
இமயமல� எஙகள மல�

     பத டல��ய�ல இநத�ய சரகக�ரன க�ரய��யம ஒர ப�ரய சமதத�ரம. 
அநதச சமதத�ரதத�ல ஒர ப�ரய த�ம�ஙக��ம ப��னறவர ஸயகஞச�ம�ஐயர. 
ம�தச சம�ளம அவரகக இரணட�ய�ரம ர��ய. ப�ரய �ஙகள�வ�ல 
வச�தத�ர. ப�ரய க�ர லவதத�ரநத�ர. அநதக க�ரன ஹ�ரன ப��டம ப�ரய 
சததம, "இபத�, ர�வ �கதர யகஞச�ம� வரக�ற�ர �ர�க! �ர�க!" எனற 
அ�றவத ப���த பத�ன:ககம.

     யகஞச�ம� ஐயரன கம�ர பஹம�வத� அற�வ�ல கல�மகலளயம, 
த�ரவ�ல �கம�லயயம ந�கரதத�ரநத�ள. எஸ.��.ச�வனலடய கணகளகக 
அவள, பசAநதரய பதவலதய�க வ�ளஙக�ன�ள.

     எஸ.��.ச�வன பமற�ட இநத�ய சரகக�ர க�ரய��யம�க�ய ச�கரதத�ல 
ஒர ச�ற மCலன ந�கரததவன. அத�வத லடப அடககம கம�ஸத�. சம�ளம 
ம�தம ர��ய எண�த. �ஞசப�ட ர��ய �த�ன�ற. ஆன�லம அவனலடய 
வ�ழகலக உறச�கதலதப ��ரதத�ல ஏபத� சமஸத�னதத�ன �டடததககரய 
இளவரசன எனற பத�னறம.

     சஙகLதம, நடனம, ந�டகம, மத��ய கல�கள:ல அவனகக�ரநத 
ஆரவபம அததலகய வ�ழகலக உறச�கதலத அள:ததத. பதடல�� அக�� 
இநத�ய பரடபய�வ�ல நலடப�றம ந�டகஙகள:ல அவன அடககட ஏத�வத 
ஒர ��தத�ரம�க நடப�தணட. பவற எநதப ��தத�ரம�கவம நடகக 
மடய�வ�டட�ல �� ப�ர பசரநத ச�ரததல, லக தடடதல ஆக�யவறற���வத 
அவன அவச�யம பசரநத பக�ளவ�ன.

     யகஞச�ம� ஐயரன பதலவ� பஹம�வககச சஙகLதம வரம. பதடல�� 
பரடபய�வ�ல கரந�டக சஙகLததலதக பக�ல� பசயய பவணடய அவச�யம 
பநரம ப��பதல��ம பஹம�வத�லய அவச�யம அலNதத வ�டவ�ரகள. 
யகஞச�ம� ஐயரகபக, தமமலடய பம�டட�ர ஹ�ரன:ன சததததகக 
அடதத�டய�க பஹம�வ�ன கரலத�ன அத�கம ��டககம. தம கம�ரய�ன 
சஙகLதக கல�த த�றலமலயப �றற� அவரகக அச�தத�யப ப�ரலம. எனபவ, 
பரடபய�கக�ரரகள பஹம�லவப ��டவதறபக�, ஏத�வத கதம� ந�கழசச�ய�ல 
ஈட�டவதறபக� அலNககம ப��பதல��ம யகஞச�ம� ஐயர த�பம ப�ரம�த 
மக�ழசச�யடன பஹம�வத�லய பரடபய� ந�ல�யததகக பக�ணட ப��ய 
வ�டவ�ர.



     பரடபய�வ�ல பஹம�வத�ககக கசபசர எனற�ல ஒர வ�ரம 
மனன���ரநத வPடடல ஒபர ரகலளய�ய�ரககம. பஹம�வத� க���ல 
'ஸ���ப�ர' ப��ட�மல பவறநதலரய�ல நடககக கட�த; கள:ரநத நPர 
ச�ப��டக கட�த; பக�ஞசம பத�ணலடலயக கலனததவ�டட�ல ப��தம, 
உடபன ட�கடலர அலNததவரக க�ர �றககம. கழதத�ல ஓய�மல கம�ள: 
மபளலரச சறற�க பக�ணபடய�ரகக பவணடம. தப��த தவற� தமம� வ�டட�ல, 
"ஐபய� கNநலத தமமக�ற�பள, பரடபய�க கசபசர இரகக�றபத!" எனற 
வPடடல எலப��ரம தவ�ததப ப��வ�ரகள.

