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அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    
 
 "ஒ� ேகா$/#) ெவளிேய “ ,“ஊ�#)1 ஒ� �ர$சி”, ஆகிய நாவ�க1 3ல� 
தமி4 நாவ� இல#கிய�தி� அ5�தள ம#களி� ச3க நீதி#கான ஆேவச# )ரலா8 
தமி4 வாசக+களி� ெந9சி� இட� பி5�தவ+ �.ச��திர� அவ+க1. இவர( 
பைட��#களி� கைல�த�ைம)ைறவாக இ�#கிற( எ�ற �ைறயி�, நா�, இவர( 
பைட��கைள விம+சன� ெச8தி�#கிேற�. இ*தியாக வ;த "வாடாம�<” நாவ� 
இ#)ைறைய ெப�மளவி� ேபா#கியைத# க&/ மகி4�சி அைடகிேற�. அேயா�தி 
ம=தி தக+�ைப அ/�(, இ;தியாவி� எ>;த கலவர	கைள ைமய�ப/�தி அவ+ 
எ>திய "3$ட�” நாவ� கால�தினா� ெச8த ந�றி எ�ற �ைறயி� ந� 
ேபா�*த?#) உாிய( எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
 ��ேபா#) வ$டார�தி� �� வாிைசயி� உாிைமேயா/�, த)திேயா/� 
இட�ெப�றி�#)� ச��திர� அவ+க1,தமிழி� தC� இல#கிய வாிைசயி?� 
த)திேயா/ இட�ெபற�த#கவ+. 
 
 ஏகைலவ� பதி�பக�தி� ெவளிDடாக வ��, "ஒ� மாமர�� மர	ெகா�தி� 
பறைவக�� " எ�ற இ;த� சி*கைத� ெதா)��, தமி4 ம#க1 ஏ� இ�ப5 
வரலா�றி� தா4E�*, அ5ைம�ப$/, அழி;( ெகா&5�#கிறா+க1 எ�ற  
பிர�சிைனைய �� நி*�(கிற(. தமி4 ம#களி� அ&ைம# கால அவல� ப�றி, 
ேவதைனேயா/, ெந9ச� ெபா�மேலா/, ச��திர� இ;த# கைதகளி� 3ல�, தமி4 
ம#களி� ெந9ேசா/ உைரயா/கிறா+…. இ�ெதா)�பி� உ1ள ப�னிர&/ 
கைதகளி� ஐ;( கைதக1, ேம�Fறியவா* தமி4 ம#களி� அவல� ப�றி�, 
ேப�கி�றன. அசலான "தமி4�தா8” விர$ட�ப$/, ேபா<� தமி4தா8 அாியைணயி� 
ஏறி அம+;தி�#கிறா1. தமி4 ம#க1, அவ1 கால5யி� தைல ைவ�(� �ர1வைத� 
சி�தாி#கிறா+. தமி4நா/ எ�ற மாமர�தி� கிைளகளி?�, அ5வார�தி?�, 
மர	ெகா�திக1 ஏறி அம+;(, ெகா�தி# ெகா�தி கிைளக�#)1��, அ5மர�தி?�, 
�ர	க� ேபா$5�#கி�றன. மாமர� ைகய* நிைலயி� கதிய�* �ல�பி� தவி#கிற(. 
 
 தமி4 ம#க1 ஏ� இ�ப5 ஆனா+க1.?  
 
 ெத8வ�தாயி� தி�E�வ ஒவிய�தி� ைகயி� இ�;(, )	)ம� 
ெகா$/கிற(. தைலவ+க1 ேபா�றி� தி�வகவ� பா/கிறா+க1…. இ�ப5 தமி4 
ம#க1 அவல�ப�றி உ�வகமாக சி�தாி#)� இ#கைதக1 தமிழ� இ�ப5 ஏ� 
தா4;தா�,எ�ற ேக1விையG� எ>��கி�றன. Hர�, ெவ�றி# களி�பாக� 
ெதாட	கி, பிற) ஆணவமாக, ஆ+பா$டமாக மாறி, இத� 3ல�, ெவ�* 
ஆரவாரமாகி, இ*தியி� மனிதாபிமான� அ�*, த� பலHன�ைத# தாேன காண 
இயலாம� ேபா8, தமிழ+க1 ஆ4;( ேபாயி�#கிறா+க1 எ�* ச��திர� 
சி�தாி#கிறா+… 
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 தமி4 ம#களி� அவல� எ�ற உண+ைவ, நம#)1 பதி#)�, ஐ;( கைதகைள 
ைமய�ப/�தி, இ;த� ெதா)�ைப வாசி#)�ேபா(,இ;த ெதா)�பி� உளள, பிற ஏ> 
கைதக��, இேத தள�தி� வ;( வி/கி�றன, எ�பைத கவன�ேதா/�, தமி4 
ம#களி� அவல� ப�றிய காிசன�ேதா/�, வாசி#)� ந&ப+க1 உணர�5G�. 
இ�ெதா)�பி� தனி�த�ைம என இ�ப&ைப நா� ெவ)வாக� பாரா$ட �5G�. 
 
 சிற�பாக விழா# ெகா&டா/வத� 3ல�, ஊ+� பண�ைத 
நாச�ப/�(கிறா+க1 காடசாமி, மாடசாமி எ�பவ+க1. நீதி#காக ேபாரா/� 
பழனி�சாமி, கட�மணி ேபா�றவ+க1 ந/�ெத�வி� தவி#கிறா+க1, சாகிறா+க1. 
வா�சா�தியி� அவல# கைதைய காம# கைதயாக, திைர�பட# கைலஞ� 
மா�*கிறா�. தமி4 ம#களி� ேம�ைமைய ெந9சி� நி*�திய தமி4 எ>�தாள� 
மன� ேவகிறா�…ேரச� கைடயி� ஊழைல� த$5# ேக$க, ேபா+# )ண�ேதா/, 
கிள��� ெப&க1, திைர�பட நாயக+க1, ப�றிய கி�கி��பி� மன� இழ;(, 
ேபா+# )ண� மற;(, எளிைம�ப$/ மய	கி# கிட#கிறா+க1. 
 
 இ�ப5�ப$ட கைதகளி� ம�தியி�, வி�தியாசமான கைத, “ஏகைலவைன� 
ேத5’; ஏகைலவனி� க$ைட விரைல ெவ$5யத� 3ல�, (ேராண+ உைழ#)� 
ம#களி� மா&ைப அழி�தா+.தC�ம#கைள த;திரமாக ஒ/#கினா+ எ�* 
ப5#கிேறா�, ஆனா�, அ+��ன�, (ேராணாி� உதவிேயா/, இ;த� சதிைய ெச8( 
�5#கிறா� எ�ப( இ;த# கைத. இேத கைதயி�, இ�ெனா� ேகாண�ைதG� 
சிற�பாக �� ைவ#கிறா+ ச��திர�. (ேராணைரG�, ஏகைலவைனG�, 
எதி+நிைலகளி� நி*�தியப5, கைதயி� ேகாண� மா*கிற(. இ;த# கைதயி�, 
அ+��னJ�, ஏகைலவJ�, எதி+ நிைலயி� கா&பி#க� ப/கிறா+க1…காவ5 
ஆ$ட�தி� ேத+;த கைலஞ� ��க�, திறைமசா<தா�. ச;ேதக�தி�) இடமி�ைல. 
திறைமேமா/ திமி+�தன�� ேச+;( வி/வதா�, விழாவி� நி+வாகிகைள எதி+�(� 
நி�கிறா�. நா�� ரசி#கிேறா�. அேத சமய�, த� ெவ�றி#) (ைண வ��, சக 
கைலஞ+கைள, இவ� கைலஞ+களாக மதி#கவி�ைல… த� ெவ�றி#காக 
அவ+கைள உரமா#)கிறா�. ஏகைலவ+களாக ஆ#)கிறா�. இ�ப5 உரமா#கி, 
உ*தி அழி�( அ+��னனா8 ��J#) நி�கிறா�... இ#கைதயி� ேகாண�, 
பிர�சைன#) உாிய( ம$/ம�ல…. ஆ4;த �ாித?#)� உாிய(…. 
 
 திர$சியான கைதக1.ெசறிE� அழ)� ேச+;த தமி4நைட. வைக வைகயான 
உ�திக1. எ�லாவ�றி�காகE� பாரா$/# )ாியவ+ �.ச��திர�. 
 
 ேபா<�தமி4�தாயி� அ#கிரம	கைள (ணிேவா/, தமி4 இல#கிய�தி� 
பதி�தவ+ எ�ற �ைறயி?�, �.ச��திர� பாரா$/#)ாியவ+. இ��ைறயி�, நம( 
கால வரலா�ைற, அ#கைறேயா/, அ>�தமாக, தமி4� சி*கைத இல#கிய�தி� 
பதி�தி�#கிறா+. ேத+த� ெந�	)� சமய�தி� எ>த�ப$ட கைதக1 அ�ல இைவ. 
பல மாத	க�#) ��ேப எ>த�ப$ட கைதக1 இ�ெதா)�பி� உ1ளன. 
ச��திர�தி� (ணிE, Hர� பாரா$/#)ாிய(. தமி4 வாசக+க1, இதைனG� க&/ 
ெகா1வா+க1 எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
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 ேம?�, தமிழ+களி� அ+��ன+களாகிய சில+, ெப�� பா�ைமயான தமி4 
ம#கைள ஏகைலவ+களாக மா�றி, அவ+கைள ஏணி�ப5களா#கி, உயர�தி� 
நி�கிறா+க1 எ�ற �ைறயி?� இ#கைதகைள வாசி#கலா�… 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

பதி
�ைரபதி
�ைரபதி
�ைரபதி
�ைர    
 
 ஏகைலவ� பதி�பக�தி�, இர&டாவ( ெவளிD/ இ;த� சி*கைத� 
ெதா)��. �.ச��திர�தி� “என( கைதகளி� கைதக1”, �த� ெவளிDடாக 
வ;(1ள(. எ	க1 பதி�பக�தி�), ஏகைலவ� ெபயைர, எத�காக� 
=$5ேனா�,எ�பைத� ெசா�ல ேவ&5ய தி�ைல. இ;த� சி*கைத ெதா)�பி� 
உ1ள 'ஏகைலவ�கைள� ேத5' எ�ற சி*கைத, இ;த� ெபய�#), த#கேதா+ 
விள#கமளி#)�. 
 
 இ;த ஏகைலவ� பதி�பக�, தமி4 இல#கிய உலகி�), இ�ேபா( 
ேதைவ�ப/கிற(. அ5�தள ம#கைள� ப�றி எ>திய வி;த� ேபா�ற மேகா�னத 
எ>�தாள+க1, ேம$/#)5யினரா� ஏகைலவ�களாக ஆ#க�ப$டா+க1. 
இவ+க�#)� பதிலாக, ேம$/#)5 ம#களி� ரசைன#ேக�ப, அ5�தள ம#களி� 
�(கி� சவாாி ெச8G�, “அ+��ன எ>�தாள+க1” ேபா�ற�ப/கிறா+க1. 
வி;தJ#) ஏ�ப$ட இ;த நிைலைம, �.ச��திர� ேபா�ற எ>�தாள+க�#)� வர 
இ�;த(. ஆனா�, தமிழக�தி� எ&ணி�லா இல#கிய ஏகைலவ�களி� 
ெப�விர�க1 �,5களாகி வி$டதா�, �.ச��திர� ேபா�றவ+களி� ெப�விர�க1 
பிைழ�(#ெகா&டன. நம( ��ேனா� ஏகைலவJ#) ஏ�ப$ட ெகா/ைமைய# 
க&/ சீறி�பாG� ஆேவசமாக, இ;த� பதி�பக� உ�வாகியி�#கிற(. 
 
 ஏகைலவ� பதி�பக� உ�வாவத�), இ�ெனா� �#கிய காரண�� உ&/. 
தமி4 ம#களி� இ�ைறய அ5ைம� தன�ைத, அவ+க�#) ெசா�<#கா$ட 
ேவ&/� எ�பேத எ	க1 ேநா#க�, அ�ைறய ஏகைலவ�. தன( க$ைட விரைல 
ம$/;தா� ெகா/�தா�. ஆனா�, இ�ைறய தமி4 ஏகைலவ�கேளா, அரசிய�- 
திைர�பட கயவாளிகளி� கா�க�#)1 தைலகைள ெகா/�( )��ற# 
கிட#கிறா+க1. இவ+கைள எ>�( 3ல�, த$5 எ>�ப, ேபாராளியா8 
�ற�ப$/1ள( இ;த� பதி�பக�. அ5ைம�தமிழனி� இ�ைறய நிக4கால 
வரலா�* பதிேவடாக, இ;த� சி*கைத� ெதா)�ைப ெவளியி/கிேறா�. 1974 ஆ� 
ஆ&5� தாமைரயி�, �.ச��திர� எ>திய "ஐ�ெப�� விழா “ சி*கைத#)�, 
அ&ைமயி� தமிழ� எ#KபிரL� எ>திய 'ஒ� மாமர�� மர	ெகா�தி� 
பறைவக��' எ�ற சி*கைத#)� இைட�ப$ட கால�தி�, தமிழ� ேம?�, 
ேத8;(ெகா&/தா� இ�#கிறா� எ�பைத வாசக+கேள உண+வா+க1. 
 
 இ;த� சி*கைத� ெதா)�பி�) அணி;(ைர ெகா/�த, ேகாைவ ஞானி 
அவ+கைள நிைன�தா� வ1ளலா+ அ�ளிய, "ேதாெலலா	 )ைழ;திட� =4 
நர�பைன�(�, ேமெலலா	 க$டைவ வி$/ வி$/ இய	கிட'  எ�ற 
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தி�வ�$பாவி� கவி�(வ வாிக1 நிைனE#) வ;(, எ	கைள ஊJ�க ைவ#கிற(. 
 
  ��Jைரயி� அவசர�ைத உண+;(, க&க1, கர	களி� இய#க�ைத� 
சாிபா+#க �5யாத =ழ<?�, சி;தைன H�� ம$/ேம கர	கைள இய#க, 
அாியெதா� அணி;(ைரைய எ>தி அJ�பிய சீாிய சி;தைனயாள+ ேதாழ+ ேகாைவ 
ஞானி அவ+க1, இ;த பதி�பக�தி� நிர;தரமான ந�றி#) உாியவ+. ஒ� 
வார�தி�) உ$ப$ட கால அவகாச�தி�, ெம8 வ��த� பாரா(, அ�தைன 
கைதகைளG� ப5#க� ெசா�<, ேக$/, உடன5யாக ேதைவ� ப/கிற காரண�தா�, 
எ>�(#கைள அJமான�தி� ேபாி� ஆ#கி, அைத அJ�பிய அவர( சேகாதர� 
ேதாழைம#)� தைல வண	)கிேறா�. 
 
 இ;த� ெதா)�பி�) அழகான, அ$ைட பட� ஆ#கி� த;த(ட�, அாிய 
ேயாசைனகைள த;(தவிய ேதாழ+ இளேவனி�, இ;த� ெதா)�ைப, மி� அ�� 
ெச8( ெகா/�த தாமைர நி+வாக�தி�)�, )றி�பாக ேதாழ+ ஏ.எ�.ேகா� 
அவ+க�#)�, அவ�ட� பணியா�*� ேதாழ+க1 க��தி�ம�, தனேசகர� 
ஆகிேயா�#)� எ	க1 ந�றி உாி�தா)�. இவ�ைற சாிபா+�( ெச�பனி$ட, 
இ;திய அரசி� ெச8தி விள�பர அ?வல��, இல#கிய�தி� �லைமமி#க வ�மான 
ந&ப+ தனேசகர� அவ+க�#)� எ	க1 ந�றி உாி�தா)�.இ;த� ெதா)�� ப�றி, 
வாசக� ெப�ம#க1 ஒ�வாி எ>தி�ேபா$டா�, ந�றிGைடேயா�. 
 

ஏகைலவ� பதி
பக�ஏகைலவ� பதி
பக�ஏகைலவ� பதி
பக�ஏகைலவ� பதி
பக�,,,,    
9 - இர&டாவ( )*#)� ெத�,  
டா#ட+ ராதா கி�,ண� நக+,  

ெச�ைன. 600 041.  
----------------------------------------------------------------------------            

    
உ�ேளஉ�ேளஉ�ேளஉ�ேள....    

    
1.  ஐ�ெப�� விழா.  
2.  பி�ேனா#கிய ஓ$ட�. 
3.  க&N#)� ெதாி;த கி�மிக1.  
4.  மதி� ேம� Oைன.  
5.  ஏவ� Oத	க1.  
6.  நிச	கைள வி>	கிய நிழ�க1.  
7.  எதி+ பாிணாம�.  
8.  ஏகைலவ�கைள� ேத5.  
9.  �<�ேதா� ேபா+�திய மா/க1.  
10.  ெபா*�த( ேபாதா(.  
11.  அ�ைன இ$ட தீ.  
12.  ஒ� மாமர�� மர	ெகா�தி� பறைவக��.  
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1111.... ஐ�ெப�� விழாஐ�ெப�� விழாஐ�ெப�� விழாஐ�ெப�� விழா    
 
 ஊ+# F$ட�தி� கல;(ெகா1வத�காக, அைனவ�� ஐயனா+ ேகாவி� 
ைமதான�தி� )ைம;தா+க1. ப9சாய�( தைலவ+ பரமசிவ�, F$/றE ச	க� 
தைலவ+, க+ண�, ��L�, க�வி#Fட மாேனஜ+ உ$பட பல ‘ெபாிய தைலவ+க1’ 
F$ட�ைத எதி+�தா�ேபா�, ஒ� 'ேகார�பாயி�’ உ$கா+;தி�;தா+க1. 
கா$டா�ப$5 எ�* அைழ#க�ப/�, அ;த ஊாி� ஒ� வழ#க�. ஊாி� உ1ள 
ஒQெவா� )/�ப� தைலவ��, மாதாமாத� ப�( Rபா8 க$5, அ�ப5� ேச�கிற 
ெமா�த ெதாைகைய ஏல�தி� வி/வா+க1. ஏல# ‘கழிE’ ெபா(�பணமா)�. இ�ப5 
மாதாமாத� ேச�கிற ெபா(� பண�ைத வ�ட# கைடசியி� ஏதாவ( ஒ� 
ெபா(#காாிய�தி�)� ெசலவழி�பா+க1. இ;த ஆ&/, அவனவ� கி$ட�த$ட 
அச� அளE#ேக ஏல� ேக$5�;ததா�, 3வாயிர� Rபா8 ேதறியி�;த(. அ;த 
3வாயிர�ைதG� எ�னபா/ ப/�தலா� எ�பைத விவாதி�(, �5ெவ/#கேவ, 
‘F$ட�’ ேபாட� ப$5�;த(. 
 
 'இ;த 3வாயிர�ைதG�, பைழயப5 ஏல� ேபாடN�' எ�* ஏல�திேலேய 
பிைழ�� நட�(� ஒ�வ+ ச�த� ேபா$டா+. 
 
 "சீ�சி! அ;த ேப�ைச மா�தி$/ அ/�தேப�ைச� ேப�	க. ந�ம ஐயனா�#) 
ஜா�ஜா��J ெகாைட )/#கN�" எ�றா+ ேகாவி� Oசாாி. 
 
 இ;த ‘O+வா	க’ ஆேலாசைனைய� ப�றி அ#கைர� படாத( ேபா�, 
மாடசாமி, காடசாமி, எ�ற இர&/ ‘மKதா�க1’. ஒ�வ+ காைத இ�ெனா�வ+ 
க5�தா+. ரகசியமா8� ேபசி#ெகா&ேட, சிாி�(� ெதாைல�தா+க1. சமீப�தி� 
பாாிL� உலக ேஜாதிட ஆசாமிக1 F5,1985 வா#கி� உலகி� ேபரழிE ஏ�படலா� 
எ�* Fறியைத ந�பாதவ+க1 இ��ப(ேபா�, காடசாமிG� மாடசாமிG� F$/ 
ேச+;தா�, ஊேர நாச� எ�பைத ந�பாதவ+க1 உ&/. அ�ப5 ந�பாதவ+க1 அ;த 
இர&/ ஆசாமிக1 ம$/;தா�. இ�;தா?�, இ;த மனித+களி� விநாசக#F$டா� 
ஏ�ப/� விபாீத விைளEகைள, ஊ+ம#க1 ேவ5#ைக மன�பா�ைமேயா/தா� 
ரசி�பா+க1. சீாியஸாக எ/�(#ெகா1வதி�ைல. 
 
 '3வாயிர�ைதG� எ�ன ெச8யலா�? ெசா�?	க ேநரமாE(.’ எ�றா+ 
ப9சாய�(� பரமசிவ�. 
 
 மாடசாமி �� ெமாழி;தா+. 
 
 'ந�ம ஜன	க�#)… ந�ம ப9சாய�(� தைலவ+ பரமசிவ�ைத� ப�தி� 
ெதாிG�…அவ�. இ;த கிராம�தி� இ�;( … ெச�ைன#)� ேபா8 ெவ�றிேயாட 
தி��பி இ�#கா�… அ(#) இ;த ஊ+�பண�தில .ஒ� பாரா$/ விழா 
ைவ#கN�…" 
 
 F$ட�தி� ஒ�வ+ எ>;தா+. Fடேவ அவ+ நாE� எ>;த(.  
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 "ெம$ராஸு#)� ேபாயி$/ வ+ர( ெபாியகாாியமா..? ந�ம ஆ�	க 
எ�தைனேயா ேப�. ெம$ராஸு#)� ேபாயி. அ	ேகேய த	கி. மளிைக#கைட 
வ�சி#கி$/ இ�#கா	க..இ;த அ�ப விஷய�(#) ஒ� பாரா$டா..." 
 
 காடாமி எ>;தா+. ெச�ைன#)� ெச�* மீள� அ�ப விஷயமா? ெகா/ைம 
ெகா/ைம!! 
 
 "அ;த பய?க ெம$ராLேல த	கி$/ ந�ம… ப$5ைய மற;($டா	க… 
(பிைர� 5ைர�) ஆனா� ந�ம பரமசிவ� ெச�ைன#)�ேபாயி...பல ெபா(#F$ 
ட	க1ல ேபசி$/. ெவ�றிேயாட தி��பியி�#கா+…இ(#) பாரா$/ விழா வ�ேச 
ஆகN�." 
 
 "பரமசிவ� ெபா(#F$ட�திேல… ேபசல ேக$/$/� தா� வ;தி�#கா+, 
அQவளEதா�" எ�றா+ ஒ�வ+. 
 
 மாடசாமி, சமாளி�தா+. 
 
 "ப$டண�(ல நட#கிற ெபா(#F$ட	க1ல ேப�றைத விட…அைத 
ேக#)ற�(#)� தா� திறைம ேவN�… ெபா*ைம ேவN�…இத ந�ம பரமசிவ� 
ெச8தி�#கா+. அ(#) நாம பாரா$/விழா ெச8யN�." 
 
 காடசாமி#), ஒ� ந�ல��( ேக1விேக$டா�. 
 
 'ெம$ராஸ"#)� ேபாயி$/ வ+ர( ஒ� ெபாிய விஷயமா? ந�ம மா$/ 
வியாபாாி மவ�. ரயி�ல.அ(E� வி�தE$ல. ேபாயி$/…, எ�தைனேயா தடைவ 
பி5படாம வ;தி�#கா�…இ(#) பாரா$/�னா.அ(#)� பாரா$/ ேவN�…" 
 
 ப9சாய�(� தைலவ+ பரமசிவ� ேகாப�ைத அட#கி#ெகா&டா+. 
பாரா$/விழா இ�லாம� ேபாயி/ேமா? F$ட�தி� ஒ�வ+ 'பரமசிவ� ஊைரவி$/ 
ஒேர5யா…ெம$ராஸு#)� ேபாயி�;தா பாரா$/ விழா ைவ#கலா�’ எ�* 
அைர)ைறயாக �ன	கினா+. உடேன மாடசாமி. "எ�னேவ… ெசா�றீ�… 
சைபயில... ச�த� ேபா$/ெசா�?�" எ�* ெசா�னா+. 
 
 "ஒ&Nமி�ல…ந�ம பரமசிவ�. ப$டண�தில சிற�பா எ�ன�த� 
பா+�தா��J ெசா�ல$/ேம” எ�றா+. 
 
 ப9சாய�( பரமசிவ�. ‘அதிக�’ பிரச	க� ெச8தா+. 
 
 “ெம$ராKல. ..ந�ல ��ேன�ற�. உதாரணமா… அ	க…ெச�தவன.. ேத+ல 
வ�சி.. ேஜா5#கிறாக. ..பிறE… சில��… ேமள� வ�சி �/கா$/#)� V#கி#கி$/ 
ேபாறா	க. நாம எ�னடா�னா. பிண�ைத க$5?ல வ�ேச �ம;(#க$/� 
ேபாேறா�… அதனால…நா��, ெச�தவன. ..ேத+ல வ�சி�V#கி சீ+தி��த� 
ெச8யN�… அ��ற�…." 
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 அ��ற�, அவைர மாடசாமி விடவி�ைல. அவேர ப9சாய�ைத இைடமறி�(� 
ேபசினா+. நாி#) வாயி�;தா�, அ(E� அ�ப5�தா� ேபசியி�#)�. 
 
 "ந�ம பரமசிவ�… ப�தைரமா�(� த	க�…ஊைரேய உயிரா 
நிைன#கிறவ�… உசிர(�சமா… எ&Nறவ�…ஊ+� ெசா�ைத த�ேனாட ெசா�தா 
பாவி#கறவ�… ெச�ைன#)� ேபாயி...இ;த கா$டா�ப$5 ப&பாட. நாகாீக�த.. 
நகர�(ல கா$5$5 வ;தி�#கா�…�த� தடைவயா ரயி� 
ஏறி…ந�ம…மான�ைதG�. ெம$ராKல ஏ�தி$/ வ;தி�#கா�.இவ�#) இ;த 
3வாயிர� ெசலEல… பாரா$/ விழா ைவ#கா$டா.. ..எ� ப	ைக பிாி�சி# 
)/	க�பா….எ�ன ெசா�றீ	க..?" 
 
 இ�ெனா� )ர� ச�த� ேபா$ட(. 
 
 "ெம$ராK ேபாயி$/ வ+ற(#)�தா� பாரா$டா? எ� ெகா>;தியா 
மவ�...க&ண�. 'ஓ5�ேபா	க" எ�கிற சினிமாEல ந5�சி�#கா�.இ(#)� 
பாரா$/ கிைடயாதா..?? 
 
 "பயமவ�…எ�ன ேவஷ�தில வாரா�ேல?" 
 
 "ேவஷ�ைத வி/�… வாரா� அ( ேபாதாதா? 
 
 "ஒ". அவனா…F$ட�(ல…ஒ�.3ைலயில..நி�J.. ..ஈேராE#) ‘ேஜ’ 
ேபா/றா�". 
 
 ஒ�வ+ அ?�(#ெகா&டா+. "ந�ம… பய?க…பிற�தியா�#) ‘ேஜ’ 
ேபாட�தா� லாய#). ம�தவ	கேள…தன#) ‘ேஜ’ ேபாடைவ#க மா$டா	க…" 
 
 ��ெமாழி;தவ+ 'பாயி�/#)’ வ;தா+. 
 
 "அ( கிட#க$/�… எ� ெகா>;தியா மகJ#) பாரா$/ இ�ல�னா… ஒ� 
இழE� ேவ&டா�" 
 
 மாடசாமி, காடசாமிைய� பா+#க, காடசாமி ைகநீ$5� ேபசினா+.  
 
 "ம�சா� ெசா�ற(� நியாய;தா�…ந�ம க&ண� பய… அதில சினிமாEல… 
ஒ�ெநா5தா� வாரா�னா?�… வ;தி$டாேன… அவ� அதில வ;ததினாலதா�. 
ந�ம ஊ� Xாி	 திேய$ட+ல.அ;த�பட� ஒ�வார� ஓ5��(…ந�ம ஊ+ சாி�திர�ல 
எ;த பட�� ஒ�வார� ஒ/ற( கிைடயா(. அதனால….க&ணN#)… பாரா$/ 
வ�சி. ப9சாய�(� தைலவைர ெபா�னாைட ேபா+�த� ெசா�லN�" 
 
 "அவ� அ&ண�…எ�லா 5#ெக$ைடG� வா	கி… ஆ$கைள 
வி$டா�….அ�ப5G� நிைறய ேப� மற;($ டா	க", எ�* ��� �N�Nதத 
அேத )ர� இ�ேபா( அைதவிட ச�னமாக ஒ<�த(. அ( ஊ+ காதில 
ஒ<#கவி�ைல. 
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 மாடசாமி விஷய�(#) வ;தா+. 
 
 "சாி...பரமசிவ�(#)...ெவ�றி விழா…க&ணN#)� பாரா$/ விழா…எ�ன 
ெசா�றீ	க?" 
 
 இ(வைர ேபசாத மனித+ ஒ�வ+ ேபசினா+. 
 
 "எ� மவ�…ஒ� ேப�ப+ல…ஆசிாிய�#) க5த��J எ>த…அ( 
வ;தி�#). கா$டா�ப$5#காசி எ�கிற ேப+ல வ;தி�#). ந�ம ஊ� ேப� ேப�ப+ல 
வர அளE#).. ..எ>தியி�#கா�.இ(#) பாரா$/ ைவ#க நாதியி�ைலயா?” 
 
 நாதியி�ைல எ�ப(ேபா�, ஒ� )ர� இ5�த(. 
 
 "ேவ! உ�ம ைபய� ெர&/ ப#க� எ>தின ச	கதி என#)� 
ெதாிG�…அைத… அ;த� ேப�ப+கார� ெர&/ வாியா )ைற�ச(� என#)� 
ெதாிG�… இ(#) ஏ� பாரா$/	கற(தா� என#)� ெதாில…" 
 
 "ேவ… மா�பி1ைள. அ;த ெர&/ தா��… ேவற ைபய�…எழதி# 
ெகா/�தா�… வரா(�J நிைன�சி எ>தி#)/�தா�… .வ�($/…..ச	கதி 
என#)�தா� ெதாிG�" 
 
 "எ�னதா� எழதியி�#கா�? 
 
 ‘ந5ைக ந;தி)மாாி ��ஷன (ர�(னதா�..நாேட 
ெகாதி�சிநி�J…ஐ;தா&/ தி$டேம Kத�பி�சி� ேபா���J எ>தியி�#கா� “ 
 
 ேபசிய மனித+ மீ&/� ேபசினா+. 
 
 ”பா�	க ... எQவளE ந�லா எ>தியி�#கா� எ� மவ�…அைதவி/	க.. 
கா$டா�ப$5 காசி�J ேப� பதிவாகி. ந�ம ப$5�ேப�… �த� தடைவயா 
ேப�ப+ல வ;தி�#)… இ(#) பாரா$/ இ�ல�னா…ஒ� இழE� 
ேவ&டா�…எ	க )/�ப�(� ப	ைக பிாி�சி/	க�பா “ 
 
காடசாமி, மாடசாமிைய� பா+#க, அவ+ F$ட�ைத ேநா#கி )ரைல ஏவினா+. 
 
”ெபாி8யா… ெசா�ற(சாிதா�. ந�ம ஊ��ேப� ேப�ப+ல வ�� ப5யா காசி 
ப&ணி$டா�….அவJ#)� க&5�பா பாரா$/ ைவ#கN�…. எ�ன 
ெசா�றீ	க? ெர&/ல ஒ&N ெதாியN�’ 
 
ெர&/ல ஒ&N ெதாி;த(. 
 
 ”எ�ன8யா…இ(.எ�லா� ெபாிய இட�( சமா�சாரமா இ�#)… எ� 
த�பிமவ�…சாமி#க&N … காEைடயா ஊரல ேபாயி…க1ள� ேத	கா8 
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பி/	)�ேபா(. ஊ+#கார	க மறி�சி$டா	க… எ	க பய.அவ	கள ந�லா 
உைத�சி$/… ேத	காேயாட தி��பியி�#கா�… ஊ� வி$/ ஊ�ேபாயி… 
அ5#கிற( ேல��ப$ட காாியமா? அவ� அ5�சி$டா�… அ(E� க1ள� 
ேத	காேயாட தி��பியி�#கா�…. 'கா$டா� ப$5#கார�னா…. ைக நீ$றவ�J 
ேப� வா	கி�த;தி�#கா�… இ(#) ஒ� இழE� கிைடயாதா? எ�ன8யா 
நியாய�?" 
 
 தா�தா ெசா�ற( சாிதா�.க1ள�ேத	காேயாட வ;த(#)� ஒ� விழா 
ைவ#கலா�…. ைவ#கN� “ எ�றா+ காடசாமி.F$ட� ைகத$5 ஆதரE 
ெதாிவி�த(. 
 
 ப9சாய�(� தைலவ+ பரமசிவ�, �த� �ைறயாக வாைய� திற;தா+. 
இ(வைர, ம�றவ+க1 3லமாக� ேபசியவ+, இ�ேபா( ெசா;த# )ர<� ேபசினா+. 
 
 'இ�ெனா�ன ஜன	க ேக#கN�… நாம இQவளE சிற�பா விழா 
ைவ#கிற(#)… ந�ம ஊ+ ெத8வ� கால9ெச�ற காளேமக�தா� காரண�… ந� 
ஊர இQவளEVர�… ��ன#)#ெகா&ட வ;தவ� அவ� தா�. அவ�#)� 
பிற;தநா1 வ�(… அ;த ச	க� தைலவ�#) ஒ� நிைனE ேமைடைவ#கN�!" 
 
 இ(வைர எ(E� ேபசாம� எ�லாவ�ைறG� காதிேலேக$/, வயி�றிேல 
எாி;( ெகா&5�;த ஒ� ‘எ>ப( வய(’ �தியவ+. த1ளாைமைய� த1ளிவி$/� 
ெபாறி;( த1ளினா+. 
 
 'ஏ…மட�பய ம#கா...அ�ப பயE1ளியா...இ;த நா? விழாவ 
நட�தி…எ�ப5G�… நாசமா ேபா	கல…ஆனாஅ;த ெபாிய மஷJ� ேபைர� 
ேச�(…. அவர அவமான� ப/�தாதீ	கடா' 
 
 காடசாமி கா$ட சாமியானா+. 
 
 'மாமாE#)� ெபாறாைம…ந�ம1ல சி�னவ�#) நிைனE ேமைடயா எ�கிற 
வயி�ெதறி�ச?… இ;த பதிென$/ ப$5க1ல ந�ம…கா$டா�ப$5ைய �த� 
ப$5யா…ஆ#கினவ� காளேமக�…அவ�#) நிைனE ேமைட இ�ல�னா.ஊ+ 
எ(#)?* 
 
 �தியவ+, ேவக�ேதா/, பதில5 ெகா/�தா+. 
 
 “காளேமக�… எ�ைனவிட…வய�ல… சி�னவ+தா�… ஆனா� அறிEல 
அவ� ஒளி. எ�ேபரன… த&ணி� பா8#க� ெசா�<ைகயல ம�ப$5ைய 
)/�தேபா( அ;த �&ணியவா� வ;(… ம�ப$5ைய V#கி எறிய� ெசா�<… 
ப1ளி#Fட�(#) பயல அJ��னா�. அவ� ெத8வமா நி#கரா�…என#) 
ெபாறாைம கிைடயா(டா… பரமசிவ� H$5ல Fட அவ� ேபா$ேடா இ�ல… 
ஆனா� எ� H$ல இ�#)… ெபாிய மJஷ� ேபைர ேகவல�ப/�தா&டா�J 
நிைன�சி� ெசா�ேன�. ெக$/� ேபாற(#) ப;தய� ைவ#கிறிய… ைவ	கடா… 
ைவ	க… எ�லாேம அ�ப	களா மாறி$5ேய… ஒழி9சி ேபா	க…" 
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 �தியவ+ ேபா8வி$டா+.F$ட�தின+, ஐ�ெப�� விழாவி�) இைசE 
ெகா/�தா+க1.  ஒேர ஒ�நப+ ம$/� அதி��தி ெதாிவி�தா+. 
 
 “எ�மவ�சி�பா8J…ஜன	க�#)� ெதாிG�…அவ� பாகிKதா� 
ேபா+ல…ஒ� காைல இழ;($டா�…இ(#) ஒ� பாரா$/ கிைடயாதா? “ 
 காடசாமி, இ;த# ேக1விைய� பாரா$டவி�ைல! 
 
  'கா� ேபாற(… ெபாிய காாியமா? அவ�…தைலவிதி… எ	க இ�;தா?� 
ேபாக ேவ&5ய கா? ேபாயி�#)�.இ(#)� ேபாயி..விழாவா…விழா�னா ஒ� 
விஷய� இ�#க ேவ&டாேமா?* 
 
 F$ட�, மாடசாமி ேபசியைத ஏ�*# ெகா&ட(ேபா�, அைமதியாக 
இ�;த(, அ�ல(, அ( அைமதியாக இ�;தைத மாடசாமி, த� பாயி�/#) 
ஆதரவாக எ/�(# ெகா&டா+. உ&ைமைய� ெசா�ல� ேபானா�… எ;த 
விழாEேம… ஊ+#கார+ க�#) பி5#கவி�ைல, எ�றா?�, அைத ெவளிேய 
ெசா�லபய�. அவனவ�.  ப9சாய�(� தைலவாிட� H$/ வாியி?�, F$/றE� 
தைலவாிட� கட� வைகயி?�… க+ண�திட� நில� வைகயி?� அக�ப$/# 
ெகா&டவ+க1. ஆைகயா�, )�ப<ேல இ�;த எ�லா ேகாவி;தா சாமிக��, 
அைமதியாக இ�;ததி� ஆ�சாியமி�ைலயா�. F$ட�, இ�ேபா( ‘ப$ெஜ$ைட’ 
விவாத�தி�) எ/�(#ெகா&ட(. 
 
 "இ;த 3வாயிர� Rபா8ல…ஐ�ெப�� விழாைவG� சமாளி#க �5Gமா?" 
 
 " ஏ� �5யா(? ேபாKட+க1 ...ந�ம பரமசிவ�… டE�ல வ�சி�#கா� 
ெசா;த பிரKஸு. அதில. அவேர அ5�சி� த;தி/வா�..." 
 
 "அ�ப5G� பண� உைத#)ேம?” 
 
 “எ�ப5 உைத#)�? ந�ம ஊ�… வார� ச;ைத#) வ;த ெவளிY+ 
வியாபாாி	க# கி$ட ‘அ�பளி�ப’ வா	கN�… தராதவ�...ஊ�#)1ள 
Zைழயவிட#Fடா(…." 
 
 "அ�ப5 வ�சா?�..  ைகைய க5#)� “ 
 
 "ந�ம மா$/ வியாபாாி	க கி$ட !*…கா&5ரா#ட+ கி$ட ��[*… 
ெந�? வியாபாாி	கி$ட ஐ!*… ந�ெகாைடயா வா	கி$டா� ேபா��" 
 
 "நா	க தர� தயா+…ஆனா� H$/ வாிைய பிரசிெட�$ )ைற#கN� “ 
எ�றா+ வியாபாாிக1 தைலவ+ மா$/ வியாபாாி. 
 
 ”நா� ெபா8 ெசா�ல வி��பல… வாிைய# )ைற#க என#) அதிகார� 
இ�ல… இ(#)�தா� ப9சாய�(#) அதிக அதிகார� ேவN��J 
ேக$/…Yனிய�ல கர5யா8 க�தேற�. ஒ�வJ� க&/#கமா$டா	கறா�…" 
எ�றா+ பரமசிவ�. 
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 “சாி H$/ வாிைய )ைற#க �5யா$5… ெதாழி� வாிைய )ைற��#கலா�" 
எ�* காடசாமி விவகார�(#) �ற*��1ளிG�, ந�ெகாைட#) ஆர�ப� �1ளிG� 
ைவ�தா+. 
 
 ஒ� கா8;த வயி*#கார+, ஜீவமரண� பிர�சிைன ஒ�ைற சைபயி� ைவ�தா+. 
 “ஐ�ெப�� விழா, அ9�நா� நட#)�… ெவளிY+ல இ�;(�லா� ஆ�	க 
வ+ர(#) ந�ம ஊ� வ&5கள அJ�பN�…வ&5#காரJ#) வாடைக 
ேவ&டாமா? அ( ெதாைலய$/�. அ9� நா�� ஜன	க எ	ேகG� ேபாகாம 
விழாவிேல கல;(#கN�…ந�ம ஊ+ல �#கா�வாசி அ�றாட	கா8�சி. 
ேவைல#)� ேபாகா$டா அாிசி ேவகா(. அவ	க…சா�பா$/#க எ�ன ப&ற(?" 
 
 பரமசிவ�, ெப�;த�ைமேயா/ பாாியானா+. 
 
 "அ(#)� ந� F$/றE� தைலவ+கி$ட ேபசி$ேட�. ச	க�(ல கட� 
வா	கினவ� தி��பி� தரேவ&டா�. H$/வாிைய இ�ேபாைத#) க$டா&டா�. 
ஏல�(ல பண� எ/�தவ�… இ;த அ9� நாைள#) F<ைய எ/�(#கலா�. 
ெவளிY+ல இ�;( விழாE#) வ+ரவ	க�#), ப1ளி#Fட�(ல 3N மாச�(#)� 
ேபா/ற மதிய உணைவ, அ9� நாைள#)� ேபா$/டலா�." 
 
 "கஜானா கா<யா/ேம.” 
 
 ஆக$/ேம….விழாைவவிட….கஜானா �#கியமா?* 
 
 "அ( தா� சாி.” 
 
 ஊ+ம#க1, பய�தா?�, நய�தா?�, ேவ5#ைக மேனாபாவ�தா?� 
ஐ�ெப�� விழாவி� கல;( ெகா&டா+க1. அ;த ஊ+, )ள�, ப�( வ�ட�(#) ஒ� 
தடைவதா� ெப�)�. இ;த ஆ&/ )ள�தி� ெகா9ச� த&ணீ+ இ�;ததா�, 
ந9ெச8 நில��, �9ெச8 நில�� பயி+களா� ப�ைசயாயின. )ள�தி� த&ணீ+ 
)ைறவாக இ��பதா�, பயி+க1 ப$/�ேபா)ேமா எ�ற ஒ� அ�ச�, ஊ+ம#க�#) 
உ&/. எ�றா?�, த&ணீைர அாிசி மாதிாி நிைன�( சி#கனமாக� 
பய�ப/�தினா+க1. 
 
 இ;த =4நிைலயி�தா� ஐ�ெப�� விழா(வ	கிய(. 
 
 கா$5� இ�;த ேத#)கைள ெவ$5 ப;த� ேபா$டா+க1. இ�J� ஒ� 
மாத�தி� ')ைல’ விட� ேபா)� வாைழகைள ெவ$5 ப;த<� க$5னா+க1. 
க���கைள ெவ$5, �#கியமான Hதிகளி�, ‘வைளEக1‘ ேபா$டா+க1. ஆக 
பயி+களி� ெப��பா�ைம ச+வநாச�. சில வாைழக��, க���க�� 
ச;த5யி�லாம� சில ஆசாமிக1 H$/#)� ேபா8வி$டனவா�. ஊாி� ெப&க 
�ைடய ேசைலகைளG�, ஆ&க�ைடய ேவ$5கைளG� எ/�( ‘பான+க1’ 
உ�வாயின. பரமசிவ�தி� பிரKL� உ�வான ேபாKட+க1. ெவளிY+#கார+க1, 
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வ&5 வ&5யாக# )வி;தா+க1. ��#கமாக� ெசா�ல� ேபானா�, எ	)� விழா- 
எதி?� விழா-ஐ�ெப�� விழா ! 
 
 �த�நா1 ெவ�றிவிழா; ெச�ைன#)� ேபா8 மீ&ட பரமசிவ�(#) 
‘ெச�ைன மீ&/வ;த ெச�ம�’ எ�ற ப$ட� ெகா/#க�ப$ட(. இர&டாவ(நா1, 
கைல விழாவி�, ப�(நா1 ெவ�றிகரமாக பட� ஓட#காரணமான க&ணJ#) 
ெபா�னாைட ; 3�றாவ( நா1 இல#கிய விழா; கா$டா�ப$5ைய# கா$5ய 
காசி#) ஒ� ேபனா பாிசாக அளி#க�ப$ட(. நாலாவ( நா1 Hரவிழா. 
�றநா[�றி� Fற�ப/� Hர�தி� விைளநில�ேபா�, க1ள�ேத	கா8 ைகேயா/ 
ெகா&/வ;த சாமி#க&N#) ேத	கா8 நாரா� ெச8ய�ப$ட ேகடய�; இ*தியாக, 
காலமான காளேமக�தி�) நிைனE விழா. ஊ+#கார+க1 கிண*களி� ப�� ெச$ 
க$/வத�காக ைவ�தி�;த சிமி&$கைள எ/�(, நிைனE ேமைட அைம#க� 
ப$ட(.  நிைனE விழாவி� ேபசியவ+க1, காளேமக�ைத மற;(, பரமசிவ�ைதேய 
ேபசியதாக ஒ� �கா�� ேலசாக� (வ	கியதா�. 
 
 இ;த� சமய�தி�, காடசாமிG�, மாடசாமிG� ஒ� ேயாசைன ெசா�னா+க1. 
ஒ� கால�தி� அ;த ஊைர, அ;தக# கவி ஒ�வ� “கல	கா நீ+=4 காடா�ப$5" 
எ�* பா5 இ�#கானா�. ப&ைட� ெப�ைமைய பட� பி5�(# கா$ட 
ேவ&டாமா? ஆைகயா�, கா�வாசி த&ணீ+ ெகா&ட )ள�ைத ெவ$5, நீைர 
ஊாி� நா? ப#க�� வி$டா+க1. சில+ இைத எதி+�தா+க1. நில� இ�லாத 
காடசாமி )தி�தா+. 
 
 ”அட மட�பய	களா…. பயி+ இ�ைன#க வ�� நாைள#)� ேபா)�… பயிைர 
விடலா�. ந�ம பைழய ெப�ைமைய விட �5Gமா....இ;த ஊ+ல ஒாிஜன� 
)/�ப�ைத� ேச+;த எவJ� இைத எதி+#க மா$டா�" 
 
 அ;த ஊ+#கார+க1 அைனவ�#)� தா	க1 ஒQெவா� வ�� ஒாிஜன� 
எ�* நிைன��. ஆைகயா� “ கல	கா நீ+=4" கா$டா�ப$5ைய� ��றி த&ணீ+ 
ெப�கிய(. 
 
 ெபா(ம#க1 விழா#களி� லயி�( வய�க�#) ேபாக மா$டா+க1 எ�பைத 
அறி;த காடசாமிG�, மாடசாமிG� இரேவா/ இரவாக ைகயா$க�ட� 
வய�க�#)� ேபா8 சவைல�பி1ைளக1 ேபா� நி�ற ெந�ைலGம, க��ைபG� 
அ*வைட ெச8( அக�றினா+க1. )ள�(� த&ணீ+ திற;( ேபானதா�, எ�ப5G� 
வாட�ேபாகிற பயி+கைள ��$/வதி� தவறி�ைல எ�*� ெசா�<# ெகா&டா+ 
க1. இ�J� ஒ�வ� Fட வய� ப#க� ேபாகாம� விழாவிேலேய இ�#கிறா+க1. 
 
 எ�ப5ேயா இ;த விழாவினா� “க�ேதா�றி ம& ேதா�றா# கால�ேத 
��ேதா�றி 3�த கா$டா�ப$5 “ பதிென$/� ப$5களி?� தைலசிற;த ப$5யாக 
விள	)கிறதா�. 
 

            ----    தாமைர தாமைர தாமைர தாமைர ----        	ச
ப� 	ச
ப� 	ச
ப� 	ச
ப� 1974.1974.1974.1974.    
2.  2.  2.  2.  பி�ேனா�கிய ஒ ட�பி�ேனா�கிய ஒ ட�பி�ேனா�கிய ஒ ட�பி�ேனா�கிய ஒ ட�    
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 மா&�மி) �த�வ+, �ர$சி� தைலவி டா#ட+ ெஜயல<தா அவ+களி� 
�ைக�பட�தி� இ�;( )	)ம� ெகா$/கிற( எ�ற ெச8தி, அகில, இ;திய 
அளவி� பரவலாகE�, தமிழக�தி� H/ HடாகE� பரவிவி$ட(. 
 
 இ;த அதிசய�ைத� தாிசி�பத�), தமிழ+க�#) ெசா�<யா 
ெகா/#கேவ&/�? F$டெம�றா� F$ட�, அ�ப5�ப$ட# F$ட�. நாைகயி� 
அ�ைன ேவளா	க�னி தி�விழாவி� ேபாேதா, தி��ெச;Vாி� =ரச�ஹார�தி� 
ேபாேதா, ம(ைரயி� க1ளழக+ ஆ�றி� இற	)� ேபாேதா, தி�வ&ணாமைல 
கா+�திைக தீப�தி� ேபாேதா Fடாத F$ட�; இ�J� ெசா�ல� ேபானா�, இ;த 
அ�தைன F$ட	கைளG� ஒ�* ேச+�தா?� அவ�ைறவிட ப�மனான 
ெந$ைடயான F$ட�. ஒQெவா� மனித�� ஒ+ (ளியான( ேபா�ற மனித 
ச��திர�; அ�மா, அ�பா, அ#கா, த	ைக, ேவைல, ெவ$5-ஆகிய அ�தைன 
ேபைரG�, அ�தைனையG� உதறி�ேபா$/வி$/� ேபான அ5யா+ தி�#F$ட�. 
 
 அ;த ‘வா4;( ெக$ட’ கிராம�ைத வி>	கி, அத�) ��னா?�, பி�னா?�, 
ப#கவா$5?� ம#க1 ெவ1ள� வியாபி�த(. எதி+பா+�த இ;த# F$ட�ைத� 
தா#)�பி5#க, காவ�(ைறயின+ ந�றாக�தா� தி$டமி$5�;தன+. 5.ஜி.பி. 
]பா?�, F/த� 5.ஜி.பி. ேதவார��, பாிவார ேபாCK ேதவைதகேளா/ 
அ	ேகேய �காமி$டன+. அேதா/ மாவ$ட;ேதா*� இ�;( F/த� காவ� 
பைடகைள வரவைழ�தி�;தா+க1. ஆனா?� �த�வ+ அவ+க1, அவசர அவசரமா8 
5�< ேபாவதா�, அவைர� பா(கா�பா8 அJ�பி ைவ�பத�), ]பா�, 
பாதி�ேபாCK பைடGட� ெச�ைன ேபா8வி$டா+. ேபாதா#)ைற#), 
க�னியா)மாி மாவ$ட�தி�, இ�J� இர&/ மாத�தி� மா&�மி) �ர$சி� 
தைலவி ��*�பயண� ெச8ய� ேபாகிறா+ எ�ற ேசதிைய உ1(ைற� ெசயலாள+ 
அ;த# )#கிராம�தி�) எ�ப5ேயா ெதாிய�ப/�த, எ9சி இ�;த காவலாி� 
பாதி�ேபைர, ஒ� ஐ.ஜி. இ>�(#ெகா&/ நாக+ேகாவி� ேபா8வி$டா+; எ9சிய 
ேபாCK பைட, F$ட�தி�)� பய;த(. ஒ� பய;தா	ெகா1ளி எ�ப5 நட;( 
ெகா1வாேனா அ�ப5 நட;(ெகா&ட( -அதாவ( எ	) பா+�தா?� ல�தி# க�� 
H��#க1; F$ட�தினாி� அ�மா#கைளG�, அ#கா#கைளG� விம+சி#)� ெக$ட 
ெக$ட வா+�ைதக1. 
 
 எ�றா?�, Fட�தின+ )	)ம� ெகா$டைல� பா+�பதி� )றியா8 
இ��பதா�, ேபாCK ெகா$டைல� ெபாிதாக எ/�(# ெகா1ளவி�ைல. அேதா/ 
சி* )>;ைதக�#) ஊசி ேபா/� ேபா(, டா#ட+ ேப�� ெகா/�( கவன� 
கைல�பாேர, அ�ப5, ேபாCKதன�ைத உதாசீன�ப/�(� அளவி�), இதர# 
கவ+�சிக�� இட� ெப�றன. மா&�மி) ெஜயல<தா அவ+களி� ேகா�ர� 
தா&5ய க$-அE$/#க1; அவ�றி� ேம� ப#க� அ;த� பக<?� அைண;(, 
அைண;( எாிG� கல+ ப��#க1; நாலா ப#க�� நா$ட�ப$ட க�ப	களி� 
க$ட�ப$ட, ஒ< ெப�#கிக1 க#கிய ெஜயல<தா அ�ம� ப#தி� பாட�க1; 
ஆதிபராச#தியி� ஆதாரமான ெஜயல<தா ேதவியி� தி�மகிைம ப�றி, ��னா1 
'மா&�மி)” டா#ட+. கா.காளி��(, அழ) தமிழி� அ��த# )ர<� வழ	கிய 
விள#க	க1.க<Gக நாயகி, த�ைன�த/�தா$ ெகா&ட அ�1 பா<�ைப 
ெசா�?� ேபா( ம$/�, அவ+ )ர� த>த>�த(. ம�றப5 மாணி#க# )ர�. 
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இவ�#) இைணயா8 காமிரா ெவளி�ச	க1. ஆ	கா	) 5.வி. ெப$5களி�, 
அ�ைனயி� அ��த	கைள விள#)� H5ேயா பட	க1… 
 
 F$ட� 'அ�மா...அ�மா’… எ�*� 'தாேய... தாேய..எ�*� க&ணீ+ ம�கி, 
எ���கி, ெம8சி<+�(, அைலேமாதிய திைச#) எதிேர, சாமியானாவா� ஒ� F�� 
வ5வ# ேகாயி� அைம#க�ப$5�;த(. அத�) ேவ<யாக, இ�ெனா� சாமியானா 
ெவளி���*… F��# ேகாவி<� ந/நாயகமான இட�தி� ஆற5� ^ட�.அதி� 
அ�ைன ெஜயல<தா அ�பாளி� ‘இ�;த’ ேகால தி�E�வ� �ைக�பட�; ேலசா8 
ஒ�� சா8;(, ைகக1 இர&ைடG� வல( ப#கமா8 நீ$5, உ1ள	ைககைள 
ஒ�றா8� ேச+�(, Hதிேதா*� கா$சி த�வாேர அ�ைன அ�ப5�ப$ட வ5விலான 
ேலமிேன$ட$ பட�. தைல#) ேம� மி�சார ஒளி வ$ட� - கால5யி� இ�ப#க�� 
)�( விள#)க1 - பட�தி� இ�ப#க�� க$டE$ சி	க	க1. ^ட�தி� ��ப#க� 
3	கி�களா� வைள�(� பி5�த இட�தி�, அ+�சக+க1 ஒ� ப#க�, ஒ(வா+க1 
ம*ப#க�…ேகாவி� �க�பி�, நHன (வார பாலக+களான இர&/ ஏ.ேக. 47 
Hர+க1…. 
 
 ��மா ெசா�ல#Fடா(- அ�ைனயா� ெஜயல<தாவி� தி�E�வ� 
�ைக�பட�, சாயிபாபா �வாமிகளி� ெப& அவதார� ேபா�, பட+;த தைலG�, 
விாி;த )ழ?மா8 ெச#க� ெசேவெல�*, ெஜக ேஜாதியா8 மி�னிய(. அ�மனி� 
கால5யி�, �#கனிக1; வாைழ�பழ# )விய� ேம�, ‘இய� தமி4’ எ�ற ேபா+/. 
மா	கனி# )விய<� இைச� தமி4 எ�* எ>த�ப$ட அ$ைட… பலா� பழ�தி� 
நாடக� தமி4 எ�* ஒ$ட�ப$ட காகித�… ேவகமா8 எ>;த சா�பிராணி �ைக 
ேமக	க1, ‘ம;திர �ழ#க	க1, மணி மணியான பாட�க1…. �ைக;( ெகா&5�;த 
ஊ(ப�திக1. 
 
