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ேகாக ேகால க :

ைர

பயி ெதாழிைல(, பயி ெதாழி ெச)பவகளி வா+,ைக

பிர-ைனகைள( ைமயமா,கி ஏகனேவ, நா “ேசறி மனிதக1” எற நாவைல
எ3தி(1ேள. அ5த நாவ இல,கிய உலகி நல வரேவைப ெபற7மறி,

இ பாி8க,9 உாிதாயி:. பாரதீய ஞான=ட, இைத இ5தியி
ெமாழிெபய7 ெவளியி>1ள7. இ7 மைலயாளதி? ெமாழி
ெபய,கப>1ள7.

ர>சி ெப#மணி மண@ மணியமா 1930களி விவசாய ெதாழி?,காக,

கீ+ தAைச பிரேதசதி இய,கைத ேதா:விதவ. 1953 இ காலமான

அவைடய வா+,ைக வரலாைற - கிராம7 எளிய விவசாய, BC ம,களி வா)

ெமாழியாகேவ ேக>டறி57 ‘பாைதயி பதி5த அ!க1’ எ37 ேபா7 இேத பயி
ெதாழிலாளைரேய எ37 ைமய ெகா#ட7.

இ5த நாவ ‘ேகாக ேகால க’, பயி ெதாழிைல( அதி ஈப

ெப#களி வா+ைவ( ைமயமா,கி எ3தப>ட7தா. ஆனா இ7 றி?

ேவ:ப>ட ேகாணதி பாைவைய- ெச?தி எ3தப>ட7. எேபா7ேம,

ரணான உ#ைமக1 சி5ைதைய ெந ேபா7 அ5த ெநடேல அைத ஆராய
ேவ# எற உ57தைல ேதா:வி,9. அ7ேவ பைட ,9 ஆதாரமா9.
8த5தர ெபற பின, மாறிய அரசிய FழC, ஒ கா Hறா#கால

கழி5த பி அ5த அரசிய 8த5திர உ37# வா3 கைட, ேகா! மனிதாி
வா+வி எதைகய மாற கைள, ெகா# வ5தி,கிறன எற ேகாணதி
பா7 எ3திய நாவ ‘ேசறி மனிதக1’.
அவகைடய ச

க, ெபாளாதார ேமபாக1, பல ேபாரா>ட க,9

பின கனவாகேவ இ5த நிைல க#ேட. 8த5தர ெபற பி - நாபதா#,
கால ஓ!ய பிற9 விAஞான ெதாழி J>ப க1 எலா 7ைறகளி? விய,கத,க
மாற கைள, ெகா# வ5தி,கிறன. பயி ெதாழிC, ெபகி வ ம,க>

ெதாைக,9 ஈக>ட திய Kாிய வி7,க1, பயிாி ைறக1, நீ நிவாக, திய
ரசாயன உர க1 ஆகியைவ, ேனற பாைதயி ம,கைள வளைமைய ேநா,கி-

ெசல வழி வ9தி,கிறன எ: ெசாலலா.

ஆனா?, ஒ சதாயைத- ச,தி வா)5ததாக இய,கவல ெப#க,9 இ5த

வளைம பயப>!,கிறதா எற சி5தைன 9றிபாக ேதாறியி,கவிைல
எனலா.
கிராம ற ெபாளாதாரைத உயதி பி!,9 பயி ெதாழிைல

ற,கணி7, நிலமற விவசாயிக, நில உ1ள ெப5தன,கார

நகர க,9 ெபய57 வ57, 8:- Fழைல மா8பதி ஒ ந-8,

கலா-சாரைத பரவ விவைத தவி,க !யவிைல. ‘உ3தவ கண,9

பாதா உழ,9, Bட மிAசா7’ எற நிைலைய எதி ேநா,க ெதபிறி, பணேம

ெபாளாதார- ெசழி எற மாய மாைன ேநா,கிய ம,க1 நக ற களி
ெந கின.
ெப#களி 8ய-சா , ெபாளாதார 8த5தர எபதி நகர கைள(,

நக ற கைள( சா5ததாகேவ, அவக1 கவி, ேவைல வா) , ெதாழி எ:
கணி,கப>ட7.

உ#ைம நிைல எனெவறா, கிராம ற களி விவசாய பயி உபதியி,

மிக ெபபாைமயினராக ெப#கேள ஈப>!,கிறன. இ5த உபதியி

மிக அதிகமான வி3,கா, ெப#களி உைழைப ஆதாரமாக, ெகா#!,கிற7.
நிலதி உ3வ7 ஒ: தவிர, எ-8ம57 ெகா>த, அ#ைட ெவ>த,

விைதத, நா: நத, கைள எத, அ:வைட ெச)த, L:த, 3,9த

எ: ெநைல அாிசியா,கி- ேசாறா,கி, கலதி இவ7 வைரயி? அவகளி
உைழேப பிரதானமாகிற7.
இMவளN ெபா:ைப- 8ம57 ெகா# உைழைப ந9 ெப#க,9,

நிலதி மீ7 ப>டா உாிைமேயா, !ெவ,9 உாிைமேயா இ,கிறதா எப7

ேக1வி, 9றி.

K>ேடா இ57, K, ெகா>! மா, பயி எலாவைற( ேபOவதி த

வா+ைவேய ஈடா,9 ெப#O,9, வி உ#டா? ஊதிய, ஊதிய உயN,

ஓ)N,கால ஆதரN, ேபானQ எற ச?ைகக1 பறிேயா, ேப:கால, உட ேநா)

வேபாதான ம7வ வசதிக,9 ேதைவயான உதரவாத பறிேயா ஓ
அ!பைட உணேவR உ#ேடா?

ெப# எறா, ெப# தா. எலா ேவைலகைள( ெச)வ7 அவ1 இய .

அMவளNதா.

ஒ ஏ,க, இர# ஏ,க எ: ெசா5தமாக நில ைவ7, ெகா# பயிாி

9ப களி, த க1 நில களி ேவைல ெச)வ7 தவிர, இ7 ேபாற ேவ: சில

விவசாயிகளி நில களி BC ேவைல( ெச)கிறாக1 ெப#க1.

உழN ெச)( ஆ#, ஒ நாைள,9 ஆ: மணி உழேவா>!, %பா)

எ#பதிC57 H: வைரயி? BC ெப:கிறா. ஆனா ெப#ேணா, அவ1

ேவைல,9 ஊதியமாக, பதிைன5தி இ57 இப7 வைரயி? தா ெப:கிறா1.
சமேவைல - சமBC எப7 விவசாய ெதாழிைல ெபா:7 ஏ>8ைர,காயாகேவ இ,கிற7.
அ:வைட,காலதி இவ ஒேர ேவைலைய- ெச)தா?, ஆO,9, BC

ெந?,9 ேம பண ெகா,கிறாக1. ஆனா ெப#ேணா, அேத அளN ெந

ம>ேம எ: BCயாக ெப:கிறா1. பண கிைடயா7.
இ7 ெகாAச சாியிைலேய, ஏ இப!? நீ க1 ஏனமா ஊதிய உயN

ேகாரவிைல. ேபாராடவிைல எற ேக1வி,9 வ5த பதி சி5தைன,9ாியதா9.
ஐ57 ஏ,க வைர ைவ7, ெகா# த க1 நில களி தா கேள ேவைல
ெச)( சி: விவசாய,காரக1 - ெப#க1 ஒவ,ெகாவ எ: உதவி,
ெகா1கிறாக1. நிலமற விவசாய, BCக1 - ெப ப#ைண எற அளவி
ேபாரா>ட க1 நிக+கிறன; ெதாழிச க க1 இ,கிறன. ஆனா சி:

விவசாயிக1 ெப#க1 அதைகய ேபாரா>டைத விபவிைல. ஏெனனி, நடN,
கைளெயத ேவைலக,9 இப7 %பா) எ: ஐ57 %பா) BC உயைவ,
Bட அவக1 ஏகவிைல. BC வா 9வ7ட அேத BC ெகா,க ேவ#

எறாகிவிேம? உழேவா>ட ஆ>க1 கிைடபதிைல. சில இட களி உபாியாக-

சாராய வா கN கா8 ேக>பதாக- ெசாலபகிற7.

ெப# ஏபி!7 உ3வதிைல. அ7 ஒ தைடயாகேவ இ,கிற7. எனேவ ஆ#,

உழN ெதாழிC எப! இ5தா? ேகாேலா-8பவனாகேவ இ,கிறா. ெப#
இ5த ெதாழிC அதிகமாக வAசி,கபகிறா1 எனலா.

இ5த நிைலைய மாறி, ெப# த உைழபி பலைன( உாிைம(ணைவ(

ெபற, வா)பாக 7வ,கப>ட7 தா தமி+நா ப#ைண மகளி பயிசி தி>ட அல7 - ‘தாவா’ எற அைம . ‘தமி+நா விம இ அ,ாிக-ச’ எற

ஆ கில- ெசாெறாடாி 8,கேம ‘தாவா’வா9. இ7 ெடமா, அரசி

‘ேடனிடா’ உதவி தி>டதி ஆதாரதி ேதாறியதா9. தமி+நா 3வ7,

8மா இH: விவசாய ெதாழி ப>டதாாி ெப#கைள ேத57, சிற  பயிசி

அளி7, அவகைள, ெகா# தமி+நா 3வ7 உ1ள சி: விவசாயிகளாகிய

9ப ெப#க,9 ம# பாிேசாதைன, விைத- ெச) ேநதி, J#T>ட
உர க1, நடN, நீ பராமாி , உரமித ஆகிய அச களி சி: சி:

JO,க கைள பயி:வி,9 தி>டமா9. இத9 ன, உழவ பயிசி

தி>ட க1 பரவலாக- ெசயலா,கபடாம இைல. ஆனா இ7ேவா 9றிபாக,
கிராம ற7 மகளிைர- ச,தி மி95தவகளாக மாற ேவ# எற ைன ட
தீவிரபதப>ட தி>ட.
இ5த ெப# பயிசியாள, அ5த5த, ேகா>ட களி உ1ள விவசாய

அ?வலகளி ஒ7ைழ ட, மகளிைர பயிசி,9 ேத5தன. வாCப, நதர
வய7 ெப#க1 ெசா5த, 9ப நில களி ேவைல ெச)பவகேள பயிசி,9

உாியவராயின. இபைத57 ேப ெகா#ட 93வின,9, ஐ57 நா>க1 பயிசி;

பயிசி, காலதி ஒ சி: ஊ,க ெதாைக( அளி,க ெபற7. பிற9 இவகேள
ஒMெவாவ ப7 ப7 ெப#கைள பயி:விதாக1.
பயிசி ெபற உட இ5த ெப#க1, ெசயC இற க உடேன ஊ,க

ெபற7, இவக1 அறிN, விாி57 திய அJபவ களாக, விைள-சC பல

ெபற7, அ#ைம,கால வரலா:. ப#ைண ம,களி வா+வி, திய மாற க1
இைச5தன. திய மாற7,கான ஆதார, தனபி,ைக( ெபாளாதார-

8ய-சா மா9.

கால காலமாக, 9> தட களி ஒ,கப> வ5த இ5திய விவசாய,

9ப ெப#, விழி ணN ெபறி,கிறா1. சி5தி,9 திற இவ,9

வ5தி,கிற7. இவகைடய தனபி,ைக( 8ய-சா , உைழபி பயனாக
ெபறைவ எறா?, சி5தி,9 ச,திேய அவைற- சாதியமா,கி இ,கிற7.

பயி ெதாழிC  நி9 பிர-ைனகைள, ச

க ேநா,கி எதிேநா,9மளN,9,

ஒ:ேம ெதாியாம உைழ7 உைழ7 ேத)5தி5த இ5த ெப#க1
விழி ணN ெபறி,கிறன.

கால5ேதா: ெப# எற கணி , ெப#களி பினைடNகைளேய

7Cயமாக, கா>வதான ேசாைவேய த5தி5த7.

ஏற,9ைறய ஒ பதா#,கால யசியி தாவா எற ப#ைண மகளி

93வின தமி+நாெட 9 பகி ெபகி, ஒ திய வரலா: பைடபைத, காO

ேபா7 நபி,ைக 7ளி,கிற7. ச

கதி ேனற7,9, வளைம,9

ஆதாரமான ெதாழிC, ெப#க1 ஈப>, விைளN க# ஆற ெப:வ7

சாதைனயலவா!

ெப#க1, ெபா77ைறகளி?, அர8 7ைறகளி? ,கிய இட களி

ெபா:ேபறிப7, அைம ாீதியிலான ெப#க1 இய,க களி இைடவிடாத

ெசயபா சா5த அைன7 !ெவ,9 நி:வன க,9 ெப#கைள,
9றிபா,கிேய வC(:தி இ,கிறன எறா மிைகயிைல.

இ5த தி>டதினா பயனைட57, திய சாதைன பைட,க ஊ,க ெப: வ

பல ெப#கைள- ச5தி,க, என,9 ஊ,க உ:7ைண(மாக இ5தவ, ேடனிடா

தி>டதி ஆேலாசக திமதி ம கள பால8ரமணிய ஆவா. திவ1U,

காAசி ர, ெச கப> வ>ட களி உ1ள கிராம விவசாய மகளிைரேய எ

ஆ)N,9 உ>பதி, ெகா#ேட.

என,9 பலவைககளி? பயிசியாளரான ெப# அ?வல பல உதவினாக1.

9றிபாக திமதிக1, ம கள, பமாவதி, வளமதி ஆகிேயா,9 நா ெபாி7

கடைமப>1ேள. பல கிராம களி? நா ெச: ச5தித தாவா ெப#க1
த க1 அJபவ கைள ஆவ7ட எ7ைரதாக1. வயக,9 அைழ7-

ெச: ஒMெவா அசைத( கா>!(, எதைன ைறக1 ேக>டா? ச5ேதக

தீ7 ைவ,க விள,கி( என,9 உதவிய ெப#க1 பல. அவகளி சர வா,க

9பமா1, ‘ேவ#டாமா’ ல>8மி, அர#வாயி இ5திரா, பிேரமா, ஜகதீ8வாி,

அவU ஏகபமா, 85தாி, கா,கU 9ணாபா) ஆகிேயா 9றிபிட த95த சில
ெப#மணிக1. பயிசி வ9 க1, ெசய ைற விள,க க1, பிற9 ெப#களி

அறாட ஈபாக1, அJபவ க1 எலாவறி? நா ப 9 ெகா1 வைகயி

என,9 உதவி ாி5தாக1 தாவா, 93வி இ ெப#மணிக1.

எைன ெபா:தம>! ஒMெவா நாவ? திய பாிேசாதைன யசியாகேவ
இ,கிற7. அ5த வைகயி என,9 ேபதவி ாி5த திமதி. ம கள
பால8ரமணிய உ1ளி>ட அைன7 ெப#க,9 எ நறிைய ெதாிவி7,
ெகா1கிேற.
இெதாடைர ‘ திய பாைவ’ இதழி ெவளியி>ட இதழாசிாிய ம.நடராச,

இைணயாசிாிய பாைவ ச5திர அவக,9 எ நறி.

என7 எலா Hகைள( ெவளியி> எ யசிக,9 ஆதரவளி,9 தாக

பதிபாள தி.அகில க#ண, மீனா அவக,9 எ நறிைய ெவளியி>,
ெகா# இ5Hைல வாசகக1  ைவ,கிேற.

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

--- ராஜ கிண
ேகாக ேகால க : அதியாய 1

த கிழைம. ெபா கிைடதா? த கிைட,காதா. ெசவ5தி ப,ைகயி
உ>கா5த வ#ண உ1ள ைககைள ஒ>!, க#களி ைவ7, ெகா#
எ35தி,கிறா1. சாதாரணமாகேவ காைலயி ஐ57 மணி,9 அவ1 விழி7 எ357
விவா1. இ: இன ஐ5தாயி,கா7 எ: ேதாறிய7.
அவ1 பதி5த உ1வாயி நைடயி ஒ 9>! தி#ைண இ,கிற7.

வாசC ஒ ப,க நீ#, ஒ ப,க ஒவ ம>ேம உ>கா அகலதி?

தி#ைணக1 இ,கிறன. நீ#ட தி#ைண உ1ள ப,க7, ேகா!யி ஒ

அைற( உ#. அதி அேநகமாக, ெந

>ைடக1 இ,9. மைழ,9

பா7கா,க ேவ#!ய க>டாயமாக விற9 எாி>ைட Bட- ேச5தி,9! ைவ,ேகா
L8 எேபா7 உ#.
நைட கட5தா ற, சா , Bட தவிர இ ற களி? தா+வைர. ஒ

ப,கதி அமி க?ர சாமாக1. பிப,க நைடைய ஒ>! ெபாிய சா 

தா+வைர. அதி 95தாணி, உல,ைக, ஏ, உழN சாதன க1 இட

ெபறி,கிறன. கிண:, 7ைவ,க, மா>, ெகா>!... உழN மாக1... ஒ

சின ப8, அத த க:...

மா>, ெகா>! ம# 8வ Bைர( 7பி,க ேவ# எ:
ெசா?கிறன. K>, Bட  ற எலா நா> ஓ ேவ)5த க>!ட க1.

சைமயலைற, பி நைட- சா ெதன

கீ:, Bைர.

ச ர கசாமி( பனிர# வய8- சரவணR தி#ைணயி

பதி,கிறாக1.

த ெப# சேராசா ‘பதி’ ப!,கிறா1. ெவ9 ேநர Bட7

அைறயி ப!7 வி> L 9வா1.

அபா, கயி:, க>!C கைணயாகி ேபான ஒ ெமைதயி கிட,கிறா. ஒ

சி: >ைட ப, ப-ைசயாக- 8வாி Kறி57 அபாவி எ3 , B> மா

விமி தணிவைத, கா>கிற7. அ#ண... இ5த K> மக ம#ைண த>!,
ெகா# ம7ைர ப>டண ேபா)வி>டா. இ5த, கபா,க7, கிராம ம#
அவR,9 ஒ>டவிைல. மமகR மக K>ேடா இ,க ேவ#!ய நிைல.
ம#... ம#ணி ஒ 7ைம காண ேபாகிேறா எ: 8:8: ெசவ5தியி
ைககளி ஏ:கிற7.
கிணறி இ57 நீாிைற7 விகிறா1. ெகா>!C இ57 சாண வாாி,
க37 உைட5த ச>! ஒறி கைர,கிறா1. வாச றதி சட சட ச> ச>ெட:
ஏேதா சல ைக ஜதியி லய ேபா சாண நீ வி3கிற7.
9>! தி#ைண, வாயி நைட, உ1 நைட எலா ெம39கிறா1. வாயிைல

ெப,கி !பத91 ெவளி-ச ெமல பரவி, இ1 கைரகிற7. ஆனி

பிற5தாயி:. ப1ளி,Bட திற57, திய தக க1 ேத! பி1ைளக1

ேபாகிறாக1. இவ திய பாட - திய பாட ெதாட 9கிறா1 ம#ணி...

தC ம# பாிேசாதைன,9 அRப ேவ# எறாக1. அைதெச)வதகிைல. இேபா7 பாிேசாதைன ப>டமாக விைத,க ேபாகிறா1. அவ1...
அவேள.
ஒ ஏ,க,9 எ> ெச நாற கா.
இவேளா கா ஏ,க தா திய பாட ப!,க ேபாகிறா1.
சைமயலைறயி அ - சாபைல வாாி, ெம39கிறா1. சாமாக1 கிணற!

ஓர 7ல,க- ேசகிறன.

அமா நC5த 9ரC தைன, கா>கிறா1.
“இR ெபா37 வி!யல. அபா ரா-F L கல கற>, கற>R

இ3 ; இம. இபதா ெசத, க#ண
ெலாட ட கற...”

னா. நீ அ7,91ளாற எ5திாி-சி

ெசவ5தி,9, 9ற உணN 97கிற7.
“இன,கி, நடNR ேநேத ெசான7தா. அபாN,9 ஒ#ணில. டா,ட

9த மாதிரய ஒ3 கா சா டறதிைல. எத சா ட, Bடாேதா, அத

ஊதி,கிறா...” எ: OOதவளா) அபR,9 அகி வ57 நிகிறா1.
அவ க>!C எ357 உ>கா5தி,கிறா.

க தா எப! ெவ7 ேபாயி:? க37, மா - சைத ைபைபயாக

ெதா 9கிற7.  ! வ3,ைகயாகி பன கா) வா!னா ேபா இ,கிற7.
க#க1 ெசகி, விழி பி7 க ஓ இம ெதாட உ?,9கிற7.

க>!?,க!யி வ>ைடயி சாப ேபா> ைவதி,கிறாக1. ெசவ5தி அைத
எ7 அவ  நீ>கிறா1. ேகாைழ எ: நிைறய வரவிைல. அவQைததா
ெபாிதாக இ,கிற7.
த நாைள,9 த நா1 தா, ெபாிய சாைலயி நிலவள வ கியி வாசC

அப உசாகமாக உ>கா5தி5தா. நிலதி உாிைமயாள அவ. அவ

ம#ணி தா அவ1 கா காணிைய, திய ைறயி பயி ைவ,க ேபாகிறா1.

ஏற,9ைறய ஐ57 ஏ,கரா நிலமி57, அடமானதி?, கடனி? பயி ைவ,க

ஆ1 க>!லாம?, ேசா57 ேபான விவசாய, 9பமாகியி,கிற7. இைத

நிமித ேவ#.

“அபா, ேந7 சாய கால சாராய 9!-சி> வ5தி,கிறீ க. அத நி:7 க.

உ க,9 அ7,9 ம> கா8 எப!, கிைட,9ேதா? எவ!,க ேபாவ, அ7

இ7R வ#!ேயா>!>, கா8 ேத!,கிறீ க...”

“இ....ல... இ...ல ெசN5தி... ெகாA8# 8த#ணி வ-சி, ெகா#டா...” எ:

இைரA8கிறா.

ெசவ5தி உ1ேள ெச: அைப எாிய விகிறா1. அவ,9 ஒ வ>ைடயி
ெவ5நீைர ஊறி ஆறி, ெகா# வகிறா1.
“அமா, நீ எ5திாி-சி, ெகாAச ேவலய பா. உ,கா57>ேட இ,காேத...”

எ: எ3 கிறா1.

வாசC கணவ அத91 எ357 ேபாயி,கிறா.
“த, சரவணா... எ5திாி-சி க க3வி> ப!. எ5ேநர ஆ>ட ஓ>ட. ப7

பதாம மா, வா கி பாQ ப#ணி,க. எ5தி?”

நடவாக1 ஐ5தா: ேப, கனியப எேலா,9 ேசா: ெபா க ேவ#.
தவைலைய அபி ைவ7 உைல ேபாகிறா1. அாிசிைய றதி எ7

ைவ,கிறா1. இேனா அபி, ஒ ச>!யி பைப ேவக ைவ,கிறா1.

ெவ காய, கதிாி, உைள எ: காைய அாி57 ஒ ற நக7கிறா1. ளிைய,

கைர7, 9ழைப( B>! ைவ,கிறா1.

“சேரா? எ5திாி, எ5திாியமா? இைன,கி நடN. கிளாெசத மாதிாி பயி

ைவ,கிேறா. எலா ஒப7 மணி,9 வ5திவா க. நீ( ெசத வ5தி>,

அப!ேய QB?,9 ேபாகலா?” எ: எ3 த?ட த ஆைசைய(

ெவளியிகிறா1. இதைன ேநர ேபசாம இ5த அமா ச>ெட: சீ:கிறா1.

“5தா, அத ஏனிப கழனி,9 இ3,கற? அ7 ப!,கிற ெபா#O... ராெவலா

ப!-சி> L கி,9...”

“ஆமா, உ 1ள ப!-சி> இப பN பNனா ெகா>றா. இவ ப!-சி>,

ெகா>ட ேபாறா! இதபா! ம#Oதா ேசா: ேபா, கைடசி வைர...!”

இவ பதி?,9, ெகா>! வி> ேமெகா# காாிய கைள, கவனி,க
ேபாகிறா1.
“தா கனீபா...”
“ரா, த#ணி பா-சி,கில? நாA ெசான மாதிாி, ஒ 9ள ேபால ப#ணி>,

அதில இ5த பா,ெக> அேஸாQைபாில... இ7 தா உயி எ... இத,
கைர-சி... நாத, கைள  கி அதில ைவ-சி... நடN வயல ெர! ப#ணி...

நா வாேர...” அவ கபாக இ,9 அ5த உயி உர பா,ெக>ைட மாறி

மாறி பா,கிறா... “நா வ5திடேற. நா வ5த ற எலா ெச)யலா. சா5தி
Bட வேரனி-சி. நீலேவணி, அ8, உ ஆயா வதா?”

“ஆறா வகா, அAசா ேபா7 கா,காணி,9. ஆனா நீ க நடNல 7

மாதிாினீ க... ஆறா வ” எ: ெசாCவி> அவ மா>ைட அவி+7,

ெகா#, எவ1 எ7 ைவத சாமாகட ேபாகிறா.

மண, இர# ெபாிய ைனக1, நீளமான கயி:... பிற9 ைச,கி1 டய ஒ:...
ேநா> தகைத, ைகயி ைவ7, ெகா# ெசவ5தி சாி பா,கிறா1.
ப விள,கிவி> ச வ5தாயி:. அமாதா மா கற57 வர ேவ#.
“சேரா... உைலயில அாிசி ேபா>!,9. பா7- சாி-சி ைவயி. பா>! பா

கற5த7 W ேபா>, 9!( க...”

“நா ஒெர> ேபாயி> பா7 ஓ!யாேர!” எ: கிள கிறா1.
“எனமா நீ! எனால !யா7! நீ ேசா: வ!-சி> ேபா! ெபாிய பாைய

L,க !யா7!”
“என7? ெபா ைளயா பிற57> பாைய L,க !யா7 கற? சசாாி

K> ெபா#O! இ5த சCய எலா இ க நட,கா7. காலம எ5திாி-சி அ5த
ேர!ேயாவ திகிNடேற. அ7 என பா>W! ச> >R ேவைலைய பா!

இன,கி 7சா உ ைகயில நடN ெச)யி, க7,க! உ ேபால ப!-ச

ெபா#Oகதா வரO. சா5தி ப7 ப!-சி,கா. அவ ஒ#!யாளா, ெகால

ேம>ல பயி ைவேபறா! ப!-சி >டா ம#O அ5நியமில. வ5தா கேள
ெபாிய ேமட. அவ க ெபாிய ெபாிய ப!  ப!-சவ க! இைத- ெசாC,
ெகாதவ க எலா ெபாிய... ப!  ப!-ச ெபா ள க. நாப7 வஷமா
ஆ ள க,9 7 ெதாழி JO,க ெசாC, ெகாேதா. ெபா ள க

ைகயி பல வரல, ச,தி( வரல. இப ேநர!யா ெபா ள க,ேக ெசாC

தேராR அரேச ெசாC வ5தி,9... வாமா, க#O, உ ைகயாேல நா? 97
வ-சி> ேபாயி!” எ: ெமல ஊசி 9தினா1. ர கR,9 இ7 மைறக
தா,9த.

அவ ம#ணி உைழபவனாக இ5தா, ெகாைல ேம> Yமி தாிசாக,

கிட,கா7. ஏேதா ஒ ேபாக ேபாடலா. அ#ண ப!ெப:, ேவைல எ:

ப5தக ைவத Yமி மீ>கபடாமேல ேபாக ேவ#டா. எAசியி,9 ஒ ஏ,காி?
BC,9 ஆ1 பி!7 ம?,க>ட ேவ#!யதிைல. ெசா5த அைத மக தா.
ப7 ப!த7 காலைர L,கி வி>, ெகா# ம# ஒ>ட, Bடா7 எ:
ெகௗரவ பாரா>!னா. அைத(, மாமாN ேபான பிற9, இர# ெப#கைள,

கயாண க>!, ெகா7, இர# ைபயக,9 பிாிவிைன எ: வ5த7.

இவ த ப ைக த தபி,9 வி>, ெகா7, பண வா கினா. ெபாிய

சாைலயி ைச,கி1 கைடயாக, ைச,கி1 மராம7, கைடயாக இ,கிற7. அவ

எேபாேதR அதி இ57 உபாி வப! எ: இவ1 ைகயி ேநா>ேடா,

ெபாேனா, 7ணிேயா ெகாததாக நிைனவிைல.

உைழ,9 ஒேர ஆ1 அப தா. அமாN K> ப! இற க மா>டா1.
கழனி ேவைல எ: ெசபவ1 அவ1 ம>ேம.
ஆனா ெப#சாதியி ‘ேம>!ைமதன’ ர கனா ெபா:,க !(மா?
“எனேமா ெர# ெபாபைள க ஜீ ல வ57 எற கி பயி ைவ,கற பாட

நட7னா களா. இவ க,9 தலகா ாியல! நா? Qதகத, அ7N

இ கி[ Qதகத ப!-சி> பயி ைவ,கிறதா. உர ம57 Y-சி ம57 அ7

இ7R ெகட கி ெவலயிலாம கிட5தி-சினா, தைலயில க>ட இபி! ஒ

F>8ம ேபால. இவவ தகதில எ3தி> வ57, அ7 ேபால பயி ைவ,கிறதா.

ெதாரசானி  க,கா சா >ட கத தா. அப!ேய 3 கOமிR ெதா#ட,
9ழில ச,கய எற,கி> தவி-சாளா.

“அவவ, ஏாி ப,க7 Yமிெயலா பயி வ-சி, க>ப! ஆவலR பிளா>

ேபாட வி7> டN ப,க ேபாயி எதாR ெதாழி ப#ணலாR ேபாறா.
“பா, நா9 ெபாியமா மகRக ேபா ேபானா ேபாறாRக. ஒத

ைபனாQ கபனி வ-சி,கா. ஒத ாிய எQேட> பி\னஸா. காாிலதா
வாரா. ேமாதிர என, த கப>ைட வா>- என, அடயாளேம ெதாியல...

ஆ க>சில Bட பலான ஆெளலா ெதாி(. அதினி ெசவா,9. இவ

எனேமா, ஏ,க,9 ப7

>ைட எ,க ேபாறாளா... அேத, காபிய,

ெகா#டா57 9 க. என,9 ேவைல இ,9; ேபாற...!”
ெசவ5தி,9 உ1Uர ஆதிர ெபா 9கிற7.

“நா இத- சவாலா எ7,கேற... ப#ணி, கா>ேற. அ7வைர,9

ேபசாதீ க!”

இத91 85தாி வாச வழிேய வகிறா1. “ஏ,கா? நடவாேம? அ8 ெசாC-8...”
“ஆமா, வா 85தாி, அ ல அாிசி ெகாதி,97. 9ழப, B>! வ-சி,ேக.

பழAேசா: இ,9. சேரா, சரவண சாபி>> QB?,9 ேபாக>.

ைச,கி1ள ெர# ேப வ57 பக?,9 சா வா க... நா வாேர...”
ேநா> தக அ?மினிய Bைடயி இட ெப:கிற7.

நடN வய?,9 கா காணி,9... எ: மன8,91 பாட ப!தவளா), ஜிச,

]ாியா, ெபா>டா எ: ைவ,கிறா1. நா: நைன,க அேசாQைபாில. உயி

உர ெகாதாயி:. பிற9...

அமாN,9 மக1 சேராN,9 இவ1 ேகC,9ாியவளாகிறா1.
க ைக கா க3வி, ெகா# உ1ேள வகிறா1. பைழய ேசாைற உைப
ேபா>, கைர,கிறா1. ஒ ெவ காய 7#ைட, க!7, ெகா# 9!,கிறா1.

85தாி அைப பா7 எலா ெச)வா1. இ5த நில, K>, ெகாைலயி,

Bபி Lரதி தா இ,கிற7. தைலயி?, இபி? 8ைம - டய வைளய
ைகயி... நட,கிறா1 ெசவ5தி. ெவயி 81ெள: வி3கிற7.

ஓரதி ஊ ெபா7விட. ந %மி பAசாய7 Hலக. 8றி உ1ள இடதி
95தியிபாக1 ஆ#க1. த#ணீ ைற,காரக இபாக1. ஆறிேல பாதி
நா1 த#ணீ இ,கா7. மைழ ெப)தா ம>ேம காவாயி த#ணீ வ.
ப,கதி ெவறிைல, ெகா!,காC கார மண வகிற7. மைடயி நீ
பா)5தி,கிற7. இ7 கிண: நீ. அ5த Yமி( இவகைடய7. இேபா7,

சி கY,கார 9ப7,9 ேபா) இ,கிற7. அவக1 ெவறிைல,
ெகா!,கா ைவதி,கிறாக1.
பழனி-சாமி ெவறிைல கி1கிறா.
“நடவா...” எ: ேக>கிறா.

ஆமா ெபாலாத நடN... கா காணி... 3ைச( ேபாட ஆைசதா. நா:
38,9மாக வி>!,கிறாக1. ஆனா அப ைக எ37 ேபா>, கட

வா கி இவ,9 தகிறா. அகல, கா ைவ7 ந>டமானா...?

ஆ, காகாணி... ஆயிர %பா),91 ெசலN ெச)7 ேபாட ேபாகிறா1...

எவாகN J#T>ட- சதாகN, ேநா)கைள தா,காத ம5தாகN, BC(
Bடதா க>ப!யா9ப! கட ெகாதி,கிறாக1. ‘ெபா ள என

கிழிபா?’ எற அல>சிய7,9 ேந நி: கா>ேவா!
விவிெட: வரபி நட,கிறா1.

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

ேகாக ேகால க : அதியாய 2

வய வர , நீ த7பிய ேகால, ப8ைம...
எ:மிலாத உசாக ெபா கி வழிகிற7. நீலேவணி, கனியபனி ஆயா,

அ8 எேலா வ5தி,கிறாக1. ‘ெசவ5திய,ேகா!’ எற Bவ ஒC ேக>கிற7.
வரபி ஓரதி 8ைமைய இற,க நீலேவணி வகிறா1. இவ ஒ உறN

ைற,காாி. ர கR,9- சினமா1 மகளாக ேவ#. இ5த Yமிைய வி:,

ப>டண7,9, ெகா# ேபா) பி\னQ ப#ணி ெதாைல7 வி>டா. இவ1
BC ேவைல ெச)கிறா1.
“ய,ேகா...!”
“ஓ... சா5தி...! வா க வா க...! கனிப வ57 ெசானாரா?”
“இல... உ களதா வ கி ன பாதேன? எலா வா கி> ேபானீ க.

இைன,9 தகிழைம - பயி ைவ= கR, 1ள கள QB?,9

அRபி-சி> ஓ வ5ேத.” ைகயி

கி பிளா-சி ப>ைட(

எ37,கமாக தா கி நி9 அறிவிைப ேசறி 9தி ைவ,கிறா1.
“ஏ) என இ7?”
“தாவா மகளி ப#ைண...”
‘ேஹா’ எற சிாி ! “கா,காணி ப#ைணயாயி!-சா?”
“கா,காணிேயா அைர,காணிேயா, இ7 தாவா மகளி ப#ைணதா...”
“அ7 என,கா, தாவா...”
அ8 அைத ப!7வி>, ேக>கிறா1.
“இ கி[சி, தமி+நா விம இ அ,ாிக-ச எ: இ5த தி>ட7,9

ெபய. இப நாம கால காலமா உ3வ7, நா7 ேபாவ7, நடN, கள

பறி,கிற7, அ:ப:,கிற7 பாதி> வாேரா. ன, கால7ல ெதா3 உர,

சாப இ7 கதா ெதாி(. அ ற ]ாியா ெபா>டாR ேபா>டா க. Y-சி
ைகயா ம5த!-சா க... இப, இ7 களிேல சின- சின JO,க க1

ைகயா#டா, பயி நலா வ7, கைள Y-சிெயலா க>ப77R

க#!,கா க” எ: சா5தி விள,9கிறா1. கனியபனி பா>! வரபி 95தி

ெவறிைல ேபாகிறா1.

“நீ க ேவற ேநா> எதி> வ5தி,கிறீ களா...?”

“ஆமா...”
“என கனிபா...?”
ெசவ5தி( சா5தி( வ57 பா,கிறாக1. 9ள ேபா ம#ைண ெவ>!

வைரக>!, அதி J#Oயி உரைத, கல,கியி,கிறா. பா,ெக> ெவ:

உைரயாக, கிட,கிற7 தடதி.

நா: !க1, அதி உர ெப:கிறன. எ> !க1.
“அ,கா ேந7 ெர# கிேலா ஜிச மணC கல57 நாத கா?,9

ேபா>W க...”

“பின? விைத ெச) ேநதி ெச)7 நாற கா ேபாடேல. இ7 8மா அப!ேய

ேபா>ட7. ஆனா, மதெதலா கெர,டா பா7> வாேர. நடN வயC இரN நீ
பா)5தி,கிற7. காைலயி உழேவா>! இ,கிறா.”

சா5தி ெதா3 உர, சாணி உர, மண, ெபா>டா, ]ாியா, ஜிச,

அேஸாQைபாில எAசிய பா,ெக> எலா கல57 ேசைலைய L,கி- ெசகி,

ெகா# விசி:கிறா1. ெசவ5தி பாதி(, இவ1 பாதி(மாக இைத !7
விகிறாக1.

பிற9, ைளகைள எ>ட!,9 ஒறாக நகிறாக1. அதி கயிைற,

க>கிறாக1.

கயிேறாரமாக, ேகா ேபா>டா ேபா சா5தி( ெசவ5தி( நா:,கைள
ைவ7, கா>கிறாக1.
“அAசா: எ7, 97, 9தா ைவ,க ேவணா ஆயா? ெர#ேடா

ேபா7...”

ேணா

இைடயி ஓர! வி> மீ# எ>ட! பாதி. ைள அ!7, கயி: க>வதி
கனியபR ப 9 ெகா1கிறா.

“இ7 எ7,9 இப!? வசா !-சி 97, 9தா வ-சி> வ5தா பதாதா?”

எ: பா>! OO,கிறா1.

“இல ஆயா, இப ஓர! உடறதால, இைடயில நி,க, பா,க எட இ,9. நாத,

பயிர தி,க ேவணா.”

கிகிெட: எ>ட!,91 நா:,கைள விைரவாக அ8 ைவ,கிறா1. “இ க,

இ க!” எ: ெசவ5தி ைசகி டயைர, ெகா# வ57 ந>ட பயிகளிைடேய
ேபாகிறா1. உ1ேள எ#Oகிறா1. இப7 97க1 இ,கிறன.
“பரவாயிைல. இப!ேய இ,க>.”
“இ7 எ7,9 அ,கா?”

“ெந,கமாயி5தா, கா7 ேபாக, நலா வளர இட இ,கா7. மRஷ கைள

ேபால பயி,9, கா7 ேவOமில?”

விவிெர: ேவைல நட,கிற7. ெவயி வி3வ7 ெதாியாம 9ளி 8ம5த Fழ.
உசாக...
சா5தி... ப7 ப!த ெப#. ேதாற பாதா கழனி ேவைல ெச)பவ1 எ:
ெசால மா>டாக1. ச ஏேதா ேபா>ேடா, கைடயி உதவியாளனாக
இ,கிறானா. ெகாைல ேம எ: ெசா? மானாவாாி Yமிதா அைர ஏகரா
இ,கிறதா.
“த#ணி இ5தி-சினா, நா

Bட உடேன ெசAசி பா7வ. எ க நா7னா,9

அைர, காணி இ,9. அ7 ேவேபாில W-சரா, இ,9. அவ ம-சா பா,9றா,
அவ ககி>ட, ேக> பயி ைவ,கOமிR ஆைச...” எ: ெசாகிறா1.

“ஆயாதா த நாத வ-சி,9. அ7 வளர>... பாப... கனிபனிலாம

ேபானா இ5த பயி Bட ைவ,கிற7,கில...”
“அN உ க ெசா5த,காரரா அ,கா?”

“ெசா5த7,9 ேமல. பா>!,9 மக வயி7 ேபர. அமா அபா ெர# ேப

ெச7>டா க. ஏெழ> வய8 ைபயனா, இ க ஆயி வ5தாக. BC ேவைல ெசAேச
காபாதியி,கா க. எ B>,கார,9 தா பயி ேவைலயி நா>டமில.

பன# வயசிேல57 உழேவா>வா, ேசைட ேபாவா, மா>ட அNதி>
ேபாயி, க>!, எலா அவ5தா.”
“ப!,கCயா?”
“ப!-சா, அAேசா, ஆேறா... அபேவ சபாதன வ5தி>ட7. இப உழவா க

எப7 %பால வா கறா க? ஆ கிைட,கல?”

“உழN ம>தான அN க ெச)யிறா க? அ#ைட ெவ>றதிேல57, நா7

நடN, கைள பறி , அ:வைட வைர ெபாபிள க ெச)யCயா?”

ஒ பதி 3வ7 ந> வி>டாக1. வரபி இ57 பா,க, அழகாக பா)

விாிதா ேபா இ,கிற7.

“இ7,91ள காவாசி ஆயி,9. இெதனா!! ேகா ேபா>டா ேபால

நற7?” எ: ஆயா சC7, ெகா1கிறா1.

“பயி: என கி-சிC- சபாதான?” எ: ேக>கிறா1 சா5தி.
“ஆமா. ெவ1ள, கி-சிCR ேபா>டா க. நா7 ேவ அ:காக வ5தி,கில?

ேந7 2 கிேலா ஜிச மணC கல57 Lவிேன. நா7 நலா வ5தி,9...”
85தாி ேபாசியி காபி(ட வகிறா1. 85தாி...
பாவ அவ1 தா ைக,9 உதவி.

இவ,9- சின அதாைன அவ1 க>!னா1. ெசயலான இட. இப7 சவர

ேபா>, ப#ட பாதிர க1 ெகா7, க>!னாக1. அ5த அதாR ம#ணி

ேவைல ெச)யவிைல. லாாி ஓ>ட ேபானா. அMவ ேபா7 வ ேபா7, YN

பழ அவாN, 7ணிக அம,களப. அ7ட சகவாச ெக>ட7

ெதாியவிைல. 9!தா. 9!7வி> லாாிைய ஓ>! பெவ>டாக ேபா)
ேச5தா. ஐ57 வச ஆகிற7. லாாி தலாளிக1 ந>ட ஈெட: ஒ சC,கா8
தரவிைல. K ெசா5த. இவக1 பிாிவிைனயி வ5த ஒ ஏ,கரா Yமி இ,கிற7.

அைத( ேபா,கிய7,9 வி>, இர# பி1ைளகட வா+கிறா1. இவ1

கணவனிட சரளமாக ேப8வா1. ெசா5த ெகா#டாவா1... ஓ ஆO
ெப#Oமாக இர# 9ழ5ைதக1. ஒ:,9 ஏ3 வய8. அவ ேபா9 ேபா7 ஆ:
மாசமாக இ5தா. அத9 அப கேம ெதாியா7...
“காபி வ5தி!-சி. வா கW...!” 85தாி வ57 பா,கிறா1.
“யா... அழவா இ,9, இ7 ஒ ைசசா...” எ: நவி ஓர! வி>ட ஓைடயி

நி: ெகா#, சா5தி டய ேபா> 97கைள எ#Oவைத பா,கிறா1.

“ெசவ5தி அ,கா, இ5தவா>! நலா ெவளAசா, நாR பயி ைவ,கிேற. ஏ

ேபா,கிய7,9 NடO?”

“உ அதா சவா N>,கா. பாப... காபி L இCேய? வா கி

வர- ெசானியா?”

“இல,கா, WLதா இ5தி-சி, ேபா>ேட. சேராசா QB ேபாயி>ட7

அபேம. சரவண ெசத மினா! அதா Bட ைச,கி1ல உ,கா5தி>
ேபானா.”

“மாமாN,9, கAசி த#ணில உ  ேபா>, 9ேத. ெவ5நீ

வ-சி7ட-சி>, ேவற 7ணி மாதி> உ>கா5தி,கா...”
எலா கைரேயறி, ேதநீ 9!,கிறாக1.
ஆயா தன,9 ேதநீ ேவ#டா எ: ெசாகிறா1.
“என,9 ெவதில, கா8 ம> 9தி!”
“ேவணி, இனி,கி !ப ேபாடCயா?”

“ெகாAச அைர C>டதா ேபா>ேட ேந7. அமா த>! வ-சி. கிைர#ட

எ7னா? வா கினா சCசா இ,9. !யலமா!” எ: உ>காகிறா1

நீலேவணி. Yமிைய ேதா:வி>, !ப கைட ைவ7 பிைழ நட,கிற7.

“உ B>,கார எனதா ெச)யிறா?”
“அெதலா ேக>காதீ க; ரகசிய...” எ: அ8 கி#கிறா1.
“எலா,9 ப>டண ேபானா காைச வாாி, ெகா>டலாR கனா. ப>டா?

தி வரல... இபN ைம,9 ெச> வா கினா நல கிரா,கிR அமாகி>டெசாC>,கா. ^>,9, Bைர மாதR. இN ம#ண ெதாட வாணா.

இேத !ப ேபாற பிசினQல Bட, ெகாAச ஒதாைச ெச)யலா...”
“அ7ல என ஒதாைச ெச)வா? மாவா>வாரா?”

“ஒ கிைர#ட வா கி ேபாடலாமில? ஒ கண,ெக3தி ைவ,கலாமில? அட

கடKதி ப,க ஒ எட !-சி, கைட ேபாடலாமில? வ கில ேலா வா கி

தரலாமில? ஆ ள இ5தி> ெபா ளேய எலா ெச)யிற7னா?”

“ேவணி, நீ 8மா இ. ெபா ள க நி-சியமா எதாR ப#Oவ. அப தி

வ” எ: !,9 ெசவ5தி எ35தி,கிறா1.

85தாி K>,9 ேபாகிறா1. இவக1 களதி இற 9கிறாக1. இ5த நடN
பழ,கமிலாததா ெகாAச ேநர தானாகிற7.
“ந>ட

ணா நா1... ெவ1ளி,கிழைம... கைள, ெகாC ேபாடO.

நிைனபி,கா? Yடா,ேளா வா கி வ-சி,கீ களா?” எ: சா5தி
நிைனY>கிறா1.

“எலா ெச>டா வா கி>ேட. கா C>ட, மணC கல57, ைகயி உைர

ேபா>, கி> ெதளி,கO. உைர Bட இ,9.
நாளாR ச5ேதகமாயி,9.”

“நீ என எ3தியி,கிேற சா5தி?”
“பா7,கலா...”

ணா நாளா, அAசா

ெசவ5தி,9 இேபா7 ஒ திய பிர-ைன தைல நீ>கிற7. இவக1 எேலா,9
ேசா: ேபா> தைல,9 பதிைன57 %பா) ெகாபா1. கனியபR,9 அ:ப7
%பா). அவனிடதி அவ,9 தனியான பாிN எேபா7ேம இ,கிற7. ம#
எறா 7-சமாக, க7 ஆ#கைள பாத அவ,9 அவ விதியாசமாக
இ,கிறா. அப ெபய,9 உழேவா>!, பயி ைவதா? கனியபைன

ேபா ெபா:பாக யா பாபாக1? உழN மாக1, ஏ எலா அவ உடைமக1
ேபா ைகயாளபகிறன. அவ ெபாிய இ கி[ ப!  ப!,காவி>டா

என? இ5த K>,9, விவசாய, 9ப7,9 ஒ>பவனாக ஒ வாாி8 ேவ#.

இ5த சேராசாவி ப! ,9 : 1ளி ைவ,க ேவ#. கனியபைன, க>!
ைவ7 விடலா. K>ேடா உாிைமயாக, ைக,9 உதN பி1ைளயாக... இ7தா
ெபாிய ெசா7...
கனியப தா ேபா)- ேசா: ெகா# வகிறா. 85தாி( வகிறா1.
பணைப( வகிற7. நவி யா சாபிட ஏறவிைல. றைர மணிேயா
!7 விகிறாக1. பிற9 தா கல57 வ5த 9ழ - ேசாைற உ#
பசியா:கிறாக1.
சா5தி,9 பதிைன57 %பா) BCைய எப!, ெகா,க? மறவக1 BC,9

ேவைல ெச)பவக1. சா5தி...

ஆனா எ7N ெகா,காம இ,க !(மா? ஒ ஐ57 %பா( ஒ ப7

%பா( ைவ7 நீ>கிறா1.

அவ1 கதி உணNக1 மிRகிறன. ைகயா த1கிறா1.
“இ,க> அ,கா... நா இப! ெதாட 9றப நீ க தல வ57 ஒதாைச

ெச)யO. இப வ-சி,9 க! பணR அேதாட உறN ேபாக, Bடா7. நம

சிேநக ெபாிசா வளரO...”

“ஐேயா... என இ7 சா5தி...?”
“ைவ( க ெசாேற... பி1ைள க QBேல57 வ5திவா க. நா வாேர...”

தாவா மகளி ப#ைண அறிவிைப எ7, ெகா1கிறா1. அவ1 விவிெட:
வரபி நட,கிறா1. எ>! 1  ைக மரதி ப,க ைவதி,9 ைச,கிைள
எ7, ெகா# அவ1 ேபாவைதேய பா,கிறா1 ெசவ5தி.
“ஏ, ெசவ5தி? யா அ5தமா? கழனி,9- ைச,கி1ல வார ெபா ளய இபதா

பா,கிேற!” எ: விய57 ேபசினா1 ேவணி.
“ெராப, ெக>!,காாி. நல 9ண. நா 5தா நா வ கில பா7- ெசாேன.

வ57 ஒ நா1 ேவைல ெசAசி> ேபாயி>ட7...”

“நா இ7,9 மின பாத நிைனபில... எ5த ப,க?”
“ஆவனியா ர காலனிR ெசாC-சி...” எ: அல>சியமாக ஆயா பா,ைக,

க!,கிறா1.
“ஓ...?”

9ர ஓ கி 7வ# வி3கிற7.
“அதான பாேத! காலனி ெபா ள...! ஓ... அவவ நைட உடய பா. ேப-ச

பா! எ கிேயா ஆமாட, க!-சி>, கிட57...”

“ஆயா!” எ: ெசவ5தி 81ெள: வி3கிறா1.
“இப! எலா ேபசாதீ க! அவ க நம ேபால மRச க... இனிேம

யானா? இப! ேப8னா, என,9, ெக>ட ேகாப வ.”

“என ேகாப வ? ஆயிர ேப8னா?, அவ சாதி சாதிதாேன?”
“இல, எலா மனிச சாதி!”
“அவள உ K>ல B>!ப. நீ அவ K>ல ேபாயி- ேசா: எப?”
“ஆமா, எேப! இ5த- ேசதி நிR ப-ைசய ெதாற நாெமலா5தா ஒேர

சாதி. ஒச5த சாதி! இனிேம இப! பிாி-சி ேபசாதீ க! நா க !ெரயினி

எத.

யா என சாதிR ெதாியா7. யா இ57, யா கிறிQ>திய, யா அலாR

ெதாியா7. எ க,9- ெசாC, 9த ேமட என சாதிR ெதாியா7.
எலா ெபா ள க. எலா ேநாN ேநாபல மாச5ேதா:

அRபவி,கிறவ க... வா க ேபாவலா.”

இ5த ஓ எ3-சியி பதி நடN 7ைமைய பா7 அறிவி,9 அழ9ணN
சிைத57 ேபாகிற7.
அ?மினிய, Bைட, சாமாக1 டய எலாவ:டR ெசவ5தி K

தி ைகயி Fாிய மைல வாயி வி35தாயி:.
----------------
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ெசவ5தி K ெம3கி 7ைட7, வாயிப! நிைலகளி மAச> 9 9ம

ைவ,கிறா1. ேகால ேபாகிறா1. Bட7- 8வாி மAசளா வ>டமி>, 1ளி

ைவ,கிறா1. நடN ந> பதிேன3 நா>களாகி வி>டன. பதிைன5தா நா1 இரேவ
ேவப #ணா,9 ]ாியாN கல57 ைவ7 ம:நா1 ெபா>டாஷூ ேச7
உரமி>!,கிறா1. பயி அழகாக வள57 தனியாக ெதாிகிற7.
மன8,9 நிைறவாக இ,கிற7. இ7ட இெனா: ேச5தி,கிற7.
ேகாயி சாமி ஊ,9 வ5தி,கிறாரா.
இ5த ஊ கபாயி அம ேகாயி தானாக வள5த ஒ க ேசாைலயி

இ5ததா. இேபா7 க இைல. ஏ, அவ,9 நிைனN ெதாி5ேத அ 9

க பயிாி>!,கவிைல. 8றி? 1 மர க1 இ5தன. சடா!(ட இ5த-

சாமி அ 9 வ5தா. அவ அ5த இடதி அரளி(, ந5தியாவ>ைட( பயி ப#ணி

ந5தவன அைமதா. கிண: அேபா7 ேதா#!ய7தா. கிண: நீ கபாக
இனி,9. அவ அ ேகேய பல நா>க1 ேயாகதி அம5திபா. எேறR
ஊ,91 வ57 பி-ைச ேக>பா. உ1ேள அைழதா ெபபா? வரமா>டா.
ேநா) ெநா!,9 ப-சிைல ம57 தவா. ப-சிைலக1 அவ,9 ெதாி(.
ஏேதேதா ெச!க1 அ5த ந5தவனதி வள5தி5தன. ம,க1 9ைற ேக>பா.
ஆ:த ெசாவா.
அவ இ,கிறா எறா ேகாயி வைளவி ம,க1 ேபா), ெகா# வ57

ெகா# இபாக1. பா , க!, ேத1 க! எறா ேவ: ஊகளி இ57

Bட இரேவா, பகேலா, சிகி-ைச,9 ஆ>க1 வ5த வ#ண இபாக1. ஆனா,

அவ காைச, ைகயா ெதா>டதிைல. அதிக ேபசN மா>டா. அவ ஊாி
இ,கிறா எறா ஊ,ேக ெபாCN இப7 ேபா நபி,ைக இ5த7.
ர கR,9 இ5த, ேகாயி சாமியிட மி95த ஈபா. அவ அேபா7 ஊாி

இ,க, Bடாதா எ: நிைனபா. அ5த ஈபா>!னா அவ கவி-சி, இைற-சி

எ7N ெதாட மா>டா. க1, சாராய எ5த பழ,க கிைடயா7. அவ திWெர:
ஊைர வி> ேபா) விவா. திெம: ஒ நா1 வ5திபா. அவ

ேயாகசாதைனயினாேலேய அப! மைற57 ேபாகிறா. பிற9 வகிறா எ: ர க

ெசாவா. அ5த- சாமி, ஊைர வி> ேபா) ெவ9 நா>களாகி வி>டன. சரவண

ஐ57 வயசாகN, சேரா எ> வயசாகN இ5த ேபா7 அவ வ5தி5தா.

ஏற,9ைறய ப7 வச இ,9. அMவளN இைடெவளி இத9 
இ5ததிைல. அவ இமயமைலயி சமாதி ஆகிவி>டா எ: ேபசி,
ெகா#டாக1. அமா ஏேதR ஒெறறா அவாிட ெச: திநீ: வா கி,
ெகா1வா1.
சினமா1 K>ைட வி>- ெசற பின, ஒ நா1 அமா சாமியிட திநீ:

வா க-ெசறா1. அவ அவைள உ:7 பாதா. திநீ: ெகா,கவிைல.

“இ5த- சாமி பா,கற பாைவ சாியிைல. ஏ திநீ: 9,கல?” எ: K>,9

வ57 ெபாமினா1.

அபா ெம7வாக- ெசானா. “நீ அபா#டமா ராசாதிய அ!-சி ெவர>!>ேட...

எ5த சாமி( மனி,கா7.”

“ஆமா, மனி,கா7! நீ இத- ெசாறீ! அவ ேரா,கியமானவளா இ5தா,

அவள ஏ ெவர>டR? ேசா7ல ப 9 ெகா,கலா. எ 9!யி ப 9 ெகா,க
மா>ேட!”

“ெச ேகா?! அநாவசியமா ேபசாத நா,9 3,9!” எ: அப க7வா.
“பாவி இேனாேவா ெச)தி> ேபாயி>டா...” எ: ைகைய ெநறிபா1.

சR,9 இைளேபா இமேலா வ5தா, உடேன யாேரR ம5திர

த5திர,காரனிட ேபாக ேவ# எ: தா அவ1 நிைனபா1. அ8 மாமியா,
இவ,9 எேபா7 உடபாடானவ1. இர# ேபமாக, ம5திர,காரகைள
ேத! ேபாவ7#. H: இ H: ெசலவழி7, கழி  ெச)தி,கிறா1.
அ5த பண7,9 K>! ச#ைட வ.

உறNக1 விவ7மிைல. இைழவ7மிைல. இ7 இ5த K>,91, ெதN,91

#! ர#! ேச57 இைழ(. ஆனா சினமாைள ெபா:த வைரயி?
இ5த ம# அவ,9, கச57 வி>ட7. உறN அ:57 ேபான மாதிாிேய இ,கிற7.

அ:7 வி>டாக1. 9றவாளி யா?

“சாமி வ5தி,கிறா. K>,9, B>! வாேர. வவா...” எ: Bறிவி>

ர க ெசறி,கிறா.
சாமி அப!, Bபி> வபவ இைல...
எறா? தைல3கி, ேசாறா,கி, ஒ கா) 9ழ , ெபாாிய ெச)தி,கிறா1.

அாிசி( ெவல பா? ேச7 பாயாச ெச)தி,கிறா1. பழ, ெவறிைல,

Y, ேத கா) எலா தயா.

றதி இற கி ெவயி 8வ,9 ேபாயாயி:.
இ5த சாமி ஒ டா,சியி வ57 இற 9கிறா.
“வா க... வா க...” இவரா சாமி நம ேகாயி?,கா வ5தி,கிறா.
ககெவ: தா! இைழகிற7. மிRமிR,9 ப>- ச>ைடயி

திரா>ச க1, 7ளசி மணிமாைலக1... ைகயி ெபாிய ாிQ> வா>-... க தா.
,9, க#ணா! ேபா>!,கிறா.

“தாேய.. ஜகதாபா” எ: ெசாC, ெகா# 9னி57 வகிறா.
பலைகயி உ>காகிறா. அவ ம>ேம தா வ5தி,கிறா. இவ1 ச,

மா>டா8பதிாி கபN#டாி ம-சா ஒ ைபய, சிவC க, ேவ?...
“சாமி”... எ: பணிNட பலைகைய ேபா> உபசாி,கிறா.
“Yைச,9 எலா வ-சி,கிறல... இைன,கி காலேல57

O எட7ல

Yைச... நா நம K>,9 வ5தாகOR B>!யா5ேத...” எ: ெசவ5தியிட
ஒரமாக வ57 கணவ ெதாிவி,கிறா. அவேளா, அைத, காதி வா கி,

ெகா1ளாமேல, “நா, நம ேகாயி சாமிR நிைன-ேச... இவ ேவற யாேரா

ேபாலேல இ,9” எ: த ஒMவாைமைய, ேகா! கா>கிறா1.

“அN ஜலசமாதியாயி>டாரா. இமாலய, 9ைகயி இவ சியரா இ5தாரா.

இவ ெராப ேப8றதில. அN ெசாCதா நம ேகாயி?,ேக வரOR
வ5தி,கா...” அவ1 ேபசவிைல.

பலைகயி உ>கா57 மAசைள பி!7 ைவ7 Yைஜ ெச)கிறா. அபைன
எதிேர உ>காதி ைவ,கிறா. திH: தடNகிறா.
“இவ,9... மனசில ஒ க: , கவைல உ:77. இ7 உட சீ,கில. என

ம57 சாபி>டா? ேபாகா7. அ7 சிரமபதி>ேட இ,9...”
ெகாெல: அைமதி ப!கிற7.

அபாவி இ3 ஒC ம>ேம 7பி!த கதN, கீ மாதிாி, இ>!

ஒC,9 சிவ# ேபா வCைமயாக, ேக>கிற7.

“சாமி, அ7,9 என பாிகார ெச)யலாR ெசா? க. எ7னா?

ெச)யலா” எ: அமா வ57 9பிகிறா1.
அபR,9 ெபா:,கவிைல.

“சாமி, எ ம-சினி-சிதா. இவப, எ மாமR,9 1ள, ெகடயா7. ெர#

ெபா ள 1ள. அ7 சினதிCேய ெபதவ ேபாயி, ெர#ைட( ம:கCயாண
க>டாம வளதா. அவ ேதாச, கட ஆ: மாச7ல ச ேபாயி>டா. ெபற9

அவ இ கி,க, Bடா7R ஒ கலமச வ57>ட7. உட ெபற5தவேள விசமாயி
ெவர>!>டா. இவ7 வசமாயி!-சி... இப ெகாAச காலமா எ7 சாியில. ெபாிய
ைபய... அவR,9 த O 1ள த கல. அவR எ கள N>ேபாயி>டா. நில
நீ 8கமில. ஒ#O விதி,9 வர இல. ேபான வச திWR ஒழN மா சீ,9

வ57 ெச7 ேபா-சி... இவ,9 எபN சீ,9தா...”

சாமி அவைரேய உ: பா,கிறா. பிற9 தா!ைய உNகிறா.
“உ க மனசி 9ற இ,9ேதா இைலேயா, 9ற ப#ண உணN இ,97.

