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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
மனித ச&தாய�தி	 இன&� ஜடமாக1� &டமாக1� இ)�கிற விகார2கைள - 
விவ ைத ெக!ட வி வ#ப2கைள அள3� கா!%� அைடயாள+ சீ!டாக, 
'சி5கைத' இ)�க ேவ�%�. 
 
மனித மன�ைத நிைற1 ப%��� ேவைலைய, ெகா7ச� அழகாக எ9த� ெதாி3த 
யாரா:� ெச;� கா!ட &<=�. அ�வ	ல, சி5கைத. 
 
ஒ) மன�தி ேச?ைடைய ம'ெறா) மன���@ எ%��� கா!%வ� ம!%ம	ல; 
அ3த மன�தி கசிைவ( பிரதிபA�@� க� ணா<யாக1� அ� ெபா)3தி இ)�க 
ேவ�%�. அ(ப<(ப!ட கைதைய�தா 'சி5கைத யாக� ெகா,ள &<=�. 
 
கால���ேக'ற மாதிாி - BCநிைல�@� த@3த வித�தி	 எ3த ஒ) �1� த நிற�ைத 
மா'றி� ெகா,வதி	ைல. ஆனா	 மனித)�@( ��தி ெசா	ல� கிள��� சில 
� வாண எ9�தாள�க, ம!%� உைடைய மா'றி�ெகா, வ� ேபா	 மன�ைத 
மா'றி�ெகா�%, எ9� வைதெய	லா� கைத எ5கைத�கிற இ3த� 
காலக!ட�தி	, உ2க, கர2களி	, உ�ைமயான - உயி),ள கைதகைள+ 
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சி)?<�த ெப)ைம� @ாிய ேபரறிஞ� அ�ணா அவ�களி சி5கைத� ெதா@(ைப, 
பி�தைள அ	ல, ெபாேனதா!' எE� தைல(பி	 தவழவி!<)�கிேறா�. 
 
தமிழக�ைத( ெபா5�த வைரயி	 'சி5 கைத' எப� �Fகார� @ழ3ைததா. 
அ�1� எ	ேலாரா:� அ2கீகாி�க(ப!ட @ழ3ைத அ�. 
 
அ3த� @ழ3ைதைய அமர� அ�ணா அவ�க,, த� கர�தி	 ஏ3தி� தவழவி!< 
)�@� பா2ைக இதி	 நீ2க, பரவலாக� காண லா�. அ3த� @ழ3ைதயி Hலமாக 
அவ� ெவளி(ப%�தியி)�@� ஒIெவா) விஷய&� விழி(ைப ம!%மா , ந	ல 
ெவளி+ச�ைத=� தர� J<ய ஒறா@�. 
 
அ�த@ சிற(�,ள -உயி�� �<(�,ள ேபரறிஞ� அ�ணா அவ�களி கைதகைள 
நா2க, ெவளியி!%� ெகா,K� உாிைமைய( �ரணமாக வழ2கி இ)�@� தி)மதி 
ராணி அ�ணா�ைர அவ�க!@ எ2களி இதய ��வமான நறி. 
 
- ���கா� பிர�ர�தா�. 
----------------- 

பி�தைள அ	லபி�தைள அ	லபி�தைள அ	லபி�தைள அ	ல, , , , ெபாேன தாெபாேன தாெபாேன தாெபாேன தா!!!!    
1. 1. 1. 1. பி�பி�பி�பி�தைள அ	லதைள அ	லதைள அ	லதைள அ	ல, , , , ெபாேனதாெபாேனதாெபாேனதாெபாேனதா!!!!    

 
"&��! &��சாமி! &��!" 
 
"அ(பா! ஏ�பா அழறீ2க, அ(பா" 
 
"&��! நா பாவிடா! நா பாதகடா!!" 
 
"அ(பா!- அழாதீ2க(பா. நா இனி இ(ப<(ப!ட த(� வழி ேபாகமா!ேட�பா ... 
ச�யமா+ ெசா	ேறா�பா" 
 
" எைன� ெகா	லாதடா, &��! எைன� ெகா	லாேத..." 
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"என க?ட� வ3தா:�, அ(பா! தி)ட�Jடா த(பா... தி)!%� ெதாழி	, ஈன� 
ெதாழி	 அ(பா. அ(பா! JA ேவைல ெச;யலா�.... நா: இட� பி+ைசJட எ%�க 
லா�. தி)ட ம!%� Jடாத(பா.... அ(பா!" 
 
"ஐையேயா! &��! நா எனடா ெசா	:ேவ.... எ(ப<டா இைத� தா2கி� 
ெகா,ேவ. &��! உைன இ3த நிைல�@ ...." 
 
"அ(பா! நா தி)3திவி%ேவ�பா!.... கவைல(படாதீ2க..... த2க+சி�@+ 
ெசா	:2க...!" 
 
இIவள1 ேப�வத'@, ேபாM கார� அEமதி ெகா%�தேத ஆ+சாிய� - 
அவ�கK�@� @%�ப�, பி,ைள , பாச�, இ)�கிறத	லவா. அதனாேல, ஆ5மாத� 
ெஜயி	 த�டைன ெப'5 'வ�<யிேல' ஏற(ேபா@� மகனிட�, தக(ப, சிறி� 
ேநர� கதற அEமதி ெகா%�தி)3தன�. 
 
ேகா�!<ேல ெகா7ச� Jட அ+ச� அட�க� கா!டாதவ அ(பைன� க�ட�� 
இ(ப< அ9கிறாேன, ச�திய� Jட+ ெச;கிறாேன, இனி தி)டமா!ேட எ5. இ� 
அ	லவா ஆ+சாிய� எ5 ேபாM கார�க, எ�ணி� ெகா�டன�. 
 
தி)!%� @'ற���காக� த மக த�<�க(ப%வைத� காO� தக(ப 
த�தளி�காமA)�க &<=மா? பாப�, இ3த( ெபாியவ� அதனா	 தா கத5கிறா� 
இ(ப< எ5 ேபசி� ெகா�டன�, அ)ேக ெந)2கி வ3தி)3தவ�க,. 
 
"அ�மா ெசா	:�E ெசானேய(பா, கவனமி)�@தா, என�@� த2க� கா(� 
ெச;� ேபாடண�Eஇேதா பா��தாயா, மா!< வி!டா2க, இ)��� கா(�..... 
இைத( பார(பா, இைத(பா)! தி)<னா இ�தா ..... இ� ம!%3தானா? ஊேர 
காாி��(��... ெஜயி:�@( ேபான வ எகிற ேகவல� உ,ள�தி	 நாைள�@� 
இ)�@�." 
 
'&��!' எ5 கதறியப< அ3த &தியவ� த மக எதிேர வி93� அ9தா�!  
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அவ)ைடய கர2க, அவ கால)ேக ெசறன. ேபாM கார� த%�� நி5�தி 
&தியவைர அ(�ற(ப%�திவி!% அவைன( ேபாM  ேவனி	 ஏற+ ெச;தன�. 
ஏ5வத'@ &� அவ �'5 &'5� பா��தா. ஒ) �ளிய மர�த<யி	, ஒ) ெப� 
நி5 ெகா�%, &3தாைனயா	 த க�கைள� �ைட���ெகா�<)�க� 
க�டா. �னைக ெச;தப<, அ3த( ப�க� பா��தா. '&��! &��!' எ5 
&தியவ� கதறினா�. ேபாM  வ�< கிள�பி வி!ட�. 
 
"@%�ப���@� ேகவல�ைத� ேத< ைவ�க�தாேனடா, நீ பிற3ேத? உ(�( 
ேபா!%�தாேன சா(பிடேற. உண�+சி, மானாபிமான� இ)�கேவ�டாமா ... இ3த� 
@%�ப�ைத� கா(பா�த நா மாடா உைழ�கிேற. உன�@ ஆ@� வய� இ)வ�. 
ஒ) ேவைல�@ இலாய�கா. நீ உட�� வண2கி ஒ) ேவைல ெச;த� உ�டா? உ 
த2க+சி வய��@ வ3� வ)ஷ� HO ஆ@�. அ��@ ஒ) க	யாண�ைத+ ெச;� 
ைவ�கOேம, எவ கிைட(பா எ5 நா தவியா� தவி�கிேற. உEைடய 
ேயா�யைத ஊ� சிாி�கறதாேல ஒ)பய:� வரமா!ேட எகிறாேன, அவைள� 
க!<�க. ஏ�டா எ வய�ெதாி+சைல� ெகா!<� ெகா,ேற." 
 
மளமளெவ5 வள�3�வி!டா. &��+சாமி. ஆனா	 ஒ) இட�தி:� நிைல�� 
ேவைல�@ இ)(பதி	ைல. ப<(� இ	ைல; JA ேவைல ெச;வ�தா எ5 நிைல 
எறா:�, யாராவ� நா: வா��ைத ஏசிவி!டா	, அவனா	 ெபா5��� ெகா,ள 
&<வதி	ைல. ேகாப� ேகாபமாக வ)�. க�ம� ெதாியாம	 நட3� ெகா,வா. 
"F!%�@ அட2காதைத ஊ�தா அட�க ேவ�%�..." எ5 பல�, அவ காதி	 
வி9கிறப< ெசா	:வா�க,. அவ�க, இ)3த @(ப�தி	, ம'ற F%களி	, த2க, 
பி,ைளகைள &��சாமி=ட ம!%� ேபச�Jடா� எ5 க�<(பான உ�திர1 
ேபா!% இ)3தா�க, . அவனிட� ேபசேவ, அவைன ஒ�த வாAப�க, J+ச( 
ப%வா�க,. அவனிட� அ3த நிைலயி:�, அ� கா!<, சிாி�� விைளயா< ேபசி 
வ3த�. அவEைடய த2க+சிதா - Jட( பிற3த� அ	ல - Jட( பிற3த� தன�@� 
கAயாண� ஆகாமA)(பத'@� காரணேம, த அ�ணதா எ5 எ�ணி� 
ெகா�%, &��ைவ� க�ட1ட சீ5� �பாவ� ெகா�%வி!<)3த�. &��விட� 
பாச� கா!<( பழகிய�. எ!% வய�� த2ைக - அ(பாவி இர�டா3 தார���@( 
பிற3த ெப� . 
 
"அவ ��ணியவதி, இ3த� க�றாவிைய( பா��காம	 �ேவா%� ம7சேளா%�  
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ந	ல கதி�@( ேபா; வி!டா,," எ5 சில ேநர�தி:�, "அ<( பாவி! எ 
தைலயிேல இ3த+ சனியைன� க!< வி!%, பா%ப%டா( பாவிE ெசா	Aவி!% நீ 
க�ைண H<!ேட." எ5 சில ேவைளகளி:� &��வி தக(பனா� அ(பாசாமி 
கத5வா�. 
 
அ(பாசாமி, &(ப� வ)ஷ2களாக ஒேர இட�தி	 ஒ92காக, நாணயமாக ேவைல 
ெச;� அட�கமானவ� எ5 ெபயெர%�தவ�. எ!% #பா; ச�பள�தி	 �வ2கி, 
அ5ப� #பா வா2@� நிைல�@ வ3தி)�கிறா�, எளிதாக எவைர=� ந�பாத 
எ�ெப)மா, ெச!<யாாிட�தி	. 
 
&த	 மைனவி, &��, மாணி�க� எற இர�% ெச	வ2கைள த3�வி!%, 
மைற3�விடேவ, அ(ப�சாமி வ,ளிைய இர�டா3தாரமாக� ெகா,ள ேவ�< 
ேநாி! ட�. எ�தைனேயா ந	ல ந	ல இடெம	லா� வ3த�. எ2க அ(ப 
வ�@வைக இ	லாம, எைன இர�டா3தாரமாக� ெகா%�� வி!டா) எ5 
வ,ளி, ேகாபமாக இ)�@�ேபாெத	லா� @ைறJறி( ேப�வ��%. அ(பாசாமி, 
அவ, ெசா	வதிேல உ�ைம இ)�கிற� எ5 மன��@, எ�ணி� ெகா,வா�. 
வ,ளியி ெப� தா எ!% வய� ப!%. அ3த( ப!%1�@�தா &��விட� 
அIவள1 பாச�. 
 
"அ�ணா�ைத! வா! அ(பா, இ	ைல; வா, ��மா!" எ5 வரேவ'@� @ரேல 
ப!%1ைடய�தா. 
 
@அ�கா1�@� Jட உ ேப�ேல ேகாவ� அ�ணா�ைத. எைன�Jட, உJட( 
ேபச� Jடா�E ெசா	A இ)�@�" எ5 'ேசதி’ ெசா	:வ�� ப!% தா. 
ப!%ைவ ஒ) நா, பா��காவி!டா	 Jட, &��1�@ மன� ச2கடமாக இ)�@�. 
அIவள1 அ� ைவ�� இ)3தா, அ3த+ சி5மியிட�. வ,ளியா	 ஆனம!%� 
மிர!<( பா��தாகிவி!ட�; அ<��� பா��தாகிவி!ட�. ப!% க!%(படேவ 
இ	ைல. &��+சாமியி @ர	 ேக!ட உடேன �,ளி� ெகா�% ஓ<(ேபா;, அவ 
க9�ைத( பி<��� ெகா�% வ)வா,. &��1�@�, அ3த� @%� ப�தி'@�, 
ெதாட�� அ<ேயா% அ5ப!%( ேபாகாம A)3தேத, ப!% கா!< வ3த 
பாச�திேலதா." 
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&��+சாமி ப<(பிேல நா!ட� கா!ட &<யா� ேபாகேவ, த+�� ெதாழி	, அ+�� 
ெதாழி	, க!டட� ெதாழி	 எ5 பலவ'றிேல Rைழ3தா. எ3த இட�தி:� 
தனிட� அேபா, அ�கைரேயா எவ)� கா!ட & வராதைத=�, 
எத'ெக%�தா:� ஏளன� ேபச1� ஏச1�. அ<�க1� உைத�க1ேம பல)� 
�<�தன� எபைத=� க�%ெகா�ட பிற@, &��1�@ ஒ) ெவ5(�ண�+சிேய 
வள�3�வி!ட�. இ3த உலக�தி	 தைன வாழைவ�க ஒ) வ)�@� மன� இ	ைல 
எ5 &<1�@ வ3தா . ஈ, எ5�� இைவகைள� க�டவ�க, அ<�கவாவ� 
ெச;கிறா�க,; இ	ைல எறா	 எ(ப<ேயா ஆக!%� எ5 வி!%வி%கிறா�க,. 
அ�ேபால, மனித உ)வ�தி	 தைன� கா�கிறா�கேள தவிர, ஈ எ5���@+ சம� 
எ5தா ஒ��கி� த,Kகிறா�க, எ5 எ�ணி� ெகா�டா. &தA	 ேகாப�, 
வ)�த� ஏ'ப!ட�. பிற@ அ3த உண�+சிக, மைற3�வி!டன. ஒேர ெவ5(�, 
உலக�திட� ஒ)வித மான �ணி1! எவ)� தைன எ�1� ெச;ய &<யா�! எற 
�ணி1. 
 
H2கிைல, பயப%�ப<யாக வைள�� ைவ�க, அ� இளசாக இ)�@�ேபா� 
&ய'சி எ%��� ெகா,ள ேவ�%� எபா�க, அ	லவா! சி5வனாக இ)�@� 
ேபாேத, &��+சாமிைய( ப�@வ(ப%�தி இ)�க ேவ�%�. அத'காக 
அ(பாசாமி�@ ேநர� இ)3த�. எ:�� &றிய, வி<ய' காைலயிA)3� விள�@ 
ைவ�@� வைரயி	 பா%ப!டா:�, ’ேசா�ேபறி ! த<�க9ைத!’ எ5 ஏ�கிறா�. 
ேநர� ஏ�, மகE�@ ந	வழி இ�; தீ� இ� எ5 எ%���கா!ட &ைறயாக 
எ%��+ ெசா	ல, திறைம உ�டா அ(பாசாமி�@ எபேதJட+ ச3ேதக�. உ)!< 
மிர!<, த!<� தடவி, மகைன வள��கேவ ேநர� கிைட(பதி	ைல . 
 
'உ மக ெச;த அ�ரம�ைத� ேக!டயா...’ எ5 வ,ளி ெசா	ல வ)வா,; 'உ 
பிரச2க�ைத� ேக!க என�@ ேநரமி	ைல! எஜமான� எ:மி+ச� பழ� வா2கி வர+ 
ெசா	Aவி!டா�. இ:(�� ச3ைத�@( ேபாயாகO�!' எ5 Jறி�ெகா�ேட , 
அ(பாசாமி ஓ%வா�; இர�ெடா) தடைவ 'ந	லப<’ ெசா	A=� பா��தா�; அ<��� 
பா��தா�; &��+சாமி தி)3�வதாக� காேணா�. 
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அ(பாசாமிைய எஜமான� எ�ெப)மா,, ேகவலமாக( ேப�வ��, ெகா%ைம( 
ப%��வ��, சி5வ &��+ சாமி�@ அட�க&<யாத ஆ�திர�ைத� ெகா%�� 
வ3த�. 
 
ெபாியவ�களிட� மாியாைதயாக( ேபசேவ�%� எ5 தன�@ அ(பாசாமி ��தி 
Jறிவ)கிறா�. எ�ெப)மாK�@ &(ப� வய�தா இ)�@�; அ(பாசாமி�@ 
ஐ�ப��@ ேம	 ஆகிற�. ஆனா	 அ(பாசாமிைய எ�ெப)மா,, எIவள1 
ேகவலமாக( ேப�கிறா; ேபசலாமா? -- மாியாைத கா!ட ேவ�டாமா, வயதி	 
ெபாியவ� எபத'காக கா!ட�காேணாேம! அ<�க�Jட+ ெச;கிறாேன! இ� 
அ�ரம� அ	லவா! இைத யா)� ேக!கமா!ேட எகிறா�கேள!' எ5 
&��+சாமியி பி7� உ,ள� எ�ணி� @&5�. பண� பைட�தவ�களானா	, 
அவ�க, ெபா� நீதிகK�@+ க!%(ப!% நட�கேவ�<யதி	ைல எற ெதளி1 
&��+சாமி�@ பதிென!% வய��@�தா பிற3த�. 
 
"ேசா�ேபறி! த<�க9ைத!" எ5 ஒ)நா, எ�ெப)மா, அ(பாசாமிைய� 
தி!<யைத� ேக!%� ெகா�< )3த &��+சாமியா	 ேகாப�ைத அட�கேவ 
&<யவி	ைல. 'நீதா க9ேத! நீதா ேசா�ேபறி!' எ5 எ�ெப)மாைள( பா���� 
J+சA!%வி!டா. 'என ெசாேன!' எ5 எ�ெப)மா, J+சA!டா�. பா;3� 
ெச5 &�@ பி;3� வி%�ப< அ<��வி!டா, அ(பாசாமி. எ!% வய� 
&��+சாமிைய ; 'ேபா��! வி!%�ெதாைல! சி5வ!' எ5 ஒ(��@�Jட+ 
ெசா	லவி	ைல எ�ெப)மா,, 'பி,ைளைய வள��கற இல!சண� இ�தானா! இ� 
உைத ப!%, அ<ப!%, ஊ�(ெபா5�கி, ஆக(ேபா@�(பா�!’ எ5 சாபேம 
ெகா%�தா� எ�ெப)மா,. 
 
அட2கி ஒ%2கி அ(பாசாமி, எ�ெப)மா, எதிேர நி'பைத( பா��@�ேபா� 
எ	லா�, &��+சாமி�@, அட�க &<யாத ேகாப� வ)�. ஒ)நா, ப�க��+ 
சாவ<யி	 சில ேப� சீ!டா<� ெகா�<)3தா�க,. அைத ேவ<�ைக பா���� 
ெகா�% இ)3தா &�� எ5 ேக,வி(ப!% அ(பாசாமி அ5 சி5வைன அ< 
அ< எ5 அ<�தா�. &�� பா��கிறா, எ�ெப)மா, சீ!டா%கிறா� 
ந�ப�கKட. அவ)ைடய மக, எ!% வய�+ சி5வ, 'இைத( ேபா%! அைத( 
ேபாடாேத!' எ5 ெசா	கிறா. மகEைடய அறிைவ ெம+சி எ�ெப)மா, &�த� 
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ெகா%�கிறா�. என உலகமடா இ�! என�@ எெத� Jடா� எ5 அ(பா 
ெசா	:கிறாேரா, அைவகெள	லா� எ�ெப)மாளி உலக�திேல நட�கிறன. 
க�<(பா� இ	ைல. த�டைன த)வா� இ	ைல! நீதி நியாய� எ றா	 
எ	ேலா)�@� ெபா�வாக அ	லவா இ)�க ேவ�%� எ5 &��+சாமி 
நிைன��� ெகா�% ேகாப� அைடவா. ெவ@நாைள�@( பிற@தா, நீதி நியாய� 
இ(ப< இ)�க ேவ�%� எ5 எ%��+ ெசா	ல எ�ெப)மாளி உலக&�, ேக!% 
நட3திட அ(பாசாமியி உலக&� இ)�கிற� எற உ�ைமைய� ெதாி3� 
ெகா�டா. இ3த இர�% உலக2களி:� தன�@ இட� இ	ைல எ5 க�% 
ெகா�டா &��! Hறாவ� உலக�திேல இட� ெப'றா; ேபா�கிாிகளி 
உலக�தி	. 
 
"நா எ�தைன அ� கா!<னா:� இ3த உலக� ந�பவா( ேபா@�. H�தாேளாட 
பி,ைளகைள இைளயா ெகா%ைம ெச;கிறா� எ5தா ெசா	ல(ேபா@�. த(� 
ெச;=� ேபா� அ<�க ேவO�. ெதா!டா ேபா��; ெத)�ேகா< ேக!கிறப< 
J+சA!%� ெகா�% ஓ%வா. ஊ� எைன+ சபி�@�; நம�@ ேவ�டா� அ3த� 
ெக!ட ேப). அவ2க அ(பாேர பா��க!%�, ேக!க!%�, ெவ!<( ேபாட!%�. 
நா ெதா!% அ<�கேவ மா!ேட. ஒ) நா, அ<+ச��@, ப�க�� F!%( 
ெபா�ைக� கிழவி வ3� வி!டாேள, என�@ ��தி ெசா	ல. 'வ,ளி! &�� தாயி	 லாத 
ைபய! ெகா%ைம ெச;யாேத�மா' எ5. நம�@ எ��@ F� வ��. அ� எ 
வய�திேல ெபாற3ததா இ)3தா, உட��� ேதாைல உறி+சி உ(�� தட1ேவ. 
அட2காத� ; இ)3தா என, ெச�தா என?" 
 
சA(�, ேகாப�, எாி+ச	, ஏCைம இ�தைன ேநா; கK�@ ஆளான வ,ளியா	 
இ(ப<�தா ேபச &<3த�. 
 
ஆகேவ &��+சாமி ெக!%( ேபாவைத� த%�க த�க BCநிைல ஏ'படவி	ைல. 
ப!%1�காக ம!%ேம &�� F!%�@ வ)வா. ஏதாகி:� விைளயா!%+ சாமா, 
திப�ட� ெகா%��வி!%( ேபா;வி%வா. இைத� த%�க( பா���, 
&<யா�எபதா	, வி!%வி!டா, வ,ளி. ேம:�, - &�� ெகா�% வ3� ெகா%�த 
விைள யா!%+ சாமாக, நறாக1� இ)3தன ! ேபா�கிாி! ஊ� �'றி! F!%�@ 
அட2காத� எ5 ெபயெர%�தாேன தவிர &�� தி)ட எற ெபய� ம!%� 
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எ%�ததி	ைல. வ,ளி ம!%� ேகாப� அதிகமா@�ேபா� J+சA%வா,. ’அ� 
தி)<வி!% ெஜயி:�@( ேபாகாவி!டா எ ேபைர மா�தி ைவ+சி�கேற, பா), நீ 
ேவO�னா’ எ5. 
 
ேவைல ெவ!< ஒ92காக+ ெச;யாம	, F!%�@ அட2 காம	 இ)3� வ3த &��, 
எ�ெப)மா, ெச!<யா� F!<	 நா: த2க வைளய	க, தி)<வி!%, பி<ப!% 
ெஜயி:�@( ேபான� ப'றி, அ3த ஊாி	 யா)� ஆ+சாிய( படவி	ைல. 
அ(ப<�தா ேநாி%� எ5 ஊ� ேபசி'5. &��1� @'ற�ைத ம5�கவி	ைல. 
 
"தி)<னைத ஒ(�� ெகா,கிறாயா?" 
 
"ஆமா�; தி)<ேன" 
 
"ஏ�டா , தி)<ேன?" 
 
”என ேக,விய;யா இ�? எ(ப<� தி)<ேனE ேக!டா:� அ��த� இ)�@�. 
ஏ தி)<ேனE ஒ) ேக,வியா! இ	ைல. தி)<ேன. அ2ேக, இ)3த� தி)< 
ேன . ேவO�; தி)<ேன. ேக!டா, ெகா%�கமா!டா); தி)<ேன." 
 
ேகா�!<ேல பல� சிாி�ேத வி!டா�க,. &��+சாமிேய இைத� ேகA� @ரAேல 
ெசானாேன தவிர ேகாப�@ரA	 அ	ல. அ(பாசாமி தைலைய� ெதா2க( 
ேபா!%� ெகா�% ஒ) Hைலயி	 நி5 ெகா�% இ)3தா�. 
 
இ� &த	 @'ற� எபதா	 ஆ5 மாத� க%2காவ	 எ5 மாஜி !ேர! 
தீ�(பளி�தா�. &�� க�ணீ� சி3தியப< நி5 ெகா�<)3த அ(பாசாமிைய( 
பா��� 'அழாேத! அழாேத!' எ5 J5வ� ேபால� தைலைய அைச�தா. 
 
எ�ெப)மா, ெச!<யா� F!%�ேதா!ட�தி	 மர� ெச<கK�@� த�ணீ� ஊ'றி=� 
மா% க5கைள ேம;� �� ெகா�%� இ)3த ெமா!ைடய ெப� @!< 
அ�மா,, &��+சாமியிட� மனைத( பறி ெகா%��வி!<)3தா,. அவைள� காண 
ஒ)வ)� அறியாம	 &��, ேதா!ட��� @( ேபாவா. அவ, ேபா%� பைழய 
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ேசா'ைற, பா	 பாயாச� ேபால+ �ைவ��+ சா(பி%வா; அவ, ெசா	 :� 
��திமதிகைள� ேகாப(படாம	 ேக!%� ெகா,வா. 
 
"இ�தைன ெபாிய உலக�திேல, உன�@ ம!%�தானா கிைட�க	ேல ஒ) ேவைல. 
க!<�க, க!<�கE ெசா	 றிேய, உ �)ஷ என ேவைல ெச;யறா)E 
யாரா+ �� ேக!டா என ெசா	ல?" 
 
"எ�ெப)மாK ேபால�தா, எ� �)ஷE� ஒ) இட� திேல, ைகக!< ேவைல 
ெச;யறதி	ைலE ெசா	:." 
 
'ந	லா இ)�@� உ ேப+�. அவ)�@ இ)�@� இல!ச இல!சமா( பண�; 
உ!கா�3�கி!% ஒ) ேவைல =� ெச;யாம சா(பிட� &<=�. நீ அ(ப<யா....?" 
 
"அ(ப, இ)�கறவ2கK�@ ஒ) நியாய�, இ	லாத வ2கK�@ ேவேற ஒ) 
நியாய�E ெசா	:." 
 
"இெத	லா� ேபச என�@� ெதாியா� - எைன க!<� கி!டா, ந	லப< வாழைவ�க 
உன�@ வைக இ)�@தா - இ	ைலயா, அைத+ ெசா	:." 
 
இIவிதமான ேப+� நட�@� &��+சாமி�@� @!< ய�மாK�@�; ேகாப� �ளி=� 
வரா� &��1�@ - அ3த( ெப�ணி ேப+சிேல அIவள1 பா@ கல3� இ)�@�. 
 
அ5 இர1 Jட, அவளிட� ேபசி� ெகா�% இ)� க�தா &�� ெசறா; 
யாேரா ேதா!ட��( ப�க� வ)வ� ெதாி3த��, ேவ5 ப�க� ஓடாம	 F!< 
ெமா!ைட மா< மீ� தாவினா அ2@ ஒளி3� ெகா,ள இட� வசதி யாக 
இ	லாததா	, அ2@ இ)3த அைற�@, Rைழ3தா. அ� எ�ெப)மாKைடய 
ப%�ைக அைற . பதறி( ேபானா &��. கால<+ ச�த� ேக!ட��, ேம:� பய3�, 
அ2@ ேபாட(ப!<)3த க!<ல<யி	 ப%���ெகா�% க!ைட ேபாலாகி வி!டா. 
உ,ேள ஒ)வ� Rைழய� க�%, தீ�3த� : பி<ப!%வி%ேவா� எ5 எ�ணி� 
ெகா� டா. பய�தா	, விய���வி!ட�. உ,ேள Rைழ3த உ)வேமா, கதைவ 
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ெம�வாக+ சா�தி� ெகா�%, ப�2 கி( ப�2கி , நட3� அ2@ இ)3த இ)��( 
ெப!<ைய� திற�க� க�டா. &��1�@� சிாி�கலா� ேபால� ேதாறி'5. அ3த 
உ)வ� இ)��( ெப!<யி	 இ)3த நைக( ெப!<ைய எ%��, அதி	 இ)3த நா: 
த2க வைள ய	கைள எ%��, ம<யி	 ப�திர(ப%�தி� ெகா,ள� க�டா. 
உ'5(பா��தா &க�ைத . பதறி(ேபானா. இ)��( ெப!<ைய( பைழயப< 
�!< வி!%, அ3த ஆ, ெவளிேய ெச5வி!டா. சில விநா<க, &�� எ93 
தி)�க�Jட இ	ைல ; திைக��( ேபாயி)3தா. பிற@, ெம,ள எ93தி)3�, 
இ)��( ெப!<யிA)3� வைளய	 கைள� களவா<யவ, அவசர�தி	 அ2@ 
ேபா!%வி!ட ேம	 ��ைட எ%��� ெகா�% ெவளிேய ெசறா. ஒ)வ)� 
தைன( பா��கவி	ைல எப� &��1�@� ெதாி3த�. எறா:�, உடேன அ3த 
இட�ைதவி!%+ ெச5விடாம	, ஏேதா ேயாசி�தப< இ)3தா. சில விநா<களி	, 
ஏேதா ஓ� &<1�@ வ3�, அ2@ கிட3த ஒ) நா'காAைய� T�கி� கீேழ 
ேபா!டா. ச�த� பல மாக� கிள�பேவ, 'யா�? யா� அ2ேக' எற @ர	 கிள� 
பி'5. எ�ெப)மாளி @ர	 எப� &��1�@ விள2கி வி!ட�. அவ &க�திேல 
ஒ) தனியான ஒளி பிற3த�. மா< மீ� இ2@� அ2@� ஓடலானா. 'தி)ட 
தி)ட! எ5 எ�ெப)மா, Jவினா� - ேவைலயா!க, எ2ேக? எ2ேக?' எ5 
ேக!டப<, மா<( ப�க� ஓ< வ3தன�. &��, ேதா!ட��( ப�க� @தி�தா - 
'அேதா! அேதா! எ5 Jவின� ேவைலயா!க,; &�� ஓடலானா - ேவைலயா!க, 
�ர�தின� அவ�க, த ை◌ன � ெதாட�3� வ)வைத( பா��தப<, &�� ேவகமாக 
ஓ<யப< இ)3தா. இத'@,, ெத)வி	 ஒேர பரபர(� ஆகிவி!ட�. இத'@, 
ேபாM�� வ3�வி!ட�; &��ைவ ேபாM  �ர�தி'5. &�� @5�@+ ச3�களிேல 
Rைழ3� ஏாி�கைர( ப�க� ெச5வி!டா	 த(பி��� ெகா,ளாலா�. ஆனா	 
அவ ேநேர ெந%7சாைல வழிேய ஓ<� ெகா�ேட இ)3தா; ேபாMV பா�ைவ 
அவ மீ� ப!டப< இ)3த�. &�� ேநேர த F!%�@, Rைழ3தா. கதைவ� 
தாளி!%� ெகா� டா. அ(பாசாமி அவைன� க�ட�� அலறி� ெகா�% 
எ93தா�. அவ)ைடய கர�ைத( பி<�� இ9��� ெகா�%, Jட�� அைற�@,ேள 
ேபானா. ஒ) ேம	 ��ைட அவ� & Fசி எறி3�வி!% உடேன ! உடேன! 
ேபாM  வ3� ெகா�ேட இ)�கிற� எ%! எ%!" எறா. அ(பாசாமி திைக�திட� 
க�% அ(பா! ேபாM  வ3� வி!ட�; அேதா ேக, ச�த�, ெத)�கதைவ� 
த!%கிறா�க,' எ5 Jறினா. அ(பாசாமியி க�களி	 நீ� தK� பி'5. ஒ) 
பைழய �ணி H!ைடைய� கா!<வி!% தைல யி மீ� ைகைவ��� ெகா�% ஒ) 
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Hைலயி	 உ!கா�3� வி!டா�. H!ைடயிA)3� வைளய	கைள எ%�� த 
ம<யி	 ைவ��� ெகா�ட &��சாமி, ெத)�கதைவ� திற3தா; ேபாM கார�க,, 
அவ மீ� பா;3தன�. பத' 1மி	ைல, பய(பட1மி	ைல &��. நிதானமாக, அவ� 
கைள( பா���, "ஏ! எைன�தாேன ேத<�கி!% வ3 தீ2க? சாி வா2க எ5 
Jறினா. ேபாM  ெகா!ட< ெசற��, வைளய	கைள அதிகாாியிட� 
ெகா%��வி!%, களவா<ய� உ�ைமதா எ5 ஒ(��ெகா�% வா�@ 
Hல� ெகா%�தா. 
 
"ஏயா! அ(பாசாமி! நா ெசானேன ேக!டயா. அ3த( பயைல, F!<ேல 
ேச��காேத! உன�@ அவமான�ைத� ேத<ைவ�� வி%வாE ெசானேன, 
ேக!டயா! இ2ேகேய கா!<வி!டாேன , அவEைடய ைகவாிைசைய! பா��தாயா.... 
எIவள1 ேகவல� உன�@? எIவள1 தைல இற�க�... இ(ப<(ப!ட�கைள 
ெவ!<(ேபாடOம;யா, இ3த மாதிாியா ஒ) பி,ைள இ)�கறைதவிட சாக! 
%ேம...' எ5 எ�ெப)மா, ஆ�திர��ட ேபசினா�. அ(பாசாமி. அவ� காA	 
வி93�, 
 
"ஐேயா! ேவ�டா&2க. உ2க வாயினாேல ைபயைன ஒ�O� ெசா	Aவிடாதி2க" 
எ5 ெக7சி னா�. எ�ெப)மா,, பி,ைள( பாச� இ)�க ேவ�<ய� தா. ஆனா 
இ� ேபால இ)�கிற தி)!%( பய	கைள, பி,ைளE ெசா	A� ெகா,வ� Jட 
உைன(ேபால நாணய தனாக வாC3� வ)கிறவE�@� ேகவலம;யா" எ5 
Jறினா�. அ(பாசாமி தைல தைல எ5 அ<��� ெகா�% அ9தா�. 
 
எIவள1 ேபசினா:� வ,ளிைய ஒ) நாK� ைக நீ!<, அ(பாசாமி அ<�ததி	ைல; 
ேகா�!<A)3� F! <'@ வ3த அ5 @%�ப���@� தீ2@ ேத< வி!டாேன 
&�� எ5 வ,ளி ஏசி( ேபசியேபா� ஆ�திர� ெகா�% அ(பாசாமி அவைள 
அ<��வி!டா�. 
 
ஒ) வா��ைத ேபசாேத அவைன� @றி�� .... அவைன ஏச உன�@ என< 
ேயா�யைத இ)�@�.... அவ தி)< ெஜயி:�@( ேபானாE . ேகவலமா( 
ேபசாேத... &��ைவ( ப'றி ஒ) வா��ைதJட� ேகவல மா( ேபச , நா இட� 
ெகா%�கமா!ேட ." எ5 அ(பா சாமி ஆேவச� வ3தவ� ேபால( ேபச� ேக!ட 
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வ,ளி, மக தி)<வி!% ெஜயி:�@( ேபானதாேல மன� @ழ�பி( ேபா;வி!ட� 
எ5 எ�ணி� ெகா�டா,. 
 
ஒ)வாிட&� ஒ5� ேபசாம	, அ(பாசாமி, க�ணீ� சி3தியப< Hைலயி	 
உ!கா�3� ெகா�டா�. வ,ளி�ேகா அவாிட� ெசா	Aேய தீர ேவ�<ய 
&�கியமான விஷய� இ)3த�. சமாதானமாக( ேபசி( பா�(ேபா� எ5 ....... 
 
"அழாதி2க .... எனேமா ந�ேமாட ேபாறாத ேவைள தா, &��1�@ ெக!ட 
��திைய� ெகா%�த�. கல2 காதி2க. ந�ேமாட க?ட� இ�ேதாட ேபாயி%� 
பா)2க . அவE� தி)3தி ந	லவனாயி%வா" எ5 Jறி அ(பா சாமி�@ கா(பி 
ெகா%�தா,. அ(பாசாமி அைத+ சா( பிட�Jட இ	ைல . 
 
"ஒ) விஷய� ெதாி=�2களா... ந�ம F!<ேலேய பைழய சாமாகளிேல, சின 
தா�பாள�த!% இ	A2க , அ�கா �ைஜ�@ உபேயாக(ப%���E ெசா	வி2கேள, 
பி�தைள�த!% - அ� பி�தைள இ	A2க , ெபாE2க ெபாE ..." 
 
அ(பாசாமி, வ,ளிைய உ'5( பா��தா. வ,ளி உ,ேள இ)3� பளபள(பான 
தா�பாள� த!ைட� ெகா�% வ3� அவனிட� கா!<, 
 
"பி�தைள� த!%E எ�ணி� ெகா�டேம, அ� தாE2க இ�. எ2க அ�ண 
வ3த�; அ� நைக கைட யிேலதாேன ேவைல பா��@�! அ� பா���வி!% வ,ளி, 
வ,ளி! இ� பி�தைளE யா) ெசான� உன�@? இ� அச	 த2கமா+ேச! ெம)@ 
ேபாடாததாேல இ(ப< பி�த ைள ேபால இ)�@E ெசா	A, எ%���கி!%( 
ேபாயி, ெம)@ ேபா!%கி!% வ3� ெகா%�த�. த2க�2க, இ3த� தா�பாள�! 
இைத(ேபாயி, நா� பி�தைளE எ�ணி� ெகா�% ஏமா3�கிட3தேம இ�தைன 
காலமா' எ5 விவர� Jறினா,. 
 
தா�பாள�ைத� த கர�தி	 வா2காமேலேய அ(பா சாமி ெம	Aய @ரA	, ஆனா	 
மிக உ)�கமாக+ ெசானா�. 
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"ஆமா� வ,ளி! அச	 த2க� தா - எைத நா� பி�தைள எ5 எ�ணி� ெகா�%  
இ)3தேமா, அ� பி�தைள இ	ைல ; அச	 த2க�." 
 
வ,ளி�@ ஒ5� �ாியவி	ைல. 
 
'கா7சி' ெபா2க	 மல� 1965 
----------------------- 

2. 2. 2. 2. ெசா�கிெசா�கிெசா�கிெசா�கி    
 
"பழ�கைடதாேன இ� ; ப1 நைக வி'கிற கைடயா? Jைட இIவள1 எ5 
வா2கி, டஜ இIவள1 எ5 வி'5. அதிேல ஏேதE� ஆதாய� கிைட�தா	, 
அைத� ெகா�% @%�ப� நட�த ேவ�%�. ப��( பழ� அ9கி( ேபானா	 ஒ) 
நா, வ)மான� ேபா;வி%�! பத� ெகடா ம	 பா���� ெகா,ளேவ�%�. 
வியாபார� &� ேபாலவா இ(ேபா�? இர�டணாதா ெகா%(ேப, அச	 
நா��� கமலா ெகா%�க ேவ�%� எகிறா�க,! கா? மீ� மா�ள� பழ�, விைல 
ஒ�ணைர #பா; எ5 ெசா னா	 ந��கிறா�களா! உைட��� கா!% 
எகிறா�க,! வாயிேல ெகா7ச� ேபா!%� @த(பி� ெகா�ேட இ�வா கா?மீ�? 
யாைர ஏமா'ற( பா��கிறா;? நா என இ( ேபா�தா �திதாக� கா?மீ� 
மா�ள� பழ� வா2க வ3தவனா! எெற	லா� ேப�கிறா�க,. ஒIெவா) நா, 
அட�கி�ெகா,ள &<யாத ேகாப2Jட�தா வ)கிற�. ேபா;யா! ேபா; ேநேர 
கா?மீ� கைட Fதி+ேக ேபா; Jைட Jைடயாக மா�ள� பழ� வா2கி� ெகா�% 
வா! எ5 Jறிவிடலா� எ5Jட� ேதா5கிற�. ெசா	ல &<=மா ! வியாபார� 
ெக!%( ேபா@ேம! அதனா	 ெபா5� �� ெகா,ள ேவ�< இ)�கிற�! 
 
பழ�கைட பரமசிவ� இ� ேபாெல	லா� எ�ணி எ�ணி ஏ�க(ப!%� ெகா�% 
இ)3தா�. ஆனா	 அ3த� கைடயிேல கிைட�த வ)மான�ைத� ெகா�%தா நாலா 
யிர� #பாயி	 ஒ) ம+�F%� ஆறாயிர�தி	 நில&� வா2 கினா�. ஒேர மக! அவ 
ேவ5 ஏேதேதா ேவைல�@( ேபாவா எ5 ஆைச(ப!டா�. &ய'சி ெச;� பா��. 
தா�; &<யவி	ைல. பரமசிவ���@ &ட�@வாத� . �2கா வன� பழ�கைட 
ேவைலைய ஏ'5� ெகா,ள ேவ�<யதா யி'5. வியாபார ெநளி1 �ளி1கைள 
பரமசிவ� தனா	 J%மான ம!%� மகE�@� Jறிைவ�தா�. பய? �2 
காவன�தா	 &<யவி	ைல, வா<�ைக�கார�கைள மகிழ ைவ�திட. 
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அ3த வி�ைத�ெகேற பிற3தவ ெவளி(ப எ5 பல)� Jற�த�க விதமாக 
நட3� ெகா�டா! பரமசிவ� பழ�கைட�@ எதிர(�ற�தி	 �திதாக� கைட 
ைவ�தவ. எ2கி)3� தா க'5� ெகா�டாேனா ெதாியவி	ைல. ஒ) ஒ;யார+ 
சிாி(� ; @ைழவான @�பி% ; ேவளிய(ப கைட ைவ�த H5 மாத2கK�@, 
பரமசிவ�திட� ப�� வ)ஷ2களாக வா<�ைக�கார�களாக இ)3தவ�கைள 
ெய	லா� இ9��� ெகா�டா த� வைலயி	. 
 
'க	க�% சாமி! ஒ) �ைள சா(பி!%( பாேர. நீ வா2காம( ேபானா�Jட( 
பரவாயி	ைல; ந�ம கைட சர�ைக ம!%� @ைற ெசா	லாேத.' 
 
'நா��� ஆரஜு ேவOமா உ2கK�@ . Jைட Jைட யாக� த�ேர. ஆனா இ� 
ந�ம ேசல�� சர�@தா ; ��மா வாயிேல ேபா!%( பா)2க .... எ(ப<? நா��) 
எனா ெச;=�, இ3த( பழ���கி!ட..... 
 
'அ� ேவேற ெகா;யா( பழ&2க. வய��வA உ� டா�கற பழ�. விைத அதிக� 
இ)�@�. இ� பா)2க, விைதேய கிைடயா�. ெவ�ெண மாதிாி இ)�@�. ' 
 
'மைல வாைழ(பழ�, ந�ம கைட�@E தனியா வ)�2க, ம�ைர 
ெகாைட�கானAேல இ)3�. ேவேற இட�திேல கிைட�கா�. HO டஜ தா 
மி+ச� இ)� @�. HO லா3த� ெத) ேச!% வாாி�கி!%( ேபாயி! டா) எ!% 
டஜைன .....' 
 
எெனனேமா ேப�கிறா; எ(ப<ேயா, வ)கிற வ�கைள வா2@�ப<+ 
ெச;கிறா; வியாபார� வள)கிற�. 
 
அ� அ3த( பரமசிவ�ேதாட ேபா+சி! ைபய ஒ5� திறைமசாA இ	ைல .... கைட 
T2@� பா)2க .... மா� பழ� ேக!டா வாைழ(பழ�ைத� ெகா%�கறா .... ஆர7� 
. ெகா%டானா சா���@< ேவOமாE ேக!கறா; �2காவன� பழ�கைட 
ேவைல�@ ஏ�தவனா ெதாிய	ைல எ5 வா<�ைக�கார�கேள ேபசி� ெகா,வ� 
�2காவன� தி காதிேல=� விழ�தா ெச;கிற�. க�O�@� ெதாிகிற�, எதிேர 
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உ,ள கைடயிேல நைடெப5� �5�5(பான வியாபார�! ெதாி3� என 
ெச;வா? 
 
சிறிய நகர�! விவசாய�ைத ந�பி வா9கிறவ�கK�, உ�திேயாக� ெச;� 
அ:��(ேபா; ஓ;1 ெப'5� ெகா�% வ3த ெபஷகார�கK� உ,ள இட�. 
அ3த+ சிறிய ஊ)�@, இர�% பழ�கைட அதிக�. ஒேர கைடயாக இ)3தேபா� 
பரமசிவ�தி வியாபார� ந	லப< இ)3த�. ேபா!<� கைட வ3த��, வியாபார� 
ெக!% வி!ட�. ேவளிய(பனிட� ேபா;� ேக!%� ெகா,ளவா &<=�, அ(பா! 
இ3த ஊ)�@ இர�% கைட க!< வரா�. ேபா!< ேபா!% எைன( 
பாழா�கிவிடாேத" எ5. 
 
'ேந�� வ3த பயேலா% ேபா!< ேபா!% வியாபா ர�ைத நட�த &<யAேய ந�ம 
மகனாேல ! �(�� ெக! ட(பய! ேவேற ஒ�O� ெசா	ல ேவ�டா� இவ : இ� 
தாE2க ந�ம பரமசிவ�ேதாட பழ�கைடE ெசானா( ேபா�ேம! ேவேற ஒ) 
கைடைய� தி)�பி( பா�(பா� களா!' எ5 ேநா; காரணமாக F!ேடா% 
அைடப!%� கிட3த பரமசிவ� மன� ெநா3� ேபசி� ெகா�டா�. 
 
மக எ3தவிதமான த(� த�டா1�@� ேபாக� J<யவன	ல; ெக!ட நடவ<�ைக 
எ�1� கிைடயா�. ஆனா	 வியாபார� திறைம இ	ைலேய எ5 கவைல( ப!டா�. 
 
எ(ேபா�� ேபால�தா �2காவன� பழ�ைத ந றாக� �ைட�� ைவ�கிறா; 
'பா�ைவ' யாக இ)�@� விதமாக அ%�கி ைவ�கிறா. &ைனயிேல ஒ) மாதிாி ஆகி 
வி!டா	, உடேன, அைத� தனியாக, மைறவாக எ%�� ைவ�கிறா. எ(ேபா�� 
ேபால, ெவ2கடாசலபதி பட� ��@� Tபதீப� கா!%கிறா; ச@ன� பா���� 
ெகா�% தா கைட�@ வ)கிறா. 'க	லா( ெப!<�@� @2@ம( ெபா!% 
இட�தவறவி	ைல. எ	லா� &� ேபால�தா நட3� வ)கிற�, வியாபார� தவிர!! 
 
�2காவன�ைத� கா�பவ�க,, அவEைடய க�க ளிேல ஒ) ஒளி=� இதேழார� 
ஒ) �னைக=� இ)3திட� கா�கிறன�. வியாபார� சாியாக இ	ைல எபதா	 
பரமசிவ� கவைல(ப%கிறா�, மகேனா இனிய @ழேலாைச ேக!% ெசா�கிவி%பவ 
ேபாA)�கிறா. 
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அ(ப< இனி�த� ெசா�கியி ேப+�. ேப+� ம! %மா? பா�ைவ ! நைட! சிாி(�! 
 
ெசா�கி , ேவ'X)� அ	ல; ேவ'5 இட&ம	ல. மாம மக,!! மா3ேதா(ைப 
@�தைக எ%�தி)3தா மைல+சாமி ; அவ மக,, மா�பழ� Jைடைய� ெகா�% 
ேபா;� ெகா%�க+ ெச	வா,, பழ�கைட�@ . பழ�கைடயி	 A)3� ேவ5 வைக( 
பழ2கைள=� எ%��� ெகா�% ேபா; ஊ)�@, வி'5வி!% வ)வ��%. 
 
"அேதா ேந�� ெகா%�த� கிட�@ேத, அ(ப<ேய Jைடயிேல ......." 
 
"அ(ப< எ�ணிகி!% இன�கி எ2ேக நீ வராம	 ேபாயி%வேயாE நிைன+� 
நிைன+� மன� பதறி( ேபா+சி ெசா�கி!" 
 
. . "அ;ேய... ஆ�பி,ைளைய( பா)! மன� உ)கலா�, கைரயலா�, எனா!ட� 
ெபா�பைள( பி,ைள�@! இ�மா� ெபாிய ஆ�பி,ைள�@ மன� பதறலாமா..." 
 
"எைன� ேக!கறயா அ3த� ேக,வி... " 
 
"ஏ! ேபாயி, உ2க அ(பாைவ� ேக!கவா ....." 
 
'அ;ேய..... ேபா; அEமா� ேகாவி: அ;யைர� ேகK..." 
 
"ேகாவிAேல ம!%3தா இ)�@தா அEமா)..." 
 
"என ெசாேன! என ெசாேன , ெசா�கி( ெபா�O! எைன அEமா)E 
@�தி� கா!<( ேபசறியா ....." 
 
"அ;ேயாI! நீ ஏயா அEமாராக( ேபாேற. ெபாிய மைலைய� T�கினவ) 
அEமா). உன�@�தா Jைட நிைறய மா�பழ� இ)3தா, T�க �ைண�@ ஒ) 
ஆ, ேவOேம, உைன( ேபா; ெசா	:வனா அEமா)E." 
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"வரவர வா;� �%�@ அதிகமா@� ெசா�கி , உன�@ ....." 
 
"ஆக!%ேம! அதனாேல உன�@ எனவா�! க! <�க( ேபாறவE�க	லவா அ3த� 
கவைல ஏ'படேவO�. உன�@ எ��@..." 
 
"அ� எ3த(பய எ ெபா)ைள� த!<�ெகா,ள� �ணியறவ..." 
 
"உேனாட ெபா)ளா! யா)? நானா! ஆைசைய( பா) , ஆைசைய ... நீ இ3த மாதிாி 
F� ஆைசைய( �@�தி� கி!%�தா வியாபார�ைத� ெக%��� ெகா,ேற... 
ெதாிய =� .... என�@ ..." 
 
"வியாபார� ெக!%(ேபா+சா ! யா)�@? என�கா! அ3த ேவளிய(ப கைடயிேல 
எ(ப( பா��தா:� J!ட� இ)�@ேதE பா��கறியா.. ைப�ய�, ைப�ய� ! 
விைலைய ேவOெமேற த,ளி� ெகா%�கறா ..... பய, தைலயிேல 
ஏக(ப!ட ந?ட� விழ(ேபா1� பாேர..." 
 
"தைலயிேல விழ(ேபாற� கிட�க!%�; ைகயிேல ஏறி இ)�கற ேமாதிர�ைத( 
பா��தியா?" 
 
"அவ ைகயிேல என ேமாதிர� இ)�@�E பா��கற�தா எேனாட 
ேவைலயா ...?" 
 
�2காவன� அைதெய	லா� பா��தாேனா இ	 ைலேயா! ெசா�கி , ேவளிய(ப 
ைகவிர	களி	 ேமாதிர&�, த2க+ ெசயி ேபா!ட ைக�க<யார&�, ேமனியிேல 
மிE. மிE(�� ேச�3� வ)வைத� கவனி��� ெகா�%வ3. தா,. ேவளிய(ப 
கைட�@ H5 Jைட மா�பழ� ெகா%��வி!% வர( ேபா@� ேபாெத	லா�, 
ெசா�கியி க�களிேல, ேவளிய(ப வள�+சி ெதபடாமலா இ)� @�. 
ேவளிய(பE� அனிய அ	ல; Tர�� உற1தா! 



20 

 

இ2@ சிறி� ேநர� ; அ2@ சிறி� ேநர� ெபா9�ேபா�@, வா, ெசா�கி . க,ள2 
கபடம'ற ெப� ; மணமாக ேவ� <ய ப)வ�; எ3த F!<:� உலவினா	 மகிC+சி 
ஒளி Fசிட+ ெச;தி%� அழ@! 
 
அழகிேல பலவைக உ�% எகிறா�க,. இ)வைக அவ'றிேல &�கியமானைவ. 
 
ஒ5 பா	 ேபாற�; ம'ெறா5 க, ேபாற�. &ன� இனி(�ட வAைவ� 
J!<� த)வ�; ம'ற� ேபாைத த)வ�. ெசா�கி , பா'@ட�! ேபாைத ஏ'றி%� 
மிE�@, @:�@ . தK�@, அவ, அறியாத�. இளைம இ)3�� அத'ேக'ற கவ�+சி 
அைமய( ெபறாததா	, ��வன1� ��பன1� தா2கி� ெகா�% உலவி%� நாகாிக 
நாாிமணி அ	ல ெசா�கி; ஆ'ேறார�� ெதைன யிேல ெதா2கி%� ெசIவிளநீ� -- 
ெகா	ைல ேம!%+ ெச2க)�� - H2கி:�@ வ�ண� �சி ெச2க)�� ேபாலா� கி� 
கா!டலா� - ெச2க)�� ஆகிவிடா�. Jைடைய இைட யி	 ைவ�� ெசா�கி நட3� 
வ)� அழ@ க�%, நா!<ய மா<%� ந2ைக அ�ேபால நட3� கா!டலா�. ஆனா	 
அ�ேபால�தா! அ� ேவ5. &'றி:� ேவ5! பழகி( ெப'றத	ல, பயி'சியா	 
கிைட�தத	ல; உட'க!%� உ,ள�தி	 க,ள2 கபடம'ற தைம=� ெகா%�தி!ட 
இய'ைக அைச1 அ�. 
 