     இவவளவ சரவ ஜ�கக�ரலதய�க பஹம�வ�ன கரல�க கவன:ததக 
பக�ணட வநத யகஞச�ம� ஐயர, அவளலடய உளளதலதப �றற�க பக�ஞசம 
அ�டச�யம�ய�ரநத வ�டட�ர.

     பரடபய� ந�ல�யதத�ல அடககட பஹம�வத�யம எஸ.��.ச�வனம 
சநத�கக பநரடடத. இநதச சநத�பபகள:ன க�ரணம�க, ஒரவரலடய 
இரதயதத�ல ஒரவர இடம ப�றறவ�டட�ரகள. வ�ஷயம மறற� வளரநத 
ஒரவலரபய�ரவர க��ய�ணம பசயத பக�ளவத எனற தPரம�ன:தத 
வ�டட�ரகள.

     இநதச பசயத� பதடல��ய���ரநத பதனன:நத�ய சமகம மழவதறகம 
பதரநத ��றக, யகஞச�ம� ஐயரககம பதரநத வ�டடத. உடபன அவர 
பரAதர�க�ரம அலடநத, "பதடல�� பரடபய�வம கரந�டக சஙகLதமம 
எகபகட�வத பகடடப ப��கடடம; பஹம�வத�லய இன: அஙக 
அனபபவத�லல�!" எனற மடவ பசயத வ�டட�ர.

     ஸ எஸ.��.ச�வனகக இநத வ�வரம பதரநத ப��த அவன பவநநPரல 
வ�ழநத மCலனப ப��ல தடதடதத�ன. கலடச�ய�க ஒரவ�ற ஐயரடம 
பநரப�பய வநத பஹம�த�லயத தன வ�ழகலகத தலணவ�ய�க அரளம�ட 
பக�ரன�ன.

     யகஞச�ம� ஐயர அவலனப ��ரதத, "நP எனன �டதத�ரகக�ற�ய?" எனற 
பகடட�ர.

     "பஷகஸ��யர, ம�லடன, பக�லடஸம�த, பஷல��, க�ள:த�சன, கம�ன, 
ட�கர, ��ரத� இவரகளலடய கவ�லதகலளபயல��ம �டதத�ரகக�பறன" 
எனற�ன ச�வன.

     "அலதக பகடகவ�லல�. எநதப �ரடலச ��ஸ பசயத�ரகக�ற�ய?" எனற 
பகடட�ர.



     "எஸ.எஸ.எல.ச�., இணடரமCடயட, ��.ஏ.ய�ல மதல ��ரட, ஷ�ரட 
ஹ�ணட, லடபலரடடங �ரடலசகள:ல ��ஸ பசயத�ரகக�பறன" எனற�ன 
ச�வன.

     "பவறம அரடலடக கல��ய�ய�ரகக�ற�ய; பச�தத, சதநத�ரம, ந��ம, 
ப�ம ஏத�வத உணட�?" எனற பகடட�ர.

     "ந��ம ப�ன ஏர�ளம�ய உணட. ஆய�ரம லமல அக�ம, இரணட�ய�ரம 
லமல நPளம உளள இமயமல� எனனலடயதத�ன!" எனற ஒபர ப��ட�யப 
ப��டட�ன ச�வன.

     "எனனப�� உளறக�ற�ய? இமயமல� உனனலடயத�?"

     "ஆம ஐய�! மக�கவ� ��ரத�ய�ர அப�டப ��டய�ரகக�ற�பர, பதரய�த�? 
'மனனம இமயமல� எஙகள மல�பய!' எனனம வரகவ� வ�கக 
ப��யய�கம�?"

