஒ� ேயாசைன ெசய்�, ேவ� பல ��களி�ம்
அேதேபால ெவள்ைள அைடயாளம் ெசய்��டே்டன்.
�ற�, மற்ெறா� நாள் நம்�ைடய கத�ல் மட�்ம்
�வப்�க்�� ஒன்ைறக் கண்ேடன். ேவண்�ெமன்�
எவேரா இப்ப�க் ����வதால், எந்த ேநரத்��ம்
உங்க�க்� அபாயம் ேந�ம் என்� எண்ணி, நான் அேத
�வப்�க் ��ைய மற்ற ��களி�ம் �ட�் ைவத்ேதன்.
இப்ெபா�� நடந்தைத�ம் ேசரத்்�க் கவனித்தால்,
வனத்��ள்ள ��டரக்ேள நம் �ட�்ல் ���டட்ாரக்ள்
என்ப� ெதளிவா �ன்ற�. �த�ல் இ�வர ்�டை்டப்



பாரத்்��ட�், ம�ப��ம் இேத �ட�்க்� வ�வதற்காக
இ��ைற அைடயாளம் ெசய்��ந்தனர.் நாற்ப�
��டரக்ளில் மாண்�ேபான �ப்பத்ேத� ேபரக்ைளத்
த�ர, மற்ற இ�வ�ம் என்ன ஆனாரக்ள் என்ப�
ெதரிய�ல்ைல. �ன்றாவ� ஆசா�யான ��டரக்ள்
தைலவன் �ஷயமாக இனி நீங்கள் �க�ம்
எசச்ரிக்ைக�டன் இ�க்க ேவண்�ம். அவன், இந்தத்
தடைவ �வேர�க் ��த்�த் தப்�ப் ேபாய்�டட்ான். இனி,
அவன் உங்கைள வஞ்சம் �ரக்்கேவண்�ெமன்�
க��க்ெகாண்ேட��ப்பான். ஒ� �ைற அவனிடம்
நீங்கள் �க்�னால், அப்�றம் உ��டன் �ள��யா�.
இங்ேக எனக்�த் ெதரிந்த அள�க்� நான்  உங்கைளக்
கவனித்�க் ெகாள்ேவன். உங்க�ைடய அ�ைமயா�ய
நான் தங்க�க்காக எைத�ம் ெசய்யத்
தயாரா��க்�ேறன்!”
 
 

 
இந்த வாரத்்ைதகைளக் ேகட�் அ�பாபா �க�ம்
ம�ழ்ச�்யைடந்�, “இ�வைர நீ ெசய்� ��த்த அரிய
காரியங்கைளக் ேகட�் உன்ைன நான் ெமச�்�ேறன்.
உனக்� நான் ைகம்மாறாக என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்
என்பைத உடேன நீ ெசால்ல ேவண்�ம்! என் உட�ல்



�ச�் உள்ள வைர, நான் உன் உத�கைள மறக்க
மாடே்டன்!” என்� ��னான். மார�்யானா “அெதல்லாம்
இ�க்கட�்ம். �த�ல் நாம் இந்தப் �னங்கைள
மண்�க்�ள் �ைதக்க ேவண்�ம். இல்லா�டட்ால்,
மற்றவரக்�க்� �வரம் ெவளியா���ம் அல்லவா?”
என்றாள்.  அ�பாபா�ம், அ�ைமப் ைபயன்
அப்�ல்லா�ம் ெகால்ைலத் ேதாடட்த்�ல் ஒ�
ெப�ங்��ைய ெவட�்னாரக்ள். அ�ேல ��டரக்�ைடய
உடல்கைளெயல்லாம் தள்ளி, �ண்�ம் ���ன்��
மண்ெகாட�் நிரப்�னாரக்ள். ��டரக்ள் ைவத்��ந்த
ஆ�தங்கைள�ம், ேதாலாலான தா�கைள�ம் ெவளிேய
ேவ�டத்�ல் அவரக்ள் மைறத்� ைவத்தாரக்ள்.
ெகாடட்ைக�ல் நின்� ெகாண்��ந்த ேகாேவ�
க�ைதகைள, இரண்� இரண்டாக�ம், �ன்�
�ன்றாக�ம் சந்ைதக்�க் ெகாண்�ேபாய்,
அத்தைனைய�ம் அப்�ல்லா �ற்�க் காசாக்�
�டட்ான்.
 