பாவ�! �2காவன�தா	 இIவிதமாகெவ	லா� எ�ணி( பா��திட &<யவி	ைல; 
ெதாியவி	ைல. அவ ைள� க�டாலறி அ5 அவ மன� அைமதி ெபறா�. 
 
ச'5� ெதாைலவிேல ெசா�கி வ)கிறேபாேத, யா)டனாவ� ஏதாவ� ேபசி, @ர	 
ெகா%(பா,; அ3த� @ரேலாைச ேக!ட�� �2காவன� தைன மற3� வி%வா. 
 
ெசா�கி ேபச( ேபச அவ பழ+சா5 ப)கியவ ேபாலாகிவி%வா; &க�திேல ஓ� 
�திய ெபாA1 மல�3� வி%�; இய'ைகயிேலேய Jட �2காவன�, ெக�Yர� 
ேதா'ற� உைடயவ. 
 
அவைன� க�ட�� மற3�� இவ எவ)�@� ஒ) ெக%த:� ெச;யமா!டா 
எ5 எவ)� J5வ�. அ(ப<(ப!ட ேதா'ற�. இ(ப எ��@ என�@� க	யா ண�? 
எ5 @ைழவாக� Jறி%� வய�. உ வய�தா� டா(பா சின(பE�@ ; HO 
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@ழ3ைத அவE�@ எபா� தக(பனா� . "ேபா(பா! ெசா�கிையவிட நா HO 
வ)ஷ3 தா H�தவனாேம!' எபா �2காவன� ; த மனதி :,ள வி)(ப�ைத 
மைற&கமாக� கா!ட, �ாி3� ெகா�ட தக(பனா�, ெசா�கிைய ேவளிய(பE�@ 
&<�க( ேபாவ தாக� ேக,வி எ5 ெசா	A ைவ(பா�. ேகாப� ேகா( மாக வ)� 
�2காவன���@. சா(பிடாமேல ப%�க+ ெச	:வா; T2காமேல ப%��� 
கிட(பா; க�ணீ� விடாமேல அ9� ெகா�<)(பா. ப!<ன�தா� பாடைல 
&O&O�தப< இ)(பா. எ	லா+சனியE�@� ேச��� ஒேர தைல&9�காக( 
ேபா!%வி!%, சாமியா� ஆகிவிட( ேபாவதாக� தாயாாிட� J5வா. 
'பி,ைளயா�டா E�@+ ெசா�கி ெசா�@(ெபா< ேபா!% வி!டா'ேபால 
இ)�@ேத" எ5 பரமசிவ�திட� அவ� மைனவி J5 வா,. "க�ைண+ சிமி!<� 
க9�ைத ெவ!< எ5 பா%வா� பரமசிவ�, பைழய நிைன1ட. 'வாAப� தி)� 
�ேதா' எ5 ேக!%வி!%, வாைய வி!%+ சிாி(� ெவளிேய வராதப< பா���� 
ெகா,வா, பரமசிவ�தி மைனயா!< . 
 
ெசா�கிைய ேவளிய(பE�@ &<�க( ேபாகிறா� களாேம!' எ5 பரமசிவ� 
ெசானதிA)3� ெசா�கிm ேவளிய(ப கைட�@+ ெச	வைத� க�டா	 Jட 
ஆ�. திர� ெகா,ள� தைல(ப!டா �2காவன�. 
 
"எ3த� ேகா!ைடைய( பி<�க, இIவள1 ேநர�. ேப+� நட3தேதா?" 
 
"அ3த( ேப+ைச உனிட� ெசா	A�தா ஆக Oேமா ...." 
 
"ம�தவ2களிட� ெசா	ல�J<ய விஷயமாக( ேபசி இ)3தா�தாேன, பளி+�E 
ெசா	ல..." 
 
"ஏ உன�@ இ�தைன ெபாறாைம ெவளியிட�..." 
 
"அ�ணE ெசா	:விேய &ேன..." 
 
"இ(ப நா அவைர அ�ணE ெசா	றதி	ேல..." 
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"அவ) ஆயி!டானா ேவளிய(ப..." 
 
"அவ) ந	ல �பாவ�கார); உன�@� ெதாியா�. ெரா�ப 'சால�கா' ேபசறா) , 
ெதாி=மா . அவேராட ேபசி� கி!ேட இ)3தா ெபா9� ேபாறேத ெதாியா�..." 
 
"க�ைண மைற�@�E ெசா	:..." 
 
"என, ஒ) மாதிாியா( ேபசேற? எ��காக அவாிட� உன�@ இ�தைன @ேராத�..." 
 
"அவ) ெபாிய ச�ரவ��தி! எேனாட ப!ட�� ராணிைய� த!<கி!%( 
ேபாயி!டா)E ேகாப� - ேபாேய, உன�@( பி<�தமானைத+ ெச;��க... நா 
த%�கவா &<=�..." 
 
"நா ெசா	ேற, உன�@ அவாிட� ெபாறாைம! ஆமா�... வியாபார�திேல 
மளமளE அவ) &ேன' ற� அைட3� வி!டாேர, அைத( பா��� உன�@( 
ெபாறாைம. அவ) ெச;கிற� ேபால+ சாம��தியமா, வியாபார� ெச;�, அவ) 
ேச��தி)�கிற� ேபால( பண� ைத+ ேச���� ெகா,ற�தாேன! யா� ேவ�டாெம 
கிறா2க , அவரா @5�ேக நி'கறா)..." 
 
'என�@ ஒ�O� பண� ேசரேவ�டா�..." 
 
'ஏனா�! ஓ! �ாி=�. �ாி=�! நீதா சாமியா) . ஆயிட( ேபாறயாேம, உன�@ 
எ��@( பண�." 
 
அ�மா ெசானா2களா ெசா�கி?' 
 
"ெசானா2கேள! ெசா�கி எ மகைன+ சாமா யமா எ�ணி� ெகா,ளாேத. 
சாமியாராகிவிட( ேபாறா). அ(�ற� அவ) ெதா!டா இ)�� ெபானா@�; இ:( 
ைப(� ம	Aயா@� ; ேசல� நா��ரா@� எெற	லா�..." 
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எIவள1 ேகாபமாக இ)3தா:� ெசா�கியி ேவ<� ைக( ேப+�, அதைன ஓ!<ேய 
வி%கிற�. ஆனா	 ெசா�கி ேவளிய(ப கைட�@+ ெச5 ேப�வைத=� சிாி(பைத 
=� பா��@�ேபா�, ஓ<(ேபா; இர�% ேப�கைள=� ஒேர ெவ!டாக 
ெவ!<விடலாமா எற அள1 ஆ�திர� வ)கிற�. 
 
அ3த எாி+சலா	, ஒேர விைல . ஆமா�! ேவேற இட� பா����க" எ5 ேபசி, 
வா<�ைக�கார�கைள�Jட விர!<வி%கிேறாேம எ5 சில ேவைளகளி	 ேதா5 
கிற�. ஆனா	 அ3த எாி+ச	 அட2கினா	 தாேன ...... 
 
"ெதாி=மா விஷய�... ெரா�ப ந	லா( பா%றா) ேவளி" 
 
"அ(ப<யா! நீ தாள� ேபா!ேட ேபால இ)�@� " 
 
"உகி!ட வ3� ெசாேன பா), நாE; உன�@ அவாிட� இ)�கற ெபாறாைம 
ெதாி3தி)3��..." 
 
"என�@ என ெபாறாைம அவகி!ேட! ெபாிய ெமட	 வா2கிவி!டானா அவ, 
ச2கீத வி��வாE..." 
 
"வா2கறாரா இ	ைலயாE பாேர ெமட:: வர(ேபாற ைவகாசி மாத�..." 
 
"நா,Jட( பா��தா+சா, ந	ல &J��த� தானா ...." 
 
"எ��காக நீ ஒ�O கிட�க ேவெறாE ேபசேற? நா ைவகாசியிேல 
நட�க(ேபா@ேத அ�ம தி)விழா, அதிேல '<ராமா' நட�@ேம	ேல, அதிேல ேவஷ� 
ேபாட( ேபாறா) ேவளிய(ப, அைத+ ெசாேன. நி+சயமா அவ)�@�தா 
ெமட	. அIவள1 ந	லா( பாடறா)..." 
 
ேவளிய(ப ம!%3தானா, நா&�தா ேவஷ� ேபா%ேவாேம எ5 எ�ணினா  
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�2காவன� ; ேவளிய( ப உ!பட அைனவ)� வரேவ'றா�க,. ெசா�கி ம!%3 
தா எதி�(�. 'உனாேல ேபா!< ேபாட &<யா�; பாேர, நைடெபற(ேபாவைத' 
எ5 மிர!<னா,. �2காவன� அதனா	 ேசா�1 அைடயவி	ைல. 
 
J�� நைடெப'ற�. ஓேர ஆரவார�, பாரா!%, ைக த!%த	 - ேவளிய(ப, 
பா!%�@. 'ேபா உ,ேள! பழ� வி	: ேடா; பழ�! பாடாேத! பா!டாடா இ�. டஜ 
எIவள1 விைல!' - இ(ப<(ப!ட ேகA� @ர	, �2காவன���@. 
 
ெசா�கி ெசானப<, த2க ெமட	 ெவளிய(ப E�@. 
 
அ3த வ)ஷ�, தி)விழாைவ &னி5 நட�திைவ�த H��தி எபவ�, அ3த 
ஊ��கார�; பல வ)ஷ2கK�@ &� நகர� ெச5, சினிமா( பட &தலாளியாகி 
வி!ட வ�. அவ� கர�தா	, 'ெமட	' தர(ப!ட� ேவளிய(பE�@ . 
 
ெமட	 ெகா%�தைத( �2காவன� பா��கவி	ைல. ேகA� @ர	 வ:�த�� 
ேவஷ�ைத அவசர அவசரமாக� கைல��வி!%, F!%�@( ேபா;( ப%�தவ 
H5 நாளா யி'5 ெவளிேய நடமாட - @ளி)� கா;+ச:� பி<�தா! <'5. 
 
"எ(ப< ந�ம ேஜாசிய�? ெமட	 நா ெசானப< கிைட+��, பா��தயா" 
 
"ெபாிய ெமட	 ..! நீதா ெம+சி�ெகா,ளO�.... நா என , <ராமாவிேலயா 
ேசர( ேபாேற ..... பாட� ெதாியாம( ேபானா என ....." 
 
"அவ) சினிமாவிேல ேசர( ேபாறா) , ெதாி=மா .... கைடைய இ9�� H<!டாேர, 
ெதாிய	ேல..." 
 
"கைட கிைடயாதா இனி? ெநஜமா�தானா .... அட( பாவி( பய! பிைழ(பிேல 
ம�ைண( ேபா!%� ெகா� டாேன ...." 
 
"அவேராட ெபாழ(� ஒ�O� ெக!%( ேபாக	ேல. J�திேல அவ)ைடய  
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பா!ைட=� ேப+ைச=� ேக!%, ெமட	 ெகா%�தாேர H��தி, அவ), சினிமாவிேல  
ேச��� வி%வதாக+ ெசா	A� J!<கி!ேட ேபாயி!டா)." 
 
"இவE� ேபாயி!டானா அ3த( ேப+ைச ந�பி ...." 
 
"இவ)தா, எ(ேபா எ(ேபாE கா���கி!% இ)3தாேர, சினிமாவிேல 
ேசரேவO�E..." 
 
"அவ சினிமா1�காக ஏ2கி�கி!% இ)3த� உன�@ எ(ப<� ெதாி=�..." 
 
"எ கி!ட�தா ஒIெவா) நாK� ெசா	:வாேர, ெசா�கி ! ெசா�கி! நீதா உதவி 
ெச;யO�E..." 
 
"நீ என உதவி ெச;யறதா� அவE�@? விள2க வி	ைலேய..." 
 
"உன�@ எ� விள2கி+சி, இ� விள2க! ேவளிய(ப E�@ ெமட	 கிைட+ச��, 
சினிமாவிேல இட� கிைட+ச �� எனாேல எகிற உ�ைம உன�@ எ2ேக 
ெதாிய( ேபாகிற�. உன�@�தா பழ� வத2கி(ேபா+சா, அ9கி( ேபா+சா எகிற 
விஷயேம ெதாியறதி	ைலேய..... 
 
"ேகA கிட�க!%�; விவர�ைத+ ெசா	: ெசா�கி" 
 
"H��திேயாட அ�கா ெதாி=ேம	ேலா , எ2க ேதா! ட���@( ப�க�திேல தா 
அவ2க F% ... மீனா!சிய�மா ெதாியா�..." 
 
"ெதாி=�, ெசா	:; அவ2கK�@� இ��@� ...." 
 
'என ச�ப3த�E ேக!ேப. இ3த வ)ஷ� தி) விழா நட�த( ேபாறவ) H��திE 
ெதாி7ச��, ேவளி ய(ப தி!ட� ேபா!டா), எ(ப<யாவ� J�திேல ேச�3� 
தேனாட திறைமைய H��தி ஐயா1�@� கா!<, சினிமாவிேல ேசர வழி ெச;� 
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ெகா,ள ேவO�E. அத னாேல எனிட� ெசானா). எ(ப<யாவ� மீனா!சி 
அ�மாவிட� ெசா	A', H��திேயாட உதவிைய( ெப'5� தரேவO�E .... நா 
அ3த அ�மாவிட� ேவளிய(ப ந	லா( பா%வா) , ந<(பா), ேவஷ� ேபா!டா 
பிரமா தமா இ)�@� எெற	லா� ெசா	Aைவ�ேத. இ3த வ)ஷ� ெமட: 
ேவளிய(பE�@� கிைட�க ேவO�E ேவ�<� கி!ேட.... ஆக!%� 
ெசா�கிE ெசானா2க ... ெசானப<ேய ெச;தா2க .... H��தி ஐயா ேவளிய( 
பைன சினிமா1�ேக அைழ��� ெகா�% ேபாயி!டா). எ �ைஜ பA+ச�. பழ� 
ந9வி( பாAேல வி93��..." 
 
"�ைஜ பA+�தா, ெரா�ப ச3ேதாஷ�. ேவளிய( ப சினிமாவிேல இல!ச 
இல!சமா+ ச�பாதி(பா..... ைவர�தாேல=�, த2க�தாேல=� ெச;த நைககைள( 
�!%வா; ேமாடாாிேல சவாாி ெச;யலா�; ப2களா விேல வாழலா�. �கமா இ); 
ச3ேதாஷமா இ)..." 
 
"இ), இ) ! இ(ப நீ என எ�ணி�கி!%( ேபசேற..." 
 
"ந	லா( �ாி7சி�கி!%�தா ேபசேற ..... ெமட	 வா2கி� ெகா%�த�, 
சினிமாவிேல 'சா�' வா2கி� ெகா%�த� எ��காக? இ�Jடவா( �ாியா�. 
ேவளிய( பைன� க!<� ெகா,ள�தாேன! அதனாேலதாேன அவனி 
ட� அIவள1 அ�கைர ...." 
 
"ேப� ! ேப�! உன�@ எெனன ேதாOேதா அIவ ள1� ேப�..." 
 
"என�@ என ேவேற ேவைலேய இ	ைலயா? யாைர யா) கா!<கி!டா என�@ 
என? எ	லா� இ3த� கால� திேல @ண�ைதயா கவனி�கறா2க, பண�ைத�தாேன! 
நீ ம!%� ேவேற விதமாகவா இ)�க( ேபாேற..." 
 
அத'@ ேம	 ேபச மனமி	ைல �2காவன���@; வியாபார�ைத� கவனி�க� 
ெதாட2கினா. ெசா�கி சிாி�தப< ெச5வி!டா,. ேவளிய(ப கைட Hட( ப!% 
வி!டதா	, வா<�ைகயாக அ2@ ேபாகிறவ�கK�, �2காவன� கைட�@ வ3தன�. 
ந	ல வியாபார�. 
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சில நா!கK�@( பிற@, F!<ேல , �2காவன�தி தாயா)� தக(பனா)� ேபசி�  
ெகா�<)3த�. �2கா வன� காதிேல வி93த�. 
 
"உ�ைமதாE2களா நா ேக,வி(ப!ட�....." 
 
"எைத� ேக,வி(ப!ேட?" 
 
"ெசா�கிைய ேவளிய(பE�@� ெகா%�க+ ெசா	A, ேவளிய(பேனாட அ(பா 
ேபா;� ேக!டாராேம..." 
 
"ஆமா�... நாE3தா ேக,வி(ப!ேட..." 
 
�2காவன�தா	 அத'@ேம	 அ3த( ேப+ைச� ேக! %� ெகா�<)�க வி)(ப� 
இ	ைல. ேகாப&� ��க&� மனைத( பி;��வி%� ேபாA)3த�. ெவளிேய 
உலாவ+ ெச5வி!டா. 
 
பல நா!களாக� கைட( ப�க� வராமA)3தவ�க, ெள	லா� வரலாயின�; 
�2காவன�தி வியாபார� மளமள ெவ5 வள�3த�. ேவளிய(ப காA ெச;� 
வி!ட கைடைய=� வாடைக�@ எ%��� ெகா�%, சர�@ இ)(� ைவ�க அைத 
உபேயாக(ப%�தி� ெகா�டா. பரமசிவ� மி�க மகிC+சி=ட இ)3தா�. 
 
"எ(ப க	யாண�? நா, பா��தா+சா ..." 
 
"ெபாியவ2கதாேன நா, பா��கேவO�. நாேன வா பா�(ேப." 
 
"ெபாியவ2க எ��@. தன�@� ேதைவயான மா( பி,ைளைய ெப�ேண ேத<� 
ெகா,கிற காலமா+ேச இ�." 
 
"எ��@� ெப�ைண( ெப�தவ2கைள வ3� ேக!க ேவ�டாமா , ெகா%�க+ 
ச�மத3தானாE..." 
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"வ3� ேக!டா2களாேம உ2க அ(பாைர ...." 
 
"ேக!ட� ம!%3தா ெதாி=மா? எ2க அ(பா என ெசானா)E ெதாியாதா? 
 
"என ெசா	:வா) : சினிமாவிேல ேச�3தி)�க றா) , சீமானாவ( ேபாறா), 
அவ)�@( ெப� ெகா%�க இ?டமி	லாமலா ேபா@�..." 
 
"இ?ட� இ	ைலEதா ெசா	A!டா)." 
 
"என�. என�! இ?ட� இ	ைலனா?...." 
 
"சினிமாவிேல ேச�3�வி!ட ஆசாமி�@ எ ெப� ைண� ெகா%�கமா!ேட. அ� 
கிராம��( ெபா�O ; ஏைழ( ெபா�O ; சினிமாவிேல இ)�க' பளபள(� 
மிEமிE(� இைத(பா��� மய2கி(ேபானா, ெசா�கிைய விர!<விடலா�E 
பினாேல ஒ) கால�திேல எ�ண� வ3�விட� J%�. அதனாேல ெசா�கிைய 
தர&<யா�E ெசா	A!டா)..." 
 
"அட( பாவேம! நீதாேன க?ட(ப!%, மீனா!சிய� மாேவாட சிபாாி� பி<+சி 
ேவளிய(பைன சினிமாவிேல ேச���வி!ேட..... உ2க அ(பா இ(ப<+ ெசா	A உ 
ேனாட மன�ேகா!ைடைய இ<��( ேபா!%வி!டாேர..." 
 
"எேனாட மன�ேகா!ைடைய இ<�க அவராேல=� ஆகா�; ேவ5 எவராேல=� 
ஆகா�." 
 
"இேதா இ(ப இ<��( ேபா!%!டாேர.... சினிமா விேல ேச�3ததாேல ச3ேதாஷமா , 
ெப)ைமயா உைன� ெகா%�க+ ச�மதி(பா) உ2க அ(பா)E நிைன+ேச .... 
நட�க	Aேய......" 
 
"சினிமாவிேல ேச�3�வி!டா, ேவளிய(பE�@ எ ைன� க!<� ெகா%�க எ2க 
அ(பா ச�மதி�கமா!டா� எப� என�@ &னாேலேய ெதாி=�..." 
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"உ2க அ(பா1ைடய �பாவ� ெதாி3தி)3�� ேவளி ய(ப சினிமாவிேல 
ேச���விட நீ எ(ப<+ ச�மதி�ேத ...." 
 
"ஏ ச�மதி�ேதE ேகK... ேவளிய(பE�@ எ -ைன� ெகா%�க அ(பா) 
தி!ட� ேபா!டா). வியாபார� ந	லப< ெச;�கி!% இ)�கறா, உ,Zேரா% 
இ)�கி றா, நம�@ ஏ'ற இட�, அட�கமான இட� எெற	லா� ேபசி� 
ெகா�<)3தா). அ(பா ெதாி=ேம	ேலா.. பி< வாத�, பா��ேத, ஒ) த3திர� 
ெச;ேத. அ�ேண! உ @ர	 பிரமாதமா இ)�@� : சினிமாவிேல ேச�3தா 
ெபாிய ஆ, ஆயி%ேவE Tப� ேபா!ேட. ேவளிய(ப E�@� அ3த( ைப�திய� 
ேபால இ)�@� ; சினிமாவிேல ேசரேவO� எகிற ைப�ய�. நம�@யா) ெசா�கி 
சிபாாி� ெச;ய இ)�கறா2கE ெசா	A வ)�த(ப!டா). மீனா!சி�மா கவன� 
வ3த�. அ3த அ�மா1�@� Tப� ேபா!ேட; பA��வி!ட�..." 
 
"பாேர உேனாட த3திர�ைத ..." 
 
"எேனாட காாிய�ைத நாேன தாேன கவனி�தா கO�; உன�@�தா அ3த� �(� 
கிைடயாேத. சினிமா விேல ேச��� வி!டா, அ(பா எைன ேவளிய(பE�@� 
ெகா%�க ம5��வி%வா) எப� ெதாி=�. அ� ேபால� தா ம5��வி!டா). 
அ�ம!%மா! ேவளிய(ப இ2ேக பழ�கைட நட�தி�கி!% இ)�கிறவைர�@�, 
உேனாட கைட T2கி வ<=� எப�� �ாி3� ேபா+சி. இ(ப, ஒேர க	Aேல 
இர�% மா2கா ! பா��தியா, ெசா�கிேயாட ேவைலைய..." 
 
"ெசா�கி ! ெசா�கி! அ(ப<னா , உன�@ எைன� க!<� ெகா,ள ேவO� 
எகிற வி)(ப�..." 
 
"எ9தி ஒ!<� ெகா,ளவா ெந'றியிேல. ைப�ய�! ைப�ய�! வியாபார�ைத� கவனி! 
ெப�தவ2க ெபாியவ2க வ3� ம�தைத� கவனி(பா2க..." 
---------- 
'கா7சி' வார இதC - 13-6-1965 
--------------------------------- 
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3. 3. 3. 3. �மா� ��ைபயா�மா� ��ைபயா�மா� ��ைபயா�மா� ��ைபயா    
 
"மணி என இ)�@�. நீ �ற(ப!டேபா�?" 
 
"�மா� 11 மணி இ)�@�2க ..... " 
 
எIவள1 Tர� ஐயா, நீ ேபான இட�." 
 
"இ)�@&2கேள, HO ைம	 �மா)�@." 
 
" இ(ப என மணி?" 
 
"�மா� 1 மணிE நிைன�கிேறE2க." 
 
&தலாளி�@� ேகாப�ைத அத'@ேம	 அட�கி�ெகா,ள &<யவி	ைல. யா�யா ��த 
ம�[கமா இ)�கேற. எ��@� ேக!டா:�, என ேக!டா:� �மா�! �மா�! �மா�! 
இ�தானா பதி	. ஒ) தி!டவ!டமான பதி	, ப!% ெவ!<ப<, கர�டான பதி	 
வ)தா உ வாயிேல இ)3�. தைல நைர+ �!%�. பா��தா பாிதாபமா1� 
இ)�@�. ஆனா, உேனாட ேபா�@ ெகா7ச�Jட சாியா, தி)(தியா, தரமா 
இ	ைலேய!" 
 
என வயசா@த;யா உன�@?" 
 
"�மா� ஐ�ப�திர�%2க." 
 
"அ��@� அ3த( பாழா(ேபான �மா�தானா! ெபாிய சனியனா( ேபா+�. எ�தைன 
ைக எ�தைன கா:E ேக!டா�Jட, �மா� இர�%E ெசா	:ேவேபால 
இ)�@�. உேனாேட மார<�க &<ய	ைலயா . ெநஜமா� தா ெசா	ேற, நீ 
எேனாட ெபா5ைமைய ெரா�ப� தா ேசாதி�கேற. ேபா;யா , இ3த+ �மா) 
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�மா)E அ9கறைத நி5�தி�க. ஆமா! கெர�டா இ)�ேகாO� பதி	. ெதாி=தா? 
ேபா! ேபா! இ3த மாதிாி ேகாணமா: கைள நா க!< ேம;�கற��@,ேள பாதி( 
பிராண ேபாயி%�." 
 
நில�ல�, ேதா!ட� �ர1, �ணி�கைட இIவள1� @� ேமலாக ேகாயி	 த�மக��தா 
ேவைல எ	லா� உ)�% திர�% ஒ) உ)வமாகி, ேவலா=த� பி,ைள எற 
ெபய) ட அ3த ஊாி	 ஒ) ெபாிய �,ளியாக ஒ)வ� இ)3� வ)வ�. 
விவரமறி3தவ�கK�@� ெதாி=�. அவ)ைடய ந�பி�ைக�@( பா�திரமாக ேவ�%� 
எ5 நா; படாத பா%' ப%வதாக+ ெசா	A� ெகா�%, ேவைல பா��@� 
&தியவ�தா, �மா� �(ைபயா; அ(ப< ஒ) சிற(�( ப!டேம க!<வி!டா�க, 
ஊரா�, �(ைபயா எத' ெக%�தா:�, �மாராக - �மாராக எ5 ேபசி வ3த கார 
ண�தா	 . அ(ப< ஒ) பழ�க� எப� அ	ல, அ(ப< ஒ) பயி'சி �(ைபயா1�@. 
ேவலா=த�திட� ேவைல�@ வ)� வத'@ &�, �(ைபயா ேவைல பா��த 
இட�திேல ஏ' ப!ட பழ�க�, பயி'சி. அ3த &தலாளியி ெபய� &��+ சாமி. அவ� 
ஒ)&ைற ப� மா% வா2@� ேவைலயாக, �( ைபயாைவ அE(பி ைவ�தி)3தா�. 
ேவைள�@ 1 1/4 ப< பா	 கற�@� எ5 மா!%� தரக ெசானைத ந�பி 
�(ைபயா, த &தலாளியிட� Jறியேபா�, &தலாளி, ஒ) தடைவ�@ நா: தடைவ 
ேக!டா�. 'சாியா+ ெசா	: 1 1/4 ப<! ேவைள�@? அ(ப<�தாேன!' எ5. ஆமா2க! 
ேவைள�@ 18 ப< கற�@�2க. நாதா ெசா	றேன; ெதாி7சிதாE2க ெசா	ேற' 
எ5 விள�க� ெகா%� தா�, �(ைபயா. ப� ேவைள�@ 1 1/4 ப< கற(பேத 'உ 
ைன(பி< எைன(பி<' எ5 ஆகி வி!ட�. &தலாளி� @� ேகாப� 
தா2க&<யவி	ைல. 'ஏ;! �(பா! இ2ேக வா!' எ5 மிர!%� @ரA	 அைழ�� 
அ)ேக வ3த��, காைத� தி)கியப<, ேவைள�@ 1 1/4 ப<, 1 1/4 ப<! அள3� பா�� 
தவ� ேபால+ ெசானாேய! ேபா;(பா), ப�ேவாட இல! சண�ைத=� உ 
ேப+ேசாட அ��த�ைத=�. �மா� 1 ப< கற�@�E Jட+ ெசா	லAேய! 1 1/4 ப<. 
அள3� பா��த ஆசாமி ேபால அ	லவா ெசா	A எைன ஏமா� திேன...' எ5 
ஏசினா�. அதிA)3� �(ைபயா, &த லாளியிட� ேப��ேபா� பய3�, எத'@� 
'�மாராக' எ5 ேச���( ேபச ஆர�பி��, பழ�க&� பயி'சி=மாகி வி!ட�. அ3த 
வா<�ைக, ேவலா=த�திட� ேவைல�@ வ3த பிற@ எ(ப<( ேபா;வி%�? எத'@�, 
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�மா�! �மா�!' எற இைண(� ைவ�ேத ேபசி, &தலாளியி ேகாப�ைத 
அதிக(ப%�திவி%� நிைல ஏ'ப!% வி!ட�. 
 
"உன�@� தி!டவ!டமா, சாியா� ெதாி7சா ெசா	ல O�; இ	ேல, �மாரா இ(ப< 
இ)�@�E ெசா	லO�. ெதாி=தா?" எ5 &னா, &தலாளி பாட� ெசா	A 
ைவ�தா�; அ� பழக அதிேல ேத�+சி ெபற நாளாயி'5: ஆனா	 அதிேல ந	ல 
ேத�+சி ெப'5 அ(ப<( ேப�வ� இய	பிேலேய ஒ) ப@தி எ5 ஆகிவி!ட பிற@, 
'அைத. வி!%� ெதாைல. எைத=� தி!டவ!டமாக கெர�டா ெசா	:?' எகிறா� 
�திய &தலாளி - ப�� #பா; ச�பள� அதிக� Jட� ெகா%�தி)�கிறா� - 
உறவின�Jட. ஆனா	 அ3த '�மா�' எற பத��ட �(ைபயா ஏ'ப%�தி� 
ெகா�ட ெதாட�� இேலசிேல ேபாக ம5�த�. 
 
இIவள1 ெசா	A=� Jட, அ5 மாைல, &தலாளி �(ைப;யாைவ� J(பி!%� 
தேனா% ேபசி�ெகா�% இ)3த ஒ)வாிட� கா!<, நா ெசான �(ைப;யா 
இவ)தா. என�@( ெபாிய(பா &ைற. ெசா3த�தா. எ	லா� ேசாளி2க�ர�� 
வழிதா." எ5 அவாிட� Jறிவி!%, 'ஏயா, ைபய, உ மக, ந	ல அழ@ 
இ	ைலயா?' எ5 ேக!டா�. �(ைபயா, '�மாரா இ)(பாE2க' எ5தாேன பதி	 
ெசா	ல &<3த�? வ3தி)3தவ� ப�� ஏ�க� �மி�@ உைடயவ� - அவ� 
ெப�ைண�தர ஏ'ற இட� ேத< வ3தி)�@� ேநர�: அ(ேபா�� அ3த( 
பாழா;(ேபான '�மா�!' 'ேபா; ேவைலைய� கவனி..." எ5 &தலாளி, சிறி� 
பத!டமா கேவ Jறி அE(பிவி!டா�. அவ�, பாவ� �(ைப;யா மகE�@, ந	ல 
இட��+ ச�ப3த� கிைட�க!%� எற ந	ல எ�ண� ெகா�%தா 
ேபசி�ெகா�% இ)3தா�. '�மா�' வ3தேத, அவ� தி!ட�ைத� ெக%�க!! 
 
�(ைப;யா1�@, இ3த �மா�' எற பத� பழ�க மாகி வி!டத'@ ேவேறா� 
காரண&� உ�%. உ�ைமேய ேபச ேவ�%�. எைத=� சாியாக� ெதாி3� 
ெகா�% ேபச ேவ�%� எபதிேல, மி@3த அ�கைர �(ைப;யா1�@. நம�ெகன 
ெதாி=� - நம�ெக2ேக ெதாிய( ேபா@� - எற எ�ண� ேவ5. அ3த( பாவி, 
மா!%�தரக 14. ப< எ5 ெசானா. சாியா எ5 பா��காம	, அள3� கா!% 
எ5 ேக!காம	, எ	லா� ெதாி3த ேமதாவி ேபா	, எஜமானாிட� 
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உளறியதாேலதாேன அவ )�@� ந?ட�, நம�@� க?ட� எ5 நிைன�� 
நிைன�� எைத=� தி!டவ!டமாக+ ெசா	ல� Jடா� எற &< 1�@ வ3தத 
விைள1 இ3த '�மா� . 
 
வ3தவ� ேபான பிற@, ேவலா=த�, �(ைப;யா ைவ� J(பி!%, அ;ேயாI! நீ 
உ)(பட மா!ேட. ஆமா�. உ பி,ைள�@( ெப� தர, பாதி+ச�மத� ெசா னா, 
ேசாளி2க�ர�தா - ெக!டேத; உேனாட �மா� வ3� ெக%��ேத,' எ5 
Jறினா�. �(ைப;யா1�@ வ)�தமாக இ)3த�. ஆனா	 மக அழ@தா எ5 
எ(ப<+ ெசா	ல &<=�? ந�&ைடய க�O�@ அவ அழகாக�தா 
இ)�கிறா! &தலாளிேயாட எ�ண� எ(ப<ேயா? அைத� ெதாி3� ெகா,ளாம	, 
நா� எ(ப< தி!டவ!டமாக+ ெசா	ல&<=�? அதனாேலதா, �மாரா இ)(பா 
எ5 ெசா	A ைவ�ேத ; ேகாபி�கிறா�. நா என ெச;ய! எ5 
&O&O�தப< F% ெச5 ேசாகமாக( ப%��வி!டா�. தைனவிட வயதிேல 
@ைற3தவ தா @(�சாமி, �ணி�கைடயி	 எIவள1 சாம��தியமாக 
நட3�ெகா,கிறா. அைத=3தா அவ� பா��கிறா�; பா���? என &ய'சி 
ெச;தா:� அ3த( ��தி J�ைம வர ம5�கிறேத. என ெச;வா�. நாணய மானவ�. 
அட�கமானவ�. இ)3�? அேதா @(�சாமிைய( பா)2க,. 
 
"ஏ�பா ! சாய� எ(ப<?" 
 
"ந�ம Jைடயிேல வ3� நீ2க இ3த� ேக,வி ேக!க லாமா?" 
 
- அதி�ேவ!%+ சிாி(�ட �டைவைய� காகித உைற�@,ேள ேபா!%, வ3தவாிட� 
ெகா%��வி!% காதி இ%�கிேல உ,ள ெபசிெல%��. 17-30 எ5 பி	 
ேபா!%� ெகா%��வி!% ம'றவ�கைள� கவனி�கி றா. 
 
"ஏ�பா! சாய� ேபா@ேத உ2க கைட ேசைல!" 
 
"எ2க கைட ேசைலயிேல @�த� கிைடயா�2க. நீ2க ெவK�க( ேபா!ட இட� 
அ(ப< இ)�@�. நா2 களா ெபா5(� அ��@?" 
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"ெவK�க எ2ேக=� ேபாAேய, நா2கேள F!<	 ேலேயதா ேதா;��( 
பா��ேதா�." 
 
"என ேசா(� ேபா!<2க? " 
 
"ம	Aமா�� ேசா(�தா....." 
 
"அ(ப<+ ெசா	:2க. நா திைக+சி( ேபாேன. ெக!<� சாயமா+ேச அ� எ(ப<( 
ேபா@�E. அ�மா! �டைவ விைல ேபா!% வா2@வ� ம!%� ேபாதா�. ேசா(� 
தரமானதா இ)�கO�. இ)2க .... ேட;, ைபயா! ேட;, கி!%! அ�மா1�@ 
அ	Aமா�� ேசா( ஒ) ெப!< வா2கி வ3� ெகா% . HO #பா ெகா%2க�மா. 
இைத( ேபா!%( பா)2க, சாய� க�@தாE." 
 
வ3தவ�க, தி)(தியாக( ேபாகிறா�க,. அ	A மா�� ேசா(��@, @(�சாமிதா 
அ3த ஊ� &9��@� ஏஜ�!! ஒேர க	 ; இர�% மா2கா;!! 
 
இைதெய	லா� பா��கிறா� �(ைப;யா. ஆ+சாிய� தா	 வா; பிள3� நி'கிறாேர 
தவிர, எ(ப< @(�சாமி இ�தைன வி�ைதகைள� க'5� ெகா�டா எபேத 
�ாியவி	ைல. தன�@ அ3த வி�ைத வரா� எ5 எ�O கிறா�. அ�ம!%ம	ல, 
அ3த வி�ைத தன�@ ேவ�டா�, அ� பாப�, ேகவல� எ5� எ�Oகிறா�. 
 
�(ைப;யாவி �பாவ�, அவ)�@ வாC�ைகயிேல பல க!ட2களி	 ெதா	ைல 
ெகா%�த�. ஆனா	 ஒ) &ைற அவ)�@ ஆப�ைதேய உ�டா�கி வி!ட�. அ3த+ 
�பாவ�. 
 
ஊாிேல ெபாிய வ���கார சிக(பா. அவ ஒ) நா,, கைடயி	 கலக� ெச;�, 
&தலாளிைய� தா�கி வி! டா - அ2@ இ)3த க�திாி ெகா�% @�த1� &ய'சி� 
தா. வழ�@ நட3த�. சிக(பE�@ வ�கீலாக வ3தவ�, சா!சிகைள மிர!<� திணற 
அ<(பதி	 வ	லவ�; எ(ேபா�� அ<த< , க�தி�@��, தீ ைவ�த	 ேபாற வழ�@ 
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களி	 அவ�தா &னா	 நி'பா�, @'றவாளி�@வாதாட. ெவ'றி கிைட�கிறேதா 
இ	ைலேயா! வழ�@ மற�திேல, அவ)ைடய 'வாண ேவ<�ைகைய( பா��க( பல� 
J%வா�க,. சிக(ப தா�கியத'@+ சா!சி Jற @(�சாமி ம!%� ேபா��. அவ 
சமாளி(பா; ஆனா	 கலக� நட3த தின�தி	, @(�சாமி @ல ெத;வ� ��@� 
@�பாபிேஷக� எ5 ேகா<\� ேபா;வி!<)3 தா. அ5 கைடயி	 
இ)3தவ�களி	 &�கியமானவ� �(ைப;யா . &தலாளி த வ�கீAட�, இ3த ஆைள 
ம!%� சா!சி� J�<ேல ேபாடாதி2க. உளறி�ெகா!<, வழ� ைக� 
ெக%��வி%வா எ5 ெசா	A ைவ�தி)3தா�. �(ைப;யா1�@�Jட 
நி�மதியாகேவ அ3த ஏ'பா% ெத ய!ட�. ஆனா	 வழ�ைக( பதி1 ெச;த 
ேபாMசா�, �( ைப;யா கைடயி	 இ)3தைத� @றி(பி!% இ)3தா�க,. 
சிக(பEைடய வ�கீ	 க9காசல�, இைத 'ேமா(ப�' பி<�� �(ைப;யாைவ+ 
சா!சி� J�%�@� ெகா�% வ3� வி!டா�. ந%�க� �(ைப;யா1�@ . 
 
"உ�ேமாட ேப�, �(ைப;யாவா?" 
 
"ஆமா�!" 
 
"எIவள1 வ)ஷமாக ேவைல பா��கிறீ�?" 
 
"�மா� ஏெழ!% ஆ@�2க..." 
 
"எஜமான� ந	லவ� - இ	ைலயா?" 
"த2க� த2கமானவ)..." 
 
"உர�க+ ெசா	லாத;யா. இ� த2க� க!%(பா% கால�! ந	லவ�." 
 
"ஆமா2க." 
 
"ச�பள� ேபா�மான அள1 கிைட�@தா." 
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"�மாரா..." 
 
"உ�ட F!%�@ இர�டக� ெச;வ� பாவமி	ைலயா?" 
 
"பாவ3தாE2கேள." 
 
"உ(பி!டவ�கைள உ,ளள1� நிைன�க ேவOமி	 ைலயா?" 
 
"அ�தாE2கேள நியாய�, த�ம�." 
 
"ஆைகயினாேல நீ உ எஜமான)�@� �ேராக� ெச;யமா!ேட ..." 
 
"மன� வ)2களா..." 
 
"எஜமான)ைடய நைம எ�ேவா அ��@ அ�கைர கா!%ேவ!" 
 
"உ,ள�தாE2க..." 
 
"அதனாேலதா, இ(ப, உேனாட எஜமான� ெகா%�கிற ச�பள���காக, அவ� 
சா�பிேல, ெபா; சா!சி ெசா	ல வ3தி)�கிேறE நா ெசா	ேற." 
 
"அ(ப<+ ெசா	லாதி2க .... நா ெபா; ேபச மா!ேடE2க... ெதாியா�2க.... 
பழ�கேம கிைடயா�2க..." 
 
"ெதாிய(ேபா@� பா� உேனாட ெசா#ப�. சாி, கைடயிேல கலக� நட3ததா+ 
ெசா	றி2கேள, அ(ப மணி என ?" 
 
"மணி வ3�2க .... பனிெர�% இ)�கலா�2க .... �மாரா!" 
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"இேதா பார;யா இ� ேகா�!. நிஜ� தா ேபச O�. இ9��( ேபசற�, ம9(பற� 
Jடா�. மணி என?" 
 
"�மா� பென�%." 
 
"�மா� பென�%E ஒ) கண�@ இ)�@தா? சாியா+ ெசா	:ம;யா. மணி 
பனிர�% அ<+�தா, அ<�க கா	 மணி ேநர� இ)3ததா , அ<+சி அைர மணி 
ேநரமா+சா ....." 
 
"எ(ப<2க அ(ப<+ ெசா	ல &<=�. �மாரா ப ென�% இ)�@�." 
 
"க<கார�ைத( பா��தீரா?" 
 
"இ	A2க..." 
 
"க<யார�ைத� Jட( பா��காம மணி ெதாி=தா உம�@ ." 
 
"இேலசா பசி எ%�� �2க; அதிேல இ)3�தா2க+ ெசா	ேற, �மா� 12 
இ)�@�E." 
 
"ஓேஹா! உ க<கார� வய�திேல இ)�@தா? இ)�க!%�, இ)�க!%�. 
க<யார�ைத( பா��� மணி ெசா	லேல?" 
 
"ஆமா2க..." 
 
"ஆைகயாேல , கலக� நட3த ேநர�, மணி, உன�@ தி!டவ!டமா� ெதாியா�." 
 
"ஆமா2க." 
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"உன�@ தி!டவ!டமாக� ெதாியாத ஒ) விஷய� ைத� ேகா�!<ேல ச�திய� ெச;� 
ெகா%��வி!%( ேபாக றிேய, ேபசலாமா! ேபாக!%�. அ<த< நட3த�. அ(ப<� 
தாேன?" 
 
"வ3�2க , சிக(ப, சிக(ப..." 
 
"கதாகால!ேசப� Jடா�; ேக,வி�@( பதி	 அ<த< நட3�தா?" 
 
"நட3��2க." 
 
"யா�, யாைர அ<+ச�?" 
 
"சிக(ப எஜமானைர� தா�கினா)!" 
 
"இர�% ைகயாேலயா, ஓேர ைகயாேலயா? 
 
"அைத� கவனி�கA2க . பளா� பளா�E ச�த� ேக!%�." 
 
"ேக!ட��, உம�@( பய� ஏ'படAயா?" 
 
"பய3தா2க .... உடேல ந%2கி( ேபா+�2க.... ைககா	 ஓடA2க . க�ைண 
ெக!<யா H<�ெகா�ேடE2க!" 
 
"க�ைண H<� ெகா�ட நீ சிக(பதா எஜ மானைர அ<+சா எ5 எ(ப<+ 
ெசா	லலா�? 
 
"ச�த� ேக!%�." 
 
"நீ க�ணாேல பா��தாயா? " 
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"இ	A2க." 
 
"சிக(ப க�திாியாேல @�த வ3தாE ெசா	றா2கேள !' 
 
"ஆமா2க... எஜமான) பதறி� Jவினா)2க, க�திாி! க�திாி'E!" 
 
"க�திாி! க�திாிE Jவினாேர தவிர சிக(ப எ ைன� க�திாியாேல @�த 
வ�ராE ெசானாரா?" 
 
"அ(ப<+ ெசா	லA2க." 
 
"அ3த� கைடயிேல H!ைட T�கி( ேபாடற ைபய ஒ)�த உ�டா ?" 
 
"HO ேப)2க." 'அதிேல ஒ)�த ேப�, க�திாி. இ	ைலயா.." 
 
"ஆமா2க." 
 
"நா ெசா	ேற, உ எஜமான) சிக(பைன அ<�க க�திாி எற ேவைலயாைள 
J(பி!ட @ர	தா உ காதிேல ேக!ட�E, என ெசா	ேற!" 
 
"நா என2க ெசா	ல &<=�. எ காதிேல, எஜமான� Jவின� ேக!ட�." 
 
"உ க� H< இ)�@� - மணி ெதாியா� - காதிேல ச�த� வி9� - இ� ேபா��E 
நிைன+� சா!சி ெசா	ல வ3�வி!டயா." 
 
"நா மா!ேட! மா!ேடE! தைல(பாடா அ<+ ��கி!ேடE2க." 
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வழ�@ சிக(ப ப�க� ெவ'றியாகி வி!ட�. �(ைப;யா1�@ ேவைல ேபா; 
வி!ட�. F!<ேல மைனவி ெம�த வ)�த��ட, 'எைத=� ெதளிவா( �ாி3�ெகா, 
ளO�, தி!டவ!டமா+ ெசா	லO�. இ(ப< இ)3தா ெலாழிய, யா)2க உ2கைள 
ேவைல�@ ைவ���ெகா,K வா2க?' எ5 Jறினா,. 
 
"உ�ைமதா க�ணா�தா! �ாி=�; பழ�கமாக Oேம. இனி எைத=� 
தி!டவ!டமா� ெதாி3� ெகா�% தா ேபசO�. இனிேம	பட அேத ேவைலதா 
என�@. பாேர' எ5 ைதாிய� Jறினா�. அ5 &த	 அேத நிைன(�. அ3த 
&ைறைய( பயில ஆர�பி�தா�. ஆ5 மாத���@( பிற@, கா�ேமக� எபவாிட� 
ேவைல�@ அம�3தா�. 
 
'�(ைபயா! ேபாயி ெபானிய�ம ேகாயி	 ெத) விேல இ)�கிற கனிய(ப 
தரேவ�<ய பா�கிைய வா2கி கி!%, வா." - எ5 கா�ேமக� J5வா�. உடேன, 
ஒ) சி5 @றி(�( ��தக�ைத எ%(பா� �(ைபயா! க<கார� ைத( பா��� 10.25 
எ5 @றி��� ெகா,வா�. கைடைய வி!% இற2@வா�; தி)�பி வ)வா�. 'பா�கி 
எIவள12க!' எ5 ேக!பா�. கைட� கண�@(பி,ைள, 
இ2ேக, வா;யா! நீ ேபான உடேன அவ ெகா%��விடற வ ேபால 'கெர�டா 
கண�@ ேக!கறிேய! ேபா;யா! ேபா; பா�கி பண� ெகா%E ேக,!" எபா�. 
�(ைபயா விடமா!டா�. 'இ	A2கேள! கெர�டா கண�@ ெதாியO�. பா)2க! 
ஏனா, என பண� ேசரO�E ேக!டா, நா ெசா	லO�, இ	ேல." எபா�. 
கண�க( பி,ைள ஏ!ைட( பா��� 80 #பா 60 ைபசா எபா�. அைத� @றி(�( 
��தக�தி	 எ9தி�ெகா�% கிள��வா�. பாதி வழி ேபா@� ேபாேத ேயாசைன 
வ3�வி%�. 'ெபானி ய�ம ேகாவி	 எ5 ம!%� தாேன ெசானா�க,! F!% 
எ� ேக!க மற3�வி!ேடாேம' எ5. பலைர விசாாி�� F% க�% பி<(பா�. &த	 
ேவைலயாக @றி(� ��தக�ைத எ%��, F!% ந�ப� இன� எ5 @றி��� 
ெகா,வா�. உ,ேள உடேன ேபா;விடமா!டா�. தா அ2@ வ3தைத=� 
கனிய(ப F!%�@, ேபானைத=� நாைள�@� ேதைவ(ப!டா	 ெம;(பி�க� 
J<ய &ைறயி	 தன�@� ெதாி3தவ� யாராவ� வ)கிறாரா எ5 கா� தி)3�, 
அ(ப< ஒ)வ� வ3த��, அவ)ைடய ெபயைர எ9தி� ெகா,வா�. அ� &<3த�� 
யாைரயாவ� ேக!% மணி என எ5 @றி���ெகா�% பிற@தா உ,ேள 
ேபா;, கனிய(பைன( பா���( ேப�வா�. 
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"நீ கா�ேமக�ேதாட கைடயா?" 
"ஆமா�." 
 
"கண�க(பி,ைளயா?" 
"ஆமா�." 
 
"பா�கி வB	 பா��க வ3தாயா?" 
"ஆமா�." 
 
"நீ கா�ேமக� கைடஆ,தா எ5 எ(ப< என�@� ெதாி=�? எ9தியி)�கா உ 
ெந�தியிேல' - இத'@( பதி	 ெசா	ல, @(�சாமி அ	லவா ேவ�%�. சாி, இனி, 
பா�கி வB	 ெச;ய( �ற(ப!டா	 எஜமானாிட� இ)3� ஒ) அைடயாள+ சீ!% 
வா2கி� ெகா�%தா வரேவ�%� எற &<1ட கைட தி)��வா�. 
 
இ(ப< ஒIெவா) விஷய�தி:� மிக &ேன'பா! %ட நட�க ஆர�பி��, அ3த( 
பயி'சி &'றி அ� - �(ைப யாவி �பாவமாக வள�3�வி!ட�. அத பலனாக 
எ3த� காாிய&� கா	 தாமத� இறி நட(பதி	ைல. 
 
ம�தவ சி!டா பற3� ேபா; காாிய�ைத &<�க றா. நீ=� இ)�கறேய ஒ) 
மEஷ, ஆைம மாதிாி. எ��ெக%�தா:� விவர� ெதாியO�. ஒ) ேநா!%( ��த 
க�திேல @றி�கO�. ெச+ேச+ேச நீ உ)(பட மா!ட;யா! ஆமா�" எ5 Jறி, 
கா�ேமக&� �(ைபயாைவ ேவைலைய வி!% நீ�கிவி!டா�. 
---- 
'கா7சி' ெபா2க	 மல� 1965 
--------------------- 
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4. 4. 4. 4. ெபா�க	 பாி�ெபா�க	 பாி�ெபா�க	 பாி�ெபா�க	 பாி�    
 
மதி(�மி@ &தலாளி அவ�கK�@, 
 
த2கK�@,ள பலவிதமான ேவைல� ெதா3தர1க,, வியாபார� ச�ப3தமான 
ேவைலக,, இைவகK�கிைடேய இ3த� க<த� எ9தி அE(�வத'காக மனி�க� 
ேக!%� ெகா,கிேற. என�@ ஏ'ப!%வி!<)�கிற சி�கைல( ேபா�கிட ேவ5 
வழிேயா, �ைணேயா, இடேமா, இ	லாத தா	 தா த2களிட� &ைறயி!%� 
ெகா,கிேற. 
 
ெசற மாத� அ:வலக�தி ெசலவின�தி	 சி�கன� ஏ'ப%�தேவ�%� எற 
தி!ட�திப<, ெவளி\�� க<த2கைள=�, கண�@கைள=� கவனி�� வ3தவைர 
நி5�தி வி!%, அ3த ேவைலைய=� நாேன பா���� ெகா,ள ேவ�%� என( 
பணி�தீ�க,, அ(ேபா� எ ேவைல த2க, மனதி'@� தி)(தி அளி�தி%மானா	 
ெபா2க	 இனா� கணிசமான அள1 த)வதாக� Jறி எைன மகிCவி�தீ�க,! நா 
த2கKைடய ெப)3தைம ப'றி=�, ெகா%�த வா�ைக எ(ப<=� நிைறேவ'5� 
உய� @ண� பைட�தவ� எப� ப'றி=� விாிவாக1�, ெப)ைம=டE� எ 
மைனவி�@ எ9திேன. அவK�@� க<த� எ9தேவ�<ய அவசிய� வ3தத'@� 
காரண�, என�@ அவளிட� இ)3� வ3த க<தேம ஆ@�. அ� இ�: 
 
அ�,ள அ(பா1�@, கமA வண�க� J5வதாக� ெதாிவி�க+ ெசானா,. 
ெசற வ)ஷ� ெபா2க:�@ எ(ப<=� வ)F�க, எ5 எதி�பா��தி)3� 
ஏமா'ற� அைட3த� ேபால இ3த வ)ஷ� ஏ'படா� அ	லவா அ�மா எ5 
எைன� ேக!டா,. இ3த வ)ஷ� எ(ப<=� அ(பா வ)வா� எ5 சமாதான� 
ெச;� ைவ�ேத. நா: வ)ஷ���@ &� வா2கிய ச3தன�கல� ப!%( 
�டைவைய எA க<�� நாச� ஆ�கிவி!ட�. அ3த+ ேசைலைய நீ க!<� 
ெகா�டா	 அழகாக இ)�கிற� எ5 அ(பா ெசானாேர அ�மா கவன� 
இ)�கிறதா? எ5 கமA ேக!டா,! என�@ கவன� இ)3தா	 என 
பிரேயாசன�? அ(பா1�க	லவா கவன� இ)�க ேவ�%� எ5 ெசாேன. எA 
ெச;த ேவைலைய நீ அ(பா1�@� ெதாிவி�தா	 க!டாய� ச3தன� கல� 
ப!%(�டைவைய வா2கி வ)வா� எ5 ெசா	A, அ3த �டைவைய( ப'றி வ3த 
விள�பர�ைத இ��ட அE(ப+ ெசானா,. அ3த விள�பர� இேதா ! 
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விைல மA1 ! க�கவ� வன(� ! 
ெபானிற ேமனி�@ ஏ'ற 
ச3தன நிற ப!%+ ேசைல. 
அ9�த�! பளபள(�! அ'�த ேவைல(பா%! 
அஜ3தா - எ	ேலாரா  ேடா�, ெசைன. 
 
