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ெசைன, தியாகராயநகாி' உ ள ஒ*யாரமான +,க%- இைடேய, ‘ேம%க’
ேபா1ட கிழவி ேபால$, ‘ேம%க’ இ'லாத இள ெப3களி4 ‘நா1,%க1ைட’
இள ெப3 ேபா', ஒ +, கா1சியளி த5.

பைழய ெகா தனா, திய எஜினீய, கல75 ஆேலாசி 5% க1#ய5 ேபா'
ேதாறிய அ7த +,, பழைமயாக இ'லாம4, 5ைமயாக ேபாகாம4,
பாபத- அழகாக இ'ைலெயறா4, பழ-வத- ைவயாகேவ இ7த5.

ேம' மா#யி', மாத9 சபள% -,ப:க

இர3, ‘-# தன’ ாி7தன.

கீேழ, +1# உாிைமயாள ெசா%க;:க, -,ப சகிதமாக% -#யி7தா.

‘ெமாசாயி%’ ேபா1ட தைர. மி விசிறிக

ழ4 அைறக . ‘டல’ பி'ேலா

ெகா3ட ஒ க1#', #.வி.ெச1,. அேத சமய, பைழயன கழி%கபடவி'ைல
எபைத% கா1, வைகயி', இைடயிைடேய, ேகாணி =1ைடக,
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>ைன%-1#க, தகர டபா%க, ‘#ர’க தாேதாறி தனமாக%
கிட7தன.

ம';கா தன5 அைறயி' இ75 ெந1#

றி 5, ெவளிேய வ75, வரா3டாவி'

ேபா1#7த ஊ@ச' பலைகயி' கா'ேம' கா' ேபா1, உ1கா75 ெகா3,
க'Aாி  தக ைதேயா அ'ல5 அ7த பாட B4%-

மைற 5

ைவ தி7தா4 ைவ தி%க%C#ய காத'  தக ைதேயா, ப#%க
ெதாட:கினா . பிற- ‘ேபார# தவ ’ ேபா', ஒ காைல எ, 5 தைரயி' ஊறி,
விர'களா' அD தி, ஊ@ச' பலைகைய ஆ1#% ெகா3டா . அ7த ‘ஆட'’
க தி' ஆன7தப1டவ , உ ேள ஏப1ட ச த ைத% ேக1,,

க ைத திபி

ேலசாக நிமி தி, ெம'ல9 சிாி 5% ெகா3டா .

உ ேள, -ளியலைறயி' அவ

அமா%காாி பாவதி யாைன -ளிப5 மாதிாி, #ர

நிைறய இ7த த3ணீைர, ‘ட’பா' ெமா3, ெமா3,, தைலயி' பாதி, அ7த
#ரமி' பாதியாக ஊறி% ெகா3#%க ேவ3,! இ'ைலயானா' #ர ,
அ7த இ ட ேமாதி, அப#ெயா பய:கரமான ச த ைத% ெகா, தி%க
ேவ3#யதி'ைல. பிற- எைம மா, ேசறி' ர வ5 ேபால ஒ ச த:ேக1ட5.
ஒ ேவைள ேசா ேத*%கிறாேளா எனேவா...

‘இ7த அமா$%- ஷவ ேடைப திற75 ஜ G -ளி%க ெதாியைலேய’
எH தன%- ேள நிைன 5% ெகா3#7த ம';கா, “நீ இG #ரI
ப3ண;யாமா” எற -ர' ேக1, நிமி7தா .

கச:கிய ேவ1#ேயா,, D:கிய ச1ைடேயா, ெசா%க;:க நிH ெகா3,
இ7தா.

ந'ல சிவபான நிற. மனித%- வய5 ஐப5%- அேக வ7தா4, இG
ைமன மாதிாிேய இ7தா. கD தி', ஏD ப$ ச:கி; ேபா1, இ7தா. சில,
அ7த ச:கி;ைய அவ மைனவி, அவ%-% க1#ய தா; எH கி3டலாக அ'ல,
ெம*யாகேவ ெசா'வாக . ைகயி' த:க9 ச:கி;யா' பிணி%கப1ட ஒ பாடாதி
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க#கார. ‘ைட’ அ#%க ேதைவயி'லாத கைமயான

#. ெமா த தி' ெசா'ல

ேபானா', ஆசாமி அழகாகேவ இபா.

அரைவ மி';' இ75 ேநராக வ7த அவ, ம';காைவ ெபமிதமாக பா 5%
ெகா3, நிறா. அவ க3

ேனேய, அவ க3K%- ெதாியாமேல எப#

வள75 வி1டா ! எLவள$ கMரமாக உ1கா7தி%கிறா ! ஏேதா, இG
இ7த இப5 வயதி4, அவைர ெபாH த அளவி', அவ

ஐ75 வய5 சிHமி

ேபாலேவ ேதாHகிறா .

ம';காைவ பாச ெபா:க பா த ெசா%க;:க திNெரH, ‘ட’ #ர 
ேமாதிய ச த காைத% - த, “நா ெசான5... உ கா5ல விழ;யாமா”
எறா.

“எனபா ெசானீ:க?”

“இ7தாபா... ஒ3K ‘என அபா’G பிாி 59 ெசா'4... இ'ேலனா என
ெசானீ:கG ெமா1ைடயா% ேக... நீ எனபா எனபாG ெசா'றைத%
ேக1டா', நீ என%- பா1# மாதிாிO ேதாK5... நீ #ரI ப3ண;யாமா?...”

ம';கா சிாி 5% ெகா3ேட ெசானா

“நீ:க ப3ணவி'ைலயா?

‘அமா’G பிாி 59 ெசா'4:க... இ'லனா...”

“சாி, ேபாக1,... உ:கமா -ளி 5... நீ -ளி 5... நா -ளி 5, றப,
னால... அ:ேக க'யாண

#75 ஒ -ழ7ைத Cட பிற75,! நா

-ழ7ைதேயாட கா5- 5 விேசஷ 5%- தா ேபாக
-ளி%கிறா ...? -ளி 5

#O. இGமா

# 5வி1, ஏேதா பா'கண%- ேபா,றா G

நிைன%ேக...”

ம';கா சிாி 5% ெகா3ேட ஏேதா ெசா'ல ேபானேபா5, பாவதி ெகா3ைடைய
ஒ ெவ ைள 53டா' க1#% ெகா3,, மா%- ேமேல ேசைலைய றி%
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ெகா3,, ெவளிேய வ7தா . கணவைன% க3,ெகா ளாமேல, “ம';... நீ ேபா*
-ளிமா” எறா .

“நா அறமா -ளி%ேக.”

“க'யாண 5%- ேநரமா-5.”

“நா வரைல... தைல வ;%-5.”

ெசா%க;:க பதறினா: “உன%- வய வள7த அள$%- =ைள ஏ வளரல...?
ெசா7த அ%காேவாட க'யாண. நீ வரா1டா' ந'லா இ%-மா... நா4 ேப என
நிைனபா:க...”

பாவதி அவைள ெபைமேயா, பா 5% ெகா3ேட, “நீO வரKமா...
இ'லனா... நா:க

தா ஒைன த, 51ேடா G ெசா'வா:க... உ...

சீ%கிர...” எறா .

“ த'ல அபா -ளி%க1,.”

“உ:க அபா -ளி%கற5, -ளி%காத5 ேநர ைத ெபாH 5 இ%-. ேநர
ஆயி1,5னா, அவ வழ%கமா வற5 மாதிாி -ளி%காமேல வ75,வா.
அப#ேய -ளி9சா4, பைழயப# அரைவ மிஷில ரள தா ேபாவா...”

“நா மிஷில ரளா1டா நீ த:க நைகயில ரள

#யா5#! பா 5 ேப ...

பி#9சா4 பி#9ேச ளியமரமா பி#9ேசG ெசானவ , நீதா.
மற75டாேத.”

“நா மற%கல... ளியமர -ளி%கா5 - மைழயில தா நைனO!”
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“ேபா* உடல ப1,9ேசைலைய

5#...”

ம';கா சிாி 5% ெகா3ேட, -ளியலைற%-

ேபானா . பாவதி, உ ேள ேபா*,

ஒ நா1, டைவைய எ, 5, ெசா%க;:க திட தவறி ேபா* “ம';காகி1ேட
ெகா,:க” எH ெசா'ல ேபானதகாக9 சிாி 5% ெகா3ேட, -ளியலைற%-
ேபா* கதவி இ,%கி' அ7த டைவைய

பாதி உ ேளO, பி பாதி

ெவளிேயOமா* ெதா:க ேபா1,வி1,, தா அல:கார ெச*5 ெகா ள
அைற%-

ேபானா .

---------அ தியாய - 2

ெசா%க;:க ெட;ேபாைன9 ழறினா.

“அேலா... ெச1#யாரா... சா ெர#யா... பரவாயி'ல. அைரமணி ேநர கழி ேத
அG:க... அற ேவள9ேசாி விவகார பழ... ேநல ேபசலா... சாி... காைர
அைர மணி%- அறமாேவ அG:க. =வாயிர &பா* -ப கி1ேட
ெகா, 5 அGேற... அைத

#9சி,:க... வ9சிட1,மா... வ9 ,ேற.”

ெசா%க;:க ெட;ேபாைன ைவ தேபா5, பாவதி க3ணா# ெபா திய
Mேராைவ திற75, ைவர ெந%லI, ஏD ப$ இர1ைடவட9 ச:கி;
த;யவைற% கD தி4, நாைக75 த:க% காகைள ைககளி4, =H
ேமாதிர:கைள விர'களி4 ேபா1,% ெகா3டா . நைககைள ேபாட ேபாட,
க'யாண +1#- எேபா5 ேபாேவா எH அவ%- அவசர, ஆேவசமா-
அளவி- வள7த5.

-ளி 5வி1, வ7த ம';காவி- பாவதி தைலவாாி வி1டா . “ேபா:கமா நா
-ழ7ைதயி'ேல... என%- ைகயி%-” எH அ7த% க'Aாி%காாி
சிK:கியேபா5, பாவதி, “இ7த% கால 5 ெபா3K:க%- எப# #ரI
ப3ற5 எபைத விட, எப# எப# ப3ணாம' இ%கலா எப5தா
அதிகமா* ெதாிO. மா தைலைய% ெகா,#. அப# இப# ஆ1டாேத!” எH
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ெசா';% ெகா3,, அவளி இ,ைப இH%கி பி# 5% ெகா3ேட, இர1ைட
பின' ேபா1ட . பிற- க3K%- ைம ேபா1டா . அத பி பிேராைவ
திற75, நைககைள நீ1#னா .

ம';கா தி1டவ1டமாக9 ெசா';வி1டா : “ஏ, அமா...
ெசா'4:க... -னிOேற. கன 5ல

5கில அ#%கK G

த: ெகா,%கK னா',

க ைத

நிமி 5ேற. ஆனா' நைக ேபா,ற5%- கD ைதேயா ைகையேயா நீ1ட
மா1ேட. ேபா:கமா... என%- இெத'லா பி#%கா5...”

“உன%- பி#%காவி1டா' ேபாக1,... என%- பி#%கிற5%காவ5 ேபாட%
Cடாதா... இைன%- ம1, ேபா1,%க ராஜா தி...”

“இைன%- ம1, எைன வி1,,:கமா... ளீI. இ5:கைள நீ:கேள
ேபா1,%க:க... உ:க

அழைக எ,பா கா1,...”

பாவதி ேயாசி தா .

கணவனிட இ75 இ5வைர வராத, “அழ-... எ,பா* இ%-” எபன
ேபாற வா ைதகளி வசீகர:களி' சி%-3ட அவ , ம';கா$%காக9
ெச*யப1ட நைககளி' ெபபாலனவைற எ, 5 ேபா1,% ெகா3டா .
ேதா, கD 5 ெதா, இட தி' இ75, கி1ட த1ட -ர'வைள வைர%-
நைகய,%-க .

இத-

-ளியலைறயி' இ75, “ெர#யாயி1N:களா” எH Cவி%ெகா3ேட

வ7த ெசா%க;:க, மைனவிைய பா 5, “இ7த% கமைல% கழ1#1,
அவேளாட ாி:ைக ேபா1,% ேகாேய... ெகாபைர%- வைளய ேபா1ட5 மாதிாி
இ%-...! ேவKமானா' காப$3, கத$9 ச:கி;ைய% கழ1# தர1,மா...
அைதO த:க9 ச:கி; மாதிாி ேபா1,%ேகா! ஆைள பா நாப5 வய5%- ேமல
உடைப% -ைற%கற5%- பா%காம', நைககைள C1ட பா%கறா ...”

“நா ேவKமானா' த#யா இ751, ேபாேற. உ:க%- என நPட?
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ஏ3# இப#9 சிாி%கிற?”

“சிாி%கலமா, அபா... அமாைவ நீ:க

ஓவரா ேப றீ:க...”

“நாம இேபா அவ க3K%- அப# தா3# ெதாிO! இவ இLவள$
ேப றாேர, இவ கால பா, -ளி9சார. கா4ல த3ணிேய படல...”

“த3ணி ேபா,ற உ ராமைன விட நா ேதவல#...”

“எனமா நீ:க ... அபா தமா %- ேப றா... நீ:க

சீாியசா எ, தா'

எப#?”

“விைளயா1, விைனயா-G ெசா'4#.”

“விைன Cட எகி1ேட விைளயா1டா-G ெசா'4மா...”

“நா ஒ3K ெசா'ல ேபாற5'ல. அேதா, கா வ751,. ேபாயி1, சீ%கிரமா
வ75டK...”

=வ காாி' ஏறினாக .

ம';கா இவ%- ந,வி' உ1கா75 ெகா3டா .

உாி த வாைழ த3, ேபாற கா'க . ஆமண%-9 ெச#ைய ேபாற சிவ
ஊதா$ ‘கல7த’ நிற. அ5, ர த9 சிவ இ'ைல; -:-ம9 சிவ அ'ல.
அழகான சிவ. தாமைர த3, ேபாற கD 5, நளின , கMர  கல7த
பாைவ. எவ ெசா'வைதO, உ3ைமயிேலேய உனிபாக% ேக1ப5 ேபா',
5ைக வைள 5,

க ைத

ப%கமா* ெகா3, வ ேந தி.

-1ைடெயேறா, ெந1ைடெயேறா ெசா'ல

#யாத உயர. ப'ேவH #ைசக
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ேபா1ட அ7த ‘ேமாஷி ேமாஷி’ ேசைலயி', இர1ைட பின'களி' ஒH ேதாளி
ப%க ெதா:க, ேசைல% கைடயி

னா' நி- ெமD- ெப3ைண

ேபால, அேத சமய ஆபாச இ'லாத கவ9சிOட, பா4ணைவ R3டாம',
ைகெய, 5% -பிட ேவ3, எப5 ேபாற பா:-ட ம';கா
ேதாறினா . அவைளேய இைம விலக பா த தி-திமதி ெசா%க;:க:க ,
ஒவ%- ஒவ  Hவைல பாிமாறி% ெகா3ேட ளகா:கிதமானாக .

#ைரவ எஜிைன ‘ஆ’ ெச*த ேபா5, ராமசாமி வ7தா. பாவதியி
ெபாிய3ண. அ7த உற$%- ஏற உவ. உவ தி- ஏற பண உ ளவ.
பண தி- ஏற ‘பாவலா’ மனித.

“க'யாண 5%- றப1டா ேபால இ%-?”

ெசா%க;:க

க ைத9 ழி தா. கால:கா தால வ751டா! இவ வாைட

ப1டாேல, =9

1,. இனிேம' ேபான காாிய உப1டால தா!

‘அ3ண ேக1ட5%- ஏதாவ5 ெசா'4:கேள’ எப5 மாதிாி, பாவதி,
கணவனி இ,ைப ரகசியமாக இ# தேபா5, ெசா%க;:க, த = த
ைம 5ன%- பதி' ெசா'4 க1டாய தி- உ1ப1டா. கனக9சிதமாகேவ
பதி' ெசானா.

“பின என... உ:க

த:ைக இLவள$ நைக ந1, ேபா1#%- ேபா5, நா

இ7த ப1, ேவ1#ைய க1#யி%- ேபா5, க'யாண 5%- தா ேபாேவா...
கமா7தர 5%கா ேபாேவா?”

ராமசாமி சைள%கவி'ைல.

“அடேட... நப ம';கா அ%காேவாட க'யாணமா? என%- மற7ேத ேபாயி1,!
நாG கால ஏறி%கிேற.”
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“இ'ல தா, நா:க

வழில ஓ இட 5%- ேபாயி1, வரேபாேறா. நீ:க

னால ேபா* அ:க இ%கவ:க%- ெகா@ச ஒ தாைச ப3K:க. #ைரவ!
அவ மறி9சி%கி1, நிகிறாேரG ேயாசி%க ேவ3டா. வ3#ைய எ,. அவ
தானா 5 வா... வ3#%- ேசத வேமG பா%கியா? சீ%கிரமா* எ,பா...”

கா சீறி%ெகா3, றப1ட5. ராமசாமி, அேபாைத%- ஒ5:கி% ெகா3டா.

பாவதியா' தாள #யவி'ைல. ம';காைவ வி1, சிறி5 விலகி உ1கா75
ெகா3ேட, “எ:க

அ3ண:கனா' ஏ உ:க%- இப# பறி எாிO5?”

எறா .

“வ தி வ9சா' பறி தா எாிO.”

“உ:க

த:ைக ஷைன விட எ:க அ3ண தபி:க ேமாசமி'ல. க'யாண

நி9சயி%கிற5%-

னால, உ:க கி1ட ெப3K%- தா*மாமனா9ேசG,

‘இ7த இட பி#%-தா அ தாG’ ஒ வா ைத ேக1டாரா? சாி, ேக1கல. க'யாண
ேநா1Nைச ேநாிலயாவ5 வ75 ெகா, தாரா? சாி. ெகா,%கல. க'யாண +1ல யா
யா'லாேமா வாS 5ைரேயா ம3ணா:க1#ேயாG ேபா1#%ேக, உ:க
ெபயைரO ேபா,ற5? சாி ேபாடல. ெப3 +1டாG ெசா';, அ3ணமா:க
ெபய:கைள ேபா1#%கா... பி ைளகேளாட ெபய:கைள ேபா1#%கா...
தா*மாமா ெபயைர ஏ ேபாடல? இவ
எ, 5 வள த உ:க

ெபயைர% Cட ேபா1#%கா. இவைள

ேப எ:ேகயாவ5 இ%கா? ஏ ேபச மா1ேட:கிறீ:க?

அரவ மிஷி மாதிாி க 5+:கேள, இேபா ஏ ேபசமா1ேட:கிறீ:க?”

ெசா%க;:க ப1, படாம4 பதி' அளி தா. “இதனால அவ:க%- தா
நPடேம தவிர நம%கி'ல. நா4ேப நா4விதமா* ேபசபடாேதG ேபாேறா.
அLவள$தா. உ:க

அ3ணமா தாS திேனா, இ'ைல எ ம9சா

உச திேனா எ5$ கிைடயா5. எ'லாேம கால9

5ன பா:க. #ைரவ, நீ

ஏ*ய நா:க ேப றத% ேக1கிற5 மாதிாி வ3#ைய ெம5வா வி,ற? சீ%கிரமா
வி,பா... இெனாG ெசா'ேற ேக#. அ3ண தபி:களானா4 சாி,
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அ%கா த:ைககளானா4 சாி, அமா வயி 5ல இ75 ஒவேரா, ஒவ
ெசா';1, பிற%கல. ஒ3ணா பிற%கற5னாேலேய ஒ3ணா ஆயிட மா1டா:க.
Cடபிற%கற5னாேலேய C# வாS75ட மா1டா:க. உறைவ விட, ந1 இ%ேக,
அ5லO பா'ய சிேநகித இ%ேக, அ5%- இைணயா* எ5$ ஆக

#யா5.

ெசா7த%கார:கி1ட உடல ஓ,ற ர த 5#%கலா. ஆனா', சிேநகித:கி1ட
அ7த உட%- ள இ%கிற ஆமா 5#%-. இ7த9 ெச1#யாைரேய
எ, 5%ேகா... அவ எ:ேக பிற7தாேரா, நா எ:ேக பிற7ேதேனா, அவ
ெச1#யால நா1,%ேகா1ைடயா, வாணிய9ெச1#யா, ‘வைளய' ெச1#யா’G
Cட என%- ெதாியா5. இ7தா4, அவைர விட, என%- ெந%கமான மGஷ
யாேம இ'ல...”

“ஆயிர ெசா'4:க, எ Cட பிற7தவ:க... உ:க
நட%க மா1டா:க... எ:க

த:ைக ஷ மாதிாி

அ3ணைன நாைய நட 5றதவிட ேமாசமா*

நட 5னி:க. கால ஏறேபானவர% Cட

க 5ல அ#9ச5மாதிாி ேப னி:க.

அேபா Cட அவ ேகாபப1டாரா? சிாி%கிறத வி1டாரா...?”

“ேகாபபட ேவ3#ய இட 5ல சிாி%கிறவ ஆப தான மGஷ3#. அேதாட,
ேராஷ இ7தா' தா ேகாப வ. ேவஷ இ7தா' சிாி தா வ!”

“சாி சாமீ! எ:க

ஆ1க

ேராஷ:ெக1டவ:கதா, ஆப தானவ:கதா. இவ

அபாதா ேராஷ%கார, ேயா%கிய, ேபா5மா...?”

“உன%- அறி$ இ%கா#? இவ

நம ெபா3K. நைம தவிர ேவற யாைரO

நிைன%காத ெபா3K. ந ம#யிேலO, ேதாேலO ர3ட ெபா3K.
இவைளO, அ7த -#காரைனO எ5%காக# சப7தப, தி ேப ற? பா, அவ
க ேபாற ேபா%ைக...”

பாவதி அேபா5தா உண7தவ
அவ

ேபா' தி,%கி1,, ம';காைவ பா தா .

அேக ெந:கி உ1கா75 ெகா3,, அவைள தன5 வல ேதாளி'

ப,ப#யா* அைண 5% ெகா3டா .
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ம';கா, சிாி 5% ெகா3ேட, “நா ஒ3K ேகாப  படல, வ த  படல.
நீ:க

யாைர ேபசினா4, எப# ேபசினா4, என%-% கவைலயி'ைல. எ

கவைலெய'லா நீ:க
ெகா3ேட, அவக

ச3ைட ேபாட% Cடா5 எகிற5தா” எH ெசா';%

இவாி ைககைளO, த இ கர:களா' பலமாக

பி# 5% ெகா3டா .

அ7த பி#யி பல ைத கண%கி' ைவ 5 பா தா', ம';கா, ஏேதா
பல+னப1,% ெகா3, இப5 ேபா' ேதாறிய5.

அவகளி ைககைள பி# திப5, “எைன ைகவிட மா1Nகேள” எH
ெசா'லாம' ெசா'வ5 ேபா;7த5.
-------------அ தியாய - 3

வடெசைனயி', ‘வ3ணாரேப1ைட’ எH வாயா4, ‘வ3ைணயபதி’ எH
எD தா4 அைழ%கப, ப-தி; அதி' ெந%கமான +,க

ெகா3ட ஒ

%கமான ெத. அ7த ெதைவ, கிராம 5 பாணியி' ெசா'வ5 எறா',
‘ %க#

ட:க#’ எH ெசா'லலா. ெசைன ‘தமிழி'’ ெசா'வ5 எறா'

‘ 1,9 ச75’. உ ேள ேபாகிற கா வ3#க ேநராக, அ7த ெதவி
இர3, ப%க ைதO, -H%காக அைட 5% ெகா3#%- ஒ +1#'
ேபா* தா

1டேவ3,. அ7த +1ைட

1டாம' வ3#க

திப$

#யா5. இ7த இல1சண தி', அ:ேக, ஒ லாாிO, இர3, =H ‘#ர%’
வ3#க நிH தி ைவ%கப1, இ7தன.

கவாி ெதாியாம', ெமயி ேரா1#' இ75 வபவகைள, இ:ேக ெகா3,
வ75, “இ7தா,

1,”, எப5 மாதிாி, ெசயலறதா%- வ'லைம, இ7த

ெத$%- உ3,. இ7த ப-தி ம%க%- உ3,. “ெச'4 ெச'லாத5%ெச1#யா” எப5 ேபா'

கவாியி' உ ள ெதவி விவர ெதாியாம4, அேத

சமய விவர ெதாி7ததாக% கா1#% ெகா  மனபாைமOடG,
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ேக1பவாிட, “ெல1ல க1ப3ணி... ைர1ல திபி... அற ‘சீரா’ ேபா*...
ைர1ல திபி...” எH ெசா'பவ ெசான5, அப#% ேக1,
ெதாைல தவக , இHதியி' இ:ேக வ75 த:கைள தா:கேள ெதாைல தவக
ேபா', த,மாறிய5 உ3,.

எறா4, எேபா5 கலகல%- ெபய ேபான அ7த அதாவ5, அ7த
Gசாமி ேதா1ட தி =றாவ5 ச75, இேபா5 கலகலபான கலகலட
கா1சியளி த5. -H%ேக மறி 5 நிற அ7த +1# வாச;', மாவிைல
ேதாரண க1டப1, இ7த5. (வாைழ விைல அதிக. வா:கி க1டபடவி'ைல)
ஒ;ெப%கியி', “ஓர ேபா... ஓர ேபா” எH பாட' ஒ; த5. எ7த ஓர தி4
இட இ'லாத அள$%-, அள$%- மீறிய ம%க

ெநாிச'. மணமகளி த7ைதO

ெசா%க;:க தி த:ைக கணவGமான ெபமா, எைத9
சபாதி%கவி'ைலயானா4, ந3பகைள சபாதி 5, தாG, அவகளி
சபாதைன%- உ1ப1டவ ேபா' ேதாறிய5.

மணேமைடயி' மணம%க , ஒவைர ஒவ ஓர% க3ணா' பா 5%
ெகா3டாக . றி நிறவக , ஏதாவ5 ச த:ேக1,, ேவH ப%கமாக தி
ேபாெத'லா, இவக , ைதாியமாக ஒவைர ஒவ பா 5% ெகா3டாக .
மணமக ேபச% Cட ேபானா. மணேமைட%-

னா', இவக

நட75

ெகா  வித ைத பாபதகாகேவ, சினிமாைவ ‘தியாக’ ெச*5 வி1,
அ:ேக,

1#%கா' ேபா1, அம7தி7த ‘ெர3டா:ெக1டா’ வய5 பய'க

சிாி 5% ெகா3டாக .

ெக1#ேமள

ழ:கிய5. ஒ தாபாள த1#' ெவறிைல, ேத:கா*

வைகயறா%க%- ேமேல இ7த தா;ைய, C1ட தி- இைடேய ெகா3, ேபா*
அவகளி ஆசீவாத ைத ெபHவி1,, மணேமைட%- ேபா*, தா;ைய,
ெபமா , மணமகG%-% க1ட ேபாவ5 ேபா', அவ கD 5 ப%கமாக
எேத9ைசயாக% ெகா3, ேபா*வி1,, பிற- மமகனாக ேபாகிறவனி ைகயி'
ெகா,%க, C1ட சிாி%க, ேமள ஒ;%க, மணமக
தா; க1டப1, வி1ட5.

கD ைத ஒவ பி# 5 நீ1ட
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அ5, ஒ சீதி த% க'யாண. ரா-கால, எமக3ட பா 5, ப%-வமான
சமய தி' நட தப,. அப#O ஆகாம', இப#O ஆக

#யாம' ேபான ஒ

‘கலபட%’ க'யாண. ெந'ைல மாவ1ட தி', அ- அேக உ ள கிராம:கைள9
ேச7த மா ஐயாயிர ேப -#யி%- இ7த ப-தியி', இப#ப1ட
க'யாண:க

தா நட%கிறன. இபிG இ7த% க'யாண, ஓரள$

ேவHப1ட5.

ெபமாளி >+க% கிராம ைத9 ேச7தவக
உவா%கி யி%கிறாக . பண%காரக
ஏைழக

உற$

ைற9 ச:க எH ஒைற

ஆ1# பைட%- இ7த9 ச:க தி',

+1, திமண:களி', ச:க நிவாகிக

வாS 5ைர வழ:கியாக

ேவ3,. இ5, ஒ க1டாய ‘இைவ1ேடஷ’. இ'ைலயானா', அ7த ஏைழக ,
த ளி ைவ%கப1, வி,வாக .

நிவாகிக , ஆ%ெகா வா ைத ேப வதி', அ5$ வாS தி ேப வதி' என
ேகாளாH எH ேக1கலா. ேகாளாேற, அ:ேக தா இ%கிற5.

தலாவதாக

ஆ%ெகா வா ைத ேபசாம' ‘ஊைம%- ஊHவாய ச3ைட பிரச3ட’
எப5 ேபா', ஒLெவா பண%கார நிவாகிO, த ப$கார ேமாதிர:கைளO,
ெட; ச1ைட ைபக%பாைழக

ெதாிO BH &பா* ேநா1,%கைளO, ஏைழ

ெதாடாமேல பா%க ேவ3, எப5 ேபா', அைரமணி ேநரமாவ5

ேப வா. இ7த அைர மணி%- , “அதாவ5... அதாவ5” எற வா ைத ம1,
ஆயிர7தடைவ வ. இர3டாவதாக, நிவாகிகளி எ3ணி%ைக அதிக.
பண%காரக

ம1, நிவாகிகளாக இபதா எH ஒ ேப9 வ7த ேபா5, அ7த

த7திர%கார நிவாகிக , ‘ேபா1 ஆ ெரவிT’ எப5 மாதிாி, வவா*% -D,
மல% -D எH இர3, -D%கைள ேபா1,, சில வாயா# ஏைழகைள அவறி'
ேபா1, வி1டாக . ஆக, அ7த வ.-.உ. (வவா*% -D உHபின - இப# தா
அைழபிதழி' ேபா1#7த5), ம.-.உ. (மல% -D உHபின) ெசயலாள,
5ைண9 ெசயலாள, இைண9 ெசயலாள, உதவி9 ெசயலாள, நிவாக9 ெசயலாள,
தைலவ, 5ைண தைலவ, இைண தைலவ, உதவி தைலவ, நிவாக
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தைலவ, ெபாளாள, 5ைண ெபாளாள, இைண ெபாளாள, நிவாக
ெபாளாள எH இப5 ேப ேபசி, ேநர இ7தா' இG ப 5 ேப ேபச
ேவ3,! இவக
மணம%க%-,

ேபசி

#ப5 வைர%- கா திப5 எறா'

த' இர$ வவதேக =H மாத ஆ-.

மணம%கைள வாS தி, தைலவ, இதர நிவாகிக ேபசி
வ.-.உ. ேபச எD7தா. மணம%க%-, தா:க

# த பின, ஒ

#யாத எாி9ச'. ேபசி

# தவக%-, ேபச ேபாகிறவக%- அேத எாி9ச'. ேப கிறவ ம1,,
எவைரO க3, ெகா ளவி'ைல. C1ட தின%ேகா பசி ெதா'ைல. சாபா,
ப%க திேலேய இ7த ேபா5, பசி, வயிH%- ெவளிேயேய வ7த ேபா5, ஒ
ேப9ைச - அ5$ உபடாத ேப9ைச% ேக1ப5 எறா'...

ெசவி%- உண$ திக1#யதா', வயிH உணைவ தியாக ெச*5வி1,, ஒ சில
ெவளிேய வ7த ேபா5, ெசா%க;:க மைனவி - மக

சகிதமாக காாி' இ75

இற:கின.

உ ேள இ75 ஓ# வ7த அவைடய த:ைக ெச'லமா, “வா:க3ணா...
ெகா@ச

னாேலேய வரபடாதா...” எH ெக@ வ5 ேபால% ேக1டா .

அ3ணனி ைககைள பறி% க3களி' ஒறி% ெகா3டா .

பாவதிய' ெபாH%க

#யவி'ைல. “இவ என ேமைடயிலா உ1கார ேபாறா.

சீ%கிரமா* வார5%-” எற ேபா5, ம';கா சிாி 5% ெகா3ேட, “ேமைடயி'
ேப றவ:க தா கைடசியில வரK. அபா... நீ:க

ேல1டா வ7ததனால,

தைலவரா ஆயி1#:க! அதனாேல ேமைடல ேபா* உ1காரK, இட இ7தா'”
எH ெசா';வி1,9 சிாி தா .

“ஆமா3ணா... அவ அேபாேத உ:கைள பா 5%கி1ேட இ7தா” எறா ,
ெச'லமா.

ெச'லமா அவகைள வரேவப5 ேபா', திபி திபி பா 5% ெகா3ேட,
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னா' நட%க, =வ உ ேள ேபானாக . C1ட தி' ேலசான பரபர.
ெசா%க;:க தி உதவி ேதைவபடலா எH கதிய இர3, ேப, அவ ஒ
கால தி' ெச*த உதவிைய இG நறிOட பாரா1, ஒவ,
நாகா;களி' இ75 எD7தாக .

ெசா%க;:க -,ப தின உ1கா7த ேபா5 ெச'லமா, அ3ணைன
ெபைமயாக பா 5% ெகா3ேட, கணவனிட ேபா*, “அ3ண
வ751டாாி'ல, ேபா*, ‘வா:க தா’G ஒ வா ைத ேக:க... ேபா:க”
எறா . “ேபா#! உ அ3ண... தா; க1,ற ேநர தி' வ751டா பா...
கா4ல விD75 -பிடK! அவகி1ட பண இ7தா' அவவைர%-. நா,
ஒ -திைர கா4ல க1,ன பண 5%- ெபHமா...?” எறா. “அவ
பண%காரG உ:கைள Cபிட9 ெசா'லல. உ:க
பிற7த அ3ண. எைன வஷ 5ல

ெப3டா1#ேயாட Cட

UH அHப த@ நாைள%- அ#9சி

ெதாைல9சி:க. இைன%காவ5, நா ெசா'றத ேக1கபடாதா? உ:கைள தா.
ேபா* Cபி1,, ேமைடயி' உ1காரைவO:க. நீ:க

ெப த ெப3 ம';காைவ,

எLவள$ ேப கDமா ைவ தி%கா, பா தீ:களா. ேபா:க...”