     "ஆம�ம, 'மனனம இமயமல� எஙகள மல�பய' எனற ��டய அபத 
��ரத�ய�ர, 'இனனற நPரக கஙலக ஆபறஙகள ஆபற' எனறம ��டய�ரகக�ற�ர. 
ஆலகய�ல கஙலக ஆறறகக பநபர ப��ய அத�ல வ�ழநத வ�ட!" எனற�ர 
யகஞச�ம� ஐயர.

     இலதபயல��ம கதவககப ��னன���ரநத பகடடக பக�ணடரநத 
பஹம�வத� வ�மம� வ�மம� அழத�ள.

     அவள தனனலடய லம தPடடய கணகலளத தலடததத தலடததப 
�னன:பரணட லகககடலடகள ��N�யப ப��ய�ன. ஆன�லம எனன �யன! 
ச�வன கஙலகய�ல வ�ழவலத அவள�ல தடகக மடயம�? அல�த அப�ட 
வ�ழநதவலனக க�ப��றறத த�ன மடயம�? அவளகக நPநதத பதரய�பத! 
பமலம கஙலக நPர ம�கக கள:ரசச�ய�க ஜ�லப�னற இரககம எனற அவள 
பகளவ�ப�டடரநத�ள. அப�டப�டட கள:ரநத நPரல க�ல �டட�ல கரல 
எனனததகக ஆகம? கரந�டக சஙகLதம எனன கத� ஆவத?

     பஹம�வத� தனககக க�டட ம�டட�ள எனற ந�சசயம�னதம, 
எஸ.��.ச�வனகக உணலமய�ப�பய வ�ழகலகய�ல வ�ரகத� ஏற�டட வ�டடத. 
யகஞச�ம� ஐயர பச�னன�ட பசயத வ�டவத எனற அவன தPரம�ன:தத�ன. 
உதத�பய�கதலத சம�ளம, �ஞசப�ட உள�ட ர�ஜ�ன�ம� பசயதவ�டடப 
பறப�டட�ன. கஙலகய�ன உற�தத� ஸத�னம�க�ய கஙபக�தரகபக ப��ய 



வ�ழநத உய�லர வ�டவபதனற ய�தத�லர பத�டஙக�ன�ன.

     கஙபக�தரககப ப��கம வN�ய�ல இமயமல�ச ச�ர��ல அவன 
��ரய�ணம பசயயம�ட பநரடடத. பவளள:ப �ன:மடய இமயமல�ய�ன 
ஆய�ரம�ய�ரம ச�கரஙகலளப ��ரககப ��ரகக, அவனககக கஙலகய�ல 
வ�ழநத உய�லர வ�டவத�ல அவவளவ உறச�கம ஏற�டவ�லல�. பமலம 
கஙபக�தரய�ல மNஙக�ல அளவ தணணPர ஓடயத�லம அதவம 
�ன:ககடடலயப ப��ல ச�லப�னற இரநத �டய�லம அஙபக கஙலகய�ல 
வ�ழவதறக அவன இஷடப�டவ�லல�.

     "மனனம இமயமல� எஙகள மல�பய!" எனற ��ரத�ய�ர 
நமகபகல��ம �டடயம எழத� லவதத�ரகக�ற�ர. அததலகய அறபத மல�ப 
��ரபதசதலத இனனம பக�ஞச பநரம சறற�ப ��ரகக வ�ரம��ன�ன. அப�டப 
��ரததக பக�ணபட ச�� க��ததகபகல��ம அNகககப ப�யர ப��ன 
க�ஷமCர பதசததககப ப��யச பசரநத�ன.

     க�ஷமCரதலதப ��ரதத ��றக உய�லர வ�டம எணணம அவனலடய 
உளளதலத வ�டட அடபய�ட அகனறத. இநத உ�கதத�ல ��ரதத அன�வ�கக 
இவவளவ பசAநதரயஙகள இரககமப��த, எதறக�க உய�லர வ�ட 
பவணடம? பஹம�வத�யம இநதச பசAநதரயஙகலளபயல��ம ��ரதத 
அன�வ�ககத தனனடன இரநத�ல நனற�யதத�ன:ரககம! அவளககக 
பக�டததலவககவ�லல�; அவவளவத�ன! ப��யம ப��யம யகஞச�ம� 
ஐயரன ப�ணண�கப ப��யப ��றநத�பள! எனன தரத�ரஷடச���!