கமA என�@ எ� பி<�@� எ5 அ(பா1�ேக ெதாி=�. அவ� இ?ட� ேபா	 
வா2கி� ெகா�% வர!%�. ஆனா	 அ�ேதா% ப,ளி�Jட�தி	 நைடெப5� 
ெபா2க	 விழா நடன�தி ேபா� நா என உ%�தி�ெகா,ள ேவ�%ெம5 
எ! மா ட� ஆ�ட� ேபா!<)�கிறா�க, எபைத எ9தி, வா2கி வர+ ெசா	ல 
ேவ�%� எறா,. ப,ளிJட எ!- மா ட� கமA�காக, 
 
1. ப+ைச( ப!%+ ச!ைட, சாிைக, �!டா ேபா!ட�. 
2. சிக(�( ப!<	 பாவாைட. 
3. இ%(பிேல க!%வத'காக சாிைக( ப!ைட� �ணி. 
4. காA	 ேபா!%� ெகா,ள ெவ,ைள நிற�தி	 'ேல  ஷா' ேவ�%� எ5 எ9தி 
அE(பி இ)�கிறா�க,. ெபாிய க�ெபனியி	 மாேனஜ� ேவைல பா��கிறவ��@ 
இ� ஒ) பிரமாதமா எ5 ப��(பி,ைளக, எதிாி	 ேவ5 அ3த அ�மா, 
ேபசிவி!% இ)�கிறா�க,. அவ�க, அIவள1 க�<(பாக இ)(பத'@� காரண� 
ப,ளி�Jட���@ வ)� ேமலதிகாாி ஒ) உ�தர1 அE(பியி)�கிறா�. 
 
அ3த உ�தரவி	, 
ப,ளி�Jட ஒ92@ : எ!- மா ட� ெபா5(�. 
 
க	வி�Jட� சர வதி ேதவி ெகா: F'றி)�@� இட�. அ2@ அ)வ)(பான கா!சி 
இ)�கேவ Jடா�. அதி:� ெபா2க	 விழாவி ேபா� த2க வி�கிரக2க, ேபா	 
ெஜாA�க ேவ�%�. இைத� கவனி�தாக ேவ�%�. இலவச� க	வி=�, இலவச 
மதிய உண1� த)கிேறா�. ெப'ேறா� த2க, பி,ைளகK�@ ந	ல �ணியாவ� தர 
ேவ�டாமா? அதி:� ெபா2க	 தி)விழாவிேபா�. இ3த வ)ஷ� ெபா2க	 
தி)விழாைவ( பட� (சினிமா) பி<�க ஏ'பாடாகி இ)�கிற�. ஆைகயா	 அழகான 
@ழ3 ைதகK�@ நடன�, பாட	 க'5� ெகா%�� அல2காரமான ேதா'ற��ட 
கல3� ெகா,ள+ ெச;ய ேவ�%�. 
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இ� &�கிய�, அவசிய�, அவசர�. 
- ேமலதிகாாி. 
 
ேமலதிகாாி இ�ப'றிய பி @றி(�� அE(பி இ)�கிறா�. அதிேல அவ)�@� 
க	வி அைம+ச� இலாகா அE(பி உ,ள &�கிய அறிவி(ைப� ெதாிவி�தி)�கிறா�. 
அ3த அறிவி(� எனெவறா	, க	வி - ச!ட சைபயி	 ேக,வி? 
 
க	வி மாய விவாத�திேபா� ச!டமற உ5(பின� ச1ாிய(பா, 'நம� நா!%� 
@ழ3ைதக, விழாைவ( படமா�கி (சினிமா) ெவளிநா%கK�@ அE(ப உ�ேதச� 
உ�டா' என� ேக!டா�. 
 
அைம+ச� அாிமா நாத� "ஆ�!" எ5 பதிலளி�தா�. 
 
ச!டசைபயி	 Jற(ப!டைத ெம;(பி�தாக ேவ�<ய ெபா5(பி	 க	வி� 
Jட2க, ச��கா)ட ஒ��ைழ�க ேவ�%ெமன� ேக!%� ெகா,ள(ப%கிறா�க,. 
 
இ� ேவ�%ேகா, வ<வ�தி	 ெவளியிட(ப%� உ� திரவாக� ெகா,ளலா�. 
 
ச��காைர ஒ) ெபா5(பிேல சி�க ைவ�@� ேக,விைய+ ச1ாிய(ப 
கிள(பியத'@� காரண�, அவ� ெசற வ)ஷ� தம� அெமாி�க( பயண�ைத(ப'றி 
'சினிமா1�, சி5வ� சி5மிய)�' எற தைல(பி	 ெவளியி!ட க!%ைரைய 
அெமாி�க இதCக, ெவ@வாக( பாரா!<யேத யா@�. அெமாி�க இதCக, 
பாரா!<யத'@� காரண� ேசாவிய� அரசா2க� அெமாி�கா1�@ ெவ5� வியாபார 
ேநா�க�தா &�கிய� எ5 @'ற� சா!<யதாக� ெதாிகிற�. ேசாவிய� 
அரசா2க�, அெமாி�காவி வியாபார ேநா�க�ைத( ப'றி எ9�ைகயி	:- 
 
ஒIெவா) �ைறயி:� அெமாி�கா Rைழ3� இலாப ேவ!ைட ஆட ��(�� 
(ெதாழி	) க�ெபனி நட��கிற�. அெமாி�கா1�@ இ3தியாவி கைல - கலா+சார� - 
- க	வி @ழ3ைதக, நிைலைம ஆகியைவ ப'றிய அ�கைர �ளி=� இ	ைல. த2க, 
நா!%+ சர�ைக இ3தியாவி	 வி'@� ேநா�க�தா அதிகமாகி வி!<)�கிற�. 
ேபான மாத�திேலJட, ெசைனயி	 உ,ள ெச!<னாி க�ெபனியா)ட 
அெமாி�காவி:,ள ஜா அ�% ச அ�% ஜா க�ெபனியா� J!டாக+ ேச�3� 
எல�!ாி� @�� விள�@க, தயாாி�@� ெதாழி'சாைலைய அைம�க ஏ9 ேகா< 
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#பா; Hலதன( ப2@ ேபாட & வ3தி)�கிற�. இ3த ெச!<னாி க�ெபனி 
அெமாி�க எ�ெண;�@ ஏஜசி எ%��,ள எ�ெப)மா அவ�கKைடய� 
எப� ெதாி3தேத. 
 
இ3த+ 'ேசதி' ேசாவிய���@ எ!<யத'@�, அைத� ெதாட�3� பரபர(� 
ஏ'ப!டத'@� காரண�, ெச!<னாி எ�ெப)மா க�ெபனியி	 ஆ, @ைற(�+ 
ெச;த� ப'றிய க�டன� J!ட�தி	 'ேபத ஒழி(� ஆசிாிய� &9மதி அவ�களி 
&ழ�க� எ5 Jற(ப%கிற�. &9மதி தம� ேப+சி	, இ3த வ)ஷ� Jட 
எ�ெப)மா ெபா2க	 ேபான  ெகா%�காவி!டா	, உ,ளி)(� ேவைல நைட 
ெப5� எ5 ெதாிவி�தி)(பதா	, எ�ெப)மா ேபான  ெகா%�க� தவறமா!டா� 
எ5 'ெபாறி' எற தினசாி தைலய2க� எ9தியி)�கிற�. எனேவ, க�ெபனியி	 
ேபான  கிைட�@� எ5 ெதாிவதா	, 
 
1. அ�மா1�@ (எ2க) நா�(ப!% ேசைல - ம7ச, நிற�. 
2. உ2க ம+சின (இ2ேகதா வ3தி)�கிறா�) பிாியமாக( ேபா!%� ெகா,K� 
 லா�' 
3. @ழ3ைத�@� க�@வா ம)3�. 
4. என�@ டானி� (&� டா�ட� &ரளி எ9தி� ெகா%�த�) இைவகைள வா2கி� 
ெகா�% வர+ ெசா	A எ9த�மா எ5 கமA கி!<ேபா!டா,. எ9திவி!ேட. 
உ2க, இ?ட�. நா2க, இ2ேக இ)�கிேறா� எற நிைன(பாவ� இ)�கிறேதா 
எ5 என�@+ ச3ேதக�. அ(பாைவ அ(ப< 'அ	ப ெசா	பமாக, எ�ணாேத எ5 
கமA அ<� �+ ெசா	கிறா,. பா�(ேபா�. யா� ேஜாதிட� பA�கிற� எபைத. 
 

இ(ப<�@� த2க, பா�யா,, 
இ. �3தாி (இ!ட �) 

 
இ3த� க<த�ைத( ெப'5� ெகா�ட &தலாளியி அ3தர2க� காாியதாிசி 
கீC�க�ட க<த�ைத அE(பினா�. மE - ேபான : 
 
க<த�தி விாிைவ=� 
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1. அதி	 உ,ள பல விஷய2கைள=� பா��@�ேபா� மEதார� ஆY  ேவைலைய 
ஒ92காக� கவனி�காம	, தம� ெசா3த ேவைலகைளேய ெபாி�� கவனி(ப� 
ெதாிகிற�. 
2. மEதார� தம� நீ�ட க<த�தி'@ ஆY  காகித�ைத உபேயாக( 
ப%�தியி)�கிறா�. இ� க�ெபனி ெசா�ைத ��விநிேயாக� ெச;வதாக ஆகிற�. 
இ3த� @'ற2கK�காக ஏ அவ� மீ� (க�ெபனி ஒ92@விதி 76 ப<) நடவ<�ைக 
எ%�க� Jடா� எபத'கான பதிைல H5 மணி ேநர�தி'@, ெதாிவி�க 
உ�திரவிட( ப!<)�கிற�. 

&தலாளி எ�ெப)மா அவ�கK�காக 
ேமாதி (அ3தர2க� காாியதாிசி, ெட�பராி) 

 
இ3த� க<த� கிைட�த இர�% மணி ேநர�தி'ெக	லா� கீC�க�ட த3தி இ. �3தாி 
(இ!ட�)�@ ெசைன இலவச ம)��வ மைனயிA)3� அE(ப(ப!ட�. 
 
கணவ� பிள! பிரஷ�! ெபாிய டா�ட� MI! உடேன ேவ5 இட� ஏ'பா% ெச;ய1�. 
அசி !ெட�% டா�ட�. 
--------- 
'கா7சி : ெபா2க	 மல� 14-1-1966 
--------- 

5. 5. 5. 5. வ!�கி வி!"தவ�க�வ!�கி வி!"தவ�க�வ!�கி வி!"தவ�க�வ!�கி வி!"தவ�க�    
 
"ேபாடா, ேசாமாாி! எகி!டேவ '[( 'பா! எவ�டா காைல ஓ<+��, 
ெசா	:டானா ..." 
 
"அட+ேச! ெநஜ�ைத+ ெசானா ந�பாம, @�தி� கிளறி� ேக�கறிேய. வ9�கி 
வி93�!டதாேல ஏ'ப!ட� தா�டா இ�..." 
 
"யாரடா ந�ப+ ெசா	ேற....ேட;! ��மா ெசா	:டா த�பி ...." 
 
"உேனா% மார<�க ந�மாேல &<யா� ேடா;.... ெசானா ந��வயா, ெபாிய 
கிரா ' ேபா%றிேய வ�கீ	 மாதிாி. இர�% நாளா ந	ல சா(பா% கிைடயா� ..... 
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கைள(� .... ஒ) இட� @றிபா��� ைவ�� இ)3ேத .... நால<தா உயர�. 
�வ)... ��மா ஒ) எ!% எ!< ேமேல தாவி!ேட .... @���கா	 ேபா!% 
உ!கா�3� ஒ) ேநா!ட� பா��ேத.... சா(பா% இ	லாத கைள(�. ஒ) மாதிாியா 
இ)3�� மய�க� ேபால! கா	 தனாேல வ9�கி வி!ட�. கீேழ பாேர 
க)2க	:, சனியனா! ட�... &!< &க� எ	லா� இர�த காய�..." 
 
"அட( �	 த%�கி! நால<�ேகவா இ3த� கதி ! கா� வைர�@� வா; இ)�@�..." 
 
"உேனாட ெசா	ற��@ எனடா .... இ(ப பைழய மாதிாி வA1, ெத��, ைதாிய� 
இ)�கறதி	ேல ..." 
 
"கிழமாயி!டயா ! வய� எனடா உன�@? ஒ) நா(ப� இ)�@மா?" 
 
"அIவள1தா இ)�@�. வய� ஆயிடேலனா Jட இ(ப என�@ பைழய ெத�� 
இ	ைல. அவK�@(ேபான மாச� தா Hணாவ� ெபாற3�� ராஜா�@!< மாதிாி 
... ஆ�பைள( ைபய .... இவ ெபாற�கற ேவைளயாவ� உன�@ ந	ல ��தி 
ெபாற�கO�E ேவேற ெசானா எேனாட ]!%�காாி... மன� @ழ�பி( ேபா+�. 
&ேன ஒ�<� க!ைட ... என ஆனா:� பரவாயி	ேலE ஒ) ைதாிய�... இ(ப 
நம�@ ஏதா+�� ஆயி!டா அவ க� கல2@வா - @%�ப� அவதி(ப%�, நா:ேப� 
&க�திேல எ(ப< அவ &ழி(பா.. அைத எ	லா� எ�ணி� ெகா�டா மன� 'பகீ	'E 
ஆயி%�. அதனாேல இ3த� ெதாழி:�ேக &9�@( ேபா!%டேவO�E ஒ) 
&<1�ேக வ3�வி!ேட." 
 
"அட+சீ! பய3தா2 ெகா,ளி. ேபா , ேபா! எதா+�� @ைழ+சி(ேபா% காய�ப!ட 
இட���@. இ3தா எ!டணா இ)�@, ஏதா+�� வா2கி� திE..... ஏ;! எனடா 
ம<யிேல பண�ைத &<+�( ேபா!%� ெகா,ேற..." 
 
"ெகா93ைதகK�@ எதா+�� வா2கி� கி!%( ேபா;� ெகா%�கO�பா.... அ(பா 
வர!%�, அ� வா2கிகி!% வ)வா), இ� வா2கிகி!% வ)வா)E அவ ெசா	A 
அ�கைள+ சமாதான( ப%�தி�கி!% இ)(பா ..... 'நா வர!%மா..." 
 
"ேபா! ேபா! பா��� நட3� ேபா! வழியிேல ேவெற வ9�கி வி93�விட( ேபாேற..." 



48 

 

# # 
 
"ேபாறாத ேவைள2க, ேபாறாத ேவைள ... இ�தைன காலமா ஏறAயா இற2கைலயா 
.... ஒ) நாK� ேநாி!ட தி	ைலேய, இ�ேபால ...." 
 
க	: ேச5 T�கி�கி!% ேமேல ெகா�% ேபாற . சி�தாK2க சாியா ேவைல 
ெச;யOேமE, இ(ப<யா அனநைட ஆைம நைட ேபாடற�E ெசா	A� 
கி!ேட ஏணியிேல ஏறிேன. பாதி Tர� ேபாயி)(ேப. கா: வ9�கி!%�; 
க!ைட மாதிாி வி93�!ேட...... பதறி( ேபா+�2க , ேவைல ெச;�கி!% 
இ)3த�கெள	லா�..." 
 
"என பதறிவி!டா2கேளா ம�தவ2க? இ3த மாதிாி எ�1� ஆக� Jடா�Eதா 
காைலயிேல ெபாற(படற ேபா� ச@ன� பா��க+ ெசா	ற�... அ3த( ேப+ைச 
காதிேல வா2கி� ெகா,ள மா!ேட2கறி2க.... இ3த� க�றாவிைய எ(ப< 
சகி+சி�க+ ெசா	றி2க .... கீேழ வி93த�� ெமாதலாளி வ3� பா��தாரா? என 
ெசானா)?" 
 
"ந	ல ேக,வி ேக!டேய... ந	ல ேவைளயா அவ� க�ணிேல படேல ... ப!<)3தா... 
'ேட; சினா, உன�@ வயசாயி%+�E தைல(பாடா ெசானா ேக! 
டா�தாேன..... இனி நீ ேம திாி ேவைல�@ இலாய�கி	ைல; ேவேற ேம திாிைய( 
பா���� ெகா,கிேற. நீ கீேழ வி93� உயி) ேபாயி!டா, எ தைல�@� தீ�� 
வ)�. இ3தா உேனாட பண� இ)வ�. ேபா! ேபா! நாைளயிேல இ)3�, உ 
ேவைலைய ெபான பா���� ெகா,ள!ட�E ெசா	A, ந�ம வய�திேல 
ம�ைண( ேபா%வாேன மEஷ..." 
 
"மாடா உைழ�கறி2க .... வ7சக� �ளி�Jட இ	 லாம ....." 
 
"ஆமா ... மா% எ:��3 ேதா:மாயி!டா அ<மா!% @�தாேன �ர�தறா2க... அ3த� 
கதிதா நம�@�..." 
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"எைத எைதேயா நிைன+சி மனைத� ெகாழ(பி� ெகா,ளாதி2க .... ஏ2க! 
ேக!கறேனE ேகாப� ெச;� ெகா,ளாதீ2க! ெநஜ�ைத+ ெசா	:2க, 
க�பா�ைவ ெகா7ச� ம!%தாேன உ2கK�@..." 
 
"பைழய ராமாயண�ைத எ%���கி!டயா... உைன என�@ &<�க� Jடா� 
எகிற ெக!ட எ�ண�தாேல அ3த( ப!டாபி க!<வி!டா கைத, என�@ 
மாைல� க�OE..... உ2க அ(பJட &தAேல ந�பி!டா)..... பிற@ நா, 
சிாிசிாிE சிாி+சி விஷய�ைத விள�கின பிற@தா உ2க அ(பா)�@( பய� 
ேபா+சி .... க�O�@ ஒ) @ைற=� கிைடயா� என�@..." 
 
"எ வய�திேல பா	 வா��தீ2க.... காைலயிேல ந	ல டா�டாிட� கா!< க!%( 
ேபா%2க... நா: நாளிேல @ணமாயி%�..." 
 
"தைல�@� தீ��ேதட அைதவிட ேவேற ேவ�டா� ..... ைப�திய�கார( ெபா�பேள... 
எைதயாவ� ரா�திாி�@� தடவி, க!%(ேபா!%, காைலயிேல ப	ைல� க<+சிகி!% 
ேவைல�@( ேபாயாகO�... எ93தி)�க &<ய	ேலனா தீ�3த�, மEஷ ந�ம 
சீ!ைட� கிழி+சி%வா." 
 
"இ3த வAைய( ெபா5���கி!% ேவைல�@( ேபாக O�னா மன� பகீ	E 
இ)�@�2க..." 
 
"உ மன� இ)�@� அ�ேபால ..... &தலாளி மன� எ��காக( பகீ	E 
ஆக(ேபா@�..." 
 
"ந�ம எ9�� அ(ப<. ேவைல�@( ேபானா�Jட உட�ைப அல!<� ெகா,ளாம 
இ)2க..." 
 
"ஆக!%� ! நீ எ��@� ேபாயி , ந�ம ேகா< F!<ேல ��சா ஒ) ைவ�திய� வ3� 
இ)�கிறாராேம , அவைர J!<கி!% வாேய, கா!%வ�......" 
 
"இேதா J!<கி!% ஓ<யா3�டேற, ஒ) விநா<யிேல ..." 



50 

 

# # # 
 
"ேபாடா, மடயா! இ(ப<யா ஓ!ைட <களிேல எ�ெணைய ஊ'றி ைவ�கற�.... 
எIவள1 எ�ெண பாழாகி( ேபா+சி! இ)�@ேமடா, ப�� இ)வ� #பா ந?ட �..." 
 
"<E ஓ!ைட இ	A2க... எ�ெண=� தனாேல ஒ9கி( ேபாகேல. நீ2க 
அவசரமா வ3ததாேல என�@ விஷய�ைத+ ெசா	ல &<ய	ைல. அ��@,ேள நீ2க 
வ9�கி வி93� வி!^2க ஏE2க! ெரா�ப வA�@�2களா... இ3த� ேகா<யிேல 
இ)3� அ3த� ேகா<�@( ேபாயி!<2கேள, க� H<� க� திற�கற��@,ேள..." 
 
"ஏ�டா, காைல ைவ+ச�� வ9�கி!%ேத! இ2ேக தா எ	லா இட&� 
எ�ெணயா� கிட�@ேத, எ(ப<+ சமாளி�கற� ..... ந	ல ேவைளயா Y(பா;கைள 
அ3த( ப�க� ைவ�தி)3ததாேல அ�ேதா% ேபா+சி. நீ ஒ92கா ேவைல பா��கற 
இல!சணமா இ�? வA�@தாE ேக!% வி!டா எ உ+சி @ளி�3� ேபா;வி%மா! 
ேக!ட ேக,வி�@( பதி	 ெசா	:. உேனாட உ)�க� உபசார� கிட�க!%�; 
எ��காக இ(ப< எ�ெண இ3த அள1�@� கீேழ வழி3� ஓடO�." 
 
"ஓ!ைடயாேல கசியA2க .... நாேனதா ஒ) அ7சா5 <களிேல ஓ!ைட ேபா!% 
எ�ெணைய வழிய வி! ேட..." 
 
'அட(பாவி! எ ெசா�ைத நாசமா�கற�E தீ�மானி��வி!டயா... <களிேல 
நீேய ெபா�த	 ேபா!டயா ...." 
 
"ேபா!டதாேல தா2க, ந�ம சர�@ Y(பா;கK�@� கீேழ இ)�கற சர�@... 
இ ெப�ட� க�கK�@ படா� ேபா+�. வர இ)3த ஆப�திேல இ)3� த(பி�க 
&<3த�." 
 
"எனடா, எெனனேமா உளறி� ெகா!ேற" 
 
"உர�க� Jவாதி2க. சிேலா சர�@ கீேழ இ)�@�2கேள, Y(பா; இ)�கிற 
இட���@� கீேழ ...." 
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"ஆமா, இ)�@�. அ� என�@� ெதாியாதா! அதனாேல .....?" 
 
"எவேனா தி)!%(பய, இ ெப�ட)�@ 'வ�தி ைவ��வி!% இ)�கிறா. 
நாைல3� ேபாMேசா% வ3� வி!டா)... கிட2ைக+ ேசாதைன ேபாடO�E ..... 
பா��ேத..... உ!கா)2க .... எ��@� &தலாளி�@( ேபா ெச;�!% 
வ3�விடேறE ெசா	Aவி!% வ3ேத. தி^	E ஒ) ேயாசைன ேதாணி+சி ... 
ேபாMைச இ3த( ப�க� வரவிடாம	 த%�தாகO�. மளமளE @���ேகாைல 
எ%�� அ7சா5 <கைள ஓ!ைட ெச;� வி!ேட. எ�ெண @�@�E வழிய 
ஆர�பி+��. வா;�கா	 ேபால வ3��... இட� �ரா ஒேர எ�ெண; ..... 
ெவளி(ப�க� ேசாதைனைய &<+சிகி!% இ3த( ப�க� வ3தா) ... தைர &9வ�� 
ஒேர எ�ெண; மய�... ேச+ேச+ ேசE ெசா	A� ெகா�ேட, இ2ேக என;யா 
இ)�@�E ேக!டா). இ� அIவள1� அEமா� ேகாயி	 அபிேஷக�தி'காக 
எ�ெண;E ெசாேன. ஒேர ஆ�திர� அவ)�@ ... ஏயா! இ(ப<�தா 
ேகாயி	 ைக2காிய���கான எ�ெணைய( பாழா�கறதாE ேக!டா), ேகாபமா . 
ேக!%வி!%, இ(ப<=� அ(ப<=மா பா��� வி!%, ெவளிேய ேபாயி!டா)2க. 
இ3த எ�ெணதா ந�ைம� கா(பா�தி வி!%�E ெசா	லO�..." 
 
"அட அ(ப<யா! ஆப�தான ேவைளயிேல உன�@ . இ3த ேயாசைன உதி+�ேத. 
அைத+ ெசா	:... எ�ெணயிேல நட3தா வ9�கி வி93�விட( ேபாகிேறா� எகிற 
பய� இ ெப�ட)�@ ... அதனாேலதா பி(பா;க, இ)�கற ப�க� ேசாதைன 
ேபாட	ேல..." 
 
"ேகாயி	 அபிேஷக���கான எ�ெண;E ெசான�� அவ� பய3� 
வி!டா)2க... ஏனா! ேகாயி	 அபிேஷக���கான எ�ெணைய� காலாேல 
மிதி�க� Jடா� பா)2க .... பாவமி	ைலயா!" 
 
"ஆமாமா�! ந�ம இ ெப�ட)�@ ப�தி அதிக�; ெதாி=�. உ =�தி 
பரவாயி	ைல;யா... சாி, சாி; <களிேல உ,ள ஓ!ைடகைள அைட��வி% ... 
ஆக!%�. கீேழ கிட�கற எ�ெணைய ஒ) ெசா!% விடாம வழி+சி எ%�� தனியா 
ஒ) <னிேல ேபா!%ைவ. சனீ வர ேகாயிAேல இல!ச தீபமாேம, அ��@ ந�ம 
விலாச�தி ேப�ேல அE(பிைவ..." 
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"ஆக!%�2க .... F!<ேல இ)3� ேவேற �ணி ச!ைட வரவைழ�க!%2களா..." 
 
"ஏ! இ��@ எனவா�. பரவாயி	ேல ...... ." 
 
"வA எ(ப< இ)�@�2க? அ< பலமானதா இ	A2 கேள ....." 
 
"காAேல இர�த� கசி=�; ெந'றியிேல F�க�..." 
 
"உ, காய� இ)3�விட( ேபா@�2க ...... உடேன கவனி�க ேவO�..." 
 
"டா�ட)�@ ஒ) ேபா ேபா%... பய3�விட( ேபாறா)... ��மா இேலசான காய� 
தாE ெசா	:.... எ��@� உடேன வர+ ெசா	:....... ஏயா! சிேலா சர�@ 
இரா�திாி ேபாயி%ேம	ேலா ...." 
 
"ஆமா2க .... அ3த ஏ'பா!ைட நா கவனி��� ெகா,ேற... நீ2க உட�ைப( 
பா���� ெகா,K2க..... கா:�@ ஒ�Oமி	M2கேள..." 
 
"பரவாயி	ைல;யா!... எ��@� ஒ) வார� ந�சி2 ேஹாமிேல இ)�கலா�E 
பா��கேற " 
 
"த2கமான ேயாசைன2க. நாேன ெசா	லலா�E ; வாAப வயத	ல பா)2க. ஒ) 
வார� என2க, உட�� சாியாகற வைர�@� இ)�கற�. ந�ம உட���@. மி7சியா, 
ம�த� ...." 
 
"ஒ) வார� ேபா��யா.... இ3த வார�திேலதா காேல` நிதி� கமி!<�காரE2க, 
பண� த�ட� கிள�ப றாEக... உசிைர வா2கி%வாE2க, ந�ைம� Jட+ ��த+ 
ெசா	A ! இ(ப அ3த� ெதா	ைல இ)�கா�. நி�மதி யா+சி...." 
 
"டா�ட)2க! ேமா!டா� ச�த� ேக!@�..." 
# # # 
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H5 ேப� வ9�கி வி93�வி!ட ச�பவ2கைள� ெதாட�3� H5 நிகC+சிக,. 
 
&தலாவ� நிகC+சி ேபாM  இ ெப�ட� ெபா E��ைர, H5 
ேபாM கார�கைள� J(பி!% உ�திர1 பிற(பி�த�. 
 
ேக< க�ண ெகா%�த உளவினாேல கன�ேகா	 @(ப ேந'5 இர1 கAய( 
ெப)மா, F!%+ �வ'றி மீ� ஏறி கீேழ வ9�கி வி93�வி!<)�கிறா எ5 
ெதாியகிற�. உடAேல காய� ஏ'ப!<)�கிற�. உடேன ேபா; அவைன( பி<�� 
இ9��� ெகா�% வ3� ெகா!ட<யி	 ேபாட ேவ�%�. 
 
கAய( ெப)மா, F!% ேதா!ட+ �வ'றிேல @(பEைடய ைக அைடயாள� 
வி93� இ)�@�. அைத( ேபா!ேடா பட� எ%��� ெகா�% வரேவ�<ய�. 
இர�டாவ� நிகC+சி க!டட� கா�!ரா�ட� தி�ணாயிர�, த�&ைடய 
காாிய�கார ெகா�ட;யா1�@ எ9தி அE(பிய அவசர� க<த�. 
 
நாைளயிேல இ)3� ேம திாி சினா ேவைல�@ வரேவ�<ய� இ	ைல. 
ேவைல=� ��தமி	ைல. ஆK�@ வA1� இ	ைல; ��தி=� இ	ைல. ேந'5 
ஏணியி	 ஏ5� ேபாேத கா	 ந%�க� ஏ'ப!% கீேழ வி93�வி!டா எ5 
ெதாிகிற�. இ(ப<(ப!ட�கைள ேவைல�@ ைவ� �� ெகா�டா	 ந�&ைடய 
தி!ட(ப< க!டட� ���தி யாகா�. அவE�@� தரேவ�<யைத� ெகா%��வி!%, 
ெபானைன ேம திாியாக( ேபா!%� ெகா,ள1�. உடேன அவசர�. 
 
தி�ணாயிர�. 
 
Hறாவ� நிகC+சி, 'தி)�ேகாயி	' எற ப�திாிைகயி நி)ப�, தம� 
ப�திாிைக�@+ ெச;தி அE(பிய�ட, 'த�மதாதா' எற ப�திாிைக�@� த3த (தனி� 
க!டண� ெப'5� ெகா�%) விேசஷ+ ெச;தி . 
 
சிற3த ப�திமாE� த�ம சிேர?ட)�, பிரபல @%�ப�ைத+ ேச�3தவ)மான 
எ�ெண; வியாபார� ஏகா�பர பாரதியா�. (ஜாதி( ெபயைர வி!% வி!% 
அைனவ)� இ3திய� எற ேதசப�தி�காக� த�&ைடய ஜாதி, பாரதியா� ஜாதி 
எ5 Jறி�ெகா�டவ�) அEமா� ேகாயி	 அபிேஷ� ச�ப3தமான ஏ'பா%கைள� 
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கவனி��� ெகா�<)3தேபா� கா	 வ9�கி� கீேழ வி93�வி! டா�. ஆப�� 
இ	ைல எறா:� பாரதியா� ( ெச!<யா�) ஒ)வார காலமாகி=� ப%�ைகயி	 
இ)3தாக ேவ�%� எ5 டா�ட� �3தர� க�<(பாக� Jறிவிடேவ, �3தரா 
ந�சி2 ேஹாமி	 ேச��க(ப!<)�கிறா�. 
 
என�@,ள ஒேர கவைல காேல` நிதி ேச��@� சிலா�கியமான காாிய�திேல ப2@ 
எ%�க &<யாம	 ேபா; வி!டேத எ5 ெச!<யா� (பாரதியா�) அவ�க, ந� 
நி)பாிட� ெசான� மனைத உ)�@வதாக இ)3த�. 
 
எ� ேர எ%�க(ப!% இ)�கிற�. அ� ப'றிய விவர� நாைள இதழி	 ெவளிவ)�. 
------ 
'கா7சி' ெபா2க	 மல� 1965 
------------- 

6. 6. 6. 6. வி!��ர# ச"தி��வி!��ர# ச"தி��வி!��ர# ச"தி��வி!��ர# ச"தி��    
 
"இE� ஒ) அைர மணிேநர�திேல வ�< வி9(�ர� வ3�வி%�. Bடாக கா(பி 
வா2கி� ெகா%2க, ; இ)ம	 ெகா7ச� @ைற=�." 
 
"அைர மணி ேநர�திலா... இ	ைலேய.... ஒ) மணி ேநர���@ ேம	 ஆ@ேம... வ�< 
ேல!டாக அ	லவா ேபாகிற�..." 
 
"ேல!ேடா , �ேலாேவா, வ�< ஓ%கிறேத, அைத+ ெசா	:�" 
 
"எ	லா இட���@� மிசார வ�< ேபாட( ேபாகிறா�களாேம... அ3த வ�< 
ேவகமாக( ேபா@�" 
 
"ஆமா... இ3த இ)ம	 இவ)�@ எ�தைன நா!களாக....." 
 
" நா!களா? ராமா! ராமா! HO வ)ஷமா உயிைர வா!%� இ3த இ)ம	 ..." 
 
"ேகாைழ நிைறய வ�ரேதா ...." 
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" ஒ) ெபா!%Jட� கிைடயா� ...." 
 
"�ைக7சி �ைக7சி இ)மற�..." 
 
"என ைவ�திய� ெச;�� ....." 
 
"ெகா7ச� �மா�E, ெசா	:வா ....... அவ க	ெந7ச�காாி ..... க'பக� - 
என�ெக5 வ3� வா;�த சனி..." 
 
"ேநா; உ�ைம வா!<னா, உ�ேமாட பா�யா' என ெச;ய &<=�. மன� ெநா3� 
ேபசலாேமா... நீ� ப%கிற க?ட�ைத( பா���, அ3த அ�மாேவாட க�களிேல நீ� 
தK�பற�..." 
 
"தைல(பாடா அ<+சி�ேட; ேவ�டா� ப!டண�� வாச�. எ உட���@ 
ஒ���ெகா,ளா�E..... ேக!டாேளா... மக ப<�க� கிள�பினா , இவ கிள� 
பி!டா , எைன=� இ9���% ...." 
 
"சில ேப)�@, ப!டண�� வாச� பி<�கறதி	ைல. என�ேகJட, நா: வ)ஷ�, 
வி!% வி!% கா;+ச	 ..... நாE�, எ மகேனாட ப<(��காக�தா ப!டண� 
ேபானவ..." 
 
"ஏேதா கட1ேளாட கடா!ச�, உம�@ ஒ�O� இ	ைல " 
 
"என�@ எதாவ� ேநா; ஏ'ப!டா ேதவAேய .... எ மகK�@ உட�� சாியி	ேல ..." 
 
"இேதேபா	 இ)மலா!" 
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"இ)மலா இ)3தா பரவாயி	ைலேய.... ந	ல ம)3ெத	லா� இ)�ேக..... இன 
வியாதிE க�% பி<�கேவ, டா�ட�க, பா% க?டமாக இ)�@. இ3த 
ல!சண�திேல மகேன ஒ) டா�ட�... ெக!<�கார எ5� ேப�. வ)� மான&� 
நிைறய..." 
 
"அவராேலேய ெசா	ல &<யAயா, என வியாதி இ� எற விவர�?" 
 
"விவர� ெசா	றா, விள�க� ெசா	றா.... அதிேல ஒ) @ைற+ச:� இ	ேல; 
வியாதி ேபாகAேய." 
 
"வயி'5 வAேயா." 
 
"உட	 �ரா ... ேத, ெகா!<ன மாதிாி... �<யா;� �<�@�... ஒ) ப�� நிமிஷ�..... 
பிற@ ஒ) மணி ேநர� மய�க�." 
 
"இ(ப< எ�தைன நாளா?" 
 
"வ)ஷ� நா: ஆ@�." 
 
"நா: வ)ஷமாகவா, அIவள1 ெபாிய ப!டண�திேல ஒ) ந	ல டா�ட� 
கிைட�க	ேல, இ3த வியாதிைய( ேபா�க." 
 
"இ� வியாதிேய அ	ல எகிறாேள, அ�தைன டா�ட�கK�..... எ மகE�, டா�ட� 
பாைஷ ேபசறா ..... எ	லா� மன�தா காரணமா�... மனதிேல வியாதியி)�ேக 
தவிர, உடAேல இ	ைல எகிறா." 
 
"அதிசயமா இ)�ேக." 
 
"அநியாயமா இ)�ேகE ெசா	:2ேகா... நர��கK�@ வA1 ஏற ஏற, மன��@� 
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ெத�� வ)மா�; மன��@� ெத�� வ3தா	 மய�க� தனாேல ேபாயி%மா� ..... 
இைத�தா ெசா	றா." 
 
"அதாவ�, இ� ஒ)வைகயான இ !^ாியா .. ஒ)வித வA(� வியாதி." 
 
"எ மக இைத�தா ெசா	A�ெகா�% இ)�கா. எ�தைன நாைள�@ இைத� 
ேக!%�ெகா�% இ)�க&<=�. அதனாேல தா அவேனாட விஷய�ைத+ 
ெசா	லாம	 நா கிள�பிேன..... எ ெசா3த� கிராம�. தி)+சி ப�க�. �ைற\� 
பாைதயிேல ... அ2ேக இர�% H5 தைல&ைறயா மா3திாீக�திேல கியாதி ெப'ற 
@%�ப� ஒ5 இ)�@�. ேக,வி(ப!<)�கலா� - சில ேபராவ�, திாிBல� 
பி,ைள எபவைர(ப'றி. அவ� நா'ப� நா, வி�தி அ<�� ம3திர� ேபா!டா, 
இ3த வA, மய�க� எ	லா� மாயமா; ேபா;வி%�. பல)�@ @ண� ஆன� என�ேக 
ெதாி=�. இ(ப நா அவைர( பா���( ேபசி, ைகேயா% ப!டண���@ அைழ��� 
ெகா�% ேபாக�தா வ3தி�<)�ேக." 
 
"மாய�, ம3திர�, &<�கய5 இதிேல எ	லா� ந�பி�ைக யா)�@ இ)�@�, இ3த� 
கால�திேல" 
 
"இ(ப<+ ெசா	:வா எ5தா எ மகனிட� விவர� ெசா	லாம	 
�ற(ப!ேட. அவேனா டா�ட�! அவ ஒ��� ெகா,வானா மா3திாீக�ைத?" 
 
"எ(ப<ேயா ஒ�O; ெகாழ3ைத�@� @ணமானா ேபா��." 
 
"ெபாியவாேளாட ஆசீ�வாத&� கிைட�கற�. என�ெகனேமா திாிBல� 
பி,ைளேயாட மா3திாீக பல�திேல, நிைறய ந�பி�ைக. எனதா கால� 
மாறிவி!ட� எ5 ெசானா:�, ஒேர அ<யா, எ	லாவ'ைற=� மற3�விட 
&<=மா." 
 
"நாJட� ேக,வி(ப!<)�கிேற, அ3த ம3திர�கார� விஷயமா .... HO மா< 
F% இ)�காேம அவ)�@.' 
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"&(ப� நா'ப� ஏ�க� அய ந7ைச ேபான வ)ஷ� தா வா2கினா�. பல)�@� 
@ண� ஆகி இ)�@. டா�ட� ப<+ச ைபயேனாட இைத+ ெசா	லலாேமா! 
ெசா	ல	ேல ! @ணமான பிற@ அவேன ெதாி3�ெகா,றா." 
 
"இ3த� கால�� ைவ�திய( ப<(� எனதா அதிசயமானதாக இ)3தா:�, 
HAைக, மா3திாீக�, இதிேல இன&� பல இ)�க�தா ெச;=�." 
 
"இ	லாமலா, திாிBல� பி,ைளேயாட ேதவதா விலா ச�ைத� ேத< , மாத� &E5 
ேப)�@� @ைறயாம வ)கிறா2க? ந	ல ைகராசி�கார�. ெவ,ளி�கிழைம ெமளன 
விரத�. மகமாயி ஒIெவா) ரா�திாி=� பிரசன� அவ)�@. இ3த� கால�திேல 
ந�பமா!டா. ஆனா அவைர ேநாிேல பா��தா ெதாி=�. வய� கி!ட�த!ட அ5ப� 
இ)�@�. ஒ) ேநா;ெநா< வரOேம! கி!ேட வ)மா! காைலயிேல ஆ'5� 
த�ணீ�ேல @ளி�கிறா�, ஆ5மணி�@ &ேன. ஒ)நா, கா;+ச	E ப%�தாரா!" 
 
"ஆமா�. @ழ3ைதைய அைழ��� ெகா�% ேபா; கா!டாம , நீ2க ம!%� 
ேபாறி2கேள." 
 
"ெகாழ3ைதைய அைழ���ெகா�% கிள�பினா, எ மக ேக!க மா!டாேனா, 
எ2ேக? எ��@? எெற	லா�. அதனாேல ஒ) நில�� விஷயமா, கிராம� ேபாயி!% 
வ�ேறE ெசா	Aவி!% கிள�பிவி!ேட. திாிBல� பி,ைள என�@ ெரா�ப 
ேவ�<யவ�. நிைலைமைய+ ெசா	A, அவைரேய ப!டண���@ அைழ��� 
ெகா�% ேபாக( ேபாகிேற..." 
 
"அவ� கிராம�திேல இ	லா� ேபானா, ம�த வ2க ..." 
 
"அவ)ைடய மகE�@� மா3திாீக�திேல பயி'சி. அவ பா���� ெகா,வா ......" 
 
வ�<, வி9(�ர� ச3தி(பி'@ வ3� ேச�3த�. ேப+�� நிற�. 
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இ)மலா	 அவதி(ப%� கணவE�@� கா(பி ெகா�% வர மைனவி ஏ'பா% ெச;� 
ெகா�<)3தா,. 
 
மகKைடய 'மய�க� ேபா�க மா3திாீகைர� ேத<+ ெச	பவ�, வ�<யிA)3� கீேழ 
இற2கி நிறா�. 
 
தி)+சியிA)3� கிள�பிய ரயி	, எதி� வாிைசயி	 வ3� நிற�. 
 
இ) இரயி	களி:மி)3� பல�, ேவகமாக , கா(பி வி%தி�@ விைர3தன�. பல� 
ேபாவைத� க�ட��, இவ)�@� கா(பி சா(பிடலா� ேபால ேதாறி'5; 
ெசறா�. கா(பி வா2கி ஆ'றி� ெகா�<)�@�ேபா�, அ2@ ஓ� �ற�தி	, இவ� 
ேபாலேவ கா(பி ஆ'றி� @<��� ெகா�<)3த ஒ) இைளஞைன( பா��தா�. 
அைடயாள� க�% ெகா�% ெம�த ஆவ:ட அவைன ேநா�கி+ ெசறா�. 
அவE� இவைர� க�% ஆ+சாிய&�, மகிC+சி=� ெகா�டா. 
 
"@�பிட( ேபான ெத;வ� @5�ேக வ3த� ேபால நீ2க வ3தீ2கேள... அடா! அடா! 
இத	லவா ெத;வ ச2க	ப�..." 
 
"ப�� நிமிஷ� Jட ஆக	ேல, உைன( ப�தி( ேபசி ; நீேய வ3�வி!டாேய . பேல! 
பேல! எ2ேக இ(ப<?" 
 
"ப!டண���@�தா; உ2கைள( பா��க�தா ; உ2கKைடய உதவிைய� 
ேத<�தா." 
 
"உ2க @%�ப���@ உதவி ெச;ய நா எ(ப1� கடைம(ப!டவ. என 
அIவள1 அவசரமான காாிய�" 
 
"அவசர� ம!%மி	M2க, ஆப��E ெசா	லO�. காைலயிேல ெசைன 
ேபான��, உடேன, ெபாிய ஆ ப� திாியிேல ேச��தாகO�. உ2க மக 
இ)�காேர டா�ட), அவேராட தயவாேலதா இ3த� காாிய� ஆகO�. இ)தய 
வியாதி2க அ(பா1�@..." 
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"யா)�@? திாிBல� பி,ைள�கா! இ)தய வியாதியா ?" 
 
"ஆமா2க, ஒேர மய�க�." 
 
"மய�க� ம3திாி+சா ேபாயி%�E." 
 
"மா3திாீக�, ேப; பிசா� விஷய���@( பல ெகா%�@�2க. அ(பா1�@ 
வ3தி)(ப� இ)தய வியாதி2க ..." 
 
'ஆயிர�ெத!% ேப)�@, அவ� மய�க� ேபா�கி இ)�கறா)..." 
 
"உ2களிட� ெசா	றதிேல தவ5 கிைடயா�2க. அெத	லா�, இ3த� கால���@ 
ஒ�� வரா�2க. மா3திாீக�திேல ந�பி�ைக இ)3தாதாE2க பய..." 
 
"ந�பி�ைக உ2கK�@� கிைடயாேதா ...?" 
 
"இ)3த�2க .... &ேன ... ேபான வ)ஷ� சினவ), உ2க மக, டா�ட) 
வ3தி)3தா) பா)2க, அ(ப , விவரமா இ�ப'றி ேபசினா)2க. மய�க� எறா 
ஏேதா ஒ) ெக!ட ெத;வ�ேதாட ேவைல எ5 நா2க ெசா	ற�. அவ) அ� ஒ) 
விதமான வியாதிE ெசானா). அ(பா1�@, அ(ப, இேலசா மய�க�. 
பாிேசாதைன ெச;� பா���, இ� இ)தய ச�ப3தமான�E ெசானா)." 
 
"எ மக ெசானதாேல..." 
 
"மாய�, மா3திாீக� இெத	லா� விவர� ெதாியாதி)�கிற வைரயிேல தா பA�@� 
எற &<1�@ வ3 ேதா�. அ�ம!%மி	M2க. ம'றவ2கK�@ மய�க� ேபாக, 
அ(பா ெசா	கிற அIவள1� - �ைஜ &<�கயி5 - வி�தி அ<�கற� எ	லா� ெச;� 
பா��தா+சி. ஒ) பலE� இ	ேல. கைடசியிேல, சினவைர( பி<+சி ெபாிய 
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ஆ ப�திாியிேல ேச��தாகO�. கிள�பிவி!ேடா�. அ(பா &த	 வ@(பிேல 
இ)�கிறா). வா2க! உ2கைள( பா��தா, அவ )�@ ஒ) ெத�� பிற�@�." 
 
&த	 வ@(பி	, &க�தி	 பய� க(பி� ெகா�ட நிைலயி	, திாிBல� பி,ைள 
ப%��� ெகா�<)3தா�. அவ)�@� ைதாிய� Jறிவி!%, அவ)�@� �ைணயாக 
இ)3� ெபாிய ம)��வ மைனயி	 ேச��� வி%�ப<, மகE�@, அவசர அவசரமாக 
ஒ) க<த� எ9தி� ெகா%��வி!%, தி)+சி ெச	:� இரயிA	 ஏறி� ெகா�டா�, 
ேசாம�3 தர�. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. க	$# க�ணா%� ��&#க	$# க�ணா%� ��&#க	$# க�ணா%� ��&#க	$# க�ணா%� ��&#    
 
ேகாயிA	 ெகா:F'றி)�க ேவ�<ய நா @(ைப ேம!%�@ வ3� ேச�3ேத - 
@'ற� ஏ�� நா ெச;ய வி	ைல - சி'பி ெச;த @'ற� எைன இ3த� கதி�@ 
ஆளா�கிவி!ட�. எ �ப�கைதைய� ேக!க எ3த மனித )�@� ேநர� இ)�கா� 
- நீயாவ� ேக, - உ கதி=� எ கதி ேபா	 இ)(பதா	 உனிட� 
ெசா	:கிேற. ேகவல�, ஒ) க	 கைத ெசா	வதா! அைத நா� ேக!பதா எ5 நீ 
ெசா	லமா!டா; - நீ உைட3� ேபான க�ணா<� ��ட	லவா! எைன 
உைட��� �ளா�கிய�� அ	லாம	 உ கைதைய ேவ5 ேக!க+ ெசா	கிறாயா? 
என �ணி1 உன�@? எ5 ேகாபி��� ெகா,ளாேத! உ�ைமைய+ 
ெசா	:கிேற. எ மீ� ஒ) @'ற&மி	ைல. உன�@� தீ2@ இைழ�க ேவ�%� 
எ5 நா �ளி=� எ�ணியதி	ைல. நா என�ேக'ப!ட கதிைய எ�ணி 
ஏ�க��டேன ெத)1 ஓர�தி	 கிட�கிேற. அ3த &ரட எ%�� Fசினா 
@றிபா��� ; நீ உைட3� வி!டா;. நட3த� அ�! எ மீ� என @'ற�? எனா	 
உன�@ இ3த� கதி ேநாி!டேத எ5 நா உ,ளப< வ)� த( ப%கிேற. �யர� 
என�@� ெதாி=�! எ�தைனேயா ெதா	ைலகைள நா அEபவி�தி)�கிேற. 
 
a'5�கா	 ம�டப� க!ட இ3த ஊாி	 ஒ) &ய'சி நட3த�. உளி ெகா�% சி'பி 
T�கைள+ ெச��@� ேபா� என�@ ெகா,ைள ஆன3த�. நா� ேகாவிAேல 
ெகா:வி)�க( ேபாகிேறா�; ஆயிர�கண�கான ம�க, நம� அழைக� க�% மகிழ( 
ேபாகிறா�க,, ப�திாிைககளிேல பட� Jட( ேபா%வா�க,; ெவளிநா!%�கார�க, 
பா��� ஆ+சாிய(ப%வா�க,. பட2கைள எ%���ெகா�% ேபா; த2க, 
ந�ப�கK�ெக	லா� கா!%வா�க,. நம� �கC பல நா%களிேல ேபச(ப%� 
எெற	லா� எ�ணி எ�ணிகளி(� அைட3ேத. அ3த� களி(பி காரணமாக� 
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தா, உளியா	 ஏ'ப%�த(ப!ட ேவதைனைய�Jட ெபா5��� ெகா�ேட. 
ஆனா	 என�@ அ3த( பா�கிய� கிைட�கவி	ைல. இ�தைன�@� நா ஒ) தவ5� 
ெச;யவி	ைல. சி'பியி உளியி J�ைமைய� தா2கி� ெகா�ேட. அவE�@ 
என மன+ச2கடேமா ெதாிய வி	ைல. ேவைலயி	 ப9� ஏ'ப!%வி!ட�. 
எைன� T�கி� கீேழ எறி3�வி!%, T� அல2கார���@ ேவ5 க	ைல� ேத<� 
ெகா�டா. ேதவாலய���@+ ெச	ல ேவ�<ய நா, ெத)+ �'றி 
ஆ�க(ப!ேட. பல கால� க?ட(ப!ேட; இைள��, கைள��, உ)மாறி( ேபா; 
வி!ேட. 
 
எ�ணிய எ�ண� ஈேடறவி	ைலேய எற ஏ�க�. எத'@� பயன'5( 
ேபாேனாேம எற வ)�த�. எேனா% இ)3த ம'ற க'க, எ�தைனேயா ேமலான 
நிைலயி	 இ)�க, நா இ3த நிைலைய அைட3� வி!ேட. நா� என தவ5 
ெச;ேதா�. நம�@ இ3த� கதி ஏ'பட எ5 எ�ணி� ெகா,ேவ. யாாிடமாவ� 
Jறலா� எ5 ஆவ	 ஏ'ப%�! ஒ) க	 ெசா	வைத� ேக!க யா� &வ)வா�க,? 
��க�ைத அட�கி� ெகா�% ேதவாலய�தி	 ெகா:வி)�@� நிைல கிைட�கா 
வி!டா:�, ேவ5 ஏதாவ� ஒ) த@தியான நிைல, நா: ேப� பா��� ெம+ச�J<ய 
நிைல கிைட�காதா எ5 ஆவ:ட ஏ'ப%� ச3த�(ப���காக� கா��� 
கிட3ேத. 
 
ெவ@ கால�தி'@( பிற@ ஒ) வா;(� கிைட�த�. ந	ல வா;(�தா. நா!<ேல 
ஏேதா ஐ3தா�%� தி!ட� ேபா%கிறா�களாேம! அதனாேல என�@ ஒ) வா;(� 
கி!<'5. ஊாிேல உ,ள ெபாிய மனித�க,, ப<�தவ�க,, ஆ!சியிேல உ,ளவ�க, 
பாைத ஒ5 �திதாக( ேபா!டா�க,. சாதாரணமாக பா!டாளிக, பாைத ேபா%வ�. 
எ!டணா, ஒ) #பா; JA வா2@பவ�க,. அ(ப<(ப!டவ�க, அ	ல எைன� 
ெதா!% எ%�தவ�க,! அதி:� எைன� ெதா!% எ%�தவ�, த�&ைடய ைகவிரA	 
இ)3த ைவர ேமாதிர2கைள &ென+சாி�ைகயாக கழ'றி ப�திர(ப%�தி ெகா�% 
எைன� ெதா!% எ%�தா�. ேபா!ேடா Jட எ%�தா�க,. �திய பாைதயி	 நா 
இட� ெப'ேற. ம3தி வ3தி)3தா�, பாைதைய� திற�க �திய �திய ேமாடா�க,, 
ஊ�வல�! ேமள�க+ேசாி, �மாாி! ெபாிய ெகா�டா!ட�! ேகாயிAேல இட� 
கிைட�காவி!டா	, என! அ2@ என ப�த�க, ம!%மா வ)கிறா�க,! 
ப�த�கைள விட( பக	 ேவட�கார� அ	லவா அதிக�! அைதவிட அதிக� அளவி	 
ெவளவா	கள	லவா வ!டமி%கிறன. அ(ப<(ப!ட இட�திேல இ)(பைதவிட 
ம3திாிகK�, ராஜத3திாிகK�, மிரா�தார�கK�, மி!டாதார�கK�, ப!ட� 
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ெப'ேறா)�, பதவி வகி(ேபா)� நடமா< பாரா!<%� இடம	லவா கிைட�த� 
எெற�ணி மகிC+சி அைட3ேத. க�வ� எ5Jட+ ெசா	லலா�. 
 
இ3த மகிC+சி நீ<�ததா - அத'@ நா ெகா%�� ைவ� தி)�க ேவ�டாமா! ெபாிய 
ெபாிய தைலவ�கKைடய பாரா!%த	 ெப'ற அ3த( பாைத Hேற மாத�தி	 
ப9தாகிவி!ட�. &தA	 பாைதைய வி!% ெவளிேய கிள�பிய� நா தா! எ 
மீ� தவ5 இ	ைல! எைன+ சாியானப< அ9�தி ைவ�கவி	ைல, பாைத 
ேபா!டவ�க,; பட� எ%�கிறா�களா , பட� எ%�கிறா�களா, எ5 பா���� 
ெகா�<)(பதிேல கா!<ய அள1 அ�கைர, ேபா�மான அள1 ப,ள� 
ேதா�<ேனாமா, ேபாட ேவ�<ய அள1 ம�ைண( ேபா!ேடாமா, அ93த 
ேவ�<ய அள1 அ9�திவி!ேடாமா, க	 சாியாக( பதி3ததா, ெவளிேய 
வ3�விடாதப< ப�@வ� ெச;தி)�கிேறாமா எபதிேல அ�கைற கா!டவி	ைல. 
 