அ7தா உ கைள சிரமப77...” எ: ெசாC வி> எேலாைர(

பா,கிறா.

“அ5த ெபா ள ஏேதR வ-சி,கிறாளா, சாமி?” எ: அமா ேக>கிறா1.

“... ...” எ: தா!ைய உவி, ெகா1 சாமி தைல நிமிராம ேயாசி,கிறா.
“அத எ,க !யாதா சாமி ராதிாி 3,க இப! சாய காலமானா ெராப

சாQதியாN7. ஆ8பதிாி டா,ட>ட மாதிைர வா கி, 9,கிேறா. சசாாி ^...

இத எபWனா? எதி க சாமி...”

“இ7,9 ஒ தாய7 ம5திாி-சி தாேர... ஒ Hதப7 ஆ9. அைத,

ைகயிேலா க3திேலேயா ேகா7, க>!,9 க. Kாியமிலாம ேபாயி.”

சாமி வ5தி,கிறா எற ெச)தியி, அ5த K>! ெதேவ B! வி>ட7.
நீலேவனியி ச, “சாமி, 7சா ெதாழி ெச)யிற7 பதி- ெசாலO...”

எ: ஐப7 %பா) ேநா>ைட ைவ7வி>, ேக>கிறா.

“தாராளமாக- ெச)யலா. யசி ெச), R,9 வவா)...”
“சாமி ேன 7ணி - எ,Qேபா> பி\னQ ப#ணி நடமாயி>ட7. இபN

அ7ேபா ெச)ய த ேதறல...”

சாமி சிாி,கிறா. “யசி ெச)! த வ...”
கனியபனி ஆயாN Bட வகிறா.
“சாமி கனியப கCயாண க>னா வாணா கிறா. ஒேர ேபர பய.

அவR,9 ஒ#O க>! வ-சி, அ7 வயிதில ஒ 9Aச பா7>, க#ண
டO...”

“ஆ9... ஆ9... அவR,9 நல இடதி ெப# வ...”
பா>! பதிைன57 %பா) காணி,ைக ைவ,கிறா1. காலனியி இ57 சா5தி(,

சR Bட எ>! பா,கிறாக1. ஆனா எ7N ேக>கவிைல.
சாமி சாபிடவிைல.

“எைன- 8றி ஏைழ பி1ைளக1 இ,கிறாக1... நீ க1 ஆ,கி ைவத7

Kணாக ேவ#டா தாேய... இ5த பாதிரதி ேபா>, ெகா க1...”

ைகேயா ெகா# வ5த L,9களி ேசா:, 9ழ , எலா ேபா>, ெகா#

ேபாகிறா.

ர கR, சாமி(ட வ#!யி ஏறி, ெகா# ேபாகிறா.
சேராN, சரவணR ப1ளி, Bடதி இ57 வ57 வி>டாக1.
“ைஹ! Yைசயாமா வைட பாயசமா ேபாமா... பசி,கி7.”
“வா சா5தி, உ B>,காரரா? வா க உ,கா க! 85தாி, இவ க,9- ேசா:

ைவயி...” எ: அR கிறா1. சா5தி(, சR வாச தி#ைணயி

உ>காகிறாக1.

“நீ க இ5த-சாமிெயலா ந K களா,கா?”
“அெதனேமா. எ கமா அபா,ெகலா இ7ல நபி,ைக இ,9. எ க

K>,கார ேகாயி?,9 ேபாவா க. இத, காAசி ர ர>டாசி சனி,கிழைமனா

ேபாவா க. ஆ!, கிதிைக திதணி ேபாயிவா க. ம-சமாமிச ஏ7 ஊ>ல

சைம,கிறதில. எ க ஓப!யா 85தாி இல, அவ ெச)வா. கவி-சி கறி எ7னா?
ெகா#!> வவா. அ7 எ ெபா#O சேராசா ெதாடா7...”

“அ7,9- ெசாலல. நாம சாமி 9பிடO. ஆனா, இப! தா! வ-சி>, கால

வ57 அப7 H:R சன க

டநபி,ைகய வள,கிறவ ககி>ட சா,கிரைதயா

இ,கO,கா. ஒத, எ க நாதனா ^> ப,க இப!தா Yைச

ேபாேற த க நைக எ7னா? ைவ( கR ெசானா. க#O ன Yைச
ேபா>டா க. அப!ேய எ5திாி-சி ேபாயி>டா. ஆனா அத நா Yைச ேபா>ட
எட7ல ெவ: சின சின, க?தா இ5தி-சி. வைளய? இல, ேமாதர

இல?”

“ஐையேயா!”
“அதா. ^>,9 வ57 நம உ1மா5தர எலா ெதாிAசி,கிவா க ெராப

சா,கிரைதயா இ,கO...”

ெசவ5தி,9 அநியாயமாக ச இ: ஐH: %பா) ேபா பண

ெசலவழிதிபைத நிைன7 எாி-ச வகிற7. அட,கி, ெகா1கிறா1.
“இப எ7,9 நா வ5ேத ெசால>மா,கா? எ க நாதானா நில இ,9R

ெசாேனல? அ7ல பயி ைவ,கிற. அைரகாணி ைறயா நாத கா N>,
அ7 திர ம57 ேபா> விைத ெச) ேநதி ப#ணி, எலா ேபா> பயி

ைவ,கலானி,ேக. வர த கிழைம யனி,9 காலம வ5தீ கனா, ^>ல ெவத
ெச) ேநதி ப#Oறப ேச57 ெச)யலாR... அப!ேய இவ க

உ B>,காரர பாதி> ேபாகாலாR வ5தா.”

“வாேர. ந,91ள ஒத,ெகாத உதவி,கO5தான? இ க ததல

வ5தி,கிறீ க. உ1ள வா க. ெகாAச பாயச சாபிடலா.”

உ1ேள வகிறாக1. Yைச இடதி விள,9 எாிகிற7. சா5தி பா,க W-ச
ேபா இ,கிறா1. சசரா) ச>ைட ேபா> க!கார க>!,
ெகா#!,கிறா.
யாேரா ஆபிச எ:தா அமா நிைனதி,க ேவ#.
அ5த,கயி:, க>!ைல,கா>! “உ,கா க” எ: உபசாி,கிறா1.
சி: தளகளி அவ1 ெகாத பாயாசைத- சாபி> வி> அவக1 விைட
ெப:கிறாக1.
-------------
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அவகைள வாயி வைர வழியRபிவி>, ெசவ5தி உ1ேள வகிறா1. 85தாி

8மாயி,க, Bடாதா?

“ஏ,கா அவதா ^>,காரரா? ேபா>ேடா, கைடயி பாதி,கிற. எ க

ெபாிமா ெபா#O மCகா ேபான வச Y !-சி> இவ கடயிலதா

ேபா>ேடா எதா க... பாதா காலனி ஆ கR ெசால !(மா? எலா
ெராப மதிபாயி>டாக! அN க,9 ச,கா ^ ப>டா 9தி,9.

9ழாேபா> 9தி,கா க...”

இவ1 எேதா மனசி எ5த ேவ:ைம( இலாமதா இைத- ெசாகிறா1

எபைத- ெசவ5தி அறிவா1. ஆனா அமா, இைத வி8,ெக: பறி,

ெகா1கிறா1.

“ஏ#! வ5தவ க காலனி ஆ களா?”
“ஆமா அதனால என? அவ க நமேபாலதா. இ5த மாதிாி எலா ேப8ற7

த ” எ: ெசவ5தி ேகா கிழி,கிறா1.

“அவதா எMவளN ஒதாைச ப#Oனா! நலாப!-சவ. ஆனா ெகாAச Bட,

கவ இல. ஒரா1 ேவைல ப#Oனா அனி,9. இப நா ேபாயி உதவா>!
அ7 மனிச சம7,9 அழகில!”

“ஏ வாய அ!-சிK க இ57ா>ல”

8

ெச: அழெதாட 9கிறா1.

ர கR வ ேபா7 ச5ேதாசமாக இைல.
“ேசா: ைவயி. என,9 ஒேர பசி. சாமி இ க உ,கா57 சா  எலா

சாபிேவாR பாதா, L,ெக7 வF ப#ணி> ேபாN7! சீ! நம ேகாயி

சாமி, நிசமா? சாமி!” எ: அ?7, ெகா1கிறா.
85தாிதா அவR,9 இைல ேபாகிறா1.
“நீ கலா சாபி>! களா?”

“ஆமா, என,9 பசி பி-சி> ேபா-சி! காலேம57 நி,க ேநரமிலாம எலா

ெசAசி, ஆற அமர உ,கா57 ேசா: தின,Bட, 97 வ),கல. இ5த- சாமி

எ ேக57 வ5தி-சி இப?”

“அெதனேவா, உ கமாள, ேக! Y காவன ெபாிமா ெசானா களா,

ேவ?N தம ரா8N 9தி-சா க. வரதராச ^>ல Yைச வ-சா க. அவ

வ5தி> ேபானா, ஒடேன நலெதலா நட,9தா. கCயாண ஆகாம

நினவ க,9

ேண நாளி கCயாண, ேவல கிைட,காதவ க,9 ேவல,

கட இ5தா எபி!ேயா அட(7. எெனலா ெசானா க. உ கமா இபி!

ேபாயி இ5த- ேசதிெயலா ெகா#!> வ57 ப7 நாளா 9டAசி த1ளி>டா. ஆக,

நம ைகN> அA8,9, 9ேளா8. தாய7 வ-சி,கிேற, விள,9 ப,கதில.

க>!,கிறவ க க>!,9 க!”

“நபி,ைக இேலனா, எ7N வரா7. நபO. நா? ேப நட5தததான

ெசாவா க. இவர னபின ெதாி(மா? ெபாபிைளேதாசR பாத7

ெசாCடல? நீ க நப மா>W க. எ5த-ேசாி ஆ க உ1ள வ57 ெசா?றத

ந K க? வ,கீ ^>ல Yைச ப#ணாரா. ஒ மாச அ5த Y வாடேவ

இைலயா!”

“இபதான சாமி இ க வ5தி,9, இமயமைலயN>? எப! பா>! ஒ மாச

Y வாடல? இமயதிேல57 ெகா#> வ5த Yவா?” எ: ச5த! சா,கி சேரா
கி#! வி> ேபாகிறா1.

அபாN,9 இம ெதாட 9கிற7.
ச கிC ெதாடராக, இ37 இ37, க#க1 ெசகி மீ# திணற இம.
ெசவ5தி ப,கதி உ>கா57 நீவி விகிறா1.
“எனபா... அபா?.. .5தாமா ெவ5நீ ேபா> வ-சி5ேத. ெகாAச

ெகா#டா...”

ெவ5நீைர, ெகாAச ெகாAசமாக, 9!,க- ெச)கிறா1. ப,கதி மி
விசிறிைய இ37 ைவ,கிறா1.
“ேவ7, ெகா>7...”
த ேசாைல தைலபா ேமனிைய 7ைட,கிறா1. சிறி7 ஆ8வாசமைடகிறா.
“அ5த- ச,களதி நிைன-சி>!பா” எ: அமா OO7, ைகைய

ெநறி,கிறா1.

“யமா, நீ எ5திாி-சி ேபா, இ ேக57! ேபாயி ெர# ேவலய பா! மா க77.

அ7,9 ெர# ைவ,ேகா அ1ளி ேபாட நாதியில. நா இன,கி இ5த

ேலா?ப>டதில கழனி ப,க ேபாகல...?”

“ய,ேகா...” எ: கனியப 9ர ெகா,கிறா.
“ ல:தி> வ5ேத... சாமி வ5தாராமில? என,9 பாயச இைலயா,கா?”
“உன,9 இலாமயா? வா, வா! 85தாி! பாயச இ,கா?”
“இ,9...”
“9.... கனீபன மற5ேத ேபாயி>டேம? அவ இேலனா இ5த ^>ல

ேசா7ல ைக ைவ,க ெதபி,கா7!”

அமா உ:7 பா7வி> வாச?,9 எ357 ேபாகிறா1.
“இ5தாளபதி எெனலா ெசானா க ெதாி(மா? ெவ1ள,கார கலா

வ57 அ1 வா கி> ேபாறா களா? ஆQதிேரCயாவிேல57 ெர# ேப

வ5தா களா. ஊல அ5த ெபா ள 1ளிய கள N>ேபா> வ5தி,கா.
1ள,9 உட சாிலR ேபா வ5தி-சா. இ ேக ேவல !யCயா. சாமிகி>ட

நிR, சாமிR ேவ#!> நினி-சா. அத நிமிச அN க இ க

இைலயா! நினி>!,கிற சR,9, அவ அவ^>டல ஆQதிேரCயாNல 1ள
கி>ட உ>கா5திப7 ெதாிAசி-சா...”

“எலா ாீ. யாேரா இமாலயதிேல57 8தி Nறா க. இ க கபா,க7,

கீழ ெதNல, ெச ேகா? பா>! கா7ல வ57 N37!” எ: ெசவ5தி,9, ேக>க
ேதா:கிற7.

அ மீைசைய- ெசலமாக தடவி, ெகா# றதி நி9
கனியபைன( பா,கிறா1. நல உைழபினா உரேமறிய உட. ெவ1ைள

உ1ள. இவR,9-சேராைவ, க>!னா ஒ7 இபாேன?

“கனிபா! உR,9 ெபாிய எட7ல57 ெபா#O வதா. உ ஆயா,

எப)யா கCயாண க>!பா, அவ க>!, ஒ ேபர 1ளய பாதி>-

சாவOR சாமி கி>ட லபி-சி. கவலபடாதீ க. கCயாண வ7, ெபாிய

எட7 ெபா#Oனா...”

“ெபாிய எடனா மா! ^டா. உ,கா5தா ெபாி.... எடத அட-சி,கிற எட7

ெபா#ணா?” சேராவி கி#ட?,9 அவ வாெயலா பலாக- சிாி,கிறா.
“அெதனேமா ெதாியா7, கனிபா, உ கயாண7ல என,9 ெபாீ... எல

ேபா> ெபாீ... ேசா: ேபாடO” எ: சேரா ேம? நீ>டேவ, கனியப
மகி+57 ேபாகிறா.

“உR,9 இலாமயா சேரா? உR,9தா,கியமா ேபாவ...”
உ1ேள வ பா>! ப>ெட: ெவ>கிறா1. “ேபா7, ஒ வரற இலாத

ேப-சி. பாயச 9!-சா-சில? எடத, காC ப#ணி> ேபா!”

“அவ ேமல ஏணிப, கா(ற? சி:8 க ேகC( கி#ட?மா ேபசி>

ேபாN7 க! நீ தல எ5திாி-சி ேபா” எ: ெசவ5தி விர>கிறா1.

இ5த அமா, அபைன வி> அ ேக இ ேக நகவதிைல. அவ ெவளிேய

ேபானா, இவ ேசைல தைலைப உதறி, ெகா# அ ேக இ ேக வ ேபச,

!.வி பா,க எ: கிளபி விவா1. K>! வண கி ஒ ேவைல ெபா: ட

ெச)தா1 எபதிைல. அ5த, காலதி, ெசவ5தி சிறியவளாக இ,ைகயி, ஆ#

பா ெப# பா எ: உைழதவ1 சினமாதா. அமாN,9 அவ,9

ஆேற3 வயேசா ேமேலேயா விதியாசமி,9. பா>! சா9 ேபா7,

சினாதா,9 ஒ வயேசா ஒறைர வயேசாதானா. அமாN,9,
சினமாN,9 இைடயி

ேறா, நாேகா 9ைற பிரசவ க ஒ 3

பி1ைள( வ57 நC57 ேபான பிற9 இவ1 பிற5தாளா.

பா>ட அ5த, காலதி ேவ: கயாண க>டாம இர#ைட( தா(மாக
நி: வளதாரா. சினமாைவ ேதாளி 8ம57 ெகா# கழனி,கைர,9
ேபாவாரா.
பா>டனாைர- ெசவ5தி,9 ெதாி(. அவைள ேதா1 மீ7 8ம57 ெகா#
காAசி ர ேததிவிழாN,9, B>!- ெசறி,கிறா. ெபாாி கடைல மி>டா)

வா கி த5தி,கிறா. யாைன கா>!, அத 7தி,ைகைய தைலயி ைவ7 ஆசி
வழ க ப#Oவா. கா8 ெகா,க- ெசா?வா. ெபமா1 ேகாயிC பC
ெதா>, 9பிட L,கி பி!பா.

அவ,9 நிைனN ெதாி5த வயசிதா சினமா ராசாதி,9, கயாண
நட5த7. ேகாயிCதா நட5த7. ெபாிய ெபாிய அதிரச பணியார 8>
ந,Bடதி ைவதி5தாக1. சினமா அமாைவ ேபா உயரமிைல.
ெவ மிைல. ஆனா 9வி ேபா 8:8:பாக உ>கா57 ெசவ5தி பாததாக
நிைனவிைல. ஆ வளதா1. ேகாழி வளதா1. பா>ட ச5ைதயி ெகா#
ேகாழி விேறா, ஆ விேறா அவ,9, காC 7, ெகா?8 வா கி வ5த7

நிைனவி,கிற7.

ெசவ5தியி மீ7 சினமாN,9 நிைறய ஆைச. அவ1 ப1ளி,Bட ேபாக
இர>ைடபின ேபா>, க>! விவா1. க அமா பி1ைள. அவR,9சினமாவிட ஒ>த இைல. இவ1 \.எQ.ஐ. ப1ளியி ப!,க- ெசைகயி
சினமா அவைள அ7வைரயி? ெகா#வி> ெகாைலேம> Yமிைய
பா,க ேபாவா1. ஒ நா1 மைழ வ57 வி>ட7. கனிட 9ைடைய,
ெகா7வி> இவைள 7,கி, ெகா# வ5தா1. ெசCயம ேகாயி ப,க
வ மைழ ெகா> ெகா>ெட: தீ7 வி>ட7. ேகாயிC ஏறி,
காதி5தாக1. அத நா1 கR,9, கா)-ச வ57 வி>ட7. அமா
சினமாைவ தி>! தீதா1.
அேபா7 சினமாN,9 ச இ5தா. கயாணமான ஆ:மாச7,91

வ#!யி

>ைட ஏறி, ெகா# அவ இரவி ெசற ேபா7, எதிேர வ5த லாாி

க# மிர# மாக1 சாய, வ#! 9ைட கவி+57 அவR,9, கா உைட57

வி>ட7. அ7 சாியாகேவ இைல. அவR,9- ெசா5த ப5த எ: மனிதக1
இைல. நில 7#பட, Bடா7. இர# ெப#க மமகக ஒறாக
உைழ7- சாபிடேவ# எ: பா>ட நிைனதி5தா. ஆனா அவR,9
விப7 ேந57, ஊனமா), ேசா:,9 பாரமாக உ>கா5தா எபதா

சினமா அமாN,9 தரதா+57 ேபானா1.

அைதமகனான த ச உாிைம,கார; உைழ,கிறா. அ7ம>மிைல,

தா தC ஓ ஆ# பி1ைளைய ெபறி,கிேறா எற கவ அவ,9
உ#. இேபா7தா ெசவ5தி,9 இெதலா நறாக ாிகிற7. அமா ெவளி
ேவைல,9 ேபானேத இைல. K> ேவைல( ெச)ய மா>டா1. அ7N

சினமா ஷைன இழ5த பிற9, அவ1தா 3 ேநர ேவைலகைள( ெச)தா1.

அமா, இைழ சி?பாம, ேசைல கச காம, ெவறிைல வா) மாறாம, 95தி

இ57 வபளபா1.
அ5த ச

: நா1 கா)-ச வ57 இற57 ேபானா. அேபா7 சினமா

3காம இ5தா1. சினமாைவ- 8றி வ57 எேலா மார!7 அ3தேபா7,
விவர ாியாம அவ ேகாெவ: அ3தா1. ெபாியசாமி மாம அவைள(

கைன( ஓ>ட?,9, B>!- ெச: இ>!C( காபி( வா கி, ெகா7
அவ K>!ேலேய ைவ7, ெகா#ட7 நிைனN இ,கிற7.
பிற9, சினமாவி இ5த வ!வ...
இைள77பாக... ெநறி ெபா>

,9தி திகாணிக இலாம,

கன ஒ>!.. சாய ம கிய ஒ ேசைலைய பி ெகா8வ ைவ7, க>!,
ெகா#, 5திைய இைப- 8றி வாி57 ெசகி இபா1.

காதி பி5த ேதாக1 இைல. ேத)5த சிவ ,க தி9 ஒ: ஓ>ைட
ெதாியாம மைறத7. வைளயேமா மாைலேயா எ7N கிைடயா7. எேபா7ேம
ேவைல ெச)தவ1 அவ1தாேன!
K ெப,கி, மாவா>!... மா>, ெகா>! 8த ெச)7, த#ணி இைற7,

சாணி த>!, ேசாறா,கி... ஓயாம ேவைல. கழனி,9 ேபாவா1.

கயாண7,9  அவ1 வளத ஆகைள வி: தா பா>டனா அ5த,

ெகாைல ேம> Yமிைய வா கினாரா. அைத ஓ>! ேபாக ஆ1 வ5த ேபா7,

“அபா என,9 அ,காைவ ேபா நா? சவரனி ெசயி வா க ேவO”

எறாளா.

ஆனா ெசயி வா காம, Yமி வா கி, த

த மமக ெசவ5தியி அபா

ேபாி எ3தி ைவதா. பிற9 தா சினமாN,9, கயாண ஆயி:; வா+N

ேபாயி:.

பா>ட இற5த ேபா7, வயி: பி1ைள(மாக இ5த சினமா இெதலா

ெசாC அ3தா1.

அவ ேபான பிற9, சினமாN,9 நாதிேய இைல எறாயி:.

-------------
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“அ,கா, ேவைலெயலா ஆயி>ட7... ேசா: ஒ 9#டானி வ!-ச7 அப!ேய

இ,9. அப! எலா 8தமா,கி>ேட. நா வர>டா! ^>ல அாிசி உ57

ெகட,9. ஆ>ட, பி1ள க ^>ட திற57 ேபா>> ெதவில ஆ!>!,9!”

எ: 85தாி இவைள நிைனNல9,9 இ3,கிறா1.

“85தாி...! ேபாமா. காலேம57 நீேய ேவல ெச)யிற! நீ சா >!யாR Bட,

ேக,கல... விதியாசமா நிைன-சி,காத 85தாி...!” எ: வாAைச(ட அவ1
ைகைய ப:கிறா1. ெநAசி ஒ 9ற உணN.

ஏற,9ைறய இவ சினமாைள ேபா சைன பறி ெகா71ளவ1
தாேன!
85தாி நைக ந>ைட, கழறவிைல.
Yேபா>ட ைநல,Q சீைலைய, உ1 பாவாைட க>! பா காக உதி

இ,கிறா1. !ைய இைழய பினி L,கி, க>!, ெகா#!,கிறா1.

வைளவாக Y ைவதா நறாகதா இ,9 . ஆனா? Y ைவ,க !யா7.
ெபா> 9 9ம ைவபதிைல. இேபா7தா ஒ> ெபா>

வ5தி,கிறேத? ஒ க:  ெபா>, ககளN ஒ>!யி,கிறா1.

85தாிேய நல நிற இைல. பளி-ெச: அ7 ெதாியேவ இைல.
ச வ ேபா7 ெபா>ைட, ெகா# வ5தானா? அைத ஏ அழி7

ெதாைல,கிறாக1? அவ கால !57 ேபானா. அ7 அவ1 9றமா?

85தாி ர கRட சாதாரணமாக ேப8வா1. பழ9வா1. ேசா: ைவபா1.
அவR தபி மைனவியிட ஆதரவாகேவ இ,கிறா. கைடயி இ57 வ

ேபா7, எ7 வா கி வ5தா? தC அ5த K>,9, ெகா7 வி>ேட வவா.

சேரா, சரவணR,9 விதியாச ெதாியா7.

ெசவ5தி,9 இெதலா ச5ேதாசேம. ஆனா சினமா விசயதி இப!

நட5ததா?

இவ1 அமா த ைகைய பரம விேராதியாக அலேவா பாதா1. இ 9 அாிசி
உ57 ஊ:கிற7. ெசவ5தி கிணறி நீாிைற7 அாிசிைய, க3வி உரC
ேபாகிறா1.
சரசரெவ: மைழ வி3கிற7.

ெகாட ெகாடெவ: ெசவ5தி உ57 ஆ>கிறா1.
“அமா! அமா! த7, ெகா! 7ணிய எ7 ைவயி! எ

நா பா,கலனா ஆ பா,கமா>டா க...! அமா...! ஏ சேரா?”

>ைட நைன(.

இ5த தா+வைரேய அ க 9 ஒ39கிற7. ஓரதி விற9 அ,கி இ,கிறா1.
அ7ேவ நைன(.
“சேரா! இ5த ெவறக, ெகா# சைமய %ல ைவயி...”
சேரா வரவிைல. அவ1 K>!ேலேய இைல. 85தாி K>,9 ப!,க

ேபாயிபா1. சரவண ப!,க மா>டா. ெதவிேலா, எ ேகா நா?

பி1ைளகட எதாR விைளயா!, ெகா#!பா. அமாதா ணண7,
ெகா# வகிறா1.
பதி நடN,9 எ7 ேபான டய கிட,கிற7. அைத எ7 K8கிறா1. எ
>ைட எலா நைன57 வி>ட7.
மா>, ெகா>!? Bட- ெசபனிடேவ#. ப8 சிைனயாக இ,கிற7. மைழ
வ5த7 பயி,9 நல7...
மாைவ வழி7, கைர7, ெகா# வ57 உ1ேள ைவ,கிறா1. ப>ெட: மி
விள,9 அைண57 ேபாகிற7.
“என எளN, ெர# Lத ேபா>டா ெவள,9 அைணயி7! சீம#ண

விள,ைக, ெகாதி ைவயி... ெசவ5தி...”

ர க 9ற>! உ>கா57 ஏேதா வரN ெசலN, கண,9 பா7,
ெகா#!,கிறா.
ெசவ5தி இ>! தC சாமி விள,ைக ஏறி ைவ,கிறா1. பிற9 >ைடசினிைய ேதகிறா1. அதி எ#ெண) ெகாAசமாக இ,கிற7. எ#ெணேய

ேபான மாச ேபாடவிைல. இ,கிற எ#ெணைய, !ஃப ேபா ேவணி தன,9

ேவ# எ: வா கி, ெகா# ேபானா1. ெகா,க மா>ேட எ: ெசால

!யவிைல. எேலா,9 எலா ேவ#!தாேன இ,கிற7?
“ெசவ5தி..! ஒ H: %பா இ5தா 9ேட!”

ெசவ5தி மAச1 ஒளியி அவ கைத உ: பா,கிறா1.
“என ெவ1ளாறீ களா? இ5த-சாமி,9 கா,9 நானா ெசலவழி,க-

ெசாேன?”

“அட ஒடேன கதாேத. நா நாள,கி சாய கால 9திடேற.”
“எ கி>ட H: கா8 Bட இல. களெய,கO. அத வா>! உர ேபாடO.

ஊாியாN ெபா>டாஷு வா கி> வரO. வ#!, BC ேகபா. நாேன
ழி-சிகி>!,கிேற. K>ல மC ளவா சாமானில. மா ேவற ெசனயா நி,கி7.
ஒ#O க>! வரலபா!”

“உ கி>ட, ேக>டா இப!தா. ஈச, B>ட அ நால ெபால ெபால7

மRசன உ# இைலR ப#ணிவ.”

“ெசN5தி, 85தாி, அ7கி>ட, ேக> வா கின. மன8,9 எபி!ேயா இ,9...”
“மாமியாள திதி ப#ண, அவகி>ட, ேக> வா கினீ களா? உ க,9

ெவ,கமால?”

“இனி,கி- ெசலN,9 வா கல. ெசவC கத ஒ சாமா வா கி வர டNR,9

அRபி-ேச, H: %பா 9ைறAசி-சி. ஒ அNசரதாேன. இ,9 ஆதாR

9தி-சி. நா இனி,கி என,9 வரேவ#!ய பண இ,9, 97டலாR

இ5ேத. அ7,9 இப!- ெசலN வ5தி>ட7. அ7 சீ>, க>ன பணதிேல57

9தி,9...”

“சாி, நா 97,கேற. நீ க கவைலபட வாணா...”
“இல, நா வா கினத நாேன 9,கிற7தா ற...”
“இப இ5த ேநர7ல நா பண7,9 எ க ேபாவ? காலயில, எைதயாR

ஆ#டாளமா ^>!ல வ-சி> வா கி தாற...”

“நீ தரேவ ேவணா. நா ர>!, 9,கிற...”
மைழ வி>!,கிற7.
சேரா வவ7 ெதாிகிற7.
“ஏ), எ க ேபாயி> வார? இ>!ன ற, வயி8 வ5த ெபா#O...”
“எ 9 ேபாகல. அ5த ^>ல ெச5தி Bட ேபசி>!5ேத...”
“ெச5தி Bட இனா ேப-8? காேதார கிதாN மீைச( சிகெர>

விடலயாதிாியிறா. ப7 ப!-சி !,கல. அவ Bட இனா! ேப-சி? எேதா

ெபா ள 1ள ப!,க ேபாற. ப7 ப!,கிற. ப!-சி> ேபாக>R N>டா,
ெசான ேப-ேச ேக,9றதில! இ7 சசாாி, 9ப. அ7,9 த95த மாதிாி

இ57,க!”

“அட ேபாமா! நீ ெராப ேபாராயி>ேட” எறவ1 தகைத, ெகா# உ1ேள

ைவ,கிறா1. அத நிமிஷ, அவ1 ேர!ேயாவி இ57 பா> வகிற7.

பா>!னா பா>!தா... ]>!னா ]>!தா...
ேசாடா 9பி

!ைய திற5தா ேபா ெசவ5தி ெபா கி- சீ:கிறா1. “அ5த எளவ

!! பா>டா அ7? கர#> இCேய? இப அ7,9 ம> கர#> எப!

வ5தி-சி?”

“ வ5தி-சி.. பன# %வி,கி பா>டாி வா கி ேபா>!,9!” எ: கணவ

ெதாிவி,கிறா.

“நீ க 9,கிற எட5தா இவ1 71றா1. இ7,ெகலா கா8 9,கறி க...”
“அட இெதலா ேக,9ற வய8. இ7,ெகலா பி1ைள கள, கச,கப#ண,

Bடா7. நீ( ேகேள. சைமய %மில ெகா# வ-சி>!”

மனைச ேபா> பிரா#!, ெகா1ளேவ# ேபா ஒ நைம-ச. ெசவ5தி
மா>, ெகா>!C ப,க ேபாகிறா1. இவ1 ஓைச ேக>ட7ேம ப8 9ர
ெகா,கிற7. த ஈ:, க: கிடாாி. ெபாிதாக வள5த7. உழN மாக1...

ெகாைலபடைல த1ளி ைவ,கிறா1. மைழ நி: வானி இர#ெடா
ந>சதிர க1 Bட ெதாிகிறன.
எ கி5ேதா காறி ஓ வாைட இைழ57 வகிற7. ாியவிைல. பி ப,க
வயக,9 ெகாைல,9 இைடேய 9ைப ேமக1. 1 காதா ெச!க1
எ: ஒ3 கற இட. இவக1 K>ைட அ7 நா9 K>,கார 9!யி5த K
இ!57 கிட,கிற7. அவக1 ஊைரவி> ெபய57 பல வட க1 ஆகிறன.
அ5த K>ைட- ெசபனி>, ெகா# வாதியா பரமசிவ வ5தா. நாேல மாசதி
மAச> காமாைல வ57 ெச7 ேபானா. அ7 இ!57 9>!- 8வராக, கிட,கிற7.
பிற9 சிறி7 Lர >ெச!க1... ெபா7- சாவ!. ேமல ெத அ கி57 ெதாட 9.
9>!- 8வ,9 பி சாராய வாைட வ5ததாக நீலேவனி ெசானா1. ஊ

பAசாயதி த#ணீ ப 9, க>சி அரசிய வ க1 தா நட,9. சாராய, கைட

ெவ>ட ெவளி-சமாக இைல. ஆனா...

திWெர: அப நிைனN வகிற7.
இ>! அவதா படைலைய த1ளி, ெகா# வகிறா. உட
த1ளாகிற7.
“அபா...? நீ க ெச)யிற7 நலா,கா, உ க,9?”
“...”
வாயி வைசக1 ெபால ெபால,கிறன.
அமாN,9தா அ5த வைசக1. “எ ராசாதிய 7ரதி அ!-சபாவி...

வயிெறறிய ப#ண பாவி. உனிய, க3த !-சி ெவளிய த1றனா இCயா
பா! த1ளி> எ ராசாதிய, ெகா#டா57 ைவப. அவல>8மி. ல-8மி W. நீ
ேதவி.

ேதவினா,

ேதவி! இனாமா ேவல ெச)வா! 3தி-சா ஒ>!>

ேபாவ, ஒ#ெணா#ணா, கடல... மலா, ெகா>ட வித-சி>ேட வவா.

>டயா

வ5தி-சி. அவ ேபானபற ஒ#ணில. ஒன, ெகானி ேபா> அவள,

ெகா#டாவ...”

“சேரா உ கபாவ, Bபி! எனா க! ஏ... ேவ-சாமி, பழனியப யாராR

இ5தாBபி...”

“அவ க எ ேக57 வவா க! அவ க5தா ஊதி>!பா க...” எ:

ர கதா வகிறா.

“என மாமா இ7. வகெதாக இலாம இப! ேபைர, ெக7,கிறீ க” எ:

அவைர பறி நிதான7,9, ெகா# வகிறா.

அவ திமி:கிறா. இ5த உடC இMவளN எதி - ச,தியா?
“இவ சாய5திர ேநரதில எ5திாி-சி ேபாக ஏNறீ க! எப ேபானா? இ க

ப,க7, 9>!- 8வரா#டேய ெகா#டா57 கN,கிறாRவ. ஒ நா பா7 ெசமயா
ஒத),கRR பா,9ற. எ க#ணில த>பட மா>ேட கிறா க. இ5த
ேபா[8,கார, க3த கேள ேவபார ெச)யிறவR,9 உ1 ைகயி. இ5த வியாபாரத

நி:தி>ேடR ைக வ#!ல ஏேதா சாமா வ-சி விதி>!5தவன, உ1ள த1ளி,
அ!-சாRவளா. ெசவC க ெசானா... இ5த அ,கிரமத, ேக,கிறவ கேள

இல...”

ர கசாமி,9, 9! வாைடேய ஆகா7. ப,கதிேலேய வரமா>டா. 85தாி ச

9!தா. அத9 இவ ெசா? காரண இ7தா. “எ கபா நா சனன

ஆகிறப 9!,காதவரா ேயா,கியமா இ5தா ெசN5தி. எ தபி ெபாற,கிறப

அவ 3 9!யவா ஆயி>டா...”

“சேரா! உ க பா>!ய இனி,கி ^>,9 வரேவ#டாR ெசா?! அ8

^> தி#ைணயில ெகட,க>!” எ: ெசவ5தி க7கிறா1.
-----------------

ேகாக ேகால க : அதியாய 6

ெசவ5தி வய ெவளியி நிகிறா1. காகால வான கனதி,கிற7. . .
கீேழ ஒேர ப8ைம. அவைடய காகாணி ம> தனியாக ெதாிகிற7.

பதிைன57, இபைத57, ப ைத57 எ:

Rர இ>டாயி:.

ேவப #ணா,கி ]ாியாைவ, கல57, த நாளிரேவ ைவ7விட

ேவ#. காைலயி ெபா>!ைன( கல57 Lவினா1.
#ணா,9 இைல.

றா5 தடைவ ேவப

]ாியாைவ ஒேரய!யாக அதிகமா ேபாவா அபா. அ7 த#ணிராகி Kணாக
ேபா)விமா.
சி: 9ழ5ைத,9- சி:க- சி:க உணN ெகாப7 ேபா, த-இள பவதி

ேவப #ணா,9ட கல5த ]ாியா ெகாAச ெகாAசமாக அத ேவக,9
ேபா9மா.

பதி நடN, இைடயி உ1ள ெவளி, கா ைவ7 பயிகைள பா,க, இைடேய

கைள, Y# இ,கிறதா எ: பா,க, கழி,க வசதியாக இ,கிற7. ஆனா,
கைளேய ம#டவிைலேய? ேம?ர இ கைள ெய,க எ: நாைல57

ஆ>BC ெகா,க ேவ#ேம? ஆ-சாியமாக இ,கிற7. கைளேய வரவிைல.
அMவ ேபா7 வ57 , Y# 8மாைகயி  கி விகிறா1. கதி Y,9

பவ.

சிதிைர ப>ட - ெசாணவாளிபினா, இேபா7 அ:வைடயா9. அத9

பைத57,9 ேம உரமிட ேவ#டாமா. இ7 ஆ!ப>ட. சபா.... இெனா
உர. ]ாியாN ெபா>டாஷு ம> ேபா>டா ேபா7.
தின இ5த பயிைர-8றி வேபா7 மன7 எலா, கவைலகைள( மற57
விகிற7. வான ெவளியி சிறக!7 பற,9 ஒ உசாக ேமCகிற7.

காகாணிேயா ஏ நி:திேனா, 3வ7 இப! பயிாி>!,கலாேம எ:

ேதா:கிற7. நாற களி எAசிய நா:,கைள, ேவசாமி பயபதி,
ெகா#டா.

“ெசவ5திேய! ெசN5தி!”
ர கனி 9ரதா. 1,காதா ெச! ப,க ெவ1ைளயாக ெதாிகிற7.
வா! எ: ைகையைச,கிறா.
க,ெக: ஒ தி,கி உணNட வரபி விைர57 நட,கிறா1. சி:
கைள,ெகா> Bைட(மாக விைரகிறா1.
அபR,9 ஏேதRமா? மா நிைறெசைன... அத9 ஏேதRமா? ெநA8 9? க

வகிறா1.

“எனா க? அபா...?”
“அெதலா ஒ#Oமில, வா ெசாேற...”
ெவறிைல, ெகா!,காC வாசைன வகிற7. “ெசன மா... காலமேய தீனி

எ,கல. அ7,9 ேநர வ5தி!-சா?”

“அெதலா ஒ#Oமில... ^>ல ஆ1 வ5தி,கா க. ப>டண7 ெபாீமா...”
“ப>டண7 ெபாீமாவா? ெபாீமாவா?”
சினமா எறா நடவாத7 நட57 வி>டதாக ேதா:. “ெபாிமா... ஆ...

எ5த ெபாீமா?”

“என நீ, ெதாியாத7 ேபால, ேக,9ற? 85தாி,9 Bட ஒ ப,க உறைற.

அவ ெபாியப மக உசாைவ, க>!,ேக அ5த ெபாிமா...”
“ஓ... அN களா?”
“அN க எ7,காக ந

>ட ேத! வாரா க? அN க,9 நம,9 எ5த

நாளி? ெநனபிCேய? இப என வ5தி-சி, உறN, நீ க அ,கறயா Bபிட
வாீ க? அ7,9தா, அமா இ,கா க, 85தாி இபா?”

“நீ என கிராQ ேக1வி ேக,9ற? ெசN5தி இCயாR ேக>டா க. ^ ேத!

வ5தா க. வ5தி,கா க. ேசN ெபா>டல ஒ#O வா கியா5ேத.... நீ வ57

ெர# வாத ேப8...”

அவ,9 பி!,கவிைல. பி தா+வைரயி கைளெகா>ைட( Bைடைய(
ைவ,கிறா1. தைலைப உதறி- 8றி,ெகா# வகிறா1. ப8 மா 9ர
ெகா,கிற7. அத9 ேநர வ57 வி>ட7. ஒ காைல மாறி ஒ காைல ைவ7
அவதிபகிற7.
“எனா க ப8 அவதிப7. பாதீ கல!”

“இ,க>. அ7,91ள கR ேபாடா7. நீ உ1ளற வ57 வ5தவ கள

வா கR ெசா??”

ஓ... ெபாியமா... உட க ஒேர ெசழிபி மிதப7 ெதாிகிற7. க3தி
ப>ைடயாக இர# வாி- ெசயி. கா7களி ெபாிய த கேதா. ,9
ப,க களி அன Yவாளி(மாக ,9திக1. ைககளி வைளயக1. ெவ1ைள
ரவி,ைக. நீலதி Yேபா>ட பாCயQட ேசைல. ெவ1ைள இைழேயா!ய !ைய
இைழய வாாி, ெகா#ைட ேபா>!,கிறா.
பலைகயி உ>கா57 அமாNட ேப8கிறா.
“ெபாியவதா ாிய எQேட> பி\னQ ப#Oகிறா. 7)யா, க#ண,

ஜய9மா நபணி மற ெசயலாள. தமி+நா மி-F இைளஞ மற7,9

அவ5தா. நித B>ட, நித மீ>! . ^>ல த க ேநரமில. ஆ கா வாசல

வ5தி. 7சா, நாகரேகணில ^க>!>!,9. இ7 ராசியான எட, இதN>
ேபாக, Bடா7R 9மா ெசா?றா. அவ எ,Qப> கெபனில ஆறாயிர
சபாதி,கிறா. ெபாAசாதி 3வாம இ,கா. அவப 7பாயில இ,கிறா.
நா ேபாேறR பய:தி>!,கிறா. கால எப! மாறி ேபா-8 கற
ெச ேகா?! கா8... கா8தா... மாச7ல ெர# நா ஒ>டல ேபாயி சாபி>
ெர#டாயிர ெசலN ப#Oறா 9மா. 9பேதாட ஆமா,

என,ெகன7,9டானா, ேக,கமா>டா. ேபான மாச இபி!தா... ஏ\

ஓ>டல B>!> ேபானா கா காரா வாறா க. எ கதா பண இ,9ேதா?

சி,க எ3பேதா? இனேமா ெசானா. 8மா ெசால, Bடா7. நலாதா

இ5தி-சி. எனேமா அN க இெதலா அJபவி,காம ேபாயி>டா க. அப!ேய
ஒ சினிமா,9, B>! ேபானா. ெஜய9மா பட... எலா ஏசிதா. 7சா க>ற

^ Bட ஏசி ப#ண ேபாறா க...”

ெசவ5தி,9 இ5த ெபைமகைள, ேக> எாி-ச ம#கிற7.
“வாமா. ெசN5தி உ தாதா திவிழாN,9 உன L,கி> வாரப பாத7.

,ெகா3கி>!,9. ேம7ணில 7ட-சி பாசமா வ-சிபா. இப உR,9

ேமசரான ெபா#ணி,காேம...?” எ: விசாாி,கிறா1.

“ஏ7 இMேளா7ார வ5தி>W க? உ க,ெகலா நா க இ,கிற7 ஞாபகேம

இ,காேத?”

ெசவ5தி 9தலாக ேபசிவி> உ1ேள ெச: த#ணி எ7, 9!,கிறா1.

பிபக

: மணி ேநர. இ: ெபா37ட சாபா>, கைடயாகி வி>ட7.

“W ேபா>> வா ெசN5தி...” எ: காரா ேசைவ சிவ த>! பிாி7

ேபா>, ெகா# வகிறா.

“மாமா உட ெராப ேமாசமாயி,காேர! ஒ நட எலா வா க.”
“தபR,9 அபேலா ஆ8பதிாி டா,டலா நலா ெதாி(.

ெவளிநா>!ேல5ெதலா ஹா> ஆ ேரச ப#ணி> ேபாறா க. எ.ஜி.ஆ.
அ கதான பதி5தா. அவ,9R Qெபசலா ஒ ெமத ப#ணி5தா க.
அ7 ம> நா? ேகா!யா....” ெசவ5தி,9 அவைள, க3ைத பி!7
த1ளேவ# ேபால இ,கிற7.

அபR,9 ஒேர தாரக ம5திர தா...
“ஆமா... ராசாதிய எபனா? பாபியா?”
“ஏபா,காமா? அவ மமவ 85த நம க#ணR,9 ேதாQ7. இவ5தா

அவR,9 ேவல ேபா>, 9தி,கிறா. ெர# ெபா>ட 1ள... ஏாிப,க
9>ைசயில தா இ,9... அவ ஆதா,காாி ேஹால ேவல ெச)யிறா. எபனா?

பாேப...”

“நீ பாதா, ஒ,க வ57 ேபாக- ெசா?. நா9 ேபான ெதலா ேபாவ>.

மற5தி. மனா!, ேக>, கி>ேடR ெசா?...”

அபR,9 ெநA8 த3த37, 9ர ெநகி+கிற7.
“அ7,9 என இப? 8வணவCமா அவ க ேஹாலதான அ7? இ7,9

நலா த க எட ச?ைக எலா. ஆ நலாதா இ,கா. இ ேக5தா என

கிைட,9? த)யA ெசாறா. இ கலா ச,கா ெதாழிசாைல எனேமா

வதா. நில ெமலா க>டாயமா ஆ-சித ப#ணிவா கR. ெநறயேப,

நில நீ-சில வமான மிலR வி7 ேபா>, ப>டண7ல ெர# K>ட,

க>! ேபாறா க. மாச அAசாயிர பதாயிரR ^> வாடைகய வF
ப#ணி> உ,கா57 சா >றா க. BC 97, க> ப!யாவலR

விதி>டா க. அேதாட பயிலலா Y-சி N39தாேம?”

“அேத, இத- ெசாலவா

>ட, க>!> வ5தி க? நா எனா,9R

பாதேன? நா க Yமிய வி,கிற உேதச இல” எ: ெசவ5தி ெவ!7வி>
அபி காி வ>ைடயி த#ணிைர, ெகாதி,க விகிறா1.

காாியமிலாம இவ1 ஏ வ5தா1 எ: பாத7 சாியாக இ,கிற7? ச

ெசாற7,காக W7ைள ேபா>, வ!க>!, ெகா# வகிறா1. ைக-F,

மன-F இர# அவ1 டளைர( வ>ைடைய( ைவததி லனாகிறன.
“இனாேமா உ ச Bபி>டாேனR வ5த நா. இ க க#ணேனாட

சிேநகித 1ள,கி, கCயாண, ெநகம7ல. கால இ க பQஸு,9,

ெகா#டா57 N>டா. உ ச கைடயிேல57 வ57 வா க ெபாிமா

^>,9R Bபி>டா; வ5ேத. இ5த ஊ ஒறேவ வானாR எபேவா ேபானவ.
த)யA ெசா?வ. நம ^ இ5த எடனா? இ,9பா. பாதேன. 9>!
8வரா ெகட,9. எ க,9 எ5த ெநல வானா. உ க,9 ேவாOனா அ7,9

ஒ ெவல ேபா> எ7,9 க...”

அவ1 கதி பல வ#ண க1 - மிRவ7 ேபா இ,கிற7. ப,க7 மைன
அவகைடய7தா.
“யா ெசா5த யா,9 வாணா. அN கN க ெசா7 த கினா ேபா7...”
கதி அ!தா ேபா Bறிவி> அவ1 பிக>,9 ேபாகிறா1.
மா... ேவதைனபகிற7.
அவி+7 தா+வாரதி ெகா#, க>கிறா1. ஏ ச>! சவெரலா
கிண:ப,க ஒ7,9கிறா1.
கிடாாி, கறாக ேபாட ேவO... கா... எ: ேவ#கிறா1.
9றிய வானி மைழ Lற வி3கிற7. ெபாிய மைழ இR விழவிைல

எறா?, சைமயக> ஒ39கிற7. பாைனகளி, ப , ளி, மிளகா)

ைவதி,கிறா1. ேமேல ஏறி இ5த மைழ,9 தா 9வ7 ேபால பிளாQ!, ஷீ>ேடா,
ெம39 சீைலேயா ேபா>டா பரவாயிைல. எப!ேயR இ5த மைழைய தா கி
வி>டா ைத பிற5ேதா ேகாைடயிேலா K>, Bைர மாற ேவ#. சைமய
அைற(, பி தா+வைர( கீ:,Bைர... மற இட க1 ஓ. பைழய கால7

நா> ஓ. அ7N பிாி7, க>டதா ேவ#.

கா காணியி நல மகF வ57, எலா நில பயதர, ைக,9 வ57...

வளைம க# K பிாி7, க>ட !(மா? கிண: பாசன Yமிைய

ப5தக7,9, ெகா7வி>, ேகாைட- சா9ப! எறா அ5த, கிண:

த#ணி,9 விைல ெகா,க ேவ#. K> ஆ# பி1ைள எ: அபாN

பத பிற9, இவ1 சனி எதிைப( ைவ7, ெகா# என ெச)ய
ேபாகிறா1? சரவணR,9 வய8 பனிர#தா !கிற7. அவைன உழவி

Y>டலாமா? சீ!

மைழ இற 9வைத( மா தவிபைத( பாத வ#ண
உ>கா5தி,கிறா1...
ெகாைலயி ைவத ெத 9 இேபா7தா கா),க ெதாட கி இ,கிற7.
ஐ57 வச எ: ெகா# ைவத பி1ைள பதாவ7 வசதி தா கா),க
ெதாட கி:. ஆனா ெபாிய கா). ஒரமாக அவைரைய ஊறி, அ7 ெகா! Kசி

பட5தி,கிற7. ைவ,ேகா ேபா கைர57 வி>ட7. ேவளா#ைம இைல எறா
விைல,9தா வா க ேவ#.
ச>ெட: நிைனN வகிற7. ப8க: ேபா ேபா7 க உதயமான7 Fட
ெகாதி, கா>!, 9பிவாகளா. இவக,9 வழ,கமிைல. அ7 தாேயதா.
மைழயி நைன57 ெகா# சேராசா வகிறா1. ைச,கிைள உ1ேள ெகா#
ைவ,கிறா1. சரவணR,9 பிளாQ!, மைழ, ேகா> இ,கிற7.
அத எதி> ேபாகலாமில? நனAசி ஒேர ெதபலாயி,9. கா)5த ேசைல

7ணிைய ேபா> 7ைட7 விகிறா1 பா>!.

ெசவ5தி கYர இ,கிறதா எ: பா,கிறா1. க: ேபா>ட பிற9,

நலப!யாக, கYர ஏறி தி! கழி,க ேவ#...

!ப டபிைய ைபயி இ57 எ7 றதி ேபா>டப!, “யமா, Fடா

காபி, W எதினா-சி 9மா. என,9 சா> ேபாடO உ>கா57...” எ:
B:கிறா1.

“அ8 ெபாிமா ^>!ல ேபாயி பா? ேக>ேடR வா கி> அபி!ேய,

ஓர7, கடயில நாலணா கYர வா கி> வா சேரா. மா கR ேபாட நி,கி7.

காபி ேபா> தேர...”

அவளிட ஒ %பா) ேநா>ெடாைற தகிறா1. அபி கா)5த ஓைலைய-

ெசகி ைகய விகிறா1. அ5த- சைமயலைற ஓரமாகேவ ஓைல எ >ைட,

கா)5த 81ளிக1 எலா பதிரபதி இ,கிறா1. த>> பாைன எ:
சைமயலைறயி பC( பா-ைச( இ,கதா இ,கிறன. சமயதி ேத
Bட ஓ. மாசதி ஒ நா1 அமாவாைச,9 த நா1 ேகாமயதி மAச>
Lைள ேபா> ஓரெமலா ெம39வா1. விஷY-சி அ#டா7. ெசற
அமாவாைச வி> ேபா)வி>ட7. ேம?ர கல57 ெகா# இ5தா1. சா5தியி
வய?,9 நடெவ: ேபானா1.
ஒ க# ெகா>டா க-சிைய பா7 அபி ேபாகிறா1. அ7 பாதி
எாி5த7 ெவளியி இ37 அைண,கிறா1.
ேதயிைல, கசாய ேபா> வி>, அபி உைல ேபாகிறா1.
ெத,ேகா!,9 ேபாவத9, Bட ைச,கி1.
“கYர, L,கி பா... இெதனW, ெபா>டல?”
ெவ காய ெபாாி5த மண பேகாடா...
“இ7 ஏ7?”
“ேவணி ெபாிமா 9தா க!”
“9தா களா? அவ பாவ 7ெகா!ய உைழ,கிறா. அப!ல ேவ9றா... நீ

வா கி>வர?”

“நாஒ#R ேக,கல. 9மா காலம கண,9 ெசாC தர- ெசானா. ெசாC,

9ேத. ெபாிமா என பாத7 நி:தி, ெகா#, 9தா க.”
“சீ... ஏ இபி! தி ேபாN7 உன,9?”
“நா

ேக,கலமா சதியமா...”

“சாி சாி... இ5தா க பா>!,9 ெர#, தாதா,9 ெர# 9...”

“பா>! எ ேக?”
பாைல, கல57 ேதநீைர டளாி ஊ:கிறா1.
கிணற!யி சலதாைரயி த#ணி ஓகிற7.
பா>! அ ேகதானி,கிறா1. மா ஈ: வி>ட7. 9ள கி1ளி, க: கிடாாி
எ: பா7 இ,கிறா1.
நA8, ெகா! ெதா 9கிற7. மா கைற ந,கி ந,கி, ெகா,கிற7. சரசரெவ:
அாிசி க3வி, க3நீாி ெபா> சிறி7 #ணா,9 கல57 ெகா# வ57
ைவ,கிறா1.
கYர ஏறி : ைற 8றி தி! கழி,கிறா1. பாதி எாி5த க#
ெகா>டா க-சியி க: , கயிைற, ேகா7 அத க3தி க>கிறா1.
நA8, ெகா!ைய பழ57ணியி 8றி- சா,97#! பதி57 ஓரமாக
ைவ,கிறா. காைலயிதா அம ேகாயிC பி உ1ள அதி மரதி ெகா#
க>ட ேவ#.
பா>! சீபாைல, கற57 கீேழ உ:கிறா1. க:, 9>!ைய >ட விகிறா1.
“அபா... மா கிடாாி, க: ேபா>!,9! W சாபி க இ5தா க

க!-சி,9 க!”

அபா எேதா கனவி இ57 ெவளிபபவ ேபா, உ.... உ? எ:

ேக>கிறா.

“ெசN5தி, நாN வ5ததிேல57 மன8 சாியில. உ அமா எ க ேபானா?”
“பினா! மா கR ேபா>!,கபா!”
“அதான பாத. எ கனா? வி> ஒ ப7 நா இ,கO ேபால இ,9. எ

மன8 வி> அ3கO ேபால இ,9 ெசN5தி! அபா#டமாக அவ ேபாில பழி

ெசாC, நகா>ல வ-சி அ!-சா கேள... அ5த பாவ Nமா?”

“அெதலா இப எ7,கபா நிைன,கிறீ க?” எ: மக1 சமாதான

ப7கிறா1.

“ெநA8ல ஒ ப,க அ7 9றி,கி>!,9 ெசN5தி. உ சினாதா என

த  ப#ணி-சி? அவ எபி! ேவல ெச)வா ெதாி(மா? ^>ேவல, கா>ேவல,

கழனிேவல 8மா 9வி பற57 பாராபல வவா. ஒ ேநர7ல அவ

சி5தி>

8

,க-

8R அ37> உ,கா5ததில. அவ அப கி>ட, அN இ,கிற

வைரயி? தன,9 அப அ,காைள ேபா பாரா>டவிைல, நைக ந> ெச)7

ேபாடவிைலR ேகாப இ5தி-சி. ஆனா, அைத ஒ ேநர Bட அ,காகி>ட,

கா>!யதிைல. எ> வச சினவ த க-சி ச கிC ேபா>,க>, வளவி

ேபா>,க>R 9ததில, இ5த மவராசி. அப! இல சீல உதO, ேமனி
அ3,9படாம நி,கOR எ#ண இல. உழபாளி. அNC!-சி, ெபாாி

ெபாாி-சி, காAசி ர ச5ைதயில விதி> வ57 பண கா8 ேசபா. உR,9தா

ஞாபக இ,9ேம? இப7 ேப,9. நடவாக,9 ெபா கி வ-சி>, இவ

நடNR வ5திவா. ச நலா இ,க, Bடாதா? அவ விதி. இ,கிறேத

பாரR ெச7 ேபானா...”

“ஏபா, அவ எ க க>!ட ேவல,கா ேபானா?”
“இலமா. இதா இ க மி?. ேரா>டா#ட இ,கில? அ7 அபதா

வ),கிறா க. ேமேல இ - ச>ட ேபா>!,கறா க. வ#!ல கனசாமா.
அெதலா வ5தி,9. இவ ேரா>ேடார வயல கைள ெவ>றா. வ#! மா

எதிேர எதேயா க# ெமர# மீற, வ#! எபி!ேய கN5தி!-சி. அ5த- ச>ட

வ57 இவ இைப- சத,கி> வி35தி!-சி. ேசறில. ேகார உழN. க>! கரைப
கிட5தி-சி. எச9 பிசகா N35தி>டா... இ எ? ஒடAசி ேபா-சி. ைகயி?
ழ ைக,9 ேமல எ? றிAசி!-சி. 7ா,9, ெகா#!> உடேன
ேபாயி5தா நலாயி,9. இ கதா ெநகம7ல ஒ வயிதியகி>ட ப-சில
ேபா>, க>!, ெகா#டா57 வி>டா க. அ7 சாியாவல. ெபற9 7,9,
ெகா# ேபானா க.

O மாசமா-சி. ஆனா ைக, கா? சாியாவல. ஆ#பா,

ெப#பா ப>!-சி. அவ ெசதப இ7 3வாம இ,9. உ கமா ரா>சசி. இ7

அவR,9 தாி-சதிலR என ரகள ப#Oனா? ெசவ5தி! ேமல கா(றாேன

அவR,9 ெபா7வா- ெசா?ேற, அவ நா,9 அ3காம ெசதா, அ7 சாியில.

அத அபா#டமா என வ-சி ேபசின7 தா காம, உ க பா>ட ெநAசிCேய

அ!-சி>டா... உன மமகனா ெநன,கல ஏகாபர, எ7னா? த

நட5தி5தி-சினா எ கி>ட- ெசாC. பாவ, அ7,9 ஒ ெகதி இலாம பாவி
ப#ணி>ட. அ7 உ 1ளனா? இ5தி> ேபாக>; உR,ேக க>!

வ-சிடேறR ெசானா...”

“அ!லா இல... இ7 அவ 1ளதா. அபா#டமா அ7 ேபாில பழி

ெசாலாதீ க...”

“அரச ெபாரசலா ஊெரலா ேப8னா அசி கமாயிேமபா...”னா.
“ேப8னவ க நா,9 அ3விேன. ஆனா, ஆ நா,9 அ3வல. அவதா

அ:ப:தி>!5தவ, ெநA8 வCனா, ேபாயி>டா. உR,9

ஞாபகமி,9ேம ெசN5தி?”

ெசவ5தி சிைலயாக நிகிறா1.
இப! ஒ ெபாறி அவ,91 த>!யதிைல. ஆனா, சினமாN,9

இெனா கயாண ெச)7 ைவ,கலா எ: அபா அபிராயப>டைத அவேர
ெசாC இ,கிறா.
“இெதா#O, பழிபாவமில. அ5த 1ைளைய( பா7,கி>, ெகால

>ல பயி ப#Oறவ யாேரR வ5தா க>!>டா என? அ7,9 ஒ நாதி

இ,9ேம?” எ: ச#ைட ேபா>ட விசய இவ1 வள5த பி நிைனவி
ெதறிதி,கிற7.

ஆனா, ந>வா,காC வாயி கMவி, ெகா# தா ெகா,கா ெகா>.

அமா அப!தா த க-சிைய பறி இ5தா1 எ: ேதா:கிற7.

“என, இ க அபR, மக ேப8றீ க...? ஏ... என ஒ K>! அபR

மக க>சி க>றீ க?”

அ5த, 9ர அமாN,9ாியதா?
இ7 எ கி57 வகிற7? பா ெச7, 9ைப,9 ேபான பி, அ7 ேமடாகி

ைத57 பி, இR பல இ,9மா? எதனா இப! பய?

“இ க யா க>சி க>டல. இ7,9 ேநர இல” எ: ெசாCவி>

அக?கிறா1 ெசவ5தி.
-------------
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ஆனா மன அ5த நிைனNகளி இ57 அகலவிைல. அபா கிளபி
வி>வி>டா.
சினமாைவ ஆ8பதிாி,9 எத9 B>! ேபாகவிைல. நசமா யா
வரவிைல. K>! அ5த வாச தி#ைண அைறயி தா ெபறி5தா1.

9ழ5ைதயி >ைட, க#, அ5த, Bாிலாத

,9, 8>ைட ! எலா அத

அபைனேய ெகா#!5த7. ஆனா, 9ழ5ைத ைகயிெல,க !யாத

ேநாAசானாக இ5த7. ெப#...

“ சதா ேபானா. ஆபிள 1ைளைய ெப7,க, Bடாதா? ெபா>ைட? இ7

இR என ேபர, ெகா# வேமா” எ: இ!தாக1.

“அவ ஆளான ேநரேம சாியில. அ7தா 95த எட, ச உபடல...”
9ழ5ைத எேபா7 அ3த7. ைக,9ழ5ைத,காாி எ: உ>காதி

ைவபாகளா?

