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ெகா பி த! ேசைல - பாவாைட (தய 8ணிகைள ெகா# ேபா9 ெவளியி

ைவ78 ெகாகிறா.
நீரா$ ஈர

ெசா:

ேசைல>ட! ‘ம$’7 8ணிகைள எ78 ெகா# தைல

8வ:$ ெகாள ேவ# . ஈர E4தைல- றிய 8#

மாமியா

உல% )டைவ ெகா# ேபாகிறா இ!ெனா

அ"ேபா8 தா! ெபா: ைவ78 ெகாள மற4த8 நிைனG
க#ணா$ைய" பா%78 அவசரமாக ஒ ெபா:ைட,

ம$- ேசைல>மாக
ளியலைறயி.
வகிற8.

 ம- சிமி திற48 ெதா:

ைவ78 ெகாகிறா. வயிறி கபகபெவ!6 பசி. எாி-ச கிள%4ெத2கிற8.
ந6 ெக!6 சீD ெபாதி4த ெமா6 ெமா6 ஸா#:வி-ைச எ78 க$78

ெகா#, நாகாயி சா948 Vடான காபிைய- சிறி8 சிறிதாக ரசி78"
பகினா... ெவ:!

“கிாி... )டைவ ெகா# வாியா மா...?”
“இேதா வ48:ேட மா!”
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ைக" )டைவ, 8# இர#ைட>

ளியலைற கதவ$யி ெகா# வ48

பரகி" பழமாக" ப2787 ெதா

மா%) வயி6 , ஈர7 8ணி

நீ:கிறா.

 ஒ:$7

ெதாிய, ேலசாக" Mசிய" M-" ேபா ெவ#($ பட%4த தைல> , கிாிஜாG

பா%78" பழகிய இர க7ைத7 ேதா6வி

வ$வ .

"

கட4த பதிேன2 வஷகளாக இவைள" M-சியா கி ைவ7தி கிறா எ!ற
உண%G

Eடேவ இைண48 எாி-ச! இைழைய7 ேதா6வி கிற8.

ேசைலைய- றி ெகா#ட8

ச )ட , ம$ நீ%- ெச ) எலா

ைவ க"ப:$ கி!றன.
“ ழ4ைத DE5

ெமள

ளியலைறைய வி: வகிறா. விMதி-

வாமி அலமாாி

அகி

" ேபாயி:டானா?”

“ ...”
“ரா7திாிெயலா

ெலா

ெலா

I இமி7ேத, ம48

7தியா?”

“ ...”
“விள ேக7தி வ-:" ேபா... இ!னி
ேவணா ைவ...”
-------------

கி7திைகயாயி

, 8ளி" பாயாச
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----2
----2---ேவைல காாி மணி அ$ கிறா. எலா Jகளி5
சைமயலைறயி தா! இ

. இ4த J:$5

பா7திர

8ல

ெதா:$,

சைமயலைறயி இ4தா5 ,

ேக: ெகா#டத! ேபாி ெவளிேய ஒ ெதா:$>

ழா>

ேபா!ற சி6 ப தியி ைவ78 ெகா78 வி: வாயிர7ைத

பி! ப க வரா4தா

வாயிர7ைத4Rறாக மாறினா! J: கார!.

ேவைல காாி 8ல கிய பா7திரகைள மீ# நீ,றி க2வி கவி78 வ$4த

பிறேக உேள எ78- ெசலலா . சி6வ% உைடகைள அவ 8ைவ78" பிழி48

ெமா:ைட மா$யி உல%7தினா, அவேள மாைல நா!

மணி

வ48 எ78

ம$78 ைவ"பா. பளி- சீைடகேள அவேள எ78- ெச!6 மாைல வ

ேபா8 ெப:$ ேபா: ெகா# வவா.
தைல ேபானா5 , கிாிஜா,

ழ4ைதகளி! 8ணிகைளேயா, ேவ6 ம$யிலாத திைர-

சீைல ேபா!ற 8ணிகைளேயா ெதாடலாகா8. மாமியா% இரG ‘ஆகார ’ ப#ணி
($>

வைரயி5 , இவ ெப#களி! ேம ப: ெகாளG Eடா8. பர78

ம:

வில

தீ: இைல!

. 8ணி படாம ெதாடலா . ‘ெபா! ($4த’ 8ணி

“தீதிஜி இ!6 சாயகால

நா! வர மா:ேட!!”

பா7திரகைள- 7தமாக க2வி 8ைட78 கவி7த வ#ண
ெசாகிறா.

, )7திரI

ேவைல காாி மாயா

“ஏ!?”
“ ழ4ைத

உட ) சாியிைல தீதிஜி. டா ட%கி:ட E:$:" ேபாகQ !”

“எ!ன உட )? ேந787 ெத நாைய7 ெதா: விைளயா$:$4தா!. உன
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எ7தைன நா அ4த நாைய7 ெதாட விடாேத!I ெசாேற!, மாயா? அ8 ெசாறி
நா9!”
“ஹா, ெசா!னா ேக கறதில தீதிஜி. ரா7திாிெயலா
,பா தரQ

கா-ச... சீ: வாக ஒ

தீதிஜி!”

ஒ ,பா9 பாரமிைல. மதிய

8ணி ம$ க அவ வரவிைலெய!றா, இவேள

இ"ேபா8 அவைற" பிழி48 உல%7த ேவ# !
மாயாG

கதைவ- சா7திவி:, ம$யாக- சாத

ப")

காி ைவ78-

சைமயைல7 ெதாட கிறா. பாயாச ைவ க- ெசா உ7தரவாகி இ கிற8.

இவ 8ணிகைள" பிழி48 உல%7தி வி:, நிேவதன78

பாயாச7ைத> ($ கிறா.
ஜப , பாராயணக எலா

($48 ெத9வகC

ேநர7தி வாச மணி அ$ கிற8.

- சி7தமாக"

நிேவதன(

ஆ

இ4ேநர7தி யா%... வகிறா%க?
கிாிஜா வாச கதைவ7 திற கிறா. ப ெம!6 E4த எ2 ப அலகார

ேகால7தி, கிளி எ க- சைதயிலாம ெவடெவட எ!6 உய%48...

“எ!ன கிாி? எ!ைன7 ெதாியைலயா?... கபனாவி! தைக ர7னா. உக
மாமியாாி! ேப7தி!”
கிாிஜா ஒ சிாி"ைப ெநளிய விகிறா. “ஓ... அைடயாளேம ெதாியாேம இள-சி"
ேபாயி:ேட... தைலைய ேவற எ"ப$ேயா ப#ணி:$ ேக... வா வா...”
“நீ வராேத!னா5

வர7தா! ேபாகிேற!, வ48:ேட!...”
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ேதாளி ைகைய" ேபா: ெகாகிறா. கிாிஜா Eசி உத6

வைகயி

ெகாகிறா. “ஏ9, எ!ன மாமியா% ம$யா? எ"ப$ இ கா பா:$?”

6 கி

ைக"ெப:$ைய (! அைறயி ைவ கிறா. (! அைறயி! க பளகைள>

ைல அலகாரகைள>
ெதாகிய ப$க விள

வாி ெதாகிய ‘பதி ’ ஓவியகைள>

கைள>

பா%78 பிரமி கிறா!

“வாW...! ஃப!டாD$ ! கபனா தா! அ:ரD

நவி

7தா. அவ ெர# மாச

(!ன

ஆXD ேவைலயா வ4தி4தாளாேம...?”
“ஆமா

ஒ நா ஃேபா! ப#ணினா... பிைள, அவ! அ"பா, ெர# ேபைர>

உ! மாமா ெசா!னா%I ரா7திாி- சா"பிட E:$: வ4தா. அவ! சYதிேல48

வ48 இேக ஏேதா இ!டD:ாீD ஆர பி கQ I வ4தா"ல...”
“இ"ப

 பேம சாியிேல. அவ! தீZ%I நீ ெபா: வ-சி கற, ேகாயி5

ேபாற, நாைள

எ! ைபயI

"

கயாண ப#ணQ னா நீ இ"ப$ இ4தா

எ"ப$!’I வ ) ப#றா! ேபால. இவேளா நல ேவைல, பதவி. ‘ேபாடா ேபா,
உ! பண(

ேவ#டா .

 ப(

ேவ#டா ’I வர ேவ#$ய8 தாேன?

ெவளில ெசா கல... ேவதைன... எலா ேரா D, ராDகD... பதிைனH

வஷ78

" பிற , இ"ப "ேள:ட, மா7தி" ேபாடறா!, பண7திமி% இவளWவளG

ப$") Eட அவI
ேபானா! நல பண

கிைடயா8, ெவ6
வ4தி

மா7தி க!I நி%"ப4த

ெம கானி கா7தா! இ4தா!. ஏேதா

. இ"ப, நீ தைலயில 8ணிய" ேபா: க, ேபைர

ப#றா!...”

கிாி ேபசவிைல. கபனா கTாியி அவC

கTாி நா:களி J:

வவா. இவC

ஒ வட

இைளயவ. அவ

த4ைதயிைல; அவC

ம:ேம இ4தா. அ4த சிேநக7தி, நாைல4தா# இைடெவளி

தா9மா எேகா ேகாவி ச4தி ைகயி தா! கிாிஜாG
ெகா# வ4தா%க.

" பிற

இ4த வரைன

தா9

இ
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கபனாவி! த4ைத, பா:$யி! (த தார7தி! மக!. தக"பனா% உயிள
ேபாேத ெசா7ைத" பிாி78 ெகா# ெச!6,
பிற

$78

$787 தீ%78 வி:டா!.

ேநா9வா9"ப:- ெச7தா!. த4ைத இ4த நா:களிேலேய இவ%க

 ப

ெதாட%பிலாம பக[ேரா ேபா9 இ4த8. பி!னேர கபனாவி!

தா9, த! சேகாதர!

 ப78ட! அ#$ வ48, ைதய ைத78 ெகா78,

ழ4ைதகைள" ப$ க ைவ7தா. இர# ேப

ெப#க!

“நீ... எ!ன ப#ணி:$ ேக மா, இ"ப?”
“நா! எ .ஏ. ேஸாஷியாலஜி ப#ணிேன!. இ"ப பி.எ-.$. ப#ணி:$ கிேற!.
இக >னிவ%சி:$ல எ! ைக: இ கா. ெகாHச நா தகி ஃX: ெவா%

ப#ணI , வ4தி கிேற!... சா(, ஆX

" ேபாயா-சா

?”

“ஜ"பா! ேபாயி கிறா%. வர )த!கிழைம வரா%.”
“நா! ேந7ேத வ48:ேட!. எக மாேவாட க\! ஒ7த% இேக கேராபா ல
78 அக தா! அ மா ேபாக- ெசா!னா, பாவ ,

இ கா%. அ4த அ:ரD

அவகேள ‘ப%சாதி’ இ காக. ெரா ப சி!ன ேபா%ஷ!. சாி!I - காலம இ4த
அ:ரஸ7 ேத$: வ48:ேட!...”
“உள வா,

ழ4ைதக ,மில தகி ேகா...”

கிாிஜா அ4த அைற" ப க

8ணிகைள வாாிவ48 ஒ2

இ4த ‘ம$’ நிைலயி ேபாக மா:டா.

ளி"பத

(!

ெச9வா. விசாலமான அைறயி !6 க:$க

இ கி!றன. திற4த )7தக அலமாாிக, ெபாிய ப$") ேமைச, காெஸ:க ேமைச

மீ8 , க:$ மீ8

இைர48 கிட கி!றன. ேர$ேயா கிரா

க#ட க#ட ெபா:கைள> தாகி ெகா#$ கிற8.

சா48

"பி, )7தக ,

ேராேஷ ஊசி எலா ...

Aசி ப$48 ேமேல
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“பா:$
இ

.

- சாத

ேபாடQ

ர7னா. நீ

ளி கQமானா பா7, இேகேய

ளி-சி க.”

“ஹா9... நீ இ"பG

நகி:$ கியா? பா:$ ம$ம$!I இ!I

உயிைர

வா றாளா?”
“அெதலா

ேக:காேத. நா! இக வ48 இ"ப நி கிற8 ெதாிHசா, சா"பிட

மா:டா!”
“ப:$னி கிட க: ! நீ ஏ! பய48 சாகQ ?”
கிாியி! அ$ ெநHசி எேகா ேபா9 அ4த வினா ெந )ேகா ேபாகிற8.
“மாமா ஒ#Q

ெசால மா:டாரா?”

“] ... அதாேன ( கியமான ‘பாயி#டா’ இ

!”

“ ... ேம சாGனிஸ ! கிாி. நீக இ"ப$ ேகாைழயா இ"பதால தா! அவக
ேமேலேய இ காக...” கிாி ேபசாம தி )கிறா.
Mைச வழிபா ($78, விழிகைள உ678" பா%7த வ#ண

மாமியா%. இைல ேபா: சா"பாெட78 ைவ க ேவ# .

உ:கா%4தி கிறா

“யா% வ4தி கா?”
“ர7னா!”
ெவ6"ைப உமி2

பா%ைவ>ட! தைல78ணிைய இ278 இ6 கி ெகாகிறா.

இ8 ஒ ேகாப7ைத ெவளியி

ெசய.
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“வ4தா, அவேளாட ேபசி# நி!னயா

! இக எ8

வ4தி

? சாதியிைல

சனமிைல!I எவைனேயா E:$# அ கா வ4த8; இ"ப தைக எவைன
? அச78 க. ந ம J:ல ெர# ெபா#கைள

E:$# வ4தி

வ-சி:$ கிேறா . இ8க சகவாச


எ!ன78

? தாயிைல,

7தியிைல...?”

அவ இேக தக வ4தி கிறா எ!6 ெதாி4தா எ!ன ெசாவாேளா? எலா
ேபாக இவ எத

அHகிறா? இ4த J:$ கிாி

உாிைம இைலயா?

பதி ேபசாம இைலைய ெகா# வ48 ேபாகிறா.
கி7திைக. பாயாச , சாத , ப"), ெந9, தயி%, க7தாி கா9 8ைவய, ரச ,
வாைழ கா9 கறி எலா

ெவ4நீ%...
ர7னா

ெகா# வ48 பாிமா6கிறா.

ளியலைறயி ந!றாக

ேமல2 ெகலா

$ க இளHVடாக

ளி78, 8ணி 8ைவ78, ரயில2

,

ேபா கி ெகா# அலசி" பிழி4த உைடகCட! ெவளிேய

வகிறா. M" ேபா:ட J:டகி அணி4தி கிறா.

ெமா:ைட மா$ க பியி, தன8 சாவா% கமீD, பாவாைட ம6
ஒ ேசைல எலாவைற>

:ைட ($ைய ஷா ) மண

த:$ ஈர

உல%78கிறா. ($ைய க:$ய 8ணியா 8வ:$,

உலர- ெச9கிறா.

காறி கல க ஒ!ேறாெடா!6 இைழ ஒ:டாம

“இ4த J ெசா4தமா கிாி?”
“] . வாடைக... வாயிர7ைத4R6!”
“ஹாW! க ெபனி



உளாைடக,

! பா:$ சா"பி:டா-சா?”
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“ஆமா . வா, உன

சா"பா ைவ கிேற!...”

சா"பா:டைற ேமைசயி! மீ8, வி4தின% Xகா! த: களி ஒ!ைற எ78W

ஐ78 கிாி பாிமாற (! வகிறா.
“வா: அெபௗ: `?”
“நீ சா"பி, உன
“ஏ! சாத

ப7தாம

ேபா:ட பி! சா"பிேவ!...”
க% வ-சி கியா? அ"ப ஆக: , ேச%48 சா"பிேவா ?”

“ஓ... இலZ!”
கிாி ெசா5 (! ர7னா சைமயலைற
பா7திரக,

- ெச!6 பா% கிறா. ம$- சைமய,

ழ ), ரச , எலாவைற> திற48 பா% கிறா. பிற

ஏேதா ஒ த:ைட ெகா# வ48 ைவ கிறா. அ4த ைக>ட!

திற48,
தயி%...

அவேள

ளிரலமாாிைய7

ளி%4த நீ%" பா:$ைல எ78 ேமைச மீ8 ைவ கிறா. ஊ6கா9க...

“ஹா9, இ8 எ!ன ஊ6கா9 கிாி?”
“DJ: ெந கா9. நீ உ:கா. நா! பாிமா6ேவ!.”
“ந7தி Fயி. ஏ! எ!Iட! சா"பிட Eடாதா? இவ கா எவைனேயா க:$#டா,
நீ சா"பிட Eடா8!I மாமியா% ெசா!னாளா?”
உ#ைமயி இவ வைகயி தன8 பல நாைளய ெவ6")
எைல

வ48 விேமா எ!6 கிாி இ"ேபா8 அHகிறா.

“உன ெக!ன பி$வாத ?... அ4த அ2

ெபா4தாைம>

ஓ%

- சைமய அைறயி கீேழ உ:கா%48,
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எேலா

எலா ைவ78 வி: மி-ச

மீதிைய ெகா:$ ெகா# சா"பிட,

நீ நா5 கா இனமா? நீ எதகாக எ .ஏ., பி.எ:., ப#ணி, எ: வஷ

ேவைல>

ப#ணிேன? அ4த கிாிஜா எேக ேபானா? இ4த ெமா:ைட கிழ78
இ"ப$" பய"படQ ? உன
இ"ப$ இவளிட

- சி4தி

ஏ!

அறிG இேல? ஓ... கமா! கிாி...?”

யாராவ8 ஒ நா பாிG கா:$ இ கிறா%களா? ெபற ெப#

ழ4ைதக, கணவ!, மாமியா%?
எேலா

அவ கடைம"ப:டவ. பிரசவ கால7தி Eட7 தாயா% வ48

இப7திர# நா:க ம:ேம இ4தி கிறா. பிற

ேவைல,

ழ4ைத ேவைல எ!6 கவனி78 ெகாவா. இர# மாசகளி (2

‘சா%ைஜ’>

ஏ6 ெகாள ேவ# !

அ4த கால7தி அவ கணவI
இர# ெப#
இ

ழ4ைதகC

. கிாிஜாG

வ48வி:டா ெவ:க
பிற

ெமள ெமள அவ த!

ேசாி

- ெச!ைனயி தா! அ5வலக

இ4த8.

ழ4ைதக ேபா உட பி 8ணியிலாம

7 த! சிேநகிதிகேளா, மாணவிகேளா எவேரI
பிகி7 தி!I !

ழ4ைதகைள க#$787 த!ைன7 ெதாட Eடா8 எ!6 பழ க"

ப7தினா. ெப#

அரவைண")

ழ4ைதக... அவ%கC

ெதா:ண

மகி-சிகC

ம6 க"ப:டன! இ"ேபா8 ஆ#

இளைமயி தாயி! அ!பான

அ4த இள

ழ4ைத எ!6 ‘பர7’8

இைல! 8ணி படாம ெதாடலா . ெதா:டா5

பவ7தி

பிைள

அ4த க#$")
ழ4ைத!

“DJ: ெந கா9 ெவா#ட%ஃ)... கிாி! எ!ன  மா ... எ!ன இ8? எ8
க#ணீ% விடறீக? இ8தா! என

" பி$ கல...”

கிாி ெவ:க78ட! க#கைள7 8ைட78 ெகாகிறா. த:ைட இ278 ெகா#
பாிமாறி ெகாகிறா.
“... நீக எ ஸல#:

கிாி. சா பா , இ4த சீD கறி>

பிரமாதமாயி

.
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இ8ல எ!ன ேபா:$ கிறீக?”
“ெவ6

ெவகாய(

ப:டாணி>4தா!.”

ேமைசயி இவCட! அம%48, எ-சி5மிைல, ப78மிைல எ!6

எலாவைற> ஒேர ைகயினா ெதா: ெகா# சா"பிவைத மாமியா%
எ248 வ48 பா%78 விவாேளா எ!ற

ற உண%G (ளாக" பி கிற8.

ர7னா ஒ ைகயா த:ைட" பி$78 ெகா# ேசாைற7 8ைவய5ட! கல48
ெகா#, அேத ைகயினா சா பாைர>
சா"பிகிறா.

“இ"ப$- சா"பி:... வஷக இ
சா பா

எ78 ஊறி ெகாகிறா. ரசி78-

... ெரா ப நல கா பிேனஷ! இ4த

8ைவய5 !”

பாரா: கைள அளி- ெசாாிகிறா. கிாி தன8 சா"பா:ைட ஐ4ேத நிமிடகளி

($78 ெகாகிறா. ஆனா அவ சா"பிவைத" பா%78 ெகா#, கபடமற

அவ த!ைமயினா கவர"ப:டவளாக அம%4தி கிறா. வா ைகைய ேநராக

நி!6 அைறEவகைள- சமாளி

ஏனி"ப$ அHசி

8ணிG அவளிட

6கி Eனி" ேபாக ேவ# ...?

த:ைட- 7தமாக7 8ைட78வி: ைக விரகைள>
ரசி கிறா ர7னா.
“ெகாHச

தயி சாத(

இ கிற8. தா! ம:

நா கா ந கி ெகா#

ேபாட:மா?”

“ஓ... ேநா... வயி6 ஃ) கிாி. இனிேம இடமிைல...”
“பாயச

சா"பி...!”

“ஓ! அ8 ேவற இ கா? சாி கி#ண7தி ெகாHசமாக விக!”
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கிாி>

சிறி8 கி#ண7தி ஊறி ெகாகிறா.

ெநௗ... ெட மீ கிாி. உக அறிG, உக திறைம எலா இ4த- சைமயலைற-

ேசவக7தி (டகி இ ேக. கிாி, ஆ% ` ேஹ"பி வி7 திD ைலஃ"?”
கிாி

மீ#

க#ணீ% ெகா")ளி கிற8. ேவதைன>ள இட7ைத ேநர$யாக

7தி ெகா# வகிறா ர7னா.

“... இ4த கிழ7ைத, ெமா:ைட7 தைலைய க#டா எ"ப$ ஆ7திர
வ8கிறீக? இ8ேவ ேபாயி தைலய ெமா:ைடய$-சி: வ4தி
பா% கQ I. கிாி என

இ8க ைஸ காலஜிேய )ாியல. அ"ெபலா

கால7தில தா7தா ெச78" ேபான"ப, இவC

காவலா நி!னாரா . நா! சி!னவ, என

. சாமிகைள"
அ4த

அெதலா ப#ண Eடா8!I

அWவளவா விவர

ெதாியல.

உ#ைமயில எக"பா அ மாைவ தா7தாைவ வி:" பிாி-, அ$-சி விர:$யேத
. இேலகல; ஆனா5

இவ தா!. அ"பா ேபாிேல த") இ4தி
எ!னி

ேம

இவC

$லமான எ#ண4தா!. சிாி-ேச பா%7ததில... பா:$!னா, கி:ட

வராேத ெதாடாேத!I பய4தா!...”
“இ"ப இெதலா

எ8

ர7னா? நீ எ248 ைகயல )...!”

“ைக க2Gற8 கிட க: . உகைள" ேபால எ .ஏ. பி.எ:. ப$-சி யமா எ:

வஷ

ேவைல ெச9யிறவ இவCைடய (:டாதனமான ஆசார78

உ:பவாளா? இ8 எ!ன ம$. ஆ:கைள வைத-சி:? இவ பிைள, அேக இக

ேபாறாேன, மா: கறி> , ப!னி கறி>
இ"ப$ வைத கிற8 ம:

சா"பிடாமலா இ"பா!? உகைள

எ!ன நியாய ?”

“அZ, ர7னா... க7தாேத. அவ கா8ல வி248ட" ேபா 8... இ"ப எ8
Jணா?”

ரகைள
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இனி")

காி")மாக க#ணீ% ெபாக- #$ எறிகிறா. ர7னாைவ7 த2வி

ெகாள ேவ#

ேபா இ கிற8. இ4த ஈரமற ம$ E:$ மனித

சிேநகமிலாம தவி

கிள%78கி!றன.

அவC

, சிேநக7தி! இைழக இ!I

தாப7ைத

“ேக:க:ேம...? அ"ப$யானா இ4த மாமியா%, ெபாிய அறிவாளி இ#டல வ,

ஏக"ப:ட சக - பதவி" ெபா6") கைள ஏறவ%. அவ

கடைம எ!றி4தாலாவ8, நா

ஒ"பலா . அ8G

Eட நா

ஊழிய

ெச9வ8 ஒ

த!மான7ைத

ெகால ேவ#$யதிைல. ஆனா... இக எ!ன? நீக எவ% J:" ெப#ேணா?

இவ ைபய! தா க:$யதால அ$ைம... அ மா (!ன ஒ க ம:ராசில வ4த"ப
பா%7தாளா . ‘கவிதாG

சாG

பாவ , உட பிேல 8ணியிலாேம மைழ7

த#ணியிேல அைலH ெநH க:$யி

. ஒ க பளி- ச:ைடைய பா4தமிலாம

ேபா:$ வ-சி கா’!I ேவதைன"ப:டா... இ4த >க7தி எ4த" ெபா#ணாI

உகைள" ேபா இ"பாளா?”
“ெட

வ4த")ற

ெகாHச

ம:. பர78

ஒ#Qேம க:"பா இைல.”

“)ள சாதி க" ேபாறா!. இவ )ள ஒ ெப#ைண க:$ அவைள வைத க (2
அதிகார(

7தி கா!ல? கிாி, சா( ஒ#Qேம ெசால மா:டானா?”

“...ஐேயா! எக மா வயசானவ. அவ இ கிற ெகாHச வஷ

நா அவ

இட"ப$ தா! நட கQ I கயாண ஆன அ!னி ேக ெசா:டா%...”
“ெகாHச கால I R6 வய அவ ஜ (I ெகாேகா ராணியா இ"பா. நீக
இ க மா:Zக! அபா>சில ேதH ேபாயிJக! அவ )ள ெதாிH"பானா!

நா! இ"ப வ48 ேக காமயா இ"ேப!?”

“ர7னா, "ளீD, நீ பா:$ல எைதயாI ெசா:" ேபாயிடாேதZ!

‘ஹா%மனி’ ( கிய ...”

 ப
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“அ4த ‘ஹா%மனி’ நீக ெவ6
இ

M-சியா, ெமஷினா உைழ கிறதில தா!

!னா, அ8 ேகவல . எலா ரகC

ஒ78 இைணHசா7தா!

‘ஹா%மனி’கற அ ச வ . ஒேர பா%ைவயி ‘ஹா%மனி’ கிைடயா8!”
ஒேர ேபாடாக" ேபா: வி: ர7னா எ248 ெசகிறா.
------------

----3
----3----

பக !ற$ க" ேபாகிற8. மாவைர

‘எெல :ாிஷிய’I

ேநரமிைல.

‘கிைர#ட%’ ப2தாகி கிட கிற8.

ேநாி ேபா9- ெசா E"பி: வரேவ# .

அ"பி எ#ெண9- ச:$ைய ைவ78, ேத!

ழ பிழி48 ெகா#$ கிறா

கிாி. ர7னா சேற ப78 எ248 (ற787 8ணிகைள எ78 ம$ கிறா. ேராஜா
மாமி வகிறா ேபா கிற8. இேலசான ெவளிநா: ‘ெச!:’ மண

காறி

தவ48 வகிற8.

சைமயலைறயி48 ெவளி"ப:, கிாி சா"பா: Eட

மா$

- ெச5

ம:

வ4தா ேநராக மாமியாாி! அைற

கட48 ெமா:ைட

வாயி நி!றப$ேய பா% கிறா. அகி48 பா%7தா

மாமியா% அைற ெதாி> . மேதா!றி- சிவ"பி ப:- ேசைல ெதாிகிற8. இவ

வ48 மணிய$

சமாசார

ேநராக" ேபா9விடலா .

"ேபா9 விவா. பிரதான வாச

கிைடயா8. அ4த அைற

மா$"ப$யி இ48

“இ"ப Q நா ேச%4தா" ேபால aவா இ4த8. ேபாக ($யல, எ

. யாராேரா

ெவளிேல48 வ4தி கா"பல. அைசய ($யா8!I:டா%. அ7த வார

பா% கQ ...”
“என

Eட பா% கQ I இ

நிைன-சா"பல எக நட கற8.”

. எலா78

"பின ேவQ

தா!

ேராஜா.
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“உகC ெக!ன பா:$, சா( வ4த8

கா%லேய ஒ நைட ேபாயி:

வ48டலாேம? இலா:டா இ கேவ இ
“எ!னேமா, ெப7த ெப#Q

எக Eட வ48ேகா!”

ேமல நீதா! கவனி-சி கிற?”

“இ8 எ!ன பிரமாத ? உகள" பா% கற8 என ெக!னேவா தாயார"
பா% கிறா"பில இ

. ெபாியவாC

- ெச9ய

78 வ-சி கQ .

ேகா8ைம" பாெல78 இைத கிளறிேன!. ஆறி7 8# ேபாட Eட நிகாம
அவசரமா இதைன ட"பியில ேபா: எ78# வேர!. வாயி ேபா:#

பாேகா... இவாளா

உகC

ேகாவாG

ப!னீ

கைடயில வாகி" ேபாவா.

7 திகற8 கில. அ8 காக நா! தனியாேவ ெர# பா ெக: பாைல

வாகி ேகாவா கிளறிேன!...”

மாமியா% அவ ெகா# வ48 ெகா
ெகாகிறா.
“நீ ப#ற8
இ

...” கிாி

ேக கQமா ேராஜா? ப78 விர5

ப78 காாிய . அ தமாக

" ெபா6 கவிைல. அ4த வாயிப$யி ேபா9 நிகிறா.

“மாமி எ"ப வ4தா"பல? உகC
“உன

ப#ட7ைத வாயி ேபா:

அ மாவ" பா%78:" ேபானா" ேபா6 ...!”

7 தா! சிேநகிதி யாேரா வ4தி கா"பல... ‘பி\’யாக இ ேக?”

