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க/ணா� க/0, காதா� ேக
0, தீர விசாாி�2� ெதளி4த நிக5+சிக6� ஒ� 
சிலவ�றி� ஒ
0ெமா�தமான உ�வேம இ4த நாவ�. நில!பிர��2வ�தி� 
ஆணவ��, �தலாளி�2வ�தி� கபட��, அரசா"க 'ய4திர வாதிகளி�' 
ஏேனாதாேனா! ேபா��க6�, கிராம"களி� இ!ேபா2 நைடெப%� ந;ன 
�ர/ட<� ஒ�"கிைண4த ைமயமாக இ�!பைத=�, ஏைழக� ேகாைழகளா* 
இ���� வைர, ஏ*!பவ க� தா� 'ேம*!பவ 'களாக இ�!பா க� எ�பைத=� 
விள��� வைகயி� இ4த நாவைல எ?தியி�!பதாக நிைன�கிேற�. ��ேபா�� 
இல�கியவாதிக�, இைத வரேவ�பா க� எ�% @%வைதவிட, இ4த நாவைல 
வரேவ�பவ க� தா� ��ேபா�� இல�கியவாதிகளாக இ��க �A=� எ�% 
ெசா�ல� ேதா�%கிற2. நாவ<� �AB ஓரளB மிைகயான2 எ�பைத அறிேவ�. 
அேத சமய�, 'ஜாதி�' �Aைசக6�, 'ேசாி�' �Aைசக6� ேச�� ேநரேம விAய� 
ேநர� எ�பைத=�, அ4த விAயைல உணராத ம�களி� E�க�ைத� கைல��� 
ேசவெலா<யாக இ4த நாவ� ஒ<��� எ�%� ந��கிேற�. பிர�ைஞ, பாதி!�, 
அAமன வ�ட�, ேதட� எ�பன ேபா�ற இல�கிய ஜால"கைள! ேபா
0, ெகௗதம 
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�னிவைர திைச தி�!�� 'இ4திர' ேசவல�ல இ2. விA= ��னாேல க/விழி�2, 
கா0 கழனி��+ ெச�%, க0ைமயா* உைழ�2� விAB காணாத ஏைழயின�தி� 
ெந�றி� க/ைண� திற�க� @B� ெவ�றி+ ேசவ� இ4த நாவ� எ�% மனதார 
ந��கிேற�. 
 
நா� �த� �தலாக எ?திய 'ஒ� ேகா
0�� ெவளிேய' எ�ற நாவ<�, பாதி 
பா ைவயாளனாகB�, பாதி ப"காளியாகB� இ�4ேத�. அ0�த எ?திய 'ேசா�%! 
ப
டாள�'தி�, ச�% ஒ2"கி நி�ேற�. ஆனா� இ4த நாவ<� �த� ப�தியி� 
விலகி நி�ற எ�னா�, இ%திவைர அ!பA விலகி நி�க �Aயவி�ைல. 
ஆ/Aய!பைன=�, சி�னாைன=�, கா�தாயிைய=� நா� பைட�ேத� எ�பைத 
விட, அ4த! பா�திர"கேள எ�ைன! பைட!பாளியா�கின எ�% ெசா�லலா�. 
இ2, பலமா அ�ல2 பல;னமா எ�பைத வாசக க� தா� தீ மானி�க ேவ/0�. 
ஆர�ப�தி� எ�னா� பைட�க!ப
ட இ4த! பா�திர"கேள, பி�ன  என�� எ!பA 
எ!பA எ?த ேவ/0� எ�% உ�தரவி
டன! பா�திர"க6�ேக ஒ� 
பா�திரமாேன� எ�றாG�, எ4த� க
ட�திG�, யதா �த�ைத மைற�கவி�ைல. 
காரண�, இ4த! பா�திர"க�, கிராம"களி� ப�ேவ% மனித வAவ"களாக 
நி�கி�றன. 
 
'ேதவி' வார! ப�திாிைகயி�, ஆர�ப�தி� நா�ைக42 அ�தியாய"க6��� 
ெதாட கைதயாக �A�2 விட ேவ/0� எ�ற ஏ�பா
A�பA, எ?த� 
2வ"கிேன�. வாசக களிைடேய இ4த� ெதாட கைத�� ஏ�ப
ட வரேவ�ைப� 
க�தி, ேதவி ப�திாிைக ஆசிாிய  தி�. பா. இராம+ச4திர ஆதி�த� அவ க�, நா� 
எ�தைன அ�தியாய"க� வைர ேவ/0மானாG� எ?தலா� எ�% ெதாிவி�தா . 
அவ  ெகா0�த உ�சாக�தி�, பதிேன? அ�தியாய"க� எ?தி, அவ  �A�க+ 
ெசா�G ��னாேலேய, க/ேணா
ட" க�தி �A�2� ெகா/ேட�. வாரா வார� 
வாசக களி� கAத"கைள என�� அH!பி ைவ�2, ஒ� எ?�தாளனிட� 
ப�திாிைகயாசிாிய  எ!பA நட42 ெகா�ள ேவ/0� எ�பத�� உதாரணமாக� 
திக?� தி�. பா. ராம+ச4திர ஆதி�த� அவ க6���, அIவ!ேபா2 எ�Hட� 
ெதாட � ெகா/0, கைதயி� நல"கைள=�, �ைறகைள=� �
A� கா
Aய உதவி 
ஆசிாிய  ேஜ�ஜு��� எ� மனமா 4த ந�றி. கAத"க� Kல� பாரா
Aய ேதவி 
வாசக க6��� ந�றி. 
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ெதாட கைத வ42 ெகா/A�4த ேபாேத, அைத விம சி�2 என��� கAத"க� 
எ?தியவ  தி�. வ�<�க/ண�. ஆர�ப அ�தியாய"க�, க��2�கைள+ ெசா�<� 
ெகா/0 ேபாகிறேதய�றி, கைலய�சமாக இ�ைல எ�%�, பிற� சிற!பாக! 
பாிணாம!ப
டதாகB� க��2� ெதாிவி�தா . உ/ைமதா�. �றி!பி
ட 
அ�தியாய"க6��� கைதைய �A�க ேவ/0� எ�ற அவசர�தி� அ!பA 
எ?திேன�. இ4த L<� @ட, அ4த� �ைறைய ��ப�தியி� அதிகமாக+ 
ெச!பனிடாம� ெம�தனமாக இ�42வி
ேட�. இைளய தைல�ைறைய, கா*த� - 
உவ�த<�றி ஆ*B ெச*2 அைடயாள" கா
0� தி�. வ�<�க/ண� 
அவ க6�� எ� ந�றி. 
 
ெதாட கைத எ�ப2 ேவ%. நாவ� எ�ப2 ேவ%. அேத சமய�, வி�வாச�2டH�, 
சKக! பிர�ைஞ=டH� எ?த!ப0� ஒ� ெதாட கைதைய, சிற4த நாவலாகB� 
ஆ�கிவிடலா� எ�% என�� வழிகா
Aயவ , தி�. ஆ .ேக. க/ண�. ேதவியி� 
ெவளியான பதிேன? அ�தியாய"கைள=� பA�2வி
0, �ர
சி��ாிய கள� 
வGவாக இ�ைல எ�% க��2� ெதாிவி�தா . இைத அறி42 நா� எ?தி 
ைவ�தி�4த '<"�கைள'! பA�2வி
0, அவ�ைற 'ாி!ேபா 
டாக'+ ெசா�லாம�, 
கைதயாக+ ெசா�ல ேவ/0� எ�% ெசா�< தள�ைத� களமா�கினா . இ4த 
நாவைல �?ைம!ப0�திய அ4த �?ைமயான இல�கிய ஞானவாH�� எ� ந�றி. 
 
ேதவியி� நா� ெதாட கைத எ?திேய ஆகேவ/0� எ�% எ�ைன வ��%�தியவ  
இல�கிய ;தி அைம!பாளரான, எ� எ?�தாள ந/ப  இனியவ�. ெதாட கைதயாக 
எ?2�ேபா2, ெசா�ல ேவ/Aய விவகார"க� வி0ப
0! ேபாகலா� எ�% 
நிைன�2 நா� தய"கியேபா2, கி
ட�த
ட அA�காத �ைறயாக! ேபசி எ?த 
ைவ�தவ  ந/ப  இனியவ�. இவ  உ�வா�கியி���� இள4 தைல�ைறயினரான 
ெவ"கேடச ரவி, ம2, ராேஜ4திர�, எ�.வி. �மா  ேபா�ற கவிஞ க6�, 
எ?�தாள க6� (இர/ைட=� ெச*ய�@Aயவ க�) ெதாட கைதைய காரசாரமாக 
விம சி�2 எ�ைன� கதாநாயகனா�கினா க�. 
 
'தாமைர' உதவி ஆசிாிய  ேசா� அவ க�, இ4த நாவ� ெவ�றிகரமாக 
ெவளிவ�வத�� எ�லாவைகயிG� உதவினா . மிக+ சிற4த எ?�தாள��, 
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கவிஞ�மான தி�. இளேவனிைல, என�� அறி�க!ப0�தி, அவைரேய ஒ� 
அ��தமான அ
ைட!பட�ைத வைரய+ ெச*தா . நா� தனியாக எ?திய நா�� 
அ�தியாய"கைள! பA�2, அவ�ைற ேமG� ெச�ைமயா�க பல ஆேலாசைனகைள 
வழ"கினா . என2 L� ெவளி வ�வைத, தன2 ெசா4த! பைட!� ெவளிவ�வ2 
ேபா� ெப�மித!ப0� எ?�தாளரான ேசா�B�� எ� ந�றி. இ2வைர ெவளியான 
என2 பைட!�க� அ�தைனயிG� ச�ப4த!ப
ட2ட�, அைவ எ4தவிதமான 
வரேவ�ைப! ெப%� எ�% 2�<யமாக� கணி!பதி� வ�லவ  ேசா�. எ� 
பைட!பி� ெப�ைம!ப0பவ . எ?�தாள களி�, இ!பA எ�தைன ேப  
இ��கிறா க�? விர� விட ேவ/Aய அவசியேம இ��கா2. 
 
இ4த நாவ<� இ%தி� க
ட�தி� ஓரளB 'பிரசார வாைட' ;�வ2 ேபா� ஒ� 
க��2� ேதா�றிய2. என�� அ2 சாிெயன! ப
ட2. பா�திர"க�, த"க� 
ெகா�ைககைள+ ெசயலா���ேபா2, அைவ 'ேபச ேவ/0மா' எ�ற நியாயமான 
ச4ேதக� வG!ெப�%, நா�, 'ேப+ைச�' �ைற�க! ேபனாைவ எ0�தேபா2, 
'நாவ<� ஆ�மாேவ இ2தா�, இ2 பிரசார� அ�ல... எைத+ ெசா�வத�காக நாவ� 
எ?தினீ கேளா... அ2தா� இ2' எ�% வாதாA ெவ�றி க/டவ , ��ேபா�� 
எ?�தாள  ச"க�தி� ெச�ைன� கிைளயி� ெசயலாள  கவிஞ  இைளயபாரதி. 
 
பிரபல ப�திாிைககளி� அ?�தமான பா�திர"கைள! பைட!ப2 கAனமான காாிய�. 
வியாபார! ப�திாிைககளி� எ?2பவ க�, வி�பைன! ெபா�ளாகி, நாளைடவி� 
ெவ%� ெபா�ளா*! ேபான2��� காரணேம, இ4த+ Mழ�தா�. இ4த நிைல 
என�� வராம� ேபானத��! ெப�"காரண� தாமைர! ப�திாிைகேய. அ4த! 
ப�திாிைகயி� நா� ெப�ற பயி�சி, பிரபல ப�திாிைககளிG� எதிெரா<!பைத 
அறி; க�. இ4த! பயி�சிைய அளி�தவ , கவிஞ  ேக.N.எ-. அ�ணாசல� 
அவ க�. 'கவிைத எ� ைகவா�' எ�% அவ  ெசா�ன ஒ� வாிைய, நா� 
ெக
Aயாக! பிA�2� ெகா/0, ஓராயிர� வாிகைள எ?தியி��கிேற�. 
இல�கிய�ைத, நா� ேபா ! பரணியாக� க�2வத�� உ��த4தவ  ேக.N.எ-. 
என2 எ�லா� கைதகைள=� வாி�� வாி பA�2, ஒளிB மைறB இ�லாம� 
விம சி�2 ஒளி பா*+சியவ . அவ  Kலமாகேவ, ��ேபா�� இல�கிய அறி�க� 
கிைட�த2. கவிைத உலகி� எ�ைன அறி�க!ப0�தியவ�� அவேர. நா� எ!பA 
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எ� பைட!�கைள நிைன�2! ெப�ைம! ப0கிேறேனா அ!பA, அவ  எ�ைன 
நிைன�2! ெப�ைம!ப0பவ . இ4த நாவ<� பா�திர"க� அ?�தமாக உ�ளன 
எ�றா�, அத�� அவரளி�த அ?�தமான பயி�சிேய காரண�. 
 
இ4த நாவைல, மைற4த ேபரறிஞ  நா. வானமாமைல அவ க6��� காணி�ைக-
யா�கி இ��கிேற�. இள4தைல�ைறயின�ட�, 'தைல�ைற இைடெவளி' 
இ�லாம� பழகிய அ4த இனிய அறிஞ , இ4த Lைல! பA!பத�� இ�ைலேய 
எ�% நிைன��� ேபா2 ச"கடமாக இ��கிற2. நா� 'ஆ*B�' கைதக� 
எ?2வத��� E/0ேகாலாக இ�4த அவ��� எ� �ர
சி வண�க"க�. எ� 
பைட!�களி�, வாசக க� அவைர! பா �க ேவ/0� எ�பேத எ� ஆைச. 
 
நா� யா ? 
இ4த சKக வி0தியி� ஒ� ச வ . 
இவ க� சைமய�கார க�. 
நீ"க�? 
சா!பிட! ேபாகிறவ க�. 
 
சா!பா
A�காக வா5கிறீ களா, வா5வத�காக சா!பி0கிறீ களா எ�பைத+ 
ெசா�ல! ேபாகிறவ க�. 
 
கAத"க� Kலமாக+ ெசா�G"க�. 
 
ப�திாிைக ஆசிாிய க�, ெவ%� வியாபாாிகளாக மாறி� ெகா/A���� இ4த� 
காலக
ட�தி� இ4த� கைதைய� 2ணி42 பிர�ாி�த தி�. ராம+ச4திர ஆதி�தH�� 
மீ/0� எ� ந�றிைய� ெதாிவி�2� ெகா�கிேற�. 
 

அ�ப�, 
�. ச��திர� 

-------------- 
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காணி�ைககாணி�ைககாணி�ைககாணி�ைக    
ேபராசிாிய' நாேபராசிாிய' நாேபராசிாிய' நாேபராசிாிய' நா. . . . வானமாமைல அவ'க*��வானமாமைல அவ'க*��வானமாமைல அவ'க*��வானமாமைல அவ'க*��    
 
இல�கிய� எ�றா� 
எ�னெத�ற ேக�வி�� 
பா
டாளி இல�கியேம 
பைட!பில�கிய� எ�% 
விைடயாக நி�றேமைத 
விைடெபறாம� ேபா*வி
டா  
இ4த நாவ<� �AB 
இ4திய �Aவா�� ேபா2 
இவாி� இற!ேப 
ஒ� பிற!பாக மல��. 

- �. ச��திர� 
--------------------------  

ஊ���� ஒ� �ர
சிஊ���� ஒ� �ர
சிஊ���� ஒ� �ர
சிஊ���� ஒ� �ர
சி    
1111    

 
அAயி� 2A�2� ெகா/A���� ப�<, பா+சா�கைள, அAவயி�%��� கீேழ 
மைற�2� ெகா/0, அைசயாம� கிட��� மைல! பா�� ேபால, ேந�%வைர� 
கா
சியளி�த ச
டா�ப
A, அ�% ம
0�, ெமா
ைட! பைனேபா� �A=தி 4த 
தைலைய 'வி�காG�', �2ைம+ ���க"கைள! பBட  வைகயறா�களாG�, சாகச 
Oைல� தடய"கைள, ஆைட ஆபரண"களாG�, மைற�2� ெகா�6� வயதான 
'இள� ெப/ைண! ேபால' விழா� ேகால�தி� மி�னிய2. 
 
அ"ேக ேகாயிG�க�ேக ேபாட!ப
A�4த ேமைட�� ச�%� ெதாைலவி� இர/0 
க�ப"களி� க
ட!ப
A�4த ஒ<ெப��கிகளி�, 'விவசாயி... விவசாயி' எ�% அ4த� 
கிராம�ைத� @!பி0வ2 ேபாலB�, அ4த� கிராமேம �ர<0வ2 ேபாலB� பா
0 
ஒ<�த2. 
 
அ"ேக 'சி% விவசாயிக� ேம�பா
0� தி
ட விழா' நட�க! ேபாவேத, கிராம�தி� 
இ4த 'ேம�க!பி���' காரண�. 
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அைனவ�� அைம+சாி� வ�ைகைய ஆவேலா0 எதி பா �2 இ�4தா க�. 
அைம+ச களிடமி�42 கறைவ மா0க�, விவசாய� க�விக�, ெந��தி க� 
ேபா�றவ�ைற வா"கி� ெகா�வத�காக, சில சி% விவசாயிக� விழா ேமைட�� 
அ�கி� ேபாட!ப
A�4த ெபPசி� �/டா�� தைலகளாக 'ேஜாA�2' 
ைவ�க!ப
A�4தா க�. 'லய�- கிள!' ெகா0��� இலவச ஆைடகைள வா"கி� 
ெகா�வத�காக ப�2! பதிைன42 அாிஜன! ைபய�க�, அ4த! ெபPசி�� 
��னா� உ
கார, அ4த! பி�ைளகைள! ெப�றவ க�, ச�% ெதாைலEர�தி� 
நி�% ெகா/A�4தா க�. 
 
இ4த அாிஜன"க� ஒ2"கியி�4த இட�2�� அ�ேகேய, உ�Q  விவசாயிக� 
@
0றB ச"க�தி� Kலமாக, அரசா"க�தி� உதவிேயா0�, பா"�களி� 
கடேனா0� அாியானாவி� இ�42 ெகா/0 வர!ப
A���� ெஜ N இன! 
ப�மா0க�, க�%க6ட� க
ட!ப
A�4தன. 
 
அவ�றி�� அ�ேக, சில இைளஞ க� காரசாரமாக எைதேயா விவாதி�2� 
ெகா/A�4தா க�. ஓரா/0�� ���, அ"ேக 2வ�க!ப
ட கிராம இைளஞ  
ந�பணிம�ற�தி� நி வாகிக� அவ க�. இவ களி� ெப��பாலாேனா  ப
டதாாி 
இைளஞ க�. ஒேர ஒ�வ� ம
0� எ
டாவ2 வ�!� வைர இவ கேளா0 பA�2, 
எ�லா பாட"களிG� 'ப-A�' வ42 பண�தி� 'லா-டாக' வ4ததா�, ேம�ெகா/0 
பA�க �Aயாம� ேபான ஆ/Aய!ப�. 
 
அவ� பA�காதவ� எ�பைத, அ4த� @
ட�தி� அைடயாள� க/0 ெகா�ளலா�. 
அIவளB க
0ம-தான உட�. கபடமி�லாத க/க�. எ�லாவ�ைற=� வா"கி� 
ெகா/0 அவ�ைற� தன���ேளேய ஆரா*+சி ெச*2 ெகா�6� தனி� ேதாரைண. 
இைளஞ  ம�ற நி வாக�தி� தைலவH� ப
டதாாி=�, பPசாய�2� தைலவ  
பரமசிவ�தி� எதிாி=மான ஒ� ப/ைணயாாி� மக� �மா . இ�ெனா� 
ப/ைணயாாி� மகH�, ம�ற�தி� ெபா2+ ெசயலாள�மான, மாணி�க� பி.ஏ., 
பி.A. விழாவி� ேபச! ேபாகிற ம�ற� தைலவ� �மா���, உபேதச� ெச*2 
ெகா/A�4தா�. 
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"இ4தா பா�டா... இைளஞ க� சா பி�, உ�ைன! ேபசவிடாவி
டா� க%!�� 
ெகாA பிA�க! ேபாறதா* வாதாA, உ� ேபைர ேபா-ட ல ேபாட 
�Aயாவி
டாG� நிக5+சி நிரGல ேபாட வ+�
ேடா�. ஊ ல நட�கிற 
அ
Rழிய"கைள, அைம+ச  ��னாேல அ�பல!ப0�த ேவ/Aய2 உ�ேனாட 
ெபா%!�." 
 
"ேபா-ட ல ேப� ேபாடாதேபா2 எ!பA! ேபசலா��H ேயாசி�ேக�." 
 
"எவ/டா இவ�? ேபா-ட ல 'ம�%� பல 'H ஒ� வாசக� இ��க2 எ2�காக? 
உன�காக�தா�... இ!ேபா அ2 பிர+சிைன இ�ல. ந� ஊ ல நட��ற அ�கிரம�த நீ 
பி+சி! பி+சி ைவ�கS�. பி�னி! பி�னி எ0�2டS�. அரசா"க� சி% 
விவசாயிக6�� நாGல ஒ� ப"� உதவி� ெதாைக=�, மிக+ சி% விவசாயிக6�� 
K�றி� ஒ� ப"� உதவி� ெதாைக=� ெகா0�2, கறைவ மா0க�, தைழமிதி� 
க�விக� �த<ய ��கியமானைத, பா"� கட�க� Kல� வா"கி� ெகா0�கிற 
தி
ட4தா� சி% விவசாயிக� ேம�பா
0� தி
ட�. ஆனா� நட4த2 எ�ன?" 
 
"ப/ைணயா க�, இவ"க ேப ல மா0கைள வா"கி தா"கேள வ+சி�கி0றா"க. 
பினாமி நில"கைள வ+சி��கிற இவ"க, ேவைல�கார கைள=� பினாமி 
விவசாயிகளா�கி, அவ"க ேப ல=� வா"கி�கிறா"க. அ!�ற� @
0றB ச"க�2ல, 
�றி!பி
ட ஒ� ப"காளி� @
ட4தா� ேச 4தி��ேக தவிர, ம�றவ"கள ேச �கல. 
ேச �கB� �Aயல. @
0றB� தைலவ  'கமிஷ�' வா"�றா . க ண� �ற�ேபா�� 
நில�ைத மட�கி! ேபா
A��கா . இ"க இ��கிற இ4த� தனியா  
ப�ளி�@ட�2��, பி�ைளக6�காக! பா� பBட , A� A�னா வ�2. இ2 
பி�ளி"க6�ேக ெதாியா2. பா� A�ைன� ெகா/0 மாேனஜ  மக6�, ம�மக6�, 
கிண�%��� த/ணி எ0�க வ��ேபா2தா�, இ4த சமா+சாரேம ெவளில ெதாி=2. 
அேதாட, இ4த மாேனஜ  பா� பBட  வி�கிறேதாட, வா�தியா�"க ச�பள�2ல=� 
'கி�பள�' எ0�2�கி
0, ெபா��ள ெபா%�கியா அைல=றா�. இவ� ம+சா� 
ேபா-
0 மா-ட . ேவ/டாதவ"க6�� வ�கிற ல
டர கிழி+சி! ேபா
00றா�. 
என�� வ4த இ�ட விU கா ைட, அவ� தராதைத, நீ �
A�கா
A 'ந� 
கிராம�திேலேய அறிவாளி=� ஆ�ற�மி�கவHமான மாணி�க� பி.ஏ., பி.A.�ேக, 
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இ4த கதிெய�றா�, யா��� வரா2'�H ெசா�G. �ாி=தா... அ!�ற� மாத  
ச"க�2��� ெகா0�த ைதய� மிஷி�க� பPசாய�2� தைலவ  ;
ல=�, ��சீ! 
;
ல=� கிட��2. ஒ� மிஷி�, தைலவேராட மக6��, சீதனமா! ேபாயி
0தா�. 
�ாி=தா...?" 
 
இ!ேபா2, ம�ற�தி� 2ைண� தைலவ�� எ�ஜினீயாி" பA!பி� A!ளமா 
பA�தவHமான ேகாபா� த� ப"���! ேபசினா�: 
 
"அ!�ற�... பPசாய�2� தைலவ , 'ெச�' ேபா
0 Uனியனி� பண� வா"�றா . 
ேரா
ல ம/ண அ�ளி! ேபா
0
0, பால" க
0னதா ாி�கா 
 ப/Sதா . நீ 
எைத+ ெசா�ல மற4தாG�, ஒ/ேண ஒ/ைண ம
0� ெசா�ல மற42டாத... 
அதாவ2, ச �கா�ைடய சGைககைள, அேயா�கிய"கதா� பய�ப0�தி�கிறா"க. 
ேசர ேவ/Aயவ"க6��+ ேசரல... ேசரேவ இ�ைல. இைத நீ ெசா�லாம வி
டா�, 
நா� ஒ�ைன உைத�காம� விடமா
ேட�!" 
 
அ4த+ சமய�தி� அ"ேக வ4தா  மாசான�. கா/Aரா�
 எ0�2 �2! 
பண�காரரா* ஆனவ . பைழய பண�கார க�, த�ைன �2 மனிதனாக 
அ"கீகாி�காம�, பைழய க�வா
0 வியாபாாியாகேவ த�ைன இ�H� நிைன!ப2 
க/0, எாி+ச� ெகா/டவ . கா/Aரா�
 வி�ைதைய� கா
A! ேபசினா : 
 
"நீ"க ��மா இ�"க!பா... ந�ம �மா  ெவ6�2 வா"க! ேபாறா�. இ�ைனேயாட 
இ4த ஊர! பிA+ச சனி விலக! ேபாB2. �மா ... பாயி/
 பாயி/டா* எ?தி 
வ+��க, எ"க க�ல! ேபாடS�, எ"க ம/ண! ேபாடS�, யா  தைலயில எத! 
ேபாடS��H ந�லா �றி+� வ+��க!" 
 
க�Vாி! ேப+�! ேபா
Aகளி� எ!ேபாதாவ2 ஆ%த� பாி� ெப%� �மா , 
அவ கைள! பா �2, "நா� ேபசின2�� அ!�ற� பPசாய�2� தைலவ  E��! 
ேபா
0+ சாகS�! மாத  ச"க� தைலவி, ;
0�� ெவளிேலேய வரமா
டா� - 
ேவS��னா! பா�"க" எ�றா�. 
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அவ க� பா �தா கேளா இ�ைலேயா, விழா ேமைடயி�, விவசாய� க�விகைள=�,  
ைதய� மிஷி�கைள=�, கிராமநல ஊழிய களி� உதவிேயா0, ஒ?"�ப0�தி� 
ெகா/A�4த பPசாய�2� தைலவ  பரமசிவ�, அவ கைளேய பா �தா . "மாசான� 
அேட க�வா
0 யாபாாி! ஒ�ேனாட ேவைலயா! நீ E/A வி0றியா! 
பா �கலாமாடா... பா�2!�டலா�" எ�றாG�, தைலவ��� உ�Qர ந0�க4தா�. 
 
இவ  ம
0�, அ4த இைளஞ  @
ட�ைத! பா �கவி�ைல. மாத  ச"க� தைலவி 
சேராஜாவி� மக� ம�<கா, அ"ேக நி�ற மாணி�க� பி.ஏ., பி.A.ையேய பா �2� 
ெகா/ேட நி�றா�. சீ எ� ஏ�க� இவ��� ஏ� �ாிய மா
ட��. அ4த� 
தA!பய�க6� அவைர விடமா
ட�கா"க. எ!பA� ைகைய ஆ
A ஆ
A! 
ேப�றா ! எ�கி
ட இ!பA! ேபசினா� எ�னவா�... 
 
ம�<கா ம
0மா பா �தா�? இ�ைல - விவசாய� @<! ெப/ணான த"க�மா, 
த� 'அ*யா @ட! பிற4த அ�ைத மகனான ஆ/Aய!பைன' அ!பAேய பா �தா�. 
'ஒ� தடைவயாவ2 எ�ைன! பா ��றாரா... பB�... ப�மா
ைட, ம4திாி ைகயால 
வா"க! ேபாற பB�... வர
0�. அ*யாைவ! பா��ற+ சா��ல, எ�ன! பா�க 
வராமலா ேபாவா�. அ!ேபா நாH� பா �காமG� ேபசாமG� இ��ேக�...' 
 
இ!பA ஒIெவா�வ�� ஒIெவா�வைர! பா �2� ெகா/A�4தேபா2, 'R
Aயி�' 
இ�4த ச!-இ�-ெப�ட  த"க!பH�, பPசாய�2� தைலவைரேய பா �தா . 
இ4த� தைலவ  -ேடஷH�� வ42 க�ள+சாராய� �A�த அ!பாவி 
ஏைழபாைளகைள விட+ ெசா�G�ேபா2, இவ�� 'பிைழ+சி! ேபாவ
0ேம. ஏைழ 
ஜன"க�' எ�% நிைன�2 வி
A��கிறா . 
 
ஆனா� இ!பA உதவியேத த!பா! ேபாயி�%. ஒ� தடைவ, ஒ�%� அறியாத ஒ� 
ஏைழைய, �A�ததா* வழ��! ேபா0�பA ெசா�னேபா2, அவைர 'ெக
 அB
' 
எ�% ெசா�<வி
டா . பPசாய�2 பரமசிவேமா ஒ�ன மா�தா
டா�, எ� ேப� 
மாறி! ேபாயி0�' எ�% சவா<
டா . உடேன இைத ச!-இ�-ெப�ட , 
இ�-ெப�டாிட� நட4தைத+ ெசா�னா�, அவேரா, 'எ4த இ4திர� பதவி�� 
வ4தாG�, இ4த ஏாியாB�� இ4திர� இ4த! பரமசிவ�. பா �2 நட42�ைகயா' 
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எ�% ெசா�<வி
டா . த"க!ப�, இ!ேபா2 நிஜமாகேவ பய42வி
டா . 
அைம+சாிட� ெசா�<, ஆசாமி, த/ணி இ�லாத கா
0��' மா�றி0வாேனா? - 
எ2��� ஒ� ச�U
 அA�கலா�. 
 
இ4த அம �கள� ப�தா2 எ�ப2 ேபா�, ேசாியி� இ�42 சி�னா�, தைலவிாி 
ேகாலமாக ஓA வ4தா�. ப
டதாாி வா<ப�. 'டBனி�' ச �கா  உ�திேயாக�. 
இைளஞ  ந�பணி ம�ற நி வாகிகைள� தா/A� ெகா/ேட, விழா ேமைட�க�ேக 
வ42, அ"ேக உ
கா 4தி�4த ஹாிஜன சி%வ , சி%மிகைள� ைககைள! பிA�2� 
E�கி நி%�தி, 'வா"கல, நம��� 2ணிமணிக� ெகா0�கிறவ"க, ேசாில வ42 
ெகா0�க
0�' எ�% ெசா�< அவ கைள விர
A! பிA�2 இ?�2� ெகா/ேட 
ேபானா�. 
 
சி�னா�, ேசாி!பய�கேளா0� சி%மிகேளா0�, 'அ0�த மாச+ ச�பள�2ல 
ஒ"க6�� டBசரா�, பாவாைடயா�' எ�% தாஜா ெச*2 ெகா/ேட, இைளஞ  
ம�ற நி வாகிகைள� கட4தேபா2, சி�னானி� க�Vாி� ேதாழ� மாணி�க�, 
ம�<காைவ 'இ�!ர-' ெச*ய நிைன�தவ� ேபா�, "எ�ன சி�னா� ஊ ! 
பிர+சிைனகைள தீ �கிறதி�, எ"க6�� ஒ�2ைழ!�� ெகா0�க ேவ/Aய நீேய 
இ!பA! ப/ணலாமா?" எ�றா�. 
 
சி�னா� அவைன ஏற இற"க! பா �2வி
0 வா �ைதகைள ஏ�றி இற�கி! 
ேபசினா�. 
 
"அ�ன�கிளி சினிமாBல ஒ� கா
சி இ!ேபா ஞாபக� வ�2. க�யாணமான 
காதலH�, அ�ன�கிளி=�, மன� உ�க! ேபசி�கி
0 இ��கா"க... இர/0 
ேப�� அ?கிறா"க. ரசிக க6� அ?கிறா"க. அேத சமய� அ�ன�கிளி ேபா
ட 
ெந�!�ல மீH"க 2�ளி வி?42 சா�2. 2Aயா* 2A��2. இைத யா�ேம 
பா �கல. பா �க வி��பல. இ2 மாதிாிதா� உ"க பிர+சிைன அ�ன�கிளி 
பிர+சிைன." 
 
"ஆனா� ேசாி ஜன"கேளாட பிர+சிைன, அ4த ெந�!�ல 2�ளி வி?42 2A�கிற 
மீ�கைள மா2ாியான பிர+சிைன!" 
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மாணி�க� இைடமறி�தா�. 
 
"நீ எ"கள த!பா நிைன�கிற சி�னா�. ஒ�ைன நா"க எ!ேபாதாவ2 ஹாிஜனா* 
நிைன+�! பழ�ேறாமா? ஒ� ;
ல @ட ஒ� தடைவ - காபி சா!பி
A��ேக�" 
எ�றா�. 
 
சி�னா�, த� ேதாளி� கிட4த மாணி�க�தி� ைகைய, கீேழ எ0�2! ேபா
0� 
ெகா/ேட, "ஹாிஜனா* இ�4தாG�, அ!பA நிைன�2! பழக�@டா2�H 
பA�தவ க6�� ஒ� எ/ண� வ�2 பா�"க... அ2தா�, பைழய கால�2 ஆ
க� 
எ"கள ஜாதி! ேபர+ ெசா�< @!�0றைத விட ேமாசமான ச"கதி. நாம 
சம�2வமா* பழ�ேறா� எ�கிற2ல ெப�ைம ேத0ற அக�பாவ உண வி� X �தி. 
எ� ;
ல காபி சா!பி
டேத ஒ� நிUஸா இ���2 பா�"க. எ�ைன! பா �த2� 
ஹாிஜ� எ�கிற ஒ� எ/ண� வ�2 பா�"க. இ4த இர/0� இ���ற வைர���, 
நீ"க6� உ�!பட! ேபாறதி�ல. நா"க6� உ�!பட! ேபாறதி�ைல. சாி. நா� 
வாேர�." 
 
சி�னா� ேபா*வி
டா�. எ�ேலா�� ெவளி!பைடயாக, அவ� ஜாதிைய! ேபசி, 
தி
A�ெகா/A�4த ேபா2, ஆ/Aய!ப� ம
0�, சி�னா� ேபாவைதேய 
பா �2� ெகா/0 நி�றா�. எ
டாவ2 வ�!� பA!ப2 வைர���, த�ேனா0 
உடGரச உ
கா 42, கா2ரச! ேபசி, ைக=ரச நட4த இ4த சி�னா�, இ!ேபா2 
த�ைன! பா �2, இ��கியா ெச�தியா எ�% @ட� ேக
காம� ேபாறத�காக, 
மன�தி��� ம�கினா�. 
 
'இ!பAேய வி
டா� த!�' எ�% எ/ணி, அ"ேக பPசாய�2 பரமசிவ� வ42, 
"ஏ/டா �மா ... நீ ெச*=ற2 நியாயமாடா... இ4த� கிழவேன எ�லா�ைத=� 
கவனி+சி�கிட
0��H இ"க நி�னா எ!Aடா... வாடா. ஏல ஆ/A, ஒன��� 
தனியா ெவ�தல பா�� வ+சி அைழ�கSமா���... ேபா* ெபPசில உ
கா�ல. 
ம4திாி தார மா
ட வா"�ல" எ�றா . 
 
�மா��, ஆ/Aய!பH�, பPசாய�2� தைலவ�ட� ேமைடைய ேநா�கி!  
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ேபானா க�. தைலவ  வ4தேபா2, 'கழ
A�' ெகா/ட �2! பண�கார மாசான� 
அ!ேபா2 கா2 ேக
�� Eர�தி�� த�ைன கட�தி� ெகா/டவ , இ!ேபா2 
மீ/0� அ"ேக வ42 இைளஞ களி� கா2க6��� கி�கி��தா . 
 
"இ4த! பரமசிவ�, ப/Sத பா�தியளா... மHஷ� �மார எ!பA �ளி!பா
0தா� 
பா�தியளா... இவ� நைனP�ட மா
டாேன?" 
 
இத���, அமளிக6� கி�கி�! ேப+�க6� அட"கின. வாணேவA�ைகக� 
ெவA�தன. ேமள"க� �ழ"கின. அைம+ச  வ42 ேமைடயி� அம 4தா . �மா , 
அவ  ப�க�தி� உ
கா 4தா�. க�Vாி� கால�தி� அறி�கமான அ4த 
அைம+சாிட� சிாி�2! ேபசி� ெகா/A�4தா�. இ2வைர, அவ� இ�!பைதேய 
ஒ� ெபா�
டாக� க�தாத மாவ
ட அதிகாாிக� இ!ேபா2 �மாைர 'சீாியஸாக' 
எ0�2� ெகா/டா க�. 
 
'நீரா�" கடG0�த' பா
ைட, ஒ��தி க
ைட �ர<� பாAனா�. அேத பா
ைட, 
அ4த! ப�ளியி� ச"கீத ஆசிாிைய ம"கள�ைத! பாட+ ெசா�<யி�4தா�, 
ம"களகரமாக! பாA இ�!பா�. அ4த ஏைழ ஆசிாிைய��! பதிலாக, மாத  ச"க� 
தைலவியி� சி�தி மக� பாAனா�. தமி5�தா* வா5�2 பாட�@ட இ��6ய�- 
இ�லாத 'இ��6ய�ஸா' ேநா*�காாி ம"கள�, பா
ைட� ேக
0� பாAயவைள! 
பா �2� ெகாPச� ச"கட!ப
டா�. 
 
பா
0 �A4த2�, பPசாய�2� தைலவ  வரேவ��ைர நிக5�தினா . அைம+ச  
உ
பட அ�தைன ேபைர=� பதவி���, த�தி��� ஏ�றபA அறி�க!ப0�திவி
0, 
இ%தியி� �மாைர! ப�றி! ேப��ேபா2 "இ4த �மா , இ4த ஊாி� தவ��மா ! 
ேவைல��! ேபாகாம�, ேசைவ�காக, த�ைன அ !பணி�2� ெகா/டவ�. இவ� 
இ�ைலயானா�, ஊ  ஊராக இ��கா2. வ�கிற பPசாய�2� தைலவ  ேத த<�, 
நா� நி�க! ேபாவதி�ைல. இவைன�தா� நி%�த! ேபாகிேற� எ�பைத 
பணிவ��ட� ெதாிவி�2� ெகா�கிேற�" எ�றா . உடேன ம�க� 
ைகத
Aனா கேளா, எ�னேவா, மாவ
ட அதிகாாிக� ைகத
Aனா க�. சிறி2 
ேயாசி�2வி
0, அைம+ச�� ைகத
Aனா . அவ , பPசாய�2 பரமசிவ� ேத த<� 
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நி�க மா
டா  எ�பத�காகேவ ைகத
Aனா  எ�% @
ட�தி� ஒ� சாரா  ேபசி� 
ெகா/டா க�. 
 
�மா  ேபச எ?4தா�. 
 
இைளஞ  ந�பணி ம�ற நி வாகிக�, கா2கைள @ ைமயா�கி, ைககைள� 
த
0வத��� தயாராக� கா�2 இ�4தா க�. மாசான��, த� நீ/ட நா� கனB 
நனவாவைத� காண, அவைர� த"களி� ேகாZAயி� ேச �க வி��பாத உ�Q  
பிர�க களி� ஊழ�க� அ�பலமாவைத� ேக
பைதவிட, அவ களி� �க"க� 
ேபாகிற ேபா�ைக! பா !பதி� அதிக அ�கைற ெசG�தினா . 
 
பி+சி உதற!ேபாறா�! ேட*, பரமசிவ�... KS �ள� கயி�ைற எ0�2�கடா! 
 
�மா  ைம� அ�ேக வ4தா�. ஒIெவா�வைர=� ெபய  ெசா�<� @!பி
0, 
கா�மணி ேநர�ைத காலாவதியா�கிவி
0, 'ெபா�6��' வ4தவ�, அைம+சைர! 
பா �தா�. அதிகாாிகைள! பா �தா�. பPசாய�2� தைலவைர! பா �தா�. 
அ�தைன=� அ�� �க"க�. அவ� ேத த<� நி�கேவ/0� எ�% த
Aய 
கர"க�. அவ�, ந�றி இ�லாம� ேபசலாமா... @டா2. இைளஞ  ம�ற நி வாகிக� 
எ�ன ெசா�வா க�. கிட�கிறா�க�. சா�- கிைட�தா�, இ4த! பயGவ6� 
இ!பA�தா� ேப�வா"க. 
 
"அ�ைம அ/ண� பரமசிவ� அவ களி� (பரமசிவ�, அவH�� மாமா �ைற. 
ேமைட நாகாிக�ைத� க�தி, அ!பA! ேபசினா�.) ேசைவ, இ4த கிராம�தி��� 
ேதைவ. அவ தா� பPசாய�2� தைலவராக வர ேவ/0�. (உடேன பரமசிவ� 
ம
0� ைகத
Aவி
0, ம�றவ க� த
டாம� ேபானதா�, ச"கட!ப
0 ெநளி4தா .) 
எனிH�, அவ , Uனிய� தைலவ��� நி��� த�திைய எ
Aயவ . அவ , அ!பA 
நி�றா�, நா� இ!பA நி�க� தயா . எ"க� கிராம�தி� பிர+சிைனக� சில உ�ளன. 
சிலேவ. பிர+சிைனக� இ�லாத ஊேர2? அைவ இ�4தன - இ��கி�றன - 
இ����. எனிH� மா/�மி� அைம+ச  அவ களி� ஆசிேயா0�, அ�ைம 
அ/ண� பரமசிவ�தி� - ேசைவ�கா* பிற4த இ4த! பரமசிவ�தி� ஒ!பி�லாத 
தைலைமயி� கீ5, ேந ைமயி� ெநA2ய 4த உ�வமா� எ"க� க ண�தி� 



16 

 

ஓ*வி�லா உைழ!ேபா0�, மாத �ல மாணி�கமா� மகளி  ம�ற� தைலவி சேராஜா 
அ�ைமயாாி� தா*ைமயான ேபர��டH�, பிர+சிைனக� தீ �க!ப0�. இ4த 
ந�ேலா ��, எ�லா வைகயிலான ஒ�2ைழ!�� ந�க!ப0� எ�பைத, இைளஞ  
ந�பணி ம�ற�தி� தைலவ� எ�ற �ைறயி� ெதாிய!ப0�தி� ெகா�கிேற�." 
 
ந�பணி ம�ற�தி� மி+சமீதி நி வாகிக� வாயைட�2! ேபானா க�. ைகக� 
இ?�2� ெகா/டன. ெநPச"க� ெகாதி�2� ெகா/டன. ம�ற�தி� 
ஒ�2ைழ!�� கிைட��� எ�கிறா�. ம�ற� ஒ!ப� ;
0+ ெசா�தால?... 
பPசாய�2� தைலவர! ேபா* பாரா
0ற? அவ� கால ேவSமி�னாG� க?வி� 
�A. ம�ற�த எ2��ல இ?�த? நீ, அவ� மகள பா �த பா ைவயிலேய 
ச4ேதக!ப
ேடா�! அ!பA=� உ�ைன! ேபச+ ெசா�ன எ"க வாயில ைம� க�பிய 
வ+ேச இA�கS�. 2ேராகி! பய! வாவா... ஒ� ைகய� கால ஒA�கா
டா� பா�! 
 
விழா �A4த2. அைம+ச  'ஏைழ பாைளக6��' விவசாய� க�விகைள� ெகா0�தா . 
கறைவ மா0கைள� ெகா0�தா . ஹாிஜன"களாக ேஜாA�க!ப
ட ஜாதி! 
ைபய�க6�� இலவச ஆைடகைள=� ெகா0�தா . அவ , பாவ� ந�பி�தா� 
ெகா0�தா . 
 
@
ட� கைலவத�� ��ேப, இைளஞ  ம�ற�தி� தைலவாி�லாத நி வாகிக�, 
ஊ !பால� அ�ேக ேபானா க�. அ4த வழியி� வர!ேபா�� �மா  பயைல, உைத 
உைதெய�% உைத�2, ஒ� ப�ைலயாவ2 உைட�க ேவ/0�! 
 
கைல4த @
ட�தி�, இர/0 ெப/க6�கிைடேய, தைல�A பிA�கிற அளB��+ 
ச/ைட. 
 
மாணி�க� பி.ஏ., பி.A., மீ2 ைமய� ெகா/A�4த, மகளி  ம�ற� தைலவியி� மக� 
ம�<கா, அவனிட�, அ�% எ!பAயாவ2 ேபசிவிட ேவ/0� எ�% 2A�2� 
ெகா/A�4த ேபா2, ஆ/Aய!ப�, அவைன� தனியாக� @
A� ெகா/0 ேபா* 
அவH�� இைணயாக! ேபசியதி� அவ6�� ஆ�திர�. இ�ெனா� ெப/ணிட� 
வாைய வி�%வி
டா�. 
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"இ4த ஆ/Aய பா�"க, இவH� இவ� ேவ
A=� ச
ட=�... பA+சவ"கேளாட 
நி�னா� பA+சவ� ஆயிட �A=மா? பழ�ற2ல=� ஒ� தர� ேவ/டா�. இ4த 
ல
சண�2ல மா
ைட ேவற ைகயி� பிA+சி�கி
0 இ��கா� 2ைர - நாைள�� 
இைத எ"க மாமா ;
ல க
ட! ேபாற2 ெதாியாம�. ஆமா ச"காி, ந�ம ஆ/A பி.ஏ. 
பA+சி��காரா? எ�.ஏ. பA+சி��காரா? உயர! பற4தாG� ஊ ���வி ப�42 
ஆயி0மா? சீ+சீ!" 
 
பி�னா� வ42 ெகா/A�4த, ஆ/Aய!பனி� தா* மாமா மக�, ம�<காவி� 
��னா� வ42 நி�% க ஜி�தா�: 
 
"ஆமாA! எ"க அ�த மக� ��விதா/A. உ"கள மா2ாி ேகாழி��Pைச! பிA�கிற 
ப�42�லA. அவ� ேவ
A க
0னா� எ�ன, க
டாம நி�னா எ�னA ஒன��. 
அதனால எ�னA நZட�?" 
 
இ2வைர��� த�ைன 'அ�மா' எ�% அைழ��� இ4த த"க�மா, தன�� 'அA' 
ெகா0�ததி�, நிஜமாக அAப
டவ� ேபால �த<� அதி 42 ேபான ம�<கா, ஊாி� 
நா
டா/ைம�காராி� மகளான அ4த பி.U.N�காாி, த� ெப/ைமைய, 
ஆ/ைமயாக மா�றிய2 ேபால! ேபசினா�. 
 
"யாரA, [ ேபா
0! ேப�ற! எ+சி�கல நாேய! ஒ!ப� எ"க மாமா ;
0ல நாயி 
மா2ாி ேவைல பா �கா . நீ வயGல @<�� கைள பி0"க! ேபாற ேவைல�கார 
நாயாA, ேப�ற... நா� அவன! ேப�னா� ஒன�� எ�னA? மாணி�க� ம+சா�கி
ட 
நி�க, அவH�� எ�ன த�திA இ���?" 
 
"�த�ல ஒ� மாணி�க�2�� த�தியி��கா�H பா�A! அவ� ஒ�த ைக��, நீ 
க/ணA�கிறவ� ெப%வானாA! எ"க அ�த மக� எ!பA இ�4தா� 
ஒன�ெக�னA? உ�ைனயாA க
A�க! ேபாறா�... நீ @!�
டாG� அவ� 
வரமா
டா�A..." 
 
இய�பிேலேய, ெப�ைம�காாியான ம�<காவா� தாள �Aயவி�ைல.  
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த"க�மாB�� இைணயாகB� ேபச �Aயவி�ைல. ஆைகயா�, ஆ6தவிைய� 
ேதAனா�. 
 
"ஏ ெபாிய*யா, இ"க வா"க. சீ�கிரமா வா"க. இ4த� @<�கார நாயி எ�ன 
ேப+�! ேப�றா�H பா��!" 
 
த"க�மா, சி< �தா�. 
 
"நா"க @<�கார நாயி ம
0மி�லA... ஒ�னமா2ாி அக"கார! ப�னிகள 
ேவ
ைடயாட! ேபாற நாயி"கA. எ� அ�த மகH�கா மா
ைட வ+��க� 
த�தியி�ல�H ெசா�Gத. ஒ� பரமசிவ� மாமாகி
ட அவ� மா
ட ெகா0�2
டா, 
நா� இ4த ஊ ல இ��கலA. ஒ"க ஜ�ப� இHேம சாயாதA! எ"கள மHஷ"களா 
நிைன�காத ஒ"கள, நா"க மHஷ"களா நிைன�க! ேபாறதி�ைல!" 
 
த"க�மா, ேவகமாக! ேபானா�. ஆேவச4 தணியாத க/ணகி ேபால! ேபானா�. 
வழியி�, அ4த ெஜ N இன! ப�மா
ேடா0, ஆ/Aய!ப� ேபா*� 
ெகா/A�4தா�. அவைன! பா �த2�, அவ6�� ஆேவச�, அ?ைகயாகிய2. 
ஏ"கி, ஏ"கி அ?தா�. அ!ேபா2�, அவைள ஆ%தலாக அைண�க!ேபான 
ஆ/Aய!பைன �ைற�2� ெகா/ேட சிறி2 விலகி நி�றா�. பிற�, நட4த 
ச/ைடைய விள�கினா�. ஆ/A ஆ%த� ெசா�னா�: 
 
"ேபசினா� ேபசி
0! ேபாறா� - அவ� எ!ேபா2ேம திமி பிA+சி ேப�றவதா�!" 
 
"மா
ைட ம
0� நீ� ெகா0�2ட!படா2." 
 
"நீ ெசா�ற2�� ��ேன தீ மான� ஆன விவகார�. ஏைழக� ேப ல மா
ைட 
வா"கி
0, எ0�2�க2 எ�ன நியாய�? உ�ைன வி
டாG� வி0வேன தவிர 
மா
ட விடமா
ேட�!" 
 
"ேப+ச பா�..." 
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"அட ��மா விைளயா
0��+ ெசா�னா இ!பAயா? சாி. ேவகமா நட. இ4த மா
ட� 
க
A
0 இ4த� �மா  பயல ஒ� பிA பிA�கS�. எ�2வாளி! பய!" 
 
ஆ/Aய!ப�, மா
ைட! பிA�2� ெகா/0 க�\ரமாக நட4தேபா2, த"க�மா, 
மா
ைட அவ� விடவி�ைலயானா� ஏ�பட! ேபா�� விைளBகைள நிைன�2 
ஓரளB கல"கியபA, நட4தா�. 
----------- 

2222    
 
கி
ட�த
ட அ4த ஓைல ;
A� உயர�தி�� கா/டாமி�க�தி� க�\ர�ேதா0, 
கா
0 யாைனயி� வாளி!ேபா0, ப+ைச வ/ண ேமனியி� பா�வ/ண! ��ளிக�, 
அ"�மி"�மாக அ�ளி� ெதளி�த ேகால! ��ளிக� ேபா� கா
சியளி�க� 
ேதா�றிய அ4த ெஜ N கல!பின! ப�ைவ=�, ச�%� ெதாைலவி� ரா
சத� 
க�வ/0 ேபா� கா
சியளி��� அ4த� க�ைற=� ஆ/Aய!ப� க/ெகா
டா2 
பா �தா�. 
 
@
0றB+ ச"க�தி� Kல�, ெவ
னாி டா�டாி� ஆேமாதி!பி�, ெப"கQ � 
இ�42 வா"கி வர!ப
ட அ4த மா0, ெதாைலவி� க
ட!ப
A���� த� க�ைற 
ந��வத��� திமிறி, அ2 �Aயாம� ேபாகேவ க
A� ெகா/ட கயி�ைற, நா�கா� 
தடவிய2. பி�� வா* வ<�ததாேலா, எ�னேவா தா� பிைண�க!ப
A���� 
வாதமட�கி மர�ைத �
Aய2. 
 
ஆ/Aய!பH��, மன� ேக
கவி�ைல. ைக கா�கைள உதறி�ெகா/ேட எ?42 
க�ைற அவி5�2, மா
A� நா��! ப0� இட�தி� க
Aவி
0, மா
ைட ஒ� 
ைகயாG� க�ைற ஒ� ைகயாG� தடவி� ெகா0�தா�. அ4த+ சமய�தி� 
இளைமயிேலேய, 'பதவி ஆைச' பிA�2 சிவேலாக� ேபா*+ ேச 4த த� 
அ�ைனைய=� ;
0��� ைக��ழ4ைத=ட� மா பி� ஏ�ப
ட க
Aகளா� 
அழாம� அ?2ெகா/A���� த"ைக மீனா
சிைய=� அவனா� நிைன�காம� 
இ��க �Aயவி�ைல. ஒ� தடைவ த"ைகைய! பா �2, அவ6� அ�மாைவ=� 
பா �க ேவ/0� எ�% நிைன�தவனா* ;
0��� ேபானா�.  
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சிறி2 ேநர�தி��! பிற�, ஓைல! ெப
Aயி� இ�4த �/ணா�ைக 
எ0�2�ெகா/0 வ42, விளி�� உைட4த ம/பாைனயி� அைத நீாி
0� கல�கி, 
மா
A� ��னா� ைவ�தா�. அ4த சீைம!ப� சா!பி0வைத! பா �2 தா�, 
தன��! பிA�தமான ேகாழி�கறிைய சா!பி
0வி
ட தி�!தியி�, 
த�ைனயறியாமேலேய, வாைய� 2ைட�த ேபா2, த"க�மா அ"ேக வ42 நி�றா�. 
 
அவைள, ஆ/Aய!ப� கவனி�கவி�ைல எ�பைத அவ� கவனி�கவி�ைல. அ�ைத 
மக�, த�ைன அல
சிய!ப0�2கிறா� எ�ப2 ேபா�, சிறி2 ேகாப!ப
ட2 ேபா�, 
த� ;
0��� தி��ப! ேபாக! ேபாவ2 ேபா�, ேலசாக� தி��பினா�. அ!பA=�, 
அவ� பா �காததா�, இ!ேபா2 அவ� ெச�மினா�. தைல நிமி 4த 
ஆ/Aய!பைன! பா �2 "மா0 வ42
0... இHம ஒம�� க/S ெதாி=மா?" 
எ�றா� - த� க/கைள மா
A� மீ2�, ம+சா� மீ2� மாறிமாறி! பா �2� 
ெகா/ேட. 
 
��தி ெச*ய!படாத ைவர�ேபா�, நா
0�க
ைட ேமனியி�, ப�வ� 'ச�ைம�கா 
ேபா�' பளபள�க, L� �டைவயிG� Lதனமாக விள"கிய மாம� மகளிட�, 
ஆ/Aய!ப� சிாி�2� ெகா/ேட ேபசினானா அ�ல2 ேபசி�ெகா/ேட சிாி�தானா 
எ�ப2, விவாத�2��ாிய2. ேபசினா�, சிாி�தா�. சிாி�தா�, ேபசினா�. 
 
"எ�ன ெசா�ன?" 
 
"மா0 வ42
0... இHம, மவராசH��� க/S ெதாி=மா?" 
 
"நீ வ4தத ெசா�Gதியா?" 
 
"எ�ைன! பா �தா ஒம�� மா0 மாதிாி ெதாி=தா?" 
 
"ஆமா�. நீ என�� எ�ைன��ேம காரா�மணி!ப�. காமேதH! ெப�� ப�. இ4த  
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மா
0�� இ4த! �/ணா�� எ!பAேயா, அ!பA நீ என��." 
 
"சாியான �/ணா�� மாட�. இ4த மா
ட வச�க �APச2. எ"க�மாவ ம
0� 
�Aயல." 
 
"�Aயற காாியமா! �<ய வச��ற ச �க-காரனால @ட ஒ�மாவ வச�க �Aயாேத! 
பாவ�! எ"க மாமேன ஒ�மா�கி
ட �
0!ப
0 �
0!ப
0 @னா! 
ேபாயி
டாேர! ஒ�மா... சாியான..." 
 
"இ2��ேமேல எ"க�மாவ ேப�னா... என��� ெக
ட ேகாப� வ��." 
 
"ஒன��� ேகாப� வ4தா�, என�� ேயாக� வ4த2 மா2ாி. தைலயில �
0வ, 
ைகயில கி�6வ, எ!பAேயா, உ� ைக எ�ேமல ப
டா சாிதா�..." 
 
"நா� எ2�காவ ெசா�Gேத� எ�கிறத, நீ� விைளயா
டா எ0�2�கி
டா அ!�ற� 
நாம பழ�ன2� விைளயா
டா ேபாயி0�" 
 
"ெபா% த"க�மா... இ4த மா
ட க
Aயா+�; உ�ைன� க
0ற2தானா ெபாி�? 
ஒ�மாவ பாலால �ளி!பா
A, ஒ*யாவ ெந*யால �ளி!பா
A, நீ, எ�ைன� 
�ளி!பா
0�பAயான கால� வர!ேபாB2..." 
 
"மா
ட, பரமசிவ� ேக
க<யா?" 
 
"ெர/0 தடவ ஆ� வ4த2. தர �Aயா2�H ெசா�<
ேட�. அ4த மீச�கார� 
மா
ட 'அB�க!' ேபானா�. நா� அ�வாள எ0�ேத�. தி��பி! பாராம 
ேபாயி
டா�. ேவல�காரH��, ேவைல�காரேன எதிாியா மா%றா� பா�. 
ச �கா�ல ஏழ எளியவ"க6�காவ ெகா0�கிற கறவ மா
ைட=�, உழB மா
ட=�, 
ம�ற ெபா�ள=� - ப/ைணயா�"க அ��க! பா�க2ல எ�ன நியாய�? 
உதாரணமா இ4த மா0 Kவாயிர� 'வா. இ2ல ச �கா  ம
0� ஆயிர� 'வா 
இனாமா ெகா0��2. இ2�காவ, ந�ம ேப ல வா"க+ ெசா�<, அவ"க 
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அHபவி�கS��னா எ�ன நியாய�? அ2ல=� அவ"க வி
0 வ+சத�தா� நாம 
எ0�ேகா�. க ண�, ெபா/டா
A ேப��� ஒ� மா0 வா"கியி��கா�. அ4த அ�மா 
சி% விவசாயியா�... மிரா�தா  �மாரசாமி, காேல]ல பA�கற ேபர� ேப�ல உழB 
மா0 வா"கியி��கா�. அவ� மிக+ சி% விவசாயியா�... இ!A எ�லா 
பண�காரH�, ெபா/டா
A பி�ளியள @ட பி+ச�கார"களா ேஜாA+ச2ல, 
இ!ேபா கிராம�2ல எவ� பி+ச�கார�, எவ� பிர��ேன ச �கா���� ெதாியல!" 
 
"அநியாயமா இ��ேக!" 
 
"ந�ம ஆ6"கள+ ெசா�G... �Hசாமி, தா� வா"கின வ/Aய �மாரசாமிகி
ட 
ெகா0�2
டா�. ராமசாமி, ெந��திர வா"கி, சேராஜாகி
ட ஒ!பைட+�
டா�. 
இ�ைன�கி பரமசிவ� ;
ல ப/ைண�கார"க ேமைடயில வா"�னத எ�லா� - 
அவ� ;
ல ேபா
0
0 வாரா"க ஊ� எ!A உ�!ப0�? ;
0 ��னாலேய, 
�ைள=றவ"கள வ+சி எ�ன ப/ண?" 
 
"எ"க*யா @ட உழB மா
ட பரமசிவ� ;
ல க
A
0 வ42
டா . 
ேபாதா��ைற�கி நா� ம�<கா கி
ட 'ெதாியாம தி
A
ேட�H' ம�னி!�� 
ேக�கS��H ஒ�த� காGல நி�கா�. நா� ெர/0 காGல இ"க வ42
ேட�." 
 
"ஒ*யாவ மாதிாி ஆ6வளாலதா� ஊேர �
A+ �வரா! ேபா+�! பரமசிவ�2��, 
ெச�!�� ைத�க2�காவேவ உட��ல ேதால வ+சி��க மHஷ�. ஆனா� நா� 
அ!பA இ�ல. ஆனான!ப
ட ம�<காவேய அA�காத �ைறயா ேப�ன 
த"க�மாேவாட அ�த மக�." 
 
"எ"க*யா இ�லாம நா� எ!பA வ42
ேட�? அ2 கிட�க
0�. இனிேம�, இ2 
ஒ�ம மா0 சாிதான?" 
 
"ந�ம மா0�H ெசா�G பி�ள..." 
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"மணவற� த
0ல இ��கிற ெபா/S மா!பி�ளயேள மாறி!ேபாற கால�2ல 
க?�2ல தா< ஏ%��னால, நா� அ!A+ ெசா�ல! ேபாறதி�ல. அ/ணி�� எ!A 
இ���?" 
 
ஆ/Aய!ப�, அவைள �ைற�2! பா �தா�. பிாி�2! ேப�� அவளிட�, 'ஒ�மா 
��திதான ஒன��� இ����' எ�% ெசா�ல! ேபானவ�, ேகாப�ைத அட�கி� 
ெகா/0, வா �ைதகைள விட�@டாதவ� ேபா�, உத
ைட� கA�தேபா2, 
த"க�மா, ��%� ��%� பா �2வி
0, மா
ைட� தடவி வி0வ2 ேபா�, அத� 
�2ைக� தடவிவி
0, அ4த+ சா�கி� மா
A� �2கி� மீ2 வ4தி�4த அவ� 
ைகய�ேக, த� ைகைய� ெகாPச" ெகாPசமாக� ெகா/0 வ42, அவ� ைகைய! 
பிA�2, ேலசாக வ�A�ெகா/ேட, "இ!பA+ ெசா�னாலாவ2 ஒம�� ேராஷ� 
வ42, �4தாிய, அபிம�U @
Aகி
0 ேபான2மாதிாி, எ�ைன� ெகா/0 
வ�;ரா�H பா�ேக�" எ�றா�.  
 
பிற� அவ� ைகேம�, த� ைக 'அ2�காக' படவி�ைல எ�% கா
0� வைகயி�, 
"அ/ணி எ!பA இ��காவ?" எ�றா�. 
 
அவH� அவ� ேம�ெகா/0 எைதயாவ2 ேபசி இ!ேபா2 ஏ�ப
ட ெந�ட<� 
ெநகி5ைவ கைல�2விட� @டா2 எ�% நிைன�ேதா அ�ல2 த"ைகயி� 
நிைலைய� க�திேயா ";
0���ள சி�னா� அ�காேளாட எைதேயா 
�ன"கி�கி
0 இ��கா�. ேபாயி! பா�" எ�றா�. 
 
த"க�மா, 2�ளி� �தி�2! ேபானேபா2, ஆ/Aய!பனி� மன�� 2�ளி� 
�தி�த2 இ4த! ப�மா0, எ
0 <
ட  பா� கற��2. பதினாG 'பா*; ச"க�2ல 
பா� வா"காம! ேபானாG� பரவாயி�ல. ெவளியில வி�%! பண�ைத� க
டலா�. 
ஐ42 'பா* ேலா�ல கழி4தா�, ஐ42 'பா* மா
0� தீவன�2��! 
ேபா*வி
டா�, தின� நாG 'பா*. மாத� L�றி�ப2 'பா*. த"ைக மகH��, 
இனிேம� நாA��2 பய�கி
ட வா"�ற த/ணி! பாG��! பதிலா நிஜ!பால 
ெகா0�கலா�. ேச�ற பண�2ல, த"க+சிேயாட K���திய மீ
டS�. ஒ� 
'அ
Aய�' ெச*2 ேபாடS�. அைத அவ� க?�2ல மா
A, '�ற+சி�கி
0'  
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இ��கிற அவ� ��ஷ�கி
ட ெகPசி @�தாடA, ஒ!பைட+�டS�. 
 
பரமசிவ�, அக"கார� பிA�த மனித . நாG நாளா* ெவளிU ல இ��கா . ஊ��� 
வ4த2�, மா
ைட வி
0 ைவ!பாரா? இ4த ெசாைச
A பயGவ @ட, பால� 
ெகா/0 ேபானா�, வா"கமா
ேட�H
டா"கேள... எ�லா� @
0� க�ள"க! 
பா�2!�டலா� மாடா+�... இ�ல�னா உயிரா+�. 
 
ஆ% மாத�தி�� ��� பரமசிவ�, ஆ/Aய!பனிட�, "இ2ல ஒ� ைகெய?�2! 
ேபா0டா... ெசாைச
Aல மாமா ஒ�ன+ ேச �க! ேபாேற�H" ெசா�< அவனிட� 
ஒ� ைகெய?�2 வா"கினா . பிற�, த� ச
ைட! ைபயி� இ�42, இ�ப�ேதா� 
'பா* நீ
A, "இத உ� ேப ல ெசாைச
Aல க
A0" எ�றா . ம%நா� 
ஆ/Aய!ப�, "இ4தா�� மாமா ப�2 'பா. மீதி பதிேனா� 'பாய ேவல பா�2 
கழி+�0ேற�" எ�றா�. 
 
பரமசிவ�, வார�2�� L% 'பா*�� ஐ42 'பா* வ
A வா"�� அ4த வ�ள�, 
"ஒ� பண� ேவற - எ� பண� ேவறயால" எ�% பதறி+ ெசா�னேபா2, ஆ/A, 
"தாயா பி�ைளயா இ�4தாG� வா* வயி% ேவறதா� மாமா" எ�% ப��வமாக+ 
ெசா�<, பண�ைத அவ  ைப��� திணி�2வி
டா�. 
 
அ!�ற�, ஒ� மாத�தி�� ��� அவ  @!பி
ட இட�2�ெக�லா� ேபா*, நீ
Aய 
இட�தி� ைகெய?�2! ேபா
டா�. �ராெஜ�
 ஆ\ஸ , அவH��, நிலமி�லாத 
ஏைழ எ�பத�� அைடயாளமாக ஒ� 'எ�' கா 
 ெகா0�தா . ப+ைச நிற�. தபா� 
கா 
 அளB. அவ� ெபய , �கவாி எ�லா� அதி� உ�ளன. அ4த கா 0�காகB�, 
@
டறB ச"க�தி� உ%!பின  ஆனதாG�, மா0 கிைட�தி��கிற2. 
அ!ளிேகஷனி� ேபா
ட ைகெய?�2, அவ� ெசா4த� ைகெய?�2. இ4த மா0� 
அவH�ேக ெசா4த�. எ�ன வ4தாG� சாி... �Aயா2, ெகா0�க �Aயா2. 
 
உ�ள�தி� ஒ� ப�க� உ%தி ேதா�றினாG�, இ�ெனா� ப�க� கவைல 
ேதா�றிய2. பA�த இைளஞ க�, இைளஞ  ந�பணி ம�ற�ைத� 2வ�கியேபா2 
அதிகமாக ஆன4த!ப
டவ� ஆ/Aய!ப�. ஆனா� நா�� நா
க6�� ��னா� 
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�மா , ேமைடயி� ேபசிய வித�, அவH�� த�ைன யாேரா �ர�வைளைய 
ெநாி!ப2 ேபா<�4த2. 
 
வா"கிய மா
ைட� க
Aவி
0 அவ� ஊ ! பால�தி��! ேபானா�. அவ� 
ேபா���ேப, ெபாிய கலா
டா. �மா  ப"காளிக6�, மாணி�க� ப"காளிக6� 
ஒ�வைர ஒ�வ  அA�க! ேபானா க�. இைளஞ  ேமாத�, ஊ + ச/ைடயாக 
மா%மளவி��! ேபா*வி
ட2. கைடசியி� ஆ/Aய!ப� தா� 'வில��'� தீ �தா�. 
 
இ!ேபா2 �மா , 'இைளஞ  ெப��பணி ம�ற�' எ�% ஒ�ைற� 2வ�கி 
இ��கிறா�. பPசாய�2� தைலவ�ட� ேபசி�ெகா/0�, அவ  மக� ப�மாைவ! 
பா �2� ெகா/0� இ��கிறானா�. அைம+ச�ட� அைர நிமிட� ேபசியதா� 
அவH�� �திய ெச�வா�� ஏ�ப
A��கிற2. ேவைல ேதA அைல=� எ�லா! 
பய�க6� அவ� ம�ற�தி� ேச 4ததா� ஒாிஜின� ம�ற�, க?ைத ேத*42 
க
ெட%�பா* மாறிய கைதயாக! ேபா*� ெகா/A�4த2. 
 
சி4தைனயி� இ�42 வி0படாமேல அவ� எ?4தா�. ;
0� தி/ைண�� வ42 
உ�ேள எ
A! பா �தா�. 
 
உ�ேள அவ� த"ைக மீனா
சி ம�லா42 ப0�2� கிட4தா�. ஒ� மாத�தி�� 
��� �ழ4ைத பிற4த2. ஆனா� அவளா� பா� ெகா0�க �Aயாத அளB�� 
மா பக�தி� க
Aக� வ4தன. ஆைள வ/Aயி� ஏ�றி பPசாய�2 Uனிய� 
அGவலக�தி�க�ேக உ�ள ஆர�ப �காதார நிைலய�தி��� @
A! ேபானா�. 
அ"ேக டா�ட க� இ�ைல. அேத டBனி� 'பிரா�[-' ப/ண! 
ேபா*வி
டா களா�. 
 
எ�ன ெச*வெத�% ெதாியாம�, அவ� தவி�த ேபா2 ஆ-ப�திாி ஆயா, 
அவ கைள க0ைமயாக பா �தா�. அ4த! பா ைவயிேலேய மீனா
சி�� இ�ெனா� 
க
A வ�� ேபா<�4த2. இ%தியி� 'K���திைய' மா வாAயிட� அட� ைவ�2, 
பிைரேவ
 டா�டாிட� கா
Aனா�. மீனா
சி�� �/ ஓரளB �க!ப
டாG�, வ< 
நி�கவி�ைல ேவ% வழியி�லாம�, மீ/0� ேபானா�. அ!ேபா2 ��பி�4த 
ஆயா@ட இ�ைல. 
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ஆ/Aய!ப�, த� 'ெவ�ளி�ெகாAைய' அட� ைவ�2, 'பிைரேவ
 டா�டாிட�'  
ேபானா�. �ர4த பா� ெவளிேயற �Aயாம� இ�!பதா�, வ<ெய0!ப2 
க/0பிA�க!ப
0, டா�ட , பா� �ர�காம� இ��க மா�திைர ெகா0�தா . இ4த 
வைகயி�, இ�L% 'பா* ெசலவாகி வி
ட2. இ!பA அவ� கட�ப
ட2��, 
சாியாக! பணி ெச*யாத அரசா"க டா�ட கேள காரண� எ�% அவ� நிைன�க 
நிைன�க, த�னிட�, ஒIெவா� டா�ட�� கட�ப
A�!ப2 ேபா� அவH��� 
ேதா�றிய2. 
 
ஆ/Aய!ப� தி/ைணயி� நி�றபAேய உ�ேள எ
A! பா �2வி
0 
ெம*சி< �2 நி�றா�. 
 
சி�னானி� அ�கா கா�தாயி, த� ைக!பி�ைளைய த"க�மாவிட� ெகா0�2வி
0, 
மீனா
சியி� �ழ4ைதைய எ0�2, பா� ெகா0�2� ெகா/A�4தா�. ஏ�ெகனேவ, 
ெகா�தவைர�கா* ேபா� இ���� இ4த ஹாிஜன! ெப/, த� ேநாPசா� 
பி�ைள�ேக பா<�லாத இ4த இள� ெப/, த"ைகயி� பி�ைள��! பா� 
ெகா0!பைத நிைன�க நிைன�க ஆ/Aய!பH��, அவ� காைல� ெதா
0� 
��பிட ேவ/0� எ�ப2 ேபாலB�, அவைள! பா �2 'அ�மா அ�மா' எ�% க�த 
ேவ/0� ேபாலB� ேதா�றிய2. மீனா
சி, கா�தாயியிட� �ல��வ2, அவH�� 
ந�றாக� ேக
ட2. 
 
"பா� கா�தாயி, அ4த மHஷ� �ழ4தய பா�க வ4தாரா, இ�ல எ� K���திய 
பா�க வ4தாரா�H ெதாியல. வ4த2� வராத2மா 'K���திய எ"க'�H ேக
டா�. 
நா� பதி� ெசா�Gற2�� ��னாலேய 'ஒ/ண� வி�2� தி�H!�
டானா - 
ெப�+சாளி! பய�H' தா� E��H �தி+சி
0! ேபாயி
டா�. பி�ைளய! 
பா�கேவ இ�ைல பி�ைளய." 
 
"அழாதீ"க�மா... அ2�காவ நீ"க 'எ"க/ண� நட42ேபாற Eசில, அ%42ேபாற 
Eசி�� ெப%வியரா? எ"க/ணன ெசா�னா ஒ�ம வாயில க
A வ�'��H 
ெசா�<யி��க!படா2. இ!ேபா அவ��� வாயில க
A வ4தி��கா�. யாைர=� 
தி
ட �Aய<யா�. ேந�% �
டா�ப
A�� ெப
A வி�க! ேபான எ"க ெபாி*யா 
மவ� ெசா ண� ெசா�னா�." 
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மீனா
சி பதறினா�. 
 
"அ*ய*ேயா க
A வ42��காம? கா�தாயி, நீ ந�லா இ�!ப. இ!பேவ ேபாயி 
பா �2
0 வ�வியா. நா� ச/டாளி. எ4த ேநர�2ல வா* திற4ேதேனா, பாவி 
மHஷ� எ!பA+ சா!பி0வா ? வயி�2���ள ஒ/Sமி�லாத சமய�2ல, 
வா*���ள ெக
ட வா �தய வ+��கி
0 2!�ற மHஷனா+ேச கா�தாயி-
கா�தாயி..." 
 
"��மா கிட"க�மா. க
0ன ெப/டா
Aைய=� ெப�த பி�ைளைய=� விட 
K���திய ெபாிசா நிைன+ச மHஷ� ெகாPச நாைள�கி ேலாG பட
0�." 
 
"அ!பA+ ெசா�லாத கா�தாயி. அவ� ந�ல மHஷ� தா�. சி�ன!பி�ைள மா2ாி 
M2வா2 ெதாியாத மHஷ�. ஆனா� எ� மாமியா  இ��காேள, அவதா� 
Kளியல"காாி... Kேதவி ச/டாளி... அவ� ேபா0ற சா�பிராணி �ைகயிலதா�, 
இ4த மHஷ� �தி!பா�. அ!�ற�, அ?2கி
0 இ��கிற எ�கி
ட வ42 எ� 
க/ண� 2ைட+சி
0, ரகசியமா வா"கி வ4த அ�வாவ வாயி� ஊ
0வா�." 
 