——————————————————————————————
————–
 
�ன்�ல் ெவளி�� : https://TamilEbooks.Org
 
உங்கள் பைடப்�கைள�ம் இங்� ெவளி�டலாம் அல்ல�
த��ன் பழய �த்தகங்கள், சங்க இலக்�யங்கைள
�ன்�ல் வ��ல் ெவளி�ட உங்களால் ��ந்த
உத�ைய ெசய்யலாம்.  ேம�ம் �வரங்க�க்�:
https://tamilebooks.org/our-project
 
�ற்�க்கணக்கான த�ழ் �ல்கைள (இலக்�யம்,
வரலா�, க�ைதகள், �ராணம், கைதகள், கட�்ைரகள்,
தகவல்கள், Etc.,) PDF, ePub, Mobi (Kindle) வ��ல் ப��றக்க



https://TamilEbooks.Org என்ற இைணயதளத்ைத
பாரை்வ�ட�ம்.
 
நன்�._/\_
வாழ்க த�ழ்...  வளரக் த��னம்.
 
——————————————————————————————
————– 

4 -வ����, நடன�, மரண�!
      
அ�பாபா�க்� மனத்�ல் நிம்ம��ல்ைல. ��டர்
தைலவ�ம், இரண்� ��டரக்�ம் உ�ேரா� இ�ந்தால்,
தனக்� எப்ெபா��, என்ன ேந�ேமா என்� அவன்
அஞ்�னான். ��யவைர அவன் ஒ�க்கமாகேவ வாழ்ந்�
வந்தான். தன்னிடம் உள்ள ெசல்வத்ைதப்பற்�ேயா, தன்
�ட�்ல் நடந்த நிகழ்ச�்கைளப்பற்�ேயா, ெவளிேய
எவ�ம் ெதரிந்� ெகாள்�ம்ப� அவன் எைத�ம்
ெசய்ய�ல்ைல.
இனி, ��டர ்தைலவைனப்பற்�க் கவனிப்ேபாம். அவன்
அ�பாபா�ன் �ட�்��ந்� தப்� ஓ�ய�ம், ேநேர
வனத்�ற்�ச ்ெசன்றான். அவ�ைடய உள்ளம் உைடந்�
ேபா��ந்த�. �டசெ்சன்��ந்த நண்பரக்ள்
அைனவ�ம் மாண்� ஒ�ந்� ேபாய்�டட்னர.்
�ைக���ந்� ெசல்வங்கைள அள்ளிக்ெகாண்�
ெசன்றவன் ேம�ம் உ�ேரா�
உல�க்ெகாண்��க்�றான். அவன் எத்தைன தடைவகள்
ேவண்�மா��ம் �ைக���ந்� ெபாக்�ஷங்கைள
அள்ளிக் ெகாண்� ெசல்ல���ம். ஏெனனில், அவ�க்�
�ைகக்�ள் �ைழவதற்� ேவண்�ய மந்�ரச ்ெசாற்கள்
ெதரிந்��க்�ன்றன. இந்த  
 



 
 
      �ஷயங்கைளப் பற்�ெயல்லாம் தைலவன்
ெந�ேநரம் ேயா�த்�, தாேன இவற்�க்�ப் பரிகாரம்
ேதட ேவண்�ெமன்� �ரம்ானித்தான். �த�ல்
அ�பாபாைவத் ெதாைலக்க ேவண்�ம்; �ற�, ��தாக
ேவ� �ைணயாடக்ைளச ்ேசரத்்�க் ெகாண்�, �ன்
ேபால் வ�ப்ப�, ெகாள்ைள �த�யவற்ைற நடத்� வர
ேவண்�ம் என்� அவன் எண்ண�ட�்க் ெகாண்ேட,
அன்ைறய இர�ப் ெபா�ைதக் காட�்ேலேய க�த்தான்.
 

ம�நாள் காைல�ல், அவன் ெபா�த்தமான ஒ�
மா�ேவடம் �ைனந்� ெகாண்� நக�க்�ள் �ைழந்தான்.
�த�ல் அவன் �யாபாரிகள் பல�ம் தங்கக் ��ய
ெபரிய சத்�ரத்�ற்�ச ்ெசன்றான். சத்�ரத்�
நிரவ்ா�ையக் கண்�, அவ�டன் நீண்ட ேநரம் ேப�ப்
பாரத்்தான். ச�பத்�ல் நகரில் ஏதாவ� �ேசடமான
ெசய்� உண்டா என்�ம் ேகடட்ான். சத்�ர நி�வா�
என்ெனன்னேவா கைதகைளக் ��னாேர த�ர,
அ�பாபா �ட�் நிகழ்ச�் கைளப்பற்� அவன்
எ�ரப்ாரத்்த ெசய்� எ��ம் அவர ்வா���ந்�
வர�ல்ைல. அப்ெபா�� அவன், அ�பாபா
தன்ைன�டச ்�றந்த �ைள�ைடயவன் என்�



