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32. 32. 32. 32. ஒ	 பிர�க�ஒ	 பிர�க�ஒ	 பிர�க�ஒ	 பிர�க�    
 
அ* ஒ� கிராம+*% சாைல! அ&த% சாைலயிேல ஒ� பா2 ம�டப'. பா2 
ம�டப+*-� எதிேர ஒ� ேவல மர'. அ&த ேவலமர+தி4 தயவி
 அைத ப றி 
பட	&தி�-கிற* ஏேதா ஒ� கா�0-ெகா�. கா�0-ெகா� த�0 � றி. தைல கிழ0 
த��வி�டதா
. ஒ� ப8( இைல ம�0' உதிராம
 :மிைய ேநா-கி வர' 
ேக�கிற*. த��4 ேவ	 ப�திைய ஒ�� ேவல மர+தி
 ஒ� ெபா&*. ெபா&* 
வாயிறீ
. ப8( இைல-� ேந	- கீேழ ஒ� சி� ம�;��ைட!… 
 
மீைசைய நீவி வி�0-ெகா�0 க'<ரமான ஆகி�தி>ட4 ெவளிேய வ&த* ஒ� 
ெபாிய க�ெட�'(! 
 
“உலக+ைத பா	+* ெரா'ப நாளா%/…” எ4� �னகி-ெகா�ேட ஏகா&தமான 
வன+தி
 த4னி%ைச>ட4 திாி>' ஒ� சி�க+ைதேபா
 தைலைய ஒ� 
ேகா�யி@�&* ம� ேகா�-�+ தி�பி உலக+ைத ேநா�ட' வி�ட* எ�'(! 
 
அவசர அவசரமாA அத4 எதிேர வ&த* ஒ� சி ெற�'(. 
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“எ4னடா பயேல ெசா-கியமா?” எ4� க	ஜைன (ாி>' ேதாரைணயி
 
சி ெற�'ைப பா	+*- �சல' ேபசிய* க�ெட�'(! 
 
ேக�ட ேக�வி-� பதி
Cட ெசா
ல ��யாம
 ந0 ந0�கி ேபாA. வ&த 
வழிைய பா	+*-ெகா�0 ஓ�ட' பி�+த* சி ெற�'(. 
 
“உட'பி
 பயமி�-கிறதா? பிைழ+*-ெகா�வாA ேபா!” எ4� �னகி- ெகா�ேட 
ம�ப�>' மீைசைய நீவி வி�0-ெகா�ட க�ெட�'(. எ8&* நி4�. உலக+ைத 
பா	-க+ தைலைய நிமி	+*'ேபா*… 
 
“ இெத4ன ��-ேக எ4னேவா மைற-கிறேத…” 
 
“ஓ… இ&த மைலதானா?” இர�ட� �4 நக	&* வ&* ம�;��ைடயி4ேம
 
தன* �4 ைககைய ைவ+*- ெகா�0 தைல நிமி	&*. ச&ைதயிறீ�&* தி�'பி 
வ�' மனித	கைள பா	+த*. 
 
கதா>க+ைத :மியி
 ஊ4றி-ெகா�0 நி �' <மேசனைன ப றி அத �+ 
ெதாி>ேமா எ4னேவா? அத4 பாவைன அப�+தா4 இ�&த*. 
 
“யார*. மFசபச�களா? /+த ேசா'ேபறிக�…”  
 
திGெர4� அத � ஒ� ச&ேதக' வ&*வி�ட*. உலகி
 மFசபச�க ஜாHதியா? 
ந'ம எ�'(-C�ட' ஜாHதியா? 
 
ேயாசி+* ேயாசி+* பா	+த*. அ&த- கண-� அத �% சாி வரவி
ைல. 
‘அவ	களி
 யாைரயாவ* Cபி�0- ேக�டா
 எ4ன? அ*1' சாிதா4. 
 
ம�;��ைட-� பி4ேன நி4�. தைலைய நீ�� இர�0 ைககைள>' 
உய	+தி-ெகா�0 க0� பிள&த4ன வாைய+ திற&* “ஏ. மFச 
பய
களா…உ�களி
 ஒ�வ4 இ�ேக வா��க� எ4ற க	ஜைன (ாி&த*. 
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அIவள1தா4! சாைலயி
 ேபாA- ெகா���&த மனித	க� எ
லா' சிதறி 
ஓ�ன	… பா2 ம�டப+தி
 ஓ� ஒளி&* ெகா�டன	. 
 
“அேடேட. எ4ைன- க�0 உ�கJ-� இIவள1 பயமா? அட ேகாைழ 
பய
களா?…” எ4� ைககைள+ த�� ஆரவாாி+*- ெகா�0 ம�;��ைடைய% 
/ றி% / றி ஓ� வ&த* க�ெட�'(. 
 
“எ4ன இ*. இ&த ெவAய கால+திேல திG	F மைழ (�%சி-கி0+ேத?” 
 
“ேகாைடமைழ அப�+தா4”. 
 
“பா2 ம�டப+தி-�&த மனித	க� ேபசி- ெகா�ட வா	+ைதக� எ�'(-�- 
ேக�ட*. மைழயா? எ4� அதிசயி+த* எ�'(.” 
 
“இ* எ4னடா. /+த ைப+திய-கார+தனமா இ�-ேக…மைழயாமி
ேல. நா4 Cட 
ெவளிேயதாேன நி-கேற4; வான' எ4னேமா இ��� இ�-��கற* 
வாHதவ'தா4. அ*-��ேள இIவள1 பயமா? /+த பய&தா�ெகா�ளி பச�க. 
மைழயா' மைழ!” எ4� அ�டகாசமாக% சிாி+*-ெகா�0 �தி+த* எ�'(… 
 
“இ&த மFச�கேள இப�+தா4; ஒ�;மி
லாத*-� எ
லா' 
பிரமாதப0+*வா�க” எ4� மனித	கைள நிைன+* விய&* ெகா���-ைகயி
 
வான' பளீெரன ஒளிவி�0 பிரகாசி+த*. 
 
பா2 ம�டப+தி
 ஒ*�கிய மனித	க� நைடைய- க��ன	. எ�'பி4 ேகறீ% சிாி( 
அவ	க� காதி
 விழவி
ைல. 
 
ச � ேநர+தி
. :மியி
 ப�&த நீ	+திவைலகளிறீ�&* ஆவி கிள'பிய*. உKண' 
தகி+த*. 
ம ெறா� C�ட' சாைலயி
 நட&* ெகா���&த*! 
 
“உH… அபா எ4ன (8-க'!” எ4� ஒ�வ4 விசிறி- ெகா�டா4. 
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ேவலமர+தி
 பட	&தி�&த ெகா�யிL�ள ப8( இைலயி
 ப�&தி�&த நீ	+ 
*ளிக� ஒ4ெறா4றாA உ��0 ந0-கா'பி
 ேச	&* ெபாிய �+தாA+ 
திர�ட*… திர�ட �+* ெம�ளெம�ள உ��ட*… 
 
கீேழ இ�&த ம�;��ைடயி4 மீ* ஆேராகணி+தி�&த க�ெட�'பி4 தைலயி
 
வி8&த நீ	 �+ைத+ ெதாட	&* ப8( இைல>' உதி	&* ம�;��ைடயி4 மீ* 
வி8&த*. 
 
“ஐேயா… பிரளய'…. பிரளய'…… வான' இ�&* வி8&* வி�டேத….” எ4� 
கதறியவா� ப8( இைலைய நீ-கி-ெகா�0 ெவளிேய வ&த க�ெட�'( 
ம�;��ைட கைர&தி�பைத- க�0. C-�ர@�ட*. 
 
“அேட மனித	கேள. பிைழ+* ேபா�க�… சீ-கிர' ஓ0�க�. பிரளய' வ&* 
வி�ட*…. ஓ0�களடா ஓ0�க�…” எ4� அலறியவா� எ4ன ெசAவ* எ4� 
ெதாியாம
 பரபர+* �4F' பி4F' ஓ�ய*! 
 
“அபா எ4ன உKண'” எ4� ேம
 *�ைட �சி-ெகா�0 ஒ�வ4 மர+த�யி
 
ஒ*�கினா4. 
 
அட ைப+திய-கார மனித	கேள! ஒ4�மி
லாத ெக
லா' உலகேம (ர�0 
வி�டதாக ஓ0கிறீ	கேள – இெபா8* ேபராப+* விைள&*வி�ட சமய+தி
 
��டா� தனமாக நட&* ெகா�கிறீ	கேள… சீசீ… உ�க� �க+தி
 விழி-க- Cட 
ெவ�கமாயி�-கிற*. நா4 இெபா8* எப� எ4ைன 
பா*கா+*-ெகா�Jேவ4? பிரளய' வ&*வி0' ேபாறீ�-கிறேத… எ4� 
Cவியவா� வி8&த�+* ஓ�. தன* ெபா&*-�� ேபாA (�&*ெகா�ட* 
க�ெட�'(!  
--------------- 
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33. 33. 33. 33. ச�ைடச�ைடச�ைடச�ைட    
 
அவ4 *றவி! 
 
வா2-ைகைய ெவ�ப* அ
ல. வா2ைவ (ாி&*ெகா�0, அத4 ெபாAயான 
மய-க+தி � ஆ�படாம
 வாழ �ய
வ*தா4 *ற1 எனி
, அவ4 *றவிதா4. 
 
�ப* வயதி
 அவ4 (லனி4ப உண	1கைள அட-க பழகி- ெகா�டா4 எ4� 
ெசா
வைத விட, அவ றி
 நா�ட' இ
லாதேத அவன* இய ைகயாA இ�&த* 
எ4� ெசா
வேத ெபா�&*'. இத � அ	+த' அவனிட' ஏேதா �ைறஎ4பத
ல. 
அவ4 நிைறவான மனித வா2வி4 த4ைமயிேலேய �ைறக� க�டா4. ‘ஓ�ைட% 
சடல' உபி�&த பா�ட'’ எ4� பா0' சி+த	களி4 C ைற பாிகசி-காம
 
அ&த பாிகசிபி4 காரண�கைள ஆராA&* அதி
 உ�ைமக� இ�-க- 
க�டா4. எனேவ, ப-தியி4 காரணமாகேவா, ேமா�ச+ைத அைடய இ* 
தவமா	-க' 
எ4� க�திேயா அவ4 *ற1 :ணவி
ைல. 
 
ெசா
லேபானா
 ‘க�ட ேகாயி
 ெதAவ' எ4� ைகஎ0பதி
ைல’ எ4ற 
சிவவா-கியாி4 ஞானேபாதைனயி4ப� எIவித ஆசார�கைள>' 
ைக-ெகா�ளாம
தா4 இ�&தா4. 
 
அவ4 ஒIெவா4ைற>' அறி&* ெகா�ள வி�'(கிறவ4 மாதிாி விழி+தாேன 
அ
லாம
, ஒIெவா4ைற>' அFபவி-க ேவ�0' எ4ற ஆைச 
ெகா�டானி
ைல. 
 
அவ4 அ&த% சிவ4 ேகாயி
 வா2&* வ&தா4. அத �- காரண' ப-தி அ
ல; 
அ�ேகதா4 அவF-� இட' கிைட+த*. ேகாயி
 ��-க� அவF-� 
மடப�ளியி�&* உண1 த&தா	. அத � பதிலாA அவனிட' ேவைல வா�கி- 
ெகா�டா	. ேகாயி4 ப-க+திL�ள ந&தவன :%ெச�கJ-�+ த�ணீ	 
ஊ �வ*' சில சமய�களி
 : பறி+*- ெகா�0 வ�வ*' அவF-� அவாி�ட 
பணிக�. 
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அைரயி
 ஒ� *�0'. ெந�/-�ழி வைர அட	&*வி�ட தா�>' உ�ைமைய+ 
ேத0மó அவன* தீ�ச�யமான பா	ைவ>' – ெகா�ச கால+தி
 அவைன 
:&ேதா�ட+*% சாமியாரா-கி வி�ட*. 
 
:&ேதா�ட+*% சாமியா	 எ4பேத இேபா* அவF-� ெபய	 எனிF'. அவ4 
ேசா'ேபறி அ
ல. சாமியா	 எ4ற ப�ட' ெப ற பிற�' Cட அவ4 நா� �8வ*' 
ஏேதா ஒ� ேவைலைய யா�-ேகா ெசA* ெகா���-கிறா4. ேவைலயி4 
த4ைமகேளா அ* உய	வா, தா2வா எ4றபா�பாேடா அவF-� ஒ� ெபா��ட
ல. 
 
ெச�கJ-�+ த�ணீ	 இைற+*- ெகா�0வா4. மடப�ளி-� விற� பிள&* 
ேபா0வா4. ேகாயி
 பிரகார+ைத- C�� ைவபா4; ��-க� ��0+ ெத4ைன 
மர+தி
 ஏறி+ ேத�காA பறிபா4. ெச��யா	 ��0-�…. எ� $�ைட /மபா4; 
ப�டாள+* பி�ைள ��0 வ��யி
 ஏறிேபாA ெந
 அைர+*-ெகா�0 
வ�வா4. அவ4 எ
லா�-�' ெதா�ட4….. ஒ� ேவைள பிறவியி4 அ	+தேம 
இ&த பய4 க�தா+ ெதா��
 அவF-�- கி�0கிறேதா 
எ4னேவா? 
 
“:&ேதா�ட+*% சாமி” எ4� யாராவ* Cபி�0வி�டா
 ேபா*'. ச'பள' 
ெகா0+* ைவ+*�ள ஆ�Cட அIவள1 கடைம உண	%சிேயா0 
ஓ�வரமா�டா4….. 
 
எனேவ அவF-� ேவைல>' ேவைலயி0' எஜமான	கJ' 
நிைறயேவ இ�&தன	. 
 
இர1 பதிேனா� மணி-�ேம
 ேகாயி
 பிரகார+தி
 உப&நியாச+*- காக 
ேபா���&த ப&தல�யி
 இ�ளி
 – நிலா ெவளி%ச' படாத நிழ
- க��க
 
தளவாிைசயி
 ெவ �ட'ேபா0 ம
லா&* ப0+தி�&தா4 :&ேதா�ட+*% சாமி. 
 
பிரகார' எ�க;' ெகா�டைகயி4 கீ றிைடேய வி8&த நிலெவாளி வாாி 
இைற+த* ேபா
 ஒளி வ�ட�கைள அவ4 மீ* ெதளி+தி�&தன….. 
 



8 

 

அவ4 மன+தி
 அ4� காைலயி�&* உ�+தி-ெகா���&த ஒ� ச'பவ�'. 
அைத+ ெதாட	&* பல நிக2%சிகJ' ச'ப&தம ற* ேபாL'. ச'ப&த�ைடயன 
ேபாL' �ழ'பின. 
 
ெச��யா	 ��0 அ'மாைள. பிரா	+தைனைய எ�ணியேபா*. ��ைட வி�0- 
ேகாபி+*-ெகா�0 வட-ேக ெவ� Nர' ஓ�ேபான அவ� மகனி4 நிைன1' 
அவF-� வ&த*. 
 
இ4� அதிகாைலயி
. :&ேதா�ட+*%ெச�கJ-� அவ4 நீ	வா	+*- 
ெகா���&தேபா* ப-க+தி
 வி'மL' அ8ைக>' கல&த பிரா	+தைன ேக�0 
அவ4 தி�'பி பா	+தேபா*. மாணி-க' ெச��யாாி4 மைனவி. �ளி+* �8கிய 
ஈர- ேகால+ேதா0 ைக நிைறய ம�ச� �வைள மல	கைள ஏ&தி-ெகா�0 விநாயக	 
ச&நிதியி
 �ழ&தாளி�0 ேவ��- ெகா���&தா�. 
 
எ4 அபேன….. வி-ேனHவரா….. என-� நீ �0+த* ஒ�;தா4… அவ4 
ந
லாயி�-�'ேபாேத எ4ைன- ெகா�0 ேபாயி0 ெதAவேம!…. அ&த- �ைற>' 
ப�0 வாழ ��யா* அபேன!…. அவ4 எ�ேக இ�&தாL' ‘ந
லப�யாA 
இ�-ேக4’F அவ4 கி�ேட�&* ஒ� க0தாசி வ&*�டா வரெவ�ளி-கிழைம உ4 
ச&நிதியிேல அ'ப* ேத�காA உைட-கிேற4….” 
 
-த4ைன>', P2நிைலைய>' மற&* அ&த+ தாA அ&த ந�ட க
ைல+ ெதAவ' 
எ4� ந'பி (ல'(வைத :&ேதா�ட+*% சாமியா	 பா	+*- ெகா���&தா4. 
 
அ&த+ த�ளாத /ம�க- கிழவியி4 தாளாத ஏ-க' – அவ4 க�கைள- கல-கி �. 
 
அவ� பிரா	+தைன ��&* க�ணீைர+ *ைட+*- ெகா�0 எ8&தேபா* 
த4ைனேய பா	+தவா� நி �' :&ேதா�ட+*% சாமியாைர பா	+தா�. 
 
“ெர�0 நாளா ரா+திாிெய
லா' N-கமி
ேல சாமியாேர!….. ந'ம த'பி 
இ�-கிறஊ	ேலதா4 இப க0ைமயா ச�ைட நட-�தா'; ஆHப+திாி ேமேல 
எ
லா' ��0 ேபாடறாF�களாேம பாவி�க…… எ�கப4 வி-ேனHவர� 
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எ4ைன% ேசாதி-க மா�டா�….. அ(ற' கட1� சி+த'!” எ4� ெபா�கி வ�' 
க�ணீைர மீ�0' �&தாைனயா
 *ைட+*- ெகா�டா� கிழவி. 
 
“வி-ேனHவர	 *ைணயி�பா�; கவைலபடாதீ�க அ'மா” எ4� :&ேதா�ட+*% 
சாமி>' அவJ-� ஆ�த
 ெசா4னா4. 
 
“சாமியாேர!…. உ4 வா	+ைதைய நா4 வி-ேனHவர	 வா-கா ந'பேற4. நீ>' 
அவ	 மாதிாிதா4! எ4� அவைன வண�கி ஏேதா ஒ� ந'பி-ைக>' ஆ�தL' 
ைதாிய�' ெப � அ�கி�&* நக	&தா� கிழவி. 
 
:&ேதா�ட+*% சாமியா	 அ&த பி�ைளயா	 சிைலைய ெவறி+* பா	+தா4. 
 
‘ந�ட க
ைல+ ெதAவ' எ4�’ பா�0 அவ4 மன+தி
 ஒ@+த*. 
 
“இ&த- கிழவி-� இ&த ந�டக
 த�' ஆ�த
 ெபாAயா?” எ4� ேதா4றிய*. 
 
ந
ல ேவைள அ&தபாடைல அவ� ப�+தி�-கவி
ைலேய எ4ெற�ணி 
மகி2%சி> றா4 அவ4….. 
 
ம+தியான' பிரகார+தி
 ெகா�டைக ேவA&* ெகா���&தா	க�. இ4றி�&* ஒ� 
வார+*-�- ேகாயி
 பகவ+ கீைத உப&யாச' நட-கேபாகிற*. யாேரா ெபாிய 
மகா4 ப�டண+தி�&* வ&* கீைத ெசா
கிறாரா'. சா>�கால+தி
 ேகாயி
 
ெகா�ளாத ஜன-�'ப
 வ&* வி0'. :&ேதா�ட% சாமியா�-�'ேவைல-� 
ப�சமி
ைல. 
 
ெகா�டைக ேபா0வத காக $�கி
 க�� ேமேல உ�கா	&* ஓைல ேவA&* 
ெகா���&தவ	கJ-� உதவியாA- கீ ைற>', கயி ைற>' ஏ&தி, அ�ணா&* 
நி4�ெகா���&தா4 :&ேதா�ட+*% சாமியா	. 
 
அேபா* அவைன+ேத�-ெகா�0 வ&த த	மக	+தா. “சாமி! 
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ஓ�ேபாயி ந'ப ப�டாள+* பி�ைள ���ேல அ'மா-கி�ட ேக�0. க
யாண 
சம-காள' இ�-கா' வா�கி-கி�0 வர% ெசா4னா�க4F ேகJ�க. ஓ0�க” 
எ4ற*'. ைகயி�&த கீ ைற ேபா�0வி�0 ஓ�னா4 அவ4. 
 
அவ4 ப�டாள+* பி�ைள ��ட�ேக வ�'ேபா* அ&த ��0+ தி�ைணயி
 
ஒ� C�டேம C� நி4றி�&த*. 
 
ப�டாள+* பி�ைள எ4� அைழ-கப0' ெபாியசாமி பி�ைள காைலயிL' 
மாைலயிL' ப+திாிைக ப�-�' பழ-கேம அப�+ தா4. 
 
ப�சண-கைட மணி �த@ ேஜாசிய	 ைவயா(ாி. எ�ெணA-கைட மாணி-க' 
இ4F' கீேழ சில சி�வ	க� நி4றி�&தன	. ம�யி
 $4� வய*�ள த4 
ேபரைபயைன உ�கார ைவ+*-ெகா�0 ெபாியசாமி பி�ைள ப8ேபறிய தம* 
நைர+த மீைசைய+ தி�கி-ெகா�0 உ சாகமான �ர
 ப+திாிைக ப�+*- 
ெகா���&தா	. 
 
ப+திாிைகயி�&* ஒ� ெசAதிைய ப�+*வி�0, 
 
“ேபா0…..! இ&தியா4னா இளி%சவாய4F ெநன%சி-கி�0 இ�-காFவளா? ந'ப 
ஊ	ேல ெச�ச விமான�க� ஐயா…. ஓA ெச�� யாேர. இைத- கவனி>' – ெஜ� 
விமான�கைள ெநா�-கி�0 வ�* ஐயா! சபாK நாF' ெநைன%சி�-ேக4 ஒ� 
கால+திேல…. நம-� எ*-� ப�டாள' – இ&த+ ேதச+* ேமேல எவ4 
பைடெய0-க ேபாறா4F…. இப இ
ேல ெதாி>* – அ&த- கால+திேல ஹி�ல	 
ெச�ச மாதிாி டா�கி பைடெய ெவ%ெச ந'ப அ�%/டலா'F தி�ட'. இ&திய+ 
*�(க� ைகப றியி�&த டா�கியி4 பட' பிர/ாி-கப���&தைத 
உ�கா	&தி�&தவ	களிட' கா��னா	 ெபாியசாமி பி�ைள. 
 
“பய�கரமான டா�கி! அ&த- கால+திேல இIவளா ெபாி/ ெகைடயா*….. 
டா�கி4னா எ4னா4F ெநன-கிேற….. ஊ�-��ேள :&*0%சி4னா 
அIவள1தா4! ரா�சஸ- C�ட' வ&த மாதிாிதா4. ஒ�;' ப�ண ��யா* – 
ந'ப ஊாிேல இப �ரா-ட	 வ%/ உழ1 நட+த
ேல அ&த மாதிாி ஊைரேய 
உ8*�0ேபாயி0'.. �0 ெத�1 ேகாயிL எ
லா' அ*பா�0-�' ெநா�-கி+ 
த�ளி�0- கா0 மைல4F பா-காம ���0+தனமா ேபா�'! /'மா…. ந'ப 
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பைட�க அ&த மாதிாி டா�கிகைள ேபா�0 ெநா�-கி விைளயா0* ேபா! 
அடடா…. நம-� வய/ இ
ேய….. இ�&தா ேபாயி0ேவனAயா ப�டாள+*-�!” 
எ4� உ சாகமாக ேபசி-ெகா���-ைகயி
, ைவயா(ாி ேசாசியாி4 ேதாJ-� 
ேம
 எ-கி அ&த டா�கியி4 பட+ைத பா	+தா4 :&ேதா�ட+*% சாமியா	. 
 
அவ4 வ&* நி பைதேய கவனி-காத பி�ைள ெதாட	&* ப+திாிைகைய 
ப�-�'ேபா* திGெரன- �ரைல+ தா2+தினா	: ஒ� ேமஜாி4 �ர மரண' – 
(*ெட
. ெசெட'ப	 பதிேன8. ெச4றபதி$ணா& ேததிய4� சியா
ேகா� அ�ேக 
நட&த டா�கி ேபாாி
 பைகவ	களா
 /டப�ட ேமஜ	 �கம* ேஷ- �ர மரண' 
எAதினா	” எ4பைத ப�+*வி�0 ெமௗனமாக+ தைல�னி&தா	 
பி�ைள. 
 
அவ	 ம�யி�&த �ழ&ைத அவர* மீைசைய பி�+தி8+*% சிாி+த*. 
 
சில வ�ட�கJ-� �4 ேபா	 �ைனயி
 �ரமரண� றஇ ேபர- �ழ&ைதயி4 
தகபனி4 – த4 மகனி4 – நிைன1 வரேவ உண	%சி மயமானா	 கிழவ	. 
 
“ச�ைடயினாேல ஏ படறநKட�கைள பா	+தீரா?” எ4றா	 ேசாசிய	 ைவயா(ாி. 
 
சிவ&* கல��' விழிகேளா0' �க' நிமி	&தா	 பி�ைள. 
 
“நKட' தா4…. அ*-காக? மான' ெபாி/ ெச��யாேர. மான' 
ெபாி/!…” எ4� �ழ&ைதைய மா	(ற+ த8வி-ெகா�0 க+தினா	 பி�ைள. “எ4 
வா2-ைகயிேல பாதி நாJ-� ேமேல ெர�0 உலக >+த+திேல கழி%சி�-ேக4 
நா4….. எ4 ஒேர மகைன>' இ&த+ ேதச+*-�- �0+*�டதிேல என-� 
ெப�ைமதா4….. அவ4 ெசா4னானாேம….. “: உதி�' ஆனாL'. (*/ (*சா1' 
:-�” மி4F….. ஆ! அவ4 �ரனAயா…. �ர4…..” எ4� மீ�0' �ழ&ைதைய 
மா	ேபா0 அைண+*-ெகா�ட பி�ைள. ச � தாேன த4 உண	%சிகைள% 
சமனப0+தி- ெகா�0 வழ-கமாA ப+திாிைக ப�+* விவாதி-�' ெதானியி
 
ேபசினா	. 
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“நாம ச�ைட-� ேபாகேல…. எIவளேவா ெபா�ைமயாகேவ இ�&தி�-ேகா'…. 
ந
லவ�க எIவள1தா4 வி�'பினாL' ெக�டவ�க உலக+திேல 
இ�-கறவைர-�' ச�ைட இ�-�' ேபால+ தா4 ேதா;*…. ஆனா. எ' 
மன/-� இ* ச&ேதாஷமா+தா4 இ�-�…. பா+*0ேவா' ஒ� ைக. ச�ைட 
ேவ��ய*தா4” எ4� மீ�0' உண	%சி ெவறிேயறி அவ	 பித றி- 
ெகா���-ைகயி
 மாணி-க' ��-கி�0- ேக�டா	: 
 
“”ச�ைட நட-கிற* சாி. நீ�க ச�ைட ேவ;'F ெசா
லற* ேவ�-ைகயாA 
இ�-�. அ*1' நீ�க. அ&த- ெகா0ைமையெய
லா' பா	+த நீ�க – அFபவி%ச 
நீ�க – அப�% ெசா
லலாமா?” எ4� ேக�டா	. அேபா*தா4 ெபாியசாமி 
பி�ைள-�' நிைன1 வ&த*. ெச��யாாி4மக4 – இேபா* நட-�' >+த+தினா
 
அதிக' பாதி-கப���-�' ேஜா+:ாி
 ேவைல ெசA* ெகா���-கிறா4 எ4கிற 
விவர'. அ&த – நிைன1 வ&தத*' ெச��யாாி4 �க+ைத ஒ� விநா� 
உ �பா	+*வி�0. அவர* ேதாைளப றி அ8+தி. “பயபடாதீ	! கட1� 
இ�-கிறா4” எ4றா	. 
 
அ&த% சாதாரண ந'பி-ைகதா4 ெச��யா�-� எIவள1 ஆ�தலாA இ�&த* 
எ4ப* அ&நிைலயி�&* பா	-கிறவ	கJ-�+தா4 ெதாி>'. :&ேதா�ட+*% 
சாமியா�-�' ெதாி&த*. 
 
“ஐேயா! எIவள1 நாச'. எIவள1 அழி1” எ4� �;�;+*- ெகா�டா	 
ேசாசிய	. 
 
“அழியா�� ேபானா வள	%சி ஏ*? ஒ�; ெசா
ேற4. ேகJ'. த	ம'! த	ம' 
ம�0' அழியா*. அத	ம�' அ-��'('தா4 ச�ைட வ&தா அழி&ேத ேபா�'. 
ச+திய+*-�+தா4 ேபாராடற�ண�' உ�0; ெபா�+தி�-கிற�ண�' உ�0. 
ச�ைட4F வ&*�டா அ(ற' ச�ைடெய ெநன%சி பயபட- Cடா*. 
ச�ைடயி
லாத காலேம ெகைடயாேத ஐயா!…. ராமாயண கால+திேல. மகாபாரத 
கால+திேல Cட+தா4 ச�ைட இ�&தி�-�…. ேயாசி%/ பா�'. எ&த% 
ச�ைடயிேலயாவ* அநியாய' ெஜயி%சி�-கா? ெசா
L'!…..” 
 



13 

 

-வ&த காாிய+ைத மற&*வி�0 பி�ைளயி4 பிரச�க+ைத லயி+*- 
ேக�0-ெகா���&தா4 :&ேதா�ட+*% சாமியா	. 
 
“யா�. :&ேதா�ட+*% சாமியா? எ�ேக வ&தீ�க?” எ4றா	 பி�ைள. 
 
உற-க+தி�&* விழி+தவைன ேபா
 ஒ� விநா� /தாாி+* “த	மக	+தா ஐயா 
ஜ�-காள' வா�கிகி�0 வர%ெசா4னா�” எ4றா4. 
 
“உ�ேள ேபாயி- ேகJ�க…. அ'மா. ெகௗாி…..:&ேதா�ட+*%சாமி வரா� பா�…. 
அ&த- க
யாண ஜ�-காள+ைத எ0+*-�0… ம+தியானேம ேக�டா�க. 
மற&*�ேட4” எ4� உ�(ற' தி�'பி- �ர
 ெகா0+தா	 பி�ைள. 
 
“உ�கJ-� ச�ைடெய+ தவிர ேவறஎ4ன ஞாபகமி�-�'ஃஃ எ4� 
உ�ேளயி�&* ஒ@+த த4 மைனவியி4 �ரைல அவ	 ெபா��ப0+தேவயி
ைல. 
 
��� ��ேள வ&* Cட+* வாச ப� அ�ேக நி4ற:&ேதா�ட+*% சாமியாாி4 
விழிக� ெகௗாிைய பா	-ைகயி
 கல�கின. அவ� ஜ�-காள+ைத எ0-க 
அைற-�� ேபானா�. அேபா* Cட+*% /வாி
 மா�டப���&த ரா;வ 
உைடயி
 – பா	-க பா	-க விகசிப* ேபா4ற (4னைக>ட4 – உ�ள 
ேசாமநாதனி4 ேபா�ேடாைவ ெவறி+* பா	+தா4 :&ேதா�ட+*% சாமியா	. 
 
ேசாமநாத4 ரா;வ+தி
 ேச	&த அ0+த வ�ஷ' Wவி
 வ&தி�&த ேபா* 
ேகாயிL-� வ&* த4ேனா0 ேபசியி�&* �சல' விசாாி+த நிக2%சிக� எ
லா' 
இேபா* மன+தி
 ேதா4றின. ெபா8* ேபாகாததா
 ��ைட% / றிL' (Kப% 
ெச�க� பயிரா-க எ�ணி+ த4னிட' ெச�கJ' விைதகJ' வா�கி வ&* 
பயிாி�ட ச'பவ�கெள
லா' ெப�கி வ&* ெந�ைச அைட+தன. 
 
அவ4 தி�'பி நி4� அ&த ��ைட% / றிL' ெசழி+*- கிட-�' (Kப% 
ெச�கைள பா	+* மீ�0' தி�'பி அ&த ேபா�ேடாைவ பா	+தா4. 
 
ெவளிேய ��0+ தி�ைணயி
 ெபாியசாமி பி�ைள 4F' மி�&த உ சாக+ேதா0 
>+த%ெசAதிகைள ப�+*-ெகா���&தா	. 
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அ4� மாைல ேகாயி
 பிரகார+தி
 ஜன-�'ப
 நிர'பி வழி&த*. 
 
காவி நிற ப��ேல அ�கி தாி+தி�&த அ&த ப��த	 மிக அழகாக கீைதைய 
உபேதச' ப�ணினா	; அ&த ப��தாி4 ஒ� பைழய உதாரண' :&ேதா�ட% 
சாமியா�-� (*ைமயாக1' மிக1' பி�+ததாக1' இ�&த*. இ&த உட'( 
ந'ஆ+மாவி4 ச�ைட; ச�ைட பழசான*' ஆ+மா இைத உதறிவி0கிற*…. 
“ஒ4�ேம ெசAயாம
 ஒ�வFேம இ�-க ��யா*. எ
லா ஜீவ4கJ' 
இய ைகயான த4ைமயினாேல தம* இ%ைசயி4றிேய ஏதாவ* ஒ� ெதாழிேலா0 
:�டப���-கி4றன. “ேஹ! அ	ஜுனா… உன-�+ ெதாழி
 ெசAய+தா4 
அதிகார' உ�0. பய4களி
 உன-� எIவித அதிகார�' எேபா*' இ
ைல…. 
அIவிதமான க	ம+தி4 பயனி
 ப றி
லாம
 ெசAய ேவ��ய ெதாழிைல எவ4 
ெசA* ெகா���-கிறாேனா அவேன *றவி. அவேன ேயாகி’ எ4பதாகெவ
லா' 
பகவா4 ெசா
 யி�-கிறா	….. 
 
- C�ட+தின	 அைனவ�' அ&த ப��தாி4 ஞான வாசக�கைள ஏேதா பா�0- 
க%ேசாி ேக�ப* ேபால இைடயிைடேய “ஹா ஹாஃ எ4� சிலாகி+தவா� 
ேக���&தன	. 
 
:&ேதா�ட+*% சாமியா	 ஒ� $ைலயி
 ப&த-காைல- க��- ெகா�0 தா�ைய 
ெந��யவா� அ�� ேபசப0' ெமA�ஞான�கைளெய
லா' ஹி�தய 
:	வமாக- கிரகிப* ேபா
 Cாிய ேநா-ேகா0 நி4றி�&தா4. 
 
உப&நியாச' ��&* C�ட' கைல&த பிற� பிரகார+தி4 க��க
 தள வாிைசயி
 
ஓ	 ஓரமாA ப0+* வான+ைத ெவறி+தவா� ேயாசைனயி
 ஆ2&தி�&த அவF-� 
ஏேனா அ�-க� அ&த% ேசாமநாதனி4 �கேம எதிாி
 வ&* ேதா4�கிற*. 
 
ப+* வ�ஷ�கJ-� �4 தன-� யா�ேம ப&த' இ
லா* ேபானத4 காரணமாA 
பிற&த ஊைரவி�0 ஓ�வ&*வி�ட த4ைன ப றி>' அவ4 ேயாசி-கிறா4. 
 
வா2-ைகயி4 ெப�'ப�திைய ரா;வ+திேலேய கழி+*வி�0. த4 ஒேர மகைன>' 
>+த+தி
 இழ&* வி�0. இ4F'Cட மன+ தள	%சியி
லாம
 த	ம+தி4 
த4ைமகைள ப றி ேப/கி4றெபாியசாமி பி�ைளைய விட. கீைத உப&நியாச' 



15 

 

ப�ணிய அ&த மகா ப��த	 எ&த வித+தி
 *றவி எ4� எ�ணி பா	-கிறா4 
அவ4. 
 
அவ4 ெவ�ேநர' உற-கமி
லா* ெவறி+த விழிகேளா0 எைத எைதேயா 
சி&தி+தபி4. ஏேதா ஒ� தீ	மான+*-� வ&தவ4 ேபா
 அ�கி�&* எ8&* நட&* 
ேகாயிைல வி�0 ெவளிேயறினா4…. 
 
பிற� அவ4 தி�'பேவ இ
ைல! 
 
ஒ� நா� கைட+ெத�வி
 ெபாியசாமி பி�ைளைய பா	+த ேகாயி
 ��-க� 
மன' ெபா�-காம
 அ�கலாA+*- ெகா�டா	. “மடப�ளியிேல ெர�0 ேவைள 
சாபா0 ேபா�0 ந
லப�யா ெவ%சி�&ேத4…. ஓA பி�ைள. இைத- ேகJ'!….. 
அ&த :&ேதா�ட+*% சாமியா	 பய ெசா
லாம
 ெகா�ளாம
 எ�ேகேயா 
ஓ��டா4….. 
 
நாைல�/ நாளா%/….. நீ	 எ�ேகயாவ* பா	+தீரா?” 
 
அேபா* ஒ� ரா;வ லாாி அவ	கைள- கட&த*. ெபாியசாமி பி�ைள தம* 
வழ-கமான ஆ	வ+*ட4 அ&த லாாி நிைறய நி �' ரா;வ �ர	கைள பா	+தா	. 
 
ச �+ த�ளி% ெச4� லாாி நி4ற*….. 
 
அதி�&* ஒ� ரா;வ �ர4 “ெதா<ெரன- �தி+* “சர- சர-ஃ ெகன நட&* 
வ&தா4…. 
 
த4 மக4 ேசாமநாதேன வ�வ* ேபா4றபிரமிபி
. வ�வ* யா	 எ4� ெதாியாம
 
பரவசமாகி நி4றி�&தா	 பி�ைள. 
 
வ&தவ4 ேபசிவி�0 ேபாக�0' எ4றநிைனபிேலா, ப�டாள+*-கார4 எ4ற 
பய+திேலா ��-க� ெத�ேவாரமாA விலகி நி4றா	. 
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அ�கி
 வ&த நி4றஅ&த இைளஞைன ேமL' கீ8' பா	+*, “ெதாியலேய” எ4றா	 
பி�ைள. 
 
“நா4தா�க….. :&ேதா�ட%சாமி. ெதாிய�கள? எ4ன சாமி….. உ�கJ-�மா 
ெதாியைல? உ�ககி�ட எ
லா' ெசா
@-காம ேபாேறேன4F ெநன%ேச4…. 
ந
ல ேவைள பா	+*�ேட4…. ரயிL-� ேபாேறா'. வர�0�களா?” எ4� 
ைகCபி நி �' அவைன ெவறி+* பா	+த பி�ைள. அவைன இ8+* மா	ேபா0 
அைண+*- ெகா�டா	. 
 
ம8�க% சிைர+த ேமாவா>' உத�0-� ேம
 ��-கிவி�ட மீைச>'…… கிரா(+ 
தைல>'. கா-கி% ச�ைட-�� (ைட+*- கவசமி�ட* ேபா
 க'<ரமாA உய	&த 
மா	('…… 
 
“சபாK” எ4� அவ4 �*கி
 த��னா	 பி�ைள. 
 
ச�ைடயி
லாத ெவ �ட'பி
 அைர+*�0'. தைல நிைறய ��>'. தா�>மாA 
இ�&த அ&த பைழய ேகால+ைத>' இ&த (திய ேகால+ைத>' ஒபி�0 பா	+த 
��-க�- 
 
“ச�ைடெய
லா' ேபா�0. தா�ைய எ0+தி�0…. ந'ப :&ேதா�ட+*% சாமியா? 
ந'ப ��யேய…” எ4� க�கைள% சிமி��னா	…… 
 
அவ4 சிாி+தா4. 
 
“ஆ+மா1-� உட'ேப ஒ� ச�ைடதாF�கேள….. இ&த ஆ+மா1-� அ&த% 
ச�ைடேய ச'ப&தமி
ேல….. அ*-� ேமேல எ&த% ச�ெடய 
ேபா�0-கி�டா+தா4 எ4ன? ெசா
L�க சாமி?” எ4றா4. 
 
இ&த- கா-கி உ0(-�� இ�&* இ&த வா	+ைத வ�வைத- ேக�க பி�-காத 
��-க� ��-கி�டா	: 
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“இ&த ேப%ைசெய
லா' இனிேம வி0. நீ வா2-ைகெய ெவ�+*% சாமியாரா 
இ�&தேபா அ* சாி….. இனிேம ெபா�&தா*” எ4றா	 அவ	. 
 
“வா2-ைகெய ெவ�+தா? வா2-ைகெய ெவ�+தவ4 த ெகாைல ப�ணி-�வா4 
சாமி – சாமியாராகிறதி
ேல…..” எ4றா4 அவ4. 
 
Nர+தி
 அவF-காக நி4றலாாி ஹாரைன �ழ-கி �. 
 
“அேபா நா4 வ	ேற4ஃஃ – எ4� ெபாியசாமிைய>', ��-கைள>' மீ�0' 
வண�கி வி�0 இ�வாிட�' விைட ெப �-ெகா�0 லாாிைய ேநா-கி அ&த 
‘:&ேதா�ட%சாமி’ ஓ0வைத- ��-கJ' பி�ைள>' பா	+தவா� இ�&தன	. 
 
“' அவ4 *றவிதா4” எ4� தீ	மானமாக% ெசா4னா	 பி�ைள. 
 
��-க� க� கல�க ெப�$%/வி�டா	. 
 
- 03 அ-ேடாப	 1965  
--------------- 
 

34. 34. 34. 34. தவ�க�தவ�க�தவ�க�தவ�க�, , , , ��ற�க� அ�ல��ற�க� அ�ல��ற�க� அ�ல��ற�க� அ�ல…!…!…!…!    
 
ெதரஸா Cறிய வா	+ைதக� ஒ4�Cட- க0ைமயானத
ல. அவ ைற% 
ெசா
L'ேபா* அவ� �ர
Cட- க�னமாக இ
ைல. 
 
ெம4ைமயான /பாவ�ைடய ெதரஸாவி4 மி�*வான �ர@
 ெவளிவ&த அ&த 
வா	+ைதகளி
 இ4F' Cட மாியாைத கல&தி�&த*. அவைர ப றி அவJ-� 
வ�+த'தா4 மி�&தி�&தேத தவிர, அவைர அவமதி-கேவ�0' எ4ற எ�ணேமா, 
விேராதேமா அவ� �கபாவ+தி
 ெதாியவி
ைல. 
 



18 

 

‘சீ’ எ4� அவ� காறி+ *பிேயா அ
ல* ‘Y டாமி�’ எ4� க+திேயா த4ைன 
அவமதி+தி�&தா
 Cட+ ேதவலா' ேபா@�&த* நாகராஜF-�. அIவித 
அFபவ�க� அவ�-� ஏ ப�ட*�0. 
 
அ* மாதிாி ச&த	ப�களி
 த4ைன எப�- காபா றி-ெகா�வ* எ4� 
நாகராஜF-�+ ெதாி>'. அவ�ைடய அதிகார', ெச
வா-�, ேதாரைண, வய*, 
ச$க அ&தH* இைவ எ
லாேமா, அ
ல* இவ றி
 ஏதாவ* ஒ4ேறா அவ�-�+ 
*ைண நி �'. ‘எ4ன நி4� எ4ன? ப�ட அவமான' 
 
ப�ட*தாேன! எIவள1 ப�0' என-� (+தி வரவி
ைலேய!’ எ4� த4ைனேய 
த4 மன+*� க�&*ெகா�டேபா*, அவர* க�க� ெவ�கம �- கல�கின. அவ	 
அவமான+தாL', த4 மீேத ஏ ப�ட அ�வ� பாL' தைல�னி&* உ�கா	&*, 
த4ைன ப றி- கச(ட4 ேயாசி+தா	. 
 
‘சீ..! நா4 எ4ன மFஷ4! வய* ஐ'ப* ஆக ேபாகிற*. தைல-� உய	&த 
பி�ைள>', க
Zாியி
 ப�-�' ெப�;'… அவ	கJ-�- க
யாண' ெசA* 
ைவ+தி�&தா
 இ&ேநர' நா4� ேபர- �ழ&ைதகJ-�+ தா+தாவாகி இ� ேப4! 
சீ..! நா4 எ4ன மFஷ4?’எ4� ப
ைல- க�+*-ெகா�டா	. இர�0 
ைககைள>' ேகா�0 பா-ெக�0- �� [ைழ+*, விர
கைள 
ெநாி+*-ெகா�டா	. க�கைள இ�க $�, நா கா@யி
 அப�ேய சாA&*, 
த4ைன அறி யாம
, ‘வா� எ ேஷ'!’ எ4� �னகியவாேற, தைலைய இட�' வல 
�' உ���னா	. அவ �-� எ4ன ெசAவ* எ4� (ாியவி
ைல. 
 
ெதரஸாவி4 அ&த �கேம அவ	 நிைனவி
 வ&* வ&* நி4ற*. 
 
ச � �4… 
 
ர+தமாக% சிவ&*, ெந றியி
 சிைக (ரள, உத0க� தீப�டைவ ேபா
 சிவ(% 
சாய' கைல&* *�*�-க, க�களி@�&* கல�கி% /ர&த க�ணீ�ட4, ”ளீH… 
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WI மீ! ஐ ாி-ெர�… ஃபா	 எIாிதி�…” எ4� அவாிடமி�&* திமிறி விலகி% ெச4�, 
உட
 �8வ*' ந0ந0�க அவ� நி4ற ேதா ற'… 
 
அவ� க�களி@�&* ெப�கிய நீ	, அவ� தன* Hக	� பா-ெக��@�&* 
க	%சீைப எ0+*+ *ைடபத �� ‘ெபா�’ெட4� அவர* ேடபிளி4 மீ*… 
இ&த- க� ணா� விாிபி4 ேம
 வி8&*, இேதா இ4F' உலராம
சிதறி- 
கிட-கிற இர�0 நீ	 �+*- க�… 
 
அவ	 எதிேர நி4� தா4 அ8*வி�ட நாகாிகம ற ெசயL-� வ�&தி, ”…ஆ' ஸாாி” 
எ4� தன-��ேளேய வி-கியவா�, க	%சீபி
 �க' (ைத+*- ெகா�0 
அ�கி�&* தன* அைற-� ஓ�னாேள… அேதா, அவள* H@ப	 சத' 
இேபா*தா4 ஓA&*, ‘ெபா+’ெதன அவ� நா கா@யி
 வி8கிற ஓைச… 
 
அவ	 காதி
 அவள* வா	+ைதகJ'… அவ	 நிைனவி
, அவமான�' 
*யர�'ெகா�0 ஓ�னாேள அ&த- கா�சி>'தா4 இ&த% சில நிமிஷ�களி
 தி�' 
ப+ தி�'ப வ&* நி கி4றன. 
 
அவ� எIவள1 ெப�&த4ைமயானவ�! எIவள1 உய	&த, ெம4ைமயான 
இய
(க� ெகா�டவ� எ4பைத உண	 ைகயி
 அவ�-� ெந�ெச
லா' 
வ@-கிற*. 
 
‘நா4 அவளிட' இப� நட&*ெகா�ேவ4 எ4� அவ� கன1Cட- க���-க 
மா� டா�’ எ4ப* (ாிைகயி
, த4ைன+தாேன இ� Cறாக பிள&*ெகா�ளலா' 
ேபா@�-கிற* அவ�-�. ஒ� நிமிஷ+தி
 தா4 அைட&*வி�ட �2%சிைய எ�ணி 
எ�ணி அவ	 ெந�ைச பிைச&*ெகா�கிறா	. 
 
‘ெதரஸா1-� எப�% சமா தான' C�வ*? இ&த மாைச எப�+ *ைடப*? 
ம�ப�>' அவ� மனதி
 தன* பைழய ெகௗரவ+ைத எIவித' நிைல நி�+*வ*?’ 
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‘'..! அIவள1தா4. எ
லா' ேபா%/! ெகா��- கவி2+தாகி வி�ட*! எIவள1 
ெபாிய நKட'?’ – நாகராஜ4 நிைன+* நிைன+* ெப�$%/ வி0கிறா	. ெந றி 
விய	-க விய	-க+ *ைட+*-ெகா�கிறா	. எ�கா வ* ேபாA அழலா' ேபா
 
ேதா4�கிற*. 
 
தா4 சில நா�களாகேவ அவ�பா
ெகா�ட சபல�கJ-� அவள* நடவ�-ைகக�, 
(4சிாி(, உபசாி(… எ
லாவ  �-�' ேமலாக+ தன* வயைத >', தா4 
அவளிட' கா�0கிற பாிைவ>' உ+ேதசி+* ஒ� தகபனிட' ெதாிவிப*ேபா
 
அவ� தன* வா2-ைகயி4 அவல�கைள>' ஏமா ற�கைள >' Cறி மன' 
கல�கிய* �த@ய வ ைற% சாதகமாக-ெகா�0, அவJ-�+ த4 மீ* நா�ட' 
எ4� ந'பிய தன* ேகவல+ைத எ�ண எ�ண, உ�ளெம
லா' �ம�0கிற* 
அவ�-�. 
 
அப�ய� அச�0 ந'பி-ைகயி
தா4, அவ� த0-கமா�டா� எ4ற ைதாிய+தி
 
அவ	 அவளிட' அப� நட&*ெகா�டா	. 
 
இ&த ப+* நா�களாA, வழ-கமாக% சாபா0 பாிமாற வ�கிற அ&த- க4ைனயா 
ெசா
@-ெகா�ளாம
 ஓ� ேபானாேன, அ&த+ ேததியி@�&* ஒIெவா� நாJ' 
‘ல�%’ டய+தி
 ெதரஸா1' நாகராஜ F' ஒ4றாக+தா4 உ�கா	&* 
சாபி0கிறா	க�. 
 
ம+தியான+தி
 ஆ<\ேலேய சாபி0கிற வழ-க+ைத உ�டா-கியவ4 
க4ைனயாதா4. அவ4 அவ	 ��ேடா0 வ&* ேச�வத � �4… இர�0 
வ�ஷ+*-� �4னா
 வைர, அவ	 ல�%/-� ம+தியான+தி
 ��0-� 
ேபாA+தா4 வ� வா	. ஆனா
, ��0-� ேபானா
 ‘சாபி�ேடா', வ& ேதா'’ 
எ4� ��கிறதா? ெகா�ச' இைளபாற ேவ�0'; ப0-க ேவ�0'; சி� N-க' 
ேபாட ேவ�0'. தி�'ப ஆ<ஸ§-� வர, நாL மணி ஆகிவி0கிற*. 
 
நாகராஜ4 எ+தைன மணி-� ேவ�0மானாL' ஆ<ஸ§-� வரலா'; ேபாகலா'. 
அவைர யா�' ேக�க மா�டா	க�. அ&த- க'ெபனியி4 �தலாளி-� அ0+தப� 
அதிகார' உ�ளவ	 அவ	தா4. சில விஷய�களி
 �தலாளி-�' ெகா�ச' ேமேல 
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எ4� ெசா
Lகிற அள1-� ெபா�(' உைடயவ	. இ�ப+ைத&* வ�ஷ 
காலமாக இ&த+ தைலைம ஆ<\
 இ�&*ெகா�ேட மாகாண' �8வ*' பல 
கிைளகைள+ ேதா �வி+*, இ4றி�-�' நிைல-� இ&த Hதாபன+ைத 
உய	+தியவ	 நாகராஜ4 எ4றா
, அவ	 அ&த அள1-� ெபா�(', 
�தலாளிகளி4 ந'பி-ைகைய>' ெப றி�பதனா
தாேன ��& தி�-கிற*! 
 
க4ைனயா த4 ��ேடா0 வ&த பிற�, ஆ<ஸ§-�% சாபா0 ெகா�0வ&*, தாேன 
அவ�- � பாிமாறிவி�0 ேபாக ஆர'பி+தா4. அவ	 �-கியமாக ��0-� 
ேபாA% சாபி0வத  கான காரண', தாேன ேபா�0- ெகா�0 சாபிட பழகாத* 
தா4. அ* அவ�-� பி�ப* இ
ைல. 
 
 
க4ைனயா, நாகராஜ4 ��0 ேவைல-காரேனா சைமய  காரேனா எ4�தா4 
எ
ேலா�' நிைன+*-ெகா�0 இ�-கிறா	க�. ஆனா
, அவ4 அவர* ெசா&த 
அ+ைத மக4 எ4ப*', சம வய*ைடய பா
ய கால ந�ப4 எ4ப*' ெரா'ப 
ேப�-�+ ெதாியா*. ெதாி>'ப� அவ4 நட&*ெகா�ள1' மா� டா4. 
 
அவF-�- �0'ப', க
யாண', �0, உற1 எ4ெற
லா' ஒ4�ேம 
ஏ படவி
ைல. ெசா&த-கார	க� �0களி
… அவைன% ெசா&த-கார4 என 
ஏ �-ெகா�கிற �0களி
 வ&* ெகா�ச நா� த��வா4. த�கி இ�-கிற 
கால+தி
, அ&த ��0-� அவ4 ஒ� பலமாக விள��வா4. �ழ&ைதகJ-�+ தாதி 
மாதிாி>', Cபி�ட �ர L-� ஓ� வ�' ேசவகனாக1' இ�பா4. ேதா�ட�க� 
ெகா+ *வா4; *ணி *ைவபா4; கைட-� ேபாவா4; க�ைட பிளபா4; /ைம 
N-�வா4; /ைவயாக ேபசி-ெகா�0' இ�பா4. 
 
‘ெசா
@-ெகா�ளாம
Cட ஓ� ேபானாேன அ&த ராHக
!’ எ4� இேபா* 
ப கைள- க�-கி4ற நாகராஜ4, ச � �4னா
, தா4 ெசAத காாிய+*-�-Cட 
அவ4தா4 ெபா�( எ4� / றி வைள+* பழிைய அவ4 தைலயி
 /ம+த 
�ய
கிறா	. 
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‘அ&த பய
 ஒ8�காக வ&* மீ
H ெஸ	I ப�ணி இ�&தா
, இவ� இIவள1 
ெந�-கமாக வ&தி�-க மா�டாேள!’ எ4� நிைன+தேபா*, க4ைனயாைவ ப றிய 
நிைன1க� அவ�-� மி�&தன. 
 
இர�0 வ�ட�கJ-� �4(, ஒ� நா� இர1 எ�0 மணி-� ��0-�+ தி�'பிய 
நாகராஜ4, காைர ெஷ��
 நி�+*வத காக+ தி�'பியேபா*, ெஷ��4 ஒ� 
$ைலயி
 தா�>' மீைச>மாA ஒ� பர�ைட+ தைலய4 எ8&* நி பைத பா	+*, 
கா	 விள-ைக அைண-காம
 ெவளிேய தைல நீ��, ”யார*, அ�ேக?” எ4� 
மிர�0கிற ேதாரைணயி
 ேக�டா	. 
 
அவ4 அ�கி
 ஓ�வ&*, ”நா4தா4 க4ைனயா. எ4ைன+ ெதாிய@யா மாபிேள?” 
எ4� ரகசிய' ேபா
 அறி�கப0+தி-ெகா�டேபா*, நாக ராஜF-� மனைச 
எ4னேவா ெசAத*. 
 
”எ4னடா இ* ேகால'? வா… வா!” எ4� அைழ+* வ&*, ���
 
உ�ளவ	கJ-� பாி%சய' ெசA* ைவ+*, அ�ேகேய த�கி இ�-க% ெசா4னா	. 
ெகா�ச நா�களி
 அவர* �0'ப+*-� அவ4 மிக1' ேதைவப�ட மனிதனாக 
மாறி இ�&தா4. 
 
ஆர'ப+தி
, அவைன ���
 ேச	+*-ெகா�டத காக ம ற உறவின	க� எ
லா' 
நாகராஜைன>' அவ4 �0'ப+ தினைர>' மிக1' எ%சாி-ைக ெசAதவா� 
இ�&தன	. ஆனா
, நாகராஜ4 அவ ைற ெபா��ப0+தவி
ைல. அவைன% ேச	+ 
*-ெகா�வ* தன* கடைம எ4� அவ	 நிைன+தா	. எனிF', அ&த- 
காரண�கைள அவ	 யாாிட+*' இ*வைர பகிர�கப0+தி-ெகா�ட* இ
ைல. 
 
அ&த பைழய பா
ய அFபவ�களி4 நிைன1கைள, எேபாதாவ* தனியாக 
இ�-ைகயி
 அவேனா0 பகி	&*ெகா�0 மகி2வா	 நாகராஜ4. 
 
அ&த- கால+தி
 இ&த- க4ைனயா ெரா'ப ந
ல பி�ைள யாக இ�&தா4. 
ஒ4�ேம ெதாி யாத அவைன (ைக பி�-க பழ-கிய*', ம*வ�&த% ெசAத *', 
அ&த மாதிாியான விைள யா�0களி
 ஈ0ப0+திய*' நாகராஜ4தா4. அவ ைற 
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அவ	 மற-கவி
ைல. அத4 பிற�, அைவ யா1' ஏேதா ஒ� ப�வ+ தி4 ேகாளா� 
எ4� ஒ*-கி – அ
ல*, உ�ைமயிேல ஒ� ப�வ+தி4 ேகாளா�களாக அைவ 
இவாிடமி�&* நீ�கிய பி4, இவரா
 பழ-கப0+த ப�ட அ&த- க4ைனய4 
அவ றிேலேய �2&* அ8&தி $2கி-ெகா�0 இ�பதாக- ேக�விப�ட 
கால�களி
, நாகராஜ4 � ற உண	வினா
 உ�+தப���-கிறா	. 
 
நாகராஜைன ெபா�+தவைர அ&த பழ-க�க� யா1' மகா பாவ�க� எ4� 
க�*கிற ஒ8- க- க�ேணா�ட' எதனாL' அவF-காக அவ	 வ�&த வி
ைல. 
இ&த பழ-க�கJ-� அ�ைமயாகி ஒ�வ4 வா2-ைக யி4 சகல 
மாியாைதகைள>' இழப* பாிதாபகரமான �2%சி எ4பதனா
, அவனிட' அவ	 
அFதாப'ெகா�டா	. 
 
இேபா*'Cட நாகராஜ4 எேபாதாவ* பா	��களிL', சில சமய�களி
 
���ேலேயCட ம* அ�&*வ* உ�0. அ* யா�-�' ெதாியா*. நாகராஜ F' 
(ைக பி�-கிறா	; ெப� கைள இ%ைசேயா0 பா	-கிறா	. எ
லாவ �-�' ஒ� 
அ+*' அள1' இ
லாதேபா*தாேன மனித4 தைல�(ற �2&* வி0கிறா4! 
 
அப� �2&*வி�டவ4 க4 ைனயா. அவ4 அப� விழ- காரண', ஏேதா ஒ� 
வைகயி
 தாேன எ4� நிைன-ைகயி
, அவைன பா	+* ெப�$% ெசறிவா	 
நாகராஜ4. 
 
பிற	 பா	ைவயிL' ச$க அ&தHதிL' அவ4 �2&* வி�டவ4தா4 
எ4றாL'Cட, அவைன+ தன* அ&தர�க+தி
 சமமாகேவ பாவி+தா	 நாக ராஜ4. 
அவF' அேத மாதிாி அ&த எ
ைல மீறா* அவேரா0 சம+*வ'ெகா�டா4. 
 
எேபாதாவ*, தா4 ம* அ�&*'ேபா* அவைன>' அைழ+*, அவF-�' 
ெகா0பா	. தன-� ம�டாபிேஷக' நட&த மாதிாி களி ெகா�வா4 அவ4. 
அேபா*'Cட மிக1' ெவ�க+ேதா0, ைகயி
 த'ள�ட4 ஒ� $ைலயி
 ேபாA+ 
தி�'பி நி4�ெகா�0, மைற வாக- ��பா4. ”ேபா*'… ேபா*'” எ4� 
ெசா
@+ த'ளைர ைவ+*வி�0 ஓ� வி0வா4. ேக�டா
, ”நம-� இ&த% 
சர-ெக
லா' சாிப�0 வரா*. ெர�0 ]பா பண' �0 மாபிேள, எ*-� இெத 
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ேவH� ப�ேற?” எ4� பண+ைத வா�கி-ெகா�0 ேபானா
, இரவி
 எ&ேநர' 
வ&* அவ4 ெஷ��
 ப0+*-ெகா�கிறா4 எ4� யா�-�' ெதாியா*. 
 
யா�-�' ெதாியாம
 அ&த% ெசல1-காக வார+தி
 இர�ெடா� தடைவ அவ	 
அவF-� பண�' ெகா0பா	. 
 
அவ4 சாபா0 பாிமாறி% சாபி0வ*, அவ�-� எேபா *' ெரா'ப+ தி�தியாக 
இ�-�'. ���
 இ�-�'ேபா* Cட% சில சமய�களி
 அவ4தா4 அவ�-� 
பாிமா�வா4. நாகராஜனி4 மைனவி HNல சாீாி. அவJ-� உட'(-� ேநாA 
வ&*வி0'. ஈ\ேசாி@�&* அவைள எ8&* வர% ெசAவைத- C�யவைர 
தவி	-கேவ வி�'(வா	 அவ	. 
 
சில சமய�களி
 �ைரவ	 இ
லாதேபா*, க4ைனயாேவா0 தனிேய காாி
 
ெச
ைகயி
, அவேனா0 தமாஷாக% சம+*வமாA பைழய கால' மாதிாி ேபசி 
மகி2வா	 நாகராஜ4. அ* மாதிாி% சமய�களி
 அவF' த4ைன மற&* ‘டா’ 
ேபா�0- Cட ேப/வா4. அ* ெரா'ப இய
பாக, /�தி பிசகாம
 இ�-�'. 
 
”ேடA, க4ைனயா..! ந'ம ெச-ர�டாி அ'மா எப� இ�-கா?” – (டைவ க�டாத 
அ&த% ச�ைட-காாி எதி	ப0'ேபா*, அவ4 நாணி-ேகாணி நி பைத அவ	 பல 
தடைவ க���-கிறா	. அதனா
தா4 ேக�டா	. அ&த மாதிாி% ச&த	ப�களி
 
�த@
 அவ4 சிாிபா4. 
 
”ெசா
L, உன-� எ4ன ேதா;* அவைள பா	+தா?” 
 
”என-� எ4ன ேதா;*?” – மா	பி
 �கவாA ப�கிற மாதிாி தைல 
�னி&*ெகா�டா4 க4ைனயா. ெகா�ச' ேநர' கழி+* ஒ� அச�0% சிாி(ட4, 
”நீ வி�0 ெவ%சி�பியா மாபிேள! என-�+ ெதாி>'டா!” எ4� �ழ�ைகயா
 
இ�+*- ெகா�0, கிJகிJ+*% சிாி+ தா4. 
 
”சீ… சீ! அெத
லா' இ
ைல. நீ �4ன மாதிாிேய எ4ைன ெநைன%சி-கி�0 
இ�-கியா? வயசா%ேச!” எ4பா	 நாக ராஜ4. 
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”அப�4னா அவJ-� உ'ேமேல ஒ� க�; இ�-�*. அ* ெதாி>*!” எ4� 
க�கைள% சிமி��, அவைர- �ஷிப0+தினா4 அவ4. 
 
‘அ&த பாவிதா4 இ&த எ�ண+*-� �த
 ெபாறி ைவ+தவேனா?’ 
 
இIவள1' அ&தர�கமாA ேப/வாேன தவிர, அவ� �4னிைலயி
 இ0பி
 
க��ய *�ைட அவி2-காம
, தைல நிமி	&* பா	-காம
, அவ�-�% சாபா0 
பாிமா�வா4. த�ைட பா	+*, எ* வாA-� �சி-கிற* எ4� அறி&*, ேக���4 
பாிமா�வா4. 
 
அவ4 பாிமா�வைத>', அவ�-� பணிவிைட (ாிவைத>' ெதரஸா 
பா	+தி�-கிறா�. 
 
அதனா
தா4, அவ4 வராம
 அ4� அ&த �ைரவேர அவ�-� பாிமாற+ 
ெதாியாம
, இவ	 ேபா�ட ச+த+தி
 பய&*, ைகயி
 உ�ளைத- கீேழ ேபா�0, 
இவ	 ஒ4�ேம சாபிடாம
 ‘எ0+*-ெகா�0 ேபா!’ எ4� க+திவி�0, அ4� 
ஓ�ட@
 இ�&* �ப4 வரவைழ+*% சாபி�டைத எ
லா' கவனி+த ெதரஸா, 
அ0+த நா� ம+தியான' அவ	 தாேன பாிமாறி-ெகா�ள �ைனைகயி
… 
 
”உ�கJ-� ஆ�ேசபைன இ
ைலெய4றா
, நா4 பாிமாறலாமா?” எ4� 
விநய+*ட4 ஆ�கில+தி
 ேக�டா�. 
 
அேபா* நாகராஜF-�- க4ைனயா நிைன1 வ&த*. ‘அவJ-� உ'ேமேல ஒ� 
க�; இ�-�*. அ* என-�+ ெதாி>*!’  
-------------- 
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35. 35. 35. 35. அ�தர�க� �னிதமான"அ�தர�க� �னிதமான"அ�தர�க� �னிதமான"அ�தர�க� �னிதமான"    
 
1  
“ஒ� நிமிஷ' இ��க�; Cபி0கிேற4… நீ�க� யா	 ேபசற*?” எ4ற ேக�வி 
வ&த*' ப
ைல- க�+*- ெகா�0 பதி
 ெசா4னா4: “நா4 – அவ	 மக4 
ேவ;!” 
 
ச �- கழி+* அவன* த&ைதயி4 �ர
 ேபானி
 ஒ@+த*. “ஹேலா! நா4 தா4 
/&தர' …” 
 
- அ*வைர இ�&த ைதாிய', ஆ+திர', ெவ�( யா1' �ழ'பி ேவ;1-� 
உத0கJ' ெந�/' *�+தன. அவன* ேப%/ �ழறி �; இ�&தாL' சமாளி+*- 
ெகா�0 ேபசினா4: “நா4 ேவ; ேபசேற4… நா4 உ�கேளா0 ெகா�ச' 
ேபச;'… ' … தனியா ேபச;'.” 
 
“சாி… இ4F' ெகா�ச நாழிேல நா4 ��0-� வ&*0ேவ4…” 
 
“இ
ேல… அைதப+தி… ���ேல ேபச என-� வி�பமி
ேல… நீ�க அ�ேகேய 
இ�-கிறதானா, இபேவ ப+* நிமிஷ+திேல நா4 அ�ேக வேர4…” 
 
“ஓ ஐ^! சாி… வாேய4…” 
 
“தா�-H…” 
 
-ாி^வைர ைவ+*வி�0 ெந றியி
 ெபா�கி இ�&த விய	ைவைய+ *ைட+* 
வி�0-ெகா�டா4 ேவ;. இ4F' Cட அவF-� ெந�/ படபட+*- 
ெகா���&த*. அவ4 எ4ென4னேவா ேபச+ த4ைன+தாேன ஒ� மக+தான 
காாிய+தி �+ தயா	 ெசA* ெகா�கிற ேதாரைணயி
 உ�ள�ைகயி
 �+தி- 
ெகா�0 ெச�மினா4. 
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“'… இ* எ4ேனாட கடைம! இ&த- �0'ப' சீ	 �ைலயாம பா*கா-க ேவ��ய* 
எ4ேனாட கடைம! ஒ� சி4னைபய4 – த4 மகேன – த4ைன- க��-கிற அள1 
தா4 நட+ைத ெக�0 ேபானைத அவ	 உணர ேவணாமா? மான-ேகடான 
விஷய'தா4!… நா4 ஆ+திரபடாம
 நியாய+ைத ேபசி, அவேராட ேக0 ெக�ட 
ரகசிய+ைத அவ�-ேக ெமாத
ேல அ'பலப0+த;'…. ‘அெத
லா' இ
ைல; 
அப� இப�’4F அவ	 ம8ப பா	பா	…. '_'! அவேராட ேமைஜ 
�ராய	ேல இ�&த அ&த- க0தாசிைய… க	ம'… காத
 க�த'… அெத ஞாபகமா 
எ0+*-கேற4… எ4 ேமைஜ �ராய�-�- க�ள%சாவி ேபா�டேயா4F அவ	 
ஆ+திரபடலா'. இவ	 க�ள- காதைல- க�0பி�-க நா4 ெசAத இ&த- 
க�ள+தன' ஒ4�' ெபாிய தபி
ைல… �&தாநா� ரா+திாிCட அவேளாட 
ெர�டாவ* ேஷா1-�% சினிமா1-� ேபாயி�&தைத பா	+த அ(ற'தாேன 
இ&த+ ெதாட	பி4 �8 உ�ைமைய>' க�0 பி�-க;'F நாேன அவ	 
அைறைய% ேசாதைன ேபா�ேட4!….” 
 
-ேவ; அவசர அவசரமாக உைடயணி&* ெவளிேய (றப0கிற சமய+தி
, ேலGH 
கிள(-�- கிள'பி- ெகா���&த அவ4 தாA ரமணிய'மா� எதி	ப�டா�. 
 
சில நா�களாகேவ அவன* ேபா-�' ேப%/' ஒ� மாதிாியாக இ�பைத அவள* 
தா>�ள' உண	&த*. 
 
இேபா* அவைன+ திGெரன பா	+த*' அவன* ேதா ற+ைத- க�0 அவ� 
கலவரமைட&தா�. 
 
“அவ4 சாியாக% சாபிடாம
 N-க' Cட இ
லாம
 இ�-கிறாேனா?” எ4�, 
அவன* ேசா	&தி�-�' ேதா ற+ைத- க�0 ச&ேதக' ெகா�டா�. இவ4 
இைள+*- க�+* ேபாயி�&தா4. `வர' ெசA* ெகா�ளாததா
 ேம
 
உத��L' ேமவாயிL' க4ன $ல�களிL' இளேராம' அட	&தி�&த*… அவ4 
எைத- �றி+ேதா மி�&த மேனாவியாCல+தி � ஆளாகி இ�-கிறா4 எ4� அவ4 
க�களி
 கல�கிய ேசா	விL', கீ2 இைமகJ-க�யி
 ப�&தி�&த க�ைமயிL' 
அவ� க�0 ெகா�டா�. 
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அவ4 வய* வ&த ஆ�மக4. அவF-� ஏேதF' அ&தர�கமான பிர%ைனக� 
இ�-கலா'. அதி
 தா4 தைலயி0வ* நாகாிகமாகா* எ4ற க�0பா�0ண	1ட4 
அவ� அவைன ெந��கி வ&தா�. 
 
“எ4னடா ேவ;… எ�ேக கிள'பி�ேட?” எ4� ஆதரவாக அவ4 ேதா�கைள 
ப றினா�. அவF-� உட'( Cசி �. 
 
“ெகா�ச' ேவைல இ�-�” எ4� அ8+தமாக அவ4 பதி
 ெசா4னா4. 
 
“வா� இH ரா� வி+ Y? சாி… எ4னவாக இ�&தாL' – நா4 உன-� உதவ 
��>'னா ெசா
L…” எ4� ஆ�கில+தி
 Cறினா�. 
 