ெச'லமா மறா#னா .

ெபமா , ேவ3டா ெவHபாக, ெசா%க;:க திட ேபானா.

“ேமைட%- வா:க தா...” எறா, இவ. “பரவாயி'ைல... இ:ேகேய இ%ேக”
எறா, அவ. பிற- இவ வH தவி'ைல. அவ எழவி'ைல.

“நம ம'; காேலVல ேப றவ

தாேன, இ:ேக ேபச9 ெசா'லலாமா?” எH

ெசா%க;:க ெசான ேபா5, பாவதி, அவைர Wடாக பா தா . ெசா%க;:க,
அட:கி ேபான ேபா5, அட%க ஒ,%க இ'லாத ெபமா , ‘சாிதா ேபா*யா...’
எப5 ேபா' ேபா*வி1டா.

மணமக

ச7திரா, த த:ைக ம';காைவேய பா தா . அவ

வவ5 வைர%-,
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கணவ தைன ஓர%க3ணா' பா%கிறானா எH கவனி 5% ெகா3,
இ7தவ , இேபா5, த:ைக தைன கவனி%கிறாளா எH பாச ேதா,
ேநா%கினா . கணவ, த

5ைக% கி வ5 ெதாியாமேல - உணராமேல

பா தா .

ம';கா$, அ%காைவேய பா தா . உ ள தி ஏேதா ஒ =ைலயி' இ7த
பாச 5#, அவ

ெந@ச 5#ைப அதிகமா%கிய5. பிற-, மணம%களி

இட தி', தாG, சரவணG அம75 இப5 ேபா' ஒ பிரைம. அமர ேவ3,
எற ஓ ஆைச. இ:ேக இ7த -3, -ழி +1#' அ'ல; ஆப1Iபாியி'
அ'ல5, ராேஜ வாி க'யாண ம3டப தி' ேவ3டா, சரவணேனா, எ7த
இட தி' ேவ3,மானா4 உ1காரலா; உ1கார ேவ3,.

C1ட தி ெபப-தி, ம';காைவO பாவதிையOேம மாறி மாறி பா தன.
ம';காைவ, ெகா@ச அD தமாக பா தன. “எ:ேக இ%க ேவ3#யவ ,
எ:ேக இ%கா... பா தி:களா? ஆனா4 ந'ல ெபா3K... கவேம கிைடயா5.”

மணேமைடயி' ‘ம.-.உ.’ ஒவ, இட, ெபா , வயிH ெதாியாம' ேபசி%
ெகா3ேட ேபானா. எாி9ச' தா:க

#யாம', ம';கா, சரவணேனா,, தைன

இைண 5% ெகா3ட இப% ேகா1ைடைய% Cட சிறி5 தக 5% ெகா3,,
ைககைள ெநறி தா . ேப பவ வா ைதக

ேமாதாம',

1டாம' இபதகாக

கா5கைள% Cட ைககளா' அைட 5% ெகா3டா . பிற- ேமைட அநாகாிக ைத
ஆ1ேசபிபத-, இ5 நாகாிகமான எதி அ'ல எH நிைன தவ
ைககைள எ, 5வி1,

ேபா',

க ைத9 ழி தா .

அேபா5, ஒ மாத 5%-

தா வய5%- வ7த அவைடய இர3டாவ5

த:ைக, இர3, =H தபிக , அவ

அேக வ7தாக . “அ%கா” எH அ7த

வா ைதைய வா* வழியாக ம1, விடவி'ைல.

கமலர நிH, க3க

விாிய

அ7த பாச ைத உத, 5#%க% கா1#னாக . ெச'லமா$ அ:ேக வ75
மகைள, மைலேபா,, மைலயி' ஏறிவி1ட அ4 கல7த அைமதிேயா,
பா தா . ெபற வயிைற தடவி% ெகா3ேட பா தா .
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ம';கா எ'ேலாைரO ெபா5வாக பா 5வி1,, ேலசாக  Hவ' ெச*தா .
அமா$%- ம1,, சH அதிகமாக  Hவ' ெச*தா . அLவள$ தா.
ஆனா', அவைள பா த அ7த ஏைழ ‘பாசிக ’ அவள5 பாச தி பதி'
ெவளிபா1ைட க3,பி#%- அள$%- மனைத9 சிதறவிடவி'ைல. அவைள
Dைமயாக பா ததா', ம';காவி பாச% -ைற$, அவகளிட பாதிைப
ஏப, தவி'ைல.

இ7த9 சமய தி', ெசா%க;:க எD7தா. ேநேர ேமைடைய பா 5 ேபானா.
வாS 5ைர வழ:கியவ, இவ தா%க வகிறாரா, அ'ல5 ைம%ைக பி,:க
வகிறாரா எH பயப, அள$%- பா*75 ேபானா. ேநராக ேபா*,
மணமகளி ைகைய எ, 5, ஆ கா1# விரைல R%கி, ஒ ப$ ேமாதிர ைத
ேபா1,வி1டா. மணமக ைகயி', ஒ BH &பா* ேநா1ைட திணி தா. இ7த
பாிைச சH எதிபாராத மணம%க , ேமைடயிேலேய எD75 அவ காைல
ெதா1,% -பி1டாக . மணம%க

எD7த5, இ5தா சா%- எH,

C1ட தின ெசா'; ைவ த5 ேபா' எD7தாக . “ஒ வைர ைற ேவ3டா?
எLவள$ ேநரம*யா ெவH ேப9ைச% ேக1கிற5? ஒவனாவ5

னா'

ேப னவ ெசா'லாத விஷய ைத9 ெசா'றானா? சீ9சீ!”

C1ட எD75, ப7தியி' உ1கார ேபான ேபா5 Cட, ம.-.உ. ேபசி% ெகா3,
இ7தா. இHதியி', ைம% வ4%க1டாயமாக ‘ஆ’ ெச*யப1ட5. அவர5 ேப9 ,
பாதியி' ேகாவி7தா! இG ேபச இ7த ப 5 ேபவழியின அ#ேயா,
ேகாவி7தா.

ேபச ேவ3#யவகைள தவிர, மறவக

நிமதி ெப=9ைச வி1டேபா5,

ெசா%க;:க மைனவியிட வ75 “சாி... நா டா%சியி' ேபாேற. ெச1#யா
கா திபா. நீ:க

சாவகாசமா சாபி1,1,, கால வா:க” எH ெசா';%

ெகா3ேட, ச1ைட பி தாைன >1#னா. றப,கிறாரா.

ம';கா$ எD7தா .
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“நாG வேரபா. என%- ேபார#%-5. நாைள%- காேலVல ெடI1 இ%-.
பிளீI... நாG...”

ெசா%க;:க, சிறி5 ேயாசி 5வி1,, அற ேயாசி%காமேல ேபசினா.

“எனமா நீ, சினபி ைள மாதிாி ேப ற? நா4 ேப என நிைனபா:க?
அமா, அபாேவாட ெகா@ச ேநர ேபசி1,, அறமா வா. நீ ெச*Oற5 த.
அவ:க தா உைன ெப தவ:க. உைன பா 5, அவ:க மன  -ளிரK;
ெகாதி%கபடா5. பாவதி, நா வர1,மா? இவ

அவசரப, 5றா G நீO

அவசரமா* வ75டாேத. நைக ப திர. எவனாவ5 க தாி ேபா1,ட ேபாறா...”

ெசா%க;:க ேபா*வி1டா.

ம';காவி-, ேலசாக% க3ணீ Cட வ7த5. எLவள$ ேநர இ7த +1#'
இப5? ஒேர D%க... ஒேர வாைட ஒேர எாி9ச'... சீ...

ம';கா$, பாவதிOட ப7தியி' உ1கா7தா . அவளா' சாபிட
#யவி'ைல. இ7ேநர, தியாகராய நக +1#', இ#யாப - -மா சாபி1,
இபா ! மி%சியி' ஆர@  பழ:கைளேயா அனாசி பழ:கைளேயா பிழி75
ஒ கிளாI சாH -# 5 இபா . சாபாடா இ5? உைள%கிழ:- அளவிஅாிசி! அ5$ பாதி ேவகாத அாிசி. கா ேபாகாத க தாி%கா* - ெபாறியலா.
ரசமா... சாியான -ழா* த3ணீ.

ம';காவா' சாபிட

#யவி'ைல. பாவதி சாபி,வ5 ேபா' பாசா:- ெச*5

ெகா3,, மற ப7தி ரசிகக

3#ய# 5 ரசி 59 சாபி1,% ெகா3,

இ7த ேபா5, ம';கா, அ தைன க3க தைன ெமா*%-ப#யாக எD7தா .
அவ

அமா ெச'லமா$%-, எனேவா ேபா;7த5. இ7தா4, எ:ேக ேபா*

ைககD$வ5 எH ெதாியாம' ம';கா திைக 5 நிற ேபா5, ெச'லமா,
அவ%- அேக இ7த அ3டா பா திர தி' நீ ெமா3, ெகா, தா . பிற-
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த

7தாைனயா', மகளி வாைய 5ைட%க ேபானா . ம';கா,

க ைத9

ழி 5% ெகா3ேட, ஒ5:கி% ெகா3டா .
-----------அ தியாய - 4

ப7தி

#75, ெபபாலானவக , ‘ஐ7ேதா ப ேதா’ ெமா* எDதிவி1,

ேபா*வி1டாக . மணம%க, பாவதிO, ெபமா, இ7த பி ைளக,
அ7த ‘ %- +1,%- ’ உ1கா75 இ7தாக .

சின அைற. சி%கலான அைற. த1, 1,9 சாமாக
இட தி' =H ஆSவாக

மைற த இட ேபாக, மற

பா#ய5 ேபால, அ7த =வ உ1கா75 இ7த

தி3ைணைய ேபால, ‘=வ நிக, இவ உ1கார, ஒவ ப,%-ப#யான’
இட. ேபாதா% -ைற%-, அைற%- மைழ பலமாக ெப*வ5 ேபா' ேதாறிய5.
ெவளிேய ப,%க

#யா5. எ'ேலா உ ேளதா ப,%க ேவ3,.

அப#யானா',

த;ரைவ எ:ேக ைவப5? மாபி ைள +1#4 ைவ%க

#யா5. அ:ேகO, இேத மைழ ெப*O. இேத மாதிாியான சின அைறதா!
இேத மாதிாியான -ழ7ைத -1#க . ேபாதா%-ைற%-, கிழ, க1ைடக .

ெபமா , ேமாவாைய பி# 5 ேயாசி 5% ெகா3, இ7தா. = த மகளி
திமண ைத நட தி வி1ட திதி, அ7த

க தி' இ'ைல. ஒH இ'லாத

அவ%-, அவைர ேபாலேவ ஏைழயா* உ ள, ர த உற$ இ'லாத ந3பக ,
ேரI சகா%க , ப1ைட9 சாராய ப:காளிக

வ75 ஆயிர &பா*%- ேமேலேய

ெமா* எDதியி%கிறாக . இ75 அவ மனதி' ெதேபா, திராணிேயா இ'ைல.
அ7த9 சமய தி' ம1,, த கட7த கால ைத திபி பா தா.

எப#ெய'லா வாS7ேத... ஒ +1,%- =H +, ைவ தி7ேத.
ேமா1டா ைப% ஓ1#ேன. ெசா7த ேமா1டா ைப%... எ3Xாி' ப 5 ஏ%க
நில... எ'லா கி3#% -திைர மாதிாி ஓ#1,. எேனாட

த;ர$ ெவ'ெவ1

ெம ைத ேபா1ட க1#;', ப:களா மாதிாி இ7த +1#' நட7த5. ஆனா', எ
ெபா3K%-, க1#4%- பதிலாக ெவH பா*தா. பாயாவ5 பரவாயி'ைல -
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அ7த பா* விாி%க இட இ'ைலேய என ெச*யலா? - ைகயி' &பா* இ%-.
ஓ ஏக3#ஷ லா1V பா%கலாமா? சீ9சீ! இ7த சின@சிH க%- அ:ேக
நட%கிற விவர:க

ெபமா

ெதாிய%Cடா5.

தைலைய பி#%காத -ைறயாக, சி7தி 5% ெகா3, இ7தா.

மணமகைன ரசி 5% ெகா3, இ7த ச7திரா, திNெரH ஏேதா நிைனவி'
ப1டவளா* ெவளிேய வ75, ஒ நாகா;யி' உ1கா75... மா# ேபாஷனி'
#.வி. கா1சியாக வாD +1,%கார அமா$ட ேபசி% ெகா3, இ7த
ம';காவி ைகைய பி# 5 வ4%க1டாயமாக எDபி, +1,%-

வ7தா .

+1,%கார அமா ‘எகி1ட ேபசி%கி1, இ7த ப# த ‘ாீச3டான’
ெபா3ைணயா,

க 5ல அ#%கற5 மாதிாி C1#%கிG ேபாற... இ இ... உன

கவனி9 %கிேற’ எH மன5%-

கவி% ெகா3ேட, அ7த மதயாைன மா#

ப#களி' ஏறிய5.

ம';காவி-, அ7த +1#-

இ%க பி#%கவி'ைல. =1ைட>9சிக , க# த

இட:கைள வி1, வி1,, ‘பி# த’ இட:கைள% கLவின. ச7திரா ம';காைவ
பா 5% ெகா3ேட, த கணவைனO பா தா . “நாG ெபாிய இட7தா...
ெபாிய இட 5%காாிேயாட அ%காவா%- நா” எH, அவனிட ெசா'வ5 ேபா',
க3க

விாி7தன. உத,க

ேலசாக பிாி7தன.

= த மகளி பிர9சிைனைய பறி9 சி7தி 5% ெகா3, இ7த ெபமா,
ம';காைவ ெபமித 5ட பா தா. “இவளாவ5 ந'லா இ%க1,.
எ'ேலா%- ேச 5 இவ

ஒ தியாவ5 ந'லா வாழK. கட$ேள! அவைள

ந'லா வாழ ைவ.”

அ:ேக, எ5$ேம நறாக இ'லாத5ேபா' ேதாறியதாேலா எனேமா, ம';கா,
பாவதிைய பா 5 “+1,%- ேபாகலாமா...” எறா . பாவதி, அைத
ெபா1ப, தாத5 ேபால, மாபி ைள ைபயனிட -சல விசாாி 5% ெகா3,
இ7தா . விசாாி 5 பா ததி', அவ அவ%-, ெதாைலவா* ேபான
ெந:கிய உற$ எப5 ெதாிய வ7த5. அதி' அவ%- மகிS9சி. ம';கா$%ேகா
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அத- எதிமாறான உண9சி.

மறவக

ேக வி%- பதிைலO, பதி4%-% ேக விையO ேபா1, ேபசி%

ெகா3, இ7த ேபா5, ெநா#%- ஒ தடைவ, “+1,%- ேபாகலாமா;
+1,%- ேபாகலா” எH சி,சி,ட, ெச'ல% கிH%-ேபா'
ெகா3, இ7த ம';கா, திNெரH எD75, “சாி நீ:க

K K 5%

இ751, காைலயிேல

வா:க. நா பIல ேபாேற” எH ெசா';வி1, றபட ேபானா . உடேன,
ெச'லமா, க3ணி' ெப%- எ, 5 விழேபான நீைர நிH தி ைவ 5%
ெகா3ேட, “நீO இ7த +1லதாமா பிற7ேத. இ:க இ%கவ:ெக'லா உ
Cட பிற7தவ:கமா. ெகா@ச ேநர இ%கபடாதா” எறா .

அப#O ம';கா றபட ேபானேபா5, அவ

ைகைய கீேழ உ1கா75

ெகா3ேட பாவதி இD த ேபா5, ெபமா , தைன மீறிவி1டா. ‘-ழ7ைத:க
எ'லா எLவள$ பாசமா* பா%-5:க. மமக பி ைள Cட எLவள$
மாியாைதயா* பா%கிறா. இவைள பா த5, எ5%- மசியாத எ மன:Cட
எப# கல:-5? இவ%- ஏ ாியல...? ாியா1டா' ேபாக1,.’

இய'பிேலேய 5#%காரரான, நாப ெத1, வய5 ெபமா

க தினா: “இவ

என%- பிற7தி%க மா1டா . சனிய ேபானா' ேபாக1,. அவ

ைகைய வி,,

அ%கா. =ேதவி ேபானா' ேபாக1,...!”

எ'ேலா வாயைட 5 ேபானாக . ேமெகா3, ஏேதா ேபசேபான
ெபமா , ஆேவச ைத% க1,ப, தி% ெகா வதகாக, ெவளிேய ேபா* நிறா.
பாவதி, பிரமி தவளா*, ஆகாய ைதேய பா தா . ெச'லமா
ெநறி தா . பி ைளக

ைககைள

கல:கி ேபா* நிறன.

எவாிட இ75, இ7த மாதிாியான வா ைதகைளேயா, அத1ட'கைளேயா
ேக1, அறியாத ம';காவி-,

த;' ஒH ஓடவி'ைல. ஏ... இ7த ‘ஆ’

இப# ேப றா... ஏ இப# =ேதவிG ெசா'றா...?
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ம';கா, த ைககைள பி# த உ3ைம அமாைவ உதறி% ெகா3ேட,
மடமடெவH ெவளிேய வ75, காாி' உ1கா75 ெகா3,, -4:கி -4:கி
அDதா . உ ேள இ7த பாவதி, அ5 வைர%- சிாி 5% ெகா3ேட ேபசியவ ,
“அவ

ேபான பிற-, என%- ம1, என ேவைல இ%-? நாகாிக ெதாியாத

+1,%- வ7தா' அவமான7தா கிைட%-. அவ

வரமா1ேடGதா

ெசானா . நா தா நா4ேப தபா நிைனபா:கேளG C1# வ7ேத.
கைடசில, நா4 ேப

னாேலேய அவைள அவமான ப, தி1#:க...” எH

ெசா';% ெகா3ேட கா%-

வ75, ம';காைவ ேதாேளா, ேதா

ேச 5

அைண 5% ெகா3டா . “காைர எ, தபி... இ7த இட 5%- வார5 இ5தா
கைடசி தடைவ...” எH அவ

க த, கா, க தி% ெகா3ேட ஓ#ய5.

நைடவாச;' நிH, நடபைத நபாதவக
ெச'லமா$, அவ

ேபா' கவனி 5% ெகா3, இ7த

ெப3, பி ைளக, க1சி பிாி75 விவகார ைத வாதாட

ேபானாக . இத- , -ழா* ப%கமாக நிற ெபமா

அ:ேக வ75, “எ'லா

உனால வ7த ேகாளாH#. த 5 ெகா,%காத#... ெகா,%காத#G எLவளேவா
தடைவ ெசாேன; நீதா ேக1கல. இேபா நா ெப த மகேள... ஏ ெப ேதா
எகிற5 மாதிாி நட75%கிறா . இனிேம', மகைள பா%க ேபாேறாG ேபா...
அற பா ேவ#%ைகைய... ஒ ைகையயாவ5, காைலயாவ5 ஒ#%கா1டா'
‘எனடா நாேய’G ேக...” எறா.

ெதாைலவி' ேபான காைரேய ெச'லமா ெவறி 5 பா 5% ெகா3, இ7தா .
கணவைன பறி அவ%- நறாக ெதாிO. மீறி ேபானா', ெசானப#
ெச*ய%C#ய அாி9ச7திர, அவ.

ெச'லமா மன5%- ேள லபினா .

‘நா ெபற எ ெச'ல மகேளாட பழக தா
#யாேதா? க3ைண க3ேண பா%க
க3ணால பா%க% Cட
-----------

#யாேதா...

#யல. இனிேம' பா%க$

#யாதா. இனிேம', எ க3ைண எ
#யாேதா...’
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ெசா%க;:க , ெபமா ஒ கால தி' பிராண சிேநகிதக . ஒேர
ஊ%காரக . ஒறாகேவ வேரறி% -தி தவக . ெந'ைல மாவ1ட தி' இ75,
இப5 வயதிேலேய, ‘ப@ச’ பிைழபதகாக, ஒேர ஒ #%ெக1ைட எ, 5,
#%ெக1 பாிேசாதகாிட எப#ேயா மாறி மாறி% கா1#, ெசைன வ7தவக .

இர3டாவ5 உலக ேபா நட7த சமய அ5. அ7த சமய ெகா, த
சமா9சார:களா', ப'ேவH வியாபார:கைள9 ெச*த இவ, பலமாக9
சபாதி தாக . ெசா%க;:க, ெபமாளி சாபி', பல இட:க%- ேபா*,
அைல75 அவ%- இர3, +,கைள வா:கி% ெகா, தா. ெபமா ,
ெசா%க;:க திகாக9 றியைல75, =H +,கைள வா:கி% ெகா, தா.
இேபா5 ெசா%க;:க திட இ%- அரைவ மிஷிG%Cட இ7த ெபமா

பண ெகா, த5

தா. ந1ைப, உற$% கயிறா' நறாக% க1ட ேவ3,

எH கதிய ெசா%க;:க, கிராம தி' இ7த த ஒேர த:ைக ெச'லமாவி
கD தி', ெபமா , ம@ச
ெசைனயி', ஓரள$

கயிைற க1,ப# ெச*தா. ெசா%க;:க ,

ேனறிய -,ப ைத9 ேச7த பாவதிைய% க1#%

ெகா3டா. ெசா'ல ேபானா', இ7த பாவதிைய க1#ைவ த ெபைமேயா
அ'ல5 சிHைமேயா, இ7த ெபமா%- தா ேச.

கால ேவக தி', ெபமா , -திைர ேவக ைத% கண%கிட ேபானா. ெதாழி;'
ம1, -றியாக இ'லாம', எ'ேலாாிட  சகஜமாக பழ- அவ%-,
ப'ேவHப1ட சகவாச:க

கிைட தன. -திைர%- ப7தய க1,பவ, அவ%-

ெந:கிய ந3ப. க %கைட க7தப, இவாிட நிஜமான அப மாதிாிேய
பழகினா. ப தி9 Wதா1ட%கார ஒவ, இவேம' ேவ1# மாதிாி பினி%
ெகா3டா. ேபாதா% -ைற%- ேசாடா பா1ட'கைள எ, 5 +  ‘ேசாமாறிகளி’
ேபர இவைர பி# 5% ெகா3ட5. இ7த பி#யி', இர3, +,க, ேபா,
ேபாெடH ஓ#% ெகா3#7த எ3ெண* கைடO, எ3X நில , இவ
பி#ைய வி1,, மீ3, பி# ெகா,%காத அள$%- ேபா*வி1டன. ெபமா ,
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ெத$%- வ7தா.

ெசா%க;:க , எLவளேவா ெசா'; பா தா. அLவேபா5, த:ைகயிட,
மைனவி%- ெதாி75, ெதாியாம4, பண ெகா, தா. ஆனா' அ7த
பண ைத, ெபமா , மைனவிைய உைத 5 ேபா1,வி1,, எ, 5% ெகா3,
ேபாகிற ெச*தி, அவ%-% ேகளாமேல ேபா*9 ேச7த5. த:ைக அ#பட%Cடா5
எகிற ஒ காரண ேதா,, இG பல காரண:க ேசர, அவ பண ைத
நிH தினாேர தவிர பாச ைத நிH தவி'ைல.

அ7த பாச தி- ஒ சமய க3ட வ7த5. த:ைகயி +1,%- ேபாயி7த
அவைர, அேபா5 -# 5வி1, வ7த ெபமா , “ஏ3டா... ேசாமாறி... எ
ெப3டா1#%கி1ட வ தி ைவ%கவாடா வ7ேத...” எH ெசா';, ைகைய% காைல
ஆ1#யேபா5, ெசா%க;:க, ம9சானி அ#க%காக அ:ேக அேபா5 ஒ5:கி%
ெகா3ட5 ேபா', த:ைகயி -,ப திட இ75, கி1ட த1ட அ#ேயா,
ஒ5:கி% ெகா3டா. ேபாதா%-ைற%-, பாவதியி அ3ணக , “‘கDைத Cட
ேச7தா', கவாிமாG எைதேயா திG’ எகிற5 மாதிாி ஆயிட ேபா-5.
ெபமா

உ:கைள மாதிாி ஆக

#யா1டா4 கவைல இ'ைல. நீ:க அவைன

மாதிாி ஆகிட%Cடா5 பா:க. அதனால...” எH ேமெகா3, ேபசாம' வி1ட
ேபா5, ெசா%க;:க, “அதனால” எபத- உ3டான அ த:கைள ாி75
ெகா3டா. பாவதிO ஒ 5 பா#னா . ெசா%க;:க, த:ைக +1ைட எ1#
பாபேத இ'ைல. உயி%-யிரா* ேநசி த த த:ைகைய, த உயி%- ேளேய
ச:கமி 5% ெகா3டவ ேபா', அவளிட , அவ பாரா கமா* இ7தா.
ெச'லமா தா எேபாதாவ5, அ3ணனி நிைன$ வேபாெத'லா, அவ
+1,%- ேபாவா . அ5$, அவ%- -ழ7ைத -1#க
அவ

அதிகமாக அதிகமாக,

வர$ -ைற75 ெகா3ேட வ7த5.

ப தா3, கால தாப திய வாS%ைகயி', ெசா%க;:க பண ைத9 சபாதி 5%
ெகா3#7த ேபா5, ெபமா , பி ைளகைள9 சபாதி 5% ெகா3#7தா.
‘5 ளி’ விைளயாட பி ைள பிற%காததி', ெசா%க;:க அதி75 ேபானா. சில,
அவ%- மHமண ேயாசைனைய ெதாிவி தாக . விஷய ைத% ேக விப1ட,
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அேபாைதய இளெப3ணான பாவதி, R%கி' ெதா:-வதாக9 சபத
ேபா1டேதா, நி'லாம' ஒ கயிறி' - அவ

ெதா:கினா' அH75 விழ%C#ய

ஒ சின@சிH கயிைற ைகயி' ைவ 5% ெகா3டா .

அவ

அ3ணமாக , “அ#ேப பி#ேப” எறாக . இLவள$%-,

அவ%-, மHமண ஆைச ஏபடேவ இ'ைல. யாேரா ெசானாக . இவ
யா%ேகா எப5 மாதிாி ேக1டா. இLவள$தா.

டா%டக

தன5 கபைபயி' ேகாளாH இபதா' -ழ7ைத பிற%கா5 எH

ெசா';வி1டா4, பாவதி அசரவி'ைல. ஓ ஆOேவத டா%டாி ேயாசைனப#,
கணவG%-, பாயாச தி', ப9ைச

1ைடைய உைட 5, பாதா பைப பா;'

கல75 ெகா, தா . விைள$, ெசா%க;:க ெவளிேய எ1# பா%க
5வ:கினா. இ7த விவகார:கைள ஜன'கைள எ1# பா 5 ாி75 ெகா3ட
பாவதி, கணவG%-, பாதா ப வசதிகைள நிH தியேதா,, இரவி' தைலவ;
எH சா%- ெசா';, ஷைன ப1#னி ேபா1டா . ெசா%க;:க சாியானா.
ஆனா' எப#யாவ5 ஒ பி ைள ேவ3, - எ7த பி ைளையயாவ5 எ, 5
வள%க ேவ3, எH விபினா.

விவகார ைத, த:ைக ெசா'வத-

பாகேவ, ‘அரைவ மி'’ ஒறக

=ல

ாி75 ெகா3ட, பாவதியி சேகாதரக , த த பி ைளகைள% கா1#, “இ7தா
பி#” எறாக . யா பி ைள த 5%- ேபாவ5 எற விவகார தி' அ7த
சேகாதரகேள, ஒவ%ெகாவ மன:ேகாணி, அ#%காத -ைறயாக ேபசி%
ெகா3டாக . இHதியி', த:க%- ேளேய சமாதானப1,, த:களி அ%கா
பி ைளயான ஆH வய5 ராமைன% கா1# “இ7தா:க...” எறாக .

ெசா%க;:க ேயாசி தா. ைம 5னமாக , தன5 திர3ட ெசா 5%கைள
திர1ட நிைன ேத, இப# உபடாத பி ைளகைள% கா1,வ5 ேபா'
ேதாறிய5. அேதா,, மHமண எற ேயாசைனைய யாேரா ெசா'ல, இவைரேய,
“அ#ேபா - பி#ேபா” எற பய'க . இவகளிட த 5கி 5 எ, தா',
அற கழ1#%க

#யா5. ெஜமா7திர த3டைன%-9 சமமான5. அவ%-

த:ைகைய க3ணா' பா%காம' இ%க

#7தேத தவிர, உ ள தா' ேநசி%காம'
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இ%க

#யவி'ைல. அவள5 இர3டாவ5 மகளான இ7த ம';கா மீ5 அவ%-

அளவற பாச. அவ

பிற7த பிற- தா, ேஜாதிட ஒவ ெசான5 ேபா', தா*

மாமனான தன%-, ேயாக தி- ேம' ேயாக அ#பதாக நபினா. த:ைகயி
+1,%- ேபா* =H வய5%ேகற லாவக 5ட, மா -1# மாதிாி
கவ9சியா*, மீ -1# மாதிாி H Hபா* விள:கிய ம';காைவ% ேக1டா.
த:ைக%காாிேயா, த மகைள தர

#யா5 எபைத தய%க ேதா, ெவளியி1ட

ேபா5, “உ பி ைள எ பி ைள இ';யா? எப#ேயா... ஒவைர ஒவ
பாராம' இ%-ப#யா* ஆயி1,5. உ பி ைளைய பா தாவ5, உைன
பா%கிற ஆHத', என%- ேவ3டாமா?” எH அவ ேக1டேபா5,
ெச'லமாவா', தாள

#யவி'ைல. “இவ

பிற%க5%-

னாேலேய நா

பிற7தவ:க அ3ணா” எH ெசா';% ெகா3ேட ம';காைவ, அவாிட
நீ1#னா .

ெசா%க;:க, ேநராக +1,%- வ75, மைனவியிட -ழ7ைதைய நீ1#னா.
அற7தா, அவ%- விஷயேம ாி7த5. ஆரப தி' எதி ெதாிவி தா ;
அச75 ேபான அ3ணகளி ேப9ைச% ேக1,, சில சமய -ழ7ைதைய
அ# தி%கிறா . ெசா%க;:க -ழ7ைதைய ைவ 5% ெகா@  ேபா5,
ெபாறாைம Cட ஏப1#%கிற5 எறா4 -ழ7ைதயி ேமலான சிாிபி',
க ள:கபடமற ைகயா1, லாகவ தி', அவ , த எாி9சைல அட%-வ5
ெதாியாமேல அட%கினா . அ7த% -ழ7ைத அவைள, ஒ சமய “அமா அமா...”
எH ெசா'; கன ைத ெதா1ட5, அவ

இதய ைத ெதா1ட5.

ஒ சமய, கணவனிட ஏேதா மன தகராறி' சாபா1, த1ைட
ைவ 5% ெகா3ேட, சாபிட$
அவ

#யாம', சாபிடாம' இ%க$

னா'
#யாம',

ேகாப தா4, அ7த% ேகாப ைத மீறிய பசியா4 வாி' தைலைய

ேத* 5% ெகா3ேட இ7த ேபா5, இ7த% -ழ7ைத, த ெவ ளாி பி@
விர'களா', ேசாைற எ, 5, அவ

வாயி' ஊ1#ய ேபா5, பாவதியி வயிH

நிைற7தேதா இ';ேயா, இதய நிைற7த5. அறி' இ75 இHவைர, -ழ7ைத
எ:கி75 வ7தேதா, அ:ேக திபி அGப ேவ3, எற ஆைச%-, நிராைச

28

ெகா, 5வி1,, இய'பான தா*ைமயினா' உ7தப1,, ம';காைவ, அவ ,
தா*%- தாயாக வள 5 வகிறா .

சேகாதரகளி சகவாச தா', அLவேபா5 அவ%- “நா
அனாைதயாயி,ேவேனா... ம';கா ைக வி1,,வாேளா” எகிற எ3ண ,
MதிO எ1# பா தனேவ அறி, இ5வைர, அைவ எகிறவி'ைல.

அப#ேய, அ3ணமாகளி உபேதச தா', ம';கா க'யாண ஆன5
மாறினா4 மாறலா எற எ3ண உைள9ச;', அவ

சி%கி தவி 5, ஓரள$

சின7தவளா* இப53,.

க'Aாி%- ேபா- ம';கா, எேபாதாவ5 “ மா இ:கமா. உ:க%ஒ3K7 ெதாியா5” எH ெசா'4வா . பாவதி உடேன ஒH ெதாியா5
எH ஒH ெதாியாத தைன, ம';கா, ெசா7த அபா$ட ேச75 ெகா3,,
ஏமாற ேபாகிறா

எH, இைற%ேக ெசா 5 பறி இர3#' ஒைற

பா 5விட ேவ3, எH, நா

D5 5#பா . எறா4 க'Aாியி'

இ75, ம';கா திபிய5, நிைன தைத மற75, “ப%கடா ேபாட1,மாமா...
ஆர@ ேவKமா... ஆபி

ேவKமா...” எH ேக1பா .

வாச' அேக நிற ஆ1ேடா ாி%ஷாவி #ைரவ உ ேள எ1# பா தா.
ம';கா இG வராத5 அவ%- ஆ9சாியமாக இ7த5. மாத ஒ -றிபி1ட
ெதாைகயி', வாடைக%- அம தப1#%- ஆ1ேடா அ5. ம';காைவ
க'Aாியி' ெகா3, ேபா* விடேவ3,. மாைலயி' C1#% ெகா3, வர
ேவ3,.

-ளியலைற ப%கமா* ேபான பாவதி, ஆ1ேடாைவ பா த5, ம';காவி
அைற%- வ7தா . ம';கா, எ5$ேம ாியாதவ
ஊறி,

ேபா', ேமைஜயி

க ைத அவறி' ைவ 5, ெநறிைய, ேகா,க

 ைககைள

விD வ3ண

ழி தா , எ:ேகO ேபாக ேபாவதி'ைல எப5 ேபா'. ப,%- ேபா5
உ, தி7த ப தி ஆைடேயா, இ7தா . பாவதி, அவளேக வ75,

க ைத
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நிமி தினா .

