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���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
இ�பதா	 ($றா��� இ*தியி�, ெதா�,*களி� பி$ப-தியி� இ.திய 
/த.தர� தி�நாளி� ெபா�விழா ெகா�டாட�ப�ட1. #த� /த.தர� தி�நாளி� 
பரவச உண 2கைள, அ4பவி�த அ.நாைள ம5க6, அ�ைறய மகி78சி அ4பவ�தி� 
($றி� ஒ� ப:- ;ட� பிரதிப<5காத ெகா�டா�ட�ைத5 கா�ைகயி�, பைழய 
நிைன2கைளேய அைசேபா>வ1 தவி 5க இயலாததாக இ�.த1. %திய 
தைல#ைறக6, 4க ெபா�6 வாணிப அைலயி?	, சினிமா, சி�ன�திைர 
மாையகளி?	, ெவளிநா�> வா@�%கைள� ேத�, 4ைழ25கான அAமதிேத� அ.த 



3 

 

அ?வலக வாயி�களி� இர2 பகலாக� தவ	 கிட5-	 உ*தி நிைலயி?	, த:கைள 
�7க��15 ெகா���.தன. ந>�தர வ 5க	 எ�* அைடயாளமிட�ப�ட வ 5க	, 
அ�றாட	 ஏ*	 விைலவாசிகளி?	 ேதைவயி�லா� ெபா��களி� ‘திணி�%’ 
ேதைவ ெந�5க�களி?	 வர25-	 ெசல25-	 தா5-�பி�5க இயலாம�, ‘உபாி’ 
வ�மான:கC5காக8 ச�திய:கைள� ெதாைல�ப1தா� த�ம	 எ�* பழ5க�ப�> 
வி���.த1. வ*ைம5ேகா> ேமேல ேமேல உய .1, ம5க6 ெதாைகயி� அதிக 
விD5கா�ைட� த� வைரயைற5-5 கீேழ த6ளி5 ெகா���.த1. அ.த 
அ��தள�15- இ�றியைமயாத ேதைவகளாக� ெப�கியி�.த சாராய, F1, 
ெப�வாணிப விவகார:க6, ேகா�> வைரயைற கட.த உ8சாணிவைர 
ேகாேலா8சி5 ெகா���.தன. நாெளா� ெகாைலG	 ெபாDெதா� ெகா6ைளGமாக 
அழி2க6 சா	ரா8சிய� பைடெய>�ைபG	 விHசி5 ெகா���.தன. ந	 
 
அறிவிய� ேம	பா>க6, ‘ரா5ெக�’ ஏ2கைண, வி�ெவளி ஆ@2, Jாிய 
விைத5க�>பி��% எ�ற சாதைனயாளரா� ம�>	 ெப�ைம ெபறவி�ைல. 
இ�தைகய ெதாழி� 4�ப:க6, உலகளாவிய ேமாச�களா?	, ெப� 
வாணிப:களா?	 ‘வாணிப	’ நட�1	 அள25-	 ‘ெப�ைம’ ெப$றி�5கி�றன. 
 
இ.த8 Fழ<?	, அரசிய� க�சிகளி� பதவி பி��%5 ;�டணி8 ச1ர:க 
ஆ�ட5கா@ நக �1த<� இைடேய ஒ� #5கிய� %6ளியாக, /த.தர� ெபா�விழா 
அர:ேக$ற�ப�ட1. %�தாயிர	, %திய ($றா�> எ�ற எதி பா �%	 இ.த5 
ெகா�டா�ட:கC5- ஒ� வி*வி*�K��ய1. அர/ சா .1	, சாராம?	, ேச .1 
கிட.த ேம$பர�%5- ஒ� காபி -�5-	 வி*வி*�% உ$சாக	 ஊ��ய1. 
சி�ன�திைர, ெபாிய திைரக6, ப�திாிைகக6, ந�ச�திர இர2கைள உ�வா5கி, 
ேதசப5தி� பாட�கைள அர: ேக$றின. க� பா ைவG	 ம:கி, ெசவி�%லA	 
; ைம -ைற.1, இ5கால நட�பிய?5-8 சிறி1	 ெதாட பி�லாம�, வாD	, 
/த.தர� ேபாரா�ட கால #தியவ கைள� ேத�� பி��1, அவ க6 அைர -ைறயாக 
உதி 5-	 நிைன2கைள� பதி2 ெச@1 ம5க6 ெதாட % சாதன:க6 கடைமைய 
நிைறேவ$றின. இ.த5 ெகா�டா�ட:களி�, /த.தர� ேபாரா�ட நா�களி� இ�.1 
ெதாட .1 ெபா1 வா7வி?	, அரசிய� வா7வி?	, ஒேர இல�சிய�1டA	 
ேவக�1டA	 ெசய�ப�> வர5;�ய ஒ� மனிதைர5;ட அைடயாள	 காண 
#�யவி�ைல. ஏெனனி�, /த.தர	 வ�	 எ�ற வி�ெவ6ளி உதயமா-	 ேபாேத, 



4 

 

நா> 1�டாட�ப�ட1	, -றி5ேகா6கைள எ�>	 பாைதகளி� இ�.1 -*கிய 
இைடெவளிகளி� ேபாராளிக6 த6ள�ப�ட1	 -D5களாக� பிள2க6 ஏ$ப�ட1	 
தவி 5க #�யாத நிக72களாயின. 
 
கா.திய�க6 க�ட /யரா8சிய, கிராம ரா8சிய5 கன2க6, தனிமனித� M@ைம, 
ஒD5க� ப�%களி� அ��பைடயி� அைம.தைவ. ஆனா� அ.த வைரயைறக6 
ெம�ல ெம�ல, த�னல	, பதவி, %க7 ஆகிய K8சிகளா� அழி5க� ெப$றன. அேத 
K8சிக6, மனித வா7விய<� அைன�1 ந�ல,5கைளG	 விD:கி, %$* வள 8சி 
ேபா�றெதா� ச#தாய வள 8சிைய, ேம�ைமைய� ேதா$*வி�தி�5கிற1. 
வா75ைக வசதிக6 ஏராள	. ஆனா?	 அ��பைட வா7வாதார:க6 Fைறயாட�-
ப�> வ�கி�றன. 
 
இ.த� பி�னணியி�, நா� இ.த� %தின�ைத எD1வத$கான உ.1த� 
ெப$றத$ெகா� காரண	 உ�>. 
 
‘Nடா<� -ணேசகர�’ எ�ற ஈேரா�> வழ5கறிஞ , த	 ெதாழிைல ஒ15கி 
ைவ�1வி�>, ‘வி>தைல ேவ6வியி� தமிழக	’ எ�ற தைல�பி�, ஒ  அாிய (ைல� 
ெதா-5-	 #ய$சியி� இற:கினா . அ.த ந�ப , இத$காக நா> #D1	 
ம5கைள8 ச.தி�1	, (லக:க6, ஆவண5 கா�பக:க6 எ�* அைல.1 திாி.1 
ேத�G	 தகவ�க6 திர�>ைகயி� அQவ�ேபா1 வ.1 எ�ைன8 ச.தி�பா . 
ஆ வ#ட� வி>தைல� ேபாரா�ட Jர கைள, தியாகிகைள� ப$றிய ெச@திகைள 
விவாி�பா . ேதச வி>தைல� ேபாரா�ட�தி� ப:- ெப$ற Jர கைள� ப$றிய 
(�க6, நா> தDவிG	, ப�ேவ* பிரா.திய:க6 சா .1	 ெவளியிட� 
ப���5கி�றன. ஆனா�, அ.த (�களிெல�லா	, தமிழக	 சா .த Jர களி� 
ேபாரா�ட	 ப$றிய விவர:க6 #Dைமயாக� பதி2 ெச@ய� படவி�ைல எ�ற 
உ�ைம %லனாயி$*. எனேவ அவ�ைடய ெப�#ய$சியி� பயனாக, ப�ேவ* 
சா�ேறா களா� எDத�ப�ட (* க�>ைரக6, /மா  ஆயிர�1 இ�(* 
ப5க:கைள5 ெகா�ட (� இ� ெதா-�%களாக� பதி�பி5க�ப�> வி>தைல 
ேவ6வியி� தமிழக	 எ�ற தைல�பி� 2000	 ஆ��� ெவளிவ.த1. 
 
இ.த அாிய ெதா-�% (ைல� ப��தபி�, /த.தர� ேபாரா� ட:களி� கல.1  
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ெகா6ள5 ;�ய வா@�ேபா, அAபவ:கேளா எ12	 இ�ைல எ�ற நிைலயி?	,  
எ� சி*மி� ப�வ�தி<�.1, எDப�ெத�> வயைத எ��யி�5-	 இ.நா6 வைர, 
இ.நா��� பிற.த ஒ� ெப�ணா@, பா ைவயாளரா@, ஒ  எD�தாளரா@ மல .த 
உண 2கCட� இ.த ேதசிய நீேரா�ட�தி� கல.த ெகா���5கிேற� எ�ற 
த�Aண 2 ஏ$ப�ட1. நா� அறி.த பழகிய பல�	 எ� மன அர:கி� உயி  
ெப$றா க6. 
 
இ.திய /த.தர� ேபாரா�ட	 எ�ப1, உலகிேலேய #த� #தலாக, அஹி	ைச 
ெநறியி� ம5கைள ஒ�* திர��, அ.த� ேப�ண வி� விைள.த ஆ$றிலனாேலேய, 
அ.நிய ஆதி5க�ைத எதி ெகா6ள� 1ணி.த வரலாறா-	. அைத8 சாதி�தவ , இ.த 
இ�பதா	 ($றா��� மாமனிதராகிய கா.திய�க6. அ.த 1947	 ஆ�>, 
ஆகN�-14-15 நா6ளிர25 ெகா�டா�ட:க6 நட.த ேபா1 நா� ெச�ைனயி� 
இ�.ேத�. %திய இளைம; %திய வி�ெவ6ளி. ம5களி� அ.த மகி78சிைய, அ.த 
ஆரவார:கைள, எதி பா �ைப, ந	பி5ைகைய, -�ைசயி� இ�.1 ேகாமா� 
வைரயி?மான மகி78சி� பிரதிப<�ைப நாA	 அ4பவி�ேத�. 
 
இ.நா�களி� ெகா�டா�ட	 எ�றா�, -�, ;�1, விரசமான ஆ�டபா�ட:க6 
எ�ப1 நைட#ைறயாகி இ�5கிற1; -$றம$ற அ.த மகி78சி ஆரவார:கைள, 
‘ஆ>ேவாேம, ப6C�பா>ேவாேம’ ஆன.த /த.தர	 அைட.1வி�ேடாெம�*’ 
பாட� #ழ:-	 Fழைல மற5கேவ இயலா1. 
 
1972 இ�, நா	 /த.திர� தி�நா��� ெவ6ளி விழாைவ5 ெகா�டா�ேனா	. 
ஆனா� வி>தைல� ேபாரா�ட�தி� ஆ5க ச5தியாக� பாிணமி�த அஹி	ைச� 
த�1வ#	, ெமாழி, சமய	, சாதி, இன:க6 கட.த நா�>� ப$*	 இ.நா6, 
#$றி?	 ேவ*பா�>, பிாி2கC	, பிள2கC	, சாதி-சமய ேமாத�களாக2	, 
வ�#ைற அழி2களாக2	 உ�வாகியி�.தன. 72இ�, இ.த8 சறிைவ 
அ�நாதமா5கி, கா.திய5 ெகா6ைகக6 இல�சியமாக ஏ$க இயலாதைவயாக, 
இ.நா��� ேம	பா�>5- அ5ெகா6ைககைள8 ெசய�ப>�1வ1 மதிSனமா, 
எ�ற வினா5கைள எD�பிேன�. ‘ேவ�5-நீ ’ எ�ற %தின	 கா.தி ($றா�>	, 
தீவிரவாத#	 #ர�பா>	 Fழ<� உ�வாயி$*. 
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கா.திய�க6, ச#தாய�15-	 அரசிய?5-மாக ஏD ெநறிகைள5 -றி5கிறா .: 
1. ெகா6ைகேயா> ;�ய அரசிய�,      2. ப5திேயா> இைணG	 இைறவழிபா>,  
3. நாணயமான வாணிப	,  4. ஒD5க	 தைலயாய க�வி,  
5. மனிதேநய அ��பைடயிலான அறிவிய� வள 8சி,  
6. உைழ�பினா� எ@1	 ெச�வ	, 7. மன8சா�சி5-க.த இ�ப	.  
இ.த ஏDெநறிகளி� ஒ�* பD1ப�டா?	, ச#தாயமாகிய மர�தி� K8சிக6 ம�� 
பய� ந�-	 உயி 8ச�ைத உறிHசிவி>	 எ�றா . 
 
இ.த ெநறி#ைறகளி�- வழி#ைறகளி� சி$சில ேவ$*ைமக6 பிரதிப<�த 
ேபாதி?	, அ.நிய ஆதி5க�தி<�.1 வி>ப>	 இல�சிய	 ஒ�*ப�ட -ரலாக 
ஓ:கி, அைத8 சாதி�த1. 
 
ெபா1 உடைம8 சி�தா.த	 தனிமனித அ��பைடயி� உ�வாகவி�ைல. அ1 ஒ  
இய5கமாகேவ ெசய�ப>�1	 த�1வமாகிற1. 
 
ஆனா� தனிமனித ஒD5க�ைத #�னி*�திேய ‘ச�திய5 கிரக�ேபா  
ெசய�ப>�த�ப�ட1. 
 
வ*ைமG	, எD�தறியா அறியாைமG	 ப�ேவ* சமய கலாசார:கC	 இ�.தா?	, 
பாரத கல8சார	 எ�ற ப�பா> இ�.த� 1ைண5 க�ட�1 ம5கைள ஒ  
ஆலமரமாக, விD1 களாக, ஒ�*ப>�தி� தா:கி நி�ற1. 
 
இ.நா6, #�ப1 ேகா�களாக இ�.தவ க6, (* ேகா�ைய� தா�� 
வி�டவ களாக ம5க6 ெப�கியி�5கிேறா	. இ.த� ெப�5க#	, அறிவிய� 
காரணமாக பல1ைற வள 8சிகC	, ம5கைள ஒ�:கிைண5-	, ச#தாய ேம	பா�> 
எ�ைலகைள� ெதா�டா?	, நட�பியல வா7வி� -ேரத:கC	, வ�#ைற 
அறி2கC	, மனித ேநய	 மா@.1 வி>	 வாணிப அவல:கC	 இைரப>வத$- 
எ�ன காரண	? கிராம:க6 த�நிைற2 க�>, ம5கைள வாழைவ�1, நல:கைள� 
ெப�5கி, அவசியமான நகர:கC5-	 வள:ெகா>5க ேவ�>	 எ�ற அ��பைட� 
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ெபா�ளாதார	 எ�னவாயி$*? இய$ைக த�	 ெகாைடைய எ�Aைடய1 
‘உன5கி�ைல’ எ�* சகமனிதைர8 சாகைவ5-	 பிள2களி�, அரசிய?	 ஆதாய	 
ேத>கிற1. ஏ2கைணகைள ெவ$றிகரமாக8 ெச?�1	 சாதைன நிகD	 
கள�திேலேய, ப��னியா?	, -�> ெவ��%களா?	 எ.த� பாவ#	 அறியா 
மனித , ஊ�5-8 ேசா* ேபா>	 ெதாழி� ெச@பவ  ம�கி�றன . 
 
இ.த அவல:கC5-� தீ 2 இ�ைலயா? எ:- ெதாட:கி எ�ப�8 ெசய�ப>ேவா	? 
எதி கால இ.தியா25- ந	பி5ைக உ�டா? உ�>. அழி2களி?	, சில ந�ல 
விைதக6 ேதா�றி யி�5கி�றன. அ�ைம�ப�>5 கிட.த நா�களி�, பாரத 
வி>தைலைய� ப$றிய ஊ5க	 ெப$ற தைலவ க6, அ.நிய ம�ணி� தா� கிள 8சி 
ெப$றன . ெவளி8ச�தி� நி�* பா 5-	 ேபா1 தா�, இ�6 1�<யமாக� 
ெதாிகிற1. ந	 ேவ கைள உண .1, /யந	பி5ைகG	 எD8சிG	 ெப$*, 
இல�சிய�15காக உட� ெபா�6 ஆவி அைன�ைதG	 #� ைவ�தா க6. 
 
இ.நா�களி�, %திய க�விG	 ெதாழி� 4�ப#	 ெப$ற இைளஞ  பல , ந	 
ேவ கைள� ேதட� %�1ண 2 ெப$றி�5கி�றன . ப�ேவ* த�னா வ� ெதா�> 
நி*வன:களி� இய5க:க6 நா��� �ைல #>5ெக�லா	 அறியாைமையG	 
வ*ைமையG	 அக$ற, அவ$*5-5 காரணமான ஊ$*5 க�கைள� தக 5க, 
ெசய�பட� ெதாட:கி இ�5கி�றன. ந<.த இட:களி� எ�லா	, %திய ஊ5க#	 
விழி�%ண 2	 ஊ�ட, இ.த இய5க:க6 ெசய�ப>கி�றன. சி�ேகா இய5க�தி� 
இ�.1, மகளி  /யஉதவி5 -D5க6, எD�தறியாைம ஒழி�%, சிறா  ெதாழி� 
சி*ைமகைளத�, சாதி சமய ேமாத�களி� நிகD	 -&ர வ�#ைறகைள5 
க�டறி.1, அவ$*5-5 காரணமான ச�க அவல:கைள5 கைளத�, எ�ெற�லா	 
பல இல5-களி� இைளஞ  பல  ெசய� பட� ெதாட:கிG6ளன . %ல	 ெபய .1 
அ.நா�களி� ;<� ெதாழி� ெச@1 சி*ைம� பட8 ெச�ற தைல#ைறயி� இ�.1, 
இ.நா6 %ல	 ெபய .1 ெச�றி�5-	 இைளஞ  ேவ*ப�டவ க6. இ.நா�களி� 
தைலெய>�1 நிமி�	 இைளஞ  ந	பி5ைக5-க.தவ களா@, %திய %திய 
1ைறகளி� சாதைனக6 ெச@பவ களா@� திக7கிறா க6. அவ க6 த	 ேவ கைள5 
க�டறி.1, %திய ஆ$ற?ட�, பாரத�ைத மீ�>	 %�1யி  ெபற8 ெச@வா க6. 
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மகாபாரத#	, இராமாயண#	, பாரத�தி� ெப�ைம ெசா�?	 இதிகாச:க6. 
ந�ைம5-	 தீைம5-மான ேபாரா�ட	 இQ2லகி� இைடவிடாம� நிக7.1 
ெகா���5கிற1. அழி2, உயி �% இர�ைடG	 மாறி மாறி5 கா�>	 கால�15- 
#�ேவா எ�ைலேயா இ�ைல. 
 
இராமாயண	, இராமனி� #�F>த?ட� #�.1 வி>வதி�ைல. அேதேபா� 
-��ேச�திர� ேபா�ட� மகாபாரத	 நிைற2 ெப$*விடவி�ைல. சீைத வனவாச	 
ெதாட�கிற1; யாதவ களி� அழி2	 நிக7கிற1. ந	 /த.தர� ேபாரா�ட#	 ஒ� 
கா�பிய	 ேபா�ற1தா�. அரசிய� வி>தைலைய� ெதாட .1 இ.த ஐ	ப15-	 
ேம$ப�ட ஆ�>களி� சாி2கC	 ேமாத�கC	 வ�#ைறகC	 நிக7.1 
ெகா���5கி�றன. காாி�6 கவிG	 ேபாேத, வி�ெவ6ளி ேதா�*	 எ�ப1 
நி8சயமாகிற1. உைறபனியி� க�-	 ப/ைமக6 மீ�>	 உயி 5கி�றன. எனேவ 
‘உ�தரகா�ட	’ எ�ற தைல�பி�ட இ.த� %தின�தி?	 அ.த ந	பி5ைக வி� 
ெவ6ளிகைள5 கா��யி�5கிேற�. இ.த� %ைனகைத, ச$ேற வி�தியாசமாக, 
#�A	 பி�Aமாக� %ைனய�ப���.தா?	, எ� சி*மி� ப�வ�தி<�.1 
இ.நா6 வைரயி?	 நா� க�> ேபசி� பழகி, அறி.1 உண .த பா�திர:கைளேய 
உயி �பி�தி�5கிேற�. த�னா வ� ெதா��ய5க:க6 வாயிலாக, இ.நா��� 
ேவ கைள5 க�> %�1யி&�ட #ைன.16ள இைளய தைல#ைறயின�	 
க$பைனயி� உதி�தவர�ல . 
 
இ.(ைல அ8சி�> ெவளியி>	 பதி�பக	 தமிழக�தி� ெப�ைம5-ாியதா-	. 
இ�பதி�பக�ைத� 1வ:கிய அமர  கண. #�ைதயா அவ க6 ஒ� வி>தைல� 
ேபாரா�ட Jர ; சிற.த இல5கிய அறிஞ ; இ.த� பதி�%� ெதாழி<� வாயிலாக, 
ெமாழி5-	, இல5கிய�15-	 ேசைவ ெச@தவ  ம�>ம�லாம�, த	 உய  
ப�%கைளG	 அ8ேசைவயி� வாயிலாக உண �தியவ . வி>தைல� 
ேபாரா�ட�ைத அ.நிய ம�ணி� ெசய�ப>�த இ.திய ேதசிய இரா,வ	 அைம�த 
ேநதாஜி /பா� ச.திர ேபாசி� அ,5க� ெதா�டராக2	 ெமாழி 
ெபய �பாளராக2	 திக7.த அவ , இல5கிய ேமைத ராஹு� சா:5��யாயனி� 
‘வா�காவி<�.1 க:ைக வைர’ (ைல� தமிழா5க	 ெச@1 தமிழ�5- அ.த 
இல5கிய ேமைதைய அறி#க�ப>�தியவ . அவ�ைடய நிைனவைலக6 ‘#�2கேள 
ெதாட5கமா@’ (�, இ.நா�களி� சாதிமத� Kச�களா� ெநா.1 ேபான 
இதய:கC5- ந�னீரைலகளாக� திக7கி�றன. /மா  நா$பதா�>கC5- #�%, 
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அ�ெபாியா , எ� (�கைள� பதி�பி5க #� வ.1 ஆதரவளி� தா . அ.த 
ஊ5க#	, ேபராதர2	, இ.நா6 வைர, எ� இல5கிய வா7வி�, %திய #ய$சிகைள 
ேம$ெகா6ள2	, வணிக ேநா5-ட� ெவளியா-	 ப�திாிைககைள 
நாடாம<�5க2	 என5-� ெத	பளி�தி�5கி�றன. அவ�ைடய வழி� 
ேதா�ற�களாக, இ.த� பதி�பக� பணிைய8 ெச	ைமGட� ெதாட�	, தி�மி-. 
மீனா, அகில� க�ண�, ெச�வி உமா ஆகிேயா  இ.நா6 எ� (�கைள� 
ெதாட .1 பதி�பி�தி��ப1 ேபா�ேற, இ.த ‘உ�தரகா�ட	’ (ைலG	 
அ�ைமயாக அ8சி�> வ�வைம�1 ெவளியி���5கிறா க6. அவ களைனவ�5-	 
நா� ெபாி1	 கடைம�ப�>6ேள�. தமி7 வாசக� ெப�ம5க6, இைத வரேவ$* 
ஆதாி�பா க6 எ�* ந	%கிேற�. 
 
ந�றி, வா7�15க6. 

- ராஜ	 கி��ண� 
------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 1111    
 
வாச<� வ�� வ.1 நி�* கத2 அைறப>	 ஒைச ேக�கிற1. #$பக� ேநர	. 
தாய	மா6 ;ட�தி� ேமேல மா�ட�ப�ட கா.திய�க6 பட�ைத, சி* ேமைசயி� 
ஏறி� 1ைட�15 ெகா���5கிறா6. அ�றாட	 அைத� 1ைட�ப1, அவC5- ஒ� 
வழிபாடாக இ�5கிற1. கா.திய�களி� பட�15-5 கீேழ, ஐயாவி� பட#	 
அ	மாவி� பட#	 இ�5கி�றன. அவ$*5-8 ச$*5 கீேழ, ராதா	மாவி� பட	. 
 
இவ க6 யா�	 இ�* இ�ைல. ஆனா� இவ கCைடய வா7நாளி� 
நிைனவைலக6 அவ6 உ6ள5 கட<� மாயேவயி�ைல. 
 
அD5-�ப�யாம� 1ைட�ப1 ம�>ேம அவ6 ெச@G	 பணி. ெபா�>, K மாைல 
எ�* எ12	 இ�ைல. 
 
அ@யா இ�.த நா�களி�, கா.தி பட�ைத5 ைகயா� ($ற (<னா� மல மாைல 
ேபா� ெச@ய�ப�ட மாைல ஒ�* அல:காி�15 ெகா���.த1. அ@யா ($பைத 
வி�ட பி�ன�	, ம1ைர ஆசிரம�தி<�.1, ஒQெவா� கா.தி ெஜய.தி நாளி?	 
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நH/�ைடயா வ�வா . பைழய மாைலைய எ>�1வி�>� %திய மாைலைய 
இைச�பா . அ@யா, ப>5ைகேயா> விD.தபி�, நH/�ைடயா அ�5க� வ.1 
உ�கா .தி��பா . ேபசேவ மா�டா க6. அ@யா இற.தபி� உடேன வ.தா . 
அ>�த ஆ�>5- அவ�	 இ�ைல... 
 
மி�ன� ேகா>களாக நிைனவைலகளி� தா5க�தி� அ�ப�ேய ெபHசியி� மீ1 
நி�ற அவ6, ச�ெட�* இற:க #ய�* சாG#� இ�கர:க6 அவைள� ெதா�>� 
தா:-கி�றன. 
 
;8ச�தி� -*க இற:கி நிைல ெப*கிறா6. 
 
“ஒ. இவனா?...” ெவ*�% #க�ைத8 /ளி5க ேம<>கிற1. 
 
‘எ�ைன ஏத$கடா ெதா�>� தா:கினா@? உ�ைன� ப�1மாத	 இ.த வயி$றி� 
ைவ�15 ெகா�>, பா� ெகா>�1, பாச	 கா�� வள �தத$காக அ, அ, வா@8 
சிைத.1 ெகா���5கிேற�...’ எ�* மன	 -ைமகிற1. 
 
“வா:ைகயா? வா:க?” எ�* ெகா�ைல�%ற	 இ�.1 வ�	 ர:கசாமி, ேமேல 
/ழ?	 விசிறி5கான விைசைய� ேபா>கிறா�. ;ட�தி� நா$கா< ஏ1மி�ல. 
அகலமான ெபH/ ஒ�*தா� இ�5கிற1. அ@யா கைடசி நா�களி� அதி� தா� 
ப>�தி�.தா . அ.த5 ;ட�தி� உ�தர5க�ைட5 ெகா5கிகளி� ெதா:கிய ேத5-மர 
ஊHச� அ1. ராதா	மா உ�கா .1 ஆ>வா6. ேதனா	 ேப�ைட J>	 
/$*�%ற:கC	 “ேசவா-�-ல	” எ�றான பிற-, அ.த ஊHச� இ:- வ.த1. 
இ.த வி>	, /$* வ�ட	 மைனகC	 அ	மாவி� பிற.த J�> வழியி� வ.தைவ. 
 
“உ5கா�:ைகயா? விசிறில கா�ேத வரல.” 
 
அவ6 1ைட 1ணிைய எ>�15 ெகா�> சைமயலைற5-6 வ.1, அ>�ைப� 
பா �ப1 ேபால பாவைன ெச@கிறா6. 
 
ராகி5;ேழா, ஒ  அாிசி� ெபா:கேலா தா� இவ6 சைமய�. 
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ஏேதA	 கா@, கீைர-ேமா . 
 
ர:கசாமி சைமய$க��� வாயி$ப�யி� நி$கிறா�. “எ1னா?	 வா:கி�> 
வர�>மா	மா?” 
 
“எ�ன வா:க,	? ப8ச5 ெகா�1ம�< 1ைவய� அர8சி5கிேற�. என5- 
ஒ�,	 வா:கி� தரேவணா	!” ந*5ெக�ற 1���%. 
 
“ர:கசாமி ?” 
 
“ஐயா?” எ�* அவ� ஓ� வ�கிறா�. 
 
“சி�?A ெகாHச	 ேமா . அ	மா..!” 
 
உ6ேள வ.1 அைட.த அவைள5 ெகா5கி ேபா�> இD5கிறானா? உழ5-� 
தயிைர5 -*5கி, பாைனயி� இ�.த நீைர ஊ$றி, உ�%	 சீரக�16C	 1ரவி 
தவைல8 ெச	பி� ெகா�> வ.1 பலைகயி� ைவ5கிறா6. 
 
எ�ன Jரா�பானா?	, வயி$*8சைத அைசயாம<�ைல. இவைன அவ6 எ�ேபா1 
பா �தா6? இ.த� ப5க	 ஏேதா விழா- க�யாண	 எ�* வ.ததாக8 ெசா�னா�. 
மாைல சா�ைவ எ�ற வாிைசகைள ஒ� க�சி5 கார� அவC5-� ெதாிவத$காக 
வா:கி5 ெகா�> நி�றா�. இவ6 அ�ேபா1 வாச� ேம� தி�ைணயி� 
அம .தி�.தா6. 
 
அ�பைன�ேபா� க*�%�தா�. எ>�பான #க	. சாதி�ேப� எ�ற திமி  ெதாிG	 
பா ைவ. க�சி5கைர ேவ��. 
 
இவ6 அல�சிய பாவ�1ட� விசிறி5க�ைடைய ஆ��5 ெகா���.தா6. 
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“எ�ப� இ�5கீ:க	மா? உ:க ம�மவதா பா�1�>, ;���> வா:க�A 
ந8சாி5கிறா. மH/ க�யாண�த�ப வ.தி�> உடேன கிள	பி�W:க. %1 J> 
வசதியா க���5- உ:க இ�ட�ப� கிண�1ல எற8சி ஊ�தி�>5 -ளி5கலா	. 
வய/ கால�1ல, மக� ெச�வா5கா இ�5கற�ப நீ:க இ�ப இ�5கலாமா?..” எ�* 
ெகHசினா�; -ைழ.தா�. 
 
ஆ�பி?	 மைல வாைழGமாக� த�>5க6 வ.தன. 
 
“இெத�லா	 இ:க எ15-5 ெகா�டாாீ:க? என5- ;D-�8சி�தா பழ5க	. 
என5- எ12	 வானா	. இெத�லா	 ெகா�> ேபாயி அதா அ:க ேரா�ேடார	 
க��ட	 இ�5கிற ஏைழ5-	ப� -H/	 -ழ.ைதGமா பிைழ5க வ.தி�5-. 
ெகா�> ெகா>:க!” எ�* தி��பினா6. 
 
ஆனா� அ�* பா �த அ.த உ�வமா? அவனா இவ�? ஐ	பைத�தாேன 
கட.தி�5கிறா�? எDப1 எDப�ைத.1 எ�* மதி�பி>	 அள25- எ�ப�8 
ேசா .1 ேபானா�? மைழG	 கா$*	 ெவயி?	 %ர��� ேபா�டதாக8 ெசா�ல 
#�யா1. ெசா-/ கா ; ஏ.X. எ�* ஏேதேதா ெசா�கிறா க6. உழேவா��, 
ேச$றி?	 சகதியி?	 ஊறி, கா� வயி$*5 கHசிG	 க6 ெமா.ைதG	, 
ப�ைணய�ைமயி� உலகி� #D வா7ைவG	 கழி�த பா�ட� அவC5- நிைன2 
ெதாி.1 ெதா�,* வயதி?	 இ�ப�� 1வளவி�ைலேய? 
 
“தாய	மா? உ:காயா ந�ல ெசவ�%. அதா நீG	 ெசவ�பா இ�5கிற... ஏ.ெதாிGமா?” 
எ�* ஒ� ப� ெதாிய8 சிாி�பா�. 
 
“அட, சீ! நீ எ1	 ேபசாேத? ப8ச�%6ள கி�ட� ேபாயி இெத�லா	 ேபசி5கி�>!” 
எ�* சி�னாயி அத�>வா6. அ.த� பா�ட� ெபா>5ெக�* ெச�1� ேபானா�. 
 
அ�ைம வ�5க	 ேம� ப�யி� வ.த1	, ேம� ப�5-ாிய எ�லா5 கச>கC	 ப�.1 
வி>ேமா? அவC5-� ேதா�றவி�ைலேய? ேம?	 இவ� ேம� வ�5க�தி� தாேன 
க� விழி�தா�? 
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அவ� ேமாைர5 -��1வி�>5 -ளி 8சிைய அ4பவி�பவனாக #க	 கனிய�  
பா 5கிறா�. 
 
“பாைன� த�ணி ஊ�தி5 ->�தியா	மா? எ�ன இ�.தா?	 பாைன� த�ணி 
/க	 /க	தா�. ஃபிாிடYல வ8சத எ>�தா ேத6 ெகா�>றா�%ல இ�5-	. ெவளில 
வ8சா?	 தாக	 அட:கா1...” 
 
“உ�%� தி�AறவA5- ெவளில வ8சா?	, ஃபிாி�ஜூ5-6ளாற வ8சா?	 தாக	 
அட:கா1?” 
 
/�5ெக�* ஊசி5 -�1 பா@கிற1. 
 
ேப8/ எழவி�ைல. 
 
ஆனா� அவ6 மன	 %ல	%கிற1. 
 
‘ேம� ப�'யி� தா� அ.த அ@யா க� விழி�தா . ப�கைள� த��, எ�ேலா�	 சம	 
எ�* ெபாிய ைககைள நீ�� எ�ேலாைரG	 அைண�15 ெகா6ளவி�ைல? 
 
இத7க6 1�5க ேமேல பட:கைள� பா 5கிறா6. 
 
கா.தி...மகா� கா.தி...மகா�1மா கா.தி... அ.த8 ெசா�<� கா.தியி�, கீ7 
வாிைசயி� உ6ள அ@யா2	 அ	மா2	 த:க6 வா75ைகையேய 
காணி5ைகயா5கினா க6. 
 
அவ க6 %ழ:கிய ம�; த�ணி ...கிண*. இ�*	 அதி� நீ  அ�யி� ெதாிG	 
பாைறைய5 கா��5 ெகா�> பளி:கா@, ஊ$*5 க�களா� வாழைவ5கிற1... 
 
“அ	மா. உ�ைன5 ;���>� ேபாக,	A வ.தி�5கிேற�. ‘%1 வி��� உ� 
அ�படA	A ெகHசி5கிேற�.” அவ6 காைல� பி�5க2	 விைழகிறா�. 
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“ஏ@, இ.த5 கா?ல விழற சாகசெம�லா	 ேவணா	. நா எ15- அ:க வர,	? 
என5- ஒ� உற2	 யா�டA	 இ�ல. நீ எ� வயி�தி� -�யி�.த ேதாச�15- 
எ�ைன எ�பேவா ெப�ைம� ப>�தி க2ரவி8சி�ட அ1ேவ என5- இ.த ச�ம	 
#8F>	 ேபா1ம�பா!’ 
 
“அ	மா. நீ:க இ�ப�� ேபசலாமா? அரசிய�:கற1, ெசா.த ப.த�15- 
அ�பா$ப�ட1. நீ:க ஆயிர	 ம*� தா?	, நா உ:க மக�:கற1 இ�லாம 
ேபாயி>மா? ரHசித	 ப>ப>5ைகயாயி�5கா. அவதா அ	மாைள எ�ப��னா?	 
;���>வா:க. அவ:க மனெசாிG	ப� நட.1 ேபா8/, வாNதவ.தா. ஆனா 
அ15-� பிற- எ�தைனேயா மாறி�ேபா8சி. ேந�1 பரம விேராதியா 
இ�.தவ�லா	, இ�ைன5- அரசிய� ேமைடயிேல க��� தDவி ெசா.த	 
ெகா�டா>றா. தா@ மக� ெதாட %, ெப�த ம5க6 ெதாட % வி>மா, விடா1.” 
எ�* எ�ைன5 க�டாய� ப>�தி அA�பி8சி�5கா. அவ ேப8/5- மதி�%5 
->5க5 ;டாதா?” 
 
அவ6 பா 5கிறா6. இவ� மகா சாம �திய5கார�. நாடக	, வசன	, சினிமா�A 
ஊறியவ�. அரசிய<� F1 வ.தி�ட1�A, அ�ைற5- அ@யா உதறி�த6ளினா . 
அ.த அரசிய� ம5கைள ந�ல மனித களா5-	 ஒD5க இல�சிய�ைத #த<� 
ைவ�த1. இவ க6 அ��பைடேய ேவ* M...! மன/5-6 காறி உமி7.1 ெகா�> 
அவ6 சைமயலைற� ப5க	 தி�	%கிறா6. 
 
“அ	மா... அ	மா...” 
 
அவ� அவ6 பி� வ.1 கால�யி� விDகிறா�. 
 
“இதபா�. இ.த ந��ெப�லா	 என5- ேவ�டா	. எ�னா� இ.த நிழைல வி�>வர 
#�யா1.” 
 
ெதா�ைட க	மி, க�க6 கல:-கி�றன. 
 
“சாி, அைத�ப�தி நா இ�ப எ1	 ேபசல. ேபயானா?	 தா@	பா:க. ரHசித�15-  
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நாைள5- ஆபேரச�. அ15- #�ன உ:கைள� பா 5க,	A ெசா�றா...” 
 
அ�ப� உ�-பவ6 எ�ேறA	 வ��ெய>�15 ெகா�> வ.தி�5கலாேம? இனி 
எ�ன ஆபேரச�? #�ப�திர�> வயசிேலேய க �ப�ைபைய எ>�1� 
ேபா�டாயி$*. ெபாிய ைபயேன அ�பனி� வாாிசாக சாி�திர	 ப�ணி5 
ெகா����பதாக அவ6 ெசவிகளி� விDகிற1- அ>�த ெப�தா� மH/. 
இர�>5-	 ஒேர மாச	தா� வி�தியாச	. அ1 பதிென�டா-#� ஒ� காத<� 
விD.1, வயி$றி� வா:கி5 ெகா�>, க�யாண	 ப�ணினா க6... அ1 எ�னேவா 
�ேவா சா	. 
 
-�ைபக6 ேமேல ேமேல ேச .தா�, அட:காத 1 நா$ற�தி� ஆவிய��ப1ேபா� 
இ�5கிற1. 
 
“அ	மா, இ�ப�, #�A	 இ�லாம�, பி�A	 இ�லாம� நீ எத$காக இ.த 
J�ைட5 க��5 கா�15 ெகா�> இ�5க,	? எN.ேக.ஆ . இ�.த வைர சாி. 
அவ  ேபா@ பதினா* வ�சமாயி�8சி. வாாி/�A யா�	 இ�ைல. இ1 �ரN�ைட8 
ேச.த1. அ.த� பர/ராம� நீ க��5 கா5-றதாக நிைன5-	 இல�சிய�ைத 
எ�னி5ேகா -ழிேதா��� %ைத8சி�டா�. உ�ைன ஒ�நா6, ேவைல5கார நாேய, 
[> ெசா.த	A நிைன5காேத, ெவளிேய எற:-�A ெசா�? #�ன, நீ 
#�ெவ>5க,	!” 
 
அவ6 ஒ�கண	 திைக5கிறா6. அவ� ெசா�வாேனா, ெசா�லமா�டாேனா, இவ� 
ெசா�கிறா�. 
 
ெநH/ ெகாதி5கிற1. 
 
“தாய	மா, நீ த-.த ேபர வ8சி�>, இ:ேக ஏைழ� ெப�க6 ெதாழி$ ;ட	 எதாA	 
ைவ5க,	. நா� உயி<� எDதி இ�5கிேற�. கைடசி வைரயி?	 நீதா� இ�.1 
கவனி5க,	. ராதா	மா ேபைர ைவ�1 நட�த,	. எ:ெக:ேகா ெப� 
-ழ.ைதகைள5 ெகா�?றா:களா	. அ.த அவந	பி5ைகைய5 கி6ளி எறிய,	.” 
அவ�ைடய ெசா$க6 ஒ<5கி�றன. 
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அ�ேபா1 ெபாிய �ஃப� காாிய�ட�, ர:க� அ@யா25-8 சா�பா> ெகா�> 
வ�கிறா�. 
 
“கி��ணா ேஹா�ட� #தலாளி ஐயாைவ� பா 5க வேர�னா�:க..” ர:க� 
-ைழ.1 நி$கிறா�. இவ� ேபா@8 ெசா�< இ��பா�. சாராய, லா�Y 
சா	ரா8சிய	 எ�ப1 ெதாிG	. ‘இவென�லா	 அரசிய� ேமைடகளி� %க7 
மாைலகைள� ேத>கிறா:க!’ எ�* அ@யா %D:கி5 -ைம.தா . அவ� பHசாய�1, 
நகரா�சி எ�* ேத த� கால:களி� அவைர5 காண வ�வா�. “தாய	மா ந�ல 
த�ணி  ஊ$றி5 கD2! கைறப�.த தட:க6” எ�பா . 
 
இ�* ெபாிய சாைலயி� ெபாிய ஒ�ட� க�� வி�டா�. காேரா> வ.1 
த:-றா:களா	. 
 
“அ@யா, சா�பா> ைவ5க�>:களா?...” 
 
ெபாிய ெபHசி� ப5க	, சிறிய ேமைசைய� ேபா�> அவ� பி�ப5க	 வாைழ இைல 
அ*5க8 ெச�கிறா�. ஆனா� அத$-6 தைலவ  வி>5ெக�* தி�	பி 
ேகாப�1ட� ெவளிேய நட5கிறா . அவ�ைடய ேம� ேவ��யி� விசிறியி� 
காாியாி� நீ�ட ஆணி மா��, அ1 நிைல-ைலய8 சாிகிற1. -�ெப�ற மசாலா 
J8ச#	 வ*�த அைசவ#	, தாய	மாளி� உ6ள5கனைல Jசி வி>கி�றன. 
----------- 

உ�தரகா�டஉ�தரகா�டஉ�தரகா�டஉ�தரகா�ட    : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 2222    
 
கா 5கத2 ப�ெட�* அைறப>	 ஒைச ேக�கிற1. 
 
ேகாப	... ேகாப	 பாவ	... அ1 நீச�தனமான ெசய�கC5- வழி வ-5-	. அவC	 
ேகாப�ப>கிறா6. 
 
“ஏ@ ர:கா ? எ�ன எழ2டா இ1 ? எ15-டா இெத�லா	 இ:க ெகா�> வ.த?...” 
 
அவ� தைலைய8 ெசாறி.1 ெகா�> நி$கிறா�. ேசவா-�-ல அற:காவல   
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-Dதா� அவைன இ:- நியமி�தி�5கிற1. அ@யா இற.தபி�, கிராம�தி<�.1 
வ.தவ�தா�. இ.த� %6ளிைய8 /$றி இவ� உற2க6 ஏேதேதா காரண	 
ெசா�<5 ெகா�> நகர8ச.தி5- வ.தி�5கி�றன . “இ.த நகர�தி� -�யி��பவ  
அதிகமானவ க6 கிராம:களி� இ�.1, ப�ேவ* காரண:கC5காக வ.1 
ேவ வி�டவ க6தா... எ:க�பா25க�பா அ.த5 கால�தி� வியாபார	A வ.தா . 
ட2னி� மளிைக5கைட ைவ�தாரா	. எ:க�பா, சி�த�பா அ�ைத எ�ேலா�ேம 
ஊைரவி�> வ.1 -�ேயறினா:க...” எ�* அ@யா ப>5ைகேயா> விD.த 
நா�களி� அ.த5 கைத எ�லா	 ெசா�வா .  
 
பதினா* வயதி� க�யாண�ைத� ப�ணி ைவ�1, ைபயைன ேம� ப��%5- 
ெவளிநா�>5- அA�ப ேவ�>	 எ�* கன2 க�ட அ�பாைவமீறி, அவ  
கனைவ� ெபா@யா5கினா . கா:கிரசி� ேச .1 கத  உ>�1	 விரத	 ஏ$ற1	, 
க6C5கைட மறிய�, தீ�டாைம ஒழி�% எ�ெற�லா	 மக� அ�ைறய நைட #ைற 
ச�ட தி�ட:கைள உைட�தா . இ.த J>, அவைர மண	 %ாி.த ப�தினி 
ெத@வ�15-8 ெசா.தமான1. அ.நாளி� அாிசி ம�� ெமா�த வியாபார	 ெச@த 
->	ப�தி� ஒேர வாாி/. ர:;னி� இ�.1 ேவ ப$றிய -ழ.ைதG	 -��Gமாக 
வ.த ->	ப:கைள வரேவ$* ஆதாி�த கால�தி� க�ட�ப�ட J>. தாய	மா25- 
அ�ேபா1 இ�ப1 இ�ப�திர�> பிராய	 இ�5-	. பாைன பாைனயாக� 
ெபா:-வா க6. ெபாிய 1�>களாக5 கா@கைள ந*5கி� ேபா�>, ப��%ட� 
ேவக ைவ�15 -ழ	% கா@8/வா க6. இ.த5 கிண$* நீைர இைர�1 இைர�1 
ச.ேதாசமாக மனித ேநய அ4பவ:கைள5 ெகா�டா�ய கால	 அ1. அ	மா2	 
அ@யா2	 ேச .1 ஈ>ப�ட ெபாிய ெதா� ெகா�டா�ட	 அ1. ெந��% எாி.1 
ெகா�ேட இ�5-	. சாதி மத	, ஏைழ பண5கார  எ�* பாராம� வயி$*� பசிைய 
அவி5-	 ெந��% அ1. 
 
ஆனா� இ�ேபா1 இவ6 மன ெந��ைப அவி5க எ.த வழிG	 ெதாியவி�ைல. 
 
“ந	ம தாய	மா25-� %6ள ெபற.தி�5-. #தெர�>	 ெபா�,�A இ�.தி8சி. 
இ�ப ைபய�...” 
 
நா�>� பிாிவிைனயி� ேபா1, கா.தி மகா� த�ன.தனியாக5 கலவர�ப�> 
ெவ�>	 -�1மாக இ�.த இட:களி� ெச��பி�லாம� நட.தாெர�*, அ@யா2	 
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அ:ெக�லா	 ெச�* பா �1வி�> வ.தி�.தா . ேசாகமாக இ�.த நா�க6. ேசவா 
-�-ல�15-6 இ�.த -�<� தா� இவ6 ெப$றி�.தா6. கா �பேரஷ� 
ஆ/ப�திாி ம��1வ8சி, சி.தாமணி வ�#� இவ� பிற.1வி�டா�... ப�1� 
பதிைன.1 நா�களி�5-	. உ6ேள வ.1 அ	மா -ழ.ைதைய ெவளியி� எ>�18 
ெச�றா6. -�� வாச<� அ@யா... 
 
“எ�ன ேப� வ8சி�5கீ:க?” 
 
இவC5-5 -ர� ெசவிகளி� விD.த1... 
 
அவ6 %�சA	 ப5க�தி�தா� நி�றி�.தா�. 
 
“அ@யா, ந�ல ேபரா ைவG:க..” 
 
“அ1சாி, நீ #த�ல, இனிேம கா6Cசாராய	 பா 5 கிறதி�ேல�* பிரதி5ைஞ 
எ>�15க... எ�ன? ெபா�,க பிற.1 ச	சாாி ஆனபிற- பன.ேதா�%5க6ைள� 
ேத��>� ேபாக மா�ேட�A நிைன8ேச�. நா:கC	 இ:க ஒQெவா� -�பமா 
ேபாயி� பிரசார	 ப�,ேறா	. எ:க நிழ<ேலேய இ�.தி�> நீ ெமா.ைத 
ேபா�>�> வர1 ெவ�கமாயி�5-...” 
 
“இனிேம இ�ல சாமி...” 
 
“இ.த இனிேம5- உயி  உ�டா? ந.தனா  சாி�திர	 ெதாிGமா உன5-? 
க6Cெமா.ைத8 Fழ<ேல பிற.1, சித	பர	 ேபாக,	A கன2 க�டா . 
நாைள5-� ேபாேவ�, நாைள5-� ேபாேவ	பாரா	. தி�நாைள� ேபாவா ’A 
ெசா�னா:களா	. அ1 ேபா� உ�ைன ‘இனிேம -�5காதவ ’A ெசா�லவா?” 
 
“இ�ல சாமி. நி8சியமா இனிேம -�5கமா�ேட�...” 
 
“எ�ப�னா?	 நீ -�5க #�யாம வழி ப�ணி>ேவா	. ஏ�னா, /த.தர ச 5கா  
வ.தி>	. உடேன ம1 வில5-8 ச�ட	 ெநறி�ப>�1ேவா	!” 
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“அ�ப� வ.தி�டா, எ�தைன ஏைழக6 மன	 -ளி�	?...” அ�ேபா1தா� 
ராதா	மாவி� -ர� ேக�ட1. 
 
“அ�ப�பா, -ழ.ைதைய ஏ:கி�ட5 ->	மா..." 
 
வாணா	மா, K5-ழ.ைத எ�ப�ேயA	 15கினா� -ழ.ைத5- வ<5-	. கD�1 
நி$க நாளாகல...” 
 
“அ�ப நா உ5கா.15கேற�. எ� ம�ல ைவயி...” 
 
இ�ேபா1 நிைன�தா?	 தாய	மாளி� ெநH/�கி5 க�க6 கசிகி�றன. 
 
“இவA5- ‘ேமாக�தாN’A ேப  ைவ5கிேற�. ேமாக�தாN! ேமாக�தாN...” 
 
“அ@யா! இ1 கா.திஜி ேபாி�ல, அ�ப?” 
 
“ஆமா	மா. ந	ம நா�>5- /த.தர	 வ.1, சாதி மத	, ப��னி, பசி, எ�லா	 ஒழிய, 
நிைறய� ேப  அவ  ேபால வளர,	. /த.தர	 வ.த பிற- நா�ைட வழி நட�த 
நிைறய�ேப  அவ  மாதிாி வர,	. 
 
“ேமாக�... ேமாக�... ேமாக�A ;�பி�டா ந�லா இ�5-	.” 
 
அ	மா %6ைளைய வா:கி5 ெகா�> வ.1 அவளிட	 ெகா>�தா6.” உ	%6ைள5- 
அ@யா கா.தி ேபைர வ8சி�டா . அவ� அேமாகமா இ�5க,	 தாய	மா!” 
 
‘ேமாக�தா/, ேமாக�தா/, ேமாக�தா/’ எ�ற அ.த� KHெசவியி� தா@ ஒ< 
எD�பினா6. 
 
ஐ.1 மாத	 ஆனேபா1, அவ6 சைமய� ;ட�1 �ைலயி� க.த<� ேபா�>வி�>  
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ேவைல ெச@1 ெகா����பா6. 
 
ேமாக�, ேமாக�... எ�*, பHசமிG	 ச.திாிG	 ெகாH/வா க6. 
 
‘ேமாக� ? எ�* ச�தமாக ராதா	மா ;�பி�டா� தி�	பி� பா �பா�. அவ� 
ப�5க வ.த ேபா1, -�� ப6ளி ெபாிய -�-ல� ப6ளியாக வள .1வி�ட1... 
 
ஒ�பதாவ1 ப�5க ெவளிேய ெச�*வி�டா�. 
 
அ�ேபாேத ேபைர மா$றி5 ெகா�>வி�டா�. அ�ேபா1 %�ச� உயி�ட� 
இ�ைல. எ.த அ��பைடைய அவ6 நிைலயான ெத�* ந	பினாேளா, அ1 ஆ�ட	 
க�>வி�ட1. பHசமி ப6ளி� ப��% #��1, கிராம ேசவிகா பயி$சிG	 #��1, 
காHசி%ர	 ப5க	 ேசவிகா வாக ேவைல பா 5ைகயி� க�யாணமாயி$*. கிராம�1� 
ைபய�தா�. ‘எல5�ாிக�’ ேவைல ெதாி.1 ெதாழி� ெச@தா�. பட�ைப� ப5க	 
->	ப	 ைவ�தி�.தா க6. ச.திாி ப6ளி #��1 ந N ப��%5-8 ேச .தி�.தா6. 
 
“அ	மா, த	பி ேபைர மா�தி5கி�8சி!...” 
 
பHசமிG	 ம�மகA	 தீபாவளி5- வ�வா க6 எ�*, பலகார	 /ட மாவைர�1 
வ.தி�.தா6 அவ6. 
 
“எ�னW ெசா�ற?” 
 
“ஆமா. இத பா�, ேநா�>� %�தக�திெல�லா	 எDதி���5-!” அவ6 
1,5-$*� பா �தா6. 
 
இளவழக�... இளவDதி, இளவரச�... 
 
“N;�ல ேப  மா�தி�டானா?” 
“ெதாியல. ஆனா, அவ� ேமாக�தாN கா.தியி�ல. அ1 மா�திர	 நிச	.” 
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அ�ேபாேத அவ6 ம��> நி�றா6. ஆதார5 க�விைய அ��பைடயாக5 ெகா�ட, 
-�-ல	 ப6ளியி� அவ� ப�5க வி�	பவி�ைல. இவ க6 -�ைச, அ.த 
வளாக�தி� தா� இ�.த1. ப6ளி வ-�%க6 ஏறி ஒ�ப1, ப�1 எ�* 
வ.1வி�ட1. அ:ேகேய சா�பி�>� த:கி� ப�5க, #�ப1 பி6ைளக6 ேபால 
இ�.தா க6. மர�த�யி� பரா:-ச	, ம�த#�1, /சீலாேதவி எ�லா�	 
வ-�ெப>�பா க6. ஆ:கில	 தமி7 இ.தி எ�லா� பாட:கC	 உ�>. /த.தர 
இ.தியாவி� -�ம5கைள உ�வா5க ேவ�>	 எ�ற அ��பைடயி� ெபாிய 
தைலவ க6 அ:ேக வ�வா க6. அ	ப  ச 5காவி� (� ($*, ஏைழ� 
ெப�கC5-� ெதாழி� %ாிய வசதி ெச@தி�.தா . ராதா அ	மா25- எளிய 
#ைறயி� அ:-தா� க�யாண	 நட.த1. ம�மக�, க�ப<� ேபா-	 
எ�ஜினியராக இ�.தா . ‘/த.தர இ.தியாவி� கட$பைடயி� ேவைல’ எ�ற 
ெப�ைமGட� அ	மா ெசா�வா6... ைபய� அவ6 அதிகார வ�ட�15க�பா� 
அ�ேபாேத நDவிவி�டா�. ெந>ேநர	 க�ணா�யி� #� தைலவாாி5 ெகா6வ1	 
ேமாவாயி� மீைச அ�	%வைத� ெப�ைமGட� தடவி5 ெகா6வ1	 வய/5 
ேகாளா* எ�* ெபா��ப>�தவி�ைல. தீபாவளி ெபா:க� எ�றா� அ@யாதா� 
அவ க6 எ�ேலா�5-	 கத  ேவ�� ேசைல ச�ைட வா:கி� த�வா . 
 
“ேபா	மா! என5- இ.த8 ச�ைடG	 அைர ட2ச�	 பி�5கல. எ:கி�ட கா/ ->, 
நா� என5-� %�8சைத வா:கி5கிேற�.” இ1தா� #த� ப� அவ� உயரமாக 
வள .த பிற- ேவ��, 1�> ச�ைட எ�*தா� வா:கி� த.தா . அவ� அவ க6 
#க�தி� படாம� நDவினா�. 
 
அவ� சிகெர� ]� -��பைதG	, �8/விடாம� வசன:கைள� ேப/வைதG	, 
அவA5ெக�* ஒ� ந�ப  -ழா	 இ��பைதG	 பHசமி %�ச� க.தசாமிதா� 
அQவ�ேபா1 வ.1 ெசா�னா�. பாதி நா�க6 ப6ளி5-8 ெச�வதி�ைல. நாடக	 
பா �ப1, எD1வ1, ேப/வ1 எ�* ஈ>பா> கா��யதி�, ஒ�பதி� ேதற வி�ைல. 
அழகரச� எ�* ஒ� ைபய� இவைன� ேத� வ�வா�. அ�ப� ப மாவி� இ�.1 
வ.தவ�. இ:ேக வ.தபி� க�யாண	 க�� ->	பமாக இ�5கிறா�. ைதய� கைட 
ைவ�தி�.தா�. 
 
அவ�தா� க��%8 ச�ைட5 க�சி. 
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அவ6 அ.த ராசமணிைய� ேத�8 ெச�றா6. 
 
ேதனா	ேப�ைட8 ச.தி� ‘கதிரவ� ைதயலக	’ எ�* பலைக மா�� இ�.தா�. 
ஒ�>� தி�ைணயி� அவ� மிசி� ைவ�1� ைத�15 ெகா���.தா�. கீேழ ஒ� 
ெபா�/ பி�தா� ைத�15 ெகா���.தா�. 
 
மிசி� ஒ�ட�ேதா>, அவ� யாைரேயா தி��5 ெகா���.தா�. அவCைடய 
வளாக�15- ெவளிேயG6ள ‘தமி7’ ெமாழிேய அவC5-� %ாியா1. ஏெனனி� 
அவ க6 கிராம�தி� இ�ப� ‘கீ1, கிறா�’ எ�ற ெமாழி ேபசி5 ேக�டதி�ைல. 
 
“ஏ	�பா, ராசமணி இ�5கிறாரா?” 
 
அவ� நிமி .தா�. அட .த #� பி�ப5க	 விD.த1. அட .த மீைச, “ஏ	ேம? 
நா.தா ராசமணி?” 
 
ஒ� கண	 திைக�1வி�>, “ஏ	�பா, நா� தாய	மா... எ�ைன� ெதாியல? அ�பா� 
ெசள5கியமா? ெரா	ப நாளாயி�8சி, உ�ைனG	 என5- அைடயாள	 ெதாியல, 
என5-	 உ�ைன அைடயாள	 ெதாியல...” எ�றா6. 
 
“அேட...ேட...ஆமா	! தியாகி[�> ேவைல5கார:களா8ேச? இளவழ- இ�பதா 
காHசிவர	 %ற�ப�>� ேபா8சி. உ	%6ள ஒ� அ�ைமயான நாடக	 எDதி�5-. 
அ�த�ப�தி� ேபச�தா, தைலவ� ;�பி�டA�பி8சா�. நா.தா %18ச�ைட 
த8சி->�ேத�. ேபா�>�>� ேபாயி�5-...” 
 
அவC5- அ�ேபா1தா� %ாி.த1. இ1 #ைள இ�ைல, ேவ வி�> வி�ட பயி  
எ�* ெதாி.1 ெகா�டா6. அவ� -�-ல� ப6ளிைய வி�> ெவளி8 ெச�ல� 
1��த காரண	 அ�ேபா1 ெதாியவி�ைல. இ.த5 கத , பிரா �தைன, உட$பயி$சி, 
இ.தி, தமி7, ஆ:கில	 எ�ற மர�த� வ-�%க6 எ�லாேம பி�5கவி�ைல. 
எ�ேபா1 #ர�> ெச@ய� ெதாட:கினா� எ�ேற -றி�பாக8 ெசா�ல #�யா1. 
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காைல ஆ* மணி5- எD.தி�5க மா�டா�. உட$பயி$சி ஆசிாிய  ம�த#�1 
அவைன J��� #� வ.1 காைத� தி�கி அைழ�பா . 
 
“எ.ேநர	 1ர:-றா�? எ.திாிடா ?” எ�* ச.திாி பாயி� இ�.1 த6ளி 
உ��>வா6. சி$ற�ப� ஒ�வ� அQவ�ேபா1 காண: -�ப�தி� இ�.1 
வ�வா�. ாி5 ஷா ஒ�>பவ�. -�கார�. அவ6 %�சைன5 ெக>�தவேன 
அவ�தா�. “ஏ�� ெபா�ட8சி*5கி, #த�ல பிற.தி�டா, நீ மகாராணியா? 
சா�பி6ைள�னா?	 ஆ	%ள. அ1 ெச�த ேநர	 M:க�>ேம?” எ�* 
அத�>வா�. இ1 தாய	மாளி� ெசவிகளி� அேநகமாக விழா1. ஏெனனி� 
அதிகாைலயி� எD.1 அவ6 -�ைல8 /$றிய இட:களி� சாணி ெதளி�1� 
ெப�5-வா6. ப�1� ப/5க6 உ6ள ேகாசாைல இ�.த1. சாணி /ம.1 ேபாட 
எ�5-ழி உ�>. பா�கற.1, தயி , ேமா  ேவைலக6 இ�5-	. சைமய$க��� 
அ:ேகேய உைறG	 மாணவிகC	 ஆசிாிய கC	 ேவைல ெச@வா க6. ெபாிய 
கிண*	 இ�.த1. உட?ைழ�% மிக #5கியமாக5 க�த�ப�ட1. 
 
ஆனா� அவ6 ைபய� பிறவியிேலேய யாேரA	 தன5காக எ�லா	 ெச@ய 
ேவ�>	 எ�* அட	 பி��தா�. இ.தி எD�15கைள, பாட:கைள பHசமி எDதி5 
ெகா>�ப1	 இவ� ெகா�> ேபாவ1மாக இ�.தைத ஆசிாிய  /�ைபயா 
க�>பி��1வி�டா . பHசமி ஏழிேலா எ��ேலா ப��15 ெகா���.தா6. “நீ 
இர�> நா�கC5-, அ.த வ-�பிேலேய உ�கா .தி� இ:ேக வரேவ�டா	” 
எ�* அவC5- வ-�பி� 4ைழய #�யாதப� த�டைன ெகா>�தா . இ.த� 
பயைல ெசைமயாக உைத�1, வ-�பி� இ�.1 அ�தைன பாட:கைளG	 எDத 
ைவ�தா . 
 
ஆனா� அவைன� தி��த #�யவி�ைல. கா/ எ:ேக ைவ�தா?	 கள2 ேபாயி$*. 
அவC5- இவைன அ@யா #� ெகா�> நி*�த� 1ணி2 வரவி�ைல. அ.த5 கால 
க�ட�தி�, ->	ப� தைலவ�, இற.1 ேபான %தி1. அவ� /த.தர	 வ.த1	 
ெபாிதாக எதி பா �தி�.த வா@�%5 கிைட5கவி�ைல. 
 
“/த.தர	 வ.தி�8சி�ல? அ@யா எ�ப�G	 ம.திாி ஆயி>வா� தாய	மா, நீதா� 
என5- இ.த� ேதா�ட5 கார� ேவைல இ�லாம, க2ரவமா அவ�கி�ட ஒ� ேவைல 
ேபா�>�தர8 ெசா�ல,	. /த.தர8 ச 5காாி� ஒ� டவா< ேச2க�. சிவ�%� 
ப�ைடவி�ைல ேபா�>�> தைல�பா க���> நா� நி�ேப�. இ�தினி வ�சமா, 
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இ.த5 ->	ப�15- நாA	 உழ8சி�5கிேற�.” எ�* ஒ�நா6 அவ� 
ெசா�னேபா1 அவC5-� 15கிவாாி� ேபா�ட1. 
 
அ.த J��$-� ெபாிய ெபாிய ேதச�தைலவ க6 அவC5-� ெதாி.1 
வ.தி�5கிறா க6. நா> அ�ைம� ப�>5 கிட.த ேபா1, சிைறவாச	 
அ4பவி�தவ க6; ெப�> பி6ைளகைள மற.தவ க6 உன1 என1, சாதி, மத	 
எ�ற பா-பா��லாம� அ.த J�ைட அற8சாைலயாக5 க�தியவ க6, 
எ�ேலா�ேம வ.தா க6. ேதச� பிாிவிைன, மகா�மாவி� மரண	 இெத�லாேம 
/த.தர ச.ேதாஷ�தி� ]��த க�நிழ�களாகிவி�டன. தாய	 மாC5- 
அ�ேபாெத�லா	 இைத�ப$றிய விவர:கேளா, உண 2கேளா இ�ைல. அவ  
ேத த?5- நி$க2மி�ைல. எ.த� பதவிையG	 ஏ$க2மி�ைல. பதவி 
ஏ$கவி�ைலேய தவிர, ஏைழ எளியவ க6, தா7�த�ப�டவ க6 ப�5க ேவ�>	, 
அவ கC5காக� ப6ளிக6 நி*வ ேவ�>	 எ�பத$ெக�லா	 #� நி�றா  எ�ப1 
ெதாிG	. -� -ல	 ப6ளியி� அவ� ப�5க #ர�> ெச@1 ஆறாவதி� 
தவறியேபா1, அ@யாேவதா� அவA5-8 சீ�> சிபாாி/	 ெகா>�1, மா	பல	 
ப6ளி5 ;ட�தி� ேச �தா . அ� ேபாேத ச	பள	 இ�லாத இலவச5 க�வி 
நைட#ைற5- வ.1வி�ட1. 
 
அவ6 ராசமணிைய� பா �1வி�> வ.த ேசதி அவ�5-� ெதாி.தி�5கிற1 “ஏ	மா? 
ைபய� ந�லா� ப�5கிறானா?” 
 
அவ6 தைலைய5 -னி.1 ெகா6ள ேவ�� இ�.த1. -*கி� ேபானா6. /த.தர	 
வ.1 #த� ேத த� வ.1 இர�டாவ1 ேத த?	 நட5க இ�.தெத�* நிைன�%. 
இவ6 சைமய$ ெகா�டைகயி� ேவைல ெச@1 ெகா���5ைகயி� யா  யாேரா 
வ�வா க6; ேப/வா க6. ேந�ேவ அ@யாைவ� ேத த<� நி$க8 ெசா�< 
இ�5கிறா ; நி$பா  எ�றா க6. 
 
அ.த5 கால	 அ1. 
 
“எ�ன	மா, ேபசல?...” அவ6 எைத8 ெசா�வா6? கதைர வி�>5 க*�பணி.த1 
ெசா�வாளா? கா/ தி�>த�, ெபா@ ேப/த�, %ைக -��த� ஆகிய ��* 
தீைமகைள� ப$றி5 ெகா�டைத8 ெசா�வாளா? 
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“அ@யா, அவைன அA�பி8சி ைவ5கிேற�, க��8சி ைவG:க, உ:க பா ைவைய 
வி�> அA�பி8சேத சாியி�ல@யா!” எ�றா6 ெநH/ தDதD5க. 
 
அவ  சிாி�தா . 
 
“இேத ேபா�ற த�%கைள மகா�மா கா.தி;ட அ.த5 கால�தி� ெச@தி�5கிறா . 
இ.த வய/ அ�ப�யான1. அவ� வயசி� ‘ேகா�ைட’� தா�டA	A ஒ� ேவக	 
வ�	. 1�5-	 வய/, தா�ட�>	. ஆனா� தா�>ற ேபா1	, ஒ>ற ேபா1	 
ஒD5க	:-ற தறி ெக�>� ேபாயிட5;டா1. அ1தா� தாய	மா, #5கிய	..” 
ைபய� தறிெக�ட தட�தி� ேபாகிறா� எ�* எ�ப�8 ெசா�வா6? தறிெக�ட 
தட	, ெபா@, கள2, F1, க6, %ைக... 
 
பதினா�- பதிைன.1 வய/ க�>�ப>�த ேவ��ய வய/, அ�ப� 
எ>�15கா�டாக இ�5கவி�ைல. அவ� -��1வி�> வ.த1	 இவ6 
தி��யைதG	 அவேன அறி.தி�5கிறா�. அ	மாவி� மீ1	 சேகாதாிக6 மீ1	 
மதி�% இ�ைல... 
 
இவ6 ேபசாம� நி$ைகயி� அவ  ெதாட .1 ேபசிய1 நிைனவி� மி�Aகிற1. 
 
நாA	 அ.த வயசி� ெப$ேறாைர எதி �1� ேபாேன�. என5-� பதினா* வயசி�, 
சேராஜாைவ5 க�யாண	 ெச@1 ைவ�தா:க. அ�ப அவC5-� ப�னிெர�> 
வய/, ெசா.த ப.த#6ள ->	ப	தா�. ெசா�1 ப�1, வியாபார	A ச	ப.த	 
ப�ணி�டா:க. அவ:கC5- இ�லாத உய .த ப��% நா� ப�5க,	A 
ேச �தா:க. ஆனா, அவ:க எ�ைன ேம� நா�>5-5 க�வி பயில அA�பி ைவ�1 
ெவ6ைள5கார� ெம8ச பதவி அைடய,	A நின8ச1 நட5கல. கா.தி வ.தி�டா . 
ப��ைப வி�>� ேபாரா�ட	. பிற- ெதாட .1 வ5கீ� ப��%. ச�ட ம*�%, 
ச�யா5கிரக	A, #D/மாக மாறி� ேபா8/. சேராஜா2ட� ேபசிய1 ;ட இ�ைல. 
அவேள, எ� வழிைய� ேத .1, க6C5கைட மறிய�, கத �பிரசார	A 
ேபா��ேபா�>5கி�> ெஜயி?5-� ேபானா6. இெத�லா	 நிைன8சி� பா  
தாய	மா?...” 
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“அ@யா, நீ:க எதாA	 வழி கா�>J:க�னா, இ�ப�8 ெசா�றீ:கேள?” 
 
“இ�ேல தாய	மா. என5- இ�ப ஒ�A %ாியி1. வி>தைல� ேபாரா�ட�தி� யா�	 
எ:கைள5 க�டாய� ப>�தி இD�1விடல. ஆனா�, கா.தி மகானி� வா75ைக, 
ச�திய ேசாதைன. அ.த கா.தி, அவ  ேப8/, நட�% எ:கைளயறியாம�, ஒ� தியாக 
வா75ைகைய ேம$ெகா6ள8 ெச@த1. ஒ�> ெமா�தமாக இ.த ேதச�தி� -ர�, 
சாதி, மத, பாைஷ, எ�லா�ைதG	 மீறி /யரா8சிய	A #ழ5கிய1 இ�ப. அ.த 
இல5- வ� #�னேர, -ர�களி� பிசிற�5கிற1 என5-� ெதாியி1. ைபயைன� 
தி��னியா�A ேக�டா எகிறி�பா�. சிகெர� ஊ1றியா�A நா� ேக�டா?	 
அவ� எ�ைன�தா� ெவ*�பா�. இ.த� ப6ளி5 ;ட�திேலேய உண2 ஒD5க	, 
உட$பயி$சி, பிரா �தைன எ�லா	 எத$-?... ஒD5க	:கற1 ெவளில இ�.1 
வ<G*�1வதாக இ�.தா� வரா1. அக5க�>�பா> ேவ,	...” 
 
இ�ப�8 ெசா�<வி�> அவ  ேயாசைனயி� ஆ7.1 வி�டா . தாய	மா6 
க�கைள5 க��5 ெகா�> எ:ேகா நி$ப1 ேபால உண .தா6. 
 
‘ேமாக�தா/’ எ�* ைவ�த %6ளி உயி  ெப$ற1	 த�ைனேய அழி�15 
ெகா�ட1. இ.த ‘இளவDதி’5- /ய	 எ�* ஒ�* இ�5கிறதா? இ�.தா� ேம?	 
ேம?	 த�%க6 ெச@தி��பானா? 
 
ேவ�� விசிற?	 நைட அரவ#	 அவைள8 /ய உண 25-5 ெகா�> வ�கி�றன. 
ர:க� பி�%ற�தி<�.1 ஓ� வ�கிறா�. 
 
“வா:க, வா:க சா ...!” 
 
யாாிவ�? வா�டசா�டமாக, ெவ6ைள #D5ைக8 ச�ைட, கைர ேவ��, ேம� 
ேவ��, த:க8ச:கி< ேமாதிர:க6, ெந$றியி� ஒ$ைற நாம	, கி�தா, மீைச. 
 
“அ	மா, வண5க	!” எ�* -னி.1 அவ6 எதி பாரா விதமாக5 கா�கைள�  
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ெதா�>5 -	பி>கிறா�. ஏேதா ஒ� ெச��வாசைன அைழயா வி�.தாளியாக  
�5-5-6 இவ� %-.த1 ேபா� 4ைழகிற1. “%ரவல  அ�ணா8சிய� பா5க 
வ.ேத�. வ.தி�5கிறதா ர:க� ெசா�னா�. சா�பா> அA�பிேன�. வேர�A 
ெசா�< அA�பிேன�. அ	மா நலமாயி�5கிறீ:களா?” 
 
கா  �ைரவ  ேபா<�5கிற1. ஆ�பி6, ஆரH/, மைல வாைழ பிளாN�5 ைபைள8 
/ம.1 வ�கிறா�. அவளிட	 அவ$ைற5 ெகா>5க, அவ6 #க�ைத� தி��பி5 
ெகா6கிறா6. 
 
“அ	மாைவ� பா 5க வர,	A அ�5க� எ�ன, தின#	 நிைன5கிற1தா�. 
ேவைல ெந�5க�, #�யல. எ:க	மா இ�.த நா6ள, தியாகி அ@யாைவ� ப�தி ஒ� 
நா5;ட� ேபசாம இ�.ததி�ல. அவ:க ேபான�ப ;ட நீ:க வ.தி�.தீ:க. 
க�ட�ப�> எ:கைள #�A5-5 ெகா�> வ.தவ:க. இ�ப அவ:க ஆசில ந�லா 
இ�5கிற	. அ	மா ேப  வ8சி�தா� #த�ல ஆ8சி மளிைக�A ஆர	பி8ேசா	. இ�ப 
%ரவல  அ�ணா8சிதா, F�ப  மா 5ெக�ைடG	 &ஃ� கா ட� ஒ�டைலG	 
திற.1 வ8சா:க. சிவ<:க	 பய�கி�ட அைழ�%5 ெகா>�1 உ:கைள ;���> 
வர8 ெசா�ேன�. நீ:க வரல...” 
 
/ாீெல�* உண வி� ைத5கிற1, ஆனா?	 -ர<� கார	 கா�டவி�ைல. 
 
“ச ேவாதயா தைலவ , ராதாகி��ணைன அைழ8சி�> பா 5கி� வ.1, அ�தைன 
ாி5சா5கார:கைளG	 ;�� வ8ேசா	. அ�ப, அ�தினி ேப�	 இனி -�5கிற 
தி�ல�A ச�திய	 ப�ண வ8ேசா	. தி��>8சாராய #	, உச.த ஒயிA	 
வி5க�படா1�A உ:கி�ட ச�திய	 வா:க,	A அ.த� ெபாியவைரG	 
;���> உ:க J�>�ப� ஏறி வ.ேத�. நின�பி�5கா?...” 
 
“ஏ	மா, நின�பி�ல? அ�ப�� ெபா@ ெசா�ற ஆளி�ல நாA. இ.த5 கைட ைவ5க, 
ஏDமைல ெத�வில, தியாகி அ@யா உதவி ெச@1தா� ெதாட:கிேனா	. #த#த�ல, 
உட	% #�யாம, ாி5சாவில வ.1, மHசC	 -:-ம#	, அாிசிG	 ப��%	 
வா:கினா:க. அெத�ப�	மா மற5-	? அ@யா வள �த தியாக5 க�சி இ�னி5- 
இ�ல. நீ:க சாராய	 கா8ச5;டா1, -�5க5 ;டா1�A ச�திய	 வா:கி எ�ன 
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பிரேயாசன	 ? கா8சி வி�1 மா�� ->5கல�னா ேபா^/கார� ஏேதா ஒ� 
ெபா@5ேகைச� ேபா�> உ6ள த6Cறா�. அவ� �ெ◌ாHசாதி ஏ:கா?ல தா� 
வ.1 விDவா. காிம:கல	 கிராம	Kரா ேபா^/ ஆதரவி�தா� ெதாழி� நட5-1. 
ந	ம %ரவல  அ�ணா8சி கி�ட இெத�லா	 ‘�NகN’ ப�ணA	A தா வ.ேத�. 
அ15-6ள %ற�ப�>� ேபாயி�டா:க ேபா<�5-?...” 
 
அவ6 உ*�1� பா 5கிறா6. ஆனா� ேபசவி�ைல. 
 
“அ�ப வேர	மா. வண5க	...” வ.த1 ேபா� தி�	பி8 ெச�கிறா�. 
 
ர:க� பி�னா� வழியA�ப8 ெச�கிறா�. 
 
“அ@யாவ� பா 5க,	A வ.தி�5கா:க. ெசா�< அA�பி8சா:க. நீ:கதா 
வ.தவ:கைள...” ெசா�ல� 1ணியாம� தைலைய8 ெசாறி.1 ெகா�> நி$கிறா�. 
 
“நீ ஒ�,	 என5- ெவள5கவா�டா	. �ப� காாிய  ேசா�ைத எ:ேக ெகா�> 
ேபானிேயா, அ:ேகேய இெத�லா	 ெகா�>ேபா! பாவ�ப�ட ேசா* ப�ட	 பழ	 
எ1	 இ:ேக வாணா	.” 
 
உ6ள�தி� ஆழ�தி� எ:ேகா நீ* K�1 அவி.தா$ ேபா� கிட.த ெபாறி கிள .1 
ெபாறி� ெபாறியா@8 /ட .1 தகி5கிற1. 
 
இவ�, ேபா^/ சாியி�ைல எ�* இD�1 �>கிறா�. ேபா^/, எ:கி�.1 
வ.த1டா? ஆ�சி5காரைன மீறி� ேபா^/ எத$-டா, ஏைழைய அ��15 
க6ள8சாராய	 கா@8ச8 ெசா�?றா�? ‘மா��’A யா�5கடா வா:-றா�? 
ப>பாவிக6 /த.தர நா6, கா.தி ெஜய.தி�A அ>5க>5கா5 ெகா�டா>றா�! 
தா@5-ல	, அ�ைன5-ல	A, ேப8/5-� ேப8/ K/றா�. பாவிக, எ�தினி 
ெபா�,:கைள� ெதா�> சீரழி5கிறாAவ! அ.த5 கால�1 நாடக ேமைடகளி�, 
/.தரா	பா, கி�ட�பா, வி/வநாத தாNA பா�னா:க. அ�ப2	 ேபா^N இ�.த1. 
நாடக5கார� -��பா�. வி�ய வி�ய� பா�>� பா� ேபசி ந��பா�. ேமைடயி� 
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ெப�,:கைள� ெதாட5;ட மா�டா:க. அ�ப� ந��த ேஜா�க6 ;ட, 
நிசவா75ைகயி� க$% விரத	 கா�த1�>. ெதாி.1	 ெதாியா ம?	, க��ய 
மைனவி5-� 1ேராக	 ெச@பவ�, மன8 சா�சிைய ஒ�> ெமா�தமாக� 
1ைட�தவ�தாேன? 
 
%ரவலரா	, அ�ணா8சியா	! யா�5-� %ரவல ? %ரவல , %லவ  எ�லா	 
ஒ�,தானா? எ�ன இழேவா, யா  க�டா க6? எ�லா�5-	 ப�ட	. 
 
“ஆ8சிய	மா?. இ�ப�5 ;�பி>பவ6 ச:காிதா�. 
 
“ஒ� வாழஇல தாீ:களா? ச	#க	 வ.தி�5கிறா�. ஊ�5-� ேபாறா�. ேசா* க�ட 
ஒ� எல ேவ,	...” 
 
“தேரேன?...” 
 
வி>விெட�* உ6ேள ெச�கிறா6. கிண$ற� #$ற	 அகலமான1. அத$- அ�பா� 
கD2	 நீ Jணாகாம� இ�5க ைவ�த வாைழ. ெமா.த�, -ைல த6ளி இ�5கிற1. 
க�றி<�5-	 இைலைய இD�1, ேவ< வழி வ.த ஆேடா மாேடா க��தி�5கிற1. 
எ	பி, க�தியா� அவேள ஒ  இைலைய அாிகிறா6. பா� ெசா�>கிற1. 
 
“ெம6ள. ெவ6ள சீல, ஆ8சி. கைர விD.தி�டா ேபாகேவ ேபாகா1...” ெசா�<5 
ெகா�ேட வா:கி5 ெகா6கிறா6. 
 
“எ15- இ�தினி ெபாி/? ேசாெறா�,	 வாணா	 அ�ைத�Aதா 
அவHெசா�?தா. என5- மன/ ேக5கல. இ	%�>� %6ளயா இ�5கற�பேவ 
அவ	மா வி�>� ேபா�> ஆ]/5-� ேபாயி>வா. %னாவிலதா அ�ப இ�.த	. இ�ப 
அ�ணA	 மதனிG	 ��<5- அ.தால இ�5கா:க. ச	#வ�15- இ:கதா, 
ப5க�1ல ெபா�1 ல இ�ஜினிாி: காேலஜில எட	 கிைட8சி, ப��% #�8 சி�>� 
ேபாறா�. ஒ�� வள .த %6ள. இனி ெசற- #ள8சி எ:ேகா பற.1 ேபா-	.” 
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“அ�ண	%6ள, பாசமா வ8சி�5ேக. பாசமா இ�5-	மா, வ��த�படாத” எ�* 
இவ6 ஆ*த� ெசா�கிறா6. 
 
“நாேன ெசா�<5க5;டா1 ஆ8சி. %னாவிைல இ�.த�ப எ:க�ண� அ�ப�ப 
சிகெர� -�5-	. பா ���A... அ12	 உ�>. மதனி எ:கC5-5 ேக5காம 
தி�>வா. எ:க	மா ப>5ைகேயா> ெகட.தா. அ�பா ெச�த பிற- ஆ* வ�ச	 
இ�.தா; எேதா ஆ8சி. நா இ:கிேய ெகட.1 கழி8சி>வ, அH/ வ�சமா8/, இ:க 
வ.1. இனி இதா இட	...” 
 
இவ6 இைலைய இர�டா5கி5 ெகா>�1 வி�> ஊைமயாக� பி� ெதாட�கிறா6. 
நைட #�.1 வாச� ேம� தி�ைண� ப� இற:- #� ச:காி தி�	%கிறா6. 
சி*;>. #� ெந$றியி� சில நைர#�க6 விDகி�றன. ந�ல சிவ�ேபா கவ 8சிேயா 
இ�ைல. ெந$றியி� சி* -:-ம� ெபா�>	 அத$-ேம� சிறி1 தி�நீ*	 அவ6 
ம:கல� த�ைம5-8 சா�சியமாக இ�5கி�றன. ஆனா� கD�தி� கயி* இ�ைல. 
ஒ� மணி மாைலG	 ஒாிைழ8 ச:கி<G	 ெதாிகி�றன. பாஷனி�லாம� கD�1 
��ய ரவி5ைக; (� ேசைல... 
 
“ஆ8சி, காHசி%ர	 ேரா�ல, %திசா ஒ  அ	ம� ேகாயி?	, ஆசிர#	 
க���5கா:களா	. ராஜராேஜNவாி அ	பாளா	. அ	பாளி� பதினா* 
வ�வ:கைள சலைவ5க� ம�டப�தி� ைவ�1 Kைச நட5-தா	. /�தி மர#	 
ேசாைலGமா மன/5- ெரா	ப எதவா, அைமதியா இ�5-தா	. பN ேபாற 
வழிதானா	. ேரவதி W8ச  ெபள ணமி ெபள ணமி ேபாயி�> வரா:க. அவ:க 
எ�னிய5 ;�பிட�தா� ெச@றா:க... ஆனா, அவ?�>5கார  ம�தவ:க ;ட நா 
எ�பி��ேபாக? ஆ8சி, நீ:க வாறீ:களா? ஒ�நா ேபாயி�> வ�ேவா	?” 
 
“ேபாலா	மா, ேபானா� ேபா8சி” எ�* வழியA�பி ைவ5கிறா6. 
 
ச:காி, இேத நீள�தி�, பைழய J��� இ�5கிறா6. இ.த� ெத�25-� ேபேர 
பைழயA  ெத�தா�. இ.த� ெபாிய J> அ	மாளி� வழி வ.த ெசா�1. அ�ேபா 
ெத�லா	, /$றி?	 எதிேர பனமர:க6 இ�.தன. மா.ேதா�%. எ�லா	 �மானி 
மா	பழ	. மா.ேதா�ைப5 கா�பவ க6 எ�* -�ைச J>க6 இ�.தன. பி�னா� 
ஒ� -ள	 இ�.த1. ப5க�தி� %$* இ�.த1. எ12ேம இ�ேபா1 
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நிைனவி�லாதப� மாறிவி�ட1. ேகா�யி� இ�ேபா1, ��ற>5கி� இ.த� 
பதிைன.1 வ�ஷ:களி� ெவ:கேடசா ப6ளி5 ;ட	 வ.தி�5கிற1. பைழய கைட 
Jதியி� /த.தர	 வ.த வ�ச�தி� அ@யா திற.1 ைவ�த பHசாய�1� 
1வ5க�ப6ளி இ�ேபா1, நகரா�சி ெபாிய ப6ளி5;டமாக இ�5கிற1. எ�லா 
�ைலகளி?	 இ:கி^/ ப6ளி5;ட	 தா�. எ:ேகேயா ெபா�1� காேலY எ�* 
இ�ஜினி  ப��%�ப�5க ச:காியி� அ�ண� பி6ைளையG	 அவைளG	 இ:ேக 
-�ைவ�தா . அவ6 வாச<� உ�கா .தி�5ைகயி� பா �பா . இட� ப5க	 
வய�களாக விாி.தி�.த இட:கைள J>கC	 ஏேதேதா க��ட:கC	 
விD:கிவி�டன.  
 
இ.த நாைல.1 ஆ�>களி� சாைல ேபா�>வி�டா க6. காைல ஏழைர மணி, 
எ�>மணி எ�* க�`ாி பNக6 ேபாகி�றன. ெப� பி6ைள ஆ� பி6ைள 
வி�தியாச	 இ�லாம� #1கி� பி�� ேபா�ட மாதிாி /ைமைய மா��5 ெகா�> 
ப6ளி5- எதிேர நி$-	. எதி 8சாாியி� வாிைசயாக5 கைடக6- க��ட:க6 
இ�ேபா1தா� #ைள5 கி�றன. கைடக6 எ�*	, வ:கி வ�கிறெத�*	 ெசா� 
கிறா க6. ப6ளி5 ;ட�ைத நட�1	 ப�மதாச�, ெத?:கா, தமிழா, க�னடமா, 
இ.தியா எ�* ெதாியா1. ப6ளி5காக� ெபா1 இட:க6 எ�லாவ$ைறG	 
வைள�15 ெகா�> வி�டா�. மா.ேதா�%, -�ைசக6 எ�லா	 இ�ைல. -ள	 
இ�.த இட#	 அவ க6 வச	. %$ைற8 /$றி ஒ� ேகாயி� எ>�1, ப5திமா� எ�* 
கா��5 ெகா���5கிறா�. 
 
இ.த J�> அ@யா ப>5ைகேயா> இ�.த நா�களி�, காலமாவத$- ஒ�மாத	 
#�% வ.தா�. க�வலாக, ஒ�ைட5-8சிேபால இ�.தா�. 
 
ைக�தறி�1�>	, வாைழ�பழ#மாக வ.தா�. பழ�ைத ைவ�1வி�>, ‘நமNகார	’ 
எ�* பணி.தா�.  “வா:க. உ5கா�:க..” எ�றவ  ெம1வாக� தைலயைணைய8 
சாி ெச@1 ெகா�> உ�கா .தா . 
 
“எ�ேப �ப�ட தியாகி நீ:க6? உ:க6 தியாக:களி� நா:க6 வா7கிேறா	. நீ:க6 
இ:ேக ஊ  உலக	 ெதாியாம� இ�5கிறீ க6 எ�றறி.த1	 நா� க�ணி   
வி�ேட�...” 
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இ�ப�8 ெசா�<5 க�கைள� 1ைட�15 ெகா�> அ.த5 ைக�தறி� 1�ைட, 
வண5க�1ட� அவ  ைககளி� ைவ�தா�. 
 
“இெத�லா	 இ�ப எ15-? நீ:க...” 
 
“ெசா�ேற�. எ:கC5-� K Jக	 ேகரள	A ெசா�? வா:க. ஆனா� தா�தா 
கால�தி� மகாரா��ர	 ேபாயி�டா:க. தா�தா, திலகாி� ேகஸாியி� இ�.தாரா	. 
எ�லா�	 ேபாயி�டா:க. எ:க	மா க�னட	. அவ:க�பா G�த கால�தி� 
க��ரா5� எ>�1 நிைறய8 ச	பாதி�தாரா	. எ:க�பா அநாைத ேபா� அவ க6 
->	ப�ைத அ�� ப�8/, மகா�மா ெசா�ன மாதிாி ஜாதி மத ேபதமி�லாம 
வாழA	A ல�சிய	 வ8சி�.தா . அ.த நடவ�5ைக5காகேவ, சாதி ெவறிய க6 
அவைர ஒ� ந�ல வயசி� ெவ��� ேபா�>�டா:க. எ:க	மா எ�ைன அைழ8சி�> 
G.பி5-� ேபா@, மகாேதவி வ மா ெதாியி	ல? அ2:க க�வி Nதாபன�தி� இ�.1 
எ�ைன� ப�5க வ8சா:க. என5- இ�ப�ெதா�றா	 ($றா���, இைளஞ கைள 
அறிவிய� க�விெபற வா@�பளி5க ந�ல ப6ளி5 ;ட	 ைவ5க,	A ஆைச. ஆைச 
எ�ன, இல�சியேம அ1தா�. உ:க -�-ல நி வாகி, பரா:-ச	 எ:க வி�யா 
]ட�15- வ.தி�.தா . அவ தா� இ:ேக வ.1 நீ:க6 க�வி�பணி ெச@ய,	A 
ெசா�னா . நா� ேநராக இ:ேக உ:கைள� பா 5க வ.தி�ேட�...” 
 
“அ�ப�யா?. ந�ல க��1�தா�. ஆனா� அ.த5 கால�தில நா:க6 க�வி ஒ� 
மனிதைர, ஒ� -ழ.ைதைய #D மனிதரா5க ேவ�>	A நிைன8ேசா	.” 
 
“இ�ப2	 அேததா�. நா� ேநராக5 -�-ல	 N;ைல� பா �தி�>�தா� வேர�. 
ெரா	ப ஆ8சாிய	, அ:ேக, இ.தி, இ:கி^� எ�லா	 ெசா�<5 ெகா>5கிறா:க. 
அ:ேகயி�.1 ேபா-	 பி6ைளக6 ஐ.ஐ.�.5- ேநராக� ேபா-	 அள25-5 
க�வி�தர	 இ�5-” 
 
ஐயா ஒ�*ேம ேபசவி�ைல. 
 
“...நா� ெதா.தர2 ெச@ய வி�	பல க�வி� பணி5- இ.த இட	 ஒ15கி�தர,	. 
நா� கவ ெம�� �லமா, ேவ��ய ஏ$பா> ெச@ய #�G	. க�வி� பணி5-,  
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தியாகி அ@யா, ந�ெகாைடயாக� த.1 உதவ,	...” 
 
-ர� தழதழ�த1 - 
 
“ஐயாவ�ப�தி, ஒேர வாாிசான அ	மா, அ.த சேகாதாியி� மைற2 எ�லா	 
ேக6வி�ப�> உ�கி�ேட�. இ.த #D பாரத நா��?	, இ�ப� ஒ� தியாகி இ�5க 
#�Gமா?” 
 
உ6ளி�5-	 அD5ைக, நா�- நா�க6 -ளி5காத விய ைவைய மைற5க�தா� 
ம�5ெகாD.1 ெச��ைட� K/வா க6? -றி�பி�ட ஒ� ப�திாிைக வ�	ேபாேத 
அ.த ெச��மண	 J/	. ராதா	மா உட	% சாியாக இ�லாத நா�க6. 
 
“தாய	மா, இ.த� ப�திாிைக5- ஏ� இ�ப� ெச�� ேபா>றா� ெதாிGமா?... எ�* 
ேக�பா6. 
 
“ெச�� விள	பர�15- இதில ெச�� ேபா>றானா?” 
 
“இ�ல தாய	மா. இதி� இ�தைன அD5- -�ைபக6 அ8சாயி�5-. அ�ைத� ப�5க 
இ�ப� ஒ� ெச��ைட ேபா�> இ�5கிறா:க...” இெத�லா	 இ�ேபா1 ஏ� 
நிைன25- வ�கிற1? அற:காவல  -D எ�பா க6. பரா:-ச	 வ.1 
அ@யாவிட	 ைகெயD�1 வா:கி8 ெச�வா�. பிற  பா 5-	 ேபா1 மிக 
மாியாைதயாக அவளிட	 நட.1 ெகா6வா�. அ@யா2	 அவA	 ேப/	 ேபா1 
அவ6 ேக�க5 ;டா1 எ�* க��தாக இ��பா�. ேபா-	 ேபா1 அவைள 
உ*�1� பா �1 உ*#வ1 ேபா� க�வி5 ெகா�> ெச�வா�. அவAைடய 
ச.தன5 கீ$*	, காவி வ�ண5 கத  ச�ைடG	 அ.த நட�பி� கபட:கைள �>	 
ேவச	 எ�* ேதா�*	. 
 
ப6ளி5;ட	 வி�> வி�டா க6 ேபா� இ�5கிற1. ெதா:-ைபக6 ஆட, 
ேகாழி5-H/கைள� ேபா� பி6ைளகைள அைட�15 ெகா�> தடதடெவ�ற 
ச�த�1ட� ேமா�டா  ைச5கி6 வ�� ஒ>கிற1. உதிாிக6 ேபா� ஆ�ேடா 
ாி5சா5களி� சில -ழ.ைதக6 ெச�கி�றன. ெசா ண	 ஒ� பிHைச இ>�பி� ஏ$றி5 
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ெகா�>, ைகயி� %�தக�ைப, த�ணீ  -�பி வைகயறா5கCட� வ�கிறா6. 
ெசா ண�தி� %�ச�, மாதா ேகாயி� ப5க8 ச.15 -�ைச5கார�. ாி5சா ஒ��5 
ெகா���.தா�. ஏ$ெகனேவ அவA5- ஒ� ெப� சாதி இ�5கிறா6 எ�* 
ெதாியாம�, இவைளG	 ேச �15 ெகா�டா�. அவ� -��தா�. இவ6 
இ��<5கைட ேபா�>5 -�5க5 கா/ ெகா>�தா6. கைரேவ��5 க�சிக6 
ாி5சா5கார  ச:க	 இவைன ஒ� ந�ல -�மகனா5கி, ேத த� கால:களி� 
ஆ�ேடாாி5சா வா:-	 கனைவ வள �தன. ைகவச	 இ�.த ஒ�ைட ாி5சா2	 
பறிேபாக, -��15 -��18 ெச�தா�. ந�ல ேவைளயாக5 -ழ.ைத இ�ைல... 
 
ப� தா��� ேபா-#� இவைள� பா �15 ெகா�> தி�	%கிறா6. “அ	மா, 
ெகாHச	 -�5க� த�ணீதா:க. இ.த வ�ச	 எ�ன இ�ப�� Kமி காG1, இ�A	 
ப:-னிேய பிற5கல...” 
 
இவ6 உ6ேள ெச�கிறா6. இ�A	 சா�பிடாமேல நிைன2கைள அைச ேபா�>5 
ெகா���.த உண 2 பசியா@5 கிள .ெதDகிற1. த�ணிைர8 ெச	பி� எ>�15 
ெகா�> வ�கிறா6. -ழ.ைதைய5 கீேழ இற5கி இ�5கிறா6. 
 
“இ.தா	மா...” 
 
‘என5-� த�ணி...” எ�கிற1 பிH/. 
 
‘இ.த ெவ:கேட/வரா ப6ளியி� ‘ெபா�’ நிறம�லவா? இ1 ‘ேராN’ நிறமாயி�5-? 
எ.த N;�?” 
 
“இ1 -� ெச�ப ட	மா... நீள�ேபாயி, ெச.தி� Nேடா  ப5க	 ச.1ல இ�5-...” 
 
“அ:கதான ேமாக� N;�A ஒ�, இ�.தி8சி?” 
 
“ேமாக� வி�யாலயா ெபாிசாயி, பா 5 ப5க	 �, மா� க���டா:க. அ:கதா� 
ப� டா5ட , க� டா5ட , ேதா� டா5ட  எ�லா�	 ஆNப�திாி வ8சி�5கா:க. 
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இ.த N;�, மி�ன ஜூ< W8ச  இ�ல, கா�ெவ��ல...? அவ:க ம�மக 
நட�11...” 
 
“என5-�த�ணி” எ�* பிH/ நிைன2 ப>�1கிற1. ெவ6ைள ‘ாி�ப�’ அவி7.1 
ெதா:க, #� க�ைடயாக� பிாி.தி�5கிற1. ெச	%� த�ணிாி� ெகாHச	 உறிH/ 
-ழா@5 -�பியி� ஊ$றி5 ெகா>5கிறா6. பிற-, தா� -�5கிறா6. 
 
“வாேர	மா!” எ�* ெவ�ப$க6 ெதாிய ந�றி8 சிாி�% மலர� தி�	%கிறா6. 
 
“இ.த� ப5க	 ேபாற...?” 
 
“அதா. ெசவ.தி%ர	 %�15ேகாயில�ட ேபாக,	.” ��* வய/ நிர	பாத 
-ழ.ைத5-� ப��%... 
 
“நீ அ:ேக ேவைல ெச@றியா?” 
 
“ஆமா	மா, இவ:க	மா ேபாN� ஆ]சில ேவைல பா5-றா:க. [�ல இவ:க 
பா�� இ�5-. %8சா [> க���> வ.தி�5கா:க. நா #�ன இவ:க ஏDமல 
ெத�வி� N;� ப5க�தில இ�.த�ப ேவைல ெச@1கி���.ேத�. இ�ப இவ:க 
ெபாழி8ச`�5- மா�தி�டா:க. என5- அ:ேக.1 இ�த5 ெகா�டா.1 
வி�>�>� ேபாற1 கNடமா�தானி�5-. காலம அவ:க ைப5ல ஆ]/5-� 
ேபாற�ப N;�ல ெகா�டா.1 வி�>>வா:க. இ�ப நா: ெகா�>வி�>வ...” 
 
“அ�பா எ:ேக ேவைல ப�,றா:க?” 
 
“அவ� ச2தி5-� ேபாயி�5கா�. கிழவிதா [�ல...” 
 
“பதனமா� ேபா@8ேச�...” 
 
அவ6 ேபாகிறா6. 
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/த.தர	 வ.த1	 ேதனா*	 பாலா*	 ஒ>	 எ�* ந	பிய ஏைழகைள நிைன5கிற1 
மன	. 
 
நிைன�பி� கHசி5கான பசிG	 அ#:கி� ேபாகிற1. 
------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 3333    
 
பி� ப5க	 மாமர�த�யி� ச�-5 -�ைபக6 நிைற.தி�5கி�றன. -�ைட, -ள	, 
%$* எ�லா	 ேபான பிற-, இ.த J�ைட8 /$றி அற:காவல  -D, ஒ� க	பி 
ேவ< ேபா���5கிற1. க	பி ேவ<களி� ெநா8சி, M1 வைள, ஆடாெதாைட 
ேபா�ற எ�லா �<ைககC	 கிைட5-	. ஒ� ப5க	 ராதா	மாவி� நிைனவாக 
இ�ன#	 ம�ேதா�றி8 ெச�க6 ேவ<ைய5 கா5கி�றன. இ.த ம�ேதா�றி 
அைர�1 ைவ�த ஒ� மணியி� ப$றி வி>	. இர2 சா�பி�>� ப>5- #� அைர�1 
ைவ�1 வி�>5 காைலயி� எD.த1	 ைககC	 கா�கC	 சிவ�%� பவழ:கைள5 
ேகா�1 ஒ��னா$ேபா� அழ- மிளி�	 அதிசய�ைத5 -ழ.ைதக6 அ4பவி5-	. 
ைபசா ெசலவி�லாத அழ-... இ1 அைர�பத$ேக பய�ப�ட க�?ர� இ�ன#	 
கிண$ற�யி� கிட5கிற1. 
 
இ.த5 கால	 எ�ப� மாறி�ேபாயி$*? யா  மீேதா ேகாப	 ெபா:-கிற1. யா  மீ1? 
யா  மீ1? 
 
பற�>� பற�ெட�* ெப�5-கிறா6. 
 
“அ	மா ?...” 
 
ர:க�தா�. 
 
“ஏ	�பா, ைவ5ேகா� பிாி5கார� வ.தி�5கானா?” 
 
“இ�ல	மா. சாய% ம2�தாயி�டாரா	.” 
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அவ6 1ைட�ப�ைத5 கீேழ ேபா>கிறா6. 
 
“யா�... தியாகி சாய%வா? ஒ� மாச	 #�ன ைச5கி� ாி5சாவி� ஏறி�> வ.தா:க. 
அ@யாவி� நிைன2 நா6A...” 
 
“எ�னேமா ெநH/ வ<5கி1�னா�%ல. ஒ�நா ச:காி ந சி: ேஹா	ல 
வ8சி�.தா:களா	. அ:கிேய ரா ேபாயி�டாரா	. இத, ரமணி வ.தி�5-...” 
 
அ.த5 கால�1 மனிச�, ஒேர மனிச�... ேபாயி�W:களா? எ�* மன	 -�*கிற1. 
 
இ.த ரமணி பா� பா5ெக� ேபா>வா�. அ�ப�ேய ப��15 ெகா���.தா�. 
 
“ஏ	�பா ? எ.த J��ல இ�5கா:க ? மக� J�லதானா?” 
 
“ெமயி� ேரா>5க�பால, ேபர� சி�தி5 [��லதா� வ8சி�5கா:க. அ2�தா 
உ:ககி�ட ெசா�<�>வர8 ெசா�னா:க...” 
 
“ஓ, ம�.15கைட வ8சி�5கா�A ெசா�னா:க. ஜமிலா %6ள.” 
 
“ஆமா. அ.த ம�.15கைடயிலதா நா ேவைல ெச@யிேற�...” 
 
“ஓ...” அவ6 ேபசாம� அவைன� பி� ெதாட கிறா6. 
 
இவ6 அ.த ‘ெமயி� ேராைட’� தா��� ேபா@ ெவ-நா�களாகிவி�டன. பைழய 
சாைலயா அ1? அ1 ெவ*	 ெபா�டலாக இ�.த கால�ைத அவ6 அறிவா6. 
இர�டா	 உலக� ேபா 5 கால�தி�, இரா,வ வ��க6 ெச�ல�தா� அ.த8 
சாைல ெபாியதாக� ேபாட�ப�டதாக அ@யா ெசா�வா . அ�கி� விமான தள	, 
பயி$சி5 ;ட	. எ�* Fழேல மாறி$*! இ�ேபாெத�லா	 அ.த� ப5க	 ெச�லேவ 
#�யா1. அ�ேக இரயி� நிைலய	, மிக� ெபாிதாக இற5ைக விாி�15ெகா�> இ� 
%ற:களி?	 ப�கC	 தள:கC	மாக மனித ெந�5க�5-8 சா�சியாக இ�5கிற1. 
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ேப�.1 நிைலய	 எ�* ஒ15கிய இட	 பி1:கி எ:ேக பா �தா?	 ேப�.1க6, 
கைடக6 எ�* மனித - இர�> ச5கர, ��* ச5கர:களி� ேபா5-வர�1 
ெநாிச�க6. ஆனா?	 இ.த� ெப�வழி8சாைல 1�%ரவான, ஆேரா5கியமான 
வணிக Jதிகைள8 ச.தி5-	 சாைலயாக இ�ைல. எ�ென� னேமா கைடக6. 
இவC5-� ெதாி.தெத�லா	 காபி5 கிள�, ெவ$றிைல பா5- ேசாடா5 கைடக6, 
மளிைக, J�> சாமா� கைடக6, 1ணி5கைடக6, ைதய� கைடக6தா	. அ.த 
அ��பைடேய இ�ைல. ஒ� கஜ	 ம�1ணி எ�றா� 1ணி5கைட5கார�5-� 
ெதாியவி�ைல. இவC5-5 ைக�தறி #D ெவ6ைள8 ேசைல ;ட5 
கிைட�பதி�ைல. -Hசித	 Nேடாாி� ம�>ேம கிைட5-	. 
 
ந>8சாைலயி� ேகாழி உாி5கிறா�. மா�>8சைதைய5 க�ட	 ேபா>கிறா�. 
வ��யி� சைமய� நட5கிற1. காைல, மதிய	, இர2 உண2 வைகக6 இ:ேகேய. 
சாைல கட.1, ரயி� பாைதG	 கட.1 ரமணி அவைள5 ;��8 ெச�கிறா�. கிைள� 
ெத�ெவா�றி� கைடக6 திற5-	 ேநர	. ஜமீலா ெம�க�N எ�ற ெபய  விள:-	 
சி* கைட திற5கவி�ைல. அ�ேக, டா5ட  ய#னாேதவி, -ழ.ைத நல, ெப�க6 
ம��1வ  எ�ற பலைகG	 ெதாிகிற1. 
 
அ.த ச.தி�தா� மரண	 நிக7.த J> எ�பைத அறிவி�ப1 ேபா� ஆ�க6 
ெதாிகி�றன . சாய%வி� ��த மக� அகம1 தா� ெபாிய சாைலயி� மளிைக5 
கைட நட�தி வ.தா�. ->	ப	 ஒ�றாக�தா� இ.த J��� இ�.த1. 
இர�டாவ1 மகA5-8 சி:க�Kாி� இ�.1 பண5கார  ஒ�வ  ச	ப.த	 
கிைட�த1	, ->	ப	 பிள2 ப�>வி�ட1. ��* பி6ைளகC	 ஆC5ெகா� 
ப5க	 ‘பிXனN’ எ�* ேபா@ வி�டா க6. ஏெழ�> வ�ச�15- #�ேப அவ  
வ.1 இைத8 ெசா�< வ��த�ப�டா . ஜமீலாவி� %�ச� சி* வயசிேலேய 
இற.1வி�டா�. இ.த� ைபயைன� ப�5க ைவ�1, இ.த5 கைடG	 
ைவ�தி�5கிறா�. இ.த ம�.1� ப��%�தா� ப��தி�5கிறா� எ�றா . 
 
ேபர� ெப�சாதி பாசமாக� தா�தாைவ� பா �15 ெகா���.தா6. இவA5- 
இர�> பி6ைளக6. 
 
தாய	மாைள5 க�ட1	 ேபர� ெப�சாதி அவ6 ைககைள� ப$றி5 ெகா�> 
அDகிறா6. வழ5கமான 15க விசாரைணகளி�, எ�லா இன�தவைரG	 அவ6 
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பா 5கிறா6. ரமணியி� அ	மா, ெபா�>	K2	 இழ.த ைக	ெப�. ஆயிஷாவி� 
ெசவிகளி�, வ.தவ கC5-5 காபி கல.தி��பதாக� ெதாிவி5கிறா6. ஊ1வ�தி, 
மாைலக6 எ�* Fழ� இற.த J�>5-ாியதாக� ெதாிவி�தா?	, 1ய�	 ஆ�ம 
சா.தி5-ாிய அைமதிGடேனேய ேதா�*கிற1. 
 
ச.15- ெவளிேய கா க6 வ.1 நி$கி�றன. இ.த8 Fழ<�, ஏேதா விபாீத	 %-வ1 
ேபா� இவC5-8 /�5ெக�* உைற5கிற1. காஜிேபா� அவ க6 மத8சட:- 
ெச@பவ  வ�கிறா . 
 
தாய	மா6 ெம6ள ெவளிேய*ைகயி�, சீதாைவG	 ப�மநாபைனG	 பா 5கிறா6. 
 
“மாமி? எ�ப� இ�5கிறீ:க? கால ெச�த#�ன தா� ரமணி ஃேபா� ப�ணினா�. 
சாய% மாமாைவ நா� ப�1 நாைள5- #�ன யேத8ைசயா பNNடா�%ல 
பா �ேத�. “எ�ன	மா, எ	#? எ�ப� இ�5ேக?"�A ேக�டா�. அ�பா இற.1 
ேபான�ப வ.தி�.தா�. இவ:ககி�ட எ�ப2	 பிாியமா, “எ�ப��பா இ�5ேக, சீதா 
ந�லா இ�5கா? அவ:க	மா -�ைச� பி6ைள:கC5- எD�தறி2� ெதா�> 
ப�,றதா� ெதாிHசி�ேட�. அவ:கள ஆதரவா வ8/5-:க�பா, ஆ�டவ� 
ந�லேத ப�,வா�A ெசா�வா:க...” 
 
சீதா இவளிடேம 15க	 விசாாி�பவ6 ேபா� மைட திற5கிறா6. சாய%வி� ெசா.த5 
->	ப�15- அவாிட	 ெந�5க	, ஜமிலாவி� ைபயAட� சாி. இவ  /த.தர� 
ேபாரா�ட�1ட� நி$கவி�ைல. ச�க சம�1வ	 சா .த ஒ� வி>தைல� 
ேபாரா�ட:களி?	 த	ைம அைடயாள� ப>�தி5 ெகா�டா . /த.தர	 
வ�	ேபாேத அரசிய� க�சி கா.தியி� ெகா6ைககC5- ஒ�1� ேபாகாத 
ெசய�பா>களி� பிள2கC5- இட	 ெகா>�த காரண�தா� அரசிய� பதவி, ஆ�சி 
எ�ற எ�ைலகைள வி�> விலகிேய ெதா��� ஈ>ப�டவ , அவ6 க���.த 
தியாகி. ஆனா� இ.த சாய% அ@யா, சம�1வ சி�தா.த�தி� ப5க	 உ*தியாக 
நி�* ெதழி$ ச:க� ேபாரா�ட:களி� #D #ைன�பாக8 ெசய�ப�டவ . அ.த5 
க�சிேய பிள2 ப�ட1	 இவ  உள	 உைட.1 ேபானா . 
 