“தா�-H” எ4� அவைள- கட&* ேபாக ய+தனி-ைகயி
 அவைன நி�+தினா� 
அ'மா. 
 
“ேபா… ேபாயி… எ4னேவா Hெபஷலா �ப4 ப�ணி இ�-கா சைமய
கார 
பா��… சாபி�0�0 ேபாேய4” எ4� ெகா�சி உபசார' ெசA*வி�0, தன-�' 
நாழியாவைத- ைக-க�கார+தி
 பா	+*வி�0 அவ� ெவளிேயறினா�. 
 
ேவ; ஒ� விநா� தைல �னி&* ேயாசி+* நி4றா4. 
 
“இ&த அச�0 அ'மாைவ இ&த அபாதா4 எப� ஏமா றி+ *ேராக' (ாி&* 
ெகா���-கிறா	” எ4� ேதா4றிய* ேவ;1-�. அத4 பிற�, இ&த வயதிL' 
இவ� ெசA* ெகா�Jகிற அல�கார�' ப1ட	 :%/' உத�0% சாய�' 
ைக>ய	&த ரவி-ைக>' கீ%/- �ர@
 ேப/கிற இ�கிWK ேப%/' காண வயி ைற 
<றி-ெகா�0 ஆ+திர�' அ�வ�(' ெபா�கி � அவF-�. 
 
ஹா@
, அேபா*தா4 கா4ெவ4��@�&* வ&தி�&த அவன* இர�0 
த'பிகJ' ஆ� வய*+ த�ைக>' ேசாபாவி
 அம	&* ஷீைச>' ஸா-ைச>' 
கழ றி- ெகா���&தன	. அவ	கைள பா	-�'ேபா* ேவ;வி4 ெந�சி
 
*-க�' பாி1' ெபா�கியைட+தன. 
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“இ&த ெபா�ப ற தா>' ஒ8-க�ெக�ட த&ைத>' இ&த- �ழ&ைதகளி4 
எதி	கால+ைத- ���% /வரா-கிவிட ேபாகிறா	க�” எ4� நிைன+தேபா*… 
இத �+ தா4 எ4ன ெசAய ��>' எ4� �ழ'பினா4 அவ4. 
 
“இத � நா4 ஏதாவ* ெசAதாக ேவ�0'! அ* எ4 கடைம… நா4 எ4ன இ4F' 
சி4ன- �ழ&ைதயா? என-� இ�ப+திெயா� வயதாகிற*… Wக@, ஐ ஆ' அ4 
அட
�!” 
 
திGெர4� அவ4 த4ைன வள	+த தா+தாைவ>' பா��ைய>' நிைன+*- 
ெகா�டா4. 
 
“ந
ல ேவைள! இ&த- ேக0ெக�ட P2நிைலயி
 வளராம
 ேபாேனேன நா4!” 
 
2  
 
ேவ;வி4 த&ைத /&தர�' தாA ரமணி>' இ�ப+ைத&* வ�ட�கJ-� �4 
க
Zாியி
 ப�+*- ெகா���&த கால+தி
 காத@+*+ தி�மண' ெசA* 
ெகா�டவ	க�. இ�வ�' ெவIேவ� ஜாதியின	 எ4பதா
 ெப ேறாைர 
விேராதி+*-ெகா�ேட அவைள- ைகபி�+தா	 /&தர'. 
 
ரமணிய'மா� சி� வயதி
 கா4ெவ4��
 ப�+* ெவ�ைள-கார பாணியி
 
வள	-கப�டவ�. ேம க+திய கலாசார+தி
 அவள* �0'பேம திைள+த*. 
அ-கால+தி
 /&தர+தி � அவளிட' ஏ ப�ட ஈ0பா�� � அ*ேவ Cட- 
காரணமாக இ�&தி�-கலா'. 
 
அ&த ஈ0பா��4 காரணமாக ெப ேறாைர>' விேராதி+* அவைள- கல( மண' 
(ாி&* ெகா�ட பி4 இர�டா�0- கால' ெப ேறா�ட4 ெதாட	ேப 
இ
லாதி�&தா	 /&தர'. இர�0 வ�ஷ�கJ-� பி4 ேவ; பிற&தா4. 
 
(+திர பாச+ைத+ *ற&தி�&த /&தர+தி4 த&ைத கணபதியா பி�ைள>' அவ	 
மைனவி விசால�' ேபர- �ழ&ைதைய பா	-க கிராம+தி@�&* ரயிேலறி 
ப�டண+*-� ஓ� வ&தா	க�; ெகா�ச' ெகா�சமாA பைகைம விலகி 
/&தர+தி �' அவ4 ெப ேறா�-�' உற1 பால' அைம+தவ4 ேவ;தா4. 
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ேவ;1-� ஆ� வயதா�'ேபா* கணபதியா பி�ைள ேபரைன+ தா4 அைழ+*% 
ெச
வதாக- Cறினா	. எவேளா ஒ�+தி-�, ஏேதா ஒ� நாகாிக+*-�+ தா�க� 
ஆசாரமாக வள	+த பி�ைளைய பறி ெகா0+* வி�ேடாேம எ4ற நிர&தர 
ஏ-க+தி � ஆளாகி ேபான கணபதியா பி�ைள அைத ஈ0ெசA* 
ெகா�வைதேபா
 ேபரைன H�காி+*-ெகா�டா	. ேவ; தா+தாவி4 
���ேலேய வள	&* ப�+*- ெகா���&தா4. ெப ேறாாி4 �0 எ4ப* 
அவF-� எேபாதாகிL' Wவிேல வ&* த�கி% ெச
L' உற1-கார	களி4 
�0'ப' ேபாலாயி �. 
 
/&தர+தி4 த&ைத கணபதியா பி�ைள �ர ைசவ'; தமி2 (லைம>ைடயவ	. சிவ 
ப-த	. அவ	 மைனவி விசால' ெச4ற a றா�0+ தமி2 ெப�ைமயி4 கைடசி 
பிரதிநிதி. (�ஷனி4 �4ேன உ�கா	&* ேபச மா�டா�. 
 
ேவ; எேபாேதF' W1-�+ தாA த&ைதயாிட' வ�'ேபா* அவ	களி4 
வா2-ைக�ைற, நைட உைட யா1' ஓ	 அ&நிய+ த4ைம ெகா�0 அவ	கேள 
தன-� மிக1' அ&நியமானவ	க� ேபால உண	&தா4. சி� வயதி
 எ
லா' அ&த 
அFபவ', தா+தா-பா��யிட' ேபாA% சிாி-க சிாி-க விள-கி% ெசா
@ 
பாிகசி-கேவ அவF-� உதவி �. பி4ன	 வய* ஏற ஏற அவ4 தா+தா-
பா��ேயா0, தாA த&ைதயைர ஒபி�0 பா	-க ஆர'பி+தா4. அவ4 மன+தி
 
தா+தா1' பா��>' ல�சிய+ த'பதியாக1', நம* ப�பா��4 ஆத	சமாக1' 
ஏ ற' ெப றன	. 
 
எ4னதா4 பாசமி�&த ேபாதிL' அவF-�+ த4 தாA த&ைதய	 மீ* உயாிய 
மதி(+ ேதா4றவி
ைல. 
 
ேவ; ைஹHC
 ப�ைப ��+*வி�0 ப-க+* ட1னாகிய சித'பர+தி
 
க
ZாியிL' ேச	&தா4. அவ4 க
வி எIவள1தா4 ந�ன � றி�&த ேபாதிL' 
அவன* வா2-ைக ந�ன �ைறகJ-� இல-காகவி
ைல. 
 
இேபா* க
Zாி ப�( ��&த பி4 அவ4 ெச4ைன-� வ&* சில மாத�க� 
தா4 ஆயின… 
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அவனா
 தா+தாைவ>' பா��ைய>' பிாி&* வரேவ ��யவி
ைல. 
 
“நா4 ஒ�;' உ+திேயாக' பா	-க ேவணா'… ப�%சவ�க எ
லா' நகர+*-�' 
உ+திேயாக+*-�' ேபாறதனாேலதா4 ந'ப ேதச' இப� இ�-�. நா4 
இ�ேகேய இ�&* விவசாய+ைத பா	+*- ெகா�கிேறேன” எ4� அவ4 
தா+தாவிட' எIவளேவா ெசா
@ பா	+தா4; அவ4 ேயாசைன பா��-�' Cட 
பி�+தி�&த*. 
 
ஆனா
, ெவ�ேநர' க�கைள $�-ெகா�0 சாA1 நா கா@யி
 உ�கா	&தி�&த 
தா+தா பா��யிட' பதி
 ெசா4னா	: “நீ>' எ4ன அவேனாட ேச	&* ேபசேற? 
ந'ம ைபயைன வி�0�0 இ�&தேபா உ4 மன/ ேக�0தா? அ* மாதிாிதாேன 
அவைன ெப+தவJ-�' இ�-�'. ப�(4F ஒ� காரண+ைத ெவ%சி இIவள1 
கால' இ�&தா%/. இப அவ4 ெப+தவ�கJ-� பி�ைளயா அ�ேக ேபாயி 
இ�-கற*தா4 நியாய'.” 
 
“நா4 வரேல4F அ�ேக யா�' அழேல!” எ4� மறி+*% ெசா4னா4 ேவ;. 
 
“ேவ;! நீ எ�கேளாட இ�-கறதிேல உ4ைனவிட எ�கJ-� ச&ேதாஷ'F நா4 
ெசா
ல;மா? இப நீ ெகா�ச நா� ேபாA இ�. அ(ற' ேபாக ேபாக 
பாப'… இIவள1' ெசா
ேறேன… நீ அ&த ப-க' ரயிேலறி ேபானபற' 
நாF' உ4 பா��>' எப� நாைள+ த�ள ேபாறேமா?… அ*-ெக4ன, நீ 
Wவிேல ேபாவிேய அ&த மாதிாி ேபாயி ெகா�ச நா� அ�ேக இ�… எ4ன நா4 
ெசா
ற*?” எ4� அவ	 எIவளேவா சமாதான�க� Cறிய பி4னேர அவ4 
ெச4ைன-� வர% ச'மதி+தா4. 
 
�4ெப
லா' W1 நா�களி
 வ&* �8சாக இர�0 மாத�க� த4 தாA 
த&ைதேயா0 த�கி இ�&தேபா* ஏ படாத ச@( இேபா* இர�ேட வார�களி
 
ஏ ப�ட*! அவF-� ஒ4�ேம பி�-கவி
ைல. 
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த4 தா>' த&ைத>' ைடனி� ேடபிளி
 எதி	 எதிேர உ�கா	&*ெகா�0 
சாபி0வ*', காைலயி
 எ�0 மணி வைர-�' அவ� N��வ*', த4 த&ைத ஓ� 
ஓ�+ தாA-� ஊழிய' ெசAவ*' அவF-� அ�வ�பாக இ�&தன. 
 
அவ4 மனதி
, அ�ப* வயதாகி>' அதிகாைலயி
 எ8&* நீரா� ம�சJ' 
���ம�மாA+ திக8' பா��யி4 உ�வேம அ�-க� எ8&த*. அவ� தா+தா1-� 
இ&த வயதிL' பணிவிைட (ாி>' மக+*வ+ைத எ�ணி எ�ணி ஒIெவா� 
நிக2%சியாக- க பைனயி
 க�0 இவ	களி4 நைட�ைறேயா0 அவ4 ெபா�+தி 
பா	+தா4. 
 
‘இ&த அபா சாியான ெப�டா��தாச4!’ எ4� ேதா4றிய* அவF-�. இ&த 
அ'மா பா�0-�% சினிமா1-� ேபாவ*' ேலGH கிள(-� ேபாவ*' அைத 
ப றி அவ	 ஒ4�ேம ேக�காம@�ப*', அேத மாதிாி அவைர ப றி இவJ' 
அ-கைறயி
லாம@�ப*' – ஐேய! எ4ன உற1? எ4ன வா2-ைக? எ4� மன' 
ச@+த*. 
 
“சாி! நம-ெக4ன ேபாயி �. தா+தாவி4 வா	+ைத-�- க�0ப�0- ெகா�ச நா� 
இ�&* வி�0- கிராம+ேதா0 ேபாAவிட ேவ��ய*தா4” எ4றி�&த ேவ;1-� 
ேமL' அதி	%சிைய>' ஆ+திர+ைத>' அ�வ�ைப>' $�ட+த-க அ&த% 
ச'பவ' ெச4ற வார' நட&த*. 
 
இர1 எ�0 மணி இ�-�'. ெட@ேபா4 மணி அ�+த*. /&தர' அேபா* மா�யி
 
இ�&தா	. ேவ; ாி^வைர எ0+தா4. 
 
“ஹேலா!” – அவ4 ேபா4 ந'பைர>' ெசா4னா4. 
 
“நா4தா4 வ+ஸலா ேபசேற4… காேலஜிேலேய மீ� ப�ணF'F வ&ேத4… 
நீ�க அ*-��ேள ேபாயி�G�க… ‘ஸ1�� ஆ 'Y\-’ இ4னி-கி+தா4 
கைடசியா'… ைந� ேபாலாமா?… எ4ன ஒ�;' ெசா
ல மா�ேட�கறீ�க!” 
 
ேவ;1-� ஒ4�' (ாியவி
ைல. அ* ஒ� ‘ரா� ெந'ப	 கா
’ எ4� அவ4 
ஆர'ப+தி
 ெகா�ட ச&ேதக', காேலஜி
 மீ� ப�ண வ&ததாக- Cறியதி
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அ�ப�0 ேபாயி �! எ*1' ெசAய+ ேதா4றாம
 ாி^வைர ெட@ேபா4 மீ* 
ைவ+* வி�0, அ&த அைறைய வி�ேட ஓ� ேபாAவி�டா4 ேவ;. ப-க+தைற+ 
தனிைமயி
 ேபாA உ�கா	&* ெகா�ட ேவ;வி4 மன' அைல பாA&த*. 
 
‘அபாைவ+ தவிர வய* வ&த ஓ	 ஆணி4 �ர
 ேவ� யா�ைடயதாக1' இ�-கா*’ 
எ4ற ைதாிய+தி
 வழ-கமாக ேப/கி4ற ஒ�+தியாக+தா4 அவ� – அ&த 
வ+ஸலா – இ�-க ேவ�0' எ4� அவ4 உ�தியாக ந'பினா4. 
 
ச � ேநர+தி
 மீ�0' மணி அ�+த*. அ�+*- ெகா�ேட இ�&த*! ேவ; 
இ�&த இட+ைத வி�0 நகரவி
ைல. 
 
மா�யி@�&* இற�கி வ&த /&தர' தாேன ேபாA ாி^வைர எ0+தா	. 
 
“ஹேலா?”- ெட@ேபா4 ந'பைர% ெசா4னா	. 
 
ேவ; ெமௗ¢ள எ8&* ெச4� ெட@ேபா4 இ�-கி4ற ஹாL-�' அவ4 இ�&த 
அைற-�' இைடேய>�ள பலைகயி
 காைத ைவ+*-ெகா�0 உைரயாடைல- 
கவனி+தா4; ஆ'; ஒ�0- ேக�டா4. அவ4 த&ைத ஆ�கில+தி
 ெசா
@- 
ெகா���&தா	. 
 
“இ
ைலேய, நா4 மா�யி
 இ�&ேத4…'…+ெசா…” 
 
“……..” 
 
“இ� இH ஆ
ைர�…” 
 
“…….” 
 
“ஒ� ேவைள எ4 $+த மகனாக இ�-கலா'… ஆமா! அவ4 ஊ	ேலேய இ�&தா4… 
இபதா4…. ஆமா'…” 



34 

 

 
“…….” 
 
“ேவ� யா�' ‘அட
�’ இ
ைலேய!” 
 
“…….” 
 
“சாி… நா4 சமாளி+*- ெகா�கிேற4… ஓ.ேக!….” 
 
“…….” 
 
“ேடா�� ஒாி!” 
 
“…….” 
 
“ஓ… வா� ஆ	 Y டா-கி�?…” 
 
“…….” 
 
“ைப….” 
 
ச'பாஷைண ��வைடகி4ற த�வாயி
 ேவ; அைறயி@�&* ந8வி ெவளிேயறி 
வி�டா4. 
 
அ&த% ச'பவ+*-� பிற� இ4�வைர அவ4 அவ	 �க+தி
 விழி-கவி
ைல. 
ஒேர ���
 இ�&*' மிக சாம	+தியமாக அவ	 க�ணி
 படாம
 அவ4 தபி+*- 
ெகா���&தா4. 
 
சில நா�கJ-� �4 ���
 யா�மி
லாத ேநர+தி
 அவ4 மா�யி
 உ�ள த4 
த&ைதயி4 தனியைற-�% ெச4றா4. தன* ஐய+ைத உ�திப0+தி-ெகா�ள 
அவF-� ேமL' சில *(க� ேதைவப�டன. 
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மா �% சாவிக� ேபா�0 அவர* ேமைஜ, அலமாாி �த@யவ ைற+ திற&* 
*�வினா4. அIவித' ஒ� தி�டைனேபா
 நட&* ெகா�வதி
 அவF-� 
அவமானேம*' ஏ படவி
ைல. அதனிF' ெப�+த அவமான+*-� அவைன 
ஆளா-க+த-க சில *(க� கிைட+ததா
 அ&த+ தன* காாிய' சாிேய எ4� அவ4 
நிைன+தா4. 
 
“நா4 ஏ4 பயபட ேவ�0'? த( ெசAகிற அபாைவ- க�0 நா4 ஏ4 ஒளிய 
ேவ�0'… இைதப றி அவ	 (+தியி
 உைற-கிற மாதிாி நா4 எ0+*- Cறி 
அவைர+ தி�+த ேவ�0'… இ* எ4 கடைம… எப� எ�ேக அவாிட' இைத 
ப றி ேப/வ*?… ���
 ேபசினா
 அ'மா1-� விஷய' ெதாி&* ேபா�ேம!… 
அவைர ெவளியி
 எ�காவ* ச&தி+* ேபச ேவ�0'…. எ4 ேப%ைச அவ	 
ஏ �-ெகா�ளாவி�டா
?… அைத ப றி பிற� ேயாசி-கலா'. �த@
 ைதாியமாக 
இ* விஷயமாA அவாிட' உைட+* ேபசிவிட ேவ�0'…” எ4� இர1 பகலாக 
இ&த விவகார' �றி+* ெந�/ ெபா�மி, நிைன1 �ழ'பி இ�தியாக ேந � அவ4 
ஒ� தீ	மான+*-� வ&தா4. 
 
“எப�>' நாைள-� அவாிட' ேந�-� ேந	 உைட+* ேபசிவி0வ*. இதி
 நா4 
பயபட எ4ன இ�-கிற*? நா4 எ4ன �ழ&ைதயா? ஐ ஆ' அ4 அட
�!” 
 
3  
 
கட கைரைய ஒ�� (திகாக ேபாடப�0�ள உ�(ற% சாைலயி
 அ&த ேமாாீH 
ைமன	 காைர நி�+தினா	 /&தர'. அவ	 ப-க+தி
 உ�கா	&தி�&த ேவ; �த@
 
கதைவ+ திற&* ெகா�0 கீேழ இற�கினா4. அவ4 பா	ைவ Nர+*- கடைல 
ெவறி+த*… கா றி
 அைலபாA&த ேவ��ைய ம�+*- க��- ெகா�0 ச �+ 
த�ளி மண@
 ேபாA நி4� ெகா�டா4 அவ4. அவ4 மனதி
 கட&த ப+* 
நிமிஷமாA – +4 த&ைதைய- க
Zாியி
 ச&தி+* இ�� வ&* ேச	&த* வைர – 
எப� ேப%ைச ஆர'பிப* எ4ற �ழப'தா4 ��ெகா���&த*. எ4னதா4 
த( ெசAதி�&தாL' ஒ� த&ைதயிட' மக4 ேபச-Cடாத �ைறயி
, தா4 
ஆ+திர+தி
 அறிைவ இழ&*விட- Cடாேத எ4ற அ%ச' ேவ� எ8&த*. 
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காாி@�&* இற�கிய /&தர' தன* ேகா�ைட- கழ�� கா�-�� ம�+* ^��4 
ேம
 ேபா�0- க�ணா�கைள உய	+தி- காாி4 கத1கைள :�� வி�0 வ&தா	. 
 
அவ4 ப-க+தி
 வ&* நி4� ைக-க�கார+ைத பா	+* “மணி ஐ&*தா4 ஆகிற*” 
எ4� அவ4 காதி
 ப0கிற மாதிாி தாேன ெசா
@- ெகா�டா	 /&தர'. 
 
“அ*தா4 C�ட+ைத- காேணா'” எ4� வ@&த (4னைக>ட4 அவF' 
Cறினா4. 
 
கட கைர மண@
 இ4F' நிழ
 இற�கவி
ைல. 
 
அவ	க� இ�வ�' திGெரன ெமௗனமாகி% ச � மண@
 கடைல ேநா-கி நட&தன	. 
அ&த இ�வைர>' பா	-�' யா�-�' அவ	க� த&ைத>' மகF' எ4� 
ேதா4றா*. அ�ணF' த'பி>' ேபாலேவா, ஆசிாிய�' மாணவF' 
ேபாலேவாதா4 அவ	க� இ�&தன	. �க% சாய@
 இ�வ�-�' நிைறய ஒ �ைம 
இ�&த*. த&ைதயி4 அளேவ உயரமி�&*' அவைர ேபா
 சைத ப றி
லாத 
அவன* உ�வ' அவைர விட1' ெந�தாA+ ேதா4றிய*. 
 
அவ4 தைல�னி&* நட-ைகயி
 மண@
 அ8&தி (ைத>' தன* பாத�கைளேய 
பா	+தா4. 
 
மனசி
 இ�&த கன' விநா� ேதா�' மி�&த*; ெந�சி
 ���கிற ஆ+திர' 
திGெர4� ெதா�ைட-� வ&* அைட-கிற*. �க' சிவ&* சிவ&* �ழ'(கிற*. 
உத�ைட இ�க இ�க- க�+*- ெகா�கிறா4… 
 
அவ4 தைலநிமி	&* Nர+*- கட
 அைலைய ெவறி+தேபா* அவன* க� 
இைமகளி4 இர�0 கைட-ேகா�யிL' கல�கிய க�ணீ	 �சிய�+த கா றா
 
சி
ெலன இைம- கைடயி
 பர&* பட	கிற*… 
 
அவ	 அவைன மி�&த ஆதரேவா0 பா	+தா	. ஒ��ைற ெச�மினா	. அவ4 
அவைர+ தி�'பி பா	+தேபா* அவைன% சா&தப0+*' ேதாரைணயி
 அவ	 
(4��வ
 ெசAதா	. அவன* உத0க� *�+தன. 
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“இ�ேக உ�காரலாமா?” எ4றா	 அவ	. 
 
அவ4 பதி
 ெசா
லாம
 உ�கா	&*ெகா�டா4. 
 
- எப� ஆர'பிப*? 
 
அவ4 அவ	 �க+ைத ெவறி+* பா	ப*', பி4ன&தைல �னி&* ேயாசிப*', 
மண@
 கி�-�வ*மாக- ெகா�ச' ேநர+ைத- கழி+தா4… 
 
அவ4 எ* �றி+*+ த4னிட' தனிைமயி
 ேபச வ&தி�-கிறா4 எ4� /&தர' 
அறி&ேத ைவ+தி�&தா	. அ&த ‘ெட@ேபா4 கா
’ ச'பவ+*-� பிற� இ&த ஒ� 
வாரமாA+ தா4 அவைன பா	-கேவயி
ைல எ4ற பிர-ைஞ அவ�-�' இ�&த*. 
எனிF' அவ4 அதனா
 பாதி-கப���&*', வய* வ&த இைளஞ4 எ4ற 
காரண+தா
 நாகாிகமாக அ* விஷயமாA ஒ� ச&திைப+ தவி	+* வ�கிறா4 
எ4�' அவ	 க�தி இ�&தா	. 
 
ஆனா
, இேபா* அ* ச'ப&தமாA அவ4 மிக1' ஆழமாக பாதி-கப�0 அ* 
�றி+*+ த4னிட' ேபசேவ தயாராகி வ&தி�-கி4ற நிைலைம அவ�-� அIவள1 
தி�திகரமாக இ
ைல எ4றாL', ஒ� ேகாைழ ேபா
 அ&த% ச&திைப+ தவி	-க 
�ய
வ* சாிய
ல எ4பதனாேலேய அவனிட' அவ	 இேபா* எதி	ப�0 
நி கிறா	. 
 
எனிF' அவ	 தானாகேவ எ*1' ேபச வி�'பவி
ைல. 
 
அவ4 திGெர4� தன-�+தாேன ேபசி-ெகா�கிற மாதிாி �னகினா4: “ஐ ஆ' 
ஸாாி! – இ* ெரா'ப1' ெவ�கபட+த-க அவ-ேகடான விஷய'” எ4� 
ஆ�கில+தி
 Cறினா4. அைத+ ெதாட	&* அவ4 அவாிட' ேக�டா4: “நா4 
எைத- �றி+*% ெசா
கிேற4 எ4� உ�கJ-� (ாிகிறதா?” 
 
அவ	 ெகா�ச�' பத றமி
லாம
 ‘(ாிகிற*’ எ4பதாக+ தைலைய ஆ��னா	. 
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அவர* பத றமி4ைமைய- க�டேபா*தா4 அவF-� ஓ	 ஆேவசேம 
வ&*வி�ட*. 
 
“நீ�க� இப�ப�ட மனிதராக இ�<	க� எ4� நா4 க பைனCட% 
ெசAததி
ைல…”- அவ4 உண	%சி மி�தியா
 ��-ேகறிய தன* ைககைள 
பிைச&* ெகா�டா4. கா றி
 தைல கைல&* பர-க- ���கி4ற உ�ள+* 
உண	%சிகைள அட-கி- ெகா�0 மா	( பைத பைத-க, சீறி% சீறி $%/ வி�டா4. 
 
“ேவ;! ேடா�� பி \
@… நீ எ4ன சி4ன- �ழ&ைதயா?… ெபா�ைமயா 
ேயாசி” எ4� அவன* ேதாளி
 த��- ெகா0+தா	 /&தர'. 
 
“எH…எH… ஐ ஆ' அ4 அட
�” எ4� ப
ைல- க�+தவாேற ெசா4னா4. பிற� 
ெதாட	&* ஆ�கில+திேலேய Cறினா4. 
 
- அ&த அ&நிய ெமாழியி
தா4 ஒ� தகபF' மகF' இ*ேபா4ற விஷய�கைள 
விவாதி-க ��>' எ4� எ�ணினா4 ேபாL'! 
 
“உ�கJ-� அ&த ெட@ேபா4 ச'பவ' நிைனவி�-கிறதா? அ4றி@�&* உ�கைள 
நா4 கவனி+ேத வ�கிேற4… எ4Fைடய த&ைத இப� ஒ� Hதிாீ ேலாலனாக 
இ�பா	 எ4� நா4 நிைன+தேத இ
ைல. இ* ந' �0'ப+ைத ப றிய பிர%ைன 
அ
லவா?… உ�க� வய*-�' தர+*-�' உக&த ெசயலா இ*?… இ&த அ'மா 
இ�-ேக அ* ஒ� அச0! நீ�க� அவ�கைள வா2-ைக :ரா1' இப�ேய வ�சி+* 
வ&தி�-கிறீ	க�!…” அவ4 ேப/'ேபா* ��-கிடாம
 சிகெர�ைட ப றைவ+* 
(ைக+*- ெகா���&த அவ	, திGெரன இேபா* இைடமறி+*% ெசா4னா	: 
 
“ளீH! உ4 அ'மாைவ இ* ச'ப&தமாA இ8-காேத! உன* அபிபிராய�க� – 
அ* எIவள1 வைர�ைறயி
லாம@�&தாL' நீ ெசா
L – நா4 ேக�கிேற4… 
உ4 அ'மாைவ இதி
 ெகா�0 வராேத! உ4ைனவிட என-� அவைள+ ெதாி>'. 
உன-� எ4ைன+ ெதாி&தி�-கிறேத, அத � ேமலாக அவJ-� எ4ைன+ ெதாி>' 
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– நா�க� இ�ப+ைத&* வ�ஷ�க� தா'ப+திய' நட+தியவ	க�; எ�க� 
இ�தி-கால' வைர ஒ4றாக வா2-ைக நட+*ேவா'… நீ ேமேல ெசா
L!” 
 
“நீ�க� அ'மாைவ வ�சி+* ஏமா றி ஒ� ேபா@ வா2-ைக வா2&* 
ெகா���-கிறீ	க�! நீ�க� எ4ைன ஏமா ற ��யா*…” 
 
உ4ைன ஏமா ற ேவ��ய அவசியேம என-� இ
ைல எ4ப*ேபா
 அவ	 
சிாி+*- ெகா�டா	. 
 
“அ&த ேபா4 நிக2%சிைய ம�0' ைவ+* உ�கைள ப றி இ&த ��1-� நா4 
வ&*விடவி
ைல… இர�டாவ* �ைற நீ�க� ேபானி
 ேபசினீ	கேள அ&த 
ேப%ைச நா4 ேக�0- ெகா�0தானி�&ேத4… அத4 பிற� இர1 ஒ4ப* மணி-� 
ேம
 காைர எ0+*-ெகா�0 ஓ�னீ	கேள… உ�க� இ�வைர>' நா4 
திேய�டாிL' பா	+ேத4. இதனா
 ம�0' ஒ�வைர% ச&ேதகி+*விட ��>மா?… 
அதனா
தா4 உ�க� அைறயி
 (�&* உ�க� ேமைஜ �ராய	, அலமாாி 
யாவ ைற>' நா4 ேசாதி+* பா	+ேத4… உ�களி4 காத
 க�த�க� – ஒ� 
ைபேல இ�-கிறேத- அதி
 ஒ4� இேதா!” எ4� அவ4 ஆ+திர+*ட4 
பா-ெக��@�&* ஒ� காகித+ைத எ0+* அவ	 ேம
 வி�ெடறி&தா4… 
 
பிற� அவ4 ேவ� (ற' தி�'பி-ெகா�0 க� கல�கினா4. ெதா�ைடயி
 
அ8ைக அைட+த*. 
 
கட கைர% சாைலயி
 நீல விள-�க� எாிய ஆர'பி+தன. மண
 ெவளியி
 ஜன- 
�'ப
 �8மி இ�&த*… ஒ� சி� �'ப
 அவ	கைள ேநா-கி வ&* ெகா���&த*. 
அ&த- �'ப
 அவ	கைள- கட&* ெச
L' வைர அவ	க� ெமௗனமாக 
அம	&தி�&தன	. பி4ன	 ேவ;தா4 ேப%ைச ஆர'பி+தா4: 
 
“நீ�க� எ4ைன ெப ற தகப4. உ�கJ-� நா4 இைதெய
லா' ெசா
ல 
ேவ��ய நி	ப&த' ஏ ப�0 வி�டைத எ�ணினா
 என-� வ�+தமாக+ 
தானி�-கிற*… இனிேமலாவ* நீ�க� உ�க� தவ�கைள+ தி�+தி- ெகா�ள 
ேவ�0'… அத காக+தா4 ெசா
கிேற4…” 
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அத � ேம
 எ4ன ேப/வெத4� (ாியாம
 அவ4 ெமௗனமானா4. /&தர' 
ெமௗனமாக ெப�$%ெசறி&தவா� வான+ைத பா	+தவாறி�&தா	… இவனிட' 
இ* �றி+*+ தா4 எ4ன ேப/வ* எ4பைதவிட, எ4ன ேபச-Cடா* 
எ4பதிேலேய அவ	 கவனமாக இ�&தா	. 
 
அவ4 திGெரன அவைர பா	+*- ேக�டா4: 
 
“தா+தா ெசா
@யி�-கிறா	 – நீ�கJ' அ'மா1' காத@+*- க@யாண' ெசA* 
ெகா�G	க� எ4�… இ&த- காத
 விவகார�க� எ
லா' கைடசியி
 
இப�+தா4 ஆ�ேமா?” எ4� சிறி* �+தலாக1' ேக@யாக1' ேக�0 அவ	 
�க+ைத- C	&* பா	+தா4. 
 
/&தர' சிகெர�ைட (ைக+தவா� ச �- �னி&த தைல>ட4 
ேயாசி+தவாறி�&தா	. ஒ� ெப�$%/ட4 �க' நிமி	&* ேவ;ைவ பா	+தா	. 
எைதப றிேயா அவனிட' விள-கி ேபச நிைன+*, ‘வய* ேவ�; அFபவ' ேவ�; 
அதி@�&* ெப�கி4ற �தி	%சி ேவ�!’ எ4� அவ�-�+ ேதா4றியதா
, அவ	 
அவF-� விள-க நிைன+த விஷய+ைத வி0+* ேவெறா4ைற ப றி ேபசினா	. 
 
“சாி, இ*ப றிெய
லா' உ4ைன பாதி-கி4ற விஷய' எ4ன? அைத% ெசா
L.” 
 
அவ	 இப�- ேக�ட*' அவF-� ஒ� ப-க' ேகாப�' இ4ெனா� ப-க' இ&த 
மனித	 எ4னதானாகி வி�டா	 எ4ற பாிதாப�' ஏ பட ஒ� சி� (4னைக>ட4 
ெசா
ல ஆர'பி+தா4. 
 
“அபா!… நீ�க� ஒ� (ரபச	; ெகௗரவமான �0'ப+தி
 பிற&தவ	. நா4� 
�ழ&ைதகளி4 த&ைத. இ+தைன வய*-�ேம
 நீ�க� ஒ� விடைலேபா
 
திாிவதனா
 உ�க� �0'ப அ&தH*, ச$க அ&தH* இைவ யா1' சீ	�ைல&* 
வி0கிறேத – எ4� உ�களி4 வய* வ&த மக4 கவைலப0வ* த( 
எ4கிறீ	களா? அதி
 அவF-�% ச'ப&தமி
ைல எ4கிறீ	களா?” 
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அவ4 ேப/'ேபா* அவ	 மகனி4 �க+ைத ேந�-� ேந	 C	&* பா	+தா	. அவ4 
�க+தி
 ஒ� ப-க' ெவளி%ச�' ம�ப-க' இ�J' ப�&தி�&த ேபாதிL' த4 
�க+ைத ேந�-� ேந	 பா	-க ��யாம
 அவFைடய பா	ைவ நாL (ற�' 
அைலவைத அவரா
 கவனி-க ��&த*. 
 
“ேவ;… நீ வய* வ&தவ4 எ4� ெசா
LகிறாA. அ* உ�ைம>' Cட. ஆனா
, 
வய* வ&த ஒ� மனிதF-�ாிய வள	%சிைய உ4னிட' காேணாேம… �த@
 ஒ� 
தகப4 எ4ற �ைறயி
 எ4Fைடய ‘ப	ஸன
’ விவகார�கைள – அ&தர�க 
விவகார�கைள – உ4னிட' பாிமாறி- ெகா�வ* அவசிய' எ4� என-�+ 
ேதா4றவி
ைல. நீ என* ச$க அ&தH*, �0'ப அ&தH* �த@யைவ ப றி- 
கவைலப0வதாக% ெசா
கிறாA. ெரா'ப ந
ல*. அ&த என* த�திகJ-� ஒ� 
�&தக�' வரா*. அதைன- காபா றி- ெகா�வதி
 உ4ைனவிட என-� அ-கைற 
உ�0. அவ �-� இ8-� வ�' ப�ச+தி
 அதைன எதி	+*% சமாளி-�' வ@ைம 
என-� உ�0 எ4பைத உன-� நா4 எப� நி]பிப*? ஏ4 நி]பி-க 
ேவ�0'?…” 
 
- அவ	 �ர
 தீ	மானமானதாக1' கனமானதாக1' இ�&த*. அவ	 ெகா�ச'Cட 
பத�டேமா � ற உண	%சியி4 ����ேபா இ
லாம
 த4னிட' ேப/கிறைத- 
ேக�ைகயி
 ேவ;1-�+ தா4 ெசAவ*தா4 தேபா எ4ற சி� பய' ெந�/� 
*�+த*. இ�&தாL' ‘இ+தைன வய*-�ேம
 இIவள1 ேகவலமாக ஒ� 
ெப�;ட4 உற1 ைவ+*- ெகா���&*' எ4ன ைதாிய+*ட4 த4னிட' 
வாA% சா*ாிய' கா�0கிறா	 இவ	’ எ4ற நிைன( ேமேலா�கி வர, அவ4 
ேகாப� றா4. 
 
“என-� ஏ4 நி]பி-க ேவ�0' எ4றா ேக�கிறீ	க�? நா4 உ�க� மைனவியி4 
மக4. நீ�க� அவJ-�+ *ேராக' ெசAகிறீ	க�” எ4� ப
ைல- க�+*- 
ெகா�0 ஆ�கில+தி
 Cறினா4. 
 
“'… அவ� எ4ைனப றி உ4னிட' (கா	 ெசAதாளா, எ4ன?” எ4� அவ	 
அைமதியாக- ேக�டா	. 
 
“இ
ைல…” 
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“பி4 எத � நீ அ+*மீறி எ�க� தா'ப+திய விவகார+தி
 ��-கி0கிறாA?…” 
 
“ஐ ஆ' >வ	 ஸ4!… நா4 உ�க� மக4 – இ* எ4 கடைம.” 
 
“ேநா ஸ4… இ* உ4 கடைம இ
ைல! இதி
 தைலயி0' அதிகார' ஒ� மகF-� 
இ
ைல மகேன!” 
 
ேவ; உத�ைட- க�+*- ெகா�டா4. அவF-� அ8ைக வ&த*… அவைர 
வாA-� வ&தப� ைவ* தீ	+* வி�0 இனிேம
 அவ	 �க+திேலேய விழி-க- 
Cடாத அள1-� உறைவ �றி+*- ெகா�0 ஓ� விடலா' எ4� ேதா4றிய*. 
 
அவFைடய தவிைப>' மன (8-க+ைத>' க�0 அவ�-� வ�+தமாக 
இ�&த*. தன-�% ச'ப&தமி
லாத, த4னா
 தா�க��யாத விஷய�கைள 
ெபா��ப0+தாம
 ஒ*-க ��யாத பல�ன+தா
 அ&த இள' உ�ள' இப� 
வைதப0கிறேத எ4ற கனி1ட4 அவ4 ைகைய ப றினா	 அவ	. 
 
 
“ேவ;…” 
 
சி� �ழ&ைத மாதிாி பிண�கி-ெகா�0 அவ4 அவ	 ைகைய உதறினா4. இேபா* 
அவF-� அ8ைகேய வ&*வி�ட*. அ8ைக அைட-�' �ர@
 அவ4 ெந�/ 
இளக- ேக�டா4… 
 
“அபா… என-� இ&த விஷய' ெரா'ப அவமானமா இ�-ேக… நீ�க… 
எ4ன+*-�… இப�ெய
லா' நட&* ெகா�ள;'…” 
 
அவ	 த4F� சிாி+*- ெகா�டா	. 
 
“ைம பாA, வய* வ&த ஆ� பி�ைள எ4� மீைச ��-கற நீ இப� ேக�கலாமா? 
உ4ேனாட ந
ல உண	%சி என-� (ாி>*. எ4ைன ப+தி+ தபா+ ேதாணினா
, 
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அைத மனசிேலேய அட-கி ைவ… கால ேபா-கிேல எ* சாி, எ* த( – எ&த 
அள1-� எ* த( எ* சாி4F உன--� ேபாக ேபாக (ாி>'… நீ ெசAத 
காாிய�கைள எ
லா' உ4ேம
 பாச��ள ஒ� தகப4கிற �ைறயிேல நா4 
ம4னி-கேற4. ேயாசி%/ பா	… தகபனி4 தனிப�ட விஷய�கைள+ 
ெதாி�/-கற*-காக ஒ� மகேன அவைன உள1 பா-கற*', க�ள+தனமா அவன* 
அ&தர�க�களி
 பிரேவசி-கிற*' ெரா'ப1' அவமானகரமான* இ
ைலயா?… 
நா4 உ4Fைடய Hதான+தி
 இ�&தா இ&த% ெசயL-காக வா2-ைக �8வ*' 
ெவ�கப0ேவ4…” 
 
அவ	 அவைன ம4னி+* வி�டதாக1', அவ4 ெசAத � ற+*-� அவைன 
ெவ�கப0'ப�யாக1' C�வைத அவனா
 (ாி&* ெகா�ளேவ ��யவி
ைல. 
எனிF', ெதாட	&* அவாிட' தா4 ேபசி அவைர+ தி�+*வேதா, அவ	 � ற+ைத 
ஒ(-ெகா�ள% ெசAவேதா தன* ச-தி-� அபா ப�ட* எ4� அவ4 
உண	&தா4. 
 
4  
 
“அ'மா!” 
 
அவ	க� ெப ற பி�ைளகளிேலேய ரமணிய'மாைள அ'மாெவ4�', /&தர+ைத 
அபாெவ4�' அைழபவ4 ேவ; ஒ�வ4 தா4. ம றவ	க� அைனவ�' ‘ம'மி’ 
‘டா�’ தா4. 
 
மா� வரா&தாவி
 வ&* நி4ற ேவ; “அ'மா”ெவ4� அைழ+தேபா*, ரமணி 
அ'மா� சாவகாசமாக ஈ\ேசாி
 சாA&*, ‘ஜீ@ய4 ஹ-H@’ எ8தின ஒ� 
(+தக+ைத (ர�� /வாரHயமான ஒ� பாராைவ ப�+*- ெகா���&தா�. 
 
ேவ; அ&த (+தக+தி4 அ�ைடைய- C	&* பா	+* வாA-�� ப�+*- 
ெகா�டா4. 
 
‘நாெல�b, ெமாரா@��, அ4� ெடH�னி!’ 
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“அ'மா! நீ ப�-கற*-� இைட�சலா வ&*�ேடனா?” 
 
“சீ சீ! இெத4ன ஃபா	மா@��? வா… இப� உ-கா�…” எ4� கனி1ட4 
அைழ+தா� ரமணி அ'மா�. 
 
ேவ; வரா&தாவி
 கிட&த ஒ� நா கா@ைய இ8+* ேபா�0 அம	&தா4. 
 
அவF-� எ4ன ேப/வெத4ேற ெதாியவி
ைல. ரமணிய'மா� அவைன 
வா�ைசேயா0', தன-� இIவள1 ெபாிய பி�ைள இ�பைத+ திGெரன உண	&த 
ெப�மித+ேதா0' பா	+*- ெகா���&தா�. அவ4 ைக விர
களி4 நக+ைத 
பிA+தவா� �னி&த தைலேயா0 ஏேதா ேயாசி+*- ெகா���&தா4. 
 
இ+தைன நா�கJ-� பிற� அவ4 த4 மன+தி
 உ�+தி-ெகா���-�' ஏேதா 
ஓ	 அ&தர�கமான அவன* பிர%சிைன �றி+*+ த4ேனா0 விவாதி-கேவா 
ேயாசைன ேக�கேவா வ&தி�-கிறா4 எ4பதாக எ�ணி ஒ�வைக :ாி(-� 
ஆளாகி வி���&தா� அவ�. 
 
எனிF' அவ4 ேபச+ தய��வைத- க�0 அவேள ஆர'பி+தா�. 
 
“எ4ன ேவ;… இ�ேக உன-� ைலஃ ெரா'ப ேபா	 அ�-கிறேதா?” 
 
“'…” எ4� தைல நிமி	&த ேவ; “ேபா	 அ�-கற*�கற* இ
ேல… என-� இ&த 
ைலஃ பி�-கேல… நா4 எ4ன இ�&தாL' ஒ� ெமாபஸ
 ைடதாேன? 
நீ�க�ளா' ெரா'ப நாகாிகமா – அ
�ரா நாகாிகமா – வாழற வா2-ைக என-�% 
சாிப�0 வரேல…” எ4� ெசா
@வி�0 மீ�0' தைல �னி&* உ�ள�ைகயி
 
விரலா
 சி+திர' வைரய ஆர'பி+தா4. 
 
ச � ேநர ெமௗன+*-� பி4 ரமணிய'மா� ெசா4னா�: 
 
“உ4Fைடய �ழப' எ4ன4F என-�% சாியா (ாி�/-க ��யேல… நா�க 
இ+தைன வ�ஷமா எப� வா2&* வேராேமா அபி�+தா4 இ�-ேகா'F நா4 
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நிைன-கிேற4. (*சா ெபா�+தமி
லாத ‘அ
�ரா’ நாகாிக' ஏ*' வ&*�டதா 
என-�+ ேதாணேல… உ4 மனசிேல இ�-கிறெத ெவளிபைடயா 
ெசா4னா+தாேன என-� (ாி>'…” எ4c அவனிட' ேக�0- 
ெகா���-ைகயிேலேய இவ4 மனசி
 எ4ன+ைத ைவ+*- ெகா�0 இIவித' 
�ழ'(கிறா4 எ4றறிய அவJ' பிரயாைசப�டா�. 
 
“என-� இ�ேக ஏ�டா வ&ேதா'F இ�-�… யாேரா அ&நிய	 ���ேல இ�-கிற 
மாதிாி இ�-�. இ�ேக>�ள பழ-க வழ-க�கJ' என-� ெரா'ப அ&நியமா 
இ�-�… உ�க உற1கJ' பாச�' எ
லா' ெவளி:%சா இ�-�. நீ�க 
ெரா'ப1' ெபாAயானெதா� வா2-ைக வாழறீ�க. நா4 தி�'ப1' தா+தா 
��0-� ேபாயிடலா'F ெநைன-கிேற4…” அவ4 நி�+தி நி�+தி+ ெதளிவாக- 
Cறியவ ைற அவJ' ெபா�ைமயாக- ேக�0- ெகா���&தா�. 
 
பிற� இ�வ�ேம ச � அைமதியாக இ�&தன	. அேபா* ம+தியான ேநர'. மணி 
பதிெனா4றாகி இ�&ததா
, �0 அைமதியாக இ�&த*. கீேழ சைமய
 அைறயி
 
சைமய கார பா��Cட+ N�கி- ெகா���&தா�. �0' �தி>' ஓெவ4� 
ெவறி%ேசா�- கிட&த*. 
 
“ேவ;… திG	F உன-� இேபா இ* ஒ� பிர%ைனயாகி ேபான காரண' 
எ4ன?… தா+தா ��0 வா2-ைக-�', ந'ப ��0% P2நிைல-�' ெநைறய 
வி+தியாச' இ�-�'F என-�' (ாி>*. ஆனா உ4 வய/-� நியாயமா அ&த 
வா2-ைகதாேன ‘ேபார’�-க;'! – சாி – �சிக��கறேத பழ-க+தினா
 ப�கிற 
பயி சிதாேன… ஆனாL' இ*தாேன உ4 �0. உன-� பி�%சமாதிாி நீ இ�ேக 
வாழறெத யாராவ* த0-கிறா�களா எ4ன? எ* இ�&தாL' இ
ேல4னாL' 
இ4ெனா�+த	 /த&திர+திேல ம றவ	 தைலயிடற, அதிகார' ப�ற, ஆ�� 
பைட-கிற ேபா-� ம�0' ந'ப ���ேல யா�-�' ெகைடயா*… உன-� ஞாபக' 
இ�-�ேதா, எ4னேமா?… உ�க பா��>' தா+தா1' இ�ேக வ&*�0 
ெபாறப�டேபா – அவ�கேளாட ேபாக;'F நீ அட' பி�%ேச!… அவ�கJ-�' 
உ4ைன- C��-கி�0 ேபாயி ெவ%சி-க;'F ஆைச!… உ4 ஆைச-காகேவ 
தா4 மனெசாபி அFபிேன4… அ&த அள1-� இ&த ���ேல �ழ&ைதகளி4 
/த&திர+*-�- Cட அIவள1 மதி( எ4ைன-�' உ�0… உன-�' இ�ேக 
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உ4 வி�பப� இ�-கற*ேல எ4ன தைட… '… ெசா
L ேவ;!” எ4� 
�க+ைத பா	+தேபா* அவ4 ெமௗனமாக அவைள ெவறி+* பா	+தா4. 
 
“அதனாேல – உன-� ஊ�-ேக ேபாக;�கற*-� ேவற ஏேதா காரண' 
இ�-க;'F என-�+ ேதா;*… எ4ன சாிதாேன?” எ4� ேலசான சிாி(ட4 
ேக�டா� ரமணி அ'மா�. 
 
“ஆமா'…ேவற காரண' இ�-�…” எ4� Cறி+ த4 மன+*� கிட&* அாி-�' 
த&ைதைய ப றிய உ�ைமகைள அவளிட' C�வத � வா	+ைதக� 
கிைட-காம
 அவ4 தவி+தா4. 
 
“ேவ;!… அ*1மி
லாம
 நீ எ4ென4னேவா ெசா
றிேய; ஏேதா 
ெவளி:%/4F' ெபாAயி4F' இ&த வா2-ைகைய ப+தி ஏேதா ெசா4ேன… 
எ4ன விஷய'? நீ எப� எ�கைள ப+தி அப� அவசர ப�0 ஒ� ��1-� 
வரலா'… நீ எைத ெவளி:%/4F ெநைன-கிேற? எ
லா வா2-ைகயிL' ஏேதா 
ஒ� அள1-� ஏேதா ஒ�விதமான ெவளி:%/ இ�-க+தா4 ெசA>' ேவ;. நீ 
எைதப+தி ெசா
ேற? உ4 மன/ ெரா'ப ஆழமா- காயப�0+தா4 இப� ஒ� 
வா	+ைத உ4 வாயி@�&* வ�*4F என-�+ ேதா;*… எ4ன நட&த* 
ெசா
ேல4…” 
 
இேபா* அவ4 ச�ைட ைபயி@�&* க	சீைப எ0+* $-ைக>' க�கைள>' 
அ8&த+ *ைட+*- ெகா�டா4. �கேம சிவ&* �ழ'பியி�&த*. 
 
“அ'மா… என-� அபாவி4 நட+ைத (�-கேல…” எ4� வான+ைத ெவறி+தவா� 
�க' தி�'பி- Cறினா4. அவளிடமி�&* பதி@
ைல. அ&த+ ைதாிய+தி
 அவ� 
�க+ைத+ தி�'பி பாராம
 ெதாட	&* ெசா4னா4: 
 
“உன-�' அபா1-�' மனHதாப' வ�ேம, உ�க� �0'ப+தி4 அைமதி 
எ4னாேல ெக�0 ேபா�ேம4F ெநன%சி ெநன%சி+தா4 நா4 இ+தைன நாளா 
�ழ'பி-கி�ேட இ�&ேத4. ெக�0ேபாகிற ஒ� �0'ப+தி4, அைமதி ம�0' 
ெகடாம@�ப* எ+தைன நாைள-� ��>'?… அவ	 உன-�+ *ேராக' ப�றா� 
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அ'மா. இ* என-�+ ெதாி�/' நா4 இைத உ4னிட' மைற%/ ெவ%சா அ&த+ 
*ேராக+*-� நாF' உட&ைத4F அ	+த'… அதனா
 தா4 இ&த 
அவமானகரமான �0'ப+திேல இ�-க என-� (�-கேல… அவைர நானா தி�+த 
��>'?… ���சா நீ தி�+*… இ* உ�க விஷய'… நா4 ேபாேற4” எ4� 
படபடெவ4� Cறிவி�0 அத �ேம
 அ&த+ தாயி4 �க+ைத பா	-க+ 
ைதாியமி
லாம
 அவ4 அ�கி�&* ஓ�விட+ *�+தா4. 
 
அவ4 மனசி
, அவ� அ8வாேளா, அ8*ெகா�ேட அவைரப றி- �+தி- 
�ைட&* எைதயாவ* ேக�பாேளா, ஆ+திரப�0 அ&த+ *ேராகமிைழ+த 
கணவைன% சபிபாேளா, தா4 பல கால' ச&ேதகப�0 மனசி
 ைவ+தி�&த 
விஷய' மக4 வைர-�' ெதாி&* வி�டேத எ4� அவமான+தா
 சா'பி வி0வாேள 
எ4� அ�சிேய ஒ� � றவாளி மாதிாி அவ4 அவளிடமி�&* தபிேயாட 
ய+தனி+தா4. 
 
“ேவ;!” எ4� அைமதியான, உண	%சி மி�தியா
 ச �- கன+*வி�ட அவன* 
தாயி4 �ர
 அவைன+ த0+த*. 
 
அவ� �க+தி
 தா4 எதி	பா	+த எ&த- �றி>மி
லாம
 அவ� மி�&த கனி1ட4 
(4னைக கா�� “உ�கா�” எ4ற*' நா கா@யி@�&* எ8&த ேவ; மீ�0' 
உ�கா	&தா4. 
 
“நீ ஏேதா உ4 வா2-ைக ச'ப&தப�ட பிர%ைன எைதேயா ேபச ேபாேற4L 
நா4 ெநைன%ேச4. அபாைவ ப+திய பிர%ைனயா அ*!… ந
ல ேவ�-ைக!” 
எ4� அவ� கசி&* சிாி+தா�. 
 
“அப�4னா உன-� ஏ கனேவ அெத ப+திெய
லா' ெதாி>மா?” எ4� 
�ன�வ* ேபா
 ேக�டா4 அவ4. 
 
“நா4 அெதப+திெய
லா' ெதாி�சி-க வி�'பினதி
ேல ேவ;…” எ4� ஆ2&த 
சி&தைன>ட4 Cறினா� அவ�. 
 
அவ� ெதாட	&* ெசா4னா�: 
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“இேதா பா	. அவ	 உ4 அபா�கிற* எIவள1 உ�ைமேயா – எ4 
(�ஷ4�கிற* எIவள1 உ�ைமேயா – அIவள1 உ�ைம அவ	 ஒ� 
(ரபச	�கிற*', அவ	 ஒ� ெபாிய அறிவாளி, ப�பாளி, ச$க அ&தH* 
மி-கவ	�கற*'… இ
@யா?…” 
 
அவ4 ஒ4�' பதி
 ெசா
லவி
ைல. 
 
அவேள ெசா4னா�: 
 
“நீ எ* எ*-காக ெவ
லா' உ4 அபாைவ நிைன%/ ெப�ைமபடலாேமா 
அைதெய
லா' வி�0�0, எைத ப+தி உன-� �8சா+ ெதாியாேதா, எ* 
ெரா'ப1' அ&தர�கமானேதா அைத- �ைட�/ வ�+தபடற*' 
அவமானபடற*' சாி4F ேதா;தா உன-�?” 
 
அவ4 திGெர4� ெகாதி+* ேபாA% ெசா4னா4. “�8சா+ ெதாி�/தா4 அ'மா 
ேபசேற4. ஐ ஹாI (]H! எ4னா
 நி]பி-க ��>'… அவ�-� வ&த 
ேபா4கா
… அவ	 ேபசறைத நா4 எ4 காதாேல ேக�ேடேன… அ4னி-கி ரா+திாி 
திேய�ட	ேல அ*-காகேவ ேபாயி இ&த- க�ணாேல பா	+ேதேன… அவ	 ]மி
 
இ�-கிற �ராய	ேல அவ�-� வ&த லI ெல�ட	H ஒ� ைபேல இ�-ேக… அவ	 
�க+திேலேய அைத �சி எறி�சப அவராேலேய அைத ம�-க ��யேல…. அ'மா!” 
 
“ஓ! இ� ஈH எ ேஷ' ஆ4 Y! (]H இ�-கா' (]H! ேவ;, ெபாிய 
மனித	கைள>' பிரபலமானவ�கைள>' அவN� ெசAயறேத ெதாழிலாக- 
ெகா���-ேக சில ம�ச� ப+திாிைக�க… அவ�ககி�ேட>' அ*-ெக
லா' (] 
இ�-�'. அ*-ெக
லா' (] இ�-கா*4னா அைத ம�ச� ப+திாிைக4F 
ெகௗரவமானவ�க ஒ*-கறா�க? அ* ஒ� மFஷFைடய ெப�ைம திறைம 
எ
லா+ைத>' வி�0�0 அவFைடய அ&தர�கமான பல�ன�கைள ப+தி 
ேபசறைத ஒ� பிைழபா ெவ%சி�-கிறதனாேல ச�தாய+*-ேகா நாகாிக+*-ேகா 
ேக0தாேன ஒழிய, லாபமி
ேல. அதனாேல தா4 நாம ம�ச� ப+திாிைககைள- 



49 

 

க�டா அ�வ�+* ஒ*-கேறா'?… இப நீ ப�ணி இ�-கிேய இ*-�' அ*-�' 
எ4ன வி+தியாச' ெசா
L. நீ>' அவ�க மாதிாிதா4 ‘(]’ இ�-� எ4கிேற…. 
ேவ;… என-� உ4ைன ெநன%சி ெரா'ப வ�+தமா இ�-�…. ேஷ'. இ� ஈH அ 
ேஷ' ஆ4 Y!” எ4� ரமணிய'மா� கா*கைள ெபா+தி- ெகா�டா�. 
 
“நீ ெநஜமா, இப�ெய
லா' ெசAதியா… ேவ;… எIவள1 உய	&த மFஷைன 
எIவள1 ேகவலமா நட+தி�ேட!” எ4� C�ைகயி
 உடL' மன�' அவJ-� 
பதறின. 
 
“இவ� எ4ன மFஷி! இவ� எ4ன மைனவி!” எ4� (ாியாம
 திைக+தா4 ேவ;. 
 
“அ'மா – உ4Fைடய ந
ல*-�' இ&த- �0'ப+ேதாட ந4ைம-�'தா4 
த(4F ெதாி�/' நா4 அவ	 விஷய+திேல அப� நட&*கி�ேட4…” எ4� 
அவJைடய நிைலைய பா	+* அவ4 சமாதான' Cற �ய4றா4. 
 
“ேவ;… என-� ெரா'ப வ�+தமா இ�-�டா…. அவைர ெநன%சி இ
ேல… 
உ4ைன பா-கறேபா என-� ெரா'ப வ�+தமா இ�-�டா… நீ அப� 
நட&*-கலாமா? ஒ� தகப4கி�ேட ஒ� மக4…. ஐேயா! எ4னாேல க பைன 
ெசA* பா	-க-Cட ��யேல ேவ;!” 
 
“அவ	 உன-�+ *ேராக' ெசAயறா	F ெதாி�/'…” 
 
“இ� இH ைம பிராள'!” எ4� அவ� இைடமறி+*- Cவினா�: “அ* எ4 
விவகார'!… உன-� எ�க தா'ப+திய' ப றிய அ&தர�க+தி
 தைலயிட எ4ன 
உாிைம?” எ4� அ�வ�+* உட
 சி@	+தா�. 
 
“ெசா
ேற4 ேக�. நா�க இ�ப+ைத�/ வ�ஷ' அைமதியா வா2&தி�-ேகா'. 
கைடசிவைர-�' அப�ேய வா2ேவா'… அதனா
தா4 அ&த அைமதிைய – அ&த% 
ச&ேதாஷ+ைத- ெக0+*-கற எ&த விஷய+திேல>' நா4 தைலயிட வி�'பற* 



50 

 

இ
ேல… என-�' ேலசா+ ெதாி>'… அதனா
 எ4ன? எ4ைன விட அவ�-� 
இனிய *ைண யா�' இ�-க ��யா*… நீ ெசா
றிேய அைத ப+தி என-� 
மன/-��ேள ஆ2&த வ�+த' உ�0தா4.” இைத% ெசா
L'ேபா* எIவள1 
அட-கி>' அட�காம
, அவள* இதய+தி
 பாைறயாA ரகசியமாA- கன+*- 
கிட-�' ஓ	 ஆ2&த *யர' உ�கி �… க�களி
 தாைர தாைரயாA வ�>' 
க�ணீைர – $-�- க�ணா�ைய- கழ றி+ *ைட+தவாேற அ�கி�&* எ8&* 
ெச4� வரா&தாவி
 ஒ� நிமிஷ' நி4� த4ைன+ திடப0+தி- ெகா�0 மீ�0' 
மகனி4 எதிேர அம	&தா�. 
 
“ேவ;! நீ நிைன-கிற மாதிாி வா2-ைக அIவள1 ‘\'பி�’ இ
ேலடா… அ* 
ெரா'ப சி-கலான*. �ழபமான* ேவ;. அ&த% சி-க@L' அ&த- �ழப+திL' 
எப� ஒ� �0'ப+ைத அைமதியாக1' ச&ேதாஷமாக1' நட+தற*�கற*தா4 
வா2-ைக- கைல!… ெபா�ைம>' சகி(+ த4ைம>' இ
ேல4னா – அ4( 
காத
�கற*-ெக
லா' அ	+தேம இ
ைல. உ4ைன மாதிாி நா4 நட&*கி���&தா 
இ&த- �0'ப அைமதி>' அவேராட ெகௗரவ�' �ைல�/ ேபாற*-� நாேன 
காரணமாகி ேபாயி�ேப4… எ4Fைடய ‘ெபாஸH\IனH’காக – எ4Fைடய 
பி�யி
 அவ	 இ�-க;'கற*-காக, இ&த- �0'ப+ேதாட அைமதிைய>', 
அவேராட ெகௗரவ+ைத>', எ4 �ழ&ைதகளி4 எதி	கால+ைத>' விைலயா- 
ெகா0-கிற அள1 நா4 /யநல-காாியாகற* எIவள1 ேகவலமான*!… 
இப�ெய
லா' நா4 ெசா
றைத- ேக�0 நா4 ஏேதா ரகசியமான ேசாக+ைத 
அFபவி%சி-கி�0 வாழேற4F நீ க பைன ெசA* ெகா�ளாேத! ஆனா
, எ4 
மனசிேல ஒ� சி4ன+ *யர' இ
லாம
 இ
ைல. �8ைமயான ஆன&த' எ4ப* 
அIவள1 /லபமானதா எ4ன?…” 
 
“ேபச என-� உாிைம இ�-கா இ
@யா�கற* பிர%ைனேய இ
ேல… அதனாேல 
எ4ன பல4F ேயாசி-க ேவ�டாமா? இேபா எ4ன நKட'F நா4 
ேயாசி%ேச4… நா4 அைத ப+தி ேபசாத* ஒ� ப�( ேவ;… ஆமா', ஒ�+தைர 
நா' மதி-கிேறா'கற*-� எ4ன அ	+த'? அவ�கேளாட அ&தர�க+ைத – 
பிைரவ\ைய – ெதாி�/-கற*-� பலவ&தமா �ய சி ெசAயாேம இ�-கற*தா4. 
ஒ�+த	 ேமேல அ4( ெசL+தற*4னா எ4ன? அவ�கேளாட அ&தர�கமான ஒ� 
பல�ன' நம-�+ ெதாி�சேபாதிL', அ*-காக அவ�கேளாட ம+த த�திகைள>', 
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ெப�ைமகைள>' �ைல-காம
, அ&த பல�ன�' ேச	&த* தா4 அவ�க4F 
(ாி�/ெகா�ற* தா4…” 
 
“ஓ! ஒ�வாி4 அ&தர�க' எIவள1 (னிதமான*! இ� இH ஸ'தி� ேஸ-ர� 
ேவ;! இதிேல இ4ெனா� இர�டாவ* நபாி4 பிரேவச' – அ* யாராயி�&தாL' 
ெரா'ப- கா�0மிரா��+தனமான*… அசி�கமான*…” 
 
“அ'மா…நீ அவேராட மைனவி!” 
 
“ேஸா வா�? அ&த உாிைமைய நா4 *Kபிரேயாக' ெச�சா அ&த உாிைமேய 
என-� ம�-கபடலா' இ
ைலயா?” 
 
“உ4 விஷய+தி
 அவ	 அப� இ�பாரா?” 
 
“இ�பாரா4னா ேக�ேட? இ�-கிறா	 ேவ;… ஒ� (�ஷ4 த4 மைனவிையேயா, 
ஒ� மைனவி த4 (�ஷைனேயா ச&ேதகபடற*-�', பரHபர' அ&தர�கமான 
விவகார�கைள எ
ைல கட&* ஆராயற*-�' காரணேம ெகைடயா*. ஒேர ஒ� 
காரண' தா4. அவ�க த�கJ-� அ&த உாிைம இ�-கிறதா நிைன%சி-கற*தா4 
காரண'…” 
 
“(�ஷ4… மைனவி – மக4 – தாA – தகப4 எ
லா�ேம ஒ� உற1-� 
உ�ப�டவ�கதா4 – ஆனா ஒIெவா�வ�' ஒ� ெஸபேர� இ��விஜிவ
 – தனி 
Yனி� இ
@யா? ஒIெவா� தனி மFஷF-�' ஒ� தனிப�ட அ&தர�க' உ�0. 
அைத ெகௗரவி-க;' ேவ;… யா	 ேமேல நம-� ெரா'ப மதிேபா அவ�க 
அ&தர�க+ைத நா' ெரா'ப ஜா-கரைதயா ெகௗரவி-க;'… உ4 அபாைவ நீ 
எ4ன4F ெநைன%ேச?… எ4னாேல நீ ேக�ட மாதிாி அவைர- ேக�க ��>மா? 
க பைன ப�ண-Cட% ச-தி இ
ேலபா என-�… ஓ! நீ எ4ன ெச�/�ேட?” 
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“பரவாயி
ைல. உ�க அபா ெரா'ப H�ரா� ேம4! இைத+ தா�கி-�வா	… அவ	 
தன* பல�ன�கைள>' தா�� வ�வா	… நி%சய' தா�� வ&*0வா	. வா2-ைக 
ெநா'ப% சி-கலான* ேவ;. வா2-ைகைய (ாி�/-க;'. இ&த (+தக+ைத 
ப�%/ பா	 – உன-� இ* மாதிாி சி&தைனக� விசாலமான பா	ைவைய+ த�'.” 
 
ேவ;1-� ஒேர �ழபமா- இ�&த*. அவ4 மன+தி
 தா+தா1' பா��>' 
ம�0'தா4 ல�சிய+ த'பதியாA+ ேதா4றின	. 
 
அவF-� (ாியேவ இ
ைல – அவ	க� தா+தா1' பா��>மாகேவ க@யாண' 
ெசA*, தா+தா1' பா��>மாகேவ தா'ப+ய' நட+தி வா2&தி�-கவி
ைல எ4ப*. 
 
5  
 
சில நா�கJ-� பி4 ஒ�நா� மாைல. க
Zாியி@�&* வ&த /&தர' 
உைடகைள- கைள&* ெகா���&தேபா*, இர�0 நா�கJ-� �4( ெசா
@- 
ெகா�ளாம
 ��ைட வி�0- கிள'பி ேபாAவி�ட ேவ;விடமி�&* வ&த 
க�த+ைத- ெகா�0 வ&* அவாிட' த&தா� ரமணி அ'மா�. 
 
அதி
 �-கியமான கைடசி வாிக� இைவதா4: 
 
“நா4 தா+தாவி4 ேபரனாக+தா4 இ�-க லாய-கானவ4. வ&*வி�ேட4. உ�க� 
வா2-ைக ெநறிக� (ாியாம
 தவ� ெசAதி�&தா
 ம4னி-க1'. 
 
இப�-�,ேவ;.” 
 
க�த+ைத ப�+* ��+த*' அவ	க� இ�வ�' ஒ�வைரெயா�வ	 அ	+த+ேதா0 
பா	+*- ெகா�டன	… 
 
“பைழைமவாதிக� எ4பவ	க� எ8ப* வய*-� ேம
தா4 இ�-க;'கற* 
இ
ேல… இ�ப* வயசிேல>' இ�-கலா'…” எ4� அவ	 சிாி+*- ெகா�ேட 
ெசா4னா	. 
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ரமணி அ'மா� ச � ேநர' அவ	 �க+ைதேய ஏ-க+ேதா0 ெவறி+* ேநா-கினா�… 
அவ� க�க� சிவ&* கல�கின… 
 
அவ� தன* ஆ2&த *யர+ைதேய ஒ� (4��வலா-கி அவாிட' ேக�டா�: 
“இ4Fமா… நீ�க�… நீ�க�….” எ4� *�+த அவ� உத0க� தன* க4ன+தி
 
அ8&*'ப� அவ	 அவைள+ த8வி- ெகா�டா	. 
 
அத4 பிற� நட&தைவ, அவ	களி4 அ&தர�க விவகார�க�!  
----------------- 
 

36. 36. 36. 36. சீச�சீச�சீச�சீச�    
 
நிைலைம ெரா'ப1' ரசாபாசமாகிவி�ட*. கீேழயி�&* கிள'பிய திG	% ச&த�யி
 
– அபாவி4 உர+த- �ரைல- ேக�0 மா�யி
 N�கி- ெகா���&தவ4 
தி0-கி�0 விழி+* எ8&தி�-க பய&* ெகா�0, இ&த சமய+தி
 அபாவி4 
க�ணி
 ப�0விட- Cடாேத எ4� – எ8&* பா	-காமேல எ
லாவ ைற>' 
(ாி&* ெகா�0, கீேழ �'ப
 C� நி கிற அவ	க� �க+தி
 விழி-க வி�'பாத 
த	ம ச�கட+தி
 கா
மணி ேநரமாA நா4 ப0+*- ெகா�ேடயி�-கிேற4. இேதா, 
எ4 தைலமா��@�-கிற ஜ4ன
 வழியாக பா	+தா
 எ
லா' ெதாி>'. 
 
 
அபவாத+*-� ஆளாகி நி கிற ம�கள' – சீதாராமAயாி4 மைனவி – 
பாிதாபகரமான அ8ைக- �ர@
 ெதAவ+திட' �ைறயி0கிற மாதிாி எ
ேலாைர>' 
சபி+* அல�கிற �ர
 ேக�கிற*: 
 
“நீ�கெள
லா' ந4னா இ�ேபளா?… இப� அபா�டமா ெசா
ேறேள… அவ	 
வர�0'… ைக நிைறய ெந�ைப அ�ளி�0 நா4 ச+திய' ப�ேற4…” 
அவ� அலறியேபா* வா	+ைதக� ெதளிவாக- ேக�காம
 ஆ�கார�' ேகாப�' 
கிறீ%சி�0 அ8ைகயி
 �ழ'(கிற*. 
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ஏேதா ைககல( மாதிாி, யாைரேயா யாேரா பி�+* இ8-கிற மாதிாி, 
ெகா�0ேபாA% /வேராரமாக+ த�Jகிற மாதிாிெய
லா' ச+த�க� ேக�கி4றன. 
 
“ராHக
! எ�ேகடா ஓட பா-கேற? சீதாராமAய	 வர�0'. அவ	 ைகயிேல 
ெச�ைப- �0+* உ4ைன அ�-க% ெசா
லேல4னா எ4 ேபைர மா+தி 
வ%/-ேகா. அவ	 ���
 த�ட%ேசா� தி�கற*மி
லாம
… *ேராகி பயேல! 
நானானா ெவ�� ேபா�00ேவ4 உ4ைன, இேபாேவ” – அபா, சாமி வ&த 
மாதிாி �தி-கிறா	. அபா1-�+தா4 சாமி வ�ேம அ�-க�. காைலயி@�&* இ* 
$ணாவ* தடைவ. இேபா அ'மா1' Cட% ேச	&* ெகா�டா�. 
 