மீனா
சி, ெவ
க!ப
0� க/கைள! 'ெபா�தி�' ெகா/டா�. கா�தாயியி� 
�ழ4ைத�� ��தமாாி ெபாழி42 ெகா/A�4த த"க�மா, அ/ணிையேய 
பா �தா�. உடேன அவ6�� ஆ/Aய!பனி� நிைனB 'த�ெசயலாக' வர, ெவளிேய 
எ
0! பா �2, �வேரா0, �வராக நி�ற ஆ/Aய!பைன அத
Aனா�. 
 
"ெபா��ளய ேப�ற இட�2ல உம�ெக�ன ேவல...?" 
 
ஆ/Aய!ப�, தன�� ேவைல இ�!ப2ேபா�, உ�ேள வ4தா�. த"ைகைய! 
பா �2, "கவைல!படாத - நாேன ேபா* மா!பி�ளய பா �2
0 வாேர�" எ�ற2�, 
அ�வா சமாசார� அ/ணH��� ெதாி42வி
டேத எ�% நாண!ப
டா�. 
 
கா�தாயி, அவைன அத
Aனா�. 
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"ஒம��� ெகாPச"@ட ெபா%!பி�ல �தலாளி. ஒ�மாலதா� மீனா
சி=�, அ2 
�ழ4ைத=� அவ-த!ப02. பற+சிகி
ட பா� �A+ச பி�ள�H ஊ�ல கி/ட� 
ப/Sவா"க" 
 
"ெச%�கி மவHவள - ைகய� கால ஒA�ேக�. ஆமா, நீ பா� ெகா0�க2��� 
என��� எ�ன ச�ப4த�?" 
 
"பி�ன எ�ன*யா? நீ� காலா கால�2ல ஒ� க�யாண� ப/ணியி�4தா ஒ�ம 
ெப/டா
A இ4ேநர� ஒ� பி�ளய ெப�தி�!பாவ. மீனா
சிய�மா மவH��� பா� 
ெகட+சி����." 
 
"நா� க�யாண� ெசPசி, ;
0�காாி இவ�கி
ட ச/ைட ேபா
A�4தா நீேய 
எ�ைன! பிAபிA�H பிA+சி தி
Aயி�!ப." 
 
"எ"கயாவ2 மாமா மக�, அ�த மக�கி
ட ச/ட ேபா0மா - ந�ம த"க�மா த"க� 
க�பியா..." 
 
"நா� த"க�மாவதா� க
Aயி�!ேப�H ெசா�Gதியா..." 
 
"நீ� வி
டாG�, அ2 விடா2 எ�கி
ட ஒ�ம!ப�தி எIவளB ஆசேயாட 
ெசா�<யி��� ெதாி=மா..." 
 
"சாி, நீ ெசா�றபAேய காலா கால�2ல இவள� க�யாண� ெசPசி
டாG� இவ� 
இ2���ள பி�ள ெப�தி�!பா� எ�கிற2 எ�ன நி+சய�? �த� பி�ைள�� 
அவசர!பட� @டா2�H எ�கி
டேய எ�தைன தடவ ெசா�<யி��கா 
ெதாி=மா...?" 
 
த"க�மாவி� �க� சிவ4த2. அ!ேபாேத க�யாண� நட42, அ!ேபாேத �ழ4ைத 
பிற42வி
ட2 ேபா�, தைரையேய பா �தா�. பிற� சி< �ெத?42 "ஏ� ெபா* 
ெசா�றீ� - ஒ�ம KPசி" எ�% ெசா�<வி
0, ெவளிேய 'ஓட!ேபானா�'. அத��� 



29 

 

வாச� ப�க� அைட�கலசாமி நி�றதா�, அ*யாவி� �க�தி� விழி�க! பய42, 
உ�ேளேய ஒ0"கி� ெகா/டா�. 
 
அைட�கலசாமி, உ�ேள வ4தா . ஆ/Aய!ப� ச�% ஒ2"கி உ
கா 42 ெகா/0 
"உ
கா�� மாமா" எ�றா�. தா� ேபசிய2, மாமாB��� ேக
A���ேமா எ�% 
ச"ேகாஜ�. அேதசமய�, நாைள� த�ளி! ேபா
0�ெகா/0 வ�� மாமH�� 
உைற�க
0� எ�ற �%���தன�. 
 
அைட�கலசாமி, தா� எ0�2 வள �த த"ைக மக� மீனா
சிைய ஆதரவாக! 
பா �2� ெகா/ேட "இ!ப எ!பAய�மா இ���? ஆ/A அ4த ம�42+ சீ
ட 
எ0டா எ"கி
ட ெகாPச� பணமி���. ேகாண+ச�திர�தில வா"கி
0 வாேர�" 
எ�றா . 
 
"ஒ�ம ெசலB��?" 
 
"இ��கிற ெசலவ! பா �தா� ைகயில இ��கிற கா� ப�தா2. அெத�லா� பா�க 
�A=மா... எ� த"க+சி மவ� எ?42 உ
கா 4தா என�� எ?பதாயிர� 'பா 
கிைட+ச2 மாதிாி. அ!�ற�, மா
ட ஏ/டா பரமசிவ� ;
ல க
டல?" 
 
"எ4த மா
ட மாமா?" 
 
"எ�னடா ெதாியாத2 மாதிாி ேக��ற. நீ ஒ!பைட+சி0ேவ�H - ந�பி�ைகயா 
ஒ�ன வா"க+ ெசா�ன மா
ட, நீ வ+சி�கி
0 இ��க2 ந�பி�க� 2ேராக/டா..." 
 
"நா� ெச*த2 ந�பி�க� 2ேராகமி�ல மாமா! ச �கா ல ஏைழ"க6�காவ 
ெகா0�கிற மா0"கள, ஏமா�தி வா"�ற பரமசிவ4தா� ந�பி�ைக� 2ேராகி!" 
 
"இ!ேபா நீ மா
ட விட!ேபாறியா இ�<யாடா?" 
 
"எ� மா
ட நா� எ2�காவ விடS�?" 
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"நா� ெசா�<=� விடமா
Aயா?" 
 
"நீ� ஒ�ம ;
0��� ேக
A�4தா, நாேன ெகா/0 வ42 க
Aயி�!ேப�. இ!ேபா 
நீ� தா* மாமனா வரல - பரமசிவ�ேதாட ேவல�காரனா வ4தி��கிய�..." 
 
"நா� ெசா�றத� ேக6. அIவளB ெபாிய சைபயில, ம4திாி ைகயால மா0 ெகா0�2 
கBரவ� ப/Sனவ��� 2ேராக� ப/ண!படா2!" 
 
"அ2 கBரவ� இ�ல மாமா! ேகாயிGல ெவ
ட! ேபாற கிடாB�� ெகா��ல X 
��2ன2 மா2ாி." 
 
"ஒன�� எவ� ெகா�� சீவியி��கா�H என��� ெதாி=�. ஒ!ப� ��திதான 
ஒன��� இ����. அவ�, க�ள� ேத"கா* பறி+சவ� தா�..." 
 
"மாமா! எ"க*யாவ ேப�னா, என��� ெக
ட ேகாப� வ��. அ2B� பரமசிவ� 
ேவைல�காரனா வ42�கி
0..." 
 
"ஒ�கி
ட எ�ன ேப+சி. நா� பரமசிவ�ேதாட உ!ப� தி�னவ�. அவ� ெசா�ன2 
மா2ாி, மா
ட அB�க! ேபாேற�. நீ எ�ன ப/ணSேமா ப/ணி�க! அB�2� 
தாறீயா - நாேன அB�2�கிட
0மா...?" 
 
"அB�கிற ைகயி, 2/டா வி?�. அ2 யா� ைகயா இ�4தாGP சாி." 
 
"பா�2!�டலா�..." 
 
அைட�கலசாமி, ஆேவசமாக ெவளிேய வ42 மா
A� கயி�ைற அவி5�2� 
ெகா/A�4தா . ஆ/Aய!பH�, '��ற�தி�' கிட4த ஒ� பாைள அாிவாைள 
எ0�2� ெகா/0, மாமைன ெந�"கினா�. 
-------- 
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3333    
 
அைட�கலசாமி�� அ%ப2 வயதி����. ைவர� பா*4த உட��. எG��� சைத=� 
ஒ�ேறாெடா�% ஒ
A, இ%க!ப�றிய எஃ�. அேதா0 மனித  ேராஷ�கார . 
ப/ைணயா க� சா பி�, ப�க�2 ஊ களி� ேபா*�@ட, எதிாிகைள அA�2வி
0 
வ�� �றநா_�% ;ர . அ4த! ப�மா0, அவைர �
0வத�காக ெகா��கைள� 
தைரயி� சா*�தேபா2 அவ  அைத பய"கரமாக! பா �க, மா0 'ப�வாகி' வி
ட2. 
 
ஆ/Aய!பைன, த"ைக மகனா* பா �காம�, ப/ைணயா���� 2ேராக� ெச*த 
ப0 பாதகனாகB�, க�ள� ேத"கா* பறி�2, அ!பA! பறி��� ேபாேத கீேழ 
வி?42 ெச�2! ேபான ைம�2னனி� மகனாகB� க�தினா . ஆ/Aய!பH���, 
அவ  தா*மாமனாக� ெதாியவி�ைல. பரமசிவ�தி� காவ� நாயாகேவ அவ  
ேதா�றினா . ப/ைண வய�களி�, அவ  அ�மா கைள பி0"�� ேபா2 ஒ� 
வா*�கா� அ�ேக பிற4த அவ , இ�H� அ4த வா*�காைல� தா/டாத, 
ெகா�தAைமயாகேவ, அவH��� கா
சி அளி�தா . 
 
அைட�கலசாமி, மா
A� கயி�%+ ���ைக! பிாி�2� ெகா/A�4தா . 
ஆ/Aய!ப�, அாிவா6ட� அவைர ேநா�கி ஆேவசமாக! ேபா*� 
ெகா/A�4தா�. த"க�மா, அவைன! பிA�2� ெகா�ள! பா �தா�. அவ�, 
அவளிட� இ�42 திமிறி� ெகா/ேட ஓAனா�. ெவளிேய வ4த கா�தாயி, எ�ன 
ெச*வெத�% �ாியாம�, ைககைள ெநாி�தா�. இத��� அ"ேக வ4த, இைளஞ  
ந�பணி ம�ற�தி� நி வாகிகளான மாணி�க�, ேகாபா� �த<ய இைளஞ க6�, 
ம�ற�தி� 'அ
ைவச ' மாசான�� அ�ேக இ�4த பைன மர�த�ேக நி�% 
ெகா/டா க�. ஜா�கிரைதயான Eர�. ேம�ெகா/0 நகரவி�ைல. 
 
இ2வைர பைனேயாைலகைள ெவ
A� ெகா/A�4த அாிவா6ட�, ஆ/Aய!ப� 
பரமசிவமாக� ெதாி4த அைட�கலசாமிைய ெந�"கிவி
டா�. ைகைய� @ட 
ஓ"கிவி
டா�. கா�தாயி கதறினா�. த"க�மா, அ*யாB��� ேகடயமாக நி�% 
ெகா/டா�. அ4த� கிழவேரா, எைத=� ெபா�
ப0�தாம�, மா
A� கயி�ைற, 
��கா�வாசி அவி5�2வி
டா . ஆ/Aய!ப� 'எதிாியி�' மக� த"க�மாைவ� 
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த�ளிவி
0, கிழவைர ெவ
ட! ேபாவத�காக த�ைன தயா ப0�திய ேபா2 - 
ப�மா
A� அ!பாவி�தனமான பா ைவ, அவ� அாிவா� பா*+சைல 
அதிகமா�கியேபா2 -  
 
உ�ேள இ�42 ெவளிேய வர�AயாமG�, உபேயாகமி�லாம� ேபா*வி
ேடாேம 
எ�ப2 மாதிாி=�, �ரள �Aயாம�, எ�லா� ெபா*ைமயா* ேபான2 ேபா� தவி�த 
மீனா
சியி� ஒ!பாாி+ ச�த�, ெவளிேய ேக
ட2. ஆ/Aய!பH�� அதிகமாக� 
ேக
ட2. 
 

"ஆயிர� ெச*தாG� அவ� 
ந�ம தா*மாம அ/ணா+சி. 
அ*யாB�� அ*யாவா 
ந�ம வள �தவ� அ/ணா+சி. 
ேதா6ல E�கி வ+� 
E"க வ+சவ� அ/ணா+சி. 
அவர ெவ
0��ன... 
எ�ன ெவ
0 அ/ணா+சி" 

 
ஏைழ! ெப/க6��, தா"ெகாணா ேசாக� வ��ேபா2, ஒ!பாாி பிற�கிற2. அ4த 
ஒ!பாாிேய ஒ� காவிய� ேபா� வ�கிற2. தாளநய" ெக
ட வாழ�ைகயி� ச<�2! 
ேபா*, ேசாக�2� K5கA�க!ப0�ேபா2, அவல� பா
டாகB�, அ4த! பா
0 
ஆ�மாவி� ெவளி!பாடாகB� ஆகிவி0கிற2. தாள�, தானாக! பிற�கிற2. 
 
மீனா
சியி� ஒ!பாாியி� ஆ�மா ேபசியி��க ேவ/0�. அ"ேக 'இழB' 
விழவி�ைல. மீனா
சி, ேமG� ேமG� ஒ!பாாி ைவ�க ைவ�க ஆ/Aய!பனி� 
அாிவா� கர�, ேவ% ப�கமாக வி?42 ெகா/A�4த2. இளைமயி� தா* 
த4ைதயைர இழ4தபிற�, தா*��� தாயா*, த4ைத��� த4ைதயா*, ேதாளிேல 
E�கி வள �த மாமா ��ேன வ4தா . 'ேமல�ெத�' ராைமயா சி%வனாக இ�4த 
இவைன ஏேதா ஒ� காரண�தி�காக அA�க, அ4த ராைமயாைவ, அாிவாைள 
ைவ�2� ெகா/ேட ஓடஓட� 2ர�திய அைட�கலசாமி ��னா� வ42 சிாி�தா . 
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இ4த+ சமய�தி�, ப�மா
ைட Xரணமாக அவி5�2வி
ட அைட�கலசாமி, 
உ
கா 42 ெகா/ேட அவைன நிமி 42 பா �தா . அவ� ைகயாிவாைள! 
பா �2� ெகா/ேட, "ஏ�ல நி�H
ட? ெவ
0ல! ஒேரயAயா* ெவ
0ல! நீ ெபாிய 
மHஷ"கள! பைக+சி
0, அதனால பட!ேபாற கZட�த! பா �காமேல நா� ஒ� 
ைகயாலேய சாBேற�. ெவ
0டா, ெவ
0" எ�றா . 
 
ஆ/Aய!ப� த0மாறி� ெகா/A�4தேபா2, மீனா
சி, "அ�மா சாB�ேபா2, 
எ"கள ஒ�ம ைகயில ஒ!பைட+சத மற4தி
[ேர மாமா! எ"கள அனாைதயா 
வி
0
[ேர மாமா. ேந�2 @ட எ� வாயில ேசா�த உ�
A! ேபா
0�கி
ேட, எ� 
தைலைய� ேகாதிவி
ட மாமாேவ - இ!ேபா எ"க வாயில ம/ண�ளி ேபா0றீேர! 
மா
ட! பிA�க2 நியாயமா?" எ�% ெசா�<�ெகா/ேட அ?தேபா2, 
ஆ/Aய!பH�� மீ/0� ேகாப� வ4த2.  
 
இத���, கா�தாயி, ஆ/Aயி� ேமாவாைய! பிA�2� ெகPசி� ெகா/ேட, 
"ஆ/A மவராசா - நா� ெசா�Gதத ேக6� ராசா! இ2 கால�ேதாட ேகால�! ஒ�ம 
மாமா ெவ%� அ��தா�. அத எ*தவ� பரமசிவ�. அவ� மா
ட மவராசனா, 
�/ணியவா� ெகா/0 ேபாவ
0�. இ2 ஒ�ம மா0... ேபா<-ல ெசா�லலா�. 
ேபான மா0 தானா வ��; வி
00ம*யா. வி
00 �தலாளி..." எ�றா�. 
 
இ4த+ சமய�தி�, பைனமர�தAய�ேக நி�ற இைளஞ  ேகாZAயி� ஆேலாசக  
மாசான��, அ"கி�42 நகராமேல, "ஆமா/டா - மா
ட இ!ப வி0; பா �க 
ேவ/Aய இட�2ல, பா�க ேவ/Aயத! பா�2!�டலா�" எ�றா . 
 
மா
ைட அவி5�2வி
0, க�ைற அவி5�க! ேபான அைட�கலசாமியிட�, "மா
ட 
ெகா/0 ேபாற� ைகேயாட, எ� தைலய=� ெகா/0 ேபாயி0�" எ�% ெசா�<, 
அாிவாைள அவாிட� நீ
ட, அவ  அைத வா"கி Eரமாக எறி42வி
0, க�ைற 
அவி5�தா . இத��� ச�த� ேக
0, @
ட� @Aவி
ட2. மீைச�கார� உ
பட, 
ப/ைணயா
க6� வ42வி
டா க�. 
 
அைட�கலசாமி, அவி5�த மா
ைட=� க�ைற=� ப/ைணயா� ஒ�வாிட�  
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ெகா0�2, "நீேய இ4த ெர/ட=� க
0 இ4த� கயி%ல. ெகாPச�த ேவS��னா 
ெகா0. E��! ேபா
0+ சாவS�" எ�% ெசா�<� ெகா/ேட வட��! ப�கமாக! 
ேபானா . 
 
ப/ைணயா
க�, மா
ேடா0� க�ேறா0� ெத��! ப�கமாக! ேபானா க�. மா0, 
மிர/0 மிர/0 பா �த2. ஆ/Aய!பனிட� வர� 2A!ப2 ேபா�, 
ப/ைணயா
கைள உதறி�ெகா/ேட, '�மா.. �மா' எ�ற2. அத� க?�தி�, 
ஆ/Aய!ப� வா"கி! ேபா
A�4த மணி தாள�2ட� ஒ<�க - கி
ட�த
ட 
மா
A� ச�த�, ஒ!பாாிேபா� ேக
ட2. மா0 'ச/A�தன�' ெச*வைத! �ாி42 
ெகா/ட மீைச�கார� அத� க�ைற, வG�க
டாயமாக தரதரெவ�% இ?�தா�. 
அ2 நகராம� ேபானதா�, அைத சிரம!ப
0� E�கி� ெகா/0 ேபானா�. 
இ!ேபா2, இ4த ெஜ N இன� கல!�! ப�, தா*ைம� கா4த�தா� இ?�க!ப
0 
தானாக நட4த2. 
 
மா0 ேபாவைத விட, த� மான�, மாியாைத, கBரவ� எ�லா� த�ைன நி �கதியாக 
வி
0வி
0! ேபாவ2 ேபா� ஆ/Aய!ப� ெச*வதறியா2 திைக�2 நி�றா�. 
பிற� ஆேவச!ப
டவ� ேபா�, தைரயி� கிட4த அாிவாைள உZணமாக! 
பா �தேபா2, அவன2 'பைன மர�தA' சகா�க� அத� நிழைல! ேபால அவன�ேக 
வ42, அவன2 ைககா�கைள! பிA�2� ெகா�ள, மாசான�, "ெபா%டா, மா0 எ"க 
ேபாயிட! ேபாB2... இ4த! பரமசிவ� எ"க ேபாயிட! ேபாறா�... நா"க எ"க 
ேபாயிட! ேபாேறா�... இ4த ஒ/S ேபாதா2, அவன பPசாய�2� ேத தGல 
ேதா�கA�க2��" எ�றா . பPசாய�2� ேத த� �Aவ2 வைர���, ேபான 
ப�மா0, அவH��� கிைட�க� @டா2 எ�% அவேர நிைன!ப2 ேபா�, அவர2 
ஒIெவா� வா �ைத=� ஒ�ற�பி� ஒ�றாக தாமதமாக வ4தன. 
 
இத���, அைட�கலசாமியி� ைகைய! பிA�த சீனிய�மா ஓAவ4தா�. ஐ�ப2 
வய2�காாி. அதி ெவA ேப+��காாி. 
 
"எ� ��ஷனயால ெவ
ட!ேபான - வள�த கிடா மா �ல பா=��H ெசா�Gத2 
சாியா! ேபா+ேச! நீ நாசமா! ேபாவ! ஊரா� ;
0+ ெசா�2�� ஆச!ப
ட ஒ� 
ெநPசில, ��2 வர. ஒ� ;
ல எ�6 ைவ�க - இழB விழ..." 
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சீனிய�மா, ேப+ேசா0 ம
0� நி�கவி�ைல. நி�கB� மா
டா�. கீேழ �னி42, 
ம/ைண வாாி, ம�மக� மீ2 ேபாட! ேபானேபா2, த"க�மா தாயி� ைககைள! 
பிA�2� ெகா�ள, ைகயி<�4த ம/, அைத அ�ளியவ� தைலயிேலேய விழ, 
சீனிய�மா, வாைய மக� ப�கமாக� தி�!பினா�. 
 
"ச/டாளி! ேவS��னா இ!பேவ இ4த! பய ;
ல ேபாயி இ�42�களா! ெப�த 
அ!பன ெவ
ட! ேபாயி��கா�. இ4ேநர�, எ� மவராச� மா/0 மAPசி ம/ணா 
ேபாயி�!பா�, இIவள�ைத=� பா�2�கி
0 நீ இ!பA நி�கதவிட, அவ� ;
ல 
ேபாயி இ�42�கிடலா�. இவா கா�தாயிய, 'வ+சி�கி
ட2' மா2ாி உ�ைன=� 
வ+சி�கி0வா�" எ�றா�. 
 
ஆ/Aய!பH��, மா
ைட! பறிெகா0�த ஆ�திர� சீனிய�மா மீ2 தி��பி� 
ெகா/A�4த2. த"க�மா, அவ� ஏடா ேகாடமாக எைதயாவ2 ெசா�<, 
எைதயாவ2 ெச*2 விட� @டா2 எ�ப2ேபா�, அவைன� க/களா� ெகPசி� 
ெகா/A�4தா�. கா�தாயி�� ேகாப� வ4த2. ஏேதா ெசா�ல! ேபானா�. 
அேதசமய�, எதி பாராத இ4த� தா��த<� நிைல�ைல42 ேபான அவளா�, 
ஒ�%� ேபச �Aயவி�ைல. பிற� த�ைன நிதான!ப0�தி� ெகா/0 'இ4த 
�/டய பதிG��� ேக
டா� விவகார� ஜாதி+ ச/ைடயா மாறினாG� மாறலா�. 
ப/ைணயா�"க6��� ெகா/டா
டமாயி0�!' எ�% தன���ேள ேபசிவி
0, 
சீனிய�மாைவ நிமி 42, ேநராக! பா �தா�. 
 
அ4த! பா ைவயி� M0 தா"காத சீனிய�மா ச�% நட42, ஒ� மர�தி� ப�கமாக 
நி�% ெகா/0, மகைள ஆேவசமாக! பா �தா�. பிற� "நீ வாாியா இ�<யாளா? 
இ�ல அவ� @டேய இ��க! ேபாறியாளா" எ�றா�. 
 
த"க�மா, அவைள! ெபா�
ப0�தாத2 ேபா�, �டைவ� Eசிைய� த
A 
வி
0�ெகா/ேட அ"ேக நி�றா�. சீனிய�மா6��, 'இPசி' தி�ன2மாதிாி 
இ�4த2. 
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"ஒ*யா வட��! ப�கமா ேபாறா�. அ�கா மவ� ெகா0�த அாிவா மாியாைதயில  
ச4ேதாஷ!ப
0 ஒ/S கிட�க ஒ/S ப/ணிட! ேபாறா�. வாளா - ேபாயி! 
பா !ேபா�." 
 
உ�ேள, இ�H� அ?ைகைய விடாத அ/ணிைய! ேபா*! பா �க நிைன�த 
த"க�மா, ேராஷ�காரரான த4ைத, அ�மா ெசா�ன2ேபால ஏதாவ2 ெச*தாG� 
ெச*2விடலா� எ�% நிைன�தவ� ேபா�, பி�2! பிA�த த� தைலைய 
உ�!பிவி
0� ெகா/டா�. பி�ன , அ�மாைவ ேநா�கி நக 4தா�. 
 
அ�தாைன! பா �2�ெகா/ேட, நகர �Aயாம� நக 4தா�. அவ� க/க�, 
ஆ/Aய!பனி� க/க6ட� ஒ
A� ெகா�ள! ேபாவ2ேபா� 2A�தன. 
அவன�ேக நி�க! ேபாகிறைவேபா�, கா�க� இ?�தன. அவைன� கி�ளி 
விைளயாAய ைகக�, இ!ேபா2 ஒ�ைற ஒ�% ெநாி�2� ெகா/டன. அவ� 
ேகாதிவி
ட தைல�A, இ!ேபா2 பாவாைட மாதிாி, கா�றி� விாி4த2. 
 
'பா� ெபா"�ற ேவைளயில... பாைன உைடPசி
ேட ம+சா�' எ�% 
மன�2���ேள ஒ!பாாி ைவ�2� ெகா/0, 'நீ யாேரா நா� யாேரா�H 
ஆயி
ேடாேம' எ�% மன2���ேளேய மாரA�2� ெகா/0, தா� யாேரா எ�% 
தவி�தவ� ேபா�, தாயி� ப�கமாக! ேபா*� ெகா/A�4தா�. 
 
மா0 ேபான ேவக�தி� மாம� மக� ேபாவைத நிைல��திய பா ைவ=ட�, 
நிைல�ைல4த உ�ள�2ட�, 'அவ� ேபான2 ஒ� அAயா அ�ல2 ஒேரயAயா' 
எ�% கண��! ேபா
0� ெகா/A�!ப2 ேபா�, அவ� கா� பாத�ைத=�, 
உ+ச4தைலைய=� உ�% உ�%! பா �த ஆ/Aய!பைன, மாசான� உ�!பினா . 
 
"ஏ/டா பி�2! பிA+சி நி��ற? பரமசிவ�... 'இ4தா பிA�H' தைலய� 
�0�2
டா�. தானா மா
A�கி
டா�. இத விட! ேபாற2�ல. ;0 ��42 மா
ட! 
பிA+சவ� ைகயில கா!� மா
டா
டா - நா� மாசான� இ�ல!" 
 
மாணி�க� பிஏ.பி.A.=� ஆ%த� ெசா�னா�. 
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"கவைல!படாத ஆ/A. இ4த விவகார�த வ+ேச... ந�ம ஊ ல இ��கிற ஒIெவா� 
விவகார�ைத=� தீ �2டலா�. நா"க இ��க2 வைர��� நீ கவைல!பட 
ேவ/டா�." 
 
ஆ/Aய!ப�, இைளஞ  ந�பணி ம�ற நி வாகிகைள! பா �தா�. அ"ேக 
வ4தி�4த ஏெழ
0! ேப�ேம பA�தவ க�. ஊ  நீதி�காக, உயிைரேய பணய� 
ைவ�க� தயாராக இ��கிறவ க�. இவ க� இ���� வைர, அவ� அPச 
ேவ/Aயதி�ைல. ெசா�ல! ேபானா�, ஊ  ேமாசAகைள அ�பலமா�க! ேபா�� 
ேபாரா
ட�தி� அவ� மா0 த�ெசயலாக! ேபாயி��கிற2. அIவளBதா�. ச�% 
ேநர� வைர, மா0 ெகா/0 ேபாக!ப
ட ேபா2, ப/ைணயா
க�, த�ைனேய 
க?�தி� கயி�ைற� க
A, கா�க6�� இைணயாக ைககைள=� ஊ�ற ைவ�2, 
ெகா/0 ேபாவ2ேபா� சி%ைம!ப
ட ஆ/A, சிறி2 ெப�ைம!ப
0� 
ெகா/டா�. பிற�, அவ க6ட� ேதாழைம=ட� ேபசினா�: 
 
"நீ"க இ����ேபா2 நா� எ2�காவ கவைல!படS�! மீச�கார� மா
ட 
பிA+சி�கி
0 ேபாB�ேபா2 - அாிவாள எ0�2 ஒேர ெவ
டா ெவ
டS��H 
நிைன+ேச�. ஆனா�, நீ"க �%Pசிாி!பா சிாி+சி�கி
0 நி�கத பா �த2� ஏேதா 
விஷய� இ����H ெதாிP�ேபா+�!" 
 
மாசான�, �%�ேக ��4தா . 
 
"வ4த பயGவ, எ� ஒ�த விரG��! ெப%வாHவளா? �
டா�ப
A [�கைடயில 
நாG ேபர தனியா நி�H சமாளி+ச ஆ6டா நா�! இவ"கள ஒ� அAயில 
விழ�த
A
0 மா
ட ஒ�கி
ட ெகா0�க எIவளB ேநர� ஆB�? ஏ� சி�ன*யா 
ெச*யல? அ"கதா� விஷய� இ���. எதிாி த!�! ப/S�ேபா2 அவன அ4த� 
த!ப ப/ணவிடS�. ஒ� த!��� ஒ�ப2 த!� ெச*ய விடS�. அ!�ற� ஒேர 
ேபா0. ஆ6 எ?4தி��க!படா2." 
 
இ�H�, எ
0� த!�க� நட4தா�தா�, தன�� மா0 கிைட��ேமா எ�% 
ச4ேதக!ப
ட ஆ/Aய!பH��, ெபா%�க �Aயவி�ைல. வா*வி
ேட ேக
டா�:  
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"சாி. இH� எ�ன ப/ணS� - அைத+ ெசா�G"க." 
 
"அத�தா� சி�ன*யா ெசா�ல! ேபாேன�. நாம ச
ட!பA எ�ென�லா� 
ெச*யSேமா அத+ ெச*=ேவா�. அ2��� �Aயா
டா, சி�ன*யாகி
ட 
இ��கேவ இ��� ேவ� க�� ஒேர ��2." 
 
இத��� ைகயி� சில ேநா
0! ��தக"கைள ைவ�தி�4த, எ�ஜினீயாி" 
A!ளமா�காரனான ேகாபா� "நாம இைளஞ  ந�பணி ம�ற�2�� மாணி�க� 
தைலவராக இ��கS�. நா� ெசயலாள�. இவ� ரவி ெபா�ளாள�. ம�றவ"க 
எ�லா� கமி
A ெம�ப�"க. தீ மான� ேபா
டா+�. இ2ல ஒ� ைகெய?�2! 
ேபா0" எ�றா�. 
 
ஆ/Aய!பH�� எாி+சலான எாி+ச�. ைகெய?�2! ேபா0வத�� இ2வா ேநர�? 
எ�ன ெச*ய... இவ"கள வ+�தா�, ேபான மா
ட மீ
கS�. 
 
ஆ/Aய!ப� ம�ற� �றி!ேப
A� ைகெய?�2! ேபா
0வி
0, "சாி. இ!ப எ�ன 
ெச*யலா�" எ�றா�. 
 
"�த�ல @
0றB ச"க�2ல ேபாயி ெசா�Gேவா�. அ!�ற� 'மா0 தி�A 
பரமசிவேம - இனிேம� நீ ஓ
0 தி�ட �Aயா2'�H �வ ல, வாதமட�கி இைலைய 
வ+சி எ?தலா�." 
 
மாசான�தி� ஆேலாசைனயி� ேபாி�, இ.ந. ம�ற�தி� ஏெழ
0 நி வாகிக6�, 
ஆ/Aய!பH� @
0றB+ ச"க�தி��! ேபானா க� ச"க� க
Aட� அ"ேக 
வா"க!ப0� பா� மாதிாி, ெவ�ைள ெவேளெர�% இ�4த2. ப�ேநா��� 
@
0றB+ ச"க� அ2. ஆைகயா� பல ஆசாமிக6�, 'பேல' ஆசாமிக6மாக ந�ல 
@
ட�. 
 
உ�ேள ேபானா�, கிளா � நா�கா<. அத�� எதி �தா� ேபா� தைலவ  அைற. 
ச"க உ%!பின க�, தா"க� கடனாக வா"கிய மா0களி� பாைல, அ"ேக வ42 
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ெகா
Aனா க�. கிளா �, ாிஜி-டாி� வரB ைவ�2� ெகா/A�4தா . 
உ%!பின க� ஒ�வேரா0 ஒ�வ  'மாமா ம+சா�' எ�% ேபசி�ெகா/ேட பாைல 
ஊ�றினா க�. இ2 உ%!பின களி� ஒ�%ைமைய� கா
0வதாக, 
ெவளிU �கார க� நிைன�கலா�. விஷய� அ!பA இ�ைல. பல ஜாதிக� நிைற4த 
அ4த� கிராம�தி�, �றி!பி
ட இர/0 ப"காளி� ேகாZAகேள, ச"க�தி� 
உ%!பின களாக+ ேச �க!ப0கிறா க� எ�ப2தா�, இ4த 'மாமா ம+சானி�' 
நிஜமான அ �த�. 
 
��னா� வ42 நி�றவ கைள எைட ேபா
0� ெகா/ேட, @
0றB+ ச"க� 
தைலவ  மாயா/A, ாிஜி-டாி� எைதேயா எ?தி� ெகா/A�4தா . அவ , அA�2 
அA�2 எ?2வைத! பா �தா�, அேநகமாக, ச �கைர விநிேயாக� ப�றிய 
கண�காக இ����. 
 
ம�ற� தைலவ  மாணி�க� ேபச! ேபானா�. ெசயலாள  ேகாபா� ேபச! ேபானா�. 
உப ெபா�ளாள  ரவி ேபச! ேபானா�. ஆனா�, மாசான�தி� வா* �4தி� 
ெகா/ட2. 
 
"ந�ம @
0றB மா
ட, பரமசிவ� ஆ�வ+சி பிA+சி�கி
0 ேபாயி
டா�. இத ச"க� 
��மா விட!படா2!" 
 
மாயா/A, ாிஜி-டாி� இ�42 க/கைள வில�காமேல ேக
டா : 
 
"எ4த மா
ட?" 
 
"ந�ம ஆ/Aய!பேனாட மா
ட." 
 
"இ2 எ�ன ேபாO- -ேடஷனா? ச"க�த! ெபா%�த அளBல, மா0 
வா"�னவ"க, பா� ஊ�தS�. இ�ல�னா தவண! பண�த க
டS�. யா� 
மா
ட யா� பிA+சா எ�கிற2 ச"க�2�� ச�ப4தமி�லாத விஷய�. ச
ட!பA 
பா �தா�, ஆ/A, பண� க
டல�னா, ச"க� ேகா 
ல வழ��! ேபா0�. 
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ேகா 
லதா�, அவ� மா0 எ!பA! ேபாயி
02�H ெசா�லலா�. பரமசிவ� 
ம+சாH��� அவH��� ஆயிர� இ����. அ2�� ச"க� ெபா%!பாவா2. ஒ� 
வார� பா !ேப�. பண� க
டா
டா, ேகா 
ல வழ���தா� ேபா0ேவ�. 
மா
0�� ஆ/Aதா� ெபா%!�. அத கா!பா�த ேவ/Aய ெபா%!�� 
அவH���தா�. ச"க�2�� ச�ப4தமி�லாத சமாசார�. சாி ேபாயி
0 வாாீயளா?" 
 
மாசான� ேகாப�ேதா0 பா �தா . 
 
"நீ� ேப�ற2 �ைறயி�லாத ேப+�. �?! Xசணி�காய ேசா�2���ள மைற�க! 
பா�கிற ேப+�. ச"க� தைலவ  எ�கிற ெபா%!ேபாட ேபசS�." 
 
"நா� ெபா%!ேபாட ேபச ஆர�பி+சா அ!�ற� நீ� ெவ%!ேபாட ேபாவ 
ேவ/Aயதி����. ேபான வ�ஷ� நீ� உழB மா0 ச"க� கடHல வா"கினீ�. சாி. 
ச4ைதயி� இ�42 மா
ட ;
ல க
A
0 அ!�றமாவ2 வி�தி��கலா�. ெசPசீரா? 
வா"�ன ச4ைதயிேலேய மா
ட வி�தீேர - இ2��� ேவS��னா ேநா
[- 
அH!ப
0மா?" 
 
"ெமா
ட� தைல��� �ழ"காG��� �A+சி! ேபாடாேத=� ம+சா�." 
 
"நாH� அத�தா� ெசா�Gேத�. �ழ"காGல அA+சா�, ெமா
ட� தைலயி� 
வ<�க�தா� ெச*=�. ெமா
ட� தைலயில காய� ப
டா� �ழ"கால� E�க 
�Aயா2. நா� ெசா�ற2 உம��! �ாி=தா... இ�ல �ாிய ைவ�கSமா?" 
 
மாசான�தி��� �ாி4த2. �ாிய ேவ/டாத அளB��! �ாி4த2. ஆ/Aய!பH��� 
�ாி4த2. அேயா�கிய�தன� ெச*கிறவ� நியாய� ேபசினா�, அ4த நியாயேம 
அநியாயமாகிவி0� எ�ப2 �ாி4த2. எ�ன ெச*ய - எ!பAயாவ2 மா
ைட 
மீ
Aயாக ேவ/0�. அ2வைர, மாசான�திடமி�42 மீள�@டா2. 
 
'ெபா�ளாள ' ேகாபா� ஒ� ேயாசைன ெசா�னா�. 
 
"ஆ�ைர
, மணிய�கார  கி
ட ேபாேவா�. அவ� கி
ட மா0 தி�0 ேபான2�� ஒ�  
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ாி!ேபா 
 வா"கி� கி
0, ேபாO- -ேடஷ� ேபாேவா�. நா� யா  எ�கிறத 
இவ"க6��� கா
AயாகS�." 
 
மாசான� 'கழ
A�' ெகா/டா . இதர நப க� ஊ வல� ேபால! ேபானா க�. 
மணிய�கார  மாடசாமியி� ;
0 வாசG��! ேபானா க�. ெவளி� தி/ைணயி� 
உ
கா 42 உ�ேள எ
A! பா �தா க�. இர/0 ைதய� மிஷி�க�, K�% 
ெந��தி க�, இர/0 ேஜாA உழB மா0க�, தைழமிதி� க�விக�, ய4திர� 
கல!ைபக�. 
 
மாடசாமியி� மைனவியான, மகளி  ச"க� தைலவி சேராஜாB�, அவ  மக� 
ம�<காB� ஒ� ப�க� உ
கா 4தி�4தா க�. எதிேர அைட�கலசாமி=� அவ  மக� 
த"க�மாB� நி�% ெகா/A�4தா க�. அைட�கலசாமி மகைள அத
Aனா . 
 
"நாம பர�பர பர�பரயா ேசவக� ெச*=ற �0�ப� இ2. ம�<காவ நீ தி
0ன2 
த!�. ெதாியாம ேபசி
ேட�H ம
0� நீ ெசா�லல. இ!பேவ ஒ� ெகாைல நட���. 
உ�... ம�<கா கி
ட..." 
------------ 
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அ4த� கால�தி�, அAைமகைள� த/A��� வைகயி� அவ கைள ஒ�வ  பி� 
ஒ�வராக சி"க� @/0��� வி
0, பசிேயா0 பா*42 கIB� சி"க�ைத=�, 
அத� பசி�� �சியாகி, ��தி ெகா!பளி�க, நர��க� ெதறி�க, நாG ப�க�� 
அைடபட, மி�க�தி� வா*!ப�க� ேபா�� அAைமைய சீமா�க6� சீமா
Aக6� 
ப�திரமான இட�தி� அம 42 ரசி�ததாக வரலா% @%கிற2. 
 
அ4த வரலா% இ!ேபா2 ேவ% 'ப�தி� அேத சமய� மிக!ெபாிய வி�தியாச�2ட� 
நட42 வ�வத�� எ0�2�கா
டாக, ம�<கா, த"க�மாைவ� க/களா� 
கIBகிறவ� ேபா� பா �தா�. மாத  ச"க� தைலவி சேராஜா அ�ைமயா��, 
அவைள �!ப2 வ�ட�தி�� ��ேப ைகைய! பிA�2, க?�தி� கயி% க
Aய 
கிராம ��சீ!��, �%Pசிாி!�ட� ேமாவா*கைள� தடவி� ெகா/0, �� 
ெந�றிகைள+ ���கி� ெகா/0, த"க�மாைவ! பா �தா க�. ெவளிேய 
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தி/ைணயி� உ
கா 4தி�4த ஆ/Aய!ப�, த"க�மா ப�க��, மாணி�க� 
பி.ஏ.பி.A. ம�<கா ப�க��, மன�2��� அணிவ��2� ெகா/டா க�. 
 
த"க�மாேவா, எ2Bேம நடவாத2ேபா�, ஒ� ைகைய இ0!பி� ஊ�றி, வி� மாதிாி 
வைள�2� ெகா/0 க/கைள+ ��றி=�ளவ  ப�க� �ழலவி
0� 
ெகா/A�4தா�. அ*யாைவ� ேதA, �ளிய4ேதா!�! ப�கமாக! ேபா*, அ"ேக 
அவ  இ�லாததா� பைதபைத�2, பPசாய�2� தைலவ  ;
A� பா �2வி
0, 
இ"ேக ெத�வி� வ42 ஜாைடமாைடயாக! பா �த ேபா2, அைட�கலசாமி� கிழவ , 
த� �2� மாதிாி, மகளி� �யமாியாைத ஆக ேவ/0� எ�% நிைன�தவ  ேபா�, 
அவைள உ�ேள @!பி
0, ம�னி!� ேக
க+ ெசா�னா . 
 
நா�� நா
க6�� ��ேப, ��சீ! நட4த விவர�ைத+ ெசா�ன2�, மன�2��� 
மகைள! பாரா
Aய அ4த @H� கிழவ , இ!ேபா2 ேக0 ெக
ட, வி�வாச� ெக
ட, 
எ�லா" ெக
ட ஆ/A! பயG�காக த� மக� ஒ� கிராம� தைலவாி� மகைள - 
அ2B� தா� ேவைல பா ��� ப/ைணயாாி� த"ைக மகைள, 'நாேய ேபேய' 
எ�% ேபசிய2, அதிகப
சமாக� ெதாி4த2. அவ�� ஒ�தைல!ப
சமாக நி�க� 
2ணி42 வி
டா . 
 
இவ� பிற!பத�� ��ேப, இவ  ேசவி��� �0�ப� இ2. மக� வ�வா�. 
ேபாவா�. ஆனா� ேசவக� இ��ேக அ2 அ!பAய�ல. அ2 பாச�ைத� தா/0� 
ப�தி. 
 
த"க�மா, அல
சியமாக நி�ப2, கிழவ��� அவமதி!பாக� ெதாி4த2. க/க�, 
இர�த� ெகா!பளி!ப2 ேபா� சிவ�க, "இ!ேபா, ெதாிPசி ெதாியாம! ேபசி
ேட�H 
ேக
க! ேபாறியா - இ�ல..." எ�றா . 
 
த"க�மா, ெவளிேய ஆ/Aய!பைன! பா �தா�. பிற� த�ைன�தாேன சி< �2� 
ெகா/0, "ம�னி!��H வ4த2�னா �த�ல அ2தா� ேக�கS�. எ"க அ�த 
மகைன, காரணமி�லாம� தி
0னா�, நா� ேக
0�கி
0 இ��கSமா?" எ�றா�. 
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ம�<கா, ஆ
க� இ��கிற ைதாிய�தி� அத
Aனா�. 
 
"அ2 இ2�H ேப�னா�, ெக
ட ேகாப� வ��. நா� எ�ன ஆ0மாடா?" 
 
கிராம ��சீ! சி< �ெத?4தா . 
 
"ஒ� அ*யா �க�2�காவ பா�ேக�. இ�ல�னா நீ, எ� மகள ேபசியி��கிற 
ேப+���, �/ணா��� காளவாசGல வ+சி..." 
 
சேராஜா அ�ைமயா , அரசிய�வாதியானா . 
 
"அ*யா ேக��றா  இ�ல. அவ��� மாியாத ெகா0�கிற2�காவ2, ெதாியாம! 
ேபசி
ேட�H ஒ� வா �ைத ெசா�ேல�! இவ KS நாளா க�ன� ;"��பAயா 
அ?2கி
0 கிட4தா�. நா"க@ட அவைள 'நீ�H' ெசா�ன2�ல. ெப�த 
அ!பH�� மாியாத ெகா0�கவளா இ�4தா�, இ4ேநர� அவ� ெசா�ன மா2ாி 
ேக
A�!ேப. நீதா� அ!பைனேய மதி�காதவளா+ேச!" 
 
த"க�மா, ஊ�றிய ைகைய எ0�2, ஆ�கா
A விரைல நீ
A� ெகா/0, "��மா 
வாைழ!பழ�2ல ஊசிைய ஏ�தற2 மாதிாி ேபசா/டா�மா. ஒIெவா��திவ க
0ன 
��ஷைனேய மதி�காம சிG!பிகி
0 பிற�தியா��� உபேதச� ப/ண 
வ420றாவ. இவ�, இ4த ;
ல இ��க2 வைர���, எ�ைன! ெப�த ஐயா இ�ல - 
உ"கேளாட ேவல�கார . எ� உயி� ேபானாG� ேபாBேம தவிர எ� வாயில 
இ�42 நீ"க வி���ற2 மாதிாி வா �த வரா2!" 
 
'ெப/டா
A மதி�கவி�ைல எ�கிற சமாசார�, இ4த ேவைல�கார!பய மவ6��� 
ெதாிPசி! ேபா+ேச' எ�ற இரகசியமான ஆ�திர�தி� ��சீ! ஐயா எ?4தா .  
 
"நீ ம
0� எ� மகளாக இ�4தி�4தா�, இ4ேநர� ெகா/ைடைய! பிA+சி, 'தி�B 
தி�B'�H தி�வியி�!ேப�" எ�% சேராஜா அ�ைமயா  ெசா�னா . 
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அைட�கலசாமி ஆேவச சாமியானா . தி[ெர�% மக� மீ2 பா*42, அவ� 
தைல�Aைய! பிA�2 ைக��� ��றி� ெகா/0, மகளி� �2கி� பல"ெகா/ட 
ம
0� ��தினா . 'அ*ேயா, ேபாேனேன' எ�% வா* வைர��� வ4த 
வா �ைதகைள அட�கி� ெகா/ேட, த"க�மா, அ!பாவி� ைகைய! பிA�2, 
தைலைய உதற உதற, அவ6�� ேவதைன வி-வ'பமாகிய2. எ!பAேயா 
அவாிடமி�42 த�ைன வி0வி�2� ெகா/0, நாலA த�ளி!ேபா* நி�% 
ெகா/டா�. 
 
இ2வைர, அ*யாவிட� ஒ�தடைவ @ட அAபடாத தன�� - தி
A� ெதாைல��� 
அ�மாைவ�@ட, 'எ� மகள ேப�னியானா �ழிெவ
A! �த+சி0ேவ�' எ�% 
சி"க�ேபா� க ஜி��� ெப�றவ�, நா��ேப  ��னிைலயி� அA�த அAயி� 
வ<ையவிட, அத� காரண காாிய�, அவ� இதய�தி� ெப�� வ<ைய� ெகா0�த2. 
வி�ம! ேபானா�. 'அ*ேயா அ*ேயா' எ�% அழ!ேபானா�. 'எ�ைனயா அA+சிய� 
- எ�ைனயா அA+சிய�' எ�% க�தி, த� தைலயிேல @ட, ைககைள! பாயவிட! 
ேபானா�. தி[ெர�% அவ� க/க� ம�<காைவ! பா �தன. அதி� ெஜா<�த 
அக"கார�ைத=�, உத
ேடார�ைத விாி�த �%Pசிாி!ைப=� பா �தன. எ2Bேம 
நடவாத2ேபா� இ�4த சேராஜாைவ! பா �தன. 
 
அIவளBதா�. 
 
நீைர விழ ைவ�க! ேபான க/க�, இ!ேபா2 ெந�!ைப� ெகா
Aன. உ�ள�2 
ஓல�, ேபா !பரணியாகிய2. இயலாைம, எதி !பாக மாறிய2. த"க�மா, 
ம�<காைவ, அவ6� அவ� ெப�ேறா�� பய!ப0� அளB�� ச�% ெந�"கி� 
ெகா/0, அ?�த4தி��தமாக! ேபசினா�: 
 
"அAேய, ம�<கா! �திர�ெகா/ைட, எ�ைன! பழிவா"கி
டதா நிைன�காதA! 
நானாவ2 எ"க*யா கி
டதா/A அAப
ேட�. ஒ� அக"கார�2���, 
ம/ட�கன�2��� நீ ஊ ல அAபட! ேபாற கால� வர!ேபாB2A. என�� அA 
வா"கி� ெகா0�2
டதா நிைன�காதA. இ!ேபா எ"க*யா எ�ைன அA+ச அA, 
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பி
0�� ம/�ம4த பரமசிவ�ைத, பா/Aய ராஜா அA+ச2 மாதிாியான அAA! 
இ4த அA, ஒ"களமா2ாி அ�கிரம�கார"க ஒIெவா�வ  ேமல=� பட!ேபாBதA!" 
 
ம�<கா வாயைட�2! ேபா* எ?4தேபா2, அைட�கலசாமி, அ�ேக கிட4த ஒ� 
தா �க�ைப எ0�2� ெகா/0, மகைள ேநா�கி ஓAனா . தி[ெர�% அவ����, 
த"க�மாB��� இைடேய ஓ  உ�வ� வ42 நி�ற2. க0ைமயான ேகாப�, 
ேமனிெய"�� ஆ0வ2 ேபா� உடெல�லா� சி< �2 நி�க, உயிைரேய பணய� 
ைவ�க� தயாராவ2 ேபா�, அ4த� க�\ர உ�வ�, கிழவைர=� மகைள=� மாறி 
மாறி! பா �த2. 
 
ஆ/Aய!ப� மா
ைட! பறிெகா0�2வி
0, மாம� மகைள=� பறிெகா0�தாG� 
அவைள! ப< ெகா0�க+ ச�மதி�காத ஒ� ஏைழ. க�\ரமாக+ சவா<
டா�. 
 
"இனிேம� அவ�ேம� ஒ� அA வி?4தாG�, இ!பேவ ெகாைல வி?�. ஒ� 
ெகாைலேயாட நி�கா2. ேவS��னா� அA+சி! பா�க
0�." 
 
அைட�கலசாமி, அதி 42 ேபானா . அவ���� ேகாப� வரவி�ைல. தன�� ஏ� 
ேகாப� வரவி�ைல எ�%� அவ  ஆ+சாிய!ப
டா . ஒ�ேவைள, தன�� ேராஷ� 
இ�லாம� ேபா*வி
டேதா எ�% @ட! பய!ப
டா . எவைர=�, 'ஒ�ைத�� 
ஒ�ைதயா*' சமாளி�க �A=� எ�% இ2வைர த� ;ர�தி� அைச�க �Aயாத 
அபிமான� ைவ�தி�4த அ4த� கிழவ  வாயைட�2, ைகயைட�2, காலைட�2 
நி�றா . மக� ேம�, அ�கா� மக� ைவ�தி���� பாச�தி� தாிசன�தி�, 
அAமன�தி� ஏ�ப
ட ெப�மித� அவ  ெவளிமன�தி� ஏ�ப
ட ேகாபதாப�ைத 
ெச�GபAயா�காம� ெச*த ரசாயன மா�ற�, அவ��ேக ெதாியா2. 
 
இத���, ெவளிேய இ�42 மாசான�, ேகாபா�, மாணி�க�, இ�H� இர/0 
K�% இைளஞ க� ஓAவ42 ஆ/Aய!பைன! பிA�2� ெகா/டா க�. கிராம 
��சீ!, அைட�கலசாமிைய ஒ!���! பிA�2� ெகா/டா . 
 
ஆ/Aய!ப� த"க�மாைவ! பா �2 ஆைணயி
டா�: 
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"த"க� ;
0��! ேபா! எ� ;
0��! ேபா! எ� மாமH� ஒ� அ*யாB� ெச�2 
ஒ� மணி ேநரமாB2! இனிேம� நீ... நீ... எ� ;
0�ேக ேபாகலா�. உ� ேபா�மா... 
இ2 நி�க�@டாத இட�." 
 
அவ� ஆைண��� க
0!ப
டவ� ேபா� த"க�மா ��கா0 ேபா
0�ெகா/0 
நகர! ேபானா�. பிற�, த� ��கா
ைட எ0�2� ேதாளி� ேபா
0� ெகா/0, 
ேசைலைய இ%�கி! பிA�2� க
A� ெகா/0 க�\ரமாக ெவளிேயறினா�. "ஏளா... 
அவ� ;
0��! ேபாயி ெதாைல+சிராத!" எ�% கிழவ  ெசா�<வி
டதாக 
நிைன�தா . ஆனா� வா �ைதக�, வாைய வி
0 ெவளிேயறவி�ைல எ�ப2 
அவ��ேக ெதாியா2. 
 
��சீ!பி��, இ!ேபா2 த� உ�திேயாக�தி� நிைன!� வ4த2. மாசான�ைத! 
பா �த2�, அ4த எ/ண� அதிகமாக வ4த2. அத
Aனா . 
 
"எ�ன மாசான�! கா<! பயGவள @
Aயா42 எ� ;
ல கலா
ட ப/ண 
வ4தியா? இேத மாதிாி நாH� உ� ;
ல கலா
டா ப/ண எIவளB ேநரமாB�... 
இ�ல ேபாO- ாி!ேபா 
 ப/ண�தா� ேநர� ஆBமா? பதி� ெசா�G!பா?" 
 
மாசான� பதி� ேபசினா . 
 
"அ/ணா+சி! த!பா நிைன+சி
Aய. ��மா வழிேல வ4ேத�. இ4த! ைபய"க, 
ஒ"கள! பா�க! ேபாறதா ெசா�னாHவ. ஆ/Aய!ப� மா
ட இவ� 
பிA+சி�கி
0! ேபாயி
டத+ ெசா�<, ஒ"ககி
ட ஒ� ாி!ேபா 
 வா"கி�கி
0, 
ெபாிய அதிகாாிகள பா�க! ேபாறதா+ ெசா�னாHவ. சாி சி�ன! பயGவ, ெபாிய 
மHஷ"ககி
ட ஒ/Sகிட�க ஒ/ண ேபசிட!படாேத�H நாH� @ட வாேர�. 
கைடசில எ�னடா�னா, என��� தா� ெக
ட ேப�. எ� ஜாதகேம அ!பA. சி�ன 
வயசில இ�42 இ!பA." 
 
சேராஜா அ�மா �ாி42 ெகா/டா�. சி�ன வயதி�, தா� காத<�2� க
A!பிA�த 
'மாசான ம+சா�' 'க�வா
0 ஜாதக�தா�', த�ைன மண�க �Aயாம� ேபானைத 
�
A� கா
0வைத! �ாி42 ெகா/0, அ4த ஐ�ப2 வய2�காாி, இ!ேபா2 இ�ப2 
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வய2�காாியாகி� தவி�தா�. எ!பேவா நட4த2 இ!ப�தா� நட4த2 மாதிாி 
இ��ேக... 
 
வா<ப�ைத� தி��ப வரவைழ�2� ெகா/A�4த இர/0 �தியவ களி� '�னித� 
காத�' தாப"கைள! �ாி42 ெகா�ளாத மணிய�கார  த�பா
0��! ேபசினா . 
 
"ஒ� ெகாைலேயாட நி�கா2�H இவ� மிர
0றா�. இவH�கா நா� ாி!ேபா 
 
ெகா0�கS�. ந�லா இ��ேக நியாய�!" 
 
இ.ந. ம�ற�தி� உதவி� தைலவ  ேகாபா� பதிலளி�தா�. 
 
"நியாய� ந�லா இ��கS� ெபாிய!பா! அ2�காக�தா� வ4ேதா�. பரமசிவ� 
மாமா E/0Gல இவேனாட மா
ட, இவ� பிA+சி�கி
0! ேபாயி
டா . 
ேவS��னா இ!பேவ இவர விசாாி=�. நீ� ஒ� ாி!ேபா 
 ெகா0�தா� நா"க 
ேபாO-ல க�ெளயி/
 ெகா0�க வசதியா இ����. அேதாட இ2 ஒ�ேமாட 
கடைம. �Aயா2�H ெசா�ற2�� உாிைம இ�லாத கடைம." 
 
மணிய�கார  மா த
A! ேபசினா . 
 
"ஊர �
ட! �?தியா��ற2�H தீ மான� ப/ணி
Aய! பரவாயி�ல. நா� 
ாி!ேபா 
0� தர �Aயா2. ேவS��னா�, எ�ைன! ப�றி தாசி�தா கி
ட 
ாி!ேபா 
 ப/ணி�க"க." 
 
ேவ% வழியி�லாம�, ந�பணி�கார க� ெவளிேய வ4தா க�. மாணி�க� 
ம�<காைவ� தி��பி! பா �தா�. அவ�, அவைனேய பா �2� ெகா/0 
இ�4தா�. "ஒன�� ேவS� ம�<கா - நீ எ2�காக பிற�தியா��� வ�கால�2 
வா"கS�. இ!ேபா நட�கத பா �தியா?" எ�% சேராஜா, மகளிட� ேகாபமாக! 
ேப�வ2 மாணி�க�தி� கா2 வழியாக இதய�ைத� ��திய2. இ�4தாG�. இ.ந. 
ம�ற�தி� தைலவ� அவ�. ஒ� ல
சிய! ��ஷ�. ப0கள�தி� காத� ஒ!பாாி 
ைவ�கலாகா2! 
 
மாசான� அ4த இைளஞ கைள ப�2 கிேலாமீ
ட  ெதாைலவிG�ள பPசாய�2  
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Uனிய� அGவலக�தி��� ெகா/0 ேபானா . அவ கைள ஆைணயாளாி� 
��னா� நி%�திவி
0, அ�ேக=�ள அைறயி� வைரபட"கைள �ைற�2� 
ெகா/A�4த Uனிய� எPஜினீயாி� காைத கA�க! ேபா*வி
டா . 
 
மாணி�க� பி.ஏ.பி.A., ஆைணயாளாிட� நட4த விவர"கைள ஒ!�வி�தா�. அ4த 
ஆைணயாள  ேந ைமயானவ . அேத சமய� தன��� கீேழ இ�!பவ கைள=� 
ேந ைமயா�க நிைன�ததா�, ேமேல இ�!பவ களி� ெபா�லா!��� ஆளானவ . 
ஏ�ெகனேவ இ4த! பரமசிவ� தன��� க
டாத - க
ட வி��பாத ;
0�� 
சிெம/
 அலா
ெம/
 ெகா0�கவி�ைல எ�பத�காக இவ  லPச� 
வா"�வதாக� கெல�ட���! �கா  ெச*2, அ4த! �கா  மHைவ விசாாி�க 
கெல�ட  ேததி �றி�தி��கிறா . இ4த+ சமய�தி�, இ4த! பரமசிவ�ைத! பைக!ப2 
E��! ேபா
0+ சாவத��+ சம�. 
 
அேதா0 ஆைணயாள���! பல 'அபிஷிய�' சிரம"க�. 'ேவைல�� உணB' 
தி
ட�ைத ப?தி�லாம� ெசய�ப0�த ேவ/0�. Uனிய� கண��கைள தணி�ைக 
ெச*2வ�� ஆA
கார க6�� ஒ� மாத� வைர��� இவ  தா� சிகெர
A� 
இ�42 சினிமா வைரயி� கா� ெகா0!பேதா0, அவ களி� K�% ேவைள+ 
சா!பா
A��� இவ  தா� 'ெமா*' எ?த ேவ/0�. பயண!பA வா"�� 
ஆA
கார க�, ஒ� நயாைபசா த"க� உணவி�காக ெசலவழி�க� தயாராக இ�ைல. 
தணி�ைக எ�ப2 ஆைணயாள  அவ க6�� 'தனி� ைகயா�' ெசலவழி�க 
ேவ/0� எ�% 'அ� அபிஷியலாக' ஆகி! ேபான அபிஷிய� சமா+சார�. இ4த 
ேவதைனயி� அவ��� ந�பணி ம�ற ேவதைன சி�னதாக� ெதாி4த2. ஆைகயா� 
அ4த! பி�ைள�
A�கார  ப��வமாக! ேபசினா . 
 
"இ2 என�� ச�ப4தமி�லாத பிர+சிைன. கெல�ட��� மHநீதி நா�ல மH 
ெகா0"க. இ�ல�னா பா� ப/ைண அதிகாாிய! பா�"க. இ�ல�னா @
0றB 
ெட!A ாிஜி-Aராைர! பா�"க. இ�ல�னா �ராெஜ�
 ஆபிஸர! பா�"க. 
ஒ/S� �Aயல�னா ேபாO- -ேடஷ� ேபா"க. ஆனா� ஒ/S - நா� தா� 
இவ"கைள! பா�க+ ெசா�னதா தயB ெச*2 ெசா�<டாதீ"க." 
 
மாசான�, Uனிய� அGவலக�திேலேய ஒ2"கி� ெகா�ள, ந�பணி�கார க�, 
அ�காைமயி� உ�ள ேபாO- நிைலய�ைத ேநா�கி! ேபானா க�. மயான�2�� 
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அ�ேக இ�4த ேபாO- நிைலய�தி�, வழி மறி!ப2 ேபா� ேபா
A�4த 
ேமைஜயி�, காைல� ெதா"க! ேபா
0� ெகா/A�4த ச!-இ�-ெப�ட  
த"க!ப�, அவ கைள! பா �த2�, 'வா"ேகா வா"ேகா' எ�% எ?42 வரேவ�றா . 
உடேன ஓA!ேபா* நா�கா<யி� உ
கா 42 ெகா/0 அவ கைள எதிேர 
ேபாட!ப
A�4த நா�கா<களி� உ
கார+ ெசா�னா . அவ க� உ
கா 4த2� 
ேக
டா : 
 
"ஒ"க தைலவ  �மா  - ம�னி�கS� மி-ட  �மா  வர<யா?" 
 
மாணி�க� �4திாி� ெகா
ைடயானா�. 
 
"அவ� எ
டய!பனா மாறி
டா� சா ! எ"க ம�ற�தி� இ�42 அவன 
நீ�கி
ேடா� சா ! ந�றி ெக
ட பய சா ! எ"கள! பய�ப0�தி எ"கைளேய கா
A� 
ெகா0�2
டா� சா !" 
 
ச!-இ�-ெப�ட  �க� இ%கிய2. அ!பAயானா�, இ4த! பச"க, மி-ட  
�மாேராட எதிாிகளா... ெதாியா�தனமா உ
கார+ ெசா�<
ேடேன... 
 
"எ�ன விஷய�? விஷய�த ச
0!�
0�H ெசா�G"க. ஒ"கேளாட �சல� 
விசாாி+�
0 இ��க என�� ேநரமி�ல." 
 
அதி 42 ேபான மாணி�க�, விவகார�ைத ஆதிேயா0 அ4தமாக+ ெசா�னா�. ச!-
இ�-ெப�ட  ேயாசி�2� ெகா/ேட ேபசினா . 
 
"இ2 சிவி� சமா+சார�. அேதாட மா
ைட! பிA+ச2 அைட�கலசாமி. பPசாய�2� 
தைலவ  பரமசிவ�த ச�ப4த!ப0�2ற2 அதிக! பிரச"கி�தன�. இ2ல யா� 
ஆ/Aய!ப�?" 
 
"இவ� தா� சா !" 
 
"இவ� தானா... ேயாI, எ?42 நி�G*யா. ேவ
Aய கா�வைர��� ேபா0*யா –  
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ெபாிய 2ைர மா2ாி மA+சி� க
A
0 நி�கைத. ��சீ! ாி!ேபா 
 த4தாரா*யா?" 
 
ஆ/Aய!ப�, அதி 42 ேபா* எ?4தா�. ய4திர� ேபா� ேவ
Aைய� கீேழ 
இற�கினா�. "��சீ! தரமா
டா� சா " எ�றா�. 
 
ச!-இ�-ெப�ட  �தி�தா . 
 
"ெபாிய மHஷன, அவ� இவ�H ேபசினா� ப�ல உட+சி0ேவ�. நீ"க�லா� 
பA+சவ"க. இ4த� கி%�கைன எ2�காக இ�H� கி%�கனா��றீ"க." 
 
ஆ/Aய!பH�, இதர இைளஞ க6� அதி +சி=�%, ெச*வதறியா2 திைக�த 
ேபா2, ச
டா�ப
A தைலயாாி, அ"ேக வ42, இர/0 கAத"கைள ச!-
இ�-ெப
காிட� நீ
Aனா . ஒ�%, ��சீ!, ஆ/Aய!ப� த�ைன� ெகாைல 
ெச*ய வ4ததாக� ெகா0�த ாி!ேபா 
. இ�ெனா�% ஆ/Aய!பைன 'உ�ேள 
ேபாட' �மா  எ?தியி�4த ெரக�ம/ேடஷ� ல
ட . 
 
ச!-இ�-ெப�ட  உ�தரவி
டா . 
 
"நீ"க வ��ேபாேத நிைன�ேத�. ஏ*யா ஆ/A, ��சீ!ப ெகால ப/ற அளB�� 
ஒன�� ைதாிய� வ42
0 இ�ல? உ"கைள எ�லா� ைவ�க ேவ/Aய இட�2ல 
ைவ�கS�." 
 
ஆ/Aய!ப�, 'ைவ�கேவ/Aய' இட�தி� ைவ�க!ப
டா�. லா�க!பி�� உ�ேள 
த�ள!ப
ட அவ�, இ����கிராதி� க�பிகைள! பிA�2� ெகா/0 ெச*வதறியா2 
திணறினா�. 
-------------- 
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5555    
 
தா*!பாேல விஷமான2 ேபால, த� ைகேய த� க/ைண� கைள4த2 ேபால, 
லா�க!பி��� ஆ/Aய!ப� தைலயி� ைக ைவ�தபA, உ
கா 4தா�. நீதி நீதி 
எ�கிறா கேள - இத��! ேப தா� நீதியா? த ம� த ம� எ�கிறா கேள - இத��! 
ேப தா� த மமா? 
 
இேதா, இ4த! X
Aய அைற��� இ���� அவH�� ெதாைலEர�தி� நட��� 
ஒ� ெபா2� @
ட�தி� ேப+�+ ச�த� காைத� ��2கிற2. 'ஏைழைய ஏ*�கி�ற 
கால� ேபா*வி
ட2' எ�% ஒ�வ  கைன�கிறா . உடேன பல  ைக த
0கிறா க�. 
அ!பA� ைக த
0பவ க� அேநகமாக ஏைழகளாக�தா� இ��க ேவ/0�. 
ெசா�ல�Aயாத ைக த
ட�. இAேபா�ற �ழ�க! ேப+�. 'யா�ேம அத ம�தா� 
பாதி�க!பட அHமதி�க!படா2' எ�ற பச!ப�.  
 
ஆனா� இ"ேக, இேத ஆ/Aய!ப�, அ"ேக ேபா* நட4ததைத+ ெசா�ல ேவ/0� 
எ�ப2ேபா�, இ���� க�பிகைள அ?4த! ப�%கிறா�. ைப�திய�கார�! 
நட4தைத+ ெசா�னாG�, அ"ேக=� ஒ� வழ�� '��' ஆகலா� எ�பைத அறியாத 
ேபராைச�கார�. ஏைழ�� இ4த மாதிாி ேபராைசதாேன இ��க �A=�? எ4த 
இட�தி� 'ஏைழ��� கால� வ42வி
ட2' எ�% �ழ"க!ப0கிறேதா, அ"ேக 
இ�42 ஒ� அைர கிேலா மீ
ட  ெதாைலவி� உ�ள இேதா இ4த இட�தி� தா�, 
இ4த ஏைழ �ல�ப� ெதாியாம�, �ாி4த2 �ாியாம�, ெதாி4த2 ெதாியாம� 
தவி�கிறா�. தி[ெர�% அ4த! ெபா2�@
ட�தி� �மா  ேப�வ2�, அவ� காதி� 
தானா*! பா*கிற2. 
 
ஆ/Aய!ப�, ெவ%!ேபா0 ச!-இ�-ெப�ட  ேமைஜைய! பா �கிறா�. ஒ� 
இல�கிய விழா அைழ!பித5 ெத�ப0கிற2. 'நீதியி� சிற4தவ� ெந0Pெசழியனா 
அ�ல2 மHநீதி+ ேசாழனா' எ�ற ப
Aம�ற� நட�க! ேபாகிறதா�. ேதைவதா�. 
நட�க� @டாதைவக� நட���ேபா2, இ2 மிக மிக அவசிய�தா�. அ!பைன� 
ெகா�கிறவ�, ச�திர� க
Aய கைததா�. 
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நட4தைத நிைன�க நிைன�க, அவH�� நிைன!ேபா, அ4த நிைன!பி�கான 
ெநPசேமா, ேதைவயி�ைல எ�ப2ேபா� ேதா�றிய2. அவ�, 'உ�ேள' ேபான2�, 
ெவளிேய இ�4த இைளஞ  ந�பணி ம�ற�கார க�, �த<� விைற�2! 
ேபானா க�. பிற� மாணி�க�, "சா  இ2 அநியாய�" எ�% யா  ேவ/0மானாG�, 
அவைன! பய�ப0�தலா� எ�ப2 மாதிாி ேபசினா�. கைடசி வா �ைதைய, அவ� 
உ+சாி�த வித�தி�, 'அ'ைவ வி?"கிவி
டவ� ேபாலB� ேதா�றிய2. 
 
ச!-இ�-ெப�ட  சின42 ேபசினா . "நா� உ"கைள 'வா+' ப/ணி�கி
0தா� 
வாேர�. அ�ைற��! ெபா2�@
ட�தி� கலா
டா ப/ண! ேபானீ"க. இ!ேபா 
இ"ேகேய கலா
டா ப/ண வ4தி��கீ"க. எ�லா� எ� த!�தா�" எ�% அவ  
'ச
டய ' ெச*த ேபா2, மாணி�க��, ம�றவ க6� த!�+ ெச*தவ க� ேபா� 
ம�வியேபா2, ராம2ைர எ�ற இ.ந. வா<ப� "சா ! ஊ ல வ42 நட4தைத 
விசாாி="க. அ!�ற� ேவS��னா� இவைன எ�ன ேவS��னாG� 
ப/S"க. எ"க ேப ல த!��H ெதாிய வ4தா� ெச�!ைப ைவ�2 
ேவS��னாG� எ"கள அA="க" எ�% ெசா�னேபா2 ச!-இ�-ெப�ட  
அைமதியாக� ேக
டா . 
 
"ஒ"க ேப�?" 
 
"ராம2ைர சா ." 
 
"எ�ன ேவைல பா��ேற?" 
 
"கவ ெம/
 ெச வ/
!" 
 
"ஓ! அ4த ைதாியமா... ஒ"க Aபா 
ெம/
 ெபயைர+ ெசா�G"க. உ"க6�� 
இ�ைன�ேக ஒ� ாி!ேபா 
 அH!பி0ேற�." 
 
ராம2ைர பய42வி
டா�! "சா ! என�� இ!ேபாதா� க�யாண� ஆகியி��� சா . 
இனிேம� இ4த மாதிாி வ�� 2����! ேபாகமா
ேட� சா ... சா ... சா ..." எ�% 
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ெசா�<வி
0, அ4த! ேபாO- அதிகாாி ��னைக�தேபா2, ஆசாமி ெவளிேயறி 
வி
டா�. 
 
மிPசாமேலேய மிPசி இ�4தவ க6� ேபாகலா� எ�ப2ேபா� ச!-இ�-ெப�ட  
எ?42 நி�%ெகா/ேட, தீ மானமாக! ேபசினா . 
 
"ஆ�ைர
. ஒ"கள மாதிாி ெவ
Aயா* இ��க என�� ேநரமி�ல. இவ� ேப� 
எ�னடா... நீ"க ��மா இ�"க. அவேன ெசா�ல
0�. ஆ/Aயா... ஆ�. இ4த 
ஆ/A!பய� ெச*தி��க2 அ
ட�!
 0 ம ட ... ெகாைல ெச*வத�கான 
ேஹாமிைச
 �ய�சி. அதனா� இவைன இ�H� இ�ப�2 நாG மணி 
ேநர�2���ேள மாஜி-திேர
 ��னா� ஆஜ  ப/ண!ேபாேறா�! நீ"க அ"க 
வ42 மாத� �4L% 'பா*�� ேமல வ�மான� உ�ள இர/0 ெபா%!பான 
நப கைள� ெகா/0 வ42, ஜாமீ� ெகா0�2 மீ
கலா�. இனிேமயாவ2 ஒ?"கா 
இ�"க. நீ"க�லா� பA+சவ"க. இ2 ந�ம நா0. �/ணிய Xமி. இ2�காக 
உைழ�கSேம தவிர, இ!பA உ�!படாம� ேபாக�@டா2. உ"க6��, ேவைல�� 
ஆ ட  வ��ேபா2, நா"கதா� உ"கைள! ப�றிய ேகெர�ட  ெவாிபிேகஷைன 
ெச*யS"கறைத மற4திடாதீ"க. ஓேக? ேக� ேகா ட�ள!." 
 
இ.ந. இைளஞ க�, ஆ/Aையேய பா �க, அவ�, த� ெஜ N மா0 த�ைன 
எ!பA! பா �தேதா, அ!பA அவ கைள! பா �க, அ4த இைளஞ க� ஒ�%ைமயி� 
அவசிய�ைத உண 4தவ க� ேபா�, ஒ� ேசர ெவளிேயறினா க�. ேகாபா� (இ.ந. 
ெசயலாள  - எ�ஜினியாி" A!ளமா) ம
0� "கவைல!படாத ஆ/A. ஒ� ெநாAல 
ஜாமீ� ெகா/0 வாேறா�" எ�% ெசா�<வி
0, த� க/ணிைமகைள� 
2ைட�2� ெகா/ேட ேபானா�. அவ க� ேபான2�, ச!-இ�-ெப�ட , 
"எ�னடா... ஒ� மன�ல நிைன+��கி
ேட? ஒ�ைன மாதிாி எ�தைன ரBA"கைள! 
பா�தி�!ேப�" எ�% ெசா�<� ெகா/ேட ேபா*வி
டா  எ"ேகா... 
 