உணரந்்தான். நகரில் ஒ� மனிதைனக் ெகாைல
ெசய்தால், ெசய்தவ�க்� அரசாங்க அ�காரிகள் மரண
தண்டைன ��த்�, அவன் ெசாத்�கைளப்
ப�த்�க்ெகாண்�, அவ�ைடய �டை்ட�ம் தைரமடட்ம்
ஆக்���வாரக்ள். ஆனால், அ�பாபா ஒேர சமயத்�ல்
பல உ�ரக்ைளப் ப� வாங்�ய�டன், தான் ெசய்த
�ப்பத்ேத� ெகாைலகைள�ம் �� மைறத்��டட்ாேன
என்� தைலவன் �யப்பைடந்தான். அவ்வள�
வல்லைம�ைடயன் ைக�ல் தா�ம் எளி�ல்
மாட�்க்ெகாண்��டக்�டா� என்� அவ�ம்
எசச்ரிக்ைக யா��ந்தான்.
 

அவன் கைடத் ெத��ேல ஒ� ெபரிய கைடைய
வாடைகக்� எ�த்�, �ைக�ேல இ�ந்த உயரந்்த
ரகமான ஜ�ளிகள் �த�ய ெபா�ள்கைள அங்ேக
ெகாண்� ைவத்� �யாபாரம் ெசய்� வந்தான்.
�யாபாரத்�ல் அவ�க்�ப் பல�ைடய பழக்கம்
ஏற்படட்�. தன்�டன் பழ�ய �யாபாரிகைள அவன்
��ந்த அன்�ட�ம் மரியாைத�ட�ம் நடத்� வந்தான்.
அந்த �யாபாரிகளில் ஒ�வன் அவன் கைடக்�
எ�ரப்்பக்கம் கைட ைவத்��ந்தான். அவன்தான்
அ�பாபா�ன் சேகாதரனான கா��ன் ைமந்தன்.
அவனிடத்�ல் ��டர ்தைலவ�க்� அலா�யான அன்�
இ�ந்� வந்த�. அவ�க்�த் தைலவன் அ�க்க�
��ந்�க�ம் நடத்�னான். அவ�ம் தைலவ�க்�
தா�ம் ��ந்தளிக்க ��ம்�னான். அவ�ைடய ��
��தாக�ம், வச��ல்லாம�ம் இ�ந்ததால், அவன் தன்
�ற்றப்பனான அ�பாபா�டம் தன் �ட�்ேலேய ��ந்�
தயாரிப்பதா�ம், ெவள்ளிக்�ழைம யன்� மாைல அந்தப்
��ய வணிக நண்பைன அைழத்� வ�ம்ப��ம்
��னான். ��ந்� என்� �ன்னதாக அ��க்காமல்,



நண்ப�டன் உலவச ்ெசல்�ம்ெபா�� அவைன அங்ேக
அைழத்� வ�ம்ப��ம் அவன் ஆேலாசைன ெசான்னான்.
 

��டர ்தைலவன் �வாஜா ஹஸன் என்� ெபயர்
ைவத்�க்ெகாண்��ந்தான். கா��ன் மகன் யார்
என்ப� �த�ல் பல நாள் அவ�க்�த்
ெதரியாம��ந்த�. �ன்னர,் ஒ�நாள் அ�பாபா தன்
அண்ணன் மகைனப் பாரக்்க வந்��ந்தான். அப்ெபா��
ஹஸன் அவைன யாெரன்� ெதரிந்�ெகாண்�,
�ன்னால், கா�ம் மகனிடம் அவன் யார ்என்�
�ன�னான். அந்தப் ைபயன் �வரம் ெதரியாமல், “அவர்
என் தந்ைத�ன் உடன்�றந்தவர”் என்�
ெசால்��டட்ான். அ���ந்�தான் ேபா�
�யாபாரியான ஹஸன் அவ�டன் அ�கமாக
அளவளா�ப் பழ� வந்தான். ெவள்ளிக்�ழைமயன்�
கைடயைடப்� ஆதலால், கா��ன் �மாரன் தன்
நண்பன் �வாஜா ஹலைன அைழத்�க்ெகாண்�, மாைல
ேநரத்�ல் ெவளிேய உலவச ்ெசன்��ந்தான். இர�வைர
அவரக்ள் �ந்ேதாடட்ங்களில் தங்���ந்��ட�்த்
��ம்� வ�ம்ெபா��, ஹஸ்ைனத் தன்�டன் ஒ�
�ட�்ற்�ள் வ�மா� இைளஞன் அைழத்தான். அ�
அ�பாபா�ன் இல்லம். இைளஞன், “என் ��ய
தந்ைதக்�த் தங்கைளப்பற்� நான் ெசால்���ப்பதால்,
அவ�ம் தங்கைளப் பாரக்்க ஆவலா��க்�றார.்
வா�ங்கள்!” என்� அைழத்தான். ஹஸன் �த�ல்
இனங்கா�டட்ா�ம், �ன்னர ்ம�ழ்ச�்ேயா�
இணங்�வதாகப் பாவைன ெசய்�ெகாண்�,
�ட�்க்�ள்ேள ெசன்றான். இப்ப�யாவ� பைகவனின்
�ட�்க்�ள் ெசல்�ம் வாய்ப்�க் �ைடத்தேத! என்�
அவன் உள்�க்�ள் ��ாகலமா��ந்தான். அவரக்ள்
உள்ேள வந்த�ம், அ�பாபா ஹஎலைன உபசாரத்�டன்
வரேவற்�, வணக்கம் ��, அவ�ைடய உடல் நிைல,