“ஐேயா! உ�கJ-� ஏ4னா தைலெய8+*? அ&த பிராமண	 ெமாக+ைத பா	+* 
நா'ப இட' ெகா0+ேதா'. க�ட ெசனிகைள>' இ8+*�0 வ&* ஆ+திேல 
வி�0�0 அவரானா கா	+தாேல ேபாயி�0 ரா+திாி வரா	. இ�ேக நட-கற 
க�றாவிெய
லா' நா'ப4னா பா	-க ேவ�� இ�-�… அவ	கி�ேட ெசா
@ 
இ*-� ஒ� வழி ப�;�ேகா4F ெசா4னா… உ�கைள யா	 இப� வ&* நி-க% 
ெசா4னா? க	ம'! வா�ேகா உ�ேள.” 
 
“நீ ேபா� உ�ேள” – இ&த உ�ம
 ேபா�'. அ'மா இ+தைன ேநர' உ�ேள 
ேபாயி�பா�. 
 
“ஸா	, நீ�க ெகா�ச' ெபா�ைமயா இ��ேகா; சீதாராமAய	 வர�0'. அவா 
எப� ேபானா நம-ெக4ன?…” எதி	 ேபா	ஷ4 நாராயண4 அபாைவ% 
சமாதான' ப�றா	ேபால இ�-�. 
 
“நம-ெக4னவா? நாL ச'சாாிக� �� இ�-கிற இட+தி
 இ&த அ-கிரம' 
அ0-�மா�கா;'? ப/ மாதிாி அ&த மFஷF-� இவா ப�ற *ேராக+*-� 
நா�' *ைண ேபாற மாதிாி4னா ஆயி0'?” �ேட இ�&* ேபாகிற மாதிாி அபா 
க+*கிறா	. ��0-கார	 இ
ைலயா! எ
லா- ��+தன-கார	கJ' வாச@
 �'ப
 
C� நி கிறா	க� ேபா
 இ�-கிற*. ந
ல ேவைள! சி4ன பச�க� யா�' 
இ
ைல. எ
லா' ப�ளி-Cட' ேபாயி�-�'. இ&த அபா1-�- ெகா�ச'Cட 
(+தி கிைடயா*. சீ! மFஷ4 /+த அ
ப'. காைலயிேலேய என-�+ ெதாி>', 
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இப� எ4னேமா நட-க ேபாற*4F. ெகா�ச நாளாகேவ ெபா'மனா��க� 
எ
லா' ஒ+*ைமயா- C��0 – இதிேல ம�கள+ைத ம�0' ேச	+*-காம
 – 
ரகசிய' ேபசினா. அ(ற' காைலயிேல அ'மா ேபாயி ேபாயி அபாேவாட ரகசிய' 
ேபசினா. அபா $-ைக ெவட%சி�0, ெச�மி% ெச�மி உ�மி�0, � ற+தி
 
ேபாA நி4F�0 சீதாராமAய	 ��ைட ெமாைற%/ பா	+தா	. அபேவ என-�+ 
ெதாி>', எ4னேமா ரகைள நட-க ேபாற*4F. நா4 ஒ� மைடய4. ப+* 
மணி-கி% சாபாடான*' வழ-க'ேபா
 எ�ேகயாவ* ெவளியி
 ேபாA+ 
ெதாைல&தி�&தா
 இ&த- க	ம+ைதெய
லா' கா* ெகா0+*- ேக�க 
ேந	&தி�-கா*. ேபபாிேல ‘வா4ட� கால'’ பா	+*�ேட N�கி+ ெதாைல+ேத4. 
 
காைலயிேல நா4 சாபி0'ேபாேத த��ேல சாத+ைத ேபா�0�0 அ'மா 
அபாகி�ேட ஒ� தடைவ ஓ� எ4னேவா ைகைய>' காைல>' ஆ���0 ரகசிய- 
�ர@ேல ேபசி���&தா�. அேபாேவ, அவா ரகசிய' அசி�கமா இ�&த*; 
அ
பமா இ�&த*. 
 
நா4 சாத+ைத+ த��
 பிைச&*ெகா�ேட ேமா�-காக- கா+தி�&ேத4. யா	 
எப� ேபானா
 இவாJ-ெக4னவா'? எ*-காக யாைர ப+தியாவ* 
அபா�டமா ஏதாவ* ெசா
ல;'? இதிேல இவாJ-� ஒ� ச&ேதாஷ' 
இ�-�4F ெதாி�சேபா இவாJ-� பி�ைளயாA பிற&த*-காக% /வ+திேல 
���-கலா' ேபா@�&த*. 
 
“அ'மா…”4F ப
ைல- க�%சி�0 க+திேன4. “என-� ேமாைர ஊ+தி+ 
ெதாைல%/�0 அ(றமா ேபாயி ஊ	 வ'( அள-கலா'.” 
 
அIவள1தா4; அபா1-�% சாமி வ&*0+*; “*ைர-� ஆபி/-� 
ேநரமாயி0+ேதா?”4F ஆர'பி%சவ	 நா4 சாபி�0 எ8&தி�-கற*-��ேள a� 
‘த�ட% ேசா�’ ேபா�0�டா	. நா4 தைலைய- �னி�சி�0, இ4F' ந4னா 
த��ேல கவி2&*�0 – க�ணிேல�&* த�ணி ����0 வ&* சாத+திேல 
விழற* – எ
லா+ைத>' ேச	+*- கைர%/- ��%/�0 மா�-� வ&* வி8&த* 
தா4. 
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‘த�ட% ேசா�, த�ட% ேசா�’4F வா	+ைத ேக�0�ேட வய+ைத நிரபி-கிற* 
என-� வழ-கமா ேபா%/. எ�ேகயாவ* ஓ�டலாமா4F ேதா�ற*. எ�ேக 
ஓடற*? எIவள1 அளிேகஷ4தா4 ேபாடற*? எ+தைன ேபைர+தா4 பா	+* 
ப
ைல- கா�டற*? உட'பாவ* வா�ட சா�டமா இ�-கா? மி@��ாி-� 
ேபாகலா'F ேபானா ‘ெவA�’ இ
ேல4F அFபி%/�டா4. எH.எH.எ
.சி 
ப�%சவF-� எ4ன உ+திேயாக' கிைட-�' இ&த- கால+திேல. பி.ஏ., எ'.ஏ., 
எ
லா' தி�டாடறா4. எ4ன ேவைலயானாL' நா4 ெசAய+ தயா	தா4. ந'ம 
சீதாராமAய	 கி�ேட Cட+தா4, ‘உ�க கா4G4ேல வ&* ச	வ	 ேவைல 
ெசAயேற4’F ெசா
@ வ%சி�&ேத4. ஆனா
 அவா கா4G4ேல ேபான வார' 
‘ாி�ெர�%ெம��’ ஆயி+தாேன அ&த மணி வ&* இவா+திேல உ�கா	&*�0 
இேபா இIவள1 ரகைள>' ரசாபாச�' ஆகி இ�-�. 
 
“சீதாராமAய	 ஆ+திேல மணி த�ட%ேசா� தி4னா
 இ&த அபா1-� எ4னவா'? 
எ4ைன இவ	 ‘த�ட%ேசா�’4F ெசா
றேபாெத
லா' அ&த மணிைய>' 
ேச	+*-கறா	F என-�+ ெதாி>'. இவ	 ம�0' எ4னவா'! உட'( வைள�/ 
எ�ேகயாவ* ஒ� மாச' ேவைல ெசAதி�-காரா? தா+தா க��ேபா�ட �0. 
அ�சைற ெப�� மாதிாி+ த0+* நாd+தி எ�ப* ]பாA வாடைக வர*. 
சீ�டா��ேட இவ	 கால+ைத+ த�றா	. இவேர ச'பாதி%/ இ&த ��ைட- க�� 
இ�&தா	னா, ஒ�ேவைள Cட இ&த ���ேல நா4 சாபிட மா�ேட4. இெத
லா' 
ேக-கற*-� ெரா'ப நாழியா�மா? சில சமய�களி
 ேக�ேட விடலாமாF Cட+ 
ேதா�ற*. ேக�0டற* ஒ�;' கKடமி
ேல. ேக�0�0 அ(ற' எ4ன 
ப�ற*? அ(ற�' இ�ேகேய உ�கா	&* த�ட% ேசா� தாேன தி�க;'? நா4 
த�ட% ேசா� தி�கற* உ�ைமதாேன? இ*-� நீ�க தி�கற*' த�ட% 
ேசா�தா4F ெசா
ற* பதி
 ஆயி0மா? இ&த ��ைட+ தா+தா க�� இ�&தா
 
எ4ன, �பா�ட4 க�� இ�&தா
 எ4ன? இேபா* இ&த- �0'ப+*-� 
அதிகாாி அபாதாேன? அவ	 எIவள1 �ரடனாக இ�&தாL', �4ேகாபியாக 
இ�&தாL', அ
பமாக இ�&தாL', அவ�-� மாியாைத ெகா0-க ேவ�0'. 
அவைர ேநாி
 �க+*-� �க' பா	+*�டா ‘ஆக�0'’ ‘சாி’ ‘உ�0’ ‘இ
ேல’4F 
ஒIெவா� வா	+ைத+தா4 ேபச ��யற*. அவ	 ச+த' ேபா�0�டா
 அ*Cட 
வரமா�ேடென4கிற*. இேபா ெகா�ச நாளா+தா4 அபா எ4ைன 
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அ�-கிறதி
ைல. ஆனா
 அ�%/0வாேரா எ4கிற பய' இேபா*' இ�-�. அபா 
இ�-கிற வைர-�' அ&த பய' இ�-�' ேபால இ�-� …” 
 
அேதா, அபா Cபிடறா	. 
 
“இேதா வ&*�ேட4… இ�ேகதா4 இ�-ேக4…” ேவK�ைய இ8+*% ெச�கி�0 
படபட4F மா�ப�யிேல இற�கி ஓடேற4. 
 
நா4 நிைன+த* ேபாலேவ விஷய' ெரா'ப � றி+தா4 ேபாAவி�ட*. � ற+திேல 
எ
லா�' C�டமா நி-கறா. ம�கள' எ4ைன பா	+*�0 �ைறயிடற மாதிாி 
உத0 பி*�க அழறா�. மணி பய&*ேபாA �ழ�காைல- க���0 �னி&த 
தைல>ட4 உ�கா	&தி�&தா4. யாேரா பி�%/ உL-கின மாதிாி அவ4 தைல மயி	 
கைல&தி�-�. ச�ைட Cட கால	 கி�ேட ெகா�ச' கிழி&தி�-�. த4 உட'( 
பல+தாேல அவைன ஒ� ப-க' அட-கி உ�கார ைவ+*வி�ட திமிாி
 அபா 
ம�+*- க��ய ேவK�ேயா0 காைல அக��-ெகா�0 இ0பிேல ஒ� ைகைய 
ைவ+* ெநேபா@ய4 மாதிாி நி கிறா	. அவ�-� பி4னா
 ஒ� <ர�கி பைட 
வாிைச இ
ைல. அIவள1தா4. அபாவி4 அ�டகாச+தி
 எ
லா�' கி@ய�+* 
ேபாயி�-கிறா	க� எ4� ெதாிகிற*. யா	 எ4ன ேபசினாL' இேபா* அவ	 
எ0+ெதறி&* ேபசிவி0வா	 எ4கிற பய+தா
 நியாய அநியாய' ெதாி&தவ	க� Cட 
– பய' வ&*வி�டா
 நியாய அநியாய' எ�ேக ெதாிவ*? – எ4ைன மாதிாிேய 
அபாைவ% சா	&தவ	க� மாதிாி அட�கி இ�-கிறா	க�. 
 
ம�கள' அ8வ* ெரா'ப பாவமாக இ�-கிற*. மணிைய அ�+ேதா இ8+ேதா, 
அவ4 மீ* ைக நீ�� இ�-கிற அபாவி4 ெசAைக, இவ	 எIவள1 
ர1�+தனமானவ	 எ4� க�ெணதிேர நி]பணமா�கிறேபா* அவமான' 
எ4ைன பி0�கி+ தி4ற*. 
 
இவ�ைடய ேகாப+*-�' இ&த- காாிய�கJ-�' உ�ைமயிேலேய 
நியாயமி�&தாL', இவேர த4 வாயா
 ப/ எ4�', ந
லவ	 எ4�', ேயா-கிய	 
எ4�' ெசா
Lகிற அ&த சீதாராமAய�-� இவர* ெசAைகயா
 ஏ ப�0வி�ட 
அவமான' (ாியாத இவர* அறியாைம என-� இ4F' வ�+தமாக இ�-கிற*. 
இ&த அபாவி4 �ண' என-�+ ெதாி>'. இவ	 ெவ��வி�0- க��-ெகா�0 
அ8வா	. 
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மா�யி@�&* இற�கி வ�வத �� ஆ+திர' தா�காத அபா எ4ைன ேமL' 
இர�0 தர' Cபி�0 வி�டா	. �த
 �ர
 ‘ேட அ'பி’ இர�டாவ* எ4 
ெபயைர% ெசா
@; $4றாவ* ப
ைல- க�+*- ெகா�0 ‘ ஏ, த�யா?’ 
 
நா4 எதிேர வ&* நி கிேற4. உ�J-�� எ4னேமா ந0�கி �. 
 
“அ&த- ேக4GF-� ேபாA- ைகேயாட சீதாராமAயைர இ8+*�0 வா… 
ேபாடா” 
 
அIவள1தா4; ‘இ&த அள1-�+ தபி+ேத4’ எ4� நா4 ெவளிேய ஓ0கிேற4. 
ெத�1-� வ&த பிற� ெம*வாக நட-க ஆர'பி+* நிதானமாக ேயாசி-க 
ஆர'பி-கிேற4. 
 
எIவள1 பய�கரமான, சி-கலான, ‘ெஸ4\�வா’ன, இ4ெனா�வ	 ெப�டா�� 
ச'ப&தமான விஷய+தி
 �4ேயாசைன இ
லாம
 �ர�0+தனமாக இ&த அபா 
தைலயி�0 வி�டாேர! இ* எ�ேக ேபாA நி �', எ4ன ஆ�'? எ4� என-� 
பயமாக இ�-கிற*. 
 
சீதாராமAய	 ெரா'ப சா*; ந
லவ	. நா4 சி4ன- �ழ&ைதயாக இ�-கிற 
ேபாதி@�&ேத அவைர+ ெதாி>'. அவ�-�- ேகாப' வ&* நா4 ஒ� நா� Cட 
பா	+ததி
ைல. எேபா*' சிாி%சி�ேட இ�பா	. இ
ேல4னா யாைரயாவ* 
சிாி-க வ%/�0 வாைய $��0 ேபசாம
 இ�பா	. அவ	 ‘ேஜா-’ அ�%/ யா�' 
சிாி-கேல4னா அவேர ச+த' ேபா�0% சிாி%/0வா	. ெர�0 வ�ஷ+*-� 
�4னாேல வைர-�', இேபா நா4 இ�-ேகேன இ&த மா� ]மிேலதா4 அவ	 
ஒ��-க�ைடயா இ�&தா	. ‘ெவயி� @�’ ப�றமாதிாி, க	லா-க�ைட /+தற 
மாதிாிெய
லா' ேபா�ேடா பி�%/ ]' நிைறய மா�� வ%சி�பா	. நா4 சி4ன 
ைபயனா இ�-கிறேபா* அ&த விேவகான&தா உட பயி சி- கழக+*-� 
எ4ைன>' Cட அைழ%சி�0 ேபாவா	. ஊற ைவ+த ப%ைச- கடைலைய என-�' 
ஒ� பி� அ�ளி+ த�வா	. அவ�-�- க
யாண' ஆன பிற� அைதெய
லா' 
வி�0�டா	. 
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நா ப* வய* வைர-�' பிர'ம%சாிய' ெரா'ப உச+தி எ4� கைடபி�+*- 
ெகா�0 வ&தவ	 திGெர4� ஒ� நா� க@யாண' ெசA* ெகா�0 ம�கள+ேதா0 
வ&* நி4றா	. அ&த- க
யாண' எப� நட&த* எ4பைத- கைத மாதிாி எ
லா�' 
ேபசி ேபசி எ
லா�-�' அ* ெதாி>'. அவேர சில சமய' � ற+திேல வ&* நி4� 
ெகா�0 �ழாய�யிேல த�ணி பி�-கிறவாகி�ேட சிாி-க% சிாி-க% ெசா
Lவா	. 
ம�கள' ��0-� உ�ேள இ�&ேத சிாி%/-�வா�. 
 
கா4GF-� இ4F' ஒ� ப	லா�� இ�-�. அ* ஒ� �Yேடாாிய
 காேலbேல 
இ�-கிற கா4G4. அ&த பிாி4\பா
 இவேராட Cட ப�%சாரா'. அதனாேல 
இவ�-� இ�ேக ெரா'ப சLைக. ஆனாL' சLைக த�கிறா	க� எ4பத காக 
ெப �- ெகா�ள-Cடா* எ4பா	 இவ	. 
 
இேபா* அவ	கி�ேட ேபாA நா4 எ4ன4F ெசா
@ அைழ%சி�0 வர*? எ4 
வாயாேல நா4 ஒ�;' ெசா
ல ேபாறதி
ைல. நா4 சி4ன ைபய4 தாேன… 
‘மாமா, அபா உ�கைள- ைகேயாட அைழ%சி�0 வர% ெசா4னா	. ஏேதா 
அவசரமா'’F ெசா
ல ேபாேற4. 
 
சீதாராமAயைர நா4 ேநாிேல பா	-�'ேபா* ‘மாமா’4Fதா4 Cபி0ேவ4. 
ஆனா
 மனசிேல நிைன%/-கற* ‘சீதாராமAய	’ தா4. 
 
சீதாராமAய	 இர�0 வ�ஷ+*-� �4ேன பால-கா�0-� ேபானா	. அவ	 
அ-கா ெப�;-�- க
யாண'F ப+திாிைக வ&த*. அ&த அ-கா1-� இவ	 
மாசாமாச' ஐ'ப* ]பாA மணி ஆ	ட	 ப�;வா	. க@யாண+த4னி-� 
மாபி�ைள ��0-காராேளாட ஏேதா தகராறா'. தா@ க�ட ேபாற ேநர+திேல, 
‘க�டபடா*’4F த0+* அ&த மாபி�ைளேயாட அபா அவைன இ8+*- 
ெகா�0 ேபாயி�டாரா'. அ&த மாபி�ைள எ4ைன மாதிாி ேசாளா�கியா 
இ�பா4 ேபா@�-�… எ4ன ப�ற*? இவேராட அ-கா வ&* ‘எ4 மான+ைத- 
காபா+*டா த'பி’4F இவ	 கி�ேட அ8தாளா'. உடேன அ*வைர-�' 
எ
லாைர>' உபசார' ப�ணி���&த ெப� ��0-காரரான சீதாராமAய	 
‘ெக�� ேமள' ெக�� ேமள'’F க+தி�ேட ஓ�ேபாA மைணயிேல உ�கா	&* 
ம�கள+தி4 க8+திேல தா@ைய- க���டாரா'. இைத அவ	 ெசா
L'ேபா* 
எ
லா�' வி8&* வி8&* சிாிபா	க�. அவ	 ���ேல இ�-கிறேபா* இ&த 
மாதிாி எைதயாவ* ெசா
@ ம�கள+ைத>' ம ற ேப	கைள>' சிாி-க ைவ+*- 



60 

 

ெகா���பா	. அவ	 கி�ேட ஒளி1 மைறேவ கிைடயா*. அ4னி-� ஒ�நா� 
எ
லா	 எதிாிேல>' ம�கள+ைத- ேக�டா	: 
 
“/ய'வர+திேல யாைரேயா நிைன%சி�0 யா	 க8+திேலேயா மாைலைய ேபா�ட 
மாதிாி தா@ க�டற �த
 நிமிஷ' வைர-�' யாைரேயா (�ஷ4F நிைன%/�0 
இ�&*�0, நீ என-� ெப�டா�� ஆA�ேட.” அேபா ம�கள' �ழாய�யி
 
த�ணீ	 பி�%சி���&தா�. இவ	 விைளயா�டாக அப�% ெசா4ன* அவJ-�% 
‘/�-’F ைத+* வி�ட* ேபா@�&த*. ஆனாL' அவ� சிாி%/�ேட ெசா4னா�: 
 
“நா4 யாைர>' நிைன%/�0 இ
ேல. ‘என-� ஒ� ந
ல வா2-ைகைய- �0’4F 
பகவாைன+தா4 நிைன%/�0 இ�&ேத4. என-� எ* ந
லேதா அைத பகவா4 
நட+தி வ%/�டா	F நா4 ச&ேதாஷமா இ�-ேக4.” 
 
இேதா, இ&த �Yேடாாிய
 காேலb வ&தா%/. கா4G4 பி4னாேல இ�-�. 
கா4G4 உ�ேள [ைழகிறேபா* அவ	 அ&த% /வ	 $ைலயிேல மா�� இ�-கிற 
க�ணா� �4னாேல நி4F தைல வாாி-கறா	. ஆணியிேல ெதா��கிற அைர-ைக 
ச�ைடைய எ0+*% ச�ைட ைபைய- கா@ ப�ணி�0, இர�0 தடைவ 
உத�கிறா	. மணிப	H, ெவ+தைல சீவ
 ெபா�டல', தைல வாாி- ெகா�டாேர 
அ&த% சீ( எ
லா+ைத>' பா-ெக��ேல வ%/�0 ம�ப�>' க�ணா�யிேல 
பா	+*-கிறேபா* பி4னா� நி கிற எ4ைன பா	+* வி�டா	. தி�'பி எ4ைன 
பா	+* சிாி-கிறா	; சிாி%சி�ேட ேக�கிறா	. 
“வா, காபி சாபிடறயா?” 
 
“ேவ�டா'. உ�கைள அபா அவசரமா ைகேயாட அைழ%சி�0 வர% ெசா4னா	.” 
 
“உ�கபா1-� எேபாதா4 அவசர' இ
ேல? நீ ஆ+திேல காபி சாபி��ேயா?” 
 
“இ
ேல. N�கி�0 இ�&ேத4. எ4ைன எ8பி உஙைள அைழ%சி�0 வர% 
ெசா4னா, அபா.” 
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“சாி, சாி, உ-கா�” – எ4ைன உ�கார ைவ+*வி�0 உ�ேள ேபாA ஒ� த��ேல ஒ� 
கர�� ேகஸாி>' காரா:&தி>' ெகா�0 வ&* ைவ+*வி�0, “��0மணி, ஒ� 
காபி ெகா�0 வா” எ4� ��-ேக ேபாகிற யாாிடேமா ெசா
கிறா	. ேகஸாி ந4றா- 
இ�&த*. சாபி�0- ெகா���-கிறேபாேத வயி �-�� எ4னேமா ‘தி-தி-’ 
எ4� ஒ� பய'. ��0மணி காபி ெகா�0 வ&* ைவ-கிறா4. இவ	 க
லா அ�ேக 
ேபாA ஒ� நீளமான ேநா�0 (+தக+ைத எ0+* தன* ப-க+ைத (ர�� ஏேதா 
கண-� எ8*கிறா	. இேபா* நா4 சாபி0கிற கண-ேகா? தி�'பி வ&* நா4 
உ�கா	&தி�-கிற ெப�சியி
 ப-க+திேல உ�கா	&* ெவ றிைல ேபா0கிறா	. நா4 
அவசர' அவசரமாக காபிைய வி8��கிேற4. 
 
அ�ேக ���ேல இ�-கிற பத�ட நிைல>', அபாவி4 சாமியா�ட�', 
ம�கள+தி4 பாிதாபகரமான அலறL', மணியி4 அவமான�', ம றவ	களி4 
லbைஜ ெக�ட ெமௗன�', அபா1-காக பாி&* ெகா�0 ேப/கிற அ'மாவி4 
(ல'பL' ஒ� ப-க' மனசி
 வ&* கவிகிற*. இ4ெனா� ப-க' இெத
லா' 
ெதாியாத சீதாராமAயாி4 நிதான�', எ4னிட' அவ	 கா�0கிற அ4(', இ4F' 
ச � ேநர+தி
 நட-க ேபாகிற கேளபர�' மன+தி
 பட	கிறேபா* இவ	 
கா�0கிற நிதான+தி
 நாF' ப�� ெகா�0, இவ	 அ4ேபா0 த�கிற 
இவ ைறெய
லா' சாபி0வ* ஒ� � றேமா, ஒ� *ேராகேமா எ4� 
நிைன-�'ேபா* என-� ெந�சி
 அைட-கிற*. 
 
நான அவசரமாக ஓ�- ைக க8வி- ெகா�0 வ&* “வா�ேகா மாமா… ேபாகலா'”F 
பற-கேற4. 
 
“இேர�டா… ஒ�;' அவசரமி�-கா*. சீ�டா�ட+தி � ஒ� ைக 
�ைற>மாயி�-�'. நாF' ஆ+*-�+தா4 (றப�0�0 இ�-ேக4. அ* 
ேபாக�0'… நீ எ4னேமா மி@��ாியிேல ேசர ேபானாயாேம? ஏ�டா அசேட! 
உ4ைன மாதிாி ஆைளெய
லா' மி@��ாியிேல எ0+தா
 ேதச' உ�ப�டா  
ேபால+தா4. ஒ� *பா-கிைய உ4னாேல N-க ��>மா? எ-ஸ	ைஸH 
ப�;டா, ப�;டா4F அ�%சி�ேடேன, ேக�டாேயா…” எ4� ெசா
@- 
ெகா�ேட த4 ��டாைவ+ தி�கி- ெகா�கிறா	. சீதாராமAய	 இேபாெத
லா' 
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‘எ-ஸ	ைஸH’ ெசAவதி
ைலெய4றாL' அ&த உட'( வா� அப�ேய 
இ�-கிற*. 
 
“(றப0�ேகா மாமா. அ(ற' அபா எ4ைன+ தி�0வா	…” எ4� நா4 
ெக�/கிேற4. ெச�ைப மா��- ெகா�0 (றப�டவ	 அ&த காேலb 
கா'ப1�ைட+ தா�0வத �� ஒ� நாைல&* ேபாிட' நி4� ஏேதேதா ேபசி, 
எ
ேலா�' இவைர+ தி�'பி பா	-கிற மாதிாி அ1�0% சிாி(% சிாி+* ெவளிேய 
வ�வத ��, இ&த ந
ல மனித�-� ���ேல கா+*- ெகா���-கிற அதி	%சிைய 
எ�ணி எ�ணி என-� அ�-க� வயி றிேல எ4னேவா ெசAகிற*. அ�ேக 
ப�-கிற ைபய4கJ-ெக
லா' இவ	 ேம
 ெரா'ப பிாிய' ேபா@�-கிற*. 
கா'ப1�0-� ெவளியிேல வ&த பிற� “மாமா! ஆ+*-�- கிள'பியா%சா?” எ4� 
ஒ� �ர
 ேக�கிற*. தி�'பி பா	+தா
 மா� வரா&தாவி
 நாL ைபய4க� நி4� 
ெகா�0 ேநா�0 (+தக+ேதா0 ைக ஆ�0கிறா	க�. இவ�' தி�'பி பா	+* 
“ஆ� மணி-� வ&*0ேவ4” எ4� ெசா
@- ைக ஆ�0கிறா	. 
 
வ�கிற வழியி
 அ&த மாணவ	கைள ப றி ஒேரய�யாக (க2கிறா	: “எ
லா' 
ெபயிலான பச�க�… இ&த- �ழ&ைதகெள
லா' ஏ4 ெபயிலாயிடற* ெதாி>மா? 
அவாெள
லா' உ4ைன மாதிாி ம�0 இ
ைல; மகா (+திசா@க�; அதனாேலதா4 
ெபயிலாயிடற*க�. நீ ஒ� கிளாHேல Cட ெபயிலாகாம+தா4 ப�%ேச, எ4ன 
(�ணிய' ெசா
L? ப�%/ பாஸாகிற ஒ� காாிய+ைத+ தவிர ம+த எ
லா- 
காாிய+திேல>' மகா ெக��-கார4க� இ&த பச�க�. ஆமா, நிஜ+*-�% 
ெசா
ேற�டா, மற&*�ேடேன… அ&த பிாி4\பா
 கி�ேட உ4ைன ப+தி% 
ெசா
@யி�-ேக4. ‘ந
ல ைபய4… கா4Gனீேல ச	வ	 பணி-காவ* 
வேர4�கிறா4. ந'ம ஆபிHல ஏதாவ* ேவக4\ இ�&தா
 மற&*டபடா*’4F 
ெசா
@ வ%சி�-ேக4. பா	-கலா' எ4� எ4ென4னேவா ேபசி- ெகா�ேட 
வ�கிறா	. என-� எ*1ேம மனசி
 த�கவி
ைல. 
 
அேதா �0 ெதாிகிற*. 
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“எ*-கா-�' உ�க அபா இIவள1 அவசரமா எ4ைன அைழ%சி�0 வர% 
ெசா4னாரா'? எ4ன விஷய'?” எ4� க�ைண% சிமி��- ெகா�0 ேக�கிறா	. 
நா4 அ8ேத வி0ேவ4 ேபா
 இ�-கிற*. 
 
“எ4ைன ஒ�;' ேக�காேத�ேகா. நா4 N�கி�0 இ�&ேத4. என-� 
ஒ�;ேம ெதாியா*.” நா4 இப�% ெசா4ன* எதனா
 எ4� அவ�-� 
விள�கவி
ைல. சிாி+*- ெகா�கிறா	. எ
லா+*-�' எேபா*' இ&த% 
சிாி(+தா4. 
 
“அ'மா ெசா4ன*', அபா க�0பி�+த*' ஒ�ேவைள நிஜமாகேவ 
இ�-கலாேமா எ4� இேபா*தா4 நாF' �த
 தடைவயாக நிைன-கிேற4. 
இ*வைர இ&த விஷய+தி
 ச'ப&தபடாதவனாA இத � ெவளிேய நி4� பா	+த 
அFபவ' நீ�கி நாF' இத �� சி-கி- ெகா�ட மாதிாி என-�' மனசி
 ஓ	 
ஆேவச' வ&த*. ம�கள' இவ�-� *ேராக' ெசAவாளா? இ&த மணி ஒ� 
கா@பயலா? அப�யானா
 அவைன அபா அ�%ச* ெநா'ப சாிதாேன? அபா 
ெசா4ன மாதிாி இ&த மாமா ைகயிேல ெச�ைப- ெகா0+* அவைன அ�-க வ%சா 
அ*1' நியாய' தாேன?… சாி ம�கள+ைத எ4ன ப�ற*? இ&த மாமா1-�' 
அவJ-�' இ�ப* வய/ வி+தியாச'னா… அ*-காக ஒ� ெப� த( 
ப�;வாேளா?… எ4னதா4 இ�&தாL' இப� ஒ� *ேராக+ைத இ&த 
மாமாவாேல தா�கி-க ��>ேமா… சா* மிர�டா
 கா0 ெகா�ளா*'பாேள… அ* 
மாதிாி ஏதாவ* நட-க ேபாறேதா…” எ4ெற
லா' நிைன+*- ெகா�0 �னி&த 
தைல>ட4 நா4 ேவகமாக நட-கிேற4. எ4 ேவக+தா
 மாமாவி4 நைடேவக�' 
அதிகாி-கிற*. 
 
“மணி>' ம�கள�' ம+தியானெம
லா' தாய' விைளயா0வா	க�. மணி ந4றாக 
பா0வா4. மாமாCட அவைன பாட% ெசா
@ ேக�பா	. ம�கள+தி � 
ஒ+தாைசயாக எ
லா ேவைலகJ' ெசAவா4. அவF-�' பால-கா0தா4 ெசா&த 
ஊரா'. ம�கள+தி � அவைன அ�ேகேய ெதாி>மா'. ஒ�ேவைள அ�ேகேய 
அவ	கJ-��…? இ&த ந
ல மFஷ	 இ&த+ *ேராக+ைத எப�+ தா�கி- 
ெகா�வா	? இவ�-� இப� நட&தி�-க ேவ�டாேம…” 
 
�0 வ&தா%/. 
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இவைர- க�ட1டேனேய இவ	 பா	ைவயிேல படற*-� �4ேன 
ஒளி%சி-க;'F பய&* ஓ0கிற மாதிாி, இ&ேநர' வைர-�' � ற+திேல C� 
நி4� ேவ�-ைக பா	+தி���&தவா எ
லா�' அவாவா வைள-��ேள சரசர4F 
[ைழயறா. அபாதா4 ைதாியமா அ�ேகேய நி4F�0 தி�'பி பா	-கிறா	. 
அபாேவாட அ&த+ ைதாிய' என-� ஒ� நிமிஷ' ெப�ைமயா-Cட இ�-�. 
 
“வா�'…வா�'”F எ4னேமா ெசா
ல வரா	 அவ	. அ*-��ேள ம�கள' அலறி 
அ8*ெகா�0 ஓ�வ&* சீதாராமAய	 கா@
 விழறா�. அவ� அ8* ெகா�ேட 
எ4ென4னேமா ெசா
வ* ஒ4�ேம (ாியவி
ைல. மணி ெவட ெவட எ4� 
ந0�கி-ெகா�0 எ8&* நி4றா4. அபாதா4 ெபாிய �ர@
, “நாL ��+தன' 
இ�-கிற இட+திேல…” எ4� ெசா
வத �� சீதாராமAயா	, “சி+த வாைய $��� 
இ��ேகா” எ4� க0ைமயாக% ெசா4ன1ட4 அபா1-� வாயைட+* 
ேபாகிற*. ஆனா
 ேகாப+தா
 ப
ைல- க�-கிறா	. சீதாராமAய	 அைத- 
கவனி-காம
 ம�கள+ைத ஒ� �ழ&ைதைய+ N-�வ* மாதிாி N-கி நி�+தி, 
“எ4ன+*-� இப� அழறாA? அழாம
 ெசா
L. எ4ன நட&த*?” எ4கிறா	. 
ம�கள+*-ேகா அழ ��கிற மாதிாி எைத>' ெசா
ல ��யவி
ைல. அைத>' 
ேக�க விடாம
 இ&த அபா க+த ஆர'பி+* வி�டா	. 
 
“என-� எ4ன�கா;' ேபா%/? உ'ம ந
ல மன/-� இவா ப�ற *ேராக' தா�க 
��யாம
 நா4 ஓ� வ&ேத4. நா4 ெபாA ெசா
ேறனா4F இ&த ஆ+திேல 
இ�-கிறவாைள ெய
லா' ேகJ'. எ�ேக யாைர>' காேணா'? இப� ஒ� ெபாA 
ெசா
@ என-ெக4ன ஆக;'? உ'ைம என-� இ�ப* வ�ஷமா+ ெதாி>'… 
உம-� ப�ற *ேராக' என-� ப�ற மாதிாி இ�-�… வயி� எாியற*…” 
 
இ&த% சமய+தி
 அ'மா1' ேச	&* ெகா�கிறா�: “உ�கJ-� எ4ன தைலயிேல 
எ8+*4F அ�%சி�ேடேன, ேக�ேடளா…?” எ4� அல�கிறா� அ'மா. இர�0 
ேப�-�' தா�க� ெபாA ெசா
@ வி�ேடாமா எ4ற பய' வ&* வி�ட*. 
சீதாராமAய	 ெகா�ச' Cட பத�டபடாம
, 
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“ராஜாமணி அAய	வா� – நீ�க எ4 ேமல ெவ%சி�-கிற மாியாைத என-�+ 
ெதாியாதா? மாமிைய அைழ%சி�0 உ�ேள ேபா�ேகா…” எ4� ெசா
@, 
அபா1-� அ* காதி
 ஏறாம
 ேபாகேவ, “மாமி, நீ�களாவ* அவைர 
அைழ%சி�0 ேபா�ேகா” எ4� அ'மாவிட' ெசா
@வி�0, ம�கள+ைத+ ேதாளி
 
த��-ெகா�ேட ேக�கிறா	: “அழாம
 ெசா
L, இ�ேக எ4ன நட&த*?” ம�கள' 
ெபா�கி ெபா�கி இெபா8* அதிகமாகேவ அ8கிறா�. அ8* அ8* 
ேத'பி-ெகா�ேட ெசா
கிறா�. 
 
“நாF' – ந'ப மணி>'… இேதா அ�ேக உ�கா	&*�0-” ��0-�� Cட+ைத- 
கா��- ெகா�0 அத � ேம
 ெசா
ல ��யாம
 – Cட+ைத- கா��ய ைக 
அப�ேய நி கிற*; �ர
 வி'மி அைட-கிற*. அ&த இட+தி
 ச � �4 நிக2&த 
கா�சி அவ� மனசி
 வர ம�ப�>' ஒ� ெபாிய அ8ைக. 
 
“H.. அழபடா*… அழாம
 ெசா
L” எ4� ஒ� �ழ&ைதைய+ ேத �வ* மாதிாி+ 
ேத �கிறா	 சீதாராமAய	. 
 
“அ�ேக உ�கா	&*�0 தாய' விைளயா����&ேதா'… ேநரா ெவAயி
 
அ�-கிறேத4F நா4தா4 வாச- கதைவ% சா+திேன4. ஜ4ன
 கதெவ
லா' 
திற&*தா4 இ�-�… மணி, தைலைய வ@-கிற*4F ப0+*�டா4. நா4 
காெய
லா' எ0+* டபாவிேல ைவ-கிற%ேச… இ&த ��0-கார மாமா… மாமா… 
வ&*… வ&*…” 
 
அத �ேம
 அவளா
 ெசா
ல ��யவி
ைல. அ&த% சமய' /வேராரமாக நி4� 
ெகா���&த மணி>' அ8கிறா4. 
 
“ம�0 ம�0! நீ எ*-கா-�' அழறாA? ேபா�'! ந'ப ராஜாமணி ஐய�-� எ4 
ேமேல இ�-கிற அ4( உ4ேமேல இ4F' வரேல… நா4 இ�ப* வ�ஷ' 
அவாேளாட பழகி இ�-ேக4. நீ இப+தாேன வ&தி�-காA…” எ4� ஏேதா 
ெசா
@- ெகா���-கிறா	. ம�கள' ஓAவதாக இ
ைல. ெதாட	&* ெசா
கிறா�: 
“மணிைய பி�%/+ தரதர4F இ8+*�0 வ&*… எ4ைன ப+தி அநியாயமா 
எ4ென4னேமா ெசா
றா… நா4 ைகயிேல ெந�ைப அ�ளி�0 ேவணாL' 
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ச+திய' ப�ேற4.” எ4� அவ� அ8* அ8* ெசா
@- ெகா���-�'ேபா* 
சீதாராமAய	 சிாி-கிறா	. 
 
“ேபா�ேம… ெந�ைப ேபாA அ�றாளா', ெந�ைப; ராஜாமணி அAய	வா�, 
இெத
லா' எ4ன C+*? ம�கள' எ4 ெப�டா��… மணி எ�க ஆ+* ைபய4. 
என-� அவாைள>' ெதாி>', எ4ைன>' ெதாி>', உ�கைள>' ெதாி>'. ம�கள' 
இ4னி-� வ&தவ� தாேன! நா4 இ�ப* வ�ஷமா இ�ேக இ�&* நீ�க ச'சார' 
நட+*' அழைக எ
லா' பா	+*�0 இ�-ேகேன… எவ4 த4 ெப�டா��ைய 
ந'பறாேனா அவனாேலதா4 ஊாிேல இ�-கிறவ4 ெப�டா��கைள>' ந'ப 
��>'. மாமி, சாய�கால' கைத ேக�க ேபாேறேள… மகாபாரத' ெசா
றாளாேம. 
*ாிேயாதன4 ெப�டா��>' க	ணF' ெசா-க�டா4 
விைளயா����&தாளாேம… பாதி ஆ�ட+திேல அவ� எ8&தி�-கற%ேச க	ண4 
அவ� ேமகைலைய பி�%/ இ8+*�டா4. அெத
லா' ேக�0 இ�ேபேள – 
*ாிேயாதன4 ெரா'ப- ெக�டவ4F ேப	… ஆனாL' அவ4 ஆ'பைள… 
அதனாேல தா4 ெப�டா�� ேமேல ச&ேதக' வரேல. ெப�டா��ைய ந'பாதவ4 
எ4ன ெபாிய ஆ'பைள? ராஜாமணி அAய	வா�! இ&த ஆ+திேல இ�-கிறவாைள 
ெய
லா' ேவற Cபி�0- ேக�க% ெசா
ேற�. எ4 ெப�டா��ைய ப+தி… 
ெரா'ப ந4னாயி�-� எ4ைன ப+தி நீ�க வ%சி�-கிற அபிபிராய'!” எ4� 
ெசா
@ “ஓ” ெவ4� சிாி-கிறா	. சிாி+*வி�0% ெசா
கிறா	: “இ&த ஆ+திேல 
இ�-கிறவாJ-ெக
லா' நா4 ெசா
ேற4; ‘அவனவ4, அவனவ4 
ெப�டா��ைய ந'பினா
 ேபா�'.’ அைத% ெசA>�ேகா.” 
 
“ஏ�டா, அ8*�0 இ�-ேக நீ? நீ ேபாA �க+ைத அல'பி-ேகா” எ4ற*' மணி 
�ழாய�-� ேபாகிறா4. ஆனா
 ம�கள' இ4F' நி4� அ8* 
ெகா���-கிறா�. 
 
“இேதா பா	, இவாெள
லா' உ4ைன ந'பி உன-� எ4ன ஆக;' ெசா
L? நா4 
ந'பேற4. உ�ேள வா” எ4� ம�ப�>' சமாதான' ெசா
@- ைக+தா�கலாக 
ம�கள+ைத அைழ+*-ெகா�0 ேபாகிறா	. 
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“ேந-� இ&த ஆ+திேல பயமா இ�-�… ேவற ஏதாவ* �0 பா	+*�0 நா'ப 
ேபாயிடலாேம” எ4� ம�கள' உ�ேள ேபாைகயி
 அவாிட' ெசா
@ இ�பா� 
ேபா@�-கிற*. சீதாராமAய	 ெசா4ன பதி
 ம�0'தா4 என-�- ேக�ட*. 
 
“அ� அசேட, எ�ேக ேபானாL' ேலாக' இப�+தா4 இ�-�'” எ4� அவ	 
உர-க% சிாி+தா	. 
 
“சீசாி4 மைனவி ச&ேதக�கJ-� அபா ப�டவ�” எ4� ப�+த* எ4 நிைன1-� 
வ&த*. ம�கள' எப�ப�டவளாயி�&தா
 எ4ன, சீதாராமAய	 சீச	தா4 எ4� 
நிைன+*- ெகா�ேட4.  
----------- 
 

37. 37. 37. 37. ஒ	 பி$ ேசா�ஒ	 பி$ ேசா�ஒ	 பி$ ேசா�ஒ	 பி$ ேசா�    
 
1  
“ேஹA… ேஹA4னானா'!” – அேதா, விரைல% ெசா0-கி- ெகா�0 �தி+ேதா� 
வ�கிறேத, ஒ� ‘காி-க�ைட’ – அவ4தா4 ராசா+தியி4 ஏக(+திரனான 
ம�ணா�க��% சி�வ4. 
 
ெத4னா கா0 ஜி
லாவாசிகைள+ தவிர ம றவ	கJ-� ெபய	 
ேவ�-ைகயாக+தானி�-�'. ராசா+தியி4 இற&*ேபான அபனி4 ெபய	 அ*. 
கிழவ4 மீ* ெகா�ட ஊைமபாச' இெபா8* மக4மீ* ெசாாிகிற*… 
 
இெபா8* ம�ணா�க��-� ஏக- �ஷி – ஏ4 ெதாி>மா? அ0+த அ0பி@�&த 
ேசா ைற+ தி��+ தி4ற எ-களி(+தா4! 
 
:�டா, திறபா? – பிளா�பார வா2-ைகதாேன? நாA வ&* வாA ைவ+தாL' 
அ�+*+ *ர+*வாாி
ைல. அ*1' இ&த+ தி��0- ெகா�0 பய
 பிற	 
கா;'ப�யா அ&த- காாிA+ைத நட+தியி�பா4? – பாைனேயா0 N-கி- 
ெகா�0 ெத�- ேகா�யி@�-�' அ&த பா2 ம�டப+*-�+தா4 ஓ�யி�பா4 
– அ* அவ4 வாசHதல'. 
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“ஒ4ென ெவ�� ெவ-க… எ�ேகடா ேபாயி�&ேத, ேசாமாறி?” எ4� வரேவ றா� 
அவ4 தாA ராசா+தி. 
 
“ய'ேமாI… *�0'மா, ஹீ' *�0 �0'மா…” எ4� அவ� ேசைல 
�&தாைனைய பி�+*- ெகா�0 �தி+தா4 சி�வ4. 
 
ராசா+தி நிைறமாச- க	பிணி. அவ4 இ8(-ெக
லா' அவ� ஈ0ெகா0-க 
��>மா? – அவ4 இ8+த இ8பி
 கீேழ விழ+ ெதாி&தா�; சமாளி+*-ெகா�0 
நி4ற ேவக+தி
 ஆ+திர+*ட4 ம�ணா�க��யி4 �*கி
 இர�0 அைற 
ைவ+தா�. 
 
“ஒ4ென பாைடயிேல ெவ-க… எ4ென இH*+ த�ள பா+திேய… எ�கனா%/' 
ஒழி�/ ெதாைலயற* தாேன?… *�0 ேவ;மா', *�0… இவ4 அப4 இ�ேக 
ெகா�� வ%சி�-கா4 பா�!” 
 
“ஏ'மா, எ�கப4 ஆ�'மா?” 
 
- ராசா+தி எ4ன பதி
 ெசா
Lவா�?… அவJ-ேக ெதாியா*. இெபா8* 
வயி றி@�பத �+ தகப4?… 
 
- ஒ� நிமிஷ' எ�ேகா நிைன1 C	&*, சைடய'ம4 ேகாவி
 தி�விழாவி
 
ச&தி+*% சில நா�க� உறவா�யி�&த அ&த+ தா�-கார வைளய
 வியாபாாிைய, 
அவ4 �க+ைத, அவ4 சிாிைப, அவன* ேசKைடகைளெய
லா' மனசி
 
நிைன+* நி�+தி பா	+தா�. 
 
அவ� �க+தி
 சிாி(- �ழ'பிய*… அ&த ரக\ய�கெள
லா' 
ம�ணா�க��-�+ ெதாி>மா?… 
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“இ�ேக வாடா, வா&தி ேபதியிேல ேபாறவேன!” எ4� ப
ைல- க�+*- ெகா�0 
அவைன எ�� பி�-க- ைகைய �சினா�. 
 
ஒேர பாA%ச@
 அவ� பி�யி@�&* விலகி நி4ற சி�வ4, “ேஹA4னானா'!” 
எ4� இர�0 ைககைள>' த��- ெகா�0 �தி+தா4. 
 
“வா வா, (�ட' ெகா��-க வ�ேவ இ
ேல” எ4� விரைல ஆ�� ப+திர' 
Cறினா� ராசா+தி. 
 
“நா4தா4 *4F�ேடேன!” எ4� வயி றி
 தாள' த��யவாேற ‘ஏI’ எ4� 
ெபாிசாக ஒ� ஏப' வி�0- கா�பி+தா4. 
 
ம�ணா�க��யி4 �*கி
 பி4னா@�&* ‘பளீெர’ன ஓ	 அைற வி8&த*. 
 
“ேதவ�யா ெப+த பயேல… ெவற1 N-கி-கிF ேபாயி�-கிறவ�-� ேசா� எ0+* 
வ%சா அைத+ தி��+ *4F�0 வ&* �தி-கறைத பா�?” எ4� உ�மியவாேற 
நி4றி�&தா� மாாியாயி. 
 
“வா�, உ+தம ப+தினி… ப+தினி படபடா, பாைன ச�� ெலாட (டா…” எ4� 
ப%ைசயான ‘பழெமாழி’ைய நீ�� �ழ-கி, ேசைல+ தைலைப வாி&*ெகா�0 
வ&தா� ராசா+தி. 
 
“ஐய, ஒ�;� ெக�ட $ளி-கி ேராச+*-�- �ைற%ச@
ேல… அப�ேய 
ெதா�க+ ெதா�க- க��-கிF ெப+தவ மாதிாிதா4” எ4� �கவாைய+ ேதாளி
 
இ�+*- ெகா�டா� மாாி. 
 
“ஆமா ஒ4ேன மாதிாி, ெதா�க+ ெதா�க- க��-கிF ஊ	 ேம�சா 
ந
லா+தானி�-�'!”எ4� தி�பிய�+தா� ராசா+தி. 
 
“ஆமா… நா4 ேபா1'ேபா* இவதா4 வ&* ெவள-� (�%சா!” 
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- மாாி-�+ த4ைனப றி யா�-�' ெதாியா* எ4ற *ணி%ச
. 
 
“ஏ��, ஒேர��டா அல��-கிேற… ஒ4 அ�ர^ :ரா எ�கி�ேட இ�-��… 
அ4னி-� ெசாத&தர+*-� ெமாத நாJ ேமா	மா	-க�0+ *L-கேனாட 
ேபானிேய, என-�+ ெதாியா*4F ெநன%சி-கினியா?” 
 
- மாாி-�% ‘/�-’ெகன ெபா+*- ெகா�0 ேகாப' வ&*வி�ட*. ேமேல எ*1' 
ேபச ��யாம
, “இ4னா� ெசா4ேன, அவிசாாி ��ேட!” எ4� உ�மி- 
ெகா�ேட ராசா+தியி4 க4ன+தி
 எ�� அைற&தா�. 
 
“அ�, எ� ச-காள+தி” எ4� மாாியாயியி4 C&தைல எ�� பி�+*% சி'பினா� 
ராசா+தி. 
 
வ@ ெபா�-க மா�டாம
 ராசா+தியி4 ெந�சி
 �+தினா� மாாி. ராசா+தி-� ெவறி 
அட�கவி
ைல. C&தைல பி�+த பி�ைய விடாம
 சி'பினா�. மாாியி4 ைக �%/ 
கா ைற+ *ழாவிய*. இர�ெடா� �+* ராசா+தியி4 ெந�சி
 வி8&தன. 
$4றாவ* �+* ராசா+தியி4 வயி றி
 வி8&த*. 
 
“அ�ேய (�ள+தா%சிG…” எ4ற அலறLட4 மாாியி4 பிடாியி
 அைற&* 
அவைள பி�+தி8+தா4 அெபா8*தா4 அ�� வ&த மாாியி4 (�ஷ4 
மாணி-க'. 
 
விலகி நி4ற இ�வாி4 �க+திL' C&த
 கைல&* ப�&தி�&த*… ‘$H’ ‘$H’ 
எ4� $%/ இைள+த*. ராசா+தியி4 ரவி-ைக கிழி&* ெதா�க, அ�கெம
லா' 
ெவளிேய ெதாி&தன. தன* ெபாிய வயி ைற அைச-க ��யாம
 
ெப�$%ெசறி&தா� ராசா+தி. 
 
“இ4னா'ேம, நீ எ4னா ெபா'பைளயா, பிசாசா?… வா>' வ1�மா இ�&*-கிF 
இபி� ேபயா அ�%சி-கிறிேய… படாத எட+*ேல ப�0*னா இ4னா ஆ1ற*…?” 
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“நா ஒ�;ேம ப�ணேல, அ�ேண!” எ4� அழ ஆர'பி+தா� ராசா+தி. 
 
க	பிணியான ராசா+தி �க' சிவ&* அழ1' மாணி-க+தி4 மன/ எ4னேவா 
ேபா
 ஆகிவி�ட*. 
 
“ேபா'ேம, ரா%ச\!” எ4� த4 மைனவிைய பி�+*+ த�ளி-ெகா�0 ேபானா4 
மாணி-க'. 
 
“நீ>' ேவற எ4ென அ�-கிறியா?… அ� அ�… அ&த+ ேதவ�யா ெப+த* ஒன-� 
ெவ%சி�&த ேசா+ைத+ *4F�0 ேபாயி0%சி. அ+ெத- ேக-க வ&தா… அவ, 
எ4ென அ�ேக ேபானவேள இ�ேக ேபானவேள4F ேபசறா… நீ ேவற எ4ென 
அ�-கிேற… நா ஏ4தா4 ெபா�ணா ெபாற&ேதேனா…” எ4� நீ�� �ழ-கி 
ஒபாாி ைவ-க ஆர'பி+*வி�டா� மாாி. 
 
“அெத வாாி-கி�0 :ட… அ*தா4 தி��0- ெகா�டா நி-�ேத. நா, எL'ெப 
�றி%சி பா0ப�0- க�சி ஊ+தேற4. இபி�+ தி��+ *4F�0 வ'( 
வ@%சி-கிF வ�ேத. இ4னி-� வர�0'. க8+ெத �றி%சி- Cவ ஆ+திேல 
[&திடேற4” எ4� க�வினா� ராசா+தி. 
 
ராசா+தியி4 அ� வயி றி
 ‘/�-’ெகன வ@+த*. வயி ைற அ8+தி 
பி�+*-ெகா�0 தன* C��F� ேபாA ப0+*- ெகா�டா�. 
 
ச�ைட ைபயி@�&த இர�டனாைவ+ தடவி பா	+*- ெகா�ேட, ‘நாHடா’ 
ப�;வத காக G-கைடைய ேநா-கி நட&தா4 மாணி-க'. 
 
இ&த% ச&த�யி
 ம�ணா�க�� பய
 எ�ேக ேபானா4 எ4� யா�' 
கவனி-கவி
ைல. 
 
2  
ராசா+தி-ேகா, மாாியாயி-ேகா விபசார' எ4ப* ெதாழில
ல; அவ	க� வா8' 
பிளா�பார+தி4 எதி	(ற+தி@�-�' விற�- கைடயி
 விற� /ம&* ெச
வ*, 
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லாாியி
 வ�' விற�- க�ைடகைள இற-கி- கைட-�� அ0-�வ* – இைவதா4 
பிரதான ெதாழி
. அ&த ேவைலக� இ
லாத சமய+தி
, ேவ� ஏதாவ* C@ ேவைல. 
அ*1' இ
லாத சமய+தி
, மிக1' வற�சி ஏ ப�0, ந
ல கிரா-கி>' ‘சா4^’' 
அ�+தா
… ேவ� ‘ஏதாவ*’… 
 
ேகாணி + க&த
 பாA + $�கி
 த�� + சினிமா ேபாHட	 = ஒ� Cைர! – அ&த- 
‘ேகாழி(ைற’யி
 நீ�� ப0+தி�&த ராசா+தியி4 அ�வயி �-�� எ4னேவா 
‘/�-’ெக4� �+திவா�கிய*. ராசா+தி ெநௗ¤&* ெகா0+தா�. கீ8த0 
ப கJ-கிைடேய ம�&* ெகா0+த*. ெந றி /��கி �. 
 
- வயி றி
 வ@யா, பசியா?… 
 
கா
கைள% ச � அகல விாி+* இ0(% சீைலைய+ தள	+திவி�0- ெகா�டா�. 
இ0ைப வைள+*, ெந�ைச உய	+தி உடைல ��-கி- ெகா0+தா�. பாத�கைள+ 
தைரயி
 உரசி உரசி எ8பிய ஒ@ அவJ-� இதமாக இ�&த*. தி�'ப1' 
ேதA+*+ ேதA+* பா	+*- ெகா�டா�. 
 
வ@ைய ப றிய நிைன1 இ
ைல. ஏதாவ* ெகா�ச' சாபி�டா
 ேதவலா' 
ேபா4ற எ�ண'. 
 
‘ெகா�சமா? – _'… க�சிெய- க�0 ெர�0 நாளா%/, ஒ� பாைன க�சி 
இ�&தாL' ெந�டலா'’ – அவ� க�க� $ைலயி
 கவி2+* ைவ-கப���&த 
$ளி பாைனைய ேநா-கின. ப-க+தி
 ஓ�ைடயான அாிசி பாைன உ��0 
கிட&த*. 
 
பசி வயி ைற ெம4ற*! 
 
அவJ-� எாி%ச
 எாி%சலாA வ&த*. ஒ ைற- கா@
 கிட&த ஈய- கா( 
‘தரதர’ெவன+ தைரயி
 ேதA&* கைரய பாத�கைள+ ேதA+*- ெகா�டா�. 
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அ� வயி றி4 ஒ� ப-க+தி
 சில நிமிஷ�கJ-� ஒ��ைற ‘/�-’ெக4ற �+த
 
ேவ�… 
 
“உH… அ'மா�!” எ4ற ெப�$%/… 
 
“ராசா+தி, ராசா+தி!” எ4ற �ர
 ேக�கிற*. ம
லா&* கிட&தவாேற தைலைய 
நிமி	+தி பா	-கிறா� ராசா+தி. மாாியாயி �னி&* நி4றப� தைலைய ம�0' 
��ைச-�� நீ��யவா�, “எ4ன ராசா+தி, இ0( வ@யா?” எ4� ேக�டா�. 
 
“ஊஹீ'… அெத
லா' ஒ�;மி
ேல. பசிதா4… ேந+* ஒ� வாA- க�சி 
��%ச*தா4… இ4னி-� :ரா ப��னி. அதா4 வய+ைத எ4னேமா ப�;*!” 
 
மாாியாயி-� மனைச எ4னேவா ெசAத*. 
 
“பாவ', வா>' வயி�மா இ�-கிற ெபா'பேள ப��னி ெகட-கலாமா?” 
 
ராசா+தியி4 ��ைச-�� [ைழ&*, �னி&* நி4றப�, ஒ� ம�+*வ%சிைய ேபா
 
அவJைடய உடைல பாிேசாதி+தா� மாாியாயி. 
 
இ0(% சீைலைய+ தள	+தி, அவி2+*, க�% சி/வி4 சிர' ��� நி �' 
அவJைடய அ� வயி ைற+ தடவி பா	+தா�. வயி� கன+*, உ��0 
திர���&த*. ேம
 வயி� தள	&* ேபாA, /��கி, விாி&* ேமL' கீ8' ஏறி 
இற�கி- ெகா���&த*. 
 
ராசா+தியி4 அ� வயி ைற+ தடவி-ெகா�ேட இ�&தா� மாாியாயி. அ&த 
வயி �-�� ஒ� (திய உயி	, ஒ� ப%ைச ப/' சி/ இ�-கிற* எ4ற 
உண	%சியா
 மாாியாயி-� உட
 �8வ*' (
லாி+த*. 
 
“இ* இ0(வ@ ேபால+தானி�-�. ஆ/ப+திாி-� ேபாயிேட4!” எ4� Cறினா� 
மாாியாயி. 
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“அட, நீ ஒ�;… என-�+ ெதாியாதா? மாச' எ�0+தாேன ஆ%சி. சைடய'மா 
ெகாயிL தி�நா அப+ தாேன தாி%சி*… ஆவணி ஒ�;, (ர�டாசி ெர�0… 
எ4� கண-� ேபா�0 பா	+*வி�0, “அெத
லா' ஒ�;மி
ேல, பசிதா4!” 
எ4றா� ராசா+தி. 
 
“நா, எ4ன ப�ண? ேசா� Cட இ
ைலேய… அாிசி இ�-�… அ0ைப 
ப+தவ%சி- க�சிCட கா%சிடலா'… லாாி ெநைறய ெவற1 வ&* நி-�ேத… இேபா 
வி�டா இ4F' ெர�0 நாைள-�- காைச- க�ணாேல காண ��யா*… உ'…” 
எ4� �னகி-ெகா�ேட நி4றா� மாாியாயி. 
 
“அாிசி இ�-கா?” எ4� தைலைய நிமி	+தி எ8&* உ�கா	&* ெகா�டா� 
ராசா+தி. 
 
“இ�-� ஒ4னாேல க�சி கா%சி-க ��>மா?” 
 
“ஓ! அெத
லா' ��>'… சீ-கிர' ெகா�டா!”எ4றவா� சாி&த C&தைல ��&* 
ெகா�டா�. க;-கா@
 ஏறியி�&த ஈய- காைப இ8+*வி�0- ெகா�டா�. 
அவி2&* திற&* கிட&த ரவி-ைகைய இ8+* ��&* உ�கா	&தவாேற 
ேசைலைய>' இ0பி
 / றி- ெகா�டா�. 
 
- அ&த- ��ைசயி
 நி க ��யா*. ராசா+தி ந
ல உயர' எ4ப* ம�0ம
ல, 
��ைச>' ெரா'ப தா2&த* தாேன? 
 
உத�ைட ம�+*- க�+*- ெகா�0 ெமௗ¢ள நக	&* ��ைச-� ெவளிேய வ&த*' 
நிமி	&* எ8&* நி4றா�. 
 
‘அ'மா�! வயி�தா4 எ4னமாA- கன-கிற*!’ 
 
மாாியாயி பழ'பாைனயி
 இ�&த அாிசிைய ஒ� தகர- �வைளயி
 ெகா�� 
ராசா+தியிட' ெகா0+*வி�0 $ைல-� ஒ4றாA- கிட&த அ0(- க கைள- 
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��ைச-� ெவளிேய ேச	+* ைவ+*, அ0(-� ப-க+தி
 கிட&த /�ளி- 
க��@�&* ஒ� பி� /�ளிைய இ8+* எ0+* ராசா+தியிட' ெகா0+தா�. 
“சீ-கிர' கா%சி- ��… நா ேபாயி�0 வ&*டேற4” எ4� �ர
 ெகா0+*- 
ெகா�ேட, விற�- கைடைய ேநா-கி ஓ�னா� மாாியாயி. 
 
உ��0 கிட&த ேசா � பாைனைய எ0+*- ெகா�0 த�ணீ	 பி�-க 
ேபானா� ராசா+தி. 
 
�ழாய�யி
 ஒேர C�ட'. 
 
ராசா+தியினா
 நி க ��யவி
ைல. ஒ�கா
 ம�0' ‘ெவட ெவட’ெவன ந0�கி �. 
அ� வயி றி
 ‘/�-’ெக4ற அ&த வ@… 
 
“அ'மா!” எ4� ெப�$%/ வி�டப� உ�கா	&* வி�டா�. 
 
“பாவ'! (�ைள+தா%சி ெபா'பேள, ஒ� பாைன த�ணி விேட4” எ4றா� ஒ�+தி. 
த�ணீ	 பி�+*- ெகா���&த ெப� ராசா+திைய பா	+தா�. 
 
“ஒ� பாைன ேவணா'… பாதி ெநைற�சா ேபா*'!” எ4றா� ராசா+தி. 
 
- அவ� பசி-� அIவள1 ேநர' கா+தி�-க ��யா* எ4ப* ம�0ம
ல; அவ� 
வ@-� ஒ� பாைன த�ணீைர% /ம-க1' ��யா* அ
லவா? 
 
“சாி இ&தா பாவ'! நீ ஏ4 கா+*- ெகட-க;'?” எ4� த4 பாைனயி
 இ�&த 
த�ணீைர ராசா+தியி4 பாைனயி
 ஊ றினா� அவ�. 
 
பாைனைய+ N-கி இ0பி
 ைவ-�'ேபா*, ராசா+தியி4 ெந றி /��கி �; 
ப கைள- க�-�'ேபா* ‘ெந� ெந�’ெவ4� சத' ேக�ட*; ஒ� கா
 ம�0' 
‘ெவட ெவட’ெவன ந0�கி �… 
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அேதா, இ4F' ப+த� ைவ+தா
 அவJைடய இட+தி � ேபாAவிடலா'. 
ஒ�;… ெர�0… $;… ஊஹீ'. இ0பி
 பாைன நி க மா�ேட4 எ4கிற*; 
ைக வ@-கிற*; கா@
 ந0-க' அதிகாி-கிற*. 
 
பாைன ந8வி- கீேழ வி8&*விடாம
… 
 
…உ'… ெமௗ¢ள… ெமௗ¢ள …. 
 
“அபா!” – பாதி வழியிேல பாைனைய இற-கி- கீேழ ைவ+*வி�0 உ�கா	&* 
ெகா�டா�. 
 
தைலைய அ�ணா&* வான+ைத ேநா-கி ஒ� ெப�$%/! – ஈய- கா( ‘தர 
தர’ெவன உர/'ப� பாத�கைள+ தைரயி
 ேதA+*- ெகா�கிறா� – ேலசாக+தா4! 
 
“அ'மா!” – வயி றி
 எ4ன பசியா, வ@யா? 
 
- இர�0' தா4… இ
ைல, இ
ைல… பசிதா4! 
 
- ‘அேதா அ0( இ�-கிற*; அாிசி இ�-கிற*; /�ளி இ�-கிற*; தீெப��…?’ 
 
‘… அ&த+ த��யிேல ெசா�கி வ%ேசேன… இ�-�'. ேபாA ப+தவ%சி, அாிசிைய 
ேபா�0- கா%சி, அ&த- க�சி- கலய+திேல ஊ+தி உ(…?’ 
 
‘… அ*1' இ�-�'. அாிசி பாைனயிேல ஒ� ெபா�டண' ேபா�0 வ%ச* எ�ேக 
ேபாயி0'?… அ* Cடேவ, அ&த பாதி எLமி%ச ஊ�காA+ *�0 – உ'… 
அைத>' க�%சி-கிF Pடா ஒ� ப
லா க�சி ��%சா…’ – அவ� வாெய
லா' நீ	 
/ர&த*. 
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எ8&தா�; த�ணீ	 பாைனைய வி/-ெகன+ N-கி இ0பி
 ைவ+*- ெகா�0 
நட&தா�. 
 
அ0பி4 மீ* பாைனைய ைவ+*% /�ளிகைள ப ற ைவ+தா�. அ0( 
(ைக&த*… க�ெண
லா' எாி%ச
… 
 
‘…�னி�சி ஊதினா தீ(�%சி�-�' – ‘ 
 
ஊஹீ'… அவளா
 �னிய ��யவி
ைல! 
 
அ(ற' க�சி…? 
 
வயி� :மியி
 படாம
 ஒ� காைல ம��யி�0 ஊ4றி ஒ� ைகைய+ தைரயி
 
தா�கி-ெகா�0 ஒ� $%/ இ8+* ஊதினா�. ‘தப-’ெக4� அ0பி
 தீ /ழ4� 
எாி&த*; ஒ� கண' அவ� தைல>' /ழ4ற*. 
 
- ‘அபாடா’. ஒ� வழியா த�ணி ெகாதி வ&தி0%சி. அாிசிைய- க8வி- ெகா�� ஒ� 
உைட&த ச��யினா
 பாைனைய $�னா�. எாி&* ெவளி+த�ளிய ெந�(+ 
*�0கைள மீ�0' அ0பி4 வாA-�� த�ளி ேமL' சில /�ளிகைள>' 
�றி+*% ெச�கினா�. 
 
‘ப�, ப�’ெட4� தீெபாறிக� ெவ�+*% சிதறின. அவ� �கெம
லா' விய	ைவ 
�+*-க� *ளி	+* வழி&தன. 
 
பர�ைட- C&த
 கைல&* ெந றியிL' �க+திL' வழி&த விய	ைவயி
 ஒ��- 
ெகா�ட*. 
 
- அவJ-� இெபா8* அெத
லா' கவைல இ
ைல. ஒ� வாA- க�சி, ஒ� பி� 
ேசா� – ‘அபாடா’ எ4� ப0+*- ெகா�ளேவ�0'. அIவள1தா4! 
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‘சள(ள’ ெவ4ற ச+த' பாைன-��ளி�&* ஒ@+த*… $�யி�&த ேசா � 
பாைனயி4 வாயி@�&* ெபா�கி வழி&த [ைர+த க�சி அ0பி �� வ�&* 
ஒ8கிய*. 
 
‘ெசா	’ எ4ற சத' ேக�ட*' ராசா+தி அவசர அவசரமாA பாைன $�ைய 
�&தாைனயா
 பி�+* எ0+*- கீேழ ைவ+தா�. 
 
ெவ�ணிற- க�சியி
 ேசா � ப�-ைகக� /ழ4� (ர�0 ெகாதி+*- 
ெகா���&தன. 
 
… ம�டமான (8�க
 அாிசி-க�சி ெகாதி-�'ேபா* கம2&* பர1' மண' 
இ�-கிறேத… 
 
ஒ��ைற ெந�/ விாிய $%ைச இ8+* அ&த வாசைனைய அFபவி+தா� ராசா+தி. 
 
க�சியி4 மண' அவ� அ�வயி�வைர ெச4� ‘�( �(’ெவன பசிைய- 
கிளறிய*… 
 
“க�சி ��%சி $; நாளா%ேச…!” 
 
பரபரெவ4� உ�ேள ெச4� அாிசி பாைனயி
 கிட&த உ( 
ெபா�டண+ைத>', ஊ�காA+ *�ைட>' எ0+*-ெகா�0 வ&* அ0பி4 
�4ேன ைவ+* வி�0, $ைலயி
 உ��0 கிட&த க�சி- கலய+ைத எ0+* 
பாைனயி@�&த த�ணீைர ஊ றி% /+தமாக- க8வினா�. 
 
அ0பி@�&த /�ளிெய
லா' எாி&* தணி&* வி�ட*. 
 
$�கி
 த�� ஓரமாA% ச � ேநர' சாA&* உ�கா	&* ெகா�டா�. 
அ�கெம
லா' தள	&* /ழ4� வி0வ*ேபா
 ச@+த*. 
 
வர�0 உல	&* ேபான உத0கைள ந-கி- ெகா0+*- ெகா�டா�. 
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ெமௗ¢ள நக	&* பாைனைய இற-கி- கலய+தி
 க�சிைய ஊ றினா�. ச � 
ஆற�0' எ4� க�சி- கலய+ைத- ைகயிெல0+*- �னி&* ஊதினா�. ஊ*' 
ேபா* அவ� வாயி
 /ர&த உமி2நீ	 உத0களி
 வழி&த*. ப-க+தி@�&த 
ஊ�காA+ *��
 ெகா�ச' ெதா�0 ந-கி- ெகா�டா�. 
 
“+டா” எ4� ச(- ெகா��-ெகா�ேட அேத ெபா8தி
, கீ8த�ைட ம�+*- 
க�+* ெந றிைய% /�-கி இ0ைப வைள+* ெநௗ¤&தா�… 
 
- அெத4ன பசியா, வ@யா? 
 
‘ஒ� வாA- க�சிைய- ��%சி, ஒ� பி� ேசா+ைத>' தி4னா எ
லா' சாியா 
ேபாயி0' – ‘அபாடா’4F நி'மதியா+ N�கலா'.’ 
 
ஊ�காA ெபா�டண+ைத பிாி+* ைவ+*- ெகா�0, க�சி நிைற&த தகர- 
�வைளயி
 வாA ைவ+* உறி�சேபா�' சமய'… 
 
“ேஹA… ேஹA4னானா'!” எ4ற �ர
 அவள�ேக ஒ@+* ெம4னிைய பி�+* 
அ8+திய*. 
 