ச!-இ�-ெப�ட  ேபான2�, -ேடஷH�� தாேன இ�சா ] எ�% 
அறி�க!ப0�த வி��பிய2ேபா�, ெஹ
கா�-டபி� லா�க!ைப� திற42, உ�ேள 
வ42, "ேசாமாாி... ேசாதா! பயேல! அவனவ� இ��கிற ேவைலைய� கவனி�க 
�Aயாம 2A�கிறா�. நீ ச
ட� ேபசி�கி
0 வ42
Aேயா" எ�% 'ரBA' 
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ஆ/Aய!பைன! பா �2, ல�தி� க�ைப ஆ
A�ெகா/ேட ெசா�னேபா2, 
ஆ/A=�, சாக� 2ணி4த ைதாிய�தி� ேபசினா�: 
 
"நாH� ச
ட� ேப�ற கால� வ�2 சா . ஏைழ"க ச
ட� ேப�ற2���, வ�கீ� 
ச
ட� ேப�ற2��� ஒ� வி�தியாச� இ��� சா . ஒ� ேநாயாளி உலக�2ல உ�ள 
எ�லா ம�42கேளாட விவர�ைத=� ெதாிPசி வ+சி�4தா� அ4த ேநாயாளி��, எ4த 
டா�ட�ைடய ம�42� பிரேயாஜன!பட�ல�H அ �த�. இ2மாதிாிதா�, 
ஏைழ"க... நியாய�த� ேதA, அ2 கிைட�கிற2�கான ேத0ன �ய�சியில நியாய� 
கிைட�கா
டாG� ச
ட�ைத! �ாிPசி�கிறா"க. உதாரணமா எ�ேனாட ெசா4த 
மா0, ப
ட! பகGல பறிேபானத+ ெசா�ல வ4ேத�. இ"க வ4த பிறB, மா0 
கிைட�க�ல�னாG�, லா�க! கிைட+சி���. அேதா0 ெகாைல ெச*ய 
�ய�சி�கிறவைன, இ�ப�2 நாG மணி ேநர�2ல மாஜி-திேர
 ��னால 
ஆஜ ப0�தS�, யா  ஜாமீ� எ0�கS� எ�கிற விவர�� ெதாிPசி
0." 
 
ஆ/Aய!பைன, ேப+சா� பணிய ைவ�க �Aயா2 எ�பைத! �ாி42 ெகா/ட 
ெஹ
கா�-டபி�, ல�தி� க�ைப� E�கியேபா2, "அA="க சா  - 
ப/ைணயா�"க, எ�ைன� ெகா�ல�தா� ேபாறா"க. அ2 என�� ச�மதமி�ல. 
எ�ன மாதிாி, ஒ� ஏைழ ைகயாலேய சாகS� எ�கிற ஆைசயில ெசா�ேற� - 
பரவாயி�ல, இ4த� ெதாழிலாளிய ேபாO- ெதாழிலாளியான நீ"கேள ெகா�G"க" 
எ�றா�. 
 
ெஹ
கா�-டபி� வாயைட�2! ேபானா . அவைனேய விய!ேபா0 பா �த அ4த+ 
சிவ!�� ெதா!பி அணி4த க%!� மனித , அவைன! பா �2 "[ சா!�0றீயாடா?" 
எ�றா . 
 
எ!பAேயா, இரB!ெபா?2 ேபா*வி
ட2. அ4த அைற���ேள E"காமேலேய 
E"கிய ஆ/A, த�ேனா0 அைடப
0� கிட4த ைச�கி� தி�Aக�, ப
ைட+ 
சாராய வைகயறா�கைள! பா �தா�. இவ க� ஏ� இ!பA� ெக
0! 
ேபாகிறா க�? சீ+சி... ஆ/A�� ஒ� சி4தைன. இவ க6� எ�ைன! ேபா� 
நியாய" ேக
0, அநியாய� ெப�றவ களாக இ��கலா�. அேயா�கிய� 
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ேயா�கியனாகB�, ேயா�கிய� பய4தா"ெகா�ளியாகB� ஆகி!ேபான இ4த� 
கால�தி� ஏைழகளி� ஒ� சாரா  இ!பA ஆகிறா க� எ�றா�, அத�� அவ க� 
ெபா%!ப�ல. 
 
சி4தைனைய! பி�ேனா�கி+ ெசG�திய ஆ/Aய!ப�, அ4த ேபாO- நிைலய 
கா�பB/
 வாசைலேய பா �தா�. அவைன, மாஜி-திேர
 ��னா� ஆஜ  
ப0�த, ேபாO- வா� நி�கிற2. ஆனா� ஜாமீ� எ0�க ஆைள� காணவி�ைல. 
மாணி�க��, ேகாபாG� ம�ற இைளஞ க6� எ"ேக ேபா*வி
டா க� எ�% 
ெதாியவி�ைல. மீனா
சி எ!பA� தவி�கிறாேளா... �ழ4ைத��! பா� ெகா0�க 
கா�தாயி வ4தி��க மா
டா�. எ!பA வ�வா�? அவைள�தா�, அவ� மாம� 
ெப/டா
A பழி ேபா
0 ேபசிவி
டாேள. த"க�மாைவ இ4ேநர� அ4த� கிழ
0! 
பய� அA�2� ெகா�னாG� ெகா�H�!பா�. மக� எ�% அA�2, நா� எ�% 
ெகா�றி�!பா�. 
 
தி[ெர�% ச�த"ேக
0, ஆ/Aய!ப� க/கைள+ �ழ�றினா�. ஜாமீ� எ0�க 
வ4தி�!பா கேளா... 
 
ஜாமீ�கார க� வரவி�ைல. அ4த� கால�2 ஜமீ�தாாி� வாாி�களாக, த"கைள� 
தா"கேள நியமி�2� ெகா/ட இ4த� கால�2 பரமசிவ��, �மா�� வ4தா க�. 
அவ கைள அ"ேக பா �த2ேம, ச!-இ�-ெப�ட , இ"ேக எ?4த2 ம
0ம�ல - 
எதி ெகா/டைழ�கB� ேபா*வி
டா . 
 
பரமசிவ�� �மா�� அவ  கா
Aய நா�கா<களி� அம 4தா க�. 
 
�மா , "ேத"� U ெவாிம+. நீ"க இ�லா
டா ஊ ல லா அ/
 ஆ ட  !ரா!ள� 
வ4தி����" எ�றா . 
 
பPசாய�2� தைலவ , "இ�ைன�� ச வக
சி ெபா2�@
ட�. நா� தைலைம 
தா"கிேன�, இவ� ேபசினா�" எ�ற ேபா2, ச!-இ�-ெப�ட , "நா� தா� 
@
ட� நட�தற2�ேக ைலெச�- ெகா0�த2" எ�றா . உடேன எ�ேலா�� 
சிாி�தா க�.  
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�மா  ெம�ல எ?42, ஆ/Aய!ப� ப�கமாக வ42, ெம�<ய �ர<� "ஆ/A...  
இHேம ஒ?"கா நட42��ேவ�H ெசா�G. வி
0ட+ ெசா�ேற�. இ�ல�னா 
ஏ? வ�ஷ�. ஏேதா பழ�ன பாச�2ல ேக��ேற�" எ�றா�. 
 
ஆ/Aய!ப� ேயாசி�தா�. நம�ேக� வ��? ேபசாம�, �மா  ெசா�னபA 
ேக
கலாமா? அ0�த வ�ஷ� இவ� தயBேலேய, பறிேபாகாத ப�மா
ைட 
வா"கலா�. இ!ேபா இவ� ேப+ைச� ேக
0 ேபானா�, ��%யி�� 
ெகாைல=யி�மா* கிட��� த"க+சிய ேபா*! பா �கலாேம. பா<�லாம� சாக� 
கிட��� �ழ4ைத�� ஏதாவ2 வழி ப/ணலா�. த"க�மா �க�ைத! பா �கலா�. 
பைழயபA=� கிண% ெவ
டேவா, மர� ெவ
டேவா ேபாவலா�. மாமாB� 
ச4ேதாஷ!ப
0, அவ  ைகயாேலேய த"க�பாைவ ைக!பிA�2� ெகா0!பா . 
பA�தவHகேள ெபா%!பி�லாதேபா2, பA�காத நா� எ2�� வ�ைப விைல 
ெகா0�2 வா"கS�. 
 
@டா2, @டா2. பA�தவ களா� உ�!படாம� ேபான இ4த ஊைர 
பA�காதவ"களாலதா� �ைற! ப0�த �A=�. நா�, எ� �யநல�2�காக, ஒ� 
ல
சிய�ைத வி
0� ெகா0�க� @டா2. மகா�மா கா4தி படாத கZடமா... நா�, 
எ�Hைடய Xரண �த4திர�ைத அடமான� ைவ�2, இ4த அ�ப �த4திர�ைத வா"க 
மா
ேட�. நா� �மா  இ�ல. நா� மனித� - மனித�. 
 
அவ� வாயி� இ�42 வ�வைதேய, அ!ேபாைத��� ேதவ வா�காக� க�தியவ� 
ேபா�, இைளஞ  ெப��பணி ம�ற� தைலவ� �மா , அவைன உ�%! 
பா �தேபா2, ஆ/Aய!ப� தி
டவ
டமாக� @றினா�. 
 
"நா� பதவி��� ெபா/S��� ஆச!ப0றவ� இ�ல �மா ! நா� நியாய�2�� 
ஆச!ப0றவ�. நீ பழ�ன ேதாச�2ல ேக
ட2�� ந�றி. நீ உ/ைமைய� தா� 
ெசா�<யி��க. நீ எ�கி
ட பழகி, மா
ட வ+சி�கிட+ ெசா�ன2�, நா� உ�கி
ட 
பழகி, உ�ைன� தைலவனா* ஒ�2�கி
ட2� ஒ� ேதாச4தா�. ஒ"களால எ�ன 
ப/ணSேமா அத! ப/S"க..." 
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�மாாி� சிவ!� �க�, ர�த+ சிவ!பாகிய2. அவைன எாி!ப2ேபா� பா �2� 
ெகா/ேட, பரமசிவ� மாமா ப�க�தி� ேபா* உ
கா 4தா�. கா�-டபி� 
ெகா/0வ4த கல  பா
ட�க� கா<யான2�, அவ க� ேபா*வி
டா க�. 
"ெபாியவ"க சி�னவ"க எ�கிற மாியாைத இ�லாம! ேபாயி
02 எ�ன..." எ�% 
ச!-இ�-ெப�ட , அவைன! பா �2 �ைற�2� ேக
டா .  
 
�ைற�தவ , விைற�2 உ
கா 4தா . 
 
சி�னா�, அ"ேக அல
சியமாக உ�ேள வ42, அவ  ெசா�G��னாேலேய ஒ� 
நா�கா<யி� உ
கா 4தா�. பிற� ஆ/Aய!பைன=� ேலசாக! பா �2வி
0, 
மீ/0� பா ைவைய அல
சியமாக வி
டா�. 
 
அவ� வ4ததா� வழி கிைட�ததா* நிைன�த ஆ/Aய!ப�, 'சி�னா� நீ=மா... 
நீ=மா...' எ�% மன�2��� ெசா�<� ெகா/0, ேவ%�றமாக� தி��பி, 
க/கைள� 2ைட�2� ெகா/டா�. 
------------- 

6666    
 
ச!-இ�-ெப�ட��� சி�னா� உ
கா 4த ேதாரைண=�, பா �த வித��, 
பய!படாதவ� ேபா� க/ைண+ சிமி
Aய லாவக��, க
ேடா0 பிA�கவி�ைல. 
ஆைகயா� அவைன� 'க/0�காத2 ேபா�' ைர
ட  எ?தி ைவ�த ஏேதா ஒ� 
�றி!ைப! பA!ப2 ேபால பாசா"� ெச*தா . மணியA�த ெட<ேபாைன எ0�2 
"ேடா/
 ஒ ாி... நாG நாைள�� லா�க!�ல ேபா
0, ைகயில காGல விசாாி+சா 
சாியா! ேபாயி0�" எ�% ெசா�<�ெகா/ேட அவைன ஜாைட மாைடயாக! 
பா �தா . 
 
ப�2 நிமிட� ேபாயி����. சி�னானா� ெபா%ைமயாக இ��க �Aயவி�ைல. 
"வர+ ெசா�னீ"களா�. விஷய�த சீ�கிரமா+ ெசா�லலாமா? ஏ�னா நாH� பிN" 
எ�றா� வினயமாக. 
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ச!-இ�-ெப�ட , அவைன எாி+சலாக! பா �2� ெகா/ேட "அ�ைற�� 
மினி-ட  கல42�கி
ட @
ட�தி� ��42, சி�ன! ைபய"கைள அத
A� 
@
A�கி
0! ேபான2 அனாவசியமான ஒ� ச
ட-ஒ?"�! பிர+சிைன. அ!பேவ, 
நா� ஒ"கைள அெர-
 ப/ணியி��கலா�. பA+சவரா+ேச�H ெச*யல... 
அ/ட -டா/
? எ+சாி�ைக ெச*யற2�காக� @!பி
ேட�" எ�றா . 
 
"ெபா*! எ�ைன அெர-
 ப/ணினா�, ேசாி�கார"க - உ"க பாணியில ெசா�ல! 
ேபானா�, இ4த! பற!பய பி�ைளக�, இ"� வ420வா"க�H பய�. இதனால - 
நீ"க எ"ேகயாவ2 ேபாக ேவ/Aயதி���ேமா எ�கிற பய�!" 
 
"U ஆ  எ�`A" =வ  <மி
." 
 
"<மி
 மீறி! ேபாகிறவ"க6��, <மி
0���ள இ�42 பதி� ெசா�ல �Aயா2. 
ேபாO- -ேடஷ�, ஒ� சKக -தாபன�. ஒ"க� பிைரேவ
 <மிெட
 -தாபன� 
இ�ல." 
 
"இ4தா பா�"க மி-ட . அதிக! பிரச"கி�தன� ேவ/டா�. நீ"க ஒ� 
வ�!�வாதியா* மா%ற2 உ"க6�ேக ந�ல2�ல." 
 
"ஏைழ ஹாிஜன! ைபய"க6��, தா5B மன!பா�ைம வர�@டா2�H�, அவ"க, 
ஏமா�2! ேப வழிக6�� பகைட�காயா* மாற�@டா2�H நிைன�2� எ� 
பி�ைள"கைள, நா� @
A
0! ேபாற2 வ�!�வாத�. அேத @
ட�2ல ஜாதி! 
ைபய�கைள, ஏைழ! ைபய�களா ேஜாA+ச2 எ�ன வாத�? எ"க ைபய�கள 
ேபால, ஜாதி! ைபய�க6�� சீ�ைட ெகா0�த ேமாசAைய! ப�றி, இ!பேவ ஒ� 
க�ெளயி/
 ெகா0�ேக�. ஒ"களால ஆa� எ0�க �A=மா?" 
 
"அ2 அரசிய� பிர+சிைன." 
 
"பிற� எ�கி
ட ேபச, உ"க6�� எ�ன ேயா�கியைத இ���?" 
 



59 

 

"மீ-ட  நீ"க ேபா-ட� Aபா 
ெம/
ல ேவைல பா �க2 என��� ெதாி=�. 
ஒ"கைள! ப�றி ஒ� 'சீ�ர
' ாி!ேபா 
 அH!ப அதிக ேநர� ஆகா2." 
 
"�த�ல அைத+ ெச*="க சா . அ"ேக ேவைல பா �கிற எ�ேனாட சகா�க� 'நா� 
ேகா
டாBல வ4தவ�H' மன����ேளேய எாி=ற எாி+ச� எ�ைன=� �02. 
அேதாட, இ�ைறய சKக அைம!பி� மாத+ ச�பள�கார� எவH� உ�!பட! 
ேபாறதி�ல. இ�4தாG�, ேநாPசா� �ழ4ைத ெச�தா� ேதவல�H நிைன�தாG�, 
அ2 சாகிறைத! பா �க வி��பாத த4ைதைய! ேபால, என��� ேவைலைய 
ராஜினாமா+ ெச*ய மன� வரல. தானா �Aயாத ஒ�ைற, உ"க� ேபாO- ேபனா 
Kலமாவ2 ெச*="க. ஒ"க6��� ேகாA �/ணிய�. இIவளB ேபசறீ"கேள... 
இ4த ஆ/Aய!பH��, நீ"க வழ"கி இ��கிற நியாய�, நியாய4தானா?" 
 
"ச�ப4தமி�லாத விஷய�ைத! ேபசாதீ"க." 
 
"இ�H� ஒேர ஒ� ச�ப4தமி�லாத விஷய�ைத ம
0� ேபசி
0, வாைய 
KA�கிேற�. உ"கைள! ப�றி=� என��� ெதாி=� மி-ட  த"க!ப�. 
கZட!ப
ட ஒ� ஏைழ� �0�ப�தி� பA�2 ��ேனறி, ெபாிய ெபாிய சKக 
ல
சிய"கேளாட ேவைலயி� ேச 4தவ�. ஆர�ப கால�2ல ஏைழக6�காக! 
ேபாராA, பண�கார கேளாட விேராத�ைத+ ச�பாதி+சவ�. இதனாேலேய ஒ� தடவ 
ச-ெப/
 ஆன தியாகி. 'நாம ச-ெப/
 ஆன2��, இ4த ஏழ! பயGவதாேன 
காரண��H நிைன�2' ஏைழக� ேமல இ�4த அ�ைப, ெவ%!பா* 
மா�தி�கி
டவ�. இ2�� ஒ"கைள� காரண��H� ெசா�லமா
ேட�. இ4த சKக 
அைம!�தா� காரண�. க�ெவ 
- ஆ  ஆ�ேவ*- எ�-
ாீமி
-. க
சி 
மா%றவ�, தீவிரவாதியா* ஆகிற2 சகஜ�. அ!�ற� நா� வர
0மா - இ�ல, 
எ2லயாவ2 ைகெய?�2! ேபாடSமா, இ�ல எ2���ளயாவ2 ேபா* 
நி�கSமா?"  
 
ச!-இ�-ெப�ட  தைலைய� கவி5�2� ெகா/ேட 'ேபாகலா�' எ�றா . அவ , 
சி�ன!பி�ைள மாதிாி ெநளி4த2, சி�னாH�ேக கZடமாக இ�4த2. ைப��� 
ைவ�தி�4த ஒ� கச"கிய காகித�ைத எ0�2, அவாிட� நீ
A, 'பA="க சா ' 
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எ�றா�. அைத �த<� ேவ/டா ெவ%!பாக பA�த அ4த ேபாO- இைளஞ  
பிற� அவைன! பிரமி!பாக! பா �தா . சி�னா� அைமதியாக! ேபசினா�: 
 
"ெய- சா ! என��� ச ;- கமிஷ� நட�2ன �'!-ஒ� ேபா
Aயில A.எ-.பி. 
ேவல கிட+ச2. நாH� என��! ெபா/S ெகா0�க� தயாரா* இ�4த ஒ� 
ஹாிஜன 'எ�.எ�.ஏ.' Kல� ேவைலயில ேசரலா��H தா� �த<� நிைன�ேத�. 
அ!�ற� ேயாசி�2! பா �ேத�. என�� ேம� ஜாதி�கார க� ேமல அளB�� மீறின 
ேகாப� இ��க2 ெதாி=�. நா� A.எ-.பி.யா* மாறினா� எ�னா� 
பாரப
சமி�லாம இ��க �Aயா2�H தீ மானி�2, மனைச� க�லா�கி�கி
0, 
ேவைலைய ேவ/டா��H
ேட�. அ4த+ சமய�2ல தபா� இலாகாBல ெகஜ
ட
 
ேவைல வ4த2� ஒ� காரண�. ஒ/S� ம
0� ெசா�ேற� சா ... 
 
"ஏைழக6�� நீ"க நியாயமா* நட4தா�, பண�கார"க விேராத�த ச�பாதி�கலா�. 
அநியாயமா* நட4தா�, பண�கார"களி� பண�த ச�பாதி�கலா�. ஆனா�, 
ஒ/S. பண�கார"கா விேராத� அ�ேற சா0�. ெகா�லா2. ஆனா�, ஏைழ 
தாி�திர நாராயண�கேளாட விேராத� நி�ேற சாடா2 - ெகா�G�. பழெமாழிைய 
மா�றி! ேபா
0, ப��வமா+ ெசா�<
ேட�. அ!�ற� உ"க இZட�.  
 
"பா �2 நட42��"க. நா� வாேர� ஸா ! இ2�� ேமேல=� நா� ேபசினா�, 
உ"க Uனிபார�2�� மதி!�� ெகா0�காதவனா* ஆயி0ேவ�. வேர� ஸா ! 
தாி�திர நாராயணH�� இ�ெனா� ெபய  ஆ/A... �
ைப." 
 
சி�னா� ேபாவைதேய பா �2� ெகா/A�4த ச!-இ�-ெப�ட���, த� 
Uனிபார�ைத� கழ
A! ேபா
0வி
0, அவ� பி�னாேலேய ஓடேவ/0� 
ேபா<�4த2. ஏேதா ஒ� 'எ! ஐ ஆைர' பைட�2� ெகா/A�4த பி��மாவி� ஒ� 
@றான ைர
டைர! பா �2, "பா �தியா*யா ஒ�ைன மாதிாி அவ�� ஒ� ஹாிஜ� 
தா�. எIவளB ல
சிய ெவறிேயா0 இ��கா� பா �தியா? நீ=� இ��கிேய. நீ 
எ�னடா�னா ஹாிஜன"ககி
ட� தா� அதிகமா* வா"�ற" எ�% சீறினா . 'நா� 
ம
0� தானா' எ�ப2 மாதிாி, ைர
ட  அவைர! பா �2 ஜா�கிரைதயாக+ சிாி�தா . 
 
ஆ/Aய!பைன இ�ைற�� 'ெசம�ைதயாக' கவனி!பதாக இ�4த அ4த! ேபாO-  
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இைளஞ  தாேன லா�க! அைற�க�ேக ேபா* தாேன இ���� கதைவ� திற42, 
"ஆ/A, நீ ேபாகலா�" எ�றா . 
 
ஆ/A�� அவர2 மனBைள+ச� ெதாியவி�ைல. ெதாிய�@Aய நிைலயிG� 
இ�ைல. த"க+சி எ!பA தவி�காேளா... �
A!பய� எ!பA� கிட�காேனா... 
த"க�மா எ!பA ஆனாேளா... எ�லாைர=� பா�கS�. உடேன பா�கS�. 
 
ேபாO- நிைலய�ைத வி
0 ெவளிேய வ4த ஆ/Aய!ப�, தைலவிாிேகாலமாக 
ப- நிைலய�ைத! பா �2 ேவகேவகமாக! �ற!ப
டேபா2 எதிேர த"க�மா 
வ4தா�. சாைலயி� ேபாேவா  வ�ேவாைர! ப�றி� கவைல!படாம�, அவைன 
அ!பAேய வ42 க
A! பிA�2� ெகா/0 ஏ"கி ஏ"கி அ?தா�. "ஒ"க6�கா 
ம+சா� ெஜயிG. ஒ"க6�கா ம+சா� ெஜயிG? எ�லா� எ�னால - இ4த! 
பாவியால" எ�% �ல�பி� ெகா/ேட அவைன இ%க� த?வினா�. 
 
ஒ�வ  ைக ஒ�வ  மீ2 ப
டBடேனேய 2�ளி� 2A��� அ4த இர/0 இள� 
ேமனிக6�, 'ஈ�யி  ஓ�டலா*' ஆனாG�, அ4த� தGவ<� ஒ�வித ஆ%த�தா� 
இ�4த2. இ�பேமா ப�வ�2A!ேபா இ�ைல. ஆனா� அ4த ஆ%த� - அ4த� 
2�ப! பகி B, அ4த� ேதாேளா0 ேதா� நி��� 2ணிவான 2ைண, ஆயிர� இ�ப� 
கி6கி6!��கைள விட ேமலான2. ஆயிரமாயிர� ப�வ! பகி Bகைளவிட ேமலான 
ஆ%த�. உடைல ஊ0�வி அதH�ேள இ���� ஆ�மாைவ அைண!பத�கான 
த?வ� �ய�சி அ2. தகாத �ய�சிய�ல. 
 
இ2 ஜன"க6�� எ!பA� ெதாி=�? ெதாியவி�ைல. ஆைகயா� ெத�வி� ேபா*� 
ெகா/A�4தவ க�, அவசரமாக! ேபா*� ெகா/A�4தவ க� @ட, சினிமாB�� 
ேல
டாக! ேபானவ க� @ட, இலவச சினிமா கிைட�த2 ேபா�, ேவA�ைக! 
பா �தா க�. இைத! �ாி42 ெகா/ட ஆ/Aய!ப�, த"க�மாைவ ெம�ல 
வில�கB� இ�வ�� பிாி42 நட4தா க�. 
 
"மீனா
சி எ!பA இ��கா த"க�?" 
 
"அத ஏ� ேக�கிய�. பாவி மHஷி அ?த அ?ைக இ��ேக... அத ெசா�<=� 
�Aயா2, ெசா�னாG� தீரா2. ைகைய எ0�2 மா �ல அA+ச2ல கைடசில மா �ல 
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இ�4த �/S பைழயபA வ<�க ஆர�பி+�
0. சீ�கிரமாக நட=�. மயினி 
2A+சி�கி
0 இ�!பாவ." 
 
"�ழ4ைத�கி பாG��� கா� ெகா0�காம வ42
ேட�. கா�தாயி=� வ4தி��க 
மா
டா�. எ�ன ப/ணினா�?" 
 
"இ4த� த"க�மா ெச�2! ேபாயி
டா�H நிைன+சீரா���." 
 
"நீ இ��ைகயில நா� எ"க ேவS��னாG� இ��கலா�. லா�க!�ல @ட 
இ��கலா�. ��மா விைளயா
0��+ ெசா�னா�, இ!பAயா �க�த E��ற2? சாி. 
ஒ*யா எ!பA இ��கா ? நீ எ� ;
0���தான ேபாேன?" 
 
"ந�லா இ��ேக. ஆயிர4தா� அA+சாG� அவ� எ�ன ெப�த அ*யா. அவ� 
ைகய! பிA+�� ெகா0�காம நா� ஓ0கா<யா ஒ�ம ;
0�� வ�ேவ�H ம
0� 
நிைன�காைத=�..." 
 
"ஏ*, நீ எ� ;
0�� எ�தைனேயா தடவ வ42��க. ஒIெவா� தடவ=� ஒ"க 
அ*யா என�� ஒ� ைகைய! பிA+சா ெகா0�தா�? மHஷ� ஒ� தடவ@ட 
ெகா0�க மா
டா� ேபாG�ேக!" 
 
"அ2 ேவற இ2 ேவற. நா� இ2வைர��� எ"க அ�ைத ;
0���தா� 
வ42�கி
0 இ��ேக�. ஆ/Aய!ப� ;
0�� இ�ல." 
 
"ஏ*, ேபைரயா+ ெசா�Gேத..." 
 
"ெப/க� ப��தறிB மாநா0�H ேபா
A��க2 ஒ� ேப!ப ல வ4தி���. பA+சி! 
பா��; அ!ப�தா� ஒம��! ��தி வ��. ெபா��ைளயள அட�கி வ+ச கால� 
மைலேயறி�கி
0 இ���." 
 
"ேபாவ
0�. ஒ*யா ஒ�ைன அA+சாரா?" 
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"இ�ல. என��� ெகாPச� உதற�தா�. அ*யா வ4தா�. ேபசாம! ேபா* க
AGல 
ப0�தா�. நாH� ேபசாம இ�4ேத�. இ!ப ெர/0 நாளா நா"க ெர/0 ேப�� 
ேப�றேத கிைடயா2. இ2ல ஒ� ந�ைமய! பா��. கீாி=�, பா��மா இ�4த 
அ*யாB�, அ�மாB�, இ!ேபா ேகாழி=� ேசவGமா ஆயி
டாவ..." 
 
"ஆவ
0�. நீ இ"க வ4த2 யா���� ெதாி=மா?" 
 
"இ4த! பாழா!ேபாற மாணி�க��, ேகாபாG� ேந�2 ரா�திாிதா� ெசா�னா"க. 
நா� மயினிகி
ட ம
0� ெசா�<
0 ஒேர ஓ
டமா ஓA வ4ேத�." 
 
"ஆ% ைமG� நட4தா வ4த? ப-சி� வர!படா2? பாவ�... எ�னால ஒன�� ெரா�ப 
கZட�." 
 
"அ2 கZடமி�ல. இ!ப ைகய! பிA�கிய� பா��, அ2தா� கZட�. ேபசாம விலகி 
நட=�. ஆள!பா�, இ2���தா� ஒ�மகி
ட அதிகமா* வ+��க! படா2�H 
நிைன�க2. என��� ெக
ட ேகாப� வ��. ைகய வி0றீரா இ�<யா? சீ... ப-ல 
இ��கவ"க பா�கா"க." 
 
ஆ/Aய!ப� அவ� ைகைய வி
டா�. அவ� சீறியதா� அ�ல. ஒ� ப-சி� 
இ�42 மாணி�க�� ேகாபாG� இற"கி வ4தா க�. மாணி�க� வ42 ெகா/ேட 
ேபசினா�: 
 
"ஒ� பய@ட ஜாமீ� ெகா0�க வரமா
ேட�H
டா�. கிண% ெவ
ட!ேபாற 
ராமசாமி=�, 'ஆ
0�கிைட' ேபா0ற ஐய�ெப�மா� ேகானா�� ஜாமீH�� 
வாேர�H ெசா�னா"க. ஆனா�, இ4த� க ண� இ��காேர, அ4த! ெபாிய 
மHஷ�, இவ"க6�� மாத வ�மான ச Aபி�க
 ெகா0�க மா
ேட�H
டா�. 
கைடசில ஒ"க ெபாிய*யா ேபர� மயி�சாமி வ4தா�. KS ஏ�க  நில� 
வ+சி��கா�. ைதய� கைட வ+சி��கா�. மாச� நா_% 'பா*�கி ேமேல 
வ�மான� வ�2. அவ� ைகயில காGல வி?42 ஜாமீH�� வர ச�மதி�க 
வ+ேசா�. இ4த� கண�க! பி�ைள பய� ச Aபிேக
 ெகா0�க �Aயா2 - �Aயேவ 
�Aயா2�H ெசா�<
டா�." 
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"மாசான�?" 
 
"க?த களவாணி மHஷ�! ேந�2 தைலமைறவா ஆயி
டா�. இ�ைன�கி 
அக!ப
டா�. ேக
டா�, 'நா� கவ ெம/
 கா/Aரா�ட� - இ2ல 
மா
ட�@டா2'�H ெசா�<
டா . எ�ன ெபா�லாத ' '? ெசா�<
டா�." 
 
"ேகாபா� ஒ� க�ன� ஏ� ;"கியி���?" 
 
"ஒ/Sமி�ல. ஒ�@ட+ ேசர�@டா2�H எ"க அ!பா ேலசா அA+சா�." 
 
அைனவ�� ஊ���� வ4தா க�. அ"ேக ெத�ப
ட ெபாிய மனித க� அ�தைன 
ேப��, �க"கைள� தி�!பி� ெகா/டா க�. பPசாய�2� தைலவ  பரமசிவ�, 
'பயைல எ!பA வி
டா"க' எ�ற ஆ+சாிய�தி� K5கியேபா2, அவைர! பா �2! 
பய42, பல ஏைழக� ஆ/Aய!பனிட� ேபசவி�ைல. 
 
ஆ/Aய!ப� த"க�மாBட� ;
0�� வ4தா�. மீனா
சியா� அழ �Aயவி�ைல. 
'அ/ணா+சி... அ/ணா+சி' எ�% அ4த வா �ைதகளி� வழியாக உயி  பிாிவ2 
ேபா�ற ேவதைன! பிளிற�. ெவளி�கா
ட நிைன�தாG�, உட�� ஒ�2ைழ!�� 
ெகா0�காத பாச�தி� அ"க அைசBக�. ஆ/A, த"ைக மகைன எ0�2 ைவ�2� 
ெகா/ேட, த"ைகயி� க/கைள ேவ
A �ைனயா� 2ைட�தேபா2 - 
 
தி[ெர�% பலமான அ?ைக ஒ< ேக
ட2. அ2 ஒ<�2� ெகா/A���� ேபாேத 
ஒ�வ  வ42, "த"க�மா நீ=� இவH�, டBHல க�யாண� ெச*2�கி
டதா... 
ம�<கா �ரளிய� கிள!பி இ��கா�. ஒ"க அ*யா ம�4த �A+சி
0 2�ள� 
2A�க� கிட�கா�. சீ�கிரமா ேபா" எ�% ெசா�<வி
0 அவ�� ஓAனா .  
 
த"க�மா பதறியA�2 ஓAனா�. 
------------- 
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7777    
 
அைட�கலசாமி� கிழவ  இற42வி
டா . 
 
ந�ப�Aயாத உ/ைம. எ�றாG� இ�4த ேராஷ�ைத அ2 
இ�லாதவ க6�காகB�, உட�பிற4த ;ர�ைத, உடனி�4ேத 
ெகா�பவ க6�காகB�, வி
0 ைவ�தி�4த அ4த ;ர� கிழவ , X+சி ம�4ைத� 
�A�2 த�ைன�தாேன ெகா�% ெகா/டா . ஆ/Aய!ப� ;
A� இ�42, 
த"க�மா பாதி வழிைய� கட����ேப, 2�ள� 2A�க வா54த அவ� அ!பா, 
2�ள� 2A�க+ ெச�2! ேபா*வி
டா . 
 
த"க�மா அ!பாவி� மா பி� �ர/0 அ?தா�. "நா� பாவி*யா - ப0பாவி... 
ச/டாளி... ஒ�ம நா� தா� ெகா�H
ேட�. எ"க அ*யாவ நாேன 
ெகா�H
ேடேன... வி0"க, எ�ைன வி0"க. நாH� சாவS�! அவைர 
வழியH!பி வ+சேத நா�. நாH� அவேராட ேபாயிடS�! வி0"க. அ*யா... 
அ*யா... எ�ன! ெப�த அ*யா..." 
 
தைலயிG� �க�திGமாக பல"ெகா/ட ம
0� அவ� ைககைள ேமாதவி
0 
அA�2� ெகா/டா�. இதனா� ைகயி� ேபா
A�4த க/ணாA வைளய�க� 
ெநா%"கி, அவ� �க�தி� ��தி, ர�த�ைத� ெகா/0 வ4த2. 
 

"அ*யாேவ... அ*யாேவ... ஆைச=�ள 
         அ*யாேவ - ஒ�ம 
ெகா�லாம� ெகா�H
ேடேன 
         ெகாைல ப/ணாம! ப/ணி
டேன - நா� 
இ�லாம� ேபாயி
ேடேன - நீ� 
          எ"ேகேயா ேபாயி
[ேர... 
எ�ைன=� @
A! ேபாB�... 
         இர�க��ள அ*யாேவ..." 

 
அைட�கலசாமியி� மைனவி=� அ?2 ெகா/A�4தா�. மகைள� க
A!பிA�2, 
க/கைள� 2ைட�2 வி
0 பி�� த� தைலயிேலேய அA�2� ெகா/டா�. 
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ெவளிேய நாவித  படபட!ேபா0 ேபசினா : 
 
"பிண�ைத� �ளி!பா
ட ெகா/0 வா"க*யா." 
 
த"க�மா அ4த! பிண�ைதேய பா �தா�. பிண� ேபா� பா �தா�. 
 
ெவளிேய ஒேர @
ட�, கச�சா! ேப+�க�. 
 
"எ2��� கல"காதவ� எ!பA+ ெச�தா�?" 
 
"பி�ைள �லமழி�தா� ெப�தவ� எ�ன ெச*வா� - இ2 பழெமாழி." 
 
"ெசா4த மக� ஓA! ேபாயி
டா�. மான��ள அ!ப� ேவற எத+ ெச*வா�?" 
 
"ஊ� உலக�தி� நட�காததா நட42
0? எ�தன பண�கார ;
ல க�யாண� 
ஆ���னாேலேய க�ள! பி�ளியள கழி+சி�கி
0 இ��கா6வ. அ�ைத மகைன 
ேபாO- -ேடஷ�ல பா �க! ேபான2 த!பாேவ? ேசாள�த
ைட���ளயா 
@
A�கி
0! ேபானா�?" 
 
மா0 ேம*��� ைபய� ஒ�வ� விள�கினா�: 
 
"��சீ! ;
0�� இ4த தா�தா வ4தா�. த"க�மா அ�ைத�� ெவளிU ல ஒ� 
ைபயைன! பா �தி��ேக�H ெசா�<�கி
0 இ�4த!ேபா, ம�<கா உ�ள இ�42 
சாட! ேபாற2 மாதிாி ஓAவ42�கி
ேட, 'ஒ�ம மக� அ�ைத மகைன மீ
A, 
அ!பAேய க�யாண�� ப/ணி�கி
0 வார2��! ேபாயி
டாளா�. வயி�2ல 
ேவ% - KS மாசமா�. க�யாணமா ப/ண! ேபாறிய'�H ேக
டா�. உடேன இ4த 
தா�தா 'அ!பAேய இ�4தாG� நீ இ!பA ேபசலாமா�மா... ஒ�மாேவாட சமாசார� 
ஒன��� ெதாி=மா�மா... ஒ"க �0�ப�2�� மாடா* உைழ�கிறவன - நா* மா2ாி 
நட�2லாமா�மா'�H ெசா�<�கி
ேட ெவளிேய வ4தா . இ!ேபா ஒேரயAயா* 
ெவளிய! பா�2 ேபாயி
டா�. இ2 ெதாியாம இ4த த"க�மா அ�ைத... தா� 
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அ*யாவ� ெகா�ன2 மா2ாி அ?Bறா�. அவர� ெகா�ன2 அ4த ம�<கா 
ெச%�கிமவ� தா�." 
 
"எ�லா� இ4த ஆ/Aய!ப� பயலா� வ4த விைன. ஆழ4ெதாியாம� கால 
விடலாமா? க�Gல தைல ேமா2னாG� தைலயில க�G ேமா2னாG� ேசத� 
தைல�� தானேவ? இ2 ஏ� இ4த! பயG��� ெதாியல. பரமசிவ�2�கி
ட 
இவனால ேமாத �A=மா? இவ� அவH�� ேஜாAயா?" 
 
"நீ� ��மா கிட=�ேவ! அவH�� இ��கிற மான�2ல ஒம�� நாGல ஒ/S 
இ�4தா� ஊ� இ!பA �
A+ �வரா ேபாயி��கா2." 
 
"நீ� அ4த� �
A+ �வ ல �2ைக� ேத+சி�கி
0 நி�கமா
[�. இ4த ஆ/A!பயல 
பா��ேவ. எ!பA அA+சி! �ர/0 வாரா�." 
 
ஆ/Aய!ப� தைலயி� அA�2� ெகா/0 வ4தா�. வ4த ேவக�தி� ஒ� மர�தி� 
ேமாதி, பி�ன  அ4த மர�திேலேய தைலைய ேமாதி� ெகா/0 நி�றா�. இர/0 
ேப  ஓA!ேபா* பிA�2� ெகா/டா க�. அவ கைள வில�கி� ெகா/ேட அவ� 
மாமாவி� ;
0��� ஓAனா�. 
 
Kைலயி� சா*�2 ைவ�க!ப
A�4த மாமாவி� காைல! பிA�2� ெகா/ேட, 
"மாமா, ஒ�ம நா� ெகா�H
ேடேன! எ0�2 வள�த ஒம�� நாேன எமனா* 
மாறி
ேடேன"�H �ல�பினா�. அ!ேபா2தா� அ?ைகைய ஓ*�2வி
0, ம�வி� 
ெகா/A�4த த"க�மா, ேகவி�ெகா/ேட, "நாம ெர/0 ேப�மா* அ*யாவ� 
ெகா/S
ேடாேம ம+சா�" எ�% ெசா�< �A�� ��ேப தைலயி� அA�2� 
ெகா/டா�. 
 
இ�ெனா� ப�கமாக அ?2ெகா/A�4த அவ� அ�மா, மகைள! பா �தா�. 
'இ�Hமா ம+சா�...? இவனா இ"க வ4தி��கா�?' அ4த� கிழவி எ?42 நி�% 
க�தினா�: 
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"நீ எ2��ல வ4ேத? நா*��! ெபாற4த நாேய! எ�ேனாட மவராசைன இ4த 
நிைல��� ெகா/0 வ4த2��லாம, ேக< ப/Sத2 மாதிாி வ4தால நி�ேக? 
ெகாைலகார! பாவி! நீ ேபாறீயா... இ�ல நா� இ4த aண�2லேய உயிர 
விட
0மா? ேபாறீயா இ�<யா? ெகாைலகார! பாவி... ேபாடா!" 
 
ஆ/Aய!ப�, த"க�மாைவ! பா �தா�. அவ� பாிதாப! ப0வ2ேபா� 
பா �தாேள தவிர பதி� ெசா�லவி�ைல. 
 
கிழவி��� ேகாப� ெர
A!பாகிய2. 
 
"இ�Hமால நி�கிற - ேபாறீயா இ4த aண�2ேலேய உயிைர விட
0மால? 
ேசா�ேபறி! பய மவேன!" 
 
ஆ/Aய!ப� மBனமாக ெவளிேயறினா�. ;
0���தா� ேபாக! பா �தா�. 
அவனா� ேபாக �Aயவி�ைல. ெவளிேய ேபா*, ஒ� Xவர� மர�தி� ப�க�தி� 
உ
கா 42 ெகா/டா�. மர�ேதா0 மரமானவ� ேபா�, அ!பAேய சா*42 
ெகா/டா�. 
 
எ�லா� �A42 ஒ� வாரமாகிவி
ட2. பிண�ைத� E�கி! ேபானேபா2 இர/0 
ேபாO-கார க� வ42 'த�ெகாைல ப/ணியி��கா . �ைத�க! ேபானா� 
எ!பAேவ' எ�% ெசா�<�ெகா/0, அ4த! பிண�ைத வ/Aயி� E�கி! ேபா
0� 
ெகா/0, 'ேபா-
 மா 
ட�' ெச*ய! ேபானா க�. 
 
த"க�மாB�, அவ� அ�மாB� ஆ-ப�திாியி� cைழவாயிG��� ேபா��ேபாேத, 
'ேக
கீ!ப ' ைகைய நீ
ட! ேபானா . ஆனா� விாி4த தைல=ட�, நீ  வழி=� 
க/க6ட�, பா/Aய� ஆாிய!பைட கட4த ெந0Pெசழியனிட� நியாய� ேக
க! 
ேபான க/ணகி ேபா� ேதா�றிய த"க�மாைவ=�, ஒA42 ேபான சில�� ேபா�, 
ஓைல! பா*��� �ட"கி� கிட4த பிண�ைத=� பா �தேபா2, நீ
Aய ைகைய 
மட�கி� ெகா/டா . ஆனா� ஆ-ப�திாியி� உ�ள 'உயி கீ!ப க�' அ!பA 
இ�ைல. 'எ!பA+ ெச�தா . அ*ேயா பாவ�' எ�% வாயா� 
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ெசா�லவி�ைலயானாG�, மன�தி� அ�தைகய உண B ேதா�றி, அ4த உண B 
�க�தி� அHதாபமாக! பிரதிப<��� எ�% எதி பா �த 'பிண+' ெசா4த�கார க�, 
கி
ட�த
ட பிணமா��பA 'பிண�தனமாக' நட42ெகா/டா க�. இ4த! Xமியி� 
பிற4த உயி  ஒ�% ேபா*வி
ட2 எ�ற உண வி�லாமேலேய, பிண�ைத! 
பா ைவயி
டவ களி� அ
டகாசமான+ சிாி!�க�, கிாி�ெக
 உப�யாச"க�, 
அரசிய� விம சன"க�. அ4த! பிண�ைத! பா �2�@ட, நீ"க6� ஒ�கால�தி� 
பிணமாக! ேபாகிறவ க� தா� எ�பைத உணராத உயி !பி�லாத ேப+�க�, 
பிண�ைத! பாிேசாதி�2� ெகா/A���� ேபாேத, அ�கி� நி�ற 
ந ஸ�மா�க6ட� வா* விைளயா
0க�... 
 
தி[ெர�% 'த"க�' எ�ற �ர� த"க�மாB��� ேக
கவி�ைல எ�றாG�, அவ� 
தா*��� ேக
ட2. தி��பி! பா �தா�. 
 
ஆ/Aய!ப�! 
 
தாேன இற42, தன���தாேன 2�க� அHசாி!பவ� ேபா�, ேம�2/ைட எ0�2, 
வா*��� ைவ�2� ெகா/0 வி�மினா�. �ைட சா*4த வ/A ேபால 
பாதாதிேகச� வைர ஒ� ப�கமா*+ சாய, "மாமா மாமா" எ�றா�. கிழவியா� 
தி
டாம� இ��க �Aயவி�ைல.  
 
"அவர அ%�கத ேவA�க பா�கவால வ4த? ஒ�ைன=� இ!பA அ%��ற கால� 
வராமலா ேபாB�. எ�தனாவ2 ச
ட!பA நீ இ"க வரலா�. ேபால... ேபால. நீ 
ெசPச2 ேபா2�. எ� மவராச� உ�னாலேய - சாB ��னாலேய பிணமா 
ேபாயி
டா�. அவ� ெச�த2 ஒ!����தா�. ெகாலகார!பய. இ"க எ2�காவல 
வ�த?" 
 
ஆ/Aய!ப� ேகவி� ேகவி அ?தா�. த"க�மாைவ! பா �தா�. அவ� எ2B� 
ேபசவி�ைல. அவ� இ��கிறா� எ�ப2 ேபா� பா �க�@ட இ�ைல. இத��� 
கிழவி, "ேபால, ேபாயி0ல. நீ நி�னா எ� மவராசேனாட ஆவி நி�மதியா இ��கா2" 
எ�% ெசா�னேபா2, ஆ/Aய!ப� அ"கி�42 நக 42 நக 42, நட42 நட42 
எ"ேகேயா ேபா*வி
டா�. 
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பிண�ைத� ெகா/0வ42, K�% மணி ேநர� ஆகி=�, �ைறயான பாிேசாதைன 
ாி!ேபா 
 கிைட�கவி�ைல. ஆ �.எ�.ஓ. எ"ேகேயா ேபா*வி
டாரா�. ஆனா� 
அத��! பிற� வ4த இர/0 'வசதியான' பிண"க�, வ4த2 ெதாியாமேல 
ேபா*வி
டன. 
 
த"க�மாB�� ஏேதா ஒ�% த
0!ப
ட2. 
 
'அட கடBேள, பிணமான பிற� @ட ஒ�வ� �த4திரமாக விட!படமா
டாேனா... 
பிண�தி���@ட ேர
டா? இ"ேக இ�!பவ க� மனித களா, இ�ல �0கா
A� 
சமாதிகளி� நீ
A� ெகா/A���� க�களா? பிற!ப2 ெதாியாம� பிற42, ேபாவ2 
ெதாியாம� ேபா�� ஏைழ மீ2 எ�தைன காிசன�? அ%ப2 வ�ஷமா* 
உைழ!ைப=�, ந�றி வி�வாச�ைத=� தவிர, எைத=ேம அறியாத அ*யாமீ2 
எIவளB பாச�? ெகாPச ேநர� அவைர ஆ-ப�திாியி� ைவ�2! பா �க ேவ/0� 
எ�% எIவளB ெபாிய இர�க�? அ*யா, நீ� ெகா0�2 வ+சவ�. நீ� சாBற2 
வைர��� ப/ைணயா�"க6��� ைகக
A கா�க
A நி�னிய�. இ!ேபா 
அ2��! பிரதியா, அவ கேளாட E/0தலா�, டா�ட  2ைரமா� 
மவராச�மா�"க, ஒ�ம ைகைய� காைல எ!பA� க
0றா"க. இ4த மாதிாி 
வா5�ைக யா��ைக*யா கிைட���? யா���� கிைட���...?' 
 
த"க�மா� வி�மியேபா2, கிழவி அவ6�� ஆ%த� ெசா�னா�. ஆ-ப�திாி��� 
cைழ=�ேபா2, ெவ�ைள Uனிபார�தி�, வனேதவைத ேபால� ேதா�றிய 
ந ஸ�மா�க�, இ!ேபா2 அவ6�� விதைவக� ேபா� ேதா�றினா க�. எ!ேபா 
ாி!ேபா 
 கிைட���? எ!ேபா பிண�2�� வி0தைல கிைட���? 
 
அவ க� தவி�2� ெகா/A�4த ேபா2, சி�னா� வ4தா�. கிழவி �க�ைத� 
தி�!பி� ெகா/டாேள தவிர, தி
டவி�ைல. "ஏ* கிழவி, இ2 எ�ன உ� ;0�H 
நிைன+சியா? ாி!ேபா 
 ெரAயானா� தரமா
ேடா�?" எ�% ஒ� ெவ�ைள 
Uனிபார�காாி விர
Aயதா�, அவளா� சி�னாைன விர
ட �Aயவி�ைல. 
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சி�னா� அ"�மி"�மாக அைல42, ஒ�வழியாக பிண�ைத எ0�தா�. பிண�தி� 
கா� இர/ைட=� இ?�2� ெகா/0 வ4ேத, ெகா0�க!ப
ட2. ஏேதா ெபாிய 
காாிய� ெச*த2 ேபா�, இர/0 ேப  ப�ைல� கா
A� ெகா/0 நி�றா க�. 
ஊ���, ஒ� வ/Aயி� அேத ஓைல!பாயி� பிண� வ4தேபா2, ேசாி ஜன"க6�, 
'ஜாதி' ஜன"க6� @Aவி
டா க�. ெமௗன� பய"கரமாக! ேபசிய2. பய"கரேம 
ெமௗனமாகிய2. மாAயி� நி�றபAேய, ம�<கா வாைய+ ச!�� ெகா
A� 
ெகா/ேட அ4த! பிண�ைத! பா �தா�. ஆ/Aய!பH�, அவ� த"ைக 
மீனா
சி=� ;
0���ேளேய ஒ�வ  ைகைய ஒ�வ  பிA�2� ெகா/0, 
சி4ைதயிழ42, ெசய<ழ42 கிட4தா க�. 
 
அ4த ஊாி� எ�தைனேயா ேப , த�ெகாைல ெச*தி��கிறா க�. ஊ �கார க� 
அவ கைள ெவளிேய ெதாியாமேல �ைத�தி��கிறா க�. கிராம ��சீ!ேப, சிலைர 
�0கா0 வைர��� ேபா* வழியH!பி இ��கிறா . ஆனா� 'ஒ�மா சமாசார� 
ெதாியாதா�மா' எ�%, த� ச�சார�ைத! ப�றி! ேபசிய அ4த� கிழவைர, ெச�த 
பிற��, ��சீ! ��மா விட வி��பவி�ைல. அேதா0, ம�<கா ேவ%, 'த"க�மாைவ 
நா* மாதிாி இ?�தA�கS�. அவ� ஆ-ப�திாில நா* மா2ாி கா�2� கிட�கS�. 
நீ"க ஒ"க R
Aைய� தாேன ெச*=றீ"க' எ�றா�. 
 
பரமசிவ� - ��சீ! வைகயறா�க6ைடய ;0க6�� வாச� ேபால, கா�க6��+ 
ெச�!� ேபால, ைகக6��� க�தி ேபால வா54த ஒ� ஜீவைன, இற4த பிற� வி
0 
ைவ�க� தயாராக இ�லாத மணிய�காராி� ெசய�, ஊாி� இரகசியமாக� 
க/A�க!ப
ட2. ெசா�<ேய தீர ேவ/0� எ�ற உண வி� வ42, ெசா�ல 
�Aயாம� ேபான �S�S!�க�! ஜா�கிரைதயான ��ற�க�! 'மாடா* உைழ+ச 
மHஷைனேய ஆ-ப�திாியில அ%�2! ேபாட வ+சா"க�னா�, ந�மள வி
0 
ைவ!பா"களா?' 
 
ஒ� வார� ஓAய2. 
 
ஆ/Aய!பH��, லா�க!ேப ேதவைல ேபா� ேதா�றிய2. த�H�ேள  



72 

 

பா2கா!பாகB�, பா2கா�க� @AயதாகB� இ�4த ஒ�ைற! பறிெகா0�த 
ேசாக�தி<�42 அவனா� மீள �Aயவி�ைல. மாமா, ம�<கா ெசா�ன2�காக 
ம
0மா ெச�தி�!பா . இ�ல, அ2�காக ம
0� இ��கா2. எ�ைன லா�க!�ல 
ேபா
ட வ��த�� இ�4தி����. ஊ ல அநியாய�கார"க6�� அAைமயா 
ேபாயி
ேடாேம எ�கிற வ��த�� இ�4தி����. அ�கா மகேனாட மா
ைட! 
பிA+சி மானப"க! ப0�தி
ேடாேம எ�கிற2� இ�4தி����. இ!பA எ�லா� 
இ�4த2னால... அவ� இ�லாம! ேபாயி
டா�. 
 
ஆ/Aய!ப� ெச*வதறியா2 திைக�2 நி�றா�. த"ைக�� ம�42 வா"க! பண� 
இ�ைல. ேவைல��! ேபா* நாளாகிவி
ட2. இ�4த அாிசி தீ 42 ேபா+�. 
'டBH��!' ேபா��ேபா2 @ட எ�லா! 'பயGவ6��' இவேன A�ெக
 எ0�தா�. 
ஒ� பயலாவ2 'நா� எ0�ேக�H' ைபைய� @ட� ெதாடல. த"க+சி க?�2ல, 
கா2ல இ�4த2�லா�, ம�42��! ேபாயி
0. �ழ4ைத�ேகா பா<�ைல. 
கா�தாயிய�@ட� காணல. [�கைடயில ஆழா�� த/ணி! பாைல� ேக
0! 
பா �கலா�. �ழ4ைத�கி� கா*+சி� ெகா0�2
0 ம�தியானமா* மர� ெவ
ட! 
ேபாகலா�. KS 'பா* கிைட���. அைர�கிேலா அாிசி, ஒ� வாைழ�கா*, 
மி+ச2��! பாG. 
 
ஆ/Aய!ப� ச<!ேபா0 [�கைட��! ேபானா�. அ"ேக இ�4தவ க� இவைன 
ஏென�% ேக
கவி�ைல. வழ�கமாக அவைன! பா �2, 'ஏ/டா ேபரா, ச0�0 
விைளயாட வாாீயா? நீ ெஜயி+�
டா எ� மீைசைய எ0�20ேற�' எ�% ேக< 
ேப�� பழனியா/A� தா�தா @ட பாரா�கமானா . 
 
'த"க+சி�� எ!பAடா இ���' எ�% ேக
�� ெபாியசாமி மாமா அவ� உ
கா 4த 
இட�தி�� அ�ேக உ
கார மனமி�லாதவ  ேபா�, நி�% ெகா/A�4தா . எ!பA! 
ேபச�A=�? ஒ�வ  அ!பA அவனிட� ேபசிய ம%நாேள அவ  மகH�� 
ப�ளி�@ட�2ல ச Aபிேக
 ெகா0�கமா
ேட�H ெசா�<
டா"க - அ2B� வர+ 
ெசா�<வி
0. அ4த ச Aபிேக
 - 1966ஆ� ஆ/0 பA�த ச Aபிேக
. 
கிைட�தி�4தா� அவ  ைபயH�� டBனி� பிUனா* ேவைல கிைட�தி����. 
 
அவேனாட ேபசிய இ�ெனா�வைன ேபாOஸா  ப
ைட சாராய� �A�தத�காக� 
@
A� ெகா/0 ேபானேபா2 எதிேர வ4த பPசாய�2� தைலவாிட� 'மாமா' 
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எ�றா� அவ�. அவேரா, "ஆ/A ஜாமீH�� வ�வா/டா" எ�றா . அ!பA! 
ேபசிவி
0, அவைன வி0வி�கB� ெச*தா . அவ� எ!பA இவனிட� ேப�வா�? 
வாயிைன வி�% வா �ைதக� ேபசினா� ப
ைட ேபாட �A=ேமா? 
 
ஆனா� ஒேர ஒ� எளியவ� ம
0� ஆ/A�க�ேக உ
கா 42 ெகா/0, 
"கவைல!படாதடா, ஆ/A! ஒன��� கால� வ��" எ�றா�. உடேன 
[�கைட�கார�, அவைன! பா �2, "ஒ� ேவலய! பா �2
0! ேபாயா... இ"க 
யா�� அனாவசியமா ேபச!படா2" எ�றா�. 
 
ஆ/Aய!ப� எ?4தா�. இவனிட� பா� வா"க �Aயா2. சீ... அவ� த4தாG� 
வா"க!படா2. 
 
உலகிேல யா�ேம இ�லாம� ேபான2ேபால, தா� ம
0� தனியாக இ�!ப2 
ேபால, ஆ/Aய!ப� �ளிய4ேதா!ைப! பா �2, ேபாவ2 ெதாியாமேல ேபா*� 
ெகா/A�4தா�. வழியி� த"க�மா ஒ� ம/ெவ
A=ட� ேபானா�. @< 
ேவைல��! ேபா*� ெகா/A�!பா�. 
 
ஆ/Aய!ப� ேவகமாக நட4தா�. இ4த� த"க�மா @ட ;
0�� வரவி�ைல. 
;
0��� @ட வர ேவ/டா�. வழியில பா �தா� @ட, �க�ைத� தி�!பி� 
ெகா/0 ேபாகிறா�. எ!பA மன� வ4த2. இ4த மன��H ம
0� ஒ/S 
இ�லாம� இ�4தி�4தா� எIவளB ந�றாக இ����! 
 
அவ� வ�வைத! பா �2, த"க�மாB� ேவகமாக நட4தா�. தி��பி! பாராமேல 
நட4தா�. ேபாகலாமா ேவ/டாமா எ�% சிறி2 ேயாசி�த ஆ/A, பிற� ஒேர 
ஓ
டமாக ஓA, அவைள வழிமறி!ப2 ேபா� �%�ேக நி�%ெகா/ேட ேக
டா�: 
 
"த"க�, நா� எ�ன த!�! ப/ணிேன�... ஏ� ேபசமா
ட�ேக?" த"க�மா 
�க�ைத ேவ%�றமாக� தி�!பி� ெகா/ேட ேபசினா�: 
 
"நா� வாேர�, ேநரமாயி
0." 
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"இ2தா� ஒ� பதிலா? நா� ப/ணின த!ைபயாவ2 ெசா�<
0! ேபா!" 
 
"நாம த!�! ப/Sனா�தா� அவ-த! படS�H இ�ல! பிற�தியா  ெச*=ற 
த!���� - அவ"க6��! பதிலா - நாம அவ-த!படS�H ஆயி
02... நா� 
வர
0மா...?" 
 
"ம+சா� ம+சா�H ��தி+ ��தி வ4த எ� த"கமா இ!பA! ேப�ற2...?" 
 
"ேநரமாB2, நா� வாேர�." 
 
"என��� ேராஷ� இ��� பி�ள! நாH� ேபாேற�." 
 
த"க�மா இ!ேபா2 �G"கி� �G"கி அ?தா�. அவைன ஆைசேயா0 
பா �2வி
0, பிற� அ2ேவ த!� எ�ப2 ேபா�, �க�ைத KA�ெகா/ேட, 
ைகவிர�கைள விாி�2, க/களி� படரவி
0, விரெல�லா� நைனய, 
ேவதைனேயா0 ேபசினா�. 
 
"எ�ைன ம�னி+சி0"க. நா� ெகாைலகாாியா* ேபாயி
ேட�. அ!பைன� 
ெகா�னவ�H ஊ ல ேப�றாவ. இனிேம, ஒ�ம க�யாண� ப/Sனா�, நா� 
அ*யாவ� ெகா�ன ெகாைலகாாி�H ஊ ல ப
ட� ெகா0�20வா"க. எ�ேனாட 
அ*யாவ, ஒ�மவிட நா� உச�தியா நிைன+ச2 நிச�. இ4த நிச�த� கா
0ற2�காவ 
நா� விலகி நி�ேக�. எ!பB� விலகி நி�க! ேபாேற�. அ�மா, ஒ�மகி
ட நா� 
ேப�னா� E��! ேபா
0+ சாேவ�H ெசா�Gதா�. அ*யாவ மா2ாி நா� 
அ�மாைவ=� ெகா�ல!படா2. இ�னா  மக� அவ� அ*யா ெச�த2�� அபராத� 
க
0ற2 மாதிாி க/S���ள க/ணா* இ�4த அ�ைத மவைனேய 
க
A�க<யா��H ஊ  ெசா�லS�. 'அ*யாவ� ெகா�H!�
0 அ�ைத 
மக�கி
ட ேபாயி
டா'�H ேபச!படா2. எ"ைக*யா எைத அவமானமா ெநன+சி 
ெச�தாேரா, அைதேய நா� ெச*ய!படா2. அவ� நிைன+ச2 த!��னாG�, 
அவேராட த!ைப நா� ஏ�2�கிடS�. மயினி எ!பA..." 
 
"சாி. ஒன�� ேநரமாB2. நீ ேபா�மா. ஒ� க�யாண�2�காவ2 ெசா�G. அழாேத!  
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இ4த அ?ைகைய நா� ெச�தபிற� வ+சி�கலா�!" 
 
த"க�மா சிறி2 தய"கி நி�%வி
0, அவைனேய �6ைமயாகB�, 
ெவ%ைமயாகB� பா �2வி
0 ம/ெவ
Aைய மற42வி
0! ேபானா�. பிற� 
நிைனB வ4தவளா* தி��பி வ4தா�. ம/ெவ
Aைய எ0�2 அவளிட� ெகா0�க! 
ேபான ஆ/A, பிற� அைத� தைரயி� ைவ�2வி
0, தைரயி� கா� படாதவ� 
ேபா�, ஆகாய�தி� பற!பவ� ேபா�, அத��� எைதேயா ேத0பவ� ேபா� 
நட4தா�. 
 
ைநயா/A ேமள�ேபால, இதய� 2A�க, உட�� ேவ �க, உ�ள� கன�க, 
தைலெய�லா� ேநாக, ேவகேவகமாக நட42, ஊாி� ஒIெவா� KைலயிG�, 
இைளஞ  ந�பணி ம�ற� தைலவ  மாணி�க�ைத� ேதA� ெகா/A�4தா�. 
ஆனா� மி-ட  மாணி�க� பி.ஏ., பி.A.ேயா... 
-------------- 

8888    
 
உ�Q  ப�ளி�@ட�தி� ஆசிாிய  ேவைல கிைட�காம� ேபான மாணி�க� பி.ஏ., 
பி.A. சிறி2 ேயாசி�2! பா �க� 2வ"கினா�. இைளஞ  ெப��பணி ம�ற� எ�% 
�திய அைம!ைப உ�வா�கிய �மா , இ!ேபா2 'ப
A ெதா
A பதினா%�' அறி4த 
பிர�கனாக மாறிவி
டா�. கிழவியி� ெப�ஷனி� இ�42, �மாியி� க�யாண� 
வைர, இ4த �மாாி� ெசா� எ0ப0கிற2. இவைன� க/டா� அதிகாாிக6� ஓரளB 
பய!ப0கிறா க�. கிராம�தி� உ�ள பA�தவ க� அைனவ�� அவைன+ ��றி 
ெமா*�கிறா க�. 
 
இ�ைறய கிராமிய அரசிய<G� மாவ
ட அரசிய<G�, அA!பைட! 
பிர+சிைனக6�காக வாதா0பவைன விட 'ேவைல வா"கி� ெகா0!பவ� - 
ேவைலயி� இ�42 எ0!பவ� - ப
ைட சாராய� கா*+�பவ கைள ஜாமீனிேலா 
அ�ல2 எ2B� நடவாத2 ேபாலேவா கா!பா�%பவ� - எ4த� காாிய�தி��� 
தராதர� ெதாியாம� மிர
ட<� பி�னணியி� சிபாாி� ெச*பவ�' �த<ய 
�ணாதிசய"க6�, அ4த �ணாதிசய"கைள� ெகா/0 ெசG�2� அதிகார ச"கி<� 
ெதாடைர ஏ�ப0�தி� ெகா�பவH4தா� அரசிய�வாதியாக �A=�. 
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இ4த! பி�னணியி� மாணி�க�தா� ��னணி�� வர�Aயாம� ேபான2ட�, ஒ� 
வா�தியா  ேவைல@ட கிைட�கவி�ைல. ஊ �கார க� �மாைர=�, 
மாணி�க�ைத=� ஒ!பி
0! ேப�கிறா க�. மாணி�க�ைத� �!ைபயி� 
ேபாடவி�ைல. �!ைபயாகேவ ேபா0கிறா க�. 
 
மாணி�க�தி�� எ�னேவா ேபா<�4த2. ேபசாம� தன2 இ.ந. ம�ற�ைத=� 
�மாாி� இ.ெப. ம�ற�ைத=� ஒ�றாக இைண�2 விடலாமா... கீாி=�, பா��மாக 
இ�4தவ க� இ!பA விவ-ைத இ�லாம� ேச�கிறா கேள எ�% யாராவ2 
ெசா�ல மா
டா களா... எ!பA+ ெசா�வா க�? இ!ேபா2 யா��� விவ-ைத 
இ���? விவ-ைத ெக
ட �ண� @ட விேவகமாக அ�லவா க�த!ப0கிற2. 
 
மாணி�க�தி�� ேயாசி�க ேயாசி�க ஆ/Aய!ப� மீ2 அG!�� த
Aய2. 
ராசியி�லாத பய�. இவனா� என�� ேவைல @ட கிைட�கல. ஊ ல ஒ�வ @ட 
மதி�கல - எ�ன ெச*யலா�? 
 
எ�னதா� அவ� ேயாசி�தாG� அவ� கா�க� Kைளயி� க
டைளைய, 
மீறியைவ ேபா� ஆ/Aய!பனி� ;
ைட! பா �2! ேபா*� ெகா/A�4தன. 
அேதா0 அ"ேக மா
0 விவகார�2�கான 'விUக�ைத'! ேபசி �A�க ேவ/0�! 
ேகாபா� அ"ேக இ�!பா�. ஒ� சில இைளஞ க6� இத��� அ"ேக 
@Aயி�!பா க�. 
 
'மா
0' விவகார� ேபாO- நிைலய�தி<�42 'ாிO-' ஆன2�, மாணி�க��, 
அவ� @
டாளிக6� ஆ/Aய!பைன அைழ�2� ெகா/0 ேபா*, ேகா
ட 
ஆ
சி� தைலவாிட� கா
Aனா க�. அவ  ேகா
ட வள +சி அதிகாாியி� விவகார� 
எ�றா . இவ க6� வள +சி அதிகாாிைய! பா �தா க�. அவ  பா� ப/ைண 
அதிகாாியிட� ைக கா
Aனா . பா �தா க�. பா� ப/ைண அதிகாாி, '@
0றB 
ெட!A ாிஜி-தரா  த!பா* நிைன!பா . ஏ�னா இ2 அவேராட விவகார�' எ�றா . 
இவ க6� அ4த ெட!Aைய! பா �தா க�. அவேரா '�ராெஜ�
 அதிகாாியிட� 
ேபா"க�' எ�றா . �ராெஜ�
 அதிகாாி 'ேக�!' ேபா*வி
டா . தி��பி 
வர!ேபானவ க6�� ஒ� தி[  ேயாசைன வ4த2. 
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காாி� ஏற!ேபான கெல�டாிட�, வழி மறி!ப2 ேபா� நி�% நட4த விவகார�ைத 
மீ/0� ெசா�னா க�. கெல�ட  ெசா�னபA விவகார�ைத மீ/0� எ?தி அவர2 
உதவியாளாிட� ெகா0�தா க�. எ�ன ஆ+�2 எ�% ெதாியவி�ைல. 
 
மாணி�க� நட42 ெகா/ேட ேயாசி�தா�. 'மாைல ேநர�', 'மதி' மய"�� 'க��க�' 
ெபா?2. 
 
ஒ�ைறயA! பாைத வழியாக நட42 ெகா/A�4தவனி� எதிேர ம�<கா வ42 
ெகா/A�4தா�. மய�� விழி இ��ேகா இ�ைலேயா க/ணி� ைம தடவி அ4த� 
தவ!�த�வி மாணி�க�ைத! பா �2 உத
ைட கA�2+ சிாி�2� ெகா/ேட 
வ4தா�. மாணி�க� எ
டாவ2 பA�தேபா2, அேத உ�Q  ப�ளியி� ஐ4தாவ2 
பA�தவ� இவ�. அ!ேபா2 மாணி�க� அவ6��! பாட� ெசா�<� 
ெகா0�தி��கிறா�. 'ஏபிNA... எ"க!ப� தாA... ஒபிNA... ஒ"க!ப� ேபA' எ�% 
கி/டலாக! பாA�ெகா/ேட 'இ"கிOZ' க�%� ெகா0�தி��கிறா�. 
 
அ!�ற� இவ� எ"ேகேயா, அவ� எ"ேகேயா பA�தா க�. வி0�ைறயி� 
வ��ேபா2 ேலசாக! ேபசி� ெகா/டா க�. பA!� �A42 ஊ��� வ4த பிற� 
அ2B� இ4த மா
0 விவகார� வ4த பிற�, அவ� யாேரா இவ� யாேரா. 
ம�<காவி� மீ2 த!பி�ைல. த/ணீ  �ட�ைத தைலயி� ைவ�2 நட���ேபா2 
அ4த� �ட� நிஜமாகேவ கீேழ வி?� அளவி�� அவைன! பா �2, க/களா� 
ப�கியி��கிறா�, வயG��! ேபா��ேபா2, அவைன! பா �2+ சிாி�தி��கிறா�. 
அவ� தா� இ4த ஆ/Aய!ப� அவைள விட ேமலானவ� எ�ப2ேபா�, அ4த! 
பயேலா0 ��றி+ ��றி, வ4தவைள உதாசீன� ெச*2, �னித� காத<� ெபா�� 
விள"காம� கிட�கிறா�. 
 
மாணி�க� அவைளேய பா �2� ெகா/0 நட4தா�. இவைள! பா �காம� 
எ�னா� எ!பA இ��க �A4த2. என�காக, என�காகேவ த"க�மாவிட� தகாத 
வா �ைதகைள வா"கி� ெகா/டவ�. நா�, அவ� ெசா4த�கார க6�� எதிராக 
எIவளேவா ெச*தாG�, இேதா... இ!ேபா2@ட எ�ைன! பா �2 சிாி�2� 
ெகா/ேட வ�கிறா�. 'க�லானாG� காதல�' எ�ப2ேபால சா*வா* பா �கிறா�. 
இ4த� க/ணகிைய - இ4த நளாயினிைய - இ4த� தமி5! ப/பி� க���கட� 
X/ட ந"ைகைய, எ�னா� எ!பA� தவி �க �A4த2? எ!பA... எ!பA... 
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ம�<காவி�� வழிவி
0 மாணி�க��, மாணி�க�தி�� வழிவி
0 ம�<காB�, 
�த<� ஒ2"கி, பிற� அவ� நி�கிறா� எ�% இவ� நட42�, இவ� நி�கிறா� 
எ�% அவ� நட42�, அ�ேலா க�ல!ப
0, இ�வ�� வா*வி
0+ சிாி�தா க�. 
மாணி�க� பிராய+சி�த� ெச*கிறவ� ேபா�, அவைள வழிமறி!பவ� ேபா� 
�%�ேக நி�% ெகா/0, �த<� ேபசினா�: 
 
"எ�ன�மா... எ�ைன! பா �தா� ஒன�� ஒ2"கS��H ேதாSதா..." 
 
ம�<கா அவைன� �னி42 பா �தா�. ஏென�றா� அவைனவிட, அவ� இர/0 
அ"�ல� உயர�. நாண�2டH�, நாணமி�லாத ேகாப�2டH�, 
"ஒ2"�கிறவ"கைள� க/டா�, நாேன ஒ2"கி�கிற2 'ெப
ட ' இ�ைலயா?" 
எ�றா�. 
 
"அடேட... ஒன�� இ"கிOZ வ�மா?" 
 
"ஒ"க பிகாஸூ இ"கிOைஷ விட எ� இ"கிOZ இ- ெப
ட ." 
 
"எ� இ"கிOைஷ! ப�றி உன�� எ!பA� ெதாி=�?" 
 
"நீ"க என�� ஐ4தாவ2 வ�!�ல த!��த!பா ெசா�<� ெகா0�த இ"கிOZ 
இ�H� ந�லா ஞாபக� இ���." 
 
"அ2ம
0�தான... தைலயில �
0ன2�, க�ன�ைத� கி�6ன2� மற42 
ேபா+ேசா! இ�H� ஒ�தடைவ க�ன�ைத� கி�ளினா�தா� ஞாபக� வ���H 
நின�ேக�!" 
 
"இ4த மாதிாி! ேப+ைச எ�கி
ட ைவ�காதீ"க." 
 
மாணி�க�தி� �க� பி�தைளேபா� ெவ6�த2. அவைள� ேகாபமாக! 
பா �2வி
0 மடமடெவ�% நட�க! ேபானா�. ஆனா� ம�<காவி� ேப+�  
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அவைன அ"ேகேய நி�க ைவ�த2. 
 
"ஆ/Aைய! ெபாிதா* நிைன�2 ஒ� ெபா/ேணாட மனைச! �ாிPசி�காதவ�, 
எ�ேனா0 எ2�காக! ேபசS�? ஒ"கள ெபாிசா! ேப�னதாேலேய, ஒ� எ+சி�கைல 
த"க�மாகி
ட அவமான!ப
ேட�. அ!�ற�� அ4த� த"க�மாைவ ெபாிசா 
நிைன�கிறவ கி
ட நா� எ2�காக! ேபசSமா�? நா� ஒ� �
டா�. எ�ைன! 
ெபாிசா நிைன�காதவைர, இ�H� ெபாிசா* நிைன�கிேற�. என�ேக 
�ாியமா
ட��." 
 
"ம�< நீ ெசா�றைத! பா �தா� - பா �தா�..." 
 
"வயG��! ேபாேற�. வழிைய வி0"க." 
 
"�Aயா2. மீறி!ேபானா� தைலயி� �
0ேவ�. அடேட - ந�லா சிாி�கிறிேய. எ4த 
பிரZ வ+��மா ப� ேத*�கிற? ��மா சிகெர
 அ
ைட மாதிாி ெஜா<��ேத." 
 
"நா� எ"க வயG��! ேபாேற�. நீ"க ேவS��னா� உ"க வயG�� 
வா"கேள�. ெர/0� ப�க�2 ப�க�2 வயG"கதாேன." 
 
"இ!ேபா ெகாPச� ேவைல இ��ேக." 
 
"ஆ/Aய!ப� @ட�தாேன? வழிைய வி0"க. ஒ"க வாைடேய ேவ/டா�. உ� 
வழிைய வி0"க." 
 
"ம�<, ம�< நா� மைடய�. �
டா�. உ�ேனாட அ�ைப! �ாிP��காத இAய
. 
நாH� வாேர�. நாH� வாேர�." 
 