வரத்்தக வளரச்�்பற்�ெயல்லாம் �சாரித்தான்.
“தாங்கள் என் சேகாதரன் ைமந்தனிடத்�ல் என்ைன�ட
அ�மானம் ைவத்��ப்பதாக அ�ந்�
ம�ழ்ச�்யைட�ேறன். உங்க�க்� �க்க வந்தனம்!”
என்�ம் அவன் ��னான். ஹஸ�ம் அவைன வணங்�
இனிய உைரகள் பகரந்்தான். இ�வ�ம் ஆசனங்களில்
அமரந்்� ��� ேநரம் ேப�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
ஹஸன் கா��ன் �மாரைனப் பாராட�்ப் ேப�னான்.
“இவன் பாரை்வக்� இைளஞனா��ந்த ேபா��ம்
ஆண்டவன் அ�ளால், �த்��ல்  ��யவனாக
�ளங்��றான்; இவனிடத்�ல் எனக்� அளவற்ற அன்�
உண்�. இவன் என் உள்ளத்ைதக் கவரந்்தவன்!” என்றான்.
 

அந்நிைல�ல் அவன் எ�ந்� நின்�, தான் தன்
�ட�்க்�ச ்ெசல்ல �ைட ேகடட்ான். “நான் தங்கள்
அ�ைம. இன்ஷா அல்லாஹ் (ஆண்டவன் ��ம்�னால்)
நான் ம�ப��ம் ஒ��ைற இங்� வ��ேறன்!” என்�
அவன் ��னான். அ�பாபா, அவைன ெவளிேய ெசல்ல
�ட�ல்ைல. “நண்பேர! எங்க�டன் அமரந்்� ஒ�ேவைள
உண� உண்ணாமல் தாங்கள் ெவளிேய�வ�
நன்றா�ல்ைல! சாப்�ட�்�ட�்த் தாங்கள் �ட�்க்�ச்
ெசல்லலாம்! நாங்கள் தயாரிக்�ம் உண�கள் தாங்கள்
வழக்கமாக அ�ந்�ம் �ைவ�ள்ள அ��க்� ஈடாக
இ�க்கமாடட்ா. ஆ��ம் எங்க�ைடய ��ப்�க்காகத்
தாங்கள் எங்க�டன் அ�� ெசய்ய ேவண்��ேறன்!”
என்� அவன் ஹஸைனக் ெகஞ்�க் ேகட�்க் ெகாண்டான்.
 

ஹஸன், “உங்க�ைடய அன்�க்� நான் �க�ம்
கடைமப்பட�்�க்�ேறன். ஆ��ம், நான் உங்கள் �ட�்
உண�கைளச ்சாப்�ட ��யா�. ச�பத்�ல் ைவத்�யர்
அவ்வா� எனக்�க் கடட்ைள�ட�்�க்�றார!்” என்�
��னான். “என்ன காரணத்�ற்காக ைவத்�யர்



கடட்ைள�டட்ார?் என்ன உணைவ உண்னக்�டாெதன்�
ெசால்���க்�றார?்” என்ெறல்லாம் அ�பாபா
�ைளத்�க் ேகடட்ான். அப்ெபா�� ஹஸன், “உப்�ள்ள
பண்டங்கைள நான் உண்ணக்�டா� என்ப�தான்
ைவத்�யர ்கடட்ைள!” என்றான். உடேன அ�பாபா,
'இவ்வள�தானா! இன்�ம் சைமயல் ��ய�ல்ைல. நான்
உள்ேளேபாய் உப்�ல்லாமேல பதாரத்்தங்கைளத்
தயாரிக்கச ்ெசால்� ���ேறன்!” என்� ெசால்�,
உள்ேள ஓ�ச ்ெசன்றான். அங்� மார�்யானா �டம்,
இைறச�் �த�ய எ��ம் உப்� ேபாடாமேல
சைமக்�ம்ப� ெசான்னான். அைதக் ேகட�் அவள்
“உப்�ல்லாமல் உண்ணக்��ய ��ந்தாளி யார்
வந்��க்�றார?்” என்� ேகடட்ாள். “யாரா��ந்தாள்
உனக்ெகன்ன? உப்� ேவண்டாெமன்றால், என்
கடட்ைளப்ப� நீ ெசய்!” என்� அவன் உத்தர�டட்�ம்,
அவ�ம், அப்ப�ேய ஆகட�்ம்! என்� ெசால்� �டட்ாள்.
அ�பாபா �ன் வா��க்�ப் ேபாய் ��ந்தாளி�டன்
ேப�க் ெகாண்��ந்தான்.
 