 எ�லாவ�றி�)� ேமலா8, அதிசய�தி� அதிசயமா8 அ��த�தி� 
ேபர��தமா8, மா&�மி) �த�வ+ அவ+க1 இைடெவளி இ�லாம� ேச+�( 
ைவ�தி�;த இர&/ கர	களி� ேச+#ைகயி� இ�;( )	)ம� ெகா$5ய(. 
இைடயிைடேய வி$/ வி$/�, சி�சில சமய	களி� விடாம?�, ெகா$5# ெகா$5, 
அ�ைமயி� பாதா;திர வி;த�தி� வி>;( ெகா&5�;த(. ப#த ேகா5க1 
�&5ய5�( அ;த )	)ம� ேக$/ அைல ேமாதினா+க1. ��ப#க�, 
அ+�ச+க�#)�, ஒ(வா+க�#)� ம�தியி� நி�ற ஒ� காவிேவ$5�வாமிக1, 
பரவசமா8 பரபர�பாகி, ஆதி ச	கர+ அ�ளிய ] ெசள;த+ய லஹாிைய ச+வ 
சாதாரணமா8 நம( )	கம நாயகி#) சம+�பி�தா+. 
 
 'ேஹ.. ெஜயல<தா�பிேக… எ�லா�… உன#) அ+�பண� எ�ற 
ச	க�ப�தி�, நா� ேப�வ( உ� தி�ம;திர� ெசா�லாக$/�! எ� உட� அைசE, 
உ� ��திைரகளாக$/�…எ� நைட, உ� மா�றாியா பிரச�னமாகE�, நா� 
உ&பெத�லா� உன#)� ெச8G� ேவ1வியாக$/�! நா� ப/�ப(, உன#)� 
ெச8G� வண#கமாகE�, நா� இ( மாதிாி எ�ென�ன ெச8தா?�, அைவ 
உன#)� ெச8த Oைஜயாக$/�….. 
 
 ச+� கா�ெவ�ைட� �னித�ப/�திய ச+ேவKவாி ! இ;த ஏைழைய 
உ�கால5யி� அ&டைவ�(, எ�ைன ெச�வமைழயி� நீரா$/… ப9ச Oத 
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நாயகிேய, இ;த பரம ஏைழைய� பார�மா….எ�தைன நாைள#), நா� ஏைழயா8 
இ��பத�மா….’ 
 
 காவி� �வாமிக1 ைக�சர#ைக இ*தியி� கல;( ேபசியைத# க&ட நHன� 
தமி4 ஓ(வா+களான �ரதா, காமராச�, இள;ேதவ�, �லைம�பி�த� 
ேபா�றவ+க1, அ;த �வாமிைய, க&ணா5யி� பா+�ப( ேபா� பா+�( பாட� 
(வ	கினா+க1 - அ(E� )�ன#)5 ைவ�திய நாதனி� இைசயைம�� எ�றா� 
ேக$க ேவ&/மா. ெஜயல<தா பி1ைள� தமி4 - ெஜயல<தா தி��ப1ளி எ>�சி-
ெஜயல<தா அ;தாதி- ெஜயல<தா அJOதி…. 
 
 இைவய�லா(, அவ+க1 தனி�பாடலாகE� பா5னா+க1. 
 

  'வாாிய� த�பவேள!  
  ேபா�றி! ேபா�றி!!  
  வா#ைக மதி�பவேள!  
  ேபா�றி! ேபா�றி!!  
  ஆKதான� த�� அ�மா ேபா�றி!!  
  ெசா�தான� த�கிற அ5யா+#)  
  ெபா�1தான� த�கி�ற �&ணியேம  
    ேபா�றி! ேபா�றி!" 

 
 ‘எ�ப5 எ	க1 பா$/’ எ�ப( ேபா�, நம( ஒ(வா+க1, அ;த# காவி� 
சாமிைய� பா+#க, அ( இ�ெனா�ைறG� ஒ�பி�த(. 
 
 ‘ஆ	காாி ஓ	காாி !...��திகா;தாமணி ! 3Eல)மான ேஜாதி! ெகா�(திாி ! 
ேகாண�தி ! ��3+�திக1 ேபா�*� உ�ைன, ��பிறவியி� �&ணிய� 
ெச8யாதவ�, எ�ப5 (தி#க�5G�?’ 
 
 F$ட� அ�ேலாலக�ேலால�ப$ட(. அர& க��க1 வழியா8, ெபா	கி 
வழி;ேதா5ய# F$ட�தி� ஒQெவா� வ�� தா� ��பிறவியி� �&ணிய� 
�&ணியமா8 ெச8ததா�தா�, இ�பிறவியி� தாைன� தைலவிைய� தாிசி�(, 
(தி#க �5;த( எ�* ந�பினா+க1. அேதா/, த�ைன� பா+�(தா�, )	)ம� 
அதிகமாக# ெகா$/வதாகE� எ&ணினா+க1. ஒ� 3தா$5, இ�ப5� ேபசினா1. 
 
 ‘ஆ�தாேவ… ெஜயல<தா ஆ�தாேவ ! உ� மகிைமய எ�ப5�மா ெசா�?ற(? 
- ேந�(…இ;த ெபா>(… இேத நாழிைகயி� வ;( ஒ� )	)ம�ைத எ/�($/� 
ேபா8… எ� ��ஷJ#) வ�ேச� தாேய… க&N ெதாியாம�. தி&ைணயி� 
கிட;த மJஷ�… எ�ைன அைடயாள� க&/… அ5#க வ+ற அளE#) அவ�#) 
பா+ைவ வ;($/�மா… ப#க வாத�(ல கிட;த எ� மக�…ந�லா நட#க� 
(வ	கி$டா�மா.. என#)தா�மா இ�J� ேபான க&N தி��ப வ+ல..ஆயிர� 
க&Nைடயாேள! உ� ஒ� க&ைணயாவ( என#) ெகா/�மா…ஆ.ஊ… 
அ�மா…நா� எ�னெசா�ல..ஏ( ெசா�ல…இ�ேபா..இ;த சண�(ல ந�லாேவ 
பா#ேக�மா..க&க&ட ஈKவாி..எ� க&ண� திற;($ட …திற;($ேட�மா…" 
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 ‘பிரK' எ�ற அ$ைட ஒ$5ய இட�தி�, மாநில அரசி� ேவனி�, ஒ� பி.ஆ+. 
ஓ. வி� மைற�க உதவிேயா/ அதிகார சா+ப�ற �ைறயி� ெகா&/ வர�ப$ட 
ப�திாிைக#கார+க1, _வி#கார+கள, அ;த 3தா$5ைய� பா8;(, ஆ�#ெகா� 
ப#கமாக� பி8�தா+க1. அ;த ெப�மா$5யிட� தனி�ேப$5 வா	க ேவ&/� 
எ�* ஒQெவா�வ�#)� ஒ� ேவக�- ப#த ேகா5களி� பல+, அ�மனி� தி�வ�1 
ெப�ற அ;த# கிழவியி� கால5யி� தைல ேபா$டா+க1. அவ��, )*9சிாி�பா8 
சிாி�தா1. 
 
 இத�)1, )	)ம� ேக$/, ப#த+க1 பய	கரமா8 க�தினா+க1. 3	கி� 
ேவ<கைள ஒ5#க� ேபானா+க1. ��னா1 ேபரைவ� தைலவ+ �J ஆதி அவ+க1 
ஒQெவா�வ�#)� )	)ம� ெகா/#க�தா� ெச8தா+. ஆனா?� தி��தியி�ைல. 
^ட�தி� உ1ள ெஜயல<தா அ�மனி� �ைக�படேம கீேழ வி>� அளவி�) 
ெந�#க5- ஆனா?�, நம( ேபாCஸா+ உடன5யா8 தைலயி$/,ஒQெவா�வைரG� 
கா� வினா5 தாிசன�(#) ம$/ேம அJமதி�(வி$/, அ��ற� க>�ைத� பி5�(� 
த1ளினா+க1. காவ� (ைறயினாி� க/� பணிைய ேம�பா+ைவயி$ட ேதவார� 
அவ+க1, ஒ� திைசயி� �க� ேபா$/, �க� �ழி�(� பா+�தா+…ஐ�ப( அ*ப( 
கா+க1… ஜீ��க1… ேமா$டா+ ைப#)க1; ‘�ரட# ேகா�ப5’ ைபல$ கா+ 
��னா?�, அைம�ச+ கா+ பி�னா?�, அ��ற� அதிகாாிக1 கா+க�� வர 
ேவ&/�…அ�ப5�தா� வ;தன. ஆனா� ேகாவிைல ெந�	க ெந�	க, ‘ேசாழவர� 
ேரK’ ேபா� ஓ5ன. அைம�ச+ கா+க1 பி�J#)� த1ள� ப$/, ஐ.பி.எK., 
ஐ.ஏ.எK. கா+க1 ��னா� ஓ5ன. 
 
 எ�ப5ேயா காவ�(ைறயின+, அைம�ச+கைள க&/ பி5�( 
தனி�ப/�தினா+க1. ேதவார��, த� மன�ைத ஆ#கிரமி�த Hர�பைன விர$5 
வி$/, அதி� அைம�ச+கைள நி*�தி# ெகா&/, அவ+கைள அ�மனி� ��னா� 
நி*�த, அவ+களி� நாவல+, எK. 5. எK. தவி+�த ஏைனய அைம�ச+க1, தைரயி� 
ெந/9சா& கிைடயா8 வி>;தா+க1. இதனா�, அவ+க1 கா�க1 ப#த+களி� 
கா<� ப$டன. அ;த� ப#த+க1, த	க1 கா�களி� வி>;த கா�கைள, 
கா�நக	களா� கீறினா+க1. ஆனா?� அைம�ச+க1, பிராண� ேபாவ( 
மாதிாியான வ<ைய அட#கி, அ�ப5ேய கிட;தா+க1. �;தி எ>;( பதவி ப	கமாகி 
விட#Fடாேத எ�ற பய�… �லவ+ மா&�மி) இ;திர )மாாி ம$/�, தைரயி� 
இ�;( தைலைய ம$/� V#கி, அ	க� பிரத$சண� ெச8வத�), இட� ஒ(#கி� 
த��ப5 ேதவார�ைத# ேக$டா+. ஆனா�, ேதவாரேமா, அவைர� பா+#காதவ+ 
ேபால ேவ* திைசைய ேநா#க, அத� ெதாைலவி�, தி�மதி �ேலாசனா ச�ப�, காாி� 
இ�;( த�ைன# கைரேய�*�ப5 ைகயைச#க, ேதவார�, அைத# க&/�, 
காணாதவ+ ேபா� ேவ* ப#க� தி��ப... ஒ....ைம கா$ அ;த� ப#க� ஒ$ - இK. 
திK…மா&�மி)… ேசட�ப$5 ��ைதயா… ெத8வ�தி� ெத8வ�திட�, த�ைன 
ஆ�*� ப/�(�ப5, தைலயாட, ைகயாட, )ர� ெகா/#க… 
 
 ேதவார�, ேசட�ப$5யாைர மீ$பத�காக ஓ5னா+. உடேன காவல+க�� 
காரண� �ாியாம� அவ+ பி�னா� ஒட, அைம�ச+ ெப�ம#க1 F$ட�தி� கல;( 
காணாம� ேபானா+க1. 
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 எ�றா?�, ேதவாரமா-��மாவா.. அ�தைன அைம�ச+ கைளG�, அ��பா/ 
ப$/# க&/பி5�(, ேசட� ப$5-யாைரG� ேச+�(, ேகாவி?#)� பி�ப#க� 
உ1ள விஜபி அைறயி� வி$/வி$/ ஒ(	கி# ெகா&டா+. 
 
 ேசட�ப$5யா+, அைம�சக# F$ட�தி�) தாேன தைலவ+ எ�ப( ேபா� 
ேபச� ேபான ேபா(, எK.5.எK., 'ஒ�ைன இ	ேக ேச+�தேத ெபாி�’ எ�ப( ேபா�, 
அவைர அமீனா மாதிாி பா+�(வி$/� ேபசினா+. 
 
 '��ப( �#ேகா5 ேதவ+க�#)�, நா�ப( நா�ேகா5 �னிவ+க�#)� 
ேமலானவ+க1 ��3+�திக1. இ;த ��3+�திக�#)� ேம�ப$ட( சதாசிவமான 
பி��ம�. இ;த பி��ம�ைதG� பைட�ப( பர�பி��ம�…நம( �ர$சி� 
தைலவிதா�, இ;த பர�பி��ம� எ�ப( இ�ேபா( நிRபணமாகிவி$ட(. 
ஆைகயா�, நம( க$5ட#கைல வரலா* காணாத வைகயி�, ந� அ�மJ#) 
தி�#ேகாயி� எ/#க ேவ&/�. அ;த# ேகாவி?�… 
 
 மா&�மி) க&ண�ப� அவ+க1, எK.5.எKஸு#) க/�ேப�றி இைட� 
ெச*கலா8 ேபசினா+. 
 
 'கா�ப$ட உடேன க�?� மலரா)� காவ� ெத8வ�தி�) நா� க$/� 
ேகாவி�, த9ைச ெபாிய ேகாவிைல விட� ெபாிதாக இ�#க ேவ&/�. அ	ேக 
வானளாவிய ேகாயி� நிழ� எ�ப5# கீேழ விழ வி�ைலேயா அ�ப5 இ	ேகG� 
விழ�படா(…அ	ேக உ�சியி� ெபா��திய ேகாள வ5வமான சிகர� 
ெப�	க�ைலவிட ெபாியதாகE�, அழகாகE� ஒ� க�ைல உ�வா#க ேவ&/�. 
அேதா/ அ�மாவி� ஆலய�, ராேமKவர� ேகாவி� பிரகார	கைளவிட F/தலா8, 
ம(ைர மீனா$சி#) கிைட�த ேகா�ர	கைளவிட அதிகமா8 இ�#க ேவ&/�. 
உலகளாவிய அளவி�, இத�) ெட&ட+ வா	க ேவ&/�.’ 
 
 ேபசி# ெகா&ேட ேபான க&ண�ப� அவ+கைள இைடமறி�(, தன#)� 
ேகாவி� விவர� ெதாிG� எ�ப( ேபா� எK.5.எK. ேபசினா+. 'ெச�பிய�மாேதவி 
தி�� பணி ெச8த தி�ைவயா* ேதைரவிட, மிக� ெபாிய ேத+ ெச8ய ேவ&/�-சாி-
ம�ற அைம�ச+க��, த�த� க��(#கைள உ��ப5யா8 ெசா�லலா�…." 
 
 'ெந�ைல#) அ�ேக உ1ள கி�,ண�ர�(� சிைலக1 மாதிாி ந� காவ� 
ெத8வ�தி�) க�வைறயி� சிைலைவ#க ேவ&/�" எ�றா+ அைம�ச+ நேடச� 
பா�ரா`. 
 
 மீரா� அவ+க1, ெந�ைலயி� ேம�) 3ைல#) பிரதிநிதியானா+. 
 
 'தி�#)�றால�தி� உ1ள சி�திர#Fட� மாதிாி ஒ� Fட� அைம�(, 
அ�ைமயி� அவதார அ��த	கைள தீ$ட ேவ&/�. )றி�பாக மகிஷா�ர வத�…. 
 
 ஏேதா ேபச� ேபான ஆ+.எ�.H.அவ+க1, தைலைம� ெதா	க� ேபா$/# 
ெகா1ள, ‘நா$/# ேகா$ைட’ ர)பதி அவ+க1 இ�ப5� ெசா�னா+. 
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 'பி1ைளயா+ ப$5 விநாயக+ ேகாவி<� க�வைற#) ஈசான 3ைலயி� 
பி1ைளயா+ ெப�மானி� வ&ண ஒவிய� உ1ள(. அைத எ;த� ப#க�தி� இ�;( 
பா+�தா?�, பி1ைளயா+ ந�ைமேய பா+�ப( ேபா� ேதா�*�…. அ�மாE#)� 
அ�ப5 ஒ� ஓவிய� பைட#க ேவ&/�. 
 
 நேடச� பா�ரா` மீ&/� ேபசினா+. 
 
 'அ�மா எ�ற(�, அ�மாவி� அ�ளாேலேய ஒ�* வ�கிற(. இனிேம� 
அ�மா எ�ற ெசா�, �ர$சி� ெத8வ�ைத ம$/ேம )றி#)� ெசா�லாக இ�#க 
ேவ&/�…. ஆனா�, ேம� ம�வ�V+ ஆதி பராச#தி ெதா&டரான ப	கா� 
அ5கைள, ெசQவாைட� ெதா&ட+க1, அ�மா எ�* ��மா ��மா 
அைழ#கிறா+க1. இனிேம� த�ைன அ�ப5 அைழ#க# Fடா( எ�* அ5களா+, 
த� ெதா&ட+க�#) ஆைணயிட ேவ&/� எ�* நா� உ�திரE இட� 
ேபாகிேற�. ெசா�வைத# ேக$காவி$டா�, ஆலய�ைத அறநிைலய�(ைற எ/�(# 
ெகா1�� எ�*� மிர$ட� ேபாகிேற�-” 
 
 வன� (ைற அைம�ச+ லார�K, அ;த ேயாசைன#) ைகத$5வி$/, த� 
ப	)#) ஒ� சாதைன பைட#க� ேபாவைத� ெசா�னா+. 
 
 'வ&டaாி� இ�;( இர&/ நிஜ� சி	க	கைள, சி	க வாகினியான ந� 
அ�மனி� தி��சிைல#) ��னா� நி*�தி வி/கிேற�….. 
 
 ப#திமானான அைம�ச+ (ைர�சாமி, 'ஆகம�தி�)’ வ;தா+. 
 
 'ேகாவி�, ஆகம விதி�ப5� தா� அைமய ேவ&/�. ஆைகயா�, 
க�வைறயி� ெவளி� ��றி� இட( ப#க� த$சிணா3+�தி இ�#க ேவ&/�…. 
�ர$சி� தைலவ+ வ5வ�தி� ஒ� சிைலைய வ5�(. 
 
 அ(வைர��மாஇ�;த அைம�ச+ ேக.ஏ.ேக., இ�ேபா( =/ப$ட Oைனயா8 
க�தினா+. 
 
 ‘Fடா(-Fடா(; இ;த மாJட த$சிணா3+�திகைடசி# கால�தி�, தன( 
பாிவார� ேதவைதகைள ந� ெத8வநாயகியிட� ேபசலாகா( எ�* ஆைணயி$டவ+, 
அவரா த$சிணா3+�தி-அ8யேகா.’ 
 
 �கைவ மாவ$ட ச�திய3+�தி ச�ேபா+$ ெச8தா+. 
 
 இதனா� ஆகம விதிG� மீற� படவி�ைல. எ	க1 மாவ$ட�தி� உ1ள 
உ�திரேகாசம	ைக எ�ற தி��தல�தி�, ந� ச+ேவKவாி, தன( �;ைதய )ழ� 
வா8 ெமாழி அவதார�தி�, பிரணவ ம;திர�ைத சிவனா� உபேதசி#க� ப$டா+. 
இ�ேபாைதய ெஜயல<தா அவதார�தி�, )�E#) மி9சிய சி,ைய ஆகிவி$டா+. 
ஆகேவ த$சிணா3+�தி ேதைவயி�ைல. 
 
 F$/றE அைம�சரான ப$டாபிராம�, ஒ� ேக1விைய# ேக$டா+. 
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 ‘சி�ன�மாைவயாவ(-(+#கா ேதவியா8…..’ 
 
 ‘ேதைவயி�ைல- இ�வ�ேம ஒ� நாணய�தி� இ� ப#க	க1. உ&ைமயி�, 
க�வைறயி� இ�வ�ேம இ��க நாயகிய+-�க� கா$5 அ�1 பா<�பவ+ 'அ�மா-
தி��க� கா$டமேல தி�வ�1 ெச8பவ+ சி�ன�மா-இ�வ�� த�த� ஆ#க�, 
அழி�த�, கா�த� ெசய�கைள ெசQவேன ெச8கிறா+க1.’ 
 
 எK.5.எK. அவ+க1, எ�லா� ெதாி;தவ+ ேபா� பதிலளி�தா?�, அவ�#)� 
உ1bர உைத��- சி�ன� மாைவ இ�$ட5�� ெச8(வி$டதா8 எவ�� ேகா1 
ெசா�ல#Fடாேத எ�ற ��ென�சாி#ைக-ஒ� ப#கமா8 V	கி# ெகா&5�;த 
நாவலைர உ��பி, ‘நீ	க-எ�ன நிைன#கீ	க’ எ�றா+. அவேரா-அ;த நடமா/� 
ப�கைல# கழக�, இ�ப5 பதிலளி�த(. 
 
 "நா� நா�திக�-ப)�தறிE வாதி-இ;த# ேகாயி� )ட �>#) விவகார� 
என#) ஒ�( வரா( – “ 
 
 'அ�ப5யா ச	கதி-இ;தா�பா ெஜய#)மா+-வழியி� டா#ட+ 
விசாலா$சிய�மாைவ பா+�ேத�-F$5 வா." 
 
 'நீ	க மிர$/றேத ேபாதாதா எK.5.எK.? நா� ஒ�(வரா(�Jதா� 
ெசா�ேனேன தவிர- ஒ�(ைழ#க மா$ேட�னா ெசா�ேன�? எ�லாவ�ைறG� 
ேக$/# ெகா&5�;ேத�-ந� �ர$சி� ெத8வ� ஒ�றா8 அ��பி பலவா8 நி�பவ1. 
அவேள சிவ�-அவேள த$சிணா3+�தி. அவேள வி,N-அவளி�லாம� 
சிவனி�ைல. ஆனா� சிவனி�லாம� அவ�&/. ேவ&/மானா�, அ;த 
அ�$ெப�� ேஜாதி#) ெதா&டா�*� ந�ைமநHன நாய�மாரா8 சிைலெய/#க� 
ெச8(- கிராம�தி� ேசாி ேபால ஒ� ஒ(#)�றமான இட�தி�, சிைலகளா8 
நி�ேபா�…”. 
 
 தமிழி� �லவ+ ப$ட� ெப�ற இ;திர)மாாி#) ஒ� ச;ேதக�-ேக$ேட 
வி$டா+. 'அ*ப�( 3வ��-ஈKவரைன�தா� அதிகமா8 பா5னா+க1; 
பராச#திைய, ேபானா� ேபாகிற( எ�ப( ேபா�தா� பா5னா+க1-ஆைகயா� 
அ�ைமயி� தி�#ேகாவி<� அவ+கைள….’ 
 
 ‘’எ�ன�மா நீ-அ�ைறய நாய�மா+- ஈKவாிைய ஒ(#கி ைவ�த பாவ�தி�) 
பாிகார� ேதட�தா� , ந� வ5வி� நHன நாய�மா+களா8 அவதார� 
எ/�தி�#கிறா+க1. இ( Fடவா ஒ	க�#) ெதாியேல…." 
 
 5�<யி� ப5�த ெச�வகணபதி#)� ஒ� ச;ேதக�-நாவலாிடேம ேக$டா+. 
 
 இைதெய�லா�…. ம#க1 ந��வா+களா…." 
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 'இ;த மாதிாி பதவி இழ�� ச;ேதக� ஒன#) வர� படா(�பா-ந� ம#க1 யா+? 
க� ேதா�றி, ம& ேதா�றா# கால�ேத �� ேதா�றி 3�தவ+க1. 
ஒQெவா��தJ� த�ைன அறிவாளியாக நிைன�பவ�-ஆைகயா� அவ+க1 
எைதG� ந��வா+க1-இ�ைலயா எK.5.எK.? 
 
 சாிதா� நாவலேர-ைசவ�தி� இ�;( சமண�தி�)� ேபா8வி$/, 
கைடசி#கால�தி� மீ&/� ைசவ� வ;தாேர அ�ப+ அ5க1-அவாி� நHன 
அவதார� தா	க1 எ�றா� த�பா –' 
 
 'த�பி�ைல எK.5.எK; அேத ேபா� ஈKவரனா� க&ணிழ;(, ஈKவாியா� 
மீ&/� க&ெப�ற �;தர+ நீ-ஆ&டா� அ5ைம த�(வ�தி� உ$ெபா�ளான 
மாணி#கவாசகாி� ம* அவதார� ந� ேசட�ப$5….' 
 
 ைசவ சமய# )ரவ+ <K5� ஒ� ேவக�L இ��பைதG�, அைத# 
ைக�ப�*� ேநா#க�ேதா/�, ேக.ஏ.ேக.G�, ஆ+.எ�.H.G� ேபா$5 ேபா$/# 
ேக$டா+க1. 
 
 'ச�ப;த+ யா+? 
 
 'ச;ேதக� இ�லாம� )�றாCKவர�' 
 
 அைம�ச+ ெச	ேகா$ைடய� ேகாபமா8 ேக$டா+. 
 
 அமாவாைச#)�-அ�(�காத�#)� எ�ன ச�ப;த� 
 
 ‘இ�#)-இ�#)(-சி*பி1ைளயான தி�ஞானச�ப;தரான ைசவ� தளபதி 
பா+வதி ேதவியி� ஞான� பாலா� ஞான� ெப�றா+… )�றாCKவரேனா, நம( 
எ�லா� வ�ல ெத8வ�தி�க$டE$ைட� பா+�(� பா+�ேத நீ�ச� சி�தி ெப�றா�. 
இதிெல�ன த��-ெத�னவ�, அ;த� ைபய� கி$ட எ(#)� �� F$5ேய ஒ� 
Kேட$ெம�$ எ>தி வா	)	க…’ 
 
 ).ப.கி�,ண�, மன( ேகளாம� மJ� ேபா$டா+. 
 
 "�ர$சி ெத8வ�தி�-ேகவல� ஒ� வற$சியான �ைக�பட�-க$சியி� 
கைட#ேகா5 ெதா&டரான, இ;த ஊ+ ப#கிாி#) ெசா;தமான(-அவJ#)� ஒ� 
சி�ன� சிைலயா8’ 
 
 ம(=தன� ‘அ5�(�’ ேபசினா+. 
 
 'ேர5ேயா ேக$ேபா�. ஆனா� அைத# க&/பி5�சவைன� ெதாிGமா? 
அரசிய� சாசன�தி�ப5 பதவி ஏ�ேபா�. அ;த சாசன� எ�ென�J ெதாிGமா? 
ப#கிாியாவ( கி#கிாியாவ(-அவJ#) விள�பர� ேபா$ டா�-ந� ெத8வ� ந�ம�ல 
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ஒ��தைர நீ#கி$/-அவைன அைம�சரா8 ேபா$/ட�படாேத" 
 
 அைம�ச+க1 வாயைட�த ேபா(, அைதG� மீறி ��(சாமி ேக$டா+. 
 
 'அ�ேபா-ந� எ�.பி.#க1. எ�.எ�.ஏ#க1 -' 
 
 'ேகா�ர� க$/�ேபா( கவனி#க�ப/வா+க1. சாி-சாி-அைம�ச+க1, வாாிய� 
தைலவ+க1 ெகா&ட நாய�மா+ <Kைட இ	ேகேய தயாாி�( அ�மாE#) 
ஒ��த?#) அJ�பி ைவ�ேபா�. ந�ல ேவைள பைழய நாய�மா+ <K5� 
காைர#கா� அ�ைமயா+ இ�;ததா� இ;திர)மாாி த�பி�தா+." 
 
 நாவல+, இ;த ேபா/ ேபா/வைத� பா+�(வி$/, அைனவ�� சிாி�தேபா(, 
கி.Hரமணி அவ+க1 க���� ச$ைடேயா/ வ;( ேகாபமா8 நி�றா+. 
 
 'இ;த ஆேலாசைன# F$ட�தி�) எ�ைன ஏ� அைழ#கவி�ைல? ஆனா?� 
ெசா�கிேற�- ச3கநீதி கா�த Hரா	கைன#)# ேகாயிேல>�ப, என#ேக(� தைட 
யி�ைல - ஆனா� அ;த ேகாவி<� அ+�சக-ஒ(வா+ நியமன�தி�, நி�சயமா8 60 
சதவிகித�- தா4�த� ப$ட-ஒ/#க�ப$ட ச3க�தி�) ேவ&/�’ 
 
 'அ�ப5ேய ஆ)�- அ��ற� நா	க1 தயாாி#)� நாய�மா+ <K5�-ஒ	கைள 
ேச+#க எ	க�#) ஒ� ஆைச ; தா� ெப�ற பி1ைளைய ஈKவரJ#) சைம�(# 
ெகா/�த சி*� ெதா&டாி� அவதார� நீ	க1-அவ+ பர9ேஜாதி எ�ற அ;த# கால 
தளபதி-நீ	க1 'மானமி)’ இ;த# கால தளபதி; எ�ன ெசா�கிறீ+க1 Hரமணி 
நாயனா+ அவ+கேள -' 
 
 'நாவலரான நீ	க��-மானமி) நாJ�, ஒேர பாசைறயி� உதி�தவ+க1. 
நீ	க1 3�தவ+. உ	க1 ெசா�ைல� த$/வானா இ;த� ெபாியா+ சீட�’ 
 
 ஆேலாசைன# F$ட� �5;த(� – 
 
 மாியாைத#)ாிய HரமணிG�, வண#க�தி�)ாிய ேசட�ப$5யா�� இ� 
ப#க�� =ழ, அைம�ச+ ெப�ம#க1, ெவளி�ப#க� உ1ள விழா ேமைட#) 
வ;தா+க1. நாடக# காவல+ ஆ+.எK.மேனாகாி�, ‘)	)ம நாயகி’ எ�ற நாடக�, 
(வ	)வத�) சிறி( ேநரேம இ�;த( (இ;( அறநிைலய� (ைறயி� ஏ�பா/). 
 
 அ;த ேமைடயி� ஏறி, நாவல+ நாடக பாணியி� ேபசினா+. 
 
 'ேகா5 ேகா5 அ&ட	கைள விநா5 விநா5யா8 பைட#)� ச#தி, ந� �ர$சி� 
ெத8வ�தி� �ைக�பட�தி�)# Fட உ&/ எ�ப(, உ1ள	ைக ெந�<# கனியாகி 
வி$ட(. இ�ப5 ‘ச#தி ெகா&ட )	)ம� ெகா$5யா�’ ந� �ர$சி� ெத8வ�தி�) 
அ	கி	ெகனாதப5 எ	)� நிைற அ�மJ#) அ�பா�#) இ	ேகேய ேகாவி� 
எ>�ப� ேபாகிேறா�, நீ	க1 இ�ேபாேத வ=<� இற	கி…. ேகாவி� நிதி ெகா/#க 
ேவ&/� எ�* உ1ளப5ேய ேக$/# ெகா1கிேற�…." 



24 

 

 
 நாவலாி� ேப�ைச இைர�சேலா/ ேபசியப5ேய ேக$/# ெகா&5�;த சில 
��திசா<க1 'வ=�’எ�ற(� உஷாராகி ஆ�#) ஆ1 விபர� ெசா�னா+க1. 
 
 ‘எ	க1 H$/ ெஜயல<தா அ�மாவி� பட�தி?� )	)ம� ெகா$/(' 
 
 ‘எ	க1 H$/ �ர$சி� தைலவியி� பட�தி�- )	)ம�ேதா/ விOதிG� 
ேச+;( ெகா$/(' 
 
 'அட�ேபா	க8யா… எ	க H$/# கால&டாி� எ>;த�ளிய தமி4� தாயி� 
பட�தி� இ�;( )	)ம� ம$/மா ெகா$/(-அ;த;த நாைள#) ஏ�ப கால&ட+ 
தா1 தானா8 ��	)(- எ	க ஊ+லG� ேகாவி� க$டN�-இ(#) அர� உதவி 
ேவN�-' 
 
  ‘எ	க ஊ+லG�. எ	க ஊ+லG�. 
 
 ‘எ	க டEJலG;தா�"  
 
 F$ட�, இ�ேபா( அைல ேமாதிய(. அைம�ச+க1, மனித ச	கம�தி� 34க� 
ேபான ேவைள; இ;திர)மாாி அ>ேத வி$டா+. இ;த�சமய�தி�, அ�ேக நி�ற 
ஐ.ஏ.எK. ஒ��த+, நாவல+காைத#க5#க, அவ+, அைத, தம#ேக உாிய நாநய�ேதா/, 
ைம#கி� உைர�தா+. 
 
 'ஒ/	க1… ஒ/	க1…உ	க1 H$5� இ�#)�, ஆயிர� ேகா5 
=ாிய�கைள உ�சி�திலகமாக# ெகா&ட ந� ெத8வ�தி� �ைக�பட�தி� இ�;(� 
)	)ம� ெகா$ டலா�… யா+ க&ட(…? த	க� Fட பE� பEனா8 விழலா�… 
அ�ப5 ேந+;தா�, அ�மJ#) உடன5யா8 ஆலய� எ>�ப ேவ&/�. ஒ/	க1… 
ஒ/	க1… உ	க1 கா$5� மைழ ெப8G� எ�ற ஒேர ஒ� மகி4�சியி� ஒ/	க1…. 
 
 அ;த# F$ட�தின+, அ�தைன ேப��, ெசா�< ைவ�த(ேபா�, வ;த 
வழியிேலேய தி��பி ஓ5னா+க1. இ;ேநர� த�த� H$5� )	)ம� 
ெகா$5யி�#)� எ�ற அJமான�… ஒ�ேவைள த	க� எ�ன… ைவரேம வ;( 
விழலா� எ�ற எதி+பா+��… அ�ப5ேய விழவி�ைல யானா?�, ெஜயல<தா 
அ�மJ#) ேகாயி� க$5 வி$டா�, ெதா$டெத�லா� ெபா�னா)� எ�ற 
ந�பி#ைக…. 
 
 மா&�மி) அைம�ச+ ெப�ம#க1 சிாி�(# ெகா&ட ேபா(, ம#க1 
ைப�திய� பி5�த( ேபா� தைலெதறி#க பி�ேனா#கி ஒ5# ெகா&5�#கிறா+க1. 
  
                                                                                                                                                                            ----தாமைர தாமைர தாமைர தாமைர ----    பிரவாி பிரவாி பிரவாி பிரவாி 1995199519951995    
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3.  3.  3.  3.  க"#�$% ெதாி�த கி�மிக�க"#�$% ெதாி�த கி�மிக�க"#�$% ெதாி�த கி�மிக�க"#�$% ெதாி�த கி�மிக�     
 
 பழனி�சாமி, சா�பி/�ேபா(� ேபச மா$டா+. சா�பி/கிறவ+களிட�� 
ேபசமா$டா+. அ�ப5�ப$டவ+, கால	 காலமா8 கைட�பி5#)� இ�ப5�ப$ட 
பழ#க�ைதG� மீறி ேபசிவி$டதி�, ஆன;த வ�<ய�மா, ெபய�#ேக�ப 
பரவசமானா1. 
 
 எவ+சி�வ+த$5� நிழ� கா$5ய இ$<களி� ஒ�ைற, ஒ� கி1�#கி1ளி, 
அைத எ1��(ைவய<� ஒ� த1�� த1ளி, க�தாி#கா8 சா�பாாி� ஒ� �#) 
�#கி, வா8#)1 திணி�(வி$/, அத�) உட�ேபா#காக, ஒ� ட�ள+ த&ணீைரG� 
உ1ேள அJ�பிவி$/,  இ�ப5 விம+சி�தா+. 
 
 ‘��மா ெசா�ல�படா(… ஆன;த�மா... �#கனி�சா* பிழி;(�ேனா… 
ேதேனா/ பா� கல;தா� ேபால�ேனா…. பா/வா+கேள…. அ�ப5�ப$ட 
ேடK/�பா...’ 
 
 ஆன;தவ�<, ஒ� பைட�பாளி, எ�ேபாதாவ( தன( பைட�பி� தாேன 
Oாி�(� ேபாவ(ேபா� �ளகா	கிதமாகி, ��சிாி�ேபா/ ேக$டா1. 
 
 ‘எ1�� (ைவயல… இ�J� ெகா9ச� ைவ#க$ /மா… ஒ	க�#காகேவ 
அைர�ச(" 
 
 நீ ஒ��தி… நா� எ1ைளG� ெசா�லல… எ&ெணயG� ெசா�லல…)5�த 
த&ணீர� ெசா�ேன�… காவிாிய )5�சி�#ேக�. ய�னாவ வி>	கி இ�#ேக�. 
ஆனா� இ;த ெம$ராK ெம$ேரா வா$ட+ ேடK/ வரா(�பா…அேடய�பா. 
இ�J� ஒ� ெச�� நிைறய ெகா&/ வா�பா…' 
 
 ஆன;தவ�<, அ;த� ெபய�#) எதி+மாறான உண+ேவா/, சைமய� 
அைற#)� ேபா8, ஒ� பா� ெச�� நிைறய த&ணீ+ ெகா&/ வ;(, அவைர 
அ5#காத )ைறயாக ைவ�தா1. அத�)1 ஒ� ெட<ேபா�ச�த�. ஒ� (,ட# 
)ழ;ைதயி� )வா )வா ச�த� மாதிாி. 
 
 ‘ெப$R�#)1’ இ�;த ெட<ேபாைன எ/�த ஆன;தவ�<, இைடயிைடேய 
'அ8ய8ேயா'….'அட கடEேள’.’’’ எ�* ெசா�<வி$/, ‘ஓ ைம கா$’ எ�* அத�) 
ஆ	கில அ+�த�� ெசா�னா1. பிற) அவசர அவசரமாக, கணவ+ ப#க� ஓ5வ;(, 
அவ+ வா8#)ேம� கவி4;த ெச�ைப பலவ;தமாக� பறி�( ஜ�ன?#) ெவளிேய 
நீைர Hசி# கடாசினா1. அ;த ேவக�தி�, பா� ெச��, ஜ�ன� க�பியி� ேமாதி, ஒ� 
ட�பா	F�( ச�த�ைத எ>�பிய(. 
 
 பழனி�சாமி, காரண� ேக$)��ேப, ஆன;தவ�<, வா;தி எ/#க� 
ேபாவ(ேபா� வாைய ேகாண� மாணலா8 ைவ�(# ெகா&/ கணவைரG� 
அ*ெவ*�பா8 பா+�தப5ேய விவாி�தா1. 
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 'ெம$ேரா த&ணிG� சா#கைட� த&ணிG� ஒ&ணா# கல;($டா�, ஜானகி 
மாமி…ேபா�ல ெசா�றா1. த&ணீ+ ஒ� மாதிாி பி�பி��J இ�#)ேத�J… 
மாமிேய… இ	)1ள ெம$ேரா பிரா9�#) ேபா� ெச8( ேக$டாளா�. அ	)1ள 
அாி�ச;திர	க… 3N நாைள#) ��ேன கல;($/ேத… இ�ேபாதா�. ஒ	க�#) 
ெதாி9�தா#)��J தி��பி ேக#)றா	களா�…’ 
 
 பழனி�சாமி, இ�ப5�ப$ட த&ணீாிலா# )ளி�ேதா�-)5�ேதா� எ�கிற 
மாதிாி தன( உட�ைப தடவி வி$டா+. வாைய அகலமா#கினா+. பிற) ஆ�திர 
ஆ�திரமா8 எ>;(, அவசர அவசரமா8 ேப&ைட� ேபா$/வி$/, ச$ைடைய 
மா$ட� ேபானேபா(, ஆன;த�மா இைடமறி�தா1. அவர( ச$ைடைய� பி/	கி, 
தன( ைக#)1 ைவ�(# ெகா&/ ேக$டா1. 
 
 “எ	ேக �ற�ப/றி	க” 
 
 "ெம$ேரா வா$ட+ ெஹ$)வா+$ட+ஸு#). அவ	கள உ&/ இ�ைல�J 
பா+#கN�'. 
 
 "ஓ	கள�தா�.அ�ப5 ஆ#)வா	க… எ(#)	க வ��… ந�ம ெச+வ&$ 
ெமயி$ கி$ட அ9� Rபாய நீ$5னா�… அ;த அ/#) மாளிைகயி� ேபா8 'ேபா+ 
வா$ட+’ ெகா&/ வ;($/� ேபாறா1’ 
 
 "இQவளE கால தா�ப�திய�(லG�… நீ எ�ைன �ாி9சி#கேல 
ஆன;த�மா… என#) ந�ல த&ணீ+ கிைட#கல�J நா� ஆ�திர�ப/றதா நீ 
நிைன�சா�… அ( த��… சா#கைட த&ணீ+ கல;( 3N நா1 ஆகியி�#)… 
அ�ப5G� ந�ம கவ+ெம�$ேடா.  அ�ல( ெம$ேரா கார	கேளாம#க�#)� 
ெதாிய�ப/�தல… இ;த ஏாியாEல இ�#கிற ஐயாயிர� ேப+ல…)ைற9ச( 
நாலாயிர�( ெதாளாயிர� ேப�…இ;த நா�ற� பி5�ச த&ணிைர# )5�சி$/ 
ஜா�5Kல அவKத�பட� ேபாறா	க…காலராEல சாக� ேபாறா	க… இைத� 
பா+�($/ நா� ��மா இ�#கN� எ�கிறியா…சா#கைட த&ணி கல#)ற(. 
மனித �ய�சி#) மீறின(�ேன வ��#) ேவா�… இ;த அதிகாாி	க, ேட	க+ல, 
ெத��ெத�வா த&ணீ+ Fட தரேவ&டா�. )ைற;தப$ச� த&ணீைர )5#க 
ேவ&டா��னாவ( ெதாிய�ப/�தN� இ�ைலயா..." 
 
 "அ�ப5� ெசா�லாதவ	க கி$ட ேபசற(… பாைறயி� ேமாதின( மாதிாி. 
ேபசாம�…. ந�ம ெவ�ப+ அேசாLேயஸ� கி$ட ெசா�லலா�.” 
 
 "இவ	களா….ெப$5ஷ� ேபா/ற(ப�றி ஆேலாசி#க நி+வாக# கமி$5ைய 
F$டலா��J ெசா�?வா	க. அ;த கமி$5 F/ற(#)�…ஒ� வார� ேநா$_K 
ெகா/#கN��J ைபலா விதிகைள ேப�ற ப�னாைட	க… ேபசாம� ச$ைடைய# 
ெகா/’ 
 
 "ஏ� இ�ப5 எ#ைஸ$ ஆகிறி	க? இ	க உ1ள பிரா9� ஆ^�#ேக ேபா� 
ேபா$/ ேக$கலா�. தி��தியான பதி� இ�லாவி$டா�… ேபா+ வா$ட+ இ�#கேவ 
இ�#)(…” 
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 'ஒ�கி$ட மJஷ� ேப�வானா… ேபான பிறவியில கிளியா பிற;தி��ேப… 
சாி...சாி… அ;த பிரா9� ஆ^K ெட<ேபா� ந�பைரயாவ( ெகா/�பா…" 
 
 பழனி�சாமி, மைனவி ேகா/ கிழி�(# கா$5ய ெட<ேபா� எ&கைள� 
�ழ�ற�ேபானா+. ஆனா?� விர�க1, டய<ேலேய நி�றன…. ஐ;( நிமிட�… ப�( 
நிமிட�. …ெபா*ைம இழ;( வ<ய� ேபசினா+. 
 
 "ஹேலா… நா� ெகா9ச� அவசரமா8 ேபசN�…தயE ெச8( 5K கேன#$ 
ெச8($/… அ��ற� டய� ெச8G	க… ெரா�ப அவசர� த�பி… இ;தா�மா. 
நீயாவ( த�பி#) ெசா�?�மா… அ5 ெச��பால. நாJ� ேவN��னா…ஒ	க, 
KH$ ‘ந�தி	ைக’ ரசி�( ேக$கலாமா… ஏ�மா. நீG� ஒ� ெப&ணா… அவேனாட 
ேச+;( நீGமா சிாி#ேக… எ�ன… நா� ரசைன இ�லாத �&டமா… அேட8.’ 
 
 ஆன;தவ�<, அ;த ெட<ேபாைன கணவனிட� இ�;( பறி�(, தன( காதி� 
ைவ�தா1. பிற) ட#ெக�* கீேழ ைவ�தா1. இ�ப5 எ/�ப(�, ைவ�ப(மாக, 
கஜினி �கம(ைவவிட ஒ� தடைவ அதிகமாக ைவ�(வி$/, கைடசியி� "அ�பாடா. 
ேபசி �5��$டா	க. ைல� கிைட��$/" எ�றப5ேய டயைல� �ழ�றினா1. 
"ஹேலா? ேக$டேபா(, பழனி�சாமி, அ;த ெட<ேபா� )மிைழ த� வசமா#கி� 
ேபசினா+. 
 
 "ஹேலா. எ� ேப� பழனி�சாமி. 3ணாவ( கிராKல நாலா� ந�ப+. ெட�< 
ெச#கர$ேடாிய$/ல. ாி$டய+$ ெட�5 ெச#கர$டாி. வாேற�. விஷய�(#) 
வாேற�. 3N நாளா8 ஏைழ ஜன	க. சா#கைட� த&ணிய# )5#கிறா	க. எK. 
எK. ஓ	க�#) ெதாிG��J என#)� ெதாிG�. நீ	க. ஏ� ம#க�#) ெதாிய� 
ப/�தைல எ�கிற(தா� எ� ேக1வி. அ( ஒ	க /$5யி�ைலயா. அ�ேபா 
எ(#காக இ�#கீ	க..? த�பி. ெகா9ச� மாியாைதயா ேபச�பா. ஹேலா. ஹேலா." 
 
 பழனி�சாமி, ெட<ேபா� )மிைழ, ஒ� நிமிட� வைர காேதா/ காதா8 
ைவ�(வி$/, மைனவிைய� பாராமேல, 'கா<� பய�க.. க$ ப&ணி$டா	க… 
சாி… சாி… ச$ைடைய# ெகா/… KF$ட+ சாவிைய எ/…” எ�றா+. 
 
 "கைடசியி�, காமா$சி மாமி. 5�<யில ெசா�ன( சாியா� ேபா��..." 
 
 "அ;த கிரா#) எ�ன ெசா�<��…” 
 
 ஆன;தவ�<, கணவ�#)� பதிலளி#கவி�ைல… அவ+, ச$ைட� 
பி�தா�கைள ேபா$/வி$/, ெச��ைப ேத5# ெகா&5�;தேபா(, இவ1 
5�<யி� காமா$சி மாமி ெசா�னைத, மனதி� அைச ேபா$டா1. இ;த பழனி�சாமி, 
அ&ட+ ெசகர$டாியாக இ�#)�ேபா(, பலேரா/ ேச+;( சா+$ட$ பKL� 
ேபாவா+. அ��ற� ெட�5 ெச#கர$டாியான(� ஆ^K காாி� காைலயி� ஒ�ப( 
மணி#)� ேபா8, இரE எ$/ மணி#)�தா� தி���வா+. H/, அவ�#) வி�;தின+ 
மாளிைக… ஆ^ஸு� அ	) நட#)� ந�ல( ெக$ட(க�ேம, அவ+ உலக�… பா� 
வா	)வதி� இ�;(, அெமாி#க மகJ#)�, ப�பா8 மக�#)� ேசா5 ேச+�ப( 
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வைர#)�, இவ1 ெபா*�பான(… இைத, விர�வி$/, �$5#கா$5ய காமா$சி 
மாமி, “ஆன;தி. ஒ� ஆ�(#கார+ அச� கிரா#… ெம$ராKல இ�ேபா… அ#கிரம� 
அதிகமாயி$டா�… ஒ�Jைடயவரால… தா#)பி5#க �5யா(… அவேராட 
அடாவ5ய இ	)1ளவ	க ஒ� �க�(#காக வி$/# ெகா/#கா	க… அ	ேக 
அ�ப5 இ�ல… ேபசாம�, இ	ேகேய ெச$5லாயி/ “ எ�* ெசா�னதி� 
தா�பாிய�, இ�ேபா(தா� ஆன;தவ�<#)� �ாி;த(. இ;த பழனி�சாமி 
ேக$டா�தாேன… 
 
 பழனி�சாமி, மைனவி அழா#)ைறயா8 நீ$5ய சாவிைய வா	கி# ெகா&/, 
KF$டைர Kடா+$ ெச8தேபா(, ஆன;தவ�<யா� ெபா*#க �5யவி�ைல. 
 
 "நா� ெசா�வைத# ேக�	க… ேபா+ வா$ட+ இ�#கேவ இ�#)(” 
 
 "ந�ம நா$ைட ேநாயாளியா#க… பாகிKதா�… எ8$K ேநாயாளிகைள 
இ;தியாE#) அJ��ற(#) தி$ட மி$5��பதா8 ேப�ப+ல வ;த நிYK 
ப5�தியா…அ;த பாகிKதாJ#)�. இவJக�#)� எ�ன வி�தியாச�… 
ெசா�?5…" 
 
 அ�பாE#) பதிலா8 ‘அ5’ ேபா$/வி$டா�, கணவ+ �� ைவ�த காைல பி� 
ைவ#க மா$டா+ எ�பைத �ாி;( ெகா&ட ஆன;த�மா, சலனம�ற )ர<� 
�ைறயி$டா1. 
 
 'உட��ல. ஆயிர�ெத$/ ேநா8 வ�சி�#கி	கேள… பிள$ பிர,ஷ+, டயா 
ெப5#K. இK- கிமியா�Jெமாத�ல ம�;( மா�திைரகைள வி>	கி$/� 
ேபா	க!...” 
 
 "இேதா… ஒ� ெநா5ல வ;(/ேற�. ..இர&/ல ஒ�ைற� பா+#)� 
��னால… என#)1ேள எ;த மா�திைரG� ேவைல ெச8யா(�பா...' 
 
 பழனி�சாமி, KF$டைர வி$டா+. அ*ப( கிேலா மீ$ட+ பா8�ச�. அ;த 
ஏாியாைவ� தா&/வ( வைர#)�, க&ணி� ப$ட அ�தைன ேபைரG�, 
அJதாப�ேதா/ பா+�தா+. இைடயிைடேய )�ப� உ1ள இடெம	)� வ&5ைய 
நி*�தி, சா#கைட# கல�� ப�றி விவர� ெசா�னா+. 
 
 பழனி�சாமி, ஒ� ம9ச1 ைல$5� உதவிேயா/, ஒ� சி�ன� த�ைப 
ெச8(வி$டா+. இர&/ கிேலா மீ$ட+ ெதாைலE#) வ;தபிற), சி#ன<�, ப�ைச 
விள#) ம9சளானேபா(, “கிராK" ெச8தா+; ஆனா�, அ/�த சாைல#) 
ேபா)��ேப, சிவ�� விள#) வ;(வி$ட(. இத�ெக�ேற, எதி+பா+�ேபா/, 
ேமா$டா+ ைப#கி� சா8;( நி�ற ெவ1ைள Yனிபார#கார+க1, இவைரG�, 
இவைர ந�பி பி�னா� வ;தவ+கைளG� வாகன	கேளா/ ேச+�( ஒர� 
க$5னா+க1. அ��ற� பழனி�சாமிைய, ப#)வமா8 பா+�தா+க1. அவ�� 
ேபசினா+. 
 
 ‘'எ(#காக…. இ�ப5?" 
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 "ெர$ ைல$…  க&N ெதாியல..." 
 
 இத�)1 எ	கி�;ேதா ஒ� ேவ�.அ( அ	ேக நி�க, இ;த 
'ெவ1ைள#கார+க1’ அ	ேக ஒட, அ��ற� காேதா/ வாGரச�….ச$ைட� ைபேயா/ 
ேநா$/ரச�… பழனி�சாமி ெகாதி�(� ேபானா+. ஒ� தடைவ, ெசகர$ேடாிய$5�, 
ஏேதா ஒ� ச?ைக#), ஒ� ‘மதராL’ இ�ப�ைதயாயிர� Rபா8 ெகா/#க வ;தா+. 
இவ+, அவைர ேபாCசி� ஒ�பைட#க� ேபாவதாக எ�சாி�தா+…இ�ேபா( அ;த 
ேபாCேஸ… 
 
 அ;த ேபா#)வர�( வியாபாாிக1 மீ&/� வ;த(�, பழனி�சாமி, ெகாதி�(� 
ேபசினா+. 
 
 "நா� த�� ெச8தி�;தா�…Kபா$ ைப� ேபா/	க… இ�லாவி$டா� ேகK 
எ>தி$/… எ�ைன ேபாக வி/	க… நா� கா� ெகா/#கிற ெஜ�மமி�ல… நா/ 
உ��ப$ட மாதிாிதா�…" 
 
 பழனி�சாமி, இ�ப5� ெசா�<வி$/, த�ேனா/ பிைணகளான, இதர 
வாகன#கார+கைள, ஆதரவாகE�, ஆதரE ேக$ப( ேபாலE� பா+�தா+. ஆனா�, 
அவ+கேளா, அவசர அவசரமா8, ச�* விலகி� ேபா8 நி�க, அ	ேக வ;த ஒ� 
‘ேபா#)வர�திட�’ த1ள ேவ&5யைதG� த1ளி வி$/, வாகன	கைளG� த1ளி# 
ெகா&/ ேபா8 வி$டா+க1. ேபாCஸா+, இ�ேபா( தனி�( விட�ப$ட 
பழனி�சாமிைய, ஏற இற	க பா+�தா+க1… ஆசாமி கிரா#).அேதாட ஊ�#) 
�(�….ஆகேவ பழசா#தN�… 
 
 ”ஸா+…ேகK எ>தி$/ எ�ைன வி/	க ஸா+” ….. 
 
 "அ( எ	க�#)� ெதாிG� ஸா+.இ�ேபா ேபா#)வர�( ெந�#க5ல நா	க 
பிKL ஸா+…அ��ற� ஓ	க ெவஹி#கிைளG� ெச#க� ப&ணN�… 
ஒ+cா��#) ெகா&/ ேபாகN�…ெவயி$ ப&N	க  ஸா+…. ” 
 
 பழனி�சாமியா�, எ(E� ெச8ய �5யவி�ைல. அ;த ெவ1ைளYனிபார�க1, 
ஒ� மண� லாாிைய ேகாப�ேதா/ மட#கி, சிாி�தப5ேய வி/வைதG�, 
ேகாணி#க$ைட ேகாியாி� ைவ�தி�;த ஒ� அ�ன#காவ5 ைச#கி1காரைர, 
தைலயி� ஒ� த$/� த$5வி$/, ைச#கி1 டய+களி� 3�ைச� பிாி�பைதG� 
பா+�பைத� தவிர, ேவற வழியி�ைல….ஆனா?�, அவரா� ெபா*#க �5ய 
வி�ைல. ேநராக, 'ப9சரா#கியவ+களிட�' ேபா8, உபேதசி�தா+. 
 