எ�ப பா�தா?	 “எ�ன	மா, எ	# ? எ�ப�யி�5ேக?” 	பா� இ�ப5;ட. நா 
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சி�ன�பி6ளயா இ�5ைகயில, அ�பா ெரா	ப� தீவிர	. எ:க J�>5- சாய%  
மாமா, மணி மாமா, ெச.தி� மாமா, ரா/ மாமா எ�லா�	 வ�வா:க. என5- ெசா.த 
உற25கார:கC	 ெதாியா1, சாதி மத ேபத#	 ெதாியா1. அ�ப� இ�5கற8ேச, 
இவ:க க�சி பிாிHச1	, சாய% மாமா, மணி மாமா வ.தா5க, அவ:க;ட ேபச5 
;டா1�A அ	மாகி�ட அ�பா ெசா�னா:க. என5-� %ாியல. அ�%ற.தா� 
ெதாிHசி8/. நா:க ெவைளயா�>ல க�சி- ேசா� ேச�றா�பல, இ12	A 
நிைன8சி�ேட�. அ�ப எ:க�ண� ரமணா, “சீதா, நாெம�லா	 எ	#. சாய%மாமா, 
மணிமாமா�லா	 அ@யி. ஜயி, எ	#. எ	#தா ந�லவ:க. ஐயி ெக�டவ:க”�னா�. 
‘சீ ேபாடா, சாய%மாமா எ�ப வ.தா?	 எ�ைன5 ;���>� ேபாயி மி�டாG	 
மி5Nச�	 வா:கி� தரா:க. அவ:க ஒ�,	 ெக�டவ:க இ�ல!.’�ேன�. 
அ�னி5- சாய:கால	 சாய% மாமா வ.தா:க. நா� வழிமறி8சி�>, “மாமா, என5- 
ஒ�, ெதாிய,	. நீ:க எ	தாேன?”�ேன�. 
 
“மாமா, சிாி8சி�>, எ	#�னா எ�ன	மா’�னா�. 
 
“எ	#�னா ந�லவ:க, ஐயி�னா ெக�டவ:க. நீ:க ந�வ:கதாேன?” 
 
அவ:க ெபாிசா8 சிாி8சா:க. எ:க	மா உ6ேள.1 ஓ� வ.தா:க. 
 
“வா:க�ேண. ஏ�� ேபா5கிாி? இ�பி�யா ேக5கிற1? உ6ள வா:க. இவ:க 
ேபா5- %�5கல. பி6ைள:க;ட இ�பி� நிைன5-	ப�யா ெசா�<5 ->�பா:க? 
நீ:க மனசில வ8சி5காதீ:க�ேண”�A ெசா�ன1 என5- இ�ப ேபால நின�% 
வ�1.” 
 
“அ	மா அ�ண:கி�ட�தா இ�5கா:களா?” 
 
“இ�5கா:க. இவ:க க�சி கி�சி இ�ேல�னா?	, ஏைழ�பி6ைள:கள� ேத��>� 
ேபாயி ப��% ெசா�<5 ->5கிறா:க. ெபா�, ச	ப.தமா ேபாரா�ட	A 
வ.தி�டா கல.15-றா:க. இெத�லா	 ரமணா ச	சார	 அதா அ�ணி5-� 
%�5கல. பனி�ேபா  சமாசார	தா�.” 
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“சாி	மா, நீ பா�தி�>வா. எேதா ந	ம கால�1ல மி8சமி�.த ஒ� ெதாட % அ1	 
#�Hசி ேபா8சி.” 
 
எ	#, அ@யி... 
 
சிாி5-	ப� இ�.தா?	, 1யர	 தா� #�>கிற1. கிைளG	, K2	, காG	, 
கனிGமாக� தா:கிய மர�தி� இ�.1, எ�லா	 வி>ப>கி�றன. மர�தி� ேவாி� 
K8சி பி��1வி�டதா? 
 
அாிவாC	 /�திய?	 சி�னமி�ட க�சி ப$றி அவC5-� ெதாிG	. /த.தர� 
ேபாரா�ட�தி� ஒ�றாக� ேபாரா�யவ க6 வ�வத$- #� பிாி.1 ேபானா க6. 
ெவ� ம�.1, சதி எ�* பல�	 /த.தர	 வ.த பி�ன�	 ெகா�ய சிைற த�டைன 
அ4பவி�தா க6. ேகரள�1 ரா#�ணி M5- ேமைட5-� ேபா@, வி>தைல ெப$* 
வ.தவ . க�ைட5-�ைடயாக, -ைடைய இ>5கி5 ெகா�> அ@யாைவ� பா 5க 
வ�வா . எ�ேபா1	 மகி78சி ;�தா>	 #க	. ேப8/ “தாய	மா அ5கா? எ�ப� 
இ�5கிறீ:க? /கமா?” எ�* விசாாி�பா . 
 
“தியாகி சா ? என5- உ:கள� பா 5கிற�ப வ�ய ச.ேதாஷமா-	. ஏ� ெதாிGமா?” 
 
“ெதாிய<ேய!” 
 
“பா�ய�தி� விவாக	 கழி8/	, ெரா	ப5 கால	 பா ையயி� #க	பாராம� Nபாிச	 
இ�லாம� இ�.த1	, அவ:கC	 ச�யா5கிரக	ப�ணி ெஜயி?5-� ேபான1	 
எ�ர ஒ� பா5கிய	: இ	ைசைய விட அஹி	ைச5- வ<ைம அதிக	; அைத நா� 
உ:கைளG	, சேராஜனி ஏட�திையG	 பா 5கிற�ப ெதாிHசி�ேப�...” 
 
“த	பி, நா� உ:கைள� பா 5கிற�ப, -$ற உண 2 ெகா6கிேற�. ஏ� ெதாிGமா? 
/த.தர ச 5காாி� சிைற5 ெகா>ைமகைள நீ:க6 அ4பவி�தீ கேள? நீ:க6 ம�>	  
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கைடசி ேநர�தி�, வி>தைலயாகிவிடவி�ைல எ�றா�...” 
 
அவ  சிாி�பா  மகி78சி ெபா:கி வ�	 “ஓ, அ1 எ.ெதா� கிைளமா5N, 
வா75ைகயி�? நா$ப1 வயசி� நா� ம*ஜனன	 ஆகி, /த.தர Kமியி� 
வா75ைகைய� ெதாட:க அ� ைவ�தேபா1, ைகயி� காசி�ைல, த:க 
நிழ<�ைல�A கவைல�படைல. அேத வி>தைல ச.ேதாஷ	 ெசா�< #�யா1. 
ெவளிெய:-	 சிேநக	 நிைறHச ஜன:க6. எ� அ4பவ:கேள ம*வ�வ	 
எ>�த�ப எ�லா�	 என5-� பிாிய�ப�டவ களானா க6. பிேரைமைய நா� 
க�யாண	 ெச@1 ெகா�ேட�. எ�ேட ைபயA5- அ8ச� நாராயண� 
ெபய தா�. பிேரைம, நா� ப�திாிைகயி� எDதியைத� பா �1, எ�ைன� 
ேத�வ.தவ6. காலேம எ�லா	 ெச@1 ெகா>�தி�> ஆNப�திாி ேஜா<5-� 
ேபா-	.” 
 
வா75ைகயி� ஒQெவா� கண�ைதG	 மகி7.1 அ4பவி5-	 ரா#�ணி தா� 
ராதா	மா25- உட� நிைல சாியி�லாம� எ�ேலா�	 ப	பா@ ெச�றி�.த ேபா1 
ஒ�நா6 பதறி�ேபா@ வ.தா . 
 
“தாய	மா அ5கா?. நா6 ேக6வி�ப>வ1 நிசமா?... ேமாC5- ?ேகமியாவாேம?” 
 
அ.த� ெபய  சைட�Kரா� ேபா� ெசவிகளி� 4ைழ.த1. 
 
“ஐேயா இெத�ன ஒ� ேசாதைன? தியாகி சா�5-, சேராஜினி எட�தி5- இ�ப� ஒ� 
ேசாதைன வ�மா? என5- ேந�1, ஒ� சினிமா5கைத5- வசன	 எDத,	A 
நடராச� வ.1 ;�பி�டா�. அ�ப உ:க மகன� ப�தி� ேப8/ வ.தி8சி. அ2� 
பட�தில ஒ� சி�லைற ேவசமி�5-, வாீ:களா�A ேக�டா�. ஐ(*, 
ஆயிர	னா5;ட என5-5 கா/தா�. அ15காக, நா� எ.த ஒ� இட�15-	 ேபா@ 
நி5க� தயாராயி�ல’�ேன�. அ�ப�தா� அவ� ெசா�னா�, இ.த மாதிாி�A; 
உ:க மக�, ஒ� ெப� சாதி -ழ.ைதக�A இ�5ைகயிேல, இ�ெனா�A	 க��, 
அரசிய<� இ�5கிறவ:கC5ெக�லா	 ஒD5க	 ேதைவயி�ல�A ஒ� ச�டமா�ல 
வ8சி�டா:க ? இ�ப5;ட, %1சா பி�னணி பா>ற ஒ� ெபா�,;...அடசீ! 
அதவி>:க. நீ:க, ெப�த%6ள, அவ  பதவி, பண	, ெச�வா5- எ�லா�ைதG	  
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ஒ15கி�> இ�5கிற1 எQவள2 ெபாிய விசய	?” 
 
“நீ:க அைதெய�லா	 இ�ப எ15- நிைன�K�>றீ:க?... ராதா	மா ேநாயி, நா 
ேவ�டாத ெத@வமி�ல. ஒ� %D K8சி5-5 ;ட� தீ	% நிைன5காதவ:க... அ@யா, 
நா�>5-8 /த.தர	 கிைட5க,	, அ1வைர பி�	ம சாிய	A இ�.தா:க. அ	மா 
மன/ ெரா	ப இ�Hசி ேபானா:க. அ�ப கா.தி வ.தி�5கா:களா	. அ@யா 
பா�தி�> வ.த பிற-, அ	மா, தனியா� பா5க,	A ேபானா:களா	. பா%ஜி, 
இவ:க இ�ப� விரத	A ெசா�றா:க. என5- ஒேர ஒ� %6ள ேவ,	. ெப� 
ணாக� பிற.தத� பலைன, தாயாக அ4பவி5க,	A ெசா�னா:களா	. உடேன 
கா.திஜி ;�பி�டA�பி ஆசீ வாத	 ப�ணினாரா	. அ15-� பிற- இ.த� 
ெபா�, பிற.த1	 த.திய�8/� ெதாிவி8/, அ2ேர ராதாபாயி�A ேப�வ5க8 
ெசா�< பதி� த.தி ->�தாரா	..” எ�* ெதா�ைட5கரகர5க8 ெசா�ன ேபா1, 
“அ�ப�யா	மா? எQேளா ெபாிய விசய	? அ.த5 கால�1ல, எ:க இய5க�1ல 
G.ஜில- இ��ப	. அ�ப எ:கC5-� பா1கா�%5 ->5கிற ->	ப�தி� வய/� 
ெப�க6, இ��பா:க. அவ:கதா, பல சமய:களி?	 ெதாியாம சா�பா> 
ெகா�டா.1 ->�பா:க. ேபா^சி� 1�பா5கியவிட, பசி5 ெகா>ைம ெபாி/. 
பி�னால அ.த� ெபா�,:க ேப�5ேகா, க�சி5ேகா கள:க	 வர5 ;டா1�A 
அ.த� ேதாழ க6, சாதி, மத	, ஏைழ பண5கார , ப��த1 ப�யாத1 எ�* 
ேவ�1ைமெய�லா	 M5கி எறிHசி�> பகிர:கமா க�யாண	 ப�ணி�டா:க. 
க�சி-ெகா6ைக வ?�ப�ட1. அ.த5 க�சி பிள2 ப�ட1, ேசாக	..” எ�* 
வ�.திய1 நிைனவி� மி�Aகிற1. 
 
“ஆய : %6ள கி�ட ெசா�<�> வ.தி��யா?... ேரா> ேமல ேபாற?” எ�ற ;8ச<� 
தி>5கி�> சாைல ஒர	 வ�கிறா6. ரயி� ேக� வரவி�ைல. சாைல #D1	 ெபாிய 
ேப�.1க6, இ� ச5கர ம5க6 ஊ வல:க6, உ*#	 லாாிக6, ஆ�ேடா 
வாகன:க6... ட5ெக�* சிமி��� பலைக ேபாட�ப�ட நைட பாைதயி� 
ஏ*கிறா6. வாிைசயாக5 கைடக6. ‘நைடபாைத’ எ�* ேபாட�ப�ட சிமி��� 
பலைகக6 வாிைசயாக� ெபய 5க�ப�> இ>5-களி� -�யி�5-	 ->	ப: 
கைள5 கைரேய$றி5 ெகா���5கி�றன. %�தக:க6, பைழய ப�திாிைகக6 எ�* 
அ>5கி வாணிப	 ெச@G	 கைட5-	, ஜிரா5N எ�ற பலைகயி� பி� உ6ள 
இ>5-5-	 இைடேய ஒ� -ழ.ைத அD1 ெகா�� �5கிற1. ெவயி� ப�>� 
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ப�>8 ச2:கி� ேபான மாதிாியான #க#ைடய ெப� ஒ��தி, இ>�பி� பிளாN�5 
-ட�தி� நீ�ட� வ�கிறா6... 
 
“எ.தா.. அ	ேம. தியாகி எN.ேக.ஆ . J�ட	ைமயி�ல?” இவ�5- நிைன2� ெபாறி 
த�>கிற1. 
 
அவ6 உ6ேள ெச�ல வழிவி>வ1 ேபா� கீேழ அD	 ெப� -ழ.ைதைய இ>�பி� 
எ>�15ெகா6கிறா6. 
 
“நீ. சிவ<:க�தி� ச	சாரமி�ல?” 
 
“ஆமா	. ந�ல நிைன�% வ8சி�5கிறீ:க...” எ�* -ழ.ைதைய வா:கி5 ெகா�>, 
“உ6ள வா:க	மா, வா:க..” எ�* ;�பி>கிறா6. 
 
“நா� இ�ப உ6ள வ ற15கி�ல	மா. உ� ேப� மற.1 ேபா8சி. நா� இ�ப ஒ� 
1��5-� ேபாயி�>வேர�. ேவ�ட�ப�ட ஒ�வ  இற.1 ேபாயி�டா . இ:க 
தா� ப5க� ெத�வி�-” 
 
“ஓ... ம�.15கைட சாய%வா?. ேந�ேத காலம, உட	% சாியி�ல�A ச:காி ந சி: 
ேஹா#5-5 ;��� ேபானா:க. ரா#�ணிேச�ட� ேமா� இ�ஜினிாி: 
காேலஜில ப�5கி1. அைத�பா5க,	A ெசா�னாரா	. இ�பதா, -ழாய�ல, 
மரகத	 ஆயா ெசா�<���.த1. அவ:க ைந� #�8சி�>� ேபா-1...” 
 
எ�ன ெசா�கிறா6 இவ6?... 
 
சிவ<:க�தி� ச	சார	, ெகாDெகாDெவ�ற க�ன:கCட� இ�.த ெப� வ$றி� 
ேத@.1, க�க6 பாதாள�தி� இற:க. ேப8சி� மைலயாள வாைட Jச... 
 
“எ.தா அ	ேம அ�ப�� பா 5கிற1? நா� /.தாிதா. சிவ<:க�தி� ச	சாரமா�A 
ேக�W:க.” 
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-ழ.ைதைய இ>�பி� இ>5கி5 ெகா�> அத� இ� -H/5கர:கைளG	 ேச �1, 
“பா��5- வண5க	 ெசா�?.” எ�* ஒ� சிாி�ைப இைழய வி>கிறா6. 
 
‘நீ #�ன சீைல உ>�தி�.ேத	மா. இ�ப இ.த5 க2A ேபா���5கிறியா. %ாியல. 
ஆமா, நீ ரா#�ணி ேச�டா�A ெசா�ேன. யா�, M5- த�டைனயிேல.1 மீ�> 
வ.1 க<யாண:க��5 கி���.தா�, அவ� ேபாயி ஏெழ�> வ�சமா8சி ேபால. 
அ2� மகனா?...” 
 
“ஆம	மா. அவ� ேபான�ப ைபய� எ@� ப�8சி�� �.த1. அ15- மி�னேய 
அவ�5- உட	% சாியி�லாம ேபாயி, ெரா	ப5 கடனாயி�ட1. 1ைப ஆ/ப�திாில 
ந�ல ேவைல வ.தி8சி. ஆனா %6ைளய அழ8சி�>� ேபாக #�யல. சாய% 
அ@யாதா� பா�1, ேஹா	ல ேச �தா�. ஒQெவா� ெவ6ளி5கிழைமG	 ேபாயி� 
பா�பா:களா	. மாசாமாச	 அ	ைம பண	 அA�பி8சி5 ->5-	 ேபால. 
ைபயைன� %6ள`  இ�ஜினிாி: காேலஜில ேச�தி �5கா:க. ப�5கிேதா, 
ப�8சிாி8ேசா ெதாியல...” அவ6 ேபசி #�5-	 வைரயி?	 -ழ.ைதயி� ைக 
இவைள5 -	பி�>5 ெகா�ேட இ�5கிற1. 
 
த�னி8ைசயான ெசய� ேபா�, அவ6, %ைட ைவ5-6 ெச�கியி�.த /�5-� 
ைபைய� திற.1 கச:கிய ஐ.1 &பா@ ேநா�ெடா�ைற எ>�15 -ழ.ைத ைகைய� 
பிாி�1 ைவ5கிறா6. 
 
“அ@ேயா, இெத�லா	 எ15க	# ?” எ�* ெமாழி.த /.தாி, “தா:5N ெசா�?, 
-��, தா:5N ெசா�??” எ�* -ழ.ைத ைகைய ெந$றியி� மல �தி ைவ5க� 
பணி5கிறா6. 
 
கர�பா� K8சிைய� ெதா�>வி�டா$ேபா� இ�5கிற1. இ��> அைறயி� 
ப�டா	K8சி பற5கா1. கர�பா� K8சி. 
 
சிவ<:க	 அவ6 க�களி� ெவ- நா�களாக� படவி�ைல. அ�ைறய� ெபாDதி� 
அவ6 பா �த மனித க6, ச.தி�%க6, 15க�15-8 ெச�ற இட�தி� வ.1 விD.த  
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ெச@திக6. 
 
எைதGேம அவளா� சீரண	 ெச@1 ெகா6ள #�யவி�ைல. J�>5- வ.த1	, 
கிண$றி� இ�.1 நீாிைற�1, வாளி வாளியாக ஊ$றி5 ெகா6கிறா6. சாய%... ஒ� 
ப.த	 ேபா@வி�ட1. 
 
ரா#�ணி, உட	% சாியி�லாம�, நட5க #�யாம� ப>�தி��பதாக, சாய% தா� 
வ.1 ெசா�னா . அவ�டேன அவ6 பைழய மா	பல	 J��� பா 5க8 ெச�றா6. 
சா5கைடG	 ெகா/5கC	 நிைற.த ப-தியி� ஒ� பைழய ஒ�> J��� இ�.தா . 
அவ க6 ெச�ற ேபா1, ைபய� ப6ளி5 ;ட	 ெச�றி�.தா�. பிேரமா, அவ6 பணி 
%ாி.த ஆNப�திாி5-8 ெச�றி�.தா6. 
 
“-னிH/ வா:க தாய	மா, இ.த வாச� இ�5-	” எ�* அவ  எ8சாி�த -ர� 
ேக�>, நாடா5 க��<� ப>�தி�.த ரா#�ணி எD.1 உ�கா .தா . சிாி�தா . 
‘இ.த நா��� சிற.த மனித கைள, உய .த மனித கைள� தைல -னிய ைவ5-	 
வாச� இ1.” 
 
சாய%2	 சிாி�தா . ைபயி� இ�.த ஆரH/� பழ:கைளG	 பிNேகா�1� 
ெபா�டல�ைதG	 அ�கி� இ�.த /வரலமாாியி� ைவ�தா6. சாய% க��<� ஒ� 
ப5க	 உ�கா .தா . “உ�கா�:க	மா?” எ�* அவைள உபசாி�தா . 
 
“�, மணி5- பிேரைம வ.தி>வா. அ.த நா$கா<ய இD�தி�> உ�கா�:க.” 
 
எ�ேபா1	 மகி78சி ெபா:கி� Kாி�1 வ�	 #க	, ேசாக உ�வமாக இ�.த1. 
ேப8ேச எழவி�ைல. சிறி1 ேநர�தி� வி	மி வி	மி அழலானா . “அ	ேம, நா� 
M5-5 கயி$றி� #�.தி�5கலா	... இ.த பாரத ச#தாய	, கன2 க�ட, சம�1வ, 
ஜனநாயக, அஹி	ைச8 ச#தாய	 அ.த5 கன2 1�>1�டா@ ேபாயி�டத	மா...” 
எ�* அDதா . 
-------------- 
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உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 4444    
 
கால	 எத$காக2	 யா�5காக2	 கா�தி�5க வி�ைல. ஆனா�, த:க6 கன2க6 
உைட.1 சித*வைத5 காண #�யாம�, அ.த ெநா*:-த?5-8 சா�சிகளாக 
இ�5க வி�	பாமேல க�கைள ��வி�டா கேள? ரா#�ணி இற.த ேபா1, ஐயா 
இற.1 சில நா�கேள ஆகியி�.தன. அவ�5- வாாி/ ேபா� அவ�ைடய 
பணிகைள� ெதாட .1 ஆ$*வதாக உல-5- அ��15 ;*வ1ேபா�, அ.த 
மரண�ைத� பட	 எ>5க8 ெச@1, விள	பர� ப>�தினா� பரா:-ச	, சாதிமத	 
ெதாியாம� அநாைதயாக� பி8ைச எ>�த தைலெயD�ைத அழி�1, ராமகி��ண  
வி>தியி� ேச �1 ஒD5க�பி��% ப�5க ைவ�தா  எ�* அ	மா ெசா�வா . 
அவC5-� ெதாி.1 அவ� ேசவாகிராம�தி� ஆதார5க�வி� பயி$சி ெப$* 
வ.தவ�. /�ப@யா, ம�த#�1, /சீலா எ�* த:க6 மிக விசாலமான ேதா�ட�தி� 
ஆ:கா:- ;ைர5 ெகா�டைக ேபா�>, -�-ல வி�யாலய�ைத� 1வ5கிய ேபா1, 
இ.த� ெபாிய J��� ப மா அகதிகளி� %க<ட�தி� ஊழிய	 ெச@1 ெகா���.த 
அவ6 ேதனா	ேப�ைட இ�ல�15-� ெபய .தா6. 
 
சேராஜா	மாவி� �தாைதய  J> இ1. ெபாிய சிவ�%5 க� ேதா>	, பி�பி�யாக8 
ச:கி<G	 வைளய�கC	 அணி.தி�.த பா��ைய அவ6 சி* வயதி� 
பா �தி�5கிறா6. க�ணம:கல	 கிராம�தி� அ:காயி தி�விழாவி� ேபா1 
வ�வா க6. பா�டைனG	 ெதாிG	. ெபாிய மீைசG	, திற.த மா பி� 
உ��திரா�ச#மாக இ��பா . அவ�ைடய பட	 ;ட இ�*	 மா�யி� உ6ள 
பட:களிைடேய இ�5-	. அ.த� பா�ட� #�ேப இற.1விட, பா�� கா1 
ெதா6ைளயாக, உ��திரா�ச மாைல5 கD�தாக, ெவ$*5ைககளாக மாறி� 
ேபானா6. இ:கி�.த பன.ேதா�%களி� க6C5காக5 கலய:க6 க�ட5 
;டாெத�*, அ	மாேவா> பா��G	 சி�ன	மா, ெபாிய	மா எ�ற ெசா.த:கC	 
;ட5 காவ� இ�.தி�5கிறா க6. 
 
ப மா அகதிக6 வ.திற:கிய ேபா1, இ1 %க<டமாக மாறிய1. ெதா�ட க6 
-ழ.ைதG	 -��Gமாக இ:ேக அைழ�1 வ�வா க6. இ:ேக ெகா�ைலயி� 
ேகாசாைல இ�.த1. பா� கற�ப1	, தயி  கைடவ1	, J��� தவைல தவைலயாக 
வ��ப1	 -ழ	%5- உர<� மசாைல அைர�ப1மாக நி�திய க�யாண	. 
K.தம�<� ப5கமி �.1 ஒ  ஐய:கா  /வாமி ைதய� இைல ெகா�> வ�வா . 
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ஆயிர5கண5கி� வா:-வா க6. சாைல #D1	 ஆலமர:களி� இ�.1 விD	 
இைலகைள8 /�த	 ெச@1, ஈ 5- ஒ��1� ைத5-	 ெதாழி<� சீவன	 
ெச@தா க6... இ�ேபா1? 
 
Kதான #னிவ  வ.த ேபா1 பல�	 ஒ�ெயாளி.தா க6. அ@யா, ெபா� விைளG	 
Kமிைய, இ�லாதவ கC5ெக�* வழ:கினா . இ�ேபா1 அ�ப� அவ  வழ:கிய 
காேவாி ஆ$*�பாசன�1 விைள நில:கைள அரசிய�வாதியான ேம� சாதி 
ஆதர2ட�, எவேனா அ4பவி5கிறானா	. இவ6 ெசவிகளி� எ�தைனேயா 
ெச@திக6 விDகி�றன. -�-ல வி�யாலயா வைளவி� அவ6 கா� ைவ�1 
எ�தைனேயா ஆ�>களாகிவி�டன. இ.த J>, /$*� %ற:கெள�லா	 ‘�ரN�’ 
எ�*தா� ெச@தி�5கிறா க6. மகளி� பிாி2� 1யர	 தா:காத சேராஜினி அ	ைம, 
ஒரா�>5- ேம� இ�5கவி�ைல. அவ க6 இ�வ�	 ேபான பி�, அ@யா 
சிறெகா�.த பறைவயானா . அவ க6 ேபான1 ம�>மி�ைல; இ.த நா�> 
அரசிய<�, அவ க6 க���.த கன2கC	 ெநா*:கி� ேபான1தா�. 
 
ராதா	மா25- அவ6 காலமான ேபா1 ஒ� ைபய� இ�.தா�. அ@யாைவ� பா 5க 
அ.த ம�மக� ஒேர ஒ� தடைவ வ.தா . “-ழ.ைத ந�லாயி�5கா:களா?” எ�* 
ம�>	 15க	 ெதா�ைடயைட5க5 ேக�டா6. அவ6 அவைர ந�றாக நிமி .1 
பா �ததாக5 ;ட நிைன2 இ�ைல. அவ6 தி�மண	 #�.த1	, மHச� கத 8 
ேசைலG	, KமாைலG	 தா<Gமாக, அேத மாதிாி கத  ேவ�� உ>�திய 
ம�மக�பி6ைளயிட	 அவைள அறி#க	 ெச@வி�தைத எ�ப� மற�பா6: “எ:க 
தாய	மா. அ	மா எ:ேக ேபாவா:கேளா, வ�வா:கேளா, ேநர	 தவறாம� எ�ைன 
ஊ�� வள �த1 தாய	மா தா�. இ.த J�>5- எ�ேபா1	 உயி  த�	 தாய	மா. 
இ.த8 சரணாலய�தி� எ�தைன பறைவக6 வ.தா?	 தாய	மா கவனி8சி�பா” 
எ�* ெசா�ன1	 அவ க6 இ�வ�மாக அவைள� பணி.த1	, சிறி1	 நிற	 
மாறாத கா�சி. 
 
இ.த8 சரணாலய	 ெவ*ைமயாகிவி�ட1. அற:காவல  -D�தைலவ� 
பரா:-ச	தா�. அ@யாவி� மைற25-�பி�, கீழி�.த மர�]ேரா5க6 #த�, 
பட:க6 %�தக:க6 எ�லாேம மா�5-� ேபா@வி�டன. ெபாிய பா�திர	 
ப�ட:க6 எ�லா#	 ேபா@வி�டன. ;ட�தி� கா.தி பட#	, ெபாிதா5க�ப�ட 
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அ	மாவி� பட#	, ராதா	மாவி� பட#	 ஏ$ெகனேவ இ�.தன. அ@யாவி� 
பட�ைதG	, -�-ல�தி� இ�.1 ெகா�> வ.1 மா�ட8 ெசா�னா6. அ@யா 
இ�.த ேபா1	 மைற.த பி�ன�	 ெவ6ளி5கிழைம மாைலகளி� பிரா �தைன 
பஜைன நட.1 ெகா���.த1. பி� ஒQெவா�வராக... ப மா நி5ெகாலN, சாய%, 
ரா#�ணி, -H/	மா, /பல�/மி, ராம/�பிரமணிய	. பிற-. ஏேதா வச.த கால8 
சார� ேபா� ப5க�தி� வ.1 -�யி�.த மி<டாி5கார ... 
 
பரா:-ச	 அA�பி�தா� அவ  இ:ேக வ.தா . காடாக5 கிட.த இட�ைத அவேர 
/�த	 ெச@தா . க	பி ேவ< க��னா . இ.த J�>5-	 ஓ  அர� ேபா� அ1 
அைம.த1. ேவ<யி� �<ைக8 ெச�கைள அழகாக வி�>, ஒD:- ெச@தா . 
ெகாQைவ5 ெகா�கைள அட �தியாக� பட�	ப� பி�%ற	 மாமர	 வைரயி?	 
க��னா . இ.த ேவைலயி� தாய	மா2	 ப:- ெகா�டா6. “நீ:க எ15-	மா, 
வயசான:க. ஆ6வ8சி ெச@15-:க�Aதா, ெசா�னா:க. நா ஒ� ஆ6தாேன?...” 
 
ந�ல சிவ�%; ஒ�ட ெவ��ய கிரா�%. மீைச எ6C	 அாிசிேபா� இ�.தா?	 
அழகாக ெவ�� இ�.தா . அ�5க� ப�லா� க��தப�, வாிைச ப$க6 ெதாிய8 
சிாி�தா . ஒ� பனியA	 கா5கி அைர நிஜா�	 தா� உைட. 
 
“அ@யா, நீ:க இ�ேத ெபாிய J> இ�5ைகயிேல, எ:ேக ேபா@� த:கி�> வாி:க? 
இ:க J> க�>ற வைர யி?	 ந	ம J�ல த:கி5கலா	, சா�பா> நா� ெச@1 
தாேர�. அைசவ	 தா� கிைடயா1. ைசவ	. ஒ� ேசா* சா	பா  ெபாாிய� ரச	 
ெச@ேவ:க..” எ�றா6. 
 
அத$-	 ஒ� சிாி�%. ஆனா� அவ  சா�பிட வர வி�ைல. “J> ஒ�*	 ெபாிதி�ைல. 
ஒ� ;ைர5 -�� தா� ேபா�>5 ெகா6ள� ேபாேற�, மா. நா? நா6ள /வ  
எD�பி>வா:க காேலY ப5க	 எ� சிேநகித:க இ�5கா:க. பHசா%5 கார:க. 
அவ:க ஒ�வார	னா?	 த:கA	பா:க!” எ�றா . 
 
“எ:ேக, ெபா�1� காேலஜி:களா?” 
 
“ஆமா. அதா வாிைசயா இ�5ேக?..” எ�றா . 
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சரசரெவ�* ஒேர வார�தி� /வெரD�பி, Kசி, தைரைய உய �தி சிமி��bசி, ேமேல 
அழகாக5 ;ைர ேபா�>வி�டா . ேதா�டமாக மா$ற, K8ெச� விைதக6, ேவ	% 
நா$*, எ�லா	 ைவ�தா . இ.த J�> எ�ைலயி� தாவரேவ< இ�.தா?	 பி� 
ப5க	 மாமர�த�5-� ேபாக #�G	. பி�%ற	 %$*5 ேகாயி� வைர எ�ைல 
இ�.த1. 
 
இ.த J�>5-6 வ.1, பட:களி� கீழி�.த ெபHசியி�, காைலயி� K�த K5கைள5 
ெகா�> ைவ�பா . காசி�1	ைப, ஒ$ைற, இர�ைட எ�* வ�ண வ�ணமாக� 
K�15 -?:கின. ெச	ப��தி8 ெச�க6, க�றாகேவ ெகா�> ைவ�தி�.தா . 
வாச� ப5க	, ஒ� �:கி� பிளா8/5கத2தா�. வாச<� ஒ� சா@2 நா$கா<-1ணி 
ேபா�> ம�5க5 ;�ய1, அைத� ேபா�>5 ெகா�> உ�கா .1 ஏேதA	 ப��15 
ெகா����பா . உ6ேள அவ  சைம�18 சா�பி�டதி�ைல. ெத�நா@5-�� ஒ�* 
அவைர8 /Jகார	 ெச@1 ெகா���.த1. காைலயி� அவ  நட.1 ேபானா� 
அ12	 ேபா-	. அ1 ஆ* மாத�தி� ெபாிய நாயாக வள .1வி�ட1. 
 
“இ:ேக ெவ6ளி5கிழைம பஜைன ெச@J:களாேம?” #த� நாேள அவ  ேக�டா . 
 
“ஆமா:ைகயா. அ@யா எ�தைன வ�சமாகேவா நட�தி���.தா:க. அவ� 
ேபான�%ற#	, அவ:க�லா	 வரா:க. யா  வ.தா?	 வராவி�டா?	, சாய% 
அ@யா2	 -Hச	மா2	 விடாம வ�வா:க..” எ�றா6. 
 
அ>�த ெவ6ளிய�* J>க�>	 ேவைல #�.1 அவ  சிேநகித  J�>5-� 
ேபா@5 -ளி�1, ெவ6ைள8 ச�ைட, பனிய� அணி.1, ஒ� ைசகிளி� ஒ� 
பாைனையG	, ெகா�> வ.தா . அ�ைற5- நிைறய� ேப  பஜைன5- வ.1 
இ�.தா க6. நி5கலN, ச.தான	, ராம� �தி, எ�* வராதவ கC	 
வ.தி�.தா க6. அவ�ைடய பHசாபி ந�ப� சி:, அவ  மைனவி, இர�> 
-ழ.ைதகC	 வ.தி�.தா க6. அ.த5 க�`ாி வளாக�தி� இ�.1 வ.தி�.த 
ராமசாமி ”ஸா , ெரா	ப ந�லா� பா>வா . கட	 வாசி�பா ; மி�த:க	 வாசி�பா .” 
எ�* ச.ேதாசமாக8 ெசா�னா . சி: உடேன, “ெவNட �, இ.1Nதானி, எ�லா	  
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பா>வா:க!” எ�றா . 
 
அவC5- அ�ைறய பஜைன மிக2	 ச.ேதாசமாக இ�.த1. அ@யா2	, அ	மா2	, 
ராதா	மா2	 உ�கா .தி��ப1ேபா� ேதா�றிய1. எ�ேலா�	 உண 8சி K வமாக 
ஈ>ப�டா க6. அ@யா25- மிக2	 பி��த ‘ஹாி 1மஹேரா’ பா�ைட அவ  
தனியாக� பா�னா . ஒ� இ:கி^� பா�>	 இட	 ெப$ற1. எ�ேலா�	 ரா	1� 
பா�னா க6. அ.த5 ;ட�தி� ெதா:கிய ‘ப��’ ெவளி8ச	 ேபாதவி�ைல எ�* 
நிைன�பா6. அ�* அ�ப�� ேதா�றவி�ைல. இ.த பஜைனயி� /�ட� 
கிைடயா1. க �Kர	, மணி அ��த� எ12ேம கிைடயா1. பழ:க6 ெகா�> 
வ�வா க6. அைத� ப:கி�> ஆC5-5 ெகாHச	 எ>�15 ெகா6வா க6. 
ஆ:கா:- -�ைசகளி� உ6ள பி6ைளக6 சில சமய:களி� வ�	... அவ  ெபாறி 
கடைல வா:கி ைவ�தி�.1 ெகா>�பா . 
 
“அ@யா5-, ம5க மAச:க..?” எ�* அவ6 ேக�டா6. 
 
“எ�லா	 இ�5கா:க...” எ�* மன	 1C	%	 பாவ�1ட� க�க6 �ட விைட 
;றினா . 
 
அத$-ேம� எ:ேக இ�5கா:க, எத$- நீ:க6 இ:ேக தனியாக இ�5கிறீ:க எ�* 
ேக�க, M��� 1�வ அவC5-� ெத	% இ�ைல. அ�ேபாெத�லா	 ெகா��<� 
ஒ� கறைவ� ப/ இ�.த1. உழ5-�பா� எ>�15 ெகா�> ெச�* “அ@யா, பா� 
ெகா�டா.தி�5கிேற�. கா8சி�5கிேற�. காபி, W எ1னா?	 ேபாட�>மா?” எ�* 
ேக�டேபா1 அவ  சிாி�தா . 
 
“நா� பா�, காபி எ12	 சா�பி>றதி�ல. /�தமான த�ணி , அ1தா� -��ேப�. 
உ:க6 கிண$* நீ  அ	�த	” எ�றா . 
 
அவ6 மைல�தா$ேபா� நி�றா6. 
 
“சா�பா>தா� ேவணா	A ெதாிவி8சி�W:க. நீ:க இ:க சைம5கிறா�பல2	 
ெதாியல. ஒ� கHசி, கிHசி... எ:க@யா25-5 ேக7வர- #ைள க��5காய வ8/ 
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அைற8/5 கHசி ைவ�ேப�. நாA	 அதா� -�5கிற1. உ:கC5- வ8சி� 
தர�>மா?’ எ�றா6. 
 
இத$-	 ஒ� சிாி�% ம* ெமாழியாக வ.த1. 
 
“அ	மா, நீ:க என5-� தாயாக இ�5-	 வயசி� இ�5கிறீ:க. இ.த வயசி� 
மக�தா� உ:கC5- எ�லா	 ெச@1 கா�பா�த,	. மணி5 ;�>5-� 
ப5க�தி�, ராைமயா ச.தி� ஒ� அ	மா ெமN மாதிாி வ8சி�5கா:க ேநாயி� விD.த 
%�சைன5 கா�பா�தி, %6ைளைய� ப�5க ைவ5க இ�ப�� ெதாழி� ப�,றா:க. 
/	மா பண	 ->�தா அ1 அவ:கC5-5 ெகளரவமாகா1. அ:ேக தா� 
சா�பி>ேற�. த�பா ெநைன8/5காதீ:க!” எ�றா . 
 
அ�ேபா1 ர:கசாமி இ:ேக ேவைல5-8 ேச .1 ஒ�வ�ச	 தானாகி இ�.த1. 
பHசமியி� %�ச� வைக எ�* ெசா�<5 ெகா�> %15ேகா�ைட� ப5கமி�.1, 
இவ� அ	மா இவைன5 ;��5 ெகா�> அவளிட	 ேவைல5-� பாி.1ைர 
ெச@ய5 ேகாாி வ.தா6. 
 
பHசமி, இர�> தர	 க�2$* #D�பி6ைள ெபறவி�ைல. ��றா	 ேப$றி�, 
பி6ைளேயா> மா�> ேபானா6. அவ6 அ��யி�.த ->	ப�தி?	 ெசா.த 
வா75ைகயி?	 ெப�	 %யல��18 ேசா .த ேநர	. வள �த கடாேவ மா பி� 
பா@.1 -�திவி�ட1. அவ6 %�ச� பிற- அ:ேக இ�5க� பி�5காம� ஊேரா> 
ேபானா�. அவA5-8 ெசா.தமா	. அ.த� ைபய� ந�ல ைபய�. ‘எல5�ாி5’ 
ேவைல ெச@1 ெகா�>, ேசவிகா ேவைல ெச@த பHசமிGட� அ�பாக5 ->	ப	 
ப�ணினா�. -�, கி�, F1 ஒ� மா/ ம�வி�லாத பி6ைள. 
 
தைல #Dகிய ேபா1 க�ணீ�	 அ�வியாக வ.த1. ந�லவ கC5- ம�>	 ஏ� 
ந�ல வா72 அைமவதி�ைல? அவ6 ெப$றதி� ந�ல ெகா� எ8சமி�லாம� ப�>� 
ேபாயி$*. இவ� பரா:-ச�தி� ‘சிபாாிசி�’ இ:- வ.தி�5கிறா� எ�* ெதாிG	. 
ஒ�%5- இவC5- ஒ� ேசதி, அQவள2தா�. மாதா ேகாயி� வைளவி� 
க:க5கிஅவ6 %�ச�, இவ� மைனவி, அ	மா எ�* ->	ப	 ைவ�1 
ஊ�றிவி�டா�. ‘அ	மா’வி� ெந�5க� ெதாட %, த�ைன� தவிர ேவ* யா�5-	 
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இ�5க5 ;டா1 எ�ப1 ேபா� நட.தா�. ரா,வ�தி� இ�.1 ஒ@2 ெப$ற 
அ@யா மிக ெந�5கமாக இவளிட	 உற2 பாரா�>வ1 அவA5-� பி�5கவி�ைல. 
அவ� கவ>	 F1	 நிைற.த த�ைமைய அ�ேபா1தா� அவ6 உணர� 
தைல�ப�டா6. 
----------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 5555    
 
“சி�ன5கா...” 
 
;ட�15-6 4ைழG	 ேபாேத -ர� ெகா>�ப வைள5 ெகா�ைலயி� இ�5-	 
தாய	மா %ாி.1 ெகா�> விைர.1 வ�கிறா6. 
 
ெவயி� /�ெடாி5கிற1. “ஆயா, உ6ேள கீேழ விD.தி�5-	 மா:காெய�லா	 
எ>�15 கிடலாமா?” எ�* பி� ப5க	 ேவ<5க�பா<�.1 ஒ� -ழ.ைத ேக�ட1. 
எ�ெண@ க�> Gகமான #�. %Dதி ப�.த ேமனி. இ>�பி� ஒ� அD5-5 
-ழ.ைதGட� இ�ெனா� சி�>... 
 
அ.த5 -ழ.ைதக6 எ:கி�.1 வ.தி�5கிறா க6 எ�* அறிய ேவ�>	 எ�ற 
ஆவ?ட� “அ15ெக�ன, எ>�1�தாேர�...” எ�* ெசா�?	ேபா1, ேம<�.1 
ஏேதா அவ6 ைகயி� விD.த1	 ெந��%�1�> ப�டா$ ேபா� உைற�த1	 
தி>5கி�>, ைகைய� ேத@�15 ெகா�டா6. அ�ேபா1தா� அ.த5 -ர� அவைள 
இD5கிற1. அவ6 கிண$*5கைர தா�� வ�	ேபா1, ராச	மாேள பி� நைட 
கட.1 வ.1 வி>கிறா6. அவCட� ஒ� இள	 ெப�, ேபர� ெப�ணா? 
ெதாியவி�ைலேய? 
 
“எ�ப வ.ேத ராச	மா? இ1 பாிமள�தி� ��த மகளா?” 
 
“இ�ல, சி�ன5கா. இ1. இவதா �ணாவ1, ேமகலா...” 
 
“அேட. ேமகலாவா? எ�ன இ�ப� வ�த5 -8சியா, க*�1... வா... வா:க..” 
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கிண$*5 கைரயி� வாளியி� இ�.1, த�ணிைர எ>�1� ேத@�15 ெகா6கிறா6.  
“எ�னேமா K8சி விD.தா�பல க�8சி8சி, எாி8சலா எாியி1... ேந�ேத ர:கசாமி 
ெசா�னா, மாமர�1ல K8சி %�8சி�5-�A. பிHெச�லா	 உதி�1; எெலெய�லா	 
ச�கா5 காG1. இ�தன நா6ள, இ�ப� ஒ� K8சி வ.ததி�ல.” 
 
“ெபாி	மா.. இதபா�:க, உ:க ெவ6ள8சீைல. ப8ைசயா %D ேபால..” எ�* ேமகலா, 
அவ6 ேம� மாரா�பி� ஒ�� இ�5-	 சி* %D5ைள எ>�1� ேபா�>5 காலா� 
ேத@5கிறா6. 
 
கD�த�ட /ாீ�A. “அ@ேயா, இ.த� %Dவா இ�பி�5 ெகா�>1?...” எ�* அவேள 
எ>�1� ேபா>கிறா6. மாரா�ைப உத*கிறா6. 
 
“இ.த வ�ச	 எ:-ேம மா சாியி�ல. ைத அ*�%	 ேபா1 மழ ெகா��8சி. 
மா	Kெவ�லா	 நாசமா8சி. காH/ காH/, -*ைவய நாNதியா5கி8சி. ஆ�1ல 
த�ணிேய இ�ல. கிராம�1ல, மனிச:க இ�5கேவ ேதாதி�லாம ஆ-1 சி�ன5கா. 
பHசாய�1� ேத த� வ�மி�னேய சாதி8ச�ட காலனி� ெபா�, ஒ�,;ட, 
ெத5-� ெத� ேம8சாதி� ைபய� ஓ��டா�. ேகபி6 �.வி. வ8சி�.தவ. காத�. 
ஒ��8சி�A ெசா�<5கி�டா:க. அ1 ஒடல. அ�ப�ேய ேதா�%ல ெவ��� 
ேபா���.தா:க..” 
 
அவ6 ெசவிகைள� ெபா�தி5 ெகா6கிறா6. 
 
“#�கா...!” 
 
“எ���ப�ேயா ஆயி�ட1 சி�ன5கா. சாமியி�ல�A ெசா�ன1	 சாதியி�ேல�A 
ெசா�ன1	 %6ளார ஒட8 ச1	, K,ால அ*�த1	 ஒ� கால	. இ�ப சாதி 
ம�>மி�ல. சாமி ம�>மி�ல. எ�தினிேயா க�சி:கC	 சன:கள5 ;*ேபா�>5 
கி���5- சி�ன5கா...” 
 
கீ7�தHைசயி� ஆ$*�பாசன�தி� ேவ< ேவ<யாக நில	. அ.த� ெபாிய J��� 
ராச	மா க�யாண	 க�� வ.த1 அவC5-� ெதாிG	. இ.த அ@யா2	, ராச	மா 



55 

 

மாமனா�	 சம வய15கார க6. அவ�ைடய அ�ண� ��தா  ஒ��தைர� ப$றி 
உய வாக� ேப/வா க6. அ�னிெபச�� அ	ைம அவ க6 ஊாி� வ.1 த:க, அவ  
கிராம�தி� அழகாக ஒ� க��ட	 க��னாரா	. தாய	மாC	 அைத� 
பா �தி�5கிறா6... 
 
ராச	மாவி� %�ச� அ.த5 கல�தி� காசியி� ப�5க� ேபானா�. ெந>ெந> எ�* 
உயர	. ந�ல சிவ�%. /��ைட /��ைடயான #� ப��ைப #�5- #�ேப 
இவ களி� அஹி	ைச5- மா$றான %ர�சி ஆGத	 எ�ற கிைள5-� தாவினா�. 
1�பா5கிைய எ>�15 ெகா�> %<b  மிராைச8 /�டா�. ��ைட ��ைடயாக 
ெநா@ - அாிசி எ�லா	 -�பைடகC5- அள.1வி�டா�. ேபா^சி� க�கC5-� 
படாம� ஓ� ஒளி.1, கைடசியி� பி�ப�டா�. அர/� 1ேராக5 -$ற	 சா��, 
அவA5-� த�டைன விதி5-#�, அவA5-� 15-� த�டைன வ.1 வி>ேமா 
எ�* அHசி, ெப$றவ க6, அவA5- �ைள சாியி�ைல எ�* ெபா@யாக ஒ� 
‘டா5ட  ச �� பிேக�’ கா��, அவA5- ஆG6 த�டைன5- மா$றாக, 
ைப�திய5கார ஆNப�திாி5-5 ெகா�> ெச�ல8 ெச@தா க6. 
 
ராச	மா... ப�டண�15-, மாம� மாமிGட� வ�	 ேபாெத�லா	 அவ க6 
J���தா� த:-வா க6. ராதா	மா25- ஏெழ�> வயசி�5-	. கீ7�பா5க�1 
ஆNப�திாியி� இ�.1, ஓாிர2 அைழ�1 வ.1, ஊ�5-5 ;��8 ெச�றா க6... 
 
அத$-� பிற- இவ6 ஐ.1 ேப* ெப$றி�5கிறா6. ஆனா�, ைபய� 
-�காரனான1	, தாயாதி ப:காளி8 ச�ைடகளி� ->	ப	 சிதறி8 
சி�னாபி�னமான1	 காண� ெபா*5காமேல மன#ைட.1 ெபாியவ�	, 
மைனவிG	 ேபா@வி�டா க6... 
 
ேவ 5க வி�வி�5க ெவயி<� வ.தி�5கிறா6. எ:கி�.1 நட.1 வ.தா6? 
 
இைடயி� ஒ� எ�ப1 &பா@ ைநல5N சீைல. தா<8 சர> ம�>ேம உட	பி� 
இ�5-	 நைக ெந$றி, க�னெம�லா	 /�5க:க6. இவ6 க�க6 1C	ப உ$*� 
பா 5ைகயி�, அவ6 “சி�ன5கா..!” எ�* தDவி5 ெகா6கிறா6. வி>வி�15 
ெகா�> பாைனயி� இ�.1 ெச	பி� நீ  ெமா�> ெகா�> வ�கிறா6. 
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“உ5கா�, தாயி... க�, உ5கா�...” ராச	மா க�கைள� 1ைட�15 ெகா6கிறா6,  
சீைல #�றாைனயா� 1ைட�தவா*. 
 
“இ1 சனிய, 1ைட8சி5க5;ட உதவா1.” எ�* ெசா�<5 ெகா�> ெச	% நீைர� 
ப�கி ஆ/வாச மைடகிறா6. “க�,, பாைனயிேல.1, இ�A: ெகாHச	 த�ணி 
ெகா�>வா...” எ�* ெச	ைப மகளிட	 ெகா>�1 வி�>, சி�ன5கா, நீ:க 
உ5கா�:க!” எ�* அ.த ெபHசி� உ�கா �1கிறா6. 
 
“காலம, எ�> மணி5- நாA	 இவC	 -ட�ேபாி தாசி�தாரா]/5- வ.த	..” எ�* 
ெசா�<வி�> அ.த8 ெச	% நீாி� பாதிைய5 -�5கிறா6 - மீதிைய, “நீ 
-�8சி5க	மா?” எ�* ெசா�?	ேபா1 க�களி� கரகர ெவ�* க�ணி  /ர.1 
க�ன�தி� வ�கிற1. அவC5- ஒ�*	 %ாியவி�ைல. 
 
‘-ட�ேபாி தாசி�தாரா]சா?... இ:கியா? ெமயி� ேரா>5க�பால... பNNடா�> 
தா��..? அ:கதாேன அ.த ஆ]ெச�லா	 இ�5-�A ர:கசாமி ெசா�னா?” 
 
“ஆமா, சி�ன5கா. இவC5- ஒ� ச ��பிேக�>5காக வ.ேத..." 
 
“எ�ன ச ��பிேக�?” 
 
“ேவைல5-�தா. அ1 ச	ப.தமா�தா, உ:கைளG	 பா5க வ.ேதா	, சி�ன5கா?... 
உ:க -�-ல வி�யாலயாவில ஒ� W8ச  ேவைல5-�A ந�பாைசேயாட வ.த	. 
ந	ம %15-� க�#�1 ெதாிGமி�ல? அவ�பா�;ட, /த.தர� ேபாரா�ட�1ல 
அ�ப�>, ெசயி�<ேய ெச�1� ேபானா�...” 
 
இவC5- ெவ*�பாக வ�கிற1. 
 
“ராச	மா, ெசாத.தர� ேபாரா�ட	A ெசா�லாத, ெசாத.தர	 வ.1 எ�ன வாD1? 
அ.த� ேபா^/ ேதவல. இ�ப லா5க�%ல அ�ப�> சா2ற1 ம�>மா? ேபா</ேட 
ச�க, ெபா	%ள மான	 -ைல5கிற எட:களாகேவ ஆயி�>1. %�சன5 
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ெகா���>� ேபாற1, அவன அ�8சி5 -�1சிரா5-1. ெபற-, ெபா�சாதிய5 
;���> விசாரைண:கற ேபாில அவ� #�னா�ேய இ.த� த�ய:க அைத5 
கதற5கதற5 -ைல5கிற1. ெபற- அ�தளிெ◌ேய வி>ற1. அ1 [�>5- வ.1, 
காகித	 எDதி வ8சி� >� M5- மா��5கி8சி. இ�ப�5 ெகாHச நாமி�ன ஒ� 
பாதக�ைத எதி�1, ெபா	%ள:க ேபாரா�ட	 வ8சா:க. ‘மனிச உாிைம’�A 
ேப/னா:க. மி�ன மாதிாியா ராச	மா? இ�ப எ�தினி வ5கீ?, டா5ட�, ெபாிய 
ெபாிய ஆ]ச� ெபா	%ள:க இ�ல? ேபா^சிலேய ெபா	%ள:க இ�5கா:க. ந	ம 
கி�னா	மா இ�ல?. பைழய ச ேவாதய5கார:க? அவ:க ;ட வ.தா:க. 
உ�ணாவிரத	A ேபாேன. நாA	, அ@யா ேபான பிற- இ.த மாதிாி 
ேபாரா�ட	னா, வ.1 ;�பி>வா:க. ேபாயி���.ேத. . இ�ப அ.த5 
கைதெய�லா	 எ15-? நீ தாசி�தா  ஆபி/5- எ�ன ச ��பிேக� வா:க வ.த? 
அ�த8 ெசா�??” 
 
“எ�த8 ெசா�ல? இ1� எதி கால	 எ�ன, எ�பி��A ஒ�,	 %ாியல. அ�ண� 
%6ள�A க<யாண	 க�� வ8ேச�. அ.த�பாவி இ�த நி 5கதியா நி*�தி�பி�>, 
இ�ெனா��தி;ட இ�5கிறா�.” 
 
“நிச.தானா ராச	மா, நா� ேக6வி�ப�ட1?” 
 
“ெநச.தா. ப	பாயில, ந�லா ச	பாதி5கிறா�; ஒ�,5-6ள ஒ�,�A க�� 
வ8ேச�. அ�ணி உ5கி உடHசி ேபாயி�டா. ேகா �>ல ேபா�> ஜீவனா	ச	 
வா:கலா	னா, அவ� எ�ன ேவல ெச@யிறா�, எ:ேக இ�5கிறா�A ஒ� 
ெவவர#	 ெதாியல. நா? நா. #�ன ம1ைரயி<�.1 சி:கார	 வ.தி�.தா�. 
அ�ணிேயாட த:க %�ச�. அவ� ெசா�?றா�, அ.த� ெபா�ணG	 வ8சி5கல, 
அவ� 1பா@ேகா எ:ேகா ேபாயி�டா� %ல�A ெசா�?றா�. அ1 ந சாயி�5கா	. 
ெர�> %6ளி:க. வாஷில இவ� பா �தானா	. எ:க ேபாயி இ.த� பாவ�த5 
ெகா��5க, சி�ன5கா?” 
 
“தீர விசாாியாம க<யாண	 க���5க5 ;டா1. ஒறவாவ1 ஒ�டாவ1? ப�1 மாச	 
வயி�தில வ8சி ேநா2	 ெநா	பர#	 அ4பவி8சி, ஒD5க#	, சீல#மா இ�5கிற ஒ�  
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எட�1ல வள�த பயிேர ந8/�பயிரா, ம�� யி�5-.” 
 
“ஒ�,ேம ேதாணல சி�ன5கா. அவ ^2ல வ.த1	, இ1 அ�ப�ேய அவ� 
வா:கி�> வ.த சீைல, ப2ட  அ1 இ1�A ->�1 உறவா�யதிைல இவ.தா 
%�ச�A மய:கிய1	 அ�ணி #�னால நி�A எேதா ேபா�டத� ேபா>�A 
க�� ைவ8ச1	. ப	பாயில ஆ> கிைட5கல�A, ஆ* மாச	 ->	பமி�லாம 
ஆ�ேடாடேய கழிHசி ேபா8சி. ெபற-தா விசய	 %ாிHசி8சி. இ.த. தியாகி 
அ@யாேவாட ப:காளி [�> மணிச , சரவண�, ஆ>ேத�வ.1 -�ைட 
உைட8சா� அ2� எ:க ��தா� வைகயில ஏேதா ஒற2. “அ	மா, அவ� 
ஏ$ெகனேவ ஒ� ந /;ட� ெதாட % வ8சி�> ஒ� -ழ.ைதG	 இ�5-	மா. ெர�> 
ேப�	 ஒேர பிளா��லதா இ�5கா:க. நா� க�> தி��ேன�. பாவி, இ�ப� 
அநியாயமா ஒ� ெபா�, வா75ைகைய5 ெக>�தி��ேய�A. மாமா, மாமா, 
[�>5-8 ெசா�லாதீ:க, இவள நா� க��5கல. அ.த� %6ள:க- அவ #த� 
%�சA5-� பிற.த1:க. அவ� ஆ5Xட��ல ெச�தி�டா�. எர5க�ப�> ஆதர2 
->�ேத�, அQவள2தா�. மணிய ;�ய சீ5கிர	 ;���> வ.1 ->	ப	 
ைவ5கிேற�”னானா	! அ�ைன5ேக ;ைர இ�Hசி விD.தி�8சி, சி�ன5கா!” 
எ�* அDகிறா6. 
 
அ.த� ெப� மரமாக நி$கிறா6. 
 
இவC5-	 எ12	 ேபச� ேதா�றவி�ைல. 
 
“ெவ*	 எN.எN.எ�.Xதா� ப�8சி�.தா. பிற- ேமேல ேச �1 ப�5க வ8சா8சி. 
அ�ணாமைலயில ஒ� பி.எ�>	 #�8சி�5கா. ஆனா ஒD:கா ஒ� ேவைல 
கிைட5கல. ச�னாந�` ல ஒ� அH/மாச	, தீப:-�ல ஒ� எ�>மாச	A காேலல 
J�டவி�> ஏD மணி5-5 கிள	பி, ஒ� பN ெர�> பN %�8சி� ேபாயி�> வ.தா. 
எ�லா வியாபார	 ப�,ற N;�. ஆயிர	 &பா@5- ைகெயD�1 வா:கி�>, 
ைகயில எD(*தா� ெகா>�தா�. N;� நட�1றவ:க எ�லா�ேம 
ெப�8சாளி:கதா. ஒ� ந�ல சில நா? வா:கி5 ->5க5 ;ட #�யல. சா.தா 
J��ேல.1தா ப�8சா, பி.ஏ. அவ %�ச� சாியி�ல. அ5கா த:ைக5-6ள பிர8ைன 
வர5;டா1, நா� ேபாக மா�ேட�னி�டா. %15-�யில ஒ� N;�ல ேச.தா. 
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ஆ*(* தா� ->�தா� ைகயில. ெபாீ...ய த மNதாபன	 நட�1ற N;�. ஒ�நா, 
அ�ெட�டரா ேவைல பா �த ெபா�ேணட மாரா�%8 சீலய�%�8/ இD�தி�> 
லா� கதைவ8 சா�தி�டானா	 அ.த8 ச�டாள�. %15-�ேய அ�ேலால 
க�ேலால� ப��8சி. நாேன நீ இனிேம அ.த N;�ல ேவல பா5க� 
ேபாவாணா	னி�ேட�, சி�ன5கா...” 
 
“உ	 %�ச� எ�ப� இ�5கிறா�?” 
 
“இ�5கிறா. என5-� தா<5கயி*	 ெபா�>	 இ�5-. இ.த ஆC இ�5கிற1 தா 
இ�ப பார	. அ�ண�ைன5- மா�>வாகட5கார� வரேல�னா, ேபா>ற ;8ச� 
ெசா�< #�யா1. #1கில ெபாளவ வ.த1. எ� உயிைர வா:கினா� சி�ன5கா, 
நா ஒ��தி எ15-� ெபா�ணா� ெபற.ேத�? இ�ப�லா	 ெபா�, ெபற.த1ேம 
எ�5க	 பால ஊ�தி5 ெகா�?றா:களா	. அ1 ெரா	ப சாி�A ேதா,1...” 
 
இவ6 மன	 தாளாம� அவ6 ேதா6கைள� ப$றி ஆதரவாக5 க�கைள� 
1ைட5கிறா6. 
 
“அழாத ராச	மா, நீேய இ�ப� அDதா, இ.த8 சிறி/5- எ�ன கதி? க�ைண� 
1ைட கால	 சா�பி�W:களா, இ�ைலயா?” 
 
அவ6 க�கைள ேம?	 ேம?	 1ைட�15 ெகா6 கிறா6. க�க6 சிவ.1 �5- 
4னி சிவ.1... 
 
ெசவிகளி?	 இர�> �5கி?	 வயிர:க6 Kாி5க, இளைமயி� பா� ெகாH/	 
#க	, இ�* எ�ப�யாகி வி�ட1? உ6C	 ெவளிGமாக8 Fறாவளியி� சி5-�> 
அைலப>	 ஒ� ->	ப� ெப�... 
 
“ஏ	மா, மணிேமகல, காலம எதா8/	 சா�%�W:களா இ�<யா?” 
 
“உ	. சா�பி�ட	.” 
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“எ:க வ.1 த:கியி�5கிறீ:க?...” 
 
“ச	பக அ�ணிேயாட த:க8சி J��ல.. மா	பல�தில. அ:கதா த:கி�> ேந�1 
-�-ல வி�யாலயா ேபான	...” 
 
அவ6 1,5-$*� பா 5கிறா . “-�-ல�15கா ேபானி:க?” 
 
“ஆமா சி�ன5கா. ச	பக	தா ெசா�னா. -�-ல வி�யாலயா, �, இட�1ல 
பிரா�8 வ8சி�5கா:க.உ:கC5-, ெரா	ப ேவ�ட�ப�டவ:க�A 
ெசா�J:கேள? ேபாயி ஒ� ேவைல ேகC:க. இ.த5 கால�1ல உ5கா.தி�.தா, 
ேவல தானா ம�ல வ.1 2ழா1... �னா... க�ண� ச2திேல.1 அ:கதா பண	 
->5கிறா�. நாகப�டண	 ேபாயி ப�->�A அவகி�ட ேக�>� ேபாற15ேக 
-�னி� ேபாேறா	. சி�னவ� ரா/, அ.த5 க�சி இ.த5க�சி�A ஒ� ப�1 
ைபசா5-� %�ணியமி�லாம திாியிறா�. ப�தாவேத ேதறல. அ�பனிட	 வ.1 
சவடா� ேப/றா�...” 
 
எ:ேக ெதாட5க	, எ:ேக #�2 எ�ற ெதாட % ெதாியாம� நிைல 
-ைல.தி�5கிறா6. 
 
“ெர�>%6ள இ�.1	, வழிவழியாக வ.த ெசா�ெதா�,	 மிHசல. ஏச�> 
ேசா�15- நா?��ைட அாிசி ->5கேவ ஆயிர	 கண5-8 ெசா�?றா�. [> 
K8ெச�லா	 2D.1 பைடபைடயா /வ  ெபா6ைள, தைர ெபா6ைள�A 
சிேலா�A இ�5- மா� மி8F>	 ெவளவா� ெதா:கி�>5 ெகட5-. இ:க வ.தா, 
எ�லா	 சாியாயி�	A ேகா�ைட க���> வ.ேதா	. அ.த� தைலவைர� 
பா 5கேவ #�யல..” விர5தியி� ேவதைன ;>கிற1. 
 
“யா� பரா:-ச�ைதயா ெசா�ற -�-ல	 ந�லா� தாேன நட5-1?” 
 
“அவ� அ:க வாரேத இ�<யாேம? ெபாிய க��ட	, �,மா� கா	ெபள�� 
/வேர மதி� ேபால இ�5-. ெவளிேய ; 5கா யா� எ�ன�A ஆயிர	 ேக6வி 
ேக5-றா�. அ.த5 கால�1ல எ�பேவா நா:க ேபான எட	 இ�ல அ1. ேபான 
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உடேன ஒ� ஆலமர	 இ�5-ேம? என5- அ1தா� ஞாபக	. அெத�லா	 
ெவ���டா:க. நீள5;ைர ேபா�ட எட:க6 எ1ேம இ�ல. மி�னா�தா� 
ஆ]NA இ�.தி8சி. எ�லா	 அ.த� ெபா	%ள ைகயில தா� இ�5- அ2� அ:க 
வாரேத இ�ைலயா	. ேசா�1�பர5க�15 க.தா�ட யாேரா சாமியாேம? அ:கதா� 
இ��பாரா	. இ�ஜினிாி:காேலY, சய�N காேலY, பா< ெட5னி5A ஏக�ப�ட 
காேலY வ8சி�டா:க. இ15-6ளேய N;�, அதா -�-ல வி�யாலயா, ெட5னிக� 
இ� N��b�, க	�b�ட  ைமய	, எ�லா	 க��யா8சி. நீ:க இ�.த ஆ>, -ள	, 
மர:க6, கிர2�>, எ1	 இ�ல. மா� மா�யா க��ட	. அைடயாளேம ெதாியல. 
இவC5-� ேப8ேச எD	பவி�ைல. 
 
“அ.த� ெபா	%ள�னா யா� ெச:கமலமா ? அவC5- அ	%�>� ப��% ஒ�,	 
கிைடயாேத? பாகீரதிய	மா J�>ல ;டமாட சைமய� ெச@தி���.தி8சி. 
அ�ப�ேய அ@யா #த#த�ல -�-ல�15-5 ;�� வ.தா:க, ப�5க. பா5க 
ந�லாயி��பா. பரா:-ச� 15-5 க�� வ8சா:க. என5-� ெதாிH/ ஒ� ெபா	%ள� 
%6ளG	 ஆ	%ள�%6ளG	 ெபாற.தி8சி. சா1வான -ண	...” 
 
“அெத�னேமா, இ�ப இ.த� ெபா	%ளய�தா ெசா�றா:க...” எ�* -ரைல 
இற5-கிறா6 ராச	மா. 
 
“டா5ட  எமி<�A ேப�. கிறிNதவ:க. இவ:கதா எ�லா நி வாக#	. ெவளி&	ல 
கா�15 கா�1 உ6ள ேபான	. அ:க /வாில அ@யா, அ	மா, கா.தி பட	 
மா���5கா:க. ஒ� சி�ன�பலைகயிேல ஊ1 வ�தி, K எ�லா	 வ8சி�.தா:க. 
ம�த�ப� ெவளி &	ல, /வ�Kர, அ.த வி�யாலய�15- வ.த ெபாிய. மனிச:க, 
Nடா�:க, அரசிய� வாதிக6, ம.திாிக6. உ:க மக� ;ட மாைல ேபா�>5கி�> 
வ�ைக த.த1 ப�டமளி�% விழா நட�திய1. எ�லா�தி?	 இ.த அ	மாதா� #தலா 
இ�5கா:க அவ�	 இ�5கா�. அ2� ேச ம�... இவ:கதா� எ�லா	. 
எ�தைனேயா ெவளிநா�>5கார:க... ேசவாதிலக	A சாமி ப�ட	 ->�தி�5கா�...” 
 
ேக�க5 ேக�க� தைல /$*வ1 ேபா� இ�5கிற1. 
 
“அ�ப, பரா:-ச�ைத நீ பா5கேவ இ�ைலயா?” 



62 

 

 
“அதா ெசா�னேன ? அ2� மட	, சாமி�A எ�னேமா ஆரா@8சி அ1 இ1�A 
ேப/றா:க மாச�1ல ஒ�5க வ�வாரா	. தா�, #�, காவி ச�ைட, உ��தி ரா�ச	 
ேபா�>�> ேசவாதிலக	 ப�ட	 வா:-றபட	 இ�.தி�8சி. இ.த எமி< அ	மாதா 
ப5க�1ல...” 
 
“ப�ட	 ->�த1 ஆ�?” 
 
“அ1 என5-� ெதாியல. ஒ� தா�வ8ச ெவ6ள5கார ...” 
 
“இ.த5 கத ெகட5க�>	, நீ வ.த காாிய	 எ�ன ஆ8சி?” 
 
“#த�லேய ச	பக�தி� த:க8சி, அ�ளிேகச� ஃபா 	 வா:கி அA�பி8சி�.தா, 
அைத எDதி, ஒ� ஏெழ�> ச ��பிேக�ேடாட இைண8சி, சாதி8சா�*, அ�பா, 
தா�தா ெதாிHசவ:ககி�ட வா:கின1, ந�னட�ைத5- ேவைல ெசHச இட:களி� 
வா:கின1 எ�லா	 அA�பி ாிஜிNத ல அA�பிய1 உ6பட #.(* &பா ஆ8சி. 
ஒ�,	 வரேல�A தா� ேநர ;���> வ.ேத�. அ:க ஹிNடாி W8ச�5- 
இட	 இ�ைலயா	. பாடனி எ	.எN.X�னா�தா� பா 5கலாமா	. சி�ன5கா, 
இNடாி�னா, சாப5ேகடா? ஊாில, இ�ப N;� இ�லாம இ�ைல. நா? கி�ட  
கா ட� இ�5-. எ:க ஏச�>, ஆ*#க	, ஒ�,மி�லாம, மாமா #�னா� வ.1 
நி�A, “ேத:கா எற5களா:களா? காய�ேபா�>டலா	, (*(றா தி��>� 
ேபா-1"�A ேக�பா�. ஆ* %6ள:க. வ�சா வ�ச	 ெப�1� ேபா>வா. எ�லா	 
இ:ேக.1 வள.த1 தா. இ�ைன5-, அவவ, கD�1 ெகா6ளாம நைக எ�ன, 
வயிர	, ப�>�A, கிராம�திேல.1 டா5சில ேபாறா:க, வரா:க. �ரா5ட  நி5கி1. 
ஒ� பய� விவசாய	 ப�8சி ஆ>1ைறயி� ஆ]சரா இ�5கிறா�. எ:கனா?	 
க�யாண	 கா�சி�னா, ஏ:கி�ேட.1 ச:கி<, வைள�A வா:கி�>� ேபாவா. 
இ�ப அ�தனிG	 ேதா�1�> நா, தைல-னிHசி அவ:ககி�ட� ேபாயி, (*5-	 
இ�(*5-	 ைகேய.1ேற�. ச�தியமா இ.த இவ இ�ல�னா, நா. உ/ர 
வி����ேப�... [�>ல ஒ� ேர�ேயா இ�.தி8சி. அ�த5;ட அ.த மா�>வாகட	 
எ>�1� ேபாயி�டா, பாவி. அ�னாட	 இவ�5-5 -� ச�ைள ப�,றா�ல? 
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சில�பா, ரா2ல, கD�த ெநறி8/5 ெகா�னி�>, ேபா<சில ேபா@ 
விD.தி�வமா�A ேதா,	... ஆனா, இ.த� %6ளய ஓாிட�1ல ேச5க,	... இைத 
நிைன8சி� ெபா*5கிேற�...” 
 
“ஏ	மா, ப�8ச ெபா�,தாேன? இ�ப�லா	 cச� எ>5கலாேம? இ�பதா- 
ர:கசாமி ;ட8 ெசா�?றா� ஏைழ பாைழ, வயி�15கி�லாத1:க ;ட, N;� 
ப��%5ேக ஒ�ெணா�A	 cச� இ�லாம சாி�பட<ேய? இதா ேரா�>� ப5க	 
ஒQெவா� ெத�வி?	, க	�b�ட , cச�A %6ள:க ேபா-1:க. ர:கசாமி 
அவ	%6ள:கC5-, அHசா	கிளாN, ஆறா:கிளா/5- மாச	 தலா (* &வா 
->�1 cச�A ெசா�றா. ப��% எ�னேமா இலவச:கறா:க. ஆர	ப�1ல எD(* 
எ�,* க�டA	. பி�னால மர�திேல.1 மா:காG	, ெத�னமர�1� ேத:காG	 
ெகா�> வி�ெத>�15கிறா�. ேபாக�>	A நாA	 எ1	 ேக�>5கிறதி�ல... 
cச� எ>5கலாேம	மா ?” 
 
இ1 %திய வயி$ெறாி8சைல5 கிள�பி வி>கிற1. 
 
“அைதேய� ேக5-றீ:க சி�ன5கா? இவ ப��%, ப�தாதா	. ‘மா�N’ அதா கண5- 
பி.எNX, எ	.எNX ப�8சி�5க,மா. இவ, அ�ப அ1தா ெகட8ச1. ப�8சா. 
ப N� கிளாNதா, பி.ஏ. அ15- ஒ� மதி�% இ�ல. ஒ�,	 வாணா	, ஏச�> 
ஆ*#க�தி� மக பரேம/வாி, cச�, ம�>ேம எ>5-றா. சி�னவ. அவ %�ச� 
காேலY %ெராபச . %15-�5-� ேபாயி�>வரா�. ைப5 வ8சி�.தா�. எ�> 
ல8சமா	. கா� வா:கியா8சி. அவ ‘மா�N பி.எNXதா மா�ல ெகா�டா@ ேபா�>, 
cச� எ>5கிறா. மாச	 ஏழாயிர	 எ�டாயிர	 வ�தா	. ெபாற.த[�ேடாடதா 
இ�5கா. இவC5-, பி.ஏ. ப��%5-, பி.எ� ப��%5-	, அHசாவ1 ஆறாவ1 
கண5-5 ;டவா ெசா�<5 ->5க #�யா1? நா எ�டாவ1தா ப�8ேச, அ.த 
கால�1ல. க�ண�, பாிமளா, ஏ, இவC5-5;ட நா.தா சி�ன5கிளாசில 
J�>�பாட	 ெசா�<5 ->�ேப�. இ�ப இ�பி� இ.த� ப��% உதவா5கைர-
யாயி>	A %ாியல...” 
 
“அ1 சாி, நீ எ�னேமா தாசி�தா  ச ��பி ேக�னிேய? அ1 எ15-?” 
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“நா ேவைல5- ம�>	 ேக5கல. அ2:க ஒ� த ம ஆNட� வ8சி�5கா:க. 
எN.ேக.ஆ . அ@யா கால�1<ேய இ�.த1 தானாேம அ1? இவ எ:கனா?	, 
கிளா 5, ாிச�ஷனிN�A ேவல ெசHசி5கி�> அ1ல த:கி5 கலா	:கற15காக5 
ேக�ேடா	. அ15-�தா� இவ %�சனி�லாதவ, ஆ�மி�ல�A ச ��பிேக� 
ேவ,	னா:க எ�ன எழ2 ச ��பிேக�ேடா? ெவவர	 %ாியாம ேபாயி நி�ேனா	. 
ஆ]சா அ1? #த�ல ேபார�பேவ �b� %�8சி5கிறா�. யா�, எ15-, 
தா7�த�ப�ட சாதி8 சா�றிதழா? நிலமா, ெசா�தா, வாாி/ உாிைமயா’�A ேக�> 
பண	 %>:கறா:க. அ.த எட�1ல எ�தினி ஆ]ச  க6 இ�5கா:க�A %ாியல. 
ேகாவா?�A எ:; 5கார� ப@ய� அ:க பா�தா�. “எ:க5கா இ:க..?"�A 
மணிய விசாாி8சா�. அவA5- அரசிய� க�சி� ெதாட %. “ேபாயி நீ:க, ெடஸ ட� 
ைவஃ�A ேபா�> சா�றித7 வா:கி>:க ேபா1	."A அவேன ஃபார	 வா:கி�> 
வ.தா�. (* &பா ->�தா� ேபா1	னா�. அ:கிேய எDதி எ>�தி�> அவ� 
#�ேன ேபாயி, அ.த ஆ]ச�5- #�ன எ:கைளG	 ;���> 4ைழHசா�. அ2� 
ேமைசய8/�தி� ெபாிய ;�ட	. அ:ேக ஒ� ஆள�%�8சி இவ, (* &பாையG	 
தாைளG	 ->�தா... 
 
“அவ� அவ� ப5கமா நி�னி���5ைகயில, ஒ� வயசான அ	மா, நி5கிறா:க. 
பி�னால ெர�> ேப . 1�> ேபா�டவ, ேபாடாதவ�A ஒெரழ2	 %ாியல. 
அ.த	மாகி�ட, “ஏ	மா, உ:க %�ச�5-, இ�ெனா� ச	சார	 இ�ேல:கற1. 
நி8சியமா?” �A ேக5-றா� அ.த� தாசி�தா . 
 
“இ�^:ைகயா... நிசமா?	 இ�ல..."�A ந>:கி5 கி�ேட அ2:க ெசா�றா:க. 
 
“ஏ	மா, உ:கC5ேகா %6ள இ�ல. அ�ப அவ�ேவ* ஒ� க<யாண	 ெச@1 
ெகா���5க மா�டா��A எ�பி� ந	%ற1? நாைள5- அ2:க ேவற, ெப�ச� 
‘5ைள	’ ப�ண வ.தா எ:கC5-� பிர8ைனயாயி>ேம? ஆமா... உ:கC5-�தா� 
ஒ�,மி�ல. நீ:கேள உ:க %�ச�5- இ�ெனா� க<யாண	 ப�ணி வ8சி�5க 
ேவ��1தான?"�A ேக�டா	 பா�, அ�பேவ என5- அ.த8 ச�டாளன அ�8சி 
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ெநா*5க,	 ேபால இ�.தி �8சி, “ஏ, ேகாவா?? இ:க வா!"�A க�திேன. என5- 
இ:க ஒ� ச ��பிேக�>	 எழ2	 வாணா	” �னி�> ெவளிய வ.ேத�. 
 
“ஏ� ெபாி	மா? அவ:கி�ட (* &பாG	. ஃபா #	 ->�தா8சி. அHேச நிமிச�1ல 
வ.தி>	...” �னா. அ15-6ள அ	மா5-� ெபா*5கல. அ.த� ெபா*5கி, எ	 மகள 
இ1ேபால எதாA	 ேக5கமா�டா�A எ�ன நி8சய	? ப>பாவிக... 
 
“சாதி8 சா�றித7 ெபற ஒ� இ�ள� ெபா	%ள வ.1 நி5கி1. அH/(* 
->�தி�5கா	. பா	% ெகா�டாேற�, %�8சி5 கா�>றியா�A ேக�கிறானா	 
த�ய�.” எ�* தாசி�தா  அ?வலக5 கா�சிகைள விாி5கிறா6. 
 
“சாி	மா, உ6ள வா:க. கHசிG	 ேசா*மா ஏேதா ஆ5கி வ8சி�5கிேற�...” எ�* 
அவ கைள8 சைமய� அைற5-6 அைழ�18 ெச�கிறா6. 
---------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 6666    
 
காைலயி� சாணிகைர�1 வாசைல� ெதளி�1� ெப�5கி5 ெகா���5ைகயி�, 
விடாேத, பி�பி�... எ�ற ;8ச?	, ஒல#மாக ஒ� ;�ட	 ெத�வி� %-.1 
வ�கிற1. இ.த� ெத�வி� ஒ� கால�தி� இ.த ப:களாேவ பாதி இட�ைத 
அைட�15 ெகா���.த1. பி� ப5க	 ம�>	 -ள	 இ�ைல, எதிாி?	 ெபாிய நீ  
நிைல இ�.த1; மர:க6 இ�.தன; பன மர:க6 உ�>. ெபாிய சாைலைய� 
ெதா>	 இட�தி� ஜ�Y ப:களா இ�.த1. ஜ�Y யாெர�* ெதாியா1. வி�வ�� 
இ�.த1. க>5க� ேபா�>5 ெகா�> சிவ�பாக ஒ� ஐய  வ�வா . அவ�ைடய 
தாயா  ப�மாசனி அ:ேக இ�.தா . அ.த அ	ைம இற.த பிற- அவ க6 யா�	 
வரவி�ைல. அைத அட-5 கைட5கார ேச� வா:கி, #D1மாக� தக �1, J>க6 
க��னா . அேதேபா� எதி 8சாாியி?	 J>க6... -ள	 M .1 -�ைப ேமடான 
ேபா1, சீரா5கி, ம*ப� மர:க6 ைவ�தா . சிவ�%�K5க6 K5-	 மர:க6, ேவ	%, 
எ�லா	 ந�டா . இட1 ைக�ப5க	 த6ளி, ெபா�டலாக இ�.த இட:களி� க$க6 
ந�>, பிளா� ேபா�>வி�டா க6. ஒQெவா� ஊராக #ைள�15 ெகா���5கிற1. 
அ.த� ப5க	 தா� -H/	 -ழ.ைதG	 ->	ப#மாக எ:கி�.ேதா ெபய .1 வ.1 
பிைழ5கிற1. பைழய கால:களி� ெவ6ைள5கார 1ைர க��ய ப:களா எ�* 
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ஒ�* இ�.த1. இ�ேபா1 அைதG	 இ�5கிறா க6. அ:- யாேரா சாமியா  
ம�டப	 க�ட� ேபாகிறாரா	. பி�%ற	 ேவ<� ப5க	 நி�* மா	பிH/ ேக�ட 
-ழ.ைதக6 அ.த5 -	ப<� இ�.1தா� வ.தா க6... 
 
“ய	மா, இ�பி� ஒ� பய க��%5 க�ட	 ச�ைட ேப�� ேபா�>�> ெதா�பி 
வ8சி�> ஓ�னானா?” எ�* வி ெர�* வ.1 நி$-	 ேமா�டா  ைசகி6கார� 
ேக�கிறா�. அவ�பி� உ�கா .1 வ.த ெப�, “பாவி, ச:கி<ய அ�தி�>� 
ேபாயி�டா�, டால  தா<ேயாட ஏD சவர� மா? ஆ�> வாச�ல ேகால	 ேபாட 
-னிHசி�.ேத�, ஒ� நிமிசமா வ.த1 ெதாியாம அ�தி�>� ேபாயி�டா. அவ� 
ைகயில %�1 ைவ5க, ெவள:காம ேபாக...” ேமா�டா  ைசகி6 பா@.ேதா>கிற1. 
 
“ெநத#	 நட5-ற1 தா, இவCவ, சயிA	 டால�	 ெதாிG	ப� எ15-� 
ேபா�>5க,	?” 
 
“வாய5க�� வயி�ைத5 க�� சீ�> நா�>� ேபா�> -�வி ேச 5கிறா�பல பண	 
ேச�1 நைக வா:-றத இ�ப�5 ெகா6ைள ெகா>5க,	னா வயி* எாியாதா?...” 
 
“ப2� ெவல ஆகாச�15-� ேபா21, ெர�>ேவள ேசா�15- உ�தரவாதமி�ல. 
எ�பி�ேயா வா:கி� ேபா�>5கிறாCவ...” ஆளாC5-� ேபசி5 ெகா�> 
ேபாகிறா க6. 
 
“த:க	 த:க	” எ�* ஒ� ெவறிேய எ�ேலாைரG	 பி��1 ஆ�>வதாக� ப>கிற1. 
ேமா�டா  ைசகி6 காரைன எ:ேகா பா �த நிைன2 வ�கிற1. ர:கசாமி வ�கிறா�. 
"ைமனாவதி ஆ/ப�திாி� ப5க	 இவ %�ச� இளநீ� வி5கிறா�. அ�னாட	 
-�8சி�> வ�வா�. இவ த	பி5கார�தா� கழ���> ஒ��5கிறா...” எ�* விவர	 
ெசா�கிறா�. 
 
ேமேல ேக�கவி�ைல அவ6. 1ைட�ப�ைத� த�� வி�> /வ  ப5கமாக� பி� 
ப5க	 ெச�கிறா6. சாண	 ஒ��யி�.த வாளிைய5 கDவி ைவ5கிறா6. ெகா��<� 
ஒேர ஒ� கிடாாி5க�* தா� இ�5கிற1. பத�15- வரவி�ைல. இத� தா@ ெச�ற 
வ�ச	 கழி8ச� க�> இற.1 ேபாயி$*. இ�ேபாெத�லா	 ஊசி5க� ெச?�தி� 
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தா� க�வைடய8 ெச@கிறா க6. இத� அ	மா ல�/மி -��>5 க�ைற ஈ�ற1. 
அ1 த>5கி� த>5கி விD	 ேபா1 இவ6 வயி* 1�5-	. தாயிட	 பா� -�5க5 
;டவிட ேவ�>	. மைழ ெப@1, எதிேர, ப/ைமயாக இ�.த1. ப/ைவG	 
க�ைறG	 காலாற ேமய வி>வதாக நிைன�1 நி�* ெகா���.தா6. அ�ேபா 
பா �1, ேமா�டா  ைசகிளி� சிவ<:க	 -*5ேக வர, க�* பய.1 மிர�> 
த>5கி�தாவ, அ1 ச5கர�தி� அ�ப�>8 ெச�த1. 
 
“அடாடா.. ஸாாி, ஸாாி	மா...” எ�* வ��ைய நி*�தி இற:கினா�, சிவ<:க	... 
சிவ<:க	தா� இ�ேபா1 ெச�றவ�. ச�ெட�* நிைன2 வ�கிற1. அ�* 
க�ைற ந/5கிய ேபா1 இ�ப��தா�. அவ� ேகால�ைத� பா �த ேபா1 ஒ�*	 
ெசா�ல� ேதா�றவி�ைல. அ@யா ப>�தி�.த நா�களி�, ஒ� ெவ6ளி5கிழைம 
பஜைனயி� ேபா1 வ.தம .தா�. அ.த சிவ<:க	, மாறி மாறி� ேதா�*கிறா�. 
 
“ைபய� யா�? ஏ	�பா? எ:க ப�5கிற?” 
 
“இ:கதா� ஸா , நகரா�சி N;<ல. அ�பா அ	மா யா�மி�ல. பா�திர5 கைடயில 
ேவைல5-�A வ.ேத�. அவ:க J�> மா�ல தா� கைட� ைபய�கC5- 
சைமய� சா�பாெட�லா	. ஊாில ைந�� ப�8சி���.ேத�. அ�பதா எ:க 
பா��G	 ெச�1� ேபா8சி. இ:க ேவைல�Aதா� அழ8சி�> வ.தா:க. ஆனா 
என5-� ப�5க,	A இ�5-. ெஹ�� ப�,:க ஸா !” எ�* அ�ப�ேய கா<� 
விD.1, காைல� ப$றி5 ெகா�டா�. 
 
“ேட@, எD.தி�. இ:க J�ல இ�.தி5க! தாய	மா. இவ இ:கிேய இ�5க�>	. J> 
எQவள2 ெபாி/? உன5- இடமி�5- ந�லா ப�!” எ�* த��5 ெகா>�தா . அ.த 
வ�ச	 #�.1 ப�தி� எ�> #� அவ  இற.1 ேபானா . 
 
அ@யா, அ@யா எ�* விD.1 %ர�டா�. “ைபய� இ:ேகேய இ�5க�>	 
தாய	மா? உன5- ஒ� ஊ�* ேகாலா இைறவ� அA�பி இ�5கிறா�. “த	பி, 
அ�பா அ	மா இ�ேல�A நிைன5காேத. நீ ந�லப�யா, %1� பயிரா வளர,	. 
இ.த அரசிய� ேச$றி?	 ந�ல பயி  வ�	 எ�* ந	%ேற�. உைழ8/� 
பிைழ5க,	; ெபா@, F1 எ12	 ஒ�ட5;டா1.” எ�* அவ� தைலயி� ைக 
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ைவ�1, ஏேதா ஒ  அைமதி வ.தா$ ேபா� ேப/வா . அவ� வ.த பிற- அவேன 
மலசல� ]:கா�கைள5 ெகா�> ெகா��5 கD2வா�. ஒ�நா6 பா�திர5 கைட 
நாடா  இவைர விசாாி5க வ�வ1 ேபா� வ.1, ெப��த -ரெல>�15 க�.தா . 
 
“ஏேல, நீ பா�>5-8 ெசா�லாம ெகா6ளாம வ.தி�டா எ�ன அ��த	? கைடயில 
ஆளி�லாம ச:க�டமா இ�5-...? ஸா , இவன நா:க ப�5க ைவ5கிேறா	Aதா� 
ெசா�<5 ;�� வ.ேதா	. இவA5-� 1�> ேவ,	. ப��% வாணா	, கைடயில 
ேவைல5கி�5கிேற�னா. இ�ப. நீ:க�லா	 எ�ன நின�]:க ஸா ?” 
 
“அ�ப� ஒ�,மி�<:க. நீ:க த�பா நிைன5காதீ:க. ேவைல ெச@15கி�>� 
ப�5கிறத வாணா�A ெசா�லமா�ேட�. காலம எ�> மணி5- N;� ேபா@ 
வி�>, ஒ�மணிேயா> #�.1, ைபய�க6 ேவைலG	 ெச@யேவ,	:கற1 எ� 
க��1...” எ�றா . 
 
“எேல@, சாய:கால	 [�>5- வ.தி>. அ:ேகேய சா�பி�>�> N;� ேபாகலா	!” 
எ�* ெசா�<வி�>� ேபானா . 
 
ைபய� அவ  கா�கைள� பி��15 ெகா�> அDதா�. “அ	மா, அவ:க J�>5- 
அA�பி8சிடாதீ:க! நா� அ�தினி ேப�5-	 சைமய� ெச@1, பா�திர	 கDவி J> 
1ைட8சி. ரா ப>5-#�ன ப�ன�டாயி>	. காலம நா?மணி5- எD�பி>வா:க. 
இவ:க ெபாியா�தா அ�5-	. அ	மா, நா இ:கிேய இ�5கிற�, அA�பிடாதீ:க. 
உ:க மக� ேபால நிைன8சி5-:க. நா� ெப�த தாய� பா�ததி�ல, நீ:க தாயி...” 
இD�1� பி��15 ெகா�> இ�.தா�. அ@யா இற.த பிற-, அவைன5 ைகேயா> 
அைழ�18 ெச�*வி�டா க6. 
 
நாைல.1 வ�ட:க6 அவைன� பா 5கவி�ைல. பிற- ஒ�நா6 ேத த� 
கேளவர�தி�, ;�ட	 ;�டமாக வா5காளைர8 ச.தி5க வ.த கைர ேவ��5 
;�ட�தி� இவ� ெத�ப�டா�. இவ6 மக� எ	.எ�.ஏ.வாக இ�.த நா�க6. 
தடாெல�* இவ6 கா�களி� ெந>Hசா�கிைடயாக வ.1 விD.தா�. 
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இவ6 1,5-$* நி�றா6. “ஏ	�பா? சிவ<:கமா?” அரசிய?5- வ.தி��யா?... 
நீ ந�லா� ப�8சி, உைழ8சி வாழA	A அ@யா ெசா�னாேர! கைடயில ேவைல 
ெச@தி�>. கேடசில அரசிய�...?” 
 
“ஆமா	மா, அரசிய� ந�லதி�ைலயா? #Dேநர ெதா�டனாயி�ேட-உ:க... மக 
%ரவல க�சிலதா:க ெதா�டனாயி�5கிற, ஆசீ வாத	 ப�,:க	மா ?” 
எனறா�. 
 
அவ6 வாயைட�1� ேபானா6. 
 
பிற- அவ� க�யாண	 ெச@1 ெகா�டதாக8 ெசா�< ஒ� ெப�ைண அைழ�1 
வ.தா�. “கா<ல2D.1 -	பி>, /.தாி. ந	ம தைலவ  #�னிைலயி�தா� 
க��5கி�ேட�.” எ�றா�. 
 
“உ:க ஆசீ வாத�1ல ந�லா இ�5கிேற�. ாிய� எNேட� பிXனN 
ப�,ேற�...” எ�றா�. 
 
அத$-� பிற- க�ைற ந/5கிவி�>, “ஸாாி” ெசா�?	ேபா1 தா� த�>� 
ப���5கிறா�. சலைவ ேவ��, ெவ6ைள8 ச�ைடயி� இர�த� 1ளிக6 ெதளி�த 
ேகால�1ட� தைல-னி.தவா*, “ெதாியாம நட.தி�ட1	மா.” எ�றா�. 
“ம�னி8சி>:க..” எ�றவ� ர:கைன� பா �1, “அ�ேண, பா 5 ப5க	 
ம�ணா:க�� அ�ேண இ��பா�, அ2ர5 ;���> வ.1, இைத அ�%ற�ப>�தி 
/�த	 ெச@திட8 ெசா�?:க. நா அ2சரமா� ேபாயி�> இ�5கிற. இ�லா��...” 
 
அவ6 அவ� ேவ�� ம��பி� இ�.1 அவனிட	 &பா@ ேநா�>5 ெகா>�பைத5 
க�>	 காணாதவளாகி, ல�/மிையG	, இ.த #த$க�ைறG	 ஒ��5 ெகா�> 
ெகா�ைல�%ற	 ெச�றா6. 
 
‘ாிய�எNேட� பிXனN’ எ�ப1, %ற	ேபா5- நில:கைள வைள�1, 
ஆ�சியாளாி� ைபகC5-5 கா/ ேச 5-	 ெதாழி� எ�* சாய% ெசா�வா�. 
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அவ� ெப�சாதிைய�தா� அ�* சாய% மரண�15-8 ெச�ற அ�* ப �தா6. 
ஆனா� அவ� பி� நைகைய� பறி ெகா>�1� பிரலாபி�15 ெகா�> ெச�ற 
ெப�, அ�* பா �த அவ� மைனவியாக� ெதாியவி�ைலேய? 
 
ஒ�*	 %ாியவி�ைல. இ12	. அரசிய� க�சி� தைலவாி� ‘அ�’ைய� பி�ப$*	 
ெதா�ேடா? பி�ப5க	மா ெப��தா?	 கா	% பD�1 வைள.1	 ெநளி.1	 
உதி .தி�5கி�றன. ச�-களி� ெந��% ைவ�1� %ைக கா��யதாேலா?... K8சி5- 
ம�.த�5க ேவ�>	 எ�* ர:கனிட	தா� ெசா�ல ேவ�>	. அவA5- இவ6 
நட�%, ேபா5- ஒ�*ேம %ாியவி�ைல. “இ�ேத ெபாிய [�ட /	மா ேபா�> 
வ8சி�5கிறீ:க. �வாயிர	 ேபால வாடைக வ�	..” எ�* அ�5க� ெசா�கிறா�. 
அ.த J��� அவ6 இ�5க உாிைம இ�ைல எ�பைத உண �1வ1 ேபா� 
ேதா�*கிற1. இ�5க�>	, இவ� யா ? நாைள5- இதி� ஒ� ஒ�ட�, 
சாராய5கைட எ�* திற.1 வி�டா�? ெப�கைள ைவ�18 ச	பாதி5க ‘லா�Y’ 
க��னா�? அவ6 அ@யா அ	மாவி� நிழ<� இ�.1, அவ க6 உ�ைப 
உ�ெகா�ட ந�றி5-, நீச�தனமான காாிய:கC5- இட	 ெகா>5கலாகா1. 
 
ராதா	மாவி� ைபய� அெமாி5காவி� இ��பதாக நிெகாலN ைபய� ஜா Y 
ெசா�னதாக சாய%ேவ ெசா�< இ�5கிறா . ம�மகA	 ேவைலயி� இ�.1 ஒ@2 
ெப$*, எ:ேகா இமாலய�தி� இ��பதாக8 ெசா�னா . அவ களி� யாேரA	 இ.த 
J�>� ப5க	 நி8சயமாக வ�வா க6 எ�* ந	%கிறா6. -�-ல வி�யாலய	 
ெதாட:கி ஐ	ப1 வ�ச	 ெகா�டா�னா க6. ெபாிய விழா நட.த1. அத$- 
ரா��ரபதி வ.தா , அவ  வ.தா , இவ  வ.தாெர�ெற�லா	 ெச@திக6 வ.தன. 
ஆனா� இ.த� பரா:-ச	 அவC5- ஒ  அைழ�பித7;ட ைவ5கவி�ைல. அவC	 
அ�ேபா1 ேசாகமாக இ�.தா6. ப5க�தி�, அ.த மி<டாி5கார� த	பி கா	% ஒ�.1 
சா@.தா$ேபா� தி>ெம�* ேபா@வி�ட %தி/. அவளா� ஏ$*5 ெகா6ளேவ 
#�.தி�5கவி�ைல... எ�ேபா1	 /*/*�பாக இ��பா . இ.த� ேதா�ட�ைத 
எQவள2 அழகாக ைவ�தி�.தா6! சனி ஞாயி* நா�களி� அ.த� பHசாபி சிேநகித  
ச	சார#	, இர�> -ழ.ைதகC	 வ�வா க6. வாிைசயாக� பல நிற:களி� 
K�தி�.த அ>5-5காசி�1	ைப�Kைவ அழகாக வாைழ நாாி� ெதா>�1, ெப� 
-ழ.ைத5-5 ெகா>�பா . இவ6 இ.த� ப5க�தி� நி�* அைத அவ  ெதா>5-	 
அதிசய�ைத� பா �பா6. ஒ�நா6 காசி�1	ைப மல கைள இ.த J��� 
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பட�தி�#� அழகாக ஒ� கி�ண�தி� நி&$றி அதி� பர�பி5 ெகா���5ைகயி�, 
“ஏ� த	பி? இ.த� K5கைள எ�ப� நீ:க இQவள2 அழகாக� ெதா>5கிறீ:க? 
ஜாதிம�<, #�ைல, அரளி எ�லா	 ெதா>5கலா	. அ1;ட #�ைலG	 ம�<G	 
கா	% நீளமி�ல. இதில கா	ேப ெதாியா1 ெதாடற�பேவ உதி.1 ேபாயி>1. 
அ.த�%6ள:க ெர�> சைடயி?	 வ8சி���.தா:க. நாேன க�, ேபாட5 
;டா1. நீ:க ந�லாயி�5க,	 த	பி.” எ�றா6 மன	 1C	ப. 
 
மீைசைய5 க��15 ெகா�> ஒ� சிாி�ைப8 சி.திய1 இ�ேபா1 ேபா� இ�5கிற1. 
 
ர:கA5- அவ  ஒ� #6 ேபால இ�.தா . 
 
“அ.த ஆ6 மி<டாி இ�ல, -�5கிறா�! ரா�திாி வாச�%ற	 ஈசிேசாில சாHசி�> 
அவ� -�8சத நா� பா �ேத�.” எ�றா� ஒ�நா6. “/	மா பழி ெசா�லாத, யா  
ேமல வாணா?	 எ12	 ெசா�?றதா?” எ�* அவ6 க�.தா6. 
 
இரவி� ந�ச�திர:கைள� பா �த வ�ண	 அவ  அ�ப� உ�கா .தி�.த நா�க6 
உ�>. ேவ<யி� மயி� மாணி5க5 ெகா� தா*மாறாக� பட .தி�.தைத ஒ�நா6 
இர2 ஒD:- ெச@1 கா���.தா . -�ைச5- ெவளிேய ஒ� மி�விள5- உ�>. 
இவைர நா	 எத$காக5 க� காணி5கிேறா	 எ�* ெதாியாமேல அவ6 பா �தா6. 
ஒ�நா6 இர2 ர:க� ;றிய1ேபா� அவ  ப�ைடயான சி* பா��<� இ�.1 
-��பைத5 கவனி�தா6. எ�றா?	 அவC6 அவ  மீ1 இ�.த மாியாைத 
ேபாகவி�ைல. 
 
ஒ� வ�சேமா எ�னேமா அவ  இ�.த கால�தி�, #�A	 பி�A	 இ�.திராதப�, 
பஜைன நிக7.த1. #�வி� அவ  தா	 ஓ	... சா.தி... சா.தி... எ�* பா>வா . 
அைனவ�	 க�கைள �� இலயி�தி��பா க6. அதி� சில வா �ைதக6 இ�A	 
அவ6 நிைனவி� மி�Aகி�றன. பி�திவி சா.தி... ஆப... சா.தி... அ.தாி;�	 
சா.தி... இ.த� பா�ைட8 ெசா�?#� இத� ெபா�ைள அவ  எ>�18 ெசா�னா . 
“எ�லா	 உலக�தி� சா.தியைடய,	. நீ  நிைலக6, கட�, மர:க6, வள:க6, 
�<ைகக6, ஆகாச	, எ�லாேம அைமதியாக இ�5க ேவ,	. ப/, ப�சி 
ம�>மி�லாம�. இத$ெக�லா#	 உயி , 1��%, உண 2 எ�லா	 இ�5-. 
மனிதA5- ஆ�டவ� ப-�தறி2 ெகா>�தி�5கிறா�. நா	 இண5கமாக வா7.1, 
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அைமதியாக, யா�5-	 தீைம ெகா>5காம� இய$ைகைய ேநசி5க ேவ,	. ஒ� 
ேபா  ஏ� வ�கிற1?... மனித� இ.த விதிைய ப-�தறிவினா� மீறி, இ	ைச 
ெச@கிறா�...” 
 
அவ  ெசா$க6 இனிய நாத	 ேபா� விDகி�றன. 
 
‘த	பி? உ�ைன ஏ� அ.த ஆ�டவ� இ�ப� எ>�15 ெகா�டா�? ‘நி வாண 
ேதச�தி� ஒ� ைகயகல� 1ணி ெகா�> மான	 மைற�தவ� ைப�திய5காரனா? நீ 
அ�ப��தா� யமA5-� பி��தவனானாயா? அவளாக5 காைலயி� அவ  
எD.தி��பத$- #� அ.த #� வாயி<� சாண நீ  ெதளி�1� ெப�5க #ைன.த 
ேபா1 அவ  ெவளிேய வ.1 “அ	மா, இ�:க; நீ:க எ�ன இெத�லா	 ெச@ய?..” 
எ�* 1ைட�ப�ைத� பி>:கினா . 
 
“வி>:ைகயா, அ.த #� வாச� ெதளி8/� ெப�5-ேற�, அேதா> இைதG	...” 
 
“வாணா	, வி>:க. நீ:க தா@. நா� இ:க ெவ��யா இ�5கிேற�.” அ�* அ1 
ேபாரா�டமாக இ�.த1. அவ6 ெவ�றா6 எ�றா?	 ஓ  உட�ப�5ைக ெச@1 
ெகா�டா க6. 
 
“அ	மா, நீ:க #� வாச�ல அழகாக5 ேகால	 ேபா>றீ:க. என5- அ.த மாதிாி 
இைழ, ச�ன இர�ைட இைழ வ றதி�ல... இ:க ேகால	 ேபா>:க...” எ�* ஒ�15 
ெகா�டா . அவC5-� %6ளி /$*	 /ழி5ேகால:க6 நிைறய� ெதாிG	. ராதா	மா 
#த<� இவளிட	 க$*5 ெகா�>, அவCைடய க�வியறி2 ெகா�> அ.த5 
ேகால:களி� ப�ேவ* வ�வ:கC	 மாதிாிகC	, %6ளிகளி� எ�ணி5ைககைள5 
ேகா �1	 பிாி�1	 ேபா>வத$கான 4,5க:கைள8 ெசா�<5 ெகா>�தா6. 
-�-ல�1� பிரா �தைன ம�டப�தி�, அைவ அழ-ற வ�வ	 ெப*	. மா கழி 
மாத	 வ.தா�, %திய %திய ேகால:க6 வ-�பைற #$ற:களிேலேய விாிG	. 
பHசமி5-5 ெகாHச	 ஆ வ	 உ�>. அ>�தவC5-8 /�தமாக இதி� ஈ>பா> 
இ�ைல. 
 
ஒ�நா6 பHசாபி ந�ப க6 ேகால�ைத� பா �1வி�>, அவளிட	 வ.தா க6.  
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“மாதாஜி, அ.த5 ேகால	 ேபாட5 க�15 ->:க?” எ�றா6. “அட எ�ன	மா?  
அ.த� த	பி ெசா�னாரா?...” 
 
அவ6 கணவ� உடேன ெகா8ைச� தமிழி� “ேதவா25- ஆகாச�தி� தா� ேகால	 
ேபாட� ெதாிG	, இ:க ெதாியா1, Kமில�ேன�. இவ ந	பல. பிற-தா� 
ேக�ேடா	, நீ:க ெரா	ப ந�லா வரHசி�5கிறீ:க..” எ�றா�. அ.த� த	பி 
வழ5க	ேபா� மீைசைய5 க��15 ெகா�> சிாி�தா . 
 
“ஆகாச�15 ேகால	, அழி2. நாச	. இ1 அழ-. /ப	 அைமதி. அைத இவ:க 
ெச@யிறா:க!” அ1 எ�ன ேப8/� திறைம ? 
 
அதனா� -�5கிறாேரா எ�ற -*-*5-	 உ*�த�, ெநHசி� ேதா�றியி�.த1. 
ஒ�நா6 கிண$ற�யி� ஒ� நா@5-�� வ.தி�.த1. ஒ� மாசமான ெத�நா@5-��. 
அத� கD�திேல காய	 இ�.த1. 
 
“அடாடா!...” எ�* அைத� 1ர5கி5 ெகா�> ேபா@ ம�.1 ேபா�>, ைவ�திய	 
ெச@தா . அத$- நா6 ேதா*	 பா� ஊ$*வா ; ெரா��, பிNேகா�1 எ�* 
ெகா>�தா . பHசாபி சிேநகித  -ழ.ைதக6 வ.1 விைளயா>	. ப.1 ேபா�டா� 
கQவி வ�	. அத$- ‘ச5தி’ எ�* ெய . “ச5திமா� ! ேட@ ச5தி ேப�ப கார� 
வரா�, வா:கி�>வா. ேகால�ைத அழி5க5;டா1!” எ�ெற�லா	 ேப/வ1 காதி� 
விD	. பஜைனயி� ேபா1 உ6ேள வ.1 ஒரமாக இ�5-	. ஓ	 ச5தி, சா.தி 
ெசா�?	 ேபா1 எD.1 அைசயாம� நி$-	. அைத அைழ�15 ெகா�> 
காைலயி?	 மாைலயி?	, நட5க� ேபாவா . பக?ண25-8 ெச�?	 ேபா1	 
ெச�?	. 
 
ஒ�நா6 அதிகாைலயி� எ�ேபா1	 ேபா� அவ  நட5க8 ெச�றி�5கிறா . நாG	 
;ட8 ெச�றி�5கிற1. அ�ேபாெத�லா	 கிழ5-� ப5க	 J>க6 எD	பி 
இ�5கவி�ைல. ஏாி5கைர வைரயி?	 ெச�வா  எ�* நிைன�பா6. அவ  ஓ� வ�	 
ேபா1 அ12	 தாவி�தாவி ஓ� வ�	. இவC5- இெத�லா	 ரசி5-	ப� இ�5-	. 
இவ க6 #�பாக சாணமி�>� ெப�5கி5 ெகா�� ��பா6. இ�ேபாெத�லா	 
அவ  -�ைச வாச?5-	 அவேள நீ  ெதளி�1� ெப�5கிவி>கிறா6. 
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J> தி�	%	 ேபா1 கிழ5கி� ஒளி உதயமாயி�5-	. சிறி1 ேநர	 இைள�பா*வா . 
நா@5-� பா?	 ெரா��G	 ெகா>�பா . அவ�	 கிண$ற�யி� நீரா�� 1ணி 
ேதா@�1 உல �திவி�>, ெவளிேயறி கிள	%வா . நாைல.1 மாத:களி� நா@ 
ந�றாக வள .1, -ர� அ8/*�1மள25-5 -ைல5க� ெதாட:கிவி�ட1. 
 
ெத�#ைனயி� யாேரA	 பழ5க மி�லாதவ  ெத�ப�டாேல அத� -ர� 
வி�தியாசமாக5 ேக�-	. “	... ச5தி...உ*மாேத!... யா  அ:ேக?” எ�* அவ�ைடய 
-ர?	 ெதாட�	. அவC	 ெவளிேய வ.1 பா �பா6. அ�* அவ  கிண$ற�யி� 
-ளி�15 ெகா���.தா . 
 
கைட�ைபயனாக இ�.1, ப�5க ேவ�>	 எ�* ஒ1:கிய பி� மீ�>	 
கைட5-8 ெச�ற சிவ<:க	 அ.த வைளவி� வ.தி�.தா�. அவAைடய உட� 
வள �தி, அவைன அைடயாள	 ெதாி.1 ெகா6ள #�யாம� மா$றியி�.த1. 
 
“சிவ<:கமா�பா? அைடயாளேம ெதாியல? எ:ேக இ.த� ப5க	?” 
 
“எ:க #தலாளி இவ:கள�பா5க அA�பி8சா:க...” 
 
நா@விடாம� -ைல�த1. “-ைல5காேத ச5தி. ந	ம ைபய ெதாிHசவதா” எ�* 
ெசா�<வி�>, “இ�A	 அேத கைடயி� தானி�5கிறியா?” எ�றா6. 
 
“இ�^:க. இ1 ேவற கைடயி:க..” எ�றா�. அத$-6 அவ  வ.1வி�டா . அ:- 
நி�* ேக�ப1 நாகாிக	 இ�ைல எ�*ண .தவளாக J�>� ப5க	 வ.1 
வி�டா6. 
 