மார�்யானா�க்� உப்�ல்லாமல் உண்�ம் அந்த
��த்�ரமான ��ந்தாளிையப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற
ஆவல். அவள், �ைரவாகச ்சைமயல் ேவைலகைள
��த்�க்ெகாண்�, அ�ைம அப்�ல்லா�ன் உத�யால்,
ேமைசகளின்�� தட�்கைள�ம், உண�கைள�ம்
எ�த்� ைவத்��ட�், �ன்�றம் ெசன்றாள். அங்ேக
ஹஸ்ைனக் கண்ட�ம், அவன் யார ்என்பைத அவள்
உடேன ெதரிந்� ெகாண்டாள். பைழய ைசத்தாேன ��
உைடகளில் வந்��க்�றான் என்பைத அவள்
உணரந்்தாள். அவ�ைடய உைடக்�ள் ஒ� வாள்
மைறத்� ைவக்கப் பட�்�ப்பைத�ம் அவள்
கவனித்தாள். ஒேகா இதற்காகத்தான் இந்தத் �ேரா�
உப்� ேவண்டா என்� ெசால்���க்�றான்!



உப்�டட்வைரக் ெகால்லக்�டா� என்ற சாஸ்�ரப்ப�
நடக்�றான் ேபா��க்�ற�! என் �தலாளிையக்
ெகால்லேவ இவன் வந்��க்�றான். ஆனால், அதற்��ன்
இந்த நீசைனேய பரேலாகத்�ற்� அ�ப்� ���ேறன்!
என்� அவள் தனக்�ள்ேள எண்ணிக்ெகாண்டாள்.
 

அ�பாபா�ம், ஹஸ�ம் உணவ�ந்�ய�ற�,
அப்�ல்லா மார�்யானாைவ அைழத்� வந்தான். அவள்
ேமைசகைளத் �ைடத்�, ��தாக வந்த பழங்கைள�ம்,
உலரத்்� ைவத்��ந்த கனி வைககைள�ம் எ�த்�
ைவத்தாள். �ன்னர,் �ராடை்சையப் ��ந்�
தயாரிக்கப்ெபற்��ந்த உயரந்்த ம�ைவ�ம் ,
�ண்ணங்கைள�ம் எ�த்� ைவத்��ட�், அவள்
அப்�ல்லாைவ அைழத்�க்ெகாண்� ேவ� ஓர்
அைறக்�ள்ேள ெசன்றாள். அவரக்ள் உணவ�ந்தப்
ேபா��ப்பதாக ஹஸ்ன் எண்ணிக்ெகாண்டான்.
அப்ெபா�� அவன் தன் காரியம் நிைறேவ�ம் த�ணம்
ெந�ங்��டட்ைத உணரந்்தான். “என் வஞ்சத்ைதத்
�ரத்்�க்ெகாள்ள இ�ேவ சமயம்! ஒேர ெவட�்ல் இந்தப்
பயைலப் �ழ்த்� ��ேவன்! இவன் அண்ணன் மகன்
என்ைனத் த�க்க��யா�. அவன் தைல�டட்ால்,
அவைன�ம் வா�க்� இைரயாக்க ேவண்�ய�தான்!
ஆனால், இந்த



 
ேவைலக்காரி�ம்,  ைபய�ம் உண�ண்�,
சைமயலைற�ல் ேபாய்ப் ப�க்�ம் வைர நான்
ெபா�த்��க்க ேவண்�ம். �ற�, ஒ� ெநா��ல்
ேவைலைய ��த்� �ட�், ேதாடட்த்�ன் வ�யாக
ெவளிேய ஓ� �டலாம்! என்� அவன் தனக்�ள்ேள
�ந்�த்�க் ெகாண்டான்.

அ�த்த அைற���ந்த மார�்யானா கத�ன்
இ�க்� வ�யாக அவைனக் கவனித்�க் ெகாண்ேட தன்
உைடகைள மாற்�க் ெகாண்��ந்தாள். நடனத்�ற்�ரிய
சல்லடம், சரிைகத் தாவணி, மஸ்�ன் �கத் �ைர, காற்
சலங்ைககள், பட�்த் தைலப்பாைக �த�யவற்ைற
அவள் ேவகமாக அணிந்� ெகாண்டாள். அவற்�டன்,
இ�ப்�ல் பளபளப்பான தங்கச ்சரிைக�ேல ெசய்த
அைரக் கசை்ச கட�், அ�ல் ஒ� �ச�்வாைவ�ம்
ெச��க் ெகாண்டாள். அப்�ல்லாைவப் பாரத்்� அவள்,
“��ந்�ன�க்காக நாம் நடனமாட ேவண்�ம்!” உன்
கஞ்�ராைவ எ�த்�க்ெகாள்!” என்றாள்.
 