 "ைச#கி1கார+ ைகGல கா� இ�ல எ�கிற(#காக இ�ப5 அடாவ5 ெச8Gற( 
நியாயமா ஸா+. இதனாலதா�..ஏைழ எளியவ	ககி$ட ரE5 மாதிாி நட#கிற 
...ஒ	கைள அட#)ற(#) ம#க1 =�ப+ ரE5கைளேத+;ெத/#கா	க..அ��ற�-
ேகK எ>தி$/. எ�ைன ேபாக வி/	க"… 
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 ”நீ	க...நிைன#கிற மாதிாி…இ( மாமியா+ 
H/�ல…நி�?�னா…நி�Jதா� ஆகN�… இ;தா�பா…அ;த /ாிK$ பKைஸ 
நி*�(… ெகா9ச� த1ளி… ஒ(#)� �றமா8 நி�க� ெசா�?…" 
 
 பழனி�சாமி, தைலைய� பி5�(# ெகா&டா+. அத�) பிரதிபலனாக, 
உடன5யா8 ஒ� தி$ட� உதி�த(… இவேரா/ க�aாியி� ஒ�றாக� ப5�த 
நவர�தின�, ேபாCK கமிஷன+ ஆபிL� ெபாிய ேபாCK...அவ�#), 
ெட<ேபானி� ெசா�னா�, பற#)� பைட வ��… KF$டைர நி*�தியைதவிட, 
இ;த பக� ேவ$ைடையேய �#கிய�ப/�தி� ேபசN�… ேட8. 
பச	களா…இ�	கடா இ�	க…’ 
 
 பழனி�சாமி, ஓடா#)ைறயா8 நட;தா+.ஒ� ெசQவக# க&ணா5 அைற#)1 
நட;தா+…அத� ேம� "எK.5.5., ஐ.எK.5, பி.L.ஓ எ�ற ஆ	கில எ>�(#க1 
ம9சளா8 ெஜா<�தன. எதி+ ப#க� நா�கா<யி� ஒ� அழகான இள�ெப&… 
அவ1 ��னா�, த��� த�பா8 அைழ#க�ப/� ”க��Y$ட+"….அவளி� இட( 
ப#க� 'ஷி�/#) ‘ வ;த ஒ��த�. அவ�#காக வ;த இ�ெனா��த�. ம* ப#க� 
ெட<ேபா�… 
 
 அ;த இள�ெப&, பழனி�சாமிைய, டய� ெச8ய வி$டா1. அவ�� ேபசினா+. 
 
 'ஹேலா . . . ஹேலா. . . மிKட+. . . நவர�தின� இ�#காரா.  நானா நா� 
அவேராட கிளாKேம$… பழனி�சாமி�J ெசா�?	க.ெதாிG�…ஓ.ேக…ெவயி$ 
ெச8Gேற�… எ�ன… மீ$5	ல இ�#காரா...ஒ	க கி$டேய ெசா�லNமா… 
ெசா�ேற�.ெசா�ேற�. எ�ன ஸா+ அ#கிரம�… உ	க 5ராபி# ேபாCK அச� பண 
ேவ$ைட நட�(றா	க ஸா+… இேதா இ�ப Fட நட#)(…. ஹேலா. ஹேலா. 
ைல� க$டாயி$ேட…" 
 
 மீ&/� ெட<ேபா� ெச8ய�ேபான பழனி�சாமி, ேயாசி�தா+. இ;த 
‘பி.ஏ.#கேள இ�ப5�தா�… பரமசிவ� க>�தி� கிட#)ற பா�� மாதிாி… அ;த 
பரமசிவ�ைதேய, ேந+ல பா�(டலா�. இ;த ல9ச�ைத எாி��ட மா$டாரா..." 
 
 பழனி�சாமி, அ;த ெட<ேபா� ெப&ணிட�, ஒ� ப�( Rபா8 ேநா$ைட 
நீ$5னா+. அவ1 ஐ;( Rபாைய நீ$5 வி$/, எ>;தா1. பழனி�சாமி படபட�பா8 
ேக$டா+. 
 
 "எ�ன�மா இ(… ேலாக� கா� ஒ� Rபா8தாேன… இ�ப5 
வ=<#கN��J தாேன… கவ+ெம&$ ஒ	க�#) ெட<ேபா� 
ெகா/�தி�#)…” 
 
 'இ;த ச$டெம�லா� ேவ&டா�… எ	க O�தில… ஒ� கா�. இர&/ நிமிஷ� 
வைர இர&டைர Rபா8… நீ	க அ9� நிமிஷ� ேபசி இ�#கீ	க… ேபானா� 
ேபா)(�J ஒ� நிமிஷ� ஓ	க�#) ேபானK… எ�ன மணி. ெகா9ச� சீ#கிர� 
வர�படா(?...” 
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 "இ;தா�மா… மாியாைதயா நா? Rபாய# ெகா/. நா$/#காக ராஜீQ கா;தி 
க&ட ந�ல கனEல இ( �#கியமான(…. அ(ல ெகா1ைள அ5#காேத… சாி. நா? 
Rபாய எ/… நா� ெர&/ நிமிஷ�(#) ேமல ேபசல… பண� தரா$டா�. 
ெட<ேபா� 5பா+$ெம&$ல க�ெளயி�$ ெச8ேவ�…” 
 
 அ;த இள�ெப&, V#க# கல#க�தி�, 'ெகா&டவைனG�’, X$5 மா�ற 
வ;தவைனG� பா+�தா1. அைதேய காத<� ேபாைத� பா+ைவயாக எ/�(# 
ெகா&ட காதல� எகிறினா�. 
 
 “ேவN��னா… க�ெளயி&$ ெச8ேய8யா… ஒ�ைன மாதிாி எ�தன 
க�ெளயி�$ட இவ	க �தலாளி பா+�தி��பா�… ேபா… இ�பேவ… ேபா… அைத 
வி$/வி$/. வய�� ெபா&Nகி$ேட ஏ8யா கலா$டா ெச8Gேற… ேக$பத�) 
ஆ1 இ�ல�J ெநன�சியா… ச+�தா�. ேபா8யா...' 
 
 விவகார�, விகாரமாவைத� �ாி;( ெகா&ட பழனி�சாமி, வாயைட�(� 
ேபா8 ெவளிேய வ;தா+. வாயைட�தேத தவிர, மன� அைடயவி�ைல. இைத 
விட�படா(. ேபாCK கமிஷன+ ஆ^K ேபாயி$/, அ�ப5ேய ெட<ேபா� 
5பா+$ெம&/#)� ேபாகN�." 
 
 பழனி�சாமி, எதிேர வ;த ஆ$ேடாவி� ஏறினா+. தைட#கள ஓ$ட�ேபா� 
ஓ5ய அ;த ஆ$ேடா, ேபாCK கமிஷன+ அ?வலக�தி�) ��னா� ேபா8 நி�ற(. 
மீ$டைர பா+�(வி$/, பழனி�சாமி பதறி� பதறி# ேக$டா+. 
 
 "எ�ன�பா அநியாய�… இ�ப( Rபா8 Fட வரா(… ஒ� மீ$ட+ 
��ப�த9� Rபா8 கா$/(…  * 
 
 'ஒ�ன மாதிாிஆசாமி	கள ஏ�(றேத த��8யா. ஊ�#) �$சா." 
 
 "அ�ேபா… நீG� மீ$ட+ல =/ வ�சி�#ேக�J ெசா�?" 
 
 'வ�சா� எ�ன த��… ஒ�ன மாதிாி ஆசாமி	க�#) =$ேகK க&Nல 
படா(. =/தா�ப/�’ 
 
 "ேபாCKல �கா+ ெச8தா� எ�ன ஆ)� ெதாிGமா?* 
 
 "மவராசனா அைத ெச8யா… இ;த ஆ$ேடாேவ… ஒ� ேபாCKகார�#) 
ெசா;த�. ெபாிய மJஷனா�ேச�J பா#ேக�… இ�லா#கா$5… நட#கிறேத 
ேவற… ேஜ�பில ைக ேபா/�மா… நாJ பிKL." 
 
 பழனி�சாமி#), அ;த ஆ$ேடா#கார இைளஞனிட� ச&ைட ேபாட 
வி��பமி�ைல. இ( )றி�(�, கிளாKேம$டான நவர�தின�திட� விாிவா8 
விவாதி#கலா� எ�* நிைன�(, ேக$ட பண�ைத, மீ&/� ேக$க�ப/� 
��னாேல ெகா/�(வி$/, கமிஷன+ ஆ^K வளாக�தி�)1 வ;தா+. 
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 நவர�தின�தி� அைறைய� ேத5# க&/பி5�(, த1�# கதைவ 
த1ளியப5ேய (1ளி� பா8;தவைர, ந;தியான பி.ஏ., க&கைள, ெகா��க1 ேபா� 
நீ$5 �$ட�ேபான(. 
 
 'எ�ேப� தா� பழனி�சாமி. ஒ	களிட� ெட<ேபா�ல." 
 
 "ெதாிG�…. ெவயி$ ப&N	க" 
 
 அ;த பி.ஏ.#காராிட� பழனி�சாமி, தன( விசி$5	 கா+ைட ேகளாமேல 
ெகா/�தா+. கா� மணி ேநர� கழி�( உ1ேள ேபான பி.ஏ. அைர மணி ேநர� கழி�( 
ெவளிேய வ;தா+. ந&ப+ நவர�தின�, அைற#) ெவளிேய வ;(, த�ைன ஆர� 
த>Eவா+ எ�* எதி+பா+�த பழனி�சாமி, தன( அதி+�சிைய உ1வா	கி# 
ெகா&/, அ;த பி.ஏ.ைவ ெந�	கியேபா(, அ( "ெவயி$ �ளீK" எ�ற( 
க/க/�பா8… இQவளE#)� ெப& பி.ஏ… 
 
 பழனி�சாமி கா�தி�;தா+. கா�தி�;தா+. நிமிட	க1, மணிகளாயின. பக� 
இர&/ மணி அ1வி�, நவர�தினேம ெவளி�ப$டா+. இவைர� பா+�( 'எK'. எ�* 
இ>�தா+. 
 
 "நா�… பழனி�சாமி… ஒ�ேனாட… ஸாாி… ஒ	கேளாட கிளாKேம$…" 
 
 “எ�ன ேவN� ெசா�?	க…” 
 
 "ஓ	க 5ராபி# ேபாCK பக� ேநர�திேலேய பண ேவ$ைட நட�(றா	க…. 
ஆ$ேடா#கார	க ம#க�#) =/ ேபா/றா	க....இைத� ப�றி ஒ	க கி$ட விாிவா8 
ேபசN��J…" 
 
 “?# மிKட+… பழனி�சாமி... நீ	க… 'பிாியா’ இ�#கலா�. ஆனா� நா� 
அ�ப5 இ�ல… இQவளE வயசாகிG� நீ	க வளராமேல இ�#கீ	க… அ�ேபா 
காேல`லதா� ேரகி	 ெச8ய�படா(… ெபா&Nகள… கலா$டா 
ெச8ய�படா(�J வ��#) வ�H	க… இ�J� அ;த� ��தி ேபாக<யா… 
ஓ…ேக… பK$ அ&$ லாK$. ..ஓ	க�#)… ஏதாவ( ேபாCK பிர�சிைன 
இ�;தா� ெசா�?	க… ஊைர� ��றி… ேதாரண� க$/ற ேவைல ேவ&டா�… 
ஓ…ேக… எ�ன ேவN�. பழனி…ஐ அ� பிKL…" 
 
 'என#)�J ஒ&Nமி�ல நவர�தின�; க+�த+ ஒ�ைனG� 
இர$சி�பாராக…" 
 
 பழனி�சாமி, தி#கி� திணறி, த$/� த/மாறி, ெவளிேய வ;தா+. 'ச$ைட 
Zனியா�, க&கைள� (ைட�(# ெகா&டா+. அ;த வளாக�ைத வி$/ ெவளிேயறி, 
பிரதான சாைலயி�, கா� ேபான ேபா#கி�, நட;தா+. மனேம, அ�*�ேபான =�ய 
நிைல… உட�ேப. காணாம� ேபான அRவ நிைல. 
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 பழனி�சாமி#), எ;த இட�தி� நட#கிேறா� எ�ப( �ாியவி�ைல… தைல, 
ப�பரமான(… இ�தய� ம�தளமான(. சில நிமிட	களி�, அ;த )ளிாி?� உட�� 
விய+�த(… மா+��, �()�, ஒ�ைற ஒ�* பி8�(# ெகா1வ( ேபா� வ<�தன… 
ெசா�ல �5யாத வ<. நர��க1 ெதா8;( ெகா&5�;தன. வாயி� ZைரG� 
ர�த�மா8… ந�ல த&ணி�� சா#கைடG� கல;த( மாதிாி. ெட<ேபா� ேபா�, 
3�� க$டாகி, �கேமா, ேகாண� மாணலாகி…. 
 
 பழனி�சாமி, �ாி;( ெகா&டா+. ர�த அ>�த� F5வி$ட(. ச+#கைர அளE 
ஏறிவி$ட(. இத� எதி+ விகிதா�சார�தி� இதய� (5�� )ைற;( 
ெகா&5�#கிற(-இ;த நா$ைட� ேபால… 
 
 பழனி�சாமி, ”ஆன;த�மா… ஆன;த�மா…" எ�* அர�றியப5ேய, தைரயி� 
சா8;தா+. கால�* வி>;தா+. 3�ச�*� ேபானா+. 
 
 இ;த பழனி�சாமி, ெச�தேத ெச�தா+, இ�ெனா�ைற ெதாி;( ைவ�(# 
ெகா&டாவ( ெச�தி�#கலா�.- அதாவ(, இவர( சடல�ைத, பிேரத 
பாிேசாதைன#)� பிற), ஆKப�திாியி� இ�;( எ/�பத�)# Fட, அ�பளி�� 
ெகா/#க ேவ&/� எ�ப(, ச3க� சி?ைவ �ம;த பழனி�சாமி#)� ெதாியேவ 
ெதாியா(. 

                            - ஆன�த விகட�ஆன�த விகட�ஆன�த விகட�ஆன�த விகட� 
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4.  4.  4.  4.  மதி' ேம' (ைனமதி' ேம' (ைனமதி' ேம' (ைனமதி' ேம' (ைன     
 
 கட� மணி#), அ;த நீதிம�ற�தி� அைன�(� ப5#க$/க�மா8, தாேன 
ஆகி�ேபான( மாதிாியான ேவதைன. ஒQெவா� ப5#க$டா8 ஏற ஏற, த�ைன� 
தாேன மிதி�(# ெகா1வ(ேபா�ற (யர�. ப5#க$/களாகி�ேபான த�ைன, 
ஆர�ப�தி� சி�தி மிதி�தா1… அ��ற� ப	காளி� த�பிக1… இைலமைறE கா8 
மைறவா8 மைனவிம#க1… இ�ேபா( எ�ேலா�#)மா8 ேச+�( அரசா	க�… 
எ9சி இ��ப( இ;த ந/வ+ ம�ற;தா�… மிதி#க� ப/ேவாேமா.. 
மதி#க�ப/ேவாேமா.. 
 
 எ�றா?�, அ;த ந/வ+ ம�ற வளாக�ைத� பா+�தEடேனேய, கட� மணி#) 
ஒ� ரசைன ஏ�ப$ட(. அ;த ரசைன ெவ1ள�தி� ேவதைன கைர;( 
ேபாகவி�ைலயானா?�, க�லா8 34கிய(. இ( வழ#கமான மாஜிK5ேர$ ேகா+$ 
மாதிாி இ�ைல… 'ஒ	க வ#கீ� வ+<யா ஸா+… இ�ைற#) நா� ேவN��னா.. 
ஆஜரா)ேற� ஸா+’ எ�* ெக9�� க*��# ேகா$/ )/)/�ைப#கார+கைள 
காண �5யவி�ைல… காவ� (ைறயிட� மாமா - ம�சா� உறவா/� 
ெரள5கைளேயா, ைகவில	கிட�ப$ட அ�பாவிகைளேயா காண�5யவி�ைல… 
ேகா+$ேட சிைற ைவ#க�ப$5��ப( ேபா� ேதா�*� பாடாதி தைரையேயா.. 
ப�தா� பச< ேமைஜையேயா பா+#க �5யவி�ைல.. மாறாக கட�பா#க� தள�… 
ஓ/கிற �வ+# க5#கார�… ��*கிற மி�விசிறி… 
 
 அ;த வளாக�தி?�, அ;த ம�ற�தி?� இ��பைவ க&ணி�பட, 
இ�லாதைவ க��தி�பட, பரா#)� பா+�த�ப5ேய நட;த கட�மணி 'பா+�( 
அ&ணா+�சி’ எ�ற )ர� ேக$/, நிமி+;தா+... நிமி+;த வைர, ஏற இற	க� 
பா+�தப5ேய, சீனிவாச� சிாி�தப5ேய சீ&5னா+... 
 
‘எ�ைற#)�... பா+�( நட#கN� அ&ணா�சி... இ�லா$டா�. இ�ப5�தா�.. 
�$5#கN�…." 
 
 கட�மணி, அ;த சீனிவாசைன, பாதாதிேகசமா8 பா+�தா+. 'உ�E க&/ 
எ1ளாைம ேவ&/�" எ�ப( ேபா� ‘உ�E க&/ ந�பாைம ேவ&/�’ எ�ற �திய 
பழெமாழி#), அவ+ வா+�ைதகளாக� ேதா�றினா+... கட;த நா�) நா$களி� 
க�ன� சைதயிழ;(, க&ணி� ஒளி இழ;(, கா�க1 வி�லா8 வைளய நி�ற இ;த 
கட�மணிைய� பா+�(, சீனிவாச� உ�பி�ேபான க�ன	கைள, ேம?� உ�ப 
ைவ�தா+. தைல நைரைய மைற#)� க*��� சாய �5ைய தடவி வி$டப5ேய 
ேக$டா+. 
 
 ‘எ�ைன எ(#காக அ&ணா�சி �$/றீ	க.." 
 
 '�$ட ேவ&5ய நிைலைம ஏ�ப$டா�... �$ட� தாேன ெச8யN�."அேதாட 
க>ைதயாகமேல... )$5� �வைர �$ட ேவ&5யதாயி�* பிரத+." 
 
 'நீ	க..�$5#கிற( )$5� �வ+ இ�ல... கா	கீாி$ க$5ட�…" 



35 

 

 
 'நா� க$5ட�(ல ேமாதல... அ(ல ேத	கி�ேபான சா#கைட# )ழாைய�தா� 
திற#ேக�... 
 
 இதனால… நீ	கதா� அ��தமாவி	க அ&ணா�சி..." 
 
 நா�… அ��த�ப$டாவ(... க$5ட� ��த�பட$/�. 
 
 " க$5டேம… ஓ	க�#) இ�ல�J ஆ)�ேபா(...” 
 
 "அ�ப5� ெசா�றவ�...எ�ைன மாதிாி இ�ெனா� ேவைல#கார�... 
H$/#கார� இ�ல..." 
 
 எாி;த க$சியாக# கட�மணிG�, எாியாத க$சியாக சீனிவாசJ�, லாவணி 
ேபா$/# ெகா&5�;தேபா(, உயர�தி� வி�தியாச� படாம�, அகல�தி?�, 
வயதி?� வி�தியாச�ப$ட இர&/ேப+, சீனிவாசனி� இ�ப#க�� நி�* 
ெகா&டா+க1. இவ+களி� வயி* (��தியவ+ நி+வாக அதிகாாி... 
க&க1(��தியவ+ அ?வலக ஜூனிய+ அLKெட&$... இ;த இ�வ�ேம 
�;தாநா1வைர இ;த# கட�மணி#) சa$ அ5�தவ+க1. அ?வலக� தைலவரான 
சீனிவாசJ#)# Fட ேபாடாத ெபாிய )�பி/ ேபா$ட வ+க1. ஆனா� இ�ேபாேதா, 
நி+வாக அதிகாாி...அவைர பாராத(ேபா� அல$சியமாக நி�கிறா+.,, அLKெட&$ 
இைளஞ� அவைர பா+#கிறா�... பைகயாளிைய� பா+�ப(ேபா�.. 
 
 கட�மணி, சீனிவாசைன வி$/வி$/, அவ+கைள� பா+�தா+. மன�)�றி, 
க& திமிறி� பா+�தா+... இேத இ;த இர&/ ேப+வழிக��, கட�மணியி� 
அைற#)1 அ5#க5 வ�வா+க1... ஒ	க ைபயJ#) ேவைல கிைட�ததா ஸா+... 
பிைழ#க� ெதாியாதவ+ ஸா+ நீ	க’ எ�பா+க1. உடேன பிைழ#க� ெதாி;த 
அவ+களிட�, கட�மணி, எK.5.5. வசதி, ெகா&ட ெட<ேபாைன நீ$/வா+… 
நி+வாக அதிகாாி, ப�பா8 ைம�(ணி#)�, அLKெட&$ ைமன+, ெப	க�+ 
மாமா ெப&N#)� )/�ப விஷய	கைள ெசா�?�ேபா( ��மா இ�#)� 
கட�மணி, அவ+க1 ‘இ�ைற#) எ�ன )ழ��… எ�ன ெபாறிய�" எ�* 
ேக$)�ேபா( 'ேபச ேவ&5யைத ம$/� ேப�	க... க�தாி#கா8....க�வா$/ 
விவகார�ைத ேபச�படா(.ெட<ேபா�ல ஒQெவா� விநா5#)� பண� பா�	க’ 
எ�பா+.  இ�ேபா( அவ+க�#), அவ+, ேபசவி$டைத விட, ேபச விடாத(தா� 
நிைனE#) வ�கிறேதா எ�னேவா… அ�ல( ஒ�ேவைள, இ�ேபா(, இவர( அைற 
கா<யாக இ��பதா�, ேந+�க உதவியாள� ெப&ைண, உ�$5, மிர$5, ப�பா8 
ைம�(ணிGடJ�, ெப	க�+ மாமா ெபா&NடJ� எK.5.5. உறEகைள 
அதிகமா8 ைவ�(# ெகா1ள �5கிறேதா.. எ�னேவா.... 
 
 கட�மணியி� கர	க1, அவைர அறியாமேல ஆGத	களாக ஆகி# 
ெகா&5�;தேபா(, சீனிவாச� ேக$டா+. 
 
 ‘எ�ன அ&ணா�சி இ;த� ப#க�…’ 
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 ‘ெதாியாத( மாதிாி ேக$கிறீ	கேள… நீ	க எ(#காக வ;தி	க…’ 
 
 'நா	களா....நா	க...வ;(...' 
 
 ஏேதா ெசா�ல� ேபான சீனிவாசைன, நி+வாக அதிகாாிG�, அLKெட&$ 
ஆசாமிG� ஆ�#ெகா� ப#கமா8 இ/�பி� த$5, உஷாரா#கிவி$/, மிக�ெபாிய 
ரகசிய�ைத# கா�ப(ேபா�, Hறா�பா8 நி�றா+க1. அரசா	க�ைததா	)� 
V&களா�…அர�� ப�லா#), அவ+க1 இ�ைலயானா� வி>;(வி/மா�.. 
 
 கட�மணி, வா8 வைர#)� வ;த உமி4நீ+, எ�சிலா)� ��ேப, அைத 
பி�ேனா#கி� த1ளிவி$/, ��ேனா#கி நட;தா+. கா�றி� ெத�ைன ஆ/�ேபா(, 
அதி� இ�#)� ஓணா�, அ;த ெத�ைனைய ஆ$/வதாக நிைன�(, தன( 
தைலைய ஆ$/மாேம.. அ�ப5�ப$ட அ?வலக ஒணா� பய�க1.. இவ+கைள� 
பா+�(# ெகா&ேட நி�றா�, இ.பி.ேகா. ெசcனி� '�#காகி’ ைகவில	ேகா/ 
ெசஷ�K ேகா+$/#)� ேபாக ேவ&5ய( வ��. 
 
 கட�மணி, ந/வ+ ம�ற அர	கி�)1 வ;தா+. நீதிேமைடையG�, அதி� 
ேபாட�ப$5�#)� ெம�ைத யி$ட நா�கா<கைளG� பா+�தா+. �(ைக வைள�த( 
ேபா� அைரவ$டமான நீளவா) ேமைஜையG�, அதி� ைகY�றி, க$X�றி, 
நா�கா<களி� அ5வார� வைர உட�ைப சா8�(� ேபா$ட வழ#கறிஞ+கைள� 
பா+�தா+. அவ+களி� இ;த இ�#ைக� ப)தி#) இைடெவளி ெகா/�(, 
வ)�பைறேபா� ேபாட�ப$ட நா�கா<க1 ஒ�றி� உ$கா+;தா+.. ��*��*� 
பா+�தா+.. க$சி# கார+க1.. வாதிகேளா.. பிரதிவாதிகேளா.. ேவ$5கைள# காண 
�5யவி�ைல. ஒ$/�ேபா$ட ேசைல#காாிக1 கிைட#கவி�ைல. அ�தைனேப�� 
சபாாி… ேப&$… சிலா#கிேலா அ�ல( ைபஜாமா… ப$/� �டைவ#)1ேளா 
இ�;தா+க1… ஆனா?� ெப��பாேலா+ �க	களி� க&க1 ேத	கி# கிட;தன.. 
ஏ	கி# கிட;தன.. ைக# க5கார	கைளேய, ைகவில	கா8 பா+�(# ெகா&டன. 
 
 கட�மணி, வ#கீ�க1 இ�#ைககைள ேநா$டமி$டா+. 'மா�பி1ைளைய’ 
காணவி�ைல.. 'மா�பி1ைள எ	ேக’ எ�*, மன(#)1ேளேய ெசா�<# 
ெகா&டா+.ஒ� வாதி#ேகா அ�ல( பிரதிவாதி#ேகா, வழ#கறிஞ+தா� 
'மா�பி1ைள’.. அேத �*#).. அேத வரத$சைண.. அேத 'ம�*� பல’. இய�பிேலேய 
ஆேரா#கியமான ரசைன#காரரான கட�மணி, தன( உவைமைய எ&ணி தாேன 
சிாி�(# ெகா&டா+. பிற) ‘நா� ெக$ட ேக$/#), சிாி�� ஒ� ேகடா’ எ�* வாைய 
3டாமேல, மனைத 35#ெகா&டா+. ஆனா?�, அவ+ ப$ட அவமான��, 
நட�த�ப$ட வித��, வாைதகளாக மனதி� �$5 ேமாதின. அேத சமய� தன( 
'மா�பி1ைள’ ந�லவ+ எ�பதா?�, கா�வா	க#Fட ம*�(வி$டா+ எ�பதா?�, 
மனிதாபிமான� இ�ன�� இ�#கிற( எ�பதி� ஒ� ஆ*த�. 
 
 கட�மணி, த�ைன ேதாளி� த$/வைத� பா+�( நிமி+;தா+. 
அலறிய5�(எ>;தா+. எ�ேலா�� எ>;( நி�கிறா+க1. வடநா$/#காாி 
எ�பதாேலா எ�னேமா, அவ+ ேதாைள� த$5ய ைபஜாமா#காாி, அவ+ ேதாளி� 
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இ�;( ைகைய எ/�(வி$/, ேமாவாைய ��ேனா#கி வி$/, க&கைள எ�ப 
ைவ�( பாிெமாழியா8 ேப�கிறா1. அவ1 கா$5ய நீதி ேமைடயி�, இர&/ 
நீதிபதிக1 உ$கா�கிறா+க1. சிவ��� பா+ட+ ேபா$ட க*��� சி?#) 
கE�மாதிாியான ேகா$/� ேபா$டவ+க1… உ1�கமா8 பா+�ப( ேபா�ற 
பா+ைவ… நீதி ேதவைதயி� க&க1 க$ட�ப$ட( -ேபா�, எவைரG� )றி�பி$/� 
பா+#காம�, எ�ேலாைரG� பா+#)�. ‘ஏதிலா�’ பா+ைவ. 
 
கட�மணி, த� ப#க�தி� நி�)� சீனிவாசைனG�, அவர( அ?வலக 
சகைலகைளG�, ஆ�சாியமா8 பா+�தா+. எ�ேபா( வ;தா+க1.. நீதிபதிக1 
வ;தEடேன எ>�பி இ�#கலாேம.. இவ+களா.. எ>��வா+க1.. அ( யா+. அடேட… 
மா�பி1ைளயா.. 
 
 வாச?#)1 Zைழ;த தன( வ#கீ<ட�, கட�மணி, (1ளி# )தி�(� 
ேபானா+. சீனிவாசைன �க�தா� �$5# கா$5� ேபசினா+. வ#கீ�, அவைர 
�(கி� த$5# ெகா/�(வி$/, ��க� ேபா�, ைகயா� அபய� ெகா/�தா+. 
 
 நீதி பாிபாலன� (வ	கி�*. 
 
 நீதி ேமைட#)# கீேழ, ப#க வா$5� ேபாட�ப$ட நா�கா<யி� 
உ$காராமேல, உதவியாள+ெப&, ஒQெவா� க$டாக, மா&�மி) நீதிபதிகளி� 
��னா� ைவ�( வி$/, ச�ப;த�ப$ட வ#கீ�கைள� பா+#கிறா+. அவ+க1 எ>;( 
நிமிட# கண#கி� வாதா/கிறா+க1. நீதிபதிகளி� ஒ�வ+ வினா5# கண#கி� ேபசி, 
�5ைவ� ெதாிவி#கிறா+. 
 
 கட�மணி, ஒQெவா� க$ைடG�, 3�ைச� பி5�(� பா+#கிறா+. அ(, த� 
‘க$/’ அ�ல எ�ற(� ஒ� ஏமா�ற�. Fடேவ ஒ� ச;ேதாஷ�. எதி+பா+�ேப ஒ� 
இனிய �க� ெகா/#)� ேபா(, அ;த தீ+�� தீ+�( க$5விட#Fடா( எ�ற அ5மன 
பயேம, ெவளிமன ச;ேதாஷ ெவளி�பாடான(. 
 
 ஒ� மணி ேநர� கழி�(, உதவி� ெப&, வழ#க�ேபா� ஒ� க$ைட எ/�(, 
நீதிேமைடயி� பயப#திேயா/ ைவ�(வி$/, கட�மணியி� வ#கீைல 
�ர$/�தனமா8 பா+#கிறா1.அவ+ எ>கிறா+. கட�மணி 3�ைச� பி5#கிறா+. 
3+�ைசயாக� ேபாகிறா+. பிற) த$/� த/மாறி எ>;(, தன( வ#கீ<� �()� 
ப#க� ேபா8 நி�கிறா+. அவ+ வாதா/வத�) வாைய� திற#)� வல(இ�#ைக 
நீதிபதி தைலயி/கிறா+. 
 
 "ஓ$ இK திK? 5ரா�Kப+ ேகஸா… அரசா	க மா�ற� உ�திரEகளி�… 
ந/வ+ ம�ற� ெபா(வாக தைலயிட# Fடா( எ�* ��ாீ� ேகா+$ ெசா�< 
இ��ப( ெதாியாதா? “ 
 
 ‘ெதாிG� ைம லா+$. ஆனா?� உ�ச நீதிம�ற� ‘ெபா(வாக’, எ�ற 
ெசா�ைல�தாேன பய�ப/�தி உ1ள(? ைம லா+$… எ� க$சி#கார+ அவர( 
ேந+ைம#காக த&5#க� ப$5�#கிறா+…" 
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 "5ரா�Kப+ த&டைனயாகாேத.’’ ந�ல எ#ேபாஷ+ தாேன. அர� ஒ� தா8 
மாதிாி… வள+;( வி$ட பி1ைளகைள, மா/ �$5� (ர�(�…ேகாழி ெகா�தி� 
(ர�(�… அர� 5ரா�Kப+ ஆ+ட+ ேபா/�." 
 
 'நிச;தா� ைம லா+$… இ;த ‘ஒ� தா8 பி1ைளகளி�’ பல+ இ�பதா&/ கால 
வள+�சி#)�பிற)�, இ	ேகேய இ�#கிறா+க1. அவ+களி� ெபய+கைள� 
ெசா�ல$/மா…’ 
 
 'இ( எ	க�#) ச�ப;த� படாத விவகார�… ஒ	க1. க$சி#காரைர ப�றி 
ம$/ேம ேப�	க1…’ 
 
 'எK ைம லா+$. நீ	க1 )றி�பி/� 'அ�ைன அர�'.இவ�#) 
ேபா<�தாயாகேவ நட;( ெகா&ட(. ஆய+ பா5 க&ணJ#) பா?$5னாளாேம 
Oதகி…அவ1 ேபால’ 
 
 'ேநா… ேநா… 5ரா�Kப+ ேகL� தைலயி/வதா8 இ�ைல… இ( அரசி� 
வழ#கமான ெசய�பா/." 
 
 'ஒ� ஐ;( நிமிட� அவகாச� ெகா/	க1 ைம லா+$… 
 
 ஐ;ேத ஐ;( நிமிட�… இ;த மா�ற� உ�திரE… ஒ� பழி வா	)� 
நடவ5#ைக எ�பைத நிRபி�(#கா$/கிேற�…’ 
 
 'ந�தி	  Xயி	. ெந#K$.’ 
 
 "ம�னி#கN� ைம லா+$… ஒ� அர� ஊழிய+… தன#) இைழ#க�ப$ட 
ெகா/ைம#) நீதி ேக$/ நீதிம�ற�தி�) வ�கிறா+… அவ+, ேவE பா+#க� 
ப/கிறா+… அவ+ எ�ன பாிகார� ேக$டா?�, அைத ஆ$ேசபி�பத�) எ�ேற… 
அ?வலக� தைலவ��, இர&டாவ( பிரதிவாதிGமான மிKட+. சீனிவாச�, 
பாிவார	கேளா/ வ;தி�#கிறா+… இ(, எ;த இலாகாE� ேம�ெகா1ளாத �ய�சி… 
நா� ேவE பா+#க� ப/கிேற� ைம லா+$, சி*ைம� ப/�த�ப/ கிேற� ைம 
லா+$… 
 
 நீதிபதிக1, ��வ	கைள �ழி�தேபா(, ஒ� இள� வ#கீ� எ>;தா+. ேலசா8 
தைலைய# )னி;(வி$/, ேபசினா+. 
 
 'வழ#ைக விசாரைண#) எ/�(# ெகா1வதி� ஆ$ேசப� இ�ைல.ஆனா� 
இைட#கால� தைட ம$/� ெகா/#கலாகா(…’ 
 
 நா� சம+�பி�தைத … இ;த வ#கீ� நிRபி#கிறா+ ைம லா+$, அர� தர�� 
வழ#கறிஞாி� மகனான இ;த இள� வ#கீ�, தன#) ச�ப;த�படாத விவகார�தி� 
தைலயி/வைத# Fட. நா� ஆ$ேசபி#கவி�ைல ைமலா+$… காரண� 
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சினிமாவி?�, அரசிய<?� ஊ/�விய வாாி� �ைற நீதி�(ைறயி?� Zைழவ( 
தவி+#க �5யா(தா�. ஆனா�, இ;த )*#கீ/ அரசா	க�தி� உ1ேநா#க�ைத# 
கா$/கிற( எ�பைத ம$/� )றி�பிட வி���கிேற� ைம லா+$…’ 
 
 “மீ&/� ெசா�கிேற�… நா�, வழ#ைக விசாாி�பைத ஆ$ேசபி#கவி�ைல 
ைம லா+$…. மா�ற� உ�திரவி�). இைட#கால� தைட ெகா/#க�ப/வைத�தா� 
எதி+#கிேற�…’ 
 
 கட�மணியி� வ#கீ�, வாாி� ப�றி வாைழ� பழ�தி� ஊசி ஏ�றி� 
ேபசியதா�, இட( இ�#ைக நீதிபதி இ�ேபா( பலா�பழமானா+. அ;த இள� 
வ#கீைல ேநா#கி, =டாகேவ ேக$டா+. 
 
 இ( ெகா/#க#Fடா(, அ( ெகா/#கலா� எ�* ெசா�ல நீ	க1 யா+..? 
எ�சாி#கிேற�… வாதியி� வ#கீ� த� தர�ைப… ஐ;( நிமிட�தி�)1 
எ/�(ைர#கலா�…’ 
 
 'ந�றி ைம லா+$. .எ� க$சி#காரரான கட�மணி, ��பதா&/காலமா8 
அர�� பணி �ாிகிறவ+.. 5�<யி� இ�;( ஆ* மாத�தி�) ���தா�. 
ச�ப;த�ப$ட அ?வலக�தி�) நி+வாக உதவி இய#)நராக வ;தா+… அவ�#) 
��� இ�;தவ+, ேவைல வா8�� நி*வன�ைத அNகாமேல, ஒ� ஜாயி&$ 
ெச#கர$டாியி� ேவைல#காாிைய, அ?வலக�ைத இரவி� கா#)� ெசள#கிதாரா8 
நியமி�தி��பைத# க&/பி5�தா+. இQவளE#)� அ;த� ெப&N#) 
ைகெய>�( ேபாட#Fட� ெதாியா(… இேத ேபா�, ஒ� ல$ச� Rபா8 ெசலE#)# 
Fட ெபறாத ஒ� க$5ட� க$ட, ஐ;( ல$ச� Rபா8 கண#) கா$ட� ப$ட(. 
பைழய நா�கா< ேமைஜக1 �(�பி#க� ப$/, அைவ �திதா8 வா	க�ப$டதா8 
சி�தாி#க� ப$ட(. ஒ� பைழய 'ப9சி	’ ெமஷி� 'காயலா�’ விைலயி� 
வா	க�ப$/, அ(ேவ �( ய;திரமாக கா$ட�ப$ட(. இ�ப5�ப$ட 
ல$ச#கண#கான Rபா8 ஊழ�க1 ப�றி எ� க$சி#கார+, இ;த அ?வலக� 
தைலவரான சீனிவாசJ#) ‘ேநா$’ ேபா$டா+. அவ+ க&/#காததா�, 5�< 
ேம<ட�தி�) எ>தி� ேபா$டா+… விைளE ைம காG� ��ேப, ஆ* மாத�தி�) 
���தா� பதவி#) வ;த எ� க$சி#கார�#), அ;தமாJ#) மா�ற� ஆைண 
வ;த(. அ;த ஆைண, கட�மணி#) கிைட#)� ��ேப, அ?வலக� தைலவ�#), 
ேப#K 3ல� அJ�ப�ப$ட(. அவ�� ஐ;( நிமிட�தி�)1 ாிCவி	 ஆ+டைர 
அ5�(, கட�மணிைய, த� அைற#) அைழ�( அ;த ஆ+டைர ெகா/#க�ேபானா+. 
உதவி இய#)ந+ ெபா*��#களி� கண#)ைள ஒ�பைட#க இர&/ நா1 அவகாச� 
ெகா/#)�ப5 எ� க$சி#கார+ ேவ&5#ெகா&ட( நிராகாி#க�ப$ட(. 
நாைள#ேகா, ம* மாதேமா… நி+வாக# கண#கி� த�பி�;தா� தாJ� ெபா*�� 
எ�பதா�, ேக, �#ைக �ைறயாக ஒ�பைட#க ஒ� நாளாவ( ெகா/#)�ப5 எ� 
க$சி#கார+ அ>த( எ;த# காதி?� ஏற வி�ைல. ஆைகயா� இ;த வி/வி�� 
ஆைணைய எ� க$சி#கார+ வா	க ம*�( அ?வலக� ேபானா�, அவர( அைற 
சீ� ைவ#க�ப$5�;த(. “ 
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 வழ#கறிஞ+, சிறி( இைடெவளி ெகா/�( ெதாட+;தா+. ‘தன( H$/#) 
ேபானாேலா. சீனிவாச� ைகெய>�தி$ட ாி<வி	 ஆ+ட+, அவர( H$/# கதவி� 
ஒ$ட� ப$5 �#கிற(… என( க$சி#காராி� ��பதா&/ கால V8ைம யான 
பணி, அைரமணிேநர�தி� அ��த�ப/�த�ப$ட(. ஊழைல �$5# கா$5யவைர 
அத�) உாியவ+ த&5#கிறா+. ஆைகயா�, இ;த ஆ+டைர நி*�தி ைவ#க 
ேவ&/�. ைம லா+$, த&5#க�ப/� த+ம	க�#) உ	கைள வி$டா�, ேவ* கதி 
யா+… ைம லா+$…’ 
 
 வழ#கறிஞாி� �()#)� பி�னா�, க&ணீ�� க�பைலGமா8 நி�ற கட� 
மணிையேய, எ�ேலா�� ஒ$/ ெமா�தமாக� பா+�தா+க1. நீதிபதிக1 Fட அவைர, 
ேலசா8 ஏறி$/� பா+�(வி$/, அ�ப5� பா+�ப( தவ* எ�ப(ேபா� அவசர 
அவசரமா8 �க	கைள� தி��பி# ெகா&/, த	க�#)1 ஆேலாசி�தா+க1. பிற) 
வல( ப#க�( நீதிபதி இ�ப5 ஆைணயி$டா+. 
 
 'வழ#) விசாரைண#) ஏ�க�ப$/… அ/�த மாத� ப�தா�ேததி#) 
விசாரைண#) வ�கிற(. அ(வைர#)� Kேட$டK ேகா… 
பராமாி#க�படேவ&/�." 
 
 வழ#கறிஞ+, கட�மணியி� கர	கைள, நீதிபதிக�#)� ெதாியாமேல, ப$/� 
படாம?� )?#)கிறா+. கட�மணி#), இ�தைன நா�� ப$ட க,ட	க��, 
ந,ட	க��, மகி4�சியி� விைதகளாகி, ேவராகி, இ�ேபா( ச;ேதாஷ# 
கனிகளான(ேபா� ேதா�*கிற(… ேநராக, சீனிவாசனிட� ேபாகிறா+. ெவ�றி� 
ெப�மித�ைத ெவளி#கா$டாமேல ெந�	)கிறா+. 
 
 "பா+�தி	களா… பிரத+! கைடசியி� த+ம� ெஜயி��$ட(. நா� ப$ட 
பாெட�லா� தீ+;தி$ட(. உ	கேமல என#) ேகாப� இ�ைல. ஆனா?� நீ	க 
எ�ைன அ�ப5 அவசர அவசரமா ாீCQ ெச8தி�#க#Fடா(. சாி ேபாக$/�. 
இ�ைன#ேக X$5ேல ேசர�ேபாேற�. சீ� ைவ�ச எ� Rைம இ�னி#ேக திற;( 
வி$//	க… ஏக�ப$ட ேவைல இ�#)… ! “ 
 
 சீனிவாசனி� �க� இ�ளான(, சிறி( ேநர� அ�ப5ேய இ�;தவ+ காதி�, 
நி+வாக அதிகாாி ஏேதா ெசா�ல, அவ+ ேமக�தி� ஏ�ப$ட மி�ெவ$/� ேபால ஒ� 
க&ெவ$/# கா$5, அவசர அவசரமா8 அர� தர�பி� 'வாாி� வ#கீ<� பி�னா� 
ேபா8, அவர( க>�(� ப#கமா8 ��னா� )ணிகிறா+. அவ+கா(களி� 
கி�கி�#கிறா+. அ;த 'வா<ப�’ வாெய�லா� ப�லாக, சீனிவாசனி� ைகைய ஓைச� 
படாம� )?#)கிற(. பிற) கி� கி�#கிற(. 
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 சீனிவாச� கட� மணிைய க�^ரமாக� பா+#கிறா+. மதயாைனைய� ேபால 
நட;(, கட�மணிைய ெந�	கி, நாிேபா� ஊைளயி$/� ேப�கிறா+. 
 
 ”நீ	க தா� த�பா �ாி9சி#கி$5	க அ&ணா�சி…’KேடடKேகா’ எ�றா� 
நிைலைம இ�ப எ�ப5 இ�#கிறேதா, அ�ப5ேய இ�#கN� எ�* அ+�த�. 
இ�ேபாைதய நிைலைம எ�றா� … இ�ைறய நிைலைம… �;தா நா1 நிைலைம 
இ�ைல. அதாவ( நீ	க அ?வலக�தி� ெபா*�பி� இ�;( வி/வி#க�ப$ட 
அதிகாாி. உ	க�#)� எ	க1 அ?வலக�தி�)� ச�ப;தமி�ைல. இத�)� 
ேப+தா� KேடடKேகா…" 
 
 கட� மணி ஆ5� ேபானா+… க&ணிழ;தவ� அைத� ெப�* மீ&/� 
இழ;த(ேபா�ற தசரத நிைல… இ�ப மயமா8 (1ளிய நா5 நர��க1 தி_ெர�* 
(#கி�தன. தைல ேலசா8 கன�த(. வ#கீைல� பா+�தா�, அவேரா, ேவேறா� 
வழ#ைக விவாி�(# ெகா&5�#கிறா+. கட� மணி ேவ* வழி இ�லாம� 
சீனிவாசனிடேம ேபசினா+. 
 
 "நீ	க சாியா �ாி9சி#கல… பிரத+.. எ�ேனாட வழ#ேக மா�ற� உ�தரE 
ெச�லா( எ�கிற( தாேன… என( �ைறDேட ஆ+டைர நி*�தி ைவ#க ேவ&/� 
எ�ப( தாேன 
....அதனாேல மா�ற� உ�தரE வ�வத�) ��� நா� எ;த� பதவியி� 
இ�;ேதேனா, அ;த� பதவியி� இ��பதா8 அ+�த�. நீ	க எ�ைன இ�#க வி$ேட 
ஆகN�. இ(#)� ேப+தா� "KேடடKேகா”. 
 
 'நீ	க ஆயிர� அ+�த� ெசா�னா?� என#) கவைல இ�ைல. எ� வ#கீ?� 
ெசா�<$டா+. KேடடKேகா எ�றா� இ�ேபா( இ�#கிற நிைலைம… அதாவ( 
நீ	க ெபா*�பி<�;( வி/வி#க�ப$ட நிைலைம “. 
 
 "சாி..பிரத+… எ(#)� ந�ம வ#கீ�க1 3ல� இ;த ம�ற�திேலேய விள#க� 
ேக$கலாமா? 
 
 "என#) ெதளிவாேவ ெதாிG�." ேதைவ�ப$டா� நீ	க ேபா8 விள#க� 
ேக�	க". 
 
 கட�மணி, ெநா&5 அ5�த�ப5, த� வ#கீ� ப#க� வ;தா+. அவ+ கா(களி� 
க&ணீ+� (ளிக1 பட, �N �N�தா+… வ#கீ?�, சீனிவாசைன# ேகாபமாக 
பா+�( வி$/ எ>;தி�#க�ேபான நீதிபதிகைள� பா+�தா+. அவ+க�#க எதிாி� 
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ந/�ப#கமா8 நி�*ெகா&/, அவ+க1 கவன�ைத# கவ�வத�காக உர�த 
)ர<$/ �ைறயி$டா+." 
 
 "ம�னி#கJ� ைம லா+$. இ;த மாம�ற� என( க$சி#காராி� 
ேவ&/ேகாைள அJதாபமா8 அNகி, அவர( மா�ற� உ�தரைவ நி*�தி 
ைவ�பத�) KேடடKேகா ெகா/�தி�#கிற(. ஆனா� சாமி வர� ெகா/�தா?� 
அைத Oசாாி த/�ப(�ேபா�… அ?வலக� தைலவ+, எ� க$சி#காரைர பணியி� 
ேசர அJமதி#க மா$டாரா�… இைத ைம… லா+$. நீ	கேள, இ�ேபாேத க&5�( 
அ�ளேவ&/�… எ� க$சி#கார+ பணியி� ேச�வைத� த/#க#Fடா( எ�* 
வா8 ெமாழி 3லமாவ( ஆைணயிடேவ&/�." 
 
 மா&�மி) நீதிபதிக1 அர�� தர�� வாாி� வ#கீைல� பா+�த�ேபா(.அவ+ 
ச+வசாதாரணமா8 பதி� அளி�தா+. 
 
 "மிKட+ கட�மணிைய� பணியி� ேச+�தா�, நீதிம�ற அவமதி�பா8 
ஆகிவி/ேம  
ைம… லா+$. இவர( க$சி# கார+ �;தா நாேள ெச�ைன அ?வலக�தி<�;( 
வி/வி# க�ப$டா+… இ(தாேன KேடடKேகா… இ;த நிைலைம தாேன நீ5#க 
ேவ&/� எ�* இ;த நீதிம�ற� ஆைணயி$ட(. இத�)� ேப+தாேன Kேட$டK 
ேகா எ�கிற(” 
 
 கட� மணியி� வ#கீ� ஆேவசியானா+. நீதிம�றேம அவமதி�பா8 க�(� 
வைகயி� வாதி$டா+. 
 
 "இ�லேவ இ�ைல…. மா&�மி) நீதிம�ற�தி� ஆைணயி� 
வா+�ைதகைள� பா+#காம�…அத� ஆதார ��திைய� பா+�தா�, KேடடKேகா 
எ�ப(, எ� க$சி# கார+ மா�ற� உ�தரவி�) ��� எ;த நிைலயி� 
இ�;தாேரா.அ;த நிைல நீ5#கேவ&/� எ�ேற அ+�த�…" 
 
 மா&�மி) நீதிபதிக1, வழ#கறிஞ+கைள ைகயம+�தி வி$/, 
த	க�#)1ேளேய, நி�ற ேகால�தி� ஆேலாசி�தா+க1. பிற) இட(ப#க நீதிபதி, 
பாரா�கமா8 க��(ைர�தா+. 
 
 "KேடடK ேகா… நீ5#க ேவ&/� எ�* ெதளிவாகேவ 
தீ+�பளி#க�ப$/1ள(… எ( KேடடKேகா எ�பைத இ�தர��� ேபசி� தீ+�(# 
ெகா1ளேவ&/�". 
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 வண#க�தி�)ாிய ந/வ+ ம�ற�தி� அ�ைறய நீதி பாிபாலன� 
�5;(வி$ட(. மா&�மி) நீதிபதிக�� ேபா8 வி$டா+க1. அர� வ#கீ�. கட� 
மணியி� வ#கீ� உ1ளி$ட அைன�( வ#கீ�க�� இ�ெனா� ேகா+$/#) ேபா8 
வி$டா+க1. க$சி# கார+க�� காணாம� ேபானா+க1. ஆனா?�…? 
 
 சீனிவாசJ�, கட� மணிG� அ	ேகேய நி�* ேகாழியா �$ைடயா எ�ப( 
மாதிாி இ�ன�� விவாதி#கிறா+க1. 
 
 அ( சாி… எ(	க KேடடKேகா? 

- இதய
 ேப�கிற�இதய
 ேப�கிற�இதய
 ேப�கிற�இதய
 ேப�கிற�        ெபா�க� மல�ெபா�க� மல�ெபா�க� மல�ெபா�க� மல�----1996199619961996    
----------------------------------------------------------------------------                

    
5. 5. 5. 5. ஏவ' (த)க�ஏவ' (த)க�ஏவ' (த)க�ஏவ' (த)க�    

 
 அ;த ஜீ�, த�ைன ‘சீ�பாக’, நிைன�(விட# Fடா( எ�ப( மாதிாி அ;த 
ஓ$ைட உைடச� கைடையவி$/ ச�*� த1ளிேய நி�ற(. கா#கி Yனிபார� 
ேபா+�த�ப$ட அ;த ஜீ��#)1 ச$ைடக��, ஒ� கல+�(ணிG� ெதாி;தனேவ 
தவிர, அைவ பகிர	கமாக ெவளி�பட வி�ைல- எைதேயா எதி+பா+�ப( ேபால. 
 
 அ;த ஜீ� அ	ேக வ;( நி�கிற( எ�ற எ&ண� Fட இ�லாம�, ெச�ைலயா 
தன( கைட#)1 இய	கி# ெகா&5�;தா�. H$5� ெவளி� தி&ைணயி� சிறி( 
நீ$5� ேபாட�ப$ட அ;த# கைடயி� -- )*#கா8 நீளவா#கி� ேபாட�ப$ட 
சாதி#கா8 பலைகயி� உ1ள க&ணா5� ேபைழகைள வாிைசயாக� 
சாி�ப/�தினா�. விதவிதமான கல+ சா#ெல$கேளா/ ஒ�* க>�(வைர அழகாக 
இ�;த(. இ�ெனா�* பிKக$க1 பி8;த(� ைந;(� மாவாகி� ேபான( ேபா� 
ேதா�ற� கா$5ய(. ெச�ைலயா, அவ�ைற�சாி�ப/�திய ைகேயா/, கைடயி� 
சா�தி ைவ#க�ப$ட இ���# ெகா#கி ேபா$ட க�ைப எ/�தா�. கைடயி� 
ம)டமாக அத� ேம� ப#க� அ5#க�ப$ட பலைகயி� ஆணிகளி� ெதா	கிய 
ைபகைள# கீேழ ெகா&/ வ;( ஒ� பிர,ஷா� (ைட�தா�. 
 
 இத�)1 ஜீ�கார+க1 இற	கிவி$டா+க1. எ�னேமா ஏேதா எ�ற பதறி 
அ5�(# ெகா&/ அவ�, ஜீ��#) ��ப#கேமா, ப#கவா$5ேலா நி�பா� எ�* 
எதி+ பா+�தவ+க1, �க� க/#க தைரயிற	கினா+க1. வ;தவ+களி� ஒ�வ+ சபாாி 
ேபா$டவ+. இ�ெனா��த+ சிறி( த5ய�ல; ெபாிய த5; க>�(#)� தைல#)� 
வி�தியாச� ெதாியாத H#க�. ஆனா� க&க1 ம$/� ெபா5; 3�றாமவ+ 
டவா<#கார+. அவர( கா#கிYனி பார�தி�)� ேம� 3�* ப$ைட உ�திேயாக� 
Oe�; இட( ேதாளி<�;( வல( இ/��வைர#)� ேபா8 வி� மாதிாி 
பி�ப#கமாகE� வைள;( ெச�ற(. 
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 ெச�ைலயா த�ைன� பா+�பவ+கைள� பா+�தா�. கைடைய�திற;த 
இQவளE சீ#கிர�தி� ேபாணியாக� ேபாகிறேத எ�ற மகி4�சியி� ேக$டா�, 
“ேசாடாவா" கலரா சா+..." 
 
 அவ+க�� அவைன� ேபாணியா#க� ேபாகிறா+க1 ேபா�தா� பா+�தா+க1. 
 
 டவா< மனித+ அத$5னா+. 
 
 "இ;த# கைட#) ஒன+ யா�8யா?" 
 
 "எ�ன விஷய�?” 
 
 டவா<#கார+ திணறினா+. தி#கினா+. கைடவா8� ப� ஒ$ைடகேளா/ 
சபாாி#காரைர அவ�#) ஏேதா சவா� வ;தி��பைத� ேபா� பா+�தா+. 
 
 உடேன அவ+ அ;த த5யைர� பா+#க, அவேரா, டவா<#கார+ கர/�ரடா8# 
ேக$டைத# கி&ட?� ேக<Gமாக# ேக$டா+. 
 
“ஐயா நீ	க தா�கைட#)� ெசா;தர#காரரா?” 
 
"ஆமா	க... ஐயா யா�	க..." 
 
 "எ�ைன ஏ.சி.5.ஓ. அதாவ( அசிKெட&$கம+சிய� ஆ^ஸ+J 
ெசா�?வா	க. ஐயா என#) ேமலதிகாாி...��#கமா8 ெசா�ல�ேபானா� நா	க வாி 
ஆ^ஸ�	க.." 
 
 ‘அ�ப5	களா...ச;ேதாஷ�..இ�ப5 �த�லேய ெசா�<யி�;தா� 
வ��த�படற மாதிாி வரா( பா�	க. எ�ன சா+ ேவN�...?* 
 
 “ெப�சா ஒ&Nமி�ல...இ;தைபகைள வா	)ன(#) ரசீ(க1 ேவN�. 
ஒ�நாைள#) எQவளE வி#)(�J கண#ெக>தி வ�சி��^	கேள...ேபேர/ அ( 
ேவN�..." 
 
 "இ(க1 எ�லாவ�ைறG� எ	க வா	கினி	க..? எ�ப5 வா	கினீ	க...? 
எQவளE#) வா	கினி	க...? எQவளE#) வி�தீ	க..? இ;த# கண#) வழ#) 
ேவN�. அQவளEதா�." 
 
 ெச�ைலயா ேலசா8 அதி+;( ேபானா�. அவ+ ேபச�ேபச, அவ+ �$5# 
கா$5ய ெபா�$கைளேய பா+�தவ�, இ�ேபா(தாேன ஒ� ெபா�1மாதிாி 
நி�றா�. ��ப( வயைதG�, அத�)ாிய உட�ைபG� திமிறி எ/�(# கா$/� 
Kலா# ச$ைடயி� காலைர� பி5�(# ெகா&ேட அவ+கைள� பா+�தா�. 
 