அ�* அவ6 ஒய ைப ேபாட, அளெவ>�15 க�திாி5-	 ேபா1 ர:க� வ.தா�. 
“%ாிHசி��:க�ல? அ.த� பய�, ஒயி� ஷா�லதா� ேவைல ெச@யிறா�. இ2� 
மி<�டாி கா�W�ேல.1 வா:கி� தாரா�, ச�</ ெவல5கி...” 
 
உ�ைமயி� அவC5-5 -�1�ப�ட ேவதைன உ�டாயி$*. அ�ப�G	 
இ�5-ேமா? இ.த ேவதைன, அவ�ைடய நட�ைதயி� ஒ� -�1 உ*தியானதா� 
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ஏ$ப�டதா? அ�ல1, கவடறியாத பி6ைள, ப��1 ஒD5க� பாைதயி� #�ேனற 
#�யாதப� ‘ஒயி�’ கைட5- வ.1, க6ள வாணிப	 பழ-வதா� ஏ$ப�டதா எ�* 
வைரய*5க #�யவி�ைல. அவ  வழ5க	 ேபா� பஜைன5- வ.தா ; எ�ேலா�	 
வ.தா க6; பா�னா க6; பழகினா க6. ஆனா?	 க�நீல	 ப�.தா$ேபா�தா� 
இ�.த1. 
 
இதனா� அவ6 வாச� ெதளி�15 ேகால	 ேபா�> வி�ட பிற- அதிகமாக அ.த� 
ப5க	 கவனி�பதி� ஆ வ#	 ச.ேதாச#	 ெகா6ளவி�ைல. எ�ேபாேதA	 த�>� 
ப�டா�, உதி 5-	 இர�ெடா� ெச$கைள� தவிர� ேப/வதி�ைல. 
 
ைவகாசி5கைடசியி�, ேகாைடயி� வற�சி %D5கமாக இர2களி� M5க	 
பி�5காம� வைத�த ஒ� நாளி�, வி�ய$காைலயி� அவ6 அய .1 ெவளி� 
தி�ைணயி� உற:கியி�.தா6. ‘ஊ’ எ�* நாயி� அDைக அவ6 %ல�கைள 
உ/�பி எD�பிய1. க�கைள� திற.1 பா 5ைகயி� காைல %ல .த1 ெதாி.த1. 
அவசரமாக8 சாவி எ>�1, வாயி� க	பி5 கதைவ� K�ைட� திற.1 ெகா�> 
ேபானா�, நா@தா� அDகிற1 எ�* %ாி.த1. 
 
“ேட@, ச5தி ஏ�டா? ஏனDற?.” �:கி� பிளா8/5 கதைவ5 ெகா5கிைய அக$றி� 
திற.1 ெகா�> அவ6 ெச�றேபா1, அ1 அவC5- #� ெச�* J�>5-6 
4ைழ.த1. உயர5கத2தா� எ�றா?	, திற.ேத இ�.த1; சா@2 நா$கா<யி� 
அவ  ப>�தி�.தா . விள5-, ேமைச விள5- எாி.த1. அ1வைரயி?	 அவ6 
உ6ேள ெச�* பா �ததி�ைல. ெவ6ைளய��த /வாி� ஒ� மா/ம�வி�ைல. 
மட5க5;�ய க��<�, ப>5ைகவிாி�%, தைலயைண கச:கவி�ைல. மட5- 
ேமைசயி�, %�தக:க6 நைல.1 ஒD:காக மட5-� பலைகயி� ைவ5க�-
ப���.தன. 1ணி ைவ�15 ெகா6C	 அலமாாிG	 ��யி�லாத1தா�. அத�ேம� 
சி* ைக� ெப�� அவ  -ைட அவ  தாள	 வாசி5-	 பாைன கவி7�தியி�5கிற1. 
பைழய ேப�ப  அ>5-... ேர�ேயா... 
 
“ஐயா. ஐயா?..." 
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அவ6 -ர<� அDைக தDதD�த1. நா@ /$றி8 /$றி வ.1 -ைல�த1. அவ6 
ேசைலைய� ப$றி இD�த1. “ஐயா, த	பி.?” 
 
ேதாைள�ப$றி உ?5கினா6. எ�ேபா1	 ேபா�ற ஓ  அைர5ைக பனிய�; ேவ�� 
M:-வ1ேபா� இ�.தா . 
 
அவ6 அலறி5 ெகா�ேட வ.தா6. அ�ேபா1தா� ர:க� வ.1 ெகா���.தா�. 
 
“ர:கா, ர:கா... எ�ன ஆ8/�A ெதாிலய�பா, அ2� அ.த� த	பி.” 
 
அவ� சலனமி�லாம� உ6ேள வ.1 பா �1 வி�>� ேபானா�. இ� இற:கின 
மாதிாி இ�.த1. 
 
ப�1 மணி5-6 எ�ேலா�	 ;�வி�டா க6. பரா:-ச	 காைர� ேபா�>5 
ெகா�> வ.தா�. நி5ெகால/, சாய%, ஜானகிய	மா, கைட5கார நாடா , இ�A	 
யா  யாேரா, ெப�:;�ட	 ;�வி�ட1. யா யாேரா ரா,வ�தின  ;ட 
வ.தி�.தன . 
 
1�	பாக அவ6 அைலபா@.தா6. 
 
மாைல5-6 எ�லா	 அட:கி� ேபாயி$*. பHசாபி ந�ப க6, நாைய அைழ�18 
ெச�றன . அவ�ைடய க���, அலமாாி, %�தக:க6 எ�லாேம ெகா�> 
ேபானா க6. சட:- எ�* %ேராகித  யா�ேம வரவி�ைல. வ�� வ.1 உடைல 
மயான�15- எ>�18 ெச�ற1. நி5ெகால/தா� ெகா6ளி ைவ�தாக8 ெசா�னா . 
அ>�த நா6 ெபாிய பிரா �தைன ;�ட	 எ�ேபா1	 ேபா� அவ க6 J�>5 
;ட�தி� நட.த1. அ�ேபா1, அவ�5-8 சா�பா> ேபா�>5 ெகா���.த 
அலேம?	மா வ.1 கதறி அDதா6. ஒ� வ��யி�, ெபா:க�, வைட, /�ட� 
எ�லா	 வ.1 இற:கிய1. J> கா<ப�,#�, ஒ� ப5க	 பைழய ேப�ப  
க�>ட�, இர�> சிறிய பிரா.தி பா���கேளா எ1ேவா இ�.ததா	. ர:க� ெவ.த 
%�ணி� ேவ� ெச�-	 நியாய�ைத8 ெசா�னா�. 
 
“எ�னேமா, இ�ல இ�ல�னி:கேள? -�... அதா� மாரட8சி உசி  ேபாயி�8சி,  
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ம5க மனிச:க யா�	 வரவி�ல...” 
 
அவைன எாி�1 வி>பவ6 ேபா� பா �தா6. “இ�ப எ�ன�15- இ.த நியாய	? 
அ2� எ�ப�� ேபானா எ�ன? ேபாயி�டா�...” எ�றா6. 
 
அ�ைறய பஜைனயி�, அவைர� ப$றி பHசாபி5கார , நி5ெகால/, சாய% 
எ�ேலா�ேம ேபசினா க6. 
 
“/த.தர நா��� உ�ைமயான ேதசியவாதி. பல வைகயான ஆ$ற�, திறைம, Jர	, 
1ணி2 எ�லா	 ;�ய அ$%த மனித . உயி கைள5 ெகா�?	 ஒ� ேசைவயி� 
தா@நா�>5-8 ேசைவயி� இ�.1, Jர	 கா�� ெவ�*	 பணிைய� ெதாடராம�, 
அஹி	ைச வழி வ.தவ . உலக	 #Dவ1	, ேபா �பைடக6 இ�லாம� 
ஒ�வ�5ெகா�வ  எ�* வாழA	A ெசா�வா ’ ..... எ�ெற�லா	 நி5ெகாலN 
ேபசினா . அவ�	 இரா,வ�தி� இ�.தவ . அவ  ைபய� டா5டராக� ெதாழி� 
ெச@பவ�. அவ� ;ட� ேபசினா�. “அ:கி6, நீ:க6 அதிகமாக ஃபிXக� 
N�ெரயி� ப�ணி5க5 ;டா1�A ெசா�ேன�. அவ  எைதG	 
ெபா��ப>�தியதி�ைல. “இதபா� ஜா Y, நா� நிைன5காமேல என5- மரண	 ஒ� 
இனிைமயான #�வாக இ�5க,	, க நாடக ச:கீத�தி� - #	மணிக6A 
ெசா�?வா:க. அதி� ஒ��த  #�1/வாமி தீ�சித . அவ  எ�ைடய%ர�தி�தா� 
அமரரானதாக8 ெசா�றா:க. பாரதியி� ஜ�ம Kமி. அவ , தம5- #�2 வ�	A 
#�னேமேய அறி.தி�.தா A ெசா�றா:க. சீட கெள�லா	 இ�5க, பா��ேட 
இ�.தாரா	. “மீனா�சி ேம#த	A, பா�>, “மீனேலாசனி, பாசேமாசனி."�A 
-ரெலD�பி� பாடற�ப, சமாதியாயி�டாரா	. ‘பாச	’ வி>ப�>, அ	பிைகயி� 
ம�5-� ேபாயி�டா A ெசா�னா� ஒ�நா6. அவ  க�களி� அ�ப�ேய த�ணி 
வழிHசி8சி..” எ�* ;*	ேபாேத க�ணி  தDதD5க நி�றா�. 
 
“அ:கி6 வ.தா, அவ  ேபசறத5 ேக�>5கி�ேட இ�5க,	A ேதா,	. “ெட@X, 
இ�ப ஒ� ஆ 5ெகN� ரா�னா எ�தினி வா�திய	 இ�5-: கா�1 வா�திய	, 
ேதா�வா�திய	 க	பி வா�திய	A எ�தினி இ�5-. அெத�லா#	 ேச .1தாேன 
‘ஹா மனி’ உ�டா-1? அ1ேபால உலக�1 மனிச:கெள�லா	 ஒ�ணா, -�1 
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ெவ�>, பைக இ�லாம, ‘ஹா மனி’:கற1 வராதா எ�ன? இ�ப ேம� நா�> 
ச:கீத	, இ.1Nதானி, க நாடக	A எ�லா�ைதG	 ேச�1... ஒ� தனி இைச 
வரல?"	பா�. அ�ைத எதாA	 ேபசி, நா� வா�டமா இ�.தா உடேன க�> 
பி�8சி>வா� ெர�> ேபைரG	 ேச�1வ8சி. ‘ஹா மணி	பா�..” எ�* 
நி5ெகாலசி� ம�மக6 அDதா6. 
 
‘ஹா மனி எ�றா� எ�னெவ�* ெபா�6 ெதாியவி�ைல அவC5-. ஆனா� 
மன/5-� %ாி.த1. 
 
பி�னா� வாைழக6 ெசழி�தி�.தன. இைல அ*�15 ெகா�> அலேம? 
ெச�ைகயி�, இவC5- அ.த ச.ேதக�ைத� தீ �15 ெகா6ள5 -ைட.த1. அவேள 
%ாி.1 ெகா�டா$ேபா�, “சாய% சா�	, ச.தான	 சா�	 வ.1, இ.த ஏ$பா�ைட8 
ெச@ய8 ெசா�னா:க பண	 ->�தா:க. என5-5 ;ட� பிற.1, ஒ�>றெவ�லா	 
#6Cகதா. ஆனா... இ�ப� ஒ� மAச  ஞானி. அதி .1 ேபசாம� ஒ� சிாி�%. மீைச 
வ8சி�ட மி<டாி5கார�, -��பேனா எ�னேமா�A, ெரா	ப பய�ப�ேட�. 
உ��திரா�ச	 ச.தன5கீ�ெத�லா	 ேபா�>�>, ஒ� கட� வ�	. ம�.15 
கைட5கார�. பா ைவேய ந�னா�5கா1. கி�ட� ேபானாேல அ.த வாைட வ�	. 
அவைன வராேத�A ெசா�ல #�யா1. ஏ�னா, அ.த5 க��ட�18 ெசா.த5 
கார�. ->	ப	 ெச:க�ப�டா	. ஞாயி�15கிழைம கைடய ���>� ேபாவா�. 
“ஏமாமி, சா	பாரா இ1? பாலா�1� த�ணி�னா?	 தாக	 அட:-	... க�திாி5கா� 
ெபாறிய� கச5-1... நீ எ�ப �சியா எ�லா	 ேபாட�ேபாற?”	பா�, கட:கார�. 
 
“அ�ப இவ தா� ஒ� சிாி�%8 சிாி8சி�ேட, ‘/வாமி, நீ:க சா�பா> 
ந�லாயி�ல�னா, இ:ேகேய ஏ� வாீ:க? ேபசாம, அ�சயா ஒ�ட�ல சா�பா�ட 
வ8சி5கிற1?.’ 	பா�. அ.தா6 சிாி8சி�ேட இ�ேல... எ�ன�னா?	 ஐய  மாமி 
சைமய� ப�ணி�ேபா>1�னா... அ1 ஒ�... இ1 தாேன?”�னா�. 
 
“அெத�ன /வாமி, இ1?..."�A எ.திாி8சி அவ� உ��திரா�ச�ைத� %�8சி 
இD�தா� ெவலெவல�1� ேபாயி�டா�. அவ  வ.1 சா�பிட உ5கா.தா னா ஒ� 
பய ேபசமா�டா�... 
 



79 

 

“ரா�திாில சா�பா�>5- உ5காரமா�டா . வ.1 ர�> இ��<ேயா, ஒ�  
ச�பா�திேயா வா:கி�>� ேபாவா . அ:ேக எதிேர ப>பாவி:க ஒயி� கைடய� 
திற.1 வ8சி��பா:க. ;�டமா இ�5-	. ரா�திாி சா�பா>�A வர பாவி ஒ��த� 
பா��ெல>�தி�ேட வ.தா�. அ.த5 கைடய அ:ேக.1 எ>5க,	A #னிசி 
பா<��5-� ேபாயி எDதி5->�தா�.. அவ�5- மிள- சீரக	 K�> த��� 
ேபா�> ரச	னா %�5-	. �ஃ�ேனா> ரச#	 பா���ல ஊ�தி5->�ேப�. பிளாN 
�5 ைப %�5கா1. சி�ன ச	%ட	 - அைத ஒ� 1ணி�ைபயி� ேபா�>�> ேபாவா . 
நா@5-	 ெர�> இ��< இ�5-	.” 
 
“அ�ப... பா���ல ரச	தா ->�]:களா	மா ?” 
 
“ஆமா	.?. அவ  வர15- மி�ன சில த�ய:க பா��ல� ப15கி�ேட வ�வா:க - 
ஒ�,5-	 விள:காத %�சைனG	, N;<� ப�5-	 -ழ.ைதகைளG	 
கா�பா�த நா� பிைழ5கAேம	மா? பா��� கட5-	 �ைலயி�. அ�ப� 
ஒ�ைண5 கDவி, சி�னதா ப�ைடயா இ�5-�A ரச	 ஊ�தி5 ->�த�ப, 
சிாி8சா�, பிற- ேபாயி�டா�. ரா�திாி நா� Fடா �ப� ேபா>	 வைர இ��பா . 
எவனா?	 -�8சி�> வரா�A ெதாிHசா ச�ைடய� %�8சி இD�1� த6ளி>வா . 
என5- அ1 ெபாிய பலமா இ�.த1. இ�ப�� ேபாயி�டாேர!...” 
 
அ.த ச.ேதக5 க�	%6ளிகைள அவCைடய ஒQெவா� ெசா�?	 அைற.1 
கைல�தன. 
------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 7777    
 
அவ  ேபானபி� அ.த5 -�?	, ேதா�ட#	 பராமாி�பா  இ�லாம� பாழாயின. 
கைரயா� %$*	 காடா@ ம��ய ெச�கCமாக ஆயின. சில நா�களி� அவ6, 
அெத�ல	 /�த	 ெச@1 அவ  நிைனவாக விள5ேக$றி ைவ5கலா	 எ�* 
நிைன�பா6. ெவ6ளி5கிழைம கா.திபஜைன அவ�5-� பி� கைள 
க�டேவயி�ைல. பிற- ஒ�நா6 பரா:-சேம வ.தா�. அவ� வ.தா� ேப8/ 
ர:கAட�தா�. அவைள #ைற�1� பா �1வி�> மா�5-� ேபாவா�. “தாயி!” 
எ�* அத�டலாக5 ;�பி>வா�. ‘தாய	மா’ ;ட5 கிைடயா1. “மா��ப�ெய�லா	 
/�தமா� ெப�5கி� 1ைட5கிறதி�ல?... வா, மா�ெய�லா	 ெப�5கி� 1ைட” 
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எ�பா�. அவ6 ெத@வமாக5 க�திய அ.த ஆ�ைட;ட அவைள அ�ப� 
ஏவியதி�ைல. அவ6 #�1தி 5காம�, அ�மாாி, %�தக:க6, ப�திாிைக5க�>க6 
%ைக�பட:க6 எ�லா	 ைவ�தி�.த அ>5-� த�>க6, எ�லாவ$ைறG	 த��� 
ெப�5-வா6. இர�> மணி ேநரேமA	 ஆ-	. அ1வைரயி?	 அவ� 
அலமாாிைய� திற.1 காகித:க6, ஃைப�க6 எ�* பா �பா�. அவC5-, ஏேதா 
ஓ  அாிய %ைதயைல அவ� களவா�8 ெச�வ1 ேபா� ேதா�*	. 
 
அ.த� தடைவ அவைன ெவ-நா�கC5-� பிற- பா �ததா� ேபா?	, ஆ6 மாறி 
இ�.தா�. மிAமிAெவ�* சைதபி�5க, ெவ6ைளG	 க��%மாக� தா�G	, த:க 
பிேர	 க�ணா�Gமாக5 கா�சி அளி�தா�. #� ம�>	 கேரெல�* பிடாியி� 
ெதா:கிய1. ஒ� பD�% நிற கத  ஜி�பா ேபா���.தா�. அத�ேம� ஒ� 
உ��திரா�ச மாைல ெதாி.த1. ஆ�கைள5 ;�� வ.1 ப5க�15-��, 
ேதா�டெம�லா	 /�த	 ெச@ய� பணி�தா�. தைல மைறய8 ச$*8/வ  
எD	பிய1. உ6ேள ஒ� ெகா�டைக ேபா�டா க6. ெபாிய சாைலயி�, ‘ஹா �ேவ ’ 
கைட ைவ�தி�.தவ கC5- அ1 கிட:கைறயாக இ�.த1. ஏேதா தகரா* வ.1, 
அ12	 கா<யாகிவி�ட1. ெவளி� K�>� 1��பி��1, கத2	 1��பி�5க, 
ெகா�கC	 %�%த கC	 ம�ட, /வேரறி5 -தி�1 சீ�டா>பவ கC5-	, 
-��பவ கC5-	, த�%5காாிய:க6 ெச@பவ கC5-	 இட	 ெகா>�15 
ெகா���5கிற1. இ.த J�> எ�ைலயி� இ�5-	 மாமர	, அ.த உறைவ 
விடவி�ைல. கிைளகைள8 /வ�5- ேம� பர�பி, உாிைம ெக�டா>கிற1. ர:க� 
மர�தி� ேமேலறி, அ.த� ப5க	 இற:-கிறா�. 
 
“நார�ைதமர	 ஒ�, ெபாி...சா வள.1 கா8/� ெதா:-1?” எ�* பறி�1 
வ�கிறா�. அ.த� ப5க	 ஓ  ஏணிேய சா�தி இ�5கிறா�. இவC5- எ.த 
உாிைமG	 இ�ைல. ர:கைன அவ6 எ12ேம ேக�பதி�ைல. அவ� எஜமான 
நிைலயி� இ�.1 அவைள அதிகார	 ெச@வதி�ைல. ஆனா�, அ.த J��� அவ6 
வா7கிறா6. ஒய ைப பி�Aகிறா6. அவC5ெக�* ஒ� ெதாைக வ:கியி� அ@யா 
க��யி�5கிறா . அத� வ�� மாச�தி� ஆயிர	 &பா@ ேபா� வ�	. அவ6 
தன5ெக�* எ.த8 ெசல2	 ெச@ய ேவ�� இ�5கவி�ைல. ெமயி� ேரா�� 
ெந�5க�யான ச.ைத� ப-தியி� மா�யி� வ:கி இ�5கிற1. #�% அவC5-� 
பாிசயமாக இ�.த ஆ�க6 யா�ேம இ�ேபா1 இ�ைல. மாச	 பிற.தா� பண	 
ெசல25- எ>�15 ெகா�>, ேக7வர-, அாிசி, ப��%, கா@ எ�* வா:கி வ.1 
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வி>கிறா6. அ@யா, அ	மா எ�ேலா�	 இ�.த கால�தி�, கிண$றி� இ�.1 நீ  
இைற5-	 ப	%ெச� - -ழா@ எ�லா	 இ�.தன. மா�யி� உ6ள -ளியலைற5-	 
நீ  ேபா-	. #த� #தலாக இ.த J���தா� அ.த5 கால�திேலேய பி�%ற	 
‘ெச��5 டா:5’ க��, இ1 ேபா�ற கழிவைற க��னா க6. அவC5-� ெதாி.1 
/மா , ப�1 வ�ச:க6 ேபா� அ.த மல5-ழி நிர	பியதாக� ெதாியவி�ைல. அ12	 
J�ைட வி�> அ�பா� பி� ப5க	 ெகா��� தா��, இ�.த1. அதி<�.1 நீ  
ெவளிேய*	 -ழாG	, அ1 ம�,5க�யி� வ�G	 %ைத -ழிG	 
அைம�தி�.தா க6. 
 
ராதா	மா இற.1 ேபாவத$- #�, J��� வ.1 த:கியி�.த ேகாவா?, “தாய	மா, 
ெச��5டா:5 நிர	பி ேமேல ஈர	 வ�1 எ�ப எ>�தா:க?” எ�* ேக�டா�. அவ� 
ம1ைர கா.தி கிராம�தி� இ�.1 வ.தி�.தா�. 
 
“என5-� ெதாிய<ேய@யா? அ�பி�5;ட ஆ-மா?” 
 
“ஆமா, இ:ேக ஏ1 பாதாள சா5கைட ? அ1 ப�டண�1லதானி�5-...” 
 
அவC	 பா �தா6. ேகாவா? ம�ைண� த6ளி, சிமி��� பலைக �டைல5 க�> 
பி��தா�. நிர	பி� 1C	பி அD5-5 கசி.த1... 
 
“அ@ேய! இ1 ெரா	ப ேமாசமி�ல? அ�ன�ைன5- எ>�தி�>� ேபாற1 
ெகா>ைமயி�னா, அ�தவிட இ1 ெபாிய ெகா>ைமயா இ�5-ேம? இ.த5 -ழிய, 
ப�1வ�ச5 கச>கைள எ�ப� எ>�பா:க?...” 
 
அவ6 ேக�கவி�ைல. ேதா�ட	 1ர2 எ�* ேபாவா க6. மல	 அ6C	 
ெகா>ைமேய, ட2� நாகாிக வசதிகைள அ4பவி�பவ  ெப�கிய பிற-தா� 
வ.தி�5கிற1. ேகாவா?ேவ, அ�ேபாைதய பHசாய�தி� ெசா�<, சா5கைட5 கழி2 
நீ  வ��G	 ஆ�கCமாக5 ெகா�> வ.தா�. இர�> ஆ�கC	 ந�றாக5 
-��1வி�> வ.தி�.தா க6. ஒ� அைர �� கிரXைன அ.த5 -ழியி� ஊ$றி5 
கல5கி, க	பி ேவ<5க�பா� வ��ைய நி*�தி ஒ�வ� வாளிவாளியாக எ>�15 
ெகா>5க, ம$றவ� வ��யி?6ள ]�பாயி� ஊ$றினா�. 
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“தாய	மா, கதவசா�தி5-:க, நீ:க வராதீ:க?” எ�* ேகாவா? க�தினா?	 
அவளா� உ6ேள இ�5க #�ய வி�ைல. அ�ேபாெத�லா	 இ.த� ப5க	 
ெபா�டலாக இ�.ததா� எ:ேகா ப6ள�தி� வ�� வ��யாக5 ெகா��வி�> 
வ.தா க6. சாG:கால	 ஐ.1 மணிGட� 1�%ர2 ெச@1, பைழய சா5-5 
க.த�களா� 1ைட�1, ஏெழ�ட� ஆழ#6ள -ழி5-6 நி�றவைன� பா �1 
தாய	மாC5- அ�* இரெவ�லா	 உற5க	 வரவி�ைல. அ:ேக வ.த பிற-, 
-�ைப ;�>பவ கைளG	, வாளிகளி� மல	 /ம.1 வ��யி� ஏ$றி5 ெகா�> 
ெச�?	 ெதாழிலாளைரG	 பா �தி�5கிறா6. நாA	 இ.த சாதி தா� எ�ற 
உண 2 #�>	. 
 
நாகாிக	 ெப�க� ெப�க, ட2�;�ட	 ெந�:க ெந�:க, ெவளிமல5-ழிகCட�, 
ச#தாய�தி� உ6 மல5-ழிகC	 ெப�கிவி�டன. 
 
கழிவைறைய� ேத@�15 கD2ைகயி� அ:- கிட.த ]��1�>க6 அவைள� 
பி�ேனா5கி இD�18 ெச�கி�றன. இத$- #� இ:- %ைக பி��பவ கேள 
வ.ததி�ைல எ�* ெசா�ல #�யா1. ெவ$றிைல பா5- %ைகயிைல ேபா>பவ க6, 
%ைக -��பவ க6 எ�லா�ேம வ.தி�5கிறா க6. ஆனா�, அ.த5 ;ட	 
அவC5-� ெதாி.1 %னிதமானதாகேவ இ�.தி�5கிற1. அ.த நிழேல அவC5- 
ம$றவ களிட	 ஒ� மாியாைதைய� ெப$*� த.தி�5கிற1. 
 
ெசா ண	 -ர� ெகா>�15 ெகா�ேட வ�கிறா6. 
 
“எ�ன	மா, [> திற.1 ஜிேலா�னி�5-, நீ:க இ:க இ�5கீ:க?" 
 
‘வா	மா, எ�ன விசய	 ? -ட#	 ைகGமா வ.தி�5க?” 
 
“ஒ� -ட	 த�ணி எ>�தி�>� ேபாற	மா? பாவ	, நா, ேவல ெச@யிற [�>ல 
ெகண* வ�தி� ேபாயி�8சி. அ@யா ேவற 1பாயி<�.1 வரா:க. இ.த வ�ச	 
%1சா5 க��ன [ெட�லா	 ெகண* வ�தி த�ணியி�லாம ேபா8/. ஒ� மழ 
ெப@யல. 1� வா�னா த�ணி ஊ*	A, /-ணா Nேடா N கார:க [�>ல 
வா�ணா:க. உ6ள1	 ேபாயி�ட1. ேபா  ேபா>றா:க. லாாி த�ணி தா ஒ�  
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வாரமா வா:-றா:க. -�5க ஒதவா1...” 
 
“யா�, அ�ன5-, %6ளய N;�ேல.1 அழ8சி�>� ேபானிேய அ.த [டா?” 
 
“ஆமா	மா. ப:களா[�>5 ெகண*, எ�ப2	 வ�தா1. ேதா�ட5ெகண*. அ�த 
இ�8சி ஃபிளா� க�>றா:க. அ.த� ப5க	 காHசி%ர	 ேரா> வ�தா	. இ�8சவ:க, 
#த�ல ேகணில க�டைதG	 ேபா�>�1� 1�டா:க... ெகா>ம...” 
 
“சாி, சாி, நீ த�ணி எ>�தி�>� ேபா!” 
 
ரா��ன	 கிாீ8 கிாீ8 ெச�* ச�தமி>கிற1. 
 
“ெசா ண	, எ�ெண@� 1ணி ெகா�டாேர�, ெகாHச	 ேபா>. ேகணி8 /வாில 
ஏறி� ேபாட பயமாயி�5- நி�ன வா5-ல எ�டல.” 
 
உ6ேள ெச�*, விள5ெக�ெண@5-�பிைய எ>�1 ஒ� கிழி.த 1ணியி� ஊ$றி5 
ெகா�> வ�கிறா6. ெசா ண	 த�ணிைர5 -ட�தி� ஊ$றி, அதி� ஒ� ��ைய� 
ேபா�> அ�பா� ைவ�1வி�> ஏறி நி�* எ�ெண@ ேபா>கிறா6. 
 
“ப�திர	மா, ப�திர	...” 
 
கீேழ இற:கி, ேசா�%�1�ைட� தடவி5 ைகைய5 கDவி5 ெகா6கிறா6. 
 
“அ2�. இ�ைலயா?.” 
 
“யா�?...” 
 
“அதா, காாிய5கார�... நா �த:கா ேவா,மா�A ேக�டா�. அ	மா எ�ன 
ெவல�A ேக�>�>வர8 ெசா�னா:க. ப�1 &பா5- ஆ*கா�A மா 5ெக��ல 
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வ8சி�5கா. இ1 %திசா இ�5-	, வா:கியா�A அ	மா ெசா�னா:க. அதா 
ேக�ேட... இ:ேக எ:க நா �த மர	 இ�5- ?” 
 
“அ2� வ�வா�, அவ�கி�டேய ேகC” எ�* ெசா�< அA�%கிறா6. 
ச$ைற5ெக�லா	 ர:க� வ�கிறா�. 
 
“ஏ	மா, அ.த� ெபா	%ள இ:ேக�.தா த�ணி எ>�தி�>� ேபா21?” 
 
“ஆமா, %1சா வ.தி�5கிற காலனில ஒ� J�ல ேவைல ெச@யிறா. -�5க� த�ணி 
இ�ல, ஒ� -ட	 எ>�தி�>� ேபாேற�னா...” 
 
“அ�பW�னா, வி�>டறதா?...” விழிக6 உ�ள அவ� -ர<� ஏ$ற	 ஒ� 
எசமானA5-ாிய ேதாரைண கா�>கிற1. 
 
“ஏ	�பா, இ.த J�> நிழ�ல ஒ1:கி, ேகணி நிைறய ஆ�டவன�ளால ந�ல 
த�ணி இ�5கற�ப தாக�15-5 -�5க� பி8ைச ேக�டா�பல வரவ:ககி�ட 
இ�ேல�A ெசா�ல8 ெசா�?றியா? அ1 எ�னால #�யா1.” 
 
“அ.த� ெபா	%ள அைத� பா5ெக� ேபா�>வி5-1, ெபாிய பN Nடா�%ல ஒ� 
-ட�15- இ�(* #.(* ச	பாதி5-	?” 
 
இவC5-� %ாிகிற1. தி�	பி� பா �15 ெகா�> “நீG	 வாணா, எ>�1 வி�15க. 
நா� தைடயா இ�5கல.” 
 
அவ� எ12	 ேபசவி�ைல. 
----------------- 
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உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 8888    
 
இவ6 மன	 அைமதியிழ5கிற1. இ.த J�ைட5 க��5 கா�15 ெகா�> இவ6 
எத$காக இ�5க ேவ�>	?. ஆனா� எ:ேக ேபாவ1? நிழ<ேலேய இ�.1 
பழகிவி�டா� எ�ன? ெசா.த நிழ� எ�ேறா, ெசா.தமி�லாத நிழ� எ�ேறா ஒ�* 
கிைடயா1. எ�லா	 மனைச� ெபா*�த1. அவ6 ‘மக�’ அ�* வ.1 ெகHசினா�. 
ேபாக� பி�5கவி�ைல. ஏ�? ஏ�? 
 
வள �த கடா மா பி� பா@.த1. 
 
கா.தி 1�பா5கியா� /ட�ப�> இற.1 ேபான ேபா1;ட அ.த J��� அ�ப� ஒ� 
1யர	 வ.1 கQவவி�ைல. ஊ  உலகேம அDத1. ர-பதிராகவ ராஜாரா	, ஈ/வர 
அ�லா ேதேர நா	 எ�*, ஆ:கா:- பிரா �தைன5 ;�ட	 ;�னா க6. 
உ�ணாவிரத	 இ�.1 15க	 கா�தா க6. ஆனா� 15க	 எ�ப1, அ�ப�� 
பகி .1 ெகா6ள5 ;�யதாக இ�லாம�, -றிபா �18 ேசத�ப>�1	 அ	பாக, 
இ	ைசயாக வ.1 வி�.த1. 
 
/த.தர	 வ.த பிற-, எN.ேக.ஆ . ேத த<� நி$க ேவ�>	 எ�*, க�சி� 
தைலவ க6 பல�	 அவைர5 -�-ல	 J��� வ.1 பா �தா க6; 
வ$%*�தினா க6. அவ�5-� ெதா-தி ஒ15கினா க6. 
 
“பதவி இ�லாத ம5க6 ேசைவேய இ1வைரயி?	 நா� ெச@த1. இனிG	 என5-� 
பதவி ேவ�டா	...” எ�* பி�வாதமாக ம*�1வி�டா க6. அவ6 %�சA5-�தா� 
மி-.த ஏமா$ற	. 
 
“எ�ன ஆC இ2�? ேந� ஐயா MதA�பி5;ட வானா	�A ெசா�றா�?” எ�* 
#ண #A�பா�.” “ெபாD15-	 இ.த� ேதா�ட ேவைல எ>பி� ேவைல�A 
ப2சி�லாம கிட5கிற15-, ந	ம ஊ� நா�>ல ேபாயி பிைழ8சி5கலா	..” எ�பா�. 
அ�ப�G	 ேபாகவி�ைல. அ.த வைளவி�தா�, ��* -ழ.ைதகைளG	 
அவைளG	 வி�>வி�>� ேபா@8 ேச .தா�. -��1வி�> இைசேகடாக விD.1 
ம�ைடயி� அ�ப�>� ேபானா�. 
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ேந� இற.1 ேபாவத$- #�%;ட அவைர எ�ேலா�	 வ.1 ேக�டா க6. 
சீனாேவா> ேபா  வ.த1. ராதா	மா;ட வைளய�கைள5 கழ$றி� த:க	 
ெகா>�தா க6. த:க�15- மா$*5 -ைற.த1. கா:கிர/5கார�, தமி7� 
ெப�ணி� ‘தா<ைய’� ப$றி இD�ப1 ேபா� ேநா�WN அ8ச��1 ஒ��னா க6... 
 
ஆனா� இ1, நட.த நா6 -�யர/ தின	. வி�யாலய�18 /வ களி� இ.தி ஒ<க, 
தமி7 வா�க எ�* எDதியி�.தைத� பா �1 வி�> உ6ேள வ.1 /�ப@யா, 
பரா:-ச	 எ�ேலாாிட#	 வ.1 ெசா�னா . ‘இைத5;ட ஒD:காக எDத� 
ெதாியவி�ைல!’ எ�* /�ப@யா, ைமைய எ>�15 ெகா�> ேபா@� தி��தினா�. 
‘ஒ<க’�னா, ேந  மாறாக� ெபா�6...” எ�* சிாி�த1 அவC5- நிைன2 
இ�5கிற1. 
 
ெகா�ேய$றிவி�>, ேவ* பல ப6ளி5;ட:களி� அவ  ெகா�ேய$றி5 -�யர/ 
நா6 ெகா�டா�ட:களி� ப:- ெகா6ள� ேபானா . அ�ேபா1 ராதா	மா அ:- 
இ�.தா6. -ழ.ைத ‘வி5ர	’ �,நா? வயசி�5-	. ப6ளி5;ட வளாக�தி�, 
பா�>, ேப8/, நாடக	 எ�* ெதாட:கி நட.1 ெகா���.த1. 
 
அ�ேபா1தா� ேபா^/ வ��G	 ;�ட#மாக உ6ேள 4ைழ.த1. அ	மா2	 
/சீலா W8ச�	 தி>5கி�> ஓ�னா க6. இ.தி கலவர	 அ�ேபாெத�லா	 
அதிகமாகேவ இ�.த1. இ.தி பிரசார சபாவி� 4ைழ.1, %�தக:கைள நாச	 
ெச@த1. 
 
தீ ைவ�1, உ6ளி�.தவ  ச�ைடைய5 கிழி�தா க6 எ�ெற�லா	 ெச@தி 
ேக6வி�ப�டா க6. ஆனா� அ1 இ.த அ@யா25ேக வ�	 எ�* அவ6 
நிைன�தி�5கவி�ைல. 
 
-�-ல	 J>, ப6ளி5 ெகா�டைகக6, மர:க6 ஆகிய Fழ<�, தனியாக, பைழய 
கால ம8/Jடாக� ெதாிG	. #�%ற	 ஒ� ெபாிய ேவ�பமர	 கிைளகைள விாி�1 
நிழ� பர�%	. வாயி� வரா.தாவி� -�ைட8/வாி� ராதா	மா உ�கா .1 %�தக	 
ப��பா6. வரா.தைவ5 கட.த ெபாிய ;ட�தி�தா� ேதச�தைலவ களி� பட:க6 
இ�.தன. கீேழ அம .1 தா� ேப/வேதா, ($பேதா, பிரா �தைன5 ;�ட	 
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நட�1வேதா ெச@வா க6. அ:ேக தா� அவைர வ��யி<�.1 இற:கி5 ;�� 
வ.தா க6. 
 
#த� #த<� உ6ளி�.த அவ6தா� விைர.1 வநதா6. 
 
“தாய	மா, ேபசினி� த�ணி  ெகா�> வா!” எ�* ெசா�< அ	மா, அவ  
காய:கைள� 1ைட5க� பH/	 1�>	 ெகா�> வ.தா . ஒ� சா@மா� தி�ைட5 
ெகா>�1 உ�கார ைவ�தா க6. கத 8 ச�ைட தாராக5 கிழி.1 ெதா:க, உ6ேள 
இர�த5 காய	... சைமய� ெச@1 ெகா���.த �5-மணி, இவ6 ம�மக� பா�%, 
பHசமி %�ச�... அவைன ஏேனா பா�% எ�* ;�பி>வா க6. க.தசாமி ‘எல5�ாி5’ 
ேவைல ெதாி.தவ�. 
 
எ.த தீபால:கார#	 ஒய  இD.1 அவ� ெச@வா�. அவ�தா� ;�ட�ைத 
வில5கி, டா5ட  வர வழி ெச@1, ம�.1 வா:கி வ.1, உதவினா�. அ�* அவ� 
-�யர/ நாைள #�னி�>, ;ட�தி� இ�.த பட:கC5- ஸூாீய� ப�� 
ேவைலயி� இ�.தா�. Nc<� அவ� நி�ற ேபா1தா� எதி பாராத1 
நட.தி�5கிற1. 
 
‘அ@யா, ஒ� ஈ -H/5-5 ;ட� தீ	% ப�ண மா�டாேர? அவ�5- இ1 எ�ப� 
நட.த1? இ�ப /யரா8சிய ஆ�சிதான நட5-1? ...” எ�* %ல	பினா�. 
 
“ஸா , க	�ெளயி�� %5 ப�ணி, எஃ�.ஐ.ஆ . ேபா�>டேறா	” எ�* ேபா^/ 
அதிகாாிேய ெசா�ன1 ேக�ட1. 
 
“அ�பா, நீ:கதா இ.த அரசிய?	 ேவானா	 ம�ணா:க��G	 வாணா	A 
ஒ1:கியி�5கிறீ:கேள? இ�ப� எ15- அ:கிரம	 ப�ணா:க?” எ�* ராதா	மா 
ஆ$றாைம�ப�டா6. 
 
“நா�>5- /த.தர	A உ:ககால�தி� கன2 க�ட1 நட.தா8/. இ:ேகேய 
ெகா�டா�ய -�யர/ தின விழா இ�லாம� ேவெற இட:கC5-� ேபாக 
ேவ,மா?...” 
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“பிாி��� ஆ�சியி� ;ட உ:கC5- இ�ப� எ12	 ேநரல. கா<�தா� 
சா�ைடய� விD.த1. ச�ைடைய5 கிழி�1, கீறி க�ல� ெகா>�1... இ.தி 
ப�5கா�� ேபாக�>	. இ�ப� ஒ� வ�#ைறயி� ஈ>பட,மா?... இ�A	 ேகN, 
கீெஸ�* ேபானா� எ�ென�ன நட5-ேமா ெதாிய<ேய?...” எ�* அ	மா 
%ல	பினா . 
 
“இ�^:க	மா, இ.த5 -	ப� ெகா6ளி எ>�தி�> திாிவ1, ெவ*	 N;� 
பி6ைளகளி� எதி �% இ�ல. தி�டமி�> பி6ைளக6 மனசி� விஷ	 விைத8/, இ.த 
ச.த �ப�ைத ெந�5க�யா5கியி�5கா:க. ேந�1 ெத$ேக ஒ� ேபா^N 
இ�Nெப5டைர அ��1� ேபா�> எாி5க #ய$சி நட.தி�5-. அ@யா உயி�5ேக 
ஆப�தா #�Hசி�5கலா	. இத இ�ப� /	மா விட5;டா1. ேகN %5ப�ணி...” 
எ�* ேபா^/5கார  ெசா�ன ேபா1, அ@யா அவ  ைகைய� ப$றி5 ெகா�டா . 
“ேக/	 வானா	, ஒ�A	 வாணா	. இ.த நா�> அரசிய� இ�ப�� தா*மாறா5 
-ழ	%	A நா� நிைன5கல. எ�லா�	 1��%ைடய ப6ளி� பி6ைளக6. -மர� 
ப�வ�1 ேவக	. அவ கCைடய எதி கால	 ெகட5 ;டா1. ெகா6ளி எ>�தவ�, 
ெகாC�தியவ�, ெகாைல ெச@ய வ�#ைறயில இற:கியவ�A ந	 க�களிேலேய 
நா	 திராவக	 ஊ�தி5 ெகா6Cற ெச@ைக- எதி விைன ேவணா	. அவ க6 அைமதி 
வழியி� ெச�லாதத$- நாேம காரண	A உ*திப>�த5 ;டா1. -ழ.ைத தீயி� 
ப5க	 உ�கா .1 -8சி ெகாC�1கிற1. அ	மா அைத வா:கி� தி��பி8 
F>ேபா>வாளா? வி>:க6. நா	தா� இ�ப பாட	 க$*5 ெகா6ள ேவ,	. எ�ப� 
இ.த எD8சிைய8 சமாளி5கலா	A பா 5க,	...” 
 
“இ1 எD8சி இ�ைல ஐயா. இ1 ஒ  அரசிய� க�சியி� F78சி. பி6ைளகைள� 
1��%8 சீ�டா5-கிறா க6.” 
 
“இ�5க�>	. எ�ப�G	 வ�#ைற5- வ�#ைற தீ 2 அ�ல...” 
 
;�ட	 கைல.1 ேபாயி$*. அ.த� ேபா^/ அதிகாாி இ�ேபா1 ஒ@2 
ெப$றி��பா . எ:கி�5கிறாேரா, எ�னேமா? 
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அ.த இர�த5கைர ப�.த ேவ��, கிழி.த ச�ைட எ�லாவ$ைறG	 அவ6தா�  
ேசா�%� ேபா�>� 1ைவ�1 உல �தினா6. 
 
அ@யா அ�* #D1	 ப8ைச� த�ணீ  அ�.தவி�ைல. “யா�	 எ�ைன வ.1 
பா 5க ேவ�டா	 எ�* ெசா�ல	மா.” அ?வலக அைறயி� ெதாைலேபசியி� 
ப5க	 /�ப@யாதா� உ�கா .தி�.தா�. 
 
எதிேர, கா.தி பட	, கNMாிபா அ	ைமயி� பட	... ப5க8 /வ களி� அ�ேபாைதய 
ேதச�தைலவ களி� பட:க6. dாிய� ப�� எாிய இைண�%5 ெகா>5கவி�ைல. 
 
க�களி� நீ வழிய வி	மினா . அ�ப� அவ  1யர�ைத ெவளி�ப>�தி அவ க6 
க�டதி�ைல. 
 
“அ�பா, ெவ*ேம ப��னி இ�5க5 ;டா1. ெகாHச	 கHசி -�G:க6...” 
 
“ேவ�டா	மா...’எ�* ைசைக கா��னா . 
 
“ராதா, நீ ேவணா, த	%ரா வ8சி�> ஹாி1மஹேரா பா>!” எ�றா  அ	மா. அவ6 
த	%ைர எ>�1 வ.1 உ�கா .த1	 வி5ர	 ஓ� வ.1 வி�ட1. “நாA	... நாA	...” 
 
த	%ைர அவ6 மீ�ட #�யாம� ெதா.தர2 ெச@யேவ “தாய	மா, -ழ.ைதைய 
மர�த�� ப5கேமா ேதா�ட�15ேகா ெகா�> ேபா@ விைளயா�>5 கா�>!” 
எ�றா  அ	மா. 
 
-ழ.ைத ைகையG	 காைலG	 உதறி5 ெகா�> #ர�> பி��தா�. அவ6 
அவைன� ப$றி வளாக�தி� ெகா�> ெச�றா6. ப/, க�*, ம$ற பி6ைளகளி� 
ெகாHச�, எ12ேம அவைன மா$றவி�ைல. அவ6 பி�னா<�.த த:க6 
-�?5-� 1ர5கி8 ெச�றா6. கிண*, 1ளசி மட	, ம�<ைக5 ெகா� எ�ற 
ப/ைமயான Fழ�, பHசமி அ�ேபா1 கட`  ப5க	 கிராம ேசவிகாவாக இ�.தா6. 
பா�% வ.1 வ.1 ேபாவா�. ச.திாி எN.எN.எ�.X. #��1, ஆNப�திாி 
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பயி$சி5-8 ேச .தி�.தா6. -�விகைள5 கா��5 ெகா�>, அாிசி ெநா@ைய 
#$ற�தி� இைற�தா6. 
 
‘அ@யா25- இ�ப�8 ெசHச2:க யா� ெதாிGமா?” எ�* ேக�>5 ெகா�ேட 
பா�% நி�றா�. 
 
மனதி� ச.ேதக	 -�திட அவ6 விழி�1� பா �தா6. 
 
“அவ:க N;�தா...” 
 
அவ6 திைக�1� ேபானா6. 
 
ஒ�ப1, ப�1 எ�* ேதறாம� அரசிய� ேபசி5 ெகா�> திாி.த1 அவ6 உண வி� 
ப�.த1. அ>5-� தமி7 ேப8/, பா�>, நாடக	, சினிமா எ�* பாதி நா�க6 
J�>5ேக வ�வதி�ைல. 
 
வ.தா?	, ேசா�ைத� ேபா> எ�ற அத�ட�தா�. ச.திாி �ெரயினி: ேச .த பிற- 
வார�தி� ஒ�நா6தா� வ�வா6. பHசமிG	 இ�ைல. இவ6 அேநகமாக 
சா�பா�>5 ;ட�தி� இ��பா6. இவ� ஒ��தA5- சில நா�களி� அ.த8 
சா�பாேட ெகா�> வ.1 ைவ�தி��பா6. ெவ*ேம தா� வாயி$கதைவ8 
சா�தியி��பா6. “இெத�ன	மா ேசா*? என5- வாணா	 ேபா!”எ�* ேகாபி�15 
ெகா�> ேபாவா�. த�ைட� த6ளியி��பா�. 
 
ச.திாி K�ேபா�ட சி�-8 ேசைல உ>�தி5 ெகா�> எ:ேகா கிள	பி5 
ெகா���.தா6 அ�*. 
 
“எ:கW?” 
 
“ஆNப�திாி5-�தா. இ�னி5- ைந�. ெதாிGமி�ல?” 
 
“அ15- ெர�> மணி5ேக சீவி8சி:காாி8சி5கி�>5 கிள	%ற?” 
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“ஃபிர��N ;ட சினிமா5-� ேபாேறா	மா, அHசைற5- #�Hச1	 ஏDமணி 
�b��5- அ�ப�ேய ேபாயி>ேவ�. மி�ல��...” 
 
“நீ காைலல ;ட8 ெசா�லாம, இ�னி5-� பா�1 எ�ன சினிமா? ஊேர 
அ�ேலாலமாயி�5-1?...” 
 
“எ� ஃபிர�� �5ெக� வா:கி வ8சி�5கா	மா. காைலயில இ:க ெகா�ேய�த	, 
பிற- கலவர	, ேபச #�யல. கலவர	னா, ேநர ஆNட?5-�தா ேபாேவ...” எ�* 
;றிவி�>� ேபாகிறா6. -ழ.ைத பா�%விட	 விைளயா�5 ெகா���.தா�. 
இவC5- மன	 ெகா6ளவி�ைல. 
 
அA/யா2	 /சீலா W8ச�	 விழா நட.த இட�தி� ேபாட�ப�ட விாி�%கைள8 
/���5 ெகா���.தா க6. 
 
“தாய	மா, பா�% எ:ேக? இ:ேக அHசா* பி6ள:க ெவளில ேபாகேவ 
பய�ப>1:க. லN, -ள�த:கைர� ப5க	 தா� Jடா	. அவன5 ெகா�>வி�>�> 
வர8 ெசா�?...” 
 
“ஏ	மா? அQவள25- கலவரமா ?” 
 
“இ�ல ஆயா, ெவளிேய சில பா@N, வ.1 நா:க இ.தி ப�5கிற N;��A, 
தா<ய5 க��>ேவா	A மHச5கயி* வ8சி�> நி5கிறா:க. இ.தி ேநா�ெட�லா	 
வா:கி5 கிழி5கிறா:க...” 
 
“அட பாவிகளா? எவ�டாவ�? -ைலய உ�வி� ேபா>ேற? இவAவ வாணா ப�5க 
வானா	? அ15-�A ஏ, ஊைர5 ெகாC�தறாAவ? நீ:க வா:க	மா, உ:க 
J>க6ள நா� ப�திரமா ேச5-ேற� ? ஏ� பய�ப>றீ:க?... தா<யா 
க�>றாAவ?”... அ�வயி$றி<�.1 கிள .1 வ.த1. அ.த5 -ழ.ைதகைள அவ6 
அ�* நட�தி5 ெகா�> J>களி� ெச�* ேச �தா6. ஆ:கா:- ேபா5க$ற 
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விடைலக6 நி�* ெகா���.தா க6. எ:ேக பா �தா?	, /வ களி� த��களி� 
காி5ேகா�டா� இ.தி அர5கி! ேபா�> அ��ப1ேபா� பட	. தி�	பி வ�	 ேபா1, 
ெகா>	பாவி க�� இD�15 ெகா�>, ேதனா	ேப�ைட8 ச.ெதா�றி� ேகாச	 
ேபா�>5 ெகா�� �.தா க6. எ:- பா �தா?	, இ.தி5-� பாைட; தமிD5- 
ேமைட தமிD5- உயி  இ.தி5- மயி  எ�ப1 ேபா� ெகா8ைசயான வச2கC	, 
எதி �பத:கCமாக8 /வ க6 அசி:க�ப>�த�ப���.தன. ேதசிய5 
ெகா�கC	;ட க2ரவ	 ெப$றி�5கவி�ைல. 
 
க�பேல கவி7.த 1யர�1ட� தி�	பி வ.தா6. அ>�த வார	 பHசமி வ.த ேபா1, 
இவ6 க�ணி  வ��தா6. இ.தி� தீ, மாநில ெம:-	 ப$றி எாி.த1. 
 
“எ	மா, உ:க�பா�, தி��>8 சாராய�த5 -�8சி�> இ�பி�� பி�ப5கமா 
4ைழவா�. ‘இ�பி� பா� வா�த இட�1ல நHச5 -�8சி�> வாீ:கேள’�A 
அ�8சி�ேப�. ேபா^/ %�8சி�>� ேபாயி>	. “தாய	மா, ேபா, ஜாமி� க���>5 
;��யா”	பா�. கடசில அH/	 -H/மா வி�>�>8 ெச�தா� உ:க �, 
ேபைரG	 இ.த நிழ�லதா வள �ேத�. அவ� எ�ப� இ�ப�யானா�? 
 
இ:க வ.தா, “இெத�ன ேசா*, மனிச� தி	பானா? இ.த J�>ல, ஒ� “ப�ட	 
�சியா, கிைடயா1. சாதில ெபாிய... அ@யி��A ெநன�%. இ:க யா�	 
உச.ததி�ல. எ�லா	 ேகாழிய�8சி, ஆட�8சி5 கறி தி�னவ:க ேவச	 ேபா>றா:க. 
எ:க�பாேர உ�னாலதா ெச�தா��A எ�லா�	 ெசா�றா:க” எ�* க�தி5க8ைச 
க��னா�. மீைச அ�	பி�1ளி 5க, அட:காத காைளயாக ைகமாறி� ேபானா�. 
 
ெம�ல ெம�ல அவனாகேவ 1���15 ெகா�டா�. அ.த அ�யி� இ�.1 அ@யா 
ேதறேவயி�ைல. 
 
அ�றாட	 க�த?	 ேகாச#	, ப6ளி5 ;ட:கைள அைட5க8 ெசா�<, க*�%5 
ெகா�கா�>த?	 அ:ேக அர:ேகறின. அவ6 ைம.த� தைலைமயிேலேய கா<5 
-	ப� வி�யாலய�16 4ைழ.த1. 
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உ6ேளேய இ�.த வி>தி8 சி*வ  சி*மிய  பல�	 ெப$ேறார$றவ க6.  
/�ப@யா2	 ம�த#�12	 வ� #ைறைய8 ச.தி�தா க6. ப6ளி �ட�ப�ட1. 
 
அ.த வ�ச	 பாட:க6 சாியாக நட5கவி�ைல. ேகாைட வி>#ைறேயா>, அ@யா 
->	ப	, ெபய .1 இ.த இட�15- வ.த1. பரா:-ச	, நி வாகியானா�. 
 
அவ  ைவ�தி�.த காைர அ�ேற கா<5 -	ப� ந/5கி உைட�1வி�ட1. அத$-� 
பிற- அவ  கா  எ12	 வா:கவி�ைல. இ:ேக வ.த பிற-, ைசகி6 ாி5சாவி�, 
தா	பர	 ரயி� நிைலய	 ெச�*, மா	பல�தி� இற:கி� ப6ளிைய� பா ைவயிட 
நட.ேத ெச�வா . சில நா�களி� ெவளிb  பNகளி� ஏறி8 ெச�*	 இற:கி5 
ெகா6வா . அ�ேபா1, யா  யாெர�லாேமா அ.த J�>5- வ.தி�5கிறா க6. 
 
அ�ேபா1... ராதா	மா -ழ.ைதGட� ப	பாயி� இ�.ததாக நிைன2. அவ6 ைபய� 
அ.த J�>5-6 வ.தா�. 
----------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 9999    
 
காைல ப�தைர பதிேனா� மணி இ�5-	. அவ6 J��� வல�ப5க	 பட .1 
கிட.த அவைர5 ெகா�5-5-8சிக6 ந�> ஏ$றிவி�>5 ெகா���.தா6. இ�A	 
ைத பிற5கவி�ைல. இ1 ஊ�றிய வி�தி� இ�.1 வ.த ெகா� அ�ல. ஏ$கனேவ 
ப.த<� அவைரK5க� ெதாட:கி இ�.த1. வாசைல ஒ��, க	பி ேவ< க�� 
இ�5கிறா க6. #�%ற	 ேநராக Jதிதா�. ஆனா� எதி 8சாாி யி� J>க6 இ�ைல. 
ஆ>மா> உ6ேள 4ைழயாதப� க	பி ேவ< இ�5கிற1. 
 
இவ6 அ:கி�.ேத பா 5ைகயி� கா  ஒ�*, வாச<� வ.1 நி�ற1 ெதாி.த1. 
‘ம�ணா:க��’ ஓ� வ.1 க	பிேவ<5- அ�பா� நி�* அவைள அைழ�தா�. 
 
;ைழயான ;<5கார�. ெபாிய சாைலயி� உ6ள ேரச� கைடயி� ��ைட 
/ம�பவ�. அவAைடய ெபய  எ�னெவ�* யா�5-	 ெதாியா1 ‘ம�ணா:க��’ 
எ�ற ெபயாி� அவ� ச.ேதாசமைட.த1 ேபாலேவ சிாி�பா�. 
 
“ய	மா? உ	 மக வ.1கிறா�! அவ6 ட5ெக�* நிமி .தா6 “யா�, யார�பா  
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ெசா�றீ:க?” 
 
“ஆமா	மா, தமி7 %ரவல , இளவDதி அ@யா... பி6ள நிலா� பட	 ேபா> ேபா>�A 
ேபா>த�ல? இவ�தாேன பா�> கைத வசன	 எ�லா	?... வ.1கீறா�...!” 
 
அவC5-8 ெசா�ல� ெதாியாத ஒ� -ழ�ப	. J�>� ப5க	 ேபாகலாமா, 
ேவ�டாமா எ�* நி�றா6. அவைள� ெபா*�த ம�>	 %�சனா� வ.த %6ைள 
-�� உற2க6 இ�லாமலாகிவி�டன. ஏெனனி�, பHசமி இ.த5 கலவர:க6 
நிக7.த ேபா1 ��றாவதாக5 க��பமாக இ�.தா6. #த� இர�> தர	 க�2$* 
கைல.1 ேபானதா�, ��றாவதாக அவ6 க�2$ற ேபா1, தா@ J�>5ேக 
வரவி�ைல. பா�%25-� ெப$ேறா  இ�ைல. ஒ� அ�ண� தி�8சியி� 
பால5கைரயி� கைட ைவ�தி�.தா�. அவ� ச	சார	 ெபாியா/ப�திாியி� 
உதவியாளராக இ�.தா6. இர�> -ழ.ைதகCட� J��� அவ� சி�ன	மா2	 
இ�.தா க6. அ:ேக பிரசவ�15-� ேபானா6. 
 
எ�>மாச�திேலேய நH/5ெகா� #த<� வ.1, அவC	 பிைழ5கவி�ைல, 
பி6ைளG	 பிைழ5கவி�ைல. த.தி வ.1, அவ6 பதற�பதற� ேபானா6. 
பயனி�ைல. ந�ல ம�மக�. அத$-� பிற- அவ� க�யாண#	 
ெச@1ெகா6ளவி�ைல; இ:- வர2	 இ�ைல. -�, F1, ெக�ட வழ5க	 எ12ேம 
கிைடயா1. ராதா	மா ேபான ேபா1;ட வ.தா�. தி��பரா@�1ைற ஆசிரம�தி� 
ேவைல ெச@தி���5ேக�மா, அ�ப�ப அ�ண� -ழ.ைதகைள� பா �ேப�... 
#.தாநாதா, ேப�ப�ல ெச@தி பா �ேத�... ெபா@யா இ�5க5 ;டாதா�A 
நின8ேசேன"�A அDதா�. அ�ேபாேத உட	% வ�தி, எதி?	 பி��பி�லாதவனாக 
இ�.தா�. காேவாி %ைதமண<� சி5கி இற.ததாக ஒ� கா > வ.த1. அ�ேபா1 
அ	மா இ�.தா . ச.திாி ‘ந N’ ப��% #��1வி�>, ெகாHச நா�க6, ஒ� தனியா  
ம��1வமைனயி� #.(* &பா@ ச	பள	 வா:கி5 ெகா���.தா6. பிற- ஏேதா 
வா@�% வ.தெத�* அெமாி5கா ெச�றா6. எ�ேபாேதA	 ஒ� க�த	 வ�	. அவ6 
திைக�1 நி$ைகயி�. 
 
அ	மாேவ பி�%றமாக5 -ர� ெகா>�தா6. “தாய	மா...?” அவ6 தைலைய� ெதா:க 
வி�>5 ெகா�> ெச�றா6. 
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“ேமாக� வ.தி�5கா�, க<யாண	. சினிமா�பட5கார  ெபா�ணா	. ச.ேதாச  
சமாசார	 வா...!” 
 
“அ	மா, நா அவைன� பா 5கேவ பிாிய�படல...” மன/5-6 ெசா�ல� ெதாியாம� 
ேவதைன. ஆ�திர	, ெபா:க அவைள அைசயவிடாம� த>�தன. 
 
“அட, சீ! இெத�ன அச�>� பி�வாத	: ஒ� ந�ல காாிய	, ெப�தவ:க 
ெபாியவ:கC5-� ப�திாிைக வ8/, ஆசீ வாத	 வா:க,	A வ.தி�5கிறா�, 
அ@யாேவ ச.ேதாச�ப>றா  வா!’ 
 
அவ6 ேபா@ ;ட�தி� நி�றா6. அவ� ேநராக அவ6 கா<� வ.1 விD.தா�. இ1 
ேபா�, அ@யா, அ	மா25-	 மாைலக6 ெகா>�15 கா<� விD.தி��பதாக� 
ெதாி.த1. இவC5- மாைல இ�ைல. 
 
“அ	மா, நீ:க எ�லா�	 க�டாய	 வரA	, நீ:க தா மா�%ள J�>5கார:க. இ�ப� 
ஒ� ச	ப.த	 கிைட5க நா� ->�1 வ8சி�5க,	...” எ�றா . 
 
சிவ�பாக, #� வD5ைக மி�ன, ஒ� நாம5கார� ெபாியவ , கத ச�ைட அணி.1 
வ.தி�.தா . இவைள5 க�ட1	 ைக-வி�தா . 
 
“தாய	மா தாேன ? நிைன�பி�5கா ? இ.தா�1ல ப மா5காராC5ெக�லா	 த:க 
இட	 ெகா>�1 அவாவாC5-8 ெசா.த ஊ�5-� ேபாக உதவி ெச@த ேபா1... 
கிண$*� த�ணி இD�1, -H/ -ழ.ைதகC5-� 1ணி மணி வா:கி5 ->�1... 
 
“ஓ... த	பி விஜயராகவனி�ல?” எ�றா6 அவ6 விய.1. மன/5-6, அத$-6 
எ�ப�5கிழவனா@� ேபானா@ எ�ற ேக6வி #ைள�த1. 
 
“ஆமா உ:க	மா ைக5-ழ.ைதைய எ>�தி�> ெசயி?5-� ேபானா:க. இ�ப 
எ�ப� இ�5கா:க? நீ:க க�யாண	 க�� ந�லாயி�5கீ:க�ல?” 
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“இ�5ேக	மா. கா:கிரN தியாக�15-, ம5கC5-�A இ�.த கால	 
ேபாயி�8ச	மா. வ�:கால ச.ததி5- கடைன�தா� ைவ5க� ேபாேறா	A 
ெபாியவ  ராஜாஜி ெசா�ற1தா� ப<8சி�5-. ட	பா8சாாி தி�ட:க6. கா.திஜி 
எெத�லா	 வாணா	A ெசா�னாேரா, அெத�லா	 நா�>ல வ.தி�ட1...” எ�றா . 
 
“அ@யா, நீ:க இ�ப ஒ1:க5 ;டா1. வர,	, ெபாியவ  எ�ைன அ15காகேவ 
இ�னி5- அA�பி8சா . நாைள5- நரசி	ம� சா  வ�வா , உ:கைள5 ;���>� 
ேபாக. இ�ப ஒ1:-வ1 விேவக	A படல�A, அவ  ெசா�னைத நா� 
ெசா�?கிேற�. /த.தர�15- #.தி இ�.த கா:கிரைச5 கைல8சிட,	A 
கா.திஜி ெசா�னா . ஆனா� யா  ேக�டா:க? அ�பா5-� பிற- ெபா�,�A 
ஆ�சி மாறி�5-... நீ:க ஒ�15க,	...” 
 
“எ�ன�பா, ேமாக�தா/, நீ க�யாண�15-�தாேன ;�பிட வ.தி�5ேக, எ�ப 
க�யாண	 ?” 
 
ெப�ணி� த.ைதயாக� ெதாி.த ஒ�க>5க�கார , அவைள� தி��பி� பா �1 
“வண5க	மா... ெபா�ன	பல	, எ	ேப�. உ:க மக�, எDதிய பி6ைள நிலா	 பட	 
நா�தா� எ>�ேத�. இ:ேகேய ஜி.�. ேரா�ல, ெவ$றில ஓ>த. #த� படேம ேப�	 
%கD	 ச	பாதி8சி5 ->�தி�5-. அ�ணா தைலைமயி� பாரா�> விழா 
வ8சி�5கிேறா	. இ�ப அ@யாகி�ட ஒ� ->	ப பாN ->�தி�>� ேபாேற�. 
அவசிய	 வ.1 பா5க,	...” அவ6 -ழ	பி� ேபானா6. க�யாண� ப�திாிைகயா, 
சினிமா பாஸா, அ@யாைவ� பா5க வ.த1, ேத த� விசயமா? 
 
“அ@யா அவசிய	 வ.1 பா 5க,	... ேத த� வ�1. அ1 #�Hச1	 ைத பிற.1 
க<யாண	A நிைன8சி���5கிேறா	. ெபாிய	மா, இதா� ெபா�, 
ஃேபா�ேடா...” 
 
ெபாிய ேதா�ைபைய� திற.1 ெப�ணி� %ைக�பட�ைத எ>�1 அவ  
அ@யாவிட	 ெகா>�தா . அ@யா, அ	மாவிட	 ெகா>5க, “ெபா�,, ல�சணமா 
இ�5கா. இ.தா, பா� தாய	மா...” எ�* ெகா>�தா6. 
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“இதில நா� ெசா�ல எ�ன	மா இ�5-? நீ:க ெசா�னா சாி...” 
 
“ெபா�,5- எ�ன வய/?...” 
 
“இ.த மாசி வ.தா பதிென�> #�யி1. அெத�லா	 சி5க� இ�ல. ஊாில 
ெபா	%ள�%6ள:க N;� எ�> #�ய�தானி�5-. அத #�8சி�டா. ந�லா 
சைம�பா, மAச:க -ண	 அறிH/ நட�பா. நா� ெசா�ல ேவணா	 நீ:கேள 
ெதாிHசி�]:க...” எ�றா  அவைள� பா �1. 
 
அ	மா அத$-6 சைமயலைற5-6 காபி தயாாி5க8 ெச�றா6. அவ6 உடேன 
அ	மாைவ வி>வி5க8 சைமயலைற5-8 ெச�றா6. 
 
“நீ ேபா@� ேபசி5ெகா��� தாய	மா, உற2க6 வி�>� ேபாக5;டா1. அரசிய� 
ேவற, இ1 ேவற. ேபா	மா...” எ�* அ	மா வ$%*�திG	 அவ6 ேக�கவி�ைல. 
அவேள காபி தயாாி�15 ெகா�> ெச�றா6. 
 
பழ�த�>கC	 Kவித7கC	 ஒ� %திய 1வ5க�15-5 க��ய	 ;றினா$ேபா� 
இ�.த1. 
 
பட�15கான இலவச பாைஸ அ@யா அ	மாவிட	 ெகா>�தா . 
 
“ராதா இ�.தா� ேபா@� பா 5கலா	. அவC5-� தா� ேமாக� எDதிய1�னா, 
ெகா�டா�டமாக� ேபாகலா	பா...’ எ�றா  அ	மா. 
 
‘ஏ�, நீG	 தாய	மா2	 ேபா@� பா �1வி�> வா:கேள�?” 
 
“அ@யா, என5ெகா�,	 அைத�பா 5க ேவ�டா	!” எ�றா6 அவ6 
ெநHசைட5க, சினிமா25- அ@யா ெச�ற நிைனேவ இ�ைல. அ	மா2	 ராதா 
அ	மா2	 ெச�றி�5கிறா க6. ப�மினி சிவாஜி ந��த இராமாயண	 ேபானா க6. 
அவC5-� 1வ5க #தேல சினிமாவி� ஈ>பா> இ�ைல. கா:கிரN ெபா��கா�சி 
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நட5-	. அ:ேக ெச�றி�5கிறா க6. பHசமிG	 ச.திாிG	 ராதா	மா2	, 
ம�த#�1, எ�ேலா�டA	 ேபாயி�5கிறா க6. அ:ேக காதி5கைடயில 
பரா:-ச#	 /�ப@யா2	 மாறிமாறி வ.தவ களிட	 உ6நா�>5 ைக�ெதாழி� 
பிரசார	 ெச@வா க6. அ@யா மிக� தீவிரமாக ஈ>ப�ட கால	. அ:ேக நாடக	 
நட5-	. நவா� இராஜ மாணி5க�திைன... ராமதாN நாடக	 பா �தி�5கிறா6. 
எ�லா�	 சி*பி6ைளக6. நாடக	 #�ய ஒ�ப1 மணி ஆ-	. ;�ட�ேதா> நட.ேத 
-�-ல	 வ.1வி>வா க6... அ:ேக அவ க6 இ�.தேபா1 தா� அQைவயா  பட	 
வ.த1. /.தரா	பா6 அ	மா6 -�-ல வி�யாலயா நிக78சியி� வ.1 
பா�யி�5கிறா க6. ெவ6ைள8 ேசைலஉ>�1, ெவ6ைள ரவி5ைக ேபா�>5 
ெகா�> வ.1 எ�ேலாாிட#	 ேபசினா ... 
 
அ.த சினிமா ப$றி அ�ேபா1, அவC5-� தவ*தலான க��ேத விழவி�ைல. 
 
த� மகைன8 /$றிேய அவ6 ெசவியி� விD.த ெச@திக6, அ:- ஒD5க	 எ�ற 
வைர #ைறகC5- இடமி�ைல எ�ற கைற அவ6 உண வி� ெவ*�K��வி�ட1. 
 
“இ.தா:க, ேபாN� வ.தி�5-....” 
 
ர:க� ஒ� கா ைட5 ெகா�> வ.1 ெபHசியி� ேபா>கிறா�. ஈர8 ேசைலைய 
உல �தி5 ெகா����பவ6 தி�	பி� பா 5கிறா6. வான	 ��டமாக இ�5கிற1. 
 
“என5கா, ேபாN>? என5கா� எDத� ேபாறா:க?” 
 
ர:க� ெவ*	 சவடா�தா�. ப�5க எDத� பவிசி�ைல எ�ப1 அவ6 அAமான	. 
அவC5- ச	% அ	மா எDத� ப�5க5 க$பி�தி�5கிறா6. இ.திG	 ஆ:கில#	 
;ட, -�-ல5 ;ட�தி� அ.த5 கால�தி� பி6ைளக6 பயி?	ேபா1 உட� இ�.1 
நைன.தி�5கிறா6. ேபச எDத வரா1. எD�1� %ாிG	. க*�% ைம தடவி, 
வ.தி�5-	 15க5 க�த	... 
 
“ெச�ற 28.ேததி வியாழ5கிழைம, இர2 ப�1 மணி5-, எ:க6 த.ைதG	, 
சி�ன	%<b  மிரா/தார�மாகிய ெத@வ நாயகனாாி� %த�வ  தியாகி, 
த�டபாணி, அமர பதவியைட.தா  எ�* ெதாிவி�15 ெகா6கிேறா	. இ�ப�5-,  
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ராேஜ/வாி அ	மா6 மைனவி...” 
 
��* மக6க6 - ம�மக�களி� ெபய க6, மக�களி� ெபய க6 எ�லா	 
எDதியி�5கிறா க6. இர�> மாச	 #�% அ:ேக வ.த இைளய ெப� 
மணிேமகைலயி� %�ச� ெபய�	, ந.த-மா  எ�* பதிவாகி இ�5கிற1. ->	ப� 
ெப�ைம. கடைமகைள5 கா$றி� பற5க வி�டவ கைள வில5க #�யாத, ஊ , 
ச�க5 க�>�பா>க6, க2ரவ:க6. 
 
“இ.த ஆைள ஒQெவா� நா6 ரா�திாி கD�ைத� பி��1 ெநறி�1 வி�>, ேபா^சி� 
ேபாயி சரணைடHசிடலா	A வ�1 சி�ன5கா! இ.த� ெபா�,, ஆதரவி�லாம 
வ.தி�8ேச, இ15காக நா� உசிேரா��5கிேற�.” எ�றDத -ர� ெநHசி� 
உயி 5கிற1. ஒ� வழியாக ெச�1� ெதாைல.தா�... 
 
ஒ�ேவைள, 1பாேயா எ:ேகேயா ேபாயி�.த ம�மக� வ.தி��பாேனா? 
 
யா  க�டா க6? ஒ�J>... ெபாிய J>... அத$-� ப:- ேக�> ெவ�>5-�15-5 
;ட� தயாராவா க6! 
 
ச�ெட�*, ஒ� நைட ஊ�5-� ேபா@� பா �1 வி�> வரலாமா எ�* ஆவ� 
எD	%கிற1. இ:ேக இவ6 எத$காக, எைத5 க��5 கா�15 ெகா�> இ�5க 
ேவ�>	?... 
 
அவ6 இ.த எ�ைலைய வி�>� ேபா@ ெவ-கால	 ஆ@வி�ட1. அ	மா இற.தபி� 
அவ6 எ.த இட�15-	 நகரவி�ைல. அ@யா2	 ;ட, ெசா.த ப.த	 எ�* ெச�* 
பழகிய ெதாட %க6 எ�* ம1ைர, சி�ன ம:கல	 ேபா@ வ.தி�5கிறா . ெபா15 
;�ட:க6, அரசிய� சா .த நிக78சிகC5-� ேபானதி�ைல. ந�%	 உற2	, 
ேதாழைமG	 வி�>விடாம� தாமைரயிைல� த�ணி ேபால ஒ��G	 விடாம� 
ைவ�15 ெகா���.தா . நி5ெகாலN, சாய%, ப�மாவதி அ	மா, எ�லா�	 
வ�வா க6. பைழய கன2கைள அ.த5கால ச.ேதாச�1ட� ேப/வா க6. கா.தி 
சி.தைன நட5-	. 



100 

 

 
நிைறய� %�தக:க6 வா:-வா ; ப��பா . ஆனா� அவைர அரசிய<� ஈ>பட� 
ெபாியவ க6 வ$%*�திG	 ஈ>படவி�ைல. அவ6 மக� க�யாண	 எ�தைன 
ஆரவார�1ட� நட.த1? 
 
அவ� சா .தி�.த அரசிய� க�சி ஆ�சிைய� பி��1 வி�டேத? ராதா	மா 
வி5ர#ட� க�யாண�15- வ.தா6. 
 
ராதா	மா ஒ� ைக�தறி8 ேசைல அணி.1, தா<5ெகா�G	 இர�> வைளய�கC	 
அணி.1 எ�ேபா1	 ேபா� வ.தா6. அ	மா கத 8ேசைல; அவC	 ெவ6ைள8 
ேசைல. 
 
மணமகளி� த.ைத5-� ெத@வந	பி5ைக அதிகமா	. #த� நாேள -ல 
ெத@வ5ேகாயி<� ->	ப�1ட� ெச�*, சட:- ெச@1 தி�மண	 
#��1வி�டா களா	. மாைல வரேவ$%, மிக� ெபாிய தி�மணம�டப�தி� 
நட.த1. அரசிய� தைலவ க6, சினிமா ந�ச�திர:க6, வ�ண விள5- 
ேஜாடைனக6, எ�* மிக ஆட	பரமாக இ�.த1. அ@யா, தாேம ெபாியவ  
இராஜாஜிைய� ேபா@� பா �தா?	, %திய க�சிைய ஏ$*5 ெகா�> அரசிய<� 
4ைழயவி�ைல. விலகிய1 விலகிய1தா�. இவ கைள� 1ர5கி சி	மாசன�தி� 
ைவ�த ெபாியவாி� க�சி இ�.த இட	 ெதாியாம� ேபானதாக8 ெசா�னா க6. 
 
இவ க6 க�யாண வரேவ$%5-8 ெச�ற ேபா1, அ.த அரசிய� க�சி� 
தைலவராகிய #த�வேர, அ@யாைவ ைகபி��1 வரேவ$றா . ேபா�ேடா 
பி��தா க6. அ	மா இர�> ெவ�கல5 -�1 விள5-கைள� பாிசாக அளி�தா . 
ெப�ைண� ெப$றவ6 ந�ல மாதிாியாக இவளிட	 வ.1 ேபசினா6. 
 
“அ	மா, எ:க ெபா�,, கிராம�1ல வள.த1. நா:க ெரா	ப ஆசார	. இ:ேக 
எD	Kாி� ஒ� J> வா:கியி�5-. அ1லதா� ெர�> ேபைரG	 தனி5->	ப	 
ைவ5கிறதா ேயாசைன. நீ:க வ.1 ;ட இ�.1, அவC5- ந�ல1 ெபா�லாத1 
எ12	 ெசா�<5 ->5க,	...” 
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ராதா	மாதா� Fழைல5 கலகல�பா5கி� ேபசி5 ெகா���.தா6. “ச	ப.தி	மா, 
இவ:க ந�ல1 ெசா�<5 ->�பா:க. ெபா�லாத1 நி8சயமா8 ெசா�<5 ->5க 
மா�டா:க...” எ�* சிாி�தா6. 
 
“ஒ� ேப8/ வழ5-�தா	மா ெசா�ேன�. இ1 ந�ல1, இ1 சாியி�ல�A 
பிாி8சறிய� ெதாியாத ெபா�,	மா. ெபா	%ள N;�லதா ப�8சா. இ2� சினிமா 
ைல�ல எற:கினேத தா�தா5- ச	மதமி�ல. விவசாய.தா பர	பர பர	பைரயா. 
க�சில ேச .த1	, %1சா இ�ப� அகல5கா� வ8சி�5கா:க. #த#த�ல எ>�த 
பட	, (* நா6 தா���8சி�ன1	, ெதாட .1 இவ:க எல5ச�ல ெசயி8ச1	, 
ந�ல ப�யா வ.தி�5-. அ.த5 கால�1ல, எ:க மாமா, நாகப�டன�1ல 
நாடக5கார:கள5 ;�> வ8சி�> நாடக	 நட�தி ஏகமா� ேதா�தா� நாடக5கார:க, 
சினிமா5கார:க�னாேல ->	ப�15- ஒதவா1�A நின8சி���.த ->	ப	. 
ஏேதா ெபாியவ:க�லா	 பா�1 நட�தி�5கா:க. எ:கால�1ல, ஒ� ‘உ6 பா�’ 
ேபா>ற15- எ:க மாமியா, அ�ப�� ேப/வா:க!... கால	 மாறி�ேபா8சி...” 
 
“நீ:க ஒ�A	 கவல�படாதீ:க ச	ப.தி அ	மா, தாய	மா ேபா@ இ�.1, ந�லா5 
கவனி8சி�பா...” 
 
அவC5-� 1,5ெக�றி�.த1. 
 
%திய உற2, %திய ெதாட %களா? இ1 சா�திய�ப>மா? அவ6 ேபா@ அ.த 
J���... எ�ப�? 
 
க�யாண	 #�.த1	 அவ க6 J> தி�	பி வி�டா க6. %1 J> வா:கி, 
ச	பிரதாயமாக5 ->	ப	 ைவ5க அவ6 மகA	, அவ6 ச	ப.திகC	 அைழ�18 
ெச�ல வ.தா க6. 
 
“தாய	மா, மா�ேட�A ெசா�லாம ேபா! நீர�8/ நீ  விலகா1. அரசிய� ேவற, மனித 
உற2 ேவற. அரசிய�ல அ�ப�ப மா$ற	 வரலா	. ேவற ேவற வா75ைக #ைற 
வரலா	. மனித உற2க6, மனித ேநய	, அ1 மாறாம� இ�5க,	.” 
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த�Aைடய இர�> ெவ6ைள8சீைலகைள� ைபயி� ைவ�15 ெகா�> அவ6  
#த� #தலாக அ.த நிழைல வி��ற:கினா6; மகAட� ெச�றா6. 
-------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 10101010    
 
“ஏ	மா! யா� இற.1 ேபாயி�டா:க?... 15க5 க�தாசி ேபால இ�5- ?” 
 
ர:க� பி�%ற�தி� இ�.1 ஏணிைய� 15கி5 ெகா�> வ�கிறா�. 
 
“ஊ�ல, அ�ைன5- மகைள5 ;���> வ.தாேள. அெதா� ெர�> மாச	 
இ�5-	. அவ%�ச� ெச�தி�டா�. 
 
“அ.த5 கால�1ல, எ�ப� இ�.தா:க ? காசில ேபாயி� ப�8சா�. 1�பா5கி5 
-�> ேபா�> பண5கார மிரா/கைள ஒழி5க,	A ஒ� மிராைச8 /�>�>, 
��ைடேயா> ெந�ைலG	 அாிசிையG	 -�பைட கC5-5 ->�ேப�A %1#ைற 
ெகா�டா.தா�. ேபா^/ %�8சி�>� ேபாயி மரண த�டைன, ஆG6 
த�டைன�A -ைற8சி, அைதG	 மனநிைல சாியி� ல�A ைப�திய5கார 
ஆ/ப�திாி5-� ெப�தவ:க ெசா�< மா�தினா:க. அவ� அ�ப�ேவ தியாகி�A 
ெச�தி�5கலா	. அ	ப1 வ�ச	, அH/ %6ள:கைளG	 ->�1, அவைளG	 
வைத8சி�> ஒழிHசா�. இ�A	 ேசா* வ�5கல... தைலைய #Dகேற�. ஒ�> 
ஒற2 இ�ல. அவ பாவ	 ெதாலHசிேத!” 
 
கிண$ற�யி� ெச�* த�ணிைர8 ேச.தி அ�ப�ேய தைலேயா> ஊ$றி5 
ெகா6கிறா6. ெவயி� ேநர�15- ஊ$ற ஊ$ற இதமாக இ�5கிற1. ேசைலைய� 
பிழி.1 ெகா�> உ6ேள மா$*8 ேசைல எ>5க வ�கிறா6. ;ைட நிைறய 
நார�த:கா@, மண�ைத Jசி எ�ைன� பா , பா  எ�* அைழ5கிற1. 
 
இத$- யா  வி�1� ேபா�டா க6? யா  நி&$றி� பராமாி�தா க6? யா  
பலென>5கிறா க6 ? ேவ<5- ம*%ற	 மாவி� எாி K8சிக6 விD.1, பய� 
-�1�ப�>, மர	 ேசாக	 கா5கிற1. 
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இ.த5 காயி� எ�ன பளபள�%? சில கா@களி� ெபா�னி� மி�னலா@, 
ப�வமைட.த க�னியி� Kாி�பா@ ெம�கி�ட ேந �தி. இ.த5 ெகா�ைலயி� 
இ�ப� ஒ� நார�ைத விைள.ததாக அவ�5- நிைனவி�ைல. #�% எ�ேபாேதா 
எ?மி8ைச கா@�தெத�* -�-ல	 J�>5- வ.த1�>. ெபாிய ெபாிய சா�களி� 
ஊ*கா@ ேபா>வா க6. பிற- இர�ெடா� இட:களி� ெபாிய ெபாிய #�கCட� 
எ?மி8ைசேயா, நார�ைதேயா எ�* ெதாியாம� ெச�க6 #ைள�1� ெபாிதாக 
வ.1 கா@.1 ேபாயி�5கி�றன. “இ.த5 ெகா�ைலயி� மாமா கால�தி� வ.1 
ப�>�ேபான எ?மி8ைச5-� பிற- அ.த சாதி மரேம வரதி�ல...” எ�* அ	மா 
ெசா�<வி�>, ந சாியி� இ�.1 ஒ� சா�15-�5 க�* வா:கி வ.1 ந�டா . 
ந�ட ��றா	 வ�சேம அ1 கா@�த1. உயரேவ இ�ைல. பர.1, பி�%ற#	 
#�கைள நீ��5 ெகா�> ஒ� ெபாிய இரா�சசி ேபா� அம .தி�.த1. 
ெவ�ைமயாக� K5க6. அ1 கா@�த1 எ�றா�, ப�வ	 கி�வ	 எ�பெத�லா	 
இ�லாம� கா@�15 -?:கி$*. பறி�ப1தா� க�ட	. அ�ேபாெத�லா	 இ.த 
ம�ணா:க��தா� ;ைழ உட	ைப ைவ�15 ெகா�>, -8சியா� கிைளகைள 
நீ5கி� பழ:கைள� பறி�பா�. 
 
யா  J�>5- வ.தா?	 சா�15-� ஜூNதா�. “ெந�ல �சி	மா!” எ�*, பழ�ைத 
உாி�18 /ைவ5-	 ம�ணா:க�� ச.ேதாச�தி� ெமா�த உ�வமாக� ெதாிவா�. 
 
ராதா	மா25- அவைன மிக2	 பி�5-	. வி5ர	 ைபயனாக அ:- வ.த ேபா1, 
-ழ.ைதயி� க�ன�ைத� ெதா�>5 ெகாH/வா�. 
 
“மாமா, உ:கC5- ஏ� ம�ணா:க���A ேப�?” இைத5 ேக�ட2ட� அவ� 
ச.ேதாச	 நிர	பி வழிய8சிாி�தா�. 
 
“க�,, எ:காயி5- #த� ெபாற.த நா? %6ள ெச�1� ேபா8சி. நா... அHசாவ1. 
#த�ெபா�ட%6ள, -லெத@வ�1 ேப� வ8சா:க, அ:காயி�A. ச�1� ேபா8சி. 
ர�டாவ1 ஆ	%ள�%6ள, #னியசாமி�A ேப� ைவ5க,	னி�.தா:க. �ேன 
நாCல K>�1. �ணாவ1, நாலாவ1 ர�>	 ெபாற.த2டேன K�8சா	. அ�ப, 
எ:காயி நிைன8சிசா	. இ1 ம�ணா:க��யா5 ெகட5க�>	A நின8சா:க. ேபேர  
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வ@5கல. நா... ம�ணா:க��யாேவ உ������5கிற...” 
 
அ.த சிாி�%, வா75ைகயி� M5-மர�15-� ேபா@ வி�> மீ�>	 வாழ வ.த 
ரா#�ணியி� சிாி�ைப நிைன[�>	. ஒQெவா� கண#	 வா7ைவ ேநசி�பவ க6. 
வா75ைகயி� இழ�%க6, ேநா2க6, சி�திரவைதக6, ெகா>ைமக6, -&ர:க6, 
அபாய:க6 எ�லா	 இ�5கி�றன. இவ$*5- ந>ேவ, எ�ேபா1	 சிாி5-	, 
நிைறைவ5 கா�>	, வாழைவ5-	 ம�,5- ந�றி ெசா�?	 உைழ�பாள 
மனித க6. 
 
அ.த8 சா�15-�, ராதா	மா ப	பாயி� ேநாவாக இ�5ைகயி� K2	 பிH/மாக5 
கா@.1, ப�>� ேபாயி$*. அ1 இ�னெத�* விவாி5க #�யாத Kமியி� 
ேசாகமாக� ேதா�றிய1. எ?மி8ச:கா@ அள2 பிH/கேள ஒராயிர	 இ�5-	ேபால 
ேதா�றிய1. ம�ணா:க��தா� பறி�15 ெகா�> மர�ைத ெவ��8 
/�த�ப>�தினா�. அ�ேபா1 தா� ேகாவா? வ.த1	, மல5-ழி /�த	 ெச@த1	 
நட.த1. 
 
“ய	மா இ.த சாதி - ஐயி�மா�தி ஒச.த சாதி. சி��5 டா:கிதா தீ�டா�K�8சி...” 
எ�றா�. 
 
இ�ேபா1 அவ�தா� உ6ேள வ�கிறா�. 
 
“வண5க	 ெபாீ...	மா...” 
 
“எ�னா�பா, எ�ப��5கிறீ:க, உ:கள�பா5-ற ேதயி�ல?” 
 
“ெந�லாகிேற	மா. ெபா�, ந / ப�8சி�� JனN ஆNப�திாில இ�5-1. ைபய, 
இ�ஜினீ  ப�5கிறா�. நம5- எ�ப2	 ேபாலதா ேவல. கிழ5கால, ேஜாதிகா%ர	 
ஃபிளா� க�>றா:க இ�ல? அ:கதா வா�சேமனா 5ேற�. ைந�>, பக�ல இ�பW 
எதாA	 ேவல ெச@யற1தா. காாியகார� ெசா�னா� காெய�லா	 பறி8சி5-ேத. 
#�ன இ:க ஆரHசி இ�.தி8ேச? அ1 காயி... ஆனா இ1	 ெந�லா�5-	 
ெகாDHசி. அ.த மி<டாி5கார ஐயா இ�.தாேர, அ�ப எ�W�.தி8சி, ஆ>	  
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ேதா�ட#மா... என5- ெசா	மா வாடக5கி 2���.தா;ட ெந�லா வ8சி��ேப�...” 
 
“ஏ�, நீ:க, உ:க தலவைரயா �லமா5 ேக5க ேவ��ய1தாேன?” 
 
“அெத�ப�? இவ:க ேவற க8சி. நாம ேபாயி எ�W�ேபச.? எ	 ெபாHசாதி 
ெசா�<8சி, அெத�லா	 ேபாயி ேக5காத, இ:கிேய ந#5- ச2ாிய	னி�8சி. 
இ�னா? ஒ1:க எடமி�ல. ெபா	பிள:க, வய/� ெபா�,:க, ஒ� தீ�>� 
ெதாவ5க	னா, கட Jதி5-� பி�னால ரயி�ேவ லய�ப5க	தா� ேபாவ,	A 
இ�.தி8சி. இ�ப ெபா1 கழி�பற க���டா:க...” 
 
“ெபா�,5-5 க<யாண	 க���W:களா?” 
 
“இ�<:க, ெபாீ	மா... உ:ைகயில ெசா�?ற15ெக�ன. அ15- ந / ப�5க எட	 
வா:க எ�தினி கNட� ப�ட. ெதாிமா..? அ�ளிேகச� ேபா�>, தாசி�தா  ச �� 
ேவ�> அ1 இ1�, அ�லா	 வா:கி5கிA ேபானா, அ:க, &வா அ	பதாயிர	 
வ8சாதா எட	னா, ஒ� கNமால	. தலவ , %ரவலைரயா கீறா�:க, அைம8சரா, இ.த 
வ�ட	மி8F>	 க8சில நா.தாகிேற... உA5-5;ட ெதாிHசி�5-	. மி�ன, இ:க 
தியாகி அ@யா ஒட	% #�யாம ப>�1கிறா� எ15க மீ��: ேபா���.தி8சி. 
எ	.ஜி.ஆ . ஆ8சி வ.த ெபற- இ1 எத 5க8சி. ஆனா?	 தலவ  %ரவலைரயா, அ.த 
ஆ8சில அைம8ச�... ெபாீ	மா, நீ:க வ.1 ெசா�னி:க, “இ.தா�பா, அ@யா, 
M5கமி�லாம அ2தி�ப>றா� ைம5க நி*�தி>J:களா�A. ப�1 மணி5- 
மி�னேய ;�ட	 #�8சி�ட	...” 
 
“ஆமாமா	. நின�பி�5க�பா. உ:கள ம�ணா:க���A ;�%ட மா�டா:க, ஒ� 
ேப� வ8சா:க...” 
 
“ஆமா	மா, ெகாழ.தேவ?�A வ8சா:க. அத ெசா�<ேய ;�>வா:க... ஆனா 
இ�ப நீ:க ஆ�	;ட அ�ப�5 ;�%டறதி�ல. எ:காயி வ8ச ம�ணா:க��தா 
ெநல8சி�5-” எ�* சிாி5கிறா�. 
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“சாி:க ெகாழ.தேவ?, ெபா�,5- ந / ப�5க அ	பதாயிர	 ->�தா எட	 
வா:கினி:க?” 
 
“2>வனா? ேநர, %ரவல  அ@யா [�>5-� ேபான... ேபா�/, 1�பா5கி, காவ? 
எ�லா	 மறி8சா:க. ‘ேபாயி ெசா�?:க. நா. ஆதிநா க8சி5கார�. அவ:க	மா 
இ�5கற ஊ�5கார�. ம�ணா:க�� பா5க,	A வ.1கிறா�A 
ெசா�?:க�ேன. ஒடேன ஆCவ.தி8சி... உ6ளாற ;�%டறா��A. “இ�னாயா, 
எ��கிற"�னா� நா ெசா�ன. த பா�:க@யா, நா தா7�த�ப�ட ஆதிதிராவிட சாதி, 
அ:கேபானா, எ	 ெபா�,5- ந N ப�5க அ�ளிேகச� ேபா�>, ெல�ட  
வ.1கி1. எ>�தி�>� ேபானா, அ	பதாயிர	 க�ட,	:கிறா:க. இ�னா 
நாய	?�ன. அ2� ைகய5கா�� அ#�தினா� ஒடன ேபா� ேபா�> ஆாி�டேயா 
ேபசினா� ஒ� ல�ட  ைட� ெச@1 ->5க ெசா�னா� ெகா�டா.1 ->�ேத. 
சீ�>5 ெகட8சி, ப�8சி #�8சி, இ�ப JனN ஆ/ப�திாிலதா ந சாகி1. வார	 ஒ�நா 
தா ஆஃ%. அ�ப [�ட இ�5-	.” 
 
“ெபாிய ெபாிய மணிச�:க, மினிNட�:க வ.1 ைவ�திய	 பா�15கிற 
ஆNப�திாியா8ேச அ1வா?” 
 
“ஆமா	மா. %ரவல  அ@யா ;ட ெச5க�%5-� ேபாவாரா	. அவ:க 
ச	சார�15-5;ட �, மாச	 மி�ன ஆபேரச�A ெசா�<8சி...” 
 
“அ�ப உ:க ெபா�,, ப�தாயிர�15- ேமல ச	பாாி5-	...” ம�ணா:க��யி� 
#க�தி� அ.த ச.ேதாச�தி� Kாி�பி� நிழ� ப�கிற1. அவ6 1,5-$*� 
பா 5கிறா6. 
 
“க2 ெம�> ஆ/ப�திாிய�னா ச	பள	 அதிக	 ெகைட5-மா? பிற- ^2 அ1 
இ1�, ->5-மா. இ:ேக நாலாயிர.தா ->5கிறா:க...” 
 
“ஏ	பா, சீ�> வா:கினா�பல, ஆதிதிராவிட A, ேவைலG	 வா:க  
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ேவ��ய1தான?” 
 
“ஆமா	 ெபாி	மா. அ1 #�னேம அ�ளிேகச� ேபா��8சி. இ�பதா, ேபான மாச	 
ேவைல5- வ.தி8சி. ல�டர எ>�தி�> ஆ/ப�திாி5-� ேபான அைம8ச��ல ;ட 
உ6ளாற K.1ற #�Hசி8சி. இ:ேக ேபாக #�யல. ஒேர காரா வ�1. யா  யாேரா 
கதவ� ெதாற.1 உ>றா:க. ேபாறா:க. நா ெகH/ன. �யா, தமி7 ெச�வி�A, 
ந சாகீ1. எ	 ெபா�,. #5கியமான ல�ட  ->5க,	 ேபச,	A ெகH/ன. 
ப�1மணி5- காேலல ேபான. வாச�<ேய நி�A5கி���.ேத. அ1 
ப�ன�>மணி5- வரா.தால அ.த5 க>தாசிையG	 எ>�தி�> வ.தி8சி. �Hசி, 
கா? ைகெய�லா	 ெதா�பி ேபா�>�>...” எ�* ெசா�?	 ேபாேத ெப�ைம 
ெபா:க சிாி�% வழிகிற1. “நீ ஏ	பா இ:ெக�லா	 வ.தீ:க? ெபாிய ஆ]ச�:க, 
தைலவ  க6ளா	 வர எட	, இ:க வ.1 ஏ� ேபைர5 ெக>5கிறீ:க? நா[�>5- 
வ�ேவ�ல! அ�ப பா5-ற1. இ�ப [�>5-� ேபா:க"�A ெசா�<�8சி...” 
 
அவ� சிாி�தா?	 அவAைடய 15க	 க�களி� உ�கி வழிகிற1. 1ைட�15 
ெகா6கிறா�. 
 
“ ‘க2 ெம�� ேவைல எ�லா	 வாணா	பா. இ:க ெச��ர� மினிNட  எ	.பி. 
ெபாிய ெபாிய ஆCக, ந�க�:க எ�லா	 வரா:க. க2 ெம�� ஆ/ப�திாில 
ஒ�,மி�லாத ஏைழ:க வ.1 உ����>5 ெகட5-	. /�த	 /காதார	 
ஒ�ணி�5கா1... அ:க ப�தாயிர	 ->�தா?	, பாHசாயிர	 ->�தா?	 இ15- 
சாியாவா1’�னி�8சி...” 
---------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 11111111    
 
“ஏ	பா, இ:ெக�ன கைதயள.தி�> நி5கிற ? இ.த5காெய�லா	 சா5-ல ேபா�>, 
ஏச�> ஆ�ல ெகா�> ->�தி>.” ர:க� வ.1 ெசா�றா�. எ.த ஏச�>, யா� 
ஏெச�> எ�* ேக�க #�யவி�ைல. எேதா ஒ� நாகாிக	 நாைவ அD�1கிற1. 
சி?	%க6 ைகைய5 -�1கி�றன. ஆனா?	 அவளா� எ12	 ெச@ய 
#�யவி�ைல. ெசா ண	 வ.1 ேக�டா எ�* ெசா�லலாமா? 
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அவ� சா5ைக5 ெகா�> ேபான பிற-, நா�- கா@கைள8 சைமயலைற ேமைட மீ1  
ைவ�தி��பைத� பா 5கிறா6. பி�னா� இைல5 -�ைபகைள ேவ<ேயார	 த6ளி 
வி�>, 1ர�>5 ேகா?ட� ர:க� ெச�வைத� பா 5கிறா6. 
 
“ஏ	பா, நா? கா@ எ15- வ8சி�5ேக?...” 
 
“உA5-�தா. உ�%� ேபா�> கHசி5-5 க�8சி5கலாமி�ல?” அவAைடய ேப8சி� 
ேதாரைண ெம�<ய உண 2களி� #�களா@ -�1கிற1. வா:க ேபா:க மாியாைத 
எ�லா	 /�தமாக� ேபா@வி�டன. அ.த5 காைய இனி எ>�1 ந*5க5;ட மன	 
ஒ�பா1, அ$ப� ெபா�6 இ�ைல இ1. அ�ைமயான ெபா�6. ஆனா� இவ கC5- 
எ�லா	 கா/... 
 
வாயி� கீ7�தி�ைணயி� நி�* ஈர#�ைய அவி7�1 வி>கிறா6. எ:ேகா அ�கி� 
‘ேபா ’ Kமி1ைள5-	 ஒைச நாராசமாக8 ெசவியி� விDகிற1. க	பி5கதைவ� 
திற.1 ெகா�> ெத�வி� நி�* பா 5கிறா6. எதி �%ற	 ‘பிளா�’ ேபா���5-	 
இட�தி�தா� கிண* ேதா�>கிறா க6 ேபா<�5கிற1. ஏாி இ�.த இட	தா�. 
-�ைபகைள5 ெகா�� ��னா க6. #6 காடா@ இ�.த1. /$றி ஒ� ேவ< 
ேபா�>8 /�த� ப>�தினா க6. ஆNட� க�>வதாக8 ெசா�னா க6. தகர5 
ெகா�டைக மாதிாி நீ�ட ெச�க6 தா� ெதாி.தன. இ�த�ய�க6 ேபா� இர�> 
��* கா�பிாி� ைபய�க6 தா	 பன மர:கCேட %-.1 அ.த ெச�>5-6 
ேபாவா க6. “பர:கிமைல� ப5க	 ெபாிய காேலஜி�5காேம, இ�ஜினி  காேலஜி, 
அதில ப�5கிறா:களா	. ஆனா, அவAவ ப�5கிறதா� ெதாியல. கHசா 
வி5கிறாAவ” எ�* ர:க� ெசா�னா�. இ1 ேபா�ற ெச@திகைள அவ6 
ெசவிகளி� ேபாட� தவறமா�டா�. 
 
இ�ேபா1 பற:கிமைலயி� அ.த5 காேலேஜ இ�ைலயா	. ச:காியி� அ�ண� 
மகைன அ:ேக ேச 5க�தா� வ.1 இ:ேக ->	ப	 ேபா�டா6. அ�ேபாேத அ1 
ேவற:ேகா ேபா@வி�ட1. அ.த5 கா�பிாிகC	 இ�ைல. இ�ேபா1 அ.த இட	 
ைகமாறி, கிண* ேதா�>கிறா க6. 
 
இ�	%5 க	பிகைள ஏ$றி5 ெகா�> ஒ� லாாி ேபாகிற1. பி�ேன ஓ  ஆ�ேடா. 
இர�> ச5கர ைப5 எ�* ெத�வி� இ.த� பக� ேநர�தி?	 ச.த� எவ  சி�வ  
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பா�திர5கார , வD5ைக ம�ைட பளபள5க, ைசகிைள� த6ளி8 ெச�கிறா . 
பி�னா�, ஜய.தி W8ச . ைப, -ைட எைதG	 காணவி�ைல. #க	 ெசவெசவ எ�* 
இ�5கிற1. இவ6 ஜுபி< N;<� ேவைல ெச@கிறா6. இ.த� ெத� 
�ைலயி�தா� பைழய ஒ�>J�ைட வா:கி5 க��5 ெகா���.தா6... இ:ேக 
தா� வ�கிறா6. 
 
“ஆ8சி	மா, ெகHச	 உ6ள வாீ:களா?” 
 
“வா:க எ�ன விேசச	’ அவ6 வாச� கதைவ8 சா�திவி�> உ6ேள ெச�?	ேபாேத 
ஜய.திG	 வ�கிறா6. “எ�ன	மா? இ�னி5- N;� இ�ைலயா?” 
 
“இ�5-. ^2 ேபா�ேட�. ச:காி இ:க வ.ததா	மா ?” ேக6வியி� உ6ள பத$ற	 
அசாதாரணமாக இ�5கிற1. 
 
“யா�... உ:க J��ல -�யி�.த ச:காியா?” 
 
“ஆமா	மா, ப�1 நாளா அவள5 காணல.” 
 
“எ�ன1? காண<யா?...” 
 
“#த ஞாயி�15கிழம மாசாமாச	 நாேனா, அ2:கேளா வ.1 வாடைக வா:கி�>� 
ேபாேவா	. அவ இ:க வ.1 அH/ வ�சமாக� ேபா21 - அ�ண� %6ள ப�8சி 
#�8சி�>� ேபாயி�டா�. இ:கிேய கிாி8 மா1ாி %6ள:கள வ8சி�> இ�.தா. 
“ேமட	, நா பிழ5கAேம, இ��8 ெச@யிற15- நீ:க ஒ�,	 ெசா�ல 
மா��:க�A நிைன5கிற..."�னி8சி. சாி�A ஒ�15கி�ேட�. பாவ	மா, அ1. 
வாச�ப5க�1ல உ6ள &#ல, காலம எ�> மணி5- ெஜேரா	 டா5ட  வ�வா� 
ெர�> மணி வைரயி?	 பா�பா�. ஓமிேயாபதிதா�. ஏைழ எளி/:கC5- 
ம�.15- ம�>	 ப�1 &பா வா:-வா� சாய:கால	 ெமயி�ேரா> J�>ல 
இ��பா�. %6ள:கள5 ெகா�> வி>ற எNத , ஈ/வாி ெர�>ேப�	 கத2 
K���5கிறத பா�தி�> டா5ட �ட ேக���5கா:க. அவ�5-� ெதாியல. 
சாதாரணமா அ1 எ:-	 ேபாகா1. ஞாயி$*5 கிழம %6ள:க வரா1. எ�பவாA	, 
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ரயி� ேக� தா��, ஆHசேநய  ேகாயி?5-� ேபா-	... இ�ப ப�1 நாளா5 
காணல�A ெசா�றா:க. இ.த� ப5க	 1ணி5கைட5கார  J�>ல 
ெதாியல�றா:க...” அவ6 ெசா�வ1 ெவ*	 விவர:களாக இ�ைல. 
 
“ஏ	மா இQவள2 பத�ட�ப>ற? அ�ண�, இ�ல உற2கார:க, ெதாிHசவ:க 
J>கC5- அவசரமா ெகள	பி� ேபாயி��பா... அவC5-... க<யாண	 ஆயி 
%�ச� வ8/5க<யா?...” 
 
“அ@ேயா, அ1 ெப�	பாவ	 ஆ8சி	மா! வய/5- வ.த ேநர	 சாியி�லயா	. 
அ1னால க<யாண	 கா�சி�A ஆகாமேல அ.த5 க�னி� ெத@வ	 ேபால 
ெந��பா நி�னி���.தா...” ெசா�?	 ேபாேத ஜய.தி5-5 க�களி� -ள	 
க�>கிற1. இ�ப�G	 ஒ� பாவ	 உ�டா எ�* ெநH/ பைத5கிற1. 
 
“இவ:க�லா	 %னாவில இ�.தா:க. இவ�5- இ�ெனா� அ�ண� இ�5கிறா�. 
ஒ� த:க8சி அெமாி5காவி� இ�5கிறா. அ�பா ந>வய/ல எற.1�டா� ேபால. 
க�ட�ப�> ைபய:கள� ப�5கவ8சி, க<யாண:கா �தி ெசHசி�5கா:க. அ	மா 
கேடாசி வ�ச:க6ள, பாாிசவாG வ.1 ப>�தி�டாளா	. இவள5 க<யாண	A 
கழி8சி யா  [�>5காA	 அA�பி8சி�டா, மாமியா�5- ஆ� ெச@யிற1�A 
அ�ணிகாாிேய வ.த எடெம�லாம இத8ெசா�<� த>�தி�டா�A ெசா�?வா:க. 
எ:க5கா %னா2ல இ�.தா. அ�ப� அ2க �லமா�தா� இ.த J��ல வ8ேச�. 
நாA	 எ�லா� ப5க#	 விசாாி8சி�ேட�. ஆ8சிய	மா, அரச %ரசலா8 
ெசா�<5கிறா:க. -ேரா	ேப�ட� ப5க	 ப�1 நா மி�ன ரயி�ல அ�ப�> ந/:கி 
ஒ� ெபா	%ள ெபாண	 இ�.தி8சா	. பர:கிமல ேபா^/ ேடச�ல விசாாி8ச1ல, 
ெபாியா/ப�திாி5- அA�பி8சி, பா� கிட:கில வ8சி�.தா:க. ஆ�	 வரல. 
எாி8சி�டா:க�A ெதாிG1. ஆ8சி	மா... வயிேற 1�5கி1. [�ட சாவிேபா�>� 
ெதற.1, ேத�ன. அவ�ண அ�ர/5-, ��<5- ஃேபா� ேபாட, ஒ�,	 
ெதாியல. த.தி ஒ�, அA�பி�5கிற. எ.த� ப>பாவி எ�ன ெச@ தாேனா, 
எ�ேனமா...” 
 
நா ஒ��5 ெகா6கிற1. உட<?6ள ேகாடாA ேகா� அ,5கC	 -?:கினா$ 
ேபா� இ�5கிற1. /வைர� பி��15 ெகா�> ஒ��5 ெகா6கிறா6. 
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“ஆ8சி, காHசிவர	 ேரா�>ல, அ:க ஒ� அ	பா6 ேகாயி� ஆசிரம	 
வ8சி�5கா:களா	, வாாீ:களா, ேபா@ வரலா	..” எ�* ேக�> -ர� ஒ<5கிற1. 
அவ6 ேபாக வி�ைல. 
 
“ஏ	மா, அ.த வாச� டா5ட  எ�பி� வயசான வ.தா...” 
 
“ஐய	மா, அ2� ெர	ப ந�ல மனிச�. அவ�5- வயசா-ெதா�,றாக� ேபா21. 
ெச�1� ேபான ச	சார	 நிைனவா�தா� த�ம ைவ�தியேம ப�,றா�. 
அ2�5-�A ஒ� ைசகி6 ாி8சா, அ1லதா வ�வா� ேபாவா� அ2�தா 
ெசா�ல�ேபானா, காப.1.” 
 
“ஆமா, நாA	 பா�தி�5கிற. ெவC�பா ேவ�� ச�ைட ேபா�>�> �5-5 
க�ணா� ேபா�>�> வ� வா� இ.த� ப5க	 அ.த� ப5க	 ஏைழ எளிெச�லா	 
வ.த ெபற-தா அ2� உ:க J�> &	%ல வ8சி�டா��A ெதாிG	.” 
 
“ஆ8சி	மா.. என5-, அ.த N;�ல ஒ� த�ய� இ�5கிறா�. ேமாசமான ஆC. 
அவ� ச:காிய5 ;�%�>2�>, “ஏ	மா, இ.த� %6ளி:கள வ8சி�> ேலா?�ப>ற. 
கா�W�ல லH8டா5ெக� ேபாடற உ�ேதச	 இ�5- ஒ� ெலம� பா�, இ�லா�� 
விஜிடபி6 த5காளி பா�, காலம ப�1மணி5- வ.தா ஒ� மணிேயாட ேவைல 
-ேளாN. இ�ப� ஆ*மாசம	 �, மாச#மான %6ள:க. அDைகய மா�தி, 
��தர	 ] எ>�1, ேநா2 ெநா�பா�1, உன5- எ�ன ெகட5கி1? இ1ல மாச	 
ெர�டாயிர	 வ�	. காபி சா�பா> கழிH/ ேபா-	’�னானா	.” டா5ட �ட 
ெசா�<8சாம. 
 
“யா�, அ.த� பாவி, தாசனா ?” 
 