பாவ�, அவ�க, பாைத ேபா!%( பழ�க(ப!டவ�க, அ	ல. அவ�கK�@ 
மி!டாமிரா�, ேகா�!% ேகா!ைட, கைட க�ணி, இைவகளிேல பழ�க�! ஐயாயிர� 
ெசலவி!%( ேபாடேவ�<ய பாைதைய இர�டாயிர� #பா; ெசலவி	 ேபா!ட 
ெப)ைமைய( ெப'றா�க,. இர�ேட மைழ�ெக	லா� நா ெவளிேய ெகா�% 
வ3� விட(ப!% வி!ேட. இ)3த இட&� கிைட�த நிைல=� ேபா;வி! ட�; 
ம5ப<=� ஊ��'றி ஆ�க(ப!%வி!ேட. நீேய ெசா	:! இதிேல நா ெச;த 
@'ற� ஏதாவ� இ)�கிறதா? உைதப!ேட; Fசி எறிய(ப!ேட; மைழ� 
த�ணீரா	 உ)!ட(ப!ேட; யாாிட� ெசா	A எ @ைறைய( ேபா�கி� ெகா,ள 
&<=�? படாத பா%ப!%� ெகா�% ப�கிாியாகி� கிட3ேத. 
 
பல நா!க,, ேகாயிA:� இட� கிைட�கவி	ைல. ஆ!சி� ெகா: இ)(ேபா� 
அைம�த பாைதயி:� இட� இ	ைல; நம�@ இனி எனதா கதி எ5 ஏ2கி� 
கிட3தேபா�, எைன=� எ ேபாற ேவ5 க'கைள=� @வி��, ேச5 ேபா!%� 
@ைழ��, ஒ) @<யானவ த ேதா!ட��� @<ைசயி ம� �வ'றி	 ஏ'ப!%( 
ேபாயி)3த ெவ<(��@( ேபா!% அைட� தா. &தAேல வ)�தமாக�தா 
இ)3த�. ேகாயிA	 ெகா:வி)�க எ�ணிேனா�; கைடசியி	 @<ைச�@ வ3� 
ேச�3ேதா�; இ�தானா நம�@ வா;�த இட� எ5 பிற@ நானாக மனைத� ேத'றி� 
ெகா�ேட. ேகாயிலா க!%�, ேகா!ைடயிேல ெகா:வி)�@� ம3திாிகளாக!%�, 
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@<ைசகளி	 உ,ள ஏைழ ம�க, ெகா%�@� காணி�ைக, வாி(பண� இ	லாம	 
வாழ&<=மா, வளர&<=மா? ஆகேவ எ	லாவ'5�@� ஆதாரமாக விள2@� 
ஏைழயி @<ைசயி	 இட� ெப'5 இ)(ப�, உ�ைமயான ேம	 நிைலயா@� 
எ5 நிைன���ெகா�ேட. மன��@ ஒ) நி�மதி Jட ஏ'ப!ட�; ஆனா	 அ3த 
மகிC+சி=� நி�மதி=மாவ� நிைல�ததா எறா	 அ�தா இ	ைல. 
 
அ3த உழவ மாடாக உைழ�� ஓடாகி( ேபானா. ஆனா	 வாழ &<யவி	ைல . 
வ5ைம. உழ1+ ெசல1�@( ப!ட கடைன�Jட�தி)(பி�தர &<யாத நிைல 
ஏ'ப!% ஊைர வி!ேட ஓ<வி!டா, ப!டண�திேல JA ேவைல ெச;� 
வயி'ைற� க9வ! நா அனாைதயாேன. @<ைசைய� கவனி(பா� இ	ைல; 
கலனாகிவி!ட�. ம5ப<=� ெவ<(� ஏ'ப!%வி!ட�! நா ெவளிேய 
வ3�வி!ேட ம5ப< =� பல)ைடய கா:�@( ப3தாேன. உலக�தி மீேத 
ேகாப� ேகாபமாக வ3த�. ஒ) @'ற&� நா� ெச;ய வி	ைல; சி'பியி 
கவன�@ைறவா	 ேகாயிA	 இட� ெபற &<யாம	 ேபாயி'5; பாைத ேபாட� 
ெதாியாதவ�களிட� சி�கியதா	 பாைதயி	 நிைல�� நி'க &<யாம	 ேபா; 
வி!ட�; உழவைன வாழைவ�க அரசா,பவ� தவறி வி!டதா	 @<ைசயி	 இ)3த 
இட&� ேபா;வி!ட�. இனி நா� பயப%வதானா	 ெகா%ைமைய ஒழி�க 
ஏதாவெதா) ந	ல காாிய�தி'@( பயபட ேவ�%� எ5 எ�ணி ேன! ஆனா	 
நாேனா ஒ) க	. நானாக ஒ) காாிய&� ெச;ய &<யா�. எைன� த�கவித�தி	 
பயப%�த த�கவ� வரேவ�%�. வ)வா�, வ)வா� எ5 தவ� கிட3ேத . 
 
வ3தா பனிெர�% வய� சி5வ ஒ)வ. ஐேயா பா��! பா��' எ5 
அலறியப< எைன எ%��� @றி பா��� பா�பி மீ� Fசினா. �,ளி வி93த� 
பா��. அைசயவி	ைல! என�@ மி@3த மகிC+சி. ஒ5�@� உதவா�� எற ெக!ட 
ெபய� இனி இ	ைல. அ�ரம�ைத ஒழி�க( பயப!ேடா� பா�� ெச�த� ந�மா	 - 
ந�மாலான உதவிைய உலக���@+ ெச;ேதா� எற மகிC+சி; ெப)ைம Jட! 
அ3த+ சி5வE� மகிC+சியா	 �,ளினா. "ெபாிய(பா ! ெபாிய(பா!' எ5 
Jவினா. ஒ) &தியவ� வ3தா�. 'பா), பா��! க	லாேல அ<�ேத! ெச��( 
ேபா+�! ெபாிய பா��! அேதா, அ3தாேல ேவA ப�க�' எ5 Jவினா. ெபாியவ� 
கடகடெவன+ சிாி�தா�. சி5வ &�ைக� த!<� ெகா%��, 'அட எ Bர(�A ! 
அேதா அ3த� க!%விாியைன�தாேனடா ெசா	ேற! அட எ சி2க�@!<! அைத 
நா ஒ) அைரமணி ேநர���@ &3தி எ ைக�த<யாேல ஒ) த!% த!<� 
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ெகா�O ேபா!% T�கி எறி7ேச. ெச��(ேபான பா�ைப நீ சாக<+சயா!' எ5 
ெசா	A ேம:� சிாி�தா�. 
 
சி5வ ெவ!கி( ேபானா. அவ ம!%மா? என�ேக ெவ!கமாகி( ேபா;வி!ட�. 
ஒ) ந	ல காாியமாவ� ெச;� &<�ேதா� எ5 தி)(தி(ப!ேடா�. கைடசியி	 
பா��தா	 பா�� ந�மாேல சாகவி	ைல; ெச�த பா�பி மீ� நா� வி93ேதா�; 
அIவள1தா எப� ெதாி3த�. என�@ அ3த( பா�ைப பா��க�Jட( பி<�க 
வி	ைல. ேகவலமான நிைல ஏ'ப!%வி!டேத எ5 எ�ணி ெம�த 
வ)�த(ப!ேட. பல நா, கழி�� நா இ)3த இட�தி	 ஒேர பரபர(�! 
ேபாMசாாி நடமா! ட�; அதிகாாிகளி க�ேணா!ட�, உழவ�களி J!ட�. 
உழவ�கK�@�, மிரா�தார�கK�@� ெபாிய தகரா5. மிரா�தார� த�&ைடய 
Hறாவ� மகKைடய தி)மண� ��காக ைவர நைகக, வா2கி வர+ ெசறாரா�. 
அ3த� காாிய�ைத &<���ெகா�% கிராம� வ3தி)�கிறா�. உழவ�க, ப!<னி, 
விைள+ச	 சாியி	லாததா	 . பண� ேக!க( ேபாயி)�கிறா�க,. &<யா�! 
கிைடயா�! எ5 ெசா	A இ)�கிறா�. உழவ�களி	 ஒ)வ, இத'ெக	லா� 
கிைட�@மா ! ைவர நைக வா2க பண� கிைட�@�, எ5 ேபசிவி!டா. அவைன� 
க!<ைவ�� அ<�� வி!டா� மிரா�தார�. உழவ�க, திர�% வி!டா�க,, பைட 
எ%(ப� ேபால. ஊ)�ேக ஆப�� எ5 மிரா�தார� ெச;தி அE(பேவ ேபாM  
பைட வ3�வி!ட�. 
 
ேபாM�ட ேமாதி� ெகா,ள� Jடா� எ5 உழவ�க, ஒ�2கி� ெகா�டா�க,. 
அைமதி நிலவி'5 . மிரா�தார)�@ இ� பி<�கவி	ைல . அத'காக அவ)ைடய 
எ%பி< ஒ)வ ேபாMசா� த2கியி)3த இட�தி மீ� க'கைள Fசினா. அ3த( 
பாவியிட� &த &த	 சி�கிய� நாதா. இ)��� ெதா(பி மீ� வி93ேத. 
ேபாM கார� தைல மீ� Jட அ	ல; ேபாM  பதறி'5. ஊ�@ழ	 ச�த� 
கிள�பி'5. @<ைசகK�@, Rைழ3தா�க,! த< அ<. �(பா�கி. எ	லா� ஒ) மணி 
ேநர�தி	! ஊேர அமளி �மளி , ேபாMசா� மீ� க'கைள Fசி� கலக� ெச;ததாக பல 
உழவ�க, ைக�. வழ�@ நட3த�. Fச(ப!ட க'க, வழ�@ மற� தைலவ� &� 
ைவ�க(ப!டன. அதி	 நாE� இ)3ேத. எைன அவ� ெதா!%�Jட( பா�� 
தா�. உழவ�க, தா எைன எ%��( ேபாM  மீ� Fசினா�க, எ5 
ெசா	:கிறா�க,. எைன எ%�� Fசியவேன மிரா�தாரனி அ<யா,. என�@� 
ெதாி=�; ேகவல�, நா ெசா	வைதயா ேக!%�ெகா�% இ)(பா�க,! க	 உ)வி	 
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இ)�@� கட1ேள ேப�வதி	ைலேய! நாேனா ெவ52க	! ேகாயி:�@�Jட( 
பயபடாத க	 ! 
 
மிரா�தார� ப�க� ேபச வ3த வ�கீ	 ெபாிய ெபாிய ப<(ெப	லா� ப<�தவரா�. 
ஆயிர� #பாயா� அவ)�@. அவ)ைடய ேப+� எ%ப%மா, ஒ) க	:ைடய ேப+� 
ெச	:மா! வா; H<� கிட3ேத; பல� த�<�க(ப!டா�க,! எைன( 
ேபால�தா அவ�கK�! ெச;த @'ற� ��காக� த�டைன. அ�ரம� க� 
&னாேல நட�கிற�. த%�க&<யவி	ைலேய! நியாய���காக வாதாட &<ய 
வி	ைலேய எ5 நா எ�ணி� ��க(ப!% என பல? நானாவ� ேகவல� க	. 
ெபாிய ெபாிய மனித�க,, ப<�தவ�க,, இ3த அ�ரம� நட(பைத( 
பா����ெகா�% தாேன இ)�கிறா�க,. அவ�களாேலேய இ3த அ�ரம�ைத� 
த%�க &<யவி	ைல எறா	, நா என ெச;ய &<=�? சி5 க	. 
 
இனி எ�ேக% ெக!டா:� சாி எ5 எ�ணி� ெகா�ேட. அIவள1 ெவ5�� 
வி!ட�, வாC�ைக . ம5ப<=� ெத)+�'றியாேன. இனி ஒ) ந	ல நிைல 
கிைட�@� எற ந�பி�ைகைய இழ3� வி!ேட. இ3த உலகி	 ந	லவ�கK�@ 
இட� இ	ைல எ5 க�%ெகா�ேட. யா� எ%�� எ2ேக Fசினா:� அ2ேக 
வி93� கிட(ப� எறாகிவி!ட� எ நிைல. 
 
இ3த+ சமய�தி	 தா ஏேதா கா!%�J+ச	 ேபா!%� ெகா�% ஓ< வ3தா. பல� 
அவைன� �ர�தி�ெகா�% வ3தா�க,. 'ைப�திய�, ைப�திய�' எ5 Jவினா�க,; 
பாவ�, எெனன ெதா	ைலகைள� க�டவேனா! எ3த� ெதா	ைலயா	 அவ 
மன� @ழ�பிவி!டேதா! யா� க�டா�க,. தி^ெர5 அவ தா எைன 
எ%�தா. இ3த F!< மீ� Fசினா. சன	 திற3தி)3ததா	 நா ேநராக உ 
மீ� வ3� வி93ேத! நீ ��@ aறாகி வி!டா; நட3த� இ�. எ மீ� ேகாபி��� 
ெகா,ளாேத. எைன இ3த உலக� இ3த� கதி�@ ெகா�% வ3� ேச��� வி!ட�. 
நா ஒ) @'ற&� ெச;ததி	ைல. எைன மனி��வி%. உன�@ ஆ�திரமாக 
இ)3தா	 எைன ஏ�வதாக இ)3தா	 ஏ�. நா ெபா5��� ெகா,கிேற. 
எ�தைனேயா இழி1கைள, ெதா	ைலகைள� தா2கி� ெகா�ட என�@ நீ மன� 
ெநா3� நா: வா��ைத ேப�. வைத� தா2கி�ெகா,வ� க<ன� அ	ல. எத'@� எ 
கைதைய+ ெசா	Aவி!ேட. இர�க� கா!ட &<யாவி! டா:� எைன( �ாி3� 
ெகா�டாேல ேபா��. நா ெகா%ைம ெச;பவ அ	ல - ெகா%ைம�@ 
ஆளானவ. 
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க	 த கைதைய+ ெசா	A &<�த��, க�ணா<� ��% பாிதாப�ேதா% க	ைல( 
பா���( ேபசிய�: 
 
"உ�ைமயிேல என�@ உ மீ� ேகாப� இ	ைல. நா உைடப!% ��% 
��டாக( ேபான� ப'றி என�@ வ)�த� Jட இ	ைல. ஒ)வித�தி	 ெசா	ல( 
ேபானா	 நா உைடப!% ��% ��டாகி( ேபாவ�தா &ைற. என�@ எ 
வாC�ைகேய ெவ5��வி!ட�. இனி இ)�க�Jடா� எ5 நா எ�ணி� 
ெகா�<)3த ேநர�தி	 உைட�ெதறி3�வி!டா;. உன�@ நறிJட� 
Jறேவ�%�" எ5 ெசா	A'5. 
 
க	 திைக�த�! இIவள1 ெவ5(� உன�@ ஏ'பட� காரண� என? நா கா% 
ேம% கிட3தவ ; கல�க மைட3ேத. நீேயா மா< F!<	 இ)�கிறா;. ேமனி 
ெம)@ட வாழ&<கிற�. உன�@ இ�தைன ெவ5(��@�. காரண�?" எ5 
ேக!ட�. க�ணா<���%, ஒ) @ைற1மிறி�தா நா வாC3� வ3ேத. 
பதிென!% வய�( பாைவ ப�தைரமா'5� த2க� உட	, உ,ள� இர�%�; 
எ(ேபா�� கலகல(பான சிாி(�. அ(ப<(ப!ட க!டழகி�@� �ைணயாக 
இ)3�வ3ேத. ஒ) நாைள�@ இ)ப� &ைறயாவ� அ3த( �2ெகா<யா, எ 
எதிேர நி'பா,. &க���@( ப1ட� ேபா�மா? ெந'றி�@( ெபா!% சாியாக 
இ)�கிறதா? �)வ���@ ைம அளவாக இ)�கிறதா? எ5 எனிட� வ3�தா 
ெதாி3� ெகா,வா,. ��+ ேசைல க!<� ெகா�டா	 &தA	 எைன� தா வ3� 
பா�(பா,. அIவள1 அ� எனிட�. 
 
என�@� அவK�@� அIவள1 ேநச�. அ(ப<(ப!ட ெபா'ெகா<யா, என கதி 
ஆகிவி!டா, ெதாி=மா! நா க�ணா< ! நீேயா க	. நம�@ ேநாி!%வி!ட கதிைய 
எ�ணி� கல�கமைடகிேறா�. நீ கைதேய ெசா	A வி! டா;. அ3த� காாிைகேயா 
�விழ3தா,, ெபா!% இழ3தா,, �னைக இழ3தா,. எ3த� க�க, மல� ேபா	 
இ)3தனேவா, அைவகளிA)3� இர�த� க�ணீ� @�@�ெவன வழிகிற�. 
இளைமைய=�, அழைக=�, அல2கார�ைத=�, அகமகிC+சிைய=� க�% க�% 
களி(�ைடய நா அவK�@� �ைணயாக இ)3ேத. அ(ப<(ப!ட நா, 
அவK�@ அவKைடய விதைவ� ேகால�ைத, ேவதைனைய எ%��� கா!%� 
ெசயைல , எ(ப<+ ெச;ய மன� ஒ(�ேவ. �,ளி� ெகா�% வ3� நி'பாேள ந� 
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எதிாி	 அ3த மா விழியா,! இனி அவ, வ)வாளா! வ3� எ எதிேர நிறா	 
மன� என பா%ப%�. 
 
அழைக எ%��� கா!< வ3த நா அவதிைய� கா!டவா! இனி இ2@ இ)�க 
ேவ�%மா? Jடா�! Jடா�! எ5 எ�ணி ேவதைன(ப!%� ெகா�<)3ேத. 
ந	ல ேவைள! எ ேவதைனைய நீ�கேவ வ3த� ேபால நீ வ3தா;, நா உைடபட! 
சித5�% ேபாக! மணாளைன( ெப'5 மகிC3தி)3த அவK�@ நா ேதைவயாக 
இ)3ேத. அவேளா விதைவயானா, - இனி அவK�@ நா ஏ? விதைவ 
இ)�@� இட�தி	 இ)3�ெகா�% - அவ, சி5மியாக, கனியாக, 
மண(ெப�ணாக, மணாளைன &த &த	 ச3தி�தேபா� ெவ!கி� தைல @னி3த 
பாைவயாக....... இ(ப<(ப!ட நிைலகைள எ	லா� க�% வ3த நா, அவ, 
இைள��, க)��, ஏ2கி, ெப)H+ெசறி3�, க�ணீ� வ<��� கல2@� நிைலைய� 
காண1� ேவ�%மா? கா!ட1� ேவ�%மா! ேவ�டா�! ேவ�டா�! உைட3� 
ேபான�தா &ைற. எ வாC�ைக &<3� ேபா;வி!ட�. அ�ேவ நா 
வி)�பிய�. என�@ நீ ெப)�த உதவிதா ெச;� இ)�கிறா; எ5 ெசா	A'5. 
 
க	, ஏ�� பதி	 ேபச &<யாத நிைலயி	 திைக��� கிட3த�. 
 
F!%( ெபாியவ�, ேவைல�காாிைய அைழ��, 'என ெச;வ�? அ(ப<(ப!ட 
மா(பி,ைளேய ேபா;வி!டா! இ3த நிைல�க�ணா< ேபான�தானா பிரமாத�. 
J!< எ%��� ெகா�% ேபா;+ சா�கைட� @ழியிேல ேபா%' எறா�. 
 
க	:� க�ணா<� ��%� சா�கைட� @ழியிேல ேபாட(ப!டன. 
-------- 
'கா7சி' ெபா2க	 மல� 1965 
------ 
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8. 8. 8. 8. உைட ேபா)ட�#உைட ேபா)ட�#உைட ேபா)ட�#உைட ேபா)ட�#    
 
"என< ெச;ய+ ெசா	ேற.... கட ெகா%�தவைன விட அதிகமாக, நீ எைன� 
ெகா%ைம( ப%�தறிேய...' 
 
அவ எைன என ேகவலமாக( ேபசறா எகிற� உம�@ என ெதாியற�.... 
எ�தைன தவைணதா நாE� ெசா	ற�... அவE3தா எ�தைன தவைணகைள� 
ேக!%� ெகா,Kவா." 
 
"அவேனாட பண�ைத� தி)(பி� ெகா%�காமலா இ)�க( ேபாகிேறா�. 
அவE3தா வா2காம	 வி!% விட( ேபாகிறானா? இ3த ேநர� பண� ைகவச� 
இ	ைல; ெகா7ச� ெபா5��� ெகா,ள+ ெசா	A� ேக!%� ெகா,கிேறா�. இதிேல 
தவ5 என இ)�@�..." 
 
”உ�ைமவிட அழகா, மாியாைதயா, நா அவE�@( பதி	 ெசா	A� ெகா�%தா 
இ)�கிேற. ெகா7ச� ெபா5��� ெகா,ள(பா , பண���@ அவ� ஏ'பா% ெச;� 
ெகா�% இ)�கிறா�. வ3த�� உேனாட பண�ைத( �ேம	 ைவ��� ெகா%�� 
வி%கிேறா�E ெசா	லாமலா இ)�கிேற. எ�தைன நாைள�@ அவE�@ 
இனி�@� - இ3த ெவ5� ேப+�; இ	ைல, இ	ைல எகிற ப	லவி. ேகாப� வராம	 
இ)�@ேமா ...." 
 
"ேகாப� வ3� என ெச;� வி%வா? தைலைய வா2கி வி%வாேனா?" 
 
”தைலைய வா2@வாேன! ெத)விேல நி5 ெகா�% ந�ேமாட ேயா�யைதைய 
உர�க� Jவி மான�ைத 2கினா( ேபாதாதா?.... வா2கி விடமா!டாேனா ...." 
 
" ெச;�தா பா��க!%ேம! �ணி1 இ)3தா! ம5 நாேள மானந?ட வழ�ைக� 
ெதாடர மா!டானா! கடைன� தி)(பி வா2க என வழி உ�ேடா அைத+ 
ெச;வதா, ேகவலமாக( ேப�வதா! ச!ட� உன�@� ெதாியா�. அவE�@ என 
ெதாி=�..." 
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"வா2கின கடைன� தி)(பி� தர+ ெசா	A ஒ)வ வ'�5�தினா	, அவ 
ேபாிேலேய வழ�@( ேபா%வ�தா ச!டமா?” 
 
"இ(ேபா� இ	ைல .... இE� ஒ) வ)ஷ� ஆ@� .... ெமா�தமாக� தர&<யா�. 
ெகா7ச� ெகா7சமாக�தா தர &<=�..." எ5 இ(ப< எ	லா� வாதாட &<=�. 
உன�@ என ெதாி=�, ச!ட�தி RO�க�? ைப�ய�! உன�@ நா கடேன தர 
ேவ�<யதி	ைல எ5Jட வாதாட &<=�.... ெதாி=மா?" 
 
”ைக நீ!< அவனிட� பண� வா2கிவி!% .....” 
 
"ைக நீ!<( பண� வா2கின� யா)? நானா?" 
 
"உ2க அ(பா ேபராேல வா2கின�; ெதாி=�..." 
 
"என�@� எ2க அ(பா1�@�, ெசா�� ச�ப3தமாக ஒ)விதமான ெதாட��� 
கிைடயா�. நா வி%தைல எ9தி� ெகா%�� H5 வ)ஷ� ஆகிவி!ட� எ5 
ஒ) பாயி�! கிள(பினா, அச%! வ)ஷ� ஆ5 ஆ@� வழ�@ தீர! ெதாி=மா?" 
 
"அ(ப, ெகா%�தவ கடைன� தி)(பி� தர+ ெசா	A� ேக!க� Jடா�. அ� 
உ�ேமாட நியாய�..." 
 
"ேக!கலா� மாியாைதயாக! தாராளமாக� ேக!கலா�. ஆனா	 தர� @ைறவாக( 
ேபச� Jடா�. ச!ட� அத'@ இட� தரா�." 
 
"வா2கின கடைன ம5�கவி	ைல. தி)(பி� தர &<யா� எ5 ெசா	ல1மி	ைல..." 
 
"வா2கின கடைன எ(ப< ம5�க &<=�? தி)(பி தர &<யா� எ5 ெசா	ல 
ச!ட� எ(ப< இட� ெகா%�@�? த�&ைடய க!சி�கார)�காக வாதாட ேவ�%� 
எபத'காக எ ந�ப� இ�தைன வ)ஷ அEபவ���@( பிற@ இIவள1 
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ெசா�ைதயான வாத� ெச;வைத� ேக!% நா ஆ+சாிய(ப%கிேற ... 
பாிதாப(ப%கிேற!" 
 
"எ க!சி�கார�, தவைணதா ேக!கிறா�, கட ைன� தி)(பி� தர ..." 
 
”தவைண! தவைண! எ�தைன தவைணக,! ஜூைல எறா� - எ க!சி�கார� சாி 
எறா� - ெச(ட�ப� வைரயி	 கா�தி)3தா�. பண� வரவி	ைல ; ம5ப<=� 
தவைண ேக!டா�, ெகா%�க(ப!ட�. இ�வைரயி	 ெமா�த� 12 &ைற தவைண 
ெகா%�தாகிவி!ட�. இனி=� எ க!சி�காரைர தவைண ெகா%�க+ ெசா	A� 
ேக!ப� த�ம&ம	ல... ச!ட&� அ	ல..." 
 
”இ3த &ைற தவைண ெகா%�ேத ஆகேவ�%�. ேபான மாத� எ க!சி�கார� த 
மகKைடய கAயாண���காக(ப!ட சிரம� Jட� தீரவி	ைல. அவ)�@ உட	 
நல&� சாியாக இ	ைல ...." 
 
"உட	 நல�ைத� கவனி��� ெகா,ள ந	ல டா�டாிட� ேபாக!%�...... இ2@ என 
ேவைல? தவைண த)வத'@ இ	ைல எபைத� தி!டவ!டமாக� Jறிவி%கிேற. 
தவைணக, ேக!% வா2கி வா2கி, ஏமா'றிவிட அ3த� க!சி�கார� தி!டமி%கிறா�. 
அவ)�@ உ,ள� ஒேர F% - அைத வி'5( பணமா�கி� ெகா�% ெவளி\� ெச5 
வி!டா	 பிற@ அவாிட� பண�ைத� தி)(பி வBA(ப� &<யா� ேபா;வி%�. 
F!ைட வி'பத'காக+ சதி ெச;கிறா�. இரகசியமாக ஏ'பா% ெச;� வ)கிறா� 
எ5 தகவ	 கிைட�தி)�கிற�. ஆைகயா	 ேகா�!டாரவ�க,, வா2கிய கடைன� 
தி)(பி� தராம	, தவைணக, ெசா	A� கால�ைத ஓ!<� ெகா�% வ)� 
தா�டவராய)ைடய F!ைட எ க!சி�கார�, கடE�காக� ைக(ப'ற உ�திரவிட� 
ேக!%� ெகா,கிேற..." 
 
ெகா%�த கடைன� தி)(பி�தர+ ெசா	A� ேக!பவ தவைணக, ெசானா	 
ேக!%� ெகா,ள ேவ�%�, மாியாைதயாக( ேபச ேவ�%�, கடைன+ சி5 சி5 
ெதாைககளாக� தி)�ப( ெப'5�ெகா,ள+ ச�மதி�க ேவ�%�, இ	ைலெயறா	 
'கடைனேய தி)(பி� தர &<யா�’ எ5 வாதாட ச!ட� இ)�கிற� எ5 தம� 
மைனவியிட� ேபசிய வழ�கறிஞைர=� பா��கிறீ�க,. தவைணக, ேக!% வா2கி� 
ெகா�ேட கால�ைத� கட�தி� ெகா�<)3�வி!%, கடைன� தி)(பி� தராம	 
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ஏமா'ற நிைன�@� ேப�வழியி F!ைட� ைக(ப'ற உ�திர1 பிற(பி�@�ப< 
வாதா%� வழ�கறிஞைர=� பா��கிறீ�க,. 
 
&னவ)ைடய ெபய� என? ம'றவ)ைடய ெபய� என? எற விவர� ெதாி3� 
ெகா,ள ஆவலாக இ)�கிறத	லவா! ஒ) ஏமா'ற���@� தயாராகி வி%2க,. 
இ)வ� அ	ல; ேபசினவ� ஒ)வேரதா! 
 
F!<	 ேபசிய வி�வநாத�தா ேகா�!<:� ேபசியவ�! 
 
F!<	 மைனவியிட� ேபசியேபா� அவ� ெவ5� வி�வநாத�; ேகா�!<ேல 
ேபசியேபா� வழ�கறிஞ� வி�வநாத�. 
 
@ளி��வி!%, உடைல �வ!<� ெகா�ேட F!<	 ேபசினா�. 
 
ேகா�!<	, வழ�கறிஞ)�கான உைடயி	 வ3தி)3� ேபசினா�. 
 
உைட ேபா!ட�� உைர மாறி வி!ட�! 
 
F!<ேல விசாரமி�க கணவ�; ேகா�!<ேல ெவ!% ஒ5 - ��% இர�% எ5 
ேப�� வழ�கறிஞ�. 
 
ஒ)வைர�தா காOகிறீ�க,! ஆனா	 இ)ேவ5 நிைல! இ)ேவ5 நிைலகளி	 
இ)ேவ5 உைர! இ)ேவ5 உைட !! 
 
இதிேல எ3த நிைலயி	 அவ� ேபசிய� நியாய� எ5 ேக!Y�க,. இர�<:� 
நியாய� இ)�கிற�. நியாய�ைத விட அ3த இ) ேவ5 விதமாக( ேபச ேவ�<ய 
'ேதைவ' நிர�ப இ)�கிற�. 
 
வழ�கறிஞ� வி�வநாத� தம� க!சி�கார)�@, அவ� ெகா%�த கடE�@+ ேசத� 
ஏ'படாம	 தி)(பி( ெப'றிட வழி ெச;� ெகா%�தாக ேவ�<ய கடைம 
இ)�கிறேத, அதைன� திறைமயாக+ ெச;கிறா�. 
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வச3தாவி கணவ வி�வநாத� வ)வா;�@ ேம	 ெசல1 ெச;� வி!டதா	, 
கடப!%, தி)(பி�தர &<யாத நிைல காரணமாக ேவதைன(ப%கிறா� - அ3த 
ேவதைனைய( ேபா�க வழி=� Jறாம	, அவ� ேவ�%ெமேற கடைன தி)(பி� 
தராம	 இ)(பதாக பாவைன ெச;� ெகா�%, எ+சாி�@� மைனவியிட� ேபச 
ேவ�<யைத வி�வநாத� F!<	 ேபசினா�. 
 
கடைன� க�<(பாக� தி)(பி� த3தாக ேவ�%�. ேம:� தவைணக, தர &<யா� 
எ5 அ<��( ேப�கிறாேர வழ�கறிஞ� வி�வநாத�, அ� பய ெகா%��, கட 
ப!டவ� கட ெகா%�தவ)�@ கடைன� தி)(பி�ெகா%�தா	, வி�வநாத� தா 
ப!ட கடE�@ ேம:� தவைணக, ெசா	லாம	, தவைணக, ெசானா	 ேக!%� 
ெகா,ள�தா ேவ�%� எ5 மைனவியிட� 'பிரதாப�' ேபசாம	, கடனி	 ஒ) 
ப@திைய� தி)(பி+ ெச:�தலா�. 
 
வி�வநாத� F!<ேல ேபசிய�, 'இயலாைம’ காரணமாக! 
 
வி�வநாத� ேகா�!<ேல ேபசிய�, F!<ேல உ,ள 'இ	லாைம’ைய( ேபா�கி� 
ெகா,ள! 
 
ஒ)வேரதா இ)ேவ5 நிைலைமக, - இ)ேவ5 ேப+�! உைடயிேல ஒ)வித 
மா'ற�! அவ� உைரயிேல தைல கீC மா'ற�! 
# # # 
 
”இ(ப<யா ேபா!% அ<�கிற� @ழ3ைதைய. கிடா மா%! &�கிேல விர	 விரலா� 
ெதாி=ேத, இ(ப<யா அ<� கிற�..." 
 
”த(� ெச;தா அ<�கமா!டா2களா? நீ2க ெப�த அ)ைமயான பி,ைள 
ெச;�வி!% வ3த காாிய���@, அ<�காம தி)?< கழி(பா2களா?" 
 
"என< அ(ப< தைல ேபாகிற த(� ெச;�வி!டா, இ(ப< அ<�க - க�ம� 
ெதாியாம, @ழ3ைதயா+ ேசE ெகா7ச� Jட� கவனி�காம, இ(ப<� ெகாைல  
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பாதக� ெச;தி)�கறிேய..." 
 
"எ�தைன நாைள�@+ ெசா	ற� ��திமதி ! ேக!டா�தாேன!" 
 
'�ளியாவ� ஈ1 இர�க�, பாி1 ப+சாதாப� இ)3தா�தாேன உன�@?" 
 
”பி,ைளகைள வள���( பா��தா�தா ெதாி=�, அதிேல இ)�கிற க?ட�." 
 
”என த(பான காாிய� ெச;தா:�, அபா, ��திமதி ெசா	A� தி)�த ேவOேம 
தவிர, இ(ப< &ர!%�தனமா , ெகா%ைம(ப%�த� Jடா�. உ)!% மிர!ட	ேல 
தி)�தலா�. இ(ப<யா! ப�ரகாளி! @ழ3ைத �<யா� �<�கிறப<யாவா அ<�கிற�." 
# # # 
 
"&!<�@ &!<� த!< எ%�க	ேலனா, பய ெநஜ�ைத+ ெசா	லமா!டா. 
மயிேல! மயிேல! இற@ ேபா%னா ேபா%மா ...!" 
 
84! ேவணா�, ஆK ெரா�ப ேநா7சானா இ)�கி றா! அ<தாளமா!டா; 
க�றாவியா இ)�@� , அவ கத5வைத� ேக!டா ...." 
 
"��மா கிட 88! உன�@� ெதாியா�, இ3த ஆசாமிகேளாட �பாவ�. ஒ) த!% த!ட 
உடேன க�� வாE2க; உயிேர ேபாயி!ட மாதிாி, �<(பாE2க...” 
 
”இ	ைல, 84! உ)!ட	 மிர!ட	Aேய உ�ைமைய வரவைழ�� விடலா�. 
எனேமா, பய, ெதாியாேம, த(பா நட3�வி!டா ... தி)3தி வி%வாE 
ேதாO�" 
 
”இ�களா? தி)3��E எ�ணி�கி!% உபேதச� ெச;ய( ேபாறயா? ைப�ய�! 
இ�கைள ஈ1 இர�க� பா�� காெம ெகா	லO�. உன�@� ெதாியா� இ�கேளாட 
விஷய�. ��திமதி, ந	ல ேப+�. இ�வைரயிேல எ�த ைனேயா ேப� ெசா	லாமலா 
இ)3� இ)(பா2க. அெத	 லா� இ�களிட� ெச	லா�. பழெமாழி இ)�@ேத, 88! 
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அ< உத1வ� ேபால அ�ண த�பி Jட உதவமா!டா2 கE... ேட;! 
உ,ளைத+ ெசா	:, ம�ைடைய( ெபாள3� ேபா%ேவ ெபாள3� : ெசா	: 
உ�ைமைய ." 
 
ஈ1 இர�க� கா!ட� Jடா� எ5 ேபசி, பி<ப!ட ேபா�கிாிைய அ<�கிறாேன 84 - 
ேபாM  கா டபி, ெபாEர2க� - பா��கிறீ�க,. இ(ப<யா &ர!%�த மாக 
இ)(ப�. �ளி Jட ப+சாதாப உண�+சி இ	லாம	 எ5 எ�Oகிறீ�க,. இேத 
ெபாEர2க� தா &தA	 த மைனவி, @ழ3ைதைய அ<�தத'காக� க�<�த 
கணவ! 
 
தி)(�� பனியE� கா7சி�ர� ேவ!<=�, தி)+ ெச3T� வி�தி=�, பழனி ச3தன( 
ெபா!%� ெதாி3த� F!<	 ேப+சி	. ப+சாதாப உண�+சி, நியாய உண�+சி 
ெதாி3த�. 
 
கா�கி உைட=�, சிக(�� ெதா(பி=� அதிேல 84 எற எ�O�, ைகயிேல �� 
ேபா!ட த<=� ெதாிகிற�. ேபாM  ெகா!ட<யி	, உைட மாறி இ)�கிற�. உைர? 
அேடய(பா! தைலகீழான மா'ற�!! 
 
ந	ல ��தி ெசா	A� @ழ3ைதைய� தி)�த ேவ�%� எ5 மைனவி�@ அறி1ைர 
ெசான ெபாE ர2க�, பல ஆ�%க, @ழ3ைத இ	லாமA)3� தக(பனானவ 
- அ3த( பாச� ேப+சிேல வழி3த�. 
 
ேபா�கிாிைய அட�க பலமான அ< ெகா%�தாக ேவ�%� எ5 ேபசிய 
ெபாEர2க� 'ஏ!%' ஆக( ேபாகிறா� எ5 பல)� ேப�� நிைலைய( ெப'றி)3த 
ேபாM கார�! 
 
F!<ேல இ)3த ெபாEர2க���@� ேபாM  ெகா!ட<யிேல இ)3த 
ெபாEர2க���@� உைட ேவ5 ேவ5; உைர=� ேவ5 ேவ5! 
# # # 
 
@ழ3ைதைய அ<��வி!டத'@ அIவள1 ேகாபி�� ெகா�டாேய, அவ என 
ெச;தா, ஏ அ<�ேத எ5 ேக!டயா, நீ ...?" 
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”ெசா	ேல, ேக!ேபா�..... என அ(ப<(ப!ட அநியாய�ைத+ ெச;�வி!டா 
எ மக?" 
 
"ெசா	லவா, உ ெச	ல( பி,ைள ெச;தைத .... ப�க�� F!%( ைபய இ	ேல, 
ப�த. அவைன( ேபா!% அ< அ<E அ<+�!டா. &!<�@ &!< 
த!டO�E. உனா!டேம J+ச	 ேபா!%கி!%, ஒ) H2க�கழிைய எ%�� 
அ<��வி!டா ..." 
 
"அட( ேபா�கிாி( பயேல! ஏ? ஏ அ(ப<+ ெச;தா?" 
 
அ3த� J�ைத=� ேக,... விைளயாடலா� வாடாE அ3த( ைபயைன� J(பி!%, 
நீ தி)ட; நா ேபாM கார எ5 ெசா	A, அ<+சி இ)�கறா." 
 
"அ(ப<யா ெச;தா? ேபாM  ேவஷ� ேபா!% நாடக மா<னானா ..... அட( 
ேபா�கிாி( பய..." 
 
" சிாி�கிறி2களா... அ3த( ைபயேனாட அ(பா)�@ எIவள1 ேகாவ� வ3தி)�@�." 
 
"பயைல( பா��தா , �ைன ேபால இ)�கறா." 
 
"அ�வா! ஒ) பைழய கா�கி+ ச!ைடைய மா!<� கி!%, தைலயிேல சிக(�� 
�ணிைய+ ��திகி!% , கழிைய� T�கிகி!%, அ� நட�கற நைட=�, பா��க 
பா�ைவ=�, ேபாடற J+ச:�, அச	 உ2கைள மாதிாிேயதா இ)�@�..." 
 
”உ%(ேப ேபா!%கி!டாைர பய, ந�ைம(ேபால!" 
 
”ஆமா ....... அ3த உ%(ைப ேபா!%கி!டதாேலதா அ3த அ< அ<+��. நீ2க 
ம!%� எனவா�, அ3த உ%(ைப ேபா!%கி!டா, ஆேள மாறி( ேபா;விடறி2க ....  
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உ2க ேப+ேச மாறி%�. ேபா�ேக மாறி%� ....” 
 
”ேச, ேபா! ஒேர அ<யா� ேகA=� கி�ட:� ெச; யேற.” 
# # # 
 
84, ேபாM  உைடயி	 இ	ைல! F!% உைடயி	 ! F!% உைட! F!% உைர! 
------------------------ 

9. 9. 9. 9. உைடயா� உ�ள#உைடயா� உ�ள#உைடயா� உ�ள#உைடயா� உ�ள#    
 
"உன�ேக�டா ேராஷ� கீஷ� எ	லா�. அெத	லா� ேபாயி ெவ@நாளாயி!%ேத. 
ஒ)�த எ காைல மிதி+சா அவேனாட தைலைய மிதி�காம நா விடமா!ேடE 
&ேன ெசா	:ேவ; அ(ப<ேய ெச;ய1� ெச;ேவ. இ(ப எவனாவ� உ 
தைலைய மிதி+சா, நீ அவ காைல( பி<+சி விடேற. வAைய( ேபா�க . 
அIவள1தா உேனாட &%�@. மீைச ம!%3தா இ)�@� , &5�ேகறி. 
ம'றப< Fர� ஒ<3� ம<3� ேபா; ெவ@ காலமா@�. உன�@ ம!%ம	ல ேடா;.... 
ந�ம '@��� ெகா�பைன’� க�டா	 ஊேர அல5� &னாேல . ஒேர வ)ஷ�திேல 
நா: ேப�, ந�மாேல &<யா� சாமிேயா;E ெசா	Aவி!% ஓ!ட� எ%�தா2க. 
அ(ப< இ)3த� காைள . இ(ப? H�கணா2கயிேற ேவணா� ேபால இ)�@ேத.... 
சில '�ழி ' அ(ப<�தா ....... ஆனா, இIவள1 சீ�கிரமா ெதாைட ந%2கி' 
ஆகிவி%ேவE நிைன�கேவ இ	ைல. இ�தைன� @� எைன மாதிாி உ,ளவ2க 
- ேநா7சானா உ,ளவ2க பய(படலா�; சகஜ�. உ உட�� ம!%� என�@ 
இ)3தா உ�! அைத+ ெசா	A என ஆக(ேபா@�... H2க�காெட	லா� க)�பா 
மாறிவி!டா, ெப!< வழி=� பண�. ஆக( ேபா@தா! அ�ேபால�தா, உன�@ 
இ)�கிற உட�� என�@ இ)3தா ஒ) பய வாலா!%வானா எனிட�E நா 
எ�ணி� ெகா,ற�." 
 
கலக�ைத H!<விடாேத; மனைத� ெக%�காேத எ5 ெசா	லேவ ேதாறா� 
யா)�@�, 'ஒ�<�க!ைட’ உலக(ப ேப+ைச� ேக!@� ேபா�. வாைழ( 
பழ�திேல ஊசி இற�@வ� எபா�கேள, அ(ப<( ேப�வா. 
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அவ மனதிேல தி!டமி!டா	, வர(� தகரா5. வா;�கா	 தகரா5, வா;+ச�ைட, 
ெவ!% @�� எ	லா� கிள�பிவி%�. எ3த+ சமய� கிள�பிவி%�, எ3த+ சமய�தி	 
யாைர யா� மீ� ஏவி வி%வா, என காரண� கா!< எபைத� ெதாி3� 
ெகா,ளேவ &<யா�. ேமா�த	, வழ�@ மற� ேபாகைவ��வி%�. அ(ேபா� 
வ�கீ	 ஏ'பா% ெச;வ�, வ�கீ:�@ 'பாயி%க,' கா!%வ� சா!சிக, தயாாி(ப�, 
நில�ைத ஈ%ைவ�க அ	ல� வி'க ஏ'பா% ெச;வ� - ெமா�தமாக+ 
ெசா	:வெதறா	, ஊாிேல ம'5� ஒ) உலக(பைன உ�டா�கிவி%வ� அவ 
ேவைல. ேவைலயா! கைல ஐயா! கைல!! 
 
அ3த� கைலயி	 உலக(ப காணி�ைக ெகா%�காம	 வ	லவ ஆகிவிட வி	ைல. 
ஆ5 ஏ�க� அய ந7ைச=�, எ!% ஏ�க� �7ைச =� வி'5, வி'5, காணி�ைக 
ெச:�திய பிற@தா 'வ	லவ' ஆக &<3த�. வ�� வ	ல< வழ�கிேலேய 
அதிகமான �ைவ ேத<�ெகா�% கால�ைத ஓ!<�ெகா�<)3� வி!டதா	, 
கAயாண� ெச;� ெகா,ள�Jட அவE�@ எ�ண� எழவி	ைல. ெப�ைண( 
ெப'றவ�கேளா, ஒ) பா92கிண'றிேல த,ளினா	 Jட( பரவாயி	ைல; இ3த 
வ���காரE�@( ெப�ைண� ெகா%�தா	, வாC�ைக &9வ�� ேபாி< வி9ேம 
எ5 பய3ேத ஒ�2கி� ெகா� டா�க,. உலக(ப 'ஒ�<�க!ைட’யாகேவ 
இ)3� வ3த� அதனா	 தா. சில அEபவ&,ள ெபாியவ�க, ம!%�, உலக(ப 
இ(ப< ஆகிவி!டத'@� காரணேம அவ 'ஒ�<�க!ைட’யாக இ)(ப�தா; 
அவE�@� ஒ) 'கா	க!%' காலாகால�திேல ேபா!%ைவ�தி)3தா	, இ(ப< 
ஆகியி)�கமா!டா; ஊ)�ேக அட2காம	 திாி3� வ3த ேப�வழிகைள, 
'உ2கைள�தா .... இ� ந	லா இ)�கா ...... உ2கைள� க!<�ெகா�% நா 
என �க�ைத� க�ேட.... ஊாிேல @ள� @!ைடயா இ	ைல ... எற விதமான 
ேப+ைச அ< H+�� @ரலாேல ேபசி, அட�கி வி!<)�கிறா�க,. இவ ம!%� 
என அசகாய+Bரனா! ஒ�<�க!ைடயாக இ)(பதாேலதா ச�<மா% ேபால+ 
��தி� திாியறா எ5 ேபசி� ெகா�டன�. 
 
ஒ�<�க!ைட உலக(ப தன�@ இ)3த நில�ல�ைத வி'5� தீ��தான பிற@, 
கிராம�திேல மி!டா பா�யைத ெப'றி)3த மாணி�க� பி,ைள�@ ’ஆேலாசகராக' 
தைன ஆ�கி� ெகா�டா. 
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மாணி�க� பி,ைள தன� ��Fக+ ெசா�தாக இ)3த &(ப� ஏ�கைர 'ேவழ&க 
அ)ளாேல' a'5 ஐ�ப� ஏ�கராக வள����ெகா�டவ�. நில�ைத நீ+ைச� 
கவனி���ெகா�%, கிராம�ேதா% இ)3�வா. நம� @%�ப���@� தைல&ைற 
தைல&ைறயாக இ)3�வ)� 'ெபயைர� கா(பா'5' எ5 மாணி�க�தி த3ைத 
சதாசிவ� பி,ைள 'தைல(பாடாக' அ<��� ெகா�<)3தா�. எ ேப+ைச� த!< 
நட�காத பய , இ(ப கிராம�திேல இ)�க இ?டமி	ேலE ெசா	Aவி!% 
ட1E�@( ேபா;வி!டா! அவனா எ ேப+ைச� த!< நட�கறவ. அவைன( 
பி<�� ஆ!%ேத ஒ) 'ேமாகினி' - அவேனாட F!%�காாி - - - அ� ெச;�வி!ட 
ேவைல எ5 சதாசிவ� பி,ைள பலவ)ஷ2க, @ைறப!%� ெகா�டா�. 
 
ட1E�@( ேபானதாேலதா 'நா: கா� பா��க &<3த� க�ணாேல; ெகா7ச 
நில�ைத=� வா2கி(ேபாட &<3த�. அ(பா ��த� க)நாடக�..... அவ� ேப+ைச� 
ேக!<)3தா, &(ப� ப�தா @ைற3தி)�@ேம தவிர, வள�3தா இ)�@�’ எ5, 
ெவ'றிக, ெப'ற பிற@, சதாசிவ� பி,ைள காதி	 வி9கிற மாதிாியாகேவ ேபசினா� 
மாணி�க�. வயதான கால�. கா�� ேக!க	ேல, க�O� ெதாியவி	ைல. 
'எனேமா ேபசறா எ மக; விள2க வி	ைல' எ5 சதாசிவ� &O&O�தா�. 
ஆனா	, மக ேப�வ� அ(பா1�@� ெதளிவாக�தா காதிேல வி93த�; ம5��( 
ேபச &<யவி	ைல; அதனா	 கா� ம3த�ைத� காரணமா�கி� ெகா�டா�. 
 
அ3த� கிராம�ைத '&(ேபாc�' எ5 ெசா	:வா�க,; &(ேபாc�' - H5 
ேபாக� விைள=� ஊ� - எற ெபா)K,ள ெபய�. அ(ப<� ெகா+ைசயா�க( 
ப!%வி!ட�. அ3த கிராம�திA)3� நா'ப� க	 ெதாைலவிA)3த காடாc�, 
ப)�தி ஆைல அைம�க(ப!% ேவக மாக வள�3� 'காடாc� ட1' 
ஆகிவி!<)3த�. அ2@தா மி!டா மாணி�க� பி,ைள�@ ஆைல�@� 
ேதைவ(ப%� சி5சி5 ய3திர( ப@திக, தயாாி�@� ெதாழி'சாைல. 
 
காடாc� ட1னி	, அவ� மி!டா மாணி�க�! 
 
&(ேபாc� வ)கிறேபா�, அவ� ஆைல &தலாளி மாணி�க�! 
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மி!டா மாணி�க� பி,ைள, கிராம�தி'@ வ)கிற ேபாெத	லா�, ஒ�<�க!ைட 
உலக(பதா ெபா9� ேபா�@�@! 
 
ெபா9�ேபா�@ எறா	 அவ எ(ப<? இவE�@ எ� ெதாட��? &<=மா &<யாதா! 
மா3ேதா(� ப�க� வர+ ெசா	ேல! - எற இIவிதமான விைளயா!%( 
ெபா9�ேபா�@ அ	ல. 
 
எ3த நில� தரமான�, யா)ைடய ைக ெநா<��� ெகா�% வ)கிற�, கட �ைம 
யா)�@ அதிகமாகி� ெகா�% வ)கிற�. க)�� ேபா!டா	 'தரமாக' வ)மா, 
கா!டா'5� கா	வா; ெவ!%� கா�!ரா�! யா)�@� கிைட�@�, J!%ற1 
பா2� ைடர�ட�களி @ணாதிசய� என, அதிேல ஒ)வ� ெகா7ச� 'ேபா%வா 
ராேம' உ�ைமயா? எற இ3த விதமான தகவ	 ேக!%� ெகா,K� 
ெபா9�ேபா�@. 
 
ஓ;வாக ஒ) ப�� நா, கிராம���@( ேபா;வி!% வர(ேபாகிேற எ5 'ட1னி	’ 
ெசா	Aவி!% வ)வா� மாணி�க�; அ3த( ப�� நாK� ஓ;ேவ இ)�கா�; 
ேதா!டேமா, வயேலா, மாேடா, வ�<ேயா, ஏதாவ� வா2@ வேதா வி'பேதா 
நைடெப5�. 
 
சதாசிவ� பி,ைள க�ைண H%�ேபா�, &(ேபா cாி	 ஒேர ச�ர� அய ந7ைச 
ந�&ைடய�தா எற மகிC+சி=டதா இ)3தா�. 
 
அ3த நிைலைய� ெக%�திட� �ணி3தா, ஒ) ��( பண�கார. மி!டா மாணி�க� 
பி,ைள வா2க ம5�த நில�ைத எ	லா� சிறி� சிறிதாக அதிக விைல ெகா%�� 
வா2கி வா2கி, ஒ) �,ளியாகி, ெபாிய �,ளியாக1� வளரலானா. 
 
”ெத'ேக ெவ@Tர�திA)3� வ3தா. ��Fக+ ெசா�� ஒ) ைபசா கிைடயா�. 
அவ &(ேபாcாி	 &(பா!டனா� கால &த'ெகா�% எ2கK�@ மிரா� 
பா�யைத உ,ள ஊ� - a5 ஏ�கைர மட�கி( ேபா!% வி!டாேன! மட(பய	க, 
ந�ம கிராம���காரE2க. ேபராைச ெப) ந?ட� எபைத மற3� ேபா; அவ 
'நா: கா�’ அதிக� த)கிறாேன எ5 ஆைச(ப!%, ஒ) ெவளி\ராE�@ இட� 
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ெகா%�� வி!டாE2கேள..." எ5 மி!டா மாணி�க� பி,ைள, த�மிட� 
மாாிய�ம ப�<ைக�@( பண� த�ட வ3த ெபாியவ�களிட� ெசா	A� 
@ைறப!%� ெகா�டா�. 
 
"ஏE2க த�பி! எதிேல ச�பாதைன அ3த ஆK�@? க�ைண H<�ெகா�% ேக!ட 
விைல த�ராேன ....” 
 
'ச�பாதைனயா! எதிேலE ேக!கறீ2களா..... அவE�@ ச�பாதைன 
கர�<யிேல..." 
 
"கர!% க�ெபனியா ...." 
 
"கர! க�ெபனி=மி	ேல, சிெம�!% க�ெபனி=� மி	ேல . கர�<, கர�<; 
சமய	 கர�<” 
 
"ஓ!ட	காரரா?" 
 
”ஓ!ட	கார)! ேபைர(பா)! ப!ைட+ேசா5 வி��� கி!% இ)3தா .... மி	Aேல 
இ	ைல ஆKக. அவ2க கி!ேட ; ெபா!டல� எ!ெட!டணா! த!<னா அதிேல 
சாியான இலாப�... இ(ப ஓ!ட	கார� ......." 
 
"வியாபார� வ:��( ேபா+�E ெசா	:2க..." 
 
”இ(ப�தா கா(பி @<�காவி!டா ஒ) பய:�@� எ93� நடமாடேவ 
&<யறதி	ைல . ஒ) க( கா(பி நாலணா -  ெபஷ	... எIவள1 நி'@� ெதாி=மா 
இலாப� ஒ) க(��@ ; Hணணா1�@� @ைறயா�..... கா(பி� T, கா	, மர�T, 
&�கா	 பாக� ! ச��கைர எ2ேக ேபாடறா! ஷாகாீ தா... ஆ!%(பா	தா 
அச	 ப��பா	 ஆ@�. ஒேர ேமாச�..." 
 
'பாேர த�பி! அவேனாட ராசிைய... ஆயிரமா யிரமா( �ரK�..." 
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இ(ப< உைரயாட	; மி!டா மாணி�க�, �திய �,ளிைய� ேகவல(ப%�த எ%�த 
&ய'சி ேந�மாறான பல ெகா%�த�; பல)� ஓ!ட	 &தலாளி தா�டவ 
H��திைய( பாரா!ட� தைல(ப!டன�; ெதாட�� ெகா,ள� �<�தன�. 
 