8ணி ம$7த ைக>ட! ர7னா அ"ேபா8 உேள வகிறா.
“பா:$! எ!ன? எ"ப$யி கிறீக? நா! உக ேப7தி ர7னா...!”
பா:$ அவைள ஏற இறக" பா%787 தைல78ைணைய ஓ% அைச")ட! இறகி
ெகாகிறா.
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“அதா! வ48 எ: மணி ேநர

கழி-

சல

? எக வ4ேத

விசாாி கிறியா

இ"ப?”
“இேக இ க வ4தி கிேற!. ஏ!, வர Eடாதா பா:$?”
“ேபஷா இ

. உ! சி7தி இ கா, ஈஷி# எலா

ெச9வா. எ!ைன எ8

ேக கற? எ! Jடா இ8? நா! ஒ ைலல யா வ )

ேவ#டா I தா!

ஒ8கி:ேடேன?”
“ஐய9ேயா? நீக ஏ! பா:$ ஒ8கQ ? ராணி மாதிாி அதிகார ப#Qறீக...
ஒ8 வாேன!...”
“ேக:$யா$ ேராஜா அ கிரம7ைத? நா! ராணி மாதிாி அதிகார

ப#Qேறனா ?

ஏ#$ய மா? உக மா ெசா ேக க- ெசா!னாளா? எ7தைன நா எ!
அதிகார7தி இ4தா?”
“எக மாவ நா! ெசாலல...”
அவ அ78 ேப (!, கிாி அHசி ெகா# அகி48 அக5கிறா.
“பாவ ! சி7தி

உகைள க# எ7தைன பய

“ேபா$ அச78... அவC

பாக!”

எ!ன பய ? எ:F

சாம%7திய காாி. எகி:ட

வாைய $# ந$ கிறா. அவ! எ!னேமா நி க ேநரமிலாம எகிேயா

சா"பி: எேகேயா தகி அைலயறா!. அ4த கால78" ேபால எ!ன கட
இ"ப J: காாிய ? எலா
ெவ95

Eல%,

ளி

வி-, காD அ"), நிமிஷமா ஆகற பிரஷ%

ஹீ:ட%. எ!ன கட

இவாC

?”

க%.
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“அதா! ம7தியான7திேலேய ப ைகயில ேபாயி" ப78 கறா. என
)$ கிறதிைல. எ!ன ஏ! (! ,(

எ!னேமா

வரதிைலகறாேள? இ4த ேசாபா,

ஷ!... எவாலேமா உ காரற எட7தில எ"ப$ உ கார? இக இ4த பிர )

ேச%தா! எ! மன

" பி$ கற8. எக J:$5

ேசாபா - அ மாேவாட8!I அ8ல யா
ஒ78"பாகிறா.

“ெர# ெபா#Q. அதில>

!I பிர ) பி!னின

உ கார மா:டா?” எ!6 ேராஜா மாமி

கவி ‘ேமஜரா’யா-. ஒ#Q ெதாியல. எதாI

ெசா!னா, ேபா பா:$, வா பா:$
எ!ன விைல, வயிர

என

. ஆனா மன கிட48 அ$-சி கிற8; தக

எ!ன விைல! இ8கள கா8 

ஒ கி: காலாகால7தில

க:$ வ கQேம!I... இவாள" பா! அ கா காாி... ெசால"படா8. எவைனேயா
க:$#

 ப78 ேக அநாசாரமாயா-. இவ... வய ("பதாயா-... ஒ க:டா

காவலா கிைடயா8... என

ஏ#டா"பா இெதலா

பா கQ னி

! ஒ

எ-சிலா, தீ:டா, ஒேரழGமில. R6 வியாதி ஏ! பிகி7 தி!னா8? பர78
ஒ!ப8 வயசாகல. பிைள

இ"ப$ அநாசார

தி )கிறா.

கிாிஜா, பா:$

ழ4ைத க#ணா$ ேபாறQ கறா... இ"பேவ,

கல4தா?” (:டா ைக இ278 ெகா# (தியவ ெவ6")ட!

" Mாி இ: ெகா#$ ைகயி

விகிறா%க. ர7னாைவ க#ட8

ழ4ைதக வ48

இர# ெப#கC

ஒேர ச4ேதாஷ .

அவ%க அைறயி இவளா ரசி க ($யாத ேமக7திய ரHசக இைச (ழ கிற8.
:ர

அதி

ஓைச

தி78

தி78 இைளஞ% பா

Aகல .

“எ!ன மா $ப!?”
“Mாி ப#ணி ேக!. ேத ழ இ

...”

“ேபா மா, ேபா%? ெவஜிடபி பஃ" ப#ணியா?...”
“இ4த ப:டாணிய காலம சீD கறி
தேரேன?”

" ேபா::ேட#$...! பால ேபா:7
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“ேவணா

ேபா!”

காபிைய ம:

பகிவி:" ேபாகிறா%க. சைற ெகலா

ெகா# ர7னா ெவளிேய ெசகிறா.
ஆ6 மணி

 மாமியா% பலகார

வைர>

E:$

($48வி . பா நைன7த Mாி>ட! கிாிஜா

மாமியாைர உபசாி க" ேபாகிறா. கிழவி ைககா 7த ெச98 ெகா#

ெநறியி )திய விMதி>ட! வாச ப க

உ:கா%48 ெவளிேய பா% கிறா.

“அ மா... Mாி எ78 கேறளா?”
“என

ேவ#டா ...!”

தைல தி"பைல க#ட8

%ெர!6 கிாிஜாG

ெகாகிறா. “ஏ! ேவ#டா ?”
“ேவ#டா னா பி!ைன>

பி!ைன>

பறி ெகாகிற8. வி2கி

ஏ!I எ!ன ேகவி? தின

தின

தி!னறா8. எைகயில ப#ணி க ($யாத ேபா8 எ!ன ேவ#$யி
நீ உபசார

ப#ண ேவ#டா . ேபா!”

ஒ பிரளயமா

ஆேவச

? என

அவC கிள%4ெத2கிற8.

“நா! அவா ேமல இவா ேமல ப:$"ேப!. (2கி7 ெதாைல கலகேறளா” எ!6

ெசாக ெவ$78 வர7 தயாராக இ கி!றன. உத:ைட க$78 ெகாகிறா.
கிாிஜா ெபா6"பா. ஆனா அரைண உைட78 வி:டா பிற

சமரச78

இடமிைல. அர# அவைள உேள இ2 கிற8. தளி கதைவ- சா78கிற8.
சைமயலைறயி ெகா# வ48 அவைற7 தி ப ைவ கிறா. ர7னாG
ழ4ைதகC

வ கலகல") ெசவிகளி வி2கிற8.

“ஹா9 ம மி! உன

ெவஜிடபி பஃ" கர

கரமா வாகி: வ4தி கிேறா ...”
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சாதாரணமாக எ!ேறI

அவ%க ெவளியி ெச!6 இ8ேபா எைதேயI

வாகி வ4தா கிாிஜா ஒ8கி ெகாவா. “ேபா8

ேமேல வ48 விழQமா?

உள ெகா# ைவ!...” எ!பா.
ழ4ைதகேளா தாI இ மாதிாி ஒ

இவ
“கிாி,

 ப78

வரேவயிைல.

ழ4ைதக ஆைசயா அ மாG

சா"பி. அ$ ம

ழ4ைதயாக உ# களி

நா:க

வாகி: வ4தி காக. வாகி-

களா, பிேள: வ- எலா

எ78 ைவயி$!”

சா த: கைள ெகா# பர")கிறா.
கார சேமாசா, மலா9 ப%ஃபி.
ர7னா, ச%ப7ைத கல கி ஐD 8# ேபா: ைவ கிறா. “என

ேராDமி

ஆ!Z!” எ!6 பர7 அவைள ஒ:$ ெகாகிறா!.
கிாிஜா எேலாடI உ:கா%48 மகி-சியி கல48 ெகாகிறா. (!

அைறயி அம%48 ெதாைல கா:சியி வ

ெதாட% நிக-சிைய" ெப#களி!

E-சலான விம%சனகCட! ரசி கிறா. ந7ைத E:ைட உைட78 ெகா#

அவ அவளாக இ க (ய!றா5 ஏேதா ஓ% இ$ - மைழ

வான

க678

எேகா (Q (Q ெக!6 மி!ன ஒளி வயிர ஊசி பளி-சிவ8 ேபா
உண%வி ஓ% அ-ச
---------------

இ!6

மாயா

ேதா!றி ெகா#$ கிற8.
----4
----4----

ழ4ைத

உட நலமிைல எ!6 8ணி 8ைவ78 உல%7தாம

ேபா9 வி:டா. கிாிஜா (ற787 8ணிகைள எ78 ம$78 ைவ ைகயி ேராஜா

மாமி வ4தி

ர ேக:கிற8.

“ேக:கேவ சகடமாயி ேக! நீக எ!ன, பHசப:ச

பரமா!னமா ேக:கேற?
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ஏேதா இ7தைன உ")" ப#ட , 7த ப7தமா இ கQ I பழகியி ேக.
ப$ விவாளா? மாமி, உகC

அ8 காக ப:$னி கிட

- ெசH நா!

ைறH ேபாயிட மா:ேட!. நீக தாயாைர" ேபால. சாயகால , நா! ஒ நைட

வ48, ஏேதா ப7திலாத பலகாரமா, Mாிேயா, ேகசாிேயா, அவ கHசிேயா ெகா#
7தி:" ேபாவேன...?”
கிாிஜாG

7 தி ெக!6 ெநHசி இ$ கிற8. ர7னா >னிவ%சி$

ேபா9வி:டா.
?

நிக-சி

ழ4ைதகC

இைல. இ"ப$ ஒ தி"பமா (4ைதய நா

“அவ எ!ன ெச9வா, ேராஜா? அ4த7 த6தைல, ஏேதா ெகத5
ஆகாரமிலாத ப78 க வி:டதில. ச4ேதகமா இ4தா,
சாG

"பா. இ"ப இ8 எ!ன கால78

எ:$" பா% கா8க. அ8க $ரDஸு

அவாளா
இ!I

ளி-சி: வ48

வ4தி ேகா ெதாியேல... கவிதாG

வள%48, கGன" ேபா:# கட7ெதெவலா

க7த,

வ48

. கிாி இலா:டா இ7தைன வஷ7தில, இ"ப$, ஒ#Q

ேச%4தி
ப#ணி

"

க#ராவி> !

திரா:ட

7தற8க. ேந78, நா! ப:$னி,

கைடயில ேபாயி எ!ன7ைதேயா வாகி வ-சி#, அெத!ன சிாி"),

மாள ? இ"ப$ கிாி கிாிைச ெக:" ேபாவா!I நா! நிைன கல.

எ!னெவலா

பா%78# நா! உ கா4தி க" ேபாேறேனா...?”

“7ெஸௗ... 7ெஸா... பாவ , நீக க# கலகினா என

மனேச எ"ப$ேயா

ேவதைன ப#ற8! எ!னேமா ெசாவா, அ4த கால7திேல, )ஷ! இலாத
) கக ெகாைம!I. இ8 பிைள இலாத மா:" ெப# ெகாைமயா?
வயசானவாள" ப:$னி ேபா::, எ"ப$ மன வ4த8? நா!

"பி:

ேக கேறேன...?”
“ஐேயா, ேவ#டா மா, ேராஜா, அவ! ஊாிேல48 வ4தா இ"ப$ இWவளG
இ க மா:டா. அ4த- சனியன (தல அ$-சி ெவளில 8ர7த- ெசாேற!...”
இத

ேம கிாிஜாவினா ெபா6 க ($யவிைல.
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“எ!ன மாமி, நாேன வ48:ேட!. ேகCக எ!ன!I?”
ேராஜாமாமி, பளி-ெச!6 ஒ சிாி"ைப மலர விகிறா. “ஏ மா, மாயா வரயா?
நீேய 8ணி ம$ கிற?” திேய மாறிவி:ட8. பளீ%

 ம , ேபா- சிாி"). சைத

கி" ப27த (க7தி எ!ன ேம க"? E4த சாய , இயைக" )வகைள
அழி78 ெப!சிலா வைள78 ெகா#, கிழ

பா5

ேவட

ேபா: ெகா#,

எாி-ச கிள%4ெத2கிற8. “ஏ!, மாயா வரயா?”

ேபாயாக- சிாி கிறா. கிாி
“...ேந78, Mாி>

ர

ப#ணி ெகா# வ4தா ேவ#டா I ெசா:

உககி:ட இ"ப ப:$னி ேபா:டா!I ெசாறா%... நீக, நிச I நிைன"Xக...”
ேராச( , 8யர(
கிாிஜாG

87தி ெகா# வ48

ரைல ெநகிழ- ெச9கி!றன,

. அவைள" ேபா வாைழ"பழ ஊசியாக" ேபச7 ெதாியவிைல.

“இத"பா, கிாி. மனசில எைத> வ- காம ெசாடற8 நல8. இவ யா இ4த

J: விஷய7தி தைலயிட!I நீ நிைன கலா . நீ இ4த J:

வர8

நா!

இக ெப#ணா9" பழகினவ. உ! மாமனா% எ!ைன 7த ெபா#Q!I தா!

ெசாவா%. ஏ!, இ4த $யி, எக"பா எ!ைன கயாண
விடற"ப, இவ J:$ தா! ெகா# வி:டா, அ")ற

தனி

ப#ணி ெகா#

தா! நா!

$7தனேம ேபாேன!. அ"ப ராமகிண)ரேம க:$யாகல. இ4த

இடெமலா

கா. ைத மாச எக"பா எ!ைன E:$# வர-ேச,

ந கிற8... மாமி அ!னி
பா, இ!னி

ஒ அவிய வ-, ேதகா9பா பாயச(

ளி%
வ-சி4தா

நா ைக வி: அ4த சி பிாியேல. நவரா7திாி ஒ ப8 நாC

இக7தா! இ"ேப!. இவாC

" ெபாிய

வா%:ட%D, க%ஸா! ேரா$ல. அவ%

DE:ட%ல ெகா# வி::, ரா7திாி வ48 E:$# ேபாவா%. அவ%

" ேபான"ப, நா! இவ Eட7தா! இ4ேத!.

(த(தேல Q மாச

ஜ"பாI

சா( DE5

(!ன சா"பிட மா:டா!, ப78வா!. ெரா:$ய7 த:$

" ேபா

ஊ6காய7 தடவி ட"பில வ-

"ேப!...”
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இ4த உறG7 ெதாட%) ச5ைககைள ெவளிேய Jசி, ‘உன8 உாிைம
என

- ச5ைக’ எ!6 நிைல நா:ட (ய5கிறா ேராஜா மாமி!

“அ4த நாளி5

மாமி ம$தா!. இ4த

ேம

ளிாி மாமா எ248 தI%மாச Mைச

ப#Qவா%. மாமி ெபாக ப#Qவா. வி$யர"ப கா பG#$ல ேகால

பிரமாதமா இ
“இெதலா

...”

இ"ப எ8 கZ, ேராஜா? அ"ப வா4த8 ெபா9> , இ"ப வா2வ8

ெம9>மா" ேபா-...! ஆ-, அவ% ேபாயி இப8 வஷ
“சர> கயாண78

ஆக" ேபாற8.”

இ4தா, சா( எ .ஏ. ேச%4தி4தானா, ப$-

($-சி:டானா?”
“அவ! தா! ெம:றாசில \.ஏ. ப#ணி:$4தாேன...? ஒேர நாழி அDதமன
ஆயி:ட8. கிட4தாரா, ெகா#டாரா?...”
கிழவி இைத" பல(ைறக ெசா ேக:டா5 , அத! ேசாக இ"ேபா8

கிாிஜாG

" )திதாக ேக:ப8 ேபா ெநHைச7 ெதாகிற8!

“மHசC

 ம(மா (!னா$ ேபாக

78 ைவ கல. இ"ப$ ஒ பா2

ஜ!ம ...!” அளி4த பழமான க#களி நீ% தC )கிற8.

)டைவ7 8#ட7தினா க#கைள7 8ைட78 ெகாகிறா.
“அவ சிறி. வ7தQ I என
ரவி ைக>

ெச")

ஆைசயா? இ"பலா

ேபா:#, எகவா#ணா5

சா"பி:# எலா

இ கா. என

தைல வ-சி#,

எ"பவா#ணா5

Eட7தா! சர> கயாண

(!ேன இ4த ேகால வா#டா I எலா

ஆகற8

ெசா!னா, இ4ேத!. சைபயில

வர ($>ேமா? அ8 அ"பேவ ேபாயா-. (C ேமல இ கா"பல இ4த8. இ4த
($ ஈர

- ஒ 8ளி நீ% Mமில ெதறி-சா, அவ% பதினாலாயிர

வஷ

ெரௗரவாதி
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நரக7தி தவி"பாளா . அ4த" பாவ7ைத நா! ம கQேமா$ அ மா?

ெபா#ணா" பிற4த ஜ!மாவில ேவற எ!ன இ
ெதாைல-சி# வ48, ெபாியவாகி:ட7 தீ%7த

கட"ப7த ேவ#$யி

ப#ணா7தா! ம$. ேராஜா

. இ!I

!I ராேமவர

வாகி#ேட!...? அவள

பிைள"ேப6 வய மாறல. Dநான

!னா அெதலா

தா#$யா-சி...”

இனி ேம இைல, இைல - எ!6 ெசா ெகாC அளG
ப 78ண%G மகி, அறிG

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

ேபா97

, கிாிஜாவி!

ழ ப, ெநகி48 ேபாகிறா.
----5
----5----

“உள வாக அ)! கமி!!” கிாிஜா ர7னாவி!

ர ைகேவைலைய வி:,

ெவளிேய வ48 பா% கிறா. உயரமாக,  கி க#ணா$, பிடாிைய7 ெதா:"
)ரC

($, (!ப க ேலசாக இேகாணக உளடக (தி%-சி கா:

ெநறி, ஜி"பா, ேஜானா" ைப எ!6 ஓ% இைளஞ! நிகிறா!.
“வாக ஆ!$, இவ% அ)... இவ

எ!ைன" ேபா ஒ "ராஜ : ப#Qறா%.

இவ%, கிாி ஆ!$...”
அவ! ைக

வி கிறா!; கிாி )!னைக>ட! தைலயைச78 வரேவ6

(!னைறயி உ:கார- ெசாகிறா.

“...உக காஃபி ேந%7திைய- ெசா E:$: வ4ேத! கிாி ஆ!$.”
கிாிஜா ெம!ைமயாக" )!னைக ெச9கிறா.
“உகைள" பறி ர7னா நிைறயேவ சமாசார

ேபகிறா!.

ெசா!னா!” அவ! தமிழி தா!

கிாிஜா உேள வ48, காபி கல க- சி7தமாகிறா.
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சா டா!D கிளா

, கவிதா சிேநகிதி J:

மா$யி மேஹா7ரா ைபயIட! ப:ட

விகிறா!. கிாிஜா, மாமியா

ெசாcஜி கிளறி ைவ7தி கிறா. ர7னா எலா
ளிரலமாாிைய7 திற கிறா.

“கிாி, ஏதாI

ேபாயி கிறா%க. பர7 ேம

ெதாி48 ெகா#ேட உேள வ48,

ெகாறி க இ கா?”

“இக ட"பாவி ேத! ழ இ

பா%!”

“ஹா9, ெசாcஜியா, ஏல கா9 மண

வேத!I, அதாேன பா%7ேத!.”

ச6

தயகாம த:$ இர# கர#$யளG ைவ78 ெகா#

ேத! ழைல>

ெநா6 கி" ேபா: ெகாகிறா. இர# த: கைள>

ஏ4தி ெகா# ெசகிறா.

“எ!ைன ேக:க Eடாதா, ர7னா?”
தி பி" பா% கிறா.
“உ! பா:$ ேந6 ப:$னி கிட4தா. இ!6 ரகைள?” அவ ேபசாம சிாி7த

வ#ண

மீ#

(!னைற

" ேபாகிறா. த: கைள அ

ளி% நீெர க வகிறா.

ெகா# ைவ78 வி:

“ர7னா, உ!னா எ! நிைலைமைய" )ாிH க ($யா8. எ!

நீ தைலயிடாேத!”

“தைலயி:7தா! ஆகQ

 ப அைமதியி

கிாி ஆ!$. நீக தனி மIஷி இைல. ஒ ெமா7த

ச(தாய7தி! அக . அறிG" ப$")" ப$-, கபி க7 ெதாிHசவக. உக

அறிG, திறைம, எலா இ"ப$ (:டாதன ம$ E:$ பயாகQமா?
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மIஷ

மIஷ% ேவ6ைம கா:

இைல. த!ைனேய எ"ேபா8

ேத9

கவ

(:டாதன !”

இ8 நி-சயமா தம(

இைல, ம#Q

உய%7தி" பி$-கி: ம7தவகைள கா

இ8. ஒ ெப#Q

இ!ெனா ெப#ேண விேராதியா

“நீ இ"ப$ இர# நா வ48 எைதயாI ெசா வி:" ேபா, நாைள
சிற"பா வ4தா, அவ

உ!

அவ மாைவ எதிாிவேத பி$ கா8!”

“அவ% வர: . அ"ப நா! ெசாேற!. நீக வாக. அ) உககி:ட
ேபசI னி கா%. அவ% பிராஜ : எ!ன ெதாி>மா? உகைள" ேபா ப$-சி:,
அ4த அறிG எ8

Dட$ ப#ற8. நம
கிாி

பயனாகாம சக7திேல (டகி"ேபாற ச திகைள" ப7தி
இ"ப ேதைவயான ஆரா9-சி...”

மைல உ-சியி! விள )

" ேபாவ8 ேபா தானி கிற8.

சைற ெகலா காபிைய எ78 ெகா# ேபாகிறா.
அ) எ248 ஒ பணிGட! காபி கி#ண7ைத எ78 ெகாகிறா!.
“உ காக ஆ!$!” ர7னா ைகைய" பறி ேசாபாவி உ:கார- ெச9கிறா.
ேமேல ப$க விள

ெவளிேயயி48 திைரயிdேட வ

மி!Iகிற8. அைறயி! ேந%7தியான இள நீல(

மாைல ேநர ஒளியி

ப-ைச>

ெதாி>

ஒ:$ய வ%கC , பதி7த அலமாாியி! க#ணா$யிdேட ெதாி>

Mேகால

கைல"ெபாகC , இவC ேக அ4நியமாக7 ெதாிகி!றன.
வாி ெதாகிய ஒ ‘பதி ’ ஓவிய7ைத அவ! :கிறா!.

“இ8... எக வாகினீக?”
“நாக வாகல. ஒ ஃபாாி! சிேநகித% ‘பிரச#:’ ப#ணினதா நிைன").”
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“...இ8 பா ஆ%:I நிைன கிேற!...”
“ஓ...! நா! இெதலா கவனி கிறேத இல...”
“அ:aD:, இ8 இராமாயண கா:சி!னா5
“அ8தா! அeமா% (க

ெதாிகிறதில?”

பளி-சிI இ ேக?” எ!6 ர7னா சிாி கிறா.

“அ8 அeமா%தானா...?” கிாி உ6" பா% கிறா. எ!ன மட7தன ? அ"ப$ Eட
இவ கவனி78" பா%7தி கவிைல. அeமாாிைல எ!றா...?
“உகC
 ாீவனிட

" )ாியல? இ8  ாீவ!, இராம%, ல:மண%... பி!ேன மரக
ராம% த! வி திறைமைய கா:

இடமாக இ கலா .”

கிாிஜா உ6" பா% கிறா, மீ# .
இராம! அ ைப எ78" M:ட- சி7தமாக இ

ஏைழ7 8ைள78 கா:

‘பாவ ’ ெதாிகிற8. மரக

இடேமா?

“நா! இ7தைன நா - அதாவ8 அ8 வ48 இர# வஷ78
இ"ேபா8தா! நீக ெசா!ன பிற
இ கிற8.
“உகC

உ6" பா% கிேற!...” அவC

.

நாணமாக

" பா% க ேவ# I ேதா!ற Eட இைலயா?”

“ஹ ... ஒ கால7தி ‘பதி ’ கிளா

" ேபா9 க78 க Eட க78 கி:ேட!...

ஆனா... அெதலா ேபான ஜ!மமாயி:ட8...”
மீ#

ேம இ

ெவளிறிய )!னைக.
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“நீக... ஏெழ: வஷ
கயாண78

" பிற

“கயாண78

Z- ப#ணி:$4ததா ர7னா ெசா!னா.
ேவைல ேவ#டா I வி::Zகளா?”

(!ேப அ"ப$ க#$ஷனா?”

“...அ... அெதலா அ"ப$ ஒ#Q

இைல.”

“பி!ன நீகளா வி::Zகளா?”
கிாி

ஏேதா ேப:$

(! சகட"பவ8 ேபா இ கிற8!

அ4த கால7தி, எ: வஷ

அவ ேவைல ெச9த கால78- சாதைனைய யா%

எ#ணினா%க? அவ ெசகப:

அேக ஒ கிராம7தி ேவைல ஏ6-

ெச!ற8 , எ4த வசதி>மிலாம, பளி Eட78

நல ெபய% வாகியைத>

அேக இ4ேத எ .ஏ. ஆகில இல கிய எ2தி7 ேத%4தைத> யா%
பாரா:$னா%க?

“எ!ன மா, எேகா கிராம" ெபா4தி ேபா9 இவ ேவைல ெச9வ8? இேக

ப:டணமாக இ4தாலாI
இ

ச:I வர! இ4தா அவைள" பா% க வசதியாக

...” எ!6 தா! அ#ண!

தி7தா!. அ காேவா, “இவைள யா% எ .ஏ.

எ க- ெசா!ன8? ேபாD: கிராஜுேவ: ப#ணினவைன!னா இனிேம

பா% கQ ” எ!றாளா !

“வய ("பதாகிறேத! தா க27தி விழேய” எ!6 அ மா மா948 ேபானா.
“8% ைக

ரா கால அ%-சைன ப#ேற!. ஆ$ மாச

வ48 ஒ ெவளியிலாI

ெசாயி கா%, வர ைத
அI"பினா.

எ5மி-ச

ெவளி கிழைமயி, நீ

பழ விள ேகறி ைவ. வாமிகேள

 கயாண ஆ

I’ எ!6 க$த78

ேம க$த
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அ4த- Vழ, அ4த" பராமாி"பி, அ4த ந பி ைக" ேபாஷா கி, இவC
அறிG"M%வமான சி4தைன எ"ப$ உதி

?

தைலைம ஆசிாிய%, வய8 (தி%4தவ%. வி")

தைடயிைல. ஒ

ெவளி கிழைம, எ5மி-ச பழ $ைய7 தி"பி ெந9`றி, ச4நிதியி

விள ேகறி ைவ7தா.
தன

வர"ேபா

கணவ!, (ரடனாக,

$காரனாக,

,பியாக இ கலாகா8

எ!6 ம: தா! அவளா எ#ண ($4த8. ச பாதி7த பண7ைத7 த! ெபய

வகியி ேபா: ைவ78 ெகாள ேவ#

எ!6 Eட நிைன க7 8ணி4திராத

அவ, அ4த அர#கைள மீறி எ"ப$- சி4தி7தி க ($> ?

“ைபய! \.ஏ. ப#ணி: அெமாி காவி ேபா9 மாேனcெம!: $கிாி
வாகியி கிறா!. இர# பிைள, ஒ ெப#. ெபாியவ! கனடாவி
இ கிறா!. இவ! இர#டாவ8. ெப#Q
இ கி!றன. ஒேர மாமியா%, பி

கயாணமாகி,

ழ4ைதக

" பிக இைல. ைகயி கா எ!6

ேக:கவிைல, ‘ேபாவைத" ேபா: \ பி மாாிேயc ப#Qக ேபா8 ’
எ!6 அ4த மா ெசா:டா...” எ!6 வாெயலா
ேபானா.

கயாண78

பலாக அ மா மகி48

(த நாேள, மாமியா% இவைள அைழ78 வர- ெசா,

த!Iைடய ஒ!ேறகா கார: ேதா:ைட> , இர:ைட 



7திகைள>

ஒைற 

தா!

மான ேபசாி, (78

ேபா: ெகாள- ெசா ெகா7தா. அ"ேபா8 இவ

7தி#, (78 

7தியி4தா. “எ"பான 

, இ!ெனா  ைக

7திைய> ேபா: ெகா” எ!6 ச:டமி:டா. இ4த

வயிரக, பிற4த J:- ற7ைத விய"பா வா9 பிள க- ெச98வி:டன.
“கிாிஜா மாமியாைர" ேபா கிைட கQேம? மா:" ெப#ைண க#ைண
இைமகா"ப8 ேபால கா"பா! வர8

(4தி எ4த மாமியா% ைவர7 ேதா:ைட>
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7திகைள> A கி

"பா? ேதா ம:ேம இப8

எ!6 ெசா- ெசா, எ4த
“அவI

அைத>

அHசாயிர

ச பளமா

ெட

ைற>ேம கிைடயா8 எ!6 தீ%78வி:டா%க.
ேவைலைய விடQமா!I ேக"பாளா?” எ!6

இயபாக7 தீ%78வி:டா%க. கயாண

ப பாயி இ4தா%க. பிற

ஆன )திதி சில ஆ#க

ெச!ைனயி பர7 பிற

வ48 வி:டா%க. மாமியா% கால

“எ!ன, நா! ேக:ட8

ைறயா8...”

வைரயி வாச . அ78

காலமாக" பழகிய ஊ% - ந:).

நீக பதிேல ெசாலேய? ேவைலய நீகளா7தா!

வி:Zகளா?”
“அ"ப$ ஒ ேகவி ேக இடமில. கயாணமாகல - ேவைல. கயாணமான பிற

ெபாளாதார7 ேதைவ>மிைல. இவ% ப பாயி இ4தா%. அைத"ப7தி எ#ணேவ

ச4த%"ப

இல...”

“ெரா ப- சாி, ப பா9 ஒ காரண . ஆனா, உகC ேக இ"ப$ பி.ஜி. எலா

ப#ண ஆ%வமா இ4தெதலா ‘இ!வாெம#:ேட’ இலாம ெச9த8!I
இ"ப ஒ78 க ($>மா?”
“ஓ... அெத"ப$க ெசா5வ8? அ"ப, ெரா ப ‘எ!A\யD$ ’கா, Z-சி

ெமத:ல, ஒWெவா ெலவல>

ேசாதைனேய ப#ணியி கிேற!. அக ெரா ப

ழ4ைதக பி! தகிய வ "). நல ‘ாிஸ:’ ெகா# வ4தி கிேற!. ஒ

ழ4ைத பாக, தா9 ஒ தி$, தக"ப! ஒ

$கார!. அவC

"

ெபேறாராேலேய ‘"ரா"ள ’. அ மாேவ ெப#ைண7 திட- ெசா5வா.