“ைப திய... இGமா அ7த மGஷ ேபசின5 மனசில நி%-5? இ5%வ தப,றவ , எ5%- தா வ தபட மா1ேட? ெசா7த அபாதாேன
ேபசினா? ேபசினா' ேபசி1, ேபாக1,. இனிேம' ேவK னா', அ:ேக
ேபாக ேவ3டா. சாி, ஆ1ேடா வ751,5, றப,#.”

“ெசா7த அபா, ெசா7தமி'லாத அபாG ேப னி:கனா', என%-%
ேகாப:ேகாபமா* வ. அபா ேபசி1டாG நா வ தபடல... அ7த ஆ , நா4
ேப ம தியி', சனியG ேபசி1டாG தா வ தமா* இ%-. ஏமா,
ப#%காதவ:க%- நாகாிகமா* ேபச வராேதா...”

“நா Cட தா ப#%கல. நாகாிகமா* ேபசாமலா இ%ேக...”

“நா ப#%காத ஆ3கைள9 ெசாேன.”

ெசா%க;:க உ ேள வ7தா.

“நா Cட தா ப#%கல... எேபாதாவ5 அநாகாிகமா* ேபசியி%ேகனா? இழ$
எ, த பய', ேபசினா' ேபசி1, ேபாறா. ஏதாவ5 ப1ட9 சாராய
ேபா1#பா. பனாட பய'... அவG%காகவா இப# உ1கா7தி%ேக?
ெபமா

மாதிாி ஆ1கைளO, அவ:க ேபசறைதO, நாம, அவ:கைள மGஷனா*

எ3ணி மதி% ெகா, தா', அற நாம எ3Kற5'லா மGஷ தனமா*
இ%கா5. வி, கDைதைய... சீ%கிரமா றப,... நாG Y:கபா%க வைர,
ஆ1ேடா$ல வரK... உ றப,மா... நா ம1, அவ ேப  ேபா5
இ7தி%கK... சாி... ஜ'தியா* றப,மா...!”

அ7த ஆைள மனதி' இ75 க1டாயமாக வில%கி% ெகா3ேட, ம';கா றபட
ஆய தமானா . டைவைய எ,பதகாக, அவ
ெசா%க;:க ெவளிேய வ7தா.

Mேராைவ திற7த ேபா5
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ெசா%க;:க  ம';கா$ ஆ1ேடாவி' ஏறிய ேபா5 பாவதியி அ3ண,
அ7த ஆ1ேடாைவ வழி மறிப5 மாதிாி வ75 நிHவி1,, பிற- “காேலஜு%கா...
இ'ல ெச1#யா +1,%கா... எப#ேயா... நீ:க காேலஜு%- ம';கா ெச1#யா
+1,%- ெதாியாம' ேபாயிடபடா5. #ைரவ, யா யா எ:- இற:கK
எகிறைத ஞாபக ப, 5:க...” எH ெசா';% ெகா3ேட, வாச' ப#%க1#'
கா' ைவ தா.

வாச;' நிற பாவதி, “வா:க3ணா” எறா .

ெசா%க;:க, திNெரH, ஆ1ேடாவி' இ75 இற:கி, “நீ ேபாமா... நா
ெச1#யா +1,%- ேபாகைல. இவ

க 5ல விழி த பிற- எ:ேகO

ேபாகபடா5. நீ Cட ஜா%கிரைதயா ேபாயி1, வா” எH ம';கா$%- ம1,
ேக1-ப#யாக

ன:கி% ெகா3ேட ம9சாகாரைர திபி பாராம' நட75,

அரைவ மி'ைல ேநா%கி ேபானா. ‘காலா: கா தால எனடா சாமி இ5... யாைர
ேவK னா4 அG... ஆனா' இவைர ம1, அGபாத...’

ெசா%க;:க ெவளிேய ேபானேபா5, பாவதிO அவ

அ3ணG +1,%-

வ7தாக . ராமசாமி ெப=9 வி1,% ெகா3ேட ேப9ைச 5வ:கினா.

“உைன அ#%க# வ75 பா%கK ேபால ேதாK5. அேத சமய மதியாதா
தைலவாச' மிதி%க ேவ3டாG ெசான பழெமாழிையO நிைன 5 பா%க
ேவ3#யதி%-.”

“எனா3ணா... 5 ெமாழியா* ேப றீ:க...”

“பின எனமா... ம9சா எைன நாைய ேப ன5 மாதிாி ேப றா. எ தைன
நாைள%- தா வாைல9 1#%கி1, வார5?”

“அவைர பறிதா உ:க%- ெதாிOேம. மனசில ஒ3K: கிைடயா5.”
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“மனசில ஒ3Kமி'லாம இ%கவ:க%- தைலயி' ஏதாவ5 இ%-. உ
+1,%கார%- அ:ேகO ஒ3K: கிைடயா5. இ'லனா', ேநா1#Iல
ெவH ெபயைர% Cட ேபாடாத +1ல ேபா*, ஒ ப$ ேமாதிர , BH &பாO
ெகா,பாரா... எ +1ல ஒ க'யாண கா1சி நட75, நா அவ ெபயைர
ேபாடலG வ9 %ேகா... மGச மா இபாரா... நீதா மா இபியா?”

“எப#ேயா நட7த5 நட75 ேபா9 ... இனிேம' அவ:க ப#வாச' Cட மிதி%க
ேபாற5'ல...”

“அ:க தா நீ த ப3ற.”

“எ:க?”

“சின பி ைளயில எப# இ7திேயா... அப#ேய தா இ%கமா. ெபமா
ம';காைவ தி1# அGன பிற-, அற என ேப னாG ெதாி7தா,
இப# ேப வியா?”

“என ேப னாரா?”

“நீ ம';காைவ மிர1#, அவ:க Cட ேபச%Cடா5G ைவ தி%கியா... எ'லா
ெசா%க;:க ம9சாேனாட

க 5%காக பா%கானா. அவ ம3ைடைய

ேபா1ட5, ம';கா =ல உ க3Kல விர' வி1, ஆ1,வானா.”

“-#கார... அப# தா ேப வா... வி1, த :க...”

“வி1, த ள% C#ய சமா9சாரமி'லமா... நாைள%- ம9சாG%- ஏேதா ஒ3K
ஆயி1,5G வ9 %ேகா... ெபமா
ெசா'ல

#O?”

ெசானப# ெச*ய மா1டாG எப#9
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“ம';கா அ5%- இட ெகா,%க மா1டா . ந'ல ெபா3K. எ ேம' உயிைரேய
வ9சி%கா . ஏ3ணா சிாி%கி:க?”

“‘தா ெபறK பி ைள. தேனாட பிற%கK பிறவி’ எகிற5 பழெமாழி.
ஆயிர பி ைளக

எ, 5 வள தா4, ஒ ெசா7த பி ைள%-

இைணயாகி,மா?”

“அ5%- தா என%-% ெகா, 5 ைவ%க;ேய.”

“ெகா, 5 ைவ%கலG ெசான பிற-... ெக, 5 ைவ%காமலாவ5
இ%கKமி'ைலயா? ந ெசா ைத நாேம க1#% காபா தK இ';யா...
ெபமா கி1ட மா1#, ெச%-மா, சமா9சாரமா* ஆகி, ெசா 5 ேபாயிட% Cடாேத.”

“அப#ெய'லா ஆகா53ணா... ம';கா ெசா 5%- ஆைசப,கிறவ

இ'ல.

ேந 5, க'யாண 5%- ேபா- ேபா5 Cட, நைககைள
ேபாடமா1ேடG1டா .”

“அப# நீ நிைன%கிற. நீ அவைள அைம ெபைமயா* வள%கிற5
பிற தியா%- ெதாிய% Cடா5 எகிற5%காக அப#9 ெச*தி%கலா
இ';யா... மா ேப9 %- தா ெசா'ேற; ஒ வார 5%-

னால,

ெச'லமா, க'யாண ெப3K%- ேபா1,1,, கழ1# தாேரG ெசா';,
இவேளாட நைகைய% ேக1டா . நீ
வா ைத, உேனாட ேச75

#யா5G ெசாேன. இ7த ம';கா, ஒ

#யா5G ெசானாளா? கைடசில அவ

ந'லவளாO, நீ ெபா'லாதவளாO ஆகி ேபா9 . ‘உ:க%- ஒ3K7
ெதாியா5மா’G அவ

அ#%க# ெசா'றத நீ தாராளமா நிைன%கிற... என%-

அப# படல...”

“இ7த% கால 5ல யாைரO நப

#யா5 ேபா;%ேக.”
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“இ5தா உ3ைம... யாைரO நப% Cடா5, எைன% Cட நப% Cடா5.
ம9சா Cட... ஒ ப$ ேமாதிர வா:-னா... ம';காைவ% C1#%கி1,
ேபா*, கைட கைடயா* அைல75, இ7த ேமாதிர ைத ேத7ெத, தி%கா:க...
அவேரா... இ'ல இ7த ம';காேவா... ஒ வா ைத ெசானா:களா... எ5%காக
இ7த =,ம7திர ேவைலG ேக%-ேற. ம';கா என%- எனேமா...
பச%காாியா ெதாிO5.”

“என%- தைல -ழ53ணா... ேவற விஷய ைத ேபசலா. காபி ேபாட1,மா, N
ேபாட1,மா...?”

“நீ எ5$ ேபாட ேவ3டா. நா இேபா ெசா'ற5தா. இனிேம', எகி1ட நீ
ேக1டா4, நா ேபச ேபாறதி'ைல. ச தியமா* உ1கா7த இட 5ல இ75
ெசா'ேற. ந'லா ேக1,%ேகா. ம';கா, ந'ல ெப3ணாேவ இ%கலா. ஆனா'
ெப3  தி பி தி... நாைள%- ம9சாG%- ஏேதா ஒH ஆயி1,5G
வ9 %ேகா... மா ேப9 %-. இேபா ந'லா இ%கிற ம';கா, அேபா$ ந'லா
இபா

எகிற5 என நி9சய? நாைள%-, ம';கா$%-% க'யாண நட%க

ேபா-5; அவ

ஷேனா இ'ல மாம மாமியாேரா, அவைள -ர:கா* ஆ1#

பைட%க மா1டா:க எகிற5 என நி9சய? இவ
ேபாகமா1டா

ெபமா கி1ேட

எகிற5 என நி9சய? தா ஆடா1டா4, சைத ஆடாேதா,

நா உகி1ட ைவ தி%கிற பாச ைத மாதிாி... நீ எகி1ட ைவ தி%கிற
பாச ைத மாதிாி, இவ, அபகி1ட பாச ைத% கா1டமா1டா G எப#9
ெசா'ல

#O? அப#ேய கா1#னா4, அ5ல என த?”

“நீ:க எப$ேம இப# தா3ணா... எைதயாவ5 ெசா';% ேகாளாH ெச*+:க...
ஆனா' வழி ம1, கா1டமா1N:க.”

“இ5%- ஒேர வழி இ%-.”

“ெசா'4:க... அவ வ75ட ேபாறா.”
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“உனால ம';காைவ வி1,1, இ%க

#யா5. அேத சமய, ம9சாG%-

பிற- உ ைகேய ஓ:கி இ%கK. இ5%- ஒேர வழி, நம ராமG%-,
ம';காைவ க1# ேபா1டா'தா

“அ5 எப#3ணா
நீ:க எLவளேவா

#O.”

#O? சின வய ேல உப# இ'லாம' ேபாயி1டா.
யசி ப3ணிO எ1டாவ5 வ-%- ேமல தா3டல. தாக

எ,%- ேபாெத'லா ப1ைட9 சாராய ைத ேபா,றா. இ5ல ேவற
ர$# தன.”

“இ7த% கால 5ல ர$# தன இ%கவ தா இ7த ெம1றாIல பிைழ%க

#O.

ப1ட9 சாராய இேபா -#%கா. நாளைடவி' அைதேய கா*9சி, கா ப:களா
வா:க மா1டாG எப#9 ெசா'ல

#O? அேதாட உேனாட ெசா7த அ%கா

மக. ர த 5%- ர த. உேனாட கைடக3ணிகைள க1#% காபா த
இப#ப1டவ தா லாய%-. ெபமா

இவகி1ட வாலா1ட

#Oமா? அவ

ேக#தா. ஆனா', நம பய' ர$#!”

“Bறா3, பயி3ணா.”

“எனேவா... இபேவ க'யாண 5%- நி9சயமான5 மாதிாி ேப றிேய. எ = த
மகைள ராமG%- ெகா,%கலா G நிைன ேத. ராசி ெபா த இ'ல.
இர3டாவ5 ெப3ைண ெகா,%கலா G நிைன%கிேற. ஒ வார டய
ெகா,%கிேற. ேயாசி 59 ெசா'4. உ அ%கா

மக ேமல உன%கி'லாத

பாசமா? உன%கி'லாத ெபாHபா? ஒேர ஒ வார7தா டய. நீ, ம';காைவ
ெகா,%கலனா, நா எ இர3டாவ5 மக

நளினிைய ெகா,%க ேபாேற.

அற எ ேமல வ தபடபடா5. நா வர1,மா?”

பாவதி, அ3ணைன ‘ேபா* வா:க ’ எH ெசா'ல
பி 5பி# தவளா* இ7தா .

#யாத அள$%-,
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ராமசாமி ேபா*வி1டா. ஆனா', அவ ெசான வா ைதக

ேபாகவி'ைல.

அவ , த உ ள ைதேய ேபா%களமா%கி வி1டா .

‘ம'; ஒேவைள... அவ%- பிற-, அபா Cட ேச7தி,வாளா... அ7த -#கார
ெசானப# எ'லா ஆ,வாேளா? அப#யானா' எ கதி, எ கதி? அனாைதயாக
ஆயி,ேவேனா? ெசா ெத'லா ேபாயி,ேமா? ம'; ந'லவளா* இ75, அவ
ஷ ேமாசமா* இ7தா' எ கதி எனாகிற5? எகி1ட Wதா*
ேபசமா1டா... எ நைம%காக தா ேப வா... அேதாட இ7த ராம,
எேனாட ெசா7த அ%கா

மக. ஊாி' ர$# தன ெச*தா4, எைன

‘சி தி’G வா* நிைறய% C,ற பி ைள. அவG ந'லா இ%கK,
ம';கா$ ந'லா இ%கK. -#கார ெபமா
ெபா த இ'லாத க'யாண ைத ப3ண
#யK. இ7த ம';கா ெபமா

கி1ேட வரபடா5. அ5%காக,

#Oமா?

#யK. எப#ேயா

ெப3 தாேன... அப  தியி'

கா'வாசியாவ5 இ%காதா?’

ராமசாமி ேபானதி' இ75 ம';கா க'Aாியி' இ75 திவ5 வைர%-
பாவதி%- ஒH ஓடவி'ைல. வயிH%- எேபா5 வ@சக ெச*யாத அவ ,
அH சாியாக9 சாபிட% Cட இ'ைல.

5 ளி% -தி 5% ெகா3, உ ேள வ7த ம';கா, “அமா, நா க1,ைர
ேபா1#யி' இர3டாவதாக வ7தி%ேக அமா” எறா .

பாவதி அேபாைத%-, அ3ணைனO, அவ ெசானைதO மற75 வி1டா .
“என ேபா1#மா...?”

“க1,ைர ேபா1#...”

“அப#னா?”
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“ மா கிட:கமா... உ:க%- ஒ3K7 ெதாியா5. உ:ககி1ட ெசானேத த.
5ைள 5 எ, 5,+:க. க1,ைர எறாேல எனG ெதாியா5. அைத
விள%கி1,, அற ேபா1#ைய பறி விள%க இர$ மணி பனிர3டாயி,.
பசி%-தமா. அபா வ ேபா5 விவரமா* ெசா'ேற. நீ:க

அேபா ேக:க.

இேபா பசி%-5.”

பாவதி%-, இேபா5 மன5%-

பசிெய, த5. அ3ண ெசான5 சாிதா.

நா தா ஒ3K ெதாியாதவளா* ெவ தைத எ'லா பா4G
நிைன%கிேற.

பாவதி சH காரமாகேவ பதி' ெசானா ; “இேபா நா உ க3K%-
பி#%-மா? எைன பா தா' உன%- மGஷியா* ெதாிOமா? எ'லா
தைலவிதி.”

பாவதி ெசா';வி1,, சைமயலைற%-

ேபா* வி1டா . ம';கா, அவைள

விேராதமாக பா தா . ஏ இப# ேப றா:க? அவ

உ ேள ேபா* அவளி

ைகைய பி# 5% ெகா3,, “உட%- எ5$ ப3Kதாமா?” எH ேக1டா .

அவைளேய பா தா

பாவதி. அ3ண ெசானைத எ'லா, அவளிட

ெசா'லலாமா எH Cட நிைன தா . பிற- அ7த அைம அ3ண,
“என%ெகனேமா ம';கா பச%காாியா ெதாிO5” எH ெசான5 அவ%நிைன$%- வ7த5.

பாவதி எ5$ ேபசாம', அவ%- இ#யாப ைத% ெகா, தா . ம';கா$
மHேப9  ேபசாமேல, எ7திர ேபா' த7தைத வா:கி% ெகா3டா .

இர$ ெசா%க;:க வ7தா. ம';காவா' த ெவறி விவர ைத அட%கி ைவ%க
#யவி'ைல. அபாவிட க1,ைர ேபா1#யி விவர ைத விவரமாக9
ெசானா . அவ
அைற%-

ெசா';% ெகா3#7த ேபாேத, பாவதி த தாப ய

ேபா* வி1டா .
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ெப'லா கா5 விாிய% ேக1- அமா இப# ேபாவதி' ம';காவிவ த7தா. தைனேய ஆHத' ப, தி% ெகா3டா . அமா$%- உட%-9
கமி'ைல ேபா4. உட சாியி'லனா மன  சாியா இ%கா5. அமாகி1ட
ேபா* ேபசலாமா? ேவ3டா, எாி9ச' இ%கிற சமய தி' ேபானா' த.
காைலயி' பா 5%கலா.

ெசா%க;:க மகளிட சிறி5 ேநர ேபசிவி1, மைனவியிட வ7தா.

“என# ஒ மாதிாி இ%ேக?”

“ஒ3Kமி'ல.”

“ஓ... உ அ3ண வ751, ேபானாேரா... இG ஒ வார 5%அப# தா இேப. அ, 5% ெக,%-ற5'ல நிணனா9ேச.”

“ஆமா... அவ அ, 5% ெக,%கவ. நீ:க அாி9ச7திர பிர. ஒ ப$ ேமாதிர
வா:-னைத ெசானீ:க பா:க.”

“தெசயலா* வா:-ேன#. அ5ல அ த பா%காேத.”

“நா நட%கிறைத எ'லா கவனி9சி1,தா ேப ேற. ம';கா ேம' உ:கைள
விட என%- பாச அதிக. அதனா'தா ேக%-ேற. எ அ%கா

மக

ராமG%- நம ம';காைவ க'யாண ப3ணலா G நிைன%ேக.”

“என# இ5. கா5 ெகா, தா', எைதO ேபசலா G நிைன%கிறியா?
ேபசற5%- ஒ வைர ைற ேவ3டா? உன%- அறிவி%கா... அ7த ஓணா
பய4%கா இவைள ெகா,%க9 ெசா'ற... இனிேம', இப#ப1ட வா ைதைய%
ேக1டா', நா ெபா'லாதவனா* மாறி,ேவ. ஜா%கிரைத.”

பாவதி ர3, ப, தா . ம';கா ஆரப தி' -ழ7ைதயாக இ%- ேபா5,
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அவ

மீ5 ஏப1ட ெவH, இ5வைர அவ%- ெதாியாமேல அ# மனதி'

பதி75 இ7த5. அ7த உைள9ச' இேபா5 விIவ&ப எ, த5. ராம இ%க
ேவ3#ய இட தி', இெனா தியி மக , ஒ -#கார ெபற ெப3
இ%கிறா

எH நிைன 5 நிைன 5 அவ

ேபயாக மாறி% ெகா3#7தா .

------------அ தியாய - 6

நா4 மாத கட7த5.

பாவதி பைழய பாவதியாக இ'லாத5 ம';காவி- ெதளிவாக ெதாி75வி1ட5.
அ#%க# அரைவ மி';' ேவைல பா%- ைபயகைள தி1, சா%கி'
“ஊபய' பி ைளக

ஊபய' பி ைளக தா” எH ஜாைடமாைடயாக

தி1ட 5வ:கினா .

இேபா5 ம';காவி- தைலவாாி வி,வதி'ைல. க3K%- ைம ேபா,வதி'ைல.
அேத சமய எ5$ேம நடவாத5 மாதிாிO பல சமய:களி' ம';காவிட நட75
ெகா கிறா . ஒ தடைவ ஆ1ேடா ாி%ஷாவி' ஏH ேபா5 ம';கா கா' தவறி
கீேழ விழேபான ேபா5 பாவதி பதறிேபா* “பா 5 ேபாமா. நீ வற5
வைர%- உயிைர% ைகயி' பி# 5%கி1, இ%க ேவ3#யதி%-” எH
ெசா';யி%கிறா . அதனா' அமா, பைழய அமாவாக மாறிவி1டா

எH

மகிS75 ேபான ம';கா, மாைலயி' 5 ளி% -தி 5 ஓ# வ75 ‘அமா’ எற
ேபா5, அ3ணGட சீாியஸாக ேபசி% ெகா3#7த அ7த அமா%காாி “அமா
இG சாவாம' தா இ%ேக” எH ெசானா .

உடேன ம';கா, ‘நாம சாவாம' இ%ேகாேமா’ எH மன5%- ேள லபி%
ெகா3டா . அ3ண ராமசாமியி வைக அதிகாி%க அதிகாி%க,
அமா%காாியி ெவHபி ேவக ஏறி% ெகா3#ப5 க'Aாி%காாி%ெதாியா5.

ராமG அ#%க# வ75 ேபா*% ெகா3#7தா.

“உ சி தி%காாிைய ெக1#யா* பி# 5%கடா... அLவள$தா நா இேபா
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ெசா'ல

#O” எH ெபாிய மாமா ராமசாமி ெசானத உ ள த

ாியாவி1டா4, ெவளிய த ாி7தவ ேபா', சி தி +1,%- வர
5வ:கினா.

“இ:ேக எ5%-டா வ7ேத” எH ேக1கிற சி தி, “ஏ3டா, அ#%க#
வரமா1ேட:கிற” எH ெசானதி' அவG%- ப1ைட9 சாராய ைத% -#%-
ேபா5 ஏப1ட ‘கி%’ைக விட அதிகமான ‘கி%’ கிைட த5. ெசா%க;:க தா
அவ வைகைய அறேவ அ:கீகாி%கவி'ைல. ஆனா', அவ “சி தபா,
சி தபா” எH ெச'லமாக9 ெசா';% ெகா3ேட, அவ ெகா3, வ
#ரகைளO, தகர டபா%கைளO எ, 5 +1,%-

ைவ த ேபா5,

ெசா%க;:க அவைன விபவி'ைலயானா4, ெவH%காம' இ7தா.

ஒ சமய அவ அரைவ மி';' ஏேதா கலா1டா. மிளகாைய சாியாக
அைர%கவி'ைல எH ஒ ப1டா% க தி ைமன ெசா%க;:க ைத மிர1#னா.
பய75 ேபான ெசா%க;:க, அவனிட வா:கிய காைச திபி% ெகா, தா.

ப1டா%க தி%- ேம4 கா கிைட%- எH நபி%ைக ஏப1ட5. “எேனாட
மிளகாைய கIமாலமா ப3ணி1ேட. அ5%- ‘மா4’ ெவ1,றியா... இ'ேல மவேன...
-டல உவ1,மா... நம கி1டயா டபா*%கிற ந*னா...” எH ெசான5,
ெசா%க;:க தி- அதிக ப1சமாக தா ெதாி7த5. “ெச*Oறைத9 ெச*டா”
எறா. அவG ெச*ய ேவ3#யைத9 ெச*தா. அவர5 ச1ைட% காலைர
பி# 5% ெகா3,, “இனா*யா ெசாேன... வி1ேடனா ஒ - 5” எH,
எ9சி' 5ளிகளி' சாராய 5ளிக

ெதறி%-ப# க தியேபா5, எேத9ைசயாக அ7த

ப%கமாக வ7த ராம, வி1டா ஒ - 5. ப1டா%க தி 3, விD7தா.
விD7தவ எD7தி%-

னா' வி1டா ஒ உைத. ப1டா% க தி ப, 5%

ெகா3ேட, “வி1,, வா தியாேர... இவ... உேனாட ேதாI5G ெதாியாம
>1,... அபா வி1,,... அமா வி1,,” எH ர3, ெகா3ேட லபினா.

“அவ எேனாட ேதாI5 இ'லடா... ெசா7தமான சின ந*னாடா... அவகி1ட
மG% ேக டா கயிேத...” எH ராம கDைத மாதிாி கைன 5, ஆ கா1#
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விரலா', சி தபாைவ9 1#% கா1#ய ேபா5, அ7த ‘கயிேத’O ெசா%க;:க தி
ைகயி4, கா;4 விD75 மனி% ேக1,வி1,, திபி பாராம' ஓ#ய5.

ெசா%க;:க தி- ெபைம பி#படவி'ைல. அ7த ெத$%ேக
எஜமானனாக$, தி3ைண ெபாH%கியாக$ வாD ஆனானப1ட
ப1டா%க திையேய, இ7த ராம அட%கி வி1டா எறா', இவ சாதாரண
ராம அ'ல. ர$# ராம. இவ நம%- எேபா5 ேதைவ!

அ7த நறி ெப%கி', அவG%- த +1,%-

சகல உாிைமகைளO

ெகா, தா, ெசா%க;:க.

இைத ெபாிய3ண =ல ாிய ைவ%கப1ட பாவதி ஒநா , ம';காைவ
பா 5 “ராமகி1ட ஏமா சி,சி,G ேப ற. ெகா@ச சிாி 5 தா ேபேச.
நீனா அவG%- உயி” எH ப1, படாம4 ேபசினா .

அமாவி அபிலாைஷ ாியாத ம';கா, “இவகி1ட சிாி 5 ேப றவ ,
யாகி1டO சிாி 5 ேப றவளா தா இபா . இ5$ இ5 =@ . அபா
ெசான5 மாதிாி சாியான ஓணா =@ ” எH எாி9சேலா, ெசான ேபா5,
பாவதி%- ப, எாி9சலாக இ7த5. அ3ண வ7த5 வராத5மாக “நா
>டகமா* ேபசி பா ேத. இவ , சமதி%க மா1டா

ேபா;%ேக” எற

ேபா5, ராமசாமி, ஒ வி'ல சிாிைப உதி 5% ெகா3டா.

“பா... ப%-வமாக9 ெசா'; பா. மா1ேடG1டா னா, கDைதைய +1ைட
வி1, 5ர 5...”

“அ5 எப#ய3ணா...”

“சில சமய... ஆபேரஷ ெச*யK னா ெச*5தா ஆகK. ராமைன%
க1#%க சமதி%கலனா, அவ

இ:க இ%கிற5ல அ தமி'ைல... இ5

உேனாட ெசா7த விஷய. ேக1டா% ேக... வி1டா' வி,. ஆனா' ஒ3K
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அறமா*, ெபமா

தி1,றா... ம';கா ஷ அ#%க# வாராG எ:கி1ட

வரபடா5 ெசா';1ேட. இG ஒ வார தி'
எறா', எ ெர3டாவ5 மக

#$ ெதாியK. இ'ைல

இ%கேவ இ%கா ...”

“ஏ3ணா ேகாபப,றீ:க... நா ெப3. என%- என ெதாிO? உ:ககி1ட
ேயாசைனதாேன ேக1ேட.”

“அைத தா ெசா'ேற. ம';கா, இ7த +1ல இ%கிறதா* இ7தா', ந ராம
பயேலாட இ%கK. இ'ைல எறா', எ:ேகO ேபாக1,. நீ, ராமைனேய
+காரமா* எ, 5%கலா. எ ெர3டாவ5 ெபா3K, உன%ேக மமகளா*
வ75டலா. நீ க3 =,ற5 வைர%-, க3 கல:காம' பா 5%-வா:க...”

சிறி5 தி,%கி1ட பாவதி%-, ம';காைவ என தா ெவH தா4 அவைள
+1ைட வி1, ெவளிேயHவ5 எபைத நிைன 5% Cட பா%க

#யவி'ைல.

அேத சமய, அ3ண ெசான5%- மHெமாழி Cற ெதாியாம', ேலசாக9
சிாி 5% ெகா3டா . ேசாக9 சிாி.

பாவதி அ3ண ேபா*வி1டா எபைத, அரைவ மி' ைபய ஒவைன
அGபி நி9சயப, தி% ெகா3ட ெசா%க;:க உ ேள வ7தா.

அ7த9 சமய தி', ம';கா$, க'Aாியி' இ75 வ7தா . வ7த$டேனேய
அபாவி ைககைள பி# 5% ெகா3ேட, “அபா... சைபய திேய1டாி' ஒ
ந'ல ஆ:கில பட வ7தி%-... எைன C1#% ெகா3, கா1,:கேள” எH
ெச'லமாக9 சிK:கினா .

“நாைள%- ேபாகலா3டா” எH தன%- அவ

ஆ3பி ைள எப5ேபா'

ெசா%க;:க ெசா';வி1, ேபா*வி1டா.

பாவதி%- பறி எாி7த5. கா%கா பி#%கிறாேளா... அபாைவ% ைக%ேபா1,%கி1,, ராமைன கா1டமா1ேடG ெசா';வி,வாேளா... கைடசியி',
அ7த -#கார ெபமா கி1ட அவIைத பட ேவ3#யதி%-ேமா...
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இ5%ெக'லா யா காரண... இவ

தா... இவேள தா...

கணவ, கா5 ேக1காத Rர தி- ேபா*வி1டா எபைத, வாச4%- ேபா*
எ1# பா 5 உHதி ெச*5 ெகா3ட பாவதி, அ:கி7தப#ேய,
“ெபாளனா... ஒ அட%க ேவK. இ:கி]P பட பா%க ேபாறாளா...
எ'லா அவ ெகா,%கிற ெச'ல. ெகா,பார% க3டா', ேப* Cட -ைழ75
-ைழ75 ஆ,மா” எH த பா1,%-9 ெசா';% ெகா3ேட சைமயலைறைய
பா 5 ேபானா . இப# ேபசினா4, ம';காவி- #ப ெகா,பதி'
தாமத ஏப,வைத விபாதவ

ேபால நட75 ெகா3டா .

இப#, பாச ைத% ெகா1#% ெகா3ேட, தைனO ‘ெகா1,வைத’ உண7த
ம';காவா', அவைள, அமா இ'ைல எH உதற$
எH ஒ% ெகா ள$

#யவி'ைல, அமா தா

#யவி'ைல. தன%- ேளேய, சமாதான ெச*5

ெகா3டா . ‘ஒLெவா ெபா3K:கைள அவ:க அமா%க

எப#

தி1,றா:க... சில சமய அ#%க% Cட9 ெச*றா:கேள... இ7த அமா அப#
இ'ல. நா ஆ:கில பட பா 5, ஆ:கில%காாியா மாறிட% Cடா5G,
நிஜமாகேவ பயப,றா:க... இ5ல தபி'ல...’

எறா4, ம';கா அ7நியப1டவ
அவளா'

 பழகிய5 மாதிாி பழக

ேபா' உண7தா . அபாவிட Cட,
#யவி'ைல. அவாிட ேப  ேபாெத'லா,

அமா%காாி, க3கைள உ1,வ5 ேபா' அவ%- ேதாறிய5.
------------அ தியாய - 7

இ7த ேநர தி' ஒ நா

ெசா%க;:க தி- மாரைட ஏப1ட5.

டா%ட, உடேன வ75வி1டதா', ஈமப திாிைக%- அவசியமி'லாம'
ேபா*வி1ட5. எறா4 மனித ஆ# ேபா* வி1டா. இ5, இர3டாவ5
=றாவ5 எப# இ%-ேமா...

ைற.
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பாவதிO, ம';கா$, அவைர மாறி மாறி பா 5% ெகா3டாக .
உறவினக

வ7த வ3ணமாக இ7தாக . ெச'லமா$ வ75 பா தா .

க'யாணமாகி கப தாி தி%- ச7திரா$, அவ
எ'ேலா வ7தாக . ஆனா' ெபமா

ஷG வ7தாக .

ம1, எ1# பா%கவி'ைல.

எப#ேயா, ெசா%க;:க ேதறி வ75 ெகா3#7த ேபா5, ஒ நா

பாவதி,

ேதபி அD5 ெகா3#7தா . கணவ பதறி ேபானா.

“ஏமா அD$ேற... என%- தா கமாயி%கி1ேட வேத!”

“ஏேதா ஆ3டவ 3ணிய தால, இ7த தடைவ எ தா; ெக1#யா* இ%-...
இெனா தடைவ இப# வ75, நட%க% Cடாத5 நட75வி1டா', எ கதிைய
நிைன 5 பா ேத. நா* Cட திபி பாரா5.”

“ைப திய... அப#ெய'லா ேபசபடா5. உன%- ஒ -ைறO வரா5. ம';கா
ந'ல ெபா3K.”

“ம'; ந'லவ

தா... அவ%- வா*%கிறவ ந'லவனா* இ%கK:கற5

என க1டாய? அவ

அப... எைன மிர1ட மா1டா எகிற5 என

நி9சய?”

“சாி, கவைலபடாேத... உட கமான5, அவ%- ந'ல ைபயனா*
பா%கிேற!”

“ைகயில ெவ3ெணைய ைவ 5%கி1, எ5%காக ெந*%- அைலயK?”

“என ெசா'ேற?”
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“நம ராம...”

“ெந@ ேலசா வ;%-5... ம7ைத எ,.”

“எைன -ழ7ைத மாதிாி வ9சி%கி:க... இனிேம' ேவைல%காாியா* ஆக
ேபாேற.”