ெபா>டழிAசி ேபானவ, ேவல ெவ>! ெச)யாம எப!?
K>!ேலேய அவைள வா>!னா1. வய ெவளி,9 ேபாக தைட. ஏெனனி

அபாN அ ேக தாேன ேவைல ெச)வா? பிற ஆ#க1 இபாகேள?

நடN, கைள பறி எ: 9பலாக ெப#கட ைக, 9ழ5ைத(ட ேபாக

ேவ#. ேநாAசா பா?,9 அ3. தா)பா இைல.

“ராசாதி, 1ள அ397மா. பா? 9 1ள,கி” எ: சைமய அைறயி

பாைன சாி7, ெகா#!5த தாயிட அவ ெகா# ேபானைத அமா பா7
வி>டா1.

“சமி % ல உம,ெகன ேவல? தா) பா இலனா, இ5த- சனியR,9,

ஊ> பா 9,கOமா? இ7 யா 9!ய, ெக,9ேமா? ஒடAச ெநா)யி,9,

கAசிகா-சி ஊத>. ஆ ளைபய, அவ ப!-சி> வாரா. அவR,9 நல
பாCைல.” எ: ெதாதா1.
“ஏ

ேதவி வாய

!! உ Bட பிற5தவதான அவ! இ5த ^, காணி

எலாதி? அவ,9 பாதி உ#!! நீ இபி! வAசன ப#ணாேத. உ

வசம அழிAசி” எ: அபா கதினா.

“இனா7? பாதி உ#டா. பாதி? அத அவ ச ^>ல ேபாயி, ேக,க-

ெசா? க! ஓரா ள 1ளய ெப7,காதவ, சR ேபான ற எ5த பாதிய
நிைன-சி> ேப8றீய! பாதியாேம பாதி! பனாட...” எ: ேப8வா1.

9ழ5ைத,9 க3,க>ைடயி சிர 9, ம#ைடெயலா க>!. அன கா)5த7.

அமாைவ ெபா>பதவிைல. அபாதா அவைள(, 9ழ5ைதைய(

காAசி ர ஆQபதிாி,9, B>!- ெசறா. நாைல57 மாச K>,9
வரேவயிைல.

ேவ@ ஆQபதிாி,9, B>! ேபானதாகN, 9ழ5ைத,9 ெராப சீ,ெக:

ெதாியவ5த7.

அேபாெதலா அமாN,9, அபாN,9 எேபா7 ச#ைடதா. K>!

ேவைல ெச)ய ஆளிைல. அபாவி அமா அ5த பா>! ேவ: இ 9

வ5தி5தா1. ஒ மாகழி மாததி, பா>!,9, காலரா வ5த7. ெச7 ேபானா1.
சினமா 9ழ5ைத(ட ஒ வச கழி7 திபி வ5தா1. அபாதா B>!
வ5தா.
ெசவ5தி,9- சினமாவி மீ7 அேபா7தா அதிக பி!  பாச
வள5த7.
9ழ5ைத அழகாக இ5த7. 8>ைட !, ெபாிய க#க1. ஆனா 9-சி,

காக, ைககமாக இ5த7. பி!7, ெகா# நி9, நட,க வரவிைல.
“சீ. விW கீழ? சீ,9 !-சத இ க ெகா#!> வ57 9லாNற. அ7 க#ட

எடதி? ேப# ைவ,97.

திர ேபாN7” எபா1.

சினமா1 ெபா:தா1. எதைனேயா ெபா:தா1. ஒ நா1 ெசவ5தி QB
வி> வ5த சமய சினமா இைல. அவ,9 யாடேனா ெதா!சா.
9ழ5ைதைய ஆQபதிாியி ெகா# கா>கிேற எ: ெசாC ஓ! வி>டாளா.
ெகாைல ேம>! மணிலா, ெகா>ைட ேபா>, கடைல பி கி இ5தாக1.
கடைல வ:7 உைட7, ெவல ேபா> உ#ைட பி!7, காைலயி

ப1ளி,Bட ெச? ேபா7 ெகாதி5தா1.
திபி வ5தேபா7 அவ1 இைல.

நவி எதைனேயா சபவ க1. க ப!7 !57, ேவைல நிர5தர எ:

நிைல,காம தி-சி, 7,ேகா>ைட, ம7ைர எ: அ 9மி 9 திாி57

ெகா#!5தா. K>ேடா மமக வ5த தி7. ெகாAச நா>க1 சீ>, கெபனி
ேவைல ெச)தா. இர#டாவதாக இவ1 கNறி5தா1. இேபா7 வைளய
அ,கி இ5தாக1. திெம: சினமா மகைள அைழ7, ெகா# ஒ நா1
பகC வ5தா1.
தC ஒ:ேம ாியவிைல. மக1 9-சியா) பாவாைட தாவணி ேபா>,
ெகா#!5த7. பெமற 8>ைட !ைய ஒ நாடா ேபா>, க>!யி5த7.
அ3த37 க K கி இ5த7. சினமாN 9-சியாகதா இ5தா1.
“வா க சினமா... வா க... எ கயாண7,9, Bட நீ க வரவிைல.

இபவாR வ5தீ க...”

85தாியி அமா அேபா7 அ 9 வ5தி5தா1. அமா அ ேக ேபச

ேபாயி5தா1. அபி 9ழ கா)57 ெகா#!5த7. “ெசN5தி, இத. இவ இ க

ெகாAச நா இ,க>மா உ த க-சி. நா. ஒ ேஹால ேவ ெச)யிற. இவள
அ க வ-சி,க எடமில. எட சாியில. இ க உத க மாதிாி நிைன-சி,க. ேவல
ெச)யிவா. ேதாதா ஓாிட பாதி> வ57 B>! ேபாேற... உ அமா எ க?”
“அத ^>,9 ேபாயி,கா க. அபா 9ழனி,9 ேபாயி,கா.

Bபி>> வார சினமா... இ க...”

“பரவாயில. அவ இ5தா எ7 மன8 ச கடபப! ெசா?வா. பா!,

பரேதசிR நிைன-சி,க. ெபா ள 1ள. அ7க சாியில. ஒ ெந,க!

அNசர7ல N>> ேபாற. ,9... இ க இ57,கமா...” எ: ைபைய ைவ7

வி> விைர5தா1.

“யமா... நாR வாேர, என,9...”
அவ1 படாெர: ெவளி, கதைவ- சாதிவி>- சி>டா) ேபா) வி>டா1.
ெசவ5தி,9 இ7 கனவா, நனவா எ: ாியவிைல. அைர மணி ேநர ெசற

பி அமா பி1ைளதா-சி ெப#O,ெக: இைற-சி, 9ழ வா கி, ெகா#
ப!ேயறி வைகயி கதN சாதியி5த7.
“கதவ ஏ சாதி ைவ,கிற? ஏமா? அ5த, 9சாமி கிரா,9 உ த க-சி

வ5தி,கா மகள அைழ-சி>, ேபாR7. வ5தாளா?”

அவ1 ஒC ேத( பாைவ அ5த ைபயி மீ7 Lேணா Lணாக நி9
,9வி மீ7 ப>வி>ட7.
“எ கW வ5தாவ? ப#ணெதலா பதா7R மி-ச ெசா-ச7,9

வ5தீ களா?”

“யமா, நீ எ7ேபசாத, உ வா),9 பய57 அர நிமிச த காம சினமா

ேபாயி>டா க, என,9 ஆளான ெபா#ண வ-சி,க எடமில. ேஹால இ,கிற

எட ேதாதா பாதி>, B>! ேபாற. ெர# மாச இ க பதனமா இ,க>.

ெந,க!. பா!, பரேதசிR நிைன-சி> பா7,கி கR ெசாC-சமா. நீ
Kணா கதாத...” எறா1 ெசவ5தி.

“ஊஹூ... பா! பரேதசியா? ஏ#!, நாR ெதாியாமதா ேக,9ேற. ஆளான

ெபா#ண இ க எ7,9! ெகா#டா57 Nறா? அ! ச,களதி. இப எ

மவ,9- ச,களதியா, ெகா#டா57 Nறாளா? ேபா!, இ5த நிமிசேம இ ேக57

ேபா க! இ5த ^> மRச வ5தி>டா அ7 ேவற 1ைளய அண-சி>, ெகாA8!”
,9... ஓ... எ: அழ ெதாட கி வி>ட7, பிழிய பிழிய...
“, ைபய எ, நட...!”

“யமா, உன,ேக நலா இ,கா? உ ெபா#O,9, 1ள,கி ஒ க>ட ந>ட

வராதா? எனமா இ7...”

“அ! நா ெபத மவேள! உன,9 என! ெதாி(, இ5த- Fெதலா! அப5

ெதாியாத ெபா#ண எவ

ஓ!,கா ஏ), நட... ேபா!”

ெக>வா; அதாஇ க ெகா#டா57 எளிசாN> ேபா>

அ!7 விர>டாத 9ைறயாக பி!7 த1ளி வி>டா1. அ7 அ37 ெகா#ேட
ேபாயி:.
ெசவ5தி கதினா1. அபா வ5த7 அமாளி அ,கிரமைத- ெசாC
ஏெகனேவ எாி( ெநபி ெந)]றினா1.
அப ஆதிரதி அ: 9!7 வி> வ5தா. அமாைவ ேபா> அ!தா.

ெதேவ B!- சினாதாைள ேபசி:. நாவி ப பட, Bசாம, சினமா

ேவ@,9- ெச: வயி: பி1ைளைய, கைரதா1 எ:, அவ1

சனிலாத வா+வி வள5த ெப# தைடயாக இபதாக இ 9 ெகா# த1ளி
இபதாகN ேபசினாக1.
அ7ட விஷய ஒயவிைல.
ெசC அம ேகாயி Yசாாி அதிகாைலயி வ57 கதவி!தா. “அ5த

ெபா#O, ராசாதி மக, ெகண7ல Nழ ேபா-8 க. நல ேவள, நா பாதி>ேட.

சினான, காவ வ-சி> ேசதி ெசால ஓ!யா5ேத. ெபா#O பாவ
ெபாலா7 க. ஒ#O நீ க வ-சி,கO. இலா>! பதிரமா அவாதா கி>ட,

B>! ேபா) ஒபட-சி க...” எறா.

அபா ெகAசி( அவ1 வரவிைல. அைத K>! ெகா# வ57
வ?,க>டாயமாக, கAசி 9!,க- ெச)தாக1. சினமா,9- ேசதி ெசால ஆ1
ேபாயி:. சினமா வ5தா1.
அ8வி மாம... அவ என உறN?
சினமாN,9 எ5த உறவிேலா அைத மாபி1ைளயா. நெதவி நிக
ைவ7 அவைள அநியாய ப#ணினா.

“எ க மான மாியாைதய- ச5தி சிாி,க வ-சி>!ேய? பாவி, எ க,9 தல7ா,க

!யாம, அ:தவ, ஊ ேமல ேபாயி மகைள( உ வழி,9 விட இ க
ெகா#டா57 வி>!,க?”

அேபா7 ெசவ5தி தி#ைணயி நிகிறா1. 7டபைத எ7 வ57 அவைள
அ!தா மாபாவி!
அவ ஊ - உறN,9 ெபாிய மனித. ெப#டா>! தவிர ேமல Kதியி
ெதா  உ#. இவ நியாய ேபசினா!
அபா... உ1ேள ைவ,ேகா ேபா ேபா>, ெகா#!5தா.
ஓ!னா1. “அபா, சினமாைவ ெச க#O மாம நெதவில நி:தி

7டபதால அ!,கிறா அமா, இR அலா பாதி>!,கா க!”

அபா ஓ>டமாக ஓ!வ5த ேபா7, சினமா க#ணீ கபைல(மாக

தைலவிாி ேகாலமாக நிறி5தா1.

க#ணகி சினிமா ேபா இ5த7. அ! ம#ைண வாாி எலா, Bைரகளி?
Kசினா1.
“அபா#டமா பழி 8ம7 நா,9,9 ஆ#டவ ேக,க>? அ5த ஆதா

ேக,க>!” எ: ெசாC, ெகா# மகைள அைழ7, ெகா# வி8,
வி8,ெக: ேபானா1.

“இவ ெபாிய பதினி சாப ைவ,கிறா?” எ: அமா ெநா!தா1.
நாைல57 மாச ெசறபி, ஒ நா1...
ஆவணி மாச. சரவண பிற57 ப7 நா1. அதா ேசதி ெகா# வ5தா.
“உ சினமா, மக, மமக Bட வ5தி,கா. வ,கீ வரதராச K>!ல

வ5தி,கா. Qடா ெவ#ட தம ராச வ57ெசானா. உ அபா
ேபாயி,கா க...”

மன8 88ெவ: ெபா கி வ5த7.

“வ,கீைலயாைவ வ-சி>, பாக ேக,க ேபாறா. அ5த ைபய ெவடெவடR

இ,கிறா. எ கிேயா கெபனில ேவைலயா. நம சாதி இல. ேவற எனமா.
ாிஜிQத கCயாண க>!,கா. அவ ஏெகனேவ ெதா> >டா ேபால...”
“அைதபதி, ேக>க நம,9 என மாியாதி இ,9? நாமதா K>ட

வி>7ரதி>டேம?” எறா1 ெசவ5தி.

சினமா இ5த ப,கேம வரவிைல.
அபா வ,கீ K>,9 ேபான7, “அவ1 ப 9,9 ஒ கிரய ேபா>,

ெகா7 வி ஏகாபர... தகரா: எ7N ேவ#டா” எ: ெசானாரா.

“அவ கேள அRபவி-சி,க>. இ5த ஊம#O என,9 நAசாயி>7...

நாR எ கப ஆதாN,9 ெபாற5தவ. எ ப 9,9 நாயமா, கிரய

ெகாதிடR” எறாளா.

அபா K>,9 வ57 ேபசினா. ெகாைல ேம> Yமி ம>தா
அவைடய7 எ: அமா அேபா7 விவாத ெச)தா1. அத9 நாலாயிர
எ: மதி  ேபா>டாக1. உடன!யாக, ெகா,க பண இைல.
ெசவ5தி,9 ேபா>!5த இர>ைட வாி- ச கிC இ5த7.
“அவ ச கிCதா

ேக>டா...” எ: அைத வா கி, ெகாதாக1. ாிஜிQதரா

ஆ=8,9 ேபா) பதிர எ3தினாக1.

ெசவ5தியி ச ேபாி அ7 எ3தப>ட7. ஏெகனேவ அபாவி ேபாி
இ57 மமக ேப,9 வ5த7. இ5த நில க,9 எ க,9 யாெதா

சப5த உாிைம( இைல எ: சினமா, மக1, மமக ைகெய37

வா கி, ெகா#டாகளா!

அபனி ரண, இவ,9 நறாக ாிகிற7. இரN 3வ7 ஏேதேதா

எ#ண க1. அ5த, ெகாைல ேம>! கடைல பயிாி>, மகF எ,கேவ#.
ஒ ப! ேபா> உ#ைட ெச)7 ெகா# ேபா) அ5த- சினமாைள
பா,க ேவ#. இர# 9ழ5ைதக1 இ,கிற7 எறா1 நா9 ெபாியமா... மனித

வா+வி கட நட க1 எப!ெயலா வகிறன! 85தாி... Yவிழ57
ேபானா1. அ5த உதமிைய ந Kதியி ைவ7 அவ1 ெச)யாத 9ற7,9

அ!தாேன, பாவி! நா,9 #ணாகி 37 ஒ வஷ கிட5தா. வC வC

எ: 7!தா. காAசிவர ஆQபதிாி,9, B>!- ெசறாக1. நா,கி :
வ57 ெசதா.
அமா ஏ இப! இ,கிறா1?
அ#ண 9பேதா ஒ>டேவயிைல. அ#ணி 9ழ5ைதகட இ 9
வவேதயிைல. கயாணேம அவ விபப! ெச)7 ெகா#டா. ம7ைரயி
அவக1 9ப இ,கிற7. பிற5த K>-ெசவா,9. தாR பி.ஏ. ப>ட
ெபறவ1 எற ெபைமயி இ5த, கிராம பி!பேதயிைல. அ#ணியி த ைக
ெசைன ப>டணதி இ,கிறா1. அவ ேவைல ெச)கிறா1. பி1ைளகைள,
B>!, ெகா# ெபாிய [N,9 அ ேக ெசவாக1. அேபா7 அ#ண ம>
வ57 ஒ ,9 தைல கா>!வி> ேபாவா. இவ எ.எQ.சி. எ.எ> ப!,க
ஆதாரமாக இ5த கிராம7 ம# அவR,9 பி!,கவிைல. பி1ைளக1 இ 9
வ57 ஒ ரா த கியதிைல. காாி காAசி ர ேபானாக1 எேலா. இ ேக
வ57 அைர மணி த கினாக1. எ கி5ேதா இளநீ ெவ>! வ57 ெகா7,

ைம7ன உபசார ெச)தா.

ேமேலா>ட ெபைம. அமாைவ அ5த, காாி B>!- ெச:வி>, ெச?

வழியி கைடப,க இற,கி வி> ேபானாக1. ெந,கிய!7, ெகா# அ5த
வ#!யி ேபான ெபைம அமாN,9 ப> பளபளபாக இ5த7. அ7 நல

ப>!ைல, ெவ: சாய 9ழ  அப எ: யா ெசாவ7?

உறN மனித- F இலாமேல விலகி ேபா9 9பதி என எதிபா,க

!(?

உ1ேள ேர!ேயா பா>, ேக>கிற7. விள,9 எாிகிற7.
“சேராசா நீ ப!,கிறியா பா>, ேக,9றியா? கர# காச எவ க>வ7?”
“நீ ெசத 8மா இமா! நா

ப#ணற?”

கண,9 ேபாறனில? நீ ேவற ஏ ெதா5தரN

“அ7,9 ேர!ேயா இனா7,9?”

“அ7 ேவO. நா பா>, ேக>>, கண,9 ேபாவ...”
“ஏ#! பா>, ேக>>ேட நீ எனா! ப!,கிற7? அத தல

. ப!,க

ேவ#!ய ப)ய ஊ 8தி> வ57 ேசா: ஒ வா) உ1ள ேபாறபேவ L 9றா.

நீயானா...”

“யமா! நீ ெகாAச வாய
“நாவாய

!> ேபாக மா>!யா?”

ேற. நீ ேர!ேயாவ

!”

இத91 அவ,9 ஆதரவாக தகப வ57 விகிறா.
“என இப அேதா உன,9 வா,9வாத?”
“ேர!ேயாவ ேபா>, கத N>> என ப! வ?”
“என,9 ேர!ேயாவ ேபா>டாதா ப!,க ஓ7. கண,9 ஓ7. இ5த வச

ெட. நல மா, எ,கO. நா ேமேல ப!,கO.”

“இதபா, உ கபா தைலயில L,கி வ-சி,கா உன. நீ ைச,கி1ள

அசா>டா ப1ளி,Bட7,9 ேபாற7 வார7, ஃர#> K, W-ச KR

ேபாNற7 சசாாி ^> ெபா#ணா ல>சணமா இல. நீ வரவர தாய

மதி,கிறதில. ^> ேவல, ஒ#O ெச)யிறதில. கழனிப,க எ>!

பா,9றதில. உ வய8 ெபா#O, அத ேமகலா, சப கி எலா நடN, கள

எ R ேபாN7 க; கா8 சபாதி,கி7 க. நீ ப!-சி என ஆகேபாN7?

எ க#ணி ப!-ச ேம>!ம, சைனேய ெபற5த ம#O,9 ஆகாம ஆ,கி>டா.
உன,9 ப!-ச இ ெகன பவி8 இ,97? ஆ#பா ெப#பாR ஒ

ெபாபள ேலா?பற...”

க#களி தனிர,க ேமCகிற7.
“ேபா7மா? நி:தியா-சா? ஆ ள ைகயாலாகாதவR வா),9 வா)

ெசா?ற7ல உன,9 ஒ பN. அட நாம ப!,கல. அ7னா? ஊ,கமா
ப!,கிேதR உR,9 ஏ ெபைமயா இல? அ7 W-ச என பா7,

சேராஃபQடா மா, எ,97 க. இ5த QB?,9 அவ ேர , வா கி ெபைம
ேசபாR நபேறா. நலா ப!,க ைவயி கR ெசானா க. என,9

எMவளN ெபைமயா இ5தி-சி? உன,9 நீதா உசதி. மதவ க எலா ம>ட...”
அவ1 வாயைட7 ேபாகிறா1.

சேரா ஊ,கமாக ப!ப7 ெபைமதா. ஆனா இவளா ாி57 ெகா1ள
!யாத ர#பா இபதா உ1Uர ஓ அ-ச பறி, ெகா1கிற7.
இவ1 ப! , சாதி, 9ல இலாத ஒவRட இவ1 ேபா9ப! ச5தப

ேந57 வி>டா? அ: சினமாN,9 ேந5த நியாய இ 9 ேநரா7 எப7
என நி-சய? ெச க#O மாம ேபா) வி>டா. ஆனா இ5த, கீ+ - ேம
ெத,களி பிற விவகார களி தைலயி>, க#

,9 ைவ7

ெபாிதா,கிரண கைள, 9தி, கிளற பல ெச க#O மாமக1 இ,கிறாக1.

இவக1 ேப-8,9 தாள ேபா, பிற ேநாவறியாத ெப#க இ,கிறாக1.
85தாி,9 ச ெசத ேபா7, அவ,9 வைளயல,கி Y ைவ7-

சி காாி7, இைல ேபா> பாிமாறி, எாிய எாிய எலாவைற( உைட7

ெபா>டழி7, 9ைல7, அவமான ெச)தாக1. இெதலா சாதி, ச
க>பாக1.

க,

இைத இ5த அநியாய,கார ஆ#க அவக,9 7ைண நி9 ெப#க

இ: நாைள( அப7வாக1. இ5த, ேகாக1, வரைறகைள யா
எப! அழி,க ேபாகிறாக1?

85தாி சாதாரணமாக இ,க ேவ# எ: L#! ப,க பலமாக இபவேள
ெசவ5திதா. அதனாதா அவ,9 இவ1 மீ7 தனியான பிாிய. அவைடய
அமா OOபைதேயா எ-சாிபைதேயா ெசவ5தி ெசவிகளி வா கி,
ெகா#டதிைல.
ச ேபானபி ஒதி, அப! ஊழிய7,ேக உாியவ1. க>,கிழதி, YN

நைக(மாக ேமனி மிR,கி, ெகா# ெநளிெவ,க ேவ# எற க7,கேள
அவ,9 பி!பதிைல. ஒ சி: மா:தைலேயR ெகா#வர ேவ# எ:

நிைன ,ேக ஊ,கமிலாத FழC சேரா... என ெச)ய ேபாகிறா1? க#கைள
!, ெகா# பழ,கமிலாத பாைதயி அ! ைவ,கிறாளா?

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

ேகாக ேகால க : அதியாய 8
பயி கதி அைட7 ெநAைச இதமாக வகிற7. மைழயி ெசழி7, ஒேர சீராக,

ந>டேபா7 எப! அழகாக பா) விாிதா ேபா: பதி நடN எ: வய
ெகாAசியேதா, அப!ேய இேபா7 7- ெசாாிய, ெகாA8கிற7.

கதிக1 9Aச 9Aசமாக... ஏேதா 7,க1 பிாிவ5தா ேபா, இள

இள ெவயிC? அைச57 பயிாி சிற ,9, க>!ய B:கிறன.

காறி?,

இத91 ஒ கைள, இர# கைள எ: எதிபாகேள? அMவேபா7

வ57 பா7 ஒறிர# தைல நீ> கைள, ைல தவிர, ஆ1 ைவ7 எ,க

ம#டேவயிைல. சாியாக, கண,9 பா7, பதிைன57, இபைத57,

பைத57 எ: ேம? ஒ ைற( உரமி>!,கிறா1. Y,9 பவ,

பைத57,91 8வண வாாி,9 உரமி> விட ேவ#. சபா பயிரானதா,

நா>கைள எ>! ேபாடலா. கைடசி உர ேபா>டாயி:.
வி!5தா தீப.

இ5த வச, ைத பிறபத9 ேப அ:ப:7 விடலா எ: கண,9

ேபாகிறா1. எேபா7 ைத பிற5த பினேர, அ:ப:பாக1. இ5த திய
ைறயி, ெபா க?,9 இர#

: நா>க1 ேப அ:ப:7, திய கதி

உதி7, அ5த மணிகளி ெபா க ைவ,கலா. சாமி #ணியதி, இ5த

விைள-ச நறாக வ57 வி>டா, இவ1 ேதறி விவா1. அகல,கா ைவ,கலா.
தீப திநா1 சாமி 9பி நா1தா. ஆனா, இ5த ஆ# ேபா உசாகமாக

இ5ததிைல. மைழ ெப)(; Y-சி அ#!யி,9; ைகயா பறி இ,9.

இ5த ஆ# ஊ,கமாக- சாமி 9பிட, அதிகாைலயிேலேய விழி வ57 விகிற7.
பரபரெவ: அறாட ேவைலகைள !7, K ெம3கி 7ைட,கிறா1. தைல

3கி, ேவ: சீைல மாறி, ெகா1கிறா1. 8வாி, சாமி 9பி இடதி, மAச>
9 9ம ெகா# வ>ட ச7ரமாக- சாமி சின ைவ,கிறா1.

அபி இ>C,9 ஊறி ைவ7வி>, அாி(மைனைய எ7 ைவ7,

ெகா1கிறா1. ேர!ேயாவி உழவக,9 ஒ வாைத ேக>க ேவ# எ:

நிைனN வகிற7. சா5திதா இைத நிைனNப7வா1. ‘அ,கா, காலம

ெசா?வா க. இனி,9 எப! வானிைல இ,9. இ5த பவதி என
ேபாடலா, எப! பயி பராமாி ப#ணலாR ெசா?வா க...R,

ேக க...’ எபா1. ஆனா ெசவ5தி,9 ஏேனா அ5த ேர!ேயாேவ பி!பதிைல.
“சேரா... ஏ. சேரா...? அ5த ேர!ேயாைவ எதி> வா ேக?”
சேரா வரவிைல. அமாதா சாமாகைள 7ல,கி, 9ற>! ெகா# வ57
கவி+7கிறா1. ற நசநச ெவறி,கிற7.
“எ7,9 இப ேர!ேயா? உR,9தா !,காத?” எ: OOதவாேற

சேரா ேர!ேயாைவ எ7, ெகா# க#கைள( கச,கி, ெகா# வகிறா1.
“இ5தா...!”
“நீ ைவயி. உழவக,9 ஒ வாைத...”
அவ1 தி கிறா1. பா> வகிற7... அபள விளபர வகிற7...
“எதினி மணி,9 அ7 வ?”
“உன,9 ெதாியாதா? சா5தி ெசாC-சி, நித ேக க,கா, அ7 நம,9

உபேயாகமாயி,9R...”

அவ1 அைத ப,கதி ைவ7வி> ேபாகிறா1.
காச ேநாைய, க>பத- சிகி-ைச பறி யாேரா ேப8கிறா. சா5தியிடதா
ேக>க ேவ# எ: நிைன,கிறா1. ஒ ப,க ெவ>கமாகN இ,கிற7.
காைலயி ர கR 9ளி7 திநீ: Yசி, ெகா# வகிறா.
“இ>!C ேவN7... த>!> காபி தாேர...”
“இனி,கி தீப இCயா? நீ காபி 9. நா மைலதீப7,9 ேபாற.

இ>!Cவானா. விரத...”

“அட ெசத இ க; நா இ க சாமி 9 ட இ,கிற... நீ க மைல தீப7,9

ேபாற கறீ க?”

அவ,9 உ1Uர, ேகாப.
காபி7ைள ேபா>, ெகாதி நீைர ஊறி ைவதி,கிறா1. நாைல57

தள,9, கல,9கிறா1. ஒ தளாி ஊறி அவனிட ெகா,கிறா1.
“^>ட சாமி 9பிடறப, நீ க ேபாகRமா க?”

“தா, நா னேம தீமானி-சா-சி. நாலAசி ேப ேபாற. நீ இப வ57 மறி,காத.

நீ சாமி 9 ட ேபாறR என,ெகப! ெதாி(? ர>டாசி சனி, சாமி

9 >!யா? தீபாளி ஆ7 ஓ!ேபா-சி. ஒ 7ணி Bட எ,கல.

1ள க,97ணி எ7, QK> கார நாவ கி> வ5ேத. அமாச,

B>ட, சா5தி ேபாறாR காலனி,9 ஓற. அன,ெகலா 9 டாத ேநா
இன,கா?”

“ஏ க ேகா-சி,கிறீ க? நீ க வ57 H: %பா ேநா>ட, 97 5தா ெசN5தி

நாள,கி ேநா 9 R ெசானி களா? நானாக வயித, க>! வாய, க>!,
^>ட எப!ேயா கNரதியா நடதி> ேபாற... நீ க வ57 பா க, கழனியில

நலா கதி !-சி,9. சாமி 9 டற...”

“சாி 9 , ராவி,ேக வ5தா? வ5திவ!”
ெசவ5தி தனியாக ேவைல ெச)கிறா1. கனியப மா>ைட வ#!,9

அவி+7 ேபாகிறா. வ#! இ,9; மா!,கா7. இவ Y>!, ெகா#

ெசவா. ம#ண!பா, எவ!பா,

>ைடக1 ெகா# ேபாவா.

மா>,9 ஒ நாைள,9 இபைத5ேதR ெகாபா. அ7 ேநரைத
ெபா:த7.

சேரா, ப1ளி,Bடதி Qெபச கிளாQ எ: ேபா) வி>டா1. சரவணR

இ>!C சாபி>வி> ேபா) வி>டா. பக?,9 வ57 விேவ எ: சேரா

ெசாC இ,கிறா1. ப  ேபா> சாபா ைவ7, வாைழ,கா) வா கி, கார
தடவி எ#ெண) ஊறி ெபாாிய ெச)கிறா1. ப-சாிசி( பாசி ப  கடைல

ப  ேவக ைவ7 பாயாச ைவ,கிறா1. வைட,9 ஊற ேபா> உரC இ>
அைர7, ெகா#!,ைகயி சரவண ஓ! வகிறா.
“அமா... அமா.. உைன ேத!,கி> ஜீ ல ேமட வ5தி,கா க. ஆ=ச

ெர#

O ேப... எல வ5தி,கா க!”

சா5தி Bறினா1, அவக1 இைடயி பயி எப! ைவதி,கிறா1 எ: பா,க

வவாகெள:.

அப!ேய உதறிவி> எ357 வாசC ஒகிறா1.
“அமா! வா க... ஐயா வா க... எ கன... வா கமா” ...உட? உ1ள

பரபர,கிற7. அவக1 தி#ைணயி உ>காகிறாக1.
“அமா... அமா...” எ: க7கிறா1.

பி ற இ,9 அவளிட, “ஆ=ச அமாலா வ5தி,கா க. வைட,9

ேபா>>ேட, ஆ>! த>! எ...” எ: B:கிறா1. இத91 அப சாவ!

ப,கமி57 வகிறா. 9பிகிறா.

“வா ைகயா! வா கமா பயி வ-சி,9...”
ெசவ5தி வாச?,9 வகிறா1. “உ1ேள வ57 உ,காராம, ெவளிேய

உ,கா57>W க! இனி,9 தீப. சாமி 9 கிற நா1...”

“ஓ, நா க வ57 ெதா5தரN 9,கிறேமா?” எ: ெபாிய ேமட சிாி,கிறா.
“அ)ேயா அப! இல. என,9- சாமிேய ேநாில வ5தாபல இ,9. பயி நீ க

ெசானப! வ-ேச க. நா7 விறப ம# பாிேசாதைன, விைத ேதNதா

ெச)யல. ஆனா, அேஸாQைபாில 9ழி ேபால த#ணிய கர-சி, நா7 !ய அைர
மணி வ-ேசா. நிலதில ெதா3 உர, சாணி உர கல57 ேபா>ேடா. தைழ-ச7,
சாப ச7, மணி-ச7, எலா நீ க ப!-சி, 9தா ல ேநா>ட வ-சி

பாதி> வ-ேசா. Yடா,ேளா... கைள, ெகாC மணC கல57 ைகயி உைர

ேபா>,கி> விசிறிேன. கைளேய இலமா. பதினAசி, இபதA8,

பதA8, அப7R உர ேபா>ேடா. தல ெர# வா>! ேவப

#ணா,9 கல57 வ-ேச... நீ க வ57 பா க...” இத91 சரவண ெசாC

ேவணி K>! இ57 ெசபி காபி(ட வகிறா1.
“காபி 9!( கமா... ஸா, காபி 9!( க...”
சி: தளகளி ஊறி ைவ,கிறா1.

“இப எ7,கமா காபி எலா? எMவளN வ-சி,ேக...?” வளமதி அமா,

பமாவதி அமா, ெபாிய ேமட, விாிவா,க ஆ=ச...

த தC இவக1 தா Kேத! வ5தாக1.
வ5தவகைள வா க1 எ: அைழ,கவிைல. ெசவ5தி உ1ேள ெச:
மைற5தா1.
“நீ கலா பயி ேவைல ெச)யிறவ கதாேன?” எ: ெபாிய ேமட எ:

இேபா7 அறியப அமா1 ேக>டா.

“அெதலா ஆபிள கதா ெச)வா க” எறா1.
“நீ க, கைளெய , நடN, அ:வைட எத9 ேபாக மா>W க? உ க,9-

ெசா5த நில இ,9R ெதாியா7?”

ெசவ5தி எ>! பா7, “அெதலா BC,9 ேபாறதில. எ க,91ள நா

ெச)ேவ... எ கமா ெச)யா7” எறா1.

“பிெனன? ஏ உ1ள ேபா) மற A8,கறீ க? உ க ேபெரன? வய8?...

கCயாணமாயி எதன வச, K>,கார பயி ெதாழி ெச)கிறவரா... எலா

ெசா? க, வா க!”

“அ)ய)ேயா! அெதலா ஆ ளகைள, ேக,காம எப!- ெசாற7? நீ க

யாR என,ெகன ெதாி(?”

“நா களா? நா கலா, தமி+நா> ப#ைண மகளி தி>டR ஒ தி>டைத-

ெசயப7பவக1. இைத ெடமா, எற நா>! உதவி(ட ந அரேச

நட7கிற7. நீ க1 நடN நகிறீக1. கைளெய,கிறீக1, ஏ அ#ைட

ெவ>வதி இ57 அ:வைட வைர ெச)கிறீக1. ஆனா ெமாதமாக பாதா,

ெப#க1 பாபவத பல அவக,9, கிைடபதிைல. இேபா7, இ5த

ஆ=ச அமா,க1, உ க,9- சி: சி: ெதாழி JO,க பயிசி வ9

நட7வா க. ப#ைண ேவைலெச)( ெப#க1 8யமாக நிக ேவO. வளைம

Bடேவ#. நிைறய இட களி, தமி+நா 3வ7, ஏ, இ5தியா 3வ7ேம

மகளி,9 இ5த பயிசி வ9 ,க1 நடதபகிறன. இத9 நீ க1 கா8
ஒ: ெகா,க ேவ#டா. ஐ57 நா1 பயிசி,9 வ57 ேபாக நா கேள ஓ ஊ,க

ெதாைக தகிேறா. அA8

>ைட எத வயC எ>

>ைட காணலா...”எ:

விாிவாக- ெசாC, காகித கைள த5தா1. ஊ, ேப, விவர எலா எ3தி,

ெகா#டா. இவ1 ச ேக>ட7,

“பயிசி( வாணா, ஒ#O வாணா. நீ K>ட வி> எ க ேபாவ?” எ:

தீ7 வி>டா.

ஆனா அத நா விாிவா,க ஆ=சட, தி>ட ஆ=ச அமா,க1 இவ

வ5தாக1. ஜனாபா) எற பயனைட5த ெப#மணி( வ5தா1.

“நீ க ேச க ெசவ5தியமா... நா பா க, ஆ!ப>ட தC ெவ1ைள,

கி-சC கா காணி ேபா>ேட. எ>

>ைட எேத” எ: ஜனா ஆைச

கா>!னா1. ஜனாபா), கிராம7 ெப#மணிதா. ஆனா பி.ஏ. ப!தி5தா1.

ஒ , ெகா1ள ேவ#! வ5த7.

இெதலா இேபா7 நிைனN,9 வகிற7. நறி(ணவி கசிகிறா1.
“ெசவ5திமா, வ#!ல ஏ: க; உ க வயைல பா,கிேறா!”
“நா இப! நட57 வ5திேவ. சரவணா, வ#!ல ஏறி> ேபாயி நம

வயைல,கா>! நா அA8நிமிசதி வர...”
சரவணR,9- ச5ேதாச.

ெசவ5தி உ1ேள ெச: அமா வைட 8வைத பா,கிறா1. அபா இன
9ளி,கவிைல. த K>ைட ேத! ஆ=சக1 வ5த7 ெபைமதா.

“விசா சாமி 9பி>> வ5தவ க,9 வட(, பாவாச 9மா...” எ:

ெசாகிறா1.

“அ7தா... நா இப ேபாகலனா நலா,கா7. அமா, வட 8>ட7 எலா

எ7 வ-சி, கYர கா>!, 9பி>,க. நா வாரப B>!யாேர...” எ:

ெசாகிறா1.

விவிெட: பிப,க வழியாக அவ1 நட,கிறா1. அபாN கிள கிறா.
“நீ க K>ல இ கேள அபா? சாமி 9 7 அமா. நா அவ கள, B>!>

வார. தவலயில ெவ5நி இ,9. 3கி> நலதா ேவ>! எ7 உதி>
இ க!”

இவ1 ெச? ேபா7 அவக1 வரபி நி: இவ1 கழனிைய பா,கிறாக1.
“ெசவ5திமா? உ க,9 H7,9 ெதா#O ெத> மா,” எ:

ெசாகிறா ெபாிய ேமட. “பதி நடN எMவளN வசதியாக இ,9 பாதீ களா?
வட7,9 எMவளN 97 வ-சீ க?”
“பெதாப7தா. ெர#

Oல இப7 இ,9...”

“பரவாயில... இலா>! ெகாச ெகாசR அ7 க,9, கா7 ேபாக வசதி

இ,கா7... இ7 சபா பயி இல?”

ஒ ச>!யி 8#ணாப!7 க 1ளி ைவ7, கவி+தி,கிறா1. ப,க7
ேம Kதி ெபானபலதாாி வய. அதி ெகாச ெகாசெவ: அட57
இ,கிற7. சிலவறி ப3பாக இ,கிற7. ெசா>ைட வி35த ! ேபா
ெதாிகிற7. சீராக இைல. கைள( இ,கிற7. இR Yபி!,கவிைல.
“அ5த நில7ல Y-சி வி35தி-சினா நம,9 வ5திேமாR பயமா

இ,9 க...”

“பயபடாதீ க. ஒ தாபாளதி த#ணி ஊதி கிரசிR ஊதி நவில ஒ

காடா விள,க, ெகாதி வ-சி க. நா? ப,க Y-சி வ5தா ெசதி... அத
ைற உ கைள பா7 எலா இேத மாதிாி ேபாேறாபா க. நீ க

க7கி>டத, ப7 ேப,9 ெசாC, 9,கO. அ7,9 ஒ ேராகிரா

இ,9...”

“காபி ெகா#டா5தாேள நீலேவனி, எ க ஒப!யா 85தாி, எலா ெகாAச

ெகாAச நில வ-சி,கா க. அத( வார7,9 உ>!,கா க. ெபா ள எப!
விவசாய ெச)ற7R பயபறா கமா. என,9 இப!தாேன பயமாயி5தி-சி.
இபதா தயிாிய வ5தி,9.”

“இனி வ5தி...” எேலா ஜீபி ஏறி, ெகா1கிறாக1. ெசவ5திைய(

உ1ேள அைட7, ெகா1கிறாக1.

K> வாசC வ#! நிகிற7. அேபா7 ைச,கிளி சேரா வ57 இற 9கிறா1.
“அமா எலா உ1ள வா க! வா க சா...!”
“இலமா, ேநரமில. இR நிைறய இட7,9 ேபாகO... எற கி, காபி

9!-சேம...?”

“ஓ... அெதலா Bடா7. அமாசாமி 9 >!,9. எதாகி? எற கி வ57

சா டR...”

“அெதலா வாணாமா...”
“இப! எற கி வ57 உ,கா க... நா ெகா#டாேற..” எ: பாயாச

ேபாணிைய அபா எ7 வகிறா. வ?,க>டாயமாக தளாி ஊறி,
ெகா,கிறா. சேராசா இைலயி 8ட-8ட வைடகைள, ெகா# வகிறா1.
கனியப அேபா7 ஓ! வகிறா.

“வண,க ஸா! வண,கமா! ெசானா க, ஆபிசலா வ5தி,கா கR,

வ5ேத...”

“கனியபதா எலா உதவி(. நல உைழபாளி...”
“உன,9 ெசா5த நில இ,காபா?”

“இனி வா க ேவO. பாதி>!,ேகR க...”
“கCயாண ஆயி,கா?”
“இல க...”
“காணி இ,கிற ெப#ண பா7, க>!,க... சாியா ேபாயி” எ:

ெசாகிறா ஆ=ச அமா.

மன8,9 மிக இதமாக இ,கிற7.
சாமி 9பி>டதி பலைன உடேனேய க#வி>டா ேபா நிைன,கிறா1
ெசவ5தி.
ஜீ ேபான பி  ெதவி இவைள(, வ5தவகைள( பறிேய ேப-8

நட,9 எ: அவ,9 ெதாி(.

ர க ம:நா> காைலயி தா வகிறா. வ ேபாேத ெச)தி எ>!யி,9
எ: ேதா:கிற7.
இவ1 உழவ,9 ஒ வாைதைய பறி வி>டா1.
ஆ!ப>ட விைததவக1, பயி ேநதி,9 என ெச)ய ேவ# எ:

ெசாகிறாக1. Y-சி,9 விள,9 ெபாறிதா அைறய ேப-8.

இனி நித ேக>க ேவ#. ேர!ேயாவி மீதி5த ெவ: மாறி வி>ட7. அ7
!57 ெச)திக1 வகிறன.
ெசவ5தி அைத,ேக>, ெகா#ேட, த நா1 ைவத எ#ெண)- ச>!யி

இ5த எ#ெணைய வ!7- 8த ெச)கிறா1. ேர!ேயா சைமயலைற,9 ெவளிேய
வாயிப!யி இ57 சிறி7 எ>! ைவதி,கிற7.
“காபி Bபி இ,கா?” எ: ககபாக அவ பா,கிறா.
“அட...? நீ க எ5த பQஸு,9 வ5தீ க? ராேவ வ57>W களா?”

“இபதா வாேர. என,9 தைல வC,கி7. காபி ெகா#டா. மாதிர

சாபிடO...”

அேபா7 அ 9 சரவண ஒ! வ57 அவளிட ஒ சீ>ைட, ெகா,கிறா.

“ஓரா வ5தி,கா. இைத உ ககி>ட, ெகா,க ெசானா..”
பாபாமா1 எ: எ3தி இ,கிற7.
அவ1 வாச?,9 விைரகிறா1.

“பாபாமா ெசாC-சி. அமாவாச, B>ட கா,கேனாில. உ களவர-

ெசாC-சி...”

“சாி, ேபா க, அமாசி,9 எதினி நாளி,9?” அவ1 உ1ேள வேபா7 ர க

அ5த ேர!ேயாைவ L,கி ஏறிகிறா. அ7 றதி ேபா) சத7ட வி3கிற7.
உைடகிற7.
அவ1 வி,கி7 நிகிறா1.
“நா ஒரா தலவC ம#ட உட),கி7R வ57 உ,கா5தி,க. நீ இத

அலறN> ேபா> எவைனேயா பா,க ஓற! நாR பாதி>தாணி,க. உன,9

வர வர தி ெராப ேபாN7. ச, KR மதி இல. நிைன-ச

ேநர7,9 வார, நிைன-ச ேநர7,9 ேபாற! மான மாியாதி(1ளவ அர ேநர

த கமா>டா...!”

எ35தி57 க க,க ேபாகிறா.

--------------
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மனேச சாியிைல.
அவ ேகாபி7, ெகா# ெசற ேபா7 இவ,9 Kறாபாக இ5த7.
ேர!ேயாைவ ேபா> உைட,க ேவ#ெமறா... அ7N அவ ஆைசயாக

மக,9 வா கி, ெகாத7. அைத இவ1 உபேயாகி,க, Bடாெதறா?

இைல. ெப# பி1ைள. சசார, தைல L,க, Bடா7. அவைள மதி7 யா

வர, Bடா7. இவR,9 பி!,காத7, அவ,9 பி!,க,Bடா7. சேராN,9தா
இழ .

“எனமா7? ஒ ேர!ேயா இ5தி-சி, அைத( உைட,க ப#ணி>ட? அபா

சமாசார ெதாி(. அவைர ஏ ேகாவி,9ப! ைவ,கிற?”

“எனா! அவைர, ேகாபி,9ப! வ-சி>ேட? நா என ப#ணி>ேட

ெசா?? காபி ேக>டா க. இவ சீ>ட, 9தா. யாR பா,க ேபாேன.

ெபாபி1ைளனா அMவளN ேகவலமா? ேகாபி-சி> ேபானா ேபாக>! நாR
மRசிதா...” எறா1. க#ணி 7,க1 சிதறின.

“நீ சரவண கி>ட அ5தாள இ,க- ெசாC> தல அவர,

கவனி-சி,கO. அவதா பQஸுல ேலா?ப>> வ5திபா. ேகாவ,
தலவC...”

“அப! யா, நானா ேபாக- ெசாேன. ேந7 நாசாமி 9 டR ^>ல

இ கR ெசான. தீப7,9 ேபாற, நீ தனியா 9 >,கனா...”

“நீ க ச#ைட ேபா>, ேகாவி-சி,9 க! என,9 ேர!ேயா இல. இப!

உடAசி,9. இதயா ாிேப பாபா க! சீ... என,9 ெகாAச Bட அதிட

இல...” எ: கைத L,கி, ெகா1கிறா1.

“அ7 எ %மில இ5தி-சி. அத ஏ சைமய %,9, ெகா#டாற? உழவ,9

ஒ வாைதேயா என ேராகிராேமா, அ க வ57 நிR ேக,க ேவ#!ய7

தான?”

“சாி. மனி . மா ! அ:வைட ஆவ>. தல உன,9 ேர!ேயா வா கி

தாேற. ேகாபி-8,காதமா”

“அ7வைர,9? என,9பாி>ைசமா, ப!,கO”
“85தாி ^>ல ேர!ேயா இ,9. சினமாதான, 9பா, வ-சி,க”

“ஆகா! அவ க வா? க Nமா? ேரவதி,9>! அவ க ^> ெபாள

ெதா>டாேல பிடாாி ேபால அ3. அ5த பய வரத வாசப!ல 9:,க நிR

மறிபா!”

அவ பக, இரN வரவிைல. சரவணைன அRபி, கைடயி இ,கிறானா,

சாபா>,9 வரவிைலயா எ: அைழ7 வர-ெசானா1.

“அபா கைடயி இலமா; தலாளி டNR,9 ேபாயி,காR சிவC க

ெசானா...”

மா>,9 ல:7 வேவா எ: கிள கிறா1.
மனசி அைமதிேய இைல.
ெவறிைல, ெகா!,காC இைல கி1 பழனியா#!, “திWெர: ஆயி8

!Aசி>டவ க ேபாறா க...” எ: யாாிடேமா ேப8கிறா.
யா?

சினசாமி... அகதி,கீைர பறி7, ெகா#!,கிறா.
“யா,9 என?”
“பQ கN57 ேபா-சா!”
ஐேயா? எ: ெநA8 9? 9கிற7.
“எ ேக?”
“திவ1 பQஸா. பிேர, !,காம மரதில ேமாதி, ெர# ேப

ெசதி>டா களா. நாகசாமி வாதியா வ57 ெசானா. அவ அ5த பQல ேபாக

இ5தாரா. மக திவ1ல 9ளி9ளி-சி,கா. பQ தவறி ேபா-சா.”
ல:ைப வி>டா1. 9? க, 9? க K வகிறா1.

இவேள கைடKதி,9 ஒகிறா1.
எ5த பQ... எ ேக ேபானாேனா? திவ1Uாி அவR,9 ஒ:வி>ட அ,கா

இ,கிறா1. அவ1 மக1 ப!7 வி> W-சராக ேவைல ெச)தா1. அவைள, க>ட
ேவ# எற எ#ண இ5த7#. ஆனா அவக1 இவ,9 ெப#
ெகா,க இஷடபடவிைல.
“5தா, எ க ேபாற?”
எதிேர ைச,கி1 வவ7, அவ இப7 Bட, க#களி ைத,காம அப!

ஒ பத>ட.

“எ7,9 இப! ஓற? ^>,9 வ57 ேசதி ெசானா களா?”
“வய?,9 ேபாயி5ேத. பழனியா#!( சினசாமி( ேபசி>டா க.

க R7. ஓ! வேற. ஏ க, எேதா K>ல ஏறதாழ ேப8ற7தா, அ7,காக

ேந7, காலம ேபானவ க. நம,9 ஒ ெபா ள 1ள இ,9. நாைள,கி அ7,9

கCயாண கா>சி ெச)யO. ஆனா, ஆ ள, ெபா:பிலாம..” ச>ெட: அவ1

நாைவ, க!7, ெகா1கிறா1.

“5தா? என ேப8ற நீ.. ? பினா வ57 உ,கா. ^>ட பா,க ேபாகலா.

ெபாியமா ப)ய க#ணல? அவ Y>டா. இபதாேசதி வ5தி-சி. அ5த
ெபா#O உசா. 85தாி,9 த க-சி ைறயாகO. நாம Bடதா ேபாகO.”
ெசவ5தி வாயைட7 ேபாகிறா1.
இவ K>! வ57 இற 9கிறாக1.
ெச)தி ேத B>! தீ ைவதா ேபா பரNகிற7.
“எப!- ெச7 ேபானா? கCயாண ப#ணி அA8 வச ஆகல. வரேவ

9தாேன. ந!கெரலா வ5தா க, க>சி தலவெரலா வ5தா க. அMவளN

உசர தா>!(மா இபா... சாNற வயசா?”

“அMவளN ஏதமா? வாரத உலவ ெபா:,காத? எவ ெகா1ளி, க#O

வ-சாேளா? அ5த ெபா#O,9 ஒ ெந,ல8 ேபா>!,கானா. அ7ேவ

அபதாயிரமா, அெவ ம> என, அA8ெவர? ேமாதர, ச கிC, அ7ல C
நக வயிர பதி-சடால...”

அ8வி அைத 9ரைல இற,கி அத வாிைசைய விாி,கிறா1.
“அைரஞா# ஒ#O ம> ப7 பNனா!”
ெசவ5தி,9 எாி-ச =ாி>, ெகா# வகிற7.
“நீ க பாதீ களா?”
“இவ எைத( நப மா>டா! பாதவ க ெசானா க. சினிமா,கார ரசிக மற-

ெசயலாள. இ7 ெபாிய பN1ள பதிவியிCயா? அதா... யா ெகா1ளி, க#ேணா,
அ!-சி ேபா>ட7.”

85தாி 9ழ5ைதகைள- ெசவ5தியிட வி>வி>- சாN,9 ேபாவதாக

தீமானமாகிற7. அமா கிள கிறா1. 8மா ேபாக !(மா?

ேமலKதி ஆ#டாளமா K>!, சேராN,9 ப#ணி ைவத ேதா 9ைட

சிமி,கிைய ைவ7 இHைறப7 வா கி வகிறா1.

ஆ#டாளமாN,9 ஒேர ைபய. ப>டணதி க ேபாதா ப!தா.
ப!,9 ேபாேத கCயாண க>!, ெகா#டா. இர# ேபமாக எ ேகா
ஆபிாி,க நா>! W-ச ேவைல ப#Oகிறாக1. ப7வய8 ேபரைன ைவ7,
ெகா# வ>!,9 பண ெகா,9 ெதாழி - ெபா37 ேபா,கி
ஈப>!,கிறா1. ச ஒ ேவைல( ெச)ய மா>டா. இர# ஏ,ரா ேபா
காணி கைர உ#. அதி பயி ப#ணி- சபாதிபைத விட, இ7 8வாரசியமாக

இ,கிற7. எதைன வ கிக1 வ5தா? ஒ >,9 ேச> கைட,9 ேபாவைத
ேபால ஆ#டாளமா இவக1 ேதைவக,9 உதNவா1. 3கி ேபா9 ெபா>

ெபாக த க நைககைள, ேவ#ெம: ெசாC ைவதி5தா, கிரய ேபா>
தவா1. BC, ேபாற த1ப!( கிைட,9. மக

லமாக, த க ெகா#

வ57 நைக விகிறா1 எற ேப-8 Bட அ!ப>ட7#.
அமாN,9 அ37

,ைக- சி5த பி!,9; ேபாகிறா1.

“யமா நா, ாீ>டா K>!ல ப!,க ேபாற. ேசா: ேபா...” எ: சேரா த>ைட

ேபா>, ெகா1கிறா1, மாைல ஆ: மணி,ேக.

ப8N,9- ெசவ5தி பதி, ெகா>ைட ஆ>!, ெகா#!,கிறா1.
“ெவள,9 வ-சி,9. இபதா இ ேக57 ப!-சா ேபா7; விள,9 வ-8 யா

K>,9 ப!,க ேபாக ேவணா.”

“ேபாமா! இ க ஒ ேர!ேயா Bட இல. நா ாீ>டா Bட- ேச57 ப!ேப!

எ க சயி8 W-ச த க-சி. எ கிளாQல தா ப!,கிறா1.”

“அெதலா என,9 ெதாியா7. உ அபா ஊாி இல. ேமசரான ெபா#,

யா K>!Cேயா, கிறிதவ க K>!ல ெபா37 ேபாயி அRப மா>ேட!”
சேரா, க:,9>! திமி:வ7 ேபா 9தி,கிறா1.

“யாேரா இல... எ க W-ச K! யமா, நா ப!,கO. ெடல நிைறய மா,

எ,கO. பிளQ c ப!-சி எஜினியாி

ப!,கO...”

“ெவள,9 மா7,க>ட. ெபா ள 1ள,கி இ7,9 ேமல ஒ கா8 ெசலN

ப#ணமா>ட, ெதாிAசி,க கழனி, கார K>!ல ெபற5தவ. ேச7ல எற கி நா7

நட, க7,க. அதா ேசா: ேபா! பதி, ெகா>ட( #ணா,9 கல,கி
மா>,9 வ-சி பராமாி,க, க7,க! அதா நம,9 ேசா: ேபா. ப!-ச ப)யேன

கிழி,கல. நீ இெனாத K>!ல ேபா) 9ப ெகா>டO. ஒ நா, அபா#ட
வாரதில, ஒ காபி வ-சி, 9,க 7பில. எனேமா ராசா ^> 1ள ேபால

உ,கா57, ேசாெற7 ைவயிR அதிகார ப#Oற?”

“யமா என நீ? நா இப ப!,க, Bடா7னா, அப ஏ ப!,க வ-ேச? நீ

ேசாெற7 ேபாட ேவணா. நாேன ேபா>,கேற...” அவ1 அப!,9-

ெச: ெகாAச ேசா: 9ழ  ைவ7, ெகா1கிறா1. பிைச57 நிறப!ேய

சாபிகிறா1. த>ைட, க3வி ைவ7வி>, உ1ேள ெச: தக ைபைய
எ7, ெகா1கிறா1. ைச,கி1 இைல... நட5ேத விவிெட: ேபாகிறா1.

“ஏ) சேரா? அ!. சேரா?”
பதி, ெகா>ைட, ைகைய நீாி க3வியவா: Bபிகிறா1. அவ1 திபிேய
பா,கவிைல.
யா மீெத: ெசால !யாம ேகாப வகிற7.
ககெவற ேமனி( #டா8மாக, கனியப வகிறா.
“கனிபா, சேராவ பாதியா?”
“ஆமா... ேபா97. விசா ேபா97. தக ைபேயாட...”
“ஓ!ேபா), அமா உன, Bபி7R B>!வா, ைகேயாட..”
அவ இவ1 ஆைணைய சிரேம ெகா#டவனாக ஓகிறா. இவ1
விவிெட: உரைல, க3Nகிறா1. மா>,9, கல,கி ைவ,கிறா1.
அவைள அைழ7 வ57 விவானா?
இவ1 Bபி>ட ேபாேத வராதவ1, இேபா7 வவாளா?
ேர!ேயா இைல, K>! ப!,க !யவிைல எ: சா,9- ெசாகிறா1. இ7

ந ப! இைல.

ஆறாவ7 வேப ப!ைப நி:தி இ,க ேவ#.
இ5த ெதவி, எ5த ெப#O ப7,9 வரவிைல. ஆ:, ஏ3, எ>...

வய8,9 வ5த7 நி:தி விவாக1. மகால>8மி, Yரணி, யா ப!,கவிைல.

நடN, கைள எத, அ: எ: ேபா), கா8 சபாதி,கிறாக1. வபவ ப7

இப7 சவர, வா>-, க>!, =ேரா, ேர!ேயா, !.வி. எ: ேக>கிறாேன?

சமதாக சீ>, க>! ப#ட பாதிர வா 9கிறாக1.

இவைள இப! வளதேத த . கிறிதவ QB, W-சக1... என ெசா,9

ெபா! ேபாவா கேளா? அபாN இைல, பா>!( இைல. இவைள ஓர

க>!வி> ேபாகிறா1. அ5த W-ச K எ5த ெதேவா? கிறிQதவ W-ச

Kெடறா காலனி, 9பதி மாதா ேகாயி. அ ேக Kக1 இ,கிறன.
ைச,கிளி ேபாகவிைல. அ கி57 ராதிாி எ> மணி,ேகா ஒப7 மணி,ேகா

தனியாக வவாளா?

இள க: பயமறியா7. இள ெப#... ஊ ெக>, கிட,ைகயி எனதா

ேநரா7?

கனியப வகிறானா எ: வாசC ேபா) நி: பா,கிறா1. வகிறா.
அவ ம>ேம...
“ஏபா? அவள, B>!யாேன, வி> ேபா> வ5தி,க?”
“அ7 ெசாC-சி, ெராப ப!,கOமா. அமா,9 நீ ாிய ைவ கனிபா.

கண,9 நா7 நறாபல இல. எலா, மாச H: Hதப7 97 cச

வ-சி,கிறா க. நா அெதலா இலாம, ேக> ப!,கிேற. W-சதா வர-

ெசானா க. ேநரமாயி!-சினா. அவ க த க-சிேயாட த கி>, காலம
வேவ. விசய ாியாம அமா ஓR க77... ெசா?R ெசாC-சி. அ7
நியாய5தா.”

“ஏ மடயா, என நியாயத, க#ட? நீ B > வேவR தாேன உன

அRபி-ேச? அனாட சசாாி வா+,ைக,9 என ெபாிய ப! ேவ#! இ,9?
இவ ப!-சி> உ>கா5திபா. இவ,9 ேமல ப!-சவR,9 ெரா,க 9,க,

க>ட, எ க ேபாக?”

அவ தைல 9னி57 ெகா# நிகிறா. அவ எத9 வ5தா எ: ேக>க,
Bட ேதாறவிைல.
“இத பா க. நா இத- ெசாலதா வ5ேத,கா. நா, நம,9 ற, மடய 7ற57

வி> ேபா> ேம,கால ல:தி>!5த. ேவ-சாமி அத அட-சிபி>டா.
த#ணி பாதி, Bட பாயல. O நாளா இப!- ெச)யிறா. த#ணி காவாத#ணி

ெபா7. நம ைறயில, அரமணி Bட பாயC க! நம கதி நலா வ7R
ெபாறாைம. நீ க அவன, Bபி>, க#!-சி ைவ( க! நா ெசானா,

உன,ெகன, அMவளN அ,கைற? அவ ^> மாபி1ைளேயாR கி#டலா
ேப8றா...” 9ழ5ைத ேபா அவ ேப8வைத, ேக>க, ேக>க ஆறாைமயாக
இ,கிற7.

ைகயி வ5தி,9 கதி,க>ைட, ைக ந3வ வி>வி>, எ ேகா

கப ெகாைல இ,கிறெத: எதிபா,கிறாளா? கப ெகாைல பண

த. ஆனா ேசா: ேபாேமா?

பாப> மணிக1 க#, உறN ெகா# மகி3 கனN அவளி கனவாகேவ

நி: விேமா?

அபா வகிறா. ெநA8, கைன வாயிCேலேய க>!ய B:கிற7. உ1ேள

வ57 உ>காகிறா. H: இH: சர,9 உ1ேள ேபாயி,9ேமா?

“ெசவ5தி, அ5தபய எப!- ெசதானா ெதாி(மா?” இவ1 அவ கைதேய

பா,கிறா1.

அவ 9ரைல இற,9கிறா. “அதா ரசிக மறR ெசானானில... ஏேதா

தவராறா... யாேரா ஏேதா ப#ணி>டா கR ெசாC,கிறா க..”
“அபWனா...?”