ெகௗரவமா இ க இ4த" பளி Eட `னிஃபா% ! ேபாaசில )$-சி:" ேபா9

இ4த" பளி Eட78" ெபா#Q!I ெசா!ன8 , DE5 ேக ேகவல I

அவC

$.\. ெகா க ெஹ:மாDட% பி$வாதமா இ4தா%. அவைள நா!

தனியாக வ-சி கி:, பிர-ைனைய அவ அ மாைவேய E"பி:" ேபசிேன!.

இர# வஷ
ேபானா.”

அவC

- ெசா

7ேத!. ெட!7 பாD ப#ணி:"
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“ெவா!ட%ஃ) ஆ!$! நீக, இ"ப ெவ6

அ")" M-சியாயி:Zகேள!”

A#$ ெகா7த8 ெபாலெபாலெவ!6 ஆறாைம சாிகிற8.
“இ"ப... நானா... நானா!I ஆயி:ட8. எ!

ழ4ைதகC

Eட- ெசா

ெகா க ($யாத நிைல. கவிதா, இகிaல நாப8 மா% வாகியி
ேகா-சி கிளா

" ேபாறா. நிைன-சா கட

.

தா!...”

“இ8 அ"ப:டமான உாிைம" பறி")!I ேதாணயா உகC

?”

“ேதாணினா எ!ன ெச9யலா ? இ: இD F ேல:...”
“ெப:ட% ேல: ெத! ெநவ%...” எ!6 ர7னா அவ ைகைய" ப6கிறா.
“இ"ப எ!ன ப#ணலா ? இ4த J:" ெபா6"ைப யா% ஏபா%க?”
“உகைள" ேபா இ கிறவ%க, ெசா4த
நிைலைமயி இ"ப8 பாிதாப

ெதாியவிைல. ஒ சக விஷய

ழ4ைதகC

அ4நியமா

தா!. உக J:$ மா:$யி

பட

பறி7

பறி7 ெதாியா8. வா ைகயி! ஒ ெபா8

ஓ:ட7தி48 ஒ8கிய ஒ அ!றாட நியம7தி நீக உகைள ஐ கிய"
ப7தி ெகாகிறீ%க. இ8 (28

நிைன78

ேதைவதானா, எ!பைத நீக ஏ!

பா% கவிைல? ெபாிய ெப#ச தி இ"ப$ J:

Jணாக" ேபாவைத" பறி- சி4தி>க. இ4த- ச(தாய7தி!
8!பக, இெதலாவறி5

நம

ஒ ப

 (டகி
ைறபாக,

இ கிற8 எ!6 ஏ!

எ"ேபா8ேம நீக உணரவிைல?”
அவ! சேற ஆ6தலாக காபிைய எ78" ப கிறா!.
“ர7னா ெசா!ன8 ேபா மிகG

ந!றாக இ கிற8...” )!னைக ெச9கிறா!.
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“... எ!ைன ம!னி78 விக...

ழ"பி வி: வி:ேடனா?”

“ஓ... ேநா. இைல. இ4த அதி"தி எ!I ஆழ" )ைத48 தா! இ கிற8.
ஆனா... ஆனா... ெபாளாதார7 ேதைவ இ4தா தா! ெப# ேவைல
ேபாகலா

எ!ற நிைன")தா! R6

7 ெதா#f6 ேப%களிைடேய

"

இ கிற8. அ8 ஒ உாிைம எ!ேறா, இைலேய, அறிG M%வமான மல%-சி> ,
ஆCைம>

வ:ட78

அவசிய எ!ேறா யா நிைன"பதிைல. சி!ன- சி!ன

ேளேய ெச

மாடா9 ($48 ேபாக ேவ#$ இ கிற8...”

“ஆ ைர:... நா! ஒ... சி!ன ‘ெகாDசினைர’ ெகா கிேற!. அைத ெகாHச
ப$78, உகC
ெவ6

ஆ6தலான ேநர7தி பதி எ2தி ெகா"X%களா? இ8

சா$கல. எதாI

ஆைச...”
த

உ"ப$யாக ‘ேமா$ேவ:’ ப#ணI I தா!

ைக"ைபயி48 நீ#ட ைட" ெச9ய"ப:ட காகித

ெகா கிறா!.

ஒ!ைற எ78 அவளிட

ேமெல24த வாாியாக" பிாி78" பா% கிறா.
ெபய%, வய, ப$") த திக... பிற4த இட , வ ")...
கணி"), E:

 பமா - தனி

 ப நிைல பறிய

 பமா - அ8 பறிய க78 க, இவ

திமண7தி வரத:சைண உ#டா, ய- சா%) விவர , இவ க78, க) நிைல
பறிய க78, ெப#ணி! ெபா8வாைவ" பாதி கிற8 எ!பதி அIபவ ,
 ப7தி ஆQ

ெப#Q

சா7தியமா - ஆணி! இய க

ெபறலா

சம உாிைம ெப6வ8 எ!ப8 ெசய ாீதியாக-

 ப7தி எ4த விதமாக இ4தா சம உாிைம

எ!6 க8கிறா. இ"ப$, பலபல வினா க.

அ) விைட ெப6 ெகா# ேபாகிறா!. ர7னா அவIட! ெத (ைன

வைரயி5

ெசகிறா. கிாி அ4த7 தாைள" ப7திரமாக- வாமி அலமாாியி! ப க

ெப:$ க$யி ைவ78வி:,

ளியலைற

 ெசகிறா.
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ர7னா உேள eைழைகயி, கிாி, ஈர-ேசைலைய" பிழி48 உல%78கிறா.
“ேக:ட8 இராமாயண . இ$"ப8 ெபமா ேகாயிலா? எ!ன அ கிரம

இ8. கிாி

ஆ!$?”
அவைள" பா% காமேல கிாி பதிலளி கிறா.
“ர7னா E:ைட உைட-சி:டா, பிற

அதி இ"பதி அ%7தமிைல. அதனா,

உடேன ெசயலா க ($யா8... எைத> ...”
ஆ . கிாி ஒ ($G

வவெத!ப8 எளிதல. வ4தா, பி! வாக, வி:

ெகா7த எ!ற ேப- ேக இட
----------------

கிைடயா8...
----6
----6----

கணவ! ஊாி48 வ4தி கிறா! எ!றா, கிாி

7த

ெச9>

அவேன ஒ தர

ேவைல Eதலா

!

ெசா!னா!. ஏேதா ஒ ெசமினா

அவ! அ2

உைடகைள-

மிஸD ேமன!

ெச!றி4தாளா . “ஒ ேசைல இDதிாி ேபாட ந ம ஊ% கண

நாப8 ,பா9

ஆகிற8. சா%, நீக எWவளG ெசலG ெச9தீ%க” எ!6 ேக:டாளா . “அ8 பறி

என

கவைல இைல, இேக நா! ஒ#Qேம ப#ண ேவ#டா . ப78

நா:க தாேன, ஊாி ெகா# ேபா:டா எ! மிஸD, எலா
வா%:ேராபி ைவ78 விவா” எ!றாரா . !6 மாச
ேபா8 எ!ன ெச9தா% எ!6 அவI

சாியா கி

ேபா ெச!றி4த

ெசாலவிைல. இவC

ேக:கவிைல.

அவ! உைடகைள" ெப:$ ேபாட ெகா78 வ48, அவைற அலமாாியி
ைவ ைகயி, அலமாாிைய ஒ2காக ைவ க எலாவைற> எ கிறா. ேம

த:$ ஒ )திய அலகார ேவைல"பாடைம4த ெப:$ இவ க#களி பகிற8.
பவள வ#ண7தி ப-ைச எனாம M ேவைல ெச9ய" ெபற அலகார" ெப:$.

ஒ சிறிய "ாீஃ"ேகD ேபா இ கிற8.
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‘ஏ8...? இ8 ேபா ஒ ெப:$ (!) கிைடயாேத?... வாகி வ4தி கிறாரா?
ெசால மற48 ேபானாரா?’
ெப:$ைய எ கிறா. மர"ெப:$ ேபா கனமாக இ கிற8.
M: சாவி7 8வார

Eட ேவைல"பாடைம4த விைலயா ட" ெபறி கிற8.

ஆனா சாவியிைல; திற கG ($யவிைல.

இ8வைரயி5

அவC

7 ெதாியாத இரகசிய

எ8G
?

ந பி இ கிறா. இ8... இ8 எ!னவாக இ
பிற

ேவைல ஓடவிைல. ெப:$, )2வாக

அதி ‘ஃபா!\யாக’ அழ " ெபா ஏேதI

அவனிட

இைல எ!6

ைடகிற8.
இ

ேமா? ஊாி48 வ4த

ேபா8 அவ தாேன ெப:$ைய கா ெச98 8ணிகைள எ78 ஒ2
ர7னா அ!6 காைலயிேலேய விதி
ஆனா பிற
சா(விட

ெச9தா?

- ெசவதாக Eறி" ேபா9வி:டா.

வவா. இவ வினா7தாைள" M%7தி ெச98 வாகி" ேபாக,

ேபச வவா. அ)ைவ E:$ வ4தா5

வவா. அ) கிறிDதவனா?

ஏ"ரஹாமா? இைல... அ)ப க%... ஆப7சகாய ... எ"ப$ ேவ#மானா5

இ க:

- வி7தியாசமானவ!.

ெபாியவ கபக7தி! தா6மாறான வா ைக

(:கிற8. சீராக இ
மகி-சி>

ழ"ப

ெநHசி! நிைனGகைள

 ப அைமதி... இ8 அைமதியா? உ#ைமயி கிாி, நீ

உசாக(மாக இ கிறாயா?... ஆனா, சா( தாயா காக இவைள

அ$ைமயாக ைவ7தி4தா5 , ேவ6 விதமான ெக:ட பழ ககேளா, நட7ைத"

பிசகானவேனா அல. அவ%கC எ4த விதமான ஒளிG மைறG
இைல. இ4தி கவிைல. ஆனா எ"ேபா8

ெகா கிறா. அவC

இடமிைல -

அவ தான!ேறா வி:

உட நிைல கமிைல எ!றா5 Eட, அவ
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ேவைலைய அவ! வ48 ெச9ய வ4தி கிறாேனா? அ4த நாளி5

அதிகார நிைல மாறியி கிறேதா? “டா டாிட

அவ! அரச

ேபானாயா?” எ!6 ேக:க மற48

ஓட ேவ# . ம48 வாகி வ48 சா"பி:

ேபாவா!. இவேள டா டாிட

உடைல கா78 ெகா# உைழ க ேவ# . ஆனா... அவI

வ4தா Eட தாக மா:டா!. J இர# ப !

ஒ தைலவ

ெதாைலேபசி மணி ஒ கிற8.
“ஹேலா கிாி தாேன...? நா! சாயகால ஃ"ைள:ல பா ேப ேபாேற!. அேக48

திவன4த)ர

ேபாயி: வேவ!. ெர$யா எலா எ78 ைவ. வ4த8

விேவ!. ஒ வார78 கான $ரD ேவ#$யி

.”

கிள பி

அWவளGதா!.
இ8ேபா!ற அவசியகC

பய!ப:$ கிற8.
வ4த8

7தா! அவைன" ெபா7தம:$ அ4த கவி

வராத8மாக, அைதஇைத அக

Jசி வி:" பற"பா!.

இவ பா%78" பா%787 ேதைவயானைத- ெச9ய ேவ# . ஜூேஸா? காபிேயா
எ8 ேக:பாேரா? சா"பா ேவ#ேமா, ேவ#டாேமா?
J எ!றா பற"), அவசர ... ெவளியி ஆவாச , நி மதி.
ளி%சாதன அ5வலக அைறயி க278-  ைக7 தள%7தி ெகா# அவ!

உ:கா%4தி"பைத கபைன ெச9கிறா.

அழகான அ4தரக- ெசயலாள%... நக-சிவ") , உத:- சாய(மாக ெவ:!
சா( அ4த மாதிாியான சபல காரனிைல... சாிேய!
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ஆனா அ4த" ெப:$?
நல ேவைளயாக, அவ! )ற"ப:- ெச5(! சமய
அலமாாியி! ப க

நி!6 அகி

வா9 கிற8. அவ

ளி78வி:7 தைல வாாி ெகாC

அவனிட , “ஆமா ! இ8 எ!ன ெப:$? ஏதாI

ஃபா!\ சாமானா? வாகி:

வ48 ெசாலேவயிைல?” எ!6 ேக:கிறா.
அவI

)ாியாதவனாக, “எ8...?” எ!6 ேக:கிறா!.

ெப:$ைய ெவளியிெல78 கா:கிறா.
“ஓ இ8வா? ேராஜா மாமி

78 வ-சி க- ெசா!னாளா . Dேட:D ேபாறாேலா

எ!னேமா? விேவ

கயாண

‘இெத!ன )8சா இ

நி-சயமா

? ேராஜா மாமி

ேபால...”

அவக J:$ல இலாத ப4ேதாபDதா

இக? பா லா க% எக ேபா-? தாE% அவி!`ல ேகா:ைடயாக J...
ெஸ `ாி:$, ெரா ப நாளா இ

சைமய சா பசிவ ... இவ%கைள மீறி

எ!6மிலாம இெத!ன )தி? அ"ப$ எ!ன விைல மதி")ள சாமா!?

நைகயா...?

- நாவி இWவளG ெசாகC

வரவிைல.

“இ8 எ!னவா ? நைகயா?”
அவ! உடேன எாி48 வி2கிறா!. “இத பா, ெதாண ெதாணகாேத. என

ேநரமா-. எ!ன வ-சி ேக? ச"பா7தியா, ைரஸா?”

“ஏனி"ப$ எாிH விழQ ? ச"பா7தி, ைரD, சமயலைற ம: தா! என

.
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அதிக"ப$ ஒ#Q

ேக:க Eடா8! உக மா எ8 ெசHசா5 அ8 சாி. நா! ஏ!

எ!ன!I ேக:டா, ேகாப

வ48 !”

(Q(Q78 ெகா# அக5கிறா. தாைம"ப78

ஆயிர

ெநHசி (:களாக மாறி" பி கி!றன.

த:$ ேசாைற" ேபா: ேமைசயி ைவ கிறா.

இ4த நட") அவைள

ளி% நீைர எ78

ைவ கிறா. ேமைசயி ட ெக!6 உைற கிற8.
“ஏ9, கிாி... எ!ன?... எ!ன (Q(Q கிற?...”
அவ ேபசவிைல.

அவ! அகி வ48 உ678" பா% கிறா!. “எ!னZ (க ெவகல"பாைனயா
இ

?”

“நா! ஒ#Q
ஆ7திர

(Q(Q கல. நா! ேபச Eடா8. ேபசினா... உகC

வ . ேபசாமேல ‘எ!ன$!’. நா! ெமஷி!!”

அ2ைக ெகா")ளி க க7தி வி:7 தி )கிறா.
அவ! ேசா67 த:ைட7 A கி எறிகிறா!. த#ணீ%

சித6கிற8.
“எ"ப$>

காடா" ேபாக! எ"ப J:

வ4தா5

"பிைய Jச, அ8 உைட48

சிாி") கிைடயா8.

(Q(Q கிறா. இலா:டா அ"பி ேவ78 ஒ2கி: நி"பா! ைச! கடேன!I
த#டமா எைதயாI ெசH ைவ கிற8. இ!னி

" பகல லH- வ-சி4திேய,

ஏக உ"), DMைன காணல...”
“எ!னேமா ஒ நா மற48:ேட!. அ8

வா9 வா%7ைத இைலயா?”
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“வா9 வா%7ைத இலாம இ"ப யாZ

7தறா"பல ெகா:$னா? இத பா? நீ

எ!னேமா நா தா! இ4த J:ைட7 தைலேம ம48 தாகேறா I நிைன-சி:
இட"ப$ நட கிறா"பல7 ெதாி>8. என

இ4த மைற(க எலா

பி$ கா8.

எக மாைவேயா, எ!ைனேயா பி$ கல!னா )ற"ப:" ேபா! J:ைட நாக
மாேனc ப#Qேவா ! எ! நி மதிைய ெக க ேவ#டா !”

அவ! அவ தயாரா கி ைவ7த ைக"ெப:$>ட! ெவளிேய6கிறா!.
...சீ! மனித%களா இவ%க?
பதிேன2 வஷ
இவC

அ$ைம- ேசவக

ஒ ேப-, ஒ

ெச98,

ழ4ைதகைள" ெப6 வள%7த...

ர எ2"ப உாிைம இைலயா? அ"ப$>

உர7த

ர

Eட இைல. அ4த ஒ பிசிைற Eட ெபா6 க ($யாத ஒ E இ8...? ர7னா
Eறினா ேபா!6, இ8 எWவளG ேமாசமான கைமயான, ெவளி
அட

(ைற? வசதியான J, நJனமான வா ைக வசதிக எ!ற ஆட பரக.

ஒ ெப#Q

7 த! உாிைம

அ27தக ேவெற!ன?
E

7 ெதாியாத

ைவ7த ஆளிட

ர! இேலசான ஒைய Eட எ2"ப விடாத

Eட7 தவ6 ேந%4தா ேக:க ($யவிைல.

DM! ைவ க மற4த8, உ") அதிகமாகி வி:ட8 இர#
ற . இ4த J:ைட அவ தாகவிைல.

ம!னி க ($யாத

ஒ ெநா$யி உதறிவி:" ேபாயி கிறா!. ேசாைற எ78 Jசி,

நீ%

"பிைய" ேபா: உைட78...!

அவ உைழ"ைப, அவ உCண%ைவ அவ தாகி" பி$78 ெகா#$4த
ச7திய7ைத உதாசீனமாக உைட7ெதறிவ8 ேபால ெநா6 கி வி:" ேபா9
இ கிறா!!

அவ காைலயி48 இரG க# 

வைர யாைர (!னி: ஆணி அ$7த
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நிைலயி ழ!றாேளா, அ4த அவ!, அவைள7 8 ைப விடG
கதியி கிறா!. அவI
அவனிட
அவC

ப-சாதாப

ேகாப

வ ; அவ! ேகாப

ேகவலமாக

அவ அறி4த8தா!.

கிைடயா8 எ!பைத> அவ உண%4தி கிறா?

" ெபா6ைம ெபாி8. ஆனா இ"ேபா8?

அ4த" ெபா6ைமயி! அரணி தீ"பி$ கிற8!
திற4த அலமாாி, விசிறிய சா"பா:7 த:, உைட4த க#ணா$7 8#க...
இைதெயலா

இ"ேபா8 அவ 7த

ெச9ய ேவ# !

“அ மா... எ! ஷா%"பனைர காணல...” எ!6 பர7 வகிறா!.
“அகிேய இ? உக"பா, உைட-" பர7தி:" ேபாயி கா%?”
“அ மா, டா!D மாDட% உகி:ட எ!னேமா அ:ரD ேக:டாராேம? நீ
அ"பா கி:ட ேக:- ெசாேற!னியாேம?”
“அகிேய நி5... க#ணா$ உடHசி

. உக"பாG

ஃேபா! ப#ணி

அவைரேய ேக:க- ெசா5!”
எலாவைற> ெப கி க2வி- 7த ெச9ய ேவ# ; ெச9கிறா.
ழ4ைதகC

ேபா:...

- சா"பா ேபா: சைமயலைறைய க2வி7 8ைட78, ப ைக

எ8Gேம நட காத8 ேபா மாமியா% ேபசாம கிறா.
நல ேவைள, இ4த" பிரளய78

(! அவ உபசார

($48 வி:ட8!
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ப ைகயி உ:கா%48 அ4த வினா7தாைள எ78" பா% கிறா. தன8 E#

வாவி! )திய பாிமாணக ைமயாக அ278கி!றன. ெவ ேநர

பி$ கவிைல.

உற க

இ4த E#$ ெதாட%48 ழல ேவ#மா எ!ற ேகவி ெமயதாக எ2"பி
உற க கைலய, அ8 வ5Gளதாக உயி% கிற8!

காைலயி பழ கமான இய4திரமாக இய கிறாேள ஒழிய, உள7தி ேவ6
சி4தைனக உயி%78 இய கி!றன!

எ8Gேம ேபசவிைல. இ4த J:$ தன

ழ4ைதகCடேனா, மாமியாடேனா அவ
எ4த" ப6த5

மாதிாியி இய கிறா.

இைல எ!ற

அ4த வினா7தாைள" M%7தி ெச98, ர7னாவி! ஹாDடைல7 ேத$ ெகா#
ெச!6 ெகா78 வி:, ஒ மா6த5
ேவ#
மாயா

இர# நா:க J:ைட வி:" ேபாக

எ!ற ஓ% அவா, % கமாக அவC இட
ளியலைறயி 8ணி கச

ர7னாவிட

ெப6கிற8!

ைகயி, கிாிஜா ெதாைலேபசிைய- ழறி,

ெதாட%) ெகாள (ய5கிறா.

மணிய$78 ெகா#ேட இ கிற8. யா எ கவிைல.
அவ ெமா:ைட மா$"ப க
“காஸு

வைகயி மாமியா% வாயிப$யி நி!றவா6

ஃேபா! ப#ணினியா? \#ட% எ78 இப8 நா Eட ஆகேய?”

எ!6 ேக:கிறா.

அ"ப"பா! எ"ப$ ேவG பா% கிறா? பிைள க7திய8 உைட7த8, பர7திய8
எலா

ெதாி> . ஆனா ஒ வா%7ைத ேக:க ேவ#ேம?

காதி5  கி5 இவ ம
அ278கி!றன.
‘E:

வயிரக அவமான- சி!னகளாக

 இ"பைத உணர அவகாசமிலாம, உணராம இய வ8
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ைமயிைல. நீ E:
ஓாிர# நா:கேளI

 இ கிறா9 எ!ற உண%G அறிG67த" ெபற பிற ,

அ4த விதைலைய அeபவி7தாக ேவ#

உ48த ஒWெவா விநா$>

சி7திரவைதயாக இ கிற8.

வயிரகைள கழறி ைவ78 வி:டா. காதி ஒ சி6 திகாணி>

தா- சகி>

ைகயி ஒைற வைளய5 க$கார(

ெகா#$ கிறா.

இர# )டைவகC

உளாைடகC

ேபா:

எ!ற

க27தி

ஜி" ைபயி ைவ78 ெகாகிறா.

மாயா வ48 ேபாயாயி6; மாமியா% சா"பி:டாயி6.
தன8 ேதைவகைள ெவளி வரா4தாவி ைவ78, பிரதானமாக கதைவ- சா7தி உ
தா"பா ேபா: ெகா#, கைட

வகிறா.

“ஏ!, ேதா 
“அ2 காயி

" ேபா

பாவைனயி மாமியா% அைற

7திய கழ:$:ேட?”
... கழ:$ வ-ேச!... நா! கைட

" ேபாயி: வேர!...”

பதிைல எதி%பா% காம அவ ெவளிேய6கிறா. ைப>ட! ப$யிறகி

விவிெவ!6 ெதவி நட கிறா.
சாைல பD நி67த7தி திமதி ேல,

ழ4ைதகCட! நிகிறா.

)!னைக பாிமாற. பளி-ெச!6 மHச சவா% கமீ\ எதி%J: மா

வகிறா. “ஆ!$, எேக ஏ% ேப ட! கிள பினீ%க?”
“ஒ ஃபிர#ைட" பா% க...”

“‘Dபி ேம ேக’ "ேராகிரா ... DG7 இ#$ய! மி`\ ...! ஆ!$, வாீகளா?

48

கவிதாகி:ட இ!விேடஷ!

 கிேற!?”

“யா% க-ேசாி...?”
“யாேரா வய! ப%ஃபாெம!D...”
“ ...”
இத  மினி பD ஒ!6 வ48 நிகிற8.
இ$78" பறி ஏறி உ:கா

பழ க(

Eட இவC

" ேபாதா8.

இ4த நி67த7தி நிக மனமி!றி ஏறி விகிறா.
அ8 பைழய $ ரயி நிைலய
சீ: வாகி ெகா#, ஒ

அம%48 ெகாகிறா!
-------------

வைர ெச5

ஊ%தி.

#ட! ச%தா%ஜியி! அகி இ

இட7தி

----7
----7----

சாைல ஓரகைள, காிய அ2

7 தகர ட"பா கைள மனசி உவக"ப7தி

ெகா# ெவளி`% பDக அைட78 ெகா#$4தன.

பக ேநர78- Vாிய!, உ கிரமாக வ78கிற8. 8ணி வியாபாாிகC , பழ

வியாபாாிகC

இ!I

வாகி வைரயி5

வி

வயி6" பிைழ") காக இHசி (ரபாவி48 ஈ6
சி6 ெபா விபைனயாள

கசகச") க ெசவிகைள ெந
ஆ"பி ெகா:$ கிட

கி!றன.

EG ஒ

கால . வ#$ கார! ஒவ! அவைள வாக-

ெசா Eவி அைழ கிறா!.
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கிேலா ஐ48 ,பா9 எ!6 ேபசி வாகி" ைப
இேக நடமா

 ேபா: ெகாகிறா.

வ% க7தி இவைள- ச:ெட!6 இன

ேபாகிறீ%க எ!6 ேக:க வர மா:டா%க.
கிாிஜாG

" பய உண%G

)ாி48 ெகா# எேக

இைல; ஏமாறி வி:டதான எ#ண(

இைல.

(றிய ெநறியி 8ளி நீ% ப: ெவ$7தா ேபா அவ அ"ேபாைத
ஆவாச

ஓ%

ேத$, அ4த E:ைட வி: வ4தி கிறா. இயபாகேவ இ கிற8

ஒWெவா பDஸாக" பா%78 ெகா# வகிறா.
ேடராF! - ஷிேகச - ஹாி78வார
இர#டா#கC
இடகC

(!

- ,% கி - மீர:...

 ப78ட! காாி ஹாி78வார , ஷிேகச

பி!ன% காசி, ைகைய எ!6

(தய

ெச!றி4தா%க.

எேக ேபானா எ!ன? மாமியா காக இவ அ")7 A க ேவ# .

)#ணிய" பயண . விதைல உண%Gட! எைத> அeபவி க இயலாத மா6த...

அவ பளியி ேவைல ெச9ய- ேச%4த (த வஷ7தி, பளி7 தைலைம
ஆசிாியரான (தியவ%, ஒ வட இ4திய யா7திைர

அ4த வஷ ேகாைட

வி(ைறயி ஏபா ெச9தி4தா%. ஆ6 ஆ#கC , பதிென:" ெப#கC
ேச%4த அ4த

2வி, கிாிஜாைவ" ேபா ஐ48 ேப% மணமாகாதவ%க.

மறவ%க, கணவ! மைனவிய%. ந7தர வயதின , ந7தர வயைச

கட4தவ%கC

இ4தா%க.

கிாிஜா, தாI

ேபாகிேற!. ஆயிர7ைத4R6 ெசலவாகிற8 எ!6 Eறிய ேபா8

அ#ண! “ேவ#டா ” எ!6 (: க:ைட ேபா:டா!.
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“ஆயிர7ைத4R6

ெர# Q சவரனா5

வாகலாேம. நாைள

கயாணமானா, ேபாகாமலா இ க" ேபாேற? இ"ப எ8
ெசாற8
“எேலா

சாிதாேன” எ!6 அ மாG

கைர78 அவ அ4த" பயண78

ஒ78" பா$னா!

ேபாக Eடாதா? என ெகா#Q

ேபாகற"ப, நா! ம:

நைக ேவ#டா !” எ!ெறலா

அவI

Z? அ#ணா

(ர#$, பி$வாத

சவர!,

பி$78, ெகHசி அ மாைவ

அவ%கைள- ச மதி க ைவ7தா.

கி#ட5 , ேக>மாக, உமா, ககா, பா%வதி, சாவி7திாி அவ எேலா

அeபவி7தா%க! வயசான தைலைம ஆசிாிய% த பதிைய> மறவ%கைள>
ழ4ைதக ேபா சீ#$ ெகா#

ஏற

பா$ ெகா#

எ"ப$

சிாி78 ெகா#

ைறய ஒ மாச விதைலைய" Mரணமாக அeபவி7த பயண

அ8.

ஹாி78வார7தி அவ%க ‘மதராசி த%மசாலா’ எ!றைழ க"ப:ட விதியி

தகினா%க. கைக பி! வாயிைல அல பி ெகா# ஓ .

இர#டா , !றா மா$ (க") களி அம%48 கைகயி! ஓ:ட7ைத"
பா%7தப$ கால காலமாக உ:கா%4தி க7 ேதா!றிய8!

நிைனவி சில நிமிடக ேதா948 நிகிறா.
கைகயி! ஓ:ட7ைத" பா%78 ெகா#ேட கட4த கால

நிக கால

க:"

ப7தாத விதைலயி அவ அைமதியாக இ4த பி!, ெதளி48 த! பிர-ைன

($G காணலா . அவசர"ப: எ4த ($ைவ>

ெமய இைழகளா ம கைள> ற7ைத>

எ க இயலா8.
இைண

 ப ...

நி6வன . இ8 கால

காலமாக வ4த மரபி பி!ன"ப:ட8. இ!6 இரா:சத (:)தராக அ8
ெப#ணின7ைத வ78கிறெத!றா...? (தேல தவறா...?
“ஏ மா? இ8 ஹாி78வார

ேபாற பDதாேன?”
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ச:ெட!6 தி பி" பா% கிறா.
ஒ (திய தமி" ெப#மணி, வயசான த! கணவ%, அவ%கைள" ேபாலேவ

ேதாறமளி

ெப:$>டI

ைப>டI

நிகிறா%க.

“ஏ மா, தமி ேபால இ கிேய? தமிழ%தாேன? இ8 ஹாி78வார
“ஆமா , ேபா

ேபாறதா?”

