ஹாபி பேட

ஜாதா !

ேம மாத

றா ேததி, என எப வய நிைறகிற. இத கான அைடயாள#க$ என எ% ேயாசி
பாகிேற. ெம(னாவி) நடேபா எதிப*பவக$ ெப+ பா, எைனவிட சின வய காரகளாக
ெத.கிறாக$. ஒ+ தாதா மா01னா. நி2சய எைனவிட தவ. சிெம0 ெப3சி), எ பகதி) வ4
உ0கா4தா.

"6 ஆ எ ைர0ட! என எதைன வய

ெசா),#க, பாகலா!" எ% க9 சிமி0ட,ட ேக0டா.

நா ேயாசி, ‘‘க0ைட விரலா) ைக ெதா*#ேகா" எேற.

"எபா?"

"ெதா*#கேள!"

ச % விய:ட ெதா0டா.

"மத விர)கைள ெறைக மாதி. அைச 6#ேகா!" எேற. ‘‘இதிலி+4 க9*பி12 ட ;16மா, என?’Õ எ%,
விர)கைள2 ெசானப1 அைச தா.

"ெர9* ைகைய6 பரபி, ஏேராேள மாதி. ெவ2 9* ஒேர ஒ+ தடைவ ேலசா தி#ேகா. பா... பா..."

"இ எனபா 0.?" எ% அப1ேய ெச=தா.

"உ#க> இ4த ேம பன9* வ4தா எ9பேதா+ வய !" எேற.

அச4 ேபா=, "ைக *. எப1பா இதைன கெரடா ெசாேன?"

"ஒ+ 0. இ)ைல, சா! ேநதிதா இேத ெப3சி), இேத சமய வ4 உ0கா4, உ#க வய , பேட எ)லா
ெசா ன ீ#க. மற40 @#க!" எேற. தாதா மாதி. அதைன ேமாச இ)ைல எறா,, என சமீ பதிய
ஞாபக#க$ ச ேற பிசகிறன. ஒ+ அைறயிலி+4 ம ெறா+ அைற2 ெசறா), எத காக வ4ேதா எப
மற4ேத ேபாகிற. ெபயக$ ஞாபக இ+பதி)ைல. ஆ4ைத இ#கிலீ ஷி) என எ% ச0ெடன நிைனD
வ+வதி)ைல. ‘பைடயபா’வி) ரஜினி ;னா) கா) ேபா0* ெகா9* உ0கா4தாேர... அ4த ந1ைக யி ெபய
என எ% ஒ+ நா$ அதிகாைல க9 விழித, ஒ+ மணி ேநர ேயாசிேத, கி0டவி)ைல.

மைனவி எழ காதி+4 அவளிட ேக0ேட. "ரயா கி+Hண" எறா$. இமாதி., நிIராக$ கைள ேபாவ
ெத.கிற. ஆனா), நீ9ட நா$ ஞாபக#க$ பதிரமாக இ+கிறன. அ ைளயி) ேவ% ேப0ைட ேபா,!

கி0டத0ட அ%ப ஆ9*க> ;, சின வயசி) ேகாய;J.) அமா\அபாDட ஜ0கா வ91யி)
"ஜகதலரதாப" சினிமா ேபான, ஒ9ணா கிளாK @2ச+ ஆன4த விகடL, அமிதா3சL ெகா9* ேபா=
ெகா*த, ப$ளி மணிைய அகாலமாக அ1த, என தபி பிற4த... இெத)லா ெதளிவாக ஞாபக உ$ள.
Mர#க கைதக$ அைன எ நீ9ட நா$ ஞாபக#களி வ1வதா!

ெட)லியி), ெப0ேரா) எபைத4 ைபசாD, பா) ஐபைத4 ைபசாD ெகா* வா#கி தாராளமாக வாO4த,
எ ;த) கைத, ;த) நாவ) பிர ரமான, எK.ஏ.பி'யி க1த றி: எ)லா ஞாபக உ$ள. ரயா கி+Hண
ேபாற ேம0டதா ச0ெட% வகிவி*கிற.