ெசா%க;:க, நாைக75 நா1களாக தைலைய உ1#% ெகா3, ேயாசி தா.
மைனவி ெசா'வதி' ஓரள$ நியாய இப5 ேபா' அவ%- ேதாறிய5. அவ
கால தி- பிற-, அவ
ெபமா

கால எப# ஆ-ேமா... அவ

ெசா'வ5 மாதிாி...

ஏடா ேகாட ெச*தா'...? ேபான உயிைர டா%ட மீ1,யி%கா...

ஆனா' இ7த ெபமா

‘இ%கியா ெச தியாG’ Cட ேக1கல...

ேபாதா%-ைற%-, “உ ம9சா ம3ைடைய ேபாட1,. அற7தா விவகாரேம
இ%-” எH இர3டாவ5 ைம 5ன கி1ட ெசா'றானா. ெசானப#
ெச*றவனா9ேச... பாவதி%- பா5கா இ'லாம' ேபாயிட% Cடாேத... நம%ேகா
இ7த மாரைட எேபா ேவK னா4 வரலா... நீாிழி$... இர த அD த
ேநா*... இ5ல ஒLெவா3K

ைற ைவ த5 மாதிாி, ெந@ைச அைட%-5...

திNG ெச 5... விவகார தீராம' ேபானா', எ'ேலா%-ேம ெதா'ைல... இ7த
ம';கா ேவH... வர வர ஒ5:கி ஒ5:கி ேபாறா . இவைளO நப

#யா5

ேபா;%-... எப#யாவ5 பாவதி%- பா5கா ேவK... ம';கா$%-
பா5கா ேவK. ராமைன மாதிாி ர$#யாலதா ெசா 5%கைள% காபாற
#O... அ5%காக ம';காைவ... அவG%-...

ஒநா

பாவதி அவ%- ஆபி

ஜூI ெகா3, வ7த ேபா5, அவ சில

ச7ேதக:கைள% ேக1க, பாவதி அவைற தீ 5 ைவ தா .

“ராம ப#%காதவனா9ேச...”

“ப# தவ:க ம1, என த கிழி9சி1டா:க... நம எதி+1, கமலா டா%ட%-
ப# தவ . ஷ எI.எI.எ'.சி. ெபயி'. அவ:க -,ப உற$ எேபாதாவ5
ெபயிலாகி இ%கா? =ணாவ5 ெத$ல இ%காேள...

Gசாமி மக

சேராஜா...
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பி.ஏ. ப# 5வி1, ஆMசரா ேவைல பா%கிறா . ஒ பI க3ட%டைர க'யாண
ெச*5%கி1, ச7ேதாஷமா தாேன இ%கிறா . எபவாவ5 அ7த க3ட%ட,
பIல

ைற%க5 மாதிாி அவைள

ைற%கிறானா... ப#... இ7த% கால தி'

த3ணி ப1டபா,. மாியாைத கிைடயா5.”

“அதிகமா* -#%கான#...”

“இேபா நா1,ல எவ -#%கல? -#%கிற5 ெபாிய பாவமா? நா Cட ஜுர 5ல
5#%ைகயி'... எ:க டா%ட ெசானாG, இர3, I> விIகிையேயா
கிIகிையேயா ெகா,%க;யா... அேதாட இேபா ராம ெகா@ச ெகா@சமா*
-#%கிறைத வி1,%கி1, வாரா. ெகா@ச ந@ச இ%கிற பழ%க ைதO,
ம';காைவ% க1,ன5 மற75,வா. அவ அவைன தி தி,வா .”

“அவ

கி1டO ஒ வா ைத ேக1,%கிேற.”

“நாம வள த ெபா3K நைம மீறி ேபாவாளா... ஒ தடைவ, ஒ கிழவ
‘யாைரயாவ5 காத;%கியாமா’ எH ேக;யாக% ேக1ட5%- ‘காதலாவ5...
கீதலாவ5... அபா எவைனயாவ5 கா1# க1,னா' க1,ேவ. ெவ1,னா'
ெவ1,ேவG’ அவ

ெசான5 ஞாபக இ%கா?”

“எ5%- நாேன ஒ வா ைத...”

“நீ:க ேக1க ேவ3டா. ெவ1கப,வா . நாேன ேக%கிேற. அற அவ
இPட.”

“சாி. என%- =ைள -ழ5. நாைலO ேயாசி 5, நீேய ஒ
நீ:க எ'லா ந'லா ச7ேதாஷமா* இ%கK:கிற5தா.”

“நீ:க நிைன%கிற5 மாதிாிேய நட%-.”

#$%- வா... என%-
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பாவதி ஆன7த பரவசமாக ெவளிேய வ7தா . அேபா5, அ தாைன பா%க
அ:ேக வ7த இர3டாவ5 அ3ண ைபயாவிட “அவ... ராமG%-,
ம';காைவ ெகா,%க சமதி9 1டா. ெபாிய3ண ேபா1ட -றி ப; 5வி1ட5”
எறா .

ைபயா ெவளிேய ஓ#னா. ெபாிய3ண ேபா1ட -றி ப; தா', அவ எப#
ெபாிய மனிதனாவ5? அவ ெபாHபி' க'யாண நட%க ேவ3டாமா? அவைர
‘- ள பயேல’ எH ெசா'; அ#%க ேபான ராமG%கா ம';கா? Cடா5*யா
Cடா5.

ைபயா ஓ#னா. ெபமா

+1ைட பா 5 ஓ#னா.

----------அ தியாய - 8

ம';கா, ஊ@ச' பலைகயி' உ1கா75, ஏேதா ஒ  தக ைத ப# 5%
ெகா3#7தா . காைல ேநர. க'Aாி%- ேபாக, இG ேநர இ7த5.
 தக ைத ப# 5% ெகா3#%- ேபாேத, அH க'Aாியி' நட%க இ7த
ேப9  ேபா1# நிைன$%- வ7த5. ெபயைர% ெகா, 5 வி1டா .

த' பாி

சரவணG%ேக ேபா*9 ேச. ச7ேதகேம இ'ைல. இர3டாவ5 அ'ல5
=றாவ5 பாிசாவ5 அவ

இர3, நா1க%-

வா:கியாக ேவ3,.

, க'Aாி வாச;' ைச%கி

ெபட;' ஒ காைல

ைவ 5% ெகா3, நிற சரவணனிட, அவ ந3ப ஒவ “எ:ேகடா
றப1,1ேட?” எH ேக1ட5, அத- அவ, “தி.நகாி' எ:க மாமா +1,%-
ேபா*வி1, வரK” எH ெசான5, அவ%- நிைன$%- வ7த5. உடேன,
‘எ +, அ:ேகதா இ%-’ எH அவனிட ெசா'லேவ3, எப5 ேபா'
5# தா . 5# த5, வாயி' வராத வா ைதயாகி, இதய 5

எD75, இன

ாியாத இப 5ப எ'ைலைய% கட7த ஒ வித ேமான உணவா*

கிS த5.

ம';கா, ஊ@ச' பலைகயி', இர3, நா1களாக வ75 உ1காவத-% காரணேம
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இ7த சரவண தா. ஒ ேவைள அவன5 மாமா +,, இ7த ெதவிேலேய
இ%கலா. மாமா+, எறாேர... அ7த மாமா$%- ெபா3K எ5$
இ%கலாேமா? அவைள% காத; 5 ெதாைல தி%கலாேமா?

ம';காவி- தாபமாக இ7த5. அவைன அேபாேத பா%க ேவ3, எப5
ேபா' ேதாறிய5. அ, த ெதவிேலேய ஒ C1ட நட75, அ5 எப#ப1ட
C1டமாக இ7தா4, அவ அதி' ேபச ேவ3,; அவ
உ1கா75,

 வாிைசயி'

ப' ெதாிய9 சிாி 5 ைகத1ட ேவ3, எH நிைன தா .

திNெரH அவ

மனதி' இெனா எ3ண; சீ9சீ இ7த மாதிாி எ3ண

வர%Cடா5. அவேர ேபச

யசி ெச*யாதேபா5, நா ஏ அவைர பறி

நிைன%க ேவ3,? என%ேக தமான தைலகீழாக ேபாகேவ3,?

ம';கா, சரவணைன, மனதி;75 வ4%க1டாயமாக வில%கி% ெகா3,, ைகயி'
இ7த  தக தி', க3கைள படரவி1டா .

வாச;' ச த ேக1,,  தக தி' இ7த க3ைண வில%கிய ம';கா வாச'
ப%க தய%க 5ட நிற ெச'லமாைள பா 5வி1,, பின
சைமயலைற%-

சரசமா#% ெகா3#7த பாவதிைய ேநா%கி, க3கைள

+சி%ெகா3ேட, “அமா... உ நா தனா வ7தி%கா:க...” எH Cறிவி1,,
மீ3,  தக தி

ைனயி'

 தைல ேமாத, -னி7தா .

ெச'லமா%- பறி எாி7த5. ஒ1#ேபான வயிறி ஓரமாக% கிட7த ‘அ9ச#’
டைவைய இD 5 வயிைற =#% ெகா3டா . வயிறார ெபற மக , =ணாவ5
மGஷிைய9 ெசா'வ5 ேபா', ‘உ நா தனா’ எற5ேம, அவ

ஒ கண

ெச 5 ேபானா . மHகண “ஆமா3#... நா நா தனா தா. ெப த தாையேய
நா தனாரா ஆ%கின உன%- ஒ பி ைள பிற7தா' தா, உன%- எ நிைலைம
ாிO3#” எH ெசா'ல ேபானா . பிற-, தா ெபற பி ைள%-, தைன
ேபாற நிைலைம வர%Cடா5 எH நிைன தவ

ேபால$, மகைள தி1ட
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நிைன தத- அபராத ெச4 5பவ

ேபால$, “ம';கா, உ:க அபாைவ...

எ:கமா?” எH ேக1டா .

ம';கா, அவைள நிமி75 பா தா . அ7த ந, தர வய5%காாியி உத1,
5#, உ1-ழி க3K, அவைள எனேவா ெச*த5. ஊ@ச' பலைகயி'
இ75 இற:கி, “உ ேள வா:க” எH ெசா';% ெகா3ேட, அவ

மீ5 க3கைள

கைணயா* பா* 5வி1, உ ேள ேபா* வி1டா .

‘நீ உ ேள வா:கG ெசா'லாம', ெவளிேய ேபா:கமாG ஒ தடைவயாவ5
ெசானா4 நா ச7ேதாச ப1#ேபன#’ எH தன%- ேளேய ேபசி%
ெகா3, ெச'லமா

உ ேள வ7தா . பாவதி ெச'லமாைள வழ%க ேபா'

எதிெகா3, அைழ%கவி'ைல.

ெச'லமா சைமயலைற%-

ேபா* ெகாதி 5% ெகா3#7த பாைல இற%க

ேபான பாவதியிட, “நா இற%-ேறமா” எH ெசா';வி1, ம1, நிகாம'
பா திர ைதO இற%கி ைவ தா . பின, நா தனாாிட ெசய;' ேபச
நிைன தவ

ேபா', ப%க தி' கிட7த 5ைடப ைத எ, 5 சைமயலைறைய

ெப%கினா . எ9சி% காபி தளகைள 5றப, தி -4%கி அவைற% கDவி
ைவ தா . ெஜா; 5% ெகா3#7த எவசி'வ தளகைள, த டைவைய
ைவ 5 5ைட%க ேபானா . அ7த அD%- டைவயா' எவசி'வ அD%கா-
எH நிைன ேதா அ'ல5 எவசி'வ அதி' ஒ1#% ெகா3, எைட -ைறO
எH எ3ணிேயா, “தள:க ந'லா தாேன இ%-” எH பாவதி

க ைத

அ7த ெபய%-ாிய ல1சண இ'லாம' %கி% ெகா3ேட ேக1டா .

ெபமா

ேபசிய ேப9 , அவ%- அேபா5

Dதாக% ேக1ட5.

சிறி5 ேநர ெமௗன.

ெச'லமா தி%கி திணறி ேப9ைச 5வ%கினா .

“பாவதி... நா ேக விப1ட5 நிச7தானா...?”
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பாவதி%-, எாி9ச4%- ேம' எாி9ச' தமாஷா  ேப வ5 ேபா', திமிராக9
ெசானா ...

“நீ:க எைத% ேக விப1N:க3K, நா என கனவா க3ேட...?”

“இ'ல... நம ம';காவி-... மாபி ைள...”

“ஆமா, பா 5கி1, இ%ேகா...”

“ #9 1டதா ேக விப1ேட...”

“ #@ச5 மாதிாிதா...”

“நம ராம தா மாபி ைளயாேம...”

“ராமேன தா...”

ெச'லமா ேலசாக% Cனி% -Hகினா . ேமெகா3, ேபசினா' அவ
ப ரகாளியாவா

எH ெதாிO. அவ

த உண$கைள ‘ப திரமாக’ ைவ%க

நிைன தா . இ7தா4 ெபற பாச ேக1கவி'ைல.

“நா ெசா'ேறG தபா நிைன%கபடா5...”

“நீ:க

த'ல விஷய ைத ெசா'4:க... தபா நிைன%க% C#ய விஷயமா

எகிறைத ெசான பிற-... ெசா'ேற...”

“உன%- இ'லாத உாிைம இ'ல... நா ெப 5 தா ேபா1ேட. அற
வள தெத'லா நீதா. இ7தா4... என%-% காபி ேவ3டாமா... வர வர...
காபி -#9சா' வா7தி வ75,5... இ7தா4... ராமG%-% ெகா,%கிற5னா...”
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“ஏ ‘இனா’ ேபா,கிறீ:க. அவG%- என -ைற9ச'?”

“உன%ேக ெதாிO. இவ

ப# தவ . அவ ப#%கல. ப#%கா1#O பரவாயி'ல.

-#%கறா... -# தா4 பரவாயி'ல... ப1ட9 சாராயமா -#%கறா...”

“உ:க ஷ -#%காதைதயா இவ -#%கறா?”

“எ நிைலைம... எ ெபா3K%- வர%Cடா5Gதா உகி1ட பி9ைச
ேக1க வ7ேத. எ +1,%கார -#9ச5 அப#ேய ப, 5%கிறா. ஆனா',
உ ராம, -#9சி1, ேசாடா பா1#' எ,%கறா. இ5%- ள =K தடைவ...
ெஜயி4%- ேவற...”

பாவதியா' ேமெகா3, ேக1,% ெகா3#%க
ெந%லைச, ைநல%I டைவயி
உண$கைளO 5ைடபவ

#யவி'ைல. கD தி' கிட7த

ைனயா' 5ைட 5% ெகா3,, உ ள 5

ேபா', வா ைதகைள ெப%கி% ெகா3ேட

ேபானா .

“நீ:க கால:கா தால... வ7தைத பா த$டேன நிைன9ேச. இ7த% க'யாண 5ல
தைலயிட உ:க%- உாிைம கிைடயா5. பிற7த5ல இ75, வள த5 வைர%-
கவனி%கிறவ

நா. ெப 5,ற5 ெபாிச'ல. ெப தைத வள%கிற5தா ெபாி .

நா:க யா%-% ெகா, தா' உ:க%ெகன?”

“நா... எ5%- ெசா'ேறனா...?”

“நீ:க... எ5%- ெசா'ல ேவ3டா. அவ

எ +1ல இ%கிற வைர%- எ

ெபாH. ம';கா உ:க ெபா3K இ'லG நா ெசா'ல'ல. மகராசியா, உ:க
மகைள ேவK னா உ:க +1,%ேக C1#%கி1, ேபா*, எ7த அ9 ன
ராச5ைர%- ேவK னா4 ெகா,:க. ஆனா' ஆ 5ல ஒ கா4 ேச 5ல ஒ
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கா4 கைத ேவ3டா. இபேவ ேவK னா4 C1#%கி1, ேபா:க. இவ
ப3ற C 5%- நா ஒ திதா சாி%க1#%கி1, ேபாக

#O...”

ெச'லமா, அ3ண இ'லாத சமய தி', அவ மைனவியிட மா1#%
ெகா3டதகாக வ7தினா . மீள ேவ3, எH நிைன தவ

ேபா', அ3ண

வகிறாரா எH ெவளிேய பா தா . ேபாகலாமா எH அ#ெய,%க ேபானா .
ஆனா' பாD கா'க

நகர மH தன. ெபற மன ெபயர மH த5. ‘அ7த ந'ல

ராமைன% க1#ேய சீைத படாத பா,ப1டா . இ7த ராமைன எ மவ

க1#னா'?

அட பகவாேன... இ5%கா அவைள ெப ேத. இ5%கா எ கிளிைய, இவ
வி1ேட. இ5%கா எ மாைலைய... இவ

ெச'லமாவா' ேபச

கி1ட

ைகயி' ெகா, ேத... அட கட$ேள...’

#யவி'ைல. ெதா3ைட க1#ய5. க3க ெகா1#ய5.

விம' ச த, ெவ#9ச த ேபா' ேக1டதா', பாவதிேய சிறி5 ேநர திைக 5
ேபானா . பிற- சமாளி 5% ெகா3டா .

“இ7தா பா:க... இ7த நீ; மாதிாி... அD-ற ேவைல ேவ3டா. நா தா
ெசா';வி1ேடேன... ம'; எ +1ல இ%கிற வைர%-... எ அ%கா மக தா
மாபி ைள. உ:க%- கPடமா இ7தா' இபேவ, இ7த கணேம அவைள
ெப1# ப,%ைகேயா, C1#% கி1, ேபாகலா. ஏ* ம';... ஏ*...”

ெச'லமா

நா தனாாி வாைய ெபா தினா . ஏெகனேவ ஏD பி ைளகேளா,

அவதிப,கிறவ . ஒ தி கைரேயறி வி1டா . இெனா தி கைரேயற
ேவ3,. ைபயகளி' கைடசி ைபய ப#%கிறா. ஒவ மாமா$ைடய
மளிைக%கைடயி' ேவைல பா%கிறா. இெனாவ ெவ1#. கைடசியாக உ ள
ப 5 வய5 மக ஏD வய5 மக +1#'. இப5 -# தன:க
காப$3, +1,%- , ப த# ஐ7த# பரபி-

க%CI ப%க உ ள

அைறயி' -#யி%- அவளா' ம';காைவ அ:ேக ெகா3, ேபாக
இரவி', அைற%-

உ ள
த'

#யா5.

ப, தா' =1ைட >9சிேயா,, D%க. ெவளிேய ப, தா'

ெகாதி%- தைர. ஒH மாறி ஒறாக அD -ழ7ைதக . -# 5வி1,
மைனவிகைள அ#%- கணவமாக . -#%காமேல அ7த ேபாைதையவிட அதிக
ேபாைதயி' ஆபைடயாகைள தி1, சசார:க . இ7த சகாரா சாகர 5%அவளா' இ%க

#யா5. இ%க$ மா1டா . நாகா;யி' உ1கா7தவளா'
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கழிநீ ‘கா'வா*’ தி1#' உ1கார

#யா5. ெம ைதயி' ப,பவளா', ேமைட

ேபா' இ%- அ, தி1#' ப,%க

#யா5. மி விசிறி%-

அம75,

தைல # ஒயிலாக ஆ# அைசய, ஒ*யாரமாக இ%- அவளா', ஒ3#%
-# தன தி' ைக விசிறி Cட இ'லாத D%க ேலாக தி' க

#யா5. இவ

இ:ேகேய இ%க1,. இ:ேகேய இ%க ேவ3#யவ . ேவ3#யவேளா
இ';ேயா இ%க ேவ3,. அட... மாாியா தா... ஏைழயி பி ைள பண%கார
பி ைளயா* வாS7தா4 அ5 ஏைழ தாேனா? ஏைழயி பி ைள ஏைழயாக
இ7தா' தா ந'லேதா?

ெச'லமா நா தனாாிட மீ3, மறா# பா%கலாமா எH ேயாசி தா . அ5
+3 எப5 ேபா' பாவதி, “தராதர ெதாியாத பய பி ைளகைள +1,%- ள
ேச%கிறேத த... ஊல ேசாH த3ணிகிைட%காம... திாி@ச... இ7த
மாடசாமிபய'... சாபி1ட த1ைட கDவாம ேபாயி1டா. வர1,. ஊ%ேக
அவைன அ#9சி விர1,னா தா பனாட பயமவG%-  திவ.
ஒLெவா தைரO ைவ%க ேவ3#ய இட 5ல ைவ%கKG ெசா'ற5
சாிதா...” எH தபா1,%- லபினா.

அவளி பாிபாைஷ ெச'லமா$%- ாி75 வி1ட5. “க'யாண 5%காவ5
எைன Cபி,வியாமா...” எH ெசா';% ெகா3ேட அத-% காரணமான
பதி' வ ேன, ெச'லமா சைமயலைறைய வி1, ெவளிேய வ7தா . ம';கா,
சைமயலைற%- ெவளிேய அதி9சிேயா, நிH ெகா3#7தா . க3க
ம1,மி'லாம',

கேம அD5 ெகா3#ப5 ேபாற ேதாற.

அமா, மகைள ஏறி1, பா தா . ெசLவாைழ நிற தி', சிவ7தி> நய தி',
அளெவ, 5 வா ெத, த சிைலேபா' விள:கிய ேமனிையO, ஆடாத
வ3,ேபா' இ7த க3கைளO, அைசகிற ச:- ேபாற கD ைதO,
ெநறி :க,



Dேமனி வாி' சாய, நிற மகைள அழாம' அD5 ெகா3ேட

பகினா . அவளேக, உடெப'லா ப9ைச - தி, உடெல'லா ப1ைட ேபா',
பைடபைடயா* அ,%க,%கான ேதாேலா, அவபான உவ ேதா,, ஆ#
இைள த பவ ேதா,, ஆட நிைன%- கவ ேதா, உ ள ராமைன ப%க தி'
நிH தி பா தா . ெச'லமாவா' அ:ேக நிக

#யவி'ைல. அழ

#யாம'
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அDதா . ஓட

#யாம' ஓ#னா .

ம';கா, இேபா5 ெச'லமாைள, ேபாகிறாேள எப5 ேபா' பா தா .
கா*75, உல75, ேத*75 ேபான ைர%கா* ேபால உ ள அவ
தா பா' அ7தியி%க ேவ3,; இனிேம' கிழிய
கிழி75 ேபான டைவ ெகா3ட அவ
வயிெறாி75 ஓ, அவ

மாபி' தா,

#யா5 எப5 ேபா'

ம#யி' தா, தா ர3#%க ேவ3,;

வயிறி' தா, தா ஜனி தி%க ேவ3, எற

சாதாரண உ3ைம, இேபா5 ேப3ைமயாக,

த' தடைவயாக “அமா...

அமா...” எH ேலசாக% ேக1-மளவி- ேபசினா .

“ஏ* ம';” எH ‘அமா’ Cபி1ட ேபா5 அ:ேக ஓ# வ7தவ , உ ேள அ#ப1ட
ேப9 , தைன அ#%- ேப9 எH ெதாி7த5, அவ

இ:ேக இ7த வாி'

சா*7தா .

ம';கா தைலைய பி# 5% ெகா3டா .

ராமG%கா அவ ? ெத

D5 ர3, ெகா3, ேபாவாேன அவG%கா நா?

-# 5% ெகா3, ர வ5 ேமாச எH நிைன 5 ர3,ெகா3ேட -#பாேன,
அ7த ராமG%கா நா? ெக1ைட வா ைத தவிர, எ7த வா ைதO ேபசாத அ7த
ெக1டவG%கா நா?

#யா5

#யேவ

#யா5.

என ெச*யலா, எப#9 ெச*யலா எH ேயாசி தவாH அவ , தைலைய
வாி' உ1#ய ேபா5 பாவதி ெவளிேய வ75, “ வல தைலய ைவ%கிறிேய
அறிவி%கா உன%-? இ7தா பா வ'லா:... எ3ெண*%கச,... உ அமா
 திதாேன உன%- இ%-. ேவK னா அவ

Cட ேபாேய3# ஏ3#...

அD$றாேபால நி%கேற?” எH அத1#னா .

ராமைன, அவ

க'யாண ெச*5 ெகா ள மா1டா

இ5வைர ேபசாத வா ைதகைள ேபச ைவ தன.

எற உ ண$, அவைள,

54

ம';கா தி,%கி1டா . எனதா அமா எறா4,
அ7த அைன வாD +1,%ேபாக

அவளா' ேபாக

#O? ேபானா4, எப# இ%க

க பா 5 ேபசியறியாத

#யா5. அவளா' எப#

#O? அ7த +1ைட விட அ7த

ஜன:கைள விட ராம ேதவைலேயா... ஒLெவா த, அ3ண த:ைகனா
உயிைர வி,றா:க. சினிமா$ல Cட கா1,றா:க. நமா' அப# இ%க
#ய;ேய... இ7த +1ைடO சில சமய ெசா7த +டா* நிைன%க

#ய;ேய...

ஏ... ஒ ேவைள... நா தனி பிறவிேயா... இ'ல தனிப, தப1ட பிறவிேயா...

ம';கா த வசப1, நிறேபா5, பாவதி உண9சிவசப1டா .

“ஏ3#... பி 5 பி# 5 நி%கேற? உ அமா... ம75 தடவி1,
ேபாயி1டாேளா? ேவK னா ேபாேய3#... நா ேவK னா... ெகா3,
விட1,மா?”

அ7த சின@சிறி %-, ய உண$ வ7த5. அ7த +1,%- அGபி வி,வாேளா?
அ7த ‘ஆளிட’ ேப9 வா:க ேவ3#ய5 வேமா?

ம';கா$%- என ெச*கிேறா எேற ெதாியவி'ைல.

திNெரH பாவதிைய% க1# பி# 5% ெகா3டா . அவ
#யாதப# ெக1#யாக பி# 5% ெகா3,, அவ

இவைள வில%க

மாபி' தைல சா* 5%

ெகா3, ர3,, “எைன அ:ேக அGபிடாதீ:கமா... அGபாதீ:க...
அமா... அமா” எH அரறினா . விமினா .

பாவதி%- எனேவா ேபா;7த5. அவ

தா*ைம ேபH

அைடயவி'ைலயானா4, இேபா5 அ5 ெபய ெசா'4ப# விழி 5%
ெகா3ட5. ம';காவி தைல #ைய ேகாதிவி1,% ெகா3ேட, “அழாத#...
நானி%ைகயில ஏ3# அD$ேற? ராம உன%- ஒ -ைறO ைவ%கமா1டா...”
எறா .

இேபா5 ம';கா அDதா . ‘எைன ராமகி1ட அGறைத விட ‘அவ:க’
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+1,%ேக அGபி,:கமா’ எH மன5%-

ெசா';% ெகா3ேட, ெவளிேய

மHெமாழி Cறாம' தன%- ேளேய அDதா .
------------அ தியாய - 9

க'Aாி மாணவ மாணவிக

அ7த அைறயி' C# வி1டாக .

மாணவக%கான ேப9  ேபா1# அ:ேக நைடெபற ேபாகிற5.

சரவண ேப9சியி' அப#ெயா மய%க ஏப,. அதி' ெசா'ேலாைச
இ%கா5. ெமாழிய,%- இ%கா5. ஏற இற%க இ%கா5. எ5$ேம இ'லாத5
ேபால ேதாH எளிய சாதாரண வா ைதக , இய'பான -ர', ைககைள நீ1#
ழ%காத நளின, யாேரா ெந:கிய சிேநகித ஒவ நமிட மன வி1,
ேப வ5 ேபாற பாணி, இதயேம வாயாக வ7திப5 ேபாற ேந தி, பாி %காக
பரபரபைடயாத இயைக தைம, இ தைனO நிைற7த அவG%-,
கிைட%- எப5

த பாி

#வான விஷய. அவ ேப வைத% ேக1க ேவ3, எற

எ3ண 5டG, சில ‘வ3ண >9சிக ’ ேமைடயி' நா%கா,வைத பா%க
ேவ3, எபதகாக$, மாணவக

ெப7திரளாக% -Dமினாக .

க'Aாி ேபராசிாிய ஒவ, ந,வகைள அறி க ெச*5வி1,, ‘ெப3Kாிைம’
எற தைலதா ேபா1#யி தைல எH ெசான பிற-, அவ ைம%ைக
விட மனமி'லாம', ெப3 எறா' என எH விள%க ெகா, 5 வி1,
‘உாிைம%-’ வ7த ேபா5 “உ%கா*யா %- த3ணி” எற5 ஒ -ர'. ஆசிாிய
-ரலட:கி உ1கா7தா.

ேபா1#%-

தலாவதாக ேபச வ7த ைபய ஒவ, “ெப3K%- வி,தைல

இ'ைலெயறா'” எH பாரதியாைர ேமேகா

கா1#யேபா5, “ஆஹாஹா...

ஆஹாஹா... அபேன பாரதி ேபரா... அட9சீ” எற5 இெனா -ர'. உடேன
மாணவிக

C1ட தி' பல த சிாி. அ7த சிாி ேம4 பல%க ேவ3,

எபதகாக பல தடைவ “அட9சீ%க ”. ‘ப1டறி7த’ ேப9சாள ப1ட மரமானா.

56

=றாவதாக வ7த மாணவி “ெப3க

எறா'...” எH ெதாட:க$, “அ5 நீ

இ'ேல, நீ... இ'ேல...” எH அ7த ெப3ைண டபா* தாக . அவ ஓ*7த
பிற- ந,வ “ம';கா” எறா.

ம';கா எD7தி%கவி'ைல. ேகா1#' அைழப5 ேபால இர3டாவ5
தடைவயாக “ம';கா!” எற ேபா5, C1ட தி க3க , அவைள ெமா* தன.

ம';கா மாியாைதயாக எD75, “நா ேபச ேபாவதி'ைல” எH ைசைக
ெச*தா . அவைள% ேகா1டா ெச*ய ேபான மாணவக , அவ
பட7தி7த 5யர ைதO, கைல7தி7த

க தி'

#ையO, கவிS7தி7த தைலையO

பா 5, பாிதாபப1ட5 ேபா' மா இ7தாக . ஒேர ஒ ஆகாதவ ம1,,
“சரவணி பிT1#ேய... அ#ேம உ A1#ைய” எH ெசான ேபா5, “ம%-
ைபயா... ெகா%- தைலயா... மாியாதி ேபாயி,, மா இ*யா” எறா
இெனா ைபய. அவG%- ம';கா தைன% காத;பதாக ஒ பிரைம.
அப#ேய காத;%கவி'ைல எறா4, இப#9 ெசானதா', இனிேமலாவ5
காத;பா

எகிற தனபி%ைக. காத' பாதி நிைறேவறிவி1டதி', அவG%-

ஒ திதி. அதாவ5 அவ ெர#.

பல மாணவக

கவ9சியாக$, கD ைதயH 5 ேபசிய பிற-, சரவண

ேபசினா. ெபாளாதார உாிைம வ7தா' தா ெப3Kாிைம வெமH,
‘ெபாளா? தார’ எற நிைல இ%- வைர ெப3Kாிைம ெவH ேமைட
ேப9ேச எH, ‘ப3’ ெச*5 அவ ேபசிய ேபா5, பல த ைக த1ட'.
“தா*மாகேள” எH விழி%- ஒLெவாவG, பதிென1, வய5 ெப3ைண
பா%ைகயி', “இ7த வயதி' எ அமா$ இப# தா இ7திபா ” எH,
எ3ப5 வய5% கிழவிைய பா%ைகயி', “எ அமா$ இ7த வயதி'
இப# தா இபா ” எH நிைன%க ேவ3,. அப# நிைன%-
கால7தா ெப3ணி வி#$%கால, உாிைமைய பறி ேபச ேதைவயி'லாத
அளவி- ஏப, ‘ெபாகால’ எH அவ சாதாரணமாக ேபசியேபா5,
ைகத1# பாரா1#னாக .
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இ7த தடைவO

தபாி சரவணG%ேக. வழ%கமாக இர3டாவ5 அ'ல5

=றாவ5 பாி ெபH ம';கா$%- பதிலாக இெனா தி வா:கினா .

ம';கா, சக ேதாழிக

“ஏ ேபசவி'ைல” எH ேக1டா' எப# பதிலளிப5

எH ாியாம', அ7த தமச:கட ைத தவிபதகாக, தமிS உதவி ேபராசிாிய,
‘நறி’ ெசா';% ெகா3#7த ேபா5, அவ

க'Aாி வாச4%- வ75வி1டா .

ஆ1ேடா ாி%ஷா%காரைர பனிெர3, மணி%- வர9 ெசா'ல ேவ3, எH
7திய இர$ நிைன தவ , தா ராமG%- மைனவியாகலா எற அவல தி'
அைத மற75வி1டா .

ெம ள நட75 ெகா3#7தா .

“நீ:க

ஏ... இைற%- ேபசவி'ைல...” எற -ர' ேக1, திபி

பா தா .

சரவண!

ைச%கிைள ெம5வாக வி1,% ெகா3,, ெபடைல ேலசாக அD தி% ெகா3,,
அவ%- இைணயாக வ7தா. பிற-, அவ%- மதி% ெகா,பவ ேபா',
ைச%கிைள வி1, இற:கினா.

“ெசா'4:க... ஏ ஒ மாதிாி இ%கீ:க?”

ம';கா, அவைன நிமி75 பா தா . மானசீகமாக அவனகிேலேய அ7த ராமைன
நிH தி பா தா . ேவH ப%கமாக திபி, க3ணீைர உதி 5% ெகா3டா .
அவ%- சரவண மீ5 எேபா5ேம ஒ மாியாைத உ3,. அழகி'
சாதாரணமானவ தா. ஆனா' ேப9சாற4, எ'ேலாைரO தைன ேபா'
நிைன 5 மன வி1, பழ- யமாியாைதO, அவG%- ஊன அழெகா,%காத, ஒ ஞான அழைக% ெகா, தி த5. -ைற7தப1ச, அப#
இபதாக பல ெப3க

நிைன தாக . மிதவாதியான ம';கா, இ7த
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நிைனைப ெபாH த அளவி' ஒ தீவிரவாதி. தைன மீறிய, தைனேய
அறியாத ஒ தீவிரவாதி.