“என-�'மா… என-�'மா, க�சி!”எ4� அவ� எதிேர நி4� �தி-க ஆர'பி+தா4 
ம�ணா�க��% சி�வ4. அவ4 ைகயி@�&த கிழி&த கா றா� கா றி
 அ�+* 
ெச4ற* Cட அவF-�+ ெதாியவி
ைல. 
 
அவைன- க�ட1ட4 ராசா+தி-� ம+தியான' நட&த ச'பவ�', அத4 விைளவாA 
எ8&த ச%சர1' நிைன1-� வரேவ ஆ+திர' ��றி ெபா�கிய*. 
 
“��யா*, எ4 ைகயாேல ஒன-� ஒ� பி� ேசா� ேபாட மா�ேட4… எ�ேகயாவ* 
ஒழி�/ ேபா… $�சியிேல �ழி-காேத!” எ4� ரா`\ ேபா
 க+தினா�. 
 
“உ' உ' பசி-�*'மா… க�சி �0'மா… ஐய, ய'மா…” எ4� �ர��னா4 
ம�ணா�க��. 
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“நீ எ4ன ப�ணினாL' சாி, ஒன-� ஒ�;' தர ��யா*. ேபா… தி��0 
$ேதவி… எ�ேகயாவ* ேபாயி+ தி��+ *4Fடா, ேபா…” 
 
“ஐய, ய'மா…” 
 
“��யா*… இ4ைன-கி எ4ன ஆனாL' சாி!”எ4� கலய+தி@�&த க�சிைய 
ஒ�(ற' த�ளிைவ+* $�வி�0, காவL-� உ�கா	&* ெகா�டா� ராசா+தி. 
 
“ஐையேயா, பசி-�ேத… ய'மா�, பசி-�ேத!” எ4� தைரயி
 (ர�0 அ8* 
க
Lளிம�க+தன' ப�ணினா4 சி�வ4. 
 
ராசா+தியி4 ஆ+திரெம
லா' <றி-ெகா�0 வ&த*. ப-க+தி@�&த /�ளி- 
�%சிைய எ0+*+ தைரயி
 வி8&* (ர�0 அ8*ெகா���&த 
ம�ணா�க��யி4 �*கி
 விளாசினா�. சி�வ4 ‘�Aேயா, �Aேயா’ எ4� கதறி- 
ெகா�0 ஓ�னா4. 
 
“தி�'பி வ&தா ப@ ெவ%சி0ேவ4… எ�ேகயாவ* ஒழி�சி ேபா, ெபாணேம!” எ4� 
க�வியவா� �%சிைய வி�ெடறி&தா�. 
 
அ�வயி றி
 ‘/�-’ெக4ற*; ப கைள- க�+*- ெகா�டா�. 
 
- பசியா, வ@யா? 
 
‘சனிய4… தி4றேபா எம4 மாதிாி ெம4னிெய (�-க வ&தி0%சி!” எ4� 
�னகி-ெகா�ேட ��ைசயி4 த�� ஓரமாக+ தி�'பி உ�கா	&* க�சி- கலய+ைத 
அ�கி
 இ8+தா�. 
 
“ய'மா… ஹ'… ஹ'…” எ4� சி;�கி-ெகா�ேட ம�ப�>' அவ� பி4(ற' 
வ&* நி4றா4 ம�ணா�க��. 
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“ஹீ', ��யா*!” 
 
அவ� அவைன+ தி�'பி-Cட பா	-கவி
ைல. 
 
ம�ணா�க��-�- ேகாப' $�ட*. அவ4 க�க� தாைய>' க�சி- 
கலய+ைத>' ெவறி+* விழி+தன. 
 
“அ'மா… த	றியா மா��யா?” எ4� அத��- Cவினா4. 
 
“��யா*, நீ எ4ென- ெகா4னாL� சாி”- த4 மகனி4 அத�டைல எ�ணி 
உ�fர% சிாி+*- ெகா�ேட க�சி- கலய+தி
 ைகைய வி�0+ *ழாவி ஒ� கவள' 
ேசா ைற வாய�ேக ெகா�0 ேபானா�… 
 
“என-�'மா, என-�!” எ4� அவ� ைகயி@�&த கலய+ைத பாA&* பி0�கினா4 
ம�ணா�க��. அவ� தர ம�+தா�. ேசா �- ைகயா
 அவைன+ த�ளி- 
ெகா�ேட ம� ைகயா
 ஓ�கி ஓ�கி அ�+தா�. அவ4 ‘ஓ’ ெவ4� அலறியவாேற 
ம� கலய+ைத விடாபி�யாA பறி-க �ய4றா4… 
 
இ&த ம
L-க��
 கலய+தி@�&த க�சிெய
லா' கீேழ கவி2&* வி�ட*. 
 
- ஒ� கண' இ�வ�' திைக+தன	. 
 
அவைன எ�� பி�-க ெவறிெகா�0 பாA&தா� ராசா+தி; அவ4 தபி வி�டா4… 
 
“அேட, நீ அழி�சி ேபாயி0ேவ… ஒ4ென பா'( (0��'… நீ ம�ணாA 
ேபாக!… சைடய'மா1-� ஒ4ென ெவ�� ப@ �0-க!” எ4� அ8தவாேற 
சபி+தா� ராசா+தி. 
 
அவ4 அைதெய
லா' ெபா��ப0+தாம
, அ8* ெகா�ேட தைரயி
 சி&திய 
க�சி% ேசா ைற- ைக நிைறய அ�ளி-ெகா�0 எ0+தா4 ஓ�ட'. 
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“அேட பாவி, நீ அழி�சி ேபாேவ!” எ4� ப கைள- க�+*- Cவி- ெகா�ேட 
ைகயி@�&த க�சி- கலய+ைத அவ4 ஓ�ய திைசயி
 �சிெயறி&* ‘ஓ’ெவ4� 
அலறி அ8தா�. தைரயி
 ேமாதிய கலய' ெநா��கிய*. 
 
“ெப+த வய+திேல ெபர�ைடேய ெவ-ேகா;'…”எ4� ஒபாாி 
ைவ+*-ெகா�0, ‘படா	, படா	’ எ4� �க+திL' மா	பிL' அைற&* 
ெகா�டா�. 
 
ஒ� கண' அவ� விழிக� ெவறி+*% /ழ4றன… 
 
- உயிைர- ைகயி
 பி�+*- ெகா�0, சிரமப�0- காA%சிய க�சிெய
லா' 
தைரயி
 சிதறி ேபாA வி�டேத! 
 
‘அட ெதAவேம’ எ4� அலறி ‘மடா’ெரன% சாA&தா�; (ர�0 (ர�0 அ8தா�… 
 
திGெரன இ0(-� கீேழ அல� ெகா�0 �+தி வா�கிய* ேபா4ற ேவதைன! 
 
“ஐேயா!” ெவ4� அலறிய ராசா+தி நிைலைமைய உண	&* ெகா�டா�. 
 
- ‘இ0( வ@தா4…’ 
 
அவளா
 நகர ��யவி
ைல. 
 
மா	பி
 எ4னேவா அைட+த*. ேம
 வயி றி
 யாேரா மிதிப* ேபா
 $%/ 
���ய*. வயி றி
 �ட
 எ
லா' கழ4� சாிவ*ேபா
 எ4னேமா (ர�ட*. 
காL' ைக>' விைற+*- ெகா�டன. கா
கைள+ தைரயி
 உைத+* உைத+*+ 
ேதA+*- ெகா�டா�. ைககளா
 தைரைய பிறா��னா�. உத�ைட- க�+* 
வாெய
லா' ர+த'! 
 
“ஐேயா… அ'மா… கட1ேள… சைடய'மா தாேய!” எ4� எ4ென4னேவா 
பித றினா�; பிரா	+தி+*- ெகா�டா�. 
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விைற+த கா
க� விலகி விலகி பி4னி- ெகா�டன. 
 
- பாத�கைள+ தைரயி
 ெவறி ெகா�0 ேதA-�'ேபா* கா@
 கிட&த ஈய- 
கா(' இ8ப�ட*; ேதA&த*. 
 
‘இனி பிைழபதாவ*, ெச+*+தா4 ேபாயி0ேவா'’ எ4� ேதா4றிய* அவJ-�. 
 
ஒ� வாA- க�சி-�+ தா4 ெப ற மகைன அ�+* விர�� வி�டா…? 
 
தைலைய பிA+*- ெகா�0, “அேட, ம�ணா�க��! எ� க�g… நா ெச+* 
ேபாயி0ேவ4டா!” எ4� உர+த �ர@
 ‘ஓ’ ெவன- கதறி அ8தா�. 
 
அ&த ஒேர அலற@
, பி4னி- கிட&த அவ� கா
க� பிA+*- ெகா�0 விலகின… 
 
அ&த ேவக+தி
 ஒ ைற- கா@
 கிட&த அ&த ஈய- கா(, காைலவி�0- கழ4� 
உ��0 ஓ� எ�ேகா வி8&த*… 
 
ராசா+தியி4 அலற
 லாாியி
 விற� இற-கி- ெகா���&த மாாியாயியி4 
ெசவிகJ-� எ��ய*. அIவள1தா4; ைகயி
 இ�&த விறைக- கீேழ ேபா�0 
வி�0 ஓ�டமாA ஓ� வ&தா� மாாியாயி; அவைள+ ெதாட	&* ஒ� சி� �'பேல 
வ&த*. 
 
“ராசா+தி!” எ4� Cவி- ெகா�ேட ��ைச-�� [ைழ&தா� மாாியாயி… 
 
“ஆ'பெள பச�ெக
லா' ேபா�க. உ'… ஏ ���! நீ ஏ4 நி-கிேற?… ேபா…!” 
எ4� சி�வ	கைள எ
லா' விர��ன	 சில ெப�க�. 
 
“ராசா+தி, ராசா+தி” எ4ற �ர
க�! 
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- பதி
 இ
ைல. 
 
“ஐேயா ராசா+தி!” எ4� அவ� �க+ைத பி�+*- ெகா�0 அலறினா� மாாியாயி. 
 
ராசா+தியி4 க�க� ச ேற திற&தன; உத0க� ேகாணி- ேகாணி வ@+தன. 
 
“எ� க�g ம�ணா�க��! எ� க�g… ம�ணா�…” 
 
‘ெகாள-’ெகன+ தைல சாA&த*. 
 
ராசா+தியி4 தைலமா��
 விள-ெகா4� ஏ றி ைவ-கப�ட*. 
 
அவ� உட
 மீ*', அவ� உட@@�&* ெப�-ெக0+த உதிர ெவ�ள+தி
 �ழ'பி- 
கிட&த உயிர ற பி�ட+தி4 மீ*' அ&த அக
 விள-கி4 ஒளி>', அ�ேக 
P2&தி�&த மனித	களி4 நிழL' ஆ�% சிைத&* ப�&* பட	&தன. 
 
திGெரன “அ�, எ' ெபாறவி ராசா+தீ… ஈ… ஈ!” எ4ற மாாியாயியி4 ஒபாாி- �ர
 
பய�கரமாக ஓலமி�ட*. 
 
3  
 
இரெவ
லா' எ�ேகா கிட&* N�கிவி�0 – பகெல
லா' எ�ெக�ேகா அைல&* 
திாி&தபி4 – மாைலயி
 தாயிட' தி�'பி- ெகா���&தா4 ம�ணா�க��. 
 
ெத��ைனயி
 வ�'ேபாேத ��ைச-� ப-க+தி
 C� நி4ற C�ட+ைத 
பா	+*வி�0 ஓேடா� வ&தா4. C�ட+ைத வில-கி- ெகா�0 தாைய பா	+த*', 
“ய'மாI!” எ4� அலறி �2&தா4. 
 
“ய'மா… ய'மா… ய'மா!” இேத �ர
 நா� �8*' வி'மி வி'மி ஒ@+த*. 
ம�ணா�க�� சிைலயாA அம	&தி�&தா4. ேகவி- ேகவி $%/ இைள+த*. 
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பிரைம த�� ெபாறி கல�கி உ�கா	&தி�&த அவைன- க�� பி�+*- ெகா�0 
கதறி அ8தா� மாாியாயி… 
 
அவைன- கதற- கதற வி�0வி�0 அவ4 தாA ேபாAவி�டா�…! 
 
- இ
ைல, N-கி- ெகா�0 ேபாAவி�டா	க�! 
 
4  
 
இர1… 
 
மாாியாயியி4 அ0( (ைக&* அட�கிவி�ட*. (�ஷF-�% ேசா� ேபா�டா�. 
 
- அவ� மனசி
 எ4னேவா ‘தி-’ெக4ற*. 
 
“பாவ', இனிேம எ�ேக ேபாயி ‘அ'மா, பசி-�* – ேசா� ேபா0!’4F ேகபா4?… 
ம�ணா�க��ைய பா	+*- C��யா ம%சா4. அவைன பா	-காெம எ4னாேல 
ஒ� பி� ேசா� *4ன ��யா*!” எ4� அ8தா� மாாி. 
 
ேசா �+ த��
 ைகைய உதறிவி�0 மாணி-க' எ8&* ஓ�னா4. 
 
- அேதா… அேதா! 
 
“ேடA, ம�ணா�க��” எ4� Cவி-ெகா�ேட ஓ0கிறா4. 
 
ஆனா
, அ* ேவ� யாேரா? 
 
- “ேடA, ம�ணா�க��ெய பா	+தியாடா?” 
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“இ
@ேய…” 
 
- “அவைன பா	+தியா?” 
 
“ஊஹீ'…” 
 
“நீ பா+தியா? 
 
“/0கா�0-� ேபாேற4F ேபானா4!” 
 
“/0கா�0-கா?” 
 
-”ம�ணா�க��, ம�ணா�க��!” 
 
மாணி-க' ஓ�ட�' நைட>மாக% /0கா�0-�% ெச4� ெகா���&தா4. 
 
- ேபா�' வழியி
 – அேதா, சைடய'ம4 ேகாயி@
 யார*? அவனா? 
ம�ணா�க��யா?… 
 
“ம�ணா�க��!” 
 
- ஆமா', அவேனதா4. 
 
ஓ�வ&த மாணி-க' அவைன வாாி அைண+*- ெகா�டா4. 
 
“வாடா, ேபாேவா'!” எ4� அவைன இ8+தா4 மாணி-க'. 
 
“அ'…மா…I…” எ4� உண	%சிக� ெவ�+*% சிதறி- �ழ'பிய �ர@
 
அலறியவாேற மாணி-க+ைத இ�க+ த8வி-ெகா�டா4 ம�ணா�க��. 



87 

 

 
“எ� க�ணி
ேல, அ8வாேதடா!” எ4� ஆ�த
 Cறிய மாணி-க+தி4 
க�களி@�&* நீ	 ெப�கிய*. 
 
5 
 
″சாபி0டா, எ4 க�ணி
ேல…” 
 
ச��யி
 ேசா ைற பிைச&* ெகா�ேட ெக�சினா� மாாி. 
 
அவ4 ெமௗனமாA வான+ைத ெவறி+* ேநா-கியவா� அம	&தி�&தா4. 
 
“உ', சாபி0'மா!” எ4� ஒ� பி� ேசா ைற அவ4 வாய�ேக ெகா�0ேபானா� 
மாாி. அவ4 அவ� �க+ைத உ � பா	+தா4 – உண	%சிய ற, ெவறி+த பா	ைவ. 
 
அவ4 ைக அவ� ைகயி@�&த ஒ� பி� ேசா ைற வா�கிய*. விழிக� அ&த- கவள% 
ேசா ைற ெவறி+தன. ெவறி+த விழிகளி
 நீ	 /ர&த*… 
 
ைகயி@�&த ேசா ைற அ�ேக இ�&த தகர-�வைளயி
 ேபா�0- க&த
 *ணியா
 
$� ஒ� ப-க' ைவ+தா4. 
 
“இ4னாடா இ*, இ* எ0+*+ *4F!” 
 
“ஊஹீ… அ*… அ*… எ�க'மா1-�!” 
 
��'(+தன�' *�*�(' ��ேயா�ேபாA, சா&த�' ஏ-க�' நிைற&த அவ4 
க�க� மீ�0' வான+ைத ெவறி+தன. க�களி
 நீ	 பளபள+த*- 
 
“எ4னடா, அப� பா	-கேற?” எ4� அவைன பி�+* உL-கினா� மாாி. 
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“அ'மா…ஆ…ஆ!” – அ8ைகயி
 �ர
 கரகர-க மாாிைய பி�+* 
அைண+*-ெகா�0 கதறினா4 ம�ணா�க��. 
 
“மவேன!” எ4� அவைன உ%சிேமா&* இ�க+ த8வி- ெகா�0 அ8தா� மாாி. 
 
“அ'மா…ஆ…!” 
 
“மவேன…”  
------------- 
 

38. 38. 38. 38. தர��ைற&தர��ைற&தர��ைற&தர��ைற&    
 
‘இ*-ேகாசரமா 'ேம இ��ேல தனியா வ&* ரயி
 ேரா� ேமல �&தி-கிF 
அA1ேற… ‘சீ! அவ�ெகட-கறா4 ஜா�டா4’F ெந4சி-கிF எ&திாி'ேம…” 
 
ஐ&தா� பிாி1 த�டவாள�க� நிைற&த அ&த அகலமான ரயி
ேவ ைல4 மீ*, 
இ���
 கபி- க
 �விய@4 மீ* அம	&* அ8*ெகா���&த அவ�, இ&த- 
�ரைல>' இத �ாியவைன>' எதி	பாராதவளாA, இவைன- க�0 திைக+தவ� 
ேபா4�', அ�சியவ� ேபா4�' பைத+ெத8&* நி4றா�. 
 
அேபா* கைன(- �ரைல �ழ-கியவா� சடசட+* ஓ�வ&த மி4சார ரயி@4 
ெவளி%ச+தி
, அ�ப�0 உத0க� ��கிய அவள* �க�', அ8* கல�கிய ெபாிய 
க�கJ' அவF-� பிரகாசமாA+ ெதாி&தன. அவ4 தன* ேகால+ைத 
பா	-கி4ற C%ச+தாL', �க+ைத $�-ெகா�டா� அவ�. ரயி
 ேபான பிற�' 
�க+ைத $�யி�&த கர�கைள எ0-காம
, இ4F' அ8&த (ைத+*- ெகா�0 
��றி- ��றி அ8தா�. அ8ைகயிdேட அவ� (ல'பினா�… 
 
”நீ ேபா! நீ இ4ன+*-� வ&ேத? நாF இப�ேய ேபாேற4. இ
லாகா�� ரயி
ேல 
தைலைய- �0+* சாவேற4. உF-� ப�ண *ேராக+*-� என-� இ*1' 
ஒ;', இ4ன�' ஒ;'” எ4� அ8* (ல'பியெபா8*, அவ� தன-கிைழ+த 
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*ேராக+ைத எ�ணிேயா, அைத உண	&* அவ� கத�வைத- க�ட ேசாக+தாேலா 
அவF' த4 க�கைள+ *ைட+*- ெகா�டா4. ��றிவ�' அ8ைகைய அட-கி- 
ெகா�வத காக வான+ைத ேநா-கி+ தைல நிமி	&* ெப�$%/வி�டா4. 
 
”இப�ெய
லா' வ�'F என-�+ ெதாி>'. ஆமா'ேம! என-�+ ெதாி>'. '… 
இ4னா ெசAயலா'! ேபான* ேபாவ�0'. அ*-ேகாசர' நீ ஒ�;' ரயி
ேல 
தைலெய 1ட ேவணா'. எ�ேக ேபாவ;'F பிாியபடறிேயா அ&த எட+ைத% 
ெசா
L, உ4ைன இHதா&த ேதாச+*-�, ெர�0 வ�ச' உ4ேனாட வாA&த*-� 
ப	+தியா, அ�ேகேய இ�0-கிF ேபாயிடேற4. உF-� ப�டண' ஆவா*'ேம! 
இ&த ெபாய( ஓணா'ேம. இ�ேகேய இ�&தா இ4ன' பாயா :0ேவ! 
ஆமா'ேம… நீ ஊ�-ேக :0'ேம!” 
 
இேபா* அவF-� எதி	(ற+தி @�&* கைன(- �ரைல �ழ-கிய வா� 
சடசட+* ஓ�வ�' மி4சார ரயி@4 க� Cச ைவ-�' ெவளி%ச+ தி
 அவ� அவ4 
�க+ைத+ தீ	-க மாக பா	+தா�. த4ைன- க�0 அ�வ�+* அவ4 �க' 
/ளிப* ேபா
 அவ� அவன* �க+ேதா ற+ைத, ெவளி%ச+ைத- க�0 C/' 
அவ4 விழிகைள- க பைன ெசA*ெகா� டா�. அவ4 த4ைன அ�வ�+* 
ஒ*-க1', ெவ�+* வில-க1' நியாய' இ�-கிற* எ4ற உண	வி
 தைல �னி&* 
நி4றா�. ஆனா
, ‘தன-� ஆ�த
 Cற1', த4 விஷய+தி
 இ4F' சிர+ைத 
கா��+ தன* நிராதரவான நிைலயி
 *ைணயாA வ&* நி க1' எ4ன நியாய' 
இ�-கிற* அவF-�? தன-�+தா4 அைத ஏ �- ெகா�ள எ4ன நியாய' 
இ�-கிற*?’ எ4� ேயாசி+தவா�, ம�தைரயி
 வல*கா@4 �4 பாத+ைத+ 
ேதA+தவா� நி4றி�&தா�. 
 
கணவ4 மைனவி எ4ற நியாய+தி4 பா ப�ேடா, வ�சி-கப�டவF' 
வ�சி+தவJ' எ4ற �ைறயிேலா அ
லாம
, ெவ�' மனித நியாய+தினா
 
உ&தப�0, அவ� நிைலைய மனித இதய+தா
 ம�0ேம உண	&* அ�� வ&* 
நி4றி�-�' அவ4 அவளிட' ெசா4னா4… 
 
”நீ ெநச+*-�தா4 ெசா
றிேயா, /'மனா%சி>'தா4 ெசா
றிேயா… ரயி
ேல 
தைலய 1�0-�ேவ4F ெச+த மி4ேன நீ தைலய விாி%/ ேபா�0-கிF 
அ>*-கிேன ஓ�யா&திேய, அ+த பா+தப எF-� ‘ப-’�F வயி+திேல எ4னேமா 
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ஆ>0%சி'ேம! உ' பி4னாேலேய நா ஓ�யா&தா �'பL வ&*0'F வ��ய 
ெமறி%சி-கிF ெக��ெர�� ேரா0 வளியா ஓ�யாேற4. ந
லேவைள, ேக�0 
சா+தேல. அப-Cட இ4னா, ேக�டா�ட வ�'ேபா* ‘ெல0’கா+தா4 
பா+*-கிேற4. பா+தா, நீ ஒ'பா�0-� ரயி
 ேரா�0 ேமல ேபாயி-கிேன கீேற! 
ேச+*ப�0 ேடசனா�டயாவ* (�%சிடமா�டமாF ேவகமா ெர�0 ெமறி 
ெமறி%சனா, இ* ஒ� ெத�ட- க�மா&தர வ��. :&தம
@ ஐ ேரா�டா�ட 
வ�'ேபா* ‘மடா	’F ெசயி4 கய��-கி%/. அ+த ஒ� இH( இH+* 
மா��-கிF வ&தா, ேந� பா	-க�ட வ�'ேபாேத இ�ேக நீ நி4F-கிF 
இ�-கிறத பா+தனா… அப�ேய வ��ய ேபா�0�0 ஓ�யாேற4. ‘இவ4 
எ*-ேகாசர' வரா4’F நீ ெநனேப4F என-�+ ெதாி>'. நீ இ4னா ெநன%சா 
இ4னா'ேம எF-�? உ4னய தா@க�� இH+தா&தவ4 நாF. உF-� இ4னா 
நட&தாL' அ*-�- கார ண' நா&தா4F எF-� ப0*. அதா'ேம நாய'! 
 
‘அ* இ4னாடா நாய'? நீ இHதா&ேத, சாி! நா&தா4 உ4ைன உ�0�0 இ4 
ெனா�+த�Cட :� ேடேன, அ(ற' இ4னாடா உன-� ைர�0?’4F நீ 
ெநனேப. ஊ	ல உ�ளவF�கJ' அதா'ேம ேக-கறாFவ. அவFகJ-� 
இ4னா'ேம ெதாி>' எ4ன ப+தி. உன-காவ* ெதாி>'. ெதாியேல4னாL' 
இப ெசா
ேற4… ேகJ'ேம! நீ எவ�Cட ேபானா+தா4 இ4னா'ேம, இப 
இ�ேக வ&* உ4ன இH+*-கிF ேபாயி இ4ெனா� தடைவ வாய;'னா 
ஓ�யாேற4? அப� ெந4%சி-கிF ‘ேபா… ேபா’F ெவர�டாேத! நீ எ4ேனாட 
வாA&தாL' வாயா��>' உ� க>+தில ெதா�கற தா@ நா� க�ன*தாேன? அ* 
உ� கA+திேல இ�-கிற வைர-�' என-� ைர�0 இ�-�'ேம! அநியாயமா 
எ�கனா%/' உA&*, எ�க�; மி4னா� நீ சாவறத பா+*-கிF இ�&தா, 
நாைள-கி எவF' வ&* எ4ைன ஒ�ணி>' ேக-க ேபாற தி
ல. ஆனா, எ' மன/ 
ேக-�ேம'ேம! ‘அவதா4 ப��-கா�0ெபா�;…அறி1 ெக�0 ேபானா! 
அ&த பாவ+ *-� ந
லா கH�ட�' ப�டா.அ*-ெக
லா' நீதா�டா காரண'? 
அநியாயமா இப :�டாேள! எ
லா' உ4னாலதாேன’4F நாைள-� எ' மனேச 
எ4ன- ேக-காதா'ேம..? அப இ4னா பதி
 ெசா
Lேவ4? அ*- 
ேகாசர'தா'ேம ஓ�யா&ேத4. 
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இ&த ெர�டைர வ�ச+திேல இப ஆ� மாசமாதாேன'மா நீ எ�Cட இ
ல! 
ெர�0 வ�ச' வாA&தேம, ஒ� ச�ைட ேபா�0 இ�பனா, சா� ேபா�0 
இ�பனா'ேம? நீதா4 ஒ� நாJ ேசா+*-� பண' தரேல4F Cவியி�பியா? 
அ�ேக ேபாயி- ��%சிேய, இ�ேக ேபாயி /+*னிேயF எ�கி�ேட வ&* 
ேக���பியா'ேம? ச&ேதாசமா+தாேன வாA&ேதா'… பிாியமா+தாேன 
இ�&ேதா'..? எ&த பாவி க�; ப�0%ேசா… திG	F எ4ென4னேமா ஆயி0%சி! 
சாி+தா4, இேபா ேபசி இ4னா ப�ற*? நட&த* நட&* ேபா%/..! க>+திேல 
க�ன ஒ� கA+த ெவ%/-கிF, பிாிய மி
லாத ெர�0 ேப�' க>+திேல 
/�-கி-கிF சாவறதா? எ4னேமா (�-கேல, அவ :�டா! நாமJ' 
இ4ெனா�+திய பா+*-�ேவா' அG4F Cட நா4 ேயாசி%ேச4. ஆனா 
இ4னா, என-� உ4னி>& ெதாி>'; நீ ேபானிேய அவ' பி4னாேல அ&த 
ேசாமாறிேய>' ெதாி>'. உன-� இ4னா'ேம ெதாி>' ஒலக'? ', நீ ெகாய&த'ேம! 
ப�ண' பளபளபா இ�-�* உ�க�;-�! நீ அ+தபா+* ப
ல- கா��- கிF 
நி4F-கிேன. நீ எ4ைன ஒ�;' ஏமா+தேல'ேம! உ4னிேயேவ ஏமா+தி-கிேன. 
ஆமா'ேம!” 
 
அவ4 இைடயிைடேய ேப%ைச நி�+தி ெப�$%ெசறி& *', P� ெகா��>', ‘'… 
'…’ எ4� உண	%சி ேம@�0 உ�f ற- ��றி- Cறிய அ&த வா	+ைத க� அவ� 
ெந�ைச- �+தி- �ைழ+*, உட'ைப நாணி% சி@	-க ைவ+*, அவள* ஆ+மாைவ 
அவ4 பாத�களி
 �2&* பணிய ைவ+த*. 
 
”ஐேயா… நா இ4ன+*-� இ4ன' உசிர ெவ%சி-கிF இ�-க;'?” எ4�, 
தன-�- கிைட-கெவா�ணாதைத ெப றிழ&த ேபாிழைப எ�ணி- 
��றியவாேற தைலயி
 ைக ைவ+*- தைரயி
 உ�கா	& தா�. அவைள 
பா	-�'ேபா*, இ&த ஆ� மாதமாக அவJ-காக ப�ட ேவதைனகைள ேபாலேவ, 
இெபா8* ச � அதிகமாக அவ4 மன' ேவதைன> ற*. அ8ைகைய>' 
உண	%சி ேமW� ைட>' அட-கி அட-கி, ெந�ெச
லா' (�ணாகிேபான* 
ேபா4ற உண	1 ெதா�ைட- �ழி வைர வ&* ெநா&த*. 
 
அவ4 கரகர+த �ர@
 ேபசி னா4… ”நாF உF-�+ தா@ க�ன (�ச4றத 
மற&*�0+ தா'ேம ேபசேற4. இ&த ஒற1 இப+தான'ேம? ெர�0 வ�ச 
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மா+தான'ேம? அ*-� மி4ேன உ4ைன ெத'மா� ெகாய&ேத ேல	&* என-�+ 
ெதாி>'ேம! ‘மாெம, மாெம’F C(�0-கிF க'ப�ெகா
ைலேல>', ம
லா- 
ெகா�ட கா�ல>' ஓ�யா� விேய… அப இ4னா'ேம ஒற1 நம-�? நாF 
ப�ண+ேல	&* வ&த4னா, நீ>' உ4 த�கா%சி>' ஓ�யா&* காசி வா�கி-கிF, 
கத ெசா
ல;'F ேராதைன ப�;��கேள, அப நாF உ�கி�ேட கா��ன 
பிாியெம
 லா' இ4னா ஒற1ல'ேம? உ4ன- க�ணால� க��- கிF'F நாF 
ெநன%ச* Cட இ
ேல'ேம அேபா! ஏேதா Cட ெபாற&த* இ
லாத 
ெகாைறயிேல ெவ%ச பாச&தா ன'ேம! ப�ண+திேல ெகட-கிற கAதி�கள 
பா	-�றேபா, ‘சீசீ! இ&த மாதிாி நம-� ேவணா'.ந'ப ப-க+திேல ந
ல மாதிாி ஒ� 
ெபா�ண பா+*- க��- கின'F நாF எ�ண' ெவ%சி�&* ெமAதா4! ஆனா, 
அAயனாரப4 ேமல ஆைணயா% ெசா
ேற4, ஊ	ல வ&* மி+த வ�க ெசா
ற 
மி4னா� நாF உ4ன ெநைன-கேவ இ
ல'ேம! அ(ற' ேயாசி%ேச4. ‘ந'ப 
கி�ேட ெரா'ப பிாியமா இ�- �ேம அ&த ெபா�;… க��- கினா+தா4 
இ4னா? அ+த� கா��>' ந
ல ெபா�; எ�ேக ெகைட-�'’F ேயாசி%/, உ4 
ன- க��-கிேன4. க��-கிF வாய இHட' இ
ேல4னா ேபா! அ*-� மி4னா� 
இ�&த பிாிய' எ�ேக'ேம :0'? ஒ�ணா வாA&தேபா கா�ன ஆைசெய
லா' 
ெபாAயா வா'ேம :0'? அ&த மாதிாி ஒற1ேலதா'ேம இப இ�க வ&* நி-கிேற4. 
 
ேபான*தா4 ேபானிேய, ஒ� ஒ>�கானவனா பா+* ேபானியா? சாி, 
எ�கனா%/' ந
லா இ�-க�0'F நாF நி'மதியா இ�ேப4. அவ4 சாியான 
எ%செபா�-கி! ந
லா வாயறவ�கள இH+*கிF வ&* ெர�0 மாச' $F மாச' 
ெவ%சி�&* அ(ற' ெத�1ல 1டறேத அவF-�+ ெதாயிL! த4 வ1+*-�+ த4 
ைகய ந'பாத ேசாமாறி! என-� உ4னி ய பா+* அA1றதா சிாி-கிறதாF 
ெதாியல'ேம! 
 
அ*-ேகாசர&தா'ேம நாF' ஆ� மாசமா ஒேர ெகாயப+திேல இ�-ேக4. இ4னா 
ெகாயப'F ேகJ? நீ அறி1 ெக�0 ேபாயி மி4ேன பி4ேன ேயாசி-காம அ&த% 
ேசாமாறி Cட :�ேட! என-� ந
லா+ ெதாி>*, நாைள-கி நீ ெத�1ேல நி-க 
ேபாேற4F. உ4ன ெவ%/-கிF நாF வாய ேபாறதி
ேல4னாL', உ4ன 
ப+தி ஒ� ��1 ெதாியாம இ4ெனா�+திைய- ெகா�ணா&* ெவ%சி-கிF நாF 
எப�'ேம வாAற*? அப� வாA&தா இப இ�ேக வ�வனா'ேம? வரேல4னா நீ 
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ரயி
ேல 1>&* சாவேறF ெவ%சி-ேகா, அ&த பாவ' யா�-�'ேம? அ&த 
ேசாமாறி-கா, இ
ல, அவைன+ ெதாி�சி�&*' உ4ைன இ�ேக ெகா�ணா&* 
அவ� ைகயிேல உ�0�ட என-கா? ந
லா ேயாசி%/ பா�'ேம!” 
 
அவ4 ேபச ேபச, அவன* வா	+ைதக� அவள* மன இ�ளி
 எ+தைனேயா �ைற 
ஒளி மைழ ெசாாி&*, த4ைன+தா4 உணர+ த4ைம த&* ெகா���&த*. 
 
சில விநா�க�, அைமதியாA ஒ� <�ைய எ0+* ப ற ைவ+* (ைக+தவாேற, 
Nர+தி
 :&தம
@ ஐேரா�
 நி �' தன* ைச-கி� ாி`ாைவேய ெவறி+* 
பா	+தி�&* வி�0, ஒ� ெப�$%/ட4 ேபசினா4 அவ4… 
 
”இ&த ஆ� மாசமா நா ஒ�;' ச'பாதி-கல'ேம! இ4னா+த ச'பாதி-கிற*? 
இ4னா+*-� ச'பாதி-கிற*? வ��ய ாிேப�-� உட;'. $; மாச+*-� 
மி&திேய… பசி தா�க ேல4னா ஒ� சவாாி. சவாாி ேபாற*-� மன/ இ
ேல4னா 
ப��னி! இபி�யா'ேம நா இ�&ேத4 இ*-� மி&தி? இ&த மாதிாி- கியி�ச ச�ட 
ேபா�0- கிF இ�பனா'ேம?” எ4� அவ4 நிமி	&தேபா*, ஒ� விநா� அவ4 
மீ* �சிய Nர+* ரயி@4 ெவளி%ச+தி
 அவ� அவைன ந4றாக பா	+தா�. 
 
பர�ைட+ தைல>', �கெம
லா' க�ைட பாA%சி நி4ற தா�>', விய	ைவயி
 
ஊறி- கிழி&த ச�ைட>', கிழிச@dேட ெதாி&த எL'ெப0+த மா	('… 
 
அவ� ஒ� ��றைலேய தன* பதிலாக% ெசா
@+ தைலைய பி�+* ச �- �ரைல 
உய	+தி அ8தா�. 
 
”இ*-ேகாசர' இ4F' ெகா�ச' அ>வாத'ேம! ேபான* ேபா%/! ெநத' ரா1' 
பகL' அ&த ெபா�-கி ��%சி�0 வ&* ஒ4ன மா�ட அ�-கிற மாதிாி 
அ�-கிறேபா, ‘அடபாவி! உ4 தைல எ>+தா’F எ+தினி நாJ நா அAதி�-ேக4 
ெதாி>மா? எIவள1 சீரா வாA&தா… இப� மவ சீரழியறா ேளF ஒ� அப�கார 
மாதிாி, ஒ� அ�ண�கார மாதிாி, ஆேரா ஒ� பரேதசி மாதிாி ஒன-காக அA* 
இ�-ேக4! 
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அ&த மாதிாிதா4 இப1' வ&தி�-ேக4. உF-�+ தா@ க�னவ�கிற ெமாைறயில 
வரேல. உ4 ந
ல கால', இIவள1 சீ-கிரேம உ4ன அவ4 ஒைத%சி 
ெவர��பி�டா4. உ4ன ஊ	ல ெகா�0 ேபாயி உ�0டேற4. ந'ப சாதி 
வய-கப� ப�சாய+ *- C� ேபசி ர+* ப�ணி�0 வ&*டேற4. அ(ற' உ' 
பா0. நாF' ேவற யாைரயாவ* பா+*-கிF நி'மதியா வாA&* 0ேவ4. ெர�0 
ேப�' வாAநாள �ணா-கி-க ேவணா'. இ4னா ெசா
ேற? ெசா
ற* இ4னா… 
எ&திாி, ேபாவலா'! ப+தைர மணி-� இ�-� ரயிL. அதா4 ந
ல*. உ4ன எF-� 
ந
லா+ ெதாி>'. உ' மன/-� நீ இ4 னி-கி இ
ேல4னா இ4ெனா� நாJ வ&* 
இ&த ரயி
ல தைலய 1�0-�ேவ. ஆமா'… உன-� ஒலக' ெதாியா*'ேம! நீ 
ெகாய&த'ேம. அதனாலதா4 என-� ஒ' ேமேல ேகாவேம வரேல!” 
 
”ேவணா', நா4 ஊ�-� ேபாகமா�ேட4. உ4 ைகயா ேலேய எ4ைன ரயி
 
�4ேன (�%/+ த�ளி0. ச+தியமா, ச&ேதாசமா சாேவ4. ஆமா, உ4 ைகயால” 
எ4� அவ4 எதிேர எ8&* நி4�, கதறி அ8தவா� ைகCபி- ெக�சினா� 
அவ�. 
 
”இ4னா'ேம /+த ைப+தி யமா இ�-ேக! உ4ன ரயி
ல த�ற*-கா ஒ�க 
ஆ+தாJ' அபF' உ4னிய எF-�- க�� ெவ%சா�க?” எ4� அவைள- 
க��ப* ேபா
 ச �- �ரைல உய	+தி- க+தினா4 அவ4. 
 
”'… ெபாறப0, ெபாறப0! ேபாவலா'” எ4�, கபி-க
 �விய@4 மீதி�&த 
அவ4, இ4F' இ�ேகேய நி4றி�&தா
 அவள* த ெகாைல எ�ணேம வL-�' 
எ4ற உண	வி
, கீேழ இற�கினா4. 
 
அவ4 த4ன�ேக வ&த1ட4 எ8&* நி4ற அவ�, அவ4 �க+ைத+ தா�ெகாணா+ 
*யர+ேதா0' ஏ-க+ேதா0' பா	+தா�. அ&த பா	ைவயி
 விைள&த ேசாக' 
க�ணீராA ெப�கி பா	ைவைய மைற+த*. அவளா
 தன* தவிைப+ 
தா�கி-ெகா�ள ��யவி
ைல. திGெரன அவ4 கர�கைள பி�+*-ெகா�0 
‘ஓ’ெவ4� கதறினா�. 
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”எ4ன- ெகா�0 ேபாயி நீ ஊ	ல வி�டாL', இ�ேகேய ரயிL �4னால 
த�ளினாL' ஒ�;தா4. நாF பாயா :�டவ�” எ4� அ8* (ல'பினா�. 
 
”இ4னா'ேம, இப இ4னா நீ ம�0' ெபஸலா பாயா :�ேட? மFசா�னா தேப 
ப�றதி
@யா, அப�>' இ* தேப இ
@ேய! (�-காத ஒ�+தேனாட வாய 
��யேலF ஒ�+தி :�டா, அ* தபா? ேபான எட�' சாியி
 ேல4ற*தா4 நீ 
ெச�ச த(! ச	தா4, ஊ�-ேக ேபாயி உF-� (�%சவனா பா+*- 
க��-கற*…” 
 
”ஐேயா! எ4ன- ெகா
லாதி ேய4. நாF உ4ன (�-காம ஒ�;' ஓ� 
ேபாவேல. ஏ4 ஓ�ேபாேன4F என-ேக (ாியேல. அ
ப+தனமா இ4னா 
இ4னா+*-ேகா ஆைசப� ேட4. நீ இ4னா ாி-ஸா-கார4தாேன… எ4னி-�' 
இேத கதிதா4 உF-�4F யா	 யாேரா ெசா4னத- ேக�0… நீ ெசா4ன* மாதிாி 
பளபள(-� ஆசப�0 ப
ைல- கா�� பாயா :�ேட4. பாவி… நா4 
பாவி…” 
 
அேபா* சி-ன
 இ
லாத தா
 ெம*வாக வ&* நி4ற மி4சார ரயி@4 
ெவளி%ச+தி
 இ�வ�ேம பரHபர' ஒ�வைர ஒ�வ	 �8ைமயாக- க�டன	. 
 
அவ4 க�க� சி�+*, �கெம
லா' அ8ைகயி
 /��கி+ *�-க, வற�ட 
உத0க� அைசய, ேக�டா4… 
 
”அப�யா..? ெநச'மாவா..? எ4ன (�-காம, எ4ேனாட வாய இHடமி
லாம நீ 
எ4ன 1�0 ேபாவ@யா? ெநச'மா ெசா
L'ேம! இ4ன' உF-� எ'ேமல 
பிாிய'தானா? எ4ேனாட வாய இHட'தானா?” எ4� ஒIெவா� ேக�விைய>' 
�ரைல+ தா2+தி+ தா2+தி, கைடசியி
 ரகசியமாக அவ� �க+த�ேக �னி&* 
‘இHட&தானா?’ எ4றவா� அவள* ேதாைள இ�க ப றினா�. 
 
அ&த- ேக�வி-�' அ&த Hபாிச+*-�ேம கா+தி�&தவ� ேபா4� ெமAசி@	+* 
இதய� கனி&*, ஆ	வ�' ஆேவச�' ெகா�0 அவ4 மீ* சாA&* அவைன+ 
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த8வி-ெகா�0 அவ� அ8தேபா*, கா+தி�&த ரயிL-� சி-ன
 கிைட+* 
நக	&த*. 
 
”மாமா… எ4ன ம4னிபியா? நா4 உF-�+ *ேராக' ப�ணி�0 பாயா 
:�டவளி
@யா?” 
 
”அட சீ, கAேத! ெபாிசா க�0பி�ேட! மன/ த�கமா இ�&தா ேபா*'ேம! நாF 
Cட+தா4 எIவளேவா பாயா ேபானவ4, உ4ன- க��-கிற*-� மி&தி…” 
 
”மாமா! '…” 
 
”அட கAேத! அAவாத'ேம!” 
 
”அபி�- C(0 மாமா! நீ கAேத4F மி4ன மாதிாி Cபி�ட(ற'தா4 என-� 
மி4ன மாதிாி ெநன(' ஆைச>' வ�*. ந0(ற நட&தெத
லா' மற&ேத 
ேபா1*!” 
 
”அட கAேத! இ*-�+தா4 கAேத ெசா4ேன4, நீ ெகாA&ேத இ4F!” 
 
அவைள அவ4 காத
 ெமாழி ேபசி- ெகா�/கிறா4. 
 
அ&த பாைஷ தர' �ைற&தி�-கிறதா? 
 
ஆமா'. பாைஷ ம�0ேம ம�டமாக இ�-கிற*. 
 
தர' எ4ப*, ேப/கி4ற பாைஷைய ம�0' ைவ+*- கணி-கப0வதா எ4ன? 
 
- 16-6-1963  
------------------  
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39. 39. 39. 39. ஒ	 பக� ேநர(ஒ	 பக� ேநர(ஒ	 பக� ேநர(ஒ	 பக� ேநர(    பாச)ச� வ*$யி�பாச)ச� வ*$யி�பாச)ச� வ*$யி�பாச)ச� வ*$யி�    
 
அ* இர�டா' உலக மகா >+த கால'! அேபா* >+த' நட&* ெகா���&த*; 
��யவி
ைல. ஆனா
 ப�டாள+*-� ேபாயி�&த அ'மாசி ஊ	 தி�'பி வி�டா4. 
அவ4 வி�ப+*-� (ற'பாக அவ4 ��0-� அFபப�டா4. அவ4 
ரா;வ+*-� இனிேம
 உபேயாகபபட மா�டானா'. 
 
அவ4 இேபா* – ரா;வ வா2-ைக ெம4� எறி&த ச-ைக. 
 
அவன* வ�ைகைய எதி	பா	+* வரேவ கேவா, ெகா�டாடேவா அவF-� 
யா�மி
ைல. அ* அவF-�+ ெதாி>'. எனிF' ேவ� வழியி4றி, தா4 ெவ�+* 
உதறிவி�0 ேபான அ&த தா2&த ேசாி-ேக அவ4 தி�'ப ேவ�� ேந	&த*. 
 
அ'மாசி ேபாைர- ைகபி�+*, ரா;வ+ைத (-ககமாA- ெகா���&தா4… 
 
ேவ � நா0களி
 விேதசி மனிதாிைடேய திாிகி4ற அFபவ+ைத, அவைன 
ஜாதியறி&* ‘த�ளி நி
’ எ4� வில-கி ைவ-காத விாி&த உலக+ேதா0 உறவா0' 
ரா;வ வா2-ைகைய அவ4 ேநசி+ததி
 ஆ%சாியமி
ைல. 
 
தா2&* கிட&த இ&திய ச�தாய+தா
 தா2+தி ைவ-கப�ட தன* ச$க 
வா2-ைகயி4 சி�ைமைய ெவ�+ேத �த
 மகா >+த கால+தி
 ப�டாள+தி
 
ேச	&* பதிென�0 வயதிேலேய கட
 கட&* ெச
L' ேப றிைன அைட&தவ4 
அ'மாசி. 
 
ஆயிF' அெபா8* ஒ� �ைற சில கால' கழி+* >+த' நி4றபி4 அேத 
வா2-ைக-� அவ4 தி�பி அFபப�டா4. உலைகேய வல' வ&* அவ4 
ேசகாி+*- ெகாண	&த அறி1' அFபவ�' அ&த% ச$க+தினரா
 ‘ஆ’ ெவ4� 
வாA பிள&* ேக�0+ திைக-�' ம	ம- கைதகளாக1', ‘ெபாA’ெய4� அவ4 
�*�-� பி4னா
 உத�ைட பி*-கி- ேக@ ெசA>' மாAமால 
ேப%/-களாக1ேம அ4� ெகா�ளப�டன. 
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அIவா� அவ	கேளா0 ஒ��>' ஒ�டாம
, ப�0' படாம
 வா2&* ெகா���&த 
அ'மாசிைய மீ�0ெமா� ெபா4னான ச&த	பமாA வ&* வ@ய அைழ+த* 
இர�டாவ* உலக மகா >+த'. நா ப* வய*-� ேம
 மீ�0' அவF-� ரா;வ 
வா2-ைக கி��ய மகி2%சியி
, தன* ேசாி-� ஒ� சலாம�+* வி�0 ரா;வ 
விைறேபா0 க'<ரமாக (றப�0 வி�டா4 அ'மாசி. 
 
>+த கள+தி
 மா	ேபா0 இ�-கி பி�+த ய&திர+ *பா-கிைய+ தா�கி 
எதிாிகேளா0 ேபாரா�- ெகா���-ைகயி
 எதிாிகளி4 ��0 �%/-� அவ4 
இல-கானா4. சில மாத�க� ரா;வ ஆHப+திாியி
 கிட&தா4. அத4 பிற� அவ4 
ரா;வ+*-� உபேயாகம றவனாகி வி�டதாக டா-ட	க� Cறின	. 
 
அவனா
 இேபா* ‘அ�ெட4ஷ’னி
 Cட நி க ��யா*. ய&திர+ *பா-கிைய 
இ� கர�களிL' தா�கி அைண+* பி�+*% /0'ேபா*, எப� உடL' கர�' 
அதி	&* ந0��ேமா அ* ேபா
, எ8&* நி4ற ெவ �ட'ேப ந0�கி- 
ெகா���-கிற* அவF-�. 
 
ரா;வ விைறேபா0 க'<ரமாக ஊைர வி�0ேபான அ'மாசி-� – தைலயா�ட' 
க�0 உட
 ந0-க' ெகா�0 Cனி- ��கி+ தி�'பி வ�கி4ற த4ைன, 
சலாம�+* வரேவ க யா�' வரமா�டா	க� எ4� ெதாி>'. இ�பிF' அவ4 
வ&தா4. 
 
அ&த- �-கிராம+தி4 ரயி
ேவ Hேடஷனி
 பாச�ச	 வ��க�தா4 நி �'. 
அ*1' பக
 ேநர பாச�ச	 வ��க� ம�0ேம நி �'. ஆனா
, சில சமய�களி
 
பல காரண�களி4 நிமி+த' அ&த பக
 ேநர பாச�சைர �&தி-ெகா�0 இர1 
வ&* வி0'. அப�ப�ட விதிவில-கான சமய�களி
 இரவிL' அ�ேக ரயி
க� 
நி ப*�0. 
 
அப� ஒ� விதிவில-கான சமய+தி
 – ேந � இர1 – வட-ேக இ�&* வ&த அ&த 
பக
 ேநர பாச�ச	 வ�� இ&த ஒ ைற பிரயாணியான அ'மாசிைய ம�0' 
இற-கிவி�டபி4 அ&த ரயி
ேவ Hேடஷனி
 ெகா�ச ந�சமி�&த ெவளி%ச+ைத>' 
வாாி% /���- ெகா�0 ேபாA வி�ட*. உலக+தி@�&ேத தனிைம ப�0 வி�ட 
ஒ ைற மனிதனாA அவ4 நா4� (ற�' இ�ளி
 / றி பா	+தவா� 
நி4றி�&தா4. 
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பிற� தன-� �4பி4 அறி�கமி
லாத ஊாி
 திாிவ* ேபா
 ேதா�மீ* த4 
கா4வாH ைப%/ைம>ட4, தா4 பிற&த ஊ�-��ேள ேபாA நா4ைக&* 
ெத�-கைள அ	+தம �% / றி பா	+தா4. அ(ற' ஊ�-� ெவளிேய வ&* 
ப
லா�0களாA ஒ*-கி ைவ+தி�-�' தன* ேசாிைய Nர+தி@�&ேத பா	+தா4. 
மனமி
லாம
 தாேன ேசாிைய ேநா-கி நட&* ெகா���பைத+ திGெரென 
உண	&* ஒ� நிமிஷ' நி4றா4. வாA-கா
 மத� எ4ற ேசாியி4 எ
ைல-� வ&* 
வி�ேடா' எ4� ெதாி&தேபா* – ேமேல நட&* ெச4� ேசாி-�� ேபாA யாைர 
பா	+*, யாேரா0 உறவா0வ*? எ4ெற
லா' ேயாசிபத காக மத�- க�ைடயி4 
மீ* /ைமைய இற-கி ைவ+* வி�0% ச � உ�கா	&தா4. 
 
அவ4 கால�யி
 வாA-கா
 நீ	 சலசல+* ஓ�-ெகா���&த*. அவ4 தைல-� 
ேம
 சி� வ�0களி4 ந%சாி( ாீ�காி+*- ெகா���&த*. சாைலயி4 இ� 
ம��கிL' இ�ளி
 நி4றி�&த காிய மர�களி4 நிழ
 உ�வ�களி4 ேமெல
லா' 
‘மிF-க�டா' :%சிக�’ ெமாA+*- ெகா���&தன. Nர+தி
 ெதாி>' ேசாி>' சி� 
ெவளி%ச�', ��ைச �0களி4 மீ* (ைக>' ெதாி&தன. �ழ&ைதகளி4 அ8�ரL' 
ஒ� கிழவியி4 ஒபாாி% ச+த�' ேலசாக- ேக�ட*. 
 
அ'மாசி-�+ திGெரன+ த4 தாயி4 நிைன1 வ&த*. 
 
இேத மத�- க�ைடயி4 மீ* எ+தைன �ைற அவ4 உ�கா	&தி�-கிறா4! 
சலசல+ேதா0' இ&த வாA-கா
 த�ணீாி
 அவ4 தாA (
L-க�ைட ேபா�0 
அலசி- ெகா���&த ேபாெத
லா' ெவ�' ேகாவண+*ட4 சி4ன�சி� 
ைபயனாA- ைகயிெலா� க�'(+ *�0ட4 நி4� ெகா���&த நாெள
லா' 
அவF-� இேபா* நிைன1 வ&த*. அவ4 தாA-� அ4றி�&த ஆைசெய
லா' 
த4 மக4 வள	&* ஒ� க�ணால' க��-ெகா�0 நாL ேபைர ேபால 
பயி	+ெதாழி
 ெசAேதா, மா0 ேமA+ேதா வாழ ேவ�0ெம4ப*தா4. அ&த 
ஆைசகைளெய
லா' ேக@ ெசA* பழி+* வி�0+தா4 அவ4 �த
 மகா >+த 
கால+தி
 ப�டாள+*-� ேபானா4. அவ4 ரா;வ+தி
 இ�&த கால+தி
 அவ� 
ெச+*ேபான ச�கதிைய+ தி�'பி வ&தேபா* தா4 அவ4 அறி&தா4. அவJ-காக 
அவ4 அழ- Cட இ
ைல… 
 
அ'மாசி-� மரண' எ4ப* ெரா'ப அ பமான விஷய'. அவ4 சா1களி4 
ேகார�கேளா0 ெந��கி உறவா�யவ4. இேபா* அவF-� தா�ெகாணா- 
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ெகா0ைமயாக இ�&த*, உயி	 வா2பவ4 உபேயாகம � ெவ�' ‘உயி	 /ம-�'’ 
காாிய&தா4. 
 
‘ச�ைடயி
, தா4 ெச+* ேபாயி�&தா
 எIவள1 ெசௗகாியமாA இ�&தி�-�'!’ 
எ4� இேபா* க பைன ெசA* பா	+தா4 அவ4. அவF-� இேபா* யா	 
இ�-கிறா	க�? அவ4 யா�-காக வா2வ*? அவ4 ம�யி
 இேபா* சில a� 
]பாAக� இ�-கி4றன. அைத ைவ+*-ெகா�0 எ4னதா4 ெசAவ*…? 
 
ஐ'ப* வய*-��ளாக அைட&*வி�ட �*ைமைய>' இ&த நிராதரவான தி-க ற 
ெவ�ைமைய>' அFபவிபைதவிட, மரண' /கமான க பைனயாA இ�&த* 
அவF-�. 
 
அேபா* ‘கிாீ% கிாீ%’ எ4� ச-கர+தி
 அ%சாணி உரசி- ெகா�J' ச�கீத�' ‘கட- 
கட-’ எ4� ேம0 ப�ள�களி
 இற�கி ஏ�' தாளகதி>' ஒ@-க, Nர+தி
 ஒ� 
க�ைட வ�� ேசாிைய ேநா-கி வ&* ெகா���&த*. 
 
வ�� ெந��கி வ�'ேபா* அதி@�&* ஒ� ெப�ணி4 �ர
 “ேத! /'மா ெகட… 
அேதா ஆJ யாேரா �&தி-கிF கிறா�க” எ4� த4ைன- �றி+* எ%சாி+த ரகசிய- 
�ர@@�&* ஏேதா வா@ப ேசKைட எ4� Yகி+*- ெகா�ட அ'மாசி தன* 
பிரச4ன+ைத ஒ� ெச�ம@4 $ல' உண	+தினா4. 
 
“யா�Aயா அ* மத� ேமேல?” எ4� வ��-கார4 �ர
 ெகா0+தா4. 
 
“அசZ�… ம0வ�கைர-� ேபாேற4” எ4� பதி
 �ர
 கா��னா4 அ'மாசி. 
 
வ�� அவைன- கட&* ச � Nர' ெச4ற*' வ�� சத+ைத>' மீறி அ&த 
ெப� பி�ைளயி4 கலகல+த சிாிெபா@ அ'மாசியி4 காதி
 வ&* ஒ@+த*…. 
அவ	க� ேபசிய ேதாரைணயி@�&* இ�வ�ேம ெகா�ச' காத
 ேபாைதயி
 
ம�0ம
லாம
 சிறிேத க�ளி4 ேபாைதயிL' இ�-கிறா	க� எ4� அறி&த 
அ'மாசி, “'… வய/!” எ4� �னகி- ெகா�டா4. 
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‘நா4 �ணாக எைதெயைதேயா நா�, இ&த வா2-ைகைய>' ெவ�+* ஓ� எ4ன 
பய4 க�0 வி�ேட4?’ எ4� அவ4 மன+தி
 ஓ	 இைழ ஓ� � இேபா*. 
 
ச � �4 வ��யி
 அவைன- கட&* ேபான இளைமயி4 கலகல(, கட&*ேபான 
தன* இற&த காலேம த4ைன பா	+*% சிாிப* ேபா
 இ�&த* அவF-�. 
 
“ஆ!… வய/, அெத
லா&தா4 :�%ேச!… என-�& தா4 இ�&தி�-�… பதிென�0 
வய/', இ�ப* வய/', �ப*' நாப*'… ', அேபா அைத ெக1னி-காம 
நாF… ஓ�ேன4… அ+ேதாட ெப�ைம அேபா ெதாிய
ேல… ஓ�ேன4… 
மFச�க எ4னாதா4 சாதி4F' மதமி4F' ஒ*-கி ெவ%சாL' கட1� 
க�ைணேயாட எ
லா�-�' சமமா �0+தி�-கிற வயைச>' வா@ப+ைதயி' எ�� 
உைத%/�0 எ4னா ேவகமா ஓ�ேன4டா நாF! ஓ�-கிF இ�-�' ேபாேத அ* 
எ4 கி�ேட இ�&* ஓ�-கிF இ�&தி%/4F அப ெதாி�/தா? நாF ஓடற*-ேக 
அ&த வய* திமி�தாேன காரணமா இ�&தி%/! ஓ�ஓ� ஓA&த(ற' இப ெதாி>*… 
ஆ! :�0ேத4F… எ4னா லாப'” எ4� த4F� அவலமாA அ8* �னகி- 
ெகா�டா4 அ'மாசி. 
 
- ஆ'; இழ&த ஒ4� – ‘இ�-கிற*’ எ4ற நிைனபிேலேய இழ-�'ேபா*, ‘இழ&* 
ெகா���-கிேறா'’ எ4� ெதாியாத அள1-� இழைப+ தா�கி-ெகா�J' 
ச-தியாக1' இ�&*, � றாக இழ&*வி�ட பி4 ‘இழ&* வி�ேடாேம’ எ4ற 
நிைனபிேலேய அ&த இழ&த ஒ4� – அ* எ*வாக இ�&தாL' எ+தைன 
மக+தானதாக மாறிவி0கிற*! ஒ4� மக+தான* எ4பத கான இல-கணேம 
அ*தா4… 
 
அ'மாசி இர1 ெவ� ேநர'வைர ேசாியி
 [ைழய மனமி
லாம
 மத�- க�ைடயி4 
மீேத உ�கா	&தி�&தா4. இ4F' ேசாியி@�&* மனித- �ர
கJ', நாAகளி4 
ஓல�' ெதாட	&* ஒ@+*- ெகா���&தன. 
 
ேசாிைய% ேச	&த ��டா/ க��ய ஒ�வ4 வாயி
 /���4 ெந�(- கனிய, 
கா ைறேய நா றப0+*' (ைக>ட4 இ��ட வழியி
 பய+ைத விர�ட உர+த 
�ர@
 பா�-ெகா�ேட வ&தா4. மதகி4 மீ*�ள உ�வ+ைத- க�ட*' “யா� 
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அ*?” எ4� திகில�+த �ர@
 ேக�டவா�, பா�0 நி4ற* ேபாலேவ, தாF' 
திGெரன நி4றா4. 
 
“ஆJதா4, பயபடாேத!” எ4� எ8&* நி4� :மியி
 த4 :�H காைல+ ேதA+* 
ஓைச கா��னா4 அ'மாசி. 
 
��டா/ க��ய ஆ� அ'மாசிைய அைடயாள' க�0 ெகா�வத � ெந��கி 
வ&*, “யார*?” எ4� வினவியவாேற பா	+தா4. அ&த நிமிஷ' திGெரன 
அ'மாசி-�+ த4 ஒ4� வி�ட த�க%சி காசா':வி4 நிைன1 வ&த*. உடேன 
அவ� கணவ4 சைடயா��யி4 ேபைர% ெசா
@ அவ	கைள+ ேத� 
ெவளிYாி@�&* வ&தி�பதாக அறிவி+*- ெகா�டா4. 
 
“சைடயா��-கி… ரயி
ேவ ேபா�ட	 ேவைல ெகைட%ச*; அவ4 ப�டண+*-� 
:�டாேன… ெபா�சாதிைய>' C��-கிF…. ெதாியாதா உன-�?” எ4� 
��டா/-கார4 Cறிய*', அ'மாசி-� ெப�+த ஏமா றமாA இ�&த*. அவ4 
காசா':ைவேயா அவ� கணவைனேயா எதி	பா	+* வரவி
ைல. இ�பிF' 
ேசாி-�� (காம
 தி�'(வத � அ*ேவ ேபா*மான காரணமாயி�&த* அவF-�. 
“ப�டண+தி
 எ�ேக இ�-கா�க4F ெதாி>மா?” எ4� விசாாி+தா4. 
 
“எA':	 ேடச4ேலதா4 ேபா�ட	 ேவைல ெசAயறானா' சைடயா��; ேபானா 
பா-கலா'” எ4� Cறிவி�0 ��டா/-கார4 ேசாிைய ேநா-கி நட&தா4. 
 
அ'மாசி அவ4 �*�-� பி4னா
 நி4� அ&த% ேசாிைய ெவ� ேநர' ெவறி+* 
பா	+*வி�0+ தன* கா4வாH ைபைய+ N-கி+ ேதா�மீ* ைவ+*- ெகா�0 
ரயி
ேவ Hேடஷைன ேநா-கி+ தி�'பி நட&தா4. 
 
அ4( கா�ட1' அரவைண+*- ெகா�ள1' யா�மி
லாத தனியனான தன-� 
உ�ள ஒேர பி�( அ&த ஒ4� வி�ட த�ைக>', அவ� (�ஷF', அவ� 
�ழ&ைதகJ'தா4 எ4ற தீ	மான' அவ4 மன+தி
 உ�வான அ&த நிமிஷேம 
அவ4 நைடயி
 ஒ� ெத'( பிற&த*. 
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ம�நா� காைல, ெபா8* வி�&* ெவ� ேநர' கழி+*% சில மணி ேநர�க� 
தாமதமாக – பக
 ேநர+திேலேய வ&* ேச	&த* அ&த பாச�ச	 வ��. 
 
வ��யி
 ஏறி நி4ற அ'மாசி தன* கிராம+ைத, Nர+தி
 ெதாி>' ேசாிைய, 
வாA-கா
 மதைக- க�க� பளபள-க ெவறி+* பா	+தா4. 
 
அவன* ேசாிைய% ேச	&த ேகாவணா��% சி�வ	கJ', ேம
 ச�ைடயி
லாம
 
இைடயி
 அ8-� பாவாைட தாி+த க�(% சி�மிகJ' அ&த- கிராம+தி4 
விைளெபா��களான [��, ெவ றிைல, ெவ�ளாிபி�/ �த@யவ ைற விைல 
Cறி வி றவா� ரயி@4 அ�ேக ஓ�+ திாிவைத ஒ� (4னைக>ட4 
பா	+தவாறி�&த அ'மாசி, எைதயாவ* அவ	களிடமி�&* வா�க ேவ�0' எ4� 
ச � ேநர' கழி+ேத ஆைச ெகா�டா4. 
 
ெவ�ளாி பி�/ வி ற ஒ� சி�மிைய, ச�ைடைப-�� ைகைய வி�0% 
சி
லைறைய எ0+தவாேற அவ4 Cவி அைழ+த ேநர+தி
 ரயிL' Cவி நகர 
ஆர'பி+த*. உடேன அவ4 அ&த% சி�வ	 சி�மியைர ேநா-கி% சி
லைறைய வாாி 
�சினா4. 
 
அவ	க� ஆ	வ+ேதா0 அவ ைற% ேசகாி+*- ெகா�0 தைல நிமி	&த ேபா* வ�� 
நக	&* ெகா���&த*. அ'மாசி �ழ&ைதைய ேபா
 �Nகல+தி
 வாAவி�0% 
சிாி+தா4. அவ	க� இ&த ப�டாள+*-காரF-� பதி
 (4னைக>ட4 சலா' 
ைவ+தவா� வாிைசயாக நி4றன	. 
 
பிற&த ம�;-ேக விைட Cறி-ெகா�வ* ேபா
, ந0�கி- ெகா���-�' 
தைல-� ேநேர கர' உய	+தி% சலாமி�டா4 அ'மாசி. அவ4 க�ணிைமகளி
 
க�ணீ	 சிதறி பர&தி�&த*. 
 
வ��யி
 C�டமி
ைல. அ'மாசியி4 தைல-� ேம
 சாமா4 ைவ-�' இட+தி
 
கா@
 ேமேஜா0' இ0பி
 ேவ��யி4 ேம
 ப%ைச நிற சி�க:	 ெப
�0' 
அணி&த ஒ� ப��-கா�0 ைமன	 <� (ைக+தவா� ப0+தி�&தா4. 
 
அவF-� எதிாி
 ஒ� தாA தன* N��கி4ற ெப� �ழ&ைதைய ம�யி
 கிட+தி+ 
தாF' சாA&* உற�கி- ெகா���&தா�. 
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அ'மாசி அவைள ெவறி+* பா	+தா4. அவள* ேதா ற+தி@�&* அவ� ஓ	 
இள' பிராமண விதைவ எ4� ெதாி&த*. நா�ப�ட `யேராக+தா
 அாி-கப�0 
ெவ�' அHதி- Cேட உயி	 தாி+* அய	&த* ேபா
 ேதா ற'. அவள* 
ெதா�ைட- �ழியி
 பிராண4 *�+*- ெகா���&த*' ெதாி&த*. 
 
ப�ட மர+தி  பட	&த ப/�ெகா�யி
 ஒ ைற மல	 :+த* ேபா4� அவ� ம�யி
 
ப0+தி�&த அ&த அழகிய ெப� �ழ&ைத உற-க+தி
 �க+ைத% /�-கி பி4 
மல	&* சிாி+த*. 
 
ரயி@4 ெம*வான ஓ�ட+தி4ேபா* ஏறிய �-க� பாிேசாதக	 வாச ப�யிேலேய 
ச � நி4� சிகெர�ைட (ைக+ெதறி&*வி�0% சாவதானமாA வ&* அ'மாசியி4 
அ�கி
 அம	&தா	. ச �ேநர' ஏேதா ேயாசைனேயா0 அம	&தி�&த �-க� 
பாிேசாதக	, ப-க+* Hேடஷைன வ�� ெந��கி- ெகா���பைத உண	&*, 
அ'மாசியி4 தைல-�ேம
 ப0+தி�&த ப��-கா�0 ைமனைர ேநா-கி 
�-க�0-காக- ைக நீ��னா	. அ'மாசி>' தன* ேகா�0 ைப-�� கிட&த 
�-க�ைட+ *ழாவி எ0+தா4. 
 
அவ ைற வா�கி பி4(ற' ைகெய8+தி�0- ெகா0+த பி4, உற�கி- 
ெகா���-�' அ&த பிராமண விதைவைய எ8(வத காக- ைகயி@�&த 
ெப4சிலா
 பலைகயி
 த��னா	 �-க� பாிேசாதக	. 
 
அ&த+ தாA உ�fற மன+தாL' உடலாL' எ4ென4னவிதமான *4ப�கைள 
அFபவி+*- ெகா���&தாேளா?… உயிாி4 பைசய ற தன* வர�ட விழிகைள 
அவ� ஒ� �ைற திற&* பா	+தா�. பிற� அப�ேய கிற�கிேபாA விழிக� $�- 
ெகா�டன. உ�fற வ�+*' உபாைத ெபா�-க ��யாதவ� ேபா4� ெவளிறிய 
உத0கைள- க�+* (�வ�கைள% /�-கி- ெகா�0 ‘ெதAவேம’ எ4� 
சி;�கினா� அவ�. 
 
“அ'மா… இ&தா�க. �-க� ேக-கறா� பா��க” எ4� கனிேவா0 அவைள 
எ8பினா4 அ'மாசி. 
 
நிமி	&* உ�கார ��யாம
 அப�ேய விழி+* பா	+த அவ� “�-க�டா?…” 
எ4� ஈன/ர+தி
 �னகினா�. 
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“�-க� இ
@யா? – வ	ர Hேடஷ4ேல எற�கி0'மா…” எ4� 
நி	+தா�ச�யமாA% ெசா
@வி�0 ேவ� (ற' தி�'பி ெவளிேய எ�� பா	+தா	 
�-க� பாிேசாதக	. 
 
அ'மாசி அவள* பாிதாப+ைத ஆ2&த சி&தைனேயா0 C	&* பா	+தவாறி�&தா4. 
அ0+த Hேடஷ4 ெந��கி- ெகா���&த*. அவ� மிக1' பிரயாைசப�0 
எ8&தி�-க �ய4றேபா* ம�யி
 ப0+தி�&த இர�0 வய*- �ழ&ைத உ�கா	&* 
க�கைள- கச-கி- ெகா�0 பசியினாL', N-க' கைல&த எாி%ச@னாL' 
அ8த*… 
 
“எIவள1 Nர'மா ேபாக;' நீ�க?” எ4� அ'மாசி அவைள விசாாி+தா4. 
 
“ப�டண+*-� ேபாக;' ஐயா!” எ4� அவலமாA ெப�$%ெசறி&தா� அ&த+ 
தாA. 
 
“ஸா	.. ப�டண+*-� ஒ� �-க� ேபா�0- �0�க… நா4 பண' த	ேர4…” 
எ4றவா� தன* ேகா�0 ைபயி@�&* உபி- கன+த ேதா
 ப	ைஸ எ0+தா4 
அ'மாசி. 
 
�-க� பாிேசாதக	 அவைன ஒ� விநா� பா	+* அவன* ெப�&த4ைமைய 
பாரா�0வ*ேபா
 (4னைக :+*வி�0, நி4ற நிைலயிேல ஒ� காைல N-கி 
ெப�சி4 மீ* ைவ+* �ழ�கா@4 மீ* ேநா�0 (+தக+ைத+ தா�கி ரசீ* 
எ8தினா	. 
 