“தாசேன வ.1 ேக�பனா? அவA5- எ>பி�க6 இ�5ேக? சீ? N;லா? அ:ேகG	 
ெர�டாயிர	 %6ள:க ப�5கி1:க. பணமா கற5கிறா�. ேஹமா�A ஒ� 
ெபா�,. அவகி�ட ஏழ� ெபா�, தாேன�A ப�ல இளி8சி�5கிறா�. அவ 
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ேம8சாதி இ�ல. அ1:க தா, ேபா< க2ராதி பா�தி�> வி�>5 ெகா>�1� Kசி 
ெமD-	. இவ ேநர ேபா^/5-� ேபாயி�டா. மாத  ச:க	;ட வ.த1. ஆனா, 
எ:ெக:ேகா பண�த5க��, வாய5காிசி ேபா�> எ.த� ேப�பாி?	 ஒ� சமாசார#	 
வராம� பா�15கி�டா�. ெபா	பிளக, வயி�தில�ல, ெநHசில ெந��ப வ8சி�> 
ேவல பா5-ேறா	. எ�னேமா ப�8சி�டா, ேவல பா�1�டா ெசாத.தர	 
வ.தி�	னா:க. ஒெரழ2	 இ�ல...” 
 
இவC5- ஒ�*	 ேபச� ெதாியவி�ைல. 
 
“இ�ப, நம5- ஒ� 1�%	 ெகட5கல. இவதா ரயி� பாைதயில விD.1 த$ெகாைல 
ப�ணி�டாளா, இ�ல, எதாA	 நட.1 பாைதயில Jசி�டா:களா? அ�வயி* 
ெசாேற� ெசாேற�A இD5-1. நாA	 ெர�> ெபா	 %ள %6ள:கள 
வ8சி�5கிேற�. ஒ�, இத நாலா வ�ச	 ெம5கானிக� ப�5கி1. ெர�டாவ1, 
பிளN ஒ�ணில நி5கி1. எ.ேநர#	 �.வி. #�ய பா� ப�ணி�> வ.தி�டா நா 
காேலல ஏழர மணி5- [�டவி�டா, ெபாD தடHசி வர. சனி5கிழைம 
ஞாயி�15கிழம ;ட ேலா?தா. அ:கிG	 எ�லா	 ெபா	%ள%6ள:க. எ8.எ	. ந�ல 
மாதிாி... N;ல ந�லா ெகா�டாறA	, ந�ல ேப� வா:கA	ன... எ�லா	 
பாவ�ப�ட J�>� %6ள:க. அ1:கC5- ஒ� வழி கா�>ேறா	:கற தி��திதா. 
இ:க J�>ல வ.தா இ.த மனிச, ெபா	%ள %6ளய� ேபாயி சிகெர� வா:கி�> 
வர8ெசா�றா�. அ�த� %�8சி�தி�ன... 
 
“யாாிடேமA	 ெசா�< அழேவண>	 எ�* ேதா�*	 ஆேவச	. ஆ$றாைம, 
யாைர5-ைற ெசா�ல?...” 
 
“ப�5கிற%6ள:கள இ.த நாசகார �விேய ெக>5-1 ஆ8சிய	மா? இ.தாC, 
வி.ஆ .எN. எ15- வா:கி�டா�?... ெர�> வள .த %6ளகள வ8சி�>, 
J��<ேய பா��ல வா:கி வ8சி�>5 -�5கிறா�. இ15-தா அ2சி: ேபா > 
J�>5-� ேபான	. சீ...” க�கைள� 1ைட�15 ெகா6கிறா6. 
 
“இ�ப J�ல ரணகள	. சினனவ, ேபசாம எ� N;<ேலேய ப�5க  
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வ8சி����ேப�. அ1 ஒD:கா வ.தி�5-	. அர/� ப6ளி5;ட	, இ2� அ.த/5-  
சாியி�ேல�A, ஆயிர	 ஆயிரமா� %>:-ற N;�. அ:ேக.1, ‘மிN எ<ெக��’ 
ேபா��5- இ.த இள/கள அA�%றா:களா	. இவ ேபாேவ�A நி5கிறா. மாச	 
ஆயிர	 &பா@5-5 -ைறயாம அ15- ேலாஷ�, கிாீ	, ெலா�> ெலா/5-. 
க�ண�1ற.தி�ேட -ழில %�8சி ஒர�ப� த6Cறா�. நா எ�ன ெச@ய�>	 
ஆ8சி	மா? ெவ6ள	 கைர%ரள வ�1. ெவ*	 கைரG	 ம�,. ->	ப	:கற1 
எ�பி� நி5கி	?... இ�னி5- இ.த ச:காி. நாைள5- இ1 என5-, எ	%6ள:கC5- 
ேநரா1�A எ�ன நி8சிய	? #த�ல இ.த5 -�5கைடகைள �டமா�டா:களா? 
எ:க N;�ேல.1, எ�>னா�%ல ஒயி�கைட. அ15-� ேபாறவார எடெம�ல	 
அ	%5-றி ேபா�ட ேபா >. ரா8சச�கள அழி8ச, காளி எ�ப அ2தார	 எ>�1 
எ�லா	 நி �ல	 ஆ5க� ேபாறாேளா...!” 
 
ஒ�வா* �8/ வி�>� தணிகிறா6. 
 
“ஆ8சி, ;ைட எதாA	 வ8சி�5கீ:களா? இ�.தா ->:க... பண	 
ெகா�டா.தி�5கிேற�...” இ>�பி� இ�.த சி*ைபைய எ>5கிறா6. 
 
“இ�ைலேய	மா, நா ேபா�> ைவ5கிேற�. இ�ப #�க� கைடயி� அ.த 
நா�இ�ல. ெமயி� பஜா ேரா>ல இ�5-�னா�. நீ:க இ�ப பண	 ஒ�,	 
தரேவ�டா	. நா ேபா�> ைவ5கேற�... பதனமா� ேபா:க	மா...” 
-------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 12121212    
 
“பதன	. எ1 பதன	? யா�5-? எ�ப�?...” 
 
ஆயி #க	 ெதாியா1 அவC5-. கிழமாக8 ச2:கி� ேபான அ�பனி� #க	 
நிைனவி� நிழலாக� ெதாிகிற1. அவைள இர�> ேதா6களி?	 கா�க6 
விழ�15கி5 ெகா�> மாாிய	ம� ேகாயி� தி�விழா25-5 ;���ேபாவா . 
ெபாி...ய காவிாி. அத� கைர ேம� இ�5-	. இற:கினா� பாிச� 1ைற. 
;ைடேபா� பாிச� இ�5-	. அதி� உ�கா .1 ஒ�நா6 ;ட5 காவிாியி� 
ேபானதி�ைல. தி�விழா ஆ�மாச�தி� வ�	. பைடய� ேபா>	 -	பைல� பா �15 
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ெகா�> நி$பா6. ;�ட	 ேகாயி<லா, ஆ�15கைரயிலா எ�* நிைன2� 
ெதளிவி�ைல. அ	ம� ேத  வ�	. அ@யா, ஆ�>�தைல, மாவிள5-, பழ	 எ�லா	 
ெகா�> வ�வா . இ.த நிழ� பட:கC	;ட ம:-	ப�, அவ  ஒ�நா6 ெச�1� 
ேபானா . சி�னாயி அவைள அேத காவிாியா�தி� ப5க	 நி*�திவி�>, “ேபா�, 
உ:க மாம� [�>5-?” எ�* ெசா�<வி�>� ேபா@வி�டா6. இ>�பி� ஒ� #ழ 
சீைல� 1�> ம�>ேம உ>�தியி�.தா6. கரகரெவ�* பாிச� 1ைறயி� ப5க	 
இற:கி நி�றா6. பாிச<� இ�.1 ெசவ�த அ@யா மா க6, ேகா�>, க>5க� 
ேபா�டவ க6, ெபா	%ைளக6 இற:கி கைரேம� இ�.த வ��யி� ேபானா க6. 
நட.1	 ேபானா க6. 
 
“ேசாி�%6ள ேபா<�5ேக? ெபாD1 எற:கி� ேபா8ேச, ஏ	மா நி5கிற...?” எ�* 
பாிச�கார  ேக�டா . 
 
“எ:க�பா� ெச�தி�டா�. எ:க சி�னாயி, ‘நீ மாம[�>5-� ேபாயி>’�A இ:க 
ெகா�டா.1 2�>� ேபாயி�டா:க...” எ�* அDதா6. 
 
“யா� உ:க�ப�...?” 
 
அவC5-8 ெசா�ல� ெதாியவி�ைல. 
 
“சி�னாயி அ�5-	, ->ைவ5-	...” எ�* ெபாிதாக அDதா6. 
 
“அடபாவேம? ...” அவ  /$*#$*	 பா �தேபா1, இ�ெனாரா6 வ.தா . 
 
“அதா	பா, ராய  ப�ைணயாC. சி�தாதி. -�8சி�>5 காவாயில 2D.1 
ெச�தி�டா�. அவ	 ெபா�, ேபால இ�5- இ1.” எ�ற விவர	 ெசா�ன1	, 
பாிச� கார . அவC5-8 ேசா* வா:கி5 ெகா>�1 அவ  -�ைசயி� த:க ைவ�15 
ெகா�ட1	 மற5கவி�ைல. 
 
பிற- அ>�த நா6 அவ , காைலயி� ஆ]/5-5 க8ேசாி5-8 ெச�பவ க6  
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ெச�ைகயி�, பாிச<� ஒ  ஒர�தி� உ�கா �தி ைவ�தா . #த� நா6 ேகா�>	  
க>5கA	 தைல�பா2மாக வ.த ெபாியவ , “ஏ	�பா ேசாைல? உன5-5 
க�யாணேம ஆவல, இ1 யா� ெபா�,?” எ�* ேக�டா . அவ  எ�ன 
ெசா�னா  எ�பைத அவ6 ேக�>5 ெகா6ளவி�ைல. அவCைடய கன2 
நிைறேவறி5 ெகா���5கிற1. ெபாிய �:கி� க	ைப உ6ேள வி�>, அவ  
பாிசைல� த6ளி5 ெகா���.தா . பாிச?5-6 ெவ*	 ஒ$ைற8 சீைல� 1�>ட� 
ைகைய5 -*5ேக க��5 ெகா�> நி�*, காவிாிையG	 ெவ6ள�ைதG	, �:கி� 
க	பினா� த6ளி8 ெச�?	 வி.ைதையG	 பா �15 ெகா���.தா6. �:கிைல 
எ>�1 உய �தி ம*%ற	 ைவ5-	 ேபா1 நீ  ெசா��ய1. ேமேல ப�டேபா1 
எ�ப� உட� சி< �த1? இ.த� பயண�15- #�ேவ வராம�, இவ�ட� இ.த 
ஆ$றி� -*5ேக ேபாG	 வ.1	... நீள ேவ�>	 எ�ற க$பைனயி� இ�.தா6. 
‘ம*ப�G	 சி�னாயி J�>5ேகா, சி�னாயி ேபால ெபா	%ளக6 உ6ள ேவ* எ.த 
J�>5ேகா எ�னிய அA�பிடாதீ:ைகயா’ எ�* பாிச�காராி� கா�கைள� 
பி��15 ெகHச அவ6 உ*தி ெச@1 ெகா���.தா6. அ5கைர வ.1 எ�ேலா�	 
இற:கி8 ெச�றன . ேகா�>5கார ;ட இற:கி நட.1 ேபானா . 
 
“எற:- %6ள, உ	 ேபெர�ன?” 
 
அவ6 இற:-வதாக இ�ைல. ேப�	 ெசா�லவி�ைல. ேபெர�* அவC5- எ�ன 
இ�.த1? அ�ப� ‘க�,�தா@’ எ�* ெச�லமாக5 ;�பி>வா�. ‘உ:காயி 
எ�>� ெப�தா, நீ ஒ��திதா	மா என5- அழகாயி ேபா�ட பி8ச...’ எ�* க6வாைட 
J/	 /வாச	 #�ட, அைண�1 உ8சிேமா.1 பாச�ைத5 ெகா�>வா . 
 
சி�னாயிேயா ஆயிர	 ேபதி5-	, கழி8ச?5-	 ;�பி�>8 சாப	 ெகா>�பா6. 
இவ6 ெபாD15-	 ம�ணி� தனியாக விைளயா�5 ெகா����பா6. 
அ�ப�தா� காைலயி?	, ெபாD1 சா@.த பி�A	 ேசாேறா ;ேழா, எ1ேவா 
ெகா>�பா�. அவ  அ�ைமயாக #�8/5-6 ைவ�1 ேவகைவ�த 
வ6ளி5கிழ:ேகா, ெபா�>5 கடைலேயா ெகா>�த1 இ�ேபா1	 க�களி� நீைர 
வ�வி5கிற1. 
 
பாிச� 1ைறயி� நி�ற1 ‘ெப�’ எ�* யா�	 அவைள5 -ைல�பத$-ாிய ெபா�6  
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எ�* நிைன5கவி�ல. “ெபா	%ள�%6ள அ@யா?” எ�* பதனமாக� பா 5க, 
அ5கைரயி� வ5கீ� அ@ய  J��� ேச �தா . அவ  கா.தி க�சி. அவைள� 
பி�%றமாக� தா� பாிச�கார  ;��8 ெச�றா . மா�>5 ெகா�டைக, 
எ�5-ழிக6... வாைழ மர:க6, அவைர� ப.த�... இவ�	 பி�னா<�.1 தா� 
;�பி�டா . 
 
“ஏ	�பா, எ�ன விசய	?...” 
 
மHச�சீைல உ>�த சிவ�பாக ஒ� ெப� பி6ைள. அ	மா... அ@ய  சாதி5க�>. 
கா1களி� வயிர� ேதா>க6 மி�னின. �5கி� ெபா�>க6 பளபள�தன. இவ க6 
J��லா...? 
 
“பாிச5காைரயா, எ�னிய இ:ெக�லா	 2�>�>� ேபாகாதீ:க? நா உ:க;ட 
வாேர�. உ:க5-5 கHசி கா8சி�தாேர�. ஒ:க5- எ1�னா?	 ெச@யிேற...” 
எ�* அவ  காைல� பி��15 ெகா�டா6. 
 
“யார�பா, -ழ.ைத, உ6ேள வாேய�?” 
 
“இ�5க�>	மா...” எ�* ெசா�<5 ெகா�> ெகா��� கட.1 கிண$*5கைர� 
ப5க	 நி�றா க6. 
 
“இ1... ேசாி... -�பைட8சாதி:க. அ�ப� ஆயி ெச�1, அநாதியா வ.1 நி5கி1. 
ெபா	%ள�%6ள அ	மா, காபக	 வ.தி8சி. ஏேதா ெகா���ல சாணி சகதி 
அ6ளி�ேபா>	. ஒ� ேநர	 ெர�> ேநர	 ேசா*�1:க. உ:க5-� 
%�ணியமா2	...” 
 
“அH/ வய/;ட இ�5கா1 ேபால... பாவேம?...” எ�றவ6 அ�கி� வ.1 அவ6 
ைகைய� ப$றினா6. விலாவி� சி�னாயி ேபா�ட F> %�ணாக இ�.த1. அதி� ஈ 
வ.1 -.திய1. 
 
“எ�ன	மா இ1? இ1 F�>5காய	 ேபால... அடாடா... சீ5ேகா�தி�5-?” அவ6  
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ேகாெவ�* ெபாிதாக அDதா6. 
 
“ெர	ப பய�ப>1:க. ெபா	%ள�%6ள, உ:கC5-� %�ணியமா� ேபா21	மா, 
சி�னாயி ெகா>ம, நாC	 ெதாிHசவ...” 
 
“நீ கவல�படாத எ� J�>� பி6ைளயா� பா�1�ேப�. எ:க J�>5 கம< ேபால 
பா�1�ேப�. ேபாயி�>வா.” எ�* அவைன அA�பினா6. இவC5-� பய	 
பி��15 ெகா�ட1. ேத	பி� ேத	பி அழ� ெதாட:கினா6. “சீ... அழாத 
அழ5;டா1...” எ�* அவ6 க�கைள� 1ைட�தா6. ேசா�%� ேபா�>5 
-ளி�பா�� னா6, கிண$றி� நீாிைற�1 ஊ$றி... ஒ! அவ கC5-5 கிண* 
கிைடயா1. ேமா�>வா@5கா� கைரயி�தா� ச�� பாைன5கDவி, 1ணி அலசி... 
அ�ப� ெச�தபிற- அவ6தா� எ�லா	 ெச@வா6. சி�னாயி காைலயி� வய?5-� 
ேபானா�, மாைலயி� அ.த இ�ெனா� ஆCட� வ�வா6. இ�வ�	 க6 
-��பா க6. ேசா* கா@8சினா� ஒ� வா@;ட வரா1. ேக�டா� அ��பா6. 
-ளி�பா��, F�>5காய�ைத� பHசா� 1ைட�1 ஏேதா களி	% ேபா�டா6. 
%�ணி� படாம�, கா�வைர ெதா:-	 க2�... K�ேபா�ட1. அவைள5 
-ளி�பா��5ெகா���5ைகயி� இ�ேனா  அ	மா அ:- வ.தா6... “எ�ன ச	%? 
அ�பா ஒ�1�பரா?” அ	மா தி�	பி� பா �தா6. “உ	? அவ  ெசHச1 எைதG	 நா� 
ஒ�15கல!” 
 
1ணி ெகா>�1 காய�15- ம�.1 ேபா>ைகயி� உ6ளி�.1 சைமய�கார  
ேபா<�5கிற1, வ.தா . 
 
“ச	%	மா, உ:க�பா பா�தா ரகளயாக� ேபாறேத?” 
 
“ஓ@, உ	ம5ேக5கல. இனிேம நீ  சைம5க வரேவ�டா	. நா:கேள 
சைம8சி5கேறா	! சா�%டறவா சா�%ட�>	, இ�லாதவா ேபாக�>	!” எ�றா  
ேகாபமாக. இவCைடய க�த<�, ெமா�ைட� தைலயி� ஒ� உ8சி5 ->மிG	 
ச.தன5-*5-	, விசிறி ம�ைடGமாக� ெபாியவராகிய அவ6 அ�பா ;ட�தி�, 
நைட ஒர�தி� வ.1வி�டா . 
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“அ�, ச	%? ந�னாயி�5கா? ேக5கேற�, வழிவழியா ேவத�யயன	 ப�ணின 
->	ப	W, இ1?... ஏ, பற �ேதவி! ேபா� ெகா�ல�ப5க	? எ:ேக.1 இ:க 
ெகா�> வி���5கா�? எ�லா	 இ.த� தா# ->5கிற எட	. ேபா�...!” விசிறி5 
கா	%ட� ஓ� வ.த அவைர� பா �1 அ	மா சிாி�தா . அவ6 ம��> ஒ��ேபாக 
#�யாதப� த�Aட� ஒ��5 ெகா�டா6. 
 
“கி�ட வராதீ:க. தீ�> ஒ��5-	. அ�பா, நீ:க எ�ன ப�ேற6, வாச�ப5க	 &	ல 
ம�யா இ�.15-:ேகா. நா:கதா சைம5க� ேபாேறா	. சைம8/ சா�பா�ைட, 
ம�யா, ராகவன5 ெகா�> ->5க8 ெசா�?:ேகா!” 
 
“பிரார�த	... ஏ�� ச	% இ�ப� வைத5கிற?” 
 
“யார�பா உ:கள வைத5கறா இ�ப?... அதா� தா#, உ:க மா�பிள, அவனவி�> 
இ.த J�ல இெத�லா	 ;டா1�A ெசா�ல8 ெசா�?:ேகா, நா� இவைளG	 
;���> ேபாயிடேற�...” 
 
உ6ேள ;��8 ெச�*, இைல ேபா�>, வாைழ5கா@� ெபாாிய?	 ப��%5 
-ழ	%	 ெந�?8 ேசா*மாக� பிைச.1 ேபா�டா6. ேதவைத5 கைதகைள யா�	 
அவC5-8 ெசா�னதி�ைல. ஆனா� ஒ� ேதவைத அவC5-� தாயாக இ�.1, 
பா1கா�தா6. அ�* சா�பி�ட உடேன, பைழய ேசைல ம��பி� அ	மா ப>5க 
ைவ�த 1	 1ர:கி�ேபானா6. எ�தைனேயா நாைளய ஆதரவ$ற, பய	, 
வயி$*�பசி, எ�லா	 அ.த ேதவைத5 ைகயா� நீ:கிவி�டன. அ.த J��� அவ6 
பல விஷய:கைள� %ாி.1 ெகா�டா6. ெபாியவ�5-� ெப�சாதி #த< ேலேய 
இற.1வி�டா6. இர�> மக�க6, இவ6 ஒ� மக6. மக�க6 இ�வ�	 ப��1, 
��< ப	பா@ எ�* க�யாண	 க�� ேவைலயி� இ�.தா க6. கம< இவ�ைடய 
அ�ண� மக6. இவைள, ப�1 வய/5-6, J��� எ>பி� ேவைல ெச@ய வ.த 
தா#25-5 க��வி�டா . தா#ைவ அவ தா	 ப�5க ைவ�தா . தா#25- அ5கா 
#ைறயி� ஒர	மா6 அ:ேக அ�5க� வ.1 அதிகார	 ெச@வா6. 
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கம<, உ6C  ப6ளி5;ட�தி� நாலாவ1 ப��15 ெகா���.தா6. தா#,  
ச	பகாவி� %�ச�, வ5கீ�. வாச� ப5க	, கலகலெவ�றி�5-	 நைடயி� 
மா��ப�. மா�5- யா  யாேரா க�சி5கார க6 வ�வா க6. சீA அ@ய  -மாNதா. 
J��� ெபாிய வி�வ�� இ�.த1. கிழவ  வாச� ேம� தி�ைண, கீ7 தி�ைண, 
#�ப5க அைற இ�1ட� நி*�தி5 ெகா�டா . ெகா�ைல�%ற	 ேபாக 
ேவ�>மானா�தா� காதி� K,ரைல மா��5 ெகா�> ேபாவா . அ.த சமய	 
அவ6 எ:ேகA	 �ைலயி� ஒ��5 ெகா6வா6. அ	மாைவ� பா 5க, கதரணி.த 
இள	பி6ைளக6 வ�வா க6. நிைறய %�தக:க6 ெகா�> வ�வா க6. கம< 
இவைள விட� ெபாியவ6. அ	மா இவC5-	, தமி7, இ:கி^/ எ�லா	 க$*5 
ெகா>�தா6. 
 
வ5கீைலயா, மா�யி� இ�.1 இற:கி, J�ைட8 /$றி8 ெச�?	 ச.1 வழியாகேவ 
பி� ப5க	 ேபாவா . அவ�5ெக�* -ளியலைற ஒ�* இ�.த1. மாாி#�1 எ�ற 
வ��5கார� அேநகமாக J�ேடா> இ�.தா�. அவ�தா� அவ�5- ெவ.நீ  
ேபா�>, 1ணி1ைவ�1, வ��ேயா��5 க8ேசாி5-5 ;��8 ெச�* எ�லா 
ேவைலகC	 ெச@தா�. கம<G	 அவ�	, ;ட�தி� ஒ� ப5க	 ப>�15 
ெகா6வா க6. ஊHச� பலைகயி� அ	மா ப>�பா . வி/பலைக ஒ�* உ�>. 
அவC5- அ�ேபா1 எ12	 %ாி.1 ெகா6ள வயசாகவி�ைல. அ@ய  J�> 
நைட#ைறகைள� ப$றி எ12	 ெதாி.திராததா�, சா�பா>, 1ணி, அ�%, %ழ:க 
ெபாிய இட	 எ�லா	 கிைட�த எதி பாராத ச.ேதாச �8/ #�ட<� பழகியபி� 
இவ6 %ாி.1 ெகா�ட ெச@திக6... 
 
கிழவ  ஒ� நா6 தவறாம� இவைள� பா 5க ேந .1 வி�டா�, பற�]ைட, 
ெதாைலH/ ேபா�, திமி� திமி�... எ�* க�1வா . அவ6 பி�%ற	 ெகா��<� 
ெச�* ஒ��5 ெகா6ைகயி� அ	மா உடேன வ.1 வி>வா ... “அவ ஒ�A	 
]ைடயி�ல. இ.த J�>5- ந�ல1 வ.தி�5-. க�ண	மா, நீ பய�படாேத! அ.த5 
கிழ	 இ�ப� எைத ேவணா8 ெசா�ல�>	. உ�கி�ட வரா1...” எ�* ேத$*வா6. 
 
இவ6 வ.1 தீ�>�ப�ட J���, அவ  சா�பி>வதி�ைல. அவ�5-, தைல 
ெமா�ைடய��த, ெவ6ைள8 சீைல அ	மா சா�பா> ெகா�> வ.1 வாச� 
அைறயிேலேய ெகா>�பா . அ.த5 ;ட�தி� சாமிபட:க6, Kைச சாமா�க6, 
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விள5- எ�லா	 இ�.தன. எ�லா#	 வாச� அைற5-� ேபா@வி�டன. சீA 
அ@ய தா� கிழவ�5-	 எ>பி�. கிழ	 க.1 வ��5-5 கட� ெகா>5-	. ஏைழ 
எளிய1களி� இர�த	 உறிH/வ1 ேபா� வ�� வா:-	, எ�பெத�லா	 அ	மா 
அைத� தி�>	ேபா1 உதி .த உ�ைமக6. 
 
/.தர	 /.தர	 எ�* ஒ�வ  வ�வா . அ	மா ரா�ைட ைவ�1 (� ($பா . அவ  
பH/ ப�ைட ெகா�> வ.1 ெகா>�பா . ($ற (ைல சி�ட�தி� /$*வைத 
அவ6 பா �15 ெகா�ேட இ��பா6. அ	மா அவைள எDத8 ெசா�<வி�>, 
($பா . 
 
“கா.தி, கட:கார�, ச�டாள�, இ�ப� பர	பர த ம:கைள நாச	 ப�ணி�டாேன 
?” எ� J��ல, என5-5 ைக நைன5க வழியி�லாம இ�ப� அ�>ழிய	 ப�றாேள? 
அ	மா இ�லாத -ழ.ைத�A க� கல:காம வ8சி���.ேத�. பாவி ெந��ைப 
அ6ளி5 ெகா�>றாேள! ஆசாாிய /வாமிக6 வராராமா ?” 
 
“ஆமா. பி�	மதான%ர	 ச�திர�தி� த:கறாரா	. இ.த� ெத� வழியா நாைள5- 
வறாரா	. Kரண-	ப	 ->�1 உபசார	 ப�ணA	A எ:க�ணா 
ெசா�<���.தா�. ப�1 நா6 த:-வா  ேபால. இ�ப�தா� விவNைதேய 
இ�ைலேய? தைல எ>5காம, எவளாA	 எ�ைன�ேபால இ�5கறவா ெத�� ப5க	 
வ.ேதா எ���பா�ேதா ெதாைல5க5;டா1. அ�ப� ஒரா�1ல பி;ை◌� 
ப�ணி���5க�ப, ஒ� �ேதவி ெதாியாம, அ.தா�1ல வ.1>�தா	. பி;ை◌� 
எ>5காம ேபாயி�டாரா	...” 
 
“ஏ �5மிணி ! இ:க வா�! ஏ$ெகனேவ அ1 ஆ����5-, நீ க6ள ஊ�தி5 
->5கிறியா? வ.1 ேசா�த� ேபா�>�>� ேபாய8 ேச� ? எ�ன� ேப8/?’ எ�* 
அ	மா க�தியேபா1 அவC5ேக 15கி வாாி�ேபா�ட1. பாவ	, அ.த	மா... 
 
“அH/ வயசி?	 ப�1 வயசி?	 க�யாண�த�ப�ணி வ8சி�>, ெபா�,கள 
வைத5கிற1? யா�� அ.த ஆசாாிய�, எ15- இ�ப�5 ெகாைல பாதக	 
ப�றா�?..” எ�* அ	மா, ச	% எ�றைழ5க� ெப$ற ெத@வ	, காளி அவதார	 
எ>�தா$ேபா� க�தினா6. 



121 

 

 
“இவAவ வ�டவாள:கைள எ>�1வி�டா�, ப6C� பைற�A ஒ15கி 
வ8சி�5கிற -�ைச5 -�ைப ேம�> நா�த#	 அDக?	 பாி/�த	A ேதா,	. 
மாியாைதயா� ேபா@5ேகா?” அ.த	மா ெவலெவல�1 ஒ��5 ெகா�டா6, 
/வேரா>. அவ6 அ:- இ�.தேபா1 தா� அ.த5 ;ட�தி� ெபாிய கா.தி பட	, 
ேந� பட	, /பா� ச.திரேபாN பட	, எ�லா	 ெகா�> வ.1 மா�� னா க6. 
அ	மா மHச6 கத �%டைவ உ>�தி5 ெகா�>, அவைளG	 கம<ையG	 
அைழ�15 ெகா�>, ெத�வி� ெச�றா�, யா�	 பா 5க மா�டா க6. கதைவ 
அைட�15 ெகா�> உ6ேள ேபாவா க6. ெத�5 ேகா�யி� ெப�மா6 ேகாயி� 
இ�.த1. அ	மா எ.த5 ேகாயி?5-6C	 ேபானதி�ைல. ஒ�நா6 கத ச�ைட 
அணி.த /.தர	, பி8ச#�1, த:கேவ? எ�லா�	 வ.தா க6... எ�லா�	, அ	மா, 
அவ6, கம< ெத�வி� மகா�மா கா.தி5- ேஜ! வ.ேத மாதர	, /பா� 
ச.திரேபாஸு5- ேஜ...” எ�* க�தி5 ெகா�> ேபானா க6. ம�த#�1தா� 
ெப�:-ர<� க�1வா�. இவ க6 ேஜ ெசா�வா க6. ஆனா� ெத�வி� ஒ� -H/ 
-ழ.ைத;ட இ�ைல. தி�8சிேபா-	 ரயி�பாைத. அைத5 கட.தா� அ:ேக தா?கா 
க8ேசாி இ�.த1... ஒ�;ைர பிராமணா6 காபி கிள� இ�.த1. இவ க6 தா?கா 
க8ேசாி5- #� க�தினா க6. ப5க�தி� தா� கம< ப��த ப6ளி5;ட	. அ�* 
ப6ளி5 ;ட	 இ�ைல. 
 
டவா< ேபா�ட ேசவக� வ.1 விர��னா�. ஒ� ேபா^/5கார  வ.தா . 
 
“எ�லா	 ேபாயி>:க	மா, ஏ. %6ள #ழிய ேநா��>ேவ�” எ�* அவைள� 
பா �1� ேபா^/5கார� சாைடயாக� பய#*�தினா�. அவ6 அ	மாவி� ப5க	 
ஒ��5 ெகா�டா6. ம�த#�1ைவG	 /.தர�ைதG	 வில:- ெகா�> வ.1 K�� 
அைழ�18 ெச�றா க6. இவ க6 ம*ப�G	 க�தி5 ெகா�ேட J> 
தி�	பினா க6. அ�* சாG:காலேம ைகதானவ க6 இ�வ�	 தி�	பி வ.1 
வி�டா க6. 
--------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�அ�அ�அ�தியாய தியாய தியாய தியாய 13131313    
 
அ.த J��� அவ6 வ.தபிற-தா� அ	மா, அவ கCட� க6C5கைட 
மறிய?5-� ேபானா . கா:கிரN ெபாியவ க6 யாேரA	 வ.1 சிவ� ேகாயி� #� 
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;�ட	 நட5-	. தவறாம� அ	மா2ட� இவ6 ேபா@ வி>வா6. கம<யி� தா@ 
த.ைதய�5-, இவ6 த:க6 மகைள இ�ப�� தவறான பாைத5- இ�>8 ெச�வ1 
பி�5கவி�ைல. கம<யி� அ�பா, அ.த5 ேகாைடயி� %ற�ப�> வ.தா . “ச	%, நீ 
இ�ப� நட�ப1 ெகாHச#	 சாியி�ல. அ�பா கிட5கிறா . உ� %�சA5- 
வ.தவளா நட.15க ேவ�டாமா? அவ� எ�ன ஆனா?	 உன5-� தா< க��ன 
%�ச�. அவைன நீ மதி5க,	. எ�னேமா உ� J�> மா�>5காரன விட ேமாசமா 
நட�தற?” 
 
அ	மா சைமயலைறயி�தா� இ�.தா . அவ6 அ:ேக இ��ப1 ெதாியாம� அவ  
தணி.த -ர<� க���தா . 
 
“ரா#, இ.த விஷய�தி� நீ தைலயிட ேவ��ய1 அநாவசிய	. இ1 நா� பிற.த 
J>. எ� தா@ J>. இ:- நா� எ� இ�ட�ப�தா� இ��ேப�. இ:ேக -ழ.ைத 
இ�5கா. இவைள வ8சி�> இ15-ேம� ேபச வி�	பல. உ� ெப�ைண நீ 
தாராளமா ;���> ேபா?” 
 
“...யா�... இ1தா� அ.த� பற8சனியனா?” ஒ��5 ெகா���.த அவைள, அ�5க5 
ைக ஓ:கினா . அ�ேபா1 அ	மா அ.த ஓ:கிய ைகைய� ப$றி5 ெகா�டா . 
 
“இத பா  ரா#. உ	 ெபா�ண நீ ;���>ேபா. ேவற விவகார	 ப�ணாேத. 
Jணா வா �ைதைய5 ெகா�டாேத!” 
 
“எ�ன� பய#*�தற? உ�ன இ.த நி#சேம ெவளிேய�தி ஜயி�ல களிதி:க ைவ5க 
#�G	 எ�னால! எ�ன நிைன8சி���5ேக! நாள5கி, இ.த� பற5கDதேய, 
உ	%�சன5 ைக5-6ள ேபா�>�> உ�ன இ.த வி�ட வி�> ெவற�டல�ன 
எ�ன ஏ�A ேகC! பா	%5 -��5-� பா� வா5கிற! ஏேதா ஆ	%ள5 
கDதயானா?	 ெபாதி /ம5-	. இ1 உ�ட J�>5- ெர�டக	 ெச@G	 சாதி! 
ேக�>5க!” எ�* க�திவி�> ஒ�வா@ த�ணி  ;ட5 -�5காம� கம<ைய 
அைழ�15 ெகா�> கிள	பி வி�டா . 
 
அவC5- அDைக அDைகயாக வ.த1. எ:ேகA	 ஒ��ேபா@ விடலாமா எ�* 
நிைன�தா6. அவ6 அழ அழ, அ	மா க�ணீைர� 1ைட�தா6. ஆனா?	 சா�பிட� 
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பி�5கவி�ைல. ப>�தா� 15க	 வரவி�ைல. “அ	மா. எ�ன எ:;�5ேக, 
எ:னா?	 அA�பி8சி>:க. எ�னால உ:க5-5 கNட	- எ�ன� தி�னா� 
தி�ட�>	. நா உச.த சாதில பிற5கல...” 
 
இ�ப�8 ெசா�னேபா1, அ	மா அவைள5 க��5 ெகா�டா6. அவC5-	 அDைக 
வ.த1. அ	மா அDவைத5 காண #�யவி�ைல. எ.ேநர#	 அவ6 எ:-	 ேபா@ 
விடாதப� பா1கா�தா6. 
 
அ�* (� ($றா6. அ*.1 அ*.1 ேபாயி$*. அவ க6 J��� ைகயா� ‘கீ’ 
ெகா>5-	 ஒ� கிராம ேபா� இ�.த1. எ�ைற5காA	 இரவி� அ	மா அதி� 
பா�> ைவ�பா . அதி� கா.தி பா�> வ�	. ‘ந	பி5ைக ெகா�ெட�ேலா�	 ைக 
ரா�ைட8 /$*ேவா	’ எ�* ஒ� பா�> வ�	. மதி8சய�1ல -�யி�5கிற1; 
ம1ைரயி� பா? வி5கிற1. ேமா� வி5கிற1...” இ.த� பா�ைட5 ேக�டா� கம<G	 
அவ�	 விD.1 விD.1 சிாி�பா க6. �ாிேயா ேடய�னா எ�* ஆ> ேம@5-	 
பா�> வ�	... பிற-, நா��1தி�ேப� நமசிவாயேவ...�A ஒ� பா�>... 
 
அ�* அவைள8 ச.ேதாச� ப>�த அ	மா பா�> ைவ�தா . ஆனா� அவC5-� 
பி�5கவி�ைல. -�%ற� ப>�15 ெகா�> வி	மினா6. 
 
அ.த நா�களி�தா� சிவ� ேகாயி� மீ��:கி� ேபச இ.ைதயா வ�கிறா  எ�* 
/.தர	 வ.1 ெசா�னா . 
 
“நா� நிைன8சா� உ�ைன ஜயி<� த6ளி5 களிதி:க ைவ5க #�G	”எ�* 
அ�ண� ெசா�னதி<�.1 தாேனா எ�னேமா அ	மா25- ஒ� பய	 வ.தி�.த1. 
 
“/.தர	, அவைர ந	 J�>5-5 ;�� வாேய�? எ:ேக வ.1 த:கி�5கா ?... 
நடராஜ /.தர	 J��லா ?” 
 
“ஆமா	. அவ  ச	சார#	;ட வ.தி�5கா:க. அவ:கC	 ெஜயி?5-� ேபானவ:க 
க6C5கைட மறிய� ெச@1 �, மாச	 த�டைன ெப$* வ.தி�5கிறா ...” 
அ�ேபா1தா� அவ கைள, இ.த� %திய பா1காவல கைள அவ6 பா �தா6,  
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அவ கCடேனேய வ.1வி�டா6. 
 
ந�லவ கைள எ�லா	, கட26 ஏ� ேசாதி5கிறா ? 
 
ஐ.தா* வ�ச:க6 ;ட ச	% அ	மா பிற- உயிேரா> இ�5கவி�ைல. காச ேநா@ 
எ�* ெசா�னா க6. ேபா 5கால	. இவ6, அ	மாவி� அ	மா, பா��, /$ற	 
அகதிக6 எ�* இ.த J���தா� இ�.தா6. கா.திேயா> எ�லா� தைலவ கC	 
அ@யா2	 சிைறயி�. -�> பய	 எ�* ஊேர கா< ெச@1 ெகா�> சன5-	ப� 
எ:ெக:ேகா கிராம:களி� அைட.தி�.த1. 
 
அவ6 அ:- வ�	ேபா1 ராதா	மா பிற5கவி�ைல. 
 
ச	% அ	மாைவ� பா 5க -ேரா	ேப�ைட ஆ/ப�திாி5-� ேபான ேபா1, 
ராதா	மா25- நாைல.1 வயசி�5-	. இவ6 வய/5- வ.1, எ�> கச	 கத  
சி$றாைட உ>�1, க�யாண�15- நி�ற ேநர	. “தாய	மா, ச	%	மா ஆNப�திாில 
ப>�தி�5கா:களா	, உ�ைன� பா 5க,	A /.தர�15கி�ட ெசா�< 
அA�பியி�5கா. இ�ப�ேய -*5க ஒெர�> நட.1 ேபாக,	, வாியா?” பி� 
க��� %ளி ெகா�ைட எ>�15 ெகா���.தவ6 ஓ� வ.தா6. அ	மா2	 அவ�	 
ெவளி8 ெச�வைத� பா �1வி�>, ராதா	மா2	 “நாA	 நாA	” எ�* ஓ� வ.த1. 
 
‘நீ பா���ட இ�. ஜாA, ப�லா:-ழி ஆட8 ேச�15க!” எ�* ெசா�<வி�>, 
இர�> ேப�	 கிள	பினா க6. /.தர	... அவ  #�வD5ைகயாகி, அைடயாளேம 
ெதாியாம� ெம<.1 இ�.தா . அவைள� பா �1 அைடயாள� %�னைக ெச@தாேர 
ஒழிய, ேபசவி�ைல. 
 
ேதா�%	 1ர2	 -ள#	 -�ைடGமாக இ�.த இட:க6 கட.1 அ.த 
ஆNப�திாி5-� ேபானா க6. காவ� எ�* எ12	 இ�.ததாக நிைனவி�ைல. ஒ� 
-�றி� ேம� ஏறினா க6. ஒராளிட	 /.தர	 அ@யா, ஒ� சீ�ைட5 கா��னா . 
சா�15-�G	, பிNேகா�1	 அட:கிய வைல�ைபைய அவ6 /ம.1 வ.தி�.தா6. 
‘கா�ேடY’ எ�றா க6. 
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க��<� ப>�தி�.த1... ச	% அ	மாவா? 
 
வயிர:க6 Kாி5க, ெந$றியி� ெபா�>ட� மHச� கத  ேசைலயி� #த� #தலாக 
அவ6 பா �த அ.த ச	% அ	மாவி� உ�வமா இ1?... 
 
“அ	மா...!” எ�* அவ6 அலறி5 ெகா�> அ�கி� ேபானா6. ஆனா�, இ.த	மா 
அவைள அ�கி� ெச�ல5 ;டா1 எ�ப1 ேபா� த>�தா6. 
 
க�க6 இ�.த இட�தி� இர�> வ:-க6 ெதாி.தன. #க	 ச�பி 
#�க�திாி5க�ப�>... 
 
உண 8சி வச�ப�> அவ6 க�ண	மா எ�* நீ��ய ைக ெவ*	 எ?	பாக, 
நர	பாக இ�.தன. இ�ம� வ.1வி�ட1. 
 
இவ6 ச�ெட�* தாவி� ப$றி5 ெகா�டா6; ெநHைச நீவிவி�டா6. சளி1�%	 
��ேபா�ட ெப��யி� இர�த�1ட� விD.த ேகாைழ... 
 
‘அ	மா... அ	மா... அ.த ெத@வ�15-5 க� -�டா...?” 
 
‘க�ண	மா... எ�ைன� ெதாடாேத, வானா	. சேராஜா... -ழ.ைத ந�லா�5காளா ? 
எ�தைன வயசா8/...?” 
 
கிண$*5-6ளி�.1 ேப/	 -ர�. 
 
ஆனா� அவ6 விடவி�ைல. ேப8ேச எD	பாம� இவC5-� 1யர	 #��ய1. 
“சேரா, க�ண	மா25- ந�ல ைபயனா, உட	% உைழ5-	 உைழ�பாளியாக 
ஒ��தைன� பா �15 க�யாண	 ெச@1 ெகா>�1>:க. க�ண	மா, எ�W�5ேக? 
ப�5கிறத வி�>டாேத...” 
 
இவ6 எ12ேம ேபச� ெதாியாம� பிரைம பி��தா$ ேபா� நி�* ெகா���.தா6. 
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“க�ணம:கல�1ல ஒ� ந�லைபய� இ�5கா�. அ:க N;� ப��% #�8சி�> 
எ:க J�ேடா> தானி�5கிறா�. 1ர�1 உற2. அவ�பா அ.த5 கால�தி� சிேலா� 
ேதயிைல� ேதா�ட�15- ேவைல ெச@ய�ேபாயி, அ:ேகேய ெச�தி�டா . அ	மா 
ம�>	 இ�5கா...” 
 
“க�ண	மா5-� %�8சா5 க��5க�>	. அவ ச	மதி5க,	..” அ	மா எ:ேகா 
பா �15 ெகா�> இைத8 ெசா�னா . 
 
பிற-, “க�ண	மா, நீ ேபா@8 ேச .தி�5-	 இட	 பாி/�தமான இட	. நா எத8 
ெசா�ற�கிறத நீேய... ெதாிHசி�ப. ஆனா, நா�தா� ேமலானவ�A திமி�ல 
இ�5கிறவ.தா #5காவாசி ஆ	%ளG	. அ.த ஆ	%ள5-	 ஒD5க	, ச�திய	தா�A 
கா.தி மகா�தா� ெசா�<�5கா ... 
 
இவ6 ச	% அ	மாவி� ைகைய� ப$றி அD�தமாக� த� உண 8சிைய5 
ெகா��னா6. ைக கதகத ெவ�றி�.த1. 
 
“ெபா�ணா�பிற.தவ அவAவ எ�ன ெசHசா?	 ெபா*5க,	. இ�ேல�னா... 
இ�ேல�னா... நீ ெபா	%ள தா��, ெபா	%ள தா���A...” 
 
“ச	%. வாணா	, வாணா	மா, அழ5;டா1...” எ�* அ	மா சா�15-�ைய ந*5கி, 
அ:ேக அலமாாியி� இ�.த க�ணா�ைய எ>�1 அD�தி சா* எ>�தா . அவேள 
வா:கி அைத� ப�க8 ெச@தா . 
 
அலமாாியி� இ�.த அ�ைட� ெப��ைய, ஊசி ம�.ைத எ>�1� பா �தா . 
 
“அ	மா, நா இ:கிேய த:கி அ	மா5- ேவ��யத8 ெச@ய�>மா ?” 
 
“வாணா	, வாணா	மா, யா�ேம இ:க த:க5 ;டா1. ப�திரமா J�>5-� ேபா:க. 
ஒ�>வாெரா�� சீ5- ேபா:க	மா... நீ:க வ.தேத என5- ெரா	ப ஆ*த�. 
/.தர.தா அ�ப�ப கவனி8/5கறா�. என5ெக�ன ேவ,	...? /த.தர�த�தா� 
பா5கமா�ேட�?” இத$-6 �8சிைர�1 இ�ம� வ.1வி�ட1. 
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யமவாதைன எ�றா� இ1தானா..? 
 
J�>5- வ.த1	 பி� ப5க	 ந8/5 ெகா�< ேசா�ேபா�>� ேத@�1 அ	மா2	 
அவC	 -ளி�தா க6. 1ணிகைள� 1ைவ�1 உல �1	 ேபா1 அDைக 
அDைகயாக வ.த1. 
 
இ�ேபா1	;ட அ.த� 1யர	 ஆறாத %�ணாக ேம?5- வ�கிற1. சா2 
J�>5-8 ெச�* வ.தா$ ேபா� -ளி�தா க6. 
 
ஒ� மாச�15-6 ச	% அ	மா இற.1வி�டா க6. ேசதிைய இ:ேக வ.1 /.தர	 
ெசா�லவி�ைல. ஒ� மாசமான பிற-தா� ெதாிய வ.த1. 
 
அ�ேபா1, இவC5-5 க�யாண	 ெச@ய அ	மா அ@யா, ராதா	மா எ�ேலா�	 
க�ணம:கல	 ;��8 ெச�றி�.தா க6. 
------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 14141414    
 
ஜய.தி W8ச  ;ைட5காக வரவி�ைல. ெகா�> வைத எ�லா	 திற.1 மைடயாக 
ெவளியா5கிய பிற-, ‘;ைட’ எ�ற காரண�ைத #�தா@�பாக ைவ�1வி�>� 
ேபாயி�5கிறா6. இ:ேகG6ள #�க� கைடயி� இ�ேபாெத�லா	 பிளாN�5 வய  
கிைட�பதி�ைல. ெபாிய சாைல ெந>க நட.1, ஆNப�திாி� ப5க	 #ைள�16ள 
ஒ� ெந�5க� பஜாாி�, ஒய , ம$*	 ப�ேவ* ைக ேவைலகC5கான ெபா��க6 
இ�5கி�றன. ெபாிய சா5கைட ப5க�திேலேய ெச��%5கைட, ேபா�ேடா 
N>�ேயா, கா@கறி ம��, ேத:கா@5கைட, க�கைள� பறி5-	 மHச6, ேகசாி 
கல களி� ஜா:கிாி ல�> வைகயறா5க6 ெதாிG	 மி�டா@5கைட... சா5கைட5-� 
ப5க�தி�, ஒ� நாி5-ற�தி இ>�%- #1- ஏைனயி� ஒ� ெப�,ட� சர	சரமான 
மாைலகைள� ெதா:க வி�>5 ெகா�> ேபாகிறா6. அ.த வாிைசயி�தா� அ.த5 
கைட இ�.ததாக நிைன2. உ6ேள ச.ைத... கா@கறி வ.திற:-	 லாாிக6 
ஆ5கிரமி5-	 ெநாிச�. இ�லாதவ  வா:-	 1ணி5கைடக6... அ:ேகேய ைதய� 
மிசிைன ைவ�1 வாணிப	 ெச@பவ க6. 
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அவC5- எத$- வ.ேதா	 எ�ற உண ேவ அழி.1 வி�டா$ேபா� இ�5கிற1. ஒ�  
ெப�, சாைலயி� பலரக வய ;ைடகைள ைவ�15 ெகா�> வாணிப	 ெச@கிறா6. 
 
“ஏ	மா, ;ைட5- வய  எ:ேக வா:கினீ:க?” அவ6 இவ6 வினா25- விைட 
அளி�பவளாக இ�ைல. அவைள8 /$றி இ�5-	 ;ைடகைள வா:க 
வ.தவ களிட	 ேபர	 ேப/வதி� -றியாக இ�5கிறா6. 
 
“எ�ன	மா, ஒேரய�யா எ�ப1 &பா ெசா�?ற...? அ	ப1�Aதா� நா� ேபான 
மாச	 வா:கிேன�. த:க8சி ஊ�5- எ>�தி�>� ேபாயி�டா... ெசா�<5->!” 
 
“ஒேர விைல. அ	ப1 &பா ைப நாA	 ->�தி�5கிற. இ.த ஒயர பா�தியா? 
இ�ப�தH/ வ�ச	 தா:-	. அ�பி�� ேபா�ட ைபயி. பிளாN�5ைப, ேக> 
ேக�ட1, �, மாச�தில %� %�>5-1, அ1 அ	ப1 அ*ப1�A வி5கிறா:க...” 
 
“சாி, எDப�தHச வ8சி5க!...” 
 
“ஒ� ைபசா -ைறயா1. ெதா�,*�னா தர க�> ப�ேய ஆ-	. ரயி� 
ெசல25-5;ட வராத கிரா5கி...” 
 
அ.த� ெப� ேம?	 பா �1 ஒ�ைற எ>5கிறா6. ைக�ைபயி� இ�.1 ஒ� ஐ	ப1 
&பாG	, ��* ப�1 &பா@ ேநா�>கைளG	 எ>�15 ெகா>5கிறா6. 
அ>�த>�1� ைப வா:க வ�கி�றன . 
 
ஒய  எ:ேக கிைட5கிற1 எ�ற வினா25- விைட ெதாியவி�ைல. #�ெப�லா	 
கைடகளி� இேத ைபக6 மா��யி��பா க6. அவ களிடேம ஒய�	 கிைட5-	. 
 
“ஏ	�பா, ஒய . ;ைடபி�Aற1 இ�5கா?” 
 
“இ�ப யா�	மா இ.த5 ;ைட எ>�தி�>� ேபாறா:க ? விதவிதமா பிளாN�5 ைப 
வ.தி�8சி. அ�லா� ெபா	%ளகC	 >Jல ல ச �A ேவைல5-� ேபாறா:க ? 
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கா@கறி, 1ணி மணி எ�லா	 ‘ேகாி ேப5’ வ.தி�8சி�ல?” எ�* விள5க	 
;*கிறா� கைட5கார� ைபய�. 
 
த6Cப� வி$பைன! ஆ�5கழி2... வா:க, வா:க எ�* பா�திர5கைடயி� இ�.1 
அ>5க>5காக ஆ�> உர� ‘கிைர�ட ’கC	 -ளிரலமாாிகC	 -வி�தி�5-	 
கைடகளி� வி$பைன� ைபய�க6 அைழ5கிறா க6. ெத�வி� தைலயைணயி� 
இ�.1, ேபா ைவ வைர ேபா�>5 ெகா�> வி$பைன நட5கிற1. ஒQெவா� 
கைடயி?	, ெபா��கைள5 கா�ட2	 ேபச2	, இளவய/� ெப�க6 தா	 
இ�5கிறா க6. 
 
இர2 ஒ�ப1, ப�1 மணி வைரயி?	 இவ க6 ேவைல ெச@1 வி�>, பதனமாக� 
ேபா@8 ேச�வா களா? ம*ப� ம*ப� ச:காியி� #க	 ேதா�*கிற1. J�>5-6 
ஆ� 1ைண இ�லாத ெப� எ�றா�, இ.த அள25-, ->	ப	 இ�5கமாக ம5க6 
வசி5-	 ெத�வி� 1ணி.1... 
 
ேச, நிைன5க� ெபா*5கவி�ைல, ேவ* எ12	 ேதா�ற2	 இ�ைல. 
 
இ�ைன5- ச:காி... நாைள5- என5ேகா, எ� ெப�,5ேகா... எ�* ெந��%5 
-ர<� ெவ.1 வ��தாேள, ப�1 (* பி6ைளகC5-5 க�வி�பணி ெச@G	 
ஜய.தி W8ச ... 
 
அ.த5 கால�தி?	 இ�ப� அரச� ெபாரசலாக, ெதாட % க$பி�ப1 உ�>. ஆனா�, 
உ�ைமேயா ெபா@ேயா, வி�யாலய�தி�, ம�த#�1 த�மீ1 மா/ப�> வி�ட1 
எ�ற ெசா�ைலேய தா:காம� ரயி� த�ட வாள�தி� தைல ெகா>�தா�. ஒரா� 
ெப� ெதாட %, உற2 எ�ப1, க�யாண	 எ�ற %னித� ெப��5-6 ைவ�1� 
பா1கா5க�ப>	 விைல மதி�பி�லாத ெபா5கிச	. அைத இ�ப�5 கா<� ேபா�> 
மிதி�1 Fைறயா>கிறா கேள?. இைத எ�லா	 ேக�கவா, உயி  வா7கிறா6?... 
 
“எ�ன, ஆ8சி	மா? எ:ேக இ.த� ப5க	?...” 
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ச�ெட�* நி�* பா 5கிறா6. “யா�...” 
 
ப�மனாக சிவ�பாக, /�ளான ெச	ப�ைட #�ைய அD.த வாாிய ெபாிய 
ெகா�ைட... வயிர:க6... 
 
“எ�ன, பழமாA ெத� ப:களா J�> ஆ8சிதாேன? %ாிய<யா எ�ன? -Hச	மா 
ெபா�, ச2.தர	... பா�1 ெரா	ப நாளா8சி... பா@ மாமா ம2�தான ேசதி ேக�> 
அ.த� ப5க	 வ.ேத�. நீ:க வ.தி�>� ேபானதா ெசா�னா:க. நா� தைலய 
கா���> உடேன காாில வ.தி�ேட�. இவ எ	 ெபா�,. ஊ மிளா�A ேப�. 
இவ க�யாண�15-� ப�திாி5ைக ைவ5கிற சா5-ல ;ட வ.1 பா5க #�யல. 
க�யாண	 தி��பதில வ8/5கி�ேடா	. ஜா ஜூ	 அவ6 அ	மா2.தா வ.தா:க...” 
 
“அ1சாி, நீ தி.நக �ல இ�.ேத? அ:கதான இ�5க?” 
 
“இ�<:க ஆ8சி. இவ:க�பா எ�>வ�சமா மNக�ல இ�5கா:க. நேர.திர� 
இ�பதா ப��ப #�8சி�> G.எN. ேபாயி�5கிறா. நா இ�ப ந:க ந�`  ப5க	 
வ.தி�ட எ:க மாமனா� ெபாிய ைபய� எற.தபிற- ெரா	ப� ப>�தி�டா�. 
ைபய�, ெபா�,, எ�லா�	 G.எN. ேபாயி�டா:க. எ:க ஓரக�தியா2	 N;� 
W8சரா இ�.தா:களா, ாிடய  ஆகி மகேனாட ேபாயி�டா:க. பிற- தா� நா:க 
இ:க வ.ேதா	... நீ:க அேத ப:களா2லதா ஒ�ைத5- இ�5கீ:களா? ராதா	மா, 
%�ச�, மக� யா��னா?	 வ.1 பா5-றா:களா?” 
 
“ஒ� நா வ�வா:க�A நின8சி���5கிற�...” 
 
“அ�ப... உ:கC5-	 வயசா8சி�ல, மக� ;ட ேபாயிர<யா?” 
 
“ஏ	மா, யா�5- வயசானா, யா�5- எ�ன ? நீேய இ�ப ெசா�ற, %�ச�, மக� 
எ�ேலா�	 எ:ேகேயா. யா��ட ேக�டா?	 தா@ நா�> ம�ண� த���> 
ஒ>றதி<ேய இ�5கா:க. இ:க எ:கவ.த ெசா�?...” 
 
“அதா ஆ8சி, ஆ�5கழி2�A ேபா���5கா. தீவாளி வ�1. 1ணி மணி  
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வா:கலா�A வ.ேத�. இவ %�சA	 ெசா�னா�%ல G.எN.தா ேபாறா. எ�லா 
ஏ$பா>	 ஆயி�ட1. #த� தீவாளி. ேபாகலா�A ெசா�னா. இ�னி5- இவC5- 
^2. எ:க J�ல சனி5கிழமதா 1ணி எ>�ேபா	...” 
 
“1ணி எ�லா	 எ>�தா8சா?...” 
 
“இத, கா�5-6ள இ�5-. வா:கேள ஆ8சி, அ�ப�ேய ந	ம J�ல வ.1 நா?நா6 
இ�.தி�>� ேபாகலா	? ஒ�ைத5-�தாேன இ�5கிறீ:க? எ:;டேவ ;ட 
இ�5கலா	... ஆனா, நீ:க மக� ;�பி�>5 ;ட� ேபாகல. அ1 எ�ப�ேயா 
ேபாக�>	, இ�ப எ� ;ட வா:க ஆ8சி...” 
 
“நீ இ�ப� ந>� ெத�வில நி�A ;�பி�டா நா வ�வனா?” 
 
“சாி ஆ8சி	மா, அ�ப வா:க, [�>5-5 காாில ேபாகலா	. அ:க வ.1 
;�%டேற�...” எ�* ச2.தர	 சிாி5கிறா6. 
 
“வானா	. நீ:க ப�திரமா� ேபாயி�>வா:க. இ.த ம�>	 ஆ8சிய நின�%வ8சி�> 
விசாாி8சிேய. அ1ேவ ச.ேதாச	...” 
 
“என5- ச.ேதாச	 நீ:க வ.தாதா...” எ�* அவ6 ைகைய வ<ய�ப$றி இD�1 
கா 5கதைவ �ைரவ  திற5க, உ6ேள அவைள உ�கார8 ெசா�கிறா6. “ஊ மி, நீ 
#�ன உ5கா.15க...” 
 
“எ�ன	மா, நீ?...” 
 
“ஒ�,மி�ல. காைர வி>:க மயி�சாமி. இ�ப�ேய பைழய மாA  ேரா> வழி 
ேபாயி கிராN ப�ணி, வ��ய5 ெகா�>�>� ேபா:க!” 
 
ெசா-/ வ��. உ6ேள -C-Cெவ�றாகிற1... 1ணி�பா ச�கைள� த6ளி 
பி�னா� ைவ5கிறா6. ெபாிய கா ... 
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இவ6 பா�� -ழ.ைதகைள தா�தா ர:;� ச�ைட வ�#�ேப க�ப<� ஏ$றி 
ப�திரமாக ஊ�5- அA�பி வி�டா . ஆனா�, அவ  இ.திய ேதசிய ரா,வ�தி� 
இ�.1 ைகதாகி, த�பி வ.1 -$*யிராக, வ.தவ . அவ6 இ�5-	 அ.த 
ப:களாவாச� அைறயி� உட	ெப�லா	 ெகா�%ள:கC	 காய:கCமாக� 
ப>�தி�.த நிைனவி�5கிற1. ச	% அ	மா இற.த பிற- /.தர	 இ:ேக வ.1 
ெதா�டா$றினா�. உட� ேதறி, அவ  ��<5-8 ெச�றா . ந�னில	 ப5க	 
ெசா�1ப�ெத�லா	 இ�.த1... எ�ப�ேயா அ.த5 கிைள ம*ப�G	 ெசா.த 
ம�ணி� தறி5காம�. 
 
ச�ெட�* வ�� ஒ1:கி நி$கிற1. 
 
“எ�ன�பா ?...” 
 
காேரா�� வ��ைய ஒரமாக நி*�திவி�> இற:-கிறா . க�ணா�ைய இற5கி, 
ச2.தர	 பா 5கிறா6. “எேதா ஆ5Xட�� ேபால இ�5- ேபா^/ ஏக�15- 
நி5கிறா:க?” 
 
ேபசாம� அவ6 J> தி�	பியி��பா6. 
 
வயி$ைற ச:கட	 ெச@கிற1. “ய	மா, கதவ� ெதாற.12>; நா எற:கி5கிேற�.” 
 
“கதைவ� திற.1 ெகா�> அவ6 #த<� இற:க, இவC	 இற:-கிறா6. நிைறய 
வ��க6 நி$கி�றன. சாைலயி� ேபா5-வர�ேத நி�* கிட5கிற1. இ�வழியி�, 
ஒ� வழியி?	 ேபா5-வர�தி�ைல. �ைரவ  விbக�15-6 %-.1வி�> வ�கிறா . 
 
“ச2.தர	 இத�தாேன, பா 5-கி�ட வ.தி�5கிேறா	. நா� இ�ப�ேய -*5க 
தி�	பி, ெபா� நைடயா� ேபாயி>ேவ�. இ�னி5-5 கிள	பின ேநர	 சாியி�ல 
ேபால. நீ:க ப��ைக� 1ணி வா:கி�>� ேபாறீ:க, பதனமா� ேபா@�> வா:க...” 
 
“ஒ� ெபா�, அ�ப�>5 கிட5-. பிாியாணி ெபா�டல:க சிதறி5கிட5-. க�சி5  
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ெகா� ேபா�ட ஆ�ேடா நி5கி1...” 
 
“சாியான ‘ஈQWசி:’ ேக/�பா, இ.த� ெபா*5கிக, ஆ�ேடாவில பிாியாணி� 
ெபா�டல�த வ8சி�>, பா 5-� ப5க	 நட.தி���.த ெபா�,கள� 1ர�தி�> 
ைக%�8சி இD�தி�5காAவ #5கியமான நப  ேபான எட	 ெதாியாம நDவி�டாகட 
இ�.த ெபா*5கிக அ	%�>5கி�டா:க...” 
 
ெசவிகளி� விD	 ெச@திக6, ெசவி�பைறைய� 1ைள�1, உண 2கைள� 
ப.தா>கி�றன. 
 
இ.த Kமியி� எத$காக இ�5கிேறா	 எ�* பலJன	 ஆ�ெகா6கிற1. 
ப�ட�பக<� ந>Jதியி� இ.த� ெப� ேவ�ைட நட5கிற1. #�ெப�லா	 அவ6 
ஒ� தமி7 தினசாி வா:கி� ப��15 ெகா���.தா6. ெகாைல, ெகா6ைள, 
க$பழி�%, க�சிமா*	 %�ணிய:க6, ம5கைள ஏமா$றி� பதவி பி�5-	 
சா1ாிய:க6, க�சி பல	 கா�>	 மாநா>க6, இவ களிைடேய ப.தாட�ப>	 
வா5-*திக6, எ�ற ெச@திக6 தவிர ஆேரா5கியமாக, ெத	% ெகா>5க, ந	பி5ைக 
ெகா>5க எ.த8 ெச@திG	 இ�ைல. மாச	 (* &பா@ மி8ச	 எ�* 
நி*�திவி�டா6. ஒ�பைழய ேர�ேயா இ�.த1 ைகயட5க �ரா�XNட . காைல 
ேநர�தி� அதி� ெச@திக6 ேக�பா6. ெவ6ளி5 கிழைம8 சட:காக கா.தி பஜைன 
வ�	. அைத எ>�15 ெகா�> ேபான பரா:-ச	, ஒ� மிக8சிறிய �ரா� எ<Nட , 
பா�டாியி� ஒ>வைத5 ெகா�> வ.1 ைவ�தா�. இ�ேபா1 அதி� எ�ன 
ேகாளாேறா, காத�யி� ைவ�15 ெகா�டா?	 ேக�பதி�ைல. மா�யிேலேய 
ெகா�> ைவ�1வி�டா6. அவ6 நடமா>	 Fழேல ெச@திகளாக இ�5கி�றன. 
இ�* அவ6 சாதாரணமாக, யேத8ைசயாக, ெவளி5கிள	பி வ.தி�5கிறா6. 
எ�தைன ெச@திக6? அவல:க6? ந>Jதியி� ேவ�ைடயாட�ப�ட ெப� யாேரா? 
 
ம�ணா:க�� �லமாக5 க�சியி� பிற.த நா6, இற.த நா6 விழா5க6 
ெகா�டாட�ப>	 ேபா1, பிாியாணி ெபா�டல:கேள விழா8 சி�ன:களாக மண	 
J/	. ர:கA	 இ.த� பிாியாணி விழா5களி� ஆதாய	 ெப*வா� எ�ப1 
அவC5-� ெதாிG	. ம�ட� -�மா - ஏ.ஒ�. ]ஃ�, ஸ�� ெர� எ�* ரயி� பாைத 
ேயார	 -�ைச5 கைடகளி� எDதியி�5-	. ெவ��� ேதா?ாி�ப1	 அ:ேகேய  
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நட5-	 எ�* ெசா�கிறா க6. இ.த ல�சண�தி�, ப/வைத� த>�%8 ச�டமா	! 
 
ேவ-ேவெக�ற அ.த5 -�ைச5 கைடக6, இர�த	 க�கி� ேபான சா5கைடக6, கறி 
ெகா�1	 க�ைடக6 எ�லா	 கட.1 வ�கிறா6. 
 
ேகாமாதா -லமாதா... ப/5கைள5 -	பி�>� Kைச ெச@ய ேவ,	 எ�* மட�1 
ஆசாாிய /வாமிக6 இ�ேபா1	 ெசா�கிறா . ப�திாிைககளி� அவ�ைடய 
வ�ண�பட:க6. 
 
ப�திாிைக5 கைடகளி� ெதா:-கி�றன. ேகாமா தா5க6, -�ைப� ெதா��யி�தா� 
வயி$*� பா�ைட� பா �15 ெகா6ள ேவ�� இ�5கிற1. ெசா.த5கார� இைவ 
கற5-	 வைர காைலயி?	, மாைலயி?	 ேத� வ.1 ெகா�> ேபா@5 கர.1 
ெகா6வா�. 
 
“யா�W அ.த ஆசாாிய�? எ15-5 ெகாைல பாதக	 ப�றா�?” எ�* ச	% 
அ	மாவி� ஆ:கார5 -ர� மி�ன� பா@.தா$ேபா� ஒ� கண	 உ?5-கிற1. 
வ��5கார� த:கேவ? சில நா�களி� த� ��* நா�- வய/� பி6ைளகைள 
அைழ�1 வ�வா�. 
 
“ேட@, #�கா ? இ:க வாடா!” எ�* அ	மா ;�பி>வா . 
 
“சா�பி>றியா?” எ�* ேக�பா . எ�ேபா1 ேக�டா?	 அழகாக ‘உ	’ எ�* 
தைலயைச�பா�. அ.த� ெப� மா��5- எ.த5 -ழ.ைதைய5 க�டா?	 ேசா* 
பிைச.1 ஊ�>	 தாப	 ேதா�*	 ேபா?	! ஒ� ப�ைட ெவ6ளி5 கி�ண�தி� 
தயி&$றி8 ேசா* பிைச.1 ெகா�> வ�வா6. அவைன ஊHச$ பலைகயி� 
உ�கா �தி ைவ�18 ேசா*ா�>வா6. “ெகாழ	% ேசா* ேவ,மா ?” 
 
அத$-	 ‘உ	’ எ�* தைலயைச�பா�. ‘வயி* எ�ைன இ�5கிற1. உ:க	மா 
இ�னி5- எ�ன -ழ	% வ8சா:க?” எ�* ேக�பா6. த:கேவ? �ைலயி� நி�* 
பா �15 ெகா����பா�. “மி...மீ�..” எ�* வா �ைத வ�#� “ேட@” எ�பா� 
த:கேவ?. 
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“...இ�ல.# #�:க5கா@5 -ள	%” எ�* ெபா5ைக� ப�ைல5 கா��8 சிாி�பா�.  
அ	மா அவ� வாைய� 1ைட�1வி�>, க�ன	 கி6ளி #�த	 ெகாH/வா6. 
 
மர5கறி உண2, அ�ப� நாகாிக� ப�பா��� அைடயாளமாக இ�.த1. 
 
ஆனா� அேத அ	மாவி� அ�ண�மா , அ�ேபா1 ஆ>	 ேகாழிG	 
சா�பி>பவ க6 எ�ற உ�ைம அ	மாவி� ெசா$களி� ெதறி�1விD	. “இ:ேக 
நா� தீ�டா5கி, -லாசார	 ெக>5கிேறனா	, ெப�ைண5 ;���>� ேபாறா�! 
இவ� J��ல ெபாிய 1ைர5ெக�லா	 தீ �த	 பிரசாத	 ெகா>5-	 பா ��ய� 
பா �1� பழக�>	?” எ�* க> க>�தா6. அ.த %� ச� தா#25-	 இெத�லா	 
இ�.தி�5-ேமா எ�* நிைன5க� ேதா�*கிற1. கைடசியாக8 ெசா�ன ெசா�... 
 
‘ஆ	%ள ெபா	%ளய, இவதா�A ஓ:க #�யாம, நீ ெபா	%ள ெபா	%ள�A... 
ஒ>5கி>வா�’ எ�* தாேன ெசா�னா6? இ�தைன ப��%� ப��1, ேவைல 
ெச@1 ச	பாதி�1, எ�ன உச�தி வ.தி�5-? எ�ன மதி�% வ.தி�5-?. 
 
அவ6 %�ச�... எ�தைனேயா வைககளி� ேவ*ப�டா�. எ�ேலாைரG	 ேபா� 
ெவ6ைளG	 ச6ைளGமாக� ேபா�>5 ெகா�> மதி�பாக இ�5க ேவ,	, 
வா75ைகைய அAபவி5க ேவ,	 எ�ற ஆைசதா�. அவ� கிராம�தி� ெச@த 
அேத ேவைலைய நகர�15- வ.1	 ெச@கிறா�. எ�டாவ1 ேதறியி�5கிேற�. 
இ.த� ப��%5- ஒ� க2ரவ ேவைலயி�ைலேய எ�* -ைற ப�>5 -�பழகினா�. 
அ1 ;ட8 ேச வா  சாியாக இ�லாததனா�. ஆனா�, அவ�, அவைள மற.1 எ.த� 
ெப�ைணG	 ேவ* க� ெகா�> பா �ததி�ைல. “எ� க�,�தாய� தவிர 
பா5கிற ெபா	%ள எ�லா	, ெத@வ	 என5-, %6ளா� ஏ� க<யாண	 க�டல? 
பா5-ற ெபா	%ள எ�லா	 ெப�த தாயா� ெதாியிற1 தாG�A ெசா�னா . 
ெபா*5கி� பயAவ...” எ�* -�ேபாைதயி?	 த�ைன ேவ* ப5க	 இD�பவைன, 
ெப� /க	 ேத�, எ:ெக:ேகா 4ைழபவ கCட� ேமாதி8 ச�ைட 
இD�தி�5கிறா�... ஆனா�, மகனிட	 அ.த ேந ைமேய இ�ைல. 
 
இ.த ஒD5க8 Fழ� இ�லாம� இ�.தி�.தா�, அவ6 %�சA	 ஒ� கா� பிசகி  
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இ��பாேனா ?... அவA5- அவ6 இ.த5 -�<� மீA	 கறிG	 சைம�ததி�ைல.  
அவ6 வள .த1	 பத	 ெப$ற1	 மர5கறி இ�ல:களி?	 சா�1Jக 
ம5களிட#	தா	. எனேவ, அவ6 கணவ� ேவ* உண2 ெகா�டா?	, ெவளிேய 
இ�.த உற#ைற J>களி� தா� சா�பி>வானாக இ�5-	. அவைள அவ� 
சைம5க8 ெசா�னதி�ைல. கட$பைடயி� இ�.த ராதா	மாவி� %�ச� எ�லா	 
சா�பி>வா ; -��ப1	 உ�> எ�* ெசா�<5 ெகா6வா க6. அைதG	 அவ6 
ைபய�தா� ெசா�<5 கா��னா�. 
 
ஆனா�, க��ய மைனவி5-� 1ேராக	 ெச@வ ெத�பைத அவளா� சீரண	 ெச@ய 
#�யவி�ைல. 
--------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 15151515    
 
மகைனG	 ம�மகைளG	 -��தன	 ைவ5ைகயி� ச	ப.தி அ	மாC	 ெப�ைண� 
ெப$ற அ�பA	 அவைளG	 அைழ�18 ெச�*தா� எD�ாி� %திய J��� 
-��தன	 ைவ�தா க6. 
 
“எ	ெபா�, ரHசித�15- ட2� பழ5க	 எ1	 ெதாியா1. விவசாய5 ->	ப	மா. 
உ:க மக� ெபாிய மனிசாேளா> பழ-றவ�... அ1லய இவள உ:க மகள� ேபால 
பா�1, ஏ�தா�%ல ெசா�<5 ->:க	மா..!” எ�* ெசா�< வி�> ம*நாளிரேவ 
அவ க6 ஊ�5- வ��ேயறிவி�டா க6. ம*J> அைழ�18 ெச�ல5;ட, 
ம�மக�பி6ைள5-, %திய அரசிய�, ெவ$றி� பட� %க7 ேபாைதயி� ேம?	 அேத 
1ைறயி� பல ேவைலக6. %திய ெமாைச5 ேபா�ட தள	. -ளியலைற, கD2	 
]:கா�, பா�திர:க6 கD2	இட	, காN அ>�%, -5க , எ�லா	 ெப�,5-� 
பா �1� பா �1 வா:கி இ�.தா க6. அவC5ேக இ.த5 -5கைர உபேயாகி5க� 
ெதாியா1. அதிக	 ேப  சா�பி>வத$-, பாைனதா� ைவ�1 வ��பா க6, அவ6 
%ழ:கிய சைமய$ ;ட�தி�. அவ6 J��?	 சி*சி* பிளா8/ விறகாக5 க�ைட 
ெதா��யி� இ�.1 வா:கி வ�வா6. Fைளயி� ைவ�த ம� அ>�%, ஒேர க�ைட� 
தீைய அட5கமாக� பா�திர�தி� ஏ$றி சைமயைல மிக எளிதா5-	. சைமய$ 
;ட�தி�, ெபாிய இ��<5 ெகா�பைர உ�>. ஆ�டா:க�<�தா� 
மாவா�>வா க6. அ	மி, க�திாிைக எ�லா	 %ழ5க�தி� இ�.தன. 
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“அ�ேத, என5- இதவ8சி சைம5க� ெதாியா1. எ�ன ெச@ய?” எ�றா6 ரHசித	. 
“நா எத5க�ேட�? இத எ�பி�5 ெகாC�1ற1�A க�15கி�டேதா>, அைதG	 
அ.த சைமய5கார� பயகி�ட5 ேக���5கலா	 இ�ல?” 
 
“ெதாியல அ�ேத...” 
 
“ேபா21...” எ�* ஒ� %திய அ>5ைக� ேத .1 அதி� ஒ� பா�திர�தி� அாிசிG	, 
ேமேல ப��%	 ைவ�1, நீ&$றி �� அ>�பி� ஏ$ற8 ெசா�னா6. அ.த5 கால�தி� 
%னாவி� இ�.1 அ�ப� ஒ  அ>5-� பா�திர	 வா:கி வ.தி�.தா  அ	மா. 
காைலயி� ந�லப�யாக இ��< காபி அவேள தயாாி�1� %திய ம�மகைள5 
ெகா>5க8 ெச@தா6. ேமைசயி�தா� பாிமாற�. அ�ேபா ெத�லா	 சா�பா�> 
ேமைச, அவ6 பழகியி�5கவி�ைல. பி�தைள ெச	%� பா�திர:கC5-� பதிலாக, 
‘X�வ ’ எ�* ெசா�?	 பா�திர:க6 இட	 ெப$றி�.தன. அவ6 மகனி� #� 
விழி5க2மி�ைல. ேபச2மி�ைல. காைலயி� கா  வ.த1, அவ� ேபா@ ஏறி5 
ெகா�டா�. 
 
J> ெப�5கி� 1ைட�1, பா�திர	 கDவி, நீ  பி��1 ைவ�1 எ�லா ேவைலையG	 
அவேள ெச@தா6. 
 
“அ�ேத, நீ:க எ15- இெத�லா	 ெச@யறீ:க? ேவைல5- ஒ� ஆ6 
ேபா�>5கலாமி�ல?” எ�றா6 ரHசித	. 
 
“வாணா	மா, நா இ�5கிற வைரயி?	 ஆெள�லா	 வானா	. இெத�லா	 என5-� 
பழ5க	தாேன?” எ�* ம*�1வி�டா6. 
 
காைலயில ெச�றவ�தா�. மதிய	 சா	பா , ெபாாிய�, எ�லா	 ைவ�18 
சைம�தா6. %1மண	 எ�ற க�5- மாறாத J>, ெவ$றிைல பா5- பழ	 ேத:கா@, 
இனி�% வைகக6, எ�லாேம இ�.தன. 
 
“#த�ல சா�பிட வர8ேச, ஒ� ல�>2	 பழ#	 வ8/� பாிமா*	மா? உ:க  
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வா75ைக ந�லா, %6ள -�� ேயாட ச.ேதாசமா இ�5க,	மா!” எ�றா6. 
#�சீவி� K8F� அல:காி�தா6. /வாமி அைற எ�* ஒ� தனி அைற இ�.த1. 
ல�/மி, சரNவதி, பி6ைளயா , #�க� எ�* ெவ6ளி� பட:க6 /வாி� 
மா��யி�.தா க6. இர�> அழகிய -�1 விள5-க6 /வாமி அைறயி� எாிய 
வி���.தா க6. பக� ஒ� மணி5- அவ� சா�பிட வ�வா� எ�* 
எதி பா �தி�.தா6. ‘கா	ப2�>’ /வ  தைலமைறவாக உயர	. ெபாிய இர�ைட5 
கத2 வாச�, கா  வ.1 ேபாக வசதியாக இ�.த1. J>க�� ெவ6ைளய��1 
‘ெபயி��’ அ��த மி8ச ெசா8ச:க6, /$றி?	 நிைற.தி�.தன. வசதியாக ந�ல 
K8ெச�கC	 கா@கறிகC	 பயிாிடலா	. இ.த இட	 %திய ப-தி. ச$* எ�ட 
நட.தா� K.தம�<8 சாைல. அ5க	 ப5க	 எ�* J>களி� ெந�5க	 இ�ைல. 
 
“மணி ஒ�ேன காலாயி�8சி. க�,, நீ சா�பி�>5க, #க	 வா�� ேபா8/...” 
எ�றா6 ம�மகளிட	. 
 
“வாணா	 அ�ைத, அவ:க வர�>	...” எ�றா6. மாறாக, “நீ:க சா�பி>:க அ�ைத, 
காலம நீ:க �பA	 சா�%டல. ெவ*	 ேக7வர- கHசிதா -�8சீ:க” எ�றா6 
அவ6. இவC5- அ�வயி$றி� சி�<ட� ெதாட:கிய1. 
 
தி�மண	 நட.1, மHசளி� ப/ைம மாறவி�ைல. மணி ��றாயி$*. “ஆ	%ள:க, 
ேபானா ஆயிர	 ேவைல இ�5-	மா; நீ உ5கா�, நா� ேசா* ைவ5கிேற�” எ�* 
ல�>2	 பழ#	 ைவ�18 ேசா* ைவ�தா6. ேசா$ைற எ>�1 வாயி� ேபா�>5 
ெகா6ைகயி� அDைக வ.1 வி�ட1. “இ�ப� ஒ� பாவமா?...” ெச�லமாக வள �த 
ெப$ேறாைர வி�> வ.1 #�பி� ெதாியாதவனிட	 உற2 ெகா6வ1, ெபாிய 
%ர�சி. அவC5- அ�பனி� ஆதரைவ� தவிர எ12ேம %ாி.திராத வய/, பய#	 
ெதாியா1. வ.1 ேச .த இடேமா அ�ைப� ெபாழி.தவ க6. %�சA	 அவ6 மீ1 
மதி�ைபG	 உயிைரG	 ைவ�தி�.தா�. ஆனா�, இவ�... 
 
இர28 சா�பா�>5-	 வரவி�ைல. 
 
மா��ப>5ைகயைற5ேக ேபாகாம� கீேழ ேபா���.த ேசாபாவி� உ�கா .ேத 
ேசா .தி�.த1. “எதாA	 சா�பிட	மா? ப��னிேய ப>�15க5 ;டா1...” 
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இவC5ேக ேபச�பி�5கவி�ைல. பக<� சைம�த1 ஆறியி�.த1. F> ெச@1, 
ெகாHச	 சா�பிட8 ெச@தா6. இவC	 ரச�ைத ஊ$றி5 கைர�15 -��1வி�>, 
கீேழ ஒ� பலைகைய� தைல5- ைவ�15 ெகா�> ப>�தி�.தா6. #த� #தலாக, 
ச	% அ	மா அரவைண�பி� அ.த5 ;ட�தி� பைழய %டைவ ெம�ைதயி� 
#ட:கிஉற:கிய நிைன2 வ.த1. -ழ.ைத� ப�வ	 எQவள2 M@ைமயான1? 
இவC	 -ழ.ைததா�. “எ:க %6ள5கி ஒ�,	 ெதாியா1:க, ந�ல1 
ெபா�லாத1...” எ�* அவ6 தா@ ;றிய1 ெசவிகளி� ஒ<5கிற1. இவ6 பி6ைள 
எ�ேப �ப�டவ�? அவ� இ.திைய எதி 5க�>	, அதிர� அரசிய� ேபச�>	, 
சினிமா வசன	 எDத�>	, வசன	 ேபசி ந�5க�>	; -�5க�>	. இவைனேய ந	பி 
ைகபி��தி�5-	 இ.த5 -ழ.ைத� ெப�ைண� K�ேபா� ைவ�15 ெகா6ள 
ேவ�>ேம? 
 
பHசமிைய� %�ச� எ�ப� அ�ேபா> ைவ�தி�.தா�? அவC5-5 ெகா>�பிைன 
இ�ைல. ஆனா�, ச	% அ	மா, %�ச�, தா# ? 
 
இ�ேபா1 நிைன�1� பா 5கிறா6. அவ களிைடேய எ.த உற2	 
இ�.தி�5கவி�ைல எ�ேற ஊகி5கிறா6. 
 
வி�ய$காைலயி� இவ6 கத2 திற.1 -ழா@ நீைர� பி��1 #� வாச� ெதளி5க 
வ�ைகயி� கா  வ.1 நி�ற1. 
 
இவ6 திைக�1�ேபா@ வாளிேயா> ஒ1:கினா6. ேம�ேவ�� விசிற இவ� கா 5 
கதைவ ஓ:கி அ��1 வி�> உ6ேள ெச�றா�. மா��ப�யி� அவ� ஏறி8 ெச�ற1 
ெதாி.த1	 அவ6 வாச� ெப�5கி, ேகாலமி�டா6. தி�	பி வ.1 ேசாபாவிேலேய 
ப>�1� 1:கிவி�ட ம�மகைள ெம6ள எD�பினா6. 
 
“அ	மா, ரHசித	, உ	%�ச� வ.தி�டா�%ல ேபாயி கா�பி கீ�பி வ8சி�> 
வரவா�A ேகC...” எ�றா6. 
 
அவ6 தி>5கி�டா$ேபா� எD.தா6. “ஒ�,மி�ல	மா, பய.தி��யா? ேபாயி  
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#க	 கDவி5 கி�>, கா�பி வ8சி� தாேர�, எ>�தி�>� ேபா! மணி ஆறாயி�8சி...” 
 
#த� நாளிர2 கா@8சிய பா� இ�.த1. %திய பா� இ�ன#	 வ.தி�5கவி�ைல. 
ெபா� ேபா�>, பி�டாி� இற5கி, அ.த� பாைல8 /டைவ�15 காபி ேபா�டா6. 
%திய டவரா த	ளாி� ஊ$றி5 ெகா>�1 அA�பினா6. பய.த %றாைவ� ேபா� 
ேபாயி$*. 
 
காபிைய5 ெகா>�1 வி�> அவ6 வரேவயி�ைல. எ�>, ஒ�ப1, ப�1மணியாகி 
வி�ட1. இவ6 அ>�ைப அைன�1வி�>, பி� ப5க	 தா7வைரெய�லா	 
/�ணா	ப��த தடய:கைள� ேத@�15 கDவினா6. பா�வா:கி5 கா@8சி ைவ�1 
வி�>5 -ளி�தா6. ேசைல 1ைவ�1 உல �தினா6. பைழய -ழ	%	 ெபாாிய?	 
#த� நாளிரேவ கல.1 ெகாதி5க ைவ�தி�.தா6. ேசா$றி� நீ&$றி ைவ�தி�.தா6. 
எ.த� ெபா�ைளG	 Jணா5கி� பழ5கமி�ைல. இர25-6 தீ �1 வி>வா க6. 
 
ப�தைர மணி /மா�5-, கைல.த தைலG	, கைல.த ெபா�>மாக5 கீேழ வ.த 
ெப�ணி� #க	 அD1 அD1 சிவ.தி�.த1 இவC5-8 ெசாேறெல�ற1. 
 
“ஏ	மா, அDதியா?...” 
 
‘இ�ேல�ேத...’ எ�றா?	 பிழிய�பிழிய அDைக வ.த1. 
 
“அச>, அழாத ஒ� ெபா	%ைள5- வா75ைக:கற1 இ1தா. ேபாவ�>	... 
அDவாத	மா!...” இத$-ேம� எைதG	 ேக�ப1 நாகாிக	 இ�ைல. 
 
“சாி, நீ காபி -�, ரா�திாிேய சாியா சா�%டல. வா, #க�ைத� 1ட8சி5க. ப�? 
விள5கி�> வா!” 
 
அ�ேபா1, மா�யி� -ளியலைற இ�ைல. 
 
“சாி அ�ேத...” எ�* ேபானா6. அதி .1 ேபச� ெதாியாத ெத�ப1 #D/	 
உ�ைம. 
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“இ�ைன5- எ�ப ேபாக� ேபாறா�? 1ர:கி எ.திாி8சி5 -ளி8/5 ெகள	பற8ேச, 
மணி ப�ன�ட�8சி>	. எ�லா	 தலகீழா இ�5-...” எ�* ெசா�<5 ெகா�ேட, 
அவ6 பைழய ேசா$றி� உ�ைபG	 தயிைரG	 ேச �1� பிைச.1 தாளி�தா6. 
 
“எ:க J��?	 இ�ப��தா� அ�ைத ெச@ேவா	! எ:க	மா, இ�ப��தா 
எ1�னா?	 ெகாதி5க வ8சி, /�டவ8சி>வா:க. எ:க�ெண, அ�பா, சி�த�பா, 
அ�ைத எ�லா�	 சா�பி>வ	. ஆனா, உ:க மக...” 
 
“ஆமா, எ:க ஆகாச�திேல.1 வ.தி�டாேனா? எ�ப எ.திாி8சி வராேனா? 
எ�னேமா?...” 
 
“அ�ேத...’எ�றவ6 நில�ைத� பா �தா6. 
 
“ஏ	மா...’ 
 
“... ஒ�ணி�ல... நீ:க கறி மீA ஒ�,	 சைம5க மா�W:களா ?” 
 
‘கர��’ ஓ>	 க	பிைய� ெதா�>வி�டா6. 
 
“ஏ	மா? உன5-� ெதாிGமி�ல? சைம8சி�ேபா>!” 
 
அவ6 ஒ�A	 ெசா�லவி�ைல. 
 
மா> ெகா�> வ.1 பா� கற5க ஒ�வ� வ.தா�. ஃபிாி�Y வ.த1. கறி மீ� 
மசாலா� ெபா��க6 எ�லா	 வா:கி� த.1 ேவைல ெச@ய ஒ� ெப� வ.தா6. 
/��ைட /��ைடயான #�G	 �5-	 #ழியாக5கைளயாக இ�.தா6. 
 
இவ6 தன5- ேவ��ய கHசிேயா, -ழ	ேபா ைவ�15 ெகா�> பி�ப5க	 தனிேய 
ேதா�ட�ைத5 ெகா�தி5 ெகா�ேடா த�ணி  பா@8சி5 ெகா�ேடா இ��பா6. 
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மரகத#	 ரHசித#	 சைமயலைறயி� ேபசி5 ெகா�ேட, மீ� கD2வேதா, மசாைல 
அைர�பேதா, வி�தாரமாக8 ெச@வா க6. அவ� எ�ேபா1 வ.தா?	 எ12	 
தயாராக இ�.த1. ஃபிாி�ஜி� -� வைகக6, -ழ	%, கறி எ1 ேவ�>மானா?	 
இ�.த1. ேதா�ட�தி� கீைர ேபா�>, ந�றாக வள .தி�.த1. அ�ேபா1தா� 
கட`  ஆNப�திாியி� ேவைல பா �15 ெகா���.த ச.திாி, ஒ�நா6 வ.தா6. 
க�யாண�15- ஒ�நா6 வ.1 வி�>� ேபானா6. ேதா�ட�தி� இ�.த அவ6 
ைகைய5 கDவி5 ெகா�> பி�%றமாக வ.தா6. 
 
“ேய@, ஜூN? நீ எ:ேக இ:ேக? எ�னேமா, பி�னணி பாடகியாகி ஒ� கல5-5 
கல5-ேவ�ேன, -ழ	% கல5கி���5கிற?” 
 
ச.திாி உயரமாக வள .தி�.தா6. #�ைய ெதாள ெதாளெவ�* பிடாியி� %ரள 
4னியி� ம�>	 பி�னிவி���.தா6. ெசவிகளி� வைளய:க6. 
 
“-ழ	%கல5கினா ெகாறHசா ேபாயி>	? என5- சா�N கிைட8சி>�1�A 
வ8சி5க!” 
 
“இவ:கள உ:கC5-� ெதாிGமா ச.திாி அ5கா?” 
 
“ெதாிGமாவாவ1? இவ �, வயசில �5ெகாDக நி�னி�> அDத ேபாேத, இவ 
பி�னணி பாடகியா வ,	A தா அDதா...” 
 
“ஏ	மா, ச.திாி!... யா�?...” 
 
“உன5-� ெதாியாதா	மா ? கா�த#�1 மாம மக. இவC5- எ�ப	 �5 ெகாD-	. 
அ�ெணதா இ15- ஜூNA ேப வ8ச1. ெசா.த உற2#ைறகேள ெதாட % 
வி�>� ேபா@வி�டன. இவ ந	ம -�-ல வி�யாலயாவில ப�8சா�ல ?...” 
 
“ப�8சா. பிற- ப��ப நி*�தி�>, அவ	மா, [�> ேவைல5- அA�பி8சி�டா...” 
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“இ�ல5கா, கா �பேரச� N;�ல பிற- ப�8ேச�... கமலேவணி அ	மா J�லதா 
இ�.ேத அ2:க பா>ற பா�ெட�லா	 அ�பி�ேய பா>ேவ�. அ�ெண என5- 
நி8சியமா சா�N தரதா ெசா�<�5கா:க, %1�பட�1ல...” 
 
ச.திாி, அெமாி5கா25-8 ெச�ல வா@�% வ.தி�.த ச.ேதாச�தி� மித.தா6. 
சாமா�க6 வா:கினா6. அவைளG	 ;��5 ெகா�> ப:களா J�>5- வ.1 
அ	மா, அ@யாவிட	 ஆசி ெப$றா6. 
 
“ச.திாி, உன5-� பி��தவ  யாரானா?	, ந�லவராக ஒ��தைர வா75ைக� 
1ைணயாக5 ெகா6” எ�* அ@யா வா7�தினா . ெட�< ெச�* அ:கி�.1 
விமான�தி� ெச�வதாக இ�.தா6. அ@யாதா� ந�ப கC5- எDதி எ�லா 
ஏ$பா>கைளG	 ெச@ததாக அறி.தா6. 
 
“ஏ	மா, மக� J> எ�ப� இ�5- ?” 
 
அ	மா ேக�டா . “எைத8 ெசா�ல அ	மா? ஒ�,	 சாியி�ல. ஆனா, ம�மக� 
ெபா�, ந�ல ெபா�,. கவ��லாத ெபா�,. இ�ப ெம@ேயா 
ெபா@ேயா�A இ�5-. அவ:க அ	மா J�>5- எDதி� ேபா�>, அழ8சி�>� 
ேபாக8 ெசா�?றதா�A ெதாியல...” 
 
“ச.ேதாசமான சமாசார	 ெசா�ற ! இ.தா:க, ச 5கைர வாயி� ேபா�>5-:க!” 
எ�* அ	மா ச 5கைர வழ:கினா . ஆனா� இவC5- ச 5கைர இனி5கவி�ைல. 
--------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 16161616    
 
“எ	%6ளிய எ�ப��னா?	 கா�பா�த8 ெசா�?:க தாயி, அெவ அ�ப�ெய�லா	 
நட5கிறவனி�ல தாயி! கா>கழனி ெவ6ளாம இ�லாம, இ:ஙன பHச	 %ைழ5க 
வ.1, பா>ப>ற	 எ�னேமா பட	 வரயிவா. கடயில ேவைல ெச@தி���.தவன5 
;���>� ேபாயி, பட	 ந�லா வரயிறா�A, வ8சி�டா:க க�சில ேச�தி�டா:க. 
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அ5கா த:க8சி�னா5;ட எ�ட இ�.1தா ேப/வா தாயி. அவ	 ேபாயி, ேரா�>ல 
ேபாற ெபா�ண� %�8சி இD�தா�A %�8சி�>� ேபாயி�>1 தாயி!” 
 
J> 1ைட�15 ெகா���5-	 அவ6 தி>5கி�டா$ேபா� பா 5கிறா6. அவCட� 
வD5ைக ம�ைடG	, -:-ம	 தி�நீ*� ெபா�>மாக ஒ� ெபாியவ  நி$கிறா . 
எ:ேகா பா �த நிைன2. 
 
இவ6 நிமி�	 ேபா1, அ.த� பHைச�தா@, இவ6 கால�யி� விD.1 க�ணிரா� 
நைன5கிறா6. 
 
“இ.தா	மா எD.தி�...” எ�* எD�%கிறா6. ச�ெட�* அ.த� ெபாியவாி� 
நிைன2 வ�கிற1. இவ6 பண	 வா:க8 ெச�?	 வ:கியி� இவ  பழ5க	. 
ராம<:க	 எ�* ெபய . ெப�ச� வா:கி5 ெகா�> வி�டா . ஒேர ைபய� 
கிறிNதவ� ெப�ைண5 க�யாண	 ெச@1 ெகா�> மத	 மாறி� ேபானா�. 
 
“...வா:ைகயா எ:ேக இ	%�>� 1ர	? எ�லா	 ந�லா�5கீ:களா?...” 
 
மடமடெவ�* வாளிையG	 /�ைணையG	 பி� ப5க	 ெகா�> ைவ�15 
ைககDவி5 ெகா�> வ�கிறா6. 
 
“இ.த ஏைழ� ெப�,5- ஒ� வழி ெச@ய,	. உ:களா� தா� #�G	. இ.த 
அரசிய� க�சி5கார:க எ�ன அ5கிரம	 ெச@தா?	 ேக�பா  ேக6வி இ�ேல�A 
ஆயி�8சி. இ.த	மா காHசி%ர�திேல.1 அவ� ெகா�> வ.1 ெத�� ெத�வா 
வி�ப. இ�5கிற1 அ:கதா. வ6Cவ  -�-ல�1ல ஒ	ப1 ப�8சி���.த�ப, ஒ�நா 
வா�தியா  அ�8சா� கா1 சாியா ேக5கல�A ெசா�றா. எ�ன விசய	A %ாியல. 
ப��% நி�A ேபா8/. ஒ� கைடயில, இ:கதா மளிைக5 கைடயில ேவைல5- வ8சா. 
கா1 சாியா ேக5கல�A ெசா�ல #�யா1. ெகாHச	 ம.தமா இ��பா�. 
ஒ�தர�15- ெர�> தர	 ெசா�ல,	. #தலாளி J��ல மா�ல, கைட� 
ைபய�க6 அHசா* ேப - த��மா� அ:ேகேய ப>�1�பா:க. பி� ப5க	 ெவளில 
ெவற-, ம�ைட, அ1 இ1 வ8சி ெபா:கி�தி	பா:க. ஒ� ேநர	 அ�ப ஒ�நா, ஒ� 
காிைய வ8சி�>, பி� ப5க /வாில, கிண*, ெத�னமர	, Fாிய�A 
வரHசி�5கிறா�. ம�தியான	 -ளி8சி�>, #தலாளி5- J��ேல.1 ேசா* 
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ெகா�> ேபாக,	. கைட5-	 [�>5-	 ைசகி6ல ேபானா, ப�1 நிமிச	 ஆ-	. 
ரயி� ேக�> ���டா, ெரா	ப ேநரமாயி�	. இவ� பி�னா� ெவ6ளய�8ச /வர� 
பாD ப�ணி�5கறத பா�1, ெசவி�>�பயல, அவ�5- ேசா�1 ேநர	 த�பினா 
தா:கா1, ச5கர ேநாயி5கார� எ�* ெசைமயாக அ��1 வி�டா6. அD1 
ெகா�ேட ைபய� #தலாளியிட	 ேநரமானைத8 ெசா�< ம�னி�%5 
ேக���5கிறா�. 
 
இவA5-� ப>5ைக, K��ய கதவி� ப5க	 கைடயி�தா�. இர��ர�> ேபராக 
இர2 காவ�. இவ� காவ<�5கவி�ைல. பN ஏறி ஊ�5-� ேபா@வி�டா�. அவ6 
அ	மா தி��, அவல /ம.1 வ�ைகயி� இவைன5 ;�� வ.1 ம�னி�%5 ேக�க 
ைவ�தா6. “ேட@, நீ ந�லா வைரயிறA ஏ� ெசா�லல? உன5- இனிேம வைரயிற 
ேவலதா. உன5- வ ண	 பி�� எ�லா	 வா:கி� தாேர�! இ.த5 கைட வாணா	!” 
எ�* ஆ8சாிய�தி� ஆ7�தினா . அ�ேபா1 ேத த� வர இ�.த1. அவ  அரசிய� 
க�சியி� பிரதான ஆதரவாள . ஒQெவா� ெத�வி?	 க�சி8 சி�ன:க6, தைலவ  
உ�வ	, /ேலாக:க6 எD1வ1 ேவைலயாயி$*. பி��த ேவைல, ச	பள	, ம$றவ  
-��தா?	, ]� சிகெர� %ைக�தா?	 இவ� ஒD5கமாக இ�.தா�. க�சியி� 
இைளஞ  அணி� தைலவனாக இவ6 ெபயர� நாகமணிதா� க�சிைய இைளஞ  
அைனவ�5-	 உாியதாக ஆ5கினா�. 
 
“அ	மா, இவன�ேபால வைரயிறவA5ெக�லா	 சாராய	, பிாியாணி, இெத�லா	 
தா ெகா>�பா:களா	. இெவ -�5கமா�டா. இ2:க�ெப -�8சி5 -�8சி� 
பாழாயிதா, நா ெர�> ெபா�ட%6ளகளG	 ஆ�தாளG	 ;���> இ:- வ.1 
ச.தியில நி5கிற. அ.த கட5கார சாமி ெரா	ப ந�லவ�, அ2� இவA5- ச	பளமா 
->�தி>வா� சாராய�த வா:கி ஊ�தி அ>�த க�சி5காரAவ இவன�ேபால 
பய:கள5 ;���>� ேபாவா:களா	. இவன ஒ�5க ரா2ல ேபா�> 
அ�8சி�டாAவ ேமேல பான  எDதி���.தானா... எ	%�ட ந�லா வரயிறா! 
தலவ�, அ�ணா பட	 அ8சா வரHசி�.தா. அ�8சிைகய ஒட8சி�டா:க. சாமி, க8சி 
வாணா	 அவA5- கட ேவலேய ேபா1	A அDத. அவ�தா� %�1ா� க�>� 
ேபாட ;���>� ேபாக8 ெசா�<� பண	 ->�தா�. இ�ப ஒ�ணில. ப�லாவர	 
திட�ல ெபாி...ய ;�ட	. ேதாரண	 க��, ைம5- ெச�> ேபா�> அ�ைட வ8சி 
ஏ$பா> ப�ண ;��யி�5கா:க. அH/ேப�, ஆ�ேடால பிாியாணி ெபா�டல	 
பா��� எ�லா	 எ>�தி�>� ேபானா:களா	. ந	மப@ய உ6ள, 
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-.தி���.தி�5கா ப8ைச - சிவ�% ெவள5- வ�ேம அ:க சிவ�% வர�ப, 
வ��ெய�லா	 நி�பா���டா, அ�ப அ.த� ெபா�, ஒரமா� ேபாயி���.தி8சா 
நி�னி8சா ெதாி...ல... ேமா�டா  ைப5கில, இைளஞ  அணி�தலவ  
நி�னா�:கறா:க. ச�>A வ�� கிள	பற8ேச, அ.த� ெபா�ண5ைகய� %�8சி, 
ஓேகாேகா�A ச�த	 ேபா�> இD�தா�, அ1 வரல. இD�தி�>� ேபா-#�ன 
அ1 கீழ 2ழ, பி�னா� வ.த வ�� ச5கர�1ல அ�ப��8 சி�A பா�த2:க 
ெசா�றா:க; எ�ன நட.தி8ேசா ஆ�டவA5-�தா ெவளி8ச	. ஆ�ேடா2	 
சாHசி�8சி. அ�லா�	 ஒ��டா:க. எ	ப@யA	, இ�ெனா� பய, அவ� 
-��பா�A ெசா�?வா. ெர�> ேபைரG	 ேபா^/ %�8சி ெகால5ேக/ 
ேபா���5-, தாயி!” 
 
அவ6 கதற<� உட?	 உ6ள#	 ம�>	 -?:கவி�ைல. Kமா ேதவிேய 
-?:-வ1 ேபா� இ�5கிற1. Kமாேதவி -?:கி5 -#*கிறா6. ‘நா இ�A எ�ன 
சா�சி ெகா>�ேப�’A ஆகாச�த பா�1, அ�னி5- சீைத, -?:கினாேள, அ1 
மனசில ேதா,கிற1. இவ சீைதயா? அH/ %�ச� இ�5கிறீ:கேள, இ�பி� மான	 
உாி5கிறாேன�A 1ேராபைத கதறினாேள, அ.த5 கா�சியா இ1? இவ6 வயி$றி� 
உதி�தெத�லா	 18சாதன� வாாிசா?... 
 
அவைள இD�1 அைண�15 ெகா6கிறா6. 
 
அ.த5 கா�சி இவC5-	 க�#� உயி 5கிற1. ஆரH/ வ�ண ேமலாைட #க	 
சா@.1கிட.த1. இ>�%5-5 கீ7. சிைத.த ேகால	... கா� ெச��% ஒ�* த6ளி5 
கிட.த1. அவ6 உ�னி5 ெகா�> பா �த கா�சி... 
 
அவC5-� %ாிகிற1. வா �ைத5- வா �ைத அ�ல. ெத�வி� நட5-	 ெப� 
ேவ�ைட. அ.த5 கால�1 ராஜா ராணி5 கைதகளி�, ேமாசமான ராஜ-மார� 
வ�வா�. அவ� -திைரயி� வ.தாேல ெப�க6 எ�ேலா�	 ஒ� ஒளிவா க6. 
எவேளA	 த�>�ப�>வி�டா�, அவ6 அ.த�%ர�15-5 ெகா�> ெச�ல�ப�>... 
கச5க� ப>வா6. 
 
இ:ேக அ.த�%ர	 ேதைவயி�ைல... 
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“அ	மா. நீ:க மனசில வா:கி�W:கேளா எ�னேவா. ெப�தவ:க 
ேதைவயி�ேல�A, தீ.1 ேபாயி�ட கால	 இ1. நீ:க ெரா	ப வயிரா5கியமா, உ:க 
மக�, இ�ைன5-� ெபாிய பதவியில இ�5கிறவ  வ.1 ெர�> மாச�15- #�ன 
;ட5 ;�பி�டதாக2	, நீ:க #க	 ->�ேத ேபசல�A	 ர:கசாமி 
ெசா�னா�னா?	, இ.த� ப@ய, அ�%ராணி. அ�ப�8 ெச@யிறவ இ�ல. ஏேதா 
பிாியாணி சா�பா>�Aற ஆசயிலதா ேபாயி�5கா. அவ� த�ணி கி�ணி ;ட� 
ேபா>றவ இ�ல. ேபா > எD1ற ெதாழி�A ஒ�A நட�1ற பய� த�ணிேலேய 
மித�பவ�. இவ.தா ேவைல ெச@யிறவ�. க�ணால பா�தவ:க, உ:க ேபர� 
நாகமணிதா அ.த� ெப�ண� 1ர�தி�> வ.1 ைகய�%�8சி இD�தா�A 
ெசா�றா:க. ஆனா அவ� வி �A X5ன� எ1 இ�.தா�ன�A த�பி8சி�டா�. 
ைப5 ம�>.தா இ�.தி�5-. எ12	 %ாியல. -$ற	 ப�ணினவ:க 
த�பி8சி>றா:க. இ1 ெவ*	 ஈQ Wசி: ம�>மி�ல. ெகாைல�A வழ5-�பதி2 
ெசHசி�டா:க. அ.த� ெபா�,, க�யாணமான ெபா�ணா	. %�ச�கார� 
1பா@ல பண	 ச	பாதி5க� ேபாயி�5கிறா�. இ1, அ	மா;ட� த:கி, சீ�>5 
க	ெபனி நட�தி�>�5-�A ெசா�றா:க. நம5- அெத�லா. ேதைவயி�ல. நீ:க 
ேபாயி உ:க மகன� பா�1 ஒ� நாய�ைத8 ெசா�ல,	.” 
 
மைல உ8சியி� நி$ப1 ேபால இ�5கிற1. ச*5கி5கீேழ விD	 அபாய	 
நாகமணி�னா, மரகத	 ெப�த %6ள தா�. ரHசித�15- ��த1 மக6. ரHசித�ைத 
மண5- #�ேப, பா�>சா�N எ�* வ.1 வைலயி� மா��5 ெகா�> க �பமான 
நிைலயி�தா� அவ6 மீ� கDவ2	, கறிவா:கி வர2	 மசாைல அைற5க2	 
வ�வ1 ேபா� வ.1 ஊ�றினா6. அவேள தா� வ.1 ேச .ததாக� ெதாி.த1. 
 
#Dகாம� இ�5-	 மகைள ஆ�மாச�15- #�ேப வ.1 வைளயல>5கி5 ;��8 
ெச�ைகயி� அவ6 மக� J���தா� இ�.தா6. வைளய� அ>5-	 ைவபவ�ைத 
இ:ேகேய ெபாிதாக5 ெகா�டா�னா க6. 
 
“அ�ேத, நீ:க இ.த J��<ேல இ�:க...” எ�* ம�மக6 அவ6 ைகைய ப$றி8 
Fசகமாக8 ெசா�<வி�>5 காாி� ெச�* ஏறி5 ெகா�டா6. 
 
கா  அக�ற1	, உற#ைறக6 எ�லா�	 ெச�ற1	, விறி8சி�>5 கிட.த J���  
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அவC	 மரகத#	 ம�>ேம இ�.தா க6. 
 
அ.த� ெப� தடாெல�* அவ6 கா<� விD.தா6. “அ�ேத, நீ:கதா இ�ப 
என5-� ெத@வ	. இ�ப, ஒ� தா<5க2� ேபா�டதால, பண	 இ�5கிறதால, 
வைளய�, நைக, சீைல�A வி�.1 ெகா�டா>றீ:க. ஆனா, எ� வயி�தில 
/ம5கிற1 உ:க மக� �லமான %6ள. அ�பேவ எ�ன5 க<யாண	 
ப�ணி5கி:க�A ெகH/ேன�. ராய�ேப�ைடயில கமலேவணி அ	மா J�ல 
இ�5ைகயிேலேய அ�5க� வ�வா�. ஒ�நா, &#5- வ.1 பா�5 கா�>�A 
அழ8சி�>� ேபானா�. பா>ேன. க:ைக5கைர� ேதா�ட	A பா�ன.” “ெரா	ப 
ந�லா� பா>ற. பா�ேடாட என5- ஒ�னிG	 ெரா	ப� %�8சி�5-"�A 
ெசா�னா�. 
 
க�களி� நீ , நட.தைத உண �திய1. 
 
“பிற- க�சி5;�ட	 நட5-ற எட�தில�லா	, பா�>�பாட அ2ேர எDதின 
பா�ட�பாட8 ெசா�<5 ;��� ேபானா�. ேபாNடெர�லா	 ேபா�டா:க. ெர�> 
தபா, ம�.1 -�8சி க�வ5 கல8சி�ேட�. ‘எ�ப:க ந	ம க<யாண	’ேப. எல5ச� 
#�ய�>	. நாம ெஜயி8ச1	 #த� க<யாண	 ந	#1தா�A தலேமல�8சி 
ச�திய	 ப�ணி�>, இ�ப�� 1ேராக	 ப�ணி�டா�. அ�ேத!...” 
 
ெகாதி5-	 ெநHேசா>, அ.த� தைலைய8 சா �தி5 ெகா�> ஆ*த� ெமாழி.தா6. 
 