அ3த� தா�டவH��தி கள7சிய�தி'@� தீ ைவ�� விட+ ெசா	A�தா 
ஒ�<�க!ைட உலக(ப T�<� ெகா�<)3தா, 'அ�கைர' ப�கிாிய(பைன. 
 
ப�கிாிய(ப, சில வ)ஷ� சிேலா ேதயிைல� ேதா! ட�தி	 ேவைல 
பா���வி!%� தி)�பியவ; அதனா	 'அ�கைர' எற ப!ட�. ஆ5 
@ழ3ைதகK�@� தக(ப ; ெசா3த�தி	 அைர ஏ�க�! பிைழ(��@ வழி மி!டாவிட� 
ைகக!< நி'ப�, ேதா(� @�தைக எ%(ப�, ச3ைத�@+ ெச5 மா% பி<�� 
வ)வ�, யாராவ� மி!டா மாணி� க�ைத எதி��க� �ணி3தா	, அவ�கK�@( 
'பாட�' �க!%வ�. 
 
'ப!டா’ T�கினா பய, ப!டாளேம வ3தா�Jட பய(படமா!டா; ேபாMசிேல 
சி�கி� ெகா�டா எனா? மாமியா� F!%�@( ேபா; வ3தா ேபா+சி எகிறா. 
அ(ப<(ப!ட ெந7ச9�த�கார அ�கைர ப�கிாி எ5 கிராம� ேப�கிற�; 
ஆனா	 ப�பர� ஆ<� கீேழ தைல சா;�� வி!ட� எ5 ேகA ெச;கிறா 
ஒ�<�க!ைட. 
 
ெவளி\ராகைள வி!% ைவ�கமா!டாE2க எ5 ெதாி3தா, ஓ!ட	கார. 
ஒ�O�@( பாதி விைல�@ நில�ைத வி'5வி!%(ேபா; வி%வா எப� 
மாணி�க�தி எ�ண�. அத'காக�தா ஒ�<�க!ைடயிட� ெசா	A ைவ�தா�; 
அவ� ெபயைர எ�காரண� ெகா�%� இ9�கேவ Jடா� எ5 க�<(பான 
எ+சாி�ைக=ட! ேக  வ3தா	, நா பா���� ெகா,கிேற எ5� 
வா�களி�தி)3தா�. இைத� தன�ேக உாி�தான தனி� திறைம=ட, ப�@வ��ட, 
'ஒ�<�க!ைட’ ப�கிாிய( பனிட� ெசா	A( பா��தா; ப�கிாி, 'இ� ஆப�தான 
ேவைல2க எ5�, பாவ&2க' எ5� சா�@( ேபா�@+ ெசா	A� கால�ைத 
ஓ!<�ெகா�ேட இ)3தா. இத'@, ஐa5 #பா; அள1�@ மி!டாவிடமி)3� 
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ஒ�<� க!ைட�@+ ேச�3த�. அதிேல கா	 ப2@ ப�கிாி�@+ ேச�3த�. காாிய� 
ம!%� &<யவி	ைல. தா�டவH��தியி கள7சிய� நிைறய கி+சிA+ ச�பா! 
மி!டா மாணி� க�தா	 இ3த நிைலைமைய� தா2கி� ெகா,ள &<ய வி	ைல . 
# # # 
 
ஒ�<�க!ைட�@ ெவ'றி கிைட�காம' ேபாகவி	ைல. ப�கிாியி கைட�@!< 
மகE�@ விஷ� கா;+ச	 வ3த ேபா�, ைக எ%��� @�பி!டா. காைல( பி<��� 
ெகா�டா. கட ெகா%�தா உலக(ப, 'அIவள1� இனா�, ெசானைத 
&<��வி!டா	' எறா. 
 
ெசானைத &<�க+ ெசறா ப�கிாி, ந	ல க)�க	 இ)�@� ேவைளயாக( 
பா��� . கள7சிய� காவ	 ேவைல பா��� வ3த கனி விழி��� ெகா�டா; 
அ<த< ; அாிவா, ெவ!%; கனியி மக ப!டாள�தி	 ேவைல பா�(பவ. 
M1�@ வ3தி)3தா;ப�கிாிைய அவ '�ர!<( �ர!<’ எ%�� வி!டா. தைல 
த(பினா	 ேபா�� எ5 ஓ<வி!டா ப�கிாி, ஊைர வி!ேட. கள7 சிய���@ ஒ) 
ேசத&� இ	ைல. ஒ�<�க!ைடைய ெவ!க� பி;��� திற�. 
 
கிராம�ைதவி!% ஓ<ய ப�கிாி எ2ெக2ேகா அைல3� கிட3தா. @%�ப� 
வ5ைமயாேல தா�@�ட�. 
 
'எ(பவாவ� என�@ எதா+�� ஆப�� ஏ'ப!டா, �,ேள! மாணி�க�த;யா காAேல 
வி93� ேக,; அவ) ைகவிடமா!டா)' எ5 ப�கிாி ெசானைத நிைனவிேல 
ைவ���ெகா�%, அவ மைனவி ெசா�ண�, தன�@ வ3த க?ட�ைத+ ெசா	A 
அ9தா,. 
 
மாணி�க�, க%� ேகாப��ட, ”உ �)ஷ ெச;த காாிய���@, உதவி ேவேற 
ெச;யOமா . ந�ம ஊ� மிரா�தார�ேல ஒ)�த�, ந�ம ஊைர ந�பி( பண� ைத� 
ெகா!< நில� வா2கி, ந�ம ஊ� ஆK2கK�@( பிைழ(�� ெகா%��� ெகா�% 
வ)கிறா�. அவ)ைடய கள7சிய�ைத� ெகா,ைள அ<�க� �ணி3தாேன ப�கிாி! 
அ%�@மா! அவ)�@ நட(ப�தா நாைள�@ என�@! கள7சிய�ைத� கனி 
கா(பா�திவி!டா; ந�ம கிராம� ேதாட ெபய� மான� கா(பா�த(ப!ட�. எதா+�� 
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நட3� ேபாயி)3தா, ட1ேல, 'மி!டாதாேர! உ2க கிராம�திேலயா இ(ப<(ப!ட 
அ�ரம� நட�கற�! இ( ப<யா கிராம�ைத( பாிபாA���ெகா�% வ�றி2கE 
நா:ேப� ேக!டா நா எ &க�ைத எ2ேக ெகா�% ேபா; ஒளிய ைவ��� 
ெகா,ற�. ேபா! ேபா!! உன�@ உதவி ெச;தா, நா:ேப� எைன( ப�தி த(பா 
நிைன� �� ெகா,வா2க" - எ5 க�<(பாக+ ெசா	A அE(பி வி!டா�. 
ஒ�<�க!ைட ஏேதா @5�கி!%+ ெசா	ல &ய'சி�தா; ஒேர பா�ைவயி	 
அவைன அட�கிவி! டா�. 
# # # 
 
'ஒேர ஒ) &ைறதா பா��தானா�. அவேனாட மனசிேல அவைள�தா க!<� 
ெகா,ளO�E ேதானி( ேபா+சி. ெபா�O ந	ல அழ@E ெசா	றா; அட�க 
மானதா�; ப<+சி)�@தா�; ேவைல பா��@தா� வா�தியாரா' எ5 கனியிட� 
மகிC+சி ெபா2க( ெபா2க� Jறினா,. அவE�@ வாC�ைக(ப!ட ேகாவி3த�மா,. 
 
"அவE�@+ ச�மத�னா என�@ என< தைட! இ3த� கால�திேல, க!<� ெகா,ள( 
ேபாறவேனாட மன��@( பி<�தி)3தாதா ந	லப< வாC�ைக நட�@�. அ� 
அ3த�கால�! ெபாியவ2க பா��� ேபயா!ட� ஒ)�திைய� க!<ைவ�தா:�, 
சாிE ச�மதி�கிற கால�! நா ச�மதி+ச பா) அ3த� கால�திேல, உைன எ 
தைலயிேல க!< ேபா� எ5 கனி பழைமைய� @ைழ��� ெகா7சினா. 
 
"ஏ எனவா� எைன� க!<�கி!டதிேல..” எ5 ேக!கலானா,, ெச	ல� 
ேகாப��ட, ேகாவி3த�மா,. ”இ(ப ேயாசைன ெச;� என< பல?" எ5 
ேகA ேபசி�ெகா�ேட �)!% ப'றைவ�தா கனி. 
# # # 
 
ப!டாள�� ேவைலைய &<���ெகா�%, ப  <ைரவ� ேவைல ேத<�ெகா�% 
ந	லப< இ)3த த2க, மக, த மன��@( பி<�தமான ெப�, ப![ாி	 
இ)(பதாக+ ேசதி ெசா	A அE(பியைத� ெதாட�3� அ3த( ேப+� நைடெப'ற�. 
 
ப![� ெசறன� கனி=� ேகாவி3த�மாK� ெப� பா��க வா�தியா� ேவைல 
பா��கிற வ,ளி F% எ� எ5 விசாாி��� க�%பி<(ப� எளிதாகேவ இ)3 த�. 
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ஆனா	 உ,ேள கால< எ%�� ைவ�த��, ”இ3த F!%�@,ேள Rைழய உன�@ 
எ�மா3 �ணி1டா கிழ!%(பயேல ... நீதானா, இ2ேக ச�ப3த� ெச;� ெகா,ள 
நிைன�கேற! நட�கா�. எ உட�பிேல ஒ) �ளி உயி� இ)�கறவைரயிேல, 
நட�கேவ நட�கா�. ஆமா�..." எ5 கா!%� J+சA!டப< பா;3� வ3தா 
ப�கிாி. 
 
த2க, மக, த மன��@( பி<�த ெப� எ5 ெசான� கைடசியிேல பாவி 
ப�கிாிேயாட மகைள�தானா! ��தி ெக!ட( பய:�@, எ(ப<(ப!ட நட�ைத�கார 
இ3த( ப�கிாி, எ(ப<(ப!ட தீராத பைக ந�ம @%�ப� ேதாட H!<� ெகா�டா 
எப� கவனமி	ைலயா. H�@� &ழி=� அழகா இ)3� வி!டா	 ேபா�மா? இ3த 
இட�திேல ச�ப3த� ெச;� ெகா�டா, கிராமேம காாி��(பாதா! எஜமான� காதிேல 
ேக!டா எIவள1 ஆ�திர(ப%வா�? 'ஏ�டா கனி! எ கள7சிய�ைத� ெகா,ைள 
அ<�க1� ெகாK�த1� �ணி7� வ3தவ தானா கிைட�தா உன�@ 
ச�ப3தியாக!!" எ5 சீ5 வாேர. நம�ேக அ� நியாய�E படாேத. ேச! ெதாியாம 
வ3�வி!டேம அவசர(ப!% எ5 எ�ணி� ெகா�டா. 
 
அ3த ேநர�தி	, ப,ளி�Jட�திA)3� F% வ3தா, வ,ளி! &க�திேலதா 
எ�தைன சா3தி! க�களிேல என கனி1! �னைக! அட�க�! பா��த 
ேகாவி3த�மா,, 'இ(ப<(ப!ட த2க+சிைல நம�@ ம)மகளாக நா� ெகா%�� 
ைவ�கேவ�%ேம எ5 மனதிேல எ�ணி� ெகா�டா,. கனி ஒ) நீ�ட 
ெப)H+ெசறி3தா. 
# # # 
 
”அைத ஏ ேக�கறி2க ச�ப3தி! கிராம�தாE2க வரவர எ3த விதமான க!% 
தி!ட���@� அட2க ம5�க றா2க. ெபாைன� ெகா!< ம�ைண வா2கி, இ�க 
ேளாட மார<�க ேவ�< வ)�." 
 
”நாE� அவசர(ப!%�தா ெகா7ச� அதிக மாகேவ வா2கி( ேபா!%வி!ேட 
நில�ைத .” 
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”ஆமாமா�! பலேப) ச�ம3தி ! அ(ப எகி!ட வ3� Tப� ேபா%வா2க; 
மி!டாதார� நீ2க இ)�கற(ப யாேரா ெவளி\��கார� ந�ம ஊ� நில�ைத 
வா2கிவிட லாமா , அ(ப< இ(ப<E .......” 
 
”நா வ3�2க, எ3த நில� விைல�@ வ3தா:�, உ2கK�@ ஏதா+�� அத 
ேப�ேல க�வி93தி)�காE ேக!%வி!%, 'இ	ேல அவ)�@ வி)(ப� 
இ	ேல’Eத@தி யானவ2க ெசான பிற@தா 'பி<' ெகா%�கற�..." 
 
”ஆ�டவேனாட அ'�த�ைத( பா)2க, எ(ப< ந�ம ெர�% ேபைர=� ஒ�O 
ேச��� ைவ�தா� பா��தி2களா! கிராம�திேல பலேப� ந�ம ெர�% ேப)�@,ேள 
'பைக H�% கிட�@�E Jட( ேபசி�ெகா�டா2க..." 
 
"கள7சிய�ைத� ெகா,ைள அ<�க வ3தாேன, ஒ) காவாA(பய, அ(ப�தாேன! 
அைத ஏ ெசா	றீ2க ேபா2க, சில ேப� எனிட� வ3� கலகேம ெச;தா2க; 
உ2கேளாட T�%தலாேலதா அ3த( பய ப�கிாி அ3த� காாிய� ெச;ய� 
�ணி7சா எபதாக." 
 
"ந�ம ெர�% ேபைர=� பிாி�� ைவ�தா�தாேன 'தைலகா7ச�கK�@ ' இலாப�; 
இர�% இட�திேல=� திகலா�." 
 
"ப�கிாிைய ஊைரவி!% விர!<யேத நீ2கதாE என�@� ெதாியாதா என... பய, 
இ3த( ப�கேம தைல கா!ட மா!டா! அவ தைல ெதாி3தா( ேபா��. ந�ம 
கனி இ)�கிறா பா)2க, சீவி%வா சீவி! தீராத பைக இர�% ேப)�@�. 
எைன ந�பி� கள7சிய�ைத ஒ(பைட+சா) எஜமான); எ ேபைர� ெக%�கற 
மாதிாி, இ2ேகேய ைகவாிைசைய� கா!<னாேன அ3த( ப�கிாி! அவைன� க�டா, 
ெவ!< ெவ!<( ேபா!%வி%ேவ எ5 இ(ப�Jட ஆ�திர� தணியாம�தா 
ேபசறா ந�ம கனி." 
# # # 
 
&(ேபாc� கிராமேம விழா�ேகால� ��ட�! மி!டா மாணி�க� பி,ைளயி  
தி)மக, கீதா1�@� மாட� லா!` உாிைமயாள� தா�டவH��தியி ஏக  
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��திர ரவி�@� நைடெப'ற தி)மண ைவபவ�தி ேபா�. 
# # # 
 
மணம�க, பட� நாளிதழி	 ெவளியிட(ப!<)3த�. அைத( பா��� ச�ப3தியிட� 
கா!<னா� மாணி�க�. �ாி��(ேபான தா�டவH��தி, நாளிதழி ேவேறா� 
ப�க�தி	 ஒ) ெச;திைய� க�% பதறி இைத( பா��தீ� களா ச�ப3தி' எ5 
Jவினா�. மி!டா மாணி�க� வா2 சி( பா��தா�. 
 
ெகாைல! ெகாைல! ப%ெகாைல! 
 
'பைழய விேராத� காரணமாக ப�கிாி எபவ &(ேபாc� விவசாய� ெதாழிலாளி 
கனி எபவைன� க�தியா	 @�தி� ெகா5வி!டா. ேபாM  �ல 
விசாாி�கிற�" எ5 ெச;தி இ)3த�. 
---------- 
திராவிடநா% - 19-2-1961 
------------ 

10. 10. 10. 10. வ�ளியி ேதவிவ�ளியி ேதவிவ�ளியி ேதவிவ�ளியி ேதவி    
 
அ3த( ப�2க5, 'அ�மா' எறைழ�த�ேம, �,ளி எ93தி)(பா,, வ,ளி. 
தாயி	ைல 'ேதவி’�@, நா தா இனிேம	 �ைண எ5 தாயா@� வைகJட 
அறிய&<யா+ சி5மி, வ,ளி எ�ணி� ெகா�டா,. அIவள1 ஆைச அவK�@ 
கறிட�. அ3த( ப�2க5� அ�ட தைன� கா�@�, வ,ளிைய� க�ட�ேம 
வால<��� காதா!<, க9�ைத வைள�� வைள��, ஏேதேதா ேபசி நி'@�! 
இ(ெப�, க5 ேப�வைத� க�டறி3� ெகா�டவ, ேபா	, 'அ<வயி'றிேல 
&,ளா? ஐேயா, பாவ�! உன�@ எIவள1 வA�தி)�@�! ஏ ேபானா; �த� 
ந%வி	! �	 இ)�@� இட�வி!%, ேபா� கிாியா;� திாிகிறா; - பா��தாயா, &, 
ைத�� இ3த( பா% ப%கிறா;. ேவ�டாம< ேதவி! ேவைள தவறாம	, �	 பறி�� 
நா த)ேவ; என @ைற உன�@? எ ெற	லா� ேப�வா,, சிாி(பா,, கறி 
க9�ைத� த9வி நி'பா,; &�த�Jட+ சில சமய�, ெகா%��வி!%+ �'5&'5� 
பா�(பா,. இ�தைன�@� அ3த� 'க5 தரமான சி3தி எ5� ெசளரா?<ர( 
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ப�ெவ5�, J5 வ� ேபாற இன&� அ	ல; வ,ளிேபாேற, கிராம�� 
இன�தா. ஆனா	, அத'@ ம!%�, தானாக ஓ� அழ@, தளதளெவ5 வ3த�. 
மான	ல ப�தா! அத க� ம!%� அ3த வித� எ5 பல)� J5� எழிேலா% 
இ)3 த�. என ெபயாி!%, எ கைற நானைழ�க எ5 ஏேழ!% நா!க,, 
வ,ளி எ�ணி எ�ணி( பா��தா,. ஊரா�, பா:� பழ&� ேபா!%( பைடயைல=� 
ேபா!%, @�பி!%� ெகா�டா%� @லெத;வ�தி ெபய� ேதவி! அ3த( ெபயைரேய 
நா எ க5�@ ைவ�தி%ேவ எ5 அ3த+ சி5மி ெசானா,; அ(பா ெச; 
எறா�; அ�மா1� உ,ள ேவைலகைள வி!%, 'உன�ேக�< F� ேவைல? 
ேமயவி% , காலாற க!<(ேபா!% ைவ�தா	, கா��@ உதவா�. �	 ேத< 
ேம;3தா	தா, வA1 ெப5�; வள)�' எபா,. ேதவி�@ ேவ�<யைத� ேத<� 
த)வதிேல அவ, ெப'ற இப�ைத� தா; அறி3� ெகா,ள வி	ைல . 
 
ேதவிைய( ெப'ற ப�, ேதன(ப @<ைசயிேல, இ)3த�. பா	 வி'5( பண� 
ேச���, ப!ட கட தீ��திடலா� எற தி!ட� ெகா�%, ப�க�� ஊாினிேல, 
வ!<�@� கட ெகா%�@� வரத(பனிடமி)3� வா2கி வ3த இ) a5 #பா=�, 
வாைழய<+ ச3ைதயிேல ெகா%��� ெகா�% வ3தா, ேதன(ப, ப� ஒ5. 
 
சி'Xாி	 இ)(ேபா��@ இ� ேசதி. எனேவ அவ� ேதன(ப &'ற� வ3� பா���, 
�ழிக�%, ம<க�%, 'ந	ல ப�தான(பா! விைல=� அதிக� இ	ைல! ேம;(பி:� 
ேத;(பி:�, தீனி நறா; ைவ(பதி:� தா, ப�1�@( பா	வள� அதிகமா@�. 
ஆகேவ அதைன நறாக� கவனி��, வள���வா' எ5ைர��( ேபானா�க,. 
என� ெகன, இைத�Jட� க'5� ெகா%�திடவா ேவ�%� எெற�ணி� 
ேதன(ப சிாி��� ெகா�டா. 
 
ஆயிர� ெகா%�தா:�, இத'@ ஈ% காணா� எ5 Jறி ஏெழ!% ஆ�%களி	, 
ெமா�த( ெபா), @வி�த, ேம!%�@< வாசி, ெம;ஞான� பி,ைள, வா2கி வ3த 
ப�ைவ, ப�@வமா;( பராமாி�� வ)� பழ�க� அவE�@ உ�%. 
 
ெம;ஞான� F!<ேல, ேதன(ப ேவைல�கார. எெனன ேவைலகைள  
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எஜமா த)கிறாேரா அதைன எ	லா� ெச;� &<��வி!%, F% தி)��&ேன,  
'ப�1�@ ேவ�<யைத( பா���+ ெச;தாயா?' எ5 அவ� ேக!பா�; இவ 
அதைன=� ெச;தி%வா. 
 
அதனா	, ப�வள��@� &ைறயிேல=� அவ ப�@வ� ெப'றி)3தா. 
எனேவதா, எளிதா;, ப� வள���( பா	 வி'5( பண&� ேச��கலாெம5 
அவE�@ எ�ண� வ3த�. 
 
வா2கி வ3த ப�வி க5தா ேதவி. 
 
தா=ட க5 ேச�3� ேதா!ட���@ அழ@ த3 தி!ட� க�%, ேதன(பE� 
மகிC3தா. ஆனா	, ஓ� நா,, ேம;3�வி!% வ3த ப�, வயி5 உ(பி(ேபா; ேம	 
H+� வி!டப<, மிரள மிர, விழி�த� க�டா. 
 
தா; ப%� க?ட�தி தைம அறியா� க5, வழ�க� ேபா	, �,Kவ��, 
வாலால<�� மகி9வ��, கயி'ைற அ5��� ெகா�% பா:�ண( பா;வ�மா; 
இ)3த�. 
 
ப�ேவா, வா;வி!% எைத+ ெசா	:�! வயி'றிேல ேவதைன. நி'க &<யவி	ைல, 
நிைலெகா,ளவி	ைல. தாள&<யாத வAயா	, ப�, காைல உைத�த�� க�ணி	 
நீ� வ<���, க�மிய @ரலாேல 'அ�மா' எ5 கத5வ�மாக இ)3த�. 
 
ேதன(பE�@ அ5 அதிக ேவைல. ெத)விேல ேபா! <)3த ப3த	, பழசாகி( 
ேபானதாேல, பா��க நறாக இ	ைல . பிாி��வி%' எறா� எஜமா. 
 
ப3த	 அைம(பத'@ ஆ!க, உ�% தனியாக பிாி� க�Jடவா அவ�க,? இைத நீ 
ெச;யலாெமறா�. அவ� ெசா	Aயான பின�, ஆகா� எ5 ெசானா	 சீ!%� 
கிழி3�வி%�. ேதன(பE�@� ெதாி=�. ஆகேவ, ப3தA ைன( பிாி�@� 
ேவைலயிைன ெம�த� க?ட�ேதா% ேதன( ப ெச;தி!டா. 
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ேமேல கழிக, வி9�; இவE� கீேழ வி9வா; ஏணி ந91வ� இவE�@� 
ெதாியா�. T� க�ணி	 வி9�; �ைள���ெகா�% க�ணீ� வ)�; நி5 அைத� 
�ைட�க ேநர� இ	ைல. ப3தAேல பாதி அள1� பிாி�� ஆகவி	ைல ; பக	 ேபா� 
பய3� ஓ%வ�, இவE�@�தா ெதா	ைல. 
 
இ�தைன ெதா	ைல�கிைடயி	, H2கி' கழியினிேல, ெபா3தைம�� இ)3� வ3த, 
க)3ேத, ெவ@�% வ3�. ேதன(ப ைகவிரைல� ெகா!<'5. �<�� அவ 
அ9தா - ேதைள அ<�தாயா, வி!டாயா, எ5 ேக!% எஜமான� ேகாப�ைத� 
ெகா!%கிறா�. 
 
'ப+சிைல ேபாடாவி!டா	, ெந7��@ விஷ� ஏ5�’ எ5 Jறினா,, J!< 
ெம9@� ேவைல ெச;�வ)� காமா!சி. 
 
’��ணா�ைப எ%��� ேத, ெகா!<ய வாயி	 ைவ�� அ(பினா	, விஷ� ேபா@� 
அைர ெநா<யி	 வA=� ேபா@�. ைகக�ட ம)3� இ�’ எ5 கட வா2க 
வ3தி)3த சின(ப ெசானா. இத'@,, ேதன(ப உட	 ேவ���, மா�� 
அைட(ப� ேபாலாகி( ேபாக, ’இனி F% ேபாடா! ேதன(பா! உைன ந�பி , எ3த� 
காாிய� தா ஒ92காக நட3தி)�@! ஏேதேதா கிைட�@� சா�@!’ எ5 எஜமான�, 
எாி+சேலா% ஏசினா�. இவ மா�பிேலா, எாி+ச	 H�ட�. 
 
ஓ<னா ம)3� ேபா%� உ�த�ட @<ைச( ப�க�! அ2@ அவE� 
இ)3ததாேல, கிைட�த� ப+சிைல ம)3�. ேநா=� @ைற3த�; ஆனா	 அ:(� 
ேமA!ட�. 
 
அதனா	 ேதன(ப அ5 அய�3� T2@கிறா. அவ ப!ட க?டெம	லா� 
அறி3ததனா	 அவ மைனவி ப� கத5� @ர	 ேக!%( பதறி( ேபானா,. எனிE�, 
அவைன எ9(பவி	ைல; தாேன எ93� ேபா;� தடவி� ெகா%��( பா��தா,; 
த�ணீ� ைவ��( பா��தா,; ப�ேவா &ைபவிட வA ெகா�% �<�<��� 
கிட3த�. என எ�ணேமா, கி!ேட வ3த கைற, நாவினா	 தடவி'5, 
க�ணீைர( ெபாழி3தப<. 
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அ�மா! எறைழ(ேப. அலறி அ)ேக வ)வ�தா எ தாயி வா<�ைக. இ5 
என இ�? எ தாேய, 'அ�மா! அ�மா!' ெவ5 அ9த9� அைழ�கிறாேள. 
நா என க�ேட , நாேனா சி5 க5! எ5 எ(ப<+ ெசா	:� - ஆனா	 
பா�ைவ, இைத�தா ெசா	A'5. 
 
”தாேய மகமாயி! தைய ெச;ய ேவOம�மா. வாயி	லா ஜீவ இ�. வைதப%வ� 
அழகா! நீதா கா(பா'றேவO�" எ5 சாமிைய ேவ�<� ெகா�%, ேபா;( 
ப%�தா,, ேதன(ப மைனவி. 
 
ேகாழி Jவி'5. ப%�ைகயி	 இ)3தப< க�விழி��( ப�க� ப%�தி)3த 
கணவைன( பா��கலானா,. அ2@ அவ இ	ைல. அலறி� �<�ெத93�, 
ேதா!ட(�ற� ெசறா,; அ2@ ேதன(ப, தைலயி	 ைகைவ��, ப� எதிாி	 
உ!கா�3தி)3தா. ெநா(�, Rைர த,ளி, ப�1� , இ)�க� க�டா,. @ரெல%��( 
பா���வி!%( ப� @&றி� கிட�@� நிைல. தாயி &க� பா���( பா�� த9தப< 
க5 இ)�க� க�டா. 
 
”என இ� க�றாவி! இ(ப<ேய வி!%ைவ�தா	, ேமாச� ேபா;வி%ேவா�. 
J!<வா , யாைரேயE�” எ5 மைனவி Jற� ேக!%� ேதன(ப ேயாசி�தா ; 
&<1 ெச;தா. 
 
”கைற� கவனி���ெகா,; க?ட�ேதா% க?டமாக( ப�ைவ� ெகா�% ெச5 
கா!%கிேற ேகாவி3த டா�டாிட�. சி3தி( ப�1�@ சளி ஜுர� வ3தேபா�, 
எஜமா அைழ�தா�. இ3த� ேகாவி3ததா வ3தா�. ஊசி ேபா!டா�. உடேன 
ேநா; ஓ<(ேபா;வி!ட�. நாE� நம� ப�ைவ, அவாிடேம கா!%கிேற. 
மனித)�@ வ)கிற ேநா;கெள	லா� இ(ேபா�, மா%கK�@� வ3� 
ெதாைல�@ெத5, ேகாவி3த டா�ட� ெசானா� எ5 Jறி, கயி'ைற 
அவிC�தா, ேதன(ப. 
 
ப�ேவா, ஒ(பவி	ைல; மி+ச� உ,ள வAைய� கா!<, இ9�தப< இ)�கிற�. எ  
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க5 இ2@ இ)�க, ஏ எைன வா!%கிறீ�. ம)3��% பயE� ஏ�? இர1  
&9வ�� வயி'றிE,ேள @<ெகா�ட ேநா=� எைன� @'5யிரா�கிவி!ட�. 
க� H%� வைரயி	, கைற� காணலா�. இ2கி)3தா	. ஆவிேபா@� வைரயி	, 
நாவினா	 நீவி நீவி, எ அபிைன அளி�� மகிழ , நா க5ட இ)�க 
ேவ�%� - ம)��வமைன இ9��+ ெச	ல ேவ�டா�' எ5 அ3த( ப� 
எ�ணி'5 ேபா:�. அ� தா, எைற�@� இ	லாத &ைறயி	 அ5, 
&ர!%�தன&� ெச;� &!ட1� ெச;த�. 
 
தா=ட இவ�க, ஏேதா ம	:�@ நி'கிறா�க,; நா� இ3த ேநர� ந�மாலான� 
ெச;ேவா� எ5 எ�ணிேயா எனேவா, க5�, 'அ�மா, அ�மா' எ5 அ9தப< 
அ)ேக நிற ேதன(பைன� காலா	 உைத�த�; பலமாக�தா. 
 
ேகாப�தா	 ேதன(ப கைற ஓ2கி அைறய( ேபானா. "ேவ�டாம(பா ! க5 
தாளா�, கனமாக அ<�தா	” எ5 ெசா	A அத'@� �ைணயா; நி றா, சி5மி 
வ,ளி. 
 
த ப�க� வ3த வ,ளிைய நாவினா	 தடவி நிற, கறிைன� க�% ப� கதற, 
அ2@ இ)3த நிைல, ெந7 சிேல இர�க� உ,ள எவைர=� உ)�@�. 
 
ேதன(ப, இ9��+ ெசறா; ெத)விேல க�ேடாெர	லா� , ேத5வ� க<ன� 
எறன�; இவ ேத�பி%� நிைல=� ெப'றா. 
 
”ைகராசி உ,ள டா�ட�, ேகாவி3த எபா�. அத னா	, எ(ப<=� எ ப�ைவ 
அவ� கா(பா'றிவி%வா�”, எ5 ந�பினா ந%�@'றா:�. 
 
நாைல3� Fேட மி+ச� - பிற@ ஓ� சின�ேதா! ட� - ேதா!ட�ைத ஒ!<ேயதா 
&'றெமா5� இ)�கிற� -- டா�ட�, அ2@தா, வழ�கமாக, மா!%�@ 
ைவ�திய� பா�(பா�. 
 
ெசறா ேதன(ப அ2ேக -- டா�ட� இ	ைல. 
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'ஏன(பா' எ5 ேக!டா, டா�டாி ேவைல யாைள. 
 
”ேந'ேற ெசறா� டா�ட�! ெந%�பாZ� மி!டா தார� ேநசமா; வள��@� நா;�@ 
இவ� த3த ம)3தினாேல, �கமாக( பிரசவமா+சா� - அத'காக வி)3� அ2ேக!' 
எ5 அவ ேசதி ெசானா. ேதன(ப ப� ைவ( பா��தா ; ப�ேவா, 
எ2ெக2@� த க5 க�% @ர	 ெகா%�கலாயி'5. ஆனா	 ஒIேவா� &ைற=� 
@ரA	 ஒA @ைற3� வ)கிற� க�%, உட இ)3த ேவைல�கார, 'ேந��தியான 
ப�தா; ேந'ேற வ3தி)3 தா	, பிைழ�தி)�@�!' எ5 ெசா	A, நீ!%கிறா 
சாேவாைல வா��ைதயாேல. 
 
”ெக!ட ேப+�( ேபசாேத அ(பா!" எ5, மன� ெநா3� ேதன(ப J5கிறா. 
ப�ேவா, நி'க &<யா ம	, தைரயி	 சா;3த�. ேதன(ப அ9தா. 
 
"ஆமாமா�! ேமா!டா� ச�த� ; அவ�தா; அவ� தா!" எ5 அலறினா, 
மகிC+சிேயா%. டா�ட� வ3தா�. ேதன(ப அவ� கா	 ெதா!%, வா��ைதக, 
ேபசாமேலேய FC3தி)�@� ப�விைன� கா!%கிறா. 
 
'விழி ஆ%கிறதா’ எ5 பா��கிறா�, டா�ட�. 
 
சிறிதள1 அைச1 இ)�கிற�. எறா:� ஒளி ேபா;� ெகா�ேட இ)�கிற�. 
 
"ேந'றிர1 &9வ�� க�தி� க�தி..." எ5 ேசதி ெசா	ல வ3த ேதன(பைன� 
த%��, டா�ட� ெசானா�. ”வயி5 உ(பி( ேபான�தா ெதாிகிறேத! மா%, 
க5 வா2கி%த	 எளி� அ(பா! ஆனா	 அதைன வள��திட+ ச�தி ேவ�%�; 
��தி=� ேவ�%�. சி3தி�@ சளி எ5 க�ட�ேம, ேசதி ெசா	A அE(பினா� 
உ எஜமா. நீேயா, @'5யிரான பிேன , ெகா�% வ3தா;, உ ப�ைவ. நா 
என ெச;ய? க%களேவO� கவனி(� இ	ைல. கா!<ேல ேமயவி!டா;, 
தீனிேபாட மனமி	லாம	. ஏேதேதா விஷ+ ெச<ைய� திறதாேல இத'கி3த� கதி 
வ3தத(பா. இனி ஒ5� ம)3� இ2@ இ	ைல. 
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”இேதா! இனி இத'@ ம)3�� ேதைவயி	ைல!" எ5 அவ� ெசா	:� ேபாேத, 
இ9(� வ3த� ேபாலாகி( ப�1� �<�த� ஒ) விநா< ; பின� ெதா	ைல நீ2கி, 
ேநாைய ெவ5, பிணமாயி'5. 
 
ேதன(ப F!%�@ அ5 வரேவயி	ைல. 
 
ேத�பி� கிட3த வ,ளி�@ ஆ5த	 Jற எவரா:� இயலவி	ைல . 
 
F!<'@,ேள இ)�கேவ வ,ளி�@ மன&� இ	ைல. கைற� க!< அ9தப< 
இ)3தா,, ேதா!ட3 தனி	. 
 
அ5 வ,ளி ெகா�ட பாச�, ேதவி�@ தாயி	லா� @ைறைய( ேபா�கி'5. 
 
எIவள1 க<னமான ேவைல வ3� @வி3தா:�, ேதவி�@ ேவைல ெச;ய� தய2கிட 
மா!டா,, வ,ளி. 
 
@ளி(பா!ட, ந	ல @ள� அைழ��+ ெச5, அத'@� �ைண நி5, க9வி வி!% 
அழ@ பா�(பா,..... 
 
தாமைர கிைட�@� அ2@ ; அைத எ%�� 'ேதவி'�@ மாைலயா�கி அழ@ பா�(பா,. 
 
ெதா9வ�ைத+ சில நா!க, பா���( பா���, அ9தி!ட 'ேதவி=�, வ,ளி அபா	, 
��� ெத�� கிைட�க(ெப'5, ெபாA1 ெப'5 வள�3�வர� க�டா� ஊரா�. 
 
"வ,ளி�@� கறி ேம	 உயி� . க�^ரா! வர(ேபா@� கணவE�@�Jட, இவ, 
இ�தைன பணிவிைடக, ெச;ய மா!டா, ேபாA)�கிறேத, என J��!' எ5 
ெபா�ைக வா;( பா!<க, ெசா	வ�; வ,ளி, 'ேபா, பா!<! எ(ேபா�� உன�@� 
ேகAதானா?' எ5 ேக!பா,. ேக!@� ேபாேத, 'ேதவி' மீ� க� இ)�@�; கர�தா	 
&� ைக� தடவி� ெகா%�தப<தானி)(பா,. 
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’தா; ேபானபி க5 ஏ தா, Fணா;. இதைன வி'றா	, கடனிேல ஒ)ப@தி 
க!டலாேம' எெற�ணி� ேதன(ப ேப�� ேபாேத, எ93� ேபா;, அவ 
காைல� க!<� ெகா�%, எ கைற வி'காதீ�. ேவ�டாம(பா! 
எ(பா%ப!ேடE�, நா வள�(ேப. பார(பா , தாயா	 வ3த, கடைன=� ேதவி 
தீ�(பா,. ஓ� நா,! அத'ெக	 லா� நா உ5தி . ந�� அ(பா! க5 ேபானா	 நா 
தாளமா!ேட" எ5 ெக7�வா, வ,ளி. அவ சிாி� �� ெகா�ேட, 
'இவK�@�தாெனன ைப�யேமா? சாி! சாி! ேபா! க5� நீ=� �கமாக வா92க,, 
அ� ேபா�� எபா. 'எ2க(பா த2க(பா!' எ5 ெசா	A, எகிறி 
@தி�தி%வா,, வ,ளி. 
 
ப+ைச( பேசெலற கா!சி கா!%� ப!<�கா% தா பா2கான �மி! பாவல��@ 
ம!%ம	ல; ஓவிய��@�! அதனா	 ஓ� நா,, வ,ளி=ட ேதவி விைளயா%� கா!சி, 
படெம%�தா ஓ� இைளஞ, பின� ஓவிய� தீ!ட. 
 
'எ கைற ேபா!ேடா1� எ%�தார(பா,' எ5 எ�காளமி!டா, வ,ளி. 
 
ஓ� நா,, ேதவி�@ விைளயா!% ேவக�. வ,ளி கரமி)3த கயி'றிைன அ5��� 
ெகா�%, மா ேதா'க ஓ<'5 வயைல ேநா�கி ; நா அைழ��� ேபாகிறா;; 
ேபா! ேபா! ேதவி! நா இனி உன�@ அ�கா அ	ல!! எ5 J5வா, ேபா	 வ,ளி, 
ேகாப� கா!<�தா ேபானா,, விைளயா!ைடவி!%, 'ேதவி' பிேனா% 
வ)ெம5, F!%( ப�க� நட�கலானா,. 
 
சிறி� Tர� நட3�, வ,ளி தி)�பி( பா��தா,; ேதவி காேணா�. 'ேதவி! ேதவி!' 
எ5 அைழ�தா,, @ரைல உய��தி. எ2ேகா 'ெளா,, ெளா,' எ5 நா; @ைர�@� 
ஒAதா ேக!டா,. 
 
ஆ, உயர� வள�3�வி!ட ேசாள�ெகா	ைல ; கா'5 மி	ைல; ஆனா	 ஆ%கிற 
நிைலயி	 க�டா,. அ2@ தா நாயி ச�த�. ேதவி=� அ2@தா 
ேம;கிறாேளா. காவ:�@ உ,ள நா; �ர�தி�தா இ3த� க%� ச�த� 
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எ9(�கிற� எ5 எ�ணி� கவைல ெகா�டா,. ேசாள� ெகா	ைல, களமாயி'5. 
ேதவிைய� �ர�தி� �ர�தி, நா=� க<�கிற�, ெவறி ெகா�ட� ேபால. ஓ<(பழ�க 
&�% ேதவி�@ ; எறா:� அ5 �சைன� ெகா< ெயா5 காA	 சி�கி, 
ஓ!ட�ைத� த%�கிற�; நா;�@ ேவ!ைட! 
 
ேதவி�@�தா ஏேதா ஆப�ெத5, தைலெதறி�க ஓ%கிறா, வ,ளி 
ேசாள�ெகா	ைல ேநா�கி . அ2@ அவ, க�ட கா!சி, பயH!<'5; க5 
க<(ப!%� கைள�� FC3� கிட�க� க�டா,. �� க�% ெவ'றி க�ேடா� 
எ5 எ�ணி, ேபா�கி� நா=�, �'றி+ �'றி வ3� த Fர� ஊரா��@� J5வ� 
ேபா	, @ைர�தப< இ)3த�; @ைல ந%2கி'5. 
 
ேதவிைய ெந)2கி( ேபாக &<யவி	ைல; நா; இவைள &ைற�கிற�; @ைர�கிற�; 
க<�க வ)கிற�. ேபா;� ேதவி ைய� கா�காவி!டா	 ெபா	லாத நா; ேம:� 
க<�ேத ேபா%�. எ ெச;வா, வ,ளி? எ%�தா, ஓ� க	 -- @றிபா��� த 
ேகாபெம	லா� க	ேலா% J!<, ேவகமா; Fசினா, நாைய( பா��� . வி�ெர5 
பற3த� அ3த� க)2க	 ��%; ெவறிபி<�த அ3த நாயி ம�ைடயி	 Fழ, 
�<�<�� நா; க�தி, �)�% FC3த�; அ(ேபாேத ெச�த�. 
 
'ெச�ெதாழி3� ேபானாயா, நாேய!' எ5 ெசா	ல மனமி	ைல, வ,ளி�@ ; 
�ர�திவிட�தா க	ைல Fசினா,. அ� அ3த நாைய+ சாக<�@� எ5 அவ, 
எ�ண வி	ைல; திைக�� நிறா,. 
 
'டாமி! டாமி!' எேறா� ச�த�! வ,ளி, திகி	 ெகா�டா,. 'நா;�@+ ெசா3த�கார 
வ)கிறாேனா, நா ெச;த� க�டா	, எைனவிடேவ மா!டா. ேபா; ஒளி3� 
ெகா,ளேவ�%�' எ5 எ�ணி ேவேறா� �ற� ஒ�2கி( �த� நா<( ப�2கி� 
ெகா�டா,. 
 
மீ�%�, 'டாமீ! 'டாமீ!’ எE� ச�த�. 
 
எவ)� அறியாவ�ண� , இனி இ2@ இ)3தி%த	 ஆப�� எ5, F% ெசறா,,  
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வ,ளி ; க5 இ	ைல. 
 
'க5 எ2ேக, வ,ளி' எ5 ேக!டா, ேதன(ப - க�ணீ� வி!டா, - ெம5 
வி92@வ� ேபால+ ேசதிைய ெம	ல ெம	ல+ ெசானா, வ,ளி. 
 
”ஐையேயா! அ(ப<யா ெச;�வி!டா;. மி!டா மாணி�க� எE� &ரட 
நா;தா, அ3த டாமி. இ3 ேநர� க�<)(பா, நா; ெச�தி)�@� ேகார�. ேகாப� 
H�<%ேம, என ெச;வாேனா? வ,ளி! நீ=� க	ைல F�ைகயி	 க�டா�, 
உ�ேடா ?" எ5 திகி	 ெகா�ட ேதன(ப ேக!கலானா. 
 
”இ	ைல அ(பா!" எ5 ெசானா,, வி�கி, வி�மி. 
 
”ஏேல! யா� அ2ேக!' எேறா� @ர	 ேக!%� ெத)வி	 வ3தா; ைகயி	 
�(பா�கி=ட நிறா மி!டா! அவ கால<யி	 கிட3த�. க5; ேதவி! 
 
'உEைடயதா , க5?' எ5 ேக!டா, மி!டா! 
 
ஆமா� எபதைன� கா!ட� தைல அைச�� நி றா ேதன(ப. 
 
'எ2ேக வ,ளி?' எ5 அ3த மி!டா ேக!டா. ேதன(ப, ஏேத� எ	லாேம 
ெதாி3�தா இ2@ இவ வ3�,ளா எ5 எ�ணி ந%2கி( ேபானா. 
 
மாணி�க� சிாி�தா. 'ேபா! ேபா! வ,ளியிட� J5. க5 சாகவி	ைல; எ நாைய� 
க	லாேல அ<��� ெகாறா,. நா அதைன� ெகா	வத'@ &னதாக ெவறி 
அத'@. அதனாேல �!%� ெகா	ல கா!%( ப�க� J!< வ3ேத. ச2கிAைய 
அ5��� ெகா�% ஓ< நா=�, கறிைன� க<�த� ; ச�ட வ,ளி, க	லா	 
அ<��� ெகாறா,' எ5 Jறி நிறா, மாணி�க�. ேதன(ப, மகிC3 தா , 
ேக!%. 
 
உ,ேள ஒ%2கி இ)3த வ,ளி, ஓேடா< வ3� கைற ஆவேலா%, தடவி�  
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ெகா%�தா,. உடேன ேதவி தாவி'5. அவ, ேமேல வழ�க�ேபா	. 
 
”இ(ேபாேத டா�டாிட� எ%��+ ெச5, ஏேதE� ம)3� ெகா% . கைற 
ெவறிெகா�ட நா; க<�த காரண�தா	, விஷ� இ)(பிE� இ)�@�," எ5 Jறி� 
�(பா�கி �ைட�தப< ெசறா மி!டா. �யர�திலாC3� வி!டா, ேதன(ப. 
 
'டா�டாிட� தா, தா=� அைழ��+ ெசேற!’ எ5 ேசாதி�� அவ நிறா; 
வ,ளி , இ(ேபா�மா? டா�ட� ம)3� இ	ைல எ5 Jறி%வா�? வா அ(பா எ5 
Jறினா,. 
 
ெசறன�. க5ட. 
 
டா�டைர� க�டன�; &பி)3தவ� அ	ல; இைள ஞ� அவ�. கறி வன(ைப� 
க�டா�; அைத� க�ணீரா	 நைன�தப< நிற ெப�ைண� க�டா�. இ�தைன 
அ� உன�@ இ3த� கறினிட� இ)(ப� க�% மகிC கிேற , ெப�ேண! 
பய(படாேத! க5�@ ஆப�� வரா�, கா(ேப' எறா�! அத க9�திேல கர� 
ேச��� வ,ளி &�தமி!டா,. 
 
காதைச��, க5 அைப� கா!<'5 - வ,ளியிட�! க�டா� டா�ட�. 
 
'வாயி	லா ஜீவ எ5 J5கிேறா�. கா�� க� O2Jட, ெமாழி ேப�� 
வி�ைத காணீ�' எறா; ம)3 தளி�தா ேதவி�@, வ,ளி காண. 
 
ேதவி பிைழ��� ெகா�ட ேசதி, ெத)ெவ	லா� பரவி'5. 
 
வ,ளியி &கேமா , ��(ெபாA1 ெப'ற� ; மகிC+சி ெவ,ள�! 
 
'எ க5�@ இைணயாக இெனா5 உ�ேடா, ஈேர9 பதினா: ேலாக� 
&'5�' எெற	லா� Jவி ஆ%கிறா,; எனா:� &<=ெம5 J5வ�ேபால, 
ேதவி=� �,ளி� �,ளி ஆ<'5. 
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'ப�ேதா பதிைன3 ேதாதான(பா தரலா� இ3த( ப�2 க5�@. எறா:�, வ!<�@ 
ஆகி:� இ� கிைட�க! %�' எ5 Jறி இ9��+ ெசறா ேதன(பE�@� கட 
ெகா%�த வரத(ப. வ,ளி FC3தா, கீேழ! கயிற5�� ஓ<வ3த க5, ப�க� 
நி5, நாவா	, வ,ளியி ெந'றி யிைன� தடவி'5; க�டா�. 
 
வரத(ப, என ெச;வா? 
 
'இைத எ	லா� பா��தி)3தா	, எ பண���@� தா ேக%. ஏடா! ேபா! ேபா! 
பண� ெகா%��வி!%( ப�2கைற நீ, பாிேவா% வள��திடலா�. இ	ைல 
ெயறா	, ப�ேதா% பதிெனா5 எப�ேபா	, ப�2க5� எ ேதா!ட� ேச)�' 
எறா. 
 
"இ3தா இ)ப� #பா; ேநா!%. கைற வி!%வி%!” எ5 Jறி நிறா, 
எ2கி)3ேதா அ2@ வ3த இைளஞ. 
 
க5, வ,ளி கர� ேச�3த�; க�, ேக,விைய� ேக!ட�. 
 
'க5� நீ=� ஆ<ய கா!சிைய, படெம%�ேத ஓ� நா,. பின� அதைன 
ஓவியமா;� தீ!<ேன; அ� க�ட ந	ேலா� என�@� த3தன� பாி� ! அதி	 இ� 
சி5 ெதாைக!" எறா இைளஞ. 
 
அவ J5� ேசதி, தைன( ப'றி எ5 அறி3ேதா, ேதவி காைத, அவ 
ேப+��@ர	 ப�க� கா!< நிற�; அழகான ேதா'ற�. 
 
”பார(பா, எ ேதவி! தைன�தாேன வி%வி��� ெகா,K� நிைல ெப'5வி!டா,. 
இ�ம!%� அ	ல அ(பா &ேப ெசாேன! &ன�, தாயாேல ஏ'ப!ட கட 
ென	லா�, ேதவிேய தீ���ைவ(பா,; பா� எ3த ேப+ைச" எ5 வ,ளி 
Jறிவி!%, வாாி அைண(ப�ேபா	 ேதவிைய� த91கிறா,. 
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ேதவி=� வ,ளியி காேதா%, த வாைய� ெகா�% ேச��� ஏேதேதா கைத ேபசி 
மகிCகிற�. 
------------ 
'திராவிட நா% - 19-2-1961 
-------------- 

11. 11. 11. 11. த!#�க�த!#�க�த!#�க�த!#�க�    
 
அவ ஓ� ஏைழ ! எ�ண'ற ஏைழகK�கிைடயி	 அவ ஒ)வ! ஆனா	 
ஏைழகளி	 பல)�@ ஏ'படாத எ�ண� அவ மனதிேல ெகா3தளி�தப< இ)3� 
வ3த� 
. 
அவ ஓ� ஏைழ! ஆனா	 அவ மனதிேல ெகா3தளி��� ெகா�<)3த எ�ண�, 
எ(ப<� தன� ஏCைமைய( ேபா�கி� ெகா,வ� எப� அ	ல; எ(ப< நி�மதியான 
வாC�ைகைய( ெப5வ� எப� அ	ல; அைத(ப'றி எ�ணி( பா��திட அவE�@ 
ேநரேம இ	ைல. எ3த ேநர&� அவ மனதிேல ெகா3தளி��� ெகா�<)3த 
எ�ண� அ�ரம�, அநீதி இவ'ைற� ெதாைல�தாக ேவ�%� எப�தா! 
 
அவ ஓ� ஏைழ! ஆனா	 ந	ல உட'க!%, �ணி1; தன� ெக5 எைத=� ேத<( 
ெப'றாக ேவ�%� எற நிைன(ப'ற ெந7�� வாC�ைக நட3த எைதயாவ� 
ெச;தாக ேவ�%ேம எற எ�ண� Jட அ	ல; வாC�ைகயிேல ஏ இ�தைன 
வ7சக&� அநீதி=� ெநளிகிறன எற ேக,விேய அவ மனைத� @ைட3� 
ெகா�<)3த�. 
 
அவ ஏைழ ! ஆனா	 ம'ற ஏைழக, மனதிேல H�<டாத ேக,வி @ைட=� 
மன�தின; ம'ற ஏைழகK�@ இ3த� ேக,வி ேதாறியி)3தி)�கலா� - பல 
ச3த�(ப2களி	. ஆனா	 அவ�க, அ3த� ேக,வி�கான விைட க�<ட� த�மா	 
ஆகா� எ5 வி!% வி!டன�; தம� வாC1�@ வழி ேத<�ெகா,ள &ைன3தன�; 
&�&ர மாயின�. பிற@ அவ�கK�@ ேவ5 எ�ண� எழவி	ைல. இய	� அத'@ 
இட� ெகா%�கவி	ைல. 
 
அவ ஓ� ஏைழ - ம'ற பல ஏைழகைள( ேபாலேவ உைழ�� உ�%, உலவி  
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உற2கி=� வ3தா. ஆனா	 அ�தா வாC�ைக எ5 தி)(தி ெபறவி	ைல. 
அவ உலகிேலேய காண�கிட�@� ேக%கைள ஒழி�தாக ேவ�%ேம, எனவழி 
அத'@, எ5 எ�ணி எ�ணி மனைத எாிமைலயா�கி� ெகா�டா. 
 
அவ ஓ� ஏைழ -- ஆனா	 ம'ற ஏைழக, சிாி��� ெகா�<)(பைத� 
காO�ேபா� சீ'ற� Yறி!%� ெகா�% வ3த� - இ�தைன ெகா%ைமக, 
இைழ�க( ப%கிறன; ஏ எ5 ேக!க�Jட� திராணிய'5� கிட�கிறா�கேள! 
ஏ? ஏ? ஏ? எ(ப< &<கிற� அவ�களா	? எனா	 &<யவி	ைலேய!-- எ5 
ேக!டப<யி)3தா - ஊராைர( பா��� அ	ல - த உ,ள�ைத . 
 
அ�ண மகா &ர%! அ�ண காைல யாராவ� மிதி�தா	, அவ�க, தைலைய 
மிதி�@� - அIவள1 ேராஷ�! எவனாக இ)3தா:� Jைழ�@�பி% ேபாடா�! 
எைத� கா!<னா:�, ஆைச(ப!% ப	ைல இளி�கா� எ5 ெசா	:கிறா�க, 
ம'ற ஏைழக, - காதிேல வி9கிற�; ஆனா	 காரண� �ாியவி	ைல , அவ�களி 
ேபா�@�@ ! 
 
&)2ைகைய எளிதாக ஒ<��விட &<கிற�. ேத�@? எளிதாக &<யாத	லவா! 
அ�ேபாலேவ த இய	�� ம'ற ஏைழகளி இய	�� - இர�%�@� இைடேய 
உ,ள வி�தியாச&�!! �ாியவி	ைல ! �ாியாததா	, ேகாப� அதிகமாக வள�3த�; 
@ைறயவி	ைல. 
 
அவ ஏைழ! ஆனா	 ஏைழ�@� ெபய� உ�ேட இவ ெபய�, @(ப� &9வ�� 
J(பி%வ� 'அ�ேண ' எற ெச	ல( ெபய�. ெப'ேறா� இ!ட ெபய� மாகாளி! 
 
அ(பேவ ெதாி=� ேபாA)�@ ேடா; அ�ணேனாட @ண�, எ(ப< இ)�@� எ5, 
ெப�தவ2கK�@. ேப� பா��தேய	ேலா! ெவ5� காளிJட இ	லா, மாகாளி! எ5 
அ3த� @(ப�திேல உ,ள ம'ற ஏைழக, ேபசி� ெகா,கிறன�. 
 