, வாேகா...”

(தியவாி! ைக"ெப:$ைய வாகி ெகா# பD\ ஏற- ெசாகிறா.
க# பா%ைவ 8யமிைல ேபா கிற8. அவைர>

ெபாியவ

ஏறி

விகிறா%க. வசதியாக ஒ !6 ேப% இ ைகயி அம%48 ெகாகி!றன%.
“நீ>

அக தா! ேபாறியா மா?”

“ஆமா

நீக எேக48 வரா"பல...?”

“நாக ம8ைர"ப க , கிராம ... $

வ48 அH நாளாயி:ட8. Aர78

உறG கார" ைபய! கேரா பாகில இ கா!. ெகா# ஏ7திவிடQ னா,

ஆXசில aG கிைட கல. ஆ:ேடா வ-சி:" ேபாேகா. அவேன பD நி67த78ல

ெகா# வி:வா!. ஹாி78வார78

அைர மணி ெகா பD ேபாற8,

சிரமமிைல!I ெசா!னா!. நா ப ேக:டா யா% ல:சிய
இ4த பD ேபா

ப#ணி- ெசாரா?

!னா, ஆனா இகிaஷில ேவற எ!னேவா!னா ேபா:$

?

எ- எ27திைலேய, இ4தி ப$ க7 ெதாியா8... நல ேவைள, நீ தமி ேபசறவளா
கிைட-ேச... ஏேதா Dவாமி இ கா%!” அ மா ெபாாி48 தCகிறா%.
பமI

ெவைள மD! ேசைல க:மாக,

( கா , (!வகி6
உ-சியி

ஜரா7தி" ெப#க, ஆ#க,

 ம கீ6மாக உ7தர"பிரேதச78" ெப#க,

மி இைழக தனி78 இலக, கிராம78 ஆடவ%,

பD நிைற48 விகிற8.

ழ4ைதக எ!6
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கிாிஜா இ7தைகய உலக78

ஒ கால7தி பழ க" ப:$4தா. இ"ேபா8

மீ# வ4தி கிறா. எ!6ேம இ7தைகய Vழ5

“எ7தைன மணி

இவ அ4நிய"பட மா:டா.

கிள")வாேனா?”

“கி7ேன பேஜேகா பD நிகதி ைஹ?”
“ஏ க#ேடேகா...” எ!6 அ7த வாிைச கார! ம6ெமாழி ெகா கிறா!.
“ஸாேட பா-... ேச... பேஜேகா... பஹுH-தீ!”
“ஆ6 மணி
“இ:டற8

ள ேபாயி மா...”
ள ேபாயி:டா7 ேதவைல. எகி:ட ஒ ெல:ட% வாகி

7தி கிறா! அ4த" பிைள. g மட78

தகி கலா I. Q நா சா"பா
ேவைலயாயி கா"பல...?”

- ெசா4தமான ச7திர7தில

ேபாவாளா . நீ எேக ேபாேற மா

“...ஆ... Z-சரா ேவைல பா கிறவதா!. இ"ப ெடல இ ேக!.  மா ஒ
ஆ6தலா ெர# நா ஹாி78வார7தி தகி கைகைய" பா% கQ I
ேதாணி78, வேர!...”

“எக த விேயா?...”
“...சிேநகிதா இ கா. எகாI
அெதா#Q

இலா:ட தமசாலாவில தகQ .

கடமில மாமி!”

வ#$ேயா:$>

நட78ன

வ48 வி:டா%க.
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இ6 ககைள கைர78 ெகா# பD நகைர கட48 ெசகிற8. ய(ைன"

பால ... ய(ைனயி த#ணீ% ெபகி ஓகிற8.

“ய(ைன7தாேய! கிண கிணா! ஜல7ைத" பா% கேவ பரவசமா இ
கிணா, ேகாதாவாி, எலா
வ4த8!னா, என

ரா7திாில (ழி-சி# பா%7ேத!. ந%மைத

எ8!I ெதாியல. ேகா$- ேகா$-, ஆ>சி! கைடசி

க:டமா ஊைர வி: கிள பி வ48:ேடா . இ8வைர>

சிரமமிலாம எலா பா%78:ேடா . ப7ாி
அாி78வார

ஷிேகச

ப#ணI ! ெரா ப

பா%78 கைகயில Dநான

இ"ப அக இ காளா ...!”

அ4த மா வாேயாயாம ேபவ8 இவC

எ"ப$ எ"ப$ேயா

" ேபாகQ I ஆைச"படல.

. ஜா கிரைதயா சகிய" )$-சி#

இ2

.

ளி கQ னா. Dவாமிக ேவற

ஆ6தலாக இ கிற8.

மீர:$ வ#$ நிைகயி, ைபைய7 திற48 ஒ பிளாDைக எ கிறா.
கா"பிைய ேம $யி ஊறி கணவனிட

ெகா கிறா. அவ

ெகா#
பிற

$-

ேகா!” எ!6

$ பி$ க Eட ைக ந கிற8. இவேள பி$78

$ க- ெச9கிறா.

உேளயி

ஊறி கிாிஜாவிட
“நீக

“கா"பி

சிறிய $ ேபா!ற பிளாD$ ‘க"’பி சிறி8 கா"பிைய

நீ:கிறா; “இ4தா மா நீ>

$க மாமி! எகி:ட பழ

“இ க: . நிைறய இ

ஒ வா9

$- ேகா.”

வாகி ைவ-சி ேக!.”

காபி. அ7தைன>மா

ெகாHச ... $யிேல பா ெரா ப ந!னாயி

$ க" ேபாேற!? ஆC

...”

கிாிஜா த:ட ($யாம காபிைய வாகி" ப கிறா.
இ"ப$" பாிGட! யா% அவC

காபி ஊறி ெகா7தி கிறா%க? அ4த

இதேம அத! ைவயாக நாவி பாிமளி கிற8!
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ஹாி78வார

ெச!றைட>

ேபா!6 ஒ:$ விகிறா.

(! (தியவ கிாிஜாG

பைழய கிராம (!சீ) பர பைரயா . (தியவ ஆ6

மிக ெந கமானா

ழ4ைதக ெபறாளா .

ஒ!6 Eட7 தகவிைல. ஆ6 மாச , இர# வய, நா!

!6 பிைளகC , பிற4த உட! இர# ெப#கைள>

வயி6" ேபா
கிழவ

வய எ!6 வள%78

இப8 நாளி

பறிெகா7தாளா .

வ48 ஒ ெப#ைண>

(!சீ) எ!கிற அதிகார- ெச

... ஆணவ(

சாதி7 திமி

அதிக

உளவ% எ!பைத அவ ேப-சி இ48 உணர ($கிற8. மாமியா% ெதா#f6

வய வா48 இவைள வ67ெத7தா. இவைடய அதிகார ... சாதி காரணமாக,
கிராம7தி ப:ட 8!பகC

J , கற ைப த:$ய Mமி>
பிைளகC

இ$பாகC

ெகாHச

விவாி"பதகிைல. ஒ பைழய

உடைமக. அவைற ைம78ன%

எ2தி ெகா78 வி:டா%க. அவனிட

ெகா# தா! வா ைகயி! பயனாக க8
வ4தி கிறா.

“இ"ப ெபா:$"பா பாக, சா8வா:ட

ெபற பண7ைத

இ4த கைக யா7திைர

இவ

உ:கா%4தி காேர!I நிைன காேத மா!

வ-சி#ேட ெசாேற!. அ மா ேப-ைச ேக:# விற

க:ைடயால

அ$-சி கா%... சாதி ெக:ட பய, அ4த7 தாசிதார!னா%. அவ! சDெப!:

ப#ணி வ-சி:டா!, ஆயிர

காரண

ெசா... ஒ கடமா, ெர# கடமா?...”

கிழவ%, (2 வ2 ைகயா9- கி, க# பா%ைவ>
ந க(

மகி வி:ட நிைலயி

6 க(மாக ஒ ப2")- ச:ைட, பைழய க பளி7 8#

 ஒகி,

மைனவிேய ஊ!6 ேகாலாக, 8ைணயாக, ஆதரவாக உ:கா%4தி கிறா%.
சா(... அவைன இ"ப$ கபைன ெச9ய ($>மா? கிழவாி! >க
ேவ6.

அ4த கால7தி சாதி- ெச
இ8 பண7திமி% - பண-ெச

அ8 ேவ6, இ8

, பர பைர அதிகார7 திமி% இ கலா . இ"ேபா8...

, ஆட பர ...
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விற

க:ைடயா அ$7தவைன இ!ன( , அைத கா"ப8 ேபா பா8கா கிறா!.

அ8 ெகா7தி

இவளிட

வினா7தாைள" பறி இவளிட

இ48 வ

எ!6 கிாி நிைன78" பா% கிறா.

)ஷனாக" ப:டவ!, AலமாகG V சமமாகG

ஆ க"ப
அ$"ப8

ெசா!னா, எ!ன எதிெரா

ெப#Q

அ278வ8

Mசி"ப8 , பா8கா"ப8

அைலகட 8 பா9

அைட கல எ!6 அவC பதி க"ப:$ கிற8.

அதிகார

ெச9வ8

அவ! உாிைம; ேசவி"ப8 ,

இவ கடைம. இ4த மாC

இ4த கணவ!

இைலெய!றா ெசா78மிைல; ப78மிைல. )ஷைன வில கினா

ைம78னமிைல. அவ% ம கCமிைல. பிைளயிைல. ெப# இ4தா Eட
இவ%கC

- ெசா4தமிைல. அவ த!ைன க:$யவI

ஹாி78வார78

வ48 நிைகயி அ4தி மய

ெதாி4தி"ப8 இவ%கC
“நீ>

அ$ைமயாவா.

ேநர . கிாிஜாG

இ4தி

- சாதகமாக இ கிற8. ஒ ாி ஷாைவ" ேபகிறா.

ெர# நா இ48:" ேபாக7தாேன மா வ4தி ேக? எக Eட

இ48 ேகாேய!? என
இ4த- ெசா5

அவாைள இவாைள" பா%78 ேக:க ேவ#டாேம?...”

கா7தி4தா ேபா இ!ெனா ாி ஷாைவ>

ேபகிறா.

(!) தகிய அேத விதிதா!. இ4நா ைகமாறி இ கிற8. பி!)ற78" ப$களி

கைக ெபகி ஓகிற8. சிெல!6 நீ% ப:ட8ேம உட சி% கிற8; உள7தி
அ8 உண%வி! ெவளமாக" பா9கிற8.
தீப ஆர7தி வி

ேநர .

ெகௗாி அ மா, கணவைர" ப$யி உ:கா%7தி ைவ78, )னித கைகையெச பா எ78 ஊறி நீரா:கிறா.

கிாிஜா, அவ%க :ைடகCட! ைபைய ைவ78 வி: ெவளிேய வ48, அக!ற
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ப$78ைறயி அம%48 கைகயி! ஓ:ட7தி ஒ!றி" ேபாகிறா. கட4த கால ,

நிககால

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

எ!ற உண%Gக கைரகி!றன.

----8
----8----

காைலயி அவ%க இவ

எ24தி

(! கிாிஜாG

விழி") வ48

விகிற8. பைல7 8ல கி வி: மா6- ேசைலைய எ78 ெகா#

'ஹாிகிைபாி’ைய நா$ நட கிறா. கைகைய ஒ:$ய ச4தி உள கைடக

விழி78 ெகா#$ கி!றன. இ4திய கலாசார7தி! இைழக சமய7தறியிதா!

பி!ன" பகி!றன. ெப#க வி )
பா7திரக, யா7திாீக%கC

அணிமணிக, ேசைல 8ணிக,

7 ேதைவயான ெப:$க, ம6 கைக நீ%

(க%48 ெசல உதG அ5மினிய7 A

‘ேக!’க, Mசைன

க, பி7தைள- ெச )க, பிளாD$

ாிய பேவ6 ெவகல" ப$மக எ!6 ($ேவயிைல;

மி:டா9 கைடகளி )திய ெந") )ைககிற8. )திய பா வ48 இற கிற8.

ஏெகனேவ ஓர"பி ெபாிய இ ) வாணயி பா கா9கிற8... ச48

ெநகி5

ம க. இன

)ாி48 ெகாC ப$யான ெமாழி பேவ6 பிரேதச

ம களி! கலைவயாக நீ# ெசகிற8, ச48.

 ப7தவ%, 8றவிய%, இைளஞ%,

(திேயா%, அ"ேபா8 தா! இரயி வ48 இறகியவ%களாக :ைட
($- கைள- ம4தவ%க, இ4த கைரதா! வாேவ எ!6 ஊறி"

ேபானவ%க...

‘ஹாியி! பாதக’ெளன அைழ க" ெப6
சலைவ கறைரயி! சி6 சி6 ேகாயிகC

தமதாதா கC
கிாிஜாG

வகிற8.

பணியாள

2(

ப$7 8ைறயி! ேம
ஈர

க:ட .

பிழி>

ம கC , பி-ைச கார

இ4த (கமறியா E:ட த!ைன மற4த மகி-சிைய ெகா#

மா6- ேசைலைய ஒ ப$யி ைவ கிறா. நீரா$ ($7த ஒ வக தா:$

அம%4தி கிறா. “இ8 இேக இ க: !”

அவ தைலைய ஆ:$ ஆேமாதி கிறா. ப$களி! ேம நிைகயிேலேய
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கைகயி! இ278- ெச5

ேபா த க"ப:ட நிைலயி5

ேவக ஓ:ட

இ4த ஓ:ட

மன அ-ச7ைத ஊ:கிற8.

அ"பா சகி க:ைடக தாகிக எ8G

ெபகி வ

காைல ைவ7தா இ2 கிறேத?

ள

மி-சமிைல. எலாவைற>

கைக அ$78- ெச!6 வி:டேதா? ேசைலைய வாி48 ெகா#

இவ தயகியவா6 இற கிறா. இ2")...
அகிேல, ெபாிய ஒ:

 ம78ட! ஒ

ஜரா7தி நைக ேகாலாகலமாக ஒ

தா:$யி! ைகைய" பறி ெகா# நீராட உதGகிறா! “ஆேவாஜி ஆேவா...!”
“இர# !6 நா!

ேப%களாக ைககைள" பறி ெகா# ஓ:ட7ைத-

சமாளி78 கி எ24தி கி!றன%.

இ4த வைளய7ைத விடாம ைவ78 இய

நைகயி! உசாக78

அளேவயிைல. அவ கணவேனா, சேகாதரேனா ெதாியவிைல. ஓ% இைளஞ!,
நீராட5

இைடேய ப$யி அம%48 கா:சிகைள ரசி கிறா!.

கிாிஜா தயகி நிபைத க#, “ஆேவாஜி ஹா7 பக:ேய!” எ!6 ஊ

“ஆேவாஜி! ஆேவாஜி!” எ!6 நைக ைகநீ:$ ேகா%78 ெகாகிறா.

கிறா!.

 ...!  ...! கைக... கைகேய இ8 எ!ன )78ண%G? இ8தா!

ேபாி!பேமா? எலா7 8!பகைள> , எலா

ெச!6 ெதளிG

இ கிேறா

8ல க(

த

ழ"பகைள> அ$78-

இ4த ஓ:ட ... இதி ேபாகாம ப7திரமாக

எ!ற ைக"பிைண") க...

கி...! கி...!
இவ%கைள" பிைண78 ெகா# நீாி ஆ

நைக

7 தைல (2க7

ெதாியவிைலதா!. ஆனா, “ஆேவாஜி! ஆேவாஜி!” எ!றைழ78" )திய )திய
ம கைள வ:ட7தி ேகா% கிறா. இைளஞ%, சி6மி, (தியவ% எேலாைடய
அ-ச7ைத>

விர: , ைக ஆதரவா9" பிைண கிறா. இேக ெமாழி>

பிரா4திய(

அ$ப:, ஒேர ஓ:ட7தி சகமமாகி!றன.

இன( ,
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இ4த நிமிடகளாகிய ேநர , இ4த ைக"பிைண") க த

ஓ:ட , இ4த" )78ண%G த

நீராட, எலா

உய%4த சாதி, ப$7தவ%, ப$ காதவ%, கிழ
இைல. கைரயி ஏறிய பி! மீ#

இைணகி!றன%.

ப7திர உண%G, இ4த

ச7திய . இ

ேம

வட

ெத

தா4த சாதி,
எ8G

வ48 இ4த ைக"பிைண"பி

“...இேதா இ காேள? ஏ மா? ஒ வா%7ைத ெசா: வர Eடாதா?...'”
கிாிஜா தி பி" பா% கிறா.
ெகளாிய மா, கணவைன ைகைய" பறி அைழ78 ெகா# வ4தி கிறா.
“நீக, மாமா எ248, அவைர E"பி: வர ேநர மா
உகC

வழி ெதாிHசதிைலயா?...”

“...இகி>

இ2")7தாேன இ

இத 

I நா! வ48:ேட!.

...?”

ஜரா7தி" ெப#ணி! உசாக

பHசாபி காாி

“ஆயிேய... ஜி...” எ!6 ைகைய நீ:கிறா.

7 ெதாறி விட,

“மாமி, இ"ப$ வாேகா, ைகைய" )$-சி: நாைலH ேபராக Dநான
ப#Qற8 ெரா ப கமாயி

. கைக கைர

விவதா? மாமா? வாக! மாமி ைகெய" பி$-
உசாக

வ48 ெச"பி (க%48

ேகா...”

பி978 ெகா# ேபாகிற8. இ4த வைளய7தி இ"ேபா8 கிழவாி! ம6

ைகைய" பறி ெகாள ஓ% இைளஞ! வகிறா!, அவ! மைனவி ம6ைக.

இைடயி இ த பதியைர>

திைள கி!றன%.

இைண

கிாிஜா - கி கி அ4த" பரவச7தி
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ெகளாி அ மா ‘கேக, ய(ேன, சரDவதி, காேவாி, பவானி’ எ!6 எலா

நதிகைள>

சகமி க ைவ

ப$ ெசா- ெசா  கிறா. நீேரா:ட

)8ைமயாக வகிற8; )தி8 )திதாக மனித%க இைணவ8 , கைரேய6வ8
)78ண%வி! அைலகளா9" பிரவகி கி!றன.

கிாிஜா பைழய கிேலசக 7தமாக7 8ைட க"பட, த!ைன" )திய க!னியாக

உணகிறா.

!6 நா:க கைக நீராட5

விதைலயி! இ!ப அைமதிைய

கைரயி திாித5மாக ஓ$" ேபாகி!றன.
ழ4ைதேபால அeபவி கிறா.

-----------

நா!கா

----9
----9---நா மாைலயி கிாிஜா, பால7தகி ப$78ைறயி, காகைள நீாி

ைவ78 ெகா# அம%4தி கிறா. சி!னHசி6 இைல"ப திகளி, M களி!

இைடேய, தீப ஒளிக மித48 வர7 ெதாட கி!றன. ஓ... மாைல ஆர7தி...

காவி7 8றவியானா5 , க:டழகியானா5 , பH" பிசி6களா9 நைர787 ேத94த

கிழவியானா5 , இ4த7 தீப வழிபா:ைட நீ%"ெப
யா

கி!றன%.

அ4த7 தீபக இைல, மல%, றி5

ஒளி7திாிக சகிைய அ6

ெசகி!றன. பால

(2

நீ%, எ!றா5

ேவக ஒ:ட7தி5

கட48 ழசியி5

காணி ைக

J-சியி5

ழி"பி5

இைலநேவ சில
அைணயாம

Eட அைணயா8 ெச5

தீபக... பால கட48 வ4தாேல அவைற

ழ4ைதேபா வா78கிற8

நா(28

இள

உள .

அவசர7தி5

நிைன கிறா.
கவி>

சாG

பரபர"பி5

அைறயி எ"ேபா8

திாி>

தைல(ைறயினைர

பரபர"பான ‘:ர ’ ஆ:டப:ட இைசைய"

ேபா: ெகா# பழ கிறா%க. அைமதியாக இ7த, ேபா% எ!6
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அ5"M:வதாக

ைடகிற8. த4ைத ‘வா ம! ெச:’ வாகி ெகா7தி கிறா%.

இ4த அைமதி E:டாத ெவளி இைசைய கா8
ேவ#மா? அைத" ேபா: ெகா#, பாட

 வாகி ேவ6 அeபவி க

ப$ கிறா. அ4த

ழ4ைதக

வா ைகயாகிய இ4த நீேரா:ட7தி, எதி%கால மாகிய ஒளி7திாிைய எ"ப$ ஏ4திெசல" ேபாகிறா%க?
“Z-ச%...? நீக கிாிஜா Z-சாிேல?...”
தி கி:டா ேபால கிாிஜா தி )கிறா. E"பி:ட இைளஞ!, வறி ெம4த

உட (")ாி R ஒ:டாம க ஒைற- 6 ேவ:$>ட!

கா:சியளி கிறா!. கவலான உடவா . ெமா:ைடயான தைலயி! உ-சியி வட

இ4திய- சமயாசார- சி!னமான இர#ெடா ($ நீ:$ ெகா#$ கிற8.
“யார"பா...? என

" )ாியேய?”

“நீக கிாிஜா Z-ச% தாேன?”
“ஆமா ?”
“நா!தா! Z-ச%, தமராஜ!, நீக தம I E"பிேவ... சாவி7திாி மாமி
பிைள... நிைன"பிைலயா...?”
“ஓ...!”
அவIைடய தா9 நிைனவி வகிறா. வாிைசயாக எ:

ழ4ைதகC

)ேராகித" பர பைரயி வ48, ‘சரDவதி’யி! பா%ைவைய எ4த வைகயி5
ெபறாம, ெவ6

தீனி" ப:டைறயாக வயி6 வள%78, அத! காரணமாக ேநாயிேல

J4த த4ைத. அவIட! எ:
இ278, அ"பள

7 தா9.

ழ4ைதகைள>

கா"பாற, க5ரைல க:$

ழவிைய ஓ:$, இ )ல ைக பி$78, த!ைன கைர78

ெகா#$4த அ4த அ!ைன - கிாிஜாG

அWவ"ேபா8 வ48 உதGவா. இ4த7
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தமI

இவ! சேகாதாி விம5G

ஏறி4தா.

கவி பயி6

ெபா6"ைப அவ

விம5 த:$(:$ ஒ!ப8 வைர ேதறி வ4தா. இவ! ஏைழேய தா#டவிைல.
“அ மா ெச78" ேபாயி:டா Z-ச%. அ"பாG
கயாண

அ"பேவ ேபாயி:டா%. நாணா

ப#ணி# பக[% ேபாயி:டா!. விம5தா! கா!ெவ#: DEல

Z-சரா இ கா. சிவகாமி, ச-, ராஜூ எலா

ஊாி இ கா, நா! இ"ப$

Dவாமிகேளாட வ48:ேட!...”
“...இக நீ எ!ன ப#Qேவ? ெவ6ம சா"பா ேபாவாளா?”
“இல Z-ச%, எபி$யா ஏவிய காாியெமலா

ெச9யI ... நீக $ேல48

வ4தி ேகளா Z-ச%...?”
“ஆமா .”
“நீக Dவாமிகள கி:ட" பா%78" ேபசிேனளா Z-ச%...?”
அவ த#ணீைர" பா% கிறா. இ4த ச7தியகC க"பா எ4த நிைன")

என

இைல எ!பைத எ"ப$- ெசாவ8?

“நீக வாக Z-ச%... நா! கி:ட E:$:" ேபா97 தாிசன

ப#ணி

ைவ கிேற!...”
த!னா5

விகிற8.

அவC

ஏேதI

ெச9ய ($> எ!ற ஆ%வ , அவ! (க7தி ஒளி

“இ க: பா, ச4ேதாஷ . நா! வர"ப ெசாேற!...”
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“...நா!... அேதா, அ4த க:$ட7தி! (!)ற ,மி தா! அேநகமா இ"ேப!...
Mைஜயி! ேபா8 வாேகா Z-ச%...!”
வா ைக எ4ெத4த வைககளி மனித%கைள7 திைச தி")கி!றன! இ4த"

ைபயனி! மனித ந பி ைகைய மதி"பதகாகேவI
Mைஜ

" ேபாகேவ# !

அ!6 ெகளாிய மாC கணவ

இரG உறக வர ேநரமாகிற8.

“ஏ மா? உ!ைன7 ேத$ேன!. காணைல, ஷிேகச

கைகைய எேக பா%7தா5 அWவளG அழகாயி

நட7தி E:$# ேபாேன!. ேகாவிெலலா

(2சாயி:8. ஒேர ஒ

ைறதா! ஆனா...”

“எ!ன மாமி?... கைக கைர

வ48:

“வாமிகள கி:ட7தி பா கQ ... இவ

ஆைச. எக மாமனா% இ கற-ச எக ஊ

(!சீ"ேபா இைலேயா? எலா
வாமிகC

அவ அவ! ெசா5

ேபாயி: வ4ேதா .
. அ கைர

இவைர

பா%7தா-... நா5 நா

ைறேயா ேபாற8?”
ெர# வா%7ைத ேபசQ I
வ48 Mைஜேய நட4தி

இவா ைகதா!. அவ% ேப% ெசா!னாேல

.

7 ெதாி> . ெசா ஆசி%வாத வாகி கQ I...”

“ஒ, இ8தானா மாமி?... நாள கி காலம நா! ஏபா ெச9யேற!. இக ஒ
ைபய! இ கிறா!. அவ! எ! பைழய DFட!:... கடேமயிைல...!”
ம6நா காைலயி ஏழைர மணி

 நீராட, காபி எலா ($78 ெகா#

வி:டா%க. த:$ சீ")" பழ , கக# எ!6 காணி ைக" ெபா:கைள ஏ4தி

ெகா# தமராஜ!

ெசகிறா.

றி"பி:ட விதி" ப க

“தமராஜ! இ கிறாரா...”

வகிறா%க. கிாிஜா உேள

63

அ8 அ5வலக அைற ேபா கிற8. 

க#ணா$ கார% ஒவ%, தைர-சா9G

ேமைசயி! ப கமி48 அவைள ஏறி:" பா% கிறா%.
“தமராஜனா?... அ"ப$ இ

யா

இைல. நீக யா?... எேக48

வரா"பல?”
“நா...! என

...ெடேல48 இ"ப வேர!...” அவ தயகி- ெசா ($

உளி48 தமேன வ48 விகிறா!.

(!

“அடடா, வாக Z-ச%, வாக!... வாமிகள" பா% கQமா?”
“இவைன7தா! ேக:ேடளா...” அவைடய ஆ%வ

வி248 விகிற8. “ஏ#டா,

உ!ேப% தமராஜனா?... இவன அச:" பி-ச!I E"பி:டா7தா! ெதாி> ;
இவI

இ"ப$ ேந%மாறாக ஒ ேபைர ஏ7திவ-சா...?”

“நீக வாக Z-ச%...! அவா... எக Z-ச%, மாமா, ெபாிய.,. Z-ச%. இக $ல
இ கா...”
“சாி சாி E:$#ேபா.”
கிாிஜா, ெகளாிய மா, நியம ஆசாரக 8ல
ஆகிேயாட! அவ!(! ெசகிறா.
வாமிக Jறி

இ கி!றன%. அவ

ேகால78ட! அவ கணவ%

இட7தி ைகக:$ வா9 ெபா7தி இவ% உட!
(! அ கான ேகா")க பா%ைவ

ைவ க"ப:$ கி!றன. ேவெறாவ% அவ% Jறி

பணிவாக, அவ% பணி

பலைகயி! கீ,

உ7தரGகைள ஏ6 ேகா") க$தகC

எ2த- சி7தமாக அம%4தி கிறா%. ஜ!னலாக7 ெதாி>

வாயி! (! இவ%க

நிகி!றன%. ெகளாிய மாளி! கணவ%, ஏேதா வடெமாழி ேலாக7ைத
(ண(ண"ைபவிட உர7த

" பதி

ர ெசா ெகா#$ கிறா%. வாமிகC
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(!, பணிG

6க5மாக Eனி ைக வி78 தம! நிகிறா!. ஐ48 நிமிடக

ப78 நிமிடக எ!6 ஓகி!றன. இவ%க நிபைத அறி4தா ேபாலேவ அவ%

கா:$ ெகாளவிைல. கிாிஜா தமனி! ெசவியி கிகி கிறா.

“தமா, இ"ப ேநரமிைல!னா, பி!னா$ பா% கலாேம?” அவ! சாைடயாக, ‘இ"ப
($Hசி

Z-ச%...’ எ!6 ெசாவத  ஓரா ஒ :ைட அாிசிைய- ம48

ெகா# வ48 காணி ைகேபா ைவ கிறா!. அ4த- சி6 சா%"பி த:7த:டாக,

ஆ"பி, ெகா9யா, மா8ைள, வாைழ எ!6 கனிக வகி!றன. கக#, பாதா ,
திரா:ைச, பறகி, Mசணி, ெவ#ைட, ப"), ேபா!ற சாமா!க வ48

நிைறகி!றன. Eடேவ சான ெச!: மண ... ஓ... ேராஜா மாமி> அவ
கணவ தா!!

கிாிஜா தி கி:டா ேபா ஓரமாக ஒ#$ ெகாகிறா. எ"ப$ நிக4தெத!ேற

ெதாியாம வாமிக (க மலர7 தி பி" பா% க, அவ%க இவ

வண கி!றன%. ேராஜா மாமி, வயிரக டால$ க, சாய
ஈர78ட! M ($-சா9" )ரள, சாதிைய அறிG678

பணிவாக நிகிறா.

வி248

Mசிய E4த, நீரா$ய

ஆசார- ேசைல க:ட!,

“மைலேபால வ4த8, Dவாமி அe ரக7தா பனிேபால ேபாயி:8...”
மாமி க#ணி% த2த2 க கைரகிறா.
“எலா

ேhம4தாேன?”

“ஆமா ,

ழ4ைத

கயாண

நி-சயமாயி

; ெப#Q

Dேட:Dலதா!