     ஆன�ல அஙபக பத டல��ய�ல ஸ யகஞச�ம� ஐயரகக 
அத�ரஷடததகக பமல அத�ரஷடம�க அடததக பக�ணடரநதத. எலல�பபற 
ம�க�ணதத�ன வரவபச�வக கணகக ம�கக பம�சம�ய�ரநத�டய�ல, அலதப 
�ரசL�லன பசயத ஒழஙக �டததவதறக�க ஸ யகஞச�ம� ஐயலர ம�தம 
ந���ய�ரம ர��ய சம�ளதத�ல வ�பசஷ உதத�பய�கஸதர�க இநத�ய சரகக�ர 
ந�யம�தத�ரகள. ஸ யகஞச�ம� ஐயர கடம�ததடன ர�வல��ணடககப ப��யச 
பசரநத�ர.

     ம�தம ந���ய�ரம ர��ய சம�ளம, ஐநத ம�தம வ�ஙக�ய ��றக, 
எலல�பபறபமஙகம க�கம மணடத. ஹ�நதககலளப பணபட� ட ஒN�ககக 
கஙகணங கடடக பக�ணட மல�ச ச�த�ய�ர தர�கக�ரஹப ப��ர 
தவஙக�ன�ரகள.

     "உய�ர ப��ன�லம ��தகம�லல�; சம�ளம ப�னஷன எல��ம ப��ய 
வ�டபம" எனற யகஞச�ம� ஐயர கவல� அலடநத�ர. அத�க ந�ள 



கவல�ப�டவதறகளபள ர�வல��ணடலய பந�கக�க க�டடம�ர�ணடகள 
�லடபயடதத வரவத�கத பதரநதத. தன மலனவ� மககலள அலNததக 
பக�ணட ஸ யகஞச�ம� ஐயர தமமலடய பச�நதக க�ரல அவசரம�கப 
பறப�டட�ர. வN� பதரய�மல தடடத தடம�ற�, �� அ��யஙகளககத 
தப��ததக கலடச�ய�ல ப�டபர�ல இனற� வணடலய ஓரடதத�ல ந�றதத 
பவணடயத�ய�றற. நல� பவலளய�க வணட ந�னற இடததககப �ககதத�ல 
க�ஷமCரதத�ன எலல�ய�ரநதத. எவவளபவ� கஷடஙகளகக உளள�க�ப �� 
மல�தபத�டரகள க�ல நலடய�க ஏற�க கடநத, க�ஷமCர ந�டடல பகநத�ர. 
இதறகள லகய�ல பக�ணட வநத�ரநத �ணம, கடம�தத�ர அண�நத�ரநத 
நலககள எல��ம தPரநத வ�டடன.

     கலடச�ய�க, இவரகலளப ப��ல ஆய�ரககணகக�ல க�ஷமCரததககள 
பகநத அகத�கள:ன பக�ஷடய�ல பசரநத ஸ நகலர பந�கக�ப 
��ரய�ணம�ன�ரகள.

     ஸநகரககச சமC�ம�க இநதக கடடம வநத பசரநதப��த, அகத�களகக 
பத�ணட பசயயம �லடய�ல பசரநத�ரநத எஸ.��.ச�வன, ஸயகஞச�ம� 
ஐயலரயம, அவர கடம�தத�லரயம சநத�தத�ன. மத��ல அவரகலள அவன 
இனம கணட பக�ளளவ�லல�. அவவளவ�க அவரகள இலளதத 'பம��நத' 
அழககலடநத கநதல தண�கலள அண�நத க�டச� அள:தத�ரகள.

     "ம�ஸடர ச�வன! எஙகலளத பதரயவ�லல�ய�?" எனற ஸயகஞச�ம� 
ஐயர ஈனஸவரதத�ல பகடட ��றகத�ன அவனகக அவரகலள அலடய�ளம 
பதரநதத.

     "அப�பன! ந�ஙகள எலப��ரம உய�பர�ட த�ரம�� ஊரககப ப��கப 
ப��வத�லல�. பஹம�வத� ஒரதத�லயய�வத நP க�ப��றற� அலNததக 
பக�ணட ப��!" எனற�ர யகஞச�ம� ஐயர. பமலம அவர, "பதடல�� 
ப��னதம, ஒர நல� ந�ள ��ரததக க��ய�ணம பசயத பக�ளளஙகள! 
தPரகக�யளடன பசAகக�யம�ய�ரஙகள!" எனறம பச�னன�ர.