'மாகாளி - அ3த� @(ப�திேல பிற3தவன	ல! ஏேதா ஒ) @(ைப ேம%! அ� என 
இடமா இ)3தா�தா எனவா�!! எ5 பதி	 வ)�, @(ப�தா� ப�@வமாக 
விவர� ேக!@�ேபா�. 
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ஊ� ெபயேர Jறாத ேபா� ெப'ேறா� ெபயைரயா மாகாளியிட� ேக!%� ெதாி3� 
ெகா,ள &<=�? அ(பனா! எ2க அ(பைன� தாேன ேக!கேற? ஏ, ேபா; 
J!<கி!% வர(ேபாறியா? அவ ெச��+ சிவேலாக� ேபாயி ேவண 
வ)ஷமா@�E ெசா	A+சி எ2க அ�மா , அ� சாக ற(ப ....... என�@ வய� எ!%, 
அ(ேபா .......' 
 
”ஐேயா பாவ�!" எபா�க, சில�. 
 
”உ)காதடா, உ)காேத! ஏ, இ(ப அவ2கK� இ)3�, ந�ைம( ேபால நா; 
படாதபா% படேவOமா ..... ேபா;வி!டா2கேள, அைத+ ெசா	:, நி�மதியா .......” 
 
மாகாளி�@ என ேவைல? எ3த ேவைலயாவ� கிைட�@� - உட	 உைழ(� 
ேவைல! பாரH!ைட �ம(பேதா - - க!ைட ெவ!%வேதா - கிண5 ேதா�%வேதா - 
வ�< ஓ!%வேதா ஏதாவ� ஒ5. இனினா)�@ இனின ேவைல எ5 
ஒ) தி!டமா இ)�கிற�? வி)(ப� அறி3� ேவைல ெகா%�@� இடமா இ3த 
உலக�! ப�ைவ� க9வி ��தமாக ைவ�தி)�கிறா�க,. எ)ைமைய+ ேச'றிேல �ரள 
வி%கிறா�க,; இர�%� பா	 ெகா%�கிற�! இ3த உலக�தி	 ஏதாவ� ஒ) 
ஒ92@&ைற இ)�கிறதா என! மாகாளி ேக!பா இ�ேபால - ஏ�ேண , 
உன�@ ஏ�ததா ஒ) ஒ92கான ேவைலைய� ேத<� ெகா,ளமா! ேடகிேற' எ5 
ெசா3த��ட ேக!பவ�கK� உ�%. 
 
அவ ஏைழ- ஆனா	 ஏைழ�காக இ3த உலக� இ	ைல எற எ�ண� அவE�@. 
ஏைழைய இ3த உலக� , ஏCைமயி	 இ	லாதவ�களி &� நடமாட வி!% 
ேவ<�ைக கா!%கிற� எற எ�ண�!! 
 
ஐேயா பாவ�!' எ5 உ)�கமாக( ேபச ேவ�%ேம; ஏைழ இ	லாவி!டா	 எ(ப<( 
ேபச &<=�, அ�ேபால? அத'காக�தா இ3த உலக� ந�ைம ைவ��� 
ெகா�<)�கிற�; இ	ைலெயறா	 இIவள1 ெகா%ைம ெச;=� இ3த உலக� 
ஒேர வி92காக ந�ைம வி92கிவி!%, ேவைல &<3�வி!ட� எ5 Jறிவிடாதா 
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என!!" எ5 ேக!பா மாகாளி. ம'றவ�க,, ”அ�ண ேவதா3த� ேப��! ஒ) 
சமய� அதேனாட அ(பா) ெபாிய சாமியாரா இ)(பாேரா?" எ5 ேபசி� 
ெகா,வா�க,. 
 
"��தி உன�@ உைல�ைக� ெகா93�டா ேடா;! சாமியாரா இ)3தா பி,ைள 
எ(ப<டா ெப���க &<=�?" எ5 ேக!பா ஒ)வ. ”பி,ைள ெபாற3த பிற@ 
சாமி யாராயி!<)�க� Jடாதா" எபா இெனா)வ. ”ஏ�பா! சாமியாரா 
ேவஷ� ேபா!%கி!ேட ந�ம சைடய மகேளாட சிேனகித� ைவ���ெகா,ளAயா, 
அ3த( �T� சாமி .... அ� ேபால இ)�க(படாேதா” எபா ம'ெறா)வ. 
எ	லா� மாகாளி இ	லாதேபா�. 
 
மாகாளி! தEைடய பிற(� வள�(� ப'றிய ேக,விகK�@� தா பதி	 
ெசா	:வதி	ைல; ஆனா	 அவ உடAேல காண(ப!ட த9��கைள( ப'றி� 
ேக!டா	 ேபா��, மளமளெவ5 விவர� J5வா. இ3த� த9��க,தா� எ 
வாC�ைக�கான @றி(�க,' எபா, சிாி�தப< ! என சிாி(� அ�! இ3த 
உலக�ைதேய ேகA ெச;=� &ைறயிேல அைம3த சிாி(� அ�! 
 
”அைத�ேக, ெசா	கிேற" எ5 ஆ�வ��ட ஆர�பி(பா. அவEைடய 
வாC�ைகயிேல நைடெப'ற ஏதாவெதா) நிகC+சிைய� J5வா - J5�ேபா�, 
ேபா��கள�திேல ஒ) Fர ெப'ற 'காய� @றி��( ேப��ேபா� எIவள1 
ெப)மித� ெகா,வாேனா, அ3த விதமான ெப)மித� அவE�@ ஏ'ப%�. 
 
”நா எ2ேக பிற3ேத - எ ெப'ேறா� யா� - அவ�களி நிைலைம என - எற 
விவர� ேக!%� ெதாி3� ெகா,வதாேல எ,ள�தைன பயE� உன�ேகா, 
ம'றவ�கK�ேகா ஏ'படா�; இேதா இ3த� த9�பி விவர� ேக!கிறாேய, இ� 
ேக!க ேவ�<ய ேக,வி. இ�ப'றி விவர� உன�@� ெதாிவ� ந	ல�; அதாவ�, நீ 
ஏைழ எபைத மற3�, மனித, ஆகேவ நீதி நியாய� ��காக( பா%பட 
ேவ�<யவ, அ�ரம���@ அ< பணியாமA)�க ேவ�<யவ எற உண�1 
இ)3தா	," எற &Eைர=ட மாகாளி ேபச ஆர�பி(பா. 
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மாகாளியி உடAேல இ)3த த9��க, - &க�திேல Jட�தா - அவைன  
அவல!சணமா�கி விடவி	ைல; அவEைடய வய��@ மீறிய ஒ) &�ைம� 
ேகால�ைத ம!%ேம அ3த வ%�க, ஏ'ப%�திவி!<)3தன. 
 
அ3த� த9��கைள� தடவி� ெகா%���ெகா�% ேப�வதி	 மாகாளி�@ ஒ) தனி 
ஆ�வ�. 
 
”இ� விற@� க!ைடயாேல பலமாக அ<�ததாேல ஏ'ப!ட�. இர�த� எ(ப<� 
ெகா!<'5 ெதாி=மா .... பனிய &9வ�� இர�த�கைற ... நா: மாத� பி<�த� 
�� உலர .... பிற@ பல மாத� அ3த இட�திேல ஒ) விதமான வA ம!%� இ)�@�, 
அ<�க< ...... ஒ) வ)ஷ���@( பிற@ வA=� நி5வி!ட�. வ% ம!%� பதி3� 
வி!ட� ...... ஏ! ஏ�டா ! அ(ப<( பா��கிறா;.... எ(ப<�தா தா2கி� 
ெகா�டாேனா எற ேயாச ைனயா...ைப�ய�காரா! அ(ேபா� நா ேபா!ட J+ச	 
இ(ேபா�Jட� காதிேல வி9வ� ேபாA)�கிற�. எ!% வய� என�@ அ(ேபா�..." 
 
”அ�ேண! எ!% வயதிேலயா இ3த� ெகா%ைம?” 
 
"ஏ! ஏ�டா அ(ப< ஒ) ேக,வி கிள(பேற......... எ�ப� வயதான பிற@தா 
விழO�, இ3த மாதிாி அ< எகிறயா ...." 
 
"ேபா�ேண! த9�ைப( பா��க ேபாேத என�@ வயி5 பகீ	E இ)�@�..... நீ 
��மா தமா? ேபச றிேய ......” 
 
"ேட! த9�ைப( பா��தாேல நீ பதறி(ேபாேற... இ3த இட�திேல இ)3� இர�த� 
@�@�E வ3தைத( பா��ேத மன� �ளிJட( பதறAேய, எேனாட 
எஜமாE�@, ெதாி=மா ...." 
 
”யார�ேண இ3த� ெகா%ைமைய+ ெச;த பாவி?" 
 
"��ய ேகா!^ வர அ;ய�E ேப�டா அவ)�@ , &!டா( பயேல! அவைர( ேபாயி 
பாவிE ேபசறிேய... பாவி எகிற ப!ட� இ)�@ேத. அ� ந�மா!ட� ப7ைச 
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பராாிகK�@ேன தனியா ஏ'ப!ட�டா ..... ெபாிய இட��( ப�க� Jட அ� 
தைலகா!டா�. எ!% வய� என�@ ...... @�%க!ைடEதா J(பி%வா2க ..... 
ேகாபமா இ	ேல .... ெச	லமா ....... அ(ப< இ)(ேப. ��ய ேகா!^ வர அ;ய� 
ஓ!டAேல ேவைல... ேமைஜ �ைட�கற�, எ+சி	 எ%�கற�, பா�திர� �ல�கற�, 
இெத	லா�..." 
 
"அ�ேண! ேகாப� ெச;� ெகா,ளாேத.... அ�மா அ(பா உைன எ!% 
வய��ேகவா உைழ�க வி!%வி!டா2க..." 
 
”அ�மா இ)3தா என ெசா	Aயி)(பா2கE ெதாியா�; அ(பாதா அ�மாைவ 
வி!%வி!%( ேபாயி!டாேர, &னாேலேய, சிவேலாக� .... ஒ) விற@ பிள�கற . 
ஆைள அ(பா அ(பாE J(பி!%�கி!% இ)3ேத .... எைன வள��தவ)... 
அவ)�@ என JA கிைட�@�? ெசா	லOமா... அதனாேல ஓ!ட	 ேவைல�@( 
ேபாேன…” 
 
”ேவைல ெச;கிறேபா� எ2காவ� உயரமாக ஏறி� கீேழ வி93�!டயா.....” 
 
"உயர�க ஏறி ! ஆைள(பா)! நா� @(ைப ேம!%�கார)... ேகா�ரமா ஏறி%ேவா�...... 
கீேழ வி93ததாேல ஏ'ப!ட� இ	லா ...... ெச�ைமயான அ< விற@� 
க!ைடயாேல..." 
 
"ஓ!ட	காரனா அ<+சா?" 
 
”அவE�@ அ�தா ேவைலயா ...... ஒ) ஆைள� J(பி!% அ<டாE உ�திர1 
ேபா!டா. அவ எ%�தா விற@� க!ைடைய ; ெகா%�தா பலமா , ெகா!% 
ெகா!%E இர�த� ெகா!<+�.” 
 
"ஏ, நீ என த(� ெச;ேத ...?" 
 
"பாேர உேனாட ��திைய. மாறமா!ேட @ேத அ3த( ��தி. ஏைழ த(� 
ெச;�தா இ)(பா. அதனாேலதா அ< வா2கி இ)�கிறாE தீ�மானமா 
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எ�ணி� ெகா,ேற ....... உ ேப�ேல @�த� இ	ேல ேடா;! @(ப�திேல 
கிட�கிறேபா� ேவ5 என நிைன(� வ)�....... ேபான ெஜம�திேல ஏேதா 
ெபாிசா பாவ� ெச;� வி!டதாேலதா இ(ப இ(ப< இ)�கிேறா�E ெசா	ற 
J!ட�தாேன நா� ...... மட(பயேல! த(� ெச;ததாேல இ3த அ< ெகா%�கேல ..... 
 
அ;ய)�@( பி<�காத காாிய� ெச;ேத .... அதனாேல அவ)�@� ேகாப�... ஏ 
அ3த� காாிய� அவ)�@( பி<�கேலE ேக!ேப . ஏ பி<�க	ேலனா நா 
ெச;த காாிய�தாேல அ;ய)�@ ந?ட�. அதனாேல ேகாப�. �ாியைலயா இ�? 
�ாியா�. அேதா ...... ேமேல ஆகாச � தி ேல ஆயிரமாயிரமா ேதவ�க, 
இ)�கறா2கனா ேபா��, இ)�@�E ெசா	:ேவ �ாி3தவ ேபால.... ேக, 
நட3தைத..... வழ�க�ேபால ேமைஜ �ைட��வி!%( பா�திர�ைத� க9வ 
எ%���கி!%( ேபாேன, உ, ப�க�.. சமய'க!% ப�க�. இ!A�@ மா1 
ஆ!<�கி!% இ)3தா ேவைல�கார. எ2ேகா பா���கி!<)�கிறா என 
கவைலேயா அவE�@! தடா	E ேமேல இ)3� ஒ) ப	A வி93த� பாேர 
மாவிேல ... பா��த�� பதறி( ேபாயி!ேட. அவ அைத( பா��காமேல மாைவ 
அைர�கிறா. ப	A Jழாயி!<)�@�; மாேவா% ேச�3� ேபா+�. ப	A, 
ப	AE ஒ) J+ச	 ேபா!ேட. அ(ப�தா விஷய� விள2கி+சி அவE�@. 
Jழாயி( ேபான� ேபாக மி+ச� இ)3த ப	A� ��ைட, �ழாவி� �ழாவி எ%�� 
ெவளிேய ேபாட(ேபானா. இத'@,ேள சமய'க!% ஆK2க J<!டா2க. ப	A 
வி93� ெச��� ெதாைல3தி!%�. விஷமா+ேச! அ3த மாைவ இ!A�@ 
உபேயாக(ப%�தினா சா(பிடறவ2க என கதி ஆவா2க? என�@ அ3த எ�ண� 
..... ப	A! ப	AE Jவி�கி!ேட ஓ<யா3ேத அ;யாிட� ெசா	ல . 
 
பினாேலேய �ர�தி�கி!% வ3தா மா1 அைர�கிறவ; ெபாிய ஆ,. ேகாழி� 
@7ைச( ப)3� T�@� பா), அ(ப< T�கி�கி!ேட ேபாயி!டான எைன, 
ஓ!ட	 பி�ற�. வி% எைன வி%! நா அ;ய�கி!ேட ெசா	ல( ேபாேற. 
மாவிேல ப	A, ப	Aனா விஷ�! இ!A சா(பி!டா ெச��( ேபாயி%வா2க... 
அ(ப< இ( ப<E ஒேர J+ச	, ...... அ;யேர வ3�வி!டா�. நா அவாிட� 
விஷய�ைத+ ேசா	:கிற��@,ேள மா1 அைர�கிறவேன அவாிட� ரகசியமாக 
எைதேயா ெசானா. அ;ய� உடேன எ ப�க� வ3� 'ேட; @�%�க!ைட! 
வாைய( ெபா�தி�கி!% இ)�கமா!ேட.. ஓ!ட	 ெபயைரேய நாச� ஆ�கிவி%ேவ 
ேபாA)�கிறேத ! வி93த ப	Aைய�தா ெவளிேய எ%��( ேபா!டா+ேச! நீ 
எ��காக வ)கிறவென	லா� பய� ெகா,ற மாதிாி ப	A, ப	AE க�தி�கி!% 
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இ)�ேகE ேக!டா�. பதறி( ேபாயி!ேட! ப	A ெச��� Jழாயி( ேபா; 
வி!ட�. விஷ�! நா எ	ேலா)�@� ெசா	ல�தா ேபாேறE ெசாேன. 
அ(ப�தா அ;ய) ேபா!டா) ..... ேபா!டாரா.... ேவைலயா, ஒ)�த அ2ேக 
கிட3த க!ைடயாேல பலமாக( ேபா!டா... @ழ@ழE .... ர�த�. 
 
"யா)ேம ேக!கAயா என இ�? ஏ அ<�கறி2கE ." 
 
”நீ ஒ) &!டா பயதாேன! ஏ�டா அவE�@ அ�தானா ேவைல. சா�பா� ெகா7ச� 
ேபா%, அ;ய� ச!னி ெகா�டா, வைட Bடா ெகா%... கா(பி�@ ச�கைர அ(ப< 
இ(ப<E அவனவ நா�@ )சிைய கவனி+சி� கி!% இ)�கிறா. அ3த 
ேநர�திேலயா எவைன எவ அ<�தா! ஏ அ<+சா! எ5 ேக!க� ேதாO�. 
அேடய(பா! அ(ப<� ேக!கிற �பாவ� ம!%� இ)3� �னா உலக� இ(ப<யா 
இ)�@�. ஒ) பய:� ஒ�O� ேக!கேல. இர�த� அதிகமாக ெகா!டறைத( 
பா��� அ;யேரதா ேவேற ஒ) ஆைள( பா��� அ%(��காி�Tைள அைர+சி� 
தட1டாE ெசானா). இ3த+ சின வயசிேல தி)!%� ைகயி)3தா, ெபாிய 
பயலானா வழி(பறி ெகா,ைளய	ல நட��வா." எ5 Jறி�ெகா�ேட 
வியாபார�ைத கவனி�க+ ெச5 வி!டா�. 
 
'அட( பாவி(பயேல! இ(ப< ஈ1 இர�க� இ	லாமலா?” 
 
"ேட;! எைன�தா�டா பலேப� 'பாவி(பயேல ! உன�ேக�டா தி)!%( ��தி! 
ஓ!டAேல வயி5 நிைறய ெகா!டறா2கேள ேபாதாதா' எ5 ேக!% ��தி 
ெசானா2க." 
 
”அ;ய� ெசானைதேய ந�பிவி!டா2களா!" 
 
“ந�பாம, நா ெசானைதயா ந��வா2க..... நீேய, அ;ய� ெசானைத�தா 
ந�பியி)(ேப..... ெகா7ச� &O&O�� இ)3தா ேபாடற இ!Aயிேல ெகா7ச� 
ெபாிசா( பா���( ேபா!டா ேபா�ேம, ப	ைல இளி+சி�கி!% அவ� ப�க� 
ேச�3�விடமா!டயா!” 
 
இ(ப< நட3த� ப'றி� J5வா மாகாளி. ேக!@� @(ப�� ஆ!க, 'ஐேயா பாவ�!  
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ஐேயா பாவ�' எ5 Jறி ப+சாதாப� கா!%வா�க,. அதிேல மாகாளி எ5� 
தி)(தி அைட3�வி%வதி	ைல. 
 
'அ�ரம�ைத� க�டா	 என�@, ஆ�திர� ஆ�திரமாக வ)கிற�. இ� இ5 ேந'5 
ஏ'ப!ட �பாவ� அ	ல. Jடேவ பிற3த �பாவ�E நிைன�கிேற. நம�@ என 
எ5 இ)3�விட மன� ஒ(�வதி	ைல. அ�ரம�ைத� க�<�க எ	ேலா)�@� 
உாிைம இ)�கிற�. கடைம இ)�கிற� எ5 அ9�தமான ந�பி�ைக என�@. 
கடைம எற எ�ண�. அ3த� கடைமைய+ ெச;=�ேபா� எ3த� ெதா	ைல 
வ3தா:� தா2கி� ெகா�டாக ேவ�%� எற ஒ) உ5தி. இர�த� த9��க, அ3த 
உ5தியி சின2க,' எ5 J5வா. 
 
மாகாளி @(ப�� பாணியி	 தா ேபசினா. அவEட பழகியவ�களிேல பல)� 
அேத பாணியிேலதா ேபசினா�க,. நா அ3த( பாணியிேலேய &9வ�� எ9தி� 
ெகா%�க எ�ணிேன. ஆசிாிய� ஒ(��ெகா,ளவி	ைல. அதனா	 சில ப@திகைள 
அவ� வி)�பிய விதமாக1� எ9திேன. &�கியமானைத� Jற மற3�வி!ேடேன! 
’நா மர�' இதழி	 �ைணயாசிாிய. 
 
எ2க, மர� இதழி	 விய(� அளி�@� உ�ைம நிகC+சிக, ஒ) தனி+�ைவ=,ள 
ப@தி. உ2களிட� உ�ைமைய ஒ(��ெகா,வதிேல என தவ5? ெபாிய �,ளிக, 
நட�காதவ'ைற�Jட உ�ைமயி	 நட3ததாக+ ெசா	:வா�க,. எ2கK�@ 
அவ�க, ெசா	வ� ெபா; எ5 ெதாி=�. ெதாி3��, ெவளியி%ேவா� 
விய(பளி�@� உ�ைம நிகC+சி எ5. எம� மர� இதழி	 இ3த( ப@தி�@� 
தைல(�, 'அதிசய� ஆனா	 உ�ைம ' எபதா@�. 
 
ேவ!ைடயா%வதி	 திறைம மி�கவ� எ5 ெபய� ெப'ற ெவ!<\� மி!டாதார� 
@!ட(ப �பதியாைர ேப!< க�%, 'அதிசய� ஆனா	 உ�ைம’ ப@தி� கான 
தகவைல( ெப'5வர+ ெசா	A ஆசிாிய� எைன ஒ)நா, அE(பி ைவ�தா�. 
வழ�கமாக� கிைட�@� தகவ	க, கிைட�தன. கா!ெட)ைம அவைர� கீேழ த,ளி 
ெதாைடயி	 ஆழமாக� @�திவி!டதா�, ஒ) தடைவ; வ% இ)3த�. ேபா!ேடாJட 
எ%��� ெகா�ேட. என�ெகனேவா அ3த வ% அ5ைவ+ சிகி+ைசயி விைள1 
ேபால� ெதாி3த�. ஆனா	 மி!டாதார� J5கிறாேர, கா!ெட)ைம @�தியதா	 
ஏ'ப!ட வ% எ5. கா! ெட)ைம� தைலைய�Jட� கா!<னா�. மாளிைக� 
Jட�திேல பட� ேபா!% ெதா2க விட(ப!<)3த�. ெவ!<\ரா� உட�பி	 
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காண(ப!ட த9��கைள @றி�த விவர�ைத எ9தி� ெகா%�ேத. எ9த எ9த 
என�@ ஒ) விதமான கச(�ண�+சி, ெவ5(�ண�+சி. இவ� இ3த வ%�கைள( 
ெப'றதனா	 உல@�@ என பல? உலகிேல ஏதாவ� ஒ) ந	ல காாிய� 
ெச;வதிேல ஈ%ப!%, அதிேல காய� ஏ'ப!%, அ� வ%வாகி இ)3தா	 அ�ப'றி( 
ெப)ைம( படலா�. உ	லாச �)ஷனி ெபா9� ேபா�@ ேவ!ைடயா%வ�. 
இதிேல ஏ'ப!ட 'வ%' ப'றி( ெப)ைம(பட என இ)�கிற� எ5 
எ�ணி�ெகா�ேட. ெவளிேய ெசா	ல�தா &<=மா! அவ)ைடய தயவினா	 
மர� இத9�@ ஆ=, ச3தா�கார�க, ம!%� அ5ப� ேப� கிைட�தா�க,. ஒ) ச3தா 
ஆயிர� #பா;! 
 
தமிழாசிாிய�க,, பழ3தமிC மன�க, கள�திேல கல2கா� நி5 ேபாரா<( ெப'ற 
வி9(�� ப'றி( ெப)மித��ட ேபச� ேக!<)�கிேற. �கழி சின�, 
Fர�தி &�திைர, ெவ'றி� @றிக, எெற	லா� பாரா!%வ�. ஓரள1�@ இ� 
ெப)ைம�@ாிய� தா. ஆனா	 இதிேல=� மன�கK�@ H�%வி!ட ேபா� தா 
அ<(பைட� காரணமாக அைம3தி)�கிற�. யாேரா ஒ)வ)�@ ஏ'ப%� அ�ரம� 
க�% ெகாதி�� எ93� ேபாரா<( ெப'ற வ% அ	லவா &9( ெப)மித� தர� 
த�க� எ5 எ�ணி� ெகா�ேட. 
 
அ3த எ�ண� வளர வளர, சாமாய�க, எற வாிைசயிேல இ)3தேபாதி:� 
பிற)�காக( பா%ப!% இன	 ஏ'5� ெகா�டவ�க, இ)(பா�கேள. 
அவ�கைள� க�% ேபசி, அவ�களி வாC�ைகயிேல நைட ெப'ற விய(பளி�@� 
நிகC+சிகைள அறி3� ெகா,ள ேவ�%� எற ஆ�வ� பிற3த�. ஆசிாியாிட� 
Jறினா	 ெப'5� ெகா,வா� எற ந�பி�ைக ஏ'பட வி	ைல. ஆகேவ 
இத9�காக� தகவ	 ேசகாி�தி%� ேநர� ேபாக மி+ச ேநர�ைத எ இதய� வி)�பிய 
காாிய���காக+ ெசலவி!% வ3ேத. அ(ேபா�தா மாகாளி என�@� 
கிைட�தா. 
 
ஒ) ம)��வ மைனயி	 மாகாளி கிட�த(ப!<)3தா, உடெல2@� க!%கKட. 
ஆப�� நீ2கிவி!ட�. ஆ, பிைழ��� ெகா,வா, @ைற3த� H5 மாத� 
ம)��வமைனயி	 இ)�கேவ�%� எ5 Jறினா�க,. மற3�வி!ேடேன, நா 
ம)��வமைனயி	 ெசற� மாகாளிைய( பா��க அ	ல; �திய ேமா!டாாி	 ஏ5� 
ேபா� கா	 வ9�கி� கீேழ வி93�வி!ட அனாைத வி%தி த�மக��தா 
அ;ய(பைன� க�% தகவ	 ேசகாி�க+ ெசறி)3ேத. 
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நாளிதCக,, அ;ய(ப ேமா!டாாி	 ஏற(ேபா@� ேபா� கா	 வ9�கிவி!ட�. 
காரண� அவ� ேபா!<)3த கா	 ெச)(பி அ<(பாக� ர(பராலான�; 
வழவழ(பான� எ5 எ9தி இ)3தன. 
 
வழவழ(பான ர(ப� அ<(பாக� ெகா�ட ��வித+ ெச)(�� தயாாி�� வி'பைன 
ெச;=� க�ெபனியா)�@� க%2ேகாப�. அவ�க, உடேன மர� ஆசிாியைர� க�% 
அ;ய(ப வ9�கி வி9வத'கான உ�ைம� காரண�ைத� க�% அறி=�ப< Jறி 
இ)3தன�. நா ம)��வமைன ெச	ல ேநாி!ட�. இ3த� காரண�தா	. 
 
அ;ய(ப, பலமாக ம5�தா�. கா	 வ9�கி� கீேழ விழவி	ைல! க� இ)�ட�. 
மய�க� ஏ'ப!ட�; தி^� மய�க�. காரண� என ெதாி=மா எ5 ேக!% 
உ)�கமான ெச;தி Jறினா�. அவ� ேமா!டாாி	 ஏற( ேபா@�ேபா� ஒ) 
சி5வைன� க�டாரா�, பாைதயி ம'ெறா) ப�க�தி	 அவ க�களிேல ெதாி3த 
�யர�ைத� க�ட��, 'ஆ�டவேன, இ(ப<(ப!ட அனாைதகைள ர!சி�@� 
ெதா�<ைன( பாி�ரணமாக எனா	 ெச;ய &<யவி	ைலேய! ேபா�மான 
பணமி	ைலேய. &c5 @ழ3ைதகைள ம!%3தாேன ர!சி�க &<கிற�. இேதா 
ஒ) ெமா!% க)கி� ெகா�<)�கிறேத' எ5 எ�ணினாரா�. உடேன ஒ) 
மய�க�. க� இ)�ட�; கீேழ சா;3தா�. அ;ய(ப ெசான� இ�. அதிசய� 
ஆனா	 உ�ைம. 
 
ெதாழி	 &<3த�� நா ம)��வமைனயி	 கிட3த ம'றவ�கைள( பா��தப< 
நட3ேத. மாகாளி உடெல2@� க!%கKட கிட� த(ப!<)3தா. அவன)ேக 
நி5 ெகா�% பாி1ட பழ� சா(பிட+ ெசா	A, நி5 ெகா�<)3த 
இளம2ைகைகைய� க�ட��, என�@ விய(பாகிவி!ட�. ெப� ெபாிய இட�தி	 
வாC�ைக(ப!%, ஏேதா ச+சர1 காரணமாக� கணவைன( பிாி3� தனியாகி( 
ப,ளி�Jட�தி	 ஆசிாிைய ேவைல பா��� வ)பவ,; மாஜி ெபாிய இட�. ெபய� 
வ,ளி. தி)மண�திேபா� வ,ளியா+சியா� எப� ெபய�. 
 
வ,ளியிட� நா ேபசிய�Jட ப%��� கிட(பவைன( ப'றிய ேசதி ெதாி3� 
ெகா,ள அ	ல; ெபாிய இட�திேல வாC�ைக(ப!ட வ,ளி ஏ கணவைன வி!%( 
பிாிய ேநாி!ட� எப� ப'றிய தகவ	 ெபற�தா. வழ�க�ேபால வ,ளி அ3த� 
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தகவ	 தர ம5��வி!டா,. மாகாளி ப'றிய தகவைல� Jறலானா,. ெம,ள 
ெம,ள�தா என�@ மாகாளி ப'றிய தகவA	 �ைவ ஏ'ப!ட�. வ,ளி த3த 
தகவைல� ெதாட�3�, மாகாளியிட&�, அவ இ)3� வ3த @(ப�� ஆ!களிட&�, 
ெதாட��,ள ேவ5 பலாிட&� ேக!%( பல தகவ	கைள� ெதாி3� ெகா�% 
'த9��க,' எற தைல(பி!% 'மர�' இத9�@ அளி�ேத. அவ� எைன=� 
வ)�த(பட விட�Jடா�, 'மர�’ ேம'ெகா�%,ள மர�� பாCபட�Jடா� எ5, 
'த9��க,' தனி ஏடாக ெவளிவர ஏ'பா% ெச;தா�. அத �வ�க( ப@திைய�தா 
இ�வைர நீ2க, பா��தீ�க,. இனி மாகாளி ப'றி நா ெதாி3� ெகா�ட 
தகவ	களி	 சிலவ'ைற� த)கிேற. நிகC+சி நைட ெப5வ� ேபாற வ<வ�தி	. 
 
[ஒ) சி'Xாி	 சாைல வழியி	 ஒ) இர!ைட மா!% வ�< ெச	கிற�. சல2ைக 
மணி �!ட(ப!ட ெபாிய காைளக, வ�<யி	 �!ட(ப!% உ,ளன.] 
 
உட'க!%�, அழகான ேதா'ற&� உ,ள வாAப, வ�<ைய ஓ!<+ ெச	கிறா. 
வ�<�@, தி�% ேபா!%+ சா;3� ெகா�<)�கிறா�, நா'ப�ைத3� வயதான 
ஒ) மிரா�தார�. சி	� ச!ைட=� ேவ!<=� ேபா!%� ெகா�% இ)�கிறா�. 
காதி:� ைகவிர	 களி:� ைவர� மிEகிற�. ெந'றியி	 ச3தன( ெபா!% 
இ)�கிற�. 
 
ெவ,ளி(�� ேபா!ட அல2கார�த< அவ)�@( ப�க�திேல இ)�கிற�. 
 
ெவ,ளி ெவ'றிைல( ெப!<=� ெவ!<ேவ� விசிறி =� வ�<யி	 இ)�கிறன. 
வழியி	 வ)ேவா� ேபாேவா� அவைர� க�ட�� மாியாைத ெச;கிறா�க,. 
 
மிரா�தா� : ேட, மாகாளி! த!< ஓ!ேட�டா மா!ைட ! தடவி� ெகா%�கறிேய ...... 
ஓ!%, ஓ!% �)�கா …. 
 
மாகாளி : வாயி	லா ஜீவனா+சி2கேள ..... ேவகமா� தா ேபா@�....தா! தா! 
 
[ெம�வாக� த!%கிறா; ேவகமாக வ�< ெச	கிற�. 
வய	 கா!சிகைள( பா��� மாகாளி ரசி��� ெகா�<)�கிறா. மிரா�தார� 
எைதேயா எ�ணி, மகிC3� ெகா�% இ)�கிறா�. ஒ) ரயி	ேவ ேக! ெதாிகிற�. 
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ரயி	, ெதாைலவி	 வ)கிற�. ேக!, H<வி%கிறா�க,. வ�< நி'கிற�. ரயி	 
ெச	கிற�. ேக! திற�க(ப!% வ�< ெச	கிற�.] 
 
மாகாளி : (ஆவலாக) ஏ2க .... ரயிைல யா)2க , &த&த	 க�% பி<+ச� ......... 
 
மிரா�: (ேகாபமாக) ஆ ...... உ2க பா!ட ..... ஓ!ேட�டா , வ�<ைய, ெபாிய 
விசாரைண நட�தறா. 
 
மாகாளி : (சA��� ெகா�%) ெதாிய	ேலனா ெதாியா�E ெசா	A!%( 
ேபா2கேள. அ��@ ஏ2க இ(ப< எறி7சி விழறி2க. நீ2கெள	லா� ப<+ச 
வ2களா+ேச, ெதாி7சி)�@�E ேக!ேட. 
 
மிரா�: வரவர உன�@ வா;� �%�@ அதிகமா யி!%�; கி�ட	 ேப+�, 
வித�டாவாத� வள)� .... அ�ணா�கி ஒ) நா, நீ என ேக!ேட, எமE�@ 
எ)ைம�கடா வாகன�; எ(ப<( ெபா)3��E ேக!க	ேல நீ ...... இ), இ), 
உைன ...... 
 
மாகாளி : (சிாி�தப<) நீ2க ஏ2க அ��காக இIவள1 ேகாப(படறி2க ...... �ேலாக� 
வ3�, பாச� கய5 Fசி, உயி�கைள( பி<��� ெகா�% ேபாகிறவதா எம : 
அவE�@ ஒ) வாகன� எ)ைம� கடாE ெசா	 லேவ, அவசரமான ேவைல 
யா+ேச, ஒ) @திைரயாவ� வாகனமா இ)�க(படாதா , எ)ைமதானா இ)�கO�, 
அ� அைச7� அைச7� அ	லவா நட�@�E ேக!ேட..... 
 
மிரா� : ஏ ேக!கமா!ேட...... ந�ம F!%+ ேசா5 அ(ப<(ப!ட � .......... 
 
மாகாளி : நீ2க தின மி+ச� தாE2கேள, நம�@. 
 
மிரா�: சாி, சாி... ஓ!%. 
 
(கிராம� வ3� ேச)கிற�. வ�< ; ஒ) ெபாிய ஆலமர�த<ைய� கா!< ...) 
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மிரா� : வ�< இ2ேகேய இ)�க!%�. நா ஊ)�@,ேள ேபாயி காாிய�ைத( 
பா���வி!% வ�ேர ..... ேட;! மா!ைட( பா����ேகா ................... ஜம�காள� 
இ)�@, தி�% கிட�@ , நீ பா!%�@, எ2காவ� ��த� கிள�பிடாேத....... 
 
[ெவ,ளி ெவ'றிைல( ெப!<ைய=�, த<ைய=� எ%��� ெகா�% மிரா�தார� 
கிராம���@,ேள ெச	கிறா�. 
வ�<ைய அவிC�� வி!%வி!%, மா%கK�@ ைவ�ேகா	 ேபா!%வி!%, 
மர�த<யி	 உ!கா�3� ெகா�%, ஆ!%�@!<க, �,ளி விைளயா%வைத 
ேவ<�ைக பா����ெகா�% இ)�கிறா மாகாளி. மாைல ேநர� வ)கிற�; 
பறைவக, J!ட� J!ட மாக� J%கைள ேநா�கி( பற3� ெச	கிறன. 
ஆ%கைள மட�கி சி5வ ஊ)�@,ேள ஓ!<� ெகா�% ேபாகிறா. 
வா��கைள, வயA	 ேமயவி%கிறா ஒ)வ. இ), ெம,ள ெம,ள வ)கிற�.] 
 
'ேட;! மாகாளி! மாகாளி! ேட;!' எ5 பதறி� Jவியப< மிரா�தார� ஓ<வ)கிறா� 
அல2ேகாலமாக. 
 
அ)ேக வ3� ெகா�ேட, 'க!%டா, வ�<ைய �!%டா சீ�கிர�' எ5 ேம	 H+� 
வா2@� நிைலயி	 Jறி� ெகா�ேட மிரள மிரள , ஊ� ப�க� பா��கிறா�. 
 
வ�<ைய( �!<� தி)(பி நி5��கிறா மாகாளி. 
 
”விடாேத! விடாேத! பி<! ேட; நி	:” எ5 Jவி�ெகா�ேட த<கKட நாைல3� 
ேப� மிரா�தாைர ேநா�கி ஓ<வ)கிறா�க, தா�க. 
 
மிரா�: (ந%ந%2கி) மாகாளி ! ெகாைலகார( பச2 கைள( பா)டா. 
[ எ5 கத5கிறா�. 
&தA	 த<ைய ஓ2கினா ஒ)வ. மாகாளி, த<ைய( பி<�� இ9�க அவ கீேழ 
வி93�வி!டா. த< மாகாளியிட� சி�கிய�. 
 
ம'றவ�கைள� த<யா	 தா�க ஆர�பி�தா. மாகாளி மிரா�தா� வ�<யி 
மைறவி	 நி5 ெகா,கிறா� �ழ5 �ழ5 தா�@கிறா மாகாளி. த<க, &றி3� 
ேபாகி றன. கீேழ வி9கிறன. தா�க வ3தவ�க, விர�ேடா% கிறா�க,. மாகாளி, 
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மிரா�தாரைர வ�<யி	 ஏற+ ெசா	A ஜாைட கா!<வி!% வ�<ைய 
ஓ!%கிறா.] 
 
மிரா�: ேவகமாக ஓ!%டா மாகாளி! விஷ�க< ேவைளடா... ஊ)�@ 
இ)!டற��@,ேள ேபாயிடலா�. 
 
மாகாளி : ெபா9� இE� சாியா சாய�Jட இ	ேல, அ��@,ேள வழிமட�கி 
அ<�க வ3தாE2கேள! 
 
மிரா�: வழிமட�கி அ<�கிறவE2க இ	ேலடா அவE2க; ெகாைலகார(பச2க. 
எைன� தீ���� க!<விட வ3தாE2க, த<=� தா��� T�கி�கி!%. 
 
மாகாளி : எதனாேல விேராத&2க .... ஏதாவ� நில� தகரா5? 
 
மிரா� : வ�<ைய ஓ!%டா ேவகமா! விவர� ேக!%�கி!% இ)�க இ�வா ேநர�. 
 
மாகாளி : பய(படாதி2க! நா இ)�கேற... எைன அ<+சி( ேபா!%!%தாேன 
உ2ககி!ட வரேவO�; பய(படாதி2க. 
 
மிரா�: ப%பாவி( பச2க! இ3த மாதிாி தி!ட� - ேபா%வாE2கE ெதாி7சி)3தா 
நா அ3த+ சனியE�@ ஆைச(ப!ேட இ)�கமா!ேட. 
 
மாகாளி! உ மனேசாட ேபா!%ைவ. அ3த� கிராம�திேல நம�@ ேவ�<யவ 
ஒ)�தி இ)�கறா. 
 
(மாகாளியி &க� இேலசாக மா5கிற�.) 
எ(ப<ேயா க�ம�, அ3த+ சிேநக� ஏ'ப!%( ேபா+சி 
(மாகாளி ேகாப� ெகா,கிறா.) 
 
மிரா�: HO &<+� ேபா%2க, HO &<+�( ேபா%2கE ெசா	Aகி!ேட 
இ)(பா. அவ எனைத� க�டா. ஊ)�@ அவமான�, @ல���@ அவமான�E 
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யாேரா கலக� ெச;� வி!டா2க... ஆக!%� பா��கலா�, ஆக!%� பா��கலா�E 
ெசா	Aகி!ேட இ)3ேத. 
 
மாகாளி : அ%�@மா இ3த அ�ரம�? ந�பி வைள ேமாச� ெச;யலாமா ......... அவ 
கதி என ஆ@�? 
 
மிரா�: அதா�டா மாகாளி, அ(ப< எ	லா� தா Jவி, ெகா�காி+சி, ேகாயி:�@ 
வா, சாமி எதிேர அவK�@� தாA க!% எ5 ெசா	A, இ9���கி!%( 
ேபானாE2க....... 
 
மாகாளி : நீ2க அவ2கைள ஏமா�திவி!% த(பி� �� ெகா�% வ3�!<2க....... 
 
மிரா�: அ� ெதாி7சிதா, த< T�கிகி!% ஓ< வ3தா2க, எைன� ெகா5ேபாட 
 
[ வ�<யி ேவக� @ைறகிற�. மா!%� கயி'ைற இ9��( பி<�கிறா மாகாளி.] 
 
மாகாளி : நா இ)3ேத, மைடய அவ2கைள� �ர�திவி!%, த�ம( பிர�ைவ� 
கா(பா�த ...... 
 
[ வ�<ைய எதி�(ப�க� தி)(�கிறா.] 
 
மிரா�: ேட! ேட! எனடா இ�? எனடா இ� ... 
 
மாகாளி : இ�வா ...... வ�< கிராம���@( ேபா@�. அநியாய�கார( பாவி! ஒ) 
ெப�ைண� ெக%��வி!% த(பி��� ெகா,ளவா பா��கேற........ 
 
(மிரா�தார� வ�<ைய வி!%� கீேழ @தி�க &ய:கிறா�. ஒ) கர�தா	, அவைர 
இ9��( பி<� �� ெகா�%) 
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மாகாளி : அவ2கைள ஏமா�தின� ேபால எகி!ேட ெச;ேத, எ:���@ ஒ) 
அ<E எ�ணி எ�ணி ெகா%(ேப ...... நா ஒ) மட(பய ! என விஷய�, ஏ 
�ர�திகி!% வ�ரா2கE ேக!டனா? பாவ�, அவE2கைள தா�கிேன பலமா 
...... 
 
மிரா�: மாகாளி! மாகாளி! உைன� ைகெய%��� @�பி%ேற�டா! காAேலJட 
விழேற�டா(பா வ�<ைய நி5��... கிராம� ேபாகாேத! ெவ!<( ேபா!% 
வி%வா2கடா. 
 
மாகாளி : நீ ெச;தி)�கிற காாிய���@ ெவ!<( ேபாடாேம, வி)3� ைவ�� 
அE(�வா2களா? 
 
மிரா�: ஆயிர�, ஐa5 ேவOமானாJட� ெகா%� �டேற�டா மாகாளி! 
 
மாகாளி : யா)�@, என�@�தாேன? 
 
மிரா�. அவK�@� ேவOமானா த�ேற�டா அ(பா . 
 
மாகாளி : எைத? பண�ைத�தாேன! பண� தவிர ேவ5 என இ)�@ உனிட� 
ெகா%�க பண� இ)�@�, என பாவ� ேவOமானா ெச;� த(பி��� 
ெகா,ளலா� எற ெந7ச9�த�. ந	லேவைள வழியிேலயாவ� நா என 
விஷய�E ேக!டேன! இ	ைலயானா உEைடய அ�ரம���@ நாE� தாேன 
உட3ைதயாகி இ)(ேப. 
 
மிரா�: மாகாளி! எைன எனதா ெச;ய( ேபாேற! அ3த( பய	களிட� வி!%� 
ெகாைல ெச;ய+ ெசா	ல( ேபாறியா? 
 
மாகாளி : ெச;ேவனா அ(ப< ! அ(�ற� அ3த( ெபா�பைளேயாட கதி என 
ஆகிற�. J!<�கி!% வா2க;யா ேகாவி:�@ எேப. ெபாியவ2கைள( 
ெப�தவ2கைள� J(பி%Eேவ. உ�...... ஆக!%�E ெசா	:ேவ. ம5ேப+� 
ேபசாேம, அ3த( ெபா�பைள க9�திேல தாAைய� க!டO�. நா தா ேதாழி 
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மா(பி,ைள. நட3தா அ3த� கAயாண� நட�கO�. இ	ேல. நி+சயமா ெகாைல 
நட�@�. 
 
(கிராம���@, வ�< வ)கிற�. கிராம�� ஆ!க,) 
 
'ேட;! வ3�!டாடா ஊ)�@,ேளேய' எ5 Jவி @�பலாக+ ேச)கிறா�க,. 
ெதாைலவிA)3� சில� க'கைள F�கிறா�க,, மாகாளிைய� @றிைவ�� . மா%க, 
மிரKகிறன. மாகாளி ஏ��காA	 நி5 ெகா�%, மா%க, மிர�% ஓடாதப< 
கயி'ைற=� இ9��( பி<��� ெகா�% கிராம�� ம�க, ேபா%� J+சைல 
அட�@� அள1�@� @ரைல உய��தி ....... 
 
மாகாளி : ெபாிேயா�கேள.! தா;மா�கேள! அைமதி அைமதி ! நா ெசா	வைத� 
ேகK2க, . 
 
'ேபாடா, ேடா;!' எ5 J+ச	 கிள��கிற�. ச'க, மாகாளி மீ� வி9கிறன. 
(இர�த� கசிகிற�) 
 
மாகாளி : ஆ�திர� ேவ�டா�, இேதா மிரா�தாரைர அைழ�� வ3தி)�கிேற ...... 
கAயாண� ெச;� ெகா,ள வ3தி)�கிறா� ...... 
 
(பல� ைக த!%கிறா�க,. சில�, ம'றவ�கைள� J+ச	 ேபாடாதீ�க, எ5 
அட�@கிறா�க,; ச�த� அட2@கிற�.) 
 
மாகாளி : &தAேல என�@ உ�ைம ெதாியாததா	, கிராம�� ம�கைள அ<�� 
வி!ேட. மனி�க ேவ�%� எைன . இ(ேபா�, நா உ2க, ப�க� ...... 
கிராம�தா� ப�க�......... 
 
(ைக த!%கிறா�க,.) 
நீதியி ப�க� நி'கிேற. அ�ரம���@� �ைண ேபாக மா!ேட. மிரா�தார� 
வ3தி)�கிறா�. ேகாயி:�@( ேபாகலா�...... ெப�ைண� J(பி%2க, ....... 
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அைனவ)� மகிC+சி ஆரவார�ேதா%, மாகாளியிட� வ)கிறா�க,. மிரா�தார� 
வ�<யிA)3� கீேழ இற�க(ப%கிறா�. 
 
தைலவிாி ேகாலமாக இ)�@� ெப� இ9�� வர(ப%கிறா,. மாகாளியி காைல� 
ெதா!%� @�பி%கிறா,. 
 
ஒ) ஆ, ஓ< வ3�, 'ேகாயி' கதைவ( �!<� ெகா�% ஐய� எ2ேகா ேபா;வி!டா�' 
எ5 J5கிறா. 
 
மாகாளி : பரவாயி	ைல! ேமேல நில1� ந!ச�திர2கK�! �'றி:� உ'றா� 
உறவின�! ஊ�( ெபாியவ� க,! ேகாயிலாவ� மனித க!<ய� ; இ3த இட� - நா� 
நி'@� இட� - கட1ேள பைட�த ேகாயிைல விட+ சிற3த�. ெகா�% வா)2க,, 
தாA�கயி5. உ! கா)2க, அைனவ)� ......... 
 
(தாAைய ஒ)வ� ெகா�% வ)கிறா�. 
மாகாளி, மிரா�தார� ைகயி	 அைத� ெகா%�கிறா. 
மிரா�தார� தய�கமைடகிறா�. மாகாளி அவ காைல அ9�தி மிதி�கிறா, 
யா)�@� ெதாியாம	. 
மிரா�தார� தாA க!%கிறா�. அவ, அவ காைல� ெதா!%� @�பி%கிறா,. 
மாேடா!%� வாAப, @ழA	 இைச எ9(� கிறா. 
கா'5 பலமாக அ<�கிற�. மல�க, கா'றா	 வ3� வி9கிறன. 
மாகாளி மகிC+சி அைடகிறா.) 
 
நில1 ஒ) ேமக�திA)3� ம'ேறா� ேமக���@ ஊ�3� ெச	வ�ேபா	 ெதாிகிற�. 
மாகாளி சாவ<� தி�ைணயி	 உ!கா)கிறா. எதிேர சில� உ!கா)கிறா�க,. 
 
பா	 ேவOமா? பழ� ேவOமா?" எ5 ேக!கிறா�க,. 
 
மாகாளி : நம�@� க!<வ)மா பா:�, பழ&�? ேசா5� ஊ5கா=�. இ	ைலயானா 
J9� ெவ2காய&�. 
(இர�% H5 ேப� ஓ%கிறா�க,.) 
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(ஒ) மா� ேசா5� ஊ5கா=� ெகா�% வ)கிறா,. த�ணீ� ஊ'றி உ(� 
ேபா%கிறா, மா�. மாகாளி அைத+ சா(பி!%� ெகா�<)�கிறா) 
 
ஒ)வ� : ஏ�டா(பா! எ(ப< உன�@, இ(ப<( ப!ட ைதாிய� வ3த� ....... 
 
மாகாளி : இ� என ெபாியவேர, அதிசய�.... ேகாழி� @7ைச அ<+சிகி!%( ேபாக 
ப)3� வ)ேத, அ(ப ேகாழி ேபா%ேத ச�ைட , Fராேவசமா ....... 
 
(சி5வ� சில� ைக த!%கிறா�க,.) 
 
ஒ)வ�: த�பி�@ எ3த ஊ) ....... 
 
மாகாளி : க)])... 
 
ஒ)வ� : எ3த( ப�க� ........ 
 
இெனா)வ� : தி)+சிரா(ப,ளி( ப�க�E ெசா	: வா2க. 
 
மாகாளி : நா அ3த� க)]ைர ெசா	லேல.. க#�E நா ெசான�, க) ...... 
க)....... தா=ைடய க) தாேன, ந�ப ஊ) , அைத+ ெசாேன....... 
 
ெபாியவ� : நிஜமான ேப+�......... 
 
மாகாளி : எ	லா ஊ)� என�@+ ெசா3தமான ஊ� தா. 
 
ெபாியவ� : அ(பா, அ�மா? 
 
மாகாளி : (ேசாகமைட3�) யா)மி	ைல. 
(தைலயைச��� ெகா�% J5கிறா.) 
(ேம'ெகா�% சா(பிட &<யவி	ைல, மாகாளியா	. ேப+�� ஓடவி	ைல. ப%��� 
ெகா,கிறா. சில�, அ2ேகேய ப%��� ெகா,கிறா�க,.) 
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(நகாி	 மிரா�தார� F%. ேகாயி	 ஐய� ஓ< வ)கிறா�. மிரா�தார� மகனிட� 
@�@�ெவன( ேப� கிறா�. அவ ேவைலயா!கைள( J(பி%கிறா. அவ� க, பல 
ப�க� ஓ%கிறா�க,.) 
 
ேவறிட�தி	 .......... 
 
(மணமானவ, பா�திர�தி	 பா:�, த!<	 ேசா5� ைவ��� ெகா�%, 
மிரா�தாராிட� வ3� நி'கிறா,. மிரா�தார� திகி:�, ேசாக&� ெகா�ட நிைலயிேல 
இ)�கிறா�.) 
 
மிரா�: எ உயிைர வா2காேத...... எ மன� சா3தியாக இ	ைல. பசி இ	ைல. 
ெதா	ைல ெச;யாேத....... 
 
(அவ, பா=� தைலயைண=� மிரா�தார)�@( ேபா!%வி!%� தைரயி	 ஒ) 
ஓரமாக� ைகைய� தைல�@ ைவ��� ெகா�% ப%���ெகா,கிறா,. 
சாவ<யி	 ப%��� ெகா�% இ)�@� மாகாளி�@� T�க� வராம	 �ர�% 
ெகா�% இ)�கிறா. 
 
ேமா!டா� ச�த� காதி	 வி9கிற�. ஒ)வ� விழி��� ெகா�%, 'த�பி! T�க� 
வரAயா ....... ெகா��க<யா? எ5 ேக!கிறா�. 
 
மாகாளி பதி	 Jறாம	 உ'5� ேக!டவ�ண� ’உ ! உ !' எ5 ச�த� 
ெச;யாதி)�@�ப< ஜாைட கா!%கிறா. 
 
ச�த� வரவர, பலமாக இ)�கிற�. மாகாளி எ93� உ!கா)கிறா; Jட 
இ)3தவ�கK� உ'5� ேக!கிறா�க,, அ+ச��ட. 
 
ேமா!டா� ெவளி+ச� ெதாைலவி	 ெதாிகிற�. பல விள�@க, ெதாிகிறன. ஒ) 
ெபாியவ� ெம�வாக, 'த�பி! ேபாMசா!" எ5 ேக!கிறா�. பல�த ச�த��ட ஒ) 
ஜீ(��, நா: லாாிகK� வ)கிறன. 
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ஊ)�@, Rைழ=�ேபாேத, கா!%� J+ச	 ேபா% கிறா�க,, லாாியி	 வ3தவ�க,. 
 
மிரா�தார� ெவளிேய வ)கிறா�. ஜீ(ைப( பா��த�� �,ளி� @தி�� 'சபா?டா 
சபா?!' எ5 Jறி� ெகா�ேட ஜீ(ைப ேநா�கி ஓ%கிறா�. 
 
'அ(பா!' எ5 அைழ�கிறா ஜீ(பி	 வ3த வாAப. 
 
மிரா�: பய	கைள விடாதீ�க,. ெவ!<( ேபா%2க,. வ3த� வர!%�. மாகாளிைய 
&தA	 ஒழி��� க!%2க, ............ 
(எ5 மிரா�தார� ெகா�காி�கிறா�.) 
 
ெப)2J+ச:ட அ<த< நட�கிற�. மாகாளி, எ2@� �'றி+ �ழ5 ச�ைட 
ேபா%கிறா. லாாி மீ� ஏறி� ெகா�% ச�ைட ேபா%கிறா. லாாிைய ஓ!%கிறா 
<ைரவ� ேவ�%ெமேற! 
 
ப�க�� லாாியி	 தாவி� @தி�� வி%கிறா மாகாளி. கிராம�� ம�க, �)�%, 
�)�% வி9கிறா�க,; தா;மா�க, மிர�% ஓ%கிறா�க,. 
 