“ெசா'4:க... ளீI... எதகாக ேபசவி'ைல? ைபயகளி கலா1டா$%-
பய751N:களா?”

ம';கா ேபச ேபானா . அப# ேபச ேபானா', அDைக வ7தி, ேபா'
ேதாறிய5. அட%கி% ெகா3டா . பிற-, தைன நிதானப, தி% ெகா3டா .
அவனிட ஓரா3, காலமாக சாதாரணமாக ேபசி பழ-பவ . அ7த உாிைமயி'
தா, அவG ேக1டா. ஆைகயா' இேபா5 சாதாரணமாக ஆனா'
உ ள த 5ட ேபசினா .

“ெப3க ... ெபாளாதார வி,தைல இ'லாததாேல... கணவமா ெச*O
ெகா,ைமைய... சகி9சி%கிறதா9 ெசானீ:க... உ3ைமதா. அேத சமய...
க'யாண ஆகாத ெபா3K:க, ெபாளாதார பா5கா%காக ஒ...
ஏேதாஒ இன ாியாத பாச தா4, ேவ3டபடாத இட ைத பி#9 % கி1ேட
இ%கலா இ'ைலயா?”

“நீ:க

என ெசா'றீ:க ?”

“நா ேக1கிற5... ெபாளாதார, ச=க நிப7த தா' க'யாண ஆகாம'
இ%கிற ெப3க%- ஏதாவ5 ெசய' தி1ட இ%கா?”

“நீ:க

ேப வைத பா தா'... ெசா7த அGபவ மாதிாி...”

“அப#ெய'லா ஒ3Kமி'ல. நா ெகா, 5 வ9சவ . எ'லா ெப3க%-
ஒ அபா அமா. என%- ெர3, அபா அமா. எ பிர9சிைன கிட%க1,,
அ5... ேவ3டா, வி1,,:க. -றிபி1ட ஒ பழ%க வழ%க தி' ஆ1ப1ட ெப3,
அ7த பழ%க வழ%கமான ச=க த1,ேல இ75 தாS75 ேபாகாம' இ%க,
அவேளாட உாிைமைய ம1, ேக1டா' ேபாதா5. ஒ பண%கார இைளஞ
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அவைள% க'யாண ப3றதினா4

#75 விடா5. இ5%- ேவேற வழி

இ%கா?”

”ெகா@ச ேயாசி%கிேற. ஒ நிமிட... ெகா,:க வ75... ஒ ெப3 ச தாய
த1#' இ75 கீேழ இற:கி,ேவாேமாG பயபடாம' இ%கK னா, கீS
த1,G ஒ3K இ%கபடா5. அதாவ5, எ'லா ெபாளாதார சம 5வ
ெபறK. ெப3க

பிர9சிைன தனிபிர9சிைன அ'ல. அாிஜன பிர9சிைனைய

ேபால அ5 ஒ ச=க பிர9சிைன. சாி, ஓ1ட;' ஒ காபி -# 5% ெகா3ேட
ேபசலாேம?”

ம';கா, அவைன ஒ மாதிாியாக பா தா . பய75 ேபா* சிறி5 விலகி%
ெகா3டா . சரவண ாி75 ெகா3டா.

“நா நீ:க நிைன%கிற இன ைத9 ேச7தவ இ'ைல. வரத1சைண%
ெகா,ைமG அ#%கிறா:கேள, அைத ேபசலா G எ3ணி% ேக1ேட.
உ:களிட ெதாி@சி%க ேவ3#ய5 நிைறய இ%-. நாைள%- க'Aாிக%இைடேய நட%கிற ஒ ேப9  ேபா1#%- நீ:க

பாயி31I ெகா, தா', பாி

வா:கி,ேவ.”

“இ:ேகேய நிH ேபசலாேம?”

“வரத1சைண% ெகா,ைமயால பல ெப3க%- க'யாண நட%கேலG
ேமைடயில ேபசேறா. இ7த ெப3க , ெபாிய ெபாிய ஆMச%- மைனவியா*
ேபாகிற ஆைச நிைறேவறாம' ேபாவைத தா வரத1சைண% ெகா,ைமG
ெசா'றா:க. இவ:க ஏ ஒ பிTைன% க'யாண ப3ணபடா5? ஏ ஒ
ாி%ஷா ெதாழிலாளிைய% க'யாண ப3ணபடா5? நா ப3ணK G
ெசா'லவி'ைல... ப3ண

“ெசா'4:க...”

#யா5G ெதாிO... ஏ ெதாிOமா?”
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“இ7த ச=க அைமபிேல... பிTேனாட வாS%ைக
வாS%ைக

ைற ேவேற, ஆMசேராட

ைற ேவேற. ஏைழேயாட கலா9சார ேவேற, பண%கார கலா9சார

ேவேற. இைவ ேபா*... கலா9சார ஒைமO வாS%ைக

ைறயி' ஒைமO

வ7தா'தா, ெதாழி' அ7தI5, ச=க அ7தIேதாட இைண%கபடாத கால
வ7தா' தா, வரத1சைண பிர9சிைனO தீ. இ'ைல எறா', அ5
அபளி பிர9சிைனயா மாHேவட ேபா,...”

“நா வர1,மா?”

“ேபாரா#%கிேறேனா?”

“இ'ல. சில பிர9சிைனக , சில விஷய:க

“எனால உதவி ப3ண

ாிய ாிய பயமா* இ%-.”

#Oமா?”

“ெபாளாதார த7திர இ'லாத உ:களாேல, என%- த7திர வரா5. அ5%காக,
உ:க

=ல வர%Cடா5G நிைன%கவி'ைல. ெசா'ல ேபானா',

வரK G நிைன%கிேற.”

சH ேநர தி-

, ஓ1ட;' மா காபி -#%க% Cபி1ட ேபா5

க ைத9

ழி 5, கD ைத ேக வி%-றி ேபா' வைள த இ7த ெப3, ஏ சரச 5ட தைல
கவிSகிறா

எப5 ாிய, அவ மைல 5, மகிS75 நிற ேபா5, ம';கா

ெம'ல நட7தா . சரவண சிறி5 ேநர நிறா. பிற- ைச%கிைள ேவகமாக
உ1#% ெகா3,, அவளேக ேபா*, “நா ஓ1ட4%-% Cபி1டைத தய$ெச*5
தபா நிைன%காதமா. எ தைனேயா ெப3க

‘ேபாகலாமா காபி%-’ எH

ெசா'வைத ெபாD5ேபா%கா ைவ தி%கிறா:க. ஆனா' நீ:க அப#ப1ட
இன இ'ைல. உ:கைள பா தா4 தபா% Cபிட ேதாணா5” எறா.

“ெபாD5ேபா%- ெப3கைள பறி ந'லா தா ெதாி75 வ9சி%கீ:க. ெசா7த
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அGபவமா?”

“உ3,. பிற ெசா'வைத% ேக1ட அGபவ  உ3,. உ:ககி1ட ேபசி1ேடனா...
இனிேம' நா4 நாைள%- எ7த ெப3 CேடO காபி -#%க ேபாக மா1ேட.
ேபாக ேதாணா5. ெச%I கிளாமைர, ஒ -,ப ெப3ணாலதா விர1ட
#O. நா வேர.”

சரவண ைச%கிைள றி வைள 5% ெகா3, அவ%- எதிதிைசயி'
உ1#னா. ‘கட$ேள... இவ நா4 நாைள%- ம1,ம'ல, எேபா5 காபி
-#%க நா4 ேபேரா, தா ேபாகK. ஜைதயா* ேபாகபடா5’ எH
மன5%- ேளேய பிரா தி 5% ெகா3, ம';கா நட7தா . இனிேம' திபி
வ7தா4 வவாேரா? W5வா5 இ'லாதவ... வ7தா4 வவா. அ*ேயா,
அப# வ7தா', நா4 ேப தபா நிைனபா:கேள?

சரவண ‘வர%Cடா5’ எH ெவளிமன ஒ%-9 ெசா'ல, ‘இG ஒ தடைவ
வரபடாதா? ைச%கி

தா இ%ேக’ எH உ மன, அவைள மீறி 5#%-ப#

நட75 ெகா3#7த அவைள, பல தடைவ பினா' திப ைவ த5. பிற- அவ
மடமடெவH நட%க 5வ:கினா . சரவணGட பல தடைவ ேபசியி%கிறா .
ஆனா' இH அவனி ஒLெவா ெசா'4%- 5ெபா

இப5 ேபா'

இ7த5... எ1டாவ5 வ-பி' ப# த அேத -றைள, க'Aாியி' ேவH
ேகாண தி' ப#ப5 மாதிாி...

திNெரH ேபாதா%-ைறயாக தனேக ஒ ைச%கி
வவைத பா 5, அவ

நடனமி1,% ெகா3,

மகிS9சிேயா, நாண ேதா, ஏறி1, பா தா .

-------அ தியாய - 10

ராம பிேர% இ'லாத ஒ ைச%கிளி', சவாாி வ7தா. அவ அ#%க# +1,%வேபாெத'லா, அவ%- மாியாைதயாக ஒ5:கி நிபவ. ஏதாவ5
அவசிய தா' ேபச ேவ3#ய5 ஏப1டா' “பாபா... ம9சாG%- காபி ேவKமா”
எH ஒ5:கி நிேற ேக1பவ. ஆனா' இH...
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ம';கா, ேவக ேவகமாக நட7தேபா5, அவG ைச%கிைள ேவகேவகமாக மிதி 5%
ெகா3, “ைச%கி ேல ஏறி%-ேம. அ7த ாி%ஷா கIமால எ:க >1டா” எறா.

ம';கா, அவைன ேகாப ேதா, பா தா .

“நா என எைம மாடா ‘ேம’:றீ:க?”

“ேகாவி9 %காதேம. அ%கா , உைன ஏ தி%கிG வர9ெசா';9 .”

“என%- நட%க ெதாிO.”

“ஒ கIமால உகி1ட ேப னாேன, அவ யா?”

“க3K%- எ'லா கIமாலமா தா ெதாிO. அவ... எேனாட ந3ப...”

“அ%கா3ட ெசா'ல1,மா?”

“ெசா'ேல. சாி... வழிைய வி,:க...”

ராம எதிதிைசயி' ைச%கிைள உ1#னா. ஒ ேவைள, சரவணைன
வழிமறி 5 தா%க ேபாகிறாேனா எH ம';கா நிைன தா . பினாேலேய
ஓடலாமா எH Cட எ3ணினா . ‘அவைர அ#%காேத... அ#%காேத’ எH
க 5வ5ேபா'

க ைத% ெகா3, ேபானா . தைல ெதறி%க ைச%கிைள மிதி த

ராமைனO, ெதாைலவி' ேபா*% ெகா3#7த சரவணைனO திபி திபி
பா 5% ெகா3ேட +1,%- வ7தா .

ம';கா +1,

Yைழ7த ேபா5, பாவதியி அ3ணமாக

இவ

ம9சாேனா, ஊ@ச' பலைகயி4, ஒவ சா*$ நாகா;யி4
அம7தி7தாக . ராம ஒ ஓரமாக Rணி' சா*75 ெகா3#7தா.
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ம';காவி-, ேபான உயி திபி வ7த5. சரவணைன இLவள$ சீ%கிர ராம
அ# தி%க

#யா5.

மகைள பா த5, ெசா%க;:க பைத 5 ேபானா. “ஆ1ேடா ாி%ஷாைவ
வர9ெசா'; ேபா ப3ணினா' எனமா? இப#யா, ெவயி;' ேவ%க
விHவிH%க நட75 வவ5?”

பாவதியி வா* ப'லாக மாறிய5.

“நா ராமைன ைச%கிளி' அGபி வ9ேச. இவ

பினால ஏறி%க மா1ேடG

ெசா'; வி1டாளா.”

ஊ@ச' பலைகயி' இ7த ெபாிய ைம 5ன ராமசாமி, இ# இ#ெயன சிாி 5%
ெகா3ேட ேபசினா.

“நீ என பாவதி... க'யாண ஆ-

னா', க1#%க ேபாறவனா*

இ7தா4 ைச%கி ேல ஏறலாமா? ம';கா அப#ப1டவளா* இ7தா', உ
மகைள அவG%- ேக1ேபனா? க'யாண ஆக1, அற பா அவ ராம
ைச%கி ல, பினால உ1கார மா1டா .

னா'தா உ1காவா . இ';யா

ம';கா?”

‘இ'ைல, இ'லேவ இ'ைல’ எH க த ேவ3, ேபா;7த5 ம';கா$%-.
ஆனா' அப#% க தவி'ைல. அவைர ஏறி1, பா 5வி1,, அபாைவO
இற:க பா 5வி1,, தன5 அைற%-

ேபானா . தைல திNெரH கன த5.

“நாைள%ேக ெவ திைல பா%- மா திடலா” எH ெவளிேய ேக1ட பாவதியி
ச த, அவ%- த தைலேய ெவ# 5, அப# ஒ ச த ைத எDவ5 ேபா'
ேதாறிய5.

ேபசாம' அ7த ‘ஆேளாட’ +1,%- ேபாயிடலாமா? அமாேவாட ‘நா தனா’,
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ந'லவ:கதாேன. சீ... அ:ேக... அ7த -3, -ழி விD7த +1,%- ள, எப#
இ%க

#O? அபாைவ வி1,1, எப# பிாி@ இ%க

#O? அேதாட,

அ7த ‘ஆ’ ேவற -,9சி1, தி1,வா. அ5%காக இ7த ெநா ள ராமைன க1#%க
#Oமா? இப#ெய'லா எ3ணினா , ம';கா. ெவறி த க3கட, க# த
உத,கட அவ

கல:கினா .

க'யாண ைத எப# நட த ேவ3,, எ7த ேமள ைத அம த ேவ3,, யா
யா%- அைழ அGப ேவ3, எH ெவளிேய பலமாக விவாத:க
எD7தன.

ம';கா -றப, தா . அவ

மன திைரயி' சரவண வ7தா. வ7த

ேவக திேலேய ேபா* வி1டா. ஆனா' கிழி7த டைவO, ம@ச

கயிH%

கD 5, தனி தனியாக வ75, பி ம3ட பாைவேயா,, மிர3ட

க ேதா,,

Cனி%-Hகிய ேதாற ேதா,, ஒ உவ வ7த5. அ5 எLவள$ விர1#O ேபாக
மH த5. அவ

ெச'லமா... ம';காவி நிஜமான அமா. அவளா' இ5வைர

ஒ5%கப1ட அவைள ெபற பாவி!

ெச'லமா$%- இ% ெகா ளவி'ைல. “கைடசியி' ராமG%- தா க1ட
ேபாகிறாகளா? இ5%கா ெப ேத? அவ, த 5 ெகா,%காேத ெகா,%காேதG
ெசானாேர, நா பாவி. Rர தி' நினாவ5, மக

உயர 5ல இ%கறைத

தைலநிமி75 பா%கலா G நிைன9ேச. இேபா ப ள தி' விழேபாறவைள,
நாG'ேல தைல-னி75 பா%கK ேபா;%-. அட கட$ேள. இ:ேக C1#
வ75டலாமா? எப#
C1#' இ%க

ெச'லமா,

#O? ராணி மாதிாி இ%கிற அவளா', இ7த ேதனி%

#Oமா? இ%க தா ெசா'லலாமா?”

ழ:கா'க%-

தைலைய ைவ 5,

1#% ெகா3,, மன5%-

ேமாதி%ெகா3, இ7த ேபா5, அவைடய கைடசி மக

ைறவாச' ெச*5

ெகா3#7தா . ஒLெவா -# தன  த தம%- ேள

ைற ைவ 5% ெகா3,,

ச5ரமாக அைம7தி%- கழி$நீ கா'வாைய

தப, த ேவ3,. ெபா5

இடமான கள ைத ெப%க ேவ3,. இத-

ைறவாச' பாிபாைஷ. இெனா

மக சாியா* எ1, மணி%-, ராஜாதி ராஜ கMர 5ட, ேதாழி சகிதமா* வ
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+1,%கார அமா$%- -ழாைய வி1,விட ேவ3, எபதகாக அவசரமாக
த3ணீ பி# தா. ஒ ைபய ெதவி' நிற ஒ #ர% வ3#யி' உ1கா75
ப# 5% ெகா3#7தா.

ெச'லமாளி, பி 5 பி# த தைல%-  சி7தைன ஓ#% ெகா3#7த5.

கணவனிட ெசா'லாம' இ%க
ேவ3,. அவ

#யா5. இ7த க'யாண ைத த, 5 ஆக

வாசைலேய பா 5% ெகா3#7தா . ெபமா

பக'

பனிர3, மணி%- தா வவா. ேகாணி வியாபார ெச*பவ
ேகாணி%கைடயி' ேகாணிகைள ைல1NI ேகாணி, உ% ேகாணி, அIகா ேகாணி
எH பிாி$ ப, தி, பிாி$ப#யான பண ைத ஒHப, தி ப 5 &பா*
லாப ேதா, +1#- வ7தி7தா. அவ வ7த5 வராத5மாக ெச'லமா,
அவாிட ெசா'ல விபவி'ைல. ஆனா' ேநரேமா ஆகி% ெகா3#7த5.
அவக

ஜாதியி' நி9சய தா>ல ஆகிவி1டா' பாதி% க'யாண

மாதிாி. ேவH எவG க'யாண ெச*ய

#7த5

 வர மா1டா.

ஷ, தா ெசா'ல ேபா- ெச*தி ேக1, தைன அ# தா4 அ#%கலா
எH நிைன 5, அப# அ# தா'
எ3ணியவ

க திேலா தைலயிேலா பட%Cடா5 எH

ேபா', ெச'லமா, ஒ றமாக ேதாைள% கா1#% ெகா3,,

ஜா%கிரைதயான இைடெவளி ெகா, 5 ேபசினா . கணவG%- இ5வைர
விஷய ெதாியா5.

“உ:க

மக

ம';காைவ C1# வாறீ:களா?”

“அவைள எ மக G ெசா'லாத#. இ:க வ7த$டேனேய +1,%-
ேபாகK G ெசா'றவ , எ மகளா* இ%க மா1டா .”

“நீ:க அப#9 ெசா'ற5னா'தா, நா ெப த ெபா3K சீரழிகிறா .”

“என ெசா'ேற?”
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“பாவதிேயாட அ%கா

மக ராமG%- அவைள ெகா,%கிற5G நி9சய

ப3ணி1டா:களா.”

“என... இெனா தடைவ ெசா'4?”

ெச'லமா, இெனா தடைவ ெசா';வி1,, விஷய ைத ஆதிேயா, அ7தமாக
விள%கிவி1,, நா தனாகாாியிட தா ேபா* மறா#யைதO, அவ

தைன

உதாசீனப, தியைதO, ஒHவிடாம' ெசா';வி1,, “ெச தா4 வாS7தா4
நேமாடேய அவ

சாக1,. ேபா* மகைள% C1#% ெகா3, வா:க” எறா .

ெச'லமா எதிபா த5 ேபா', ெபமா

ேகாபபடவி'ைல. அ#%க வரவி'ைல.

பி 5 பி# தவேபா' அப#ேய தைலயி' ைக ைவ தப# ‘- 5%கா'’ ேபா1,
அதி75 ேபா* உ1கா7தி7தா.

‘எைன, பாச ேதா, பா%காதவ

பட1,’ எH பழிவா:- ெந@ச ேதா,

கணவ மதபாக உ1கா7தி%கிறாேரா எH Cட ெச'லமா நிைன தா .
“உடேன நீ:க

ேபா* C1# வாறீ:களா... நா ேபாக1,மா? எ'லா எ

தைலவிதி. நீ:க
எH

ெசானைத நா அபேவ ேக1#7தா', இப# வ7தி%கா5”

ன:கினா .

அேபா5, ெச'லமா எதிபாராத ஒH நட7த5. ெபமாளி க3களி' நீ
1#ய5.

“என:க இப#?” எH ெச'லமா அவ ைகைய பி# த5, அவரா' தாள
#யவி'ைல. ேகவி% ேகவி அDதா. மைனவியி கD தி'

க ைத 5, “எ

ெப3K%கா இ7த கதி... எ ெப3K%கா” எH அவ லபிய ச த ேக1,,
-# தன%காரக

அ:ேக C#வி1டாக . சி'லைற விஷய:களி' கவன

ெச4 5வைத% க$ரவ% -ைற9சலாக% க5 ‘+1,%கார அமா’ Cட ேம'மா#
பா'கனியி' நிH எ1# பா தா . பி ைளக

அ:ேக “அபா, அபா” எH

ெசா';% ெகா3ேட C#னாக . இ5வைர அழைவ த அபா, இேபா5
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அDவைத பா த5, ஏேதா பய:கரமான ஒH நட7தி%- எபைத
பாவி 5% ெகா3, பி ைளக , ஆ%ெகா ப%கமாக லபினாக .
அைதாியப1ட ெச'லமாேவ இேபா5 அவ%- ைதாிய ெசானா .

“என:க சின பி ைள மாதிாி. நம ெபா3K நமகி1ட வற5%ச7ேதாசப,றைத வி1,1,...”

ெபமா , அவ

-ரைல ேம4 பலமாக அD5 த, தா. பின

ேகவி%ெகா3ேட, “நீO ாி@ %காம இ%கிேய#. வித ஒ டைவ க1#, தின
ஒ வைக சாபா, சாபி1, வாSற எ ராஜ-மாாியால, இ7த +1,%- ள
எப# இ%க

#O? அ*ேயா, அவ

இ:க வ75 கPடப,வைத இ7த%

க3ணால பா%கிறைத விட, நா ெச 5 ேபாகலா#” எH ெசா';%
ெகா3ேட, அவ அDைகைய நிH திய ேபா5, அ தைன% -# தன%காரக
வாயைட 5 ேபானாக . +1,%-

அ#த# நட தினா4 ெவளிேய வவ5

ேபாவ5 ெதாியாம' சா5வாக இ%- ெபமாளி அDைக, எ'ேலாைரOேம ஒ
-4%-% -4%கிய5. ஒ எDப5 வய5 ஆயாதா, நிதானமாக ேபசினா :

“இனா ெபமா, அ*ேயா இப#யா அD$ற5? உ +1,%காாி ெச'லமா%
Cட தா ராசா தி மாதிாி வாS7தா . இேபா இ%கறத சாி%க1# >றாேள...
அதா வாS%கபா. உேனாட மவ சாிப3Kவா. சீ%கிரமா ேபா*
ெபா3ைண C1#வா நா*னா. மGஷG%- மான7தா
இPடப# வசதி இ7தா4 இPடப# வாழ

%கிய நா*னா.

#யா5னா, அ5 வாSவா

நா*னா? R! CS -#9சா4, ெசா7த% Cழ% -#%ேகாK. சீ%கிரமா ேபா* C1#
வா நா*னா.... அ*ேயா... எ*7தி... எ*7தி...”

ெபமா%- =ைள ேவைல ெச*ய 5வ:கிய5. ெப3ைண ேபா' ெப3க
ம தியி' அDததகாக சH ெவ1கப1,, விர%தியாக9 சிாி 5% ெகா3டா.
எD75, 53ைட உதறி ேபா1,% ெகா3டா. “இ7த நிைலைம%-% ெகா3,
வ7த உ அ3ணைன, என ப3ணினா4 த-#” எH மைனவியிட மீ3,
பைழய

க ைத% கா1#% ெகா3,, ஆேவசமாக றப1டா.
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“கட$ேள! எ அ3ணைன இவ ஏதாவ5 ப3ணிடபடாேத”G ெச'லமா
ைககைள ெநறி 5% ெகா3டா .
----------அ தியாய - 11

வி#ய வி#ய R:காம', ெகா1ட% ெகா1ட விழி ததா' ம';காவி க3க
காி தன. ேலசாக தைல றிய5. ஒப5 மணி வைர பி 5 பி# தவ

ேபா'

உ1கா7தி7தா . அH க'Aாி வி, ைறயாதலா' அபா க3,%கவி'ைல.
அமா, மணெப3ைண தி1ட விபவி'ைல.

-ளியலைற%- ேபா*, ஷவைர திற75 வி1டா . சார' மைழ ேபா', கபி
ம தா ேபா' விD7த நீ% கைறக

#% கைறேயா, ேமாதி,

5- வழியாக

இற:கிய ேபா5 அவ%- ஓரள$ இதமாக இ7த5. அேத சமய ராம, சரவண
இர3, அமா%க , இர3, அபா%க

மாறி மாறி வ75 ேபானாக .

ெதெபாH%கியாக வாD ராமைன அவளா' க1#%க
அ7த +1#' அவளா' இ%க$

#யா5. இ7தா4

#யா5. அப# க1டாம'
கமறியா

பவ திேலேய பா 5 பழகிய, இ7த அபாைவO அமாைவO வி1, வி1,
அவளா' பிாி7தி%க

#யா5.

ம';கா சி7தி 5 சி7தி 5 சி7தைனேய இ'லாம' ேபானா . இ7த ராம
இ'லாமேல இ7த அமா$டG இ7த அபா$டG வாழK. எப#? எப#?

அவ

ஒ தீமானமான

#$%- வ75 வி1டா . ராமைன% க1#%க

#யா5

எH அபாவிட  அமாவிட  ெசா'ல ேவ3,.

-ளி 5 வி1,, Mேராவி' இ7த 5 டைவைய% க1டாம' உ, திய
டைவையேய க1#% ெகா3, சைமய' அைற%வ7தா . “அமா” எறா

நிற பாவதியி ப%க

-ைழ75 இைழ75.

பாவதி, அவைள வினா ெநறிேயா, பா த ேபா5, ம';கா தய:கி மய:கி, த தி%

69

ெகா3ேட ேபசினா :

“என%- ராம ேவ3டாமா... ேவ3டாமா...”

ம';காவா', ேமெகா3, ேபச
ேபானா . அதேபா* வாி'

அவ

#யவி'ைல. அமாவி மாபி' தைல ைவ%க

க ேபான ேபா%கி-, சிவ7த க3க%- பய75

க ைத 5 அDதா .

ந# 5 பழகிய ெபாிய அ3ணனி சகவாச ேதாச தா', ம';காவி
அDைகையO ஒ ந#பாக% கதி ஒ ந#%காக% Cட ஆHதலாக ேபசாம',
பாவதி ெபாறி7தா .

“நீ எ5%- அD$ேறG என%- ெதாிO. எவேனா ஒ கIமால 5%கி1ட (இ5
ராம கட ெகா, த வா ைத) ேரா1,ல த%கி ேபசி%கி1, நிறைத ராம
ெசானா. ேரா1,ல காத'... +1,ல... இ7த >ைனO பா' -#%-மா
எகிற5 மாதிாி ந#%கிறியா%-. எ'லா அவ ெகா, த இள%கார.”

ம';காவி-, ேலசாக% ேகாப வ7த5.

“எ5%-மா +3 ேப9 . ராமைன எனா' க1#%க

#யா5. அLவள$தா.”

“எதி 5 ேப கிற அள$%- வ7தி1#யா? எதி தா ேப ேற? இ7த +1,ல
இ%கK னா ராமைன% க1#யாகK. இ'ைலனா... மாியாைதயா* உ
அப+1ைட பா 5 ேபா...”

ம';கா ெப1# பாபாக அட:கி ேபா* நிறா . அேத சமய அபாவிட
வாதா#, ெவறி ெபறலா எற நபி%ைகேயா, இ7தா . எ5 நட7தா4
அமாைவ வி1, அவளா' பிாி7தி%க
இ%க$
#யா5.

#யா5. ‘அபாைவ’ பா%காம'

#யா5. அேதா, அவளா' ‘அ7த ஆ ’ +1#- ேபா* இ%க$
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பாவதி ேபசினா' ேபசி% ெகா3ேட ேபாகிறவ . அ5$ ‘எதிாி’ ேப9ைச நிH தி
வி1டா', எகிறி ேபச% C#யவ . ேபசினா .

“வாைய திற75 ெசா'4#. ராமைன% க1#%க

#Oமா?

#யாதா? ஏ3# ேபச

மா1ேட:கிேற? நீதா சாியான க ளியா9ேச... உ அமா$%- இ%கிற திமி
உன%கி'லாம ேபா-மா? ேபா-மாேன? சாியான நாி%-ற தியா9ேச உ
அமா.”

ம';காவா' ேபசாம' இ%க

#யவி'ைல.

“உ நா தனாைர அப# ேபசாதமா.”

“என#, இGமா# எதி 5 ேபசேற? உ அமாைவ ேபசினா' ேராஷ
வேதா? அ7த ேமனா மிG%கிைய ேபசினா', ேகாப வேதா? எ9சி
இைல%காாி%- பிற7தவ%- எ9சி%கைல  திதாேன இ%-?”

ம';கா க3கைள உ1#% ெகா3ேட பாவதிைய பா தா . ஏேதா ஒ
உ3ைம அவ%- த1,ப1ட5. இவ
வள தி7தா4, இவ

அமா இ'ைல. ஆயிர தா எ, 5

அமாவாக மா1டா ... அமாவாக மா1டா .

“எைனயா# ெமாைற%கிேற? உ அமா  தி ேபா-மா?”

“எ:க அமாைவ அப# ேபசாதீ:க, அ ைத.”

பாவதி உ9சி

த' உ ள:கா' வைர அதி75 ேபானா . இ5வைர அவ

ேக1டறியாத வா ைத. இ5வைர அவ%-9 ெசா';% ெகா, 5 ெசா'ல மH த
வா ைத; ஒேர வா ைதயி', எ தைன விஷய:கைள% ெகா1# வி1டா ?
அவ%ேக தைன அவ , அமா எH ெசா'லாம' ேபானதி' ஒ ஆ திர.
வள த பாச -4%கிய ஆ திர. அ7த ஆ திர ைத அவ

வா ைதகளா%க

நிைன த ேபா5, அகாைமயிேலேய ஒ -ர' கMரமாக ஒ; த5.
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“ம';கா... ைச%கி

ாி%ஷா ெகா3, வ7தி%ேக. வாமா நம +1,%-

ேபாகலா.”

ெபமா , மீைச 5#%க நிறா.

ம';காவி- ஒH ாியவி'ைல. ‘அ7த ஆைள’ பா தா . அவ, த
க3கைள 5ைட 5% ெகா வைத% க3டா . அவ ைககா'க
ஆ,வைத, அவ

தாமாக

உண7தா . ஏேதா ஒ உண$ உ7த, ெம ள, மிக ெம ள,

அவைர ேநா%கி நட7தா . ெம ள நட7த மகைள, அவ ேவகமாக ேபா*
அைண 5% ெகா3டா. பிற- ஒ -ழ7ைத ேபா' ேகவி% ேகவி அDதா. பிற- த
அD%காைட ப1,, மகளி ேமனி மா பட% Cடா5 எH நிைன தவ ேபா'
சேற விலகி% ெகா3,, அவ

இ கர:கைள ம1, பறி% ெகா3,, “வாமா

ேபாகலா. உன%- எ7த% -ைற வ9சா4, இ7த பாவி... அபி' ம1, -ைற
ைவ%க மா1ேட” எH ெசா';% ெகா3,, அவ நட%க, ம';கா, அமாைவ
மல:க மல:க பா 5% ெகா3ேட நட7தா . அவ

ம#யி' ர3, அழேவ3,

ேபா' அவ%- ேதாறிய5. தைன வள தவைள% க1#% கதற ேவ3,
ேபால அவ%- ேதாறிய5. எறா4 த7ைதயி பினா' நட7தா . ஒ
ைகயி' ேபா1#7த த:க வைளயைலO, கD தி' ெதா:கிய ெசயிைனO கழறி,
ஊ@ச' பலைகயி' ேபா1,வி1, நட7தா . ராமG%காக நட7தா .
சரவணG%காக நட7தா . வள த அபா வர1, எH கா தி%-
உணவி'லாமேல நட7தா .

இத- , ெவளிேய இ75 வ7த ராமG%-,
ேபய# தவ

த;' விஷய ாியவி'ைல.

ேபா' நிH ெகா3#7த சி திO, கல:கியவாேற ேபா-

ம';காைவO பா த5, அவG%- விஷய ாி75 வி1ட5. ெபமாைள ேம4
கீDமாக பா தா. ஆசாமிைய அ# 5 விடலா...

“ேயாL... இனாதாயா உ மனசிேல ெநைன? இ5 உ ெபா3ணாகேவ
இ%க1,. அ5%கிG ஒ ‘ெகா'ைக’ இ'ைலயா? சின ந*னா இ'லாத
சமய 5ல, `1,%- ேள >75, கலா1டா ப3ணி1, ஒ ெபா3ண கட தி%கிG
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ேபானா', இனா*யா அ த? ேயாL, அவள வி,றியா இ'ல ெசம ைதயா
வாKமா?”

ெபமா , சH நிH அவைன

ைற தா. ம';கா, அபாவி

ப5:கி% ெகா3டா . அவைன கா'க

5- ப%க

இர3ைடO ேச 5 பி# 5, தைல

கீழாக R%கி ெநகதிைர அ#ப5 ேபா' அ#%கலாமா எH Cட நிைன தா.
இ7தா4, மக

கண%கி' தாG ஒ ர$# எப5 ெதாிய%Cடா5 எப5

ேபா', “உன5 ேவைலைய பா 5%கி1, ேபா*யா...” எH க திவி1,, அப#,
ப# த மக%- எதிராக% க தியி%க% Cடா5 எப5 ேபா' ேலசாக
ெவ1கப1,% ெகா3ேட நட7தா.

ராமG%- அவ ‘+%’காக பதி' ெகா, த5, பல ைத% ெகா, த5. “ேயாL,
கIமால, ம';காைவ வி,றியா, இ'ல வயி த% கீற1,மா?” எH ெசா';%
ெகா3, அவைர ெந:கிய ேபா5, ெவளிேய நிற ைச%கி

ாி%ஷா%கார உ ேள

வ7தா.