அ&த விதைவ ெப� அ'மாசிைய பா	+*, “உ�க �ழ&ைத ���ெய
லா' 
தீ	-கா>சா இ�-க;', ஐயா” எ4� ந4றி>ட4 �%/- �%சாA இ�&த 
விர
கேளா0 �'பி�டா�. N-க' கைல&* அ8த �ழ&ைத மீ�0' தாயி4 ம�யி
 
�க' (ைத+*- ெகா�ட*. 
 
அ&த வா2+*-கைள- ேக�0 ஒ� விநா� ேயாசி+*+ தைல �னி&* உ�fற% 
சிாி+*- ெகா�டா4 அ'மாசி. 
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�-க� பாிேசாதக	 ஒ�(ற' கீேழ இற�கிய*' ம�(ற+தி
 �-க� இ
லாத ஒ� 
கிழ�0 பி%ைச-காரF' அவன* மைனவி>' ஏறி உ�ேள வ&தன	. 
 
அ&த பி%ைச-கார+ த'பதிக� – ெப�/களி
 இடமி�&*' – ைகயி
 �-க� 
இ
லாததா
 பிரயாண' ெசAயேவ உாிைமய றவ	களான தா�க� ெப�சி4 மீ* 
உ�கார- Cடா* எ4ற உண	ேவா0 – ஒ� $ைலயி
 �ழ�கா
கைள- க��- 
ெகா�0 உ�கா	&தன	. அ&த பி%ைச-கார4 த4 ைகயி@�&த க'ைப- கீேழ ஓ	 
ஓரமாக- கிட+திவி�0 ம�யி@�&த ேவ	-கடைலைய எ0+* மைனவி-� பாதி 
பகி	&* ெகா0+தா4. இ�வ�' அைத- ெகாறி-க ஆர'பி+தன	. 
 
ரயி
 அ&த% சிறிய Hேடஷனி@�&* (றப�0 நீ�ட C-�ரைல �ழ-கி- 
ெகா�0 ேவகமாA ஓ� �. 
 
ஒ� ெபாிய ஜ�ஷனி
 இ&த பாச�ச	 வ�� அதிக ேநர' நி4றி�&த*… 
 
பிர-ைஞ இ
லாதவளாA மய�கி- கிட&த தாயி4 ம�யி
 ப0+தி�&த �ழ&ைத 
விழி( � மலர+ திற&த விழிகேளா0 ெவளிேய பா	+தா�. பிHக�0க� நிைற&த 
த�0ட4 ஜ4ன
 அ�ேக நி4றி�&தவைன பா	+த*', தாயி4 க4ன+ைத நி�� 
நி�� “அபி%சி'மா… அபி%சி” எ4c ெவளிேய ைகைய- கா�� �ழ&ைத 
அ8தா�. 
 
�ழ&ைத-� ஏதாவ* வா�கி+ தரலா' எ4� எ�ணிய அ'மாசி, தன* பிறைப>' 
அவ	க� �ல+ைத>' எ�ணி+ தய�கியவாேற �ழ&ைதைய பா	+* (4னைக 
கா��னா4. �ழ&ைத அவ4 �க+ைத பா	+தவா�, “'… அபி%சீ” எ4� உர+த 
�ர@
 அ8த*. 
 
அேபா* நிைன1 தி�'பிய தாA க� விழி+தா�. 
 
“அ'மா… ெகாள&ைத அJ1*�க; ஏதாவ* வா�கி+ தர�0�களா?” எ4� 
விநயமாக1' அ4(டF' ேக�டா4 அ'மாசி. அவ� கல�கிய க�கேளா0 
பா	ைவயிேலேய த4 ச'மத+ைத+ ெதாிவி+தா�. 
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அ'மாசி வ��யி@�&* இற�கி பிளா�பார+தி@�&த HடாL-�% ெச4றா4. ஒ� 
‘ப4’F' ஒ� க பாL' வா�கினா4. அைத வா�கி- ெகா�0 தி�'('ேபா* 
திGெரன எ4னேவா நிைன+*- ெகா�டவ4 ேபா
, இ4ெனா� க பாL' பாL' 
இ4ெனா� ‘ப4’F' ேக�டா4. காகித+தி
 / றிய இர�0 ‘ப4’கைள>' 
ேகா�0 ைப-�� ைவ+*- ெகா�0, ந0��கி4ற ைககளி
 இர�0 வடா-கைள 
ஏ&தியவா� அவ4 ரயி
 ெப��ைய ேநா-கி நட&* வ&தா4. 
 
பா	-கிறவ	கJ-� ‘இ&த+ த�ளாத உட'ேபா0 இவ4 ஏ4 இIவள1 
சிரமப0கிறா4?’ எ4� ேதா4றலா'. ஆ! அவF-க
லவா ெதாி>', 
பிற�-காகப0' சிரம+தி4 /க'! 
 
வ��-�� வ&* ெப�சி4மீ* பா
 நிைற&த த'ள	க� கவி2&*�ள வ�டா-கைள 
ைவ+*வி�0- �ழ&ைதயிட' ஒ� ‘ப4’ைன எ0+* (4னைக>ட4 நீ��னா4. 
�ழ&ைத ஆ	வ+*ட4 தாவி வா�கி இர�0 ைககளிL' ைவ+* பி�+*- 
ெகா�0 ‘ப4’ைன- க�+தா�. 
 
அேபா* க�கைள+ திற&த அ&த+ தாA அவைன பா	+தா�. அவ4 
தய-க+ேதா0 அவளிட' ஒ� ‘ப4’ைன நீ��னா4. அவ� ‘ேவ�டா'’ எ4� 
தைலைய அைச+தா�. 
 
“இ&த பாைலயாவ* ���க அ'மா… ெரா'ப- கைளபா இ�-கீ�கேள?…” எ4� 
வ�டாவி@�&த த'ளைர எ0+* பாைல ெம*வாக ஆ றி அவளிட' ெகா0+தா4. 
 
அவJ' ந0��கி4ற ைககளா
 அைத வா�கி+ தணியாத தாக' ெகா�டவ� 
ேபா
 ஒேர $%சி
 ‘மட- மட-’ெகன அைத- ��+தா�. அவ� ��-க- ��-க 
வ�டாவி@�&த பாைல- ெகா�ச' ெகா�சமாA+ த'ளாி
 வா	+*- 
ெகா���&தா4 அ'மாசி. அவ� அட�காத பசி>', தணியாத தாக�', தீராத 
ேசா	1' ெகா���-கிறா� எ4� உண	&த அ'மாசி, �ழ&ைத-காக வா�கி வ&த 
பாைல>' அவJ-ேக ஆ றி- ெகா0+தா4. அவ� அதி
 பாதிைய- ��+தபி4, 
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“ேபா*'” எ4� Cறிவி�0- கைள( ேம@�டவளாA% சாA&* க�கைள $�- 
ெகா�டா�. 
 
�ழ&ைத, த4 தாைய+ ெதா&தர1 ெசAயாம
 இ�-�' ெபா��0 அவைள+ N-கி+ 
த4 அ�ேக உ�கார ைவ+*- ெகா�0 ‘ப4’ைன பிA+* பா@
 நைன+* 
ஊ��னா4 அ'மாசி. �ழ&ைத ெரா'ப ெசா&த+ேதா0 அவ4 ம�யி
 ஏறி 
உ�கா	&* சாபி�டா�. பிற� �ழ&ைதைய+ N-கி- ெகா�0 பா
 த'ள	கைள- 
ெகா�0 ெகா0+தபி4, Hடா@ேலேய ஒ� க பா
 வா�கி- �ழ&ைத-� 
(க��னா4. தாF' ஒ� க G வா�கி- ��+தா4. �ழ&ைத அவேனா0 ெவ�நா� 
பழகியி�&தவ� ேபா
 சிாி+* விைளயா�னா�. அவ4 �ழ&ைத-� ஒ� 
விைளயா�0 ெபா'ைம>' வா�கினா4. அ8+தினா
 ‘கிறீ% கிறீ%’ ெச4� க+*' 
அ&த வா+* ெபா'ைமைய ைவ+*- ெகா�0 �ழ&ைத அம	-களமாA% 
சிாி+தா�… அ'மாசி>' உலைகேய மற&* �ழ&ைதயி4 விைளயா�ேடா0 ஒ4றி- 
கல&தி�&தேபா* வ�� (றப0வத கான மணி அ�+த*. �ழ&ைதேயா0 
ேவகமாA ஓ� வ��யி
 ஏறினா4 அ'மாசி. அவF-� வா@ப' தி�'பிய* ேபா
 
உ சாக' மி�&தி�&த* இேபா*. 
 
ெவ� ேநரமாA அ&த ஜ�ஷனி
 நி4றி�&த பாச�ச	 வ�� நிதானமாக நக	&* 
(றப�ட*. 
 
பசி நீ�கிய ெத'பிL', விைளயா�0 ெபா'ைம கிைட+த �Nகல+திL' அ&த 
�கமறியாத (திய மனிதனி4 ம�யி
 �க+ைத (ைத+*', அவ4 ேமாவாைய 
பி�+தி8+*' சிாி+* விைளயா0' த4 �ழ&ைதைய பா	+* அ&த+ தாA 
(4னைக (ாி&* ெகா�டா�. 
 
அைத- கவனி+த அ'மாசி அவளிட' ேப%/- ெகா0+தா4: “ப�டண+திேல 
எ�ேக'மா ேபாறீ�க?” 
 
அவ� அத � பதி
 ெசா
L�4 அவலமாA ெப�$%ெசறி&தா�. பிற� ெம@&த 
விர
களா
 ெந றியி
 வழி&த விய	ைவைய+ *ைட+*- ெகா�ேட பலஹீனமான 
�ர@
 ெசா4னா�: 
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“ப�டண+திேல ெதாி�சவா இ�-கா… எ4 சிேநகிதி ஒ�+தி… எபேவா ஒ� தடைவ 
ஊ�-� வ&தப ‘[�க'பா-க+திேல இ�-ேகா'’F ெசா4னா; அ�ர^' சாியா+ 
ெதாியேல… அIவள1 ெபாிய ஊ	ேல ேபாயி எ�ேக ேதடற*4F ெநைன%/�0 
இ�&ேத4… ஆனா இப… ேபாA% ேசரேவ மா�ேட4F ேதா�றேத!” எ4� 
ெசா
L'ேபா* அவJ-ேக ெதா�ைட அைட+*- க�களி@�&* க�ணீ	 
வழி&த*. 
 
“ஏ'மா அப� ெசா
றீ�க?… நீ�க எ�ேக ேபாக;ேமா அ�ேக ெகா�0ேபாயி 
நா4 ேச-கேற4” எ4� ைதாிய' த&தா4 அ'மாசி. 
 
அவன* ந
ல த4ைமகைள மன+*� பாரா��யவாேற அ&த+ தாயி4 மன', தா4 
நிராதரவாA+ தவி-க வி�0 விட ேபா�' �ழ&ைதைய பா	+*- �ைழ&த*. 
 
அவ� திGெர4� அவனிட' ேபசினா�: “ஐயா! நீ�க யாேரா? ெதAவ&தா4 
உ�கைள அFபியி�-�…. இ&த நிமிஷ' என-� ஆதர1, ெசா&த-கார4, உட4 
ெபாற&த சேகாதர4 எ
லா' நீ�கதா4…” 
 
அ&த வா	+ைதகைள- ேக�0 அ'மாசி ெமA சி@	+தா4. 
 
அேபா* தாயி4 நிைனேவ இ
லாத �ழ&ைத அ&த வா+* ெபா'ைமைய அவ4 
காத�ேக அ8+தி ஓைச ப0+தினா�. அவ4 தைலைய ஆ��-ெகா�0, சத' 
ெபா�-காதவ4ேபா
 காைத ெபா+தி- ெகா�வைத- க�0 �L�க- �L�க% 
சிாி+* மகி2&தா�. �ழ&ைதேயா0 விைளயா�- ெகா���&த அ'மாசிைய அ&த+ 
தாயி4 பா	ைவ தீ	-கமாA அள&த*. 
 
அ'மாசி, அவ� த4னிட' எ4னேவா ெசா
@ ஆ�த
 ெபறேவா, எைதேயா ேக�0 
உதவி ெபறேவா எ�ணி+ தவி-கிறா� எ4� உண	&* அைத+ தர அ&த 
உதவிைய% ெசAய சி+தமானவ4 ேபா4� அவ� �க+ைதேய கனி1ட4 பா	+*- 
ெகா���&தா4. 
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அ&த- �ழ&ைதேயா அவனிட' இ*வைர யா�ேம கா�டாத பாச+*ட4 அவ4 
ம�மீ* ஏறி% ச�ைடைய பி�+* இ8+* அவ4 இ�தய+ைதேய த4பா
 ஈ	+*- 
ெகா���&த*. 
 
திGெர4� �ழ&ைதயி4 தாA மீ�0' அவனிட' ேபசினா�: 
 
“ஐயா! என-� யா�ேம… ஒ+த�ேம நாதியி
ேல…” எ4� அவ� வி'மி வி'மி 
அ8தா�. ச � ேநர' தாைர தாைரயாக- க�ணீ	 வ�+* அ8தபி4, �க+ைத+ 
*ைட+*- ெகா�0, அ8ததா
 க'மி ேபான �ர@
 Cறினா�: 
 
“ேபான வ�ஷ' அவ – ெபாற&த ஒ� வ�ஷ+*-��ேள – ெப+தவைர எ0+*+ 
தி4F�டா” எ4� அவ� அ�கலாA+தேபா*, அ'மாசி �ழ&ைதைய மா	ேபா0 
அைண+*- ெகா�டா4: 
 
“ஏ'மா, ெகாள&ைதைய+ தி�டறீ�க?” எ4� அவ4 ேக�டேபா* அவf' 
�க+ைத- கவி2+*- ெகா�0 �னகினா�: “பாவ', அ&த% சி/ எ4ன ப�;'? 
அவ�-�' சாகிற உட'(தா4… க@யாண+தபேவ அவ�-� வய/ அ'ப*-� 
ேமேல… எ�கபா ஏைழ! வரத�சிைண-� வழியி
லாம $ணா&தாரமா க�� 
ெவ%சா	… அ0+த வ�ஷ' எ�கபா1' ேபாA�டா	. இவ அபா த�கமா+தா4 
எ4ென ெவ%சி���&தா	… ெதAவ+*-ேக ெபா�-கேல… க�ணவி�ச 
ெதAவ'!” எ4� அவ� ப
ைல- க�+*- ெகா�0 தி��னா�. 
 
அவ� $-ைக சி&தி- ெகா�0 ேபசினா�: “இவ அபா1-� ஓ�ட
ேல ேவைல. 
அவ�-� `யேராக' வ&*0+*. அ(ற' ேவைல-� யா�' வ%/-க 
மா�ேட4Fடா – நாL ெகாழ&ெத�க ெப+ேத4. ஒ�ெணா�ணா வள+* வள+* 
வாாி- �0+*�ேட4. கைடசிேல இவ! இவJ' இ
ேல4னா எ�ேகேயா ஆேறா 
ெகாளேமா பா+* வி8&* பிராணேன வி�00ேவ4… தா�க ��யேல ஐயா, இ&த 
ேநாேயாட இ'ெச. தா�க ��யேல! இனிேம ெபாைழ-கறதாவ*! ெகா�ச' 
ெகா�சமா வைதப�0 சாகறெத விட ஒேரய�யா ேபாயிடலா'னா, இ&த- ெகாழ&ெத 
ேந-� ஒ� க8+த�(! அவராேல என-�- ெகட%ச ச'ப+ெத பா	+தீ�களா? 
இ&த- க8+த�(' இ&த பிராணாவHைத>' தா4!” – ேகாப+தாL' 
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விர-தியாL' அவ� உட'பி
 ஒ� படபட(- க�ட*. ேபச ��யாம
 
$%சிைள-க ெவறி+* பா	+தவா� ெமௗனமானா� அவ�. 
 
அ&த பாச�ச	 வ�� ஏகமாA இைர%ச@�0- ெகா�0 ஓ�ய ேபாதிL' அ&த 
ெப��-�� ஓ	 அைமதிேய நில1வ* ேபா
 ேதா4றிய*. அவ� ெம
ல ெம
ல- 
க� $�னா�. வ��யி4 ஆ�ட+தி ேக ப, க�கைள $�% சாA&தி�&த வள* 
சிர' இட�' வல�' ெகாள ெகாள+* ஆ�- ெகா���&தைத- க�; ற 
அ'மாசி, ‘அவ� ெச+*- ெகா���-கிறாேளா’ எ4� ஒ� விநா� தி0-கி�டா4. 
 
ந
லேவைள; அவ� த4 உட@ேலா மன+திேலா விைள&த ேவதைனைய+ தா�க 
மா�டாம
 உத�ைட- க�+தவா� �க+ைத% /ளி+*- ெகா�ேட க� திற&தா�, 
ஒ� ைக+த சிாி(ட4. 
 
“ெபா� ெஜ4ம' எ0-கேவ படா*. அப� ெபா�ணா ெபாற&தாL' 
ஏைழயாA ெபாற-க படா*” எ4� ெசா
@ வி�0, எைதேயா ேயாசி+*+ தா4 
ெசா4னைத ம�ப*ேபா
 தைலைய ஆ��- ெகா�டா�: “ஏைழயா 
ெபாற&தா+தா4 எ4ன? நீ�க எ4ன ஜாதிேயா, எ4ன �லேமா? உ�களவா�ேல, 
ஏைழயாA ெபாற&த ெபா�கJ' ஏேதா அவாJ-ேக+த மாதிாி ச&ேதாஷமா 
வாழ
@யா, எ4ன? ெபா�ணா ெபாற&தாL' ஏைழயா ெபாற&தாL' எ�க 
ஜாதியிேல ெபாற-கபடா* ஐயா; அெதவிட% ேசாியிேல ெபாற&*டலா'…” எ4� 
அவ� ெசா
@- ெகா���&தேபா* அ'மாசியி4 நிைனவி
 – ேந � க�ைட 
வ��யி
, இ�ளி
 ெச4ற ேசாி ெப�ணி4 எ-காள% சிாி( எதிெரா@+த*. 
 
“எ4ன பாவ' ப�ணிேனேனா ெபா�ணா ெபாற&* ஒ� ெபா�ைண>' ெப+* 
ெவ%சி�-ேக4! இ* எ4ென4ன படேபாறேதா?” எ4� க� கல�க அவ� 
ெப�$%ெசறி&தேபா*, அ'மாசி த4 ம�யி
 கிட&த �ழ&ைதயி4 மி�*வான 
ேகச+ைத வ��யவா� Cறினா4: 
 
“'… நீ�க வா2&த கால' மாதிாிேய இ&த ெபா�; வாழ ேபாற கால�' 
இ�&*0மா எ4னா?” 
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“கால+ெத ெசா4னா ேபா�மா ஐயா, மFஷா ப�ற அ-ரம+*-�! நா4 
கிராம+*ேல ெபாற&தவ. ட1F-� வ&தபற' ஜாதி>' ஆசார�' 
அ	+தமி
லாத*4F ந4னா மன/-�+ ெதாியற*. யா	 ைதாியமா விடறா, 
ெசா
L�ேகா? நீ�க யா	 – எவ	F ெதாியாம – ‘ஐேயா பாவ', ஒ�+தி மய�கி- 
கிட-கிறாேள’4F பா
 வா�கி�0 வ&* த&ேத�… நாF' சாபி�ேட4. 
இைதேய நாL மFஷா ம+தியிேல எ4னாேல ெசAய ��>ேமா? ெசAேவனா? 
‘நக&*-ேகா, நக&*-ேகா’4Fதா4 சீல' ெகாழி%சி�ேப4. எ4ன காரண'? 
எ4ன காரண'F என-ெக (ாியாத – ‘நாL மFஷா எ4ன ெசா
Lவாேளா?’�கற 
காரண'தா4. இ&த ‘நாL மFஷா பய'’தா4 எ
லா	 கி�ேட>' இ�-�. ேவற 
எ4ன ‘காரண' ம�;’ இ�-�. இ&த மாதிாி நிராதரவான ெநைலயிேல இ�&தா 
அ&த நாL மFஷா�ேல $; மFஷா இப�+தா4 நட&*பா. இ
ேல4னா – 
ஜாதிைய>' ஆசார+ைத>' – ஏதாவ* ஒ� காரண+ேதாட எ
லா�' மன:	வமா… 
ெநஜ+*-� ஏ+*���&தா, அ* எபேவா மாறிேபாயி�-�'. ஒIெவா�+த�' 
அெத ெபாAயா, ஒ� ஒ(-� ேபா@யா ஏ+*���-கிறதனாேலதா4 அ* 
இ4F' வா2&*�0 எ4ென ேபால ஏைழகேளாட க8+ைத அ�-கற*!” 
 
ச � ேநர+*-� �4 அ�&திய பா@னா
 விைள&த ெத'(', மாைல ேநர- �ளி	&த 
கா �' ெதாட	&* சில நிமிஷ�க� அவJ-� ேபச% ச-தி அளி+தன. ஆனா
 
ேபசிய பிற� அவJ-� $%/+ திணறிய*. இIவள1 ேநர ேப%/-� பிற�' 
அவ� அவனிட' எ4ன ெசா
ல நிைன+* ேபச ஆர'பி+தாேளா அைத அவனிட' 
ெசா
லவி
ைலேய எ4� அவJ-�+ ேதா4றிய*. மிக1' அவசர+ேதா0 அவ� 
ச � நிமி	&* உ�கா	&தா�. 
 
“இIவள1 ேபசறேய – நீயாவ* அ&த ஜாதி- க�ைட மீறி ஏதாவ* 
ெசAதி�-கிற*தாேன4F நீ�க ேக-கலா'. ஆமா, இ*வைர-�' நா4 ெசAயேல – 
ெசAயற மாதிாி எ4ன வள	-கேல…. ஆனா, நா4 ெசAய ேபாேற4… ஆமா, 
என-�- ெகட%ச த�டைன எ4 மகJ-காவ* ெகைட-காம 
இ�-க;ேமா
@ேயா? நா4 ெசAய+தா4 ேபாேற4” எ4� பலமான 
தீ	மான+ேதா0 யா	மீேதா பழி தீ	+*- ெகா�வ*ேபா
 உத�ைட- க�+தவா� 
தைலயா��- ெகா�டா�. 
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இத கிைடேய ரயி
 பல சிறிய Hேடஷ4களி
 நி4� நி4� கடகட+* 
ஓ�-ெகா���&த*. 
 
அவ� திGெர4� ெந�ைச அ8+தி-ெகா�0 ஓ�காி+* வா&திெய0+தா�. 
இர�0 மணி ேநர+*-� �4 ��+த பா
 �8வ*' ஜீரணமாகாம
 ெவளி வ&த*. 
ம�யி@�&த �ழ&ைதைய ெப�சி4 மீ* உ�கார ைவ+*வி�0 அ'மாசி எ8&* 
நி4� அவ� தைலைய- ெக��யாக பி�+*- ெகா�டா4. $ைலயி
 
உ�கா	&தி�&த பி%ைச-கார- கிழவி எ8&ேதா� வ&தா�. அவ� ைகயி@�&த தகர- 
�வைளைய பா	+த*' த�ணீ	 ெகா�0 வர% ெசா4னா4 அ'மாசி. கிழவி 
பா+]மி@�&* அதி
 த�ணீ	 ெகாண	&* அவ� �க+ைத+ *ைட+* வி�0 
இர�0 மிட� த�ணீ	 (க�ட �ய4றா�. த�ணீ	 கைடவாயி
 வழி&த*. 
த�ணீேரா0 ஒ� ேகா0 ர+த' கைடவாயிL' நாசி+ *வார+தி@�&*' வழி&த*. 
 
“ஐேயா ர+த' வ�ேத!” எ4� கிழவி அலறினா�. அ'மாசி தன* ேம
 ேகா�டா
 
ர+த+ைத+ *ைட+* அ&த ெப�சி4 மீ* அவைள ெம
ல% சாA+* ப0-க 
ைவ+தா4. அவJ-�- ைக>' காL' சி
@���&த*. �*கி
 ம�0' P0 
இ�&தைத அவைள ெப�சி4மீ* கிட+*'ேபா* உண	&தா4 அ'மாசி. அவைள 
ப0-க ைவ+த பி4 �ழ&ைதைய+ N-கி அவ� அ�கி
 உ�கார ைவ+தா4. 
�ழ&ைத தாயி4 மா	பி
 �க+ைத% சாA+*- ெகா�0 அவைள பா	+*% 
சிாி+தா�. 
 
�ழ&ைதயி4 தாA அ'மாசியி4 ப-க' ைக நீ��னா�. ெப�சி4 அ�ேக 
�ழ&தாளி�0 உ�கா	&தி�&த அ'மாசியி4 ைகைய இ�க பி�+*- ெகா�0 
ரகசிய' ேப/வ* ேபா4ற �ர@
 அவ� ெசா4னா�: “நீ�க யாராயி�&தாL' 
என-�+ ெதAவ' மாதிாி! அ0+த Hேடஷனிேல இ&த உட'ெப எற-கி ெசய 
ேவ��யெத ெச�/0�ேகா… ெசAேவளா?” எ4� ேக�ட ேபா*, எIவளேவா 
மரண�கைள% ச&தி+தி�&த அ'மாசி>' Cட- க�ணீைர அட-க ��யாம
 
�க+ைத $�- ெகா�டா4. 
 
“உதவி4F ேக-காமேல ெசAயற மFஷ4 நீ�க… நா4 ெரா'ப நாழியா… ெசா
ல 
நிைன%சி�&தைத% ெசா
@டேற4… இவைள.. எ4 �ழ&ைதைய…” – அவ� 
க�களி
 நிைற&த க�ணீ	 காேதாரமாA வ�&த* – “உ�க �ழ&ைதயா 
வள	-க;'… அவ� ந4னா வா2&*0வா எ4கிற ந'பி-ைக வ&*0+*… எ4 
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�ழ&ைதைய உ�க �ழ&ைதக�ேல ஒ�+தியா… வள	<�களா, ஐயா…?” எ4� 
மல	&த �க+ேதா0 அவ4 ைகைய இ�க ப றி-ெகா�0 ேக�டா� அ&த+ தாA. 
 
அவ4 அவைள- �'பி�டா4. 
 
அவ� பி� அவ4 மணி-க��4ேம
 இ�கி இ�&த*…. 
 
ஒ� திறைமய ற ந�ைக உயி	 வி0கி4ற கா�சியி
 ந�ப*ேபா
 �க+திL�ள 
(4��வ
 மைற>'�4 அவ� க�கைள $�-ெகா�டா�. ெம
ல ெம
ல 
அவள* வாA திற&தேபா*', உத��4மீ* ஒ� ஈ வ&* அம	&தேபா*' தா4, 
அவ� உயி	 வா2-ைக ச':	ணெமAதி வி�ட* எ4பைத அறி&த அ'மாசி எ8&* 
தைல�னி&* நி4றா4… 
 
ஏேதா ஒ� சி4ன Hேடஷனி
 வ�� நி4ற*', பி%ைச-கார- கிழவி ஓலமி�டைத+ 
ெதாட	&* அ&த ெப��ைய- �'ப
 P2&த*. �'பைல வில-கி- ெகா�0 ஒ� 
ரயி
ேவ அதிகாாி உ�ேள [ைழ&தா	… 
 
$4றா' நா� ம+தியான' அ&த% சி4ன�சி� ரயி
ேவ Hேடஷனி
 ெத ேக 
இ�&* வ�' பக
 ேநர பாச�ச	 வ��-காக- ைகயி
 �ழ&ைத>ட4 
கா+தி�&தா4 அ'மாசி. 
 
த4 தாA-�% ெசAய+ தவறிய ஈம- கட4கைள ெய
லா' ேந � ஒ� தாA-�% 
ெசA*வி�0, வா2-ைகயி
 தன-�- கிைட+தி�-�' ெபா-கிஷ' ேபா
 அ&த- 
�ழ&ைதைய இரெவ
லா' மா	ேபா0 அைண+*- ெகா�0 அ&த ரயி
ேவ 
Hேடஷனி
 கா+தி�&தா4 அ'மாசி. 
 
இ4� சாியான ேநர+திேலேய அ&த பாச�ச	 வ�� வ&* நி4ற*. தைல>' 
உட'(' ஆ�ட' க�0 வி�ட அ'மாசி, �ழ&ைதேயா0 தன* ைப% /ைமைய>' 
ஒ4றாA எ0+*% ெச
ல ��யாம
 �த@
 �ழ&ைதைய ஜ4ன
 வழியாக ஒ� 
அ'மாளிட' ெகா0+*வி�0 ைபைய+ N-கி- ெகா�0 உ�ேள ெச4றா4. 
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வ��யி
 இ�&தவ	க� எ
லா�' �ழ&ைதைய>' கிழவைன>' மாறி மாறி 
பா	+தன	. ‘இ&த- கிழவF-� இIவள1 அழகான �ழ&ைத எ4ன உற1’ எ4� 
நிைன+தா	கேளா? 
 
“ெபா�;… மகளா, ேப+தியா?” எ4� விசாாி+தா� ச4ன
 வழியாக- 
�ழ&ைதைய வா�கிய அ&த அ'மா�.  
 
பி�ைளேய ெபறாத அ'மாசி ஒ4�' ேயாசி-காம
 உடேன “ேப+தி!” எ4� பதி
 
ெசா4னா4. 
 
�ழ&ைதயி4 க4ன+தி
 ெச
லமாA+ த��யவாேற மீ�0' அ&த அ'மா� “எ4ன 
ேப�?” எ4� வினவினா�. 
 
அ&த ேநர+தி
 ரயி
 ‘C’ெவ4� Cவி% சிாி+த*. ‘�ழ&ைதயி4 தாயிட' ெபயைர- 
ேக�க மற&* வி�ேடாேம’ எ4� உத�ைட- க�+*- ெகா�டா4 அ'மாசி. 
ரயி@4 Cவ
 நி4ற அேத விநா�யி
, தா4 க�0பி�+த ெபயைர பிரகடன' 
ெசAதா4 அ'மாசி: “பாபா+தி!” 
 
“பாபா+தி! ெபா�+தமான ேப�தா4!” எ4� சிலாகி+தா� அ&த அ'மா�. 
 
ெபா�+தேமா, இ
ைலேயா…. இனிேம
 அ* ஒ� ெபய	தா4!  
---------------- 
 

40. 40. 40. 40. பல,ன�க�பல,ன�க�பல,ன�க�பல,ன�க�    
 
காகாகாகா�சி �சி �சி �சி 1111    
 
ெப�கfாி
 ஓ	 உய	தர ந�ன ேஹா�ட@4 மா� அைறயி4 உ�(ற'. அைற- 
கத1 ெவளிேய :��யி�-கிற*. அைறயி@�பவ4 ம+தியானேம ெவளிேய 
ேபாயி�-க ேவ�0'. வல* ேகா�யி
 உ�ள ைடனி� ேடபிளி4 ேம
 சாபி�ட 
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த�0க� /+த' ெசAயாம
 கிட-கி4றன. அ* ‘சி�கி� ]'’ ஆனதா
 ைடனி� 
ேடபிJ-� பி4னா
 அ&த ஒ ைற- க��
 இ�-கிற*. க��@4 ேம
 �ரH\� 
க1F' நாைல&* (+தக�கJ' இைற&* கிட-கி4றன. ேநேர /வாி
 உ�ள 
அ
@: மாதிாி அைம&த இர�0 ப
(கJ-க�யி
 க�கார' 
மா�டப���-கிற*. அைற-�� விள-�க� ஒ4�' எாியாததா
 இ�ளி
 மணி 
எ4னெவ4� ெதாியவி
ைல. இட* ேகா�யி
 உ�ள அைறயி4 கத1-� ேமL�ள 
‘ெவ4��ேல�டாி4’ வழியாக ெவளிேய இ�&* ஒ� *�0 ெவளி%ச' அைற-�� 
க��@4 மீ* வி8&தி�-கிற*. க�கார+*-�- கீேழ ஒ� ேமைஜயி
, ப0-ைகயி
 
ப0+தவாேற ைக நீ�� எ0+*- ெகா�ள ஒ� க�ணா� ஜா�யி
 த�ணீ�', அத4 
மீ* கவி2+த த'ள�' ப-க+தி
 ெட@ேபாF', ஒ� சி� நா கா@>', ஒ� ஈ\ 
ேச�'… அைறயிL�ள ெபா��க� யா1' அ&த ெவளி%ச+தி
 ம�கலாக+ 
ெதாிகி4றன. அைறயி4 வல*(ற% /வாி
 பா+]' கத1 ெதாிகிற*!… 
 
அைற-� ெவளிேய மா� ப�களி
 இ�வ	 ஏறி வ�' ஷீH அணி&த கால�% சத' 
ேக�கிற*. �த@
 ேலசாக ஆர'பி+* ெந�-கமாA ஒ@-கிற* கால�ேயாைச… 
(ஒ� கரகர+த ஆணி4 �ர
 ேக�கிற*.) 
 
ஆ��ர
: ேஹ! Hெட
லா வா� ஆ	 Y hயி� ேத	? கமா4 ேபபி (ஏ! Hெட
லா, 
எ4ன ெசAகிறாA அ�ேக?… வா ேபபி) 
 
(அவF-� பதி
 ெசா
வ* ேபா
 ச � Nர+தி@�&* ஒ� ெப�ணி4 
சிாிெபா@ கிறீ%சி�0 ஒ@-கிற*.) 
 
ஆ��ர
: (அத�0கிற ெதானியி
) உK! ேடா�� ஷI�, திH இH எ 
ெஹா�ேட
. (உH! சத' ேபாடாேத, இ* ஒ� ேஹா�ட
.) 
 
Hெட
லாவி4 �ர
: ேஸா, வா�? எ ெஹா�ேட
 இH அ ெஹா�ேட
… 0 Y மீ4 
0 ேஸ இ� இH அ ச	%? (அதனா
 எ4ன, ேஹா�ட
 எ4ன மாதா ேகாயிலா?) 
 
(அவள* �ழறிய �ர
 ெந��கி வ&* ஒ@-கிற*. அைற- கதவி4 ேம
 அவ� 
சாA&த சத+ேதா0 கத1 அதி	வ* ெதாிகிற*.) 
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Hெட
லாவி4 �ர
: ேஹA! ராப	�H! ^… ைம H@ப	… ஒ4 ஆஃ ைம 
H@ப	H H@0 அேவ (ஏ! ராப	�H… எ4 H@பாி
 ஒ4� கழ4� வி8&* 
வி�ட*.) 
 
(மீ�0' சிாிெபா@>ட4 அவ� சாA&தி�-�' அைற-கத1 அதி	கிற*.) 
 
ராப	�\4 �ர
: (அவ4 மா� ப�யி4 கீேழ கிட-�' H@பைர எ0-க ேபாA 
அ�கி�&* ேப/வதா
 Nர+தி@�&* ேக�கிற*.) ேடா�� \� ேத	… ேஹA! 
(�ர
 ெந��கி வ�கிற*.) வா� இH திH? ெல� அH ேகா இ40 தி ]'. ெக� 
அ.. '.. ெக� அ! (அ�ேக உ�காராேத! ஏA, எ4ன*? நா' அைற-��ேள 
ேபாகலா'. எ8&தி�.. '… எ8&தி�!) 
 
(கதவ�ேக சாி&* உ�கா	&தவைள+ N-�கிறா4 ேபாL') 
 
@� >வ	 (�! ேநா, ெத அத	 ஒ4! (பாத+ைத- கா�0; அ&த பாத+ைத…) 
 
Hெட
லாவி4 �ர
: தா�- Y… ராப	�H… 
 
அைற- கத1 திற-கப0' சத'; கத1 திற-கிற*. ேகா�டணி&த ஓ	 ஆ;�வ' 
உ�ேள வ&* ேலசாக விசி
 அ�+தவா� விள-கி4 Hவி�ைச ெபா�+*வத காக 
ஒ� தீ-�%சிைய- கிழி+*% /வ	 �8வைத>' ேத� அைறயி4 இட* ேகா�யி4 
ப-க வா��L�ள வாச கதைவ ஒ��யி�-�' Hவி�ைச ேபாட அைற �8*' 
ெவளி%ச' பர1கிற*. வாச கதைவ பி�+*- ெகா�0 த�ளா� நி �' அ&த 
ஆ�கிேலா – இ&திய ெப� Hெட
லா உ�ேள வ�கிறா�. இ�வ�' அைறைய 
ேநா�ட' வி�ட பி4 ஒ�வைர ஒ�வ	 பா	+* (4��வ
 ெசA* ெகா�கி4றன	. 
 
அவ� Nய ெவ�ைமயி
 ‘Hக	�’ அணி&* க8+தி
 ஒ� க�( ‘Hகா	’ைப 
/ றியி�-கிறா�. ந
ல உயர'; ந
ல ெவ�ைம; ெச'ப�ைட ��, ேதா�வைர 
(ர�கிற*. கா@
 ெவ�ைள H@ப	. ைகயி
 ஒ� ைகைப. 
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அவ� க��L-� ப-க+தி
 அைறயி4 /வேராரமாக இ�-�' �ெர\� ேடபி� 
க�ணா�யி
 இட�' வல�' தி�'பி+ தி�'பி பா	+*+ த4ைன+ தாேன 
ரசி+*- ெகா�கிறா�. ைகயிL�ள சாவிைய% /ழ றி- ெகா�ேட அவ4 ச � 
உலவி நட-கிறா4. 
 
அவ� Hகா	ைப எ0+*- க��@
 எறி&* வி�0- ைகைபைய+ திற&* ஒ� 
சி4ன – ைகயகல – �ரா4\Hடைர எ0+* �ர\� ேடபிளி4 ேம
 ைவ+த பி4, 
சீைப எ0+*% சிைகைய ஒ*-கி வி�0- ெகா�0 தி�'(ைகயி
 கா
 த0மாறிய 
ேபா* அவ4 அவைள பி�+*- ெகா�0 சிாி-கிறா4. 
 
Hெட
லா: (சிாி+*- ெகா�ேட அவனிடமி�&* விலகி) கிI மீ எ சிகெர�. (என-� 
ஒ� சிகெர�.) 
 
(அவ4 அவJ-�% சிகெர�ைட+ த&*, ப ற ைவ+*- ெகா�ள உதவி, அ&த 
பா-ெக�ைட அவளிட' ெகா0-கிறா4.) 
 
ராப	�H: கீ இ� (ைவ+*- ெகா�.) 
 
பிற� அவ4 க�கார+ைத பா	-கிறா4. 
 
ராப	�H: (அவளிட' தி�'பி) ேபபி, இ�H ைந4 த	��; ஐ ஆ' ேகாயி� (மணி 
ஒ4பதைர; நா4 ேபாகிேற4.) 
 
(… எ4� Cறியவா� ஒ� பா��ைல- ேகா�0 ைபயி@�&* எ0+* ெட@ேபா4 
உ�ள ேமைஜயி4 மீ* ைவ-கிறா4. பா��ைல பா	+த*' அவ� எ8&* 
ேமைஜயி4 அ�ேக வ&* மகி2%சி>ட4 C�கிறா�.) 
 
Hெட
லா: ஓ! ஹI ைநH இ� ஈH! 
 
ராப	�H: (அவ� க4ன+ைத% ெச
லமாக+ த��) ஓ.ேக. ெஷ
 ஐ ேகா நI? 
(சாிதாேன நா4 ேபாகலாமா? – எ4� த4 ைகயி@�&த அைற% சாவிைய அவளிட' 
த�கிறா4.) 
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Hெட
லா: (க�கைள% சிமி�� ஒ� (4னைக>ட4) தா�-> ெவாிம%! வி
 ஹி க' 
ெவாி ேல� இ4 தி ைந�? (ந4றி, அவ4 இர1 ெவ�ேநர' கழி+* வ�வாேனா?) 
 
ராப	�H: (ேதா�கைள% /�-கி) ஐ தி�- ேஸா! ேஸா வா�? Y ஹாI >வ	 
க'பானிய4 (அப�+தா4 நிைன-கிேற4. அதனா
 எ4ன? நீதா4 உன* 
*ைணைய ெப றி�-கிறாேய… எ4� பா��ைல- கா�0கிறா4.) 
 
Hெட
லா: (அவைன ேலசாக அ�-கிறா�) ஏA! ைப தி ைப இH ஹி அ4 ஆ�கிேலா 
– இ4�ய4? (அ* சாி. அவF�Cட ஒ� ஆ�கிேலா – இ&தியனா?) 
 
ராப	�H: ஹீ (யா	?) 
 
Hெட
லா: தி ேம4 ஹீ @IH ஹிய	? (இ�ேக இ�-கி4ற அ&த ஆ�…) 
 
ராப	�H: நI எேடH எIாி இ4�ய4 இH அ4 ஆ�கிேலா – இ4�ய4 h! 
 
(இேபா*, ஒIெவா� இ&தியF' ஒ� ஆ�கிேலா – இ&திய4 தா4.) 
 
Hெட
லா: ஐ ேடா�� ஃபாேலா Y (நீ ெசா
வ* என-� (ாியவி
ைல.) 
 
ராப	�H: (சிகெர�ைட ெபா�+தியவா� ேக@- �ர@
) ஐ ேஸ, நI எ ேடH இ� 
இH இ'பா\பி
 0 ேஸ, ஹீ இH நா� அ4 ஆ�கிேலா இ4�ய4! அ4� ஐ 
ஸேபாH, எIாி இ4�ய4 ேஹH பிக' அ4 ஆ�கிேலா இ4�ய4 h! (இ&த- 
கால+தி
 யா	 ஆ�கிேலா – இ&திய4 யா	 இ&திய4 எ4� இன' கா�ப* 
ெரா'ப1' கKட'. எ
லா இ&தியF' ஒ� ஆ�கிேலா இ&தியனாக1' 
மாறிவி�டா4 எ4ேற நா4 க�*கிேற4!) 
 
Hெட
லா: (எாி%சLட4) ேடா4 டா- நா4ெஸ4H! ைம ஹHப4� வாH அ4 
இ4�ய4… அஃேகா	H ஹி வாH எ �] கிறிH�ய4 h! �� ேராம4, எ �� 
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ேம4! ஓ! ேமாாீH…! (உளறாேத! எ4 கணவ	 ஒ� இ&தியனாக+தா4 இ�&தா	. 
அேத சமய+தி
 அவ	 ஒ� உ�ைமயான கிறிHதவராக1' இ�&தா	. ஒ� ந
ல 
ேராம4… ஒ� ந
ல மனித4… ஓ! ேமாாீH…!) 
 
(ேபசி- ெகா�ேட அவ� க�க� கிற�க+ த4 கணவனி4 நிைனவி
 லயி-கிறா�.) 
 
ராப	�H: ஐ ஆ' ஸாாி! (எ4� அவ� ேதாைள+ ெதா0கிறா4.) 
 
Hெட
லா: (அவ4 �ர
 ேக�0 அ&த லய' கைலகிற*.) Y ஆ	 ேகாயி�…? ேஸா, 
��ைந� ராப	�H. 
- எ4� அவனிட' ைக �L-�கிறா�. 
 
ராப	�H: > ஹாI �ர�- h ம%…! ( – எ4� எ%சாிப* ேபா
 Cறிவி�0) ��ைந� 
ேபபி… ^ Y இ4 தி மா	னி�… ஐ வி
 க' அ4 ேட- Y! அைற- கதைவ+ 
திற-கிறா4. அவ� கதவ�ேக ேபாA நி4� அவ4 ெவளிேய ேபான*', கதைவ 
$�+ தாழி�0வி�0 உ�ேள வ�கிறா�…) 
 
மா� ப�களி
 ஷீH அணி&த பாத�களி4 சத' ஒ@+*+ ேதAகிற*. 
 
அவ� கதவ�ேகயி�&* அைறயி4 ந0ேவ வ&* நி4� க�ணா�யி
 ெதாி>' 
தன* ேதா ற+ைத (ைக பி�+தவாேற பா	-கிறா�. பி4ன	, தி�'பி அைறயி
 
ேமL' கீ8' / றி உலவி வ�கிறா�… பிற� க��@4 ஓ	 ஓரமாA% சி&தைன 
ேதாA&த �க+*ட4 எ�ேகா பா	ைவ ெவறி+தவா� உ�கா�கிறா�. திGெரன 
நிைன1 வ&த* ேபா
 கா
 ேம
 கா
 ேபா�0 �ழ�கா
 வைர அவள* ேமனியி4 
நிற+*-� ேபதமி
லாம
 அணி&தி�&த ைநலா4 ஸா-ைஸ உ�வி எ0+* ஈ\ 
ேசாி4 ேம
 ேபா0கிறா�. ேமைஜ மீ* இ�&த ஆK�ேரயி
 சிகெர�ைட ெநறி+* 
அைண+* வி�0 எ8&*, தன* ெமLைடகைள- கழ றி ஈ\ ேசாி4 மீ* ஒ8�காக 
ம�+* ைவ+த பி4 – ேதா� ப�ைடயி@�&* �ழ�கா
 வைர இ�-கமாA 
அணி&தி�&த ெவ�ைமயான உ�Jைட>ட4 ேமைஜயி4 ப-கமி�&த 
நா கா@யி
 வ&தம	&* �ரா4\Hடைர- ைகயிெல0+*+ தி�(கிறா�. 
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இனிய ேம க+திய ‘0விH�’ இைச ஒ@-கிற*… �த@
 ச � ேநர' உ�கா	&த 
நிைலயி
 உடைல ெநௗ¤+* விரைல% ெசா0-கி- ெகா���&தவ� எ8&* நி4� 
இைடைய ெநௗ¤+* ெநௗ¤+* அ� எ0+*- கா
 மா றி �4F' பி4F' 
நக	&*', நிமி	&*', வைள&*' ஆ0கிறா�. 
 
இைசயி4 கதியி
 ��-ேக�கிற*! 
 
ச � ேநர' ஆ�- கைள+த பி4, க��@4 மீ* வி8கிறா�… பிற� ேமைஜயி4 
மீதி�&த பா��ைல எ0+* அத4 க8+ைத �றிப* ேபால+ தி�கி+ திற-கிறா�. 
 
Hெட
லா: (தன-��) ஓ ைம ��நH! ேஸாடா? எ4� / �' � �' பா	+*- 
க��ல�ேக>�ள கா@�ெப
 Hவி�ைச அ8+த% சில வினா�களி
 கத1 
த�டப0கிற*. எ8&* க��@4 மீ* கிட&த �ர\� க1ைன எ0+* அணி&* 
இ0(- கயி ைற இ�க% /�-கி�ட பி4 ெச4� கதைவ+ திற-கிறா�. 
 
ெவ�Jைட தாி+த ேஹா�ட
 பணியா� ஒ�வ4, உ�ேள வ&* நி கிறா4! 
 
Hெட
லா: (அவனிட') ஒ� அைர டஜ4 ேஸாடா ேவ;'; ஐ\
 வ%ச* இ�-கா? 
 
பணியா�: பா-கேற4… இ
ேல4னா ஐHேல ெவ-காத* இ�&தா ெகா�0 
வர�டா…? 
 
Hெட
லா: ஐHேல ெவ%ச* ெகட%சா ந
லா இ�-�'; இ
லா��>' 
பரவாயி
ேல, ெகா�0 வா. 
 
ெவயி�ட	 கதைவ $�- ெகா�0 ேபாகிறா4. 
 
�ரா4\Hடாி@�&* ஒ@+*- ெகா���&த இைசைய அவ� நி�+தி வி�0 
ேமைசயி4 மீ* இ�&த ஒ� ‘ைர��� ேபைட’>' சில சிறிய (+தக�கைள>' 
எ0+* பா	-கிறா�. அைவ யா1' ம* எதி	( பிரசார ெவளிi0க�. சில 
ஆ�கில+திL' சில தமிழிL' இ�-கி4றன. 
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மீ�0' கதவி
 த�� ஓைச எ8பிய பி4ன	, அ&த ஓ�ட
 பணியா� ேசாடா 
பா��
கைள- ெகா�0 வ&* ேமைஜயி4 மீ* ைவ-கிறா4. அவ� அ&த 
பிர/ர�களி
 ஒ4ைற எ0+* (ர�� பா	-கிறா�. பிற� ைகயி@�&த (+தக+ைத 
$� அத4 ேம
 எ8தியி�&த தைலைப ப�-கிறா�. 
 
Hெட
லா: (வாAவி�0) ஒA வி க4ட' @-க	? ஆ
-கஹா
… இH – தி – ெடவி
! 
 
(அ&த ேஹா�ட
 ைபயைன பா	+* (4��வ
 கா��) 
 
Hெட
லா: உன-� மதராஸா? 
 
பணியா�: ஆமா'… 
 
Hெட
லா: உன-�+ தமி2 ப�-க+ ெதாி>மா? 
 
பணியா�: ெதாி>'… 
 
Hெட
லா: அப�4னா, இெத ப�, என-�' மதராH தா4… சாியா ெசா4னா 
தி�%சி… நீ தி�%சி ேபாயி�-கியா? இ
ேல…? அ�ேக ெபா4மைல… ரயி
ேவயிேல 
ேவைல ெச�/-கி���&தா	 எ4 (�ஷ4… சாி; இெதப�… 
 
(எ4� அ&த (+தக�களி
 ஒ� தமி2 (+தக+ைத+ ேத� எ0+* அவனிட' 
நீ�0கிறா�.) 
 
பணியா�: (ப�+*- கா�0கிறா4.) நா' ஏ4 ம*ைவ எதி	-கிேறா'… 
 
Hெட
லா: ஓ! ஒA வி க4ட' @-க	?… நா4 இ* ப�-கிேற4… ேகJ… 
 
(எ4� ஒ� (+தக+ைத எ0+* ஒIெவா� எ8+தாக ப�-கிறா�.) 
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Hெட
லா: ம-*-அ-ர---க4… ம* அர-க4 சாியா… ேசாடா1-� பண'? 
 
பணியா�: ]' கண-கிேல ேச	&*0'… 
 
Hெட
லா: இ&தா உன-�… 
 
(எ4� தன* ைக ைபயி@�&* ஒ� நாணய+ைத எ0+*+ த�கிறா�.) 
 
பணியா�: தா�- Y ேமட'… 
 
Hெட
லா: �� ைந�… 
 
(கதைவ+ தாழி�0 வி�0 வ�கிறா�.) 
 
பி4ன	 (+தக�கைள அ0-கி ைவ+* வி�0 எ�ேகா பா	+தவா� தாேன 
வாAவி�0- ேக�0- ெகா�கிறா�. 
 
Hெட
லா: ஒA வி க4ட' @-க	! ஹீ… க4ட'H… @-க	…? மீ? ஹஹஹ! 
(சிாி-கிறா�.) 
 
(ேமைஜய�ேக ெச4� த'ளாி
 ம* ஊ றி% ேசாடாைவ- கல-கிறா�.) 
 
Hெட
லா: (தன-��) ஐ ேடா4� க4ட' @-க	… ஒA? ஒA ஐ ேடா4� க4ட' 
@-க	? (நா4 ம*ைவ ெவ�+* ஒ*-கவி
ைல? நா4 ஏ4 ம*ைவ ம�+* 
ஒ*-கவி
ைல? – எ4� Cறி- ெகா�ேட த'ளைர- ைகயிேல&தி ஆ2&த 
ேயாசைன>ட4 நி4றி�-கிறா�.) 
 
அவ� �க' மா�கிற*. உத0க� *�-கி4றன. சதமி
லாம
 அவ� உத0க� ‘ஒA 
ஐ ேடா4� க4ட' @-க	?… ஒA?… ஒA?’ எ4� அைசகி4றன. 
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Hெட
லா: பி-காH ஐ ஆ' �-! ஐ நீ� இ�. இ� இH ைம �-னH. (ஏென4றா
 
அ* என-�+ ேதைவயாA இ�-கிற*. அ*தா4 என* பல�ன'.) 
 
அவ� அதைன ஒ� ெவறி>ட4 உறி�சி- ��+* வி�0+ த'ளைர ேமைஜயி4 மீ* 
ைவ-கிறா�… 
 
தைலைய நிமி	+தி- க�கைள $�- ெகா�0 த4ைனேய சபி+*- ெகா�வ* 
ேபால ப கைள- க�+தவா� இர�0 ைககைள>' இ�க ��-கி- ெகா�0 
அவ� சதமி
லாம
 அல�கிறா�. 
 
Hெட
லா: (கனமான ரகசிய- �ர@
) ெல� தி ெடவி
 கி
 மீ! ெல� தி ெடவி
 
ேட- மீ h ெஹ
! ஓ! ேமாாீH… ஐ ேஹI பிக' எ பி�%! எ �ர�க�… எ \4ன	. ஓ!.. 
ேமாாீH! (இ&த அர-க4 எ4ைன- ெகா
ல�0'; இ&த அர-க4 எ4ைன நரக+தி
 
ெகா�0 ேச	-க�0'. ஓ ேமாாீH… நா4 ஒ� ேவசியாகி ேபாேன4. நா4 ஒ� 
��காாியாகி ேபாேன4. நா4 ஒ� பாபியாகி ேபாேன4.) 
 
அவ� �க+ைத $�-ெகா�0 அ8தவாேற க��@
 ேபாA வி8கிறா�. 
 
Hெட
லா: ((ல'(' �ர@
) ேமாாீH! ைம டா	@�! > ஆ	 ேநா ேமா	… > ைட� 
இ4 அ4 ஆ-\ெட4�… H�
 ஐ எ-\H� – ைப அ4 ஆ-\ெட4� (ஓ! 
ேமாாீH, எ4 க�மணி! நீ இேபா* இ
ைல! நீ ெச+* ேபாA வி�டாA ஒ� 
விப+தினா
. நா4 இ4F' உயி	 தாி+தி�-கிேற4 – ஒ� விப+தினா
…) 
 
ச � ேநர' அைமதி! பிற� அவ� ெம
ல எ8&* வ&* க�ணா�யி
 த4 
�க+ைத பா	+*- க�கைள+ *ைட+*- C&தைல ஒ*-கி% சாி ெசA* 
ெகா�கிறா�. ேமைஜய�ேக ெச4� இ4ெனா� �ைற த'ளாி
 ம*ைவ>' 
ேசாடாைவ>' கல&* ஏ&தியவா� க��@
 அம	கிறா�. அைத அவ� ெகா�ச' 
ெகா�சமாA ப�க - 
 
விள-� ம�கலாகி… சிறி* சிறிதாA இ�� பட	கிற*. � றிL' இ�ளாகிற*. 
 



125 

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 2222    
 
இ�ளி
 ப0-ைகயி
 அம	&தி�-�' Hெட
லா (ைக ��-ைகயி
 கன4� 
பிரகாசி-�' சிகெர��4 ெந�(- கனிகிற ெவளி%ச' ம�0' ெதாிகிற*. அைத+ 
ெதாட	&* ெவளி%ச' மி�&* அைற �8ைம>' ெவளி%சமாகிற*. Hெட
லா 
க��@4 மீ* ைகயி
 ம* நிைற&த த'ள�ட4 உ�கா	&தி�-கிறா�. இேபா* 
அவ� தைல ச �- கைல&*, க�க� சிவ&*, ேலசான �க மா ற�' ேபாைத 
மி�தியா
 உட'ேப ச �+ ெதாA&*' காணப0கிறா�. 
 
அவ� ப0-ைகயி@�&* /வ	- க�கார+ைத பா	-க மணி ப4னிர�டாகிற*. 
பி4ன	 தன* ைக- க�கார+ைத பா	+*- ெகா�கிறா�. �ரா4\Hடைர ஒ� 
ைகயா
 தி�(கிறா�… ெவ�' சத' ம�0' வர எாி%சLட4 அைத நி�+தி 
வி�0- ைகயி@�&த ம*ைவ- ��+த பி4ன	 மீ�0' அைத நிரபி- 
ெகா�J'ேபா* - 
 
கத1 த�டப0' சத' ேலசாக- ேக�கிற*. Hெட
லா அவசர அவசரமாக+ 
த'ளைர ேமைஜயி4 மீ* ைவ+*, பி4ன	 க�ணா�ய�ேக ஓ�, தைலைய ஒ8�� 
ப�ணி- ெகா�0 தி�'(ைகயி
 மீ�0' கத1 ேலசாக+ த�டப0கிற*. “எH… 
க'மி�” எ4� �ர
 ெகா0+தவாேற தா4 அணி&தி�-�' அவன* �ரH\� 
க1ைன- கைள&* விடலாமா எ4� ேயாசி+* ‘பரவாயி
ைல’ எ4ற நிைன(ட4 
கதைவ+ திற-கிறா�. 
 
/மா	 நா ப* வய*�ள ஓ	 உயரமான மனித4 �ழ�ைகயி
 ம�+* ேபா�ட 
ஓவ	ேகா�, ெதாபி, ைகயிெலா� ைப
 சகித' உ�ேள வர - 
 
Hெட
லா: ஹேலா! 
 
வ&தவ4: ஹேலா! ஐ ஆ' பா	+தசாரதி. 
 
Hெட
லா: மிஸH ேமாாீH… 
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இ�வ�' ைக �L-கி- ெகா�ட*' அவனிடமி�&* ஓவ	ேகா�ைட>' 
ெதாபிைய>' வா�கி- ெகா�0 ேபாA- க��L-� பி4னா@�&த ஹா�காி
 
மா�0கிறா�. அேபா* அ&த பா	+தசாரதி �க' மாறி ஏேதா ஒ� ெந�ைய 
ேமாப' பி�பவ4 ேபா
 / றிL' பா	+* ேமைஜயி4 மீ* இ�-�' 
பா��ைல>' த'ளைர>' அவள* த�ளா�ட+ைத>' பா	+*+ திைக+* 
ேபாகிறா4. க	%சிைப எ0+* $-ைக மைற+*- ெகா�0 அைற-�� வ&* நி4ற 
இட+திேலேய நி4றி�-�' அவைன அவ� தி�'பி பா	+* பி4ன	 ேமைஜ 
மீதி�&த பா��ைல>' த'ளைர>' அவ4 பா	ைவ வழிேய தாF' பா	+* 
(4��வ
 ெசAகிறா�. 
 
Hெட
லா: ஹI அப1� எ �ாி�-? 
 
பா	+தசாரதி: ஐ ஆ' ஸாாி… ஐ ேடா�� �ாி�- (நா4 ��பதி
ைல.) 
 
Hெட
லா: (ச �+ தய�கி) எH… ஐ ஸா ஸ' (-ெல�H ஹிய	! ஆ	 Y கென-ட� 
வி+ த� ெசாைஸ�?… (ஆ'; நா4 இ�� சில (+தக�கைள பா	+ேத4… நீ�க� 
அ&த ெசாைஸ��ைய% ேச	&தவரா?) 
 
பா	+தசாரதி: எH! 
 
ந�-ெக4� ெசா
@வி�0 அவேளா0 ேபசி- ெகா���-க மனமி
லாம
, 
பா+]�-�� ேபாகிறா4… பி4ன	 கதைவ+ திற&* ஹா�காி
 ெதா�கிய நீள- 
ேகா0க� நிைற&த ைபஜாமாைவ>' ச�ைடைய>' எ0+*- ெகா�0 மீ�0' 
கதைவ $�- ெகா�கிறா4… Hெட
லா தனியாக உ�கா	&* ��-க 
ஆர'பி-கிறா�… சிறி* ேநர+*-� பி4 தன* உைடகைளெய
லா' ம�+* 
எ0+*- ெகா�0 நீள- ேகா��ட ைபஜாமா1' ச�ைட>' அணி&* ெவளிேய 
வ�' அவ4, *ணிகைள ஒ� ெப��யி4 ேம
 ‘ெபா+’ெத4� ேபா0கிறா4… 
பி4ன	 ஈ\ேசாி
 கிட&த அவள* ஆைடகைள அ�ளி- க��@4மீ* ஒ�(ற' 
ைவ+* வி�0 ஈ\ேசைர இ8+* ேபா�0 உ�கா�கிறா4. தன* ஆைடகைள 
அவ4 எ0+த* க�0… 
 
Hெட
லா: ஐ ஆ' ஸாாி… (எ4� அவ ைற ஒ8��ற ம�+* ைவ-கிறா�.) 
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Hெட
லா: (ஆைடகைள ம�+*- ெகா�ேட) மிHட	 பா	+தசாரதி… நீ�க 
ெம�ராHதாேன?… (என+ திGெரன+ தமிழி
 ேக�ட*' அவ4 
ஆ%சாிய��கிறா4.) எ4ன அப� பா-கறீ�க?… இ&த% ச�ைட-காாி தமி2 
ேபசறாேள4னா?… என-� ெசா&த ஊ	 தி�%சி – ெபா4மைல. நா4 தமி2 
ெதாி�சவ�ககி�ேட எ
லா' தமி2ேல தா4 ேப/ேவ4…. இ&த ெப�கf	ேல 
ேபசற தமிைழவிட எ4 தமி2 /+தமா இ�-�'; இ�-கா இ
ைலயா? 
 
பா	+தசாரதி: (இ*வைர இ�&த �க% /ளி( மாறி (4��வLட4) ஐ ெநவ	 
தா�… Y H<- டமி
 ேஸா ைநH@!… 
 
அவ� சத' ேபா�0% சிாி-கிறா�. அவF-� அ* எாி%சலாக இ�-கிற*… அவ� 
சிாி+தவாேற அவ4 எதிேர க��@
 சாA&* உ�கா�கிறா�. 
 
பா	+தசாரதி: (தன-��) தமி2 ேபசி�டா ஒ�+தி தமிழ%சி ஆA0வாளா? 
 
Hெட
லா: (சிாிபட�கி) எ4ன… எ4னேமா ெசா4னீ�கேள… 
 
பா	+தசாரதி: (திைக(ட4) ேநா! ேநா!… ஒ�;மி
ேல!… 
 
Hெட
லா: நீ�க ம�0' இ�கிWKேல ேபசினீ�கேள; அைத பா	+*+தா4 சிாி( 
வ&த* என-�… (சிாி+தவாேற சிகெர� பா-ெக�ைட எ0+* அவனிட' 
நீ�0கிறா�.) 
 
Hெட
லா: சிகெர�… 
 
பா	+தசாரதி: (ஒ� சிகெர�ைட எ0+*- ெகா�ேட, ெஜ4ர@… எ4� ஆ�கில+தி
 
ஆர'பி+*) சாதாரணமா நா4 சிகெர� பி�-கிறதி
ைல… எேபாதாவ*… 
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(எ4� ெசா
@- ெகா���-ைகயி
 ெந�(- �%சிைய உரசி, எாிகி4ற 
�%சி>ட4 ெந��கி வர அவ4 சிகெர�ைட ப ற ைவ+*- ெகா�0, அவள* 
ெந�-க+தி
 ம*வி4 ெந� �ச �க+ைத+ தி�பி- ெகா�கிறா4.) 
 
Hெட
லா: ஸாாி… உ�கJ-� @-க	னாேவ ஒ� ‘அெவ	ஷ4’… '?… இ
லா�� 
அ&த அள1-� நீ�க ஒ� மார@Hேடா? (எ4றவாேற தாF' ஒ� சிகெர�ைட 
ப றைவ+*- ெகா�கிறா�…) 
 
பா	+தசாரதி: மார@H�!… (ஒ� ேலசான சிாி(ட4 (ைகைய ஊதியவா�) நா4, நீ 
ெசா
ற மாதிாி, ஒ� மார@Hடா இ�&தா உ4ைன இ&த ேநர+தி
 இ�ேக ச&தி%/ 
இ�ேபனா? 
 
Hெட
லா: மார
�கிற*… (ஒ8-க') ெச-H ச'ப&தப�ட* ம�0'தா4F 
ெநைன-கிறீ�களா?… நா4 அ&த ெநனபிேல ெசா
லேல… ��-கற விஷய+தி
 
நீ�க அைத ‘இ'மார
’F ெநைன-கிறீ�கேளா4F… 
 
பா	+தசாரதி: (அவைள ஆ%சாிய+*ட4 பா	-கிறா4) ஒ� �ேப�0-� தயாராகிற 
மாதிாி இ�-ேக!… நாF' நாைள-� நட-கற ெஸமினா	 விஷயமாக+தா4 
இIவள1 ேநர' ேபசி-கி���&*�0 வ&ேத4… இப நா'ப ேபசறேம இ*தா4 
சஜ-�! பிளீH! அ&த ைபைல எ0… (Hெட
லா எ8&* ேபாA ைபைல- 
ெகாண	&* த�கிறா�. அைத வா�கி அவ4 (ர�� பா	-கிறா4.) 
 
பா	+தசாரதி: ^… இதா4 எ4Fைடய சஜ-�! ஒA ஐ க4ட' @-க	?.. 
 
Hெட
லா: அைத+ தமி2ேல ெசா
L�க… 
 
பா	+தசாரதி: நா4 ஏ4 ம*ைவ – க4ட' – ெவ�-கிேற4 – ெவ�+* 
ஒ*-�கிேற4? 
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Hெட
லா: நாF' அைத+தா4 ேக-கேற4… ஒA h Y – (ேபசி- ெகா�ேட அவ� 
ேமைஜய�ேக ேபாA- க�ணா�+ த'ளாி
 நிரபி இ�&த ம*ைவ- 
ைகயிெல0+*- ெகா�0 அவனிட' அFமதி ேக�கிறா�.) 
 
Hெட
லா: ெம ஐ ஹாI ைம �ாி�-! 
 
பா	+தசாரதி: (த	மச�கட+*ட4) '… ேகாி ஆ4! நா4 இேபா ைச+தானிட' 
ேவத' ப�-கிேற4… 
 
Hெட
லா: எ4ைன% ைச+தா4F ெசா
றீ�களா!… 
 
பா	+தசாரதி: இ
ேல மிஸH ேமாாீH… நா4 உ4ைன ைச+தா4F ெசா
லேல… 
உ4 உ�ேள இ�ப* – உ4 ைகயிேல இ�-கிற* – ைச+தா4F ெசா
ேற4… 
 
Hெட
லா: உ�க� நல+*-காக – (எ4� Cறி- ��-கிறா�.) நீ�க� ஒ� 
டா-ட	தாேன? 
 
பா	+தசாரதி: இ
ைல… நீேய க�0பி�… நா4 எ4னெவ4�?… 
 
Hெட
லா: (ரபஸ	? 
 
பா	+தசாரதி: 'ஹீ'… 
 
Hெட
லா: ேசாஷ
 ஒ	-க	?… 
 
பா	+தசாரதி: நீ ெசா4ன* எ
லாேம பாதி சாி…. 
 
Hெட
லா: '… மீதிைய நீ�க ெசா
L�க… 
 
பா	+தசாரதி: ஐ ஆ' எ ைஸ-கியா�ாிH�! 
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Hெட
லா: ைஸ-கா�ாிH�! ஓ! டா-ட	னா உட'(-� வ&த வியாதிைய- க�0 
பி�%/ அ*-� ம�&* த�வா�க… நீ�க மன/-� வர ேநாைய- க�0பி�%/ 
ம�&* த���க – எ4ன, சாிதாேன? 
 
பா	+தசாரதி: (பாரா�0' ேதாரைணயி
) ெரா'ப% சாியாக% ெசா
@�ேட… 
 
Hெட
லா: அG4னா நீ�க ஏ4 இைத ெவ�-க;'! (ம*ைவ- கா��) இ*தா4 
மனைச பி�%ச வியாதி-� ம�&*!… 
 
(எ4� ம*ைவ உறி�சி- ��-கிறா�. அவ4 அவைள பாிதாப உண	%சி>ட4 
பா	+*- ெகா���-கிறா4. அவ� ேபாைத தைல-ேகறி – த0மாறியவா� 
அவன�ேக ஒ� நா கா@ைய இ8+* ேபா�0 அம	கிறா�… ம* ெந� அவF-�+ 
ெதா�ைடைய �ம�0கிற*…) 
 
Hெட
லா: டா-ட	… நா4 ஒ� ேபஷ��! ைஸ-ேகா ேபஷ4�! ^… (அவ� 
�க+ைத, சிவ&* கல��' க�கைள ஊ0�வி பா	-கிறா4. அவ� ெதாட	&* 
ேப/கிறா�.) 
 
Hெட
லா: டா-ட	… இ* என-� ேவ;'… ஐ நீ� திH @-க	… Y ேம கா
 இ� 
ஸா�ட4… நீ�க இைத ைச+தா4F ெசா
லலா'… ஒ� ைச+தா4 கி�ட 
ேபாகற+*-� இ4ெனா� ைச+தானி4 *ைண ேவ�� இ�-ேக டா-ட	. (எ4� 
Cறியவாேற அவJ' அவ4 �க+ைத ெவறி+* பா	-கிறா�… அவ� �க+தி
 
ஒ�வைக- க0ைம- �றி ேதா4�கிற*. ெமௗ¢ள ெமௗ¢ள மாறி% சிாி( 
விகசி-கிற*!…) 
 
Hெட
லா: (ஒ� சி� ெமௗன+*-� பி4) ேஹA!… WI இ�!… ச&ேதாஷமா 
இ�-க ேவ��ய ேநர+*ேல… எ4ன+*-� இ&த ேப%ெச
லா'?… டா-ட	… 
1� Y ைல- 0 டா4H?… கமா4.. ஐ… ஃ<
 ைல- டா4\�!… கமா4 டா	@�! 
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எ8&* நி4� க�கைள $�- ெகா�0 அவைன நடனமாட அைழ-கிறா�. 
அேபா* அவJ�ேள இனிய இைச எ8&* ஒ@-கிற*. அத ேக ப ெச��+தாA 
நி4� த4 ைககJ-�� ஓ	 ஆடவனி4 ேதா�க� இ�ப* மாதிாி- கர�கைள 
ஏ&தி, ஒ� ஆடவனி4 ைக-�� தா4 சி-கி இ�ப* ேபா4ற நளின+*ட4 
க�கைள $� அ&த- க பைன+ ேதா�களி
 க4ன' உரசி உட
 சி@	-க, அவ� 
மி�&த லாகவ+ேதா0 பாத�கைள எ0+* ைவ+*% / றி% /ழ4� அைற 
�8ைம>' ஆ� வல' வ�கிறா�. அவ4 இர�0 ைககளிL' ேமாவாைய+ தா�கி 
ெபா�ைம>ட4 அவைள பா	+*- ெகா���-கிறா4. அவ� ஆ� அைச&* 
வ�ைகயி
 அவ4மீ* வ&* ேமாதி- ெகா�டேபா* அவைள பி�+* நி�+த – 
தி0ெமன அ&த இைச நி4� வி0கிற*. 
 
பா	+தசாரதி: மிஸH ேமாாீH!… மிY\- இ
லாம
 இ* எ4ன டா4H? 
 