 உட� ேலசா8# )ைழ;த(. உதவி#) யாராவ( வ�வா+களா எ�* அ#க� 
ப#க�(# கைட#கார+கைள� பா+�தா�. அ;த# கைடகளி� வாயி�க�#) 
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ெவளிேய தைலக1 ம$/� வாச� ப5யி� அ5�( ைவ#க� ப$டைத� ேபா� 
ெதாி;தன. 
 
 இ�ேபா( டவா<#கார+ வ$5G� �த?மாக அத$5னா+. 
 
 "ேயாQ... அ8யாE#) உ$கார நா�கா< ேபாேட�யா...?? 
 
 டவா<#கார+, சி�ன ஐயாைவ வி$/வி$டத�காக �க�ைத ஒ� )?#)# 
)?#கிய ேபா(, ெச�ைலயா அவைர �ைற�த ப5ேய கைட#)1 இ�;த 
�#கா<ைய� V#கினா�. 
 
 "நா	க உ$கா�ற(#) வரைல... உ	க கண#) வழ#க பா+#க� தா� 
வ;ேதா�... தைல#) ேமல ேவைல இ�#)... ெகா9ச� கா$/றீ	களா?" 
 
 ெச�ைலயா, 'காாியமா, Hாியமா’ எ�* தன#)1ேள ஒ� ப$5ம&டப� 
நட�தினா�. இட(ப#கமி�;த அாிசி# கைடையG�, அதேனாட ஒ$5யி�;த பல 
சர#)# கைடையG�, வல( ப#க� உ1ள ேத	கா8 கைடையG�, எதி+�ப#க	களி� 
காண�ப$ட கா8கறி#கைடையG�, அரைவ மிஷிைனG�, 'ச�ப;த+ ஒயி� 
ஷா�’ைபG� ஏேதா ஒ� ச�ப;த�ேதா/ பா+�தா�. இவ+க�#)� ெதாியாம� 
அவ+கைள� பா+�(, வா�	க1 எ�ப( மாதிாி ைகயா$5னா�. 
 
 அவ+க�� வ;தா+க1. அவJ#) உதவியாக அ�ல; அவ+க�#) உதவியாக 
ஒ��த+; அவ� ேபா$ட �#கா<ைய �ைற�(#ெகா&ேட இர&/ 
வ&ணபிளாK5# நா�கா<கைள# ெகா&/ வ;( ேபா$டா+. ஒ� கைட# கார+ 
இர&/ கல+ பா$5�கைளG�, இ�ெனா��த+ இளநீைரG� ெகா&/வ;தா+. 
கா8கறி#கார+ டவா<யி� காைத# க5�தா+. த5ய+ மீ&/� ேக$டா+. 
 
 "ஐயா, கண#)� ��தக�ைதG� ரசீ(� ��தக�ைதG� கா$/றீ	களா, இ�ல 
கா$ட ைவ#கNமா?" 
 
 ெச�ைலயாE#), கா8��� பி5�த உ1ள	ைக ேவ+�த(. ெந�றி நர��க1 
ெவளி�பைடயாக� ெதாி;தன. 3�� வயிறி� அ5வார� வைர ேபான(. நீ&ட 
ெந5ய ைகக1 வைள;தன. த$/� த/மாறி# ேக$டா�. 
 
 "கண#) வழ#) ைவ#கN�J ெதாியா( சா+...இனிேம� நீ	க ெசா�னப5 
ைவ#ேக	க.." 
 
 ெச�ைலயா த/மாறி#ெகா&5�;தா�. பிற) அவ+கைள� பா+�( ஏேதா 
ெசா�ல�ேபானா�. 
 
 ைச#கிளி� ஏறி, கைட கைடயா8 அைல;( ^5 ெவ�றிைல வைகயறா#கைள 
வி�*#ெகா&�;தா�. ஆ* மாத�தி�) ��� தா�, 3தாைதய+ ப>( 
பா+#காமேல வி$/வி$/� ேபான இ;த H$5� �� தி&ைணைய விாிவா#கி 
இ;த� சி�ன# கைடைய ைவ�தி��பதாக� ெசா�ல�ேபானா�. இ;த# 
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கைட#காகேவ தன#) ஒ��திைய� தாரமாக� த;தா+க1 எ�* Fட� 
ேபசியி��பா�. 
 
 ஆனா� அவ+கேளா, அவைன� பா+#கவி�ைல. த5ய+ வாயி� கீ>த$5� 
வல( ைகைய விாி�( ைவ�(# ெகாண/, சபாாியிட� ஆேலாசைன ேக$டா+. பிற) 
அரசா	க ��திைர பதி�த ஒ� காகித# க$5� எைதேயா எ>தினா+. அ�ப5 அவ+ 
எ>(� ேபா( டவா<#கார+ ெச�ைலயாைவ# க&ண5�(� பா+�தா+. அவ� 
க&க1 இவ�#)# கிைட#கவி�ைல. இத�)1 த5ய+ நீ$5ய காகித�தி� சபாாி 
ைகெய>�(� ேபா$/வி$/, அைத ெச�ைலயாவிட� நீ$ட� ேபானா+. பிற) அ( 
த� த)தி#)# )ைறE எ�ப( ேபா� த5யாிட� நீ$ட, த5ய+ டவா<யிட� 
ெகா/#க, டவா< அ;த# காகித�ைதேகாவி� அ+�சக+ )	)ம�ைத# ெகா/�ப( 
ேபால தன( ைகக1 அவ� ேம� படாம� V#கி� பி5�(# ெகா/�தா+. 
 
 த5ய+, இ�ேபா( த5�தனமான )ர<� ஆைணயி$டா+. 
 
 'இ( ச�ம�. நாைள#) ஆ^ஸு#) கண#) வழ#ேகாட வரN�...அ�ப5 
வராவி$டா� கைடைய 35 சீ� ைவ�(/ேவா�. மற;(டாத�பா...நா	க ஆ^L� 
இ�லா$ டா?� கா�தி�	க.." 
 
 சபாாி#கார+ வழிநட�த, அதிகாாிக1 ��ப#க��, டவா<பி�ப#க�� 
ஏறி#ெகா&டா+க1. ஒ� �த+�ப#க� த�ம5�(# ெகா&5�;த 5ைரவ+ 
அலறிய5�( ஓ5வ;தா+. அ;த ஜீ� ஒ� அைரவ$டம5�(, வ;த வழியா8 தி��பி� 
ேபாக� தி��பிய(. 
 
 ெச�ைலயா, அைத வழி மறி�(# ேக$க� ேபானா�. ம�ற கைடகளி� ப#க� 
ேபாகாம�, இ��பைவகளிேலேய சி�னதான தன( கைட#) ம$/� அவ+க1 ஏ� 
வ;தா+க1 எ�* பணிவாக�தா� வினவ� ேபானா�.அத�)1 அ;த ஜீ�, அவ� 
நி�றா� ேமாத�ேபாவ( ேபா� பா8;ததா�, அவ� விலகி# ெகா&டா�. மைனவி 
அவ� ைகைய� பி5�(# ேக$டா1. 
 
 "எ�ன	க சீ� சீ�J ேபசி$/� ேபாறா	க.." 
 
 ெச�ைலயா, மைனவி#)� பதிலளி#காம�, அ#க� ப#க�(# 
கைட#கார+கைள# க&களாேலேய க&ணி ேபா$டா�. அவ+கேளா, அதி� சி#கி# 
ெகா1ளாதவ+களா8, �க�ைத� தி��பி# ெகா&டா+க1. 
 
 "அகராதிபி5�ச பய... இ�J� மா$டN�. இ( ப�தா(�பா!” 
 
 ெச�ைலயா, மைனவிைய# கைட#)1 F$5# ெகா&/ேபா8 விபர� 
ெசா�னா�. உடேன அவ1 ஆேலாசைன�ப5 ஒ� ேநா$/� ��தக�ைத எ/�தா�. 
அவ1 ஒQெவா� வைக� ெபா�ைளG� எ&ணி எ&ணி இல#க�ைத� ெசா�ல, 
அவ� )றி�(# ெகா&டா�. ஒ� மணி ேநரமாக பாதி� ெபா�$கைள உ�$5� 
�ர$5, எ>திவி$டா+க1. அவ� ைக வ<�(� ேபா8 விர�கைள நீ$5 
மட#கியேபா(. 
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 "இ;தா�பா ஒ� ேப� எ�ன�பா." 
 
 "நீ	க யா�	க சா+." 
 
 "ேயாQ அறிE ெக$டவேன.... ேக$ட(#) பதி� ெசா�ேல�யா..” 
 
 “சா+, இ( ஜனநாயக நா/.... ஒ��த�#) ஒ��த+ மாியாைத 
ெகா/#கிற(தா�…." 
 
 'ஒேகா... நீ.... சாாி....நீ	க அ�ப5 ேபாாீ	கேளா.... நா� ெஹ�� 
இ�Kெப#ட+... �காதார ஆ8வாள+... ஓ	க ேவ+#கடைல மி$டா8ல ஏ� இ�ப5 ஈ 
ெமா8#)(..." 
 
 "அ(	க ஜா5#)1ளதா� இ�#)( ஸா+. ஈ#க1 ஜா5#) ெவளியதா� 
ெமா8#)(..." 
 
 "அ�ேபா அ;த ஜா5 அQவளE அ��தமா இ�#)�J அ+�த�... 
ெவளிலஇQவளE அ��த�னா, உ1ள எQவளE இ�#)�? இ;த மி$டாய எ/�( 
)ழ;ைத	க�#) ெகா/�^	க. அ(	க காலராEல சா)�... சாி. இதாவ( 
ேபாக$/�. அேதா பா� ெவ�திைல. அ(ல ஏ� அ�ப5 ெகா� அாி#)(? நீ 
ெவ�றிைல வி#கிறியா... ெகா�ைவ வி#கிறியா?* 
 
 "அ(#) நா� எ�ன சா+ ெச8ய �5G�? அேதா பா�	க சா+ )ழாய5# 
தி$ைட. அ(ல ஒ� சிெம&$ தி&ைண க$5, ஒ� கா�வா8 வி$5�;தா� த&ணீ+ 
ேத	கா(. மாச� ஒ� தடைவ மேலாியா ஒழி���J ஒ��த+ வ;( இ;த �வ+ல நீள 
நீள ேகாடா இ�#ேக. இ(ல ைகெய>�( ேபா$/$/� ேபாறா+... அ;த# )$ைட� 
த&ணிைய எ/#க �5யா$டா?�, ெகா� ம�;தாவ( அ5�சி�#கலா�... ஒ� 
கா�வாயாவ( க$5 வி$5�#கலா�..." 
 
 "எதி+�தா ேப�ேற மிKட+? எ( எைத எ�ப�ப ப&ணN�J எ	க�#)� 
ெதாிG�. இ;த ஏாியாEல காலரா, மேலாியா வ�(�னா ஏ� வரா(? ெமாத�ல 
அ;த ேவ+#கடைல ஜா5ய எ/8யா. ெவ�தைலய V#கி ெவளிய எறி8யா..." 
 
 ெச�ைலயா, கன�த ேமா$டா+ைப#கி� ப��த கா�க1 இர&ைடG� 
இ�ப#க�� ேபா$/# ெகா&/ O$K காலா� Oமாேதவிைய மிதி�தப5 
இ�;தவைர� பா+�தா�. அவ�� ஒ� அரசா	க ��திைர )றி�ேப$ைட எ/�தா+. 
அவசரஅவசரமாக எ>தி அவனிட� நீ$5வி$/ அவJ#) விள#கமளி�தா+. 
 
 “கைடைய �காதார# ேகடா8 வ�சி�#கிற(#காக சா+`ஷீ$, அதாவ( )�ற� 
ப�திாிைக. நாைள#ேக ேகா+$/#)� ேபா... த���J ஒ�(#கி$டா� !* Rபா8 
அபராத� ேபா/வா	க. அ�ப5 ஒ�(#கா$டா�, ஆ*மாச� அைலயவி$/, 
அ��றமா ஐ!* Rபா8 ேபா/வா	க. அ( உ�னி,ட�. நா� இ;த# கைட#) 



48 

 

பைழயப5 வ��ேபா( இ;த மாதிாி ஈேயா, ெகா�ேவா அாி�தா�, கைடைய இ>�( 
35 சீ� வ�சி/ேவ�. ேகா+$/#)� ேபாகாம� இ�#காேத. ேபாகாவி$டா� 
வில	ேகாட ச�ம� வ��." 
 
 அ;த மனித+ ைப#ைக வில	)�தனமா8� பாயவி$டா+. 
 
 அேதா ப#க�( பலசர#)# கைடயில �க�பி� ைவ#க�ப$/1ள 
க��ப$5களி� ஈ#க1 இ�ெனா� க��ப$5யா8 )வி;( கிட#கி�றன. இேதா 
இ;த அாிசி# கைடயி� அாிசி 3$ைடக�#) ஊசி#)�லா8 ேபா$ட( ேபா� 
ெகா�#க1 Fடாரம5�(1ளன. இ;த ஆ� ஏ� பைடெய/�� இட	கைள 
வி$/வி$/ பைடெய/#க� ப$ட இட�(#) வ;தா�? 
 
 ம*நா1, காைலயி� ேகா+$/#)� ேபாவதா, இ�ைல வி�பைன வாி 
அ?வலக� ேபாவதா எ�* மைனவிG� அவJ� விவாதி�(# ெகா&5�;தா+க1. 
ேகா+$/#)� ேபாகவி�ைலெய�றா� வில	). வாி ஆ^ஸைர� பா+#கவி�ைல-
ெய�றா� வி�ல	க�. 
 
 அ;த� பிர�சிைனைய அவ+க1 ஒ�திைவ#க க$டாய�ப/�த�ப$ட(ேபா� 
ஒ� டவா< உ1ேள வ;தா�. 
 
 "ேயாQ ெச�ைலயா... H$/#) ��னால நி�J ஹார� அ5�ேசாமி�ல... 
ஒ�கா( எ�ன ெசவிடா?... (ைர ெவளில வ;( எ�னN ேக$க மா$5	கேளா?* 
 
 "வா+�ைதய அள;( ேப�	க8யா. மJஷJ#) மJஷ� அ5ைமகிைடயா(. 
க&டவ�லா� க&டப5 ஆர� அ5�பா�. அவ� என#)�தா� அ5�சி��பா�J 
ேசாசியமா ெதாிG�?" 
 
 ெச�ைலயா ேம�ெகா&/� =டாக� ேபசியி��பா�. அத�)1 அவ� 
மைனவி அவ� வாைய தன( �;தாைனைய ைவ�(� ெபா�தி# ெகா&டா1. 
அவைன வி$/#) ெவளிேய த1ளிG� வி$டா1. ஜீ�பி� கா�ேம� கா�ேபா$/ 
இ�;த ஆசாமி கீேழ இற	கினா+. 
 
 "இ;தா�பா... ப�ளி#ேரா$ல ஒ� அ5ைய மறி�� கைட வ�சி�#ேக. இ( 
எ�ன ஒ	க�ப� H$/ இடமா?* 
 
 "அேதா அ;த மளிைக# கைட, இ;த அாிசி# கைட, இ;த# கைட	கேளாட 
இட�Fட எ�கைடையவிட நீ&5�#)ேத. ச;ேதகமாயி�;தா� !� ெவ�� 
அள;(பா�	க." 
 
 "அ�ப5யா விஷய�? நா� ஒன#) ெசா�லN�J அவசியமி�ல. எ;ெத;த# 
கைட ேபா#)வர�(#) இைட9சலா இ�#)(, எ;ெத;த# கைட இைட9சலா 
இ�ைலயி�J தீ+மானி#கிற( எ	க அதிகார�. இQவளE ேப�றிேய... இ;த� 
தி&ைணய கைடயா#)ற(#) பிளா� கா$5னியா? ெப+மிஷ� வா	கி இ�#கியா? 
எ�ன ெநைன��#கி$ட ஒ�மனசிேல? ஆ^Kல வ;( ேநா$_K வா	கி#ேகா. ஒ� 
வார�தில கைடய எ/�(டN�. இ�லாவி$டா� ��ேடாச+ வ��. அ(#), 
H$/#)�, கைட#)� வி�தியாச� ெதாியா(�பா...” 
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 ெச�ைலயா, ேபாக�ேபான அ;த ஜி��#) ��னா� )*#காக� ேபா8 நி�* 
ெகா&டா�. 
 
 “ஸா+, ஆ^ச�	க எ�ேலா�#)� ெபா(வானவ	க. த��த&டா ெச8தா� 
த$5# ேக$க#Fடா(�J ெசா�லைல. அேத சமய�(ல அ;த� த�� ெச8த 
ெதா&N�* ஒ�ப( ேபைர வி$/$/ !றாவ( ஆைள ம�தவ	க த��#)� 
ேச+�( மிர$/ற( அநியாய�. ஜனநாயக�(#) விேராதமான(. அ;த மளிைக# 
கைட வாச?�, இ;த அாிசி# கைட வாச?� எ� கைட வாசைலவிட 3N அ5 
நீ&5�#ேக, இத� பா+#காம� இ�#கற(#) ஒ	க க&N எ�ன )�டா?” 
 
 "ேயாQ வழிைய வி/8யா" 
 
 அ;த ஜீ� ேபான(�, கைட#கார+க1 அவைன# கீேழ ேபா$/ வி$/ ஆ�#) 
ஆ1 மிர$5னா+க1. 
 
 "ஒ� வைர#)� ேபசN�. எ(#)டா எ	கள இ>#)ேற? நீ ெபாிய மJஷ� 
சி�ன மJஷ� வி�தியாச� ெதாியாம� வாைய வி�தியானா, இ�ப5 வ�ப5 
வழ#க5தா� வ��. ஒ�னால நா	க�� இ>படNமா?* 
 
 ஆ�#) ஆ1 அவைன� பி8�ெத/�தேபா(, மளிைக# கைட#கார+. "இ�ப5 
நட#)��J என#) ேபான வாரேம ெதாிG�” எ�றா+. அவ+ �க�தி� ஒ� ம+ம� 
��னைக. 
 
 ெச�ைலயா அ;த# F$ட�தி� ஏேதா ேக$க� ேபானா�. உட�ைபநிமி+�தி# 
ெகா&/ அவ� Hறா�பாக எ>;தேபா(, அவ� மைனவி கைடைய இ>�( 
35வி$/, அவைன H$/#)1 இ>�(# ெகா&/ ேபானா1. 
 
 இ;த ஆ* மாதமாக நட#காத ச	கதி. ெசா�< ைவ�த(ேபா� ஒ��த+ பி� 
ஒ��தரா8 வ;( எ(#காக இ�ப5 வ��#) வரேவN�? இ(வைர பா+�தறியதாத 
�க	க1 இ�ேபா( ஏ� எதிாி �க	களா8, பர�பைர பர�பைரயா8 பைகைம 
ெகா&ட �க	களா8� பா+#க ேவ&/�? எ�ன இ( ஒேர 3/ம;திரமா8 
இ�#ேக. 
 
 ெச�ைலயா சி;தி�(� சி;தி�( தைல#)1 ஏேதா H	)வ( ேபா� ேதா�ற, 
அ�ப5ேய மைனவியி� ம5யி� )��ற�ப/�தா�. அ�ேபா( H$/#) 
��னாேலேய ஒ� ேகார# )ர�. கா#கி Yனிபார�தி�)ாிய கர/�ரடான )ர�. 
அ;த# )ர� ஒ<யி� ேவக�தி�) ஏ�ப ல�தி# க��க1 சில�பா$ட� ேபா$டன. 
 
 "ேயாQ... நீ தா� ெச�ைலயாவா?’ 
 
 "ஆமா சா+.ஆமா.எ�ன ேவN� சா+...”  
 
 "ெச8யறைதG� ெச8(வி$/ தி�ற�பா�..." 
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 "சா+ இ( ஜனநாயக நா/." 
 
 ெவளிேய நி�ற ேபாCKகார+க1 ேம�ெகா&/ ேபசவி�ைல. வாாி���$5 
எ>;த ெச�ைலயாைவ ஒ�வ+ �5ைய� பி5�( மா$5� 3#கணா	கயி�ைற 
இ>�ப( ேபா� இ>�தா+. இ�ெனா��த+ அவ� )திகா�க�#) லாட� 
ேபா/வ( ேபா� ல�தி# க�பா�த$5னா+. "நடடா KேடஷJ#)...நாேய" எ�றா+. 
 
 அ;த� பஜா+ வழியாக�தா� அவ� நட�த�ப$டா�. பல க&களி� பாிதாப� 
)5ெகா1ள�தா� ெச8தன. ேகாப�Fட ஏ�ப$ட(. ஆனா�, அ�தைனG� 
ெச�லா# ேகாப	க1. ெச�ைலயா மீ( )�ற	க&/, அத� மீ( பழிகைள� ேபா/� 
ேகாப	க1. 
 
 அ;த# காவ� நிைலய� ெவளிேய ர�த நிற�ேதா/�, உ1ேள ெவ��(� 
ேபாG� உ1ள க$5ட�. சிவ��� ப5களி� ஏறி� (�பா#கி அ�பிய வாச� வழிேய 
அவ� உ1ேள ெகா&/ேபாக�ப$டேபா(, அவ� மைனவி ெவளிேய ைககைள 
ெநாி�(#ெகா&/ அ	)மி	)மாக அ�லா5னா1. பிற) அவ� பி�னா� 
ஓ5�ேபானா1. 
 
 இ�Kெப#ட+ ஒ� 'எK' வ5வ நா�கா<யி� உ$கா+;தி�;தா+. ‘அ&ண�’ 
எதி+ நா�கா<யி�; இ�Kெப#ட+ )�றவாளிேபாலE�, அ&ண� இ�Kெப#ட+ 
ேபாலE� ஒ�வைர ஒ�வ+ பா+�(# ெகா&டா+க1. அ&ணனி� தைல, 
இ�Kெப#டாி� தைலைய மைற�த ப�ைப� தைல. எ$/�ழ ேவ$5யி� �க� 
பா+#கலா�. ெவ1ைள� ச$ைடைய ஒ� �&ணா�� ட�பி#)1 அட#கலா�. 
அ�ப5� ப$ட ேந+�தி. அ&ணனி� ெப�விர�களி� ம$/� ேமாதிர� இ�ைல. 
இர&/ ைககளி?� இர&/ ப�ைசக1. ஒ�* ெப& ப�ைச, இ�ெனா�* ஆ& 
ப�ைச நா�ப( வய( அ&ண�. �( ேமாKத+ பா+ைவ. 
 
 'அ&ணைன’� பா+�த(� ெச�ைலயாவா� அ>ைகைய அட#க 
�5யவி�ைல. அவ� அ>( வி$டா�. உடேன ஆசாமி ப5;(வி/வா� எ�பைத 
அJமானி�த இ�Kெப#ட+, அ&ணைன� ெபாி�ப/�த அவைன� சிறி� 
ப/�தினா+. ேமைஜைய வில#கி# ெகா&ேட (1ளி எ>;தா+. வா+�ைதக�� 
‘ெவ&ைட’ மீ�களா8� (1ளின. 
 
 “எ�னடா ெநன�ேச ெபா*#கி� பயேல... ஒ� கவ+ெம&$ ஆ^சைர அ5#க� 
ேபாயி�#ேக...அவ� ஜீ��#) வழி விடாம� த/#க� ேபாயி�#ேக. ராKக�... 
அQவளE திமிரா ஒன#). யா��பா. இ;த� பயைல விசாாி#கிற விதமா 
விசாாிG	க...�$5#) �$5 த$/	க." 
 
 ெச�ைலயா த�ைன� பி5#க வ;த ேபாCKகாராிட� பி5படாமேல 
அ&ணனிட� �ைறயி$டா�. அ>த>( ெசா�னா�. 
 
 'பா�	க&ேண... அவ	க ேபசற ேப�ைச..எ�ைன பாடா� 
ப/�தி$டா	க,அ&ேண. எ�ைன ம$/� )றி வ�சா	க அ&ேண.என#) எ(Eேம 
�ாியைல அ&ேண. ஓ	க க&N ��னாேலேய எ�ப5 தி$/றா	க பா�	க. 
இQவளE#)� நா� ஒ$/�ேபா$ட வா#காள�," 
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 ‘அ&ண�’ க5கார�ைத� (ைட�தப5ேய பாைல# )5#காத Oைன ேபா� 
‘அ�பாவி�தனமாக�’ ேபசினா+. 
 
 "எ�கி$ேட ஏ8யா ேக$கிேற... நா� யா�. நீ யா�... ேபானவார� உ� 
கைட�ப#க� வ;ேத�. நா? ேபேராட வ;(தா� ேக$ேட�. �தலைம�ச+ 
ெவ1ள�ைத� பா+ைவயிட வாரா	க...ந�ம தவ�பயனா வ�கிற �தலைம�ச�#) 
வரேவ�� வைளய� ைவ#கN�. க$அE$ ைவ#கN�, ஒ� ஐ!* Rபா8 
ந�ெகாைடயா ெகா/�J ேக$ேட�... எ�லா# கைட#கார	க�� ேக$ட(#) 
ேமேலேய ெகா/�தா	க.ஆனா� நீ எ�ப5 ெகா/�ேத... 'ம#க1 எழEல தவி#கிற( 
மாதிாி தவி#ைகயில, க�யாண ேமள� எ(#க&ேண’�J ேக$ேட. சாி, ெகா/#கிறத 
ெகா/�தி$டாவ( ேக$5யா... இ�ல.ஜனநாயக நா$5ல நா� எ(#க&ேண 
ந�ெகாைட ெகா/#கN��J ேக$ேட. நா� அ�பேவ ஒ(	கி$ 
ேட�...ஜனநாயக� பா/...உ� பா/. என#ெக�ன..’ 
 

  --------        �	�ம��	�ம��	�ம��	�ம�                ----15.2.9315.2.9315.2.9315.2.93    
------------------------------------------------    

    
6.  6.  6.  6.  நிச)கைள வி,)கிய நிழ'க�நிச)கைள வி,)கிய நிழ'க�நிச)கைள வி,)கிய நிழ'க�நிச)கைள வி,)கிய நிழ'க�     

 
 ரா#க�மா, வயி* �த� வா8 வைர 3�சி>#க நி�றா1. 
 
 க$5ட ேவைல#)� ேபாக ேவ&5ய க$டாய ேநர�ைத கண#கி� ெகா&/, 
கால	கா�தாேலேயதா� அ;த# கைடைய பா+�( நட;தா1. ஆனா�, அத�)1 
அ;த கைட#ேக வா� �ைள�த( ேபால ம�&/�, ��&/� நி�ற மனித 
வாிைசைய� பா+�( “அ5ய�மா. இ�மா	கா$5யா. "எ�* த�ைனயறியாமேலேய 
ச�த� ேபா$/ ெசா�னப5ேய ஒ5�ேபா8 நி�றா1.எதி+ திைசயி� ைபக��, 
ைகக�மாக வ;( ெகா&5�;த நா�ைக;( ெப&க�#) ��னா� நி�க 
ேவ&/� எ�ற ேவக� அவைள விைரE ப/�திய(. 
 
 ரா#க�மா, க�பளி O�சி ேபா� ப�ேவ* ஆைடகேளா/ நி�ற ெப&க1 
F$ட�தி�) பி�னா� நி�றப5ேய அ;த நியாயவிைல#கைடைய, வல( 
ைகயி<�;த பிளாK5# ேகைன )ழ;ைதைய� ேபா� இ/�பி� ைவ�(# ெகா&/ 
பா+�தா1. இ�ெனா� ைகயி� பி5�த (ணி�ைபயா� ேவ+�த த� �க�ைத 
Hசியப5ேய அவ1 உ1ேள பா+�த ேபா(:- 
 
 அவ1 நி�ற )&/� )ழிGமான சாைல க$5ட வ5வ� ெப�றா� எ�ப5ேயா, 
அ�ப5�ப$ட பாடாதி க$5ட�. காவ� நிைலய லா#க� க�பிக1 மாதிாி 
ேபாட�ப$ட அைற#)1ேள ஒ�கிடா மீைச#கார� கE&ட�#)1 Zைழ;த 
ைககளி� உ1ள )/�ப கா+/களி� எைதேயா ஒ�ைற� பறி�(#ெகா&5�;தா�. 
அ;த# ைககளி� ெதாட+�சிகளான �க	கைள உ�*�பா+�(, அ;த �க	க�#) 
ஏ�றா�ேபாலேவ ��Jாிைம ெகா/�தா�. ஆசாமிைய� பா+�தா� அச� 
லா#க�பி� இ�#க �>�த)தி� ெப�றவ� ேபா� ேதா�றினா�. 
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 ரா#க�மா, ச�* தி��திேயா/ 3�� வி$டா1. 
 
அவ�#) ��னா� �மா+ 30 ேப+தா� ஒ�ைற ஒ�ைறயாகE�, இர$ைட 
இர$ைடயாகE� நி�றா+க1. வாிைசயி� �க��� ப)தியி�தா� கர5�தைல மாதிாி 
ப�ேவ* மனித� தைலக1. மனித#கா�க1 அ	)ல� அ	)லமாக நக+;தன. சில+ 
கி�,ணாயிைல வா	கி# ெகா&/தா� ேபானா+க1. ரா#க�மா ப#க�தி� நி�ற 
�மதியிட� கைட#காரJ#) ேக$க$/� எ�ப( மாதிாி ேபசினா1. 
 
 "கி�,ணாயி� இ�#க�தா� கீ(.... பா��ேம... ஆ�ப#கைட ஆயாேவாட 
ைபயில அவ� எ�ப5 தி$5னப5ேய அாிசி� ேபாடறா�பா�...அவJ#) ச+#கா+ 
அாிசி O$ேரா�கிற நிைன���ல. நம#ெக�லா� வா#காிசி ேபாடறதா நிைன��. 
ஒழி9�ேபாறா�. கி�,ணாயி� கிைட�சா சாிதா�. எ�மா5... எ�மா5... இ;த 
கி�,ணாயி?#காக எ�தனவா$5தான அைலயற(. ேந�( கா�(நி�னா கைடசில 
ெசா�றா� கKமால�பய...இ�ல�J ந�லா�தா� ேக$ேட�.�த�லேய ெசா�னா 
இ�ன�J.அ(#) அவ� எ�ப5 �ைற�சா� ெதாிGமா..? பா�5.அ	ேக.அ;த 
)���பய எ�ன ெச8யறா�J. 
 
 ரா#க�மாEட� ேச+;( கமலாE� )��ைவ� பா+�தா1. ஒ�< அேதா/ 
)1ள�. இ�ேபா(தா� அ	ேக வ;த நைக ந$/�ேபா$ட ெப&களிடமி�;( 
கா+/கைள வா	கி கE&டாி� ெகா/#கிறா�. உ1ேள இ�#கி�ற கிடா 
மீைச#காரJ� வாிைசப�றி கவைல�படாம� அ;த ெப&க�#ேக பி� ேபா$/# 
ெகா/�தா�. 
 
 ரா#க�மாவா� தாள�5யவி�ைல. ச�த�ேபா$ேட ேக$டா1... "ேயாQ. )��! 
இ�னா8யா...F�(.இவ	க இ�ேபாதா� வ;தா	க, ச$ட�ப5 #Yவில நி#கN�. 
நீ எ�னடா�னா... எ	க க,ட�த கவல�படாம அ�ப5 வா	கி#)/�தா எ�ன8யா 
அ+�த�.' 
 
 )�� அ+�த� ெசா�னா�. 
 
 "கைடல ஆ�பள #Y, ெபா�மனா$5 #Y�J இர&/ #Y உ&/. நா�.   
ஆ�பள...   வா	கி# )/#க�தா� ெச8ேவ�." 
 
 " உ�னால நீ ஆ�பள	கறைதஇ�ப5�தா� கா$ட �5G�.” 
 
 'ஏ8…. ரா#)." 
 
 'பி�ன இ�ன8யா... கி�,ணாயி� வா	கி H$ல க9சிகா8�சி )5�சி$/ 
ேவைல#கி ேபாவN�. இ;த பாயாேபாற கி�,ணாயி?#கா 3N நாளா ேல$டா 
ேபாேற�. ேந�ேத அ;த ேமKதிாி - ரா#)... உ� கண#க பா+�ேபாமாJ சிாி�ச 
ப5ேய ெசா�< எ�ன அய ெவ�சா�... இ�னி#)� ேல$/�னா அQவளதா�. நீ 
எ�னடா�னா இர$டவட ச	கி< ேபா$டவ	களா பா�( ஒ�தாச ப&Nற. இத 
நாயமா�J நீேய பா�..." 
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 தைலகா8;த ெப&க1 ம�தியிேல ேலசான �N�N��... ஆனா?� அ;த� 
ெப&க1 இ;த இர$ைட ச	கி<#காாிகளிட� ேவைல�பா+�பவ+க1. ஆைகயா� 
அவ+க1 �ன	க� )ைற�பிரசவமாகிய(. ரா#க�மா விடவி�ைல. 
 
 "ேயாQ... )��&ணா. நா	க�லா� ெபா�மனா$5யா உன#கி 
ெதாியைலயா..? பாமாயி� இ�லா$5G� சா�ட�லா�. ஆனா கி�,ணாயி� 
இ�லா$5 எ�ப5 சைம#கிறதா�. மாியாைதயா O/... இ�லா$5 நா� மJஷியா 
இ�#க மா$ேட�. ஏேம... �மதி நீG� ேகேள�ேம..." 
 
 �மதி ேக$கலாமா... ேவ&டாமா.. எ�* ேயாசி�த ேபா(... எ;த 
ெப&களிட�� ேவைல� பா+#காம� �ேய$ைசயாக மீ� வி�)� ேசாதி தன( கட� 
வாிைசைய# கா$5னா1. 
 
 " ேயாQ... அ/�(# ெக/#கிற ைபயா... ேசாமாாி... கKமால�... அ;த&ட 
ேபாறியா இ�லா$5 இ;த&ட இ�;( நா	க வாரJமா..? நீ�லா� ேவற ெபாழ�� 
ெபாழ#கலா�." 
 
 )���பய� பய;( வி$டா�... ேசாதி. தீ�பி5�(# ெகா1வ( மாதிாி 
பி5�(#ெகா1வா1 எ�ப( அவJ#)� ெதாிG�. அேத சமய�தா� Hரமாக�தா� 
இ��ப(ேபால, அவ�#)� பதிலாக ரா#க�மாைவ �ைற�தப5 சில கா+/கைள 
சில ெப&களிட� ெபயைர மா�றி# ெகா/�(வி$/, நிதானமாக நட�ப(ேபா� 
பாவலா ெச8தப5ேய நட;தா�. கE&ட�#)1 இ�;த கிடா மீைச, ேசாதிையG�, 
ரா#க�மாைவG� ஒ��சா8�(� பா+�தா�. 
 
 ரா#க�மா வாிைசேயா/ வாிைசயாக நக+;தா1. தி/#கி$/ �டைவைய� 
பி5�தா1. 
 
 "ஐேயா... நி�J நி�J கா� வ<�ச க&றாவியில 'இ/��� ேசல 
ெதா���#)# கீழ� ேபானத Fட� பா+#கல�பா� நாJ... ப5�ச� 
ெபா�மனா$5	க க$5#கற( மாதிாி �டவ கீழ� ேபாக�ேபா��( பா�... பாவி�பய 
இ�னா�மா... பா#கா� பா�... "ேயாQ. தா�தா... கி�,ணாயி� கிைட#க$/�. 
உ� வாயில அைர <$டைர ஊ�தர� பா�... ஐ8யேயா... எ�கி பி�னால எ�மா� 
#Y...! 'அ(... எ8;( இ�ேனர� _#கி அலேமா(ேம. நாஇ�லாத சா#)ல 
ச�ேப$டாO$டா?� O/ேம..." 
 
 ரா#க�மா, எ�ப5ேயா கE&ட�#) அ�ேக வ;(வி$டா1 வான�தி<�;த 
நிலாைவ� பறி�த( ேபா�ற ஒ� மகி4�சி. ஒ� நா1 ேவைல#கி ேபாகாம�, 
H$5ேலேய இ�;த( ேபா�ற ஆன;த�, “அ(," சாராய� )5#காம� H$5�)� 
தி��பிய( ேபா�ற தி��தி; பிளாK5# ேகைன எ/�( கE&டாி� ைவ�தா1. 
3�* 10 Rபா8 ேநா$/#கைள எ/�( கE&ட�#)1 ைகவி$டா1. கிடா 
மீைச#கார� ைககைள உதறியப5ேய எ>;தா�. ஒ�ேவைள கா�வ<#காக அ	)� 
இ	)மாக உலா�திவி$/ அவ� வரலாெம�* ரா#க�மா. சிறி( ேபசாம� நி�றா1. 
ஆனா�, அவேனா அவ�#) �(ைக கா$5யப5 யாாிடேமா ேபசி# 
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ெகா&5�;தா�. ரா#க�மா... அவ� �(கி� )�(வ( மாதிாியான )ரேலா/ 
ேக$டா1. 
 
 "ஜ�தியாதா சாேர..." 
 
 கிடா மீைச அல$சியமாக தி��பிய(. அவைள ேந�#) ேநராக பா+�(� 
ேப�வ(, தம( அ;தK(#) கீழாவ( எ�* அJமானி�தப5ேய ஜ�ன� 
க�பிகைள� பா+�தப5 பதிலளி�த(. 
 
 "Kடா#... தீ+;( ேபா��...” 
 
 "இ�னா சாேர இ�ப5 ப�Jேற. 3N நாளா நாயா அலயேற� சாேர” 
 
 ‘'நீ எ�ப5 அல9சா என#ெக�ன... Kடா# இ�ல�னா இ�ல..." 
 
 "எ�ப5யாவ( பா� சாேர...' 
 
 "உ�ன� பா+#க என#) ேநரமி�ல..." 
 
 "ேயாQ ெச��� பி9சி/�..." 
 
 கிடா மீைச ரா#க�மாைவேய �ைற�தப5 நி�றா�. உடேன ஒ� எ/பி5யா1 
அவJ#) பதிலாக அவளிட� ேபசினா�. 
 
 'இ;தா பா��மா. உன#)�தா� ேபச� ெதாிG�J ேபசாேத... Kடா# 
இ�ல�னா இ�ல... 1200 கா+/ல 500 கி�,ணாயி� கா+/. 300 கா+/#)�தா� 
கி�,ணாயி� அJ�பினா�. 200 கா+/#) வ;த பிற)தா� உன#) தர�5G�... 
��மா பினா�திகி$/ நி#காத. இட�த கா<ப&N." 
 
 "நாள#கியாவ(..." 
 
 “என#ெக�ன ேஜாசியமா ெதாிG�" 
 
 ரா#க�மா, பதி� ேப�வத�) ��� ேசாதி ேமாதினா1. 
 
 "நீ	க ெச8யற அ#கரம�(#) க$சில மர�த5ல கிளி ேஜாசிய�(#)�தா� 
வர�ேபாறி	க... இ�னா8யா ேப�� ேபசேற ெகாG�� ேப��..." 
 
 கிடா மீைச, இர	)வ(ேபா�, இற	கி� ேபசிய(. 
 
 "இ;தா பா��மா...உ�கி$ட வாயாட என#) ேநரமி�ல..நா� 
ேவNமி�னா... எ	க ெபாிய ஆ^சேராட அ$ரK )/#கேற�... ெட<ேபா� ந�பர 
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தாேர�. நாேன உ� ேப+ல க�பைள&$ எ>தி ெகா/#கேற�. நீ ைகெய>�(� 
ேபா$/ அJ�பினாேபா(�. சாிதானா..?" 
 
 "ெபாிய ஆ^ச+க�#)� இ	க இ�;( கமிஷ� ேபாற ைதாிய�திலயா ேபசற? 
அ;த பச	க ஒ8	கா இ�;தா நீ ஏ� இ�ப5 ேபசற... இ�னா8யா நா/ இ(... 
ஒ$/� ெபாறி#கி பச	க ஒ+�த� Fட இத ேக#கறதி�ல... சீ... ேபஜாறான 
ெபாழ��.. ஏைழ	க வயி�( ெந��� உ	கள ��மா விடா(. ேவNமி�னா பா�..." 
 
 எ/பி5யா1 எகிறினா1. 
 
 "இ(#) ேமல ேபசிேன... அ��ற� உ	கள ேபாC�ல ஒ�பைட#க 
ேவ&5யதி�#)� ஜா#கிரத... யா�கி$ட ேபசேறா�கற( ஞாபக� இ�#க$/�." 
 
 ஏணி�ப5 மாதிாி சிறி( சா8;( த$ைடயாக இ�;த அ;த எ/பி5யா1 
ேபச�ேபச 'கிடா மீைச#கார�’, ஒ� சிகெர$ைட எ/�( ப�ற ைவ�தப5, 
ஊதி�பி/ேவனா#)� எ�ப( மாதிாி ஊதி� த1ளினா�. ஏ�கனேவ ேபாCK 
எ�ற(� பய;( ேபான ரா#க�மாE#)�, ேசாதி#)� அ;த �ைக;த சிகெர$ 
காவ�(ைறயி� க&ணீ+��ைக ேபா� ேதா�றிய(. இ�வ�� ெவளிேயறினா+க1. 
 
 ேசாதி, ைகயி<�;த காசி� ஒ� மளிைக# கைடயி� ப(#கி ைவ#க�ப$ட 
ம&ெண&ெணைய ஒ$5#கி இர$5யா8 வா	க� ேபா8வி$டா1. ஆனா� ரா#க� 
மாவா� அ�ப5 �5யா(. காரண�, இவ�#)� இவ1 ப	களா அ�மாவி�)� ஒ� 
ஒ�ப;த�. ேகK சி<&ட+ காாியான ப	களா#காாியி�கா+5�, 
ம&ெண&ெண8#) ஒ(#கீ/ இ�ைல. ரா#க�மாவி� கா+5� 
ம&ெண&ெண8ேய பிரதான�, இ;த� பி�னணியி� ப	களா அ�மா 
ம&ெண&ெண8 கிைட#)� சமய�தி� ரா#க�மாவிட� <$ட�#) இர&/ Rபா8 
இ�ப( ைபசா Hத� ப�( <$ட+ வா	க இ�ப�திெர&/ Rபா8 ெகா/�( 
வி/வா1. �த� ேததி ச�பள�தி?� பி5�(வி/வா1. இ;த# கடJ#) வ$5யா 
அ;த�மாE#) ெர&/ <$ட+ ெகா/#கேவ&/�. ஆனான�ப$ட இ;த நியாய 
விைல#கைடயி� ம&ெண&ெண8 இ�ைல எ�றா�, வா	கிய பண�ைத இ;த 
ரா#க�மா ப	களா அ�மாவிட� உடன5யாக ெகா/�(வி$/, எ&ெண8 எ�ேபா( 
கைட#) வ�கிறேதா அ�ேபா(தா� வா	க ேவ&/�. 
 
 ரா#க�மா ேயாசி�தா1. மளிைக#கைடயி�, ைகயி<�#கிற பண�(#), ஐ;( 
<$ட+தா� வா	க �5G�. இதி� இர&/ H$/#காாி#) - அ(E� இவ1 
கண#கி�. அ�ேபா 3�* <$ட+ இ�ப�திெர&/ Rபா8... எ�பா5 ….  
க$/ப5யாகா(... 
 
 ரா#க�மாவி� மன� ேபா+#களமான(.இ;த மைழயி� விற)ைவ�( அ/�� 
3$ட �5யா(. எ�லா விற)க�ேம வாைழ�த&/களாகிவி$டன. ேபசாம�, 
கைடயி� ேபா8 நாலா+Rபா8#) ஒ� <$ட+ வா	கி# கலாமா. அெத�ப5... 
ப	களா அ�மா த�பா நிைன� பா	கேள.. நா#க �/	கற மாதிாி ேக$டா எ�னா... 
ப&ணற(. அ�பால எ�பEேம ($/� தரமா$டா	க... இ;த பாழா�ேபாற 
கி�,ணாயி� எ�ப வ��... எ�ப வரா(�J ெசா�<#க �5யா(... இ(#காக 
கா�ேச+�( ைவ�சா?�. அ;த கKமால� அத க1ள�சாராயமா மா�தி/�. 
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எ�ப5ேயா ேப���னா ேப���தா�. ஒேர ேப��லதா� நி#கN�. ப	களா 
அ�மா#கி$ேட )னி9ச தைலேயாட ேபா#Fடா(. ச+�தா�ேம ெசா�<$ேட... 
இ�ேபா.H$ல ேபா8 க9சி#கா�சா� தாேன ேவல பா+#க �5G�, அ(E� இ�னா 
மாதிாி ேவல... ச�<#க�ல Fைடல �ம#கN�, ஏணியி� ஏறN�, பசி மய#க�(ல 
எடறி வி>;($டா...இ�னாேம ெச8யற(.ஆ... அ(#காக வா+�த மா+றதா.. 
மJஷி#கி மான�தாேனேம �#கிய�." 
 
 ரா#க�மா, உ�வம�* நட�ப(ேபா� நட;தா1. உைற;(� ேபானவ1ேபா� 
சிறி( ேநர� நி�றா1. =ாிய� ேவ* ேந+பா+ைவ#) வ;(வி$ட(. இ�ைற#) 
ேமKதிாி கண#)� பா+#கலாமா எ�* ேக$கமா$டா�. அவைள ந�பி ேவ* 
சி�தாைள ேவைல#) ைவ#கவி�ைல எ�*�, இதனா� க$5ட ேவைலேய நி�* 
வி$டதாகE�, அவ1 தா� பண� ெகா/#க ேவ&/� எ�*� ேப�வா�. 
 
 ரா#க�மா, வழி ெதாியாமேலேய நட;தா1. ப#க�தி� ஒ� ந+ஸாி, ப�ேவ* 
வ&ண� ெச5க�� மர#க�*க�� வியாபி�த ேதா�ற�. ேவ< ஒரமாக சாைலைய 
ேநா#கி வைள;தப5 நீ&ட ெத�ைன மர�தி� ஒ�ப>�� ஒைல ெவளிேய 
தைல#கா$5ய(. ைக#ெக$/� Vர�; இ>�(�ேபா$டா�, விறகா)�. 
க9சி#கா8�சலா�. க$5ட ேவைல#)� ேபாகலா�. ரா#க�மா )திகா<� நி�* 
ைககைள V#கிவி$டா1; அ�ேபா( அவ1 க&க1 த�ெசயலாக உ1ேள இ�;த 
)��ைவ பா+�( வி$டன. அ;த� ேதா$ட�தி� அவ� ேவைல#காரனா8 
பாிபாலன� ெச8கிறா�. ஒைலைய இ>�தா�, ேசைலைய இ>�பா�. இ�னா8யா 
ேபஜா�... த$5#ேக$க நாதியி�லாத நா/8யா. “அ( ெசா�ற( மாதிாி எ�லாைரG� 
நி#கைவ�� �டJ�, �த�ல )��வ..அ��ற� கிடா மீைசைய. இ�ல�ல... இ;த 
)�� வE�(#காக வாய வி#கிற பய. �டJ�னா கிடாமீைசைய�தா� �த�ல 
�டJ�, ேசாமாாி...இ�னா# ேக1வியா ேக$டா�... இ�டா இ�... அ(#கி$ட 
ெசா�ேற� பா+... அத�ப�தி உ�கி ெதாியா(. அ( ைகயில ஒ� அாிவாள# 
ெகா/�( ஒ�ன&ட அJ�பிைவ#கேற� பா+... எ� 39சிய�பா#க ேநர� 
இ�ல�J ெதனாE$டாயா ேபசற... ெபாிய ம�மத�. உ�ன� பா+#கா$5 V#க� 
வரா( பா�...V....V...." 
 
 ரா#க�மா. 'அைத' ேர#கி விடேவ&/ெம�ற ஆேவச�ேதா/ இ�ேபா( 
ேவகமாக நட;தா1. எதிேர நா�ைக;(� ெப&க1 வ;(#ெகா&5�;தா+க1. 
அவ1 ஏாியா� ெப&க1. ஒ��தி �மதி, தனி ரக�. ஒ�பதி� பாசாகி, ப�தாவதி� 
ெபயிலானவ1. ஆைகயா� ம�ற� ெப&கைளவிட ச�* வி�தியாசமாக V#கலாக 
ஜா#ெக$ ேபா$5�;தா1. இ�ெனா��தி, க��பாக இ;தா?� ல$சணமாக 
இ�;தா1. ம�ெறா��தி சிவ�பாக இ�;தா?� அவல$சண�...இ�ெனா�J 
சி�ன� ெபா&N, ப�னிெர&/ வயதி�#)�. கா#காவி� அலைக ெவ$5னா� 
எ�ப5யி�#)ேமா அ�ப5��$ட �க�. ெபய+ ல$�மி, அவேளா/ அவ1 ஆயாE� 
வ;தா1. 
 
 எதிேர வ;த ெப& ப$டாள�ைத பா+�(வி$/, ரா#க�மா நி�றா1. 
அவ+களிட� ஆ*த� ேத5 கி�,ணாயி� சமா�சார�ைத ெசா�வ( ேபா�, 
ைகயி<�;த ேகைன தைலகீழாக� பி5�தப5 V#கி�ேபா$/� பி5�தா1. ஆயா 
ேக$டா1... 
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 'இ�னி#)� கி�,ணாயி� இ�லJ$டானா..?" 
 
 'இ�னி#கி ம$/ம�ல எ�னி#) வ��J� ெசா�லமா$ேட	கறா� 
கKமால�...! நாளி#)� ேச+�( இ�னி#ேக ைகவிாி��$டா�. இ;த�பச	க, ேபசாம 
நம#ெக�லா� எ(E� கிைடயா(�J ப�ளி#கா ெசா�னா ேதவைல, இ�ப5 நாயா 
அைலயாம நாம ந� ேவைலய கவனி#கலா�." 
 
 இ;த சமய�தி�, �மதி க&கைள சிமி$5யப5ேய ரா#க�மாவிட� ேக$டா1. 
'ஏ8...ரா#).அநத கைடேயாட ைச/ல ைச#கி�	க நி#)தா...அ(ல ெபாிய ெபாிய 
ேகாிய�	ககிதா... பரா#)� பா+#கிற( மாதிாி நால9� க�மா&ணா$5	க 
நி#கறாJவளா.. அ(ல ஒ��த� வ>#க�தைலயா..? இ�ெனா��த� 
அ�மத��பனா' 
 
 ரா#க�மா ேயாசி�(� பா+�தா1. நிச�தா�... நாைல;( ேப+ நி�றா+க1. 
கைட#) ெவளிேய ஒ� மணிேநர�தி�)� அதிகமாக அவ+க1 நி�ப(�, அவ+களி� 
ஒ��த� அQவ�ேபா( கைட#) ��னால வ;( ேநா$ட� பா+�த(� அ�ேபா( 
அவ�#) �ாியவி�ைல. இ�ேபா( ெதாி;த(. அவ+க1 நி�பத�)ாிய அ+�த�ைத 
அறிG� வைகயி�, அவ1 �மதிைய அ+�த�ேதா/ பா+�தா1. �மதி விள#கினா1. 
 
 "இ;த� பச	க�#)�, கைட#கார க�மானா$5	க�#)� ஒ� இ( இ�#). 
கெர$டா... பக� பதிேனா� மணி#) அவ	க ைச#கி1ள 3$ைட 3$ைடயா 
ேபா)� பா�...! இ�ேபா..எQவளE சர#) ேத*�J ேவEபா+கக வ;தி�#காJக... 
என#) ெதாி9� ஒ� கைட#கார� இ;த கைடயிேலேய க1ள�சர#) வா	கி 2 
ல$ச�(ல H/ க$5யி�#கா�. இ�ெனா� H/ க$ட�ேபாறா�.” 
 
 இ�னாேம..இ( அநியாயமா கீ(. யா�ேம ேக1வி ேக$பாாி�ைலயா..? 
��னால கைடய நட�தினவ	க இ;த� பச	கள விட எQவளேவா ேதவைல, 10 
<$ட+ கி�, னாயி?#) ஒ�ப( <$ட+தா� த�வா�. ப�னிெர&/ கிேலா 
அாிசில பதிெனா�Jதா� அள;(� ேபா/வா�. ஆனா இ;த� பச	க கா�வாசிைய 
அ�#கி/றா	க." 
 
 இ;த சமய�தி� ேசாதி ம&ெண�ைன 5�ேனா/ அ	) வ;தா1. 
ேமாவாயி� ைகைவ�( அவ1 ேபசவைத# ேக$/#ெகா&5�;தா1. அ*ப( வய( 
ஆயா, இ�ப( வய( ெப&மாதிாி ஆ5...ஆ5...ஒ� பா$ைட� பா5னா1. 
 
 "F$/றE வார� ெகா&டாட வா	க... சீ...இவJக ெக$ட ேக$/#) 
ேர5ேயாவில ேவற விள�பர�." 
 
 "ஆயா... பா$/#) இ(வா ேநர�? “ 
 
 “இ( பாட/�லேம ஒ�பாாி...”  
 
 ரா#க�மா அ#னி 3�� வி$டப5ேய ெபா(� பைடயாக# ேக$டா1. 
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 நாேமா...��மா... எ�தைனவா$5தா� ெபா*�(கற(... இ(#) ஏதாவ( 
ப&ணN�. எ�ன ெசா�ேற...�மதி.?" 
 
 "ெசா�ேற�...எ	க ஐயா. இவ	க ஆ^�லதா� ெபாிய ஆ^சரா ேவைல 
பா+#கறா+. அவ�#கி$ட இவJக ேபாடற ஆ$ட�த விலா வாாியா ெசா�ேன�. 
பதிேனா�மனி சமா�சார�த ப$/$�J �$/ ைவ�ேச�. அ(#) எ	க அ8யா 
எ�ன ெசா�னா� ெதாிGமா..? நாம எ�ேலா�� ஒ�னா� ேச+;( ைச#கி1 
பச	கைள மட#கி� பி5��கNமா�. யராவ( ஒ��த+ எ	க ஐயாE#) ெட<ேபா� 
ெச8யNமா�. எ�ன ெசா�ேற... ெச8ேவாமா..??? 
 
 “உ	க ஐயாவ ந�பி இற	கலாமா..? யார ந�பினா?�, ஆ^சர 
ந�ப#Fடா(�J 'அ(' ெசா�?�." 
 
 "அ( ெசா�?( இ( ெசா�?(J ேக$காத5... எ	க அ8யா ெந���. 
ஆ^ச�	க1ைலG� அ�தி O�தா� ேபால சில+ இ�#க�தா� ெச8யறா	க ஆனா, 
இ�;த இட�திேலேய இ��பா	க... ேமல ேபாகேவ மா$டா	. எ	க அ8யாE� 
அ�ப5�தா�...அவ+#) கீழ இ�;தவென�லா� ேமேல ேபா8டாJ	களா�.” 
 
 "நாJ மீJ வா	க ேபாகN�ேம எ�ன ெச8யNேமா அத� சீ#கிரமா� 
ெசா�?" 
 
 "சாி. இ�னி#ேக இ;த ேசாமாாி	கள மட#கிடலா�... கெர#டா ப�தைர 
மணி#கி ந�ம ரா#)ேவாட H$/#) அ�லா�� வ;தி/	க... இ;த ல$�மிய 
ப�தைரமணி வா#)ல கைடயில நீ#க� ெசா�?ேவா�. சர#) ஏ�(�ேபா( ல$�மி 
ந�பள&ட வ;( ெசா�<டN�. ந�ம ஓ5�ேபா8 வைள��)ேவா�. ஆயா...நீ... 
ஏ� 39சிய தி��பற, உ� ேப�திய அJ�பற ேம�னா..? ந�ல# 
காாியத(#)தாேன அJ��ேறா�. எ�தைன ெபா�மனா$5	க...இவள காத?#)� 
V( அJ��றா	க. ஆனா?� ெக$5#காாி. ெரா�ப ேபர ேச+�( ைவ��$டா1.' 
 