“ராதிாி நிைறய, 9!-சி> வ57 ெபா#டா>!ய !-சி அ!-சானா. அ7

ேகாவி-சி> ம-சா கார ^>ல ேபா) அ3தி-சா. வி!ய, காலம வ57 பாதா

வாசப!ல ெகட,கிறானா, ரத வா5தி எ7...”

“இ5த, கைதெயலா நம,ெகன7,கபா! ேக>,9 க, அவ க நம,9

ஒ>மில, ஒறNமில. 85தாி,9 ஏேதா உறN. அவ ச ப ெவ>!யா

ெசதப, அவ வ5தாளா? இப எ7,9 இவ க ேபாவO? நா ெசானா எபடா7.

அவ ேப-சிCேய இவ க மய கி>டா க... உ க,9 நா ெசாேற. 9!,கறத

வி>ேபா கR...” எ: ேப-ேசா அவ,9 ைத,9ப!- ெசாC
ைவ,கிறா1.

“நா 9!,கல ெசவ5தி இைன,9? ஒ கி>ட நா ஏ ெபா) ெசாேற?”
சரவண ைச,கிளி 8றி வி> வகிறா. இ>! வி>ட7. விள,ைக
ேபா>, 9பிகிறா1.

“ஏ#டா, ாீ>டா W-சராேம? உ க,காN,9... அவ K எ கி,9?”

“ேபாQ> ஆ=8 ப,க7ல இ,9 மா. ெத திபின7 ேமல ெதN,9

ேபாவமில, ேநரா ேபானா, அ#ணா ெத,

ணா K...”

“அ,கா ப!,க ேபாயி,9. ஒப7 மணி,9 தாதாவ, B>!> ேபா) N.

அவ தாதாவ, B>!> திபி வவா!”
“நாேன B>!> வாரமா”

“ஒப7 மணி,ெகலா வ5திடO! தாதா ேபாணாதா அவ வவா? ன

பின ஆனா?...”

அவR,9- ைச,கிைள வி> வி> வர விப இைல.
இரN அ 9 த கினா த கி வி> ேபாக>ேம எ: இ,கN மன
ெகா1ளவிைல. இ7 எப!( ெவளிேய ெதாி57 வி. ஏகனேவ இவ1
ைச,கிளி ப1ளி,Bட ெசவ7 ைபயகட ேப8வ7 ஏ9 ப!யாக
இைல. பிற9 ஒ:மிலாதத9, க# ைவ7 ,9 ைவ7 ேப8வாக1.
இரN ப7 மணி,9 பா>டR ேபதி( திபி விகிறாக1 எறா? சேரா
பறி கவைல தனியாக அ37கிற7.
------------------
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“மா க>! ேபார!-சா மாளா7னா” ெசாC, “!ரா,டக>! ேபார!,9

அழகான கபா,க...”

கனியபR,9 ஒேர ச5ேதாச. ஏேதேதா சினிமா பா>,க1. அவ 9ரC
மீறி வகிறன.
எேபா7 வ த)யா, ேவ-சாமி, கனியபனி ஆயா எ: ெப#க1...
சாவ!ைய அத ற ேபா பர5த ேம>! கதிகைள பரபி
ேபாகிறாக1. ப#ைண K> !ரா,ட ப7 ரN# வ5தா ேபா7.

ெநமணிக1 கலகல,9. அபா வ5தி,கிறா. சேரா ப! ,9 ேபா)வி>டா1.
சரவண !ரா,டைர ேவ!,ைக பா7, ெகா# நிகிறா. ர க எேபா7ேம
கள7 ேம>,9 வ5ததிைல. அமாN Bட அதிசயமாக- சாவ! ப,க ெந
7ாற ற7ட வ5தி,கிறா1. அN ெந L:கிறா1.
எMவளN

>ைட காOேமா?

வ கி, கடைன அைட7, ேதா ஜிமி,கிைய மீ>க ேவ#. சா5தி ஒ!

வகிறா1.

“ைகைய 9 க,கா!” ைகயி கதி, கைற(ட பறி, 9?,9?,ெக:

9?,9கிறா1.

ஒேர ச5ேதாச. ெவயிC உைழ மணிக1 கதி மிRகிறன.
“வி. வி சா5தி அவா...”
அேபா7தா பா,கிறா1. நீல-ச>ைட( ஒ> மீைச( காமிராNமாக அவ1
ச பட பி!பைத.
“ஐேயா இெதன சா5தி?”
“ெவறி-ச5ேதாச. அ7,9 இ7 ாிகா.”
சரவணR,9 வாெயலாப.
அமா, அபேவ பட எதி,கா க. நா !ரா,டல உ,கா57

எதி,கா க!”

“அப!யா? நீயாவ7 வ57 நி,கிறிேய, ச5ேதாசடா...”
“ஏ க எ க இர# ேபைர(, எ க,9 ெதாியாமேய எ,கOமிேன

எதீ களா? ெதாிA8 ேபாQ 9தா அ7 நலா இ,காேத...”

“அெதலா என,9 ெதாி(. நீ ைகய !-சி, 9?,கினப கதி,க>,

இ அாிவா எலா க-சிதமா N35தி,9” ெசவ5தி 9ரைல இற,கி, ேகாபி7,
ெகா1கிறா1.

“என சா5தி இ7? எ B>,கா,9... இெதலா ரசி,கா7. இபேவ ெராப

ேபசறதில. உனிட ெசாற7,ெகன, அனி,9 ேர!ேயாவ ேபா>
உட-சி>டா...”

“அெதலா சாியா ேபாயி அ,கா! நா ெசாற பா க! நம ெச>ல,

நீ கதா உடேன ேபா>, பல எதி,கிறீ க. பட நலா வ5தா இN க

ேபா>!,9 அ5தபடத அRப ேபாறதா- ெசாC,கா...”

ெசவ5தி ஏேதா ஒ திய உலகி நிப7 ேபா உணகிறா1.
ெபானி கதிக1.
ெபானி மணிக1.
வியாபாாி, ரதின தCயா வ5தி,கிறா.
எலா,கதிக பக ஒ மணி,91 அ:வைடயாகி வ57 வி>டன. !ரா,ட
த பணிைய- ெச)7வி> ேபாகிற7.
ெசவ5தி 9வி5த ெநமணிகைள பா7 ஊைமயான உணNகட நிகிறா1.
ஒ பத இைல. ஒ சாவி இைல.
ெபானி மணிகேள.
ெந9விய?,9  கYர கா>!, 9பிகிறா1. ெபாாி கடைல பழ
பைட,கிறா1.
அபா ஒ ப,க 85தாி( கனியபR 7ாறி வி>ட ெநைல- சா,கி
அ1கிறா.
“அபா ெந? ெந!. நீ க ேபா க... இம வ5திட ேபாN7 ேவணி... வ57

சா,க !-சி,கமா...”

“இ,க>மா, 7 ெந?, ஒ#O ஆவா7. இ5த ெந!தா நம,9 உ1

எ ெபா#O நிR,கி>டா, நா உச57ேவ...”

-8.

“எலா அ5த ஆ=ச அமா,9- ெசா? க”
“ஆமாமா. மகால>8மி க ேபால அவ க வ5தா க, நா Bட இவ க என

7சா- ெச)ய ேபாறா க. எதினி ]ாியா ேபா> ஒ#O ெவள கல. Y-சி
ைகயா வ57 ேபாN7. ஏேதா ேபாடOேமR ேபா>- சா டேறா.
ெசலN,9 வரN,9 சாி,க>! ேபாN7. உ3தவ கண,9 பாதா உழ,9
மி-சபா க. அ7 Bட ெசரமமாயி,9Rதாமா ெநன-ேச...”

>ைடகைள, 9?,கி எ,கிறா. ெசலN ேபாக, ஏற,9ைறய ஒப7

க#!,கிறன.

>ைடக1

எேபா7 வ ஆ# ெப# 8றாகேள BC ெப:பவக1. 85தாி காபி
ெகா# வ57 ெகா,கிறா1.
>ைடகைள த> வ#!யி ேபா>, ெகா# தCயா ேபாகிறா.
>ைடகைள- ெசலN,9 ைவதி,கிறா1.
ஆ:

:

>ைடக1... ஆயிர7 எ3H: ஐப7 %பா), 8ைளயாக, ைககளி...

அபா ெசவ5தியி ைககளி ெகா,கிறா.
வா கி, ெகா# கள7 ேம>!ேலேய அப காகைள ெதா>,
9பிகிறா1.
“இ,க> கபா. நீ க வ-சி,9 க. வ கி பணைத, க>!வ.

ெபா க?,9 மின 7 ெந? வ5தி>ட7. அ7தா ச5ேதாச. நா நிைன-ேச,
ெபா க, கழி-சிதா அ:ேபாமிR...”

“கதி தி ப37 ேபா-சி. உ7ர ஆரபி-சிமில... நீ னா!ேய நா7

நடN ப#ணி>டல...?”

“அபா ெதாட57, ெகால ேமல சா9ப! ப#ணR. இ7 3 ஏகராN

பயிப#ணR.”

ஆ கா 9 ைவ,ேகா இைழக1. நில, பி1ைள ெப: மAச> 9ளி7 நி9

தா)ேபா ேதா:கிற7.

ைவ,ேகா அ ேகேய காய> எ: ேபா>!,கிறாக1.
K>! 85தாிதா அைப பா7, ெகா#, ஆ>க,9, காபி(,

ெபா க? ைவ7, ெகா# வ5தா1. அதிகாைலயிேலேய ஆ>க1
வ57வி>டாக1.

அவ,9... அ5த ெபாியமா பி1ைள சாN. ெபாிய அதி-சி. ஒ இள ெப#
சைன இழ57 ச க, க>பாக,9 ஆ>பவைத ேபாற ெகாைம

ஒ: கிைடயா7. அ5த- சாN,9 ேபா) வ5ததாேலா எனேமா, அவ1 கணவR
சாியாகேவ இைல. அமாதா அ5த, கைடசி ஊவல ெபைமைய, ஏேதா

கயாண ைவபவ க#டவ1 ேபா ெசானா1. ெபாிய ெபாிய அைம-சக1
வ5தாகளா. Yமாைலகேள வ57 9வி5ததா. ந!க ஜய,9மா வ57

க#ணிவி> அ3தானா. ல>ச %பா) ெசலவழிதானா, அ5த, கைடசி
ஊவல7,9..!

அமா இ5த ெபைமைய- ெசான7 ர கR,ேக பி!,கவிைலேயா? “ஆமா,

9!-சி > ஆ!னாRவ. வாணேவ!,ைக, இெதலாமா? ெசதவR,9, ஒ சாமி
ேப, ேகாவி5தாR ெசாலல. ம>றா8 விவQைத இலாம ஆயி>ட7. Yமாைல
ேம?,9 ேம ேபாட அைம-ச வாரா. வ>ட தைலவ, ெசயலாள, !.விR

ெபைமதா ெபாி8. அ5த 1ள ெபாAசாதி தா உ1ள அ3தி>!5தி-சி.
அ7,காக தா கமாதியனி,9 ேபான. அவ அ#ண B>!> ேபாயிவா.

பாவ, அA8 வச வா+57 ெர# 1ைளய த5தா. 9!... 9!,கறேதாட, சாமி
இேலR திாிAசாRவ. அ7தா அ!-சி7...” எ: வ5தினா1.
ெசவ5தி,9 ஆ:தலாக இ5த7.
“இ5த 1ளி க இலனா, ேவற கCயாண Bட, க>டலா. ஆ ள க

க>வா க, 1ளி கைள வள,கR. ெபா ள, இ5த பிA8க,9 ஒரா#

காவ ேவO, அப QதானதிலR கயாண க>டலாமா? Bடா7. அேதாட

வி>டதா? ெசா5த,கார க, Bட ெபற5தவ க Bட நடத சாியிலR

காியதி7. இவ க ச ெபாAசாதி இைணபிாியாம, சீவி-சி காாி-சி
மிR,9வா க. அட, ^>!ல பெவ>டா, சனிலாம ஒ ெபா ள

இ,காேளR நிைனபா களா?” எ: யா,ேகா கCேல ம5திைழப7

ேபா உரசி வி>டா1.

ெபா க?,9 இர# நா>க1 இ,9 ேபா7தா அ:வைட
ெச)தி,கிறாக1. ப-ைச ெநைல றதி காய ைவதி,கிறா1. ஒ
>ைடைய 3,கி ைவ,க ேவ#.
ஓ)5தா ேபா 9ற>! உ>காகிறா1.
ெவ5நீ ைவ7 உட ,9 ஊறி, ெகா1ளேவ#. வயி: பசி,கிற7.
“ெபா க இ,9தா85தாி?”
“இ,க,கா... 9ழYதி தாேர. சாபி க. நீ க சாியாக- சாபி>!,க

மா>W க...”

“உன,9தா ெராப ேவல 85தாி..”
“நம,91ள இெதலா எ7,க,கா! ெபா க?,9 க#ணா அ#ணி எலா

வரா களா. மதிய அதா சா ட வ5தப ெல>ட வ5தி,9R

ெசானா க.”

“ெல>டரா? நாள ெபா க?,கா வரா க? விேசச5தா...”
“நா தல அ: வ-ச7 நலா ேபா-8. 7ெந? ேபா> ெபா கி, வாராத

அ#ணR அ#ண ெபாAசாதி( வாரா கனா விேசச5தா.” ெபா க?,9

எப!( 7ணி வா 9வ7 வழ,க. காAசி ர ேபா), 9ழ5ைதக,9,

அபாN,9, வா க ேவ# எறி5தா1. ேகா - ஆெட,Q கைடயி, ஒ
வாயி ேசைல எதா, சேராைவ உத- ெசாலலா. அவக1 அபா

அவ,9, சரவணR,9 ேவ#!யைத எபா. அவ1 தைலயிட மா>டா1.

அவ,9 ஏேதா ஒ ேசைல வ. ெபா க தீபாவளி எறா, க இH:

இHைறப7 எ: பண அRபி ைவபா. இைலேய, அவ ம>
ேபப தித, அ7 இெத: ப>டண வேபா7 8 க! டைவேயா,

ேவ>!ேயா வா கி வ57 ெகாபா. அதேக அமா அகமகி+57 ேபாவா1.

ெபா க ச5ைத அலவா? ேகா - ஆெட,Q 7ணி,கைடயி B>ட அைல

ேமா7கிற7. ெசவ5தி கனியபைன( B>! வ5தி,கிறா1. ஒ ேசா! ேவ>!

நாப7 நாப7 %பாயி இர# ச>ைடக1, ஒ வாயி ேசைல, நா9 ரவி,ைக

7ணிக1 எ: 7ணி எ,கிறா1. 7பாைன, நா9 கப5த!க1, வாைழபழ,

ஒ சி: பற கி, ெகா>ைட, Yசணி,கா), கதாி,கா), ெமா-ைச, ெகா>ைட எ:

வா கி, ெகா1கிறா1. ேசN அைர, கிேலா, இனி ேக,, ஒ ெப>! எ:
பணைத- ெசலN ெச)கிறா1.

கனியப உட வர விவிெட: நட57 K>,91 Jைழைகயி K

கலகலெவறி,கிற7. ர க ம> வ5தி,கவிைல. அ#ண க,

அ#ணி, இர# 9ழ5ைதக1 வ5தி,கிறாக1. கயி:, க>!C பி1ைளகட
அ#ண இ,கிறா. அ#ணி க தா. ஆனா ப!த கைள, பண,கைள.
“வா க#ணா, அ#ணி நலா,கிறீ களா?”
“. ெபா க-ச5ைதயா?”
“ஆமா. ேந7தா காகித வ5தி-சிR ெசானா க. நா காலம வாீ கேளா,

ராதிாிேயாR நிைன-ேச. பQஸுல வ5தீ களா?”

“நா க ெம>ராசிC57 வேரா. மாபி1ைளகி>ட- ெசானேன? க#ண

காாிய7,9 வ5தி5தாேர. இவ த க-சி K ஏாி,கைர ப,கமி,ேக ஜீவா Y கா

நக. அ கதாேன இ,9? 7சா க>!,கா க. கிரகபிரேவச7,ேக வரO

வரOனா க. அட ெபா க, அப!ேய ஊ,9 வேவாR வ5ேதா. நீ

எனேமா கிளாQ எதியாேம? நல ெவ1ளாைமR அபா ெசானா க...”
“ஆமா கா,காணி,9 ஒப7

>ைட, ஒ க,கா) பத இல..” எ: ஆற

ைவ7, 95தாணியி 97ப>ட ெநைல - அாிசிைய, ெகா# வ57
கா>கிறா1.
“இ,க> நம,9 இெதலா சாிவரா7. மா 1ள ேபால...”
“அ#ணி, நினி>ேட இ,கா க, நீ க பா>ல உ,கா க...”

“அதா பாய விாி-சி வ-ேச...” எ: B: 85தாி காபி ெகா# வகிறா1.

சாமி ேமைட,9  ஒ தாபாளதி, QK> பா,ெக>, கதப, ெவறிைல,

பா,9, பழ ஆகிய வாிைசக1 இ,கிறன. நீலதி க , கைரயி> இ

சாிைக, ேகாக1 ஒ!ய 8 க!- ேசைல, ஒ உய ரக ேவ>!, ேம ேவ>!, எலா
இ,கிறன. அ#ணியி க3தி, திய த க- ெசயி டாலட பளபள,கிற7.

இர# அன களா), கCைழத டால. உ1ள க3தி அ>!ைகேபா ஒ
நைக. த கமாக ஒ மீ இர# ைனகைள( இைண,கிற7. மீனி சிவ ,க
க# மிக அழகாக இ,கிற7. ெசவிகளி சிவ ,க கிளாவ ெஜாC,9

காதணியி 7,க>! இ,கிற7. நதியா9ேதா, ந9மா 9ேதா, 9தி அதி ஒ
சிவ ந>சதிர ெசாC,கிற7. ைககளி 
சிவ  7மான வைளய.

: த க வைளயக1, ஒ

,கி 7,க>!ய

,9தி, விரC வ கி ெநளி

ேமாதிர. !ைய தளதியாக பினி காேதார L,கிய ஊசிகட ேபஷனாக
அல கார ெச)7 ெகா#!,கிறா1. இ5த இட7,ேக ெபா5தாம, இர#

விரகைட சாிைக ேபா>ட, மிRமிR,9 ப>! Yேபா>ட ேசைல... இளநீல

ேரா8மான கல. அேத இள நீலதி ரவி,ைக... 9ழ5ைதகளி ெபாியவ ஆ#.
எ> வயசாகிற7. ஆனா ந கலாக இ,கிறா. 8 8ெவ: ஒ 3,கா
ச>ைட க37 !ய Yேபா>ட பனிய ேபாற ேம ச>ைட. அவ க3தி ஒ
ேபா>ேடா பி!,9 காமிரா. ெபாைமயாக இ,9 எ: ேதா:கிற7. ெப#
சிறியவ1. அ,க,காக ஜால ைவத பெபற ேல8 ைவத கN
ேபா>!,கிற7. கா7களி சி: த க வைளயக1. க3தி இ,கிறேதா
இைலேயா எற ெமCய இைழ-ச கிC. ந>சதிர டால...
கனியப அ5த- ச>ைடைய சி: 9ழ5ைத,9ாிய ஆவ?ட ெதா>
பா,கிறா. அ5த, 9ழ5ைதயி கனைத, ைகயி கி1ளி உத>! ைவ7,
ெகா1கிறா. உடேன அ5த, 9ழ5ைத கைத- 8 கி, ெகா# அமாைவ
ேபா) ஒ>!, ெகா1கிறா1.
“அவ... அ3,9, ைகேயா ெதாறா...”
“5தா. அப!லா ெசால, Bடா7 திMயா!” எ: க சி: 9ரC

அத>கிறா. உடேன, அவ1 ெதா>டா 8 கியாக அழ ெதாட 9கிறா1.
ெசவ5தி,9 அேபாேத கவைல பறி, ெகா1கிற7. இரN இவக1 எ ேக த கி,

எப! ப7, ெகா1வாக1?  அவக1 வ5த ேபா7 கழிபைற Bட,

கிைடயா7 எ: 9ைறப>, ேபா) வி>டா1. இேபா7, படைல ஒரமாக ஒ

கழிபைற க>! இ,கிறாக1. அ7 சேரா ம>ேம உபேயாகி,கிறா1. 8த ெச)ய
எ: ஆ1 பி!ப7 சிரம. அதனாேலேய அைத உபேயாகிபவ1 அவ1 ம>ேம.

இெதலா நிைனN,9 வ57 அ37கிற7.
திராைபயான க5தைல இ37 பி!,9 சாகசைத- ெச)ய ேவ#!யி,கிற7.
அபா இமினா? ெகா#டா? இ,க> எ: 85தாி K>,9 ப,க

அR கிறா1. சேராNட Bட7 அைறயி அ#ணி, 9ழ5ைதக1, க>!C
அ#ண. கீேழ அமா.. வி!5தா ேபாகி..

கவைலகளி கண அ?  உடைல அயதி விகிற7. வாசC
ச>ப>ெட: சாண ெதளி,கப ஒைசயி அலறி-8>!, ெகா#
எ35தி,கிறா1.
இ1 பிாியவிைல.

-----------------
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த ெபா க, ெப ெபா க எலா 8ரதிலாமேல கழி57 ேபாகிறன.

அ: மாைலேய அ#ணிைய( 9ழ5ைதகைள( அ#ண B>!, ெகா#
ேபாகிறா.

“நா இவ கள ம>ராசில வி> ேபா> வாரமா, அபா தபா நிைன,காதி க

தபா நிைன,காத மா ள” எ: அ#ண விைடெப:கிறா.

ெசவ5தி தைலயா>!, ெகா# நிகிறா1. ேபாகிய:, விைள5த நிலதி

அ ைவ7பாைன ைவ7 தாிசிைய ேபா>, K>- சாமிைய நிைன7

ெபா க ைவதாேள. அ#ணி, அ#ண வ5தாகளா? ெப ெபா க. 
வாசC ைவ7 இவ1தா விரதமி57 9பி>டா1. “எ க,9 இெதலா

வழ,கமில. தபா நிைன-சி,காத ெசவ5தி. திMயாN,9 பிைரமாி காள,QR

ம57 9,கிேறா. ேநர7,9 அ7,9 பா?, >ைடR 9,கO. ெபா க

K>,9 வராமC,க, Bடா7R வ5ேதா...” எறா1. ஒ ,9 நிறா1.

ர க 9ழ5ைதக,9 77ணி வா கி வ5தா. மாபி1ைள,9 ேவ>!
7# வா கி வ5தா.  வாசC மாைலேயா ெபா க ைவ7, 9பி>ட

ேபா7, ஏேதா சிைற, ைகதி ேபா ேதாறிய7. தாவா கி வ5த வாயி ேசைலைய

அ#ணி,9, ெகா,கலாமா எ: ேதாறிய7. பிற9, அவ1 அைத ெதாட,Bட

மா>டாேளா எ: தய கி, ெகா,கவிைல. சேராN சரவணR தா
ெபா கைல ரசி7 அRபவிதாக1. சேரா வாசC ெபாிய ெபாிய ேகால
ேபா>டா1. கல ெபா! வா கி வ57 Lவினா1.
ெபா க பாைன, க , மAச> ெகா7 எ: ேகால...
“மாமா, எப!?”
“நலா ேபா>!,ேக. உ கமாN,9 இ5த மாதிாி ஃைப ஆ> வரா7. கா>

ேம> ேவலதா ெச)வா1...”
“என,9 ெபயி!

எ,கலா மாமா?”

ப#ண, Bட ஆைச. ெட !-ச ற என ேகாQ

“ேமல ப!,க ேபாறியா? உன உ கமா இபேவ ச K>,9

>ைட,க>ட ெர!யா வ-சிபாேள?”

“ேநா... அெதலா நட,கா7. நா பி.இ. ப!,கO. 9ைறAச ப>ச

பாCெட,னி,ல ப!-சி>ேடR !கிாி எேப! மாமா, ேர , வா கி>டா ேம
ப! ,9 Qகாலஷி கிைட,9மில?”

“கிைட,9. நீ பாீ>ைச எ3தி> ம7ைர,9 வா. விமQ பாCெட,னி, இ,9.

ேசரலா.”

அவ1 க ஒளிகிற7. மதாY,க>!னா ேபா.
“நி-சயமாவா மாமா?”
“நி-சயமா, உேனா நா ஏ விைளயாடO? நல Qேகா. ெசா5த

ெதாழி ெச)யலா, ேவைல( கிைட,9...”

“ளQ  ப!,கOனா? உ க QBC இட கிைட,9மா?”
“அ7N பா,கலா.”

“அமா என எப பாதா?, ெபா ள 1ள ப!-சி> என கிழி,க

ேபாேறR இQ> ப#O7. அத,காகேவO, நா ப!ேப.”

“ப!... உ கமாN,9 ஒ பாட. . நீ வா, சேரா... பாீ>ைச எ3திவி> வா.”
இ5த ெபா#ைண ேவ: எத9 7#!விட ேவO?
அவ,9, ேகாப ெகா1ளாம வகிற7. ‘அவ கN க அவ கN க ேவைலய

பாதி> ேபானா நலாயி,9. சசாாி, 9ப7லதா க>டO. அ7,9

ேமல எ எ,க உ க,9- ச7 இல...’ எ: கைத, கா>! வி>
ேபாகிறா1.

அவக1 கிளபி- ெசவதி வதமிைல. அவக1 ச5ேதாஷமாக உறN

ெகா#டாடாதேதா, ஏேதா ஒ ,9 வ57 ேபாவேதா எதிபாராததிைல. அவ1

வத, கனியப இர# நா>களி? வ57 தைல Bட, கா>!யிராத7தா.

அவR,ெக: அவ1 வா கி, ெகாத ேகா! ேவ>!(, ச>ைட( அணி57

அவ வரவிைல. ம:நா1 மா> ெபா க, மாகைள, 9ளிபா>!, ெகா ,9
வண அ!7, அவ தாேன எலா ெச)வா.
அவ ஏ வரவிைல?
அவைன இ 9 யாேரR ஏேதR ேபசினாகளா?
மகR மமக 9ழ5ைதக ெப ெபா கல: மாைலயிேலேய ப>டண
திபி- ெசவைத ெதேவ பாத7.
ப!தவக,9, கிராமதி9 ெவ9 ெதாைலN எ: கண,9 ேபா>ட7.

அ#ணியி ேதாற, 9ழ5ைதகளி அரச9மார, ேகால ஆகியவைற ைவ7,

நாெல37 ப!7 டNR,9 ேபானாதா வா+N எ: உ:தி ெச)த7.

மன8,91 Yைன பிறா#வ7 ேபா ஒMவாைம, காைலயி எ357 கேளபரமாக

இ5த சைமயக>! இ,9 சாமாகைள ஒழி7 பிப,க ேபாகிறா1.
த நா1 அ ைவத  வாசC மீ# சாண ெதளி7 ெப,9கிறா1.

சேராைவ எ3பி, ேகால ேபாட- ெசாCவி> பிப,கமாகேவ ஏாி,கைர
ப,க நட,கிறா1.
ெந? மிசி 3 க உல7 ற விழா, ெகா#டாகிற7. ப,கதி
ெபாிய சாைல. காAசி ர பQ ேபா9 சாைல. வயக1... கர#> ஆ=Q... அ5த
ப,க உ1ள 9!ைசகளி ஒ:தா கனியபR, ஆயாN இ,9 இட.

ெவளிேய ற ப-ெச: ெதளி,கப>!,கிற7. ஒ ேகால திதாக
ேபா>!கிற7. ஆயா எ35தி,கிறா1.
“கனிபா. கனிபா..!”

உ1ளி57 அவ எ>! பா,கிறா. ச>ெட: ேவ>!ைய நறாக இ:,கி,
ெகா# ேம 7#ட ெவளிேய வகிறா.
“அ,கா நீ களா?”
“ஆமாபா. நீ ெபா க?,9 வாராம ேபாயி>ேட?”
அவ அவைளேய ேநராக பா,கவிைல.
“மிசிகார ^>ட ேவைல இ5தி-சி. ேபாயி>ேட.”
“ஏபா Bடேவ ஒழ-சி> ந

>,9 வராம ேபாயி>ட?”

அவ கா ெபவிர நிலைத- சீ#கிற7.
“ந

 இC க. உ B. நீ க நாR எபW க சமமாக !(?”

“இெதலா என கனிபா, 7 ேப-8?”
“ 78 இ[ க. பழ8தா. என,9தா தி 9ைறN. நா ஒ கள அ,கா அ,காR

B>டா? என,9 அ,கா ஆக !(மா? நீ க எசமானி. நாப#ண பா,9ற

BC,கார. ஆயி அப5 ெதாியாத அநாத. ஊ-ேசாத திR BC,கார ஆயா.

எப! க ஒ#ணாக !(?”அவRைடய ெநA8- 8ைமைய பிள57 வ 9ர...
அவ1 ெசாெலாணா ேவதைன,காளாகிறா1.

“5தா.. கனிபா, நீ இப!ெயலா ேபச எ க க7,கி>ட? உனயா என

ெசானா க?”

ாியவிைல.
யா என ெசாC இபாக1? அவ1 சனா? இ,காேத? அ#ணனா?

சேராவா? அபாவா? இைல... அமாவாகதா இ,9.

அவ1தா விச-ெசாைல உதிபவ1. பC விச. உடபி விச.
“யாபா ெசானா க... ? கனிபா?” அவ அகி நக57 அவ ைகைய

ப:கிறா1.

அவR,9- சி:பி1ைள ேபா அ3ைக வ57விகிற7.
“யாரபா உ மன8 ேநாக ேபசியவ?”
“இ[ க யா இல. நீ க K>,9 ேபா க. நீ க இ5த, 9>ச ப,க

வ5த7 யா க#ணி? ப>டா,Bட கா7

Yமி ெசா5தமில. நாெல37 பா,கல...”

,9 வ-சி ேப8வா க. ஒ ைகயகல

7,க 7தி, ெகா# வகிற7.
“நீ இப!லா ேப8ன, நா ^>,ேக ேபாக மா>ேட. இ ேக

உ,கா5திேப. இேலனனா, ஏ Bட இப நீ K>,9 வா. மாகெளலா

9ளிபா>! எலா வழ,க ேபால நீதா ெச)யO. நீ இலாம, K>ல உ8ேர

இேல...”

அவ ச>ெட: உ1ேள ெச: வகிறா.
அவ1 வா கி, ெகாத ச>ைட, ேவ>!, 7# பிாி,க படாமேல இ,கிறன.

அவளிட நீ>கிறா. “இ5தா க. என,9 நீ க 9,கற BC சாியா ேபா-சி.

அ7,9 ேமல இ7,ெகலா அவசியமில..”

அவ1 வி,கி7 ேபாகிறா1.
“கனிபா, உன யா, எ7 என ெசானா? நீ என மதி,கCயா? நா

உைழ-ச7 உன,9 எ7 த5த7. என,9, Bட பிற5தவ இ57

#ணியமில. நீதா தபி,9 ேமல, 1ள,கி ேமலR நிைன-சி>!,ேக. உ

உைழ , எ உைழ . இதைன,9 ேமல நீ என மதி,கேலனா, இ5த ேவ>!,
ச>ைடய L,கி எறிAசி. எ B>,9 நீ வரேவணா. இல, என ம>

மதி,கிேறனா, இனி,கி வ57 ெகா>! மா க,9- ெச)ேநதி ெசAசி

ெபா க?,9 வ5தி. ேகாயி?,9 ெகா# ேபாவ. சாமி 9பிேவா. நீ

வரலனா அ5த ^>ல இனி,9 மா> ெபா க? இல... நாவார!” கதி

சிMெவ: இரத ஏறினா ேபா இ,கிற7. ேவ9ேவெக: திபி வகிறா1.
மா கர,கவிைல. அ7 க7கிற7. கைற அவி+7 விகிறா1. உ1ேள வ57

எ#ெண), கி#ண, ெச , ம!க3வ நீ எலா ெகா# வகிறா1.

“கால காதால எ க ேபாயி>ேட? வாச ேகால ைவ,கல. என,9 ழ கா

!-சி,கி-சி. சேராவ எ3ப எ3ப எ5திாி,கல. நீ எ க ேபாயிபR என,9

ெதாி(. அவவ, நா,9 ேமல ப? ேபா> க#ட7 ேப8றாவ. ெபா க?,9

வ5த 1ள ஒ ேநர த 9னேத ேபா7R ெகளபி Y>டா. நீ எனதா#!

நிைன-சி>!,கிேற?”

ெசவ5தி ேபசவிைல. ேபசாம பா கற,கிறா1. பா கறபவ மன சாியிைல
எறா மா பாைல எ,கி, ெகா1.
“ல-8மி! நீ( என,9 விேராதியா? வாணா#!!”
மா>ைட த>!, ெகா,கிறா1.
பாைல, கற57 உ1ேள ெகா# வ57 ைவ,கிறா1.
அமா விவதாக இைல.
“ஏ#! ெசவ5தி, நீ எனதா நிைன,கறW? இப நீ எ க ேபாயி> வார?

BC,கார பய. அவ ேகாவி-சி>டா வரலR பா,க ேபாற. Bட ெபாற5த
அ#ண, அ#ணி, அN கள பா7 ேபாறாமயில சாNற!”

“தா... வாதய அள57 ேப8! ஆ,9 ேபாறாம! கனிபன என ெசாC

ெவர>!ன? அ5த 1ள, இ5த, 9ப7,9 ஒடப- ெசபா ஒழ,கிறவ. ஒ
ஒழேவா>!னா BC எப7 %பா இ5த ^>,9 அ7 எதினி ஒழ-சி7? ஒப7

>ட, கா,காணில. ஒ பதாாில, க,காயிலR Yாி-சி ேபானிேய? அ7 ஆ%

ஒழ-சி வ5த7? ராேவா த#ணி பா7 அட-ச7 ஆ? உ 1ைளயா, மமக
1ளயா? இத 85தாி பாவ சனில. ெவ1ளாம ைவ,க வைகயிலாம

தம-ேசா: சா 7. Yமி நீ 95தி- சா ட, 9,கா7. உழ-சி தினதா

ெகா,9. அ5த 1ள, ஒ க1ள கப ெதாியா7. என ேகC ப#ணா?
தபா எ7,கா7. அத ெவர>!>ேட, மன8 ேநாக ேபசி!”

“ஆமா ெவர>!தா வி>ட அத7,9 ஒ வரற இ,9. எெத7 எ க

ைவ,கOேமா அ க ைவ,கO. ேபா...!... ேந7 ெமாள-ச 8,க>ட, என,9
தி ெசால வாரா! அறிN இ,கா! உன,9? அவ உழேவா>!னா BC

9தி> ேபா! அ7,9 ேமல அவR,ெகன சாிக, ேகா ேபா>ட ேவ>!, ச>ட,
7ப>டா விள,9மா:? அமயா அ#ணா, அ#ணி, அவ 1ள க வ5தி,9.

அ7,9 ஒ பாவயா நல7 ெச)ய உன,9 ேதாணல. எனேமா ெபா#ண,

க>!ன மமவ

ேகாவி-சி>ட மாதிாி ஓறா 7டப,க>ட...”

“5தாமா, ெராப ேபசாத நா அவனிேய மமக 1ளயா ஆ,கி,9ேவ! உன

ேபால நனி, ெகான ஆளிேல நா! உ 1ள, மமவ என ெசAசா ஒ தல

3வி, ெவள,ேகதி ெபா க, 9 ட !யாதவ எ7,9 வ5தா? கிராம7ல இப!

இ,9R ெதாி(மில? இலா>! இவ வ57 பதாயிர ெசலN ப#ணி அமா

வ5தி,க ேதாதா 9ழா ேபா>, ேமட ேபா> அலமாாி ேபா> க>ற7? நானா

வாணா கேற? அA8 வசமா ெகால ேம>ல ஒ3 காசா9ப! இல. ஒ

ேகN: Bட இ5த வச ெவத),கல. நாதி இல. இவி கCயாண7,9தான

கிண7 பாசன நிலத ஒதி,9 வ-ச? அைதேயR அட-சாரா, இதினி வச7ல?

அவ நைக ேபா>> மிR,9றா, ஏ ெசா?றதான 1ளகி>ட?”

இவ,9 ஆறாைம ெபா 9கிற7. ெசாக1 ெபால ெபால ெவ: வகிறன.
ஆனா அமாேவா... ஆபிள பி1ைளைய ேபா இவ1 ேப8வதா எ:
ேமேல இ57 விர>கிறா1.

“ஏ), நீ இப! ேப8ற7னா, இபேவ ^>டவி> தனியா ேபா),க. Yமி

அவேனாட7. அவ ேபாவா, அழிபா. இைன,9 ேததில அபாN,9,
அமாN,9 அவனால ேசா: ேபாட !(. வி7 ேபா> ஊேராட

வ5தி கRதா இபN ெசாC> ேபா-சி! அபாN,9 அ க வ5தா, நல

டா,ட>ட கா>! ைவதிய ப#OறR, ^ க>!யி,9. கிரக பிரேவசR

ைவ,கல. சா கியமா பா கா-சி சாபி>> cச பச க வர7,9 ேதாதா ெதற57
வி>!,9. நீ க வா க. இ க ஒ வசதி( இலR ெசாC>தா

ேபாயி,கா...”

மைல உ-சியி இ57 கீேழ த1ளிவி>டா ேபா இ,கிற7 ெசவ5தி,9.
அ7N அப!யா? இப! உேவறதா இேபா7 ெபா க?,9

வ5தாகளா?

அவ1 ெபா>! அ!ப>டா ேபா நிகிறா1.
சேரா பி ற ப7ல,கி வி> வகிறா1.
“கனிப வ57 மாெடலா அN7> ேபாறா! தாதாN Bட ேபாN7...”
9ளி-சியான 7ளி வி35தா ேபா ஆ:தலாக இ,கிற7. ஒ: ப>,

ெகா1ளாமேல அட கியவளாக இய 9கிறா1. மாகைள, 9ளிபா>!, வயி:
நிைறய தீவன ைவ,கிறாக1. ெகா ,9 வண Yசி, சல ைககைள

பளபளபா,கி, க>கிறா. க>தறி 8த ெச)7, K 37 மாவிைல(
ெதன

97மாக ேதாரண க>கிறா. வாயிC ெபா க ைவ,கிறாக1.

ஏ, 95தாணி, உல,ைக எலாேம வாயி?,9 வகிறன. எலாவறி9 மAச1
9 9ம ைவ7, இைலயி ெபா க? கா(, இனி  பைட7, க:

காCகைள(, ெதாழி ெச)( கவிகைள( 9பிகிறாக1.

சேராN, 85தாி 9ழ5ைதக சரவணR க க!7 7 கிறாக1.
அல காித மாகைள எலா 9பலாக, ேகாயி  ஒ>!- ெசகிறாக1.
ெகா> ேமள ழ க மாகட ஏைர( உ3வ7 ேபா L,கி, ெகா#
கனியப ெபா37 சா( ேநர K>!  வ57 ைவ,கிறா.
ெசவ5தி மன 7ப, க#7ப வரேவகிறா1.

-----------------
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இ5த, B>ட இவகைடய அமாவாைச, B>ட ேபா இைல. இ7N
தாவா ப#ைண மகளி B>ட எ: தா சா5தி Bறினா1. இவக1
வ>ட7,91 இைல. ெச கப>,9 ப,கதி மாம#c சரகதி நட,கிற7.

காைலயிேலேய சா5தி, பிேரமா, ெசவ5தி

வ பQ ஏறி வ5தி,கிறாக1.

விவசாய 7ைற அ?வல, ெப#க1 தC ேபசினாக1. பிற9 மதிய அ 9

வ5தி5த ெப#க1 அைனவ தத அJபவ கைள- ெசாகிறாக1.

ெசவ5திைய( ேபச- ெசானாக1. அவ,9 ெவ>கமாக இ5த7. “சா5தி நீ
எைன, கா>! Nடாேத. நீ ேப8...” எறா1 க#!பாக.

அ?வல அமா ஒMெவாவ ேபைர( ெசாC, Bபிகிறா. “பாபாமா...

பாபாமா1 வ57 ேப8வா...” எற அறிவி வகிற7.

பாபமாN,9 இள வய8தா. ெவ1ைள- ேசைல உதி, ெநறியி 7ளி

திநீ: ைவதி,கிறா1. ச இலாதவ1 எபைத அ5த, ேகால
பைறய!7 ெதாிவி,கிற7.

“இ5த பாபமா அRபவைத, ேக க1. அMவளN,9 மனைச ெதா”

எ: சா5தி காதி கி8கி8தா1.

“வண,க க... என,9 ேபெசலா ெதாியா7 க. நாலாவ7 வைரதா

ப!-ேச. ெபா ள 1ள எ7,9 ப!,கOR நி:தி>டா க. எ B>,கார
லாாி ஓ>!>!5தா க. லாாி கN57 இற57 ேபா)>டா க. என,9 ெர#
1ளி க. ெர# ெபா#O. ஒ#O,9 நா? வய8. மத7 ெர# வய8, லாாிய,

9!-சி> ஓ>னாR ெமாதலாளி ந>ட ஈெடலா ஒ#OமிலR>டா க.
சர,9 ஏதி ேபாயி> திபி வாரப விபதாயி>ட7. ப காளி க, எ க

ப 9,9 பிாி-சி த5த7 ெர#ேட,க... மானாவாாி. எபனா? மழ ெபAசி-சினா
பயி ைவ,கலா. எ B>,கார,9 தேல பயி ேவல பழ,கமில. சினபேவ
லாாி கிளீனரா ேபாயி>டரா.
“எ க மாமியாதா அவ மமக Bட ெனபேவா ஏாி த#ணி வ5தப, பயி

ைவ-சா களா. எ1 Lவி ைவபா க. ேகN ேபாவா க. அ7Bட சாியா,
காவ இலனா யா Y57 அ:தி> ேபாயிவா க. ஆ ள உரபா காவ
இலR ெதாிAசா ஆமாட, Bட இட7,9 ேமயNவா க.

“அப! ஒ ஞாபக இ7. எ க மாமியா சீ,9 வ57 ெச7 ேபா-சி. நா

ெர# 1ள கள, காபாதி பிைழ,கOேம? BC ேவைல,9 ேபாேவ. சாணி
ெகா#டா57 ஒ

>ைட த>! விேப. நடN, கைளெய R 9பலா

ேபாறவ க Bட ேபாேவ... தனியா ேபானாேல எபி! எபி!ேயா ேப8வா க.
ெபா ளயா ெபாற5தாேல கட5தா க.
“ெபற9 இ5த தாவா தி>ட வ5தி-சி. இ5தமாமா க கார ேபா>கி>

வ5தா க.

“நா அப Bள ெகா#டா57 எ>ட த>!>!5ேத. இவ க வாரத பா7

பய57 உ1ள ஒ!, கதவ ேபா> கி>ேட.

“5தாமா...? ஆ, ஆ உ1ள கதவ ெதற க!”
“இ க ஆ ள யா இC க. எ B>,கா ெசதி>டாேன. அ3க

வ5தி-சி. ‘நா க ெபா ளதாமா. நீ க பயபட ேவணா. ெவளில வா க’

னா க. கதவ ெதற5ேத. என,9 லாாி,கார ந>டஈ 9பா கற ஆச அபேவ

ேபாயி!-சி. அவ 9>சி>, ெகா# ேபா) ேமாதி>டா, அவனால லாாி(

ந>டமா-சி, சர,9 ேபா-சிR ெசாC>டா க. இப லாாி,கார க, நா ந>ட ஈ

9,கOமிR ெபா ள ஆபிQைர N>பா கேளாR பய !-சி,கி-சி.
என,9 ஒ#O ெதாியா7 க. எனிய N> க. ெர# ெபா ள 1ளியா
வ-சி> நா எப!ேயா பிைழ,கிேற கR அ3வற...
அN க ஏ கி>ட ‘ஏமா பய றீ க. உ க,9 உதவி ெச)யO மிR தா

வ5தி,கிேறா. நா க1 உ கைள ேபா விவசாய ெப#க,9, நிலதி

இற கி ேவைல ெச)( ெப#க,9, நலப!யாக பயி ெச)7 விைள-ச காண

உதவி ப#ணRR வ5தி,கிேறா. உ க,9 இ5த ஊதான?’

‘ஆமா கமா, எ B>,கார,ேகா, என,ேகா ெசா5தமா ெநலமி[ க.

ப காளி க பிாி-சி>டா க...”

‘நிசமாவா?’R ேக>டா க.
எ B>,கார ப#ண த ,காக, அ5த தாி8 ெநலத(  கி>

ேபாகதா இபி!- F+-சி ப#றா கR நிைன-சி>, ‘நீ க ேபா க இ க நில

இல ஒ#Oமில’R கதவ-சாதி>ட...
ஆனாஅN க Nடல. ம:நாைள,கி, இ5த பாலாமணி அமாள, B>!>

வ5தா க. பாலாமணி Bட நா நடN,9 ேபாயி,கிற, அN க,9 எனிய பதி

நலா ெதாி(. அவ க தாவா பயிசி வா 9ன7 இபி! இ5த கிராம7லR
7 ெசாCயி,கா க. அவ க எலா எ7- ெசானா க.
“ெபாபிைளR ஏ நைமேய தா+வா ெநன-8,கO? இப மதவ க

வயல ேபாயி, நடN ப#Oற, கைள எ,கிற, அ:வைட,9 ேபாறீ க. இைதேய
நம ெசா5தமா இ,கிற அ:ப7 ெச!ேலா, ஒ ஏகாிேலா ஏ ெச)ய,
Bடா7?’னா க.

“அ7 எனால !( களா? நா ஒேர ஆ.”
“நீ ஒேர ஆதா. ெச)யOR நிைன-சா !(. நீ நிைன,கO. உன,9

அ#ண, தபி, மாம, ம-சாR யாேம இல. அட, ஒ உறN Bடவா இர,கமா
இல? நீ க எலாைத( நட,கா7Rற க#Oல பா,காம, நட,9R
பா க. நாப ெபாபைள க ெராப ேப ேயாசி,கறேத இல. வா+N
வேபா7 ேயாசி,கிற7 இல. தா+N வேபா7 ேயாசி,கிற7 இல.
சாிதானா? ேயாசி-8 பா க...?”

அவ க > >- ெசான பிற9தா ேயாசி,கOR ேதாணி-சி.

^>,கார லாாில ேலா ெகா# ேபாயி> வாரப, YN, பழ, 7ணி, மணிR
ெகா#> வவா க. ஆைசயா 1ைள க,9 9பா. அவ 9!,கிறாரா,
9!-சி> வ#! ஓ>றாரா, எ க சா டறா, எ7னா? ேக>டனா, இல.

ஆ ள க ெவளில ேபாவா க. பNரானவ க அவ கதா எலாR இ5த ெபற9
ஒேர!யா ேபான7 நமால ஒ#O ஆகா7R ஓA8 ேபான நிைல மா:.

அவ 9!-சி>தா வ# ஓ>னாரா, அவ ேமல தபாR ேக,க ேதாணல...

எ ேமCேய என,9 நபி,ைகேய இல.

“இவ க வ57 ெசான பிற9 ேயாசி-ேச."
“எ மாமியா, மமகன 7ைணயா, ஒ ஆதரவா வ-சி>, கழனி ேவைல

ெசAசா க. இப நாதனா,9 ெர# மக இ,கிறா. ப!,கN ப!,கிறா,
கழனி,9 வாறா. நா ேபாயி ஏ ேக,க, Bடா7R ேதாணி-சி.”

“மின இ5த ேராசைனைய யானா? ெசானா ஊல நா? ேப நா?

விதமா ேப8வா க. நா7னாேர, ஆ 9!ய! ெக,க வாேரR ேப8ேமாR

பய5ேத.”

“இப!ெயலா ெசாC>, பயிசி கிளா8,9 எ ேபைர எ3தி,கி>டா க.

அA8 நாளா,கி 1ள கள அ,க ப,க7ல வி> ேபா> ேபாேன. அ கதா

ம#ைண எ7 பாிேசாதைன,9 அR றதிேல57, விைதைய ேதN ப#ணி,

திர ம57 ேபா> வ-8 நாத கா பயி ப#Oவெதலா ெசாC,
9தா க. எப! ேவப #ணா,9 உரமா ேபாவ7... கடல பயி,9 எப!
ெச) ேநதி ப#Oவ7, 3தி உழN ப#Oறபேவ Y-சி பா7

அழிப7ெனலா ெசாC, 9தா க. என,9 இெதலா ஒ#Oேம
ெதாியா7 க... எலா கதி> வ5த ெபற9 Yமிய வ-சி> நா ஏ ேசா7,9
தி#டாடOR ேதாணி-சி.
“நாதனா ^ ப>டாபிரா ப,க7ல... ச ெசதி>டா. ஒ மக கCயாண

க>!,9, ஒ ப)ய பி.ஏ. ப!-சி> கழனி ேவல ெச)யிறா. இெனாத
ளQ  ப!,கிறானா க.

“என பாத7 அவ கேள, மக ‘தாவா’ பயிசி,9 ேபா) வ57 கடல

ேபா> நல விைள-ச எதைத- ெசானா க. அவ க ைபய கவேம இல.
விவசாய ப!  ப!,க ேபாேறனி-சி. B>!யா5ேத. Yமிய பாேதா.
ம# பாிேசாதைன !-சி ப7 வ#! ஏாி வ#ட அ!-ேசா. ஆதி-ச ர
B>றN ேவளா# வ கி,9, B>! ேபா-சி. அவ க ெராப உதவி ெசAசா க.

நா ெந? ேபாடலாR பாேத. அ5த 1ள, ெந?,9 த#ணி சNாிய
இல. மாணவாாி கடல பயி ப#ணலானி-சி.

“ஜி.ஆ.ஐ. கடைல வி7 வா கி வ5த. திர ம57 கல57 பாலதி ைபயி

ேபா>, 9:,கி வ-சி>ட. ெந? ேபால இ7ல த#ணி Nட,Bடா7. Yமில ஈர
ப,9வமா இ,கO. உழேவா>!>ேட வாரப ஒ#ெணானா விைத,கO.
பிற9 எ.எ. மி,ஸ ஒ கிேலாைவ ஒ ச>! மணC கல57 Lவிேனா. ஒ
ெச!,9 இெனா ெச!,9 நNல ஒ சா# NடR. அபப மைழ ெபAசி-சி.
ஈர காயாம இ5தி-சி. பதிைனA8 நா கழி-சி கைளெயேதா. அபலா அ7
ப!,க ேபாயி>ட7. என,9 தயிாிய வ5தி>ட7. ஆளவ-சி>, கைளெயேத.
நாபதAசி நா1 ஆன7 ஜிச ஒ இப7 கிேலாவா கி, ஒMெவா ெச!,9

ம#ேபா> அைண-சி வி>ேடா. H: நா1ள கடைல ம#O,91 L இற கி-சி.
அப ஒ#ைண  கி பாத. கடைல !-சி5தி-சி. ஒேர ஒ த#ணி ம>
ஏாி,காவாயில கிைட-சி-சி. பிற9 ேப மைழதா. எ> >ைட ேவ,கடைல

கிைட-சி-சி. பிற9 ெசானா க. ஊ பயிரா பயி: உ57 ேபாடலாமிR... இப

எ க நா7னா 9ப என,9 ெராப ஒ>! ேபா-8 க. அ5த ைபய,

ேகாய7ா விவசாய காேலஜில ப!,கிறா. ப!-சா? ஆ ளேயா, ெபா ளேயா

நாம ேசதில கால வ-சாதா, ஊேர ேசா7ல ைக ைவ,கOR ாிய ைவ,கO.
அ-சபட, Bடா7 க...”

B>ட மாநா !57 தி ைகயி ெசவ5தி,9 ஏேதா ஊ>ட-ச7 ‘டானி,’

சாபி>ட மாதிாி இ,கிற7. கா காணியிைல, ஒ ஏக அ:ப7 ெச>

உ1ள 3 இடதி? பயி ப#ண அப கட வா கி தவா. சினமாவி

ெகாைல ேம>!, நா ஏ பாபமா ெசான கடைல பயிாிட, Bடா7? அ5த

Yமி ர க ெபயாி இ,கிற7. இேபா7 கணவ சேற தி5தி வவ7 ேபா

நிைன,கிறா1. எனேவ, அவ மன8 ைவ7, கட வா கி த5தா... அதி

கடைல(, இதி ெந? பயிாிடலாேம...? இ5த தடைவ தCC57 எலா

பாட ப!த ப! ெச)7 விட ேவ#.

இரெவலா கிள-சியாக இ,கிற7. அதிகாைலயி அய57 L கி
இ,கிறா1.
ெபா37 வி!57, காைல ேவைலக1 !7, கிணற!யி பாதிர க3வி,

ெகா#!,கிறா1. வாசC ேப-8, 9ர ேக>கிற7. அ#ண... அ#ணR
அவ1 சR ேபசி, ெகா#ேட ப! ஏறி வகிறாக1.

ஒ, ெப#சாதிைய( 9ழ5ைதகைள( வி> வி> தனியாக வ5தி,கிறானா?

என விசய இ,9? தCேலேய ச5ேதக தா ேதா:கிற7. அபா ப

விள,கி, ெகா#!,கிறா. காறி, காறி- ெச நீைர வாயி வி>,

ெகா ளி,கிறா. அ#ண 9ர ேக>ட ெவ:பா? அமா ெகா#டா!,

ெகா#டா? அபா உ1Uர- ச கடமைட5தி,கிறா எபைத அவ1 அறிவா1.
அ5த, காறி உமி( ெகாபளி ெவ:ைப பிரதிபCபதாக ேதா:கிற7.
“அபா, நீ க தபா ெநன-சிட, Bடா7. ேபபி,9 டா,ட பிைராி காள,QR

ெசாC ம57 9தி> வாேரா. இ க ைஹஜினி,கா இல. சளி( கா)-ச?

வர, Bடா7R டா,ட ெசாCயி,கா. சின 1ள, எலாைர( ேபால,

ேகணி த#ணிய ெமா# 9!,9. அேதாட 8க5தாN,9 ‘ெமQQ ைட’ வசதி
இலாத இடதில இ57 பழ,கமில. அபா இ க ஒ பாேப ைட க,BQ

க>! க. அதனாேலேய இ க வர- ச கடபட ேவ#! இ,9...” எ:
அபாவிட எதேகா 9ைழ அ!,கிறா.

“க>டேவணாR நா ெசாறனா? வ57 [N ெர# மாச இ.

எப!^>ட, க>டOேமா அப!- ெசலN ப#ணி, க>!”

ெசவ5தி பாதிர கைள உ1ேள ெகா# வ5த ைகேயா அவக1 ேப8வைத
உனிபாக, ேக>க அ5த வாயிCேலேய நிகிறா1.
“ெசவ5தி ஏ நி,கிேற? நா க காபி ஒ#O 9!,கல. காபி ெகா#டா...”
“காபி,9 ைவ,கிற...” எ: ெசாCவி> அவக1 ேப8வைத, ேக>பதிேலேய

அவ1 தீவிரமாக இ,கிறா1.

“என,9 ெர# மாச இ க எப! இ,க !( அபா? தவிர இ க ட-

N> ேபாயி ெராப நாளா-சி. மாபி1ளதா இ,கா. ^>ட இ!-சி- சNாியமா

க>!,க ேவ#!ய7 தா?”

“ஒ ல>ச பணைத அRபி ைவயி. மா! ேபா>, 9ழா க,9ெசலா ேபா>

நலா க>!டேறா. இ5த ெவ1ளாமய நபி, ^ க>ட !யாதபா இபதா

ெசவ5தி ஏேதா ேபா> ெவ1ளாம எத7 ெராப சிரம. என,9 வயிசாயி

ேபா-8. !ல. ஒழN BC எ3ப7 எப7 கறா. அAேச, ஆேற வ-சி பயி
ப#ணி, ெவ1ளாம எ,கறதபதி ெநன,கேவ பயமா இ,9. அ7,9 ஆ1
கிைட,கல.” அபா பரவாயிைலேய எ: ெசவ5தி நிைன7, ெகா1கிறா1.

“இைதேயதா நாR மாபி1ைளயிட ெசாC, கி>!5ேத. ெவ1ளாைம

ப#ண !யைலனா வி7, காசா,க ேவ#!ய7தான? நாேன ஒ விசய

ேக1வி ப>ேட. இப கட@ வனகிாி எலா ேதா#! எ#ெண) இ,9R
க#பி!-சி நிலெமலா. ஏேதா ஒ ெவல,கி ச,கா ஆ-சித ப#ணி,9.
ஏாி, கைரய 8தி இ,கிற சின-சின கிராம, 9!ைச தாிெசலா ஒ

சா!ைல> டN ஷிபா,கிடறதா பிளா இ,கிறதா ேக1விப>ேட.
இடQ>ாிய டNஷிR ேவற ெசாC>டா க. அ5த இட ெவைல,9 வ5தா
வி7டற7 நல7. அபதாயிர க#!பா கிைட,9. வி7> K>ட நலா,

க> க. நா க வ57 இ,கலா...”

Yமி ந3Nவ7 ேபா ெசவ5தி அதி-சி அைடகிறா1.
ேதால, க!-சி, 7திய, க!-சி, ஆ>ட, க!-சி, மா>ட,க!-சி மனிசைனேய

பத பா,9றீ களா?

“இத பா க நா அ5த Yமில பயி ைவ,க ேபாற! அெதலா வி,கிய !யா7!

சினமா Yமி. எ ச கிCய சினமா,9, 9ேத. நா பயி ைவேப!”
இப! ஓ இைடd>ைட அவக1 எதிபா,க விைல. அபா மNனமாக
இ,கிறா.
அ#ணதா அதிகார, 9ரC அத>கிறா.

“இதபா ெசவ5தீ! உன,9 இ7,9 ஒ சப5த இல. K எ உாிைம.

அ5த நில உ ச ேபாில இ,9. அ7னால கR இ!”

ெசவ5தி,9 ஒ அர,கைன, க>! ேபா>டா ேபா இ,கிற7.

“என அநியாய? சினமாN,9

வாயிர ேதறா7R விதி க. எ3தி

வா கி>W க. இப என,9 ஒ#Oேம உாிைமயிைலR ெசாறீ க? ஏ க,

ேக>>- 8மா உ,கா5தி,கிறீ க?”

9ர க,க? கைரச?மாக =றி வகிற7.

“இதபா ெசவ5தி, நீ எ7,9 5திாி, ெகா>ைட ேபாலதைலயிற? என,9

என ெச)யOR ெதாி(. நீ ேபசாம இ.”

“அ5த Yமில எனத ெவள(? ஏாில த#ணி இைல. ஒ ப,க

அரசியவாதிகளி ஆ க 9>ச ேபா>> உ>கா5தி,கா க. நம நிலதி?
ஒ#O ப#ண !யாதப! எவ கி>டனா? ப7 ப7R பண
வா கி> ப7 ேபைர, ெகா#டா57 ைவபாRவ. இப!தா ம>ராQ Yர
நட,97. ேபசாம மி?கார வா கி,கிறானா 9தி> ெரா,க வா க. ^>ட
நலப!யா, க>டலா. இலா>! ஏ கைடய ஆ>ேடா ஷாபா,க வசதியாக
இ,9...”

“அெதலாமில. என,9 ேலா வா கி தK க. நா மணிலா, ெகா>ைட

பயிைவேப...”

“இத பா ெசவ5தி, நீ K# கனN காணாத, ேலா லா எ,க நாவரமா>ேட...”

‘நா பயி ப#Oேவ பா க!’ மன8,91 சபத ெச)7 ெகா1கிறா1 ெசவ5தி.

----------------
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சா5தி காலனி K>! ெபாிய றதி ெந 3,கி உலதியி,கிறா1.
தா+5த Bைரயி 9>! தி#ைணயி பி1ைளக1 ப1ளி,9 ேபா9 சீைடயி
இ,கிறாக1.
Bைர Kடானா? நல அகல, வசதி, ெபாிய சாணி ெம3கிய ற.

தி#ைண( Bட வ3வ3ெவ: மிக நறாக இ,கிற7. எ5த ேவைலயி? ஒ

தித, ெம9 தன,9 வரவிைல எப7 சா5தியி K>ைட பாதா
லனாகிற7.

“வா க,கா, வா க. வ1ளி,கிழ 9 ெவவி-ேச, சாபிK களா?” த>!

நா9 கிழ 9கட உ1ளி57 ெவளிேய வகிறா1. ெந 3,கC அவிததா?
பி1ைளக,9 !ப டபியி ைவ7

கிறா1.

அவ,9 ஆவி பற,9 இர# கிழ 9கைள த>! எ7, ெகா#
வகிறா1.
“கிள

க; மணி எ>ேட கா... பQ வ5தி...!”

காலனியி வைளN,கபா சாைல வைர ெச: அவகைள வழி அR கிறா1.

“பதிர 8ஜாமா, தபி ைகய !-சி> கிராQ ப#ணO; பா7...”
டாடா கா>!வி> வகிறா1.
“ெந? இன,கி ெவவி-சியா சா5தி?”
“ஆமா வி!கால எ5திாி-சி ஒ கா

ைகயிெல7 பா,கிறா1.