Hெட
லா: (கன1 கைல&த* மாதிாி / �' பா	+* ஒ� சிாி(ட4) மிYசி- 
இ
ைலயா? உ�கJ-�- ேக-கேல… நா4 ேக�ேடேன… அ… இேபா* 
Nர+தி
.. ெரா'ப Nர+தி
 ேக-கேல. ஓ! வா� எ ஒ�ட	ஃ(
 மிYசி-… 
 
(எ4� ச � �4 அவJ� ஒ@+த இைசைய விசி@
 பா�யவா� அவ� மீ�0' 
ஆட ஆர'பி-ைகயி
 – அ&த இைச Nர+தி
 ஒ@-கிற*! அவF-� அ* 
(ாியாததா
 அவைள பா	-க அவF-� ேவ�-ைகயாக இ�-கிற*… ச � ேநர' 
அவ� ஆ�ய பிற�, எ8&* நி4� ைககைள+ த�� அவைள பாரா�0வதாA 
பாசா�� ெசAகிறா4. அவ4 ைகத��ய*' அவ� ஆ�ட+ைத நி�+தி 
(4��வLட4 ேம க+திய பாணியி
 அவF-� ந4றி ெதாிவி+த பி4 ஈசிேசாி
 
வ&* ெபா+ெதன% சாAகிறா�.) 
 
பா	+தசாரதி: மிஸH ேமாாீH! ஃ<W� ைடய	�?… கைளபா இ�-கா? 
 
Hெட
லா: ேநா… ேநா… ஒ� ைந� :ரா எ4னாேல டா4H ஆட ��>'… 
பிளீH… கிI மீ எ �ாி�-!… 
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(எ4� அவ� ேமைஜைய- கா�ட1', மனமி
லாம
 ேவ� வழியி
லாம
 அவேன 
த'ளாி
 ம*ைவ- கல-�கிறா4. அவ� க�கைள $�யவா� விசி@
 அ&த 
இைசைய பா0கிறா� – அவ4 ம* த'ளைர அவளிட' நீ��…) 
 
பா	+தசாரதி: மிஸH ேமாாீH! 
 
Hெட
லா: தா�-Y டா	@� (எ4� அதைன வா�கி அ�&*கிறா�.) 
 
அவ4 அவ� எதிேர கிட&த நா கா@யி
 அம	&* அவள* சிகெர� 
பா-ெக��@�&* ஒ� சிகெர� எ0+* அவளிட' த&* தாF' ஒ4ைற எ0+*, 
அவJ-�' ப ற ைவ+*+ தாF' ெகாf+தி- ெகா�கிறா4. Hெட
லா (ைகைய 
ஊத, இ�வ�-�' இைடேய P2&த (ைக+ திர�சிைய- ைகயா
 வில-�கிறா�. 
பி4ன	 அவைனேய C	&* பா	-கிறா�. 
 
Hெட
லா: ஆமா'… நீ�க இ�ேக எ4ைன எ*-� அைழ%/-கி�0 வர% 
ெசா4னீ�க?… 
 
பா	+தசாரதி: (ச �+ தய�கி) நீதா4 ெசா4னிேய – ஒ� ைச+தா4 கி�ேட 
ேபாற*-� உன-� இ4ெனா� ைச+தானி4 *ைண ேவ�� இ�-�4F… 
உன-ேக (ாிய@யா? – மிஸH ேமாாீH!… நீ இைத ம�&*4F ெநன%சி- 
��-கிேற?… ஆனா இ*தா4 உ4 வியாதி! 
 
Hெட
லா: (��-கி�0, த4 ைகயிL�ள க�ணா�+ த'ளைர- கா��) Y மீ4 திH 
– இ*வா வியாதி4F ெசா
றீ�க?… Y ேடா�� ேநா!… ஹாI Y எவ	 <4 
�ர�-!… நீ�க எபவாவ* ��%சி�-கீ�களா?… ��%/ இ�-கீ�களா?… 
 
பா	+தசாரதி: ��ெய ப+தி+ ெதாி�சி-க;'னா… (எ4� ஏேதா ெசா
ல 
வ�ைகயி
 அவ� ��-கி0கிறா�.) 
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Hெட
லா: (உய	&த Hதாயியி
) ேக-கற*-� பதி
 ெசா
ல;'. நீ�க ��%/ 
இ�-கீ�களா? இ
ேல, ��%ச* இ
ேல… அேபா இைதப+தி ேபச உ�கJ-� 
ைர� இ
ேல… Y ஹாI ேநா ைர� 0 டா- எபI� @-க	! 
 
(தன* �ர@4 Hதாயியி4 உ%ச+ைத அவேள உண	&* உய	+திய ைக>ட4 
பிள&த வா>ட4 அப�ேய Hத'பி+* அ&த அைமதியி
 / றிL' ஒ� �ைற 
பா	+*…) 
 
Hெட
லா: உK! ேஹA… Y ேநா?… தி ைட' இH மி� ைந�! பிேளH இH எ 
ெஹா�ேட
! Y ஆ	 எ ேர- அ4� ஐ ஆ' எ ேஹா	!.. ேநா ேமா	 ஷI��… 
டா	@�, பிளீH ஹாI >வ	 �ாி�-. ெல� அH ேகா 0 ெப�… ேடா4� ேவH� 
>வ	 மணி அ4� ைட'… கமா4 டா	@�!… (உK!.. ேநரேமா ந0நிசி! இடேமா ஒ� 
ேஹா�ட
. நீேயா ஒ� Hதிாீேலால4; நாேனா ஒ� ேவசி… சத�Cடா*… வா… 
ம*ைவ- ��… நா' ப0-க ேபாேவா'… உன* கால+ைத>' பண+ைத>' 
விரயமா-காேத… வா.) 
 
பா	+தசாரதி: (ேலசாக% சிாி+*) நீ ெசா
றெத
லா' உ�ைமதா4. ஆனா �8 
உ�ைம இ
ைல… நா4 ஒ� டா-ட	… நீ ஒ� ேபஷ4�… நீ உ4 ெதாழி
F 
ெநன%சி வ&த இட+திேல நா4 எ4 ெதாழிைல% ெசAயேற4… 
 
Hெட
லா: (கிJகிJ+*% சிாி+தவாேற) ஏA!.. டா-ட	… நீ ந
லா ேபசேற! Y டா- 
ெவாி லாஜி-க@ ைமபாA! உ4 ெதாழிைல ஆர'பி… '! Hடா	� இ�… 
 
பா	+தசாரதி: ஆ
 ைர�… ஐ ஹாI Hடா	�ட�. மிஸH ேமாாீH… Y ைல- 
�ாி�-H ெவாிம%… ேமா	 ெத4 எனிதி� எ
H இ4 திH ஓ	
�… 
 
Hெட
லா: டா-ட	, தமி2ேல ேபச;'… நா4 தி�%சியிேல ெபாற&தவ. எ4 
(�ஷ4 ஒ� தமி2- கிறிHதவ	. ஓ ைம ேமாாீH… 
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(அவள* நிைன1 தட' (ர�கிற* எ4பைத (ாி&* ெகா�ட அவ4, அவள* 
ேதா�கைள- �L-கி) 
 
பா	+தசாரதி: மிஸH ேமாாீH, நா4 தமி2ேலேய ேபசேற4… உன-� 
��-கிற*4னா ெரா'ப பி�-�'… இ&த உலக+திேல அைதவிட பி�%ச* 
இ4ெனா4� இ
ேல… 
 
Hெட
லா: எ4னா?… உலக+திேல… 
 
பா	+தசாரதி: (��-கி�0) ேநா.. ேக-கற*-� ம�0'தா4 பதி
… ' 
((4னைக>ட4) உன-�- ��-கிற*4னா ெரா'ப பி�-�'… இ
@யா?… 
 
Hெட
லா: எH… ஐ லI இ�… 
 
பா	+தசாரதி: அைதவிட (�%ச* உன-� ஏதாவ* இ�-கா உலக+திேல… 
 
Hெட
லா: (தைலைய உLபி) ேநா! அ� திH ேமாம�� – ந+தி�! (இ
ேல… இ&த 
நிமிஷ+தி
 ஒ4�' இ
ைல.) 
 
பா	+தசாரதி Hெட
லாவி4 க�கJ-�� உ � பா	-கிறா4. அவ� ஒ� 
�ழ&ைத மாதிாி% சிாி-கிறா�. சிாி+*- ெகா�ேட ெந றியி
 வி8&த C&தைல 
ஒ*-கி- ெகா�0 அவ4 �க+த�ேக ெந��கி வ�கிறா�. 
 
Hெட
லா: எ4ன+*-� எ4ைன இப� பா	-கிறீ�க?… '… எ4ன+*-�… 
(எ4� ஒ� க�ைண% சிமி�0கிறா�.) 
 
பா	+தசாரதி: (ஒ� ெப�$%/ட4) ேகவல'! இ&த- ��ெயவிட பி�%ச விஷய' 
உலக+திேல இ4ெனா�; இ
ேல�கற விதமா இ&த- �� ஒ� ெபா�ைண 
மா+தி�ட மாையைய ெநன%சி பா	-கிேற4!.. '… உ4 உட'பிேல உயி	 
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இ�-கிறதனாேல இ&த- ��ெய உ4னாேல ரசி-க ��>* – உயி	 இனிய* 
இ
@யா!… 
 
Hெட
லா: (ஒ4�ேம ெதாியாத ஒ� அபாவி% சி�வைன பா	-கிற மாதிாி, 
பாிகாசமாA% சிாி+தவா�) மிHட	 பா	+தசாரதி! நீ�க சாியான ராஜா j�0- 
க4F-��� ேபால இ�-�*. உ�கJ-� உயி	 இனிதா இ�-�'… என-� உயி	 
ஒ� பார'! /ைம! அ&த- கKட+*-�+தா4 ��-கிற*. 
 
பா	+தசாரதி: (உத�ைட- க�+*% P� ெகா��யவா� அவ� ெசா4னைத- 
கவனமாA- ேக�டபி4) ஓ! ஐ ஆ' ஸாாி! உன-� உயி	 ஆர'ப+தி
 இ�&ேத 
/ைமயாேவா, பாரமாேவா, கKடமானதாகேவா இ�&தி�-க ��யா*. ஆமா'… 
உயி	 இனி*தா4… இய ைகயிேல… உன-� உ4 உயி	 வா2ேவ /ைமயா 
ேபான*-� ஏேதா ஒ� காரண' இ�-க;'… அ&த- காரண+*-� �4ேன 
உன-� உயி	ேமேல ஆைச ெகா�ைளயா இ�&தி�-�'; உன-� அ�ைமயான 
ச�கீத ரசைன இ�-�. அழ� உண	%சி இ�-�… க பைனக� இ�-�… 
இெத
லா' இ�-கிற மFஷாJ-� உயி	 ேமேல ெவ�( சாதாரணமா 
வ&*டா*… 
 
Hெட
லா ைகயி@�&த ம*ைவ- ��+*+ த'ளைர- கா@யா-�கிறா�… அவ� 
த'ளைர ைவபத காக எ8&த*' ச �+ த�ளா0கிறா�… 
 
பா	+தசாரதி: ளீH… \�ெடௗ4. ஐ வி
 ெஹ
 Y… வா�� ஸ'ேமா	 
�ாி�-?… (உ�கா�… உன-� எ4F' ெகா�ச' ��பத � ேவ�0மா?) 
 
Hெட
லா: ேநா!.. இ4னி-� நா4 ெரா'ப ெரா'ப ��%சி�ேட4… ஓ! ஹI ைநH 
இ� இH! – ேஹA… Y!… டா-ட	… உK! @ஸ4!… ெத	… த� மி>\-!… ரா… 
ரா4… ரா… ரர4 ரரரரா!… 
 
க�கைள $�யவா� அவ� லயி+* நி ைகயி
, அவள* ைகயி@�&* ந8விய 
க�ணா�+ த'ளைர- கீேழ வி8&* விடாம
 பி�+* வா�கி, ேமைஜயி4 மீ* 
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ைவ-கிறா4. அவன* இர�0 கர�கைள>' ப றியவா� க�கைள $� 
பித �கிறா� Hெட
லா. 
 
Hெட
லா: ஓ! ேமாாீH!… 
 
பா	+தசாரதி: மிஸH ேமாாீH… (அவ� க� திற&* பா	-க) நாF' வ&ததி@�&* 
பா	-கிேற4… நீ ஏ4 அ�-க� உ4 (�ஷைன- Cபி0கிறாA? 
 
Hெட
லா: ேடா�� ஒாி! ஹி வி
 ெநவ	 க'… (பயபடாதீ	க�, அவ	 வரேவ 
மா�டா	.) 
 
பா	+தசாரதி: (ம4னி(- ேக�ப* ேபால) ேநா ேநா! நா4 தபா- ேக-கேல… நீ 
அ�-க� உ4 (�ஷனி4 ெபயைர% ெசா
Lகிறாேய… அப�ப�ட உண	%சி ஏ4 
உன-�+ ேதா;*4F ெதாி�சி-கேவ ேக�ேட4. 
 
Hெட
லா: (பைழய நிைன1களி
 லயி+த ஒ� சிாி(ட4) உ�கJ-� எ4 
(�ஷைன ப+தி+ ெதாி�சி-க;' ேபால இ�-கா?… 
 
பா	+தசாரதி: உ4ைன ப+திேய ெநைறய+ ெதாி�/-க;'. 
 
Hெட
லா: எ4ைன ப+தி ம�0மா? தனியாவா? '… அ* அIவ�1 
இ4�டரH��கா இ�-கா*… ேயாசி%/ பா+தா ��யா*4ேன ேதா;*… அ4 
இ4�விஜீவ
’H ைல இH நா� ஜH� அ4 இ4�விஜீவ
 ைல! (ஒ� தனி 
நபாி4 வா2-ைக எ4ப* ஒ� தனி+த வா2-ைகய
ல.) 
 
பா	+தசாரதி: > ஆ	 ைர�! 
 
Hெட
லா: நீ�கேளா ஒ� டா-ட	… மன/-� �ாீ�ெம4� த	ர டா-ட	… 
உட'ைப ப+தின ேகஸா இ�&தா ெசௗகாிய'… இ4�விஜீவ
னாேல உட'( 
தாேன? ஆனா மன/? இ4�விஜீவேலாட மன/4F ெசா
லலாேம தவிர த� 
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இ�ெஸ
 இH நா� அ4 இ4�விஜீவ
! – ஸாாி டா-ட	, ஆ' ஐ டா-கி� ஸ' 
நா4ெச4H? 
 
பா	+தசாரதி: ஓ! Y டா- ாிய
 ெச4H! 
 
Hெட
லா: தா�- Y! இIவள1 ஏ4 ெசா
ேற4 ெதாி>மா? எ4ைன ப+தி என-� 
எ*1ேம தனியா ெநன%/ பா	-க ��யேல, டா-ட	… இ� Hடா	�H ைல- 
திH… ம'மா!… எ4Fைடய சி4ன வயைச ெநன-கறேபா… எ4ேனாட அ'மா 
அபா ெநன( Cடேவ வ�*… எ4 அபா1-� ரயி
ேவயிேல… ேகா
ட4 ரா- 
ஒ	`ாபிேல ேவைல… ஆ	�னாி பி�டராக+தா4 ேச	&தாரா'… அவ	 
சாகறேபா… ேபா	மனா இ�&தாரா'. என-� அேபா ப+* வய/… ைம ம'மா 
பிேக' எ விேடா. என-� ெபாியவ�க $; பிரத	H இ�-கா�க. ஐ ஆ' தி ஒ4@ 
டா�ட	… நா4 எ
ேலா�-�' ெப�! எ4 பிரத	Hேல ெபாியவ	 இேபா*' 
அ�ேக தா4 ேகா
ட4ரா-ேல இ�-கா	. அவ	 ரயி
ேவ ஆ<Hேல இ�-கா	. h 
ெமனி சி
�ர4.. ெபாிய ஃேபமி@… இப அவேராட ெச
ல+ த�க%சிெய 
ப+திெய
லா' ெநைன-க ேநர' இ�-�மா?… +ெசா… இ4ெனா� பிரத	 – 
ஸ'ேவ	 இ4 மலபா	… எ4னேவா ெகமிக
 இ4டH�ாீHேல ேச
H மாேனஜேரா 
– Hேடா	 Pபாி��ேடா ஸ' பி- ேபாH�ேல இ�-கா	… அவ�' மாாீ� – தி 
லாH� பிரத	 – ஹி வாH ஸட�யி�… இப எ4ன ப�றாேரா?… இவ	கைள 
எ
லா' பா	+* அ�/ வ�ஷ' ஆயி0%சி. (பா	+தசாரதி ெகா�டாவி வி0வைத- 
க�0) ஃ<
 ைல- HWபி�? (N-க' வ�தா?…) 
 
பா	+தசாரதி: ேநா ேநா! 
 
Hெட
லா: அ�/ வ�ஷ+*-� �&தி நா4 அவைர பா	+ேத4, நா4 இேபா 
ேமாாீைஸ ப+தி% ெசா
ேற4… ேமாாீH! அவ	 ஆ�கிேலா இ��ய4 இ
ேல. 
இ��ய4 கிறிH�ய4. அவ	 எ�க கிள(-� வ�வா	. வா@பா
 பிேளய	… எ4 
லாH� பிரத	F ெசா4ேனேனா, அவேராட கிளாH ேம�. ஆனா அவ	 ைஹHC
 
ப�ேபாட நி�+தி�0, ச	�Hேல ஜாயி4 ப�ணி�டா�. அவ	 பய	ேமனா 
இ�&தா	. ஓ! ஹI ஹா��ஸ' ஹி வாH! நா�க ெரா'ப பிர4�@யா இ�&ேதா'; 
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அவ�-�' ேக	
 பிர��H ெநைறய ேப	 இ�&தா�க… என-�' பாA பிர��H 
உ�0. அப என-� �வ4� திாீ – �வ4� ஃேபா	 இ�-�'. அ*-� �4ேன 
என-� ஒ� பிர�� கி�ேட அ�ரா`4 இ�&தி%சி. அவைன+தா4 நா'ப லI 
ப�ேறாேமா4F Cட ெநன%சி�-ேக4. அவ4 எ�க க'Yனி��! அவைன+தா4 
நா4 லI ப�றதா ���ேல ெநன%சி-கி���&தா�க. ஆனா – அ(ற' அ* 
ேமாாீHF ெதாி�ச1டேன எ
லா�' அெஸ� ஆயி�டா�க!… 
 
(அவ� ேப/'ேபா* அ�-க� க�க� ெச�கின. இர�ெடா� தடைவ ெகா�டாவி 
வ&தைத அவ� அட-கி- ெகா�டா�. அவ� ெதாட	&* ேப/வைத, C�கி4ற 
விஷய�கைள அவ4 C	&* கவனி+*- ெகா���&தா4.) 
 
Hெட
லா: (ச � ேநர' ெமௗனமாக ேயாசி+தபி4) என-ெகா�;' அ* தபா 
ேதாணேல. ஆ�கிேலா – இ4�ய4Hதாேன ந'ப? இ4�ய4Hனா நம-ேக4 
ேகவல'? அேத சமய+திேல ஒ� ஈேராபிய4 வ&* எ4ைன- க
யாண' 
ப�ணி-கற*ேல இவ�கJ-� ெரா'ப ச&ேதாஷமா'. இ4�ய4னா அவமானமா'. 
ஹI H0பி� இ� ஈH; சாிதா4 ேபா�கடா4ேன4; ஐ ஹாI அ4டகைனH� 
எIாிஒ4 இ4ைம ேபமி@ பா	 தி ேஸ- ஆ ைம ேமாாீH! (எ4 �0'ப+தி
 உ�ள 
எ
லாைர>' என* ேமாாீ\4 ெபா��0 நா4 பைக+*- ெகா�ேட4.) 
 
(ஒ� சிகெர�ைட எ0+* உத0களி
 ைவ+*- ெகா�0 அவ� தீெப��ைய+ 
ேதட, கீேழ வி8&* கிட&த ெப��ைய எ0+* அவ� சிகெர��
 ெந�ைப 
ெபா�+*கிறா4 அவ4.) 
 
Hெட
லா: தா�- Y! (எைதேயா நிைன+*% சிாி+தவாேற) Y ேநா ேமாாீH வாH அ 
H�ரா�ேம4. (ேமாாீH ெரா'ப1' பலசா@.) Hேபா	�H ேம4. எ4 கைடசி பிரத	 
எ4னேவா விஷம' ப�ணி இ�-கா4. அIவள1தா4… ஹி நா-0 ஹி' அ1�. 
(எ4� �ர சாகஸ- கைத ெசா
கிறவ� மாதிாி �K�ைய மட-கி- ெகா�0 
அபிநயி+*- கா�0கிறா�.) 
 
Hெட
லா: அ*-க(ற' விஷய' ெரா'ப ^ாியஸா ஆயி0%சி. எ4ைன ேமாாீைஸ 
பா	-க- Cடா*4F ெசா
லா ஆர'பி%சா�க. ேபா�கடா4F�ேட4 நா4. 
அG4னா ‘Y ெக� அ1�’னா�க… ஐ ெஸ� ஓ.ேக… ஐ ேக' அ1�! ெவளிேய 
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வ&*�ேடேன தவிர, எ4னா ெசAயற*4F (ாியேல. என-� ஒ�;ேம ெதாியா*. 
��ைட ெமயி4ெடA4 ப�ண+ ெதாி>'. ஐ ேக4 வாK, ஐ ேக4 �- மீ
H. 
என-� அதா4 பி�-�'. அைத+தா4 எ4 பிரத	^-ெக
லா' நா4 ெசAேத4. 
அ&த சமய' ேமாாீH h�� ேமேல ேபாயி�&தா	. h ேடH!… இ� வாH ெஹ
! 
கைடசியிேல அவ	 வ&த*' நா�க மாேரஜீ-� ஏ பா0 ப�ணி அ&த மாசேம � 
கா� மாாீ�. ெத4. அவ�-� அ&த மாசேம ேவைல இ&த ஊ�-� மாறி%/. இ�ேக 
வ&* ெஸ��
 ஆேனா'. ஓ! வா� எ ஒ�ட	(
 ைல! ேவைல மா+தி வரேபா 
எ�க ைகயிேல ஆJ-� ஒ� ^� ேக/', ஒ� ப0-ைக>' தா4… ஆனா அவ	 
ஹா	�H ெவ	 ஃபி
� வி+ �ாீ'H அ4� ேஹாH! ( எ�க� இதய�க� 
கன1களாL', ந'பி-ைககளாL' நிைற&* கிட&தன.) 
 
(அவள* தைல அ�ணா&* ைகயி@�&* எதி	பாராம
 ந8வி ேமேல உய	&* 
உய	&* பற&* ேபாA- ெகா���-�' காH பZைன பா	+* ஏ��கிற �ழ&ைத 
மாதிாி பா	ைவ �க��
 அைலகிற*.) 
 
Hெட
லா: (சிகெர�ைட (ைக+தவாேற பித �கிற மாதிாி) நா�க $ேண 
மாச'தா4 வா2&ேதா'… பதி$; ஸ�ேடH!… ஐ ாிம'ப	… பதி$; 
ஞாயி �-கிழைமயிேல>' நா�க எ4ென4ன ெசAேதா'. எ�ேக எ�ேக 
ேபாேனா'. எ4ென4ன ேபசிேனா'F Cட ெசா
ற+*-� ��>' எ4னாேல. வி 
ெவ4� 0 பி-ச	H… எ4 க\F' அவ ஹHப4� ராப	�^' எ�க ��0-� 
வ&தா�க… அ4ன-கி+ தா4 ஃபH� ைட' இ4 ைம ைல, நா4 @-க	 
சாபி�ேட4… எ�க ���ேல இ�-கிறேபா* எபவாவ* உ�0னாL' நா4 
சாபி�டேத இ
ைல. நா4 அப
லா' ெநனேப4: ‘கட1ேள! என-� இ*ேல ஒ� 
�சி>', ��-கிற பழ-க�' ஏ படாம இ�-க�0'’F ேவ��-�ேவ4… இைத 
ேமாாீH கி�ேட நா4 ெசா4னேபா* ேமாாீH சிாி%சாேர பா	-க;'! நI ஐ ஹிய	 
த� லாஃட	! ஓ! ேமாாீH! அவ	 சிாி(… அவ	 கடகட4F சிாி%சா அதிேலேய 
என-� ஒ� எ-ைஸ�ெம4�! சில சமய+திேல – எ4ன ெசா
ற*? என-� எ
லாேம 
ஆயி0'.. அபி� ஒ� மா4@னH! ஓ! ைம ேமாாீH. 
 
(அவ� சிகெர�ைட- கீேழ ேபா�0 மிதி+* அைண-கிறா�.) 
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பா	+தசாரதி: Y ெவ	 ெட
@�. ஃபா	 தி ஃப	H� ைட' Y �ேர� த� ேட ெவ4 
>வ	 க\4 அ4� ஹ	 ஹHப4 ேக' 0 ^ Y. (நீ ெசா
@- ெகா���&த* – 
உ4 க\F' அவள* (�ஷF' உ4 ��0-� வ&த அ4� �த4 �தலாக நீ 
��+தைத ப றி.) 
 
Hெட
லா: எH! இ� வாH ைம ஃப	H� எ-H<ாிய4H! என-� எ4னேமா 
(�-க
ேல. நா4 ேமாாீH கி�ேட அ(ற' ெசா4ேன4. எ4ைன- க'ப
 ப�ண 
ேவணா'. இ*தா4 ஃபH� அ4� லாH�! இனிேம மா�ேட4; என-� 
(�-கைல4F ெசா4னேபா… ேமாாீH ேகாவி%/-க ேபாறா	F ெநைன%ேச4. 
ஹி �4�! ஹி வாH அ ‘ஹீ ேம4!’ அவ	 ெபா'பைள�க கி�ேட ேகாவி%/-க 
மா�டா	. அவ	 ெசா4னா	: Y ஆ	 ைந4�� ைந4 ப	ஸ4� சாியான தமிழ%சி4F. 
அெத- ேக�டேபா என-� ச&ேதாஷமாதா4 இ�&த*. 
 
ச � அைமதியாக இ�&த பி4ன	 – அவ� தாேன எ8&* ெச4� ம*ைவ+ த'ளாி
 
நிரபி அ�ேகேய நி4� பாதிைய மடமடெவ4� ��+த பி4, மீ�0' த'ளைர 
நிரபி-ெகா�0 வ&* உ�கா	&தா�. அவள* �க' சிவ&*, கனி&*, உபி 
இ�&த*… 
 
Hெட
லா: ேமாாீH அபேவ அவ�கைள ப றி ெசா
Lவா	… எ4 க\F' அவ 
ஹHப�� ராப	�^'. Y ேநா ஹி'? 
 
பா	+தசாரதி: வி% ராப	�H? ஹI 0 ஐ ேநா? 
 
Hெட
லா: ேஹA!.. ராப	�H… எ4ைன யா�கி�ேட C��யார% ெசா4னீ�க? 
டாலா… ^� ேபா�0கி�0… 
 
பா	+தசாரதி: ஓ! Y மீ4 த�… 
 
Hெட
லா: எH. த� பி'! அவ�கைள ப+தி ேமாாீ^' நாF' ேப/ேவா' – 
எ�கJ-� அபேவ அவ�க நடவ�-ைகயிேல ச&ேதக'. நம-ெக4ன? இ� இH 
ெத	 பி\னH! ெதாி�சவ�கேள இ
லாத ஊ	ேல ெசா&த-காரவ�க4F 
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ெசா
@-கிற மாதிாி அவ ஒ�+தி இ�&தா ைம க\4. ெகா�ச' ெகா�சமா 
ராப	�^' ேமாாீ^' ெரா'ப ெந�-கமான பிர��H ஆயி�டா�க. என-� 
மன/-��ேள தி-தி-�F இ�-�'… நா4 ேமாாீHகி�ேட இ+ெத ப+தி 
ேபசிேன4. எ4ேனாட �Y� இ
@யா அ*? ஆனா அவ�-� ��-கற*-� அவ4 
ஒ� க'ெபனி�கற இ4�ரH� ம�0'தா4. அெத அவேர எ�கி�ேட ெசா4னா�… 
இ� இH ஆ
ைர�F வி�0�ேட4. ேமாாீH YH� 0 �ாி�- ெடA@! வா� இH 
ரா� இனி�? ஆட	 எ ஹா	� ேலப	… க0ைமயா உைழ-கிற மFஷ4… நா4 
க�0-கேல… எ
லா' $; மாச+*-��ேளதா4… அபற' ஒ� நாJ… ஓ! ைம 
கா�! அேதா அ&த ^4 எ4 க�ணிேலேய நி-�*. சாய�கால' நாL மணி-�- 
ைகயிேல �ப4 பா-ைஸ எ0+*-கி�0 ஹா�ைட மா��-கி�0 ெத�- ேகா�-� 
ேபாற*-��ேள நாL தடைவ தி�'பி+ தி�'பி பா+* ைகைய ஆ�டறா�… 
நாF' ைகைய- ைகைய ஆ�டேற4. அIவள1தா4… நா4 அவைர- கைடசியா… 
ஓ! ேமாாீH! த� வாH தி எ4�! அதா4 கைடசி. அ(ற' நா4 அ&த �க+ைத 
பா	-கேவ இ
ைல… ைம ேமாாீH! ேவ	 ஆ	 Y! 
 
(எ4� �க+ைத $�- ெகா�0 அழ ஆர'பி-கிறா�… அவ� ைகயி@�&த 
த'ளாி@�&* ம* தJ'பி% சி&*ைகயி
 பா	+தசாரதியி4 (ற�ைக மீ*' சிறி* 
வழிகிற*. அவ4 அைத ெபா��ப0+தாம
 *ைட+*வி�0 அவள* ேதாளி
 
ஆதரவாக+ த��- ெகா0-கிறா4.) 
 
பா	+தசாரதி: பிளீH… பிளீH ஹாI >வ	 �ாி�-… '… 
 
�ழ&ைத மாதிாி அவ� �க�', உத0கJ' அ8ைகயி
 *�-கி4றன… அவ4 
அவ� C&தைல ெந றியி@�&* ஒ*-கி வி0கிறா4… அவ� வி'மியவாேற 
இர�0 மிட� ம*ைவ அ�&திய பி4 ச � அைமதி அைடகிறா�. 
 
பா	+தசாரதி: வா4� எ சிகெர�? (Hெட
லா தைல அைச-கிறா�. அவ� வாயி
 
சிகெர�ைட ைவ+* இர�0 $4� தீ-�%சிகைள �ணா-கி>' த4னா
 ப ற 
ைவ+*- ெகா�ள ��யவி
ைல எ4பைத உண	&* சிகெர�ைட அவனிட' 
நீ��…) 
 
Hெட
லா: பிளீH… ைல� இ�… 
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அவ4 தன* உத0களி
 ஈர' படாம
 ைவ+* ெந�ைப ெபா�+திய பிற� 
அவள* உத0களி
 ைவ+த பி4 அைத அவ� (ைக-கிறா�. அவ� மன�', 
க�கJ' கல�கி இ�-கி4றன. பா	ைவ எ�ேகா ெவறி-க �க' பய�கரமாA 
மாறியி�-கிற*. 
 
Hெட
லா: (திGெர4� தாேன ேப/கிறா�.) என-� அைத யா	 வ&* எப� 
ெசா4னா�க, நா4 எப� அ&த எட+*-� ேபாேன4 – இெத
லா' எIவள1 
ேயாசி%/ ேயாசி%/ பா	+தாL' ஞாபக' வர
ேல… ஒ� பிாி�ஜீ-� ப-க+திேல 
ரயி
ேவ �ரா- ேமேல நாைல�/ க'பா	�ெம�� நி-�*. ெர�0 
க'பா	�ெம�� பிாி�ஜீ-�' ஆ+*-�' ந0வாேல ெதா��*… த�ணியிேல 
தைல �(ற �8கி பாதி இ4ஜி4 ெவளிேய ெதாி>*… ேமாாீH அ*-�' கீேழ 
இ�-காரா'. ஓ! இைத+தா4 நா4 ேபாA பா	+ேத4. ஐ ெநவ	 ஸா ஹி'. த� இH 
ஆ
! ஐ ஹா� 0 பிWI… த� ஹி இH ேநா ேமா	! 
 
பா	+தசாரதி: +ெசா… +ெசா… 
 
Hெட
லா: என-� ஒ�;ேம (ாியேல… என-� அழ ��யேல; N�க ��யேல; 
பசி-கேல… நா4 மர+* ேபாயி�ேட4. ஐ ஹாI பிக' ந'… அ&த மாதிாி எ+தினி 
நாJ4F என-�+ ெதாியா*. ெச+* ேபாயி�&தா ந
லா இ�-�'F இப 
ேதா;*. ஆனா அ*Cட அப ேதாணேல. உயிேராட இ�-கிற மாதிாி+ 
ேதாணினா-கா+தாேன சாக;'F ேதா;'? அப
லா' ராப	�^' எ4 க\F' 
தா4 Cட இ�&தா�க. ஒ� நா� எ4 க\4 எ4ைன- க'ப
 ப�ணி- ��-க% 
ெசா4னா�. அ* ந
ல*4F ெசா4னா�. நா4 ம�( ெசா
லேல ேபால 
இ�-�… ஐ �ேர�-… அ*-கபற' N�கிேன4 – ஆன&தமா N�கிேன4; கன1 
க�ேட4. ேமாாீைஸ பா+ேத4. திG	F �ழி%ேச4… ‘ஐ வா4� ஸ' ேமா	 
�ாி�-’F க+திேன4. அைற- கதைவ+ திற&*-கி�0 ராப	�H ஓ� வ&தா4. நா4 
அவைன- ெக�சிேன4. என-� �ாி�-H ேவ;'F. அேபா எ4 க\4 இ
ேல 
ேபா@�-� – யா	 Cடேவா சினிமா1-� ேபாயி�-க;'! ராப	�H என-� 
@-க	 ெகா�0 வ&தா4. அவF' ��%சா4. ெகா�ச நாழி-க(ற' திG	F எ4 
ப-க+திேல உ-கா&* ேமாாீH ��-கிற மாதிாி இ�&த*. உட'பிேல>' 
மனசிேல>' என-� திG	F ெட4ஷ4 வி�வி�;F ெதறி-க ஆர'பி%/*. நா4 
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‘ேமாாீH ேமாாீH’F ெசா
@-கி�ேட ராப	�ைஸ- க8+ைத- க��-கி�0 
அ8ேத4; என-�+ ெதாி>*… இ* ேமாாீH இ
ேல – ராப	�H4F… ஆனாL' 
அவைன ேமாாீஸா ெநன%சி-கி�0 அைண%சி-கிற*ேல ஒ� /க' இ�&த*. அ&த 
ெட4ஷF-� அ* ேவ;'! ெத4 ஹி கிH0 மீ… � Hெல� 0ெகத	… 
 
பா	+தசாரதி: (உத�ைட- க�+* விர
கைள% ெசா0-கி) எ-ஸா-�@! திH இH 
ைம பாயி��. 
 
பா	+தசாரதி எ8&* ேபாA ஒ� ெப��ைய+ திற&* ஒ� ேட ாி-கா	டைர- 
ெகா�0 வ&* க��@4 மீ* ைவ-கிறா4. 
 
பா	+தசாரதி: நீ ேக��ேய, ஒA 0 Y க4ட' @-க	F? இ*-�+தா4! இைதப+தி 
ெம�ராHேல நா4 ஒ� இட+திேல ேபசிேன4. அப உன-� ஏ ப�ட மாதிாி 
அFபவ+ைத- �றி%/ நா4 ெசா4ேன4. @ஸ4! அ* தமிழிேல இ�-�… 
உன-�+தா4 தமி2 ந
லா வ�ேத… 
 
(எ4� ெசா
@- ெகா�ேட ேட ாி-கா	டைர ‘Hவி�% ஆ4’ ெசAகிறா4. அவ� 
ம*ைவ ப�கி- ெகா�ேட க4ன+தி
 ைகY4றி அைத- கவனி-கிறா�.) 
 
பா	+தசாரதியி4 �ர
: (ேட ாி-கா	டாி@�&*) 
 
ம* ம�(% ச�க+தினராகிய நம-ெக
லா' இ&தியாவி4 பல ப�திகளி
 ம* ச�ட 
ாீதியாக+ தைட ெசAயப���பதி
 ெரா'ப மகி2%சிேய. எனிF' ம* ம�(- 
ெகா�ைக எ4ப* இ�� ஒ� சி&தனா :	வமான ெநறியாக பயிலபட1மி
ைல; 
பயி �வி-கபட1மி
ைல. ம* எ4ப* ஒ� பாவ', ஒ� ேதாஷ' எ4ற க�+தி
 
ச�ட+தி4 *ைண>ட4 த0-கப���பதா
, த0-கப�ட ேவ� இ4ப�கைள 
ேபாலேவ இ*1' பரவலாக1' ரகசியமாக1' மீறப�0 வ�கிற*. எனேவ ம* 
ம�( எ4பைத, ஒIெவா�வ	 மன+திL' உ�வா-க அறி1 ாீதியான – 
வி�ஞானாீதியான – விள-க�கைள நா' ெசAத
 ேவ�0'. அ*தா4 நிர&தரமான 
பயைன+ த�'. ம* மய-க' எ4ப* எ&த அள1-� ஒIெவா� தனி மனிதைன>' 
பாழா-கி, அவன* தனிப�ட ச$க அ&தHைத>' ஆ4மீக அ&தHைத>' சீ	 
�ைல-கிற* எ4பைத உண	+த ேவ�0'. இதைன ெவ�' ஒ8-க' எ4ற அள1 
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ேகா@னா
 அள&* பா	ப* சாியி
ைல. நா4 இ&த ம* ம�(- ெகா�ைகைய 
ஏ �- ெகா���ப* ஒ8-க+தி4 அ�பைடயி
 அ
ல. ஒ8-க+ைத ப றி 
என-� நைட�ைற அ	+த�கJ-� மா�ப�ட ெகா�ைகக� உ�0. ஒ8-க+ைத 
பா*கா+*- ெகா�வேதா, அவ ைற மீ�வேதா ஒ� மனிதனி4 /ேய%ைசயான 
ெநறியா�'. ஆனா
 ம* மய-கேமா ஒ� தனி மனிதனி4 /ேய%ைச+ 
த4ைமைய+தா4 �த@
 அழி-கிற*. ஒ�வ4 அ
ல* ஒ�+தி ‘தா4’ எ4ற 
த4ைமைய மற&* ஒ� காாிய+ைத% ெசAயலாகா*. நா4 ெசAயப0' காாிய+தி4 
தாரத'மிய+ைத- கண-கி
 ெகா�ளவி
ைல. ஒ�+தி அ
ல* ஒ�வனா
 
ெசAயப0' காாிய' – பாப காாியேமா, (�ணிய காாியேமா, ஒ8-கமானேதா, 
ஒ8-க- ேகடானேதா – எ*வாயிF' ‘இைத நா4 ெசAேத4’ எ4� ெபா�ேப �- 
ெகா�0 ெசAவ* தா4 /ேய%ைச எ4ப*; அ* தா4 /யமாியாைத. அ* 
உய	வானதாக1' இ�-கலா'; இழிவானதாக1' இ�-கலா'. ஆனா
 ம* மய-க' 
�த@
 ஒ�வைன+ த4னிைல இழ-க% ெசAகிற*. த4ைன அறியாம
 ெசAத 
காாிய�கJ-� – த4ைன இழ&த நிைலயி
 ெசAத காாிய�கJ-� யா�' 
ெபா�ேப க ��வதி
ைல. அ* ைச+தானி4 ெசயலாகி ேபாகிற*. எனேவ ம* 
மய-க+தி
 ெசAத காாிய+தி � ஒ�வைர ெபா�ேப க% ெசAவ* நியாயமாகா* 
எ4� நீதி>' Cட மய��கிற*. ம* மய-க' உ�ேள [ைழ&* வி�டா
, 
ஆ+மாைவ- ெகா4� வி0கிற*. ம* மய-க' தைல-ேகறி வி�டா
 கணவனி4 மீ* 
உயிைரேய ைவ+தி�-�' ஒ� ெப� ெதAவ' த4ைன ஒ� ைச+தா4 க பழி+* 
வி�0 ேபாக-Cட அFமதி+* வி0கிறா�… 
 
இ&த இட+தி
 அவ4 ெர-கா	டைர நி�+தினா4. இIவள1 ெபா�+தமாக- 
Cறியி�-�' தன* பிரச�க+ைத ப றி அவ� எ4ன நிைன-கிறா� எ4றறிய 
அவ� �க+ைத- C	&* பா	+தா4. அவ� அவைன பா	+*- கிற�கிய 
க�கJட4 (4��வ
 ெசAதா�. 
 
Hெட
லா: இ� இH >வ	 விY… த� இH ஆ
! (இ* உ�க� க�+*, 
அIவள1தா4.) 
 
பா	+தசாரதி: த� இH தி �]+ h! (அ* உ�ைம>' Cட.) 
 
Hெட
லா: �]+?… இ� இH ேமா	 Gப	; (உ�ைமயா? அ* இ4F' 
ஆழமான*.) 
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பா	+தசாரதி: உன-� நட&தேத ஒ� உதாரணமி
ைலயா அ&த உ�ைம-�? 
 
Hெட
லா: ேநா… இ� இH நா�. ஹி �4� ேர மீ. (அப� இ
ைல; அவ4 
எ4ைன- க பழி-கவி
ைல.) 
 
பா	+தசாரதி: (அைமதியாக) ெத4 ஹீ? (பி4ேன யா�?) 
 
Hெட
லா: இ� இH தி G ]�ட� ெமமாி ஆ ைம ஹHப4� இ4 மீ! த� ேம-H 
மீ எIாி தி�. (அ*தா4 எ4 உ�ேள ஆழமாக ேவ	 வி���-�' எ4 (�ஷனி4 
நிைன1; அ*தா4 எ4ைன எ
லா' ஆ-�கிற*.) 
 
அவ� ைகயி@�&த ம*ைவ இ�தியாக- ��+த பி4ன	 – த'ளைர ஈ\ ேசாி
 
எறி&*வி�0 எ8&* நி4� இர�0 கர�கைள>' அவைன ஏ �- ெகா�வத காக 
ஏ&தி நி கிறா�. 
 
Hெட
லா: (வாA �ழ�கிற*.) டா	@�! ைம ேமாாீH! Y ஆ	 ஹிய	! கமா4… ஓ! 
டா	@�.. ஹI லா� ஐ ஆ' ெவயி��� டா	@�! கிH மீ! 
 
அவ� அவ4மீ* தாவி அவைன இ�க+ த8வி பி4னி அவ4 உத0களிL' 
க8+திL' �+த' ெசாாிகிறா�. அவ4 அவைள நளினமாக வில-கி அைண+தவாேற 
ப0-ைகயி
 கிட+*கிறா4… அவ� ப0-ைகயி
 கிட&* காைல உைத+*- 
ெகா�0 *�-கிறா�. 
 
Hெட
லா: டா	@�! நீ எ�ேக ேபாேற? வா… வா… ேமாாீH… ேமாாீH! 
 
அவ4 க��@4 ப-க+தி
 நி4� க��பான – தீ	மானமான – �ர@
 
அைழ-கிறா4. 
 
பா	+தசாரதி: Hெட
லா! 
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Hெட
லா: எH டா	@�? 
 
பா	+தசாரதி: L- அ� மீ! ஐ ஆ' நா� >வ	 ேமாாீH… நா4 ேமாாீH இ
ைல. 
 
அவ� தைலைய உய	+தி அவைன ெவறி+* பா	-கிறா�. அவ� க�களி@�&* 
தாைர தாைரயாக- க�ணீ	 வழிகிற*. 
 
Hெட
லா: (ெக�/கிற �ர@
) பி ைம ேமாாீH… திH ேமாம4�!… ாிWH மீ ஃர' 
திH ெட4ஷ4!… ஓ… (எ4 ேமாாீஸாக இ�… இ&த சமய'! இ&த 
‘ெட4ஷனி’@�&* எ4ைன வி0வி!) 
 
பா	+தசாரதி: ேநா! ஐ ஆ' நா� >வ	 ேமாாீH… ஐ ஆ' ைமெஸ
ஃ. (��யா*! 
நா4 உ4 ேமாாீH அ
ல, நா4 – நா4தா4.) 
 
Hெட
லா: (தன-�� அட�கிய �ர@
) எH, Y ஆ	 நா� ேமாாீH… ேமாாீH இH 
ேநாேமா	. ஐ ஆ' அேலா4. ஐ ஹாI ேநாப�! (ஆமா', நீ ேமாாீH இ
ைல! ேமாாீH 
ெச+* ேபாயி�டா	. நா4 தனியா ஆயி�ேட4. என-� யா�ேம இ
ேல.) 
 
வி'மியவாேற ப0-ைகயி
 �க+ைத அவ� (ைத+*- ெகா�கிறா�. அவ4 
ப-க+தி
 அம	&* ஆதரவாக அவள* �*ைக+ த��- ெகா0-கிறா4. 
இர�ெடா� �ைற வி'�கி4ற ச+த' ஒ@-கிற*. பி4ன	 அைமதியாக அவ� 
N�கிவிட அவ4 எ8&* அவ�மீ* ேபா	ைவைய இ8+* ேபா	+தி வி0கிறா4. 
ேட ெர-கா	டைர $� எ0+* ைவ-கிறா4. க�ணா� ஜா�யி@�&* அப�ேய 
த�ணீைர எ0+*- ��-கிறா4. ஈ^ ேசாி@�&த த'ளைர ேமைஜயி4 மீ* 
ைவ+*வி�0, ஒ� ெப�ஷீ�0ட4 ஈ\ ேசாி
 ப0+* நா கா@யி
 கா
 நீ�� 
ஓரள1 ச1காியமாக ப0+*- ெகா�கிறா4. ஒ� ெப�$%/ட4 அவைள 
பா	-கிறா4. வா2-ைகயி4 விபாீத Wைலகைள எ�ணி ஒ� ைக+த சிாி( உத��
 
ெநௗ¤கிற*. 
 
விள-� ம�கி இ�� ப�கிற*. 
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 3333    
 
 
அைற �8*' இ�ளாக இ�&*' – இட* (ற��ள பா+]' கத1-� ேம
 
பதி+தி�-�' க�ணா�யிdேட ெதாி>' ெவளி%ச+தா
 அைறயிL�ள ெபா��க� 
எ
லா' ம�கலாக+ ெதாிகி4றன. ஈ\ேசாி
 ப0+*+ N�கி- ெகா���-�' 
பா	+தசாரதி அதி
 ேலசாக (ர�கிறா4. பா+]�-��ளி�&* ஷவாி
 த�ணீ	 
இைரகி4ற ச+த' ேக�கிற*. பி4ன	 அட��கிற*. 
 
அவ� கதைவ+ திற&* ெகா�0 ெவளிேய வ&* விள-ைக ெபா�+*கிறா�. �த
 
கா�சியி
 இ�&த* ேபா
 உைடயணி&* நி �' அவ� ேதா ற+திL', �க+திL' 
இேபா* ஆ%சாியபட+ த-க மா ற' கா�கிற*. அவ� நைட அைமதியாக 
இ�-கிற*. இவ� ேவ� ஒ�+தி எ4ப* ேபால பாவைனகேள மாறி இ�-கி4றன. 
அ�ேக இைற&* கிட-�' சாமா4கைள ஒ8��ற எ0+* ைவ-கிறா�. 
 
க�கார+ைத பா	-கிறா�. மணி ஆ� ஆகிற*. ஒ� ப-க' தி�'பி மைறவாக- 
காLைறகைள அணி&* ெகா�ட பி4 ஒ� வி�&தின	 ���
 வ&* சி-கி- 
ெகா�0 தவி-கிற �ழ&ைதமாதிாி- க��
 ஓர+தி
 உ�கா	&* ெகா�0 நக+ைத- 
க�-கிறா�. 
 
அேபா* கத1 ேலசாக இர�0 �ைற த�டப0கிற*. கால�% சத' ேக�காம
 
ெம*வாக நட&* ேபாA- கதைவ+ திற-கிறா�. பா4�0' Hெவ�ட�' அணி&த 
ராப	�H உ�ேள வ�கிறா4. 
 
Hெட
லா: (ெம*வான �ர@
) ��மா	னி�! 
 
ராப	�H: ஓ! இ� இH ெவாி சி
 அ1�ைஸ�! (ஓ! ெவளிேய ெரா'ப- �ளிராக 
இ�-கிற* எ4றவா� ைககைள+ ேதA+*- ெகா�கிறா4. 
 
Hெட
லா: \� ெடௗ4. 
 
அவ4 க��@4 மீ* உ�கா	&* ஈ\ேசாி
 ப0+*ற��' அவைன விேனாதமாக 
பா	-கிறா4. பி4ன	 பா��ைல பா	-கிறா4; அதி
 ம* பாதி இ�-கிற*. ‘அவ4 
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��-கவி
ைலயா’ எ4� ைசைகயா
 ேக�கிறா4. அவJ' ‘இ
ைல’ ெய4� தைல 
அைச-கிறா�. அவ4 க�கைள% சிமி�� எைதேயா ேக�கிறா4. 
 
Hெட
லா: ஹி இH அ4 ‘ஏ’ கிளாH ெஜ4�
ம4… 
 
அவ4 பாிவாக+ தைலைய ஆ��- ெகா�கிறா4. 
 
ராப	�H: ெஷ
 ஐ ஆ	ட	 ஸ' காபி? (நா4 காபி ெகா�0 வர% ெசா
லவா?.. 
எ4றவா� கா@� ெப
ைல அ8+*கிறா4. ச � ேநர+தி
 கத1 த�டப0கிற*.) 
 
ராப	�H: க' இ4. 
 
ேஹா�ட
 பணியா� உ�ேள வ�கிறா4. 
 
ராப	�H: காபி – திாீ. 
 
பணியா� ேபாகிறா4. 
 
பா	+தசாரதி ைககைள விாி+*% ேசா'பைல உதறியவா� தைல நிமி	+தி விழி+* 
பா	-கிறா4… நிமி	&* உ�கா	&*… 
 
பா	+தசாரதி: ��மா	னி�. 
 
Hெட
லா – ராப	�H: (இ�வ�') ��மா	னி�. 
 
பா	+தசாரதி எ8&* ேபா	ைவைய ம�+* ைவ+த பி4 பா+]�-�� ேபாA 
வ�கிறா4. அ&த ேநர+தி
 ராப	�H ஒ� சிகெர�ைட ப ற ைவ+*- ெகா�0 
ேமைஜ மீ* கிட-�' (+தக�கைள பா	-கிறா4. 
 
பணியா� காபி ெகா�0 வ�கிறா4. அ&த �ேரைய வா�கி ேமைஜயி4மீ* 
ைவ+* ஒIெவா�வ�-�' ஒ� கைப எ0+*+ த&* தாF' ஒ4ைற எ0+*- 
காபிைய அ�&*கிறா� Hெட
லா. 
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காபிைய- ��+* ��+த பி4 Hெட
லா பா	+தசாரதியி4 அ�ேக வ�கிறா�. 
அவைன ேநா-கி- ைக நீ�0கிறா�. அவ� கர+ைத ப றி அவ4 �L-�கிறா4. 
 
Hெட
லா: தா�- Y ெவாி ம%! ஐ 1� ைல- 0 மீ� Y எைக4!… ஐ ஆ' ஸாாி… ஐ 
�4� ேநா த� Y ஹாI ஸ% அ4 அெவ	ஷ4 ஃபா	 @-க	… (ந4றி, உ�கைள 
நா4 ம�ப�>' ச&தி-க வி�'(கிேற4. என-�+ ெதாியா*, உ�கJ-� ம*வி4 
மீ* இப� ஒ� ெவ�( இ�-�' எ4�…) 
 
பா	+தசாரதி: ேம பி – இ�H ைம �-னH… (ஒ�ேவைள அ* என* பல�னமாக 
இ�-கலா'…) 
 
Hெட
லா: ேநா!… >வ	 �-னH இH ச'தி� எ
H… (இ
ைல. உ�க� பல�ன' 
ம ெறா4�…) 
 
பா	+தசாரதி: (சிாி-கிறா4.) 
 
Hெட
லா: (ரகசியமாக) Y ஆ	 தி பH� ேம4 இ4 ைம ைல – Wவி� மீ ைல- திH 
ஈவ4 ஆட	 ைம �ாி�H! (நா4 ��+*வி�ட பிற�' எ4ைன இப� 
அF(கி4ற �த
 மனித4 நீ�க�தா4 எ4 வா2-ைகயி
…) 
 
பா	+தசாரதி: தி கிர�� ேகாH 0 @-க	 – நா� 0 மீ… (அ&த ெப�ைம ம*ைவ% 
ேச	&த* – எ4ைன% ேச	&த* அ
ல…) 
 
Hெட
லா: ஆ	 Y Wவி� 0 ேட? (நீ�க� இ4ைற-� ேபாகிறீ	களா?) 
 
பா	+தசாரதி: எH… ^ Y ஸ'ைட'. (ஆ', அ(ற' எேபாதாவ* பா	-கிேற4 
உ4ைன.) 
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Hெட
லா: ஐ வி
 �ைர 0 க' வித1� ைம �-னH. ( என* பல�ன+*-� 
ஆளாகாம
 நா4 வ�வத � �ய
கிேற4.) 
 
பா	+தசாரதி: ஓ ேக… ஆ
 தி ெபH�… 
 
Hெட
லா: ைப… 
 
Hெட
லா ெவளிேய�கிறா�. அவைள+ ெதாட	&* கதவ�ேக வ&* நி கிறா4 
பா	+தசாரதி. ராப	�H அ&த பா��ைல எ0+* பா4� பா-ெக��
 திணி+*- 
ெகா�0 (றப0கிறா4. அ�ேக வ&த ேபா* அவைன நி�+*கிறா4 பா	+தசாரதி. 
 
பா	+தசாரதி: (ரகசியமாக ராப	�\ட') ஷீ இH அ4 ஏ�ச
… ேட- ேக	 ஆஃ 
ெஹ	! (அவ� ஒ� ேதவைத; அவைள ஜா-கிரைதயாக- கவனி+*- ெகா�!…) 
 
ராப	�H: தா�- Y ஸா	… 
 
ெவளிேய�கிறா4. மா� ப�களி
 ஷீH அணி&த பாத�களி4 சத' ேக�கிற*. 
கால� ஓைச ேதA&* மைற&த பி4, கதைவ $�வி�0 – ஒ��ைற அைற-�� 
தனிைமயி
 சி&தைனேயா0 நாL (ற�' உலவி நட-கிறா4 பா	+தசாரதி. பி4ன	 
பா+]�-�� ெச4� கதைவ $�- ெகா�கிறா4. ஷவாி@�&* த�ணீ	 
பிரவகி-கி4ற சத' ேக�கிற*.  
 
--------------- 
 

41. 41. 41. 41. க*ணா./சிக*ணா./சிக*ணா./சிக*ணா./சி    
 
அவ�தா4 அவைன பட+*-�- Cபி�டா�. இெதா4�' �த
 தடைவய
ல; 
ேதவகி, நடராஜைன எ+தைனேயா தடைவ சினிமா1-� அைழ+* 
ேபாயி�-கிறா�. நடராஜைன ம�0மா? அவைன அைழ+*- ெகா�0 ேபான* 
பிற	 க�கைள உ�+*ேமா எ4கிற அ%ச+தி
, தன* �பா	�ெம��
 ேவைல 
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பா	-�' க�ணபேனா0', ர�கசாமிேயா0' தனி+தனியாக1' சில சமய�களி
 
�'பலாக பலேரா0 ேச	&*' அவ� சினிமா1-� ேபாவ*�0. 
 
ஆனா
 அெத
லா' ேவ�. நடராஜேனா0 சினிமா1-� ேபா�' அFபவ' ேவ� 
எ4ப* அவ� மன/-�+ ெதாி>'; நடராஜF-�' ெதாி>'. அதைன 
ெவளிபைடயாக நடராஜனிட' ஒ(-ெகா�ள அவJ-�+ ைதாியமி
ைல. இத � 
எ4ன ைதாிய' ேவ�0'? எ4னேவா ஒ4� அவைள உ�fர+ த0-கிற*. 
அவF' அவ� மன+ைத+ திற&* பா	+*விட எ4ென4னேவா �ய சிக� ெசA* 
பா	+தி�-கிறா4. எ
லா' பரHபர, சம+கார ேப%சாக1', வா	+ைதகளி
 $� 
மைற+*+ ேத� பி�-க, ஓ� ஒளி>' விைளயா�0-களாA விய	+தமான* தவிர, 
உ�ைமயான உண	%சிகைள வா	+ைத $ல' பாிவ	+தைன ெசA* ெகா�ள ஒ� 
ைதாிய' ேவ�0ேம அ* அவJ-� பிற&தேத இ
ைல. 
 
நடராஜ4 இ4� Cட நிைன+தா4. ‘ஒ�ேவைள ெப�கேள இப�+தாேனா? 
இதிேலேய அவ	க� /க' க�0 வி0கிறா	கேளா! ஒ�ேவைள எ4ைன ேதவகி 
ந'பவி
ைலேயா? ந'பா வி�டா
 எ4ேனா0 ஏ4 பழக ேவ�0'? இ&த அள1 
ஏ4 ெந�-க' ெகா�ள ேவ�0'? இப� ஓ	 ஆைண ஏ�க ைவபதி
 பல 
ெப�க� த�க� ெப�ைம-� அ	+த' கா�கிறா	கேளா? இத � நா4 தானா 
கிைட+ேத4? எ4ைன+தா4 சாியான அச0; ைக-ேக ற விைளயா�0 ெபா'ைம 
எ4� நிைன+தாேளா?… இ4ைற-� நா4 அவைள ேநாிைடயாகேவ ேக�0 
விட�0மா? ேக�டா
 ம�0' எ4ன? அேத க�ணா$%சி விைளயா�0 
ேப%/தா4! உத0 க�(+தா4; �க% சிவ(+தா4! – இ4F' �ழ&ைத4F 
நிைன( ேபால இ�-�! �ப* வயசா�*… தைலயிேல நைர Cட 
ஆர'பி%/0+*… எப�>' ேபாறா… என-ெக4ன? இவJ-காக நா4 ஏ4 
கா+*- கிட-க;'? ஊ�-� ேபாயி – அ'மா அ8* அ8*, ேமாவாைய 
(�%சி-கி�0- ெக�சினா�கேள, ஒIெவா� தடைவ>'… அவ�க மனசாவ* 
தி�தியாக�0ேம – அவைள, வ+சலாேவா வ�ளிய'மாேவா? எவைளயாவ* 
க��-கி�0 வ&*�டா இவ� ச�ைளயாவ* வி0'! இ4னி-� எ4கி�ேட ஏதாவ* 
ேபச வர�0'… ஆ<H விஷய' இ�&தா ேப/�க, இ
லா�� ேவைலைய 
பா	+*-கி�0 ேபா�க4F ெசா
@ட ேவ��ய*தா4’ எ4� ெரா'ப ேராசமாக 
��1 ெசA* ெகா�0தா4 நடராஜ4 ஆபி/-� வ&தி�&தா4. 
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அ&த ��1, ேராச' எ
லா' அவைள பா	+தேபா* ேமL' ெகா�ச' 
உ�திப�0, அவ� அவனிட' ‘எ4ன மிHட	! உ�கேளாட ேபாக;'Fதா4 
கா+*- கி���-ேக4. ஒ� வாரமா, ைடேம கிைட-கைல…. ‘அFபமா’ பா	-கலா' 
வ	றீ�களா?’ எ4� அவ� அைழ-�'ேபா*, அவன* ��1க� எ
லா' 
உைடப�0 ேபாயின. 
அவ	க� இ�வ�' சினிமா1-� ேபாகிறா	க� எ4றா
, பட' எ*வானாL' 
�-கியமி
ைல; இ�வாி
 யா�ேம பட' பா	-க ேபாவதி
ைல எ4� 
இ�வ�-�ேம ெதாி>'. 
 
அ&த ம�கிய ெவளி%ச+தி
 இ�வ�' பளபள-�' விழிகைள அ�-க� ச&தி+*- 
ெகா�வ	. சில சமய�களி
 ெவ�ைள ப
 வாிைச பளீாி0'. அேபா*Cட அவ� 
த4 கீ8த�ைட ஓரமாA ேலசாக- க�+*- ெகா�வ* அவF-�+ ெதாி>'. அவ4 
ெப�$%ெசறிவா4. 
 
எIவள1 நா�கJ-� இ&த விைளயா�0? எIவள1 நா�கJ-� இ&த ஏமா �? 
 
ஒ� நா� நடராஜ4 “நீ எ4ைன காத@-கவி
ைலயா?” எ4� அவளிட' ேக�டா4. 
“ேடா�� Y லI மீ?” 
 
அவ� ஏ4 அத � அப�% சிாி+தா�? அவF-� அ8ைக வ�கிற மாதிாி அவ� 
சிாி+தா�!  
 
“இெத
லா' எ4ன? சினிமாவிேல, �ராமாவிேல ேக�கிற மாதிாி ேக�0-கி�0… 
ெவ-கமா இ
ேல?… ஐ ைல- Y! அIவள1தா4 என-�% ெசா
ல+ ெதாி>'.” 
 
அத4 பிற� நடராஜ4 மன/-��ேள ெரா'ப ெவ�கப�0 வி�டா4? ‘எ4ன 
அச�0+தனமாA நா4 அவளிட' ேக�ேட4? ைஹHC
 மாணவ4 மாதிாி நட&* 
ெகா�ேடேன!’ இர�0 நா�க� அவ� க�ணி
 ப�டாL' அவளிட' சி-கி- 
ெகா�ளாம
 ந8வி ஓ�னா4. 
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ஒ��ைற ஊ	 ெச4� வ&தேபா* க
யாண' ெசA* ெகா�ள ேவ�0ெம4� த4 
தாA ெரா'ப1' த4ைன வ (�+*வதாக+ ேதவகியிட' வ&* அL+*- 
ெகா�டா4 நடராஜ4. 
 
“பாவ', வயசான கால+திேல ெப+தவ�கJ-� இ�-காதா ஆைச!” எ4� ெரா'ப% 
சாதாரணமாக அவ� Cறினா�. 
நடராஜF-� ஒ4�ேம (ாியவி
ைல. தானாக ஏேதா க பைன ெசA* ெகா�0 
தவி-கிேறா' எ4� நிைன+* ஒ*�கி வி0'ப�யாக1' இ
ைல அவJைடய 
பழ-க'! 
 
ஏ8 வ�ஷமாக இேத விதமான ஒளி&* பி�-�' விைளயா�0 அவF-� அL+* 
ேபாA வி�ட*. அவJ-� அ*ேவ வா2-ைக எ4றாகி வி�ட* ேபாL'! 
 
மணி-கண-கி
 தனி+தி�&* இவேனா0 அவ� ேப/வா�. சினிமா1-�, 
கட கைர-�, ேஹா�டL-� எ��' எவ�டF' ேபாவா�. அவைள+ த0-கேவா, 
அவ� ேபா-கி
 ��-கிடேவா, அவJ-� யா�மி
ைல. அவJைடய தாA மகJ-� 
$4� ேவைள சைம+* ேபாட1', எேபாதாவ* வ�ஷ+*-� ஒ� மாச' 
தி�ெந
ேவ@யி
 இ�-�' மக4 ���
 ேபாA இ�&* வி�0 வர1ேம உாிைம 
ெப றி�&தா�. 
 
ேதவகி க@யானேம ெசA* ெகா�ள மா�டா� எ4� தி�ெந
ேவ@யி
 இ�-�' 
அவள* அ�ண4 – க
யாண' ெசA* ெகா�0, ஒ� டஜ4 �ழ&ைதகைள 
ெப �, ஏ8 �ழ&ைதகைள பறிெகா0+த பி4 காச ேநாேயா0 அவதி>�' 
மைனவி>ட4 – தா'ப+திய வா2-ைகயி4 ேகார �க�கைளேய தாிசி+* மன' 
ேகாணி ேபான அவள* அ�ண4 – மகி2%சிேயா0 ��1 ெசA* ெகா�டா4. 
 
எனேவ, ேதவகி அவ	க� க�களி
, அ4(�ள' ெகா�ட அவ	களி4 எ�ண+தி
, 
மிக1' ெகா0+* ைவ+த பா-கியசா@யாக, மிக1' மகி2%சி>' /த&திர�' 
ெகா�ட வா2-ைக நட+*கிறவளாகேவ உ�வக' ெகா�டா�. 
 
அவJ-ெக4ன, ப�டதாாி! மாத' அ�a� ]பாA ச'பாதி-கிறவ�. பி-கலா, 
பி0�கலா? ந'�ைடயா வா2-ைகதா4 இப� ஆயி �. அவளாவ* மகி2%சியாக 
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இ�-க�0' எ4� எ�ணிய ேபா-கினா
, அவJ-�+ தி�மண' எ4கிற 
நிைனேப, அவைள+ *4(�+த-C�ய சா+தானி4 ேவைல எ4�, அ* ப றிய 
ேப%ைசேய எவ�' எ0பதி
ைல. 
 
ேமL' க@யாண' ெசA* ெகா�ளாம
 க4னி வா2-ைக நட+*வ* அவள* 
மத+தி
 ெரா'ப1' அ�கீகாி-கப�ட, அதிக பாி%சய��ள ஒ� பழ-க'. 
 
ஆ', ேதவகி கிறிH*வ மத+ைத% ேச	&தவ�. அவள* �8ெபய	 ேதவ இர-க'! 
Cபிட வசதியாக இ�-க1', ெகா�ச' ெலௗகிகமாக விள�க1', ேதவகி எ4� 
அவேள மா றி- ெகா�டா�. 
 
அப� அவேள ஒ�வைன வி�'பினாL', தா4 அவைன மண&* ெகா�ள 
ேபாகிேற4 எ4� ெசா
Lகி4ற அள1-� அவள* �0'ப+தி
 அவJ-�% 
/த&திர' இ�பதா
 ேதவகியி4 அ�ணேனா தாேயா அ&த �ய சியி
 
இற�கவி
ைல. 
 
அ&த அள1-�% /த&திரேம அவJ-� ெபாிய தைடயாகி நி கிறேதா? 
 
அ&த% /த&திர+ைத ேதவகியா
 இIவள1 Nர'தா4 பய4ப0+தி- ெகா�ள 
��&த*. அத காக அIவள1தா4 அவJ-�+ ேதைவயா>' இ�&த* எ4� ��1 
க�� விடலாமா? 
 
அவ� இIவள1 Nர+*-�% /த&திரமான, த4னி%ைசயான, பழ-க வழ-க�க� 
ெகா���&த ஒ� காரண+தினாேலேய அவேளா0 பழக ேந	&த ஆ�க� இத � 
ேம
 அதிகமான உாிைம எ0+*- ெகா�0 அவைள+ த' வழியி
 இ8-க 
அ�சின	. ‘அவளிடமி�&ேத �த
 சமி-ைஞ வர�0'. இவJைடய த4ைம-� 
வரேவ�0ேம’ எ4� கா+தி�&*, அ* வராம
 ேபாகேவ, அ* இ
ைல எ4பதாக 
மன' மாறி அவ	க� விலகின	. ேதவகியி4 �ப* வயதி
, நா4� வ�ஷ- க
Zாி 
வா2-ைகயி4 ேபா*', இ&த எ�0 வ�ஷ உ+திேயாக வா2-ைகயி4 ேபா*' இ&த 
மாதிாி அவைள ெந��கி வ&*, பி4ன	 நீ�கி பிாி&த ந
ல ந�ப	க� 
எ+தைனேயா ேப	. 
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அ&த ந�ேப அவJ-� நிைறவாக1' மகி2வாக1' இ�&த*. எனிF', அ&த 
பிாி1க� எ
லாேம ெப�' ேசாக�க� தா4. அ&த% ேசாக�கைள மன' எ�ணாத 
அள1 ேவக+ேதா0 (திய ந�(க� �ைள+* வி0கி4றன. 
வா2-ைக ெரா'ப1' உ
லாசமான பிரயாணமாக1', சில சமய�களி
 ஓ� மைற&* 
விைளயா0' ெபா8*ேபா-கா1' ேபாA- ெகா���&த*. 
 
அவ� ச&தி+த எ+தைனேயா ேபாி
 இ&த நடராஜ4 தா4 – அவJ-� ஒ+த வயேதா 
அ
ல* சிறிேத இைளயவனாகேவா இ�-கலா'. இ&த ஒ�வ4தா4 ஏ8 வ�ஷமாக 
இ&த- க�ணா$%சி விைளயா��
 இ*வைர ச@பி4றி இவேளா0 ெதாட	&* 
ஈ0ப�0- ெகா���-கிறா4. 
 
�த@
 ேதவகி இவைன இ�ேக, தா4 ேவைல-� வ&த ஓரா�0-� பிறேக 
ச&தி+தா�. இவF-� இ&த ெச`னி
 ேவைல ெசா
@- ெகா0+தவேள 
ேதவகிதா4. �த@
 நடராஜ4 அவளிட' ந0��வா4. ஒ� வா	+ைத ேப/�4, 
ேவ	+* ேவ	+* நைன&* ேபாவா4. 
 
அேபா* அவF-�% சாியாக மீைசCட �ைள-கவி
ைல. 
 
ஏ8 வ�ஷ�கJ-� பிற� இவைன ேபாலேவ இவ	களி
 ஒ�வனாக பழகி, 
இவ4 அள1-�+ த4னிட' ேமாக' ெகா�0, பி4ன	 பி4வா�கி ேவ� 
யாைரேயா க@யாண' ெசA* ெகா�0 இப1' Cட $�ைக+தனமான அ&த 
ேமாக+ைத எேபாதாவ* அசி�கமாக உளறி- ெகா�0, த4ேனா0 பணியா �' 
க�ணபைன>' க&தசாமிைய>' எ�ணி பா	+த ஏளன+தி
தா4 அ4� 
நடராஜ4 ‘ேடா�� Y லI மீ?’ எ4� ேக�டேபா*, அIவள1 அ	+த+ேதா0 
ஆ�களி4 உ�வி
 ெதாி>' இ&த ஆ4ம ந('சக	கைள எ�ணி அவ� சிாி+தா�. 
 
அவ� �த4�தலாக இ&த ஆ<சி
 வ&* ேவைல ஏ �- ெகா�டேபா* அவேளா0 
மிக ெந�-க' ெகா�0 அவ� மனைச- கவ	&தி�&தவ4 க�ணப4 தா4. 
 
அத4 பி4ன	 ேதவகியிட' தாF' மன+ைத பறி ெகா0+*, அத �ேம
 வர+ 
ைதாிய' இ
லாம
 நி4றவ4 க&தசாமி. 
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இேபா* இ&த நடராஜ4! 
 
மனைச- கவர ஒ�வ4, மனைச- கவ	&த*' த4னிட' மன' பறி ெகா0-க ஒ�வ4, 
மன' கவ	&* மன' பறிெகா0+*, ‘நீ எ4ைன- காத@-கவி
ைலயா?’ எ4� மன' 
வி�0, அ*1' எதி	மைறயாக- ேக�க ஒ�வ4! 
‘இப�ேய ஒIெவா�வF' ஒIெவா� அ��லமாக �4 வ&* �4 வ&*… 
எ4ைன எவேனா ஒ�வ4 �8ைமயாக அைடவத �� நாேன �8ைம க�0 
��&* ேபாA விட மா�ேடனா?’ எ4ற நிைனபி
தா4 அவ� சிாி+தா�. 
 