ம�<கா அவைன நாண�2ட� பா �தா�. அ�க� ப�க� யாராவ2 இ��கிறா களா 
எ�% அவசர அவசரமாக! பா �2� ெகா/0, யா�� இ�ைலெய�% 
ெதாி4தபிற��, அவனிட� ரகசிய� ேப�பவ� ேபா� ேபசினா�. 
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"இ!ேபா ேவ/டா�. வய<� அ!பா இ��கா . அ�மா�னா க/0�க மா
டா�. 
ைந
ல எ"க மாமாேவாட ;
0�� வாறீ"களா?" 
 
"எ4த மாமா?" 
 
"என�� ஒேர ஒ� தா* மாமாதா�. பPசாய�2� தைலவ  பரமசிவ�. 
 
"அ!பA+ ெசா�லாத�மா. பPசாய�ைத� கைல+சா+�. அவ� இ!ேபா பழ�." 
 
"எ"க மாமாைவ! பழ��H ெசா�னா� நாH� உ"க6��! பழ�தா�. சி�ன 
வய�ல நா� பழ�னைத இ!ேபா �2!பி�க �Aயா2." 
 
"விைளயா
0��+ ெசா�றைத வி�தியாசமா* எ0�தா� எ!A? இனிேம� 
ச�தியமா* பரமசிவ� சி�த!பாB�� எதிரா* எ2B� ெச*யமா
ேட�, ேபா2மா? 
அவ� ;
ல எ�ன விேசஷ�?" 
 
"ஒ"க6��� ெதாியாதா... பரமசிவ� மாமாேவாட K�த ெப/S���, மாசான� 
சி�த!பாேவாட மகH��� இ�ைன�� நி+சயதா�Xல�. அேத �@ �த�2ல 
அவேராட இர/டாவ2 மக� இ4திராB���, இைளஞ  ெப��பணி� தைலவ  
�மா  அ/ணா+சி��� நி+சயதா�Xல�. ஏ�ெகனேவ அவ"க ெர/0 ேப���� 
காத�." 
 
"அAடா ச�ேக. அ!ேபா நாம இர/0ேப� ம
04தா� ��மா இ��ேகா�." 
 
"அ2�� நா� காரணமி�ல. சாி. ெர/0ல ஒ/ைண+ ெசா�G"க. எ� மன� 
�ாி4தி�4தா� வா"க!" 
 
"ஒ"க �மா  அ/ணா+சி இ��கிற இட�2ல நா� எ2��?" 
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"ஒ"க ம�<கா இ��கிற இட�2�� - உ"க6�காகேவ இ��கிற ம�<காைவ! 
பா �க வர!படாதா? சாி வழிைய வி0"க." 
 
"பரமசிவ� மாமாB��� 2ேராக� ப/ணி
ேட�. அவ� �க�2ல எ!பA 
விழி�கிற2?" 
 
"கவைல!படாதி"க. அவைர=�, �மா  அ/ணா+சிைய=�, ஒ"கைள ஒ"க� ;
ல 
வ42 @!பிட ைவ�கிற2�� நானா+�." 
 
"பரவாயி�ைலேய." 
 
"நா� மாத  ச"க� தைலவி சேராஜாேவாட மகளா���." 
 
"சாி. நாH� எ"க வயG��! ேபாேறனா�. நீ=� ஒ"க வயG��! ேபாறயா�. சாி, 
ேபாேவாமா...?" 
 
ஆ/Aய!ப� ;
0�� அவசர அவசரமாக! ேபா*� ெகா/A�4த மி-ட  
மாணி�க� பி.ஏ., பி.A. ம�<காBட� ேதாளி� ேதா�பட, ைகேயா0 ைக=ரச, 
'வழிமாறி' நட42 ெகா/A�4தா�. 
 
இரB வ4த2. பைழய பPசாய�2� தைலவ  பரமசிவ� ;
A�� பண�கார க� 
அதிகமாக வ4தா க�. அ4த� கிராம�தி� ஜாதி வி�தியாச� இ�லாததா� த
டாசாாி 
த"கசாமி, ப/ைணயா  கதி ேவ� பி�ைள, ராமசாமி� ேகானா  �த<ய ெபாிய 
மனித க6�, மாசான�, மாணி�க� �த<ய �திய மனித க6� @Aயி�4தா க�. 
ம�<கா எ!பA மாணி�க�ைத அ"ேக ெகா/0 வ4தாேளா, அேத ேபா� அவ� 
அ�மா சேராஜா கிராம�தி� பண�கார க� 'பைழய க�வா
0' ேபத"கா
டாம� 
ஒ�%ைமயாக இ��கவி�ைலயானா�, ஏைழபாைளக6�� இள�காரமாகிவி0� 
எ�பைத உண 42, அ/ண� பரமசிவ�திட� வாதாA, மாசான ம+சானிட� பைழய 
காதைல ஞாபக!ப0�தி அ?2, ��னவாி� மகைள, பி�னவாி� மகH�� 
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'�A+�'! ேபா0� ேவைலைய+ ெச*2வி
டா�. ப/ைணயா க� ம�தியி� 
தன��! �திய அ4த-2 கிைட�த தி�!தியி�, மாசான� மகி542 ேபானா . 
 
�க!� அைறயி� ஒ� ேமைஜயி� ேம� இர/0 தா�பாள"களி� ேத"கா*, பழ�, 
எ�லாவ�றி��� ேம� வரத
சைணயாக 'பா* ேநா
0� க�ைறக� 
ைவ�க!ப
A�4தன. 
 
எ!பAேயா, �பேயாக தின�தி� அ4த� தா�பாள�த
0க� அச� மா!பி�ைள 
ேஜாடைனேயா0 வ4தி�4த மாசான�திட��, �மாாி� அ!பாவிட�� 
ெகா0�க!ப
ட பிற�, நா�ப2 ஏ�க  நில�தி�, அ2B� நPைச நில�தி�, �!ப2 
ஏ�கைர 'வாயி�லா மனித க�' ேபாி� எ?தி ைவ�தி����, ப/ைணயா  கதி ேவ� 
பி�ைள ெபாிய ச�த�2ட� ேபசினா . 
 
"நாம பPசபா/டவ  மாதிாி ஒ�%ைமயா* இ�4தா� எ4த! பய வாலா
ட �A=�? 
ஆ/A!பய� @ட ச
ட� ேப�றா�னா� அ2 அவேனாட ;ர� இ�ல! ந�ேமாட 
ெத�மாA�தன�. ெச%�கி மவன ஆ6 வ+சாவ2 ெகா�லS�. @<!பயGவள 
இ4த சி�னா� பய ேவற E/A வி0றா�. ேந�2 எ� �க�2�� எ2�ேலேய 
அ4த+ ேசாி! பய ;ரபா�, 'ெச�த மா
ைட நா"க E�கB� மா
ேடா�, தி�னB� 
மா
ேடா'��H ெசா�றா�. கால�ைத! பா�தியளா, அவHவ பா �கிற விதேம 
சாியி�ல. இ2���லா� நாமதா� காரண�. பரமசிவ�ைத, ஆ/Aேயாட தனியா 
வி
ேடா�. அவ� ெஜயிG��! ேபாவாம தி����பAயா வி
ேடா�. இ!ேபா ேலசா 
ஒIெவா� பயG� ஆ/Aமாதிாி ஆகி�கி
0 வாராHவ. அ4த! பி+சா/A!பய 
ஆ
ட� கA+சி மா
ட� கA+சி இ!ேபா மாசான�ைதேய கA�கிறா�!" 
 
மாசான� பதறினா : "எ�னவா�... எ�னவா�..." 
 
"சாியான பயி�திய�கார� நீ! அ4த� க/S ெதாியாத கிழவி கி
ட வா"கி! 
ேபா
Aேய வயG. அ4த பி+சா/A�கி
ட எ�ன ேர
0��! ேபசி ��தைக�� 
வி
ட?" 
 
"பாதி��! பாதி." 
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"பி+சா/A!பய, ச �கா  இ!ேபா ேபா
A��கிற ச
ட!பA ெவ�ளாைமயில 
��கா� ப"ைக எ0�2�க! ேபாறானா�. எ� கி
ேடேய ெசா�Gதா�." 
 
"ெச��கி மவன ெச�!ைப� கழ
A அA�க!..." 
 
"விைனேய ஒ�னாலதா� வ4த2; பரமசிவ�2�� வ4த2. இ!ேபா ஒன��� 
வர!ேபா�2." 
 
பரமசிவ� பதறினா . "என�� எ�ன*யா வ42
0? ஆ/A!பய� என�� 
எதிாியா? விசாரைண��� @!�
டதாலேய நா� ��றவாளி�H அ �தமா? 
பா�2!�டலா�." 
 
"நா� அ2�காவ+ ெசா�லலேவ! கால� க<கால�. ேந�2 சாணி ெபா%��ன 
பயGவ @ட இ!ேபா ச
ட� ேப�ற காலமா! ேபா+�. அதனா� நாம ஒ�%ைமயா 
இ��கS�. ஒ�வ��� வார ஆப�ைத, எ�லா�� தன�� வ4ததா நிைன�கS�. 
இ�ல�னா� நம���தா� வ��. ஏ*, மாணி�க�! ந�ம மாேனஜ  ஜ��<"க�, 
ஒ�ைன ப�ளி�@ட�தி� ெஹ
மா-டரா* ேபா
0�வா�. இனிேமலாவ2 ��மா 
இ�!பியா? சிாி�கா� பா�... �ாி=தா..." 
 
மாணி�க� �ாி4தவ� ேபா� ஏ�ெகனேவ த�ைன அைண�2� ெகா/A�4த 
�மாைர தாH� அைண�2� ெகா/0 சிாி�தா�. பிற� எ�ேலாைர=� பாச�ேதா0 
பா �தா�. 
 
இ4த+ சமய�தி� "என�� ஒ� வழி ெசா�லா
டா� நாH� எ�ேலாைர=� இ?�2 
விட ேவ/Aய2 இ����" எ�% ெசா�<�ெகா/ேட @
0றB+ ச"க� தைலவ  
உ�ேல வ4தா . ஊாி� ரகைள வர!ேபாவத�கான ஒ� ச�பவ�ைத ெசா�ல! 
ேபானா . 
----------- 
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9999    
 
@
0றB+ ச"க� தைலவாி� அநியாயமான ேகாப�தி��� ஒ� நியாய� இ�4த2. 
ச"க�2 உ%!பின களி� �!ப2 ேப��� ஒ� வ"கி, கறைவ மா0 வா"க, தலா 
Kவாயிர� 'பா* வழ"க �� வ4தி�4த2. அ4த வ"கி=� 'டா ெஜ
ைட' 
நிைறேவ�ற ேவ/Aய நிைலயி� இ�4ததா�, சீ�கிரமாக <-ைட அH!��பA 
ச"க�ைத� ேக
க, @
0றB� தைலவ  த� உறB� @
0��� EரமாகB�, 
ப�கமாகB�, இ�4த ஆ%ேபைர <-A� ேச �தி�4தா . 
 
ஆ% ேபாி� நா�� ேப  பா�மா
ைட ந�ப� ேதைவயி�லாத வா�தியா க�. இ4த 
ஆ% ேப�� ச"க�தி� �ைற!பA உ%!பின களாக+ ேச�வத�� ��னாேலேய 
இவ க� ெபய  <-A� ஏறி, அ4த <-0 வ"கி��! ேபா*, 'Aரா!
டாக' மாறி, 
'Aரா!
 கறைவ மா0களாகி, அ4த மா0க6�, இவ கள2 ;0களி� 
இற��மதியாயின. எ�றாG� எ�னேமா ெதாியவி�ைல. K�% ப�மா0க� 
ெகா0�த ஒ�வார�தி��� ெச�தன. இ!ேபா2 ஒ� ப�மா0 சாக� கிட�கிற2. அ2 
சாகவி�ைலயானாG�, மா
A� உாிைமயாள  அைத சாக அA�2வி0வா . 
ஏெனனி� இனிேம� அ2 ேதறினாG� பா� ேதறா2. 
 
ெச�த ப��கைள வா"கியவ க� @
0றB+ ச"க� அH!பிய <-A� இ�4தாG� 
ச"க�தி� உ%!பின களாக+ ேசராம� இ�4தவ க�. இ!ேபா2 'நா� உ%!பின  
இ�ைல. ப�மா
0��! பண� க
ட �Aயா2' எ�கிறா க�. மிPசி� ேக
டா�, 
'நீ=� ெவ
னாி டா�ட�� ப"� ேபா
ட2 ெதாியாதா... ஆயிர� 'பா மா
ட�தான 
அநியாய விைல��� த4திய�. நீேர க
0�' எ�கிறா க�. 
 
'எ�தைனேயா ேப� மா
0��� தவ� இ��ைகயில நா� ஒ"க6��� த4தனடா' 
எ�% தைலவ  'த4தன�' பாAனா�, 'அ2�காவ ெச�த மா
0��! பண� க
ட 
�A=மா... எ�ன ேப+�! ேபசிறிய� ெச�த ேப+�" எ�றா  ஒ�வ . 
 
"ச�னி, 2ாிேயாதரன... @ட இ�4ேத ெக0�த2 மாதிாி நீ�� மா
ட 
த���னாேலேய மா
A�கS��H ஊசி ேபா
0 த4த2லதா� மா0 ெச�2! 
ேபா+�. நாH� ேயாசி+ேச�. ெம�பரா ஆB ��னாேலேய மா
ட� தாாீயேர�H 
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ேயாசி+ேச�. கைடசில நீ� வ�பரா இ�4தி��கிய�. மா
0!பாG �!ப2 
'வா*�� வி�தி���. தீவன� நா�ப2 'பா*��! ேபா
A��ேக�. மீதி ப�2 
'பா* ெகா0�ேவ" எ�% ஒ�வ  'ெகா0�' ேப+ைச�@ட! ேபசிவி
டா . 
 
ேத� ெகா
Aய தி�ட� @ட, ெகா
Aய இட�ைத! பிA�2� ெகா/0 கச�கலா�. 
ஆனா� எைத=� கச�க �Aயாம�, கச"கி! ேபான @
0றB ச"க� தைலவ , 
பPசாய�2� தைலவ  ;
A� �?மிய ஊ ! பிர�க க� @
ட�தி� �ைறயி
டா . 
அ"ேக அ4த 'நாG ேப��' இ�4தா க�. 'ம"கள காாிய�' நைடெபற! 
ேபா��ேபா2, 'தAமா0�தனமா*' ேப�றா� பா  எ�% நிைன�தவ க� ேபா�, 
பிர�க க� ேபசாதி�4த ேபா2, @
0றB! �த�வ  ��தி� ��தி! ேபசினா . 
 
"ந�மேளாட ேச 4தவ"க பிைழ�க
0ேம�H ெசPச2 த!பா! ேபா+�. மாேனஜ� 
பா� பBடர வி�கா�. வா�தியா�வ ச�பள�2ல பிA�கா�. ெவளிேல ெதாியல. 
கண�க!பி�ைள நில� வி�கவ� கி
ட=� வா"�றவ� கி
ட=� வா"�றா�. 
ெவளில ெதாியல. ��`!� நிலவாில, தைல�� ஐ�ப2 ைபசா ேபா0றா�. அ2 
ெவளில=� ெதாியல. ரசீ2ல=� வரல. ஆனா� நா� ம
0� மா
A�கி
ேட�. ஏ�? 
ஏ� ெதாி=மா? நீ"க ஒ�தயா ெச*=றிய. பிற�தியா��� ப"� ெகா0�காம 
ப/Sறிய. ஆனா� நா� இவ"க நாG ேப� ;
ல=� ப�மா0 சீேதவியா+ேச, 
இ��க
0��H நிைன+ேச�. கைடசில எ�ைன Kேதவியா ஆ�கி
டா"க. 
 
"பா� �0�2 பேராபகார� ப/Sனவ� ப�ல! பிA+சி! பா�கா"க. பரவா�ல! 
நாைள�ேக ராஜினாமா ப/ண! ேபாேற�. ஆனா� அ2���ள நீ"க�லா� யா  
யா  ெபய�ல மா0கள வா"கினியேளா அவ"ககி
ட ம�வாதியா மா0கள 
ெகா0�2டS�. மா
ட ம
0மி�ல - Aரா�ட�, �தி�, ய4திர� கல!ைப 
எ�லா�ைத=� ெகா0�2டS�. இ�ல�னா ந�லா இ�ல - ஆமா� ந�லா இ�ல. 
தி�0� ேபா2 ேச 42 தி�ட!படா2 எ�கிற2 சாியா! ேபா+�. எ�ன ேயாசி�கிய? 
பதி� ெசா�<
0 காாிய�த கவனி"க. ஆ/Aய!பH�� அநியாய� ப/Sன 
என�� இ2B� ேவS�; இ�ன�� ேவS�." 
 
ஊ !பிர�க க� அதி 42 வி
டா க�. கைல�க!ப
ட பPசாய�தி� ��னா� 
தைலவரான பரமசிவ� விழி�2� ெகா/டா . விைரவி� நட�க! ேபா�� 
விசாரைணயி� இவ� ேகாளா% ப/ணி
டா�, ஏ�ெகனேவ பPசாய�2� தைலவ  
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எ�பைத ப. (பைழய) தைலவ H சி�னா� பய ெசா�<� ெகா0�2 எ�லா! 
பயG� ெசா�றா"க. இைத இ2�� ேம� விட!படா2. பரமசிவ� எ?42 நி�% 
ேபசினா . 
 
"அ/ணா+சி நீ ேப�த2 ஒன�ேக ந�லா இ��கா? கா*+ச மர�2லதா� க�ெலறி 
வி?�. ஒ�ன நா"க வி
0� ெகா0!ேபாமா? இவ"க எ"க ேபாயிட! ேபாறா"க. 
நாம எ"க ேபாயிட! ேபாேறா�?" 
 
@
0றB+ ச"க� தைலவாி� ேகாப� ெர
A!பானாG�, 'உலக ெமாைற�காக' 
அ4த இட�தி� அட�கி� ெகா/டா . 
 
தா�பாள� த
0க6ட� இ�4த மா!பி�ைளகளி� த4ைதமா களிட� 
"ப�னிெர/டாயிர� 'பா இ���, ந�லா எ/ணி�க"க" எ�% ப. தைலவ  
பரமசிவ� ெசா�னேபா2, அவ  அ!பA+ ெசா�G� ��னாேலேய பண�ைத 
எ/ணிய மாசான��, �மாாி� த4ைத=� ேலசாக சிாி�தா க�. �மா�� 
மாசான�தி� ைம4தH� உ�ேள ;
0�கதவி� ஒ�வ  ேம� ஒ�வராக+ சா*42 
ெகா/0 ெம*மற�க நி�ற வ�"கால மைனவிகைள! பா �தா க�. 
 
@
0றB+ ச"க� தைலவ  ம
0� 'ப�னிர/டாயிர�' எ�ற2�, 'ாி�கா 
பA' தலா 
Kவாயிர� மதி!��ள ெச�2!ேபான நா�� ப� மா0கைள நிைன�2� ெகா/டா . 
ப�னிெர/டாயிர�2ல ஒ�பதாயிர� ந�ம தைலயில வி?4தி0ேமா... மா0வ 
ெச�தேத ெச�த2 - இ�Mர�- ஆன பிறB ெச�தி��க! படாதா... இ�ல�னா, 
இ4த! பயGவ மா
ட வா"� ��னால ெச�தி��க!படாதா... 
 
எ!பAேயா நி+சயதா�Xல� நிைறB ெப�றத� அறி�றியாக, வாைழ இைழக� 
விாி�க!ப
0, ேகசாி ைவ�க!ப
0, ெபா"க� ேபாட!ப
0, இைவ எ�லா� 
தி�ன!ப
0� ெகா/A�4த சமய�தி�... 
 
தைர!பாயி� கிட4த மீனா
சி க/ணி� ெப�கிய நீைர, ைககைள� E�க�Aயாம� 
E�கி� 2ைட�2� ெகா/டா�. 
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அவ� மா பிG�ள �/ணி�, நீ  க
A, ஏ  �ைட=� நில� ேபால, அவ� 
மா பக�ைத� �ைட42 எ0�தன. பிரசவ வ<ையவிட ெப�வ<. அ?ைகைய அட�க 
�Aயாத அர�க வ<. ஒ�ேவைள டா�டாிட� ேபானா� தீரலா�. டா�ட  டBனி� 
இ��கிறா . ேநரேமா இரB. அ/ணனிடேமா காசி�ைல. மாணி�க� அA�த 
'ப�Aயி�' அவ� ேசா 42 ேபா* கிட�கிறா�. அவனிட� எ!பA+ ெசா�வ2, 
ெசா�லாம� இ4த வ<ைய எ!பA� தா"கி� ெகா�வ2? 
 
"காளிய�மா! ஒ�ைனேய ��பி
ட எ�ன மா �லேய Mலா=த�தால ��2திேய. 
எ�ைன ஒேரயAயா ெகா�G. எ�ைன� ெகா�H, எ� அ/ணா+சி��! பல�த� 
ெகா0. அ*ேயா எ�னால தா"க �Aய<ேய! வ< தா"க �Aய<ேய! அ/ணா+சி... 
அ/ணா+சி..." 
 
ெவளிேய �க!�� தி/ைணயி� உ
கா 4தி�4த ஆ/Aய!ப� பதறியA�2 
உ�ேள ஓA வ4தா�. 
 
"எ�ன�மா எ2�� தாயி @!பி
ட?" 
 
மீனா
சி ப�ைல� கA�2� ெகா/டா�. அவ� �க�ைத=�, அதி� இைழேயாAய 
2யர ேரைகைய=� க/ட2�, த� மா �வ<ைய வி/0ைர�க� @டா2 எ�% 
நிைன�தவ� ேபா�, ஊசிேபா� ��திய ��தைல, உட�� �?வைத=� 
�/Aயி?��� நரக வ<ைய சகி�2� ெகா/டா�. அ/ணா+சி ஏ�ெகனேவ 
�ழ�பி இ��கா�. நாைள�கி தி�ெந�ேவ<ல நட�க!ேபாற விசாரைண�காவ 
ேயாசி+��கி
0 இ�!பா�. அேதாட இ4த த"க�மா, அவன உயிேராட 
சாகA+சி
டா�. நாH� அவன �ைத+சிட!�டா2. எ�ேனாட ேவதனய+ ெசா�< 
அவன ேவதன!ப0�த!படா2. எ�ன ஆனாG� சாி. 
 
ஆ/Aய!ப� மீ/0� ஏேதா ேக
க! ேபானேபா2 �ழ4ைத அ?த2. அ?த2 
எ�பைதவிட அழ! பா �த2. அ?வத��� திராணி ேவ/டாமா? 
 
ஆ/A �ழ4ைதைய எ0�2� ேதாளி� ேபா
0� ெகா/0 �2ைக� த
A� 
ெகா0�தா�. பிற�தா� அத�� இரB பா� ெகா0�கவி�ைல எ�பைத 
உண 4தவ� ேபா�, த"ைகைய! பா �2, "ஒன�� அறிவி��காழா... நா� தா� 
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அ2 இைத நின+சி மற42
ேட�; நீ=மா..." எ�% அவ� ெசா�னேபா2, 
'என���ள பா� இ�42� �ழ4ைத��� ெகா0�க �Aயல. ஒ� மன����ள 
நியாய� இ�4தாG� அ2 ஒன��� கிட�க<ேய... அ2 மாதிாி' எ�% நய�2ட�, 
ேசாக"காி��� �4தர வாயா� ெசா�ல! ேபானா�. �Aயவி�ைல. எ?4த நா�ைக 
இ?�க ைவ�த2 வ<. 
 
ஆ/Aய!ப� �ழ4ைதைய� ேதாளி� ைவ�2� ெகா/ேட ;0 �?��� 
ேதAனா�. அA�கைள! பாைனக� ேமேல இ�4த பர/, கீேழ கிட4த தகர ட!பா 
எ"��, எதிG� ஒ� இ�ப�ைத42 ைபசா கிட�கவி�ைல. இ4த ல
சண�தி� 
நாைள�� தி�ெந�ேவ<��! ேபாகS�. ப- சா ], ஒ� ஆ6�� ம
0� இர/0 
'பா*. அ2B� ேபாவத�� ம
0�. தி[ெர�% அவ� மன�தி� ஒ� ஆேவச�. 
பாைள அாிவா6ட� பரமசிவ� ;
0��! ேபா* மா
ைட அவி5�2� ெகா/0 
வரலாமா? வ4தா� மா0 வ��. இ�ைலயானா� உயி  ேபா��. இ4த இர/A� 
ஒ�% வ4தாG� சாி - இ�ெனா�% ேபானாG� சாி, லாப4தா�. 
 
ஏேதா ஒ�வித ச�திய ஆேவச�2ட�, அவ� காசி�லாத தகர ட!பாைவ கா�களா� 
த�ளி, ஒ� பாைனைய உைட�2, பாைள அாிவாைள எ0�க! ேபான ேபா2, 
சி�னானி� அ�கா கா�தாயி வ4தா�. கட4த ஒ� மாதமாக அவ களி� க/களி� 
அக!படாதவ� தய"கி� தய"கி வ42 �ழ4ைதைய வா"கி� ெகா/டா�. 
 
மீனா
சி கா�தாயியி� ைககைள! பிA�2� ெகா/0 அைத நைன�தா�. பழிைய 
�ம42 ெகா/0, அ4த! பழிைய மனிதாபிமான�தி�காக உதறி� ெகா/0 வ42 
நி�ற கா�தாயிைய க/கல"க! பா �தா� ஆ/A. இவ� யாேரா... நா� யாேரா... 
இவ� ஜாதி ேவற, எ� ஜாதி ேவற. சீ ஜாதி - ம/ணா"க
A ஜாதி... ெத�!�?தி 
ஜாதி. ஜாதிய� E�கி எ���ழில ேபாட - அ2��� ெகா�ளி வ+�, �ட�ைட�க! 
 
ஆ/Aய!ப� எ�ன ெச*கிேறா� எ�% ெதாியாம� அவ� ைககைள! பிA�2� 
ெகா/0 "அ�கா... எ� @ட! ெபாற�காத ெபாற!ேப! ஒ� மாசமா எ"கைள! 
பா �காம� எ!A�கா இ�4த? எ!A�கா மன� வ4த2? எ�கா... எ�கா" எ�% 
ெசா�<வி
0, அ?வ2 ஆ/பி�ைள�� அழகி�ைல எ�% நிைன�தவ� ேபா� 
அவைள� �ழ4ைதைய! ேபாலB�, �ழ4ைத ேபாலB� பா �தா�. கா�தாயி  
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பதறினா�. 
 
"ெமாதலாளி எ�ன வா �த! ேபசி!�
[�. இ4த அ�ப..." 
 
"இ4தா பா�, இனிேமG� எ�ைன ஜாதிய ந�ப+ ெசா�னீயானா, என��� ெக
ட 
ேகாப4தா� வ��. நீ=� பி+ச�காாி, நாH� பி+ைச�கார�. இ2ல ெமாதலாளி 
ப
ட� எ2��? நாம ப
ட�ைத� ேக
0� ேக
ேட ப
டா நில�த�@ட 
வி
0
ேடா�." 
 
"நீ� ெசா�னBடேன ஞாபக� வ�2. நீ� இ��கிற இ4த ;0 ப
டா நில� 
இ�<யா�. �ற�ேபா�கா�. ;
ைட பதிைனPசி நாைளயில கா< ப/ணாவி
டா�, 
இA!பா"களா�. தாசி�தா  ேநா
A-ல ைகெய?�2! ேபா
0
டாரா�. நாைள�� 
ஒம�� வ�மா�. சி�னா� ெசா�னா�. நா� இைத+ ெசா�ல�தா� ஓAவாேர�!" 
 
"அ!பAயா! வர
0�. இ4த! ேபா-
மா-ட , இ4த இதம
0� கிழி�காம 
ெகா0�20வா�. ேநா
[- வர
0�. அ!�ற� பா �2�கிடலா�. இவ� 
ஒIெவா�வைன=� �வ ல ஒ
0ற ேநா
[ஸ கிழி�க2 மாதிாி கிழி�க! ேபாேற�!" 
 
கா�தாயி, எ4தவித! பதிG� ேபசாம�, �ழ4ைத��! பா� ெகா0�தா�. �ழ4ைத 
கா�கைள 2�ளி� ெகா/0, ைககைள ஆ
A�ெகா/ட2. ப� மா
A� ம0ைவ - 
�
A� �A��ேம க�%��
A, அ2மாதிாி, ெபறாம� ெப�ற அ4த� தாயி� 
கா�கைள, த�ெசயலாக� ெதா0வ2ேபா�, மீனா
சி ேலசாக! பிA�தா�. 
கா�தாயி��, ெதாிய�@டா2 எ�ப2 மாதிாி.  
 
ெபா?2 �ல 4த2. 
 
ஆ/Aய!பH�� ஒ�%� ஓடவி�ைல. இ�ப�ைத42 ைபசா ெகா0�2 பா� வா"க 
�Aயாதவனா� நியாய�ைத எ!பA வா"க �A=�? நியாய�தி� விைல 
அதிகமாயி�ேற! ேயாசி�தா�. அேதா0 இ�ெனா� ேயாசைன=� வ4த2. மா
ைட! 
பிA+ச2 மாமா. அவ  ம/ேணா0 ம/ணாயி
டா�. ச
ட!பA, அவ  தா� �த� 
எதி . ச
ட� இ�லாதபA, �த� எதிாியான பரமசிவ�தி� பா2கா!பாக ச
ட� 
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இ��கலா�. மாமாவ அவமான!ப0�தற2 மா2ாி எ2�காவ விவகார�ைத 
இ?�கS�? அேதாட ந�மளால சமாளி�க �Aயா2. எ�லா! பயG� ைகைய 
வி
0
டா�. ைகைய வி
டா� பரவாயி�ைல. அ4த� ைகைய இ�ெனா� 
ெப/ேணாட க?�2ல வி0றா�. ��வி தைலயி� பன"காைய வ+சி
0, 
பன"கா
0 நாி மா2ாி ேபாயி
டா"க. நம�� வ�� ேவ/டா�. மாமாேவாட, மா0� 
ெச�ததா நிைன+சிடலா�. மர� ெவ
ட! ேபாவலா�. ஒ?"கா த"க+சி�� ேசாறாவ2 
ேபாடலா�. ம�மவ! பயG�� பாலாவ2 கிைட���. 
 
ஆ/Aய!ப� ;
ைட வி
0 ெவளிேய வ4தா�. இ�% இைளஞ  ந�பணி ம�ற 
உதவி� தைலவ� ேகாபாைல� @
A� ெகா/0, ெந�ைல ேபாவதாக ஏ�பா0. 
ெந�ைல=� ேவ/டா� ெதா�ைல=� ேவ/டா�. ப
ட2 ேபா2� சாமி! 
 
ேகாபாைல! பா �2 த� �திய �Aைவ+ ெசா�வத�காக! �ற!ப
ட ஆ/Aய!ப�, 
தைலைய� தடவி� ெகா/ேட நட4தா�. எதிேர த"க�மா வ42 ெகா/A�4தா�. 
அ?�கைட4த �டைவ, சி�க� வி?4த தைல�A, எ"ேகேயா பா ��� க/க�, 
த�ளாA� ெகா/ேட நட4த அவைள! பா �க, ஆ/A�ேக பாிதாபமாக இ�4த2. 
 
"எ�ன த"க� இ!பA ஆயி
ட?" 
 
"எ"க இ!பA?" 
 
"இ�ைன�கி தி�ெந�ேவ< ேபாகS�. ேயாசி+�! பா �ேத�. மாமேன 
ெச�2
டா�. அவ� பிA+ச மாடா ெபாி�. அேதாட எ�னால தனியா நி�க �Aயா2. 
நீ எ!ேபா எ�கி
ட ேப�றத நி%�தி
Aேயா அ!பேவ மன����ள ேபசி�கி
A�4த 
நியாய��, பA!பAயா ேப�றத நி%�தி
0. ேகாபால! பா �2 விவகார�ைத 
வி
0டலா��H ெசா�ல! ேபாேற�. வர
0மா? வ42 மர� ெவ
ட! ேபாகS�." 
 
த"க�மா, அவைன நிமி 42 பா �தா�. கல"கிய க/களி� ஒ�வித ஒளி! இ�
Aன 
;
A� ைவ�த ெம?�வ �தி ேபா� - த�ைனேய எாி�2 ஒளிமயமா��வ2 ேபா� 
க/க� ெச�ைம!ப
டன. வா* தானாக! ேபசிய2. 
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"நியாய� இ!ேபா @�ப
0 கிட��. அ4த @ைன நி��2ற2��, நாம வளPசிதா� 
ஆகS�. அ!பA வைள=�ேபா2 �2� வ<���. அத! பா �க!படா2. நாம 
நியாய�த நி��2ற ேவக�2ல அ4த நியாய� நி�றலா�. அ2 நி�%ற ேவக�2ல 
ந�மள�@ட Eர ;சி அA�கலா�. அ2��� கவைல!பட!படா2. எ"க*யா என�� 
நா� சாBற2 வைர��� ெத*வ�. ஆனா�, மா
0 விவகார�2ல அவ� ஒ� 
��றவாளி. அவ� மா
ைட! பிA+ச2�� நா� ேவS��னாG� சா
சி 
ெசா�ற2�� வர� தயா�! எ�ேனாட அ�தா� என�� ��ஷனா வர!படா2�H 
தீ மான� ப/Sன பாவிதா� நா�. ஆனா�, அவ� நாணய�2�காவ 
ேபாரா0னவ H ஜன"க ெசா�லS��H நிைன�ேக�. அவரவிட அவ� 
வ+சி��கிற நியாய� ெஜயி�கS�. இ�ல�னா நா� உயிேராட இ��க2ல 
நியாயமி�ல. வர
0மா? ைகயிேல ெர/0 'பா இ���. தர
0மா? நீ� 
ைக�ெதா
0 வா"கா/டா�. தைரயில வ+சி0ேத� எ0�2�கி0�." 
 
ஆ/A, த"க�மாைவ விய!ேபா0� தவி!ேபா0� பா �தா�. 
 
அவேள, த�ைன+ ��றி ஒ� ேவ<ைய, அவ� தா/ட �Aயாத அளB��! 
ேபா
0� ெகா/டா�. அ4த ��ேவ< ப
0 இர�த� வர�@டா2 எ�பத�காக, 
ஒ2"கி� ெகா�6� வைகயி�, அவ� ம/ெவ
Aைய� தைரயி� ைவ�தா�. அைத, 
இ!ேபா2 ஏ� ��தி� கா
0கிறா�? 
 
ஆவேலா0 பா �தவ�, அவளி� க/க� ெச�2! ேபான2 ேபாலB�, காத� 
அதHட� உட�க
ைட ஏறிய2 ேபாலB� ேதா�றியைத! �ாி42 ெகா/டா�. 
இவ� பைழய த"க�மா இ�ைல; அவ� ெச�2
டா�... ெச�2
டா�. அவ� 
ெச�த2னால நாH� ெச�2�கி
ேட இ��ேக�. 
 
த�ைனேய, தாேன, �0கா
0��� E�கி� ெகா/0 ேபாகிறவ� ேபா�, அவ� 
ஆேவசமாக நட4தா�. 
--------------- 
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11110000    
 
'��2சாமி உய நிைல ஆர�ப! ப�ளி�@ட�' எ�% ேபா 
 ெபாிதாக இ�4தாG�, 
அ4த! ப�ளி�@ட�தி� ெபP�க�, ைகயிழ42 கா<ழ42 கிட4தாG� 
பரவாயி�ைல. ெப��பாலான ஆசிாிய க6�, உ%!�� �ைறB இ�லாமேல, 
ஊனமாக� கிட�கிறா க�. ஒ� வ�!����, இ�ெனா� வ�!���� இைடேய 
இ�4த ஓைல� த
Aயி� க��க� இ�4தனேவ தவிர, கா*42 ேபான ஒ� 
ெத�ன4த
A @ட� கிைடயா2. ஒ�றாவ2 வ�!பி� பA�கிற பய�க�, பாட�ைத� 
கவனி�காம�, இர/டாவ2 வ�!பி� பிர�பா� அAப0� ைபய�கைள ரசைன 
கல4த அ+ச�ேதா0 பா !பா க�. ஐ4தாவ2 வ�!� ஆசிாிய  '�த� பானிப
 ேபா  
எ!ேபா/டா நட4த2?' எ�% ேக
�� ேபா2, ஆறாவ2 வ�!பி� பA��� 
ைபய�க� 'ந�றி ஒ�வ �� ெச*த�கா�' எ�ற ஔைவயா  பா
ைட ஒ!பாாி 
ைவ!பா க�. அ4த ஒ!பாாி, �த� பானிப
 ேபாாி� அAப
0� கிட4தவ களி� 
@!பா0 மாதிாி, ஐ4தாவ2 வ�!பி� ேக�வி ேக
ட ஆசிாிய���! பதிலாக வ��. 
பய�க6��, பதிலளி�க ேவ/Aய அவசியமி��கா2. இ2ேபா�, ஏழாவ2 வ�!பி� 
'எ?வா* எ�றா�, எ�னெவ�றா� எ?வா*' எ�% ஒ� ஆசிாிய , தி�கி� திணறி! 
பாடP+ ெசா�<� ெகா/A���� ேபா2, எ
டாவ2 வ�!� மாணவ க�, ஆசிாிய  
த"கைள�தா� எ?4தி��க+ ெசா�கிறா  எ�% நிைன�2, இ0!� நிஜா கைள! 
பிA�2� ெகா/ேட நி�பா க�. இ!பA 'ெந��கமான' ப�ளி�@ட� அ2. L% 
மாணவ க6�காக� க
ட!ப
ட அ4த� க
டட�தி�, ஐ42 வ�!�க6�காக� 
க
ட!ப
ட அ4த! பாடாதி� க
டட�தி�, இ!ேபா2 ஐ4L% மாணவ க�; எ
0 
வ�!�க�. இ4த இல
சண�தி� ஒ� சில வ�!�க6��! பல ெசa�க�. 
 
இIவளB��� மாேனஜ  ஜ��<"க�, �திய க
டட� க
Aயி�!பதாகB�, \ேரா, 
விPஞான� க�விக�, சா*B! ெபP�க� இ�!பதாகB� கண��� கா
A, 
அரசா"க�திட� இ�42 'கிரா/
' வா"�கிறவ . ஆைகயா�, தம2 �ழ� நா�கா< 
சி�மாசன�தி� 'கிரா/டாக' உ
கா 42 ெகா/0, இர/0 ாிஜி-ட கைள� 
ைகயிேல4தி� ெகா/A�4த க/ணாA ஆசிாிைய ஒ��திைய விளாசி� 
ெகா/A�4தா . 
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"ஏ�மா, ெகாPசமாவ2 ஒன�� ��தியி��கா?" 
 
அ4த ஆசிாிைய அவைர நிமி 42 பா �காமேல, ம�வினா . இ4த 
ஜ��<"க�தி���, பாடP ெசா�<� ெகா0�தவ  அ4த! ெப/மணி. அ!ேபா2, 
இவர2 அ!பாB�, ��2+சாமியி� மகHமான த"க+சாமி மாேனஜ . 
ஜ��<"க�தி��, அாி+�வA ெசா�<� ெகா0�தேத, இ4த� க/ணாA 
ஆசிாிையதா�. ��தியி��கா�H ேக��றா�. அ2B�, 'மாதா, பிதா, ��, ெத*வ�' 
எ�% ெசா�<� ெகா0�த ஆசிாிையயிடேம! க/ணாA ஆசிாிையயான அ4த 
��B��, இ!ேபா2 ெத*வமாக விள"�� ஜ��<"க�, ாிஜி-ட கைள! பி0"கி� 
ெகா/0, ப�க"கைள! �ர
A�ெகா/ேட, ஆ�கா
A விரலா� ஒ� இட�ைத+ 
�
A� கா
A� ேக
டா : 
 
"ஏ�மா, மாட�க/S�� வ�!� அ
ெட/ெட�- ாிஜி-ட ல ஆ!ஸ/
 
ேபா
A��கி"க. அேத சமய� ந/பக� உணB ாிஜி-ட ல பிரஸ/
 
ேபா
A��கி"க. வ�!��� வராம அவ� எ!பA சா!பிட �A=�?" 
 
ஆசிாிைய ெம�% வி?"கினா . 'ேப!ப ல சா!பா0 ேபா0றேபா2 வராதவ�, 
சா!பி
A�!பா�. ேபாடாத சா!பா
0��, வராதவ� வ4தா எ�ன!பா' எ�% 
ேக
0! பா !ப2ேபா� க�பைன ெச*2 ெகா/டா . அ%�க! ப0கிற ஆ0 மாதிாி 
மாேனஜைர பாிதாபமாக! பா �தா . ஜ��<"க� நா�கா<யி� இ�42 சிறி2 'ஜ�!' 
ெச*2 ெகா/ேட தீ !பளி�தா . 
 
"வ�!��� வாரவன சா!பிடாதவனா கா
0னா� ஒ/Sமி�ல. வராதவன 
வ4தவனா கா
0னா ெபாிய த!�மா." 
 
"எ!ேபாதாவ2 சா!பா0 ேபா
A�4தாதான இ4த இழB ெதாி=�." 
 
வா*தவறி வா �ைதைய வி
0வி
ட ஆசிாிைய, மாேனஜைர, வழி!பறி� 
ெகா�ைள�காரைன! பா !ப2 ேபா� பாிதாபமாக! பா �தா . அதி 42 ேபான 
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ஜ��<"க�, சிறி2 ேநர� த� �4நாைளய ��ைவ� @ 42 பா �தா . நிதானமாக� 
ேக
டா : 
 
"ஒ"க6�� ாி
டய 
 ஆக எ�தைன வ�ஷ� இ��� [+ச ?" 
 
ஆசிாிைய, ஆப�ைத! �ாி42 ெகா/டா . ஜ��<"க� யாைர=� மாியாைதயாக 
அைழ�கிறா  எ�றா�, அ2 ஆப�2. ஆசிாிைய, அவைர! பா �2� ைகெய0�2� 
��பி
டவாேற, "வயசாக வயசாக என�� Kைள �ழ�பி! ேபாயி
02. நீ"க தா� 
ெபாிய மன� ப/ணி..." 
 
ஆசிாிைய ேம�ெகா/0 ேபச �Aயாம� திணறிய ேபா2, மாேனஜ  ேமைஜயி� 
இ�4த 'ேப!ப  ெவயி
ைட' உ�
A� ெகா/ேட, ெமௗனமாக இ�4தா . ஐ42 
நிமிட� வைர���, அவாிட� ந�வா�ைக எதி பா �2 நி�ற க/ணாA ஆசிாிைய, 
ம�வி� ெகா/ேட தி��பி� தி��பி! பா �2� ெகா/ேட, நட4தா . அ!பA அவ  
இ%தியாக� தி��பிய ேபா2, "இ0�ப�சாமிய வர+ ெசா�G"க. நீ"க எ!பA! 
ேபா
டாG� கவைல!பட மா
ேட�. மிPசி மிPசி! ேபானா�, ெட!A 
இ�-ெப�ட��� இ�ப2 'பா* ெகா0�க ேவ/Aயதி����. அIவளBதா�. சாி, 
ேபா* இ0�ப�சாமிைய வர+ ெசா�G"க" எ�றா . 
 
க/ணாA ஆசிாிைய, கா<� க/ணாA ��திவி
ட2ேபா� 2A�2� ெகா/ேட 
நட4தா . இ0�ப�சாமிைய� @!�0றாேன - A-மி- ஆனா� ெப�ஷ� 
கிைட�காேத! 
 
க/ணாA ஆசிாிைய ெசா�ன2�, இ0�ப�சாமி, மாேனஜாி� அைற��� வ4தா . 
இ4த சாமி�� நா�ப�ைத42 வய2. ஆஜாHபா�வான ேதா�ற�. இ0�ப�, 
மைலகைள� E�கினா� எ�றா�, இவ  ஜ��<"க� சா பி�, ெத�காசி��, 
பா�பBட  A�கைள=�, ேகா2ைம K
ைடகைள=� E�கி� ெகா/0 ேபாகிறவ . 
அ4த� கால�தி� 'சில��' விைளயாAயவ . 
 
"@!பி
A"களா... மீைச�கார� வ/A ேபாB2. ேகா2ம K
டய ஏ�த
0மா?  
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சி�னா� பய ஊ ல இ�ல." 
 
ஜ��<"க�, அவைர உ
கா��பA ைசைக ெச*தா . அத�� ��பாகேவ சாமி 
உ
கா 4தா . உ+சி ெவயி�, 'சிலப-', ஆ/Aய!ப�, சி�னா�, ெட!A 
இ�-ெப�ட  �த<யவ கைள! ப�றி! ேபசிவி
0, @
0றB விவகார�ைத 
ஜ��<"க� 'த�ெசயலாக�' ேக
பவ  ேபா� ேக
டா . 
 
"ஆமாP சாமி, நீ� @
0றB� தைலவ  கி
ேட ஏேதா தகரா% ப/Sனியரா�..." 
 
"நா� ப/ணல. அவ�தா� ப/ணா�. ெச�த மா
0�� எவ� 'பா ெகா0!பா�?" 
 
"வா"�� ேபா2 சாகல இ�லா?" 
 
"மா0 வா"�� ேபா2 சாகல. நா� உ%!பினரா=� ஆகல. ச
ட!பA அவ� எ�ன 
ெச*யSேமா ெச*2�க
0�!" 
 
"அ!பA+ ெசா�னா எ!பA? ஒம�காவ எ"க ெபாிய*யா மக� நZட!பட �A=மா? 
நீ� ெசா�Gதல ஒ� நியாய� இ��கா/டாமா?"  
 
"பி�ன எ�ன... அ4த க�மயில, இவ�, க�ைனயா கி
ட இ��ேக, அ4த மா
ட 
ேக
ேட�. அ2 இ!ேபா க�G மாதிாி இ���. ேக
ட மா
ட தராம, ேகளாத மா
ட 
த4தா�. தி
ட� ேபா
ேட சாBற மா
ட த42
டா�." 
 
"அவ� அ!பA நிைன+சி�4தா, ஒம�� ச
ட விேராதமா த4தி�!பாரா? எ!பAேயா 
ேந� சீரா ேபாகS�." 
 
"ேந� சீ��னா?" 
 
"பண�ைத� க
டS�." 
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"ெசா�ல!ேபானா�, அவ� தா� மா
0��! �/ணா�� வா"கி! ேபா
ட2��� 
கா� தரS�." 
 
"கைடசியா நீ� எ�ன ெசா�றீய�?" 
 
"நீ"க எ�ன ெசா�றிய?" 
 
"பண�த� க
0��H ெசா�Gேத�!" 
 
"க
ட �Aயா2�H ெசா�Gேத�!" 
 
"நா� ெசா�னா�@டவா?" 
 
"கடBேள ெசா�னாG�..." 
 
"இ4த! பா��... இ2 ந�லா இ�ல!" 
 
"சாி. ேவற ேப+�! ேபசலா�." 
 
"ஏ�?" 
 
"இ2 ஒ"க6�� ச�ப4தமி�லாத ேப+�." 
 
"ச�ப4த� இ���. நீ� ேகால�2���ள �தி+சா, நா� ��ளி���ள �தி!ேப�. 
@
0றB ச"க�தில ெம�ப  ஆகாமேல கட� வா"கி, ச �கார ஏமா�தி, ேமாசA 
ெச*த2�காக, மாேனஜ  எ�கிற �ைறயில ஒ�ைம நா� ச-ெப/
 ப/ணலா�, 
ெதாி=மா?" 
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"ெபா* ச Aபி�க
 ெகா0�த2 - இ�4த '\.`ய' கிழி+சி! ேபா
ட2 - ேகா2மய 
வி�த2 - பா� பBடர [� கைட�� வி�த2 - இIவளைவ=� நா� எ?தி! ேபாடலா� 
ெதாி=மா?" 
 
"சாி, நீ� ஒ�மால ஆனத! பா��! நா� எ�னால ஆனத பா�கிேற�!" 
 
"இ!பேவயா? அ!�றமா? எ!ேபா�னாG� நா� ெரA!" 
 
ஜ��<"க��, இ0�ப�சாமி=� ஒ�வைர ஒ�வ  �ைற�2! பா �2� 
ெகா/டா க�. யா  �த<� க/ைண எ0!ப2 எ�ற ேபா
Aயி�, விழியாடாம� 
விழி விலகாம� பா �தா க�. அ4த+ சமய�தி�, ஒ� இள� ஆசிாிைய அ"ேக 
வ4தா�. "இத=� எ?தி! ேபா0ேற�. இ"க ப�ளி�@ட�2��! பதிலா ேதவதயா 
�A நட���" எ�% ெசா�<� ெகா/ேட இ0�ப�சாமி ெவளிேயறினா . 
 
இ0�ப�சாமிைய, எ�லா ஆசிாிய க6� ெமா*�2� ெகா/டா க�. 'அவ� 
ஆ��ள�னா ச-ெப/
 ப/ணி! பா �க
0�' எ�% இ0�ப�சாமி வி0�த 
சவா� K+�, ஜ��<"க�தி�� ந�றாக� ேக
ட2. ��மா ச-ெப/
 எ�% 
மிர
A! பா �க நிைன�த மாேனஜ , இ!ேபா2 ெபாிய!பா மகனான @
0றB� 
தைலவ��� மா
0! பண� கிைட�க ேவ/0� எ�பைதவிட, தா� ஆ�பிைள 
எ�பைத நி'பி!பத�காக, ேவ% வழியி�லாம�, ஒ� காகித�ைத எ0�2 எ?தினா . 
த!�. எ?திய2 அ4த இள� ஆசிாிைய. ைகெய?�2! ேபா
ட2 ஜ��<"க�. 
ெகா0�க! ேபான2 பிU�. 
 
இ0�ப�சாமி ச-ெப/
 காகித�ைத ைகயி� ைவ�2� ெகா/ேட 
ஜ��<"க�திட� வ4தா . கா� ைகெய�லா� ஆAய2. க ஜி�தா .  
 
"�த�ல, எ�கி
ட நீ"க விள�க� ேக�கS�. அ!�ற�தா� ச-ெப/
 ப/ண 
�A=�. ச
ட4 ெதாியாத பயGவ மாேனஜரா வ4தா..." 
 
"ேயாI... மாியாதி ெகா0�2 மாியாதி வா"�! நா� ப/ண ேவ/Aயத 
ப/ணி
ேட�! நீ இனிேம ெச*ய ேவ/Aயத ெச*2�க!" 
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இ0�ப�சாமி 'ெச*ய ேவ/Aயைத+' ெச*தா . நா�கா<யி� உ
கா 4தி�4த 
ஜ��வி� தைலைய! பிA�2� ெகா/0, ேமைஜயிேல ��தினா . ேமைஜ கீேழ 
வி?4த2. அத��ேம� மாேனஜ  வி?4தா . இ0�ப�சாமி விடவி�ைல. 
ஜ��<"க�தி� இர/0 கா�கைள=� பிA�2� ெகா/0, அ4தர"க�தி��� 
ெகா/0 வ4தா . 
 
இத��� ச�த" ேக
0, ஆசிாிய க�, மாணவ க� எ�ேலா�� ஓA வ4தா க�. 
மாேனஜ , ப�ளி�@ட�ைத '�0�ப! பாச�ேதா0' நட�2பவ . ஆைகயா� அவர2 
ெந�"கிய உறவின களான பல ஆசிாிய க�, இ0�ப�சாமியி� இ0!பி� 
கா�கைள ைவ�தா க�. இ2, உறவினர�லாத ஆசிாிய க6��! பிA�கவி�ைல. 
பல  �ர<
டன . 
 
"அவ"க ச/ைடய வில�கி� தீ �காம, இ0�பன எ2��*யா அA�கிய?" 
 
"ஏ*, அ�ணாசல�... இ0�பன வி0றியா... ஒ� இ0!ப ஒA�க
0மா?" 
 
"அவ� எ!பA*யா எ"க ம+சான அA�கலா�?" 
 
"ஒ"க ம+சா� எ!பA*யா அவர ச-ெப/
 ப/ணலா�? வா�தியா னா 
கி�6�கீைரேயா? எ!A*யா ச-ெப/
 ப/ணலா�?" 
 
இ0�ப�சாமி, இ0!ைப� தடவிவி
0� ெகா/ேட, த� ப�க� ேபசிய ஆசிாிய  
�ழா�தி� ம�தியி� நி�% ெகா/டா . ஒ� ஆசிாிய , "இ!பேவ ந�ம மாநில 
ெசகர
டாி��� த4தி அA�கS�. இவ� வ�!���! ேபாகாம நாம ேபாக! 
ேபாறதி�ல. பா �திடலா�." 
 
க/ணாA ஆசிாிைய, கீேழ இ�42 இ�H� எ?4தி��காத ஜ��<"க�ைத! 
பா �தா . "வரவர சி�னவ"க ெபாியவ"க எ�கிற மாியாத இ�லாம! ேபாயி
0" 
எ�றா  ெபா2!பைடயாக. க?�தி� கிட4த சிGைவ� �றிைய� ெதா
0,  
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இேய�நாத��� ந�றி=� ெதாிவி�2� ெகா/டா . 
 
இத��� ஊ �கார க�, அ"ேக @Aவி
டா க�. இ0�ப�சாமி=� ெசா4தப4த� 
உ�ளவ . ஆ�பல� ஓரளB உ�ளவ . ஆைகயா� ஊ �கார க�, இர/0 
ேகாZAகளாக! பிாி4தா க�. ெபாிய ேகாZA ஜ��வி��' 'ேஜ' ேபா
ட2. சி�ன2 
இ0�பH��. 
 
"ச-ெப/
 வாப- வா"கா
டா ப�ளி�@ட� நட�கா2." 
 
"ப�ளி�@ட� நட�கா
டா� ஊ  இ��கா2." 
 
இத��� @
0றB� தைலவ  ஓAவ4தா . ஜ��<"க�தி� ைக கா� இர/ைட=� 
பிA�2� ெகா/ேட, "அ!பா �/ணியவா�, ப"காளி ;
ல தீ!பிA��� ேபா2, 
கால� க
A அ?த கைதயா ப/ணி
Aேய! இரகசியமா தீ �க ேவ/Aய விவகார�த 
ச-ெப/
 ப/ணி ெபாிசா�கி, எ�ைன=� ந0� ெத�B��� ெகா/0 வ42
ட... 
இ!ப ஒன��� தி�!திதாேன" எ�றா . 
 
ஜ��<"க� ெவ6�2! ேபானா . ெபாிய*யா மகனா இவ�? இவH�காக நா� 
ச-ெப/0� ெச*2, உைத=� தி�H��ேக� - ந�றியி�லாம! ேபசறா� பா�... 
 
ஒ� மணி ேநர�தி��� ேபாO- வ4த2. இ0�ப�சாமிைய இ?�தா க�. எதி !�� 
ெதாிவி�த சக ஆசிாிய க� இ�வைர=�, சி�ன� ேகாZAயி� K�% 
ஆசாமிகைள=� ஜீ!���� ேபா
டா க�. ஊாி�, சில ப�திகளி� 'ெக
ட 
வா �ைதக�' தி
0� தி
டாக� ேக
டன. 
------------- 
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11111111    
 
சாம�ேகாழி @விய சமய�. 
 
பி+சா/A=�, இ�H� நா�ைக42 ேப க6�, மாசான�, 'க/S ெதாியாத' 
கிழவிகி
ட வா"கி! ேபா
ட வய<�, ப�ன�வா6� ைக=மாக நி�றா க�. வய�, 
ெந�பயி களாG�, ெந�பயி க� ெந� மணிகளாG� ேமானமாக! ேபசி� 
ெகா/A�4தன. பி+சா/A��, ெபய��ேக�ற அளB���தா� ெசா�2. அ2B� 
�Pைச. மானாமாாி கிண�ைற ந��� ம"கலமி�லாத கா0. அதனா� தா�, மாசான� 
நில�ைத ��தைக�� எ0�தா�. �!ப2 வயதி����. க�யாண� ஆனபிற�தா�, 
தன��� பண� ேவ/0ெம�% நிைன�தா�. மாசான�திட� வயைல� 
ேக
டேபா2, அவ�� த
டாம� ெகா0�தா . ��தைக ேர
0! ேபசவி�ைல. ேபச 
ேவ/Aய அவசியமி�!பதாக இ�வ�� நிைன�கவி�ைல. 
 
ப�ன�வா6ட� அவH�, அவ� ஆ
க6� �ைல சா*�க cைழ4தேபா2, 
மாசான�, கா/Aரா�
 ஆ
க6டH�, �மாாி� ெசா4த�கார க6டH�, அ"ேக 
வ4தா . ஒIெவா�வ�� ேவ�க�� ைவ�தி�4தா க�. ஒ� சிலாிட� 
ப�ன�வா
க� ேவ%. கதி ேவ� பி�ைள ைக"க ய�! 
 
பி+சா/A அ!பாவி�தனமாக� ேக
டா�: 
 
"எ�ன மாமா! ேவ
ைட��! ேபாறியளா?" 
 
மாசான�, த� ைகயா
கைள ேயாசி�2! பா �2, சமரச ச�மா �க சீல�தி�� 
வ42விட�@டாேத எ�பத�காக, அவ  எ0�த எ0!ேப ெபாிய எ0!�. 
 
"வயG���ள ேபாவாத..." 
 
"ஏ� மாமா?" 
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"ேபாவாத�னா ேபாவாத!" 
 
"ஏ� மாமா?" 
 
"கதி ேவ� பி�ளகி
ட எ�ன ெசா�ன?" 
 
"ஒ/SP ெசா�ல<ேய!" 
 
"ெவ�ளாைமயில ��கா�வாசி ஒன���H ெசா�லல?" 
 
"ஆமா�, ெசா�ேன�. நா�ப2 அ%ப2�H இ�4தத ச �கா  எ?ப�தP� - 
இ�ப�தP��H ேபா
A���. ேவS��னா� கிராம ேசவ�க� ேக
0! பா��." 
 
"நா� எ2��ல ேக�கS� - ெச%�கி மவன." 
 
"மாமா, வா �தய விடாத=�." 
 
"ஏ�ல விடமா
ேட�? பாதி��! பாதி�H எ�லா�� பயிாிடயில, ஒன�� ம
0� 
ெகா�பால �ைள+சி���?" 
 
"ஆமாமா உாிம எ�கிற ெகா�� இ!ப �ைள+சி���." 
 
"இ4த� ெகா�ப சீவிவி
ட சி�னா� பயல=� சீBறனா இ�<யா�H பா�. இ4தா 
ேப+சி��2, காடசாமி, வயல அ%"க!பா - ேதவAயாமவ� எ�ன ப/Sதா�H 
பா!ேபா�!" 
 
பி+சா/A�� அத��ேம� தாள �Aயவி�ைல. 
 
"வயGல இற"�னா ெகால நட���!" 
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பி+சா/A ெசா�< �A����ேப, இர/0 ேப , அவைன விலாவி� ��தினா க�. 
பி+சா/Aயி� ஆ
களி� பாதி!ேப  ஓAவி
டா க�. மீதி!ேப  ப�ன�வா
கைள 
E��வத�� ��ேப ேவ�க��களா� ��த!ப
டா க�. பி+சா/Aைய=�, எPசிய 
ஐவைர=� இ?�2� ெகா/0 ேபா*, அ�ேக இ�4த ெத�ைன மர"களி� 
க
Aைவ�தா க�. பி+சா/A தா� பயிாி
ட வய<�, தா� விைத�த ெந�ைல, 
மாசான� ஆ
க� அ%!பைத ெமௗனமாக! பா �2� ெகா/A�4தா�. த�ைனேய 
அ%!ப2 ேபா� அவ� 2A�தா�. இ�
A� க/KA திற!பத���, நட42வி
ட 
கைத. அ�க� ப�க�2 வய�க6�� ஆ
கேள வரவி�ைல. 
 
ெபா?2 விA4த ேபா2, ெந�பயி  க
0� க
டாக க
ட!ப
0, �ள�த"கைர��� 
ெகா/0 ேபாக!ப
ட2. பி+சா/Aயா� பிரமி!பி� இ�42 வி0பட �Aயவி�ைல. 
இ!பA=� நட��மா... இ!பA=� நட��மா? 
 
இத���, க�!ப
A காபி ேபா
0 அைத ஈய! பா�திர�தி� ெகா/0 வ4த அவ� 
மைனவி, ��ஷைன! பா �2வி
0, 'ேகா'ெவ�% கதறினா�. அவைன� 
க
A!பிA�2 அ?தா�. அவ� அ?தேபா2�, ெபா?2 �?தாக! �லராத சமய�. 
 
ச�த"ேக
0, அ�க� ப�க�தி� வய� ேவைல�காக வ4தி�4தவ க�, யாேரா 
கிண�%��� வி?42 வி
டதாக நிைன�2, அ"ேக ஓA வ4தா க�. வ4தவ களி� 
ெப��பாலானவ க� ஹாிஜன விவசாய� @<க�. பி+சா/Aைய=�, அவ� 
ேதாழ கைள=� க
0கைள அவி5�2 வி
டா க�. அ4த அ%வ�� ��னி!ேபா* 
நி�றா க�. 
 
ஒ� ஹாிஜன விவசாய� @< அத
Aனா�. இ�ெனா�வ� சி�னாைன� 
@
A�ெகா/0 வ�வத�காக ஓAனா�. 
 
"எ�ன மாசான� ெமாதலாளி, நீ� ப/Sன2 ந�ல2�கா, இ�ல ெக
ட2�கா?" 
 
"நீ எ!A எ0�2�கி
டாG� சாிதா�." 
 
"எ2��*ய அவ"கைள மர�திேல க
Aவ+சிய�?" 
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"அவ"ககி
டேய ேக6�." 
 
"ெமாதலாளி இ!A! ேபச!படா2. அ!�ற� த"க!ப�G க
ட ேவ/Aயதி����." 
 
"ஏல பற!பயல..." 
 
ஒ� 'ஜாதி' விவசாய� @<, மாசான�2��! பதிலளி�தா�. 
 
"பற!பய கிற!பய�H ேப�னா, ப�ல ஒட+சி ைகயில ெகா0!ேப�! எ2��ேவ 
அவ"கள க
A வ+சிய�? ஏ/டா, @<!பயGவளா - நாைள�கி ஒ"கைள=� இவ� 
இ!A க
A ைவ�கமா
டா� எ�கிற2 எ�ன நி+சய�? ஒ"க க/ைணேய நீ"க 
��தி�கலாமாடா?" 
 
மாசான� ஆ
க� ைககல!���� தயாராக ேவ� க��கைள� தைரயி� ��தி! 
பா �தா க�. ஆனா� மாசான� வி
0� ெகா0!ப2 ேபா� ேபசினா . ேகா 
 
வழ���H எவ� அைலவா�. இவHகள �ேளா- ப/ற2 ெதாியாம ப/ணH�. 
சிெம/
ல கல�க2 ெதாியாம கல�க2 மா2ாி. 
 
"நா� மாடா ஒைழ�2, இ4த நில�த வா"கி! ேபா
A��ேக�. கட� வா"கி நில� 
வா"கியி��ேக�. வா"�ன கடH�� வ
A@ட ெகா0�க �Aயல. இவ� 
ெவ�ளாைமயில ��கா�வாசி ேக�கா�. நியாயமா? நீ"க ெசா�G"க! ஏல, ேவ� 
க��வள கீழ ேபா0"கல. பயி�திய�கார! பய மவHவளா... ெசா�G"க!பா..." 
 
"நியாயேமா, அநியாயேமா? நீ� எ!A அவ"கைள க
A ைவ�கலா�?" 
 
நிைலைமைய எ!பA+ சமாளி�கலா� எ�% மாசான� ேயாசி�2� ெகா/A�4த 
ேபா2, �மா��, மாணி�க�� வ42, மாசான� ப�க�தி� வ42 நி�% 
ெகா/டா க�. பரமசிவ��, ஜ��<"க��, கதி ேவ� பி�ைள=� @Aவி
டா க�. 
சி�னா�, நா�ைக42 ேசாி ஆ
க6ட� அ"ேக வ4தா�. 
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பி+சா/A��, �மாைர! பா �த2�, த� த�பிைய! பா !ப2 ேபா� இ�4த2. 
பA�த ைபய�. வா �ைத�� வா �ைத, 'சி�த!பா சி�த!பா' எ�பவ�. ஒ� தடைவ, 
'ஒ� ந�ல சிலா� ச
டயா வா"கி! ேபா0� சி�த!பா' எ�% ெசா�னவ�. 
பி+சா/Aயா� வி�மைல அட�க �Aயவி�ைல. ேகவி�ெகா/ேட �ைறயி
டா�. 
 
"�மா  நீேய ெசா�G!பா! எ"கள அA அA�H அA+சி இ4த மர�2ல 
க
Aவ+சி
டா�. நீ @ட அ�னி�கி ேமைடயில ேப��ேபா2, 'ச �காேராட நில+ 
சீ தி��த�த அம� ப/ணS��H ேபச<யா? ச �கா  ெகா0�க+ ெசா�னத 
ேக
ட2 த!பா? நீேய ெசா�G �மா ! நீ எ�ன ெசா�னாG� க
0!ப0ேற�!" 
 
�மா  பி+சா/Aைய� க0ைமயாக! பா �தா�. பா �2�ெகா/ேட ேக
டா�: 
 
"ஒம�� இ2 ப�தா2. கலக�கார! பயGவ ேப+ச� ேக
0 ஆ0ற ஒ�ைம... எ�ன 
ப/SனாG� த��!" 
 
பி+சா/A, அதி +சிேயா0 �மாைர! பா �தா�. இ4த மாதிாியான க0ைமைய 
அவ� எதி பா �கவி�ைல. அ!பAயானா�, வழியி� பா ��� ேபாெத�லா�, 
த�ைன அவ� 'சி�த!பா சி�த!பா' எ�% அைழ�தெத�லா� தாசி, த�னிட� 
வ�பவைன, 'அ�தா�'H ெசா�ற2 மா2ாியா? பி+சா/A, �மாைர 
அதி +சிேயாடேய பா �தா�. பா �2� ெகா/ேட இ�4தா�. 
 
சி�னா� பIயமாக! ேபசினா�: 
 
"பி+சா/A ெமாதலாளி, அவ� இ!ேபா தைலவ�... ஒ�கி
ட ஒ� ஓ
0தா� 
இ���." 
 
�மா , அன� க�க சி�னாைன! பா �2� க�தினா�: 
 
"சி�னா�, நா� ெபா%�2! ெபா%�2! பா �2
ேட�. எ�ைலைய மீ%ற. ஒ"க 
ஜன"கள ெக0�2
0, எ"க ஜன"கைள=� ெக0�க! பா�ற2 ஒன�� ந�லதா  
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�Aயா2!" 
 
"எ"க ஜன"க�னா எ�ன அ �த� �மா ! இ4த பி+சா/A ஒ"க ஜன�! அவர� 
க
Aவ+ச2 ஒ"க ஜன�! வி0வி+ச2 எ"க ஜன�! பி+சா/A �தலாளி இ!ேபா 
ெசா�G�. நீ� எ"க ஜனமா? அவ"க ஜனமா?" 
 
நிைலைமைய கதி ேவ� பி�ைள ேவ% திைச��� தி�!ப! பா �தா . 
 
"ேசாி ஜன"க ேப+ச� ேக�காதியடா. ப�6! பைறய"க6�� இட" 
ெகா0�காதியடா. அ!�ற� நாி�� நா
டாம ெகா0�தா� கிைட�� ெர/டா0 
ேக
ட கதயா �A=�. ஏ, மாசான�! ஒன�� அறிவி��கா? அவன இ!பAயா க
A 
ைவ�க2? சீ... நீயி�லா� மHஷனா..." 
 
பரமசிவ�� த� பா
0��! ேபசினா : 
 
"மா!��ள�கி ��ேயாசைனேய கிைடயா2. இ4த! பி+சா/A யா�? ந�ம 
ப�ைலேய நாம ��தி நா�த� பா�கலாமா? நீ� ப/Sன அ�கிரம�2�� 
ேகாயிG�� ெர/0 ேத"கா அபராத� ேபா
A���." 
 
கதி ேவ� பி�ைள, �தி ேவ� பி�ைளயாக! ேபசினா : 
 
";0 ெர/0ப
டா @�தாA��� ெதா��டா. எ�லா�ைத=� ஊ ல ேபாயி 
ேக
0�கலா�. ெவ�ளாமய எ!A! பிாி�க2�H ஊ ல ேபாயி தீ�2�கிடலா�." 
 
ஜாதி விவசாய� @<களி� ஒ� சில , ெகாPச� ச�த� ேபா
ேட ேக
டா க�. 
 
"அெத!A, வயG விவகார� வயGலேய தீரS�. எ"க ஜன� - ஒ"க ஜன�"ற கத 
ேவ/டா�. சி�னா� ெசா�ன2ல த!��ல. ஒ"க ஜன� - எ"க ஜன"�ற2�லா� 
ஊர ஏமா�2ற ேவல." 
 
ெப��பாலான விவசாயிக6�, விவசாய� ெதாழிலாள க6� ேபசாம� நி�றா க�.  
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பிர+சிைன வ�!�வாதமாகி விட�@டா2 எ�பத�காக, சி�னாH� வி
0� 
ெகா0�2! ேபசினா�. 
 
"சாி ேபாக
0�. மாசான� பி+சா/Aய க
A வ+ச2�காக ெவ�ளாைமயில 
அவ���� கா�வாசி தா� ெகா0�கS�. மீதி பி+சா/A��! ேபாகS�. 
இ�ல�னா வ��தா�." 
 
கதி ேவ� பி�ைள கறாராக! ேபசினா . இ4த! ப�6!பைற எதி !ைப மாசான� - 
பரமசிவ� வைகயறா�களா� தா"க �A=�. ந�மளால �A=மா? ஒ�த 
;
0�கார�... இவHவள=� நாம ைப���ள ேபாட �Aயா
டாG�, ைக���ள 
ேபா
0�கS�. 
 
"சாி மாசான�, நீ வி
0� ெகா0. கடB� ஒன��� கா/Aரா�
ல ெகா0!பா�." 
 
மாசான�, ெமௗன+ ச�மத�ேதா0 இ�4தா . பரமசிவ� ெபா2!பைடயாக! 
ேபசினா : 
 
"ஆமா�. கதி ேவ� பி�ள ெசா�ன2 மா2ாி - மா!பி�ள ெச*திடS�. பி+சா/A, 
ஒம�� ��கா� ப"� ெந�G வர ம+சா� ஜவா!�. சாி, எ�லா�� ேபாயி ேவலய! 
பா�"க. எ�ன சி�னா�, நீ=� ஒ� நPைச வா"கி! ேபாட!படாதா..." 
 
சி�னா� வினயனானா�. 
 
"என�காக வா"கா
டாG�, பிற�தியா��காக வா"கS��H தா� இ��ேக�. 
ேநர� வரா/டாமா?" 
 
அவ� ெசா�னைத பரமசிவ� �ாி42 ெகா/ட2 ேபாலேவா, �ாியாத2 ேபாலேவா 
கா
A� ெகா�ளவி�ைல. சிாி�2� ெகா/டா . 
 
ெப��பாலானவ க� ேபா*வி
டா க�. 
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சி�னாைன+ ��றி! பல விவசாய� @<க� M54தா க�. ஒ� ஜாதி� @<, 
தி
0வ2 மாதிாி ேபசினா�. 
 
"ஒன�� ைதாிய� ேபாதா2 சி�னா�. �மா  பயல நா�க! பி0"கி+ சாகிற மாதிாி 
ேக
A��கS�. நா"க உயிேராட இ��கிற வைர��� ஒ� ேமல ஒ� 2���@ட 
விழா2!" 
 
சி�னா� ேலசாக+ சிாி�தேபா2, இ�H� ��னி! ேபா* நி�ற பி+சா/A, 
சி�னானி� க?�ைத� க
A� ெகா/0 வி�மினா�. சி�னா�, அவH�� ஆ%த� 
ெசா�னா�. 
 
"அழாதி"க. நா� அழ ைவ�கிறவ"கள அழ ைவ�கிற2�காவ பிற4தவ"க. நாேம 
அ?தா� எ!பA?" 
 
பி+சா/A த� க/ணீைர, ெவ
டாிவா� ;+�! ேபா� �/Aவி
டா�. 
------------ 

11112222    
 
ஆ/Aய!பH�� மா
0! பிர+சிைனேயா0 ;
0! பிர+சிைன=� வ4த2. அவ� 
�ற�ேபா�� நில�ைத 'ஆ�ரமி�2' ;0 க
Aயி�!பதாகB�, அைத ஏ� 
இA�க�@டா2 எ�%� தாசி�தா  ேநா
[- அH!பி இ�4தா . ேகாபா�, 
பதிெல?தி� ெகா0�தி�4தா�. தைல�ைற தைல�ைறயாக இ���� ;
ைட 
இA�2, அ4த இட�தி<�42 த�ைன ெவளிேய�ற அரசா"க�தி�� உாிைம 
இ�ைல எ�% அவ� எ?திய காகித�தி� ைகெய?�2! ேபா
0, தாசி�தா���, 
ேகாண+ச�திர� ேபா* தபா<� ேபா
டா�. ஒ� வார�தி��! பிற�, ேநா
[N�� 
ஏ� பதிலளி�கவி�ைல எ�% தாசி�தா  மீ/0� கAத� ேபா
A�4தா . ஆ/A, 
மீ/0� ேகாபா� Kல� பைழய கAத�தி� நகேலா0, �திய கAத�ைத=� எ?தி, 
தாGகா அGவலக�தி�� ேநராக+ ெச�%, அ"ேக இ�4த கிள �கிட� 
ெகா0�2வி
0 வ4தா�. ேந�% எ�னடாெவ�றா�, ஒ� ேநா
[N���, இர/0 
ாிைம/ட க6��� அவ� பதி� ேபாடவி�ைல எ�%�, நாைள�� ம%நா� 
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விசாரைண எ�%�, அவ� ேபாகவி�ைலயானா�, அத�� அவேன 
ெபா%!ெப�%� தாசி�தா  �சல� விசாாி�2 கAத� ேபா
A�4தா . 
அதி Zட�ைத! ேபா�, விசாரைண=� விசாரைணேயா0தா� வ�� ேபாG�. 
தாசி�தாாி� இ%தி� கAத� வ4த அேத நாளி�, மாவ
ட� @
0றB அதிகாாியிட� 
இ�42 ஒ� விசாரைண� கAத� வ4தி��கிற2. அதாவ2 நாைள�� ம%நா� மா0 
ச�ப4தமாக விசாரைண இ�!பதாகB�, அவ� மா
A� உாிைம�கான சகல 
த-தாேவஜுக6டH� ெந�ைல�� வர ேவ/0� எ�%� கAத� வ4தி��கிற2. 
 