>ட ெவவி-சி ேபா>ட” ெசவ5தி

“ெபானியா?”
“இ7 ஏ.!.! 36னா க. ெகாAச தா>!யா இ,9. ேசா: நலா,9. 7

ெந? தா...”

“சா5தி, என,9 ஒ#Oேம !,கல. ெவ:7 ேபாயி ஓ!யா5த. எ B>ல

தகரா:. இதினி வசமா, உைமயா, எலா நலப!யா இ,கOR உழ-சி
என பல? ஒ ஆதரN, ஒ ேப-8 இல.”

“அைன,9, கட க>!னப, வ கி,கார, ‘ச5ேதாசமா அத பயி ைவ,க,

கட வா கலா நீ க’னா. ெமாத ெமாதல நா வ கில ேக,கலாR ேபாயி

ெசவேனR வாசல நிR>!5ேத. எலா ெசானா க. நீலா ேபாயி,

ேக>டா கிைட,கா7. வரதராச ெமாதCயாேரா, நா-சபேனா ேபால ெபாி... ைக க

சிபாாி8 ப#ணRனா க. பயமாயி5தி-சி. பன# மணி வர நினி>!5ேத.

அNேர Bபி>, உR,9 எனமா ேவாO காலேம57 நி,கிறீ கனா.

ெசாேன. அெதலா ேதவயில. உ கபா ேபல நிலமி,9R ெசாறீ க.
அவ வ57 ைகெய37 ேபா>டா ேபா7னா க. உR,9 தா. நா வா கின7
ெதாி(. இப... பாபாமா ெசானைத, ேக>, என,9 ெகால ேம>ல

ேவ,கடைல சா9ப! ப#ணOனி,9. எ B>,கார கடR,9 உதவி ெச)ய

மா>டா க. ஏ அ#ண ேவற வ57, வி7 ேபா க, ^>ட, க> கRLப

ேபாறா! என,9, ேகாபமா வ7. என ெச)யிற7R ாியல. நீ ஒதிதா
சா5தி ாிA8,கிற என. அ,க ப,க ஒ> உறN யா ைதாிய 9,க

மா>டா க. அெதன, ச ெசாறத மீறி- ெச)யிற7பா க. ெபா ளேகா

தா#ட, Bடா7. சீத தா#!னா, ஆனானா கQட ப>டாபா க. ஆ - ஊனா

இெதா கத. இனாதா ஆN7R கால எ7 ைவ,க 7ணி-ச வரல. ஒேர
ெவ:பா,9. இலா>! இபி!, கால காதால ^>ட ேபா>> வால:5த
ப>ட ேபால வ5தி,க மா>ேட...”

ெசவ5தி,9, க#களி நீ7ளி எ>! பா,கிற7.
“சீ, இெதன,கா, நீ க சின 1ள ேபால விசனபறீ க. இ க நீ க வ5தேத

ச5ேதாச,கா. சிேநக கற7. இ7தா. இப என, நீ க பயி ைவ,க, Bடா7R
ெசாறா களா, இல, கட வா க உதவி ப#ண மா>ேடR ெசாறா களா?”
“ெர#5தா சா5தி. கட இேலனா, நா எப! பயி ைவ,கிற7?”
“நீ க தல நிலத பா க. ம# பாிேசாதைன,9 அR

க. மணிலா,

ெகா>ைட ேபாடறத பதி, ேக க.. அ7,91ள ேயாசைன ெச)யலா...”
“அபWR ெசா?றியா சா5தி...?”

“ஆமா... தல ஒ அA8 H: ேபால ர>ட ேவ#! இ,9. நா ஒ அப7

%பா-சீ>, க>ேற... பா,கலா.  வ-சகால பி ைவ,க ேவ#டா. பயி

வ-சி>ேடானா  கி எறிய- ெசாவா களா?”

சா5தியி ைககைள ேநசமாக பறி, ெகா1கிறா1.
“வ1ளி, கிழ 9 சாபி க,கா...”
மன ெத ட வ1ளி, கிழ ைக பி> ேபா>, ெகா1கிறா1. நல இனி .
அ5த மன7டேன அவ1 K தி கிறா1. ெந? மிசி ப,க தானாக,
காக1 நககிறன.
ஆயா ெப,கி, ெகா#!,கிறா1. 3 க நீ கீேழ ஓ! ஓ! ளித க1
வாைடயாக ,ைக 7ைள,கிற7.
“ஆயா கனிப இைலயா?”
“எ கிேயா அ: R ேபானா. வ5தா வார- ெசா?ற...”
K>! ம-சா மாபி1ைள இவ இைல.
நீலேவனி K>!C57 இ>!C ேதாைச வா கி- சாபி>!,கிறாக1. ச>!னி
சி: கி#ணதி இ,கிற7. வா கி வ5த பாதிர க3வியி,கவிைல. இவ1
ச 9ளி7வி>, கிணற!யி ? கி(, பனியR ேபா>!,கிறா.

அவைர ப5தல!யி சேராசா நி: கா) பறி,9 8வாரசியதி இ,கிறா1.
“இ>!C வா கின. ஏனைத, க3வி ைவ,கிறதில? W ேபா>ட வ!,க>!,

ஆதின ஏன எலா அப!ேய இ,9” எ: சிசி7, ெகா# அபி

ஓைல, 9ைத ெசகி எாிய விகிறா1. உைலைய ேபாகிறா1. அாிசிைய, க3வி

ேபா>, 9ழ ,9 ளிைய எ,ைகயி அமா வகிறா1.

“கால ேநர7ல ேகாவி-சி,கி> எ கேயா ேபாயி>ட இப ப , 93 ,9,

B>டேவணா. கறி வா கி> வாரR ேபாயி,காபல... ஆைசயா-

ெசாC> ேபா-சி...”

“அப!யா? ம-சாR, மா ள( கறி, 9ழ ,9 ஆைசபறரா? சாி,

நட,க>. ப#ணி ஊ7...” எ: மன8,91 ெசாC, ெகா1கிறா1. பைழய

ேசாைற, கைர7, 9!,கிறா1.

“அப பா7,க. நா வாேர” எ: ெவளிேய கிள கிறா1.
அப சாவ!யி இ,கிறா.
“அபா ஒ நிமிச வா க...!
1, காதா ெச! ேசைலைய உரா)கிற7.
“ஏமா?”
“நா அ5த- சினமா Yமில கடல,கா பயி ைவ,க ேபாேற. நா

க7,கி>டா ேபால, ெச) ேநதி ெசAசி ைவேப. இப ம# பாிேசாதைன,9

அRபO. அேதாட சேவ நப ேவO... தா க...”
“இப ேவOமா?”
“ஆமா...”

“நா இ க நி,கிற, நீ க பா7, ெகா#> வா க... ம#ண பாிேசாதைன,9

அR ன, சேவ நப... விவரெமலா எ3தி அRபO...”

“சாிமா, நீ ம#O ெகா#!> வா... நாேன ெகா#!> ேபா), 9,கேற

ஆபிசில...”

“அவ க,9 ெதாிAசா எ7 ேப8வா கபா, வானா... நாேன ேபாற...”
“சாி... நீ எதி> வா. நா பா7 எ3தி தார...” வய வர களிeேட நட57,

ெசCயம ேகாயி ப,க ெபாிய சாைல கட57 அபா ஏாி,கைர ேம
ெதாிகிற7. அத9 பாகதா அ5த Yமி. கேவல மர ஒ: அைடயாள.

11ளாக தைலவிாித ேப)-சி ேபா இ,கிற7. இெனா ப,கதி,

எைல, க?ட ஒ உதிய மர இ,கிற7. ஏாி த#ணி வ தட நீ க#
எதைனேயா நா>களாயின எ: ெசாகிற7.
ஆ>,9, 9ைழ ேத! ஒ பய க  இ ஆ>, 9>!கமாக பா7,
ெகா# ேபாகிறா.
நிலதி நேவ நட,கிறா1. சி: சி: பாசி Yதா ேபா ஒ தி> ப-ைச.
வான எேபாேதா ெபாழி5த7# எ: நபி,ைக ெகா,கிற7. ெசவ5தி
அேபா7 தா எைலயி க# பதி,கிறா1. எைல, கைல அத Yமியி ஒ
நைரத மீைச,கார அைர !ராய ேபா>, ெகா# நிகிறா. அ 9 கிண:
ெவ>கிறாக1 எ: ெதாிகிற7.
அ5த ம# யா,9- ெசா5த எ: அவ,9 ெதாியா7.
கிண: ெவ>!, ெவளிேய ம#O பாைற- சி?மாக, 9விதி,கிறாக1.

இேபா7 ேவைல நட,கிற7. ேமேல கயி: க>!, உ1ளி57 வ ம#ைண அைர
!ராய,கார வா கி, ெகா>கிறா.

அத நிலதி வசதி(1ள யாேரா கிண: ெவ>கிறா. அதனா இவ,9 நீ
கிைட,க வா) இ,கிற7. ெசவ5தி,9 மன மகி+-சியி 71கிற7. வாைன
நிமி57 ேநா,கி ெத)வைத நிைன,கிறா1.
ம# பாிேசாதைன,9 ம# எப! எ,க ேவ#?
Bைட, சி: ம# ெவ>!, பாCதீ ைப, ஆகிய சாமாகைள, கீேழ ைவ,கிறா1.

Bைடயி அ5த ேநா> இ,கிற7. ஒ தர பிாி7 ப!,கிறா1.

நிலதி ஓாிடைத, ேம பரைப ம# ெவ>!யா ெவ>!, ெகா1கிறா1.

கனியபR,9 இைத, கா>ட ேவ# எ: ஆைச. ஆனா அவைன,
காணவிைல.

இவேள நறாக பல இட களி ெவ>! ம#ைண ெபால ெபாலபா,9கிறா1.
அவைற- ேச7 ஒ B>ட 9றி ேபாகிறா1. இைடப>ட நா9 ப9திகளி

இ57, எதி எதி ப9திகளி இ57 ம#ைண எ7, ெகா1கிறா1. ம:ப!(

அதி ஒ B>ட 9றி ேபாகிறா1. அேபா7 அ5த அைர நிஜா,கார நைரத
மீைச,கார.அவளிட வகிறா.

“எனமா? நீ( கிண: ெவ>ட ேபாறியா? நா5தா தனியாக இ க கிண:

ெவ>ட ேபாற. நீ(...”

“வண,க ஐயா. நா கிண: ெவ>டல. இ7 ம# பாிேசாதைன,9 அRப

ேத57 எ,கேற க...”

“அடஅப!யா? எப!? என,9 ெதாியCேய?”
அவ1 ‘V’ வ!வி ேதா#! ம#ைண எதைத, கா>கிறா1.
“இைத நா உழவ பயிசி ஆபிசி ெகா#, ெகாதா அவ க நம

ம#O,9 என ச7 ேவOR ெசா?வா க... பாCதீ ைபயில ேபா>. அைர

கிேலா ேபா7 க... க>!, நம சேவ நப, ேப, அ>ர8 எ3தி- சீ>,

க>டO...” எ: கா>கிறா1.

“ஆமா, இெதலா உ க,9 யா ெசானா க?”
“என அப!, ேக>W க! ‘தமி+நா ப#ைண மகளி பயிசி தி>ட’R

ஒ#ணி,9. ேடனிடா ஆ=சில ஒ ெபாிய ஆ=ச அமா இ,கா க. அவ க,
நம விவசாய ஆ=ச க ேச57 எ கைளேபால நிைறய ெப#க,9
அAசA8 நா1 பயிசி நடதி இெதலா ெசாC, 9,கிறா க. நா தல

பயிசி எத7 கா காணில ெந?, ெவ1ள, கி-சிC ஆ!ப>ட ேபா>,

ஒப7

>ைட எேத க...”

“ஆ...? உ B>!ல, நீ கதா விவசாய ெச)யிறவ களா ^>,கார

அ#ண5தபி இைலயா?”

“இ,கிறா ைகயா, அபா ெச)வா. அவ,9 வயசா-சி. ஏகாபரR ேப.

இத, இத,Bட எ க சினமா இ5தப, ஏாி த#ணி வ57 ெவ1ளாைம கடைல

ேகN: ேபாவா க. அவ க ப>டணேதா ேபாயி>டா க. அபா,9

வயிசாயி-சி, உைழ,க சிரம. நா5தா இப இ7ல மணிலா ேபாடOR தீவிரமா
வ5தி,கிேற.”

இவ1 ெசாC, ெகா#!,9 ேபாேத கனியப வ57 விகிறா.

“அ,கா, BடRபினி களாேம...?”
“ஆமா... நா இ ேக இேபR ஆயா ெசாC-சா? நீ அ: ,9

ேபாயி,ேகனா க...?”

“இல ைவ,ேகா ெகா#டா57 ேபா ேபா>ட. ேவல !Aசி-சி வாேர. அ,கா

இ க பயி ைவ,க ேபாறி க? இதா, இவ க Bட ேகணி ேதா#றா க. த#ணி

வ5தி,9 ேபால...?”

“ஆ...” எ: சிாி7, ெகா# மீைசைய :,கி, ெகா1கிறா. அவ1 அபR,9

மீைச கிைடயா7. இவ,9 அப வய8 இ,கலா. ஆனா தா>!யாக,

உயரமாக இ,கிறா. காேதார ம>ேம கபிக1 ேபால நைர இைழக1. கிதாN
ெவ . மற இட க1 வ3,ைக. பாதா ப!7 விவர அறி5தவ ேபா
இ,கிறா. ஆனா Bட நா9 ேபைர ைவ7 ேவைல வா காம, இவேர
ேவைலயா,9 சமமாக ம# வா கி, ெகா>கிறா.
“ஏமா, இவ யா? தபியா?”
“தபி ேபாலதா. ெராப ேவ#!யவ. இN ஒதாச இலனா நா ஒ#!யா

ெவ1ளாம ெச)யிற7 சிரம. ஏ க நா தாிசா, ெகட,9ற இ5த Yமில ெவ1ளாம

ப#ணRR வாரப நீ க ேகணி ெவ>!>!,கீ க, நல சNன. என,9

த#ணி 9= களா? த#ணி எப! வ5தி,கா?”

மீைச:,9வ7 இவ வழ,க ேபால. ஏேனா சிாி வகிற7. அவ நக57

ெச:, “வா வ57 பா!” எ: Bபிகிறா. ெசவ5தி ெச: 9னி57 பா,கிறா1.
உ1ேள ேகாவண ம> உதிய இர# ஆ>க1 இ,கிறாக1. ேமேல
இத91 இேனா ஆ1 வ57 க ம# ெதா>!ைய வா கி, ெகா>கிறா.
உ1ேள ேச நீமாக ழ கா அளN இ,9 எ: ேதா:கிற7. பதிைன57
இபத!,91 தா ேதா#! இ,கிறாக1. த#ணி வகிற7...
“ஏாி,கா இல? இதா Bபி Lர7ல ஏாி. ெனலா த#ணி எபN

கிட,9மா. இப அ5த ப,கெமலா பா,டாி,கார க ^ க>!>டா க. ெபாிய
QB ஒ#ணி,9. ேபா! QB. அவ க ேவற 5H: ஏ,க
வள-சி>!,கா க...”

“ஏமா, நீ ெசான பயிசி ஆ ள க,9 இCயா?”
ெசவ5தி நி: ேயாசி,கிறா1.
“ஆ ள க,9 ஏகனேவ இ,9 க. எஃ!\ேயா எனேமா ெசாறா க.

ஆனா, தாவா ெபா ள க,9 ம>5தா. சி: விவசாயி க, ெபா ள நிலதில

ேவல ெச)யிறவ க,9 இ7 ெசாC, 9,கிறா க...”

“நா... ப>டாள7ல இ5தவ. ெவ>வ ெகா7வ, எலா ேவல( ெச)ேவ.

ஆனா ெவ1ளாம F>8ம ெதாியா7. இ7 எ த க-சி நில. அவ,9 ச

இல. ஒேர ஒ ெபா#O இ,9. இ5த நா? ஏ,கரா ேபால, ஏேதா ஆளவ-சி

ெவ1ளாம ப#ேணனா ஒ#O5 ேதறல. இபதா நா ஓ)N ெப: வ5தி>ேட. ஒ

ேகணி எபR வ5தி,ேக...”

“அ7னால என க? நீ க எ அபன ேபால இ,கறீ க. இெதா#O

ெபாி... விசய இல. எப!ப! ப#ணOR நாA ெசாற தல ஏ,க,9
எ> ெச# நாத கா NடR. நீ க ம# பாிேசாதைன,9 நாA
ெசாறாபல ம#ெண7 அR

க. Yமி த க-சி ேபாில தான இ,9?”

“இ7 ெசால ேபானா, எ Yமிதா. எ ப)யனதா த க-சி மக,9, 97

பெவ>டா ேபா) ேச5தா... அெதா ேசாக. அெதன7,9 இப...? இனி அத
அ5த 1ள ேபாில எ3தி வ-சிவ. ஒ 1ள,

O வய8 ேபால இ,9... அ7வா

ஆசப>, கCயாண க>!,கிற7னா? அவ க அRபவி,கO.”
9ர கரகர,கிற7.

“ஐயா, உ க,9 எதினி ெபாிய மன8? ெபா ள ேப,9 நில யாேம

எ3தறதில. உாிைமேயா இ,க ேவ#!ய நிலத, Bட அவ ேப,9

எ3தறதில. இத, இ5தYமி எ க சினமா,9- ேசர ேவ#!ய7 க. அவ க
சR ெசதி>டா. வாழேவ இல. ஒ ெபா ள 1ள அவ கபா எ க

பா>டேன அவ ேவற கCயாண க>!,கி>டா, Yமி ைகய N> ேபாயிR

எ கபா ேப,9 எ3தி>டா. இப இ5த Yமி எ B>,கார ேபல இ,9...

என,9 ேலா வா கOமினா, அவ சமதி,கO, ைகெய37 ேபாடO.

ெபாிய ேரா>ல, ைசகி1 கைட வ-சி,கா. ெவ1ளாைமயி ெகாAச Bட இQட

இல. ஏ க ேசா: ேபாற ம#ணN> ேபா> ேவற என ெதாழில- ெச)ய?”

அவ ைக மீைசைய தி9கிற7. “சபா உ ேபரனமா?”
“ெசN5தி க?”
அவ,9 ம# பாிேசாதைன ெச)ய ப7 இட களி இ57 ‘V’ எற மாதிாியி

ெவ>! அ5த உ> ற ம#ைண- ேச,கிறா1. பிற9 B>ட 9றிேபா> எதி
திமான ப9தி ம#ைண- ேச7 அதி B>ட 9றியி> கைடசியி அைர
கிேலா ம# வ வைரயி? அைத, 9ைற,கிறா1.
ேநர ேபானேத ெதாியவிைல. கனியபR,9 ம# பாிேசாதைன
கா>!யாயி:.

வயி: பசி எ,கிற7. ஆனா மிக உசாகமாக இ,கிற7. உ1Uர அவ1 ெச)7
ெகா#ட உ:தி ேம? வCைம ெப:கிற7. நபி,ைக ஒளி ெதாிகிற7.
“கனிபா, இ கமின ேபால, ெகாAச கா,காணி, ெந? ேபாவ.

த#ணி ப>டாள7,கார தவா. அ5த ம#Oல நவைரப>டமா ேவ,கடைல
ேபாற7. அ7,9 அபா ேலா எ7 தவா க. அைன,9 அ5த மாநா>ல
அAசல அமாR ஒத ெசானா க. பயிைர மாறி மாறி ேபாடOR. ெந?

வித-சஇட7ல கடைல ேபாேவா.”
“சாி க,கா....”

இவ1 Bைடயி பிளாQ!, ைப ம#ைண பதிரமாக ைவ7, ெகா1கிறா1.

K>,9- ெசற7 சேவ நப, விலாச எ3தி, க>! ஆபிசி ெகா# ெகா,க

ேவ#...

அவக1 கிள  ப>டாள,கார Bபிகிறா.
“ெசவ5தியமா! வா க!”
“என அப! ெசாலாம ெகா1ளாம ேபாறீ க, ெச)யிறத எலா ெசAசி

ேபா>?”

“சைடயா, Yைச சாமாெனலா எ7 ைவயி”

கிணற!யி ஓ இைல பரபி, அதி ெபாாிகடைல, பழ ெவல ெவறிைல

பா,9 ைவ,கிறாக1. ேகணி த#ணி ஒ ெசபி. உ1ேள இ5த இ ஆ>க

ெவளிேய வ5தி,கிறாக1. சைடய எ: ெபய ெகா#ட ஆ1, அவைற

Yமி,9 வாR,9 நீ,9 பைட,கிறா.

“சாமி, த#ணி( Yமி( மான எ க,9 எைன,9 ப,க பலமா

இ,கO... ெபா கி ெபாழியO. நலா ைவ,கO. ஊ உலக

8பி-சமாகO...”

எேலா 9பி> நிகிறாக1.
ெவல ெபாாி( கடைல( ெநAசெமலா அபா) பரNகிறன.

---------------
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“இத பா க ெசவ5தி அமா. உ க ேபாில எ க,9 நிைறய நபி,ைக இ,9.

அதனாலதா இப, நீ க ஒ#ணைர ஏ,ராவில பயிாிட ேபா9 மணிலா

பயி,கான இ ெபா>க1 எலா த57 உதNேறா. உ கபா ேபாி நில

இ,கிற7. அவைர அைழ7 வ57, எலா ஃபாரதி? ஒ  ேபா>,

ெகா,க- ெசானி க. அதி ஒ சி,க? இல... ஆனா, அேத ேபால, இ5த Yமி-

ெசா5த,கார வ57 சாறித+, ஃபார களி நிரபி ஒ  ேபா> தரO.

இேபா7 நீ கேள விவசாய ப#ணறவ க#O ெதாிAசா? %, ச>ட

ஒ#ணி,9. நில யா ேபாிேல இ,9ேதா அவ க ேப,9தா 9ேபா....”
ெசவ5தி ச கடப> நிகிறா1.
“ஒ கா காணி,9... ன ெகாத மாதிாி ெகாAசமா, அ7Bட, ெகா,க

மா>W களா சா...?”

“எப!மா ெகா,க? நீ க உ க சன, B>!> வா க. இலா>! உ க

ேபாில நிலத ாிஜிQத ப#ணி,9 க...”

கடைல பயி,9 ேவ#!ய J#T>ட- ச7, ஜிச எலா வா கி

வ#!யி அபாN கனியபR ேபா) வி>டாக1. ைத, கைடசி. ேவ,

கடைல,9 நவி ஊ பயிராக பயி: விைத,கN ஏபா ெச)தி,கிற7. ம#
கா)5தி,கிற7. உழேவா>!, கடைலைய விைத7 வி> J#T>ட- ச7
மணைல, கல57 Lவ ேவ#. ஆ>க1, அபாN, கனியபR, இவ

சா5தி(தா.

ஆனா, கடைல விைதத ைக(ட, காகாணி ெகாைல ேம>! ெந எப!

பயிாிட ேபாகிறா1?

ப>டாள,கார நாற கா உழN ஓ>! நில தயா ப#Oகிறாேர?
ஒ எ> H: - ஆயிர எப!யாR திர>!, பயி ைவ,க ேவ#. வ#!

ெசற பிற9 பQ நி:ததி வ57 நிகிறா1. ேமா>டா ேபா>, கெர#>,9

அைல57 ெகா#!,கிறா.

அவ ப>டாள,கார. விவர அறி5தவ. எ ேக யாைர பா7, காாிய சாதி,க
ேவ# எ: ஊ,கமாக- ெசய பகிறா. கைடசியாக ர கனிட ேக>
பா,க ேவ#.
அவ1 அ#ண விைட ெபற ேபா7 K>! இைல. K>! இேபா7
ெபா5தி அவ1 ேவைல ெச)வதிைல. ெவளிேய ெசலN கட ஏபா ப#ணி
பயி ைவ,க யசி ெச)வ7ேம ேநரைத தி: விகிற7. அமா இைட
இைடேய ஊசியாக, 97வா1. உைரபதிைல.
பQ கேஜ5திர விலாQ ஒ>ட  நிகிற7. ஓெர>தா ைச,கி1 கைட.
கசகசெவ: 3தி 9ைறயாத B>ட. பிபக : மணி இ,9.
யாேரா ஒ தா!,காரட அவ ேபசி, ெகா#!,கிறா. சிவC க தா

ப ,ச ஒ>கிறா. இவைள பா7 விகிறா. “ெமாதலாளி, அமா

வ5தி,கிறா க!” எ: எ357 ெசகிறா. சிவC க7,9  ெவ9 நா>க,9

ேசாமயிஜிதா இ ேக இ5தா. ெநளிN 8ளிN வியாபார கறா. திய

ைச,கி1க1 தவி7 விப7, பைழய சர,9 வாணிப எலா அவ இ5த ேபா7

ெசழிபாக இ5த7. அவ ப7 ப!தவ. அப7ாி எ ேகா கெபனியி
மாச வாயிர சபாதி,கிறானா. கயாண ப#ணி, ெகா# வி>டா. அ5த
ெப# ப1ளியி W-சராக இ,கிறாளா. பதிாிைக ைவ,க வ5தா. அவ
ேபாகவிைல. சிவC க ஒ வைகயி உறN,கார ைபய. ெதா>
ெதாடாம... நீலேவணி,9 அ#ண பி1ைள உறN. எ>டாவ7 ஃெபயி. இ ேக
ேவைல,கி,கிறா. ர கRட ேப8 ஆ1 தா! ைவதி,கிறா. ெபாிய
ெபா>, ம ஜிபா, த கப>ைட, க!கார, ேமாதிர...

“யாரபாஅ7?” எ: ெமCய 9ரC ேக>கிறா1.
“அNதா ேரா,க பனீ.”
“தலாளி,கி>ட ேபாயி, ஒ நிமிச வ5தி> ேபாக- ெசா?...”
நிகிறா1. அவ ஏேதா ெசாCயRப கிறாேன ஒழிய ேவ#ெமேற
திபி பா,கவிைல.
சீ! இப! ஒ அவமானமா?
இ5த ஆளிட என ேக>க?
விவிெட: K>,9 வகிறா1. ேப வ#!யி இெபா>க1, விைத

>ைடக1 வ5தி,கிறன. வாச நைடதி#ைணயி அ,கியி,கிறா.
ெசவ5தி உ1ேள ெச: ைபயி உ1ள ரசீ7, பதிர கைள ெப>!யி

ைவ7Y>கிறா1.

கிணற!யி ெச:, த#ணிைர இைற7 ஊறி, ெகா# 9ளி,கிறா1.

ேசைலைய- 8றி, ெகா# வைகயி, அபR மாபி1ைள( சாபிட

உ>கா5தி,கிறாக1.

“8ெத#ணி கா-சி ைவயி!” எ: ெசாகிறா அபா.
ேசா: ஆறி இ,கிற7.
ெசவ5திதா ேசாைற ைவ7, ச>!யி இ5த கார, 9ழைப ஏனதி ஊறி

எ7 வகிறா1.

“அபளY வ:,கலாR பாேத. எ#ெணயில...” எ: அமா பிபா>

பாகிறா1.

“ெவ: ேசாத எப!தின? ஒ கீைர, அவைர ஒ எழN இல! வரவர

^>ல ஏ வாேராமினி,9” எ: கணவ ேகாபி,கிறா.
“அவரயில Y-சி N35த!-சி. அததா நா? 9ழ ல ேபா>ட. ெபாறிய?,9

பதா7. அ7ல மா வா) வ-சி!-சி. பதாத7,9 ேசா  த#ணிெயலா
ஊ7றீ க...?” எ: அமா ெசாகிறா1.

“ஆமா, நா ேசா  த#ணிய ஊ7ர. மா>ேட அவ7 N>ேட. ஏ, ெநதி(

ெமயி ேரால57 வரா. >ட, ேகா8, த,காளி, உைள,கிழ 9 வா கியார7!

நீ க வா கி வ57 நா ஆ,கி ேபாற7 த>, ெக> ேபா-சி!”

“தா, ெசN5தி அநாசியமா எனிய வ ,கி3,காத? உ க#ெண ஈர?,

ெதாடR வா கியா5தாேன? ஆ,கி ேபா>, கழி-8>ட? உR,9, க#டவ க

Bட ஊ 8தற7 ேப8ற7, ச சாியிலR ெசா?ற7 சாியா ேபாயி7...”
“5தா க! நீ க ம-சா ஒறN 78னா வ-சி,9 க! ம-சாR,காக 7சா

அெதலா சா ட, க7>!,கிறீ கR நா க#டனா?” எ:
ெநா!,கிறா1.

“அட ஏபா, இப!- சின 1ளகள ேபால ச#ட ேபாறீ க? க>!, 9,கற

வயசில ெபா#O நி,கி7. ஒதிர ஒத அRசாி-சி ேபா கபா. ெசவ5தி

ெசாற7 நாய5தா. அ7 என ெசா?7? இப
ஒப7

O

>ட எ,கற எட7ல

>ட எதேம, இ7 ேபால பயி ெச)யOR ஆசப7. நாய5தான? நீ

ெகாAச வி>, ெகா,கலாமில?”

“மாமா, அ7 ம> ேபசாதீ க! இ5த ெவவசாயலா F7. ெநலா

ெவளAசி,9 திWR மைழ ெகா>! ந>டமாY. ேபானவச 7 நாய,க

ப#ைணயில, பேத,க மழ ெபAசி அ:7,கற7,9 5தி ஊறி... ப?
ெமாள-சி பாழா ேபா-சி. ம:ப! ம#ண- சாியா,க அபதாயிர ெசலN

ப#ணா. நா ஏகனேவ கட வா கி, வி7 ேவ.பார ப#Oற. ெநலதில

இவ கள நபி, கட வா க சமதி,க மா>ட? ஆளN க!” அ7ட
நிகவிைல.

“ேப-8,9 ேப-8, இ7 இ5த ^>!ல நா எ7ேம ெச)யில ேபால(, இவதா ேவல

ெச)யறா ேபா? ேபசற7 சாியிைல. எ ேக5ேதா வார சிவானெமலா

அல>சியமாக பா,97 க. காலம, எதித எல,>ாி, சா ல ஒ மீைச,கார வ57

நினாபல. அவ ெமன,ெக> வ57, நீ கதா, ெசN5தியமா சனா...? எR
ேக>டா. என,9 எப!ேயா இ5தி-சீ”

‘ஒ இ7தானா விசய?’ எ: மன8,91 சிாி7, ெகா1கிறா1.
‘ர கா ைச,கி1 மா>’ வாசC வ57 நி: ‘ெசவ5தியமா சரா’ எ: ேக>க

மீைச,கார,9 என ைதாிய?

“ஆமா, நாR5தா ேக,9ற. அ7 பயி ப#ண ஆசப7 நாய5தான? அவவ

ெபாAசாதி ேப-ச, ேக> ஆறா. இவ QB, !]சR மாச அAசாயிர,
ஆறாயிர சபாதி,கிறாR ேக1வி. ^ க>!யா-சி. மாமியா ^>!ல

அ5தQ7கார க. 7பாயி, அெமாி,காR ம-சா க இ,கா கR ெசா?றா. ஏ,
நாம வ57 த கOமினா வசதி ெச)யOனா நாம Yமிைய வி7- ெச)யOமா?
ெதன மரேதாட வ-ச Yமி நம ைக,9 வாரத,கில. இவ ப! , கCயாண...

ப7 சவர தாC- ச கிC, சீைல எலா இவனா வா கினா? நம க#Oமின,

நம 1ள ஒ#Oமிலாம நி,கி7. இப இR

O நா? வச ேபானா, அ5த

1ள,கி ஒ கCயாணகா-சி ெச)ய தாவல? அ7 மRசியான7,9 மாம கார

என ெசAசா? கNரதியா, ெர# சவர, ஒ வளவி ப#ணி ேபா>டானா? YR

ஒ ேமாதிர. அ7ல பாைவயா ஒ க? Bட இல. ேபாCப>ல ஒ பாவாைட.

ஏ, ஒ நல சீைலதா எதா என? நா.அபேவ ெதாிAசி>ேட அவனால நம,9
பிேராசன இல. கடசி கால7ல ெபா#Oதா நம,9 கAசி]7வா, 1ள
1ள கறெதலா 8மாR”

ஓ!- ெச: அபைன த3வி, ெகா1ள ேவ# ேபா இ,கிற7.
அபR,ேக உண-சி வசப>டதி ெதா#ைட ககிற7.
அவ1 அவசரமாக அபி F ப#ணிய ெவ5நீைர, ெகா# வகிறா1.
“இ5தா கபா, 8த#ணி...”
அமாN,9 இ7 ரசி,9மா?

“எ7,9 இப அ7 இ7 ேபசO? இ,கிற7 அ7 ஒ#O. ஆயிர

ெசானா? தைல சாAசா அவ5தா வரO. அத பக-சி,க !(மா?” எ:
OO,கிறா1.

சாபா !57 ைச,கிளி ஏறி, ெகா# அவ ேபாகிறா. ெசவ5தி(
சாபி> !7வி>- சாமாகைள, க3வி ைவ,கிறா1.
கடைல வி7, ஜி.ஆ. ஐ. எ: ெகாதி,கிறாக1. இைத இரN திர ம57

கல57 9?,கி ைவ,கேவ#. ஊ பயி எ: பயி: விைத வா கி இ,கிறா1.
இத9 ைரேசாபிய எற J#T>ட-ச7 ேச,க ேவ#... ேசா: வ!7 ஆற
ைவத கAசியி அ5த ெபா>டலைத, கைர,கிறா1. அதி விைதகைள ேபா>,

கல,கி ைவ,கிறா1. அ5த ேமைடையேய 8தமாக 7ைட7, விைதகைள

உல7கிறா1. ெபா37 நறாக இற கி வி>ட7. சேராN சரவணR
ப1ளி,BடதிC57 வகிறாக1. அவக1 அபா ஓ>டC இ57 ஏேதா
காரசாமா ெபா>டல வா கி, ெகாதி,கிறா.
ெசவ5தி ஒ உ:தி(ட K>!C57 கிள கிறா1.
9:,9 வழியாக-ெசCயம ேகாயி ப,க சாைல கட57 இவக1 Yமி
ப,க வகிறா1.
கிண: ப,க பளி-ெச: விள,9 எாிகிற7.
ப ெச> ஓ! த#ணி ெகா>கிற7... ெபாியவ, அவைடய மக1

ேபாC,கிற7. அவ இ,கிறா1. சைடய இ,கிறா. நல ேநர. K வைர
ேபாக ேவ#!யிைல. ப %ெமா: க>!யி,கிறாக1. எMவளN விைரவி

ேவைல நட,கிற7?

“அேடேட... ெசவ5திமா! வா க! உ கள நிைன-சி>ேட. இபதா த#ணி

ெகா>7 பா க! H: வய8 உ க,9. ேபான7 ேபாக...”
“அMவளெவலா வாணா க! ேலா?பட ேவO...”

“அ7தா ெசாக ெசN5தியமா! இ7தா எ மமக, மக எலா ல-8மி... அதா

எத க-சி ெசாணமா...”

ஒ 9ழ5ைதைய, ைகயி பி!7, ெகா# நிகிறா1. “வண,கமா...”
“இ5த நில7- ெசா5த,கார க... இவ க ெசாCதா ம# பாிேசாதைன,9

அRபின. இைன,9, ேக> வா கி>ேட. ஏாி வ#ட. சான எ ேபா க

ேபா7னா. நீ க உ க ாிச> வா கி>W களா?”

“இனிதா வா கO ஐயா...” எப!, ேக>ப7 எ: ெதாியவிைல. ெநAசி

வாைதக1 சி,கி, ெகா1கிறன.

“நா உ கள பா,கதா வ5ேத க. நீ க காலம இவ க கைடப,க

ேபாயி5தீ களா, ெசானா க...”

சிாி7, ெகா#ேட மீைசைய திகி, ெகா1கிறா. “எ ேப ராைமயா, உ க

Yமி,9 பக7ல கிண: ேதா#! பயி ப#ண ேபாேற. ெசN5தியமா

ெசானா க ‘எ க ^>,காரதா ைசகி1 மா> வ-சி,கிறாR’ R. நாேன

சிேநக ப#ணி>ேட. சாிதாேன, ெசN5தியமா?”
“அதா ெசானா க...”

“இதா K இ,9 வா க ேபசி,கலா. ல-8மி, 1ைளய, B>!> ேபா க.

பனி இ,9. இR ேபாகலா...” அவகைள ேபாக- ெசாகிறா. பைப
நி:தி அைற, கதைவ Y>கிறா. பிற9 இவ நட,கிறாக1.

“ஐயா, உ ககி>ட... எப! ேக,கிற7R ெதாியல. ஆனா எனேமா ஒ#O

ேக,கலாR தயிாிய ெசா?7. பா ,கார கட 9,க மா>ேட. ^>,கார
ைகெய37 ேபாடO கறா.. ஆனா என,91ள ஒ கா,கானினா? இ ேக
ேபாடOR இ,9. நீ க ஒ உதவி ம> ெசAசா...”
“ெசா? க ெசN5திமா...”
“என,9 ஒராயிர %பா கடனா 97 உதவி ெச)யR. நா நி-சியமா உழ-சி,

தெல7 உ க, கடன எ > வ>! ேபாறீ கேளா, அப!, 9திடேற...”
வானி இ1பரவி ந>சதிர க1 Y7வி>டன.
அவ,9 அவ1 9ர அ5நியமாக ெதாிகிற7.
“ெசN5தியமா, ெவ1ளி, கிழம நா வார, உ க ^>,9. ^ எ க ெசானி க?”

“கிழ ெத ேகா!^. அ7 ஒ 9>!- 8வ. எ>!னா ல சாவ!,

இ,9...”

“சாி. இப ^>,9 வ57 ஒவா காபி சாபி> ேபா க.”
“இ>! ேபா-ைசயா...”
“பரவாயில ேரா>வர ெகா#டா57 Nேற!”
அவக1 நட,கிறாக1.

--------------
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“அபா, நீ க வ57 ைகவ-சேத ெபாிய ச5ேதாச. பா க ேவ7 N7. ேபாயி

உ,கா57,9 க. ேவ-சாமி, ஏர !யபா...” எ: அபா ைகைய விவி7,

கைர,9, B>!- ெசகிறா1 ெசவ5தி. டைவ தைலபா அவ ெநறிைய
7ைட7 விசி:கிறா1. ெசபி இ57 கAசி த#ணிைர எ7, ெகா,கிறா1.
கடைல விைத நட,கிற7. அபா தாR ஓ ஏ Y>! உ3ேவ எ:

பி!வாதமாக வ5த7 அவ,9 மகி+-சிதா எறா?, 3 Yமியி? விைத .

கனியப ஒ ஏ; ேவ-சாமி ஓ ஏ. Yமி உ1ேள ஈரமாக, விைத,க பதமாக

இ,கிற7. ேப கனியப ஒவேன நாைக57 நா>களா) விைத நிலைத
பதமா,கி இ,கிறா. உ3ைன நிலதி பதி57 ெசைகயி திர ம57
ேபா>, 9?,கி ைவதி5த கடைல வி7,கைள ஒெறாறாக- ெசவ5தி
விகிறா1. பினா அத ஏ அ5த, கடைல மீ7 ம#ைண த1ளி கிற7.
எ#ணி ஐ57 வாிைச,9 ஒறாக, ைரேஸாபிய ேபா> ஊ>டேமறிய பயி:

விைத( விைத,கிறா1.

37 விைத7 !ய மாைல வைரயாகிற7. இைடயி பசியாற ஒ அைர மணி
ேநர தா ஒ7,க.
அப நிைற5த மன8ட Yவரச மரத!யி உ>கா57 பா7,
ெகா#!,கிறா. பணைத எ#ணி ைபயி ைவ7 அவாிட தா
ெகாதி,கிறா1.

ந> !5த7 தயாராக ைவதி5த பா# ச>!யி மணைல( எ. எ.
மி,Qசைர( கல57 ெநகN 7ரNகிறா1.
கைரேயறி மாகைள த>!, ெகா,கிறாக1. ேவ-சாமி ஏ மா இர#
அவேன ெகா# வ5தா. அவனிட எ#ப7 %பா) BCைய அபா எ#ணி,
ெகா,கிறா.
“கனிபா... இ5தா!” கைதயாக ேநா>,கைள, ெகா,கிறா.
“இ,க> மாமா, ^>ல மா>ைட ஏைர, ெகா# க>!ேபா> த#ணி

ஊதி> வ57 வா கி,கேற!”

ஒ ெபாிய மைலேயறி நிப7 ேபா அழகாக உ3ைன பதி57 நடN !த
நிலைத- ெசவ5தி பா,கிறா1.
இத9  மணிலா பயி அவ1 ெச)ததிைல. ெந நா: நடN, கைள பறி ,

அ#ைட ெவ>த ெச)தி,கிறா1. இப! 3தி உழN ெச)7 ஈரமாக ம>
ைவ7 ந F>8ம இேபா7தா க#!,கிறா1. ெகாைல >! சினமா

கடைல பயி ெச)7 K>,9 வ57 எ7 வ5த7, உ#ைட பி!த7 ேவக

ைவ7 திற7 நிைனNக1தா.

இேபா7 இ ேக த#ணி காO Yமியி ேவ,கடைல பயிாி>!,கிறா1...
ஒ#ணைர ஏ,க,9 ேம...
கYர ெகாதி, 9பி> வி> இ>, கMN  K தி கிறா1.
மாகைள, காவாயி க3விவி> தாR 8தமானவளாக ஏ 8ம5தப!
பிேன வ கனியபைன பா,கிறா1.
அபா இவR,9 அ:ப7 %பா)தா ெகாபாேரா? ஏெனனி ஏ மா

இ5த K>,9ாியைவ தாேன?
“இ... வாேற...”

அப ற7, 9ற>! திய ேர!ேயாைவ பா7 மகி+கிறா.

9ழ5ைதக, அவக1 த5ைத( ஓ>ட பேகாடாN பfஜி( தி:

ெகா#!,கிறா க1. சினிமாபா> ேகச>! ஒ!, ெகா#!,கிற7.

“அபா... கனிபR,9 %பா ெகா க...”
அபா தயாராக ேவ>! ம!பி ைவதி,கிறா. அேத கைறைய,
ெகா,கிறா.
ெசவ5தி எ#Oகிறா1.
அ:ப7 %பா)...
“அபா ேவ-சாமி,9 எ>, 9தீ க. இெனா இப7 9 க.”
அப நிமி57 பா,கிறா.
பிற9 பதி ெசாலாம உ1ேள எ357 ெசகிறா. ெப>!ைய திற57 இR
இப7 %பாைய, ெகா# வகிறா.
பா7, ெகா#!,9 அமாN,9 வா) 7!7!பைத- ெசவ5தி ரசி,கிறா1.
கனியப றதி நி: “அAசC... அAசC” பா>ைட மகி+57 ரசி,கிறா.
“அAசC சினிமாNல வ7...”
“நீ அ5த சினிமா பாதியா?” எ: சேரா ேக>கிறா1.
“இல. அ7 காAசிவர ெகா>டாயில ஓ!-சி....”
“இதபா கனிபா, ேபசாம ஒ கல !.வி. ெட,9 வா கி வ-சி,க. பட ஒ

நாள,கி

O வாடைக,9 எ,கலா. காAசிவர7,9 ேபாகேவணா.

ேவ@,9 ேபாக ேவணா. ^>!ேல57 பதி>ேட பா,கலா..”

கனியப ெவ1ைளயாக- சிாி,கிறா. “நீ வா கி ைவயி, சேரா நா ெநதி(

பா,கேற.”

பா>!,9, ெகா1ளாம ேகாப வகிற7.

“த... ேவல !Aசி-சா, BCய அ ேகேய வா கி> ேபாக ேவ#!ய7தாேன?

உ1ளாற வ57, என சிாி , ேப-8? ஏ. சேரா, உ1ள உ % ,9 ேபா

BC,கார

கி>ட எனெவ க#ட ேப-8?”

கனியப க ஊசி 9தினா ேபா 8 கி விகிற7. அவ ேம
ெகா# இப7 %பாைய வா கி, ெகா1ளாமேல ேபாகிறா.
ைகயி அ5த பண7ட “கனிபா... கனிபா...” எ: ஓகிறா1. இைல.

அவ பரவி வ இளி மைற57 ேபாகிறா.

இவ1 ேகாப, சேராவி மீ7 தி கிற7. ேகாப சனி மீ7தா. இேபா7,

ஆயிரைத5H: ெகா7 இ7 வா க ேவ#!ய7 அவசியமா? பயி ைவ,க அவ1
பிற ைகைய எதிபா,கிறா1.

“பாி>ைச,9 ப!,க இ7 அவசியமில? நா இ க ஒ வா கAசி 9!,க கண,9

பா7,கி> ேலா?பற. ெநதி( ஓ>ட சாமா... பா>.. சமீதா ^

கண,கா... இ7 இப ேதைவயா? Yமில ேபா>டா ேசா: 9,9. இ5த பா>ட,
ேக> பாி>ைச எ3தி, பாQ ப#ணி ெபா ள 1ள சபாதி-சி, 9,க

ேபாN7! நாெளலா அ5த 1ள ஒழ-சி,9. ஆனா இப7 %பா கண,9
பா,9ற...” க#ணி கசி( நீைர 7ைட7, ெகா# ஆறாைமைய
வி3 9கிறா1.

“நீதா இப க-சி க>ற ெசவ5தி. ஏ நீ(5தா ேகேள? இ7 ேஸானி... ஆயிர7

H:,9 வ5தி-சி. ெர# மாசமா தாேரR வா கி> வ5ேத. மதவ க
ச5ேதாசபறேத பாதா உன,9 ஏ ெபா:,கல?”

அவ1 ேபசவிைல. ப>டாள7,கார ெவ1ளி, கிழைம வவதாக- ெசாC
இ,கிறா. அவ1 ெச)7 கா>ட ேவ#.
ெவ1ளி,கிழைம காைலயி, K ெம39கிறா1. நிைலப!,9 மAச1 9 9ம

ைவ,9ேபா7, கைண 9ர ேக>கிற7.

“நீ க உ,கா ைகயா, ெசவ5திமா ேவ,கடல ேபா>!,கா க. பாேத.

நா பயி ப#ணOR தா வ5தி,கிற. என,9 பழ,க இல.
ப>டாளதிேல57 வ5த ெபற9 வட,க ஆQபதாி ஒ#Oல ெச,]ாி>!யா ேவல

பாேத. சசார சீ,காளி. ஒ மகள, க>!, 97 அ7 ப கUாி இ,9.

சசார ேபா)- ேச5தி-சி. ஊேரா வவR வ5தி>ட...”

அவ1 ைக ேவைலைய வி> வி> மன 71ள வாயி?,9 வகிறா1.
“வா ைகயா. வண,க. வா ைகயா, உ1ளாற வா க தி#ைணயி

உ,கா57>W க...” எ: அக க YYவா) ெசாாிய வரேவகிறா1.
“... இ,க>மா. இ7தா சNாியமா இ,9... இவ க ஊ,கமா பா பறத

பா,கேவ ச5ேதாசமா இ,ைகயா... நா பைடயி இ5தவ. எ ேகா பாைலவன
பிரேதசதி உ1 நா>- ச#ைடகைள- சமாளி7 நி:7 அைமதி பைட,9

ேபானவ. ச#ைடெயலா ஏ வ7? சாபா, த#ணி, கா7, மான

மைற,க 7ணி, இட இெதலா எேலா,9 சாியாக இல. ஒதன மதவ
வAசி,கிறா. 8ர#றா. சன க,9 ஒத ேமல ஒத நபி,ைகயிைல.
ெபாபள க, கபிணி க, ப-ச 1ள க,9, 9,கப>ட தம பா

ெரா>!ய, ெகா1ளய!-8 வி,கிற மகா பாவ பாேத... மன8 தவி-சி என

#ணிய? ஒேர மக. த க-சி மக,9, க>!, ெகாேத. நம,9தா ெராப

ப!,க வசதியில. ைபய நலா பி.ஏ., எ.ஏ., R ப!,கOR ஆசப>ேட.

அவ ப!,கிறத Nட, அரசிய அ,க ேபா, சினிமா ந!க விசிறிக1 ச கR

தைலய, 9தி>... பாவி பய, தைலவ,காக தீ,9ளி-சி- ெசதா. கCயாண
க>! ேவற வ-ேச. அ5த ெபா#O பாவைத, ெகா>!,கி>டா...” தைலைய,

9னி57 ெகா1கிறா.

இவ,9 ெநA8 சிC>டா ேபா இ,கிற7.
சிறி7 ேநர ஒCேய சி?பவிைல.
ல-8மி... ப-ைச பா மண மாறாத க. அத9 ஒ 9ழ5ைத. அத91...
“அரசிய தைலவ,காக, இவRவ ஏ ெந , 9ளி,கிறாRவ... பயிதியதா

!-சி-சி. அவRவ ஓ> வா க எனேமா ர> பிதலா>ட ேப8றாRவ. இ5த
இளவ>ட எலா அ5த மய,9ல ேபாயி வி3577 க. அ7 இ5த சினிமாதா

ஊர, ெக,97 க. ஆ 1, ெபா ள எலா ேபாயி, வயி7,9- ேசா:

இ,ேகா இCேயா ேபாயி N3N7 க...”

“என,9 இ5த பயி ெதாழில Nட ேமைமயான7 ஒ#ணிலR

நி-சயமா,9. எ கபா காலதிேலா, பா>ட காலதிேலா, இ5த Yமி ச,கா
9தி5தி-சா. ஆனா, ேம-சாதி,கார க, 9!மக ெவ1ளாம ப#ண,

Bடா7R ததா களா. நா அ5த, கால7ல, 9!யாத7ல QB

ப!-ேச. ப>டாள7,9 ேபான. இ5த Yமிய எ3திN>, மீ>, கி>ேட. எ,Q
சKQ ேமR ஒ ப,க... நா? ஏகரா... சசார சீ,9,காாி. அ7,காக ம காி
இ5தி>!5ேத. அவ ேபான ெபற9, வ5தி>ேட. ெசவ5தியமாள பாத7,

இவ க,9 நல எதிகால இ,9. இவ க,9 ம>மில, சபி,கப>டதா

ெநன-சி>!,கேம, ெபா ள 1ள க,ேக நல காலR ேதாணி-சி...”

மன 9திேபாட காபி Lைள ஏனதி ேபா> ெபா 9 நீைர ஊ:கிறா1.
இத91 ெவளிேய ப9-சி(ட ெசறி5த ச கிணற!யி க க3Nவ7
ாிகிற7. பளபளெவ: ேத)த தவைல- ெசபி காபிைய ஊ:கிறா1. இர#
தளகட வகிறா1.
“9. நா ெகா#> ேபாேற...”
கைத7ைட7, ெகா1கிறா. சீபா !ைய த1ளி, ெகா1கிறா.
ேத கா) Y7வாைலைய ேபா>, ெகா# காபி(ட ெசகிறா.
உ1,91 இ,9 சி:ைம உணைவ, மாியாைத ப>டவ னிைலயி

கா>டமா>டா. சா5தி ச  மிக மாியாைதயாக நடபா. ஆனா அவக1
அகற பி 9தலாக ஏேதR ெமாழிவா. அவRைடய சி:ைம உணNக1
ஆழதி பதி5தைவ. அைவ அவைள, க#ட7 ஏேதா ஓ உவி ெவ!,9.
“நீ கலா சாபி க. நா காபிேய 9!,கிறதில. எ த க-சி 9!,கி7.

த க-சி 1ள( 9!,கி7. இலா>! தல ேநாN7 க. வட,ேகலா ேபாறப,

ேதத#ணி 9!ப. மன8 இளகல, மற,க = 9!ப. இ க எ#ண7,9? மன8

ெதளிAசி உ:தியாயி!-சி. ெபா)( பிதலா>டமா இ,கிற உலக7ல வாழO

பா க.”

“ேகணி எ,கறப, சி? களி( கரைப( எலா வ5தி-சி. பாைற இல.

த#ணி அ5த- சிC களா வறப 9 9 R வ5தி-சி. ெதவா... இப 9ழப

இல. காலம எ5திாி-சி நீராகாரதா 9!ப. ஆ-சி, என,9 அ:பதாக ேபாN7.

காலம கழனி ேவல, அAசா: கிேலா மீ>ட நைட, எலா நலா,9...”
“இ,க> நீ க ஒ டள 9!( க. ந

>ல கற5த பா?...”

அவ எ7, ெகா1கிறா.
ச  பண தவ7 பறி ேபச ேபாகிறாேரா எ: ெசN5தி
அA8கிறா1.
ஆனா அ7 நட,கவிைல.
அவ ச>ைடைய ேபா>, ெகா#, “ஐயா, ெகாAச ேவைல இ,9. நீ க

உ>கா57 ேபசி>! க...” எ: நைடயி உ1ள ைச,கிைள உ>!, ெகா#
கிள கிறா.

அவ ெசற பிற9 அவ ெசவ5திைய, Bபிகிறா.
ஒ கவைர த ச>ைட ைபயி இ57 எ7 நீ>கிறா.
“ெசவ5திமா, இ7ல ஆயிரைத5H: இ,9. நீ க எMவளN பயி ைவ,க

!(ேமா, அMவளN,9 ைவ( க.. பி!( க...”
அவ,9, க#க1 நிைறகிறன.

“ஐயா, இ7,9 ஒ பதிர எ3தி வா கி,9 க. அபா நீ க நம

ராமசாமி,கி>ட- ெசாC ஒ பதிர எ3தி> வா க...”

“எ7,கமா? என,9 உ ேபாில நபி,ைக இ,9. நீ எைன ந . நீ பயி

ைவ,கO. நலா வரO. நாெமலா சிேநகமா இ,கO. கட நட
பகி57,கO... இ7ல பண 9:,க வர,Bடா7. அ7 ஒ கவி. ஒ சாதன.
அ7 வா+,ைக இலமா... நா வர>மா?”

அவ மீைசைய :,கி, ெகா# எ35தி,கிறா.
அபR எ35தி,கிறா.
ெசவ5தி ைகெய7, 9பிகிறா1.
9ரேல எ3பவிைல.

---------------------
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“ய,ேகா! உ கள அவ க ைகேயாட, B>!யார- ெசானா க!” எ:

கனியப வ57 நிறா.

அறாட இ5த வய?,9 அ5த வய?,9மாக நட57 காக1 வC,கிறன.
அ7N த நா1தா இவக1 வயC நடN ெச)தாக1. எ> ேப நடN.

அாிசி(, ெவAசன ெகா7, அதைன ஆ>க,9 மீைச,கார K>!ேலேய

சைமய ஏபா ெச)தாக1. சா5திதா உதவினா1. மீைச,கார வயC வார
ேப ந>வி>டாக1. அவக,9 எததெகலா ச5ேதக. ஏேதR சி:
ச5ேதக வ5தா? ல>8மி சி>,9வி ேபா ஒ! வ57விகிறா1.

“அ,கா, திர ம57 எMவளN ேபாடO? தீெப>!லதான அள57 ேபாடO?

மாமா இேல கறா... அ,கா நீ கேள வ57 கா> க,கா...”

இவ1 ைக ேவைலயாக இபா1. ெபா37 ேபாயி,9. மீைச,கார வாயிC
நிபா. சிேநக களி இப!- சி: சி: >க1 இ,கதா இ,கிறன.
எறா? அமா அவக1 சாதிைய பறிய 9தைல ேப-சி இைழேயாட
விவ7 ரசி,9ப! இைல.
எ?பிலா நா,9 எ7N ேப8. அப! அ5த ெத ேப8 எபதி

ச5ேதகமிைல. K>,91, அ5த ெத உறNகளி அரச ெபாரச வி357 வி>ட7.

அவ பண ெகாதி,9 ெச)தி,9 க#

,9 கா7 ைளதி,9.

“ஏபா, ேந7தான பாத. நலாதான இ5தி-சி? என ேசதி இப?”
“அ க ஓாிடதில ந>ட பயிாில ைவரQ ேநா) வ5தி,9ேமாR பயபறா.

ேமானா9ேரா>டபாQ அ!,கOR விவசாய ஆபிசில ெசானா களா...”
“நிசமா?மா? நீதா ெபாி அRபவ1ள ஆளா-ேச? ேநாயா வ5தி,9?”

“இC க ேவப #ணா,9 ]ாியாவி கல57 வ-சா சாியா ேபாயி க.

ெகாAச அ5த எடதில 97 கமியாக இ5தி-சி. ெர# நா,கழி7 அ5த
ெபா#O வ5தி-சி. ஆ=சிேல57 கைதயா ேநா>W8 வா கி ப!-சி>

ஒ#ெணா#ணா பா,9றா...” எ: சிாி,கிறா.

“இப வார7,கில. ேவைல !-சி>ேடா, ெபா3ேதாடேயா வ57 பா,9ேறR

ெசாலபா. ]ாியாN ேவப #ணா,9 கல57 அத வார
ைவ,கOமில... நீ ஒ#O ெச)யி. என Nட சா5தி அRபவப>டவ. அவ க

^ இMவளN ெதா?வில. அவைள, Bபி>, கா>” எ: அR கிறா1.
பி1ைளேய ெபறிராதவ1 ஒ ைகபி1ைளைய ைவ7, ெகா# தமா:வ7
ேபாC,கிற7!
K> ேவைல !ய மணி பனிர#டாகிற7. காைலயி பைழய ேசா: உ#ட7
திெமறி,கிற7. வ!த கAசியி உ , கைல ேபா> அ57கிறா1.
விவிெட: ெகாைல,9 நட,கிறா1. கடைல பயி பர57 சி:சி:
இைலகட க# ெகா1ளா, கா>சியாக ப8ைம விாிதி,கிற7. ஊபயி...

பயி:, உயரமாக அகற ெபாிய இைலகட தைன இன கா>!, ெகா1கிற7.
அத வார கைள எ7 ம# அைண57 ஜிச ேபாட ேவ#. இ7 அப
ெபா: . அவேர வ#! ஓ>!- ெச: எ7 வ57 விவா. இேபாெதலா
உட அMவளN ேமாச இைல...

ெவயி உைர,கவிைல. உடைமயாளிலாம எ37, 97 இலாம, யாேரா

ஒவ, K>,9, ெகா# வ57 பண ெகாதா. பிாியமாக, உாிைம(ட

அவைள வ57 பா,க- ெசாகிறா. காக1 மேனா ேவகமாக இ37- ெசகிறன.

எ ேக தாி8, எ ேக ப-ைச, எ ேக ஆ ேம)கிற7 எ: எைத( பா,காம அவ1

நட,கிறா1.

கழனிப,க யாேம இைல. ப % Y>!, கிட,கிற7. நா:,க1 பி!7,

தைல நிமி57 நறாகதாேன வள5தி,கிற7.

வரபிேல நட57 பா,கிறா1. 3 பரைப( பா,9 ெபா:ைம இைல.
ேநாெயா: இைல. கனியப ெசானா ேபா வி>ேபான இடதி
: நா>களான பி வி> ைவதி5த நா:,கைள ஊறியி,கிறா1.
அ7 வள-சி 9ைற57 ெதாிகிற7. கைள,ெகாC ேபா>, நா:,கைள

அேலாQ ைபாிலதி நைன7 நறாகேவ நடN ெச)தாக1 இப7 ஆ>க1.
கிணற!,9 வகிறா1. கிணறி த#ணி ெதளி57 இ,கிற7. ஓரா1 ஆழ
இ,9. நாக! Bட இைல ைகபி!- 8வ. இத- 8வ,9 Yசவிைல.

இ5த த#ணி கக# ேபா இ,கிற7. உ , சவ, எ7N இைல. இ ேக

வ5தா த#ணி 9!,க ேதா:கிற7. இவக1 K>, கிண: த#ணி Bட

இMவளN நறாக இ,கா7. கிணறி இற க ப! ைவதி,கிறாக1. ஆனா,
ெசவ5தி,9 அ5த ேநரதி இற க ேதாறவிைல.

அப!ேய நட57, ெசCயம ேகாயி ப,க வகிறா1. அ7

ளிய5ேதாபாக இ5த கால அவ,9 நிைனN இ,கிற7.

ேகாயி  ைமதான. ெபாிதாக இ5த7. இேபா7 ேபா பQ ேபா9 சாைல
இைல. ஒைறய! பாைததா. ேகாயி  ஆ! மாச விழா நட,9. B7
நட,9. வாOவ ேப>ைட,கார ஒவ வ57 ஆAசேநய ேவச க>வா.
அ#ண அவேர மாதிாி K>! வ57 எேலா   ஆ!,கா>வா.
அ#ண எMவளN வாAைசயாக இ5தா.
இ 9 ளிய பிA8 உதி57 கிட,9... ெபா:,கி தி: ெகா# \.எQ.ஐ.