‘நீ:க வி�>� ேபா�>� ேபாயி�W:க. அ2:க, -ளி5க�ேபாயி�5க�ப, எ�ன5 
;�பி�>5 க�ன�தில அ�8சா� “ஏ��? நீ தி�ட	 ேபா�>�> இ:க 
வ.தி�5கியா? ந�றிெக�ட நாேய! ->5கிற பண�த வா:கி�> எ:கினா?	 
ேபாயி8 சா2! நீ இ:க வ.1 எ�ன பய#*�1றியா? ேவசி!”�A ெவர��னா�.. 
அ2:க -ளி8சி�> வ.1 “ஏ மரகத	 எ�னேமா மாதிாி இ�5க? 
அDதியா”�னா:க...” 
 
“இ�ல:க ஒ�டட அ�8சனா, Mசி விD.தி �8சி..."�A ெசா�<8 சமாளி8ேச�. 
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“இ�ப நீ:க எ�ன ெச@J:கேளா என5-� ெதாியா1 அ2� எ�பW�னா?	 ஒ�நா 
J�>5- வ�வா� நீ:க அ2ர மாீ8சி, அவ� ைகயால எ� கD�தில ஒ� மHச5 
க2* க�ட8 ெசா�ல,	. எ� வயி�தில இ�5கிற %6ள5- அ�பா இ2��A 
எ�லா�	 அறிய,	. நா� ேவசியி�ல�A நீ:கதா� உல-5-8 ெசா�ல,	...” 
 
ஒ� வார	 அவ� J> தி�	பவி�ைல. 
 
ஒ  அதிகாைல� ெபாDதி� வ.1 கதைவ� த��னா�. 
 
அவC	 மரகத#	 #� ;ட�தி�தா� ப>�தி�.தா க6. அவ� ேமேவ�� விசிற 
ேமேல ஏறி�ேபானா�. காைலயி� ப�தைர மணி5- அவ� கிழிற:கி வ.1, 
-ளியலைறயி� ப� 1ல5கி #க	 கDவி5 ெகா�டா�. “காபி ெகா�டா, மரகத	?” 
எ�* ச�டமாக ஆைணயி�>வி�> #� ;ட�தி� ேசாபாவி� உ�கா .1 
ப�திாிைகைய� பிாி�15 ெகா���5ைகயி� காபிGட� இவ6 ெச�* நி�றா6. 
 
“ஏ ெகளவி! உன5ெக�ன ேவைல இ:க? ஏ இ:க வ.1 தாவ*5கிற? ஒ� தர	 
ெசா�னா� %ாியா1?” 
 
“%ாியி1ரா! %ாியி1! நா� நீ இ:க ெசா�னா?	 நி5க� ேபாறதி�ல. ேபாயி�ேட 
இ�5கிற. அ15- #�ன ஒ� காாிய	 இ�5-. அ1 ஆன1	 இ.த நிமிசேம 
கிள	பி>வ...” 
 
“எ�ன நீ? ெவவகார	 ப�,ற? இதபா�, ரHசித�15-	 என5-	 எைடல %-.1 
எ1னா?	 ப�ண... ெபற- உ�ன� ெப�தவ�A ;ட� பா5கமா�ேட?” 
 
“நீ பா5கமா�ட�A ெதாியி�டா என5-. அ.த� ெபா�, ந�லப�யா ெப�1� 
ெபாழ5க,	. எ� வாாி/ ெவள:க,	Aதா இ�5ேக நீ ேபாயி காபி -�8சி�> 
-ளி8/ #Dவி சி�த /�திேயாட வா... உன5- சாமிKத	A ஒ�,	 ந	பி5ைக 
இ�ேல�னா?	, அ2:கC5- இ�5-. நீ அறிHேசா அறியாமேலா, ந	பி5ைக 
உ6ளவ:க;ட ச	ப.த	 வ8சி�ேட. அ1னால...’ 
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“அ1னால... ?” 
 
“ஒ� ேந 8சடா... நீ -ளி8சி #Dவி�> வா, அ1 -	பி�> #�Hச1	, நாேன 
ெகள	பி� ேபாயி>வ..." 
 
அவ� காபிைய உத��� ைவ�1� ப�கிவி�>� ேபானா�. -ளியலைறயி� ேசா�% 
மண	 வ.த1. இவ6 Kைசயைறயி� -�1 விள5-கைள ஏ$றி ைவ�தா6. சாமி 
பட:கC5-� K8சா�தினா6. ஊ1ப�திகைள5 ெகாC�தி ைவ�தா6. அைறயி� 
கத2 மைறவி� நீரா�� K8F�, ெபா���> ம:கலேகால�1ட� மரகத	 இ�.தா6. 
அவ6 ைகயி� மHச� கிழ:-ட� ;�ய %திய தா<5 கயி* இ�.த1. 
 
“உ6ேள ேபாயி, ந�லப�யா வ#ச	 தைழ5க,	A ேவ��5கி�>5 -	பி>... 
#�க� வ6ளி ேதவயான ;ட இ�5-ற பட.தா...” 
 
“நீ... 2டமா�ேட..?” எ�* உ6ேள ெச�ற1	 அவ6 அ.த5 -*கலான வாயி<� 
நி�* ெகா�டா6. 
 
“ேட@, அ.த� தா<ய வா:கி அவ கD�1ல க�>?” எ�றா6 உர�த -ர<�. 
 
-�1�ப�ட உண ைவ விD:க #�யவி�ைல “ேய ெகளவி, இெத�லா	 எ�ன 
நாடக	!” 
 
“நா நாடக	 ஆடலடா! Jணா� ெபா�பாவ	 ேத�5காத! இவவயி�1� %6ளதா 
ெமாத வாாி/! /	மா ேபசாம, தா<ய வா:கி5 க�>?” 
 
தா<ைய5 க��னா�. 
 
“ரகசியமா நீ ->�தி�டா, அ1 அ�ப� ேப  ெதாியாம ேபா-	டா! ஒ�15ேகா!...” 
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ேபச வழியி�ைல. -:-ம�ைத5 ெகா>�1 ைவ5க8 ெசா�னா6 மரகத	. 
சேரெல�* அவ� ெவளிேய* #�, மரகத	 அவ6 கா<� விD.1 பணி.தா6. 
க�ணி�ட� அவைள5 க��5 ெகா�டா6. “ஆயி/Kர நீ:க ெச@த இ.த உதவி5-, 
நா� உ:கC5-8 ெச��பா உைழ5க,	..” எ�றா6. 
 
ரHசித	 ெச�வ�தி� வள .த அ�பாவி� ெப�. கவ> F1 ெதாியா1. ஆனா� 
இவ6, அ�ப�ய�ல - ெநளி.1 வைள.1 எகிறி� திமிறி, த�னிட�ைத உ*தி ெச@1 
ெகா6C	 -ண	 பைட�தவ6. சில நா�க6 இரவி� வரமா�டா�. இவA5-	 
ெதா�ட  -ழா	, மாைல, பாரா�> எ�* வ�பவ  ேபாகிறவ . அதிகமானா க6. 
சைமய?	 சா�பா>	 வசதிகC	, ெப�-வத$- #� இவ6 கD�தி� காதி� 
�5கி�, ைகயி� எ�* ேத�5 ெகா�டா6. 
 
“அ�ேத, என5- இ2:க இ.த ெந5ேல/ வா:கி வ.தா:க! ந�லா இ�5கா, 
பா�:க!” எ�* கா�>வா6. 
 
சில நா�களி�, “அ�ேத, ஷீ��: இ�5-தா	. ;�பி>றா:க, நாA	 ஊ��5-� 
ேபாேற�”A ெதாிவி�15 காாிேலறி5 ெகா6C	 அள25-, இவCைடய 
#5கிய�1வ	 மD:கிவி�ட1. வாச� ப5க	 ஒ� ெகா�டைக ேபா���.தா க6. 
சி�A, பழனி எ�* இர�> பி6ைளக6 அ:ேக ப�திாிைக அ?வலக	 
நட�தினா க6. ஒ�நா6 இவ6 கதைவ� K��8 சாவிைய அவ களிட	 ெகா>�1 
வி�>5 கிள	பிவி�டா6. 
 
“எ�ன தாய	மா? திW A வ.தி�ட?” 
 
ராதா	மா வ.தி�.தா6. “எ�ப வ.தீ:க	மா ? ம�மக�%6ள வ.தி�5கா:களா?...” 
எ�* ேக�>, அ	மாவி� காேலா> ஒ�� நி�ற -��� ைபயைன� பா �1, 
“ராசா... எ�W�5ேக? தாய	மா பா��ய நின�பி�5கா?” எ�* ெகாHசினா6. 
 
“ஏ	மா, சாமி இ�ல�A ெசா�ன உ:க %6ள #�க ப5தனாயி�டா� ேபால 
இ�5-?” எ�றா  வ.த விநாயகசாமி, பைழய கால�15 கத � ெதா�ட . நிைறய 
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கைத க�>ைர எD1வா . %�தக:கைள மா�யி� ெகா�> வ.1 அ>5-வ1	, 
ப��ப1	 ேப/வ1	 ேவைல, கா.தி ($றா�ெட�*. அேத J��� வாச<� 
ஒQெவா� ெவ6ளிG	 கா.தி பாசைற எ�* நட�தினா க6 எ�பெத�லா	 ெதாிG	. 
விநாயகசாமி ம1ைரயி� இ�.1 வ.தி�.தா . க�யாண	 கா�சி இ�லாதவ . 
 
“எ�ன ெசா�றீ:க மாமா?... இ�ப வாாியா  /வாமி பிரச:க	னா, ;�ட	 
ெகா6ளல. அ�ைன5-5 கட2ைள ந	%றவ� #�டா6A ெசா�னவேர, இ�ப ேபச 
#�யாம ஆயி�டா  ேபால இ�5-...” 
 
“இ�ல ராதா	மா... இத, இ.த� ப�திாிைகய� பா�:க...” அவ  ெகா>�த 
ப�திாிைக�தாைள அவC	 பா �தா6. 
 
“எ�ன, -�வியாேர இளவDதி�%ரவல , இ� மைனவிய�ைடய கட26 
ெதா�டரா@வி�டாராேம? உ�ைமயா ?” 
 
“அ�ைனயாாி� ெந�5க�5-, கா1	 கா1	 ைவ�தா$ ேபா� தைல -னி.1 
வி�டதாக5 ேக6வி. நம5ெகத$ைகயா இ.த உ61ைற சமாசாரெம�லா	?” 
 
ராதா	மா ச�த	 ேபா�>� ப�5கிறா6. 
 
அவ6 அ:ேக நி$க�பி�5காம� பி� ப5க	 ெச�றா6. 
 
“ஆமா	, மாமா, இ.த� ப�திாி5ைக5 -�ைப எ�லா	 நீ:க வ:-றீ:களா?” 
 
“ரா	 ரா	! என5ெக�ன ேவற ேவைல இ�ைலயா, காைச இ�ப�8 ெசலவழி5க? 
ந	ம அ@யா ேப  ேபா�> இ.த விலாச�15- இ1 அA�ப� ப���5-?” 
 
அ@யா மா�யி� இ�.ததா� அவ6 அ�* அவைர� பா 5கவி�ைல. 
 
“ப�திாிைகக6 சீரழியி1 இ�னி5-! நா இ:க ப�டண	 வ.த %1சில, ெமள��  
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ேரா�லேயா ட2�லேயா எேதா ெபாிய கைடயில, அ�ப�லா	, ெபா	பிள:க  
இ�ப�� ேபாக #�யா1, ெச�லலாேமா, எ1ேவா, நின�பி�ல, ஒ� ெபா	%ள 
ெபா	ைம, இ>�பள25- வ8சி, ‘பா�ைசN’ அளெவ>5கறா�%ல... என5- சாியா5 
;ட நின�பி�ல. அ:ெக�லா	 அ.நிய�1ணி வா:காேத�A ெசா�ல�தா� 
ேபாேவா	. அ.த ெபா	மய� பா5கேவ ;8சமாயி�.தி8சி. இ�ப நின8சி� 
பா5-ேற�. இ.த� ப�திாிைக, சினிமா, /வெரா�� எ�லா�தி?	, ெபா	%ளய� 
1கி?ாியிற ேவலயா�தானி�5-. ஒ� 1ேராபதய� 1கி?ாிHசா� 18சாதன�. 
பாரத G�த	 வ.த1. இ�ப, ஒ� ப�திாிைகய, ->	ப�திாிைகைய� பா 5க #�யல. 
எ�லா	 வ5கிரமாயி�5-?” எ�* அ	மா அ?�15 ெகா�டா . 
 
“அ	மா, இேத நா� அ:க ம1ைர வாசக  வ�ட�1ல ெசா�ேன�. ெபா	பிளகதா, 
இ.த மாதிாி விஷய:கள� பா �1 எதி 5க,	. அ1 எ:க? நா?ேப  ேச�#�ன? 
ப�1ேப  பிாி5க வரா:கேள?” 
 
“என5-5 ;ட� ேதா,	. இ�ப ந	ம தமி7� பட:கள� பா5கிேற� - 
ப�திாிைககC	 ப�5கிேற�. ஆனா, இதிெல�ன தமி7 கலாசார	 %திசா 
இ�5-�A %ாியல. ைகயி� �ாி:5N வ8சிகி�> ேப/ற1	, ஆ,	 ெப�,	 
பா �ன  ேச .1 ‘பா�’ டா�N ஆ�ன1	 கலாசார ேமாச	A ெசா�னா:க. ஆனா, 
ெவ6ைள5கார� ேபாயி, ந	ைம நாேம எ�ன கலாசார�த மீ�>5 
கி���5கிேறா	?... ந	 தமி7�பட:களி�, வ�	 காத<க6, நாயகிக6, உட	ைப5 
கா�>றதி�தா� எ�லா	 இ�5-. அ12	 ஹீேராயி� கனவி� வ�	 ‘காத� 
கா�சிக6...ஆகா’ இதா� கலாசார	! பா	ேபல, ஒ� மரா�தி சிேநகிதி ந	ம ப�திாிைக 
கைதகளி� வ�	 பட:கள� பா �1�>, ‘உ:க ெம�ராசில ெபா�,க ஸாாிேய 
உ>5கிறதி�ைலயா’�A ேக�டா. ‘இ�<ேய! என5-� ெதாிHசி அ�ப�யி�ல. பட	 
ஒ� கவ 8சி5காக� ேபா>வ’�A ெசா�ேன�...” எ�* ராதா	மா2	 அேத 
க��ைத8 ெசா�னா6. அவ6 அ�* திைச ெதாியா� பிரைமயி� நி�றா$ேபா� 
உண .தா6. 
 
ந	ைம ஆள வ.த பர:கிய�, இ.த சன:கைள� %Dவாக� ேபா�>மிதி5-	 
வைகயி� அதிர�யாக8 ெச@ய #�யவி�ைல. ஏெனனி� ப�5காத கிராம 
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வாசியிட#	, ஏைழயிட#	, ஒD5க கலாசார	, அதனா� ப$றிய ேந ைம, பி�வாத	 
எ�லா	 இ�.தன. அ.த ஆதார�தி�தா� கா.திஜி, இ.த நா�> ம5கC5- உக.த1 
அஹி	ைச வழி�A ெசய�ப�டா . இெத�லா	, அ�ேயா> ேவர*5க ப>1 
இ�ைன5-. Mலமா இ�5கிற தீவிரவாத	;ட ஒ�15கலா	. ஒ  அரசிய� க�சி, 
சினிமா�A ஒ� நJன5 க�விைய ம5கைள மய:கைவ5-	 த.திர:களி� 
கவ .1... 
 
“விநாயக மாமா, நீ:க வரவர எ�லாேம பிரச:க	 க�>ைர�A ஆர	பி8/>றீ:க. 
இ15ெக�லா	 யா�	 வரமா�டா. ேவற எதாA	 ேயாசைன ப�,:க... 
 
அவ  தைலைய� தடவி5 ெகா�> ேபானா . 
 
அ�ேபா1தா� அ	மா ேக�டா . 
 
“தாய	மா ? அ�ப நீதா� அவைன5 க�யாண	 ப�ணி5க8 ெசா�< 
க�டாய�ப>�தனியா?” 
 
“என5- ேவற வழி ெதாியல	மா? அ�ப� ெதாியாத %6ள�A வ8சி�> அவ 
ச:கட�ப>வாேள?” 
 
“‘இ�தார� தைட8ச�ட	’�னா?	, இவ:க த�பி8சி>வா:க! ஏ�னா, இவ:கதாேன 
எைதG	 ஒ�%5 ெகா6C	 ேவா�> ம.ைதய உ�வா5கி இ�5கா:க?” 
 
“அ12	 சாிதா�” எ�றா6 அ	மா. 
------------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 17171717    
 
இ�ேபா1, மி�ன� கீ*க6 ம�ைடைய5 ;* ேபா>கி�றன. த�% வழியி� வள�	 
ச.ததி, த�% வழியிேலேய K2	 பிH/	 உதி 5-மா? 
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ஆனா�, பழிேயாாிட	, பாவேமாாிட	 எ�ற�லேவா வி�.தி�5கிற1? அவ� அ�* 
வ.1 ;�பி�டா�; ெகHசினா�. 
 
அ�* ம�>மி�ைல. இத$- #�%	 ரHசித	 அA�பி வ.தி�5கிறா�. 
ரHசித�15-	 அவ6 மீ1 அ�றி<�.ேத ேகாப	தா�. 
 
“ெகளவி இ��1 வ8சி5 கD�த*�தி�டேத ?” எ�றாளா	 ரHசித�தி� பா��. 
 
தா� ெச@த1 தவேறா எ�ற உ*�த� அவ6 அ� மனதி� மணலா@ ேவதைன த.1 
ெகா���5கிற1... 
 
கா.தி வழியி� கத�>�தி, ம1வில5-� பிரசார	 ெச@1 சிைற ெச�ற 
ெப�மணிக6, பிற- ச�க ேசைவ எ�* ஆதரவ$ற, ஆநாைத வி>தி எ�*தா� 
த:க6 ேசைவகைள� ெதாட .தா க6. 
 
அ�ப��ப�ட நி*வன	 ஒ�* ெவ$றிவிழா ெகா�டா�யேபா1 அ	மா இ�ைல; 
அ@யா இ�.தா . ��<யி� இ�.1 அ�ேபாைதய பிரதம  இ.திரா அ	ைமயா  
வ.1 ேபசினா . இவ�5- அ.த ஆ:கில வா �ைத5- அ �த	 %ாியவி�ைல 
எ�றா?	 ஒ�வ  ெமாழி ெபய �தா . “ெவ6ளிவிழா ெகா�டா>	, இ.த 
நி*வன�தி� �லமாக ேசைவ ெச@G	 ெப�க6 சிற.த ச�க ேசவக க6 தா	. 
ச.ேதகமி�ைல. ஆனா� இ1 சிற�பாக� ெபா�விழா5 ெகா�டாட ேவ�>	 எ�* 
ெசா�லமா�ேட�. ஏ� எ�றா�, ஒ� #�ேன$ற ச#தாய�தி� ஆதரவ$ற 
ெப�க6, க �பிணிக6, அநாைதக6 எ�ற க�	%6ளிக6 இ�5கலாகா1...” எ�* 
ெசா�னாரா	. 
 
அநாைத� ெப�க6, க �பிணிக6... அநாைதக6... 
 
அநாைதக6 எ�ப� வ�கிறா க6? 
 
மரகத	 ஒ� பி6ைளைய� ெப$*, அைத அநாைதயாக5 -�ைப� ெதா��யிேலா 
எ:ேகா விட5;டா1 எ�* தா� அவ6 ஆதர2 ெகா>5-	 ஒ� நி �ப.த�ைத 
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ஏ$ப>�தினா6. ஒ� சமய	 ஒ� ெபாிய வ5கீ� J��� ேவைல5கி�.த ெப� 
க �பமாகிவி�டா6. வ5கீலா, அவ  மகனா எ�* அ.த� ெப� ெசா�லவி�ைல. 
பய�தி� உைற.1 ேபானா6. அ	மாதா� அவைள அ.த இ�ல�தி� ெகா�> 
ேச �பி�தா . ‘உ:க -�-ல�திேலேய ைவ�15 ெகா6ளலாேம, சேரா	மா’ எ�* 
அவ  ேக�டாரா	... அ	மா அ@யாவிட	 வ.1 ெசா�னா . “இ:- த�% நட5க5 
;டா1 தாய	மா, நீ உ� பி6ைளைய� தா<ைய5 ெகா>�1 -ழ.ைத5- ஒ� 
அ:கீகார	 ெகா>�த1 ெரா	ப சாி...” எ�றா . 
 
ஆனா� தவறாக ஒ� பி6ைள5-� தாயான பிற-, மரகத	, எ.த� பா�ைட� 
ெதாழிலாக5 ெகா�> வா75ைக நட�த வ.தாேளா, அ.த� பா��� ப5கேம தி�	பி 
ைவரா5கியமாக இ�.தி�5கலா	. இ�ைலேய�...? 
 
சீ! ஆ� தி�.தாம�, ெப� எ:கி�.1 ைவரா5கிய	 கா�பா6? இவ6 இ�ேபா1, 
1�பிய எ8சிைல எ>�1 விD:-வாளா? ஒ  ஏைழ�தா@5- நியாய	. 
 
-�-ல�தி� அ�பதி�1 எ�தைனேயா ஆ�>களாகி வி�டன. பரா:-ச	 இவைள� 
%�?5-	 மதி5கமா�டா�. சா�சி5கார� கா<� விDவைதவிட, ச�ைட5கார� 
கா<� விழலா	. 
 
அவ கCைடய #ைறS�ைட வா:கி5 ெகா�> மக� J> ெச�ல #�2 
ெச@கிறா6. 
 
பி$பக<� ர:க�, மாமர�15-	 ெத�னமர�15-	 எ� ைவ�பவ  எ�* 
ஒ�வைன5 ;��5 ெகா�> வ�கிறா�. வாச<� ஆ�ேடாவி� ஒ� பா<தீ� 
சா5கி� இ�.1 ெவளி  நீல� ெபா�ைய5 ெகா�> வ�கிறா க6. மர�ைத8 /$றி5 
ெகா�தி� 1ர2கிறா க6. 
 
இவC5-8 /	மா இ�5க #�யவி�ைல. 
 
“ஏ	பா, மாமர	 #8F>	 K8சி. %D%Dவா இ�5-. க�8ச எட	 ெந��%� 
ப�டா�பில ெகா�%ளி5-1...” 
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“அெத�லா	 ேபாயி>	 பா��	மா? இ1, K8சி ெகா�<, உர	 எ�லா	 ேச�த 
கா	பிெள5N உர	...” 
 
ர:க�, உடேன, “-�-ல�திேல.1 டா5ட  அ	மா தா� அA�பி வ8சி�5கா:க!” 
எ�* தீ 5கிறா�. 
 
இவC5-� ேபச வாயி�ைல. எ�றா?	, “ர:கா, உ:கி�ட ஒ� சமாசார	 
ெசா�லA	, அவைர அA�பி�> வா” எ�* தய:கி நி$கிறா6. 
 
“எ�ன விசய	...?” ேக�-	 ேதாரைணேய அவைள ஒ15கி� த6ள� ேபா1மானதாக 
இ�5கிற1. 
 
ராம<:க	 வ.தைதG	 அ.த� ெப� பி6ைள கதறியைதG	 ெசா�கிறா6. 
 
“மன/ அ�8/5கி1. அ2:க இ�ப இ�5கிற எட	 என5-� ெதாியா1. அேசா5 
நகேரா, அ�ணா நகேரா ெசா�னா:க. உன5-�தா� அ.த� ப5க#	 பழ5க	. 
இ�>�>� ேபாறியா?” 
 
“இெத�ன	மா, நாய	 ! [>ேத� வ.தவ:கள ெவற�� அ�8சி:க. இ�ப எ�னிG	 
ேச�1 அ��பா:க! த2ர2	 இ�ப அ2:க க�சி இவ:கக�சி5- ஆதர2 ;ட இ�ல. 
உ:கC5- அ�ர/ வாணா ம�ணா:க��ய5 ேக�> வா:கி�>வேர�. ேபாயி�> 
வா:க!” எ�* க��1� 1�பிவி�>� ேபாகிறா�. 
 
‘ம�ணா:க��யாகிய -ழ.ைதேவ?’ ெபா:கிவ�	 ச.ேதாச8 சிாி�%ட� 
தைல�1ணிைய உதறி5 ெகா�> மாைல ஆறைர மணி5- வ�கிறா�. 
 
“அ	மா, ;�%W:களாேம! காாியகார� வ.1 ெசா�னா� நா, ஜகேஜாதி 
ெபள�ேடச�லதா கிற, உ	%6ள, %ரவலர@யாவ� பா5க,	A ெசா�னா�...’ 
கடைலஉைட�தா$ ேபா� இ�5க	 உைடப>கிற1. “Qலாச	 ேக�டா�. Qலாச	 
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எ�ன, நா� ;��� ேபாேற�. எ15-	 அ2ர� பா5க,	. தா, K:காவா > 
ப5க	, ெதா.தரவாகீ1. ஒ� மீ��: எ1னா?	 வ@5க,	. ந	ம சி�னவர5 
;���> வர,	. ெகாHச	 கா/ ெசல2 ப�ணA	 இல5ச� வ�1�A 
ெசா�றா:க...” ேத�8 ெச�* அ�வ��ைப மிதி�1 வி�டா$ ேபா� ;8ச	 
ஏ$ப>கிற1. 
 
“க8சி விவகாரெம�லா	 வாணா	பா, -ழ.தேவ?. /	மா�தா� ம�மக, 
ேபர�%6ள:க�லா	 பா5க,	A ேக�ேட எ� மக, அெமாி5காேல.1 
வ.தி�5காளா	...” 
 
“ஆமா	மா, ச.திாி டா5ட தாேன? அவ:க மக;ட ெபாி டா5ட  ப�8சி�>, எ	மக 
இ�5கிற ஆNப�திாியிலதா வ.தி�5-தா	. ச.திாி அ	மா5-�தா, அெமாி5கால கா  
ஆ5Xெட�டாகி, ஒ� ைக பலமி�லாம ேபாயி �8சா	...” 
 
இவC5-� ெதாியாத பல ெச@திகைள ைவ5கிறா�. 
 
“அ�ப நாள5காலம, நா c�� #�8சி, -ளி8சி #Dவி�> வார�. வாடக5கா- 
ெர>�தி�> வர�>மா?” 
 
“அ@ய@ய, அெத�லா	 வாணா	பா! நீ எ�ப�� ேபாவ...?” 
 
“நா	 ேபாவ...’ எ�* வாைன� பா�1� ெபா5ைக� ப� ெதாிய ஒ� சிாி�% 
மல�கிற1. 
 
“பNசி<யா ேபாவ. அத? நாA	 வார..?” 
 
இர2 #Dவ1	 உற5க	 வரவி�ைல. 
 
வரேவ$% எ�ப� இ�5-	 எ�பைத அ4மானி5க #�யவி�ைல. 
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காைலயி� எD.1 ெந>.ெதாைல2 பயண	 ெச@ய� ேபா-	 உண 2ட�  
தயாராகிறா6. 
 
“அநாவசியமா ஒ� ெப� பாவ�ைத. இ�ைல ஏைழ� தாயி� சாப	 ேவ�டா	. அ.த 
விப�ைத நாேன க�ணா� பா �ேத�. அ.த� ைபய� மீ16ள வழ5ைக 
இ�லாமலா5கி வி>:க6.” 
 
-ழ.ைதேவ?, அவைள மி� வ��யி� ஏ$றி5 ;��8 ெச�கிறா�. 
ைசதா�ேப�ைடயி� இற:கி, ஒ  ஆ�ேடாைவ� பி��1 அவைள ஏ$றி8 
ெச�கிறா�. அவ6 ேபா-	 இட:க6 எ12ேம அவC5-� பாிசயமாக� 
ெதாியவி�ைல. ெபாிய க��ட:க6. அ>5- மா�க6. ெபாிய சாைலயி<�.1 
தி�	பி, வழியி� #�ேப ேபா^/... காவ� அைறயி� 1�பா5கிGட� காவல க6. 
யா யாேரா ெவ6ைளG	 ச6ைளGமாக. ஆ�ேடாைவ அ:ேகேய நி*�தி 
வி>கிறா க6. சிறிய ெஷ�ேபா� ஒ� இட�தி� கைரேவ��� ைபய� இவ கைள 
ேநா5கி விசாாி5கிறா�... “யாேரா�A ெநன8/5காத த	பி. அ	மா...” அவைன8 
ச$ேற விலகி அைழ�18 ெச�* காதி� கி/கி/5கிறா�. 
 
ெபாிய ேகா�ைட5 கத2கைள அவ� திற.1 அவ கைள ம�>	 வி>கிறா�. உ6ேள 
எQவள2 ெபாிய இட	? 
 
#� வாயி<� உ6ேளG	 காவ�. 
 
அ?வலக அைற. -ழ.ைதேவ? உ6ேள ெச�* தகவைல8 ெசா�கிறா�. 
அ�ேபா1தா� அவC5- ெவ*:ைகயா@ வ�கிேறாேம எ�* உ*�1கிற1. 
மரகத�15- #த<� இர�> பி6ைளக6. அ>�1 இர�>	 ெப�க6. 
எ�லா�5-	 அேநகமாக5 க�யாணமாகிவி�ட1. தி�மண	 எ�றா�, #�% வ.1 
அவ க6 அைழ�% ைவ�தா க6. அ�ேபா1 அ@யா இ�.தா க6. மH/ 
க�யாண�15-8 ெச�றா6. மிக� ெபாிய ஆட	பர�1ட� நட.த1. அ:ேக 
அவC5-� த�ைன #�னிைல�ப>�தி5 ெகா6ளேவா அறி#க	 ெச@1 
ெகா6ளேவா ;ட இடமி�ைல. ரHசித	 ம�>ேம, ‘வா:க�ேத’ எ�* ஒ� வா@� 
ேப8/ உபசரைண ெச@தா6. 
 
ேபர�ெப�,5ெக�* ஒ� ெவ6ளி5 -:-ம8 சிமிD	 ரவி5ைக� 1�>	  
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வா:கி5 ெகா�> ெச�றி�.தா6. அைத மணவிைடயி� ஏறி5 ெகா>5க2	 
அவC5-8 ச:கடமாக இ�.த1. மரகத�தி� ைகயி� ெகா>�1, “நா� 
ெகா>�தாக5 ->�திட	மா ? ந�லா�5கியா?” எ�* ேக�>5 ெகா�டா6. “அ�ேத, 
சா�பி�>�>� ேபா:க...? த, நJ, பா��ய சா�பா�>5 ;ட� 15-5 ;���>� 
ேபா	மா ?” அ.த� ெப� யாெர�* ெதாியவி�ைல. சிவ�பாக வயிர#	 ப�>மாக, 
ெபாிய இட�1� ெப� ேபா� இ�.தா6. 
 
அவைள5 ைகைய� பி��15 ;��8 ெச�றா6. ெபாிய ;ட�தி� ப.தியி� #த� 
நா$கா<யி� உ�கார ைவ�தா6. தனி�ப�ட #ைறயி� கவனி5க8 ெச@தா6. 
சா�பா> #�.த பி�, வாயி<� தா	Kல�ைப வழ:கி ெவளியி� அA�பி ைவ�தா6. 
ெத� நிைற.த கா க6. ேபா^/5கார� நி�றி�.தா�. அ.த8 Fழ<� நைக 
ந���றி, கா<� ெச��% மி�றி, ஒ� ெவ6ைள8 சீைலGட� இவ6 
ெவளிேய*வைத� பா �1 ேபா^/5 கார�, ‘ய	மா?...’ எ�றா�. இவ6 எ� 
சா,	 ஒ� சாணாக5 -�றி� ேபானா6. “எ�ன�பா...’ 
 
“ைபய5 கா�> ?...” 
 
அவC5-8 சாீெர�* ேத6 ெகா��$*. 
 
“இ.தா�பா, தா	Kல� ைபயி. வாணா	, நீேய வ8சி5க?” 
 
க� கல:கிவி�டன. “உன5- ேவ,	�, தாய	மா, ேவ,	? அவ க6 
ஆட	பர�15-, ஊ�5- ெம@�%5- வ.1 அைழ�% ைவ�பா க6. உன5- இ:ேக 
கா� ைவ5க எ�ன த-தி?” அத$-� பிற- அவ6 இ�*தா� கா� ைவ5கிறா6. 
 
ெபாிய ;ட	, ர�தின5 க	பள	. ேசாபா5க6. எதிேர அ�ணா, ெபாியா , கா.தி 
பட:க6. ப/ைமயான K�ெதா��க6. ;ட�தி� யா�ேம இ�ைல. ெதாைலேபசி, 
அவ6 மக� அ�ணா2ட� இ�5-	 %ைக�பட	... 
 
-ழ.ைதேவ? ஏ� உ6ேள வரவி�ைல? 
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இவ6 அ.த5 ;ட�15-� பி�%ற	 ெச�?	 வாயி<� உ6ள மணி�திைரைய� 
பா �15 ெகா�> நி$ைகயி�, -ழ.ைதேவ?விட	 ேபசிய அ?வலக5கார� 
வ�கிறா�. இைளஞ�. ேவ�� ச�ைடGட� சாமானி யனாக இ�5கிறா�. 
 
“அ	மா, ஏ� நி5கிறீ:க? உ6ளாற ேபா:க?...” 
 
‘இ�5க�>	பா, இ.த J�ைடயா, அ2�... இ�5கிறாரா?.” 
 
“%ரவல  அ@யா, ஊாில இ�^:க. காலமதா� ம1ைர5-� ேபானா:க. நீ:க 
அ	மாள� பா5கலாேம? ேபா:க...” 
 
“இ�ல�பா, அவ:க, மரகத	மா இ�5கா:களா? அவ:கள�தா பா5க,	...” 
 
அவ� ெதாைலேபசிைய எ>�1 உ6ேள ெச@தி ெதாிவி5கிறா�. ச$* ேநர�தி� 
மH/... மH/ வ�கிறா6. ஒ�சலாக வ�வாக இ�5-	 ெப�. #�ைய5 -�ைடயாக 
ெவ��5 ெகா�>, ப�மனாக, ேல/ைவ�த ைந��யி� வ�கிறா6. 
 
“ஒ, நீ:க... அ�பா	மாதான ?” அ�கி� ெச�* அவ6 க�ன�ைத� தட2கிறா6. க� 
விழிக6 ேசா .தி�5கி�றன. ெசவிகளி� வைளய:க6. ேவ* ஒ� நைக இ�ைல. 
அவ6 ைகைய5 க�ன:களி<�.1 வில5-கிறா6. 
 
“ஏ	மா, மH/... ந�லா�5கியா?” 
 
“	, இ�ப யார� பா5க வ.தீ:க? அ�பா ஊாில இ�ல. அ	மா ந X:ேஹா#ல 
இ�5கா:க...” 
 
இத$-6 மரகதேம அ:- வ.1 வி>கிறா6. 
 
மரகத	... மிAமிA�%8 ேசைலG	 ைக ெகா6ளா வைளய�கCமாக அவைள� 
பா �1, “எ:க இ	%�>� 1ர	?” எ�* -�1கிறா6. 
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“மரகத	, ந�லாயி�5கியா	மா?...” 
 
“ஏேதா ஒ	 %�ணிய�1ல ந�லா�5ேகா	.” அவ6 அ�கி� ெச�* மரகத�தி� 
ைககைள� ப$றி5 ெகா6கிறா6. 
 
“மரகத	, அநாவசியமா, ஒ� ெபா�பாவ�த ஏைழ� தாயி� சாப�15- ஆளாக 
ேவணா	. நீ:க�லா	 ெரா	ப நாைள5- ந�லா இ�5க,	. அ.த விப�ைத நாேன 
க�ணால பா�ேத�. நா� வார�ப, அ.த ேரா�லதா நட.த1. ஏைழ பாைழ, 
பிாியாணி5- ஆச�ப�>5 ;�ட� 15-� ேபாயி�5கா. அ.த� ைபய�தா� 
ெபா�, ைகய�%�8சி இD�1 ச5கர�15- அ�ல 2�டா�A, ெகாைல வழ5-� 
ேபா���5கா	. நாகமணிதா...” 
 
“ஏ, ெகளவி!” எ�* அவ6 -ர� அாிவா6 ெவ�டாக� பா@கிற1. 
 
“நீ க�ணால பா�தியா ? ஏ இ�பி�� ெபா@ ெசா�?ற? உன5- அ1தா� ெதாழி?! 
ெப�த மகA5- எதிரா5 க�சி க�>ற ச�ம	! ஆ> நைனயிேத�A ஒநா@ 
அDதி8சா	! எதி 5க�சி:க, ேவ,மி�ேன க�திய5ைகயில வ8சி�>� திாிG1:க. 
நா- அ�ண5- ஊ�<ேய இ�ல. எதிராளிக கி�ட� பண�த வா:கி�>, ஒ�,ேம 
அறியாத %6ளய வ	%ல மா�� உ���5கா, அ.த� பரேதசி5 -	ப�. இ1 F1வா1 
அறியாத %6ள. ேபாNட , பான A இவ:கி�ட� பண	 வா:கி�>, 
அ>�தவA5-8 சாதகமாக பிரசார	 ப�,னா. நீ இ�ப அ.த� பய? கC5- 
வ5கால�1 வா:கி�> வாியா? எ.த �Hசிய வ8சி�> இ:க வ.த?...” 
 
இவC5- இ.த அ�க6 பழ5கமி�லாதைவ. ஈன8 சாதியி� பிற.தா?	, அ�பி� 
அரவைண�%	 பாிவி� -ர�கCேம அவC5- நியாய:கைள� பதிய 
ைவ�தி�5கி�றன. அநியாய:கC5- அவ6 தைல வண:கிய தி�ைல. ஆனா�, 
ஒ1:கிேய பழ5கமானவ6. ேநராக நி�* இழிவ	%கைள� தா:-கிறா6. 
 
“இதபா� மரகத	, எ�ன நீ எ�ன ேவணா@ ேபசி�>�ேபா! அதனால என5-  
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ஒ�,	 இ�ல. ஆனா, நீ ஒ� ெபா	%ள. நா? ம5கள� ெப�தவ. இ�னி5-5 
க�ணியமான ஒ� இட�1ல நீ இ�5ேக�னா, இ1 எ�பி� வ.த1�A ஒ� நிமிச	 
ெநன8சி�பா�. ந	ம %6ள:கC5- நாமதா� ந�ல வழி கா�ட,	. ம*ப� ெசா�ற 
ேரா�>ல அ�னாட	 வ�� க2.1 ேமாதி சா2 ேந�1. அெத�லா	 விதி�A தா� 
ேபாறா:க ஆனா...” 
 
“இதபா� ெகளவி! ஆனா ஆவ�னா ேக5க நா வரல. மாியாைதயா எட�த5 கா< 
ப�,! ேபா!” எ�* ெவ�>கிறா6, ெவர�>கிறா6. 
 
அ�* க�யாண ம�டப வாயி<� ேபா^/5கார�, அவ6 தா	Kல�ைபைய� 
திற.1 கா�ட8 ெசா�னாேன, அ�ேபா1 ெநHசி� ைத�த ஊசி அவC5- 
ேவதைனேய அளி5கவி�ைல. இ.த ேவதைனைய விD:கி5 ெகா6ள இயலவி�ைல. 
ச.திாி வ.தி��பதாக5 -ழ.ைத ேவ? ெசா�னெத�லா	 அ.த ேவதைன எாி8ச<� 
நிைன25- வரவி�ைல. 
 
அவ6 ெவளிேயறியைத5 கவனி�1 வி�> -ழ.ைதேவ? வாயி� அைறயி<�.1 
ஓ�வ�கிறா�... 
 
“அ15-6ள வ.தி�W:க...?” 
 
அவ6 பதிேல1	 ;றாம� வி>விெட�* நட5கிறா6. -ழ.ைதேவ?, கி>கிெட�* 
உ6ேள ஓ�, “வேர�... வேர� தலவர@யா கி�ட மற5காம ஒ� ேப8/� ேபா>:க. 
சி�னவ�தா ஏ$பா> ெச@வா�... வர�... வண5க	 அ@யா. வண5க	.” ஒQெவா� 
ேபா^/, வாச�ப�5காவ� எ�ேலா�5-	, சலா	, வண5க	 ெசா�<வி�> அவ� 
வ�கிறா�. வி>விெட�* அ.த� ெத� தி�	பி� ெபாிய சாைல5- வ�கிறா க6. 
 
“ெபாி...	மா, ஆ�ேடா ;�%ட�>மா?” 
“அட ேவணா	பா, இத ஒெர�>, பNசில ஏறினா� ேபாயி எற:கலா	.” 
 
-ழ.ைதேவ?5-� ேபசேவ அவ6 இட	 ைவ5கவி�ைல. 
--------------- 
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உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 18181818    
 
இ.த வ�ச	 மைழ5கால	 எ�* ெப@யேவயி�ைல. அவ க6 கிண*, ைகவி�> 
வாளியி� எ>5-மள25- நீ  ஏ*	. உ6வைரேயா> நி$கிற1, நீ . மா கழி5-ளி  
எ�* -ளி�	 இ�ைல. ப5க�தி� காடா@5கிட.த இட:கைள� 1�%ர2 ெச@ய 
ர:கAட� இர�> ஆ�க6 வ�கி�றன . நார�ைத ேவ	%, ெகாQைவ5 ெகா�க6, 
ெநா8சி, ஆடாெதாைட, கீழாெந�< எ�* ம�.1 ேத>பவ க6 இ:ேக வ�வா க6. 
 
எ�லா	 இ�ேபா1 -விய�களாக5 கழி5க�ப>கி�றன. ‘பா	%...!’ 
 
த�பி ஓட #ய�ற உயி கைள� த�யா� அ��15 ெகா�கிறா க6. ஒ� ப�றி அ:ேக 
-��5 ->	ப	 ைவ�தி�5கிற1 ேபா?	? அைவகC	 ->-ெட�* எதிேர 
அைரG	 -ைறGமாக நி$-	 /வ கC5கிைடேய ஒ>கி�றன. அ.த அைற /வ  
க�>மான:கைள ஒ��, பைழய கீ$*, சா5-, சிம.1�பலைக எ�* மைற�% 
கCட� ஒ� இட	 ெபய .த -	ப� -�ேயறி இ�5கிற1. 
 
“நா:க6 எ�லா�ேம, கிராம:கைள வி�>, வியாபார	 ப��%�A, இட	 
ெபய .தவ:கதா�” எ�* அ@யா ெசா�ன -ர� ஒ<5கிற1. ஆனா� இ�ப�� 
பிைழ5க வழியி�லாமலா வ.தா க6? இ�ப�5 -H/	 -ழ.ைதGமாகவா 
வ.தா க6? 
 
ைச5கிளி�, /�5- வைளய5க	பி, கயி$*ட� இர�> ேப  அ:ேக ேபாகிறா க6. 
 
ச$ைற5ெக�லா	 ப�றியி� � 5கமான பிளிற� அ.த� ப5க	 ெம:-	 
எதிெரா<5கிற1. 
 
தாய	மாC5- வயி$ைற ச:கட	 ெச@கிற1. 
 
“கிறிN1மN வ�தி�ல?..” எ�* ெசா�<5 ெகா�> ர:கசாமி ]�5காரைல 
உமி7கிறா�. 
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“கிழ5கால ெபாிய ஜப5;ட	 க�>றா:க.” 
 
“%திசி�ல. அ1 ;ைர5 ெகா�டாயா இ�.தி8சி; அ�த� ெபாிசா க�>றா:க. 
ெவளிநா�>ேல.1 பண	 ெகா�>ைதயா...” இவ6 பா �15 
ெகா���5ைகயிேலேய இர�> கா க6 வ.1 நி$கி�றன. #த<� வ.1 நி$-	 
காாி� கதைவ� திற.1 ெக�> ஒ� ெப� இற:-கிறா6. ந�ல ெவC�பாக, 
உயரமாக, கிரா�தைலG	, நீ�ட ெதா:க�டாA	, �5-5க�ணா�Gமாக 
இ�5கிறா6. ச�வா  கமிN, பாத	 15கிய ெச��%... பி�னா� ப�மனாக... ஓ, 
ச.திாி... கைரயி�லாத இளநீல� ப�>8 ேசைல, கேரெல�* சாய	 ேபா�ட#�. 
அ8சாக அ�பேன ேபா�, ஒ� ைபய� க��%5 க�ணா�ைய5 கழ$றி5 ைகயி� 
ைவ�15 ெகா�>, அ.த J�ைட ேம?	 கீDமாக� பா 5கிறா�. இவ� 
ரHசித�தி� ைபயனா? ர:க� பரபரெவ�* வ.1 கதைவ ந�றாக� திற.1 
“வா:க... வா:க	மா, வா:க...! #�னிேய ஒ� ேபா� ேபா�> 
ெசா�<�5கலாமி�ல?” எ�* மா�5- ஏறி8 ெச�கிறா�. 
 
இவ6 �8சைட5க நி$ைகயி�, மி�A	 காசாய ப�> ஜி�பா2ட�, அேத ப�> 
ேவ��G	, ெவளியி� 1ல:-	 உ��திரா�ச த:க மணிகC	 மா பி� %ரள, 
பிடாியி� விD	 எ6C	 அாிசிGமான #� தா�Gட� அவ�... பரா:-ச	 
இற:-கிறா�. ந�ல க��பி�, ேசைல உ>�திய ப�மனான ஒ� ெப�, சிவ.த 
கD�தி� ெம�<ய ச:கி<யி� ேகா�த சி?ைவ, வயிர� ேதா>க6, %ைதய�%ைதய 
ெவ6ைள மN<� ரவி5ைக... 
 
“அ	மா எ�ப� இ�5கிற? ெர�> மாச	 #�ன நீ வ.தி�.தியா	, உடேன 
ேபாயி��யா	. மH/ ெசா�<8சி. என5-	 உ�ைன ஒ� நைட வ.1 
பா 5க,	னதா, மகளிரணி� ெபா*�% வ.த பிற- நி5க ேநரமி�ல. எ�ப�ேயா 
ெபாD1 ஒ�� ேபாயி>1. என5-	” ச.திாி #�5- #� “ேபா1	” எ�* ெசா�வ1 
ேபா� ைகைய5 கா�>கிறா6. 
 
அவ6 மக� J�> ப.த	 நிைன5கேவ கச�%� ப.தாக�திரCகிற1. இவ6 அ:- 
ெச�* வ.தபி� மக� மாரைட�% வ.1 ஆNப�திாியி� ப>�தி�.ததாக8 ெச@தி 
வ.த1. -ழ.ைதேவ?ேவ வ.1 ெசா�னா�. இவ6 அைசயவி�ைல. 
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“அ	மா, எ�ப� இ�5கிறீ:க..?” 
 
பரா:-சமா, அ	மா எ�* ேக�>, ைக -வி5கிறா�? இ1 கனவா நிைனவா? 
ஒ�கா� ேத த?5- நி$கிறானா? “தாயி, மா�ய வ.1 ெப�5கி�>�ேபா! 1ட�ப	 
எ>�தி�> வா? இ:க ஏ� நி5கிற, ேபா!’ எ�* ேபசிய பரா:-சமா? காசாய�தி� 
ம ம	 எ�ன ? அ.த5 கால�தி� நாடக:களி� ஆசாடKதி ேவச	 க�>வா க6 
அ�ப�யா?... 
 
இவ6 திைக�1 நி$ைகயி� அ.த அ�	% மீைச இவ6 காைல� ெதா�>5 
-	பி>கிற1. அ.த ேலால5- /.தாிG	 அைத8 ெச@கிற1. 
 
“எ�ன	மா, திக8சி� ேபாயி�W:க? இவ எ� மக அ ஷிதா. G.எN.ல ெம�சி� 
#�8சி�> வ.தி�5கா. இவ� தமி78 ெச�வ�, ரHசித�தி� இர�டாவ1 ைபய�. 
எ�ஜினிாி: #�8சி�>, ந	ம க	ெபனி<ேய இ�5கிறா�. ;ட�ப�8ச /தாவேய 
க��5கி�டா�...” 
 
“ஏ	மா வாச� <ேய ேப/றி:க ? உ6ள வா:க. எ�லா	 உ6ேள வா:க... அ	மா, 
வா:க!” ேம<�.1 விாிசம5காள	 த��� ேபாட�ப���5கிற1. 
 
“உ5கா�:க. #�னேம ஒ� ஃேபா� ேபா�>...” எ�* ர:க� ெசா�?	 ேபாேத, 
இ�ெனா� மN<� ஜு�பா, உ��திரா�ச	 வ�கிற1. ப6ளி5 ;ட�1� 
ப�மதாச�. 
 
“அடாடா... வா:க, வா:க ஸா , வண5க	...” 
 
“நமNகார	. சாமிஜிய ந	ம N;�ல ஒ� நா6 சிற�%8 ெசா$ெபாழி25-5 
;�பிட,	A அ�பாயி��ெம�� ேநர	 ேக5க ேந�15;ட ஃேபா� 
ேபா�ேட�...” 
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“...நா இ�ப�லா	 -�-ல	 ெச�டாில இ�5கிற தி�ல - சாமிஜி ஆசிரம�திலதா� 
எ�ன இ�5-	ப� உ�தர2. இ�ைன5-5;ட அவ:க அAமதியி�தா� 
வ.தி�5கிேற�. எ�லா	 இவ:கதா� நி வாக	. டா5ட  எமி<, ல�ச ல�சமா 
%ரC	 டா5ட  ெதாழில 2�>�>, இ:க க�வி8 ேசைவ5காக வ.1 
வா75ைகையேய ெகா>�தி�5கா:க. இ1	 சாமிஜியி� ஆைணதா�.” 
 
அ.த� Kசணி #க	 ைக -வி5கிற1. 
 
இத$-6 ஓரா6 ஆ�பி6 ஆரH/ மைல வாைழ அட:கிய த�>, ெப�சி, ேகாலா, 
பான வைகக6 எ�லா	 ெகா�> வ.1 ைவ5கிறா�. 
 
அவ6 /வாி� இ�5-	 அ.த� பட:கைள நிமி .1 பா �த வ�ண	 /வேரா> 
சா@.1 நி$கிறா6. க�களி� நீ  ம�-கிற1. ராஜல�/மி ெசா�ன ெச@திக6 
#�>கி�றன. 
 
இ.த� ப�மதாச�... ஜய.தி W8ச  ெசா�ன ெச@திக6, ச:காி... ச:காி, அேட@ 
ெபா*5கிகளா, இ.த� %னிதமான இட�ைத மா/ ப>�தவ.தி�5கீறீ களா? 
எ.தி�:கடா? எ�* க�த ேவ�>ேபா� இ�5கிற1. ஆனா�, அவ6 யா ? இ.த 
J��� உ�ைமயான உாிைமயாள  யா ? எ:ேக! ராதா	மாவி� ைபய�, வி5ர	, 
/��ட #�Gட� 1�1�ெவ�* இ�5-	. ரா	1� பா�னா�, அழகாக� தாள	 
ேபா>	... 
 
ஏ5 ேதா... ஏ5 ேதா... 
 
கா.திய�களி� ஒேர பிரா �தைன5 ;�ட	தா� அவ6 பா �தா6. அ�ேபா1, 
ைபய� பிற5கவி�ைல. ராதா	மா பாவாைட ச�ைட ேபா�>5 ெகா�ட வய/. 
கா.திஜி இ.தி பிரசார சைப5- வ.தி�.தா . அ1தா� அவ  கைடசியாக8 
ெச�ைன5- வ.த ேநர	. அ	மா அ@யா எ�ேலா�	 பிரா �தைன5 ;�ட�15- 
#�% ேபா@வி�டா க6. ச.திாி, பHசமி, ராதா	மா, எ�ேலாைரG	 /சீலா ேதவி, 
மீனா�சி எ�* -�-ல�தி� ேச .த -ழ.ைதகCட� #�ேப ;��5 ெகா�> 
ேபா@ வி�டா க6. -�-ல�தி� அ.த5 கால�தி� டய  ேபா�ட ெபாிய ெர�ைட 
மா�> வ�� ஒ�* உ�>. அைத அவ6 %�ச�தா� ஒ�>வா�. ஆனா� அ�* 
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அ.த வ��ைய8 /�ப@யா ஒ��5 ெகா�> ேபானதாக நிைன2. இவC	 இவ6 
%�சA	 சாய:காலமாக8 ெச�றா க6. 
 
எ�ன ;�ட	 ? 
 
ஒேர தைலக6. ேசவாதள ெதா�ட க6. ;�ட�ைத5 க�>�ப>�தி5 
ெகா���.தா க6. இளமHச6 கத 8 ேசைலG	 ரவி5ைகG	 அணி.த ெப� 
ெதா�ட க6. அ	மா2	 இ.த5 ;�ட�தி� தா� இ��பா◌ா◌்... எ�* நிைன�15 
ெகா�> ெதாி.த #க�ைத� 1ழாவினா6. ஆ:கா:- மர:க6 இ�.தன. அ.த 
மர:களிெல�லா	 ம5க6... ந>ேவ உயரமாக ஒ� ேமைட ேபாட�ப���.த1, ஏணி 
ேபா�ற ப�களி� கா.தி ஏறிய1 ெதாி.த1. ேமைடயி� ெப�க6, ஆ�க6 
இ�.தா க6. மாயம.திர	 ேபா� இ�5கிற1. 
 
ஏ5 ேதா... ஏ5 ேதா... எ�* அவ  ெசா�ன ம.திர5 -ர<� ;�ட	 அ�ப�ேய 
க�>�ப�>� தாள	 ேபா�ட1. அ.த /�தி, தாள	, எ�லா	 தா*மாறாகி வி�டன. 
அவC5-5 க�ணீ  வ�.1 க�ன:கைள நைன5கிற1. Fழைல மற.1 அவ6 
நி�ற நிைலயி� யா  எ�ன ேபசினா க6 எ�* %ாியவி�ைல. 
 
“அ�பா... நா�... வேர�. ாிப�ளி5ேட ெச<�ேரஷA5- எ�ப�யாA	 சாமிஜிய5 
;���> வர,	...” 
 
“நி8சியமா. நா� தகவ� ெசா�ேற�. நீ:க வ.1 பா�:க...” அவ  ெச�ற பிற-, 
பரா:-ச	 தா�ைய உ�வி5 ெகா6கிறா�. பிற- எமி<யிட	 எேதா ேப/கிறா�. 
ல�ச ல�சமாக� %ரC	 ம��1வ� ெதாழி� ஏதாக இ�5-	? இ.த� 
ெபா*5கிகளி� அநியாய:கைள5 கைர5-	 ம��1வ� ெதாழிலாக�தா� இ�5-	. 
இ�ேபா1, ெபா�ைட� பி6ைளகேள ேவ�டா	 எ�* க�விேலேய ெப� 
-ழ.ைதகைள� தா@மா  அழி�15 ெகா6C	 #�ேன$ற	 வ.தி�5கிற1. ‘ஏ��, 
உன5-� %�ச�, பி6ைள இ�லா1 ேபானா?	, ெப� எ�ற ஈ2 இர5க	, நியாய 
அநியாய மன/	 இ�ைலயா? ராஜல�/மி ெப�,5- இட	 இ�ைல�A 
ெசா�லவா இ.த அ@யா இ�ப� ஒ� நி*வன�ைத உ�டா5கினா ?... இ.த இட	, 
அ.த மாதிாி ஒ� -�-ல�15- உதவA	 எ�றி�.தா?	 ராதா	மாவி� அ.த� 
ைபய�, வி5ர	... த	பி, -ழ.ேத, நீ எ:க�பா இ�5கிற? ப�னிகைளG	 
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பா	%கைளG	 விட5 கீழான ச�ம:க6 ெப�கவா அ@யா இ.த ம�ைண� த�த	 
ெச@தி�>� ேபானா:க?...’ 
 
க�ணிைர அவளா� க�>�ப>�த #�யவி�ைல. 
 
“அ	மா. அ	மா...?...” 
 
ச.திாிதா� எD.1 நி�* அவ6 ைகைய� ப$*கிறா6. 
 
“ஏனி�ப அD2ற? நீ எ15- அழ,	? உ	மக� ெச�1� %ழ8சி�5-. அவ 
மன/5-6ள, அ	மா கி�ேட.1 ஒ� இதமான ேப8/ வரல�A தாப.தா� 
அதிகமாயி�5-. நீ யாேரா ஒ� ெபா*5கி� பய?5காக, J> ேத� வ.1, அவ:கள 
அவமான	 ெச@தி�>� ேபானத ரHசித�தால ;ட� தா:க #�யல. ஆ/ப�திாி5- 
ஒ� எ�> வ.1 பா�தி�5கலாமி�ல? நா அ:கதா இ�.ேத...” 
 
“ச.தி	மா, அெத�லா	 இ�ப எ15-8 ெசா�?றீ:க? அ1 உ:க ->	ப விசய	... 
அெத�லா	 இ�ப வாணா	. ” 
 
“... தாய	மா, இ�ப நா� ேநரா விசய�15- வேர�...” எ�* பரா:-ச	 அவைள� 
பா �1 உ�கா�கிறா�. தா�ைய� தடவி5 ெகா�>, ேமேல பா 5கிறா�. 
 
“அ@யா. தியாகி எN.ேக.ஆ . எ� கன2ல வ.தா:க. %Dதில ேதய ேவ��ய 
எ�ைன, ேசைவயி� %ட	 ேபா�> இ�னி5-5 க�வி5-�A ஒ� வா7நா6 
ெதா�>5- அ �பணி5க ஆளா5கியவ�, அ.த வ6ள�. உன5- நா ஏ� காசாய	 
ேபா�>5க,	A ேதாணியி�5க,	. அ1 நியாயமான1 தா�. ‘த	பி, நா� 
ேதா$*வி�த -�-ல5 -�ைல நீ ெபாிய க�வி சா	ரா8சியமா வள �தி�ேட. ம5க6 
-ல�15- நீ இ�A	 ேசைவ ெச@ய,	. ‘ஆ�மிக	’ இ�லாத வா75ைக இ�ல. நீ 
#Dசா அதி� ஈ>படA	...’�னா:க. என5- #த�ல ஒ�A	 %ாியல. சாமிஜிகி�ட 
ஒ�ேன�. ந	ப அ@யா பட	 அ:ேகG	 ஆசிரம�1ல இ�5- இ�ப அவ:கதா� 
ெசா�னா:க நீ... காவி உ>�த,	A உ�தரவாயி�5-�A... இ.த பாரத ேதச	 
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மகா�க6 உ�வான ேதச	. /வாமி ராமகி��ண பரமஹ	ச , விேவகான.த , 
கா.திஜி, ந	 தியாகி, எ�ேலா�	 வழிகா�� இ�5கா:க. அ.த வழியி� நீ இ�A	 
ேசைவ ெச@ய,	னா:க. இ�ப, நகர�தி� �ைல5- �ைல ஆNப�திாி 
இ�.தா?	, ேநா@5;�ட	 ெப��1� ேபா8/. இ�ப இ.த இட	 #D1மாக, எ�லா 
வசதிகைளG	 அட5கிய நJன சிகி8ைசக6 ெச@Gமள25- ஒ� ஆNப�திாி 
க�ட,	A இ�5கிேறா	...” அவ� நி*�1கிறா�. 
 
ச.திாி ெதாட�கிறா6. “ஆமா	மா. இ�ப த	பி, ‘ஹா �ஃெப@<ய ’�னான பிற- 
பிைழ8/ நடமா>றா�னா, அ1 நJன ம��1வ	தா�. அெமாி5கா2ல இ�5கிற 
மாதிாிேய அ�தைன வசதிகCட�, அ:ேகேய பயி$சி ெப$ற டா5ட க6, அ15- 
ேவ��ய சாதன:க6 எ�லா	 வரவைழ8சி உ�வா5-	 தி�ட�தில இற:கி 
இ�5கிறா:க. எ�னி5கி�.தா?	, உ:கC5-	 வயசா21 எ�ப15-ேமேல 
ஆயி�>1. எ15- இ:ேக கHசி கா8சி5 -�8சி�>� தனிேய இ�5க,	?... 
ெசா�?:க?” 
 
தா� உ�வ�, அவC5- மிக அ�வ��பாக இ�5கிற1. “நீ:க உ:க மக� 
J�>5-� ேபாக இ�ட� படல�னா ேவணா	. ேபசாம, -�-ல	 ‘கா னாி�’ 
உ:கC5-�ன ஒ� &	 வசதியா, இ�ப�ேய கா.திபட	, அ@யா பட	 மா��, 
வ8சி5 ->�1டேறா	. உ:கC5- எ�ன வசதி ேவ,�னா?	 அ�ப�...” 
 
அவC6 ஒ� பிரளயேம நட5கிற1. 
 
‘தாய	மா, ச�திய	 மயிாிைழ ேபா� இ�.தா?	 அத� வ<ைம ெபாி1. விடாேத. 
அ.த5 க�வி8சாைல ேபா�தா� இ.த ஆNப�திாிG	 இய:-	. எ.த ஏைழ5-	 
இ:ேக இட	 இ�5கா1. ஜய.தியி� பைழய J���, அ.த கிறிNதவ டா5ட , 
ெதாள ெதாளெவ�* ெவ6ைள8 சரா@ ேபா�>5 ெகா�> வ�	 பHைச� 
பராாிகC5- ைவ�திய	 ெச@கிறாேர, அத$- மா$றி�ைல இ1. இ1 
#தைலகC5-...’ 
 
“எ�ன	மா? ேயாசி5கிற ? இ�ப உலக#8F>	, ெரா	ப ேவகமா வள 8சிG	  



171 

 

மா*த?	 வ.தி�5-. 20055-6, ச 5கைர ேநாG	 ��> வாத#	 மிக ேவகமா 
வள�	A ெசா�றா:க வசதி, ச2ாிய:க6 இ�ப�G	 பாதி�ைப உ�டா5-1. நா� 
இ�ப எ�தினி கிராம:கC5-� ேபாேற�? நில�1ல ேவல ெச@யிறவ:கC5- அ.த 
கால�1ல கHசி, ;D�A ->�தி��]:க. இ�ப ரNனா, ேகா5A ேக5-றா:க. 
ெபா	%ள:க களிம�ண� ேத8சி� தலகச5-வா:களா	. இ�ப.? சி�5சா	%, கிளி� 
சா	 %�A விதவிதமா பா5ெக� வா:கி� தைல கச5-றா:க. �.வி. இ�லாத -�ைச 
இ�ல. அ1னால, வள 8சிேயாட, பாதி�%கைளG	 நாம நிண8சி� பா 5க ேவ�� 
இ�5-...” 
 
இ�ேபா1, -ழ.ைதேவ? ;ட�1 வாயி<� ெத�ப>கிறா�. ச.திாிைய� பா �1, 
;ைழயாகேவ -	பி> ேபா>கிறா�. 
 
“வண5க	 டா5டர	மா!...” 
 
ஒேர மல 8சி உ�வ	. “வா@யா, ம�ணா:க��! எ�Wயி�5ேக?” 
 
“வண5க	 ேச ம� ஐயா !” 
 
பரா:-ச�15- ‘ேச ம�’ பதவியா? 
 
இவ� வ�ைக இ*5க�ைத� தள �1கிற1. 
 
“ேயாQ, JனN ஆNப�திாிையவிட மிக� ெபாி/ இ:க ஒ� ஆNப�திாி 
வர�ேபா-1.” 
 
அவ� #Dதாக மல .1, “ச.ேதாச	 அ@யா, வர�>	” எ�* ஆேமாதி5கிறா�. 
 
இைளய தைல#ைறக6 இர�>	 அத$-6 பி�%ற	 ெச�* /$றிவி�> 
வ�கிறா க6. 
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“வண5க	, ச.திாி	மா மகளா?...” அத$- ஒ� சிாி�%, ைக-வி�%. 
 
“அ8சா %ரவலர@யா மா�திேய கிறா�... வண5கைமயா, இைளய %ரவல ...” எ�* 
மீ�>	 சிாி�%. 
 
அரசிய� க�சி எ�ப1 இ�ப� ஒ� பலா�பழமாக ஈ5கைள5 -.தைவ5-ேமா? 
 
“எ�ன, �பா! பா�தியா?...” 
 
“பி�னா� ஒ� ேரா பைழய J>:க இ�5-... அைதG	 ேச�15கி�டா, இ.த இட	 
ஒ� ஃைபQ Nேடாாி பி��:கா, ேபNெம�� - காேலY, ெபாிய ஓப� NேபN, 
எ�லா	 ெச@15கலா	. அ.த� ப5க	 எேதா ச 8 க�>றா:க ேபால...” 
 
“அெத�லா	 ெதா�ைலயி�ல. நாம ஒ� பி6ைளயா  ேகாயி� மாN5 - எ�லாேம 
ப5க�1ல ஏ$பா> ப�ணிடலாம - ஏ�னா, ேநா@�A வரவ:க எ�லா�ேம கட26 
ந	பி5ைகய�தா� வ8/ வ�வா:க. நா#	 ‘கட26’ அ�ைள�தா� ைவ5கிேறா	. 
எ	மத#	 ச	மத	...” 
 
ச.திாிG	 இைளயவ கC	 ர:க� உைட�1� த�	 பான�ைத5 -�5கிறா க6. 
 
“.... உ	, வர�>மா?” எ�* உ*�1� பா �ப1 ேபா� பரா:-ச	 ேக�>வி�>� 
ேபாகிறா�. 
 
“அ	மா, நீ ஒ�,	 ேயாசைன ப�ணாேத. நீர�8சி நீ  விலகா1. இ�பேவ நீ 
வ.தா;ட ;���>� ேபாயி>வ. அ�பி� நிைன8சி�>�தா வ.ேத.” 
 
“சாி சாி, நீ ேபாயி�>வா!” எ�ேலா�	 ேபாகிறா க6. 
--------------- 
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உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 19191919    
 
#தைல... #தைலதா� அவைள விD:க5 கQவி வி�ட1. யாைனைய #தைல 
கQவிய ேபா1, யாைன ஆதி �லேம எ�* 1தி5ைகைய உயர� 1ர5கி� 
பிளிறியதா	. 1தி5ைகயா, 1	பி5ைகயா?... இவC5- எ.த� 1தி5ைகG	 
1	பி5ைகG	 ெதாியவி�ைல... 
 
-ைற.தப�ச	 மன ேவதைனைய8 ெசா�<5 ெகா6ள5 ;ட யா�	 இ�ைல. அ.த� 
தைல#ைறேய ப�>� ேபா@வி�டதா? %திய தளிேர வராதா?... 
 
கைடசி கால�தி�, அ@யா, மன உைள8சேலா> உட?	 பாதி5க�ப���.தா . 
ேநாெய�* எ12	 இ�லாமேல ப>5ைகேயா> இ�5க ேவ��ய அள25- ந<.1 
ேபானா . ஆதிநா�களி� அ5 ->	ப�தி� சைமய�காரராக இ�.த சி:கார	 அ	மா 
இற.தபி� வ.தி�.தா�. எ�றா?	, அவA5-	 வயதாகி க� பா ைவ ம:கி 
இ�.த1. “தாய	மா, நா அ>�% ேவலய பா�15கிேற�, கHசிேயா, இ��<ேயா 
எ1�னா?	 ெச@1தாேர�, ம�தெத�லா	 நீ பா�15க” எ�* ெசா�< வி�டா�. 
 
-ளி5க நீ  எ>�1 ைவ�1, 1�>, ேவ�� ைவ�1� பணி ெச@வ1, அவைர5 ைக 
பி��15 -ளியலைற5-5 ;��8 ெச�வதாயி$*. -8சிைய ஊ�றி5 ெகா�> 
J�ைட8 /$றி, எதிேர விாி.த ேதா�%�திட<� அவ  காைலயி� நட.தா� இவ6 
உட� ெச�வா6. இ.த நடமா�ட#	 -ைற.1, இ*தியி� J�ேடா> #ட:கி, 
ப>5ைகயி?	 த6ளிவி�ட1. அ�ேபா1 காம� டா5ட  இ�.தா . ப மால�/மியி� 
த	பி நிரHச�, இவ க6 எ�ேலா�	 வ�வா க6. பி�வாதமாக ம�.1 சா�பிட 
ம*�1வி�டா . ப மால�/மி, தீ:-ர<� பா>வா6. ‘ம.திரமாவ1 நீ*; 
வானவ தா#ள நீ*’ எ�* அவ6 பா>	 ேபா1 க�களி� எ�லா�5-ேம நீ  
கசிG	. 
 
அவ க6 வ.1 ெச�ற1	, “தாய	மா...” எ�* ;�பி>வா . -ர� தDதD5க, 
எ�ைன� 1ர5கி வி>றியா? எ�பா . #1கி� தி�நீ$ைற� தட2வா6. ப>5ைக 
ேயார�தி� ேவ�பிைலதா� ைவ�தி��பா6. அவ  எD.1 இய$ைக5 கட� 
கழி5-	 பா�ட�தி� அம�	ேபா1 அவ6 உதவ ேவ�� இ�5-	. ஏற5-ைறய 
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ஒ� மாத கால	 அ12	 ெதாியாமேல இயலாமேல இ�.தா . ைக5 -ழ.ைதைய� 
ேப,வ1 ேபா� அவ6 ெதா�டா$றிய ேபா1, “தாய	மா, நீ எ� தா@, ெத@வ	” 
எ�* வி	#வா . அவேளா, “அ�ப� எ�லா	 ெசா�லாதீ:க@யா, எ�ைன� ெப�த 
அ�பA5- நா� ெச@G	 கட� இ1. இ1 ெச@ய நா� ->�1 வ8சி�5க,	” 
எ�பா6. 
 
“தாய	மா, அ@யாவ5 கவனி8சி5ேகா	மா?” எ�* அ	மா ெசா�ன ெசா� 
ஒ<5-	... 
 
‘பரா:-ச�ைத ச�திய�1ர� எ�* கப��லாம� ந	பின கேள... அதனா�தா� 
அவ� கனவி� வ.தீ:களா, அ@யா? என5- ஒ�நா6 ;ட5 கனவி� 
வரவி�ைலேய? அவ� கனவி� வ.1, ஆNப�திாி, வி�.தின  வி>தி, அெமாி5கா 
ேபால வசதி�A, அெமாி5காைவ இ:- ெகா�> வர8 ெசா�னி:களா?... 
%ாியவி�ைலேய?’ 
------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 20202020    
 
மா கழி5-ளி  எ�பா க6. எதிேர அைர-ைற5 க��ட	 ஒ�றி� ஐய�ப Kைச5- 
ெபாிய ப.த�, தீபால:கார:க6 நட.1 ெகா���5கி�றன. இவ க6 ெத�வி�, 
ப6ளி5;ட #5கி<�.1 வாைழ� த�> விள5-க6; #�க�, கணபதியி� 
தீப5ேகால:க6 விள:-	 ேதாரண வாயி�க6. க��% ேவ��க6, அ8சி�ட 
தா6க6, ரசீ1 %�தக:க6, உ��ய�க6, ச.தன -:-ம5 கீ$*க6, 
உ��திரா�சமாைலகளி� பவனிக6 Fழைலேய எ�ேபா1	 இ�லாத வைகயி� 
இ.த ஒ15-� %ற�ைத5 கலகல5க8 ெச@கிற1. 
 
ஒ< ெப�5கிைய இவ க6 J�>� ப5க	 தி��பி ைவ�தி�5கிறா க6. ேதனிA	 
இனிய -ர<� வ�	 ப5தி� பாட?	 இவC5- நாராசமாக ஒ<5கிற1. காைலயி� 
வாைழ மர:கைள5 ெகா�> வ.1 ெவ��, ‘ஐய�ப� எD.த�ள�தி�5ேகாயி�’ 
அைம�த பிற-, அ.த5 கழி2கைள இவ க6 J��� இ�ெனா� ப5க�தி� 
-வியலாக� ேபா>கிறா க6. அ:ேகேய எ:ேகா அ>�% ���ேயா காN ெகா�> 
வ.ேதா காைல� பலகார	 ெச@1 சா�பி�டபி� அ.த எ8சி� இைலகC	 கழி�த 
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வாைழ5 -விய�களி� விDகி�றன. பி� ப5க#	, கிழ5ேகG	 உ�வா-	 
-�யி��%கC5-8 ெச�?	 வழி�தட	 அ1. இ�ன#	 அதிகார K வமான 
வழி�தடமாகவி�ைல. 
 
எ�ேபா1	 ேபா� ர:க�, பி�%ற	 மா�>5- ைவ5ேகா� உதறி� ேபா�>வி�>� 
பி� கதைவ� K��5 ெகா�> சாவிைய மா�>கிறா�. பிற- ேபாகிறா�. 
இ�ேபாெத�லா	 அவ� எ12	 ேப/வதி�ைல. 
 
பா�ெடா<G	 பஜைனயி� சரண5 ;வ?	 ம�ைட கன5க8 ெச@கி�றன. அ@யா 
கால�தி?	 இ1 ேபா�ற Kைச உ�>. மணி5 ;�>5-� ப5க�தி� ஐய�ப ப5த 
சமாஜ	 க�>வத$காக ஓமிேயாபதி டா5ட , சிவராம� அ�பளி�% வா:கி8 
ெச�ற1	 ;ட நிைனவி �5கிற1. அவேர இ:-	;ட ெவ6ளி5கிழைம பஜைன5- 
வ�வா ... இ�ேபா1 அவ  ->	பேம இ:- இ�ைல. காவி, க��%, ப5தி, வா72, 
எ�லாேம, இல5- எ1 எ�* ெதாியாமலாகிவி�டன... 
 
ராதா	மா சீ5காக�ப>�தி�.த நா�களி�, அ	மா2	 அ@யா2	 இ:ேக 
ேச .தா$ேபா� ஒ� மாத	 ;ட� த:கியதி�ைல. மா$றி மா$றி இர�த	 ெகா>5-	 
ேநாயாக இ�.த1. அவ க6 ஒ� சமய	 அவசரமாக விமான�தி� ப	பா@ கிள	%	 
ேநர�தி�, பரா:-ச	 ஒ� ெப�ைண அைழ�15 ெகா�> வ.தா�. #�ைய 
#Dசாக ெவ��5 ெகா�> காதி� ஒ� சி* சிவ�% ந�ச�திர	 மி�ன, ெம<தான 
ஒ� (� ேசைல உ>�தி5 ெகா���.தா6. ெந$றியி� சி* -:-ம� ெபா�>. 
“எ�ைன� ெதாிகிறதா மாமா ?...’ எ�* இ�வ  கா�கைளG	 ெதா�>5 
-	பி�டா6. 
 
“ஏ@, அ4 இ�ல? எ�ப வ.ேத?” த� நீ #�ய ெவ���டா?	 சாைட மாறி>மா?... 
கிர� எ�ப� இ�5கிறா�? -ழ.ைத... நிசா இ�ல? -ழ.ைதய5 ெகா�> வர<யா?” 
 
“ராதா ப�தி5 ேக6வி�ப�ேட�, க�டமா இ�5- மாமா, கிர� பா ட ல இ�5கா . 
என5- ேபார�8சி� ேபா8/. -ழ.ைதேயாட தா� வ.தி�5ேக�. உ:க -�-ல�1ல 
என5- இ�ப அவசியமா ேவைல ேவ,	. தாீ:களா?... 
 
“எ�ன	மா இ�ப�5 ேக�>�>? உன5கி�லாத ேவைலயா?” 
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“அ�பா எ�ப� இ�5கா:க?...” 
 
“இ�5கா:க. சி�ன�ணா, அ5கா யாேரா>	 ஒ�1 வரல. அ	மா எ�லா�15-	 
ஈ> ->�தி���.தா. இவரால யாேரா>	 அ�ஜN� ப�ணி5க #�யா1... சாி, 
மாமா, -ழ.ைதய அ:ேகேய ேஹா	ல வி�>�> வ.ேத�...” 
 
“நீG	 அ:ேகேய த:கி5கிறியா?...” 
 
“ஆமா	. என5- அ.த8 Fழ� %�8சி�5-...” 
 
ேபசி5 ெகா�ேட அவ க6 காாிேலேய ஏறி5 ெகா�> ேபானா6. 
 
அ.த� தடைவ மகைள வாாி5 ெகா>�1 வி�>�தா� அவ க6 வ.தா க6. 
ேசாைலயி� பா@.த மி�ன�, இளநீ  -?:-	 மர�ைத5 க�5கிவி�டா$ ேபா� 
1யர	 ப�.தகால	. 1யர	 விசாாி5க வ�பவ க6 மா$றிமா$றி ேசாக5 -ழிைய5 
கிள �தி5 ெகா���.தா க6. அ�ேபா1 அரசிய� Fழ?	 ஏேதா கிரகண	 
பி��தா$ேபா<�.த1. இ.திரா கா.தி ஆ�ட நா�களி� ஏ$ப�ட ெந�5க�களி� 
அவ க6 மிக2	 மன	 ெநா.1 ேசா .தன . 
 
அ�* காைல... ஆனி, ஆ� எ�* நிைன2. வி�G	 ேநர�தி� #� வாச� ெதளி�1� 
ெப�5கி5 ெகா�� �.தா6. ேசாக	 /ம5-	 Jடாதலா� ேகால	 ேபா>வதி�ைல. 
அ�ேபா1, ெமா�ைட� தைலயி� சி*->மிG	, காவி�1ணி ஜி�பா2	 ேவ��G	, 
ேதாளி� மா��ய ைபGமாக ஒ�வ  வ.1 நி�றா . 
 
“மாதாஜி, பா5கி பா@ இ�5கிறாரா?” எ�* ேக�டா . அவ  தமி7 இ.தி5கார  
ேப/வ1ேபா� இ�.த1. 
 
அவ6 தைல அைச�தா6. ஆனா� அவ  இவ6 எ12	 ேப/வா6 எ�பைத 
எதி பாராதவ  ேபா�, வி> விெட�* உ6ேள 4ைழ.1 வி�டா . அவ6 ெகாHச	 
ெவலெவல�1� ேபானா6. நா�> நட�%, அ�ேபாைதய அரசிய� பி�னணி எதி?	 
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இவ6 சி.ைத ெச�லவி�ைல. J��� ஒளிேய மா@.தி�.த1. வரமி�.1 ெப$ற 
மக6 க�கைள �� J�ைட மீளா� 1யி<� ஆ7�திவி�ட தாகேவ இ�ேபா1	 
ேதா�*கிற1. 
 
இ.த சாமியாாி� பி� அவC	 உ6ேள விைர.ேதகினா6. அ	மா அ�ேபா1 தா� 
எD.1 பி� ப5க	 கிண$ற�யி� ப�1ல5கிவி�> அ>�ப�5- வ.1 
ெகா���.தா . அ@யா25-5 ெகா�1ம�<-- /5-5 காபி5- நீ  ைவ5ைகயி� 
இவ6 ேசதிைய8 ெசா�ல சைமய� க��� பி� %றமாக வ.தா6. ‘பா� கற.தி�> 
வாியா தாய	மா?’ 
 
இவ6 எ12	 ேபசாம� ெகா��?5-� ேபானா6. ைககDவிவி�>, ம�கDவ நீ�	, 
ெச	%மாக� பா� கற5க� ேபானா6. பாைல5 கற.1 ெகா�> வ�ைகயி�, அ.த8 
சாமியா , கிண$ற�யி� நீாிD�1, ப�ெபா�யி� ப�1ல5-வைத� பா �தா6. 
இ�ேபா1 மா>க6 நி�ற அ.த� ெபாிய ெகா��� இ�ைல. கிண$* #$ற�தி� 
#�பி�.த 1ளசி மட	 ம�>	 இ�5கிற1. 
 
-ளி�பைறயி� ெபாிய த�ணீ  ெதா�� உ�>. அத� ப5க8 /வாி�, கிண$றி� 
நீாிD�1, உ6ேள ெதா�� நிர�%	ப� வி>வத$- ஒ� ேகா#க	 ேபா�ற ‘வா@’ 
உ�>. -ளி�பைறயி� ெச�* த�ணி  இ�5கிறதா எ�* பா �1வி�> 
நைடைய� ெப�5கி8 /�த	 ெச@தா6. அ�ேபா1 அவ  கிண$றி� இ�.1 
நீாிைற�1 அ:ேகேய நீராடலானா . 
 
“அ	மா, &மி� ெதா��ல த�ணி  இ�5ேக?” எ�* ெம1வாக8 சைமயலைறயி� 
வ.1 ெதாிவி�தா6. 
 
அ	மா ேபசவி�ைல. 
 
அவ�5- அ*ப1 வய/5- -ைறயா1. ந�ல உயர	. -ளி�1 #��1 1�ைட 
உ>�த ேகால�தி� த	 ச�ைட, ேவ�� எ�லா	 ேசா�%� ேபா�>� 1ைவ�1 
ஒரமான ெகா�யி� உல�தினா . பிற-, நி�ற ேகால�தி�, க�கைள �� தியான	 
ெச@தா . இவ6 -ளி�பைற வாயி<ேலேய நி�றா6. #$ற�15- வராம� பிற- 
த�ணிைர எ>�1 இ� ைககளா?	 Fாியைன ேநா5கி5 கா�� விழ8 ெச@தா ... 
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அ	மா உ6ேள காபி வ�க��5 ெகா���.தா . அ@யா2	 நைட வழியாக� 
பி�%ற	 ெச�ற ேபா1, இவ6 ேக�டா6. 
 
“எ15க	மா அ�ப�� த�ணிைய ேமேல கா��, வி>றா:க?” 
 
“FாியA5- அ 5கிய	 வி>வதாக8 ெசா�வா:க. வட5ேக ெப�க6;ட இைத8 
ெச@வா:க. தாய	மா... ச.நியாசிக6 ெந��% ��ட மா�டா க6. ஏ�னா, 
அவ:கேள ெந��%�A அ �த	. அ15-�தா� காவி உ>�1றா:க. எ�லா 
ஆைசக6, ப.த:க6 ெபா/:கிய ெந��%...” 
 
அவ6 எ12	 ெசா�லவி�ைல. அவ  மீ1 மி-.த மாியாைத ஏ$ப�ட1. ;ட�தி� 
வ.1 வாெனா<8 ெச@திைய5 ேக�டா  அவ . அ	மா, பி�ப5க	, அ@யாவிட	, 
“யா��A ெதாியல, இ:க வ.தி�5காேர ?” எ�* ெம1வாக5 ேக�டா . 
 
அ@யா, “இ�ப எ�ன ? பயமாயி�5கா? எ�ன பய	? நட�ப1 நட5க�>	, நா	 ஒ� 
சதிG	 ப�ணல...” எ�றா . Kடகமாகேவ இ�.த1. 
 
“யா��A உ:கC5ேக ெதாிய<யா?” எ.த பதி?	 வரவி�ைல. 
 
“தாய	மா, அவ  எ�ன சா�பி>வா A ெதாியல. ேகா1ைம வா:கி வ8சி�5-. 
த���%ைட8சி�> மிசினில ெகா�> ேபா@ அைர8சி�> வா!’ எ�றா  அ	மா. 
 
“ேக�ைப மா இ�5கி�ல? அைதேய ெரா��ேயா, ேதாைசேயா ெச@யலாேம?” 
எ�றா  அ@யா. 
 
அ�ேபாெத�லா	, இ�ேபா1 ேபா� அரசிய� அ�றாட மனித  வா75ைகயி� 
ம<ன�ப�> இைர.1 கிட5கவி�ைல எ�* ேதா�*கிற1. அவ6 ேகா1ைம 
அைர�1 வ.தா6. சாமியா�	 அ@யா2	 இ.தியி� ேபசி5 ெகா�டா க6. அ	மா 
ெரா�� ச�ஜி ெச@தா . ேசா*	 வ��தா . நைடயி� ெம�ைத�ப� வைளவி� உ6ள 
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அைற மிக� ெபாிய1 எ�* ெசா�லலா	. அ:ேக ஒ� ெபH/, அலமாாியி� 
%�தக:க6, கீேழ உ�கா .1 எDத ப�5க சா@2 ேமைச எ�லா	 உ�>. சாமியா  
ப�தைர மணி5ேக, ெரா��G	 ச�ஜிG	 சா�பி�> வி�> அ.த அைற5-� 
M:க�ேபா@வி�டா . 
 
மா�5-8 ெச�ல ெவளி�%ற�தி� ஒ� ப� உ�>. இ�ேபா1 அ1 இ�ைல. அ@யா 
காலமா- #�ேப, அ1 ப�திரமி�ைல எ�ப1 ேபா� தக �1, வாசைல� 
Kசிவி�டா க6. 
 
சாமியா , M:கினா , M:கினா , அ�பி� உ6ேள தா7ேபாடவி�ைல. அ@யாதா� 
பா �1 வி�>� M:-வைத அறி.1 ஒைசயி�றி வ.1 ;ட�1� பாயி� அம .தா . 
 
அ.த ேநர�தி� அ4 பரபர�பாக வ.தா6. அவ6 ேவைல ஒ�%5 ெகா�டபி�, 
இவ க6 1யர�ப���.த கால�தி�த� -ழ.ைதையG	 எ>�15 ெகா�> 
அ�5க� வ.தா6. மக6 ேபான ேசாக�15-, இவ6 வ.1 பழகிய1 ஆ*தலாக 
இ�.த1. -ழ.ைத நிசா ந�ல அழ-. /��ட #�. க�வ�>5 க�க6. 
எ�ேலாாிட#	 மழைல சி.தி� பழ-	. இவ6 விரைல� ப$றி5 ெகா�> 
“ேபாலாமா?” எ�* ேக�-	. 
 
“நா� கைட5-� ேபாேற�, நீ வாியாடா க�,?” எ�பா6. 
 
“தாய	மா, அவ கைடயி� வ.1 க�டைதG	 வா:கி5 ->�A ேக�ப... எ:-	 
ேபாவாணா	. உ5கா�. பா��5- கா5கா வட கத ெசா�?” எ�* அ4 ேப8ைச 
மா$*வா6. 
 
ஆனா� அ�ேபா1 -ழ.ைத வரவி�ைல... அவ6 ம�>ேம வ.தி�.தா6. 
 
“அ�பா?...” எ�றா6. 
 
“வா	மா?...” 
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அவ  அ�கி� பாயி� உ�கா .தா6. 
 
“ெவாி ஸாாி அ�பா, என5- வழி ெதாியல. அ:ேக வ.தி�டா .” ;ட�1� Mணி� 
சா@.தவா* நி�ற அ	மா25- அ�ேபா1தா� %ாி.த1 ேபா?	! 
 
“அ4... உ� சி�த�பாவா?” 
 
“ஆமா	. ச�த	 ேபாடாதீ:க	மா. இவ  ேபா^/5-� பய.1 வ.தி�5கிறா . 
காேலஜில ப�5கிறேபாேத ஆ .எN.எN.ல ேச .தி�டா�. எ:க பா��, நிைன8சா 
க�ணீ  வி>வா. அ�பேவ ச.நியாச	 வா:கி�டா:க. �ஷிேகச�தில இ�.தா . 
இ�ப கிள	பி�டா�...” 
 
“ஏ	மா, உ� க�யாண�1ல வ.தி�.தாேர? ��<ல... ராதா ;ட வ.தி�.தா. 
எ�லா�	 காவி - ச.நியாசி�னா விD.1 விD.1 நமNகார	 ப�ணினா:க...” 
எ�* அ@யா நிைன[��னா . 
 
“அ	மா ேபாில தனி வி/வாச	. மாதாஜி, மாதாஜி	 பா�... ெபாிய�பா, அ�ைத 
அவ:க J�>5ெக�லா	 ேபாக மா�டா:க.’ 
 
“உ:க	மா5- அ.த5 கால�1 ேதசிய ர�த	...” 
 
“இ�ப ஒ�,	 ேபச வாணா	” எ�ப1 ேபா� அ@யா சாைட கா��னா . 
 
“அ�பா, நீ:க ெமா6ள எதாA	 ெசா�< அA�பி8சி>:க. நீ:க எ�னதா� 
அரசிய�ேல.1 விலகி�டா?	, அரசிய�க�சி, ேதசிய	A ஊறினவ . அ�மர	. பழ/ 
%1/�A #க�1ல ேபா�>5கல�னா?	, இ.த ேநர�தி� எ�ன நட5-	, 
நட5கிற1�A ெதாியா1. உ:கC5- எ.த5 க�ட#	 வர5;டா1 அ�பா!” 
 
அவ  ைககைள� ப$றி5 ெகா�> ெசா�<வி�> அவ6 க�கைள� 1ைட�15 
ெகா�டா6. 
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“நா வேர	மா..!” எD.1 நி�ற அ	மாைவ� தDவி5 ெகா�டா6. தாய	மாளி� 
ைகைய� ப$றி “வர�>மா தாய	மா” எ�* விைட ெபற நி�றா6. 
 
“எ1	 சா�பிடாம ேபாறீ:கேள அ4	மா ?” 
 
“ாிgா நி5-1 வாச�ல, -ழ.ைதய வி�>�> ஓ� வ.ேத�... நீ:க ந�லா 
இ�5க,	... எ1	 வர5;டா1.” 
 
வி>விெட�* அவ6 வாச<� ெச�* ாி5 ஷாவி� அம .தா6. அ@யா2	 அ	மா2	 
பி��1 ைவ�த சிைல ேபா� அம .தி�.தா க6. 1யர	 கQவியேபா1, அ8ச	 
ெதாியவி�ைல. இ�ேபா1, இன	%ாியாத க�ைம F7.தா$ேபா� இ�5கிற1. 
 
எ�தைன #ைறக6 சிைற5-� ேபாயி�5கிறா க6? ேபா^ேச வ.1 
#�ென8சாி5ைக ெச@1	 தைடமீறி அ8சமி�ைல அ8சமி�ைல எ�* சிைற 
ெச�றா க6. 
 
இ�ேபா1... ேந� மக6 ஆ�சியி�... அவC5-� %ாிய2மி�ைல; %ாியாம?	 
இ�ைல. கா.திைய8 /�ட க�சி. ஆனா� அ�ேபாெத�லா	, இ�தைன நா�க6 
இ�லாம� இ�ேபாெத�ன ெக>பி�?... இவCைடய ைபய� J��?	 ;ட8 
ேசாதைனக6, அதிர� நடவ�5ைகக6, சிைற எ�* பராபாியாக5 ேக6வி� 
ப���.தா6. வாெனா< இ�ப1 அ	ச�தி�ட� பாட�கC	 கிளி� பி6ைள8 
ெச@திகCமாக அவி75கி�றன. ப�ெட�* �>கிறா6. அவ6 மக� J��� 
ேசாதைன, காவ�, சிைற எ�ற ெச@தியி�;ட அவC5-8 ச:கட	 அD�தவி�ைல. 
ஏெனனி� அவ க6 உ�ைப� தி�பவ க6, த�ணி  -�5கிறா க6 எ�* பதிவாகி 
இ�5கிற1. காைலயி� நீரா�, FாியA5- அ 5கிய	 வி�>... பிராமண ... 
பிராமண கைள அ� உைத எ�* க�சி க��ய நா�களி�;ட, அத$-8 ெசய� 
வ�வ	 வரவி�ைல. அ.த� ப-�தறி2� ெபாியா�	, எதி 1�வமான ராஜாஜிG	 
இதய	 ெதா�ட ந�ப களாக�தாேன இ�.தா க6?... இ.த ச.நியாசி எ�ன 
ெச@1விட #�G	? 
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அவ  மாைல ஆ*மணி5-�தா� உற:கி எD.1 வ.தா . கிண$ற�5-8 ெச�* 
M@ைம ெச@1 ெகா�> ;ட�15- வ.தா . 
 
“யா  வ.தி�.தா ...?” எ�* அ@யாவிட	 ேக�டா . அ:ேக அ1 தவறவி���.த 
ெவ6ைள5 ைக5 -�ைட கிட.த1. 
 
“ந�லா� 1ர:கி�W:க ேபா<�5- ?” 
 
“ஆமா	. ஒ� வாரமா� M:காத, ஒ@ெவ>5க #�யாத நைட, அைல8ச�. உ:க6 
மக6 தவறிவி�டைத5 ேக6வி�ப�ேட�... அ4தா� ெசா�னா. பா�1�>� 
ேபாகலா�A வ.ேத�. க�யா-மாி ேபாேற�” எ�றா . 
 
அ	மா2	 அ@யா2	 ேபசவி�ைல. 
 
இவ6 சைமயலைற வாச$ப�யி� நி�றா6. அ	மா விள5ேக$றினா . கீைத தியான 
/ேலாக	 ெசா�னா . க�கைள �� ம2ன� பிரா �தைன ெச@தா க6. 
 
இர2 கHசி அ�.1	 ேபா1, 
 
“அ4 வ.தி�.தாேளா?” எ�* ேக�டா . இவ க6 ஏ1	 விைடயளி5- #� அவேர, 
“நா�, நீ:க6 அ:ேக இ��] க6 எ�* ேபாேன�. பிற-தா� ெதாி.த1. இ:ேக 
வ.ேத�. ெர�> நா6... த:கலாமா?” 
 
“தாராளமா... உ:கைள அ1 க�யாண�தி� பா �த1.” 
 
“ஆமா	... அ�ப ப:களாேத�. அ1 ெரா	ப விேவகமாக8 ெச@தா... இ�ப இ1 
விேவக	 இ�ல. பய	... எ�லா	 பய	, ஆைச, அதீதமான ஆைச, பய	...” 
 
யாைர8 ெசா�னா , எத$-8 ெசா�னா  எ�* அவC5-� %ாியவி�ைல... 
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“பாவ	 அ4. இ.த வயசி� -ழ.ைதைய வ8சி�>� தனியாக...” 
 
“அெத�னேமா, ராதா ேபானபிற-, இ�ப இவ வ.1 அ	மா, அ�பா�A பழ-வ1 
மன/5- ஆ*தலாக இ�5-.” 
 
“அ.த� ைபய� ந�லவ�. ஏ ஃேபா N எ�ைல, ெந�5க��A வா75ைக. 
இளவய/�பி�வாத	, J	%. ெர�>ேப�5-	 ெபா�.தல. அவ� அ	மா அ�பா 
ெர�> ேப�	, �ஷிேகச�திலதா� இ�5கா. இவ �ேவ N அ1 இ1�A 
-ழ.ைதய� M5கி�> நா5K  வ.தி�டா. என5- இ�ப அவகி�ட இெத�லா	 ேபச 
ச.த �ப	 இ�ல. இ:க இ�5க�>	. ப�திர	தா�...” 
 
யா�ேம ேபசவி�ைல... 
 
அ.த ெந�5க� கால�தி� ஒ� #க�ைத இ�ேபா1 நிைன�1� பா 5கிறா6. 
 
இர2 #Dவ1	 1,5-� 1,5காக நிைன2க6, மய5கமா, கனவா எ�* %லராத 
கா�சிக6. 
 
ராதா	மா ப	பாயி� Nேடஷசனி� வா:கி5 ெகா>�ததாக5 -ழ.ைத வி5ர	 ஒ� 
Kத5க�ணா� ெகா�> வ.தி�5கிறா�. அ.த5 -ழாயி� ெபா�.திய 
க�ணா�யி� க�ைண ைவ�1� தி��பி5 ெகா�ேட இ�.தா�, அழகழகாக, %தி/ 
%திசாக ேகால மாதிாிக6 வ�கி�றன. வ�ண வ�ண5 ேகால:க6. 
 
“பா��, பயாNேகா� பா5-றீ:களா ?...” அவ6 க�களி� ெபா��தி, -ழ.ைதேய 
தி�	%கிறா�. 
 
ெதாட 8சியாக� ெதாியவி�ைல. ைபயனி�ைல. அவேள ைவ�1� பா �1வி�> 
ைவ�1 வி>கிறா6. -� -ல5-�<�, அ1 இ�5கிற1. அவ6 பி6ைள... 
ப��பவ�, “அ5கா, ேசா* ைவ!” எ�* வ�கிறா�... பHசமி தா� ைதய� இைல 



184 

 

ேபா�>, ெபா:க� ேபா�ற ேசா$ைற ைவ5கிறா6. அவ� எD.1 காலா� 
இட*கிறா�. 
 
“இ1 எ�ன ேசா*? ஒ� #�ைட கி�ைட ெபாாி8/ வ@5கிறதி�ல? மன/5-6ள 
பா�பாரசாதி�A நின�ேபா? ஆதி5க சாதி - திராவிட5 -�ம5கைள மிதி�15 
ெகா5காி5-	 சாதி...” எ�* அ.த5 -ழாைய� 1ா5கி எறிகிறா�. அ1 உைட.1 
சி*சி*ெவA	 க�ணா�� 1�>களாக8 சித*கிற1. 
 
“அ@ேயா...” எ�* க�விழி5கிறா6. 
 
ச�ெட�* எD.1 உ�கா�கிறா6. 
 
கனவா... கன2...? பHசமி இ�ைல. ராதா	மா இ�ைல, -��வா72 எ12மி�ைல. 
அ.த5 -ழா@ க�ணா�, -ழ.ைத ைவ�1 விைளயா�ய1 உ�ைம. அ1 கீேழ 
விD.1 உைடயவி�ைல. வி5ரேம காகித:கைள உாி�1, க�ணா�ைய 
ெவளி�ப>�திவி�டா�. பிற- ெபா��த #�யவி�ைல. ெவ*	 க�ணா�� 
1�>க6. 
 
-ழ.ைத விைளயா�>� தனமாக அ.த� ெபா�ைள Jணா5கிவி�> ம*ப�G	 
ெபா��த #�யாம� அDதா�. 
 
“ேவ* வா:கி5 ெகா>5கிேற�...” எ�* சமாதான	 ெசா�னா க6. 
 
-ழ.ைத விைள2 ெதாியாம� விைளயா�ய1. 
 
ந�லெதா� ேகால	 கா��ய ெபா�6 அழி.த1. 
 
-ழ.ைத அ.த ஒ�>5காகித:கைள விைளயா�டாக� பிாி�த1. இ�ேபா1 
இவ கC	 அேத ேபா�ற விைளயா���தா� ஈ>ப���5கிறா களா? இ.திரா 
அ	ைம அHசி5 காி�15 ெகா�� சிைறயி� த6ளியவ க6 ஆ�சி5- 
வ.தி�5கிறா க6. நா��� எ�ென�னேமா நட5கிற1. க�ணா�� 1�>க6 
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சிதறி விD.தா$ ேபா�, அ�தைன வ�ண:கC	 இ.த ேதச ம5கைள, வா75ைகைய 
ெபா@, கப>, F1, வ�#ைற இர�த5கைற எ�றா5கிவி�> அழி.1வி�டன. 
 
அவ6 இ�ேபா1 எ�ன ெச@ய ேவ�>	? -�-ல�தி� அவ க6 கா�>	 
�ைலயி� -�ெபயர ேவ�>மா? ச.திாி ;�பி�டைத ஏ$*, நீர��1 நீ  விலகா1 
எ�பைத நி&பி5க ேவ�>மா?... 
 
ஒ�*	 %ாியவி�ைல. அ.த5 கால�தி� ேதசா.தர	 ேபாவ1 எ�பா க6. 
எ�லாவ$ைறG	 1ற.1 காசி5- நட.ேத ேபானா களா	! ேகத நாத	, ப�ாிநாத	 
எ�* ேபாவா க6, தி�	பி வரமா�டா க6 எ�பா க6. ஏ�? இ.த அ@ய�ப க6 
க*�ைப5 க��5 ெகா�> ெதா�ைட கிழிய கா1 ெசவி> பட8 சரண	 
;2கிறா க6. ேகாயி?5-� %ற�ப>#� வா@5 காிசி ேபா>கிறா க6... காரண	 
அQவள2 அபாய:கைளG	 கட.1 ேபாகிறவ க6 தி�	பி வரமா�டா க6... 
 
காைலயி� இவ6 வாச� ெதளி5-	 ேபா1, மாைல ேபா�ட ப5த க6 /ைமGட� 
கிள	பிவி�டா க6. க�எாி8ச� தீர இவ6 நீரா>கிறா6. அ>�% ��டேவா 
சைம�18 சா�பிடேவா மனமி�ைல. கதைவ� K��5 ெகா�> கிள	%கிறா6. 
ர:கனிட	 K�>5- ேவ* சாவி உ�>. 
 
அவ6 எ:ேக ேபாகிேறா	 எ�ற சி.தைன இ�லாம�, ெபாிய சாைலயி� நட.1, 
ேபாகிறா6. 
-------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 21212121    
 
%திய %திய க��ட:க6, வணிக வளாக:க6... ெந�5 க�க6 -ைற.1, ேவ$*ா  
ெச�?	 வ���தட	 ெதாிகிற1. இளெவயி� இதமாக இ�5கிற1. 
 
‘அ@யா2	 அ	மா2	 அவளிட	, J�ைட வி�>� ேபாகிறாயா, தாய	மா ?’ எ�* 
ேக�ப1 ேபா� ேதா�*கிற1. 
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எ�ைன ம�னி8சி>:க... என5- எ12	 ெதாியல. நீ:க கா��ய ச�திய	 இ�ப 
எ�ைன ெவளிேயற8 ெசா�கிற1. 
 
அ�ேபா1தா� ைகயி� மா$*8 ேசைல ;ட இ�லாம� வ.தி��ப1 உண வி� 
ைத5கிற1... ‘காHசி’ எ�* ஊ  ேப  விள:-	 பி�%ற	 கா��5 ெகா�> ஒ� 
ேப�.1 ேபாகிற1. 
 
ஒ� கால�தி�. இர�> %ற:களி?	 பசிய வய�களாக இ�.தன. இ�ப� ந�ல 
சாைலயாக அ�ேபா1 இ�ைல... ஆனா�, இ�%ற:களி?	 ஏேதேதா ேப  ேபா�ட 
-�யி��%கC5காக, J�>மைன எ�ைல5 க$க6 #�>#�டாக� ெதாிகி�றன. 
 
ஒ� ெபாிய /$*8/வ�5- இைடேய ேமேல ெவ�ைமயான MபிG	 சி?ைவ8 
சி�ன#	 ெதாிகிற1. சாைலயி� இ�.1 அ.த5 ேகாயி?5-8 ெச�ல ஒD:கான 
வழிG	, K8ெச�கC	 அைம.தி�5கி�றன. ச�ெட�* இட1 ைக� ப5க	 
பா 5கிறா6. பசிய மர:க6 ெதாிகி�றன. சாைலயி� எ�ைலயி� பா1கா�பான 
#�க	பி ேவ<5-6, சிவ.த ெத8சி�K5க6 -?:-	 ப/ைமயான அர�. ெபாிய 
எD�15களி� ‘சிவச5தி ஆசிரம	 ப/Hேசாைல’ எ�* எDத�ப���5கிற1. ெபாிய 
வாயி<� அக�ற கத2க6 திற.தி�5கி�றன. உ6ேள, மிக அைமதியான Fழ�, 
மாமர:களி� Kமி� தாைய� பா1கா5-	 ப/:-ைடக6 ேபா� F7.தி �5கி�றன. 
இ�A	 K5க� ெதாட:கவி�ைல. மிக� ெபாிய பர�%. ப�ேவ* வ�ண மல களி� 
ேதா�ட	. 
 
ஆ:கா:- ஒ�றிர�> ேப  ேதா�ட ேவைல ெச@பவ  ெதாிகி�றன ... பாைதயி� 
அ	%5-றி கா�>	 இல5-க6. சிவச5தி ஆலய	... கிண*... ெபா15-��... 
 
“ஆ8சி, காHசி ேரா�ல சிவச5தி ஆசிரம	A ஒ�, இ�5-தா	. மன/5- ஆ*தலா 
இ�5-மா	. ெரா	ப அழகா, அ	பாளி� பதினா* வ�வ:கைள அைம8சி 
�5கா:களா	. ஒ�நா ேபாவலாமா? வாியளா?” 
 
ச:காி... ச:காி... நீ இ:- வ.தாயா?... 
 
ஒ� கா� இ:- இ��பாேளா? ேக6வி� ப�டெத�லா	 ெபா@யாக� ேபாக�>	. 
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ச:காி... உட� பிற.தவனி� ->	ப	, ம5க6 எ�* உைழ5கேவ, அ5கினிேம� 
நி�* தவ	 ெச@தாேய அ	மா ?... 
 
ெந$றியி� தி�நீ*	, கீேழ -:-ம#	 1ல:-	 #க#	 ஒ�சலான, மாநிறேமனியி� 
கD�1 ��ய ரவி5ைகG	 ைக�தறி8 ேசைலGமாக அவ6 “ஆ8சி	மா!” எ�* 
;�பி>Q1ேபா� ேதா�*கிற1. 
 
ெவ�ைமG	 நீல	 சிவ�% அழ- விளி	%கCமாக� ெதாிG	 ேதவியி� ஆலய	. 
#�%ற	 எதிேர ஒ� பாதா	 மர	, அழகிய தீபாராதைன� த�>கைள� ேபா� கிைள 
பர�பி5 ெகா���5கிற1. அைத8 /$றி வDவD�பான ேமைட அதி� ெவ*	 
காவி� 1�டணி.த, சிவ�%5 கயிறி� ேகா�த ஒ$ைற உ��திரா�ச	 அணி.த 
சாமியா  இ�5கிறா . தா� மீைச இ�ைல. ச$* ெதாைலயி� ஒ�>5;ைர 
ெகா�ட�க6 ெதாிகி�றன. 
 
பளபள�பா@ இைழ5க�ப�ட ப�க6. 
 
ப�>	 பளபள�%மாக ஏெழ�> ஆ� ெப�க6, ப5த க6 ெதாிகி�றன . மிக� 
ெபாிய சலைவ5க� ;ட�தி� ஓ  அழகிய விதான#ைடய ம�டப�தி� ேதவி 
சலைவ5 க�<� எD.த�ளி இ�5கிறா6. சாிைக5கைரயி�ட மHச6 
அர5-8ேசைல. ப8ைச ரவி5ைக. #�1	 இர�தின:கCமான மாைலக6. சி	ம 
வாஹினியாக, அபய	 ெகா>�1 அ�6 %ாிG	 அ	பிைக. இ.த� பிரதானமான 
அ	பிைகைய8 /$றி, பதினா* M�களி�, மாட:களி� அ	மனி� ெவQேவ* 
தி�5ேகால:க6. காய�ாி, ச��ைக, 1 5ைக, எ�ெற�லா	 ெபய  
எDதியி�5கிறா க6. ஆனா� அவC5- எ.த வ�வி?	 ச:காிேய ெதாிகிறா6. 
 
ெகா�15 ெகா�தாக ெவ�ைமG	 சிவ�%மாக மல க6 அல:காி5-	 
பிரதிைமகளி�, க�கைள� திற.1 ெகா�டா?	 ��5 ெகா�டா?	 அவேள 
ெதாிகிறா6. 
 
ச:காி5- நா$ப1, நா$ப�ைத.1 வயசி�5-மா? 
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எ�தைன K5கைள இ.த� Kமி பிரசவி5கி�றன? 
 
எ�லாேம காயாகி�றனவா? காயாகாத K5க6 தா	 கட2C5- எ�* அ�6 
ெப*கி�றன... ஆனா� கட2C5- ம�>ேம Kசைன5-ாிய K5க6, ஆைணG	 
ெப�ைணG	 ெத@வ சா�சியாக இைண�1, உலைக வாழைவ5-	 ஒ� 
ெதாட5க�15கான மணமாைல5-	 பய�ப>	 K5க6... ஆனா�, மாைலக6 
க�சிகளி� ெவ$றி8 சி�ன:களாக, அD5-� பிரதிைமகைள அல:காி5-	 க�சி 
மாைலகளாக... மிதிப>	 K5களாக, %Dதியி� Jச�ப�>5 க�-	... 
 
ெநHைச8 /ைம அD�1கிற1. இல5-� ெதாியாம� ஒQெவா� பிரதிைமயி� 
#�A	 நி�* மீ6கிறா6. 
 
ெபாிய இடமாக இ��பதா�, ;�ட	 இ�ைல ேபா� ேதா�*கிற1. ஆனா�, 
பிரதான ம�டப�தி� #� ஐ	ப1 ேப�5-5 -ைறயாம� வ.தி��ப1 ெதாிகிற1. 
 
ெவ6ைள ேவ�� அணி.த ஒ� பி�	மசாாி ேபா�ற இைளஞ  Kைச ெச@கிறா . 
அவ  எ�ன ம.திர	 ெசா�கிறா  எ�ப1 ெசவிகளி� விழவி�ைல. 
 
பிரதானமான இராஜராேஜ/வாி - அ	மைன� Kசி�த பிற-, பதினா* 
வ�வ:கC5-	 அவ  Kைச ெச@கிறா . ஆ:கா:- அவ�ட� Kைசைய� 
பி�ப$*வ1ேபால சில ப5த க6 நக .த வ�ண	 இ�5கி�றன . அ�ேபா1, 
ெவளி�ப5க	, தி�ைண விளி	பி� நி�*, பா 5-	 வி�தியாசமான ஒ�வைன 
அவ6 பா 5க ேநாி>கிற1. ஒ�<யாக, ;� விD.த #க	. ெவ6ைள ேவ��... 
கத ... கத ச�ைட வD5ைகயி�ைல; #� 1	ைப� Kவாக இ�5கிற1. 
 