இ கா.”
“ராமகிண!I... >.எD.ஏ.ல. இ கா%. அவ% ெபா#... ெபாியவா ஆசீ%வாத ,
ேதாணி78, பா% கQ பி:ைச ப#ணி ைவ கQ I...”
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மாமாG மாமி>

ஆசி வழ கிறா%.

வி248 பணிய, வாமிக

 ம அ:சைத பிரசாத

ெகா78

ெந கி அ$78 ெகா# நிகாம கிாிஜா ேவெறா ப க நக%48
ெகாகிறா. இ4த அ:சைத" பிரசாத7ைத ெகளாி அ மாC வாகி
ெகாகிறா. மடமட ெவ!6 சாமா!க அகற"பகி!றன.
“எலா

நகேகா! வாமிக Mைஜ

ஒ காவலாளி அ4த- சி6 சா%"பி யா
கிாிஜா ெவளிேய வ48 வி:டா. 

" ேபாகிறா%...” விர:$ அ$"ப8ேபா

நிகாதப$ வில

கிறா!.

க#ணா$ எ27த% யாாிடேமா ெசாவ8

காதி வி2கிற8.

“DZ ெஸகாிடாியா இ48 இ"பதா ாிடய% ஆகி எ8 ேகா ேச%மனா இ கா%.

அவா, அ4த மா, ெர# ேப
Eடா8, எ"ப ேபானா5

ெரா ப ஈபா. அ4த மாG

 மா ெசால

$ல சா"பிடாம விடமா:டா, ெரா ப தாராள . பண

பதவி இ கிறவாகி:ட இ"ப$ ஒ

ண

பா% க ($யா8” எ!றவ%

தா7தி ெகா#, “இ"ப \.பி.ஐ. ெர9!I ஒ#ண- ெசா
ேவ#டாதவாC
ெத



ஒ ேப%

ழ"ப

ரைல7

ெகா#வர8 வழ கமா" ேபா-... இவா

7தி காரா!I ெபாறாைம )$-சவ! எவேனா கிள"பி வி::டா!. ஒ

மில... ைகக%ய சிேராமணி!I ப:டேம

7தி ேக? அவாC

-

ேசாதைன!I வர8தா! சகஜமா" ேபாயி:8... அதா! ேதாணி78, ஒடேன
காைர" ேபா:# பி:ைச ப#ணி ைவ கQ I ஓ$ வ48:டா...”
கிாிஜாG

காக அேகேய நிைல கி!றன.

\.பி.ஐ. ெர9:... ைளயி மி!னக பளி-சிகி!றன. அ4த- சிவ")

ேவைல"பா:" ெப:$... அதி எ!ன இ4தி
இவ%க J:" Xேராவி இட

மைற") நட4தி

ெபறேதா? சா(G

? அதனாதா! அ8
7 ெதாி48 தா! இ4த

. ெப:$யி இ"பைவ பல இல:சக அல8 ேகா$

ெபற7 த 4தைவயாக இ க ேவ#

- எ!னவாக இ

?
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திZெர!6

ளி% சி%"பாக ஒண%G அவைள உ4தி7 தCகிற8. ேராஜாமாமி

அவைள" பா%7தி"பாேளா? இேக ச4தி78
இ:"ேபா

ஒ ச4த%"ப78

இட

றவாளியாக அவைள

எ"ப$ ெகா க? விவி ெவ!6

அவ ெவளிேய6கிறா. ெகளாிய மாைள> கணவைர>

நிைன7தா Eட"

பிர-ைன கிள பிவிேமா எ!6 ேதா!6கிற8. நி-சயமாக" பழைமவாதியான அ4த

அ மா, இவ J:ைடவி: வ4தி"பைத ஆேமாதி7தி க மா:டா.
இவேம ைவ7தி

மதி")

மாியாைத>

ேநாி . இவ கா8  கி இலாம, ெவ6

சாி48 விழ E$ய ச4த%"ப

சகி ெகா$>ட! ெபா:

ைவ78 ெகா# வ4தி கிறா. ‘கயாணமாயி ேகா’ எ!6 ேக:கவிைல.

ெகளாி அ மா இகித

அறி4தவதா!. தக காாிய7ைத ம:

பா%78

ெகா# ேபாகிறா%க. அேநகமாக ம6 நாேள அவ%க ஊ% தி ப E .
இ"ேபா8 கிாிஜா எ!ன ெச9ய" ேபாகிறா?
--------------

----10
----10---10----

J:ைட வி: ெவளிேய6 ேபா8, ஒ அடகாத (:ட, உ4த அவைள7 தளி

வ4த8. கைக ஓ:ட , மன8

" பி$7த Vழ எ!6 த!ைன- 7திகாி78

ெகா# வ4தா. இ"ேபா8 அ4த விதைலயி! பரபர") ஓயாமேல, எதி%கால

எ!ன எ!ற பிர-ைனயாக அவC விவபமாக ஆ கிரமி78 ெகாகிற8. இவ

J:ைட வி: ஓ$ வ48வி:டா எ!6, ேராஜாமாமி அவ ந ெபயராகிய
பளி " பா#ட7ைத" ேபா: உைட78 விவாேளா எ!ற அ-ச
அைல கிற8.
ேபா>

இைழயாக

ேபா> , எ4த ஆட பர- Vழைல ெவ67தாேளா அேகேய வ48

ேசவாேளா?
ஹாிகி ைபாியி இ"ேபா8

E:ட , நீரா

கலகல"),

2மி ெகா#$ கிற8.

Aய மD! உைடயணி4த ஒ வக தா:$, வாிைசயாக வறியவ%கC
அ!னதான

ெச9கிறா. அ கான ெரா:$; அகலமான பி7தைள" பா7திர7தி

மHசளாக ‘தா’ (ப")) ஒWெவாவ

நா!

ெரா:$கC இர# கர#$

67

ப")மாக ஊறி ஊறி ெகா கிறா. ேவைலய6, இ4த கைக கைரயி5

அ2 ைக- ம48 ெகா# ேவட

ேபா:" பி-ைச ெப6

ெப6வத - 7தமாக இ கலாகா8...?

ப... பி-ைச

அவ"பாக இ கிற8. நா! ெபாியவ, நா! ெகா"பவ எ!ற அககார7ைத

நிைலநா:$ ெகாC

வ க

கைகயி! A9ைமைய>

மாப78கிறெத!6 நிைன78 ெகாகிறா. இ4த ம கேள இலாத

கைக கைர, ஆதிநா:களி எ"ப$ இ4தி

எ!6 கபைன ெச9ய

(ய5கிறா.

‘ஷிேக-... ஷிேக-... எ!6 பDகார! ஒவ! Eவியைழ கிறா!.
இ

நிபத " பதி ெபா2ைத கழி க- ெசலலாேம எ!6 ேதா!6கிற8.

நி67தி ஏறி ெகாகிறா.

சாைலயி ெசைகயி எ4த" ப க ேநா கினா5

பைம ெகாைள ெகாகிற8.

கைக க#பா%ைவைய வி: மைற48 ேபாகிற8. ஆனா அவ வ#ைமயி

வHசகமிலாத பைம, சர7 காலமலவா? அவிக ஆகாேக ர48
வகி!றன. ) ெவ:பவ%க, E ேவைல ெச9>

வ6ைமைய இ4த வ#ைமயி5
ஆகா

ெத!ப

ேவ#டா

எ!6 ெசா5

ஓகி!றன.

அகற ($யவிைலேய என ஏ க78ட!

ழ4ைதக.

ழ4ைதகளாதா! வ6ைம,

சிவ") ( ேகாண அ2

அவC ஓ% ஆைச உயி% கிற8. இ4த எளிய
காரண

எ!6

எளிய ெப#க,

ற சா:ட"ப

ழ4ைதக

- வ%, எ!6 கா:சிக

ழ4ைதக... வ6ைம

ழ4ைதகைள7 தீ#$, நல

நீகேள

ெச98,

ப$"பி78... இ"ப$ ஒ கிராம7தி பளி ஆசிாிையயாக... ஓ... அவ யா

க:"படாம இ

வாழ வரமா:டாளா?...

இ4த- Vழ ஒ சிறிய பளி Eட . இ4த ம க ஆ7மா%7தமாக வழக

E$ய அ!).
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மனைச இனிய கனGகளி இலயி க விகிறா. ஊ%தி கைக கைரைய

கா:கிற8. மீ# மைற48 ேபாகிற8. ெவளியி மிக உ கிரமாக வி2

ெபா:ட தகர அ
ெகா# நிகிற8.
கிாிஜா

களா9 ெநகி>ள வாகனகளிைடேய

5 கி

5கினாேபா பா% கிறா.

ஓ... இ4த ஊ% இWவளG நாகாீகமைட48 வி:டதா? இம

கைக

ெதாியாதப$ அைட78 க:$ய க:$டக, சா கைடக, இைர-சக, மனித

ம4ைதகளாக- ச4ைத E:டக...
இப7ைத48 ஆ#கC

(!, இவ ஆசிாிய%கCட! பயண

வ4தாேள,

அ"ேபா8 எWவளG அழகாக இேக அைமதி ஆசிரமக திக4தன? ஓ, அ4த

ஆசிரமக இ4நா எேக மைற4தன? ெபாிய சாைல. நீள ெநக- ெசகிற8.

உயர உயர விதிக,

‘வாக’ எ!றைழ

ளி%சாதன அைறக, வசதி மி 4த ப ைகக, உணG...
ஆட பர விதிக.

கைக7 தாேய! நீ எ

மைற4தா9? பிர-ைன

நிகிறா? ெவயி! உ கிர

($ெவ!6 அவ எேக வ48

தாளவிைல. காைலயி48 நல உணG

உ#$ராததா பசி வயிைற கி#கிற8.

இ4த- சாைலயி இவ ஏறி உணG ெகாC ப$யான விதிக ெதாியவிைல.
8ணி கைட, பா7திர கைட, எல :ரானி சாமா!க வி
ஒ!றி நா!

பழ

வாகி ெகாகிறா.

கைடக... பழ கைட

“ககாஜி காகினாரா... கஹா...  ைஹ”
“iதா ஜாயிேய! iதா...” ேநராக... ேநராக" ேபா...
அவ நட கிறா, நைட ேவக7தி எ#ணக விர:$ய$ க" ெப6கி!றன.
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கைக கைர எேக? இவ பிர-ைன எ"ப$ ($> ? தி பி" ேபாக ேவ#மா
ேவ#டாமா? அவCைடய வாவி! இ!ைறய" பிர-ைனயி! ($G.
கைக கைரக... க )ைக க

ெட ேபா க, லாாிக, நட க

இடமிலாதப$ ெந கி ெகா#$ கி!றன. ம க இேக அைமதிைய
ைல78 ெகா# வ48 வ48 ேபாகிறா%க. இ

இ க, அைமதி நா$

வரவிைல. ஓ, ஒேர நாளி கேகா7ாி, ய(ேனா7ாி, உ7தரகாசி, எலா

பா% கலா எ!6 பற48 ெகா# வ48, தக வசதி" ெபைமகைள கா:$
வி:" ேபாகிறா%க...

இப7ைத48 வஷகC

(!... ககா... ஆமா ... இவைளவிட இர# வய8

ெபாியவ. அவ பா: Z-சராக வ4தி4தா. ெத - சீைம காாி.

தாமிரபரணியி வி248 நீ4திய பழ க . ஹாி78வார7தி அவைள" ெபாியவ%க

யா

நீ4தவிடவிைல.

“அ$, இேக நீHசி கா:ேற!” எ!6

தி7தா.

“உ! #ைட கா9 தாமிரபணி வாைய  ப7திரமா9 எலா ஊ%ேபா9ேசரQ !” எ!6 தைலைம ஆசிாியாி! மைனவியான ப%வத மா அத: $னா.
எேலா

இ கைரயி வ#$ைய வி:$றகி, பா%78 ெகா#ேட ல:மண!

ஜுலா ெதா பால7தி நட48 அ கைர ெச!றா%க... அ4த கைர, எWவளG
அைமதியாக இ4த8!

ஆசிரம ேபா ஒ விதி. ஒ ப#$: நட7தினா!. அவனிட

இப8 ேப

உணG தயாாி க- ெசா வி:, இவ%க கைகயி நீரா$னா%க. அ"ேபா8,
இ4த ககா, ேசைலைய வாி48 க:$ ெகா#, ஆ48 நீலமாக7 ெதாி>
கைகமவி

தி78வி:டா.

அ$பாவி...! ககா!... வா$...!...
எலா

அ$வயிறி திகி5ட! எ"ப$ க7தினா%க! அவ உ#ைமயிேலேய

எWவளG 8ணி-சகாாி! அவ%க

விைல.

2வி அ4த7 8ணி-ச எவ

இ4தி க
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ஏ!? இ"ேபா8 நிைன7தா Eட அ)தமாக இ கிற8. அவ அ4த மவி

நீ4திவி:, அல%4த தாமைர ேபா (க7ைத கா:$ ெகா# வ4தா. ெபாிய
இைல" படகி ஒளி7திாியா9 கா:சியளி7தா.

“நீ ெக:$ காாி. 8ணி-சகாாி ஒ") கேறா . இனி இ4த" பாீ:ைச ேவ#டாம$
பாவி!” எ!றா (திய பாகீரதி Z-ச%. பிற ... பிற ...

ெநH (:கிற8. கயாணெம!6 ேபானா. ேவைலைய வி:வி:டா.

நாைல4தா#கC

)ஷைன>
“Q

" பிற , ெச!ைன ைக7தறி- ச4ைதயி அவ

!6 ெப#கைள>

அறி(க

ெச9வி7தா.

ெபா#Q$...” எ!6 ஓ% அ2ைக- சிாி"பாக- சிாி7தா.

“நீதா! அ)தமான நீ-சகாாியா-ேச, ககா? ெபா#ணானா எ!ன?”
“த#ணில நீHசலா#$...” எ!6 அைர ைறயாக நி67திவி: அ4த இயலாைமசிாி"ைபேய ெநளிய வி:டா.
“நீ இ!I

இ4தா.

தனியா7தா! இ கியா$?... இவ அ"ேபா8 தனியாக7தா!

“ஜா...$” எ!6 ெசா!னா. பிற

ஆ6மாசகளி இவ ேகவி"ப:ட ெச9தி.

“கிாி, ந ம ககா இல? ெச78:டாளா $, பாவி, நாலாவ8 உ#டாயி:டாளா .
ேபாயி ஏேதா ம48- சா"பி: ஏடாEடமாயி. ேஹமேரcல...”
அ ம மா...
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கைகேய அ2வ8 ேபா ெநH (:$" ேபாகிற8. ‘நா!காவ8 பிைளயாக

இ கேவ# ’ எ!6 கணவ! ெசா- ெசா ஆைண ேபா:$"பாேனா?
ஏ! சிைத78 ெகாள" ேபானா? ெப#ணாயி48 விேமா எ!6 சிைத78
ெகா#$"பாேளா?
கைகமவி அவ (க கா:$ ெகா# ெசவ8 ேபா கிற8. அ"ப$ேய

அ!6 ேபாயி4தாEட, இைல"படகி! ஒளி7திாிேபா நிைனவி நி!6

ெகா#$"பா. இ"ேபாேதா, வா ைகயாகிய ஓ:ட7தி, ழி ந48 ேமாதி,

ேபைதயாக, ேகாைழயாக...

கைக" ெப கி டரைண4த8 ம:மிைல. படேக கவி48 ேபான இட

ெதாியாம கிவி:ட8 ேபா... அழி48ேபானா.

ெநH (:கிற8. அ) ெகா7த வினா7தாளி இ"ப$ ஒ ேகவி இ கிற8.
‘திமணமான பி!, வாவி! ெமா7தமான பிரதான ஓ:ட7தி இ48 விலகி, ஒ

தனி E:$ உக ஆCைமைய
வி )கிறீ%களா?’...
ஆ . திமண(

பிைள" ேப6

6 கி ெகாவைத நீக

ெப#ணி! வாைவ மலர- ெச9>

மகலகதா . ஆனா அ4த மகலகேள இவ ச திைய, சார7ைத

உாிைம>ட! Vைறயாகி!றன. ெப# பிற"ப8

பிைள பிற"ப8

இவ

ஒ7திைய- சா%4த நிகGகளா?... இவேள, !றாவதாக பர7ைத" ெபறிராம,
ெப#ைண" ெபறி4தா...!

அவைன- ம4த நா:களி அ4த அ-ச

இவC

அவைன- சா%4த ெவ ஜன மதி"Xக, எலா

ெசய பகி!றன.
கீெழலா

ஏற(

இ4தேத? கணவ!,
ெப#Q

விேராதமாகேவ

சத சத ெக!6 ஈர . கைரேயார"பாைத ஒறய$"பாைதயாக,

இற க(மாக

6கி" ேபாகிற8.

ப

பலாக ம க $ர ஒ!6
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ேமேல மைல- சாைலேயார
ெகா# ஏ6கிற8...

எ2"ப" ெப6

க:$ட78 கான சாதனகைள

கிாிஜா, ந ஓ:டமான ம க பாைதயி48 விலகி உயரமான ேமெடா!றி
ஏ6கிறா. ஏேதா ஒ பைழய ஆசிரம7தி! சிைத4த க:$டக ெதாிகி!றன.

ஓ ... ஒளஷதாலயா, ேகாசாலா, எ!ற மகலான வ% எ278 கC வைளG

வாயிகC , ஆசிரம

ஒ கால7தி )க ெபறி4தி க ேவ#

எ!6

அறிவி கி!றன. அகி48 பா% ைகயி கைகயி! எதி% கைர ந!றாக7
ெதாிகிற8.

பைழய சிமி:$ ஆசனெமா!றி கிாிஜா அமகிறா, ைபயி4த பழகைள

எ78 உ#ண7 ெதாட கிறா.
------------

----11
----11---11----

“ஏ மா, தமிழா?”
அசாீாி ேக:டா ேபா கிற8. பி!)றமாக7 தி பி" பா% கிறா. பH"

பிசி6களாக நைர7த ($; கால

உ28வி:ட எ#ணற கீ6 கைள7 தா

(க , காவி- ேசைல; ரவி ைக... உய%4த வ$வ

Eனி

6கவிைல.

“தமிழா மா?”
“ஆமா , பா:$...!”
“எேக48 வ4தி ேக...?”
“... ஊெரலா

ம8ைர" ப க . இ"ப ெடல இ48 வ4தி கிேற!...”
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“நீ ம:மா வ4தி ேக?”
“ெதாிHசவாEட வ4ேத!... அவகளா இக (!னேம வ48:" ேபாயி:டா.
இ!னி

ஏேதா Mைஜ!I ஹாி78வார7தி தகியி கா. நா! பா%78:"

ேபாகலா I வ4ேத!... நீக... இக வ4தி கிறீகளா பா:Z?...”
தா:$ பலா வாைய கா:$- சிாி கிறா.
“நா! இக வ48 அ ப8 வஷ Eட இ

. ! வஷெமலா யா% க#ட8?

கைக ஓடறா. வா ைக ஓற8...”
“ஒ...?” விய")7 தாளவிைல.
“நீக... அ7தைன வஷ78

(!ன!னா... எ"ப$...”

“எ"ப$!னா... ேந4878. அ"ப இேக சாமிஜி, இ4தா%. இ"பG
ேமேல ெபாிசா க:$, ,ெமலா

தக க:$யி கா. மிஷ! நட கிற8. ஆனா...

ஆதியில சாமிஜி வ4த நால இேதா இ4த
“நீக... உகC

ஆசிரம

$ல தா! இ4தா%...?”

எ4த ஊேரா...?”

“எ"ேபாேதா ஊ%... ம8ைர" ப க Iதா! ேப. இ"ப இ8தா! ெசா4த .”
கிாிஜா மைல78" ேபா9 பா% கிறா. அவைளெயா7த வயEட இ கா8,
அ7தைன ஆ#கC
வி: விலகி, 8றவற

(!னா, அ"ப$யானா... வா ைக நீேரா:ட7ைத
எ!6 இேக வ48 ஒ8க இவC

உ48 ச தியாக

இ4த8 எ8? திமணமாகாம அ கால7தி இ4தி கலாகா8. திமண

($48 ைக ெப#ணாக இ4தா...
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“ஏ மா? உ!ைன" பா%7தா கைள"பாக7 ெதாியற8. எதாI
கிாிஜா )!னைக ெச9கிறா. “இ"ப7தாேன பழ
“...பழ தாேன? சாத எதாI
“இக எதாI

சா"பி:ேட!?”

சா"பி:$ேயா!I ேக:ேட!...”

ஓ:ட இ கா?”

“ஓ:ட கிட க: . நீ உேள வா, ஒபி$ ேமா
கிாிஜாG

சா"பி:டேயா?...”

ஒ!6

சாதமா- சா"பி!”

)ாியவிைல.

ெகளாிய மா பயண7தி இைச48 ஃபிளாDைக7 திற48 காபி ெகா7தா.
அ8ேவ அதிகமாக இ4த8. இ"ேபா8 (!பி!னறியாத இட7தி,

(!பி!னறியாத தா:$, ‘உேள வா, ஒபி$ சா"பி’ எ!6 E"பிகிறா.
‘(!பி! அறியாதவ%க உணG" ெபாேளா தி!ப#டேமா ெகா7தா
சா"பிடாதீ%க. கீேழ ஏேதI

பா%ச, அல8 சி6 ெப:$ ேபா!ற ெபா

இ4தா எ காதீ%க...!’ இெதலா

அ#ைம கால எ-சாி ைகக. ஆனா,

(!பி! நிைன7திராத விதமாக, அவ ஒ சீரான ஒ க7தி48 விப: இ4த

($G ெதாிவி க கைரயி நிைகயி இ"ப$ ஓ% அeபவ மல% ‘எ78 ெகா’

எ!6 வகிற8.

“ஏ மா? இவ யாேரா, எ8
நாெனா!I

" ேபாகQ I பா% கறியா? தயக ேவ#டா , வா.

‘பHசப:ச பரமா!ன ’ வ-சி கல. ஒ ேமா ேசா6

தா!.”
“...நீக சா"பி:டா-சா...?”

ஊ6கா>
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“நா!. ஆயி:8. உள வா...”
கிாிஜா வாயிப$யி கிழவி த
ச8ர ஒைற

ெச ) நீரா காைக க2வி ெகாகிறா. நீ

$. ைலயி அவ பா%7தறியா ம# அ") சி6 அ5மினிய

வ:ைடயி உள ேசாைற ஒ த:$ ேபா:
ேமாைர ஊ6கிறா. உ")

கா6

ைவ ஒ!றி48 ெக:$யான

எ5மி-ைச ஊ6கா> , அ4த உணைவ அவC

அeபவி7தறியா ைவ>ளதாக- ெச9கி!றன.

இ8

திமணமானபி! இ7தைன ஆ#களி பிரசவி7தி4த நா:களி தா> ,
மாமியா

சா"பா ேபா:$ கிறா%க, ஆனா அ8Eட இ7தைகய பாிவா9

ைவ7ததிைல.

“பா:$, நா! இWவளG சி>ள சா"பா சா"பி:டேதயிைல. இ8 எ!
நாப7தா6 வயசி! ெசால ($யாத நிைறG த
“...சில நாளி இ"ப$7தா! யா ேகI
ேதாணினா E"பிேவ!. இ!னி

அeபவ ...”

சா"பா ேபாடQ I ேதாQ .

எ!னேமா, இ4த" ப$யி

உ:கா%4தி4ேத!, நீ ேமேல ஏறி வ4த8 ெதாிHச8. ச4ேதாஷமாயி4த8...”
“பா:$, நா! ேக:கிேற!I த"பா நிைன காதீக, நா! ப$-" ப:ட

எ:, ப78 வஷ

ேபால Z-ச% உ7திேயாக

வாகி,

ப#ணிேன!. கயாண

ப#ணி: பதிேன2 வஷமா- $யிதா! இ கிேற!...
ேமெல24தவாாியா பா%7தா ஒ

ைறG இைல. ஆனா... நா! அ"ப ஒ சி!ன

ஊாில நானாக ஒ ேவைல ெச98 ெகா# இ4தேபா8 இ

ஒ நிைறG

இதி இைல. உகைள" பா% கிற"ப, நீகேள, எ!ைன வ48 பசிேயாட

இ ேக, சா"பி!I ெசாவ8 எ"ப$ இயைகயாக7 ேதாணி7ேதா, அ"ப$
இைத>

ெசாலலா I என

7 ேதாQ8... பா:$, நீக எ"ப$ இ4த கைரயி

வ48 ஒ8கின%க? ந மி ஒரா# இ"ப$

 ப

ேவ#டா I வ48ட ($> .

 ப கற8 அவைன எ"பGேம பாதி கறதில. அவ! ெசளகாிய78 காக7தா!

மைனவி, பிைள,

:$, எலா . அவ% அவ! ெசளகாிய78

இேல!னா,

உதறிடலா . ஆனா. ெப#ணால அ"ப$ உதற ($>மா? ெசா5ேகா, பா:$!”

76

“நீ ெசாற8 சாிதா!. ஆனா.... சில ச4த%"பக அ"ப$ ஒ8 கி மா.
இெகலா

கைகயி தீப ஆர7தி எ"பாேள, அ"ப நா!

ழ4ைதயா9

ேவ$ ைக பா%"ேப!. ந ஓ:ட7திேல48 எ"ப$ேயா கைரயில வ48 ேமா8

ஒWெவா தீப

சில சமய , ந ைம" ேபால!I அ4த கால7தி நிைன-சி"ேப!.

எக பிற4த J நாக"ப:$ன78கி:ட ெரா ப ஏைழ. நாக ஏெழ:" ேப%. நா!
அHசாவ8 ெபா#. எ!ன ெச9வா? ம8ைர" ப க7திேல48 வ48
ணா4தார I ேக:டா, கயாணமா யி:ட8. அ"ப ஒ#Q
இேக வ4தா 7தா பிைளக ெர# ேப
 ப . எக J:$ல வயி6 கிைல!னா5

எ பா:
ஏதாI

ஆறி

ள7தி

உலகேம ெதாியா8.

கயாணமாயி

ஒ த4தர உ#.

ளி"ேப!, ேகாயி5

. ெபாிய

" ேபாேவ!. யாராI

ேவைல ெசா!னா ெச9ேவ!. இேக வா$, ேபா$!I அ4த 7தா

பிைள அத:வா!... ஒ#Q
நட7ைத ேவற என

ெசா கிறா"பல இல. அேதாட, அவ!

" பயமாகிவி:ட8. )ஷேரா, கயாண I ப#ணி#டாேர

ஒழிய, பகல சா"பா ேபாடற"ப பா%7தாதா! உ#. சி7த"பிரைம )$-சா"பல
இ"பா%. இ"ப$ ஒ ெர# மாச

. அ"ப இ4த வாமி எக ஊாி

தானி

வ48 தகி, காைல ேவைளயில, பஜைண ப#ணி# ேபாவா%. Q
நாைள

ேமல தகமா:டாரா

இவாிட

‘அக வ48 சிலநா த ேகா’!I ெசா!னா%I நிைன கிேற!.

பி:ைச

இவ%. அ4த வாமி கி:ட ெரா ப ஈபாடா,

E:$# வ4தா%. அ"பதா! இக இ4த ஆசிரம

க:டறா. சாமிஜி

எ!ைன E:$#தா! வ4தா%. அ"ப, இேக பாைதேய கிைடயா8. இ"ப$
ஹாி78வார7தி வ#$ைய வி:$றகி, ச7திர7தி :ைடைய வ-சி: Dநான

ப#ண" ேபாேனா . ைகைய" )$-: Dநான
மாச

தீபாவளி

(!ேன இகைர>

ெப

ப#Qேகா!னா. அ"பிசி

. கைக ைக இ27த8. ஆனா,

நா! நல பலசா. இ278:ேட!. எலாமாக கைரயி எ!ைன>

இ27தா. இ4த" ப க7தி கைகயி யாராI

ேச%78

ந2வி:டா Eட கா"பாற

மா:டாளா . ‘ககா மாதா ேவ ஜாதா?’!I அைதேய பா கியமா- ெசாவா...
அ"ப எ!னேமா இ278:டா. அவ

-ேச இைல...ேபாயி:டா%...”

உலக இய ககேள நி!6, ச4த$யற ஒ Vழ5

அவC

அ4த கிழவி>

ம:

 (!பி! ெதாட%ப6,

இ"பதாக7 ேதா!6கிற8.
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பா:$ ச:ெட!6 ெமளனமாகிறா. அ4த ெமளன7ைத கைல க கிாிஜாG

மனமிைல.

“இேதா இக... ஓ ... ஔஷதாலயா!I ேபா:$ ேக, பா%7தியா?”
“ஆமா ?”
“அேக... அவ

" பிற தா! பவான4தா!I ேப% வ-சி: ெபாிய சாமிஜி இ4த

ஆசிரம7தில ேச%7தா%. அ"ப இப8 இப7திர# வய"பிைள. ேதச78 காக

)ர:சி" ப#ண கிள பி, இ"ப$ ஒ8கினதா- ெசாவா%. அ"ப என
இப7தH வய, எகைள இ278" ேபா:டவ% அவ%தா!. இவ
ேப-சிைல!ன உடேன, அவ%தா! சிகி-ைச எலா
Vகா:$ ஒ7தட

78, ைக" )ைககா:$...

ெச9தா%. அ"பி

, ஒ#Q

பிரேயாசன

இைல. கைக கைரயி உட ைப" ேபா: $"பாளா?... எலா
ஊ

-"

ஆயி:ட8,

அ")ற தா! காகித ேபா:டா%க. அ4த நிைலயி 7தா பிைள

)ற"ப: வ4தா!. அ4த... பி மசாாி ஆசிரம78" பிைளைய" பா%78 அவ!
ேபசின ேப-... சிவ, சிவா, ெசால Eடா8. அ7ேதாட எ!ைன அைழ-சி#
ேபாக அவ! வ4தி4தா!. நா!, அவ! க#ணி படாம இ4த கைரயி
ஒளிH ஒளிH நட48, காடாயி4த இ4த இட78

சாமிஜியிட

ெசா அ2ேத!.