QB?,9 நட57 ெசவாக1. அ8, அவ1 அ,கா பா,கிய, தணிகாசல எற
ைபய. ெவட ெவட எ: எேலா கீழ ெதவி இ57 ப1ளி, Bட

ெசறாக1. >ட, க#O W-ச,

றாவதி, இவ1 ! சீவி, ெகா#

வரவிைல எறா த#டைன ெகாபா1. சினமா ேபான பிற9 அமா
இவ,9 ஒ3 காக ! சீவி வி>டேத இைல. இேபாெதலா எMவளN ெபாிய

மாற வ5தி,கிற7?

சேரா த வ9 ,9 ேபா9 ேபாேத, ! சீவி, இர>ைட பின ேபா>

ாிப Yேபா க>!, ெகா1ள ேவ# எபா1. இவ,9 அ5த !-8 சாியாக
வரா7. ப1ளி,Bட நா>களி Y ைவ7, ெகா1ள மா>டா1. மற நா>களி

கனகாபர, மCைக ேவ# எ: பி!வாத பி!பா1. அமாN,9, Bட,

ெகா,க, Bடா7. இர>ைட பினகளி? வைள7 ைவ7, ெகா#
க#ணா!யி அழ9 பாபா1. சிறி7 விவர ெதாி5த7 தாேன சி காாி7,
ெகா1ள ப!7 வி>டா1. அேத சி.எQ.ஐ QBC ப7 வ9 ,க1

வ5தி,கிறன. அபாைவ, ேக> ைம, பல வ#ண ெபா>க1, கீாி, பNட,
நக-சாய எலா வா கி, ெகா#!,கிறா1. பாவாைட, தாவணிதா சீைட.

நீல ெவ1ைள(. அ5த தாவணி( ச>ைட(, அறாட ேசா  ேபா>

7ைவ7 ம!,க ேவ#. தாவணி ம! , ெதா க வி ேமலா,9 சிறி7 Bட,
கைலய, Bடா7. க திதி ைம இ37, ெகா1வத9 ! வாாி பின
ேபா> !57 ெகா1வத9ேம அைர மணியாகிற7. [N நா>களி உ-சியி ஆணி
அ!7 Yைவ ெதா க வி>டா ேபா ஊசியி ெசகி, ெகா# ேபாகிறா1.
இ: காைல ைச,கிளி ெசறிப7 நிைனவி வகிற7.
ஊேட இன ாியாத ஒ கவைல பரNகிற7. அவ1 சாைலைய, கட,ைகயி
விெர: நாைல57 ைச,கி1க1 ேபா>டா ேபா>!யா) ேபாவ7 ேபா
ேதா:கிற7. ைபயக, ஒறிர# ெப#க இ,கிறாக1 எ:

ாிகிற7. க#கைள ஊறி பா,கிறா1. லாாிக காக பQஸு ேபா9
சாைல அ7.

Y ெதா கின7, ெபாிய Y ேபா>ட தாவணி( ெதாி5தன. காைலயி சேரா

இேத உைடதா ேபா>!5தாளா? ப1ளி, Bட இைல எறா, இப!

விடைலகட ைச,கிளி 8:கிறாளா?

சினமா ெப# இ 9 வ57 அ3த7 சினமா ெகAசிய7 7தி,
ெகா# நிைனN- ெசதிகளிைடேய கா>சி பட களா) எ3 கிறன.
“யாேரா ெதா>>டா ேபால. அ!-சி ெவர>!>டா க. இ க ெகா#டா57Nட

என ைதாிய?”

“இவேள நடத இலாதவ. மகைள( அேத வழி,9 N>>டா...” அ:

சினமாவி 7கி வி35த சா>ைடய! த மீேத வி357 வி>டா ேபா
9? 9கிறா1. சினமா க#ணகி ேபா தைலைய விாி7, ெகா#
ம#ைணவாாி Kசிய கா>சி அவைள ஒ சாணாக, 9:க- ெச)கிற7.
இ5த ெப# என கலக7,9 வழி ெச)கிறா1?
ளிய மரதி ளி உ?,9கிறாக1 ேபா??
வட7,9 ளிய பழ இ5த, 9தைக,காாியிட தா அவ1 வா 9வா1.
இ7 திதி  ளி மாக மிக சியாக இ,9.
“ ளியபழ வா 9றீ களா? உ?,9றா க...?”
ேமலெத சி காரதமா ேக>கிறா1. இவ,9 அ7 காதிேலேய விழாம

ேத)57 ேபாகிற7. ளியாவ7 ளி? இ ேக 9! 39வ7 ேபாலலேவா

காாிய க1 நட,கிறன. சேராN,9- ைச,கி1 பழ,9வதிேலேய அவ,9

உடபா!ைல. ஆனா, எலா அவ1 பாைவ,9 மீறியதாகேவ நிக+கிறன.

எ> வயசிேலேய 9>! ைச,கிைள அபா கைடயி இ57 எ7 வ57 பழகி

வி>டா1. ஏழாவதிC57 ைசகிளிதா ப1ளி,Bட. இவ,ெக:, 9:,9

பா இலாத வைளவான ைகபி!, சீ> எலா உ1ள ைச,கி1. இேபா7

சரவணR அதி ேபாகிறா. அத வச தன,9 திய ைச,கி1 ேக>,
ெகா#!,கிறா.
கீழ ெதவி,

,காயி பா>! ேபதி ரAசித எ> வைரப!7

நி:வி>டா1. எ5த ெப#O ைச,கிளி ேபாகவிைல.
ேவ9 ேவெக: K>,9 வகிறா1.
சேராதாவணிைய எ7 ம!7 வி>, ெவ: ேம ச>ைட(, பாவாைட(மாக

இ,கிறா1. ெவளியி ெச? ேபா7 தாவணி அணிய ேவ# எப7
பா>!யி ச>ட.

“ஏ#!? ேரா>ல அதினி ேவகமாக ைச,கி1ள வ5தீ க... அ5த ப)ய க

ஆW?”

“ஆ... எ5த ப)ய க?”
“உ Bட ைச,கி1ள வ5தவ க?"
“எ Bடயா? ேரா>ல ஆயிர ேப ேபாவா க. அவ க Bட வறவ களா? இ7

கதயா,9ேத?”

“சீ. ேபசாேத! ஏேதா சினிமால வறா ல ேவகமாக வி>ேபா> ேபானி க,

எ க#O ெபா)யா?”

“ஆமா... கா7 இ5த ப,க அ!-சி-சி. ேவகமாக ேபாேன... அ7,ெகன?”
“நிசமா அவRவள உன,9 ெதாியா7?”
இெதனமா, உ Bட ேபஜாரா,97! அவ க யாேரா பா)Q... ேபானா க. நா

அவ கள ஏ பா,9ேற?”

“சேரா, அமா,கி>ட ெபா) ெசாலாேத! உன,9 நி-சயமா ெதாியா7?”
“ஐேயா, எனமா இ7? நா அ5த ப,க நிதியான5த மாQட K>,9

ேபாயி ெகா)-சி ஆச மாட வா கி> வ5ேத. இதபா உன,9 ஒெரளN5

ெதாியல... ெசானா? ாியல. என வி>!”

ெசவ5தி,9 ஒ: ாியவிைல. தைல கன,கிற7. கிணற!யி ெச:

கைத, க3வி, ெகா1கிறா1. ேசைல அ3,9, கசமாக இ,கிற7. அவி+7 ேவ:
மாறி, ெகா1கிறா1. பகC ஒ: சாியாக- சாபிடவிைல. த>ைட எ7
ேபா>, ெகா# ேசாைற( 9ழைப( ஊறி, ெகா1கிறா1.

ைகயி ஒ தக7ட சேரா றதி 95தியி,9 பா>!யிட, “பா>!

என,9 பசி,கி7...” எ: ெசாகிறா1.

“ஏ, பா>!,கி>ட ேகபாேன? ேசா: இ,9. ேபா>,கி>தின

ேவ#!ய7தான?”

“நா உ கி>ட, ேக,கல. எப பாதா? ேசா: ேசா: ேசா:... ஒ Yாி கிழ 9

சபாதி ஒ#O ப#Oறதைல. உ,9” எ: மக1 கைத L,கி,
ெகா# ேபாகிறா1...

நீலேவணி !ப கைடயி நிைனத ேபா7 ேபா), ேக>க, Bடா7 எ: ஒ
க#! உ#. ைகயி காசிலாம ேபானா அவ1 கண,9 ைவ,க மா>டா1
தா எறா? அப!- ெச)யலாமா?

“ேசா: என அMவளN ெகாறAசிேபா-சா? த#ணில ேவNற ேசா:,ேக

உைழ,க ேவ#! இ,9. ெநத எ#ணயில ேவNற Yாி,9 நா எ க ேபாவமா?

உ கபா ேரா,க ேரா,கா பண ெகா#டா57 9தா, நாR ெசா9சா

95தி,கி> உன,9 விதவிதமா- ெசAசி தரலா. இதா அாிசி ஊற ேபா>!,9.
ராNல உ,கா57 அரேப. இ7,9 ேமல என,9- ெச)ய ெதாியா7. யா
ெச)வா கேளா ெசAசிதர- ெசா?...”

ஆதிர7ட Bறிவி> த>- ேசாைற உ>! ேபா>, ெகா1கிறா1.
த#ணீைர, கடகட ெவ: 9!,கிறா1. சேரா தகைத ைவ,காமேல ெவளிேயற

ேபாவைத பா7,

“W. சேரா..” எ: க7கிறா1. “ேவணி K>! ேபாயி !ப காசிலாம ேக,க,

Bடா7?”

“நாஒ#O அ க ேபாவல!”

“பின எ க ேபாற? ெசாC> ேபா!”
“எ கிேயா ேபாற. உன,9தா அ,கர இCேய? இ5த ^>,9 ஏ#டா

வேராமிR இ,9 ேச!”

“அ,கற இலாமத ஆ# பா ெப#பாR உழ,கிறனா? யா,க! நா

பாபறெதலா? ெபா ள 1ள, தா) ெசா?,கட கO W! எதாR
சி?பி!-சினா, ெவளில தல கா>ட
நாரா, கிழி-சிவாவ! க#O,

Aசியில. இ5த ெத,கார கேள நா

Aசி 8#! ேபா-சி. வா, தயி வ-சி,9, நல

ெக>!யா. ேசா: ேபா>, ெகா#டாற சாபிமா... காலம நா? இ>!C
சாபி>ேபான7. ப! ப! R... என ப!ேபா... ஒட க:7 எள-சி
ேபா-சி.... வா க#O...”

அவைள உ1ேள B>! வ57 ேசா: ேபாகிறா1.
இர# ெக>டா வய8. இவ,9 ாியாத ப! . ஒ ற, இவேளா

பிைண5தி,9 மரபி அ3த க1...

“அத வார பாி>ைச !Aச7, பா>!ேயா திவ1U அைத K>!

ேபாயி ஒ வார இ5தி> வா க. அ5த அததா, வரல வரலR

9ைறபறா க...”

“அ க ேபாயி என ெச)ய>? ெகாைல கழனி சாணி சகதிR இேத

கைததா. நா மாமா Bபி>!,கா க, ம7ைர,9 ேபாக ேபாேற.”

“அவ 8மா வா)- ெசா?,9- ெசாCபா... ேபாயி பாதா ெதாி(.

சேரா அெதலா ெநAசிேல57 வ5ததிைல?”

“இல அ க அவ 8லபமா என பாCெட,னி,ல ேசதிவா.

O வச

எல,>ாிக எ,>ரானி,Q, இலா>! ெம,கானி,க ப!ேப. நல மா, எதா.

ளQ  ேச57 பி.இ. Bட ப!,கலாR மாமா நி-சயமா- ெசாC,கா. ப!-8
!-சா, அAசாயிர சபள வா 9ேவ...”

“அ7 அப!யா? சாிமா! என,9 ெராப ச5ேதாச... நீ க நலாயிகிறத நா

வாணாR ஏ த,கிேற? அப!ேய உ க மாமைனேய மாபி1ைள பா7,

க>!, 9,க- ெசா?. என,9 இ5த ம#O ேபா7” எ: !,கிறா1. பா>!
எ7N ேபசவிைல.
----------------
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மாமா K>,9 அவ வ57 அைழ7 ேபாவதாக இைல. சேரா, தைன

ைவைகயி ஏறி அRபினா தாேன ேபா) விவதாக பி!வாத ெச)கிறா1.
சரவணR,9 இR பாீ>ைச ஆகவிைல. தின தின காைலயி எ357
ச#ைடதா.
“இத பா சேரா, உ மாமR,9 ெல>ட எ3தி ேபா. வய8 ெப#ைண நா

தனியா அRப மா>ேட. உ கபா வ5தா ெகா#> விட- ெசா?” எ:

தீ7 வி> ெசவ5தி, ேவப பி#ணா,9 ]ாியாN கல57 ைவ,கிறா1. “தா

கிைடதா ெகாAச கல57 ைவதா ம:நா1 விசிற நலாவ அ,கா” எ:

சா5தி ெசானா1. மீைச,கார த க,9 இவ,9 எ கி5ேதா தா வா கி

வ57, கனியபனிட அRபினா. கனியப இேபா7 அவக,9 மிக

ெந,க. எேபா7 கர#> விவாகேளா பா7, த#ணி பா)-8வதி
அவR,9 ஒ தனி அ,கைற வி35தி,கிற7. ேவ,கைடைல(ட ஊ பயிராக
ந>ட பயி: ெகா7, ெகாதாக கா) பி!தி,கிற7. அ ேக இரN காவ

இபைத விட, காவேல ேதைவயிராத ெகாைல ேம> ெநபயி,9, காவ

எ: கழி,கிறா.

“ஒெர> ராNல இப! பா7 வா க...” எ: சனிட ெசாவைத வி7,

K ட ெசவ5திேய K>! எேலா அட கிய பி பயிைர இரவி பா,க

ேபாகிறா1. இரவி வானி ந>சதிர க1 ஒளிர, தனியாளாக ேபா9 அ-சமிைல.

ேவ-சாமிேயா, பழனிேயா ெதபவாக1. மைடயி நீபா( ஓைச வகிற7.

மண க1... பயிாி மண, ப8ைமயி மண, தவைள, பா சரசர,9

உணNக1... எதி? இேபா7 அ-ச ேதாறவிைல. ஆனா, இ5த சேரா

ஒ>டாம ேபா9 பாைத(, ர# பி!வாத அவ,9 அ! மனதி =திைய,

கல,9கிற7. இள க: பயமறியா7. ஏேதR ஆகிவி>டா...? சர,ெக:

வரபி கா ந3Nகிற7.

வ3வ3ெவ: கால!யி ஏேதா ேபானா ேபால உட 3வ7 7!பாக
பரNகிற7.

ைகயி டா- விள,9 இ,கிற7.
அைத அ37கிறா1. மAசளாக ஒளி...
பயிைர மிதிதி,கிறா1. பயி: பிA8, கா)கட மிதி(#!,கிற7. ஆனா

அவ1 அ ேக கா ைவ,கவிைலேய? பிரைமயா? அப!தா நட57 வ5தாளா?
“யா? ெசவ5திய,கா? நீ க எ க?”
பினி57 ேவ-சாமி.
“நீ க ஏமா இ5த ராNல? த#ணிதா நா பா,9றேன? ஈர இ,9. இனிேம

நாள,கி, Bட ஆறேபாடலா. கனியப ெசத ன வ5தி> ேபானா, பயிர

யாரமா எ7 ேபாக ேபாறா க?”
“கனியப வ5தானா?”

“வ5தா. அமா, உ ககி>ட ஒ#R ெசாலவா? ப>டாள,கார ^>ல ஒ

ெபா#ணி,9ேம! அ7,9... அ7 அN மகளா...?”
“மகளாமா...?”

“நா ேக>டா, நீ க என, ேக,9றிய திபி இவ அ5த ெபா#O,Bட ஒ

இ7வா இ,கா ல. பா>! வ57 ெசத ேநன பி?பி?R !-சி தி>!-சி.

பய மவேன, உன நா நாயா ஒழ-சி, கAசி]தி ஆளா,கின, ஏேதா சாதி... அ:7
ேபான7. அத ேபாயி க>ேவ 9ற, அறிவி,காடா? ஒன,9 ராசாதி ேபால

ெபா#ண, க>ட, காதி,கா கடா. அ:N ெக>ட பயேல? அ7 ஏகனேவ ெக>!,

அத ெக> அ:7, 9ளி-சி நி,கி7. ஒ ெபா>ட 1ள ேவற, நீ ஏ#டா அ க

ேபாற? இதினி நா நீ கனிபா, ஒ3,கR ேபெரதவ. இப ஏ#டா... அ5த

மலத எ7 Yசி,கிேற? R ெகAசி-சி. அ3தி-சி... பாவ...”
“அவ என ெசானா?”

“த நீ என எெதலாேமா கனா, க#> ேப8ற? எ ேக ேபானா? வ57

ெதா5தரN ப#Oற. என,9 எ க ேபாகO எ க வரOR ெதாி(. ேபாற

எடெமலா வ5தி>! எ: ச#ைட ேபா>டா. கிழவி Nடல; 'ெசவ5தி,9

சேராவ, க>! ^>ேடாட வ-சி,கOமிR ஆசயி,9பா. அ7 ாிAசி நா நல

விதமா நட,கO மில? எ ராசா... அ5த, க3 நீ பான வாணாபா. நீ அ க

ேபாவாதடா... னி-சி அதா

ேக>ட...”

“5தா ேவ-சாமி, உன,9 ெவவகார ப#ணOமினா ேவற எதாR ேப8. 5த

மாதிாி ஏதாR ாீ N>> திாியாத.”

இ5த ேவ-சாமி ஐ57 வஷ7,9 ேப மாம மகைள, க>!னா. இவ
அமாN,9 அவ,9 மயி பி!- ச#ைட. கைடசியி ேகாபி7, ெகா#
அமா K>,9 ேபா) வி>டா1. மாமக>!ட ேவைல ெச)பவ. இவR இ5த
அ:ப7 ெச> Yமிைய வி>வி> தRட வரேவ# எ: Lப
ேபாகிறா1. இவ அமா ைபயைன, ெகா,கி ேபா> பி!7,

ெகா#!,கிறா1. ப! இைல. உழN, அ: எ: ேபாவதி கா8 இ,கிற7.
8த5திரமாக திாிய !கிற7. சாராய 9!பா. ெப#சாதி,9 இவR,9 இ7
நிமிதேம ச#ைட.
“அெதலா இல,கா. நா ஏ ாீ Nற? நிசமா? ெசாற... இவ இபலா

^>,ேக ேபாறதில ேபால. ெக3வி வ57 அ3தி-சி. அதா ேக>ட நீ க சேராவ,
ெக>! வ,கிறதில என,ெகன இ,97! ஆனா உம இ7R உ க கா7ல

ேபா> வ-ச...”

“இத பா, அத பதி எ7 ேபசாத? சேரா ெட பாி>ைச எ3தியி,9. இவ,

ஆறாவ7 Bட ப!,கல! ேகNறில ெந)ெயா397னா ேகபா,9 மதி வாணா!

இ7ேபால யாாி>ட( ெசாC> திாியாத அவ கபா கா7ல N35தா, உனிேய

உ#!லR ப#ணிவா க.”

இப! ஓ ஆதிரமாக அவைள( அறியாம ெசாக1 வெம: அவேள
நிைனததிைல.
ஏேதா ஓ ஆைச ெமCைழயாக இ5த7 உ#ைமதா. ஆனா, அ7 நடபி

உ#ைமகளி ஊ>ட ெப: வா) ,கேள இைல. ஒேர மகளி கயாண.

அ5த மக1 ச5ேதாசபட ேவ#டாமா? ச, அமா, அபா... ஏ, அ5த ஒ
மாம ப5தC நி: வாிைச ைவ7 ெபைம பட ேவ#டாமா? இ5த,

கனியபR,9 என இ,கிற7? ெபற தா), த5ைத Bட ெதாியா7. அ5த,

கிழவி மகா Fசைன,காாி. இவ1 ெபா கல: அவைன ேத!- ெச: 7ணி

வா கி, ெகாதைத, கிழவியிட ெசாC இபா. அவக1 சாிைக, கனNக1
காOப! இட ெகாதவ1 அவ1தா...
மன எப!ெயலாேமா கண,9 ேபாகிற7.
ப>டாள,கார ெக>!,கார. இ5த மாதிாி ஒ பி!ைப அவR,9 அவேர

ஏபதி இ,கலா. இேபா7 என 9! 3கி ேபாயி:? நல சா)கா. ஒேர
ெப#. Yமி ெசா5தமாகலா. இவR ம,க1 மனித இலாதவ. ெப# அட,க.
றா ேபா சா7. நல ேஜா!தா...
இப! ஒ ப,க கண,9 ேபாகிற7 மன.
ஆனா ஊேட ைக ந3வி ேபானா ேபா? ஆறாைம தவி,க !யவிைல.
ெகாைல வழியாக அவ1 K>,9 வகிறா1. ப8 இவைள இன க#
ெகா1கிற7.
“ல-8மி” எ: த>!, ெகா7வி> உ>கதைவ ெமல திற57 ெகா#

வகிறா1. அபா க>!C உ>கா5தி,கிறா. டா- விள,ைக ஆணியி ெதா க
விகிறா1.
“ஏமா, என, Bபிட, Bடா7. தனிேய நீ இ>! ேபாற? கனிப

வாரதிலயா இப?”

“வரா. என,9தா அவைன( ெராப எதி பா,க, Bடா7R... சேரா

L கி!-சா...?”

“அவபா Bட இ5ேநர ேபசி>!5தி-சி. கேனாட ம-சினி-சி ம>றாசில

இ,கால? அதா நா9 Bட- ெசாC-ேச ^ க>!,கா க, அவ இQBல ேவல

ெச)யிறா கR, அவ ம7ைர,9 அ,கா ^>,9 ேபாறாளா. இெவ

பாதா ல. இ க ெகா#டா57 N> ேபா க. நா க பதிரமா B>!

ேபாறR ெசானா களா. ேக,கOமா? 9தி-சி>!,9. இபேவ உடேன 7ணி
மணிெயலா ைபயில எ7 வ-சி>!,கா. இ5த ^>ல ஒ நல ெபா>!ேயா,

எ7ேவா இேலR சி?பி>!5தி-சி. அ7 அவபா காலம வா கி தாேரR

ெசாCயி,காபல...”

அவ1 ேபசேவயிைல.
காைலயி இவ,9 விழி வவத9 ேப சேரா தயாராகிவி>ட7

ெதாிகிற7. கிணற!யி த#ணி இைர7, 9ளி,கிறா1. அவ1 அபாN,

9ளிதாயி:. இவ1 Yேபா>ட பளபள  பாவாைட(, ெபாிய ைக ஜா,ெக>
ேபா>, ெகா# தாவணி அணி5தி,கிறா1.  ப,க 8>ைடயாக !ைய
அல கார ெச)7 ெகா#!,ைகயி ெசவ5தி ப,கதி ேபா) பா,கிறா1.
“இப... கால பQஸு,9 ேபாறீ களா?”
“ஆமா... இைன,9 மதியான அவ க ைவைகயி ேபாறா களா.

எப!னா? !,க> சமாளி-சி,கலாR ெசானா களா... ஒ நல ெபா>!

Bட இல... ைபயில வ-சி, ெகா#> ேபாற...”

“நா அபாகி>ட- ெசா?ற வா கி, 9பா க. க#O... அவ ககி>ட

7சா ேபாற. எபேவா ப7 வச ன கCயான7,9 ேபான7...”

“அெதலா என,9 நீ ெசாC தர ேவ#டா. நீ நிைன,கிறாபல மாமா

ஒ#O இல. அN என பி.இ. ப!,க வ-சிபா...”
“வ-சி,க>. என,9- ச5ேதாசதா...”
அவளாகேவ Yைவ ைவ7, ெகா1கிறா1.

இவக1 K>ைட வி> ேபான பி வாச ெதளி,க, Bடா7 எ: நிைனN
வகிற7. சரசரெவ: சாண கைர7 வாச ெதளி7 ெப,9கிறா1.
“ெதாிAசி5தா பா ெகாAச வ-சி காபி ேபா>, 9திேப... இப மா

கர,9மா...?”

“ேநரமா-சி. ெகள . ஆ: மணி,9 பQ ேபாயி. எ>டைர,91ள நாம

ேபாயிடO... கிள ...”

அபாN அமாN எ357 உ>காகிறாக1.

வாச வைர வ57 அவக1 ைச,கிளி ஏறி- ெசவைத பா7, ெகா#
நிகிறாக1.
அ: பக ெந வய?,9 இர#டா ேம?ர ைவ,க ேவ#ேம? பிசிறி

ைவதி,9 ]ாியா ேவப பி#ணா,ைக வ#!யி ேபா> அப ஓ>!
வகிறா. வ#! இவகைடய7 அல. இரவதா.
“ெவயி ெகா7கிற7. சிதிைர,9 ன இப! இ,9. இ5த ப>டதில,

ெகால ேம>ல ெந? ைவேபாR யா நிைன-சா க!”

“நாம நிைன,கிற ெதலா நட,கிறதில. ேமல ஒத இ,கிறா. அவ

நட7றா. உ சினாதாN,9 இதில விைளAச ெமாத பயிாி, ஒ ப!,

9,கO. அவ 1ள,கி ஒ சீலேயா, ேபதி க,9 ஒ கNேனா வா கி,
ெகா# 9,கO...”

“ஆனா ந,9 ேபாக என

Aசி,9! அவ ேராச,காாி. இப எதினா?

ெகா#, 9தா L,கிெயறிவா. உ கமா ேபால இல. உ கமா ெகாண,

அலா தன,9 ேவO. ஆதாய பாபா. ெசா?... ேராச ெகைடயா7.
கCயாணதி ேபா7 கனி ம-சா சசார அதா அெமாி,காவிேலா எ கிேயா
இ,காேள... அவ தQஸா QQ-R இ கி[Q-ல ேபசி, எப! L,கிெயறிAசா.

ப5த?ல! எனிய வ57, யாேரா சாமா ெகா#டா5த ஆR நிைன-சி, ேபா)யா

இ க ேசல உ,காரதீ கR ெவர>!னா1ள? அபேம என,9 ஒ நிமிச

அ கத க, Bடா7R. அN க என ெசAசா க? சப5திR ப5தல மாியாதி

வ-சா களா? ச5தன Y8னா களா? என மாியாதி ெசAசா க?”

“நம ைபய ேபாயி, கால N>,கி>டா. ெபாிய ெவள,9 ேபா>டா க, பட

!-சா க... நம ைபய ேகா> F> ேபா>> நினா... பட !-சிகி>ேட
இ5தா க. உ கமாN,9 அ க ேபாயி நா நி,கO. K!ஒ !-சி,கOR

ஆசதா. நம 1ள, எ கபா, எ கமா, த க-சிR B>! வ-சி> பட !,க-

ெசாலO. இவ க பட !,கிற சமய7ல, மாபி1ைளைய( உன( கா

வ-சி ஊ பா,க ேபா கR ெசாC>டா. எMவளN 98 ! எ சேகாதாி
பய5தா. அவR,9 ேராச உ#. ப>,கேவ இைல. அத நாேள
கிள வR கிளபி>டா. ெபா#ண, B>! வ57 வ-சி,கிற7. ம:^
அைழ,கிற7. என நட5தி-சி? ெர# ேப கCயானமான7 அனி



ேபானா க. இ க ெர# ேப வ57 தைல கா>!> அைன,ேக ேபானா க.

அபதா, அவA ெசாறா, அபா, இ5த QB ேவல அவ க பதாயிர 97

என,9 வா கினா க. உ ககி>ட ேக>டா ,கால3 K க. நமால !யாத ேபா7
ஒ#O ெசா?ற7,கில கிறா. இவன ப!,க வ-சேத த R அப
ேதாணி-சி. அ7 ஊரN>- சிதபர ேபாயி, காேலஜூல ேசத7 அதNட
த R. பQ> கிளாசி எ.ஏ. ப!-சா. அ7,9 ேமல வாதியா ப! . இ க
உ1Uல ஒ எடதி? ேவைல கிைட,கலனா, இவ காேலஜிேலேய ெகா,கி

ேபா>>டா... எனத ெசாC,கிற7!”

“ஒ ேவள அ7,ெகலா பாிகாரமா நம த க-சி 1ைளய ப!,க வ-சி

R,9, ெகா# வரலாR இ,9பா... சரவணைன நா Nட மா>ேட... அவ
ப!-சா? நம Yமிய N> ேபாக, Bடா7. இ7 ெபா ள 1ள. எப!ேயா

அவ

லமாகேவ ப!-சி, அவ

லமாகேவ மாபி1ைள( க>!னா, சாிதா...”

ெசவ5தி ஏேதா ஒ ஆ:த?,காக- ெசாC, ெகா1கிறா1.

அ5த நிலபர 3வ7 ]ாியா ேவப பி#னா,9, கலைவ(ட
ெபா>டா கல57 விசி:கிறாக1. கனியப அ7 வயC இ,கிறா.
ஒ ைல பC க!7, ெகா# மAச1 7# #டா8ட
உலாசமாக, கைள, ெகா>!னா சீ ெச)7 ெகா#!,கிறா.
“ய,ேகா, மாமா வ5தி,காரா? அதா நா வரல. மாமாN,9 வாCப திபி!-சி!”

எ: சப5தமிலாம ஏேதா ேப8கிறா. ல>8மி கீைர பி! கி,
ெகா#!,கிறா1. ஆரா,கீைர. கிணறி நீ இைற7, ைககைள( க3வி,
ெகா1கிறா1 ெசவ5தி.
“ய,ேகா” எ: ல>8மி Bபி>, ெகா# வகிறா1.
“கீைர சைம,கிறீ களா? நலாப-8R இ,9...”
“9...”
“எ7ல வா 9றீ க. அ5த பா# ச>!ல ேபாட>மா?”
“வாணா. இப!- சீைலயிேல ேபா. அ7 தா நாத அ!,9...” ேசைல

5திைய நீ>! விாி,கிறா1. அவ1 கீைரைய எ7 ேபா ேபா7தா ைகைய
பா,கிறா1. வல7 உ>ைகயி? இட7 உ>ைகயி? ப-ைச 9தியி,கிறா1.
ேகால ேபா நீ#ட ெகா! இட7 ைகயி... வல7 ைகயி ஏேதா ெபய
9தியி,கிறா1. கால ெசற சனி ெபயேரா?

“ப-ச ப  ேபா>, கடAசா படா,9...”
“அபா... இல என,9 அபாேன வ7. மாமா இைலயா?”
“மாமா ப க,9 ேபாயி,கா க. அ க மக இ,9ல இ கதா ெவயி

அ!,9ேத! ஒ அAசா: நா1 இ5தி> வவா க...”
“ெசா5த ^ இ,9தா?”
“இ,9. ஆனா ெராப த1ளி, ஒF ேரால.”
“நீ க ேபாK களா?”

“அதா பயி ேபா>!,ேக. இ7தா நலா,9. அ க ேபானா ெபா37

ேபாவா7. அ,கா W-சரா இ,9. ேவல),9 ேபாயி. மாமா கைட வ-சி,கா க.
ெர# 1ள க இ,9... ஆ-சி, பதAசா நா ஊாியா ைவ,கOமால. இவக
தா பா7,கறா க...” எ: கனியபைன-ெசா? ேபா7 நாண கதி
மினி மைறகிற7.
-------------
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சிதிைர, கதிாி 8>ெடாி,கிற7. சேரா ஊாி ெச: ஒேர ஒ க!த
8,கமாக தா வ57 ேச5ததாக எ3தினா1. சரவணR,9 ப1ளி, Bட
அைடதாயி:. நாR ம7ைர,9 ேபாேவ. மாமா K>,9 எ: 9தி,கிறா.

“ந ெகாைலயி கடைல  க ேபாற, அ க எனடா இ,9? ர>டாசி [Nல
அபாவ, B>!> ேபா) கா>ட- ெசாற, உன,9தா இனி அ5த ைச,கி1...”
எெறலா ஆைச கா>! அவைன- சமாதானப7கிறா1.

இ5நா>களி கனியப அவ1 க#களி த>பவதிைல. ப>டா?
ேபா ெவ1ைளயாக ேப-8, ெகாபதிைல.
ெநபயி கதி பி!,கிற7.
அ:, கனியப ப %,9 ப,கதி விேநாதமாக, கா>சி அளி,கிறா.

வாி வாியான பனிய ேமனிைய 3ைமயாக கிற7. மAச ப-ைச(மான
ப>ைட க#களி பளிெர: பகிற7. இபி ேவ>! தா பா)-சாம... ைகயி
ஒ !ராசிQட. அதிC57 வ பாடைல அவ ரசி,கிறா எ: ெதாிகிற7.

“ஒதி ஒவைன நிைன7வி>டா, அ5த உறN,9 ெபய என... காத...” எற

பா> ெதளிவாக- ெசவ5தியி ெசவிகளி வி3கிற7.

அவ1 நி: நிதானி7 பா> எைத( ேக>பதிைல. சில பா>,க1
ெதாட,கதிேலேய அசி க எ: அவ,9 ேதா:. சேரா இமாதிாி
பா>,கைள அலறவி ேபா7 ேகாபமாக வ.
கயாணமான திதி அவ1 ச அவைள, காAசி ர சினிமா திேய>ட,9,

B>!- ெசறி,கிறா. “சீ என க அசி கமா !ரQ ேபா>கி>, B-ச நா-ச
இலாம வாரா க. இெதலாமா நல சினிமா” எறா1. இேபா7 K>,9 K

!.வி. வா கி ைவதி,கிறாக1. அ8 K>! ஒ க: ெவ1ைள இ,கிற7.
ேவ-சாமி அவ அமா வா கி ைவதி,கிறா1. நீலேவணி K>! இ,கிற7.
85தாி,9, கலராக வா க ேவ# எ: உ1Uர ஆைச. இதி சினிமேவ பா,க
வசதியாக ேம? ப7 ப#ணிர#டாயிர ெகா7 ெட, வா கி ைவ7 சினிமா
பாபதா. இள8க1 எப! உட வண கி ேவைல ெச)(?

 அ:7, ெகா# இவ1 நகவைத,கனியப பா,கறா. “என,கா,

ேபசாம ேபாறி க?”

த விதி வCைமைய, கா> ெபைமயா?
“ேப8வத9 எனபா இ,9?”
“ஏனில? எப கடல ெவ>ட ேபாறீ க? ெவ>டற7,கா-8,கா. நாெநறய ேபர,

B>!> வ57 ஒ ! !,கOமில? ததல கடல ேபா> அேமாகமா

எ,க ேபாறீ க. என,9 ேவ>! ம> வா கி த5தா பதா7.”

“ேவ>! வாணா. ெடளச வா கி தாேர. Y!8 ேபா>> தா>Y>R

நட57 வா!”

அவ1 சிாி7, ெகா#ேட இைத- ெசாலவிைல. 9த ெதானி,கிற7. அ7
அவேள அறியாம வ 9த...

அவ சிாி,கிறா.
அேபா7 Bைட(ட ல>8மி வகிறா1.  ைக, கீைர, 9ைழக1 Bைட
நிைறய...
“மிசி ப,க கழி-சி ேபா>!5தா க. ஆ>,9 9,கலா; ^>,9

ஆN. உ க,9 ேவOமா,கா?”

“வானா. இைன,9 எலா ஆயி!-சி.”
“மாமா ஊாிேல57 வ5தி>டரா?”
கனியபனி ச>ைட(, !ராசிQட அவைள அப!, ேக>9ப!

L#கிறன.

“இல. ெவயிதா எாி,கிேத... ஆனா அ: ,9 மின வ5திவா க...”
கிராமியமாக ப-ைச வாயி ேசைலைய பி ெகா8வ ைவ7
உதியி,கிறா1. ஒ ைகயி ெகா!யாக இைலக1... ல>8மி க:பிைல.

சிவேபா ேசதிதா. ப-ைச, 97 பளி-ெச: ெதாிகிற7. “எ ேக ைகயி
ப-ைச9தி,ேக. உ ேபரா...?”

இவ1 வCய அவ1 வல7 ைகைய பறி நிமிதி பா,கிறா1. எ.வி எ:
ஆ கிலதி ஒ Yமாைல,91 எ3தப>!,கிற7. ல>8மி இவ1 ெபய. வி. யா
ெபய? அவ1 ேக>கவிைல. காலA ெசற சனி ெபயராக இ,9. அவ1
சட,ெக: ைகைய திபி ேபா>, ெகா1கிறா1.
“நீ க கயாணமானா ப-ைச 9திபி களா?”
“இல... அN க க>சி தலவ ேபர, 9தி>டா க. எைன( மகளிரணி,

9தி,கனா க... நா மா>ேடேன. பிற9 அN க ேப ேவ?. அத- ேச7,
9தினா க. அதா...”

9ரC ேசாக இைழேயாகிற7.
“பாவ ல-8மி. நா5 ெதாியாம ேக>>ேட. வதபடாேத... தபா

நிைன-சி,காத” எ: சமாளி,கிறா1. எறா? இ7 நாகாீகமான நட அல

எ: உ:7கிற7.

இேபா7 கனியபைன, க>!னா இ5த ப-ைச, 97 உ:7. ப-ைச,

97 ஒ:தானா? ஒ பி1ைளேய இ,கிற7.

ஆ# ஒ ெப#ைண, க>!ய பி இெனாதிைய, க>டாமேல ெதாட
ெகா1கிறா. அவR,9 வைரைறேய இைல. மைனவி இற57 9ழ5ைதகைள
மாறா5தா),9, கா>ட, Bடா7 எ: அவ1 பா>ட திமண இலாம

ேவ: அப3,9 ஒ>டாம இ5தாரா. ஆனா த மக,9 அதனா தாேனா,

நியாய ெச)யவிைல?

ஆ# தா ஒ ெப# ஒ3,கடேனா, ஒ3,கமிலாமேலா இபத9,

காரண. சினAசி: வய8. இவ1 காலெமலா ஒ3,க- 8ைமைய- 8ம57
ெகா# ேமாசமான உலகி எப! வா+வா1? அவ,9 நல ச.

அவR,9 நல இட. சேராசா அவR,9 ஏறவளல. ைகந3வி ேபான7தா...
கடைல :வத9  பய: ெகா7, ெகாதாக ப3,கிற7. அMவேபா7
பறி7, ெகா# வ57 K> றதி ேபா> அ7 கா)கிற7. அமா த!யி
அ!7 ஒ ப! பயி: ேபா எ,கிறா1. ெபா,கிைல. நல திர>சியாக
இ,கிற7.
கடைல பயி ேமேல ெச! ப37 வி>ட7. ப-ைச இைலக1 ப3த ெச!யி
1ளிக1 ேபா ெதாிகிறன. சா5தி( Bட அ: வ5தி,கிறா1. ெகாைல,9ெச: ஒ ெச!ைய பி கி பா,கிறாக1. கடைல சல ைக சல ைகயாக
பி!தி,கிற7. ஒைற உைட7 பா,கிறாக1. ேதா றி ப37 வி>ட7.
“அ,கா,  கிடலா...”
“ த கிழம  கிடலா. இன,கி தி க1...”
சா5தி ைசகிளி ஏ: ேபா7 “அ5த ப,கமா, கனியபன பாதீனா

ெசாC. கடல  கறமிR!”

“ெசாேற,கா” எ: ெசாCவி> அவ1 ேபாகிறா1.

தன: காைலயி, கனியப ஏெழ> ேபைர, B>! வகிறா.
சா5திதா த 9ைத பி கி, அ,கா “சாமி 9பி>, கYர கா> க?”

எ: ைவ,கிறா1... சா5தி ைக தன,9 மிகN உதவியான ெந,கமான,
அதிடமான ைக எ: நபி,ைக.

எலா ெப#க 9லைவ இகிறாக1.
நீ 5தி, நா 5தி எ: கடைல பயிைர பி கி ஆ கா 9 ஈரம#

உதி7, 9வி,கிறாக1. ெசவ5தி மன 7ப பா,கிறா1.

ஒ ெபா,9, கடைல Bட இைல. ஏக ேப-8 சிாி மாக இ,கிற7.

கனியப, ேவ-சாமி, ல>8மி, ேவணி, அ8 எேலா கடைல

உதி,கிறாக1. 85தாி( அமாN அதைன ேப,9 ேசா: ெபா கி, ெகா#
வகிறாக1.
எேலா,9 ச5ேதாச. “அதாஅதா 9#ெடC, அ!, அ! ேவ-சாமி!”

வைளகளி இ57 தைல நீ> எCக,9, கபால ேமா>ச தா. ஒ ப7
பதிைன57 எCக1 அ!பகிறன.
“இ5தா கடைலைய N, எCய 7,கி> ேபா” எ: காக7,9 L,கி

எறிகிறா கனியப.

“நல பாகடைல. காAசா எ#ெண) நலா வ” எ: ேவணி ெசாகிறா1.

“என ரக இ7? ஆ=சில தான ேக> வா கின?”
“ஜி.ஆ.ஐ. நல ரக, ேபா கனா...”
“அ,கா ேவ,கடைல வைட 8>!,கீ களா?”
“இைலேய? எப!- 8ற7?”

“இேதாட ெகாAச உதப , கடைலப ேபா>, உ ளN

ேசா ேபா> அர-சி, ெவ காய இAசி ெகாதமC கறிேவபிைல ேபா> வட

8>டா படா இ,9!”

“நீ ஒ நா !ப ேபா!”
“பின ஒ வைட 1 %வா!” எ: சிாி,கிறா1 ேவணி.
“இேத கடைலைய, ெகாதி,கிற ெவ5நீர ஊதி ஊறவ-சி, ேதாCய எதிரO.

பிற9 பப நல ெவ#ெணயா அர-சி பா ேபா கர-சி அபில வ-சி,

கா-சO. ச,கைர ேபா> 8#ட, கா-சின பாலN> ஏல,கா ேபா>டா, பாயச
ெராப நலா இ,9...”

“ப#ணினா ேபா-சி. நிசமா?5தா. ஒ நா அமாவாச, B>டத ந

வ-சி>, பாயச ப#ணி ைவ,கிேற...” எ: ெசாகிறா1 ெசவ5தி.

>!ல

“அபவைட( 8> ைவ( க!”
“அெதனேவா, கடைலைய ெவவி-8 தி#ணாதா சி. அ7

ெந? 3,ைகயில

>ட, க>! ேபா>>டா, அ5த சி தனி...”

,காயி

பா>!யி ேபதி வ5தி,கிறா1. இவ1 ைக 8த கிைடயா7. தனியாக, கடதி
விேமா எற அ-ச உ#.
சரவண நாகமாளி மகRட ப-ைச,கடைல பி 9வதாக- ெசாC,
ெகா# உைட7 உைட7 வயி:,91 த1கிறாக1. கைடவா) வழி பா
ஒ39கிற7.
“ேட), ப-ைச, கடைல வ9தால  கி,9. ^>,9 ேபா க.

ேவவி-சிதார!”

9வியலாக, கள7 ேம>! ெகா# வ57 9விதாயி:.
பி கியவக,ெகலா மர,காகளாக, கடைலைய அள57 ெகா,கிறா1.
கா,ைகக1 கபாக- 8தி வ>டமிகிறன.
நா( Bட அச57 மற5தா எ,9 ப#ட.

ெவயி நா>க1. இர# நா>க1 கா)-ச ேபா7.
இரN பக?மாக, காவ இ,க ேவ#.
பக ெபா37,9- ெசவ5தி( அமாN மாறி மாறி, காவ இபாக1...
இர# இரNக1... ர க கயி:, க>!ைல ேபா>, ெகா# ப7,
ெகா1ளேவ#.
இேபாெதலா இவ,9 இர# வயகளி ேவைல இபதனா K>!

அதிக ேநர த கேவ ேநர இைல. சேரா இலாததா, K>!ேலேய ேவைல

இைல ேபா ஒ ெவ:ைம...

ஏ3 மணிேயா K>! வ57 கிணற!யி இைல L8, ம#, 3தி ேபாக

த#ணீாிைற7, 9ளி,கிறா1. ர க வகிறா.
“9ளி,கிறியா?”

“ஆமா. நீ கதா என ஏெத: எ>! பா,9றதில. நால சபத

ேபா>!,ேக.” ேப-சி மனதா கC 8ைம...

“கடல  க ேபாறமிR நீ ெசாலேவயிைல. நா ஒ அNசர காாியமா

ப>டண ேபாகேவ#!யதா-8. அ#ணிேயாட த க-சி வ5தி>டா க. சேரா ாிச>

இ5த வார, கடாசில வராபில இ,9.”
“...”

“சேரா க!தாசி எதாR 9தRபி இ,கா?”
“ஒ#Oமில. இவ க ப7நா, Bட இ,கல. ஒ வார இ5தி>

வ5தி>டா க. அவ,9 [வில. அவ க,9 என பிர-ைனேயா. சேராவ நா5தா
ேபா) B>! வரO ேபால....”

“அவ எனேமா அ கிேய ப!,கறR ெசாC> ேபாயி,கா?”

அவ க பரவி வ இ>! உணNகைள லனா9ப! 7ல,கமாக
ெதாியவிைல. ஆனா 9ரC உசாகமிைல.
“நீ உ1ளாற வா ெசவ5தி, உ கி>ட ஒ விசய ேபசO...” இதைன

ஆ#களி இப! அவ Bபி>!,கிறானா? என 7 விசய?

ஈர பாவாைட(ட உ1ேள வ57 உைட மா:கிறா1. அமாN அபாN

கள7 ேம>! இ,கிறாக1. !ைய 7வ>!, ெகா#, “நீ கதா ெசத ராதிாி

காவ?,9 ப,கO. கனியப வ5தா, BC வா கி> ேபாயி>டா. அவன
ேபாயி ெகAச என,9 மனசில. ெசா7 ந7.”

“சாி நா க>!ல, ெகா# ேபா>> ப,கிற. இலா>! என, சாவ!

ப,க5தான ெசவ5தி என,9 இப அவசரமா ஆயிர %பா ேவ#!யி,9. ஒ வ#!

நலா இ5தி-சி வா கிேன. வ#!ய வ-சி> ேபா, நாள,கி பண5தாேர. நி?வ
வரOR ெசாேன. அவ

O நா களி-சி வ57 இன,கி பண ேக,9றா.

நம,9 ெராப ேவ#!ய பா>!. வ#! நலா,9, நா எ7,கேறR

ஓ>!> ேபாயி>டா. பண ன பின தவா. அவேராட வ#! பா 9
வாசல வ-சி> உ1ள ேபானாரா. திப வர-ேச காணமா. ேமல நததிேல57
ெசாைச>! ஆ=8,9 வரா. ெராப நல மRச. ெர# மாசமா
த57டேறனா. இப இவR,9 பண 9,கO. ெதாிAசவ க யா கி>ட(
ர>ட !யல. ஒ அA8 H: 9தா?... சமாளி-சி,9ேவ. வ#!ய எதி>
ேபாR ெசால வ#!( இல?”
இ7 வைரயி? இவ இப! இவளிட த இயலாைமைய- ெசாC,
ெகா#டதிைல. க9 சி:தா? கார உ#. வியாபாரதி ெபாிய வளைம
இைல.
கைடகளி ஏெழ>- ைசகி1 Bட இைல. ஆனா க#!ைக ைசகி1
கெபனியி இ57 இ ேக ைச,கி1 வி9 ஏெஜசி ேபா வாணிப நட,கிற7
எ: ெதாி(. அ 9

: ச,கர 9ழ5ைத ைச,கி1, சி:வ, ெபாியவக1 ைசகி1

எ: ப#O ஃபா,டாி ப7 வச க,9  ஏப>ட7. அ5த தCயா
சிேநக. அவ,9 ஏேதா நஷட வ57வி>ட7 எ: அப ெசானதாக நிைனN.
ஆக இேபா7...
ப>டாளதா ெகாத பண மீதி இ,கிற7. எேபா7 வ கியி தா
ேபா> ைவ,கிறா1. ஐH: இ,9. அவ1 மிக சி,கனமாக- ெசலN

ெச)தி,கிறா1. அைத ெதாடேவ இைல. வைளயகைள ஆ#டாள மாவிட
ைவ7 அவசர பண வா 9வா1...
“இப, 9,கற7,கி[ க. நாள,கினா, வ கிேல57 எ7 தேவ.

திமிR அA8 H: எ கி>ட எப!?”
“நாள,கிதா ேபா7...”
இ7N ஒ 8ப Fசக தா.

அறிரN,9, கனியப காவ?,9 வரவிைல. இMவளN நா>களி இப!

அவ வராமC5ததிைல. எப!யானா? அவ அ5த, கழனி,9 நீ பா)-சி,

மராம7- ெச)யாம இ,கமா>டா. இ,க>.

காைலயி வ கி,9- ெச: அவ1 பணைத எ7 கணவாிட ெகா,கிறா1.
ெசவ5தியி ைக ஓ 9கிற7.
ஆ. ஏ,க,9 ஆ: ஏ3

>ைடதா காO எ:தா அப ெசானா.

ஒ#ணைர ஏ,க நிலதி, ஏற,9ைறய இப7

>ைடக1 விைள5தி,கிறன.

மிஷினி கா)கைள, ெகா7 ேதா நீ,கிய மணிக1... ழி ழியாக... சிவ
மணிகளாக Yமி த5த பாி8. உைழ  நபி,ைக( த5த பாி8.. இைல தாவா
அமா1 லமாக, கடN1 கா>!ய வழி இ7. பயி: Bட ஏற,9ைறய ,கா
>ைட க#!,கிற7. BCகைள( கண,9 ேபா>டா இப7 >ைட
ேத:.
“அ,காஅ5த ஆ=8,9, B>! ேபா க. நாR கடல பயி ெச)யிேற...”

எ: 85தாி ெசாகிறா1.

வ கியி பயி,9 வா கிய கடைன அைடத பி ைகயி இர#டாயிர7
ெசா-ச இ,கிற7.
சேராவி ாிச> வ57வி>ட7. கண,9 பாடதி 3 மதிெப# ெபற7ட
ப1ளி,9 மாநிலதி றா இடைத ெபற ெபைமைய( ேத!
த5தி,கிறா1. இவ1 ெபய தினதா1களி வகிற7. ப1ளி ஆசிாிைய, ாீடா கைட

ேத! வ57 பாரா>! வி> ேபாகிறா1.

எேலா,9 ெபைம. ெசவ5தி,9 ஆகாயதி மிதப7 ேபா இ,கிற7.

“நீ க இபேவ ராதிாி பQ\ல ேபாயி நம 9ழ5ைதய, B>!> வா க. நாம

எப!( ேமல ப!,க வ-சிவ...”

“Qகால ஷி கிைட,9R ெசாறா க. நா. இத இபேவ ேபாேற...”

ெசவ5தியி மனதி, தாவா ஆ=ச ேமட ேபா சேரா வர ேவ# எற கனN

உயி,கிற7. அவ கைள ேபா ம#Oட ஒ>! தா)பாசமாக இ,9ப!யான
ஒ ப!ைப ப!,கலாேம?

அவ காைல பQைஸ பி!7, ெகா# ம7ைர,9- ெசகிறா. ெசவ5தி
அ: மாைல திாிைகயி பயிைற எ#ெண) தடவி ைவ7, ெகா# உைட7,
ெகா#!,கிறா1.
“அமா அமா! அ,கா வ5தி!-சி!” எ: சரவண ஓ! வகிறா.
“அபா காலமதான ேபானா க? எப!? மாம B>! வ5தி>டானா?...”
சேராசா ைகயி அபா வா கி, ெகாதி5த ெப>!(ட விைர57 வகிறா1.
ெப>! கீேழ ந3Nகிற7.
அமாவி ேதாளி தைல சா)7 விகிறா1.
“சேரா... சேரா எனமா? எனா-சி? அபா காலம ேபாயி,கா க, நீ பQடா

பாQ ப#ணியி,ேகR ேபபலலா வ5தி-சி, ேபா>ேடா ேக> வ5தா க.

எ க,ெகலா ெபைமயாக இ,9. கடல,கா நலா ெவளAசி,9...

ஏ க#O, ச5ேதாசமா இ,கறப ஏ அ3Nற? சீ க#ண ெதாட. நீ ேமல ெபாிய
ப! ப!. அ5த தாவா ேமட ேபால ப!,கO. உன யா Bபி>

வ5தா க? மாம வரCயா?” இதைன, ேக1வி,9 வி8பேல விைடயாக

இ,கிற7. இவ,9 இன ெதாியாத கலவர வயிைற, கல,9கிற7. ஏேதR

ஆயி>டதா? எதாR நட,க, Bடாத7 நட57வி>டதா? கடNேள!
“ஏமா ஏன3Nற? என ஆ-சி?”

“நீ நிைன-சாபல தாமா, அவ க ேமாசமானவ க. மாமா,9 உOைமயில நம

ேமல பாச இல. மாமி அN க K>,கார க வ-ச7 தா ச>ட. அவ க த க-சி

பச க Bட ேபானனா, அவ க Bட நாR திபி ேவR நிைன-சி5தாபல.

அவ க ஒ வார5தா இ5தா க. அவ க ச ெப#சாதி ெர# 1ள கள
ஆ>ேடா வ-சி> ஊெரலா பாதா க. என அவ க Bட அRபேவ இைல.
மாமா >]>ேடாாிய நட7றாபல. அவ க K> மா!ல. அ7 கீழ ஒ டா,ட
கிளினி,9,9 வாடைக,9 வி>!,கா க. ேமல அவ க ெப>% இ,காபல.

ேச5தாபல ஒ ேபாஷல, மாமிேயாட அமா. ஒ @8 தபி,9 இட. பிற9

கி-ச. எலா ‘பாஷா’ இ,9. நா ேபாயி ஒ வார தா ேவல,காாி இ5தா.
த க-சி ஊ,9 ேபானா, ேவல,காாி( நினி>டா.”

“ஏ#! 89, உ நாதனா ெபா#ணா? அெதன உ,காதி வ-சி ேசா:

ேபாடவா B>!> வ5தி,க? 8மா நினி>!,9. K ெப,கி 7ைட,க-

ெசா?. கிைர#!ல மாவா>ற7,9, கச,9தா. அவ ^>!ல க?ல

அர),கல?”பா.

“ெம1ள ெம1ள எலா ேவைல( நாேன ெச)யOR ஆயி>ட7. அ7 Bட

ெபா:7,கலா, அ5தா தபி அ7 ெமடC ாி>டா>... அ7 அச> சிாி

சிாி-சிகி> ஏ கி>டேய நி,9. சேரா ..உேப அதான? நா க B>!>

ேபாேர. எேனாட ஊ பா,க வாியா? ேகாயி?,9, சினிமா,9 எ: அச

வழி(.”

“ஏ#! அவ கி>ட ேப8னா என? க கா>டாம திபி,கிற? எ: அவ

ஆதா,காாி ேவற. என,9 ேகாபமா வ. மாமா சா ட வரபதா கீழ வவா க.
காபி மாமி, ெகா# 9பா. காதி, கராேத கிளாQ, திMயா டாQ

கிளாQR மாமி காலம B>!> ேபாவா க. டா,ட இவ க,9

ெசா5த,கார க ேபால, மாமி அ க ேபாயி ாிசஷனிQ>டா உ,கா5திவா க.”
“மாமா சாபிட வர-ேச ஒ நா1 ேக>ேட. என,9 பாCெட,னி,ல ேசர

அளிேகச வா க ேவணாமாR. 8மா அவ ெசானத ஞாபகபதறாபல.

‘ாிச> வரCேய, வர> பா,கலா’ எ: ம3பி> எ5திாி-சி ேபாயி>டா.

பிற9 ாிச> வ5தி!-சி. ேபப காலம ேபா>> ேபாவா. இவ க யா
எ5திாி,க மா>டா க. நா பாேத. த Oல நா ணாவ7R வ5தி,ேக.
என,9 ஒேர ச5ேதாச. மா!,9 ஏறி ேபான. கதவ திற57 வ-சி> பி1ைள க
இவ க பதி5தா க. அபN நா கதN த>!ேன... மாமா மாமா... R
Bபி>ட7 அவ அலறி அ!-சி> ? கிய இ37, க>!> சேராவா என
இப!.. என விேசசனா. நா ேபபர கா>!ன. சாவகாசமா சிகெர> பத
வ-சி>, ‘இ7,9 தா இப! எ3பினியா? சாி. க கிரா>Q... நலா ப#ணி>ட.

கீேழ ேபா நா வாேர...’ னா.

“இ7,91ள மாமி எ5திாி-சி>டா க. நாR அ கிேய நின. ெதாிAச7 அவ க

ச5ேதாச பற மாதிாி ‘பரவாயிைலேய நீ( ரா ,ல வ5தி>!யா?’ னா க.
“பாCெட,னி,... விமQ பாCெட,னி, ப!,கO 97. என ெசாற

8க5தா..”னா மாமா.

“பாCெட,னி, ப!-சி இவ என ப#ண ேபாறா? ஏகனேவ ஆ ள,ேக ேவல

இேல. இவபாமாவால

O வச ஆQடல ேச7 ப!,க ைவ,க !(மா?

அப!ேய ப!,க வ-ச பிற9 ஒ பி.இ. பி.ெட,. மாபி1ைளைய ேத! பி!,க

!(மா? ஒ#ணைர ல>ச ெசலவா9. இவமா நம Yமில விவசாய ப#Oறா.

அ7ல ஒ லாப நம,9 இல. கடசீல அத வி7 தா கCயாண க>டOR ஒ
இ,க>ல ெகா# வபா க. என, ேக>டா நா ஒ ேயாசைன ெசாேவ. உறN

இ,9. கCயாண7,9 ெசலவில? அவ ேப,9 ஒ பிசினQஸா

இ,9...”னா க. அ7 என ெதாி(மா? அ5த @8,9 என, கயாண க>!
ைவ,கிறதா. அவ க அவ ேபாி ஒ பளி, ெடCேபா ைவபா களா.

அேதாட ெஜரா,Q லாமிேனஷலா வ-சி>டா நா ஆபிைச( பாதி>,

இவ க,9, ைகயாளா இேபனா... என வ-சி>ேட இப!ெசானா கமா... அ5த @8 பல இளி-சி> என ெதா> ெதா>
ேபசறப அவமா ஒ#R ெசாலமா>டா...”

அ3ைக க>பத !யாம வகிற7 அவ,9. மகளி 7ைக அவ1

ஆதரவாக தடNகிறா1. “நீதா வ5தி>!ேயமா. அ3வாத, நீ எ 9 ேபாக

ேவ#டா. நா உன ேமல ேச7 ப!,க ைவேப. அவ ெகட,கிறா.
ெசா5த தா) தகபன மதி,கல. ேபாக>. அவனவ ெபா#O பி1ள ெப7
வ-சி,கிறா. கால வரப ெதாி(...”

“அமா நீ ெசானப நா நிைன,கேவ இல. எப!மா மனிச க இப!

இ,கிறா க! அவ க நிலதில நீ பயி ேபாறியா. அ7,9 அவ க,9 பண
9,கOமா... மாமி ெசா?7... நா அத நிமிசேம மாமாகி>ட, நா ஊ,9

ேபாேற. என ஏதி N கனி>ேட. காலம பQஸு,9 அவதா வ57
ஏ7னா. ெசாறா சேரா இ க K>ல இ,கிற7 ேதா7படா7. நீ அ ேகேய
ப,கதில எதாR பாCெட,னி,ல ேச57 ப!. நா ஒ#O ெச)யேலR
நிைன,காத...R பQ !,ெக> எ7, 9தி> H: %பா ைகயி 9தா.
என,9 அN Aசியில எறிAசிடOR ேகாவ வ5தி-சி. ஆனா ெபாியவ க.
அN ஏ, மாமி,9 அப! பயபடறா. அபாலா உன எப! ெவர>றா?

ேர!ேயாவ ேபா> உைட-சாேர! மாமா, மாமி என ெசாறா கேளா அ7,9 மா:
இலாம நட,கிறா. இ5த H: %பா அவ,9 ெதாிAசி 9தாரா கிற7

ச5ேதக. அப! அவ ககி>ட என பவ இ,9?...” சேரா அ கி57 ெச?
ேபா7 ப,9வ வராத 9ழ5ைதயாக இ5தா1. இேபாேதா, இ5த ஒ மாததி
எMவளN மாற!

“ெச கப> வ5த7 இற கி, ந

 பQ !-சி> ஓ!யா5ேத. கடயில

அபா இல. ைசகி1 Bட ேக,கல. நட5ேத வ5ேத.”

“சாி, எ7 சாபி>,க மா>ேட. 9ளி-சி> வாமா. ேசா: 9ழ

எலாமி,9, வா! க எப! வா! க:7 ேபா-8? நா உ கபாவ ேபாயி
இ>> வா கR அRபிேன. வய8 ெப#ண தனிேய ஏதி அRபி

இ,கிறா. இவலா ஒ மாம!” பா>! பிரைம பி!தாேபா

உ>கா5தி,கிறா1.

தாதா சாவ!யி இ57 ஓேடா! வகிறா.
“ஊேர ெகா#டா7. உ W-ச வ5த7 உனிய பா,க- ெசாC-சா.

ேசா: சாபி> வா க#O, ைச,கி1ள நாR வாேர.”
திய ஏக1 தி கிறன.