அவ ேமனிெய:- ‘ப9ைச’%கார. ராமைன ேந%- ேநராக பா 5%
ெகா3ேட, “ஏ3டா... ேசாமாறி... சின மGஷ ெபாிய மGஷ வி தியாச
வா3டா? அவேராட ெபா3ைண அவ C1#%கிG ேபானா, உன%ெகனடா
கயிேத. இெனா வா1# அவைர தி1, பா%கலா. மவேன, ெந@சி' கீறி,
ம@சா9 ேசா ைத ெவளில 1, >1ேற” எH க9சி த ேபா5, “படா
கி'லா#:க தா*யா... பிளால வ7தி%கீ:ேகா” எH Cறிவி1,, ராம ‘ைச1’
வா:கிய ேபா5 ெபமா, ம';கா$, ாி%ஷாவி- அேக வ75 வி1டாக .
“ஏHமா” எறா அவ.

ம';கா +1,%-

திபி பா தா . உ ேள ஊ,வி பா தா . வாச'

ப#%க1#' பாவதி திபிரைமOட, பி தைலயி' இர3, ைககைளO பினி,
விழி ஆடாம', ெவறி த பாைவ மாறாம', ைப திய%காாி ேபா' நிறைத பா த
ம';காவா' தாள

#யவி'ைல. “அமா... அமா...” எH ேகவி% ெகா3ேட

அDதா . அ7த அDைகைய பா த5, பாவதிO, ெந:கி வ75 நிH
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ெகா3, அவைள பா தா . ‘வ7தி,மா, வ7தி,மா’ எH இதய வா*%ஆைணயிட, =ைள அத- தாளி1ட5. ஆனா' க3க

ம1, யாைடய

ஆைண%- க1,பட விபாத5 ேபா', நீைர% ெகா1#ன.

எப# இ7த மக , எப#ெய'லா இ%க ேபாகிறாேளா எH கட7த கால 
எதிகால  நிதசனமான நிகSகால தி' ச7தி%க, ெபமா , மகைள
ைக தா:கலாக ாி%ஷாவி' அம தி வி1,, “நீ ஏமா அD$ேற? உைன இ7த
கதி%- வி1டவ:கைள, நா மா விட ேபாறதி'ைல. மளிைக%கைடO அாிசி
மா$ மி'4 உ ேபல தா இ%-! வழ%- ேபா1, வா:-ேறனா
இ';யாG பா” எH சபத ேபா1, வி1,, ாி%ஷாவி' ஏறினா. ாி%ஷா%கார
ெபடைல மிதி%க ேபானா.

ம';கா, க3ணீைர 5ைட 5% ெகா3ேட, “நீ:க

அபா ேமல வழ%-

ேபா,றதா இ7தா' நா உ:கேளா, வரமா1ேட வரமா1ேட” எH -ழ7ைத
ேபா' விமினா .

ெபமா , த மகைள ெபைமேயா, பா 5 வி1,, அவ

5கி' த1#னா.

பிற- “பி9ைச%கார பய4வ கா , நம%ெக5%-மா” எH ெசானா. அதஅவ , “அபாைவ அப#ெய'லா தி1டபடா5” எH கல:கியவாேற ெசான
ேபா5, ெபமா

-ழ7ைதயானா. -4:கி அDதா.

“இனா*யா... நீ -ய7த மாதிாி, அழலாமா? சாியான ஆள*யா?” எH ெசா';%
ெகா3ேட, ாி%ஷா%கார த க3கைள 5ைட 5% ெகா3டா.

ாி%ஷா நக7த5. பதினாH ஆ3, காலமாக அவ
இட ைதவி1, நக7த5. ாி%ஷா ச%கர:க
அேத ேவக தி' ழற5.
--------

பா 5 உண75 உ* த

ழல9 ழல, பாவதியி தைலO
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அ தியாய - 12

கணவ, அ3ணைன எ5$ ெச*5விட ேபாகிறாேரா எH க3கல:க, வாச'
தி3ைணைய பி# 5% ெகா3, நிற ெச'லமா$%-, மன மரண
அவIைதப1டா4, ேலசான ஆHத'. அ3ணைன9 றி எேபா5 ஆ
இ%-. இவரா' அ#%க

#யா5. அேதா, இLவள$ ர$# தன ெச*O

இவ, அ3ணைன% க3ட5ேம, ெப1# பாபா* அட:கி ேபாகிறவ. ஒ
ேவைள, இவ கலா1டா ெச*5, இவைரேய ேபா]சி' பி# 5% ெகா, 5...
இ%கா5... இ%கா5. எ அ3ணைன பறி என%- ெதாிO. அ#பத5ைக% கா1#னா4 கா1,வாேர தவிர,

5கி' - த மா1டா. ஒேவைள,

அ3ண இ'லாம'... ேவH யாராவ5 இ75... அட கட$ேள...

தவி 5% ெகா3#7த ெச'லமா$%-,

த;' எதிேர வ75 ெகா3#7த ாி%ஷா

ம1, க3K%- ெதாி7த5. பிற- அதி;75 உவ:கைள பா%க பா%க
ாி%ஷா மைற75, ெபமா, ம';கா$ ம1,ேம ெதாி7தாக . பின ம';கா
ம1,ேம அவ

க3களி' நிைற7தா .

ாி%ஷா வ75 நிற$டேனேய, ெச'லமாவி க3களி' நீ கீேழ விD7த5.
ம';காைவ,

5ேகா, ேச 5 அைண 5, த ைககளாேலேய இற%கிவி1,,

பின அவைள அப#ேய க1# பி# 5% ெகா3, “எ ராசா தி... எ
ராசா தி... வ751#யாமா...” எH கதறினா .

ச த:ேக1,, அவளி ைபயக, ெப3க வ7தாக . பிரசவ திகாக
வ7தி%- அவ

= த மக

ச7திரா, த:ைகயி ைககைள பி# 5% ெகா3,

அDதா . ஏைழக , த:க%- இPடப1டவ ேவதைனயி' ேவ-ேபா5,
த:களா' ெச*ய%C#ய ஒH, அ7த ேவதைனைய பகி75 ெகா வ5 ேபா',
அழ தா

#O எப5 ேபா', அ தைன ேப அDதாக . இதனா',

ெத%C1ட அ:ேக திர3, வ7த5. உ ேள இ7த இப5
-# தன%காரக, அ:ேக -Dமினாக . ‘#%னி1#’ பா%- ‘+1,%கார
அமா’ Cட ெத$%ேக, அ5$ ந, ெத$%ேக வ75 வி1டா .
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ெபமா%- எனேவா ேபா;7த5. ப# த ெப3
இ'லாம' அDவ5? அவ

னா', இப#யா, ‘ாீச1’

என நிைனபா ? அேதா,, அவ%- ஆHத'

ெசா'ல ேவ3#யவகேள அDதா'... அவ, வழ%கமாக% க தாம', ப# த மக%மாியாைத ெகா,பவ ேபா' ேபசினா.

“நம ெபா3K... நமகி1ட வ7தி%கா . எ:ேக வரKேமா... அ:ேக
வ7தி%கா . ச7ேதாஷ படாம' அDதா' எப#...”

ம';கா, அவகைள நிமி75 பா தா . அவக

அைனவ, அவ%-



பா தறியாத 5 மனிதகளாக ெதாி7தாக . அ7த எ4% C,க%- ,
இதய:க

இபைத, அவ

ேதடாமேல க3டா . அ%காளி ேதாளி' ைக

ேபா1,% ெகா3,, அமாவி க3கைள, இ,பி' ெசகியி7த த
ைக%-1ைடைய எ, 5, 5ைட தா .

எப#ேயா, ம';கா, அ7த
அவ

உ1காவத-

1, +1,%-

வ75 உ1கா7தா . அவ

அ%கா ,

ேப, தன5 க'யாண டைவைய, நறாக ம# 5

அ, தி1ைட ஒ1#யி7த ம7தி1#' அைத ேபா1, பரபிவி1,, த:ைகைய
உ1கார9 ெசானா . தபி ஒவ, ம';காவி- ெவளிேய இ75 வா:கி%
ெகா3, வ7த ஒ ஓைல விசிறிைய எ, 5 +சினா. ெச'லமா, த 5
மகைளேய பா தா . அவ

பிற7த ேபா5, -ழ7ைத எப# இ%கிற5 எபைத

அறிO ஆவ;', பிரசவ மய%க தீ7த மHநிமிடேம, எப# பா தாேளா, அப#
பா தா . ெபமா , தைலயி' ைக ைவ 5, ேயாசி 5% ெகா3#7தா.
இனிேம' -திைரைய விடK... ‘ப1ைடைய’ ஒழி%கK.

ம';கா$, அவக
பா 5



அபி' க1,3,, ெம*மற75 இ7தா . அ7த +1ைட

க@ ழி த அவ%-, அ7த +1, மனிதகைள பா%க பா%க

ெந@செம'லா நிைற7த5. சிறி5 ேநர தி- பிற- அவரவ, த த
ேவைலகைள பா%க 5வ:கிய ேபா5 அவ%- தனிைம வா1#ய5. தா
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ெச*த5 சாியா எH Cட ேதாறிய5. எ:ேகேயா ேபா*வி1டதாக நிைன த
அவ

அமா, ஒ மசா' ேதாைசOட வ75 மக

ெச4 5பவ

னா' காணி%ைக

ேபா' நிறைத பா த5, அவ , தாயாகி தாயாகாம' ேபான

அ7த கா*7தவளி ைககைள பி# 5% ெகா3, க3ணீ வி1டா . பிற-,
மசா'ேதாைசைய ேவ3டாெமH ைசைக ெச*தா .

வேவா - ேபாேவா, “இப#யா ெச*51டா:க” எேபா, “இ7தா4 நீ
வரபடா5” எேபா இப#யாக பல வ75 ேபசியைத% ேக1,% ேக1,, ஏேதா
ஒ ெபாிய ஜன9ச:கி;யி', தா ஒ வ1டமாக இ%- ேலசான - மிக ேலசான
ெபமித தி' ம';கா அப#ேய உ1கா7தி7தா .

இர$ வ7த5. எ:ேக ப,ப5? உ ேள =1ைட >9சிக . ெவளிேய ெகா %க .
‘டல பி'ேலா’ க1#' கிைடயா5. ேமேல மிவிசிறி%- பதிலாக, ஒ
ெப9சாளிதா றி% ெகா3, வ7த5. ம';கா தய:கி% ெகா3ேட நிற
ேபா5, ‘பி ைள தா*9சியான’ அவ

அ%கா

ச7திரா, ேகாரபாைய விாி 5 த

க'யாண ப1, டைவைய, இர3டாக ம# 5, ைககளா' ேத* 5, பாயி ேம'
விாி தா . ெச'லமா , ஒ கிழி7த தைலயைணைய எ, 5, +1,%காராி
53டா' அைத9 றி, பாயி விளிபி' ைவ தா . ைபயக

அ%கா%-, யா

விசிறி + வ5 எற ச9ைசயி' ஈ,ப1டாக . ஒவG%ெகாவ, அ# 5%
ெகா3#பா. ெவளிேய அபா இப5 ெதாி75, ெவH ச9ைசயி' தா
இ7தாக . ெபமாேளா, இவக

அ# 5% ெகா3#7தா4, க3#%க

மா1டா. அவ பிர9சிைன அவ%-. ம';காவி எதிகால ைத நிைன%க
நிைன%க அவ%- தன%- நிகSகாலேம இ'லாத5 ேபா' ேதாறிய5. தா:க
#யாத இதய9 ைம ஒ கிளாI ேபா1,1, வரலாமா... ஒேர ஒ கிளாI...
இைன%- ம1,... நாைளயி' இ75 நிH திடலா.

லா7த விள%- அைண%கப1ட5. அ7த இரவி', ம';காைவ பறி ம1,ேம
ேபசி% ெகா3#7த -# தன%காரக , ெவளி தள தி', கணவ மைனவி
சகிதமா*, ெர1ைட ெர1ைடயாக$, பி ைளக

சகிதமாக$, வாிைச வாிைசயாக

ப, தாக . ம';கா$ ப, தா . அப#ேய R:கி ேபானா . ப1, ெம ைத
ெகா,%காத க ைத, அ7த பா* ெகா, த5. த... பா* ெகா,%கவி'ைல. அ7த
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பாைய விாி த ஜீவகளி பாச ெகா, த5.

ந ளிர$.

-# தன%காரகளி -ழ7ைதகளி' ஒேறா, இர3ேடா இபாாி ேபா1ட ேபா5,
திNெரH R%க கைல75 எD7தா

ம';கா. க1#' ெம ைதயி'

ப, திபதாக நிைன 5 எD7தவ , பாைய பா 5 தி,%கி1டா . அைறய
தின நட7தைவ அைன 5 உற%க கைல75 ஒ கண நிமலமாக இ7த அவ
மனதி', உ4%கி% ெகா3ேட வ75 உ1கா7த5. தைலயி' இ75 வ7ததா,
வயிறி' இ75 வ7ததா எH இட ெதாியாத அ7த ைம நிகS9சிகளி அனலான ெந% க1#க

அவ

இதய தி' ச1ெடH ப1, சாியாக பி# 5%

ெகா3ட5.

ம';கா, அமா பாவதிைய நிைன த ேபா5,

ட:கி% கிட7த ெச'லமாவி

கேம ெதாி7த5. அபா ெசா%க;:க தி- பதிலாக, ெபமா

அச75 R:கி%

ெகா3#7தா. அவ%-, தியாகராய நகாி' இ%- அபாைவO,
அமாைவO உடேன பா%க ேவ3, ேபா;7த5. அவக
ெகா3, கதற ேவ3, ேபா;7த5. அவக , இவ

கா'கைள% க1#%

தைலைய ஆதரவாக%

ேகாதிவிட ேவ3, ேபால$ 5# தா . எைதO எதிபா%காத பாச தி
உ9ச%க1ட தி- வ7தவளா*, அவ

ெச'லமாைவ எDபினா .

க3ைண% கச%கி% ெகா3ேட எD7த ெச'லமா “எனமா” எறா .

“அமாவிட ேபாகK... அபாைவ பா%கK, இபேவ பா%கK.”

“இேபா எ#மா

#O...”

“அபாைவ பா%கK... அமாகி1ட ேபாகK...”

“இைன%- ம1, ெபாHமா...”
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“ #யா5. இபேவ பா%கK.”

“கவைலபடாதமா... நாைள%-... எபா, ப1டாவ5 ஒ க1#' வா:கி,ேறா.
ெர3, நாைளயி'... ெம ைத வா:கி,ேறா...”

“அ*ேயா... நா க1#' ெம ைத%காக... அவ:கைள பா%கK G ெசா'லல...
ெத$ல நிறாவ5 நா, எ அபாைவO, அமாைவO பா%கK... பா ேத
ஆகK... இபேவ பா%கK...”

“இேபா எப#மா

#O... ந, ரா திாி...”

“பரவாயி'ல... பா%கK...”

“அ5 எப#மா...”

“அபா... அமா...”

“ஏமா அDகிற?”

“அபா... அமா... வா:கபா... வா:கமா... எனால அ:க வர

#யல...

நீ:களாவ5 வா:க...”

“ம';கா... அமா ெசா'றத% ேகமா...”

“அபா... அமா... அமா... அமா... அபா...”

ம';கா ேபா1ட C9ச' அDைகயி', அேபா5 அD5 ெகா3#7த சின
பி ைளக , தா:க

அவைள விட ெபாிய பி ைளக

எப5 ேபால$, அவ ,

த:கைள ெபாிய பி ைளகளா* ஆ%கிவி1ட5 ேபால$, அவக

அDைகைய
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நிH திய ேபா5, அவ

ேம4 பலமாக அDதா .

“அபா... அமா... அபா... எ அபா... எ அமா...”

எ'ேலாேம, அ:ேக C#வி1டாக . ேவH ேவH +,களி' இ7தவக

Cட,

ெவளிேய வ75, நைட% கதைவ த1#னாக . ம';கா, அDைகைய
நிH தவி'ைல.

“அபாைவ பா%கK. அமாைவ பா%கK. யாராவ5 C1#1, ேபா:க...
அ*ேயா... எ:க அபாைவ பா%கK... அமாைவ...”

ெபமா , மகைளேய பா 5% ெகா3, நிறா. உ ள கல:கியதா', க3
கல:கிய5. பிற-, இ7த% கல%க தி-% காரணமான ெசா%க;:க தி மீ5
ெகாைல தனமான ேகாப ஏப1ட5. ேகாப ைத சிறி5 -ைற 5% ெகா3ேட
ேபசினா.

“உ இPட... உன%- இ:க இ%கிற5 பி#%கலனா, இபேவ ெகா3, விட
தயாரா* இ%ேக... எ மான ைத வி1,, உைன... அ:ேக ெகா3,
வி1,1,, அவ கி1ேட மனி ேவK னா4 ேக1கிேற. ஏனா... இ7த
அப5 வஷமா மான ேதாட வாSற என%-, அ7த மான ைத விட நீதா

%கிய.

ஆனா' ஒ3K. உைன அ7த ேக, ெக1ட ர$ பய4%- க1#% ெகா,%க
5ணி7தவ:க. எ5%- 5ணி7த பாவி:களா தா இபா:க... நீ ம1, அவ:க
ெசா7த மகளா* இ7தா' இப# அ7த ேசாதா பய4%- கா$ ெகா,%கிற
எ3ண வமா? இனிேம', அ7த +1ல, நீ, ராம பயைல க1#%காம இ%க
#யா5. இனிேம' நீ அ:ேக ேபானா', அவ%- இள%காரமா* ேபா*வி,.
உைன... எப# ேவK னா4 ெச*யலா எகிற ைதாிய வ75வி,.
எனாலO த1#% ேக1க த-தியி'லாம' ேபாயி,. இLவள$ நீ அDேற...
ெசா%க;:க 5%ேகா, அவ ெப3டா1#%ேகா... நிஜமாகேவ உ ேம' பாச
இ7தா' இ:ேக வ75 C1#1, ேபாகலாேம? எைன, ெர3, அ#
அ# 5வி1, Cட C1#1, ேபாகலாேம... நா திபியா அ#ேப? உைன
இ:ேக ெகா3, வ7த5ல நா ச7ேதாஷ ப,ேறG நிைன%கிறியா... நீ ந'லா
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இ%கK எகிற5தா என%-

%கியமா... நா பாவி... நா பாவி...!”

ெபமா , த தைலயிேல அ# 5% ெகா3டா. ஆனா' அழவி'ைல.

ம';கா, அபாைவேய பா தா . அவ%- ேள எLவள$ பாச. எLவள$
அ. தியாகராய நக%- ேபானா', அபா, அமாேவா,, ராமைனO பா%க
ேவ3#யதி%-ேம...

ம';கா

ட:கி ப, தா . ெச'லமா, மக

தைலைய எ, 5, த ம#யி'

ேபா1,வி1,, -ழ7ைதைய -4%-வ5 ேபா' -4%கினா . ம';கா, ைக
கா'கைள9 1#% ெகா3,,

ட:கி% ெகா3ேட இ7தா .

-----------அ தியாய - 13

தியாகராய நக +1,% கைதO, இேத கைத தா.

ம';கா, த7ைதOட ெவளிேயறிவி1ட ெச*திைய, கைட ைபய ஒவ =ல
ேக விப1ட ெசா%க;:க, க'லாவி' ேபாட ேபான கா கைள, சிறி5 ேநர
அப#ேய ைவ 5% ெகா3#7தா. பி கைடயி' இ75, ேமேல ஒ கபி
வ1ட தி' க1டப1#7த கயிH வைளய ைத பி# 5% ெகா3ேட, கீேழ
இற:கி ஓடா% -ைறயாக நட7தா.

வாச4%- வ7த5, “எ மகைள 5ர தி1#யா# பாவி எ:ேக இ:ேக... இ:ேக
வா#... அவ

ேபான பிற- உன%ெகன# இ:ேக ேவல...” எH -ர' ெகா3ட

ம1, க தி% ெகா3ேட, ப#ேயறினா. இப# மைனவிைய, அவ எேபா5
ேபசியதி'ைல. ‘கைட’ பய', விவகார ைத ‘ஊபய பி ைள’ எH தைன
அ#%க# தி1, பாவதி%- பாதகமாக9 ெசானதா', ெசா%க;:க
மைனவிைய தீ 5% க1#வி,வ5 எற உHதிOட தா க தினா. பாவதி,
ெவளிேய வரவி'ைல. பய:கரமான நிசத. கைளயான ஒH, அ:ேக இ'ைல
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எபைத% கா1,வ5 ேபா' ஒ ெவHைம. நட%க% Cடாத5 ஒH நட75, அப#
நட7தைத மாற

#யாதப# இெனாH -75 வி1ட5 எப5 ேபா', ராம,

த ேதா கைள வைள 5% ெகா3ேட, அ:ேக நிறா. சின ‘நா*னா’ைவ
பா த5, ஒ ப%கமாக ஒ5:கி% ெகா3டா.

ஊ@ச' பலைகயி', ம';கா வி1, வி1, ேபான Iேகைல எ, 5% ெகா3ேட,
வாயி' தகாத வா ைதகைள +சி% ெகா3ேட, ெசா%க;:க சைமயலைற%ேபானா. ேபானவ, வாயைட 5 ேபா* நிறா. பாவதி சைமயலைற =ைலயி',
தைலைய ைவ 5 ர3, ெகா3ேட, “ேபாயி1#யா#... ேபாயி1#யா#... எ
ராசா தி ேபாயி1#யா#... எ:கைள வி1,1, ேபாக உன%- எப#ய# மன
வ7த5” எH லபி% ெகா3#7தவ , கணவைன பா த5, க1# பி# 5
அDதா . ஒ நா தர% -ைறவாக ேபசாத கணவ, இH, கட7த
இப ைத7தா3, கால தாப திய வாS%ைக%- ஒ1, ெமா தமாக, வ1#O
த4மாக தி1# தீ%க, ரைண இ'லாதவளா*, அவர5 கா;' தைலபட
ர3டா . மைனவி ந#%கிறாேளா எH Cட ெசா%க;:க

த;' நிைன தா.

இ'ைல நட%கவி'ைல. அப# இ7தா', இப# பி 5 பி# தவளா* இ%க
மா1டா . இப# கா;' ர3, கதற மா1டா . அவைளேய சிறி5 ேநர
பா 5வி1, ‘அவ

ெம*O, ெம*ைமO, உட4 உ ள  ஒ:கிைணய

அDகிறா ’ எபைத அவ%-ாிய அGCல:களாக ைவ 5, “என# நட7த5,
எ5%காக அ7த -#ய Cட ேபாயி1டா ” எH படபடபாக$, அேத சமய
மைனவி மீ5 பாிதாப ெசா1, ப#யாக$ ேக1டா. மைனவிைய, இ7த மாதிாி
அழைவ%கிற நிைலைம%-, அ# 5 ர கிற அள$%-, ம';கா ெகா3, ேபா*
வி1, வி1டாேள எH அவ%- த வள மக

மீ5 ேகாப ஏப1ட5.

பாவதி அவைர பா 5 அD5 ெகா3ேட விள%கினா .

“ராமைன% க1#%க

#யா5னா . உ அமா +1,%- ேபாயி,#G, ஒ

ேப9 %- ெசாேன. எ:ேகயாவ5 ேபாயி,G, ஒ தா*%காாி ேகாப 5ல
ெசா'ற5 மாதிாி ெசாேன. ெசா';யி%க% Cடா5தா. நா.... பாவி... எ7த
ேநர 5ல அப#9 ெசாேனேனா... அ7த ேநர 5ல... அ7த -#கார பாவி
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வ7தி%கா. எ ெச'ல%க3ைண C1#%கி1, ேபாயி1டா. ேபாேய3#,
ேபாேய3#, நா ெச தா# ேபாயி,ேவ. அ*ேயா, எ மன ேக1க
மா1ேட:-ேத... ேக1க மா1ேட:-ேத...!”

“இப அD5 என# பிரேயாஜன... இ7த  தி அபேவ இ7தி%கK...”

“எ  திதா, இரபாள  தி. நா ப#%காத

3ட. அவ%-  தி... எ:க

ேபா9 ? ‘இ5 எ +,, நீ ேவK னா ேபா. நா ேபாகமா1ேட’G அவ
ெசா'ல%Cடாதா? இ5, அவ

+,தாேன. அவ

எப# ேபாகலா? எப#

ேபாகலா ேன...”

“சாி எD7தி. எ'லா இ7த ஓணா பயலா' வ7த விைன. நாம ெர3, ேப
ேபா*, அவைள% C1#%கி1, வேவா.

க ைத% கD$#. ராமG%- உைன%

ெகா,%க மா1ேடா G ெசா';, C1#%கி1, வரலா, கிள#...”

பாவதி, ெப=9 வி1,% ெகா3ேட எD7தா . அவ
பா 5 ெசா%க;:க, அ7த

க தி,%கி,வைத

க தி- எதி திைசைய பா தா. அவளி = த

அ3ண ராமசாமி ப'ைல% க# 5% ெகா3, நிறா. இவ, த
பிரசன ைத பா 5 வி1டாக

எப5 நி9சயமான5, வி' ேபா'

ேகாணியி7த த வா* வழியாக ெசா'லகைள ெதா, தா.

“ஏ*... பாவதி... அவ%- தா அறிவி'ைல, உன%-மா இ'ைல? உ:க ெசா7த
மகளா* இ7தா' வாச'ப#ைய தா3,வாளா? சாி... ேபானேத ேபானா ,
ேதாேளா, ேதாளா* வள த ம9சா கி1ட ெசா'லாம' ேபாவாளா? சாி,
அப#ேய ேபாக1,; ேபாற வழியி', இவகி1ட ெசா';1, ேபாகலாமி'ல?
ஏ ேபாகேல? எ'லா தி1ட. அபG அவ ேபா1ட தி1ட. ஏதாவ5 சா%ெசா'; ெவளிேயறி, அற வழ%- ேபா1,, ெசா ைத பி,:கி, எ
த:க9சிைய ெமா1ைடய#%கK எகிற தி1ட.”
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ெசா%க;:க ைம 5னைர உதாசீனப, 5பவ ேபா' மைனவியிட, “சாி,
ேநரமா-5. உ அ3ண பிரச:க ைத அறமா* ேக1கலா. இேபா றப,”
எறா.

பாவதி ஷைனO அ3ணைனO மாறி மாறி பா தா . இட5 காைல
நக தாம', வல5 காைல ம1, நக தினா . ராமசாமி உபேதச ெச*பவ ேபா'
ேபசினா.

“என%ெகன, ேபாகK னா ேபா:க. அ:ேக ேபான5, அ7த -#கார வாயில
வ7தப# ேபச ேபாறா. அாிவாள R%கி%கி1, இவைர ெவ1#னா4
ெவ1,வா. என%ெகன, ேபாயி1, வா:க. உ:க%ெக'லா ப1டா தா
 தி வ...”

இேபா5 ெசா%க;:க தய:கினா. த:ைகயி கணவ அவைர ேந%- ேநராக
நிH தி1டமா1டா. இ7தா4 இவ ெசா'ற5 மாதிாி, அாிவாைள கிாிவாைள
R%கினா'? இவைள மானப:கமா* ேபசிவி1டா'...?

ெசா%க;:க தி மனதி' உதி த அ9ச  ச7ேதக  அவ ேப9சி' நறாக
ஒ; த5.

“என பாவதி... ேபாகலாமா, ேவ3டாமா... ெசா'4...”

பாவதி ெசா'வத-

னா', அ3ணைன ேநா%கினா .

“எைன ஏ பா%கேற? ேபாற5னா' ேபா. ஆனா' ஒ3K. அவ

Cட நீ

ேசறதா* இ7தா' இனிேம' எைன அ3ணG ெசா'லபடா5. உைன
Rசி மாதிாி நிைன9சி1, ேபானவைள நீ C1#%கி1, வ7தா', எ:கைள RசிG
நிைன9சதா அ த. அவைள ேச%கிறதா* இ7தா', எ:கைள த ளி வ9சி,.
அவ

இனிேம' இ7த +1,%- ள கா' வ9சா', நா:க கா' ைவ%க மா1ேடா.

அற உன%- எ:க%- ஒ1, கிைடயா5; உற$ கிைடயா5. இவ
கால 5%- பிற-, ‘ம';கா தி1#னா . அவ

அப அ#%க வரா’G எ:க
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கி1ட வ75 க3ைண% கச%க% Cடா5. நா:க ஒ3K ேக1கமா1ேடா. உ
தைலயிேல என எDதியி%ேகா, அைத எனால மா த

#Oமா? ேவK னா'

ேபா...”

பாவதி பய75 வி1டா . த ளாத வயதி', ம';கா, தா இேபா5 அவளிட
எப# நட75 ெகா3டாேளா, அப# தனிட அவ

நட75 ெகா வ5 ேபால$,

அமா எH ெசா'லாம' அ ைத எH ெசா'வ5 ேபால$, அவ
ெபமா

அபா

தைன நாேய ேபேயG தி1,வ5 ேபால$, அD5 ெகா3,

அ3ண +1,%- ேபானா' அ:ேக கத$ சா தப,வ5 ேபால$ கபைன
ெச*தா . பய தி' அவ

உடெப'லா ஆ#ய5. அ3ணைன பா%- ேபா5,

அதிகமாக ஆ#ய5. இHதியி' தி1டவ1டமாக ேபசினா .

“எ:க... அ3ணிைய பா 51, வாேர... அ3ணி... +1லதான அ3ணா
இ%கா:க...”

ராமசாமி, ‘பிளI’ மாதிாி தைலயா1#னா. பாவதி றப1டா . அ3ணியிட
நட7தைத9 ெசா'; அழேவ3,! ராமசாமி, த:ைகOட ேபா* வி1டா.

ெசா%க;:க, தனிைமயி' தவி தா. கைட%- ேபாக மனமி'ைல. யா%காக
சபாதி%க ேவ3,?

ஓாி நா1க

ஓ#ன.

“இ7தா:கபா” எH ெசா';, இரவி' மா திைரைய நீ1, மகளி'ைல. “இைத
ம75G நிைன%காம', நா சாபி,ற ஆகார தி' ஒHG நிைனO:கபா”
எH, தாயாக, மகளாக, பா1#யாக, பரெபாளாக9 றி வ75 ெசா'4
மகைள பா%க 5# தா. எப# ேபாவ5? ெபமா

ஏதாவ5 ேபசினா'...

மகளி ெச'ல% ைகயி', ெச'லமாக% ெகா3, வ பாைல, ஆன7தமாக% -# த
வா*, தானாக உளறிய5. மா திைர ெகா, த ம';ைய நிைன 5, அவ
வழ%கமாக9 சாபி, மா திைரைய% Cட மற7தா. விைள$...
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ெசா%க;:க ப,%ைகயி' விD7தா. ஆIப திாியி' ேச அளவி-, சீாியI
இ'ைல. அேத சமய அரைவ மி'4%- ேபா- அளவி- ேலசாக$ இ'ைல.
எப#ேயா ேதறி% ெகா3#7தா.

ந3பக;' R:கிவி1, க3 விழி த ெசா%க;:க, மைனவி, விய 5% ெகா1ட
ெவளியி' இ75 வவைத பா 5 வி1,, “அ3ண +1,%- ேபானியா”
எH ேக1ட ேபா5, பாவதி அD5 வி1டா .

“அவைள பா%காம' இ%க

#யல. அவ

க ைதயாவ5 பா 51,

வரலா G, அ7த ெத வழியா நட7ேத. +1,%- ள இ7த ெவளியி'
வ7தவ , எைன பா 51,,

க ைத திபி%கி1, ேபாயி1டா .

ெசா'4:க நா அ7த அள$%- பாவியா...?”

ெசா%க;:க எ5$ ெசா'லவி'ைல. க3கைள =#% ெகா3டா. அப#O
நிைன$கைள =ட

#யாததா', மீ3, க3கைள திற75 Wனியமாக

பா தா. ம';காைவ பாபதகாக, ‘தெசயலாக’ ேபாவ5 ேபா' ேபான
பாவதியி க3களி', ம';கா த1,ப1ட5 ேபா' ம';காவி க3களி'
பாவதி அகபடவி'ைல. இ5 பாவதி%- ெதாியா5. அ5 இவ%- ெதாியா5.

பாவதி, ெபாமி% ெகா3#%க, ெசா%க;:க Wடான க3ணீைர 5ைட 5%
ெகா3#%க, அவ

அ3ண ராமசாமி இெனா பண%கார தபியான

ைபயாேவா, அ:ேக வ7தா.

த;' அ தாG%- வாைழபழ ைத உாி 5%

ெகா, தா. அற...

“ம';கா வ75 பா தாளா?” எறா.
“அவ

என எ:க பி ைளயா, வற5%-” எறா

பாவதி.

“ஒ ேவைள, என%- கமி'லாத5 அவ%- ெதாி7தி%கா5” எறா
ெசா%க;:க.
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இேபா5 ராமசாமிையேய ேதாக#ப5ேபா' ைபயா எகிறினா.

“‘தா ெபறK பி ைள, தேனாட பிற%கK பிறவி’ எகிற5 மாவா?
ம';காவி- ெதாியா5G எ:கைள நப9 ெசா'றீ:களா%-. அவ
தபிகி1ட, =K நாைள%-

னால கைட பய'க

ெசானா:களா. அவ

ெசா'லாமலா இபா? உ மகளா* இ7தா' வராம' இபாளா? ேபாதா%
-ைற%-, உ த:க9சி ஷ உைம ேகா1#' நிH த ேபாறானா...
ேகா1,ல நி%கற5%- உம%- பல வர5வைர%- கா தி%க ேபாறானா.
அற வழ%கா. ம';கா$ ேநா1NI அGபற5%- ைகெயD 5
ேபா,ேறG ெசா'; வி1டாளா.”

ெசா%க;:க ேபசவி'ைல. ேபச விப$ இ'ைல. ெபாிய ைம 5ன ராமசாமி,
ைறேயா, ேப பவ ேபா' எ'லாைரO

ைற 5% ெகா3ேட ேபசினா.