ெம(னாவி), ஷா0K Kன ீக.) ஓ* இைளஞகைள பா ;: ெபாறாைமப*ேவ. இேபா
:னைககிேற. ெபாவாகேவ, ெபாறாைமப*வத கான விஷய#க>, அத012 ெசா)வத கான விஷய#க>
ைற4 வ+கிறன. ஹி4வி "ஆபி2 வ." பாைகயி), இற4தவ எைனவிட சினவரா, ெப.யவரா எ%
;தலி) பாேப. சினவராக இ+4தா), ‘பரவா)ைல... நாம தபி2ேசா!’ எ%, ெப.யவ ராக இ+4தா) கழி
பா, ‘பரவா)ைல... இL ெகா3ச நா$ இ+Õ எ% எ9Qேவ. எதிகால எபைத இேபாெத) லா
வ+ஷ கணகி) நிைன பாப இ)ைல. மாத கணகி)... ஏ, உட: ச.யி) லாம) இ+ேபா வார
கணகி), நா$ கணகி) அ4த4த நாைள வாழ ேதா%கிற. Today I am alright, thank God!

சயிK அதிக ப1ததா), கடDைள ப றிய ழப#க$ தீக ;1யாம) இ+கிறன. ேய0K ெசானேபா),
"சில கடD$ இ+கிறா எகிறாக$. பிற கடD$ இ)ைல எகிறாக$. உ9ைம ஒ+கா) இர9* இைடயி)
எ#ேகா இ+கிற!".

ஆனா), 1.எ.ஏ. ரகசியைத6, உயி.ன ேவ%பா*கைள6, அ9டசராசர#களி அளைவ6 பாேபா, நைம
மீ றிய சதி :ல உணD, ந அ ப வாைதக> அகபடாத ஒ+ சதி இ+பதி) என நபிைக
வ4வி0ட. நா நாதிக அ)ல. மி3சிேபானா), ரKஸ) ப1தேபா ‘அனாK1’காக அதாவ, கடD$
இ+ைப ப றி ெத.யாதவனாக இ+4தி+கிேற. ம%பிறவியி) என நபிைக இ)ைல. பிற4தா) இேத
ஞாபக#க$, இேத ;வலி6ட தமிOநா01) பிறக ேவ9*. தமிழி) மீ 9* கைதக$ எத ேவ9*. நடகிற
கா.யமா? ; றி, :திய பிற:, ேதச, ெபய, உட) எறா) அ ம%பிறவி அ)ல... ேவ% பிறவி. ேம,,
எ#ேகயாவ KவிK நா01) பிற4 ைவதா), பாைஷ ெத.யாம) கHடப*ேவ.

இற4த என ஆகிற எபைத ப றி நசிேகதைனேபால ேயாசி ேபா, ச0ெட% ஒ+ தி*கிட) ஏ ப*.
அ4த2 சமயதி) ம)லிைக வாசைனையேயா, ஒ+ ழ4ைதயி :சி.ைபேயா எ9ணி பா கவனைத
கைலெகா$ேவ. ெசாக, நரக இதி) எ)லா நபிைக இ)ைல. இர9* இ#ேக தா எ% எ9Qகிேற.
அப1 ஒ+கா) இ+4தா), நரக ேபாகதா வி+:கிேற. அ#ேக தா வாரKயமான ஆசாமிக$
இ+பாக$. ெசாகதி), நிய அக9ட பஜைன2 சத என ஒ+ நாைள ேம) தா#கா.

ஆரபதி) இைளஞனாக இ+4த ேபா, ஏேராேள ஓ0டD, கிதா வாசி உலைக ெவ)லD, நிலைவ விைல
ேபசD ஆைசப0ேட. நாளைடவி) இ4த இ2ைசக$ ப1ப1 யாக தி+தப0*, எளிைமப*த ப0*, எப
வயதி) காைல எ4 தDட கமாக பாS ேபானாேல ச4ேதாஷப*கிேற. வாOைகேய இTவைகயி) progressive
compromises (ப1ப1யான சமரச#களா) ஆன).