, வ4ேத!. ெபாிய

‘நீ ேபாக ேவ#டா . இேக இ...!’!னா%.
அWவளGதா! இேகேய இ ேக!...” ெசாவ8 ேபா இWவளG எளிதா எ!6
கிாிஜாG

7 ேதா!6கிற8.

“இ"ப இ4த ஆசிரம7தி யா
பா:$, நீக ெரா பG

இைலயா? உக... த"பாக நிைன காதீ%க

ைதாியசா!I ேதாணற8. ஓ% இள வய" ெப#,
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இேக 8றவிகCட!, பி மசாாிகCட! த வ8 எளிதாக இ காேத?
பிர-சைன இ4தி

ேம? Dவாமி ேக ெக:டேப% வேம?...”

பா:$ சிாி கிறா.
“ெவள

ெப

ேபா8, ெபாிய ெபாிய மரகைள Eட ேவேரா சா9-சி:"

ேபாற8 தா!. அ4த" பாவி 7தா பிைள எ!ைன அைழ-சி:" ேபா9

தைலைய ேகால ப#ணி, ைலயி வ-
ஏ!னா, அவ! இட78

ைல கQ I நிைன-சா!.

நா! வைளயல இைலயா?... ஊாி ேபா9

எ!ென!ன கைத க:$னாேனா? அெதலா எ! காதில விழல... ெபாிய Dவாமி. நீ

உ கா48 இ4திேய அகதா! நா! (தல பா% கிற"ப உ:கா%4தி4தா%.
‘ெப#கைள இ"ப$" ப#ற8 மகாபாவ . அ8

எ4த சாDதிர7தி5

உ#ைமயாக ஒ")த கிைடயா8. சாDதிர !I இவக ெசாறெதலா

மIஷ! ப#ணின8 தாேன’

பா%. இவா ஆசிரம7தி நிைறய, ெப#க வ48

இ4த மாதிாி ேசைவப#ண7 8றவற

வாகி:$ கா. ஆனா நா4தா! (த.

இ4த பி மசாாி ெசா!ேனேன? அவ% ஆ>%ேவத

வ48 ம4ெதலா

தயாாி"பா%. நாI

அவ

ப$-சவ%. ைகக ெகா#

இக 7தி இ

கிராமெமலா கா நைடயாேவ ேபாேவா . அeபவ7தி பல8

கா-ச, ெசாறி, சிர , பிரசவ , க#வ, கா8வ!I பா% கG

ேபாடG , பழகின"ப ஜ!மாவில இ8
ரா7திாில பனி

க78#ேட!.
ம48

ேமல எ!ன ேவQ I ேதாQ .

ளிாி, கண"ைப" ேபா:# இ"பZ உ:கா%4தி"ேப!.

அவைர பிஷ பாபா!I

பண கார% ஏைழ எலா

எ!ைன மாதாஜி!I

ெசா5வா. ஆசிரம78

வவா. இ"ப" ேபால, காாி5 பD\5

வ48

"

பா78:" ேபாற8 கிலாம, தகி அ4த அைமதிைய அIபவி க வவா...”
“இ"ப அ4த பிஷ பாபா இைலயா?...”
“காலமாயி:டா%. எ: வஷமாயி:ட8. இ"ப எகி:ட ம48 ேக:க வரா

ஒ#Qெர# கிராம78 காரா. அவ% ேபான")ற

இைத நிைனG ப7தி# எ"பவாI

ைல

யாராI

ைல டா ட% ேபா% இ ேக?...”

ஒ#Q ெர# வஷ

அைத

ேக:டா- ெசா5ேவ!. இ"பதா
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“நீக அ")ற

ெதேக ேபாகேவயிைலயா?

“ஏ! ேபாகாம? க!யா மாி வைரயி5
ஒ#Q ெசாேற!, என

நட4ேத யா7திைர ேபாயி கிேறா , ஆனா

இேக கிைட

நி மதி எ

இைல. இக>

எக கால , அ4த >க ேபாயி:8. இ"ப சாமிஜி ேபாில மிஷ!I ெபாிய

அைம"பா வ- நட7தறா. ேமல பா ெபாிய க:$ட , பிரா%7தைன ம#டப

எலா

இ

, இவா மிஷ! ஆDப7திாி Eட உள டG!ல க:$யி கா. ெபாிய

ெபாிய பண காரா, அ கைரயி

Z% க:$ வ-சி கா, அவாC

தக... எலா மாறி"ேபாயி:ட8. ஆனா... இ"ப78 நைட(ைற
ல:சிய78

ச ப4தேம இைல மா...!”

அ"ப"ப வ48

அ"ேபாைதய

கிாிஜா ேக: ெகா#ேட உ:கா%4தி கிறா. தன8 பிர-ைனைய" பறி இ4த

தா:$யிட

ெசா!னா...

“பா:$, ப$-" ப:ட

வாகின எகைள எலா

ேபகிறீ%க. நீக உகC

விட நீக அறிவாளியாக"

இ4த அைமதி கைரயி Eட மனித% வ48

ைல-சி:" ேபாறைத ேநராக" பா% கிறீ%க. இ"ப78 Jக

எ"ப$யி

ேமா!I நிைன-" பா% கேறளா?”

“நிைன-" பா% கிறெத!ன? ேலாகேம பண78ல இ

பிற4தவ அதிக

கட" பகிறா. இவC

அலகார

ப#ணி# காாில ேபாறா. இக

. அதனால, ெப#ணாக"

" பண(

கடைம வ48 ம கிறா. இலா:டா, அ7தைன>

Z

 பக

ச பாதி கQ I

சைதயாக மா"ெபா ைம மாதிாி
வர பண காராைள"

பா%"ேப!. அ"ப ேதாQ . ஏ#$, பிற4த J:$ேல48 அ8 ெகா# வரல, இ8
ெகா# வரேல!I அ$-7 8ர78

வி248 சாகிற8

இ

இ

. கைகயி

Eட7தா! இ7தைன வஷ7தில பா% காமைல...”

“பா:$, நா!... உககி:ட மன

வ4ேத!.

ெகாைம இ!I

திற48 ெசாேற!. இக நா! ஆ6த5 காக

 ப7தி இர# ெப#Q

ஒ ஆQ

ழ4ைதக. பண

வசதி

. ஆனா, காலேம48 ராவைர, உட ) உைழ"). ெமஷி! ேபால. ஒ ப க
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க: கேள இலாம ஓட"பா%

நைன78 உல%78 எ!6 ெசா5

தைல(ைற. இ!ெனா ப க , DடW திாிைய

மாமியா%. இ4த இர#

க:"ப:"

M-சியாக" ேபாயா-. ஆனா, இ"ப, இ4த E:$ மIஷ7 த!ைமேய
இைல!I )ாியற8. எ!னா இ க($யல. நா! பதிைன48 வஷ
ப78 வஷ

ப$-,

கபி-, அறிவாளியாக எ!ைன மல%7தி ெகா#டவ. கயாண

எ!ற அைம")

, கீ"ப$>

ஒ!ைற7தவிர ேவ6 எத

எ!ப8 சாியா?... நா! எ"ப$ அ

உன

இடமிைல

இ க? நீக ெசா!னீ%க, ஒ!6

ெதாியாத நா!, எ! அeபவ7தி எ7தைனேயா க6 ெகா#ேட!I. அ!றாட
சைமய, 7திகாி"பி Eட கால78

வசதி

ஏற )திய வழ கக வர

Eடா8. பைழய மரைப ம48 ெகா#ேட இ க ேவQ னா, எ!ன ெச9ய? இ4த
மாதிாி ஒ பிர-ைனைய நீக நிைன7தி"X%களா?” ெவயி! கைம மாற
ேமக

$ ெகாகிற8.

பா:$ அைர க# $ அeபவி"பவைள"ேபால அவ ேப- கைளெசவி>6கிறா.

“'உ! ேபெர!னேவா மா, ஒ#Q ெசாேற!. பிர-ைன, பிர-ைன!I
நிைன-சி#ேட இ4தா

ழ பி#ேட இ கQ . வாமிஜி ெசாவா%.

ெபா6 கல!னா எ2 பி" ேபாரா; ெதளி48ெகா, இர#$ெலா!I ($G
ெச98டQ . அ4த ($ைவ"ப7தி" பிற

பிர-ைன!I, சி க48 விபட நம

அல:$ க"படா8. அ"ப$, பிர-ைன
- ச தி இ

!I ைதாிய

மிலாமேலேய உசிைர மா978 கறேத, ெரா ப ேகாைழ7தன

ப$")

அeபவ(

இலாத என

திZ%I அவ% ெச7த8

பா%. அ!னி

பிர-ைனதா! வ4த8.

அ")றமா ேகவி"ப: எ! அ7தி ேப% Eட வ4தி4தா%. சிறி, நீ வாநா
(2 க ஊரா% அவA6

இ"ப$ இ"பியா? வ48!னா%. எலா78

அ4த" பி மசாாிதா! காரண !னா%. அவைர என

ெதாியா8தா!, ஆனா5

ஒ ($G. எ!ன வ4தா5

அ"ப உC

ஊ

பிற4தக78 இலாைம, ) க78 ெகாைம, எலா78

)ற(மா7

" ேபாறதிைல.

ேமல )ஷைன

இவேள கைகயி அ( கி ெகா!I:டா!I ெசால"ேபா
இெதலா

,

நா

க...

தீ%மானமா கி78... தி பி" ேபாறதாக ($G ெசHசி4தா5 , ஏ!
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வ4ேதா I பி!னா ெநா48 ெகாவதாக இ க Eடா8கற8தா! எ!

நி-சய .”
வான

க678 ெகா# வ48 ெதா கிற8. கைகயி! பர")

கலகல")

ம க

மகி" ேபாகி!றன. தா! உயிைர மா978 ெகாள வ4ததாக இவ%

எ#ணி வி:டாேரா எ!6 நிைன78 அவ உ[ர நாணமைட கிறா.
“மைழ ெகா:

. இக தக"ேபாறி யா மா...”

ேபால இ

“ஓ... இைல பா:$. நா! தி பி" ேபாகQ . ஓ% ஆ6த5 காக, ெதளிG ேதட,

பரபர"பி இ48 விப: வ4ேத!. உகைள மற கேவ மா:ேட!. என

ெவ6

வயி6

ம:

அ!னமிடல. கவி பாரதி ெசா!னா%. ஞான உணG

என

உககி:ட வ4ததில கிைட-சி I கிள பி" ேபாேற!...”

ேதா வ> I அ8 ெர#

தா! நம

ைதாிய . ந பி ைக. அ4த ெர#

“ேபாயி: வா மா... ந மாலான8 ஒ#Qமிேல!I நிைன காம, ந மா5
ஆ

I நிைன-சி# ேபா!”

அவC

7 ெதளிG 8ல கிற8.

பிர-ைன பிர-ைன எ!6 சி கி ெகா#டதாக, யாேரா வ48 கைரேயற ேவ# ,
விவி க ேவ#

எ!6 ஏ! நிைன கிறா9? மாமியா%, அவC

ஒ ெப#. இ4த

ம$ E ெவ6

அ%7தமற ேபா- சட க. உC

J:$ உன

ஒ உாிைம உ#. அவ! ெசாயதா மாற

மனித78வ7ைத விர:$வி

ேவ#
உன

)ற(மான

ெகாைமக எ!6 எ78- ெசாேல!. அ4த

எ!6 ஏ! நிைன கிறா9? உ!

உாிைம> ெபா6")

காண

ழ4ைதகளி! நல மன வள%-சியி

உ#... பி!ன%...

விவிெட!6 இற கிறா, அவ ஒ (-ச கர ஊ%தியி அம ேபா8 மைழ

'ேசா' எ!6 ெகா:கிற8. தி பி வவத

கைரேயார ெட ேபா களி

ஒ!றிேலேய அம%48 விகிறா. ெம2 - சீைல7 திைரைய7 ெதாக

வி:$ கிறா!. அ"ப$>

மைழ-சாற உேள வ48 ேசைலைய நைன கிற8.
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எ:"ேப% ெந கி உ:கார E$ய இ ைககளி, பதி!!6 ேப%கC

இட

ெகா க மைழயி! நேவ ஊ%திைய நி678கிறா!... ம487 ெதாழிசாைல

நி67த7தி, ஒ% இள

ெப#Q

அவ கணவI

ஏ6கிறா%க. )8மண7

த பதியாக7 ேதா!6கிற8. ெநறி- சி4Aர( , விர eனிகளி! சாய( , அர

-

சிவ"பி சாிைக Rலா Mேவைல ெச9த ேசைல>மாக, கதகத"பாக இவCட!

ெநகி ெகாள, கணவ! அவேளா ஒ!றி ெகாள அமகிறா%க .
ெப#ணி! ைக"ைபேயா, அவ! ைவ78 ெகா# $

தினசாி>

இைண48

அவ மீ8 பகி!றன. இ4தி தின7தாதா!. ஆனா, ெகா:ைட எ2787 தைல")

அவ க#கைள கவகிற8.

விமான7தி தீ"பி$7த8...! வியாழ கிழைம ப பாயி இ48 திவன4த)ர
கிள பிய விமான ... இத ேம ம$"பி ெதாியவிைல. கிாிஜாவினா
இத ேம எ8G
(2

சி4தி க ($யவிைல. ‘அ4த" ப7திாிைகைய இ"ப$ ெகா...

பா%78வி:7 தேவ!’ எ!6 ெசால நா ஒ:டக யாG

அ4த

எ278 களி! பி!னணியி அழி48ேபாகி!றன. விமான7தி தீ"பி$78...
ப பா9 ெச!6 அகி48தாேன திவன4த)ர
ஓ! அவ கிள பி வ4தத
ழ4ைதகC

ெசவதாக- ெசா!னா!!

இ"ப$ ஒ த#டைனயா? அ

ழ4ைதக... ஆ .

அவைள வி:டா யா% 8ைண? ஏற7தாழ" பதிென: வஷக

அவனி! நிழ அ#$ அவI

" பணி விைடக ெச98, !6 ம கைள"

ெபறி கிறா. இ4த" ப4த , அக!6 விேமா? ஏேதI
ஆ9வி:டா...? ஹாிகிைபாி வ

இ கிறா.

மைழ வி: வான

ஆ9விேமா?

வைரயி கிாிஜா வி கி78"ேபா9 உ:கா%48

ெவளிவாகி இ கிற8. (த கிாிஜா இேக

இற வதாக7தானி4தா. ஆனா இ"ேபா8. அ4த7 த பதி இற மிட7தி

இற வதாக7 தீ%மானி கிறா.

ரயி நிைலய78 ககி அவ%க இற கி!றன%. இற

ேபா8, அ4த"
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ப7திாிைகைய அவ அவ%களிட

ேக: (!, அவ! ைக"ெப:$ைய எ ைகயி

அ8 வி2கிற8. கீேழ வி24த அைத கிாிஜா ச:ெட!6 எ கிறா.
“...ெகாHச

பா%78வி:7 தர:மா?...” அவ%க பதி5

அவசரமாக" பிாி கிறா. விமான" பட

கா7திராம

ேபா:$ கிற8. ஐ48 ேப

ேலசான

காய . விமான ப28றைத உடேன க#Q6வி:டதா ப பா9 விமான

நிைலய7திேலேய தி"பிவிட" ெபற8...
தி"பி ெகா78 விகிறா.
“தா ` ...!”

“நீக ேவ#மானா ைவ78 ெகாCக பஹ!ஜி!”
“ேவ#டா ... ஒ சி6 ெச9தி பா% க ேவ#$ இ4த8. பா%78வி:ேட!...”

த#ணி%ப: கைர>

ஒவியகளா9 மன"பர"பி இ6 கக கைலகி!றன.

சிறி8 ேநர7தி அவ ஆ$" ேபானா. இவளா ைதாியசா? அ!), காத,
ெத9Jக எ!ெறலா கைதகளி, சினிமா களி எ"ப$ மிைக"ப78கிறா%க?
அ"ப$ அவ சா(ைவ வி:"பிாிய ($யாதப$ ஒ!றி வி:டாளா?... நி-சயமாக
இைல. திமண

ெச9த நாளி48, அவCைடய த4திர7த!ைமைய"

பிாி7ததனா, E:

இ6 கினாேபா

 அைடப:, ஆCைமைய ஆணி ைவ78

6கி" ேபாயி கிறா. இதி

ழ4ைதகளி! நிராதரவான

த!ைமதா! இர க7தினா அவைள ஒ:ட ைவ கிற8.

ழ4ைதகேள இைல

எ!றா, அவ விப:ட பறைவ. சா(வி! மீ8 உள காிசன
ழ4ைதகைள (!னி:ட8தா!...

ஒவா6 ேதறியவளாக ஒ ேதநீ% கைடயி! ப க

அல8 அ கைற,

நி!6, ேதநீ% ேக:கிறா.

இெதலா , அவ ெச9ய Eடாத ெசயக. எளிய யா7ாீக , E கார%கC
2(

ேதநீ% கைட. ெபாிய வ:ைடயி Mாி ெபாாி78 ைவ7தி கிறா!. ம#
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அ"பி கணகண

ெகா9லா காியி! வாைலயி இ )- ச:$யி

பாேகாவாG கான பா கா9கிற8 எ#ெண>

மிளகா>

மித

கிழ

ச"ஜிைய ஒ வ:ைடயி இ48 எ78 Mாியி ஊறி யா ேகா அ2
8ணி உ7திய ஆெகா# ேபாகிறா!. மாமியா

7 ெதாி4தா...?

"ப$4த

“சா9, மாதாஜி...!”
மாதாஜி எ!ற ெசா5

ாியவ தா!தா! எ!6 )ாி4த8

பா% கிறா. )திய ம# கி#ண7தி ஆவி பற

ச:ெட!6

ேதநீைர நீ:கிறா!.

“கி7னா..?”
“ஸா:. ைபேச”... அ6ப8 ைபசாைவ ெகா78வி: ேதநீைர அேகேய சி78"
ப கிறா. நிைறய- ச% கைர ேபா:$ கிறா!.

பாலகட48 அ"பா கைக கைரயி! ப க

அம%48 மாைல (2வைத>

கழி கிறா. மாைல மகி தீபக ட%ெபாாிய கைக கைர விழா ேகால

ெகாகிற8. எ248 வகிறா.
“...அ$ மா? இ!னி

(2 க எக ேபாயி:ேட?... காலம வ4தாேள, அவா

பாதMைஜ ப#ணா. பி:ைச ப#ணா. வைக வைகயா எலா ப#ணி-

ெசலவழி-சி கா, எகி:ட வ48 காலம உககி:ட நி!I#$4தாேள ஒ
ெபா#Q, அவ எேக!I ேக:டா. ெதாி>ேம இகதா எகEடதா

இ கா!ேன!. ‘ெதாி>மா உகC

பழ க

அச"பில அவளா:ட

ேபாயி:டா. Mைஜயிேல>
இவ

அவைள...!’!I ேக:ட8

இ4த8. ம6ப$ பா%78" ேபசற8

, ‘ெரா ப"
ள

காணைல...’!னா... இ!ெனா!6 ேக:$யா மா?

, அவா ஏேதா 8ர78 உறவா . ேபசி#ேட இ க-ேச Mத" பா$!I

ெசா!னா. யா, எவா, எக அ மா! வழி" பா:டனா% ஊரா-ேச!I விசாாி-சா,
அவ%, இவைடய மாமாG

ம-சினனி! அ7தானா . உறG கிட க: , ஒ:$

ஒ:$# 8ளி கவமிலாம அவேள ப4தி விசாாி-, அWவளG ேந%7தியா

எலா

ப#ணினா. இ"ப7தா! காாி ேபாறா. ரா7திாி யாேரா ெவளிநா: கார!

வரானா . $ல இ கQமா ...”
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ெகளாி அ மா வாேயாயாம ேராஜா மாமிைய" )க2 கிறா. வயிரகC

ப: , கா , மிI கான ேப- , சிாி")

எ"ப$ எேலாைர> மயக

ைவ கி!றன?
“நாைள

காலம ெர# ேப

கயாண

நி-சய

)ற"ப: அெமாி கா ேபாேறா . பிைள

ப#ேறா , இலா:டா, ந ம J:$ல வ48 தகி:"

ேபாகQ I E"பிேவ!. யா% யாெரலாேமா வ48 தகறா!I ெரா ப-

ெசா!னா. இ!ெனாதர

எ2தி

7தி கா...”

வர-ேச க#$"பா இக வ48 தகQமி!I அ:ரD

கிாிஜா அ"ப$ேய நி!6 ேக:கிறா. ஒ வைகயி நி மதியாக இ கிற8. காைல
ஃபிைள:$ ஊ

வ48 ஏ8

கலவர

ெபா28 வி$4த8

" ேபா9 விவா%க. இவ ஊ% தி ) ேபா8, அவC

நிகழா8...

காைல நீராட5

உணG

($78 ெகாகிறா%க.

ெகளாிய மா ஈர- ேசைலைய Eட உல%7தி ெகாகிறா. கைடயி ெச!6

ேபர

ேபசி, கைக- ெச )க, \48ார , அ"பள

ெகாள கிாிஜா உதவி ெச9கிறா.

ழவி எ!6 அவ வாகி

“ெபற ெப#ைண"ேபா பழகி:ேட. ஏேதா ேபான ஜ!மாவிேல வி:ட ைற
ெதா:ட

ைற ேபால இ

. நீ>

எக Eட வர7தாேன ேபாேற?”

“ஆமா , மாமி, அH நா aெவ7தா- ...” எ!6 கிாிஜா சிாி கிறா. ஒ ெத )

ெதளிG , வ4தத

இ"ேபா8 E$யி கிற8. இரG ரயி வ#$யிேலறி, வி$>

ேபா8 $ ெச!றா, ெவளி-ச7தி J ெசவ8 வசதியாக இ

கிாிஜா ெசாகிறா.
தி )

பயண7தி ெகளாி அ மாC கிழவ

இடமிைல.
------------

எ!6

உறகிவிவதா, ேப- ேக
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----12
----12---12---“மாமி உகைள உக விலாச7தி ெகா# விடQமா?...”
“ேவ#டா#$ய மா, நீ இWவளG ஒ7தாைச ப#ணினேத ெபாி ஆ-. நாைள
சாயகால

வ#$ ஏறQ . நீ ஒ ஆ:ேடா ம:

அைடயாள

ெதாி> . ப க7தில பா M7 இ

)$- உ கா7தி வ-.

-

கேரா பாகில, அ4த" ெபாிய ேரா: இ ேக, அேக48 ேபாற"ப என ேக
...”

ஓ% ஆ:ேடாைவ" ேபசி அவ%கைள ஏறி விகிறா.
“ப7திரமா" ேபாயி: வா மா... உகி:ட அ:ெரD வாகி கQ I நிைன-ேச!.
பா7தியா?”
கிாிஜா )!னைக ெச9கிறா. “நாக J மாறிேவா . மாமி எகி:ட உக
அ:ரD இ ேக. காகித

பா%7தா5 பா%"ேப!...”

ேபாடேற! நாேன. உக ஊாில வ48 உகைள"

“திWயமா வா, ேபாயி: வேரா ...!”
ஆ:ேடா வ:டம$7தா ேபா ெச!6 சாைலயி மைற>

வைர அேக நி!6

பா% கிறா. காைல" ெபா2தி! 6 6"). பளி- சிறாாி! சீைடகC , மல%
(ககCமா97 ெதேவார நைடபாைதகளி மல%4தி கிற8. இ4ேநர
ழ4ைதகC

பளி

மதன நக% ெச5
பD இவC

கிள பியாக ேவ# .

அவ

பDைஸ7 ேத$, ஏறி அமகிறா. அைமதியாகேவ இ கிறா.

" பாி-சயமான வ:ட78 eைழய நாப8 நிமிடக பயண

ெச9ய ேவ#$ இ கிற8. நைடபாைத" பழ கைடக உ)ற

கைடேயாரகளி நி

ெசா  கார%க, வ#ைம ெகாழி

ேதைவ கான பல பல ெபாகC

வி

அகா$க.

ம களி!
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பD\48 அவ இற ைகயி DE:டாி வ
பா% கிறா!. “நமDேத ஆ#$! ஊ

சிவலா ைபய!

" ேபாயி4தீ%களா?”

“ஆமா , எேக ஃபா டாி கா?”
சகஜமாக" ேபகிறா.
(னிசிபா$ பளி

- ெச5

ஏைழ

கட48 ேபாகிற8. “ஆ!$” எ!6 ஒ

ர.

ஓ, மாயாவி! ைபய! தI...! சாதாரணமாக

ழ4ைதகளி! அணி ஒ!6 சாைலைய

இவைள காணவிைல எ!6 J:$ கலவர
V$தா% ைபஜாமாவி மா கTாி

ர ெகா78 E"பிட மா:டா!.
நிக4தி க ேவ# . இளநீல

கிள பி- ெசகிறா. ெதாி4த (க .

பளி-ெச!6 ஒ சிாி"); நி!6 பா%ைவ. “மா%னி...!” இவCைடய ெத... வழ க
ேபா, எ4த ேநர7தி5 உ#ட கைள"பி! ேசா பைல கா: ப$ கா:சி

அளி

. ஒWெவா 6- வ

C

Mதகைள" ேபா $ ெகா#

இர# !6 கா%க ‘க#ணா$’ பதி7த ெபய%")ைரக... ‘ச4தனா’வி!
ெசா4த காாி, பி8கி வி2

ெவ# சைத>ட! வாச5

ேநராக காைல>ணG

அ48கிறா. இ4த7 ெதைவ இWவளG நி!6 நிதானமாக இவ பா%7ததிைல.
பைழய பிாிேக$ய% வி ர கி, வாயி5ள அழ - ெச$கC

பா9-கிறா!. இவC

" ேபசி" பழ கமிைல. எ!றா5

மல%-சி>ட! பா% கிறா!.
“ஓ கவி கி மா? ஊ

நீ%

நி!6 ஒ

" ேபாயி4தீ%களா?...” எ!6 ஸுI ஓ$ வ48 ேக:கிறா.

எதி%J: மமக, ஏேதா அ5வலக7தி ாிஸ"ஷனிD:.
“ஓ... ஆமா ...” ஆயி6. J: வாச ப7திாி ைக ப$"பவ! கதG கிளி ெக!6
ெச9>

ஓைச ேக: எ:$"பா% கிறா!.

“ஆயிேய! ஆயிேய!... எேக ேபாயி4தீ%க? J ஒேர அம% களமாயி:ட8?...”
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அவ நிகவிைல. விவிெட!6 ப$ ஏ6கிறா. கதG திற4ேத இ கிற8.

ஒவ

பளி

- ெசலவிைல. பர7 தா! (த இவைள" பா% கிறா!.

“அ மா” எ!6 ஓ$வகிறா!. “அ மா வ48:டா அ மா வ48:டா...”
“அ மா? நீ ெக:"ேபாயி:ேட, இனிேம வர மா:ேட!I ெசா!னா. எ"ப$ மா
ெக:" ேபாேன?...”
ெநHசி க7தாிப:7 8#டானாேபா 8Q ெக!6 ேநாகிற8.

ேகாேபா:ட ைபஜாமா அகி>ட! (க-சவர

ெச9>

ரேக:,

ேகால78ட! சா(

நைடயி வகிறா!. அவ உ678" பா%7தா. “ ழ4ைத கி:ட யா% இ"ப$ெசா!ன8?”
“அ மா... வ48:டா, கிைட-:டா, அ மா ெக:" ேபாகல...” அவ பர7தி!
தைலைய7 தடவி ெகா#, நிகிறா. ஏேனா அவ! பா%ைவயி! கைம அவ

சரள7ைத7 த78 நி678கிற8.
“எேக ேபாயி: வேர?...”
“ஹாி78வார
ெசாெலலா

ேபாயி4ேத!.

ழ4ைதகி:ட இ"ப$யா இர#ட%7த-

ெசா5வ8!”

“பி!ன எ"ப$ய$ ெசால? ெதாைலH ேபானா ெக:" ேபானா!Iதாேன

ெசாலQ ?”

இவIைடய இ4த

ரைல அவ இத (! ேக:ட திைல. ஆைணகளான

க: கைள7 தக%7தா எ!ன பல! ெதாி>மா எ!6 கிள%48 வ
ர கவிதாG , சாG

ர. அ4த

Eட- சைமயலைறயி இ48 ஒ$ வகிறா%க.

ழ4ைதக இவ வ#ணமிழ48 ெபாவிழ48 கா:சியளி கி!றன%.
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கவிதாவி! மா \யி எ#ெண9" பி

, மHச கைற எலா , அவதா!

சைமய ேவைல ெச9கிறா எ!6 அறிவி கி!றன. சாவி! விர ஒ 8ணி

றிய காய

ஊகி க ($கிற8.

“ஹா9 அ மா, எக மா ேபாயி:ட? கி--!ல ேவைல ெச9>க$ க2ைதகளா!I
அ$ கிறா%மா. அ"பா? கீழ ப!$ேயாட அ மா $
ச"ஜி>

ப#ணி

வ அI"பி-, ெரா:$>

 க- ெசா!னா, ஒ நாள கி. அவ! கி-ச!ல

வர Eடா8!I பா:$ க7தறா. ர7னா கா வ4தா. அவைள" )$-சி பா:$>

அ"பாG

தி:$னா. ர7னா கா ெசா7தா! நீ ஓ$"ேபானியா !... ர7னா கா

அ"பா கி:ட ெரா ப- ச#ைட ேபா:டா...” எ!6 சா
ஒ")வி கிறா.

“உள ேபாக$ க2ைதகளா! ெர# ேபைர>

எகாI

ழ4ைத ேபா

ேபா%$ல ெகா#7

ெதாைல கQ . ஓ$" ேபாயி: இ4த J:$ல eைழய, எ!ன 8ணி-ச
இ கQ ? அாி78வார

ேபானாளா , அாி78வார ... எகி:ட கா8

எ8 க$ ேபான இ"ப அாி78வார ?”
“இத பாக,

ழ4ைதகைள வ-சி: இ"ப$" ேபச உகC

7தறா.