��வன் கஞ்�ராைவ ��க்�க்ெகாண்�, �ன்ேன
ெசன்றான். மார�்யானா ஜல்ஜல் என்�
காற்சலங்ைககள் ஒ�க்க, ஒய்யாரமாக அவைனத்
ெதாடரந்்� ெசன்றாள். இ�வ�ம் ��ந்�னர ்அைறக்�ள்
��ந்�, தைல வணங்� �ட�், ஒ�ங்� நின்றனர.்
அவரக்ைளக் கண்ட�ம் அ�பாபா ம�ழ்ச�்யைடந்�,
“சரிதான், ��ந்�ல் நடன�ம் அவ�யம்தான்,
நடக்கட�்ம்!” என்றான். �வாஜா ஹஸன், “�ர�ேவ,
அ��ைவ உண்�க்�ப்�ன் ஆனந்த நடன�ம்
அளிக்��ரக்ள்!” என்� ெமச�்னான். உடேன, அப்�ல்லா
கஞ்�ராைவத் தட�் �ழங்கத் ெதாடங்�னான்.
அவ�ைடய தாளங்க�க்� ஏற்ப, கடட்ழ� மார�்யானா,
ேதாைக ம�ல்ேபால் �ள்ளிக் ��த்� ஆ�னாள்.



அவ�ைடய ஆடட்�ம் வைள�க�ம் �ைழ�க�ம்
கண்கைளக் கவரவ்னவா��ந்தன. ��� ேநரத்�ேலேய
அவள் நடனக்கைல�ல் தனக்��ந்த ப�ற்�ையத்
ெதளிவாகக் காட�்�டட்ாள். �ன்னர,் தாளம்
மா�ய�டன், அவள் இைட���ந்த �ச�்வாைவ உ��
வலக்ைக�ேல ைவத்�க்ெகாண்� ��ய நடனம் ஒன்ைற
ஆ�க்காட�்னாள். வலக்ைக�ேல அந்தக் �ரிய ஆ�தம்
பளபளெவன்� ெஜா�த்�க்ெகாண்��ந்த�. அைத
ஏந்�யவண்ணம் அவள் வலப்�ற�ம் இடப்�ற�ம்
சாய்ந்�. நி�ரந்்�, ஒ�. அங்ேக �ற்��ந்தவரக்ள்
அ��ேல ெசன்� �ல அ�நயங்கள் காட�்னாள். ேநரம்
ெசல்லச ்ெசல்ல, ஆடட்த்�ன் ேவகம் அ�கரித்த�. அவள்
பம்பரம்ேபால் �ழன்றாள். அ�பாபா�ம் ஹஸ�ம்,
ைவத்த கண்ைண வாங்காமல், அவைளேய �ர�ப்�டன்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தனர.்
 

அவள் உடைலக் ��க்� ஆ�க் ெகாண்ேட,
அப்�ல்லா�டம் இ�ந்த கஞ்�ராைவ வாங்�,
இடக்ைக�ேல ைவத்�க்ெகாண்� �ச�்வா�ன்
�ைனைய அதற்� ேநேர ��த்�க் காட�்னாள். �ற�,
�ச�்வாைவத் தன் மார�்க்� ேநேர ��த்தாள். உடேன,
அ�பாபா�டம் ெசன்�, �ல நி�டங்கள் ஆ�னாள்.
அேதேபால் ஹஸனிட �ம் நின்� ஆ�னாள். அவ�ைடய
கண்க�ம் கால்க�ம் ைகக�ேம ேபசத்
ெதாடங்�யைவ ேபால் இ�ந்தன. இவ்வா� ��� ேநரம்
ஆ�ய�ன் அவள் நடனத்ைத நி�த்�க்ெகாண்�, உடைல
வைளத்�, அ�பாபா�டம் கஞ்�ராைவ நீட�்னாள்.
அவன் உடேன ஒ� தங்கக் காைச அ�ேல ைவத்தான்.
அ�த்தாற்ேபால் கா��ன் மக�ம் ஒ� காைச எ�த்�
அ�ேல ேபாடட்ான். �ற�, மார�்யானா கஞ்�ராைவ
ஹஸன் பக்கமாக நீட�்னாள். அவன் இ�ப்���ந்த
பணப்ைபைய எ�ப்பதற்காகத் தைலையக்



�னிந்�ெகாண்�, தன் அைரக் கசை்சைய இரண்�
ைககளா�ம் தட�ப் பாரத்்தான். அந்த ேநரத்�ல்
மார�்யானா, அவ�க்ேக உரித்தான உ���டன்,
வலக்ைக�ேல ��த்��ந்த �ச�்வாைவ ஓங்� அவன்
ெநஞ்�ேல �த்� இறக்��டட்ாள்! அந்தக் கணத்�ேலேய
அவன் தைர�ேல ��ண்� ��ந்� மாண்� ேபானான். 
 