;0 'ேபாகம�' இ��க! ேபாவதா? மா0 வ�வத��! ேபாவதா? இ�லாதைத 
வரவைழ�க, இ�!பைத விட ேவ/Aயி���ேமா... மா0 ெபாிசா? ;0 ெபாிசா? 
ஆ/Aய!ப� தீவிரமாக ேயாசி�2 ேயாசி�2 �ழ�பி� ெகா/A�4த ேபா2, 
ேகாபா� ஒ� ேயாசைன ெசா�னா�. அத�பA, தி�ெந�ேவ<யி� நட��� 
விசாரைணைய ஆதார� கா
A, ;
0 விசாரைணைய ஒ�தி! ேபா0�பA 
வ
டா
சி� தைலவைர 'பணிவ��ட�' ேக
0� ெகா�6� மHைவ எ?தி� 
ெகா/0 தாGகா அGவலக�தி��! ேபானா�. ேகாபா� அவHட� ேபாகவி�ைல. 
ேபாக ேவ/Aய ேதைவ=� இ�ைல. இ!ேபாெத�லா� ஆ/A�� 'தாGகா 
ம
ட�தி�' தனியாக! ேபா�� ெதளிB ஏ�ப
0வி
ட2. மாவ
ட ம
ட�தி���தா� 
ேகாபா� ேதைவ. 
 
தாசி�தாைர! பா �2வி
0, அ!பAேய அரசா"க ஆ-ப�திாியி� சி0சி0�காத ஒ� 
டா�டைர! பா �2, ைகயி� கா<� வி?42, த"ைகயி� மா �! �/S�� 
ஏதாவ2 ம�42 வா"கி� ெகா/0 வர நிைன�தா�. த"ைகைய� கவனி�காம� 
ேபானத�காக� தவி�தா�. இ�H� இர/0 நா
களி�, அவைள� ேதாளி� 
ைவ�2� E�கி� ெகா/0 ேபாயாவ2, ஆ-ப�திாியி� ேச �க ேவ/0� எ�% 
நிைன�2 ெகா/டா�. 
 
தாGகா அGவலக�, 'இழB ;0' மாதிாி தைலவிாி ேகாலமாக� கிட4த2. ��� 
த�னிட� கAத�ைத வா"கிய கிளா �ைக அைடயாள� க/0ெகா/0 ஆ/A, 
"ஸா , நா� ப�2 நாைள�� ��னால ஒ� காகித� ெகா0�ேத�. தாசி�தா கி
ட 
ெகா0�தியளா?" எ�றா�. 
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கிளா �, அவைன 'ச�தி"காக!' பா �தா�. பிற� 'ந�தி"காக' நி�ற ஆ/Aைய 
�ைற�2! பா �2� ெகா/0 'நீ யா�*யா?' எ�றா�. 
 
"ஆ/A." 
 
"ெபாிய கவ ன�... ேபர+ ெசா�ன2� ஞாபக� வ420�..." 
 
ஆ/A, ஏேதா ெசா�ல! ேபானா�. ெசா�லவி�ைல. கிளா � வ4த2 ெதாியாம� 
ேபா*வி
டா�. அரசா"க� எ�ப2 தா� ஒ�வேன எ�ப2 மாதிாி, அ"ேக எ�லா 
ஆசாமிக6� நட42 ெகா/டா க�. ஆ/Aய!ப� கா�தி�4தா�, கா�தி�4தா� - 
தாசி�தாைர! பா �க �Aயவி�ைல. பா �க! ேபானா�, 'டா<�கார�' வி0வதாக 
இ�ைல. "எ�னேவ, தாசி�தார ெவ%"ைகேயாட பா �கிற2�னா அIவளB 
ேலசா? ைபயில இ��கத ெகா0�தா, ைகயில இ��கத=� பா �கலா�..." 
 
ஆ/Aய!ப� ஆ-ப�திாி��! ேபாக ேவ/Aய அவசர�தி�, தா� ெகா/0வ4த 
க�ைண மHைவ, பிUனிடேம ெகா0�2வி
0 மடமடெவ�% ஆ-ப�திாி��! 
ேபானா�. 'பிNயேய A-`ஸாக�' ெகா/ட டா�ட களிட� ேபச அவH��� 
@+சமாக இ�4த2. எ!பAேயா ஒ�வைர! பா �2� ேக
டா�. அவ , "ேயாI... 
ேபஷ/
 பா �காம எ!A*யா ம�42 ெகா0�க �A=�" எ�% ேகாபமாக+ 
ெசா�<வி
0, அ�ேக இ�4த ஹB- ச ஜனிட�, "இ�H� கிராம� தி�4தல�H 
ெசா�னா ந�பமா
ேட�H ெசா�னீ"க. இ!ேபா ஓ
 இ- =வ  ாி!ைள" எ�றா . 
பிற� இ�வ�� ஆ"கில�தி� எைதேயா ேபசி, சிாி�தா க�. ஆதார மனிதனாக 
இ��க ேவ/Aய ஆ/A, அ"ேக 'ஆதாரமா�'க!ப
டா�. 
 
ஆ-ப�திாி எ�ற அ4த மயான Xமியி� இ�42, @னி��%கி ஆ/Aய!ப� 
ெவளிேய வ4தா�. வி0விெட�% நட4தா�. 
 
ேகாண+ச�திர�ைத� தா/A ஊ !ப�க� வ4த ேபா2, த"க�மா தைலயி� 
��G�க
0ட� ேபா*� ெகா/A�4தா�. ஆ/Aய!ப� ேவக ேவகமாக நட42 
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அவேளா0 இைணயாக நட4தா�. த"க�மா ேவ%�றமாக �க�ைத� தி�!பி� 
ெகா/0 நி�றா�. 
 
"த"க�, எ�@ட நட�க�@ட! பிA�க<யா? ஏ� ேபசமா
ட�ேக த"க�?" 
 
"த"க�மா, அ!பேனாட ெச�2
டா�. இ!ப இ��கவா - இ�ெனா��தி." 
 
"ெச�தவ, எ�ைன=� சாகA+சி
0 ெச�தி��கலா�." 
 
த"க�மா பதிலளி�கவி�ைல. �க�தி� எ4தவித சலன�� இ�ைல. 2�க எ�, 2ளி  
வி
ட �க�, ம"கலான பா ைவ, பிண�தி� உயி  ஒ�%, ெவ%� ஜட 
இய�க�2�காக ம
0ேம இ�!ப2 ேபா�ற அைசBக�. ேகாப!பட! ேபான 
ஆ/A, அவைள! பா �2! பாிதாப!ப
0! ேபசினா�. 
 
"த"க�, ஒன��� க�யாண��H ேக�வி!ப
ேட�. நிசமா ெசா�G த"க�?" 
 
"அ�மா..." 
 
"ெசா�G." 
 
"அ�மா ஏேதா 2!�! பா �2�கி
0 இ��கா..." 
 
"ஒன�� இ2ல ச�மத4தானா?" 
 
"எ"க*யா, எ� ச�மத�ேதாடயா இற4தா�? எ�லா� ந�ம ச�மத!பAயா நட��? 
நட�க2�லா� ச�மத��H நிைன+சா�தா� வாழ �A=�!" 
 
"அ!பA�னா ஒ�மா ெசா�Gத மா!பி�ைள�கி க?�த நீ
ட தயாரா இ��க... 
அ!பA�தான?" 
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"அ*யாவ� ெகா�னவ நா�. அவர ெகா�ன ஊ ல இ��க!படா2. இ4த ஊர வி
0 
எ"ேகயாவ2 ஓA! ேபாவS�; எ!A ஓA! ேபானாG� ச�மத4தா�!" 
 
"அ!பA�னா ஒ/S ெச*! ;
0��! ேபா* ஒ� அ�வாள ெகா/0 வாேர� - 
ஒ� ைகயால எ�ன ெவ
A0." 
 
"என�� ேநரமாB2. அ�மா ேத0வா�. அ*யாேவாட சமாதில ேபாயி த"கரளி!Xவ 
ைவ�கS�. இ�ைன�கி ெசIவா�கிழம." 
 
"எ� சமாதி��� ஒ� தடவயாவ2 வ42... ஒ� Xவ வ+சி
0! ேபா! �A=��னா� 
ஒ� ��ஷேனாட ேவS��னாG� வா." 
 
ஆ/Aய!ப� ெவறிபிA�தவ� ேபா� நட4தா�. த"க�மா ��G�க
ைட 
அ"ேகேய ேபா
0வி
0, அத� ேம� உ
கா 42, அைசயாம� -த�பி�2 
உ
கா 42 இ�!ப2 ெதாியாம�, அவைள� தி��பி! பாராமேல நட4தா�. 
 
ஆேவசம அனலாக, மன� ேபான ேபா�கி� நிைன�2, கா� ேபான ேபா�கி� நட42, 
க/ ேநா�கிய கா
சிகைள� காணாம�, நட42 ெகா/A�4த ஆ/Aய!ப�, 
தி[ெர�%, ேலசாக நைடைய� தள �தினா�. அவ�, அைம+ச  கர� பட வா"கிய, 
அ4த ெஜ N இன கல!�! ப�மா0, அவைன! பா �2� தைலைய+ ச�ேற நிமி �தி, 
'�மா... �மா...' எ�ற2. பைழய மீைச�கார�, அத� ம0ைவ! பி��கி, பா� கற42 
ெகா/A�4தா�. 
 
அ�ேக ம�<காB�, பரமசிவ�தி� ��திாிக6� வாயள42 ெகா/A�4தா க�. 
தி[ெர�% ேப+ைச நி%�திவி
0, அ4த! ப�கமாக வராத ஆ/Aய!ப� அ!ேபா2 
அ"ேக நட42 ெகா/A�!பைத! பா �2வி
0 ஓரளB பய42 வாயைட�2 
நி�றா க�. பரமசிவ�தி� ;
0 மாAயி� இ�42 கீேழ இற"கி� ெகா/A�4த 
�மா��, மாணி�க�� கீேழ வர! ேபாவைத நிைன�2, அ4த! ெப/க� ஓரளB 
ஆ%தலைட4தேபா2, அ4த! �றநா_�%! ேபா ;ர க�, இற"கிய பA�க
A� 
அ!பAேய நி�றா க�. ஆ/A ஏதாவ2 ப/ணிவி
டா�... 
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'ேதா� க/டா  ேதாேள க/டா ' எ�% க�ப� ெசா�ன2ேபா�, ஆ/Aயி�  
க/களி� அ4த! ப�மா0 ம
0ேம வி?4த2. ெசா4தமாகி, ெசா4தமி�லாம� ேபான 
அ4த மா
ைட, அவ� பா �2� ெகா/ேட நி�றேபா2, மா
A� வா� cனிைய! 
ேபா� மீைச ைவ�தி�4த அேத மிைச�கார�, மா
ைட அவி5�2� ெகா/0 ;
A� 
பி�ப�கமாக! ேபானா�. 
 
இ!ேபா2 அ4த! ெப/க6�, ெம�ல நட42, பிற� ேவகமாக நட42 மாA!பAயி� 
ஏறி, அ"ேக நி�ற ம�மத கேளா0 ேச 42 ெகா/டா க�. மண!ெப/க�, 
மா!பி�ைளக6ட� தி�மண�தி�� ��� ேச 42 நி�க�@டா2 எ�ற மரைப மீறி, 
ஆப�2��� ஆ/A��� ேதாச� இ�ைல எ�ப2 ேபா� 'அவ க�' அ"ேக 
ேபானா க�. 
 
ஆ/Aய!ப�, அ4த மனித! பிறவிகைள நிைனயாம�, மா
0! பிறவிைய ம
0ேம 
நிைன�2� ெகா/A�4ததா�, பிறவி எ0�தத� ெபா�� �ாியாதவ� ேபா� 
;
0�� வ4தா�. 
 
அவ� தன2 ெவ%"ைககைள! பி�னி� ெகா/0 விழிகைள உ�
A, வழி 
�ாியாம� தவி�தேபா2, தைரயி� தைலவிாிேகாலமா*, மா �� க
Aகளி� ��Eசி� 
��த<� ப�Gட� �ன"கைல=� ேச �2� கA�2� ெகா/A�4த மீனா
சி, 
அ/ணனி� ெசா�லாத நிைலைய, ேகளாம� ேக
டவ� ேபா�, த� ைககைள 
மா �! ப�க� ெகா/0 ேபானா�. பிற�, "ஒ� மPச� 2/0 தா" எ�றா�. 
 
த"ைக ஏேதா ம�42 ேக
கிறா� எ�% நிைன�2, அவ� ெச�லாி�2� கிட4த 
'அPசைற! ெப
A���' அைதவிட அதிகமாக+ ெச�லாி�2! ேபான, மPச� 
2/ைட எ0�2, த"ைகயிட� மBனமாக நீ
Aனா�. ஐ42 நிமிட� கழி�2 
மீனா
சி, "இத வ+சி�க" எ�% சீ
0�க
A� உ�ள 'ஆ
Aய�' வAவ�தி� இ�4த 
மா"க�ய�ைத நீ
Aனா�. அதி 42ேபான ஆ/A, த"ைகையேய உ�%! 
பா �தா�. மா �+ ேசைல�� ேமேல கிட4த மPச� கயி�%�கAயி�, அ4த மPச� 
2/0 ெதா"கிய2.  
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எ2B� �ாியாம�, எ"ேகேயா இ�!ப2 ேபா�, யாேரா யா��ேகா, எைதேயா 
ெகா0!ப2 ேபா�, அவ� க/ணி�42� பா �க �Aயாதவ� ேபா� பா �தா�. 
மீனா
சி, அவனி� ேகார மB[க�ைத, த� ;ர! ேப+சா� �ைல�தா�. 
 
"ெவ/ண திர6�ேபா2 தாழிய உைட�க! படா2 அ/ணா+சி. நாைள�கி நீ 
விசாரைண��! ேபா* ஆகS�. இ!ேபா நா� ெகா0�கிற2 நீ - நியாய�2��� 
க
ட!ேபாற தா<! க
0றத க
0. அ!�ற� நியாய�... 'அ%த<யா' நி�னா 
நி�க
0�. அ!A நி�கா2. இ!ேபா நா� ஒ�கி
ட ெகா0�கிற இ4த� தா<, 
அநியாய�கார பாவியேளாட தா<ய அ%�காம விடா2. ஏ� அ/ணா+சி கல"�ற? 
ந�மகி
ட ெர/0 இ���. �த�ல நியாய�ைத வ+சி அA!ேபா�! அ2 
�Aயா
டா�... அ�வா� எ"ேக ேபாயி
0! இவHவள எாி�காம எ� சடல� 
எாியா2!" 
 
ஆ/Aய!ப� அவைள பய�ேதா0�, பய"கல4த விய!ேபா0� பா �தா�. சடல� 
கிடG��H ேப�றாேள! எ2�ெக0�தாG� அ?கிறவ�, இ�ைன�கி ஏ� இ!A! 
ேப�றா�? �க� ஏ� இ!A காளியா�தா மா2ாி ேகாரமா இ���? க/ண ஏ� இ!A 
உ�
0றா�? 
 
"வா"�றியா... இ�ைலயா?" 
 
மீனா
சியி� அத
டG��! பய4தவ� ேபா�, அவ� ம%ெமாழி @றாம�, அ4த� 
தா<ைய பயப�தி=ட� வா"கி� ெகா/டா�. கா�பB� த"க�. அவ� க?�2�� 
ேவ<யாக இ�4த <"க� ெபாறி�த அ4த� தா<, ேவ<��� அைடப
ட நீதிைய, 
அ4நீதி��� அைடப
ட மா
ைட மீ
�� Mலா=த� ேபா� அவH��� ேதா�றிய2. 
எ�ன ெசா�வெத�% �ாியாம�, த�ைனேய ேநா�கிய த"ைகைய, தாH� ேநா�கி, 
அவளி� இ2வைர காணாத அசா�தியமான பா ைவ� @ ைமயா� ப
ைட 
தீ
ட!ப
டவ� ேபா�, அவ� க/க� ெஜா<�தேபா2 கா�தாயி வ4தா�. 
 
"இ4தா�� ப�2'பா... சி�னான உ�
A மிர
A வா"�ேன�. அதிகாாிவள! 
பா�2 பய!படாத=�! ��கா�வாசி! ேபர ஒ� ேகாழி �Aய� கா
A மிர
Aனா� 
@ட பய420வா"க�H சி�னா� கி%�க� ெசா�Gதா�. 
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அநியாய�கார"க6�ேக பய!ப0றவ"க, நியாய�காரH�� நி+சயமா 
பய!ப
0�தா� ஆகS�. ��மா ெவ
0 ஒ/S 2/0 ெர/0�H ேப��. ஏ� 
பண�ைத வா"காம பா�கிய�..." 
 
ஆ/A, அ4த ப�2 'பாைய வா"கி, க/களி� ஒ�றி� ெகா/டா�. மீனா
சிைய 
அ �த�2ட� பா �த ேபா2, அவ�, "எ� க?�2��� காவலா இ�4த2. ஒ� 
ைக��� காவலா இ��க
0�" எ�றா�. 
 
ெபா?2 �ல 4த2. எPசினீயாி" A!ளமா�கார� ேகாபா� காைலயிேலேய ெப
A 
ப0�ைககேளா0 வ4தா�. "உ�, �ற!ப0 டயமாயி
0" எ�றா�. 
 
"ெப
A ப0�ைகேயா0 வ4தி��ேக!" 
 
"அ!�றமா ேபசலா�. �ற!ப0!பா... நாம ஆ\ஸ�"க6��� கா�தி��கலா�. 
ஆ\ஸ�"க நம�காக� கா�தி��க மா
டா"க." 
 
ஆ/Aய!ப� த"ைகயிட� க/களா� விைடேக
டா�. மீனா
சி, விழிகைள ஆ
A, 
ஆகாய�தி� இ���� சாமிைய! பா �2� ைகெய0�2� ��பி
ட ேபா2, 
"இ�ைன�� ம
0� ெபா%�2�க. நாைள�� அ/ணா+சி, ஒ�ன எ!A=� 
ஆ-ப�திாியில ேச�20ேத�" எ�% ெசா�<வி
0, சிறி2 ேநர� அவைளேய 
பா �2� ெகா/0 நி�றா�. ேகாபா�, அவ� ைகைய ஆதரவாக! பிA�க, 
இ�வ�� �ற!ப
டா க�. 
 
ப�ளி�@ட�தி� அ�ேக வ4த ஆ/Aய!ப� மீ/0� த"ைகைய! பா �2வி
0 
வர நிைன�தவ� ேபா� நி�%, தி��ப! ேபானா�. இத��� அ"ேக 
இ0�ப�சாமி=�, பி+சா/A=�, இ�H� சில�� ஆசாாி! ைபய� ஆ%�க�� 
வ4தா க�. ச-ெப/Aேலேய இ�H� கால�ைத� கழி��� இ0�ப�சாமி, ச�த� 
ேபா
0� க�தினா . 
 
"வி
0� ெகா0�2டாதடா... ெச%�கி மவHவள ெச�!பால அA�கS�." 
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"ஒ�ம விஷய� எ�னா+சி?" 
 
"என�காவ ச!ேபா 
 ப/Sன ெர/0 ேபைர=� ேந�2 ச-ெப/
 
ப/ணியி��கா"களா�. பா�2!�டலா�. இத விட! ேபாறதி�ைல. நீ=� 
விட!படா2. மா
ட வா"கி�தா� ஆகS�. ேபான வ�ஷ� பி+சா/A ேப ல 
வா"�ன மா
ட இவ�கி
டேய தி�!பி� ெகா0�2
ேட�. ேவS��னா�, 
இவ"கி
ேடேய ேக6. ஏல... பி+சா/A, ந�ல2 ெச*தைத=� ச�த� ேபா
0+ 
ெசா�லSமி�ல." 
 
பி+சா/A ச�த� ேபா
ேட ெசா�னா�. 
 
"சி�ன*யா ெசா�ன2 வா-தவ4தா�. இேத மாதிாி ஒ� மா0� ;
0�� வரS�. 
ேதவAயா மவHவ தாஜா ப/ண! பா!பா"க. ந�பிடாத. நா� ந�பி ேமாச� 
ேபாேன�! என�� ெவ�ளாைமயில ��கா� ப"� தாரதா பரமசிவ� 'வில��'� 
தீ �தா�. கைடசில இ�ப2 K
ட ெந�ல ப�2 K
டயா கண��� கா
A ��கா� 
ப"க வா"கி�க+ ெசா�GதாSவ. ெகால நட�க! ேபாB2 பா ." 
 
ஆசாாி! ைபய� ஆ%�க��, த� ப"���� ேபசினா�: 
 
"�மா� பரமசிவ� வைகயறா தி�ெந�ேவ<�� டா�Nயில ேபாறாHவ! ெச%�கி 
மவHவள ஒேர ெவ
டா ெவ
டS�. அவH"கேளாட எ"க த
டாசாாிய=� தீயில 
ேபா
0 �ட� ேபாடS�." 
 
இத��� @
ட� @Aவி
ட2. பரமசிவ� ெசா4த�கார  ஒ�வ , ஆசாாி! ைபயைன! 
பா �2 "ஏல ஆசாாி! வா �தய அள42 ேப�ல! இ�ல�னா ெச�!பA ப0வ - 
ப0வா! பயல! யாரல ெச%�கி மவ�H ெசா�Gத? இ�ெனா� தடைவ ெசா�G 
பா �கலா�!" 
 
@
ட�தி� நி�ற இ�ெனா�வ� இ0�ப�சாமிைய� த0�2வி
0! ேபசினா�: 
 
"நா� ெசா�Gேத�! பரமசிவ� ெச%�கி மவ�! �மா  ேதவAயா மவ�! இ!ேபா 
உ�னால ஆனத! பா�." 
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ெசா�னவ , "நா� எ2�� ெசா�ேனமி�னா�..." எ�% இ?�தேபா2, 
இ0�ப�சாமிைய இ!ேபா2, ஒ� ந0�தர! ெப/மணி - ெத*வாைன த0�2வி
0, 
"ஏல, �டல! மாியாதியா ேபா! இ�ல�னா நாேன ஒ� தைலயில சாணிய� கர+சி 
ஊ�2ேவ�! ஒ� பரமசிவ� ஊர ��தைகயால எ0�தி��கா�? பி+சா/A�� 
ெசா�னபA ெகா0�தானா? இ4த ஆ/A!பயல எ�ன பா0 ப0�2றா� பா�தியா? 
மாியாதியா ேபா - இ�ல�னா..." 
 
ஆ/Aய!ப� அவ கைள ேநராக! பா �2 ெநPைச நிமி �தி� ெகா/டா�. 
ேகாபா� ம
0� @னி� �%கி நி�ப2 ேபா� ேதா�றிய2. 
 
இ�வ�� ஊைர� கட���ேபா2, சிேநகித பாவமான �க"க� ெதாி4தன. [� 
கைட�கார  ஒ�வ  "[ சா!�0"கடா" எ�றா . 
 
ஆ/A=� ேகாபாG� ேகாண+ச�திர� வ42, 'க
டெபா�மH�'�� ��4தா க�. 
 
'@
0றேவ நா
0ய B' எ�ற ேபா-ட  பளபள!பான பளபள!�ட� ெஜா<�க, 
ச�ைம�கா ேபா
ட ேமைஜ, வழவழ!பான வழவழ!�ட� மிH�க, வ�லவ க6�� 
'ெய-' ேபாட ேவ/0� எ�பதாேலா எ�னேவா ஆ"கில 'எ-' எ?�தி� வAவ�தி� 
அைம4த நா�கா<யி�, மாவ
ட அதிகாாி உ
கா 4தி�4தா . 
 
எதிேர ேபாட!ப
A�4த நா�கா<களி� 'பைழய பPசாய�2' பரமசிவ�, @
0றB 
ச"க� தைலவ , �மா , மாணி�க�, மாசான� உ
கா 4தி�4தா க�. 
 
"நீ"கதா� மினி-ட கி
ட ெசா�<, என��..." எ�% ேபசிய அதிகாாி, 
ஆ/Aய!பH�, ேகாபாG� அ"ேக வ42 நி�பைத! பா �2வி
0, தன2 
'ெட�ேடஷ�' �ய�சி, அ"ேகேய அB
டான2ேபா�, க/கைள இைமக6�� 
ெவளிேய அB
டாகி அவ கைள அத
Aனா . 
 
"நீ"க யா�?" 
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"எ� ேப� ேகாபாG! இவ� ஆ/Aய!ப� - விசாரைண�� வ4தி��கா ." 
 
"ஒ"கைள! பா �தா பA+சவ  மா2ாி ெதாி=2. மாேன - ேவ/டா�. �த�ல 
ெவளில ேபா* நி�G"க. சீ
0� ெகா0�2 அH!�"க. @!பி
ட பிற� வா�"க!" 
 
ஆ/Aய!பH�, ேகாபாG� ெவளிேய ேபா* நி�% ெகா/டா க�. உ�ேள கிரZ 
பா
ட�க� உைட��� ச�த� ேக
ட2. �A���ேபா2 ஏ�ப
ட 'வி�க�' ேக
ட2. 
ஒ� மணி ேநர�தி��! பிற�, அவ க� உ�ேள அைழ�க!ப
டா க�. மாவ
ட 
அதிகாாி விசாரைணைய� 2வ"கினா . 
 
"நீ"க ேகாபாலா? உ"கைள நா� @!�ட<ேய... ெவளிேய ேபா"க." 
 
'இவ"க ம
0� எ!பA வரலா�' எ�% ேக
க! ேபான ேகாபா�, ேகாப�ைத அ�ல2 
பய�ைத அட�கி� ெகா/0, ஆ/Aய!பH�� ம
0� ேக
�� வைகயி�, "நா� 
ப- -டா/
ல நி�ேக�. நீ வா" எ�% ெசா�< வி
0 ெவளிேயறினா�. அவ� 
ெவளிேய%வ2 வைர��� ேபசாம� இ�4த அதிகாாி விசாரைணைய� 2வ�கினா . 
 
"ஏ*யா... இவ�தா� ஒ� மா
ட பிA+சாரா?" 
 
ஆ/A அவ கைள ேநா
ட� வி
டா�. விசாரைணயி� பிரதிவாதி 
உ
கா 4தி��கிறா . வாதி நி�கிறா�. அநியாய� அம 4தி��க நியாய� நி�கிற2. 
அவ� ேகாப�ைத அட�கி� ெகா/ேட பதிலளி�தா�: 
 
"இவ� அ2தா� இ4த! பரமசிவ�..." 
 
"ேக�வி�� பதி� ெசா�G*யா... மா
ட! பிA+ச2 யா ?" 
 
"இவ� ஆ� வ+சி..." 
 
பரமசிவ� எகிறினா . 
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"இவH� இவ� மாமH� ச/ைட ேபா0ற2 மா2ாி ேபா
0, மா
ைட எ"ேகேயா 
வி�2
0 எ� ேமல பழிைய ேபா0றா�. இவH�� ஜாமீ� ைகெய?�2! ேபா
ட 
பாவ�2�காவ நா� @
0றB ச"க�2ல பண�த� க
A ெதாைல�ேக�. இனிேமல 
இவ� இIவளB ேப�ன பிற� நா� பண� க
0ற2, அபராத� க
0ற2 மா2ாி 
க
ட மா
ேட� - க
டேவ மா
ேட�! ச �கா  கடைன ஏ!ப� விட! பா��றா�." 
 
அதிகாாி பரமசிவ�ைத ைகயம �தி, அபய� அளி�2வி
0, ஆ/Aைய, 
அபாயமானவ� ேபா� பா �2� ெகா/0 அத
Aனா . 
 
"மா
ைட! பிA+ச2 யா�?" 
 
"அைட�கலசாமி!" 
 
"அவ  எ"ேக?" 
 
"ெச�2
டா ." 
"ெட� ச 
Aபிேக
 ெகா/0 வ4தி��கியா..." 
 
"எ"க ஊ� தைலவ�"க இேதா இ��கா"க ேக6"க." 
 
"இ2 ஆ\சா... ;டா... என�� அைட�கலசாமி இற42
டா H ாி�கா 
 ேவS�. 
அ!�ற4தா� ேம�ெகா/0 விசாாி�க �A=�. அேதாட இவ�தா� மா
ட பிA�க+ 
ெசா�னா H நீ நி'பி�காவி
டா�, இவ� ஒ�ேமல மானநZட வழ��! 
ேபா
டா�, நா� ெபா%!��ல. நாைல=� ேயாசி�2 அ0�த மாச� Kணா4 ேததி 
வா!" 
 
ஆ/Aய!பனா� ேம�ெகா/0 ெபா%ைமயாக இ��க �Aயவி�ைல. 
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ஆ%மாத காலமாக அட�கி ைவ�தி�4த ஆேவச�, இ�ெனா� ஆ/Aய!பனாக 
உ�ெவ0�த2. பைழயவ� ெச�2 �தியவ� பிற4தா�. அ"ேக ெச�2� 
ெகா/A�4த நீதி இவH� வ42 2A�த2. 
 
"அட நி%�2*யா... நீ=� ஒ� விசாரைண=�! ஒ�ைன மா2ாி ெபா
ட!பயGவ 
ஆ\ஸரா ஆனதால தா�, இ!ேபா நியாய�� ெபா
ைடயாயி
0! ஊ ல வ42 
விசாாி�காம, மி�சார விசிறி��� கீேழ நீதி வழ"�ற ஒ"கள மா2ாி 
அேயா�கிய"களால... இ!ேபா ேயா�கியH� - அேயா�கியனா* ஆகலாமா�H 
ேயாசி�கா�. ந�லா ேக6*யா... எ�ைன இ4த ச
ட�2ல ந�பி�ைக இ�லாம 
ப/ணி
Aய! ச
ட�2ல இ��கற ஓ
ைடயில அேயா�கிய� த!பி�கிறா�. ஏைழ 
அ4த ஓ
ைடயில க
A இ��கிற விசாரைண எ�கிற E��� கயி%ல ெதா"�றா�. 
ஒ�மகி
ட! ேபசி! பிரேயாஜன� இ�ல! ஒ�ம ேபச ெவ�கிறவ"கள, ேபச �Aயாத 
இட�2�� அH!பி
டா� நீ�� ேபசாம� இ�!பிய�. ஏ*, மாசான�, பரமசிவ� 
ஒ"கள�தா/டா... �மா , மாணி�க�, நீ"க�லா� ஊ��� வா"க! அ"ேக 
ஒ"க6�� நா� இழB எ0�கா
டா� - எ� ேப� ஆ/A இ�லடா... அசி"க� 
பிA+ச பயGவளா!" 
 
"ேபாO-! ேபாO-!" எ�% அதிகாாி ச�னமான �ர<G�, ம�றவ க� 'வழியி� 
மட��வாேனா' எ�% ந0"கி� ெகா/0� இ�4த ேபா2, ஆ/Aய!ப� ஆேவச 
வAவாகி, அத��� த� உ�வேம உயிராகி, அைன�2ேம Eசாகி, அ4த மனித� 
Eசிகைள� த
Aவி0பவ� ேபா�, ேவ
Aயி� பட 4த Eசிைய� த
Aவி
0� 
ெகா/ேட ெவளிேயறினா�. 
 
"ேபாO-ல உடேன ெசா�லS�" எ�% �மா  எ?4தா�. எ�ேலா�ேம எழ 
�Aயாம� எ?4தா க�.  
-------------- 

11113333    
 
ேவஷ"க� கைல=�ேபா2 விபாீத"க� நட!ப2�, விபாீத"க� நட���ேபா2 
ேவஷ"க� கைலவ2� இய�ைக. அ4த இய�ைகயி� விPஞானX வமான உண B 
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மா�ற"களி� ரசாயன ேச �ைகயா�, கி
ட�த
ட விபாீத மனிதனாக நட42 
ெகா/A�4தா� ஆ/Aய!ப�. 
 
��மா கிட4த ச"ைக த� காதி� ஊதி, த�ைன� ெக0�2, த"கைள ேம�ப0�தி� 
ெகா/ட உ�Q  ேவஷதாாிகளி� ேமாசA�தனமான பி�தலா
ட! ேப+��க�, ஒ� 
அதிகாாியி� அ"கீகார�2ட� நட!பைத! �ாி42, �ாி4ததா� நட42, ெந�ைல நகர 
;தி ஒ�றி�, நீதி�ேக ப<யானவ� ேபா� ஆேவசமாக நட4த அவ� எதிாி�, 
அரச"க+ சி�ன"களான ஒ� ேபாO- ஜீ!, 'க
டெபா�ம�' ப-, அைம+ச  
ஒ�வாி� வ�ைகைய வரேவ�%! ேபா
A�4த வரேவ�� வைளB ஆகிய 
அ�தைன=� 2+சமாக� ெதாி4தன. 
 
ப-N� ேமாத! ேபாகிறவ� ேபா� நட4தா�. மாத+ ச�பள�கார அதிகாாிகைள 
ந�பி, தன2 அ�றாட+ ச�பள�ைதேய பறிெகா0�த அவ�, பறிெகா0!பத�� 
இனிேம� எ2B� இ�ைல எ�ப2ேபா�, தைலைய+ சா*�2, ப�க� 
ெவ
டாிவாளி� @ ைமேயா0 ெஜா<�க எைதேயா பறி�க! ேபாகிறவ� ேபா� 
நட4தா�. 
 
ேலசாக� Eறிய மைழ பலமாக! ெப*த2. ைபயி� இ�4த ஐ42 'பா* ேநா
0 
நைன42விட� @டா2 எ�பத�காக, ஒ� ெபாிய க
Aட�தி� ெவளி� தா5வார�தி� 
நி�றா�. த�ெசயலாக உ�ேள பா �தா�. 'வா*ைமேய ெவ�G�' எ�ற ஒ� 
வாசக�, அவனிட� யாசக� ெச*வ2 ேபா� ெகPசிய2. பிற� வாச� பA�க
A�� 
ேம� ெஜா<�த ேபா ைட! பா �தா�. 'மாவ
ட விவசாயிக� @
0றB+ ச"க�' 
எ�ற வா �ைதக� அவ� க/களி� ��தி கா2களி� உபாைதைய� ெகா0�தன. 
 
'இ4த� க
Aட�தி� நி�பைத விட மைழயி� நைனவ2 எIவளேவா ேதவைல' 
எ�ப2ேபா� அ4த� ெகா
0� மைழயி� அவ� காறி� 2!பி� ெகா/ேட 
நட4தா�. 
 
ெவளிேய வ42 ேவகமாக நட42 ெகா/A�4தவனி� கா�க� தாமாக நி�றன. ஒ� 
ைதய�கைடயி� ச
ைடயி� 'காஜா' ேபா
0� ெகா/A�4த ஒ� எ
0 வய2! 
பாலகைன ைதய�கார  க�தாியா� அவ� பிP� விர�க� பிச��பA அA�க, அ4த+ 
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சி%வ� 'அ*ேயா அ�மா' எ�% க�தாம�, �'ரமான அைமதி=ட� தா� 
வா"கியைத ெபாியவனான பிற�, இ�H� பிற�காத ஒ� சி%வH��� ெகா0�க! 
ேபாகிறவ� ேபா�, எ"ேகேயா ெவறி�2! பா �தா�. 
 
மைழ நீாி� ச%�கி வ/Aைய+ ச%�க ைவ�த ஒ� வேயாதிக வ/A�காரைர 
Aராபி� கா�-டபி� 'அறிB ெக
ட மைடயா' எ�கிறா . அ4த வேயாதிக  
'வயசானவைன இ!பA அறிவி�லாம� ேக
கலாமா' எ�% @றாததா�, 
ேம�ெகா/0� வ/Aைய அவரா� '�த4திரமாக' ஓ
ட �Aகிற2. 
 
ஒ� ஏைழயி� �த4திர�, அவ� த�மான�ைத! ப�றி� கவைல!படாத ேபா2தா� 
த�கா<கமாகவாவ2 நி�கிற2 எ�ற அாிய உ/ைமைய உண 4தவ� ேபா�, 
;தியி� கா<ழ42 நி��� �டவ கைள=�, க/ணிழ42 நி��� கிழவிகைள=�, 
விழி பி2"கிய ஏைழகைள=� பா �த க/கேளா0, விேசஷ ப- ஒ�றி�, 
ெப/கைள! பா �2 'சீ
A' அA�2� ெகா/0 ேபா�� ஓ  இைளஞ  
ேகாZAைய=� பா �கிறா�. 
 
க�யாண��, க�மாதி=� ஒேர சமய�தி� நட!ப2 ேபா�, க�கால��, பி�கால�� 
ஒேர சமய�தி� இய"�வ2 ேபா� ேதா�றிய, @ட - ேகா�ர - �Aைச ;தியி�, 
பளபள!பான கா க6�, பா2ைக இ�லாத மனித க6�, ம<4த ;தியி�, தனியா  
ப- ஒ�றி� அAப
0, 2ணியா� Kட!ப
0� கிட���, ஒ� ஏைழயி� சடல�ைத 
ெவறி�2! பா �2� ெகா/ேட அ4த ஏைழ� �0�ப�, 'நZட ஈ0' ேக
டா�, 
த�ைன! ேபா� ஏமாற�தி�� ஆளா�� எ�ற எ/ண� எாி+சலாக, த�ைன 
அறி4தவ� ேபா� சி4தி�2, அவ� த�ைனயறியாமேல ப- நிைலய�தி�� 
வ42வி
டா�. மைழ=� நி�ற2; அவH� நி�றா�. 
 
தி[ெர�% த� ைகக� பிA�க!ப0வைத உண 42, அவ� தைலைய 
நிமி �தியேபா2, ேகாபா� ெப
A ப0�ைக=ட�, அவைன ஒ
A�ெகா/0 
நி�றா�. அவனிட� இவேனா, இவனிட� அவேனா ேபசவி�ைல. ஆ/Aயி� 
க/கைள=�, நிமி 42 நி�ற ேமாவாைய=� பா �2! �ாி42 ெகா/ட ேகாபா�, 
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அவ� �2ைக ஆதரவாக� த
A� ெகா0�தா�. இ�வ�� மBனமாக, ஒ� 
ேஹா
டG��� ேபானா க�. 
 
இ
<யி� ைக ைவ�2வி
0, M0 தா"க�Aயாம� ைகைய உதறிய ேகாபா�, 
"ெந�!�� நீதி=� ஒ�% - ெதா
டா� ெர/0ேம �02" எ�றா�. ஆ/A எ2B� 
ம%ெமாழி @றாம� இ�!பைத! பா �2வி
0 "இதனால தா� நீதிைய ஆற! 
ேபா0றா"க ேபாG��" எ�றா�. 
 
"எ�ன நட4த2" எ�% ேநாிைடயாக� ேக
காம�, அவ� ஜாைடமாைடயாக! 
ேபசியைத! �ாி4ேதா அ�ல2 �ாியாமேலா, ஆ/Aய!ப� சா!பா
0� த
A� ைக 
ைவ�காமேல அவH�� அவேன ேப�வ2 ேபா� ேபசினா�. 
 
"என�� ஒ� ச4ேதக�! எ� த"க+சி�� எ�லா தா="க6��� வார2மா2ாி 
பிரசவ�தி��! பிறB பா� �ர4த2. அ!A பா� �ர42, மா �! �/ேணாட உபாைத 
தா"காம� கZட!ப
டா�. அ�ைத மக6�� அவ-ைத!ப0�ேபா2 ஆ%த� 
ெசா�ற2�காவ மாமா மவ� வ4தா�. அதனா� சாக�@டாத மHஷ� ெச�2
டா . 
என�� ஒ� ச4ேதக�! ஏைழக6�� ந�லதா* வார2 @ட ெக
டதா* �A=ேமா? 
இ�ல�னா விசாரைண���H ச4ேதாஷமா வ42
0, சவ�கைளேயா0 தி��ப 
ேவ/Aயதி���மா? இ�ல�னா பா�மா0 பழிமாடா மா%மா?" 
 
ேகாபா� ஆ/Aையேய மBனமாக! பா �தா�. அவ� க/க� ெதாைலEர�ைத 
2ழாBவ2ேபா� பா !பைத=�, ைககளிர/0� ேவ�களா* மாறியைவ ேபா� 
�வி4தி�!பைத=� பா �த ேகாபா�, "எ�ன நட4த2?" எ�றா�. 
 
நட4தைத விவாி�2 வி
0, "ேதவAயா மவHவ எ� மாமாவ E/Aவி
0, மா
ட 
பிA�க வ+சி
0, கைடசில அவ� எ�@ட+ ேச 42 மா
ைட வி�க2�� 
நாடகமா0னதா ெசா�றா"க. இவ"கள எ� மாமா ேபான இட�2�ேக அH!�னா� 
எ�ன? இ4த வா �தய ேக�க2�காவ2 எ� மாமா ெச�2� ெதாைல�காம 
இ��க!படாதா..." எ�றா�. 
 
இத��� ச வ  வ42, "ஆ
க� வார சமய� சீ�கிரமாக சா!பி0"க" எ�றா .  
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ஆ/A ெவA�தா�: 
 
"ஏ*யா... அ4த ேமைஜயில நாG ேப� [ �A+ச பிற�� ேபசி�கி
0 இ��கா"க. 
அவ"கள �த�ல ேபாக+ ெசா�ல*யா. அ?�� ேவ
A�காரைன� க/டா� 
ஒ�ைன மா2ாி ஏைழ���@ட இள�காரமா! ேபா+�! எ"க ெர/0 ேபாில @ட 
எ�ைன! பா �2தா� ேக
கிற! இ4த நா
ல ஏைழ�� ஏைழதா*யா எதிாி! 
கவல!படாத - சீ�கிரமா+ சா!�0ேறா�. அ2���ள ஒ� ெமாதலாளி ெகா
ட! 
ேபாற காச எ0�2 2/0ல க
A�கி0." 
 
ச வ  ஒ2"கி� ெகா/டா . இவ� ரBA. கா� ெகா0�காம� சா!பிட வ4த ரBA. 
ேபச!படா2. 
 
ேகாபாG�� ஆ/Aய!பைன! பா �க ஆ+சாியமாக இ�4த2. எ!பA அட�கமாக 
இ�4தவ� எ!பA மாறிவி
டா�! அவைன ேம�ெகா/0� பா �தா�, தன��� 
ஆேவச� வ42வி0� எ�% பய4தவ�ேபா�, மடமடெவ�% இ
<கைள 
வி?"கினா�. ச வ  பழிவா"க! ேபாகிறவ  ேபா� ஆ/Aயிட� 'பி�ைல�' 
ெகா0�தா . பய42 ெகா/0தா� ெகா0�தா . 
 
இ�வ�� ெவளிேய வ4தா க�. நாக ேகாவி<� இ�42 ெச�ைன��! ேபா�� - 
ெவளிேய சி"காரமாகB�, உ�ேள சீரழி42� கிட4த எ�-பிர- ப- வ42 நி�ற2. 
ேகாபா� ப0�ைகைய ப-N� 'ைசA�' இ�4த KA மைற�த ப�ள�தி� 
ேபா
0வி
0, M
ேகஸுட� ப-ஸு��� ஏறினா�. ஜ�ன� ஓர இ��ைகயி� 
அம 42 ெகா/0, ெவளிேய நி�ற ஆ/Aய!பனி� ைககளிர/ைட=� த� 
உ�ள"ைககளி� ஏ4தி� ெகா/0 �ல�பினா�. 
 
"எ�ைன ம�னி+சி0 ஆ/A! ஒன�ேக ெதாி=�... ஐ42 த"ைககைள=� நா� தா� 
கைரேய�றி ஆகS�. அவ"க சா பில அவ"க6�காகேவ அ!பா எ�ைன பA�க 
வ+சா�. அதனா� ஆயிர� 'பா* கிைட�கிற இ4த ேவலைய எ�னால விட �Aயல. 
பாாீ� க�ெபனி; ப�பா*ல இட ெந��கAைய! ப�றி� கவைல!படாம� இ4த 
ேவைலயி� ேச 4தா�, பA!பAயா* ச�பள� @0�. 'ஒ�ைன நி �கதியா* 
வி
0
0! ேபாேறாேம�'H நிைன�கேவ கZடமா* இ���. ஆனா� எ�ேனாட 
�0�ப� கZட�ைத=� பா �காம இ��க �Aயல. த"க+சிகேளாட @< ேவைலயில 
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பA+ச நா�, அவ"க6��� @< ெகா0�கா
டா�, கடB� என��� @< 
ெகா0!பா . ஆனா� ஒ/S ம
0� ச�தியமா+ ெசா�ேற�. நா� �மா  இ�ல! 
நா� மாணி�க� இ�ல! மான"ெக
ட மாசான� இ�ல! ஒ�ன!ேபால ஒ� ஏைழ. 
ஆயிர� 'பா* ச�பள� வா"�னாG�, த"க+சிக6�காக ஏைழயா வாழ!ேபாற 
பண�கார ஏைழ. நா� எ�ைற��ேம ஒ� ந/ப�. எ"ேக ேபானாG� எ� மன� 
ஒ�கி
டதா� இ����... ஒ�கி
டதா�... ஒ�கி
ட... ஒ�..." 
 
ேகாபா� அ?ைகைய அடக� �Aயாம�, அைத, அத� ேபா�கி� வி
டா�. 
ஆ/Aய!ப� சி< �2! ேபசினா�: 
 
"அட எ2�காவ!பா அ?Bற! ெபா���ளயேள அழாத இ4த� கால�2ல நீ ஆ�பிள 
அழலாமா... அ!பAேய அ?தாG� என�காக அழாத! நா� இ!ேபா 2ணிPச க
ைட! 
இ2 ஒ/S விறகா எாியS�! இ�ல�னா ஒ�வ� தைலயிலயாவ2 விலகாம 
விழS�! அழாத!பா... நீ ப�பா*��! ேபா*�தா� ஆகS�. அP� த"க+சிக6� 
ஒ�ைனேய ந�பியி��ைகயில - நீ ந�பி�ைக� 2ேராக� ப/ண!படா2. 
அழாத!பா... க/ைண� 2ைட+� மனைச=� 2ைட+��ேகா!" 
 
ப-சி� இ�!பவ க� எ�ேலா�� த�ைன! பா ���பA, ேகாபா� 
வி�மி�ெகா/ேட ேபசினா�. ெகPசினா�. ேகவினா�. 
 
"எ� த"க+சிகைள, பரமசிவ� - �மா  ேகாZA ஏதாவ2 ப/ணி!படாேத... 
ஏ�ெகனேவ மீைச�காரH� �மாேராட த�பி=� ஜாைடமாைடயா கி/ட� 
ப/Sனா"களா�... அ*யாB��� வயசாயி
02." 
 
"இ4த உட��ல ஒ� ெசா
0 ர�த� இ��க2 வைர���, அ4த ர�த"ெக
ட 
பயGவளால ஒ� த"க+சிமா��� ஒ� ஆப�2� வரா2. ஏ�னா� என�� பாைள 
அாிவா�தா� 2ைண. ச
ட� எ�கிறைத ச
ட� ேபா
0 ைவ�கிற கால�2ல அைத 
நா� ந��ன கால� காலமாயி
0. இ!ேபா நாேன காலனா மாறி
ேட�! ஒ� 
த"க+சி ஒ��திேயாட ைகையயாவ2 பிA�கS��H இ�ல - பிA�க நிைன+சாேல 
ேபா2�... அ4த� ைக ெர/டா வி?�. கவல!படாம! ேபா! இ!ேபா எ4த� 
�ண�ேதாட இ��கிேயா அ4த� �ண�ேதாடேய தி��பி வா! சி�ன! பி�ைள 
மா2ாி அழாத. பா�... எ�லா�� ேவA�க பா�கா"க பா�. வி�2நக ல ேபா* 
�க�ைத அல�பி�க." 
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எ�-பிர- ப�லவ� �ற!ப
ட2. ேகாபா� ஆ/Aயி� ைககைள� E�கி 
��தமி
டா�. ப- ச�கர"க6�, தா  ேரா
0�� ��தமி
0� ெகா/ேட 
உ�/டன. ப- ேபாவ2 வைர��� -த�பி�2 நி�ற ஆ/Aய!பனி� க/க�, 
அ4த ப- மைற4த2�, நீைர ெந�!�� �ழ�பாக, கீேழ சி4திய2. அத��! ேபா
A 
ேபா0வ2 ேபா�, உ�ள� அ�கினி� �ழ�பாக மாறி� ெகா/A�4த2. 
ெந��கமானவனி� நி !ப4தமான பிாிB� 2யைரவிட, அ4த! பிாிவினா� 
ெந��கமானவH� கால+ Mழலா�, மனதாG� அ4நிய!ப
0! ேபாகலா� எ�ற 
ந
பி� எதி கால அ+�%�த�தா�, அவைன அதிகமாக வா
Aய2. 
 
இேத ேகாபா�, அ0�த ஆ/0 வ42 'ஹா* ஆ/A...' எ�% ெசா�<வி
0 
இவHைடய பதிG��� கா2கைள� ெகா0�காமேல ேபாகலா�. இ�!பவ� 
அவைன! ெபா%�த அளவி� இற4தவனாக! ேபாகலா�. இ4த வைகயி� எதி கால� 
எ�ப2 இற4த காலமாகலா�. நிக5கால� - நீதி நிகழாத காலமாயி
0. காத<�த 
மாம� மக�, க/��னாேலேய மாறிவி
டா�. க/��னா� நட4த அநியாய�, 
வா*வழி வா �ைதகளாக� @ட, ஊாி� வரவி�ைல. எதி கால� எ�ப2 எதிாியாக 
வ�� கால�. 
 
M�ய�தா� M54தவ� ேபா� ஆ/Aய!ப� ��றி+ ��றி வ4தா�. ஊ���! ேபாக 
ேவ/0� எ�ற எ/ண� ேதா�றாம�, த�ைன இழ4தவ� ேபா�, த�ைனேய 
தாேன ெதாைல�2வி
0, ேத0பவ� ேபா�, அ�பாச��திர�, E�2��A, 
ெச"ேகா
ைட, தி�+ெச4E  �த<ய இட"க6��! ேபாவத�காக, தனி�தனி 
தட"களி� நி�% ெகா/A�4த ப-கைள ெவறி�2! பா �2� ெகா/0, ஊ���! 
ேபா*, எவைன �த<� 'ெபா<' ேபா0வ2 எ�% அவ� ேயாசி�2� ெகா/ேட, 
Kலதன� ேதைவ இ�லாத ஒ� தி
ட�ைத அவ� தீ
A� ெகா/A�4த ேபா2 - 
 
ப- நிைலய�தி�� அ�ேக இ�4த ஒ� அ�வா கைடய�ேக ஒ� கா  வ42 நி�ற2. 
காாி� ��னி��ைகயி� அம 4தி�4த Uனிபார� ேபா
ட இர/0 
ேபாO-கார க6�� �மா  ஆ/Aைய அைடயாள� கா
Aனா�. "ேகாபா� பயல� 
காSேம. அவனதா� ெமாத�ல பிA+சி! ேபாடS�" எ�றா  மாசான�. �மா , 
தைலவ� ஆைகயா� ஒ� தாசி��ாிய ேபா<�தன�ேதா0 ேபசினா�: 
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"இ�-ெப�ட  சா ! அவைன நீ"க கZட!ப0�தS��H நா"க நிைன�கல! அ2 
எ"கேளாட ேநா�க�� இ�ல. எ"க உயி��� உ�தரவாத� ேவS�! அ2தா� எ"க 
ல
சிய�. ஊ��� வ4த2� ஏதாவ2 ெச*திட!படாேத எ�கிற பய�2லதா� 
ஒ"ககி
ட வ4ேதா�. அவைன பழிவா"கS� எ�கிற ேநா�க�2ல வரல. 
ந�லேவைள எ"க சி�தி மக� @ட நீ"க 'Aெரயினி" ேம
டா*' இ�4தி��கீ"க - 
இ�ல�னா நா"க ைதாியமா ஊ���! ேபாக �Aயா2!" 
 
இ�-ெப�ட  ஆ%த� @றினா . 
 
"நீ"க ைதாியமா* ேபா"க - நா� பா�2�கிேற�." 
 
கா  பற4த2. ேபாO-கார க� ஆ/Aய!பனிட� வ4தா க�. எ0�த எ0!பிேலேய 
ஒ� கா�-டபி� அவ� க�ன�தி� அைற4தா . இ�ெனா�வ  பிடாியி� 
அைற4தா . இ�-ெப�ட  விைற�2 நி�ற ஆ/Aய!பைன பா �2+ சீறினா . 
 
"நீ எ�ன ெபாிய ரBAயாடா... ஊ ல ெகாைல ெச*=ற2�� ��தைக 
வா"கியி��கியா... ஒ� @
டாளி ேகாபா� எ"கடா? ெசா�றியா... ஒைத 
தி�Hறியா..." 
 
பிரயாணிக6�, ேஹா
ட�களி� பிாியாணி தி�றவ க6�, நி�ற அம 4த 
இட"களி� இ�42 அைசயாமேல, ஆ/Aய!பைன! பா �க, அவேனா �த<� 
ெச*வதறியா2 திைக�2, பிற� �பாZ ச4திரேபாைஸ! ேபால - பாலக"காதர 
திலகைர! ேபால - பாரதியாைர! ேபால - ெலனிைன! ேபால - க/க�, 
ேபாO-கார கைள சா
ைடயA ெகா0!ப2 ேபால, நிமி 42 பா �தா�. உட�பி� 
அAப
டாG� ஆ�மாவி� அAபடாத2 ேபா�, அவ� க�\ரமாக� ைககைள� 
க
A� ெகா/0, விேவகான4தைர! ேபா� நி�றா�. ேநராக நி�றா�. 
 
ேபாO- இ�-ெப�ட  அத
Aனா . 
 
"ெசா�Gடா, க?த! ஒ� @
டாளிய எ"ேக? நீ ெசா�லாம ஒ�ைன 
விட!ேபாறதி�ல. ெசா�Gடா..." 
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ஆ/Aய!ப� க�\ரமாக! பதி� ெசா�னா�: 
 
"நா� இ4த நா
A� பிரைஜ. �த<� எ�ைன 'டா' ேபாடாம� மாியாைத ெகா0�2! 
ேப�"க. எ�ைன அA+ச2�� ம�னி!�� ேக6"க. அ!�ற� மீதி விவகார�ைத! 
ேபசலா�!" 
 
இ�-ெப�ட  அதி 42 ேபானவ  ேபா� அவைன! பா �தேபா2, கா�-டபி� 
ஒ�வ , "இ2 -ேடஷ�ல கவனி�க ேவ/Aய ேக- ஸா " எ�றா . 
 
அ4த! ேபாO-கார க� ந�லவ க�. ைகயி� வில"� மா
Aனா�, அவH�� 
வ<��� எ�% நிைன�2, அவ� ேதாளி� ேபா
A�4த 2/ைட எ0�2, ந�றாக 
�%�கி, அவ� ைககைள! பி��றமாக� ெகா/0 வ42 க
Aனா க�. அ!ேபா2 
�ற!பட! ேபான டB� ப-சி� அவைன ஏ�றிவி
0 அவ க6� ஏறி� 
ெகா/டா க�. 
 
ப-சி� இ�4தவ க�, 'ஒட��... இ!A இ��ேக, இவH�லா� எ2�காக� 
தி�டS�' எ�% ஒ�வ��ெகா�வ  தி�
0�தனமாக! ேபசி� ெகா/டா க�. 
 
ப- ேபா*� ெகா/A�4த2. ேம�பால�தி�� அ�ேக இ�4த ஒ� ஜBளி�கைடயி� 
�மா  ேகாZA �டைவகைள விாி�2! பா �தா க�. க�யாண�தி�� 2ணி 
எ0�கிறா க� ேபாG�. ஆ/Aய!பனி� க/களிG� அவ க� அக!ப
டா க�. 
 
அவ கைள! பா �2 அ"ேகேய க ஜைன ெச*ய ேவ/0� எ�ப2ேபா� 2A�த 
ஆ/A, அ4த� 2A!ைப க/களி� ம
0� ஏBகைணேபா� வி
0� ெகா/டா�. 
அவ� ெந�றிைய+ �ழி�ததா� ஏ�ப
ட ��வ வைளBக�, K�றாவ2 க/ேபா� 
மி�னிய2. வா �ைத பிரளய"களாக வராம� ேபான ேவக� , �தியேதா  ஆ%�க� 
தீ!ெபாறி ேபால, க/கைள அ�கினி� க
Aகளா�கின. 
------------- 
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ம�தியான ேவைள, Mாிய� ெந�!ைப� க�கி� ெகா/A�4தா�. அ�கினி� 
க
Aக� ஆ"கா"ேக வி?வ2ேபா� ஆ/Aய!பனி� ;
0�� ெவளிேய 
க
டா4தைர ெபா�"கி� ெகா/A�4த2. ;
0�@ைர தீ!பிA!ப2ேபா� சிவ42 
ெகா/A�4த2. வ<ைய� கA!ப2ேபா� மீனா
சி ப�ைல� கA�2� 
ெகா/A�4தா�. கா�தாயி, அவ� �ழ4ைத��! பா� ெகா0�2� ெகா/A�4தா�. 
ஒ
டைட� க�� மாதிாி உட���, அ4த� க�� �ைனயி� உ�ள �Pச� ேபால 
தைல=� ெகா/ட �ழ4ைத, கா�தாயியி� மா � �ைனைய, ப�மா
A� ம0ைவ 
�
A �
A� �A��� க�%��
A ேபால, ேலசாக தைலைய� E�கிய2. பிற� 
வGவிழ4த2ேபால, தைலைய� கா�தாயியி� வல2 ைக மA!பி� சா*�2� 
ெகா/ட2. அ4த� �ழ4ைதையேய பா �2� ெகா/0, அத� பர
ைட� தைலைய+ 
ெச�லமாக� தடவிவி
0� ெகா/ேட, கா�தாயி, "எ�மாA... ெர
ட!பி�ள 
ெப�தவ6வ எ�ன ப/Sவா6வ" எ�றா�. மீனா
சி பதிG�� ஏேதா 
ேபச!ேபானா�. மா � வ< அவேளா0 ேபசாம� திணறி� ெகா/A�4ததா�, 
அவைள! பா �2+ ேசாகமாக+ சிாி�தா�. விள�கினா�: 
 
"பாG இ�ல ேபாG�� - ஒ"க மக� கA�கா�. ஆ... எ�னமா வ<��. ெபா%�2�க 
மவராசா! ;
ல ேபாயி சா!�
0
0 வாேர�. ரா�திாி�� ஒன�� ந�லா பாG 
கிைட���. ஏ� ராசா அ!A! பா�க? பாG இ�<யா? இ�<யா க/S... ரா�திாி 
வைர��� ெபா%�2�க மவராசா. ேசாில ஒ� சவல!பாA=� இ!பA�தா� 
கA+சா�. ந�மள மா2ாி ஏைழ�� உட��@ட 2ேராக� ப/Sத!பா. 
ெபா%�2�கடா எ� மவராசா... எ�ன? ரா�திாி வைர��� ெபா%�க �Aயாதா... 
இ�H� ெகாPச ேநர�2ல எ� g
0�கார� வ420வா�. கா� வா"கி பாG 
வா"கி
0 வாேர� க/S." 
 
மீனா
சியி� க/களி� ேதா�றி, க�ன�தி� உ�/0 மா ைப நைன�த நீைர! 
பா �2 கா�தாயி தி0�கி
டா�. 
 
"எ2���மா அ?விறிய?" 
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"ஒ/Sமி�ல. எைதேயா நிைன+ேச�. எ�னேமா வ�2." 
 
"அழாத ராசா�தி! ஆ=� �?வ2� அ?தவிய6� இ�ல. சிாி+சவிய6மி�ல. 
ேவS��னா பா�"க இ�H� ெகாPச நாைளயில ஒன�� ஒ� ெகாற=� 
இ��கா2. இ��கிற கZட��லா� பற42ட! ேபாB2 பா�..." 
 
"எ!ப விA=ேமா, எ� தலயில எ�ன எ?தியி��ேகா..." 
 
"ஒ� அ�மா ப0த பா
ட பா�தியாடா எ� ராசா. பா� ெகா0�க ேவ/Aயவ 
க/ணீர ெகா0�கிறத பா�தியாடா எ� ராசா! இ��க ேவ/Aய2 இ�லாம, 
இ�லாம! ேபாகேவ/Aய2 இ��கத பா�தியாடா க/S. இ4தா, அ�மா க/ணீர 
2டடா - அ�மாவ அழாத�H ெசா�Gடா..." 
 
கா�தாயி, �ழ4ைதயி� ைகைய எ0�2 மீனா
சியி� க�ன�தி� ைவ�2� 
2ைட�தா�. தா*�காாி �ழ4ைதயி� பிP� விர�கைள! பிA�தபA சிறி2 ேநர� 
அ!பAேய லயி�தி�4தா�. பிற�, "எ�மா... எ*யா... ஏ அ/ணா+சி... மா �ல 
வ<�ேக! வ< தா"க �Aய<ேய! தா"க �Aய<ேய..." எ�றா�. 
 
கா�தாயி �ழ4ைதைய எ0�2, பாயில கிட�திவி
0, மீனா
சியி� தைலைய� E�கி, 
த� மAயி� ைவ�2� ெகா/டா�. சிறி2 ேநர� ெமௗன�. பி�ன  அ4த ெமௗனேம 
வ<�ததா� கா�தாயி ஆதரவாக! ேபசினா�.  
 
"இHம=� ெபா%�க2ல அ �தமி�ல. எ� ;
0�கார� ேமள�2�� ேபாயி
0 
இ�H� ெகாPச ேநர�2ல வ420வா�. இ��கிற பண�த பி0"கி�கி
0 
அவைர=� @
A�கி
0 வாேர�. எ4த! �/ணியவா� கி
டயாவ2 வ/Aய 
ேக
0, ஒ�ன ஆ-ப�திாில ேச�20ேறா�. கவல!படாத க/ணா
A! அ2���ள 
ஒ� அ/ணா+சி=� வ420வா�. இ4த சி�னா� ெநா%"�வான காSேம..." 
 
"அ/ணா+சிய காSேம கா�தாயி - ஏதாவ2..." 
 
"அவ� சீ�கிரமா வ4தா�தா� த!�. ேநரமாB2�னா எ�ன அ �த�... அதிகாாிமா�  
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ந�லா விசாாி�காவ�H அ �த�! பாேர� ேவS��னா மவராச� மா
ேடா0 
வ42 நி�க! ேபாறா� - அ!ேபா நா� ேபாயி
0 'ெச�த' ேநர�2ல வ42�ேத�." 
 
மீனா
சி தைலயா
A விைட ெகா0�தா�. அ!பA� தைலயா
Aயதி� மா � வ<�க 
�2ைக வைள�தா�. அவைளேய இைம த
டா2 சிறி2 ேநர� பா �2� 
ெகா/A�4த கா�தாயி, அவைள ஆ-ப�திாியி� ேச �க ேவ/0� எ�% 
நிைன�தவளா* மடமடெவ�% ெவளிேய ேபானா�. 
 
ெந�!ைப� க��� Mாிய�, ெச4தண� நிற�ேதா0, ேம�� ேநா�கி நக 42 
ெகா/A�4த2. �ழ4ைத பசி மய�க�தி� E"கி� ெகா/A�4த2. அ4த ஆ%மாத! 
பி�ைள, அ%ப2 வய2 கிழ�ேதா�ற�தி� அ!பAேய கிட4த2. 
 
மீனா
சி அரவ� ேக
0� தி��பி! பா �தா�. அவ� கணவ� ேவ �க வி%வி%�க 
நி�% ெகா/A�4தா�. அவ� அ�மா�காாி இ0!பி� ஒ� ைகைய ைவ�2� 
ெகா/0, மகைன=�, ம�மகைள=� ஒ�ேசர மிர
A� ெகா/A�4தா�. 
அவ கைள! பா �த2� மீனா
சி வி�மினா�. வி�மGட� ெதா/ைட சி�க, 
வ<=ட� மா � சி�கிய2. மாமியா �காாி மகைன! பா �2, "ேகேளமில... வாயில 
ெகா6�க
டயா வ+சி�கி
0 இ��ேக. இ4தா பா�, தா<ய�@ட வி�2� 
தி�H!�
டா�. நீ உயிேராட இ����ேபாேத, இவா அ%�தவா மாதிாி கிட�கா 
பா�. ஒ�ன சீரழி�கS��ேன வ42 ெதாைல+சி��கா பா�..." 
 
தன��! பிற42 ெதாைல�த பி�ைளைய பாச�ேதா0 பா �2� ெகா/A�4த 
சி"கார� - அ2தா� மீனா
சியி� ��ஷ� - அ�மாவி� பாச�தா� உ4த!ப
0, 
"ஒ"க/ண� எ"கழா ேபாயி
டா�? ெச%�கி மவன ெர/0 ேக�வி 
ேக�கS��H வ4ேத�! நா� ேபா
ட தா<ய எ"கழா - ெசா�றியா... ெநPசில 
மிதி�க
0மா" எ�றா�. 
 
மீனா
சி அவைன மிரள மிரள! பா �தா�. க/ணி� நீ  வரவி�ைல. காதி� ஏேதா 
இைரவ2 மாதிாி இ�4த2. அவ கைள! பா �த2� ஆ6தவி கிைட�ததாக 
நிைன�தவ�, இ!ேபா2 ப
டமர� ேபா� அ!பAேய ப0�தி�4தா�. அைத 
அல
சியமா* நிைன�த மாமியா �காாி, "இவா சாியான நீ<! ேக��றத ேக6ல! 
இ4த ;
ல எIவளB ேநர� நி�க2?" எ�றா�. 
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சி"கார�, 'ேக
க ேவ/Aய' ேக
க� @டாதைத� ேக
டா�. 
 
"நா� இ!ப ெசா�Gத2தா� - எ!ப ெசா�லத2�. இ�H� ப�2 நாைளயில, எ�லா 
நைகேயாட=� ெபா"கG�� வரேவ/Aய ெச!�� �ட�ேதாட ;
0�� வரS�. 
இ�ல�னா, தா<யயாவ2 யா��கி
டயாவ2 ெகா0�2டS�. ஆமா�. 
ெசா�Gறத+ ெசா�<!பி
ேட�." 
 
மீனா
சியி� ேமனி �G"கிய2. உலக� 2யைரெய�லா� ஒ�றாக+ 
�ம4தவ�ேபா�, ெந�றி! ெபா
ைட ஆ�கா
A விரலா� அ?�திவி
0� ெகா/ேட, 
பி�ைளைய=�, அைத! பிற!பி�தவைன=� மாறிமாறி! பா �தா�. 'தா<ய 
ேவS��னா த420ேத�. இ4த! பி�ளய ெகா/0 ேபாயி கா!பா�2�' எ�% 
ெசா�ல நிைன�2, அவைன! பா �க நிைன�தேபா2, மாமியாாி� �%��! பா ைவ 
அவ� க/ணி� �
Aய2. ெசா�ல வ4த2 ெநP����ேளேய நி�ற2. இத���, 
"ஜாலமாழா ேபா0த. ைகேகயி, Kளி, எ� பி�ள எ�ைன�� ஒ� ைகய! 
பிA+சாேனா - அ�ைன�ேக அவ� 'ெகாG�கா' ேபாயி
டாேன. ெச�த2ல=� 
கண�கி�லாம, வா54த2ல=� கண�கி�லாம! ேபாயி
டாேன" எ�% ஒ!பாாி 
ைவ�தேபா2, அ�மா, 'ம�மக� ெகா0ைம' தா"க �Aயாம� �ல��வதாக நிைன�த 
சி"கார� "நீ ஏ�மா அ?Bற? ஒ�ன�தா�ழா! ஒ�னால ப�2 நாைளயில வர 
�A=மா - இ�ல இ�ெனா� க�யாண� ப/ணி�க
0மா" எ�றா�. 
 
மீனா
சியி� ெவ%ைம, வ<ைய ெவ�ற2. ைகைய� E�கி வாைய! ேபச ைவ�த2. 
 
"நீ க�யாண� ெச*தாGP சாி - க�மாதி ெசPசாGP சாி. இ�ைனேயாட நா� 
தா<ய%�2
ேட�. ெமாத�ல ேபா, ேபா..." 
 
சி"கார� திைக�2� திணறியேபா2, மாமியா �காாி "இ�Hமால நி�க... வா 
ேபாவலா�. எ�ன ேப+� ேபசி
டா பா�. க?த, களவாணி �/ட" எ�% 
ெசா�<�ெகா/ேட மீனா
சிைய Mடாக! பா �தா�. பிற� மகைன, �2ைக! 
பிA�2� த�ளி�ெகா/ேட ெவளிேயறினா�. 
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Mாிய� சா*42 ெகா/A�4த2 ேபா�, மீனா
சி=� சா*42 ெகா/A�4தா�. 
 
ஊ����ேளேய ;0 இ�4தாG� இ!ேபா2 அ2 த�ன4தனியான கா
A� 
சி�னPசிறிய �தராக மீனா
சி��� ேதா�றிய2. மரண! பா����! பய!ப0� 
எ<ேபால, அவ� ம�லா42 ப0�தவ/ண�, த� ேமனிைய� தாேன நக �தி� 
ெகா/A�4தா�. தாள�Aயாத வ<. மீள�Aயாத மா �! பார�. மீ
க வராத 
ஆ
க�. எ<தா� ேதா/Aெய0�2, ம/S��� வைளயமாக ைவ�2 வாச� 
ெச*=� இ�!பிட�தி���ேளேய வ42 நி��� பா�ைப! பா �2, த!பி�க� 
2�6வதாக நிைன�2, பா�பி� வா*���ேளேய வி?வ2 ேபா�, அவ� 
த�ைனயறியாமேலேய, த� உட�ைப நக �தி, நக �தி உயி��� விைட ெகா0�2� 
ெகா/A�4தா�. 
 
தி�ெந�ேவ<��! ேபான அ/ண� எ�ன ஆனா� எ�% ெதாியவி�ைல. எ�ன 
ஆனாேனா எ�ன ெசPசாவேளா... தி[ெர�% ;
0�� ெவளிேய ஆசாாி! ைபய� 
ஆ%�க��, ச/�க� ேகானா�� ேபசி�ெகா/0 ேபாவ2 ேக
ட2. 
 
"அநியாய�த பா�தியாடா - கால� க<காலமா! ேபா+�. ஆ/A, தி�ெந�ேவ< ப- 
-டா/
ல நி��� ேபா2 - ேபாO-கார"க அA அA�H அA+சி, ைகயில வில"� 
ேபா
0� ெகா/0 ேபாயி��கா"க பா�!" 
 
"ேபாO-கார"க ேபாடல ேகானாேர! ஆ/A�� வில"� ேபா
ட2 நாமதா�. 
ந�மளால ஒ/S� ப/ண �Aயா2�H நிைன+சிதா�, அவ� ைகயில வில"� 
ேபா
A��காHவ. நாமேள வில"க ேபா
A��க2 வைர���, இ!பA! பல 
அநியாய� நட��� சாமி!" 
 
"வா, இ4த சி�னாைன! பா�2 ெர/0ல ஒ/ண ேக!ேபா�!" 
 
மீனா
சி எ?4தி��க! பா �தா�. காைல மட�கி! பா �தா�. ைககைள ஊ�றி! 
பா �தா�. தைலைய அ?�தி� தாவ! பா �தா�. உ�/0 உ�/0, ��/0 
��/0, ெவளிேய ேபாக! பா �தா�. ேபசி�ெகா/0 ேபானவ கைள 
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அ"கி�4தபAேய �ர� ெகா0�2, 'இ"க வா"க... எ� அ/ணா+சிய எ�ன 
ப/SனாHவ... ெசா�G"க... ெசா�G"க...' எ�% ெசா�ல! பா �தா�. 
க/கைள� கழ
A, அ/ணா+சி இ���� இட�ைத! பா �2வி
0 வ�வத�� 
அH!ப! ேபாகிறவ� ேபா� விழிெதறி�க! பா �தா�. அவ� வில"ைக உைட�க! 
ேபாகிறவ� ேபா� ைககைள தைரயி� அA�தா�. அவைன உைத�தவ கைள 
உைத�க! ேபாகிறவ� ேபா�, கா�கைள ெவ
Aனா�. க?�ைத ஆ
Aனா�. 
உட�� அவ� நிைன�தபA ேக
கவி�ைல. அ4த உட�ைப� த/A!பவ� ேபால 
ைககைள எ0�2� தைலயி� அA�தா�. தைல�Aைய! பி*�தா�. �� ெந�றியி� 
அA�தா�. தைலைய� E�கி� E�கி� தைரயி� ேமாதினா�. ைகைய� E�கி� 
E�கி �க�தி� அA�தா�. அA�த ைகைய மீ/0� E�கி, மா பி� அைற4தா�. 
மாறி மாறி அைற4தா. தைல ெபா%�2� ெகா/ட2. �க� சகி�2� ெகா/ட2. �� 
ெந�றி வி
0� ெகா0�த2. ஆனா� மா �! �/ - மா பக�தி� ேதா�றியி�4த 
அ4த எம�க
Aக� - 
 
அைவ வி
0� ெகா0�க� தயாராகவி�ைல. அைவக6��� வி0தைல ேவ/0� 
ேபா� ேதா�றியி��க ேவ/0�. எ�தைன நாைள�� இ4த ஏைழ! பிராணியிட� 
த"கியி�!ப2? எ�தைன நாைள�� ம�42 மாய� ெச*யாம� த"கைள சீ4தாம� 
இ���� இ4த ;
A� இ�!ப2? த"களி� ��கிய�2வ�ைத அறியாத அ4த 
;
A�, த"க� ��கிய�2வ�ைத� கா
ட வி��பின. அைவக6�� ேராஷ� 
ஏ�ப
0வி
ட2. ஆேவசமான ேராஷ�. அவைள� த"க6ட� அ!பAேய E�கி� 
ெகா/0 ேபாக நிைன�த 2ேவஷமான ஆேவச�! 
 
உ+சி இரB - அவ6�� உ+சக
டமான நரக�. 
 
ெநP� பிள!ப2ேபால மீனா
சி 2A�தா�. எம���தி� இ%தி நிைலயி� தவி�தா�. 
கா�தாயிைய� காSேம எ�% தவி�தா�. அ/ணH��! பதிலாக அ4த 
அ�காைள! பா �2வி
டாவ2 க/ Kடலா� எ�ப2ேபா�, க/கைள உயி !�ட� 
ைவ�தி�4தா�. 
 