அவ� #க�ைத� பா 5-	 ஆவ<� அவ6 அேத இட�ைத8 /$றி வல	 வ�வ1 
ேபா� வ�கிறா6. #�ப5க வாயி<� ெபாிய மணி தீபாராதைன எ�றைழ5க 
/நாதமாக ஒ<5கிற1. அவ� தி�	%கிறா�. அவC	 பா 5கிறா6. 
 
கD�1மணி ெதாிய... ெந$றியி� ப8ைச5-�1ட�... 
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“எ�ன	மா, பா5-றீ:க?... என5-	 பா�தா�%ல இ�5-..." 
 
“நா. தாய	மா... -�-ல	... எN.ேக.ஆ . தியாகி.” 
 
“அ	மா..! நா� /�ப@யா, ெதாியல...?” 
 
ஏேதா பி�கிைட�தா$ேபா� மன	 சி< 5கிற1. 
 
ேபசவி�ைல. தீபாராதைன5-� ேபாகிறா க6. 
 
இவ� அ	மா அHசைல. அ�பா கிைடயா1. ேசவா கிராம	 ேபா@ பரா:-ச	 வ.1 
ஆசிாிய� ெபா*�ேப$ற ேபா1 இவA	 வ.தா�. ராதா	மா25- இ.தி ேபச� 
பயி$சி ெகா>�தி�5கிறா�. ந�ல க*�%; இ�ேபா1, உட� ெவC�1 ேசாைக 
பா@.தா$ேபா� இ�5கிறா�. 
 
தி>ெம�* ஒ�நா6, -�ைலவி�>� ேபா@வி�டா�. அ	மா அHசைல 
-�-ல�தி�தா� பி�ன  ேவைல ெச@தா6. 
 
ேப8ேச எழவி�ைல. ெவ-நா�க6 ெச�றபி� அறி#கமானவ கைள� பா �த 
மகி78சி பிரதிப<5கவி�ைல. 
 
தனியாக�தா� வ.தி�5கிறானா? எ:கி�.1 எ:- வ.1 #ைள�தி�5கிறா�? 
பிரதான ேதவி5-� பி� /$றி?	 வ.1 தீபாராதைன #�கிற1. க �Kர�த�ைட 
அ:ேகேய ந>வி� ]டெமா�றி� ைவ�1 வி>கிறா  Kசாாி. 
 
ப5த கC5- அ.த� Kசாாி இைளஞேர, K5கC	 தீ �த� பிரசாத#	 த�கிறா . 
 
-:-ம�K, க �Kர மண#	 கைர.த தீ �த	 நா25-� %னித	 ;�>கிற1. 
%ல�க6 ஒ>:கிவி�டா� எ.த8 /ைவG	 கவ 8சி ெகா>5கா1 அ@யா. ராதா	மா 
வி� மைற25-� பிற-, வழ5கமாக, கீைதப��18 ெசா�வா . அ	மா2ட� அவC	 
ேக�பா6. 
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ேயாக�தி� ஒ>:கியவ  அ	மா. ஒ� -ழ.ைத ேவ�>ெம�*, கா.திஜிைய� 
தனியாக8 ச.தி�1, %�சனி� பி�	மசாிய விரத�ைத மா$றி5 ெகா6ள அறி2ைர 
ெப$றா . #�தாக ஒ�* ெப$றைத இழ.த ேசாக	... ஒேர வ�ச	தா�... 
 
இர2 ப>�தவ , உற5க�திேலேய இைறவன� ேச .தா . ேநா@, ெநா�, எ12ேம 
அ4பவி5கவி�ைல... ஆனா�, அ@யா25-� 1யர	 இ�ைலயா?... 
 
%ாியவி�ைல. 
 
அவ6 அ.த� பிரசாத தீ �த�திேலேய, கனவி� மித�ப1 ேபா� நி$கிறா6. 
 
ஒ� ெபாிய ‘X�வ ’ அ>5கி� ச 5கைர� ெபா:க� ேதவி5- 
நிேவதனமாயி�5கிற1. 
 
எ�ேலா�5-	 வாதா மர�த�யி� க�ட சாமியா  வாைழ இைல� 1�>கைள5 
ெகா�> வ.1 ெகா>5கிறா . Kசாாி ஒ� வாளியி� ெபா:கைல எ>�1 வ.1 ெபாிய 
கர��யா� ஒ� கர�� எ>�1� ேபா>கிறா . ப�>5கைர ேவ��க6, சாிைக� 
%டைவக6, -ழ.ைதக6 எ�* எ�ேலா�ேம அ.த விசாலமான ;ட�தி� பளி:-� 
தைரயி� அம .1 பிரசாத	 உ�,கி�றன . 
 
“அ	மா, நீ:கC	 வா:கி5-:க?” 
 
இைலயி� ச 5கைர� ெபா:க�. ெந@ மண5-	, #.திாி திரா�ைச ெதாிG	 
ெபா:க�. /வாமிG	 ப5த கC	 ம�>	 ெசழி�பி�ைல; பிரசாத#	 ெசழி�%�தா�. 
 
ெபா:க?ட� அவ6 ப�யி� இற:-ைகயி�, ப�5-5 கீேழ உ6ள /�தமான 
கட�ைப5க�<�, சாமியா  ஒ� வாளி� ெபா:கைல� ேபா>#�, ஏெழ�> நா@க6 
வ�கி�றன. 
 
எ�லாேம ‘அநாைதக6’தா	. தாேம ெத�� ெபா*5கி இன வி��தி ெச@G	  
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உயி க6. அவ$றி� ஒ�* ெசாறி நா@. அ1 அவசர அவசரமாக விD:கிவி�>, 
இ�A	 இ�A	 எ�* -ைல5கிற1. /�ப@யா, த� இைலயி� இ�.1 ெகாHச	 
ேபா>ைகயி� சாமியா  ஓ� வ�கிறா . “நீ:க ேபாடாதீ:க /வாமி. அ1 பசியி�ைல; 
ெவறி” எ�* ைகயா� விர��, “ேபா” எ�* 1ர�1கிறா . ஆனா� அ1 
/�ப@யாைவ5 -றி ைவ�1 ஓ�வர, தாய	மா, த� இைலயி� இ�.1 ெகாHச	 
கீேழ ேபா>கிறா6. அத$- அ1 அட:கவி�ைல. 
 
“நீ:க சா�பி>:க	மா..?” எ�* /�ப@யா வ$%*�1கிறா�. ஆனா� தாய	மாைவ� 
1ர�தி, அவ6 கா<� பா@.1 %டைவைய இD�15 க��த1	 அவ6 ெபா:கைல 
அ�ப�ேய இைலGட� நDவவி�ட1	 மி�ன� ெவ�டாக நிக7.1 வி>கி�றன. 
 
“அடாடா... நா� ெசா�ேனேன, ேக��:களா?”... ஒ�,	 ஆகா1 தாேய, 
-ழாய�யி� %�ைண5 கDவி5 ெகா6C:க6.” 
 
“சாமி! ெகாHச	 -:-ம	 ->:க, க�வாயி� ைவ5க�>	” /�ப@யா -:-ம�ைத 
வா:கி வ�கிறா�. 
 
அவC5- ஒ�*	 %ாியவி�ைல. ம�ணி� ெபா:க� சிதறி இ�5கிற1. நா@ ெவறி 
தணி.தா$ ேபா� ஒ�யி�5கிற1. 
 
“தாேய, இ�ப� உ5கா�:க, ெகாHச	 பிரசாத	 தர8ெசா�ேற�, சா�பி>:க!” எ�* 
பாதா	 மர�த� ேமைடயி� அம .த அவ கைள8 சாமியா  உபசாி5கிறா . 
 
“இ�5க�>:க. இத இவேர வ8சி�5கா�...” /�ப@யாவி� பிரசாத�தி� இ�.1 
சிறிதள2 உ�கிறா6. அவCைடய உ*தி, 1ணி2 எ�லா	 ைந.1 கைரகி�றன. 
ெவறிநா@, ெசாறி நா@ க��தி�5கிற1... இ12	 ஊ7விைனயா? 
 
-�<� ஒ� ைபயைன நா@ க��1வி�ட1. உடேன அ@யா அவைன ராய�ேப�ைட 
ஆNப�திாி5- அைழ�18 ெச�றா . ெதா�%ைள8 /$றி பதினா* ஊசிக6 
ேபாடேவ�>	 எ�* ேபா�டா க6 ‘அ	மா மாதிாி’ உற5க�தி� பிராண� 
ேபா-மா? 
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பசி, ப��னி, எ�லா	 உ8ச5 க�ட மரண பய�தி�தா� ெகா�>வி>ேமா? சாய%, 
சிைற உ�ணா விரத�தி� எ�ப�ெய�லா	 ஆைச கா�� அைத #றி5க8 
ெசா�வா க6 எ�* ;றியி�5கிறா . ரா#�ணி...? ேச! அ.த ெநH/ர	 ஏனி�ைல? 
 
ம2னமாக அவ க6 அ.த� ெபாிய ஆசிரம�ைத8 /$றி வ�கிறா க6. ஆ:கா:ேக 
நி�ற கா களி�, வ.தி�.த ப5த க6 ேபாகிறா க6. 
 
ம2ன	 கன�தி�5கிற1. 
 
“நீ:க எ:கிேயா, வட5- அ�பேவ ேபாயி�டதா8 ெசா�னா:க? இ:க வ.1 எ�தினி 
நாளா8/? இ�பதா எ:கிG	 இ.தி இ�ல. எ:க இ�5கிறீ:க? உ:க	மா...” 
 
“அவ:க அ�பேவ ஊ�5-� ேபானா:க. அHசா* மாச�1ல ேபாயி�டா:க இ�ப1 
வ�சமா8/. நீ:க எ�ப� இ:க? ெபாிய J��ல இ�<யா?” 
 
அவ6 அத$- விைட ;றாம�, “-�-ல	 ேபானி:களா? பரா:-ச�ைத� 
பா�தீ:களா?” எ�* ேக�கிறா6. 
 
“எ�ன எ�ன�15- வா:க ேபா:க�A ெசா�?றீ:க? நா உ:க மக� ேபால. 
/	மா, /�ப@யா, இ:- எ:க வ.ேத�A ேகC:க...” 
 
அவ6 மன	 இேலசாகிற1. “எ�ன இ�.தா?	 நா� ப�8/ ேவல பா5-ற க2ரவ	 
இ�லாதவ. எேதா ந�லவ:கள அ�� ஊழிய	 ெச@ததி� K�ப.த வ8சி�ட 
எல8ச�-ேபால. இ�ப இ1ல K2	 இ�ல; ப/ைமG	 இ�ல. ெநா*:கி� 
ேபானா?	, உ/� உண 2, அட:கல...” 
 
க�ணி  ெபா:க, -ர� கரகர5கிற1. 
 
“இதபா�:க, விதி�A ெசா�றத இ�ப நாேன ந	%ேற�... ராதா	மா ஆNப�திாில  
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இ�.த�ப பா �ேத�. பிற-	 - கைடசில, அ@யா அ	மாைளG	 பா �ேத�. அ.த 
இ.தி5கேளவர�1ல, உ:க ப@ய� எ�ைன ேநராக அ�8சி, ச�ைடய5 கிழி8சி, 
அவமான	 ப�ணினா�. அ�%ற#	 இ:ேக இ�.ேத�. அ15-	 ேமலான 
அவமான	 வ.த1. ஒ��ேபாேன�. எ1 அவமான	, எ1 இD5-, எ1 த ம	A 
ஒ�,	 இ�ப %ாியல. விதியி� ைக எDதி8 ெச�?	 வா75ைக...” 
 
‘ஏ	பா, /�ப@யா, ராதா	மா J�>5கார , ைபய�லா	 எ:க இ�5கா:க 
ெதாிGமா?...” 
 
“அவ:க அ�பேவ ேநவிேல.1 ாிடயராகி�டா:க. வட5ேக இமாலய� ப5க	, 
ேபானா:க. சி�ேகா �Qெம��ல தீவிரமா இ�.தாதா ேக6வி�ப�ேட�.” 
 
“அ1 எ�ன�பா?...” 
 
“அ1வா, அ:ேக ெபாிய மர�ெத�லா	 ெவ��5 கா>கைள அழி8சி, பாி/�த:கைள 
மா/ப>�1வைத எதி �1 ஒ  இய5க	. ‘சி�ேகா’�னா ஒ��5கிற1�A அ �த	. 
க��ரா5� த�ய:க மர	ெவ�ட வர8ச உ:கள மாதிாி ெபா	பிள:க அைத 
அ�ப�ேய க���> ஒ���>, எ:கள ெவ���> பி�னால மர�த ெவ�>:க�A 
ெசா�ற இய5க	...” 
 
ெநH/ உ�-கிற1 “அ@யா, ப@ய�...?” 
 
“ைபய� அெமாி5கா2ல பி.எ8.�. ப�றா�A ெசா�னா:க அவ:க அ�ைத இற.1 
ேபானா:க. ேவற ேச.த மனிச:க யாைரG	 நா� பா 5கல...” 
 
“வி5ர	. அ15- ஒ� க�யாண	 கா�சி ப�ணி<யா ?” 
 
“ெதாியல. இ�ப உலகேம கிராம	 மாதிாி /�:கி� ேபா8சி�A ெசா�றா:க. 
வியாபார, அத ம� ெதாட % க6தா இ*5கி� %�8சி���5-. அ15-6 மAச:க 
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ஒ��ெதா��த  ெதாியாம வைல5-6 இ*கி� ேபாயி�டா:க. எ:கிேயா இ�.1 
வ.1 கைட 1ற.1 ேகாழி5கறி ப�ணி வி5கிறா�...” 
 
“அ@ேயா, அெத�லா	 ெசா�லாதீ:க...” 
 
நிக7காலேம ேவ�டா	 எ�* ெசா�வ1 ேபா�, மர:களிhேட வ.1 ெவளிேய 
நி$கிறா க6. வாிைசயாக8 ெச��%க6 ைவ�தி�.த இட�தி� /�ப@யா த� 
ெச��ைப இன	 க�> மா��5 ெகா6கிறா�. அவC5-8 ெச�� பணி.1 
பழ5கமி�ைல. ெவளிேய*கிறா க6. 
---------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 22222222    
 
அவ க6 சாைலயி� அ�ைவ5ைகயி� ஒ� பN வ�வ1 ெதாிகிற1 இ.த 
ஆசிரம�15ேக ஒ� -	ப� இற:-கிற1. 
 
“வா:க ஏ*:க; நாம ேபாகலா	?” 
 
“வாணா	பா, ஒெர�> நட.1 ேபாயிரலா	?” 
 
“இ�ப இ.த� %�வாத	 வாணா	. ஏ*:க” அவ� பலவ.தமாக அவைள� பNX� 
ஏ$*கிறா�. “ேக.ஜி. ஆNப�திாி. ெர�> �5ெக�” எ�* ெசா�<வி�> மகளி  
இ�5ைகயி� கா<யாக இ�.த இட�ைத� பா �1 உ�கா �தி ைவ5கிறா�. 
 
“ேக.ஜி. ஆNப�திாியா? அ:ெக எ15க�பா ேபாவ,	? நாம மி�னா�ேய 
எற:கி�டா -*5-8 ச.தில %-.1 N;� ப5க	 தி�	பிடலாேம?” 
 
“ெகாHச	 வாய ���> வாீ:களா ?” 
 
அவ� #க	 ஏணி�ப�5 க>�பாக மாறேவ�>	? 
 
ெபாிய சாைலயி� அ.த ஆNப�திாி இ�5கிற1. ெவ- நா�களாக8 ெசய�ப>	  
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ஆNப�திாி எ�* ெபய . ஆனா� ெச�* ெந�:-	 பிரபல	 ப$றி அவC5-� 
ெதாியா1. 
 
சாைலயி� அவ க6 வ.திற:-	 ேபா1, பி$பக� ��* மணி இ�5கலா	. 
கிறிN1மN, %�தா�> ெபா:க� எ�* எ:ேக பா �தா?	 த6Cப� விழா. 
ஃபிாி�Y, வாஷி: மிசி� கிைர�ட  எ�* ந>� ெத�25ேக வ�வ1ேபா� 
கைடபர�பி இ�5கிறா க6. 1ணி5கைடகேளா, பழ5கைடயி� ெமா@5-	 
ஈ5கைள� ேபா� ம5கைள5 கவ�	 பரபர5-6ளா5கி இ�5கி�றன. ஒ� %ற	 
தைலயைண ெம�ைத விாி�% எ�* ம5கைள5 ;வி அைழ5-	 வாணிப	. 
இைடஇைடயி� சி5க�, ம�ட� மசாலா ெந� J/	 உண25கைடக6. -�ைப� 
ெதா��கC	 நிர	பி வழிG	 கழிப�ட பிளாN�5 -�ைபக6... ஏேதா ேதாைச5- 
இைடேய ைவ5க�ப�ட உ�ைள மசாலா ேபா� உய .1 ேபாயி�5-	. 
ஆNப�திாி5-6 அவ� அவ6 ைகைய� ப$றி5 ெகா�> அைழ5கிறா�. 
 
“ேய, இ�ப எ15- ஆ/ப�திாி? 2>:க!” 
 
‘எ15கா? ெசாறி நா@; ெவறி நா@, விச	 நீைர உறிHசி, நீ /�ட, எ8சி#D:க 
#�யாம, நாயேபால” அவ6 வி?5ெக�* ைகைய உதறி5 ெகா6கிறா6. 
 
“அெத�லா	 ஒ�,மாகா1. அதா� அ	பா6 -:-ம	 வ8சா8ேச!” 
 
“என5- அதிெல�லா	 ந	பி5ைக இ�ல. #ர�> %�5காம உ6ள வா:க... எேதா 
ச5தி உ:கைளG	 த6ளி�> வ.தி�5- எ�ைனG	 த6ளி�> வ.தி�5-. காரண 
காாிய	 %ாிபடல; வா:க..." 
 
ஆNப�திாியி?	 அ.த ேநர�தி� ெக>பி� ெதாியவி�ைல. ஒ� பைழய J>தா�. 
4ைழ.த1	 ;ட மைற�பி� த�� ேபா� ஒ� த>�%. ஒD:ைக ேபா� பி�%ற	 
ெச�?	 இட�தி� ஒ� க��<�, ேநாயாளி� ெப� ப>�தி�5கிறா6. ெசா�> 
இற:-	 அ.த நிைலய�கி� ஒ� ெப� கவைலGட� நி$கிறா6. ெபHசியி� 
வாிைசயாக ேநாயாளிகேளா உறவின கேளா -.தியி�5கி�றன . எ:ேகா ஒ� 
-ழ.ைத Jாி�>5 க�1	 -ர� ெசவியி� விDகிற1. 
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ம�.தக#	 உ6ேள இ�5கிற1. அ�கி� உ6ள தி�� வாச<� /�ப@யா தைல 
நீ�� “ஒ� நா@க� ேகd:க. ஊசி ேபாட,	” எ�* ெசா�வ1 ெசவியி� 
விDகிற1. 
 
“வள �% நாயா, ெத� நாயா ?” எ�* ந N ேக�கிறா6. 
 
“ெதாியல. ஆனா� அ1 ேகாயி� நா@!” 
 
“எ�ன@யா ? ெவளயா>றியா? ேகாயி�ல நா@ வள5கிறா:களா ?” 
 
“ஏ�, ;டாதா?’ எ�* ேக�>வி�>, “அ1 ெசாறிநா@, ெவறிநா@...” எ�* 
#�5கிறா�. 
 
அவ6 அவ� ச�ைடைய� ப$றி இD5கிறா6. “ஒ�,	 வாணா	பா !” 
 
“அ�ப, அ.த�ப5க	 ேபாயி சீ�>� ேபா�>�> வா:க. அH/ ஊசி ேபாட,	; 
ஆயிர	 &பா@ ஆ-	.” 
 
“இ�பேவ அH/ ஊசிG	 ேபா�>>J:களா? ஆயிர	 &பாG	 ->�திட...?” 
 
“எ�ன@யா, எகன #கனயா ேப/றீ:க. இQவள2 ஆ-	A ெசா�ேன�. ெசாறிநா@, 
ெவறிநா@A ெசா�னீ:க. அH/ ஊசி ேபா�டா�தா� ப�திர	. இ�ப #த�ல 
#.(* க���>8 சீ�> வா:கி�> வா:க!” 
 
அவ� அ.த� ப5க	 நக .த1	 இவ6 வ.த வழியி� நைடைய5 க�>கிறா6. 
ேகாயி?5-� ேபானா6, நா@ க��த1, சாி. இவைன� பா �1 எ�தைன வ�ச	 
ஆயி�5கிற1? இ�ப தீ�	 எ�* வ.த வழியி� ஆயிர	 &பா@5- ஊசியா? #�கா? 
இவ6 மாச8 ெசல2 ;ட அQவள2 ஆகாேத? 
 
வி>விெட�* கைடகCேட அவ6 நட5ைகயி� அவ� விைர.1 வ.1 அவ6  
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ைகைய� ப$றி நி*�1கிறா�. ைக�பி� இ*-கிற1 எ?	%	 நர	%மாக� ெதாிG	.  
அ.த5 ைக5- இ�1ைண வ<ைமயா? 
 
‘எ�ன	மா? தி�	ப� பா5-#�ன எேதா பி.�. உஷா�A ஒ>றீ:க ? நா #.(* 
க��8 சீ�> வா:கி�ேட! வ.1 ஊசி ேபா�>5-:க?” 
 
“என5- ஊசிகீசி ஒ�,	 வாணா@யா, நா அ�ப� நா@ மாதிாி ஊைளயி�>8 
சாவ,	A விதியி�.தா, சாவேற�. எ�ன 2ட@யா !” - 
 
அவ� விைடேய ;றாம� அவைள இD�1 வ�கிறா�. 
 
க�>5க�>	 இட�தி� ஒ� ந N ெப�, அவ6 ேசைலைய அக$றி, கா<ல ப�ட 
க�5காய�ைத� பா 5கிறா6. #ழ:கா?5-5 கீ7 ஆ> சைதயி� கQவி இ�5கிற1. 
இர�> /$*8 சீைலG	 கிழிப���5கிற1. இர�த	 ப���5கிற1. 
 
க�வாைய ம�.1 நீ  ேபா�>5 கDவி8 /�த	 ெச@கிறா6. 
 
‘ப� ஆழமா #ெனட�1ல பதிHசி�5- பா�... ஏ	மா ேபாயி ெசாறி நாய5க�5கிறீ:க 
இ.த வயசில...?” அவ6 சிாி5காமேல க�ப�ட இட�தி� ம�.1� 1ணி ைவ5கிறா6. 
 
“இ.த	மா5-, %6ள -��, ேபர� ேப�தி�A இ�ல. ெபாD1 ேபாகல ேநரா 
ேகாயி?5-� ேபாயி, ெசாறி நாய5 க�8சி�டா:க, ேபானா� ேபா21�A, நா 
ேகாயி?5- வ.தவ, இவ:கள த�1 எ>�15கலா�A இ�5ேக...” 
 
“அ1	 சாிதா. வய/ எDப�ெத�>�A ேபா���5கி:க. இ1 இர�டாவ1 
-ழ.ைத� ப�வ	. த�ெத>5கிற1 சாிதா�..” 
 
பHசா� ந�றாக� 1ைட�1, பதமாக பிளாNதிாி ேபா>கிறா6. 
 
பிற-, இட1 ைகயி� ஊ சிG	 ேபா>கிறா6 இ�ெனா� ந N. 
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“ெரா	ப� த�ணி படாம வ8/5-:க	மா ? நாள5கழி8சி வா:க. அ>�த ஊசி 
ேபா�>5கலா	.” 
 
ெவளிேய வ�கிறா க6. 
 
/�ப@யா ஒ  ஆ�ேடாைவ5 ;�பி>கிறா�. 
 
“ஏ	�பா, உ:கி�ட5 கா/ ெரா	ப இ�5-தா? ெபா� நைடயா நட.1 
ேபாயிரலாேம?” 
 
“உ:க கா�ல ெச��பி�ல. கா�ல காய	. ஏறி உ5கா�:க..” அவ6 உ�கா�கிறா6. 
 
“ப6ளி5;ட வாச<� கலகல�%5 ;�ட	 இ�ைல. 
 
தி�	%	ேபா1, ச:காி இ�.த J�>5;ைர ஒ>க6 பிாி5க�ப���5கி�றன... 
ெசாேரெல�கிற1... 
 
“ஏ	�பா. ெகாHச	 நி*�1?...” 
 
அவ� தா��� ேபா@ வி>கிறா�. J�>� ப5க�தி� அ@ய�ப� வாைழக6 
இைல5-�ைபக6 அல: கார:கைள இர�> ��* ேநாHசா� மா>க6, ப�றிக6 
இD�1� ேபா���5கி�றன. 
 
அவ6 வ��யி� இ�.1 இற:-கிறா6. 
 
“த...F.” எ�* ைக ஓ:கி� ப�றிகைள விர�>கிறா6. 
 
இ>�பி� இ�.த சாவிைய எ>�15 கதைவ� திற5கிறா6. J��� அ� ைவ�த1ேம, 
வயி* ;2கிற1. 
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“உ6ள வா:க... வா�பா...’ எ�* தி��தி5 ெகா�>, பி� %றமி�.1 1ைட�ப	 
எ>�1 வ.1 #� வாச� அல:ேகால:கைள� ெப�5-கிறா6. அ.த வாைழ5 
கழி2கைள உ�,	 மா>களி� ெகா�ைலயி� க�ட�ப���.த ெசவைலG	 
இ�5கிற1. இவைள5 க�ட1	 அ1 தானாக J�>� ப5க	 ேபாகிற1. உ6ேள 
வ.1 பி�%ற5கதைவ� திற.1 அைழ�15 ெகா6கிறா6. ேசைல 4னியி�, இர�த5 
கைற ெதாிகிற1. கச5கிG	 #D1	 ேபாகவி�ைல. 
 
ேவ* ேசைல மா$றி5 ெகா�>, அ>�ைப� ப$ற ைவ5கிறா6. அாிசிைய5 கைள.1 
ைவ�1வி�>, ேசைலைய ேசா�%� ேபா�>� 1ைவ�1 உல �1கிறா6. அைர�� 
ேத:கா@ இ�5கிற1. அைத ந/5கி வற மிளகா@, %ளி ைவ�1 அைற5கிறா6. 
 
சைமயைல #��1வி�> அவ6 ெவளிேய வ.1 பா 5கிறா6. மா��ப� அைற K�� 
இ�5கிற1. ;ட�தி�, ெவளி�தி�ைணயி� இ�ைல. எ:ேக ேபா@வி�டா�? 
 
ப5க�1 மைன5க��� ெச:க� வ.1 இற:கி அ>5கி இ�5கிறா க6. ெத�வி� 
க	பி ெகா�> ேபா-	, சிமி�� ��ைட /ம.1 ெச�?	 ஏேதேதா வ��க6 
ெச�கி�றன. 
 
“எ:ேக ேபானா�, ெசா�லாம� ெகா6ளாம� ? ஆனா�, எ:கி�.1 எ�ப� 
வ.தா�?...” 
 
Fனியமாக இ�5கிற1 கனவா, நிக7வா? 
 
உ6ேள ெச�* சா�பிட2	 பி�5கவி�ைல. வாயி<ேலேய நி$கிறா6. க*�1 
வா�ய #க�1ட� வ�கிறா�. 
 
“ஏ	�பா? எ:ேக ேபாயி�ேட? நா ஒ� ேசா�த� ெபா:கி வ8சி�>5 கா�தி�5கிேற�. 
ெபாD1 சாH/ ேபா8சி ஒ�ேவள சா�%ட�தா� ேபானி:கேளா?...” ேவகமாக8 
ெசா$க6 வ�கி�றன. 
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“வ.1... அ.த ஒ�> J> பிாி5கிறா:கேள, அ:க யா  இ�.தா:க?” /�5ெக�* 
ெநHசி� க�தி -�திவி�டா$ ேபா� ேவதைன ேதா�*கிற1. 
 
“வயசான ஓமிேயாபதி டா5ட , ஏைழகC5- ைவ�திய	 ப�ணி���.தா . இ�ப 
வர#�யல ேபால இ�5- அவ� பட�ைப ப5க�திேல.1 வ�வா ... சா�பிட 
வாியா?” 
 
“ஒர	மா கிாீ8 நட�தி���.தா:க�A ெசா�றா:கேள, ச:காி�A...” 
 
“அ... ஆமா	.. அவள�தா� நா? மாசமா5 காணல. %ற.தவ� வ.1 ;���>� 
ேபாயி�டா�பல...” 
 
‘நீ #த�ல சா�%ட வா. என5-� பசி5கித�பா, ஊசிேபா�டேதா எ�னேமா, 
எ�னி5-	 ெதாியாத பசி...” 
 
“நீ:க அ2:கள� பா�தி�5கீ:களா தாய	மா...” 
 
“#த�ல நீ பசியா*. பிற- பா5கலா	...” இைலைய� ேபா�> மைண ேபா>கிறா6. 
அவ� #க	 கDவி5 ெகா�> வ�கிறா�. 
 
ேசா* ரச	, 1ைவய�... ேமா ... 
 
அவ� இைலைய எ>�15 ெகா�> ெச�கிறா�. இவ6 கைர�15 -�5கிறா6. 
 
அ�ேபா1 ர:க� உ6ேள வ�கிறா�. ெபHசியி� கிட.த த.தி ேப�பைர� பா �15 
ெகா�> நி$-	 /�ப@யாைவ� பா 5கிறா�. எ�ன	மா, ெசா�லாம ெகா6ளாம 
கதவ� K���>� ேபாயி�ட காலம இ�ல, ம�தியான	 இ�ல, %6ள J�>5-� 
தா� ேபாயி��ேயா�A ேபா� ேபா�>� பா �ேத�, சாி வி�யாலயா 25-�தா� 
ேபாயி��ேயா மன/மாறி�A விசாி8ேச�, அ:-	 இ�ல. எ:க ேபாயி�> வேர! 
இ2� யா�?” 
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இவ� இ�ேபா1 எஜமானனாகிவி�டா�. வாீ:க, ேபாறீ:க;ட இ�ைல... 
 
“இ2� யா�?” 
 
“இ2�, அ.தகால�1 ஆC. -�-ல�1ல ேவைல ெச@தவ�. ேப� /�ப@யா...” 
 
/�ப@யா நிமி .1 பா 5கிறா�. 
 
“வண5க#:க. நீ:கேள ெசா�?:க. எ�ன இ.த இடெம�லா	 ெபா*�பா 
பா�15க ேச ம� அ@யா, வ8சி�5கா:க. இ�ப��தா. ெசா�லாம ெகா6ளாம 
தி>தி>�A ேபாயிடறா:க, வயிசாயி>8சி. மக� ;�பி>றா:க. அ:க ேபாக,	. 
இ�ல�னா -�-ல	 ப5கேம அ2� அ2N தாேர�A ;�பி>றா:க. அ12	 
மா�ேட�A இ�%� நட5-றா:க. என5-�தாேன@யா, ெபா�லா�%? நீ:க எ.த 
�ெரயி�ல, எ:ேக.1 வாாீ:க? என5- ஒ� ேசதி ெசா�னா ேடசA5- 
வ.தி��ேப�ல? தியாகி அ@யா ெசா.த5கார:களா?” ர:கனி� நிைல ெகா6ளாத 
பரபர�% ெவளி�ப>கிற1. 
 
“அவ:கC5- ெரா	ப ேவ��யவ�தா�. இ�பதா அவ:க யா�	 இ�ைலேய?” 
 
“அ1 சாி. நீ:க எ.1ாிேல.1 வ.தி�5கிறீ:க?” 
 
“%னா... ஒ� காாியமா வ.ேத�. இ.த	மாைவ எதி பாராம ேகாயி�ல பா �ேத�. 
அ:க இவ:கள ஒ� நா@ க�8சி�ட1. ;���>�ேபாயி ஆ/ப�திாில ஊசி 
ேபா�>5 ெகா�டா.1வி�ேட�.” 
 
‘அடாடா... எ�ன	மா ? இ15-�தா நா� ெசா�<�ேட�5கிற�. எ.த 
ேகாயி?5-� ேபானீ:க? தி�நீ மைலயா? ஏகாதசி ;ட இ�<ேய?...” 
 
“இதபா� ர:கா. நா ஒ�,	 J�>5 ைகதி இ�ல. உ� ேசா<ய� பா �தி�>�  
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ேபா. அ�பி�� ேபானா ேபாயி�>� ேபாற�...” 
 
அவ� ஒ�*	 ேபசாம� ேபாகிறா�. #க	 உ�பியி�5கிற1. 
 
/�ப@யா விள5- ைவ�1, பிரா �தைன எ�* அைரமணி உ�கா .தி�5கிறா�. 
 
“ஏ	�பா, நீ எ�ன காாியமா வ.ேத�ேன ெசா�லல. அ@யா பா�>5- �ரN�A, 
எ�லா	 வ8சி�5கிறதா ெசா�றா:க. ஆனா, கைடசி �8ைச அவ:க 2டற�ப நா.தா 
இ�.ேத. /�த� பா<?	 விச	 ேச.தி>	A அ�பேவ %ாிHசி�டா:க. இ.த 
இட�1ல, ச�தியமா, ஏைழ எளி/:கC5-5 க�விேயா ைவ�திய ேசைவேயா 
ப�ண, அ	மா ேபைர வ8சி நட�த,	A அவ:க எ�ண	. மா�ல ]ேரால, 
அ	மா, ராதா	மா உபேயாகி8ச சாமா�க6, ேபா�ேடா பட:க6, 1ணிமணி, Jைண 
எ�லா	 இ�5-. அ�பேவ பரா:-ச	, எ�ைன அவ:க ெந�5க�திேல.1 
வில5க,	A பா �தா� /�ப@யா. அ@யா, அ	மா2	 ேபான பிற-, இ.த ேதச�த 
நின8சி மனெசா�Hசி ேபானா:க...” 
 
“%ாியி1...” 
 
“எ�னேமா, உ�ன5 க�ட1 என5- இ�ப ெத	பா இ�5-. #.தாநா வ.1... அவ... 
எ�ன மிர�>றா�பல ெசா�<�>� ேபாயி�5கிறா. இ.த இட	 மி8F>	 வைள8சி 
ெபாிய ஆNப�திாி, ெகN� அ2N, அ1 இ1�A அெமாி5கா25- ேமல 
வர�ேபா2தா	. இதபா�, கிழ5கால, ->	ப	 ->	பமா ெபாழ�ப� ேத� வ.1 
அ�லா>1:க. எ15கால, அ:க பைழய ப:களா ஒ�, இ�.தி8ேச, அைத இ�5க 
வ.த சன:கள� பா�ேத�. கட�பாறய வ8சி�> ெவயி�ல இ��பாAவ. அH/	 
-H/மாக இ�8சத எ>�1 அ>5-	. காலம அாிசி ப��%, கறி மீA வா:கி வ.1 
அ>�% வ8சி� ெபா:-	. தி�A	. எ�ெண@ காணாத #� அD5-. சா:காலமா 
த�ணி ேச.தி5 -ளி5-	. ஆ	%ள:க ரா�திாி -�8சி� ேபா�> க�டயா தரயில 
ெகட�பாAவ ஒ� ெபா	%ள, பாவ	, ெர�> %6ள, இ:க தி�ைணயில 
ப>5கிேற	பா... ப>�15க	ேப�... இைதG	 அ�ப� இ��பா:க...” 
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இவC5-� ெதா�ைட க	மி� ேபாகிற1. “எ�லா இட�தி?	 இேத வரலா*தா	மா. 
நா. இ�ப ஒ� #5கிய விசாரைணயா ேந�1தா வ.ேத வ.த1	, விசாாி8ேச�. இ.த 
இட	, Jதி என5- ந�லா ெதாிGேம? ஆனா, இ.த� ெத�25- இ�ப, மயி� ர:க	 
ெத��ன�ல ேபா�� �5-! %1நக  காலனி அ12	 ெதாியல. மணி5;�> கி�ட 
விசாாி8ேச�. அ:ேக ெமN வ8சி�5கிற அ	மா, அ�ரச� பா�தி�>8 ெசா�னா:க. 
அ.த J�ட5 கா��னா:க. [> W8ச  J>, வி�தி�டா:க. �, ல�ச	A வா:கி 
ாிஜிNத  ஆயி�8சி�னா:க. அ�பதா அ:க டா5ட  இ�.ததா- வயி�திய	 
ப�,வா��A Kவி5கிற ெபா	%ள ெசா�<8சி. W8சர� ேத��>� ேபா- #�ன, 
N;�ல விசாாி8ேச�. வா8ேம� ெசா�னா�, நீ:க விசாாி5கிற ெபா	%ள, இ:க 
நா? மாசமா இ�ல. அவ:க, சிவச5தி ஆசிரம	 ேபாக,	A ெசா�னா:க. 
அ�ப�ேய ேபா@� த:கி�டதா5 ேக6வி. நீ:க யா�:க�A ேக�டா�. நா� 
%னாவிேல.1 வ.தி�5கிேற�. அவ:க... அ�ண�ேன�. அ�ப நீ:க ேவறயா? 
#�ன ;ட ஒர�ண� இ�ப��தா வ.1 விசாாி8சா�. அ.த�ெபா	%ள ஒ� 
மாதிாி�A இD�தா... பளா A அவ� க�ன�1ல ஒ� அைற வி����ேப�. 
அட5கி5கி�> ஆசிரம�1ல ேபா@� பா �ேபா	A தா வ.ேத. அ:க யா�	 
த:கறா�%லேவ ெதாியேல�னா:க...” 
 
“/�ப@யா...!” எ�* ]றி>	 அவ6 -ர� அலறலாக ஒ<5கிற1. அ�ேபா1 அவ� 
ச�ைட உ6 ைபயி� இ�.1 அ.த5 க�த உைறைய அவளிட	 ெகா>5கிறா�. ைக 
ந>:-கிற1. அவ6 பிாி5கிறா6. 
 
ேதவாீ , உய தி�, /�ப@யா வா�தியா  அவ கC5-, அ�யா6 ச:காி, அேநக 
ேகா� நமNகார:க6. எ�ைன� த:கC5- நிைனவி�5-	. நா� இ�ேபா1, 13 
மயி�ர:க	 Jதி, பாரதி %1 காலனி எ�ற விலாச�தி� இ�.1 இ.த5 க�த	 
எD1கிேற�. எ� ெபாிய�ண� ராஜNதானி?	 சி�ன�ண� சி:க�K�5-	 
ேபா@வி�டா க6. அ	மா2	 காலமான பிற- எ� நிைல ேமாச	. நா� உ:கைள 
அ4மா� ெசள5கி� பா �1� ேபச #ய$சி ெச@ேத�. க�> ெகா6ளாம� 
ேபா@வி�W க6. பிற- அ�ண� மகA5- இ:ேக இ�ஜினியாி: காேலஜி� இட	 
கிைட�த1. ஒ� J> எ>�15 ெகா�> அவைன� ப�5க ைவ5க - அவA5- 
சைமய� ப�ணி�ேபாட எ�* #�2 ெச@1 எ�ைன இ:ேக ெகா�> 
ைவ�தா க6. #த<� ��* வ�ச	 ஒ�J��� மா�யி� இ�.ேதா	. பிற- 
அவ க6 கா< ெச@ய8 ெசா�னதா�, ப5க�திேலேய சி* Jெடா�றி� இ�ேபா1 



204 

 

இ�5கிேற�. அ�ண� ைபய� ப��% #�.1 சி:க�K  ேபா@ வி�டா�. என5- 
அவ� இ�.த வைரயி?	 பா1கா�பாக இ�.த1. பிற-, நாேன ஒ� ஜீவன	 ேதட 
ேவ��, இேத இட�தில, ேவைல5-� ேபா-	 தா@மாாி� சி* -ழ.ைதகைள� 
பா �15 ெகா6கிேற�. இ.த J��� வாச� %ற�தி� ஒ� ந�ல டா5ட , 
வயசானவ , ஏைழகC5கான ைவ�தியசாைல நட�1கிறா . இர2 எ�> மணி5- 
அவ  ேபா@வி>வா . காைல ப�தைர மணி5- வ�வா . அதனா� இர2 ேநர:களி� 
என5-� பயமாக இ�5கிற1. இ:ேக யாைரG	 ந	ப #�யவி�ைல. என5-�தி5- 
இ�ைல. இ.த5 க�த	 க�ட2ட� எ�ைன வ.1 ஏ$*5 ெகா6C:க6. எ�ைன� 
ேபா�ற ஆதரவ$ற ெப�கC5- இ:ேக எ.த� பா1கா�%	 இ�ைல. உ:கைள� 
தா� ெத@வ&பமாக ந	பியி�5கிேற�. உடேன த.திேபா� பாவி�1 வ.1 தய2 
ெச@1 ஏ$*5 ெகா6ள2	. தா6 பணி.1 ேக�>5 ெகா6கிேற�. அ�யா6, ச:காி... 
----------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 23232323    
 
ஜய.தி W8ச  ெதாிவி�த விவர:க6 இர�த5 ேகா>களா@ மி�Aகி�றன. 
ெத@வ�15ேக உாியதாக� %னித	 கா�த மலைர5 கச5கி� %Dதியி� ேத@�1வி�>, 
அத� மீ1, நா5;/	 அபவாத #�கைள� படரவி�ட கயவ� அர5கனாக நி�* 
ெகா5காி5கிறா�. காவி�ப�> மணிமாைலக6... சிவச5தி ஆசிரம	 எ�ப�? 
 
ெப�த தா@, ;ட�பிற.தவ:க, உைழ�ைப வா:கி�டா:க. யா�ேம அவைள5 
கா�பா$றவி�ைல. ஆA	 ெப�,மாக அஹி	ைச� ேபாரா�ட�தி� ப:-ப$றி8 
சிைற ெச�றா க6... 
 
G.ஜி.ல இ��ேபா	. சா�பா> ெகா�> வ�வா:க. சிேநகமாக� பழ-ேவா	. த�% 
அபி�பிராய	 வர5 ;டா1�A க�யாண	 ப�ணி5 ெகா6ேவா	... 
 
ெப� ெந��%�தா�. ஆனா?	 அவைள� தவறாக ஆ� பய� ப>�தினா�, 
அழி2தா�. அ.த ெந��ைப� பா1கா5க ேவ�>	. 
 
/�ப@யா எ:ேகா பா �15 ெகா�> ேப/கிறா�. 
 
இ�ப�தH/ வ�ச�15- #�ேன, -��ல, ம�த #�1 ரயி� த�டவாள�1ல  
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தைலெகா>�தா�. நின�பி�5கா? 
 
ைமதான�தி� பி6ைளகைள5 ;��� பிரா �தைன ெச@வதி� இ�.1 உட$பயி$சி 
ேம$ெகா6வ1, ேதசியகீத	, வ.ேத மாதர	 இைச�ப1 #த� அைன�18 ெசய� 
பா�> ஒD5க:கC	 அவ� தைலைமயி�தா� ெநறி� ப>�த�ப�டன. அ�பD5-� 
ெதாியாத உைட; ேதா$ற	. மாநிற	 தா�. அவ� ஒD5க5 -ைறவானவ� எ�* 
க�	%6ளிைய ைவ5கேவ #�யா1... 
 
“ஏ�பா ?” 
 
“/சீலா ேதவிய� ெதாிGமி�ைலயா?” 
 
“ெதாிG	. ெரா	ப� 1வ5க கால�திேலேய இ:ேக வ.1 ேச.தா:க. %�ச� 
சி*வயசிேலேய ேபாயி�டா�. ஒ� -ழ.ைத, �, வய/, அ12	 ந	ப N;?5- 
வ�	. /சீலாவி� அ5கா, வார	 ஒ�#ைற ;���> வ�வா:க. அ	மா2	 
அ@யாG	 ;ட5 ெகாH/வா:க. வ.ேத மாதர	 ந�லா� பா>	...” 
 
“நீ:க�லா	 -�ைல வி�>� ேபான பிற-, கபட மி�லாம இ�.த Fழ�ல, ஒ� 
1�	ப� ப�த வ8சி எறிHசா:க. ஒ� தடைவ /சீலா ^25-� ேபாயி�> வ.தா:க 
எ�ன நட.தி8சி�A ெதாியல. ம�தியான	 சா�பா�> ேநர�15-5 கிள	பி� 
ேபாயி�டா:க. அ�னி5- சாG:கால	 அவ:க�ண� ம�>	 வ.தா:க. எ�ன 
நட.தி8சி�A ெதாியல. வி>தியிேல இ�.த சரNவதி W8சைரG	, ஜான	மா 
W8சைரG	 ;�பி�>� பரா:-ச	 விசாரைண ெச@தாரா	. இெத�லா	 என5-5 
கவனேம இ�ல. ஆனா, மாைல� பிரா �தைன5- ம�த#�1 வரல. ம*நா 
காைலயிேல ைசதா�ேப�ைட� த�டவாள�1ல, எ5NபிரN வ��5-� தைல 
ெகா>�தி�டா . 
 
ஆசிரமேம ெகா�?A ஆயி�ட1. ரயி� பாைதைய5 -*5ேக தா��� 
ேபாயி�5கா�, வி�ய5கால	 பாைதேயார	 நட5க� ேபாவா�, விப�1�A 
ேப�ப கார:க தகவல ேபா�டா:க - அ@யா;ட இர:க� ;�ட�15- வ.1 
க�ணீ  வி�டா . பரா:-ச	 உ�கினா�. /சீலா W8ச  பிற- வரேவயி�ைல...” 
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‘அட...பாவி...? இ...இ1 ெகாைலயி�<யா? ஒ� அகி	ைச5 ேகாயி<ல ெகாைலகார� 
பாவி அ�பேவ உ�வாயி�டானா?...” 
 
“ஆமா	மா. இவ� /சீலா W8ச�5- ம�த#�1 சகவாச	 ெந�5கமாக 
இ��பதாக2	, அவ க6 தி�மண�ைத நட�தி ைவ�1 ஆசிரம�தி� ேபைர5 
கா�பா$*:க6 எ�* ஒ� சக W8ச  எD1வ1ேபா� ெமா�ைட5 க�தாசி அ�ண� 
ேப�5- எDதி இ�5கிறா�. அவ:க உச.த சாதி. சநாதன5 ->	ப	. இவ� தா7.த 
சாதி. அ12	 விதவா விவாக�ைத ஏ�15காத வ:க. -ழ.ைத ேவற இ�5-. 
ம�த#�1ைவ விசாரைண எ�ற ேபாி� எ�ன ெசா�னாேனா? அவ� உசிைரேய 
தியாக	 ெச@தா�... அ>�த இல5- நா�.” 
 
ஏல5காG	 கிரா	%	 க �Kர#	 மண5-	 ெப�� எ�* நிைன�தி�.தாேள? அத� 
உ6ளி�.1 ேமாசமான பா8ைச� %D5ைகG	 கர�பா� %D5ைககC	 
ெவளியாகி�றன. 
 
“அ	மா ேபாயி, அ@யா2	 ஒ@.1 ேபாயி�.தா:க. இவ� அவ:க வரேபாெத�லா	 
பிரமாதமா ச�திய ேஜாடைன ெச@1 வ8சி��பா�. என5ேக ஒ�,	 அ�ப�லா	 
ெதாியல�னா பா�:க? நி வாகேம ெகாHச	 ெகாHசமா கா.தி ச�திய�தி� இ�.1 
நDவி, கைறப�ய ஆர	பி�தி�5- - கண5- வழ5ெக�லா	, அவ� ேபாி� தனி8 
சி�லைற ேச�	 வழி க�> பி�5க8 ெசா�<5 ெகா>�த1. எ�ேலாைரG	 ைக5-6 
ேபா�>5 ெகா6C	 
 
சா1ாிய:க6 ேச .தன. அதனால அ>�த கைள எ>�த� நா�தா�...” 
 
“எ�னேமா இ.தி எதி �%8 Fழ<� ஒ�டாம வட5ேக ேபாயி�ட�A தா� 
நிைன8சி�.ேத�. அ@யாவிட	 வ.1 நீ அ�ப��தான ெசா�<�>� ேபாேன?” 
 
“ஆமா	மா. இெத�லா	 ேமாசமான ப�பா�> ஒD5க8 சிைத2களி� க��ய 
அரசிய� ஆ�சிகளி� விைள.த பய�க6. ம1 வில5ைக எ>�1, க�ட க�ட 
இட:களிெல�லா	 கைடதிற.1 ம1 சார�ைத ஓட வி�ட1, சினிமா கைடவிாி�த 
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இழி2க6, ‘க$பழி�%’ எ�ற ெசா�ேல உ8சாி5க8 ;சிய ஒD5க:கைள 
ப�திாிைகெள�லா	 ‘மHசளாக’ மாறியதா� /�தமா� 1ைட�தன. (ஏ) சினிமா:கற 
#�திைரதா� பண�ைத அ6ளி�த�	A, இ.த ெச�ைன� ப��ன�1 சாைல, 
�ைல#5-க ெள�லா	 விள	பர:க6... ம�த#�1, மயி நீ�பி� உயி  வாழா5 
கவாிமானானா . என5- உயிைர வி>வ1 ேகாைழ�தன	A ப�ட1. மழைல�ப6ளி 
இ�.த1. அ@யா இ�.த நாளி� ப5க�தி� இ�.த -�ப�15 -�ைச� பி6ைளக6 
;ட வ�	. அ1 அ	மா வ.த கால�தி� மழைல�ப6ளி5-5 -�ைச5 -ழ.ைதக6 
வ�வதி�ைல. ஓரள2 வசதியாக இ�5-	 -ழ.ைதக6 வ.தன. எ�லா5 
-ழ.ைதகC	 ெவளிேய இ�.1 தா� வ.தா க6. ேதா�ட5கார�, காவலாளி 
யா�5-ேம உ6ேள ->	ப	 இ�ைல. அேநகமாக� த:-	 பி6ைளக6, 
W8ச கC5- ம�>ேம வி>தி. அ1 அ	மா இ:ேக வ�	 நா�களி� -ழ.ைதைய 
வி�>வி�> வ�வா க6. அ1 தானாக ஆ��பா����5-	. அ4/யா W8ச , நா�, 
ஆ]சி� இ�.தா� அ1 அ:ேகேய இ�5-	. தி>	A ஒ�நா6 வி�யாலயாவி� 
ெவளி�%ற8 /வாி�, எ�ைனG	 அ4ைவG	 ப$றி, ேக<�பட	 ேபா���.தி8சி. 
அ1 /�ப@யா�A எDதி, “நா:க %திசா க��5கி�ட ேஜா� தாA:க”�A பா�>� 
ேபா���.தி8சி. -ழ.ைத திைக8/�ேபாயி பா5-ற�பல... 
 
“ந�ல ேவைளயா, நா� காலம Fாிய� உதி5-	 ேபாேத நட5க ெவளிேய வ.தவ� 
பா�தி�ேட�. ஒடேன உ6ேள ெகா�ட�5-� ேபாயி ேத:கா ம�ைடய5 ெகா�> 
வ.1 அழி8ேச�. ேநரா பரா:-ச�1 J�>5-� ேபாேன�. உ6ளாறதான அ�ப 
J>? அவ:க ச	சார	, வாச�ல ேகால	 ேபா�����.தா:க. ‘இ.தா:க	மா, 
ம�த#�1கி�ட யாேரா ெவளயா�னா:க, அ.த ெந��%ல அவ� உசிைர5 
->�தா�. இ�ப ஏ:கி�டG	 அேத ெவளயா�ட ஆேரா ஆ>றா:க? நாெனா�,	 
உ/ர2டமா�ேட�. ச�திய�த நி&பி5க, -�த	 ப�,றவ:கள5 ெகா�> வர 
என5- #�G	. ஆனா, ச	ப.தப�ட, ஒ� அ�பாவி� தா@5- அ1 ேகடாக #�G	 ? 
எ�* ெசா�<வி�>, /�ணா	ைப எ>�1 நாேன அழி�ேத�. அ>�த நாேள கா� 
க>தாசிய நீ���> இ:ேக அ@யா�ட வ.1 ச	பிரதாயமா8 ெசா�<�>� 
ேபாேன�... 
 
“அ�ப ேபானவ�, இ.த� ப�டண�1 ம�ைண இ�ப� வ.1 மிதி�ேப�A 
ெகாHச#	 நிைன5கல...” 
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அவ� -?:கி5 -?:கி அDகிறா�. 
 
“அட... /�ப@யா? /�ைபயா? எ�ன இ1? ஏ	�பா, ஏேதா நட.தி8சி. அ15-� 
ேபா@ இQவள2 வ��த�ப>ற? அ1 பிற-	 இ:- வ.தி�>�தானி�.தா. ெர�> 
வ�ச�1ல அவC	 %�ச� ;ட� ேபாறதா8 ெசா�<�>� ேபானா. அ@யா 
இற.தேபா1 அவ ேப�பாில ‘தியாகி�’A க�>ைர எDதியி�.ததா நி5ெகலN 
டா5ட� ப�8சி8 ெசா�னா�, ;�ட�1ல...” 
 
அவ� ேதறி #க�ைத� 1�டா� 1ைட�15 ெகா6கிறா�. 
 
“தாய	மா, நா இ�ப ேபாேற�. மணி5;�> ப5க�1லதா� பைழய ஆC, 
ராம<:க	A, அ:க த:கியி�5கிேற�. நா வேர�, நாைள5-. நீ:க ம*5க ஊசி 
ேபா�>5க,	” எ�* ெசா�<வி�> எD.தி�5கிறா�. 
 
“இர�பா ஏ, இ:க ரா த:க5;டாதா? இ�ப ;ட அவM* க�>வா:க�A 
பயமா?...” 
 
“பய.1கி�> ஒடல. இ�A	 ெகாHச	 விவர	 விசாாி5க ேவ��யி�5- வேர�...” 
 
அவ� ெச�ற பிற-, அவC5- ைகயகல இ�ைள விர��ய��த ஒளி�திாிG	 
அைண.1வி�டா$ேபால இ�5கிற1. 
 
பரா:-ச�தி� அசா�திய வாதைனகளா� ம�>	 அவ� காய�ப���5கவி�ைல. 
 
ச:காி விசய�தி?	 காய�ப���5கிறா�. 
 
‘அ�யா6 ச:காி’ எ�ைன உடேன வ.1 ஏ$*5 ெகா6ளேவ�>	; 
பா1காவ<�ைல... 
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அ�ப� எ�றா�, இவ� அவைள� தி�மண	 ெச@1 ெகா�டானா ?  
வரத�சைண5ேகா எத$ேகா அவைள இ	ைச�ப>�1பவ� இ�ைல. இவைன8 
ேச .த தாG	 அ�ப��ப�டவ6 இ�ைல. நிைன�1� பா 5கிறா6. ச:காியி� 
கD�தி� தா<8சர> இ�.ததாக� ெதாிய வி�ைல. ஒ� சி* ம�பவழ மாைல 
ம�>ேம ெதாிG	. கD�1 இற:காத ரவி5ைக; விலகாத மாறா�%8ேசைல. தைல�%, 
ெதா:கா1. இD�1 ம� உ>�தி இ��பா6... 
 
அவ� ம*நா6தா� அவைள ஊசிேபாட, வ.தைழ�18 ெச�வதாக5 ;றி 
இ�5கிறா�. 
 
ஆனா�, ஒ�கா� வ�வாேனா எ�* வாச<ேலேய நி�* பா 5கிறா6. 
 
ஒ>க6 எ>�த பிற- அ.த J> இ�5க�ப>கிற1. 
 
-ழ.ைதேவ? வ�கிறா�. 
 
நைடயி� ேசா 2. எ�ேபா1	 ேபா� சிாி�% இ�ைல; ெபா:கி வ�	 ெப�மித	 
இ�ைல. வ.1 வரா.தா தி�ைணேயார	 -.1கிறா�. 
 
“ஏ	பா, ேசா வா இ�5கிற? நீ இ�ப� இ�.1 நா பா 5க<ேய ?” 
 
‘தல ேநா21	மா. W வா:கி5 -�8ச. ம�.1 கட5கார� ஒ� மா�திைர ->�தா� 
ேக5கல...” 
 
“ஏ	பா..? உ:கள� பா�தாேல இ�5கிற 15க	 பற.1 ேபா-	? பனி ெவயிேலா ...” 
 
‘இ�னாவா ? [�ேல ஆ�	 இ�ல. ம�ேச ெசாியி�<:க.” 
 
“ஏ, உ:க ச	சார	 இ�<யா?” 
 
“அவ மவ� ஆ�ேடா> ேபாயி -.திகினா...” 
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“ஓ, மகA5-5 க<யாண	 ஆயி�>தா?” 
 
“ஒ� %6ளG	 கீ1!” 
 
“மக� ேவைலயாயி�5கிறாரா?” 
 
“கீறா� இ�சினி� ேவல...” 
 
“அ�ப ச.ேதாச சமாசார	தா�. நீ:க எ	%�>5 க�ட�ப�>, ெபா�, %6ளய� 
ப�5க வ8சி ஆளா5கி ந�ல ெநலைம5-5 ெகா�டா.தி�5கிய ெபா�, ெபாி...ய 
ஆNப�திாில ேவல பா5-1, அ�பா25- ஒட	% ‘/கமி�ல�னா, பா5காதா?” 
 
அவ� ேபசவி�ைல. சிறி1 ேநர	 ெமளன	. 
 
‘அ	மா, உ:கள5-	 %>�>5கிற, நா:;ட எ�தினிேயா தபா ெநன8சி�>கிற. 
இ.த	மா, அைம8ச  %6ளிய 2�>, இ�W வ.1 -.திAகிேத�A. ெபா�ணா21, 
%6ளியா21!” 
 
இவC5- ஒ�*	 ேதா�றவி�ைல. 
 
‘உ:கி�ட ெசா�ற15கி�ணா	மா; ச�5கா  ஆ/ப�திாி ேவல வ.தி8சி. என5- ஒ� 
ேநா2�னா, ேபாயி வயி�திய	 பா�15கலா	... இ�ப... அ.த ஆ/ப�திாி வாச?5ேக 
ேபா2ற15கி�ல...” 
 
“வார	 ஒ� தபா உ:கள வ.1 பா5-றதி�ல?” 
 
“அ1	 ேப8ச 2>	மா. நா. ெநன8சா�%ல அ1 இ�ல. ேபான வார	 வ.தி8சி. நா, 
க�யாண	 க��5கிேற�A ெசா�<8சி. நா ஒ�,	 ேபசல. அ.த�பய இ�னா 
ெசHசா� ? ப�5கிற�பேவ, லQ2�A ஆயி அ�பA5-� ெதாியாமேய 
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க��5கி�டா�. ெபா�,;ட ெபாி...[> %�ச� ெபாHசாதி ெர�> ேப�	 
ேவைல5-� ேபாவ,	. அ�ப வ.1 ஆயிய5;�%>றா�. இவ, ம�ண�த���>� 
ேபாறா... தனி [>தான வ8சிகிறா:க? அ�பா, நீ:க வா:க�A ;�%டல. 
ேபா	மா...” 
 
-ைறேய ெசா�லாத மனித�. த� ம5க6 கைட�ேதற ;ைழயாகி எ:ெக:ேகா கவ> 
ெதாியாம� %-.1 %ற� ப�டவ�. அவA5-	 த� மான உண 2, 
காய�ப���5கிற1. 
 
“ஆேரா ஒ� ெபாி... டா5டரா	. வய/ அ	பதா2தா	. இ1. ேதைவயா	மா? எ:;� 
ைபயேன ஒ��த� ம�.1 கைட வ8சிகிறா�, க�ேடா�ெம�� ப5க	. ‘மாமா, 
எ��கிேற’�A விசாாி�ப�. இ1 எ�பவாA	 வ.1 க�டா, ேக< ேப/வா. ஒ� 
அH/ சவர அ�� இ��யா ேச�1 வ8சிகிேற. ெந�ல ப�யா ஒ� க<யாண	 க�� 
வ8சி, ெகட5கலா�A ெநன8ச1 ெகனாவா�K�>1.” 
 
“நீ:க க<யாண�15ேக ேபாவ<யா?” 
 
“நா %6ள[�ல ேபாயி, எ� ச	சார	 ைகயில அ�த5 ->�ேத... ஒ� சவர� ேமாதிர	, 
�,சவர� ெசயி�. ஒ� சவர� கா15-� ெதா:க�டாA	, Kமாதிாி ேதா>	. 
என5-� ெதாிHச ேச�> கடயிலதா சீ�>� ேபா�> வா:கின. %6ள க<யாண	 
ேபாவல. ேபர� %6ளி5-5 கா1 -�1 ைவ�பா:க�A ெநன8ேச ஒ�நா ப@ய 
கா�ல வ.தா. %6ள பா�15க,	. தனி ஆ> வ8சிகிேற�A இ�>கிA ேபானா.” 
 
“நீ:க ேபாக<யா?” 
 
“ஒ� வா�� ேபான. ந	ம %ரவல  அ@யா [�>5-5 ;டதா ேபாவ. அ:க 
இ�னா�னா?	 க8சி�A ஒ� ம�வாதி உ�>. ஒடேன ஃேபா� ேபா�> சீ�> 
வா:கி5 ->�தா:க... அ:க மதி5கல�னா5;ட, அட ேபா�A 2�>டல... எ� 
ச	சார	கிறாேள, அவ5- ஆ�மி�ல. எ:க ெசா.த ஊ�, தி�8சி ப5க	, சிமி�� 
ஃபா5டாி5-� ப5க	. மான	 பா�த சீம. சிமி�� பா�டாி க�>ற�ப அ:க ேவல 
ெச@யிற ப:காளிேயாட ச�ட ேபா�>�> அ�8சி�ேட ேபா�சில 
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ெசா�<>வா�A ஒ�யா.ேத. இ:க அ�ப ^5ேகா காி ஏச�> ஒ��த  இ�.தா�. 
அ2ாி�ட ��ட ெசம�ேப. அ�ப� உ��> வ.த ம�ணா:க�� நாA. ��ட 
ெசம5கிற பய?வ�லா	 -��பாAவ க�ட ெபா	%ள சாவாச#	 வ8சி�பாAவ. 
நா... இத இ1 ேபால, இ�ப ஏ.ஜி. ஆ/ப�திாி கிேத, அ15-� பி�னால, ஏச�> 
அ@யா ஆ>. நாG>... ராம	ேபா�>�> ெசD�பா��பா�... ]� சிகெர�> ஒ�A	 
ெதாட மா�ேட... கால	 ெபாி...ெகண*. அ1ல த�ணி எற8சி5 -ளி8சி�ேப�. 
வார�தில ெர�> வா��, சினிமா5-� ேபாவ. எ	.ஜி.ஆ . பட	னா, ெமா�த� 
ேபாவ... க<யாண	 கா8சி�A ெநன5கல. அ�ப, இவ க<யாண:க�� %�ச� 
ெச�தி�டா�. ஆ�மி�லாம தா இ�.தா. அ�ப, ரயி� பால	 %திசா க�>றா:க. 
எ�லா� ெபா	%ளக ;ட2	 ேபாவா வ�வா. நா அ	ப1 கிேலா ��ைடய8 ெசம.1 
வ��ல ைவ�ேப�. -ேடானிேல.1 வார�ப, பா�பா ஒ� நா. ரா�திாி 
ெபா	%ளகேளா> சினிமா ேபாயிகி நாA	 அ>�தா2ல -.திகிேற. எவேனா 
இவகி�ட வி 
 
ப�ணிகிறா�. அG1கிேன ெவளிேய ேபாயி�டா. அ�பால, ம5யா நா ேபாயி, 
நாHெசா�ன, உ�னிய க�யாண	 ப�ணிகிேற ச	மதமா�ேன. 
 
“நாG> சா�5- ெரா	ப ச.ேதாச	. “ம�ணா:க��, நீதா ந�ல மனிச�. நீ ெவ*	 
ம�ணி�ல. த:க5 க��!”�A ெசா�<, அ2�தா இ�(* &வா ெசல2 ெசHசி, 
தி�நீ மைல5- இ�>� ேபாயி க�� வ8சா�. அவ, அவ:க J�ல ேவல ெசHசா. 
ந�ல மனிச�. ^5ேகா காிGமி�ல. அ2�, அ.த	மா�லா	 K�டா:க. [�ைடG	 
இ�8சி�டா:க...” 
 
“/வேராேடாA	 ெசா�< அD” எ�* மன8 /ைமைய5 ெகா�>கிறாேனா? 
 
“அவ இ�ப, %�ச� ெபாிசி�ல, வசதியாகிற மக	[>தா ெப /�கிறா. ம�மக� 
ெபா�, ட5-%5-A [�>5-6ளாறேவ ஷூ ேபா�>கிA தNஸா%Nஸு 
இ:கி^சில ேப/றா. ‘ெச2.தி, உA- இ1 ேதவயா? யா  யாேரா, எசமாA:க, 
[�ல, ச	பள�15- ேவல ெசHச	. அ�லா�ேம ந�னி வி/வாசமா கீறா:க. ஆனா, 
ெப�தவ:கள ேவல5கார:க�A ெநன5கிற எசமாAவ ேதவயா? வா, ேபாவலா	’ன. 
அட, ேபா@யா, ந	ம %6ளி:கதா�. என5- ஒ�,	 ெகாறயி�ல�னி�டா. ெப�த 
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%6ளி: கேள ந	ம மதி5கல. ேபர�%6ளி:களா மதி5க�ேபா21?... சாி, வார	மா. 
உ:கி�ட� ேப/ன. தலவ< ெகாறHசா ேபால கீ1... வார	மா...” 
 
“ஏ@யா, ெகள	பி�W:க? அ�ப தனிேய சைமய� ப�ணி சா�பி>றீ:களா?” 
 
அவ� தி�	பி� பா 5கிறா�. “இ�ல, நாA	 தனியாதா இ�5கிற. அட, வயிசான 
கால�1ல, ஒ� பி� ேசா*, த�ணி நா� ->5கமா�டனா? ஒ� கHசி, கசாய	 
எ1�னா?	...” அ.த8 சிாி�% எ��� பா 5கிற1. 
 
ைகெய>�15 -	பி>கிறா�. “ஒ:க ெந�ல ம�/ %ாியி1. எ�னி5கா?	 2G.1 
ேபானா, வார�, வார ெபாி...	மா?” எ�* ெச�கிறா�. 
 
ெபா@G	 கள2	 வHசக#	, கHசி5கி�லாத வ*ைமயி?	 உட?ைழ�பி?	 
பிற5கவி�ைல. 
 
உலகி�, இ�ன#	 பாி/�த:கC	 த�மான உண 2கC	, ேந ைமகC	 
இ�5கி�றன. கா.திஜியி� ச�திய வா7ைவ�ேபாலேவ இ.த ம�ணா:க��யி� 
வா72	 ச�தியமான1தா�. இ.த ச�திய அ�பனி� பர	பைர, ெபா@	ைமகளா� 
கவர�ப�> அ.த மாைய யிேலேய #D-கிற1. ராதா	மாவி� ைபய� எ�ப� 
இ��பா�? 
 
..... 
 
அ�*	 ம*நா6 காைலயி?	 /�ப@யா வரவி�ைல. 
 
ஆNப�திாி5-5 ;���ேபாக நி8சய	 வ�வா� எ�* ந	பிய1	 நட5கவி�ைல. 
 
மாைல ஐ.1 மணி5-� த� ேஜா�னா�ைபGட� வ�கிறா�. 
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“வா�பா, ேந�தி<�.ேத எதி பா �தி���.ேத�. ஆ/ப�திாி5- ஊசி ேபாட 
;���>� ேபாேற�A ெசா�ன ெநன�%...” 
 
“...அடடா... மற.1ேபாயி�ட. இ�ப ெகள	%:க ேபாயி ஊசி ேபா�>�> 
வ.திடலா	?” 
 
“அட... அெத�லா	 வாணா	. நீ இ�ப உ5கா�. ஒ� W ேபா�டா.1 ->5க�>மா ?” 
 
“அெத�லா#	 வ8சி�5கீ:களா?...” 
 
“நா� சா�பி>றதி�ல�னா?	 வ8சி��ேப�. யா��னா?	 வ.தா ெகட5க�>	A 
ஒ� 1ா6 பா5ெக�...” 
 
“அெத�லா	 வாணா	. அ�ப உ:கC5- இ�ப ஆ/ப�திாி5-� ேபாக வாணாமா?” 
 
“என5- ஒ�,	 ஆகா1. ஒ� ஊசி ேபா�டா8சி, ேபா1	. அ	பா6 -:-மேம 
ேபா1�ேன, ேக5கல. சாி, நீ:க எ:க ேபாயி எ�ன விசாாி8சி:க?...” 
 
“எ�லா	 விசாாி8ேச�... நா� பாவி, பாவி, ம�னி5க #�யாத பாவி!” எ�* 
தைலயி� அ��15 ெகா�> #க�ைத ��5 ெகா�> வி	#கிறா�. 
 
பி�	மசாிய	. அ1 ஒD5க	. எ�ன ஒD5க	? 
 
“நா� எ:ேக ேபா@ இ.த மகாபாவ�15-5 கDவா@ ேத>ேவ� ? உய -�றி� 
தீபமாக எ�ைன நிைன�1 இ*மா.தி�.ேத�. -ழியி� விD.தி�5கிேற�. அ.த� 
தீப	 ெப�.தீயா@ எ�ைன8 F7.1 க�5-கிற1. எ:ேக ேபா@ இற5கிைவ�ேப�? 
காவி�ப�>, மHச6ப�>, Nப�க	, உ��திரா�ச	, தி�நீ* -:-ம	, ச.தன	 
எ�லாேம கைற பி��1�ேபான, சீ7பி��1�ேபான ச�க அைடயாள:களா@ 
வி�ட1 தாேய, இைத5 கீறி யாேர ைவ�திய	 ெச@ய� ேபாகிறா க6?  
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தீவிரவாதிகளா? ெவ� -�>5 கார களா ?... 
 
“கைடசி கால�தி� பா%ஜியிட	, அெமாி5க� ப�திாிைக5- ஃேபா�ேடா எ>5-	 
ெப� ஒ��தி வ.1 ேக�டாளா	. அ,-�> வ.1வி�ட1; உ:க6 அஹி	ைச 
ெநறி தா5-� பி�5-மா எ�றாளா	. உ�> - அ,-�ைட� ேபாட வ�பவ�, 
கைடசி நிமிட�தி� மன	 மாறிவிட #�Gம. அ,-�ைடவிட அஹி	ைச ச5தி 
வா@.த1 எ�றாரா	. அ�* மாைலேய, அவைர8 /�>� ெபா/5கிவி�ேடா	...” 
 
#த� நா6 ம�ணா:க��யாகிய -ழ.ைதேவ?, கா��ய ேசாக#க�15-	 
இத$-	 ேவ*பா> இ�ைல எ�* அவC5-� ேதா�*கிற1. 
 
“அ	மா, ச:காிைய� 1�1�5க வைத�1 அழி�தவ� நா�, நா�தா�. பாவி, ஆ� 
எ�ற க�வ	, இ*மா�%. அக:கார	. சா.தி, ச�திய	, அஹி	ைச, பிர	ம8சாாிய	 
எ�லாேம ஆ� அக:கார:க6... இவA5-�தா� பிர	ம சாாியமா? அவC5-	 
உ�>. ஆனா�, இ.த ஆ� வ�5க	 அவைள வி>வதி�ைல. அபைலயாக 
எ�னிட	 %க<ட	 ேக�டா6. ஒ� ெப�ணாக� பிற.த -$ற�15காகேவ, ... 
ஐேயா, ஐேயா” எ�* அைற.1 ெகா6கிறா�. 
 
அவ6 அவ� ைகைய� ப$றி இத	 ெச@கிறா6. ெந$றி� ெபா�ைட� தட2கிறா6. 
 
“த	பி, நீ ெதாி.1 ெச@யல. வ��த�படாேத. எ12	 ந	 இ8ைசயி� நட5கவி�ைல. 
விதியி� ைக எ�* நீதாேன ெசா�னா@? ஆ*த� ெகா6...” 
------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 24242424    
 
-�-ல�தி� இ�.1 ெச�ற /�ப@யா, %ேனயி� ஒ� வி�யாலய�தி� இ.தி 
க$பி5க8 ேச .தா�. தமிழ  அதிகமாக வசி5-	 ேப�ைட ஒ�றி�, ஒ� J�> 
மா�யைறயி� -�யி�.தா�. அவ க6 தா	 அ.த� ப-தி5-8 ெசா.த5கார . 
கீ7�தள�தி�தா� ச:காியி� அ�ண� ->	ப	 இ�.த1. வாயி�%ற	 கட�ைப5 
க� வர.தாவி� மர�தாலான மா��ப� வரா.தாவி� இ�.1 ேநராக� ெத�25-5 
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-ழ.ைதக6 ேபாக #�யாதப�, க	பியழி� பா1கா�%	 கத2	 இ�.தன. அ.த 
J�>� பி�%ற	 ெச�ல, பி�%ற	 #$ற�15-5 ெகா�> ெச�?	 ப�கC	 
இ�.தன. அ1 மரா�திய த	பதியி� ப-தியி� இ�.த1. #$ற�தி� 
தகர5-�ைசகளி� சில எளிய ->	ப:க6 இ�.தன. இைடயி� ெபாிய ெபா1� 
த�ணி � ெதா��; -ளி5க, 1ைவ5க வசதிக6. /�ப@யா அ.த� ப-தியி� இற:கி 
த� ேதைவகைள நிைறேவ$றி5 ெகா6வா�. ேம� தள�தி� ெபா1வான கழி�பைற 
வசதி இ�.த1. கீ7�தள #$ற�தி?	 அ.த வசதி இ�.த1. ச:காியி� ->	ப	 
-�யி�.த ப-தி #� ;ட	, ஒ� ப>5ைகயைற, சைமய�, சா�பா�>5கான ;ட	, 
-ளிய�, கழி�பைற வசதிக6 ெகா���.தன. அவ க6 #$ற�15- வரேவ�டா	, 
எ�றா?	 ேம� தள�தி?	, கீ7� தள�தி?	 ேவைல ெச@த ஹீராபா@, அவ க6 
J�>� 1ணிகைள #$ற�தி� 1ைவ�1 உ6 வரா.தாவி� உல �1வா6. 
ஏ$ெகனேவ ஒ� F> விD.த உண வி� இ�.த /�ப@யா, அ5க	 ப5க	 தமிழ  
->	ப:களி� ேப8/ வா �ைத ைவ�15 ெகா6ள5 ;ட5 ;சியி�.தா�. அவ� 
க$பி�த வி�யாலய�தி� மரா�தி ெமாழி பிரதானமாக இ�.தா?	 அ.த ெமாழிG	 
அவA5- ந�- ெதாி.தி�.தா?	, அவA5- அ.த� பிரேதச#	 ச�க#	 அ.நிய� 
ப���5கவி�ைல. அவ� க$பி�த வி�யாலய�தி� இ�பால�	 ப��தா க6. 
 
அவ� அ�றாட நியம:கC5க�பா�, எ.த� திைசயி?	 க��ைத8 ெச?�தியி�5க-
வி�ைல. தாேன த� உணைவ அேநகமாக� தயாாி�15 ெகா6வா�. ெரா��, கா@, 
ப��%... NடQவி� இைத� தயாாி�18 சா�பி�> வி�>� ேபாவா�. அ:ேக காைல, 
ஏழைர5- ஒ� ப-திG	, பி$பக� இர�> மணி5- ஒ� ப-திG	 - இர�> 
அ>5-களாக� ப6ளி வ-�%க6 நைடெப*	. ேம�தள�1 த	பதி அ�5க� கதைவ� 
K��5 ெகா�> மாைல ேவைளகளி�, பஜ�, Kஜா எ�* ேபா@ வி>வா க6. 
அவ கCைடய மக6 ஒ��தி ேகாலா�Kாி� இ�.தா6. இர�> மக�கC	 
ெவளிநா��� இ�.தன . இரா,வ	 ெதாட பான கண5-� தணி5ைக அ?வலராக 
ேவைல பா �1 அவ  ஒ@2 ெப$றவ . அ.த அ	ைமயா�	 J��<�.தப� ப��1 
மரா�தியி� எ	.ஏ. ப�ட	 ெப$றவ . அவ க6 அவ� மீ1 அளவிற.த அ�% கா�� 
னா க6. ‘கீ ’ ‘க�’ எ�* ஒ$ைறயாக இ�5-	 அவA5- அ.த அ	ைம சி* 
கி�ண�தி� ஏேதA	 ெகா�> வ.1 ெகா>�பா6. அவ க6 ேகாலா�K�5-� 
ேபா-	ேபா1, வாயி� #� கத28சாவி ஒ�ைற அவனிட	 ெகா>�1 ைவ�பா க6. 
 
அவA5-� ெதாிG	 ேபா1, ச:காியி� அ�ணA	 அ�ணிG	 ேவைல5-�  
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ேபா@5 ெகா���.தா க6. ��* வயசி� ஒ� ெப� -ழ.ைத. இ�A	 ெகாHச	 
ெபாியவனாக ஒ� ைபய�; ைக5-ழ.ைத எ�* ��* -ழ.ைதக6 இ�.தா க6. 
அ�ண� க*�பாக, தா�� யாக இ��பா�. மைனவிG	 ப�ம�தா�. காைலயி� 
எ�டைர மணி5- அவ க6 ைப5கி� ேவைல5-8 ெச�வா க6. ைக5-ழ.ைத 
ச:காியி� இ>�பி� இ�.1 அD	. பிற- டாடா ெசா�?	. 
 
இெத�லா	 ெசவிவழி5கா�சிக6 தா	. #� ;ட�தி� ஒ� க��<� ெபாிய	மா, 
ப>�தி��பா . ந<.த -ர<� அவ6, “ச:காி, %6ள ெதா���ல எ�ன 
ப�ணி�5கா� பார	மா, #�கா, எ�னிய இ�ப�8 ேசாதி5கிறிேய?” எ�* 
%ல	%வ1 ெசவிகளி� விD	. 
 
அவைனG	 அறியாம�, அ.த5 ->	ப�தி� உ6ள ச:காி யா  எ�* ெதாி.1 
ெகா6C	 ஈ �%... -�ேயறிய1 எ�* இ�ேபா1 ேதா�*கிற1. 
 
அ.த ��* வய15 -ழ.ைத அ�ேகG6ள ஒ� பாலபவன�15-� ேபா@5 
ெகா���.த1. ஐ.தா* J>க6 த6ளி உ6ள அ.த மழைல� ப6ளி5-5 காைலயி� 
அ	மாேவா, அ�பாேவா ெகா�> வி>வாேரா, அ�ல1 ஆயா யாேரA	 
இ�.தா கேளா? ஒ�நா6 மதிய	, ச:காி இ>�பி� ைக5-ழ.ைதGட� இ.த5 
-ழ.ைதைய� ப6ளியி� இ�.1 அைழ�1 வ.தைத அவ� பா �தா�. அவ6 தைல 
-னி.1 நட.தா6. 
 
அ.த5 -ழ.ைத ‘பா��’ எ�றைழ�15 ெகா�> ேமேல வ�	. -ழ.ைத ெபய  
பவானி. “பவானி கா@காேதா ?” எ�பா . 
 
தா�தா “மீ ேஜQலா” எ�* அ1 மரா�தியி� பதி� ெசா�?	. த� கவன	 
சிதற5;டாெத�* அவ� கதைவ ஒ�5களி�15 ெகா6வா�. 
 
மாைலயி� சில தமி7 மாணவ க6 அவனிட	 வ.1 இ.தி க$*5 ெகா�டா க6. 
எ�ேலா�	 ைபய�க6. ஒ� தடைவ அ.த5 -ழ.ைத அ�ேபா1 அவ� அைற5-6 
வ.த1. “பா�� இ�ேல?” 
 
“இ�ல. அவ:க�லா	 ஊ�5-� ேபாயி�5கா:க. நீ இ�ப சம �தா, ந�ல  
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பி6ைளயா5 கீேழ ேபாயிட	மா, கிளாN நட5-தி�ல?” எ�* அA�பி ைவ�தா�. 
 
அ�ேபா1 -ளி கால	. வி>�% நா�க6. J�>5கார க6 ஊாி<�ைல. அவ� 
அைறைய ஒ�டைட அ��18 /�த	 ெச@தா�. ேபா ைவ தைலயைண உைர, ச�ைட 
எ�லாவ$ைறG	 கீேழ ெகா�> ெச�* ேசா�%� ேபா�>� 1ைவ�1� பிழி.1 
வி�> நீரா�னா�. சி�ெல�* நீரா�வி�> வ�ைகயி� கீ7�தள�1 
சைமயலைறயி� இ�.1 -ழ.ைத அல*	 ஒ< ேக�ட1. ‘ஒ�,மி�ல... 
இதபார	மா...’ எ�ற சமாதான:க6 எ>படவி�ைல. தாளாத ேநாவி�, -ழ.ைத 
1�5கிற1; தவி5கிற1. அவ� ேமேல 1ணிைய5 ெகா�> ெச�ைகயி� பி� வாயி� 
கத2 திற.த1. ஹீரா... ஹீரா...? யா�மி�ைல. அவ6 அலறி� %Dவா@� 1�5-	 
-ழ.ைதைய எ>�15 ெகா�> #�%ற	 ேபாைகயி�, ெதா��� -ழ.ைதG	 
ேச .1 அDத1. 
 
“-5கைர இற5கி�>, ப��ைப எ>�தி���.ேத	மா, சீலய�%�8சி இD�1 வ	% 
ப�ணினா. அ�ணி அவC5- வயி* ம.தமா இ�5-, உட	% />1, ரசHேசா* 
த2ர எ1	 ->5காத�A ெசா�<�>� ேபாயி�5கா:க காலம எ.திாி8சி ேபடா 
ேவா,	 ேச2 ேவா,	A ெதா.தர2 ப�,னா. ெர�> கி�ண�1ல ேபா�>5 
->�ேத. தி:கிய2மி�ல. வாாி எற8சி�5கா... இ�ப ைக�ப��% இ>5கிேல.1 
நDவி, இவைகயில ெகா���8சி... ேத:கா�ைண ஒறHசி ெகட5-. எ�ன 
ப�,ேவ...” எ�* ச:காி பிரலாபி5-	 -ர<� விசிறி5 ெகா���.தா6. 
 
“இ�ப�� %6ளிகள 2�>�%�> ெபாிச ம�>	 ;���> இ2:க ேபாயிடறா:க. 
ச:காி, ேதாசமா2 இ�5கி�ல, K/. வா�க�,, பா�� விசரேற�...” 
 
அ.த ேநர�தி�தா� அவ� ெச�றா�. 
 
“எ�ன	மா? எ�ன ஆ8சி?...” 
 
“அ�ேத. அ�த. ப��ப5 ெகா���டா. அ>�பி ேல.1 ெகா���டா...” 
 
“அ� ெச��பால, ேக5-றவ:க எ�ன ெநன�பா:க? அ	மேயாட 15கிாி�தன	  
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அ�பி�ேய வ�1?” எ�* பா�� பா@.தா6. 
 
“அ	மா நீ எ15- இ�பி� எ�லா	 ேப/ற? %6ள5- வ< எாி8ச�...” 
 
ேதாைச மாைவ எ>�1 வ.1 அவ6 ேபாட #ைன.த ேபா1, அவ� பா��யி� 
ப5க�தி� உ�கா .தி�.த -ழ.ைத பவானிைய� பா �தா�. 
 
%ற:ைக, பிH/ விர�க6, மணி5க�>� பி�%ற	, #ழ:ைக5 கீ7�ப-திகெள�லா	 
சிவ.1 ரண	 ப���.த1. “ேதாைச மாெவ�லா	 ேவணா	. சி� த�ணி 
ெகா�டா:க... இ�:க, ஐN வா:கி�>வேர�!” எ�* அவ� எதி �ப5க	 இ�.த 
கைடயி� இ�.1 ஐN 1�>க6 வா:கி வ.1 தடவினா�. பிற- அவேன 
டா5டாிட	 1ர5கி8 ெச�றா�. 
 
அவ  பா �1வி�> “ந�லேவைள, -ளி .த ஐN ைவ�தீ க6” எ�* ெசா�<, 
களி	% தடவி, பா1கா�பாக ஆ:கா:- ம�.1�1ணி ைவ�1 பிளாNதிாி 
ேபா�டா . ைகயி� ஒ� சா5ேல� ெகா>�தா . 
 
“யா  ெப�த %6ளேயா ? சமய�15- வ.1 உதவி ப�ணின. இ�ேல�னா, எ�ன 
ெச@G	 அ1?... அ2:க ெர�>ேப�	 ெபாி %6ளய5 ;���> ஹாயா ^2�A 
ப	பா@ ேபாயி�டா:க. நாள5கி மதிய	 வரா:க. த	பி சமய�1ல உதவின...” எ�* 
ந�றி ெசா�னா6 ெபாியவ6. 
 
இ�ப��தா� பாிசய	 ெதாட:கிய1. ம*நா6 ப	பாயி� இ�.1 வ.த மக�, 
கா�தி�.1, இவ� வாசகசாைல5-� ேபா-	 ேநர�தி� வாயி<� மகCட� 
நி�றி�.தா�. 
 
“ெரா	ப ேத:5N ஸா  ! நீ:க தமி75கார A இ�பதா. ெதாிG	. அ	மா 
ெசா�னா:க. ெரா	ப ெரா	ப ேத:5N ஸா . ேரா��ல விD.தாேல கவனி5காம 
ேபாற கால	 இ1... டா5ட�5- எ�ன ஆ8/ ஸா ?” 
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“ேநாேநா... அெத�லா	 ஒ�,மி�ல. நீ:க ஒ�,	 ->5க வாணா	. பா�பா,  
எ�ப�யி�5-?” எ�றா�. 
 
“அ:கிC5-� ேத:5N ெசா�னியா?... நீ:க சா5ேல� வா:கி5 ->�தீ:களாேம? 
ெரா	ப ேச�ட ஸா .” 
 
அவ� உ6ேள அைழ�தைத ெம�ைமயாக ம*�1 வி�> ெவளிேயறினா�. 
 
ெபா6ளி5 ெகா�%ள	 கிள	பாம� F�>5காய	 ஆறிவி�ட1. அதிக	 சிவ�பி�ைல 
எ�றா?	 இள. ேதா<� ேத:காெய�ெண@ பளபள5க -ழ.ைத வ�வா6. 
இத$காகேவ அவ� மி�டா@ வா:கி ைவ�தி ��பா�; ெகா>�பா�. 
 
ப�1 நா�க6 ெச�ற பி� ஒ� நா6, ெவயி� ப>	 ப�, ெபாியவ6 வாயி?5- 
ேநராக5 கா<� எ�ெண@ தடவி5 ெகா�> உ�கா .தி�.தா6. அவ� ஏழைர5-8 
ெச�*வி�>, பதிெனா�றைர இைடேவைளயி� வ.தி�.தா�. காைல உண2 
எ12	 தயாாி�தி�5கவி�ைல. சில நா�களி� ேநரமாகிவிவி�டா�, இ.த ேநர�தி� 
ஏேதA	 ‘கி8ச�’ தயாாி�1 உ�>வி�> இர�> மணி5-� ேபாவா�. 
 
அவ� வ�	ேபா1, Nட25- எ�ெண@ வா:கி வ�வைத� பா �1, “த	பி? எ�ன, 
இ�ப வாீ:க?” எ�* ேக�டா6. 
 
“இ�^:க, NடQ எ�ெணயாயி�>1. அதா� வா:கி�> வ.ேத�.” 
 
“அடாடா, நீ:க ஏ� சிரம�ப>றீ:க?... எ:க J�>ல எ�ெண@ இ�5-. இ:க காN 
அ>�பானதால, எ�ெண@ உபேயாகமி�ல. ஹீராகி�ட ெசா�னா, வா:கி�> 
வாரா, கா >தா�. ஆமா. த	பி, நா ேக5-ேறேன�A த�பா நிைன8சி5காதீ:க, 
தனியா சம8சி சா�பி>றீ:க...? J�ல... யா�	 இ�<யா?... ெபாற.த [�>5-� 
ேபாயி�5கா:களா?... இ�லா�� இ�பதா, %�ச� ெபாHசாதி ெர�> ேப�	 
ேவைல ெச@யிறா:க. ஒேர எட�1ல இ�5க #�யாம...” 
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“...ேச, ேச அெத�லா	 இ�ல	மா. நா� தனி ஆ6...” எ�* ெசா�<வி�> 
வி>விெட�* ேமேலறி வ.1 வி�டா�. இ�ப� ஆர	பி�1 அ.த	மா6 அதிகமாக� 
ேப8/5 ெகா>5கலானா6. 
 
“த	பி, ெச�த நி�?:க...” -ழ.ைத பவானி ஒ� ட�பிைய எ>�1 வ.1 ெகா>5-	. 
 
“இ�னி5-� ெபா:க�... உ6ள வா:க... ஏனி�ப� ஒ��5கி>ேமா�A 
ேபாறீ:க?...” “...அெத�லா	 ஒ�,மி�ல	மா” எ�றா� அவ�. சாரதா!... அ	மா... 
ம�மக6 வ.தா6. “உ6ள வா:க ஸா . எ:கC5- டய	 இ�லாம ேபாயி>1. 
வார�தில ஒ� நாதா ^2... அ	மா ெசா�<�ேட இ�5கா:க. ைபயன5 ;���> 
அ2:க ‘ெட��N�’ கி�ட� ேபானா:க. என5- வாஷி:, அ1 இ1�A ேவைல. 
ச:காி ம�>	 இ�ல�னா இ.த5 ->	ப	 நாறி�ேபா-	.” மாமி யா�5காக�தா� 
அவ6 அைழ�தி�5கிறா6. 
 
ேமேல சாவி�திாி அ	மா2	 /5ட�க  பாG	 ஊாி<�.1 வ.தா க6. அவ களிட	 
ச:காியி� தாயா  எ�லா	 ேபசியி�5கிறா6. அவ க6 இ�வ�	 அவனிட	 வ.1 
ேபசினா க6. 
 
‘ச:காி5- வய15- வ.த ேநர சாதக	 சாியி�ைலயா	. இதனா� ெப� ேக�> வ�	 
இட:களி� வர� அைமயவி�ைல. ச:காியி� த:ைக5-	 ;ட5 க�யாணமாகி 
வி�ட1. /5ட�க�	, ச:காியி� அ�பா2	 ஒேர தணி5ைக� 1ைறயி� ேவைல 
ெச@தவ களா	. இ.த J�>5- அவ க6 வ.த ேபா1 ச:காி5-� பதிைன.1 
வயசி�5-மா	. அவ  ெவQேவ* இட:கC5- மா$றலாகி� ேபான ேபாெத�லா	 
->	ப�ைத� 1ர5க #�யாம�, ச:காிையG	 அ�ண�கைளG	 ைவ�1 வி�>� 
ேபாயி�5கிறா க6. அவ  ஒ@2 ெப$* ஒ� வ�ச	 ;ட இ�5கவி�ைல. இ:ேக 
இ�5-	 அ�ண� இர�டாவ1 அ�ண�. ��தவ� ெட�<யி�-ஒ  அ5கா-
த:ைக. த:ைக5- இ:ேக வ.1 தா� க�யாண	 ெச@தா . அவ  இற.1 ேபான 
ம*வ�டேம, அ.த	மா ‘N�ேரா5’ வ.1 ப>�1வி�டா . ைக கா� அைச5க 
#�யாம� இ�.த1. அவ� பா �தேபா1 - இ�ேபா1 ேதவைலயாக இ�5-1. 
 
ச:காி5-5 க�யாண	 எ�* யா  �லமாக ேவA	 வர� வ.தா?	, அ�ணA	 
அ�ணிGேம த>�1 வி>வதாக, அவ6 அ	மா ெசா�< வ�.தினா களா	. ஏேதா, 
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நைக, பா�திர	 எ�* ேசகாி�1 ைவ�தி�5கிறாளா	. தா� க� �>#� ெக�ட 
பழ5க	 எ12	 இ�லாத ந�ல ைபயைன� பா �1 ஒ�%வி5க ேவ�>	 எ�* 
இ�5கிறா களா	. 
 
“/�ப@யா, ச:காி ெரா	ப ந�ல ெப�. இ:ேக வ.1 தா� தமி7 N;<� 
எN.எN.எ�.X. #��தா6. உன5-	 ஒ� 1ைண. அவC5-	 ஒ  ஆதர2. 
மா�ேட�A ெசா�லாம ஏ�15க�பா...�A ெசா�னா:க.” 
 
அவ� க�களி� நீர�வி வழிகிற1. 
 
F>ப�ட -ர:- ேபா� அவ� அ.த இட�ைதவி�> அ>�த வாரேம கா< ப�ணி5 
ெகா�> ேவ* ேப�ைட5-� ேபானா�. அ:கி�.1 பNX� ப6ளி5 ;ட	 
வ�வா�. யா  க�ணி?	 பட5 ;டா1 எ�ற மாதிாி ஒ��ேபானா�. 
 
ஒ�நா6, பNX� /5ட�க  அவைன� பா �1 வி�டா . 
 
“/�ப@யா!” எ�* க�திவி�> அவ� இற:-	 இட�தி� இற:கினா . 
 
“எ�ன�பா? எ�ன ஆ8/, உன5-? எ15காக இ�ப� ஒ>ற?... இ�ப நா:க�லா	 
க�யாண	 ப�ணி�> ->	ப	A /கமா இ�5க<யா? உன5- எ�ன பிர8ைன?” 
எ�* ேக�டா . அவ� அைற5- வ.தா . ஏேதேதா ஊக:கைள5 கிள�பி அவைன8 
ச.ேதக5க�ணா� ஆரா@.தா . “ஒ, அெத�லா	 இ�ல சா , எ�ைன 
ம�னி8சி>:க. க�யாண	 ->	ப	A இ�லாம, ஆசாாிய விேனாபா பாேவ ேபால 
மனித -ல�15- ேசைவ ப�ணA	A...” 
 
அவ  ஆ�திர�1ட� ப�ைல5 க��15 ெகா�> ேபானா . பிற-, /5ட�க , மக6 
J�>5-8 ெச�ற இட�தி� மாரைட�% வ.1 காலமானா  எ�* ேக6வி� ப�டா�. 
 
ந�றி ெகா�ற பாவியாக, சாவி�திாிய	மாைள� பா 5க5;ட அவ� ேபாகவி�ைல. 
ேம?	 ஒ� வ�சமாயி$*. ஒ�நா6 அ4மா� ம.தி  ப5க	 ஒ� மாணவAட�  
நட.1 ெகா���.தா�. 
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ச:காி ைகயி� கா@கறி� ைபGட� -*5கி�டா6. 
 
“ம�னி8/5-:க..” எ�றா6 தைல நிமிராம�. 
 
“அ	மா இற.1 ேபாயி�டா:க சாவி�திாி அ	மா தா� ெசா�னா:க, உ:கைள 
J�>5- வர8 ெசா�னா:க..” எ�றா6. 
 
“	... அ15-�A வழில வ.1 மறி5க ேவணா	...” எ�றா�. அ�ப� ஏ� க>ைம 
கா��னா� ? ெபாறிகடைல ந>ேவ க�5ெக�* க�படாம� ஒ�* இ�5-ேம? 
அ�ப�... ஏ�? ஏ� அ�ப� ெவ>5ெக�* ேபசினா�? எ�ன காரண	? பயமா? 
பய	 அவ� மீேத அவA5-� பய	. ஏென�* ெதாியவி�ைல. பய�தி� எD.த 
J	பா, J	பி� எD.த பயமா? %ாியவி�ைல. 
 
அ.த வ�சேம மரா�வாடா கிைள5-� ேபானா�. எதி பாரா விதமாக ேப�வா 
பா 5கி� சாவி�திாி அ	மாைவ� ேபர5 -ழ.ைதகCட� பா �தா�. 
 
“/�ப@யா?... எ�ப� இ�5ேக?... உன5-� ெதாிGமா? நீ வ�ேவ�A அ.த� 
ெபா�, ச:காி ெரா	ப எதி பா �தி���.தா. இ�ப அவ:கேள இ�தைன 
வ�சமா இ�.த J�ைட5 கா< ப�ணி�>� ேபாயி�டா:க. %�ச� ெப�சாதி 
இர�> ேப�5-	 �ரா�Nஃப  கிட8சி�8/. ெட�<5-� ேபாயி�டா:க...” 
எ�றா6 வ��த�1ட�. 
 
சிறி1 கால�15-� பிற- அவA	 நா5K  வி�யா ]ட�15-� ேபானா�. இ�தைன 
வ�ச:கC5-� பிற-, %ேனயி� ஒ� க��தர:கி� கல.1 ெகா6ள வ.தா�. பைழய 
ப6ளி� தைலவ  க:காத  ச மா, “/�ப@யா, உன5- ஒ� ெல�ட  வ.தி�5- �, 
நா? மாசமி�5-	. வ8சி�5கிேற�. N;� ப5க	 வா, நாைள5-!” எ�றா . 
 
அ.த5 க�த	 ஏதாக இ�5-	 எ�ற ேயாசைனேய அவA5- எழவி�ைல. பைழய 
ப6ளி5;ட	 ப�1 வ�சமா-1, பா �ேபா	 எ�*தா� ேபானா�. 
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அ.த5 க�த	தா� அவ6 பா �த க�த	. 
 
“அ	மா, நா� வ.1 விசாாி�1 மணி5;�> ப5க	 ெமN அ	மா ெசா�ன1	, 
இ:ேக N;?5-�தா� வ.1 ேநராக� ேபாேன�. தா@மா , பி6ைளகைள5 
காைலயி� ப6ளியி� வி�>வி�>� ேபானா�, இவ6தா� அ.த5 -ழ.ைதகைள� 
த� J�>5கைழ�1 வ.1 தாேயா தக�பேனா மாைல, ஆ* அ�ல1 ஏD மணி5- 
அைழ�18 ெச�?	 வைர ைவ�15 ெகா6வாளா	. ப6ளியி� விசாாிG:க6 
எ�றா க6. நா� வா�8ேம� த>�தைத� ெபா��ப>�தாம� உ6ேள ேபாேன�. 
அ.த ஆ]சி�, ப�>ஜி�பா உ��திரா�ச	 Nப�க	, தி�நீ* -:-ம	 எ�* 
உ�கா .தி�.தா�. ‘ச:காி�A இ:க கிாீ8 வ8சி�.தா:களாேம’�A 
வாெய>�த1	, அவ� #க	 சிவ.1 வி�ட1. 
 
“யா ரா இவ:க? ஏ@யா? எ:ேக.1 வாீ:க, ச:காி, கி:காி�A, கD�த� %�8சி 
ெவளிேய த6C@யா, வா�8 ேம�! வா�8ேம�! சீ@! ஒ� நட�ைத ெக�ட கழிசைட, 
அைத� ேத��> ஆளாளா, இ:க வராAவ? நாேன அவள5 காணேம�A ெசா�<, 
அ�ண�கார� யா��A க�> தகவ� ெசா�ல8 ெசா�ேன�. ேக> ெக�ட1 
N;?5-5 ெக�ட ேப�. எவ:;ட ஓ�னாேளா?. உட	% சாியி�ல�A டா5ட �ட 
ெசா�னாளா	. எ8.ஐ.வி. இ�.தி8சி�A ெசா�<கிறா:க... க�ம	..." அவ� 
கD�ைத� பி�5க� ேபாயி��பா�. அத$-6 வா�8ேம� இவைன ெவளியி� 
ெகா�> வ.1 த6ளி வி�டா�. 
 
“எ�னால தா:க #�யல... தா:க #�யல. க�தியா� -�தி8 ெச@G	 
ெகாைலையவிட மாபாதக	 இ1. இ.த� பாதக�ைத8 ெச@தவ� நா�. நா�. 
அவCைடய ெந��%� %னித�15-5 -ைல�1 அழி�த பி�A	 கள:க	 
க$பி5கிறா:கேள? எ.த டா5ட ... எவ�... இவAகைள ச	ஹார	 ப�ணA	...” 
 
க�க6 சிவ.1 ெவறிபி��த நிைலயி� அவ� ெவளிேய பா@ைகயி� ந�ல 
ேவைளயாக ர:க� எதிேர வ�கிறா�. 
 
“இ�ன சா�?... எதான	 ேபா�>�டாயா?” எ�* -��ப1 ேபா� சாைட 
கா�>கிறா�. 
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அவைன ஒ� த6C�த6C	 ேபா1, அவ6 விைர.1 #� வாயி� கதைவ8 
சா�1கிறா6. 
 
“/�ப@யா, ேவ�டா	, ேபா21�பா, அ1 அவ விதி... ஆ*த� ெகா6C. ர:கா, 
உன5- ஒ�Aமி�ல, நீ ேபா.” மா��ப� அைற5கதைவ� திற.1 அ:ேக அமர8 
ெச@கிறா6. 
 
“/�ப@யா, இ�ப�� ெபா:-வதால தீ 2 இ�லல�ேசாப ல�ச	 ெப�க6, 
ப�5கிறா:க ேவைல5-� ேபாறா:க. ஆனா, அ2:கC5- ேவ,:கற மனிச 
மாியாைத கிைட5கல... ஆ*த� ெகா6ள�பா...” 
 
அவ� ேபசாம� உ�கா .தி�5கிறா�. கதைவ ெம6ள8 சா�தி5 ெகா�> 
வ�கிறா6. 
---------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 25252525    
 
/�ப@யா வ.1 ேபான1 வி�ய$காைல5 கன2 ேபா� ந	பி5ைகயளி�பதாக 
இ�5கிற1. 
 
“நீ:க இ:க வி�>� ேபாகாதீ:க. ைகயி� பி�5க ேவ��யைத #Dகவி�>�ேட�. 
இ�ப ஒ� 1�	%தா இ1. இைத� %�8சி�>� ேபாராட,	. பழெச�லா	 அDக�. 
இ�:க. இ:ேகேய இ�:க. நா� வ�ேவ�. அ@யாவி� வழி... வ�	 இள	பயிைர� 
ேத��>� ேபாேற�. ந	%:க...” எ�* ெசா�<வி�>� ேபா@ ஒ� மாத�15- 
ேமலாகிவி�ட1. இவைள ர:க� இ�ேபாெத�லா	 அதிகமாக5 க�காணி5கிறா�. 
லாாியி� ெச:க� வ.1 ப5க�தி� அ>5-கிறா க6. ைத பிற.1, மா, %திய 
ெமா�>க6 -?:க நி$கிற1. அ�ப��1 வா�ய இைல8ச�-கC	 K8சிG	 ஒ� 
ப5க	 இ�.தா?	, ந	பி5ைக உ�> எ�* K�தி�5கிற1. அைத� பா �1 வி�> 
ந	பி5ைக ெகா6கிறா6. 
 
வ:கி5-8 ெச�* ெசல2� பண	 எ>�15 ெகா�> வ�ைகயி�, கா.திபிற.த 
மாநில�தி�, Kக	ப	 வ.1 -H/ -ழ.ைத ந�லவ� ெக�டவ� எ�* பாராம� ப< 
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ெகா�ட1 ேபாதாெத�* மத5கலவர	 ப$றி எாிG	 ெச@திகைள ெதாைல5கா�சி, 
ப�திாிைக� தைல�% எ�* கைட விாி5கி�றன. ெவளியி� வ�	 ேபா1தா�, 
அ�றாட, வ�� சா2, தீ�ப$றி எாித�, -�1 ெவ�> ெகாைல ெகா6ைள எ�லா	 
உண வி� -�1கி�றன. இ�ேபா1 எ�லா	 ேக�>�பழகினா$ேபா�, மர�1� 
ேபாயி�5கிற1. #�ெப�லா	, அ:ேக அநீதி இ:ேக அ5கிரம	 எ�* 
ேபாரா�ட:க6 ப$றி5 ேக6வி� ப>வா6. ச ேவாதய அைம�ைப8 ேச .தவ க6, 
இவைள அைழ�15 ெகா�> ேகா�ைட #� ேபாரா�ட�தி� கல.1 ெகா6ள 
ைவ�தன . “அ,-�> ேவ�டா	; இ�ெனா� ச�ைட ேவ�டா	. மனித  
ஒ$*ைமGட� வா7ேவா	...” எ�ெற�லா	 ேகாச:க6 ைவ�தன . யா  யாேரா 
இவC5- #கமறியாத ஆ�க6, ெப�க6, இைளஞ க6, ேவைல ெச@G	 
ெப�க6. ராம<:க	தா� இவைள வ.1 ;��8 ெச�றா . அ.த ஏைழ�தாயி� 
மகA5- நியாய	 ேவ�� அைழ�1 வ.த இராம<:க	. மணி5;��� ப5க	 ஒ� 
கைட மா�யி� இ�5கிறா . அவ தா	 /�ப@யா25-8 ெச@தி ெதாிவி�தவ . 
மைனவிG	 இற.1, மகA	 ேவ$* மத�15காாிைய� தி�மண	 ெச@1 ெகா�> 
ேபானபி� ஒ$ைறயாக, ‘ச ேவாதய	’ எ�ற இய5க�தி� த�ைன ஆ�ப>�தி5 
ெகா�> இ�5கிறா . அவைர� பா 5க� ப� ஏ*ைகயி�, கீேழ வாிைசயாக 
இ�5-	 கைடகளி� ஒ�றான ‘ேப5காி’யி� ஆ6, “யார	மா? ேமேல எ:ேக 
ேபாறீ:க?” எ�* ேக�கிறா�. 
 
“ராம<:க	A வD5ைக� தைல; உயரமா, #�ன வ:கில இ�.தா:க...” 
 
“அ2� இ�ப இ:க இ�ல	மா. &ைம5 கா< ெச@தி�>� ேபாயி�டா:க!” 
 
‘ேபான மாச	 பா�ேதேன?” 
 
“ஆமா	மா, அ2� ெசா.த ஊ�5-� ேபாயி�டா�. இ�ப அ.த &ெம�லா	, ‘பிைர�’ 
ஒ�ட�கார� எ>�தி�5கா�...” 
 
/�ப@யா 1�	% எ�றா�, 1�	%	 நDவிவி�டதா? மன1 ேசாகமாக இ�5கிற1. 
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திWெர�* ஏ� ேபானா ? ெச@யாத -$ற�ைத� ேபா�> ஒ� ஏைழ�ைபயA5-5 
க>:காவ� த�டைன ெகா>�தைத எதி �15 ேக�க8 ெசா�னாேர, அத$காக 
அவைரG	 ெவ���னா களா? இ.த இட	 ேவ�டா	 எ�* ேபா@வி�டாரா? 
 
அவ6 ம�யி� பண�1ட� உ8சி ேவைள கட.1 வி>விெட�* J> தி�	%ைகயி�, 
உ6ேள ஆளரவ	 ேக�கிற1. வாயி� வரா.தா க	பி5 கத2 உ6 ப5க	 
K��யி�5கிற1. /$றி5 ெகா�> அவ6 பி�%ற	 ெச�கிறா6. இர�> ��* 
ஆ�க6 வ.தி�5கி�றன . ெபாிய மாமர�தி� கிைளகைள ெவ��8 
சா@�தி�5கி�றன . K2	 இைலகCமாக ஒ�ட5கழிப�> ெமா�ைடயாக நி$கிற1. 
ர:க� ெபாிய கிைளைய இD�15 ெகா�� �5கிறா�. அவC5-� பகீெர�கிற1. 
 
பி�ப5க	 ெச�?	 ேபாெத�லா	 சிேநகமாக விசாாி5-	 மாமர	. அ1 எ�தைன, 
கா@, கனிக6 ெகா>�தி�5கி�றன ? க�ணம:கல�தி<�.1 வ.த ெசா�1 அ1. 
கா@ -ட	 -டமாக இ�5-	. பD�தா� அ�ப� ஒ� இனி�%. ஊாி<�.1 வ.த 
பழ�ைத� தி�*, ெகா�ைடைய ராதா	மா -ழ.ைதயாக� %ைத�1� 1ளி �1 
வள .1 கனி ெகா>�த மர	. 
 
“ஏ	�பா இைத ெவ�>றீ:க? நி*�1:க? ஆயிய�பைன ெவ�>ற15-8 சமான	. 
ஏ� ர:கா ? இ�ப� அழி8சா��ய	 ப�ேற? அ1 உ�ைன எ�ன ெச@த1?” 
 
“ேச ம� சா தா� ெவ�ட ெசா�னா�. இ1 K8சி %�8சி� ேபாயி நி5கி1. ெவ*	 
-�ைப, கி�ட ேபாக #�யல...” 
 
“அ15காவ? உ� ஆயிய�பA5- ேநா2 வ.தா இ�பி��தா� ெவ�>J:களா? 
ேச ம� ெசா�னாரா	? யா ரா அ1 ேச ம�, ேபா ம� ? வி�>>:ைகயா, உ:கள 
ைகெய>�15 -	%டேற�!” அவ6 அ.த5 கிைளகளி� ந>ேவ நி�* ைகெய>�15 
-	பி>கிறா6. 
 
“கிழவி, இ.த ெச��ம��, நாடகெம�லா	 எ:கி�ட வ8சி5காத நா அ2� ஆC. 
அ2� ச	பள	 ->5கிறா� இ�னி5- மர�த ெவ�>�னா� நா ெச@யிேற�. நீ 
த>5க,	னா அவ�கி�ட� ேபாயி இெத�லா	 ெசா�?...” 
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1யர	 தாளாம� ம�>கிற1. 
 