‘எ4ன காத
 ேவ��யி�-கிற*, காத
! எைத- காத
 எ4� நாேன ந'பி% ெசா
ல 
��>'?’ எ4� (தி	 (ாியாத �ழப+தினாL' அவளா
 சிாிபைத+ தவிர 
ேவெறா4�' ெசAய ��யவி
ைல. 
 
�த4 �தலாக- காத
 வசப0கி4ற எ
ேலா�' நிைன+*- ெகா�கி4ற மாதிாி 
இ*ேவதா4 வா2-ைக எ4ற ந'பி-ைக>', இனிைமயான கன1க� பல1' அவ� 
க4னி மன+தி
 ெசழி-க- காரணமாயி�&த அ&த- க�ணபனி4 ெதாட	ைப- 
காத
 எ4பதா? அ
ல* மனசி4 க4னி+த4ைம ஒ��ைற க�ணபF-� 
பறிேபானதா
 ெக�0ேபாA, ‘ந�(’ எ4ற வசதியான ெசா ெறாடாி
 
வி�ப+ேதா0 த4ைன ஏமா றி- ெகா�0 அ* காதலாகேவ கனி>ெம4� 
கா+தி�&*, அ* கனியாமேல ெவ'பி ேபாA, இேபா*' அ&த வசதியான 
ெசா ெறாடரான ‘ந�(’ எ4கிற ��1 ெபறாத நாடகமாகேவ நிைலெப றி�-கிறேத 
அ&த ர�கசாமியி4 ெதாட	(. அைத- காத
 எ4பதா? 
 
ஒேர ஒ� அ'ச+தி
 ம�0' – அதாவ* இ&த உறவி
 ச@( � 
இ4ெனா�+திைய- க@யாண' ெசA* ெகா�ள ��1 ெசA*, அவJ-� ஓ	 
அைழபிதைழ- ெகா�0 வ&* நீ�0கி4ற அ&த ஒ� விஷய+தி
 ம�0' இ&த 
நிமிஷ' வைர ேவ�ப�0 இ�-கி4ற இ&த நடராஜ4, ‘நீ எ4ைன- 
காத@-கவி
ைலயா?’ எ4� ேக�0', அ&த எதி	மைற- ேக�விCட ஒ�நா� ‘மிH 
ேதவகி-�’ எ4� எ8தி- ெகா�0 வ&* நீ�ட ேபா�' அ&த- க@யாண 
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அைழபித2 எ�ேகா தயாராகி- ெகா�0 இ�-கிற* எ4� உண	+*வத கான 
சமி-ைஞேயா எ4� எ�ணிேய அவ� சிாி+தா�. 
 
‘ஐ லI Y’ எ4� த4 காதைல+ ைதாியமாக+ தா4 காத@-�' ஒ�+தியிட' 
ெசா
வேத அவJ-�+ தா4 ெசA>' மாியாைத எ4பேத இ&த ஆ�கJ-� ஏ4 
ெதாியவி
ைல? 
 
அவ� அத �% ச'மதி-காவி�டா
 த�கJ-� அ* ஒ� அவமானெம4� ஆ�க� 
க�*வேத சாிெய4றா
 அIவிதேம ஓ	 ‘அவ�’ க�*வ* எIவித' தவறா�'? அ&த 
‘அவமான’+தி �+ தயாராகாத காத
 எ4ன காத
? அ&த அவமான+தி � ஓ	 
அவேன தயாராகாவி�டா
 ஓ	 அவ� எப�+ தயாராக ��>'? 
 
உ�ைமயான காத
 ச'ப&தப�ட இ4ெனா�வாி4 ச'மத+தி �- கா+தி�-கா*. 
ஏெனனி
 ச'ப&தப�ட இ4ெனா�வாி4 ச'மத' ெபறப�ட பிறேக அ* 
பிற-கிற*. எ4 ச'மத+ைத+ த&த பிற�' அைத (ாி&* ெகா�ள ��யாத 
அள1-� எதிேலேயா உண	%சிக� இ��0ேபான இவ	கJ-� அைத% 
ெசா
Lவத4 $லமாகவா ெவளி%ச' பிற&*விட ேபாகிற* எ4ற ��விேலேய 
எ
லா ச&த	ப�களிL' த4 ச'மத+ைத+ த�வத � அவ� ம�+தி�-கிறா�. அ* 
Cட% சாியி
ைல; ஏ கனேவ த&தி�&த த4 ச'மத+ைத ‘இ
ைல’ எ4� ம�-கிற 
மாதிாி அவ� தி�'ப ெப றி�-கிறா�. 
 
ஆனா
 நடராஜ4 விஷய+தி
 அவ� இ4F' அIவித' ெசAயவி
ைல. 
 
ஏெனனி
 இவ4 ஒ�வ4தா4 “நீ எ4ைன- காத@-கவி
ைலயா?” எ4� 
எதி	மைறயாக- ேக��' அள1-காவ* ெந�-க� றவ4. அவ4 அIவித' 
ேக�கி4ற அள1-� அவ4 ச&ேதக�' ெகா���-கிறாேன எ4பதனா
தா4 
தன* ச&ேதக+ைத>', தன* ச'மத+ைத, ச&ேதகி-கி4ற �ைறயிேலேய ஒ� 
சிாி(ட4 ‘நா4 உ4ைன வி�'(கி4ேற4’ எ4� த4 விைளயா�ைட 
வா	+ைதேயா0 நி�+தி- ெகா�0 வி�டா� ேதவகி. 
ஆனா
 அ&த வா	+ைத விைளயா��ேலேய வ0ப�0 அவ4 த4னிடமி�&* 
விலக �யL' ேபா-கிைன+ த0பத காகேவ அவைன அவேள இ4� வ@ய 
அைழ+தி�&தா� சினிமா1-�. 
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திGெரன+ திைரயி
 ேதா4றிய ேதசிய- ெகா�ைய- க�0 பட' ��&*வி�டைத 
உண	&தா	க� இ�வ�'. 
இர�0 மணி ேநரமாA பட' பா	-கிேறா' எ4ற ேபாி
 இ�ளி
 ஒ�வைர ஒ�வ	 
பா	+*- ெகா�வதிL', ஒ�வைர ப றி ஒ�வ	 எ�ணமி0வதிL' பட' 
ெதாட	ப �+ *�0 *�டாக மனசி
 பதியாம
 பா	ைவயி
 ம�0' ஓ�- 
ெகா���&த*. 
 
திேய�டாி@�&* ெவளியி
 வாிைசயாக நக	&* ெகா���&த �'ப@
 ேதவகி 
�4 ெச
ல, அவ� பி4னா
 ஒ�� வ&* ெகா���&த நடராஜ4, உய	+தி ��&த 
ெகா�ைட-�- கீேழ மி�*வான ேராம' நிைற&த ெவ�ைமயான அவள* அழகிய 
க8+தி
 �க' (ைத+*- ெகா�வதாA- க பைன ெசA* உட
 சி@	+தா4. 
அவளிடமி�&* மித&த மண' அவ4 மனைச- கி�-கி �. 
 
திேய�டைர வி�0 ெவளியி
 வ�'ேபா* ேலசான மைழ+ Nற
க� வி8&* 
ெகா���&தன. சி
ெல4� �சிய கா றி
 பற&த ேதவகியி4 ப�0 (டைவயி4 
தைல( நடராஜனி4 �க+தி
 வி8&* மைற+த ேபா*… 
 
“ஓ! ஸாாி!” எ4� ேதவகி சிாி+* உட'ைப ேபா	+தி- ெகா�ட ேபா* - 
 
“எH, ஸாாிதா4!” எ4றா4 நடராஜ4. 
 
“ேபா*', ெபாிய ‘வி�’ தா4!” எ4� அவைன- ேக@ ெசAதா� ேதவகி. 
 
“எ4ன அச�0+தனமாA நட&* ெகா�ேட4?” எ4� நா-ைக- க�+*- 
ெகா�டா4 நடராஜ4. 
 
ெவளியி
 வ&* டா-சி பி�+*- ெகா�0 (றப�ட ேபா* மணி ஒ4பதைர 
ஆகியி�&தைத பா	+தா� ேதவகி. 
 
“ஹI வாH தி பி@'?” எ4� ேதவகி தைல சாA+* அவைன- ேக�டேபா* - 
 
“எH, ��!” எ4c ச'பிரதாயமாக% ெசா4னா4. 
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“நா4 பட+ைதேய பா	-க ��யேல!” எ4� ெகா�சலாக, �க+தி
 ஒ� 
வா�ட+*ட4 ெசா4னா� ேதவகி. 
 
“ஏ4?” 
 
அவ� அவ4 ெசவிய�ேக ெந��கி வ&தா�: 
 
“ஏனா! ேக�விைய பா	-கேல? பட' பா	-க வி�டா+தாேன? – எ4ைனேய நீ�க 
பா	+*-கி���&தீ�க!… நா4 ம�0' எப� பட' பா	-கிற*?” எ4� அவ� 
டா-சி �ைரவ	 காதி
 விழாம
 Cறினா�. 
 
நடராஜF-� உட'ெப
லா' ஒ� ந0-க' பரவி மன' தவி-க ஆர'பி+த*. 
 
“ேநா ேநா, நீ�க எ4னேவா தபா ெநன%சி… நா4 சாதாரணாமா நீ�க பட+ைத 
எப� ரசி-கிறீ�க4F பா	+ேத4!” எ4� �க' சிவ&* Cறினா4 நடராஜ4. 
 
ச � �4 த4 ெசவிய�ேக �னி&* அவன* க4ன+ைத+ ெதாடேவ�0ெம4� 
*�+த அவள* விர
க� இேபா* ந0�கி+ தள	&தன. 
 
“தி�வ
@-ேகணியி
 எ4ைன வி�0�0 நீ�க ேபாக;'… ஆமா, இ&ேநர+*-� 
உ�க ெமH\ேல மீ
H இ�-�மா? ஏ4 எ�க ���ேலேய சாபி�0�0 
ேபாயிடலாேம!… மணி ஒ4பதைர தாேன ஆ%/?… அ(ற' பHCட- கிைட-�' 
உ�கJ-� அ�ேக இ�&*!” எ4� மி�&த பாி1ட4 Cறினா� ேதவகி. 
 
“அதனா
 எ4ன, பரவாயி
ைல. உ�க மத	 உ�கைள ம�0'தாேன எதி	பா	+*% 
சைம%சி இ�பா�க?… நா4 எப�>' மாேனb ப�ணி-�ேவ4.” 
 
“எ�க மத	 எ
லா' ெர�யா எ0+* வ&* ைடனி� ேடபிளி
 ெவ%/�0 இ&ேநர' 
N�கியி�பா�க…. எ4ன இ�-ேகா அைத ெர�0 ேப�' ‘ேஷ	’ 
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ப�ணி-�ேவா'… எ4ன?” எ4� அவ� மி�&த ெசா&த+ேதா0 ெசா4னேபா* 
அவF-� ம�-க+ ேதா4றவி
ைல. மன/-� இதமாக இ�&த* அ&த அைழ(. 
 
திGெரன அவ4 உ�fற பய&தா4. ‘இவ� சாதாரணமாக, இய
பாக, 
ெப�&த4ைமயாக சம+*வமாக பழ�வைத நா4 தவறாக (ாி&* 
ெகா�கிேறேனா?” எ4ற அ%ச' வ�'ேபா* - 
நடராஜF' ேதவகி>' ெந��கி பழ�வைத- க�ட க�ணபF' ர�கசாமி>', 
“ேபாக ேபாக+ ெதாி>', அச�0 பிச�04F உளறி ைவ-காேத!” எ4� இவைன 
ஜாைட மாைடயாக எ%சாி+த*' அவ4 நிைன1-� வ&தன. 
 
ஆ<சி
 த4 �பா	�ெம�0-� Pபிர�ெட�டான அவைள, அ&த பதவி-�ாிய 
நா கா@யி
 உ�கார ைவ+*, மனசா
 க�டா4 நடராஜ4. அவJ-� 
ஆபிசி@�-கி4ற மாியாைதகJ', அ&தH*', அவைள ெந��க ��யாம
 நீ�கி 
வ&த க�ணப4, ர�கசாமி அFபவ�கf' ஒ4ற4பி4 ஒ4றாA நடராஜ4 
நிைனவி
 கவி&*, அவைள ெந��க விடாம
 பி4F-� இ8+தன. 
 
‘அவ	கJ-ெக
லா' இ
லாத தனி% சிற( என-ெக4ன இ�-கிற*?’ எ4� 
எ�ணியேபா*, டா-சியி
 இர�0 �ழ�கா
கைள>' ேச	+* ைவ+*- ெகா�0 
��கி உ�கா	&*, த4ைனயறியாம
 ஓ	 ஓரமாA அவ4 உட'( நக	&த*. 
 
“ெசௗகாியமாக உ�கா��க�, மிHட	 நடராஜ4!” எ4� அவF-�+ த�ளி நக	&*, 
த4 அ�ேக வர வசதியாக இட' த&த ேதவகி கனிவாக அவைன பா	+*% சிாி+தா�. 
அ&த% சிாி( அவF-� ஒ� ைதாிய+ைத+ த&த*. இ�&தாL' உ�fர பய�' 
இ�&த*. 
 
“அேதா… அ&த ைல� ேபாH� கி�ேட!” எ4� டா-சி �ைரவ�-� ��ைட 
அைடயாள' கா�0வத காக அவ� ஒ� ப-கமாக% சாA&தேபா*, அவள* 
மி�*வான ேதா� அவ4ேம
 உரசி �. அேபா* மிக ெந�-கமாக அவ4 �க+ைத 
அவ� பா	+தா�. 
 
அவ4 அ&த Hபாிச+ைத உணராதவ4 மாதிாி பாவைன (ாி&தா4. 
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கீேழ இற�கிய*' டா-சி-� அவ4 பண' ெகா0-க ேபானேபா*, “ேநா” எ4� 
அவ� அவ4 கர+ைத பி�+தா�. பி�+தபி4 ச � அ8+தி- Cறினா�. “நா4 தா4 
த�ேவ4!” 
 
நடராஜF-� ஒ4�' (ாியவி
ைல. ‘இ* ேசாஷலாக பழ�வதா? அ
ல* காதலா? 
இ&த ெப�க� திGெர4� எப� ேவ�0மானாL' மா�வா	கேள! அதனா
 
நா' ெகா�ச' ஜா-கிரைதயாக+தா4 இ�-க ேவ�0'’ எ4� நிைன+*- 
ெகா�டா4. 
 
டா-சி-காரைன அFபிவி�0 நடராஜனி4 ப-க' தி�'பி- க�கைள% 
சிமி��யவாேற ேதவகி ெசா4னா�: “அ&த டா-சி-கார4 ந'பைளப+தி ஏேதா 
ஃபிKஷியாக நிைன%சி�0 ேபாறா4!” அத � எ4ன விதமாA பதி
 C�வ* 
எ4� ெதாியாம
 Nர+தி
 ேபா�' டா-சிைய பா	+* ஒ� ெபாAயான 
ேகாப+*ட4 �னகி- ெகா�டா4 நடராஜ4: “ராHக
!” 
 
ேதவகி ���4 கதைவ+ த��யபி4 ப+* வய*�ள அ&த ேவைல-கார% சி�மி 
கதைவ+ திற&தா�. 
 
“ஏ��, நீ இ4னி-கி ��0-� ேபாக@யா?” 
 
“மைழயா இ�&தி%ச'மா!… ெபாிய'மா இ�ேகேய ப0+*-க% ெசா4னா�க.” 
 
“சாி சாி, கைட-� ேபாA நாL மைழபழ' வா�கி�0 வா?” எ4� 
ைகைபயி@�&த சி
லைறைய எ0+*% சி�மியிட' த&தா� ேதவகி. 
 
அ&த+ ெத�வி
 எதி	வாிைசயி
 உ�ள அ&த ெவ றிைல பா-�- கைடைய 
ேநா-கி% சி�மி நக	&தா�. 
 
“உ�ேள வா�க!” எ4� நடராஜ4 பி4ெதாடர விள-கி
லாத ஹாL-�� இ�வ�' 
[ைழ&தன	. அ&த நிமிஷ' - 
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நடராஜF-� மி4னல�+த* மாதிாி மனசி
 ஒ� ைதாிய' பிற&த*. அ&த+ 
ைதாிய+தி �% சாதகமாக இேபா* அவ	க� பிரேவசி+தி�-�' ஹா@4 இ��0, 
அ&த% சி�மிைய அவ� வாைழபழ' வா�க அFபிய*, அ&த டா-சி-காரைன 
ப றி- Cறிய* எ4� ஒ� a� காரண�க� ஒேர சமய+தி
 சரசரெவன 
வ��யி@�&* மண
 சாிவ* மாதிாி அவ4 உ�ேள �வி&த /ைமேயா0 அவF-� 
மிக ெந�-கமாA% /வர�ேக நி4� விள-கி4 /வி�ைச+ ேத�- ெகா���&த 
ேதவகியி4 ேதாைள பி4னா@�&* இ�க ப றினா4 அவ4. 
அ&த ஹா@4 ம�கிய இ�ளி
 உய	+தி ��&த ெகா�ைட-�- கீேழ மி�*வான 
ேராம' நிைற&த ெவ�ைமயான அவள* க8+* பளீெரன+ ெதாி&த*. 
 
அதிேல �க' (ைத+*- ெகா�கிற க பைன, நைட�ைற அFபவமாக…. 
 
அவளா
 அ&த விநா�கைள-Cட எ�ணி- கண-கிட ��&த*. அவ� மன/' 
ெந�ச�' அ&த+ திG	 Hபாிச+தி
 வி'மி வி'மி- கன+தேபா*, அவள* 
ஹி�தய+தி4 தாள கதியி
 அைல அைலயாக எ8&த *�ைபேய த4ைனயறியாம
 
த4F� அவ� கண-கிடலானா�. ஒ4… h… திாீ – எேபாேதா ஒ��ைற 
சி�வயதி
 அவJ-� நட&த டா4\
H ஆபேரஷF-� �4 மய�க 
ைவபத காக ‘ஈத	’ ெகா0-�'ேபா* ஒ4… h… திாீ எ4� எ�ணி- ெகா�ேட 
த4ைன இழ&தாேள, அ* மாதிாி… 
 
அ&த மய-க+தி
 எ4னேமா �ழறினா�. த4ைன இழ&த அ&த+ தவிபி
 
எப�ேயா திமிறினா�. அ&த உண	%சியி4 ெந�(+ தீ��ய /க+தி
 அவ� 
எப�ேயா *�+* ேபானா�! அவளிட' ஏ ப�ட இ&த சலன�களினா
 பய&*, 
தீபி�+த ஆைடைய உத�வ* மாதிாி, “ஐ யா' ஸாாி” எ4� விலகி நி4� உட
 
ந0�கினா4 நடராஜ4. 
 
க�கைள $�ய இைமக� பனி-க, விள-கி4 /வி�ைச ெபா�+தி, உய	&த கர' 
தா2+தாம
, விர
கைள- Cட நீ-காத நிைலயி
 /வாி
 சாA&*, உட
 �8*' 
விய	-க, உய	+தி ��&த ெகா�ைட அவி2&* க8+தி
 சாிய உத�ைட- க�+*- 
ெகா�0 நி4றி�&த அவள* ேகால+ைத- க�ட*' நடராஜF-� அ8ைகேய 
வ&* வி�ட*. 
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அவ4 இர�டாவ* �ைறயாக “ஐ யா' ஸாாி… எ4ைன ம4னி%சி0�க!” எ4� 
�ர
 ந0�க- Cறிய ேபா*தா4 ஏேதா ச'ப&தமி
லாத உலக+தி4, அ	+தமி
லாத 
பாைஷைய- ேக�ட மாதிாி அவ� இைம திற&* அவைன பா	+தா�. ெவளி%ச+தி
 
அவைன பா	-�' ெபா8* தன* �8% ச'மத+ைத>' ெவளிப0+த அவள* 
இத2களி
 பிற&த (4னைக அவன* ேகால+ைத- க�ட*' அைர�ைறயாக 
வத�கி% ெச+த*. 
அ&த ஏ8 விநா�யி
 ெப�கிய மய-க' ஒேர விநா�யி
 ெதளி&த*. சாி&த C&தைல% 
ச�ெடன உய	+தி ��&* ெகா�டா�. 
 
ைகயி
 நாL வாைழ பழ�கJட4 ேவைல-கார% சி�மி உ�ேள வ&ததா
 
இ�வ�-�' வசதியாக ேபாயி �. 
ஒ4�ேம நட-காத* மாதிாி “வா�க, உ�ேள வா�க! உ�கா��க!” எ4� அவைன 
அைழ+தபி4 தன* அைற-�� ேபானா� ேதவகி. 
 
உ�ேளயி�&* அவ� வி'�கிற மாதிாி நடராஜF-�+ ேதா4றி �. அ* 
உ�ைமதாேனா? 
‘அவ� ெவளிேய வ�வத �� ேபசாம
 எ8&* ேபாA விடலாமா?’ எ4� ஒ� விநா� 
ேயாசி+தா4 நடராஜ4. ‘இ
ைல, நா4 ெசAத தவ�-� எ4ன த�டைனேயா, 
அைத அவளிட' ெப �- ெகா�0 ேபாவ*தா4 அத � பிராய%சி+த'. சீ! நா4 
எIவள1 ம�டமான மனித4! இேபா* ேபசாம
 இ�&* வி�0, நாைள-� 
ஆ<சிேல எ4 மான+ைத வா�கி வி0வாேளா?’ எ4� நிைன-க நிைன-க அவF-� 
அ8ைக ெந�ைச அைட+த*. ‘எIவள1 ஆன&தமான மாைல ேநர+ைத அவ� 
என-�+ த&தா�! அத �+ த�தியி
லாத நா4, தரமி
லாத நா4, எIவள1 
அசி�கமான இரவாக �றி+*வி�ேட4?’ எ4� அவ4 த4ைன+ தாேன மன+தி
 
சபி+*- ெகா���-�'ேபா* அவ� ெவளிேய வ&தா�. 
 
ெமௗனமாக இ�வ�' சாபிட அம	&தன	. �த
 கவள+ைத வாய�ேக ெகா�0 
ேபா�' ேபா* அவைள ஒ� �ைற கல�கிய க�கேளா0 ஏறி�0 ேநா-கினா4 
நடராஜ4. “ஐ யா' ஸாாி!” 
 
“ஷ� அ!” எ4� அைட+த �ர@
 அைமதியாக% ெசா4னா� ேதவகி. அவன* 
தவிைப>', இத காக அவ4 வ�&*வைத>' பா	-�' ேபா* அவJ-� 
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ேவதைனயாக இ�&த*. அ&த ஏ8 விநா�களி
, எப�ப�ட ஒ�வF-காக அவ� 
கா+தி�&தாேளா அவ4 இவ4 தாென4� திட' ெகா�ட* எIவள1 ேபைதைம 
எ4� நி]பி+*- ெகா���-�' அவைன பா	-க பா	-க அவJ-� எாி%சலாA 
வ&த*. 
 
‘என-�% ச'மத'’ எ4� ஒ�+தி எ8&* ஆடவா ��>'? அப� ஒ�+தி ஆ�னா
 
அைத+ தா�கி- ெகா�ள எ+தைன ஆ� பி�ைளக� இ�பா	க�?’ எ4� எ�;' 
ேபா* அவJ-�% சிாி( வ&த*. 
அ&த% சிாி(, ‘ஏ, அசேட! உன-� லI ஒ� ேகடா?’ எ4� அவ� த4ைன பா	+* 
இளிப* மாதிாி இ�&த* நடராஜF-�. 
 
அவ� ஒ� விநா� ேயாசி+தா�. ‘எ4 மனைச+ திற&* கா�� இத காக அவ4 
வ�&*வ* எIவள1 அறி�ன' எ4� அவF-� உண	+தி+ தன-� இ* 
இIவள1 மகி2%சி அளி+த அFபவ' எ4பதைன விள-கி, இ* இப�ேய நீ�-க 
ேவ�0' எ4� தன* ஆைசைய பரசியமாக ேபா�0 உைட+தா
தா4 எ4ன? 
'… அேபா* ம�0' அவ4 அைத% சாியாக விள�கி- ெகா�வானா-�'! 
இ*மாதிாி எ+தைன அFபவேமா இவJ-�? அதனா
தா4 இவளா
 இைத 
இIவள1 சாதாரணமாக எ0+*- ெகா�ள ��கிற* எ4� நிைனபா4. ஐேயா, 
என* இ&த �த
 அFபவ+ைத இவ4 அIவித' நிைனப* எIவள1 ெபாிய 
ெகா0ைம! இIவித' இவைன நா4 நிைன-க வி0வ* எIவள1 ெபாிய மடைம. 
மனசி4 பாைஷகைள வாA வா	+ைதகளா ெமாழி ெபய	+*விட ��>'? அைத 
(ாி&* ெகா�ள ��யாதவ	களிடேம எ4 மன/ ேபாA ேபாA ேபசி ேபசி+ 
ேதா கிறேத!’ எ4ற கசைபேய உ�;கி4ற உணேவா0 ேச	+* வி8�கினா� 
ேதவகி. 
 
அவ� அவனிட' சாபி�0 ��>' வைர எ*1ேம ேபசவி
ைல. அவF-� 
அவளிட' ேபச இனி எ*1ேம இ
ைல. அவ4 விைடெப�' ெபா8* ம�0' ெத� 
வாச ப�யி
 நி4� ச �+ தய�கிய பி4ன	 அவளிட' எைதேயா யாசிப* 
மாதிாி% ெசா4னா4: 
 
“நா4 ெசAத தைப மற&தி0�க!” 
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“ஓ, எ4னா
 அ* ��யா*!” எ4� ேதவகி ெசா
L'ேபா* அவள* மனசி4 
பாைஷ அவF-� இெபா8*' (ாியாததா
, த4 தவ ைற இவ� 
ம4னி-கவி
ைல எ4பதாக எ�ணி வ�+த' தீராமேல விைடெப � ேபானா4. 
 
அவ4 ேபா�' வைர அைமதியாக+ ெத� வாச@
 நி4றி�&த ேதவகி, (ய
 மாதிாி 
உ�ேள ேபானா�. ெத�- கதைவ அைற&* தாழி�0 வி�0 ஓ� ப0-ைகயி
 
�(ற வி8&தா�; அ8தா�. 
 
த4ைன+ தன* ஆJைமயா
 ெசா&த+ேதா0 ஆJகி4ற ஆ� மக4 வரேவ 
மா�டாேனா எ4ற ஏ-க+தி
 அவ� விழிக� பாிதாபமாக, வற�சிேயா0 ெவ� ேநர' 
உற-கமி4றி- Cைர �க�ைட ெவறி+தவாறி�&தன. 
அ0+த இர�0 நா�க� நடராஜ4 ஆ</-� வரவி
ைல. அவ4 வர மா�டா4 
எ4பைத+ ேதவகி எதி	பா	+ேத இ�&தா�. இைத- Cட 
எதி	பா	-கவி
ைலெய4றா
 ேதவகியி4 அFபவ�கJ-�+தா4 எ4ன அ	+த'? 
$4றா' நா� ேதவகி ச �+ தாமதமாக ஆ</-� வ&தா�. அவள* 
�பா	ெம�0-�� அவ� [ைழ&த ேபா*, அவ� வ�வைத- க�ட நடராஜ4 
தைலைய- �னி&தவா� தன* இ�-ைகயி
 அம	&தி�&தா4. 
 
இ�ம��கிL' வாிைசயாக ேபாடப���&த ேமைஜகளி4 ந0ேவ நட&* வ&த 
ேதவகியி4 பாதர�ைசகளி4 ச+த+ைத நடராஜனி4 ெசவிக� *
@யாக- ேக�டன. 
அ&த- கால�ேயாைச த4ைன ெந��கி ெந��கி வ�வைத அறி&*, அ* த4ைன- 
கட&* ேபாகிற வைர-�' தைல நிமிர- Cடா* எ4ற தீ	மான+*ட4 ஒ� ெபாிய 
ெல�ஜாி
 அவ4 �க' கவி&தி�&தா4. ஆனா
, அவ4 எதி	பா	+தப� அவ� 
கால� ஓைச அவைன- கட&* ேபாA+ ேதA&* ம�யாம
 அவ4 அ�ேக வ&* 
உ�தியாக நி4ற*. 
 
“��மா	னி�, மிHட	 நடராஜ4!” 
 
“��மா	னி�, ேமட'!” எ4� எ8&தா4 நடராஜ4. 
 
“சி.எ
. ாிேபா	� ப�ணியி�&ேதேன?” எ4� ெரா'ப உ+திேயாக+ ேதாரைணயி
 
பதி
 ெசா4னா4 நடராஜ4. 
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ேதவகி சிாி+தா�: “\� ட14!” 
 
பாதர�ைசக� சதி-க+ தன* இ�-ைகைய ேநா-கி நட&த ேதவகி மன/-�� 
நிைன+*- ெகா�டா�: 
‘மிH ேதவகி-� – எ4� விலாச' எ8தி-ெகா�0 வ&* எ4னிட' இ&த நடராஜ4 
மிக விைரவிேலேய நீ�ட ேபாகி4ற அ&த- க@யாண அைழபித2 எ�ேகேயா 
தயாராகி- ெகா���-கிற*!  
-------------- 
 

42. 42. 42. 42. தா�ப0ய�தா�ப0ய�தா�ப0ய�தா�ப0ய�    
 
தைல%/ைம-கார ம�த�+*1-�' ர�சித+*-�' அவ	க� தைலவிதிப� அ4� 
மாைல க@யாண' நட&ேதறிய*. அதாவ* அைரயணா கத'ப', ஓரணா ம�ச� 
கயி�, காலணா ம�ச�, $; ]பாA-� ஒ� (டைவ, இர�டணா1-� வைளய
 – 
ஆக ஐ&* ]பாA ெசலவி
 ாி`ா-கார – C@-கார ஏைழ- கட1ளி4 
ச&நிதான+தி
 ர�சித+ைத ம�த�+* க�ணால' க��- ெகா�டா4. 
 
அ&த ஐ&* ]பாைய% ேச	பத � அவ4 ஒ� மாத' �8வ*' சிரமபட 
ேவ��யி�&த*. தன-�- கிைட-�' C@- காசி
 தின&ேதா�' இர�டணா 
$4றணாவாக% ேச	+தா4. த4 ைகயி@�&தா
 ெசலவாகி வி0' எ4� பய&* 
$ைல-கைட சாய(விட' ெகா0+*% ேசமி+தா4. அத ��தா4 அ&த ர�சித+*-� 
எ4ன அவசர'. 
�த@
 ம�த�+* க@யாண+*-� ஒ(- ெகா�ளவி
ைல. அ* அவசிய' 
இ
ைலெய4� க�தினா4. அ�� வா2&தவ	களி4 வள�ைற – :	�கமாகேவ 
அ
ல – த கா@கமாக ச&த	பவசமாக அப�+தா4! 
 
ஆனா
 அத � ப��-கா�0 ெப�ணான ர�சித' ஒபவி
ைல. “ேமளதாள' 
இ
லா��>', Cைற>' தா@>மாவ* க��-க ேவணாமா? சாமி �4னாேல நி4� 
ச+திய' ெச�/-�ேவா', இ*Cட இ
லா�� க��-கற+*-�', ‘ேச+* 
ெவ%சி-கிற*-�'’ எ4னா ம%சா4 வி+தியாச'?” எ4� த	-க' (ாிய ஆர'பி+தா�. 
ம�த�+*1-�' அவ� ெசா
வ* சாிெய4� படேவ ஒ(- ெகா�டா4. 
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ர�சித+*-�+ த4 ம%சா4 ஒ(- ெகா�டதி
 பரம ச&ேதாஷ'. பாவ', 
அவJ'தா4 யா�ம ற அனாைதயாக எ+தைன கால' இ�ப*? 
 
அவ� ப�டண+*-� அனாைதயாகவா வ&தா�? அவ� அப4 ப�டண+தி
 ைக 
வ�� இ8+* பிைழ+*- ெகா���&தெபா8* அவ� தி��வன+ைத அ0+த 
���ய'பா-க+தி
 த4 தா>ட4 ‘பயி	 ேவைல’ ெசA* ெகா���&தா�. அவ� 
தாA இற&த ெசAதி ேக�0 ப�டண+தி@�&* ஒ� வார+*-� பி4 வ&த அவ� 
தகப4 தி�'பி ேபா�'ேபா* ர�சித+ைத>' த4Fட4 அைழ+*% ெச4றா4. 
ப�டண+தி
 தகபF' மகJ' வா2-ைக நட+த… இ�-கேவ இ�&த* 
பிளா�பார'… க&த
 பாA, ம� ச��க�! ைக வ�� ஓட ஓட வா2-ைக>' 
நக	&த*… ஒ�நா� அவனா
 நகர ��யவி
ைல. 
 
அவ4 நகராவி�டா
 நகர' நகராமலா இ�&* வி0'?… அ* நக	&த*! 
 
பிளா�பார+தி
 கிட-�' C@-காரனி4 சவ+ைத+ தி�'பி- Cட பா	-காம
 அ* 
நக	&த*!… 
 
நாகாிக' ெநௗ¤&* நக	&* ெகா���&த அ&த �தியி
 நாL ேப	 ேதா� மீ* 
கைடசி பிரயாண+ைத+ ெதாட�கி வி�ட அபனி4 பிாிைவ% சகி-க ��யாத 
அனாைத ர�சித' (ல'பி (ர�0 கதறி- ெகா���&தா�! 
 
“நா4 அனாைத ஆயி�ேடேன…” எ4� கதறி- ெகா���&த ர�சித+தி4 
ெசவிகளி
 “அழாேத, நா4 இ�-கிேற4” எ4ற கனி1மி-க ஒ� �ர
 ஒ@+த*. 
ர�சித' திைக+தா�. தி�'பி பா	+தெபா8* த4 ம%சா4 ம�த�+* நி பைத- 
க�ட1ட4 ‘ேகா’ெவ4� கதறினா�; அவ4 அவைள+ ேத றினா4. 
 
வரவர அவ� த4 அபைன நிைன+* அ8வைதேய நி�+தி வி�டா�. அத �+தா4 
அவ4 அவசிய' இ
லாதப� ெசA* வி�டாேன. அப� எ4ன ெசAதா4? ஒ� 
வா	+ைததா4 ெசா4னா4. 
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“நீ எ*-�' கவைலபடாேத. நா4 உ4ைன- க�ணால' க��-கிேற4. �ணா 
அழாேத!” எ4� அவ4 ஆ�த
 ெசா4ன*' அ8* ெகா���&த அவ� அவைன 
ஏறி�0 ேநா-கினா�. கல�கிய விழிக� பரவச+தா
 படபட+தன. ” எ4 
க�ணான…. உ4ைன நா4 க�ணால' க��-�ேவ4” எ4� Cறி அவ4 
ேலசாக% சிாி+தா4. அவ� உத0களி
 மகி2%சி *�*�-க நாண+தா
 தைல 
�னி&தா�. 
 
அத4 பிற� தின&ேதா�' அவ�தா4 அவF-�% ேசா� ெபா�கி பாிமாறினா�. 
அவJ' அவF' க�ணால' க��- ெகா�ள ேபாகிறா	க� எ4� அ0+த 
‘அ0(-காாி’கெள
லா' (அ0+த ��0-கார	க� எ4� ெசா4னா
 சாி வரா*… 
பிளா�பார வாசிகளி4 �0'ப�கைள பிாி+*- கா�0வ* அ0(க�தா4!) ேபசி- 
ெகா�டா	க�. 
ம�த�+* ெகா+தவா
 சாவ�யி
 தைல%/ைம- C@! தினசாி கிைட-�' ஆறணா 
எ�டணா வ�மான+தி
 இர�டணா ஓரணா எப�ேயா மீத' பி�+*- ெகா�0 
மி�திைய ர�சித+திட' ெகா0+* வி0வா4. பகெல
லா' C@ ேவைல… மாைல 
ேநர�களி
 அவளிட' சிாி+*% சிாி+* ேப/வத4 விைளவாA இர1 ேநர�களி
 
அவ4 மன' அவைள எ�ணி+ தவியாA+ தவி-�'; எதி	கால இ4ப+தி காக நிக2 
கால+திேலேய *�யாA+ *�-�'. ஆனா
 ர�சித' அத ெக
லா' மசிபவ� 
அ
ல; ஏென4றா
 அவ� ப�டண+தி � வ&* அதிக நாளாகிவிடவி
ைல; 
இ4F' ‘ப��-கா�0+தன'’ இ�&த*. 
 
“சாமி �4னா� நி4F ச+திய' ப�ணி+ தா@ க��னா+தா4…” எ4� 
க��பாக% ெசா
@ வி�டா�. 
கைடசியி
 எப�ேயா கா/ ேச	&* வி�ட*. 
 
ேசா� வி �' கிழவி ஒ�+தி ம�த�+*ைவ>' ர�சித+ைத>' பா	+* “மவராசியா 
வாழ;'…” எ4� ஆசி	வதி+தா�. 
 
“எ4ன ம%சா4, க�ணால% சாபா0 எேபா?…” எ4� பாிகாச' ேபசி மகி2&தா4 
அவ4 சகா-களி
 ஒ�வ4. 
சி�வ	க� சில	 அவனிட' ‘ெவ�மான'’ ேக�டன	. 
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அவF' சிாி+*- ெகா�ேட இர�0 $4� காலணா-கைள ‘ெவ�மான'’ 
அளி+தா4. 
 
ேலா4H�ய	 பா	-கி4 க'பி ேவ@யி4 ஓரமாக எ8&த�ளியி�-�' 
பி�ைளயாாி4 (றா- C�0 ேபா4ற மகா ச4னிதான+தி
 அவ4 ஏ றி ைவ+த 
த�ம விள-� ேஜாதியாA, /டராA, ஒளியாA, மஹா ேஹாமமாA எாி&* 
ெகா���&த*. 
 
ஓரணா கடைல எ�ெணA அ
லவா ஊ றியி�-கிறா4. 
 
பா	-�-� எதிேர, மாதா ேகாயி
 /வ	 ஓரமாக- க�ைட வ��, ைக வ��, 
�ைப+ ெதா�� �த@யவ றி4 இைணபிாியா ஒ�0ற1ட4 நிைல+* வி�ட 
அ0பி
 மீ4 �ழ'( ெகாதி+*- ெகா���&த*. க�சி ெமாடெமாட-�' 
(*(டைவயி4 விைறேபா0 C�ய ெகா/வ+ைத மட-கி- கா
கJ-கிைடேய 
ெச�கி- ெகா�0 �னி&* நி4� �ழ'ைப+ *ழாவி- ெகா���&த ர�சித+தி4 
ைககளி
 கலகல-�' க�ணா� வைளய
களிL', க8+தி
 ெதா�கிய ம�ச� 
சர��L', ம�ச� :சிய க4ன- க*பிL', ெந றியி
 ெஜா@+த ���ம 
ெபா��4 ஜிகினா+ NளிL' அ0பி
 கன4ற தீ ஜீவாைல – நா (ற�' /ழ4� 
ெநௗ¤&* �ழ'(% ச��யி4 அ�பாக+ைத ந-கி நிமி	&த தீ நா-�களி4 
ெசIெவாளி – பட	&* ப�0 பிரகாசி+த*. 
 
அவ� அ0ைப, கன4� எாி>' க��கைள பா	+தவ�ண' நி4றி�&தா�. 
அவ� க�களி
 க��களி4 பி'ப' பிரதிப@+த*. அவ� �க+தி
 (திய, இ*வைர 
அவ4 காணாத, அFபவி-காத ஒ� அழ�, ஒ� ேதஜH, ஒ� மய-க', ஒ� லாகிாி… 
எ4னேவா ேதா4றிய*. அவ� �க+ைதேய பா	+*- ெகா�0 அவள�ேக �+*- 
கா@�0 உ�கா	&தி�&தா4 ம�ைத. அவ4 இத2-கைடயி
 சிாி( /ழி+த*. 
கீ8த�ைட அ�-கி ப களா
 க�+தவா�, (�வ�கைள உய	+தி, �க+ைத% 
சாA+* ஒ� ேகாண
 பா	ைவேயா0 ெப�$%ெசறி&தா4. 
 
“ஏ ���, ெகா�ச' ெந�( எ0.” ஒ� <ைடைய எ0+* வாயி
 ைவ+*- ெகா�0 
ேக�டா4. 
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“ஐய… Cபிடறைத பா�… ���யாமி
ேல, ���” எ4� �னகி- ெகா�ேட தீ 
ப றிய /�ளி ஒ4ைற எ0+* அவனிட' நீ��னா�. /�ளிைய வா��'ேபா* 
அவ� ைகைய>' ேச	+* ப றி- ெகா�ட ம�த�+*, அவ� கர�களி
 
அ0-கியி�&த க�ணா� வைளய
கேளா0 விைளயா�- ெகா�ேட ெகா�/கி4ற 
�ர@
, 
“க�ணால' க�ணாலமி4F க�ணால' க��யா%/, இப எ4ன 
ெசா
Lவியா'…” எ4� �ரைல+ தா2+தி அவ� காத�ேக �னி&* ரகசியமாக 
எ4னேவா Cறினா4. அைத+ ெதாட	&* க�ணா� வைளய
கேளா0 அவ� 
சிாி(' ேச	&* கலகல-க, “ைகைய 10 ம%சா4… அ0பிேல ெகாழ'( 
ெகாதி-�*” எ4� சி;�கி- ெகா�ேட அவ4 பி�யி@�&* ைககைள வி0வி+*- 
ெகா�ேட ர�சித' �4றாைனயா
 �க+ைத $� உ�fர% சிாி+*- ெகா�டா�. 
அப� அவ4 எ4னதா4 ேக�டாேனா? அவைள ெவ�க' பி0�கி+ தி4ற*. 
 
“ஊஹீ', ெசா4னா+தா4…” 
 
“இனிேம எ4ைன எ4னா ேக-கற*?…” எ4� ெசா
@வி�0 ம�(ற' தி�'பி 
அ0ைப- கவனி-க �ைன&தா� ர�சித'. அவ� �*கி
 எ4னேமா நைம+த*, 
உட
 �8வ*' சி@	+த*. 
 
ேசா� சைம+*- �ழ'( காA%சி (�ஷF-� வி�&* பைட+*வி�0+ தாF' 
சாபிட உ�கா	&தா� – எ
லா' ந0+ெத�வி
தா4! 
 
“ர�சி, நா4 பா	-கிேல அ&த $ைல ெப�சியிேல ப0+தி�-ேக4” எ4� 
ம றவ	க� காதி
 விழாதப� ெசா
@வி�0% ெச4றா4 ம�த�+*. 
 
ேசா�' �ழ'(' ந4றாக+தா4 இ�&த* எ4றாL' ர�சித+தி � ேசா� 
ெகா�ளவி
ைல. 
 
***** ***** *****மணி ப+*-� ேமலாகிவி�ட*. பா	-கிL�ள $ைல ெப�சி
 
ம�த�+* (ர�0 (ர�0 ப0+*- ெகா���&தா4. ெப�/-�- கீேழ கிழி&த 
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பா>' பைழய ேபா	ைவ>' கிட&தன. அவ4 விர
கJ-கிைடேய <� ெந�(- 
கனி&* ெகா���&த*. இ4F' ெத�வி
 ச&த� அட�கவி
ைல. 
ர�சித' தய�கி+ தய�கி ெமௗ¢ள ெமௗ¢ள அைச&* பா	-�-�� [ைழ&தா�. 
அவன�ேக தைலமா��
 அவF-�+ ெதாியாம
 வ&* நி4றா�. த4 பி4னா
 
அவ� வ&* நி பைத அறி&*' அறியாதவ4 ேபா
 க�கைள $�-ெகா�0 
ப0+தி�&தா4 ம�த�+*. தா4 N�கிவி�டதாக அவ� எ�ணி- ெகா�ள�0' 
எ4� ேலசாக- �ற�ைட வி�டா4. ஆனா
 அவ4 ைகயி
 (ைக&* ெகா���&த 
<�+*�0 அவைன அவJ-�- கா��- ெகா0+* வி�ட*. அவJ-�% சிாி( 
வ&த*. சிாிைப அட-கி- ெகா�0 ெமௗனமாA நி4றி�&தா�. அவJ-�- க8+* 
நர'(களி
 உ�fர எ4னேவா உரசி- கிJகிJ+* ஓ� உட
 �8வ*' பர1வ* 
ேபா
 இ�&த*. அவF-�' அ�� நிலவிய ெமௗன' சிாிைப $��ய*; அவ4 
அட-கி பா	+தா4; அவ4 �க+தி
 சிாிபி4 ேரைகக� ஓ� பாA&* 
கJ-ெக4� �ரL' ெவ�+*வி�ட*. அவJ' சிாி+தா�. இ�வ�' ஒ�வைர 
பா	+* ஒ�வ	 காரணமி4றிேயா காரண+ேதாேடா வி8&* வி8&* சிாி+தன	. 
சிாி+* ஓA&த பி4 ர�சித' ெப�சி4 ம�ேகா�யி
 நாணி-ேகாணி உ�கா	&தா�. 
“ர�சி, ெவ+தைல பா-� ெவ%சி�-கியா? �0!” அவ� ெவ றிைல ம�+*- 
ெகா0+தா�. ம�த�+* ெவ றிைலைய% /வாரHயமாக ெம4� ெகா�ேட 
அவள�கி
 உ�கா	&* ெகா�டா4… 
 
ந
ல நில1… 
 
நிலா ெவளி%ச' அ&த- காதல	கJ-� இ4பமளி-க வி
ைல; இைட�சலாA 
இ�&த*… 
 
ெப�சி4மீ* அம	&தி�&த ர�சித+தி4 �க+தி
 ஓ�கி வள	&த அரசமர- 
கிைளகளி4 ஊேட பாA&* வ&த நிலவி4 ஒளி- கதி	க� வி8&* ெகா���&தன. 
அ&த ஒளியி
 அவ� விழிக� மி4னின. ெவ றிைல- காவி ப�&த உத0களி
 ஊறி 
பட	&த ெவ றிைல% சா றி4 மிFமிF( ம�த�+*வி4 உத0கைள எ4னேவா 
ெசAத*. அவ4 உத�ைட- க�+*- ெகா�0 அவைளேய பா	+தா4. அவ� 
க8+திேல கிட&த க�வ மணி>' ம�ச� கயி�' ��-கி- ெகா�0 மா	பி4 ந0ேவ 
த0மாறி ெநகி2&* கிட&த*. ந8வி ேபான ேமலா-கிdேட, ரவி-ைகயி
லாத – 
க��கா@- கைடச
 ேபா4ற ேதக+தி4 வன( மைற&*' மைறயாமL' 
ம�த�+*ைவ மய-கி �. 
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“ர�சி!” 
 
அவ� ெப�$%/ வி�டா�. 
 
வி'மி ேமெல8&* அவ� ெந�ச' (ைட+ததனா
 நிைல �ைல&த ம�த�+* 
அவைள – அவJைடய ெவ �டைல மா	(ற+ த8வி- ெகா�டா4. 
 
“10 ம%சா4” எ4� திமிறி- ெகா�0 த4ைன% சாி ெசA*ெகா�0 நக	&* 
உ�கா	&தா� ர�சி. 
 
எதிாி@�-�' ‘�H@' ெரHடார��’ இ4F' $டபடாதைத அெபா8*தா4 
கவனி+தா4 ம�த�+*. 
 
“சீ%சீ… இ&த பா	- ெரா'ப ‘நாH�’யா ேபா%/” எ4� ஒ� ெவ�ைள 
ேவK�-கார4 இவ	கைள பா	+தவாேற த'ம�கி
 வ&தவாிட' ெசா
@- 
ெகா�ேட நட&தா4. ம�த�+*வி4 உட
 நாணி- Cசிய* – ர�சித' 
பாிதாபகரமாக விழி+தா�. 
 
“ந'ம ஊாிேலேய க�ணால' க��-கி���&தா?” எ4� ெசா
ல வ&தைத ��-க 
��யாம
 ர�சியி4 �ர
 அைட+த*. 
 
அவF' ெப�$%/ வி�டா4. 
 
“க�சியி
லா��>' நம-�4F ஒ� ��ைசயா%/' இ�-�மி
ேல. ப��னிேயாட 
ஒ�+த�-�' ெதாியாம க1ரவமா ப0+*- ெகட-கலாமி
ேல… சீ%சீ! இ* எ4ன 
ெபாைழ(? ெத�விேல க�ணால' க��-கி;, ெத�விேல (�ைள ெப+*-கிF, 
ெத�விேல ெச+*' ேபாற*” எ4� ச@(ட4, ெவ�(ட4, *யர+*ட4, 
ஏமா ற+*ட4, ஏ-க+*ட4 �னகி- ெகா�டா� ர�சி. அவ4 ெமௗனமாA 
இ�&தா4. 
 
ச � ேநர' கழி+* ஒ� ெப�$%/ட4 ெசா4னா4: 
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“எ4னா ப�ற* ர�சி?… அ1�க அ1�க தைலெய8+*ப�தா நட-�'. ஊ	ேல 
ஒலக+திேல எIவளேவா ேப� க�ணால' க��-கிறா�க. ப�களா எ4னா! கா� 
எ4னா! அதிலா�� ேபானாL' ஒ� சி4ன �0, ஒ� ப�/ ெம+ைத – அதாவ* 
இ�-�'. எ
லா+*-�' �0+* ைவ-க;'. ந'ம விதி இப�” எ4� 
வ�+த+ேதா0 (ல'பினா4. “எ4னா ம%சா4, இ*-கா நீ கவைலபடேற? நீ 
இ�-கிற வைர-�' என-� ஒ� �ைற>' இ
ேல; கா�' ப�களா1' 
ெவ%சி�-கிறவ�க கைதெய
லா' ெதாியா* ேபா@�-�. ஆ'பைடயா4 
ெப�டா�� விசய' க%ேசாி வைர-�' சிாி-�ேத… ந'ம மாதிாி அ1�கJ-� 
ஒ�+த	 ேமேல ஒ�+த�-� ஆைசயி�-�மா…?” 
 
‘இனி-�' இ4ப இரேவ நீ வா வா…” எ4� ேஹா�ட
 ேர�ேயா விரக+தா
 
உ�கி- ெகா���&த*! 
 
ஜன ச&த� அட�கிவி�ட*. ேஹா�ட@
Cட ஆ� நடமா�ட' அதிக' இ
ைல. 
 
மணி ப4னிர�0 அ�+த*. 
 
பிளா�பார+தி
 வா8' மனித	கெள
லா' உற�கி- ெகா���&தன	. பனி $�ட' 
அவ	களி4 மீ* கவி&* ெகா���&த*. விைற-�' �ளிாி
 அ8-�- 
க&த
களிF� அ&த ஜீவ4க� �ட�கி- கிட&தன. ப%ைச- �ழ&ைதக� தாயி4 
மா	பிF�ேள ம��- கா&*' ெவப /க+தி
 ப'மி- ெகா�டன. அவ	க� 
தைலமா��
 ெசாறி நாAகf', கிழ�0 மா0கf' அைர+ N-க+*ட4 காவ
 
கா+தன. 
 
பா	-கி
 நிசத' நிலவிய*; ம�த�+* ெப�சியி@�&* எ8&* ெச� மைறவி
 
விாி+தி�&த பழ'பாயி
 ப0+* (ர�0 ெகா���&த ர�சித+தி4 அ�ேக ெச4� 
அம	&தா4. 
 
“ர�சி… N�கி��யா?” 
 
“இ
ேல…” 
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“ஒன-�- �ளி�தா?” 
 
“உ'.” 
 
இ�வ�' ெமாடெமாட-�' அவJைடய (திய சிவ( (டைவயா
 ேபா	+தி- 
ெகா�டா	க�. 
ேபா	+தியி�&த (டைவ ெமௗ¢ள ெமௗ¢ள அைச&த*. 
 
“ம%… சா4…” அ8வ*ேபா
 திணறியவாேற �னகினா� ர�சித'. 
 
திGெரன அ&த+ ெத�வி@�&* ஒேர ெவளி%ச' அவ	க�மீ* பாA&த*! 
 
“ஐேயா!…” எ4� பதறினா� ர�சி. 
 
“கா�தா4… ேபாயி0'…” 
 
அவ4 ேதாளி
 த4 �க+ைத (ைத+*- ெகா�டா� ர�சித'. 
 
கா	 ெச4ற பிற�, உலக+ைதேய, த�கைளேய, மற&தி�&த அவ	களி4 அ�ேக 
கால� ஓைசகf' ேப%/- �ரL', சிாிெபா@>' ேக�டன. 
 
மின	வா திேய�டாி
 இர�டாவ* கா�சி ��வைட&* �'ப
 �தியி
 ெப�கி 
வ&* ெகா���&த*. 
 
ம�த�+* எ8&* ெச4� ெப�சி4 ேம
 ப0+*- ெகா�டா4. 
 
ர�சித+தி � அ8ைகேய வ&*வி�ட*! 
 
ம�த�+*1-� ஆ+திர' ஆ+திரமாக வ&த*. யா	 மீ* ஆ+திரப0வ*?… 
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�'ப@
 ஒ� ப�தி �H@' ெரHடார�� �� பைடெய0+த*. ெவ�ேநர' வைர 
ச&த� அட�கவி
ைல. 
 
***** ***** ***** 
 
மணி ஒ4� அ�+த*. 
 
�H@' ெரHடாெர��
 ஆளரவேம இ
ைல. பா	- அ�ேக ஒ� ாி`ா-கார4 
நி4றி�&தா4. அவன�ேக ஒ� மH@4 ஜிபா-கார4… “அ(ற' எ4ன 
ெசா
ேற?” 
 
“வா சாமி… ந
ல Hhட4^�கதா4; பிராமி4H சா	… வ��யிேல ஏ� சா	… 
ேபா1'ேபா* ேபசி-�ேவா'.” 
 
மH@4 ஜிபா-காரைன ஏ றி- ெகா�0 நக	&*, பிரா�ேவயி@�&* பிாி>' ஒ� 
சிறிய ச&தி
 [ைழ&* விைர&* மைற&த* ாி`ா. 
 
“N… இ*1' ஒ� பிைழபா? கHடப�0 வ�� வ@-கிற அ&த- ‘கயிைத’-� ஏ4 
இ&த ேபமானி (+தி?” எ4� காறி உமி2&தா4 ம�த�+*. 
 
“எ4ன ம%சா4 தி�டேற?” 
 
“ஊ�' ஒலக�' இ�-கறைத பா	+தா தி�டாெம எப� இ�-கிற*? இ4ன' 
ஒன-�+ N-க' வர
@யா… 
உ'… எப� வ�'” எ4� தன-�+ தாேன ேபசி- ெகா�டா4 ம�த�+*. 
 
நில1 ேமக+தி
 மைற&த*. 
 
ஒளி மி-க அ&த :	ணிைம இர1' இ��ட*. �H@' ெரHடாெர�0' 
$டப�ட*. மனித ச&த�ேய அ � ேபாயி �. 
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ஒேர அைமதி! 
 
பா	-கிF� ெந�* வள	&தி�&த அரசமர- கிைளகளி
 காக�க� சலசல+தன; 
வி�&* வி�ட* ேபா4ற பிரைம ேபாL'… சில காக�க� கைர&தன. ெவளிறிய 
இ�ளி4 பி�பி
 ஊைம+தன' ேபா
 ந�ச+திர ஒளி ஜாைட கா�� �. நாA ஒ4� 
எ8&* நி4� உடைல வைள+* �றி+*% சடசட+* உதறி- ெகா�0 அL(+ 
தீ	&த*ேபா
 எ�ேகா ேநா-கி ேவகமாக ஓ�ய*. மணி இர�0 அ�+த*. 
 
“ர�சி…” 
 
“…” 
 
“ர�சி…” 
 
“உ'…” 
 
ெப�/ கா@யாயி�&த*. 
 
ெச� மைறவி
 இைலேயா இ�ேளா அைச&த*. 
 
“ட-… டக… ட-.” 
 
�த@
 அ&த ஓைசைய அவ	க� ெபா��ப0+தவி
ைல. 
 
“ட- ட-… ட- ட-…” ஓைச அவ	கைள% சமீபி-கேவ அவ	க� சலனமி4றி ஒ4றி- 
கிட&தன	. 
 
“ஏA, யார*? எ8&* வா'ேம” எ4ற ேபாWHகாரனி4 �ர�0- �ர
, 
வL-க�டாயமாக – மி�க+தனமான – மனித உண	%சிகளி@�&*, மனித 
நாகாிக+தி4 (ைத �ழி-� – அவளிடமி�&* அவைன பிA+ெதறி&த*. அவ4 
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உட
 பைத பைத-க உத0க� *�*�-க எ8&* வ&தா4. அவ� ெச� மைறவி
 
நி4� தன* (டைவைய% / றி- ெகா�டா�. 
 
“ெவளிேய வா'ேம” எ4� ேபாWHகார4 அPைய>ட4 உ�மினா4. 
 
“பய'மா இ�-ேக ம%சா4…” எ4� அ&த ப��-கா�0 >வதி பாிதாபகரமாக+ த4 
ைக பி�+த கணவனிட' �ழறினா�. அவ� க�களி
 க�ணீ	 *ளி	+த*. 
 
“பயபடாேத வா, ர�சி” எ4� அவ� ைகைய பி�+* இ8+*-ெகா�0, 
பா	-கி4 இ�'(- கிராதிைய+ தா��- �தி+* ெவளிேய வ&தா4 ம�த�+*. 
விள-�- க'ப+த�யி
 ேபாWHகார4 நி4றி�&தா4. 
 
“யா	ரா நீ?” எ4� சிகெர� (ைகைய அவ4 �க+தி
 ஊதிவி�டா4 ேபாWHகார4. 
 
“வ&* வ&* Cைட-கார4, சாமி…” 
 
“ஏA, இப� ெவளி%ச+*-� வா'ேம” எ4� அவைள- Cபி�டா4 
ேபாWHகார4. அவ� பய&* ந0�கிய வ�ண' விள-� ெவளி%ச+தி
 வ&* 
நி4றா�. ெந றி+ திலக' கைல&*, C&த
 அவி2&*, சிைகயி
 P�ய கத'ப' 
சிைத&* சிதறி- கிட&த*. 
 
“ஏ'ேம, இ�கதா4 இடமா? ஒ' ேப� எ4னா'ேம?” எ4� பா-ெக��@�&த சி� 
ேநா�0 (+தக+ைத>', ெப4சிைல>' ைகயிெல0+தா4 ேபாWHகார4. அவ� 
ஒ4�' (ாியாம
 �ழப+*ட4, 
 
“ர�சித', சாமி” எ4றா�. 
 
“சா	… சா	…” எ4� ஏேதா ெசா
ல வாெய0+தா4 ம�த�+*. 
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“நீ ஒ�;' பயபடாேத! ‘இவதா4 எ4ைன- Cபி�டா’4F HேடஷF-� வ&* 
ாிேபா	�0 �0+*0. ஒ4ேன வி�00ேவா'” எ4றா4 ேபாWHகார4. 
 
ர�சித+தி � விஷய' விள�கி வி�ட*. 
 
“நா�க (�ஷ4, ெப�சாதி சாமி…” எ4� பதறினா� ர�சித'. ேபாWHகார4 
சிாி+தா4. அவ� ெசா4னைத அவ4 ந'பவி
ைல. 
 
“ச+தியமா+தா4 சாமி… இ&த (�ைளயா	 சா�சியா நா�க (�ஷ4 ெப�சாதி�க 
சாமி. இேதா பா��க” எ4� அவ� க8+தி
 கிட&த கயி ைற ெவளிேய இ8+*- 
கா�பி+தா4 ம�ைத. 
 
ச�ட+தி4 ேவ@-�� நி �' அ&த ேபாWHகாரனா
 தைலைய நிமி	+தி அ&த 
ம�ச� கயி ைற- காண ��யவி
ைல. 
 
அவ4 ச�ட' ‘இ��ைட+ *�வி தி��ைட- க�0பி�’ எ4�தா4 க �- 
ெகா0+தி�-கிற*. மனைச+ *�வி உண	%சிைய பா	 எ4� ெசா
@- 
ெகா0-கவி
ைல. 
 
அவ4 க�0பி�+த* � ற'. � றவாளிைய- ைக* ெசAய ேவ��ய* ச�ட'. 
ச�ட+தி4 வாாி/ ேபாWHகார4! அவ4 ஒ8-க+தி4 பிரதிநிதிேயா உ�ைமயி4 
N*வேனா அ
ல. 
 
“உ', நட நட… அெத
லா' Hேடஷனிேல ேபசி-கலா'” எ4� அவைள+ 
த�ளினா4. 
 
“ஐயா… ஐயா…” எ4ற அ&த- காத
 ‘� றவாளி’ – ர�சித' ெக�சினா�. த4 
கணவனி4 �க+ைத ஏ-க+ேதா0 பா	+தா�. அவ4 தைலைய- �னி&த வ�ண' 
ேபாWHகாரFட4 நட&* ெகா���&தா4. அவJ' அவ	கைள+ ெதாட	&தா�. 
 
ஊேர அட�கிய அ&த அைமதியான இரவி
 அ&த நகர+தி4 ெபாிய �தியி
 
ச�ட+தி4 ஹி�தய+ *�( ேபா
 ஜீவFட4 க'<ரமாக ேபாWHகாரனி4 
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:�Hகளி4 சத' ட- ட- எ4� ஒ@+த*. ர�சித+தி �+ த4 ஹி�தய+தி
 
யாேரா மிதிப*ேபா
 ‘ப- ப-’ எ4� ெந�/ *�+த*. 
 
எத4 மீேதா மிதி+* ந/-கி நட&* ெச
L' ச�ட+தி4 கால�ேயாைச… 
 
அேதா, ‘ட-… டா-… டா-… ட-…”  
--------------- 
 

43. 43. 43. 43. பாவ� ப�த�தாேனபாவ� ப�த�தாேனபாவ� ப�த�தாேனபாவ� ப�த�தாேன!!!!    
 
ஊாி4 ந0ேவ அ&த- ேகாயி
 இ�&த*. இ�&தாL' ச&த�யி4றி அைமதியாக 
இ�&த*. ேகாயிெல4றா
 ஒ� ைம
 Nர+*-� அபா@�&ேத தாிசி+* ‘உய	&த 
சிகர- �'ப' ெதாி>*’ எ4� பாட+ த�&த ெபாிய ேகா(ர�க� ஏ*' கிைடயா*. 
பா	+* பிரமி+* நி காம
, ெசா&த+*ட4 ந' ��0-�� [ைழகிற உண	ேவா0 
அ&த- ேகாயி@
 எவ�' பிரேவசி-கலா'. ெபாிய கத1க� அைட+*+ த0-கா*. 
ேகாயிைல% / றி நாL அ� அகல+*-� பிரகார�' மதிL' உ�0. க��க� 
தளவாிைச, ப-க+தி
 அட	&* நி �' (4ைன மர+தி4 :-களாL' நிழலாL' 
எ&த ேநர+தி
 கா
 ைவ+தாL' சி
ெல4� இ�-�'. ஜிLஜிLெவன- கா �' 
அ�-�'. அ�ேக ப-த	க� உ�ள இLைப+ ேதா�ட+தி
 மா0கைள ேமயவி�ட 
பி4, அ&த மா�0-கார% சி�வ	க� விைளயா0' ஆ0 – (@ ஆ�ட+தி �- கிழி+த 
ேகா0க� நிர&தரமாகி வி���&தன. பக
 ேவைளகளி
 அவ	க� அ�ேக 
விைளயா�ேயா, ப0+* உற�கிேயா ெபா8ைத- கழிபா	க�. அத ெக
லா' 
ேகாயி@
 ஒ� தைட>' இ
ைல. இத4 ந0ேவ, அ&த- க'பி- கதவிdேட ைக 
நீ��+ ெதா�0வி0' Nர+தி
, ஓர� உயர+தி
, ைக ஏ&தி அைழ+தா
 தாவி &* 
இ0பி
 உ�கா	&* ெகா�Jேமா எ4கிற பாவைனயி
 – ஒ� பாலகி�Kண4 
சிைல. 
 
அ&த ப�தியி
 உ�ள ெதL�� ேப/' ஒ� வ�பினாி4 அபிமான+தி �ாிய 
அ&த- ேகாயிL-� ஒ� தமி2 பிராமணேர அ	%சகராA இ�&தா	. ேகாயிL-�% 
/மாரான ெசா+* வசதி இ�&ததா
 அ�� சதா ேநர�' விள-� எாி&* 
ெகா���&த*. காைலயிL' மாைலயிL' :ைஜ>', வ�ஷ+*-� ஒ� �ைற ப+* 
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நா�க� ச � ஆட'பரமாகேவ தி�விழா1' நட&த*. மாைல ேநர�களி
 ெப�க� 
வ�வா	க�. அேபா* மா�0-கார% சி�வ	க� �0 தி�'பியி�பா	க�. 
இLைப+ ேதாபி
 �யி
க� Cவி- ெகா�0 இ�-�'. ம+தியான' :ரா1' 
நிலவிய P2நிைல-� � றிL' மாறான ஒ� கைள ��ெகா�J' அேபா*. இர1 
எ�0 மணி வைர-�' அ&த அ	%சக	 அப�ணா ேகாயி@ேல இ�&*, சமய+தி
 
ஒ4ப* மணி-� ேமேல பாலகி�Kணைன சிைற ைவ+த மாதிாி அ&த- க'பி- 
கத1கைள இ8+* :��- ெகா�0 ெச
வா	. 
 
இேபாெத
லா' சில ேகாயி
களி
 :சாாிக� ஏேதா கடைம-� எ4� 
ெசAகிறா	கேள – அ* மாதிாியி
லாம
, உ�ைமயிேலேய ஒ� சிர+ைத>', அதி
 
ஒ� /காFபவ�' ெகா�0 அ&த பாலகி�KணF-� அவ	 அல�கார' ெசAவா	. 
ஒ� �ழ&ைத-� அத4 தாA சி�கார' ெசAகிற மாதிாி ெசAவா	. அதிேல எ4னேவா 
அவ�-� அப� ஒ� /க'. அப�ணா1-�- �ழ&ைத இ
லாத �ைறைய 
பாலகி�Kணனிட' தீ	+*- ெகா�fகிறா	 எ4� சில	 பாிகாசமாக% 
ெசா
Lவா	க�. அத காக- �ைறப�0- கவைலப�0, ஏ-கப�0, 
எதி	பா	+தி�&த காலெம
லா' தீ	&*ேபாA வி�ட* இேபா*. அவ�-� ஐ'ப* 
வய*-� ேமேல>', அவ	 மைனவி-�- கி�ட+த�ட ஐ'ப* வய*' ஆகிவி�டதா
 
அ&த- கவைலCட அவ	க� மன+தி@�&* கழ4� ேபாAவி�ட*. 
 
அவ	 மைனவி ப�ட'மாJ' சில நா�க� ேகாயிைல% / றி>�ள :%ெச�களி
 
:பறி-க வ�வா�. அேநகமாக எ
லா நா�களிL', அப�ணாதா4 காைலயி
 
வ&* :பறி+*- ெகா�0 ேபாவா	. அைத அவ� ெரா'ப% சிர+ைதேயா0 
விதவிதமாக+ ெதா0+*+ த�வா�… காைல பலகார+ைத 
பாலகி�KணF-காகேவ அவ� தயா	 ெசAவா�. அதைன- ெகா�0 வ&* அவ	 
ைநேவ+ய' ெசA* எ0+*- ெகா�0 ேபான பிற�தா4 சாபி0வா	க�. 
 
அவ	க� ��0 வாச@
 ‘ேகாயி
 பிரசாத' கிைட-�'’ எ4� தகர+தி
 
/�ணா'பா
 எ8திய ேபா	0 ஒ4� ெதா��'. அ*தா4 அவ	களி4 
ஜீவேனாபாய' எ4�Cட% ெசா
லலா'. எ4றாL' அதைன ஜீவேனாபாய' எ4� 
க�தி ஆசாரமி
லாம
 அவ	க� தயாாிபதி
ைல. அ* உ�ைமயிேலேய 
ைநேவ+ய' ெசAயப�ட பவி+திரமான பிரசாத'தா4 எ4பைத அIj	 ம-க� 
அறிவ	. 
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கி�Kண4 ேகாயி
 பிரசாத', கி�Kண4 ேகாயி
 அ	%சக	, கி�Kண4 ேகாயி
 
அ	%சகர'மா� எ4ெற
லா' அ&த- ேகாயிேலா0 ச'ப&தப�0, 
ெபயேர றியி�-�' இவ	கைள+ தவிர, கி�Kண4 ேகாயிேலா0 எIவித 
ச'ப&த�மி
லாத இ4ெனா� நப�' உ�0. அவைள- கி�Kண4 ேகாயி
 கிழவி 
எ4� அைழப	. அவள* :	ேவா+திர' யா�-�' ெதாியா*. சில வ�ஷ�கJ-� 
�4( அவைள இ&த பிரேதச+தி
 ம-க� க�டன	. ஒ� ைகயி
 ஊ4�ேகாL', 
மா � (டைவைய% /���ய ஒ� க&த
 $�ைட>மாA அவ� ஒ� நாளி4 அ&தி 
ெபா8தி
 இ&த இLைப+ ேதாபி
 பிரேவசி+தா�. வா2&த வா2-ைக ேபா*' 
எ4� ெசா
வ* மாதிாி க8+*-� ேம
 அவ� தைல, சதா ஆ�-ெகா�0 இ�-�'. 
 
இ&த இட+*-� வ&த பிற�, ஏேதா இ&த இல-ைக நா�+தா4 அவ� இIவள1 
கால' நட&* வ&த* மாதிாி இ�ேக நிர&தர' ெகா�0வி�டா�. அதிகாைல 
ேநர+திேலேய அ�கி�&* அவ� (றப�0 வி0வா�. உ%சிேபாதிேலேயா, 
பி பக@ேலேயா க&த@
 ��&த அாிசிேயா0 அவ� தி�'பி வ�வா�. வ&த உடேன 
ெபா�கி+ தி4�விட ேவ�0ெம4ற அவசரமி
லாம
 சாவதானமாக ப0+*+ 
N��வா�. இர1 ஒ4ப* மணி-�ேம
 அ	%சக	 அப�ணா பாலகி�Kணைன 
சிைறைவ+*- க'பி- கத1கைள :��- ெகா�0 தி�'('ேபா* அ&த இLைப 
மர+த�யி
 $4� க கைள ைவ+*+ தீ $��ய அ0பி4 மீ* அ&த- கிழவி தன* 
ஒ ைற வயி �-� உண1 சைம+*- ெகா���பைத பா	பா	. ம�நா� காைல 
அவ	 :-ெகாAவத காக வ�'ேபா* மர+த�யி
 அ&த- காி ப�&த ம� 
பா+திர�க� கவி2+* ைவ-கப���-�'. அவ� ேகாயிL-�' வ&* 
ேபாயி�-கிறா� எ4பத � அைடயாளமாக- ேகாவி
 பிரகார' /+த' 
ெசAயப�0, நீ	 ெதளி-கப�0, அவ� தைலயா�ட' மாதிாிேய ஆ� ெநளி&* 
அல�ேகாலமாக- ேகால�' இடப���-�'. 
 