�ழ4ைத ேலசாக அ?த2. வாைய ேமG" கீ?மாக� ெகா/0 வ4த2. 'ஏதாவ2 
ெகா0' எ�ப2 ேபா� அவைள ஏ�க�ேதா0 பா �த2. பா� வா �க ேவ/Aய 
�ழ4ைத, அவைள பாG�காக! பா �த2. 
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ஒ� ஓர�தி� 2A�2� ெகா/A�4த மீனா
சி, �ழ4ைதைய ேநா�கி 
ஆேவச!ப
டவளா*, அSஅSவாக நக 42 வ4தா�. ம�லா�க! ப0�2� 
ெகா/ேட இர/0 கா�கைள=� ெகாPச" ெகாPசமாக நக �தி, தைலைய ேல� 
ேலசாக அைச�2, �2ைக ெம�ள ெம�ள+ ெசG�தி, �ழ4ைத�க�ேக 
ெந�"கினா�. �ழ4ைதைய ெந�"கிய2�, ேலசாக ஒ��களி�தவா% ப0�2� 
ெகா/0, ஒ� ைகைய �ழ4ைதயி� �2கி� ேபா
டேபா2, க/ணி� இ�42, 
க�ன�க2!� வழியாக வ4த க/ணீ , அவ� க?�2! ப�தியி� 2ளி�2ளியாக 
வ42 ேத"கிய2. அ4த! பி�ைள - அவ� ெப�ற பி�ைள, அ4த� க/ணீைர, 
பாலாக நிைன�2 உத0கைள ேலசாக� �வி�2� �A�த2. �A�2 �A�2வி
0 
'இ�H� ேவ/0� இ�H� ேவ/0�' எ�ப2 ேபா� அவைள ஏ�க�ேதா0 
பா �தேபா2 -  
 
மீனா
சி மா �! �/ணி� வ<ைய ெவ�றவ� ேபா�, பாச�ைத� தி�றவ� ேபா�, 
ைகக� விைற�க, க/க� �ைட�க, ெந�றி ��"க, K�கி� K���தி��! பதிலாக, 
ஒ� ெசா
0� க/ணீ  த"க�ேபா� மிHமிH�க, வ<யா� 2A�காம� 
அைசவ�%� கிட4தா�. 
-------------- 

11115555    
 
ஆ/Aய!பனி� ;
A<�42 ெவளிேய வ4த கா�தாயி, ேசாி��+ ெச�% ��ஷ� 
வ4த2�, ��ஷைன=� @
A� ெகா/0 வ42, யாாிடமாவ2 வ/A ேக
க 
ேவ/0� எ�% நிைன�தவளா* நட42 ெகா/A�4தா�. கிராம�தி���, ேசாி��� 
இைடேய உ�ள 'காவ� சாவA' ேபா� கா
சியளி�த �டைல மாடசாமியி� 
பாழைட4த ேகாயிG�க�ேக வ4த ேபா2, �திய சாைலக� ேபா
டதாக ெவ%� 
ம/ைண அ�ளி! ேபா
0, அவ�ைற பா5ப0�2� மாசான�, Uனிய� 
அGவலக�தி� இ�4ேதா அ�ல2 'பி.டபி�U.A' அGவலக�தி� இ�4ேதா எதிேர 
வ42 ெகா/A�4தா . கா�தாயிைய! பா �த2� சிாி�2� ெகா/டா . ேப+சி� 
�4தி� ெகா/டா . 
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"எ�ன அ�மா6, ெவயிGல... ேவ �க வி%வி%�க வாற?" 
 
"எ�ன ப/ற2... யார=� E/Aவி
0
0, அ!�ற� எதிாி! ப�க� ேச 42�கிட 
நா� ேம� ஜாதில பண�காாியா பிற�க<ய..." 
 
"ஏ� Xடகமா! ேப�ற உட+சி! ேப�. பல சமா+சார"க6�காவ பல ேவஷ� ேபாட 
ேவ/Aயதி���. ஆனாG� இ4த ஆ/A!பய ேமல என�� ஒ� தனி!பாச� 
உ/0. எ"க சி�தி மவேளாட நா�தினா  சி�ன ம+சாேனாட ெபாிய*யா ேபர� 
அவ� - நானாடா
டாG� சைத ஆ02." 
 
"ஒ�ம பாச�த வ/A மா
ட த42 கா
0�." 
 
"ஒன�கி�லாத வ/A மாடா - எ�ன சமா+சார�..." 
 
"மீனா
சி வ<ல 2A��2. ஆ-ப�திாில ேச�கS�. எ� ��ஷ� வ4த2� அவர=� 
@
A�கி
0! ேபாவS�. ஏ�னா ெபா
ட+சி"க தனியா! ேபாற கால� இ�H� 
வர<ேய." 
 
மாசான� ேயாசி�தா . அவேளா0 'விைனயாக' விைளயாட ேவ/0� ேபா<�4த2. 
ெகாPச� பயமா=� இ�4த2. பரவாயி�ல - ப
0� படாமG� ேபசலா�. வ�� 
வ4தா� ேவ� க�� இ���. அைதவிட @ ைமயான ேபாO- ெச�வா���ள �மா  
இ��கா�. பா�2!�டலா�. பி+சா/A!பய @ட ேச 42 தி�G��G ப/Sத 
சி�னா� பய அ�காவ, நடயா நட�க ைவ�கS�. ஆ/Aய!பன இ!ப ெபாிய 
மHஷனா ேப�ற பி+சா/A!பய பய!ப0�பAயா ப/ணS�. ஆ/A �0�ப� 
சீரழிPசா பி+சா/A!பய 'தி�42வா�' - 'பினாமி' நில� இ��க2 ெதாிPசி 
ேபானாG� பய!ப
0! ேபசமா
டா�. பி+சா/Aய அA�கS��னா ஆ/Aய 
அA�கS�. ஆ/Aய அவ� த"க+சிய வ+ேச அA�கS�. மாசான� �க�ைத 
சீாியஸாக ைவ�2�ெகா/ேட ேக
டா : 
 
"கா�தாயி ஒ� ��ஷ� ேமள� அA�க! ேபாயி�4தானா..." 
 
"இ!ப ேமள�த�தா� அA�க! ேபாயி��கா�. எ2��� ேக�கிய�?" 
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"ேகாண+ ச�திர�2ல வர+சில ேபாO-கார"க யாரேயா ஒ� ேமள�கார� 
�A+ச2�காவ இ?�2�கி
0 ேபானா"களா�." 
 
"அ*ய*ேயா அ2 எ� ��ஷ�தாH ஒம�� ந�லா� ெதாி=மா... சீ�கிரமா+ 
ெசா�GP சாமி." 
 
"ச
டா�ப
A ேமள�கார�H ெசா�னா"க. சாமி கவனி�கல. ப-ல வர+சில கா2ல 
வி?4த2." 
 
"அட கடBேள, ';
லதா� ேபா0ேற� பி�ள - ெவளில ேபாடமா
ேட�'H 
ெசா�னவ�... கைடசில... சாமி... நிசமா அவரா�தா� இ���மா..." 
 
"எ� கா2ல வி?4தத ஒ� கா2ல ேபா
ேட�. எ�ைன ச�திய"@ட ப/ண+ 
ெசா�Gவ ேபாG�ேக. சாி சீ�கிரமா சி�னான ேபாயி பா�க+ ெசா�G." 
 
"அ4த 'ெநா%"�வா�' ெத�காசிலலா ேவல பா�கா�. சாய"காலமா�தா� 
வ�வா�. அட கடBேள... ேபாO-கார"க 'பாவி மHஷன' எ�ன பா0 
ப0�2றா"கேளா..." 
 
"ஏ� அ�மா6 ேபசி�கி
0 இ��க... சீ�கிரமா ெகாPச� பண�த எ0�2�கி
0 
ேபாறத! பா �காம? ஒ�ேவள, ேகாண+ச�திர�தில இ�லா
டா, ஆல"�ள�2ல 
ேபாயி! பா�. ஏ�னா என�� இ4த! ேப+� கா2ல வி?4த சமய� ப-, 
அ�தி=�2�கி
ட நி�H2. அதனா� அ4த! ப�க� இ���ற ஆல"�ளமா - இ4த! 
ப�க� இ��க ேகாண+ச�திரமா�H ெதாியல." 
 
"எ�ன*யா நீ� - ஒ�ம ஊ �காரன பிA+சி��கதா ேக
ட பிறB - ெகாPச� தீர 
விசாாி�க!படாதா..." 
 
"பி+சா/A�� ச!ேபா 
டா ஒ� த�பி ப/Sன @�2�� இதயாவ2 
ெசா�Gேதேன - ேப+ச வள�காம� ஆகேவ/Aயத பா� பி�ள! சி�னா� வார2 
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வைர��� கா�தி��காத. அேதாட அவ� ேமல ேபாO-ல க/S. ஒ� ��ஷ� 
ம
0� சி�னாேனாட ம+சா�H அவ"க6��� ெதாிPசி�4தா, நீ அ!�ற� ஒ� 
��ஷன உயிேராட பா�க �Aயா2. சீ�கிரமா ேபா பி�ள!" 
 
கா�தாயி, பய�திலாAனா�. ��ஷ�, இ2வைர லா�க! ேபாகாதவ�. லா�க!பி� 
இ�4தா�@ட பரவாயி�ைல; ஒ�ேவைள சி�னா� ம+சா�H ெதாிP� ஏதாவ2 
ஏடாேகாடமா ப/ணி! �
டா"க�னா... அட கடBேள, இ4த மHஷ� ேவற 
உயிேராட பா�க �Aயா2�H ெசா�Gதா� - 'காி' வா* மHஷ�. இவ� 
ெசா�னபA நட4தி�4தா, கடBேள, எ� ��ஷன உயிேராட பா!ேபனா? 
 
கா�தாயி ேவகமாக+ ேசாி��! ேபானா�. அ�க�ப�க�தி� ெசா�<வி
0, 
2ைண��! ெபாிய!பாைவ @
A�ெகா/0 ேகாண+ச�திர�ைத! பா �2 
ஓAனா�. அ"கி�42 ஆல"�ள�தி�� ப-N� ஏறிய பிற�தா�, அவ6�� 
மீனா
சியி� ஞாபக� வ4த2. மீனா
சி அ�மா எ!A இ��காவேளா... எ� ��ஷ� 
எ!A இ��காேனா... இ�வாி� யா��காக அ?வ2 எ�% ெதாியாம�, இ%தியி� 
தன�காக அ?பவ�ேபா� அ?2ெகா/0, அவ� இ��ைகயி� அம 4தா�. ப- 
�ைகைய� க�கி�ெகா/ட2. 
 
கா�தாயியி� கணவைன! ப�றி ேசாியிG�, 'ஊாிG�' ம�க� ஆ"கா"ேக நி�றபA 
ேபசி� ெகா/A�4தா க�. 'ெபாிய ெபாிய ேஹா
டGல �A�கவHகள 
பிA�கமா
டா"க. @ட+ேச42 ேவS��னா �A!பா"க. ேமள�கார� மாதிாி ஆ� 
அக!ப
டா�, உட��ல ேமள� அA!பா"க. கா*+�றவன க/டா ப�ல� 
கா
0வா"க." 
 
ெப��பாG� அHதாப�2ட� ேபசி� ெகா/A�4த 'ஊ ' ஜன"களி� ஒ� ப�தி, 
தி[ெர�% வாயைட�2! ேபா* நி�ற2. ஒ� க
ைட வ/Aயி� ெவ�ைள� 2ணி 
Kட!ப
0 அ4த வ/A வ42 ெகா/A�4த2. ஊ �கார க� ஓAனா க�. 
�4தாநா� இரB க�!ப
A வ/A அA�2� ெகா/0 ேபான �னியா/A பிரைம 
பிA�தவனா* வ/Aயி� உ
கா 4தி�4தா�. பி�னா� �மாாி� த4ைத 
சி�ன�2ைர நட42 வ42 ெகா/A�4தா . 
 
எ�ேலா�� பதறினா க�. 



138 

 

 
"எ�ன மாமா... எ�ன நட4த2..." 
 
"எ�ன தா�தா... எ�ன இ2?" 
 
சி�ன�2ைர ஏேதா ெசா�ல! ேபானேபா2 �னியா/A 'ேஹா'ெவ�% 
க�தி�ெகா/ேட ெவ�ைள� 2ணிைய வில�கினா�. இர/0 ஓைல!பா*+ 
��
ட<�, இர/0 பிண"க� சிைத42 கிட4தன. வய2�� வ4த இர/0 
மகைள=� K�% சி�ன! ைபய�கைள=�, ஒ� 'ெச/0' நில�ைத=� ைவ�தி�4த 
ஐ�ப2 வய2 நயினா , �க� சிைத42 கிட4தா . ஒ� வ�ட�தி�� ���தா� 
க�யாண� ஆன, ேசாி வா<ப� K�ைகயா, காG���, �க�2��� இைட!ப
ட 
ப�தி, காண�Aயாத அளB��+ சிைத42 ேபாயி��க, க !ப� தாி�த 
மைனவிைய=�, வயதான தா* த4ைதயைர=� பா �க நிைன�தவ� ேபா�, க/க� 
2��தி நி�க, ஏேதா ேபச! ேபாகிறவ� ேபா� வா* திற42 நி�க, விைற�2� 
கிட4தா�. 
 
�னியா/A பலமாக �ல�பி� ெகா/A�4த ேபா2 ஓரளB அதி +சி அைட4தி�4த 
சி�ன�2ைர விள�கினா . 
 
"�4தாநா� நயினாைர=�, K�ைகயாைவ=�, க�!ப
0 வ/Aய அA+சி�கி
0, 
�னVர! பா �2! ேபாக+ ெசா�ேனனா... நா� ப-ல ச4ைத�� ��னாலேய 
ேபாயி
ேட�. எ�னடா வ/Aய� காSேம�H பழயபA ப- ஏறி வ4தா�, 
ெச"ேகா
டய தா/A மைலயாள எ�ைல���ள லாாி ேமாதி மா0�, இவ"க6� 
ெச�2� கிட�கா"க. வ/Aேமல லாாி நி��2. அ�மயான வ/A - ���Lறா 
சிதறி!ேபாயி
0. கதி ேவ� பி�ள வ/Aய அA+சி�கி
0 வ4த இ4த �னியா/A, 
பி�2! பிA+சி உ
கா 4தி��கா�." 
 
"அ!�ற�?" 
 
"அ!�ற� எ�ன... ேபாO-கார"க வ4தா"க. பிேர� இ�-ெப�ட� வ4தா�. ஏேதா 
ேகா0 ேபா
டா"க. எ!பAேயா ஆ6��� ெகாPச� ைகயில த�ளி
0 பிண�த 
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மீ
A�கி
0 வாேர�, எ*யா... எ� ஒட�� எ!A ந0"�2. யாராவ2 ஒ� ேசாடா 
வா"கி
0 வா"கடா..." 
 
இத��� நயினாாி� மைனவி=�, மக6� அலறியA�2� ெகா/0 ஓAவ4தா க�. 
"இ4த வயசில �ளி�ல ேபாறீேர'�H நா� பாவி ெசா�னைத=� ேக�காம - இ!ேபா 
ஒேரயAயா*! ேபாயி
[ேர... ேபாயி
Aேய எ� ராசா" எ�% நயினா  மைனவி, 
வாயிG� வயி�றிG� அA�2� ெகா/டா�. அவ� மக� 'அ*யா... அ*யா' எ�% 
ெசா�<� ெகா/ேட ஏ"கியவ�, அ!பAேய மய"கி வி?4தா�. உடேன கைடயி� 
இ�42, ��ைக வா"கி, அ"ேகேய ஒ� க�<� ைவ�2 இA�2, அவ� காதி� 
ைவ�2 ஊதினா க�. சி�ன�2ைர�� ேசாடா வா"கி� ெகா/0 வ4தவ�, அைத 
உைட�2, அவ� �க�தி� ெதளி�தா�. நயினா  மைனவி நட!ப2 ெதாியாம� 
�ல�பி�ெகா/0�, அவளி� சி�ன! ைபய�க�, "அ*யா... அ�கா" எ�% ஏ"கி 
ஏ"கி அ?2ெகா/0� இ�4தேபா2, ேசாி! ைபய� K�ைகயாவி� மைனவி, 
தைலயிG�, �க�திG� அA�2� ெகா/ேட ஓA வ4தா�. ஒ� மி�சார� க�ப�தி�, 
அவ� தைலைய ைவ�2 ேமாத! ேபானேபா2, இர/0 ேசாி! ெப/க� அவைள! 
பிA�2� ெகா/டா க�. K�ைகயாவி� வயதான தா* த4ைதயைர, நா�� ேப  
ைக�தா"கலாக� @
A வ4தா க�. ெசா�ல �Aயாத @
ட�. ெசா� ெதா0�க 
�Aயாத ந0�க�. 
 
பிண�தி�க�ேக வ4த2�, சிறி2 ேநர� அ!பAேய -த�பி�2 நி�ற K�ைகயாவி� 
மைனவி, பிற� அவ� தைலேயா0 த� தைலைய+ ேச �2 உ�
A� ெகா/ேட, 
"எ� மவராசா, 'ஒ� 'பா ெகா0�2
0! ேபாறிேய! ஒன���லா� எ2��! 
ெபா/டா
A�H' பாவி ெமா
ட ேக
ேடேன... ேக
ேடேன... ஒ�கி
ட கைடசியா 
ந�ல வா �த ெசா�< வழியH!பாம ைவ2 ெதாைல+ேசேன... கைடசில 
ெபா/டா
A நி�ேக�. ��ஷ� நீ ேபாயி
Aேய, எ� ராசா... எ�ைன 
ெநா42�கி
ேட ேபானீயா... இ�ல�H ஒ� வா �த ெசா�G ராசா - எ� மவராசா... 
எ� மாணி�கேம... நா� கைடசி வைர��� மPச� கயிேறாட இ�!ேப�H, 
நிைன+ேசேன மவராசா... ஒன�� த"க�2ல ெசயிH ப/ணி! ேபாடேற�H 
ெசா�<
0 இ!ப இ4த மPச�கயி�த=� பறி+சி
Aேய எ� மவராசா..." எ�% 
ெசா�<+ ெசா�<� கதறினா�. 
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ஓரளB �யநிைனB�� வ4த நயினாாி� மைனவி K�ைகயவி� மைனவியி� 
க?�ைத� க
A! பிA�2� ெகா/ேட, "நானாவ2 வா542 �APசவா... நீ அறியாத 
வயசில வா5ற பி�ைள... வாாி� ெகா0�தி
Aேய. வாாி� ெகா0�தி
AேயA" எ�% 
ெசா�<� ெகா/ேட அ?தேபா2, ஊ  ஜன"க� ெமா�தமாக அ?தா க�. 
 
ஒ� சில  ஆகேவ/Aய காாிய"க6�காக த"கைள� திட!ப0�தி� ெகா/ேட, 
@
ட�ைத அத
Aனா க�. 
 
"சாி, இHம அ?2 எ�ன பிரேயாஜன�... அவ"க விதி �APசி ேபா+�." 
 
"விதி யார வி
02... ;
ல இ�4தி�4தாG� சாB ேவற வைகயில வ4தி����. 
அ�ைன�ேக தைலயில எ?தினத, அA+சி எ?த �A=மா? அவ"க ��னால 
ேபாறா"க; நாம பி�னால ேபாவ! ேபாேறா�. அIவளBதா�." 
 
"சாி. பிண�த இற��"க!பா. சி�ன�2ைர சி�ன*யா திடமான ஆ6. எ!பAேயா 
பிண�த ெகா/0 வ42
டா�. ேவற ஆளா இ�4தா அ"ேகேய �த+சி
0 
வ4தி�!பா"க. சாி. க�தி க�தி ேபசி�கி
A�4தா எ!பA!பா... ெபா��ளயள 
வில��"க. உ� சீ�கிர�... மPச ெவயிG அA��2 பா�"க..." 
 
இத��� த"க�மாB�, அவ� அ�மாB�, இதர ெப/0 பி�ைளக6� வ42 
�வி4தா க�. நயினாாி� மைனவி, த"க�மாவி� அ�மாB�� ெபாிய*யா மக�. 
த"ைகைய� க
A! பிA�2 அ?தா�. எ�லா! ெப/க6� க
A! பிA�2 அழ, 
ஆ/க� க/ணீைர� 2ைட�2� ெகா/ேட பிண"கைள இற�கினா க�. ஒ�வ  
எ�ேலா  சா பிG� ெசா�ன2 ஒ!��ெகா�ள!ப
ட2. 
 
"இ4த� ேகார�த ;
0��� ெகா/0 ேபாவா/டா�... ேநரா �0கா
0��� 
ெகா/0 ேபாவலா�!" 
 
நயினாைர ஒ� க
A<� ைவ�2 'ஜாதி' �0கா
0���, K�ைகயாைவ 'ேசாி+' 
�0கா
A��� ெகா/0 ேபாக! ேபானா க�. ஒ�றாக மA4தவ க� தனி�தனியான 
இட"க6��� ெகா/0 ேபாக!ப0� சமய�தி�, நயினாாி� மைனவி, ��ஷ� 
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பி�னாG�, K�ைகயாவி� மைனவி, த� ��ஷ� பி�னாG� அலறியA�2� 
ெகா/0 ஓAயேபா2, ஊ  ஜன"க� �/AயA�2, அவ கைள! பிA�2� 
ெகா/டா க�. K�ைகயாவி� த�ளாத வய2 த4ைத, த� மைனவியி� ைகைய 
எ0�2� ேதாளி� ைவ�2� ெகா/0 "இ2��! ெபாறB� நா"க இ��க!படா2. 
எ"க ெர/0 ேபைர=� யாராவ2 க�ல� E�கி! ேபா
0� ெகா�G"க" எ�% 
ெசா�ன2, எ�ேலா  உ�ள�ைத=� ெகா�ற2. 
 
ஆ/0�கண�கி� வா54த நயினா��, K�ைகயாB� ஒ� மணி�கண�கி� 
�ைத�க!ப
டா க�. இIவளB ெபாிய ேகார�ைத, சமீப கால�தி� பா �தறியாத 
ஊ ம�க�, ஒ�வ�ட� ஒ�வ  ேபசாம�, ஒ�வ  �க�ைத ஒ�வ  பா �2 ஆ%த� 
ெகா0!பவ க� ேபாலB�, ஆ%த� ெப%பவ க� ேபாலB�, ேசாக+ M�ய�தி� 
ேசா B�% நி�றா க�. அ!பA=� இ!பA=மா* மாைல கட42 மணி 
ஏழாகிவி
ட2. 
 
எ�லா� �A42 அவரவ �� த� ;
0 விவகார"க� நிைனB�� வர� 
ேதா�றியேபா2, சி�னா� ேசாி ம�க� அைனவைர=� திர
A� ெகா/0 ஊாி� 
�ைன�� வ4தா�. K�ைகயா மைனவிைய=� இ� ெப/க� ைக�தா"கலாக� 
@
A� ெகா/0 வ4தா க�. வ
ட வ
டமாக நி�% ெகா/A�4த ஊ ம�க� 
ேசாி� @
ட�தி�க�ேக வ42 ேச 4தா க�. விவர� �ாியாமG�, விவர�ைத� 
ெதாி42 ெகா�ள ேவ/0� எ�%� அவ க� @
ட�ேதா0 @Aயேபா2, சி�னா�, 
ஆசாாி! ைபய� ஆ%�க�திட�, "சீ�கிரமா நயினார�மாவ @
A�கி
0 வா!பா" 
எ�றா�. அவ� �க�தி� க0ைம. சிேநகித! ைபய� ஆ%�க�திட�� 
க0ைமயாக�தா� ெசா�னா�. 
 
@
ட�தி� ஒ�வ  ேப+ைச� 2வ"க நிைன�2 "எ�ன சி�னா�, ஒ� ம+சான 
ேபாO- பிA+சி வ+சி��கா�. ஒ/S கிட�க ஒ/S ப/ணி!�ட! ேபாறா"க. 
கா�தாயி ேவற ேபாயி��கா... ரா�திாி ேநர� - நீ ேபாயி பா�க!படாதா" எ�றா . 
 
"ஒ/Sமி�ல சாமி. ெத�காசில ம+சா� வ42 ேமலா�ர�2�� ேமள�2�� 
ேபாgதா=�, அ�காகி
ட ெசா�<0�பA=� ெசா�னா�. அவ6�� ெசலB���H 
ப�2 'பா ேவற த42 வி
டா�." 
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"ஒ� ேவள - அ2��! பிறB?" 
 
"இ�ல*யா. எ�ைன ம+சா� ப- -டா/
ல வ42 வழியH!�னா�. அ!ேபா 
மணி நாலைர. கா�தாயி இ"கி�42 ேபாB�ேபா2 ெர/0 மணியா�." 
 
"அ!பA�னா?" 
 
"இ4த மாசான� �ரளிய� கிள!பி வி
A��கா�." 
 
"ஏ ெச%�கிமவ�. இ�H� அவH�� �%��சா� வி0ற2 ேபாகல பா�! அவன 
கவனி�கS�! ஆனா� இ!ேபா நீ ேபாயி - கா�தாயிய! ேபாயி! பா�கா/டாமா, 
ரா�திாி ேநர�." 
 
"ெர/0 ேபர அH!பி வ+சி��ேக�. ஆல"�ல�2ல எ"க ெபாிய�மா ;0 இ���. 
அ"க த"கி
0 காைலயில வர+ ெசா�<யி��ேக�. ெபாிய�மா, மவHவள 
@
A�கி
0தா� ேபாO- -ேடஷ� ேபாயி�!பா..." 
 
"எ�னடா நீ... நீ ேபாற2 எ!A? பிற�தியா  ேபாற2 எ!A?" 
 
"இ!ேபா என�� இதவிட ��கியமான ேவல இ!பேவ இ���. பி+சா/A, ேபா* 
நயினார�மாவ @
A�கி
0 வா. ஆ%�க� ேப�க�." 
 
"அ4தா அவ6� பி�னிய6� வாரவ பா�. அவ"கள எ2�காவ!பா @!பி
ட..." 
 
"ெசா�Gேற�." 
 
ெசா�ல! ேபான சி�னா�, ேம�� ேநா�கி� @ ைமயாக! பா �தா�. 
 
நயினாைர! ��ைத�2வி
0 ஐ�ப2 அ%ப2 ேப  வ4தா க�. மாசான�, பரமசிவ�, 
சி�ன�2ைர, ��`!, க ண�, ஜ��<"க� �த<ய பிர�க க� வ42 
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ெகா/A�4தேபா2, இ0�ப�சாமி=�, இ�H� ஒ� சில�� @
ட�தி� வ42 
ேச 42 ெகா/டா க�. நயினா  மைனவி, அ�ேக இ�4த வ/A+ ச�கர�தி� 
சா*42 'மவராசா... மவராசா...' எ�% �ல�பி� ெகா/A��க, த"க�மாவி� அ�மா, 
அவ6�� �4தாைன மA!ைப ைவ�2 ;சி� ெகா/A�4தா�. த"க�மா ��னிG� 
அதிக 'ம"கலான' பா ைவ=ட� �
A� கா�கைள! பிA�2� ெகா/0 
உ
கா 4தி�4தா�. K�ைகயாவி� மைனவிைய=�, மாமனா  மாமியா கைள=� 
நா�ைக42 ேப  ஆ�வாச!ப0�தி� ெகா/A�4தா க�. வ/AயA�2� ெகா/0 
வ4த �னியா/A, த"க�மாவிட� ேபா
A ேபா0பவ� ேபா� பி�2! பிA�2, 
ைப�தியமா* ஆக!ேபாகிறவ� ேபா� நி�றா�. 
 
எ�னேமா நட�க! ேபாB2 எ�பைத அHமானி�2 @
ட� நி�றேபா2, 
நயினாைர! �ைத�தவ க� அ"ேக ச"கமமானா க�. கதி ேவ�பி�ைள, "இ�Hமா 
கைலயல? ெச�தவ"க@ட சாவ �A=மா? ேபாயி ேவலய! பா�"க!பா" எ�% 
ெசா�னேபா2 - பரமசிவ��, சி�ன�2ைர=� ச�% ��னா� நட4தா க�. 
சி�னா� க�தினா�: 
 
"அ"ேகேய நி�G"க! ஒ"கள�தா� �தலாளி! ஒ� அA நகர!படா2 - அ"ேகேய 
நி�G"க." 
 
பரமசிவ��, சி�ன�2ைர=� அதி 42 ேபா* நி�றேபா2, சி�னா� அவ கைள 
வழிமறி!ப2ேபா� ��னா� ேபா* நி�%ெகா/டா�. 
 
"சி�ன�2ைர ெமாதலாளி! நா� ஒ�மகி
ட சில ேக�வி ேக�கS� - அ*யா பதி� 
ெசா�லS�." 
 
சி�ன�2ைர ெவ�/டா . 
 
"நீ எ�னடா ேக�க2 - நா� எ�ன ெசா�ற2? வழிய வி0றியா இ�ல..." 
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"ெமாதலாளி! அ!பA+ ெசா�னா எ!A? நா� நயினாரா மாறி ேக�ேக�. 
K�ைகயாவா மாறி ேக�க! ேபாேற�. இ4த ஜன"கேளாட ேவல�காரனா நி�H 
ேக�ேக� ெமாதலாளி! த ம2ர... ேகாப!படாம பதி� ெசா�லS�." 
 
"ந0�ெத�Bல எ�னடா ேக�வி?" 
 
"ஏ�னா ந0�ெத�Bல ெர/0 �0�ப� நி��2 பா�"க." 
 
சி�ன�2ைர சா பி�, பரமசிவ� ஏேதா ேகாபமாக! பதி� ெசா�னேபா2, மாசான� 
எ!பA� கழ
A�கலா� எ�% ேயாசி�2� ெகா/A�4தேபா2, @
ட�தி� ஒ� 
வயதான மனித  "அவ� எ�ன ேக�கா� எ�கிறத�தா� ேக
0
0! ேபா"க" 
எ�றா . சி�ன�2ைர தய"கினா . சி�னா� ேக
டா�: 
 
"ெமாதலாளி! எதி �திைசயில வ4த லாாி, பார வ/A ேமல அநியாயமா 
ேமாதியி���. ேபாO-கார"க வழ�� ேபா
A��கா"களா? நீ"க ேபாO-ல 
க�ெளயி/ட எ?தி� ெகா0�தீ"களா? நZட ஈ0 ேக
Aயளா?" 
 
சி�ன�2ைர சீறினா . 
 
"இவ� ெபாிய வ�கீG!" 
 
@
ட�தி� ஒ�வ  எதி � ேக�வி ேக
டா . 
 
"சைபேயாட ச�மத�2லதா� அவ� ேக�கா�. ஒ?"கா பதி� ெசா�Gேவ!" 
 
கதி ேவ� பி�ைள �ாி42 ெகா/டா . ெச�த2 அவ  ஆள�ல. நியாய� ேபசினா . 
 
"சி�ன�2ைர... நீ�� இ!A எட��மட�கா ேபச!படா2. பதி� ெசா�னா ெகா�னா 
ேபா0வாவ? அவ"க யா�.. ஒ�ேமாட தாயி பி�ளிய! ெசா�G� - சைப 
ேக��2�லா..." 
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சி�னா� மீ/0� ேக
டா�: 
 
"ேக
0
ேட�. இHம நீ�தா� பதி� ெசா�லS�." 
 
"ஒன�காவ+ ெசா�லல. சைப�காவ+ ெசா�Gேத�! லாாி எ!பA ேமாதி+��H 
ெதாியல. இவ"க E�க� கல�க�2ல வ/Aய �%�கா ஓ
0னதா ேபாO�கார"க 
ெசா�னா"க. பிேர� இ�-ெப�ட  ெசா�னா�. எ� ேமல வழ��! 
ேபாட!ேபாறதா ேவற மிர
0னா"க. நா� பிண�த ெகா/0 வ4தேத ெபாிய பா0." 
 
"என��� ச
ட� ெதாி=� சாமி! விப�2ல யாராவ2 இற42
டா ேபாO- வழ��! 
ேபாடாம இ��க �Aயா2. ஆனா� அ4த வழ�க ேதா���பAயா=� ேபாடலா� - 
இதனால அவ"க6��! பண� கிைட���; ெச�தவ� �0�ப�2�� ஒ/S� 
வரா2. இ2 ஒம�� ெதாிPசி இ��கS�. ஏ�னா ேபான வ�ஷ� ஒ�ம 
ெகா64தியா மவ�, பிைரேவ
 ப-ல அAப
0+ ெச�தேபா2 அவ"க �0�ப�த 
வழ��! ேபாட+ ெசா�< ப�தாயிர� 'பா* வா"கி� ெகா0�தி��கிய�. அேதாட 
ஏைழ"க ேமல 'அர' வ
A� கடH�� வழ��! ேபா
0 ஜ!தி ப/ண� ெதாி=ற 
அளB�� ேகா 
 அHபவ��ளவ�... ஒம��� ெதாியா2�னா, ந�ப �Aயா2." 
 
"ந��ற2� ந�பாத2� ஒ� இZட�. நா� நட4தத+ ெசா�<
ேட�. நாேன பிேர� 
இ�-ெப�ட����, ேபாO-கார"க6��� அ�ப2 அ�ப2 'பா* வா*�காிசி 
ேபா
ேட�." 
 
தி[ெர�% 'பிணவ/A' ஓ
Aவ4த �னியா/A பி�த� தைல�ேகறியவ� ேபாலB�, 
பி�த� ெதளி4தவ� ேபாலB� க�தினா�. இ�ப�ேதா� வய2��ாிய ெம�ைம��� 
தி/ைம��� இைட!ப
ட �ர<� க�தினா�: 
 
"ெபா*. சி�ன�2ைர கிழவ� ெசா�ற2 �?! ெபா*. நா� க/ணால பா�ேத�. 
ஏ* கிழ
0 Kேதவி நீ உ�!ப0வியாடா..." 
 
எ�ேலா�� அவைன விய!ேபா0 பா �தேபா2 �னியா/A 'ேஹா' ெவ�% 
ேபாிைர+சைல எ?!பிவி
0 பிற� ஏ"கி ஏ"கி அ?2ெகா/ேட ேபசினா�. அ4த+ 
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சமய�தி� �மா��, மாணி�க�� அ"ேக வ42 ேச 4தா க�. �னியா/A வி�கி 
வி�கி தி�கி� தி�கி! ேபசினா�. 
 
"ேபாO-கார"க ேகா0 கிழி+சா"க. லாாி Aைரவர @ட அA+சா"க. ெகாPச 
ேநர�2ல லாாி ெமாதலாளி வ4தா�. அவ�கி
ட ெமாத�ல அத
A! ேபசினா"க. 
அ!�ற� பிேர� இ�-ெப�ட H ஒ��த� வ4தா�. அவH� லாாி ெமாதலாளிய 
மிர
0னா�. மிர
A�கி
ேட எைதேயா எ?2னா�. பிறB இ4த� கிழவ� ப-ல 
வ42 இற"�னா�. நா� 'ஓ'�H அ?ேத�. இவH� ெமாத�ல ேலசா அழ�தா� 
ெச*தா�. அ!�ற� ேபாO-கார"க இவன தனியா @
A�கி
0! ேபா* 
ேப�னா"க. பிேர� இ�-ெப�ட  எ
A எ
A! பா �தா�. பிறB லாாி �தலாளி ஒ� 
'பா ேநா
0� க
ட இ4த+ சி�ன�2ைர கிழவ� கி
ட �0�தா�. இவ� உ� 
ச
ட!ைப���ள வ+சா�. பிேர� இ�-ெப�ட  எ?2னத கிழி+சி! ேபா
0
0 
இ�ெனா/S எ?2னா�. ேபாO-கார"க கிழி+ச ேகா
ட அழி+சி
0 ந0 ேரா
ல 
�%�கா ேகா0 ேபா
டா"க. இIவளைவ=� நா� க/ணால பா�ேத�; ெர/0 
க/ணால=� பா�ேத�... ச�தியமா*! பா �ேத�..." 
 
@
ட�தி� பய"கரமான நிச!த�. எ�ேலா�� சி�ன�2ைரைய 
எாி�2வி0வ2ேபா� பா �தா க�. க ண��, மணிய�� அவ  ைப���ேள 
க/கைள வி
டா க�. சி�ன�2ைர �மாைர பாிதாபமாக! பா �தா . சி�னா� 
அத
Aனா�: 
 
"எIவளB வா"�னிய�? ெர/0 பிண�த எIவளB ேர
0�� வி�தீ�? சீ�கிரமா+ 
ெசா�ற2 ஒம�� ந�ல2!" 
 
�மா���� ேகாப� ெகா!பளி�த2. த4ைத ெசா�மி�க ம4திரமி�ைல எ�ப2 
K�ேதா  வா��. த� த4ைத ெசா�ன ம4திர+ ெசா�G��, அவ க� ய4திர� ேபா� 
க
0!படவி�ைலயானா� எ�ன அ �த�? எ�ைன! பா �தBடேனேய தாசி�தா  
எ?42 நி�கா�. ச!-இ�-ெப�ட  சலா� ேபா0றா�. கெல�ட  ைக ெகா0�கா�. 
இ4த� ேக0ெக
ட பPச! பராாி பயGவ6�� - அவ"க அ!பா பதி� 
ெசா�<�கி
0 நி�கதா? இைத அவ� அHமதி!பதா? நா
ல ச
ட� ஒ?"� 
எ!பA� ெக
0! ேபா+�... 
 
�மா  ேமனியாட, விழி ர�த+ சிவ!பாக, பய"கரமா* க�தினா�: 
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"நீ"க வா"க!பா! அவ"க எ�ன ப/ணSேமா ப/ணி�க
0�. நா*���, 
ேப*��� பதி� ெசா�<�கி
0... வா"க!பா!" 
 
�மா  ெசா�னைத ெசய�ப0�2பவ�. ஆைகயா� த4ைதயி� ைகைய! பிA�2� 
ெகா/0 இ?�தா�. இ!ேபா2 சி�னானா� ஆ�திர�ைத� க
0!ப0�த 
�Aயவி�ைல. �மா��� இைணயாக� க�தினா�: 
 
"�மா ! ெசா�றைத� ேக6! ஒ� அA நக 4த - அ!�ற� ஒேரயAயா* வி?4தி0ேவ! 
ஒ!ப� பிணமாBற2�� ��னால நீ பிணமாயி0வ!" 
 
@
ட�தி� ஒ� சில  ேகாபமாக எ?4தேபா2, 'பைழய கால�2' பரமசிவ�, த� 
ஜாதி�கார க� த"க6�காக�தா� எ?வதாக நிைன�2, ச�% மிர
A! ேபசினா : 
 
"எ�னடா சி�னா�, ஒ� மனசில எ�னடா நிைன+சி�கி
ட?" - �மா  வ�"கால 
மாமனா��� வ�கால�2 வா"கினா�: 
 
"கைடசில - ஒ� பற! ��திய கா
A
ட பா�!" 
 
சி�னா� இ!ேபா2 அைமதியாக! ேபசினா�. வ�!�வாதிைய பதிG�� வ�!� 
ாீதியி� ேபசி ெவறியைடய+ ெச*ய�@டா2. 
 
"நா� பைறய� தா� �மா ! பற!��திய�தா� கா
0ேற�. எ�ைன மா2ாி பA+ச 
நீ இ!பA! ேபைசயில நா� அனாதயா! ேபான ெர/0 �0�ப�2�காவ எ� 
பற!��திய கா
0ேற�! ஒ� மHஷ� எIவளBதா� நாகாிக!ப
A�4தாG�, 
எIவளBதா� ேமனா மிH�கியா இ�4தாG�, அவH�� இயலாைம வ��ேபா2, 
அவேனாட க+சா��தி... அதாவ2 அவேனாட நிஜமான 'இவ�' வ420��H 
ைச�காலஜி ெசா�G2. அதனால நா� வ��த!படல. ஆனா�, ஏ* பி+சா/A! 
நயினார�மாவ=�, K�ைகயா ச�சார�ைத=� இ"க @
Aவா!" 
 
இ0�ப�சாமி, நயினார�மாைவ=�, பி+சா/A K�ைகயாவி� மைனவிைய=�,  
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மாம� மாமியாைர=� @
A வ42, சி�னா� ��னா� நி%�தினா க�. அவ க� 
அழ அழ சி�னா� க ஜி�தா�: 
 
"��மா மிர
A பிரேயாஜனமி�ல! இ4த நயினார�மா ஒ� மகள கைரேய�தS�. 
KS ைபய"கள வள �கS�. இ4த K�ைகயா ெப/டா
A நிைறமாத க !பிணி! 
இவ� கால�2��� க/ கல"க!படா2! நயினா��, K�ைகயாB�, சி�ன�2ைர 
'எசமா�' ;
A�, வ�ஷ�கண�கி� மாடா உைழ+சவ"க! அவ"க பிண�த ேவற 
வி�2
டா�! இவ"க6�� வழி ப/ணாம - நீ"க வழி நட�க �Aயா2!" 
 
ஜ��<"க� இ0�ப�சாமிைய! பா �த2� ேகாப வய!ப
0� க�தினா : 
 
"ஒ� நயாைபசா�@ட தர�Aயா2! ஆனத! பா�"க! பிண�2�� ேர
0 ேப�ற 
கால� வ42
0, எ�ன..." 
 
இத��� நயினார�மா, "சி�னா�, நா� எ� ��ஷைன வி�க வரல. வில ேபச வரல. 
நீ @!பி
Aேய�H வ4ேத�! எ� மவராசேன ேபாயி
டா�. இHம பணமா ெபாி�" 
எ�றா�. K�ைகயாவி� மைனவி, "ம+சா� நீ 'பா வா"கி� ெகா0�கா/டா�. 
அ2 எ� கா� Eசி��+ சம�! ஒ�னால ேபான ��ஷன ெகா/0 வர �A=மா... 
அ2 �A=��னா� ெச*யி! ஒன��� ேகாA �/ணிய�" எ�% ெசா�<வி
0, 
நயினார�மாவி� மா பி� தைலைவ�2 அழ, நயினார�மா அவ� �க�ைத� 
தடவிவி
0� ெகா/ேட கதறினா�. 
 
சி�னா�, அ4த! ெப/கைள பி+சா/Aயிட��, ஆசாாி! ைபய� ஆ%�க�திட�� 
ஒ!பைட�2வி
0 ஆணி�தரமாக அத
Aனா�. 
 
"இ4த மா2ாி அ?த?ேத அழ �Aயாம! ேபான ஜன"களா ேபாயிடாதி"க�மா... 
சி�ன�2ைர எ�ன ெசா�றீ�?" 
 
பரமசிவ� சி�ன�2ைர��! பதிலாக! ேபசினா : 
 
"எ�னடா சி�னா�... ேசாியா
கள ெகா/0 வ42 மிர
A வழிமறி�கிற அளB��  
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வ42
Aயா? ேம� ஜாதி�கார"கள - அவ"க ஊ����ள வ4ேத மிர
0ற அளB�� 
வ42
ட இ�ல? ேம� ஜாதி�கார"க ைக=ல வைளய� ேபா
A��ேகா��H 
நிைன�கியா? எ"க ஆ
க� ��மா ேபசாம இ��கிற ைதாியமா? பற!��தி 
எ�கிற2..." 
 
பரமசிவ�தி� 'ஜாதியா
கேள' இ!ேபா2 க�\ரமாக! ேபசினா க�. 
இ0�ப�சாமிைய=�, பி+சா/Aைய=� ேபசவிடாம� ேபசினா க�. 
 
"யா�ல ஒ"க ஆ
க�... ெச*=றத=� ெச*2!�
0 இ�H� ஆ� ேச�கியா���..." 
 
"ஜாதிய ப�தி ேப�றிய! ந�ம ஜாதி நயினாைரேய ஒ� ச�ப4தி வி�2
0 
வ4தி��கா�. அைத ஏ� ேக�க மா
ட�க? வா* ெச�2
டா? ஒ� வா* அ?காம 
சாகா2!" 
 
ஆ/க� ம
0� ேபசவி�ைல. ெப/க� ேபசினா க�. ெத*வாைன, பரமசிவ� 
க/��னா� விரைலவி
0 ஆ
A�ெகா/ேட �ழ"கினா�: 
 
"ஊ��� ெசா�Gமா� ப�< - காA!பாைன���ள வி?மா� 2�ளி! ஒ� ஜாதி 
ஏைழவள எ!பவாவ2 உ
கார வ+சி ேபசியி��கியா? இ4த கதி ேவ� பி�ளய 
எ!பவாவ2 நி�கவ+சி ேபசியி��கியா? இவ�, சி�னா� கா� Eசி��! 
ெப%வியா? நயினாைன=� K�கைன=� வி�2
0 �!பழி ெச*2 �த�2�� வ4த 
பயல விள��மா�தால சா�தS�! ஏ* த"க�மா! சாணிய�கர+சி ெகா/டாA - 
இவ� KPசில ஊ�தலா�!" 
 
நயினாாி� மக� @
ட�தி� ஆேவச�ைத ெதா�றி� ெகா/டவ� ேபா� ேபசினா�: 
 
"ந�மள ெக0�கேத இ4த ஜாதிதா�! ந�ம ஜாதி ம�<காதா� ேபானவார� 
எ�ைன! பா �2, 'எ+ச�கல நாேய'�னா�. நாம எ�லா�� �
டா�ப
Aல 
உலக�மா மா2ாி, ேசாியா
கேளாட ேசரS�! ஏ*யா சி�ன�2ைர! எ"க*யாவ 
எIவளB��! ேபசின? எIவளB�� வி�த?" 
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த"க�மாவி� அ�மா இ!ேபா2 ��னா� வ4தா�. தைலயி� அA�2�ெகா/ேட 
வ4தா�. 
 
"எ� ��ஷ� ஒ"க6�� ெச�!பா உழ+சா�. நி�G"கற இட�2ல நி�னா�. 
உ
கா�"ற இட�2ல உ�கா4தா�. அ!பA!ப
ட மHஷைனேய ஆ-ப�திாில 
அ%�2! ேபா
0
ட! அவ� ெப�த மவ6��, நா� ேப�ன மா!பி�ள அ*யா, 
ஒ�கி
ட விசாாி+சா... நா� ெப�த மவள க�ள!பி�ள கழி+சதா, ஒ� த"க+சி 
சேராஜா ெசா�<யி��கா. ஏ*யா பரமசிவ�! இIவளB ெச*2�
0� இ�H� 
ேப�றியா��� ேப+�! எ� மவ� க�யாண� நி�ன2 மா2ாி, ஒ� மவ� க�யாண� 
நி�னா எ!பA� கல"�வ?" 
 
இ0�ப�சாமி ஆதரB ெசா�னா : 
 
"ஏ� சி�தி அ?Bற... நீ=� ைகயில ெவ/ெண* வ+சி�கி
0 ெந*�கி 
அலய!படா2. சி�னா�, பி+சா/A - இவ"கள மர�2ல வ+சி க
0னா"க. 
ஆ/A!பயல நாயா அல�கழி+சா"க. இ4த ப+ச மதல த"க�மாவ அர! 
ைப�தியமா�கி
டா"க. எ�ன ேவற ச-ெப/
 ப/Sறா"க. இவ"கள 
இ!பAேய விட!படா2! இ!ேபா பிண�த வி�தா"க - நாைள�கி ந�மளேய 
உயிேராட வி!பா"க! க
0"கடா... கயி% எ"கடா..." 
 
பரமசிவ�தி� ப"காளிகளி� ஒ� சில ஏைழக6�� மன2 ேக
கவி�ைல. எ�னதா� 
இ�4தாG� இ!பAயா ேப�ற2. அ2B� பா�பBட  வி�த இ0�ப�. 
 
"சாி. ைபச� ப/S"க. ெபாிய மHஷ"கள ஒேரயAயா அவமான!ப0�த!படா2. 
அ2B� ேசாி�கார"க ��னால." 
 
சி�னா� அைமதியாகேவ ேபசினா�: 
 
"அளேகச�! நீ� எ�ைன� ��தி� கா
A
டதா நிைன+சா - ஏமா42 ேபாயி
[ H 
அ �த�! பண�கார"க ஒ/S� �Aயா
டா ஜாதியயாவ2 ெதாழிலயாவ2 
ேகவலமா கா
A! ேப�ற2 இய�ைக. நா� ேப�னதால, பைறய�H ெசா�னா"க. 
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இைதேய நீ� ெசா�<யி�4தா 'பைனேயறி! பயலா இ!A ேப�ற2'�H 
ெசா�Gவா"க... �
டா�ப
A பைனேயறி மாயா/Aேயாட ;
டேய சமாதியா 
ஆ��னவ"க பண�கார"க. அதனால ெகாPச� பா�2! ேப��. உலக�ைம�H ஒ� 
;ர!ெபா/S ேசாில வ42 ேச 4தி��கா� சாமி. நீ�� ேசரS�." 
 
ச/�க� ேகானா  சமாதான� ெசா�னா . 
 
"அவ� கிட�கா� Vஸு! பய - வி
0� த�6 சவ�2! பயல." 
 
கதி ேவ� பி�ைள �ைழ4தா : 
 
"சாி, ஆன2 ஆ+�, ேபான2 ேபா+�. ேந� சீரா �AB ப/S"க." 
 
சி�னா� இ%தியாக! ேப�கிறவ� ேபா� ேபசினா�. 
 
"ஒ� ஏைழேயாட உட��, பண�காரேனாட உட�ப விட அதிக மதி!��ள2. ஏ�னா 
பண�கார� ெச�தாG� அவ� பண� �0�ப�த� கா!பா�%�. ஆனா� ஒ� ஏைழ, 
த� உட�ப ம
0ேம Kலதனமா வ+சி! பிைழ�கிறவ�. அவ� ெச�தா� ஒ� 
�0�ப�ேதாட Kலதனேம ேபாயி
02�H அ �த�. அதனால இவ"க6�� ஒ� 
வழி ப/ணாம எவH� நகர �Aயா2. இ�ைன�� நயினா����, K�ைகயாB��� 
வ4த2, நாைள�� இ"ேக இ��கிற யா��� ேவS��னாG� வரலா�! யா  
பிண�த ேவS��னாG� வி�கிற நிைலைம வரலா�! இ4த நிைலைம 
இ�ைனேயாட ேபாகS�!" 
 
�மா���� ேகாப� வ4த2. ெச�லா� ேகாப�ைத ெபா%ைமயா�கி� ெகா/டா�. 
மாணி�க� ம�<காைவ! பா �க ேநரமாகிறேத எ�% தவி�தா�. மாசான�, 'கழ
ட 
�Aய<ேய' எ�% கல"கினா . ஜ��<"க�, இ0�ப�சாமிைய பய�ேதா0 
பா �தா . சி�ன�2ைர, 'சி�ன�தன� ெவளி!ப
டதி�' நிைல �ைல4தா  
எ�றாG� இவ க� எ�ேலாைர=� விட, அதிகமாக� கல"கி! ேபானவ  பரமசிவ�. 
அளேகச� ெசா�ன2�� சில  தைலயா
Aய2 வா-தவ4தா�. ஆனா� அவ"க 
@ட ஆ
ட ேவ/Aய அளB�� ஆ
ட<ேய! இ4த அளேகச� @ட இ!ேபா 
ேபசமா
ட�காேன! ஒIெவா� பயG� �க�த எ!பA வ+சி��கா�. இ4த 
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சி�ன�2ைரயால நாம6� சி�ன�தனமா ஆயி
ேடா�! இ2�� இ4த சி�னா� 
பய@ட காரண� இ�ல. அ-திவார� ேபா
டேத இ4த ஆ/A!பயதா�. 
ெச%�கிமவன வி
A�!பா"கேளா... 
 
சி�னா� இ%தி எ+சாி�ைக வி0�தா�: 
 
"ெர/0ல ஒ/S ெசா�G"க. ெகா0�க �Aயா2�னாவ2 ெசா�G"க!" 
 
கதி ேவ� பி�ைள அ"�மி"�� க/கைள+ �ழலவி
0� ெகா/ேட ேபசினா : 
 
"சி�ன�2ைர=� அ!பA! ப/ணியி��க� @டா2. அ4த ெர/0 �0�ப�� 
வாழS�. சி�ன�2ைர... நீ ெகாPச� ெகா0�கS�." 
 
சி�ன�2ைர அழா��ைறயாக� ேக
டா : 
 
"பண� எ"க*யா இ���?" 
 
யாேரா ஓ  ஆசாமி பி�னா<�42 �ர� ெகா0�தா�. 
 
"பிண�த வி�த கா� இ����. �மார வி�த ப�னிெர/டாயிர� 'பா* கா� 
இ����." 
 
கதி ேவ�பி�ைள சி�னானி� ைககைள! பிA�2� ெகா/டா . 
 
"சி�னா� நா� ெசா�றத� ேக6. �0�ப�2�� ஆயிர� 'பா* ெகா0�க+ 
ெசா�Gேத� - வா"கி�ெகா0 ராஜா!" 
 
"ஆமா�பா... பி�ள ெபா2!பி�ள. நா�� வி
0� ெகா0�கS� ெகாPச� - 
அவ"கதா� ��தி ெக
ட�தனமா..." 
 
இ�ெனா� பி� �ர�: 
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"எவ�யில, ��தி ெக
டதனமா! ேப�ற2? ஒ!ப� ெச�தி�4தா இ!ேபா இ!A 
ேப�வியால..." 
 
சி�னா� சிறி2 ேயாசி�2வி
0+ ெசா�னா�. 
 
"சாி ஒ"க �க�2�காவ வா"கி�கிேறா�! ஆனா� இ2 அ
வா�-தா�! ஆனா� 
ஒ� க/Aஷ�. லாாி�கார� ேமல வழ��! ேபாடS�. நZட ஈ
ைட ெர/0 
�0�ப�2��� ெகா0�2டS�. வழ���� ஆ�P ெசலவ - எIவளB ஆனாG� 
சி�ன�2ைர ஒ�2�கS�. ஒ�ேவள இவ� அ"க ப/ணி
0 வ4த ேகாளா%ல, 
வழ��� ேதா�2
டா இவ� �0�ப�2�� Kவாயிர� ;தமாவ2 ெகா0�கS�. 
ச�மதமா�H ேக
0+ ெசா�G�..." 
 
"எ�ன சி�ன�2ைர ெசா�Gத..." 
 
சி�ன�2ைர தய"கியேபா2 �மா  அவ��� ம
0� ெதாி=�பA க/ணA�தா�. 
சி�ன�2ைர தைலயா
Aவி
0, ைப���ள இ�4த ஆயிர� 'பாைய சி�னானிட� 
நீ
Aவி
0, "மீதிய நாைள�கி தாேர�! ந�பி�க இ��கா!" எ�ற ேபா2 சி�னா�, 
"இ!பேவ ஒ� அ�ாிெம/
 எ?தி ைகெய?�2! ேபா0ேவா�" எ�றா�. இத��� 
ஒ� சில , "அ�ாிெம/
 எ2�� - ெகா0�த வா�க மீறி
0 அ4த ஆ6 ஊ ல 
வா5தி0வாரா..." எ�றா க�. சி�னா� தா� ெசா�னைத வ��%�தவி�ைல. 
 
பரமசிவ� வைகயறா�க� ேபா*வி
டா க�. தி��பி! பா �2� ெகா/0 ேபான 
மாசான�ைத, பி+சா/A ேபா*, அவ  ச
ைடைய! பிA�2� ெகா/0, "ஏ* 
மாசான�, ெபாறளிய கிள!பி வி
0
0 ேபாறியா���... யா� லா�க!�ல இ�4த2? 
வ42 ெசா�<
0! ேபா" எ�% ெசா�<, பிடாியி� இர/0 ேபா
ட ேபா2, 
பரமசிவ� வைகயறா�க� ெபாறி கல"கி நி�ற ேபா2, @
ட�தி� ஒ� சில  
"ெக0வா� ேக0 நிைன!பா�. வி0. அவH� லா�க!���! ேபாற கால� வ��. 
வி0" எ�றா க�. பி+சா/A வி
0வி
டா�. மாசாண� பி*�2� ெகா/டா . 
அAப
டைத விட வ<�தேத அவ���! ெபாிய அவமானமாக இ�4த2. 'நா� 
ேக�வி!ப
டைத�தா� ெசா�ேன�. அ2ல எ�ன த!�' எ�% மாசான� ெசா�ல 
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நிைன�தா . '@
ட� ந�பா2' எ�% உ�6ண B உண �தியைத ந�பினா . 
உட�ைப� E�கி� ெகா/0 ஓAனா . 
 
@
ட� ேபாக! பா �த2. கிண% ெவ
0�ேபா2 ைகெயாA4தவ க�, பார 
வ/Aயி� காெலாA4தவ க� சி�னாைன+ M542 ெகா/டா க�. M54தவ களி� 
ஒ�வ  "சி�னா� எ"கள=� கவனி�கS�. நZைடஇ0 வா"கி� தரS�. நZட 
ஈ0�H ஒ/S இ��கேத இ!பதா� எ"க6��� ெதாி=�" எ�றா க�. சி�னா� 
க/கைள+ சிமி
A� ெகா/ேட பதிலளி�தா�. 
 
"வா"கலா�! ஆனா� ஊ� சாியா இ�<ேய! ஒIெவா� க�பா ஒA+ச அ/ண� 
த�பி"க, ஒ� க
0� க�ப ஒA�க �Aயாம! ேபானைத ப�ளி�@ட�2ல பA+ேசா� - 
��ளி�� உதவ<ேய!" 
 
"அ!பA+ ெசா�லாத. இ!ப நா"க ஒ� பி�னால நி�க<யா... எ2ல=� 2ேராகி! 
பயGவ இ�!பா"க. அவ"கள கண��ல ேச�காத..." 
 
"எ�னா�த ேச�2 எ�ன ப/ண... ஆ/Aய!ப� லா�க!�ல இ��கானா�. 
ேகாபால ேபாO- ம2ைரயில மட�கி லா�க!�ல ேபா
A��கா�." 
 
"அட கடBேள... இத விட!படா2 சி�னா�. பரமசிவ� இ����ேபா2 ம
0� 
ெசா�<யி�4ேத அவன பி+சி எ0�தி�!ேபா�! ஊேராட �த� மான-த� 
ஆ/Aய!ப�. சி�னா�, சி�னா� - நீதா� ஏதாவ2 ப/ணS�." 
 
"சாி. கெல�ட��� ஒ� மH எ?2ேவா�. ைகெய?�2! ேபா0"க. இ!பேவ ஒ� 
லாாிய! �A+சி ஆல"�ள�2ல எ"க அ�காவ! பா �2
0, காைலயில 
தி�ெந�ேவ<��! ேபாயி
0, ம2ைர��� ேபாயி
0 வாேர�. நயினார�மா, 
ராமாயி, இ4தா"க பண�த வா"கி�க"க. பி+சா/A, இத� ெகா0." 
 
பி+சா/A இர/0 அம"க<களி� ைககளிG� பண�ைத ைவ�தேபா2, 
இ0�ப�சாமி, சி�ன� ெசா�ல+ ெசா�ல எ?தினா . எ?தி �A�த2� சி�னா�, 
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த"க�மாவி� அ�மாைவ! பா �2, "நீ"க ெமாத�ேல ேபா0"க. ஒ"க ம�மக� 
ச4ேதக!ப0வா " எ�றா�.  
 
"ைகெய?�2! ேபாட� ெதாிPசி�4தா எ� தைலயிலேய நா� ெகா�ளி 
ைவ!பனா..." 
 
"பரவாயி�ல. இ!A வா"க." 
 
சி�னா� கிழவியி� ெப�விர� ேரைகைய! ேபா
டா�. த"க�மா இர/டாவதாக� 
ைகெய?�2! ேபா
டா�. பழ கிழவிக� 'கீறG��' காகித�ைத� கீ%வ2 ேபா� 
ேத*�தா க�. எ�ேலா�� ைகெய?�2! ேபா
டா க�. ச/�க� ேகானா  
கைட!ப�க� நி�றவ கைள� @
A� ெகா/0 வ42 ைகெய?�2 வா"கினா .  
 
சி�னா� மHைவ எ0�2, ைப��� ைவ�2� ெகா/0, ஆசாாி! ைபய� 
ஆ%�க�ைத, "ேகாண+ச�திர� வைர�� ைச�கிளி� வி0றியா" எ�றேபா2 ைபய� 
;
0�� ஓAனா� - யா  ைச�கிைளேயா உ�
A வர. 
 
சி�னா� ஆசாாி! ைபய� ைச�கிளி� ஏறி� ெகா/டா�. "விட!படா2 எ�ன 
ஆனாGP சாி" எ�ற2 @
ட�தி� பல �ர�க�. த"க�மா, சி�னாைன 
அ �த�ேதா0 பா �தா�. 'நா� பைழய த"க�மாவா* மாறி
ேட�H ெசா�G' 
எ�% ெசா�ல நிைன�தா�. ெசா�ல �A=மா? நாணேமா, அ?ைகேயா ஏேதா ஒ�% 
அவைள� த0�த2. 
 
@
ட�ேதா0 @
டமாக நட42, அ�மாBட� ;
0�� வ4த த"க�மா, 
மீனா
சிைய! பா �க நிைன�தா�. இத��� நயினார�மாB�� ஆ%த� 
ெசா�வத�காக, கிழவி அவைள� த�Hட� @!பி
டா�. நயினார�மா ;
A� 
இ�4த த"க�மாவி��, அ4த� �0�ப�தி� ேசாக� கைத=ட�, த� கைத=� 
நிைனB�� வ4த2. ஊேர த�ைன நிரபராதியாக நிைன!பைத உண 4த2�, தா� 
நட42 ெகா/ட2 உைர�த2. 'அவ� மன� எ�ன பா0ப
A����. மீனா
சி 
அ/ணிய, ஒ� நாைள�� நாG தடவ பா��ற நா�, நாG மாத�2ல ஒ� தடவ @ட 
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பா�க<ேய! எ�னால எ!A இ��க �APச2... அ/ணி எ�ன நிைன!பா�. அவ� 
லா�க!�ல எ�ன பா0ப0றாேரா... அ/ணி��� ெதாி=ேமா ெதாியாேதா...' 
 
தி[ெர�% த"க�மா எ?4தா�. ��றBண வி� ஓAனா�. இரB மணி இர/0 
இ����. ஆ/Aய!பனி� ;
0��! ேபான2� 'ஊேர' அதி��பA க�தினா�. 
----------- 

11116666    
 
'லா�க!' �A�தன� K�றாவ2 நா�. அ�%� அவைன உைத�தா க�. 
 
ேபாO- ெந�!பி� ஆ/Aய!ப� காியவி�ைல. மாறாக �ட� ேபா
ட த"க� 
ேபா� மி�னினா�. அ4த 'அA ெந�!�, அவைன+ Mடா�கியேத தவிர, �டவி�ைல. 
ைவர!ப0�தியேத தவிர, வத�கவி�ைல. அவனி� ஒ� ைவரா�கிய� பிற4த2. 
 
ெந�!�, எைதயாவ2 பிA�2� ெகா/0தா� நி��ேம தவிர, அதனா� தனி�2 நி�க 
�Aயா2. இ2ேபா� தனி�2 நி�க �Aயாம�, த�ைனேய பிA�2� ெகா/A�4த 
நியாய ெந�!பி� த� ேமனியி� வி?4த அAக�, நியாய�தி� மீேத ப
டதாக அவ� 
பாவி�2� ெகா/டதாG�, 'அ+சமி�ைல அ+சமி�ைல அ+செம�பதி�ைலேய' 
எ�% 'அA�ெகா�' தடைவ, அவ� பாரதியாாி� அAகைள! ப�றி� ெகா/டதாG�, 
ேபாO-கார களி� ைகக� தா� ஓ*4தன. உைத�த X
- கா�களி� தா� 
'�6��' ஏ�ப
ட2. 
 
M0 M
ைட� தணி��� எ�ப2 ேபா�, ேபாO-கார களி� ேகாப ெந�!�, 
அவன2 ெநPசி� அனலாகி, க/களி� Mடான ெந�!ைப �ளி வி�த2. 
 
ேபாO-கார க6� �ாி42 ெகா/டா க�. அA�கிறபA அA�2, உைத�கிறபA 
உைத�2, ��2கிறபA ��தினா� தி�டாதவ� @ட, 'அ*ேயா சாமி... நா� 
தி�Aன2 வா-தவ4தா�. அA�காதி"க ெசா�Gேத�' எ�% ெசா�<வி0வா�. 
ஆனா� இவைன வாயி� ர�த" ெகா
0�பA ��தி=�, ல�தி� க��களி� ர�த� 
2ளிக� ப0�பA �2கி� அA�2�, �Aைய இ?�2�, �� ெந�றிைய �வாிேல 



157 

 

ேமாத ைவ�2�, கா�க� இர/ைட=� நீ
டைவ�2 அவ�றி� ேம� '� தAைய 
பல"ெகா/ட ம
0� அ?�தி=�, தா��தG�� ��னாG�, பி�னாG�, 
"ெசா�Gடா ஒ� @
டாளி ேகாபா� க�ள�கட�த� ெச*=றத ெசா�G, ஒ�ன 
வி
00ேறா�! இ�ல�னா ஊைம�காய�தாலேய சாவ! ேபாற" எ�% அத
Aய 
ேபா2�, அவ� ஊைமேபாலேவ உத0கைள� கA�2� ெகா/0 ஒ�%� 
ேபசவி�ைல.  
 
அவைன அA�த கைள!�� தீர, '[' �A�த ேபாO-கார க� அவH��� '[' வா"கி� 
ெகா0�தா க�. ஆ/Aய!ப� '[' ேகா!ைபைய பணிவாக வா"கி� ெகா�வ2ேபா� 
வா"கி, பிற� அைத ெவளிேய ;சிெயறி4தா�. அ4த� ேகா!ைபைய, பரமசிவமாக, 
�மாராக, மாணி�கமாக, மாசானமாக நிைன�2� ெகா/0 வல2 ைகைய உய �தி, 
ேகா!ைபைய� E�கி, பி�� அைத - ேபாO- சி�னமாக நிைன�2� ெகா/0 அ2 
சி�னாபி�னமா��பA ;சிெயறி4தா�. 
 
அவ� அ!பA ;��ேபா2 அ4த லா�க! அைற���ேள �A�தன� நட�2வ2ேபா� 
ேதா�றிய இர/0 வா<ப க6�, ஒ� ந0�தர� 2/0 மீைச�கார��, அவைன! 
பிA�2� ெகா/டா க�. ேபாO-கார க� அA�2விட�@டாேத எ�ப2ேபா�, 
அவைன மைற�2� ெகா/டா க�. ஒ� லா�க! வாசி அவைன தன2 சகைலயாக 
நிைன�2 உாிைம=ட� அத
Aனா�. 
 
"அவ"க ஆைசேயாட வா"கி� ெகா0�கிறத இ!பA எறியலாமாடா... இ2 
அவ"கேளேய E�கி எறி=ற2 மா2ாி. அவ"க ஒ�ன ;�னா ேக��ற2�� யா  
இ��கா"க? வி0"க சா . �
டா! பய� - அHபவ� இ�லாத பய�. அ0�த தடவ 
வ��ேபா2 இ!பA! ப/ணமா
டா�." 
 
ஆ/Aய!ப� ேகாபமாக எ?42, ப0ேகாபமாக உ
கா 4த ேபாO-காரைர! 
பா �தா�. சக லா�க! வாசிகைள ெகா
ட� ெகா
ட! பா �தா�. ஒ�வ� சிதறிய 
ேகா!ைப� 2/0கைள ெபா%�கி� ெகா/A�4தா�. இ�ெனா�வ� 
அ"�மி"�மாக! பரவிய ேதநீ � 2ளிகைள கா�களா� ேத*�2வி
0� 
ெகா/A�4தா�. அவ கைள! பா �க! பா �க ஆ/Aய!பH�� அHதாபமாகB� 
ஆ�ேராஷமாகB� இ�4த2. 
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இத��� இ�H� ேகாப� தீராம� இ�!ப2ேபா� ேதா�றிய ேபாO-காரைர, 
தாஜா ெச*=� ேநா�க�ேதாேடா எ�னேவா, ேகா!ைப� 2/0கைள! ெபா%�கிய 
ஆசாமி, "ேபா"க சா , ஒ� அP� நிமிட� ேல
டா வ4தி�4தா நா� ைச�கிள 
ேம
0!பாைளய�2ல வி�தி�!ேப�. நாH� எ�தைனேயா ேபாO-கார"கள 
பா�தி��ேக�. ஆனா� ஒ"கள மா2ாி க/��தி பா�ப பா�கல சா ! நீ"க இ"க 
இ��க2 வைர��� எ"க ெதாழிG உ�!படா2 சா ! ைச�கிள அ��ேவ% 
ஆணிேவ% ஆ����னால நீ"க எ"கள அ!A ஆ�கி0விய... இ�<யா ம+சா�... 
ெசா�Gேட..." 
 
ேபாO-கார , த� ேதா�ப
ைட ந�பைர ெப�ைமேயா0 பா �தேபா2, இ2வைர 
எ2B� ேபசாம� இ�4த ஆ/Aய!ப� �ர� ெவAயாக, �ர�வைளேய 
2!பா�கியாக, வா*வழியாக வா �ைத ரைவகைள �றி பா �2! ேபா
டா�: 
 
"நீ"க�லா� மHஷ"களா... �/ண��! பயGவளா! ஏைழ�H ெதாிPச2� 
காரணமி�லாமேல, எ!A ேவS��னாG� அA�கலா��H ஆயி!ேபான 
கால�2ல - நாம காரண�த� ெகா0�கலாமா? ந�மள மா2ாி ஒ� சில ஏைழ"க, 
ைச�கி� தி�0ற2னால பண�கார"க க�ள! பண�2ல கா  வா"கி ஓ
0ற2 
ெதாியாம! ேபாB2. நாம ேகாழி தி�0ற2னால, அவ"க ேதச�ைதேய ப
ட! 
பகGல ெகா�ைளயA�க2 யா  க/S��� ெதாியமா
ட��. நாம லா�க!ைபேய 
;டா நிைன�க2னால, ந�ம �0�ப� ;
ைடேய லா�க!பா நிைன��2. நா�� 
மHஷ"க!பா! ந�மள=� எவH� 'நீ நா�H' ேப�ற2�� உாிைம கிைடயா2. நாம 
அ4த உாிைமைய ெகா0�க!படா2. 
 
ஒ"களால ஏைழ எளியவ"க எ�ேலா���ேம ெக
ட ேப�. ைச�கி� கட�2ற2ல 
கா
0ற சாம �திய�த, உ� ஊ லேய ேமாசA ப/Sறவ"கள, கட�2ற2ல 
கா/பி�கS�. க�தாி வ+�, பா�ெக
ட ெவ
0ற2ல இ��கிற திறைமைய, 
ஏழபாைளகேளாட வயி�2ல அA�கிறவேனாட வயி% கிழி�கிற2ல கா
டS�. 
அநியாய� கார"கள எதி �கிற2ல இ��கிற தி�!தி ேவற எ2ல=� இ��க 
�Aயா2. இ�ைன�கி நா
ல நட�கிற அநியாய�2�� நாம6� காரண�. 
ந�மேளாட சி�ன+ சி�ன த!பால பண�கார"கேளாட ெபாிய ெபாிய த!�"க 
மைற=2! மைற�க!ப02!" 
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ேபாO-கார  ஆ/Aைய அதி +சி=ட� பா �தா . இவ� ந�ஸைல
டாக  
இ�!பாேனா? ெதG"கானாவி� இ�42 தமி5நா
0�� தைலமைறவா 
வ4தி��கானாேம �!பாராI - அ4த ராவா இ���ேமா? 
 
இ�-ெப�ட  வ4த2� தன2 ச4ேதக�ைத ஊ ஜித!ப0�தி� ெகா�ள ேவ/0� 
எ�ப2ேபா�, அவ  பய�2டH�, ஏேதா ஒ� அவா 
 கிைட�க! ேபாகிற 
தி�!தி=டH�, ெநளி42 ெகா/A�4த ேபா2, ேகாண+ ச�திர�2ல, '[ 
சா!�0றியாடா' எ�% ஆ/Aைய� ேக
ட ெஹ
 கா�-டபி� அ"ேக 
ேதா�றினா . ஆ/Aைய! பா �2வி
0, "எ�ன ஆ/A இ�H� வ�� 2�ப 
விட<யா" எ�றா . 
 
"இHேம�தா� ஆர�பி�க! ேபாேற�! நீ"க எ!பA இ"க வ4திய?" 
 
"ஒ�ைன லா�க!�ல இ�42 வி
ட ம%நாேள என�� அN-ெட/
 ச!-
இ�-ெப�டரா �ரேமாஷ� வ42
0, இ"கதா� R
A." 
 
"அ!பA�னா நா� ைகராசி�கார�H ெசா�G"க. என��� �ரேமாஷ� வ42
0. 
��னால ப
A�கா0 டBHல லா�க!�. இ!ேபா ஜி�லா தைலநக ேலேய லா�க! 
கிட+சி���. சீ�கிரமா ெம
ரா���� �ரேமாஷ� வ420�. இ�<யா ஸா ..." 
 
��னாைளய ெஹ
 கா�-டபி6�, இ�னாைளய அN-ெட/
 ச!-
இ�-ெப�ட�� அவைன அதி 42 பா �தா . வ��ைறயாள� பிற�கவி�ைல; 
உ�வா�க! ப0கிறா�. 
 
அ�றிரB எ�ேலா���� இ
< வைட ெகா0�க! ப
ட2. ஆ/Aய!ப� தன��� 
ெகா0�க!ப
டைத வா"க ம%�தா�. அN-ெட/
 'எ-.ஐ' எIவளேவா 
ெசா�<! பா �தா . லா�க! வாசிக�, த"க6ைடய இ
< வைடகைள� @ட அவ� 
வாயி� ஊ
Aனா க�. ஆ/A உத0கைள� �வி�2� ெகா/டா�. "எ�ைன 
எ2�காக அA+சா"க�H ெதாி=��னால, இனிேம� நா� சா!பிட! ேபாறதி�ல" 
எ�% ஆ/A, அ4த! ெபய��கி�லாத ேதாரைண=ட� ெசா�<வி
டா�. 
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ேபாO-கார க� உ
பட எ�ேலா�ேம வாயைட�2! ேபானா க�. ம%நா� 
காைலயிG�, அவ� '[' �A�க ம%�2வி
டா�. எ
0 மணி�� வ4த 
இ�-ெப�டாிட�, விவகார� ெசா�ல!ப
ட2. அவ  உ�Qர அதி 4தாG�, அைத 
ெவளிேய கா
A� ெகா�ளாம�, "எ�தைன நாைள�� இ��கா�H பா !ேபா�! 
இவைன இ!ேபா அட�கா
டா� எ!பB� அட�க �Aயா2. பய"கரவாதியா* 
மா%ற அறி�றி �க�2ல ந�லா ெதாி=2" எ�% ேபாO-கார களிட� 
ெசா�<வி
0, எ"ேகேயா �ற!பட! ேபானா . 
 