     எலமபந பத�லம�ய�ரநத உடமல�க கநதல தண�ய�ன�ல மலறககப 
��ரயததனம பசயத பக�ணட �� ந�ள எணபணய க�ண�த கநதலடன 
தல� கன:நத ந�னற பஹம�வத�லயப ��ரததச ச�வன த�டகக�டட�ன. 
அவனலடய உளளம ஆய�ரம சகக��க உலடநதத. உலடநத சககலகலள 
ஒனற பசரததச சரப�டதத�க பக�ணட, ந�ல�லம எப�ட தல�கLN�க 
ம�ற�வ�டடத என�லதப �றற� ஒர கனம ச�நத�ததப ��ரதத�ன.

     மனபன�ர க��தத�ல தகன �ரமச�வனககப ��ரவத�லயக 



க��ய�ணம பசயதபக�டகக மறதததறக�கத தவம பசயததம, அபப��த 
எஸ.�ரமச�வனகக ந�லனவ வநதத.

     அபத சமயதத�ல க��பதச வரததம�னஙகலளத பதரநத பக�ணட, 
உரவ���ய�ன மனமதனம ச�� பஷ� ��ணஙகலளப ப��டட லவதத�ன.

     ஆன�ல எஸ.�ரமச�வன பநறற�க கணலணத த�றநத மனமதலன 
எரககவ�லல�. ஒர தடலவ எரநத ப��ன மனமதலன மற�டயம எரகக 
மடய�தல�வ�?

     யகஞச�ம� ஐயலரப ��ரதத, "ஐயரவ�ள! பதடல�� ப��கம வலரய�ல 
க�தத�ரப��பனன? எஙகளககச பச�நதம�ன இமயமல�ப ��ரபதசதத�ப�பய 
க��ய�ணதலத நடதத� வ�டபவ�பம! ச�க�த �ரமச�வனககம, 
இமவ�னலடய கம�ரககம அநதக க��தத�ல இமயமல�ச ச�ர��ப�த�பன 
த�ரமணம நடநதத" எனற�ன ச�வன.

     அவன வ�ரப�ப�டபய பசAநதரய�கம� கட பக�ணட ஸநகரல 
அவரகளலடய த�ரமணம நற ர��ய பச�வ�ல நடநபதற�யத.

     எததலனபய� ப��ரள நஷடம தமகக பநரநத�ரநத ப��த�லம, 
பஹம�வத�ய�ன க��ய�ணததகக�கத த�ம பச�வN�கக எணண�ய�ரநத 
ர��ய ந�ற�தய�ரம ம�சசநத�பன எனற எணண� யகஞச�ம� ஐயரம 
சநபத�ஷப�டட�ர. பமற�ட சம�வஙகள எல��ம ஆற ம�தததகக மநத� 
நடநதலவ. எனபவ பசனற வ�ரததத த�னப �தத�ரலககள:ல பவள:ய�ன��ன 
வரம பசயத� எனகக வ�யபல� அள:ககவ�லல�.

     "க�ஷமCர மCத �லடபயடதத வநத எத�ரகபள�ட ப��ர�டவதறக�க 
மத��ல பசனற �லடய�ன தல�வர கம�ணடர எஸ.��.ச�வன, தPரச 
பசயலகள �� பரநத ��றக க�யமலடநத வ�ழநத�ர. இபப��த 
ஆஸ�தத�ரய�ல ச�க�சலச ப�றற வரக�ற�ர!"

     தனனலடய க�தனம�ன இமயமல�லய எத�ரகள வநதலடய�மல 
��தக�ப�தறக ஸ எஸ.��.ச�வன தPவ�ரம�கப ப��ர�டயத�ல 
வ�யப��லல�த�பன? ஆணடவன அரள:ன�லம, பஹம�வத�ய�ன ம�ஙகலய 
��தத�ன�லம கம�ணடர �ரமச�வன ச�கக�ரம கணமலடநத பஹம�த�யடன 
பநடஙக��ம வ�ழவ�ர�க! 