 "ஏ8 விஷய�(#) வா �மதி...இ;த� பச	கள மட#)ற ேவலய 
ெபா�மனா$5	க ம$/� ெச8ய �5Gமா..?? 
 
 “நாம ேபா/ற ச�த�(ல ஆ�பைள	க�� வ;திடமா$டா	ளா..?" 
 
 'நீ ஒ��தி இ;த# கால�(ல ேலசா அ5த5ச�த�னா ஆ�பைள	க தா� 
ெமாத�ல H$/#)1ள ஓ5 கதவ சா�(றாNவ... ெபா$ட� பச	க..." 
 
 "இ�ப5ேய ேபகிJ நி�னா...அ;த பச	கள பி5�சமாதிாிதா�' 
 
 எ�லா� ெப&க��, ப�தைர மணி#) ரா#க�மா H$5� ச;தி�ப( எ�ற 
தீ+மான�(ட� த�த� H/க�#)� ெச�றா+க1. ரா#க�மாE� மிக�ெபாிய 
காாிய�ைத� ெச8ய�ேபாகிற தி��திGட� H$ைட ேநா#கி நட;தா1. அ#க� 
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ப#க�(� ெப&களிட� அட#க �5யாதப5 ெசா�ல�ேபானா1. பிற), எ;த 
�&ைட யாவ(. அ;த பச	ககி$ட ெசா�<ட�படாேத�J நிைன�தப5ேய 
H$5�)1 ேபானா1. H$5� 'அ(' சாராய 3�ேசா/ V	கி#ெகாண5�;த(. 
அதைனG�, F$5#ெகா&/ ேபாகேவ&/� எ�* நிைன�த ரா#க�மாE#) 
ஏமா�ற�. "ேயாQ. உ�ன மாதிாி ஏைழ எளியவ	க சாராய� )5�� த�பா/ 
சாராய� பா/�J இ�#கறாதால�தா� ஆ^ச+ க�மனா$5	க அ$Xழிய� 
ப&Nறா	ேகா. �த�ல ஒ�ன நி#க ைவ�� �ட N�யா.," எ�* ெசா�னப5ேய 
3ைலயி� சா8;தா1. 
 
 ரா#க�மா )5ைசயி�, எ�லா� ெப&க�� ப�ேதகா� மணி#ெக�லா� 
வ;(வி$டா+க1; ேசாதி மீ� வா	காமேல வ;( வி$டா1. இதர� ெப&க�� 
அ�ப5ேய.ரா#க�மா அ	கலா8�ேபா/ ெசா�னா1. 
 
 "ஓ	க�#) _ ெகா/#க ேதயிைல#கீ(...அKகாகீ(... ஆனா 
கி�,ணாயி�தா� இ�ல... மன�#) க,டமாகீ(... ேதா... �மதி வ;($டாேள." 
 
 �மதி, இர&/ ைககைள நீ$5யப5 வ;தா1. அ;த# ைககளி� அ/#க/#காக 
பைழய ப�திாிைகக��, வார�ப�திாிைகக�� இ�;தன. 'எ	க அ8யா H$/ 
பைழய ேப�ப�	க.. கைடல ேபா$/$/ வ�� ப5யா எ	க�மா ெசா�னா	க; 
அ��றமா ேபா$/#கலா�. ந�ம ல$�மி, ��மா ெசா�ல#Fடா(... அ;த� 
பச	களமாதிாி பரா#)� பா+�தப5ேய கட ��னா5 நி#கறா’’ எ�* 
ெசா�னப5ேய, அவ1 கர	களி<�;த பைழய ப�திாிைககைள ரா#க�மா H$/ 
தைரயி� ேபா$டேபா( –  
 
 ஒQெவா��திG�, ஒQெவா� ப�திாிைகைய எ/�(� பிாி�(� பா+�தா1. 
ஒ��திைகயி� ரஜினிகா;� இர&/ ப#க �ைனகளி� கா� ைவ�தப5 
(�பா#கிேயா/ நி�)� ட�1ேப` அ$வ+ைடKெம�$. இ�ெனா� ப�திாிைகயி� 
விஜயகா;� க�ைப�பி5�(# ெகா&/ நி�)� க�^ரமான விள�பர�. 
ேபாதா#)ைற#) 5. ராேஜ;த+ அநியாய	கைள ெதாைல#க� �ற�ப$ட( ேபா�ற 
ேதாரணயான பட�. இ;த� பட	களி� தமிழக�தி� தைல விதிைய தீ+மானி�ப( 
ேபா�ற சி	கார வாிக1. இவ+க1 ந5�த பட	கைள, இ�ேபா( பா+�தா� தா� 
நா$5� எ;த பிர�சிைனG� இ�#கா( எ�ப( ேபா�ற �5வான வாசக	க1. 
 
 இத�)1 ஒ��தி, ஒ� வார� ப�திாிைக#)1 �க� �ைத�தா1. சிறி( 
ேநர�தி� அவ1 �க� ஆ5ய(. பிற) ைகயி<�;த ப�திாிைக ஆ5ய(. இ�J� 
சிறி( ேநர�தி� அ;த ப�திாிைகைய ம�லா#க ைவ�தப5ேய ஆேவசமாக# 
ேக$டா1. 
 
 'இேதா பார5 �மதி... இ;த கா+�தி, ]பிாியாவ அ�ேபா�J வி$/$டா� 
பா�...ெப�சா ந5#கம$/� ெதாிG(. ந��னவள ந$டா�(ல வி$/$டா� 
பா�...பாவ� ]பிாியா.." 
 
 'பாவ� எ�ன5 பாவ�... ஒ� தல�ப$ச காத?#), நா� ெபா*�பி�ேல�J 
கா+�திதா� ெசா�C$டாேன...இேதா இ;த ேப�பைர� பா�..." 
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 "இ;த� ேப�பைர� பா�5...]பிாியா எ�ப5 )�றி� ெசா�<யி�#கா 
பா�...இ;த கா+�திலலா� ஒ� மJசனா” 
 
 அட.. அவைனG� அவைளG� வி/	க5. ச;திரேசக�#) இர$ைட�பி1ைள 
பிற;தி�#கா�. ஆள�பா�தா எQவளE அ�பாவியா இ�#கா� பா�..." 
 
 “இ	க பார5... ராதிகாE#)�, விஜயகா;(#)� இK#) ெதாK#கா�... நா� 
பட�த� பா#)�ேபாேத நின�ேச�... ��ச� ெபா&டா$5 Fட அ�ப5# 
கிைடயா(..." 
 
 இ;த� சமய�தி�, சி*மி ல$�மி, ேவ+#க வி�#க ஓ5 
வ;தா1...தைலயி<�;(�, ெந�றியி<�;(� ெப�# ெக/�த ேவ+ைவ� (ளிக1 
க>�தி� அ�வியாகி, ெதா&ைட# )ழியி� கடலான(... ேபச� ேபானா1....3�� 
�$5ய(...3�ைச அட#கி ேபச� ேபானா�, வா+�ைதக1 �$5ன... 3�சி>#க 
அவகாச� ெகா/�( ேபச ேவ&5யைத த1ளி ைவ#க, அவளா� இயலவி�ைல. 
F�பா/ ேபா/வ( மாதிாிேய அலறினா1. 
 
 "எ#ேகா... எ#ேகா அ;த அநியாயவிைல#கைடயில ...அK#கா 3$ட... அாிசி 
3$ட... கி�,ணாயி� 5�J �J. அ�லா�ைதG� ஒ� க$ைட வ&5ேல ஏ�தி#கி 
Jயி�#கா	க ...க$ைடயில ேபாறவ	க... �ற�ப/	க... கKமால	கள உ&/ 
இ�ல�J ப&ணிடலா�... �மதி#கா எயி;திாி... ரா#க�ேத �ற�ப/..." 
 
 "இவா ஒ��தி... ேபசாம );(5... ஒ� தல# காத?#), தா� 
ெபா*�பி�ேல�J எ�ப5 இ;த கா+�தி ெசா�லலா�. ?" 
 
 “எ#ேகா, நா� �ற�ப/� ேபாேத பாதிய ஏ�தீ$ டா	க..இ�ேனர� 
கிள�பி��பா	க. ேரா$ைட� தா&5$டா, ச$ட� 
ேப�வாJ	ேகா...ஜ�தி...ஜ�தியா� ேபாயி மட#)ேவா�...  எயி;திாி	க..." 
 
 �மதிG�, ம�ற ேதாழிக�� காரசாரமான விவாத�தி� இற	கியதா�, அ;த� 
சி*மியி� ச�த�, அ;த விவாத�தி�) ஒ� பி�னணி இைச ேபாலேவ 
அைம;த(...ஆனா?� ல$�மி வயி* �த� வா8 வைர வி�மி� �ைட#க க�திய 
ேபா(, ஒ� பளபள�பான வார�ப�திாிைகைய ைவ�(# ெகா&/, அைதேய 
ஆதாரமாக, கா$/வ(ேபா� �# கா<யி� ேம� அ5�த5�( ேபசினா1 �மதி... 
 
 "ஏ� ெசா�ல�படா(...கா+�தி ெசா�ன(ல த�ேப இ�ல... 
 
 "எ#ேகா..." 
 
 “ெசா�மா கிட5...ஆ�தா� ேயா#கிய�... ஏ8 இ	க பா�	க�ேம..அநியாய�த 
த$5# ேக$கிற(தா� எ� ேவைல�J ந�ம =�ப+Kடா+ எ�ப5 
ெசா�<யி�#கா� பா�…” 
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 ெதா$டா� ைக வ>#)� அ�தைன ப�திாிைகக��, ந�ல பா�� 
படெம/�த( ேபா� ப#க	கைள விாி�(# கா$5# ெகா&5�;தன. அவ�றி� 
உ$ப#க	கேளா �ைத மணலா8 ேதா�ற	கா$5ன. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------            
    

7777.  .  .  .  எதி. பாிணாம�எதி. பாிணாம�எதி. பாிணாம�எதி. பாிணாம�    
 
 உலக� �>வ(� ஆ$ெகா�< ேநாயான 'எ8$K’ ஒழி#க�ப$ட கால�. 
அதாவ( கி.பி. 2140. அ�ப5ேய எவ�#காவ( த�பி�தவறி அ;த ேநா8 வ;தா�, 
ஒேர ஒ� ஊசி ேபா$டா� ேபா(�. ச�ப;த�ப$ட உட<� ர�த� உ1ளி$ட 
திரவெச�க�#) ேகா$5	 ெகா/# க�ப$/, ெஹ�.ஐ.வி. கி�மிக1 சாக5#க� 
ப$/ வி/�. இதனா�, ஆேரா#கிய�ைத� ெபா*�தம$5� ஒ�சில ெதா&/ 
நி*வன	கைள� தவிர, அைனவைரG� மகி4வா8 வாழ�ெச8G� மக�தான 
ம��(வ� �ர$சியி� ெபா�கால�. ஆனா?� அ;த# கால#க$ட�தி� –  
 
 தமிழக ம#கைள ஒ� விசி�திரமான ேநா8 பி5�(# ெகா&ட(. இ(வைர 
உலக� ேக1வி�படாத வியாதி. ேக<#)ாிய வியாதி.ஆமா�...தமிழ+களி� பண� 
பைட�தவ+களி� ெப��பா�ைமேயா+ தைரயி� தவ4கிறா+க1. தைரேயா/ 
தைரயா8� தவ4;( தவ4;(, பிற) தைர#)# கீேழG� ேபாக வி��பி தைலகைள� 
தைரயி� ேமாதி ேமாதி, 3#)க1 உைடப$/, �க� சிைத;( சில+ஆப�தான 
நிைலயி� இ��பதாக ஒ� ெச8தி. இ;த வியாதி ெப&கைளவிட ஆ&கைளேய 
அதிகமா8� தா#கி இ��பதாக ஒ� ச+ேவ F*கிற(. 
 
 இ;த ேநாG� எ8$ைஸ� ேபால ப�ேவ* க$ட	களி� உ�ெவ/�(1ளதா�. 
ஆஜாJபா)வாக உ1ள ஆற5 உயர#கார+களி� ெச	)�தான �(ெக?��க1 
வைள;( வைள;(, ைகக1 தைரயி� தானா8 ஊன*� அளE#)# தைர#)ேம� 
நீள# ேகாடா8 நி�கி�றனவா�. அ�ப5 ஆனவ+க1, தவைளேபா� தைரயி� 
உ$கா�கிறா+களா�. தவைளயாவ( )தி�(# )தி�(� தாE�... இவ+கேளா 
ஒணா� மாதிாி ெந/9சா&கிைடயாக ஊ+;( ேபாகிறா+களா�. ெபாியவ+க1 
இ�ப5ெய�றா�, )ழ;ைதக1 நிைலைம இைதவிட# ெகா/ைமயா�. பிற;( ஒ� 
வ�ட கால�தி�, அைவ தவ4;த( உ&ைம. ஆனா�, அத�)ேம� எ>;தி�#க 
�5யாம� தவ4;த நிைலயிேலேய தைல ெப��(�, உட� வள+;(� 
கிட#கி�றனவா�. இ�ப5 ��ப( வய(#) உ$ப$ட இ�ப�தா* ல$ச� 
‘)ழ;ைதக1’ உ1ளனவா�. இதனா�, தமிழக� நிைல)ைல;( நி�மதிய�*� 
ேபாயி�#)� எ�பைத� ெசா�லேவ&5ய தி�ைல. 
 
 உலக� ஆர�ப�தி� அ#கைற கா$5ய(. ெவளி நா/களி� இ�;(�, பிற 
மாநில	களி� இ�;(� ம��(வ+க�� ெச8தியாள+க�� தமிழக� வர�தா� 
ெச8தா+க1. ஆனா�, தவ>� தமிழ+க1 இவ+களி� கா�கைள# க$5� 
பி5�(#ெகா&/, அவ�றி� தைலகைள உ�$5னா+களா�. இ�J� சில 
டா#ட+க1, ஆழ� ெதாியாம� காைல# ெகா/�(வி$/ அவKைத� ப/கிறா+களா�. 
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இ;த ாிK#ைகG� மீறி� சில மனிதாபிமானிக1, கா�களி� ஷா# அ5#)� 
காலணிகைள� ேபா$/# ெகா&/ இவ+க�#)� ெதா&டா�ற வ;தி�#கிறா+க1. 
அவ+கைள� பா+�(வி$ட சில தவ>� தாதா#க1, ‘உலைக ஆ&ட தமிழனிட� 
ஒ	க�#) எ�னடா ேவைல...? நா	க1 இ�ேபா( தமி4� தா8#) வண#க� 
ேபா$/� தமி>#)� ெதா&டா�*கிேறா�...உயி+ பிைழ#க நிைன�தா� ஓ5� 
ேபா	கடா’ எ�* =�ைர�தி�#கிறா+க1. 
 
 எ8$K ேநா8, ர�த�தினா� பரவிய(ேபா� அ�லாம� இ;த தவ>� ேநா8 
வ�சாவழி ேநாயாக இ��பதனா� உலக� �>வ(� இ( ேவகமாக� பரவாம� 
இ�;த(. அ�பா, பி1ைள, ேபர� எ�ேற இ;த ேநா8 தா#க� ெதாட	கிய(. 
�#கியமாக 3தாைதய+ பண#கார+களாகE�, ெச�வ;த+களாகE� உ1ள 
)/�ப�தி�தா� இ;த ேநா8 �#கியமாக ஆ& வாாி�கைள அதிகமாக� தா#கிய(. 
இதனா� உலக�, ஒ(	கி# ெகா&/ பாரா�கமான(. ஆனா�, அ�ப5G� நீ&ட 
நா1 இ�#க �5யவி�ைல. காரண�, இ;த ேநா8 �த<� ெப	கb+, ப�பா8, 
ெட�< ஆகிய நகர	களி� வா>� பண#கார� தமிழ+கைள� தவழ ைவ�த(ட�, 
இவ+கேளா/ தமிழ+கைள மண;(ெகா&ட க�னட+, மரா$5ய+, ப9சாபிய+ எ�* 
ஒ� சிலைரG� )ணிய ைவ�(வி$ட(. ெவளிநா/களி� உ1ள ப�ேவ* ஐ.நா. 
அைம��களி� 'ெட�ேடஷனி�’ ெச�ற தமிழக ஐ.ஏ.எK., ஐ.பி.எK. அதிகாாிக�� 
தவழ� (வ	கி வி$டா+க1. அெமாி#க� தமிழ+க�� ஆ	கா	ேக அ�ப5ேய. 
அெமாி#க� தமிழைர மண;த அெமாி#க� ெப&மணி#)� பிற;த )ழ;ைதG� 
இ�ப5� தவ4வைத� பா+�( �த<� அதி+�சியைட;த( அெமாி#கா தா�! 
 
 உலக நா/க1 �தாாி�தன. பல நா/களி� தமிழ+க1 ெச�வத�)� தைட 
விதி#க�ப$ட(. சில நா/க1 அ	) வா>� ‘எ�.ஆ+.ஐ.’ தமிழ+கைள 
இ;தியாE#)� தி��பி அJ�ப� ேபாவதாக அறிவி�தன. இ;தியா இைத# 
க/ைமயாக ஆ$ேசபி�(, ஐ.நா. சைப#) வி&ண�பி�த(. அத� பா(கா�� சைப, 
அவசர அவசரமா8# F5ய(. உலக �காதார நி*வன�தி� இய#)ந��, 
ெத�னா�பிாி#க�மான டா#ட+ அ;ேதாணி ேபா�தா தைலைமயி� ச+வேதச 
நி�ண+கமி$5ைய அைம�(, தமிழக�ைத� பா+ைவயி$/ அறி#ைக சம+�பி#)�ப5 
ஐ.நா. ஆைணயி$ட(, த�மானமி#க தமிழக அரசி� நி+�ப;த�தா�,இ;திய அர� 
ஆர�ப�தி� இ;த கமி$5#) ‘விசா" ெகா/#க ம*�த(. உடேன உலக வ	கி# கட� 
நி*�த�ப/� எ�*�, ெபா�ளாதார� தைடக1 ெகா&/ வர�ப/� எ�*� 
அெமாி#காE� ஐேரா�பிய நா/க�� மைற�கமா8 எ�சாி�த(�, இ;த கமி$5ைய 
வரேவ�பதாக இ;தியா பகிர	கமா8 அறிவி�த(. சிவ��# க�பள� விாி�த(. 
 
 தாவரவிய�, வில	கிய�, உட<ய�, ேவதியிய�, ம�;திய�, ச3கவிய�, 
வரலா�றிய� ேபா�ற (ைறகளி� அ�தாாி$5களான, நி�ண+கைள# ெகா&ட 
இ;த ஐ.நா.ச+வேதச# )>, தமிழக�தி� மைல �க/கைள# ெகா&ட ேசல�, 
த+ம�ாி, ெபாியா+, மைலயான நீலகிாி, மைலேய இ�லாத த9ைச, கா8;( கிட#)� 
�கைவ, �(ைவ, நீ+ சி;(� ெந�ைல, ெபாதிைக� ெத�ற� ெதா/� )மாி ஆகிய 
மாவ$ட	கைளG�, அ��ற� 'ெர&/� ெக$டா�’ ெச�ைன, ெச	ைகையG� 
பா+ைவயி$ட(. ஒ� மாத கால� ��றி�பா+�த(. ப�ேவ* Oேகாள 
ேவ*பா/கைள# ெகா&ட இ;த மாவ$ட	கைள இைண#)� ஒ�ைம�பாடாக, 
தமிழ+க1 எ�லா இட	களி?� தவ4வைத� பா+�த(. அ�தைன இட	களி?� 
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தவ4கிற கணவ+கைளG�, )ழ;ைதகைளG� பா+�(� பா+�ேத F�ப$ட நHன 
நளாயினிகளான தமி4� ெப&க1, நி�ண+களிட� )8ேயா �ைறேயா எ�* 
F�பா/ ேபா$5�#கிறா+க1. தவ>� ெபாிய )ழ;ைதக1, கமி$5யிட� 
ைகெய/�(# )�பி$/1ளன. இைத� பா+�(, கமி$5யி� உ1ள பாகிKதானிய 
நி�ணேர க&ணீ+ சி;தியி�#கிறா+. 
 
 இ;த# கமி$5, தவழாத ஒ� சில விதிவில#)� தமிழ+கைள� ச;தி�(, 
தமிழனி� பார�பாிய� ப�றி விவாதி�தி�#கிற(. இ;த மனித+க�� ேபாCK 
ெக/பி5கைளG� மீறி கமி$5யிட� ேபசியி�#கிறா+க1. காவ� (ைறயின�� 
தவ4வதா�, அவ+களா� நிமி+;( நி�* நடமா/� ��ேபா#)� தமிழ+கைள 
ெந�	க �5யவி�ைல. 
 
 நி�ண+ )>, இேதா/ பணி �5#கவி�ைல. இ;த ேநாயி� ஒQெவா� 
க$ட�ைதG�பிரதிப<#)� ேநாயாளிகைள� சா�பி�#) ஒ�றாக# ைக�ப�றி, 
�(ெட�<#) ெகா&/ வ;த(. ம�திய அைம�ச+க�டJ�, ஐ.ஏ.எK. 
அதிகாாிக�டJ� ஆேலாசைன நட�திய(. நிYயா+#கி� ஆேலாசைன நட�தி 
அறி#ைக தயாாி#க நிைன�த கமி$5, ேநாயி� க/ைமைய# க�தி 
�(ெட�<யிேலேய F5ய(-அவசர அவசரமா8. 
 
 �(ெட�< வி9ஞான பவைன, சாKதிாி பவனி� ைவ�த( மாதிாியான �(� 
பவ�. ஒய+க1 இ�லாத ைம#)க1... ப$டாேல ��#ைக எ/#)� ப$/ ெம�ைத 
தைர.$ட எ�லாவ�*#)� ேமலாக ஒ��த+ எ;த ெமாழியி� ேபசினா?�, அ;த� 
ேப�ைச ம&வாசைனGட� ெமாழி ெபய+�(� ெசா�?� ேராபா$/க1. 
 
 நி�ண+கமி$5யி� தைலவ�� ெத�னா�பிாி#க�மான டா#ட+ அ;ேதாணி 
ேபா�தா, கா�ஃபர�K அைறயி� ேமைடயி� உ1ள சா�பி1 ேநாயாளிகைள 
அQவ�ேபா( பா+�(# ெகா&ேட ��Jைரயா8 இ�ப5� ேபசினா+. 
 
 "இ;த இ�ப�திர&டா� !�றா&5� இ;த# கால க$ட�தி� மாJட� 
மக�தான சாதைனகைள நிக4� திG1ள(. வானிேலேய வி&ெவளி ஒ+cா� 
அைம�( வி$ேடா�. �( மணம#க1, நிலாE#ேக ஹனி3J#காக ேபா8வ�வ( 
ச+வசாதாரணமாகிவி$ட(. பிற பிளான$ உயிாின	கேளா/ ேப�� வா+�ைத 
(வ	கிவி$ட(. அ�தைன ேநாG� ஒழி#க�ப$/, ஒQெவா� மனித�� இ�!* 
ஆ&/கால� உயி+ வாழ வைக ெச8(வி$ேடா�. ஆனா�, அ�தைன 
��ேன�ற	கைளG� தவழ ைவ� பத�), ம�னி#கE� �றிய5�பத�) 
வ;த(ேபா�, மாJட�தி� 3ல#Fறாக# க�த�ப/� திராவிட இன�தி� 
3�த)5யான தமி4#)5#) இ�ப5�ப$ட ேநா8 வ;தி��ப( அதி+�சி#)ாிய(. 
ஆைகயா� ஒQெவா� நி�ண�� இத�கான காரணகாாிய	கைள� ��	க� ெசா�< 
விள	க ைவ#)�ப5 ேக$/# ெகா1கிேறா�." 
 
 வரலா�றி� ேபராசிாிய��, பாகிKதானிய�மான டா#ட+ ஜனா�மியா� 
�;தி#ெகா&/� �&5ய5�(� க��(ைர�தா+. 
 
 "வா4#ைக எ�ப( ஒ� வா4வாசாவா ேபாரா$ட�, ஒ� )றி�பி$ட 
ச;த+�ப�தி�, த)தி உ1ளைவேய வா4கி�றன எ�றா+ டா+வி�. இ;த� 
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த�(வ�தி� ப5, வள+�சி க&ட மாJட பாிணாம உ*�பின+களி� தமிழ+க1 
இ�ப5� தைரேயா/ தைரயா8 ஒ$5� ேபான( ஆ�சாியேம." 
 
 தாவரவிய� நி�ண�� Yத�மான டா#ட+ சாலம� தாள�5யாம� பதில5 
ெகா/�தா+. 
 
 "ஆ�சாிய�, ஆதாரமாகா( ஜனா�.... பிரப9ச�தி� எ�ப5 ேம� கீ4 எ�ப( 
கிைடேயாேதா... அ�ப5 பாிமாண�தி� நா� நிைன#)� 'வள+�சி" எ�* ஒ�ைற# 
ேகா/ ேபா$/# கா$ட �5யா(... டா+வி� �$5# கா$/� ‘)றி�பி$ட 
ச;த+�ப�தி�’, எ�ற வாசக� �#கிய மான(; அதாவ( ஒ� ச;த+�ப�தி� ெவ�றி 
ெப*பைவ அ/�தக$ட ச;த+�ப�தி� ேதா�விGறலா�. ஆைகயா�, தமிழ+க1 
இ�ப5 ஆவத�கான ')றி�பி$ட ச;த+�ப�’ எ�ன எ�பைத வரலா�* வழியா8 
விள#)வைத வி$/வி$/, என( (ைறயி� நீ	க1 3#ைக Zைழ�ப( 
ஆ$ேசப�(#)ாிய(!” 
 
 ஜனா� மியா� ��மா இ�;தேபா(, வில	கிய� ேபராசிாிய�� சீன�மான 
டா#ட+ )வா� �வா	, தன( (ைறG� பாிணாம�ைத� ப�றிய( எ�* 
ெசா�வ(ேபா� 3#ேகா/ ேச+�( �க�ைதG� Zைழ�தா+. 
 
 "பாிணாம வள+�சி ேபா� எதி+� பாிணாம வள+�சிG� ஏ�ப/வ( இய�ைக, 
எ/�(#கா$டாக மி�<ய� வ�ட	க�#) ��� இ�;த மிக� ெபாிய மி�கமான 
5ேனாஸரK... இ�ேபா( ஓணானாக� சி*�(� ேபான(. அ�* மிக� ெபாிய 
தாவரமான ஒ�வித மரவைக இ�ேபா( ெபரளி� ெச5யாகி வி$ட(... இ�ப5 
நடமா/� ப�கைல#கழகமான தமிழ�, தவ>� நிைல#)� த1ள�ப$ட(� ஒ�வித 
பாிணாமேம....” 
 
 கமி$5 ேச+ம� தைலைய� பி8�(# ெகா&டா+.  
 
 "நீ	க��, உ	க1 பாிணாம��....தமிழனி� இ;த நிைலைம#கான 
காரண	க1 எைவ எைவ... இவ�ைற� ேபா#)வத�கான வழி எ�ன.... எ�ன.... 
இைத# ேகா5 கா$டாம� எ�ன ேப�� இ(?" 
 
 ச3கவிய� நி�ணரான டா#ட+ )வா	 C, மேலசிய ெமாழியி� )*#கி$டா+: 
 
 "ஒ� உயிாின�, தா� வா4வத�)ாிய வழி�ைறைய� ேத+;ெத/�பத�), 
உ�வி� திாி� ெச8( ெகா1வ( இய�ைக. எ/�(#கா$டாக நில�தி� ஒ� 
கால�தி� நா�) கா�களா� நடமா5ய திமி	கில�, நீாி� வாழ ேவ&5ய நி+�ப;த� 
ஏ�ப$ட(�, அத� நா�) கா�க�� F�பி# F�பி நீ;(வத�) ஏ�ற(/��களாக 
உ�மா�ற� ெப�றன. மனிதJ� இ�ப5 மாறலா�. திமி	கில�தி� �� (/�� 
எ?���, மனிதனி� �� ைக எ?��� ஒேர மாதிாியான அைம�பி� இ��பேத 
இத�) அ�தா$சி. ஆைகயா�, தமிழ� உ�மா*வத�) டா+வி� )றி�பி$ட அ;த# 
)றி�பி$ட ச;த+�ப� எ�ப( எ( எ�பைத வரலா�*� ேபராசிாிய+ விள#கினா� 
விைட கிைட#)�." 
 



65 

 

 ேச+மனி� க&ணைச�ைப ஏ�* வரலா�*� ேபராசிாிய+ ஜனா� மியா� 
விள#கமளி�தா+. அ;த# கால�(� ப�திாிைககைளG�, ஃபி<�கைளG�, கவிைத� 
��தக	கைளG� பா+�தப5ேய ேபசினா+. 
 
 "இ�பதா� !�றா&5� இ*தியி�, அதாவ( !�ைற�ப( வ�ட	க�#) 
��னா�, தமிழ+ ப&பா/ தனிநப+ வழிபாடாக, (தி�பாடலாகேவ இ�;தி�#கிற(. 
கவிைதக1, தைலவ+களி� கா�களி� சர9சரமா8# ெகா$ட�ப$டன. ஒ�வைன 
Hரனா#க, ��ப( ேபைர� ேப5யா#)� சினிமா�தன� இ�;தி�#கிற(. தைலவ+ 
கா<� )னி;( வி>;தா� ேநரமா)�. அவ�#)� ேகாபமா)� எ�* தமிழ+க1, 
ெதா�ெப�* ெந/9 சா&கிைடயாக வி>;ததாக� ப�திாிைக� தகவ�க1 
F*கி�றன. இ�* தவ4;தப5ேய உயி+ வா>� இவ+களி� 3தாைதய+களி� 
வா4#ைக �ைற ப�றி விசாாி�தேபா(, அவ+க1 அைம�ச+களாகேவா, அரசிய� 
வாதிகளாகேவா, அர� அதிகாாிகளாகேவா அ�ல( உய+ ேபாCK 
அதிகாாிகளாகேவா இ�;தி�#கிறா+க1 எ�ப( ெதாிய வ�கிற(... அ�ப5 அவ+க1 
இ�;த சமய�தி�, த	க1 3ைளைய# ெகா9ச�� ெசலE ெச8யாம�, 
ெந/9சா&கிைடயாக# கா<� வி>;( வி>;ேத 'வள+�சி’ ெப�றி�#கிறா+க1. 
எவ+ அதிக ேநர� த� தைலைம, தைலவாி� கா�மா$5� ேபா/கிறாேரா, அவேர 
வி.ஜ.பி. -#களி� வி.வி.ஜ.பி.யாக ெவ�றி ேம� ெவ�றி ெப�றி�#கிறா+. இத�) க$-
அE$ ஃபாL�க�� ஆதார�" 
 
 ம�;திய�, ம��(வ�, ேபதாலஜி என�ப/� உண+விய� - ஆகிய ��ெப�� 
(ைறகளி� �5=டா ம�ன�� சி	கள�மான டா#ட+ விஜயர�ேன, ஆ+#மி_K 
எ�ப5 ஒ� த�(வ�ைத# க&/பி5�த(�, நி+வாணமாக அரச சைப#) ஓ5 
வ;தாேனா, அ�ப5 ேப&$ ந>Eவைத� ப�றி# Fட# கவைல�படாம�, 
ஜ$5ேயா/ நி�* ேபசினா+. 
 
 'க&/ெகா&ேட� ேச+மேன. ..தமிழ� இ�ப5 ஆனத�கான காரண�ைத# 
க&/ெகா&ேட� ேச+மேன... உயிாின உட�பி� ஒQெவா� ெச�<?� ச	கி< 
மாதிாியான ஒ� ெகமி#க� உ&/. இத�)� ெபய+தா� ஜீ�... இ;த ஜீ�களி� 
ஒ��தாி� 3தாைதய+ ேசகாி�த அ�தைன தகவ�க�� உ1ளட	கி இ�#)�. இ( 
ஒ� இ�ஃப+ேமஷ� சிKட�. தா� ேசகாி�த தகவ�கைள இைவ அ/�த 
தைல�ைறயான வாாி�களிட� ெகா/#கி�றன. இத�ப5, கா<� வி>கிறவ+க1 
ெவ�றி ெப*� தகவைல, இ;த ஜீ�க1 த	களிட� ஒ� தகவலாக� ேச+;( ைவ�தன. 
இ;த இ�ஃப+ேமஷ� வாாி�க�#)� வ;தன. இைவ கா<� வி>வத�) ஏ�ப 
ச�ப;த�ப$டவனி� உட�வாைக மா�*கி�றன. இேதா பா�	க1, இ;த# 
')ழ;ைத மனிதனி� ‘ைககா�க1, ஓணா�கா�களா8 மாறி வ�வைத... எ�ப5 
நிைன#கிேறாேமா அ�ப5 ஆகிேறா�. உண+வா� ம$/ம�ல, உடலா?�.' 
 
 "தா	#Y. டா#ட+ விஜயர�ேன. சாி, இ�ப5யாக ஆகி�ேபானதமிழ+கைள 
மீ$பத�)ாிய சிகி�ைச �ைறைய யாராவ( ெசா�ல �5Gமா?’ 
 
 மேனாவிய� நி�ண+ டா#ட+ ெகமி	ேகா பதிலளி�தா+. 
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 'எ;த இன ம#க��-மாய ஹிK5ாியாவா� பாதி#க�ப/வ(&/. ஒ� 
கால�தி� வா4வா	) வா4;த ச	ககால� தமிழ�, இ�பதா� !�றா&5� இ*தி# 
க$ட�தி� தன#ெக�* தனி நப+ வழிபா/ எ�ற ஒ� ேபா< உலைக� சி�,5�(# 
ெகா&டா�. �யசி;தைன ையG� தைலவ+களிட� அட) ைவ�( வி$/, ெவ*� 
ெவ	காய ட�பாவானா�. 3ைள )ைற;தவJ#) �(ெக?�� எத�)?" 
 
 'வா�	க1... டா#ட+ ெகமி	ேகா... ச�ெஜ#/#) வா�	க1’ 
 
'வ�கிேற� ேச+ம�... சிகி�ைச#) வ�கிேற�. தைரேயா/ தைரயா8 H4;த இ;த� 
தமி4 ேநாயாளிகளி� கா(களி� ,கணிய� O	)�ற� எ�ற அ��ெப�� �லவ� 
பா5ய ‘ெபாிேயாைர விய�த?� இலேம’ எ�ற பாடைல இ�ப�( நா? மணி 
ேநர�� ஒ<#க� ெச8ய ேவ&/�. பலைர, ஒேர ஒ��த+கா<� வி>�ப5 ந5#க� 
ெச8(, அ�ப5 வி>கிறவ+கைள, இ;த ேநாயாளிகளி� க& ��னாேலேய 
சE#கா� அ5#க ேவ&/�.” 
 
 'கா<� வி>� தைலகைள ஏ�*# ெகா1ேவாாிட�’ கயவ+தா�, த	கைள� 
தா	கேள விய�பா+க1’ எ�* வ1�வ+ ெசா�ன வாசக�ைத, காதி� )�(�ப5 
ெசா�ல ேவ&/�. க�னி� தமி4நா$5� கயவாளிேய... எ� ம#கைள, கா<� விழ 
ைவ�(� சிாி#கிறிேய' எ�* ஒ� பா$ைட எ>தி, அைத அ;த# கால ஏ.ஆ+.ரgமா� 
ெம$5� இைசய ைம�(, தமிழக� தைலவ+க1 அைனவ�ைடய கா(களி?� ஓத 
ேவ&/�. இ;த உண+E ஆ4மன(#)� ெச�?�. ஜீ�களி� ஏ*�. 270 ேகா5 
தா#க	கைள உ1ளட#)� 3ைளயி� இய#க�தா�, இவ+களி� ெச�களி� 
ப5�ப5யா8 ஜீ� மா�ற	க1 ஏ�ப/�. அ�ப5 ஏ�பட ஏ�பட, ப/�(�ேபான 
தமிழனி� �(ெக?�� மீ&/� ெச	)�தாக ஆ)�. இத�) 3�* தைல�ைற 
ஆ)�. அ(E� இ�ேபாேத சிகி�ைசைய� (வ#கினா� தா�, இ�ைறய தவ>� 
தமிழனி� 3�றாவ( தைல�ைற ேத*�... மீ��..." 
 
 கமி$5 ேச+ம� டா#ட+ அ;ேதாணி ேபா�தா, டா#ட+ ெகமி	ேகாைவ 
ந�றிேயா/ பா+�தா+. அ��ற� அைன�( நி�ண+கைளG� ஒ�ேசர� பா+�(வி$/, 
விவாத�ைத இ�ப5 'ரE&$ட�' ெச8தா+. 
 
 “இ	ேக நட;த விவாத விவர	கைளG�, எ�ேலா�� ஒ��#ெகா&ட சிகி�ைச 
�ைறையG� ஓ+ அறி#ைக நகலா8 எ>தி� த��ப5 இ�ஃப+ேமஷ� சய�5Kடான 
டா#ட+ பரமான;தராைய# ேக$/# ெகா1கிேற�. ந� தைல�ைறயிேலேய தவ>� 
தமிழைன நி�க ைவ#க �5G� எ�* நிைன�ேத�. ஏமா�ற�� ேவதைனGேம 
மி�ச�. எ�றா?� இ�ைறய தமிழனி� 3�றாவ( தைல�ைற#காவ( 
�(ெக?�� நிமி+;தா� சாிதா�." 

- ஆன�த விகட� ஆன�த விகட� ஆன�த விகட� ஆன�த விகட� 14.5.9514.5.9514.5.9514.5.95    
    
    

8888.  .  .  .  ஏகைலவ�கைள% ேத/ஏகைலவ�கைள% ேத/ஏகைலவ�கைள% ேத/ஏகைலவ�கைள% ேத/    
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 அ;த ெமா$ைட ைமதான�தி�) �5 அல	கார� ெச8த(ேபா� மனிதேம 
மல+களாகE�, ெச5, ெகா5களாகE� வியாபி�தி�;த(. எ$ட5 க�ப�தி� கா�க1 
க$ட�ப$/, சல	ைக# ைககேளா/ அ;தரமா8 நி�ற 'ெக#க<" ஆ$ட#கார+க1… 
இ*க# க$5ய க&டா	கி� ேசைல#காாிக1…. ச�வா+ கமி�க1… ப9ச# க�ச��, 
ம9ச1 ச$ைடG� ேபா$5�;த ேதவரா$ட# கார+க1…. )�மி� ெப&க1… 
ேகாலா$ட#கார+க1… எ�* ப$5ெதா$5யி<�;(வ;த மாவ$ட ாீதியான இள� 
கைலஞ+க1; எதிேர ேதா�றிய ேமைடைய �க� �ழி�(� பா+�தா+க1.ஆனா?�… 
 
 கெல#டைர காணவி�ைல எ�* ெதாைல#கா$சியி� அறிவி#க ேவ&5ய 
அவசிய� ஏ�ப/ேமா எ�ற நிைலைம… அவ�#காக கா�( நி�ற கா�க1 ேகாப	 
ேகாபமா8 தைரயி� மிதி�தன… க&க1 O�(� ேபாயின. ம�திய அரசி� 
இைளஞ+ம�ற� சா+பி� மாவ$ட அளவி� நைடெபறவி�#)� இள� 
கைலஞ+களி� கைல நிக4�சி� ேபா$5கைள, காைல ப�( மணி#) (வ#கி ைவ#க 
ேவ&5ய கெல#ட+, ப�னிர&டாகிG� வரவி�ைல. அ;த மாவ$ட ேந� ைமய 
அைம�பாள+, பிரசவ�தி�) அைல ேமா(� ெப&ைண� ேபால� (5�(# 
ெகா&5�;தா+. கெல#ட�#காக ‘இற#)மதி’ ெச8ய�ப$ட F$ட��, �யமாக வ;த 
அறிெவாளி இய#க F$ட�� இ�ேபா( அைலேமாதின. இள� ெப&களி� பலாிட� 
ஒ� கல#க�… எ�னதா� அவ+க1 )/�ப�தின+ இவ+கைள இ	ேக அJ�பி 
ைவ#)� அளவி�) ��ேபா#காக இ�;தா?�, கால� கட;( H$5�)� ேபானா� 
அேத )/�ப�தின+ பா+#)� பா+ைவைய இ�பேவ க�பைன ெச8( 
அ�லா5னா+க1. 
 
 எ�றா?� Oைன#) மணி க$/வ( யா+? எ�ற ேக1வி. மாவ$ட கெல#ட+ 
இ�லா( ேபானா�, ஒ� பி� கெல#டைர ைவ�தாவ( ேபா$5ைய� (வ#க 
ேவ&/ெம�ப( F$ட�தினாி� வி��ப�. ஆனா� மாவ$ட அதிகாாிக1 
‘கெல#ட�#காகேவ கைல� ேபா$5க1’ எ�ற பாணியி� எதி+மாறான வி��ப� 
ெகா&5�;தா� எ�ன ெச8ய �5G�…? 
 
 �5G� எ�ப(ேபா�, ‘காவ5/ ��க� கைல# )>#க�ட� 
கி�கி��(வி$/, காவ5ைய பயப#திேயா/ �வ+ ப#க� சா8�( வி$/, ேமைடைய 
ேநா#கி நட;தா�. எ$/ �ழ ேவ$5ைய தா+ பா8�(# க$5யி�;தா�. (�தநாக 
உேலாக�ைத உ�ைளயா#கிய( ேபா�ற உட��… ெந�றிைய மைற�த விOதி… 
��வ ெந�றிைய மைற�த =ாிய )	)ம�… 
 
 சாமியானா ப;த� வழியாக ேமைட� ப#க� ேபா8 கெல#டாி� பி.ஏ. 
(ப9சாய�()… பி.ஏ. (வ�வா8)… பி.ஏ.(ச�(ணE)… பி.ஏ.(ேசமி��) ேபா�ற 
அதிகாாிகைள ஊ/�வி, அ;த மாவ$ட ேந� ைமய அைம�பாளைர எ�ப5ேயா 
பி5�(வி$டா�. அ(E� பி5பி5ெய�* பி5�( வி$டா�. 
 
 "இ(#) ேமலG� கா�தி�#கிற(ல அ+�தமி�ல சா+… இனிேமG� 
கா�தி�;தா�, அவ	க ந�மளஅவமான�ப/� (றா	கேளா இ�ைலேயா... ந�மள 
நாேம அவமான� ப/�(றதா அ+�த� சா+" 
 
 மாவ$ட ேந� ைமய அைம�பாள+, கெல#டாிட� கா$ட �5யாத ெச�லா# 
ேகாப�ைத ‘காவ5’ ��கனிட� ெசலவாணியா#கினா+. அவேனா/ நியாய� ேக$க 
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வ;த சக கைலஞ+க1, அவைன ��னா� த1ளிவி$/ பி�னா� ேபானதி�, 
அவ�#), தி&டா$டேம ெகா&டா$டமாகிய(… 
 
 "இ;தா பா��பா… நா8 ேவச� ேபா$டா )ைல� ��தா� ஆகN�… 
கெல#டர ைவ�� நட�(னா ஆயிர� க,ட� வ��… ஆனா அவ� இ�லாம 
நட�(னா� ஐயாயிர� வி�ல	க� வ��… ேபசாம� ஒ� இட�(#) ேபா… ��மா 
)ைல#காேத…" 
 
 "எ�ன சா+, நாைய (ர�(ற மாதிாி (ர�(றி	க…"  
 
 "இ;தா�மா மீரா, இ;த மாதிாி ஆ�	கள எ(#காக�மா ெசல#$ 
ப&ற…எ(#)� நாைள#) எ�ைன நீ ஆ^�ல வ;( பா�..." 
 
 மீரா, அ;த அைம�பாளைர� பா+�( க&களா� ெக9சினா1… காவ5 
��கைன� பா+�( ைககைள ெநறி�தா1. எ�.எKL. ப5�த இ�ப�ைத;( 
வய(#காாி… ச+#கா+ ேவைலகைள� ெபா*�த அளவி� அவ1 3�பைடயாம� 
இ�#க இ�J� ஆ* மாத	கேள உ1ளன… மாத� அ*!* Rபா8 ச�பள�தி� 
ேந� ைமய� தி� ப)தி ேநர அைம�பாளராக அவ1 ேச+வத�)# காரணேம இத� 
3ல� கிைட#)� ேம<ட பாி�சய�தா�, ஒ� ந�ல ேவைல#)� ேபா8 விடலா� 
எ�ற ந�பி#ைக தா�… ஆனா�, இ;த காவ5 ��க� த�ைன பைழய ப5G� 
'அ�ன#காவ5’யா#கி வி/வாேனா… 
 
 ந�லேவைளேயா, ெக$ட ேவைளேயா, ைமதான�தி� வாச�ப#க� நி�ற 
சி�ன அதிகாாிக1 பரபர�(, அ	)மி	)மா8 நக+;தா+க1. உடேன ேமைட�ப#க� 
நி�ற ெபாிய அதிகாாிக1 வாச�ப#க� தைலவிாிேகாலமா8 ஓ5னா+க1. ஒ� சில+ 
வா8களி� கெல#ட+… கெல#ட+… எ�ற வா+�ைதக1 ெவ$/#கிளியா8 (1ளின. 
தானா8 �ல�பி# ெகா&5�;த ேபாCK ஜீ� ேம� சா8;( நி�ற கா�Kடபி1க1 
அலறிய5�( ஓ5னா+க1… கெல#ட+ வ�வதாக அJமானி�த F$ட�தின+ ைக 
வ<#)�ப5 த$5னா+க1. கைல# )>#க1 உஷாராயின… ஆனா� வ;த( ஒ� 
க>ைத… சி�ன அதிகாாிகைளG� மீறி ெபாிய அதிகாாிகைள ஊ/�வி 
ேமைட�ப#க� வ;(வி$ட(. ஒ<ெப�#கிகளி� ச�த� ேபா$ட ‘அ;த 
அரபி#கடேலார�’ பா$ைட ேக$ேடா அ�ல( F$ட�ைத� பா+�( மிர&ேடா, 
அ	)மி	)மா8 (1ளிய(; அ;த# க>ைத F$ட�தின�#) இ;த# கால திைர�பட 
நடன	கைள நிைனE� ப/�தியி�#க ேவ&/�… அ;த அ�பாவி� பிராணி#) 
ைகத$ட�க1 கிைட�தேபா(, காவ5 ��க� அைம�பாளைர மீ&/� 
சீ&5னா�… 
 
 "க>ைத, (வ#கி வ��$ட( சா+.. ேபா$5ைய நட�தலா� சா+…" 
 
 அைம�பாள+, ஆ�*#)1 திணி#க�ப/� )ட�ேபால அைர)ைறயா8 
�#கினா+… �ன	கினா+… ஆ�திர� )ரைல அட#கிய(. இத�)1 ேமைடயி� 
இட(ப#க� உ1ள ந/வ+ நா�கா<களி� ம�தியி<�;த ந/�தர வய(� 
ெப&ணா� தாள �5யவி�ைல… காவ5 ��கைன ைகயா$5# F�பி$/ அ�ேக 
வரவைழ�(, அ>�த� தி��தமாக உபேதசி�தா+... 
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 "ெகா9ச� ம$/மாியாைதைய மி�ச� ைவ, த�பி… நீ இ;த மாவ$ட� 
�>வ(� ேகாவி� விழா#களி�, காவ5 ஆ/கிற ந�ல கைலஞ� எ�ப( என#)� 
ெதாிG�… உன#) இ;த நிக4�சி இ�லாவி$டா?� எ�தைனேயா நிக4�சி 
கிைட#)�... ஆனா� இ	க வ;தி�#கிற சி�ன9சி*�க�#) இதா� ஆர�ப� 
தள�…இ;த� தள�ைத ேபா+ களமா#கிடாேத�பா' 
 
 இ;த� சமய�தி� அைம�பாள+ )*#கி$டா+. 
 
 "ேயாQ இ�;தா இ�, ேபாகN�னா ேபா… ஏ�யா பிராணனவா	)ேற… 
கவ+ெம&$ நிக4�சி�னாஇ�ப5� தானி�#)�… பயண�ப5… ப9ச�ப5… 
ெகா/# ேகாேம… ��மாவா...” 
 
 காவ5 ��க� க& சிவ;( நி�றேபா(, க��களி� கா� க$5ய இர&/ 
இைளஞ+க1 வ;( காவ5 ��கனி� ைககைள ெச�லமாக� பி5�தி>�தா+க1. 
உடேன அவ� அ5#க� ேபாவ( ேபா� ைககைள ஓ	கியேபா( அ;த 
இைளஞ+களி� ஒ�வ�, வா8 ஓ	கி க�தினா�. 
 
 "நா	க கா�தி�#கல?... நீ ம$/மா கா�தி�#க… ஒ� பாைன� ேசா�(#) ஒ� 
பி5 உ�பா இ�… ஒ� )ட� பா?#) ஒ� (ளி விஷமாயிடாேத… வ;($டா� 
ெப�சா…" 
 
 இ;த# )>வி� மாவ$ட அளவிலான அர	ேக�றேம இ	)தா�… மாமா	க-
மானா?� கா�தி�#க� தயாரான இைளஞ+க1… 
 
 எ�ப5ேயா ேம?� அைரமணி ேநர� அைல#கழி;(, கெல#ட+ வரமா$டா+ 
எ�* ேபாCK ஜீ� �ல�பிய(… உடேன ஒ� கா�Kடபி1 அ�ேக வ;த ேந� 
ைமய அைம�பாளைர ஒ� த1� த1ளிவி$/, ‘5.ஆ+.ேவா." ைவ� ேத5# 
ெகா&5�;தா+. 
 
 எ�ப5ேயா ேபா$5க1 (வ	கிவி$டன. ப1ளி# Fட ‘5ாி�’ மாKட+ மாதிாி 
ஒ� கைல மாKட+, வாயி� விசிேலா/ அ	)மி	)மா8� பா+�தா+. இத�)1 ஒ� 
ப)திேநர அைம�பாள� ெப& ஒ��தி, க$டெபா�ம� ேதவரா$ட )>ைவ� ப�றி 
எ>தியைத, வாசி#க, விசி� ச�த� அைத ��*��1ளியா#கிய(… 
 
 ப�( இைளஞ+க1 ைமதான�தி� ந/�ப#க� நளினமா8 வ;தா+க1. ப9ச# 
க�ைச ேவ$5 அவ+கைள ெந��பி� நி*�தி, ேம�ச$ைட ம9ச1 ஒளிைய# 
ேகடயமா8# ெகா&ட(ேபா� கா$5ய(… ஒ� ைகயி� சல	ைக 
க$ட�ப$5�;த(… இ� ைககளி?� ெவ1ைள சிவ�� ெச&டா�(ணிக1… 
ம�தியி� நி�ற உ*மி ேமள#கார�, உ*மிைய ேலசாக� தடவி, ‘மியாQ’ ேபாட 
ைவ�தேபா(, ேதவரா$ட#கார+க1, இ;த OைனG� பா� )5#)மா எ�ப( மாதிாி 
ப�மி நி�றா+க1… அ;த ேமள� படபட�( அ5�தேபா( இவ+க1 
�<களானா+க1… சி*�ைதேபா� ஓ5G�, சி	க�ேபா� க+ஜி�(�, �ய�ேபா� 
தாவிG�, ஆைமேபா� அட	கிG� அவ+க1 ஆ5ய ஆ$ட�ைத� பா+�( F$டேம 
ஆ5ய(… அ/�( வ;த( )�மி� ெப&க1… க&டா	கி ேசைல#காாிக1... ம& 
வாசைன� பா+ைவ…மத+�பான ேதாரைண… ��� ைகயாள�படாத கா� 
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சத	ைகக1… ம�தாணி ேபா$ட உ1ள	 ைகக1 விாி;த மல+களாகE�, விர�க1 
அத� இத4களாகE�, கர	க1 கா��களாகE� ேதா�ற� கா$5ன. ஒ��தி ஒ� 
பாடைல எ/�(# ெகா/#க ம�றவ+க1 ெதா/�தன+… )*#)� ெந/#)மா8, 
வ$ட�(1 ச(ரமா8, ச(ர�(1 வ$டமா8, ப�பரமா8 �ழ�றா+க1.,, O	ெகா5க1 
ஒ�ேறாெடா�*. பி�னி# ெகா&ட( ேபா�ற ேந+�தி.,, ேவகி�த ஒ�றி� 
�ழ�சியி� எ�ப5 ஆ$ட� ெதாியாேதா அ�ப5�ப$ட நிைல�பா$/ ஆ$ட�.,, 
நி�றவேள நி�ப( ேபா�ற ேவக� �ழ�சி.. 'கைல மாKட+’ விசில5�த ேபா( 
F$ட� பதி?#) விசில5�( க&5�த(. 
 
 அ/�( வ;த( ெக#க< ஆ$ட#கார+க1. எ$ட5 உயர# க��களி� மனித# 
க�ப	களா8 நி�றவ+க1, அ;த# க��கைள நக+�தி நக+�தி ைமதான�தி� 
ம�தி#) வ;தா+க1. க+ணனி� கவச)&டல� ேபா� உட�ேபா/ ஒ$5ய ஜிகினா 
உைட… ஆ&க�� ெப&க�மா8 விரவி# கல;த இ;த# )>வினாி� இர&/ 
கர	களி?� இ�ேவ* கல+ (ணிக1. ப#க ேமள ஒ<யி� பி�னணியி� க��# 
கா�கைள தாள லயமாக நக+�தினா+க1… அ;த# க��கேள எ?��� சைதGமாகி 
அவ+கைள இ>�(# ெகா&/ ேபாவ( ேபா�ற லாவக�… 
 
 ‘ஐேயா வி>;திட� ேபாறி	க..’ எ�ப(ேபா� F$ட� அவ+கைள 
அ&ணா;( வாயகல� பா+��(. அவ+க1 )*9சிாி�பா8 சிாி�தப5ேய, அ;த 
மர#கா�கைள ேவகேவகமா8 நக+�தி ஊசி �ைன இைடெவளியி� 
ஒ�வைரெயா�வ+ உரசாம� அ	)மி	)மா8� பா8;தா+க1. ஆர�ப�தி� ைகத$5 
ஆ+�பாி�த F$ட�, அவ+களி� அடEகளி?� அைசEகளி?� க$/&/ ெம8 
மற;( கிட;த(. கைல மாKட+ விசில5�த பிற)தா� விழி�(# ெகா&ட(… 
 
 ெக#க< ஆ$ட�தி�)� பிற), ேகாலா$ட�. அைதய/�(, இ��� வி�கைள 
சல	ைக மணிகேளா/ ேச+�( ஆ5ய 'லKஜி	" ஆ$ட�… அ��ற� நா$/��ற 
நடன�… இைவக�#) ம�தியி� தி�,5 பாிகாரமா8, )$டா�ப$5 
இைளஞ+களி� ாி#கா+/ டா�K. 
 