‘மர�ைத ெவ�>ற க��ரா5ட க6 வ.தா�, ெபா	%ள:க /�தி மர�ைத5 
க���பா:க. எ:கள ெவ���> மர�ைத ெவ�>:க	பா:க... அ�ப� ஒ� இய5க	 
இ�5-. அ1ல தா� ராதா	மா %�ச� இ�5கறதா8 ெசா�னா:க...’ 
 
“த	பி! இ:க வா:க! எ:ேகேயா நட5-ற அநியாய	 இ�ல. உ:க [��<ேய 
நட5-1.” எ�* அDகிறா6. 
 
ேசா* ெபா:கி ைவ�1வி�>� ேபானா6. ேசாெற>5க� ேதா�றவி�ைல. இ�* 
மர�ைத ெவ�>கிறா க6. நாைள5- எ�ன நட5-	?... 
 
வாச<� நி�* ெவறி�1� பா 5கிறா6. ெவயி�. பார வ��க6, க�டட	 க�>	 
சாதன:க6 /ம.1 ெச�?	 அ.த கிள�%	 %ைக, %Dதி எ�லா	 அவ6 
இயலாைமைய ேம?	 ; ைமயா5-கி�றன. அ�ேபா1 ெத�வி� ெச�?	 ெப� 
ஒ��தி, %�னைகGட� அவைள ேநா5கி, ‘நமNேத’ எ�* ைக-வி5கிறா6. க��1, 
ெம<.த உட�, க�ன:க6 Kாி�தா$ேபா� #க	 இ�.தா?	, தாைட எ?	%க6 
1��தி5 ெகா�> ெதாிகி�றன. அட �தியி�லாத #� பி� கD�ேதா> க�திாி5க� 
ப���5கிற1. க�களி� ஒ� ந	பி5ைகெயாளி. ைக�தறி8 ேசைல; ெவ�>, 
ஃபி��: இ�லாத ரவி5ைக நைக ந�> எ12	 இ�ைல. கா1களி� சி* 
வைளய:க6. 
 
“நா உ6ள வர�>மா?...” 
 
க	பி5 கதைவ ந�றாக� திற5கிறா6. “வா	மா, நீ யா��A என5-� ெதாியல. 
இ.த� ப5க�தில பா �ததா நின�பி�ல. %திசா, அ:ேக கிழ5ேக நிைறய J>க6 
க�� வ.தி�5கா:க. நீ யார� ேத� வர ? யா�	மா ?” 
 
இவ6 ஆவ?	 பரபர�%	 க�>5கட:காம� ேபாகிற1. 
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“நா:க ேம$ேக, %திசா இ�5-	 எ5N ஸ விN கார:கC5கான காலனி5- 
வ.தி�5கிேறா	. வ.1 ஒ� மாச	 தானா-1...” 
 
“ஓ, அ�ப... உ:க...” எ�* ேக�-#� இதய	 வ<�ப1 ேபா� இ�5கிற1. கா கி�, 
அ:ேக இ:ேக எ�* ேபா  வ.1 அ�றாட	 Jர களி� உட�கைள8 /ம.1 
ெப��க6 வ.தன. இ.த5 -ழ.ைதைய� பா �தா� #�ப1 வய/ இ�5கா1. 
அத$-6... 
 
“இ:க யார	மா இ�5கா:க?” 
 
“அ	மா இ�5கா:க. அவ:கC5- நட5க #�யிதி�ல. அதா எ�ன அA�பி8சா:க. 
வாச�ல வரா.தா இ�5-	. எதிேர மரெம�லா	 இ�5-	. ேசாைலயி� ந>ேவ 
ெபாிய J>�A ெசா�னா:க. ரா	ஜி மாமா, நா அ�பா�A ;�பி>ேவ�னா:க...” 
 
“க�,? உ:க	மா ேப� அ4தாேன? அ4... அ4... -�-ல�1ல ேவைல ெச@ய 
வ.தா. இ.த� ப>பாவி ப�ணின தி�?#6Cல, -ழ.ைதய� M5கி�>� 
ேபாயி�டா. அ�ப, உ:க�பா உ:க�பா, ாிடயராகி வ.தி�டா:களா? நீ... நீ... 
எ�ப�டா, அடயாள	 ெதாியாம ஆயி�ட சிவ�பா, தைலநிைறய /��ைட #�G	, 
ேராஜா�K மாதிாி #க#	 இ��ேப... க*�1 ெம<Hசி... க�யாண	 
ஆயி�5கா	மா?” 
 
“உ	. ெர�> -ழ.ைத இ�5-...” 
 
“அ	மா�, அ.த ஆ�டவேன, #�கேன உ�னிய இ:க அA�பியி�5கா�. எ�ன 
ெச@Gற1�A தி�டா����.ேத�. உ:க	மாவ நா� இ�பேவ பா 5க,	. இேத 
வேர�...” 
 
“இ�:க தாதிமா, நா� ேபாயி ஒ� ஆ�ேடா ;���> வேர�?” 
 
“ஆ�ேடாெவ�லா	 எ15-? இ.த� ப5க	 தாேன? நா� நட�ேப�மா ?” 
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“இ�ல தாதிமா, ெகாHச Mர	 ேபாக,	. நீ:க வயசானவ:க.” 
 
“வயசா? ஏ	மா, நீ வர8ேச, நா� நட�ேப�. அ.த� ப5க	 தாேன ேபாக,	? அவ� 
அ	ப1 (*	பா�. அடாவ�... அடாடா, உ�ைன உ6ேள ;�பி�> ஒ� வா@ 
த�ணி ;ட5 ->5காம. கிள	%ேற� பா�’ எ�* ெசா�< உ6ேள அைழ5கிறா6. 
 
;ட�தி� அ.த� பட:கைள அவ6 பா 5கிறா6. 
 
“ஒ... என5- ம:கலா நின�% வ�1. இ:ேக ெபாிய பிர	% ேசாபா... அதில தா�தா... 
ம�ல உ5கா�தி வ8சி�பா:க. நா� அவ  க�ணா�ய எ>�1� திற�ேப�...” 
 
அவ6 க�களி� நீ ம�க, அ.த5 க�ன:கைள வழி�1, ெந$றியி� ெபா��� 
ெசா>5கி5 ெகா6கிறா6. 
 
“க�,, ெபாD1 உ8சி5- வ.1 இற:-1. நீ சா�பி��ேயா ...” 
 
“இனிேம�தா�. -ழ.ைதக6 N;�ேல.1 வர ெர�> மணியா-	. ச�ஜி ப�ணி 
ேசா* ப�ணி வ8சி�5-. காலம �ர5ஃபாN� ஆயி�5-...” 
 
‘க�,, ஒ� வா@ தயி  ேசா* தாேர�. சா�பி>டா...” அவசரமாக� ெபா:கிய 
ேசா$றி� உைற தயிைரG	 உ�%5க�ைலG	 ேபா�>� பிைசகிறா6. ஒ� <�வ  
த�> இ�5கிற1. பி�ேன ெச�* இைலய*5-	 மன	 இ�ைல. இ�ப�ேய, 
இ�ப�ேய கிைட5-	 இல5-... 
 
த��� ேசா*	, அ�ேபா1 ேபா�ட நா �த:கா@ ஊ*காG	 ைவ�15 
ெகா>5கிறா6. பி�%ற	 -ளியலைறயி� அவ6 ைககDவ8 ெச�ைகயி� 
ெகா�ைலயி� மர	 ெவ�>வ1 ெதாிகிற1. 
 
ெபHசி� அம .1 ைகயி� த�ைட ைவ�15 ெகா�> அவ6 சா�பி>வைத� 
பா �15 ெகா�ேட நி$கிறா6. இளநீல வ�ண8 ேசைல. Mய ெவ�ைம ரவி5ைக.  
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‘ச�திய ேதவைதயா?’ 
 
“நீ:க சா�பி>:க, தாதிமா !” 
 
அவ6 சா�பி�> #�5-	 வைர ெநH/ ெநகிழ� பா 5கிறா6. 
 
மன1 நிைற.தவளாக� தாA	 மீதி8 ேசா$ைற� பிைச.1 சா�பா�ைட #��15 
ெகா6கிறா6. அவ6 பா�திர:கைள5 கD2	 வைர, அ.த� ெப� ;ட�திேலேய 
பட:கைள� பா �15 ெகா�> நி$கிறா6. இவ6 கிள	%	 ேபா1, ர:க� 
மர5கிைளகைள அ�%ற�ப>�1	 ேவைலயி� ஊ�றியி�5கிறா� “சீ! K8சி:க... 
உட	ெப�லா	 த�8சி� ேபா8சி!” எ�* கிைளக6 இD5-	 ஆ6 ெசா�கிறா�. 
 
“இைத எ�பேவா ெவ��� ேபா���5க,	. அ�ப�� த6ளி�ேபா>. கிரசி� ஊ�தி 
எாி8சிடலா	.” 
 
காதி� ேக�>	 ேக�காம?	 அவ6, “ர:கா, நா ெகாHச	 ெவளிேய ேபாற�. 
ெசா�லாம ேபாயி�ேட� காத! வாச5கதவ� K��5க!” எ�* ெசா�<வி�> 
நட5கிறா6. அ�ேபா1தா�, அவ� அ4வி� மகைள� பா 5கிறா�. 
 
“யாாிவ:க? அ�னி5- வ.தி�>� ேபானா�... இ1...? எ�* அவ� 
ேயாசைனGட� “எ:ேக	மா, இ.த ப5க	?” எ�* ேக�ைகயி� அவ6 விைட 
ெகா>5காம� நட5 கிறா6. 
 
“ஏ	மா, உ	 ேப  மற.தி�ட1, உ	 ேபெர�ன?” 
 
அவ6 %�னைக ெச@கிறா6. “நிசா... நிசா.தினி�A ேப�. இர2 K5-	 K�A 
எ:க�பா ேப� வ8சாரா	. நா� ரா�திாிதா� பிற.ேதனா	...” 
 
“ஆமா, பாாிஜாத�K ரா�திாிலதா� K5-	. ப5க�தி� அ.த மர	 இ�.தி8சி. ஒ	ப1 
மணி5- -	#A வாசைன வ�	. இ�ப5;ட இ�.தி8சி. பா	%வ.தி8சி�A 
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ெவ��� ேபா�டாAவ... உ:க�பா இ�ப J�ேடாட இ�5காரா? ாிடயராகி 
இ��பா:க...” 
 
“இ�ல... அ�பா ேபாயி�டா:க..” 
 
அவC5- அ.த சாமியா , சி�த�பா எ�* ெசா�ன உற2 #ைற, அவ  த:கிய 
ேபா1, ;றிய ெச@தி ஊசி5-� தா@� ைத5கிற1. இவளிட	 அைதெய�லா	 
ேக�க� ெதாியவி�ைல. நீள ெந>க சாைலேய வ.1 இ� %ற:களி?	 
-�யி��%க6. இைடேய ேவைல5காக இட	 ெபய .1 ->	ப#	 -��Gமாக� 
த:-	 #�> #�டான -�ைசக6; சா5கைடக6. ஊ 5-�ைபகைள எ�லா	 
ெகா�> ெகா�>	 இட	. ஒ� கால�தி� ஏாிய�லவா? ‘பாவிகளா! /$*8Fழ� மா/ 
எ�* ெசா�<5 ெகா�> ! ஈ5க6 ெமா@5கி�றன. நிசா #க�ைத வாைய 
ேசைல�தைல�பா� ��5 ெகா6கிறா6. “சீ, எ.த ஊாிேல.1 இQவள2 கழிைவG	 
ெகா�> ெகா�>றா:க?...” 
 
‘#க�ைத அதா� ���ேட�. அதனாலதா� ஆ�ேடா வ8சி�> வரலா�ேன...” 
 
அ.த இட	 தா��ய பிற-, சாைலேயார:களி� மர:களி� ப/ைம விாிகிற1. ஒ� 
ப5க	 க�`ாி...” 
 
‘இ1 இ�ஜீனியாி: காேலY, இ15-6ளதா� அ	ாி�X: அ:கி� இ�5கிறா:க. 
அவ�தா� இ:க... எ:கC5- இட	 ஏ$பா> ப�ணினா . இேதா. இதா�, 
வா:க...” 
 
“பர	J  #�னா6 ரா,வ Jர  -�யி��%” எ�* எDதிய வைள2 வாயி?5-6 
4ைழகிறா க6. ப�1� பதிைன.1 J>க6 தா	 #Dைம ெப$றி�5கி�றன. 
J>கைள8 /$றிய ேதா�ட:க6 இ�ேபா1தா� உ�வாகி வ�கி�றன. வாிைசயாக� 
ெதாிG	 J>களி� ஒ�றி� நிசா வாயி� மணிைய அ�5கிறா6. ேதா�ட�15- நீ  
பா@8/வத$காக வாயி<� ஒ� -ழா@ இ��பைத அவ6 பா 5கிறா6. தி�-கிறா6. 
த�ணீ  வ�கிற1. கா�கைள5 கDவி5 ெகா6கிறா6. கதைவ உ8சியி� 
ைக5-�ைட ேபா�ற ஒ�றா� #�ைய5 க��5 ெகா���5-	 ஒ� சி: ைபய� 
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திற5கிறா�. ஐ.1 வய/ ஆ* வய/ மதி5க� த-.த ஒ� ெப�, ைபய� இ�வ�	 
தாயி� மீ1 ேகாப	 கா�>	 ப� இ.தியி� ேபசிய ப� அவCைடய ேசைலைய� 
ப$றி5 ெகா6கிறா கள. “உ6ள வா:க தாதிமா! நிகி�, நி�யா, தாதிமா5- பிரணா	 
ப�,:க!...” 
 
“அட க�,களா?” எ�* -ழ.ைதகைள� தDவி #�தமி�>5 ெகா6கிறா6. 
ம��யாக, ெவ*:ைகGட� வ.தி�5கிறாேள?. அடாடா, ஏ	மா, இ:ேக ப5க�தில 
கைட ஏதாA	 இ�5கா? நீ ;�பி�ட, உடேன ஓ� வ.தி�ேட�...” 
 
“இ:க ப5க�தில காேலY கா	பXல இ�5-...” 
 
“அ�ப, நீ வழிகா�>றியா ேபாயி மி�டா@ வா:கி�> வாேர�...” 
 
“ேநா, தாதிமா, நாேன ைசகி6ள ேபாயி வா:கி�> வாேர�. எ�ன வா:க�>	, ேக5, 
மி�டா@...” 
 
“எ1னா?	 வா:கி�> வா த	பி” எ�* ஒ� (* &பா@ ேநா�ைட5 ெகா>5கிறா6. 
அத$-6 அ4, அவைள� ப$றி5 ெகா�>, #�னைற5- வ.1 வி>கிறா6. 
 
“அ	மா எ�ன இ1....?” 
 
“தாய	மா...” 
 
அவ6 தாவி� ப$றி5 ெகா6கிறா6. 
 
அ4	மா...! 
 
அட .1 க*�த #�, நைர�1 #�%ற	 ம�ைட ெதாிய, #க	 #D1	 
வா75ைகயி� அதி 2கைளG	 ேசாக:கைளG	 தா:கிய கீற�கCட�... ப�வாிைச 
பD1 ப�>... அ.த அ4வா?... 
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“அ	மா...? எ�ன	மா இ�ப�? அைடயாளேம ெதாிய<ேய #�னைற8 ேசாபாவி� 
உ�கா �தி ைவ5கிறா6. 
 
நிசா -ழ.ைதகைள அைழ�18 ெச�*, ெரா�� தயாாி5க #ைனைகயி�, “நா:க 
ெரா�� ச�ஜி சா�டா8சி?” எ�* -ழ.ைதக6 -ர� ேக�கிற1. 
 
“நிசா, அம  எ�னமா ெரா�� ப�,றா�? நா:க எ�லா	 சா�பி�டா8சி. 
உன5-� பேரா�டா ப�ணி வ8சி�5கிறா� பா�!” 
 
“அட...?” 
 
நிசா ெரா�� ச�ஜி த�>ட� வ�கிறா6. 
------------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 26262626    
 
"நீ:க சா�பி�W:களா, அ	மாஜி ?” 
 
“ஆ8/	மா. நீதா� மா2 பிைசH/ வ8சி�>� ேபாயி�.ேத. அவ� மடமட�A 
ஃ%�கா ப�ணி� ேபா�>�டா�. உன5- பேரா�டா ப�ணி ைவ5கிேற�னா�. 
வாணா	பா, அவ வ.தா Fடா ப�ணி�பா�ேன�. ேக5கல. ைப:க� ப �தா 
ப�ேற�A ப�ணி வ8சி�5- பா�?” இவC5- ப5க�தி� -�யி�.தவ�5- 
ந�பராக வ�	 சி: -ழ.ைதக6, மைனவி நிைன2 வ�கிற1. 
 
“ஏ	மா, இ.த� %6ள யா�?” 
 
அத$-6 ைசகிளி�, ேக5, மி5Nச  வா:கிய ைபGட� அம  வ.1 வி>கிறா�. 
 
“டபி@...? �ள	 ேக5 ேவ,மா, ெச ாி ேக5 ேவ,மா? இவ� 15கி� பி�5-#� 
இ� -ழ.ைதகC	 ஒ� வ�கிறா க6. 
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“என5-...! என5-...!” 
 
“தாதிமா5-!” 
 
அவ6 வா:கி5 ெகா6கிறா6. 
 
ைபயி� ஒ� ெப��யி� இ�வைக ேக5-க6 - ஆ* - ஆ* எ�* ப�னிர�> 
இ�5கி�றன. ஒ�ைற எ>�1 அவ6 ெப� -ழ.ைதயிட	 - நி�யா - வாைய5 கா�> 
கிற1, அவ6 ஊ�>வ1 ேபா� ெகா>5க, ப$றி5 ெகா6கிற1. பிற- ைபயA5-. 
இ.தா த	பி - உ�ேப  அமாரா?.... அவA	 வாயி� வா:கி5 ைகயி� ப$றி5 
ெகா6கிறா�. “நிசா	மா?” எ�* ;�பி�> அவC5- ஒ�ைற5 ெகா>5கிறா6. 
அவC	 வாயி� வா:கி5 ெகா6கிறா6. பிற- இ�ெனா� 1�ைட அ1வி� வாயி� 
ைவ5க, அ1 க�ணீ�ட� ைகயி� எ>�15 ெகா�> இ�ெனா� 1�ைட 
அவC5- ஊ�>கிறா6. 
 
ஆ�டவேன! நீ இ�தைன க�ைணG6ளவனா? இ.த8 சி�ன8சி�ன ெச@ைககளி�, 
இQவள2 மனநிைற2 கிைட5-மா? 
 
“இ.த� %6ள யா��A ெசா�ன	மா?.” 
 
“ப5க�1 இ�ஜீனியாி: காேலY இ�ல; அ1ல %ெராபசரா இ�5கா�. இவ:க மாமா 
கிரேணாட ெந�:கிய சிேநகித . ஏ ஃேபா X� இ�.தா ... அவ  �லமா�தா�, 
இ.த இடேம என5- ெச@1 ->�தா:க..” 
 
“அ�ப�யா ? இ2:க எ�தினி நாளா இ:க இ�5கா:க?” 
 
“இ�5-	 என5ேக ெதாியா1. ப�1 வ�சமி�5-	A நிைன5கிேற�. தாய	மா...?” 
 
-ர� உைட.1 க�ணீ  வழிகிற1. 
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“கைடசில ஒ� தீ8ெசா�ைல8 ெசா�<... நாேன எ� தைலயி� ம�ைண அ6ளி� 
ேபா�>5கி�ேட�. நாேன... நாேன...” அவ6 -?:-	ேபா1 இவC5- ஏேதா 
%ாிகிற1; %ாிய2மி�ைல. 
 
“நீ எ�ன	மா ெசா�ற...” 
 
“ஆமா	 தாய	மா, இனி உ:கC5-	 என5-	 ப.த	 இ�ைல. எ� -ழ.ைதைய 
எ>�தி5கி�> நா� ேபாேற�. இனிேம நம5-6 எ.த� ெதாட %	 ேவ�டா	. நீ:க 
எ� %�சA	 இ�ல, எ� -ழ.ைத5- அ�பா2	 இ�ல�A க�திேன�. தாய	மா, 
உன5- ம�னி�ேப இ�ைல�A ேபாயி�டா:க. அவைர நா� ம�னி5க 
மா�ேட�ேன�. அவ� நீ ம�னி5க ேவ�டா	, உன5-	 ம�னி�பி�ேல�A...” 
-?:கி5 -?:கி அDகிறா6. 
 
ேதா�ட5கத2� தா7 அக$*	 ஒ< ேக�கிற1. 
 
உ6ேள வ�பவ க6, சி:-	 மைனவிG	... 
 
“பிரணா	 மாதாஜி! ஞாபக	 இ�5-தா? நீ:க ேகால	 ேபாட8 ெசா�<5 
->�தீ:கேள...?” 
 
“அ	மா... ேதவா அ:ேக வ.தி�.தேபா1 வ�ேவாேம?...” 
 
அ�ப... அ�ப... அ4	மா... அ.த அவ�... 
 
மீைசைய� ப�லா� க��15 ெகா�> அ�	%� ப$க6 ெதாிய8 சிாி5-	 ேகால	 
ேதா�*கிற1. 
 
“உ:கC5-, ம5க மAச:க? ...” 
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“எ�லா	 இ�5கா:க...” 
 
அத$-ேம� அவ6 ேக�கவி�ைல. ேக�கவி�ைல... 
 
“அ425-	 %�சA5-	 சாியி�ைல. அவ:க பிாிHசி�டா:க..” சாமியா  ெசா�ன 
ெசா�... 
 
“அ�பா, அவ  தி>	A வ.1�டா . என5- எ�ன ப�,வ1�A ெதாியல. 
அA�பி வ8ேச�...” 
 
“அ4	மா, நிசாவி� அ�பா ேப� எ�ன ெசா�ன ?...” 
 
“கிர�, J�ல ெசா�?வா:க. F ய கிர� ேதQA ேப�. இவ:க�லா	 
ேதவா�A தா� ;�பி>வா:க.” 
 
“சி:-, ஏ	மா, உ:க ேப� ெதாியல. நீ:க�லா#	 என5- எ12	 ெசா�லாம 
இ�.தி�W:கேள?...” 
 
“எ:கC5- எ�ப�� ெதாிG	 மாதாஜி?... அவேர அ:ேக வ.1 தனியா இட	 
பா �15கி�> வ.1தா� ெசா�ன1.” 
 
“எ�லா	 எ� பாவ	...” 
 
“மாதாஜி, நீ:க இ�ப2	 இ:ேக இ�5கலா	. ப5க�தி� வ.தி�5கிறீ:க. அ4பஹ� 
ெரா	ப ஒ�Hசி ேபாயி�டா:க பாவ	... ெரா	ப... அவ:கC5- வ.த மாதிாி க�ட	 
ஆ�5-	 வரா1, வர5;டா1...” 
 
நா:க அ.த� ப5க	 ைப5ல ேபாேவா	, நீ:க சில நாைள5- நி�]:க. 
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“ெரா	ப ந�றி அ@யா. இ.த ேதச�1ல, எ�லா	 க.தலா -ள* ப�யா மAச உறேவ  
இ�லாம ேபா-	 ேபா1, நீ:க�லா இ�5கீ:க. உ:க ப@ய ஒ�� ேபாயி ேக5- 
வா:கியா.1 வாய5கா�� வா:கி�டா. ந�லா இ�5க,	... %1 நா�1:க. நா 
இனி அ�5க� வ�ேவ...” 
 
“நா:க வேரா	 மாதாஜி.” 
 
அவ க6 ம*ப�G	 வண:கி விைடெப*கிறா க6. 
 
அவ க6 ெச�றபி�, இ*5க	 தள .1, மீ�>	 இ*5கமா-	 உண 2களி� 
நிைன2களி� அவ6 மித5கிறா6. 
 
“தாய	மா, எ:க6ள எ.த Kைச வழிபா> ெச@தா?	 ஒ�வாி கைடசியி� வ�	. 
ெதாி.1	, ெதாியாம?	 அறி.ேதா அறியாமேலா நா� ெச@த பாவ:கைள எ�லா	 
ம�னி�1 வி>:க6 எ�* கட2ளிட	 சரணைடவ1 ேபா� இ�5-	. 
சி*பி6ைளகளி� 1	பிைய� பி��1 சிறக��1� 1��பைத� பா 5க, ப/:க�றி� 
உட<� சி* க�ைல Jசி அத� உட<� சி< �பைலக6 பர2வைத� பா 5க எ�* 
1�ப	 ெச@வா க6. நாேனா... 
 
“தாய	மா, உ:கC5-� ெதாிGேமா, எ�ேனமா? உய  -ல�15-	 ஒ� மனிதாி� 
நட�ைத5-	 ச	ப.தேம இ�ைல எ�* சி*வயதிேலேய நா� அறிH/கி�ேட�. 
எ� அ	மா என5- அH/ வயசாக இ�5-	 ேபாேத ‘பில�கா�ச ’ வ.1 
ேபாயி�டா. எ� சி�திையேய அ�பா க�யாண	 ப�ணி5 ெகா�டா . 
சி�தி5-�தா� இர�> பி6ைளக6. எ� அ�பாவி� த	பிதா� அ.த5 கால�தி� 
ஆ .எN.எN.X� ேச .1, சாமியாராக� ேபானவ . எ� அ	மா ேம� அவ�5- 
ெரா	ப� பிாிய	. நா� -ழ.ைதயாக இ�.த ேபா1 அ�5க� வ�வா . அவைர5 
க�டா� சி�தி5-	 பி�5கா1, அ�பா25-	 பி�5கா1. அ�பா25- ெட�<, ேம� 
த�> ச�க-பா ��, ஆட	 பர	 எ�லா	 பி�5-	. அ	மா25- அ.த வா75ைகயி� 
பி��%5கிைடயா1 எ�* சி�த�பா ெசா�வா . ஆனா� ெரா	ப நா6 இ�5கல. 
அ�பா அ	மா ெச�1� ேபா- #�ேப சி�திைய J��� ெகா�> ைவ�15 
ெகா���.தாரா	. என5-	 நிைன2 இ�5-. அ�பா -��1 வி�> வ�வா . 
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சி�ன வயசிேலேய என5- அ.த சமாசார	 மனசி� பதிH/>�1. எ� வா75ைக 
பி�னா� இ�H/ ேபான15ேக அ1தா� காரண	... தாய	மா...!” 
 
#க�ைத ��5 ெகா�> அவ6 வி	#கிறா6. 
 
“அ2� -�5கிறா� பா��� இ�5-...” 
 
“அ.த பா���ல இHசி K�> மிள- சீரக	 த��� ேபா�ட ரச	 ->�ேப�...” 
 
பனி�%ைகயா@ கா�சிக6. 
 
“ம5க மனிசா இ�5கா:களா?” 
 
“இ�5கா:க... அ.த8 சிாி�பி� எ12ேம ெதாியவி�ைல. பழ-பவாிட	 அ.த8 
சிாி�ேப ஒ��5ெகா�ட1.” 
 
“சி�தி அவைர5 க�யாண	 ப�ணி�ட பிற-, எ�ைன ஆயாவிட	 வி�>வி�> 
அவC	 அ�பா2ட� ெவளிேய ேபாவா6. அ�பதா� மாமா எ�ைன நா5K�5-5 
;�� வ.தா . அவ கC5- இர�> -ழ.ைதக6 பிற.1 த:கவி�ைல. அவ  
அ:ேக ‘இ:கி^�’ ைஹN;<� W8சராக இ�.தா . மாமிG	 சரNவதி 
வி�யாலய�தி�, பிற-, என5-� ப�1 வயசான பி� ேவைல ெச@தா . கிர� 
->	ப	 ஒ� வைகயி� மாமி5- உற2தா�. கிர� அ�பா ப�டாரா கா ைட� 
ஃபா5டாியி� ேவைலயாக இ�.தா . கிர� ஐ.ஐ.�யி� ப��1வி�>, ஏ ஃேபா X� 
ேச .தா�. எ� த	பிக6 இர�> ேப�	 ப��15 ெகா���.தா க6. நா� ப��% 
#��1, <�டேர8ச  எ	.ஏ. ப�ணிேன�. ெட�<யிேலேய ப�ளி5 N;<� 
ேவைல5-8 ேச .ேத�. அ�ப, அ�பா25-5 -�யினா�, உட	% ெக�>வி�ட1. 
பி.பி., ஷூக ... ஏறி, ஒ�தர	 ‘ைம��’ அ�டா5-	 வ.ததா�, சி�தி ெரா	ப5 
க�>பா��� ைவ�தி�.தா6. அேதா>, ப5தி மHசாியாகி வி�டா6. ெபாிய மனித  
J�>, ேம	 சா�க6, பஜைன ெச@வா க6. ‘கி�� பா ��’ சீ�டா�ட	, இெத�லா	 
தைலநக  நாகாிக	. கிர� அ�ேபா1 ெட�<யி� இ�.தா�. சாதாரணமான 
பழ5க	, அவைன, சி�தியி� பஜைன5 -Dவி� ஒ��தனாக அ�5க� ஞாயி* 
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பஜைனகளி� வர8 ெச@த1. ந�ல -ர�. தமி7, ஹி.தி, ெவNட � எ�* பா>வா�. 
என5- மிக ஆ8சாியமாக இ�5-	. நா5K  வா75ைக, எளிய (� ேசைல வா75ைக 
அ1 ஒ� ‘மி�� கிளாN’, சாதாரண, ப.தா இ�லாத மனித  ெகா�ட1, என5- அ1 
பி��தி�.த1. ஞாயிெற�றா� கிர� காைலயிேலேய வ�வா�. நா:க6, கைல 
இல5கிய	, சினிமா எ�* ேப/ேவா	. ‘பி�8சி� ேபா8/, க�யாண	 
ப�ணி>ேவா	’A தீ மானி�1, ெட�<யிேலேய நட�திவி�டா க6. அ�ப எ� 
தா�தா ;ட இ�.தா . ஆ*மாச	 கழி8/�தா� ெச�1�ேபானா . 
 
“ஆனா�, அவ�ட� ெட�< -வா �ட X� -��தன	 ப�ண�ேபான பிற-தா�, 
அ.த வா75ைக %ாி.த1.” 
 
“எ�ன ெசா�ல தாய	மா! சாய:கால	A ஒ�, வரேத, கிள�%5-� ேபாக�தா�. 
எ�ைன� ேபா<�.த மைனவிகC	 ேபாவா க6. பா ��... -�, ;�1... 
 
“#த� நா6 ‘தி�மண பா ��’ ெகா�டா�டேம என5- ெவ*�பாகிவி�ட1. 
‘எ�ைன ஏமா�தி�W:க! சீ�, ேரா5’�ென�லா	 க�திேன�. அDேத�. J�>5- 
வ.1 சி�தியிட#	 அ�பாவிட#	 ச�ைட ேபா�ேட�. ‘ாிலா5N, அ1, ரா,வ	 
க�>�பாடான வா75ைக. பா ட  ஏாியாவி�, அவ க6 இ.த நா�ைட5 
கா5கிறா க6. உ�தமமான பணி. கிர� ந�ல ைபய�. நீ அவேனா> இ�.1 
மா$றலா	. எேதா ெகாHச	 ாிலா5N ப�ணி5 ெகா6வ1 உ6ள1தா�...” 
 
கிர� அ�ேற வ.1, அவைள8 சமாதான� ப>�தி5 ;��8 ெச�றா�. அ�ப�G	 
இ�ப�Gமாக8 சில மாச:க6... 
 
க �பமானா6. அ�ேபா1 ப:களாேத� ெந�5க�. இவC5- சி�தி வைள கா�% 
ெச@தா6. ப�> சாிைக, நைக, எ12	 இவC5-� பி�5கா1. அதனாேலேய ரா	ஜி 
மாமா ->	ப	 அவC5-� பி�5-	. அவCைடய வைளகா�% சமய�தி� அவ  
ெட�< வ.தி�.தா . சி�தி தி��னா6. “கா1 �5-�A ஒ� நைக இ�ைல. அ.த 
கால�1லதா� கத  க���> அD�Hசி மாதிாி இ�.ேத, இ.த� ப�ெட�லா	 ந	 
நா�>1தாேன? கா1 வைளய�ைத5 கழ$றி எறி. உ� அ	மாவி� ேதா>, நைக  
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எ�லா	 ேபா�>5க,	” எ�* ேபா�டா6. அ�ப ;ட அDேத�. 
 
“ரா	ஜி மாமா, நீ:க ெசா�?:க! இ.த சமய	 எ� ச.ேதாச	 #5கியமா, அவ:க 
ச.ேதாசமா ?” 
 
“ெர�>	தா�. ஒ� நாைள5-�தாேன	மா ? ‘வி�>5 ெகா>’�னா . அ.த #த� 
பிரசவ	, ஏD மாச�திேலேய -ழ.ைத பிற.1 த:கல. கிர� ச��க ல. இ�.தா . 
இேத வா75ைகதா�. “இனி இ�ைல	 பா�. -வா �ட N. காைல5ெக>பி�... ஒேர 
மாதிாி Fழ�, த��த <�N�5, ைகயி�லாத ரவி5ைக, பளிெர�ற ஆைடக6, 
க	பளி� பி�ன�க6, பா ��, ��ன , அ1, இ1... எ�லா	. உடேன ம*ப� 
க �ப	. அ�ேபா1 மாமா வ.1 நா5K�5- அைழ8சி�>� ேபானா . அ:ேகதா� 
ஆNப�திாியி� இவ6 பிற.தா6. ஒ� வ.தா . ச.ேதாசமாக, -ழ.ைதைய� 
M5கினா . “அ4, பைழய கிர� இ�ல. %தியவ�, நா� ஒ� த.ைத, நீ அ	மா”�A 
க� கசி.தா , ‘%தியேதா  உல- ெச@ேவா	, ெக�ட ேபாாி>	 -ணமைத ேவெறா> 
சா@�ேபா	’�A பா�னா . அ.த5 -ர<� மய:கி� ேபாேன�. %திய 
ந	பி5ைகGட�, -ழ.ைதையG	 எ>�15 ெகா�>, ெப:கC�5-� ேபாேன�. 
மாமா2	 மாமிG	 ெகா�> வி�டா க6. இர�> ��* நா�க6, %திய இட�தி� 
எ12	 ெதாியல. ச�ைட5கால�தி�, எ�ைல� %ற:களி� ‘ெட�ஷ�’ ஆனா� 
அெத�லா	 இ�லாத ேபா1மா? 
 
“மாைல ெந�:-	ேபாேத என5- ெட�ஷ�. இர2 வ�	 வைரயி?	 அ1 ஏறி 
ெவ�5-மள25- வ�	. அDேவ�. தி�>ேவ�. -ழ.ைத5- ஒ�றைர வய/ #�.த 
சமய	. ஒ�நா6 இர2 -�8சி�> >Jல ல வர�ப எ:ேகேயா ேமாதி, தைலயில 
இர�த5காய	. க�ேடா> வ.தா . நா� எ�ப�� 1�8சி��ேப�A பா�15-:க! 
நா� எ.த #�2	 எ>5க ேவ�� இ�5கல. அ�னி5-�தா� அ�பா ‘அ�டா5’ 
வ.1 ெச�1� ேபான தகவ� வ.த1. சி�தி5- நா� கிர� ேம� -$ற	 சா��ய1 
பி�5கல. எ�லா	 சாியாயி>	. உ:க�பா, ஒ�Aமி�லாம J��ல வ8சி�ேட 
-�8சா . ஒ� அ�டா5 வ.த�%ற	 நாA	 எ�ப� எ�ப�ேயா வழி5-5 ெகா�> 
வ.ேத�. இ.த5 கால�தி� கா.தி சமாசார	 எ12	 ெச�? ப�யாகா1. நிJணா 
உ� தைலயி� ம�ண6ளி� ேபா�>5காேத. ச JNல இ�5கற1�னா இ�ப�  
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இ�5க�தா� இ�5-	...” 
 
“ஆனா�, எ�னால சகி8சி5க #�யல. ஒ� நா6 க�டப� தி���>, ‘நீ ச�திய�ைத 
மீ*றவ�. என5-� %�சA	, எ� -ழ.ைத5- அ�பா2	 ேவ�டா	A 
கிள	பி�ேட�. நா5K�5-� ேபாேன�. மாமாவி� உபேதச	 பி�5கல. அ�ப 
பவனாாி� விேனாபா இ�5கிறா . அ:ேக ேபா@ ஒ� மாச	 இ�.ேத�. பிரNX� 
ேவைல ெச@ேத�. பஜாஜி� மைனவி, ெபாிய	மா இ�.தா . பிரா �தைன, ;�> 
ேயாக	. எதி?	 மன/ ஈ>படல... அ:ேக�.1 தா� ரா	ஜியி� -�-ல�15- 
வ.ேத�...” 
 
அவ6 எ:ேகா பா 5கிறா6. 
 
“ ‘இ�A	 ஒேர ஒ� தடைவ என5- ச.த �ப	 -> அ4, ஒேர ஒ� தடைவ!’�A 
ெகHசினா , நா5K  வ.1. நா� ேக�கல தாய	மா, ேக�கல... ‘ச.நியாசி’ 
சி�த�பா5- நா� கைடசி கால�15- ஒ� கா� க�டா இ�.ேத� கா:டா 
-�-ல�தி� நா� W8சராக8 ேச .ேத�. இ12	 ப�8ச1... அ15க�%ற	...” 
 
“அ	மாஜி, கNMாி J�>5-� ேபாேற�றா...!” நிமி .1 பா 5கிறா6. 
 
“ஓ... மணி ஆறைர ஆயி�>தா? மணி ஆனேத ெதாியல... தாய	மா, உ:கC5- 
இ�னி5-� ேபாகAமா? இ:ேக இ�:கேள�?" 
 
இவ6 ச:கட�ப>கிறா6. அவ6 நிைன�1 வ.த இல5- இ�ேபா1 இ�A	 
சி5கலாக இ�5கிற1. எ�றா?	, இ�ேபா1 #�ெவ>5க #�யா1. “நா, நாைள5-5 
காலம வேர� அ4	மா, அ:க ஆCவ வ.1 மர	 ெவ�����.தாAவ ஆ6தா� 
பா�15கறா�. நா, உதவாம எ�ன ெச@ய� ேபாற? கடசீ கால�1ல, அ.த� த	பி...” 
 
ெநH/ கமறி5 க�ணி  தDதD5கிற1. 
 
“ெசா5க�த:க	. இ.த5 ேக> ெக�ட உலக�1ல, இ�பி� ஒ� மனிச� இ�5க 
#�யா1�A ஆ�டவ� அழ8சி�டா��A ெநன�ேப... விதி... விதி	மா!... 
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ப5க�1ல ேதா�ட	 ேபா�> கிளி ெகாH/	. ஒ� நாயி. ச5தி�A ேப� வாரா வார	 
பஜைனல வ.1 அ�ைமயா� பா>வா�. பாைனய வ8சி�> தாள	 த�>வா�... 
உட	%ெக�A ெதாியாத ேப8ேச	மா...!” எ�* வ�.1கிறா6. 
 
-ழ.ைதக6 டாடா கா�� விைட ெகா>5க, நாள வேர� எ�* ெசா�< ெவளி 
வ�கிறா6. 
 
இ��> வ�	 ேநர	. அவ6 Fழ<� நிைனவி�றி நட5கிறா6. 
--------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 27272727    
 
பி�னா� வி>விெட�* ச�த	 அவைள� தி�	பி� பா 5க8 ெச@கிற1... 
 
“மாதாஜி, பிரணா	. நா�தா�!” தா�, தைல�பா... “அமாாி� அ�பா.” 
 
“நா� ;டவேர�. இ���� ேபா8சி. வழியில க�ட கNமல:க6...” 
 
அவ6 சிாி5கிறா6. “சி:-, நீ:க இ.த� தமிெழ�லா	 ேப/றீ:க?” அவA	 சிாி5-	 
ஒ< ேக�கிற1. “கNமல	’: கற1 சமNகி�த வா �ைத மாதாஜி. அ�ப��னா 
அD5-, க8சடா�Aதா� அ �த	. இ:க ெச�ைன பாைஷயில, எ�லா	 இ�5-. 
“டா� கய�>K>	, ெவ�ல ேப�>5-வ... ெதாிமா...!” எ�* ெசா�< ரசி�18 
சிாி5கிறா�. 
 
“அெத�லா	 வாணா	 சி:-, என5- இ�தினி நா6 நீ:க இ:க இ�5கிறேத ெதாில... 
இ:க ஏாி இ�.தி8சி. ஏாிவைரயி?	 ;ட வ�ேவ�. இ.த [> இ�5கிற 
சன:க6ளா	 அ:க:க கீ�1 மர8சி�> -� இ�5-	.” 
 
நா$ற	 வ.1 வி�ட1. #க�ைத ��5 ெகா�> நட5கிறா க6. 
 
ஆ�ேடா. இர�> ச5கர வ��க6 ேபாகி�றன. ஒ� பாரவ�� பளிெர�* ஒளி 
கா�� வ�கிற1... 
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“சி:-, நீ:க எ:க கடJதி5கா வாீ:க? நீ:க ைப5-ல ேபாJ:க�ல? நட.1 
வாாீ:க?” 
 
“உ:கC5காக�தா வாேர�, மாதாஜி. உ:ககி�ட� ேபச,	A...” 
 
“அ�பி�யா! அ4	மா ப�தி�தான ேபச� ேபாறீ:க? என5- அ:க ஒ�,	 சாி�ல, 
சி:-. கடசி கால�1ல இவ:கC5-� 1ைணயா இ�5-ற1�A #�2 
ப�ணி���5கிற�. அ2:க இ�ைன5- மர�த ெவ�>றாAக. நாைள5ேக 
கட�பாைரய எ>�தி�> வி�ட இ�5க வரமா�டாAவ�A எ�ன நி8சிய	...?ஆமா, 
சி:-, நிசா� ெபா�, %�ச� எ:ேக இ�5கா�, இ�ப�லா	 1பா@, ச2தி�A 
பண	 ச	பாதி5க� ேபாறா:க, அ�ப�யா?...” 
 
“அைத8 ெசா�லதா வ.ேத�. மாதாஜி. அ4கி�ட எ1	 ேக�காதீ:க. மன/ 
சாியி�லாம ஒ� மாதிாி இ�.1 இ�பதா ந�லாயி�5கா:க. ேதவா ேபானேபா1, 
அவ:க அ:கிC5- நா:க ேசதி அA�பிேனா	. அ4ேவாட பிரத N ெர�> 
ேப�	, G.எN. ேபாயி�டா:க. அவ:க சி�திG	 ��<ல இ�ல. க�ணான.த 
சாமிG	 ேபாயி�டா:க. நிசா, ப�8சி�>, ‘நிbதிேய�ட ’A, கிராம:களிெல�லா	 
‘அேவ ெனN’ ெகா�டார�15காக ெத�ேவார நாடக	 எ�லா	 நட�தி���.தி8சி. 
அதில ஒ� பிஹாாி ைபய�... அவA5-	 இ15-	 லQA ெசா�னா:க. ஆனா, 
க�யாண	 ப�ணல. ஒ�நா, பிஹா லதா, தா;  ஆC:க நாடக	 நட5கிறேபாேத 
-�தி�டா:க. அ4... ெட�<லதா இ�5கா... எ:க அ:கி� பா�1, ெப�ச�, அ1 
இ1�A எ�லா	 ஏ$பா> ப�ணி���5கா:க. அ�ப இ.த ஷா5..” இ1 நட�பா, 
கனவா, எ:ேக எ�* %ாியா1 அதி 8சியா� அவC5-	 கா�க6 இய:காம� 
உைறகி�றன. சில விநா�களி� சமாளி5கிறா6... #�கா...! 
 
ெர�> %6ளி:க... 
 
“அ1, அ4, வள �%5- எ>�தி�ட பி6ைள:க. தீவிரவாதி:களால அ�பா 
அ	மாைவ� பறி ெகா>�த� ப8ைச� பி6ைள:க. பHசாபில ஒ� Nதாபன�1 �லமா 
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இவ வள5க எ>�15கி�ட பி6ைளக6. அ42	 நிசாவி�, அவ லவ  ைபய� /தாக  
எ�லா�	 ேச .1 தா� எ>�தி�டா:க...” 
 
எ12	 ேபச� ேதா�றவி�ைல. 
 
“மாதாஜி, நீ:க வ.தி�.தா� ஆ*தலாக இ�5-	. இ�ப2	, நிசா, அ.த 
அதி 8சிேல.1 மீளல. ]ஹாாி:க, இைதG	 தீவிரவாதி�A, #�திைர -�தி 
அெரN� ப�ணி��பா:க. ஆனா, ந�ல ேவைளயா, அெத�லா	 நட5காதப�, ேவற 
Nதபான:க6, /தாக  ெகாைல5காக5 க�டன	 ெச@த இய5க:க6 
பா1கா�தி�5-. நி5கலN சா%5-� ெதாிG	. நிசாவி� -ழ.ைதக6A ெசா�?	. 
%�ச� இற.தி�டா A, ெசா�?	. இ.த� ப5க	 ஒ15-� %றமா இ�5-�னா?	, 
நிசா இ�ப;ட ஒ�’எ�.ஜி.ஒ.’ இய5க�1ல இ�5-. இ:க இ�A	 பழகல. 
ேந�1�தாஎ:ேகா, ‘எ@�N’ -ழ.ைதகC5- ஒ� பராமாி�% ேஹா	 இ�5-�A 
ேபாயி�> வ.தா. அ�பதா உ:கள� பா 5க8 ெசா�< நா� அA�பிேன�.” 
 
J> வ�கிறா க6. சி:-	 வ�கிறா . 
 
“ஏ	மா, காலம ேபானவ:க... எ:க ேபாறீ:க, யா� வரா:க�A %ாியல. ஆ�>5- 
ஆ> தீவிரவாதி ஒளிHசி���5கிறானா�A ேத>றா:க. அ�ைன5- ஒராள5 
;���> வ.1 -/-/�A ேபசி���.தீ:க. ேசா* ப�ணி� ேபா�W:க. அவ� 
ைபய எ>�தி�>� ேபானா� ஆைர� ேத��> வ.தா�, எ15- வ.தா��A %ாியல. 
இ�ப இ.த ஆC ஆ�?...” 
 
சி:- பா 5கிறா . “5யாஜி? எ�ன� ெதாியல? ெபா�1ாி காேலஜில இ�5கிேற�. 
ேதவா சா� இ�5கிற� பஜைன5- வ.தி�5கிேற�. %ாியல?... நா தீவிரவாதி 
இ�ல�பா?...” 
 
“இ�ல... இ�ல சா�, ெரா	ப நாளாயி�>தா? அதாக� ேபா-1 ப�1 வ�ச	. 
வ.தி�>� ேபாயி�> இ�.தாதா� %ாிG	 ஒ� ெபா�, வ.தி8சி. அ1	 ஆ��A 
ெதாியல...” 
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“இ1 பா� ர:கா, அ1 யா�	 இ�ல. உ:க ேச ம� அ@யா கி�ட ெசா�?. 
அ�னி5- வ.த1, /�ப@யா. இ:க இ�.த அ@யாவி� ெதா�ட . -�-ல�தி� 
ேசைவ ப�ணினவ�, ம�தியான	 வ.த1, அ4	மாவி� மக. ேபா1மா?...’ 
 
‘என5ெகா�,மி�ல	மா, நீ:க ெசா�னைத அவ:க கி�ட� ேபாயி8 ெசா�ேற�. 
என5ெக�ன ?...” 
 
“மாதாஜி, நா வேர�. உலக	 எ�பி�ேயா ேபாயி���5-. கவைல�படாதீ:க... 
வேர�...” 
 
சி:- ேபாகிறா . 
 
அவ6 அ.த� பட:கைள� பா �15 ெகா�> நி$கிறா6. உலகி� எ�தைன 
விதமான 1�ப:க6! தைல #ைறக6 தா�மாறாக வள .தி�5கி�றனவா ? 
சாைலயி� ேபா-	 ெப�ைண5 ைகைய� பி��1 இD�15 ெகாைல ெச@1வி�> 
அ.த� பழிைய ஒ� ஏைழயி� தைலயி� /ம�தி� பாவ�ைத5 ெகா��5 ெகா6C	 
தைல#ைற. ஆ�சி5கார களி� அ5கிரம:கைள� %ாி.1 ெகா�>, உாிைமகC5-� 
ேபாராட இ.த ஏைழகC5- விழி� K�>வ1 ப$றி� ேப/கிறா க6. வழ5கமாக 
நட5-	 க�சி5 ;�ட:களி�, ஆனா� க�சி5- எதி 5க�சிக6 ேமைட ேபா�>� 
ேப/	 ேபா1 இ.த8 ெசா$க6 ெசவிைய� பிள5-	. இ:ேகG	 ;ட நாைல.1 
ஆ�>க6 எதிேர ைமதான�தி�, ஜனவாி ஒ�றா.ேததி5- #.ைதயராவி� ‘கைல 
இர2’ எ�* நாடக:க6, ேப8/ ப�� ம�ற	 எ�* நட�தினா க6. இவC	 
பா �தி�5கிறா6. த�ப�ைடைய� த��5 ெகா�> ச�ைடயி� ேம� இ>�பி?	 
தைலயி?	 சிவ�%� 1ணிைய8 /$றி5 ெகா�> பா>வா க6. ந�க ந�ைகய  
ேபைர8 ெசா�<, அவ�5-� ெபா�, பிற.தா ெகா�டா�ட	, இவ:கC5-� 
ெபா�, %ற.தா ேகாலாகல	. ஆனா -�ைசயிேல -�பாயி5-� ெபா�, 
%ற.தா க6ளி� பா?	 ெந�?மணிGமா?�A ேக�பா�க. ஏைழயி� #� கட26 
ெரா�� &ப�தில தா� வ�வா��னா� கா.தி. எ:க க�சிேய ‘பிாியாணி’� 
ெபா�டல�தாலதா வள�1’	பா�. ஆனா� இ.த நாடக:க6 நட5-	ேபாேத 
அ5கிரம:க6 நட5-	. விழி�%ண 2 வ.ததாக இவC5-� ெதாியவி�ைல. இ�ப� 
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நாடக	 ேபா�>, ம5க6 விழி�%ண 2 ெகா�>, ஆதி5க5கார கைள எதி 5க ம5க6 
கிள	பி வி>வா கேளா எ�*தா� -�தினா களா?... 
 
அ.த5 கா�சிைய� ப$றி5 க$பைன ெச@தாேல உட� சி< 5கிற1. 1வCகிற1. 
ச:கிாிைய5 -ைல�15 ெகாைல ெச@த பாதக	... 
 
இ.த ம�,5ேக தHச	 எ�* வ.தி�5கிறா களா? 
 
F1 வாதறியாத ெப�, தீவிரவாதிகளா� ெப$ேறாைர இழ.த ப8ைச5 
-ழ.ைதகைள5 ைக நீ�� அரவைண�1 வள 5-	 ெப�:க�ைண, இ.த5 ‘க/மால’ 
ம�ணி� பிைழ�தி�5-மா? இவ கC5-	 தீவிரவாதிக6 எ�* #�திைர -�தி 
உ6ேள த6ளி விடாதா? 
 
இர2 #Dவ1	 உற5க	 பி�5கவி�ைல. ம�ைட நர	%5-6 பல #ர�க6 
பி@�1� பிரா�>கி�றன. பய:க6, ேசாக:க6, இழ�%க6... ஏ� இ�ப�? 
ம�ணி� விைளயா�ய1, அ�பனி� ேதா6 மீ1 அம .1 தி�விழா பா �1, பாிச<� 
ஏறி8 ெச�ற1, ச	% அ	மா பிைச.1 ஊ��ய தயி 8ேசா*, ெமாடெமாடெவ�ற 
கத 8சீைல -யணி.1, ஒ� 1ைணைய5 ைகபி��த1, ப/ைமயான தா< அளி�த 
பா1கா�%, #த� பிரசவ�தி� ேபா1, சேரா அ	மாவி� மாமியா  இவைள� 
பி��15 -�?5-6 பிரசவ	 பா �த1, அ.த #த� அDைக... 
 
எ�லாேம இ�பமான ெபாD1க6. மாைலயி� அ.த5 -ழ.ைதக6 கD�ைத5 க��5 
ெகா�ட1, வாயி� ேக5 வா:கி5 ெகா�>, அவைளG	 �சி5க8 ெச@த1, 
எ�லாேம மனசி� பரம/க	 அளி�த அ4பவ:க6. ஆனா�, ஒ� ைகயகல�1ணி5-6 
ெப�,ட	பி� மான�ைத மைற5க� ேபாரா>	, அபைலயா@, � 5க, 
ெவறிய களி� Fழ<�... ச�திய:க6. 
 
எ�ப�? எ�ப�?... #�கா! #�கா... #�கா... க�கைள ��� M:க #ய$சி 
ெச@கிறா6. எ�லாவ$ைறG	 மற5க ேவ�>	. காைலயி� எD.1 ேகாபேமா, 
ஆ�திரேமா படாம� J> 1�%ரவா5க ேவ�>	. #�கா, உ�ைன5 ;�பி>வைத�  
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தவிர என5- ஒ�*	 %ாியவி�ைல. 
 
#�க� Fரைன ‘ச	ஹார	’ ெச@ய� பிற�ெப>�தா . ச	% அ	மா2டA	 
கம<GடA	 சிவ� ேகாயி� #�நட5-	 இ.த5 கா�சிைய� பா �பா க6. 
FரA5- ஒQெவா� தைலயா #ைள5-	. பிற-, எ�லா	 ேபா-	. மயி� 
வாகன�தி� #�க� அ:கி�.த Jதிகளி� ம�>	 உலா ேபாவா . இவ க6 இ�.த 
ெத�25- வரா1. அதனா� ச	% அ	மா அவ கைள இர2 அைழ�1� ேபாவா6. 
அ.த சிவ� ேகாயி� #� ைமதான�தி�தா� கா:கிரN ;�ட:க6 ஏ$பா> 
ெச@வா க6... ப�1� ேப ;ட இ�5கமா�டா க6. பய	 ெதாியா1. அவC	 
கம<G	 உர�1 வ.ேத மாதர	 எ�* க�1வா க6. கம< இ�ேபா1 எ:- 
இ�5கிறா6? 
 
சிறி1 ேநர	 ;ட5 க�க6 ேசாரவி�ைல. இ�ப� இ�.தேத கிைடயா1... வாச<� 
அ�8 ச�த:க6 ேக�கி�றன. 
 
பா�வ��யா ேபாகிற1? ப6ளி5 ;ட�15-� ப5க�தி� பிளாN�5 ெதா��கைள 
அ�ப�ேய இற5-வா க6. அ�கி� சா5கைட இ�5-	. J��ேலேய மா> 
கற.தா க6. இ�ேபா1 இ�ைல. பி�%ற	 நாடா  கைட ஆ8சி மா> 
ைவ�தி�5கிறா6. அவளிட	 தா� இ�ேபா1 உழ5-� பா� வா:கி ேதா@5கிறா6... 
ஏேதேதா எ�ண:க6 ஓ>கி�றன... 
 
ேபசாம� க�ணம:கல	 ேபானா� எ�ன ?... அழகாயி ேகாயி� இ�5-	. ஆ�தி� 
-ளி�1வி�> அ:ேகேய ஏேதA	 ேவைல ெச@1, ெபா:கி� தி�றா� எ�ன?... 
 
இர2 #Dவ1	 %ைட�த நர	%க6, ம�ைட கன5க8 ெச@கிற1 ஊ ... 
க�ணம:கல	 எ�ப� இ�5-	? அ@யாவி� �தாைதய  ஊ . அ:-தா� அவ6 
தி�மண	 நட.த1. அழகாயி, ஊ � ெத@வ	. ப5க�தி� பாமணி வா@5கா�. அ>�த 
ப5க�தி� கால	 காலமான ப�ைணய�ைமகளி� -��க6 இ�.தன. ஊ � 
ெபாியதன5கார க6, ேமல சாதி எ�பவ க6, ஒேர ஒ� ெத�தா� ஐயமா  ெத� 
எ�* ஒ�* இ�.த1. 
 
நாைல.1 J>க6 தா	. ஏற5-ைறய அ	ப1 அ	ப�ைத.1 வ�ச:க6. அ@யாவி�  
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ப:காளி - வைக, ெபாிய�பா மக� ஒ��த  தா� ஊேரா> இ��பதாக ராஜல�/மி  
ெசா�னா6. இ1 மிக உக�பாக இ�5கிற1. வி�டப.த	 - மீ�>	 ெதா$றி5 
ெகா6ள ேவ�டா	. வா@5கா�; காேவாி #:கி5 -ளி�1, சீைலைய� 1ைவ�1 
மர�தி� க�� உலரைவ�15 க�ைல5 ;�� ச��யி� ெபா:கி... 
 
உடேன வ��ேயறிவிட ேவ�>	 எ�ற கிள 8சியி� அவ6 எD.தி�5கிறா6. 
உ�கா�	 ேபாேத தைல /$*கிற1. 
 
இெத�ன.. இ�ப�? ஆ�சி...! 
 
ைகைய ஊ�றி5 ெகா�> சமாளி5கிறா6. இர2 உற5கமி�ைல எ�றா�, பி� 
க�ைட� திற.1 ெகா�> இய$ைக வாதைனைய� தீ �15 ெகா6ள5 கழி�பைற 
நா>	 ெதா�ைல வ�	. ஆனா� #த� நா6 அவ6 அ�ப�ேய ப>�தி�.தி�5கிறா6. 
/வைர� ப$றி5 ெகா�> விள5ைக� ேபா>கிறா6. கத2� தாைழ� திற5கிறா6. 
வாயி� ப�ைய5 கட.தா6. தைல கி ெர�* /$ற, நிைல த>மா*கிற1. விD.த1 
நிைனவி�ைல. 
-------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 28282828    
 
அவC5- ந�ல நிைன2 வ�	 ேபா1, அவ6 வ��யி� ேபா@5 
ெகா���5கிறா6. அவைள வ��யி� ஏ$றிய1, ம:கலாக நிைனவி� 
நிழலா>கிற1. ‘ஏ	பா, எ�னிய எ:ேக ெகா�> ேபாறீ:க?...’ அவ6 ேக6வி5-� 
பதி� இ�ைல. #�ேன யாேரா வ�� ஒ�>கிறா�. கா ... அவ6 தைலைய யாேரா 
ப$றி8 சா@�15 ெகா���5கிறா க6. யா ...? யாேரா ஒ� ெப�... 
 
அவ6 உ�கார #ய?கிறா6. ஏேதா இ*5கி5 க��யி�.த க�>க6 எ�லா	 
அவி7.1 வி�டா$ேபா� உட� ெவலெவல�1� 1வCகிற1... #�கா...! இ1 எ�ன 
பயண	?... 
 
க�கைள �� ��� திற5கிறா6. 
 
“அ�பேவ %6ள வ.1 ;�டேபா1 ம�வாதியா� ேபாயி�5கலா	ல! இ�பபா�.  
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காலம வ.1 பா5-ற. கத2 1ற5கர உ6ள K���5ேக. பி�னால வ.1, -தி8சி, 
பா�தா 2D.1 ெகட5-1. வயிசானா?	 J	%ல ெகாறவி�ல...” 
 
ர:கனி� -ர�தா�. 
 
ஆக, #�கேன இவைள அ�%ற�ப>�1கிறா�. 
 
எ:ேக ெகா�> ேபாகிறா� ? 
 
-�<�, அ.த -�>, ச�ைப �5கியி� ஆCைக5கா? 
 
இ�ைல... மரகத	 க��1� 1�%	 J�>5-6ளா? 
 
“நா� மாபாவி... மாபாவி. பி�	மசாிய	, ஒD5க	 எ�லா	 ெபா@” எ�* 
/�ப@யாவி� -ர� மி�Aகிற1. 
 
“நா� பாவி, ம�னி5கமா�ேட�A ெசா�ேன�; நீ ம�னி5க ேவ�டா	; ஆனா� 
உன5-	 ம�னி�%5 கிைடயா1�A ேபாயி�டா  தாய	மா !” 
 
அ4 அDகிறா6. 
 
இவ6 எ:ேக ெகா�> ெச�ல�ப>கிறா6? 
 
உலக�தி� எ�ன அதிசய	 எ�* -ள�தி� இ�.த ய�ச� ேக�ட ேக6வி5- 
த�ம%�திர� எ�ன ெசா�னா� ? நா6 ேதா*	 உயி க6 ம�வைத மனித� பா 5 -
கிறா�. ஆனா� தா� வா7வைத� ப$றி கன2கைளG	 க$பைனகைளG	 சைம�15 
ெகா6வ1தா� அதிசய	 எ�* தாேன ெசா�னா ? 
 
அ�ப� இவ6 க�ணம:கல5கனவி� நி�றா6. ஆ*, ேகாயி�, ந�லநீ , மனித 
சிேநக	, மா/படாத Fழ�... ஏேதா ஒ� வாயி<� இவ6 வ�� வ�கிற1. 
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வ��யி<�.1 இற:கி அ.த� ெப�,	 ர:கA	 J�>�ப� ஏ$றி5 ;��8 
ெச�கி�றன . இவளா� நிமி .1 பா 5க5 ;ட #�யவி�ைல. 
 
அ:ேக ஒ� ;ட�தி�, நா$கா<யி� உ�கார ைவ5கிறா க6. 
 
J��� யா�	 இ��பதாக5 -ர� ேக�கவி�ைல. ஒ� சா�பா�> ேமைச; அைத8 
/$றிய நா$கா<களி� ஒ�றி�தா� அவைள உ�காரைவ�தி�5கிறா க6. தைல 
தாி5கவி�ைல. ேமைச மீ1 கவி7.1 ெகா6கிறா6. 
 
அ�ேபா1 தா� பா 5கிறா6. அவ6 ேசைல...யி�ைல, உ>�தியி��ப1. நீளமாக 
க2�... ைந��, ‘அ1’ ேபா���5கிறா6. ‘#�கா ?’ இெத�ன ேகால	 ? இைதயா 
இவC5- மா��வி�டா க6? 
 
“ஏ	மா? நீ ர:க� ெபாHசாதி ம�1தாேன? எ� சீலய ஏ�� எ>�தி�> இ�ைத 
மா��னீ:க? இெத�ன� ேகால	, இ.த வயசில என5- ?” 
 
“ேகா8/5காத தாயி, நீ சீைலய நன8சி�>� ெதா�பயா5 ெகட.த ஒடேன அ1 ேபா� 
ேபா�>8 ெசா�<�> என5- ஆளA�பி8சி1. ஒட	% நா�தெம>5கா1?... இ1 
%1/தா... எ� த:க8சி வ8சி�.தா. ஆப�15- ஒ�ணி�ேல�A 15கி மா��ன...” 
சிறி1 ேநர�தி� ர:க� இ�ெனா� பணியாளAட� வ�கிறா�. 
 
“நீ:க ேபா� ேபா�ட�பேவ அ	மா &	 /�தமா5க8 ெசா�<�டா:க...” அவைள 
இ�வ�மாக நட�தி5 ;��8 ெச�கி�றன . 
 
கீேழ பளி:காக� தைர. ஒ� வாயி<� 4ைழ.1 ஒD:ைக ேபா�ற ப-தி கட.1 ஒ  
அைற5- வ�கிறா க6. 
 
அ.த அைறயி� ஒ� க��<�, ெம�ைத - விாி�% - தைலயைண அதி� 
உ�கா �1கிறா க6.   “ப>�15க	மா? உ	மவ� [>தா. அ2� ��<5-� 
ேபாயி�5கிறா� ச.ேதாசமா இ�...!” 
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அவ6 பதிைல எதி பாராமேல ர:கA	 அவ� ச	சார#	 ேபாகிறா க6. அவC5-� 
1யர	 கைரG	 க�ணீ ;ட வரவி�ைல. 
 
‘எ� ஆGசில நா� க��� ெம�ைத�A சாயவி�ைல. இ�ப, இெத�லா#	 
த�டைனயா, #�கா?’ 
 
நா� எ�ன த�% ப�ணி�ேட�? க��%, அச�திய	, ெபா@யி�A 1ைண ேபாக 
மா�ேட�A ெசா�ன1 த�பா? #�கா, எ�ைன5 கீேழ த6ளினிேய, அ�பி�ேய 
சாக2���5க5 ;டாதா?... 
 
“ஆ... ப>�15-:க ெபாிய	மா! அ�%ற	 நா:க�லா	 எ�ப�� பிைழ5கிற1?” 
 
‘ெவ6ைளயி� சி* K�ேபா�ட ச�வா  கமிN அணி.த ஒ  அழகான ெப� கD�தி� 
ர�ப  மாைலGட� அவைள� ப>5க ைவ5கிறா6. 
 
ப�னி �K�ேபால #க	. சிாி�%. பளீ 8சாய	 இ�ைல. ஒ� ெம�ைமயான மண	; 
அவ6 ெதா�டேபா1 உண ேவ இதமாக இ�5கிற1. 
 
கா1களி� அைத மா��5 ெகா�>, அவC	 நா$கா<யி� அம .1 அவ6 ெநHைச, 
#1ைக� பாிேசாதி5கிறா6. க�கைள நீ5கி� பா 5கிறா6. இர�த அD�த	 
பா 5கிறா6. 
 
“ெபாி	மா, நீ:க சாியாேவ சா�பிட மா�W:கேளா? ஒட	%ல ர�தேம இ�ல...?’ 
 
“ஏ� சா�%டாம?... ேந�15;ட அ4 %6ள:கேளாட, இ:க %6ள ேக5 வா:கியா.1 
->�தா...” 
 
அவC5- அெத�லா	 %ாி.தி�5கா1. 
 
ெம�ைமயாக8 சிாி5கிறா6. 
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“உ:க உட	%5- ஒ�ணி�ல. ந�லா சா�%டA	; ெரN� எ>5க,	, M:க,	. 
ஒ� நாலH/ நா6ள சாியாயி>	. பிற- உ:க அ4, %6ள:க, சி:கா, அெத�ன 
சி:-?... அ:ேக ேபாயி ஜா<யா இ�5கலா	. இ�ப உ:கC5- ஒ� ெபா�, 
சா�பா> ெகா�> வ�	. சா�பி>:க. எ.திாி8சி நட5க5 ;டா1. மா�திைர 
ெகா�டா.1 ->�ேப�. ேபா�>�> ந�லா M:-J:க. எ1வாA	 ேவா,�ன, 
இத, மணி ெகா�டா.1 தல�ப5க	 N>�ல ைவ5கிேற�. அ�G:க. க�னி	மா 
ஒ� ெபா�, வ�வா இ�ப, அவ உ:கC5- எ1 ேவா,�னா?	 ெச@வா. 
வர�>மா?...” 
 
ெம�ைமயாக8 சிாி�1 வி�>5 கதைவ ��5 ெகா�> ேபாகிறா6. 
 
யா  இ.த� ெப� ? ச.திாியி� மக6... ேபெர�னேவா ெசா�னா6. அ 8சனாேவா, 
எ�னேவா, அவளி�ைல இ1. ஒ� கா� இ1 மரகத�தி� மகளா? ரHசித�தி� 
ம�மகளா?... அ.த5 ெகா�யி� இ�பி� ஒ� மலரா?... ஆனா� நHைச உ6ேள 
ைவ�தி�5-	 K5;ட அழகாக இ�5கிற1. இ�ைல. எ�லா� K5கC	 தியாக	 
ெச@ய� தாேன ம�ணி� உதி5கி�றன? 
 
ச$ைற5ெக�லா	 த��� சா�பா�>ட� க�னிய	மா எ�ற ெப�ைண5 ;��5 
ெகா�>, டா5ட  ெப� வ�கிறா6. நீ �பா�திர�ைத ஒரமாக இ�.த ேமைச மீ1 
ைவ5கிறா6. 
 
“இதபா�:க, இவதா� க�னி	மா. உ:கC5- எ�ன ேதைவ�ப>ேதா அத இவ 
கி�ட8 ெசா�?:க. உ:கC5- இவ ஒ� ேப�தி...” அD.த வாாிய பி�ன?	, ஒ� 
K� ேபா�ட மHச6 வாயி� ேசைலGமாக பளி8ெச�* இ�5-	 ெப�, ைக 
-வி5கிறா6. 
 
“இவ:க யா� ெதாிமி�ல? எ	.பி. அ@யா5- அ	மா. ெபாியவ:கள இ�ப�5 
-	பி�டா ேபாதா1. ந�லா பா�15க,	. சீ5கிர	 ந�ல ப�யா உட	ப -ண� 
ப>�த,	.” 
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“சாி:க டா5டர	மா!” 
 
“#த�ல இவ:கள ெமா6ள பா�&#5-� ேபாக,�னா ;���>�ேபா. #க�ைத� 
1ைட8சிவி�>, சா�பா> ->, பிற-, இதா, இ.த மா�திைர வ8சி�5கிேற�, �, 
மா�திைர. ->5க,	...” 
 
“சாி:க டா5டர	மா.” 
 
“அ�ப, நா வேர� ெபாி	மா ? மா�திைர சா�பி�>�> ந�லா� 1:-:க...” 
 
க�ன�ைத8 ெச�லமாக� த��வி�>� ேபாகிறா6. 
 
க�னிய	மா, கதைவ� தாழி>கிறா6. 
 
அவைள ெம6ள எD�பி, அ�கி?6ள -ளியலைற5-5 ெகா�> ெச�கிறா6. 
 
ஓ... -ளியலைறயா? பளபளெவ�* பளி:- எதிேர க�ணா�, கD2	 ெதா��. 
க�ணா�யி� அவ6 #க�ைத� பா 5க, க��%	 ெவC�%மாக� ப	ெம�* #� 
#க	 ‘அசி:கமாக’� ப>கிற1. எ�ேபாேதA	 அவ6 க�ணா�யி� #க	 பா �15 
ெகா���5கிறாளா? %�ச� இ�.த நா�களி� ;ட5 க�ணா� பா �1 #க	 
சீவி� ெபா�> ைவ�15 ெகா�டதி�ைல. அட:காத #�ைய ஒ� மர8சி�பினா� 
அD.த வாாி ைகயா� /மாராக வகி> பிள.1. #�.1 ெகா6வா6. ஒ� ஊசி ெச�க 
ேவ�>	. இ�ேபா1 #� ;ைழயாகிவி�ட1. எ�றா?	, இ*க #�வ1ேபா� 
ெச�கி5 ெகா6வா6... 
 
உ5கா�:க... 
 
“அ�	மா. இ1ல...” 
 
உயர கா� ெதா:க�ேபா�> உ�கா�	 கழி�%5கல	. 
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“கீழ வDவD�A இ�5-, ப�திர	, உ5கா.15-:க...” அவ6 உ�கா .1 
ெகா6கிறா6. ப�விள5க ஒ� ப$பைச த�கிறா6. நி$க #�யவி�ைல. அ�ப�ேய 
விரலா� 1ல5கி5 ெகா6கிறா6. ப� ெபா�ேயா, ேவ�ப:-8சிேயா ைவ�1� 
1ல5கி�தா� பழ5க	. கைடயி� ஏேதேதா ப$ெபா�க6, ெகா>5கிறா�. அவ6 
ப$கC5- ஒ� ேக>	 இ�ைல. அ425- எ�ப�� ப$க6 ேத@.1	 விD.1	 
#க�ைதேய மா$றிவி�டன? 
 
க�னிய	மா, அவ6 #க�ைத� ேத:கா@� K�1 வாைலயா� 1ைட�1, 
ப>5ைக5-5 ;�� வ�கிறா6. 
 
ப5-வமாக ப��%	 ேசா*	 ரச#மாக� பிைச.1, #�ேன Nc<� ைவ5கிறா6. 
 
அD5-5 -ள�தி� தாமைரகளா ?... 
 
வய1 #தி .1, உட?	 உ6ள#	 ந<.த கால�தி�, இ.த� பாி2	 ேப,த?	 
எ�1ைண ஆ*த� அளி5கிற1? 
 
“ெகாHச	 தயி&�தி ேசா* பிைசய�>மா ெபாி	மா? இHசி ஊ* கா@ இ�5-.” 
 
“வாணா.தாயி, என5-� தாயா நி5கிறீ:க. ேபா1	மா. வழ5க�ைத2ட ெநறய 
சா�%�ேட�. நீ ேபா�ட ைகயி...” எ�* அ.த5 ைகைய5 க�களி� ைவ�15 
ெகா6கிறா6. ைகயி� ஈர	 ப�கிற1. ச	% அ	மா, நீ:க இ.த &ப�1ல 
வ.தி�5கீ:களா? எ�னிய இ.த5 க�ண	மாள5 கைரேய�த க�னிய	மா &ப�1ல 
வ.தி�5கீ:களா? அ	மா, உ:கC5- நா ஒ�,ேம ெச@ய<ேய ?...” எ�* 
வி	#கிறா6. 
 
மா�திைர சா�பி�ட ச$* ேநர�தி� அவ6 மய:கி, உற:கி� ேபாகிறா6. கன2க6, 
பிாிச�க6 எ12	 இ�லாத ஆ7.த உற5க	. ேநர	 எ�ற உண ைவேய மிதி� 
ெதறி.1வி�ட உற5க	. 
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க�ைண ெம�ல� திற5க உண 2 வ�	ேபா1, அைற5-6 ெவளி8ச	 பரவி 
இ�5கிற1. 
 
உன5- எ1 ேதைவ�ப�டா?	 ‘மணி அ�, க�னிய	மா வ�வா6’ எ�* டா5ட  
ெப� ெசா�ன1 நிைன25- வரவி�ைல. ெம6ள எD.தி�5கிறா6. வயி$றி� 
உ6ள பல:கைள� ேதா��� ேபா�>வி�டா$ ேபா� பலJன	 ஆ� ெகா6கிற1. 
நர	%கேள அ*.தா$ ேபா�* 1��த நிைல இ�ைல எ�றா?	, நி$க� திராணி 
இ�ைல. ெம�ல க��<� நக .1 /வைர� ப$றி நட.1 -ளியலைற5- வ�கிறா6. 
விD.1 வி>ேவாேமா, பளி:-� தைர பாழாகிவி>ேமா? ேக< ேப/வா கேளா 
எ�ெற�லா	 அ8ச	 வைத5கிற1. தைரயி� அ�பD5க$ற த�ைம பாழாகிற1. 
ேபா 5கள�தி�, ேகாைழ5-	 Jர	 வ�மா	. அவ6 எ�ப�ேயா சமாளி�1, 
வாளியி� நீ பி��1 ஊ$*கிறா6. கDவ #�யவி�ைல. ெம6ள எD.1 வா@ 
கDவி5 ெகா6கிறா6. க�க6 பாதாள�தி� ேபா@, #க	 ேத@.1 ேசா .1, J	%	 
1ணி2	 அ�ப�ட ச�கா@5 கா�சி அளி5கிறா6. 
 
ெம6ள /வைர� ப$றி5 ெகா�> ப>5ைக5- மீ6கிறா6. Nc<� உ6ள மணி, 
கவன�ைத5 கவ�கிற1. 
 
அைத அ�5கிறா6. 
 
க�னிய	மா வ�வா6; வ.த1	, ‘இ.த8 சனிய� ைந�� ேவ�டா	, என5- சீைல 
ெகா�> வ.1 தா	மா, ெவ6ைள8சீைல... எ�* ேக�க ேவ�>	. கத2 
திற5க�ப>கிற1. க�னிய	மா இ�ைல. ஒ�> மீைச ைவ�15 ெகா�டா$ ேபா� 
ஒ� பணியாள�. அவ� ேமைசைய� பா 5கிறா�. 
 
“இ�னா ெப /? அதா நா�தா இ��< ச��னி சா	பா� வ8சிகிற, சா�%டல?...” 
பிளாNைக� 15கி� பா 5கிறா�. 
 
“காபிG	 அ�ப�ேய கீ1?... மணி ஒ�ண�5க� ேபா21. லH8 அ2� வ.தி�8சி. 
இ.ேநரமா M:கின?” 
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“என5- இ�< காபிெய�லா	 வாணா.த	பி. க�ண	மா இ�ல? அவள5 ெகாHச	 
வர8 ெசா�?:க.” 
 
“யா� அ1, ெப /?...” 
 
“...அ... க�ண	மா�ல, க�னி	மா. அவதா என5- எ1	 ெச@G	A டா5டர	மா 
ெசா�னா:க... அவ:க இ�<யா?” 
 
“ஆ�, அ சிதா ேமடமா? அவ:க அ@யா ;ட ெட�<5கி�ல ேபாயிகிறா:க?...” 
 
“அவ:க எ� ேப�திதா. இவ:க ேவற�பா, ேந�1 வ.1 பா�1, மா�திைர 
->�தா:க...” 
 
“ஓ, அவ:களா, அ2:க உன5-� பா�1 மா�திைர ம�.1 ->�தா:களா?” 
 
“ஆமா. அவ:கதா க�னி	மாைள இ:க ;�� வ.தா:க. ேந�1 M5கமா�திைர 
->�தி�டா:க ேபால இ.ேநர	 M:கி இ�5கிேற�.” 
 
“க�னி	மா இ:க இ�ல, சி.தாமணி ப:களா25-� ேபாயி�5-	. நா� இ�ப லH8 
ெகா�டாேற�. அ/வினி ேமட	 ஆ]N &#ல இ�.தா ெசா�< அA�%ேற�...” 
எ�* ெசா�<வி�> நா�தா சமாசார:கைள எ>�1� ேபாகிறா�. 
 
இ1வைரயி?	 மரகத	, மH/, ச.திாி யா�ேம இ:ேக வரவி�ைல. ெபாிய 
அர�மைனகளி� இ�ப��தா� நட5-ேமா? சி.தாமணி ப:களா எ�ப1 
��தவளி� வாசNதலேமா? 
 
அவ6 வா7.த உல-5-	 இ.த நட�பிய� உல-5-	 எ�தைன வி�தியாச	? 
 
அவ6 மகA5- எ�தைன மக�க6, எ�தைன மக6க6 ? 
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அ.த ஒ�> மீைச சா�பா> ெகா�> வ�கிறா�. 
 
ெபாிய த��� சா�பா> ைவ�1 ேமேல இ�ெனா� த�டா� ��5 ெகா�> 
வ�கிறா�. க��?5க�கி� N><� ைவ5கிறா�. த�ணீைரG	 கிளாசி� ஊ$றி 
ைவ5கிறா�. 
 
த�ைட� திற.1 வி�>, “ெப /, - மா ெபாாிய�, அ�லா	 Nெபச� இ�னி5-. 
உன5-�A ெகா�டா.தி�5கிேற�... சா�பி>... வ �டா ?” எ�* ேபாகிறா�. 
 
மசா� ெந� �5ைக� 1ைள5கிற1. 
 
சி* கி�ண:களி� -ழ	ேபா, - மாேவா ஏேதா ைவ�தி�5கிறா�. ப��%	 ரச#	 
ேபா�>� பா:காக� பிைச.1 ெகா>�த அ.த8 ேசா* இ�ைல இ1... 
 
ேசா$ைற� ெதாடேவ ைக ;/கிற1. கீேழ அவ� ைவ�த த�ைட எ>�1 ��வி�>� 
ப>5கிறா6. 
 
உ�ணாவிரத	 எ�* அவ6 அறி.1 இ�.ததி�ைல. ஆனா� எ�தைனேயா 
ச.த �ப:களி�, வயி$*5 -ண2 ெகா6ள� ேதா�றியதி�ைல. ேநர	 
இ�.ததி�ைல. பசி ெதாி.ததி�ைல. அவ6 கா�கC	 ைககC	 ந�றாக இய:க, 
/த.தரமாக இ�.த நா�களி� பசி�1, ப��னி கிட.ததி�ைல. 
 
சிைற உ�ணாவிரத	 ப$றி8 ெசா�வா க6. /த.தர	 வ.த பி�ன�	, ெதாழி$ 
ச:க	, ேபாரா�ட	 எ�* ெப�க6 சிைற5-� ேபானா க6. உ�ணா விரத	 
இ�5-	 ேபா1, உறவின கைள வி�> ந�ல ந�ல ப�ட:கைள5 ெகா�> வ.1 
ெகா>5க8 ெசா�வா களா	. ஆனா�, உயி  ேபானா?	, ேகாாி5ைக நிைறேவறாம� 
உ�ணா விரத�ைத #��15 ெகா6ள மா�டா க6. 
 
இ�ேபா1 இவC5-� பசி5கிற1. ஆனா� எD.தி�5க ேவ�டா	. க�கைள ��5 
ெகா�> கிட5கிறா6. 
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எ�தைன ேநரமாயி$* எ�* ெதாியவி�ைல. 
 
“ஆயா...ஆயா... ? எ.திாி... க�னி	மா ேசா* ெகா�டா.தி�5கிேற�. வாழ5கா� 
ெபாிய�. ெவ.திய5 -ழ	% வ8சி�5கிற எ.தி�, பாவ	, க/மால:க, ெகால ப��னி 
ேபா�>�டாAவ... எ.திர	மா... மணி ஒ	ப த�5க� ேபா21...” 
 
இ1 நிசமா, ம*பிற�பா?... 
 
“அ.த� ெபா*5கி ேவா,�ேன ேகாழி5-�மா2	 அ1	 இ1	 ெகா�டா.1 
வ8சி�>� ேபாயி�5-! எ�ன, ரHசித	மா ;�>வி�டா:க. அ2:க ப:களாலதா 
நா இ��ேப�. அ/வினி ேமட	 ;��யா.தா:க, வ.ேத�. 	, வா, பாவ	...” 
 
ஈர�1�டா� #க	 தி��தி, அவைள8 சா�பிட ைவ5கிறா6. 
 
“நீ சா�பி��யா க�னி	மா ?” 
 
“எ�ன�ப�தி இ�னா ஆயா? நீ:க வயசான வ:க, சீ5காளி, சாய:கால.தா 
அ/வினி ேமட	 ஃேபா� ேபா�> விசாாி8சா:க. எ�ன5 காலேமேய அ:க ேபாக8 
ெசா�<�டா:க. இ:க, ச.திாி அ	மாதா� எலலா	 பா5-	. அவ:க க�சி காாியமா 
ெவளிb  ேபாயி�டா:க...” சா�பா> ெகா>�1 #��1� 1ைட�1 வி>கிறா6. 
-ளியலைற5-5 ;��� ேபாகிறா6. 
 
அ�ேபா1 கதைவ� திற5-	 ஒைச ேக�கிற1. 
 
அைற5-6 அ/வினி-டா5ட  ெப� வ.தி�5கிறா6. 
 
“எ�ப� இ�5கிறீ:க பா��ய	மா ?” 
 
“...வா	மா, நீ ந�லா இ�5க,	. நீ ெசா�னா�%ல என5- ஒ�ணி�ல. ெமாத�ல, 
என5- எ�ேனாட ெவ6ள சீல ரவி5ைக ேவா,	மா. ேந�1, இ�* #D5க� 
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M:கி இ�5கிற. -ளி5காம, கDவாம, நா இ�பி� ேசா* தி�னதி�ல. எ�ன மா�திர 
->�திேயா	மா, M:கி, பசி... ேசா*... பாவ8ேசா*�A ெநன�ேப. ஆனா... ஒ:க 
அ�% என5-� %திசா இ�5-. யா� ெப�த ெபா�,கேளா, நீ:க ந�லா 
இ�5க,	. எ�சீல ஒ�,	 எ>�15காம, இ�த மா��... க�,, என5- சீல 
ெகா�டா.1 ->�தி�. ந�லா� ேபா8சி. நா� பா�>5- எ� வழில 
ேபாயிடேற�...” 
 
“ேசைலதாேன? நி8சயமா தாேர�. இ�ப, நீ:க நட.1 ேபாக #�Gமா�A பா�1 
ெசா�?ேற�... ப>:க...” 
 
“க�னிய	மா, இெத�லா	 எ>�தி�>� ேபா...” 
 
அவ6 -ழா@ ைவ�1 இவைள� பாிேசாதி5கிறா6. 
 
பிற- கதைவ� தாழி�>வி�> உ�கா�கிறா6. அவ6 ைகைய� த� ைகயி� 
ைவ�15 ெகா6கிறா6. 
 
“உ:கC5- இ:ேக இ�5க� பி�5க<யா?” 
 
“வாணா	மா. எ:கிேயா பா� பரேதசி மாதிாி இ�5கிற /க	 இ1ல இ�ல. நீ யாேராட 
மக�A, என5-� ெதாியல. மக�, மக6, உற2, ெசா�1 /க	 எ�லா	 பாவமைல 
ேமேல நி5கிற1�A மன8சா�சி -�11. அ1னாேல தா� எ�லா	 1ற.ேத�. நா� 
அ��ய இட	 ச�திய	 -�யி�.த ேகாயி�. இ�ப அ:க, ஆ/ப�திாி க�>றா: 
களா	; ‘லா�Y’ க�>றா:களா	. எ�ன� ேபா ேபா�A ெவர��னா:க- ரா 
#8F>	 M5கமி�ல. எ�ப�2D.ேத�A ெதாியல. #�க�... எ�ன 
நிண8சி�5கிறா�, எ.த கதி5- ஆளா5க� ேபாறா�A ெதாியல...” 
 
“ஏ	மா, உ:க ெசா.த மக� [�>5-�தாேன வ.தி�5கிறீ:க?” 
 
“ெசா.த	. இ.த வயி�தல எட	 ->�ேத�. அவ:க� பா�, -��பா�. ஆனா...  
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க��ன ெபா�சாதிய� த2ர ஒ� நிழல5;ட அ.த எ�ண�1ல நிைன5கல. அ.த�  
ெபாி மணிச , ப�1 நாளய� %6ளய5 ைகயிெல>�1, ‘ேமாகனதா/’�A அ.த 
மகா�1மா ேபர வ8சா�. “தாய	மா, ந	ம %6ள ெபாி...ய ஆளா வ�வா	பா�!"	 
பா�. அவ� எ1	 பா 5காம ந�ல ப�யா� ேபா@8 ேச .தா�...’ 
 
அவ6 இவ6 ைகைய அD�தி� பி�5கிறா6. அவC	 உண 8சி வச�ப>வ1 
ெதாிகிற1. இவ6 ரHசித�தி� இைளய மகளா? ேபர� மைனவியா? 
 
“க�,, நீ யா��A இ�A	 ெதாியல	மா ?” 
 
“நா� யாரா?...” 
 
ேக�>வி�>� %�னைக ெச@கிறா6. 
 
“நி8சியமா ெதாிய,மா?...” 
 
“உன5-8 ெசா�ல வி��பமி�ேல�னா ேவணா	.ஒ�ேண ஒ�, 
ேக�>5கேற�...” 
 
“உ:கC5-8 ேசைல ெகா�>5 ெகா>5க ேவ,	. ெவளியில ெகா�>விட 
ேவ,	... அதாேன?” 
 
#�கா, என5- அ1 ேபா1	. ேரா�>ேமல சி�னHசி*/க�லா	 வ��கC5-� 
ப<யா-1:க. அ�ப� எ:கியா?	 நா ேரா�> ேமல 2D.தி�5க5 ;டாதா?...” 
 
“ஆமா	 பா��	மா. இ.த #�கA5-5 -/	% ெரா	ப. எ�ன ெச@ய, அ2ேர 
ெர�> ெபா�டா��5கார�. ப�தாத15-, எ5க8ச5கமான ப5த க6 வைலயிேல 
சி5கி�> ப�ணா�> வாணிப ேபர:களி� தவி8சி���5கா�. அதா� -ள*ப� 
ப�ணி�டா�...” 
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“நீ யார	மா ெசா�?ற?” 
 
“உ:க கட26 #�கன�தா�...” 
 
அவ6 ச�ெட�* நிைல�ப>கிறா6. இ.த இள.தைல #ைற ப$றி அவC5-� 
ெதாியா1. அவ� மக6 தாேனா? 
 
“ஏ:க, நா ேக5-ற. நீ:க -	%டற சாமி, #�கேனா, ராமேனா, ஈ/வரேனா, யாராக 
வானா?	 இ�5க�>	. �ைல5- �ைல ேகாயி�, -	பாபிேஷக	, தீமிதி, காவ�, 
பாயச	A -	பி>றா:கேள, எ:கியாA	 ஏைழ5- நியாய	 நட5-தா? நா 
க2 ெம�� ஆ/ப�திாிலதா இ�5கிேற�. சீ�>� ேபா>றதிேல.1, ஆபிேரச� 
ேட%6 வைரயி?	 பண	 உ�2றா:க. மய5க	 ->5-#�ன, பண	 ேக5-றா�. 
இ�ேல�னா, எற5கி2�>டறா�. எ:கியாA	 அ$%த	 நட5-தா?... க�சி... 
க�சி5காக ஏைழ, க�சி மாற, %15கா�சி 1வ5க, எ�லா�15-	 அ2:க ேவ�� 
இ�5- பதவி %�5க, அவ:கைளேய /ற��5 ெகா6ைளய�5க. சினிமா, �.வி. அ1 
இ1�A எ�தினிேயா வைல. அ15-6ள உ:க சாமிேய 2D.தி�டா�...” 
 
“க�,, நீ ெசா�?ற1 அ�தினிG	 ெம@தா...” 
 
அவ6 உ�கி� ேபா@, ஒ� பHைசயி� பி6ைளைய5 கா�பா$ற அ.த J�>5- வ.1 
அவமான�ப�டைத8 ெசா�கிறா6. 
 
“பா��, ெகாHச	 ெபா*�15-:க. உ:கள ந�லா ஆ5கி, ெவளில 
ெகா�>2�>டேற�. நீ:க, இைளய வ:கள ஒ�, ேச�1� ேபாராட� 
தயாராக,	... உ:கC5-� ெதாிGமா? இ1 ‘ெகN�&	’A ேப�. எ�தினி 
ெபா�,கள5 கதற5கதற5 -ைல8சி�5கா:க ெதாிGமா? சினிமா, �.வி�A 
மய:கி, அழகழகான ெபா�,க6 இவ:க வைலயி� விD.1... எ:க	மா.” க�க6 
-ளமாகி�றன. 
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“நி வாண5காத�’A ஒ� பட	. ேபேர கழிசைட. அ1 ெவளிவரல. எ:க5கா25-8  
சா�N ->5கிறதா, ெசா�<, இ:ேக ெகா�டா.1, -ைல8சாAவ அ�ப� 
அ�னி5-, மக� இ�னி5-.” 
 
“சிவா சிவா...” எ�* காைத� ெபா�தி5 ெகா6கிறா6. 
 
“த$ெகாைல, யாைரேயா டயர5டைர5 காத<8சா, ஏமா$ற	A ப�திாிைக5கார:க 
���டாAவ... எ�லா மீ�யா2	 இவ:க கி�ட�தாேன இ�5- ? அ#5க வ8சி, 
மல�ைத�தி�A பிைழ5கிற ெதாழி�களா� ேபாயி�>1...” 
 
“அ	மா, நீ ேவற எ1னா?	 ேப/. ரண�ைத5 கிள*	 ஆபிேரச� வானா	. ெரா	ப 
வ<5-1... உ�னிய� ேபால ஒ� ப�1, (* ஆயிர	 ேப�க ேசரA	. நா� சாவ5 
;டா1.” 
 
“வா:க. அதா� Nபிாி�..” ைகைய அD�தமாக� ப$*கிறா6. ெடா5ெடா5 ெக�* 
கத2 த�ட�ப>கிற1. 
 
எD.1 கதைவ� திற5கிறா6. 
 
“-�வினி: ேமட	. இ�பதா இவ:கள- பி.பி. பா5க வ.ேத�...” 
 
“பா �தா8சி�ல?... ேபா!” அவ6 மி�ன� ேபா� இவைள ஒ� கண	 பா �1வி�>� 
ேபாகிறா6. 
 
“அ�ேத...? வா:க�ேத...” எ�றவ6 அைற வாயி$ப�யி� நி�* அவ6 ஒD:ைக 
கட.1 ெச�வைதேய பா 5கிறா6. பிற- கதைவ8 சா�திவி�> வ�கிறா6. 
 
“இ1:க�லா	 ெகாHச	 ச.1 ெதாிHசாேல 4ைழH/ ப�தி5-	. தாசி -ல	. 
சீரழிHச -ல	. இவ பா�� ெதா�,ா* வய/, இ�A	 இ�5கா. இ1:கள�லா	 
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இ.த வ�ட�15-6ள 4ழய2ட5 ;டா1�A ெசா�னா, உ:க மக� காதி<ேய 
ேபா�>5கிறதி�ல. ந	ம J�ல, சி�னHசிறி/ நடமா>ற இட	. 
 
“இவ சிாி8சி5-ழHசி, சா1ாியமா� ேபசி, %ளிய:ெகா	%�A %�8சி5-வாCவ. 
லா�ஜிைல ஓ�ட�ல வா�5ைக வ8சி�>, வயி�தில வா:கி5கி�>, உ:க 
மக�தா�A ச�திய	 ெச@ய� 1ணிHசவCக...” 
 
அவC5-5 கா1கைள� ெபா�தி5 ெகா6ள5 ைகக6 பரபர5கி�றன. பா	பி� கா� 
பா	பறிG	. இவ6 அ�ப� வ.தவ6தாேன ? 
 
“ஏ	மா, அநாவசியமா ஒ� ெபா�, இ�ெனா� ெபா�ண� பழி ெசா�ல,	... ? 
டா5ட�5-� ப�8சி�5கிற ெபா�,...” 
 
“அ�ேத, அ�ப�ெய�லா	 நின8சி எடேபாட5;டா1. இ.த5 கால�தில இ1ேபால 
ெபா�,கC5- ெவ5க	 மான	 ;8ச	 ஒ�,ேம கிைடயா1. ;�ட�1ல ேதா6 
உரசினா5;ட, கா1 �5- வ8சி, இவ� க$பழி8சா�A ேகா �>ல 1ணிHசி 
விவாி5-	 சாதி. நாம�னா ெச�தி>வ	. அ1	 இவ டா5ட :ற ேப�ல ைலச�N 
இ�லாம 4ைழயிற வ�5க	. அ1	 இ1 ெபாிய ர2�. ெம�க� ப�5க,	, இ�ன 
-ல	, ம*வா72�A உதவி ேக�> வ.தா. F�ைகயா இ�5கா�A, இவ:க உதவி 
ெசHசா:க. அைதேய சா5கா வ8சி�>, அ5காைவ� பா5க வ�	. நாA	 கப��லாம 
தா� நின8சி�.ேத�... இ�ப நீ:க ;ட அ�ைன5- அ.த� ைபயA5காக நியாய	 
ெசா�னி:கேள. எ.த� பயேலா, எவ ைகையேயா %�8சி இD�தி�5கிறா. விபாீத	 
நட.தி�8சி. அத ந	ம ைபய� ேமல ேபா�> ேக/ ெதா>5க� 1�>னேத இவதா. 
ஒ� ->	ப�15-6ளிேய எதி 5க�சி ப�,1. மான	 ெக�ட ச�ம:க. இ.த 
[�>ம�வ�A ெசா�<�>� திாியிறாளா	. இவ ப�8சி� பாN ப�ணா, ச JN 
ப�ணA	...” 
 
த� -$ற:கைள மைற5க, பிற  #க�தி?	 -�ைபைய J/வ1தா� பாிகாரமா ?... 
அவ6 ேபசேவயி�ைல. 
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“சாி, அ1 ெகட5-1 வி>:க, அ�ைத. கடசீல நீ:க வ.1 ேச.தீ:கேள, அதா	  
ெபாி/. நா -	%டாத ெத@வ	 இ�ல. ஒQெவா��த�	 வ.1 ;�%�>, நீ:க 
வரயி�ல. அவ:கC5- இேத -ைறயிலதா� ‘அ�டா5’ வ.தி8சி. இத இ�ப 
;�ட	A ேபாயி�5கா:க. அ 8சிதா ;ட� ேபாயி�5-. அ1 G.எN.ல ப�8சிதா, 
அ1தா ெரா	ப5 கவன	. நா, இத இ�ப5;ட ெர�>நா, தி��பதி5-� ேபாயி, 
அ:க�பிரத�சிண	 ப�ணி�> வார தி�5க�யாண	 ப�ணி ைவ5கிேற�, ேக/கீ 
ெச�லா	 ேபாக�>	A ேவ�����5கிற... அ:க த:கி�5கிற கா�ேடYல 
அ5காதா ஃேபா� ேபா�டா. அ�த தல /�தி விD.தி�டா:க, உடேன ர:கன இ:க 
ெகா�டார8 ெசா�<�5கிற�A... ந�லா� பா5க8 ெசா�?:க. Nெபஷ<N� 
/.தரராைச வ.1 பா5க8 ெசா�:க, Nேக�‘கீ�’ எ1�னா?	, எ�ன 
ெசலவான?	 பா5க ேவாணா	ேன. சா�%�W:களா?... 1�	பா எள8சி�W:க...” 
 
�8/ விடாம� ப�>�பா@ விாி5கிறா6. 
 
“உ:க5கா ரHசித	 இ.த [�ல இ�ைலயா?” 
 
“இேத கா	ப2�>தா. ெசா�ல�ேபானா, அ2:கதா இ:க ப>�தி��பா:க. 
அ5கா25- அ.த ஆபிேரசA5-� பிற- நடமாட #�யல. ெதரபிN� வரா:க 
கா�ல, நா? விரல எ>�தி�டா:க. இ�ப5;ட அ�ைதய� பா5க, #�னா:க. 
பா5கலா	A ெசா�<�> வ.ேத�. உ:கC5- எ1 ேவா,�னா?	, தய:காம 
ேகC:க. நாA	 உ:க ச.திாி ேபாலதா...” 
 
அவ6 ைகைய� ப$*கிறா6. 
 
“என5- எ�னா	மா ேவ,	? இ.த எள2 ‘�ரN’ என5- ஒட	ைபேய அ*5-1. 
எ� ெவ6ள சீல, ரவி5ைக ெர�>	 அ:ேக அ.த [�>ல தகர� ெபா��ல இ�5-. 
அைத ர:கA5- ேபா� ேபா�>8 ெசா�<5 ெகா�டார8 ெசா�னா� ேபா1	...” 
 
“அ.த சிலதா� ேவ,மா? இ�பேவ ஃேபா� ேபா>ேற�. நா� உ:கC5-� %திசா, 
அைர டச� ெவ6ைள8 ேசைல, ந�ல ெம�</ ஆ க��ேயா, ஃ%�வாயிேலா,  
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ெச�டா ெகா�>வர8 ெசா�ேற�. வயககால�1ல நீ:க ச2ாியமா இ�5க,	...” 
 
அவ6 ேபசி5 ெகா�ேட ேபாகிறா6. அவ6 உண வி� ேசைலைய� தவிர 
ேவெறா�*	 %ாியவி�ைல. 
------------ 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 29292929    
 
காைலயி� விழி�% வ.1 எD.1 உ�கா�கிறா6. 
 
“நீ:க உட	% ந�லாக,	. எD.1, உ:க ேசைலைய உ>�1 ெவளிேய ேபாக,	. 
ஆயிரமாயிர	 ேப  உ:கைள� ேபா� உ*தியாக� ேபாரா>பவ கைள8 
ேச �] க6..." 
 
இ1தாேன டா5ட  ெப� ெசா�ன க��1? 
 
ஆ:கா:- இ�5கிறா க6. ->	ப	 ->	பமாக5 கிராம�தி� இ�.1 ெபய .1, 
Kமிேதவி5-8 ெசாறி சிற:- ப$றினா$ ேபா� -�ைப ேம>களி?	 சா5கைட� 
ேத:க�களி?	 விைளயா>	 தைல#ைறகைள வள �பவ க6... மாறேவ,	. 
 
“ஆயா, வண5க	. எ�Wகிறீ:க?” ைகயி� பிளாN�5 ைப #ட#ட5கிற1. 
 
“ந�லாயி�ேட� க�னி	மா, சீைல ெகா�டா.தி�5கியா?” 
 
“இ.தா:க, ெவ6ள சில இ�ல. இ�னி5- எ�ப�G	 வா:கியா.தி�வ.” அவ6 
ைபைய� திற.1 1ணிகைள எ>5கிறா6. இர�> உ6பாவாைடக6; இர�> 
ெவ6ைள ரவி5ைகக6. ெதா�டா� வD5-	 இர�> ேசைலக6. ஒ�* 
ெவ6ைளயி� சி* சிவ�%� K5க6 ேபா�ட1; இ�ெனா�* மHச�K5க6 
ேபா�ட1. அவ6 எ�>கஜ	 ேசைல-ெவ6ைளயி� பி� ெகா/வ	 ைவ�1�தா� 
உ>�1வா6. அ�ப�ேய பழ5கமாயி�5கிற1. கதாி� K�ேபா�ட ேசைல உ>�திய 
கால	 உ�>. பிற- உ6பாவாைட உ>�தி ஆ*கஜ	 ேசைல உ>�தினா6. 
ைக�தறி8 ேசைலதா�. பHசமி இற.1 ேபான பிற- அவ6 ெவ*	 ெவ6ைள8 
ேசைல எ�* மாறிவி�டா6. -Hசித	 1ணி5 கைடயி�, காதிப.தா� 1ணிேய 
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வி$பா�. அவ� கைடயிேலேய ஒ� ைதய$கார� உ�>. அேத 1ணிைய இவC5- 
கD�1 ��, இ>�% இற:க ைத�15 ெகா>�பா�. 
 
காைல5கட� கழி�1, நீரா�, %திய ஆைடகைள அணி.1 ெகா6கிறா6. இ.த மாதிாி 
உைடக6 இவ6 இ1 வைர அணி.ததி�ைல. ரவி5ைக ெதாளெதாளெவ�றி�5கிற1 
கD�1 இற:கி, இ>�% ஏறி. 
 
“இ1, ரHசி அ	மாேவாட அ	மா25-� த8சி வ8ச1. எ>�15 ->�தா:க. பண	 
->�தி�5கா:க. நா� அ�பால ெவ6ள சில எ>�தாேர�... ேபாயி, நா�தா 
ெகா�டாேர�” எ�* ேபாகிறா6. 
 
ைந�� உைடமாறினா?	, இ.த உைட ஏேதா ச 5கN ேகாமாளி ேபா� 
ேதா�*கிற1, பி� #1ைக இD�1 இD�1 வி�>5 ெகா6கிறா6. சிைறயி� 
இ��ப1 ேபா� ஓ  உண 2. அைறயி� ஒ�%ற	 -ளியலைற. சி* இைடெவளி. பி� 
வாயி� கதைவ� திற5கிறா6. கா<யான K8/ வ ண�தகர:கC	, ெச�களி�லா 
ம� ெதா��க6, த�>#�>க6 அட:கிய தா7வைர. சி* ம� #$ற	. அதி� 
%�?	 #6C	 வள .தி�5கி�றன. தைலமைறG	 உய .த /வ . அ.த 
எ�ைல8/வாி� மீ1 க�ணா�� 1�>க6 பதி5க�ப���5கி�றன. 
 
... அ/வினி ெசா�ன ெசா$க6 அ.த5 க�ணா�8 சி�?களி� நிழலா>கி�றன. 
அபைல� ெப�களி� -ர�கைள அைவ ெவளிேய விடாம� வா:கி5 
ெகா���5-	. 
 
“இ�னா	மா, கதவ� 1ற.தி�>5 -8சி ேபாவலாமா�A பா5-றியா?” 
 
15கிவாாி� ேபா�டா$ேபா� தி�	பி� பா 5கிறா6. க�னி	மாதா�. 
அகல�ெபா�>. பளிெர�* சிாி�%. கD�தி� ப�மனான தா<8சர>... 
 
“ஒ�,மி�ல	மா, /	மா உ5கா.ேத பழ5கமி�ைலயா, கத2 இ�5ேக�A 1ற.1 
பா�ேத...” 
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“வா:க, /ட/ட ெபா:க� ெகாணா.தி�5கிேற�.” அவ6 தி�	பி வ�கிறா6. த���  
ெபா:க�, ச�னி... இ�ப� ஒ� கால	... சா�பி>#�, “நீ ஒ�வா@ சா�பி> 
க�னி	மா ?” 
 
“ஐ@ேய, நா�லா	 இ�ப சா�%டமா�ேட...” 
 
“ஏ�.? நீ ஒ�வா@ சா�%�டா�தா நா� எ>�ேப�. நாேன ->5கிேற�... வாய� 
ெதாற?” 
 
அவ6 சிாி�%	 ச.ேதாச#மாக ம*5கிறா6... “அட இ�னா நீ... யா னா?	 
பா�தா:க�A வ8சி5க, எ�னிய5 கD�த�%�8சி ெவளிேல த6ளி ேபா^/5-	 
->�தி�வா:க. வாச�<ேய ேபா�/ உ5கா.தி�5- ெதாிGமி�ல?” 
 
“இ�ல க�னிய	மா, ெதாியாமதா ேக5-ற, ேபா^சில %�8சி5 ->5கிற அள25- நீ 
எ�ன -�த	 ெசHேச, ஏ� பய�ப>ற? நா	 பா�15கேற�. நீ பாதி நா� பாதி 
சா�பி>வ	...”அவ6 உ�கி� ேபாகிறா6. 
 
“ேபா1	, ேபா1	, நா� எ:கா�தாளேய பா5-ேற�, அவ எ�னி� எ�ப�ேயா 
பா>ப�>, #த�ல என5- ஊ�>வா. அ�ப� -�கார�. அவ� அ�8ேச ெச�தா. 
இ�ெனா��திய [�ல ெகா�டா.தா. அவ எ�ன இN;?5-� ெதார�தி�> 
எ�லா	 தி�A5-வா. ஆ�ப5கட வ8சி�.தா. இN;�ல ேபா>ற ேசா*தா. அ�ப� 
லாாி ேமாதி ெச�1� ேபா8சி. ந�ட ஈ>�A ஒ� ல�ச	 ->�தா:க. அ�த 
வா:கி�> அவ ஓ��டா. எ:க ப5க�1 [�ல ஒராC இ�.தா�, அ2� கிாீ 
ஆ/ப�திாில வா > பாயா இ�.தா�. அ�ப ரHசி அ	மா5- ஆ%ேரசனாகி ெரா	ப 
ஒட	% காயலாவா இ�.தா:க. பாவ	, அவ:கC5- [�ேடாட இ�.1 
கவனி8சி5க�தா வ.ேத. அ�பதா நா மனிசி ஆயி�.ேத... அ�பி�தா இ:க வ.த...” 
 
இைத8 ெசா�<வி�>, அவைள மா ேபா>தைலைய8 சா@�1 அைண�15 
ெகா6கிறா6. 
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“தாயி, ஆயா, எ�பி� ேவணா?	 வ8/5க, நீ:க ேபாற8ேச இ.த எட�1ேல.1 
எ�னிய5 ;���>� ேபாயி>:க. உ:கC5-5 கடசி வர ஒழ8சி, எ� க�ணா 
கா�பா�1ேவ. இ1 அசி:க	 %�8ச எட	...” 
 
கத2 த�ட�ப>	 ஒைச... 
 
ச�ெட�* /தாாி�15 க�ைண� 1ைட�15 ெகா�> கத2� தாைழ� திற5கிறா6. 
 
வ.தவ6 ச.திாி... க�னிய	மாைள உ*�1� பா 5கிறா6. 
 
“நீயா ? கதைவ� தா�பா ேபா�>5கி�> எ�ன ரகசிய	? நா�தா ->�தா8சி�ல? 
எ�லா	 எ>�தி�>� ேபா?” 
 
க�ப�ட நா@5-�� ேபால /��டா?	 சமாளி5கிறா6. 
 
“இ�^:க டா5டர	மா, அவ:க �ரN ப�ணி�டா:க. சா�1ன.” 
 
“ஆமாமா	. எ�லா�15-	 பதி� வ8சி��பிேய! இவ:க பதிென�> வய/� ப�வ	. 
கதவ சா�தினாளா	. ேபா, ேபா, அ.த [�ல இ�5கறவ, இ:க எ15- வர,	? 
இ:க -�வ	மா, ல8/மி ஆராA	 பா�1�பா:க, நீ வாய5க@ய� ெபா�தி�>� 
ேபா!’ இவ6 /��> ேபாகிறா6. 
 
ச.திாியா! ந N ேவைல5-� ப��த அ.த ச.திாியா! கனடாவிேலா 
அெமாி5காவிேலா யாைரேயா ெகா8சி5காரைன க�யாண	 ப�ணி5 
ெகா�டாளா	... 
 
“ய	மா, இ:க வர ேவைல5காாி:ககி�ட நீ எ1	 ேப8/ வ8சி5காத வய/ கால�1ல 
நீ தனியா இ�5க5 ;டா1. ெப�தவ பி8ைச எ>5கிறா. இவ� ஏ.X. காாில 
ேபாறா�A எதி 5க�சி5கார� ேமைட ேபா�> அசி:கமா ேப/றா�. இ�ப5;ட, 
அ�யா6 /வாமிய� பா�1 ஒ� Kைச ைவ5க� தா� ேபாயி�> வேர�. மா��சாப	, 
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பி��சாப	 இ�5-�A ெசா�னா�. அ�6 வா5கா வ.தி�டேத�A கவைலயா 
இ�5-...” 
 