'அ(பா! நா� ேபாகலா�! ஊைர� ெகாK�தி வி!%� தா ந�ம ஆ!க, 
தி)��வா�க, ..... எ	லா ஏ'பா! %டE� வ3தி)�கிறா�க,. நா� இ)�க 
ேவ�டா�. 
(எ5 J5கிறா. ஜீ( �ற(ப%கிற�.) 
 
மாகாளி பலமாக� தா�க(ப%கிறா. கிராம� தா� பல)�@( ப%காய�. 
 
H�+ைசயாகி� கீேழ வி93த மாகாளிைய லாாியி	 T�கி( ேபா!%� ெகா�% 
ெச	கிறா�க,. வழியி	 ஒ) ஆ'றிேல ேபா!%வி!%( ேபா;வி%கிறா�க,. 
மாகாளி க� விழி��( பா��கிறா. 
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ஒ) எ)ைமயி &�கி	 சா;3� ெகா�<)(பைத=�, எ)ைம, அதிக ஆழ� 
இ	லாத ஆ'றி	 நட3� ெச	வைத=� அறிகிறா. கீேழ இற2கி, எ)ைமைய( 
பா���, எ உயிைர கா(பா�தினாேய! உைன(ேபா;, எமE�@ வாகன�E 
ெசா	A ைவ+சி)�கா2கேள' எகிறா. 
 
(த,ளா< நட�கிறா. ஒ) H!ைட வ�<யி	 ெச	கிறா. பல ஊ�களி	 
நட�கிறா; க%2ேகாப� ெகா�ட நிைல ெப5கிறா.) 
 
ேமா!டாைர( பா��தா	 ேகாப�. ெச	வாகைள( பா��தா	 ேகாப�.... 
 
ஒ) ஆ, : யார(பா நீ , ஊ)�@( ��சா? 
 
மாகாளி : (ேகாபமாக) நா யாராக இ)3தா உன�ெகன;யா? 
 
அவ�: அட இ��@ ஏ இIவள1 ேகாப�? 
 
மாகாளி: ேகாபி��� ெகா�டா என ெச;� வி%ேவ! 
 
அவ�: ��த வ���காரனா இ)�கறிேய!&ர!%(பய! 
 
மாகாளி : ெதாி=ேத	ேலா பா��த��... ஒ�2கி�ேகா எ ேப+��@ வராேத........ 
 
ேவகமாக நட�கிறா. லாாிகளி	 H!ைடகைள� T�கி( ேபா%கிறா. 
 
லாாி�கார�: என தரO� JA! 
 
மாகாளி: ெபாிய பிர�! இவ) ெகா%�கறைத� ெகாட;யா . 
(ஒ) சிறிய ஓ!டA	) 
மாகாளி: நா: இ!A. ஓ!ட	கார: ெந; ேபாட!%மா? 
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மாகாளி : ெவ�ெண; ேபா%, ெவ�ேண! ஆைள( பா��� வியாபார� 
ெச;ேயயா! ெந; ேக!@தா ெந; ; இ!A ேபா��! மிளகா ச!னிேபா%.' 
(அதிகமான பார&,ள வ�<ைய இ9�க &<யாம	 க?ட(ப%பவைன( 
பா���வி!% வ�<ைய &!<� த,ளிவி!%) 
 
மாகாளி : ஏ ஐயா! இ(ப< உ ச�தி�@ மீறி ேவைல ெச;� சாகேற!..... 
 
வ�<�கார: என(பா ப�ற�! வயி5 ஒ�O இ)�@ேத! 
 
மாகாளி : உன�@ இ)�@� ஓ!<(ேபாயி (கைடயி	 உ!கா�3தி)�@� 
ஆைள�கா!<) அவைன( பா) வயி5னா அ� வயி5! 
 
(வ�<�கார சிாி�கிறா.) 
(ஒ) @ள�த2கைரயி	 நி'கிறா; ஒ) �ேராகித� பா���வி!%) 
 
�ேராகித� : ��ணிய தீ��த�டா! த�(பண� ப�ணOமா? 
 
மாகாளி : எனா பண�! 
 
�ேராகித� : இ?ட(ப!டைத� ெகா%. 
 
மாகாளி : அட, நா அைத+ ெசா	லவி	ைல. த�(பண�E ெசானேய! 
 
�ேராகித� : அ�வா உ2க @%�ப�திேல யாராவ� காலமாயி)(பா2கேள, 
அவாK�காக� த�(பண� ெச;தா ேமா!ச�திேல அவாK�@ ெசள�கிய� 
கிைட�@�. 
 
மாகாளி : அவாK�@ அ2ேக! இ2ேக நா சாகேற. அ��@ ஒ) வழிைய� 
காO�. 
 
�ேராகித� : அ��@ ேவ�<ய� பண�. 
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மாகாளி : (சிாி�தப<) ெக!<�கார ஆசாமிதா நீ . அ2ேக இ)�கிறவ2கK�@� 
த�(பண�..... இ2ேக இ)�கிறவ2கK�@( பண�. 
 
�ேராகித� : ஆமா�......... 
 
மாகாளி : என�@ இ(ப எ3த( பண&� ேவ�டா�. @ண� ெக!டவ2கைள எ	லா� 
ெகா5 @வி+சா( ேபா��. 
 
�ேராகித� : ச!ட� இட� ெகா%�@ேமா . 
 
ச!ட� இட2ெகா%�கா�தா இ	ைல , அ�ரம� காரைன த�<�கவிடாம	 
பணH!ைட பா�கா(� த)�ெபா9� மாகாளி மீ�%� அ3த+ சி'X� ெச5 
மிரா�தார� கிராம��( ெப�ைண� தி)மண� ெச;� ெகா�ட� ப'றி=�, 
கிராம�தாE� தா�கி, கிராம�ைத� ெகாK�தி நாச� ெச;த� ப'றி=�, ஊராாிட� 
ெசா	A நியாய� ெபற நிைன�தா. கிராம���@+ ெசறேபா�, ெப� த'ெகாைல 
ெச;� ெகா�ட ேசதி=�, மிரா�தார)�@ எதிராக சா!சி ெசா	ல� கிராம�தா� 
அ+ச(ப!%� ெகா�<)(பைத=� அறி3� பதறினா. கிராம�� ம�க, அவனிட� 
பாி1கா!< ன�. ஆனா	 �ணி1 ெபற ம5��வி!டன�. மாகாளி ேகாபி��� 
ெகா�டா. கிராம�� ம�கேளா, 'அ3த மிரா�தார)ைடய பைகைய� தா2கி� 
ெகா,K� ச�தி எ2கK�@� கிைடயாத(பா! எ2கைள மனி��வி%. ஆனா	 
இ2ேக நீ இ)(ப� Jட ஆப��. மிரா�தார ேமா(ப� பி<�தப< இ)�கிறா; 
ேபாMசி	 சி�க ைவ��வி%வா. Fணாக� ெதா	ைலைய� ேத<� ெகா, ளாேத' 
எ5 Jறின�. 
 
'இ(ப<( பய3� பய3� ெச��( பிைழ(பைத� கா!<:� ஒேர அ<யாக அ�ரம�ைத 
எதி��� நி5 ெகா	ல(ப!%+ ெச��� ெதாைல�கலாேம! நீ2க, இ(ப< 
ேகாைழயாக இ)(பதனா	 தா அ�ரம�கார�க, ெகா! ட� அ<�கிறா�க,. 
ெகா%ைம ெகா< க!<( பற�கிற�. T ...... T...' எ5 Jறிவி!% அ3த� 
கிராம�ைத வி!% ேவ5 ஊ)�@+ ெச5வி!டா. 
 
'அ�ரம�ைத� த%�திட &<யவி	ைல. ஆனா	 எதி��� நிேற. எ கடைமைய+ 
ெச;ேத. அ3த மிரா�தார இனி இIவிதமான அ�ரம� ெச;ய எ�O� 
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ேபாெத	லா� எ நிைனவ	லவா வ)�. நா ெதாிேவ ன	லவா அவ மன�க� 
&� அIவள1தா எனா	 சாதி�க &<3த�. அ3த( ெப� த'ெகாைல 
ெச;�ெகா, ளா� இ)3தி)(பாளானா	 கிராம�தா� ஒ��ைழ�கா வி!டா	 Jட 
நா மிரா�தார)ைடய மாளிைகயி	 அவ� @<ேய5வத'கான காாிய�திேல 
ஈ%ப!%, அதிேலேய மா�%ேபாக ேநாி!டா:� மகிC+சிேயா% மரண�ைத� 
த9வி� ெகா�<)(ேப. இ(ேபா� என�@ இ)�@� தி)(தி நா� நம� 
கடைமைய+ ெச;ேதா� எப�தா. அதைன என�@ அ<�க< நிைன1ப%�தி� 
ெகா�<)( பைவ இ3த� த9��க,, பலமான தா�@த	! பல மாத2 க, என�@ 
வA இ)3த�. எெனனேமா ப+சிைலக, ெம9@க, ைதல2க, ��ைண� 
@ண(ப%�த. ேமேல தாேன �� ஆ5கிற�. ெந7சிேல ஏ'ப!ட ��? அ� எ2ேக 
ஆற(ேபாகிற�. ம'ற எIவளேவா ேப� நம� ெகன எ5 இ)3�வி!டா:� நா� 
நம� கடைமைய+ ெச;ேதா� எற மகிC+சி என�@ இ3த� த9��கைள( பா���� 
ெகா,K�ேபா� எ5 மாகாளி Jறினா. 
 
ம'5� சி5சி5 நிகC+சிக, பல(பல Jறினா. ஒ) நிகC+சி, எ உ,ள�தி	 
ஆழமான இட� ெப'ற�. அதைன=� நிகC+சி நைடெப5வ� ேபாற 
வ<வ�திேலேய த)கிேற. 
 
(ஒ) ஊ)�@+ ச'ேற ெவளி(ப@தியி	 உ,ள ஒ) கலனான க!<ட�; மாகாளி 
ஒ)�ற� �)�% ப%��� ெகா�<)�கிறா. இ) வாAப�க, சிகெர! பி<�தப< 
வ)கிறா�க,. அ2@ ஒ) ப�கமாக உ!கா)கிறா�க,, மாகாளி ப%��� 
ெகா�<)(பைத( பா��காமேலேய) 
 
தா& : ேசா&! நீ அதி�?ட�கார�டா .... எ�வாக இ)3தா:� உ வைலயிேல 
FC3�வி%கிற�. 
 
ேசா& : ேபாடா �	 ... அெத	லா� ந�ம Face Cut Personality. தாி�திர( பயேல அ� 
தனி Art தனி�கைல. 
 
தா& : நா ந�பேவ இ	ைல, நளினா உ வைலயி	 வி9வாெள5 ......... 
 
ேசா&: ��மா ெசா	ல� Jடா�, தா&. நளினா , ெந)(�, ெந)(� ேபால�தா 
இ)3தா,. ஆனா	....... 
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தா& : எ(ப<டா ...... ெசா	ேவ.... ந	ல இட��( ெப� .... 
 
ேசா& : ப<��� Jட�தா இ)�கிறா,....... ப	ைல� கா!<ய�� 
பரவசமாகிவிட�J<ய ஏமாளி அ	ல...... க�<(பான �பாவ� ........... 
 
தா& : அ�தாேன, என�@� ஆ+சாிய� எ(ப<? 
 
ேசா& : (ேகAயாக) எ(ப<.......! ெசா	A வ)மா அ3த வி�ைத ....... எ ேப+�, 
பா�ைவ , அ(ப< ! பாகாக உ)கினாேள , நா க�கல2கியேபா�....... 
 
தா& : க� கல2கினாயா...? 
 
ேசா& : ஆமா�! அ(ப< ஒ) ேபா . நளினா! எ னா	 நீ இறி நா உயி� வாழ 
&<யா�....... எனா	 ேவதைனைய இனி=� தா2கி� ெகா,ள &<யா� ....... 
நாைள� காைலயி	 ேகாவி	 தி)�@ள�திேல எ பிண� மித�@�....... எ5 
ைடலா� ......... அத'@� த@3த ஆ�!..... ேபா ....... நளினா என, சிைலJட+ 
ச�மத�! ச�மத�! எ5 J5�டா, J5� ...... ம�%! உன�ெக2ேக ெதாிய( 
ேபாகிற�, அ3த வி�ைத! ஒ) �னைக தவC3த� .... க�களிேல ஒ) மகிC+சி ....... 
உடேன 
 
தா@ : உடேன? 
 
ேசா& : ச�திய� ெச;ேத! தாயி ேம	 ஆைண; த3ைத ேம	 ஆைண... Tய காத	 
ேம	 ஆைண! உ ைன� தவிர ேவெறா) ெப�ைண� தி)மண� ெச;� ெகா,ள( 
ேபாவதி	ைல. நீேய எ உயி� - எ இப� எேற. 
 
தா&: ெசான��.....? 
 
ேசா&: (ேகAயாக) ெசான��... ேபாடா ேபா! நட�க ேவ�<யெத	லா� நட3த�. 
நட3� ெகா�ேட இ)�கிற� ........ 
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தா& : (த9த9�த @ரA	) ந	ல அழ@..... 
 
ேசா& : (ேகAயாக) ஏ�டா உ)கேற..... ஏ;!..... த3த�தா	 ெச;த ப�ைமயடா 
அவ,...... அடா, அடா! சிாி�@�ேபா� அவ, கன�திேல ஒ) @ழி வி9�. ஆஹா.. 
ஹா... ஹா.... அ'�தமா இ)�@� பா��க... வி92க வி92க .... இ� என கனமா 
, ப+சாிசி மா2காயா, எ5 ெகா7�வா,. கன�ைத� கி,K�ேபா� ... அடா அடா, 
அடா! இ�ேதா% இ)ப�தி இர�% ேபா�� எபா, ......... 
 
தா& : இ)ப�தி இர�டா� ...... என�........ 
 
ேசா& : &�த�டா, &�த�...... பாி�ரணமாக ந�� கிறா,....... எைன ...... 
தி)மண���@ நா, பா��தாகி வி!டதா ...... க�ணா எபா, ...... ஓ... எ ேப 
.... எ(ேபா�.... எ5 ஆவலாக� ேக!பா,.... அேதா அ3த+ ச3திர ேமக�தி'@, 
மைற3த��... இ(ேபாேத... இ2ேகேய எேப ..... ேபா2க, எ(ேபா�� 
விைளயா!%�தானா, எபா,.... 
 
தா& : நீ ....? 
 
ேசா& : (ேகAயாக) .... நீ? உடேன நா, ந!ச�திர� பா���+ ெசாேன எ5 
எதி�பா��கிறாயா... ைப�திய�காரா... அ(ப<ேய எ மா�மீ� சா;��� 
ெகா�ேட. அேப எறா,; இபேம எேற. எைன� ைகவிட மா!^�கேள 
எறா,. நானா எைனயா ேக!கிறா;, அ3த� ேக,வி எேற. ேக!டப< அவ, 
&க�ைத எ கர2களி	 தா2கி� ெகா�% எ &க�த)ேக ெகா�% ெசேற. 
பா�! எ &க�ைத( பா�. இ3த� க�கைள( பா�! உைன� ைகவி%� 
கயவEைடய &கமா இ� எேற. 
 
தா&: அவ,? 
 
ேசா& : அவளா! அத'@ ேம	 &<=மா அ3த( ேபைத( ெப�ணா	, ஆன3த�ைத 
அைணேபா!%� த%�க! நா ந��கிேற. &�கா:� ந��கிேற எறா, . இதC 
எனிட� - இப இர1 - இைணயி	லா ஆன3த�. 
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தா& : (ெப)H+�ட) ெகா%�� ைவ�தவடா நீ .... அ� சாி, நளினாைவ� 
தி)மண� ெச;� ெகா,வ� எற &<1�ேக வ3�வி!டாயா? 
 
ேசா& : &!டா, வ)வா அ3த &<1�@ ..... நானா? நளினா ஒ) 'ஒF�'... ஒ) 
வார வி)3�. பிற@.... 
 
(மாகாளியி பலமான பி< ேசா&வி க9�தி	 வி9கிற�. பத5கிறா. 
உடனி)3தவ ஓ<வி%கிறா. க9�ைத( பி<��� T�கி ேசா&ைவ நி5�தியப< 
மாகாளி க%2ேகாப��ட) 
 
மாகாளி : ெப�ைண� ெகா%�த ேபயேன! 'ஒ F� ஒ)வார வி)3தா அவ, உன�@ 
... (தா�@கிறா.) மய�க ெமாழி ேபசி, அவைள ந�ப ைவ�தா;! பாி�ரணமாக 
ந��கிறா,. நீ அவைள� ெக%��வி!% அைத ஒ) கைல எ5 இ2@ ேபசி� 
ெகா!ட� அ<�கிறா; ...... ைப�திய� கார( ெப�ேண! பச(� வா��ைதைய� 
ேக!%( பாழாகி( ேபானாேய அ�மா! (மீ�%� தா�கி) அட(பாதகா! உைன 
ந�பிய அ3த( ெப� உைன உ�தம எ5 எ�ணி� ெகா�%, என என 
ஆைச�கன1க,, இப எ�ண2க, ெகா�<)�கிறாேளா! உ,ள�தி	 
இடமளி�ேதா� இனி ஊ� அறிய - உலகமறிய� Jறி மகிழேவ�%�. மாைல 
B!%வா, ம�க, வாC��வா�க,, மணாளEடேன மதி(�ட வாCேவா� 
எெற	லா� எ�ணி அவ, மன திேல மகிC+சி ெபா2@� ... இ2@ நீ ஒ) வார� 
எ5 �ளி Jட, பழிபாவ���@ அ7சாம	, யா� இ)�கிறா�க, ந�ைம� ேக!க 
எற ைதாிய�தி	 உ Fர(பிரதா ப2கைள( ேபசி�ெகா�<)�கிறா;. 
 
(தா�@கிறா; அவ அ<தாளமா!டாம	) 
 
ேசா& : ஐேயா... ஐையேயா.... எைன� ெகா	லாேத! நா தா2கமா!ேட. 
ச�தியமா இனி அ(ப<(ப!ட த(� த�டா1�@( ேபாகமா!ேட. 
 
மாகாளி : இனி த(� த�டா1�@( ேபாக மா!<யா! அேயா�கிய(பயேல! இ(ப 
நட3தத'@ என ெசா	ேற.... நட3த� நட3த�தானா....... யா� அ3த( ெப�? 
எ2ேக இ)�கிறா,? 
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ேசா& : ெபாிய இட��( ெப�ண;யா ...... விஷய� ெதாிய�Jடா� ...... இனி 
அIவித� நா நட3தா, ேக, .... ெகா5 ேபா% ...... 
 
மாகாளி : அட( பாதகா! ஒ) ெப�ைண� ெக%�� வி!% ...... அவ, கதி 
எனெவ5 Jறாம	... உனிட� என ேப+� (இ9�தப<) ந!! அ3த( 
ெப�ைண� கா!% ...... அவ, காA	 வி93� கத5 ...... நா ம!%� இ2ேக 
இ	லாதி)3தா	, அ3த( ெப�ணி கதி என ஆகியி)�@�? �ற(ப%... 
இ(ேபாேத தி)மணமாக ேவ� %�..... அவ, வாழ ேவ�%�..... 
 
ேசா& : ஆக!%�..... எைன வி!%வி% ... நா அவ ைளேய கAயாண� ெச;� 
ெகா,கிேற. 
 
மாகாளி : (ேகAயாக) அ(ப<2களா ...... அ(ேபா , ேபாயி!% வா2க.... 
கAயாண�த5, நா வ)கிேற. (ேகவலமாக) ஏ�டா! உ ேப+ைச ந�ப+ 
ெசா	கிறாயா ... நீதா, 'ேபா ' ெகா%(பேய, 'ேபா '; ேக!%� ெகா�%தா 
இ)3ேத. உ ேப+ைச ...... நா என ஏமாளி( ெப�ணா , உ பச(பிேல 
மய2க... (தா�கியப<) ந�ம 'பாைஷ' �ாி=தா! �ாியேத	ேலா ..... 
 
[ேசா& திண5கிறா.) 
 
மாகாளி : அதனாேல, எேனா% ேபசி, த(பி��� ெகா,ளலா� எ5 எ�ணாேத... 
�ற(ப%... அ3த( ெப� F!%�@ ....... 
 
[இ9��+ ெச	கிறா) 
 
ேசா& : (ெம	Aய @ரA	) நா:ேப� பா��தா ேகவல மா( ேப�வா2க! எ ைகைய 
வி%2க... நா ஓ<விடமா! ேட .... ச�யமா... 
 
மாகாளி : ஓேஹா! �ைர�@ இ� ேகவலமா� ெதாி =தா! நா:ேப� பா��தா ேகAயா( 
ேப�வா2கேளE �)�@E ைத�@� ...... ஏ�ட(பா (Face Cut) இத'ேக 
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உன�@ இ(ப<� ேதாOேத, அ3த( ெப�ைண� ெக%��� ைகவி!%வி!டா, 
அவK�@ எIவள1 ேகவல�... இழி1 ! உ�! நீ ஏ அைத( ப�தி எ�ணி இ)�க( 
ேபாேற... நீதா 'ஒ F� - ேபா��. எபவனா+ேச. 
 
(தைலைய� கவிC��� ெகா,கிறா ேசா&) 
[இ)வ)� நட�கிறா�க,; எதிேர சில ெப�க, வ)கிறா�க,. 
 
'இவளா? அவளா?' எ5 ேக!ப� ேபால காளி ஜாைட ெச;கிறா,. 
இ	ைல இ	ைல எபைத ேசா& ஜாைடயா	 ெதாிவி�கிறா. 
எதி�(�றமி)3� வ,ளிைசகளி	 வ)கிறா, ேசா&வி க�களிேல தி)!%�தன� 
ெதாிகிற�) 
 
மாகாளி: வ)ஷ� ப�� ஆனா:� விடமா!ேட .... ெதாி=தா.... இ(ப<(ப!ட 
ஆசாமிைய� க�டா , நம�@ வி)3�...... �ாி=தா ... 
 
[ேசா& வ,ளிைய( பா��க� க�%] 
 
மாகாளி : அேதா வ)ேத, ஒ) ெபா�O ைசகளி	 ...... 
 
ேசா& : (ெம	Aய @ரA	) அ3த( ெபா�Oதா.... 
 
[ைசகி, அ)ேக வ)கிற�. தைன யாேரா இ)வ� த%�� நி5��வதாக எ�ணி� 
ெகா�% வ,ளி திகிலைடகிறா,.) 
 
மாகாளி : ைசகி, சவாாியா ....... ப!ட�தரசைன நாேன J!<கி!% வ3தி)�கிேற 
...... இற2@ ...... கீேழ. (திைக�கிறா,.) 
 
மாகாளி : இற2@....... ஏமாளி( ெபா�ேண ! வா, இ(ப<... ஏ இ(ப< விழி�கேற.... 
 
வ,ளி: (திணறி) யா) ....... என ...... என;யா இ� ..... எைன ஏ 
மிர!டேற...... யா) நீ2க? 
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மாகாளி : (ேசா&ைவ( பி<�தி9�� வ,ளி எதிேர நி5�தி) �ாி=தா, ஏ உைன� 
J(பி!ேட எகிற� ... வ3தி)�காேர உைன வாழைவ�@� மணாள�... வா�மா 
வா!.... எனா , ந�ம காதலைர, யாேரா ஒ) &ர!%( பய இ9��� ெகா�% 
வ)கிறாேனE திைக�கறியா.... ேவேற வழி இ	ைல . அதனாேல இ(ப<...... 
 
வ,ளி : என ெசா	றி2க .... ஒ�O� �ாியைலேய..... 
 
மாகாளி : (ேகாபமாக) இரகசிய� ெதாி3� வி!டேத எ5 திைக(பா? இ(ப< H< 
H< மைற���தாேன, நாசமாக( ேபாறி2க! இ(ப<(ப!ட பய	கK� உ2கைள 
ந�ப ைவ�� நாசமா�க &<கிற� ....... 
 
வ,ளி : (ேசா&ைவ=� மாகாளிைய=� மாறி மாறி( பா��த ப<) 
ஒ5� விள2கவி	ைலேய....... என;யா இ� ..... 
 
மாகாளி: இ(ேபா�� இவE�@ எ2ேக மன�@ைற வ3� வி%கிறேதா எ5தாேன 
பா��கிறா;? ��தி ெக!ட ெப�ேண! இவ உைன ஏமா'றவிட( பா��தா. 
காதA�தாேன, அேத காதக 'க�ேண ! எறாேன, 'மணிேய' எறாேன, அேத 
கயவ ! உைன� தி)மண� ெச;� ெகா,ள( ேபாவதி	ைல ...... ஒ)வார� 
ேபா�மா�! எ காதா	 ேக!ேட, இவ ேபசியைத. ந	ல ேவைளயாக� 
ேக!ேட. ேக!டதா	, ெகட இ)3த உ வாC1, அழிய இ)3த உ க'�, ேபாக 
இ)3த உ மான� மீ�%� கிைட�க வழி ஏ'ப!ட�. வா, உ F!%�@! உ 
அ(பா யா� ..? பா���( ேபச ேவ�%�..... இவE� வ)வா ...... தி)மண நா, 
@றி(ேபா� ...... நாெளன நா,! ந	ல� நட�@� நாெள	லா� ந	ல நா,தா .... 
�ற(ப%... �ற(ப% ..... 
 
வ,ளி: (சிறி� �னைக=ட) தி)மண� என�கா ... 
 
மாகாளி : ஆமா�, ஆமா�...... ஒ��� ெகா�டா.... 
 
வ,ளி: (சிாி(�ட) யா�, இவரா? 
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மாகாளி : (ெவ5(�ட) ஆமா�...... பாி�ரணமாக� தா ந�பினாேய இவைர .... 
 
வ,ளி : (ேம:� சிாி�தப<) ைப�யேம, ைப�யேம! அவ� யாேரா, நா யாேரா? ஐயா! 
உ�மிட� ந	ல��@( ேபாரா%� Fர� இ)�கிற�. ஆனா	 �லப�திேல ஏமா3� 
வி!^�..... என�@� இவ)�@�, &பி பழ�கேம கிைடயா� ....... 
 
மாகாளி : ஏ;! என�... இ�... (எ5 Jறி ேசா&ைவ� தா�க) 
[வ,ளி @5�கி!%] 
 
வ,ளி : &ர!%�தன�தாேல என காாிய�ைத+ சாதி�க &<=�..... இ(ேபா�தா 
என�@� ெகா7ச� விஷய� விள2@கிற� ..... காதA�தவைள� ைகவிட இ)3தா� 
இ3த ஆசாமி .... க�% பி<��வி!^�... அ3த( ெப� O�காக, அவ, வாC1�காக, 
மான���காக( ேபாரா%கிறீ�. 
 
மாகாளி : ஆமா�...... வ,ளி: ஆனா	 அ3த( ெப�, நா அ	ல..... மாகாளி : இவ 
கா!<னாேன உைன .... 
 
வ,ளி : அ<தா2கமா!டாம	, யாைரயாவ� கா!<� த(பி��� ெகா,ளலா� எ5, 
�லப�தி	 - ஏமா'ற&< =� உ�ைம எற எ�ண�தா	 ....... 
 
மாகாளி : (ேகாப��ட) அட பழி�க7சாத பாதகா! (தா�கி) இ(ப<=மா ஒ) 
�பாவ�!.... நா ஒ) &!டா, . ... உைன ந�பிவி!ேட..... 
 
வ,ளி : பா��தீ�களா! நீ2கேள இவ ேப+ைச ந�பி வி!^�கேள! ஒ) ெப� 
ஏமா3ததிேல என ஆ+சாிய� .... அ<�காதீ�க, ... ப�@வமாக( ேபசி .... 
 
மாகாளி : (ேகAயாக) வாடா, எ ராஜா! (எ5 ெக7சி) ��யவாேன, அ3த( 
ெப�ைண ஏ'5� ெகா, எ5 ெசா	A� காAேல விழ ேவ�%மா...... 
 
வ,ளி: ஒ) ெப�Oைடய வாC1�காக இIவள1 பாி3� ேப�� உ2க, @ண�  
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த2க�... த2கம;யா த2க�. ஆனா	, &ைற ெதாியவி	ைல .... தா�கி� தா�கியா 
தி)�த &<=�... சாக<�கலா�.... 
 
மாகாளி: இ(ப<(ப!ட ஈன�க, ெச�தா	 என .... சாக<�தா	தா என .... 
 
வ,ளி : ஒ5மி	ைல .... எ3த( ெப�Oைடய ந	 வாC1�காக( பா%ப%கிறீேரா, 
அ3த( ெப�ணி கதி என ஆ@� ...... நாசமா;( ேபா@�....... அழி�க�தா 
ெதாிகிற� உம�@ ... வாழ ைவ(ப� இ3த &ைறயா	 அ	ல ..... 
 
மாகாளி : (ெவ5(�ட) இ3த &ைற அ	ல! ேவேற எனவா�? ஒ) ப,ளி�Jட� 
நட�தி இவE�@( பாட� ெசா	A� ெகா%�க+ ெசா	கிறாயா ...... ெப�ேண! 
உன�@( ேபச� ெதாிகிற�.... ��மா இ) ....... 
[ேசா&வி க9�ைத( பி<�தி9��) 
 
யா� அ3த( ெப�? உ�ைமைய+ ெசா	:! உைத ப!%+ சாகாேத! 
 
வ,ளி : ெசா	ல;யா ...... யா� அ3த( ெப�... இேதா பா�, ஒ) ெப�ணி 
வாC�ைகைய( பாழா�@வ� த�மமா நியாயமா... உ2கைள எIவள1 ந�பி தைன 
ஒ(பைட� தா,! �ேராக� ெச;யலாமா ....... 
 
மாகாளி : இ3த� க	 ெந7சனிட� உ கனிவான ேப+�, பA�@மா , அ�மா .... 
அவE�@( �ாிவ� ஒேர ஒ) பாைஷதா. 
(தா�@கிறா. வ,ளி @5�கி!%� த%�கிறா,.) 
 
மாகாளி : (ேகாபமாக) தா, ெப�ேண ! இதிேல @5� கிடாேத! நீ அ	ல, இவனிட� 
ஏமா3தவ, ..... பிற@ உன� ெகன ேவைல இ2ேக? ேபா , ேபசாம	 ...... நா 
பா���� ெகா,கிேற ....... 
 
வ,ளி : ெதாிகிறேத நீ2க, பா���� ெகா,கிற இல! சண�. ப�@வமாக( ேபசி, 
உ�ைமைய� ெதாி3� ெகா, ள� திறைம இ	ைல; ��தி �க!<, மனைத மா'ற� 
ெதாியவி	ைல . 
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மாகாளி : அ�மா, மகராஜி! அ3த� திறைம எ	லா� உ2கேளா% இ)�க!%�... எ 
திறைம அவE�@� ெதாிய =� (ேசா& அ<ப!ட இட�ைத� தடவி� ெகா%�கிறா.) 
உன�@ எ(ப<� ெதாி=�... உன�@+ ச�ப3தமி	லாத விஷய�... தைலயிடாேத..... 
ேபா, ேபசாம	. 
 
வ,ளி : என�@+ ச�ப3தமி	லாத விஷயமா .... சாி, உம�@ ம!%� என ச�ப3த� 
..... இவனா	 ெக%�க( ப!டவ, யா�? உ அ�காவா, த2ைகயா? 
மாகாளி : யாராக இ)3தா	 என? ஒ) ஏமாளி( ெப� - அ� ேபா��, நா 
தைலயிட ....... 
 
வ,ளி : நீதி�காக( ேபாரா%பவ�க, ல!ச�தி	 ஒ)வ� Jட இ)(ப� க?ட�... 
ஆடவ�களிேல இ(ப<( ப!ட ஒ) அ��வ மனித� இ)(ப� க�% நா எIவள1 
மகிC+சி அைடகிேற ெதாி=மா ... ெப� @ல�தி சா� பிேல வாதாட, ேபாராடா 
இ(ப<(ப!ட Fர�க, ேதைவ... நிர�ப�ேதைவ ... Fர� இ)�கிற�. த2களிட� 
நிர�ப..... விேவக� இ	ைல ....... 
 
மாகாளி : &!டா,, &ரட நா .... அைத�தாேன அ�மா, நா��காக+ ெசா	கிறா; 
..... சாி, நா இவைன இ9��� ெகா�% ேபா;, &+ச3தி�@ &+ச3தி நி5� தி( 
ேபச( ேபாகிேற. அ3த( ெப�ணி இ)(பிட� ைத� க�%பி<�@� வைரயி	 
ேவ5 ேவைல என�@� கிைடயா� ....... 
 
வ,ளி: நீ &+ச3திகளிேல இவைன நி5�தி ைவ�� &ர!%�தனமாக நட��வா; - 
ஊரா� இவE�@ ேவ�< யவ�க, - ேபாM  - எ	லா� ைகக!<, வா; �ைத��, 
ஓேஹா ! ஒ) இல!சியFர ேபாரா%கிறா. நா� @5�கிட�Jடா� எ5 
இ)(பா�க, எற எதி�பா��கிறா;? உ,ள�திேல ந	ல எ�ண� இ)�கிற�. 
உலக� ெதாிய வி	ைலேய ...... யா)� �ைண இ	லாததா	 இவ ��மா 
இ)�கிறா .... நா: ேப�, ெதாி3தவ�கைள� க�டா	 ேபா�ேம, காகா ெவ5 
J+சA!% தி)ட, தி)ட! &ரட ! க�தியா	 @�தவ3தா! பண�ைத( பறி��� 
ெகா�டா' எ5 J1வா .... ஊ� பா=� உ மீ� .... உ வA1 பயபடா�. 
ேபாM  வ)� ... ேகா�!<ேல நி5��வா�க, ..... ைகயி	 வில2@ ேபா!% .... நீ 
J5வா;, இவ ஒ) ெப�ைண� ெகா%�த ேபய, தி)�த( பா��ேத எ5 
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ேகா�!<ேல; ைகெகா!<+ சிாி(பா�க,, ஆCவா�க,, நாயமா�கK�@( பிற@ 
அவதாி�தி)�கிறா� ஐயா இ3த மகா! எ5 Jறி, வழி(பறி நட�திய @'ற� 
தி'காக ஆ5 வ)ட� த�டைன த)வா�க, ...... இவ ெவ'றி+ சிாி(�ட ேவ5 
ேவ!ைட�@� கிள��வா - இவனா	 நாசமா�க(ப!ட ெப�, @ள�ைத� 
ேத%கிறாேளா விஷ�ைத� ேத%கிறாேளா, யா� க�டா�க, ....... 
 
மாகாளி : நறாக�தா ேப�கிறா; ...... நியாயமாக� தா ேப�கிறா; .... உலக� 
அ(ப<�தா இ)�கிற� .... ஆனா	..... அ3த( ெப�ணி வாC1 நாசமாகலாமா 
.... நீ=� ஒ) ெப�... ெசா	ல�மா ெசா	:..... இ3த( ேபயைன+ ��மா விடலாமா 
..... 
 
வ,ளி : (ேசா&விட� கனிவாக) ஐயா! பழிபாவ���@ அ7ச ேவ�டாமா ..... 
அ%�@மா உம� ேபா�@? அபைலைய நாசமா�கலாமா... உ�மிட� ெகா7சி 
இ)(பா,. ெக7சி இ)(பா, .... ச�ய� ச�ய� எ5 Jறி ந�ப ைவ�தி)(Y� .... 
அவைள� ைகவி!டா	 அவ, மானமழி3� வாC வாளா... நம� சHக���ேக இழி1 
அ	லவா... ஐயா! 
 
தாயி வயி'றி	 பிற3தீ�! தா;�@ல���@ இழி1 ேதடலாமா! அ�கா த2ைக 
இ	ைலயா உம�@! உம� காதைல ந�பினாேள அ3த( ெப�, அவளிட� சரசமா<� 
ெகா�<)�@�ேபாேத, அவைள+ சாக<�� வி!<)�கலாேம! அ� எIவளேவா 
ேம	, இைதவிட! 
[ேசா& க�கல�கமைடகிறா. மாகாளி அைத� கா�கிறா.] 
 
வ,ளி : அவKைடய அழ@ க�^� உம� மன� அவைள நா<'5... அ)ேக 
அைழ�தீ� ... ஆயிர� தடைவ, அவ, த%�தி)(பா,, ஆகா�... அ%�கா�. 
&ைறய	ல - ெநறி அ	ல எ5. எெனன Jறினீேரா... கவிைத பா< இ)(Y�, 
கைத ெசா	A இ)(Y�, ைக நீ!ட< , ச�ய� எ5 ெசா	A இ)(Y�... ந�பினா,. 
அவைள நாசமா�காதீ�. நா அவKைடய தம�ைக எ5 ைவ��� ெகா,K�..... 
காA	 விழ+ ெசானா	 Jட வி9கிேற. 
 
ேசா& : (வி�&� நிைலயி	 ) அ�மா! எைன ம னி�� வி%... மனி��வி%... 
மனி��விட�மா, ம னி��வி%. 
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வ,ளி : அவைள உம� நிர3தர வி)3தா�கி� ெகா,K ம;யா ... அவளிட� ெப'ற 
அ��@� க!%(ப%வ�தா த�ம�. அ3த அ� ஒ5�@ ஆயிரமாக ஓ2கி 
வள)� .... @%�ப� தைழ�@�. 
[வ,ளி க�கச�@கிறா,. அைத� க�ட மாகாளி] 
 
மாகாளி : நீ ஏன�மா அ9கிறா; .... பாரடா பா�! ேபயேன! அ3த( ெப�ணி 
க�ணீ)�காவ� பய(ப%..... 
 
வ,ளி : அ3த( ெப� F!<ேல தி)மண���@ எதி�(� இ)3தா	 Jட, நா 
ெக7சி� J�தா<+ ச�மத� ெப' 5� த)கிேற! 
[ேவேறா� ைச�கிளி	 ேவேறா� ெப� வ)கிறா,. வ,ளிைய( பா���வி!%.] 
 
வ,ளி! வ,ளி! எ2ேக ... இ(ப<...... 
[ேசா&ைவ( பா��தப< தைல@னிகிறா,. ேசா&, J+சமைட3� தைலைய� 
கவிC��� ெகா,கிறா. 
மாகாளி=� வ,ளி=� அைத� க�% ஒ)வ)�ெகா)வ� பா���� ெகா,கிறன�. 
மாகாளி, ெப�க, அறியாம	, ேசா&ைவ இ<�� வ3தவைள� கா!<, 'இவளா?' 
எ5 ஜாைடயா	 ேக! கிறா. 
ெவ!க&� �னைக=� ெகா�ட நிைலயி	, ேசா&, 'ஆமா�' எ5 தைலைய 
அைச�கிறா.) 
 
வ,ளி : நீதானா... நளினா ... எனிட� Jட இ�தைன நா, மைற�� ைவ�தாேய... 
நளினா : ெசா	A வி!டாரா ....... 
 
மாகாளி : உ�! உ�! ெசா	A நா, பா��க+ ெசா	:கிறா�. 
 
வ,ளி: வா)2க,, நளினி F!%�@( ேபாேவா�..... ...... ெபாிய(பாவிட� ேபசலா� 
........ 
 
மாகாளி : ெபாிய(பாவா.......? 
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வ,ளி : ஆமா�; நளினியி அ(பாைவ நா ெச	ல மாக( ெபாிய(பா எ5தா 
J(பி%வ�... நாE� நளினி =� ஒறாக( ப<�தவ�க, ....... 
 
மாகாளி : (@5��( �னைக=ட) நா ந�பமா! ேட .... இேதா இவ)� 
ந�பமா!டா�. உன�@� ெதாி3 ததி	 ஆயிர�தி	 ஒ) ப@திJட ...அ��@ ... 
நளினி�@� ெதாியா�...... 
 
வ,ளி: இ3த மாதிாி, சா3தமாக வ)ஷ�திேல எ�, தைன தடைவ ... ஒ) H5 நா: 
தடைவயாவ� இ)(ப� உ�டா ......? 
 
மாகாளி : மனதிேல @&ற	 இ)�@�ேபா�, சா3தி எ(ப< ஏ'ப%�?..... 
வ,ளி: ஏ'ப%�தி� ெகா,ள ேவ�%�. 
 
மாகாளி : அத'@ ஒ5, உண�+சிய'ற மர�க!ைட ஆகிவிட ேவ�%�. அ	ல� 
ெச��� ெதாைல�க ேவ�%�. 
(இ)வ)� ேபசி�ெகா�% இ)�ைகயி	 ேசா&, நளினா வி கர2கைள எ%��� 
க�களி	 ஒ�தி� ெகா,கிறா) 
 
மாகாளி : எ கைத கிட�க!%�... இனி இ3த( ெப� விஷய�. 
 
வ,ளி : நா ெபா5(� ... தி)மண� நட�@� ....... 
 
மாகாளி : மன� நி�மதி அைட3தத�மா. நா வ)கிேற ..... அபைல அழியா� 
பா���� ெகா,ள &<3த�..... எ5� ஏ'படாத மகிC+சி என�@ ..... 
 
வ,ளி: ேகாப� ஏ வ)கிற� ெதாி=மா .... 
 
மாகாளி : நம�@( பி<�காத� நட�@�ேபா� ேகாப� வர�தாேன ெச;=�? 
 
வ,ளி : நம�@( பி<�காத� ம!%ம	ல... ந�மா	 த%�க &<யாத� நட3தா:�, 
ேகாப� வ)�. ந�மா	 த%�க &<யவி	ைலேய எபதாேல ேகாப�, ெவ!க�, 
இர�%� ேச�3� ெகா!%கிற�. 
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மாகாளி : உ�ைமதா... என�@, அ�ரம�ைத� க� டா	 க!ேடா% பி<�கா�... 
ேகாப� தா வ)�.... 
 
வ,ளி : அ�ரம�ைத( ேபா�க &<வதி	ைல. 
 
மாகாளி : ஆமா�....... &<வதி	ைல . 
 
வ,ளி : ஏ? &ய:வதி	ைல ..... ந�மா	 ஆ@மா எற பய�. 
 
மாகாளி : அ�1� உ�ைமதா. 
 
வ,ளி: ஆனா	, ேகாப�தா	 என பல? அ�ரம� ஒழிகிறதா? உ�! அ�தா 
இ	ைல. ேகாப� ந�ைமேய அ�ரம� ெச;ய ைவ�கிற�. 
 
மாகாளி : வAேயா� எளிேயாைர வா!%�ேபா�..... எ(ப<+ சகி��� ெகா�<)�க 
&<=�. 
 
வ,ளி : &<யா� ....... Jடா� ....... ஆனா	 அத'காக நாேம �%�@�தன� 
ெச;வதா....? 
 
மாகாளி : அ(ெபா9�தா அ�ரம�கார அட2@கிறா. 
 
வ,ளி : சாியாக+ ெசானா;... அ�ரம�கார அட2@ கிறா .... அ�ரம� 
அழிவதி	ைல .... அ�ரம� Jடா� எப� தாேன உ ேநா�க�? 
 
மாகாளி : ஆமா�. ஆனா	 வழி ெதாிய� காேணாேம... 
 
வ,ளி : அேடய(பா! அIவள1 �லப�திலா, வழி கிைட��வி%�. 
 
அIவள1 �லப�திலா வழி கிைட��வி%� எ5 வ,ளி ெசான� ேபால�தா,  
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நிகC+சிக, ெதாட�3 தன . நளினாைவ� தி)மண� ெச;� ெகா,ள ேசா& 
இண2கினா. ஆனா	 ேசா&வி த3ைத சீறினா�. ேசா&வி தா; மாம பைட 
திர!<னா. வ,ளியி T�%தேல இத'@� காரண� எ5 T'றினா. 
வ,ளி�@� மாகாளி� @� க,ள�காத	 எ5 கைத க!<வி!டா. இ� வ,ளிைய 
மண3� ெகா�டவ காதிேல வி93த�; விவாக வி% தைல�கான வழ�@� 
ெதா%��வி!டா; ேசா&வி மாம சா!சி. 
 
நளினாவி தி)மண�த5 ஒேர கலவர� - H!< விட(ப!ட கலவர�. அதிேல 
மாகாளி�@�தா பலமான தா�@த	. 
 
அ3த� தா�@தA	 கிைட�த காய2கK�காக�தா, மாகாளி�@ உடெல2@� 
க!%( ேபா!<)3தா�க,. 
 
மாகாளியி உட	நிைல ேத5வத'காக வ,ளி மி@3த &ய'சி எ%��� ெகா�டா,. 
அவ, அ<�க< ம)��வ மைன ெச5 வ3தைதேயJட� காரணமா�கி� கா!< 
னா�, வழ�கறிஞ� --- விவாக வி%தைல�காக. 
 
மாகாளியி மன� எாிமைலயாக� ெகாதி�த�. வ, ளிேயா அைமதிைய 
இழ�கவி	ைல; �னைகைய�Jட இழ�கவி	ைல . 
 
”T'5கிறா�க,! அதனா	 என? எ உ,ள�தி	 T;ைம இ)�கிற�; என�@ ஒ) 
அ�ண கிைட�ததாக எ�ணி நா ெப)ைம(ப%கிேற" எ5 வ,ளி ெசான 
ேபா�, எத'@� அ9� பழ�க(படாத மாகாளிJட� கசி3� க�ணீ� வ<�தா. 
'நா இ�தைகய பாச உண�+சிைய, ேநச உண�+சிைய� க�டேத இ	ைலய�மா , 
க�டேத இ	ைல' எ5 Jறி, வ,ளியி கர2கைள எ%��� த க�களி	 ஒ�தி� 
ெகா�டா. 
 
ம)��வ�, 'மாகாளி! உன�@ இனி ஆப�� இ	ைல . ஆனா	 உடA	 பல 
இட2களிேல த9��க, இ)�@�; மைறய ெந%2கால� பி<�@�' எறா�. 
 
”த9��களா ! அைவ மைறயேவ ேவ�டா� டா� ட�! அைவ அ(ப<ேய இ)�க 
ேவ�%� எ5தா நா வி)��கிேற. நா ெப'ற பாி�க, அ	லவா அைவ! 
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அ�ரம�ைத எதி��� நி'@� எ கடைமைய எனா	 &<3த ம!%� ெச;ேத 
எபத'கான அைடயாள2க, எறா. 
 
டா�ட)�@ அவ Jறியத &9( ெபா), விள2க வி	ைல . 
 
"எ த2ைக ம!%� என�@ அEமதி ெகா%�தா	, இE� ஒேர ஒ) த9�� கைடசி 
த9�� ெபற&ைனேவ! இ3த� @ணவதிைய� தவி�க+ ெச;�, T'றி� திாிபவ 
ைன� தா�கி தா�கி�..." எ5 Jறியப<ேய, கைள( பா	 மாகாளி மய�க&'றா. 
அவ வி)�பிய கைடசி� த9�ைப அவ ெபற &<யவி	ைல. வ,ளி அத'@ 
அEமதி ெகா%�காததா	 அ	ல, வ,ளிைய மண3தவ, சதி ெச;�, மாகாளியி 
உணவி	 ந7� கல3� ெகா%�ததா	, மாகாளி மா�% ேபானா. 
 
அவ மைற3தா:�, அவ ெப'ற த9��க, எவ� மனைத=� வி!% 
மைறய�Jடா�. அைவ உண���� பாட2கK� ம2கிவிட� Jடா� 
எபத'காகேவ 'த9�� க, ப'றிய இ3த� தகவைல� த3தி)�கிேற. 
--------------------- 

12. 12. 12. 12. கா*ழ"தாகா*ழ"தாகா*ழ"தாகா*ழ"தா    
 
"நாேனா� @)ட! இடறி வி93ேத - எ5 அவ ெசானேபா�, எனா	 
சிாி(ைப அட�கி� ெகா,ள &<யவி	ைல. பிற�ப%� �ப� க�% மன� இளகாத 
ேபா�கின அ	ல நா. எவ��ேகE� இட� ஏேதE� ஏ'ப%�ேபா�, ஏளன� 
ெச;=� வழ�க&� ெகா�டவ அ	ல. எறா:� எனா	, அவ ேப+ைச� 
ேக!%+ சிாி�காம	 இ)�க &<யவி	ைல. 
 
அவைன நா அத'@ &� க�டதி	ைல. ஊ)�@( �தியவ ேபாA)�கிற�; 
உ)�@ைல3த நிைல ; அ9�கான ஆைட; மிர!சி கா!%� பா�ைவ! 
 
ரயில<யி	 அ5 நிர�ப� J!ட�. எ ந�பைன வரேவ'க� J<'5; நாE� 
அத'காகேவ ெசேற. எ ந�ப எைன எதி�பா��தி)(பானா எப� 
என�@� ெதாியா�. வரேவ'� ைவபவ&�, நகர ம�டப�தி	 அவ 
ெசா'ெபாழி1� ஏ'பாடாகி இ)3த�. விள�பர�ைத� க�%தா நா ெசேற - 
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அவ எைன அைடயாள� க�%ெகா�டானா எப� Jட என�@� ெதாியா� - 
பா��த�� என�@ அவைன நறாக அைடயாள� க�% ெகா,ள &<3த�. 
ேபா��கள�திேல உழறவ - ஆனா	 &க�திேல இ)3த அ3த( பைழய ெபாA1 
@ைறயவி	ைல. 
 
பா��� மகிC3ேத - பாரா!% விழா நட�த ஏ' பா% ெச;தவ�க, எ ந�பைன 
அவ மைனவி=ட ேமா!டாாி	 அைழ��+ ெசறன�. ெப� அட�க&� 
அழ@� ஒ)ேசர� காண(ப!டா,. 
 
பட� எ%�க வ3தி)3ேதா)�, ப�திாிைக நி)ப�கK� ேபசி+ சிாி�தப< நட3தன�. 
 
"ேபா��கள�திேல ெமா�த� �ணி+சேலா% ேபாாி!டவ." 
 
"�ர2க ெவ< இ)(ப� ெதாி3த�. அதைன அக'றிட &ைன3தா." 
 
அவ Fர�தினா	 தா பல� உயி� பிைழ�தன�. எ ந�பைன(ப'றி இIவித� 
அவ�க, பாரா!<( ேபசிய� ேக!க� ேக!க என�@ மி�க மகிC+சியாக இ)3த�. 
அவ ப,ளிJட�தி	 ப<�@�ேபாேத �ணி+ச:,ளவ, நறாக நிைனவி-
A)�கிற�; ஒ)நா, &ர!%� காைளெயா5 எ2க, ஆசிாியைர� �ர�தி'5 அலறி 
ஓ<னா�. நா2கK� ஓ<ேனா� - �ணி3� ெச5, அத வாைல( பி<�� இ9��, 
அதைன� த ப�க� பா=�ப<+ ெச;தவ எ ந�ப க�ண(ப தா - 
அவைன� காைள பலமாக� தா�கிவி!ட�. 
 
"நா பரவாயி	ைல; வாAப வA எ%�தா	 Jட� தா2கி� ெகா,ள&<=�. 
ஆனா	 அவ� பாப� ஐ�ப� வய��@ ேம	 ஆனவ�; வAவ'றவ�; அவைர அ3த 
&ர!%� காைள &!<� த,ளி� கீேழ உ)!<வி!டா	 அவ)�@ பல�த காய� 
ஏ'ப!%வி%� - அவரா	 தாள &<யா�." எ5 ெசானவ க�ண(ப. 
 
ப,ளி�Jட�தி	 'ேபா�கிாி" எ5 ெபயெர%�த மாணவ�க, சில� உ�%; அவ�க, 
யா)�@� இ3த� �ணி+ச	 வ3ததி	ைல; @னி3த தைல நிமிராதவ எ5 
ெபயெர%�தி)3த க�ண(பE�@�தா வ3த� அ3த Fர�. 
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அேத Fர உண�+சிைய�தா, ேபா��கள�திேல கா!< இ)�கிறா, பாரா!%�@  
உாியவ; இதிெலன ச3ேதக�? 
 
இைத எ�ணி� ெகா�% வழி நட3ேத - பாைத ஓரமாக+ ெச5 
ெகா�<)3தவ, கீேழ விழ(ேபானா, ஏேதா இடறி - ஏேதா நிைனவாக நட3� 
ெச5 ெகா�<)3தா ேபாA)�கிற�. அவ கீேழ விழவிடாம	 நாதா 
கா(பா'றிேன இ	ைலெயறா	 பாைதைய ஒ!< இ)3த ப�த< ப,ள�திேல 
வி93� வி!<)(பா. அ(ேபா�தா அவ, "நாேனா� @)ட; இடறி 
வி93ேத," எ5 &O&O�தா; என�@+ சிாி(� வ3த�. அட�க &<யாதப<; 
ஏெனனி	 நாேனா� @)ட எ5 ெசானாேன, அவ ெநா�< - ஒ) காAேல 
ஒ) ப@தி &ழ2கா	 அள1�@� ��<�க(ப!%(ேபா; வி!<)3த� - த< ஊறி� 
ெகா�% த�தி� த�தி�தா நட�க &<3த�. 
 
க�களிேல ஒ) ப9�� இ	ைல. கா	 தா ெநா�< . ஆனா	 அவ நாேனா� 
@)ட எற	லவா ெசானா - அதனா	 என�@+ சிாி(� வ3த�, சிாி�� 
வி!ேட - ஆனா	 அ%�த கணேம மன� எனேமா ேபாலாகிவி!ட�, பாப�, 
என எ�ணி� ெகா,கிறாேனா அவ எ5. எனேவ அவனிட�, மனி(�� 
ேக!%� ெகா�ேட. 
 
"ஓேஹா! ெநா�< நா, அதனா	 இடறி வி93ேத எ5 ெசா	Aயி)�க 
ேவ�%�; @)ட எ5 ெசா	A� ெகா�ட� ேவ<�ைகயாக இ)3த� 
எபத'காக+ சிாி�தீ�களா! பரவாயி	ைல . காAழ3தவ நா; அ� ஊ)�@� 
உல@�@� ெதாிகிற�. ஆனா	 நா க�ணிழ3தவ எப� உ2கK�@� Jட� 
ெதாியா�. என�ேக இ(ேபா� ஒ) அைர மணி ேநர���@ &�தா ெதாி3த�, 
நா ஒ) @)ட எப�." 
 