ம7ைர ெசற கணவ அ 9 ஒ நா1 Bட த கவிைல. மக1 இைல எ:
ெதாி5த ம:நிமிடேம அவ திபி விகிறா. அதிகாைலயி வ57 கதN
இ!,கிறா.
அ7 அவக1 சேராவி ேம ப!ைப இல>சியமா,கி யசிக1
ெச)கிறாக1. சேராைவ ப1ளியி அைழ7 பாரா>கிறாக1. பதிாி,ைக
காரக1 அவ1 இல>சிய பறி, ேக>கிறாக1. அத9 அத மாத காAசி ர
அாிமா மகளி ச க தைலவி அவ1 என ப!தா? அத9 உதவி ெச)வதாக
அறிவி,கிறா.
வி#ணப ப!வ க1 ெப:வ7 சாறித+க1 வா 9வ7, ேந க காண-

ெசவ7மாக நா>க1 ஓகிறன.

ளQ c,9 ேச. நீ டா,டராகேவா, இஜினியராகேவா வரலா எ: ஒ ப,க

ேயாசைன ெசாகிறாக1. இெனா ப,க அMவளN,9 !(மா எற மைல .

“ஏமா நீ என ெசா?ற? அபா இஜினியாி

ேபாலாR ெசாறா க.

என,ெகனேமா, பிளQ c ெர# வச, பிற9 எ>ரQ ெடQ>. பிற9 காேலf

நா? வச. !(மா? நா பாCெட,னி,ல ேச57

O வச ப!ேப. பிற9

அத9 எதாR ேவைல கிைட,9. அதக ற எ.ஐ.இ எதிலாR
ப!,கலாR எ க ஜூC மிQ ெசாறா க.. லயQ அமா பாCெட,னி,ேல

இ ேகேய எட கிைட,9R ெசாறா க... ஆனா பா)Q Bட ப!,கO...”
அவேள ெசாC, ெகா# ேபாகிறா1.
ெசவ5திேயா, கடைல விைளவித நிலதி ப85தாட உ37 8வண

ெவளிப>ட7,9 மரமாக உழேவா>!, நாற கா பயி ெச)கிறா1.

ெகாைல ேம> விைள-ச? இவைள 7ா,கி விகிற7. அ7 அ 9
ேவ,கடைல பயிாிட ர க வ கியி கட ெபற உதNவதாக உ:தி B:கிறா.
நா>க1 இற,ைக க>!, ெகா# பற,கிறன. சரவணR,9 ப1ளி, Bட

திற5தாயி:. ெசவ5தி,9, தாவா ஆபிச அமாைள- ெச: பா,க ேவ#,
மக1 ப! ,9 அவ1 ேயாசைனைய, ேக>க ேவ# எற ஆவ.

ர கRட ெகாைல ேம> பயி,9, கட வா க நிலவள வ கி,9ெசகிறா1.
“அமா உ க K>,காரரா? Yமி அவ க ேபாில இ,9தா?” எ: ேக>,

ெகா# வி#ணப ப!வ தகிறா, அவ,9 ந9 பாி-சயமான வ கி,கார.
ேவ,கடைல பயி இைடயி ஊ பயி உ57, வரபி 8றி ஆமண,9 எ:

விாிவா,க பணியாளாி ஆேலாசைனப! தீமான ெச)கிறாக1.

இ ேக ைகெய37 அ ேக ைகெய37 எ: அவேர எலா கா>கிறா.
ெசவ5தி,9 சRட வ57 அவ த உைழபி ப 9 ெப:கிறா எ:
ெவளி(ல9,9 அறிவிபேத ெபைமயாக இ,கிற7.
கா:, கால ேபா), 8வணவளிப>ட நடN வய உ37 சீரா,9 பவ...
கனியப இேபாெதலா 3 ெபா:  எ7, ெகா1வதிைல. 3

நில உழ நாைல57 ஏ ேதைவபகிற7. உழN கால களி அப 8மா
இ,க மா>டா. ஆனா அவைர 38 நபN !யவிைல.
“கனிபா, ஏபா காலவாாிNடேற! ஒேர நா1ல !,கO Bட ெர#டாள,

B>!> வானா, இப!, கால வாாி Nற?” எ: ெசவ5தி சத ேபாகிறா1.
“ஆேள இல,கா... நா, நீ க ம,யா நா1 வ-சி>டா வர ேதா7ப. நாள,கி

என,9 ேவல இ,9. வற7,கில.”

“அப ேவற ஆ ெகா#டா57 விடமா>ட? அபா இ5தா ஒ ஏ,9 அவர

நபலா.

O நாளா உட சாியில...”

“ஆமா... ைகயி கா8 ேவOR, வ#!ய!,கிறா, கா8 எ7,9R

உ க,ேக ெதாி(.”

“சாி... சாி... ேபா... நாேன சமாளி-சி,கேற!”
அவ1 அதிகாைலயி எ357 சாண அ1ள வ5த ேபா7 திைக,கிறா1. மாக1

இைல; ஏ இைல.

உ1ேள ஓ!வ57 க>!C பா,கிறா1. அப 9ற>ைட இ3 ேக ேகெர:
வாச வைர ேக>கிற7. வாசC ச இைல.
மன8,91 ஒ 9றளியாக...
விவிெட: வாச கதைவ- சாதி, ெகா# ஒகிறா1. அவ1 க#களா
தைனேய நப !யவிைல.
ஐ57 ஏ... த#ணி பா)57, ெதா3உர ேபா>ட வயC உ3கிறன.

க#கைள 7ைட7, ெகா# பா,கிறா1. கனியப , ேவ-சாமி,

பழனியா#!, மாாி... பிற9 அ5த அகலமான 79ட உயரமான ஆ1... வரப!யி
அகி நிகிறா1. தாபா)-சிய ேவ>!. கனியப அைரயி அணி5த
ச>!(ட ேன ெசகிறா.
“மாேமாM.... தலாளி அமா வாரா க. பா7 உ3 க!...”
ேகC- சிாி காறி அைலகட வ57 ெசவிகளி ேமா7கிற7.

----------------
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“ய,ேகா...”
“என கனிபா ஒேர ச5ேதாசமா இ,ேக! என விசய?”
“அ,காவ, Bபி க மாமா. அவ ககி>டதா ெமாதல ெசாலO.”
“ெசவ5தி, கனியப Bபிறா...” கணவ றதி நிறப! B:கிறா.
“எனR ேக க! நா ேசா: வ!-சி>!,ேக. சேரா காேலஜி,9,

கிளபி>!,9...!”

உ1ளி5தப!ேய அவ1 9ர ேக>கிற7. சேரா இேபாெதலா பாவாைட
தாவணி ேசைல அணிவதிைல. இர# ெச> சவா கமிQ வா கியி,கிறா1.
காைல ஏழைர மணி,91 K விட ேவ#. அதிகாைலயிேலேய எ357
சிதமாகிறா1. எேபா7ேம சேராN,9 8தமாக ம!பாக உைட அணிய ேவ#.
ப1ளியி ப!த நா>களி? சீைடைய 7ைவ7 உலர ேபா>!5தா விாி7
வி> அழகாக ம!7, ெகா1வா1. இேபா7 Bதலாக இ5த உணN
வ5தி,கிற7. காைலயிேலேய ேசா ேபா> அலசி உ1 ற7, கயிறி
உலதி விகிறா1.
“ஏமா நா நலா அலசி உலத மா>ேடனா உன,9 ேநரமா9மில?”
“நீ பிாி,கேவ மா>ேட. நா உலதி ம!-சி ெப>!, க!யி வ-சா, இQதிாி

ேபா>ட மாதிாி இ,9” எ: ெசாகிறா1.

கனியப றதி பா7, ெகா#ேட நிகிறா.
“என சமா-சார எ கி>ட-ெசால, Bடாதா?”
“உஹூ... அமாகி>ட ம> தா ெசா?வ...” எ: ெவ1ைள- சிாி ட

ெநளிகிறா.

“சாி சாி அமா நீ ேபாயி, ேக. நா சாபி>,கிேற...”

“எனவா அவR,9 அNசர இப?” 8 ேசாைற ஒ த>! ேபா> ஆற

ைவ,கிறா1. த>! ஒ ஈ இ>!Cைய த>! சாபா கி#ணைத நகதி
ைவ,கிறா1.

சேரா த#ணி 9பியி த#ணி ஊறி திகி, ேகாணிைப ேபா ெபாிதாக
இ,9 ைபயி ைவ7, ெகா1கிறா1. உ1ேள சாபிட உ>காகிறா1.
“அமா, !ப டபியி ஒ QY ேவO. ேந7 QY எ ேகா வி35தி,9

ெதாியல...”

“என கனிபா? என விசய? மீைச,கார ெசாC அRபினாரா?”
அவ அவைள நைட வைர த1ளி- ெசகிறா.
“வ57... இனி,கி சாய கால நீ க ெமாதலாளி( வாீ க. அ7,9

மினா! காலம காAசி ர வாீ க...”
“எ7,9? என ெசா?ற நீ?”

“அதா க, உ க,9 ெதாி(ேம,கா...! மீச,கார, இனி,கி நி-சிதாத

வ-சி,கலாR...”

ெசவ5தி 8தாகாி7, ெகா1 , சேரா சாபி>, ைக க3Nவ7 ெதாிகிற7.
“அ,கா உ கைள( தலாளிைய( N>டா என,9 ஆாி,கா க!” 9ர

ெநகி+கிற7.

ெசவ5தி ாி57 ெகா1கிறா1.
“ஓ, அப!யா? ல>8மி மாமா சமதி-சி>டாரா? என க” உ>ப,க கணவைர,

Bவி அைழ,கிறா1. அமா இேபா7 தா பவிள,கிவி>, ெகாைலயி இ57
வகிறா1.

“அவ கதா இைன,9 நா நலா,9, நி-சயதாத வ-சி,கலாR

ெசானா க. நீ க ெமாதலாளி( காலம ஏ Bட காAசி ர வரண. அ7,9
நலதா ஒ சீல எ,கO க...”

“>ேடயபா கனிப ெமாகத பா க! இனி,9 நி-சியதாதமா.

காAசி ர ேபாயி- சீல எ,கOமா!”

சேரா ைப(டR, வாி-ச>ட7டR வகிறா1. வாசC நி9 ைசகிளி

ைபைய மா>கிறா1.

“சேரா ெநத,கி காAசி ர ேபாயி ப!,கிதில? ஆமா கிறிQதவ கசாமி சி?வ

ேபால அெதாR ெகா#!> ேபாற? இபN சி?வ, காேலஜியா? இத

ெசா5தமா வ-சி>, 9பிடOமா? ேவத7ல ேச7வா களா?”

“இ7 9 ட:7,கில. இ7,9 ேப ‘!Qெகாய’ இத !ராயி

ேபா! வ-சி

வைரயிேவா. பிளா எலா. நீ க காAசி ர வாாீ களா? எ க இQ!>]>
ெதாி(...”

“நீெயலா ெராப ப!-சி, ேபபாிலலா ேப வ5தி!-சி. என,9

அெதலா ாியா7 சேரா. நா அமாைவ( அபாைவ( B>!> ேபாற.

இனி,9- சாய கால ப>டாள,கார ^>,9 நீ( வரO...”
“வி57 உ#டா? ல>, பாயிச, வைட அப வாேர...”
“நி-சய உ#. சேரா வ5தி.”
அவ1 சிாி7, ெகா#ேட ைசகிளி ஏறி- ெசகிறா1.

ப7 மணியளவி கனியப பளி-ெசற ேவ>!(தி ேகா ேபா>ட

நீல-ச>ைட அணி57, 7வாைல ேபா>, ெகா# வ57 நிகிறா. ெசவ5தியி
அபா வாச தி#ைணயி இ,கிறா.

“கனியபனா? ஏ) மாபிள கண,கா இ,கிற. உ,காரபா” அவைன பறி

ப,கதி உ>கார ைவ7, ெகா1கிறா.

“உ கள, 9 டேற மாமா. என,9 ெநன  ெதாிAசா நா1ேள57 இ5Lதா

ெபற5த ^. ஆயியப5 ெதாியாத என,9...”

“கனிபா, ெசவ5தி ெவவர ெசாC-சி. நீ ெராப ஒச57 ேபாயி>டபா!

எ கெளலா கா>!( ஒச5தவ. ெபா#O Yமி( ஒ#Oதா. ேமமயா

பாவி,கO. Yமில அ3,9 Bள ேபாேறா. அைதேய நம,9 பயிரா,

தானியமா த7. ெபானா மாதித7. ெபா ள( அப!தா. நீ எதினி
9த ப#ணினா? ெபா:,9றா. சகி,கிறா. அத மன8ல வ-சி> அ7,9 அபா

அRசரைணயா தா),9 சமானமா மதி-சி நட,கO. Yேபால வ-சி,கO...”
“ஏேத7 கனிப மா>ட, Bட அ!,க மா>டா. வாயால >ரா) >ர)R

ெவற>வா ல>8மிதா இவன ெவர>ட ேபாற...” எ: Bறி, ெகா# ெசவ5தி

வகிறா1. ர கR வாயிC வ57 நிகிறா.

ெபலா சாமி 9பிட, சாமா வா க எ: ர க அ!,க! காAசி ர

ெசவா. தாவா பயிசி ெபறபி, சா5தி(ட காAசி ர ெசல வா) ,க1
அதிகமாகி இ,கிற7. விாிவா,க அ?வல அ?வலக7,9 விைதக1 பறி
தீமானி,க, வா க, இர#
ேமட வ5தி5தா.

: தர தாவா மகளிB>ட நட5த7. ெபாிய

சேராவி க@ாிைய எ>ட இ57 ர க பQ\ ேபா9 ேபா7கா>கிறா.
ஒ திய பாைதயி அவக1 ெசகிறாக1. இர# தடைவ பயி

ைவதாயி:. ெகாைல ேம>! ேபா>ட பயிாி ப>டாளதாாி கடைன, க>!,
ேம பண ைகயி த கியி,கிற7. இனி மைழ,9  K>, Bைரைய-

ெசப ெச)ய ேவ#. அத ஆ#!  அ#ண கCயாணதி ேபா7,

ைவத Yமிைய( மீ>க ேவ#. அதி ெதைன இ,கிற7. கிண: ப

எலா இ,கிற7. அதி சா9ப! ெச)தா, அ#ணR,9 ஏேதR அRபி

ைவ,கலா.

: வச சேரா ப!,க, ைபய ப!,க ெசலNக1 அதிகதா.

இைடயி சேராN,9 ஏேதR நைகக1, ப#ட பாதிர க1 வா கி- ேசமி,க

ேவ#டாமா?

நி:ததி வ57 இற 9ைகயி ஊைம ெவயி எாி,கிற7. ேநராக, கைட,9

ேபாகிறாக1. தாமைர Y,கலாி, அர,9, கைரயி இர#!ைழ சாிைக ேபா>ட
ஒ ேசைல எ,கிறாக1. எ#O: ஐப7 %பா). அர,கி சாிைக, க>ட
ேபா>ட ரவி,ைக. அ5த, 9ழ5ைத,9 ஒ கN. Hறிப7 %பா)...

“ஓ>ட?,9 ேபா), சாபிடலா வா க...” எ: கனியப Bபிகிறா.
“ஏபா, ^>ட சாபி>டேத ெசாி,கல. எ7,9 ஒ>ட இப? பணத ஏ விரய

ப#Oற?” எ: ர க ம:,கிறா.

“ெமாதலாளி, இனி,9 நா ெசா?றத நீ க த>ட, Bடா7, நீ க

சாபிடO.”

“அட ^>ட ேசாறா,கி வ-சி,க. Kணா9. எதாR !.ப சாபிவ ேபா7!”
“சாி அப !ப சா டலா வா க!”
ஓ>டC எ5த ேநரதி? 9ப இ,9 ேபா?! கனியபR,9 இ5த

மாதிாி ெவளிபா எேறா ஒ நா1 தாேன? ேமைசயி உ>காகிறாக1.
“யபா,

O அவா,

O மசாேதாைச, ெகா#டா!”

“ேதாைசேவற எனா7,9? QK> ேபா7...”
“அட நீ க 8மா இ க,கா” மAசளாக அவா ஒ த>! வகிற7.
கனியப ெகாAச எ7 வாயி ைவ7, ெகா1கிறா.
“நலா,கா... அனி,ெகாநா ேவெறா ஒ>டல ைமF பா, வா கின. ஒேர

கார கச ...” எ:ேபசி, ெகா#ேட அJபவி,கிறா...

“கனியப ெநைறய பண ேச7 வ-சி,காபல?”
அ மீைசைய பலா க!7, ெகா# அவ சிாி,கிறா.
“எMவளN வ-சி,ேகபா 8மா ெசா?!”
“என ெமாதலாளி, நீ க?”

“எMவளN? ப7 ேத:மா?”
“அMவளN,கி[ க. ஏ3,9 ஒ பதிர வா கி வ-சி,கிேற. ஆ:

வச7ல ெர# ப கா9னா க. அதிட இ5தா !.வி. கா எலா பிைரQ
Bட வமா...” சிாிபா) வழிகிற7.

“வ5தி-சினா, ெசா5த7,9 ஒ அர,காணி, காகாணினா? வா கO க...”
“இபதா உன,9 ெபாAசாதி வழி வதில? ெர#ேடகராN,9 ேமல

இ,9ேம?”

“நம,9R ஒ அப7 ெச>னா? இ,கO க”
“கிண: இ,9. உ உைழ இ,9. ஜமா)சிவ. உ காயா சமதி-சி-சா?”
அவ ேபசவிைல.
ெசவ5தி ேப-ைச மா:கிறா1.
“ல>8மி நல ெபா#O. ப>டாளதா தCேலேய அவ,9 அவள வ-சி>

ச5ேதாசமா 9ப நடதற ஒதR,9 க>! ைவ,கOR நல ேயாசைன, நல

!N. அ5த பய அழி-ச7 ேபாக, ப7 சவர நைக இ,9. அவமா தாCய

பதிரமா வ-சி,கிேறெனலா ெசானா. கனியபR,9 நல எட.
அவ,9 கனியபைன ேபால ஒ ச கிைட,க 97 வ-சி,கO...
நலா= க.”

“இப, Bட தாC, Bைற வா 9ற7 நம ைறR ேதாணி-சி. நா

அ7,9ேன ஆயிர %பா தாேரR ெசான. அ7,9 அவ, எ சசார

ேபா>>!5த தாC. அவ நலா வா+5தா. அத அழி-சி ெசAசி வ-சி,கிேற. நீ

பண வ-சி,கனா க. அதா சீல நலா வா கOR வ5த ெமாதலாளி...”

“8மா என ெமாதலாளி ெமாதலாளிR ெகாழப தாபா. மாேமாR B

ேபா7. கCயாண எ க வ-சி நட,க?”

“நம ேரா>ேடார7 அம

ேகாயில வ-சி தாC க>!> ாிஜிQதிரா ஆ=சில

பதிN ப#ணRR ப>டாளதா ெசாC>டா. சாிேன... சாிதாேன,கா?”
“ெராப சாி...”
“எப,க நீ கதா க மRசா...”
ெநA8 நிைற5தி,கிற7.

அ: சாய கால ைசகிளி சR ெப# சாதி(மாக ேபாகிறாக1.
ப>டாளதாாி த ைக K Bைர Kதா. ஆனா ெபாிய வசதியான K.
பளி-ெச: 7ைட7, ேகால ேபா> மாவிைல ேதாரண க>!
அல காிதி,கிறாக1. ஒய இ37 வாச கபதி இர# வாைழத#

விள,9க1 ேபா>!,கிறாக1. ல>8மிேய வாசC வ57 “வா க,கா!” எ:

அைழ,கிறா1. Yேபா>ட ஒ ப-ைச சி,9- ேசைல அணி5தி,கிறா1. பின

பினி ெதா கவி> ாிப !57, நிைறய Y-F! இ,கிறா1. காதி ேதா,
மா>ட, இர#

,கி?

,9தி அணி57, 7ைமயாக கா>சி தகிறா1.

ெப# 9ழ5ைத, அவ வா கி வ5தி,கிற திய கNைன அணி5தி,கிற7.

ராைமயா, பி ற சைமய நடபைத பா7, ெகா#!பவ, இவகைள,
க# விைர57 வகிறா.

“வா க, வா க சப5தி அமா...எ க நம இஜினி ெபா#O வரல?”
“வவா. ன பின ^ வர ஆ: மணி ஆ97 சில நா1ள. வ5த7 வ5திவா.”
“சின ப)ய வரல?”
“அவ Bட வவா. ப!-சி>!,க- ெசாேன...”
ெவறிைல பா,9, பழ, கக#, ச,கைர எலாவைற( எ7

த>,களி ைவ,கிறாக1.
“மா ளய, காணல?”

“இத வ5திவா. நீ க காபி சாபி க!”
ல> காராY5தி ெகா# ைவ,கிறா1 ல>8மி. அவ1 அமா காபி ெகா#
வகிறா1.
சைற,ெகலா 7 மாபி1ைளயாக, கனியப வகிறா. ெநறியி

ச5தன, 9 9ம, மிகார அ கவQதிர விசிற வ57 உ>காகிறா. அ#ைட

அயகாரக1, வ கி,கார ராமC க, எேலா வர கைள க>! வி>ட7.

ஆ!ேயா காெச>, நாத8ர ஒC,கிற7. ர கR ெசவ5தி( ஒ ப,க, இெனா

ப,க ராைமயாN அவ சேகாதாி( நி: பா,9 ெவறிைல மாறி,
ெகா1கிறாக1.
சேராசா ெசானப! சரவணRட வ57 விகிறா1.

இரN சிாி  ேகC(மாக- சாபி>வி> அவக1 தி ைகயி மணி
பதி,9. ஆவணி மாச. நிலN பாதியாக ெதாிகிற7. ைசகிளி ெதா 9 ைபயி

அபாN,9, அமாN,9 பழ, ல>, வைட(, ெவறிைல பா,9

ெகா# வகிறாக1. அபா வாயி தி#ைணயி உ>கா5தி,கிறாக1.
ேலசாக இ3 இ,கிற7.
9!தி,கிறா எ: ேதாOகிற7.
“கCயாண ஆயி!-சா?”
“கCயாண ெசாணவாளிப>ட அ:வைடயான பி அபசி,9 ேபாயி.

அப அவ க மக பி1ைள க வவா க ேபால. இ7 நி-சியதான? கனியபR,9
நல அதிடதா...” எ: ெசவ5தி ெசாC ைபயி இ57 ல> வைட எலா
எ7 அபாவிட ெகா,ைகயி அமாN அ ேக இப7 ெதாிகிற7.

“என ெபாிய அதிட. அ:தவள ேபாயி, ெக>றா! ஆயா வ5தாளா?

எ7 வளதவள, கால வாாிN> ேபா> ஆ,க ெக>டவள ேபாயி,
ெக>வானா?”
“சீ! வாைய

” எ: அபா க7கிறா.

“என ேப-8 ேப8ற நீ! அ5த ஆயா ஒ

ேதவி. மகள இ7ேவ சாதி, ெக>டவ

பிேன ேபானR 9தி சாக!-சி,9. இ க வ57 உ,கா57 தி>7. என,9,
ெக>ட ேகாவ வ5தி!-சி. இ5த ^>ப! இனி வராேதR ெதரதின.”

“ஆமா உ க,9 ஏ அ:தவ1R ெசானா ேகாப வ7? ததல இவ

ேபாயி அவ ^>ல விழலாமா? கனி கழியாத 1ளகளா இல? அவப என

சாதிேயா கற7 சாியாதா இ,9. அ7 ெமாதல க>னவR,9 ஒ ெபா>ட
1ள ேவற...”

“தா ேபச,Bடா7னா ேபசாத! உனிய ெவ>!, ெகானிவ! அனி,ேக ந

>! இப! ஒ கCயாண நட5தி,க ேவ#!ய7. ^ ேத! வ57 ெபா#O

ேக>டா. அவர ஏசி அRபி-சி>, இ5த பாவி எவைனேயR க>!> ெசாத

பிாிசி> ேபாயிவாR; அவ ப 9,9 ஒ#Oமிலாம இவபேன எ3தி>டா...

அ5த பாவ எனி,கினா? தைல ேமலதா ெதா கி>!,9 9றத

மற5திடாேத!”

ெகாெல: அைமதி திைரப!கிற7.

----------------
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வய8 ெப#ைண தனியாக பQ\ அR வ7, ஆ# பி1ைளக1 பழக

இட1ள க@ாியி ப!,க ைவப7 எபைத நிைன7 பாராத ஒ 9பதி
ெசவ5தி 7ணி57 த மகைள அRபி இ,கிறா1. இ5த : ஆ#களி அவ1

எதைன பழிக1, மனேதா எதைன ெந , க#ட க1, கவைலக,9 மனைச,
ெகாதி,கிறா1?

அப!யி இ5தா? ெகா>!C, கழனியி, கள7 ேம>! எ கி5தா?

சேரா அ!மனசி ஒ ச,தியாக வியாபிதி,கிறா1 எறா தவறிைல.

சில நா>களி ஐ57 மணி(ட வ57 விவா1. அவ1 ைச,கி1 வ57 நி9

ஒைச, அவ1 ேவக நைட, அமா எ: நைடயிேலேய ெகா,9 9ர, ஆகியவறி

ெநA8,கன எப! உ9!

சேரா இப! ஒ ச,தியாக உவாவா1 எ: அவ1 நிைனதி,கேவ இைல.
ஒ கா8 அவளறியாம ெசலவழி,கவிைல. இ5த : ஆ#களி எதைன

ஏற இற,க க1; >டக1, ேமாதக1! ஆனா  இ5திராத

நபி,ைகயலேவா அவக1 மாறி மாறி பயி விைளவி,க- ெச)கிற7?

ெசற ஆ#! 8வணவளி ெநைலேபா> அ7 அ:வைடயா9 சமயதி
மைழ ெகா>! பயி நடமாகிவி>ட7. K>ைட- 8மாராக- ெசபனி>!,கிறா1.
ஆனா ேபா,கிய7,9 வி>ட நிலைத மீ>ப7 ல>சியமாகேவ இ,கிற7.
“அமா [N நாளி நடN ைவ7,ெகா1. நாR ஒ ைக,9வாேர” எ: சேரா

நில7 ேவைலயி ஈபவ7 சாதாரணமாகி வி>ட7. சா5தி ைச,கிளி வ57 நடN
நவைத விட கா ச>ைடைய- 8>! வி>, ெகா# ேசறி இற 9 மக1
7ைமயாகிறாேள? !, பின நீ# வி3. அதிகாைலயி எ35தா? சீவி-

சி,ெக,க எ#ெண) 3,கா! ேநர ெசலவழி,க !யவிைல. மர க1,

ேகாக1 அழி,கபகிறன. அவேள ஓரளN !ைய- ேச7, க>!, ெகா#
அளவாக அமாைவேய கதிாி, ேகாலா ெவ>! விட- ெசாC வி>டா1.
“இெதனW அநியாய? வா3ற ^> ெபா ள இப!- ெச)யலாமா” எ:

பா>! ஆரபித7தா தாமத. ப>ெட: ெச: வாைய ெபா7வா1 சேரா.
“பா>! உ க கால அ7. இ7 எ க கால 8மா க! இ க நா !

சி காாி-சி>!5ேதனா பQ ேபாயி” எ: ஒேர ேபாடாக ேபா> வி>டா1.
ேகாக1 அழியப ேபா7 B,9ரக1 எழதா எ3கிறன. ஆனா மன
உ:தி,9  அ5த, B,9ரக1 எபடா7தா. ெசவ5தி,9தாமக1 எ7
ெசானா? நியாயமாக ேவத வா,காக இ,கிற7.
“ஆ ள 1ள க Bட ப!கிற7னா, ெதா> பழகாமலா இ,9? சதா

சினிமா !.வி.ல கா>றா கேள? ெசவ5தி தி ெக> இ5த ெபா#ண N>

ேபா>டா. என ெகா#> வரேபா9ேதா...” எ: அ8வி அைத பிரலாபித7

அவ1 ெசவிகளி வி357 வி>ட7. விவிெட: ேபாகிறா1.

“ஏ, ெபாியமா? உ க,9 ேவற ேவல இல? நீ க வய?,9 ேபாகேல?

கைட,9 ேபாகல? ெபா ள( ெபா ள( நா?  ைக,காக ! !-சி

இ3தி>, ேகவலமா ஊர, B>டல க3நீ,9 கமாதி,9 விதியாச இலாம
ெதா#ட த#ணி வத கதல? அதNட நா காேலஜு,9 ேபா) ப!ப7

ேகவலமினா இ,க>. இெனா தடவ எ கா7ல இப! இ க
யானா? அத ^>- ச கதிய, கா7 ,9 வ-சி ேபச>. ேபா[ச,

B>!யா57ேவ! இபலா ெபா ள ேபா[8 இ,9. ஜா,கிரைத” வாயைட7

ேபாயி:.

கவியறிN, ெவளி உலகதி அறாட ெதாட க1 இர# ெப#O,9

நிமி57 நி9 உ:திைய ம> ெகா,கவிைல. கசகைள ஒ7,கி, ெகா#
ேனறN 7ணிைவ, ெகாப7மாக- ெசவ5தி ாி57 ெகா1கிறா1.
ர க ைசகி1 கைட இ5தா?, 3மன8ட அவ1 ஊறிய விவசாய

ெதாழிC ஈபகிறா.

“ெசவ5தி Y-சி இ,97. அேதாட அைத- சாபி நைம ெச)( இன

இ,9. இப ம57 வானா. விள,9 ெபாறி வ-சி பா,கலாமா?” எ:

அவளிடதி ேயாசைன ேக>கிறா.

“ஆமா க ம5த!-சா நல Y-சி( அழிAசி... ]>ரா ேபா>!,9

பாேபா...” எ: அவ1 ெசானா ஒ7, ெகா1கிறா.

ெபா ள ெசாC, ேக>ப7 ேகவல எ: ஊறியி5த மனபாைம தக57
வி>ட7.
ப! , ப!7 ஏற நல7 ெக>ட7 பிாிதறி( விேவக விாிவாவைத-

ெசவ5தி உணகிறா1.

ெசய ைற அறிN,காக- ெசைனயி எைல,91 இ,9
ெதாழிசாைலக,9 சக மாணவகட ெசல ேவ#! இ,9. தனி வ9 க1
ஆேலாசைன விவாத க1 எ: ேநர கழி7 K தி வைத தவி,கவியலா7.
இ:தி பாி>ைச !5த பி ேநக பயிசி எற அளவி ஒ ெதாழிலகதி சில
நா>க1 அவ1 ேசர ேவ#. கி#!யி அ5த ெதாழிசாைல இ,கிறதா.
அவைடய ேதாழி ஒதி,9 ெசைனயி K இ,கிறதா. வசதியாக த கி,
ெகா1ள அைழதி,கிறா1. அவட த5ைத( ெசறி,கிறா.
சினமாைவ பா,க ேவ# எற அவா இன ஈேடறவிைல.
இர#ெடா ைற ெசவ5தி( சா5தி( ெசைன,9- ெசறாக1. தாவா

அ?வலக ெச: ெபாிய ேமடைத பாதாக1. திவ1, காரைண ஆகிய

இட களி நட5த சிற  பயிசி,9 ேபானாக1. இேபா7 இ ேகேய தாவா
மகளி ச க எற அைம ஒைற உவா,கி இ,கிறாக1. ெசவ5தி தைலவ.

சா5தி ெசயலாள. 85தாி, ேவனி, எேலா தாவா பயிசி ெப: 8யமாக த க1

நில களி பயி ெச)கிறாக1.

ெமாததி தி#ைணயி 95தி இ57 ஏேதR ேபச, Bட ெபா37 இைல.

இ5த நவைர ப>ட ெகாைல ேம>! இவக1 கடைல( மிளகா(
பயிாி>!,கிறாக1.
கதிாி ெவ)யி 8>ெடாி,க, காைலயிேலேய ெசற கணவைன எதிபா7

ெசவ5தி நிகிறா1. ேகாயி ேதா

எ,கிறாக1.

ளிதா வா கி உைட7, ெகா>ைட

“ராவி,9 சேரா வராதா?”
அமா 8மா இ,கமா>டாேள?
“நீ 8மா 7ணபாத அ7 ப7 நா >ெர)னி

இ,க ேபா97. அதா அபா

ேபாயி,காாில? எ க,9 இலாத கவல உன,ெகன...”

இரN ஒப7 மணி,9 ர க வேபா7 அமா K>! இைல. நீலேவனி
!.வி. வா கிவி>டா1. அமா ம>மிைல. சரவணR அ ேக ேபா)விகிறா.
சேரா இ5தா தா க#! அவR,9. வாச தி#ைணயி ஒ விசிறிைய
ைவ7 விசிறியப! அபRட அவ1 இ,கிறா1. அவ விெர: ைசகிளி
வ57 இற 9கிறா. உ1ேள வகிறா1. ைகயி இ,9 ைபைய அவளிட
ெகா,கிறா.
மாபழ க1... ஏேதா தக...
“சரவண எ க 7ர கி>டனா? அவR,9தா சேரா மாட ேபப வா கி,

9தி-சி!”

“சேரா... எ க அவ க பிர#> K>!லா இ,9?”
“அ கதா ேபான. இவ க... பா,டாி,9, காலம எ> மணி,91ள வரO.

அவ க ^, திவாமி] ப,கதில இ,9. ெர# ேப வற7னா

பரவாயிைல. அ7 எல,>ரானி,Q எதி,9. இ7 ெம,கானி,க. அப7ாி
இல. இ க கி#! எQேட>,91ள நிைறய சின சின ெதாழிலக க1 இ,9.
இவ க பா,டாில !ெரயி எ,கலாR ெல>ட, 97- ெசாC,கா.
தாவா அமா, அப7ாி பவ !ாில... பா,டாி,9 சேரா மினிேய பா7

ேபசி,9 ேபால... திவாமி]ாிC57 இ7 பலாவர7 த கி,கிற7R !N

ப#ணி ேச7>ேட கி#! கி>ட,க. நிைறய பQ இ,97.”
இவ,9 ஆவ 7!,கிற7.
“பலாவரனா.... அ க எ ேக?”
“சினமா இ,கா கல, அவ க இ,கிற ஆQடதா.”
“திவாமி]R இட வ-சி> கி#! பா,டாில வ57 பா7,கி>ேடா.

பா ேபாி எலா ெச)யற பா,டாியா. அ ேக57 சினமாவ பா,க
ேஹா,9 வ5ேதா. அவ க,9 ெராப ச5ேதாச. உடேன ெவளிேய ஆளRபி
காபி மி,ச எலா வா கி> வ57 9தி-சி. சினமா ேபல எலா,9
மதி இ,9. அ ேக சைமய ேவைல ெச)யி7. Bட ெர# எபி!
ெபாபிள களா. எலா ெபா ள க. திவாமி]ேல57 ஏவாரO. எ
%மில த கி,க> பாபா. இ க ஆQடல எலா ேவைல ெசAசி> தனியா
இ,கிற ேலWQதா. Q>ட#>Q Bட ேபான வச ெர# ேப இ5தா க.
பிற9 இப ேவைல,9 ேபாறவ க,9 ம>R வ-சி,கா க. ெராப
பா7கா . கிறிதவ கதா நடதி>!5தா க. ஆனா இ க இ7,9 தைலவியாக
இப இ,ற அமா ெசாண லCதா ெபாிய ேசாஷிய ெவா,க. அவ க மின
எபியா இ5தவ க. ேக1விப>!= க. ெராப நல மாதிாி. இவ க,9

ெர# ைபயக அெமாி,காNல டா,டராக இ,கா க. இ க இ5த ஹாQட தவிர,
நீலா கைரயி ெபாிய திேயா இல நடதறா க. பாைவயிலாத வ ,காக
ஒ ச க Bட அவ க தைலைமயி நட,97... என,9 ஒ பிர-சைன(மிைல.
எப!ேயா ஆ!,கா7ல பற57 வ57 இப! ஒ பதிரமான எட7ல வி35தி>ட...
R ெசாC-8. நம,9 அ7 9தாறபில இ5தா? ெபாிசா எ7,கற7,கில.
“ப7 நா>க,9 எ Bட த க அமா பமிச 9பா க. இலா>! இப

ஒ %மில O ேப இ,கிற இட7ல ஒ#R காC இ,9. ப7 நாைள,9 H:
%பா ேக>பா க. 9திடலா. பிர-சன இலனி-சி. காலம ஏழைர,91ள உன,9
நாடா 9திடேற. பக?,9 அ க கா#!ல எதாR சாபி>,க. இ க
எ>டைர,9 நாடா சாபி> ைகயி ஒ சாபா சாத எ?மி-ைச சாத தயி
சாத லA- க>!> ேபாற வ க இ,கா க. அ7 ஏழைர,91ள ஆவா7. ராதிாி,9
எ>,91ள !ன ெர!யாயினி-8. இதவிட பதரமா வசதியாக நம
9ழ5ைதைய பா7,கேபாறவ க யா? அ7தா ெசால- ெசால, ேக,காம இ5த

மாபழ வா கி, ெகாதி-சி.”

இவக1 சைமயலைறயி தணி5த 9ரC ேப8வ7 அபR,9 எப!

எ>!யேதா?

“ஏபா ராசாதிய பாதியா? ஒ நட இ க வர- ெசானியா?”
“பாத மாமா. அவ க Bடதா இப சேராவ N>!,க...”
“எபி! மக Bட இ,காளா? மக நலப!யா வ-சி,கிதா?”
“மக அவ கBட இல. இவ க ஒ ஆQ>ல இ,கா க. சைமய ேவலதா.

ஆனா நலப!யா இ,ேக. பிர-ைன எ7 இைலR ெசாC-சி...”
ெசவ5தி மாபழைத, க3வி ந:,9கிறா1.
ெமCயேதா. உ#ைடயான மானி. ஒ 7#ைட அபR,9,
ெகா,கிறா1. அப அைத வாயி ேபா>, ெகா1கிறா. க#களி
க>பத !யாம க#ணி ெபகிற7.

“ஏபா... இப இQB [Nதான. ராசாதி மகைள( பி1ைளகைள(

மமவைன( ஒ வா>! B>!> வர- ெசாலலாமில. மக ,9 நலப!யாக
இ,கிறதா ,9மணி அவ ஆதா ேபைர அ7,9 வ-சி7. அ7,9 ஒ ெநல7

ெச)யல பாவி நா க...” உண-சி வசப> மாபி அைற57 ெகா1கிறா.

“அபா.... என இ7? உ ககி>ட எ7 ெசால !யல. அவ கள நிைன-சா

ஒட ,9 ஆவறதில இல.”

“இல ெசவ5தி. ெநA8 ஆறாத # இ7. உ கமா பழிகாாிதா என அப!

த7 ேபா>ட7. ஒ பாவ அறியாத அவ ேமல அபா#ட 8மதினா. அ5த
பாவ இ க #ணா இ,9. அவ இ க வ57 நா மனசில வ-8,கல எ:

ெசா?ற வைர,9 ஆறா7...”

ர க ெமளனமாக கலதி ேபா>ட ேசாைற- சாபிகிறா. அேபா7 தா

பா>!( ேபரR !.வி. பா7 வி> வகிறாக1. “ஏ) இ க வா! ப!,கிறப
இப! ராதிாி ப7 மணி,9 !.வி. பாதி> ப!-சி எபி! ேதேவ?

ெர#டாயிர க>! ேசதி,9. சேரா,9 ஒ ப7 ைபசா அதிகமா ெசலN
ப#ணல. இனி வைரயி? அவ க W-ச எலா ெபைமயா ேப8ப! வ5தி-சி.

நீ...” இ37 ைவ7 7கி ஒ அைற விகிறா.

உடேன சரவண ெபாிதாக அழ ெதாட 9கிறா. “

ேபா>ேட பC வ-சிேவ.



 ராQக. சத

. அ,கா மாட ெகாQசி ேபப அவ க

பிர#>கி>ட57 வா கி, ெகாதி,9, ேபாயி ேசா: 7னி> ப7,க.
வி!காலம நா? மணி,9 எ3பி விேவ.. ப!,கO! ேபா...”

பா>!,9 ெபா:,கவிைல. “அ7 வரலRதா ெசாC-சி. நா5தா B>!>

ேபான. அ க அவ Qதக வ-சி ப!-சி>தா இ5தா.”

“அ7 சாி ெக,கறேத நீ கதா. நீ க !.வி. பா,க ேபானா அவ எ7,9? ேபா க!

ேபா க!”

ேவைல !57 மா>,9 ைவ,ேகா ேபா>வி> ெசவ5தி ேசைலைய உதறி,
ெகா# வாயி?,9 வகிறா1. ஒேர 3,கமாக இ,கிற7. காேற வரவிைல.
தைரயி தைலைப உதறி, ெகா# தைல சா)கிறா1.
“ெசவ5தி... ஒ விசய ெசால வானானா? ெசாலாம !யல... க

இப ப7 நா1 மின, Bட ப>டண வ5தி5தானா. வயி:வC அசR
ைவதிய ப#ணி,கிறானா. இைள-சி ேபாயி>டா. அவ க ம-சினி-சி K>!
பாேதR சினமா ெசாC-சி. ,9 அ கதா ஏாி,கைர ப,க 9!ைசயி
இ,காபல. இவ க ஏாி,கைர ப,க ஜீவா நகR திசா Kக1
க>!,கா க. அ க இ,கா க. என,ெகனேமா, ஒ நைட ேபாயி பா7>

ஒராயிர %பானா? 9தி> வரOR. ஏனா, அப நா சேராவ,

Bபிட ேபானப, அ#ணி 9தலா ேபசி-சி. நாம ஒ#O அவ க ெசாத

அபகாி,கலR கா>டO. அமா அபா,9 ேசா: ேபா> ைவதிய ப#ணி

நலப!யா வ-சி,கிற... நீ ெசா? நாயத...”

“நீ க நிைன-சா சாி. சேராN ப! !-சி>ட7. எ கனா? ேவைல,9

ேபாயி. நடN,9R பண வ-சி,கிற. நாள,ேக ஆயிர ேபால எதி>

ேபா) வ5தி க. ஆனா இ7 விசய அபா அமாN,9 ெதாிய ேவ#டா.”

------------
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இத9  இ5த தாவா தி>டதி ெபாிய ‘ேமட’ எ: ெசாலப

ஆபிசைர பல தடைவக1 ெசவ5தி பாதி,கிறா1. அவ அவ1 K>
தி#ைணயி வ5தம57 ஒMெவா ம:ைப( ெபா>பதாம ஊ,கி இ,க
விைலெயனி இ: இ5த ெபாிய ஆபிசி அ! ைவ,க அவ,9 த9தி

வ5தி,9ேமா? வாச B,கா னைற ெப#மணி எேலாைர( தா#!

அவ சேராN சிெல: 9ளி-சி அைண( அ5த அைற,91 வகிறாக1.
உ1ேள வ ேபா7 ஒேர அ-ச. ஒ B-ச; அ-ச.
‘இ5தமா எMவளN எளியராக இ5தா? ஆனா எMவளN ெபாிய பதவியி

இ,கிறா’ எற விய .

உ1ேள நாகாCயி ஒ பமனான ெப#மணி, காதி ெபாிய ேதா

,9தி,

த க-ச கிC வைளயகளணி57 உ>கா5தி,கிறா1. அவட ஒ பதினா9
பதிைன57 வய8 ெப#O நிகிறா1.
“அடேட வா க ெசவ5தியமா. வா சேரா. உ>கா க” எ: நாகாCகைள,

கா>! உ>கார- ெசாகிறாக1.

சேரா “ேத ,] ேமட” எ: ெசாC, ெகா# உ>காகிறா1.
“இ5தமா தAசா^ ப,கதிC57 வ5தி,கா க. வளமதிR ேப. தாவா

பயிசிெயதவ க. இப விவசாயேதாட பா மா வா கி B>றN ச கதி

H: ெப#கைள ஈபதி இ,கா க. அவ க அRபவ ேக க.”
“வண,க” எ: சேரா அவைள பா7, ைக 9வி,கிறா1.
“H: மானா, எப! க?”

“அதா தாவா மகளி ச கR ஒ#O வ-சி>ேடா. அதி H:

ெப#க,9 ேலா வா கி மா வா கிேனா. ெப#க,9 இதி உபாியா)
வவா) இ,9. ேலா அைடA8 அதிகமாக வவா). ேம? மாக1
விதியா97. இப ெசாைச>!,9 பா வி>ட7 ேபாக Bதலாக, கிைட,97.

இைத எப! ெதாழி ப#ணலாR ேயாசைன ேக>க வ5ேத.”
ெசவ5தி விய57 நிகிறா1.

“ஏமா பவ !ாில பறி, ேக>!ேய. பா,டாி,9 ேபா) பாதாயா?” எ:

சேராவிட அவ ேக>கிறா.

“அ5த ேமடைத ஆ=சி பாேத. ஆனா பா,டாி,9 ேபாகவிைல. ாிச>

வ57 பQ> கிளாசி பாQ ப#ணி>ேட ேமட.”

ைகயி ைவதி,9 ைபயி இ57 பாேகாவா ெப>!ைய திற57
நீ>கிறா1.
“வா+7,க1. ெராப ச5ேதாச, சேரா.”
அ5த ெப#மணியிட நீ>கிறா1. அவ1 ஒ 7#ைட எ7, ெகா1கிறா1.

“நீ( எ7, ெகா1” எ: அ5த ெப#ணிட நீ>!வி> ெப>!ைய ேமைச

மீேத ைவ,கிறா1.

“ேமட, நீ க அனி,9 வ57 எனிய L#!வி> இ3தி க. எ க K>ல மகா

ல>8மி அ! வ-சதா நிைன,கிேற. இப எ க ப,க ஒ காணி அைர,காணி
வ-சி,9 Kக1ள ஆ ளய எதிபா,காம ெப#கேள விவசாய ெச)யிறா க.
நா க தாவா மகளி ச க வ-சி,கிேறா. மீனா>சி ேமட பமாவதி
ேமட வ5தா க. அதாபல உர ஊ>ட ேம:வத9 ம# 3 பதி

ெசானா க.. அ7 ெச)யOR இ,கிேறா...”

“நீ கெளலா கிராம கைள வி> வ57 ப>டண களி அல படாம

ேனறR. நறாக வாழ ேவ#. சதாய வளமைடயR எபேத
தாவாவி ேநா,க.”

“ெப#க1 எலா ெச)கிேறா. உ3வத9தா சாியாக ஆ1 கிைடபதிைல.

ெராப, BCயா97. ெப#க1 நா க1 ஒவ,ெகாவ ெச)7 ெகா1கிேறா.

ஒகாணி, அைர,காணி, நடN அறி எறா ஒேர மாதிாியான BCதா. அவ க

உழN,9 எப7 H: நம,9 பதிைனAசாR ேக>,கறா க. ஆனா நா க
எ க,91ள B>!,கி>டா எலா,9 தாேன கடR உசதல. ஆனா
இ7பதி ேப-சி,9. எ B>,ககார ேலா எ7 !ரா,ட வா கலா கறா.
அவேர ஒ>ட, க7,கறா. ஆனா ெராப ெவலயாN7... ேபா,கிய7,9 N>ட
Yமிலனா? திபலாR...”

சேரா, அமாவி ழ காC ெம1ள இ!,கிறா1. இ5த அமா ேப-8,9

: 1ளி ைவ,க ேவ#ெம: அத9 ெபா1.

“நீ க ேவOமானா ‘பவ !ாிலர’ ேபா) பா கேள. அைத ஒ

அமாதா தயாாி,கிறா க. !ரா,ட விைல வரா7. உ#ைமயி ெப#க1

ஓ>டOR தயாாி,கிறா க.”

“அபW களா? ஆ ள க இலாம நாேம எலா ெச)ய !( களா?”
“ேக, சேரா,கி>ட- ெசாேன. !ெரயினி

ேக>டா; 9ேத.”

ேராகிரா,ேக ேபாக ெல>ட

“நா அவ கள இ க ஆ=சி பா7 அRமதி வா கி>ேட. ஆனா

கி#!யிேலேய !ெரயினி
ேராகிரா !-சி>ேட. இப, Bட அவ க ஒ ேல!
ெதாழி ைனவராக இபதா எ கள ேபாறவக,9 ஆதரN

ெகாபா களாR ேக,கலாR வ5ேத... பவ !ாிலைர( பா,கலாேம?”
“ஓ... தாராளமா) ேபா) பா க!”

அ5த அ?வலகைதவி> அவக1 அபL ெதாழி ேப>ைட,9 பQ ஏறி
வ57 இற 9கிறாக1. பவ!ாில ெதாழிசாைலைய ேத! வேபா7 ந#பக
ேநர. ர>டாசி மாத 3,க. B,காவிட ெசாC வரேவபி சேரா ேப
ெப: வ5த க!த, தாவா ேமட ெகாத க!த எலாவைற(

கா>கிறாக1.

உ1ேள Jைழ( ேபாேத நா9 ச,கர1ள ஒ !ரா,ட மிக- சிறிய7 நிகிற7.
இெனா ப,க இர#ேட ச,கர1ள ைகயா L,கி உழ,B!ய பவ !ாில.
உ1ளி57 நதர வயசி ஒ ஒ> மீைச,கார வகிறா.
“நா க1 ‘தாவா’ ெப#க1. இ5த பா,டாி, !ாில பா,க வ5ேதா” எ:

சேரா, த ஈபா>ைட ப!ைப- ெசா?கிறா1.
“ ெராைர>ட ேமட இ,கா களா?”

“அவ க பா,டாி,9, காலேம வ5தி> ேபாயி>டா க; நீ க வா க, பா க.”
ெதாழிசாைலயி நீள பல ப9திக1 இ,கிறன. இய5திர க1
இய 9கிறன. அராNத ெவ>த வ>ட வ!வமா,க எ:...

ெசவ5தி மைல ட பா7 நிைகயி சேரா, ஈபா>ட ஒMெவா

ப9தியி? ெச: பா,கிறா1. வைரத எ: ஒ தனிப9தி. அைத( கட57
அவக1 3தாக உவா,கப>ட இய5திர, கலைப நி9 ஓாிடதி9
வகிறாக1.
“இ க இப !மாQ>ேர> வசதி இல” எ: ெசாCவி> அவ பல

இைண கைள, கா>கிறா.

“இத பா க இ7 3தி உழN. ேராேடா!C .”
“இ7தா ப>ல இல?”
க>!கைள உைட,9 சீ ேபாற ெகா3 ைனக1. இவக1 மா>ட
இைண,9 ம7, கைடவ7 ேபா ேசைற, 9ழபா,9 ப>ல.
“இ7 என கதி கதியாக?”
“இ7தா அ:வைட ெச)(.”
“நீ க வா கறதானா ெர#ேட நா1 !ெர)னி

ேபா7. அ7 நா கேள தாேரா.”

“எMவளN Wச ஆ97 க ஒ ஏக உழ?”
“ஒ மணி,9 ஒ#ணைர C>ட ஆ9. ஒ நாைள,9 எ> மணிேநர ேவைல

ெச)தா

ணைர ஏ,க உழலா.”

“ஏயபா..” எற ெசவ5தி மைல,கிறா1.
“

O ஏ

O ேசா! மா...”

கண,9 ேபாகிறா1...
ஒ: ாியவிைல.

ஆனா சேராதா ெவ9 ேநர அவாிட ஏேதேதா ஆ கிலதி ேப8கிறா1. த
ைககளா அத ைககைள L,கி நிமிதி பா,கிறா1.
மதிய உணN ேநர வ57 விவதா அவரவ கைல57 வகிறாக1.
“எனபா விெச>” எ: ேக>, ெகா#ேட அ ேக  ற வ3,ைகயாக

ஒவ வகிறா.

சேராைவ பா7, ெகா#ேட நிகிறா.
“ஏ)... நீ... 8க5தா அவ க K>,9 வ5தி,கல?”
“ஆமா.நீ க1 மிQட கணாகர இல. அவ க எ மாமி...”
“நீ !.எ.ஈ. ப!-சி>!5ேதல.”
“!-சி>ேட சா. நீ க மாமி த க-சி K>,9 பி K>!ல இகிறவ கல?

நீ க இ ேக ேவைல ப#ணறீ களா ஸா?”

“ஆமாமா. ஆட ாிடயெம#> இ க இ,கிேற. நா !ராயி

ப,கமி57 பாேத. ஏேதா ெதாிAசாபல இ5த7.”

ேபா>

“அமா, நம மாமி த க-சி இ,கா கல. அவ க K>,9 பினா! உ1ள

K>ல இ,கா க. இவ க மக அணா இவ க எலா அப ம7ைர,9 வ5தா க.
பயண ெராப ச5ேதாஷமா இ5தி-சி சா. ெராப சிாி,க சிாி,க ேப8வா க. ேநர
ேபானேத ெதாியாம. அணா என ப#O7 சா?”

“அவ மி]சி, காேலஜு,9 ேபாறா. உ க மாமா Bட ேபான மாச ஏேதா

அசR டா,ட>ட கா>ட வ5தாபல. ெசயி Qேமா,கரா இ5தா. இப

N>>ேடனா...”

“ெபாிய வ க,9 யா தி ெசா?ற7? ப>டாதா ெதாி(” எ: ெசவ5தி

OO,கிறா1.

“பவ !ாில வா க ேபாறீ களா?”

“விைல ெராப இ,9ேம சா.. ேயாசைன ப#ணR. !மாQ>ேர> ப#ணி

கா>வா கR நிைன-ேச. ேம? Wச இலாம மா] !ாில ெப#க1

ஒ>டலாR ெசானா க.”

“ஒ#O ப#ணா க... ெவா,அN> ஆகல..”
“சா என,9 இ க ேவைல கிைட,9மா? ெப# ெதாழி ைனேவாR

ெசானா க. ாிசஷ !ராயி கேல57 கைடசிவைர ஒ ெப# Bட இைல.
எ கைள ேபால இ,கறவ க,9 இ ேக வா)ேப இைலயா?”
அவ சிாி,கிறா.
“இ ேக அவ க ெப#கைள ேவைல,ேக எபதிைல.  ஒ ெப#ைண

!ராயி ெசgனி ேவைல ெகா7 ைவதாரா. அவ1 நிமிதமாக இ ேக காத
ஊதR பிர-ைன வ5தி>டதா. அத9 பிற9 பாCசியாகேவ வ-சி>டதாக,

ேக1வி. நீ க ேக> பா க...”
சேரா ஒ: ேபசவிைல.

ெசவ5தி,9 உவபாக இைல. ெவளிேய வகிறாக1.
மணி இர#ட!7 வி>ட7.
ஓ ஓ>டைல, க#பி!,கிறாக1. எ?மி-ைச சாத தயி சாத வா கிசாபிகிறாக1.
ெசவ5தி சினமாN,காக அைர கிேலா திரா>ைச பழ வா கி ைவ7,
ெகா1கிறா1.
இவ : மணியளவி அ5த விதிைய நா! வகிறன. பகC
அைமதியி விதி உற 9கிற7.
சேராைவ பாத7 B,கா உ1ேள விகிறா.
ேன உ1ள வி5தின Bடதி வ57 மணி அ,9கிறா1. வாட அமா
எ>! பா,கிறா1.

“ஓ... ராசாதிய பா,க வ5தவ களா? ராசாதி...?”
சினமா கிைர#டாி மாவழி7 ெகா#!5தா1 ேபாC,கிற7. அவசரமாக,
ைகைய 7ைடத வ#ண வகிறா1.
“சேரா, ெசவ5தி வா க!”
உ1ேள ெச: நறாக, ைக க3வி 7ைட7, ெகா# வகிறா1.
ெசவ5தி,9, க#ணி >கிற7. அவ1 ைககைள பறி, ெகா1கிறா1.
“சினமா, நீ க எ கள தல 9னிய வ-சி>W க. அபா நித

லபி>!,கா. அவ உட  சாியில. அத( இத( நிைன-சி
9!-சி!> வாரா. அமாN,9 அவ,9 ெகாAச Bட ெநரபில.
எ5ேநர பிபி  ச#ைட(5தா. நீ க ஒ நைட வரO. சினமா

பழெசலா மற5திடO. உ க கால வி357 நா 9 டேற.” அவ1
கால!யி வி35ேத பணிகிறா1.

“சீ, இெதனமா ெசவ5தி. அத7 அ5த5த ேநர, ேகாளா:. நட5தி-சி. பாபா

எ Bட இ க வ57 த கி-சி. ெபைமயாக இ5தி-சி. நல ெகாண. இ க
அதினி ேப,9 இ7 ேபாி இட. எலா விசாாிபா க. ேம, ெகா#
ேவைல,9 ேபாக ேபாNதா? மா ள பாதி,கி களா?”

“அெதலா ஒ#O இப ேயாசைன இல. ஒ க ெகால ேம> Yமில

ெவ1ளாம ெச)யிற. ெந? ேபா>ேடா. கடல ேபா>ேடா. ளவா ேபா>ேடா.
ேபான வா>! நீ க சேரா இ க இ5த7,9, Bட எ7 வாணாR

ெசானி களா. இப இத வா கி,கR...” ைகைப கவாி ைவதி,9 ஐH:

%பாைய அவளிட நீ>கிறா1.

“அ)ய இெதன! நீ ேபா>5த ச கிCய, கழ>! வா கி> வ5ேதனில?

8மாவா 9தீ க. அ7 ெகட,க>. வ-சி,க. நாைள( மினி( நீ க ஒர ற
நலாயி5தா என,9தா ச5ேதாச. ேபான மாச க ெபாAசாதிய அழ-சி>
வ5தா. ஒட சாியிலாம எள-சி ேபானா. மன8 ச கடப>7. நீ க வ5தி>
ேபாயி,கிறேத என,9 ெபாி8. ெசவ5தி பணத உ1ள ைவயி.”

“இல, நீ க உ க,கிலனா? ,9N,9 ஏதாR வா கி, 9 க. [N

வ5தி-சினா 1ள கள அழ-சி> நீ க வா க சினமா”
அ5த, கவைர அவ1 ைககளி ைவ7

!வி> அவ1 மகட தி கிறா1.

ஊாி வ57 இற 9 ேபா7 மணி ஏ3.
ைச,கி1 கைட ெவளி-சதி ப>டாளதா நிகிறா. ர க இ,கிறா.
இத வ5தி>டா க.
“ெசவ5தி! கனிப அபாவாயி>டா. காAசீ ர ஆ8பதிாில காலம ெபா#

ஒ#O, ஆெணாR.”

தC ல>8மி,9 இ,9 ெப#ைண- ேச7- ெசா?வதாக ெசவ5தி

எ#Oகிறா1. “அப ஆ ள 1ள ெபாற5தி,கா. நா அபேம நிைன-ேச.
8கபிரசவ5தாேன.”

“தல ெபா#O பிற57 அைரமணி கழி-சி ஆ ள. இ க இ5த விலாசினி

டா,டரமா ெர>டயா இ,9R Bட ெசாலல, பா க. நா இபதா பாதி>

ேவO கற சாமாெனலா வா கி, 9தி> உ கள B>!> ேபாகலாR
வ5ேத...”

“நா க இவ ேவல விசயமா ேபாேனா. எப!ேயா 8கமாயி>ட7 இல?

கனியபR,9 ெராப ெபா:பாயி>ட7.”

“இ,க> இ,க>. இஜினி ெபா#O ேவைல ெகைட-சி-சா?”
“இல தாதா. ப>டளா7லதா ேசர ேவாO.”
“பேல! பேல! ேச7 N>டலா! இபதா ப>டாள7ல உ கைள(

எ,கிறா கேள!”

“அ5த ப>டாள இல தாதா. ேசா7 ப>டாளத ெசாேற. இத உபதி

ப#ணாதாேன ெர>ைட( ஒைத(மா ெப9ற உபதி,9 ஈெகா,கலா?
பவ!ல பாத. எ3பதாயிர ஏற, 9ைறய ஆ9. அ7 சாி. நம,9 அ க

எதினா-சி ேவைல வா) இ,9மாR பாேத. அ5தமா, ெபா#O கள
பா,டாில ேவைல,9 வ-சா காத பிர-ைன வ5திமா. அ7னால எலா
மீைச,கார களாேவ ைவ-சி,கா க... நா!N ப#ணி>ட... தல பா மா
வா 9ேவா. பா உபதி B>றN. பிற9 பவ !ல, அ7,91ேள நாேம
ஏதா? காெபான> ப#O ெதாழிைனவ இ ேகேய இ ேகேய!”
“பேல!” எ: ராைமயா மீைசயி ைக ைவ,கிறா.

-------------
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கபா,க ெப#க1 உய நிைல ப1ளி விழா, ேகால ெகா#!,கிற7.
‘தாவா மகளி மாநா - கபா,க - !சப 27’ எ: ெகா>ைடயாக

எ37,க1 ெதாி( க  7ணி காறி ஆடாதப! நா9 ைனகளி? அகல
நாடாவினா கப கட இைண,கப>!,கிற7. ப1ளியி ந ஹாC
ேமைட ேபா>!,கிறாக1. ேமைடைய- 8றி, 9ேதாைலகளா? வ#ண,
காகித களா? ேதாரண க1 அழ9 ெச)கிறன. 8வகளி அறிெவாளி, காரக1

ெபாதிய பட க1, வாசக க1, வா+7,க1... மாநா காO தாவா மகளி,9

வா+7,க1. கபா,க பா உபதியாள ச க. நிலவள வ கியி
வா+7,க1.