�%�ேக, மா
0 விவகார�ைத 'விசாரைண' ெச*த மாவ
ட அதிகாாி ஓAவ4தா . 
இேத இ4த இ�-ெப�டாி� அ4த-2�ள அதிகாாி அவ . இ�வ�� ஒேர 
அ4த-தி� இ�4ததா�, யா  யா��� �த<� 'விZ' ெச*வ2 எ�ற சீனியாாி
A! 
பிர+சிைன உ�ள�தி� 'ஈேகாவாக' பல ெபா2 நிக5+சிகளி� ஒ�வைர ஒ�வ  
'க/0�காம�' இ�4தி��கிறா க�. இ!ேபா2 விசாரைண அதிகாாி, 
இ�-ெப�டைர 'க/0�க' வ42வி
டா . கா<� விழாத �ைறயாக� ேக
டா . 
 
"இ�-ெப�ட  சா ! ஆ/Aய!ப� ேமல சா ]ஷீ
 ேபா
0
A"களா?" 
 
"ேபாடல; இ�ைன��! ேபாட!ேபாேற�. நீ"க சா
சி ெசா�ல ேவ/Aயதி����." 
 
"இ�-ெப�ட  சா ! விவகார� ெவ%� லா அ/
 ஆ ட  இ�ல! ேகா 
0��! 
ேபானா�, எ2�காக மிர
0னா�H ேக�வி வ��. அ4த� ேக�வியி� ப�மா0 
வ��. @
0றB+ ச"க விவகார�, ேப!ப ல வ��. இ!ேபா நா%ற நா�த� 
ேபாதாதா? அதனால தயB ெச*2 என�காக அவைன அர
A மிர
A வி
00"க. 
பாழா! ேபாற இ4த ேவைலயிேல ேச 4ேத� பா�"க... ஒ"க ேவைல எIவளேவா 
ேதவைல." 
 
இ�-ெப�ட  த� ேவைல ேதவைல எ�பைத அ"ேகேய நி'பி!ப2ேபா� 
ேபசினா : 
 
"நீ"க நிைன�க2 மாதிாி விவகார� ைல
டா இ�ல. ஊ ல ேபா* மி-ட  �மாைர 
ெகாைல ப/ணி
டா�H வ+���ேவா�; �மாேராட ெப/டா
A 
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தா<ய%!பாேளா எ�னேவா - நா� தா<ய%�க ேவ/Aயதி����. இ2 
எ�-பிளாNI இZஷூ! நீ"க தைலயிடாம� இ��க2 ெப
ட !" 
 
"அ*ேயா நா� தைலயிடாவி
டா� எ� தைல ேபாயி0� சா ! தயB ெச*2 நா� 
ெசா�றைத� ேக6"க. நாம ெர/0ேப�� கவ ெம/
 ெச வ/
-. 
ஒ�வ��ெகா�வ  அ
ெஜ-
 ப/ணா
டா� எ!பA சா ?" 
 
"எ4ெத4த ப�னி! பயG"க @ட எ�லா� அ
ெஜ-
 ப/ேற�! ஒ"க @டவா 
ப/ணமா
ேட�. இ2 `ாிய- ேக-. அதனாலதா�..." 
 
"ேகா 
ல எ�லா� அ�பலமா��. நீ"க ப- நிைலய�2ல அவ� ைகைய� 
க
0ன2� ெவளில வ��. ஏ�ெகனேவ இவேனாட ஆ
க� எ�கி
ட வ42
0 எ"க 
எ-.பி.கி
ட ேபாயி��கா"க." 
 
"இ!ேபா எ�ன ப/ணலா��H ெசா�றீ"க?" 
 
"அவைன வி
00"க." 
 
"சாி. அ!�ற� ஒ� ஹBN" ெசாைஸ
A அைம�கலா��H நிைன�ேகா�! 
நாைள�� ஒ"க ஆ\சி�� வர
0மா?" 
 
"ேநா - ேநா - நாேன வாேர�!" 
 
விசாரைண அதிகாாி ேபா*வி
டா . அவைர� ெதாட 42 இ�-ெப�ட��, தன2 
ஜீ!பி� ஏற!ேபானா . எ-.பி.யிட� ேபாயி���� ஆ
கைள ேநா
ட� 
வி0வத�காக. இத��� ஒ� ெட<ேபா� 'கா�' வ4த2. இ�-ெப�ட  
அல
சியமாக! ேபாைன எ0�2வி
0, �க� அசி"கமா��பA ேபசினா . 
 
"சா ... சா ... எ- சா ! ஆ/A சா ! எ-ட  ேட* சா ! ப- -டா/
 சா ! 
பிாிவ/AI அெர-
 சா ! ேநா சா ! சா ... சா ... எ�-U- மீ சா ! எ- சா ! எ- 
சா !" 
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ேபயைற4தவ  ேபா� இ�-ெப�ட  ெட<ேபாைன ைவ�தா . ைக��
ைடைய 
எ0�2 �க�ைத� 2ைட�2� ெகா/டா . பிற� ஆ/Aய!பைன! பா �தா . 
எ-.பி.யிட� பறிெகா0�த ஆ"கார�தி� ப�2 சதவிகித� மீ/0� வ4த2. 
 
"ேயாI ஆ/A, ஒ�ைன வி
00ேற� - இனிேம� ஒ?"கா இ�!பியா?" 
 
ஆ/A அைமதியாக! பதிலளி�தா�: 
 
"நீ"க விடB� ேவ/டா� - நா� ஒ?"கா இ��கB� ேவ/டா�!" 
 
"இ4த மா2ாி�லா� உளற!படா2! நீ உ/0; ஒ� ேவல உ/0�H இ��கS�. 
இ�ல�னா 'ைப/
 ஓவ ல' ேபா
ேடாமி�னா�, வார�2�� நாG தடைவ 
ேகாண+ச�திர�தி� ேபா* ேபாO- -ேடஷ�ல ைகெய?�2! ேபாட 
ேவ/Aயதி����. இனிேமலாவ2 ப��வமாக! ேபசி, ப��வமா நட42�ேகா! சாி, 
தி��பி! பாராம� ஓ0!" 
 
ஆ/Aய!ப� தி��பி! பாராம� ேபசினா�. ப��வமாக! ேபசியவைர! பாராம� 
ேபசினா�: 
 
"நா� இ4த நா
ேடாட பிரைஜ! வா�காள  ப
Aய<� எ� ெபய  இ���. நா� 
ெத�தல! தி�டல! க�ள+சாராய� கா*+சல! எ�ைன அ!பAயி�42� ைகைய� 
க
A�ெகா/0 வ4தி"க! அA அA�H அA+சி"க! மிதி மிதி�H மிதி+சி"க! 
நியாய�த ேக
டவH�� அநியாய�த த4தி"க! எ�ைன எ2�காக அA+சி"க�H 
ெதாி=��னால நா� நகர! ேபாவ2 இ�ல... தயB ெச*2... நீ"க எ2�� என�� 
தயB ெச*யS�? எ�ைன ேகா 
ல நி%�2"க - ேபச ேவ/Aயைத! 
ேபசி�கிேற�!" 
 
"அ!பA�னா நீ..." 
 
"ேபாக+ ெசா�னாG� ேபாக! ேபாறதா* இ�ல." 
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இ!ேபா2தா�, அவH� மனித� எ�ப2ேபா� பா �த இ�-ெப�ட  அதி 42  
ேபானா . உட�பி� ;"கியி�4த இட"கைள=�, கீறியி�4த ப�திகைள=� ஊதி� 
ெகா/ேட - எ�ேலாைர=�, எ�லாவ�ைற=� ஊ2கிறவ�ேபா�, ஆ/Aய!ப� 
அைமதியாக, கா�கைள விாி�2! ேபா
0, ைககைள! பர!பி� ெகா/0 
உ
கா 4தி�4தா�. 
 
அவ� ேபாகாததா� தாH� ேபாக �Aயாம�, இ�-ெப�ட  அ"ேகேய இ�4தா . 
அவைன, 'தாஜா' ெச*தா�, கா�-டபி�க6�� இள�கார�. அH!பி ைவ�காம� 
ேபானா�, எ-.பி. தாளி�2வி0வா . எ�ன ெச*யலா�? 
 
இ�-ெப�ட  ேயாசி�2� ெகா/A�4த ேபா2 ைகயி� ஒ� காகித�2ட� உ�ேள 
cைழ4த சி�னா�, "எ�ன சா , எ-.பி. ெசா�< ஒ� அவ  ஆ�2. இ�Hமா 
ஆ/Aய விடல" எ�% எாி+சேலா0 ேக
டா�. 
 
இ2வைர அைமதியாக - அ2ேவ ஆணவமாக� ெதாி=�பA இ�4த ஆ/A, 
சி�னாைன! பா �த2� க/ கல"கினா�. சி�னா� அவன�ேக வ42 அவைன� 
E�கி நி%�தி, மா �ட� அைண�தேபா2, ஆ/Aய!பனா� வி�மாம� இ��க 
�Aயவி�ைல. 
 
"சி�னா�, இ!ேபாதா� ஒன�� க/S ெதாிP�தா சி�னா�. நாம ஒ/ணா 
சா!பி
0, ஒேர பாயில ப0�2, ஒ� தா* மக�க மா2ாி இ�4தைத மற42
Aேய, 
சி�னா� மற42
Aேய... நா� எ�ன த!� ப/Sேன� சி�னா�! எ�லா! 
பயGவ
ட=� ேப�ற நீ எ�கி
ட ேபசாம இ�4திேய! நா� பாவிதா� - ஆனா� நீ 
ேபச�@டாத அளB��! பாவியா சி�னா�... ெசா�G சி�னா�!" 
 
சி�னானி� க/க6� கல"கின. பாச� இ�வைர=� ேவதைன! பா
0ட� 
தாலா
A� ெகா/A�4தேபா2, �2விதமான ஏைழைய+ ச4தி�த அதி +சியி� 
இ�42 மீளாத இ�-ெப�ட , சி�னாைன� தனியாக� @!பி
0, விவகார�ைத 
விள�கினா . சி�னா� மீ/0� ஆ/Aயிட� வ42, அவ� கர"கைள! பிA�2� 
ெகா/0 காேல] வா�தியா  மாதிாி ேபசினா�:  
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"ேபாO-கார"க ந�ம எதிாியி�ல! இ�ைறய அசி"கமான சKக நிஜ�தி� 
நிழ�தா� ேபாO-! நிஜ�த ெதா
டா�தா� நிழGல ெதாி=�. நிழல பிA+� நிஜ�த! 
பிA�க �Aயா2! சாி �ற!ப0!" 
 
ஆ/A=� சி�னாH� ெவளிேய வ4தா க�. சி�னா� அவசர அவசரமாக! 
ேபசினா�. 
 
"ஆ/A, நீ ெமாத�ல ஊ���! ேபா! நா� வ ற2 வைர��� வாைய=� ைகைய=� 
க
A�கி
0 இ��கS�. ேகாபால ம2ைரயில ேபாO- �A+� வ+சி��கா"களா�. 
நா� ம2ைர��! ேபாயி
0 அவைன� @
A�கி
0 வாேர�... சாி சீ�கிரமா ேபா! 
இனிேம� நீதா� சி�னா�... நா� தா� ஆ/A... மற42டாேத?" 
 
சி�னா� ேபா*வி
டா�. தனி�2 விட!ப
ட ஆ/Aய!ப�, ப- நிைலய�தி�� 
வ4தா�. அ"ேக, அவனிடமி�42 எ�லா வைகயிG� Eரமா*! ேபான ெந�"கிய 
உறவின  ஒ�வ , அவனிட� ஒ� தகவைல+ ெசா�னா . 
 
"ஆ/A, ஒ� ;
ல ஒேர அ?ைக+ ச�தமா ேக
02. ஒ� த"க+சி�ேகா 
பி�ைள�ேகா ஜ�னி வ42 உயி��� ஏேதா�H ேபசி�கி
டா"க. அ"ேக ேபா
ட 
அ?ைக+ ச�த�, பரமசிவ� ;
0 ேரAேயா ச�த�2ல, சாியா கா2ல விழல. எ2��� 
சி�கிரமா ேபாேட." 
------------ 

11117777    
 
ஆ/Aய!பH�� சி4தைன அைன�2� ஒ�"கிைண42 ;
ைட ேநா�கிய2 
'த"க+சி�� ஏதாவ2 ஆகியி���ேமா... �ழ4ைத�� ஏதாவ2... அட�கடBேள, எ� 
த"க+சிைய நிராதரவா* வி
0
0 வ42
டேன... இ!ேபா எ�ன ஆகியி���ேமா... 
கடBேள, அ!பAேய ஏதாவ2 ஆகியி�4தா�... அ2 �ழ4ைதயா இ��க
0�. 
த"க+சியா* இ��க!படா2! அ*ேயா �ழ4ைத எ�ன பாவ� ப/ணி+�2. 
கடBேள, யா�ேம சாவ!படா2... யா�ேம சாவ!படா2...' 
 
அவH�� - அ"ேகேய தாவி த� ;
A� �தி�க ேவ/0� ேபா� ேதா�றிய2. 
அ"ேகேய ெச�2 த� ;
A� ஆவியாக! ேபா* நி�க ேவ/0� ேபா� ேதா�றிய2. 
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ச
டா�ப
Aயி� உ�ள த� ;
ைடேய தா� வி0� ெப�K+சா� இ?�2, 
அ"ேகேய ெகா/0 வர ேவ/0� ேபா� ேதா�றிய2. உடெல�லா� ஒேர 
அG!பா* மாறிய2ேபா� ��/0 நி�றா�. பிற� அ"ேகேய நி�%ெகா/0, த� 
;
A� இ!ேபா2 எ�ன நட��� எ�பைத! பா �கிறவ� ேபா�, வி-வ'ப� 
எ0�தவ� ேபா�, எ
A! பா �தா�. இ4ேநர� அ"ேக எ�ன நட4தி���ேமா - எ2 
2வ"கியி���ேமா - எ2 �A4தி���ேமா! 
 
இத���, ெத�காசி ப- உ%மிய2. அ!ேபா2தா� ஆ/A�� �யநிைனB வ4த2. 
;
A��! ேபாக ேவ/0மானா�, ப-சி� ஏறி�தா� ேபாயாக ேவ/0�. பற�க 
�Aயா2. த�ைனயறியாம� ச
ைட! ைப��� ைகவி
ட ஆ/A 2S���றா�. 
இ�4த ஐ42 'பாயி� நா�� 'பாைய ேஹா
ட� 'பி�' சா!பி
0வி
ட2. 
ேப+�வா�கி� ேகாபா<ட� ேக
க மற42வி
டா�. இ!ேபா2 எ�ன ெச*வ2? 
 
ப-���� ஏறி க/ட�டாிட� நிைலைமைய+ ெசா�< ெகPசலாமா... உ�ேள 
இ�!பவ களிட� ேக
கலாமா... ேவ/டா�. பிற  ேவதைனைய, த� 
ேவதைனயாக� க�2� கால� இ�H� வரவி�ைல. எ�ேலா�� சிாி!பா க�. அேதா 
ேஹா
ட<� இ�42 ேபாகிறாேர, உறவின  - அவாிட� ஓ
டமா* ஓA!ேபா* 
ேக
கலாமா... கடனாக ெர/0 'பா* ேக
கலாமா... ேவ/டா� - ேவ/டா�. 
அ0�த ெத�வி� - அ2B� ப"காளி ;
A� ேநாயா, ெநாAயா எ�பைதேயா, 
ேநாயாளி, தாயா பி�ைளயா எ�பைதேயா ெதாி42 ெகா�ள வி��பாத இவனிட� 
கா� வா"கி, சீ�கிரமா* ;
0��! ேபாறைதவிட, ேபாகாம� இ�!பேத ேம�. 
அ!பA! ேபானா� எ� த"க+சி ஆ�மா சா4தியைடயா2. அ*ேயா! எ� த"க+சி 
ெச�தி�!பாேளா... 
 
ெத�காசி ப- நக 42 ஓAய2. அத� பி�னா� ஓAய ஆ/Aயி� க/களி� 
�?திைய வாாி இைர�2� ெகா/ேட அ2 ஓAய2. அ0�த ப- க/ட�ட  
பனியHட� ெநளி�2� ெகா/0 நி�ற ேதாரைணைய! பா �தா�, இ�H� 
அைரமணி ேநர� ஆ��. எ�ன ெச*யலா�? 
 
ஆ/Aய!ப� அ4த நா�ப2 கிேலாமீ
ட  Eர�ைத=� காலாேலேய கட!ப2 எ�% 
தீ மானி�தா�. ஓ
ட��, நைட=மாக! ேபானா�. எ�லா� �A4தி���ேமா எ�ற 
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�Aவி�லா� 2யர�தி� நட4தா�. க/��னா� நட��� அ�கிரம�ைத=�, அத� 
காரணக �தா�கைள=� ஓ
ட �Aயாம� ேபானத��! பிராய+சி�த� ெச*பவ� 
ேபா� ஓAனா�. எதிேர வ�� ப-க6�, லாாிக6� ஒ2"க
0� அ�ல2 த�ைன 
ஒழி�க
0� எ�ப2 ேபாலB�, தா� ேமாதினா� அைவகளா� தா"க �Aயா2 
எ�ப2 ேபாலB� அவ� தாவி நட4தா�. 
 
எ�னதா� ஓAனாG�, எ�னதா� நட4தாG�, உடலைம!� எ�% ஒ�% 
இ��கிறேத... அவனா� ஓட �Aயவி�ைல. சிறி2 இைள!பாறினா�. மாறா4ைத 
எ�ற ஊைர� கட4தேபா2 ஒ� �ளிய மர�தி�� அ�ேக சிறி2 நி�றா�. எதிேர 
வ�� ப-க6�� ��னா� ேபா* விழலாமா எ�ப2 ேபால� @ட நிைன�தா�. 
அ4த மர�திேலேய 2/ைட� க
A, E��! ேபா
0+ சாகலாமா எ�ப2 ேபாலB� 
எ/ணினா�. 
 
பிற�, K+ைச இ?�2! பிA�2, நிதானமாக விட விட, அவH� ஒ� ைவரா�கிய� 
ஏ�ப
ட2. த"க+சி�� ஏதாவ2 ஆகியி�4தா�, �ைற4த2 இர/0 ேபைரயாவ2 
தீ �2� க
AயாகS�. அவ� ம
0� இற4தி�4தா�, அவH��, ஊேர 
திற4தெவளி+ சிைற+சாைலயாகிவி0�. அைதவிட, த� �Aைச ;
ைடவிட, 
வGவான �வ கைள� ெகா/ட, இ��� கிராதி� கதBகைள� ெகா/ட க
டட� 
எIவளேவா ேம�.  
 
ஆ/Aய!ப� மீ/0� நட4தா�. கா�கேள - ப- ச�கர"களாக, ைககேள - 
'-ேடாி"காக' அவ� த� உட�ைப ஓ
A� ெகா/0, மகா�மா கா4தி த/A 
யா�திைரயி� நட4த2 ேபா� நட4தா�. எ/சா/ உட�����, எ/ண"க� 
சிைறபட, அ4த எ/ண"கேள உட�ைப ய4திர! ெபாறியா�க, ய4திர� ேபால, 
ஆல"�ள�ைத� தா/A, அ�திU�ைத� கட42, சாைல!�Eைர ெந�"��ேபா2, 
பி�பக� K�h மணியாகிவி
ட2. ஊைர ெந�"க ெந�"க அவைன உ�ள� 
ெந��கி� ெகா/ேட இ�4த2. 
 
இத��� ெத�காசியி� இ�42 ெந�ைல நகைர ேநா�கி! ேபா*� ெகா/A�4த 
ஒ� ப-சி� இ�42, 'ஆ/A ஆ/A' எ�% ச�த� ேக
ட2. உலகி� த�ைன� 
@!பிட யா�� கிைடயா2 எ�ப2 ேபால, ேவ% யாைரேயா @!பி0கிறா க� எ�% 
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நிைன�தவனாக, அவ� நட42 ெகா/A�4த ேபா2, இர/0 ேப  K+சிைர�க 
ஓAவ42, அவ� ேதாைள! பிA�தா க�. 
 
ஆ/A நிமி 42 பா �தா�. ஒ�வ� ேசாிவாசி ேகாவி4த�. இ�ெனா�வ�, 
அவHட� மர� ெவ
0� மாடசாமி. இ�வ  க/களிG� ேசாக� ம/A, சா�ப� 
நிற� X�தி�4த2. ஆைள எாி�தா� கிைட��� அ-திைய! ேபால ஆ/Aய!ப�, 
அவ கைள! பா �தBட�, அவ க�தானா எ�% நி+சய!ப0�தி� ெகா�பவ� 
ேபா� சிறி2 உ�% ேநா�கிவி
0, பிற� படபட!பாக "யா���� எ2B� இ�<ேய" 
எ�% ெசா�<வி
0 ெவறி�2! பா �தா�. 
 
மாடசாமி இ?�தா�. 
 
"அ!பA�லா� ஒ/Sமி�ல..." 
 
"ஒ"க6��� ேகாA �/ணிய�... ெசா�G"க!பா - காGல ேவS��னாG� 
வி?ேற�; உயி��� ஏதாவ2..." 
 
"உயி��� ஒ/S� இ�ல; அ!பAேய ஆனா�தா� எ�ன ெச*ய �A=�." 
 
"த"க+சி�கா... இ�ல..." 
 
"மீனா
சி���தா�! பிைழ+சி�கி0வா�. சாி. ப- வ�2 ஏ%!" 
 
ப-சி�, அவ க� ஆ/Aய!பனிட�, ஊாி� நட4தைத விள�கினா க�. 
மீனா
சிைய! ப�றி ம
0� விள�கமாக+ ெசா�லாம�, ம�றவ�ைற விள�கமாக+ 
ெசா�னா க�. 
 
ஆ/Aய!ப�, மாடசாமிைய=�, ேகாவி4தைன=� பா �த ப�2 
நிமிட�தி���ேளேய �ாி42 ெகா/டா�. எ�றாG�, அவ க� வாயா� அவ� 
ேக
க� ெகாதி��� அ4த வா �ைதைய வரவைழ�க வி��பவி�ைல. உ/ைமைய 
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எதி ேநா�க! பய�! த"ைக உயி�ட� இ�4தாG� இ��கலா� எ�கிற ந!பாைச! 
ஊ  ேபா*+ ேச�� வைர�காவ2, அவ� உயிேரா0 இ�!பதாக நிைன�க� E/Aய 
விேனாதமான எ/ண�! 
 
அ4த Kவ�� ேகாண+ச�திர�தி� இ�42, ச
டா�ப
Aைய ேநா�கி நட4தா க�. 
ஊ���� வ4த2�, ஊாி� ெப��ப�தியின , தா"க� ைகெய?�2! ேபா
டதா� 
தா� ஆ/Aய!ப� வி0தைலயானா� எ�ற ெப�மித�ேதா0, அவைன! 
பா �தா க�. அ4த! ெப�மித� ெகா0�த ெந��க�தி�, அவ� ;
A� நட��� 
ேசாக�, த�த� ;0களி� நட!ப2 ேபாலB� நிைன�தா க�. ெத��களி� 
நி�றவ க� அைனவ��, அவ� பி�னா� நட4தா க�. 
 
ஊ���� வ4தBட�, ஆ/Aய!பனிட� மீனா
சி இற4தைத! ப�றி, யா�� 
ெசா�லேவ/Aய அவசியமி�ைல. நாவித  ஊதிய இழB+ச"கி� ஒ<, அவ� 
கா2க6��� ஓலமி
ட2. ெப/களி� அ?ைக� �ர�, மர"களிG� 
ம/�வ களிG� இ�4த பறைவகைள சி< �க ைவ�த2. 
 
[ கைடகளி�, வழ�கமான வாA�ைக+ சிாி!� இ�ைல. ஒIெவா�வ  �க�திG� 
எ� விைத�த2 ேபா�ற விர�தி. அவ� ேசாக�தி���, மீனா
சியி� மரண�தி��� 
தா"கேள காரண� எ�ப2 ேபா�ற ஒ�வித ��றBண B. ஒ� வேயாதிகரா� தாள 
�Aயவி�ைல. ஆ/Aயி� ைககைள! பிA�2� ெகா/ேட, "பாவி! பயேல, ஒ� 
அ�ப மா
0�காவ, ஆச� த"கசிைய பறிெகா0�தி
Aயடா" எ�றா . 
 
"அ�ப மா
டால இ�ல மாமா! அ�ப! பயGவளால அவ� அ�பா=�ல ேபாயி
டா�. 
இHம எ2�காவ மற+சி! ேபசS�" எ�றா , அவைன எதி ேநா�கி வ4த இ0�ப�. 
 
ஆ/A�� - ஊாி� �திய ேபா�� ேதா�றவி�ைல. தன��! பி�னா� ேதா�றி, 
��னா� ேபா*வி
ட த"ைகைய நிைன�2� ெகா/ேட, அவ� ஓAனா�. 
மீனா
சி, ;
0 வாசG�� ேம� ஆகாய�தி� நி�% ெகா/0 அவைன, 
'அ/ணா+சி - அ/ணா+சி' எ�% ெசா�வ2 ேபா�ற பிரைம. தா� கா/ப2�, 
ேக
ப2� கனB எ�ப2 ேபாலB�, இ!ேபா2 அ4த� கனB �Aய! ேபாகிற2 
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எ�ப2 ேபாலB�, அ�ைம உட�பிற!� அ�காைமயி� பாயி� ப0�2� E"�வ2 
ேபா�%� ஒ� பாசா"� எ/ண�. நட4தைத நிராகாி!பவ� ேபால அவ� ;
0 
�க!����, க/ெகா�ளா� @
ட�திH�ேள ஊ0�வி! ேபானேபா2 - 
 
மீனா
சி �ளி!பா
ட!ப
0, �2+ேசைல க
ட!ப
0, ெந�றியி� திலகமிட!ப
0, 
ெவளி� தி/ைணயி� ஒ� Kைலயி� சா�தி ைவ�க!ப
A�4தா�. ��றிG� 
ெப/க� @
ட�. மாரA�2 அ?� ெப/க�, தைலயி� அA�2� ெகா�6� 
தா*மா க�. 
 
"க
ைடயில ேபாற பயGவளால நீ க
ைடயா* ேபாயி
Aேய எ� ெமாவேள" எ�ற 
ஒ!பாாி. 
 
"அநியாய�கார! பாவியளால, நீ அநியாயமா* ேபாயி
Aேய" எ�ற தா*மா களி� 
ேகவ�க�. 
 
த"க�மா, ச�த� ேபாட� திராணி இ�லாம�, அ/ணிையேய ெவறி�2! பா �2� 
ெகா/A�4தா�. அவ� அ�மா, ஆ/Aய!பைன! பா �த2�, அவ� த�ைன 
ெவளிேய ேபாக+ ெசா�Gவா� எ�% நிைன�தவ� ேபா� ெவளிேயறி� 
ெகா/A�4தா�.  
 
அ?2 வி
0 ஓ*4தி�4த கா�தாயி, ஆ/Aைய! பா �த2� அ?2 �ர/டா�. 
 
"நா� பாவி*யா, பாவி... ேமள�2��! ேபான எ� ��ஷைன சாராய� �A+சி
0 
ேபாO- பிA+சி�கி
0! ேபானதா இ4த மாசான� ெநா%"�வா� ெசா�னா�. 
நா� அறிBெக
ட ஜட�! ��திெக
ட ெபா��ைள - ��ஷைன� ேதA ேபாO- 
-ேடஷ� - -ேடஷனா* ேதA அைலPேச�. ேந�% ரா�திாி வரல. எ� ராசா�தி 
மா �ல வ< தா"க �Aயல�H ெசா�<+ ெசா�< அ?த2. அவைள நா� 
ஆ-ப�திாி��� @
A�கி
0! ேபாறதா* ஏ�பா0. இைத� ெதாிPசி�கி
0 அ4த 
மாசான� ெநா%"�வா� ;/ �ரளியாக கிள!பி
டா�. இதனால எ� ராசா�தி 
ேபாயி
டா�. எ�மா எ� ராசா�தி, இ�னா... ஒ� அ/ணா+சி வ4தி��கா . 
ஒ�ைன பா ைவ��! பா ைவ பா �கிற, ேப+���! ேப+�! ேப�ற, ஒ� ெச�ல 
அ/ணா+சி வ4தி��கா  பா��மா - க/ைண� திற42 பா��மா... ஒ� 
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தடைவயாவ2 பா��மா. எ� ராசா�திேய! எ� த"கேம! பா �க மா
Aயா? 
ஒ�ைன� தா*��� தாயா வள�த அ/ணா+சிய பா�க மா
Aயா�மா - பா�A எ� 
ராசா�தி!" 
 
கா�தாயியி� �ல�பலா�, எ�லா! ெப/க6� @!பா0 ேபா
டா க�. த"க�மா 
எ�ன ெச*கிேறா� எ�ப2 �ாியாமேல ஆ/Aய!பனி� க?�தி� ைக ேகா �2� 
ெகா/0 அ?தா�. பிற� அவ� ேதாளிேலேய மய"கி வி?4தா�. நா�ைக42 
ெப/க� அவைள� தா"கி! பிA�2 �4தாைன+ ேசைலகளா� �க�தி� 
;சினா க�. 
 
ஆ/Aய!பH�� யா  ேப+�� ேக
கவி�ைல. எ4த உ�வ�� ெதாியவி�ைல. 
Kைலயி� Kைலயா*, க/ KA� E"�பவ� ேபா�, 'வ4தி
Aயா அ/ணா+சி' 
எ�% ேக
ப2ேபா� உத0க� பிாி4தி��க, 'சா!பா0 ேபா0ேற� வா' எ�% 
ெசா�< எ?4தி��க! ேபாகிறவ� ேபா�, வல2 ைக தைரயி� ஊ�ற!ப
A�!ப2 
ேபா�ற லாவக�2ட�, 'என�� ந�ல ம�4தா கிட+�
02; இனிேம� மா �ல 
வ<�கா2 அ/ணா+சி' எ�% இட2 ைகைய, உ�ள"ைக ெதாி=�பA அபிநயமா* 
கா
0பவ� ேபா� ேதா�றிய த"ைகையேய ெவறி�2! பா �தா�. 
 
அ!ேபா2தா� பிற4த �ழ4ைத ேபாலB�, பA!பAயாக வள வ2 ெதாியாம� 
வள 4த சி%மி ேபாலB�, இள�ெப/ ேபாலB�, தா� பா �த பல உ�வ"க� 
ெகா/ட, த� ஒேர ஒ� த"ைகைய! பா �க! பா �க, அவH�� பாைள அாிவா� 
இ���� இட� நிைனB�� வ4த2. ைககைள ெநறி�2� ெகா/0, க�ன�க2!பி� 
உ
�ற"கைள� கA�2� ெகா/0, அவ� கர"க� 2A�தேபா2 -  
 
இர/0 ேபாO-கார க� கிராம ��சீ!பான ம�<காவி� த4ைதேயா0 உ�ேள 
வ4தா க�. பைழய ச!-இ�-ெப�ட , "இ2 த�ெகாைல ேக��H - ாி!ேபா 
 
வ4தி���. பிண�த பாிேசாதைன ப/ணS�. ஆ-ப�திாி�� E��"க*யா" எ�% 
அத
Aனா . கிராம ��சீ! க�\ரமாக� தைலயா
Aனா . 
 
அIவளBதா�! 
 
இழB�� வ4த @
ட� தினெவ0�2 நி�ற2ேபா� சி< �2 எ?4த2. 
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"எ�னடா நிைன+சி�கி
A"க... ஆ��ைள"க�னா பிண�த E��"கடா 
பா �கலா�! ெகா0ைம��� ஒ� அளB ேவS�*யா! பிண�2�கி
ட ேபா"க 
பா �கலா�! ஒ"க கா�கி+ ச
ைடய கழ�தா
டா எ�ென�H ேக6"க..." 
 
"ேபாO-கார"க எ�னடா ப/Sவா"க... எ�லா� இ4த ��சீ! பாவியால 
வ4த2. ேதவAயாமவH�� இ�ெனா� பாைட க
0"கடா..." 
------------- 

11118888    
 
நிைன�2 பா �க �Aயாத கால�தி� இ�42, ம�றவ க6�� நிைனBக6��ாிய 
உண Bகேள இ�லாத2 மாதிாி, ஒ� சிலேர எ�லா+ சமய�திG�, ேபசி� 
ெகா/A�4த நிைலைய மா�%வ2ேபா�, இ!ேபா2 எ�ேலா�� ஒேர சமய�தி� 
ேபசினா க�. ஊாி� எ2 எ2 எ!பA எ!பA நட�கிற2 எ�ப2 ெதாி4தி�4தாG�, 
அைவ ப�றிய ெதளிவி�லாம� கால" காலமா* கால�ைத� கட�திய ஏைழ - 
பாைளக�, இ!ேபா2 ெதளி4த2 ேபா� ேபசினா க�. எ�ேலா�� ஒ� ேசர� �?மிய 
அ4த இழB ;
A�, பல இழBக� நி ணயி�க! பட! ேபாகி�றன எ�ப2 ேபா�ற 
ெவA+ ச�த"க�. அAவயி�றி� M
ைட� கா
0� ெந�!�! ேப+�க�. இதய�ைத� 
2ைட�ெத0�2, ெச�ைம!ப0�2� வா �ைத ரைவக�. பிணமாக வா54தவ கைள, 
பிண"க� ெதளிய ைவ�2வி
ட2 ேபா�ற, 'சாக� 2ணி4த' 2ணி+ச� ேப+�க�. 
சி�னா� ெசா�ன2 ேபா�, தனி�தனி �+சிகளாக இ�4தவ க�, இ!ேபா2 ஒ�ேசர 
விற�� க
டாகிவி
டதா� ஏ�ப
ட ;ர! பா ைவக�! ேவதா4த�தி��! பதிலாக 
;ர�ைத உமி5��� வா �ைதக�! ஆ/டா/0 காலமாக, அAமன�தி� பய 
ெந�!ைப ைவ�2� ெகா/A�4த மனித க�, இ!ேபா2 அைத ெநPசிேல ேகாப 
ெந�!பாக� ெகா/0 வ4தா க�! 
 
மீனா
சி இற4தத��, தா� கா�தாயிைய அH!பிய2ேவ காரண� எ�% ஊ  
�?ைமயாக! �ாி42 ெகா/டா�, உைத கிைட��� எ�% நிைன�2, தனியாக 
உைத வா"க� தயாராக இ�லாத மாசான4தா�, த� பைழய காத<யி� ��ஷைன 
'ாி!ேபா 
' ெச*ய ைவ�தா  எ�ப2 ஒ�வ���� ெதாியா2. 
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ஆ/Aய!ப� வி0தைல ெச*ய� ேகாாி 'ைக' ெகா0�தவ க�, இ!ேபா2 'ைக 
நீ
டB�' தயாராகிவி
டா க�. �னி4த தைல நிமிராம�, நி மலமான ேதா�ற��, 
ெநPைச� ெதா0� வாPைச=� ெகா/0 வா54த மீனா
சிைய, ஒ� அ!பாவி 
ஏைழ! ெப/ைண, இற4த பிற�� பழிவா"க� 2A��� ��`!பி� அ�ப�தன�, 
அவ க6�� ஆேவச�ைத� ெகா0�த2. இ�ைற�� மீனா
சி�� ேந 4த2, 
நாைள�� த"க6��� ேநரலா� எ�ற அ+ச உண B, 'தா���' த�கா!� 
உண வாகிய2. நைட!பிண"களாக வா54த ெப��பாேலா , இ!ேபா2 த"கைள, 
அ4த! பிண�ேதா0 ஐ�கிய!ப0�தி� ெகா/டா க�. உடெல�லா� ேகாப� தீ 
ப�றி, ேமனி எாி42, வா* வழியாக! �ைக வ�வ2 ேபா�, வா �ைதக� அன� 
க
Aகளாயின. 
 
"எ"க பிண�த� ெகா/0 ேபா���னால இ4த! பிண�த� ெதாட �Aயா2." 
 
"நீ"க ெமாத�ல பிண�த ெதா0"கடா பா �கலா�!" 
 
"ஏ�ேல ேபசி�கி
0 இ��கிய - ெச%�கி மவHவள ESல க
A ைவ="கள..." 
 
ேபசி� ெகா/A�4த @
ட�, தி[ெர�% அைமதியா��பA, த"க�மா விாி�த 
தைலேயா0, விாி�த கர"கேளா0, ேகார ெசா'பியான காளிேபால, 
ேபாO-கார க� ��னா� வ42 நி�றா�. ��வ"க� வி�ேபா� வைளய, நா�� 
அ��ேபா� நீள, அவ� அ?�தமான அைமதி=ட� ேபாO-கார கைள ேந��� 
ேநராக! பா �தா�. ச!-இ�-ெப�ட��� அ4த! பா ைவயி� ேகார�ைத விட 
அதைன� E/Aவி
ட ேசாக� மனைத� ெகௗவியி��க ேவ/0�. ச�% 
படபட!பாகேவ ேபசினா . 
 
"நா"க எ"க கடமய+ ெச*ய�தா� வ4ேதா�! ஒ� கிராம ��`! த�ெகாைல 
நட4தி��கதா* ாி!ேபா 
 ெகா0�தா� நா"க ��மா இ��க �Aயா2! ��மா 
இ�4ேதாமானா�, ;
ல ��மா இ��க ேவ/Aய2 வ��. அதனால வ4ேதா�! 
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ஆ-ப�திாியி� பிண�த ேசாதைன ெச*ய ேவ/Aய2�, அ2�� நடவA�ைக எ0�க 
ேவ/Aய2� எ"க கடைம." 
 
இத��� கா�தாயி சி0சி0ெவ�% அ"ேக ஓAவ42 ேபாO-கார க6�� ம�தியி� 
பா2கா!�� ேத0பவ  ேபா� நி�ற ��`!ைப ெவறி�2! பா �2� ெகா/ேட 
ெவA�தா�. 
 
"ஏ*யா ��`!�! ஒ� ெமாகர� க
ைட�� நீ=�லா� ��`!பாயா? எ�ன பா�2 
பதி� ெசா�G*யா! ஒ��தி த�ெகாைல ப/ணS��னா, த"கரளி� ெகா
ைடய - 
இ�ல�னா பயிேராைன சா!�டS�. எ� ராசா�தி ப0�த ப0�ைகயா கிட4தா�. 
நட�கேவ �Aயாத அவளா� ேதா
ட�2ல ேபா*, த"கரளி� ெகா
ைடய! பறி�க 
�A=மா*யா? தைரயி� வி?4த ைகைய� E�கி வா*கி
ட ெகா/0 ேபாவ 
�Aயாத அளB�� இ�4தவளால எ!பA*யா எ?42 நட42, ம�42 வா"கியி��க 
�A=�? ெகாPசமாவ2 ேயாசி+சி பா�தியா... நீ பிண�த ேசாதன ேபாடS��H 
எ?தலாமா*யா... ேசாதன ேபாடS��H நிைன+சா நீ தா"�வியா*யா... E... 
நீயி�லா� - மHஷ�?" 
 
தி[ெர�% ெத*வாைன ஓA வ4தா�. இவ� இ�ப2 இ�ப�திர/0 ஆ/0க6�� 
��� ��`!பிட� வாி க
ட! ேபான ேபா2, சில சமா+சார"கைள ைக=" 
களBமாக� க/டவ�. 
 
"ேசாதன ேபாடS��H எ?தியி��கியேர... ஒ�ம ;
0 ச"கதி ெதாி=மா? ஒ�ம 
மக� ம�<காேவாட ர�த�த ேசாதன ேபா
0! பா!ேபாமா? பா�தா� அவ� ஒ�ம 
மவளா - மாசான� மவளா�H ெதாி=�. அ2�� நீ� ேசாதன ேபாட+ ச�மதி+சா - 
நா"க இ2�� ச�மதி�ேகா�. எ� பி�ைள�� ப�ளி�@ட�2ல ேசா% ேபாடல�H, 
ஒ�மகி
ட எ�தன தடவ ெசா�<யி��ேக�? அ!ேபா ��மா இ�4த ைக - இ!ேபா 
எ2�காவ*யா எ?தS�. இ4த ைகய ஒA�க எIவளB ேநர�*யா ஆ��? 
வாி!பண�2���தா� ரசீ2 தராம தி�H ெதாைல�க! இ!ப பிண�த=� தி�H 
ெதாைல�க நிைன�கியா���..." 
 
கிராம ��N!பா� இத��ேம� தா"க �Aயவி�ைல. @
ட�தி� இ�4த 
'ெசா�கார!' பய�க� @ட ��மா இ�4தைத! பா �2 அதி +சியைட4தா . ச!-
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இ�-ெப�டைர! பா �2 ஏேதா ெசா�ல!ேபானா . இத��� ஆ/Aய!ப� 
அAேமலA ைவ�2 நட42 ச!-இ�-ெப�ட  ��னா� வ42 நி�றா�. கா�தாயி, 
அவ� ஏதாவ2 ெச*2விட! ேபாகிறா� எ�ப2 ேபா� �%�ேக வ4த ேபா2, 
ெவ%ைம=ட� ெவறி�2� ெகா/A�4த த"க�மாB�, ஓரளB �யநிைனB 
ெப�றவளா*, "நீ� ேபசாம நி�G�. அ*யா, ேபாO- மவராச�மாேர... உயி��ேக 
மதி!பி�லாத ஆ-ப�திாியில பிண�2�� எIவளB மதி!� இ�����H 
ெதாிPசவ� நா�. உ"க6�� சடல� ேவS��னா... எ� சடல�ைத 
ேவS��னா எ0�2�கி
0! ேபா"க! எ"க மயினி..." 
 
த"க�மாவா� ேம�ெகா/0 ேபச �Aயவி�ைல. த� தைலயிேலேய அA�2� 
ெகா/டா�. �க�தி� அA�2� ெகா/டா�. ஆ/Aய!ப� அவைள இ?�2 த� 
இ0!�! ப�கமாக இைண�2� ெகா/A�4தேபா2 @
ட� ேகாபமாக 
எ?4தி��க! ேபான2. ஆ/Aய!ப� @
ட�தினைர� க�\ரமாக� ைகயைச�2, 
��மா இ����பA சமி�ைஞ ெச*2வி
0, ஆணியA!ப2 ேபா� ேபசினா�: 
 
"ச!-இ�-ெப�ட  சா , இ2 த�ெகாைல இ�ல. இ2 ெகாைல ஸா . நீ"க 
க/0பிA�க �Aயாத அ!பA� க/0 பிA+சாG� வழ�� ேபாட �Aயாத ெகால 
ஸா ! எ� த"க+சி�� மா �ல க
A வ4தBடேன, நா� ச �கா  ஆ-ப�திாி��� 
@
A! ேபாேன�. அ"ேக டா�ட  இ�ல. டா�ட  இ�4த சமய�2ல ம�42 இ�ல. 
அ4த ஆ-ப�திாியில அவள கவனி+சி�4தா� ெச�தி��க மா
டா�. இ4த! 
பாழா*ேபாற மா
ட நா� ம4திாி ைகயால வா"காம� இ�4தி�4தா�, நாH/0 
எ� ேவைல உ/0�H இ�4தி�!ேப�. கிைட�கிற @<யில த"க+சி�� ம�42 
வா"கியி�!ேப�. இவ� ெச�தி��க மா
டா�. இ4த மா
0 விவகார�த 
அதிகாாி"க இ?�தA�காம ஒ?"கா விசாாி+சி�4தா�, நாH� இவேளாட 
விவகார�த பா�தி�!ேப�. இவ6� ெச�தி��க மா
டா�. எ� தா* மாமா மக� 
ேமல, இ4த ��`!ேபாட மக� அபா/டமா பழி ெசா�லாம� இ�4தி�4தா�, எ� 
மாம� ெச�தி��க மா
டா�. இவ� எ� த"க+சிய கவனி+சி�!பா�. அவ6� 
ெச�தி��க மா
டா�. 
 
"சாி. இ4த� கா�தாயி ��ஷைன ேபாO- பிA+சி�கி
0! ேபானதா மாசான� 
ெசா�லாம� இ�4தி�4தா� இ4த உட�பிறவா சேகாதாி - எ�ேனாட சேகாதாிய 
ஆ-ப�திாியில ேச �2 பிைழ�க வ+சி�!பா�. சாி ெதாைலய
0�. எ�ைனயாவ2 
ஒ"க ஆ
க� ைகைய� க
A ேபாO- -ேடஷ�ல ைவ�கா
டா�, நா� ஓேடாA 
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வ42 - எ�ேனாட உட�பிற!ப கா!பா�தி இ�!ேப�. ெச�தி��க மா
டா�. 
அதனால இ2 ெகாைல! த�ெகாைல இ�ல! க ணைன எ�லா�மா* ெகாPச" 
ெகாPசமா* ெகா�ன2 மாதிாி எ�ேனாட த"க+சிய ச �கா  டா�ட�"க, 
அதிகாாி"க, எ�ேனாட ��தி�கி
0 இ�4த பயGவ, அ4த மாசான�, இ4த ��சீ!� 
இ!A எ�ேலா�மா* ெகாைல ப/ணி
டா"க. ஒ"களால ேக- ேபாட �A=மா 
ஸா ..." 
 
ச�% ேநர�தி�� ��� தைலயிG�, �க�திG� அA�2� ெகா/ட த"க�மா, 
இ!ேபா2 இ�ெனா� அவதார� எ0�தவ� ேபா� க ஜி�தா�: 
 
"ேபாO- எசமாHவேள! எ� அ�ைத மகன, ஒ"க ஆ
க� - ச �கா  2ணிமணியள 
ேபா
0��கிற திமி%ல, அவ"க6���தா� ைக காG இ��க2 மாதிாி அA 
அA�H அA+சி, மிதிமிதி�H மிதி+சி��கா"க. இ�னா பா�"க, இ4த 
மHஷேனாட ைகயி� காய�த, உத0 கிழிPசி இ��கத பா�"க! வல2 க/S 
;"கி இ��கத பா�"க! தனியா அக!ப
டவ H அA+சி
டா"க - இ!ேபா எ"க 
ைக=� காG� ஒ"க ேமலப
டா�, எ"கள இ!ேபா ேக�க2 யா�? ஒ"க6�� 
இளநீ  ெவ
A� �0�த பரமசிவ� வ�வானா? இ�ல, ஒ"கள மிர
A பணியவ+ச 
�மா� வ�வானா? இ!ேபா உ"க உயி� - எ"க ைகயில! யா� ைகயில? ெசா�G"க 
எசமா� மாேர?" 
 
இ!ேபா2 @
ட� - ��பலாக மாறிய2. எ�ேலா�� எ?42 ேபாO-கார கைள! 
பா �2 �/AயA�2 ��ேனறினா க�. ஒ�வைர ஒ�வ  த�ளி�ெகா/0�, 
நிதான� கைலயாத ஒ�சில , 'ெபா%"கடா ெபா%"கடா' எ�% �ர
0�தனமாக! 
ேபானவ கைள இ?�2! பிA�க, @
ட�தி� அக!ப
ட �ழ4ைதக� @��ர<ட, 
பிணமான மீனா
சி, ேகாப4தணியாத க/ணகிேபா� ேதா�ற, ஒேர அமளி... ஒேர 
@+ச�... 
 
ச!-இ�-ெப�ட  பய42 வி
டா . ேபாO-கார க� தவி�தா க�. ��சீ! 
ேதாGாி�த வாைழ!பழ�ேபா� 2வ/டா . ாிவா�வைர எ0�க�@ட 
இடமி�லாதபA �/AயA�த @
ட�தி��� சி�கிய ச!-இ�-ெப�ட , "ெகாPச 
ேநர� ��மா இ�"க" எ�ற பலமான �ர� ேக
0 எ
A! பா �தா . 
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சி�னாH�, ேகாபாG� உ�ேள வ42 ெகா/A�4தா க�. அதி Zடவசமாக 
அவ கைள! பா �த ��ப�, மீ/0� @
டமாகி, அவ க� ேபாO-கார களிட� 
ேபாவத�� வழி வி
ட2. ேகாபா�, த� ைகயி� ைவ�தி�4த M
ேகைஸ ஒ� 
ஓரமாக ைவ�தா�. சி�னா� அைமதியாக! ேபசினா�. 
 
"நட4தைத வழியி� ேக�வி!ப
ேட�. நீ"க� ேபாO-கார கைள அA�க! ேபாற2 
த!�! அவ"க அவ"கேளாட கடைமைய+ ெச*ய வ4தி��கா"க." 
 
"அவ"கள அA�க! ேபாகல!பா... இ4த ��`! பயல அA�க! ேபாேனா�! 
ெச%�கி மவேனாட மிளகா* தைலய பறி�காம விடமா
ேடா�. ஓேஹா�னானா�..." 
 
"அ2B� த!�! ��`!, ேபாO-கார க�, ப/ைணயா�"க த"கேளாட 
பதவிைய=�, பண�த=� த!பா பய�ப0�2ற2 எ!பA� த!ேபா, அ!பA நாம 
அA�க! ேபாற2� த!�! அவ"க ஏைழக� ேம� அதிகார�த ஏவிவி0கிற2 எ!பA+ 
�ர/டேலா, அ!பA நி �கதியா மா
A�கி
ட தனிமனித கைள, நா� 
ெமஜாாி
Aயா* இ��ேகா� எ�கிற2�காக அA�கிற2� �ர/ட�தா�! இதனால 
நி �கதியா* நி�கிற நாமதா� ேமG� நி �கதியா* நி�கS�!" 
 
ச!-இ�-ெப�ட  ெகாPச� ச�த� ேபா
0! ேபசினா : 
 
"நா"க ��`! ாி!ேபா 
 ெகா0�ததால வ4ேதா�. இ!ேபா மீனா
சி 
இய�ைகயாகேவ மரணமைட4தா� எ�கிற2 �ாி42
0, பPசாய�தா  இ!பA 
தீ !பளி�2வி
டதா* ாி�கா ைட �ேளா- ப/ணி�ேவ�. ஒ"க இZட!பA நீ"க 
அட�க� ப/ணி�கலா�. ேயாI, ��`!� - ஒ�ேனாட பதவி� தி�%ல, விவகார� 
எ!பA விபாீதமா* மாறி
0 பா�தியா? தாசி�தா கி
ட ெசா�< ஒ�ைன எ�ன 
ப/ேற� பா�? ஒ�ைன மா2ாி அறிBெக
டவ"க, சி�ன+ சி�ன பதவியில 
இ��கதால�தா� ெபாிய பதவியில இ��கவ"க6� அறிB ெக
டவனா 
ேபாயி
டா"க." 
 
சமேயாசித ��தி ெகா/ட ச!-இ�-ெப�ட  ெசா�னேதா0 நி�கவி�ைல.  
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மீனா
சி! பிண�தி�� அ�ேக ெச�%, த� ெதா!பிைய� கழ�றி, ைகயி� ைவ�2� 
ெகா/0, சிறி2 ேநர� ெமௗனமாக தைல கவி542 நி�றா . இைத! பா �த 
ேபாO-கார க6�, த"க� ெதா!பிகைள� கழ
A ைககளி� ைவ�2� ெகா/0 
அPச< ெசG�தினா க�. 
 
ஐ42 நிமிட�தி�� ��� ஆேவச!ப
ட அ�தைன ேப��, மன�2��� 
அ?தவ களா*, க/களி� ெபா"கி, க�ன"களி� வழி4த நீைர� 2ைட�க 
மற4தவ களா*, அ!பAேய �G"கி! ேபா* நி�றா க�. இ4த சா�கி� ��`! 
ெவளிேயறிவி
டா . இ2வைர அழாமG� அ?ைக��ாிய அைடயாள"கைள� 
கா
டாமG� இ�4த ஆ/Aய!ப�, அ4த ஜன ச��திர பாச சாகர�தி�, ஆேவச+ 
M
ைட� தணி�2� ெகா/டவ� ேபா� �த��ைறயாக அ?தா�. 
 
"மீனா
சி, ஒன�காக எ�தைன ேப� அ?Bறா"க பா� மீனா
சி, அனாைதயா+ 
ெச�தாG�, இ!ேபா ஒ�ைன மக� மா2ாி ஜன"க நிைன�கிறத! பா�க மா
Aயா 
மீனா
சி? ஒன�காவ @Aயி��கிற இ4த� @
ட�த, ஒ� தடவ பா�2
0, அ!�றமா 
க/ண K0 மீனா
சி. நாம அனாைத இ�ல மீனா
சி. ஒ�ேவைள அ/ண� 
அனாைதயா நி�க!படா2�H - நீேய ெத*வமாகி இவ"கள ெகா/0 வ4தியா 
மீனா
சி? யா�ேம எ
A! பா �காம� ேபான ;
0��� @
ட� வரS��H 
நிைன+ேச ெச�தியா? சா��ேபா2 எ�ைன நிைன+சியா�மா... அ/ண�, 
அனாைதயா வி
0
0! ேபாயி
டாேன�H கல"�னியா�மா... உயி  
ேபாB�ேபா2 - உ� மன� எ�ன பா0ப
0ேதா! எ�ென�லா� நிைன+�ேதா! 
ந�மள மா2ாி ஏைழய6�� மன��ேன ஒ/S இ��க!படா2 மீனா
சி - இ��க! 
படா2!" 
 
எவேரா இர/0 ேப  ஆ/Aய!பைன! பிA�2 ெவளிேய இ?�2� ெகா/2 
ேபானா க�. ச!-இ�-ெப
க  க/ கல"கியவரா* சி�னாைன! பா �2, 
"அ!ேபா நா� வர
0மா ஸா  - ேடா/
 ஒ ாி! ாி�கா ைட �ேளா- 
ப/ணி0ேற�" எ�றா . சி�னா� உட�ைப அைச�காமேல, அைச�க �AயாதபA 
பதிலளி�தா�:  
 
"மீனா
சிேயாட ாி�கா ைட நீ"க �ேளா- ப/S"க! ஆனா� அவ� ாி�கா ைட  
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நா"க இனிேம� தா� 2வ�க! ேபாேறா�! ெரா�ப ேத"�- ஸா ... ஒ"க6�� 
ப+ைச� த/ணீ  @ட ெகா0�க �Aயல!" 
 
ேபாO-கார க� ேபா*வி
டா க�.  
 
வாதமட�கி� க��க� �%��� ெந0��மாக! ேபாட!ப
0, ெத�ைன ஓைலக� 
விாி�க!ப
டன. நாவித , 'பிண�த E��"க*யா' எ�% ெசா�<� ெகா/ேட, 
க/ணீைர, ைகயிG�ள ச"காேலேய லாவகமாக 2ைட�2� ெகா/0, ச"� 
ஊதினா . உட�ைப+ சி< �த ஓைச, மனிதனி� ஜீவ மரண� கண�ைக �A!ப2 
ேபா� ஓ"காரமாக ஒ<�த ஓைச�கிைடேய, மீனா
சி பாைடயி� கிட�த!ப
டா�. 
நாவிதாி� ைபய� நில�காிக� ேபாட!ப
0, ெந�!� K
ட� ெச*ய!ப
ட 
கலய�ைத எ0�2� ைகயி� பிA�2� ெகா/டா�. இத��� மீனா
சியி� 
��ஷH�, அவ� அ�மா இதர வைகயறா�க6� வ42வி
டா க�. ��ஷ�கார� 
அ�மாB��� ெதாியாம� க/கைள� 2ைட�2� ெகா/டா�. 
 
பாைடைய நா��ேப  E�கினா க�. ஆ/Aய!பைன=� நா��ேப  
ைக�தா"கலாக! பிA�2� ெகா/டா க�. த"க�மாைவ நா�� ேப  அைண�2� 
ெகா/டா க�. பிண� ெகா/0 ெச�ல!ப0வைத, பரமசிவ� ;
0��� ஒளி42 
ெகா/ேட மாசான�, �மா , ம�<கா, பரமசிவ� மக� ஆகிய நா�� ேப�� 
பா �தா க�. நா���, நா��� ஒ�ைற� கழி�காம� ெப���� எ�ப2ேபா� 
ெப�"@
ட�, பிண�தி��! பி�னா� ேபான2. 
 
�த��ைறயாக, ெம�ைத ேபா<�4த ப0�ைகயி� ப0�க� ெகா0�2 ைவ�த 
மீனா
சி, �0கா
A�, ஏ�ெகனேவ விற�க� அ0�க!ப
A�4த அ0�கி� 
ைவ�க!ப
டா�. அவள2 �ழ4ைத�� ெமா
ைடயA�க!ப
ட2. அ4த+ 
சி�னPசி% �ழ4ைத அ�மாைவ விேநாதமாக! பா �த2. இ2தா� அ�மாைவ! 
பா ��� இ%தியான த�ண� எ�ப2 ெதாியாம�, அ2 உ%திேயா0 பா �த2. 
அ�மா இ�4தா�, ேகாயி� �ள�தி� எ0�கேவ/Aய 'பிற4த �A' - தாயவ�, 
மAயி� ைவ�2! பிA�தி��க, தா*மாம� �%வ<�க, தக!ப� சிாி�க, 
ெத*வ�தி��� காணி�ைகயாக� ெகா0�க ேவ/Aய பிற4த �Aைய, ெத*வமாகிய 
அ�மாவி�ேக ெகா0�க ேவ/Aய அவலநிைல ெதாியாம�, அ4த� �ழ4ைத 
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சிாி�க�@ட+ ெச*த2. 'தாயி�லா! பி�ைள ஊ  சிாி�க ஆ��' எ�ற உ/ைம 
ெதாியாம� அ2 சிாி�த2. 
 
"�ழ4தய, சிைத��� ெகா�ளி ைவ�க+ ெசா�G"க*யா" எ�றா  நாவித . 
 
ஆ/Aய!ப� இ0!பி� இ�4த �ழ4ைத=ட� சிைதைய ெந�"கினா�. அவனா� 
நட�க �Aயவி�ைல. நா��ேப  த�ளி�ெகா/0 ேபானா க�. �ழ4ைதயி� 
ைகயி�, ெகா�ளி�க
ைட ெகா0�க!ப
ட2. அத� ைகைய=�, க
ைடைய=� 
ேச �2 ஒ�வ  ஒ!��� சிைதய�ேக ெகா/0 ேபானா . ஆ/A கதறினா�. 
அவைன=�, �ழ4ைதைய=� ��னா� ெகா/0 வ4தவ க�, இ!ேபா2 பி�னா� 
ெகா/0 ேபானா க�. 
 
சிைதயி� தீ பிA�த2! சிைதயி� ம
0மா? 
-------------- 

11119999    
 
விறேகா0 ேச 42 மீனா
சி எாி42 ெகா/A�4தா�. 
 
மயான� கா�ைகக�, அ"�மி"�மாக! பற42 ெகா/A�4தன. Xணி���விக� 
அ�ேக இ�4த ேதா
ட�தி� எ� ெசA ஒ�ைற வைள�2, சிைத�2� 
ெகா/A�4தன. ஒ� சில சமாதிகளி� �ைள�தி�4த எ��கைல+ ெசAகைள, 
ைமனா� ��விக�, அல�களா� �க 42 ஆரா*+சி ெச*2 ெகா/A�4தன. 
அ�காைமயி� இ�4த கிறி-தவ+ �0கா
A�, ெவ�ைள நிற�தி� சிGைவ� 
�றிக6ட� அைம4த சமாதிகைள! பா �ைகயி� ப0�2� கிட��� ப� மா0க�, 
தைலகைள நிமி �தி! பா !ப2 ேபா� ேதா�றிய2. அவ�%� நடமாAய எ�ைம 
மா0க� ஒ�றிர/A�, காக"க� உ
கா 42, 'உ�னிகைள�' தி�% 
ெகா/A�4தன. 
 
மா/0 மA4ேதாாி� மரண� கைதகைள வி/0ைர!ப2ேபால, பைனேயாைலகைள 
சலசல�க ைவ�த ேப*�கா�% ஒ� ப?�த பைனேயாைலைய ;5�த, அ4த ஓைல 
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சிைதயி� ப
0, தீேயாைலயாக மாற, சிைத! �ைக அAயி� ெச4நிறமகB�, cனியி� 
க�ைமயாகB� ேதா�ற, பைன மர�கா0க� வழியாக, ஆகாய�ைத� 2ைள�க! 
ேபாவ2 ேபா� ேபான2. ேப*�கா�றி� வி?4த ெத�ன" ���ைபைய, 
சி
0���வி ஒ�% ெகா�தி� ெகா/A�4த2.  
 
��G�� மானாகB�, மாH��! �<யாகB�, �<�� ேவடனாகB� உ�மாறி=�, 
தா��வதி� 2வ�கமாகB�, தா�க!ப0வதி� �AவாகB� ேதா�%� உ�மா�ற� 
அ�லா2 ஒ� மா�ற�� இ�லாத மரண�, மB[கமாக ேகார தா/டவ� 
ஆ0வ2ேபா�, சிைத!�ைக ேப*� கா�%�� ஏ�றா�ேபா�, ெநளி42�, சிைத42� 
ஒ�% பலவாகB�, பல ஒ�றாகB�, தீ நா�ைக� ெதா"கவி
0� ெகா/0 ஆAய2. 
 
மீனா
சி எாி42 சா�பலான2�, அ4த அ-திைய, அ�ேக=�ள ஏாியி� 
கைர!பத�காக, ச�%� ெதாைலவி� இ�ப2 இ�ப�ைத42 ேப  
உ
கா 4தி�4தா க�. இவ க� தவிர ெப��பாலானவ க� ;0க6��� 
தி��பிவி
டா க�. ஆ/Aய!ப�, �ழ4ைதைய� த� மAயி� ைவ�2� ெகா/0, 
அவைன! ேபா� ேதா�றிய அத� ெமா
ைட� தைலைய� தடவி� ெகா/0, எாி=� 
சிைதைய ஏ�க�ேதா0 பா �தா�. 
 
"ெப/டா
A ெச�த 2ZAைய� @ட ேக�கல" எ�% ெசா�<, யா�� இர/டாவ2 
க�யாண! ெப/ைண� ெகா0�க ��வராம� இ�42 விட�@டா2 எ�பத�காக, 
அ�மாBட� வ4தவ� ேபா� ேதா�றிய மீனா
சியி� ��ஷ� @ட, எைதேயா 
ஒ�ைற! பறிெகா0�த ஏ�க�2ட� நி�றா�. 
 
'நா� ேபா
ட தா<ய� @ட வி�2� தி�H
Aயடா பாவி'�H நா�க! பி0"கி
0+ 
சா��பAயா* ேக6டா எ�% அ�மா�காாி ெசா�னைத மன!பாட� ெச*தி�4த 
அவனா�, இ!ேபா2 அைத ஒ!பி�க �Aயவி�ைல. ஆ/Aைய! பா �2, "அ!ேபா 
நா�..." எ�றா�. 
 
ைம�2னைன! பா �2 த"ைகயி� தா�ப�ய வா5�ைகைய=�, ஏலாதவைன! 
ெப�ற 'வ�லர�கி' மாமியாைர=� நிைனB��� ெகா/0 வ4த ஆ/Aய!ப�, 
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ைப��� கிட4த கா�பB� தா<ைய எ0�2, ைம�2னனிட� நீ
A, "இ4தா�� இ2 
ஒம��� ேதைவயா இ����" எ�% ெசா�< நீ
Aனா�. ைம�2ன�, அவ� 
ெசா�னத� ெபா�� �ாியாமேல, அ4த! ெபா�ைள வா"கி� ெகா/0, தா� ெப�ற 
பி�ைளைய அ"ேகேய வி
0வி
0, தய"கி� தய"கி சிைதைய! பா �2� 
ெகா/ேட ேபா*� 'ெதாைல4தா�.' 
 
அவைனேய பா �2� ெகா/A�4த @
ட� இ!ேபா2 ெமௗன�ைத� கைல�த2.  
 
"�4தாநா� ;
0��! ேபாயி�4த!ேபா அ/ணா+சி�H ஆசேயாட மீனா
சி 
@!பி
டா�. இ!ேபா? ��மாவா+ ெசா�னா� - 'E"��ேபா2 ஒ� K+�! அ2 �ழி 
ேபா
0 இ?�தா� கா� ேபா+�' இ2 ெதாியாம� 2�6ேறா� 2A�கிேறா�" 
எ�றா  ஒ� கிழவ . 
 
சி�னா�, அவ���! பதிலளி�தா�. 
 
"அ2 சாிதா� சாமி! மனித� சாகலா�. ஆனா� மனித�ல� சாவதி�ைல. அ4த� 
�ல�2�காக, நாம சா�� ��னால ஏதாவ2 ந�ல2 ெச*யாம, இ!A K+ைச! 
பிA+��கி
0 K+ச! ப�றி! பாAனா� த!பி�<யா..." 
 
ஆ/Aய!ப�, ஆத"க�ேதா0 ேபசினா�: 
 
"நீ இIவளB ேப�றிேய சி�னா�; நீ @ட�தா� த!�! ப/ணி
ேட!" 
 
"எ�ன ப/Sேன�?" 
 
"ஊ  ஜன"க� எ�லா� ஒ/ணா திர/0, ��`!ைப=�, ேபாO-கார"கைள=� 
அA�க! ேபானேபா2 நீ த0�தி
ேட. ெர/0 ெச%�கி மவனயாவ2 ெவ
A! 
ேபா
A��கS�! சாி ேபாவ
0�... எ� ைகயால ஒ� ெகாைலயாவ2 விழாம! 
ேபாவா2!" 
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"இ4தா பா� ஆ/A, நீ ெசா�<
ட; நா� ெசா�லல. அIவளBதா� வி�தியாச�. 
ஆ/A, உன�� ஞாபக� இ��கா? நா� எ
டாவ2 வ�!�! பA���ேபா2, 
'தி�ேவா0' வா�தியா  பிெரP+ �ர
சிைய! ப�றி+ ெசா�G�ேபா2, கி�லA� 
எ�கிற ஆ=த�தால எதிாிகைள� ெகா�னதா+ ெசா�னா�. உடேன நா� 
கி�லA�H எ2�காக! ெபய  வ4த2�H ேக
ேட�. வா�தியா , ஆ0 தி�0ன 
தி�ட� மா2ாி விழி+சா�. உடேன நா� 'கி�' ப/Sனதால கி�லA�H ேப  
வ4ததா+ ெசா�ேன�. உடேன, நீ 'கி�Aயா' இ��கவ"கள ெகா�ற மிஷி� - 
அதனால கி�லA�H ேப  வ4தி�����H ெசா�ேன. ஞாபக� இ��கா? 
சம�2வ�, சேகாதர�2வ�, ஜனநாயக� ஆகிய ல
சிய"க6�காக� 2வ"கிய 
பிெரP�! �ர
சி, கைடசில எேத+சாதிகார�2ல �A=ற2��� காரண� எ�ன? 
ெசா�G பா �கலா�..." 
 
ஆ/A, ேகாபா� உ
பட எ�ேலா�� சி�னாைனேய பா �தா க�. சி�னா� 
தன���தாேன ேப�பவ� ேபா� ேபசினா�: 
 
"ெபா�ளாதார சம�2வ�ைத வ<=%�தாத எ4த! �ர
சி=� ெவ�றி ெபறா2. 
ெசா�2ாிைமைய ஒழி�காத எ4த! �ர
சியிG� ஆ�மா இ��கா2. ெவ�றி ெப%� 
ேபாரா
ட�2��! ெபய  �ர
சி. அ2ேவ ேதா�வியானா� கிள +சி. இ"Oஷி� 
ெசா�ல! ேபானா� ��னா� ெசா�ன2 ெரவGஷ�. பி�னா� ெசா�ன2 
ாிெப�<ய�. நா� ெச*ய நிைன�க2 �ர
சி! நீ ெச*ய நிைன�க2 கிள +சி! 
அதாவ2 நீ நிைன�க2 மா2ாி ேபாO-கார கைளேயா ��`!ைபேயா 
அA+சி�4தாG� சாி - ெகா�H�4தாG� சாி - ேபாO-கார"க இைத த"க� 
Aபா 
ெம/0�� எதிரான நடவA�ைகயா* நிைன!பா"க. ெபா2 ம�க6�� 
ேபாO- எ�றா� கி�6�கீைர�H ஒ� எ/ண� வர!படா2�H, விவகார�த 
ச
ட ஒ?"�! பிர+சிைனயா* பா !பா"கேள தவிர, ெபா�ளாதார! ேபாரா
டமா* 
நிைன�க மா
டா"க. தமிழக� �?வைத=� அட��வத�� உ�ள அ�தைன ஆ=த! 
ேபாOஸு�, ாிச I ேபாOஸு�, இ4த ச
டா�ப
Aயி� 'ேடரா' ேபா
0, ந�ைம 
ச
A பாைனைய உைட�கிற2 மா2ாி உைட+சி����! இைத நீேய வி��பமா
ேட! 
அேத சமய� ெர/0 விதைவ! ெப/க6�காக! ேபாராA, அ4த! ேபாரா
ட� 
ஊைரேய மா�றியி���. இைத மா�ற ேவ/Aய அளB�� மா�ற ஒ� �ர
சி 
ேதைவ!" 
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"சாி, ஒ�ேனாட �ர
சி தா� எ�ன2!பா?" எ�றா� பி+சா/A - மாசான� ெச*த 
ப�2 K
ைட ெந�, அ4த! �ர
சியி� கிைட��மா எ�பைத அறிய 
வி��பியவனா*. 
 
சி�னா�, ரகசிய� ேப�வ2ேபா� ேபசி, த?த?�த �ர<� �A�தா�. 
 
"அ�ைற��P சாி, இ�ைற��P சாி, ஆ/Aைய உயி���யிரா* ேநசி�கிறவ� 
நா�. கிராம"க� �
A+ �வரா* ேபாவத�� ��கா�வாசி� காரண�, பA�த 
பய�க� தா�. இவ�க� X Zவா பய�க�. அதாவ2 த"கைள ��கிய! 
ப0�2ற2�காக எைத=� பிர+சிைனயா��வா"க. இவ க� ம�தியதர வ�!பி� 
ேம�ம
ட வ �தக கலா+சார�தி� வாாி�க�. இவ"க6�� த�2வ� ��கிய� 
இ�ல. தைலைமதா� ��கிய�. எ�லாவ�ைற=� தீ �க!ேபாற2 மா2ாி பாவலா 
ப/S� இவ"க, யா @ட ேவS��னாG� ேச�வா"க. தா"க� 
ெபாிசாகS"கற ஒேர ல
சிய�2�காக, தியாக� ெச*ய� ேதைவயி�லாத எைத=� 
ெச*வா"க. �மா , மாணி�க� இ4த வைக! பய�க�... கா
A� ெகா0�கிற2 
ேலசான காாிய� எ�கிற2னால, அைத+ ெச*2
டா"க. ஏ�னா இவ"க6��, 
இவ"கதா� ��கிய�. அதனாலதா� ஆ/Aய மா2ாி ஏைழகைள� E/Aவி
0, 
அ4த ஏைழகேளாட அAவயி%ல எாி=ற தீயி� �ளி  கா*வா"க. ஆ/Aைய ஆ�றி� 
த�ளி
0 அவ� பிண� மித���ேபா2, இ4த! பய�க�, அ2ல சவாாி 
ப/Sவா"க�H என��� ெதாி=�! அதனாலதா� ஆ/A இவ"கேளாட 
பிரைமயி� இ�42 வி0ப0ற2 வைர��� - நா� கா�தி��க� தீ மானி+ேச�. நா� 
இைடயில தைலயி
A�4தா�, இ4த ஆ/Aேய என�� விேராதமா* மாறி 
இ��கலா�! அேத சமய� இவைன ஆப�தி� இ�42 மீ
கிற2�காக அ!ப!ேபா 
�ய�சி எ0�தி��ேக�. ஆனா� நாH� ஒ� த!�! ப/ணி
ேட�! ஆ/Aைய 
அளB�� ேம� தவி�க வி
0
ேட�! இதனால மீனா
சி இற�க ேவ/Aயதாயி
0. 
அ/ணா+சிய ேபாO- ைகைய� க
A�ெகா/0 ேபானா"க எ�கிறத ேக
ட 
அதி +சியிேலேய அவ� ெச�தி��கலா�! இ4த வைகயி� நாH� ஒ� 
ெகாைல�கார� தா�..." 
 
ேகாபா� ேபச �Aயாம� வி�கி�2! ேபான சி�னானி� �2ைக� த
A 
ஆ�வாச!ப0�தினா�. சி�னா� ெதாட 4தா�: 
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"ஒ� வைகயி� மீனா
சிேயாட மரண� ஆ/Aய!பேனாட இழ!�. இ�ெனா� 
வைகயி� இவ� மரண� தா� நா� ெச*ய!ேபாற �ர
சிேயாட விைத! மீனா
சி 
ஊன ாீதியி� இற42, ந� �ர
சியி� ஞான ாீதியி� வாழ! ேபாகிறா�! ந��ைடய 
�ர
சி��, ெச�2, உயி  ெகா0�2
டா�." 
 
"சாி, ஒ�ேனாட �ர
சி தா� எ�ன? நா� ெவ�ளாைம ெச*த நில� கிைட��மா? 
ஆ/Aேயாட ப�மா0 கிைட��மா? அத+ ெசா�G!" 
 
"ெசா�Gேற�! ந��ைடய ஊ  நைட�ைறய� கவனி+சாேல, உலக நைட�ைற 
ெதாி=�. ஓ"கி வள 4த பைனமர�2ல ஏறி, பயினிைய இற��ற2 எ�ப2 
அபாரமான ேவைல. ெப�ைம!பட�@Aய சாதைன. ஆனா� அ4த� ெதாழிைல+ 
ெச*பவைன, பைனேயறி�H ேகவலமா! ேப�ேறா�. கிண�%��� ேபா* ெவA 
ம�4த வ+சி பாைறைய பிள�கிற2, எ�லாராG� ெச*ய �Aயாத ேவைல. அ4த 
ேவலய+ ெச*பவைன ேகவலமா* நிைன�ேகா�. அ4த ேவைலைய+ 
ெச*பவைனவிட, அ4த ேவைல��� கா/
ரா�
 எ0�கிறவ� ெபாிய 
மHஷனாயி
டா�. இ2மாதிாி - அ?�ைக எ0�2
0 ��த�ைத� ெகா0�கிற 
ேவைல சலைவயாள  ேவைல. அவ"கள வ/ணா�H ெகா�தAைமயா* 
வ+சி��ேகா�. ப/ைண நில�2ல அ�G� பகG� ேவைல ெச*=றவைன 
பைறய�H த�ளி வ+சி
ேடா�. இ!பA� கZடமான ேவைலக� ெச*றவ"கைள� 
ேகவல!ப0�தி அ4த� ெதாழி�கைளேய ேகவலமா�கி
ேடா�. ஏைழக�, 
ேகாைழகளா* இ���� வைர ஏ*!பவ க� தா� ேம*!பவ களா* இ�!பா"க." 
 
"ேம*!பவ கைள எ�ன ெச*யS�H ெசா�Gற" எ�றா  இ0�ப�. 
 