“எ5%-பா +ணா க 5ேற? இைன%ேக ஒ

#$%- வ75டK. அ தாG%-

ஒ லாப ைத ேபால, நPட வ751டா', ெபமா , பாவதிைய ேகா1,%இD%க தா ேபாறா. இேபாேத ஒ

#$%- வரK...”

“அ தாG%- ஆO BH. அப#9 ெசா'லாேத” எறா ைபயா.

“நா அ7த அ த 5ல ெசா'லலபா. பாவதி%- ஒ 5ைண ேவK. ராம
பயைல நப

#யா5.

7தா நா

பா, எைனேய ேசாடா பா1#ைல வ9சி

அ#%க வ751டா. அதனால எ சின மாமா ேப தி இ%கா

பா, கிராம 5ல,

அவைள அ தாG%- க1# வ9சிடலா G நிைன%கிேற. நீ என ெசா'ேற?”

யா எ5$ ெசா'லவி'ைல. பாவதி ெபா:கி வ7த ேகாப ைத அட%கி%
ெகா3டா . ெசா%க;:க, ‘ ைறெக1ட பயகி1ட என ேப9 ’ எப5 ேபா'
-ற ப, தா.
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அப#O, ஒ இள ெப3Kட, தைன இைண 5% ெகா  இதய
5#ைப, அவரா' க1,ப, த

#யவி'ைல. நிைன%க நிைன%க, அவ%-

ைவயாக இ7த5.
----------அ தியாய - 14

ஒ வார ெச 5, மHவார பிற7த5.

எ7த நிைல%- ஒவ வ7தா4, அ7த நிைல%- ஏப ஐலக த:கைள
தா:கேள மாறி% ெகா கிறன எற த 5வ ைத அ'ல5 வி@ஞான
உ3ைமைய, ம';கா நப 5வ:கினாேளா இ'ைலேயா, உணர 5வ:கினா .

அ7த9 Wழ', அவ%- பி#%கவி'ைல எறா4, ெவH%கவி'ைல. ஆதாி%க
#யவி'ைல எறா4, அGசாி%க

#கிற5. அவ

வ7த நாைக75 நா1க

வைர, ெச'லமா மக%- பி# தமான இ#யாப ைதO, ரவா ேதாைசையO,
தின7ேதாH ஒ உ,பி ஓ1ட;' இ75 வா:கி% ெகா, தா . பிற- ைகயி'
காசி'லாததா', அ7த +1# தி3ைணயிேலேய, இ1; கைட ேபா1#7த ஒ
ஆயாவிட, க'ைல விட% க#னமான, க'ைல உைட%- இ1;கைள, அவ%வா:கி% ெகா, 5வி1,, ைககைள பினி% ெகா3, ஒேறாெடாH ேமாதிய
தா*ைமையO, இயலாைமையO இைண%க பா 5, அைவ இைணபட
#யாம' ேபாகேவ, வாச'ப#யி' சா*75, ெவளி%Cைரைய பறற ேயாகி ேபா'
உH பா தா .

ம';கா ாி75 ெகா3டா . மHநா , அமா இ1; வா:க% Cட காசி'லாம',
த = த மக

ச7திராவிட “உகி1ட ஏதாவ5...” எH இD த ேபா5 ம';கா

ஒ ஈய த1ைட எ, 5, பைழய பாைனைய திற75, பைழைய க@சிைய ேபா1,
சிாி 5% ெகா3ேட, ஒ ெவ:காய ைத% க# 59 சாபி1டா . ெச'லமா$%அ7த ெவ:காய படாமேல க3ணீ வ7த5. ம';கா அமாைவ அத1#னா .

“எனமா நீ:க! ேநH உ:க

Cட மா%ெக1,%- வ7த ேபா5 எ தைன
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ஜன:க
தா:க

ெதவி' அ, ைவ தி%கிறைத பா ேத. மைழ ெப*O ேபா5
நைன7தா4 பரவாயி'ைல. அ, நைனய% Cடா5G நிைன 5

பாவாைடேயாட நிG%கி1, டைவ:களால அ,ைப =,ன எ தைன
ெப3கைள பா ேத. நாமாவ5 நா4 ேப%- ெதாியாம' வHைமைய மைற%க
#O5. அவகளால அ5 Cட

#யவி'ைல. மைழ ெப*தா4 ஒ3,வத- ஒ

இட , சியா இ'லாவி1டா4 சாபி,வத- ஒ உண$ இ%கிற நீ:க ,
நா பைழய க@சிைய -#பதகா அDவ5? பைழய க@சியி4 ஊசி ேபான
க@சியா ேபான அ7த ஜன:கைள அவமான ப, 5ற5 மாதிாி இ%கிற5.”

ெச'லமா, மகைள பா 5, ஈற ெபாDதிG ெபாி5 உவ7தா . உலக தி'
பல கPடப1டா4, தைன மாதிாி யாேம கPடபடவி'ைல எH இ5வைர
நிைன 5, அதனாேலேய அதிகமாக9 ேசாகப1,, அ7த ேசாக திேலேய ஒவித
க ைத9 ைவ 5 வ அ7த அைன%-, மக
அசாதாரணமாகப1ட5. மக

ெசான சாதாரண உ3ைம

வ7த பிற-, கணவ -#%காமேலேய வவைதO,

வழ%க ேபா' ேப9 %- ேப9 -திைரகைள உதாரணமாக9 ெசா'லாம'
இபைதO, தைன அ#%காம' இபைதO, ெசா'ல ேபானா', ஒ நா
த கன ைத பி# 5, ‘ெசா'ல தகாதப#’ ெகா@ச வ7தைதO, இவ , ‘இ7த
வய ல எ:ேகேயா ேபாயி1,, இ'லாத வய ல இப#யா’ எH ெசா';, அவைர
அற ப, தியைதO நிைன 5% ெகா3டா .

உ3ைமதா. ம';கா. அ7த ற9 WSநிைல%- ஏப மாறிO, மாறிO வ7தா .
அவ

த7ைத ெபமா , இேபா5 +1,%- இர3, &பா* அதிகமாக%

ெகா,பைத% ேக விப1, அகமகிS7தா . த7ைத, தன%- இரவி' வ7த5
ரகசியமாக% ெகா,%- ‘ேக%’-கைளO இதர I+1,கைளO, அவ
பகிர:கமாக, பி ைள தா*9சியான ச7திராவி-, இதர பி ைளக%- பகி75
ெகா, தா . “எனா' இ5 க1,ப#யாகா5பா சாமீ! இ7த

1டா பய

ம%க, மி1டா* தின ஆரபி தா' யாைன%- அ'வா வா:கி1, வ7த
கைதயா தா

#O” எH ெபமா

சிாி 5% ெகா3ேட ெசா';வி1,,

எ:ேகேயா ேபானா. நி9சயமாக, வா*%- ‘ப1ைட’ தீ1ட அ'ல.
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ஞாயிH%கிழைமகளி', ஆ3க, ெப3கமாக9 ேச75 ‘தாய பாI’
ஆ,வைத

த;' ெதாைலவி' இ75, பிற- ப%க தி' இ75, ரசி 5 வி1,,

இேபா5 ம';கா$ ேச75 ஆட 5வ:கினா . சாபி,வத- ம1,
‘ேபாஷகைள’ ைவ 5வி1,, மீதி சகல தி- கள ைத ( ற : ெபா5 தள)
பயப, 5 ஏைழ எளியவக , இள ெப3க , இைளஞக

த;ேயா

ஆயிர%கண%கான சினிமா%களி காத' கா1சிகைள அலசிவி1,, அகேக
ப, தா4, எ7த வித இ9ைச%- த:கைள வி7தா%காத ெப ப3, அவைள
ெபாி5 கவ7த5. க'Aாிகளி' ெப3கைள பா த$டேனேய ‘விசில#%-’
ைபயகைளO, மாணவிக

ெமா தமாக ேபா- ேபா5 தனியாக

அகப,பவைன பா 5 ேப  கி3ட' ேக;கைளO ஒபி1, பா%க
பா%க, இ7த நாகாிக ைமனக, ‘ைமனி’க, அவ%- நா1# எ9ச:க
ேபால ேதாறின.

ம';கா பாைவயாளராக ம1, நிகவி'ைல. அ7த ஏைழபாைளகளி
பிர9சிைனகளி' ப:காளியாக$ மாறினா .

‘இ1;%கைட’ ஆயா த:கமா$%- இ1;% கண%ைக எDதி% ெகா, தா .
ெகா தனா ேவைல%- ேபா- ரா%கமா$%- க#த:கைள எDதி% ெகா, தா .
வா:- சபள தி' ப தி' ஒைற ஊாி' இ%- ெசா7த%காரக%க#த:களாக9 ெசலவழிபவ , அ7த ெப3. தபா'கார, -# தன%காரக%ெகா,%- க#த:கைள ப# 5% கா1#, இேபா5, 5ைற க தி' =1ைட
ம%- க7தசாமி, ஆ1ேடா ாி%ஷா ஓ1, ஆH க, ேகாணி ைத%-
அணாசல, %-காபி வி- 7தர, M# H மாாியமா
-,ப விவர:க

அவ%- அ 5ப#யாகிவி1ட5.

த;ேயாாி

த;' ப ளி%Cட ேபா-

தபி%-, பாட ெசா';% ெகா, த ேபா5, சிமா1,ட வ7த ரா%கமா,
“எ:க%- ைகெயD 5 ேபாடயாவ5 ெசா';% ெகா,மா” எறா .

அேற, ஒ ேபா#'லாத

திேயா க'வி தி1ட 5வ:கிய5. பல ெப3க ,

அவைள9 றி வ1டமாக உ1கா75 ெகா3,, ‘ஆனா ஆவனா’ எDத
5வ:கினாக . கணவமாகைள ந9சாி 5, சிேல1,, ‘ப'ப:கைள’ வா:கி%
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ெகா3டாக . ம தியான பாைனயி' இப5 வயிH%ம';காவி =ைள%-

இப5, அவகளி ெசவி%-

ேபான5,

ேபாக 5வ:கிய5.

எ7த ேவக தி' ச3ைட ேபா,கிறாகேளா, அ7த ேவக திேலேய C#% ெகா 
-# தன%காரகைளO, -# 5 வி1, உைத%- ஆைடயாக%- கா'
பி# 5 வி, ெப3கைளO பா%க பா%க, அவ%- தியேதா உலைக%
க3,வி1ட உவைக ஏபட 5வ:கிய5. ஆனா', இ7த ‘+1,%கார அமாவி’
ேபா%-தா அவ%- பி#%கவி'ைல. ஆரப தி', ம';காைவ மா#%வரவைழ 5 பல விஷய:கைள ேபசி% ெகா3#பா . ஒ நா , ம';காவிஒ ஆ;%ைச% கல75 ெகா, 5% ெகா3ேட, “இ7த +1,ல இ%கற5 எ'லா
Mைட:க. அ5:ககி1ட எைதO வ9 %காேத” எறா . ஆனா' மHநாேள, ம';கா
அ7த Mைட:க%- எD தறிைவ க1,வைத பா த5, அவ , ம';கா$ட
ேப வைத அ#ேயா, நிH தி% ெகா3டா . அற அவைள பா 5,
K K%க 5வ:கினா . எதி%ேக வி ேபாட
ஒ தி தா ெப3 எகிற அக:கார

#யாத

K K. தா

K K. இ5 ேபாதாெதH, அவ

தபி ஒவ ெபய ரமணனா. இப ேதாH வய5

3ட. ‘,1ேடாாிய'’

காேலஜி' ப#%கிறானா. மா#யி' நிH ெகா3ேட, ம';காைவ பா த
பாைவ, பாதக பாைவ. வய5%ேகற பாைவ எறா' ெதாைல75 ேபாகிறா
எH வி1,விடலா. ம';கா Cட வி1#பா . ஆனா', அவ பாைவேயா,
அவ

-#யி%- +, எப#9 ெசா7தேமா அ5 ேபா' அவ தன%-9 ெசா7த

எப5 ேபா' பா%- பைழய கால 5 ஜமீ பாைவ. அப தனமான அவன5
உாிைம பாைவையO, அவளா' சகி 5% ெகா ள

#யவி'ைல.

அH அப# தா.

ேசைலைய மாவைர%- க1#% ெகா3,, +1# ஒ =ைலயி' இ7த
-ழா*%கேக, ம';கா -ளி 5% ெகா3#7தா . ஒ ஈயபா திர தி, பாதி
த3ணீ இ7த5. அவ

அ%கா

ச7திரா, -ழாயேக ேபா* ஒ தவைல

பா திர தி' த3ணீ பி#%க ேபானா .
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மா#யி', ரமண, ம';காைவ ரசி 5 பா 5% ெகா3#7தா. அவ
பாைவைய த,%க

#யாத ஆத:க தி', த உடைப தா மைற%க

க ைதயாவ5 மைற%கலா எH நிைன தவ

ேபா', ம';கா, ஈயபா திர தி'

இ7த த3ணீைர தைலயி' ஊறி கா;யா%கிவி1,, க3கைள =#,
ேசா ேத* 5வி1,, பி எாி9ச' தா:க
பி#%கா,

#யா5,

க தி-

#யாம' “சீ%கிரமா* த3ணீ

கெம'லா எாிO5” எH ெசா';% ெகா3#7த ேபா5, திNெரH,

‘தவைல’Oட ‘தவைல’ ேமா5 ச த ேக1ட5.

அேபா5, காைல ெபாD5 மணி சாியாக எ1டைர. இ7த எ1டைர மணி, அ:ேக
‘ஏழைர நா1டா’ சனி மாதிாி ‘+1,%கார அமாவி’ -ட:க%-,
-# தன%கார% -ட:க

வழிவிட ேவ3,. அைர-ைறயாக இ7தா4 சாி,

அேபா5தா நீ பி# 5% ெகா3#7தா4 சாி, -ட:க
எ,%கபடவி'ைலயானா', ப#%க1,களி' R%கி, ‘ட:’ெகற ச த 5ட
ைவ%கப,. ேக1டா' “கா;ப3K.”

அ7த வழ%கமான பழ%கப#, +1,%கார அமா மா#யி' உத1ைட பி5%கி%
ெகா3ேட உலா வ7த ேபா5, +1, ேவைல%கார ெப3, மடமடெவH -ழா*
ப#களி' இற:கி, ச7திரா பி# 5% ெகா3#7த தவைல பா திர ைத R%கி,
அ:கி7தப#ேய வ%- ேமேல R%கி, ேம' தள தி' ைவ 5வி1,,
எஜமானியி எவசி'வ தவைல பா திர ைத ைவ 5வி1,, இG இர3,
=H சாதாரண தவைல பா திர:கைள% ெகா3, வர ேபானா . ச7திராேவா
வாயைட 5, ெந@சைட 5 நிறா . அ7த ேவைல%கார ெப3, உடபா' ‘&பி’
எறா4 -ண தா' ‘அ&பி.’

“இGமா த3ணீ பி#%கவி'ைல?” எH ெசா';% ெகா3ேட க3 திற7த
ம';கா, எஜமானி பா திர:களா', த:க

தவைல பா திர ஒ5%-றமாக

இபைத பா 5வி1,, தவி தா .

அைற%- ேவைல%- ேபாகாத ரா%கமா, அ7த ப%கமாக வ75 “இ7த
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அநியாய ைத% ேக1,தா ஆகK” எH ெசா';% ெகா3ேட,

7தாைன9

ேசைலைய இ,பி' ெசகிய ேபா5, ம';கா அவைள% க3களா' ெக@சி,
கா'கைள பி# 5 இD 5 த, 5வி1டா . இG இர3, =H ெப3க ,
ஏேதா ேக1க ேபானாக . பிற- த:க

வாடைக பா%கிைய நிைன தவகளா*,

வா*%- ளி75 வரேபான வா ைதகைள அைவ உதி த
ெந@ச:க%- ேளேய உல தி% ெகா3டாக .

எப#ேயா ஒ வழியாக% -ளி 5வி1,, அ%கா

ெகா, த ஒ அ9ச#

டைவைய, உடைப% கா1#ய ஈர டைவ%- ேமேல றி% ெகா3ேட, ம';கா
+1,%-

ேபாக ேபான ேபா5, இG அேத மா#யி', அேத இட தி', அேத

‘ேபாசி'’ அேத பாைவOட நிற ரமண, “என%கா நீ, அவ:க -ளி%கிற5
வைர%காவ5 ெபாH%க% Cடாதா” எறா. அவ ெசான5 அ%கா காாி%-%
ேக1கவி'ைல. ம';காவி-% ேக1ட5. அ%கா%-, தா ெசான5
ேக1கவி'ைல எப5, ேக1க% Cடா5 எப5 அவG%- ெதாிO. தபி
தவறி% ேக1#7தா', அ%கா , அ:ேகேய அவைன வர1#ைய% காய ைவப5
மாதிாி காய ைவ 5 வி,வா

எப5 அவG%- ாிO.

‘அடேட, இவG%-% Cட மனிதாபிமான இ%ேக’ எH தன%- ேளேய
ெசா';% ெகா3,, நிைனபி'லாமேல அவைன ஒ கண பா 5வி1,, ம';கா
உ ேள ேபானா . அப# பா த5 தபா* ேபாயிH. பல சினிமா%களி4,
கைதகளி4, கதாநாயக, பலைர அ# 5 ேபா1,வி1,, அவகளிட சி%கி%
ெகா3ட அபைல ெப3ைண காபாறிய ெபமித தி' பாபாேன ஒ பாைவ
- அ7த பாைவ ேதா-ப# ரமண ஒ பாைவ பா தா. பிற- ‘ த;'
சினிமா$%-% C1# ேபாகK. அற7தா மகாப;ர’ எH கண%-
ேபா1,% ெகா3டா.

கண%- ேபா1டேதா, அவ நிகவி'ைல. கண%- ேநா1#' ஒ தாைள%
கிழி 5, காத' காவிய ஒைற வைர7தா. ேம'நா1,% கைதைய% காபிய# 5
ஒ எD தாள எDதிய காத' வாிகைள, அப#ேய அச' காபிய# 5, கைடசியி',
“க3ேண... கல:காேத. உன%- நா. என%- நீ. இவ%- இைடேய
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யாமி'ைல. யாமி'லாத சமய தி' ேப வத- நீ 5#ப5 ேபாலேவ நாG
5#%கிேற” எH எவேனா ஒவ, எவேளா ஒ தி%- எDதி, அவ

ப#%-

ேப, இவG%- ப# 5% கா1#ய வாிகைளO, எD 5 பிைழகேளா, எDதி,
சிலா% ச1ைட ைப%-

ைவ 5% ெகா3டா.

மாைல மய:கி, ைமயி1, வ7த5, +1,%கார அமா ெமயி Iவி9ைச ேபாடாத
சமய தி' எதேகா நைடவாச4%- வ7த ம';காவி அேக ேபா*, அவ
ைக%-

க#த ைத திணி 5வி1,, ெவளிேய ேபா* வி1டா. அேநகமாக

சினிமா$%- #%க1 ‘ாிசL’ ெச*வதகாக இ%கலா.

த;' திைக 5 ேபான ம';கா, எ5$ ாியாம' -ழபி ேபானா . அைத
ெதவிள%கேக ேபா* ப#%கலாமா எH நிைன தா . பிற-, அைத
ப#%காமேல, ‘அ7த பய', பகவ கீைதைய பறி எDதியி%கவா ேபாகிறா?’
எH நிைன 5, அவ என எDதியிபா எபைத அGமானி 5, அவ
+1,%-

வ7த5, எ'ேலாாிட  அ7த% க#த ைத% கா1#, அவைன% கிழி 5

ேபாட ேவ3, எH நிைன தா . அவைன, பாதி காயாத சாயவர1#களாேலேய
அ#%க ேவ3, எH நிைன தா . அவ, தன%- க#த எDதியி%கிறா
எபைத விட, கPடப,கிற ஒ ெப3, பண%கார ைபய Cபி1டா'
ேபா*வி,வா எப5 ேபா' அவ நிைன%கிறா எH உணர உணர, அவ
ஒ ப ரகாளியாகி% ெகா3#7தா . அ7த9 சமய தி' தன%- இLவள$ ேகாப
இ%கிறதா எH Cட ஆ9சாியப1, அச75 ேபானா .

அ7த9 சமய தி', அவ

த7ைத ெபமா

வ7தா.

“எனமா இ:ேக நிேக? இைன%- வியாபார 5%- ேபான இட 5ல, ஒ
பய' எகி1ட ேக1காமேல எ ேகாணி =1ைடைய பIல ஏ தி1டா.
ேகாப 5ல ேலசா தா ஒ த1, த1,ேன. ஒ ப'4 கீேழ விD751,5.
கDைத பய4%-, நா அ#%-

னாேலேய ப'4 ஆ#%கி1,

இ7தி%- G நிைன%கிேற. அ7த9 சமய பா 5, ஒ ேபா]Iகார ஓ#
வ7தா. ேகாணி% க1ைட அப#ேய ேபா1,1,, எ:ெக'லாேமா ஓ#, எதில வ7த
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பIல ஏறி எப#ேயா வ751ேட. கைடசில, அவG%-, ப' டா%ட%- இப5
&பா* ெகா,%காத அள$%- லாப. என%- BH &பா* ேகாணி நPட.
கால ைத பா. நாம எ1ட# பா*7தா', நம தாி திர ப த# பாO5. ேர %-
ேபா- ேபா5 Cட இப# நPட வரல” எறா.

ஒ -ழ7ைத, ப ளியி' நடபைத அமாவிட ெசா'வ5 ேபா', தனிட
ெசா'வைத% ேக1,, அவ BH &பா* நPடப1டதகாக ஆHத' ெசா'வதா
அ'ல5 ரமண பய' ெகா, த க#த ைத% கா1#, ஆHத' ெபHவதா எப5
ாியாம', அவ

தவி தா . இHதியி', ஒ

#$%- வ7தா .

‘ேவ3டா. இ7த ெல1டைர ெபாிசா%க ேவ3டா. அபா அவைன ெகாைல
ப3ணினா4 ப3ணி,வா. அேதா, எதி+1ல இ%கவ:க, “இவ
வா:காமலா அவ ெகா,பாG” Cட Cசாம' ெசா'லலா. விஷய ைத
அப#ேய வி1, அவ ேம4 ேம4 எDதினா' அேபா பா 5%கலா.
இேபா ேவ3டா.’

ம';கா ைக%-

கச:கியி7த க#த ைத, அபா$%- ெதாியாம' இ,பி'

ைவ 5, ஒ ைகயா' அைத பி# 5, மH ைகயா' அைத% கிழி 5, பிற- இர3,
கர:கைளO பினா' வைள 5,

5- ப%கமாக% ெகா3, ேபா*, கிழிச'கைள

ேம4 கிழி 5, கிேழ ேபா1,வி1,, அபாவி- பினாேலேய +1#-
ேபானா .

இர$ ஏறி% ெகா3ேட இ7த5.

எ'ேலா R:கி வி1டாக . உ3ட கைளபி' R:-பவகைள விட, உைழ த
கைளபி' R:-பவகேள அதிக. ப, 5% கிட7த அ7த உைழபாளிக ,
=1ைட >9சிக

க#%க

#யாத அளவி- இHகியி7த அ7த உடக , உயி

ேவH, உட' ேவறா* ேபானவக

ேபா' R:கி% ெகா3#7தாக . BH &பா*

ேகாணி%க1ைட பறி ெகா, த ெபமா , 53ைட

க ைத9 றி ேபா1,%

ெகா3ேட, R%க தி' Cட ெவளிேய தைலகா1ட விபாதவ ேபா', ஒவித
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தபி மேனாபாவ தி', R:கி% ெகா3#7தா.

ம';காவா' R:க

#யவி'ைல. ரமண க#த ைத% கிழி 5 ேபா1டவ ,

இேபா5, த ெந@ச அK%க

கிழிவ5 ேபா' ர3, ெகா3#7தா .

திNெரH அவ ேள ஒ நிைன$. இ7த சரவண ஒ இைளஞ தா. இவைன
மாதிாி எேபாதாவ5, இப#% கா1, தனமாக பா தி%கிறாரா? அவேரா,
ஒறாக நட7தி%கிேற. ைக ப,ப#யா* நட7திபாரா?

திNெரH, அ7த நிைன$ ேள இெனா நிைன. இப# ஒ க#த ைத, இ7த
சரவண எDதியி7தா' எப#யி%-? எDதாத ஒைற எDதியதா*
நிைன%ைகயி', ேமனிெய:- இப# பரவசமானா . அவ எDதியி7தா'...
எDதியி7தா'... எDதவி'ைலேய. ெசா'ல ேவ3#யைத, ெசான பிற- Cட
அவ எDதவி'ைலேய. அவ எப#, எD5வா அ7த விஷய ைத? இைல மைற$
கா* மைறவா* ெசான பிற-, அவ எைனேயா நா அவைரேயா
பா%கவி'ைலேய. நா எ:ேக இ%கிேற எபைத அவ விபியி7தா'
க3,பி#%க

#யாதா? என இ5. ஏேதா M9 %- ேபான5 மாதிாிO,

சினிமா$%-9 ேச75 ேபான5 மாதிாிO, அவ ைகயில# 5 ச திய ெச*5
ைகவிட மா1ேடG ெசான5 மாதிாிO...

அப#O, இப#Oமாக... நிைன 5% ெகா3#7த ம';கா, எப#O அவைன
பா%க ேவ3, எH 5# தா . எப# பாப5? எப#யாவ5 பா%க
ேவ3,. அவைன ம1,ம'ல. அவ

அபாைவO, அமாைவO பா%க

ேவ3,. ‘அவைர’ பா%க% Cட ேவ3டா. ‘அவைர’ பா%க ேவ3,.

காைலயி' எD7த5, அபா எDவ5 வைர%-, அவ

தள தி-, +1#-மாக

நட75 ெகா3#7தா . அவேரா, BH &பா* ேபான5%-, BH மணி ேநர
R:க ேபாகிறவ ேபா' R:கி% ெகா3#7தா. அபாைவ எDபலாமா? சீ,
Cடா5. அமாவிட ெசா';வி1,, அவ:கைளேய அபாவிட ெசா'4ப#
ெசா';வி1, ேபாகலாமா?
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ஒ மாதமாக ெபாH தி7தவ , அ7த ஒ மணி ேநர  ெபாH%க

#யாதவளா*

தவி தா . அபா அGமதி ெகா,பா எற ைதாிய தி', அதிகாைலயிேலேய
-ளி தா . அ%காளி க'யாண டைவைய வா:கி% க1#% ெகா3டா .
தபியி ைக%-1ைடைய எ, 5 இ,பி' ெசகி% ெகா3டா .

எD7தா. ‘N’ -# தா. சிகெர1 பி# தா. ம';கா ப%-வமாக9

ெபமா

ெசா'வதாக நிைன 5, படபடெவH ேபசினா .

“அபா, காேலஜு%- தா ேபாக

#யாம' ேபா9 . அ:ேக ேபா* எேனாட

பி.T.சி. ச#பிேக1ைடO, #ராIப ச#பிேக1ைடO வா:கி1, வ75
வி,கிேற. அபா ல1ட ெகா, தா' தா பிாிIபா' ச#பிேக1 ெகா,பா.
அதனா', அபா கி1ட ேபா* ஒ ல1டைர வா:கி1, உடேன - உடேனேய
றப1, காேலஜி' ேபா* ச#பிேக1ைட வா:கி1, வ75,ேற. பி.T.சி.யி'
த' வ-பி' வ7த ச#பிேக1 எகி1ட இ7தா' எேபாதாவ5
பிரேயாஜனப, இ';யாபா?”

ெபமா , மகைளேய பா தா. சரIவதிேய அவதார எ, திப5 ேபாற
ேதாற.
பி.ஏ.

த' வ-பி' பாI ப3ணியவ, அ7த ‘அப பய'’ +1#;7தா'

#9சி1,, எ.ஏ. ப# 5வி1, கெல%டரா Cட ேபாயிபா .

வா:கியவ ,

த' வ-

த' வ- ம1, ப# த ெசா7த அப கி1ட வ7ததா' ப#

ெசா7தமி'லாம' ேபாயி1,5. ஏ, நா அவைள ப#%க ைவ தாெலன? அ5
எப#

#O? அ5ல ேவற ஒ மாச ஆயி1,ேத. இ7த ேகாணி%க1,

ேபான5%ேக நா இLவள$ வ தப,ேறேன, அவ

க3 னால ப#

ேபான5%- எLவள$ வ தப,வா ? அபG%- மக%- எLவள$
ெபா த. நா ேபா]IகாரG%- பய75 ேகாணிைய வி1ேட. இவ ,
ராமG%- பய75 ப#ைப வி1டா . க3 னாேலேய, இர3, ேப
க3ணா* நிைன தைத ைகவி1, வி1ேடா. ேகா1ைட க1# ஆள ேவ3#ய எ
மக , ப#ைபேய ’ேகா1ைட’ வி1,1டா ! எப# இ7த மக . எப# இ7த எ
ராசா தி. எேனாட ேரI ைப திய தா' அவ%- உதவ

#யாம' ஆயி1,.
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கட$ேள நீ பய:கரமான ஜா%கிடா, உைன நபி வாS%ைக% -திைரயி' ப7தய
ைவ%க

#யா5.

கணவ, மகைள அGபி ைவ%க தய:-வதாக நிைன 5, ெச'லமா “ஒ
மாதமா* அைட75 கிட%கா . ேபாயி1, வர1,” எறா .

ெபமா , மைனவி ெசா'வைத ம$னமாக% ேக1,வி1,, பிற-, “உ இPட.
ேபாகK னா' ேபாயி1, வா. ஆனா' அ7த ‘அப’ கி1ட அதிக ேநர
ேபசாேத. அ5%காக ேபசாம4 வ75டாேத. ஆயிர7தா இ7தா4, அவ
உைன வள தவ. ேக1பா ேப9ைச% ேக1, ெக1, ேபான பய'. ஆனா'
ஒ3K... நீதா அவG%- எைதயாவ5 வா:கி1, ேபாகKேம தவிர, அவ
ெகா,%கிற எைதO வா:கபடா5. இ7தா நா4 &பா*தா இ%-...”

“ஒ &பா* ஐப5 ைபசா ேபா5பா...”

“பரவாயி'ைல. இ5தா நா ெச*Oற உப#யான ெசல$. வ9 %ேகா.”

ம';கா, பண ைத வா:கி% ெகா3டா . மீதி% காசி' அபா$%- ரச-'லா
வா:கி1, ேபாகK. அமா$%- மசா' ேதாைச. ந'லா திபா:க. மி9ச%
காசி7தா' சரவணG%- ஒ ைக%-1ைட.

ம';காவி- ெவ1கமாக இ7த5. அவ பதி4%- என ெகா,பா? என
ெகா,%கK? இ7த அபா, அ7த அபாகி1ட எப# எப# நட75%கK G
ெசா'றாேர. நா சரவணைன பா%க ேபாற5 ெதாி7தா'... அவ கி1ேடO
எப# எப# நட%கK G ெசா'வாரா?

அபா - அமாைவ பா%க ேபாகிற பாச 5#ேபா,, காத; தவைன காண
ேபாகிற ேநச ெந@ேசா,, அவ

றப1டா . இத-

விஷய ைத ாி75

ெகா3ட ‘இ1;’ ஆயா த:கமா “வ75, க3K. இ75டாேத” எறா .
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ரா%கமா , “நீ ம1, இ:ேக வல... நா +1ைட% கா; ப3ணி,ேவமா...”
எறா .

ம';கா சிாி 5% ெகா3ேட றப1டா . ெபமா

பI நிைலய வைர%-

வழியGப எD7தா. ெச'லமா த வயிைற இH%கி பி# 5% ெகா3ேட,
‘அ3ண அவைள நா4 அ# அ# தாவ5 அ:ேகேய இ%க9 ெசா'லK’ எH
நிைன 5% ெகா3டா .

ெபறவG, அவ%- பிற7தவ, வாசைல தா3ட ேபாகிற சமய தி'
எதிப%க தி' இ75 ெபமாளி பதிேனD வய5 மக பரமசிவ ப#
வாசைல தா3#னா. ெசா%க;:க தி அாிசி ம3#யி' ேவைல பாபவ.
ேவள9ேசாியி' இ%- அ7த% கைடைய கவனி 5% ெகா3,, அ7த கைட%கேக
உ ள ஒ சின அைறயிேலேய R:கி% ெகா பவ. ம';கா வ7த பிற-, இH
வைர அ:ேக தா இ7தா. ெசா%க;:க , அவைன ேபாக9 ெசானதி'ைல.
ெபமா அவைன வர9 ெசானதி'ைல.

ெபமா , மகைன ெச'லமா* அத1#னா:

“எனடா... கால: கா தால, இ:ேக ஏ5 அாிசி =1ைட ெகா3, வ7தியா...”

“ஒேரய#யா வ751ேட.”

“ஏ3டா?”

”நமளா' அ:ேக இ%க

#யா5.”

“அ5%- எனடா அ த? ெசா'றைத9 சீ%கிரமா9 ெசா'; ெதாைலேய3டா.”

“ஒ3Kமி'ல. வழ%கமா வார5 மாதிாி மாமா கைடயில கண%- பா%க வ7தா.
Cட அ7த ச-னி ராமசாமிO வ7தா. வ7த5 வராத5மா* அ%காைள,

99

நறிெக1ட நாயிG, க ளிG க3டப# ேபசினா. நா ெபாH 5
ெபாH 5 பா ேத.

#யல. ‘எ:க அ%காைவ ேபசினா', இ,ைப

ஒ#9 ,ேவ’ எேற. உடேன அவ ‘உ அ%காதா ேபாயி1டா , உன%எ5%-டா இ:ேக ேவைல? இ:ேக நட%கிறைத அ:ேக ெசா'ற5%காக இ%கியா?
ளவனா* இ7தா' ேபாேய3டா’னா. நா ‘சாிதா

மான

ேபா*யா’G1, வ751ேட. சாி பசி%-5, இ1; இ%கா?”

ெச'லமா, பதறி பதறி% ேக1டா : “மாமா உைன ேபசாத ேபா5, நீ எ5%-டா
வ7ேத...”