ெநா�< இ�ேபால( ேபசினா; க�கைள உனி( பாக� கவனி�ேத - 
ப9�ப!<	ைல. ஒளி வி!%� ெகா�<)�கிற�. @)ட அ	ல. ஆனா	 தைன� 
@)ட எ5 தி!டவ!டமாக+ ெசா	A� ெகா,கிறாேன, இ� என வி3ைத? 
�ாியவி	ைல. த�தி�த�தி அவ எEட நட3� வ3� ெகா�<)3தா. 
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"ேகாபி�க� Jடா�; க�க, சாியாக இ)(பதாக� தா ெதாிகிற�. ஏ @)%  
எ5 உ2கைள நீ2கேள @ைற Jறி� ெகா,கிறீ�க," எ5 நா ேக!ேட, 
மாியாைத கல3த @ரA	. 
 
ஒ) சமய�, என�@( ��தி�ேகாளா5 எ5 எ�Oகிறீ�கேளா, எனேவா! எ 
ேப+�� ேபா�@� அ(ப<� தா நிைன�க+ ெசா	:�," எ5 அவ Jறினா. 
ஏேதா ெப)�பார� ெந7சிேல �ம3� ெகா�<)�கிறா; அதனாேலதா தைன 
ெவ5��( ேப�கிறா எ5 �ாி3த�; அவனிட� என�@ ேம:� இர�க� 
ஏ'ப!ட�. 
 
அைர மணி�@ &�தா...... 
 
நாேனா� @)ட எப� என�ேக �ாி3த� எேற, விள2கி இ)�கா�. எ 
கைதைய� ேக!டாெலாழிய அ� விள2கா�! ஆனா	, ஏேதா ேவைலயாக+ 
ெசா	ல�J%�. உன�@� ெதா	ைல தரலாமா? எ ெந7ேசா% இ)3� ேபாக!%� 
அ3த� கைத ......' 
 
"என�ெகா5� ேவைல இ	ைல. இ5 வி%&ைற எ%��� ெகா�<)�கிேற. 
ேநேர நகர ம�டப�தா ேபாகிேற. இ(ேபா� வரேவ'� ெகா%�தா�கள	லவா 
ெல(<ன! க�ண(பா1�@ -- அவ)ைடய ெசா'ெபாழி1, அ2ேக ..." 
 
@அ(ப<யா, க�ண(பா! வரேவ'��காக�தா வ3தீ�களா... எைன(ேபாலேவ ! 
உ2கK�@ க�ண(பாைவ .. 
 
”ெதாி=மா எகிறீ�களா! நா2க, இ)வ)� ஒேர ப,ளி�Jட�திேல ஒறாக( 
ப<�தவ�க,, ந�ப�க,, பைழய ந�ப�க,......." 
 
"அ(ப<யா... அ(ப<யானா	, எ கைதைய உ2களிட� J5வ� அIவள1 சாியாக 
இ)�கா�. ஏ அ(ப<( பா��கிறீ�க,! ஆசாமி�@ நி+சயமாக ��தி ேகாளா5 தா 
எEதாேன! பய(படாதீ�க, - என�ெகா5� ைப�தியமி	ைல; ��தி+ ேகாளா5 
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இ	ைல; ��தி இ	ைல; அIவள1தா. அதி:� ெபா�வாக, ெப�கைள( �ாி3� 
ெகா,கிற ��தி இ	ைல - ந� நா!%( ெப�@ல�தி @ண�ைத� ெதாி3� 
ெகா,K� ��தி இ	ைல. அ� இ)�க! %�, ெல(<ன! க�ண(பாவிட� 
இ(ேபா� ேபசினீ�களா ....?" 
 
”இ	ைல, இ	ைல. நா ெதாைலவிேல இ)3�தா பா��ேத. அவE�@ எைன 
அைடயாள� ெதாிகிறேதா, இ	ைலேயா!” 
 
”அIவள1தானா' ஒ)வ)�ெகா)வ� ெந)�க� இ)�கிற� எ5 எ�ணி� 
ெகா�ேட." 
 
நாE� ெல(<ன! க�ண(பா ேபால�தா; ேபா��கள� ெச5 
தி)�பியவதா. அ2@தா கா	 ேபான� க�ண(பா1�@( ேபான� ேபாலேவ. 
ஆனா	 அவ ேவ5 ஒ) &ைனயிேல, நா ம'ேறா� &ைனயிேல. இ)வ)� 
ச3தி�தேத இ	ைல ." 
 
த2க� - அவ மைனவி - இனி எ த2ைக. ஆனா	 ேபா��கள� ேபா@&� நா 
அவைள மண� ெச;� ெகா,ள வி)�பிேன. அவ ம5�கவி	ைல, ெப'ேறா�க, 
ஒ(�� ெகா�ட ேபா� .... 
 
ேபா��கள� ேபா@&ேப தி)மண� ெச;� ெகா,ள தி!டமி)3த�. 
 
ஒ)நா, மாைல ! அ3த ஊ� @ள��( ப�க� ெச றி)3ேத - ெபா9� சா;3� 
வி!ட ேநர� .... இர�% ெப�க, த�ணீ�� @ட��ட F% தி)�பி� 
ெகா�<)3தா�க,. நா வ)வைத அவ�க, கவனி�ததாக� ெதாியவி	ைல. 
ேப+சிேல அIவள1 ஈ%ப!%( ேபாயி)3தன�. சிறிதள1 உர�த @ரAேலேய ேபசி� 
ெகா�டன�, எ காதி	 வி9� அள1�@. அவ�க, ெசற ப�கேம நாE� ெச	ல 
ேவ�< இ)3ததா	 அ3த( ேப+ைச� ேக!%� ெதாைல�க ேவ�< ேநாி!ட�. 
ெசவிடாக இ)3தி)3தா	, நா @)டனாகி இ)3தி)�கமா!ேட.” 
 
"த2க���@� கAயாணமாேம, அ%�த வார�....” 
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”ஆமா�. ப!டாள�தாE�@� ெகா%�க( ேபாகிறா�களா�" 
 
”பாேர�< ேவ<�ைகைய. த2க� ெபாிய பய3தா2 ெகா,ளி! அவK�@ 
வர(ேபாகிறவ ப!டாள��� கார! எ(ப< ெபா)3த( ேபா@�?" 
 
”த2க�ேதாட , சி�தா�தா ெகா%ைம�காாி யா+ேச. இவ H�தவ ெபா�Oதாேன! 
அதனாேல எ3த( பா92 கிண'றிேலயாவ� பி<��� த,ளிவி!டா�தா 
நி�மதிE தீ�மானி+� ப!டாள�காரைன ஏ'பா% ெச;� வி!டா ." 
 
”ப!டாள���காரனா! ேகவல� ஒ�Oமி	ேல; ெசா	ல( ேபானா	 ெப)ைமதா." 
 
”அ��@+ ெசா	லேல< . ஏ இ(ப அவசர அவசரமா கAயாண�? அவ ப!டாள 
ேவைலைய &<+சிகி!% வர! %ேம! ஒ) வ)ஷேமா இர�% வ)ஷேமா 
ஆக(ேபா@�. அத�@,ேள என @<&9கி( ேபா@�? ஏ அவசர�." 
 
”ந	ல காாிய�ைத ஏ த,ளி( ேபாடO�." 
 
”அ��காக ெசா	லேல. இவ த2க���@� தாA க!<வி!% கிள�ப( ேபாறா, 
ச�ைட நட�கற இட���@ . அட அவEைடய தைலெய9�� எ(ப< இ)�@ேதா! 
காேல ேபா@ேதா, ைகேய ேபா@ேதா, உயிேரதா ேபா@ேதா. அ(ப< ஏதா+�� 
ஒ�O அவE�@ ேநாி!%வி! டா	, த2க� தாேன தைலயிேல ைகைய ைவ��� 
ெகா�% காலெம	லா� கதறி�ெகா�<)�க ேவ�< இ)�@�." 
 
"அ��காக+ ெசா	றியா! அ� நிஜ�தா. ெகா7ச� ெபா5��+ ெச;யலா�." 
 
"அட அ� அ3த ஆ�பிைள�@� ெதாிய ேவ�டாமா? நாம ேபாறேதா ச�ைட 
நட�கிற இட���@, அ2ேக என ஆ@ேதா , ஏ� ஆ@ேதா - நா� எ��@ 
அவசர(ப!% ஒ)�தி க9�திேல இ(ப தாA க!ற�. ச�ைட &<3த�� ைக, கா	, 
க�O�@ ஊன� இ	லாம வ3� ேச�3தா, அ(ப பா���� ெகா,ளலா�, 
கAயாண�ைத( ப� திE ேதாண ேவணாமா?" 
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”��தி� ெக!ட ஆK ேபால இ)�@." 
 
”அவசர�! த2க�ைத ேவேற எவனாவ� க!<� ெகா,ள வ3�வி!டா என 
ெச;கிற� எற பய�." 
 
”இ)�@�, இ)�@�! த2க���@ என< @ைற! க�ேட க�ேடE ஓ< 
வ)வா a5 ேப� க!<� ெகா,ள ...." 
 
”அழகா இ)�காேளE ெசா	றியா ! அழைக( பா��தா எவE�@� ஆைச வ)� 
க!<� ெகா,ளலா�E. ஆனா தாி�திர� பி<+சவ எகிற ச2கதி ெதாி7சா கி!ேட 
வர( பய(ப%வா2க, விவர� ெதாி3தவ2க." 
 
”எ� எ(ப< இ)3தா:� ச�ைட�@� கிள�பற சி(பாயி இ(ப< ஒ) ெப�O 
க9�திேல தாA�கயி'ைற க!< வி!%� கிள�பற� சாியி	ைல. இைதவிட ஒ) 
T�@� கயி'ைறேய ேபா!%விடலா�." 
 
அத'@ ேம	 எனா	 அவ�க, ேபசி� ெகா,வைத� ேக!க மன� இட� தரவி	ைல. 
அதி:� ேபசிவி!% அ3த இர�% ெப�கK� சிாி�த சிாி(� இ)�ேக, அ(ப(பா 
எ ெந7ைச( ேபா!% அ5��வி!ட�. உ�ைமதாேன அவ�க, ெசா	வ� எ5 
எ ெந7ச� உ5�தி'5. எைன=� அறியாம	 நா ெபாிய ேக% ெச;� 
வி%கிேற எற பய� ஏ'ப!ட�. அ3த� ெப�க, ேபசி� ெகா�ட ப< என�@( 
ேபா��கள�திேல ஏேதE� ஏ'ப!%வி!டா	 த2க�தி கதி என ஆ@�. மன� 
என பா%ப%�? சி�தி என ெசா	:வா,. ”எவ தைலயிலாவ� க!<� 
ெதாைல��வி!% நி�மதி அைடயலா� எ5 நிைன�தா	 நட�கிறதா! இவKைடய 
ஜாதக� அ(ப< ! ம5ப<=� எ காைல வ3� �'றி� ெகா�% வி!ட� இ3த+ 
சனிய - எெற	லா� ேப�வாேள! எ%�ேத கவிC�ேத எ5 ேப�பவ, 
எப� என�ேக ெதாி=�." 
 
த2க� எ மன��@� பி<�தமானவ, - அவைள இழ�க நா வி)�பவி	ைல. 
ஆனா	 எனா	 அவK�@ இழி1�, பழி=� ெதா	ைல=�, �யர&� 
ஏ'பட�Jடா� எ5� வி)�பிேன. எத'@� ேபா��கள� ெச5 தி)�பிய பிற@ 
தி)மண� ெச;� ெகா,வ�தா நியாய� எற &<1�@ வ3�வி!ேட. 
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விவரமாக காரண2கைள விள� கி� ெகா�% இ)�க &<=மா? அ(ேபா� யா� யா�, 
என என ��(ேப+� ேபசி எ மனைத மா'றி வி%வா�கேளா எ5 ேவ5 பய�. 
 
நி+சய தா��ல� நட�திவி!%, கAயாண� பிற@ எ5 Jறிவிடலா�. எ%�த 
எ%(பிேல இ� என�@ ந	லதாக�தா ெதாி3த�. த2க� என�ேக தா எற 
உ5தி=� கிைட�கிற�; அேதேபா� ச�ைட�@� கிள��� ேபா� ஒ) ெப�ணி 
க9�திேல �)�@ மா!<வி!%( ேபானா எற பழி=� ஏ'பட வழியி	ைல. 
 
ஆனா	 ேயாசி�த பிற@ இ3த ஏ'பா% அIவள1 சாியி	ைல எ5 ெதாி3த�. 
எIவள1 காலமா@ேமா நா தி)�பி வர! அ�வைரயிேல த2க�, சி�தியிட� 
ெகா%ைம( ப!%�ெகா�% வ)வதா! எ(ேபா� வ)வேனா ெதாியவி	ைல, அ3த 
ேயா�ய! நி+சயதா��ல� ேவ5 நட�தி வி!%( ேபா;வி!டா. ேவ5 எவ 
ைகயி:� பி<��� ெகா%(பத'@� இ	ைல. இவ, இ2@ @���க	 மாதிாி 
இ)3� ெகா�% ெதா	ைல ெகா%�கிறா, எெற	லா� ஏவா, த2க�தி சி�தி. 
அதனாேல அ3த ேயாசைனைய=� வி!%வி!ேட சாியி	ைல எ5. 
 
நி+சயதா��ல���@ நா, ைவ�க+ ெசா	A வ'�5�தினா�க,. நா ஏேதேதா 
சா�@ ேபா�@கைள+ ெசா	A� ெகா�<)3ேத. இத'@, நா ேபா� &ைன�@( 
�ற(பட ேவ�<ய நாK� வ3�வி!ட�. 
 
த2க�திட� எ(ப<யாவ� தனியாக+ ச3தி��, விவர� ெசா	A, அவKைடய 
மனைத+ சமாதான( ப%�தி வி!டா	 ேபா��; எ மன� நி�மதியா@� எ5 
எ�ணிேன. அத'@ வழி ? சி�தி ேகாப�காாி . ஒ9�க� Jட ெகட�Jடா� 
எபதிேல மி@3த க�<(பானவ,. நா எ ேயாசைனைய+ ெசானாேல 
சீ5வா,. நா ஒ)�தி இ)�கிேறேன ெச��(ேபாக	Aேய! எ கி!ட+ ெசா	:; 
அவகி!ட என தனியா( ேப+�. அ� இ3த இட� இ	ைல; நைடைய�க!%" எ5 
ேப�வ� ம!%� அ	ல; ஊைரேய ஒ) கல�@ கல�@வா,. ஒ)வ)�@� ெதாியாம	 
த2க�ைத( பா��கலா� எறாேலா, ெப� @னி3த தைல நிமிராதவ,. @ள��( 
ப�க� Jட வ)வதி	ைல . என ெச;வ�? 
 
ேஜாதிட�கார ஐயைர( பி<�ேத. 
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"ெதாி=�டா ேநா�@ ஒ) ஆப�� வாரேபா�, எைன�தா ேத%ேவE நனா 
என�@ ெதாி=� எ5 ேப+ைச ஆர�பி��, உலக விவகார� அ�தைனைய=� ேபசி 
&<��வி!% ஒ)வா5 என�@ உதவி ெச;ய ஒ(�� ெகா�டா�. இE� ஒ) 
H5 மாத���@ நி+சய தா��ல� நட�திட� Jடா�. கிரகபல� சாியாக இ	ைல, 
இ3த ஜாதக�காரE�@ எ5 சி�தியிட� Jறிவிட ஒ(��ெகா�டா�. என�@ உதவி 
ெச;ய�தா ஒ(�� ெகா�டாேர தவிர நா ெசான காரண2கைள, காரண2க, 
எ5Jட அவ� ஒ(�� ெகா,ளவி	ைல. கிளறி� கிளறி� ேக!டா�. 
 
“ஏ�டா ேசா&! ேவ5 எவளாவ�.... ேசேச ! அெத	லா� ஒ�Oமி	A2க." 
 
”இ)3தா ெசா	:டா ; இ� சகஜ� தாேன. ஆைச அ5ப� நா,, ேமாக� &(ப� 
நா,E ெபாியவா ெசா	Aயி)�காடா. இ3த� கால�திேல இ	லா . சகல சா திர 
வி'பனாளா1�, ச�திய���@� க!%(ப! டவளா1�, இ)3த ெபாியவா 
கால�திேலேய ஆைச அ5ப� நா,, ேமாக� &(ப� நா,தா! இ(ப 
மணி�கண�கிேல Jட இ	ைல; நிமிஷ� கண�கிேல மாறிவி%�.” 
 
"அ(ப< எ	லா� எைன( ப'றி எ�ண ேவ�டா�." 
 
”அேட, அ(பா! சாி என , அIவள1 உ5தி பைட+ சவனா க�கைள இ5�கி 
H<�டா ப�� வ)ஷ� பதினா5 வ)ஷ� Jட� திற3� பா��க மா!டா� வி�வா 
மி�திர மகாிஷி! என ஆனா� பா��தேயா, ேமனைக வ3� தா , ைதE ஆ<ன 
உடேன." 
 
என ெச;வ�? என�@ அவைர வி!டா	 ேவேற வழி இ	ைல. அவ)ைடய உதவி 
ேவ�%�. அத'காக ப	ைல� க<��� ெகா�% ெபா5ைமயாக இ)3ேத, அவ� 
ேப+ைச� ேக!%� ெகா�%. 
 
அவ� எ%��+ ெசானைத ந�பி�தா நி+சயதா� �ல ஏ'பா!ைட நி5�தி� 
ெகா�டா�க,. ஆனா	 த2க� என�@�தா - நா தி)�பி வ)கிற வைரயி	 ேவ5 
இட� பா�(பதி	ைல எ5 வா�களி�தா�க,. மகிC+சி என�@ . அ3த 
மகிC+சிேயா%தா ேபா�&ைன ெசேற. 
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ேஜாதிட� ெசானைத� ேக!%� ெகா�டா�கேள தவிர த2க� F!%�@ மன� &9 
சமாதனமாகி விடவி	ைல. இ3த இல!சண�தி	 தEைடய சாம��திய�ைத ஊ� 
ெம+ச ேவ�%� எற அ'ப ஆைச, இ3த ேஜாதிட)�@. அத காரணமாக அவ� 
சிலாிட�, நி+சயதா��ல� நைடெபற இ)3தைத நா ேக!%� ெகா�டத'காக 
சம��தியமாக( ேபசி நி5�தி வி!டதாக ேவ5 ேபசினா�. 
 
இ�. த2க� F!டாாி காதிேல வி93த�. 
 
”நா என, அ3த ஐய ெசானைத அ(ப<ேய ந�பி வி!ேடனா என! என�@� 
ெதாியாதா அ3த நா�@ எ(ப<=� வைள=� எகிற விஷய�. இவ தைல எ9�� 
அ(ப<” எ5 சி�தி ேபசியதாக�Jட� ேக,வி( ப!ேட. 
 
"ேபா� &ைனயிேல எதிாி� தா�@தலா	, நா ஒ) டா2கியி	 சி�கி� ெகா�ேட - 
உயிேர ேபாயி)�க ேவ� <ய�. எ(ப<ேயா காேலா% ேபாயி'5. 
 
கா	 ��<�க(ப!ட� Jட என�@� ெதாியா�; மய�க ம)3� ெகா%�� 
வி!<)3தா�க,. நிைன1 வ3� க�கைள� திற3� பா��ேத. வA=� எாி+ச:� 
கா	 உ,ள ப�கமாக இ)3த�; பா��ேத, வயி5 பகீ� எ ற�; பாதி கா	 இ	ைல 
ஐேயா!' எ5 அலறிேன. அ3த� J+சA!டதா	 ம5ப<=� கைள(�, மய�க�. 
 
ெதளி1 ெப'ற பிற@, எனா	 ��க�ைத� தா2கி� ெகா,ள &<யவி	ைல. இனி 
நா ஓ� ெநா�< ! ஆமா�! த�தி� த�தி நட�க ேவ�<யவ; ஊ�ேப� 
அறியாதவனாக�தா இ)�கிேற. இனி ஊேர ேப��, 'ேசா& ெநா�<!' எ5. 
சிறி� ேகாப� ஏ'ப!டா	 ேபா��; 'ேசா& எ2ேக? எ5 ேக!கமா!டா�க,. எ2ேக 
அ3த ெநா�<(பய	? எ5தா ேப�வா�க,. @ழ3 ைதக, ெபாியவ�கK�@� 
கா!ட� J5�, 'பாவ� தா�தா! ெநா�< பா)!' எ5. ெபாியவ�க, 
@ழ3ைதகK�@+ ெசா	:வா�க,, "ஜா�ரைதயா ேரா<ேல, வ�< ஏதாவ� 
வ)தாE பா��� நட�கO�; இ	ைலயானா, அேதா பா��தாயா ெநா�<, அ� 
ேபால ஆகிவி%�," எபா�க,. 
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பாிதாப�! பாிகாச�! எ+சாி�ைக! இைவ கிள��� நா நடமா%� இட�தி	. 
 
எ இளைம , க!%ட	, அழ@ எ�1� உலக�தி க�கK�@� ெதாியா�. நா ஒ) 
ெநா�< - அ� ம!%� தா ெதாி=�. 
 
ேசா& ந	லவ,- ப!டாள�திேல பணி�ாி3தவ ெக!ட நடவ<�ைக எ�1� 
இ	லாதவ - பழ@வத'@ ஏ'றவ. - எற எைத( ப'றி=� இனி இ3த உலக� 
ேபசா�. 
 
ேசா& ஒ) ெநா�< எப� ப'றி ம!%3தா ேப��. அ(ப<�Jட( ேபசா� - 
ேசா& ஒ) ெநா�< எ5 ேபசா�! 'அேதா பா� ஒ) ெநா�<! அவ ெபய� ேசா&!' 
எ5 ேப�வா�க,! "ேசா& அ	ல; இனி நா ெநா�<!” 
 
எ மன� படாத பா%ப!ட�. ��க� பி;�த�. எ ெந7ைச ! 
 
ஆனா	 த2க�! அவைள( ப'றிய நிைன(� வ3த�� எ ��க� ஆயிர� மட2@ 
அதிகமாகி வி!ட� ம!%ம	ல, எைன( பய� பி<�� உ:�கி வி!ட�. 
 
@ள�த)ேக அ3த( ெப�க, @5�பாக( ேபசின� உ�ைமயாக( ேபா;வி!டேத. 
த2க�தி கணவ, ஒ) ெநா�<! ஐ;ய;ேயா! த2க� ஒ) ெநா�<ையயா, நீ 
தி)மண� ெச;� ெகா,ள ேவ�%�. உலக� ஏளன� ெச;=ேம. எ(ப<� தா2கி� 
ெகா,வா;." 
 
"அவ தைலெய9�� ஒ) ெநா�<�@ வாC�ைக(பட ேநாி!%வி!ட�." 
 
”ெநா�<ைய� க!<�ெகா�%, அவ பாவ�, என க?ட(ப%கிறாேளா!" 
 
”ஏைழயா; இ)�க!%�, H!ைட+�ம(பவனா இ)�க!%�, ைககா:�@ 
ஊனமி	லாம	 இ)3தா(ேபா��; ஓ< ஆ< பா%ப!% பிைழ(��@ வழிேத<� 
ெகா,ள &<=�. @%�ப�ைத� கா(பா�த &<=�." 
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”த2க�, இவைன� க!<� ெகா�% எ(ப< நி�மதி யா; இ)�க &<=�? 
ெநா�<யாேல, என ஆ@�? எவ ேவைல ெகா%(பா. இனி @%�ப�ைத� 
கா(பா�தற�� த2க� தைலயிேல தா." 
 
* இ3த ெநா�<ைய அ2ேக இ2ேக அைழ��� ெகா�% ேபாற ேவைல=�, இடறி 
விழாம( பா���� ெகா,K� ேவைல=� எ	லா� இ3த� த2க�ேதாட 
தைலயிேலதா வ3� வி<=� ..... இ(ப< எ	லா� ேபசி� ெகா,வா�கேள! எ(ப<� 
தா2கி� ெகா,வா, த2க�. 
 
”ஏ அவK�@ இ3த இழி1! ேபாடா, உ2க அ(ப காைல ஒ<+�( ேபா!ட� 
ேபால உ காைல ஒ<+சி� க9�திேல மா!<%ேவ , ெதாி=மா ......." எ5 
ேபா�கிாி+ சி5வ�க, ேப�வா�க, . - எ மகனிட�.....! 
 
இIவள1 ஏ, நாேன ேவைல ேத%�ேபா� உல@�@+ ெசா	ல ேவ�%�, 
’ெநா�< எ5 நிைன�காதீ�க, ஐயா! ஓட நடமாட &<யாேத தவிர, உ!கா�3த 
இட�திA)3�, சA�காம	 ேவைல ெச;ய &<=�. திறைமயாக+ ெச;ேவ. 
நாணயமாக நட3� ெகா,ேவ' @5���காரனாக1�, பிற� மன� ��பட( ேபச� 
Jடா�. எபதிேல நா!டமி	லாதவனாக1� இ)3தா	, என ெசா	:வா. 
 
”நாணயமாக நட3� ெகா,Kேவ எ5 ெசா	றேய, அ(பா! நாணய� 
இ)�க!%�, உனாேல , சாியாக நட�கேவ &<யாேத!!” 
 
எ5 ெசா	:வா. உட இ)(பவ�க, அ3த நைக+�ைவ ேக!% சிாி�க 
ேவ�%�. அைத நா ேக!%+ சகி��� ெகா,ள ேவ�%� ...... ஐையேயா! எ(ப< 
&<=� எ(ப < ...... 
 
"எ �)ஷ ெநா�<2க... ஏேதா , இ)3த இட�திேல இ)3� கைடைவ�� 
பிைழ(��@ வழி ேதட( பா��தா� ...... &<ய	ேல, அதனாேலதா உ2க கடைன� 
தி)(பி�தர &<ய	ேல.... ெகா7ச� ெபா5��� ெகா,K2க" எ5 த2க� 
ெக7சேவ�%�; நா த�தி�த�தி நட3தப< அைத� ேக!%� ெகா�% உயி� வாழ 
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ேவ�%�!! இைதெய	லா� எ�O�ேபா�, வ3த ஆப�� ஏ காேலா% 
நி5வி!ட� எ5Jட� ேதாறி'5. �9வா;� �<�ேத, ப%�ைகயி	. 
டா�ட�க,, வA தாளாம	 �<�கிேற எ5 எ�ணி�ெகா�% ஏேதேதா ம)3� 
ேபா!டா�க,; வA இ)�@� இட� ெதாியாம	. 
 
இIவள1 ெதா	ைலகைள=� இழி1கைள=� ஏளன2கைள=� எ ெபா)!%� 
த2க� ஏ'5�ெகா,ள ேவ�%�. 
 
ஆமா�... அவ, எ த2க�! ஆனா	 தாேன இெத	லா�. கனிதாேன அவ,. 
என�காக� கா�தி)�கிறா,. ஆனா	, இ(ேபா�? காAழ3தவ எ5 ெதாி3தா	? 
அ(ேபா�� 'சாி' எறா ெசா	:வா, ..... தி)மண���@+ ச�மதி(பாளா...? 
 
எ(ப< மன� வ)� ஒ) இளம2ைக�@, ஒ) ெநா�<ைய� கAயாண� ெச;� 
ெகா,ள... @ள�திேல @!ைடயிேலயாவ� வி93� உயிைர( ேபா�கி� 
ெகா,ளலாேம தவிர, ஒ) ெநா�<ைய� ெகா�% காலெம	லா� க?ட( ப%வதா 
...... 
 
எெனன எ�Oவாேளா! த2க�, எ(ப<ெய(ப<� கத5வாேளா! 
 
க�ணி	ைலயா, உ2கK�@ ---- க)ைண க%கள1� இ	ைலயா ....... எைன ஒ) 
ெநா�<�@( பA ெகா%�கிறீ�கேள! இ� த�மமா? உ மகளாக இ)3தா	 இ(ப<+ 
ெச;வாயா..... எ5 �ல��வாேள ..... 
 
அழ அழ , பி<�தி9�� வ3� மண அைறயி	 அவைள உ!கார+ ெச;�, எனிட� 
தாA�கயி5 ெகா%��� க!ட+ ெசானா	, எ கர� ந%2@ேம! அவ, உயி� 
�<�@ேம! பல)�@� க�ணீ� �ளி��@ேம! நம�@� தாA க!ட( ேபாகிறவ, ஒ) 
ெநா�< ! எ5 நிைன�@� ேபாேத, எதிேர H!ட(ப%� ஓம�தீ, அ2கா இ)�@� : 
அவKைடய இதய�தி	 அ	லவா �@3�, அவைள� தீ;��� ெகா�% இ)�@�. 
ெக!< ேமள�! ெக!< ேமள�! எ5 J5வா�க, - ேமள� கா� ெசவி%பட 
ெகா!ட(ப%� - அவ, ெசவியிேல என வி9�? இைசயா? இழ1 ஒAேபால 
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அ	லவா இ)�@� - ஐையேயா... ஆஹாஹாஹா......! இ(ப<ய	லவா ெசவியி	 
வி9�. 
 
”மா(பி,ைள, ெம�வா ெம�வா எ93தி)2ேகா." 
 
”ஆசாமி�@ என;யா , ேசா	ஜ� இ	லாவா.. வா!ட சா!டமா�தா இ)�கிறா 
.... கா	 ெநா�< ... இ)3தா என . ஆசாமி ெக!<�கார... சமாளி��� 
ெகா,வா. 
 
கAயாண ேஜா�ேல மா(பி,ைள�@, கா: இ	ைல எகிற கவன� Jட( 
ேபா;வி!ட� ேபாA)�@ேத … ஒேர தாவா� தா1வா� ேபால இ)�@ேத.... இ(ப< 
எ	லா� ேகA( ேப+� நட�@�; அைத� ேக!%( பல� சிாி(பா�க,. அவ�க, 
மனதிேல ஒ) ெக!ட எ�ண&� இ	லாம	 ேப�வதா	, நா Jட� ேகாபி��� 
ெகா,வத' கி	ைல. ச3ேதாஷ� ஏ'படாவி!டா:�, ப	ைல� கா!ட ேவ�<வ)�. 
ஆனா	, த2க�? அவ, என எ�Oவா,? அவ, மன� என பா%ப%�? 
 
ஆனா	, த2க�, ஒ(�� ெகா�டா	தாேன இெத	லா�. அவ, எ(ப< ஒ(�� 
ெகா,வா,? எIவள1 சா�( ெப�ணாக இ)3தா:�, எதி���( ேபசாம	 இ)�க 
&<யாேத. ஒ(�� ெகா,ளமா!டா,. அவKைடய சி�தி Jட�தா , எIவள1 
ெகா%ைம�காாியாக இ)3தா:�, இ3த விஷய�தி	 வ'�5�த மா!டா,...... ேவ5 
எத'காக இ	லாவி!டா:�, ஒ) ெநா�<ைய F!% ம)மகனாக� ெகா,வ� 
இலாப� இ	லாத�... Fணான க?ட&� ந?ட &� ஏ'ப%� எற 
காரண���காகவாவ�, எைன� கAயாண� ெச;� ெகா,ள+ ெசா	A� த2க�ைத 
வ'�5�த மா!டா,. 
 
எ	லா� இ)�க!%�... என�@�தா எ(ப< மன� �ணி=�, தி)மண���@ 
ஏ'பா% ெச;=2க, எ5 ேக!க! &� நா இ)3தத'@� இ(ேபாைத�@� ஒ) 
காAேல அைர பாக� @ைற1 ேவ5 ஒ5� இ	ைல எ5 ெசா	:வதா? நா 
என மனித மி)கமா ! 
 
ேபா��கள ேவைலெய	லா� &<��� ெகா�%, மாைல Bட வ3தி)�கிேற, எ5  
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த�தி� த�தி நட3� ேபா;, அவ, எதிேர நி'கவா! இதயேம வா ேபா;வி!ட� 
என�@ ? கா	 ம!%3தாேன! 
 
ெநா�<யாகி நா ேபா; அவ, எதிேர நிறா	 அ3த� க�க, ெந)(ப	லவா 
க�@�. 
 
ெநா�<( பய:ைடய @5�ைப( பா��தீ�களா! கAயாண� ெச;� ெகா,ள 
ேவ�%மா�. த2க�ைத … 
 
பாேர, �ணி+சைல .. இவ ச�மதி(பானா, ஒ) @)!%( ெப�ைண� க!<� 
ெகா,ள ....... 
 
'&ேப ஏ'பா% நட3த�தாேன' எகிறானா�. 
 
'என ஏ'பா% நட3ததா�? நா ப!டாள���@( ேபா;, ஒ�ைத�காலனாகி 
வ)ேவ. அ�வைரயிேல ெபா5��� ெகா�<); வ3த உடேன கAயாண�' எறா 
ஏ'பா% ..... 
 
��தி இ)�க ேவ�டாமா? நம�@�தா இ3த� கதி ஏ'ப!டெதறா:� ந�மாேல 
ம'றவ�கK�@ ஒ) ெபா	லா2@� இழி1� ஏ'பட நா� தாராளமாக இ)�க� 
Jடா� எற ��தி இ)�க ேவணாமா" 
 
அ(ப<(ப!டவ @ணசாA மEஷ. 
 
இவ மி)க�, ெவறி(பய, ெநா�<(பய... இE� எெனன நட�@ேமா 
அ�+சைன! 
 
இIவிதமாக ெவ	லா� பல(பல எ�ணி�ெகா,ேவ. 
 
ஒ)நா, மனைத� திட(ப%�தி� ெகா,ேவ, நா� இ)�@� நிைலயி	, த2க�ைத� 
தி)மண� ெச;� ெகா,ள�Jடா� எ5. 
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ம5நா,, ஆைச பி;��வி%�; இ)3தா	 என? ேக!டா	 ஒ(�� ெகா,வா�க, 
எ5 நிைன(ேப. 
 
உட	 உ5(பா, ெவ!< எ%�� எறி3�விட! உ,ள�திேல ஊ5� எ�ண�! எ%�� 
எறி3�விட�தா &<கிறதா அ	ல� எழாதப< த%�க�தா &<கிறதா? 
 
ெபாிய டா�ட�, காAழ3த என�@, ஊ5ேகா	 ெகா%�� நட�க( பயி'சி 
அளி�தா� - இனி� கவைல யி	ைல, பயமி	ைல; கா	 இ)(ப� ேபாலேவ எ�ணி� 
ெகா,ளலா�. ஊ5ேகா	ெகா�% நறாக நட�கலா�; ஒ!ட( ப3தய���@�Jட 
ேபாகலா�," எறா� எைன உ'சாக(ப%�த. 
 
ெபாிய டா�டைர அைனவ)� பாரா!<னா�க,; அவ� சாியான ேநர�தி	, சாியான 
&ைறயி	 எ காைல� ��டா�கி என( பிைழ�க ைவ�தாரா�. சிறி� திறைம 
@ைறவாக இ)3தி)3தா	Jட அ9கி� கிட3த காAA)3� விஷ� உட	 �ரா1� 
பரவி நா ெச��(ேபா; இ)(ேபனா�. இ(ேபா� நா வாCகிேற எ5 
எ�ணி� ெகா�டா�க,! 
 
நாE�தா பாரா!<ேன - நறி ெதாிவி�ேத டா�ட)�@. 
 
”உன�@� கா	 ேபா+� மி ட� ேசா&! என�@ ேப� வ3தா+சி!! எ5 அ3த டா�ட� 
ேவ<�ைக ேபசினா�. ேபா!ேடா�Jட எ%�தா�க, டா�டைர - டா�ட)ட நா, 
நா ம!%� ஊ5ேகா	 இ	லாம	 - ஊ5 ேகா:ட இ(ப<( பல 
ேபா!ேடா�க,! த2க���@ அE(ப ேவ�டாமா, அத'காக! 
 
@ழ�பி� ெகா�<)3த என�@� ெதளி1 ஏ'பட+ ெச;தா� ெபாிய டா�ட�. எ 
விஷய�ைத� ேக!%� ெதாி3� ெகா�%, ��தி Jறி அ	ல, த'ெசயலாக. 
 
"மி ட� ேசா&! உ2கK�@� தி)மண� ஆகிவி!டதா?" எ5 ேக!டா� ெபாிய 
டா�ட�. 
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"இ	ைல, டா�ட�! கAயாண� ஆகவி	ைல" எ5 Jறிேன. ெபாிய ஆ5த	 
அைட3தவ� ேபாலானா� ெபாிய டா�ட� 'ந	ல ேவைள!" எறா�. 
 
என�@� ெதளி1� திட&� ஏ'ப!%வி!ட�. எ2ேக என�@� தி)மண� 
ஆகிவி!<)�கிறேதா, நா ெநா�< யாகிவி!டதா	 எ மைனவி எெனன 
அ	ல	 ப%கிறாேளா எ5 எ�ணி� ெகா�<)�கிறா� டா�ட�. தி)மண� 
ஆகவி	ைல எற��, அவ� மன��@ ஆ5த	 ஏ'ப!ட�. 
 
ெபா), என? நா கAயாண� ெச;� ெகா,ள� Jடா� எ5. ெபாிய டா�ட� 
க)�கிறா�! டா�ட� ம!%மா, ெபாிய மன� உ,ளவ�க, எ	ேலா)ேம அ(ப<� 
தா எ�Oவா�க,. நா என சி5மதி ெகா�டவனா! எ மன&� 
ெபாிய�தா, எ இப� அ	ல &�கிய�. எனா	 ஒ) ெப�O�@ இழி1�, 
இன:� ஏ'பட�Jடா�. அத'@ நா இட3தர�Jடா�. அ3த( பழிைய� ேத<� 
ெகா,ள மா!ேட. அவ, இ)�@� ப�கேம எ கா	க, ெச	லா�. கா	களா ...... 
ஒ5� ம'ெறா) பாதி=�. ஐயா! இ3த &<1�@ நா வ3த பிற@தா, ஓரள1�@� 
T�க� பி<�த�. பசி எ%�த�. 
 
ஆசாமி பிைழ��� ெகா�டா; ேதறிவி!டா எ5 எEட இ)3தவ�க, 
Jறின�, களி(�ட. 
 
நா, ப!டாள( பணியிA)3� விலகிேன --- விலக அEமதி எளிதிேல கிைட�த�. 
எ2ெக2ேகா அைல3ேத. பல ஊ� - பல இட� - ��க� எைன அ�டாதப<, 
ேகளி�ைகயாக இ)�க &ய'சி�ேத. @<��( பழகியவன	ல. �திய ேதாழனா�கி� 
ெகா�ேட, ேபாைத( ெபா)ைள! Bதா%வ�, �'றி� திாிவ�. �)�% கீேழ 
வி9வ�, மய�க� ஏறிய நிைலயி	. இ�தா எ வாC�ைக &ைறயாக அைம3த�. 
ைக(ெபா)ைள ேவக மாக� கைர�தப< இ)3ேத. எ	லா� த2க�ைத இழ3� விட 
ேவ�< ேநாி!டேத கா	 ேபானதனா	 எற ��க�ைத( ேபா�கி� ெகா,ள, ஊ� 
விஷய� உலக விஷய� எைத( ப'றி=� நா அ�கைர ெகா,ளவி	ைல; எழ 
வி	ைல. ஒ�<�க!ைட நா. தி)மணமாகிவி!டா	 F!ேடா% வ3� இ)3� 
வி%ேவ எ5Jட சி�தி நிைன�த��%. 
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அவ�கைள( ப'றிய நிைன(� எ	லா� ஒ��கி� த,ளிவி!ேட. உதி�3�ேபான 
மலைர எ%��+ ெச<யிேல ஒ!<விட &<=மா? நா ெகா�<)3த எ�ண2க, 
பல1� உதி�3த மல�களாகிவி!டன; இதய�தி	 மீ�%� அைவகK�@ இடமி	ைல. 
 
எ(ேபாதாவ�, த2க� எ(ப< இ)�கிறா, எ5 பா��க ேவ�%� எற ஆைச 
ம!%� எ9�. ஆனா	 அத'காக அ3த இட� ெச5 ம5ப<=� சி�கைல ஏ' 
ப%�தி� ெகா,ள� Jடாேத. அதனா	 சில காலமாவ� அ3த( ப�கேம ேபாக� 
Jடா� -- த2க���@ ஒ) சAயா ணமாகி, அவ, @<=� @<�தன&மான, பிற@ 
ேவ�%� மானா	 அ3த( ப�க� ேபாகலா�; அத'@ &� ேபாக� Jடா� எ5 
தீ�மானமாக இ)3� வ3ேத. 
 
ேபான ெசIவா;�கிழைம மைற3� ேபாயி)3த பைழய எ�ண2க, எ	லா� 
@தி��� கிள�பி� ெகா�% எ மனைத� @ைட=� நிைல ஏ'ப!ட�. த'ெசயலாக 
ஒ) ப�திாிைகைய( பா��ேத - பைழய ப�திாிைக - அதிேல த2க� த 
கணவEட -- ெல(<ன! க�ண(பா1ட நி5ெகா�<)�@� பட� 
ெவளியிட(ப!<)3த�. மகிC+சி ம)!சி இர�%�! தி)மணமாகிவி!ட� 
த2க���@ ! ஒ) ெல(<ன% அவ, மணவாள! நி�மதி தா! மகிC+சிதா! 
விவர� ஆறா� ப�க� பா��க எ5 ப�திாிைகயி	 இ)3த�; ஆனா	 ஆறா� ப�க� 
இ	ைல; அ� பைழய ப�திாிைக, ெம�த� கிழி3� ேபான நிைலயி	 இ)3த�. அைத 
எ%��( ப�திரமாக ம<��, எ ச!ைட( ைபயி	 ைவ��� ெகா�ேட. எ3த( 
ெபா)ைள=�, அIவள1 அ�கைர=ட நா பா�கா�ததி	ைல. 
 
விவர� ெதாி3� ெகா,K� ஆ�வ� என�@ @< , Bதா!ட�, எ�1� எைன� 
த%�க &<யவி	ைல. ப�திாிைககைள� ேத<� க�%பி<��, நா: நா, பசி ேயா% 
இ)(பவE�@ உண1 கிைட�தா	 எIவள1 ஆவ:ட அவசர��ட 
திபாேனா, அ3த நிைலயி	 விவர2கைள( ப<��� ெதாி3� ெகா�ேட. இ5 
இ3த ஊ)�@ வ)கிறா�க, எ5 ெதாி3த� -- காண ஓேடா< வ3ேத - க� 
@ளிர� க�ேட. 
 
ேசா&வி கைதயி உ)�க�தி	 நா எைன மற3� ேபாயி)3ேத. எIவள1 
ந	ல மன� இ3த+ ேசா&1�@. ஒ) ெப�ணி வாCைவ வைத�க�Jடா� 
எபதிேல அIவள1 ெப)3தைமைய� கா!< யி)�கிறா. 
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”ேசா&! நா உ�ைம வண2க வி)��கிேற. உ�தமர;யா நீ�! ஒ) ெப�ணி  
வாC1 பாழாக�Jடா� எபத'காக எ�தைன ெபாிய தியாக� ெச;தி)�கிறீ�. 
யா)�@ வ)� இ3த( ெப)3தைம" எ5 நா உ,ளப< உ)�கமாக� தா 
உைர�ேத. 
 
ேசா& எைன ெவறி�க ெவறி�க( பா��தா. 
 
"ேசா&! இIவள1 T;ைம நிைற3த தா2க,, ஏ த2கைள� @)ட� எ5 Jறி� 
க<3� ெகா�^�க, எப த	லவா என�@ விள2கவி	ைல." எ5 நா 
ேக!ேட. ேசா&, எைன ஏற இற2க( பா���வி!%..... 
 
"ஐயா! நா உ�மிட� ெசான� நிைனவி)� கிறதா! நா க�ணி)3�� @)ட! 
ெப�களி @ண�தி ெப)ைமயிைன உணராததா	 தவறான பாைத ெச5 இடறி 
வி93ேத எேறேன, நிைனவிA)�கிறதா? 
 
நறாக நிைனவிA)�கிற�; மற3� ேபாகவி	ைல. ஆனா	 ேசா&! தா2க, 
அ(ப<� J5வ�தா தவ5. தவறான பாைத ெச	லவி	ைல; தியாக( பாைத 
ெசறீ�க,. இடறி விழவி	ைல; ஒ) ம2ைகயி வாC1�@ இடராக� Jடா� எ5 
தியாக� ெச;தீ�க,." 
 
”ெநா�<யாகிவி!ட நா த2க�ைத மண3� ெகா,வ� ெகா%ைம ; அவேள 
அத'@+ ச�மத� தரமா!டா, - அ(ப<+ ச�மதி�தா:� நா அவைள அைடய 
எ�Oவ� ெகா%ைம எபதா	தா, நா அவைள� தி)மண� ெச;� ெகா,ள 
&ய'சி�காம	, ெத)+�'ற லாேன; உ)மாறி( ேபாேன..." 
 
"உ�தமராகி இ)�கிறீ� - உ)�@ைல3த� உட	 அள1; உ,ள� மிக( ெபாி�..." 
 
”அவ, உ,ள�ைத அறி3� ெகா,ள &ய'சி� ேதனா?" 
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"அ�தா, உ�&ைடய தியாக+ சிற(பிேலேய உ+ச� க!ட�. ம@ட�தி	 பதி3�,ள 
ஒளிவி% ைவர�." 
 
”எ நிைல இ�; இ3த நிைலயி	 எைன� தி)மண� ெச;� ெகா,ள+ ச�மதமா 
எ5 நா த2க�ைத� ேக!காத� எ தியாக @ண�திேலேய சிற(பான ப@தி! ஒளி 
வி% ைவர�! எைனவிட� @)% ஐயா, நீ�! நா ெநா�< யாகி வி!ேட - 
எைன மண� ெச;� ெகா�டா	 த2க� இழி1� பழி=� ெப5வா, எ5 
எ�ணி=�, ெநா�<யாகிவி!ட எைன� தி)மண� ெச;� ெகா,ள அவ, 
ச�மதி�கமா!டா,, ேக!க1� Jடா� எ5 எ�ணி=�தாேன. நா ேவ5 பாைத 
ெசேற. இ3த� ேகால� ெப'ேற ஐயா! க�ணி)3�� நா @)டனாகிவிடேவ 
நம� நா!%( ெப�@ல�தி ெப)ைமைய அறியா� ேபா; வி!ேட எபைத 
உண�3� ெகா�ேட - அைர மணி ேநர���@ &� ... ெநா�<, த2க�தி 
கணவனாக� Jடா� எபத'காக நா தியாக� ெச;ேத. ஆனா	 அவ, 
தி)மண� ெச;� ெகா�<)�கிறாேள! 'ெல(<ன! க�ண(பா, அவE� எ 
ேபால�தா. ேபா�� கள�திேல காAழ3தவ - ெநா�<!" 
 
என�@� T�கி வாாி( ேபா!ட�. ெநா�<யாகி( ேபானவைன மண� ெச;� 
ெகா�டா,! எவKைடய வாC�ைக ெநா3� ேபா@� எபத'காக தியாக� ெச; 
தாேனா ேசா&, அ3த� தியாக���ேக �ளி=� ெபா), இ	லாம	 ேபா;வி!டேத! 
த2க�, கைடசியி	 ம'ெறா) ெநா�<ைய�தாேன கணவனாக( ெப'றா,. ேசா& 
மன� @ழ(ப�தி	 ேப�கிறானா அ	ல� உ�ைம அ� தானா? நா 
பதறி(ேபாேன. 
 
”என, என? க�ண(பா1�@� கா	 இ	ைலயா?" எ5 ேக!ேட. ெநா�< 
எ5 ெசா	ல�Jட என�@� J+சமாக இ)3த�. 
 
"ஓ! உ2கK�@ அ� ெதாி3தி)�க &<யா�. க�ண( பா1�@ ஒ) காA	 என�@ 
இ)(ப� ேபால�தா ஒ) ப@தி ��<�க(ப!%( ேபா;வி!ட�." 
 
”இ	ைலேய! இர�% காலா:� தாேன நட3� வ3தா.” 
 
அதிேல ஒ5 ெபா;�கா	! அIவள1 ேந��தியாக வி7ஞான &ைற(ப< அைம��  
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இய2க ைவ�தி)�கிறா�க,." 
"�ளிJட� ெதாி3� ெகா,ள &<யவி	ைலேய" 
 
'என�@ ம!%� ெதாி3ததா &தA	? அவE� நிர�ப பயி'சி ெச;தி)�கிறா ேபால 
இ)�கிற�. நட�@�ேபா� கா	 ஊனமாகிவி!ட� எப� �ளிJட� ெதாிய 
வி	ைல. நி)ப�க, விவரமாக+ ெசானா�க,." 
 
என�@ எ�1ேம ெசா	ல� ேதாறவி	ைல. ேசா& ேவதா ேபசினா; நா 
திைக��( ேபா;வி!ேட. 
 
"நா த2க�ைத( ப'றி நிைன�த� தவ5. ந�&ைடய ெப�@லேம தனியான @ண� 
ெகா�% விள2@வ� என�@ அ(ேபா� �ாியாம	 ேபா; வி!ட�. நா கா	 
ம!%ம	ல க�ைண இழ3�வி!<)3ேத ; க)�ைத இழ3� வி!<)3ேத. 
ெநா�< எ5 ெதாி3த��, எைன ெவ5�� ஒ��கிவி%வா, த2க� எ5 
எ�ணி� ெகா�ேட. க�ண(பா , அ(ப< அ	ல; கா	 ேபாயி'ேற தவிர க)�� 
இ)3த� ெதளிவாக. உ�ைமைய மைற�க1� மி	ைல; எ%��+ ெசா	ல( 
பய(படவி	ைல. J+ச(பட வி	ைல. த2க�ைத ஏமா'றவி	ைல, அவ. ஏமா'றி 
அவைள மண� ெச;� ெகா�<)3தா	 நா ெகாைலகாரனாக�Jட 
ஆகிவி!<)(ேப... ஆ�திர� ெபா	லா�த	லவா! க�ண(ப, ��தி=,ளவ. 
நிைலைமைய மைற�காம	 எ%��+ ெசா	Aயி)�கிறா. வி7ஞான உதவியா	, 
ெசய'ைக கா	 ெப'றி)(பைத� கா!<னா. த2க� இைச1 அளி�தா, ; தி)மண� 
நைடெப'ற�. என�@ ஏ'படவி	ைலேய அ3த� ைதாிய� - கள2கம'ற ேபா�@ - 
ேகாைழ�தன ம	லவா ேமA!%வி!ட�. உ�ைமைய+ ச3தி�க( பய3� ெகா�% 
ஓ< ஒளியலாேன. உ)மாறி( ேபாேன. அவ Fர. பிர+சிைனைய 
ேநாிைடயாகேவ ச3தி�தா - ந	ல &<1 கிைட�த�. கா	 ேபா;வி!ட உடேன 
நா எ காத	 ேபா;வி%கிறேத எ5 கவைல ேமA!% கல2கி( ேபாேன ; 
த2க�ைத( ெபற&<யா� எ5 எ�ண� ஏ'ப!ட�� என�@ வாC�ைகேய 
ெவ5��( ேபா;வி! ட�. ெபா5(�க, எதைன=� ேம'ெகா,ளாம	 இ)3� 
வி!ேட. என�@� Jட�தா ெதாி=�, ெசய'ைக &ைறயி	 கா	 அைம��� 
ெகா,ள &<=� எப� ெச;� ெகா,ள &ய'சி எ%�கேவ இ	ைல. ஏ? எத'காக 
எ%�க ேவ�%�; த2கேமா நம�@� கி!ட மா!டா,, ெநா�< ! ெநா�< 
நட3தாெலன? ஊ�3� ெகா�% ேபானா	 என? எ5 எ�O� அள1�@ 
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மன� ெவ5��வி!ட�. க�ண(பா அ(ப< இ	ைல. நட�க� Jடாத� நட3� 
வி!ட�. அத'காக என ெச;யலா�. அைதேய எ�ணி மன� உைட3� ேபாவதா? 
அ�தா Jடா�. உ,ளைத� ெகா�% தி)(தி அைடய ேவ�%�; இ)(பைதேய 
ேம:� ெச�ைம( ப%�தி� ெகா,வ� எ5 க�டறிய ேவ�%� எற எ�ண� 
ஏ'ப!ட�. அவ ேகாைழயாகிவிட வி	ைல. �ப�தி பிடாிைய( பி<�� 
இ9�� அ<�� விர!< ெவ'றி ெப'றா." 
 
”நி)ப�க, விவரமாக+ ெசானா�களா?" 
 
”ஆமா�! அ(ேபா�தா ெதாி3த� என�@, நா ஒ) @)ட எ5. விவரமான 
க!%ைரேய ெவளியி%கிறா�க,. இ5 ஒ) விஷய� ெதாி=மா ... அைத நிைன�@� 
ேபாேத எ மன+ ச2கட� யா1� பற3ேத ேபாகிற�. �� மகிC+சிJட( பிற�கிற�. 
ஒ) நி)ப� ச'5 �ணி+ச :,ள ஆசாமி ேபால இ)�கிற�. எ�க+ச�கமான ேக,வி 
ைய� ேக!<)�கிறா�, த2க�திட�. என ேக,வி ெதாி=மா? ெல(<ன! 
க�ண(பா ெநா�< எ5 ெதாி3த�� தி)மண� ெச;� ெகா,ள ச�மதி�த 
காரண� என ? எ5 .....” 
 
"ேபா�கிாி�தனமான ேக,வியாக இ)�கிறேத..." 
"அ(ப<�தா நாE� க)�ேவ... ச+சரேவ ஏ'ப!<)�@�. ஆனா	, த2க� என 
பதி	 Jறினா, ெதாி=மா?" 
 
”இத'@( பதி	 ேவ5 Jறி'றா அ3த( ெப�." 
 
”நா தா ேகாைழ ஐயா! எ த2ைக த2க�, மி@3த ைதாிய&,ளவ,. 
ெல(<ன< மைனவி அ	லவா! என பதி	 த3தா, ெதாி=மா த2க�! நா!%( 
பா�கா(��காக காAழ3தவைர� கணவராக� ெகா,வதிேல நா ெப)ைம 
அைடகிேற" எறா,. 
 
அத'@ ேம	 அவனா:� ேபச &<யவி	ைல . எனா:� &<யவி	ைல. இ)வ)� 
நக� மற� ெசேறா�. ேசா&, ஊ5ேகா	 இ	லாம	 Jட நட(பா  
ேபாA)3த�; அ(ப< ஒ) �திய வA1, எ9+சி, உ'சாக�, ெப)மித�!! 

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