இைறய தினதி), எ டாெட கவைலக$ அ)ல ேதைவக$ எறா)... ;தலிடதி) உட) நல, மனநல,
ம றவ+ ெதா4தரD ெகா*காம) இ+ப, ெத.4ேதா ெத.யாமேலா யா மனைத6 :9 ப*தாம) இ+ப,
இெசா), அLதாப, ந)ல காபி, நைக2 ைவ உணD, நா பகமாவ ப1ப, எவ ேபாறைவ ப01யலி)
உ$ளன. பண அதி) இ)ைல. ;தலிேலேய அ லிK0ைட வி0* ேபா=வி0ட.

தி.ஜானகிராமனி "ெகா0* ேமள" கைதயி) வ+ டாட+ ேபால, மைனவி அTவேபா வர ேவ91ய
பணைத6, ஏமா றிய ஜன#கைள 6 என2 ெசா)லி கா0*வா$. அவ> இேபா இதி) பயனி)ைல எ%
நி%திவி0டா$. பண பிரதானமாக இ)லாததா), இ% எப வயசி) மன2சா0சி உ%தாம) வாழ ;1கிற.
ெஜயி, ேபான தி)ைல. ஒேர ஒ+ தடைவ 1)லியி,, ஒ+ தடைவ ெப#கU., ஒேவயி) KV0ட
ஓ01யதா), மாஜிK0ேர0 ேகா0* ேபாயி+கிேற. ேவா01# ெமஷிL காக சா0சி ெசா)ல, ேகரளா
ைஹேகா0 1) இ+4 ( ேகா0 வைர ேபாயி+கிேற.

அபல இைணய (www.ambalam.com) இதழி) ஒ+ வாசக ேக$வி ேக01+4தா... "நா ப வ+ஷ மாக உ#கைள
ெதாட4 ப1 வ+கிேறேன... எைன ப றி என நிைனகிறீ க$?" எ%.

நீ9ட ேயாசைன பிற பதி) அளிேத... "நா ப வ+ஷ உ#கைள ெதாட4 ப1க ைவதி+கிேறேன,
எைன ப றி நீ#க$ என நிைனகிறீகேளா அேததா!" எ%. எ எ, எைன பல ேதச#க> அைழ2
ெசறி+கிற. பல வைகப0ட மனிதகைள2 ச4திக ைவதி+கிற. பிைரேவ0 ெஜ01 லி+4 ஃ(மா90 மிஷ
பீ மைல 62சி மாளிைக வைர அLமதிதி+கிற. ெபய ெத.யாத வாசகக$ ந$ளிரவி) Vபி0* பாரா01யி+
கிறாக$. மைனவிமாக$ அதி+கிறாக$. கணவக$, மைனவிக$ ேம) ச4ேதகப0* த ெகாைல ெச=
ெகா$>;, கைடசி ஆ%த, எைன விளிதி+கிறாக$. ‘ேராஜா’ ெவளிவ4த சமயதி), ெப#கU+ 
தனியாக ஓ1 வ4த இளெப9 அதிகாைல ஜலஹ$ளியி), ‘அரவி4த சாமி6ட எைன மண ;1!’ எ% கதைவ
த01 யி+கிறா$. "ஆ" கைதைய ப1வி0*, "எ மகைள மண ெச=ெகா$ள ேவ9 *" எ% தி+ெந)ேவலி)
இ+4 வ4த மனநிைல ச.யி)லாத இைளஞ+, ‘பால’ கைதைய ப1 வி0* எைன ெகா)ல வர ேததி

ேக01+4த ேகாைவ வாசி6 எ வாசகக$தா. வாOைகயி அதைன பிர2ைனக>, ;வலியி) இ+4
;9டேகாபனிஷ வைர ேயாசைன ெசா)லியி+கிறாக$; ேக01+கிறாக$. மிக2 சிற4த ந9பகைள6, அ :த
கண#கைள6 எ எதா) ெப றி+கிேற. அதா எLைடய ேநாெப)!
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