“உ� த	பியா�டாA5- இதிெல�லா	 இ�ப ெரா	ப ந	பி5ைக வ.தி�டா�பல 
ேபால.” இட5காக அவ6 உதி �த ெசா$க6 -�திவிடவி�ைல. 
 
“ஆமா, எ�லா�	 எ�ப2	 ஒேர மாதிாி இ�5கா:களா? கால�15 ேக�த மாதிாி மாற 
ேவ��யி�5-. உ� கால�1ல இ�.த கா:கிரேச இ�னி5-� ெபா@ பி�தலா� -
ட�தி?	, Fதி?	 அ>�தவ:க காைல வாாி வி>றதி?	 தா� %ழ8சி�5- 
அ�னி5- ரா�ைட (�தி:க. இ�ப யா� ெச@யிறா:க? ;<5- மார�5-ற 
ஆCகதா-நீரார	 சா�பி�ட ேசாி ஆCவ, ரசனா, ேகாலா, ெப�சி ேக5-றாAவ [�> 
ேவைல5- வரவ, ேகபி6 �.வி. வாசி: ெமசி� இ�5கா�A ேக5-றாCவ. 
கிராம�1ல, ஒ� ேநர5கHசி5- மாடா உழ8சவAகள, ந	பி5ைக�A 15கி வ8சி1 
த	பி. அவAவ ந	ம ேசா�ைதேய தி�A�பி�>, நம5ெகதிரா க�சி மாறி ெகா� 
பி�5கிறாAவ...’ 
 
இவ6 ைகைய� ப$றி நி*�1கிறா6. 
 
“ச.திாி, இ.த ெவவகார	 ேக�க என5-� ெத	% மி�ல, திராணிGமி�ல. நா� 
எ�னி5-ேம யா�	 ெக�>� ேபாக,	 1	ப�பட,	A ெநன5கல	மா. இ�ப2	 
எ�லா�	 ந�லா இ�5க,	A தா� நிைன5கிற. பி��சாப	, மா��சாப	A ஏ� 
உ*�த,	 ?...அவ:க2:க ெநHைச� ெதா�>� பா�1� தி�.தA	. த�%�த�பா� 
ப�ணி ஒ� த�ப �ட #�யா1. இ.த� ேதசேம, சன:கேள உ:க அரசியலால 
பாழாயி���5- தாயி! உ�ைன5 ைகெய>�15 -	பிடாத -ைறயா ேக�>5-
கிடேற�. என5- இ.த மாளிைக வாச	 ேவானா	. நா� ேபாயிடேற�. 
ேக5கிறெத�லா	 ஒ� ெவ6ள�1ணி8 சீல. ெவளில எற:கினா இ1 ஒ�டாம 
நDவி>ேமா�A பயமா இ�5-...” 
 
க�ணீ  ம�-கிற1. 
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“இத பா�, உன5- இ1தா� J>. நீ ஒ� ப�1 ைபசா ேத�, %6ைள5- ந�ல1 
ெபா�லா1 ப�ணல. அவேன தைல1ா5கி #�A5- வ.த�. நீ எ15- ஆ� ெசா� 
ைதேயா, ஆ� வ8சைதேயா பா	% மாதாி கா5க,	? அ�தைன அ5கைர உ6ள 
வ:க, அ.த மக %�ச�, %6ள. அ2க தாயாதி ப:காளிய5 ;�> வர�>	, எ�ன#	 
ெச@ய�>	? நீ அ:க அ�ைடயா %�8சி�>கிற15- பரா:-ச	 ம�>ம�ல- ேவற 
எ�லா�ேம எ�ன ெசா�றா:க ெதாிGமா? அவ:கள�லா	 வர2டாதப� நீேய 
ெச@தி��யா	. என5ேக நா5க� %>:கி�>8 சாவலா	 ேபால இ�.தி8சி. 
“ெபாியவ�, அ.த� ெபா	%ளய வ8சி���.தா�- அரச ெபாரசலா சேரா அ	மா5-� 
ெதாிG	. மக ெச�த1	 அதா ெச�தி�டா:க. இ�ப, [�ட எ	 ேப�ல எDதி 
வ8சி�5கா:க. யா�	 வர#�யா1�A ெசா�ற1�A... ெசா�றா:க. இெத�லா	 
இ�னி5- அரசிய�. க�சி தைலவரா க2ரவமா, எ	.பியா இ�5கவ�5- எ�தினி 
ேகவல	?” இவC5- உடேல ப$றி எாிகிற1 சீைத அ5கினியி� எாி.த ேபா1 இ�ப� 
இ�.ததா? அ�பாவி? நீ எ� உதிர�தி� ஜனி�தவளா? 
 
பளா  பளாெர�* அவ6 க�ன:களி?	 #க�தி?	 அைறகிறா6. ைக எாிகிற1. 
 
ச.திாி வி5கி�1� ேபாகிறா6. 
 
“ஏ��, எ?	பி�லா நா5-�னா, எ1 ேவணா?	 யாைர ேவ,�னா?	 ேப/மா? 
நீ ந / ேவைல5-� ப�8சவW? ஆ	%ள ெபா	%ள�A ேபத	 இ�லாம எ�லாைரG	 
ெதா�ேட- அதனால உA5- அ�தினி ேப�	 ெதா>�%�A ஆயி>மா? எ.த� 
ப�னி ச�ம�� இைத8 ெசா�<8/? அ�த� M5கி�> வ.1 எ	�Hசில அ2�15 
ெகா�>ற நா இ.த நிமிசேம இ:ேக.1 ேபாயி>வ. அ�ைன5- நா� 2D.தா, 
அ�ப�ேய சாவ�>	A 2டேவ��ய1 தான ?... நா5- அDவ,	A நா ெசா�ல 
மா�ேட. அ�ைன5-, அ.த மனிச�ேமல, 2D.1 அ�8சி ச�ைடய5 கிழி8சி காைர 
ெநா*5கி அ2மான	 ப�ணினாேன, உ� த	பி ெபாி... அரசிய� தலவ�! அ�ேபா, 
இள	%6ைள:க. ேக/கீ/ ஒ�,	 வாணா	, 2�>>:க�A ேபா^/ இ�N 
ெப5ட கி�ட ெசா�னவ�� அ.த� ெபாி...மனிச  ! அவ:க�லா	 ெத@வ	. அ.த� 
ப�தினி ேபாில உ� விச�தக5-ற. ெபா	%ள5கி� ெபா	%ள ேச�தவாாி அ�8சி5 
-த*ற சாதியி�ல� நா:க! அ�%� ஆக5;டா1"�A... க�க6 கல:கி5 -ர� 
தDதD5கிற1. 
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“அ.த� %�, கடசீ வைர ஆறல, எ.த� ெபா	%ளயி�னா?	 அவைள� ெதா�>5 
-ைல5கிற1, க�? க�� ைசகி6 ெசயி� ேசாடா பா��� க�தி-� ெத�லா.தா� 
நீ:க ஆர	பி8சிவ8ச க�சி5 கலாசார	. அதா� இ�னி5- இ.த8 சீரழி25- 
எ�லாைரG	 ெகா�டா.தி�5-. ஒ� க�சி5-	 ஒ� ெகா�5-	 இ�ைன5- அ.த 
ச�திய	 இ�ல.” 
 
இ.த8 சீைலேய ெநHைச அ*5-1. 
 
இவCைடய ெபா:ெகD8சி, %ய�ேபா� வ.த சீ$ற	, அவைள5 க��� 
ேபா�டா$ேபா� பிரமி5க ைவ5கிற1 
 
அ�ேபா1, எ:கி�.ேதா -ர�க6, ஐேயா, ஐேயா எ�ற ேசாக5 -ர�க6 
எதிெரா<5கி�றன. ச.திாி ச�ெட�* கதைவ� திற.1 ெகா�> விைரகிறா6. 
 
அவC5-	 %ாியவி�ைல. ெம6ள5 கதைவ� திற.1 ெகா�> ஒD:ைகயி� 
நி$கிறா6. 
 
ஒ� பணியாள� வ�கிறா�. க�ைண5 கச5கி5 ெகா�> அD-ர<�, “அ@யா, 
தைலவ  அ@யா, மாரைட�%ல K�டா�...” எ�* ெச@தி ெதாிவி5கிறா�. 
 
அவ6 %�ச� இற.த ேபா1, அவைள8 /$றி யா�	 அ��15 ெகா�> அழவி�ைல. 
-�-லேம உ�கா .1, 1தி�பாட�கைள� பா�ய1. ெபாிய ெபாிய ஆ�கெள�லா	 
வ.தா க6. அவ� தி��>�தனமாக5 -��தா�. ேபா^/ பி��1வி>	. ஆனா� 
ஜாமீ� வழ5- இ�லாமேல, த�டைன ெகா>�1 வி>வி�பா க6. க� 
ெகா�தி�பா	% ேபா� உ�ைன5 கவனி5க ேவ��யி�5க�பா, எ:ேக கிைட5-1, 
ெசா�?? எ�பா  அ@யா, ஒ�நா6 ேபாைதயி� வ�	ேபா1தா� விD.1 க�<� 
அ�ப�> மா�டா�. ஆனா� அவ� அ�ேபாைதய இல�சிய�பாைதயி� ஒ� 
#6ளாக ெந��னா� எ�* வைச பாடவி�ைல. மாியாைத ெச@தா க6. இ.த� 
ேதா�ட	 அவ� உைழ�%; பைட�%. தாய	மா, இ�தைன மர:கC	, அவ�ேப  
ெசா�?	 -ழ.ைதக6 எ�பா . அவ6 ெபா�ைட அழி5கவி�ைல. இகழவி�ைல; 
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வ�ண8 ேசைலைய உாி.1 ெவ6ைள வழ:கவி�ைல. 1ைணைய இழ.தவC5-5 
-ழ.ைதக6தா	 ஆதர2 எ�* வ<G*�தினா க6. 
 
இ�ேபாேத, அவ6 பி��1ைவ�த களிம�ணாக அம .தி�5ைகயி� ேப  ேபராக 
வ.1, யா  யாேரா #க மறியாதவ கெள�லா	 வ.1 அ��15 ெகா�> 
அDகிறா க6. 
 
“இ�ைத எ15-� மரகத	 ;��யா.ேத?... ெகா6ளி... ெகா6ளி... ேகா�டா�, கD2 
ேபால உ5கா.தி�5-. அ�ப ேல2�யா ஆ/ப�திாி5-5 ெகா�>�>� 
ேபான�ப;ட மவராச� %ழ8சி வ.1, எ�லாைரG	 பா�1 விசாாி8சா�. அ�தினி 
ேப�5-	 சில 1ணி வா:கி5 ->�தா:க. இ1 காி5கால வ8ச1	, ஒ�,ேம 
இ�லாம சிாி8சி�>� பற.1 ேபான ஆC, திW A மா  வ<5கி1�A ெசா�னவ� 
ஆ/ப�திாி5- இ�>� ேபா-#�ன உசி�ேபா-மா? பாவி, பாவி, �ேதவி, 
ச�டாளி, #த�ல நீ ெச�1� ெதாைலய5 ;டாதா? #ழி8சி5கி�>� பா5-1 பா� ? 
ெப�த ைபய:கி�ட5 ெகா6ளி வா:கி�>� ேபாவ,	A இ�5காதா? %�சைன 
#D:கினா. ெப�த ெபா�,, ம�மவ�, அ�லாைரG	 வாயில ேபா�>5கி�டா. 
ஒ��ன எட�தில�ணா?	 ஆர2�டா?... பிசா/... 15காி...” 
 
ெசவிகளி� ஈய�ைத5 கா@8சி ஊ$றி மார�5கிறா க6. ஏ� இ�ப�ெய�லா	 
நட5கிற1? 
 
க�க6 எாிகி�றன- 
 
‘#�கா! எ� மீ1 உன5-5 க�ைண இ�ைலயா? ஏனி�ப� வா�� வைத5கிறா@?’ 
 
அைலய��1 ஒ@.1 இ�6 வ�கிற1, ேநர	 எ�ன ஆயி$* எ�* ெதாியவி�ைல. 
அவைள� ெபா*�த வைரயி� ‘காலேம’ நி�* ேபாகிற1. 
 
உற5கேமா, மய5கேமா, நிைன2 மற�ப1, #�கா, உ� க�ைண.... 
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இ�6 படல:க6. கைரகி�றன. 
 
உதய5கதி  ேபா� க�னிய	மாவி� -ர� ெசவிகளி� விDகிற1. 
 
“ஆயா. ஆயா, நா� க�னி	மா...” 
 
ஆ...? க�னி	மா...” 
 
அவ6 ைகயி� ஒ� த	ள  இ�5கிற1. 
 
“வா:க. ஆயா, �Hசி கDவிகிA இ.த5 காபிய -�G:க. உ:கC5;ட� ெத	% 
இ�5கா1. பிசா/:க, பிசா/:க, உ:கள எ�ன ேகாரமா ெசா�?1:க? ெபாற	 
ேபா5-... வா:க...” அவைள அைழ�1 #க	 கDவ, நீராட8 ெச@கிறா6. ஒ� 
K�ேபா�ட வாயி� சீைல ெகா�> வ.தி�5கிறா6. 
 
“இ1 எ� சீைல. நீ உ>�தி5க ஆயா...” க��� தDவி #�தமி>கிறா6. 
 
“அ/வினி ேமட	 கி�ட8 ெசா�<�5கிேற�. உன5-8 சீல வா:கி எ�பW�னா?	 
த.தி�வா:க. நாம ேபாயிரலா	. நாைள5கி...” 
 
“நாைள5கி ேவணா	. இ�பேவ ேபாகலா	 க�,. எ�ன எ�W�னா?	, ேடச�ல 
ெகா�> 2�>>... அ1 ேபா1	.” 
 
அவ6 -னி.1 ெம1வான -ர<�, “நீ உ	 %6ளய�பா5க ேவாணாமா? க�ணா�� 
ெபா��ல ஐN வ8சி, ஆகாச�தில பற.1 வ�1. சனேமா சன	, மாைலG	 K2மா 
நி5-1:க. ெட�<ேல.1 அைம8ச  ெபாியவ:க�லா	 வாரா:க. #தலைம8ச  
வ�வா�. எ�லா5 க�சி� தலவ�:கC	 வரா:க. �.வி. காமிராவா வ.தி�5-. 
அெத�லா	 பா5க வாணாமா?...” 
 
“என5- ஒ�,	 பா5க வாணா	 க�னி	மா. இ.த எட�த 2�> எ�பி��னா?	  
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ெவளில ெகா�> ேபா. அவ:க ேவற அ	மா�A இ:க வ.1 எ�ன� பா5க, 
ேபா�ேடா %�5க வாணா	....” 
 
“சாி, இ.த காபிய5 -�8சி5க, நா வாேர�...” 
 
காபிைய� ப�-கிறா6. 
 
“நீ யா  ெப$ற மகேளா? இ�ப நீதா� என5- மக6 மக�, அ�ப� அ	ைம, எ�லா	 
க�,?...” 
 
“அDவாத, அDவாத ஆயா, அநாைத5- அநாைத 1ைண. நா உ�ேனாட வ�ேவ�. 
எ.ேநர#	 இ.த� %6ளி:க சீ�ட�; உன5-5 -�மா ேசா* ெகா�டா.தி8ேச, 
அ.த5 க/மால�15- ெபாி/ எ�ன5 க�� வ8சி� தா< ேபாட வ8சி�5-. 
�,வா�� இ.த8 ச.திாி அ	மாேவ மா�திைர ->�15 கல8சா, பாவி, ெபற-தா 
தா<- நீ வா, அ/வினிேமட	 ெரா	ப ந�லவ:க. ெபாிய	மா. ரHசிய	மா2	 
ந�லவ:கதா. ஆனா, இ2:க�லா	 விச	. எ�W�னா?	 ேபாயி>வ	...” 
 
ெவளி உலெக�லா	 அைல ஒ@.1, 1��%க6 ம:கிய இ�6 ேநர�தி�, ஒ� 
ேபா ைவைய� ேபா�தி அவைள5 க�னிய	மா எ�ப�ேயா ஒD:ைக, ச.1, எ�* 
;��8 ெச�கிறா6. பி�ேன ஒ� சி* தி�� வாயி�. கத2 திற.த1	 ஒ� Jதி-அரவ	 
அட:கிய ெத�. அ/வினி ஓ  ஆ�ேடா2ட� நி$கிறா6. அவ6 ைகயி� ஒ� ைப 
இ�5கிற1. 
 
‘க�னி	மா, ப�திர	.... நா ெசா�னெத�லா	 நின�பி�5கா?...” 
“சாி ேமட	. பா�15க. ெபாியசாமி, ப�திரமா ;���>� ேபாயி Nேடச�ல 
எற5கி>:க!” 
 
அவ� ைகயி� &பா@ ேநா�ைட ைவ5கிறா6. 
அவ க6 அ.த எ�ைலைய வி�>8 ெச�கிறா க6. 
-------------   
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உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 30303030    
 
இ�ேள பிாியவி�ைல. க�னிய	மா அவ6 ைகைய� ப$றி, எD	K  ரயி� நிைலய� 
ப�யி� உ�கா �தி ைவ5கிறா6. எதிேர, எேதா பNக6 உ*#கி�றன. பயணிக6 
ஏ*கி�றன . ேதநீ 5கைடயி� /�/��பாக வியாபார	 நட5கிற1. ஏேதேதா ஊ  
ெபய  ெசா�<5 ெகா�> ஆ�கைள அைழ5கிறா� ஒ� ைபய�. 
 
“ஒ� W வா:கியார�>மா ஆயா?” 
 
“வாணா	பா, உA5- வா:கி5 -�8சி5க...” 
 
அவ6 எD.தி�5கவி�ைல. மி� வ��5-8 ெச�?	 பால�தி?	 கீD	 பரபர�%. 
வி�.1 வி�ட1. தபதபெவ�* ;�ட	. ரயி� ெப��களி� இ�.1 இற:கி ஒ� 
வ�கிற1. திWெர�* கா5கி8 ச�ைட� ேபா^/ எ:கி�.ேதா வ.1 ெமா@5கிற1. 
க�னி	மா இவைள உ6ேள ெபHசியி� ெகா�> உ�கா �1கிறா6. ைபைய 
அவளிட	 ெகா>�1 ‘ப�திரமா வ8சி5க, நா� �5ெக� எ>�தி�> வாேர�, 
எதனா?	 வா:கியாேர�. இத நி5கிற வ��தா ேபா2	கிறா:க. ப�திரமா இ�...” 
அவ6 ேபாகிறா6. 
 
Fாிய� பளிெர�* ெதாிகிற1. 
 
இ.த நிைலய�தி� ேநராக5 கா  உ6ேள வ�	. இவ6 இ�ேபா1 உ�கா .தி�5-	 
இட�தி� கா  வ�மா? எ12	 ெதாியவி�ைல. 
 
க�ணம:கலமா, கிளிய.1ைறயா?... ச	% அ	மாேவா> இ�.த Kவhரா? 
 
எ.த ஊ ? எ.த ஊ�5- அவ6 சீ�> எ>�தி�5கிறா6: க�ணம:கல	, ஆ�1 
ேம���, ம*ப5க	 ெபாிய வா@5கா�, வா@5கா� ேம��� ேகாயி�, #�%ற	 
ெபாிய ைமதான	. ெபாிய அரசமர	. ேவ�பமர	. ேம$ேக ஆ$*� ப��1ைறயி� 
இேத ேபா� மர#�>. அ:ேக பி6ைளயா  இ��பா . 
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அழகாயி ேகாயிைல அ>�1, வா@5கா<� ம*%ற	 -�சன:களி� ஊ . அைத 
அழகா%ாி எ�ேற ெசா�வா க6. அ@யா ->	ப�15-8 ெசா.தமான நில:க6 
அ.த� ப-தி #Dவ1	 இ�.தன. எ�லாவ$ைறG	, அ.த5 -�ம5கC5ேக வழ:கி, 
கீ78ேசாி எ�ற ெபயைரG	 விேனாபா அ�க6 வ.த ேபா1 மா$றி ைவ�தா ... 
அ.த5 ேகாயி� #� அவ க6 தி�மண	 நட.த1. அவ6 ேசாி8சாதிதா�. ஆனா�, 
%�ச  அ@யா25- உற26ள ேம�சாதி. அ.த இட:கைள ‘சமீ�’ேபா� ஆ�ட சாதி, 
எ�தைனேயா #ைறக6 அழகாயி தி�விழா25- அ	மா2ட� அவ6 
ெச�றி�5கிறா6. அ	மாவி� மைற25-� பிற- ஊ�5-8 ெச�லவி�ைல. 
அ@யா2	 காலமான பிற-, அவ�5-8 சி$ற�பா மகனா-	 #ைறயி� ராம<:க	 
எ�பவ  வ.தா . 
 
“தாய	மாவா? எ�ப�	மா இ�5ேக?...” எ�றா . 
 
“ஊேர, ந	ம உறெவ�லா	 கா<, எவெனவேனா க�சி வ.தி�5கிறா. ஈ/வர� 
ேகாயி?5- ஒ�ேவைள� Kைச5- வ�	ப� இ�ல... அழகா%ாி�A ேபர வ8சி நில	 
நீ8/5 ->�1 வாழவ8சாேர, எ�லா	 எ>ப�> பண	 ச	பாதி5க, அ:க இ:ேக�A 
K�8சி. அவவ சாமி ேபர8 ெசா�<, அ�வா க�தி எ>5கிறாAவ.ேபான பHசாய�1� 
ேத த�ல, ஊேர ெர�> ப�>� ேபாயி�8சி. எேதாஇ�5கிற...’ எ�* ெசா�ன1 
ந	பி5ைக5 கன2களி� இைடேய க�	%ைக� திர6 ேபா� நிைனவி� உயி 5கிற1. 
 
#�%, அழகாயி தி�விழாவி�, நா�- �ைலகளி?	 -��ய*�1 இர�தப< 
இ>வா களா	. #�15 க��ப� Kசாாியி� மீ1 அ	ம� ஏற, அவ  -��ய*�1 
இர�த	 -��பாரா	. அவC5-� ெதாி.1 அெத�லா	 நட5கவி�ைல. ஆனா� 
அ.த� Kசாாிைய� பா �தி�5கிறா6. ச.தன#	 -:-ம#	 தாி�1 அவ கைள 
வரேவ$பா . ேகாயி� வைளவி� ெபா:க� ைவ�பா க6... பா�> ;�ெத�லா	 
நட5-	. அ.த� Kசாாி மக� சிவசாமி ப��தா�. தHசா[  தமி75 க�`ாியி� 
ேவைல பா �பதாக அ@யாைவ5 காண வ.தா�. 
 
ஏேதேதா நிைன2க6. 
 
“பா��! பா��!...” 
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அவ6 தி>5கி�டவ6 ேபா� பா 5கிறா6. ஒ� ெப� ேபா^/. ைகயி� எைதேயா 
ெபாிய ேசாடா உைட�பா� ேபா� ைவ�1 அவைள, அ.த� ைபைய� தட2கிறா6. 
 
நிைலய	 ெகா6ளாம� ;�ட	. “ைபயில எ�ன வ8சி�5கிற ...” 
 
அவC5ேக ெதாியா1. திற.1 கா�>கிறா6. இ��> %திய ெவ6ைள8ேசைல, 
உ6ளாைட, ரவி5ைக, ஒ� கவாி� ஐ.1 (* &பா@ ேநா�>க6; இ�ெனா� 
ைபயி�, க�னிய	மாளி� சீைல 1ணிக6. “எ:ேக ேபாற?” 
 
“க�ணம:கல	. எ	ேப�தி �5ெக� எ>�தி�டா, சா�பிட எதாA	 வா:கியார�A 
ேபானா...” 
 
வ��� ெப��களி� சா5-5 க��யா� %ரவல , கைல8 ெச	ம�, நா> ேபா$*	 
தமிழாள , அடேல*, இளவDதி அ@யா மைற2... எ�* ெச@தி எD1கிறா க6. 
தபதெவ�* ெவளிேய ;�ட	 வா7க, வா7க எ�ற ேமாதிய��15 ெகா�> 
ஒ>கிற1. 
 
ெவ6ைள5 - �தா2	 கா� ச�ைடGமணி.த இள	 பி6ைள ஒ�வA	, அேத ேபா� 
உைடயணி.த ஒ� ெப�,	 அ:ேக வ�கிறா க6. “பா��ய	மா, இ:க 
உ�காரலாமா?” ைபைய ம�யி� ைவ�15 ெகா�> அவ6 இட	 ெகா>5கிறா6. 
அ.த� ைபய� அழகாக� %�னைக %ாி.1 ‘தா:5b’ எ�* ந�றி ெசா�கிறா�. 
ஆனா� ெந�5கிய��1 உ�காரவி�ைல. “இ.த வ��தா விD	%ர	 ேபா2தா?” 
எ�* ேக�>5 ெகா�ட -H/	 -ழ.ைதG	 சா�பா�>� ேபாகணிGமாக ஒ� 
->	ப	 #�ேன*கிற1. 
 
ேநரமாக ஆக, இவC5-5 கவைல ேம<>கிற1. க�னிய	மாைவ5 
காணவி�ைலேய? 
 
இ�A	 யா  யாேரா இைளஞ , வ�கிறா க6. ப��தவ , ப�யாதவ , ;�ட	 
ெந�5-கிற1. மா��ப�க6 அதி�	 ;�ட	. ப�திாிைக, %�தக	, காபி, W, த�ணீ   
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வாணிப:க6 நட5-	 ேமைட. 
 
“ஏ	 பா��, உ:க ேப�தி வர<யா இ�A	?... நீ:க ேபாற வ��, அதா அ.த 
பிளா�ஃபார�திேல.1 ேபாயி�8சி...” 
 
“அ�பி�யா ? என5-� ெதாி<ேய ? இ�ப வாேர�Aதா ேபானா...” 
 
“பண	 ->�தி�5கீ:களா?” 
 
“இ�ல தாயி...” 
 
“இ�ப �5ெக� இ�5-தா?...” 
 
“இ�<ேய?...” அD1 வி>வா6 ேபா<�5கிற1. 
 
“ஒேர ;�ட	. எ:ேகயாA	 மா�����5-	. சாி, உ:கC5- நா சீ�> வா:கி�> 
வேர�. இத வ��ெபாற�ப>	. விD�%ர�1ல எற:கி மாயவர	 வ��ல ேபா:க!” 
அவ6 இவளிட	 எ12	 ேக�காம�, ெச�ற ம* நிமிட�தி�ேலேய ஒ� பயண8 
சீ�> வா:கி வ.1 ெகா>5கிறா6. (* &பா@ ேநா�>-"சி�லைற இ�ைலேய?...” 
 
“பரவாயி�ைல.” எ�* அவளிட#6ள ஆ* ப�1 &பா@ ேநா�>கைள5 
ெகா>5கிறா6. பிற- அவைள, அ:- ஒ� ெப��யி� ஏ$றி வி>கிறா6. 
 
ேபா^/... ெபா	பிைள� ேபா^சிட	 இவC5- அ4பவ	 இ�ைல. 
பா �தி�5கிறா6. ேபா^ெச�றா� அHசி ஒளி.த நா�க6, ‘ேபா^சிட	 %�8சி5 
->�தி> வா:க’ எ�* ெசா�ன க�னிய	மா, எ:ேக? நிசமாக ேபா^சிட	 %�8சி5 
->�1வி�டா களா? #�கா? 
 
;�ட	 -H/	 -ழ.ைதG	 இளவ�ட#	, பளீ  வ�ண:கCமாக ெந�:-கிற1.  
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அவ6 ச�னல�யி� ரயில� ேமைடைய ஆMர�1ட� க�னிய	மா25காக� 1ழ2	  
க�கCட� நி$ைகயி� ேமாதி�த6Cகிறா க6. ‘க5;/5-’� ேபா-	 வழியி�, 
ெகாD5க�ைட5-6 அவிG	 ப��% ப�ட	 ேபா� அைடப���5கிறா6. ெவ6ைள 
உ>�%-ப8ைச சிவ�%5 ெகா�5கார  விைர.1 அ>�த ெப��5- #�ேன*கிறா ... 
அேதா க�னி	மா... 
 
அவ6 எ�பி��தாவி ஏறினா6 எ�* ெதாியவி�ைல. ஏறிவி�டா6. ப�யி� நி$-	 
நாம5கார  அவைள இD�1 உ6ேள த6ளிவி�டா . வ�� ேவக	 பி�5ைகயி� 
அவ6 மன	 இ*5க	 தள .1 ேலசாகிற1 “க�,, நீ வ.தி��யா? எ�னிய அ.த� 
ேபா^/கார	மா �5ெக� வா:கி5 ->�1 ஏ�தி2�டா:க. நீ எ:க	மா 
ேபாயி�ட?...” 
 
அவ6 -ர� அ.த8 ச.ைத இைர8ச<� எ>படவி�ைல. அ.த8 சன ெந�5க� 
வாைடயி�, அD�த�தி�, /ட  வி�ட மனிதேநய	... நாம5கார  ப�ைட நாம	, 
தி��பதி� ெப�மாளா? சி5-வாைட J/	 ஒ� ெப�இ>�பி� -ழ.ைதGட� 
இ�5கிறா6. க5-/ வாைட, ெந�ய�5கிற1. 
 
க�னிய	மா எ�ப�ேயா எ�தைனேயா ேப8/5கைள ஏ$* அவளிட	 வ.1 
வி>கிறா6. ஒ� ெபHசியி� 1ணி விாி�1 இர�> -ழ.ைதகைள வி���5கிறா6. 
ெந�5கமாக இர�> ெபH/களி?	 ம5க6. கீேழ, -�டா� ச��, ெப��, ைப 
எ�* சாம�க6. வழியி� ஒ� ெகா@யா�பழ5;ைட இ�5கிற1. ஒ� ைக5-�ைட 
வியாபாாி, #*5- வாணிப	 ெச@G	 ெப� பி6ைள... 
 
இவ கெள�லா	 எ�ேபா1 எ�ப� ஏறினா க6? 
 
“ஆயா, இ1 பாசHச  வ��. ெபாி... வ��ல இ�>�> ேநரா மாயவர�1ல எற:கி 
பNX� ேபாகலா�A அ/வினி ேமட	 ெசா�னா:க ம��, �5ெக� எ>�ேத, 
வ�� ஒ	பதைர�னா:க. அ15- உ5கார�A இட	 ேபாட,மா, ெதாியல. 
வ��<ேய பா�	மா, இ�5-	னா�, ஒ��த . சாி�A பா�தா, அ.த வ�� அ.த 
பிளா� ஃபார�1ல ேபாயி�>1. உ�ன5 ;��5 காம நா எ�பி�� ேபாற1? அ.த5 
கா/ Kர� ேபா8சி. திாி	ப வ.1 ெவளில ெர�> �5ெக� எ>�ேத. உ�னிய 
ேபா^/5கார அ	மா ;���>� ேபாறத� பா�1, விD�%ர	 ெர�>�A �5ெக� 
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எ>�தி�> ஒ�யாேர�... அ/வினி அ	மா, ஆயிர	 &வா ->�தா:க. அH/ (* 
எ>�1 ேவNடா5கி�ட ைபயி ப�திர	.” 
 
கபடமி�லாம� இவC	 நட.தைத8 ெசா�கிறா6. 
 
“தாயி, இ.ேநர	 அ�ப�>8 சாவ இ�.திேய!...” 
 
“ேபாவ�>	. எ�ப�ேயா, வ��ல ஏறி�ட	?” 
 
வ�� ஊ�கிற1; நி$கிற1; ;�ட	 ஏ*கிற1 பி1:-கிற1. இவைள ெபHசியி� 
இ�5-	 பி6ைளகைள நக �தி, க�னிய	மா உ�கா �தி ைவ5கிறா6. 
 
கீேழ, ேலாலா5-	 ெபாிய �5-� ெபா�>மாக, ஒ� ெப�, -�டானி<�.1 
%ளி8ேசா* எ>�1 அ�ைட� த��� ைவ�1� பி6ைளகC5-5 ெகா>5கிறா6. 
 
இவ க6 எ�ேலா�	 எ:ேகா க�யாண�15-� ேபாகிறா க6. நாைல.1 இள	 
ெப�க6, விடைல� பி6ைளக6, ந>�தர வய/ ச	சாாி- இரயி� பயண�தி� 
ச.ேதாச:கைள அ4பவி5கிறா க6. 
 
ஒ� இர�>:ெக�டா� பி6ைள உ�கா .த ப�ேய மர8ச�ட	 நைனய, சி*நீ  
கழி5கிற1. 
 
“அ@ய, இ�னாமா, இ1பா�, அ1 ெவளி5கி�.தி�5- இ�ப�ேய ேசா* 
ைவ5கிறீ:க?” 
 
க�னிய	மா க�1கிறா6. 
 
ைககDவ5 ;ட நீாி�ைல. ஒ�றைர இர�> வய/ இ�5-	. ம�ைட ெதாிG	 
#�ைய வாாி உ8சியி� க�� நாடா2	 K2	 ைவ�1 அல:காி�தி�5கிறா6. 
க�ன�தி� ெந$றியி� காிய ெபா�>க6. 
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ெப�... இ5க�டான நிைலைமகைள அவேள சமாளி5கிறா6. 
 
ச��ையேய கழ$றி� 1ைட�தா$ ேபா� ச�ன?5- ெவளிேய J/கிறா6. பிற- 
பி6ைளGட� கழி�பைற� ப5க	 ேபாகிறா6. அ:ேக த�ணி  ெகாHச	 வ.தி�5க 
ேவ�>	. 
 
“த�ணிேய ெகாHF�>தா வ.தி8சி... [�ேட.1 %ற�பிடற�ப இ�5காம, இ:க 
வ.1 அ	மாள5 க�ட� ப>�தலாமா?...” 
 
அத$- ஒ� #�த	. 
 
அ.த ஆ� ெபாியவனாகி இவைள வாழைவ�பானா? 
 
க�னிய	மா எைதேயா நிைன�தா$ ேபா� சிாி5கிறா6. 
 
“எ15-மா சிாி5கிற?...” 
 
“இ�ல, ேபா^/5காாி:க, ��ட#�8ெச�லா	 தடவினா:க. நாய 2�> ேமா.1 
பா5க ெசா�னா:க அ.த பிளா� பார�1ல ெநன8ேச�. சிாி�% வ.தி8சி.” 
 
“இ�னாேமா அ2:க கடைம. இ.த சன:க, ந	ைம� ேபால கப��லாம கா1-�1, 
க<யாண	A ேபா-1! எ�னிேய அவ தடவி� பா�தா...” 
 
மன15-6 இ.த5 ;�ட�தி� -�> ைவ5-	, -�திெயறிG	 தீவிரவாதி 
இ��பானா? ஆனா�, எவ� ஒD5க	, எவ� ஒD5கமி�ைல எ�* எ�ப�8 ெசா�ல 
#�G	? ெப�... ெப� -ழ.ைததா� வாழ ைவ5கிற1. இவளிட	 அ.த ஒ�> 
மீைசேயா, கி�தா மீைசேயா, ‘ஆயா’ எ�* பாி2 கா�டவி�ைல... 
 
கா.தி �ணா	 வ-�% ரயி<� தா� ேபாவாரா	. இ�ப �, கிைடயா1 
எ�தைனேயா இ�5-தா	. ஆனா, ‘ெர�>’�A நி*�தி�5கா:க. சாமி நீ:க ேபாயி 
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அ	ப1 வ�ச�15-ேமல ஆ8சி. இ�ப அ�வமாவாA	 வ.1 இ.த� ெபா��ல 
பா�:க சாமி! இ.த ேதச	 எ�ப� இ�5-�A? 
 
விD�%ர	 வ�	 ேபா1 ெபாD1 சாG	 ேநர	. 
 
அேடய�பா? எ�ன ;�ட	?... 
 
ஒ� மாதிாி இற:-கிறா க6. த6C#6C, அவசர:க6... 
 
ஒேர தைலகளாக� ெதாிG	 மனித5 ;�ட	. 
 
ப6ளி�பி6ைளகளி� சீ�ைடக6; ச�வா  கமிNக6; க*�த அ:கிகC5-6 �8/ 
வி>	 வைலகCட� 1?5க� ெப�க6... ெவ6ைள உ>�% கா > /���ய 
ெகா�கCட� ேபாகிறா . %ரவல , கைல5ேகா, எD�18 ெச	ம�, தைலவ , 
இளவDதி மைற2... க*�% எD�1 அ8/- ேநா�W/க6 ஒ�ட� ப���5கி�றன. 
 
அவ� %க7 நாெட:-	 அைலய�5-	, இர:க� பா>	 க�சி5 ெகா�5;�ட	. 
 
அவைள ெம6ள அைழ�18 ெச�*, ஒ� இ�5ைக ேத� உ�கார ைவ5கிறா6 
க�னிய	மா. 
 
யா  யாேரா ேபாகிறா க6. அறி#கமி�லாதவ க6; இ.த நா�> ம5க6. இவ கைள 
ச�திய�பா@ ெகா�> ஒ�:கிைண5க #ய�றா . 
 
க�னிய	மா, ஒ� காகித�தி� நா�- வைடகC	, பிளாN�5 ைப -� நீ�மாக 
வ�கிறா6. 
 
“இ5-iர�> ேபா�டா, �, ப�1 &பா:-றா�. அ15- ச�டனி 
கிைடயாதா	. ேபமானி!” எ�* தி��5 ெகா�ேட அைத� ைப மீ1 கீேழ 
ைவ5கிறா6. ஒ� பிளாN�5 ைபைய� ப�லா� கிழி�1� த�ணிைர� திற5கிறா6. 
“ஆயா, ைகய5 கDவி5-:க...” ெகாHச	 ைகயி� வி�> அவ6 #க�ைத�  
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1ைட5கிறா6. 
 
“ய	மா, இ1 -�5கிற த�ணி இ�ல?” 
 
“-�5கிற1 கD2ற1 அ�லா�15-	 இ1தா. ரயி�ல, அ�தினிகா/ �5ெக�>5-� 
%>:கினா, கDவ� த�ணி இ�.தி8சா? இ�ப எ:க த�ணி ேத��>� ேபாக?... 
நாலைர மணி5- வ�� இ�5கா	. நாம உடேன ேபாக,	. நா ெவளிேய ேபாயி 
�5ெக� எ>�தி�> வர.” அவசர அவசரமாக #��15 ெகா�>, அவ6 ைகைய� 
ப$றி அைழ�18 ெச�கிறா6. ப� ஏறாம� இ��%� பாைத கட.1, வ��யி� ஏ$றி 
வி>கிறா6. உ�கார இட	 கிைட�1 வி>கிற1. ெந�5க	தா�. சா@.தா$ேபா� 
க�கைள ��5 ெகா6கிறா6. 
 
வ�� எ�ேபா1 %ற�ப>கிறெத�* ெதாியவி�ைல. அ�பி�க6, ;8ச�, 
ெந�5க:க6 உைற5காத ஆ/வாச	. 
 
இ��� இரவாகிவி�ட1. சித	பர	, சீ காழி எ�* -ர�க6 ேக�கி�றன. வ�� 
எ:ேக நி$கிற1, %ற�ப>கிற1 எ�* அவ6 க�கைள� திற5கவி�ைல “#�கா... நீ 
ந�ல1 தா ெச@யிேவ, எ�னிய எ�ப�5 ெகா�> ேபாவ,	A, நீதா ெநன5கிற!...” 
 
“பாவி� பய?வ எழ2 சினிமா, ஊ� உலக�ைத5 ெக>�15-��8 /வரா5-1. ஏேதா 
படமா	. ப�1 &பா ->�1 டால  வா:கி மா��கி�>, (* இ�(*�A �5ெக� 
வா:கி�> அழியி1. -	பிகாG1. ஒழ2, நட2�A %ைழ5க�த�ணி இ�ல. 
க�சி5காரAவ ெகா� %�8சி5 கி�> இ.த இள/கைள அ� ெவ�>�A திைச 
தி��ப -றாAவ ேந�1 எவேனா ெச�தி�டானா	. அ15-�A ஒ� பய 
ம�ெண�ைண ஊ�தி5கி�> எாிய நி5கிறானா	. அ�ப� ஆயி லேபாலேபா�A 
அ�8சி�> சா25-� ேபாவ தா<ய வ8சி 1�>5 ->5கிறா.” 
 
அவ6 க� விழி�1� பா 5கிறா6. �ைலயி� அைர5ைக ைவ�த அD5-� 
பனியA	 ேவ��Gமாக ஒ� #தியவ  மHச6 ைபைய� பி��15 ெகா�> 
நி$கிறா . அவ  வாயி<�.1தா� ெசா$க6 வ�கி�றன.  மீ�>	 க�கைள 
�>கிறா6. 
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வ�� கட5ெக�* நி$கிற1. “அ�லா	 எற:-:க, ஏற:-:க!” 
 
“இ1 இனிேம ேபாவாதா	. எற:கி, பN %�8சி� ேபாக,	. ஏ	மா, எ:க 
ேபாவ,	?” 
 
“நா:க %15-� ேபாயி அ�பால க�ணம:கல	 ேபாவ,	?” 
 
“இ1 %15-�ல நி5யாதா?” 
 
“நி5-	. ஆனா, இ�னாேமா ேபாரா�டமா	. ரயி� பாைதயி� நி�* ரா�திாியில 
மாறிய� ெச@யிறா:க! ேபாகா1�A கா > ெசா�<�>� ேபாறா�...” 
 
இற:-கிறா க6, பN நி*�த�15- ெவளிேய*	 -	ப?ட� கல.1 
ெகா6கி�றன . விள5-கைள8 /$றி� K8சிக6... க�னிய	மாளி� ைகைய5 
ெக��யாக� ப$றி5 ெகா���5கிறா6. ப� ஏறி இற:கி வ�ைகயி�, எD	Kாி� 
க�ட ைபய�, அ.த� ெப�, இ�A	 அவ கைள� ேபா� நாைல.1 ேப க6... 
இவ:கC	 எ:ேக ேபாகிறா க6? அவ க6 இ.தியி� ேபசி5 ெகா�> #�ேன 
நட5கிறா க6. 
 
கசகசெவ�ற பN நி*�த	. 
 
“ஏ	பா, %15-� ேபாற பN...” 
 
“இ�ல... நாகப�ண	, தி�வா& ” எ�* ஏேதேதா ேப  ெசா�கிறா�. “-	மாண	 
பN ேபாயி�8சி. இனி காலம நா?மணி5-�தா�...” 
 
பN நி*�த�தி� ப5க	, இர2 கைடகளி� ெசா@ெய�* ேதாைச ேபா>கிறா�. 
;�ட	 ெமா@5கிற1. உ*மி விள5க�5-	 பNக6. -�5க, கDவ த�ணீாி�ைல. 
கீேழ சகதியாக ஈாி�த -	பி அD5-. 
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கழி�பைறயி� இய$ைக5கட�-ெவளிேய$ற #�யாத நா$ற	. க�னிய	மா, அ.த�  
த:-	 ;ட�தி� ஓ  இட	 பி��1 உ�கா �தி ைவ5கிறா6. இர�> வாைழ�பழ	 
வா:கி வ�கிறா6. Fடான பா� எ�* விர� நீள த	ளாி� இனி�பாக5 ெகா�> 
வ.1 ெகா>5கிறா6. காைலயி�. காைலயி� ேபா@விடலா	. “#�கா... இ.த 
அ�தினி சன:கைளG	 கைரேய$*!” க�கைள �>கிறா6. 
 
க�னிய	மா யாாிடேமா விசாாி�ப1 ெசவிகளி� விDகிற1. 
 
“க�ணம:கலெம�லா	 ேபாவாத	மா. %15-�ேய ேபா2ேதா�A ச.ேதக	. 
அ:ெக�லா	 ஒேர கலவர	. பNைஸேய மறி�1 நி*�தி, ெவ��� 
ேபா�>�டாAவ!...” 
 
%$*5-6 ைகவி�>வி�டாளா? பா	%க6 வ.1 /$றி5 ெகா6கி�றன. 
க�னிய	மா ஏ1	 ேபசவி�ைல. 
 
ெபாD1 ந�றாகேவ வி�கிற1. கீ7வானி� உதய	 சிவ.1, சாைலயி� 
ெபா$கிரண:கைள� ப�ய வி>கிற1. ந	பி5ைக5 கதி க6 அவைள இதமாக� 
தட2கி�றன. ஒர�1 இ�5ைக. இ�வ  இ�5ைக. 
 
“க�ணம:கல	 ேபா-தா�பா ?” -:-ம� ெபா�டளி.த நட�1ன�, ெவளிேய 
இற:கி ெவ$றிைல8 சா$ைற� 1�%கிறா�. 
 
“%15-� ேரா�>ல எற:கி5க?” 
 
க�னிய	மாளிட	 இர�> ப�1 &பா@ ேநா�>கைள வா:கி5 ெகா�> சீ�ைட5 
கிழி�15 ெகா>5கிறா�. �5ெக�... �5ெக�... 
 
“மானேர.த�, ம�<கா%ர	 அெத�லா	 ேபாகா1, நி5கா1. %15-� ேரா�>ல 
எற:கி5-:க?” 
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ஒ� ெமா�ைட�பய� ேதநீ  ெகா�> வ�கிறா�. க�னிய	மா இர�> ேதநீ  
வா:-கிறா6. 
 
ப� விள5கவி�ைல, கDவவி�ைல. ேதநீர�.1கிறா6. க�னிய	மாைள� பா �15 
கசிகிறா6. 
 
தா@, ெத@வ	. %ட	 ேபா�ட ெசா5க�த:க	. இவC5-� தனி வழி அ8ச	 இ�ைல. 
எ.த #ரடA	 எ.த5 கா#கA	 இவC5-� %தித�ல... அழகாயிேய வ.1 இவ6 
உ�வி� அைழ�18 ெச�கிறாேளா?... 
 
%15-� சாைலயி� இற:-கிறா க6. வழியி� அசாதாரணமான அைமதி ெதாிகிற1. 
ஓ�>� ப6ளி5 ;ட8 /வாி� அசி:கமான ஆ� ெப� கி*5க�க6 க�களி� 
ப>கிற1. ஓ�ட�, ெப��5கைட, /வெரா��, த��க6 கிழி5க�ப�ட ெகா>	பாவி 
எாி5க�ப�டசிதில:க6. ஒ�ட?5-6 இர�> ேபா^/5கார  ெச�கி�றன . 
 
க�ண ம:கல	 தி�	%	 வழியி� ஈகா5ைக இ�ைல.இவ க6 நட5கிறா க6. 
-------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 31313131    
 
க�ணம:கல	 கிராம	 எ�ப1 ெபாிதி�ைல. காைலயி� இ�.1 உ6ேள வ.1 
ஊ�த:கைரேயா> ெச�*, பிற- ெபாிய சாைலயி� ேப�.1க6 ெச�?	, அ12	 
#�% கிைடயா1. இ.த�தட	 வ.த பிற- அவ6 ஒேர ஒ� தடைவதா� 
வ.தி�5கிறா6. ராதா	மா25- உட� நல	 இ�ைல எ�* ெதாி.த பி� அ�ப� 
வ.1, அ:கி�.1 ஒ� மா�> வ��யி� ஊ  வ.தா க6. அழகாயி5-� Kைச 
ைவ�1 ேந .1 ெகா�டா க6. %15 -�8சாைலயி� இ�.1 ஐ.தா* கிேலா 
மீ�ட  இ�5-	. #�ெப�லா	 வழியி� க��ட:க6 இ�5கா1. ஒேர ேசாைலயாக 
இ�5-	. Kவர/, வாதமட5கி, ேவ	% எ�லாேம இ�5-	. அழகாயி ேகாயி?5-5 
-*5ேக ெச�*விடலா	. ஆனா� இ�ேபா1 அ.த� ப/ைமக6 இ�ைல. ஆேள 
இ�லாத பன ஒைல5 -�ைசக6, #6 பட�க6 ெதாிகி�றன. சாைலயி� க�டா$ 
ேபா� ஒ� ஒ�>� ப6ளி5 ;ட	. 1வ5க�ப6ளி எ�* வி6Cகிற1, பலைக. அத� 
இ�.த தி�ைணயி� இர�> ஆ>க6 ப>�தி�5கி�றன. ஓ  அ� -ழா@. 
அ:கி�.1 பா �தா� ப/ைமயான வய�க6 ெதாிG	. ெவ6ைளG	 ச6ைளGமாக5 
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க��ட:கேள ெதாிகி�றன. ெத�J>கைள ஒ��ய ெகா�ைலகளி�, ெத�னமர:க6 
ம�ைட ெதா:க5 கா@.தி�5கி�றன. ஈ/வர� ேகாயி� ேகா%ர	 ெதாிகிற1. 
வழியி� ஏேதேதா கைடக6... சா	%, காபி�16, சர	 சரமாக� ெதா:-கி�றன. அ.த 
ஒ� கைடதா� 
 
திற.தி�5கிற1. ேநராக வா@5கா�. அ.த� பால	 தா��னா�, ஆ$*ேம> வ�	 
வைர ெத�ன.ேதா�%	, ெவ$றிைல5 ெகா�5கா�கC	 இ�5-	. ஏேதா J>க6, 
ம�>	 ெதாிகி�றன. -ைட ஆ�ெடனா... 
 
அவ க6 #� ஒ� ேபா^/5கார� வ�கிறா�. ெதா.திெதாிய, ந>�தர வய/5கார�. 
ைகயி?6ள த�யா� தைரைய�த��, “நி�?:க ? எ:க வாி:க?” எ�* 
அதிகாரமாக5 ேக�கிறா�. க�னிய	மா ேபசவி�ைல. 
 
இவ6 ேயாசைன ெச@கிறா6. ச�ெட�*, ‘அழகாயி [�>5-’ எ�* ெசா�கிறா6. 
அத$-6 க�னிய	மா சமாளி�1, “ஆ, எ:க�த [> இ�5-” எ�* ெதாட�கிறா6. 
 
“அ�த [டா? ஆ�, ேப� ெசா�?!” 
 
“அதா அழகாயி�A ெசா�ேன�ல; அழகா%ாி� ப5க	...” 
 
“அழகா%ாி�ப5க	 ஆ�	 ேபாக5;டா1. நட:க, NேடஷA5- ?” 
 
“ஏ@யா? எ15- நா:க NேடஷA5- வர,	? எ:க ம5க மAச:க�A 
இ�5கமா�டா:களா? நா வா5க� ப�ட1 இ.த ஊ�தா. இ1 ேப�தி, நா:க 
ப�டண�தி ேல.1 %ற�ப�>, ஒ� ேந 8ச5கட�A வாேரா	. இ:கிேய த:-ேவா	. 
உ:கC5- தியாகி எN.ேக.ஆ . ெதாிGமா:க?” 
 
“இதபா�, இ.த� கதெய�லா	 வாணா	. இ:க இ�ப தியாகிGமி�ல, ஆ�மி�ல. 
ஊ�5-6ள ஆ�வரதானா?	 எ:கC5-� ெதாிய,	. நட NேடஷA5-. கலவர	 
நட.த ஊ�, ேசதி ெதாியா1?” 
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“நா:க எ�ன�பா ேப�ப  ப�5கிற1? ேந�1 ரா�திாி வ��ய ந> வழியிேல 
நி*�தி�டா:க. அ:ேக.1 பN %�8சி காலம %15-� வ.ேதா	. ரயி� பாைதயி� 
த�டவாள�1ல நி�A மறி5கிறா:க�னா:க. இ�ப பNஸு ேரா�ேடாட ேபா21. 
சன:கள ஏ	பா இ�தினி க�ட� ப>�த,	?” 
 
“இெத�லா	, இ�Nெப5ட �ட வ.1 ெசா�?...” 
 
சாி, ெவவர	 இ�லாத ஆளாக இ�5கிறா�. எ�ன கலவர	 நட.1 இQவள25- 
ஆயி�5-	? ப�டண�தி� தா� 1�பா5கி, ெகா6ைள வ�� ேமாதி8 சா2 
அ�றாட	 அர:ேக*1. கிராம�தில வ.1, த:கி எதாA	 ந�ல1 ெச@யலா	 எ�* 
ப/:கன2களி� மித.தாேள? 
 
வா@5கா� கைர ஓர�தி�, ஊ�த:கைர எ�ைலயி� %திய ேபா^/8சாவ� 
இ�5கிற1. ;ைரதா�. தீயைண�% வாளி. ைசகி6. எ:கி�.ேதா #ைள�தா$ ேபா� 
ஓ  அD5-5 க2Aட� ஒ� ெப� -ழ.ைத அவ கைள� பா 5கிற1. ேபா</� 
பய	 இ�ைலேயா? 
 
அ.த5 காவல�, ேமைசய�யி� ெதாைலேபசியி� ேபசி5 ெகா���5-	 
அதிகாாியி� #� விைற�பாக வண5க	 ெதாிவி5கிறா�. 
 
அ.த அதிகாாி இள	 பி6ைளயாக இ�5கிறா�. 
 
“ஸா , இவ:க அழகா%ாி� ப5க	 வரா:க..” 
 
அவ� அவ க6 இ�வைரG	 ஏற இற:க� பா 5கிறா�. பிற- மாியாைதயாக, 
“எ�ன	மா? யா� நீ:க? எ:கி�.1 வ.தி�5கிறீ:க!” இவCைடய வய15-	, 
ந<25-	 மதி�%5 ெகா>5கிறா�.அ:ேக ஒ� ெபH/ இ�5கிற1. “உ5கா.1 
ேப/:க	மா, யா� நீ:க?” 
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“தியாகி ->	ப	 அ@யா. கா.தி, ேந� எ�லா	 வ.தி�5கா:க. சேரா அ	மா, கா.தி 
கி�ட ேபசி�5கா:க. க<யாண	 ப�ணி, %�ச	 ெபாHசாதியா வாழாம, 
ேதச�15-�A ெசயி� ேபானா:க. ஈ/வர� ேகாயி� Jதி:க... அ@யா, அ	மா 
ெர�>ேப�5-	 இதா ஊ�.” 
 
காவல� இைடமறி�1, “ஏேதேதா கைத ெசா�?1க6” எ�* அவசர�ப>கிறா�. 
 
“கைத இ�ல, த	பி நிச	... தியாகி எN.ேக.ஆ . அ2:க கால�1லதா� 
அழகா%ாி�A ேப� வ8சா:க. நிலெம�லா	 விேனாபா வ.த�ப Kதான இய5கமா, 
அ.த5 -� ம5கC5ேக எDதி வ8சா�:க... சேராஜினி அ	மா. அவ� அ�பா25- 
ஒேர வாாி/...” க�க6 கசிகி�றன. 
 
“எ�ன ேப� ெசா�னீ:க?” 
 
“தியாகி எN.ேக.ஆ . சி�னி கி��ண� அ�பா, இ2� ேப� இராம ச.திர�. 
எN.ேக.ஆ னா எ�லா�5-	 ெதாிG	.” 
 
“நீ:க அ2:கC5-8 ெசா.தமா? இ.த� ெபா�, யா�..?” 
 
“அ2:க நிழைல அ��, ச�திய5 -ைடயி� �, தைல#ைறயா வா7.தவ. கா.தி 
ெசா�ன பிற-, வா7.1 ெப�த ஒேர மக ேபாயி>�1, அ	மா அ@யா எ�லா	 
ேபாயி�டா:க. எ	 ேப�தி இ1. அ:க நா�> நட�%, ம5கமAச:க எ1	 %�5கல. 
இ�த ஒ� க<யாண	 க��வ8ேச. அவ... பாவி, ;சாம, ெச@யாத அ5கிரமெம�லா	 
ெச@யிறான. ப8ைசயா இ�5கிற ம�,�A வ.ேத, இ:கிG	 எாிHசி ெகட5கி1... 
ஒ�,ேம %ாியல:க...” 
 
“சாி, சாி, அDவாத இ.த ��ைடய வா:கி ைவயி�பா. ைசகிள எ>�தி�>�ேபாயி, 
%15-� ஒ�ட�ல.1 பிளாNகி� காபிG	 ப�1 இ��<G	 வா:கி�> ஜ�தி வா!” 
ஒ� (* &பா@ ேநா�ைட ைவ5கிறா�. சாி எ�* ம*ப�G	 விைற�பாக ஒ� 
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வண5க	. ெதாிவி�1வி�>� ேபாகிறா�. அ�ேபா1தா� இ�A	 இ� காவல க6 
ைசகிளி� வ.திற:கி வண5க	 ெதாிவி5கி�றன . 
 
“ெபாி	மா, நீ:க இ�:க..." 
 
“காபி ஸா !’ எ�* வ.த காவல� பிளாNைக� திற.1 கிளாசி� ஊ$றி ைவ5கிறா�. 
 
“அ.த� ெபாி	மா5-5 ->!” எ�றவ�, க�னிய	மாைள5 ;�பி>கிறா�. “நீ 
வா	மா, எ: ;ட ?” எ�* அைழ5கிறா�. அவ6 எ12	 ேக�காமல ேபாகிறா6. 
 
அடபாவி, இ��< காபி வா:கி�>வா�A (* &பா�தாள5 ->�தி�>, அவள 
ம�>	 எ:ேக ;���>� ேபாறா�? அவ6 பைதபைத�%ட� எD.தி�5கிறா6. 
 
“ஏ ெகளவி, உ5கா�! உன5-�தா கா�பி. -�சி5க!” 
 
“ஐயா எ	ேப�தி அவ. அவள எ15- எ:க ;���>� ேபாறா�, உ:க எN.ஐ.? 
அவ6 காபிையG	 ெவ6ைள8 சீைலையG	 மற.1 ெவளிேய விைரகிறா6. 
 
ஆனா� அ.த5 காவல� இவைள� ப$றி5ெகா�> வ.1 உ�கா �1கிறா�. 
“இ�ப�5 -.1:க. ெபHசி ேபா���5கி�ல? உ:க ேப�தி5- ஒ�,	 ஆவா1; 
பய�படாதிய.” 
 
“ஒ�,	 ஆவாதா? எ�னிய இ:க உ5கா�தி வ8சி�>...” 
 
ேமேல ேபச8 ெசா$க6 வரவி�ைல. 
 
நிைல ெகா6ளவி�ைல. பா �தா� ந�லபி6ைள மாதிாி இ�.தாேன? பாவி? 
பிண.தி�னி5 கD- ;ட� பா 5க அழகாக�தா� இ�5-ேமா? அவC5-� 1ைண 
நா�, என5-� 1ைண அவ6�A வ.தேம? அழகாயி, இ1 உன5ேக 
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ந�லாயி�5கா? நீ இ:க ெத@வமா இ�<யா? ஊேர Fனிய	 %�8சா�%ல இ�5-. 
பNXல எ�னேமா ெவ��� ேபா�டா, -�தி� ேபா�டா�னாAவ... 
 
உட	ேப 1�5கிற1. அ.த� பாவ�தி� இ�.1 இ.த� பாவ�15கா? 
 
காபியி� ஈ வ.1 -.1கிற1. 
 
அவ6 அைதேய ெவறி�1� பா 5கிறா6. க�னி	மா, நீதா� அழகாயி. நீ 
ஆ:காாியாயி>வ, உன5காக நா� பய�படல அழிHசி ேபாயி>வி:கடா?... 
 
அவ� ம�>	 ெதா�பிைய� தைலயி� இ�.1 எ>�15 ெகா�> -னி.1 உ6ேள 
வ�கிறா�. 
 
இவCைடய ெபா:க� ெவ�5கிற1. 
 
“ஐயா, எ	 ேப�தி எ:க? அவள எ�ன ப�ணினிய?... இ�ப� நீ:க�லா	 ெபா	%ள 
ெவறி%�8சி அைலGற தாலதா நா> இ�ப� ஈரமி�லாத பாலவனமாயி�8சி. ->	ப5 
க�>�பா>�A, ல�சல�சமா க�5ெகால ப�ணி� ேபா�W:க. ெவறி அதிக 
மாயி�8சி. அ1 ெகாறயல. Kமாேதவி தா:-வாளா? பாவி:களா? இ.த ம�,, 
த�ணி மர	 ம�ைட எ�லா	 உ:க ஒD5க�1ல தா@யா 1ளி5க,	. அ�னாட	 
ெகாைல, ஆ�தாேள, ெப�த1 ெபா�,�னா அழி5கிறா. ர�தெவறி.” 
 
அவ6 ைகைய அவ� ப$*கிறா�. அD�தமாக� ப$றி உ�கார ைவ5கிறா�. 
அவA5-	 ைக ந>:-கிற1. 
 
“உண 8சி வச�படாதீ:க ெபாிய	மா. நீ:க ெசா�?ற -$ற8 சா�>5ெக�லா	 
எ�னால பதி� ெசா�ல #�யா1. ஏA�னா ஆதி5க	 ெச?�1	 ஆ�வ 5கமா 
ெபாற.தி�5கிேற�. உ:க #�ன ெவ5க�ப>ேற�, ஆணா� %ற.த15காக. உ:க 
ேப�தியால எ:கC5- உதவ #�G	. நீ:க காபி -�G:க, உ:கைள5 ;���>� 
ேபாற...” 
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“என5-� %ாிய<ேய த	பி, அவ உதவறத எ�னாலG	 #�G	. நா. த�பா� ேபசி�ட 
ேபால...” 
 
“த�பா� ேபசல. நாயமா�தான ேக�W:க. இ:ேக �, நாள5- #�ன ர�த5களாி. 
அழகா%ர�திேல.1 ஒரா	%ள, ஊ�த:கைர ேம8சாதி� ெபா�ண5 ;���>� 
பNXேல ேபாயி�டா�. பNஸ மறி8சி� ேபா�>, ஊ�த5கர ஆCவ அவ:க 
ெர�> ேபைரG	 ெவ��� ேபா�டாAவ. த>5க வ.தவ:கC5ெக�லா	 அ�, 
உைத, பN �ைரவ�	 க�ட5ட�	 ஓ��டா:க. ஓடேன அ>�த நா6, அழகா%ாி 
ஆC:க ராேவ %-.1 ஊ�த: கைரயில அ.த ெத�ைவேய எாி8சா:க... ேபா^/, 
நா:க எ�ன ெச@ய #�G	? அழகா%ாில ஒ� ெத�ேவ ைக1 ப�ணி�5கிேறா	. 
ஊ�த:கைர5கார:கC	தா�... காபி -�8சி5-:க... வா:க...” அவ6 அ.த5 
காபிைய அ�.1கிறா6. பிற- அவேன அவ6 ைகைய� ப$றி அைழ�1 வ�கிறா�. 
வா@5கா<� அ:க:ேக #�ெச�கC	, %�?	 பரவி5கிட5கிற1. அைத5 கட.1 
அ:ேக ெத�25-6 4ைழகிறா க6. எ�லா	 ம8/ J>க6; ஒ�றிர�> மா� 
J>களாக மாறி இ�5கி�றன. அைத5 கட.1 ஒ$ைறயாக அர/ க��5 ெகா>�த 
J>க6 ஏெழ�> ெதாிகி�றன. ஒ� J��� இ�.1 யாேரா -ழ.ைத எ��� பா �1 
வி�> உ6ேள ஓ>கிற1. ஒ� J�>5-6 அவைள அவ� அைழ�18 ெச�கிறா�. 
ெச��பி�லாமேல நட.1 பழகிய அவC5-5 கா�களி� #6 ைத�தா� வ<�த 
தி�ைல. 
 
-�ைசகளாக இ�.த அழகா%ாி, ம8/ J>களாக இ�5கி�றன. �.வி. 
சாதன�15கான உ8சி5 ெகா�க6 இ�5கி�றன. உ6ேள... தைரயி�, பா@களி?	 
க.த@ ேசைலகளி?	 ெவ�>�ப�>	 -�1�ப�>	, தீ5காய� ப�>	, உட�க6, 
சி�ன அைறயி� நா�- ேப . பாதி உயி  ேபா-	- ேபான நிைலயி� ஒ� கிழவA5- 
�8/ வா:-கிற1. ஒ� பிH/5 -ழ.ைத. கா@8ச� ெகாதி5க5 க� #�� 
1வ���5கிற1. அத� தா@, ம�ைடயி� அ�ப�>5 கிட5கிறா6. ஏேதா ஓ  
அD5-� 1ணி இர�த5கைறGட� #�ேயா> ஒ��5கிட5கிற1. பதிைன.1 
பதினா* வய/� பி6ைள ஒ�வ� கா� ஒ�.தநிைலயி� இ�5கிறா�. கிைட�த 
1ணிைய8 /�தி இ�5கிறா க6. க�னிய	மா, #$ற�தி� அ>�ெபாிய வி�>, ஒ� 
ம� ச��யி� எ:கி�.ேதா நீ  ெகா�> வ.1 F> ெச@கிறா6. பிற-, க.த� 



294 

 

1ணிகைள நைன�1 ர�த5காய:கைள, அ.த� ெப� பி6ைள #க�ைத� 
1ைட5கிறா6. 
 
அவ� ஒ�*	 ேபசாம�, அ>�த J�>5-5 ;��8 ெச�கிறா�. அ:- ஒ� நிைற 
க��பிணி க� விழி5காம� கிட5கிறா6. ஒ� இைளஞ� க� விழி�தா?	, பசி, பசி, 
வ< வ< எ�* சாைட கா�ட #�யாம� #ன-கிறா�. ைகக6 இர�>	 க�>� 
ேபா���5கிறா�. இர�த J8ச	 க�ெப�* �8ைச� பி�5கிற1. அ:ேக ஒ� 
ெப�, ந ச	மா ேபா�, இர�ைட� பி�ன� ேபா�>5 க��5 ெகா���5கிறா6. 
இ��<ைய ஒ� இைலயி� ைவ�1� பி@�15 ெகா>5கிறா6. 
 
“ெட�டா� வா:கி வர8 ெசா�னேன, வரல?...” 
 
“ேபா�ேட� சா . நா�த	 இ:க�ல. ேவற ப5க	, பி�னாேல.1 வ�1. ேகாயி� 
கிண�திேல.1 த�ணி ெகா�டா.தா  கா�Nடபி6.” 
 
“ஆNப�திாி5-5 ெகா�> ேபாக வ�� இ�ல. இத இ�ப வ�	, அ�ப 
வ�	:கறா:க... அ�ப�>5 கிட5கிற வ:க எ�ன சாதி, எ�ன ஊ�?...” 
 
“இ.த	மாதான கவைலயாயி�5-1. -ழ.ைதயி� 1��% வய�தி� ேக5கல. 
அதி 8சியா இ�5கிறா:க. அ�வா�N� NேடY” அவ  தைலைய5 -னி.1 
ெகா�> ெவளிவ�கிறா . 
 
“உ:க ேப�திய சமய�தி� ;�� வ.தீ:க. நா:க கலவர�த அட5க�தா� வ.ேதா	. 
ஆனா, இ.த� பாவ:கைள எ�பி� 2ட? கா5கி8ச�ைட5-6ளG	 மன/ இ�5-. 
கா5கி ேபாடா��G	 ெவறி இ�5- ெசா.த ப.த	 ஏ1 எ�ன�A பாராம ஓ>றவ:க 
ஓ��டா:க. பி�ப�>� ேபானவ:க, உ6ள ேகா �> ேக/ இ�5-. ஆனா, 
இவ:க?...” 
 
அ�ேபா1 அ:ேக, வயதானவ  ஒ�வ , வாயி<� நி$கிறா . 
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“எ�ன, தாய	மா? நின�% இ�5கா?...” 
 
“ஐயா சாமி, இெத�ன@யா ேகால	...?” 
 
“அெத�லா	 ஒ�,	 ேக5காதிய. இ2� எN.ஐ. ெசா�< அA�பி8சா�, 
இ�ப��A வ.தி�5கா:க�A. ேப�தியG	 ;���> வ.தி�5கி:க�னா:க. 
நாA	 ஆ/ப�திாி5- இவ:கள5 ெகா�>�>� ேபாவ,	A பா5-ற. அவவ... 
ெம�A #D:கறாAவ இ�5கிற லாாி, கா� எ�லா�ைதG	 எ>�15கி�> க�சி� 
தலவ  ேபாயி�டா A ஓ>றாAவ...” 
 
அவ  க�க6 இ>:க, விய�%ட� “நீ:க எ�W	மா வ.தீ:க?” எ�* விசாாி5கிறா . 
 
அவ6 ைகெய>�15 -	பி>கிறா6. “அெத�லா	 இ�ப வாணா	 அ@யா. வ ற வழி 
எ�லா	 ச:க�ட	. அ	மா வயி�தில இ�5கற -ழ.ைத, ேநர	 வர�ப எ�தினி 
ச:கட�ப�> வ�1? அழகாயி ேமல பார�த� ேபா�>�> வ.ேதா	. இ:க வ.த1... 
ெவளி உலக5கா�1, �8/ %1சா 2>றா�பல இ�5-. அ@யா...” 
 
“நா ஒடேன இவன %15-�5- அA�பி8சி, ம�.1 க�>5 க�ட� 1ணி, எ�லா	 
ெகா�டார8 ெசா�ேன. எ�லா�	 கதவ� K���> ஓ��டாAவ %15-�ல;ட 
தீைவ�%, அ�த�...” 
 
-ரைல� தா7�தி ‘இ.த� ெத�வி<ேய, உ:க மக:க�சி தாதா ஒ��த� 
இ�5கிறா�. ேபா^/ %�8சி�>� ேபாயி�5-. J�ல பைழய சீைல 1ணி எ�லா	 
ேத�5 ெகா�டா.1 ேபான ஒ� ெபா	%ள ேபா^/கா�Nடபி6, ம�<கா%ர	 ஊ�. 
ெபா	%ள�னா, அ15- இய�பா ஒ� பாி2, ெம�ைம இ�5-. த�ணி ெபா15 
கிண�15- எQவள2 ெதால25-� ேபாக,	? அ.த கால�1ல வாய5கா�ல 
த�ணி வ�	... ெர�> வ�ச மா8சி. எ�லா எழ2	 அரசியலா5கி�டாAவ... நீ:க 
ெசா�னா�%ல சமய�15- வ.தீ:க...” 
 
மன	 ெநகி7.1 ேபாகிற1. 
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அ�றிர2 க��பிணி� ெப� இற.1 வி>கிறா6. அவ6 %�சA	, அவ� தாG	, 
அவ6 சேகாதரA5-	 ெசா�< அA�பி வ.1 ேசர ஒ� #D நாளாகிற1. அத$-6 
ஒ� ேபா^/ வ�� வ.1, அ�ப�டவ கைள ஏ$றி8 ெச�கிற1. 
 
அவைள5 ெகா�> /டைலயி� இ*தி8 சட:- ெச@வத$-	 ேபா^/தா� #� 
நி$க ேவ�� இ�5கிற1. அவC	 ேபாகிறா6. 
 
/டைல, இ�A	 கிழ5கி� இ�5கிற1. #�% அ:ேக ப>ைக5கா> ேபா� இ�5-	. 
வா@5கா?5-	, ஆ$*5-	 இைடேய ��ட	 ெதாிG	. இ�ேபா1 கா> இ�ைல. 
வா@5கா� ��ேடா> ெச�* இ*தி #��1 ஆ$* ேம��� இற:கி, அ:ேக 
-�ைட ேபா<�5-	 ேத:கிய நீாி� -ளி5கிறா க6. ஈர�1ட� அவ க6 
வ�	ேபா1, அழகாயி ேகாயி<� /வ  ெதாிகிற1. %திய வ�ண5 ேகா%ர	. 
 
#�% /$*8/வ  கிைடயா1. ெபாிய திட� இ�5-	. அதி�தா� ெபா:க� 
ைவ�ப1	 உ>5க��1� பா>	 ேபா1	, ;�15க�>	 ேபா1	 சன:க6 ;� 
இ��பா க6. பி�னா<�.த ெபாிய ேவ�பமர	 இ�ைல. வா@5காேலார	 இ�.த 
அர/	 ேவ	%	 ;ட இ�ைல. பி6ைளயா  ம�>	 அநாைதயாக இ�5கிறா . 
அ:காயி சிைறைவ5க�ப�டா$ ேபா� /$*8 /வ , வாயி$கத25-6 இ�5கிறா6. 
ஊேர, ேகாயி� #� நி$க5 கா� கDவ, அவC5-� ெதாி.1, ேதா�ட�ப�ட 
கிண*, /$*8 /வ�5-6 சிைற�ப���5கிற1. இ.த5கைரகளி�, J>க�ட 
கைடகா� ேதா��னா� மண� பாி.1 த�ணி  வ.1வி>	. அ�ப� உைற 
இற5கிய கிண*... 
 
“அவ6 ெவளியி� நி�* பா 5கிறா6. 
 
Fல�ைத ம�>	, ‘ேக�>5-’ ெவளிேய யாேரா, அ8/*�1வ1 ேபா� ந�> 
ைவ�தி�5கிறா க6. 
 
அ�ேபா1தா� ஓ  இைளஞ  ;�ட	 அ:- வ�கிற1. எD	K  ரயி� நிைலய�தி� 
அவ6 பா �த ெப�, இைளஞ�. பிற- மாயவர�தி� இற:கி இவ க6 பNஸு5-8 
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ெச�ைகயி� ;�டமாக8 சாைலயி�, #1கி� /ைம� ைபகைள� ேபா�>5 ெகா�> 
நட.தவ க6. 
 
அவ க6 வ�	 ேபாேத, வழியி� உ6ள #�ெச�கைள, வா@5கா<� பட .த 
#�கைள அ�%ற�ப>�தி5 ெகா�> வ�கிறா க6. ஒ�வ� ேகாயி� #� ந�ட 
Fல�ைத அைச5கிறா�. எ>�1 ஒ�%ற	 ைவ5கிறா�. 
 
“ஆGத கெலg�. ��* வா6, ேவ�க	%, இ�ப Fல	...” எ�* க*�பாக, 
உ8சியி� #� க��5 ெகா�>, கD�தி� காமிரா2ட� ெதாிG	 ெப� இ.தியி� 
ேப/கிறா6. %ாிகிற1. 
 
“கா<�! இ�த நீ ெதா�ட, ெவ��>வா:க? அ1 அ�ப�ேய இ�5க,	..” எ�* 
ெசா�கிறா� ேபா� இ�5கிற1. ‘கா<�’ எ�* ெபய�5-ாிய இைளஞ�, அ.த 
Fல�ைத� M5கி ஓ:கி ச	ஹார	 ப�,	 பாவைனGட� பா 5கிறா�. 
 
“தாேய, அ�6%ாி... நா:க6 இனி அஹி	ைச விரத	 ேம$ ெகா�>, இ.த 
ஆGத:கைள உ� கால�யி� ேபா>கிேறா	. நீG	 ேபா�>வி>...” எ�* ரயில�யி� 
பா �த ெப� தமிழி� உர5க8 ெசா�கிறா6. 
 
“எ�ன ெசா�றா இவ?” எ�* ம$றவ  சாைட கா�ட அ1, ஆ:கில	, இ.தி 
ெமாழிகளி� ெமாழி ெபய 5க� ப>கிற1 ெநH/ நிைறகிற1. 
 
ேநராக க�னிய	மா, கDவி8 /�த	 ெச@தி��பா6 எ�* அ.த J�>� ப5க	 
வ�கிறா6. 
 
அ.த J��� #�, 1ணிக6 கச5கி� ேபா�� �5கிறா6. அவ6 ேவ* சீைல 
உ>�தி�5கிறா6. 
 
“ஆயா, வா:க. எ:க -ளி8சீ:க? இத இவ:க ப5க�1 [> உ6ள கிண* இ�5-. 
-ளி8சி, 1ணிெய�லா	 கச5கி உல�தி�ேட�. இ.த8 சீல, #�ன வ.தா:கேள, 
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அவ:க அA�பிய ��டயில இ�.தி8சி. ஜா5ெக� அைதேய ேபா�>�ேட�. 
உ:கC5- ஒ� சீல, ஜா5ெக� ;ட இ�5-...” 
 
“ந�ப ��ட ேபா^/ ேடச�ல இ�5-. க�னி	மா, அ�த5 ேக�> வா:கியாரA	 
இ�ல? உ� 1ணிமணி இ�5-...?” 
 
“	. ேக�ேட, அ.த ேபா^/கார�, அதா ந	ம #த�ல ெவர��னாேர, அ2� 
“அ�W�லா	 த.திட மா�ட	, அ15-6ள நீ:க ெவ�-�> க�தி 
வ8சி�5கீ:களா�A பாிசீலைன ப�ணி�> பிற-தா த�வ	...”�னா�.” - 
 
அ.த� ப5க�1 J�>5காாிேய அவ கC5- உ6ேள அைழ�1, இைலயி� 
ெபா:கிய ேசா*	 -ழ	%	 பைட5கிறா6. “கா@ எ1	 இ�ல	மா. ஊ*கா@ 
ேவ,மா?” 
 
“வாணா	மா... இேத ந�லா�5-1. நீ:க�லா	 இ:கிேய தா இ�5கீ:களா தாயி?” 
 
“ஆமா	மா. எ:க [�>5காரர ேபா�/ %�8சி�>� ேபாயி�5-. பய	மா இ�5-. 
�.வி.லG	 சினிமா<G	 கா�>றா�%ல ஆயி�8சி. அ.த� ைபய ெபாி 
ப��%�ப�8சா. 1பா@5-� ேபாயி, #N<மாயி�டா�A ெசா�றா:க. ஆனா 
அெத�லா	 எ:கC5-� ெதாியல	மா. வசதிதா. ப�8சி�ட பய:க #�A5- வ.1 
வசதியாயி�டா:க. ஊ�த:கைரயில ேமல�ெத� ெபா�,, அ1	 இேதாட 
ப�டண�தில ப�8சி8சா	. அவன5 க�>ேவ�A ெசா�<�5-. அவ�பா, 
ெபாிய�பா, வியாபார	, அ1 ெநா�8சி� ேபா8சி�னா?	 J	%. #ைற� 
ப@யன�தா� க�ட,	�னி�5கா. அவ அ	ப1 சவர� ேபாட,	னாளா	. இ2� 
[�ட வாசல வி�1 அவன5 க�ட நி8சிய	 ப�ணியா8சி. இவ:க ரா25- ராேவ 
%15-� ேபாயி, கா�ல ேபானா:க�னா:க. ஆCவ பNXல %-.1 அழகா%ாி 
ஆC:க அH/ ேபர ெவ���%�டா:க. ெபா�ைணG	 ெவ���டாAவ...” 
 
அவC5-5 ேக�க #�யவி�ைல. வாயி� ேபா�ட கவள	 இற:க ம*5கிற1. 
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இ�பி� ஒ� சாதி5 ெகா>ைமயா இ.த ஊ�ல...? 
 
“சாதி எ1	 ெதாியாமதா இ�.த	 அ	மா. சி�ன8 “சாதி, நீ எ�னடா? �A 
J	%தா�. அ�னி5-� ப��பி�ல, வசதியி�ல. இ�ப;ட வசதியி�லாம, பன ஒல5 
-�சயில இ�5-ரா:க. த�ணியி�ல, ஒழவி�ல, ெபாழ�பி�ல. எ>ப�>� 
ேபா21:க. க��ட	 க�ட ;< ேவல�A. வய/� ெபா�,க6ளா	 எ:கிேயா 
ேபாயி ட2னில பிைழ5கி1:க...தா, காேவாி ஏாி� பா�:க! சி�திர ைவயாசி, மாசி 
மா கழி எ�லா	 ஒ�,ேபால5 ெகட5- அ�லா	 க8சிதா	மா இ�ப’�A 
#�5கிறா6. 
 
“ஓ:;�>5கார� எ�ன ேவைல ெச@தா�?” 
 
“இN;�ல வா�தியா�. எ:க மாமா, ெபாிய [�> மணியமா இ�.தா:க. 
%15-�5-� ேபா@ வ�வா�, பNல மா��5கி�டா� ேகெசா�,மி�ல. 
2�>�டா:க. ஆனா?	 கலவர	 #�Hசி8சி, வ.தி�வா:க..” சாதி, சமய	, க�சி... 
 
விள5- ைவ5-	 ேநர	 ப5க�1 J�> அகிலாவிட	 எ�ெண@ திாி வா:கி8 
ெச�*, ேகாயி<� விள5ேக$*கிறா க6. ெவளி மாட�தி� உ6ள அக<� ஒ�*	, 
இ�ெனா�ைற� பி6ைளயா  #�%	 க�னிய	மா ஏ$*கிறா6. 
--------------- 

உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட உ�தரகா�ட : : : : அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய அ�தியாய 32323232    
 
“வா:க வா:க... நீ:க இ:க சா�பிட வ�J:க�A ம�தியானேம ெசா�ேன�. 
இ.ேநரமா8சி?” எ�* இராம<:க	 வரேவ$கிறா . 
 
“எ�ப�:க? J��ேல.1 அவ:க�லா	 ேபான பிற-, கDவி கிDவி எ�லா	 /�த	 
ப�ணின	. ேபா�ட1 ேபா�டப� ெகட5- ஓ�யி�5கா:க. அ.த ெர�> J��?	 
ஆ�	 இ�ல. எேதா தி�ட�1ல க��ன Jடா	. அர/, ஆ�சி மாறி�டதா	, -� 
இ�5க 2டலயா	... ேபா</5கார� த	பி ந�லவ�...” 
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“இ.த [ �ைபய� தா	மா, க��%சாமி� Kசாாி மக, சிவசாமி ெதாிGமா? அவ	 
ைபய�. கேடசி� ைபய�. ேபா</�A ெசா�ற	, ப.ேதாபN1 காவ�A உசிைர� 
பணய	 வ8சி�> �b�� ப�றாAவ. எேதA	 அ:ெகா�, இ:ெகா�, 
அடாவ� இ�5-	. ஆனா, ெமா�த5 க�சிகC	 ஆ�சிG	 லHச� பண�1ல 
அைமG	 கலாசார�1ல எ�ன நட5-	?...” 
 
“உ5கார	மா, ஏ� நி5கிற? எ�ன சா�%�W:க?” அவ6 ெசா�கிறா6. 
 
ெபாிய ;ட	. ேமேல உய .த க�>மான	. -ழ� விள5ைக உ6ளி�.1 வ�	 
பணியாள� ெபா��1கிறா�. 
 
“�G� வா:கி�> வ.1 ெபா��தினியா? எ�ப?” எ�* அவ  ேக�கிறா . 
“ம�தியான	 ைச5கி6ள %15-� ேபாயி வ.ேத�” எ�* அவ� ெசா�கிறா�. 
உயர, கா.தி பட	... அ@யா பட	, அவ�ைடய தாயா , தக�பனா  பட:க6 
இ�5கி�றன. 
 
“நாம�>	 இ.த [�>ல அேத ->	ப�தி� தைல #ைறயாக இ�5கிேற�...” 
 
“அ�ப ெபா	%ள:க யா�	, இ�ல@யா@யா?” 
 
“ெபா	%ள ஆ	%ள ஆ�	 இ�ல. ச	சார	 ேபாயி�டா. �, %6ள, ஒ� ெபா�,. 
ெபா�,	 ேபான வ�ச	 தவறி�ேபாயி�டா. ஒ� %6ள ெட�<ல இ�5கிறா�. 
ெர�>ேப  G.எN.ல இ�5கா:க ேப�தி, மகவயி�1� ேப�தி வ.தி�5கா. விவசாய, 
விைத Jாிய விைத�A ஆரா@8சி ப�ணி அெமாி5கால ப�ட	 வா:கியி�5கா. 
இ�ப இ:ேக வ.தி�5கிறா. ைஹதராபா�ல ேவைல எ>�தி���5கா...” 
 
‘க<யாண	 க�ட<யா?...” 
 
“இ.த5 கால�1ல, அவ:கவ:க ெசாத.தர	... த2ர, க<யாண	 ப�ணி நைக 
ந�ட� ேபா�>5கி�>, %�ச� ;ட ஜா<யா இ�5க,�Aற ஆைசய2ட, இ.த 
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மாதிாி இள. தைல#ைறக6, %1சான ச�க உண ேவாட ெசய�ப>றா:க. 
எ�லா�	 %திசா விHஞான	 ப�8சா?	, ஆகாச�1ல பற5கிறேதா, அ, G�த	 
ப�,றேதா ெபாி/�A நின5கல. இ.த நா�> வ*ைமக6 ஏ� ெதாைலயல, ஏ� 
ெவ�> -�1�A வாரா:க? ஏ� இ.த� ப�னா�> #தைலகC5- 
இைரயாறா:க�A சி.தி5க� ெதாட:கி�டா:க. இ�னி5- இ.த கிராம:க6 ேத� 
வ.தி�5- ஒ� ;�ட	. நீ:க பா�தி��]:கேள? அ:ேக ச	பாதி8சி, நிதி திர��, 
தா@ நா�> ச�க ேசைவ5- வ.1 ெசய�ப>றா:க.” 
 
மன/ ெபா�ெல�* K5கிற1. 
 
“ந	ம ேபர� ெபா�, எ1:க? ஒேர ைசசில அHசா* ெபா�,:க இ�5கா:க...” 
 
“சாதி இன	, மத	 இ�ல, #N<	 கிறிNதவ  இ�5கா:க க*�பா ஒ� ெபா�, 
எ>�பான ப�ேலாட #�ய5 க���>� பா�தி��பி:கேள?...” 
 
“ஆமா, அதா� ேப�தியா?” 
 
“அ1 ம�ய பிரேதச�1 ஆதிவாசி� ெபா�,. ஃேபா�ேடா கிராஃபரா	. ந	ப 
#�யல. /த.தர பாரத�தில க� #�ன நிைறய அழி2கைள�தா� பா 5கிேறா	A 
என5- மன/ ெரா	ப� தா:கலா இ�.த1. நீ:க பா�தி��]:க, அழகா%ாி நிசமாேவ 
அழகா%ாியா� தா� இ�.தி8சி. சாராய கலாசார	, �.வி. சீரழி2, வ.1 தா 
#�ேனற� பா5-றவ:கைளG	 காலவாாி இD5-1... நீ:க வர�ப, பன 
ஓல5-�ைச� பா�தி��]:கேள? அெத�லா	 ச	பாதி8/	 சாராய�தி?	 
லா�டாி8சீ��?	 சீரழிG	 சன:க6...” 
 
இவ க6 ேப/	 ேபாேத அவ க6 எ�ேலா�	 வ�	 அரவ	 ேக�கிற1. 
 
“அழகாயி ேகாயி�ல ம�டப	 க���5கா:க, %1சா வ ண	 எ�லா	 
அ�8சி�5கா:க. ஆனா, ஒ� ெபாிய ேவ�பமர	 உ�>. ெபாிய எட�த அட8சி, 
%6ளயாைர ெவளிேய த6ளி, எ15- மதி� எD�பி ேக�>� ேபா�>, K�>� 
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ேபா���5கா:க அ@யா? ெகண*;ட உ6ள அ	%�>5கி8சி, ெபா:க� 
ைவ5கிற1, ;�15க�>ற ெத�லா	 இ�<யா?...” 
 
“உ6C5-6ள ப<]ட	, Fல	 எ�லா	 இ�.தி8சி. இ�5-	. ெபாிய உ��ய� 
ெபா�� இ�5- #�ென�லா	 அழகாயி ஏைழயா இ�.தா	மா. மிHசிமிHசி 
ெவ6ளில க� மல தா	 ேபா>வா:க. /�தி ந.த வனமா இ�.தி8சி. வா@5கா�கைர 
Kர அ>5கரளி K�தி�5-	 கல கலரா, வ6ைள ேரா/, ேச�%�A. இ�ப இ�5கா?” 
 
“இ�^:ைகயா...” 
 
“ஊ�த:கர5கார  தா இ�ப ேகாயி� நி வாக	 #D/	. க*�% 1�> 
ேச�தவென�லா	, அ	மA5- தி�வாசி, அ1 இ1�A ெவ6ளித:க	 ேபா�டா:க. 
தி�விழா25- எ:ேக.ேதா, ாிகா � டா�N ேபால ெபா	%ளகள5 ;�� வ.தா:க. 
சாராய	 ச�ைட�A ஆயி ஒ� வ�ச	 ெவ�> -�1ல தி�விழாேவ நட5கல. சி�ன 
கா	ப2�ட ெபாிசா5கி ெபாிய கத2 ேபா�>�>� K���டா:க. ந	ம ெத� 
ேகாயி� விசய�தி� எ12	 கா1ல ேபா�>5கிறதி�ல. இ:ேக நாலாவ1 [>... 
மி�ன, உ:கC5-� ெதாியா1, ந	ம ஒற2தா உ	 %�சA5-5 ;ட ெசா.த	 
உ�>. அவ:க�லா	 அ�பேவ ஊைர 2�>� ேபாயி, K��ேய ெகட.தி8சி. அ�த 
ெவல5கி வா:கி�>, இ�ப ;ட -ைட-ஆ�ெடனா இ�5-	. ேகபி6 �.வி வ8சா�. 
அவ�தா� எேத ஒ� கழக5க�சி. இ�ப எ1�A ெதாியா1. ஒ�நா ரா2ல %6ளார� 
ேப�1, வா@5கா5கைர மர�த�ல வ8சி�டாAவ. உ��� ெபா�� உட8சி�5-. 
டா@, c@A ச�ட நாறி8சி. ேகா �> ேக/�A ேபானாAவ #�ன, அழகா%ர�1 
ஆCதா, வ6Cவ-ல	, ந�லைபய�, தமி7 ப�8சவ�, அவ.தா தமி7ல Kைச 
ப�,வா. அவைன ேவணா�A பழிேபா�>�>, ம�<கா %ர�திேல.1 ஒ� 
அ@ய  ப@யைன5 ெகா�டா.1 வ8சா:க. அவ� ைச5கி6ள வ.1, அ:கிேய ஒ� 
ெபா:கல� ெபா:கி, Kைச ப�,வா�A ெசா�னா:க. இ�ப, அ.த தி��>5 
க�யாண�15- அவ� உட.ைத. 1பா@� ைபய� 1?5கனாயி�டா�. அவைன 
இ.த அ@ய  ைபய�, ஒ� N;�ல ப�8ச சிேநக	A ஒ� ப�டாச யாேரா 
ெகாC�தி� ேபாட, அ.த� ப@ய� எ.த தி5கில ஓ�னா�A ெதாியல...” அவ6 
ம2னமாக இ�5கிறா6. 
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எ�ேலா�	 உ6ேள வ�கிறா க6. ஒ� ெபH/	 ஒ� பைழய கால பிர	%பி�னிய 
சா@2 நா$கா<G	, இர�> மர நா$கா<கC	 இ�5கி�றன. ராம<:க	 சா@2 
நா$கா<யி� சா@.தி�5கிறா . தாய	மா ெபHசி� அம .தி�5க, க�னிய	மா, 
ஒ�� நி$கிறா6. 
 
அவ க6 எ�ேலா�	 ெபHசி?	 தைரயி?மாக உ�கா�கி�றன . 
 
“எ�லா	 பா�தீ:களா?” 
 
“பா �ேதா	. �, அாிவா6, -�1க	%... எ�ன அ1?” எ�* அ.த� ெப�, தமிழி� 
ேபசியவ6 ேக�கிறா6. 
 
“இவதா, எ	ேப�தி. ெச:கமல	. இதா... வி5ர	... உ:க J�>� ேபர�, ஒேர வாாி/” 
 
“இ1 Fஜி... ம�ய�பிரேச�திேல.1 வ.தி�5- இ1, ^லா, ஒாிசா, இவ� திA... 
வ:காள	, இ1, மாயா... மணி%ாி... இேதா இ.த J�> சி:கார	... உசரமா 
பா5-றாேர? அவ� கா<�...” 
 
எ�லா�	 அவ6 காைல� ெதா�>, வண:-கிறா க6. 
 
எ�லாைரG	 #க�ைத வழி�1 தி���கழி5க ெநH/ -ைழகிற1. 
 
“நீ:க எ�லா�	 எ:ேக.1 வாீ:க@யா?” 
 
“கா<�, திA, ^லா, இவ:க�லா	 ஏ$ெகனேவ இ:க பிராஜ5�ல 
ப:ெக>�15கி���5கிறா:க. நீ  பராமாி�%, 1�வா�த�, இறா� ப�ைண 
எதி �%�A இய5க:க6ள ச	ப.த�ப���5கிறா:க. அ��பைடயி�, நம5- 
ஜனநாயக உாிைம இ�5-. எ:க தா�தா பா�� கால�திேலேய வ.தா8சி. அ�ப ஏ� 
வ*ைம ெதாைலயல? இ.த5 க�சிகெள�லா	 ஏ� எ�லா� பிர8ைனகC5-	, 
சாியா தீ 2 காணாம�, இ�5-. ம5கெள�லா	 நாம சாியான ஆ�கைள� 
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ேத .ெத>5-	 உாிைம ெப$றி�5கிேறா	A உணரல? ஏ� இQவள2 லHச	? 
சாராய	... எ:க அைம�%, ஒ� கிராம�1ல சாராயேம இ�லாம மா�தி #D ெவ$றி 
ெப$* இ�5- அ1 மாதிாி ெப�கC5-, விழி�%ண 2 ெகா�> வ.1 மா�தற 
தி�ட	. #த�ல, வ�#ைறய மா�த,	... இ:க தமி7நா��� இ�ப�தH/ வ�ச	 
ேபால ம1வில5- நைட#ைறயி� இ�.ததா	...? தா�தா ெசா�றா�...” 
 
“ஆமா	மா, இ�.தி8சி. எ:ேகா சில மீற�க6 இ�.த1. ப6ளிக6, க�`ாிக6, 
ஆ]/க6A, -� ஒழிHசி�.த1. தி��ைட ஒழி5க #�யல. அ.த %�தி எ�பி�ேயா 
வ�1. அ15காக காவ� 1ைறேய ேவணா	A ெசா�றா�%ல, ம1வில5க 
எ>�தா:க...” 
 
“ஆமா, இ�ப அைதவி�>>:க. தா�தா, ஊ�த:கைர5 கார:கC	 
அழகா%ாி5கார:கC	, ெவ��5கி�டா:க. யா�5- ந�ட	? இைத உணர8 
ெச@ய,	. இ.த ஊ� ஆCக, அ.த ஊ� ஆCகள ேச�1 வ8சி... எ�ென�ன 
-ைற�A %ாிHசி�>, ந�ல -�யா�சி ம5களாக உாிைமGட� ெசய� பட8 
ெச@ேவா	...” 
 
“அ�ப நீ:க�லா	 ெவQேவ* இட�திேல.1தா வ.தி�5கீ:களா?” 
 
“எ�லா�	, இ.த நா�>ல பிற.தவ:கதா பா�� ஆனா, இ.த வி5ர	, திA இர�> 
ேப�	 அெமாி5காவி� இ�.1 வ.தி�5கா:க. அேநகமாக எ�லா�	 ப�5கA	, 
ஆரா@8சி�A ேபாேனா	. ஆனா இ�ப, எ:க பிற.த நா�>5- எதாA	 
ப�ணA	A வ.தி�5கிேறா	, ஆயா...” 
 
அவC5- எ12	 ேபச #�யாத நிைறவி� மன	 1C	%கிற1. 
 
“வி5ர	 த	பி, எ�ன உ:கC5- ெநன�பி�5கா?... இ�தினி நாளா நா 
உ:கள�பா�பனா�A ெகட.ேத உ:க தா�தா வ8ச ெசா�1... அ1 அழியி1. மர�த 
ெவ��னா:க.” 15க	 ெதா�ைடைய அைட5கிற1. 
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“தாய	மா, அவ:க வ8ச ெசா�1 எ�னி5-ேம அழியா1. ஆரா?	 அழி5க #�யா1, 
ந	ம கால�1ல அ1 நி&பணமா-1. இ	ைசயி� இ�.1 அஹி	ைசதா� வர 
#�G	. இ��>5-�பி� உதய	தா�A இ.த� பி6ைள:க நி&பி5கிறா:க” 
 
“ேகாயி� கத2 சா�தி�5-. Fல�ைத ேக�>5- #�னா� ந�> வ8சி�5கா:க. 
எேதா, பய:கரமா...” 
 
“இ2� அ�ைதG	 ஆ��� ப>5க வ8சா�. ஆக, K��ன கத25- #�ன 
எ:கC5-� %தாி?	 அ:-	 இ:-	 கிட8ச ஆGத:கள ேகாயி?5- #�ன 
ேபா�> நா:க சரணடHசி�ேடா	... தா�தா !” 
 
வி5ர	 ெசா�கிறா�. 
 
“அ12	 சாிதா�. இ�ப கா.தி இ�ல; விேனாபா இ�ல; ஐய பிரகா� நாராயணA	 
இ�ல...” 
 
வி5ர	 அவைளேய பா �1� %�னைக ெச@கிறா�. அவ�5- அைச�பி�, ராதா	மா 
மாதிாி, அவ6 த.ைத மாதிாி, தா@ மாதிாி ேதா�*கிற1. 
 
“#�ன, உ:கC5- நின�பி�5கா?... நா� -ழ.ைதயா இ�5ைகயிேல, அ	மா, 
ரயி�ேவ Nேடஷ�ல, ஒ� கைலடா Nேகா�... வா:கி5->�தா. க�,ல வ8சி 
தி��பி� தி��பி� பா�தி���.ேத�. இ:ேக, எ�லாாி�டG	 கா��ேன�. நீ:க 
என5- ேசா*��னீ:க. அைத வ8சி� பா�தீ:க. பிற-, அத உ5கா.1 நாேன 
ஒ��ன காகித	, ேபாக த�ணில ேபா�> ெவளயா� எ�லா	 பிாி8சி�ேட�. 
க�ணா��1�ெட�லா	 ெகா��� ேபா8/, உ:ககி�ட ஒ���தா ஒ���தா�A 
அDேத�...?” 
 
அவ6 க�கைள� 1ைட�15 ெகா6கிறா6. 
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அவ� அேத ச	பவ�ைத இ.தியி� ெசா�கிறா�. %ாியாதவ க6 இ�ேபா1 
சிாி5கிறா க6. 
 
ஆனா� தா�தா இ.த5 கலகல�பி� கல.1 ெகா6ளவி�ைல. 
 
“ந	ம கலாசார	, அஹி	ைச, எளிைம, ஒD5க	 எ�லா	 இ�ப��தா� பி��% வி�ட 
க�ணா�� 1�>களாயி�டன. ஆனா இைளய வாாி/க6 அ�னி5- 
ெவ6ைள5காரைன எதி �1, எ�லா�	 ஒேர இல�சிய�தி� ;�னா�பில 
வ.தி�5கிறீ:க. அ1தா� ஆ*த�...” எ�* ஆ7.த -ர<� ேப/கிறா . 
 
“அ�ைறய மாதிாி இ�ைல” எ�* கா<� ெசா�?	 ேபா1, ெச:கமல	 
ஆேமாதி5கிறா6. 
 
“ந	 வரலா$* ஆரா@8சி அ�ண� ெசா�வ1 சாி. /த.தர� ேபாரா�ட�தி� 
ெவ6ைளயைன J7�தA	 எ�ற -றிதா� ெபா1, #த�ல, அ1 1�பா5கி 
கலாசார�தி� தா� ெவளி�ப�ட1. ஹி�ல , ஜ�பா�A, ேநதாஜியி� ஐ.எ�.ஏ. 
வைர ேபா8/. கா.தியி� அஹி	ைசயி� இல5- பிாி���காரைன ம�>	 
அ�%ற�ப>�திய1... இ1 அ�ப�யி�ைல. 
 
“சாியா8 ெசா�ல,	னா ெப�	பா�ைமயான ேப�5- அ�ப2	 /த.தர�த� ப�தி 
எ.த� ெதளி2	 தி�டவ�டமான க��1	 இ�ல�A ேதா,1. அ�ப� இ�.தா�, 
இ�ப2	, /த.தர	னா எ�ன, மனித�ைடய அ��பைட உாிைமக6 
எ�ன�ென�லா	 எ12ேம ெதாியாத அேத ெப�	பா�ைமைய வ8சி 
-�யா�சி:கறேபாில, ஒேர -�ைப ;ள ம5களா8 சிதறவி���5கா1... இ�ப 
என5ெக�லா	 இ.த� பரா	பாிய	 ப$றி, உண 2 K வமா ஒ�,ேம ெதாியா1. 
ஆனா, நா� ஒ	ப1 வ�சமா ெவளிநா��ல இ�5கிேற�. அ�ப�ப வ�ேவ�. 
அ�பா;ட ஒ�வார	, அ:ேக இ:ேக�A வர�பதா� பிர8ைனக6 %ாியி1. காேவாி, 
வா@5கா�, ேகாயி�, ந	 ெகா6ைகக6, மனிதேநய உற2க6 எ�லா	 சிைத.1 
ேபான பிற-தா� அ�ைமயாக� ெதாியி1...” 
 
“சிைதயா1... ெகா�> வ�ேவா	... மீ�ேபா	” எ�ற ெதானியி� Fஜி-ைகைய  
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உய �தி5 கா�>கிறா6. 
 
“எைத, சாதி, மத	, தீ�டாைம, ெப� ஒ>5க�, இெத�லாமா? இைவ ெய�லா#	 
இ:ேக இ.திய கலாசார� ப�பா இ�.தி�5-, மற5காேத!” சிாி�%, ;டேவ 
க>ைமயான #க:க6. 
 
“அதாவ1, பைழயன சில1 கழி�1, %திய1 %-�தி...” 
 
இவ க6 இ:ேக ேபசி5 ெகா���5ைகயி�, க�னிய	மா, சி:கார	, கா<�, ^லா 
ஆகிேயா  பி�%ற	 நDவி வி�டைத5 கவனி5கவி�ைல. 
 
“த	பி, நீ:க...” எ�* தாய	மா 1வ:-#� அவ� அ�கி� வ.1 ைகப$றி5 
ெகா6கிறா�. “எ�ன� ேபாயி நீ:க நா:க�A? நா உ:க ேபர�...” 
 
“சாி, சாி... ராசா... நீ:க..” 
 
“இதாேன, ராசா2	 வாணா	. நீ:க ேபான வார	, அ4 ஆ��ய� பா�தீ:களா	. 
உ:க J�ட எேதா ம��ேநஷன� நி*வன�15- 2டறா:க, மர�த ெவ��னா:- 
க�A ெசா�னீ:களா	...” 
 
“நீ [�>5-� ேபானியா�பா? -�-ல�1ல உ:க தா�தா வா7.த கால	 நிைன�% 
இ�5-�ன. இ�ப பா�தியா?" 
 
“நா� ேபாகல. நா� ேநர ராஜா�K  ேபான பjாி க�வால ப5க	, அ�பா அ:கதா, 
சி�ேகா �Qெம��ல ஆ5�வா ேபாரா����5கா�. பிளாN�5-� ைபய 
/�த�ப>�1வ1, விழி�%ண [�>வ1�A. அவேராட நிைறய� ேப  இ�5கா:க. 
/�ப@யா�A ஒ��தர� பா �ேத�. அ2� உ:க;ட ஏேதா ேகாயி?5- வ.தாரா	. 
ெவறி நாயி க�8சி8சா	...” 
 
“அ�பா, எ�லா	 ெசா�<�டானா?...” 
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“ஆமா, த	பி, அ:க நீ:க ேபா@, ஒ� ெவறி நா@ ஒழி�% �Q ெம�� ெசய� 
ப>�1:க�னா�. எேதா மனநிைல பாதி5க�ப�டவ  ேபால இ�.தா ...” 
 
“நீ J�>5-� ேபாக<யா?” 
 
“ெச:கமல#	 நாA	 வாசேலா> ேபாேனா	. சாமாென�லா	 லாாில 
ஏ�தி�.தா:க. ேநரா அ4 ஆ��ய� பா �ேதா	...” 
 
“அவ:க உ:கC5-� ெதாிGமா... இ�ல, உன5-� ெதாிGமா?” 
 
“நிசா2	, விேனா1	 என5- ெரா	ப� பழ5க	. நிசா Nேட�Nல, ‘திேய�ட ’ 
NடWN5- வ.தி�.தா, எேதா Nகால ஷி�ல. விேனா� அ�ைமயான ஆ5ட . 
ெர�> ேப�	 ெட�ேகஷேனாட ஈ>ப�டவ:க. ஸஃ�த  ஆ�மிய5 ெகா�னா�%ல 
அவன5 ெகா�னி�டா:க... இ.த நி*வன:கC5- எதிரா, த��5ேக�டா, உடேன 
தீவிரவாத #�திைர விD.தி�1. அ12	 ெச�ட	ப  115-�பிற-, இ.த பய	, 
நிரபராதிகைளேய தீவிரவாத வில:-5-6 த6C1... அதா, ெரா	ப கவனமா8 ெச@ய 
ேவ��யி�5-. அ�ப என5-, ஐ மீ�, அ4 ஆ��ேயாட ேப/ற�ப, நீ:க இ:க 
வ.தி��]:க�A ெதாியா1. உ:க மக� J�>5- அA�பி�டதாக2	 மய:கி 
விD.ததாக2	, அ	��சி: அ:கி� விசாாி8சி�> வ.1 ெசா�னாரா	. அ1 ;ட, 
உ:க மக� இற.த ேசதி ெசா�ன�ப நீ:கதா இற.தி�W:கேளா�A -ழ	பி 
ஃேபா� ேபா�டா:களா	. ெரNபா�ேஸ இ�ைல�னா:க...” 
 
“நா:க ேபான1ல, அ.த ஆ��5- ெரா	ப ச.ேதாச	. இ�ப நிசா;ட எ:க �ராஜ5� 
எ1லாA	 ஆ5�வா ெசய� ப>ேற�னி�5கா. அவ:கC5-� Kவh  ேபாக,	 
ஆைச. தா�தா, அ:ேக அவ:க அ�ைத அ.த கால�1 ஃ�ாிட	 ஃைப�டராேம? �.பி 
வ.1 இற.1 ேபானா:களா	... ெரா	ப ‘ேட  ேடவி�’A ெசா�னா:க �ெவ� 
WNல, J�>5-6ள ஒ� தா7�த�ப�ட அாிசன� ெப� -ழ.ைதய எ�ேலா�ைடய 
எதி �ைபG	 ெபா��ப>�தாம ெகா�> வ.1 வள �தாளா	... எ:க ச	% அ�ைதய 
நா� பட�1லதா� பா �தி�5கிேற�. எ:க	மா2	 அவC	 ஒ�ணா சா�பி�>� 
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ப>�1, ப�8சி... அ.த கால�1ல தா?கா]/ #�ன ேபாயி, ‘மகா�மா கா.தி 
ேஜ’�A க�தினாளா	?” 
 
KHசார� விசிறி அ�5கிற1... “அ4	மா, கம< மகளா நீ?...” 
 
“ஏ	 பா�� அDறீ:க...?” “ஒ�,மி�ல தாயி, அ.த தயிாிய	, ேந ைம, 1ணி8ச�, 
எ�லா	 உ:கC5- வ�	. வ.தி�5-...” 
 
“எ�ன, எ�லா	 ேபசி���5கீ:க? வா:க, வா:க... /ட8/ட ச�பா�தி... ச�ஜி, 
ெர�... வா:க, வா:க தா�தா, பா��, ேஹ@...” 
 
கா<� ைகயி� இைலகCட� அைழ5கிறா�. தைல எ�ணி இைல ேபாட� 
ப>கிற1. 
 
“எ�லா�	 உ�கா .தா� எ�பி�? ெரா�� யா  ப�,வா:க?” 
 
“நா:க ப�ணி� ேபா>ேவா	. கர	, கர	..." 
 
“கரமா கர	 ேவ�டா	. எ�லா	 ப�ணி #�G:க. நா:க சா�பி�>�>� 
ேபா>ேறா	.” 
 
மதிய	 சைம�1 ைவ�த ேசா*, -ழ	% ச�பா�தி, ெபாாிய�, இ�ேபா1 ெச@த கா@-
ச�ஜி எ�* கல.1 பாிமாறி, கல.1 ேபசி... 
 
அவைள உ�கார ைவ�1� ேபா>கிறா க6. 
 
“அடாடா, வா:க த	பி ... எ�ன ைகயில?” 
 
“இ1, அவ:க, ெபாிய	மா2ைடய ைப. அைத5 ->�தி�>� ேபாகலா�A வ.ேத�.  
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அவ:கC5-	 அவ:க ேப�தி5-	 ந�றி ெசா�ல,	...” ேபா^Nகார� த	பி...  
எN.ஐ... 
 
“அடாடா... ைககDவி� 1ைட�15 ெகா�> வ�கிறா6. 
 
“நீ:கC	 உ5கா.1 சா�பி�>� ேபா:க த	பி!” எ�* ராம<:க	 உபசாி5கிறா . 
 
“இ�^:க. பிற- ஒ� நா6 பா 5கலா	. நா� J�>5-� ேபா@ ஆ* நாளா21. 
-ழ.ைதG	 அவC	 எ�ன ஆ8ேசா�A கவல�ப�>����பா:க. இ�ப மாச	 
ேவற. ஆயா, உ:க ேசைல, எ�லா	 ப�திர	. பா�15-:க...” 
 
“ஐயா... எ� ெவ6ள சீல, அ.த� ெபா�, ->�த1, ச�திய	, அத5 கற படாம... 
ெகா�> வ.தி�W:க... ந�றி, ந�றி ஐயா !” 
 

------------------------------------------------000000000000------------------------------------------------------------    