"ெசா�Gேற�! ந�ம ச�தாய�2ல உைழ!பவ� - ேம*!பவ� எ�கிற பிாிேவாட 
இ�ெனா� பிாிB இ���. இ2 அதிகார வ �க�. நில!பிர��2வ ஆணவ��, 
�தலாளி�2வ கபட�� ெகா/ட இ4த அதிகாரவ �க4தா�, சKக சம�2வ�தி� 
�த� எதிாி! ஒ� கெல�ட  ��னா� கிளா � 'நீ"க'�H ெசா�ல� @டா2. 
'கெல�ட  ெசா�னா '�H தா� கெல�ட  கி
ேடேய ெசா�லS�. 
 



185 

 

"இ4த மாதிாி� ெகா�தAைம�தன�ைத ச"கி<� ெதாடரா*� ெகா/ட நி வாக 
அைம!பி�, சKக�தி� பண�கார� பண�காரனா* ஆகிறா�. ஏைழ 
ஏைழயாகிறா�. இதனா� நா0 ��ேனறல�H நா� ெசா�லல. �த4திர�தி��! 
பிற� எIவளேவா ��ேனறி இ��ேகா�. இேத ஆ/A இ�ைன�� ேபாO- 
-ேடஷேன ந0"��பA �ர
சி ெச*ய �A=2�னா� - அ2 நா
ேடாட 
��ேன�ற�. இேத ஆ/A இ�ப2 வ�ஷ�2�� ��னால இ!பA+ ெச*தி�4தா�, 
அவ� ேபான இட� ��G �ைள+சி����. ஆக நா0 ந�லா ��ேனறியி���. 
அேத சமய� நா0 ��ேனறிய அளB�� ந�மள மா2ாி ஏைழக� ��ேனறல. 
ப-ஸுல ேபான ேகாபாைல வழிமட�கி, ம2ைரயி� லா�க!பி� அைட�கிற கால� 
ேபாகல! அேதசமய� அவைன எ�ைன மா2ாி ஒ� பற!ைபய�..." 
 
"ஏ, அ!Aெய�லா� ெசா�லாத!பா..." 
 
"எ�ைன மா2ாி சாதாரணமானவ� மீ
கிற அளB�� கால� வ4தி���. சKக 
சம�2வ�2�காக ச �கா  - நில+சீ தி��த ச
ட� வ4த2. ஆனா� எ�ேலா�� 
பினாமி ேப ல எ?தி வ+சி��கா"க. நம�� வ4த மா0"க, அவ"க ;
ல ேம=2. 
நாம ைகைய� க
A�கி
0 ��மா இ��ேகா�. ஒ� நிக5+சிதா� ஞாபக� வ�2. 
க���� ேதா
ட�2�கார"க, �ர"�க� ேதா
ட�ைத அழி�காம� இ��க, K"கி� 
க��கைள+ ெச2�கி, மிளகா* ேசா�ைற+ ெச*2, ஒ� பாைறயில வ!பா"க. க��ப� 
தி�ன வ�கிற �ர"�"க, இைடயில இ��கிற மிளகா* ேசா�ைற� தி�H
0 - 
அ!�ற� எாி+ச� தா"க �Aயாம� K"கி� க��கைள எ0�2 ஒ�ைற ஒ�% 
அA+சி�கி0�. க���� ேதா
ட� ப�திரமா* இ����. இ2மாதிாி நா� வ%ைம 
எ�கிற மிளகா*+ ேசா�ைற+ சா!பி
0, வ�!�வாத�, ெமாழி, ஜாதி �த<ய 
க��கைள ைவ�2 அA+சி�கி0ேறா�. நம��+ ேசரேவ/Aய க���� ேதா
ட� 
ப�திரமா* இ���." 
 
"நாம ேதா
ட�2���ள இற"கS�. க���கைள ஒA�கS�. அ2�� வழிய+ 
ெசா�G." 
 
"ெசா�Gேற�! சKக உறB, ெபா�ளாதார உறவி� அA!பைடயி� அைமPச2. 
உறB�� மனிதாபிமானேமா, மனிதாபிமான�தி�� உறேவா ேதைவயி�ைல. எ4த 
ஜாதியா* இ�4தாG�, அ4த ஜாதியி� ஏைழயா* இ�!பவ� ஹாிஜ� தா�. 
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நீைரவிட, ர�த� அ?�தமா* இ��கலா�. ஆனா� பண�, ர�த�ைத விட 
அ?�தமான2. பண�கார� பண�காரேனா0 ேச��ேபா2, ஏைழ ஏ� ஏைழேயா0 
ேசர�@டா2?" 
 
"இ!ேபா யா�!பா ேசர�@டா2�H ெசா�ன2? ேச�ற2�� வழிய+ ெசா�லாம..." 
 
"ெசா�Gேற�! நாைள�� எ"க ேசாில - நாம எ�லா�� அதிகாைல ஐ42 மணி��� 
@0ேவா�. ேசாில @டS��H அக�பாவ�2ல ெசா�லல. ஆ/டா/0 காலமா* 
அட�கி ைவ�க!ப
ட ப�திைய �னித! ப0�2ற2�காக - நம���ள ஜாதி 
இ�ல�H நி'பி�க2�காக @டS��H ெசா�Gேத�. இ"க இ��கிற இ�ப2 
ேப�� - ேசாியில ேத%ற �!ப2 ேப�மா* ஐ42 மணி��� @0ேவா�! @A ந�ம 
மா0கைள� ைக!ப�%ேவா�! ந�ம ேப ல இ��கிற பினாமி நில"களி� ஏ  
க
0ேவா� - சாிதாேன!" 
 
"சாிதா�! சாிதா�! மாசான�தி
ட இ��க ெந�G K
ைடய எ0�கS�! 
சி�ன�2ைரகி
ட இ�42 Kவாயிர�, Kவாயிர� 'பாைய வா"கி, K�ைகயா 
�0�ப�2���, நயினா  �0�ப�2��� ெகா0�கS�. ெச%�கிமவ� ேக- 
ேபாடமா
ேட�H ெசா�Gதானா�..." 
 
இத��� சிைத எாி42 �A4த2. அ"ேக @Aயி�4த அ�தைன ேப�� எ?42, 
சிைத�க�ேக ேபானா க�. அ-திைய எ0�2� ெகா/0 ஏாி�கைர��! ேபா* நீாி� 
கைர�தா க�. 
 
சி�னா� அவ கைள உஷா  ப0�தினா�. 
 
"மற42டாதீ"க - ேமள+ச�த� ேசாியில ேக
ட2� வ42டS�. க ண�த 
எ!பAயாவ2 அ"க ெகா/0 வ42டS�. ஆனா� யாைர=� அA�க!படா2... 
மீனா
சி, எ�ென�ன காரண"களா� மைற4தாேளா... அ4த� காரண"க� 
ஒழிவத�கான காாிய"கைள+ ெச*ய!ேபாகிேறா�! இ2 மீனா
சி அ-தி சா
சியா* 
நா� எ0�கிற ச�திய�! மீனா
சிேயாட அ-தி, ந� �ர
சி�� அ-திவார�!" 
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எ�ேலா�� �திதா* பிற4தவ க� ேபா�, ஊ���� தி��பினா க�. 
ஆ/Aய!பனிட� இ�4த �ழ4ைதைய, சி�னா�, கா�தாயியிட� ெகா0!பத�காக 
எ0�2� ெகா/0 ேபா*வி
டா�. 
 
M�ய�தி� M0 தா"காம�, ஆ/Aய!ப� த"ைகைய சா�தி ைவ�தி�4த 
Kைலயி� சா*4தி�4தா�. எ"�� இ�ளி� ஆதி�க�. ஊேர E"கி வி
ட2. 
ெவ%ைமயி� ெவ�ைம தா"காம�, அவ� தவி�2� ெகா/A�4த ேபா2, "நா� 
வரலாமா" எ�% ஒ� �ர� ஒ<�த2. த"க�மா. 
 
சா!பா
0� த
0டH�, ஒ� ஈய! பாைன=டH� வ4த த"க�மா, அவ� ��னா� 
வ42 அம 4தா�. சாத�ைத! பிைச42 அவ� வாயி� ஊ
Aனா�. பிற� 
"அ�மாதா� சா!பா
ட ெகா/0 ேபாக+ ெசா�னா�" எ�% ெசா�ல ேவ/Aயைத 
நா�� வா �ைதகளி� ெசா�னா�. 
 
"த"க�மா எ�ைன ைகவிட மா
Aேய!" 
 
த"க�மா அவ� ைககைள அ?4த! பிA�தா�. ஒ�வ  ைகைய ஒ�வ  பிA�க, �க� 
ெதாியாத அ4த இ�
A� இ�வ��, எ2B� ேபசாம�, ஒ�வ  உ�ள�தி� 
இ�ெனா�வ  வியாபி�க, ஒ�வ  ேமனியி� இ�ெனா�வ  உயிராக, உ�ள"க� 
த?வி ஒ�%ப
டைத� கா
0� வைகயி� ைகேயா0 ைக கல�க, ேதாேளா0 ேதா� 
உரச, பிற� ஒ�வ  ேதாளி� ஒ�வ  தைல=�, ஒ�வ  தைலயி� இ�ெனா�வ  
ேதா6மாக ேலசாக� க/ணய 4தேபா2 -  
 
ேசாியி� ேமள+ ச�த� ேக
ட2. 
ஆ/Aய!பH� த"க�மாB� சி< �2 எ?4தா க�. 
---------- 

22220000    
 
ஊ + ெச�!��காக ஒ2�க!ப
ட இட�ேபா� ேதா�றிய ேசாி! ப�தியி�, 
ெப��பாலான �Aைசக6��, நைடவாச�, �றவாச� கிட�க
0�, �ைறயான 
வாசேல கிைடயா2. ஓைல�த
Aக�தா� வாச� கதBக�. உைட42 கிட4த மண� 
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க
ைடக� தா� ேஸாபா ெஸ
0க�. சைமயலைறதா� சயன அைற. �Aைசகளி� 
�0மி ேபா<�4த ஓைலக� ெச�லாி�2, அத� இ�2�க� கா�றா� 
அைல�கழி�க!ப
0, ேசாியி� வட��! ப�தியி� இ�4த �னீ-வர� ேகாயிG��, 
அ +சி�க!ப
டைவ ேபா� வி?42 ெகா/A�4தன. மனித க� �னி42 ெகா/ேட 
நி�க ேவ/Aய �Aைசக�. ெதா
டா� விழ�@Aய ம/ �வ க�. ெதாடாமேல 
வி?� சில4தி வைலக�. 
 
�னீ-வர� ேகாயி� �க!பி�, ஜாதி - ஹாிஜன"கைள வரேவ�ப2 ேபா� 
மாவிைல� ேதாரண� க
ட!ப
A�4த2. Kல வி�ரக�தி�� ��னா�, 'ச வ ஜாதி 
ெச�2, சமத ம ஜாதி பிற4த2' எ�% எ?�2�களா� ேகால� ேபாட!ப
A�4த2. 
ேகாயிG�� ��னா� உ�ள ஆலமர� Eைண+ ��றி� க
ட!ப
A�4த சிெம/
 
ேமைடயி� சி�னாH�, இ�H� ஒ� சில ஹாிஜன வா<ப க6� நி�%ெகா/0, 
ஊ  �ைனைய ேநா�கி� ெகா/A�4தா க�. கா�தாயி=�, இ�H� சில 
ெப/க6�, இ0!பி� �ழ4ைதகைள ைவ�தி�4தாG� அைவ இ�லாதைவ ேபா� 
இய"கி� ெகா/A�4தா க�. கா�தாயியி� கணவ� ��2�க�!ப�, ஒ� தவி� 
ேமள�ைத தாள�ேதா0 அA�க, அ4த� தாள�தி�� ஏ�றா�ேபா�, ஒ� எ
0 வய2+ 
சி�ன! பய� 'சி"கி' ேபா
டா�. ��ெனா� நா� அரசா"க விழாவி� அைம+ச  
ெகா0!பதாக இ�4த சீ�ைடகைள வா"க �Aயாம� ேபான ஹாிஜன+ சி%வ க6�, 
சி%மிக6� சி�னா� வா"கி� ெகா0�தி�4த ��தாைடகைள அணி4தவ களா*, 
அவ� எ?தி� ெகா0�த ஒ� பாடைல �S�S�2� ெகா/A�4தா க�. 
 
ஊாி<�42 ஒ�வ  ஒ�வராக, இ�வ  இ�வராக வ42 ெகா/A�4தா க�. 
சாம�ேகாழி @வ!ேபாகிற ேநர�. 2�வ ந
ச�திர� �ட வி0� கால�. பி+சா/A, 
ச-ெப/டான ஒ� ஆசிாிய , �னியா/A �த<ேயா  ெமா�தமாக வ4தா க�. 
 
ஆ/Aய!பH�, த"க�மாB�, ஒ�வ  ைகைய ஒ�வ  பிA�தபA வ4தா க�. 
அவ க� வ4த ஐ42 நிமிட�தி���, ேகாபாG�, அவ� த4ைத, த"ைகக6� 
வ4தா க�. அைரமணி ேநர�தி��� கிண% ெவ
ட! ேபா* காெலாA42 
கா/Aரா�டரா� ைகவிட!ப
ட ேலாக�, ப�ளி�@ட ச 
Aபிேக
0 ம%�க!ப
0 
'டBனி�' ச �கா  க?ைதைய ேம*�க �Aயாம�, எ�ைம மா0கைள ேம*�2� 
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ெகா/A���� மகைன! ெப�ற மாடசாமி, சாைலேயார ச �கா  மர�ைத 
ெவ
0�பA E/Aவிட!ப
0, பி�ன  ைக=" களBமாக! பிAப
ட ேபா2 - 
மரவியாபாாியா� ைகவிட!ப
0, ைகவில"� ப
ட கா�தவராய�, த
டாசாாி 
த"க+சாமியிட� 'Kேதவி' எ�% அA�கA அ +சி�க!ப
ட ஆசாாி! ைபய� 
ஆ%�க�, ப/ைணயா களி� வய<� கிைடேபா
0�, வயி�%�� விைட காணாத 
ச/�க� ேகானா , நாவித , சலைவயாள  �த<யவ க� ஓA வ4தா க�. 
கா�தாயியி� இ0!பி� இ�4த மீனா
சியி� �ழ4ைதைய, த"க�மா 
வா"கியேபா2, "இ4த ேமள+ ச�த�2லேய ஆ/A அ/ணா+சிய, ஒன��� தா< 
க
ட+ ெசா�ல
0மா" எ�றா� கா�தாயி. த"க�மா நாணவி�ைல. ெப/ைமயா� 
'பசைல நிற�' படரவி�ைல. கா�தாயிைய� @ 42 பா �2� ெகா/ேட "நா� 
இ!ேபா இ4த ஊ� திாிேயாதனாதிபதிகள �A�க வ4தி��கிற திெரௗபதி" எ�றா� - 
ேகாயி� ஒ�றி� ��� நட4த ஒ� வி�G! பா
0 நிக5+சிைய நிைன�2� 
ெகா/ேட. 
 
இத��� இ�H� பல  @Aவி
டா க�. சி�னானா� ஓரளB �0�ப+ �ைமைய 
�ைற�2� ெகா/ட ேசாி விதைவ K�ைகயாவி� மைனவி=�, ஜாதி விதைவ 
நயினார�மாB�, இ�H� பல ஏைழபாைளக6� அ"ேக ஓேடாA வ4தா க�. ேசாி� 
�Aைசக� க�\ர!ப
டைவ ேபா�, கா�றி� சி< �தன. வாதமட�கி மர"க6�, 
Xவர� கிைளக6�, ஒ�%ட� ஒ�% ேமாதி க ஜி�தன. க�லா* இ�4த �னீ-வர  
உயி ெப�%, மனித அவதார"களா* மாறிய2 ேபாலB�, ேசாி ஜன"க6� சாதி 
ஜன"க6� ஜாதிைய� ெதாைல�2வி
0, ஏேதா ஒ�ைற� க/0பிA!ப2 
ேபாலB�, ஒ�வைர ஒ�வ  �திதாக! பா !பவ க� ேபாலB�, இ2வைர��� 
அ!பA! பா �காம� ேபானத��! பிராய+சி�த� ேத0பவ க� ேபாலB�, ஒ�வ  
ேதாளி� இ�ெனா�வ  ைக ேபாட, �னீ-வரனி� திாிMல�ைத, ேபா �ேகால� 
X/டவ க� ேபா� பா �தா க�. கிழி4த ேவ
AகளிG�, ம�கி!ேபான 
ேசைலகளிG�, ஒ
Aய வயி%களிG�, ஏேதா ஒ�% த
0!ப
ட2. மான�! 
த�மான�! அPசி அPசி சாக வி��பாத ெச%��! ெச�2 வா5வைதவிட, வா542 
சாக நிைன��� ைவரா�கிய�. யா��, யா�டH� அதிகமாக! ேபசவி�ைல. வாயி� 
ேவைலகைள� க/க� எ0�2� ெகா/டன. �னீ-வரH��� க !Xர� 
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ெகா6�தாமேல அநீதிகைள� ெகா6�தி, அ�கிரம"கைள உைட�க! ேபாகிற 
மனிதாபிமான ப�தி! பரவச�! 
 
ஆ/Aய!ப� @
ட�ைத! பா �தா�. மீனா
சி இற�கவி�ைல. இ����வைர 
வாழாம� ேபானவ� இற4தபிற� வா5கிறா�. அ�கிரம"கைள� கைளயேவ/0� 
எ�ற இதய"களி� நாA�2A!பாக, அத�காக எைத=� ெச*ய� தயாரான 
கர"களி� எஃகாக வா5கிறா�. ஒ� த"ைகைய வி
0�ெகா0�2 பல த"ைககைள+ 
ச�பாதி�தவ� ேபா�, ஒ� தா*மாமைன! ப<ெகா0�2, பல 'அ�மா�கைள' 
ெப�%� ெகா/டவ� ேபா�, ஆ/A @
ட�ைத! பா �தா�. தனி மனிதனாக 
நி�% ச�தாயமாக மாறிய அவைன, ச�தாயமாக நி�ற @
ட�, தனிமனிதனாக 
உ�மா�ற� ஆன2 ேபா�, அவைன ஒ� ேசர! பா �த2. 
 
ஆடவ க� வாிைச வாிைசயாக நி�றா க�. அைனவ�� ேவ
Aகைள� தா பா*42, 
ேதா� 2/0கைள� தைலயி� கிாீடமாக� க
Aய 'ம2ைர ;ர�க�' ேபா� மா ைப 
நிமி �தி நி�றா க�. அ4த மா �க� இதய"க6��� கவச� ேபால நிமி 42 
நி�றன. 'சி�ன!பய மவHள பாேர�' எ�ப2 மாதிாி பா �2� ெகா/A�4த சில 
ேசாி� கிழவ க�, �ளி��கா* KAய ேபா ைவகைள ;சிெயறி4தா க�.  
 
சி�னா� ஆணி�தரமாகB� அைமதியாகB� ேபசினா�: 
 
"இ�ைறயி� இ�42, நம�� ந�ல கால�. ேசாி� �Aைசக6�, ஜாதி� �Aைசக6� 
ஒ/ணாயி
0. இனிேம� நா� நட�த! ேபாற உாிைம! ேபாரா
ட�தி�� யா��, 
வ�!�வாத பாைட ேபா �த �Aயா2" எ�றா�. 
 
அவ� ெசா�< �A�த2� ஆ/Aய!ப�, "க ண�த காSேம" எ�றா�. அ4த! 
ப�கமாக அதிகாைலயி� 'வா�கி"' ேபா�� க ண�ைத, �/0�க
டாக� க
A� 
ெகா/0 வ�வத�� ஏ�பா0 ெச*ய!ப
A�4த2. சி�னா�, க ண� கட�த!ப
0 
வ�வைத� கவனி!பத�காக ெவளிேய ேபாக! ேபானேபா2, ஊ  க ண�ைத, 
நா��ேப  E�கி� ெகா/0 வ42, சி�னானி� ��னா� நி%�தினா க�. 
சி�னா� E�கி� ெகா/0 வ4தவ கைள� கA4தா�: "ஏ/டா ெபாிய மHஷன 
வG�க
டாயமா ெகா/0 வ றி"க? @!பி
டா� தானா வ�வாேர?" 
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"நா"க பய42 @!பி
ேடா�. அ!�ற� நய42 @!பி
ேடா�. அவ  மா
ேட�னா  - 
அ!�ற4தா�" எ�% த� வயி�றி� க ண�தி� �2ைக ைவ�தி�4தவ�. 
K+சிைர�க+ ெசா�னா�. க ண�ைத! பா �2வி
0, அனி+ைசயாக தைலயி� 
க
Aய 2/ைட எ0�க! ேபானவ க�, அவைர பிற� '2/0' ேபா0வ2ேபா� 
பா �தா க�. பர�பைர! பழ�க�தா� எழ!ேபான ஒ� கிழவ , கா�ேம� 
கா�ேபா
0, க�\ரமாக உ
கா 4தா . 
 
க ண� உடெல�லா� ஆட, ேபச �Aயாம�, ஆ
0��
A மாதிாி நி�றா . எ2Bேம 
�ாியாத2ேபா�, க/கைள� கச�கி� ெகா/0, பி�� எ�லா� �ாி4தவ  ேபா� 
@
ட�ைத! பா �தா . சி�னா� அவைர ஆ�%வி�தா�. 
 
"ஒ�ம ேப ல எ"க6��� ேகாபமி�ல! ஒ��ைடய நிைலைமயி� நா� இ�4தாG� 
இ!பA�தா� நட!ேப�! ேபாவ
0�. ச ேவ ந�பர சம-கி�த ம4திர� மா2ாி 
ரகசியமா* வ+ச2 ேபா2�. யா  யா  - யா  யா  ேப ல, எ4ெத4த நில�த - 
பினாமியா* எ?தி வ+சி��கா"க எ�கிறத ெசா�<0�. ஒ�ைம வி
00ேறா�. 
இ2ல நீ� ெவ
க!ப0ற2�� அவசியமி�ல. ஒ�ம அவமான!ப0�2ற2� எ"க 
ேநா�கமி�ல. அேதாட நீ� ெபாிய மHஷ�. நீ� ஏைழக� நில�2ல வி�ல"க� 
ப/Sன2 மா2ாி நா"க ஒ�ம உட��ல வி�ல"க� ப/ணமா
ேடா�. பய!படாம 
விவரமா+ ெசா�G�." 
 
சி�னானி� சிேனகித பாவமான ேப+�, க ண�தி��� ெகாPச� ைதாிய�ைத� 
ெகா0�த2. த�ைன� க/ட2�, 2/ைட எ0�2 இ0!பி� க
0� '2/0! 
பய�க�' @ட இ!ேபா2 தா பா*42 நி�பதா� அதி 42 ேபானாG�, அவ  
சாம �தியமாக! ேபசினா . 
 
"அட"க� ப
டாைவ பா �தா�தா� விவர� �ாி=�. ேபா* எ0�2�கி
0 
வர
0மா? ஒ� ெநாAயி� வ420ேற�." 
 
க ண� �ைழ4தேபா2, சி�னா� சிாி�2� ெகா/ேட �ைழ42 ேபசினா�: 
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"ஒ�ம ேமல எ!பA தனி!ப
ட விேராத� கிைடயாேதா - அ!பA தனி!ப
ட பாச�� 
கிைடயா2. ஒ�ைம �ேராத� இ�லாமேல ��த!ேபாேறா�. ��விேராத� 
இ�லாமேல KPசிய� கிழி�க! ேபாேறா�. யா�கி
ட கரA வி0றீ ? E�க�2ல 
எ?!பி� ேக
டா� @ட, ச ேவ ந�பைர+ ெசா�றவ� நீ�. நீ� ெசா�<�தா� ப
டா 
நில�த ப/ைணயா�"க பினாமியா�கியி��கா"க. ெசா�றீரா - இ�ல தி�B 
தி�B�H தி�வ
0மா?" 
 
தி�வி வி0வா"கேளா�H, தி�தி�ெவ�% விழி�த க ண�தி�� ஒ�% 
�ாி42வி
ட2. 'இனிேம� இ4த பய�கைள, யா�� எ2B� ெச*ய �Aயா2. 
நம�ேக� ெபா�லா!�' மடமடெவ�% ஒ!�வி�தா . 
 
"ேப+சி��2 �ள�2ல - பரமசிவ� நில� இ�ப2 ஏ�க ல, பதிைனPசி, தைல�� - 
Kணா* அைட�கலசாமி, ஆ/Aய!ப�, மயான��திர�, பி�ைளயா , ெப�மா� 
ேப��� இ���. கி
ட!பா நில�2ல �ள�தA பாசன� பி+சா/A ேப ல!" 
 
"ச ேவ ந�பேராட ெசா�G�ேவ!" 
 
க ண� ச ேவ ந�ப�ட� ெசா�ல+ ெசா�ல, சி�னா� �றி�2� ெகா/டா�. 
கைடசியா* ஒ� ேக�விைய� ேக
டா�. 
 
"ஒ�ம நில� யா  ேப ல இ���?" 
 
"என�காவ2 வில��� கிைடயாதா?" 
 
"ஒம�� வில�� @டா2 - வில"�தா� ேபாடS�! சாி ெசா�G�." 
 
"எ�ேனாட நில�2ல பி�ைளயா  ேகாயி� ப�க�2ல இ��கிற நில�, இ4த� 
கி�Zண� ேப ல இ���." 
 
"பி�ைளயா  ேகாயி� நில� - ேகாயி� ெசா�தா+ேச?" 
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"இ�ல - அத ப
டா! ேபா
0, அ!�ற� இவ� ேப��� மா�2ேன�." 
 
"ந�ல2. கா�தாயி இவ���� காபி ெகா0�2
0 ஒ� ;
லேய இவர ெகாPச 
ேநர�2��� காவGல ைவ." 
 
க ண�ைத இர/0 ேப  த�ளி�ெகா/0 கா�தாயியி� ;
0��! ேபானேபா2, 
இ�H� ச-ெப/Aேலேய கிட��� இ0�ப� சாமி=�, இ�ெனா�வ�� 
மீைச�காரைன� த�ளி�ெகா/0 வ4தா க�. அவ� தைலயி� இர/0 எ/ெண* 
A�க� இ�4தன. மீைசைய சி�னானி� ��னா� நி%�திவி
0, "உ�ளைத+ 
ெசா�G - இ�ல�னா �2�ல A�H க
0ேவா�" எ�றா  இ0�ப�சாமி. 
மீைச�கார� அ4த மீைச ப0�பA தைரயி� வி?42, @
ட�ைத வண"கிவி
0! 
�ல�பினா�: 
 
"சாமி ச�தியமா* ெசா�Gேத� - இ4த எ/ெண* A�ன ப�ளி�@ட�2 மாேனஜ  
ஜ��<"க�தா� ெத�காசில ரகசியமா வி�க+ ெசா�னா�. ேக ல இ�4த 
பி�ளிய6�� ேகா2ைமைய தாளி+� ரைவயா கி/A� ெகா0�க2�காக 
ப�ளி�@ட�2�� வ4த எ/ெண* A�H�H ச�தியமா* என��� ெதாியா2. 
ெந�G வ/Aல அ4த� ேதவAயா மவ� தா� ெகா/0 வ42 ேபா
டா�. இ2தா� 
நிஜ�." 
 
ஆ/Aய!ப� ெப�4த�ைமயாக! ேபசினா�: 
 
"பரவாயி�ல அ/ணா+சி! நீ என�� சி�ன வயசில ெநா"� ெவ
A� ெகா0�தைத 
மற�கல, சாி நீ=� எ"க ஜாதில ேச�. இ�ல�னா ம�<கா ஒ� மக� ேமல=� பழி 
ேபா0வா�." 
 
மீைச�கார� ச4ேதாஷமாக+ ேச 42 ெகா/டா�. சி�னா� @
ட�ைத 
உ�சாக!ப0�தினா�. 
 
"நா� எ� ேவைலைய ராஜினாமா! ப/ணி
ேட�. இனிேம� வா54தாG� 
தா54தாG� உ"கேளாடேய இ�!ேப�. இ!ேபா நாம ஊ���� ��42, ந�ம 
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ேப ல இ��கிற ெபா�
கைள� ைக!ப�ற! ேபாேறா�! ச
ட!பA நம��+ 
ெசா4தமான நில�2ல உழ!ேபாேறா�! ஆனா� யாைர=� நா� 
அவமான!ப0�த!படா2. ச
0!�
0�H காாிய�த �A+சிடS�. நாG 
Kைலயில=� அவ"க ேபாOஸு��! ேபாகாதபA ஆ
கைள நி%�தியி��ேக�. 
இ�4தாG� சீ�கிரமா* �A�கS�. �ற!ப0ேவாமா? ம+சா�! நீ� ேமள�த அA=�. 
ேட* பயGவளா... நா� எ?தி� ெகா0�த பா
ைட! பா0"கடா..." 
 
@
ட�தின��� ��னா� ��2�க�!பனி� ேமள�தி�� ஏ�ப சி%வ  சி%மிய  
பாAனா க�. சி�னா� �னீ-வராிட� இ�4த திாிMல�ைத எ0�2 
ஆ/Aய!பனிட� ெகா0�தா�. ஆலமர�ேதா0 ேச �2� க
A ைவ�க!ப
A�4த 
@ ைமயான பி�தைள ேவைல எ0�2 பி+சா/Aயிட� ெகா0�தா�. சி%வ  
சி%மிய  தாள நய�ேதா0 பாAனா க�. 
 

�திய ஜாதி �திய ஜாதி 
�திய ஜாதி பிற��2 
��ைம ெகா�% ந�ைம ஆ�க 
�திய ஜாதி பிற��2! 

 
ப�ள  ஜாதி ெச�த2; பைறய  ஜாதி ெச�த2. 
க�ள  ஜாதி ெச�த2; பி�ைள ஜாதி ெச�த2. 
�றவ  ஜாதி ெச�த2; �0�ப  ஜாதி ெச�த2. 
ெர
A ஜாதி ெச�த2; ெச
A ஜாதி ெச�த2. 
ச வ ஜாதி ெச�2ேம சமத ம ஜாதி பிற��2!  
(�திய) 
 
நா
டா  ஜாதி ெச�த2; நாடா  ஜாதி ெச�த2. 
நா=0 ஜாதி ெச�த2; நா*�க  ஜாதி ெச�த2. 
கB/ட ஜாதி ெச�த2; ெகௗட ஜாதி ெச�த2. 
பலஜாதி ெச�2ேம பா
டாளி ஜாதி பிற��2! 
பா
டாளி ஜாதி பிற��2! 
(�திய) 

 
அணிவ�!ைப அறியாதவ க� @ட அணிவ��2+ ெச�றா க�. ஊ வல�  
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ேபாலB�, தீவ
A� ெகா�ைள ேபாலB�, ஊ���� ஐ�ப2 ேபராக cைழ4த 
@
ட�தி�, இ!ேபா2 பல , ெசா�லாமேல ேச 4தா க�. யா�� ேகளாமேல அ4த! 
பா
ைட! பாAனா க�. @
ட�தி�� ��னா�, ஆ/Aய!பH�, சி�னாH� 
க�\ரமாக! ேபானா க�. கா�தாயி=�, த"க�மாB� அத�� அ0�தா�ேபா� 
ேபானா க�. ஏேதா ஒ�ைற அைடயாள� க/0ெகா/ட தி�!தியி�, பல மதி�ேம� 
Xைனக� @
ட�ைதேய ஒ� மதிலாக நிைன�2, அர/ேபா� ஆனா க�. 
 
ஊாி� உ�ள ெப��பாலான ஏைழ ம�க� - ஆறA உட�ைப 'நா�கA���' @னி� 
�%�கி நடமாA வ4த அ4த ��ேறவ�கார க�, இ!ேபா2 ஒ� பைனையவிட 
உயரமான நீள�தி� உட���, ஆறA அகல�தி� மா �" ெகா/ட, இ2வைர 
பா �தறியாத ஒேர ஒ� அ�ர மனிதைன! ேபா� ேதா�றினா க�. ஒ
0!ேபா
ட 
ரவி�ைகக6�, கிழி4த ேசைலக6�, இ�2!ேபான ேவ
Aக6�, அ�%!ேபான 
2/0க6�, அ4த அ�ர மனிதனி� ஆைடகளாக, பைழய ஜாதிகைள+ சாAய �திய 
பாட�, அ4த மனிதனி� ஆ�மிக� �ரலாக, ஆெண�ேறா, ெப/ெண�ேறா 
இ�லாமG�, அ4த இய��க� அ�லாமG� ேதா�றிய அ4த அ �தநாாீ-வர�தி� 
ஒIெவா� அA=� ேபரAயாக, ஒIெவா� வா �ைத=� �தியேதா  
பிர�ேமாபேதசமாக, ஊாி� ஒIெவா� உ%!�� கதிகல"கி, பி�ன  'கதி' 
க/ட2ேபா� எதிெரா<யா* ஒ<�த2. 
-------------- 

22221111    
 
பைழய ஊ + சாவA� க
டட�தி�� அ�ேக உ�ள �திய க
டட�தி�� ��னா� 
@
ட� ேபா* நி�ற2. @
0றB+ ச"க� க
டட� அ2. ச�த�ைத� ேக
0 உ�ேள 
E"கி� ெகா/A�4த @
0றB� தைலவ , த�ெசயலாக� கதைவ� திற4தா . ஏேதா 
கிறி-தவ க� பாA�ெகா/0 ேபாவதாக நிைன�த தைலவ , ஆ/Aய!பைன! 
பா �2வி
0, அ4த! பய�திேலேய அவைன அ0�2 நி�பவ கைள! பா �க 
வி��பாம�, கதைவ+ சா�த! ேபானா . கதவி� ஒ� ப�திைய KAவி
0, 
இ�ெனா� ப�திைய Kட!ேபான ேபா2, பி+சா/A அவைர=� அ4த� கதைவ=� 
ஒ�ேசர இ?�தா�. "வி
00!பா - வாேர�" எ�% தைலவ  க�த, பி+சா/Aயி� 
இ���! பிA, ெவ/ெண*! பிAயாக, தைலவ  ெவளிேய வ42 இர/0 
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ைககைள=� E�கி தைல�� ேம� ெகா/0 ேபா* ைவ�2� ெகா/0, "நீ"க எ�ன 
ெசா�னாG� ேக�ேக�! எ�லா! பயGமா+ ேச 42 எ�ைன=� ேமாச� 
ப/ணி
டாHவ. நீ"க எ�ன ெச*தாG�, என��+ ச4ேதாஷ4தா�" எ�றா  
அ?2ெகா/ேட. சி�னா� அத
Aனா�: 
 
"இ!ேபா அ?Bறீ ! அ!ேபா இ4த ஆ/A அ?தா�! அவ� த"க+சி அழ�Aயாத 
இட�2��! ேபாயி
டா! ஒ� வா �த பரமசிவ�த த
A� ேக
[ரா? அநியாய�த 
த
A� ேக�காதவ� �2க=� த
A! பா �கிற கால� வ42கி
0 இ���*யா... 
@
0றவ... �0�ப உறவா ஆ�கின ஒ�ம இ!ேபா எ�ன ெச*ய! ேபாேறா� 
ெதாி=மா?" 
 
"சைபயில நா� ேதா!��கரண� ேவS��னாG� ேபா0ேற�! எ�ன 
ெசா�னாG� ெச*=ேற�! நாேன ஒ"ககி
ேட வர!ேபாற சமய�2ல நீ"க எ�கி
ட 
வ4தி��கி"க." 
 
"ேயாI, இ2 சைப - @
0றB+ ச"கமி�ல. இ4த� த6��! ேப+சி�லா� 
ேவ/டா�." 
 
"எ�ன ெச*யS� ெசா�G"க." 
 
"சாி ேபேர
ட எ0�. எ�தன ேப� ;
ல - எ�தன ேப� ேப ல - எ�தன மா0 இ���. 
விவசாய� க�வி இ����H+ ெசா�லS�. ேபேர
ட எ0�2�கி
0 வா��. உ� 
சீ�கிர�." 
 
@
0(றB)� தைலவ , ைப/
 ெச*த ஒ� ெபாிய ேநா
0! ��தக�ைத எ0�2� 
ெகா/0 வ4தா . ஆ/Aய!ப� அத
Aனா�: 
 
"கதவ! X
A
0 வா��ேவ! இ�ல�னா �மா  பய ச"க�த ெகா�ைளயA+சி
0 
பழிய எ"க ேமல ேபா0வா�." 
 
சி�னாH�� தி[ெர�% ஒ� ேயாசைன. 
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"ேகZ ��ைக ெகா/0 வா��." 
 
தைலவ  உ�ேள ேபா*, ேகZ ��ைக� ெகா/0 வ4தா . அத� அ
ைட பைழய 
காலணா நாணய� ேபா� ம"கியி�4த2. சி�னா� அவர2 ைககளிேலேய அ4த 
ேநா
0 இ����பA பிாி�2�ெகா/0, "ேகZ பால�- ஆயிர� 'பா* பதிைனPசி 
கா� இ��கS�. இ��கா?" எ�றா�. 
 
"அ2 வ42..." 
 
"நா"க தி�
0� @
ட� இ�ல*யா... பண�த� ெதாடமா
ேடா�. ேபல�- பண� 
இ��கா�H ெச� ப/ற2�காக�தா� ேக
ேட�!" 
 
"அ2 வ42... ஒ� அவசர��H மாசான� ரா�திாி ஐ4L% ேக
டா�." 
 
"மீதி ஐ4L% 'பா* பதிைனPசி கா�?" 
 
"�மா  அவசர��H..." 
 
"ஏ*யா, @
0றB�னா எ�ென�H ெதாி=மா*யா? ஊேர ஒ� �0�பமா* இ�42 
எ�லா� ெதாழிைல=� ெச*=ற2�காக அைம�க!ப
ட ல
சிய� @
0றB. கா�கா 
@ட ஒ/ணா+ சா!�02. மHஷH� ஒ/ணா உைழ�2 ஒ/ணா+ 
சா!பிட�@டாதா எ�கிற ேக�வி�� விைடதா*யா @
0றB. கா�காவ! பா �2 
க�2�கி0ற2��! பதிலா 'கா�கா' பிA�க2��� @
0றB+ ச"க�த 
பய�ப0�தலாமா*யா." 
 
ேகாபா� ஒ� காைல தைரயி� ேத*�2� ெகா/ேட க�தினா�: 
 
"�2சா இவ� க
0ன ;
0ல @
0றB! பண� எIவளB ேபாயி����H ேக6 
சி�னா�! இவன அA+சா�தா� உ�ளத ெசா�Gவா�!" 
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சி�னா� ேகாபாைல ைகயம �தினா�. @
0றB� தைலவ  உட�ெப�லா� 
ந0"கிய2. மா கழி� �ளிாிG� உட�� விய �க ெவலெவல�2 நி�றா . உயி  
இ!ேபா2 'பினாமி மாதிாி, ஒ
A=� ஒ
டாமG� நி�ப2ேபா�, சவ�கைள படர, 
தவைள மாதிாி தைலைய� E�கி! பா �தா . �Aயவி�ைல. 
 
சி�னா� அைமதியாக! ேபசினா�: 
 
"சாி ஒ�ம+ ெசா�<� ��றமி�ல. க/S ��னால பல @
0றB+ ச"க�த ேமாசA 
ப/Sனவ"க, பளபள�கிற கா ல ேபாறத! பா �த நீ�, க-ட�-ல இ�42 வ4த 
2ணிகள, ெப/0 பி�ளிக6�� ெகா0�த2லேயா - ச �கரய ெத�காசியிேலேய 
வி�த2லேயா - த!பி�ல; த!� எ"க ேமல�தா�. -டா� ாிஜி-ட  இ��காேவ? 
ச �கைர K
ைட இ�!� எIவளB இ��கS�? ாிஜி-ட ல இ��கிறபA 
இ��கா?" 
 
"பரமசிவ� ;
0� க�யாண வைக�காவ..." 
 
"ஆயிர� இழBல ஒ� க�யாண�த நட�2றவ"க @ட, இ�H� நீ� ேசர! ேபாறீரா?" 
 
"சாமி ச�தியமா மா
ேட�!" 
 
"சாி. அ!பA�னா @
ட�2�� ��னால நட=�... ேபேர
ட வ+சி�கி0�. 
ஒIெவா�வH� எத எத, யா  யா  ேப ல வா"கியி��கா�H ெசா�லS�... 
ெசா�G;ரா?" 
 
"ெசா�லா
டா காGல கிட�கிறத E�கி தலயில அA!" 
 
"இவ� ெசா�னாG� அA�கS�. ெசா�லா
டாG� அA�கS�." 
 
"ந�ம வாயி� இ�42 இ4த மாதிாி வா �த வர!படா2. சாி நட=�." 
 



199 

 

@
0றB+ ச"க� தைலவ  - பல���, பல மா0கைள ஏைழக� ேபாி� வா"கி� 
ெகா0�தவ , இ!ேபா2 மா0 மாதிாி ��னா� நட4தா . 'ேவகமா நட=�ேவ' எ�% 
@
ட�, ஒேர �ர<� ெசா�ல, அவ�� ஒேர கா<� நட!பவ  ேபா� ஓAனா . 
 
@
ட� ேபா*� ெகா/A�4தேபா2, ஓவ Nய�ட�, ேவகமாக 
நட42ெகா/A�4த மாசான�, தி��பி! பா �2வி
0, தி0�கி
0! பா �2வி
0, 
ஓட!ேபானா . அவரா� ��� உைதப
ட பி+சா/A, ைகயி� ஒ� ெபாிய க�ைல� 
E�கி ைவ�2�ெகா/0, "ஏல, ெர/0 பயGவ6� மாியாதியா நி�G"க. 
இ�ல�னா இ4த� க�லால ஒேர ேபா0" எ�% ெசா�<வி
0, ைகைய� கிாி�ெக
 
ஆ
ட�கார� மாதிாி E�கியேபா2, மாசான��, பPசாய�2 Uனிய� ஓவ Nய��, 
அ4த� க�, தைல��ேம� ேபாக
0� எ�ப2ேபா� �னி42 ெகா/ேட நி�றா க�. 
@
ட� அ"ேக ேபாவ2 வைர���, ம/ ேநா�கி நி�றா க�; �<ைய! பா �த2�, 
ஓட நிைன�2�, ஓட �Aயாம�, அ!பAேய ��றி! ேபா* நி��� ஒ
டக� மாதிாி! 
 
ேகாபா� ஓவ Nயைர அத
Aனா�: 
 
"ைகயில எ�ன2*யா..." 
 
"எ� ��... Uனிய� ேரா0கள! ப�றிய கண��." 
 
"அ2 என��� ெதாி=�. இ!A� ெகா0"க." 
 
ேகாபா� ஓவ `ய  ெகா0�த 'எ�' ��ைக! �ர
A! பா �தா�. 
 
"ஆமா�. ேசாில ேரா0 ேபா
டதா எ?தியி��� - எ!ப*யா ேபா
Aய�? �ள�2! 
ப�க�2ல க�ெவ 
 க
0னதா இ��� - எ!ேபா*யா ேபா
Aய�? நீ� 
ெக
A�கார� - ேப!ப ல ேரா0 ேபா0ற2ல. ஒ"கள மிPச �Aயா2 ேபாG�ேக. 
அவனவ�, ேபா
ட ேரா
ல ெகாPச� மா�றி எ?தி அ
ெஜ-
 ப/Sவா�. நீ 
ேபாடாமேல எ?தி
ட! உ/ைமயிேலேய நீ -ெபஷ<-0*யா... சீ நீயி�லா�..." 
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கா�தாயி க�தினா�. 
 
"ஓவ Nய  எஜமா�, எ"க ேசாில ேரா0 ேபாட இடேம இ�ல. இ�லாத இட�2ல 
ஒ�மால எ!A ேரா0 ேபாட �APச2? இ!பA ஏைழ எளியவ"க வாி! பண�2ல 
வா5றதவிட நீ� - ஒ�ம ெப/டா
Aய @
A� ெகா0�2! பிைழ�கலா� எசமா�. 
வழி ெதாியாத ஜன"க6��, நீ� வழி ேபா
0 ந�லா�தா� வழி கா
Aயி��கிய�. 
அ*யா, ந�ம ேசாில வ42, பாவ� கZட!ப
0- மாசான� மவராச� ேபா
ட ேரா
ட 
அள42 பா�தி��கா� பா�"க... ஏ* சி�னா�, சாமி�� ஒ� கல  உட+சி ெகா0. 
E... எ"க6�� ந�ல2 ப/ண�@ட ேவ/டா� - ந�ல2 ப/Sனதா+ 
ெசா�லாமலாவ2 இ��க!படாதா?" 
 
ஓவ Nய  தைலகவி542 நி�றா . அவ  ேபா
A�4த ெட <� ச
ைட=�, ட�� 
ெந
 ேப/0�, தனியாக� கழ�% வி?42 நி வாணமாக நி�ப2ேபா� 
தைலகவி542 நி�றா . மாசான� ெகா0�த பண�தி� வா"கிய ஆைடக�, அவர2 
மான�ைத மைற�க �Aயாம� விய ைவைய உறிPசி, உ!பின. க?�தி� கிட4த 
த"க+ ச"கி<, E��� கயி% ேபா� அ?�திய2. 
 
சி�னா� ெபா%ைமேயா0 ேபசினா�: 
 
"நாH� ேபானவார� வைர��� கவ ெம�
 ச வ/
தா� ஸா ! நம�� ச�பள� 
�ைறB�னாG� அரசா"க� ந�ைம ந�பி ல
ச�கண�கான பண�ைத, ந�ம 
ெபா%!�ல ெகா0�தி���. நாமதா� ேசைவ ெச*ய� த�தியானவ"க�H நாம 
பA+சி��க பA!ைப ந�பி, ெபா%!ைப ெகா0��2. ச �கா  எ�கிற2 ஏேதா ஒ� 
-தாபன� அ�ல. அ2 நாலைர� ேகாA தமி5 ம�க�. அ%ப2 ேகாA இ4திய ம�க�. 
இ4த அ%ப2 ேகாA ம�கேளாட பண�2ல, நாம ஒ� கா� எ0�தாG� - அ2 ந�ம 
ெப/0 பி�ைளகள அ%ப2 ேகாA ேப���� @
A� ெகா0�க2��+ சமான�. 
இ!ப ஒ�ம ேபாO-ல ஒ!பைட+சிடலா�... ஒ�ம �0�ப4தா� ந0�ெத�Bல 
நி���. ஒ�ம இட�2�� ஒ� ேயா�கிய� வ4தாG� ஒ� மாத�2ல 
அேயா�கியனாயி0வா�. தனி!ப
ட ெசா�2ாிைம இ��க2 வைர��� இ4த மாதிாி 
அதிகாாிக� தா� இ�!பா"க. ஒIெவா�வH� த� த�தி�� ஏ�றா�ேபால ஒ� 
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அரசிய�வாதிய ைப���ள ேபா
0��றா�. அதிகாாி - அரசிய�வாதி 
ைப���ளB�, அரசிய�வாதி - அதிகாாி ைப���ள=மா* இ�42�கி
0, அரசா"க 
ைப���ள ைகைய! ேபா0ற கால� - ஒ"கள மாதிாி ஆ
க6���தா� ேம� 
அதிகாாி"க கி
ட=� ந�ல ேப� கிைட���. நீ"கதா� இZடமான இட�2��, 
இZடமான சமய�2��! ேபாக �A=�. சாி, எ2�காவ அ?கிறீ"க? அ!பAேய 
அ?தாG� - இ4த சKக அைம!��காக அ?�. நா"க ஒ�ம அA�க மா
ேடா� - 
அழாேத=�!" 
 
ஆ/A �%�கி
டா�: 
 
"இவHவ, அA+சா வ<��ேம�Hதா� அ?வா"கேள தவிர, மான� ேபா�ேத�H 
அழமா
டா"க. மான"ெக
ட பயGவ!" 
 
"ெபா2 பண�த ஒ�வ� அபகாி���ேபா2 ஒIெவா� பிரைஜ=� - த� ெசா4த! 
பண� ேபாற2 மாதிாி 2A+சா இ4த மாதிாி நட�கா2. அ!பA எவH� 2A�கB� 
இ�ல. 2A�கB� மா
டா�. ஏ�னா ெபா2 வா5�ைக ேவ%. ெசா4த வா5�ைக 
ேவ% எ�% இர/0 நிைல இ��க2 வைர���, ெர
ைட ேவட��, ெர/0" 
ெக
டா� ேவட�� இ��க�தா� ெச*=�. ேயாI மாசான�, இவ���� கா� 
ெகா0�க2�காக @
0றB+ ச"க! பண�த வா"கியி��கியேர நியாயமா*யா!" 
 
மாசான� சமாளி�2� ெகா/ேட ேபசினா . 
 
"த!��தா�. ஆனா� ெர/0 ைக த
Aனா� தா� ஓைச கிைட���." 
 
"எ4த ஓைசயில ெசா�றீ�..." 
 
"இைத ெவளி!பைடயா ெசா�லSமா?" 
 
"உைத ேவ/டா��னா� ெசா�G�. ெபா2! பண�த எ0�க2 அேயா�கிய�தன� 
ெதாி=மா..." 
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"வ
A�� வி0ற2?" 
 
"எ�ன*யா ெசா�Gத?" 
 
"@
0றB� தைலவ  ��மா� தரல - வ
A���தா� த4தா ! ஐேயP� இ�ப�தP� 
'பாய எ0�2�கி
0�தா� த4தா�." 
 
எ�ேலா�� @
0றB� தைலவைர! பா �தா க�. அவ  ப�ைல� கA�2� 
ெகா/ேட, "இவ� - பி+சா/A ேப ல ேபான வ�ஷ�2�� �4தின வ�ஷ� ஒ� 
கறவ மா0 வா"கினா�" எ�றா . 
 
பி+சா/A 2�ளினா�: 
 
"ஒ!பன உைத�கிற பயல! எ� மா
ட� தாறியா... இ�ல ஒ� க?�2ல கயி% க
A 
எ� ;
0� ெதா?Bல க
ட
0மா?" 
 
மாசான� அ%�க! ேபாகிற ஆ0 மாதிாி விழி�தா . அேத அ4த ஆ0 @
0றB� 
தைலவைர, ஓநா* மாதிாி=� பா �த2. ��2�க�!ப� க�தினா�. ைகைய 
ஓ"கினா�. "எ�ைன ேபாO- பிA+சதா �ரளிய கிள!பி வி
A��கிேய. நீ 
உ�!ப0வியா...?" 
 
சி�னா� மீ/0� அைமதியாக! ேபசினா�: "அAபட ேவ/Aய2 மாசான� அ�ல; 
அவைன! ேபா�றவ கைள உ�வா��� சKக அைம!ேப!" 
 
"சாி, சாி. நீ� - அ4த மா
ைட பி+சா/Aகி
ட ெகா0�20�." 
 
சி�னானி� அைமதியான வா �ைதக6��! பி�னா� 'த ம அA', 'ெர-
' எ0�2� 
ெகா/A�!பைத! �ாி42 ெகா/ட மாசான�, வி0விெட�% நட4தா . @
ட� 
அவ  பி�னா� நட4த2. ஓவ Nய  ம
0� அ"ேகேய நி�றா . ேகாபா� 
ைகயிG�ள 'எ�' ��ைக 'எ� ���' எ�% ெசா�ல �Aயாம�, நி�ற இட�திேலேய 
நி�றேபா2, @
ட� அவைர� க/0"காணாம� நக 4த2. 
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மாசான� ெதா?வி� க
Aயி�4த, கறைவ மா
ைட அவி5�2 பி+சா/Aயிட� நீ
ட, 
அவ� "எ� ெதா?Bல க
0ேவ" எ�% ெசா�ல, அவ� மைனவி, இைடயி� 
ஏதாவ2 நட42, வ<ய வ4த மா0 ேபா*விட�@டா2 எ�ற பய�தி�, "��மா 
கிட=ேம - ஒ� மHஷன ஒேரயAயா*யா அவமான!ப0�2ற2" எ�% ெசா�<� 
ெகா/ேட மா
ைட வா"கி� ெகா/டா�.  
 
"இவ� எ�ைன ெத�ைன மர�2ல க
A வ+சத மற42
AயாA?" 
 
"இவ� ஒ� ெபா
ட� ெத�ைன. இ!பதா� ந�லா 'அHபவி�கா�' - க
ைடயில 
ேபாறவன வி
0� ெதாைல=�." 
 
பி+சா/A 'வி
0� ெதாைல�கவி�ைல' - இ0�ப�சாமிைய=�, இ�H� இர/0 
ேப கைள=� @
A� ெகா/0, மாசான� ;
0��� ேபா*, ப�2 ெந� 
K
ைடகைள �2கி� ைவ�2� E�கி, @
ட�தி� ம�தியி� ேபா
டா�. 
 
ஆ6�ெகா�வரா* ெந� K
ைடகைள� E�கி அ�ேக இ�4த இ0�ப�சாமியி� 
;
A� ேபா
0வி
0 சி�ன�2ைர ;
ைட! பா �2! ேபானா க�. அ4த 
;
A�� அ0�த ;
0�காாியான க/ணாA ஆசிாிைய சிGைவ� �றிைய� E�கி, 
ஜீசஸு�� ந�றி ெதாிவி�2� ெகா/ேட, @
ட�தி� ேச 4தா�. @
ட� மாேனஜ  
ஜ��<"க! பயைல, கவனி�காமலா இ����! 
 
சி�ன�2ைரயி� ;
0 ��னா� @
ட� ஒ
0 ெமா�தமாக நி�றேபா2, உ�ேள 
�ளி�2� ெகா/A�4த 'பிணவியாபாாி' ஈர�2/ைட க
A�ெகா/ேட வ4தா . 
சி�னா� ஆேவசமாக! ேபசினா�: 
 
"ஒ�ம�கி
ட ேபசி�கி
0 நி�க ேநரமி�ல. நயினார�மாB���, K�ைகயா 
ெப/டா
A���, ெமா�த� ஆறாயிர� 'பா* ேவS�. ெகா/0 வ42 தாறீரா- 
நா"கேள எ0�2�க
0மா? ெகாPச� ெபாh"க!பா... அவ� விேவகி - ெவ
0 
வி?��H ெதாி=�." 
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சி�ன�2ைர பிரைம பிA�2 நி�றேபா2, "ேபா* எ0�2�கி
0 வா��ேவ" எ�% 
ெசா�<�ெகா/ேட, �னியா/A அவைர� த�ளினா�. "அவ� ெசPசெத�லா� 
த!��தா�... நா� தாேர�." 
 
உ�ேள இ�42 ச�த" ெகா0�த அவ  மைனவி பண�2ட� வ4தா�. சி�னா� 
வா"கி� ெகா/ேட, சி�ன�2ைரைய அத
Aனா�. 
 
"ஒ�ேமாட ெச�ல மக� �மா  எ"கேவ... அ4த மாெப�� தைலவைர நா� இ!ேபா 
பா �கS�." 
 
தா*�காாி ெகPசினா�. சி�ன�2ைர பிரைமயி� இ�42 வி0படவி�ைல. 
 
"சி�னா�, ஒ�கி
ட பி+ைச ேக�ேக�. ��தி ெக
ட பய - எ� �க�2�காவ..." 
 
"கவல!படாதி"க�மா... நா"க எ"கள� கா��ற� @
டேம தவிர, தா��ற 
@
டமி�ல. எ� அ�மாவ மாதிாி�தா�, நீ"க6� அவைன! ெப�2 
வள �தி�!\"க�H ெதாி=�." 
 
சி�ன�2ைரயி� மைனவி ைகெய0�2� ��பி
ட ேபா2 @
ட� நக 4த2. 
 
மாசான��, @
0றB� தைலவ�� @
ட�தி� ��னா� வ�வைத! பா �2! 
�ாி42ெகா/ட ப/ைணயா க�, ஜனச�தியி� ெவ!ப� தா"க மா
டாதவ களா* 
த�த� ;0களி� உ�ள 'பினாமி' விவசாய� க�விகைள எ0�2� ெகா/0 தயாராக 
இ�4தா க�. @
0றB� தைலவ  ஒIெவா�வ  ;
0 ��னாG� நி�%, "இவ� 
;
ல �!பேனாட மா0 இ���. ராம2ைரேயாட �தி� இ���" எ�% பA!ப2�, 
உடேன ச�ப4த!ப
டவ க�, �றி!பி
ட ெபா��கைள=� மா0கைள=�, தானாக� 
ெகா/0 வ42 ெகா0�தா க�. இ!பA ஒIெவா� ;
0 ��னா� தைலவ  
பA!பைத� ேக
கB�, ப/ைணயா க� ெகா/0 வ42 ேபா0வைத! பா �கB�, 
@
ட�தி�� ர�மியமாக இ�4த2. சில  அவசர�தி� த"க� நிஜ! ெபய��� 
வா"கிய ேபா- கல!ைபகைள�@ட ெகா/0 வ42 ேபா
டா க�. 



205 

 

@
ட�தி<�4தவ களி� பல , தா"க� 'ஒ�நா� ராஜாவாக' இ�42 ஆ
சி ெச*த 
கறைவ மா0கைள=�, உழB மா0கைள=� தா"கேள அவி5�2� ெகா/டா க�. 
 
அIவளB ெபாிய @
ட��, சி�ன ச�த"@ட இ�லாம�, அ�ர�தனமான 
அைமதிேயா0�, கறைவ மா0க6டH�, விவசாய� க�விக6டH�, பைழய 
பPசாய�2 பரமசிவ�தி� ;
A� ��னா� வ42 நி�ற2. பைழய கால�2� 
க
Aட�, உ%தியாக இ�4த2. நாைல42 பAக� சா*வாக ஏறி�தா� கதB! ப�க� 
ேபாகலா�. @
0றB+ ச"க� தைலவ  ம
0� பAேயறி, வாச� கதைவ� 
த
A�ெகா/ேட "பரமசிவ� ந�ம கால� �APசி
0. இ�H� நாம இைத! 
�ாியா
டா� - ந�ம தைலயி� நாமேள ம/ைண வாாி! ேபா
டதா அ �த�. 
கதைவ� திற. உ� உயி��� நா� உ�தரவாத�" எ�றா . கதB திற�க!ப
ட2. பல 
தைலக� ெதளிவி�லாம� ெதாி4தன. �4திய இரB, ஏேதா 'அாிசி� @
ட�' 
ேபா0வத�காக� @Aயி�4த �மா , மாணி�க�, ம�<கா, சேராஜா அ�ைமயா  
ஆகிேயா  தைலக6�, இதர ஆசாமிகளி� தைலக6�, Eர�2! பா ைவ��+ சி�ன 
சி�ன ேத"கா*க� மாதிாி ெதாி4தன.  
 
இ2வைர ெபா%ைமயாகB�, அைமதியாகB� இ�4த ஆ/Aய!ப� இ!ேபா2 
க ஜி�தா�. ஆ% மாதமாக அட�கி ைவ�தி�4த ேகாப�, கைரைய! பி*�ெதறி=� 
கா
0 ெவ�ள� ேபா� �ழி ேபா
ட2. 
 
"ஏ* மான"ெக
ட �மா ! அ0�2� ெக0�கிற மாணி�க�! - நீ"க ஒ� அ!பH��! 
பிற4தவ"க�னா கீேழ இற"�"கல! இ!ேபா எ4த ேபாO- வ�2�H பா !ேபா�! 
தி�ெந�ேவ<யில, எ� ைகய� கால க
A� ெகா/0 ேபாவ வ+ச எ+சி�கல 
பயGவளா - ஒ"க ைகய� கால இ!ேபா க
A! பா�க
0மாடா! கீழ இற"�"கல! 
பரமசிவ� இ�Hமா எ� மா
ைட தராம நி�கிற?" 
 
சி�னா� ஆ/Aயி� ேதாைள அ?4த! ப�றி� ெகா/ேட, "பைழய தைலவேர, 
ேநர�த� கட�2னா� மான� மாியாதி எ�லா� கட42 ேபாயி��. ஆ/A ேக��ற2 
கா2ல விழ<யா" எ�றா�. 
 
@
0றB� தைலவ , "பரமசிவ�, சீ�கிரமா வா!பா. ஒ� உட��ல ஒ� Eசி@ட  
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படா2" எ�றேபா2 - கா�தாயி, "ஏ�னா - நா"க Eசிய அA�கமா
ேடா�" எ�% 
தைலவ  ேகாAடாத இட�ைத! X �தி ெச*தா�. 
 
ஏேதா ஒ� ச�தி�� உ
ப
டவ ேபா�, பரமசிவ� கீேழ இற"�வத�� காைல� 
E�கிய ேபா2, அவர2 மைனவி, "ேப மHஷ�, ேப�தனமா ெச*தத, காலா� உதறி! 
ேபா
00"க! என��� தா< பி+ைச ெகா0"க! தா<! பி+ைச ெகா0"க" எ�% 
அ?தேபா2, ஊ  ம�கைள எ!ேபா2 அக�பாவமாக! ேப��, அவைள=� @
ட� 
அHதாப�ேதா0 பா �த2. உடேன சி�னாH�, "நீ"க நிைன�க2 மா2ாி நா"க 
நட�க மா
ேடா� - அழாதி"க�மா" எ�றேபா2, பரமசிவ� மடமடெவ�% கீேழ 
இற"கின . மீைச�கார� மடமடெவ�% ேமேல ஏறினா�. 
 
மீைச�கார�, தைழமிதி� க�வி, ெந��தி க� ேபா�ற ெபா�
கைள ேமேல இ�42 
ெகா/0வ42 ேபா
டேபா2 - பரமசிவ�, ஆ/Aய!பனி� மா
ைட, க�ேறா0 
ெகா/0வ42, அவ�றி� கயி%கைள அவனிட� நீ
Aனா . அ4த ெஜ N 
கல!பின! ப�, ஆ/Aய!பைன, த� க�%��
A மாதிாி நிைன�2, அவ� ைகைய 
நா�கா� தடவிய2. க�%��
Aேயா அவைன �த<� பா �2 சிறி2 மிர/0வி
0, 
பி�ன  அவைன! பா �2 '�மா... �மா...' எ�ற2.  
 
த"க�மாB��� ஆ/Aய!பனி� ஆேவச� ெதா�தி� ெகா/ட2. கதவ�கி� நி�ற 
ம�<காைவ! பா �2� ெகா/ேட கன� க�க �ழ"கினா�: 
 
"அAேய ம�<கா! அ!ேபா ெசா�ன2 ஞாபக� இ��காA. எ� அ�த மகைன எ�ன 
ேப+�! ேபசின? எ� அ*யாவ எ!A� ெகா�H
ட? பழிகார �/ட... மாியாதியா 
ஒ� மாம�கி
ட இ��கிற மா
0� கயி�ற, எ�கி
ட வா"கி� ெகா0A... 
ெகா0�கியா இ�ல, மா
0 வாGல ஒ� ெகா/டய க
டSமா? இ!பவாவ2 
�ாிPசி�கA. சி�னா� அ/ண� ெசா�ன2 மா2ாி ஏைழ"க ெந�!�� �+சிA! 
உரசி
டா விடா2A. சாி மா
ட வா"கி எ�கி
ட ெகா0A. நீ இ"க வாாியா - இ�ல 
நா� அ"க வர
0மா? அAேய - மாசான� ைவ!பா
A சேராஜா! நா� க�ள!பி�ள 
ெப�ததா+ ெசா�ேன - ஒ� க�ள மவள, இ"க வ42 மா
ட ெகா0�க+ ெசா�GA! 
இ�ல..." 
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�மா��, மாணி�க�� ேபயைற4தவ க� ேபால, ேபைய அைற4தவ� ேபா� நி�ற 
த"க�மாைவ ஏறி
0! பா �2வி
0, பிற� தைலகைள அைதாியமாக� கீேழ 
ெகா/0 ேபானேபா2, கா�தாயி, "ம�<, வா ராசா�தி! வ42, மா
ட நீ ெகா�ன 
கிழவ  மக� கி
ட ெகா0 �/ணியவதி" எ�றா�. ம�<கா தய"கி� தய"கி, ஒ� 
பAயி� இற"கி, இ�ெனா� பAயி� காைல இற�க! ேபானேபா2, த"க�மா 
"அ"ேகேய நி�GA - சவ�2 �/ட! ஒ�கி
ட ெஜயி+� என�� எ�னA ஆக 
ேவ/Aயதி���" எ�றா� அைமதியாக. 
 
ம�<கா, 'எ� ��' ஓவ Nய  மாதிாி, நி�ற இட�திேலேய நி�றேபா2, @
ட�ைத 
ஒ� �ர� உG�கிய2. பல சர�� சீைம+சாமி, இர/0 K
ைடகைள� 
ெகா/0வ42 ேபா
0வி
0, @
ட�தி� ��னா� ெந0Pசா/ கிைடயாக 
வி?42 ��பி
டா . அ4த K
ைடகளி� 'Nவி� -!ைள கா !பேரஷ�' எ�ற 
��திைர இ�4த2. சீைம+சாமி கீேழ இ�42 எழாமேல ெகPசினா : 
 
"த ம! பிர��கேள! எ�ைன ம�னி+ேச�H ெசா�லS�. இ4த! பரமசிவ� இ4த 
அாிசி K
ைட=வள, எ� கைடயில வ+சி��க+ ெசா�னா�. இ2 ச �காேராட அாிசி 
K
ைட�H ெதாிP�� ெதாியாம வா"கி
ேட�!" 
 
சி�னா� ேகாப�ேதா0 ேபசினா�: "�
 பா  ஒ �. அதாவ2 ஏைழபாைளக6�� 
ேவைல�ேக�த உணவா* ெகா0�க2�காக, அரசா"க� ந�பி� ெகா0�த அாிசி 
K
ைட"க... அட பாவி! ��திைரைய� கைல�காம� @ட அவசர�2ல 
வி�2��கிேய. நீயி�லா� பPசாய�2� தைலவரா? பலசர�� எசமா�, இ2 
நியாயமா அ*யா... ஆயிர� ம�களி� நாயகேம! பரமசிவ� மவராசா... பதி� 
ெசா�G�..." 
 
பரமசிவ� தைலைய� தா5�தி� ெகா/டேபா2, பலசர��, "நா� தா� ெகா0�ேத�. 
சீைம+சாமி ஒ� பாவ�� அறியாதவ�H ெசா�G�ேவ" எ�% தா5�திய தைல 
மீ/0� தா?�பA அத
Aய2. 
 
@
ட� �ற!ப
ட2. வழிெந0கிG� ப/ைணயா க� எ0�2 ைவ�த விவசாய� 
க�விகைள=�, மா0கைள=�, @
0றB� தைலவ  உதவிேயா0, 
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ச�ப4த!ப
டவ க� வா"கி� ெகா/டா க�. மாேனஜ  ஜ��<"க� ;
A�க�ேக 
வ4தேபா2, இ0�ப�சாமி, "வா"க உ�ள ேபாகலா�" எ�% �ர� ெகா0�2வி
0, 
'ஆ� ஆ�' எ�ற ேகாரைஸ எதி பா �தேபா2, சி�னா�, "ேவ/டா� - அ2�� ேவற 
வழியி���" எ�% ெசா�<� த0�தா�. 'Kேதவி' எ�% த
டாசாாி ெகா0�த 
ப
ட�ைத+ �ம4த ஆசாாி! ைபய�, "எ"க Kேதவி ;
ட ேசாதைன ேபா
டா� 
நிைறய� த"க� கிைட���. அ2 இ��கிற இட�� என��� ெதாி=�. எ�ன 
ெசா�றிய" எ�றேபா2 சி�னா� அவைன=� த0�2வி
0 க�\ரமாக! ேபசினா�: 
 
"இனிேம� தா� நம�� ேசாதைனேய இ���. இ!ேபா பய!ப
0 ஒ2"கி நி�கிற 
பரமசிவ�, �மா  வைகயறா�க� ஊ��� ேபாO- ெகா/0 வரலா�. பரவாயி�ல. 
பய!படB� ேவ/டா�. நாேம ஒ� ப�ளி�@ட� க
0ேவா�. ந�ம பி�ளி"கள 
அ2ல ேச !ேபா�. இ0�ப�சாமி=� ச-ெப/டான மீதி இர/0 ேப�� 
ப�ளி�@ட�ைத� கவனி!பா"க." 
 
க/ணாA ஆசிாிைய க/களா� ெகPசி� ெகா/0 ேபசினா : 
 
"சி�னா�, நா� ஒன�� ஒ� கால�2ல பாட� ெசா�ன ஆசிாிைய எ�கிறத 
மற42டாத சி�னா�... எ�ைன=� ேச �2�க சி�னா�. ச�பள"@ட ேவ/டா� 
சி�னா�. கைடசி� கால�2லயாவ2 மாியாைதயா* ேவைல பா �க2�� ஒ� 
ஆைச. அைத நிராைசயா�கிடாதடா க/S." 
 
சி�னா� ெநகி542 ேபசினா�: 
 
"எ�ன�மா நீ"க... 'ேட* மைடயா நா� தா/டா ப�ளி�@ட��H' ேக
காம 
இ!பA ெகP�றீ"கேள! ஆ/A, ந�ம [+ச  ந�மள அ!ேபா அA+ச2 மா2ாி 
அA+சி� ேகளாம ேப�றத! பா�..." 
 
ஆ/Aய!ப� ஆசிாிையயி� ைககைள எ0�2 க/களி� ஒ�தி� ெகா/டா�. 
 
க/ணாA ஆசிாிைய சிGைவ� �றிைய எ0�2 அ"�மி"�� ஆ
A� ெகா/டா . 
'இ4த ம��பய� ஜ��<"க�, எ�ன ேக�வி ேக
டா�. இ4த மா2ாி ஒ� 'இ2' 
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இ�ப2 வ�ஷ�2�� ��னால வ4தி�4தா� நாயி கி
ட=� ேபயி கி
ட=� ேப+� 
வா"க ேவ/Aய2 இ�4தி��காேத!' 
 
சி�னா� @
ட�ைத! பா �2 பல�த �ர<� ேபசினா�: 
 
ஒ� @
0றB+ ச"க�ைத=� அைம!ேபா�. நா� அைம�கிற இ4த+ ச"க�2���, 
ப�ளி�@ட�தி���, அரசா"க�திட� அ"கீகார� ேக
ேபா�. த4தா� தர
0�. 
தராவி
டா� ேபாக
0�. இனிேம� நா� ஒ�றா* வா5ேவா�. இ�ல�னா ஒ�றா* 
சாேவா�. நா� ஒIெவா�வ�� இ4த� @
ட�2��� க/க�, கா2க� எ�%�, ந� 
ஒIெவா�வ����, இ4த� @
ட�, க/க�, கா2க� எ�%� நிைன��� ேபா2 
எIவளB ஆன4தமா* இ��� ெதாி=மா? இ4த ஆன4த�தி�� ஈ0 ஏ2? இனிேம� 
நம��� எ4தவித ேபத�� கிைடயா2. ேகாபா� ஒ� எPஜினிய . இவேனாட 
ெபா%!பி�, ஒ� சி% ெதாழிைல 2வ��ேவா�. நா� ஐ�ப2 ேபரா* cைழ42, 
இ!ேபா �4L% ேபரா* ஆயி
ேடா�. மன2���ேளேய �ைம42 ெகா/A���� 
ஏைழக�, ச4த !ப� கிைட�தா� �ர
சி! பைடேயா0 ேச வா க�. ெபாிய 
மனித க� வி0��� ேபாரா
ட�ைத ஆ/Aைய மா2ாி ஒ� சில ஏைழக� வGவாக! 
பிA�2� ெகா/டா� இதர ஏைழக� நி+சய� ந� ப�கேம வ�வா க� எ�பைத 
நி'பி+சி
ேடா�. அ4த� கால�2 ம�ன க�, எதிாி நா
A� மீ2 ேபா  
ெதா0!பத�� அறி�றியாக, அ4த நா
0! ப�மா0கைள� ைக!ப�றி� ெகா/0 
வ�வா களா�. எதிாி - மா0கைள மீ
Aவி
டா�, ேபா  2வ"��. இ2 ேபா� ந� 
ஆ/Aேயாட மா
ைட பறி�2, ப/ைணயா க� ேபா !பிரகடன� ெச*தா க�. 
நா� அ4த மா
ைட மீ
Aவி
ேடா�. இனிேம�தா� இ4த! ேபாரா
ட� ேபாராக! 
ேபாகிற2. ம�க� ச�தியி� ��னா�, எ4த ச�தி=� Eளா��. சாி. மா0கைள� 
க
Aவி
0 சீ�கிரமா* வா�"க�. பினாமி நில�தி� ேபா* ஏ  க
0ேவா�." 
 
த"க�மாB�, இதர ெப/க6�, கறைவ மா0கைள! ப�றி� ெகா/0, த�த� 
இ�!பிட� வ4தா க�. த"க�மா, ப�மா
ைட=� அத� க�ைற=� ஆ/Aயி� 
;
A� க
Aனா�. அவ� அ�மா�காாி அத�� ைவ�ேகா� ெகா/0 வ42 
ேபா
0வி
0, @
ட�ைத ேநா�கி ஓAனா�. த"க�மாB� அேதா அ4த! �ளிய 
மர�தி� இ�42 வய�கா
ைட ேநா�கி நக 42 ெகா/A���� �திய ஜாதி=ட� 
ேசர� 2A�தவளா* ஓ0கிறா�. அ4த ஓ
ட�திG�, அ�ைத மக� ஆ/Aயி� 
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க�\ரமான �ர<� க/0/டவ� ேபா�, சிறி2 நி�% ரசி�2வி
0, மீ/0� 
பா*42 நட�கிறா�. 
 
இ2வைர ெதாி42� ெதாியாமG� இ�4த ச"கதிக�, இ!ேபா2 அசாதாரணமா*� 
ேதா�ற, அ4த� ேதா�ற�தி� உய 42 க�\ர!ப
டவ களா*, நீ/டேதா  
ேபாரா
ட�தி�� த"கைள ஆய�த!ப0�தி� ெகா/டவ களா*, �திய பா
டாளி 
ஜாதி, ஆ/Aய!ப� - சி�னா� வழிநட�த, நில� ேநா�காம�, ெதாைலவி� ெதாி4த 
பினாமி நில�கா
ைட ேநா�கி, நிமி 42 ெச�% ெகா/A�4த2. 
 
"�திய ஜாதி பிற��2" எ�ற பாட�, ஆ�மிக ராக�2ட� ஒ<�க, அ4த ஒ<ேய 
ஆகாய� Xமிெய"�� ேபெரா<யா* வியாபி�க, ஒ�வேர பலரா* ஆன2ேபா�, 
பலேர ஒ�வரா* ஆன2ேபா�, ெவ�வ2� ேவ/டா�, ெவ�ல!ப0வ2� 
ேவ/டா� எ�ற இல�ைக ேநா�கி, ேகாைழயா* வாழ ம%�த அ4த ஏைழ� @
ட� 
ேபா*� ெகா/A�4த2. 
 

((((����������������))))    
 