எ4த உாிைம>

கிைடயா8.”
அவ! ஓெர: அவைள அைறவ8 ேபா (!ேன வகிறா!.
“பைல உைட"ேப!, நாேய. எ!ன$ உாிைம" ேப-" ேபசேற? ஓ$"ேபாயி
எேகா சீர2H வ48:? என

ெவளியி தைல நீ:ட ($யல...”

பா:$ இ"ேபா8 ெமள எ:$" பா% கிறா.
“வா#டா#டா, சா(. நம

" பாவ

ேவ#டா . அநாவசியமா ஏ! ேகாப"ப:

வா%7ைதய ெகா:டேர? பா சி4தியா-. அவ சாமா!, 8ணிமணி எ78#
ேபாறதானா ேபாக: ...”
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அ$பாவி...!
அ$வயிறி48 வாைல Xறி: வகிற8. பர7 ம# ேபா9 அ2கிறா!.
“அ மா..! நீ தி பி" ேபாயிவியா?...” சா(, பிைளைய" பறி இ2 கிறா!.

“உேள ேபா. ராDக, அ மாவா
V, ரைண இலாத ஒ ஜ!ம

அ மா. யார8 அ மா இக? ெவ:க , மான ,

அ மாவா !...”

“சா( நீ ேபசாம இ சி7த, வாயி48 கீழ வி24878, எ7தைன நல
ப#டமானா5

தி"பி எ78 (2க ($யறதா?

ேபாயி78! மேஹா7ரா, பிைளய வி: பாவ

ழ4ைதக எ"ப$ அலா$"

ேந78 ஆDப7திாில எலா

ேத$: வர- ெசா!னா!. எகி:ட, ஏ#Z மா கைட
ெசா:" ேபான? இத, கைட

" ேபாயி கா, வ48வ, வ48வ!I

பா%7தா வய7தில )ளிகைர கிற8. வரேவயில.
கைடJதி, மா% ெக:ெடலா

" ேபாேற!Iதாேன

ழ4ைதக வரா, மாயா வரா,

சலைட ேபா:7 ேத$யா-. எ!ன!I

நிைன க? நா! எ!ன ெச9ேவ!? இவேனா ஊாி இல. ேராஜா
ேபா:, அவ ஒ$ வ48, இவI

ேபா!

ேபா! ேபா:, அ7த பிேளனில அ$-"

)$-சி# வ4தா எ!ன7ைத!I ெச9ய? அ!னி

காலம யா ேகா ஃேபா!

ப#ணினா"பா, காஸு கா!I Eட ேக:ேட!. பதி ெசாலல!ேன!.
இ7தைன ெபாிய $" ப:டண7தி எக ேபா97 ேதட?”
“அ மா, உ!ைன வாயிேல 8ணியட-,

# க:டா க:$ காாில வ-

கட7தி:" ேபாயி:டாகளா? அ"பி$7தாேன மா, அ4த சினிமால Eட வ4த8..?”
பதி!!6 வய" ெப#ணி! யதா%7தமான சி4தைன, அவC ெநகி-சிைய7

ேதா6வி கிற8.

“அவள கட7தி:" ேபாயி எ!ன ப#Qவாக! இவேள தாேன ஒ$யி கா.
ெகாHச நாளாேவ ேபா

சாியிலாமதானி4த8. ஆனா இWவளG

7
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8ணிHவ!I நா! நிைன கல... ஏ#$ நி கற எ (!னால? எ4த
எ#ண7ேதாட நீ ேபானிேயா, அேத ைகேயாட தி பி" ேபா9 ேகா. நீ இ4த ஒ

வாரமா எேக இ4ேத, எேக ேபாேன!I நா! ‘"ேரா"’ ப#ண ேபாறதில. நீ

ஒ ேவைள வராமேல இ4தா ேத$:$"ேப!. இனிேம விசாாி கிறேத அசிக .

என

மான ேகடாயி:8. ேபாaD கமிஷன%கி:ட நா! எ4த (க7ைத வ-சி:

எ! ெப#சாதி வ48:டா!I ெசா5ேவ!? எ! மான

க"பேலறியா-!”

ஒ ேப9 ைகயா (க7தி அைற"ப:டா ேபா இ கிற8.
எ7தைன இய4திர மயமான இரா:சத7 தா
மற48 ேபா9, காைலயி தீ

-சி, கிழி

த? எாிவா> அைட"பாைன ட
(!, அ8 ஆைள அ$ க" பறி

ெகாவ8 ேபா!ற கைததானா இ8? அ"ப$ இ"ப$ மற48 ேபா9 மி!
இைண"ைப7 ெதா: விவ8 ேபா!ற8 தாேனா, இவ

இவ! ஏ! இWவித

நட48 ெகாள ேந%4த8 எ!6 நிைன

அவ மனித மதி"ைப" ெபறி கவிைலயா?
தாகி ெகா#$

நீ%

 ப அர#கC ?
அளG

Eட

 ப மான எ!ப8 அவ

மிழியா?

“எ!ன$ மனித7த!ைமைய க#வி:டா9, ெபாிய... மனித7த!ைம? நாI
ஊாில இலாதேபா8, அ மாவிட

அளG

கிாிைச ெக:ட உன

கா:டQகேற?”

ெபா9 ெசா ஏமாறி வி:" ேபாகற

நா! எ!ன$ மனித7 த!ைமைய

“உ!ைன ம6ப$ இேக J:$ E:$ வ- கற அளG
ேபாயிடல. உ!ைன க:$ன ேதாஷ78

உன

நா! ம2கி"

எ!ன அழQேமா, அைத

வ கீ லமா ஏபா ப#ணிடேற!. நீ உ! இட"ப$ ேபா9- ேச%. இக

இ48 எ!

ழ4ைதகC

ஏாியாவிேலேய இ"ப, என

எதி%கால இலாம ப#ணிடாேத. இ4த
ெவளில தைலநீ:ட ($யா8...”

கா% வ48 நி!ற ஓைச ேக:கவிைல. ேராஜா மாமி வகிறா.
“வ48:டாளா?... என

மனேச ேக:கல சா(, மேஹா7ராG

ேபா!
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ப#ணிேன!. ‘வ48:டா ஒ கா மணியாற8’!னா!. சாி விசாாி-"ேபா I
உடேன வ4ேத!...”
ஓ... இவ%க ேந6 ஃ"ைள:$ அெமாி கா ேபாக விைலயா?... ேப-ெசழாம
நிகிறா.

“ஏ மா, கிாி, உன ேக இ8 சாியாயி கா?
அC அளா

ழ4ைதக தவி-" ேபாக; வயசானவ,

5கி அழறா. எ!னZ ெச9ேவ! ேராஜா, இ"ப$" ேப% வாகி

வ-:" ேபாயி:டாேள!I. சாதா! பாவ , யா% யாேரா Dேநகிதா

J: ெகலா ஃேபா! ப#ணி, ‘ம மி அக வ4தாளா ஆ!$, கைட

"

ேபாேற!I ேபானாக, காணைல!I’ ேக:#$4த8. ஒ தாயாராக"
ப:டவ ெச9யற ெசயலா இ8?... அ4த" ெபா#, ர7னா, அ8 ேவற த$யனா:ட

ெர# சிேநகிதைன E:$# வ48 பா:$ைய நா கி நர பிலாம ேபசி78.
இ4த வய
அவலா

அவ

இ8ேவQமா? (தநா அவைள இக பா% கற"பேவ

இ4த J:

வர E$ய உறவில!I ேதாணி78. எ"ப$-ெசால?

\கெர:ட" )$-சி# ேபாற8க. எலா ெவளி"பைட. ஏ8டா நம

வய" ெப#ணி

பதினா6

, இ4த மாதிாி ரககைள- ேச% கலாமா!I நீதாேன

தாயாராக ல:சணமா ‘க:’ ப#ணI ? ஒநா கிழைம, பாவாைட உ7தி ேகா,

தாவணி ேபா: ேகா!I நாமதா! ெசாலQ . நா! ஏ! ெசாேற!I

நிைன- காேத சா(, ‘பளி-’I ஒ
இ க ேவ#$ய8தா!. என

 ம ெந7தில ெவ- கறதில. நாகாிகமா

4தா! J:$ல வராத வி4தாளியா? ஆனா எ!

நியம , Mைஜ, வி:ட($>மா? ஒ ெவளி, ெசWவா9. மைல ேகாயி5
ேபா9 வ4தா எ!ன? நீ ப#ணி கா:$னாதாேன
அ8கைள வ-சி:ேட, பா:$ ம$, ஆசார

ழ4ைதகC

 ைக!னா அ8கC

வ ?

"

மதி") வமா?

நீ ஊாி இல. உ! அ மா, பாதிநா ரா"ப:$னிதா!...”
இவளா இத ேமல ெபா6 க இயலவிைல. அவCைடய வயிரக ெபாிய
 ம , சாய

Mசிய க6") ($, மி!I

ெகா# வகி!றன.

ப: எலா

ெவ6"ைப கிள%7தி
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“...மாமி உகC ேக இ8 நலாயி கா? ஒ
இ"ப$" பிாி கிற8 உகC



ப7தி! நேவ ) 48,

அழகா? எ7தைன நா ப:$னி ேபா:ேட!,

பா%7தீ%க?”
“உன ேகன மா ேகாப

வர8?

ழ4ைதகைள, நா

தா! நலவழியாக ெகா#

ேபாகQ . ஒ ஆ$ ெவளி, ைதெவளி!I ெசா ம$, ஆசாரமா இ கெசா

 கQ Iதாேன ெசாேற!!...” கிாிஜா எ!ன ெசாகிேறா

எ!பதறியாம அ$வயிறி48 க78கிறா.

“உக வி2"), ம$ எலா

ேபா! தக(

ெகா காம ஏமாறி, பிற7தியா% J:$

ெதாியாத கிழவிைய உபேயாகி க ேவஷ

ேபாடற ம$ ேதைவயில!”

வயிர(

கட7தி: வ48, வாி

78" ப8 கி ைவ க, ஒ#Q

ேபாறீக! எ!

ழ4ைதகC

ேவஷ

சா( பா948 வ48 அவ (க7தி அைறகிறா!.
“எ!ன$ ெசாற? திமிெர78 எவ! J:$ேலா தகி: வ48 நி கற நா9.
எ!னZ ேபசற...?” கிாியி! க#களி தீ"பற கிற8.
“இத, பாக! அநாவசியமாக வாைய ெகா:டாதீக! நா! எ

ஓ$" ேபாகல.

நீதா! இ4த J:ைட7 தாகறதா நிைன-சி க ேவ#டா !I எ!ைன ஒ

விநா$யி A கி எறிH, ேசா7ைத Jசி எறிHசி:" ேபானிக! அ"ப உக மா,
இ4த மாமி, யா

என

நியாய ெசால வரல. நா! ெவ6

ம2

ெபா ைமயில. எ! ப$"), அறிG, மIஷ7த!ைம எலா7ைத>
சா9-சி: க#ைண $: உட பா உைழ

#ணி"
ெவ:$-

ப$, சG க$ையவிட ேமாசமான

உள$யினா க:டாய"ப7தின%க. இலா:ட, பதிென: வஷ
J:$ அ-சாணியாக உழ!றவC

அ!னி

என

இ4த

நீக எ!ன மதி") ெகா7தீ%க? அ8

ெபா6 கல. நீக எ!ன ெச9தா5

ெமஷினாக இ கQ I ெபா6 காம அ!னி

நா! (2கி:

மன வி:" ேபா-.

கைகைய" பா% க" ேபாேன!. இ4த மாமி> தா! எ!ைன" பா%7தா. ஏ!
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 மா இ கறீக? பி-ைச ப#ணி ைவ க வ4ேத எ!ைன" பா% கயா?
இ"ப$ அபா#டமா, நாவி வராத அவA6கைள- ெசாலலாமா?”
“எ!ன8? உ!ைன" பா%7ேதேன? நா! எக உ!ைன" பா%7ேத!? எ!ைன"
ெபா9-சா:சி ெசால இ2 காேத மா? உ! Hசிய அ!னி

இக வ4த"ப

பா%7த8தா!, இ"ப பா% கிேற!...”
ெப#Q

"ெப# காைல வாாிவி: யமனாக நி

வி கி78" ேபாகிறா.

ெகாைமயி கிாிஜா

“மாமி...! நீக எ!ைன" பா% கல! அ4த ெகளாி அ மா, Mத"பா$ உறG!IEடெசா!னதாக- ெசா!னா%. அவாEட"ேபா9, அவாEட7தகி அவாEட7தா!

காலம வ48 இறகிேன!. நீகEட ந மா78ல தகலா . ஆனா நாைள
ஃ"ைள:ல அெமாி கா ேபாேறா .

ெசா!ேனளா ..."

ழ4ைத கயாண

நி-சயமாக" ேபாற8!I

“ஐேயா எ!ென!ன கைத க:கிறா, பாேகா மா! சா(, இ7தைன

வ4த")ற ... ந ம சிேநகெமலா
ேதாஷ

நீ$ கற8 கில. எ!னேமா ஒ பாச , பழகின

வ48 வ48 ெபாியவ ெப7தவ மாதிாி!I ஏேதா உ"பி:ட8.

ச% கைர!I ெகா# ெகா"ேப!. இனிேம என ெக!ன? உக J.”
ேராஜா மாமி தி பினா விவா%களா!
“ேராஜா நீ எ8

$ வ7த"படற! அ4த நாளேய நா! ப$- ேவைல ப#ற

ெபா# ேவ#டா I இ8

7 தா! பய4ேத!. எக ெப# ப$-சா"பலேவ

கா:$ க மா:டா, பாேகா!I இவ மா ெசா!னா, இ கG இ4தா. இ"ப
எ!ன ேபாறாத காலேமா, எெத8கேளா வ48

ழ"பி, திாிய வி:டா-... எலா

எ!னா வ4த8 தா!. நா! ஒ7தி ம$ ஆசார I இலாம இ4தா,

இட ேபால ேபாயி#$ கலா ...”
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“அ மா, இ7தைன

" பிற

இக வ48 இவ இ கற8கற8 சாி"பமா? நீ

ஏ! வ7த"படேற? இவCைடய உவிஷ

என

7தா! ெதாியாம ேபா-...

அவ எக ேவணா" ேபாயி க: ... ஆமா ...” அவ! ெவ ெக!6 உேள
ெசகிறா!.

கிாிஜாவினா இனி>

இ4த J:$ எ"ப$ இ க ($> ? நாப7தா6 வய,

!6

7தா9. இவ

ழ4ைதகC

 ப7ைதவி:" ேபானா, உட பரமான

மாகைள Jவ8தா! நியாயமா? அ4த மா ஆQ
மனித"பிறவியான ெப#ைண, இய4திர7ைத>

ஆQ

அவைன- சா%4தவ%கC

கிைடயா8. இைல? ஒ

விட ேமாசமாக நட7த ஓ%

உாிைம வழ

 ப . இ4த ைமயமான அதிகார உாிைம

ஓ% அைம")7தா!

வியைல மாறமா:ேடா

அவ ெவளிேயறி7தா! அைத- சீரா க (ைனயேவ# .

எ!றா,

அவ ப$கட ைகயி, “அ மா... நீ ேபாறியா மா...?” எ!6 பர7 ஓ$வகிறா!.
கவிதா நக7ைத க$78 க$787 8")கிறா. சா த4ைத

நி!றா5

உதக 8$ கி!றன.

“ஏ9, எலா

ஒ#Q

அHசி ஒ8கி

உள ேபாக! பர7... இக வா! நீ அ மா அ மா!I ேபானா

கிைடயா8. ாிேமா: க!:ேரா "ேள! வாகி: வேவ!. ேராேபா

வாகி7 தேவ!. அ மாேவாட ேபானா ஒ#Q

கிைடயா8!” ஒ ைகயி

பிைளைய" பி$78 ெகா# அவ! ஆைச கா:$ நிப4தைன விதி
அவ விவிெட!6 ெதவி இறகி" ேபாகிறா.
யாைர>
----------

ேநர7தி

நிமி%48 பா% கவிைல.
----13
----13---13----

ெபா87 ெதாைலேபசி எ"ேபா8

இைல. எனிI

ஒ2காக இயகியதிைல. இவC

பழ க

தபா அ5வலக7ைத ஒ:$ய ெதாைலேபசி அ8. சிலைற மாறி

ைவ78 ெகா# ர7னாவி! பகைல கழக விதி எ#Q

அவ

ழ6கிறா. உடேன கிைட கவிைல. நாைல48 தடைவக (ய!றபிற

மணி
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அ$ கிற8. "ஹேலா...” எ!ற ஆ# ர ேக:கிற8. இவ ந பைர- ெசாகிறா...

“எD.திD இD அ) Dபி கி!”

“ஓ... நா... நா! ர7னாவி! ஆ#$, கிாிஜா ேபகிேற!. ர7னா இைலயா?”
“...அவ.எ . பி. ேரா: ஹாDட5

ஷிஃ": ப#ணி:டாேள? உக

J:"ப க தா!.”
“...என

அவசரமா அவ ெஹ" ேவ#$யி

. ச4தி-" ேபசQ . ெகாHச

வழி ெசாகிறீ%களா? பD எ4த பDI ெசா!னா7 ேதவைல...”
“ஷூ%...உகப க7திேல48 :ாிபி ஃேபா%...நா5 நா5 நா5 பD ேபா
ஹாDட Dடா"பிேக இ

... நீக J:$ேல48தாேன ேபகிறீக?...”

“இல ப"ளி M7. உக ெகாD-சின

எ2தி7 தேர!...நீக...($Hசா. ர7னாG

நாலH நாC

ள விாிவா பதி

ஃேபா! ப#ணி நா! வேர!I

ெசா5றீ களா?... இக... கெனh! கிைட கிறேத கடமா இ
“ெசாேற!. நீக ேவற ஏதாI

-விம!

ேபால...”

ெஹ" ேவQ னா ெசா5க மா!”

“ெசாேற!... பி!னால. தா D...”
வாகிைய ைவ78 வி:- சிறி8 ெதாைலG நட48 ெச!6, பD நி67த7தி

நிகிறா. ைகயி அதிக" பண

இைல. அ!6 ஐR6 ,பா9 ம:ேம

ைக"ைபயி எ78 ெகா#$4தா. இனி, ஒWெவா காைச> எ#ணி-

ெசலவழி க ேவ# . ஆ:ேடாG

- ெசலG ெச9ய Eட கண

பா%"பவளாக, பைழய கிாிஜாவாக எ#ணி ெகாகிறா.

பD\ேலறி ெப#க விதி நி67த7தி வ48 இற கிறா.

"
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உய%4த சிவ") க:$ட . !ற

ேவைல நட கிற8.

ர7னாவி! அைற இர#டா

க இ கி!றன. நா!காவ8 மா$ க:$ட

மா$... இR6 !6 எ#.

அவ வ48 கதைவ இ$ ைகயி, ‘Dக%: "ெளGD’ அணி48, ெவளிேய ெசல7

தயாராக இ4த ெப#ெணா7தி கதைவ7 திற கிறா.
இவைள க#ட8

(க மல%48, “"ளிD க

இ!... இ"பதா! அ) ஃேபா!

ப#ணி- ெசா!னா%. ஜD: ெநள, ர7னா ெகாHச

இ"ப ஒ மணி

ெவளிேய ேபாயி கிறா. இத

வ48 விவா... "ளீD... க .” வரேவகிறா. ஆ6தலாக

இ கிற8. ந7ெத ெவயி48 ஒ நிழ5

வ4தி கிறா. அலமாாியி

இ48, ஆரH- சாைற எ78 கல கி க#ணா$7 த ளட! நீ: கிறா
அ4த" ெப#.

ஷிேகச78 கிழவிைய நிைன78 ெகாகிறா. !றா மா$யி48 ஜ!ன

வழிேய Aர78" பைம ெதாிகிற8. ஒWெவா 8ளியாக அவ ரசி78" ப வைத

க#Qற அ4த"ெப#, “ஹாW ஸ

ேமா%...!” எ!6 இ!ெனா த ள% கல48

ைவ கிறா. கிாிஜா )!னைக>ட! ஏகிறா. ேமேல விசிறி ழகிற8. இர#
ேப% த

அைற அ8.

“நீக அவCட! இ4த அைறயி இ கிறீ%களா...?”
“...ஆ ... ஐ'

ஆனி...” எ!6 அறி(க

ெச98 ெகாகிறா )!னைக>ட!.

“நீக ெவளியி கிள பி:$4தீக ேபா

...”

“ஆமா . நீக ெசளகாியமாக இக... இேதா பா7, ... நா! ைபயனிட

ெசா:" ேபாேற!. பிேர ஃபாD: ெகா# வவா!. ர7னா லH- அவ

(!ன வ78வா... ,

சாவி இேதா... ஓேக... வர:மா?...”
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கிாிஜா ஆ6த5ட! தைலயைச கிறா.
ஆனி ெச!ற பிற

சில நிமிடக க#கைள $ ெகா# நட4த நிக-சி கைள

மற க (ய5கிறா.

ஒ ெப#, எ7தைன வயதானா5 , எ!ன நிைலயானா5 , J:டரைண வி:டா,

தறிெக:" பா5ண%வி! உ48தனா த!ைன மாப7தி ெகா# விவா
எ!ற தீ%மானமான, அவ க7த க க7ைத கலா9

நிைல"ப7தியி கிறா%க. எ4த வயசானா5 , கணவ! தவி%78 ஒ ெப# எ4த
ஆ#மகIடI

ேபசேவா, பழகேவா, ஒ!றாக நட கேவா ேந%4தா, அ4த ஒேர

ேகாண"பா%ைவதா! பதி க"பகிற8. இ4த" பா%ைவ ஆைண க:"ப7தா8.

இ7தைன ஆ#க ப$78, ெப# ெபாளாதார த4திர
நிைலயா இ8? எ4த உ#ைம>

ஒ ேசாதைன க:ட7திதா!

வகிற8. சா( அவமீ8 ைவ7தி
அ4த

ெபறபி! உள

தி78 ெவளி

மதி"ைப ெவளியா கி வி:டா!. இனி

 ப78ட! அவளா எWவா6 ஒ:$ ெகா# இ க($> ?

ஆனா... கவிதா, சா...
ெநேநர

Eைரைய ெவறி78 ெகா# அவ கிட கிறா. ைபய! அவCைடய

பிேர ஃபாD: உணைவ ெகா# வ48 கதைவ7 த:
கைரயி ஒ8கியி கிேறா

ேபா8தா! )திய

எ!6 நிைனG வகிற8. எ248 கதைவ7

திற கிறா, ேடாD:, ஜா , ெவ4த(:ைட, V:

ைவ78 ெகா# வ4தி கிறா!. (:ைட ேவ#டா

E6கிறா. ஆனா அவI

"பியி காபி (தயைவ
எ78- ெச எ!6

அ8 )ாிய விைலேயா எ!னேவா?...த:ைட

எ78-ெச எ!6 ெசாவ8ேபா, ‘இ க:
ேபாகிறா!.

பி!னா வகிேற!’ எ!6

ளியலைறயி ெச!6 )78ண%G ெப6 வ48 ேசைலமாறி ெகாகிறா. இ4த

அைறயி ஈர-ேசைல உல%7த வசதி கிைடயா8. Eமான வைரயி5

8")ரவாக இ கிற8. இவ

பதி க"ெபறி கிற8. ேமைச

அைற

பகி%48 ெகாள ஒ ெபாிய இ ) அலமாாி...
இ)றகளி5

இ2"பைறக இ கி!றன.

அலகார க#ணா$, நவி பGட%, நக"பா ேபா!ற ஒ"பைன சாமா!க
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இ கி!றன. இ!ெனா சி6 ேமைச எ28வத " பய!ப ; சா"பிவத

பய!ப ேபா5 !

ைலயி ஒ ம# EசாG , ெமா:ைடயான உேலாக7 த ள

இ கி!றன. இ க:$கC

நேவ இ

8")ரவாக

ெம7ெத!ற விாி") - M

ேவைல ெச9த, ப7தி ரக தா!. உேள ேபா: ெகாC \"ப%க

இர# ேஜா$கC

அ4த க:$5

கீேழ இ கி!றன. வரா4தாைவ" பா%7த

ஜ!ன! சி6 தி#ைணயி சில )7தகக... ஒ ெபாிய சி"பி ஓ:$ சா ப
விய... அவC ஒ

\கெர:ைட>

5 க.

)$-சி:" ேபாற8...!

ேராஜாமாமி Eறிய8 நிச தானா? க:டவி48 உ#ைமயி அவ எ4த
பைடேய வ4தி கிறா?
இவ%கCைடய த4தர , ஆ# ெப# எ4த க:" பா$!றி>
ம8வ48வ8 , )ைக"ப8

உறG ெகாவ8 ,

எ!ற அர#கைள7 தக%"ப8 தானா. உ#ைமயி

இ4த

ற- சா: க, உ#ைமதானா?

ஓராயிர

ேகவிக ெமா9 கி!றன.

சா ப

வியேல, ெவ#ைமயாக சிகெர:$! ஒ 8# ேபா கிட கிற8...

இ கலா .

ெவ:ட ெவளி காறி

ெரா:$7 8#கைள>
இ4த )7தக

இ48 ெபா6

ளி%-சி>

உ#; Aசி>

"பியி4த ேதநீைர>

தவி% க ($யாத8தா!.

கா ெச9கிறா. அ கி

ஒ!ைற எ78" பிாி கிறா. ‘ஸுஸா! ாிஃ7D’ எ278 களி
மணிகளாக7 ேத%4ெத க"ப:ட க:ைர, கவிைதகளி!

ெதா "). ‘விம!D பிரD’ ெவளியி:ட8.

எ78" பிாி787 தைல")கைள" பா% கிறா.
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ெப#-தா9ைம-ெப#-சமய -க-சிைதG-பா5ண%G- சி ககேபா%ேனாகிராஃபி ... இ!ைறய தைல(ைறயினைர ஆ:$" பைட

பிர-ைனகேள (த!ைம" ப7த" ப:$ கி!றன R.

ெப#Qாிைம ேகாண7தி இ"பிர-ைனக சக7தி எWவா6 ஆ48 ேபா9
அவைள" பாதி கிறெத!6 ஆசிாிைய பல நி,பணகCட! விவாதி கிறா
எ!பைவ மாதிாி

அ

அெமாி காவி, க-சிைதG

இ மாக" பா%78" )ாி48 ெகாகிறா.

வாவி பாதி க"ெப6 ம
அIபவி

அகீகாரமிைல எ!ற நிைலயி, க:"பாடற
ெப#ெணா7தி த! ைமைய கழி க

ெகாைமகைள விள கி ெகா# ேபாகிறா.

ெதாட%48 ப$ க ($யவிைல. ெநH இ6கி" ேபாகிற8.
நாகாிக நா:$ேல, நாகாிக உலகிேல, ெப# இ4த நிைலயி5

ெவ6

ேதா5

சைத>மாகேவ சீரழி க" பகிறா எ!ற விவரகைள சீரணி க ($யவிைல.
ஊேட, இ4த நா:$5

இ4த" ெபநகாி5 , நம

ேகாரக நாகாிக அலகார" M-
ெப#ைண>

ஆ:$ அைல கழி

த4தர78

ேமா எ!ற அ-ச

அைறயி க$யாரமிைல. இவ ைக க$யார

பைழய க$கார , இவ திமண78

அ"பா ஒWெவா

ளி%திாியாக ஓகிற8.

நி!6 ேபாயி கிற8. இ8 மிக"

 மணி Z-ச

ெகா# வாகி" பாிசளி7த ‘ஸுஜாதா’ க$யார .
மணி இ!I

7 ெதாியாத எ7தைன

பாகீரதி Z-ச

பகி%48

ஒ!ற$7தி கா8?...

கதG ஒைச"பகிற8.
ர7னாவி! ேப-

ர...

கதைவ7 திற கிறா. ஆ%க#$- ேசைல விைற7த நிைலயி ேஜானா" ைப>ட!

ர7னா.
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“ஹேலா...”
ர7னா சிாி கிறா. (8ைக7 த:கிறா. “அ) வ4தி கிறா%. கீேழ ேபாகலாமா?”
ேபசி ெகா#ேட இற கிறா%க.
அ)ைவ ைல"ராி ெச!டாி! அேக தெசயலாக" பா%7தாளா .
கீேழ வ:டமான பா%ைவயாள% Eட7தி நிகிறா!.
“நீக ேபசி:$க. நா! லH- கிைட

மா!I பா%78: வேர!...” அவ%கைள

உ:கார ைவ78 வி: அவ உேள ெசகிறா.

“அறிவாளியாக இ க E$ய ஒWெவா மணமான ெப#Q
மர)

 ப ஆQட! வா2

வா ைகயி நியாய

E6... நி,பணமாகி வி:ட8 இல!...”
“இ"ப$ ஒ தி"ப
ேவ#

கிைட"பதிைல எ!ற

நா! நி-சயமா எதி%பா% கல. என

உைழ") ெந க$யி அ578 வ

, சராசாி பைழய

- (:

இ4த

ேசா%வி, ஓ% இைடெவளி ேவ# , ெதளிG

எ!6தா! ேபாேன!. அைத நா! அவ%களிட

ேக:"

ெபற($யா8!I ெதாிH ேபாேன!... ஆனா, ஏ! எ!ன!I ெதாிHசி க Eட
இடமிலாம ேசைற வாாி இைற78, ெவளிேய 8ர7தினா%க எ!ேற

ெசாலலா ...” அவ! ஒ!6ேம ேபசவிைல... சிறி8 ேநர78
ர,

“நீக... நி-சயமா ($வா வ48:Zகளா?” எ!6 ேக:கிறா!.
“எ8G

)ாியல...”

" பி! ஆ4த
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“என

ஒ \Dட% இ4தா. இ4த ஊாி த4திரமாக" ப$78" பழக

" ப க , ப#ைண, J, மா

வள% க"ப:ட அவைள, எேகா நாக"ப:$ன78

ம4ைத பி\னDI கயாண

வய ெபாியவ. அவ ெச9த

ப#ணி ெகா7தா%க. எ!ைன விட நாைல48

ம:மிலாம அறிவாளியாகG

ற )ஷைனவிட அதிக

ப$7த8

இ4த8தா!. ெப# ப#ைண- சீமா:$யாக

இ"பா எ!6 எ! ெபேறா% நிைன7தா%க. அ ைம வா%78

ளி%48

ேபானா!I, நாக ேசதி வ48 ேபாவத (! ம#ேணா ஆ கிவி:டா%க.
எ!... எ! ஆ7திர78

காரண

நீக ெதாிH கQ I ெசாேற!...!”