 ஏெழ$/ கைல நிக4�சிக�#)� பிற), இ*தியாக வ;த( காவ5 ��கனி� 
)>வின+. எ�லா# )>#க�� சைப#)�, ந/வ+ )>வி�)� வண#க� ேபா$ட 
ேபா(, இவேனா, அ;த சைபG�, இ;த ந/வ+ )>E�தா�, தன#) வண#க� ேபாட 
ேவ&/� எ�ப(ேபா� ‘கீ4 ேநா#கி’� பா+�தா�. ஆனா?� ஆசாமி ஆட#Fட 
ேவ&டா�… அ�ப5ேய நி�றா� ேபா(�. பா+�(# ெகா&ேட இ�#கலா�… 
அ�ப5�ப$ட லாவக�… ெம�கான க�^ர�… 
 
 ‘காவ5’ ��க� ஆ/கள�தி� ம�தியி� நி�றா�… அவ�Fட வ;த இர&/ 
ஆ&க��, இர&/ ெப&க�� நா�) திைசயி?� ேபா8 நி�* அவJ#) 
ச(ராட ச(ர� க$5னா+க1. ைககளி?�, கா�களி?� சல	ைக க$5யவ+க1… 
விசி� ச�த�ைத ெவளி�ப/�த �5யாதப5 ேமள� ச�த�… உடேன ��க� தன( 
)>வினைர அத$டலாக ேநா#கினா�. அவ+க�� அ�ப5� பா+#க� 
ெபா*#காதவ+களா8 ��னா?�, பி�னா?� நக+;(, ைககைள அவ� ப#கமா8 
நீ$5# )வி�தா+க1. இவ+க�#) ம�தியி� நி�ற ��க�, ைகயி� ைவ�தி�;த 
காவ5ைய தைல#) ெகா&/ வ;தா�. ேமள� உ�ச�தி�) ேபான(... உடேன 
தைலயி<�;த காவ5 க>�(#) வ;த(… அைரவ$டமான அ;த# காவ5 அவ� 
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க>�தி?�, தைலயி?� மாறி மாறி �>வ$டமா8� ��றிய(… அவ� �(கி?�, 
ேதாளி?� பி$ட�தி?� )தி ேபா$ட(… தைலயிேல தாவி, க>�திேல ந>வி 
ஒ�ைற� த&டவாள� ேபாலான வைள�( ைவ�த �(ெக?�பி�, பால�தி� ஒ/� 
ெரயி� ேபா� ஓ5ய(… இவைன ஒ� தளமாக ைவ�( காவ5 ம$/ேம 
ஆ/வ(ேபா�ற கைல மாைய… இ;த மாையைய கைல�ப(ேபா� அவ� தைல# 
காவ5Gட� கீேழ )னி;( தைரயி� கிட;த எ?மி�ைச பழ�ைத வாயா� கQவி, 
எ?மி�ைச சா* ெதளி�த ஈர�க�ேதா/ நிமி+;தேபா( F$ட� வ9சைன இ�லாம� 
ைகத$5ய(… அவைன வா9ைசேயா/ பா+�( ஆ+�பாி�த(… 'ஒ�Kேமா+’ Fட 
ேக$ட(. 
 
 3�* மணி ேநர� இைடவிடா( நைடெப�ற கைல நிக4E ேபா$5க1 
நிைறE ெப�றன. இள� கைலஞ+க1 ேவ+ைவ (ைவ�த உைடேயா/ ெந$5 
�றி�தா+க1. அ�தைன க&க�� ஒ�றா8# )வி;( ந/வ+ )>ைவG�, த� 
உட�ைப தன( )>வின+ Vசி த$ட ெகா/�(# ெகா&5�;த ��கைனG� மாறி 
மாறி பா+�த(. 
 
 இத�)1 ந/வ+ )>வி� சா+பி� அ;த அ�மா எ>;தா+… நா$/��ற 
நா$5ய ேதக# க$/… பறைவ� பா+ைவ# க&க1… ைம#கி�) ��னா� வ;( 
ப�ற�ற )ர<� பாரா�கமா8 �5ைவ அறிவி�தா+. 
 
 "க$டெபா�ம� ெக#க< ஆ$ட# )>, ேபா$5களி� �தலாவதாக வ;( 
மாநில ேபா$5யி� கல;( ெகா1ள ேத+;ெத/#க�ப$/1ள(.” 
 
 F$ட� அ�ேலாக�ல�ப$ட(. ெப��பாலான கைல# )>#க1 காவ5 
��கனி� அ�ேக வ;(, அவJ#) ப#கபலமா8 நி�ப(ேபா� நி�றன. ��க�, 
�5ைவ உ1வா	க �5யாம� நிைல )ைல;தா�… இவைன ைவ�( பிைழ�� 
நட�(வதாக நிைன#)� அவ� )>வின+ அவJ#) ��னா� ேகடயமாகE�, 
பி�னா� அ�பரா (ணியாகE� நி�* ெகா&டா+க1. சிறி( ேநர�தி� '�ய�தி�)’ 
வ;த ��க�, ந/வ+ )>வி� ப#க�ேபா8, அவ+களி� க&களி� 
விரலா$/வ(ேபா� ெவ*�ேபா/ அ;த தீ+��#) தீ+�பளி�தா�… 'இ( 
பழிவா	)ற தீ+��. நா� கெல#ட�#காக கா�தி�#கிறத க&5�ச(#காக எ�ைன 
த&5#கிற தீ+��…' 
 
 காவ5 ��க� ேப�ைச� ெதாட+வத�) அவசிய மி�லாம� ,ஆ	கா	ேக 
ஆ$ேசபைண# )ர�க1 எ>;தன… 
 
 'ேந� ைமய அைம�பாள+ அ�ேபா இவைர� பா�( க�(�ேபாேத என#)� 
ெதாிG�…ஏேதா ேகா�மா� நட#)�J" 
 
 “இ;த ெக#க< ஆ$ட�( பய?க இர&/ேப��, காவ5 ��கைன ைகைய� 
பி5�� இ>�( த	கேளாட அ5ைம ��திைய கா$5ன(#காக எஜமா�க1 ெகா/�த 
பாி� இ(…" 
 
 "காவ5 ��க� சைப#ேகா, ந/வ+ )>E#ேகா வண#க� ேபாடாத( 
த��தா�… அ(#காக இ�ப5யா…" 
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 'அ�பேவ... இ;த�மா… ��கைன க&5�சா	க… இ�ேபா ந5#கா	க…"  
 
 "=$ேகKேப�(. அ;த�மா ேபசல…" 
 
 "ந/வ+ )> காவ5 ��க� )> ெவ�றி ெப�றதா8 அறிவி#கN�… 
இ�லா$டா� விசய� விபாீத�தி� �5G�.' 
 
 "மா�*… மா�*… �5ைவ மா�*…" 
 
 மாவ$ட அைம�பாள+ைககைள� பிைச;தா+. ‘பி.ஏ…/ கெல#ட+க1’ 
காணாம� ேபானா+க1. ச$ட�, ஒ>	) பாதி#)ேமா எ�* பய;( ேபான 
கா�Kடபி1க1 ல�தி# க��கைள ைகயி� பி5�(, பய	கரவாதிகளா8� 
பா+�தா+க1… ஒேர )ழ�ப�. எ�ன நட#)ேமா எ�ற கலவர� பா+ைவ… இத�)1 
ந/வ+ )>வி� எ9சிய இர&/ உ*�பின+க1, அ;த�மாவி� இர&/ 
கா(களி?� கி�கி��தா+க1. ேந� ைமய அைம�பாள+ அ;த )>வி�) ��னா� 
ேபா8 ேமைஜைய� த$5� த$5� ேபசினா+. க��கைள கழ$5 ேபா$/வி$/ 
�யகா<� நட;( வ;த ஒ� ெக#க< இைளஞ�, "எ	க�#) பாிேச ேவ&டா�… 
இ�ப5 பாடா� படE� ேவ&டா�… எ	க�#)� ேதைவயி�ைல" எ�றா�. 
 
 அ	)மி	)மா8 ச	கடமா8� பா+�த அ;த அ�மா எ>;தா+. �க�தி� 
இ�ேபா( ேலசா8 சலன�. ந/வ+ சகா#களிட� மீ&/� கீேழ உ$கா+;( கல;( 
ஆேலாசி�( வி$/, ைம# ��ேன வ;தா+… �திய �5வா… பைழய ஏ�பாடா… 
�திய �5ெவ�றா� அத�) எ�ன காரண� ைத� ெசா�ல� ேபாகிறா+... பைழய 
ஏ�பாேட எ�றா� எ�ப5 சமாளி#க� ேபாகிறா+… எ�லாவ�றி�)� ேமலாக 
யதா+�தமாக# ேதா�ற# F5ய )�ற� சா$/ க�#)� பதிலளி�பாரா… 
மா$டாரா… 
 
 F$ட� இ�ேபா( )�பலாகி அ;த அ�மாைவேய ைவ�த க& ைவ�தப5 
பா+�த(… 
 
அ;த அ�மா அைமதியாகE�, அ>�த� தி��தமாகE� ேபசினா+… 
 
 'உ	க�#), மகாபாரத அ+��ன�தா� ெவ�ல �5யாத Hர�. 
அவைன�தா� ஆராதி�^+க1… ஆனா?� அ;த அ+��ன� Hரனாகவி�ைல… 
Hரனா#க�ப$டா�… ஆமா�… கா$5� எ	ேகா )ைல�த பா&டவ+ நாைய அத� 
ஒ<யி� திைசயறி;( அைத� பா+#காமேல அ�ெப8( அத� வாைய க$5� 
ேபா$டவ� ஏகைலவ� எ�ற ேவட� சி*வ�… இைத� ெபா*#காத விடைல 
அ+��ன�, (ேராணா�சாாிைய� V&5வி$/ ஏகைலவனி� க$ைட விரைல, 
க$ைட ஆ#கியவ�. வியாச+, ந� றாகேவ விள#கி இ�#கிறா+. ஆனான�ப$ட 
அ+��னனி� இ;த� ேப5�தன�தி� பி� �ல�தி�தா� அ+��ன� Hரனாக 
க�த�ப/கிறா�… இைத இ	) நட;த கைல� ேபா$5#)� ெபா��தி# கா$ட 
�5G�…" 
 
 அ;த�மா F$ட�தினைர� ��*��*� பா+�தா+. அ;த# )�ப� இ�ேபா( 
F$டமாக மாறி அ;த� மாைவ G� ஒ� கைலஞராக� பா+�தேபா(, அவ+ 
ெதாட+;தா+ 
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 "காவ5 ��க�, அ+��ன� மாதிாி அ��தமான கைலஞ�… ஆனா� 
த�ைன� ேபாலேவ திறைம மி#க இர&/ இைளஞ+கைளG�, GவதிகைளG� தா� 
பிரகாசி� பத�காக பி��ல�( இ�ளா#கினா+. )றி�பாக அ;த� ெப&கைள வயி* 
ெதாிG�ப5 கவ+�சி உைடயி� கா$5, அவ+கைள சினிமா#காாிகளா8 நகர ைவ�( 
த�ைன ��னிைல�ப/�தினா+. ஆனா� ெக#க< ஆ$ட# கைலஞ+கேளா 
த�த�ைம ��னிைல�ப/�தாம�, )>ைவேய �த�ைம� ப/�தினா+க1. இதி� 
ஒ�வ+ மிதமி9சி� ேபாயி�;தாேலா அ�ல( பி�னைடE ஆனாேலா ஆ$ட� ஆ5� 
ேபாயி�#)�… )> உண+ைவ ேம�ைமயாக ெவளி�ப/�(வ(� ஒ� கைலேய… 
அேதா/ இவ+க�� கைல ெவளி�பா$5� ேசாைட ேபாகவி�ைல… ஆைகயா� 
இவ+கேள ெவ�றி ெப�றதாக இ�ேபா(� அறிவி#கிேற�… ந/வ+ )>வி� சா+பி� 
ெதாிவி�(# ெகா1கிேற�… ஒ�வைன Hரனா#க, ஒ�ப(ேபைர ேப5யா#)� 
கைல, நம#)� ேதைவ இ�ைல…" 
 
அ+��னைனG�, ஏகைலவைனG� மனதி�)1 ஒ�பி$/, �திய சி;தைன#) தள� 
ெகா/�த F$ட�, இ�ேபா( அைமதி�ப$ட(ேபா� ேதா�றிய(.    
 

-         மகளி� சி�தைனமகளி� சி�தைனமகளி� சி�தைனமகளி� சி�தைன----ஜனவாி ஜனவாி ஜனவாி ஜனவாி 1996199619961996    
 

-----------------------------   
 

9999.  .  .  .  �0%ேதா' ேபா.%திய மா1க��0%ேதா' ேபா.%திய மா1க��0%ேதா' ேபா.%திய மா1க��0%ேதா' ேபா.%திய மா1க�    
 
   “ வண#க� அ&ேண, வண#க� அ#கா… 
 
 ஊJ�கி� ேபசிய(ேபா�, வாச?#) ெவளிேய உட� )ைழ�( நி�ற அ;த 
இைளஞைன� பா+�த(�, ெவளிேய பா�கனியி� நி�ற அ;த அ�மா, அவ� 
வண#க�ைத ஒ� சி�ன� சிாி�ேபா/ ஏ�*# ெகா&/ உ1ேள வ;தா1. 
நா�கா<யி� காய�ேபா$ட (&/, (#கடா#கைள எ/�(# ெகா&ேட 
ப/#ைகயைறயி� எைதேயா ப5�(# ெகா&5�;த கணவைன உ��பினா1... 
எ(E� ேபசாம� வாச�ப#கமாக அவ1 ேமாவாைய நீ$5யேபா(, மயி�நாத� 
ெவளிேய வ;தா+... அ;த இைளஞைன அைடயாள� கா&ப(ேபா� விழி உய+�தி� 
பா+�தா+... அத�)1 அ;த இைளஞ�. பாசமைழ ெபாழி;தா�. 
 
 "நா� வ;( அ&ேண..." 
 
 "�த�ல உ1ேள வ;( உ$கார�பா." 
 
 ெப�பா$ட��, ெதாளெதாள�பான ேப&$/� அகலமாக# கா$5னா?�, 
அத�)1 ேநா9சானா8 ஒ$5# கிட;த அ;த இைளஞைன அைடயாள� 
கா&ப(ேபா�, மயி�நாத� ேநா$டமி$டா+. இல#கிய ரசிகேனா, அ�ல( 
சிபாாி�#) வ;த உறE#காரேனா… 
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 இவைர� ேபாலேவ, அ;த இைளஞJ�, அவ+ த�ைன� பா+#காதேபா( 
பா+�தா�... எ>�தாள+க�#) இ��பதாக# Fற�ப/� H$/# Fைரைய ேமG� 
க&கேளா, ேமாவாைய தடE� ைககேளா இ�லாம�, இய�பான க&கேளா/, 
இய�ைகயான ைகயைச�ேபா/, வ�<#க&ணைன� ேபால ச+வ சாதாரணமாக 
இ�;த அவைர, பா+�த(� அவ� மன� )திேபா$ட(. இய#)ந+, 
அRபெசா�பனிட�,  
"நீ கி�ேல5டா”, எ�* ந�ல ெபய+ வா	கிடலா�... அவ+, இவ�#)# ெகா/#க� 
தயாரா8 இ�#)� ப�தாயிர� Rபா8 அ$வா�ைச ஐயாயிரமாக# )ைற�( 
ஆசாமிைய ேகாழிைய அ�#)வ(மாதிாி அ�#கி விடலா�… 
 
 "நா� வ;(&ேண..." 
 
 "�த�ல. காபி )5	க, =/ ஆறி/�..." 
 
 தா8ைம# )ரேலா/ த$5� உ1ள, காபி ட�பள+கைள, கணவJ�, அவJ� 
எ/�(# ெகா1வத�) வசதியாக, இ�வ+ ப#க�� ேலசா8 )னி;(, நக+;த, அ;த 
அ�மாைவ� பா+�த(�, காபி ட�பளாி� அவ� க&ணீ+� (ளி விழ� ேபாவ(ேபா� 
இ�;த(... எ�தைனேயா சினிமா#கார+க1 H$/ வாச�ப5களி� கா�சீ$ 
பி�ைச#காக மணி#கண#கி� கா�(# கிட;தவ�... அ�ேபாெத�லா� இவைன 
வரேவ�� அைற#)1 வரவைழ�(, இவ� ��னாேலேய சி#க� 65 (&/கைள 
க5�த வாேயா/, இவனிட� நிமிட# கண#கி� ேபசி, எ�சி� ெபா	க 
அJ�ப�ப$டவ�. ஆனா� இ;த H$5ேலா… 
 
 அ;த இைளஞ� த� தி$ட�ைத மா�றி# ெகா&டா�. ப�தாயிர� Rபா8 �� 
பண�ைத, இய#)நாிட� வாதா5, பதிைனயாயிரமா8 F$5# ெகா/#க ேவ&/�. 
 
 'த�பி, எ�ன விசயமா..."  
 
 "எ� ெபய+ க<	க�. நீ	க எ>(ன நாவ� இ�#)ேத "ப	க மனித�', அைத 
எ	க இய#)ன+ அRபெசா�ப� படமா#)வ( எ�* தீ+மானி��$டா+. ேஹா$ட� 
வா9சியி� R� ேபா$/ உ	க�#காகேவ கா�தி�#கா+. �ற�ப/	க&ேண... "ப	க 
மனித�’, நாவைலG� ெகா&/ வா	க&ேண..." 
 
 'த�பி. நீத�பா நிைன�சா?�, நா� ெசா�<�தா� ஆகN�... "ெமாத�ல. ஒ� 
எ>�தாள� கி$ட வ��ேபா(... நாவைல� ப5#கா$டா?�, அேதாட 
ெபயைரயாவ( ஞாபக� வ��#கN�... நா� எ>திய( 'மனித ப	க�'..." 
 
 'ேகாப� படாதீ	க&ேண... ஏக�ப$ட நாவ� ப5#ேகாமா... ேமைடயி?�, 
5.வி.யிலG� பல�பல நாடக�த பா#ேகாமா... அதனால சில சமய� ஒ� கைத 
இ�ெனா� ைட$5?#) ேபாயி/(..." 
 
 "சினிமா#கார	க... அதிகமா ப5#க மா$டா	க�J ேக1வி�ப$ேட�..." 
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 'த��&ேணத��... நா	க பா#காத நாடக	க1 இ�ல... ப5#காத நாவ�க1 
இ�ல... ஆனா உ&ைமைய ஒ�(#கிேற�... ெபா>( ேபா#கி�காக நாடக� 
பா#கல... ரசைன#காக நாவ� ப5#கல... எ�லா� உ�டாE#)�, 
ெசா�)ற(#);தா�..." 
 
 'அ�ப_�னா..." 
 
 'அ8ேயா... அ&ேண.   நீ	க ெரா�ப� (ழாEறி	க...இ�;தா?� 
ெசா�ேற�... ஒ� நாவைல� ப5#ேகா�... அ(ல ஒ� 'வி�தியாசமான மாமனா+ 
ேகர#ட+ வ�(�J வ��#ேகா	க... அத சினிமாவிேல மாமியா+ ேகர#டரா 
ஆ#கி/ேவா�... நீ	க எ>(ன உைரயாட�கைள ேலசா மா�றி வசன	களா 
ஆ#கி/ேவா�... இ(#)� ேப� உ�டா... இேத மாதிாி நாடக�திேலேயா, இ�ல�னா 
வார ப�திாிைகயிேலா வ�கிற ேஜா#)கள, பட�(ல அ	க	க கா$சியா 
கா$5/ேவா�... இ(#)� ேப� ெசா�கிற(... உ�டாE#)�, ெசா�கிற(#)� 
பலைர ேவைலயி� வ�சி�#ேகா�.... உ	களால எ	கள ஒ&N� ெச8ய �5யா(..." 
 
 அ;த இைளஞ� க&ைண� சிமி$5னா�. மைற�கமாக எ�சாி#ைக 
வி/கிறாேனா... எ�னேவா… 
 
 மயி�நாதJ#), ேகாப� �ைரேயறிய(... அவைன# Fட ஒ� எதிாிைய� 
பா+�ப(ேபா� பா+�தா+... (5�த உத/கைள (&ைட ைவ�( 35# ெகா&ேட 
மனைத திற;( பா+�தா+. ஒ� சில திைர�பட	கைள பா+�தி�#கிறா+. அைவ தம( 
நாவ�களி� சாய<� இ��பைத# க&5�#கிறா+. அவ�றி� வசன	க1 Fட தன( 
நாவ� உைரயாட�க1 உயி+�பி<��பைத ேக$5�#கிறா+... அ�ேபாெத�லா�, 
'கைலG� க�பைனG� கா�* மாதிாி, எ�ேலா�#)� ெபா(வான( தாேன' எ�* 
த�ைன� தாேன சமாதான�ப/�தி# ெகா&5�#கிறா+. ஆனா� இ�ேபா(தா� 
�ாிG(. இவJவ கைலஞ+க1 இ�ல... ெகாைலஞ+க1...கயவாளிக1... சிைறயி� 
திணி#க �5யாத ெகா1ைள#கார+க1… 
 
 மயி�நாத� சினிமா#கார+கைள �N�N�( தி$5யேபா(, அவ� 
அவசர�ப/�தினா�. 
 
 “�ற�ப/	க&ேண. இய#)ந+ ெச�ம�" அRபெசா�ப� ,ப�தாயிர� Rபா8 
அ$வா�K பண�ேதா/ கா�தி�#கா+” 
 
 "�த�ல உ	க இய#)ந+ எ/�த பட	கேளாட ெபய+கைள� ெசா�? 
பா#கலா�..." 
 
 "எ�ன அ&ேண... நீ	க? அவ� நாடறி;த ேப+வழியா�ேச... 
‘வாடாவா�தியாேர', 'ேபாடாேபா#கிாி’, ‘ரா�திாி ேவைள Oைஜ', 'சவாலடா சவா�’. 
இ�ப5 எ�லாேம !* நா1 தா&/ன பட	கள எ/�தவ�... இதனாலேய 
"கைலமாமணி’ ப$ட� வா	)னா+. உ	க நாவைல� படமா#கி ‘ப�ம]’ ப$ட� 
வா	க� ேபாறா+... �ற�ப/	க&ேண..." 
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 "ஓ	க�#)�, என#)� சாி�படா(�பா... நீ �ற�படலா�...” 
 
 “நீ	க நிைன#கிற மாதிாி ஒ	க நாவைல எ/#க மா$டார&ேண... 
கைல�படமா எ/#க� ேபாறா+.’’ ேநசன� அவா+/#) )றி ைவ�சி�#கா+” 
 
 "ஒ� வார� ைட� )/. ேயாசி�� ெசா�ேற�"  
 
 "ெகா9ச� வ+றீ	களா..."  
 
 அ;த இைளஞ�, நா�கா<யி� இ5�(ைவ�த �ளியா8 இ�ன�� 
இ�;தேபா(, மயி�நாத� சைமயலைற#)1 ேபானா+... 
 
 அ;த�மா ைககைள உதறினா+... )#க+ =$5� ைகப$ ட( நிச;தா�... 
ஆனா� அத�காக ம$/� இ�ப5 உதறி இ�#க மா$டா1... அவைர� பா+�த(�, 
எ;த உ1ேநா#க�� இ�லாம� த�பா$/#) ெசா�வ(ேபா� ெசா�னா1... 
 
 'ஒ	க த	ைக#) இ( தைல தீபாவளி... நா�தா� அவ�#) 
அ�பா�மா...'பிளK-X ப5�ச( ேபா(��J நி*�தி$_	கேள-ந�ம H$/ எ�ம 
மா/-அவ1 )தியா8 )தி#கிறா1-க�Y$ட+ ேகா+Kலயாவ( ேச+#கNமா�... இ;த 
H$/ நிைலைமய�தா� ெசா�ேற�. ஒ	க தீபாவளி மல+ கைதக�#) வர�ேபாற 
அ�பளி��� பண�, இ;த� ெசலEல இ�ப(ல ஒ� ப	)#) Fட ேதறா(... கைத 
எ>(ற சமய�தில எ$டாயிர� Rபா பண�த �ர$/	க�Jதா� ெசா�ல வாேற�... 
இ�லா$டா�, நா�தனா+ ெகா/ைம�Jதா� எ�ைன� ெசா�?வா	க... நா� 
ேப�றத# ேக$க ேவ&5ய( ஒ	க உாிைமயா இ�லா$டா?�, ெசா�ல ேவ&5ய( 
எ� கடைம..." 
 
 அ;த�மா, ஒ� ஈய� பா�திர�ைத, எவ+சி�வ+ அக�ைபயா� இ5�தேபா(, 
மயி�நாத� ேமாவாைய� தடவியப5ேய ெவளிேய வ;தா+... சைமயைலைற#)1 
த�ைன சி*ைம�ப/�(வதாக நிைன�(� ெபா	கிய ேகாப�, அவ1 மீ( 
அJதாபமாகE�, அ	ேக ஏ�ப$ட �ய-இர#க� இ�ேபா( �ய ேகாபமாகE� மாறின. 
ஒ� ந�ல நாவலாசிாிய+ எ�ற �ைறயி�, அ;த�மாைவ அவ�ைடய தள�திேலேய 
நி*�தி� பா+�தா+. அவ1 ெசா�ன( நியாயமாகேவ ப$ட(. அவ1 இ*தியாக� 
ெசா�ன வா+�ைதகளி� மிளி+;த இல#கிய நய� அவ+ உத/களி� ஒ� ெவ1ைள# 
ேகா$ைட� ேபா$ட(... 
 
 க<	க� த�ைன� பா+�( சிேநகிதமா8� சிாி�த எ>�தாள+ மயி�நாதைன 
�ாி;( ெகா&டா�. அவ+ ைகைய� பி5�(# ெகா&/ ஆன;தமாக# Fவினா�. 
 
 "எ#கா. ேபாயி$/ வாேறா�... �ற�ப/	க&ேண..."  
 
 அ;த ந$ச�திர ேஹா$ட<�, 3�றாவ( மா5#)�.ேபா8, ஆறாவ( 
அைறயி� Zைழ;தா+க1. அ;த எ&தா� ராசியான எ&ணா�... ஆ*� 3�*� 
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ஒ�ப(... ெவ�றி... ெவ�றி... க<	க�தா� இ�ப5 அவ+ காைத# க5�தா�. 
ஆனா� மயி�நாதேனா ப�ைல# க5�தா+. அழைக, அசி	கமா#க �5G� எ�பத�) 
அ;த அைறேய ஒ� அ�தா$சி... அ	)மி	)மா8 பா$5�க1 )��றE�, 
ெந/9சா& கிைடயாகE� கிட;தன. எ�சி� ெபா�$க1 எ	)� நிர�பி, அ;த 
அைறேய ஒ� )�ைப� ெதா$5ேபா� ேதா�றிய(... ஒ� வா<ப� நா�கா<யி� 
உ$கா+;( காகித�, காகிதமா8 எ>(வ(�, எ>தியைத# கிழி�ப(மாக இ�;தா�... 
இவர( வ�ைகைய அ	கீகாி�( ஏறி$/# Fட பா+#கவி�ைல. வா�ேட+, Rேசா 
Fட இ�ப5 ேவகேவகமா8 எ>தியி�#க மா$டா+க1. உலைகேய தைலகீழாக 
மா�ற� ேபாகிற ேவக�... க<	கனிட� விசாாி�தா� அவ�, ‘இர$ைட அ+�த 
வசன	கைள எ>தி# ெகா&5�#கிறானா�. கE&டமணியிட� இ�;த 
'பச#காெம5’ Kடா# தீ+;( வி$டதா�... இ�ெனா��த�, ெர$ைட க$5<� 
இைடெவளி#கிைடேய இ�ப#க�� கா�, ைககைள� பர�பி )��ற# கிட;தா�. 
சிவ�� ?	கி க$5யி�#காேனா. இ�ைல... இ�ைல... பி$ட�தி� ஒ� (&/. 
ம�றப5 அ�மண�... ஒ� க$5� ெப$5� சி�ன� சி�ன வைளய� (&/க1… 
 
 மயி�நாத�, இ�ேபா( மைனவிைய மனதி�)1 தி$5# ெகா&ேட, அவைள# 
க<	க� வ5வி� பா+�( கி$ட�த$ட க�தினா+. 
 
 "இவ+தா� ஒ	க ைடர#டரா... இ;த R�லதா� 5Kகஸனா..." 
 
 ெவளியில ேபாக� ேபானவைர �&5�பி5�தப5ேய க<	க� ம�றா5னா�. 
 
 "இ�ல&ேண இ�ல... இவ� அேசாசிய$ ைடர#ட+... அ�� ேவ;த�... 
ைந$ல ஒேர ஒ+#)... அதனால V	)றா+... ஏ&டா எ>தி# கிழி�சா�... ைடர#ட+ 
R�ல இ�#காராடா..." 
 
 "எ�ைன 5Kட+� ப&ணாத..."  
 
 "எ>�தாள+ மயி�நாத� வ;தி�#கா+..." 
 
 "அ(#ெக�ன இ�ேபா... 3ட#ெக/#காத... இய#)ந+ அRபெசா�ப 
அ&ண� எ�ப ேவN�னா?�, எ;த ேநர�(லG� வ�வா+... இ(#) ேமல 
ெதாண, ெதாண#காேத..." 
 
 மயி�நாதJ#)� ப�றி எாி;த(... எ>�தாளனாக மதி#கா$5G�, ஒ� 
மனிதனாக# Fட அ	கீகாி#காத அ;த� 'பச# காெம5’ எ>�தாளைன பா+#கேவ 
பி5#காம� ெவளிேயற� ேபானா+. அத�)1 ஒ� ெட<ேபா�... V	)வ( ேபா� 
)��ற# கிட;தவ�, பா�� மாதிாி தைலைய� V#கி# ெகா&ேட ெட<ேபாைன 
எ/�தா�... பிற) அலறிய5�( �க�ைத# க>வாம� ஒ� ட�பளாி<�;த 
த&ணீைரேயா, அ�ல( விKகிையேயா ைககளி� அ�பி, க&கைள� (ைட�(# 
ெகா&/, ^ேராவி� ெதா	கிய ேப&$ைட ேபா$/# ெகா&ேட க<	கனிட� 
ேபசினா�. மயி�நாத� எ�ற ஒ�வ+ அ	) இ��ப( அவ� கவன�ைத# 
கவரவி�ைல. 
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 "ந5��� �ய� ச;திர பி�ம�..." கீேழ கா$ேட`ல த	கியி�#காரா�... 
 
 "அடேட, இ	க எ(#) வ;தா+..."  
 
 "நா� ேக1வி�ப$ட( சாியா�தா� இ�#)... ேந�* ரசிைகக1 
பைடெய/�பால அவ�#)�, அவ+ ெப&டா$5#)� அ5த5யா�... சாி, இ;த# 
கைத நம#ெக(#)... ந�ம இய#)ந+ அ	ேக இ�#கா+... நாம இவர... ஒ	க ெபய+ 
எ�ன	க... எ�ன�பா இவ� ஊைமயா... இவர# F$5#கி$/ அ	ேக 
ேபாகNமா�; அ	ேகதா� Kேடாாி 5Kகச�..." 
 
 “ச;திரபி�மJ#) 3/ சாியி�லாத ைட�ல எ(#) 5Kகச�...?” 
 
 'ஒன#) அறிவி�#காடா க<	கா... இ�தன நா� சினிமா உலக�(ல 
)�ைபெகா$5 எ�னடா பிரேயாசன�... ந�ம ந5க+க�#) ெப&டா$5கேளா/ 
இ�லாத ேபா(தா�டா 3ேட வ��.... ந5ைகக�#)� அ/�தவ1க1 ��ச	க 
ேமலதான ஆைசேய வ��... �$டா1... சாியான �$டா1... சாி சாி... �ற�ப/... 
எ>�தாளேர �ற�ப/	க..." 
 
 மயி�நாத� ப�ைல# க5�( ெபா*ைமைய# க5�தா+… அ;த அேசாசிேய$ 
ைடர#டாி� ேடா�த�ைன கி&டல5�ப( ேபா<�;த(... எ�ன ெச8வ(. 
..ேப8#) வா4#ைக�ப$டா� �ளிய மர�(லதா� ஏறNமா�... அேதாட 
இவனைவ�( இய#)ந+அRபெசா�பைன எைட ேபாட#Fடா(தா�... 
 
 மயி�நாத�, த�ைன� ப�றி கவைல�படாம� ேபா8# ெகா&5�;தவ+க1 
பி�னா�, எ#கி எ#கி நட;தா+. அவ+கேளா/ <�5� ஏறி ‘கீ4 ேநா#கி’, இற	கி 
அ;த ந$ச�திர ேஹா$ட<� பி�ப#க� தைலமைறவா8 உ1ள கா$ேட` வ;தா+. 
வாச<ேலேய ஒ� (வார பாலக�... க<	கJ�, அ�� ேவ;தJ� அவனிட� 
ம�றாட ேவ&5ய( ஏ�ப$ட(... அ�ேபா(Fட அவ+கேளா/ இவ+ Zைழய� 
ேபானேபா( கதைவ 3ட� ேபானா�... க<	க�தா� இவ+ ைகைய பி5�( உ1ேள 
கட�தி# ெகா&/ ேபானா�. 
 
 ‘Oேலாக ெசா+#க�’ எ�பா+கேள அ�ப5�ப$ட வரேவ�� அைற... கா�கைள 
உ1வா	)� தைர# க�பள�... க&கைள ெவளிவா	)� �வ+ ஒவிய	க1.... 
ெவ�ெவ$ ேசாபாெச$ இ�#ைகக1... ெசய�ைக பிரப9ச� சி�,5#க�ப$ட( 
ேபா�ற =ாியப��; Fடேவ ந$ச�திர மினி ப��க1... எாி;தனேவா இ�ைலேயா 
எாிவ(ேபா� ேதா�ற� கா$5ன. 
 
 எ�றா?�, உ1ளைற# கதE அவ+கைள வழி மறி�ப(ேபா� சா�றி# 
கிட;த(. க<	கJ#ேகா, அ�� ேவ;தJ#ேகா உ1ேள ேபாக� பய�... பல தடைவ 
வசமாக வா	கி# க$5யவ+க1... ேபாதா)ைற#) இவ+க1 ேபாக �5யாத அளவி� 
ஒ� ெப&ணி� சிN	க� சிாி��... பி.எK.Hர�பா பாணியி� சிாி��க1... அ��ற� 
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அ>வ( ேபா�ற உ�#கமான )ர�க1... ரகசிய� ேப�வ( ேபா�ற �N�N��... 
இைத அ/�( அடாத5யான ேமைஜ த$ட�க1... அ��ற� வசEக1... பிற) 
வா4�(#க1... இத�)� பிற) ஒேர மயான அைமதி... மீ&/� அ;த அைமதிைய# 
கிழி#)� Oக�ப சிாி��க1… 
 
 மயி�நாத�, ம�றவ+க1 நி�றேபா(, ஒ� ேசாபா (&5� உ$கா+;தா+. 
கதE திற#க�ப/�... திற#க�ப/� எ�* கா�தி�;தா+. நிமிட# கண#கி� நிைன�� 
ேபானதா�, மணிக1 �வ/ ெதாியாம� ேபாயின. ஆனா?� த�ைன 
சமாதான�ப/�தி )��ற விழ�ேபான �யமாியாைதைய V#கி�பி5�(# 
ெகா&டா+. ஒ� ேவைள இவ+க1 வ;தி��ப( அவ+க�#) ெதாிGேமா... 
எ�னேமா... மயி�நாத�, க<	கனி� காைத# க5�தா+... அவைன, அ;த#கதE� 
ப#கமாக�த1ளிவி$டா+. அவேனா கதைவ� திற#க ேபாவ(�, அ�� ேவ;த� 
�ைற�த �ைற�பி� திற#க�ேபான ைககைள இ>�(# ெகா1வ(மாக இ�;தா�. 
ஒ� தடைவ கதைவ திற;(வி$/ அ	ேக எ�ன க&டாேனா... உடன5யா8 
35வி$டா�. எ�ன ெச8யலா� எ�ப(ேபா� அ��ேவ;தனி� அ�ேக ேபானா�. 
அவேனா இவ� காதி�, 'ேபாG� ேபாG� இ;த ெம&ட�தானடா உன#)# 
கிைட�தா�’ எ�* மயி�நாதைன� பா+�( �N �N�ப(ேபா� இ�;த(. 
மயி�நாதJ#)� இ( �ாி;தி�#க ேவ&/�. அத�)ேம� அ	கி�#க அவ�#) 
பி5#கவி�ைல. இத�)ேம� இ��ப( த�ைனேய அடமான� ைவ�ப(ேபால... 
அவ+ எ>;( அைறயி� )*#)�, ெந/#)மா8 நட;(, ஒ� �5E#) வ;தவரா8 
ெவளி# கதைவ திற;(, ெவளிேயற� ேபான ேபா(- 
 
 தி_ெர�* தாமைர� O வ5வைம��க1 பதி#க�ப$ட ேத#) கதE திற;த(. 
‘ந5��� �ய�’ ச;திரபி�மJ�, ‘இய#)ந+ ெச�ம�’ அRபெசா�பJ� 
ெவளி�ப$ட(� கதE மீ&/� O$5# ெகா&ட(. ந5��� �ய?#) ��ப�ைத;( 
வயதி�#)�. ைக�(�பா#கி ேபா$ட 5ைச� ச$ைட ேபா$5�;தா+. ஒ��#) 
ச$ைடயி� ந/�ப#க� ம$/� ப$ட�மா$ட�ப$5�;த(. ம�றப5 நி+வாணமான 
மா+�... சினிமாவி� ெதாிG� உ�&ைடயான மா+�, இ	ேக த$ைடயாக� ெதாி;த(. 
ஆனா?� இ�ப�ேத> பE� டால+ ச	கி< டால5�த(. கைளயான �க�... 
அச$ைடயான பா+ைவ... அவ+ ப#க�தி� ைட$ ேப&$ ேபா$/, அத�)1 பனிய� 
ச$ைடைய இ� ெச8( Oைன#)$5 மாதிாி நி�ற அRபெசா�ப�, எ>�தாள+ 
மயி�நாதைன தன#)� ெதாிG� எ�ப(ேபா� ேலசா8 சிாி�தா+. 
 
 எ�ேலா�� உ$கா+;தா+க1. க<	கைனG� அ�� ேவ;தைனG� தவிர... 
அRபெசா�ப�, (��தி# ெகா&5 �;த ேப&$ ைபைய ெம<தா#கி, ஒ� க�ைத 
ேநா$ைட எ/�தா+. பிற) ந5��� �ய<ட� பயப#திேயா/ நீ$5, 'ஒ	க ைகயால 
இைத எ>�தாள+கி$ட ெகா/	க&ேண” எ�றா+. ந5����ய� அைத வா	கி, 
மயி�நாதைன� பா+�( ஒ� சினிமா சிாி�� சி;திவி$/, அைத நீ$5னா+. 
மயி�நாதJ� அைத மாியாைதயாக எ>;( வா	கி# ெகா&டா+. வா	கிய 
ேவக�திேலேய H$/ ேலாக�தி� 34கினா+. இ;த� பண�, மைனவிைய, அவைர 
��தமிட ைவ#)�... மகைள ந�றிேயா/ பா+#க ைவ#கவி�ைலயானா?�, அவைள 
சமரசமாக ேநா#க ைவ#)�... த	ைகைய அவர( கர	களி� அவ1 க&கைள ஒ�ற 
ைவ#)�... மா�பி1ைளைய, இவைர சம அ;தK�தி� பா+#க ைவ#)�... 
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அ8ய8ேயா... நா� ெரா�ப, ெரா�ப �யநல#காரனா8 ேபாயி$ேடேன... வா�சா�தி 
வழ#) நிதி#) பாதி� பண�ைத ெகா/�திடN�... 
 
 இய#)ந+ அRபெசா�ப�, மயி�நாதைன அவர( H$/ ேலாக�தி<�;(, 
தன( சினிமா ேலாக�தி�) ெகா&/ வ;தா+. 
 
 "ந�ம தைலவ+ ந5����ய�, ஒ	க கி$ட கைத ேக$கN��ேன இ�ைற#) 
ெகா/�த கா�சீ$ைட# ேக�ச� ப&ணி$டா+... அவ+கி$ட கைதைய� ெசா�?	க” 
 
 மயி�நாதJ#), ச	கடமாக இ�;த(... அ?வலக� தி�Fட 
ேமலதிகாாிகளிட� தன( !�கைள ெகா/�த( கிைடயா(. அ�ப5 ெகா/�ப(, 
தாேன தன( பைட�ைப ெகா�ைச�ப/�(வதா)� எ�* நிைன�பவ+... 
இ�;தா?� இ�ேபா( ேவ* வழியி�றி கைதைய� ெசா�ல� (வ	கினா+... 
 
 மயி�நாத� கைத ெசா�ல� ேபானேபா(, அவ�#) மாரைட�த(. 
வா+�ைதக1 வரவி�ைல. இத�)1 ந5����ய� பாச� ெபா	க ேக$டா+. 
 
 "கிைளமா#Kைச ம$/� ெசா�?	க ேபா(�..." 
மயி?#) =/ வ;த(. 
 
 "நா� கைதைய� ெசா�ேற�... நீ	கேள எ( கிைளமா#K எ�பைத 
தீ+மானிG	க... ஏ�னா என#) அைத� ப�திெய�லா� ெதாியா(... ’’ ஆனா?� 
இ;த 'மனித ப	க�" எ�கிற நாவ� ஒ� க�பைன# கைதய�ல... ெபாியா+ 
மாவ$ட�தி� வா�சா�தி எ�ற மைல# கிராம�தி� நட;த அ$/ழிய	கைள…. 
 
 "ந5����ய�’, தன( த	க� ச	கி< டாலைர V#கி� V#கி ேபா$/ 
பி5�தப5ேய இைடமறி�தா+... 
 
 "இ;தா�பா.’’ அRபா! வா�சா�தி... அ�ைமயான ெபய+. ந�ம �(�க 
கதாநாயகி#) இ;த� ெபயைரேய வ��/... எ>�தாளேர நீ	க க&$5னிY 
ப&N	க..." 
 
 மயி�நாத�, எாி�சேலா/ ெதாட+;தா+. 
 
 “ெபா(வாக மைல#கிராம ம#க1 எ�றாேல எ�ேலா�#)� இள#கார�. 
ஆயிர#கண#கான ஏ#க+ நில	கைள �தலாளிக1 வைள�(� ேபா$5�#)�ேபா( 
இ;த அ�பாவி ம#க�#) சா)�ேபா(தா� நால5 ெசா;த�. ெவ;த �&ணி� 
ேவைல� பா8��வ( ேபால இவ+க1 உயி+ வா4வ( வைர#)� சி�திரவைத#) 
உ1ளாகிறா+க1. இ�ப5�தா� ெபாியா+ மாவ$ட�தி� வா�சா�தி எ�ற 
மைல#கிராம�தி� மீ( ஒ� ெகா/ைம, ெகாXரமாக பைடெய/�த(. ெபாிய, ெபாிய 
�தலாளிக1 வன�(ைற அதிகாாிகளி� ஒ�(ைழ��ட� ச;தன மர	கைளG�, 
ேத#) மர	கைளG� க&ட(&டமாக ெவ$/�ேபா(, அ;த (&/கைள 
தைலகளி� ஏ�றி இற#)� எ/பி5களாக தா	க1 இ�#க� ேபாவதி�ைல எ�* 
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இ;த மைல#கிராம ம#க1 பிரகடன�ப/�தி வி$டா+க1. அQவளEதா�... 
க1ள�சாராய� கா8��கிறவ� அைத நி*�தினா� அவJ#) எ�ன கிைட#)ேமா 
அைதவிட அதிகமாகேவ இவ+க�#) கிைட�த(... ஆயிர�( ெதாளாயிர�( 
ெதா&N�றிர&டா� ஆ&/ ஜூ� மாத�, ெகா1ைள#கார �தலாளிகளி� 
V&/தேலா/ வன�(ைற# காவல+க1 ஆGதபாணியாக பைடெய/�(, இ;த 
அ�பாவி வா�சா�தி கிராம�தி�)1 Zைழ;தா+க1. 3�* நா1 �காமி$/ 
கிராம�( ஆடவ+கைள (ர�திய5�தா+க1. எ;த# )�ற�தி�) இ;த ம#க1 
உ1ளாக வி��பவி�ைலேயா... அ;த# )�ற�ைதேய �ம�தி-அதாவ( இ;த 
மைல#கிராம ம#க1 ச;தன# க$ைடகைள ெவ$5, கட�தி ம&N#)1 ப(#கி 
ைவ�தி��பதாக, )�ற�சா$5, இவ+கைள ம&ணா#கினா+க1. இ;த# கிராம�தி� 
பதிென$/ ெப&கைள க�பழி�தா+க1." 
 
 மயி�நாத� அ;த# கா$சிைய காண வி��பாதவ+ேபா� க&கைள 35னா+. 
ேப��#) வா8 தட	கலாகிய(. இவைரேய )ண�சி�திர பா�திரமாக� ேபா$/ 
விடலாமா எ�* அRபெசா�ப� ந5��� �ய<ட� கி�கி��தா�. இத�)1 
மயி�நாத� த�ைன �தாாி�(# ெகா&/ மீ&/� ெதாட+;தா+. 
 
 "இ;த அ�பாவி ம#க1 த	க�#) இைழ#க�ப$ட ெகா/ைமகைள ெவளிேய 
ெசா�னா� ேம?� விபாீத� நட#கலாெம�* அ9சி, ஒ/	கி அைல#கழி;தேபா(, 
மா+#சிK$ ெசயலாள+ ேதாழ+ ந�லசிவ� இ;த# ெகா/ைமைய நாடா�ம�ற�தி� 
எ>�பினா+. பயனி�லாம� ேபாகேவ, மன� தளராம� உ�ச நீதிம�ற� ேபானா+. 
இ;த# ெகா/ைமைய சி.பி.ஐ. விசாாி#க ேவ&/ெம�* ஒ� தீ+�ைப 
ெவ�ெற/�தா+... இ;த தீ+�பி� ெசயலா#க� இ�J� த1ளி ேபாட�ப$/# 
ெகா&ேடயி�#கிற(. ஆனா?� ெந��ைப 35 ைவ#க �5யா(... ஏைழக1 
தீ#)�சி மாதிாி... எ;த ெப$5#)1 அைட#கலமாக இ�#கி�றனேவா அ;த 
தீ#)��க1 ஒ� நா1 அ;த� ெப$5யிேலேய உர�� க$ட� வ��... இ;த எதி+கால 
க$ட�ைத� ப�றிG�, எ<களா8 ப(	கிய இ;த ம& ம#களான இ;த மைலம#க1 
எ�ப5 �<களாக உ�மா*கிறா+க1 எ�பைதG� எ� நாவ<�…’ 
 
 ‘ந5��� �ய�’, மயி�நாதனி� கைத� ேப��#) ஒ� ��*��1ளி ேபாடாம�, 
ஒ� கமா ேபா$ட(ேபா� இைட மறி�தா+. 
 
 "இ;தாடாக<	கா. எ� H$ல ேபா8, அவேளாட 3/ எ�ப5 இ�#)�J 
பா�($/ வா... நா� எ	ேக இ�#ேக�J அ( கி$டேய ேக�... அ�ப5ேய ந5ைக 
ேவதியாE#) ேபா� ேபா$/ இ	க வர� ெசா�?... "சாாி எ>�தாளேர, க�$5J 
ப&N	க...அ�ேபா. ஒ	க கிைளமா#Kதா� எ�ன..." 
 
 'இ( ஒேர ஒ� ஊ+ல, ஒேர ஒ� ராஜா கைத இ�ல	க... இ;த ம#கேளாட 
பழ#க வழ#க	க1, ஆ$/#)$5யான அவ+கைள எ�ப5 அரசா	க ஒநா8க1 
வழிமறி#கி�றன. எ�ப5 இவ+கள( ெப&/க1 ப	க�ப/�த� ப/கிறா+க1. 
எ�ப5 ச3க� பிர#ைஞ உ1ளவ+களி� உதவிேயா/ இ;த ம#க1 ேபாராட� 
தயாராகிறா+க1 எ�* ப5�ப5யா8 கா$5யி�#ேக�... இ;த ம#கைள 
இவ+க�#ேக அைடயாள� கா$/� ஐ;தா* ேதாழ+களி� ஒ�வராக நீ	க 
ந5#கிற(#) ந�ல வா8�� இ�#)... இ�பFட பா�	க. க�பழி#க�ப$ட ெப&க1 
)�றவாளிகைள அைடயாள� கா$/வத�) வசதியா இவ+க1 க& ��னா� 
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வன�(ைற காவல+கைள அணிவ)�பா8 கா$ட ேவ&/ெம�* நீதிம�ற� 
உ�தரவி$ட(. ஆனா?�, நா?�ைற தி$டமி$டா?� அணிவ)�� நட#கவி�ைல. 
அணிவ)�� நீதிபதியி� உயி�#ேக ஆப�(வ;தி�#)... க�பழி#க�ப$ட ெப&க1 
மிர$ட�ப/கிறா+க1. இ;த கிராம�ைத ஆ$சி ெச8G� வ$டா$சி அ?வலக�தி� 
நா� Y.5.சி.யாக இ�;ேத�. மைல ம#கேளா/ நா� உறEெகா&5�#கிற ஒேர 
காரண�தி�காக எ�ைன ெச�ைன#) மா�தியி�#கா	க... எ� க& ��னால 
நட;த அ$/ழிய	கைள�தா� எ;த� பாசா	)� இ�லாம�, எ>தியி�#ேக�. இ( 
நாவலா. க$/ைரயா எ�ப( ப�றி என#) கவைல இ�ைல... இ;த மாதிாி 
அ#கிரம	க�#) �5E க$ட ந�ேமாட திைர�பட� ஒ� (வ#கமா8 இ�#க 
ேவ&/�" 
 
 ந5����ய�, எ>�தாளைர� பா+#காம�, நா�கா<யி� பி�ப#க� தைலைய 
ெதா	க� ேபா$டா+. பிற) ெர&/ ைககைளG� ேச+�( ேச+�( த$5னா+... 
உத/கைள� பி(#கினா+. ஒ� சிகெர$ைட எ/�(� ப�ற ைவ�தப5ேய, இய#)ந+ 
அRபெசா�பைன 'ஒ� மாதிாி’ பா+�தா+. அைத� �ாி;( ெகா&ட கைலமாமணி 
அRப ெசா�ப�, அவைர ஆ�*�ப/�தினா+. 
 
 'இ(ல கைத இ�<ேய�J நிைன#காதீ	க தைலவேர... க�பழி#க�ப$ட 
பதிென$/ ெபா&NகைளG� எ�ப5 கதாநாயகியாகா$ட �5G�J... நீ	க 
நிைன#கிற( என#) �ாிG( தைலவேர... எ�ப5�J ேக$கிறீ	களா... இ(#) 
ேப+தா� ேவQ ெல�� எ�கிற(. ஆனா�... திைர# கைத அைம#க ேபாற( 
ஓ	கேளாட அ5ைம ெசா�ப�. திைர# கைதைய� ெசா�ேற� ேக�	க..." 
 
 "இ;த மைலம#க�#) ேசைவ ெச8ற(#காக ஒ� அறிE ஜீவி� ெபா&N, 
அ;த# கிராம�(#)� ேபாறா1. 5�<யி<�;( ேபாறா1. க$ ப&ேறா�... அ��ற� 
அவ�#)� எKேட$ �தலாளியான ஒ	க�#)� ேமாத� உ�வாகி, அ(ேவ 
காதலா)(... Xய$ பா/றி	க... (1ளி# )தி#கிறீ	க... அ1ளி அைண#கிறீ	க.. 
.க$....க$..." 
 
 "ஒ�நா1, ஒ	க காத< தைலவிாிேகாலமா8 க�ன�(ல ர�த# கீறேலாட 
ஓ	ககி$ட வ+றா1... வி#)றா1... வி��றா1... படபட#கிறா1 அ>கிறா1...ஓ	க 
ேமல அ�ப5ேய சா8கிறா1... நீ	க படபட�(, (5(5�( காரண� ேக#கிறீ	க... 
க$ ப&ேறா�... அ��ற� "�ளா, ேப#’ அ&ைட மாநில �ரட+க1 இ;த 
கிராம�(#) வ;( அ�பாவி ெப&கைள க�பழி#கிறா	க... அவ+கேளா/ 
அவ+களா8 ஒ	க காத<G� க�பழி#க�ப/கிறா1... க$... நீ	க ேகாப ஆேவச� 
ெகா1�றீ	க... அ;த# கிராம�(#) ேபாறி	க... அ;த அ�பாவி ம#க1 
ப$டபா$ைட ெசா�னEட� ஆேவசி ஆகிறீ	க... க$...க�பழி#க� ப$ட... 
ெப&களி� ஒ��திையG�, ஒ	க அறிE ஜீவி காத<ையG� F$5#கி$/, அ/�த 
மாநில கா$/#) ேபாl	க...க�பழி�த கயவ+கைள க&/பி5�(  ஒQெவா��த� 
தைலையயா ெவ$/றீ	க... ெவ$5ன தைலகைள க>�தில மாைலயா� ேபா/றீ	க.. 
.க$ ப&ேறா�... கிராம�(#) வாாீ	க... இ;த மாைல� தைலகேளாட ஊழி 
நடனமா/றி	க... உடேன கிராம�( ம#க1 ஒ	க கா?ல வி>றா	க. ."எ�ப5&ேண 
கைத”. 
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 ந5��� �ய�, க�ன	கைள உ�பி ேயாசி�த ேபா(, அேசாசிேய$ 
ைடர#டரான அ�� ேவ;த� �;திாி# ெகா$ைடயானா�... இ;த இய#)ந�#), 
இ;த திைர#கைதைய ெசா�னவேன இவ�... இ�#காதா ேகாப�.இவJ� 
ேபசினா�. 
 
 'இ(ல கைத �>(� ஒ� ெச&5ெம�ட வ�சி�#ேகா� தைலவேர... 
காத<ேயா/�, க�பழி#க� ப$ட ெப&ேணா/�, நீ	க கா$/#)� ேபாl	களா... 
அ	ேக க�பழி#க�ப$ட ெப&N#)� ஒ	க மீ( காத� வ;(/(... இதனா� 
அவ�#)� ஓ	க காத<#)� Fட ேமாத� வ�(... நீ	க காத<ைய வழ#க�ப5 
அைண#காம� விலகி� ேபாறி	க... இ(#) க�பழி#க� ப$ட அ;த� ெப&தா� 
காரண��J காத< நிைன#கிறா1. பட� பா#கிறவ	க�� நிைன#கிறா	க.. 
ஆனா� விசய� எ�னடா�னா, மரண� ப/#ைகயி� கிட;த ஒ	க தா8#) நீ	க ஒ� 
ச�தியவா#) ெகா/�தி/றி	க. அதாவ( க�னிைம கழியாத ஒ� ெப&N#)�தா� 
தா< க$ட� ேபாறதா ச�திய� ெச8றி	க.. ஆனா� ஒ	க காத<ேயா 
க�பழி#க�ப$டவ1. இதனா� நீ	க காத?#)�, ச�திய�(#)மிைடேய 
அ�லா/றீ	க.... கைடசியில காத<கி$ேடG� விசய�ைத ெசா�</றீ	க. உடேன 
அ;த அறிE ஜிவி காத< அ$டகாசமா8 சிாி#கிறா1. ஒ	கள உ��பி 
வி/வத�காகேவ தா� க�பழி#க�ப$டதா8 ெபா8 ெசா�னதா8 ெசா�றா1. 
இ(#) அ�தா$சியா8 க�பழி#க�ப$டநா�ல, அவ1 5�<#) ெரயி?ல ேபான 
5#ெக$ைட கா$/றா1. நீ	க அ�ப5ேய அவைள அலா#கா V#கி தைலயில வ�� 
F�தா/றி	க.. க$... இ(தா� கிைளமா#K...எ�ப5&ேண..." 
 