“அ� பாத� என்ன ேவைல ெசய்��டட்ாய்!
இம்ைம��ம் ம�ைம��ம் எனக்� நீங்காத ப�ைய
உண்டாக்��டட்ாேய!” என்� அ�பாபா அல�த்
��த்தான்.

“உங்கைளக் காப்பாற்றேவ இவைன �ழ்த்�ேனன்!
இவ�ைடய அங்�ையத் �க்�ப் பாரத்்தால் ப��ம்
பாவ�ம் �லனா�ம்!” என்றாள் மார�்யானா.

அ�பாபா அவ�ைடய உைடகைளச ்ேசாதைன
ெசய்தான். அைவகளின் உள்ேள நீண்ட வாள்
மைறந்��ந்த�!

அப்ெபா�� மார�்யானா ��யதாவ�: “இந்த
ஐயாைவ உங்க�க்�த் ெதரிய�ல்ைலயா? இந்த
வஞ்சகன் தான் உங்க�ைடய பைகவன்! நன்றாக
இவைன உற்�ப் பா�ங்கள்! இவேன எண்ெணய்
�யாபாரி; இவேன ��டரக்ளின் தைலவன்! உங்கள்
உ�ைரப் ப�வாங்க வந்த இவன், அதற்காக உங்கள்
உப்ைப உண்ண ம�த்தான்! நீங்கள் உண�ல் உப்ைபப்
ேபாடேவண்டா என்� ெசான்ன�டேனேய, இவன் உங்கள்
உ��க்� உைலைவக்க வந்தவன் என்பைத நான்
உணரந்்� ெகாண்ேடன். நான் நிைனத்தேத சரி என்ப�
ஆண்டவன் அ�ளால் ெவளியா� �டட்�!”

உடேன அ�பாபா, அவ�க்�ப் பல �ைற நன்�
��, “இரண்� தடைவகள் என் உ�ைர நீ காப்பாற்�
�டட்ாய்! உனக்� நான் என்ன ைகம்மா�
ெசய்ய���ம்? இன்� �தல் நீ அ�ைமப்ெபண் அல்லள்.



இப்ெபா�ேத உனக்�ச ்�தந்தரம் அளிக்�ேறன்!” என்�
ெசால்�, அன்ேபா� அவள் ைகையப் ��த்�க்ெகாண்�,
“உனக்� என் மகைனேய பரிசாக அளிக்�ேறன்! உன்
��வாசத்�ற்� நன்�யாக அவன் உன்ைனத் ��மணம்
ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம்!” என்றான். �ற�, அவன் தன்
சேகாதரன் மகைனப் பாரத்்�ப் ேப�லானான் : “நீ நான்
ெசால்வ�ேபால் நடக்க ேவண்�ம். இந்த
மார�்யானாைவேய ��மணம் ெசய்�ெகாள்.
கடைமக்�ம், உண்ைமயான அன்�க்�ம். இவள்
எ�த்�க்காடட்ாக �ளங்�பவள். இவர ்மாதர�்ல
�ளக்�. அேதா ��ந்� �டக்�ம் �வாஜா ஹஸன்
உன்னிடம் நட�்க் ெகாண்� உறவா�யதன் இரக�யம்
இப்ெபா�� உனக்�ப் �ரி�றதா? உன் உ�ைரப் ப�
வாங்கேவ அவன் உன்ைனப் பற்�க் ெகாண்��ந்தான்.
ஆனால், இந்தப் ெபண்�ைடய ம� �டப்�ம்
சமேயா�த�க்��ம் நம்ைமக் காப்பாற்��டட்ன!

இைளஞன், தந்ைத ெசால்ைலத் தைலேமல் தாங்�
உடேனேய, 'தங்கள் ��ப்பப்ப� மார�்யானாைவ
மணந்� ெகாள்�ேறன்” என்றான்.

�ற�, அம்�வ�ம் ேசரந்்� �க�ம் கவனமாக
அங்��ந்த �ணத்ைதத் �க்�த் ேதாடட்த்்�ற்� எ�த்�ச்
ெசன்�. அங்ேக அைதப் �ைதத்��டட்னர.் அன்� �தல்
�ன்னால் பல ஆண்�கள் க�ந்�ம் அந்த �ஷயம்
ெவளிேய யா�க�ம் ெதரியாமல் மைறந்�
ேபாய்�டட்�.