“நீக ஒ#Qேம ெச9ய ($யல?”
“எ!ன ெச9ய? ெப#கC

கயாண

எ!றா ெவ6

வளைம>ள இட

ம:ேம பா% க"பகிற8. ஆ#க, அவ அழ , பண , அடகி" ேபா

இய) ம:

றியா

கிறா%க, அ8 இைல எ!றா, நீதி ெச78" ேபாகிற8.

சேகாதாி, ர7னா இ"ப ஒ ச%ேவயி ஈப:$ கிறா. இக, இ4த நா:$, இ"ப
அதிகமாக வியாபார ஆ

ெபா, ஏ6மதியா

ெப#தா!. உடI உ-சாி கேவ என

மாியாைத

நீக தி கிட E$ய தகவகைள ர7னாவிட
“உக ெர# ேப
ைடனி ஹா5

!”

ெபா எ!ன ெதாி>மா?...
ைறவாக இ கிற8.

ேக:X%க!”

ச"பா7தி. ச"ஜி, தயி% ெகா# வர- ெசாேற!. வாக,

ர7னா அைழ கிறா.
“வா: அெபள: `?”
“நா! ஒ மணி ேக ($-சி:ேட!... அ8 சாி, இ"ப எ!ன ெச9ய"ேபாறீக கிாி?”
அவ தைல னி48 கீேழ விரலா ெந$ய வ#ண , ெமளனமாக இ கிறா.
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“எ!ன நட4த8, இ!ைன

காைலயில?”

கிாிஜா,  கமாக, அவ! கிள பி- ெச!ற ேநர7தி48, ேராஜா மாமியி! ெப:$
விவர

உ:பட எ7 8ைர கிறா.

“M... ெர9: தா! ேப"பாி எலா

வ48 ச4தி சிாி-சா-ேச? ேஸா, சா(G

இதி

இ!வாW:?...”
“அெத!னேமா ெதாியா8. என
கவைல. அ4த

இ"ப, கவிதாைவ>

சாைவ> ப7தி7தா!

ழ4ைதகைள தா> பிைள>மா, எ"ப$ நட78வா!I

நிைன கேவ ($யல... இ"ப... இ"ப, நா! அேக இ48 ெவளிேய வ4த8
காரணேம, அவகC

நல எதி%கால

அைம கQ , ெஸஃ" ாிலய!டா,

அறிவினா ேம ப:டவ%களாக வள% கQ I. இ4த பா, DE, காேலc
இ8ெவலா

என

ந பி ைக இைல. பயமா யி

...”

“ைபயைன" பறி கவைல இைலயா, பஹ!ஜி?...”
“...அவைன விடமா:டாக. ‘ேராேபா வாகி7 தேர!, ாிேமா:க!:ேரா பிேள!
வாகி7 தேர!, அ மாைவ மற48’!I காலேம ெசா:$4தா%. நா! ஏ!
ேபாேன!, எ!மன

எ"ப$ ெநா48 ேபாயி6 எ!பைத அறிய7 8ளி>

மனமிலாம, உடேன ேசைற வாாி இைற78, இ4த J:ைட வி:"ேபா எ!6
8ர78பவ%க... மனித%களா?... பிைளைய>
“நீக இWவளG

அேத ேபா வள%"பா! ...”

ஆ# எதி%"பாளராக இ க Eடா8 பஹ!ஜி?” அ)வினா

இ"ேபா8 சிாி"ைப வர வைழ க ($யவிைல.
“ர7னா... என

உடன$யா ஒேவைல, த மிட

ேவ# . வ கீ லமாக எ!

சி ைக7 தீ%"பதாக- ெசாயி கிறா%க. என8 ச%:$ஃபிேக:, ேபா!ற
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ேப"ப%க, 8ணிமணிெயலா
ெஹ" ப#ணQ ...”

“ேடா!: வ%ாி. அெதலா

(த எ7தி: வரQ . அ8 ெகலா

பா78 கேறா . நீக ஒவார

நீக

அைமதியாக ெரD:

எக...!”
“ெரD: எ க7தாேன ேபாேற!! பட

கைர

வ4தா-...”

“சா"பிக (த...”
(றி5

-----------

)திய Vநிைல

கிாிஜா த!ைன" பழ க" ப7தி ெகாகிறா.
----14
----14---14----

மாைலேநர ெந க$யி பD\ இ48 இற வேத க$னமாக இ கிற8.
சாைலேயாரகளி )2தி பற

மளG

ெவயி ெதாட%48 கா9கிற8. ெப#க

கிாிஜா பா%7தா சிாி

" பழகியி கிறா. யாாிட(

விதி நி67த7தி, கலகலெவ!6 இறகி" ப$களி ஏ6
மளG

அ4தDைத அறிவதி ஆ%வ

சில ெப#கC
யா

திமண

கா:வதிைல. ஆனா, உேள ஆ#க யா

வவதிைல. அ)Eட அ!6 ேமேல வர விைலேய? வபவ%க கீேழ உள
பா%ைவயாள%க வ:ட7தி ம:ேம இ கலா . சா"பா: Eட7தி,

வி4தினராக அைழ78 வரலா ... அ ,  ளாக" )ைகவி
)திதிைல. உைடயணிவதி5
இவC

எ4த க:"பா

வனிைதய%

இைல. ஆனி, ப78 நா:களாக

இட7ைத ெகா78வி: ெவளிேய எேகா உறவின% J:$ தகி

இ கிறாளா .
இர#டா

மா$ ஏறி" ேபா

எதிேர )ரC

(! (:$ வ கிற8. இேலசாக - இைற கிற8.

நீ#ட வி:டகியி, அழி4த சாய(

கிறகிய க#கCமாக ேனா

இறகி" ேபாகிறா. ஆகஹா வாசைன நாசியி பகிற8.
இ

எலா

ச%வ சகஜ .
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கதG-சாவி இ கிற8. திற48 ெகா# உேள ெசகிறா.
க#ணா$யி பா%78 ெகாகிறா.
எ"ேபா8

அணி>

ெபா!வடமிைல. சி6சி6 சிவ") மணிகளாலான ெமய

சர , அழகாக7 தானி கிற8.
இர# 

ம:

78வாரக. விதைல எ!றறிவி கிற8. ெசவிகளி சி6திகாணி

ேபா:$ கிறா.

ைக"ைபைய7 திற48, கைற ேநா: கைள எ#ணி" பா% கிறா.

ஆயிர7ைத4R6... வகி... ரசீ8...
தன

7 திநீ%மைல ேகாயி, சா( அ4த- சகி ைய" ேபா:ட ேநர

நிைனவி வகிற8. அ8 ஒ!6தா! அவேள ச பாதி78- ேச%78- ெச98

ெகா#ட ெபா!னைக.

கயாண78 ெக!6 அவ பண7திதா! தா ெகா$ ப#ண ெகா7தா%க.
அத!மீ8 எ7தைன )னித

ஏறி ைவ க"ப:$4த8! ெபாசகி, தனியாக

மHச:சர:7தா எ!6 இர# ேபா: ெகா#$4தா ெவ நா:கC
பர7 பிற4த பிற
வி7தா.

ெவ6

ேராஜாமாமி அைத7தா!

அவசர78

தக கயி67தா ம:

ேபா: ெகாவெத!6

றி"பாக- ெசா கா:$னா. இ"ேபா8, இ4த

அ8 உதGகிற8. வகியி ைவ78" பண

வாகியி கிறா.

ஆனி வகிறா.
“ஹேலா...?... சி7தரHச! பா% ேபானிகளா கிாிஜா?”
“பா%7ேத!. மத% ஃப%D:ேல48 ேவைல

வா க!னா... இ"ப ஃேபா%

.
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ஹ!:ர:தா! அவகளால

 க ($>மா . எலா

ஜு கி ேஜா"$ சி:ர!,

ாிஃ"`ஜி சி:ர!னாக.”
“ஹா...ஃப% த "ரஸ#: ஒ78

க. உக J:ல எலா

பா%78 ஏபா

ப#ணியி ேகா . உக D%:$பிேக:, மற சாமா!கெளலா ெகா# வ48
7திடறதா- ெசா இ காக. மத% இ!லா... எ!ன அ"ப$ அ2G8?”

கிாிஜாG

இ8 எதி%பாராத ெச9தி.

“அவக யா

இைல. உக மத% இ!லா, மிDட% சாமிநாத! தா! இ4தாக.

ந ம லாய% பிரகாதா! ேபசினா%. ச:I இ"ப ைடவ%DI ஒ#Q

அவக ‘திD’லா ெகா# வ48

7திடQ I ேக:ேடா .

($யா8...

சாி!னி காக...”
“ேவற ஒ#I

ெசாலல...!”

“ஏ!? கா பரைமD ப#ணி கவா?”
ஆனி சிாி கிறா. கிாிஜாவினா சிாி க ($யவிைல.
மத% இ!லா எ8

அ2தாக?

ர7னா வகிறா. இவ ேதாற7ைத" பா%7த8

(8கி த:கிறா.

“ெவாி :...?” எ!6 ஆேமாதி78

“கிாிஜா, நீக ெரா ப ஃபா%வ%டாயி:Zக. ந ம அ2

மர)கைள7 A கி

எறிHசி:Zக! நா! ஒ தமி சினிமா பா%7ேத!. ேப நிைன"பில இல. அவ
ைடவ%D ப#ணி: ேவற ஊ

வரா. வ4த இட7தி பைழய காதல! அ7த

J:$, இவைளேய நிைன- உகி:$ கிறா!. ச4தி கிறா%க. கயாண

ெச98ெகாள ($G ெச9கிறா%க. காதல! ெசாகிறா! ‘உ! க27தி
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இ கிறேத அ4த... அவ! ேபா:ட8. அைத நீ கிவி’ எ!6. இவ... இவளா
அைத கழற ($யவிைல. அ8 )னிதமான8. மிக")னிதமான8.

மன"ேபாரா:ட . அைத நீ க ($யவிைல. காதலைன ம678 விகிறா.
விவாகர78

அவ! க:$ய ‘அ8’ )னிதமாக கத"பகிற8 கிாிஜா,

" பிற

சபா...”
ைகைய

5

கிறா ர7னா.

அ4த கதாநாயகி

8$ கிறா கிாிஜா.

இர# வய வ4த ெப#க இ4தா%களா எ!6 ேக:க7

“...சாி, இ"ப இைத ெகா#டாடQ . ஐDகிாீ
ஆனி...?”

ர7னா அவைள>

வாகி: வேவா ... வா.

இ278 ெகா# ேபாகிறா.

அவ ெச!ற ஐ48 நிமிட78

 உேள - நா% ம$"ப: (:டா

ெதாிகிற8...

மாயா... மாயா ஒ ெப:$ைய- ம48ெகா# வ48 ைவ கிறா. “தீதிஜி...?”
எ!6 ெபாிதாக அ2ைக

ர ெகா கிறா. கிாிஜா தி கி:டா ேபா

நாகாைய இ278 நக%7தி வி: மாியாைதயாக (பழ க ேதாஷ ) நிகிறா.
“உ:காக மா!”
“உ:காற8

? ச%:$பிேக:, உ! சாமா! எலா இ

எ!ன இ

...

பா78 ேகா. ஆயிரகால78" பயி%I நிைன-ேச!. ஒ நாழில அவ- ெசாைல7

ெதறி-சி:" ேபாயி:ேட. )ஷனாக"ப:டவ! ேகாப7தி, ‘நீ எ!ன கிழி-ேச!’I
ெசாற8தா!. அைத எலா
வ-சி4த8? கா பண

மனசில, வ- கலாமா? உன ெக!ன

ைறவா, நீ அைத ெசலவழி-ேச, இைத ெசலவழி-ேச!I

ெசா!னமா? ஒ தீபாவளி!னா ஆயிர
 கயா? உன

ைற

எ!ன ெசளகாிய

வா ைகைய ெகா கிறவ!, ேகாப

ஆயிர7ைத4R6 எ!6 )டைவ வாகி
ைறG இ4த8?... இ"ப$ ஒ
வ4தா ேபசற8 தா!. ெப#ணாக"ப:டவ
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வணகி7தா! ேபாகQ .

 பகற8. அ8தா!. அ4த" ெபா6ைமதா!

ெப#ைண உச7தற8. பதிென: வஷ

வா48 அIபவி-சவ, ஒ நிமிஷமா

அைத (றி-சி:, ெவளில தைலகா:ட ($யாத மான

ைறைவ ஏப7தி:

ஓ$"ேபாவாளா?... எ!னேமா, ெர# ெப#ைண ேவ6 வ-சி:$ ேகா .

கா:சி எ"ப$ ஆ ேமா!I உகி"ேபாயி:டா!. அைத

அ8கC

ஒ கயாண

கிாிஜாG

(க சிவ க ஆ7திர

உ7ேதசி-சாI

ைறவா நட4தி க ேவ#டா ...”

நீ இ"ப$ தர

“நா! எ!ன தர

ெபாகி வகிற8.

ைறவா நட48:ேட!? நீக ஒயாம எ ேமேல சகதிய வாாி

எறி> ப$ எ!ன ப#ணி:ேட!...?”
“இ!I

எ!ன$ய மா ப#ணI ? ஆனான"ப:ட சீைதையேய ேலாக
ப#ணின")ற( , உன

அ கினி" பிரேவச
ேபா::

ேபசி78.

ஒ#Qமில. 8ைட-"

 ப7ைதவி: ஒ$"ேபாயி:ட, இ கிற வாC

மான

மாியாைத இைல...?”
“இைத- ெசால7தா! இக வ4தீகளா?...”
“உ! சாமாெனலா

இ

பா78 ேகா, க#ட8கC

வ48 மான

இலாம க7தற8. மானமா இ4ேதா , அ8 ேபாயி:ட8. எலா

இ

மாியாைத
!I

இ4த க$த7தி ைகெய278" ேபா:7 தர- ெசா!னா!...”
ெப:$ைய7 திற கிறா. அ:ைட ஃைப அவCைடய கவி7 த தி ம6

சா!6க... அத!ேம ப7தாயிர78

பா% கிறா.

“இெத!ன, நா9
எறிகிறா.

" ேபா

ஒ ெச . அைத எ78 ெவறி78"

எ5 )78#டா?... எ7தி:"ேபாக!” விசிறி
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அவ

ர! கைமயி மாமியா% பி!னைட7தி க ேவ# . Jசிய காகித

அவ ேம வி2கிற8.

7த" ப:ட ெச ைக வி2கி ெகா#

ெவளிேய6கிறா. மாயா “தீதீஜி...!” எ!6 க#ணிைர ெகா:$யவளாக"

ேபாகிறா.

கிாிஜா ெவறி78" பா%78 ெகா# அம%4தி கிறா. ஐ48 நிமிடக, ப78

நிமிடக.

எ4த அரவ(
ர7னாG

ெசவிகளி விழவிைல.

ஆனி>

இ!Iமா ஐDகிாீ

வாகி வகிறா%க? எேக

ேபானா%க?...
--------------

----15
----15---15----

ஏேதா நிைன78 ெகா#டவளாக அவ வரா4தாG

வ48 கீேழ பா% கிறா.

அ4த (! வாயி நைட பாைதைய ஒ:$, ஒ E:ட

E$யி கிற8. ைச கிக

ஏேதI

C

DE:ட%க ேபாகவிைல.

விப7தா?... ஆனா விதி- 6- வ

E:ட

நிைற4தி கிற8?
க"ெப!6 ெநHைச" பி$78 ெகாகிற8 ஓ% அ-ச
விப7தி.

கதைவ" M:$ ெகா# பரபரெவ!6 விைர>
ெப#க; இ4தியி5

ர7னாG

ஆனி>

ேபா8, ப$களி உதிாிகளாக"

ஆகில7தி5 பாிதாப- ெசாகளி! பிசி6க.

“ யாஹுவா? ெகள!...”
“ஓ, ேனா...! ஷி ஜ ": ஃ"ர

ஏேதI

த ெஸக!: ஃ"ேளா%.”
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ேனா?... அவைள இ"ேபா8தாேன ெவளியி48 வ

ேபா8 !றா

மா$"

ப$களி ச4தி7தா?...
ேனா...இ!ைற ெகலா

மா?... இளைம மாறாத

இ4தா இப8 வயதி

(க . எேகா ாிச"ஷனிDடாக ேவைல பா%7ததாக- ெசாவா%க.

தி7தா? ேபாைதயா? ெதாியாம ெச98

எதகாக இ4த ேநர7தி மா$யி48
வி:டாளா?
ஆ#டவேன, ஆ#டவேன எ!6 மன

EGகிற8. ஆனி>

அ தானி"பா%க... கீேழ ேபா9" பா% கிறா.

ர7னாG

ஒகா

ஆனிைய காணவிைல. ர7னா உயரமாக இ கிறா. E:ட7ைத" பி!னா

ேபா

ப$ வில கி ெகா#$ கிறா.

")ற வி24தவC

ெச98 ெகா#$ கிறா%க இ ெப#க.

(த சிகி-ைச

சைற ெகலா ஆ )ல!D, ேபாaD வ#$க ெத!பகி!றன. ர7னா

இவைள" பா%78 வி: ஓ$ வகிறா.

“கிாி... அ!ஃபா%-ேன:... நாக வர ெகாHச

ேநரமா

. ேநா ேஹா"...

பிைழ"பா!I ேதாணேல...”
“ெவாி ஸாாி கிாி... ெபாிய இட78"ெப#. அ மா இல. அ"பா ஒ

$கார!.

ம:டமான ஆ. இைத கவனி கிறவ% யாமில. J:$ேல ேவற ஒ ெப#

பிைளைய ெகா# வ-சி:டா!. இ8 பா9ஃ"ர#: அ8 இ8!I ெக:ட

பழ ககC ெகலா அ$ைமயாயி:ட8. இ"ப பா, பா9ஃ"ர#: வ4தானா .
அவக Eட" ேபசி: ெவளிேய நி!னாளா . எலா

பா%7ேதகறாக...”

“நா!Eட" பா%7ேத! ர7னா... ேவகமாக" ப$யிறகி" ேபானா...”
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“ெரா ப கடமா இ

... ைப த ைப வாச கா% நி!I8. உ! ஹ"பி

இ4தா!. மாமியா% ேமல வ4தாளா?”
“ஆமா . எலா

78:டா...”

“ஒ. ேக. நா! வேர!... நீக ேபாயி ெரD: எ78
உடைல எ78 ெகா# ெச!ற பி!ன
பறிேய ேபகிறா%க.
கிாிஜாG

க!” ர7னா விைரகிறா.

ெப#க ஆகா

நி!6 அவைள"

ஆணி அ$7தாேபா ஒேர வாிதா! ஆ48 பதிகிற8.

அ மா இைல. அ"பா

$கார!. J:$ யாேரா ஒ ெப# பிைளைய

ெகா#வ48 வி:டா!...

கவிதா... கவிதா... வய வ4த ெப#... க:"ப:ேட பழ க" ப7தியிராத ெப#...
இ"ேபா8 க:"ப78வா%க. அவைள கா"பி ேபாட- ெசாவா%க. ‘ம$’"

பழ க

க:"பாடா க" ப . பளி

அேடாலஸ#: ஏc -

மர"பவ . ப$

- ெச!6 வத க#காணி க" ெப6 .
பளிேயா ஆட பர வா ைக வா2

ெசவ% J:- சி6வ% சி6மிய% உள பளி...

இ4த எ#ணகளி48 விபடேவ ($யவிைல.
எ"ேபா8 உறகினா எ!6 ெதாியவிைல. கதைவ இ$ கிறா%க. ஆனா

இவளா கதைவ7 திற க எ248 ெசல ($யவிைல. க:$" ேபாட"ப:ட

நிைலயி இ கிறா.

கிாி... கிாிஜா, எ24தி48 கதைவ7 திறGக... கவி... கவிதாபா7, ல ெக9ஸ%
ஆ \ட!டாகி ெச78:டாளா . எ248... ஐேயா... ஐேயா... ஐேயா, கவிதா...!
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அ$வயி6 #$ ெகாள அல6கிறா, ஆனா க#கைளேய திற க
($யவிைல. எ248 கதைவ எ"ப$7 திற"பா?
கிாி...? கிாி...!
கதைவ உைட கிறா%க ர7னா, ர7னாதா!.
ஐேயா, இவ%க ேப-ைச ேக:7தாேன சலனமைட4தா?
கவிதா, கவிய மா, ஒநா Eட உ!ைன அ"ப$யி வி:டதிைலேய. ெக9ஸ%

பிள சாியிலாம இ4தி க ேவ# . தக"பI
மா:டா%க... வா2 வசதியா

இ8 யா

பா:$>

கவனி7தி க

ேவ# ?... கவி... கவி...

கதைவ உைட கிறா, கிாி... கிாிஜா! வா: ேஹ"ப!:  ஹ%?...
(க7தி த#ணி% வ48 வி2கிற8.
ச:ெட!6 விழி") வர

5கி எ24தி கிறா.

கதைவ7 திற கிறா.
“எ!ன கிாி...? எ!ன?”
“கவி... கவிதாG
“கவிதாG

எ!ன ஆ-? எ!

ழ4ைத எ"ப$ இ கா?”

ஒ#Qமிேய...? DE5

" ேபாயி:$ யி"பா... ஏதாI கனG

க#Zகளா?”
ர7னா ேசா%48 ேபாயி கிறா. இரG (2வ8

)ாிகிற8.

உறகியி கவிைல எ!6
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“பா$ ேபாD:மா%:ட

ப#ணி ாி"ேபா%: வரல. ஆனி இ கா- ேனாேவாட

பிரத%. பாவ , வ48 அ2Gறா!. உகC

இ8 iாிஸா பாதி-சி

.

ேகாைழயா" ேபாற8க. க#ட ேபாைத

அ$ைமயாகி, அ4த பா9ஃ"ர!:

அ!ஃபா%-ேன: காத. காதI ஒ ெபாிய பாதி"ைப ஏப7திவி:

ஏமா7தி:டா!I உயிைர வி:$
இ!ெனா ப க

, ஒ ப க

உக மாமியா% ம$ ேகD...

இ"ப$...”

தைலயி ைக ைவ78 ெகாகிறா.
“ேச...”
கிாிஜா சிறி8ேநர

உ6" பா%78வி:,

க2வி ெகாகிறா...

ளியலைற யி ெச!6 ப8ல கி (க

ெவளிேய ெச!6 ைபயைன அைழ78 Vடாக இர# ேதநீ% ெகா# வர"
பணி கிறா.

“கிாி, உகைள இ8 ெரா ப" பாதி-சி

...”

“...அ... ஆமா . ஆனா... நா! அதனா :ைடைய க:$: ம!னி") ேக:

ெகா# வாைல இ கி ெகா#

ைழ> நாயி! நிைலயி ேபா9

நிகமா:ேட!. நா! உகைள"ேபா ெவளியி இ4தாதா!, ‘ேனா க’

உவாவைத7 த க ($> ...”

“ஓ. கிாி, அ"ப... மாமியா% உககி:ட, ‘நட4த8 நட48 ேபா-, வ48’!I
E"பிடயா?”
“அ4த" ேப-ேச இைல ர7னா. அ"ப$ அவ ெசா யி

ப:ச7தி, கீேழ

காாி அம%4தவ! எ!ைன- ச4தி க வி பியி4தா, நா! ஒ ேவைள மன
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இறகி" ேபாயி4தி"ேப! எ!
ெச

, அ மாவிட

ழ4ைதகைள உ7ேதசி78. ஆனா. அவ!

ெப#ணா" பிற4தவ எ!ற எ! நிைலைய உ6தியா க

நா! ப#ணின8 ம!னி க ($யாத த")!I ெசா, ெபாிய மனித7த!ைமயாக

ஒ ப7தாயிர

எறிHேச!...”

,பா9 ெச ைக> ெகா78 அI"பியி4தா!. நா! ெச ைக Jசி

ர7னா ெமளனமாக இ கிறா.
“D%:$ஃபிேக: எலா

வ4878. எ! ேசைல கைள

78 அI"பி

இ கிறா%க... நைககைள7 தா! கழ:$ (!ேப ைவ78 வி:ேட!.”
“ேபா, ர7னா, (க க2வி: வா, Z வ4878...”
ர7னா எ248 ெசகிறா.
கிாிஜா தா!ப7த ப ைகைய ஒ2கா கி, அைற ைய" ெப
மணி ஏழைர

ேமலாகியி க ேவ# . ெதவி பளி

அணி அணயாக7 ெத!பகி!றன%.

கவிதாைவ" ேபாலேவ பமனாக ஒ ெப# நீல
ேபாகிறா...

கிறா.

- ெச5

சி6வ%

ெவைள- சீைடயி

பா%78 ெகா#ேட நிகிறா. கனG E%(ளாக வ78கிற8. கவிதா
ேனாைவ" ேபா ேபாக E . வா9") க உளன.

க#$"). அ மா ெக:டவ எ!ற உேவறக...

மர"பவ ... J:

“கிாி, எ!ன பா% கறிக? Z ஆறி"ேபாயி:8...” அவ உேள வகிறா.

ேதநீைர" ப கிறா. ர7னா ைக"ைபயி48 ஒ பா ெக:ைட எ கிறா.

ச4தன7 A... க4த ச4தன7A... ேகா)ர வ$விலான விைல ஒ!ைற

கிளிHச ேபா!ற அ4த கி#ண7தி ைவ கிறா. ஒ சி6 8# காகித7ைத

ந!றாக- :$ தீ

-சியி கா:$" பற ைவ78, அ4த ‘ேகா!’ விைலைய
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ெகாC78கிறா. ச!னமாக ெநளி48 வைள48 பா பி! அைசைவ" ேபா )ைக
எ2 )கிற8.

“ச4தன வாசைன வதா, கிாி?...” எ!6 ேக: ெகா# ச!ன கதைவ

கிறா.

ச4தன மண

இ கிற8.
“கல"பட

"ெப!6 பரவவிைல. ெமய திாி இைழயாக (கர ேவ#$

ப#ணி ஏமா7தறாக. ஐDகிாீ வாகQ , ெகா#டாடI I

ேபானமா?... இைத வாகி" ைபயி ேபா::ேடா , அ8

ஹாDடல மா$ேல48

ள, ‘விம!D

தி-சி:டாக’!I யாேரா ெசா:" ேபானாக,

அ$-" )ர#: வ4ேதா ... ரா7திாி (2 ... ஆDப7திாி, ேபாa!I...

எ"ப$ேயா ஆயி:8. இ4த வாசைன ச4தனேமயிைல...” ர7னா அதி"தி>ட!
எ24தி கிறா.

“ர7னா... நா! வ4த!னி
சிகெர:

இ4த ஆ:ேர, சா ப, எலா

$ கிறவக!I நிைன-ேச!. ெபாகின காகித- இ"ப

ேபா:$ கிற அதில, அத சிகெர: 8#!I

நீகளா

ெதேவாட சிகெர:

ெசா!னாளா, என

நிைன-ேச!. ேராஜா மாமி

$-சி:" ேபா

சாதி!I ேகவலமாக-

உ67தி:ேட இ4த8.”

“ேராஜா மாமி எலா ெசா5வா. இனிேம நீகC

பிரட

பா%7த"ப, நீக

ப#ணின8

ஹாDடலேய எலா

நியாய

இ

எலா

பா. ஒ ப க

பழ கமாயி:Zக,

ெபா9யில. இ4த

பா%"Xக. ஆனா, ேனாைவ"ேபா மன (தி%-சியிலாத

நிைலயி அ"ப$ விழறவகதா! - சகஜ . இ8 ஒ எDேகபிஸ . இ4த ேராஜா
மாமி J:$ல ேபானா அ4த மாமிேய ம:டரகமான ெஸ D )7தககைள7 தா!
ப$-சி:$"பா, பா%$ல>

கல4தி:

$ கG

பழ க"ப:$"பா. தமிழில

ெவளியாற இ7தைன ம:ட" )7தககC ம:ட சினிமா கC

இ4த ஆசார

பலா தா! ேபாஷி க"பகி!றன. ஏ!I நிைன-" பா7தி கிறீகளா,

கிாி? ஏ!னா அவகC

ஏேதா ஒ வைகயி யமா இ க ($யாதப$

அ27த"ப:டவக. ($, ஆசார , மத , இலா:ட ேந%மாறாக உடபரமான
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விவகாரக!I ேபா7தனமான எைல
கிாி வா9 திற48 ேபசவிைல.

 தகைள ஏமாறி ெகாCவாக...”

“ெரா ப" ேப% விதைல, நாகாிக னா, அறிG!ேன )ாிH கல. கிாி, நாம
யா

விேராதிகளல. ஆனா, நா

ச திகேளா ேபாராட ேவ#$யி

நாமாக இ க ச(தாய7தி அeமதி காத

... நா இ"ப$- சி4தி க ஆர பி-சதனால,

எதி%")- ச தி ெரா ப % கமா அ27த வ8. ஆ#வ% க

ெகாைமயா (!னலா

இWவளG

நட4தி கல!I ேதாQ8...” கிாிஜாவி! மனெவ2-சி

பிெர!6 ெவளி கிள )கிற8.

“ர7னா, என
அவகC

கவிைய>

சாைவ>

நிைன-சா சகடமாயி

. எ! ெதாட%)

ேவQ . அவக த4தரமா, நல அறிேவா வளரQ . நா!

 ப7தி48 வில க"ப:டா5 , அவக... அவகைள விட ($யா8...”

க#ணி% ம கிற8.
ர7னா அவ ைகைய"பறி ெமல அ27தினா.
“...நி-சயமாக... ந

ேபாரா:ட

இனிேமதா! ஆர ப ...”

ச4தன விைல, அபமான சா ப
ந!றாக7 திற48 விகிறா.

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

வியலாகி வி:ட8. ர7னா ச!ன கதGகைள

($% )