 ‘V1 பர�பி$ட க&ணா V1 பர�பி$ேட... தைலG� வா?� �ாியாத ஒ� 
கைதைய அழகா மா�தி$ேட..." 
 
 ‘ந5��� �ய<�’, தீ+�� மயி�நாதைன� ேபால, அRபெசா�பJ#)� 
ஆ�திர�ைத# ெகா/�த(... கைடசியி� இ;த அ�� ேவ;த� பய� அவ� ��திைய# 
கா$5$டா�... த$டN�... தைலைய� த$டN�.... தைலெய/#காதப5 
த$டN�... அத�)1 �;திய5�� ேபசJ�… 
 
 "ேயாசி#காதீ	க தைலவேர, இ;த� பட�ைத ெவ1ளி விழாE#) ெகா&/ 
ேபாக ேவ&5ய( ஒ	கேளாட ஆசீ+வாத�தி� எ�ேனாட ெபா*��... இ(ல 
க�பழி�� இ�#கிறதனால, அ(லG� பதிென$/ ேப+ க�பழி#க�ப/றதால, ஏ.பி.சி. 
கிளாK 3N#)� ஒ� ரசைன கிைட#)�... அ;த� ெப&க1 கத*�ேபா( 
தா8#)ல� க&ணி+ வ5#)�. 'அறிEஜீவி’ காத< ேப�ற த�(வ	கைள ேக$/$/ 
‘ஏ’ கிளாK ஆ5ய�Kக1 ெசா#கி� ேபாவா	க... ஒ	க காத< க�பழி#க�ப$டா1 
எ�ப( ெதாி9ச(� 'பி கிளாK’ ரசிக+க1 தீ#)ளி#க# Fட� ேபாயி/வா	க... 
அேதாட �(ைமயா8 ஒ� ச&ைட# கா$சி ெச8ய� ேபாேற�... வ>#கலான 
பாைறயில நீ	க ெச	)�தா நி#)றீ	க... �5யா(தா�. ஆனா?� ஒ	க�ைடய 
‘ேயாக� பயி�சி’, ஒ	கைள அ�ப5 நி�க ைவ#)(... அ	கி�;தப5ேய எதிாிகைள 
கா�கைள� பி�ப#கமாV#கி அவ	கதைலக1ல ெகா#கி ேபா/றீ	க. இ( 
அபாயகரமான ச&ைட... வழ#கமா �# ெச8Gற மாதிாி ந�ம ெபா�னைனேய 
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ச&ைட# கா$சியி� X�பா ேபா$/டலா�... இ;த ச&ைட கா$சிகைள பா�($/ 
‘சி’ கிளாK ஆ5ய�ஸான ஒ	க ெதா&ட+க1 க$ அE$ ைவ�பா	க.. க�Oர� 
ெகா��(வா	க... அ��ற� எ�ன. அ/�த �தலைம�ச+ நீ	கதா�..." 
 
 இய#)ந+ ெச�ம� அRபெசா�ப�, அ�� ேவ;தைன இ*மா�பா8 
�ைற�தப5ேய 3��வி$டேபா(, ந5����ய�, அ�ேபாேத �தலைம�ச+ 
ஆகிவி$ட(ேபா�, தைலக1 வி>வத�) வசதியாக நிமி+;( உ$கா+;( கா�கைள 
நீ$5னா+. 
 
 எ>�தாள+ மயி�நாத� எழ�5யாம� எ>;தா+. கா�க1 தைலைய கீேழ 
இ>�தன.... தைல, கா�கைள ேமேல இ>�த(... க&க1 எாி;த(. கா(களி� 
இைர�ச� ேக$ட(... கா�ேம� கா�ேபா$/ நட;தா+... 'V'ெவ�* வ;த ஒ�த 
வா+�ைதைய எ�சிேலா/ உ1ளட#கி# ெகா&டா+... ச$ைட�ைப#)1 ைவ�த 
ப�தாயிர� Rபா8 ேநா$/ க�ைதைய, ைககைள க$5# ெகா&/ நி�ற 
அRபெசா�பனி� ைக விளி�பி�)1 திணி�(வி$/ ேகாப�ைத ெமளனமா#கி 
ெவளிேயறினா+. தி��பி� பா+�தா�, க&க�#) தீ$/�ப$/ வி/� எ�ப(ேபா� 
க&க1, கா�கைள� பா+#க, கா�க1 உட�ைப நக+�த அவ+ உ,ண�ேதா/ 
ெவளிேயறினா+. அ;த உ,ணேம ெந9ச� �ர�ைப ஆவியா#கி க&ணீரா8 
ெகா$ட� ேபான(. 
 
 வா�சா�தி ம#க�#காக மனதி�)1 அ>தவ+, இ�ேபா( தமிழகேம ஒ� 
வா�சா�தி ஆகிவி$ட( எ�ற எ&ண�தி� ெவளி�பைடயாகேவ அ>தா+. 
 

--------                            தினமணி கதி�தினமணி கதி�தினமணி கதி�தினமணி கதி�----    15.10.9515.10.9515.10.9515.10.95    
--------------------------------------------------------------------------------    

        
10.  10.  10.  10.  ெபா2%த� ேபாதா�ெபா2%த� ேபாதா�ெபா2%த� ேபாதா�ெபா2%த� ேபாதா�    

 
 ெத� திைச தாழாம� த/�தா$ ெகா1ள, சிவெப�மானா� அ�* 
அJ�ப�ப$ட மா�னி அக�திய+, இ�*, த�திைசயா� தமி4� திைச, த�ைனG� 
மீறி தா4;(ேபான தாளாைமயி�, ெபாதிைகயி� இ�;( எ>;(, கட?#)1 கா� 
ைவ�தா+. 
 
 ஒ� அைலயி� உயர� Fட இ�லாத, ‘கட� )5�த இ#)ட�னி’ க&/, 
ஆ4கட� பய;(, அைலகைள அவர( கால5யி� ம$/� விழ� ெச8த(. பி�ன+, 
அ;த மா�னியி� ேயாக� சிமி$டலான க&சிமி$ட<� ெபா�1�ாி;(, அ;த 
அைலகேள ேதாணியாகி, அ��ற� நீ+ 34கி கலமாகி, அ� மா�னிைய 
அ5வார�தி�) ெகா&/ வ;தன. 
 
 ஏ> கட�க��, எ$/# ேகாண	க��, நா�) திைசக��, ஐ;( Oத	க��, 
�#)ண	க��, பதிேனா� இ;திாி ய	க�� ச	கமி�( ஒ�மி#)�, ஆ�மிக� 
பா$ைடயி� நைடேபா$டா+ அக�திய+; ஆயிர� ேகா5 =ாிய� பிரகாச �த+சன 
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ச#கர ஒளியி�, இரெவ�ேற இ�லாத அ;த ைவ)&ட தி��தல�தி� அவ+ 
Zைழ;தா+. அ	ேக -   
 
 அைலகேள �வரான ஆயிரமாயிர அ&ட� �ழ�சி ம&டப	க1; Gக� 
சி�பிகளா� உ�வான ேகா5 ேகா5ேய ஊழிம&டப	க1.... அ;த� சி�பிகளி� 
இ�;( ெவளி�ப$/, ��மல� அ�* �>ைமயா8 ஒளி சி;(� ஆ�ம ��(#க1.... 
இவ�றி�)1 நைர, திைர, 3�பி�லாத, கால�தி� �>� ேதா�றமாக, நீாி� மித#)� 
ஆயிர� தைலெகா&ட ஆதிேசஷ�.... ஒQெவா� தைலயி?� ஒ� ேகா5 =ாிய 
நைகக1.... ப�ைச# கட?1 ெவ1ளிமைல� ேதா�ற�.... கால�ைத இய#)� 
க&சிமி$ட�க1. பிரணவ� ேபெராளி சி;(� அ#கினி அ&ட	களான க&க1.... 
பிரப9சேம ச	காக, பிரணவேம ச#கரமாக கா$சி கா$/� ெந�றிக1... ��ெதாழி� 
ஆைணைய� ெசய�ப/�(� க�ப#ேகா5 ப�க1... இ;த ஆதிேசச அ��த�தி� ேம� 
-   
 
 ஆயிர;தைலகளி� நிழ�)ைட#)# கீேழ, அத� ஆ�ம ேதக�தி� 
பரமா�மாவான ஆதிநாராயண�... அவ+ ெந�றியி�, பைட��# கடEளான பிரம�... 
ேதா1களி� திைச# காவல+களான இ;திர�, வ�ண�, )ேபர�, எம�... வா8#)1 
ப�னிர&/ ஆதி�த+க1. மா+பி� பதிேனா� =�திர+க1... Oேலாக�, ேதவேலாக�, 
பாதாள ேலாக� என�ப/� ��ெப� ேலாக	கைளG�, அவ�றி� நடமா/� ��ப�( 
�#ேகா5 ேதவ+கைளG�, நா�ப( நா�ேகா5 ாிஷிகைளG� ெகா&ட உட�வா)... 
பிரப9ச�ைத பிரகாசி#க� ெச8G� ��னைக... நரசி�ம�தி� ேகாப� ��னைகG�, 
வாமன�தி� சா;த� ��னைகG�, கி�,ணாி� மாய� ��னைகG� கல;த 
பிரணவ� ��னைக... ஆயிரமாயிர� கர	க1... அவ�றி� ெகளேமாடகி என�ப/� 
கதாGத�... ந;தனா என�ப/� ஊழி� ெப�வா1... ப9சா$சைணயான ச	)... 
�த+சன� ச#கர�... இவ�ைற உ1வா	கி, ஒளியா#)� தாயா+ கால5யி� 
இ�#கிறா1. 
 
 எ�ைலய�ற பிரப9ச Rப	கைள# கா$/� அ;த நாராயணிய�தி�, அ&ட 
ேகா5யா8 நீ&ட ஒ� கர�தி� விர�Zனியி�, ேகாடாJேகா5 ாிஷிகளி� ஒ�வரா8, 
அக�திய+ த�ைனG� பா+#கிறா+. கட�(ளியா8 ஆனா?� தனி�(ளியா8 
த�ைன# கா&கிறா+. வாமன உயர�தி�, வாி;( க$5ய மரEாிG�, நிமி+;( நி�)� 
ஜடா�5G�, (�பி#ைக� தா5G�, காேவாிைய# கவி4�த கம&டல�மா8 நி�)� 
தமி4�னியான அக�திய+, �ய�தி�) வ;(, ெசா;த ேவைலைய மற;(, ப;தம�*� 
ேபசினா+. 
 
 'அள�பறியா# காலேம! �ல�களி� ��திேய..! உயி+களி� உ1ெளாளிேய... 
எ>�(#களி� அகரேம... ஆதி�த+களி� வி,Nேவ... ேயாக	களி� சமாதிேய... 
ய$ச+களி� )ேபரேன... யாைனகளி� ஐராவதேம... ப�வ	களி� வச;தேம... 
ஏமா�றி� பகைடேய... பிரப9ச� ��	கி, பி��மான;த �$ைடயா)�ேபா(, அ;த 
�$ைட#)1 இ�#)� ��ேசா�தேம... நாபி# கமல�தி� பி��ம�ைத 
ேதா�*வி#)� பர�பி��மேம... நீேய... பிரப9ச#க&ணா5-த�பா8 ெசா�ேன� 
பிரேபா... த���த��... உன#) பிரப9சேம க&ணா5... உ�ைன கட�களா8, 
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மைலகளா8, கட�மைல ெகா&ட கிரக	களா8, கிரக	க1 வ$டமி/� 
ந$ச�திர	களா8, ந$ச�திர	க1 நடனமி/� அ&டாதி அ&ட	களா8 கா$/� 
க&ணா5... பிரப9ச ெவளி�பா/க1, அசலான உன( நக�க1..." 
 
 உடேன ஆதிநாராயண�, அன;த	ேகா5 ச;திர� ��னைகேயா/ ேக$டா+. 
 
 '�(ெப�� சிவப#தா... ைசவ� ெப��னிேய... நீ... ஈKவர எ�ைலைய� 
தா&5 வர, எ�னிட� எ�ன இ�#கிற(? ஒ� ேவைள ேசாதி#க வ;தாேயா... 
அத�) எ�ேற நாரத� இ�#கிறாேன..." 
 
 'விள	கிய அறிவி� �ைனவ�" எ�* ெதா�கா�பியரா� பயப#திGட� 
பாட� ெப�ற, தமிழி�) �த� !� த;த அக�திய+, இ�ேபா( சிறி( =டாகேவ 
ேக$டா+. 
 
 “ேசாதி#க வரவி�ைல பிர�... சாதி#க வ;ேத�... எ� தமி4 இன�ைத மீ$க 
வ;ேத�... ஆனா?� இ( உ	க�#) ஆகா( அன;தேன... எ� ம#க1 மீ( 
உ	க�#) ஏ� இ�தைன ெவ*��... ஏ� இ�தைன# ேகாப�..." 
 
 ஆதிேகசவ�, ஒ� பாசா	)� ��வ� �ழி�ேபா/ பதிலளி�தா+. 
 
 "உ� தமி4 இன�தி� மீ( ேகாபமா... ெவ*�பா... என#கா... எ�ப5 இ�#க 
�5G� �னிG	கவா... நாவல; தீவிேலேய ந�ல இனமான உ� தமி4 இன�தி� ஒ� 
ப)தியின+, எ� ராமாவதார�ைத காலணியா� அ+�சி�தவ+க1; இ�ேபா( Fட, 
எ�ைன வைச பா/கிறவ+க1... வ��#) இ>#கிறவ+க1, எ�ைன ஈன�ப/�(� 
இ;த ‘இனமான’ தளபதிகைள# Fட வசதியாக�தாேன ைவ�தி�#கிேற�. இவ+க1 
மீ( பைக ெகா1ள� ேபான அரசி� மன�ேபா#ைக மா�றி... அ;த அர� 3லேம 
வி�( ெகா/#க� ெச8ேத�. ெப$5 ெகா/#க� ெச8ேத�. இ�ப5�ப$ட என#) 
உ� இன�தி� மீ( ேகாப� எ�கிறாேய... ந�* அக�தியா ந�*...." 
 
 "நீ	க1 தா�... எ� ம#கைள நிசமான பிர�சிைனகளி� இ�;( திைச தி��பி 
வி/கிறீ+க1 எ�பத�), உ	க1 பதிேல ஒ� சா$சி பிரேபா... ஆ$சியி� ேகடயமா8 
விள	)� இ;த ‘அ��த’ சி;தைனயாள+க�#) உதவி வ�வதாக தா	க1 த�ப$ட� 
அ5�ப( நியாயமி�ைல, ெப�மாேள... நி;தா(தி... எ�ப(� ஒ�வித ப#திதாேன... 
3ல�(ட� ேவகேவகமா8 ெந�	)வத�கான ஒ� ேயாக �ைறதாேன... இ�ேபா( 
இ(வ�ல விவகார�... அ( எ�னெவ�றா�, எ	க1 தமி4 இன�ைத, தா	க1 
ஒேரய5யா8 உ>(வி$_+க1 எ�பேத... உ	களி� சி�( விைளயா$5�) எ� 
ம#க1தானா கிைட�தா+க1? உலக நாதா? இQவளE#)�, நாலாயிர�திQய 
பிரப;த�தி� உ1ள ஆ4வா+களி� பாட�கைள நீ	க1 அறியாதவரா... இ;த 
ஆ4வா+ ெப�ம#கைள# க�தியாவ( எ� ம#கைள மா#களா#கா( க�மா 
இ�;தி�#கலாேம தாேமாதரா..., இ�ப5 ேவ5#ைக# கா$டலாமா வி&ணள;த 
ெப�மாேள." 
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ஆதிநாராயணைன, தாயா+, "எ	ேக பதி� ெசா�?	க1 பா+#கலா�’ எ�ப(ேபா�, 
வி�யா ல$�மியா8 பா+�தா1. உடேன, பா�கட� வாச�, பா� )5#க� ெதாியாத 
Oைனேபா� பா+�(, �Jகா8 ேக$டா+. 
 
 "பழி �ம�தாேத ைப;தமி4 காவலா... உ� ம#க�#) எ�ப5 ேவ5#ைக 
கா$/கிேற� எ�* எ	ேக விர�வி$/� ெசா� பா+#கலா�..." 
 
 “விர� மட#கி� ெசா�ல... உ	களி� ேகா5 ேகா5 கர	கேள ேபாதா( 
�&ணியேன... ஆனா?� ��	க� ெசா�< விள	க ைவ#கிேற�. எ� ம#க1, 
ந�லைத� ேபசி. அ�லைத# க&5#)� பிசிரா;ைதய+களா8 இ�;தவ+க1... 
'ம�னவJ� நீேயா’ எ�ற க�ப+களா8 இ�;தா+க1. ‘நாமா+#)� )5ய�ேலா�’ 
எ�ற நாE#கரச+களா8 திக4;தா+க1. இவ+கைள ஏ� இ�கா� �ய�களா8 
ஆ#கினி+க1..." 
 
 “�ய� ��ேனா#கி� ெச�?� பிராணி... அ�ப5 ஆ#க�ப$டா�, அத�காக 
நீ... என#) ந�றிய�லவா ெசா�லேவ&/�.” 
 
 “இைத, ஆைமயிட� ெசா�?	க1-எ�னிட� ேவ&டா� பிரேபா... �ய<� 
)ண� ப�றி அறியாதவரா தா	க1... ஒ� �யைல-எ�ப5 இ�சி�தா?�, அ( 
க�தா(... எதி+��# கா$டா(... க�தியா�, க>�( அ*#க�ப/�ேபா( Fட, அழ� 
ெதாியாத அ�பாவி� பிராணி... எ�தைனேயா... அ#கிரம	க1 க&ெணதிேர 
நட;தா?�, க�த# Fட ேவ&டா�. ஈன�ண	கலா8 �ன	க# Fட �5யாம� 
3ைள ம>	கி� ேபானேத தமி4 இன�... ெசா;த H$ைடேய. யாராவ( ப$டா 
ேபா$/... ப$டா# க�திைய நீ$5னா�, அவ+கள( கா<� வி>;(வி$/ ஒ(	கி# 
ெகா1கிறா+கேள எ� ம#க1... ஒ� கால�தி� க�பேலா$5ய தமிழ+க1, இ�ேபா( 
ஆ$ேடா#கைள க&ட(�, அலறிய5�( ஓ/கிறா+க1..." 
 
 அக�திய+ ஆேவச�ப$/ ேப�ைச� ெதாட+;தா+.  
 
 “ேவ� பா8;தேபா(�, விழியாடாம� இ��பேத Hர� எ�ற 3தாைதய+ 
ெசா� மற;(, ைக இ��ப( )�பிட, கா� இ��ப( தைரயி� ப/#க, தைல இ��ப( 
கா<� விழ, வா8 இ��ப( ேசா* தி�ன ம$/ேம எ�* ஆகி� ேபானா+கேள... 
அவ+கைள இ�ப5 ஆ#கிவி$_+கேள அன;த ெப�மாேள…" 
 
 “அக�தியா... நா� நிரபராதியா#)�..." 
 
 கால5யி� அம+;தி�;த தாயா+ எ>;(, ேபசினா+. 
 
 "இவைர ந�பாேத அக�தியா... ெசா;த )லமான ந;த)ல�தின+...ஒ�வைர 
ஒ�வ+ அ5�(# ெகா�?�ப5 ெச8தவ+ இவ+... ெசா;த மகனான ச�பாவி� 
வயி�றி�, ாிஷிக1 சாப�தா� உதி�த உல#ைக, கட<� (க1களா8 ேபாட�ப$/ 
பி�ன+ கட���களா8 �ைள�தேபா(, அவ�ைற எ/�(, யாதவ+களிைடேய Hசி, 
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ஆGத	களா8 ஆ#கி# ெகா/�தவ+. தா� அவதாி�த )ல�ைதேய, ‘தீ+�த 
ச	ேகா�ரா’ எ�ற இட�(#) அைழ�(� ெச�*, அவ+கைள ேகளி#ைகயி� ஆ4�தி 
ெக/மதி ெகா/�தவ+... ஒ�வைர ஒ�வ+ அ5�(# ெகா�ல ைவ�தவ+..." 
 
 "நாJ�, எ�ைன உல#ைகயி� எ9சிய இ���# க�பியா� ெகா�* 
ெகா&ேடேன" எ�* ெசா�ல�ேபான ெசா� விள	)� ெப�மாைள ேபச விடா(, 
அக�திய+ இைடமறி�(� ேபசினா+. 
 
 "நீ	க1 )றி�பி$ட(ேபா�, த	க1 நாயக�#) இ�ேபா( தமி4# )ல� 
கிைட�(வி$ட( தாேய... எ� ம#கைளG� ேகளி#ைகயி� ஆ4�தி, நிழ�கைள 
நிஜ	களாகE�, நிஜ	கைள நிழ�களாகE� ஆ#கி வி$டா+ அ�ைனேய... ஒ�வைன 
Hரனா#க, ��ப( ேபைர ேப5யா#)� திைரGலகி�, எ� ம#க1 கதாநாயகனிட� 
ஒ�றி� ேபா8வி$டா+க1 உ�தமிேய... இ�ேபா(, இவ+க1 ெசா�வேத 
இவ+க�#) பகவ� கீைதயாக� ேபா8வி$ட(. மாதாேவ... ஒ� தா8, மகளா8 
நிைன�( ந$ட ��ைன மர�ைத, தம#ைகயா8 நிைன�(, அ;த மர�த5யி� 
தைலவைன� தீ&ட� (ணியாத அ;த# கால� தைலவியி� இ;த# கால ெகா1�� 
ேபர�க��, ேப�திக��, ஆபாசதிைர�பட ெதாைல#கா$சிகைள� பா+�( 
‘ெஜா1�’ வி/கிறா+கேள தாயாேர…." 
 
 "அ�ப5 எ�றா�...” 
 
 "அைத எ� வாயா� ெசா�ல மா$ேட� ைவ)&ட நாயகிேய... கைல எ�ற 
ேதைன ேமேலா$டமாக �ைவ#க ேவ&5 எ� ம#க1, ேதJ#)1 வி>;( 
சிறகிழ#)� ஈ#க1 ேபா� ப)�தறிைவ இழ;(வி$டா+கேள பர;தாம� ேதவிேய..." 
 
 தாயா+ த� கணி�ைப� ெதாிவி�தா+. 
 
'உ� ம#க1 கைல�ேதனி� விழவி�ைல... விஷ� ேதனி� வி>;( கிட#கிறா+க1... 
பிரேபா!... அக�திய� சா+பி� அ5யா1 ெசா�?� விபர�ைதG� ேக�	க1. 
ெதாைல#கா$சி#கார+க1, தமிழ+கைள பி�ைச#கார+களா8 ஆ#கிவி$டா+க1. 
ேபா$5க1 எ�ற ேபாி�, பாி� பாி� எ�* பா+�பவ+கைள, க&ேண;(வத�)� 
பதிலா8 ைகேய;த ைவ�(வி$டா+க1. அ(E� ட�பா� பாி�கைள# ெகா/�(, 
வா	கியவ+கைள அதி+,டசா<க1 எ�* அைழ�(, அதி+,ட ல$�மியான 
எ�ைன# ெகா�ைச� ப/�(கிறா+க1... ஒ� ப#க� இ;த நிைல... ம*ப#கேமா, சில 
'ஆKப�திாிவாசிக1’ எ�ைன =$ ேகKகளி� சிைறெச8(, ெவளிநா/க�#) 
அJ��கிறா+க1... எ;த ம#களிட� நா� இ�#க ேவ&/ேமா, அ;த ம#க1 
பி�ைச#கார+களா8 ஆக, நாேனா ஆ$சியாள+களிட ��, ெரள5யா+களிட�� 
சிைறப$/# கிட#கிேற�... எ�ப5யாவ( எ�ைன மீ$க ேவ&/� பிர�ேவ..." 
 
 நாரண�, த� நாயகிைய அJதாபமா8 பா+�தேபா(, நீர5யி� ஒ� 
சலசல��... ஆதிேகச�, ஆயிர� தைலகைளG� தி��பியேபா(, நீரா�� கட?/�(, 
நில மட;ைத#) எழிலான ஒ� சீாிள� ெப& ேதா�றினா1…  கர	 F�பி தைல 
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தா4�தினா1. அக�திய, ெதா�கா�பிய இல#கிய க&களா1. ப#தி இல#கிய பட+ 
�க�தா1... ஐ�ெப�	 கா�பிய# க>�தா1... அவ1 இ/�பிேல, சி�றில#கிய 
ஒ$5யாண�... விர�களி�, ப�(� பா$/-எ$/� ெதாைக ேமாதிர	க1, கா�களி�, 
பாரதி, பாரதி தாச சல	ைகக1... கா�களி�, �(# கவிைத# காலணிக1... ச	க கால 
பா+ைவ... இ;த# கால அல	ேகால�... எ;த# ேக1விG� இ�லாமேல, இவ1 
விைடயளி�தா1. எ�ேலா�மா8 தன#)� ேபா$ட, பலவ;தமான சினிமா 
�#கா$ைட V#கி� ேபா$/வி$/, (யேரா/ ேகவி# ேகவி விள#க� ெசா�னா1. 
 
 நா�... தமிழ�ைன அ�லவா�, தா�தாேவ... எ	க�#) ஒ�, அச� 
தமிழ�ைன# கிைட�(வி$டா1.... நீ ேபா... எ�* எ�ைன, எ� ம#கேள க>�ைத� 
பி5�( த1ளிவி$டா+க1... அ(E� �#காபலா, ேட# இ$ ஈL, மKதானா... 
ேபா�ற ெக$ட ெக$ட வா+�ைதகளா� தி$5 அJ�பி வி$டா+க1 தி��பதி 
நாயகா..." 
 
 நாராயண�#)� பிரதியா8, ல$�மி, ேப�தியிட� ேக$டா1. 
 
 "�);த இட� வி$/, பிற;த இட� வ;த( த���மா... நீேய... உ� ம#கைள 
மீ$5 இ�#கலாேம... நீதா� க�ேதா�றி, ம&ேதா�றா# கால�(#) 
��ேதா�றிய )5ைய� ெப�றவளாயி�ேற…” 
 
 “ைநயா&5 ேபச... இ( ேவைளயி�ைல... பா$5ேய... அறியாைமயி�, 
கயிைற பா�� எ�* நிைன#)� இன�ைத மீ$கலா�... ஆனா�, அக	கார�தி� 
பா�ைபேய கயிறா8 நிைன#)� கயவாளி�பி1ைளகைள எ�ப5 மீ$க �5G�... 
தா�தாவிட� இ�;( சாியான பதி� கிைட#)��ன+, நாேனா... எ� மக� 
அக�தியேனா... இ;த இட�ைதவி$/ அகல�ேபாவதி�ைல..." 
 
 அ�ேபா(�, ஆதிேசச�தா� அைச;( ெகா/�தேத தவிர, அ;த வாகனாதிபதி 
அ�ல... சிாி�தா+... ஒேர சிாி�பாக� சிாி�தா+... ெப�9சிாி�பா8 சிாி�தவ+ பி�ன+ 
வாயட#கி�பா+�தா+. க&ெணதிேர, அவ�ைடய ம�மக� தி���க�... க&களி�, 
=ரப�மைன வத� ெச8ய� ேபானேபா( Fட இ�லாத ெந���# ேகாள	க1... 
ேதா�#) ேம� ேபான ேவ�… 
 
 தமி4# கடEளான ��க�, தா8மாமJ�, மாமனா�மான ேகசவைன� 
பா+#காத(ேபா� பா+�(, 'மா�பி1ைள �*#ேகா/’ ேபசினா�. ேபசவி�ைல.... 
=�ைர�தா�.... 
 
 ‘எ�லா இன�ைதG�, வா4வா	) வாழவி$/, எ� இன�ைத ம$/� தளர 
வி$டவைர விடமா$ேட�...எ�லா இன�ைதG� பாிணாம�ப5 வள+வத�) 
விதியைம�(... க�னடைன நளினமா#கி, மைலயாளிைய அறிவாளியா#கி, சினிமா� 
ெத?	கைனG� மீ$/, மரா$5யைன மலர� ெச8(, யாதவ+கைள எ>�சிGற� 
ெச8(, எ� தமிழனி� தைலவிதிைய ம$/� ம$டமாக எ>திய பி�மைன, மீ&/� 
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சிைறயி� அைட#க� ேபாகிேற�. எ� தமி4 ம#களி� இ;த நிைலைம#) 
காரணமான அ;த பி��மைன நா� சிைறெய/�பைத, யாரா?� த/#க �5யா(...” 
 
 எ�லா� வ�ல ��கனி� =�ைர ேக$/, நாராயண� தவிர, அைனவ�� 
தி/#கி$டன+. ஆனா� ஆதி 3லேமா... எக� தாளமா8, யா�#ேகா ெசா�வ( ேபா� 
விள#கினா+. 
 
 “பிரமைன# )�ற� ெசா�வ( ந�ற�*. தமி4 இன�தி� ேம� ஒ� சாப� 
உ1ள(. கனக விசய+ சாப�... இ;த இ� வட�ல�( ம�ன+க�� தமிைழ� 
பழி�தா+க1 எ�பத�காக, ேசர� ெச	)$/வ�, அவ+க1 தைலகளி� க�கைள 
ஏ�றி# ெகா&/ வ;தா�. த�)றிகளான கனக விசய�#), தமிைழ ஊ$டாம�, 
அவ+கைள# ேகவல�ப/�தி, அவ� இன ம#கைள அசி	க�ப/�தி, க&ணகி 
ேகா$ட� அைம�தா�. அ(E�, இவ+கைள நாவல; தீவி� ஒ� ப)தியி� இ�;( 
இ�ெனா� �ைன#), ெகாXரமாக நட�தி#ெகா&/ வ;தி�#கிறா�... ஆக, 
கனகவிசய+ தைல �ம;த க�களி� ஒ�*, தமி4 இன�தி� மீ(� வி>;த(. 
Hர�ைத#கா$ட மனிதாபிமான�ைத ப<யி$ட தமிழின�, இதனா� ேப5களா8 
ேபா8வி$ட(... இதி� நா� ெச8வத�) ஏ(மி�ைல..." 
 
 நாராயண� ைகவிாி�தேபா(, அக�திய+ இயலாைமயா� ைகெநாி�தா+. 
ஆனா?� வாதா5னா+. 
 
 "��மா இ��பேத �க� எ�* இ�;தா�, த	க�#)� �க# ேக/ ஏ�ப/� 
பிரேபா... தமிழக�தி� பிறாி� ெசா�(#கைள ஆ#கிரமி#)� ஒ� பய	கர# )�ப�, 
இ	ேகG� வ��... நீ	க1, ஆதிேசசைன வி$/ ஒ� அ5 நக+;தா� ேபா(�... 
உடேன அ;த அதிர5# )�ப�... பி��மைனG� மிர$5, ப$டா வா	கி, இ;த 
ஆதிேசச அ��த�ைத உாிைமயா#கி# ெகா1��... இ( இ�ைறய தமிழக யதா+�த� 
பிர�ேவ..." 
 
 தாயாரான ல$�மி ேதவி, தி/#கி$/ ‘எ	ேகG� ெச�லாதீ+க1’ எ�ப(ேபா�, 
தன( நாயகனி� தி�� பாத	கைள ெக$5யாக� பி5�(# ெகா&டா1... 
ல$�மணனாகE�, பலராமனாகE� அவதார� ேம�ெகா&ட ஆதிேசச�, 
ேகாப�தா� க& சிவ;(, தன( அ&ட ேகா5 வாைல எ/�(, Oேலாக�தி�) 
)றிைவ�( கட<� அ5�த(. அQவளEதா�. Oமியி� ேப8 மைழ ெப8த(.... 
அN)&/ ேம�பர�பி� ெவ5�த(... Oக�ப	க1 ேதா�றின... அ�ேபா(�, தமி4 
இன�, ெதாைல#கா$சி� ெப$5க1 ��னா�, ��த� ெகா/�த( ேபா� ேப�� 
இள� ெப&களி� அைசEகளி� லயி�(# ெகா&/�, ேமைடகளி� தைலவ+களி� 
கா�களி� த� தைலகைள� ேபா$/# ெகா&/�, கிட;த(... இைத ெதாைல 
ேநா#கா8 பா+�(, அ�தைன ேப�� �க� �ழி�தேபா(, அக�திய+ மீ&/� 
விடா�பி5யா8 ேக$டா+. 
 
 “ந�பிறவி எ/�( இழிபிறவியா8 ேபான எ� இன�ைத மீ$/# ெகா/	க1 
ேம8�பேர..." 
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 "சாிபி1ளா8... கால� கனிய$/�... விைரவி� மீ&/� தமிழக�தி� என( 
அவதார� எ/�(... உ� ம#கைள மீ$கிேற�..."உலக�தி�ெக�லா� ஒQெவா� 
அவதாரமாக எ/�த யா� தமிழக�தி�காக ம$/�, தனி அவதார� எ/#கேவ&/�." 
 
 'ந�றி பிரேயா... ந�றி. நா� த�யனாேன�.// ஆனா?�, அதிக� 
பிரச	கி�தனமா8, நா� ெசா�வதா8 நிைன#காதீ+க1 அல	கார� பிாியேர... 
ஒ	க1 அவதார�, தமி4 சினிமாவி� ந5#க ேவ&/�... அ( சாகச நாயகனா8... 
காத� ம�னனா8... பலைர# ெகா�?� நாயகனா8. மைலவி$/ மைல)தி#)� 
மாHரனா8 ந5#க ேவ&/�. இ�ைலயானா�, ேகாவி;தனான நீ	கேள ேகாவி;தா 
ஆH+க1... இ�J� ஒேர ஒ� ேக1வி ேக$க அJமதி ேவ&/� பிரேபா... கால� 
கனிவைத... நா	க1 எ�ப5# க&/பி5�ப(... க<Gக வரதா...??” 
 
 “ேதவ ரகசிய�ைத ெசா�ல# Fடா(... ஆனா?� ெசா�கிேற�... தமிழக�தி�, 
இ�J� இர&/ தைல�ைறக1 கட;(, 3�றாவ( தைல�ைறயி� க< ��*�... 
H/ க$5 பலனி�ைல எ�* ெப��பாலான ம#க1, Hதியி� கிட�பா+க1... 
ம��(வ மைனகளி� ப$/ ெம�ைதக��, )ளி+ சாதன� ெப$5க�� ெதாைல� 
ெதாட+� சாதன	க�� ைவ#க�ப/�... ஆனா?� ம#க1 அ	ேக ெச�வத�) தைட 
விதி#க� ப/�...” 
 
 ைவ�தீKவர� பி1ைள ெபா�1பட� பா+�தா�. நாரண+ ெதாட+;தா+. 
 
 "அேதா/, தமி4# கலா�சார� ெபா	கி Oாி#)�. க�யாண ம&டப	களி�, 
�(மண�த�பதி அ�மணமா8 ஆ5# கா$5னா�தா�, ச�தாய� அவ+க1 
தி�மண�ைத அ	கீகாி#)�. �(# கணவ�, ப�(ேபைர கா� ெகா/�தாவ( 
த�னா� அ5ப$ட(ேபா� ந5#க ைவ�தா�தா�, அ;த 'Hர#’ கணவனி� 
இ�ைச#) இள� மைனவி உட�ப/வா1... வயி�றி� இ�#)� )ழ;ைத#) 
வரேவ�� வைளய� ைவ�தா�தா� அ( ெவளி�ப/�. .ந�றி தாேய ந�றி. எ�* 
பிற;த )ழ;ைத, ேபாKட+ ேபா$டா�தா�, ெப�ற தாேய பி1ைள#)� பா� 
ெகா/�பா1...' 
 
 நாரண+, ம�மகைன ஒ� ந�$/� சிாி�பா8 பா+�(வி$/, தாள லய�ேதா/ 
ெதாட+;தா+. 
 
 'எ�லாவ�றி�)� ேமலாக... தமிழக ம#களி� ஒ$/ெமா�தமான 
பயப#திேயா/, திைர�பட	களி� நிசமான ஒநா8க1... ப�றிக1... க>ைதக1... 
கா#கா#க1 ந5#)�... இைவக�#) தமிழக ம#க1 பயப#திேயா/ ரசிக+ 
ம�ற	கைள� ேதா�*வி�பா+க1... கால�ேபா#கி� இ;த ந5��� பிராணிகளி� 
ஒ�* )றி�பாக ஒ� ப�றி �தலைம�சரா)�. எ9சியைவ அைம�ச+களாகE�, 
ச+வக$சி� தைலவ+ களாகE�, ஐ.ஏ.எK. அதிகாாி களாகE� பதவி ஏ�)�. 
இ�ப5�ப$ட கால� ேதா�ற�தி�, நா� க&5�பா8 அவதார� எ/�ேப�. ந�ல(. 
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ெச�* வா அக�தியா. ந�லேத நட#)� எ�* ந�பி#ைகேயா/ ேபா8 வா 
ேப�திேய..." 
 
 நாரண+, இனி� ேப�வத�) எ(E� இ�ைல எ�ப(ேபா� ேயாக 
நி�திைரயி� ஆ4;தா+... 
 
 பய	கரமான �< ஒ�* மா$/ ம;ைத#)1 ெச�* ஒேர ஒ� மா$ைட ம$/� 
தனி�ப/�தி, அைத� தா#)வ(ேபா�, ஊ4விைன எ�J� �< மனித 
இன	க�#)1 பா8;( தமிழின�ைத ம$/� தனி�ப/�தி அைத� தா#)வ( 
க&/, பிரமைன சிைற ெச8(, அவ� ஏவி வி$ட அ;த� �<ையG� H4�த 
நிைன�த ��க� இ�ேபா( ேவலாேலேய த� தைலயி� அ5�(# ெகா&டா�. 
இ�ைறய தமி4 இன� இைத விட ேமாசமான இழிநிைல#) ேபாக� ேபாகிறேத 
எ�* ெபா�மினா�... பிற), தா� தமி4 கடE1 அ�ல எ�* பிரகடன� 
ெச8யலாமா எ�* ேயாசி�(# ெகா&டா�. தமிழ�ைன அ	கி�;( ேபாக 
ம*#கிறா1... அக�திய+ மீ&/� வட�ல�தி�) ேபாகலாமா எ�ப( ேபா� 
ேயாசி#கிறா+. 
    
                                                                                                                                                                                ----            வா�கி ெபா�க� மல�வா�கி ெபா�க� மல�வா�கி ெபா�க� மல�வா�கி ெபா�க� மல�----1996199619961996    

-------------------------------------- 
 

11111111....         அ�ைன இ ட தீஅ�ைன இ ட தீஅ�ைன இ ட தீஅ�ைன இ ட தீ    
 
 ��னா� Oைன#கார தடால5க��, பி�னா� Yனிபார த5ய5க��, அ#க� 
ப#க�தி�, உ��, �ளி, மிளகா8, ெவ	காய வாாிய#கார+க�� �ைட =ழ அ;த 
தைலைம சைமயலாளி� ெப&, அ;த சைமய� வளாக�தி� வாச�ப5யி� வல( 
கா� ைவ�தா+... ம*காலான இட( காைல ைவ�பத�)தைல கிைட#காம� 
அ	)மி	)மா8 சின� ெபா	க� பா+�தா+... அQவளEதா�… 
 
 �$ைடகைள� ப�ைசயாக# )5#கலாமா, அ�ல( ேவக ைவ�( தி�னலாமா 
எ�* ேயாசி�(# ெகா&/�, �$ைடக�#)� சீ� ேபா$/விட# Fடாேத எ�* 
பய;( ெகா&/� கிட;த உதவி சைமயலாளி� ெப&, அ�மாைவ� பா+�த(� ஆ5� 
ேபானா+... இ;த� சைமய� Fட�தி<�#)�, ஒேர ஒ� உதவி� சைமயலாளி� ெப& 
இவ+தா�... அ�மா எ�* ��மா ��மா அைழ#க�ப/� தைலைம� 
சைமயலாளிைய� பா+�த(தா� தாமத�, ��னா� அ/#கி ைவ#க�ப$ட 
�$ைடக�#) ேம� உட�ைப� ேபா$/, அ�மாவி� கா�களி� தைலைய� 
ேபா$டா+... அேத சமய� வயி�*#) ெவளிேய ேசைல மைற�பி� ஒளி�( ைவ�த 
ப(#க� �$ைடக1 ந�	காம� இ��பத�காக எ�சாி#ைகயாக வயி�ைற ம$/� 
தைரயி� படாம� எ#கி ைவ�(# ெகா&டா+... எ�லா� தைலைம� 
சைமய�கார+களிட��, சர#) மாKடராக இ��பத�ெக�ேற பிற�ெப/�த, “க� 
ேதா�றி, ம& ேதா�றா#கால�ேத ��ேதா�றி 3�த அ;த க�^ரமான சர#) 
மாKட+, இ�ேபா( எாிG� விறகி� சா�ப� ேபால, ேநரா8 நி�காம?�, கீேழ 
விழாம?� வைள;( நி�றா+... மீ�)மா+, மீ� )விய<� இ�;( வி/ப$/, 
அ�மாைவ ேநா#கி சாமியா5னா+... ப�ேவ* சி�ன� சி�ன சைமய� 
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Fட	கைளG�, பா� ெகா/#)� மா/களி� ேம8�ச� நில	க1 �த� பயி+ வள�� 
ந9ைச நில	கைளG�, மட#கி� ேபாட (ைண ேபா)� ஒ� ஒ�<� சைமயலாளி, 
இதர சைமய�கார+க1 �&5ய5�ததி� கீேழ விழாம<�#க ஒ� ஜ�ன� 
க�பிைய� பி5�(# ெகா&/ ெதா	கினா+... இ�ெனா� சைமய�கார+ க>�தி� 
கிட;த சி?ைவைய எ/�( அ�மாைவ� பா+�தப5ேய க&களி� ஒ�றி# 
ெகா&டா+... )�லா8 ேபா$ட இ�ெனா� சைமய�கார+, அ�மா இ�#)� 
திைசதா� ெம#கா இ�#)� திைச எ�* அJமானி�( அ	ேகேய ம&5யி$டா+... 
தாேய, தாேய, எ�ற )ர�கைள# ேக$/ பி�ைச#கார�Fட த� ெலவ� ெபாி( 
எ�* ெப�மித�படலா�... ஆனா?�, இ;த )ர�க1 ெவளிேய ேபா8# 
ெகா&5�;தவ+கைள ேவ5#ைக பா+�பத�காக நி�க ைவ�த(. இ;த 
ேவ5#ைகயாள+க1 அ;த தைலைம� சைமய�காரைரG�, அவர( 
உதவியாள+கைளG�, அதிசயமா8� பா+�தேபா(- 
 
 கா$டா ேமா$டா உைடேயா/, க�^ரமாக நி�ற, அ;த அ�மா சைமயலாளி, 
கால5யி� தைலேபா$/# கிட;த ெப& உதவி� சைமய�காாிைய ஒ� அ	)ல�தி� 
ப�தி� ஒ� ப	) Fட கீேழ )னி;( பா+#காம�, �க�ைத ஆ* அ	)ல உயர�தி� 
V#கி ெகா&/ ��* ��*�, பா+�தா+... அவர( பா+ைவயி� –  
 
 ��� ஒேர சைமய�Fடமாக இ�;(, இ�ேபா( இர&டாக த/#க�ப$ட 
சைமய� Fட	க1 ப$டன... �தலாவ( ச� ைம#கா ேபா$ட தள�. இதி� ெவ1ளி 
அ/��... ச;தன#க$ைட விற)க1... த	க� பாைன... ஆ	கா	ேக அ�� ேபபி# 
கா8கறிக1... க&ணி� ஒ�றி# ெகா1��ப5யான பளபள�� அாிசி ரக	க1... 
�;திாி# ெகா$ைடக1... ஆ*ேபா� ெப�#ெக/�த பா�... பனி மைலயாள 
ெந8#)விய�... �#கனிக1... அ*ப�தி நா? வைகயான ஆகார வைகயறா#க1…. 
 
 அ;த தைலைம� சைமயலாளியி� க&க1 பிரகாசி�தன... அேத சமய� 
ஒQெவா� உதவி� சைமயலாளியி� �()#)� பி�னா� �ட#கி 
ைவ#க�ப$5�#)�, இ;த வைகயறா#கைள அேத க&க1 ப	காளி�தனமாகE� 
பா+�தன... பிற) அ;த# க&க1 க1ளி� ெச5Fட �ைள#காத க$டா;தைரயி� 
உ1ள சாமானிய சைமய� Fட�தி� ைவ#க�ப$ட அ>கி� ேபான கா8கைளG�, 
பா� கல;த த&ணீைரG�, ேமா$டாரக தானிய	கைளG� �ைக�$/� 
அ/�ைபG� பா+�தன... பிற) க�^ர� )ைலயாமேல ெவ1ைள#கார� க$5� 
ேபா$ட அ;த சைமய� Fட�ைத ேம?� கீ>மாக� பா+�தன... இ( 
உ�வா#க�ப$ட பல !�றா&/க�#)� பிற) க$ட�ப$ட ப�ேவ* க$5ட	க1 
கா&$ரா#$, கமிஷ� Oக�ப	களா� �&ணா��� தடய�Fட இ�லாம� 
ேபா8வி$டன... ஆனா� இ;த# க$5ட� ம$/�, இ�J� 
மா+#க&ேடய�தனமாகேவ உ1ள(. கால�ேபா#கி� ஏ�ப$ட ெபளதிக ரசாயன 
ேச+#ைகயா�, இத� ேத#)# க��கேள, இ���� ப$ைடகளான( ேபா�ற 
பாிணாம மா�ற� ... �(ைவ#) அ�ேக காவ#கைரயி�, கால�சி�பியா� 
கண#ெக/#க �5யாத வய(1ள மர	க1, க�களா8 உ�மா�ற� ெச8ய� 
ப$/1ளனேவ. அ( மாதிாி. 
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 கா� மணி ேநரமாக அ�மாவி� கா�களி�, �க� ேபா$/# கிட;த உதவி� 
சைமய�காாி#), �() வ<�த(...ஆைகயா� அ	)மி	)மாக ெநளி;தா+... 
இதனா� வயி�*#)1 ப(#கி ைவ�த �$ைடக1 உைட;(, Fழாகி அ�மாவி� 
கா�கைள நைன�தன... உடேன, அ�மாE� தன( ெச���# காலா� உதவி� 
சைமய�காாியி� ெந�றிைய பிரா&5வி$/, அ�ெவ*� ேபா/ இர&ட5 
நக+;தா+... ஆனா?� அ;த� ெப& இர&ேட கா� அ5 வைர பா��ேபா� நக+;( 
பிற) அ�மாவி� கால5யி� தைலைய� ேபா$/வி$/, அ��ற�, ேபா$டதைலைய 
பா���தைலேபா� நிமி+�தி# ெகா&/, அ;த அைறேய )?	க இ�ப5 
�ழ	கினா+… 
 
 'அ�மா.. எ� அ�மா.. த	க�மா... தமிழ�மா... பிரப9ச�தி� ேபர&ட 
�$ைடேய! இேதா பார�மா... இ;த �$ைடக1 உ� தாிசன�தா� எ�ப5 ெநகி4;( 
வி$டன எ�*... உ	க1 வரவா� ஏ�ப$ட மகி4�சிைய எ�ப5 ^றி$/# 
கா$/கி�றன எ�பைத� பா�	க1 தாேய... பா�	க1. இ;த �$ைடகளி� 
ெவ1ைள� பிரவாக�, நீ கள	கம�றவ1 எ�பைத க$5ய� F*கிற(... இ;த 
ம9ச1 ெப�#ேகா... நீஉயிாி� உ1ெளாளி எ�பைத� ெசா�லாம� ெசா�கிற(... 
எ� ெசா�ேவ�... எ� ெச8ேவ�... இ;த மாதிாி அதிசய� எ�ேபா(ேம 
நட;ததி�ைல... இதனா�தாேன ஆ�ேறா��, சா�ேறா�� உ�ைன அதிசய�தா8 
எ�கிறா+க1 தாேய!” 
 
 அ;த�மா, இ�ேபா( Fழாகி� ேபான �$ைடகைள, ைக V#கி ஆசீ+வாத� 
ெச8தா+... அத� பி� த� மகி4�சிைய# கா$/� வைகயி� மீ&/� கா<� தைல 
ேபா$ட உதவி� சைமய�காாியி� ெந�றி#) கா� நக�தா� )	)ம� ேபா$டா+... 
உடேன கீேழ கிட;த அ;த� பிரா$5யா�� ப#தி� �ைவ ெசா$ட� ெசா$ட 
எ>;தா+... அ�மாைவ ைகF�பி பா+�தப5ேய மீ&/� விழ� ேபானா+... இத�)1 
கா�க1 கிைட#காம� �&5ய5�த சைமயலாளி# F$ட�தி� சாமியா5# 
ெகா&5�;த மீ�)மா+, அ�மாவி� கா<� )னி;(தா� விழ� ேபானா+... பிற) 
அ( மாியாைத# )ைறE எ�* நிைன�த(ேபா� தடாெல�* வி>;தா+... 
ஆனா?� நிைன�த( ஒ�*... நட;த( ஒ�*... மீ�கைள அாிவா1 மைனயி� 
ந*#கி# ெகா&5�;த அவ+, அவசர�தி� அ;த அாிவா1 மைனைய# ைகயி� 
எ/�தப5ேய கீேழ வி>;( வி$டா+... இதனா� அவ+ தைலயி� பல�த ேவ$/... 
அ�மாவி� பாத	களி� ேலசான இர�த# கீற�க1... அ�ைனயா�� ஒ� காைல 
ேலசா8 V#கி படபட�பா8, ேகாப�, ேகாபமா8 பா+�தா+… 
 
 அ�மாவி� கா<� விழ� ேபான எ9சிய சைமயலாளிக1,(5(5�(� 
ேபானா+க1... தைலயி� நீ��* ேபா� ர�த� ெபா	)� மீ� )மாைர, ஒ� த1�, 
த1ளிவி$/, அ�மாவி� பாத#கீற�கைள படபட�பா8 பா+�தா+க1. ெப& உதவி� 
சைமயலாளி வாயி?�, வயி�றி?� அ5�(# ெகா&/, வயி�* மைற�பி�)1 
உைடபடாம<�#)� �$ைடக1 எQவளE ேத*� எ�* கண#)� பா+�தா+... 
எ�றா?� அ�மா க,ட�ப$ட கால�திேலேய அவ�#) ப#க� (ைணயாக இ�;த 
ஒ� �#கிய சைமயலாளி, இ�ப5� =�ைர�தா+. 
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 "தமிைழ� ெப�ற தாேய... எ� தாைய சி�னவளா#கிய ெபாியவேள!" உ� 
தி��பாத	களி� ர�த�ைத# க&ட பிற)�, நா	க1 உயிேரா/ இ�#க ேவ&/மா 
தாேய... அ8யேகா இ( எ�ன ெகா/ைம... கா<� ப$டகாய�ைதG�, வ< 
ெபா*#காம� நீ ப�ைல# க5�பைதG� பா+�(# ெகா&/ இ�J� நா	க1 
உயிேரா/ இ�#கிேறாேம தாேய... இ(தான�மா ெகா/ைம... ஆனா?� இனி 
இ��பதி�ைல... உயி+ தாி�பதி�ைல... உ�ைன இ;த# ேகால�தி� பா+#கவா 
பிறவி எ/�ேதா�? இ�ேபாேத தீ#)ளி��� ெச8ய� ேபாகிேறா� தாேய!” 
 
 அ;த �#கிய சைமயலாளி, உடன5யா8 ஓ5�ேபா8 சாம�ய சைமய� 
க$/#) கீேழ ைவ#க�ப$ட ஒ� ம&ெண&ைண பா$5ைல, எ/�(# ெகா&/ 
தி��பி வ;தா+. சக சைமயலாளிக1 அைனவ+ மீ(�, பா$5ைல� திற;( )�# )�# 
எ�* ஊ�றினா+. பிற), “ஆ�#) ஒ� தீ�ெப$5ைய எ/�(# ெகா&/ தீ#)ளி�� 
ெச8G	க1" எ�றா+- தா� ம$/� அ;த தீ#)ளி�ைப பா+�(வி$/ அ��ற� 
ேயாசி#க� ேபாவ(ேபா�; ேவ* வழியி�லாமேலா எ�னேவா, அ�தைன 
சைமயலாளிக�� வ�தி� ெப$5க1 ைவ#க�ப$5�;த இட�ைத வி$/ வி$/, 
அைவ இ�லாத இட�ைத� ேத5னா+க1... 'எ	ேக தீ� ெப$5... எ	களி� இனிய 
தியாக�தி�)� (ைண ேபா)� தீ�ெப$5 எ	ேக...   எ	ேக...” எ�* )ர<$டா+க1. 
 
 இத�)1 ெவளிேய ேவ5#ைக பா+�த F$ட�தி� இ�;த "தைலமைறE �க4 
சாமி” ஒ� தீ�ெப$5ைய எ/�( உ1ேள ேபா$/வி$/, மீ&/� தைலமைறவானா+. 
ேவ* வழியி�லாம� அ;த �#கிய சைமயலாளி தீ�ெப$5ைய எ/�( )�சிையG� 
உ�வி, இ�ெனா� ‘வா8 ெச�த சைமயலாளி’,ேம� )றி ைவ�தா+. ஆனா?� 
அ�தைன சைமயலாளிக�� இ�ப5� ெசா�னா+க1. 
 
 "அ�மா... அ�மா... தாைன� தாேய... ஞான� தாேய!... இ;த# கா� 
காய�ேதா/ நா	க1 இ�லாம� நீ எ�ப5ெய�லா� அவKைத� பட� 
ேபாகிறாேயா... அைத நிைன�தா�தா� அ�மா, இ;த அ�ப உயி+ ேபாக 
ம*#கிற(... ேவ&/மானா� உ�ைன இ;த நிைலைம#) ஆளா#கிய மீ� )மாைர 
இ�ேபாேத தீ#)ளி#க� ெச8யலா� தாேய..." 
 
 தைலயி� ெப�#ேகா5ய இர�த� ெபா;ைத ைக# )$ைடயா� 
ெபா�தியப5ேய வ< ெபா*#காம� (5�த மீ�)மா+, அ;த வ<ையG� மீறி 
உஷாரானா+. அ�மாவி� கா�களி� வி>;தப5ேய, ‘)8ேயா, �ைறேயா’ எ�* 
F�பா/ ேபா$டா+. 
 
 "தாேய, தமிேழ... உ� கா<� காய�ைத ஏ�ப/�திய இ;த அ�ப� தீ#)ளி#க 
சைள#க மா$டா�. ஆனா?� எ�ைன ெசா;த மகைன� ேபா� ேநசி�த தா	க1, 
நா� தீ#)ளி�தா� அைத� ெபா*#க மா$டா( தீ#)ளி�(வி/H+க1 எ�* தா� 
தய	)கிேற� தமி4 தாேய..." 
 
 அ�மாE#) அ�ேபா(தா� உைற�த(. சைமயலாளிகைள� பா+�( எ(E� 
ெச8ய ேவ&டா� எ�ப(ேபா� ைகயைச�(வி$/ வாயைச�தா+... 
 



96 

 

 "எவJ�, எவ�� தீ#)ளி#க ேவ&டா�... நா�, வாழ� பிற;தவ+க1... ஆள� 
பிற;தவ+க1... எ�லா� ந�லப5யா8� தாேன நட#)(?" 
 
 அ;த உதவி� ெப& சைமயலாளி அைன�( சைமய�கார+க1 சா+பி?� 
சம+�பி�தா+. 
 
 'நீ இ�#)�ேபா( எ	க�#) ஏத�மா )ைற?... 
சா�பி/கிறவ+க�#காக�தா� சைமய� எ�பைத மா�றி, சைமயலாளிக�#ேக 
சா�பா/ எ�* �(ைம ெச8த �ர$சிேய... இ;த� �ர$சி நீ5#)� வைர#)� 
எ	க�#) ஏத�மா )ைற...?" 
 