அவைள- ேகாயிL-��ேள அப�ணாேவா அவ�ைடய மைனவிேயா, 
மா�0-கார% சி�வ	கேளா யா�' இ*நா� வைர பா	+ததி
ைல. 
 
ஆனாL' அவJ-�- கி�Kண4 ேகாயி
 கிழவி எ4� ெபய	 வ&*வி�ட*. 
 
அவ� யாாிட�' ேபச ��யாத ஊைம எ4பதா
 அவ� ெபய�' யா�-�' 
ெதாியா*. தன-� இ�ட ெபயைர அவ� ஒ(-ெகா�டாளா இ
ைலயா எ4ப*' 
யா�-�' ெதாியா*. 
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ஒ�நா� அப�ணா ப-க+* ஊ�-� ஏேதா காாியமாக ேபாயி�&தா	. தி�'பி 
வ�'ேபா* ந0நிசி ஆகிவி�ட*. ரயில�யி@�&த இLைப+ ேதாபி4 வழியாக- 
கி�Kண4 ேகாயிைல- கட&* அவ	 வ&தெபா8* ேகாயி@F�ளி�&* மனித- 
�ர
 ேக�கேவ, ச � நி4றா	. உ�ேள எ�� பா	-ைகயி
 பாலகி�Kணனி4 
ச&நிதியி
 உ�கா	&தி�-�' கிழவியி4 �*�(ற' ெதாி&த*. 
 
‘இ&த ந0நிசியி
 இவ� அ�ேக எ4ன ெசAகிறா�? ெவளிேய மைழ Cட 
இ
ைலேய!’ எ4� வான+ைத அ�ணா&* பா	+*வி�0% ச&த�யி4றி- 
ேகாயிL-�� [ைழ&தா	 அப�ணா. இேபா* கிழவியி4 �*�(ற' 
ம�0ம
லா* அவJ-� �4னா
 பாலகி�KணF-�' அவJ-�' ந0ேவ உ�ள 
இைடெவளியி
 உைட&* $ளியாகி ேபான ம� ச��>' அதிேல உ�ள ேசா�' 
Cட அ&த% சிறிய எ�ெணA விள-கி4 ஒளியி
 ெதாி&தன. 
 
கிழவி ச��யி@�&* ஒ� கவள' எ0+*- க'பி- கதவிdேட பால கி�Kணனி4 
�க+*-� ேநேர அைத- கா��+ தன* ஊைம பாைஷயி
 உ�கி உ�கி- 
ெக�சியபி4, கி�Kண4 அைத உ�0வி�ட பாவைனயி
 தி�தி ெகா�0 தா4 
(சி-கலானா�. இப� ஒIெவா� கவள+ைத>' அவ� சாபி0வத � �4 
அவF-� ஊ��ய பாவைனயி
 அவ� ெகா�சி% சிாி+* மகி2&* உ�டா�. 
 
அப�ணா1-� �த@
 ேகாப�', பி4ன	 இ&த ைப+திய-கார- கிழவியி4 
ெசAைகயிேல ஒ�வித பாிதாப�' பிற&த*. எ4றாL' அ&த+ ெதAவ 
ச&நிதான+ைத இவ� இIவா� அ/+த ப0+*வைத- காண அவ�-� மன' 
ெபா�-கவி
ைல… அவள* ேப%ைச அவ	 ச � உ �- கவனி+தா	. அவள* 
ெசAைகைய (ாி&* ெகா�ள ��யாத* ேபாலேவ அவள* ெமாழி>' அவ�-� 
(ாியவி
ைல. இ*வைர ஒ� கிழவியாக ம�0ேம அறி&தி�&த அவைள இேபா* 
ஒ� நா4� வய* சி�மி மாதிாி அவ	 க�டா	. 
 
அ&த- காாிய' நட-கிற திFசி@�&* இ* ஏேதா இ4� ம�0' நட-கிற ஒ� திG	 
நிக2%சி அ
ல; கிழவி இ&த பிரேதச+*-� வ&த நா� ெதா�0 தினசாி நட-கி4ற 
ஒ� வழ-கமான காாிய' எ4� அவரா
 (ாி&* ெகா�ள ��&த*. தினசாி அவ� 
ேகாயி
 ச&நிதான+ைத% /+த' ெசA*, நீ	 ெதளி+*- ேகால' இ�0 ைவபத � 
இ*தா4 காரணமாயி�-க ேவ�0' எ4� அவரா
 ஊகி-க ��&த*. 
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“ஏ கிழவி!” எ4� அவ	 அத��ய �ர
, அவ� ெசவிகளி
 விழேவ இ
ைல. 
அவள* ஆன&தமயமான அ&த அFபவ+தி
 தா4 ��-கி�0 இைடY� 
ெசAவ*Cட ஒ� பாபமாகி வி0ேமா எ4� பய&தா	 அவ	. ச � ேநர' அ�ேகேய 
நி4� அைத பா	+த பி4ன	, தா4 வ&த* அவJ-�+ ெதாியாம
 த4 வழிேய 
தி�'பி நட&த அப�ணா1-� ��0-�% ெச4ற பிற� Cட+ N-க' வரவி
ைல. 
 
அ&த- ேகாயி@4 அ	%சக	 எ4ற �ைறயி
 அவைள தா4 அ�+*+ *ர+தாம
 
வ&த* தவேற எ4� அவ	 மன' �ைம&த*. 
 
அவ� எ4ன எ4ன க	ம+ைத எ
லா' சைம-கிறாேளா? அைதெய
லா' ெகா�0 
வ&* பகவாFைடய ச&நிதியி
 இப� அ/+தப0+த அவJ-� எப�+தா4 
மன' வ�கிற* எ4� பலவா� எ�ணி- �ழ'பிய அப�ணா, ம�நா� �த
 
அ&த- ேகாயி@4 ெவளி(ற வாயி  கத1கைள>' தா4 வ�'ேபா* இ8+* 
:��- ெகா�0 வ&*வி0வ* எ4� ��1 ெசAதா	. 
***** ***** ***** 
 
இெபா8ெத
லா' கி�Kண4 ேகாயிL-��ேள அதிகாைலயி
 சில மணி 
ேநர�களிL', மாைலேபாதி4 சில மணி ேநர�களிL' தவிர பிற சமய�களி
 
யா�' பிரேவசி-க ��யா*. ேகாயி@4 �4(ற பிரகார- கத1கைள – ெவ� 
நா�களாக அைடயா ெந0� கதவாA+ தைரேயா0 தைரயாA அ8&தி, அ�க'(
 
�ைள+* அ8&திேபான அ&த இ�'(- கத1கைள – ஒ�நா� :ரா1' 
பிரயாைசப�0 ( களி@�&*', *�வி@�&*' வி0தைல ெசA*, கீ
கJ-� 
எ�ெணA ேபா�0% ெச4ற வார+தி
 ஒ� நா� சா+தி- ேகாயிைலேய சிைற 
ைவ+தா	 அப�ணா. 
 
மா�0-கார% சி�வ	க� ஆ0 – (@ ஆ�ட+தி காக இேபா* ேகாயி
 ப�களி
 
ேகா0 கிழி-க ஆர'பி+* வி�டன	. இLைப+ ேதாபி
, மா0க� ேமAவ*', 
�யி
க� C1வ*' ம�0' நி கவி
ைல. அ&த- கிழவி ம�0' இேபா* எ��' 
ேபாகாம
 அ&த மர+த�யிேலேய உ�கா	&*ெகா�0 $�ய க'பி- கத1கைள 
பா	+* பா	+* ெப�$%ெசறி&* ெகா�0 இ�&தா�. சில சமய�களி
 
அ�கி�&* எ8&* ெச4� எ�காவ* ேபாA யாராவ* த�' எ%சிைல (சி+தா�. 
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ேநர' கால' வி+தியாசமி
லாம
 மர+த�யிேலேய ப0+*+ N�கினா�. இLைப 
மர+த�யி
 $4� க கJ-கிைடேய $�ெடாி>' அவள* அ0(, 
இேபாெத
லா' Pனியமாகேவ கிட-கிற*. 
 
:ைஜ ெசAவத �', :பறிபத �' அப�ணா ேகாயிL-� வ&* 
ேபா�'ேபா*, கிழவி அவைர பாிதாபமாக ஏறி�0 பா	பா�. ஏேனா 
அப�ணா1-� அவ� ப-க' தி�'பி பா	-கேவ பய'. அவைள- கவனி-காத* 
மாதிாி ேவகமாக ேபாAவி0வா	. அ4� ந�ளிரவி
 தா4 க�ட கா�சிைய 
ப றி+ த4 மைனவியிட' Cட இ4F' அவ	 ெசா
லவி
ைல. 
***** ***** ***** 
 
ப+* நா�கJ-� பிற� பாலகி�Kண4 ேகாயிL-�+ தி�விழா வ&த*. ேகாயி
 
�4னா
 ெகா�டைக ேபா�டா	க�; ெகா�ேய றினா	க�. சாதாரண நா�களிேல 
பா	+* பா	+* பாலகி�KணF-� சி�கார' ெசAகி4ற அப�ணாேவா 
தி�விழா நாள4� அதிசிர+ைத ெகா�0 அல�கார' ெசAய ஆர'பி+தா	. 
 
பாலகி�KணF-� �4 ைகயி
 க�கண+ைத எ0+* :��னா	. 
 
‘அட ைப+யேம! இெத4ன கா
 த�ைடைய எ0+*- ைகயி
 :�� வி�ேட4? 
அ*தா4 இIவள1 ெதாள ெதாளெவ4� இ�-கிற*’ எ4� த4ைனேய எ�ணி% 
சிாி+தவா� அதைன- கழ�� பா	+தா	. 
 
அ* கா
 த�ைடய
ல; க�கண'தா4! 
 
‘எப� இIவள1 ெபாிதாகி வி�ட*? ேபான வ�ட' – அவ4 ைககளி
 எIவள1 
பதிவாA அழகாக இ�&த*? எப� ெபாிதாகி வி�ட*’ எ4� மன+*� ஓ	 
அாி(ட4 த�ைடைய எ0+* அணிவி+தா	. 
 
அ*1' கா@
 ேசராம
 தனி வைளயாமாA பாத+தி
 �2&* கிட&த*… 
 
அைரவட+ைத எ0+*- க��னா
 அ*1' ெபாிதாகி இ�&த*. 
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‘எ4ன ேசாதைன இ*?’ எ4� ஏ-க+*ட4 அவ	 பாலகி�Kணனி4 �க+ைத 
பா	+தா	. 
 
ஓ! அ&த �க'Cட% /��% /��கி வா� வத�கி (4��வ
 இ4றி+ 
ேதா4�வைத- க�டா	. ‘பாலகி�Kண4 இைள+* ேபாAவி�டானா?’ 
 
ஆமா'! பாலகி�Kண4 இைள+ேததா4 ேபாA வி�டா4. 
 
‘இைதேபாA யாாிட' ெசா
வ*? ப�+தறி1 வாத' எ4கிற ேபாி
 நாHதிகவாத' 
ெப�+*ேபான இ-கால+தி
, எ4ைன ைப+திய-கார4 எ4� அ
லவா 
சிாிபா	க�! நா+திக	க� சிாிப* இ�-க�0'. இ&த- ேகாயிL-� வ&* 
ப-திேயா0 பாலகி�Kணைன+ தாிசி+*% ெச
L' எ&த ஆHதிகனாவ* நா4 
ெசா
Lவைத ந'(வானா?…’ எ4� அப�ணா ஒ4�' (ாியாம
 ெவறி-க 
விழி+தவா� ெவ�ேநர' உ�கா	&தி�&தா	. 
 
இர1 ஒ4ப* மணி-� அவ	 ேகாயிL-� ெவளிேய வ&தேபா*, அ&த- கிழவிைய 
பா	+தா	. தி�விழா- ெகா�டைகயி4 விள-� ெவளி%ச+தி
 அ-க' ப-க+*- 
�ழ&ைதக� ஏக அம	-கள' ெசA* விைளயா�- ெகா���பைத+ த4ைன மற&த 
லய+ேதா0 பா	+* மகி2&* ெகா���&தா� கிழவி. 
 
அப�ணா அவ� �க+ைத உ � பா	+தா	. அவ� வாA ேபச��யா ஊைம 
எனிF', அ&த �க+தி
 எ+தைன உண	%சி ெவளிபா0க�… எ+தைன அFபவ 
ேரைகக�! எ+தைன ேசாக �+திைரக�…! 
 
அப�ணா அ&த- கிழவிைய ப றி ேயாசி+தா	. ‘இவ� இேபா இ�ேக ஒ� 
அநாைத- கிழவியா தனி%/- கிட&தாL' இவ� வய*-� இவJ' பி�ைளக� 
ெப � ெப�கி வா2&தி�பா�, இ
ைலேயா? எ4ன நட&தேதா? யா	 ெசா
ல 
��>'? ஒ�ேவைள% சாபா�ைட- Cட+ தனியா சாபி�0 அவJ-� 
பழ-கமி
லாதி�&தி�-�ெமா? அதனாேலதா4 பாலகி�Kணைன+ *ைண-� 
வ%/�0 சாபி�டாேளா? இைத ேபாயி இவளிட' ேக�க ��யா*. ஊைமக� 
ேபசா*… உண	+*'. அப� எைதேயா பாலகி�KணF-� இவ� உண	+தி 



186 

 

வி�டாேளா? – பாலகி�Kண4 ம�0' ேபசறானா? அவF' இப என-� 
எைதேயா உண	+தறாேனா?… இைதெய
லா' ேபசி உண	+த ��யா*. அறி1, 
ப-தி-� பைக! ைநேவ+ய' ப�றைத பகவா4 ஏ+*-கிறா	F நா4 ந'பற*', 
பகவா4 பிரசாத'F ஊ	 ந'பற*' சாி4னா, அ&த- கிழவி அ&தர�கமா>', 
அ4பா>' த	றைத அவ4 ஏ+*-க மா�டா4F நிைன-க நா4 யா�? அ*-காக 
அவ4 கா+*�0 இ�-கா4. ப+* நாளா நா4 பாலகி�Kணைன ப��னி 
ேபா�ேடேனா’ எ4ெற
லா' அப�ணாவி4 மன' �ைட&த*. 
 
அ4� �0 தி�'('ேபா* அவ	 ேகாயி@4 ெவளி பிரகார- கத1கைள இ8+* 
$டாம
 – ந4� விாிய+ திற&* ைவ+*வி�ேட ேபானா	. 
 
சில நா�கJ-� பிற� இர1 ஒ4ப* மணி-� ேம
 இLைப+ ேதாபி
 ஒ� 
மர+த�யி
 அ0( எாி&* ெகா���&தைத அப�ணா பா	+*- ெகா�ேட 
��0-� ேபானா	. அதி
 எ4னேமா ெகாதி-கிற*. அப�ணா ேம
 *�டா
 
$-ைக பி�+*- ெகா�Jகிறா	. 
 
பாவ', அவ	 ப-த	தாேன! பகவானா எ4ன? 
----------------- 
 

44. 44. 44. 44. உ*ைம 12�உ*ைம 12�உ*ைம 12�உ*ைம 12�    
 
அ* ேசாமநாதனி4 க�கைள உ�+தி �. பரமஹ'ச�' விேவகான&த�' 
இ�(ற�' இ�-க, அ&த வாிைசயி
 தன* பட+ைத>' ைவ+தி�-�' ேகால+ைத 
�க' /ளி+* ேயாசி+தவா� $-�- க�ணா�ைய ந4றாக உய	+திவி�0- 
ெகா�0 எ8&*, /வர�ேக ெச4� C	&* ேநா-கினா	 ேசாமநாத4. 
 
அேபா* ஹா	@-H கல-கி- ெகா�0 வர உ�ேள ெச4றி�&த அவர* ம�மக� 
ேகாைத, ைகயிேல&திய க அ�� ஸாஸ�ட4 ஹாL-�� வ&தா�. ேசாமநாத4 
அவைள+ தி�'பி பா	+தா	. 
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“இெத
லா' யா�ைடய ேவைல?” எ4� த4 பட+ைத ஆ� கா�� விரலா
 
/��யவா� ேக�டா	. 
 
ைகயி@�&தைத Gபாயி4 மீ* ைவ+*வி�0 அவர�ேக வ&* நி4� அ&த 
பட�கைள பா	+தவா� ேகாைத ெசா4னா�: “நா4 இ&த ��0-� வ	ர*-� 
�4னா@�&ேத இ&த பட' இ�ேக இ�-�. த4 வண-க+*-�ாிய ேமைதகளி4 
தி�1�வ�க� இைவ4F ந�ப	கJ-� அறி�க' ெசA* ைவ-கிறா	 அவ	. எ4 
கி�ேட>' அப�+தா4 ெசா4னா	?…” அவ� அைத% ெசா
@ ��-��4, 
$-�- க�ணா�ைய- கழ�� ேமேல ேபா	+தியி�&த சா
ைவயி
 *ைட+தவா� 
கிJகிJ+த சிாி(ட4 அவ	 ெசா4னா	: “எ4ன விசி+திரமான இைண(… 
ஆHதிக% ெச'ம
களான அவ	க� ந0ேவ, நிாீ%வரவாதியான எ4 படமா?…” எ4� 
�னகியவாேற, �ழ�ைகயி
 ெதா�கிய ைக+ த�ைய வல* ைகயி
 எ0+* ெமௗ¢ள 
ஊ4றி நட&* ேசாபாவி
 வ&தம	&தா	 ேசாமநாத4. 
 
ேகாைத ஹா	@-ைஸ எ0+* அவ	 ைகயி
 த&தா�. வேயாதிக+தா
 தள	&த 
ைகக� ந0�க அவ	 அைத ப�கினா	. Pடான பான+ைத ப�கிய1ட4 அவர* 
ெந றி ேவ	+தி�பைத- க�ட ேகாைத, மி4சார விசிறிைய% /ழல வி�டா�. 
கா றி
 அவர* நைர+த அட	&த கிரா(% சிைக ெந றியி
 வி8&* ெகா+தாA 
(ர�ட*. ேசாமநாதனி4 பா	ைவ ஹாைல ேநா�டமி�0 அ�கி�&த ேர�ேயா, அ&த 
$ைல Hடா��
 உ�ள (+த	 சிைல, ஜ4னL-� ேபா���&த ெவளிறிய நீல 
நிற+ திைர% சீைல �த@ய ெபா��கைள- �றிபாக- கவனி+த பி4, ேகாைதயி4 
ேம
 வ&* நிைல ெப ற*. அவ	 விழிகளி
 அ4(ண	%சி மி4னி (ரள ஒ� 
�ழ&ைதேபா
 (4னைக கா��னா	. 
 
அ&த (4னைக ‘அ�, சம	+* ெப�ேண, ��ைட ெரா'ப அழகா ெவ%சி�-ேக’ 
எ4� பாரா�0வ* ேபாL', ‘ச&ேதாஷமாயி�-கிறாயா மகேள’ எ4� விசாாிப* 
ேபாL', ‘உ4ைன பா	-க என-� மிக+ தி�தியாயி�-கிற*’ எ4� 
ெப�மித+ேதா0 �Nக@ப* ேபாL' அைம&தி�&த*. 
 
அ+தைன அ	+த�கJ-�' பதி
 உைரப*ேபா
 அட-கமாA, ெப�ைம நல4 
மி�&த அைமதிேயா0 பதி
 (4னைக சி&தினா� ேகாைத. அவ	 தன* ைக- 
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க�கார+ைத பா	+*, “ஓ! மணி அ�சாகிறேத… காேலஜி@�&* வர இIவள1 
ேநரமா! என-� ஏ8 மணி-� ரயி
…” எ4றவா� ெவளிேய எ�� பா	+தா	. 
 
அேத ேநர+தி
 கா'ப1�� ேக� திற-கப0' ஓைச ேக�0- ேகாைத ஆவLட4 
ெவளிேய நட&தா�. பரேமHவரைன இ� ைககளிL' அைண+*- ெகா�ள பரபர+த 
உடLட4 எ8&* நி4றா	 ேசாமநாத4. 
 
“அவ	 இ
ைல… ேபாH�ேம4 – அவ�-� ஏேதா ஒ� க�த'” எ4� Cறியவா�, 
அ&த- கவைர+ தி�பி+ தி�பி பா	+தவாேற உ�ேள ேபானா� ேகாைத. 
ேசாமநாத4 அ�கி@�&த ேபா�ேடா ஆ
ப+ைத எ0+* (ர��யவா� 
பரேமHவரனி4 வ�ைக-�- கா+தி�&தா	. 
 
பரேமHவர4 த ேபா* தமி2 ேபராசிாியராA பணியா �' அேத 
க
Zாியி
தா4 ப+தா�0கJ-� �4 ஆ�கில (ரபஸராக பணியா றினா	 
ேசாமநாத4. அவாிட' ஒ� மாணவனாக இ�&* அவ	 ஓA1 ெப�வத �� அேத 
க
Zாியி
 பரேமHவர4 விாி1ைரயாளராக பணிேய �' அ&த 
இைட-கால+தி
, ேவ� எவாிட�' ஏ ப�ட உறவிF' வLமி-க பா&தIய�' 
ந�(' அவ	களிைடேய உ�ெப ற*. 
 
ேசாமநாத4 க
Zாியி@�&* ஓA1 ெப �% ெசா&த- கிராம+*-� ேபாAவி�ட 
பிற� பரேமHவரF-�', ேசாமநாதF-�மிைடேய ஏேதா சில சமய�களி
 க�த 
ேபா-�வர+* இ�&த*. இர�டா�0கJ-� �4 ேசாமநாத4 ஏேதா காாியமாக% 
ெச4ைன-� வ&தேபா* ப+தா�0கJ-� பிற� ேசாமநாதF' பரேமHவரF' 
ச&தி-க ேந	&த*. பரேமHவரைன- க�ட ேசாமநாத4 ஒ� விநா� திைக+ேத 
ேபானா	. அத �- காரண' மாணவராA இ�&*, விாி1ைரயாளரான பரேமHவர4 
ேபராசிாியராA உய	&தி�ப* ம�0ம
ல; (K ேகா�0', க�ணா�>' தாி+த, 
காேதார' சிைக நைர+த – ேசாமநாத4 எதி	பாராத – பரேமHவரனி4 �தி	&த 
ேதா ற'தா4. அதனிF' �-கிய காரண' நா ப* வயதாகி>' அவ	 
பிர'ம%சாாியாA வா2&* வ�வ*… 
 
த4 அ4பி �' மதிபி ��ாிய ஆசாைன- க�ட*' அவர* ைககைள ப றி 
அ4(ட4 க�களி
 ஒ றி- ெகா�0 நி4ற பரேமHவரைன பாச+*ட4 �*கி
 
த��- ெகா0+தவா�, “நீ�க� இ4F' பிர'ம%சாாியாக இ�&* வ�வைத- காணா 
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ஏேதா ஒ� � ற உண	1 எ4 மன+ைத உ�+*கிற*… இ&த உ�+த
 அ	+தம ற* 
எ4� நீ�க� க�*கிறீ	களா?” எ4� ஆ�கில+தி
 ேக�டா	 ேசாமநாத4. 
 
ேசாமநாத4 எேபா*' தன* அபிபிராய+ைத அ8+தமாக- Cறிவி0வா	. ஆனா
 
அ+*ட4 நி�+தி- ெகா�ள மா�டா	. யாாிட' த4 அபிபிராய+ைத- C�கிறாேரா 
அவாிடேம ஒ� வைக ஆேமாதிைப, அ
ல* உட4பா�ைட, வி�'(கிற வைகயி
 
ம றவாி4 அபிபிராய+ைத>' எதி	பா	பா	. அ* அவர* சிறபான ப�(களி
 
ஒ4� எ4பைத பரேமHவரF' அறிவா	. 
 
பரேமHவரF-� ெப ேறாேரா மிக ெந��கிய ப&*-கேளா யா�' த ேபா* 
இ
ைல. அவ	 தனிய4. பரேமHவரைன ேபா4ற அட-கமான தனிய	களி4 
வா2-ைகயி
 ‘தி�மண'’ எ4ற வா2வி4 தி�ப' நிக2வெதனி4, நம* இ4ைறய 
ச$க+தி
 ந�ப	களி4 – ெபா�(' அ&தH*' மி�&த ந�ப	களி4 – 
உதவியா
தாேன நட&ேதற ேவ�0'! அப�ப�ட ந�பனாA, வழிகா��யாA, 
ஞானாசிாியனாA இ�&* வ&த ேசாமநாதனி4 கடைமய
லவா அ*? – 
எ4பனவ ைறெய
லா' நிைன+*+ தா4 அவ	 த4னிட' இIவித' ேக�கிறா	 
எ4பைத பரேமHவர4 உண	&தா	. 
 
“ஏ4? பிர'மசாிய' ஒ� � றமா?” எ4� சிாி+த வ�ண' ேக�டா	 பரேமHவர4. 
 
“அ* � ற�மி
ைல; சாி>மி
ைல. �ைறய ற ஓ	 ஆ� பிர'ம%சாிய விரத+ைத 
அFK�-க ஒ� ல�சிய' ேவ�0'. இப� ஒ� காாிய+ேதா0 இ�&தா
 அ&த 
பிர'ம%சாிய' சாியான* ஆ�'. இ
லாம
 பிர'ம%சாிய+*-காகேவ ஒ�வ4 
பிர'மசாாியாயி�&தா
 அ* சாிய ற*', பி4னா
 ஒ� கால+தி
 � ற�' ஆ�'. 
எத �ேம ஓ	 அ	+த' ேவ�0'; அ	+தேம இ
ைலெய4றா
 அ*-� ெபயேர 
அன	+த'! உ�க� பிர'ம%சாிய விரத+*-� ஒ� அ	+த' உ�04னா, நா4 எ4 
அபிபிராய+ைத மா+தி-கிேற4” எ4றா	 ேசாமநாத4. 
 
பரேமHவர4 ஒ� விநா� ேயாசி+தா	; அ* ேயாசைனய
ல; அ* ஒ�வைக பிரமி(. 
பிற� (4னைக (ாி&தா	. அ* (4னைகய
ல! அ* ஒ�வைக சரணாகதி. 
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அ&த% ச&திபி4ேபா* அவ	க� இ�வ�' ெவ�ேநர' ச'பாஷி+தன	. ப+* 
வ�ஷ�கJ-� �4( ேசாமநாதFட4 பழகியேபா* அவைர எ&த அள1-� 
(ாி&* ெகா�0 எ&த அள1-� அவாிட' மதி( ைவ+தி�&தாேரா, அைத விட1', 
ப+தா�0 �தி	%சியி4 பிற� தன* �தி	&த அறிேவா0 அவ�ட4 
ச'பாஷி-ைகயி
 ப4மட�� அதிக' (ாி&* ெகா�0 ேசாமநாதனிட' �தி	&த 
மதி(' �8ைமயான சர;' அைட&தா	 பரேமHவர4. 
 
பரேமHவரைன பிாி&* ஊ	 தி�'('ேபா* ேசாமநாத4 Wவி
 தன* கிராம+*-� 
வரேவ�0ெம4� அவைர அைழ+தா	. 
 
“இ&த அைழைப- கடைம உண	%சிேயா0 வி0-கிேற4” எ4� ஆ�கில+தி
 
Cறி பி4 தமிழி
 ெதாட	&* ெசா4னா	: “சி� வயதி@�&ேத தாA தகபனி
லாம 
எ4 த�ைக மக� ஒ�+தி எ4 கி�ேட வள	( ெப�ணாA இ�-கா… அவJ' 
க
யாணேம ேவணா'F இ�&தவ… இப அவ� மன' அத � 
ப-�வப���-கிற மாதிாி ேதா;*. எ*-�' நீ�க ஒ� தடைவ வா�க. பரHபர' 
சாி4னா நட+தி ைவ-கிற* எ4 கடைம…” – �ல' ேகா+திர' விசாாி-காம
, 
மனிதனி4 தர+ைத>' ந�ைப>' உ+ேதசி+* நட-�' அவர* உயாிய ப�ைப 
உ�fர ேபா றினா	 பரேமHவர4. 
 
 
இர�0 ஆ�0கJ-� �4 அ&த+ தி�மண' நட&த*. தி�மண' நிக8�4 
பரேமHவரF-� ஒேர ஒ� விஷய' மன+ைத உ�+தி- ெகா�ேட இ�&த*. 
 
ேகாைத-� இ�ப* வய*. பரேமHவரF-� நா ப* வய*. 
 
பரேமHவரனி4 இ&த+ தய-க+ைத உண	&தேபா* ேசாமநாத4 விள-கினா	: 
“வயதி
 இIவள1 வி+தியாச' ேவணா'F நீ�க� ெநன%சா உ�க� தனிப�ட 
வி�ப'�கற �ைறயி
 அ* சாிதா4. அத � ேவேற காரண' இ
ேல4னாL' 
அப� ஒ� தனிப�ட மேனாபாவைன உ�கJ-� இ�-��கற ஒ� காரண+ைத 
உ+ேதசி%ேச இ&த ேயாசைனைய- ைகவி�0 விடலா'; நீ�கேள ேயாசி%/ ��1 
ெசAய ேவ��ய* இ*.” 
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கறாராக, ��வாக எ4ன C�வ* எ4� பரேமHவரF-� (ாியவி
ைல. 
ேசாமநாத4 தன* அபிபிராய+ைத வ (�+*கிறவ�மி
ைல. அவர* 
ேயாசைனைய ம�+*வி�டா
 வ�+தபட- C�யவ�மி
ைல எ4� பரேமHவர4 
ந4� உண	&ததனாேலேய, இதி
 எ4ன ��ெவ0ப* எ4� (ாியாம
 
�ழ'பினா	. 
 
அவர* ேமேலா�டமான �ழப+ைத>' உ�ளா	&த ச'மத+ைத>' (ாி&*ெகா�ட 
ேசாமநாத4 பரேமHவரனிட' தீ	மானமான ேதாரைணயி
 ேக�டா	: “ஆமா', 
உ�க� தய-க+தி கான பிர%ைனதா4 எ4ன?” 
 
பரேமHவர4 – தன* நா ப* வயைத மற&* – ஒ� வா@பF-ேக உாிய 
ச�ேகாஜ+*ட4 தைல�னி&* ெம
ல இ8+தவா� Cறினா	: “வய* 
வி+தியாச'தா4…” 
 
“ஓ!” எ4� Cறி% சிாி+தா	 ேசாமநாத4: “நா4 தா4 ெசா4ேனேன, இ&த வி+தியாச' 
அதிக'F நீ�க ெநைன%சா, இ&த �ய சிைய- ைகவி�0டலா'F… உ�க மனசிேல 
வி�ப' இ�&*, பா	-கறவ�க எ4ன ெசா
Lவா�கேளா�கற ேபா@- 
C%ச+தி காக ஒ� காாிய+திேல தய-க' கா�டற* அவசியமி
லாத*; 
அ	+தமி
லாத*…” 
 
“உலக+தி காக1' ெகா�ச' ேயாசி-க ேவ��யி�-� இ
ைலயா?” எ4� 
உ�ள�ைகயி
 ேகா0 கீறினா	 பரேமHவர4. 
 
“ஆமா' ஆமா'; உலக+தி காக- ெகா�ச' எ4ன, �8-க �8-க ேயாசி-க;'. 
ஆனா
, பரேமHவர4… உலக'�கற* உ�கைள% /+தி>�ள சி� வ�ட' 
ம�0மி
ைல; அ* எ+தைனேயா க�ட�களாA, நா0களாA பர&* கிட-�… 
ேயாசி%/ பா	+தா அ�ெக
லா' இ&த வி+தியாச' ஒ� ெபா���
ைல; 
நியாயமான* Cட! உ�க� வசதி-� உ�க� உலக+ைத% /�-கி- ெகா�ள நீ�க� 
வி�'பினா – ஒ� சி4ன அர�ைட- C�டேம உலக'F பா	-காதீ�க – அ&த 
உலக+ைத உ�கJ-��ேளேய உ�க ஹி�தய+*-� ப-க+திேல எளிைமயா ஒ� 
மனிதனி4 உலக'னாவ* பா��கேள4! அத4ப� /யமான ��1 
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ெசA>�கேள4..” எ4� ெசா
@, ெமௗனமாA% ச � க�$� ேயாசைனயி
 
ஆ2&தா	 ேசாமநாத4. 
 
‘இ&த மனித	தா4 மFஷனி4 மன+*-�� [ைழ&* எப� தீ	-கமாA 
பா	-கிறா	!’ எ4� விய&* ேநா-கினா	 பரேமHவர4. 
 
க�கைள+ திறவாமேல ெதாட	&* ேபசினா	 ேசாமநாத4. “ஒ� ஆ� க
யாண' 
ெசA* ெகா�J'ேபா* தன-காகேவ ெசA* ெகா�வதாக நிைன-கிறா4; 
ெப�;' அப�ேய நிைன-கிறா�. தன-காக% ெசA* ெகா�கிற எ&த- காாிய�' 
அதி�தியாA+தா4 ��>'. க
யாண+தி4 உ�ைம+ தா+பாிய' அ*வ
ல. 
தன-காக வா2&*கி���&த ஒ�வேனா ஒ�+திேயா இ4ெனா�வ	-காக வாழறதி4 
ஆர'பேம தி�மண'. ச$க வா2வி4 சி� வ�ட' – அ�பைட வ�ட' – தா'ப+ய'. 
இ&த அ�பைட- C�0றவிேலேய இ&த+ தியாக உண	1 ஏ ப�டா+தா4 ச$க 
வா2ேவ சிறபாA அைம>'. ஆனா
, ‘என-காக, எ4 /க+*-காக’�கற 
ேநா-கிேலேய ஆ;' ெப�;' க
யாண' ப�ணி-கிற ஒ� /யநல 
ேபா-கினாேலதா4, தனி மFஷனி4 �0'ப வா2-ைக>' சாி, ச$க வா2-ைக>' 
சாி, அதி�தி>' *4ப�மா மாறிேபா�*… நீ�க உ�கJ-காக அவைள- 
க
யாண' ெசA* ெகா�றதாக நிைன-க- Cடா*… அவJ-காக…! இைதேயதா4 
நா4 அவJ-�' ெசா
@யி�-ேக4… உறவி4 அ�பைடேய இ&த பரHபர 
உண	1தா4F நீ�க நிைன-கிறீ�களா…?” 
 
பரேமHவர4 ஒ� விநா� ேயாசி+தா	. அ* ேயாசைனய
ல… 
 
இ&த இர�0 வ�ட மணவா2-ைக, வா2-ைகயி4 அ	+த+ைத அவ�-� 
உண	+தி �. ேகாைதயி
லாம
 அவரா
 இனி வாழ இயலா* எ4ற உண	ைவ, 
ஒ� ப&த+ைத – அவ	 ஏ ப0+தி- ெகா�0 வி�டா	 – அ
ல* அவ� ஏ ப0+தி 
வி�டா�. த4ைன ஒ� �8 மனிதனாக% ேசாமநாதF', தன* வா2-ைக-� ஒ� 
�8 அ	+த+ைத- ேகாைத>' உ�வா-கி வி�டைத உண	&* அவைர+ தன* 
வண-க+*-�ாிய வழிகா��யாக1' அவைள+ தன* உயி�-கிைணயான 
*ைணயாக1' H�காி+தா	 பரேமHவர4. 
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த�கள* தா'ப+ய வா2-ைக ஆன&தமாயி�பைத, பரHபர+ தி�தி>' நிைற1' 
மி�&* விள��வைத ஒ�நா�, இ&த வய* வி+தியாச' �றி+*- ேகாைதயிட' 
அவ	 ேக�0, அவJைர+த பதி@
 அவ	 ந4� உண	&தா	. 
 
ம�கிய ஒளி �/' சி� விள-கி4 ெவளி%ச+தி
 சயன அைறயி4 அ&தர�க% 
P2நிைலயி
 அவர* மா	பி
 சி+திர' வைர&தவா� சாA&*, ெசவிய�ேக இத2க� 
ெந��க, ஆ+மா	+தமான ரகசிய- �ர@
 அவ� ேபசிய ேபா* அவ�-� 
ேராமா�ச@ ெசAத*… 
 
“நீ�க ேக�ட* மாதிாி, ஆர'ப+திேல என-�' இப� ஒ� ெநைன( இ�&த*… 
ஆனா, ஆனா… இப ேதா;*; எ
ேலா�ேம உலக+திேல இ&த வி+தியாச+ேதாட 
க
யாண' ப�ணி-கி�டா எ
லா�ைடய வா2-ைக>' ெசா	-கமாயி�-�'F… 
ஒ+த வயசாயி�&தா வி�0- �0-கற �ணேமா இண-கமாகிற �ணேமா 
இ�-கா*4F ேதா;*… இ&த வி+தியாச+தினாேலேய ஒ� அ&நிேயா4ய�', 
ஒ�… ஒ�… என-�% ெசா
ல+ ெதாிய
ேல… நா4 ெரா'ப ச&ேதாஷமாயி�-ேக4. 
அIவள1தா4 ெசா
ல ��>*” எ4� அவர* ேக�வி-� பதிலாக அவ� ெவ� 
ேநர' சிரமப�0 வா	+ைதகைள+ ேத� பி�+*+ த4 மன+ைத+ திற&* அவ	 
மன+*� ெகா��யேபா*, இ�வ	 உ�ள�' நிைற&ேத வழி&தன… 
 
காKமீர+* ஏாிகளி@�&* க4னியா�மாி �-கட
 வைர, பி4னணியாக- ெகா�0 
அவ	க� இைண&* கா�சி த�' ேபா�ேடா-க� நிைற&த அ&த ஆ
ப+தி4 $லேம 
அவ	களி4 ஆன&தமயமான �0'ப வா2-ைகைய உண	&தா	 ேசாமநாத4. 
 
ஆ
ப+தி4 கைடசி ஏ�ைட (ர�� அைத $�யேபா*, த4 எதிேர “எேபா 
வ&தீ�க?” எ4� ஆ	வமாA (4னைக :+*, கர' �வி+* நி �' பரேமHவரைன 
ஹா
 வாச ப�யி
 க�0, இர�0 ைககைள>' விாி+தவா� எ8&* நி4ற 
ேசாமநாத4 �ழ&ைதேபா
 சிாி+தா	. பிற� அ�கி
 வ&த பரேமHவரனி4 ைகைய- 
�L-கி+ ேதாளி
 த��- ெகா0+தா	. 
 



194 

 

“திG	F ஒ� அவசர ேவைலயா வ&ேத4. இப ஏ8 மணி ரயி
ேல ேபாக;'” எ4� 
அவ	 Cறிய* ேக�0 பரேமHவரனி4 �க' /��கி �; “இபேவ மணி அ�சைர 
ஆ�*. சாி, நா4 உ�கேளாட Hேடஷ4 வைர வேர4” எ4� க�கார+ைத 
பா	+*- ெகா�டா	. 
 
“ஆஹா! அத ெக4ன அவசர'? இ4F' ஒ�ணைர மணி ேநர' இ�-�. நீ�க 
உைட மா+தி, காபி சாபி�0�0 (றபடலா'.” 
 
அ&த ேநர+ைத- Cட �ணா-க மனமி
லாம
 ஹா@
 நி4� ேசாமநாதைன 
பா	+தவாேற ேகா�ைட- கழ றினா	 பரேமHவர4. ப-க+தி
 வ&* தயாராA- ைக 
நீ�� அைத வா�கி- ெகா�0 உ�ேள ேபான ேகாைத தி�'பி வ�'ேபா* 
டவLட4 வ&தா�. டவைல+ ேதா�மீ* ேபா�0- ெகா�0 ேசாபாவிலம	&* 
:�Hகைள- கழ ற ஆர'பி+த பரேமHவரனிட', ஹா@
 இ�&த அ&த 
பட�கைள பா	+தவா� Cறினா	 ேசாமநாத4: “இ&த விேனாதமான இைணைப 
பா	-க என-� ேவ�-ைகயாக இ�-�!” 
 
பரேமHவரF' தைல நிமி	&* பா	+தா	: “இதி
 எ4ன ேவ�-ைக? – ஒ�+த	 
என-� அைச-க ��யாத இைறந'பி-ைக த&தவ	. இ4ெனா�+த	 
பிர'ம%சாிய+தி4 ேம4ைமைய என-� உண	+தியவ	. ந0வி
 இ�-கிறவ	 
பிர'ம%சாிய+தி4 அ	+த+ைத உண	+தி வா2-ைக-� வழி கா��யவ	… தா>' 
தகபF' இ
லாத என-� இர�0மாகிய ��நாத	. எ4 ெப ேறாாி4 பட' எ4 
கி�ேட இ
லாத �ைறைய>' இ&த பட' தீ	+* வ%சி�-�… இ&த $வ�' என* 
வண-க+*-�ாிய ஞானிக�…” 
 
“ஓ! h ம%! நீ�க� எ4ைன அதிகமாA (கழறீ�க” – எ4� ேதாைள- �L-கி- 
ெகா�0 எளிைம>ண	ேவா0 சிாி+தா	 ேசாமநாத4. 
 
“- இ
ைல, நா4 உ�கைள எளிைமயாA வழிப0கிேற4” எ4� (னித உண	1ட4 
எ8&* நி4றா	 பரேமHவர4. 
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“வழிபாடா?” எ4� (�வ�கைள% /ளி+தா	 ேசாமநாத4. “அதி
 என-� 
ந'பி-ைகயி
ைல” எ4றா	. 
 
“வழிபா��
 ந'பி-ைக, வழிப0கிறவF-�+தாேன ேதைவ! அத4 $ல' 
என-ெகா� மேனாபல' உ�டா�*… உ�கJ-� அதி
 ஆ�ேசபைணயா?” எ4� 
ேக�0- ெகா�ேட உ�ேள ேபானா	 பரேமHவர4. 
 
“மிக1' உண	%சி வயப�ட மனித	!” எ4� �னகி- ெகா�டா	 ேசாமநாத4. 
 
ச � ேநர+தி �பி4 Nய ேவ��>' �8-ைக% ச�ைட>' அணி&*, ெந றியி
 
பளீெரன+ தீ��ய வி:தி>மாA வ&த பரேமHவர4 ேசாபாவி
 வ&* அம	&தா	. 
ேகாைத ஹா	@-H ‘க’(ட4, ச � �4 வ&த க�த+ைத>' ெகா�0 வ&* 
நீ��னா�. பரேமHவர4 அைமதியாA ஹா	@-ைஸ- ��+தபி4 கவைர பிாி+*- 
க�த+ைத ப�+தா	. 
 
“ேபராசிாிய	 பரேமHவர4 அவ	கJ-�! 
 
இ* ஒ� ெமா�ைட- க�த' எ4� N-கி எறி&* விட ��1 ெசAவத � �4, 
ெமா�ைட- க�த�கJ' உ�ைமகைள- Cற ��>' எ4றறிய1'. 
 
உம* வா2-ைகேய ஒ� மக+தான ெபாAைய அ�+தளமாக- ெகா�0 எ8&* 
நி கிற*. நீ	 வண�க+ த�&த ெதAவமாக- க�தியி�-கிறீேர, அ&த ேசாமநாத4 – 
அவ	 எ+தைகய ேப	வழி எ4பைத நீ	 அறிய மா�G	! ேகாைதைய ேபா4ற 
�ணவதி உம-� மைனவியாக வாA+த* �றி+* �Nகலப0கிறீேர, அ&த- 
ேகாைதயி4 கட&த கால' ப றி>' நீ	 அறிய மா�G	! தி�மணவாவத � �4 
அவ� ஒ�வனி4 காத@யாA இ�&*, க	ப� ற பி4 ைகவிடப�டவ�. 
ெதAவாதீனமாகேவா, அ&த ெபாியவாி4 ஆேலாசைனயி4 விைளவாகேவா அ* 
�ைற பிரசவமாக ேபாயி �. உ'ைம ஏமா றி அவைள- க�� ைவ+* வி�டா	 
உம* ��நாத	. நீ	 அவJட4 மகி2%சியாக வா2-ைக நட+தலா'. உ'ைம நீேர 
ஏமா றி- ெகா�வத4 விைளேவ இ&த மகி2%சி.” 
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ைகெய8+தி
லாத அ&த- க�த+ைத ப�+* ��+த1ட4 அைத- 
கிழி+ெதறி&*விட அவர* விர
க� *�+தன. ஒ� விநா� தய-க+*-� பி4, 
ஏேனா அ-க�த+ைத ம�+*% ச�ைட ைப-�� ைவ+*- ெகா�டா	. 
 
“ஏதாவ* விேசஷமான ெசAதியா?” எ4� ேக�டா	 ேசாமநாத4. 
 
“'… அதி
 ஒ�;மி
ைல…” எ4� ெபாAயாக% சிாி+தா	 பரேமHவர4. அ&த- 
க�த+ைத ஒ� ெபா��டா-காம
 மன+தி@�&* ஒ*-கி விடேவ �ய4றா	 அவ	. 
அவ	 பா	ைவ ஹா@
 மா��யி�&த அ&த பட�களி4 மீ*', பிற� /வேராரமாக- 
ைகயி
 ஒ� ப+திாிைக>ட4 ேதவைத ேபா
 நி4றி�-�' ேகாைதயி4 மீ*', 
இ�தியாக+ தன* ெமௗன+ைத>', தவிைப>' எைட ேபா0வ* ேபா
 த4ைனேய 
கவனி+*- ெகா���-�' ேசாமநாத4 மீ*' மாறி மாறி+ தி�'பியேபா*, 
திGெரன அவ�-� ‘இ&த மனித	 தன* உ�ள+* உண	1கைள- க�0பி�+* 
வி0வாேரா’ எ4ற அ%ச' பிற&த*. 
 
அவ	 �க' திGெரன- கலவர� றி�பைத- ேகாைத உண	&* ெகா�டா�. 
அ�கி
 வ&தா�. “ஏ4 தைல வ@-கிறதா?” எ4றா�. 
 
“இ
ைல…” எ4� அவ	 விழிகைள உய	+தி, அவைள பா	+தேபா*, அவர* 
க�க� சிவ&* பளபள+தன. 
 
“க�ெண
லா' திG	F ெசவ&* இ�-ேக” எ4� ெந றியி
 ைக ைவ+* 
பா	+தா�. “ேலசா% P0' இ�-�.” 
 
“எ�ேக பா	ேபா'” எ4� எ8&* வ&த ேசாமநாத4 பரேமHவரனி4 ெந றிைய+ 
ெதா�0 பா	+*, “ஒ�;மி
ேல… கைள%/ ேபாயி�-கீ�க. நீ�க ெரH� 
எ0+*-��க… நா4 (றபடேற4. அ0+த வார' நா4 வ�'ேபா* ெர�0நா� 
த��ேவ4…” எ4� ேதாளி
 த��- ெகா0+தா	. 
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“என-� ஒ�;மி
ேல… ெகா�ச' ெவளிேய ேபானாL' ந
லா+தானி�-�'… 
நா4 உ�கJட4 Hேடஷ4 வைர வ�ேவ4… ேநர'தா4 இ4F' இ�-ேக… 
இேதா வேர4” எ4� மி�&த சிரம+ேதா0 (4னைக கா�� வி�0 எ8&* ெச4�, 
க�ணா�யி
 தாேன த4ைன ஒ� �ைற பா	+*- ெகா�டா	 பரேமHவர4. பிற� 
ச � ேநர' தனியாக இ�-க ேவ��, மா�யி
 ேபாA வான+ைத ெவறி+* 
பா	+தவா� நி4றி�&தா	. ச�ைட ைபயி@�&த க�த+ைத மீ�0' எ0+* 
பா	+தா	. ‘ெமா�ைட- க�த�கJ' உ�ைமகைள- Cற ��>' எ4றறிய1'… 
உம* வா2-ைகேய ஒ� மக+தான ெபாAைய அ�பைடயாA- ெகா�0 எ8&* 
நி கிற*’ எ4ற இர�0 வா-கிய�கJ', அ&த- க�த+ைத ந'ப1' ��யாம
 
ஒ*-க1' ��யாம
 அவைர வைத+தன. 
 
திGெரன அவ	 அ&த- க�த+திட' ேக�டா	. 
 
‘சாி, அப�ேய இ�&தா
தா4 எ4ன? ேகாைதயி4 கட&த கால' எ+தைகய* 
எ4ப* ப றி என-ெக4ன கவைல? இ4� அவ� என-� ஏ ற மைனவி. 
அப8-கி
லாத தா'ப+திய' நட+*கிேறா' நா�க�… ஒ� தவேற 
நட&தி�&தாL' அதனா
 ஒ�வ�-� வாழேவ உாிைம அ � ேபா�மா, எ4ன?…’ 
எ4� வாழ+ ெதாி&த ெத'(ட4 ேக�டேபா*, கா றி
 அ&த- க�த' படபட+த*. 
அவ	 த4 விர
கைள% ச றி ெநகி2+தினா
 அ* பற&ேத ேபாயி�-�'… ஆனா
 
அவ	 விர
க� அைத இ�க பி�+தி�&தன. அைத% /-க
 /-கலாA- கிழி+ெதறிய, 
ஒ� ெவறி>', அைத% ெசAய ��யாம
 ஓ	 உண	1' அவைர+ த0+தன. 
 
‘இ&த- க�த' எ4 மைனவிைய ப றி ேப/கிற*… இ* C�வ* 
உ�ைமயாயிF' சாி, ெபாAயாயிF' சாி, எ�க� உற1 எIவைகயிL' 
ஊன�றா*. ஆமா', அவ� இ
லாம
 எ4னா
 வாழ இயலா*. நட&த* ப றி- 
கவைலயி
ைல’ எ4� ஆ4ம உ�திேயா0 தைல நிமி	&* வான+ைத பா	+தா	. 
அ0+த விநா� அவ	 ெந றி /��கி �… க�க� இ0�கின… உ�ளி
 ஒ� �ர
 
ரகசியமாக- ேக�ட*. 
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‘எனிF' நட&ததா எ4� ெதாிய ேவ�0ேம! உ�ைம என-�+ ெதாிய ேவ�0ேம!’ 
எ4ற ஓ	 எ�ண' ெப�கி வ&* சி+த' �8வ*' கவி&த*. ‘சீ, இ&த 
அ ப+தனமான க�த' எ4ைன இIவள1 நிைல�ைலய% ெசAவதா?…’ எ4� 
எ�ணி அைத எ0+*- கிழி-ைகயி
, பாதியி
 அவ	 ைகக� தைடப�0 நி4றன. 
க�த' சாிபாதியி
 கா
பாதி கிழி-கப���&த*. அதி
… 
 
‘ெமா�ைட- க�த�கJ' உ�ைமகைள- Cற ��>'!…’ எ4� வாிக�! 
 
‘'… உ�ைமயா? நீ C�வ* அைன+*' சில ெபாறாைம-கார	களி4 விஷம+தன' 
எ4� அறி&தபி4 நாF' ேகாைத>' ேச	&* உ4ைன- கிழி+ெதறிேவா'. அ
ல* 
‘கட&த கால+தி4 நிைனேவ, எ�க� வா2வி@�&* விலகி ேபா’ எ4� இ�வ�' 
ேச	&* உ4ைன- ெகாJ+*ேவா'’ எ4� தீ	மான' ெசA* ெகா�டா	. 
 
‘ஆனா
, உ�ைமைய யா	 $ல' அறிவ*? இ&த- க�த+ைத நி	$லமா-கேவ 
இ4� அவ	 வ&தி�-கிறாேரா?’ எ4� எ�ணிய ஆ	வ+தி
, ேவகமாA 
மா�யி@�&* இற�கினா	 பரேமHவர4. 
 
ஒ� டா-\யி
 Hேடஷைன ேநா-கி இ�வ�' ேபாA- ெகா���-ைகயி
, 
ெமௗன' கைல&* ேபசினா	 பரேமHவர4. 
 
“உ�கJ-� எ4ைன+ ெதாி>'… நா�க� – நாF' ேகாைத>' உ�க� 
ஆசி	வாத+தா
 எIவள1 (னிதமான வா2-ைகைய நட+தேறா'F ெதாி>'” எ4� 
ெசா
@வி�0, ேமேல ேபச��யாம
 பா-ெக��@�&* அ&த- கவைர எ0+தா	. 
 
ேசாமநாதF-� ஒ� விநா� திைக(. 
 
பரேமHவர4 டா-\-��ளி�-�' சி� விள-கி4 Hவி�ைச ேபா�0, அ&த 
ெவளி%ச+தி
 அ-க�த+ைத நீ��யவா� ெசா4னா	: “/+தி வைள-காம
 ‘இ* 
உ�ைம’ அ
ல* ‘ெபாA’… ெர��
 ஒ�; /�-கமாக% ெசா4னா ேபா*'. 
நீ�க ெசா
ற உ�ைமயான பதி
 – எ*வாயி�&தாL' – யாைர>' எைத>' 
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பாதி-கா*�கற* உ�தி” எ4� க�த+ைத+ த4னிட' நீ�0' பரேமHவரனி4 கர' 
ந0��வைத- கவனி+தா	 ேசாமநாத4. பி4ன	 அைமதியாA �க+தி
 எIவித% 
சலன�மி
லாம
, பாதி கிழி&த அ-க�த+ைத ப�+தா	. அவ	 �க+ைதேய 
ெவறி+தி�&த பரேமHவர4 “என-� உ�ைம ெதாிய ேவ;'. ஆமா'!… 
அIவள1தா4” எ4� படபட+தா	. 
 
ேசாமநாத4 அவைர பா	+*- �ழ&ைதேபா
 சிாி+தா	. அ&த% சிாி( ‘உ�க� 
பலஹீன' இ&த உ�ைமைய அறிய+ *�-�' *�பி
 ஒளி&* கிட-கிற*’ 
எ4ப* ேபா
 இ�&த*. 
 
பரேமHவரைன+ த��- ெகா0+தவா� சமாதானப0+தினா	 ேசாமநாத4: “நீ�க 
இIவள1 உண	%சி வயப�டவரா இ�<�க4F நா4 நிைன%சதி
ேல; இ* 
ெக0தி… இப� இ�&தா உ�கJ-� ‘பிள� பிரஷ	’ வ&*0'.” 
 
“நா4 உ�ைமைய+ ேத�+ தவி-கிேற4” எ4� ெக�சினா	 பரேமHவர4. 
 
“உ�ைமைய+ ேத�யா? அ* எ*-� நம-�? அ* சகல�' *ற&த *றவிகளி4 
ெதாழிலா%ேச!” எ4� சிாி+தா	 ேசாமநாத4. 
 
பரேமHவரF-� ேசாமநாதனிட' ெகா�ச' ேகாப' Cட வ&த*, அவர* 
விைளயா�0 ேப%ைச- ேக�க. எனிF' ெமௗனமாயி�&தா	. 
 
“மிHட	 பரேமHவர4! �த
ேல இ&த- க�த+தி4 ேநா-க' கீ2+தரமான*�கறெத 
நீ�க (ாி�/ ெகா�ள;'” – ஏேதா ெசா
ல ஆர'பி+தா	 ேசாமநாத4. 
பரேமHவர4 ��-கி�0 பி�வாதமான �ர@
 ெசா4னா	: “இ* ச'ப&தமா 
என-� ஒ� வா	+ைதயி
தா4 பதி
 ேவ;' – உ�ைம அ
ல* ெபாA.” 
 
அ&த- �ர@4 க��ைப>', அ&த- �ர
 வழிேய அவர* மன நிைலைய>' 
உண	&த ேசாமநாத4 “ஒ� வா	+ைதயிலா?” எ4� ேக�0வி�0 அவ	 �க+ைத 
பா	+தா	. 
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“ஆமா', ஒேர வா	+ைதயி
 – அைத நீ�க ெசா4னா நா4 நி%சய' ந'(ேவ4.” 
 
ஒ� �ழ&ைதயி4 அ
ல* ஒ� ��காரனி4 வா-��திைய- ேக�டவ	 ேபா
 
ந'பி-ைகய �% சிாி+தா	 ேசாமநாத4. 
 
“என-� வ�+தமாக இ�-கிற*. இ&த- க�த' உ�கைள இIவள1 Nர' 
மா றிவி�டைத- காண… சாி ேகJ�க� என* பதிைல! ஒேர வா	+ைதயி
 
ெசா
Lகிேற4. ெபாA!” எ4� உத0க� *�-க- Cறி அ&த- க�த+ைத அவாிடேம 
த&தா	 ேசாமநாத4. 
 
அத4 பிற� இ�வ�ேம ஒ� வா	+ைத Cட ேபசவி
ைல. 
 
ேசாமநாதைன ரயிேல றி விைட த&* அF('ேபா* Cட, அவ	 பரேமHவரனிட' 
அ&த- க�த' �றி+* ‘ெபாA’ எ4ற அ&த வா	+ைத-� ேம
 ஒ� வா	+ைத Cட 
ேபசவி
ைல. 
 
ஆனா
 பரேமHவரF-ேகா ேசாமநாத4 த4னிட' இ*வைர ேபசிய எIவளேவா 
ேப%/-களி
 அவ	 Cறிய அ&த ஒ� வா	+ைததா4 – ‘ெபாA’ எ4ற அ&த ஒ� 
பத'தா4 ெபாAெயன+ ேதா4றிய*. அ0+த நிமிஷ' த4 மன+தி
 அIவித' 
ேதா4�வத காக+ த4ைனேய அவ	 ெநா&* ெகா�டா	. 
 
‘சீ! எIவள1 அ பமாக, ேகவலமாக இ&த- க�த' எ4ைன மா றி வி�ட*! இைத 
நா4 அவாிட' கா�� இ* ப றி ேக�டேத த(… எ4ைன ப றி அவ	 எIவள1 
ேமாசமான ��1-� வ&தி�பா	…!’ எ4� தன* ெசAைக-காக வ�&தி- 
�ழ'பியவா� �0 வ&* ேச	&தா	 பரேமHவர4. 
 
அவ	 ��0-�� [ைழ>' ேபா* ேகாைத மா�யி@�&தா�. அIவித' இ�-க 
ேந	&தா
 பரேமHவர4 ேநேர மா�-� ேபாவ*தா4 வழ-க'. ஆனா
 இ4� 
ஹா@ேலேய ேசாபாவி
 உ�கா	&* எதிேர இ�&த அ&த பட�கைள ெவறி+* 
பா	+தவாறி�&தா	. 
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அவைர மா�யி
 எதி	பா	+*, அவ	 வராததா
 ேகாைத ஹாL-� இற�கி வ&தா�. 
 
‘ஏ4? எ4ன உட'(-�?’ எ4� அ�ேக வ&* ெந றிைய+ ெதா�டா�. இேபா* 
P0 இ
ைல. த4 ெந றியி4 மீ* ைவ+த அவ� கர+ைத இ�க ப றினா	 
பரேமHவர4; அவ	 ைக ந0�கிய*. 
 
“எ4ன… எ4ன உ�கJ-�?” எ4� பதறியவா� அவ	 �க+ைத நிமி	+தியேபா*, 
அவர* உத0களி
 அ8ைக *�+த*. பா	ைவ பாிதாபமாA- ெக�சிய*. அேத 
ேபா2தி
 அவ	 மன+*� ஒ� �ர
 ஒ@+த*! ‘நா4 ஒ� $ட4; இேதா ச+திய+தி4 
ெசா]பமாA எ4 மைனவி நி கிறா�. இவளிடேம அ&த- க�த+ைத- கா�� 
உ�ைமைய- ேக�பைத வி0+* – நா4 ஏ4 இப�+ தவி-க ேவ�0'?’ 
 
அவ	 �க+தி
 திGெரன ஒ� மல	%சி>' (4னைக>' ஒளிவிட, “என-� 
ஒ�;மி
ைல, இப� உ�கா	… எ4 மன+திேல ஒ� பிர%ைன… நீதா4 தீ	-க 
��>'… எ4ைன உன-�+ ெதாி>'… நீ இ
லாம
 எ4னா
 வாழ 
��யா*�கற*' உன-�+ ெதாி>'…” அவ�-�+ ெதா�ைடயி
 எ4னேவா 
அைட+த*… “இைதப�… /+தி வைள-காம
 ‘உ�ைம’ – அ
ல* ‘ெபாA’ 
இர��
 ஒ� பதி
 – அIவள1 ேபா*'. நீ ெசா
ற பதி
 எ*வாயி�&தாL' அ* 
யாைர>', எைத>' பாதி-கா*… இ* ச+திய'… என-� உ�ைம ெதாிய;'… 
எ4 வா2-ைகயி4 அ�பைட ஒ� ெபாA இ
ைல4F என-ேக ெதாிய;'…” 
எ4� க�த+ைத அவளிட' த&* அவ	 ேபசி- ெகா�ேடயி�-ைகயி
 அ&த- 
க�த+ைத அைமதியாA ப�+* ��+*வி�0- க�கைள $� மன+ைத 
இ�'பா-கி- ெகா�0, உ�தியான �ர@
 அட-கமாA அவ� ெசா4னா�: 
“உ�ைம.” 
 
அவ	 அப�ேய Hத'பி+* நி4றி�&தா	. அவ� நிKகள�கமான �ர@
 
ெதாட	&* ெசா4னா�: 
 
“அ* எ4 வா2-ைகயி
 ஏ ப�0வி�ட ஒ� தவ�. அ*-காக நா4 யாைர>' � ற' 
ெசா
ல+ தயாராக இ
ைல… எ4 வா2-ைகேய $ளியாகி ேபா%/4F அப�ேய 
வா2&*விட+தா4 தீ	மானி%ேச4. அ* சாியி
ேல4F ச&த	ப' கிைட-�' 
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ேபாெத
லா' என-� அறி1�+தினா	 மாமா. அப� ஒ� ச&த	ப+திேலதா4 நா4 
உ�கைள மண-க% ச'மதி%ேச4. 
 
“மாமா ெசா4னா	. ‘ெபாAயாA ேபான ஒ� விஷய+*-� நா' உயி	 ெகா0-கிற* 
அவசியமி
ேல… இற&த கால' இற&*வி�ட காலமாகேவ ேபாக�0'. 
உ�ைம�கறதி4 ேபராேல ஒ� ெபாA-� உயி]�ட ேவணா'. சில உ�ைமக� 
ெந�( மாதிாி, அைத+ தா�க ஒ� ப-�வ' ேவ;'. ெந�ேபாட த4ைமேய 
/டற*தா4. அைத+ தா�கி- ெகா�ள எ
லா மனித	கJ-�' மேனாபல' 
இ�-கா*’4னா	 மாமா. இைத மைற-க ேவணா'ேனா, இ&த- க�த+திேல 
இ�-கிற மாதிாி உ�கைள ஏமா+த;'ேனா யா�-�' எ�ணமி
ைல. நா4 
உ�க� மைனவி. இ&த உண	1 வ&தபற' உ�ககி�ேட எைத>' மைற-கிற* 
சாியி
ைல�கிறதனாேலேய இ&த% ச&த	ப+திேல இIவள1' ெசா
@வி�ேட4. 
இ&த உ�ைம /டலா'. என-�+ ெதாி>'. அைத+ தா�கி-கிற ப-�வ' உ�கJ-� 
உ�0” எ4� அவ� ெசா
L'ேபா*, பரேமHவரனி4 க�களி@�&* க�ணீ	 
வழி&த*. அவ	 உட
 பதறி �. ேசாமநாத4 த4னிட' ெபாA>ைர+த *ேராக+ைத 
எ�ணிய ேபா*, த4 இ�தய+ைதேய /�ட*ேபா
 அவ	 அலறினா	: “நா4 
உ4ைன ம4னி-கிேற4… ேகாைத!… ஆனா
, ஒ� மணி ேநர+*-� �4ேன 
Cட… இ&த- க�த+ைத- கா��னேபா ‘ெபாA’4F மனமார ெபாA ெசா4னாேர, 
அ&த ெபாிய மFஷ4 – அவேராட நயவ�சக+ைத எ4னாேல ம4னி-க 
��யா*… ��யேவ ��யா*…!” எ4� Cவியவா� ேசாபாவி@�&* *�ளி- 
�தி+* எ8&* ஓ�னா	 பரேமHவர4. /வாி@�&த பட�களி
 – அ&த வாிைசயி4 
ந0ேவ இ�&த, அவர* வண-க+*-�ாிய Hதான+தி@�&த ேசாமநாதனி4 பட+ைத 
இ8&* �சி எறி&தா	… 
 
ஹா@4 $ைலயி
 வி8&* ெநா��கிய* அ&த பட'. “சீ! இவ4 ேமைதயா'… 
ஞானியா'” எ4� அIவித' எ�ணியி�&த த4ைன+தாேன ெநா&*ெகா�0 
மா�ைய ேநா-கி ஓ�னா	. 
 
அவ	 த4 அைற-�% ெச4� கதைவ அைற&* சா+தி+ தாழி0' ஓைச ஹா@
 
நி4றி�&த ேகாைத-�- ேக�ட*. 
 
“ஓ! உ�ைம /�0வி�ட*” எ4� �னகி- ெகா�டா� ேகாைத. 
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ஒ4�' (ாியாத பிரமிபி
, உலக+தி4 மாAமால+ ேதா ற+தி
 கச(' விர-தி>' 
ெகா�0 யாைர>' பா	-க மனமி4றி+ தனிைமயி
 ��றி- ெகாதி+* அட�கிய 
மனநிைலேயா0 அைற-�� க��@
 பிேரத' ேபால- கிட&தா	 பரேமHவர4. 
 
… அேபா* அைற- கத1 ேலசாக+ த�டப�ட*. 
 
அ&த% சத+ைத- ேக�0' சலனம � �க�ைட ெவறி+* பா	+தவா� ப0+*- 
கிட&தா	. மீ�0' த�டப0' எ4� எதி	பா	+தா	. அ0+த�ைற 
த�டபடாததா
, ேமL' ஒ� நிமிஷ' கா+தி�&தா	. பிற� எ8&* வ&* தானாகேவ 
கதைவ+ திற&தா	 பரேமHவர4. 
 
அ�ேக ைகயிெலா� சி� ெப��>ட4, விைடெப �- ெகா�வத காக- கா+* 
நி4றா� ேகாைத. சில விநா�க� இ�வ�' ஒ�வைர ஒ�வ	 தீ	-கமாக பா	+*- 
ெகா�டன	. – அவ� அவாிட' ெதளிவான �ர@
 ேபசினா�! 
 
“மாமாவி4 ேம
 நீ�க� அ	+தம ற ப-தி ெவ%சி�-கறதா நாF' ெநைன%ச*�0. 
அ&த பட+ைத நீ�க எ0+* எறி�சபற'தா4 அவ	 உ�ைமயிேலேய ெபாிய 
ேமைத – மFஷ மன+தி4 எ
லா இ��ட $ைலகைள>' பா	-க+ ெதாி�சவ	F 
(ாி�/-க ���/*. உ�ைம /0'F ெசா4ன அ&த ேமைத – உ�களாேல அைத+ 
தா�க ��யா*4F' ெதாி�/ ைவ%சி�&தா	… நீ�க எ4ென ம4னி-கிறதாக% 
ெசா
ற*தா4 உ�கைள நீ�கேள ஏமா+தி-கிற*. அ&த- காாிய' எ4 � ற'F 
ெநன%சா எ4ைன+ த��-க ேவ��ய*தாேன நியாய'?… உ�களாேல எ4ைன+ 
த��-க ��யா*… உ�க ெந�/-� அIவள1 உர' இ
ேல. அ&த- � ற+*-� 
யாைரயாவ* த��-காம இ�-க உ�களாேல ��யா*. அதனாேலதா4 நீ�க 
மாமாைவ+ த��-கிறீ�க. தாAகி�ேட அ� வா�கின �ழ&ைத த'பிைய- 
கி�ளிவிடற மாதிாி, நீ�க எ4ைன+ த��-காத* உ�க பல�ன'; /யநல'. 
இ
லாவி�டாL' நா' ேச	&* வாழற வா2-ைகேய ந'ம ெர�0 ேப�-�ேம ஒ� 
த�டைனதா4 இனிேமேல… என-� உ�க ேமேல ெகா�ச�' வ�+தமி
ேல. 
உ�ைம /0'F ெசா4னாேர, அ&த ெபாியவ	 கி�ேட ேபாயி, ‘உ�ைம 
/0கிற* ம�0மி
ேல – சிலைர% /�0 ெபா/-கி0'கிற உ�ைம என-�+ 
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ெதாியாம ஒ�+தைர% /�0 எாி%/�0 வ&*�ேட4’F ம4னி(- ேக�0-க நா4 
ேபாேற4…” எ4� ெசா
@வி�0, அவர* பதிைல- Cட எதி	பாராம
, 
மா�ப�களி
 அவ� இற�கி% ெச
வைத பா	+தவா� ெமௗனமாக நி4றா	 
பரேமHவர4. 
 
‘உ�ைமைய+ ேத�யா? அ* எ*-� நம-�? அ* சகல�' *ற&த *றவிகளி4 
ெதாழிலா%ேச!” எ4ற ேசாமநாதனி4 விைளயா�டான வா	+ைதைய எ�ணி 
பா	+* – அத4 அ	+த�கைள ேயாசி+தா	 பரேமHவர4. 
 
அ* ேயாசைனய
ல, அ* ஒ� பிரமி(. பிற� தன-��ளாக ேலசாக (4னைக 
ெசA* ெகா�டா	. அ* (4னைகய
ல, அ* ஒ� சரணாகதி. 
 
தடதடெவன மா�ப�களி
 இற�கி ஹாL-�� ஓ�வ&தா	. 
 
அேபா* ேகாைத ெவளி- கதவ�ேக வ&* க'பி- கதைவ+ திற&* 
ெகா���&தா�. 
 
“ேகாைத!” எ4ற பரேமHவரனி4 ெதளிவான �ர
 ேக�0 அவ� தி�'பி 
பா	+தா�. 
 
அ�ேக… 
 
/வாி
 $ளியாA இ�&த அ&த இட+தி
 தன* வழிபா�0-�' மாியாைத-�' உாிய 
அ&த பட+ைத எ0+* மா��- ெகா���&த பரேமHவர4, அவைள+ தி�'பி 
பா	+* மன' திற&த (4னைக :+* நி4றா	. 
 
த4 வா2-ைகயி4 அHதிவார' எ4� அவ	 க�திய ஒ� பிர%ைனயி
 
ெபாA>ைர+த ேசாமநாதைனேய த4 வழிபா�� �ாிய ேமைதயாக மீ�0' அவரா
 
ஏ �- ெகா�ள ��>மானா
, அேத பிர%ைனயி
 உ�ைமைய- Cறிய த4 அ4( 
மைனவிைய அவரா
 *ற&*விட ��>மா எ4ன?  
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