�ல நாள்க�க்�ப்�ன் கா��ன் மக�க்�ம்
மார�்யானா�க்�ம் ேகாலாகலமாத் ��மணம்
நடந்ேத�ய�. அ�பாபா, கா��ன் மகைன அண்ணன்
மகன்தாேன என்� ேவற்�ைம பாராடட்ாமல்,
அவ�க்காகப் ெப� நி�ையச ்ெசலவ�த்� ��ந்�கள்,
நடனக் கசே்சரிகள் �த�யவற்ைற �ைறப்ப� நடத்�
ைவத்தான். ��ந்�னர ்பல�க்�ம் மார�்யானா�ன்



�ர�ம் �ர�ம் உ���ம் ம��டப்�ம் ெதரிந்�ராத
ேபா��ம், உத்தமமான அந்தப் ெபண்�க்� அ�பாபா
�தந்தரம் அளித்�த் தன் ��ம்பத்�ேலேய அவள்
தங்���க்�ம்ப��ம் ெசய்தைத அவரக்ள் �க�ம்
பாராட�்ப் �கழ்ந்தனர.்
 

அ��தல் அ�பாபா�க்� ேம�ம் ேம�ம்
ெதா��ல் ெவற்� �ைடத்� வந்த�. அவன்
ெதாடட்ைவெயல்லாம் ெபான்னாக �ைளந்தன.
அ��ஷ்டம் �ன்னைகேயா� அவ�டன் ஒட�்க்
ெகாண்ேட��ந்த�. அவன் ேமற் ெகாண்� வனத்�ற்�ச்
ெசல்லேவா, ��டரக்ளின் ெபாக்�வ�க் �ைகையப்
பாரக்்கேவா மன�ல்லாமல், ெந�ங்காலம் அஞ்�க்
ெகாண்��ந்தான். ஏெனனில், நாற்ப� ��டரக்ளில்
இன்�ம் இ�வ�ைடய க� என்ன ஆ�ற்� என்பைத
அவன் ெதரிந்�ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. அந்த இ�வ�ம்
தன்ைனப் ப�வாங்கக்��ம் என்� அவன்
க����ந்தான். ஆனால், நாள்கள் ெசல்லச ்ெசல்ல,
அவன் ஒ��ைறயாவ� ேபாய்க் �ைகையப் பாரத்்�
வரேவண்�ெமன்� ��ம்�னான். அவன் தன்
��ைர�ல் ஏ�க் ெகாண்�, �ைகக்� ெசன்�, �ன்
ேபாலேவ “ஒ �ம் �ம், �ற!” என்� ெசான்னான். உடேன
வா�ற்பாைற நகரந்்��டட்�. அவன் உள்ேள ெசன்�
பாரக்்ைக�ல் �ன்� கா��ன் உடைல அவன்
�க்�க்ெகாண்� ெசல்�ம்ெபா�� எல்லாப்
ெபா�ள்க�ம் எப்ப� எப்ப� இ�ந்தனேவா அப்ப�
அப்ப�ேய இ�க்கக் கண்டான். ஆகேவ, இனிேமல்
தனக்�த் ��டரக்ளின் பயேம இல்ைலெயன்�ம் அவன்
உணரந்்தான். ேம�ம், �ைகையத் �றக்�ம் ‘�ம் �ம்’
மந்�ரம் ெதரிந்தவன் உல�ேல அவன் ஒ�வன்தான்
என்�ம் ஆ��டட்�. �ைகக்� வந்தமட�்�ம்,
ெவ�ங்ைகேயா� ��ம்ப ேவண்டாெமன்�, அவன் தன்



��ைர �மக்கக்��ய அள�க்�ப் ெபாற்கா�கைள
அள்ளிக் கட�்க்ெகாண்� ��ம்�ச ்ெசன்றான்.

�ற்காலத்�ல் அவன் தன் �ள்ைளகைள�ம், ேபரப்
�ள்ைளகைள�ம் �ைகக்� அைழத்�க்ெகாண்� ேபாய்
எல்லாவற்ைற�ம் காட�்னான். �ைகையத் �றக்க�ம்
அைடக்க�ம் பயன்ப�ம் மந்�ரச ்ெசாற்கைள�ம்
அவரக்�க்� மனப்பாடம் ெசய்� ைவத்தான். இவ்வா�,
அ�பாபா�ம், அவன் ��ம்பத்�ன�ம், என்�ம் வற்றாத
ெசல்வத்�டன், நகரத்�ேல பல ேமன்ைமகைள�ம்
ெபற்�. இன்பமாக வாழ்ந்� ெகாண்��ந்தனர.்
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