 அ�மா ெம�ல� சிாி�தா+. பிற) தயாராக� ேபாட� ப$5�;த, ஒ� ராஜாராணி 
நா�கா<யி� உ$கா+;தா+... அைனவைரG� வினயமாகE�, வினாேவா/� 
பா+�தா+. உடேன அ�தைன சைமயலாளிக�� த�த� �()#)� பி�னா� ப(#கி 
ைவ�தவ�றி� �#கா� வாசிைய அ�மாவி� கால5யி� ேபா$ட ேபா(, அ( 
அ�மாவி� க>�தளவி�) உய+;(வி$ட(. இதனா� அ�மா ேவ*ப#கமாக 
உ$கா+;தப5ேய நா�கா<ைய இ>�(� ேபா$டா+. உடேன அ�தைன 
சைமயலாளிக�� த�த� ேவைலகளி� ஈ/பட� (வ	கினா+க1. மீ� )மா+, மீ� 
ெசதி�கைள ந*#கினா+. ஒ��த+ �;திாி� ப��ைப உைட�தா+. இ�ெனா��த+ 
ெவ	காய�ைத உாி�தா+. ஒ��த+ மாE பிைச;தா+. இ;த மாதிாியான ேவைலகைள 
தன( த)தி#) கீழாக# க�(� உயரமான ஒ�< சைமய�கார+ த	க�லாமி$ட 
சாிைக காகித�தா� 3ட�ப$ட த	க� த$ைட அ�மாவி� ��னா� நீ$5னா+. 
அ�மாE�, அ;த சாிைக காகித�ைத ைக நக�தா� கிழி�தப5ேய உ1ேள இ�;த ஒ� 
(&ைட எ/�( வாயி� ேபா$டா+. ந�றாக இ�#கிற( எ�ப(ேபா� க&கைள� 
சிமி$5னா+. இ;த� சமய�ைத எதி+பா+�தி�;த ஒ� அடாவ5� சைமயலாளி 
அ�மாவி� கால5யி� �க� ேபா$/வி$/, மாியாைத�தனமாக எ>;( ைக 
F�பியப5ேய எ�ேலா�#)� ெதாி;த தகவைல ஒ� ரகசிய� ேபால� ெசா�னா+. 
 
 ")5ைச வா4 ம#களி� ம	கா�தாேவ... ேசாிவா4 ம#களி� 
இச#கிய�மேன!!... பிராமண+களி� காமா$ சிேய...!!! =�திர+களி� இ�ளாயிேய!... 
பிற#)�ேபாேத த	க�தா� அாிசி ெச8(, ைவர� (ைவய?�, ைவXாிய� 
ெபாாிய?மா8 உ&/ திைள�த நீேய... இ;த உணைவ உ&/ வி$/ �ளகா	கித� 
ப/கிறா8... ஆனா� நா� சைம#)� சா�பா$ைட உ&கிறவ+க�#) வா;திேபதி 
வ�வதாக எதிாிக1 பிர�சார� ெச8கிறா+க1 தாேய... இ�ப5� பைக பா+ைவயா8 
பா+#க ேவ&5ய அவசிய� இ�ைல தாேய... உ� )றி�பறி;( அ;த வா;திேபதி# 
கார+கைள )ண�ப/�த, அவ+கைள ஆKப�திாி#) அJ�பி வி$ேட� தாேய.... 
அவ+க1 )ணமாக )ைற;த( 3�* மாதமா)� )ண# )�ேற…” 
 
 )ண# )�றான தைலைம� சைமயலாளி, அ�ப5G� உத/கைளG� 
க&கைளG� ஒ� ேசர (5#கவி$டேபா(, விவர� �ாியாத ‘சர#)மாKட+’ 
��லாி�(� ேபானா+... சக சைமயலாளிகைள� பா+�( ஒ� ெசா�ெபாழிேவ 
நிக4�தினா+... 
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 'உ1ளப5ேய நா� ெசா�வைத# ேக�	க1... ர�த	களி� ர�த	கேள... )ைற 
F*ேவாைரG� )ணமா# )� க�ைண உ1ள�... ந� க&க&ட ெத8வ�தி�)� 
தவிர ேவ* எவ�#) வ��?... சா�பா/ ஒ�(வராம� வயி�* வ<யா� 
(5�பவ+கைள ஆKப�திாி#) அJ�பி ைவ#)� ப&பா/ ேவ* எவ�#) வ��... 
இ(வ�ேறா தமி4 ப&பா/!" 
 
 அ�மாE#) த+ம ச	கடமாக இ�;த(. அ;த சர#) மாKடைர ஒ� வா�ைத� 
பா+�ப(ேபா� பா+�தா+. பிற) ‘எ�ேலா�� அவரவ+ ேவைலைய� பா�	க1’ 
எ�* ஆைணயி$டா+. உடேன அ�தைன சைமயலாளிக�� த� பணி 
இ�#ைககளி� உ$கா+;( த�த� ேவைலகைள� ெச8ய ெதாட	கினா+க1... 
அ�மாE� அ;த ேவைலகைள ப$/� படாம?� பா+ைவயி$டா+. சிறி( 
ெதாைலவி� அ�மாவி�கா�காய� )ணமாக, ெதா>ைக ெச8( �5�த ஒ� 
சைமயலாளி, அ�மா அைத# க&/#காததா�, மீ&/� ெவ	காய�ைத 
ந*#)கிறா+. பிற) அ�மாவி� கா<�ப$டைத, த� க&ணி� ப$டதாக# கா$5# 
ெகா1ள, த� க&கைள ைககளா� (ைட�தா+. இைத த�ெசயலாக பா+�(வி$ட 
ெத8வ�தா8 அவ�#) உபேதசி�தா+. "ஏ8 உ�ன�தா&டா... ெவ	காய� ெவ$5ன 
ைகயாேல க&ைண� (ைட#காேத... க& எாிG�..." 
 
 உடேன அ�தைன சைமயலாளிக�� ஒ�ேசர �ழ	கினா+க1. 
 
 “ெவ	காய# ைக... க&ணி�ப$டா�... க&எாிG� எ�பைத# க&/பி5�(� 
ெசா�ன எ	களி� வி9ஞான Gகேம... உ� Gக�தி� நா	க�� வா4கிேறா� 
எ�பதி� ெப�ைம�ப/கிேறா�. அ�ைனேய... ெப�ைம� ப/கிேறா�..." 
 
 அ�ைன, �க�தி� எ;த� சலன�� இ�ைல. ஆனா?� அவர( க&க1 
பாக�கா8கைள ந*#கி# ெகா&5�;த ஒ� 'ெஜ�5�ேம�” சைமய�கார+ மீ( 
ப$/ வி$ட(. அ�ைன, உடேன அ�1 உபேதச� ெச8தா+. 
 
 “ேட8. பாக�கா8 ெபாாி#)�ேபா( ெகா9ச� ேத	கா8 சீவைலG� ேபா/... 
அ�ேபா(தா� கச�� ெதாியா(..." 
 
உடேன �ழ#க	க1… 
 
 'பாக�கா8 கச�ைப ேபா#க வழிகா$5ய ைப	 கிளிேய... க&க&ட 
ெத8வேம!!... உ�க&/பி5�� ஐச# நிY$டனி� �விஈ+�� த�(வ�ைதவிட, ைர$ 
சேகாதர+களி� விமான க&/பி5�ைப விட ேமலான க&/பி5�ப�மா... 
இத�காகேவ வரலா* உ�ைன இன� கா$/� தாேய... இன� கா$/�..." 
 
 ஆசாமிக1, கி&ட� ெச8கிறா+கேளா எ�ப( ேபா� அ�மா பா+�தா+... 
இ�லேவ இ�ைல... அ�தைன# க&களி?� ப#தி பரவச�... அ�தைன ேமனிகளி?� 
ெநளிE �ழிE... இதனா� உ�சாக�ப$ட அ�ைன ச�பா�தி#) மாE பிைசG� 
சைமயலாளிைய� பா+�தா+. அவேரா அ�மாைவ� பா+�த பரவச�தி� ச�பா�தி 
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மாவி� உ�ைப� ேபா/வத�)� பதிலாக இர&/ கிேலா உ��# )விய<� ஒ� பி5 
ச�பா�தி மாைவ� ேபா$/ பிைச;தா+. உடேன அ�ைன#) ஆ�திர� வ;த(. 
 
 அேட... எ�ன காாிய� ெச8கிறா8... உ�பி�லா ப&ட� ம$/� அ�ல... 
உ�பான ப&ட�� )�ைப யிேல... இ( ெதாியாதா..." 
 
 "ெதாிG� தாேய ெதாிG�... ஆனா?� உ� தி��பா+ைவயி� உ�ேப 
மாவா)�... மாேவ உ�பா)�... எ�ப(� ெதாிG�... ஏென�றா� நீ ச+வ சி�(#)� 
ஈKவாி... இ;த உ�ைப மாவா#க ச+ேவKவாியான உன#) எளி( தாேன... உ�பி� 
மக�(வ�ைத உண+�திய உ�தமிேய... உ��1ள கால� வைர நீ வாழ ேவ&/� 
தாேய... நீ வா4வைத# க&/ ெந9சாற மகிழ நா	க�� வாழ ேவ&/ெம�* 
அ�1 பா<�பா8 தாேய..." 
 
 அ�ைன அ�1 பா<�த ேபா(, ெச#க� சிவ;த உட�ேபா/�, க�ன	 கேர� 
உைடேயா/� ஒ��த+ அ;த சைமய� க$5�)1 Zைழ;தா+... இவ+ 
�ைற�ப5யான சைமயலாளி அ�ல. ஆனா?� இ;த சைமய� Fட�தி� ஒ$5# 
ெகா1�� நிர;தர+. இ�ேபா( ஒ$/த� அதிக�... அ�மாவி� பாத	கைள ேநா#கி, 
ைககைள )வி�( ஒ� )�பி/ ேபா$டா+... அ�மா அைத#க&/ ெகா1ளாததா�, 
கீைர ஆ8;( ெகா&5�;த ஒ� சைமயலாளியிட� ேபானா+... அ;த# கீைரகளி� 
கா��க1 எ�தைன சதHத�... இைலக1 எ�தைன சதHத� எ�* ')�( 'மதி�பாக 
பா+�(# ெகா&/ நி�றா+. உடேன அ�ைனயானவ+, ெதாழிலா)ெபயரா� 
அவைரமாியாைதGட� அைழ�தா+... 
 
 "மிKட+. கீைரமணி!... வா�	க1. இேதா இ	ேகG1ள �$ைட� திரவ�ைத 
ஒ� ச$5யி� வாாி� ேபா/	க1... அேதா அ	ேகG1ள ஜனர9சக அ/�பி� 
கி&ட�ப/� ரைவயி� ஊ�*	க1... பாவ� ம#க1. அவ+கைளG� �$ைடயா#க 
ேவ&டாமா...?” 
 
 கீைர மணி#), உ�சி �த� பாத� வைர ப#தி பரவச� ஏ�ப$ட(... �$ைட# 
Fைழ ச$5யி� ஊ�றி# ெகா&ேட, )ர� த>த>#க அ�ைன#) �கழார� 
=$5னா+. 
 
 ‘'நீ சாதாரண மJஷி அ�ல... ச3க நீதி கா�த மகா மJஷி... ஏைழக1 
�$ைடகைள உைட#க க,ட�ப/வா+க1 எ�*, அவ�ைற உைட�(# ெகா/#)� 
உ�னதேம!... உன( இ;த தீர� ெசய?#காக, இனமான� கா#)� தளபதியான நா� 
உன#) ேகடயமாக இ��ேப�... உன#) வா4நா1வைர வி�வாசமாக இ��ேப�... 
உ� எதிாிகைள� சிைத�( சி�னாபி�னமா#)வா� இ;த ப)�தறிE ெச�ம�...!" 
 
 அ;த�மாE#), இ;த மாதிாி �க4 பா/வதி� த�னிகர�ற ஒ� சைமயலாளி, 
மிKட+ கீைர மணிைய� ெபாறாைமேயா/ பா+�(வி$/, அ�ைனயி� அ�கி� 
ெச�* வா8 ெபா�தி வ+ணி�தா+… 
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 "எ	க1 இன�தி� இனேம... )ல�தி� )லேம... மைலகளி� அரச+ இமய�... 
நதிகளி� அரசி காேவாி... ெமாழிகளி� அரசி தமி4... அாிசி ரக	களி� அரசி 
ெஜ.ெஜ.92... இைவ அ�தைன#)� ச#ரவ+�தினி நீ...இ;த அைணயாெப� அ/�ைப 
ஏ�றிைவ#க ேவ&/� அ�மா... ஒ� ைகப$/ �னித� ெப*வத�) விற) 
�1ளிக�#) ஏ( த)தி... இதனா�தா�, ச;தன மர	கைளேய விறகாக ெவ$5 
வ;தி�#ேக� தாேய... அேதா ெவ1ளி அ/��... அத� ேம� ெபா� பாைன... உ� 
த	க ைககளா�, பாைனயி� அாிசி ேபா$/, அ/�பி� ெந��O$ட ேவ&/� 
ஆன;த வ�<ேய... அ��த நாயகிேய...” 
 
 அ�ைன, அ;த அைடெமாழிக�#) ஏ�ப எ>;தா+. சைமய� தி$ைட� 
பா+�( �க� �ழி�தா+. ..அத$டலாக ேக$டா+. 
 
 "ஆL$ இ�#)தா..." 
 
 “தாேய... தரணிேய... த�ேப(� ெச8தி�;தா� காலா� இடற�மா... ைகயா� 
உைதய�மா... ஆனா� ...ஆனா�...’ 
 
 அ�ைன தி�வா8 மல+;த�ளினா+… 
 
 “சைமய� க$/ ஒேர அ>#)... ஒேர �ைட நா�த�...�த<� இைத# க>வ 
ேவ&/�..." 
 
 அ�தைன ேப�#)�, ேபான உயி+ தி��ப வ;த(. இ�ேபா( அ;த உயரமான 
ஒ�< சைமயலாளி தி#கி� தி#கிG� திட�ப$/� ஆன;தமா8 அர�றினா+. 
 
 'ஆL5� அ�ைமைய க&/ பி5�த, அ��தேம... ஆL$/#) அ;தK( 
ெகா/�த அமிலேம... உ� ெபய+ உ�சாி#க�ப/� ேபாெத�லா� இ;த ஆL5� 
ெபய�� உ�சாி#க�ப/� தாேய..! உ�சாி#க�ப/�" 
 
 அ;த தைலைம� சைமயலாளி, ம#களி� ேவைல#காாி எ�பைத மற;(, 
எஜமானிய� பா+ைவேயா/ அ/�ேப�ற எ>;தா+. உடன5யா8 �க� �ழி�தா+... 
சர#) மாKடைரG�, ஒ�<� சைமயலாளிையG� அ�ெவ*�பா8 பா+�தா+. 
அவ+க�� �ாி;( ெகா&/ க>�ைத# )*#கி, தைலகைள கீேழ ெதா	க 
ைவ�தா+க1. சித�பர� ேகாவி?#) ேம� ஒ� க$5டமா...அ�மாவி� தைல#) 
ேம� ஒ� தைலயா... 
 
 அ�மாE�, இ;த இ� �(ெப�� சைமயாளிகளி� தைல#)னிைவ ரசி�த 
ப5ேய, சைமய� தி$5� ேம?1ள ெவ1ளி அ/�பி� ெசா�க�ப$ட ச;தன 
க$ைடகைள ேகK ைல$டரா� ப�ற ைவ#க� ேபானா+... அ�ேபா( பா+�( 
ஆஜாJபா) உட�ைப )*#க �5யாம� க,ட�ப$ட சர#) மாKட+, த�ெசயலாக 
எாிவாG சி<&ட+ தி�கி� ைக ஊ�றி, த� ெவயி$ �>வைதG� அதி� ேபா$/ 
ஒ�� சா8�(# கிட;தா+. 
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 அ�ைன, இைத கவனி#காம� விறகி�) தீயி$டா+. அQவளEதா� . அ;த 
அைற �>(� தீ�பி5�த(. அ�ைனயி� கா$டா ேமா$டா உைடயி?� ெந��� 
ப�றிய(. அவாிடமி�;(, மாியாைதயான Vர�தி� நி�ற அ�தைன 
சைமயலாளிக��, அ�ைனைய வி$/ வி$/ அவசர அவசரமா8 ெவளிேய 
ஓ5னா+க1. தீயி� ெகாXர�தி� அ	)மி	)மா8 அ�லா5ய அ�ைன, அவ+களி� 
��னா� ஓ5�ேபா8 நி�*, த�ைன கா�பா�*�ப5 ஆைணயி$டா+. அ��ற� 
ைகெய/�( )�பி$டா+. ஆனா�, எ;த# கர	க1 அவைர ஒேரய5யா8 
வண	கினேவா, அத�)ாியவ+க1 ஓ5னா+க1. அ�ைன யி� ஆைடைய�ப�றிய தீ, 
இ�ெபா>( அவர( உட�ைப ப�ற� ேபான(. அவ+, வ< ெபா*#க �5யாம� 
தவியா8 தவி�தா+. (5யா8� (5�தா+. அ	)�மி	)� ��றினா+. அ�ெபா>( 
அ;த உதவி� ெப& சைமயலாளி, ஜா#ெக$5� ப�றிய தீைய ஜா#ெக$ேடா/ 
கிழி�( ேபா$/வி$/, ஓலமி$டப5ேய ஒ5#ெகா&5�;தா1. அ�ைனேயா, 
ெப&N#) ெப& எ�ற �ைறயி�, அ;த சைமயலாளியி� ��னா� தீமயமான 
தன( வல( கர�ைத நீ$5, "எ�ைன# கா�பா�* கா�பா�*" எ�* அ>த>( 
ெக9சினா+. ஆனா�, அ;த� ெப&ேணா " அ5� ேபா5 உன#காக நா� எத�) 
சாகN�” எ�* அடாவ5யா8 ெசா�னேதா/, அ�ைனையG� கீேழ 
த1ளி�ேபா$/ வி$/, தாவி�தாவி ஓ5னா+... அ�ைன ெந��பி� விறகாக 
ேபாகி�ற ேநர�. அ	)� இ	)மா8 தைரயி� �ர&டா+ 
 
 கீைரமணிG�, அ�ைனைய# க&/#காமேல த�பி� ேதா� பிைழ�ேதா� 
எ�* ெவளிேய ஓ5னா+. பாவ�... அவ+ கவைல அவ�#). அ/�த தைலைம 
சைமயலாளியிட� எ�ப5 ஒ$5# ெகா1வ( எ�ற சி;தைன அவ�#), 
 
                                            ---        தாமைர ஆக#$ தாமைர ஆக#$ தாமைர ஆக#$ தாமைர ஆக#$ ----    1995199519951995    
    

----------------------------------------------------------------------------    
 

12121212....     ஒ� மாமர5� மர)ெகா%தி
 பறைவக7�ஒ� மாமர5� மர)ெகா%தி
 பறைவக7�ஒ� மாமர5� மர)ெகா%தி
 பறைவக7�ஒ� மாமர5� மர)ெகா%தி
 பறைவக7�    
 
 அ;த மாமர�, இைலகளா� க&ணி+ வி$ட(. கா8களா� மார5�த(. 
O#களா� �ல�பிய(. பி�ன+ வ<யி� உ�ச�தா�, உண+Eக1 மர�(� ேபாக, 
உடெல	)� (ைள ேபா/� மர	ெகா�தி� பறைவகைள, பாதி மய#க�தி�, ப$/� 
படாம?� பா+�த(. ஆனா�, அ;த மர	ெகா�திகேளா, ஆ�� ேபா�ற த� அலகா�, 
அ;த மர�ைத அ	), இ	) எனாதப5. எ	)� )�தி# )�தி# )ைட;( 
ெகா&5�;தன. (ைள ேபா$ட இட	கைள அல)களா� அ	)மி	)மா8 த$5, 
அ;த மர�தி� மரண�தி�) இழE ேமள� ச�த�ைதG� எ>�பி# ெகா&5�;தன. 
 
 ஒ� கால�தி�, இ;த மாமர�தி�ேக, இ;த மர	ெகா�திகளி� கவ+�சியான 
ேதா�ற�தி�, ஒ� கிற#க� ஏ�ப$ட(&/. இவ�றி� த	க நிற �()�, இைட 
யிைடேய க���# ேகா/க��, இ;த மாமர�ைத விய#க ைவ�தி�#கி�றன. இத� 
�() வ&ண�தி�) இைண ேச+�ப( ேபா�ற F+ைமயான அல)�, ெவ��த 
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ம9ச1 உட���, ெச9சிவ�� பிர5# ெகா&ைடG�, கE& க�� ேபா�ற வா?�, 
வால5யி� இர�த� சிவ�� �1ளிக��, இ;த மர�ைத, இ;த மர	ெகா�திகைள 
அ&ணா;( பா+#க ைவ�த(. ஆனா� இ�ேபாேதா –  
 
 அ;த அழகான வ&ண� ேதா�பி�, ெத� கிழ#) ேகா5யி� உ1ள இ;த 
மாமர�, வைதப$/# ெகா& 5�#கிற(. எ;த மர	 ெகா�திக1, த�ைன, O�சி, 
�>#களி� இ�;( கா�பா�*� எ�* நிைன�தேதா, அேத மர	 ெகா�திக1, அ;த 
மர�தி� அைன�( ப)திகைளG� ச�லைடயா#கி வி$டன. அ5வார�தி?�, 
கிைளகளி?� �த<� (ைளக1 ேபா$டன. பி�ன+ அ;த (ைளகைள� 
ெபா;(களா#கின. ெபா;(கைள, �ர	க	களா8 )ைட;தன. இ;த �ர	க	களி?� 
சில, அ;த மர�தி� ம* �ைனைய கிழி�(வி$டன. அ�ப5G� தி��தி அைடயாத 
மர	ெகா�திக1, ஒQெவா� �ர	க�தி� ேம� ப)தி ையG�, கீ4 ப)திையG�, 
அல)களா� ெகா�தி# ெகா�தி, நீ#)� ேபா#கான �� நா#கா� கழிEகைள 
ெவளிேய எ/�(� ேபா$டன. அதி?1ள O�சி �>#கைள தி�* கா$5ன… 
 
 அ;த மாமர�தி�), கா�களான ேவ+க1 அ�*�ேபாவ( ேபா�ற பிராண 
வ<. அ5வார��, கிைளக�� வ<�� வ;த(ேபா� ெவ$5#ெகா&டன. இதனா�, 
அத�) மரண பய� ஏ�ப$ட(. அ;த அ�ச�தி�, தன( அ5வார�தி�, வாைல 
3�றாவ( கா�ேபா� ஊ�றி# ெகா&/, த�தி� த�தி ேமேல வ;த தைலைம 
மர	ெகா�தியிட�, கிைள# கர	கைள வைள�()�பி$டப5ேய மாமர� 
ம�றா5ய(. 
 
 "..எ�ைன வி$/வி/ மர	ெகா�திேய வி$/ வி/... நீ ேபா/வேதா 3�* 
�$ைட. அத�) சி* ெபா;ேத ேபா(�, இ�ப5யா எ�ைன உட�ெப	)� 
ெபா;(களா#கி சி�திரவைத ெச8ய ேவ&/�? அ5ய�*� ேபாேன�. 
ெசயல�*தவி#கிேற�. உ�ைன வி��பி ஏ�ற எ�ைன இ�ப5 வைத#கலாமா? 
நா� இ�;தா� தாேன நீ வாழ �5G�? பதி� ெசா� மர	ெகா�தி பதி� ெசா�..." 
 
 “ெதா&/” மர	ெகா�திகளி� ‘Vய’ பணிைய பாரா$/வத�காக ேமேல 
எ�பிய அ;த தைலைம மர	 ெகா�தி, அ;த மாமர�தி� அ5வார�தி� உ1ள ஒ� 
ெபா;தி� விளி�ைப கா�களா� ப�றியப5ேய, அ;த மர�தி�) எக�தாளமாக பதி� 
அளி�த(. 
 
 “ஏ8 மாமரேம! உ�Jைடய பார�பாிய� எ�ன... ப&பா/ எ�ன... நீ, க� 
ேதா�றி ம& ேதா�றா#கால�ேத, �� ேதா�றி 3�த மர�... �#கனிகளி� �#கிய 
கனியி� தாயக�... ேகாவி� )�ப�தி?�, ம	கல நிக4�சிகளி?� �த� மாியாைத 
ெப*� இைலகைள ஈ�ெற/�த மர� நீ... எ� �(ைக� ேபாலேவ மி�J� 
மா;தளிாி� பிற�பிட� நீ... வட�ல�( �ர$/ மர	கைள ெவ�ற மர�... ெத� 
ேம�) ெத�ைனையG�, ேந+ ேம�) பா#) மர�ைதG�, ஆ&ட மர� நீ... நீயா 
இ�ப5� �ல��வ(? உ�ைன வைத�ப/�திய ம& �>#கைளG�, O�சிகைளG� 
எ� F$ட�தி� ஒQெவா�*� மணி#) ஆயிர�( இ� !*Hத� ெகா�தி# 
ெகா�தி# ெகா�* தீ+�(1ளன... எ�னிட� இ��பைவ !�* அ*ப�ைத;( 
மர	ெகா�திக1..இைவ ஒQெவா�றி�)� சி�ன H/, வள+��� பி1ைள, ெசா;த� 
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பி1ைள எ�* ஐ;( ேத*�. அைவ யைன�(�, ஒQெவா�றா8 நா� )றி�பி$ட 
மணி ேவக�தி� O�சிகைள� தி�கி�றன... அ�ப5யானா� எ�தைன 
O�சிகளிடமி�;( உ�ைன கா�பா�றியி�# கிேறா�... நீேய கண#)� ேபா$/� 
பா+..." 
 
 அ;த மாமர�, த�ைன அச�திய அ;த மர	ெகா�திைய� பா+�(, ேலசா8 
அச;( ேபான( உ&ைமதா�. ஆனா?� �தாாி�(# ெகா&/, இ�ப5� பதி� 
அளி�த(. 
 
 "நீ ெசா�ன( பறைவயிய� நி�ண+ க��(. நா� ெசா�ல� ேபாவேதா, தாவர 
வி9ஞானி க��(. உ	களி� ஒQெவா� மர	 ெகா�திG�, மணி#) ஆறாயிர� 
ப$ைட� (&/கைள எ�னிடமி�;( பி8#கிற(... இ;த ஐ;தா&/ கால�தி� 
நீ	க1 எQவளE ப$ைடகைள உாி�தி��^+க1? நீேய கண#)� ேபா$/�பா+... 
தைலைம மர	ெகா�திேய” 
 
 (ைள ேபா$/# ெகா&5�;த, ெதா&/ மர	 ெகா�திக1, அ;த� �ர&டைல 
வி$/ வி$/, “எ	க1 தைலவிையயா எதி+�(� ேப�கிறா8” எ�* க5;( ேபசி, 
அ;த மர�தி� மா�பழ	கைள பி8�(� ேபா$டன... கா8கைள# )�தின... 
இைலகைள பி/	கி எறி;தன. O#கைள கச#கின. 
 
 தைலைம மர	ெகா�திேயா, அவ�ைற# க&/#காம�, அ;த மாமர�தி�), 
தா� ெச8த அ��ெப�� பணிகைள ெசா�<# கா$5ய(. 
 
 “உன#)� சிறிேதJ� ந�றி இ�#கிறதா மாமரேம...? உ� உ�சி# கிைள#) 
"ஆகாய� (ழாவி’ எ�* ெபய+ ைவ�த( நா�... உ� வல( கிைள#) 'Oமி (ழாவி’ 
எ�* ெபய+ ைவ�த(� நா�... உ� அ5வார�தி�)"மா&�மி) மர	ெகா�தி 
தா	கி" எ�* ெபய+ ைவ�(, உ�ைன இ;த� ேதா�பறிய� ெச8தி�#கிேற�. 
இனிேம� உ�Jைடய ஒQெவா� ெகா��#)� எவ+ வாயி?� Zைழய �5யாத 
�(ைமயான ெபய+கைள� =$ட� ேபாகிேற�... 
 
 மாமர� பதறி� பதறி ம�றா5ய(.  
 
 “ைவ�த( ேபா(� மர	 ெகா�திேய... எ� கிைளக1 ஒ�ேறாெடா�* 
அ5�(# ெகா1�� ம+ம�, இ�ெபா> தா� என#)� �ாிகிற(. யா+ உயர� எ�* 
எ� �$டா1 கிைளக1 ேபா/� அ5த5 எ�ெகா��க�#)� வ;(விட# Fடா(. ..” 
இ( வ�வத�) ��ேப, நீ ெவளிேயற ேவ&/�..." 
 
 அ;த தைலைம மர	ெகா�தியி� க&க1 சிவ;தன... அல)க1 (5�தன... 
க�தி#க�தி பதில5 ெகா/�த(. 
 
 "நா� ெவளிேயறி வி/ேவ� எ�* பக� கனE காணாேத... உலக� 
பறைவகளிேல சிற;த பறைவ எ�* ப$ட� வா	கியி�#கிேற�. நா� சாதாரண� 
பறைவ அ�ல... ெத8வ� பறைவ எ�பைத� �ாி;( ெகா1... இேதா இ;த ேதா�பி� 
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வட#)� ப#க� மைல� பா	கான உ�சியி�, பறைவகைள� பாிபாலன� ெச8G� 
பறைவகளி� அரசான ராசாளி, எ�ைன� பைக� பா+ைவயா8 பா+�ப(ேபா� 
கா$5# ெகா&டா?�, அ( எ� )/�ப� ேதாழ�. இைத விர$5 வி$/ 
பாிபாலன�தி�) வர நிைன#)�, 'ப#தி� பரவசமான’ க�டJ� என#) ெந�#கமான 
ந&ப�... இ;த இர&ைடG� (ர�திவி$/ F$டணி பாிபாலன� ெச8வத�காக 
ஆய�த� ெச8G�, - ‘ஏ> சேகாதாிக1’ எ�* ெச�லமாக அைழ#க�ப/� கா$/ 
Oணி# )�விக�� எ�ைன# கா�பதா8 வா#களி�தி�#)�ேபா(, உ�ைன நீ 
எ�ப5# கா�பா�ற �5G�? கா�* எ�ப#க�... கட?� எ�ப#க�... நில�� எ� 
ப#க�... நீ அட	கி� ேபாகவி�ைலயானா�, நா� �யலாேவ�... Oக�ப� ஆேவ�... 
எ�சாி#ைக... எ�சாி#ைக... இ*தி எ�சாி#ைக’… 
 
 தைலைம மர	 ெகா�தி, இற#ைககைள அ5�(, உயேர எ�பி, ேம?�, 
கீ>மா8 வைளE� சா8Eமா8 பற;(, அ5�த இற#ைககைள நி*�தி, அ��ற� 
மீ&/� அ5�( அ;த மர�தி�) ேம� ஆல வ$ட� ேபா$ட(... ெதா&/ 
பறைவக��, தா	க�� ஆ�திர�ப$டதாக# கா$5# ெகா1ள, அ;த மாமர�தி� 
ெபா;(கைள பலமா8# )�தின... சில அ;த மாமர�தி�காக அ>( ெகா&ேட 
ெகா�தின. 
 
 ேவதைனதா	கா(, வி�மி��ைட�த அ;த மாமர�தி�) விர#தி ஏ�ப$ட(. 
இனி ெச8வத�) ஏ(மி�ைல எ�ப(ேபா� அ;த ேதா�ைப� ��*��*� 
பா+�த(... அ�ப5 பா+#க� பா+#க, வயி* ப�றி எாி;த(... க&க1 ஏ#கமாயின... 
ேவ+#கா�க1 த/மாறின. 
 
 இ;த� ேதா�� விசி�திரமான, வி�தியாசமான ேதா��... எ�லா� அட	கிய 
தாவர ச	கம�தி� ஏக� பிரதிநிதி... இ�ப( வைக#)� அதிகமான தாவர ரக	கைள# 
ெகா&ட(.... இைடயிைடேய ��ெவளிக1... பாைல நில	க1... நீ+ நிைலக1... 
மைல� ப)திக1... ச(�� நில	க1... =ாியைன உ1ேள விடாத கா/க1... 
ெசா�<� ெச�வ+ ச�திய3+�தி ெசா�ன(ேபா�, ஒேர மாதிாியான 
க>ைத�தனமா8 இ�லாம�, ப�ேவ* வித )திைர� தனமானைவ... ஒ� க$ைட 
விர� ப�மJ1ள ாீ	கார� பறைவ �த�, நிமி+;தா� )திைர ம$ட�ைத எ$/� 
தீ#ேகாழி உ1ளி$ட இ�ப�ேத> இன	கைள� ேச+;த ஆயிர�தி இ�!* வைக 
பறைவகைள# ெகா&ட )$5 Oமி... இ;த மாமர�தி�) ெத� ேம�ேக ைமனா# 
கா�கைள� ேபா� ம$ைட ெகா&ட ப�ைச ஒைலகைள� �ம#)� ஒயிலான 
ெத�ைன மர�... ெத� ேம�), வட கிழ#) ஆகிய இர&/ ப�வ# கா�*க1 தவிர, 
எ;த# ெகா�ப� கா�*#)� ஆடாத ெத�ைன... இத� அ5வார�தி� ெமா$ைட� 
தைலG�, மா+பி� ெதா	) சைதG� ெகா&ட ெப� நாைரக1... ஆகாய விமான� 
அ5�தள�தி� ஓ/வ(ேபா� ஓ5 இற#ைககைள அ5�தப5ேய ேமேல எ��� இ;த 
ெப� நாைரக1, ஒ�வJ#) ஒ��தி எ�* கைடசி கால� வைர வா4பைவ... இ;த 
ெத�ைன#) வட#)� ப#க� உ1ள பா#) மர� கிைளக1, வி>(க1 எ�ற 
'பார�பாிய ெப�ைமட இ�லாத(தா�... ஆனா?� எ;த F�தா5� பறைவG� F/ 
க$ட �5யாம� ேநரா8 நிமி+;( நி�)� மர�... இ;த மாமர�தி�) வடகிழ#ேக 
உ1ள அ�திமர�தி� வா>� ப�ைச� �றா#களி� ஆ&க1, ெப& �றா#கைள# 
கவ+வத�காக ஒ�ைற# கா<� நி�* கரக� ஆ/கி�றன... ஒ� Oைன, மர� 
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ஏ*வைத� பா+�த(�, அ;த அ�தி இைலகேளா/ இைலயாக, தைலகளா8� ெதா	கி 
அைசவ� *# கிட#கி�ற(... 
 
 இ;த� ப�ைச� �றா#க�#)�, அ�தி#)�1ள உறைவ� பா+�த மாமர�, �ய 
இர#க� ெகா&ட(. அைத மற�ப( ேபா� (#கி�(, உ�சிைய� தா4�திய(... 
பி�ன+ மீ&/� ��* ��*� பா+�த(… 
 
 வடகிழ#) 3ைலயி?1ள க� ேவலமர�தி�, V#கணா	 )�வி# F/க1 
ெதா	)கி�றன. )�வி� ெப&கைள வசிய�ப/�த ஆ& )�விக1, அ;த# 
F/கைள அழகியேலா/ உ�வா#)கி�றன. வடேம�) 3ைலயி�, ெச�ம& நிற	 
ெகா&ட வான�பா5க1, �� 35ய Fழா	க� F$5<�;( எ>;(, கான� 
இைச#கி�றன... ம�திய ப)தியி?1ள �ர$/�தனமான ேசா�*# க�றாைழயி� 
க>�(� ப#க� ஒ� உ1ளா� )�வி F/த$5 வசி#கிற(... மா$5� )மி4 ேபா�ற 
ேதா��� ப)தி#) அ/�(1ள பாைல� ப)தியி� ஒ� ஒ$டக� பறைவ �த+� 
ெச5க�#)1 பயப#திேயா/ ேபாகிற(... அQவளE ஏ�... இேதா இ;த 
மாமர�தி�) அ�ேகG1ள நீ+ நிைலயி� )வைள� ெச5கைள வைள�(# க$5ய 
F$5� உ1ள ஒ� ஊதா நிற மயி� ேகாழி, ஒ� ெச5ைய எ/�( வாயி� ைவ�(# 
ெகா&/, த� ெப$ைடைய� பா+�( வண	)கிற(... இேத இன�ைத� ேச+;த 
ம9ச1 நிற மண� ேகாழி, நீ+ நிைலகளி� வயி�* இற#ைககைள ஈரமா#கி, 
க$டா;தைரயி?1ள F$ட�ேக வ�கிற(... அ	)1ள )9�க1, தாயி� 
இற#ைககைள ந#கி� தாக� தணி#கி�றன… 
 
 தாவர	கைள வி$/வி$/, தைரயி� F/ க$/� இ;த பறைவைய� பா+�( 
தவி�த இ;த மாமர�தி�)� ஒ� சி�ன ஆ*த�... ேநரா8 வட#ேகG1ள, ஒ� �1 
��	ைக... கன�த அல)கைளG�, அத� அ5வார�தி� )�( மீைசG� ெகா&ட 
க&ணா� பறைவக1 ")/�ப சகிதமா8,.. அ;த மர�ைதG� (ைள ேபா/கி�றன." 
இவ�ைற (ர�திவி$/ அ	ேக ேபாவத�காக இ�ெனா� வைகயான ெபாிய ப�ைச# 
க&ணா� பறைவ ஒ� விதைவ ேபா� (5(5�( பரபர#கிற(… 
 
 இ;த� சமய�தி� ‘பறைவகளி� காவ�கார�’ எ�* க�த�ப/� காி�சா� 
)�வி, விைளயா$டாக நா8 ேபாலE�, நாி ேபாலE�, Oைன ேபாலE� )ரைல 
மா�றி மா�றி# க�(கிற(... இதனா� �1 ��	ைகைய# )ைடG� க&ணா� 
பறைவக1 ப(	)கி�றன… 
 
 இ;த மாமர�, தன#) இ�ப5 ஒ� காி�சா� இ�ைலேய எ�* ஏ	கிய(, இ;த 
காி�சாைன� ேபா� இ�லா(. எ	கி�;ேதா வ;த இ�ெனா� வைக# காி�சானி� 
அடாவ5யா�தா�, இ;த மர	ெகா�திக1 த� உட�பி� ஏறின எ�பைத நிைன�(, 
நிைன�( ெந9ச� )�றிய(... எைதG� பா+#க �5யாம� க&கைள 35ய(.. 
சிறி( ேநர� கழி�( க& திற;தா�, க&ெணதிேர ப�ேவ* வைகயான பறைவக1... 
‘சீச�’ வ;(வி$டதா� பைழய இற)கைள உதி+�( வி$/, உட�பி?1ள திரவ� 
�ர�பி# கசிவா� அ;த இற#ைககைள க>வி வி$/, ��த� �( ெபா<ேவா/ 
ேதா�றின. 
 



105 

 

 "இ�ேபா(தா� உ	க�#), க& ெதாி;ததா..." எ�* வி�ம?#கிைடேய 
ேக$ட மாமர�, அ�ப5# ேக$/வி$/ அ>த(... பிற) எதிேரG1ள பறைவகைள� 
பா+#க� பா+#க, அத�) ஆ*த� ஏ�ப$ட(. 
 
 ஒ� ப#க� )யி� F$ட�... கா#கா ஒ�<யான( ேபா�ற ேதா�ற�... இ;த 
மாமர�தி� வா4;த )யி�க1தா� இைவ... ெதாைலவி� இ;த ேதா��#)� ெசா;த 
மி�லாத ‘)&/’ காி�சா�கைள ஆதாி�த )�ற�தி�காக மர	ெகா�திகளா?�, 
மயி�களா?� விர$ட�ப$டைவ. இ;த# )யி� F$ட�தி� ப#க� ஒ� ச+வேதச� 
பறைவ... இ�ெனா� ப#க� இேத )யி<ன�தி� ஒ�றான(�, ெசா;தமா8 
F/க$ட� ெதாி;த(மான ெச�ேபா�(� பறைவ# F$ட�... இத�)� ப#கபலமாக 
இ�ெனா� ச+வேதச� பறைவ... இ;த இர&/ F$ட�தி�)� ம�தியி� ேதசிய� 
பறைவயான மயி� F$ட�. 
 
 இ;த மாமர� அ;த பறைவ# F$ட	கைள ஒேர இனமாக# க�தி 
�ைறயி$ட(. 
 
 “இ;த மர	ெகா�திக1 எ�ைன� ப/�(கிறபா/ உ	க1 க&களி� 
படவி�ைலயா” எ��ல�பேலா உ	க1 கா(களி� ஏறவி�ைலயா... உ	க1 ெபா( 
எதிாியான இ;த மர	ெகா�திகைள (ர�(	க1... உ	கைள நா� �ம#க� தயாராக 
இ�#கிேற�... அத�) �� ஒ�றாக� ேச�	க1”… 
 
 ெச�பா#) நிற இற#ைககைள# ெகா&ட ெச�ேபா�(� பறைவ மாமர�தி�) 
இ�ப5 பதி� அளி�த(… 
 
 "யா+ Fட� ேச+;தா?� இ;த கபடமான )யி� Fட ேசரமா$ேட�... இேதா 
இ;த கிழ$/# )யி� தன#), ெசா;தமி�லாத கா#ைக# F$5� �$ைடயி$/, 
கா#ைகயாேலேய த� )யி� )9ைச பிற#க ைவ�த(... அ;த# )யி� )9�� 
காக�தி� ெசா;த# )9�கைள F$5<�;( கீேழ த1ளி� ேபா$/வி$ட(... காக# 
)9�க1 ெச�த(�, இ;த# )யி� )9� அர	க�தி�) வ;த(�தா� மி�ச�... இ;த 
கிழ$/# )யி?#), உ�னிட�, தா� உ$கார ேவ&/ெம�பைதவிட, த� )9ைச 
உ$கார ைவ#க ேவ&/ெம�பேத ேநா#க�... இைதவிட அ;த மர	ெகா�திேய 
பரவாயி�ைல’… 
 
 மாமர� ஏேதா ேபச� ேபானேபா( அைத இைடமறி�(, தைலைம# )யி� 
ேபசி�*… 
 
 “இ;த (ேராகி ெச�ேபா�ைத ந�பாேத மாமரேம. இ( ெச8த 
பாவ	க�#ெக�லா�, நா� பழி �ம;ேத�... �ம#கிேற�... இத�) உ�ைனG� 
பி5#கா(... எ�ைனG� பி5#கா(... இத�)�பி5�தெத�லா� ெதாைலவா8 உ1ள 
ஏாி� தீவி� வா>� ‘)&/ காி�சா�’தா�. பல )ர<� இைச#)� திறைம மி#க 
இ;த ெச�ேபா�(, )&/ காி�சா� )ரைல ம$/ேம ஒ<#கிற(... இைதவிட அ;த 
மர	ெகா�திேய இ�;(வி$/� ேபாகலா�"... 
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 அ;த மாமர� இ�ேபா( த� ெகா��கைளG�, இைலகைளG� )*#கி 
நி�ற(. இைத� பா+#க சகி#காத ேதசிய� பறைவயான மயி� மர�தி�) ஆ*த� 
ெசா�ன(. 
 
 "கவைல�படாேத மாமரேம! உ�Jைடய இ;த நிைலைம#) நா	க�� 
காரண�... இத�) பிராய� சி�தமாக எ	க1 தைலைம மயிைல பறைவகளி� அரசான 
ராசாளியிட� அJ�பி இ�#கிேறா�... அ;த ராசாளி,இேதா வர� ேபாகிற(... 
ச+#கL� விைளயா$டாக� (�பா#கி �/ேம ப�ைச# கிளி, அத� உதவிேயா/, 
இ;த� பறைவகைளG�, அ;த மர	ெகா�திகைளG� ஒழி�(# க$/�”… 
 
 அ;த மாமர�, மயி�கைள ந�றிேயா/ பா+�தேபா(, அத� ேமனியி� 
மர	ெகா�திக1 ஒ(#கீ/ ெச8த ஒ� ந�ல �ர	க�தி� ஜ�ெம�* உ$கா+;(1ள 
பக� )�ட� ஆன ஆ;ைத, அ;த �ர	க� ெபா;(#) ெவளிேய �க�ைத ம$/� 
நீ$5 க&கைள உ�$5 எ�சாி�த(… 
 
 "இ;த மர�ைத ெபா;(களா#கி ச3க நீதி கா#)� மர	ெகா�திைய (ர�தி 
விடலாெம�* மன�பா� )5#காதீ+க1... பறைவகளி� இனமான� கா#)� நா� 
இ;த ஆ�� பறைவயி� வி�வாசி... அத� ேகடய�... எ�சாி#கிேற�" 
 
 அ;த மாமர�தி� எதிேர அணியணியா8, தனி�தனியா8 நி�ற பறைவக1, 
அ;த ஆ;ைதைய� பா+�( எ1ளி நைக�தேபா(, அ;த மரேமா, வடதிைச ேநா#கி 
க& ேபா$ட(... அ	ேக V#கலான இட�தி?1ள ராமசாளி#காக கா�தி�;த(. 
 
ராசாளி வரவி�ைல... ஆனா?� அ;த ராசாளி அ	கி�;த ப5ேய எ�லா 
பறைவக�#)� ேக$)�ப5 தன( �5ைவ க�தி# க�தி ெசா�ன(... 
 
 “ஏ8... அ�ப மாமரேம... அ;த மர	ெகா�திக1 எ� மாியாைத#)ாிய )/�ப 
ந&ப+க1... அைவகைள மாியாைதயா8 ெகா�தவி/... அ(E� =$ேகK வ5வ�தி� 
�ர	க� ேபாடவி/"… 
 
 ராசாளியி� இ;த ெகா;தளி�பி�, ந/வி� நி�ற மயி�களி� சில அ;த 
மர�திேலறி, மர	ெகா�திக1 ெகா�(வத�) (ைண �ாி;தன... பல மயி�க1 
)யி<� அணியி� ேச+;( ெகா&டன... ஒ� சில பறைவக1 அ	)� இ	)மா8 
அைலேமாதின. ஒேர )ழ�ப� ஒேர ச&ைட...  
 
 ஆனா�, ஆ5 அட	கி� ேபான( அ;த மாமர�தா�... எதிேரG1ள த�ைன# 
கா#கேவ&5ய பறைவகேளா, ஒ�ைற ெயா�* ெகா�தி# ெகா1கி�றன... மர	 
ெகா�திகேளா/ ச&ைட ேபா/வைதவிட, இ;த� ச&ைட அைவக�#) �ைவயாக 
இ�;த(... இத�)1, ராசாளி 'ைக' ெகா/�( வி$டதா?�, சில மயி�க1 ேச+;( 
வி$டதா?�, இைடயி� ஓ8ெவ/�த மர	ெகா�திக1, ��னி?� ேவகமாக அ;த 
மர�ைத ெகா�தி� (ைள�தன. சீச� �5G� ��னா� ெகா�த ேவ&5ய மி�ச 
மீதிைய, ெகா�திவிட ேவ&/ெம�ற ேவக�… 
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 ஒ� ெதா> ேநாயாளிைய� ேபா�, அ5வார�, கிைளக1, ெகா��க1 எ�* 
அ�தைனயி?� ெகா�பள	களாகE�, ப$ைட ேபான சைதகளாகE�, சைத ேபான 
எ?�� களாகE� ேதா�*� அ;த மாமர�, க& ��னாேலேய ேபாாி/� அ;த 
இ�ெப�� பறைவ அணிகைள பா+#க மனமி�லா(, ெத� ேம�ேகG1ள ெத�ைன 
மர�ைத அ>( அ>( பா+�த(... ஆ*த� ேத5 ேக$ட(... 
 
 "ஒ� கால�தி� எ�லா மர	கைளG� ஆ&ட, பர�பைரயி� வ;த என#), 
ஏ�ப$ட கதிைய� பா+�தாயா ெத�ைன ந&பேன”... 
 
 ‘ேதாழைம#)’ ெபய+ ேபான அ;த ெத�ைனG� ஆ�*� ப/�திய(. 
 
 "மாமர� ேதாழா! மாமர� ேதாழா!!”. நா� ெசா�ல� ேபாகிற சில கச�பான 
உ&ைமகைள கவனமாக# ேக1... பழ�ெப�ைம ேபசி� ேபசிேய ப�தா� பச<யா8 
ஆகி� ேபான மர� நீ... தாவர	களிேல இளி�சவா8 மர� ஒ�* உ&/ எ�றா�, 
அ( நீதா� எ�ப( வி9ஞானO+வமான உ&ைம... எ;த வைக மர�திட�� 
இ�லாத அளE#), இ�ப�ேதா� உயிாின	க1 உ�ைன இ�சி#கி�றன... உ� 
OE#)1 O�சிக1 �$ைடயி$/, அைவ மா�பழ�தி�)1��, அத� 
ெகா$ைட#)1��, O�சிகளா8 உ�மாறி, பழ�ைத அ>க ைவ�ப(� ெகா$ைடைய 
ேப5யா#)வ(�, உன#)� �ாிGமா... மாவிைல� ேதாரண� எ�*, நீ 
த�ப$டம5#)�, உ� இைலகளி� பி�ப#க� ெகா�பள� ெகா�பளமாக இ��பைவ 
ப�றி அறிவாயா... அவ�றி�)1, O�சி� �>#க1 F/ க$5, உ� இைல�ச�ைத 
உறி9�வைத க&டாயா... O9ெசயான காளா�க1 ��*ேநா8 ேபா�, உ� 
உட��#)1 ஊ/�வி, உ$ ப)திைய உ�சி �த� பாத� வைர ெச�லாி#க� 
ெச8தைத உண+;தாயா... இ�லாதவ� ெப&டா$5 எ�ேலா�#)� அ&ணி எ�ற 
மனித� பழெமாழி#) தாவர உதாரண� நீ... உ�ைன, ெகா�(� இ;த 
மர	ெகா�திகளா� எ�ைனேயா, அேதா அ;த பா#) மர�ைதேயா ெகா�தி� பா+#க 
வர� ெசா� பா+#கலா�... அலைக உைட�( விட மா$ேடாமா.. ஏ�ெகனேவ 
பலHன�ப$ட உ�ைன அ;த மர	ெகா�திகளா� ெகா�ல �5கிற(... ஏ�ெகனேவ 
ெகா�ல�ப$ட க+ணைன அ+��ன� ெகா�ற கைததா�”…. 
 
 "இ�ெனா�ைறG� ேக$/# ெகா1 ேதாழா! எ9சிய பறைவகளி� 
ச&ைடயா�, அ;த மர	ெகா�திகேள மீ&/� உ�னிட� வரலா�... உ�ைன 
ஆ#கிரமி#கலா�... ஒ� ேவைள தனி� ெப�� எ&ணி#ைகயி� வ;தா�, ம�ற 
பறைவகைள விைல#) வா	கலா�... இ;த# )யி�க1 த1ளி ைவ#க�ப$ட 
மயி�கேளா/, உ�ைன ஏ�*# ெகா&டா� ,அ5�(� பி5�( பறைவ 
பாிபாலன�தி�) ஒ� ேவைள வர# F5ய அ;த ராசாளி, )யி� அணிைய 
(ர�திவி$/, மீ&/� மர	ெகா�திகைள மரேமற விடா( எ�ப( எ�ன நி�சய�?". 
இ( ேபா8, க�ட� வ;தா?�, அ�ல( ஏ> சேகாதாிக1 வ;தா?�, அைவG�, 
ராசாளி ேபாலேவ நட;( ெகா1ளலா�"… 
 
 அ;த மாமர� ந/	கி� ேபான(. �திய உ&ைமக1 ெதாிய� ெதாிய, அ( 
வி�மி, வி�மி# ேக$ட( 
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 "அ�ேபா. எ� கதி. நா� எ�ன ஆவ(..?" 
 
 "பய�படாேத ேதாழேன... �த<� உ� ேநாயாளி� தன�ைத ஒ��# ெகா1... 
ம�;( தானாக கிைட#)�... உ� இளி�சவா8 தன�ைத �ாி;( ெகா1... ப)�தறிE 
உடேன வ��... பழைமைய தி��பி� பா+...ஆனா� அதி� தி��பி நட#காேத... 
�(ைம வ;( ெபா�;(�... இ;த ேதா�ைப விட உ�ைன� ெபாிதாக நிைன#)� 
மேனா வியாதிைய ேபா#க, பிற மர	கேளா/ ஒ��றைவ நா/... அ�ர பல�, ேதவ 
பல� அ�தைனG� கிைட#)�... எ�லாவ�றி�)� ேமலாக, இ�ேபா( நட�ப( 
பறைவகளி� ஜனநாயகேம அ�றி, நம( ஜனநாயக� அ�ல எ�பைத� �ாி;( 
ெகா1... பறைவகளி?� ந� ந&ப+க1 இ�#கிறா+களா... பறைவக1 இ�லாம� ந� 
தாவர இன� ெப�கா(தா�. ..ஆனா� அ;த� பறைவக�#), ஏறி# ெகா1��, 
�த;திர� இ��ப( ேபா�, அவ�ைற ஏ�*# ெகா1ளலாமா ேவ&டாமா எ�கிற 
�த;திர� நம#கி�ைல... ந� மீ( திணி#க�ப/� பறைவகைள ம$/� ஏ�*# 
ெகா1ள ேவ&5ய இயலாைம� �த;திர�... ஆைகயா� தாவர	களி� 
ஜனநாயக�தி�காக� ேபாரா/... ேபாராட� ேபாராட உ�பல� உன#ேக ெதாிG�... 
பறைவகளி� கா�க�#)� பதிலாக, உ� ேவ+கைள ந��... அ�ப5 ந�ப, ந�ப, எ;த 
அ#கிரம� பறைவG�, அJFல� ச�(� பறைவG� உ�ைன அ&ட �5யா(. 
ேதாழேன... எ�ைன� பா+�தாவ( க�*# ெகா1... எ� சேகாதரா..." 
 
 ேகாைணயாக இ�;தா?�, ேகைணயாக�ேபாகாத அ;த� ெத�ைனயி� 
அறிEைரைய இ;த பாவ�ப$ட மாமர� ஏ�)மா? 
 
 கால�தா� பதி� ெசா�?�. 
    

- தமிழ� எ&#பிர# தமிழ� எ&#பிர# தமிழ� எ&#பிர# தமிழ� எ&#பிர# ----    ஏர� ஏர� ஏர� ஏர� 24242424----    1996199619961996    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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ஆசிாியாி� பிற (�க)ஆசிாியாி� பிற (�க)ஆசிாியாி� பிற (�க)ஆசிாியாி� பிற (�க)    
 
ஊ�#)1 ஒ� �ர$சி (பாி� ெப�ற()  ேசா�*� ப$டாள�  
ேவாி� ப>�த பலா (பாி� ெப�ற() <ேயா டா�Kடா8  
)�ற� பா+#கி� (பாி� ெப�ற()  மாJட�தி� நாணய	க1  
காகித உறE  ெவளி�ச�ைத ேநா#கி  
உறE#) அ�பா�  ம& �ைம 
ஒ� ச�திய�தி� அ>ைக  தாழ�O  
�திய திாி�ர	க1  வாடாம�< 
உயர�தி� தா4Eக1   இ�ெனா� உாிைம  
இ�ல;ேதா*� இதய	க1  மன	ெகா�தி மனித+க1  
ச��திர� கைதக1  அவ�#காக  
ெந���� தடய	க1  நிழ� �க	க1  
வள+�� மக1 ச�திய ஆேவச�  பி�பக� 
ஒ� ேகா$/#) ெவளிேய.     