சின-சின JO,க க1... ெபாிய லாப க1... வக வக... எ:
ஆ>சியாளைர( ேடனிடா தி>ட அ?வலைர( விாிவா,க பணியாளைர(
வரேவ9 வாசக க1. காைலயி இ57 மாநா நைடெப:கிற7. வழ,கமான

வரேவ உைர, அ?வல ஆ>சியாளாி வா+7,க1 எலா !5தாயி:.
அாிமா ச க தைலவி லாவ#யா அமா1, இ5த மாநா> ெப#க,9

பக?ணவாக- ேசா: ெபா>டல வழ க ஏபா ெச)தி5தா. அ5த அைமயா
தா வரேவ , 93 தைலவ.  வாிைசயி பல னணி ெப#க1
உ>கா5தி,கிறாக1.
இவக1 எேலா Yமி(டR ெப#க1 னேனற7டR ெதாட
ெகா#டவக1. B> யசியி நபி,ைக ைவ7 ஊ,கியவக1.
வாெனாC,காரக1 ஒ ற இ5த நடவ!,ைககைள பதிN ெச)கிறாக1.
சேரா... சேரா.. அ ேக நிகிறா1. உயரமாக ஒ ெவளி நீல சவா அணி57
9>ைடயான !ைய- சீவி ஒ வைளயதி இ:,கி, ெகா# நிகிறா1. எப!
வள57 வி>டா1. தனபி,ைகயி வ!வாக நிகிறா1.

கபா,க மகளி பா உபதி- ச க காண எப! பாப> ெப#கைளேசதா1. ப 9 ெதாைக பிாி7 லதன திர>! பைத57 ேப,9 பா மா
வா கி பா உபதி ெதாட கி நட,கிற7. H: மாக1 எ இல>சிய எ:
நிகிறா1. ]ாியா ெதளி7 ைவ,ேகா?,9 ஊ>டேம: விைத இேபா7 பல
ெகா,க ெதாட கியி,கிற7.
“ஆO ெப#O நிகெரன, ெகா1வதா அறிவிேலா கி இMைவய

தைழ,9மா!” எற வாசக ெசவ5தியி க#களி பகிற7.  வாிைசயி

அவ1 பிபக நடவ!,ைககளி ப 9 ெப:பவளாக அம5தி,கிறா1. ஆனா
ஏேதா கனN உலகதி இப7 ேபா ேதா:கிற7.
இR பிபக விவாத க1 ெதாட கவிைல. அறிெவாளி,காரகளி இைச
நிக+-சி ேமைடேயறி இ,கிற7. இ5த இைளஞக1 எலா சேராவி ேதாழக1.

‘!ர’ எ: ெசா? தாள கீ ேபா கி>டா எலா ெசவ5தி,9
7ைமயானைவ.

சேராN இR

: ெப#க ேச57 பாகிறாக1.

‘ப>டா - ப! கேபா

பா>டா - ப!... கேபா
பா>! - ப!

மாமா - ப!’

எ: பலவிைய- ெசாC அவக1 பாட பாட தாள க 9ரகமாக

மகி+-சி அைலக1 பரNகிறன. “க#O,9 ைம அழ9. க>ைட விர?,9

அழகா9மா? ெப#O,9 கவி ெகா. ெபைமைய ேத!, ெகா1!” சா5தி,

ஜனாபா), பாபமா, எலா இ5த மாநா>,9 எதைன நா>க1

பாப>!,கிறாக1. இேதா ெபாிய ேமட உ>கா57 பா>ைட அRபவி,கிறா.
அMவேபா7 ஒ கிைண5த ேனற எ: ெசாC, ெகா#ேட இபா.
சேரா ைனயவிைல எறா இ7 சாதியமா எ: ேதா:கிற7.
கனியபR,9, க>! K>ேடா ைவ7, ெகா1ள ேவ# எ: நிைனத7
எதைன மடதன எ: ேதா:கிற7.
Bைட நிைறய பழதி ஓ அ3க இ5தா மண இ,கா7. நாற தா
பரN எற கைததா இ7வைர இவக1 வா+,ைகயி கறி5தாக1.

9ைறக1 9ற க1 ஆறாைமக1 காக1. “ சA ெச7 அவ உ1பா! ரவி,ைக

ேபா>> திாியறா” எற ெச)தி எ ேகா யாைரேயா பறி, காறி மித57 வ.
உடேன எலா ெப#க விதி மீறி ேகா தா#பவக1 எ: க!7,

9த:வாக1. நா: நேபா7 ேபசமா>டாக1. ஆனா, ளி ெகா>ைட எ,9
ேபாேதா, உ57 ப உைட7 ைட,9 ேபாேதா, இ5த மாதிாி அவL:க1

ேவைலைய- 8வாரசியமா,9. ப! தா#! ேபான ெப#ைண K>ல

ேச7பா களா? அ7 கழ# ேபான7தா...?

“அ7,9தா ஆளாயி ஒ வச7,91ள ேக,க வ5தவ க கி>ட-சா>!

NடR கிற7?” எபாக1.

இேபா7 அ5த, க7,க1 தக,கப>!,கிறன. ேகாக1 இ:
அழி,கப>!கிறன.
பா> நி:, ஜனாபா) ேமைட மீேதறி ைம,கி  நி: ேப8வ7 Bட-

சி5ைதைய, கிளபவிைல.

ெபாிய ேமடைத அவக1 ேமைட,9 அைழ,கிறாக1. அவ ம:,கிறா. “நா

இ ேகேய உ>கா57 நீ க1 ேப8வைத, ேக>ேப.”

“கபா,க தாவா மகளி அணி இேபா7 ேமைட,9 வகிற7. இவக1

9:கிய காலதி னணி,9 வ57 வி>ட சாதைனயாளக1. ேசாதைனயி
சாதைன ெச)7 கா>!ய னணி ெப#மணி ெசவ5தி இேபா7 த
அJபவ கைள, B:வா.”

ெசவ5தி,9 தைன தா ெசாகிறாக1 எபைத ாி57 ெகா1ள சிறி7
ேநர ஆகிற7.
“ெசவ5தி!”
சேரா ஒ!வ57 அவ1 ேதாைள பறி உ8 கிறா1. “எலா நிைனபிகில?

நலா ேப8.”

ெசவ5தி ேமைட,9 ஏ:ைகயி ழ காக1 ந 9வன ேபால ஒ பிரைம.
“ேபர ,9 மாியாைத,9 உாிய” எ: ெசால ேவ# எ: சேரா

ெசாC, ெகா7 ெசால- ெசானெதலா 8தமாக நிைனவி வரவிைல.
ளி-ேசாறி மிளகா) ெப கா) ெந!ம> ெநAசி நிபதாக உணகிறா1.

என ேபச...?
ெப#க1 ம>மிைல... ஆ#க1... ஓரமாக நிைறய ேப நிகிறாக1.

ப>டாளதா மீைசைய :,கி, ெகா#,

த ேபதிைய ப,கதி உ>காதி,

ெகா# கனியப... அ ேக... 7O,ெக: ஒ 9?,க. யார7?

ெவ1ைள-ேசைலயி சி: சிவ ,கைர ேபா>ட ேசைல 1ளிேபா>ட ரவி,ைக...
! நைர7 கா7

,9

ளியாக... ஆனா மல5த க7ட சினமாவா அ7?

ெசவ5தி த மனெவ3-சிைய, க>பதி, ெகா1ளய?ைகயி,
“ேப8மா ேப8” எ: சேரா ைம,ைக சாி ெச)வ7 ேபா உ8 கிறா1.
யாைர( Bபிடாம ப>ெடற7வ கி விகிறா1.
“என,9 என ேப8ற7R ெதாியல. நா ஆறாவ7 வைரதா ப!-ேச.

அத9பிற9 ெபா ள 1ள,கி ப! எ7,9R நி:தி>டா க. அபலா
அப! தா க. இப நா எ க ெபா#ண ப!,க ைவ,கOR ப!,க வ-சி>ேட க.
அ7 காAசி ர ேபாயி O வச இஜினிய ப!-சி,9 க. அ7னாலதா
ெராப ேனற.” சேரா தைலயி ைக ைவ7, ெகா1கிறா1.

இவ,9- ச>ெட: தா த ப#Oவதாக பகிற7. “தாவா ேமட

தா க எ க,9 ெமாத ஊ,க. அவ க ^ ேத! வ57 ெசாC, ெகாதா க.
பயி ப#ண ற வ57 வ57 பாதா க. அ7,9 மின இ5த ]ாியாவ ேவப
பி#ணா,கி கல57 ேபாடOR ெதாியா7. எ கபா ெநறய ]ாியா வா கி

ேபாவா...” ேபசி, ெகா#ேட ேபாகிறா1. உ1ணN சாியாக ேபசவிைல

எ: ெசா?கிற7.

ஜனாபா) ேமைட மீதி,9 மணிைய அ!,கிறா1.
“சாிமா நலா ேபசனி க” எ: ெசா?கிறா1. கைடசியி நிைனN வ57

விகிற7. “ஏதாR தபா ெசாC5தா மனி-சி,9 க. வண,க.”
சேரா ெவளி வரா5தாவி அைழ7 வ57 க!57 ெகா1கிறா1.

ஏமா எ3தி, 9ததான ப!,க ெசான. அத ப!,க ேவ#!ய7தான.

எனேமா தி#ைணயில உ,கா57 கத ேபசற மாதிாி ேப8ற!”

“அத நா அ கிேய ைப,91ேள வ-சி>ேட சேரா...”
“ேபாக>ேபாஅததடைவ நலா ேப8வ ேபாயி உ,கா57,ேகா...”
“சேரா ராசாதி சினமா ேபால இ,கா க. வ5தி,கா க. கடாசில ெவ1ள சீல

உதி> ேநா>W8 9தியா.”

“அவ க ஆQட நட7றா கேள ெசாணவCயமா அவ க மகதா இ5த

லயQ லாவ#யாமா. நாமதா வர- ெசாCயி5ேதாேம. வ5திபா க ேபால.

இ நா பாதி> ன B>! வாேர.”

இத91 ெசவ5திைய சா5தி Bபிகிறா1. “நீ க இ க வ57 உ,க57,9 க.

அ ற ேபச ேபா க மககி>ட...”

சேரா ெவளியி ெச: வாெனாC,காரக,9 ேதநீ ெகா# வகிறா1.
ேமைடயி மீ7 ெபாிய 9 9ம ெபா> ெபாிய 9Aசமா கணிெர: ேப8கிறா1.

,9தி(மாக 9>ைட

“எ க,9 ஏாி த#ணி தா பாசன. ெனலா ஏாியி ஒ ேபாக7,9

நி-சியமா த#ணீ கிைட,9 பயி ைவேபா. O வசமா த#ணி சாியாக
இைல. ேபான வச5தா நா தாவா பயிசி எேத. கடல ேபா> நலா
விைளAசி-சி. ஏாி த#ணிதா பிர-ைன. ஒ ப,க ஏாி ம#ண ெவ>! ெவ>!
ம#ெணதி> ேபாறா க. இெனா ப,க ஏாிய L7 ேம ப#ணி பிளா>
ேபா> ^ க>றா க. ேபானவச ெபாிய மழ வ5தப அ க க>!யி,கிற O
^ த#ணி,9 நவ நினி-சி. எ க,9 த#ணி வார ப,க காவாயில த#ணி
வாரதில. மத9 ேம? த#ணி கீ3 இ5தா எப! த#ணி வ? நா க

தாவா ெப#க1 ஏெழ> ேப தாசிதா ஆபிசி9 ேபாேனா. B>ட
ேபா>- ெசாேனா. எலா பா,கிேறா. சத ேபாடாதீ கனி>டா க.
இ7,9 நாெமலா ேச57 ஒ !N க>டO. இ க வ57 பிற9 நிைறய ஊாில
இ7 ேபால ஏாி பராமாி,காம உதவாம ேபாறதா ெதாி(7. தனிதனியா அரசா க7ல
ேக> பிரேயாசனமில. இ7,9, B>டா ேசரO. நறி. வண,க.”

9Aசமா உ>காவத9 ேப இெனாதி ெந!யவ1 ஆதிர7ட
ேமைடேய:கிறா1.

“அவ க ெசாற7 ெம)தா க. எ Bாி? இ7 நட,97..”
“ேப ெசா? க. எ5த, கிராம ெசா? க?”
“எ ேப ச,9பா). எல,B எ க ஊ. திவ1 வ>ட. எ க,9

நAெச) பயி ேபாற நில5தா க. ஏாிபாசன. இப ேகணி(
ேதா#!யி,கிேறா. ம#ெண7 ம#ெண7 த#ணி கீேழ ேபாயி>ட7. ஏாி
பாதி( 9ைப( அ7 இ7 ெகா>! L7 பிளா> ேபா> விதி>டா க.
ேக>டா, நக ற அபிவிதிR ெசாறா க. விைள-ச நிலெமலா

பிளா>டா97 க. எ B>,கார ேச57, பAசாய7 ேபா, தாசிதாR

ைறயி> பாேதா. இப எ B>,கார பி!ச ேபா> வயல ^க>ட,
Bடா7R Qேட வா கியி,கா. இ7,9R ெசலN,9 எ நைகய, கழ>!,

9தி,ேக க. இ7 மாதிாி விைள-ச ெநல த#ணி எலா ேபாயி>டா, நம
விவசாய ெதாழி என ஆN7 க? இ7,9 எலா ேச57 நடவ!,ைக
எ,கO. தாி8 நிலதில ^ க>டலா. விைளயற நிலத, 9,காம
பா7,கO க... அதா.”

ெசவ5தி,9 தைன விட எேலா 9றிபாக விசயைத நலப!யாக

ேப8கிறாக1 எ: ேதா:கிற7. வியாபாாிக1 விைல ைவ,9 பிர-ைன, உழவ

பிர-ைன, இெதலா அவ1 9றி7, ெகா#!5தா1. இேபா7 அவ1 ைற
!5த பிற9 எப! ேப8வ7?

அதவ1 யா எ: ெபயைர, கவனி,கவிைல. ஆ கா ேக ேப-8-சத
அைமதிைய, 9ைல,கிற7. ஜனா பா) ேமைசைய த>கிறா1. அாிமா லாவ#யா

அமா ெபாிய ேமட எ35தி,கிறன. “நீ க உ,கா57,க க. நா

வாேர” எ: அவ ம> எேலாைர( பா7- சிாி7,ெகா#ேட விைட
ெப:கிறா. ேமைடயி கர#> பிர-ைன அ!பகிற7.

“நAசவய தா. கிணறி த#ணீ கிட,9. ஆனா கர#> கிைட,கல.

மின பதினா? மணி ேநர கர#> கிைட-சி-சி. இப ப7 மணி ேநரமா

9ைற-சி>டா க. ேப8றா க. எலா விவசாயி,9 மிசார ாீR. ஆனா, அ7
எ ேக கிைட,97. ெதாழிசாைல,9 ன 9,கறா க. எ க,9 ப,க7ல
ஃபா,டாி இ,9. இ =ேரா ெச)யிறா க. அ7,9 எபN கர#> ேபா97.
இ =ேராவNட பயி ,கியமி[ களா? பயி விளAசாதான =ேராNல

வ-8 Y>டலா.”

எேலா ைகத>!-சிாி,கிறாக1.
“த#ணியிலாம ளவா- ெச! காAசி ேபா-சி க. அப!ேய நட. ேபாயி

ேபாயி ஈபி ஆ=சி இஜினிய கள பாேதா. தாவா மகளி ச க ேச57
ேபாயி பி!ச ெகாேதா. சில ேப ெசாறா க. தி>, கர# எ,கிறதா.

இலா>ட ‘சதி ’ 9,கிறதா. அெதலா ேநைமயா? தாவா ெபா#O க

அப!ெயலா 9:,9 வழி,9 ேபாக, Bடா7R தீமான வ-சி>ேடா.
நம,9 விவசாய ,கியR கர#,9 கவெம#> வழி ெச)யR...”

அ7 வபவ1 அபிராமவC. ம7ரா5தக ப,க. ெபாேதாி கிராம.
“ஏமா நாம கடப> ெந? பயி ப#Oேறா. அைத விதாதா நம,9

எலா7,9 கா8. நம,9 எப! விைல கிைட,கி7?

>ைட e: R

தப7R வ-சி,கா க. ஆனா அாிசியா,கி>டா அ7 கிேலா ப7 %பா),9 ேமல

ேபா97. சாி நாேம ெநல, காய வ-8 ஆறவ-சி அாிசியா,கி வி,கலானா !யிதா?

உடேன கள7 ேம>!ேலேய வியாபாாி க நம ைடைய- சாதகமா,கி, 9ைற-ச
விைல நிணயி,கிறா க. நாம கடைன அபதா உடேன அைட,க !(.

இலா>! வ>!க>டO. ச,கா விபைன,Bட வ-சி,கா க. ஆனா, இ ேக

ெவளிேய இ,கிற வியாபாாி க தா அ ேக( விைலைய கமியா

நிணயி,கிறா க. யாேம அதிக விைலR ஏறாம பா7,கறா க.”
ெசவ5தி இேத பிர-ைனைய இMவளN நறாக- ெசாCயி,க !யா7 எ:
நிைன,கிறா1.
இப! வாிைசயாக ஒMெவாவ வ57 பிர-ைனக1, அJபவ பாட க1 எ:

ேப8கிறாக1.

ஒ ெப# 8: ற- Fழ பறி ேப8கிறா1. 9ைபைய, சாணி Bள கைள

அப!ேய ேமடாக, ெகா>வதிைலயா. எ>ட!,9 ஆற! ப1ள ேதா#! அதி

9ைப(, Bள அ,க,காக ேபா> ம# 3 வி>!,கிறாகளா. ஊ>டச7 மி95த உரமாகிறதா. அைத விைத,9 ெகா,கிறாளா. பா மா

பராமாி , அத பிர-ைனக1...

ஒ வய8 தி5த உைழபாளி ெப# எ357 நிகிறா1. கீ-8 ெதா#ைடயி
ேக>கிறா1.
“ஏமா, ெபா# வளா, எலா சாிதா, இ5த ஆ ள க சாராய 9!,காம,

ஒ3 கா இ,க எதனா? வழி ெசா?K களா?”
ெகாெல: அைமதி ப!கிற7. பிற9 மறவைள பாப7, நம>- சிாி -

சிாிப7மாக ம3 கிறாக1.

“ஏ#! சிாி,கிறாயா? எ க கால7ல இப! எ7 ேபச ெதாியா7; ப!,க

ெதாியா7. 9!-சி> வ5தா, அ!-8 ெமாதினா, ேசாெற7 ைவWனா.

வ-ேசா. உழ-சி> வரவ, காவாயில 9ளி-சி> க1த#ணிய ஊதி>தா
K>,9 வவா. இப எனனா, ெநல7 ேவல ேகவலR ெகா7, கர#!
!,கிறா. ாிQ> வா>-, ச>R ஆ=ச கண,க ஒ நாள,கி Jதப7

சபாதன ப#றா. அத( 9!-சி, ெபா#டா>! தாCைய( உவி> ேபாயி,
9!,கிறா. அெதன எளN!! ஆயிர %வா,9 ஒ பா>!லா. ப!,கிற 1ள
9!,கிறா. ெவ1ள( 81ள(மா உ  ேபா> கி>ட ஆ=ச 9!,கிறாRவ

இெதலா உR,9 எப! ெதாி(R ேக,9றியளா? ைகYO,9, க#ணா!

ேவOமா? இ5த ெபா ளக, ப!-சி என பிரேயாசன? நா? கா8 ேச7 கா7ல

,9ல ெதா க வி>,கி> என பிரேயாசன? எ க ெபாிய ப#ண ^>!ல, றா

ேபால ெபா#O, H: சவர ேபா>, காணி எ3தி வ-சி, ப>டண7ல ேபாயி

கCயாண ெசAசி வ-சா க. ஆறா மாச ெபா#O ^>,9 வ5திாி-சி. ஒ நைக
இல. உட ல பாவி சிகெர>டால 8>!,கறா. இப! எலா நா க
ேக>டதிலமா! 1ள இலனா த1ளி வ-சி> ெர#டாவ7 க>வா க. அப
ப!,கல. இப ப!-ச ெபா#O,9 இபி! மதிபினா, இ7 எனா!மா

மிேனத!” ஜனாபா) மணி அ!,கிறா1.

“ெபாியமா, ெராப, 9றிபாக விஷய கைள  ைவ,கிறா. ப!த ெப#க1

இத9 பதி ெசால வரேவ#!”

சேரா, அவக,9, காரா Y5தி ெபா>டல, தளாி ேதநீ வழ 9

பணியி இ,கிறா1.

பதிலாக விஜயல>8மி, இர# ெப#க,9 தா) ேமைடேய:கிறா1.

“ெப#க1 இவ ப7 !தி,கிறாக1. நிலதி இற கி ேவைல

ெச)கிறாக1. ஆனா, ெப# ேக> வபவக1 அைத மதி,கவிைல. ப7,

Bட ப!,காத த1வ#! வியாபார ெச)( ைற மாபி1ைள, ப7 சவர

ேக>கிறா. அபL ஃபா,டாியி ேவைல பா,9 ஒ மாபி1ைள, ைப,

வா கி தர- ெசாகிறா. விசாாிததி அவ 9!கார. ஒ3,க இலாதவ

எ: ெதாிகிற7. ெபலா நில, உைழ , ஆ, மா, உறN எலா மதிபாக
இ5தன. இேபா7 உயிாிலாத ெபா>க1 !.வி., ைப,, கிைர#ட, மி,\
அேதா Bைர தாC( ெப# K>!C5ேத ேக>கிறாக1...”
ஜனாபா) மணிய!,கிறா1.
“இR யாேரR ேபச இ,கிறாகளா?”
ஒவைர ஒவ பா,கிறாக1. ெசவ5தி எ357 நிகிறா1. ம:ப! ேமைட

ஏறலாமா? அJமதிதவாகளா?

இவ1 தய 9 ேபாேத ஓ அ த நிக+கிற7.
“நா ெர# வாைத ெசால> களா?”
ெவ1ைள-சீைலயி சிவ ,கைர... ெவ1ைள ரவி,ைக... சினமா...
கா7 மடக1 9ெப: சிவப7 ேபாெசவ5தி,9 ேதா:கிற7.
“தைலவி அமா அவகேள! சேகாதாிகேள, ெப#கேள! சப5தப>ட எலா

விசய ேபசினக1. 9!பறி, வரத>சைண பறி எலா ெசானிக1. மிக

ெபாிய ெகாைமைய இ ேக ெசாலOR நிைன,கிேற. ஆO ெப#O
ேச57 வாழO. அத9தா ஆ#டவ ஆைண( ெப#ைண(
பைட-சி,கிறா. கCயாணR ேச7 ைவ,கிறா க. ெபாபிள கி>ட வா+நா1
37 இ,க ேபாற, வாழ ேபாற ஆ#, !-சி,காR ேக,கிறதில.

கCயாணேம ஆபிள,9தா. அவ ஏேதா விதி வசதால னா! ெசதி>டா அவ

பாவியாயிடறா. அவ ெசதி>டா, இல இ,கறபேவ Bட அவ ேவற கCயாண
ெச)யிற ெகாைம... இனி,9 நட,97. ச ெச7 ேபாகலனா?
உைழ,கிறா. அவ ெசதா பதா நா1 அவள உ,காதி வ-சி Y !-சி 78

உதி ைக நிறய வளயல அ,கி அத ஒட-சி ெபா>ட அழி-சி, Yவ பி-சி இேத

ெபாபிள க எ7,9 அவமாியாைத ப#ணO. ச ெச7 ேபானா அவ

உலகதிேல இ,க, Bடாதா? அவ ேபாி அதினி நா,9 அபா#ட ேபாட,

காதி,9.

“அவ,9 ஒ ெபா#O இ5தா அ7 ேமல( அ5த பாவ வி!(. அ7,9

ஏதாR தவ: ேந5தி-சினா, தாய ந Kதில நி,க வ-சி, உறN சனமிR

சதாயR நா>டாம ப#Oறவ அ!பா. இ5த ெபாபிள க ஏ, ெசா5த அ,கா

த க-சிேய பாதி>!பா. அவ ச இலாததால எபN யா 9!(
ெக,கேவ நிைன-சி>!பாளா. அவ ெசா5த அபாேவ அவ,9R ேசர
ேவ#!ய ெசாத, Bட அவ ேப,9, 9,க மா>டா. ஏனா அவ சாதி இலாம
யாைர( ேத!>- ெசாத, ெகா# ேபாயிவாளா. அMவளN பய
சனிலாதவகி>ட!

“நீ க எலா விவசாய ெச)யிறவ க! பயி ெதாழி ெச)யிறவ க! உ க1ல

எதினி ேப,9 உ க ேபாில ப>டா நில இ,9? அ#ட க>றதிேல57 அ:
அ:,கிற வைர நீ க ேவைல ெச)யிறீ க. நில ம>, ச ேபாிேலா, அபா
ேபாிேலா, மாம, ம-சா ேபாிேலா இ,9.

“இெதலா ஏ ெசாேறனா, ெப#Oகள ப!,க வ-சிடேறா. வரத>சைண

ேக,கறா க கற7 ம> பிர-ைன இல. அ!பைடயி நாேம நம

ெபா#Oகேள, அ,கா, த க-சி, அ#ணி, நாதிR ஒத,ெகாத

விேராதமா பா,கிேறா. 1ள 9!காரனா இபா. கCயாண க>!னாதா
தி57வாR க>! ைவபா. பிற9 இ5த தாேய இவ வ5ததாேல அவ 9!-சி,

ெக> ேபாறாபா. அவ, அமாள பதி ெபா#டா>!>ட- ெசாC அவள

ஏமாதி நைக ந> வா 9வா. அவ1 பதி அமா,கி>ட- ெசாC அவ ஏதாR
நா7ந> கள எ7 சபாதி-சி> வ5தா அத  கி> ேபாவா. எதினி
9ப க1ள இப! நட,97?

“நீ க... ஏ நாம எலா தல ஒ7ைமயா இ57, ஒதைர ஒத

ாிAசி,கO. ெபா#ணா பிற5தி>டா அவ,9- சாதி மத ஏ7 இல. நாம

ஒ7ைமயா இ5தாதா, ந ேனற7,9பாபட !(...”
படபடெவ: ைகத>ட ெவ9 ேநர ஒC,கிற7.

“9!ைய எதி7 நாம ேபாராடலா. வரத>சைனைய எதி7 நாம ேபாராடலா.

ெப#களா எலா ெச)ய !(. நாம ெராப ஒ7ைமயா இ,கO. ஒ
ெபா#O அவளா ெக> ேபாகமா>டா. ஆனா அப! திைர ேபா>ட
ஆO,9 ஒ அதிகாரமா உாிைம ெகாதி,கா க. இெதலா நாம ஒ7ைமயா

நிRதா மாதO. என,9 இத ேபசOR ேதாணி-சி. வ5ேத, வண,க.”
ைக9வி7வி> அவ1 ப! இற க ேபா9 ஜனாபா) அவைள
நி:7கிறா1.

“அமா ெராப நலா ேபசினி க. நா க இெதலா தீமான ேபாகிேறா.

உ க ேப, நீ க எ5த கிராமR ெசா? க...”

ெசவ5தி வி?,ெக: எ357 ேமைட,9 ேபாகிறா1.
“இவ க அேத ஊதா. எ க சினமா”
ைகத>ட அதிகிற7.

----------------
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ெசவ5தி சினமாைள K>,9 வப! வ5தி அைழ,கிறா1. ஆனா அவ1

K> ப,க திபாமேல ேபா)வி>டா1. “நீ க1 எேலா ேனறமாக

வ5தைத பா,க ஆைச இ5த7; இ,க> அமா...” எ: ம> ெசானா1.
இைத, ேக1விப>ட பிற9 அப மிகN தள57 ேபானா. அமாைவ,
காO5ேதா: ச#ைட. கதக1. வ#!ேயா>!, ெகா# எவ!பா.
ேவைல,9 ேபாவா. மாைலயி நறாக, 9!7வி> வவா.
சேராதா அவைர தித அறாட ம?,9 நிபவ1. "தாதா உ க,9

அப! என, கட. நீ க1 இப! 9!-8,கி>ேட இ5தா, 9ட ெவ57

ேபா9. நீ க1 நிைன,கிறாபல சீ,கிர ெச7 ேபாக மா>W க. யம L#!ல
மா>! இ5த சாராயதால சிதிரவைத ப#Oவா, நா க K>ைட, கவனிபமா?
மா>ைட பாபமா, பயிைர பாபமா? நா க ச5ேதாசமா இ,கOR
நிைன,கிறீ களா இைலயா?”

“நா... ராசாதிய ஒ,க பா,கO, எதைன ெகாதி-சி5தா அவேமைடயில

ேபசிபி> இ க வராம ேபாயி,கா.”

“ஐய, அவ க,9 அப! விேராதமில தாதா, இR இ க இகிற

ெபாபிள க சாதி, ெக> சா கியR அசி க ெமலா ப#ண,Bடா7. அதனால
நாம தா க>,9ைலA8 ேபாகிேறாR ெசானா க. அபி!- ெசானாதா
இ5த மரம#ைடகளி உைர,9. அவ க அைன,9 லாவ#யா அமா Bட,
காாி வ5தி5தா க. ேசா7 ெபா>டலெமலா அவ கதா ஏபா
ெச)தி5தா க. அெதலா எ7 வ-சி,9,க ஒதாைசயா இவ க
வ5தி5தா க. அப!ேய திபி ேபாயி>டா க. நா அழ-சி> வாேர. நீ க இனி

இ5த- சனிய ப,க ேபாறதிலR ஏ கி>ட சதிய N க...”
“அவ வரமா>டாமா. நா க அதினி ெகாம ெசAசி,ேகா. 1ளய, ெகா#

வ57 ஒ சமயR வி>டப என ெசAேசா. அத ெவர>! அ!-ேசா. அவ

மன8 எாிAசி சாபமி>டத எப! மற,க !(? கR,9 எனேமா வராத ேநாN

வ5தி,கா. ேசா: த#ணி இற காம 9-சியா ேபாயி>டானா.”

“பாவ... பாவ ெசAசவ க... அRபவி,கிற... யமா க#O அவR,9

ஏதாR ஆ-சினா அ5த 1ள க37 நிைறய த க ப>மா ல>சணமா வ57
நினி-ேச அ7 கதி...” மாபி அைற57 ெகா1கிறா. க#களி நீ

ெப,ெக,கிற7. ெசவ5தி தி,கி> ேபாகிறா1.

“அபா அபா... அெதலா ஒ#Oமில. கR,9 அப! ஒ#Oமில.

8மா சிகெர> 9!,கிறா. அ7 அச வ5தி,9. அ7,9 ெராப பNரா
அெமாி,காவிC57 ம57 தவி-சி 9,கறா களா. ஒ#Oேம

பயமிைலபா...” எ: ேத:கிறா1.

“ெச க#O ெபாAசாதி ெசானாளா. இப இவ எ7,9 வ5தா? ெகாேபறி

,க பா க!-சி> மர7 ேமல ஏறி நிR ெசதவ ைகயிறானாR
பா,9மா. அப! வ57 மீ>! கி ேப8னாளா. அவள பா
 கR

ெசாறா, எ கி>!ேய!”

“இ5த ேபா,கதவ க ேப-ச நீ க ந றீ களபா? இத பா க, கR,9

நலப!யாயி. அப!லா நம,9 வாரா7. ேகாழி மிதி-சி, 9Aசி சாNமா?
சினமா அப! நி-சய நிைன,கறவ க இல...” எ: சமாதான ெச)ய
ய?கிறா1.

கபாயி அம ேகாயி 7பி,கபகிற7. சிதிைர மாசதி 9ட 3,9ெச)ய ேவ# எ: ஊாி எேலா B! தீமானி,கிறாக1.
ைத ெபா க கழி57 மாசி மாசதி ஓ அ5தி ேநர... ேகாயி கபி,

ேதாளி ெதா கிய >ைட(ட ேகாயி சாமியா வ57 உ>காகிறா. அேபா7
ேகாயி கமி>!,காரக1 அ கி,கிறாக1. ெசா5தமான சாமியாைர, க#ட
ச5ேதாச ர கR,9 பி!படவிைல, K>,9 ஓ! வகிறா.
“ெசவ5தி... நம ஊ,9 நல கால பிற5தி>ட7”

“என,9 உட

லாி-சி ேபா-சி. அ5த ேபாC-சாமி, என திமிாில சாமி ஜல

சமாதியாயி>டாR ெசானா!... ப-சில

>ட ெதா 97. அேத க. தா! !

அேத மாதிாி இ,9. வ5தி>டா க. ‘சாமி உ கள நிைன,காத நாளில.. இ5த

அமாதா உ கள இப, ெகா# வி>டாR’ ெசாC அப!ேய N35ேத. வா க
ேபா), 9 > வரலா. அபா எ ேக?”
“சேரா கதவட-சி உ1ள ேபா>!,9.”
“அNர( B>!> ேபாேவா வா....”
ெசவ5தி,9 ஆ:தலாக இ,கிற7. K>!?1ள அைனவேம, சாமிைய, க#

வண க றப> விகிறாக1. அமா ம> K>! இைல.

கதைவ Y>!, ெகா# சேரா, சரவண ெசவ5தி ர க அபா எலா க

ெதாியாத இ>! ெசவைத 85தாி பா,கிறா1. “ேகாயி?,9 ேபாற...” எ:
8,கமாக- ெசவ5தி ெதாிவி,கிறா1.

ேகாயிC ம#டப விாிNபதப>!,கிற7. வாயிCேலேய ெபாிய
வாைழத# விள,9க1 சாமியா வ57 வி>டா எ: வ5தி,9 சிலைர இன
கா>கிற7. வரதராஜ, சிவC க, நா-சப இவக1 ஒ7 கி நிகிறாக1.
சாமியா கிணற!யி நீாிைற7 தைலயி ஊறி, ெகா# இ,கிறா.

“நிைறய ப-சிைல, ெகா#டா57 இ5ேநர அ ேக வ-சி>!5தா” எ:

Yசாாி ெதாிவி,கிறா.

நீரா! !57 திநீ Yசி, ெகா# ேவப!யி வ57 உ>காகிறா.
ர க அகி ெச? சாமிேய ைகயைச,கிறா.
அவ பணிNட அகி ெசகிறா.
சாமி அவைன அைழ,கவிைல. அபைனதா ைகயைச7 அைழ,கிறா.
“சாமி...!”

9ர த3 த3,க அபா அவ கால!யி ெநAசா# கிைடயாக வி3கிறா.
அவ எ357 அவைர எ3 கிறா. அபாN,9 நிக !யவிைல.
அவ பி!7 அகி உ>கார ைவ7, ெகா1கிறா.
“எதைன நாளா இப!...?”
அபா பதி ெசாலவிைல. ேதபி ேதபி அ3கிறா. “நாள,9, காலம,

8தமா ஒ#O சா டாம ெவ: வயிேறாட இ க வா க... ஒ ப-சிைல,
கசாய தாேர. ெமாத நா? ேவைள. ெர# நா... எலா சாியா ேபாயி...

அ5த த#ணி ெநனேவ வரா7...” தC எேலா,9 எனெத:
ாியவிைல.

!,கிட5த க# திற5தாேபா ஒ பிரகாச...
இர# நா>க காைலயி? மாைலயி? அவேர பயப,கதி(ட ெச:
அ5த ப-சிைல, கசாயைத வா கி, 9!,கிறா. ெவ: தயி ேசா:தா உணN.
இர#டா நா1 கசாய ெகாத7, “நாைள,9, காலம எ#ெண) ேத-8

தைல 3கி க. உ கைள பி!-ச ேவதைன நைம-ச எலா ேபா) மன அைமதி
வ...
“பிற9, இAசி H: கிரா வா கி, க3வி ேதா சீவி 7# 7#டா ந:,கி

நிழ உலதலாக, காய ைவ( க. 8தமான ேத கா C>ட வா கி அதி
அைத ேபா க.. காலம ெவ: வயிறி ஆ:7# இAசி( ஒ QY ேதR
சாபி க. சாராய யாேரR 9!-சி> வ5தா Bட பி!,கா7. காத Lர ஒ!
வK க.”

ஊ 37 சாமியாாி இ5த ைவதிய பறி பரNகிற7. சேரா அவசரமாக

மகளி ச கதி ஒ B>ட B>கிறா1. “சாமியா ப-சிைல ம57 ெகா,கிறா.

எலா அவவ சன அ#ண தபி அபாR Bபி> வா க...” எ:
விளபர ெச)கிறா1.

பிற9 சாமியாாிட ெச: பணிகிறா1 “சாமி இ5த ஊ சன க1 நலவக1.

உைழபாளிக1. சாராய ஒ#O தா ெக,கிற7. ஆ5திரதி ெப#க1
ேபாரா!னாகளா. அ7 ேபா இ 9 வராதாR ெராபN ஆைச ப>ேட. சாமி

நீ க இ ேகேய இ,கO. எ க ஊல ஓரா1 Bட அ5த, க#ராவி பா>!ல இ க

வரNட,Bடா7. உ க,9 நா க என உதவினா? ெச)யிேறா.”

“இAசி நா இAசிதா கிைட,கிற7. காAசி ர ேபாயி 8த ேதR இAசி(

வா கி> வ5தா க. ஏ ,கா த#ணி இ,கயி நாம ஏ இAசி மAசா

ேபாட,Bடா7.”

“ல>8மியா ெசாகிறா1? எ ல>8மி கனியப அவR,9 இ5த பழ,க

உ#டா?”

ல>8மி சைன, கா>!, ெகா7வி>டைத எ#ணி நாணதா 9னிகிறா1.
“ெநதி( இலனா? எனி,கினா? 9சியா இ,கற-ச வா கி

ஊதி,9. எ க மாமா ப>டளா7ல ன 9!பாரா, ஆனா அ ேக57 வ5த

பிற9 அ7 9!-8 9!-ேச தி ெக> மக ேபான பிற9 ெவ:7 ேபானவ.
மாமா,9 ெதாிAசி அவ இ க இ,9 ேபா7 இவ,9 பய. அதா

சாமி,கி>ட B>!யா5தி>ேட” எறா1.

அ: பா எ7, ெகா# ெசாைச>!,9 வ5தவைன- சேரா பி!7,
ெகா1கிறா1.
“ம57 9!-ச ற அ5தப,க ேபாகேவ Bடா7. ெதாி(மில. அப!

ேபானா ஆ ேபாகமா>டா. ைக கா வி35தி.”

“இல சேரா நி-சயமா இல. இ5த ேவ-சாமி பழனி இவRவதா எனி,காR.

சதியமா இனி மா>ேட சாமி கி>ட சதிய N>!,ேக... எலா ஃ  Qடா.
ெதாி(மில. அப!னா : 1ளி. ெபா#ணி,9 ஆணி,9. அத வச
பவ !ல வா கO!” அவ நாணி, 9:9கிறா.

“அ7 சாி எ களெயலா நீ ெவர>!>,க. நீ எப கயாண- சீைல உதி,

தைலப>ட க>!,

சேரா?”

“அெதலா

,9தி ெசயி ேபா>கி> மா ள Bட வரேபாற? ஏ

கிைடயா7.

,9தி, ெசயி சாிைக- ேசைல எ7 கிைடயா7. நீ க

ல>8மிய க>!>ட லதா, சாமி  மால மாதி> ேபாயி ாிஜிQதா ஆ=சில பதிN

ப#Oேவா.”
“வி57?”
“ேபா>>டா ேபா-சி!”
“அப... மா ள ஆ சேரா? அறிெவாளி இய,க7ல ெசNபா ஒCயா அ

மீைச வ-சிகி> ஒத இ5தாேர... அவதானா?”
சேரா இ! இ! என- சிாி,கிறா1.

“அவ,9, கCயாண க>! ஒ 1ள இ,9. இப நீ க அ7 இ7

வப!,காம ^>,9 ேபா க.”

அறிெவாளி இய,க எ: ஆ# பி1ைளக1 உ1ள 93,களி அவ1 தீவிரமாக

ஈப> அ ேக இ ேக கேபா, கபிேபா எ: பா> பா!, ெகா#

ேபாவைத- ெசவ5தியா தைட ெச)ய !யவிைல. 9!ைய ஒழி,க இ5த-

சாமியாாிட ப-சிைல ம57 ெகா1ள, ஓ இய,க ேபா ஆ>கைள அ5த இய,கேம

ெகா# வகிற7. சாமியா ப-சிைல ெகா# வவதகாக அ!,க! க#ணப
மைல,9 ேபாக ேவ#!யி,கிற7.
“பதிாிைக ேர!ேயா ேப>! எ7N வர,Bடா7. இ7 வியாபார இல. உ1

மனேசா 9!ைய வி> நல மனிதராக ேவ# எற உ:தி இ5தாேல இ 9
வரேவ#...” எ: சேராN,9 அவ1 சகா,க,9 அவ எ-சாிதி,கிறா.

சரவண ப!7 ஊ: வைரயி? சேரா கயாண எ: க>!, ெகா#
இட ெபய57 ேபாகாம இ,க ேவ# எற உ1ர ேவ#!, ெகா1கிறா1
ெசவ5தி.
நிைறய ெவளி உலகி பழ9வதனா, கீ+ ம>டதி, இ57 ேம ம>ட

வைரயி? ஒ திற5த மன7ட ெதாட ெகா1வதா சேரா ஒ அ-சமற
7ணிNட தைலெயதிப7 ெசவ5தி,9 ாிகிற7.

பைழய ேகாகைள அழி,கிேறா எற உணவிலாமேலேய அைவ அழி57

ேபானைத, கா#கிறா1. ெதவி இ,9 இள 97க1, சேரா அ,கா ேபால

ப!ேபா எ: ஆதாிச ெகா1ப! அவ1 ேனா!யாக இ,கிறா1. அவ1

நி-சயமாக ப#ட பாதிர த>சைண எ: ெப#ம,கைள வி>, கி,கிபி!
ேபாட அRமதி,க மா>டா1. ேம? அவ1 மன7,9 பி!தவ எ: வ ேபா7
அவ அவ1 8த5தர கைள, க> பதாதவனாகதா இபா. அவ
இவக1 சாதி ச கைத- சாராமC57 இவ விபினா இவக1
>,க>ைட ேபாட,Bடா7.
இெதலா சாதியமிைல எ: ஒ ற சாதியமா9, அவ1 நல7

ெக>ட7 தர பிாி,9 ப,9வ ெபறி,கிறா1 எற ைதாிய அவ1 மனதி
அMவேபா7 ேதாறாம இைல.
ஒ நா1 ராைமயா சேராN,9 ஒ நல வர இபதாக வ57 ெசானா.
“ப காி ைபய வ கியி ேவைல ெச)கிறானா. தகபனா இைல. தாயா

ம> இ,கிறா1. நல 9ண. ெப# ப!7 நல மாதிாியாக இ5தா ேபா7.
ெரா,க இ7 அ7 ேவ#டா எற ெசாகிறாக1. ெசா5ததி சி: K
இ,கிற7. சேராN,9 ப காி சிரமமிலாம ேவைல( கிைட,9...” எ:
ெசானா.

“இப ேபச,Bடா7. எ ல>சிய... இ க காைள மாெடலா ப8,களாக

மாறO. பண ப#ணO. பவ !ல வா கO. இ க வி> நகர மா>ேட.

அ5தமா.. நா ேவல ெகாபாேன? நீேய ேவைல ெகா,9ப! ஏேதR

காெபான> ெச)(ப! தலாளியா9... னா க. ெசAசி கா>டO. ஒ அA8

வச... அத91, யாேரR எ காாியதி ைக ெகா,9 வா+,ைக 7ைண
வ5தா... ஓ.ேக.!” எ: !7வி>டா1.

“அ5த ைபய கி>ட- ெசாேற” எ: ேபானா அவ.

-------------
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கபாயி அம ேகாயி 9ட3,9 விழா.
ெசவ5தியி 9ப7,9 இ5த விழா, 9ப உறNகேள 7பி,கப ஒ

விழாவாக ெபாCகிற7.

கR அ#ணி 8க5தாN இர# பி1ைளகட த நாேள வ57
இற 9கிறாக1.

இ5த K>! இேபா7 நல கழிபைற வசதி இ,கிற7.  ற விாிவா,கி
கழி ேபா> ப!ைய உயதி பாைவயாக, க>! இ,கிறாக1. அ: பாத
அ#ண அ#ணியா!
பைழய க:த உதக டப ேப-8 திமிரான பாைவ( ேபா) வி>டன.
உட ெமC57 ேபாயி,கிற7. 9#டான கன க ஒ>! ேபாயி,கிறன.
 ! வ3,ைக வி35தி,கிற7 எறா? இண,கமான பாிN ேவ#!ய
பாைவ. அவ ேம இர,கைத ேதா:வி,கிற7.
ப> பக> கவமாக வ5த அ5த அ#ணியா?
அவைடய கவ ெபைம( #ணி கா)5த ெபா,9க1 ேபா
உதி57வி>டன. அ5த வயிர க1 கா7களி இைல. க3தி ெவ: மAச>
சரதா இ,கிற7. ைகக1 இர#!? க#ணா! வைளயக1...
வ5திற கிய7 வா) நிைறய “அ,கா சN,கியமா? சேரா எப! இ,ேக! உ கள

எலா ம:ப! பா7 நலப!யா சாமி 9பிட ேவOR ஒேர தாபமா

ேபாயி-சி” எ: ைககைள பறி, ெகா1கிறா1. க#க1 த கிறன.
திMயாN காதி,9 “சேரா அ,கா, சரவண அ#ணா” எ: ஒ>!,

ெகா1கிறாக1. இேபா7 நறாக வள5தி,கிறாக1. அ#ணி அ#ணைன
ஏேதா ைகபி1ைளைய பராமாிப7 ேபா பாவி,கிறா1.
அவR,9 பவிள,க 8 ேபQ> எ7, ெகாபதி இ57,

இ>!Cைய ஆறைவ7 மிளகா) ெபா! இலாம தயி ஊறி ைவப7, பாைல,

கா)-சி ஆற ைவ7, ெகாப7மாக, கவனி,கிறா1.

அவேள அப!,9 வ57 ைகயபி அவR,9 த,காளி ப ரச
ைவ,கிறா1.
சில சமய களி ெசவ5தி,9 எேலா க#ணா
ேதா:கிற7.

-சி ஆவ7 ேபா

“ராசா மாதிாி இ5த பி1ைள. உகி உ,கி ேபாயி>டா. அ5த பாவி என

சாபமி>டாேளா...” எ: அமா ஊேட க!7 7 வ7 மாறவிைல.

கனியபனி ஆயாைவ ேபா தி5தாத சம க1. ெத,கார அவகைள

பறி ேபசாமCபாகளா?
ெவ: வாையேய ெம?பவ ஆயிேற?
ஆனா? சேராவி வா),9 க#! ,9 சிறி7 பல இ,கதா
ெச)கிற7.
“சேரா, விவசாய பா ெசாைச>! இேதாட சாியா? ப!-ச ப! ,9 ேமேல

தி>ட உ#டா” எ: க ேக>கிறா.

“இ,9 மாமா பவ!ல வா கO. விவசாய Yரா எ ைகயி” எகிறா1

உசாகமாக...

“உைன ேபா ெம,கானி,க ைல ப!-ச ைபயR,9 ேபபாி விளபர

ெச)ேவா. இர# ேபமாக ேச57 ஏேதR ெதாழி ஆரபி,கலா.”

“மாபி1ைள,9 ேபபாி விளபரமா?” எ: ெசவ5தி மைல,கிறா1. கால

எMவளN மாறிவி>ட7!

அ: 9ட3,9 விழா.
ேகாயி வைளேவ ம,க1 கடலாக, கா>சியளி,கிற7. ஒ ற தீ வள7
ேவ1வி நட,கிற7.
ஊாி ெபாிய தைலக1, வாணிப ெச)ேவா, உைழபாளிக1... ெப#க1,

திேயா, 9ழ5ைதக1 எ: காைலயிேலேய எேலா 93மியி,கிறன.
ப5த ேபாதாம, மAச நீல சிவ மாக ப>ைட ேபா>ட சாமியானா

எற நிழ வசதி( ெச)தி,கிறாக1. ெசவ5தியி 9பதின

அதிகாைலயிேலேய நீரா! L)ைம ெப:, ேத கா) பழ, Y ெவறிைல பா,9
கYர ஆகிய Yசைன ெபா>கட ேகாயி வைளN,9 வ57 வி>டாக1.
ஒC ெப,கி ப,திபாடகைள இைடவிடாம ஒC ெப,கி, ெகா#!,கிற7.

இவக1 ேவ1வி- சாைலப,க ெச: வண கி வல வ57 கப கிரகதி
அமைன தாிசி7, ெகா# ெவளிேய வ57 சாமியானாவி உ>கா57
ெகா1கிறாக1. அ#ணR அ#ணி( அமாN அபாN உ>கா5தைத

பாத பி ெசவ5தி எ35தி,கிறா1. சேரா, சரவண ர க

கல57 ேபாகிறாக1.

வ B>டதி

ப>டாளதா.... கனியப 9ப. கனியப ச5தன 9 9ம
ெநறியி ைவ7, ெகா# இபி 7#, க>! திற5த மா ட Yைச
ெபா>க1 உ1ள L,9, Bைடைய ைவதி,கிறா. ல>சமி ஒ 9ழ5ைதைய(
அவ1 அமா ஒ 9ழ5ைதைய( ைவதி,கிறாக1. அனிதா பா>டனாாி
ைகைய பி!7, ெகா# வகிறா1.
“அமா... !.வி. எ,கிறா க! நாம வி3ேவாமா?” எ: காதி, ஓ! வ57

ேக>கிறா.

இர# ெபாிய ப@கைள வா கி, ெகா# சேரா வகிறா1.
“இ5தா க. இ5தா திMயா ப@ைன வ-சி>, கா> க! !.வி.கார கி>ட-

ெசாC,ேக. வி3K க.”

“எ7,9 சேரா இப? உட-சிவா க.”
அ#ணி அ#ணR,ேக ேநர தவறாம பழ-சா: மாதிைர( எ7,
ெகா,கிறா1.
“உட),கிற7,9தான வா 9ற7?”
ெசவ5தி எதி? ஒ>டாம B>டதி பாைவயி 7ழாNகிறா1.
சினமாN,9, 9பாபிேசக பதிாிைக ைவ7, க!த ெகா7
அRபியி5தா1. 9ப7ட வரேவ# எ: அவேள எ3தியி5தா1.
பா,காதவக1, இைடயி வய7 B! உமாறியவக1, சிேநகிதக1, உறNக1

விசாரைணக1...

சினமா இMவளN ைவரா,கியமாக இபாளா?
எேலா சேரெல: எ357 நிகிறாக1. ஒ ேபரைல வ5தாேபா
B>டதி ஆரவார.
சாமியா 9,கைளயா Yசாாி ச கரC க எேலா 9ப கட

கி

ப!யி ஏ:கிறாக1.
னித நீ,கலச கைள சாமியா வா கி, 9பதி ெசாறிகிறா. ெவயி
பளபள,கிற7. அ5த னித நீைர- ச: இற கி நி: ெகா# B>டதி மீ7
Kசி ெதளி,கிறா. ைககளி ஏ57பவக தைல வண கி ஏபவகமாகFழேல னிதமாகிற7. ஆதவR த கதிகைள ேமக71 ட,கி, ெகா1கிறா.
“உ க மீ7 வி35தி-சா... எ கேமல வி35தி-சி. இ5தா க ைகயி... இ5தா க”

கணவ 9ழ5ைதக1 ெபற னிதைத அ#ணி கமல57 ெசவ5தி,9
நீ>கிறா1.

பிற9 இைச ேபைர, பா>, க-ேசாி எலா ெதாட57 நட,க இ,கிற7.

மாைலயி கைல பயண,காராி அறிெவாளி நிக+-சிக1 இ,கிறன. எேலா
திரளாக, 93மி இ57 பா7, ேக> பயனைடய ேவ# எ:
ஒCெப,கியி அறிவி ேக>கிற7. ெசவ5தி,9 எலா நிைறவாக இ57
ெநAச ேதா)57 விகிற7.
பிரசாத இர# இட களி வழ 9கிறாக1.
“மாமா மாமி இ ேக நீ க இ க, நா உ க,9 பிரசாத வா கி> வ57

தாேர” எற சேரா ேபாகிறா1.

“வாணா; நாம அ க ேபாயிதா வா கO... ேபாகலாமில..”
“சாி, அப இ5த, Bைட, ைபெயலா நா பா7,கேற. அமா நீ தாதா

எேலா ேபா க... பா>!. ேச57 ேபா க!” எ: சேரா B:கிறா1.
ஆனா பா>! தனியாக விவிெட: ேபாகிறா1.
“^>ட Y>!> வ5தி,9. மா>,9 த#ணி ைவ,கO...”

ெபாிய தவைலயி ச,கைர ெபா க; ஒ ெபாிய Bைடயி இைல ேபா>

தயிசாத.

வாிைசயி ஒMெவாவராக ர க விகிறா. தC ெதாைனக1
ெகா,கிறாக1. பிற9 ஒMெவா கர#! பிரசாத வழ க ெப:கிற7.

இ5த அமாN வா கி> ேபாயி,கலாமில? சரவண, திMயா, காதி,,

அவ1...

“அபா எ ேக?”
அபாN,காக அவ1 B>டதி ஆரா)கிறா1. ஆரா)5தவளாக அ5த
சாமியானாN,9 வகிறா1.
சா5தி 9ழ5ைதக1 ச...
உ>க57 சாபிகிறாக1. சேரா அவைடய ேதாழிகட அவசரமாக
ெவளிேய:கிறா1.
அ#ணைன( அ#ணிைய( பாதவா: அவ1 தி கிறா1.
சினமா அ#ணனி ப,கதி...
அேத ெவ1ைள- ேசைல... ெகா! ெகா!யாக, க ,கைர. மக1 ,9.. ஒ

கிேர ேசைல(, கனகாபர YNமாக நிகிறா1. 9-சிக1 ேபா காக1 ெதாிய

பெமற கNனணி57 பா !(ட இர# ெப#க1... ெநெநெவ: ஒ>!ய
கன க ஒ> மீைச(மாக Wச> அணி5த மமக. சினமா கனி
ைகைய த ைகயி ைவ7, ெகா# எேதா ெநA8 ெநகிழ ேப8கிறா1.

,9ைவ ப,கதி அைழ7 உ>கா7கிறா1 அ#ணி. Wச> அணி5த
மமக ைக B கிறா.
சேரெல: அபா நிைனN வகிற7.
இேபா7 சினமா அவைர பா,காம ேபா) விவாேளா? அ:

மாநா>! ந3வ வி>டா ேபா ந3வ விட, Bடா7. அவ இல,கிலாம
B>டதி 957 விாிNைர ேக>9 9பC ஆரா)57 விாி-சி>ட யாகசாைல

ப,க 7ழாவி, மீ# பிரசாத வழ 9 இேனா இட7,9 வகிறா1. அ 9
அறிெவாளி இய,க ேதாழகட சேரா பிரசாத சாபி>, ெகா#!,கிறா1.
லCதா, ேதவிகா எற ெப#க1 காAசியிC57 வ5தி,கிறாக1.
“சேரா! தாதா பிரசாத வா கி>டாரா? பாதாயா?”

“பா,கல. பா>!தா எ5திாி-சி ேபா-8. நா வா கி, ெகாேத.”
“சினமா வ5தி,கா க. ,9N Bட வ5தி,9. அவ க மாமாகி>ட

ேபசி>!,கா க. அபாதாேன பா,கOனா.”

அவளாக- ெசாC, ெகா1கிறா1. சேரா இதி எ5த ,கிய7வ இபதாக
ாி57 ெகா1ளவிைல.
85தாி... த பி1ைளகட பிரசாத வா கி, ெகா# வகிறா1. ைபய ஒ
பா>!C த#ணிைர, ெகா# வகிறா. சாபிட உ>காகிறாக1.
“85தாி? அபாவ பாதியா? சினமா வ5தி,கா க. அவதா பா,கO,

ேபசOR 7!-சி>!5தா?”

“அதா கிணதா#ட எலா,9 த#ணி எற-சி, 9தி>!,கா. இத இவ

அ ேக57தா வாரா. நா ெகாAச எர-சி ஊதன. எலா ெவயில தாக
தாகR வரா க... பாைனயி த#ணி ஊதி வ-சி5தா க. காCயாயி!-சி. ெசவ5தி
சாய கால வைர,9 இ,க ேபாறியா? நாம ^>,9 ேபாயி ெகாAச

பாதி> ஆ:மணி,9 வ5தா பதா7? சேரா, அறிெவாளி இய,க நாடக எ>

மணி,9 தாேன?”

ெசவ5தி காதி வா கி, ெகா1ளவிைல.ஒேர 9றியாக கிண:, கைர,9
வகிறா1.
“அபா...?”
கா7களி Y... திபிேய பாராம த#ணி இைற7, 9டதி ஊ:கிறா.
அவ1 அேக ெச: அவைர ெதாகிறா1.
“அபா நா இைற,கிேற. நீ க பிரசாத சா >W களா?” ேமெலலா

ேவைவயா த#ணிரா எ: ெதாியாம நைன57 இ,கிற7. ேவ>!ைய தா
பா)-சி இ,கிறா.
“வி க... நா இைற-சி ஊதேற. சினமா வ5தி,கா க. ,9 மமக

9ழ5ைத கைள B>!> வ5தி,கா க. நாம உ,கா5தி5ேதாேம, அ5த இடதி

சினமா அ#ண அ#ணி Bட உ>கா57 ேபசி>!பா க...” உடேன அவ

விC இ57 றப அ ேபா அ 9 ஒவா எ: நிைனதாேள, அ7

நட,கவிைல.

நிைற5த 9டைத எபவ தைலயி ஏறிவி> நிகிறா. “அபா! நீ க

ேபா க. ஒேவள அ#ணி,9 ேபால அவ க அப!ேய பQ ஏறி

ேபாயிவா கேளாRதா ஓ! வ5ேத...”

“ெதாி( ெசவ5தி. அவ க வாசல வாரபேவ பாதி>ேட உ கமா அ7னாலதா

^>,9 ஓ!>டா...”

அவ1 வாயைட7 நிகிறா1.
“அவ,9 பா,க இஷடமிலாம தா அைன,9 இ5த எைல,9 வ5தி>

ெதவ மிதி,காம ேபானா. எதினி நாளானா? அ5த நிைன வரதா வ... நா
Lரதேல57 அவ வ5தப பாேத. அ7 ேபா7. என,9 இப எ5த, கிேலச
இல. சாமி ெசாC-சி. அைமதியாயிR. இ5த மனசில அைமதியா இ5தாேல
87 ற ேநாN ெநா! ெச!யா தா,9 விசY-சி வாராம இ,9R. நா
அ7N இ7N ஏ நிைன,கO.” ெசவ5தி திைக7 பா,கிறா1.

அவைள பா7 மனி , ேக,காம ெநA8 ஆறா7R கைர57 ேபான

அபனா?

8,க வி35த இ5த கதி... இ7தா ெதளிவா?
“ெசவ5தி, உ கி>ட ர க ெசாலல. ஆனா கR,9 வ5த ேநாN, இைரைப

7R ெசானா. ெகட57 7!-ேச. அ5த ெபா#O அMவளN ெநா!-ச

ெபா#O, ெசா7 ெசாக நைக ந> எலா ேதா7, சாவிதிாி ேபால யம கி>ட
வாதா! அவ உசிைர மீ>!,9. இப நலா 9ணமாயி>ட7. ேசாதி-சி-

ெசாC>டா கனா க... எனேமா எலா அ5த தாயி கிைபதா.”
“சாமி ெசானா க. ெக>டவ கR யாேம இல. பைக ெவ: ெபாறாைம

பழி எலா மனிசேன உ#டா,கி, ெகா1 கசக1. மாையக1. இெதலா நீ,கி
வி>டா, உ1ேள57 த#ணீ கபா வ. எலா மனசி? அதாமா...” அபா
அவ1 தைலயி பாிNட ைகைய ைவ,கிறா.

“உன,9 நல மன8. அவ மக ,9N,9 அ5த 1ள க,9 நல7 ெச)யி.

ப!,க ைவயி, நீ ெச)ேவ... இ7,9 ேமல என,9 எனமா ேவாO?”
உண-சி மி9தியி ெநA8 >கிற7.
மன மிக இேலசாகிற7.

சேரெல: வான ம க... ேகாைடயி! ழ 9கிற7. “மைழ ... மைழ...” எ:

எேலா மகி+-சி(ட ஆபாி,கிறாக1.

ெசவ5தி ஏேதா நிைனN வ5தா ேபா: விவிெட: சாமியானாைவ ேநா,கி
ேன:கிறா1.
(நிைறத)
நிைறத)
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