“ த'ல உைன உ அ3ணகி1ட அGபKமா. அ%காைள ராமசாமி
க3டப# ேப றா. மாமா த1#% ேக1கல. அற எைன ேபாடா:கிறா.
அ5%- அவ ேபசாம' இ%கிறா. ம$ன சமத G தாேன ஆ-5?
அப#ப1ட மGஷ கைடயி' என%ெகன ேவைல? க1,னவG%- ஒ கைட,
க1டாதவG%- எ தைனேயா கைட. எ:க அ%காைள அவ ேபசின ேப9 %-, ஒ
நாைள%-... இ7த ராமசாமிைய கவனி%க தா ேபாகிேற. எைன ேபசினா'
ேபச1,. அ%காைவ எப# ேபசலா? இவ

கா' Rசி%- அவ ெபHவானா?”

ம';கா, தபிையேய ெவறி 5 பா தா . அவைன ேபாக9 ெசான இட தி-,
நா ேபாக% Cடா5. தன%காக வ7த தபிைய, அவ
அD5

அவ

# தவ

அழ ேபாகிறவ

ேபால$,

ேபால$ பா தா .

சி7தி தா . ‘அேதா, எைனO அ7த ராமசாமி எைதயாவ5 ேபசி, அைதO

அ7த அபா சமத ேதாட ேக1,%கி1, இ7தா', எனால தா:க
சரவணைனயாவ5 பா%கலாமா... ேவ3டா. Cடா5.

#யா5. சாி,

#யா5. எைன

ேதாேளா, ேதாளா* எ, 5 வள த அபாேவ எைன ஒ த தி1, ேபா5
மா இ7தா எறா', பாசேம5? ப7தேம5? இ7த சரவண ம1,, எ திய
நிைலைய ெதாி7த5, எனிட பாரா கமா* இ%கமா1டா எகிற5 என
நி9சய? எ5$ இ'லாத ஏைழக%- இ%க% C#ய ஒேர ெசா 5
தமான7தா. அைதO வி1டா' எப#? BH &பா* நPடப1டா4, என%-
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ஐ75 &பா* நீ1#ய இ7த அபா... என%காக ேவைலைய வி1,1,, அ5$
தலாளி மாதிாி தனியா நட தின கைடைய வி1,1, வ7த தபி... அ:ேக
ேபாகாேத, எH ெசா'கிற ஆயா, ரா%கமா
ஜீரணி%க

இவக

பாச ைதேய எனா'

#யவி'ைல. அவ:க பாச ைதO வா:கி திG வயிH -ம1ட

ேவ3டா.’

ம';கா +1#-

ேபா*, ப1, டைவைய% ெகா, 5 வி1,, B'

டைவைய% க1#% ெகா3டா . க3 ைமைய அழி 5% ெகா3டா . அவளி
அல:கார எ5$ேம உதவவி'ைல. ஆனா' அ:ேக ேபாவதகாக அவ
ைவ தி7த ஒேற ஒHதா அவ%- உதவிய5. தபியி ைக%-1ைட!

இ,பி', இப5 ெதாியாம' ெசகியி7த ைக%-1ைடைய எ, 5, அவ ,
க3கைள 5ைட 5% ெகா3டா . அேபா5 5%க ைத 5ைட%க

#யாம',

த ெதா3ைடைய பி# 5% ெகா3டா .

ம';கா, தைன மறபதகாக, அ7த ஏைழ% -# தன%காரகைள அதிகமாக
நிைன 5, ேசைவயி' ெசய'ப1டா .

ரமணைன, இர3, நாளாக% காணவி'ைல. அவ%-, அ5 ஆ9சாியமாக$,
ஆன7தமான ஆHதலாக$ இ7த5.
------------அ தியாய - 15

ஒLெவா வார , ஒ -# தன ெப3, ெபா5 தள ைத ெப%கி, மதி' ேபா'
விள:- ‘காவாைய%’ கDவி, -ழாய#யி' ேத:- த3ணீைர ெவளிேயறி,
-ளியலைறைய% கDவி

த ெச*ய ேவ3,. காைலயி4, மாைலயி4 ெச*ய

ேவ3#ய ேவைல இ5. இத- ‘ ைறவாச'’ எH ெபய.

ஒ நா , ெச'லமாவி ‘ ைற வாச'’. அவ , மா%ெக1,%- ேபா*வி1டா .
ச7திரா, தைன பா%க வ7த ஷைன வழியGப பI நிைலய தி-
ேபா*வி1டா . இதர பி ைளக

எ:ேகா ேபா* வி1டன.
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ம';கா, அ7த மாைல ெபாDதி', -# தன%கார ெப3கட, ஏேதா ேபசி%
ெகா3#7தா . ‘கா'வா*’ நீ வழி75 ெகா3#7த5. கள தி' Rசிக
கிட7தன. மா%ெக1,%- ேபான ெச'லமா, உடேன திபிவி,வா

ப#75
எப5,

திபிய$டேன, கா'வாைய% கDவி, தள ைத ெதளி 5, சகல ேவைலையO
ெச*5வி,வா
ெதாியாதவ

எப5, +1,%காாி%- ெதாிO. ெதாி75 ெகா3ேட, அவ

ேபால சீ3#னா . மா#யி' நிH ெகா3ேட ேபா பிரகடன

ெச*தா .

“ேபமானி ஜன:க

ைறவாச' ெச*யாம' ேபானா' என அ த? இ7தா'

ஒD:கா இ%கK. இ'லாவி1டா' எ5%- இ%கK?

த ேதாட அைம

இவ:க%- எப# ெதாிO? ெதாி7தி7தா' இப# இ%க மா1டா:கேள.
இைன%- அ7த% கிழவி வர1,.

ம';கா, சக ெப3கைள பா தா . அவக

த:கைள ேபாற ஏைழக

சாகாம' இபேத த எப5 ேபா', அவைள பாிதாபமாக பா தாக .
பல+னமாக ேநா%கினாக . அ7த பல+ன ைத தன5 பலமாக எ, 5% ெகா3ட
+1,%காாி, இேபா5 ம';காைவ ேந%- ேநராக பா 5% ெகா3ேட
ேம;7தப#ேய ேக1டா :

“ம';கா இ5 என, தியாகராய நக +,G நிைன%கிறியா? அமா தா
ைறவாச' ப3ணலனா நீ Cட ப3ணபடாதா? ெபாிய ராணிG
நிைனேபா? மாியாைதயா 5ைடப ைத எ, 5

த ப3K. இ'ைலனா',

நாைள%ேக கா; ப3K:ேகா. சீ9சி ேபமானி ஜன:க. ேசHல ர றவ:கைள
+1,ல வ9சா' இப# தா. சீ9சீ...”

ம';காவி-, ேகாப ைத விட வ த , மற ெப3க%- வ த ைத விட%
ேகாப  ஏப1டன. ம';காவி-, ஏேதா ஒ ேசாக, ஏேதா ஒ ெவறி.
மடமடெவH எD75, ஒ =ைலயி' கிட7த ெபா59 ெசா தான ஒ 5ைடப ைத
எ, 5% ெகா3, -ழாய#யேக, அவைள ேபா' காதH75 ேபா*% கிட7த
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ஒ’ைப1#ையO’ எ, 5% ெகா3,, சக ெப3கைள பாிதாபமாக பா தா .
அவ

க3களி' ேத:கிய நீ அ7த ெப3களி க3களி' ெநபாக மாறிய5.

அவள5 தவி, அவகளிட ேகாப தனலாக ேபான5. அவள5 திைக,
அவகளிட ஒ தீமானமான

#வாக ேபான5.

‘ெகா 5’ ேவைல ெப3ணான ரா%கமா

எ'ேலா%- ெபா5வாக, +1,%கார

அமாவிட நிதானமாக% ேக1டா :

“+1,%காரமா, நீ ப3ற5 ெகா@ச  நியாயமி'ைல. யாைரO இப#
அ1டகாசமா ேபசாதமா. அதா ெசா';1ேட.”

‘இ1;’ ஆயா இெனா எதி% ேக விைய ேபா1டா .

“-ய7ேத, நீ ெச*ற5 ந'லா இ'ல. -ய7ேத ந'லா இ%ேகா G திமிரா ேபசாேத
-ய7ேத. நாG Cட தா பமா$ல ஒ ப:களா வ9சி7ேத. ஜபாகார
-3,%- பய75 ஓ#வர9ச ஆைடயாைனO பி ைளகைளO -3,%-
பறிெகா, 51, இ:ேக வ7தவ

-ய7ேத! ப:களா$ ேமா1டா ைப%-

வ9சி7த ேபா5 Cட, நாG யாைரO மதி%காம' ேப ன5'ல. என%ேக இ7த
கதினா உன%- எ7த கதிG ெநன9சிபா -ய7ேத. இ7த ப9ைச%
-ய7ைதைய இப# அடாவ#யா பா*ற5%- எப#% -ய7ேத மன வ5?”

+1,%காாி%- ஆணவ, ஆ திரமாகிய5. எப# ெகட%கிற5க

எப# ேப 5:க.

இ5வைர%-, ‘ஊ1,%காரமா, ஊ1,%காரமா’G வா ைத%- வா ைத
பணிேவா, ேப ற சனியக
வி1, ைவ%கபடா5.

எப# ேப ற5 பா:க. இவ கைள இப#ேய

ைளயிேலேய கி ளK.

ைளேயா, கி ளK.

+1,%காாி, அவகைள% கி வ5 ேபா' ேபசினா .

“இ5 ந'லா இ'ைல, ெசா';வி1ேட. C1டமா நிH, எதி 5 ேப ற
அள$%- ெதனாவ1டா? மாியாைதயா எ'லா கா; ப3ணி,:ேகா. அவைள
ேபசினா', உ:க%- என வ751,5?”
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ரா%கமா , சH உர%கேவ ேபசினா : “ம';காைவ ேபசினா', எ:கைள
ேபசின5 மாதிாி. எ:கைள ேபசினா' ம';காைவ ேபசின5 மாதிாி...!”

“Tனிய ேபா,றீ:களா?”

“அப# தா வ9 %ேகாேய.”

“என#... நீ:க... உ:க மன ல என தா நிைன%கிறீ:க? உ:க ஒHைம%பணிOறவ

நாG'ல. நாைள%ேக +1ைட கா; ப3ணியாகK. 5டப% க1ைட

=@சி:க வ751டா:க.”

“N ேபா1, ேபசிேன, ெச பி@சி,.”

“என# ெசாேன? இெனா தடைவ ெசா'4#...”

இேபா5 இெனா தி சவா;1டா :

“கீேழ இற:-# கIமால. கீேழ இற:-றியா, நாG ேமல வர1,மா...
இெனாவா1# 5ைடப% க1ைடG ெசா'4# பா%கலா. உன
க1ைடயால சா தா1டா', நாG ‘ஹாபா’ க7தசாமிேயாட சசார இ'ைல.
கIமால

3ைட%- ‘வாS$’ வ7தா4 வ7த5, இ7த +ேட கIமாலமா >1,5”

எறவ , “ம';கா, நீ

றவாச' ப3ணா3டா. 5டப ைத% கீேழ ேபா,. நீ

அ7த 5டப த கீேழ எறியா1டா', எ:கைள அதனா' அ#%கிற5%-9 சமான. நீ
கிளீ ப3ணேவ3டா. அ7த ரா:கி%காாி ெச*றைத ெச*5%க1,” எH
ெவ# தா .

“ேபானா' ேபா-5G, ெபாH 5 ெபாH 5 ேபானா', கைடசில, எ:க
க3ணா1#ையேய ேப றா . உைன இ5வைர%- ‘ெதனாவ1,ல’ வி1, வ9சேத
த#. ம';கா, ெசா'றத% ேக%கமா1ேட...”
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க7தசாமி மைனவியி ேப9 %-% க1,ப1டவ

ேபா' ம';கா 5டப ைத%

கீேழ ேபா1டா . ஒ ப-தியி' ஒH ேச%கப1#7த Rசிக, ச-க,
ம3 5க க அேபாைத%ெகேற, பலமாக அ# த காறி', சH ேமேல
எDபி, +1,%கார அமாவி க3ணி' ப,ப#யாக நடனமா#ன. அவ
திைக 5, தி%- %கா#, ஒ வா*%- ஒப5 வா*க
அவ%- ‘ த;ரைவ’ ேபா' அ'லா5,

பதி' ெசா'வதா', அ5ேவ

த' அGபவமாக இ7ததா',

கன ைத உபி, க3கைள உ1#, மா#9 வாி' ைககைள% - தி, ெச'லா%
ேகாப ைத, ெசலவழி%க

#யாம' தி3டா#ய ேபா5, இ1; ஆயா, நிஜமாகேவ

சமரச ெச*ய நிைன 5 தா ேபசினா :

“நா அ5%- தா -ய7ேத அேபாபி#9ேச உன%-  தி ெசா'ேற. நேமாட
மாியாைதைய நாமதா காபா தK. ஏைழ:க யாைன மா5ாி...
உ1கா7தி%கிற5 வைர%-, மா -7தி%கி1, இபா:க.
எD751டா:கனா, அபால... யாரா4 க1,ப, த

#யா5. நா:க

உகி1ட ெபாH 5 தாேன ேபாகிேறா. நீ -ழாய#%- வ751டா', நா:க
ெதால$ல ேபா* வி,கிேறா. நீ வாச4%- வ7தா', நா:க
ேபான மாச

ப5 &வா* வாடைக பண ைத

விலகி நிகிேறா.

ப த@சா ஏ 5ேன,

ெகா, ேதாமா... இ'ைலயா? காபேரஷ கார வ7தேபா, நீ

ப த@ &பா

வா:-னா4, நா:க பதிைன75G ெசாேனா! நீேய ெசா'4 -ய7ேத... நீேய
ெசா'4...”

“அப#O நீ இ7த க%CI கத$%- ஒ தாSபா

ேபாடல. ெர3, மாசமா கத$

ஆ,5. இ:ேக வ75 இப5 வஷமா$5... இG இ7த +1,ல
ெவ ைளய#9சத க3ணால பா%கல. ெவறிைல ேபா,ேபா5 வல ப1ட
3ணாைப தவிர, எ7த9 3ணா படல. இப5 வஷ 5ல ஒ%கா Cட
ஓ, மா தல... இெத'லா ஆயா... எ5%காக9 ெசா'ேறனா, நீ ஒ3ைண9
ெசானா', அவ:க ஒப5 ெசா'ல பாயி31 இ%-. அதனால எ'லா
அGசாி9  >டK. நீO... அவகைள... அப# த ேதறி தனமா ேபசியி%க
படா5... அ5க உன +1,%காரமா:கிற மதிபி'லாம...
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றேபா%- தனமா ேபசியி%கபடா5... சாி... சாி... வி1, த :ேகா...
ேவைலைய பா:ேகா.”

-# தன ெப3க , வி1, த வ5 ேபா' த த +1,%- ேபா*வி1டாக .
ஆனா', +1,%காாி விட தயாராக இ'ைல. அவகைள, அ7த +1#' இ75
த  வைரO அவ

விட தயாராக இ'ைல. மன5%- ேள ேபசினா :

‘என ஆனா4 பா 5ட ேவ3#ய5தா. எேனாட அ3ண மக ேபா]I
இIெப%டரா* இ%கா. ெபாியபா மக, ‘ேகா1ைடயில’ ேவைல
பா%கிறா. ெபாிய அ3ணா, நா4லாாி வ9 %கா. சின அ3ணா வ%கீலா*
இ%கா. உ:கைள மா5ாி ைகவ3# இD%கல. க1#ட க1,ற இட 5ல ெச:க'
எ, 5% ெகா,%கல. ேகாணி வா:க ேபாகல. உ:கைள... ேபா]I மமக கி1ட
ெசா'; உைத 5... ‘ேகா1ைட’ அ3ண கி1ட ெசா'; சிைத 5... ெபாிய
அ3ணாேவாட லாாி:கைள ைவ 5... ேமாதியாவ5... வ%கீ' அ3ணா =ல
ேகா1, ேகா1டா ஏறியாவ5... உ:கைள... ெதாைல%கலனா... நா
+1,%காாி இ'ைல... +1,%காாிேய இ'ைல...’

இப#, த ெசா7த%காரக

ஒLெவாவைரO, அவகளி ேவைலகைளO

நிைன 5 பா த அ7த +1,%காாி, த +1,%காரைன ம1, நிைன%கவி'ைல.

ெசைன தமிழி' ெசா'லேபானா', அ7த ஆசாமி சாியான ‘டபா’. அ5$ +,
அவ

ெபய%- இ7ததா', அவ ெவH தகர டபாவாக ேபானவ. எறா4

அ7த தகர டபாைவ ைவ தாவ5, அவக%- சலசலைப% கா1ட ேவ3,
எப5 ேபா', அேபா5தா உ ேள வ7த அவாிட, -# தன ெப3க
ெசானைத C1#, தா ெசானைத ‘அ %கி’, அவைர ஊதிவி1டா .

அ7த ஊத;' பமனா* ேபான அவ, ஒLெவா தியி +1,

னா4 வ75

நிH, “என நிைன9சீ:க. ெதாியாம தா ேக1கிேற. ெதாைல 5 ,ேவ.
நா:க மன வ9சா' நீ:க
திபி ேபா*வி1டா.

இ7த ெதவிேல இ%க

#யா5” எH க திவி1,,
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-# தன ெப3க , -றிபாக ரா%கமா$ க7தசாமியி மைனவிO அ7த%
கிளிபி ைளைய பா 5, சிாி தாக . பிற-, அவைர அGதாப ேதா,
பா தாக . பிற-, ‘ஆைள%-’ மாியாைத ெகா,%க ேவ3, எH நிைன 5,
அ5 ‘ெதாியாம ேக%-ற’ ஆைளயாக இ7தா4 பரவாயி'ைல எH ேம4
நிைன 5, பய75 வி1டவக

ேபா', தைலகைள க1டாயப, தி% கீேழ ேபா1,%

ெகா3டாக . தகர டபா, ேதத;' ெவறி ெபH வி1டவ ேபா',
மைனவியிட ‘#ப’ மறாடாம' கிைட%- எH நிைன 5, அ7த
ேவக திேலேய மா#%- ேபா*வி1டா. ‘-# தன’ ெப3களா' சிாிைப அட%க
#யவி'ைல.

இத-

ம';காவி அமா ெச'லமா வ75வி1டா . நட7த விவர ைத%

ேக விப1ட5, இ7த ெப3களிட, “அ*ேயா ஆைள:க%- ெதாிய
ேவ3டா. அற எ:க +1,%காரைர க1,ப, த

#யா5. எ மக

பரமசிவ, ஒேர ஆ1டமா* ஆ,வா... விஷய நேமாடேய இ%க1,” எH
ெசா';% ெகா3, ‘ ைறவாச'’ ெச*ய ேபானா . +1,%காாி மா#யி' இ7ேத
க தினா .

“ெச'லமா உ ெபா3ைண அட%கி ைவ. ெச1, ேச 51, கலா1டா ப3றா ...
இ7த ப இ:ேக ேவகா5... ஜா%கிரைத.”

ெச'லமா அவைள பாராம', அவ

ேப வ5 வைர%- 5ைடப ைதேய

பா தா . பிற-, ெச*ய ேவ3#ய ேவைலைய9 ெச*5 ெகா3#7தா .
--------அ தியாய - 16

இர$ வ7த5. ேவைல%-9 ெசற எ'ேலாேம வ75 வி1டாக . ெவளிேய உ ள
கள தி' பா*விாி 5, உ1கா75 ெகா3ேட ேபசி% ெகா3#7தாக . ம';கா,
ச7திரா, ரா%கமா

த;யவக

இெனா ப%க தி' -பலாக உ1கா75 ேபசி%

ெகா3#7தாக . ெபமா இ7தா.
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“என நா*%கேர... எ தைன நாைள%-... இ7த ைச%கி

ாி%ஷாவ வ9சி%கி1,

அவIதபட ேபாகிறீ? ேபசாம ஒ ஆ1ேடா ாி%ஷா வா:கபடாதா?”

“ாி%ஷா ேமல இ%க ‘டாைபேய’ மாற

#யல. ஆ1ேடா$%- எ:க ேபாற5?

‘ேக%ேகG நீ:க தபா நிைன%கபடா5... உம Cட ெம1ரா %வ7தவ:ெக'லா இைன%- +, வா:கி1டா. நீ இG அ7த க7த'
ேகாணி வியாபார 5ேலேய கீற5 நாயமா... -திைரைய% -ைறO.”

“-ைற%கிறதாவ5, அ#ேயாட வி1,1ேட. அப#O க1டல. ேபசாம நம
ெச1#யா மா5ாி... 5ணி வா:கி ஏல 5ல ேபா1, வி%கலாமாG பா%கிேற”
எறா ெபமா .

அைத ெதாட75 ஒேர சிாி -மாள மாக ேப9 நட7த5. ேதத',
அரசிய'வாதிக , சினிமா, எைதO விடவி'ைல.

‘+1,%காரமா’ மா#யி' இ75 பா தா . வசதிேய இ'லாத இ7த
அசதிகாரகளா', எப# சிாி%க
அவ

#கிற5? எப# ஒHைமயாக இ%க

வயிH எாி7த5. அேபா5, சில சின பி ைளக

#கிற5?

சாபி1,%

ெகா3#7தாக . ‘இ1;’ ஆயா, த ெநா ைள% க3K%- ம75 ேபாட
ேபானா . ம';கா, ேதாழிக%- ஒ ைக% -1ைடைய ைவ 5, அதி' எப# >
ேபா,வ5 எபைத விள%கி% ெகா3#7தா .

திNெரH விள%-க

அைண7தன. +1,%காாி, மா#யி' இ%- ‘ெமயி

Iவி9ைச’ ‘ஆ’ ெச*தா . அைனவ வாயைட 5 ேபா* நிறாக . ஏேதா
ேபச ேபான ரா%கமா Cட, வ ேவ3டா எப5 ேபா', ேபசாம' இ7தா .
வயிறி' எாி7தைத, விள%ைக அைண 5, +1,%காாி ஆறி% ெகா3டா .
அப#O அவக

ேபசி% ெகா3#7ததா', அவ

இ'லாத திாி ேபா' எாி7த5. அவ
ெவளிேய வ7தா.

வயிH, மீ3, எ3ெண*

உ ேள ேபானா . தகர டபா ம9சா

108

“R:-:கேள*யா... இப# ேபசினா' எப#? நாG R:க ேவ3டாமா...”

எதி% -ர' ெகா,%காமேல, எ'ேலா R:காமேல ப, தாக . இ%கிற
பிர9சிைனக

ஏராள. இவ பிர9சிைன ேவறா? ேவ3டா. +1ைட% கா;

ப3ண9 ெசா'4வா. அற, +, ேத#, ெத ெதவா9

தK. அவ

+1ல ேர#ேயா பா, ேபாேத நைம ேபச% Cடா5G ெசா'றா. ஒழி@சி
ேபாறவ.

அைனவ R:கி வி1டாக . அப#ேய R:கி ேபானாக . ஆனா',
‘+1,%காாி’யா' R:க

#யவி'ைல. இவக%- நா யாெரH கா1டK!

ஒ திையயாவ5 ெதாைல 5% க1டK. ம';கா சி%கினா'... ந'ல5.

இர3, நா1களி', ரமண வ75 வி1டா. அவைன% காணாம' க3ணீ வி1,,
கல:கி% ெகா3#%- ம';காைவ நிமதியி' ஆS 5வ5 ேபா' வ75
வி1டா. அேத சமய, தா எDதிய க#த ைத, அவ

யாாிடமாவ5 கா1#,

நிைலைம எ%க9ச%கமாக ஆகியி%-ேமா எH உ bர உதற4ட வ7தா.
எ'ேலா அவைன உதாசீன ெச*ததி' அவG%-9 ச7ேதாச. ம';கா
ெசா'லவி'ைல. ஏ ம';கா ெசா'லவி'ைல? இைற%- அவளிட
எப#யாவ5 ேபசிவிட ேவ3,. எப#யாவ5...

ம தியான ேவைள. ‘ஹாபா’ க7தசாமி ேவைல%- ேபாகவி'ைல. அ:ேக ேவைல
நிH தமா. ப, 5% கிட7தா.

ம';கா, அவ மைனவி%-, இதர ெப3க%-, சிேல1#', ‘க,ங,ச’ ைவ எDதி%
கா1#வி1,, பிற- ஒ  தக ைத எ, 5 ப# 5% கா1#% ெகா3#7தா .
இ1; ஆயா$ “பலமா ப# -ய7ேத... ஆயா கா5ல Yைழயல...” எH ெச'லமாக9
சிK:கி% ெகா3#7தா .

+1,%காாி பா தா . பாட ைத% ேக1டா

அவ. ம';காைவ ேபா',

‘பாட’ க1ட நிைன தா . திNெரH ேர#ேயாைவ ேபா1டா . பலமாக அைத%
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க த வி1டா . அவ
ெப3க,

ப#ப5 ேக1காதப# உ9ச நிைலயி' ைவ தா . எ'லா

K K 5% ெகா3டாகேள தவிர, அவைள

ைற%கவி'ைல.

ம';கா, ச;ேபா, எD7தா . எD7தவ , நைட வாச' ப%கமாக ேபானா .
எதிேர, ரமண வ75 ெகா3#ப5 ெதாியாம' ேபா*வி1டா . இளி 5%
ெகா3ேட வ7த ரமண, அவளிட என ெசானாேனா ெதாியவி'ைல. எப#
நட75 ெகா3டாேனா ாியவி'ைல. திNெரH ம';கா க தினா .

“ 1டா ! எைன பறி எனடா நிைன தா*? எைம மா,... ெச
பி@சி,... ராIக'...”

எ'லா ெப3க, அ:ேக ஓ#னாக . ரமண எ7த ப%க  ஓட
ஒளிய$

#யாம',

#யாம', எதிபா த இனிைம, எ%கபா' ேபா' அாி%க, அவ

திணறி% ெகா3#7தா. அ7த ெப3கைள பா த5 ம';கா விமினா .
இத-

ெச'லமா$, ச7திரா$ பதறி% ெகா3ேட வ7தாக . ‘ஹாபா’

க7தசாமிO, க3ைண% கச%கி% ெகா3ேட வ7தா. ஓடேபான ரமணைன,
ஒ தி பி# 5% ெகா3#7தா . +1,%காாி இற:கி% ெகா3#7தா .

“எனமா... என ப3ணினா...”

ம';காவா',

த;' ேபச

#யவி'ைல.

யறா4

#யவி'ைல. தி%கி

திணறிவி1, 5  ெவ1,% கிளிேபா', வி1, வி1, ேபசினா . பிறேவகமாக ேபசினா .

“இவ... இ7த

1டா ... எ... ைகைய பி# 5% ெகா3, ‘பதி' ல1ட

எDதி1#யா’G ேக%-றா. இர3, நாைள%-

னால... ஒ ல1ட

ெகா, தா... நா ப#%காமேல கிழி9சி1ேட. அநாவசியமான ரகைள
ேவ3டா G மா இ751ேட. இைற%- காைலயி' Cட, இவைன
பா 5 காறி 5பிேன. (அவ

காறி 5பியைத ரமன, அவ

தன%-

ெகா,%க ேபாவதாக சமி%ைஞ ெச*வதா* நிைன தி7தா...) அப#யாவ5

த

110

இ7த த#மா, தி7தி,வாG நிைன ேத. கைடசியில, எ ைகைய பி# 5...
அபா... அமா... எைன எ5%காகபா இ:ேக இ%க ைவ%கிறீ:க...? எைன
வ75 C1#1, ேபா:கபா. எைன ைகைய பி#%கலா G ஒ கா; பய'
நிைன%கிற அள$%- ஆயி1ேடேன... ஆயி1ேடேன... அ*ேயா... யாராவ5
எைன... தியாகராய நகல ெகா3, வி1,,:கேள... அபா... அமா எனால
இ:ேக இ%க

#யா5பா...

#யா5மா... அமா... அமா...”

றி நிற ெப3களா', ேகாப ைத அட%க

#யவி'ைல. ஒ தி ரமணனி

ச1ைட% காலைரO, இெனா தி, அவ கD ைதO பி# 5% ெகா3,,
“ஏைழ ெபா3Kனா' என ேவK னா4 ெச*யலா எகிற
ெநனபாடா கIமால. கா3டா மிக, ேகாய% க3ணா. இ%க

#யா1#

உேனாட அ%காைள இD%க ேவ3#ய5 தானடா...” எH ெசா';% ெகா3ேட,
ெப3க , அவைன ஆ%ெகா ப%கமாக இD த ேபா5, ‘ஹாபா’ க7தசாமி,
“ஒ தி% க:கேம...” எH ெசா';% ெகா3ேட, ரமண மீ5 பா*7தா. பல
பவான =1ைடகைள R%- அவ, அவைன ஒேர R%காக R%கி, உ ேள
ெகா3, வ75, +1,%கார அமாவி

னா' ேபா1டா. ேபாடப1டவைன

மீ3, R%கி நிH தி, கன தி4, கா5களி4 -மா:- 5%கைள
வி1,வி1,, பிற- “ஒO:கா இ... இ'லனா... உயிர எ, 5,ேவ...” எH
ெசா';வி1,, ஒ Rணி' ேபா* சா*75 ெகா3டா.

தபி, அ#ப,வ5 வைர%- பா 5% ெகா3, நிHவி1,, பிற-, அவ
வி,ப1ட பிற-, +1,%காாி க தினா .

“எப#ேயா ேஜா#9சி இ'லாதைதO ெபா'லாதைதO ேபசி, எ தபிய
அ#9சி1N:க. அவ ைகைய இவ

பி# தாளா... இவ

ைகைய அவ

பி# தானாG ெதாியாமேல அ#9சி1#:க இ'ல? ஓர#%- ஒப5 அ#
ெகா,%கலனா... நா +1,%காாி இ'ல...”

க7தசாமி%- ேபான ேகாப மீ3, வ7த5.
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“ேபசாம ேபா... ேம... ெபாமனா1#யா9ேசG பா%ேக. அ7த கமனா1#ய
அட%க ெதாியல... ேப றா

ேப9 ...”

“ஏ*... எைனயாடா... ேமG ெசா'ற. நா எைம மாடாடா. இ7த ம';கா...
அவைன% க3ண#%கிற5 உன%- ெதாிOமா...”

“இ7தா பாமா, யாைர ேவK னா4 ேப . ம';காைவ ேப ன... வா*...
ெவ திைல பா%- ேபா1,%-. ெபாமனா1#யா9ேசG பா%ேக. நீ டா
ேபா1டத%Cட ெபாH 5%கிேன... ம';ய ேப ேன... நாறி ேபாயி,ேவ...”

+1,%காாி, கீேழ கிட7த தபிைய R%கி% ெகா3ேட, மா#%- ேபா*,
அ:கி75 ேபசினா . ‘அமா’ ‘அமா’ எH ெசா'4 ஒவ, ‘ேம’ எH
ெசா';வி1ட திைகபிேலேய சிறி5 ேநர த,மாறி வி1,, தாHமாறாக
ேபசினா .

“எ தபிய ைகவ9 1ட'ல? பா ேவ#%ைகைய... ேட*... ரமணா... இIெப%ட
அ3ணG%- ேபா ப3Kடா. வ%கீ' அ3ணா$%- ெட;ேபா ெச*டா.
ெபாியபா மகG%- ெதாியப, 5டா... ெர3,ல ஒ3ண பா 5டலா.
பழி%- பழி வா:காம விட ேபாற5'ல...”

ரமண ெவளிேய ஓ#னா.

ப 5 நிமிட தி' ஒ ஆ1ேடா வ75 அலறிய5.

இவ, ஆ1ேடாவி' ஏறினாக . க7தசாமி அல1சியமாக இ7தா. அவ
மைனவி அழேபானா .

“அ*ேயா... ேபா]I வ75 உைன% C1#%கிG ேபானா' நா என
ப3Kேவ. ஜாமீG%-% Cட ஆ:க இ';ேய. ேபா]Iகார உைதபாேன.
உன%- ேவற ஜுரமா9ேச. >1I காலால மிதிபாேன.”
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“ மா இேம... ேபா]Iனா ெகாபா...”

ம';கா, க7தசாமிையேய பா தா . ேபா]Iஆரக

உைத தா4 பரவாயி'ைல

எப5 ேபா' அவ ைதாியமாக இ7தா.

“அ3ணா... அ3ணா...” எH விமினா

ம';கா. க7தசாமி அதி75 ேபானா.

“எனமா... நீ... ப9ைச% -ழ7ைத மாதிாி... இேபா இனாதா நட751,5?
உ ேப, அனாவசியமா* ெக,ேமGதா அ7த கமனா1#ய அ ேதாட
வி1ேட. அயாதமா... இ7தாபா, நீ அOறத பா 51,... அமா அO$5,
அபால என%- க3ணீ வ5...”

எ'ேலா, ஒ வித தி,%கி, எதிபாட இ7த ேபா5, ஒ டா%சியி'
இ75, இர3, ேபா]Iகாரக, ச இIெப%ட, +1,%காாிO,
ரமணG இற:கினாக . +1,%காாி, “இவ தா. இவ
அேதா அவ

காலைர பி# தா .

கD ைத ெநாி தா . இ7த ெச'லமா தா R3# வி1ட5.

இவள தா ெமாத'ல உைத%கK” எறா . இர3, ைககைளO இ,பி'
ைவ 5% ெகா3,.

ச - இIெப%ட, ேபசாம' ேகாப ேதா, நிற ேபா5, ேபா]Iகாரகளி'
ஒவ, க7தசாமிைய ெந:கினா.

“ஏ3டா ேசாமாறி... நீ ெபாிய ர$#யா...”

“நா ெபாிய ர$#O இ'ல. சின ர$#O இ'ல. சாதாரண மGஷ சா.”

“எதி தா ேப ேற கயிேத.”

“உைன என ப3ேறா பா... இ7தாபா, இவ ைகைய மட%கி% க1,”
எறா ச-இIெபகட ேகாபமாக.
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ஒ ேபா]Iகார, க7தசாமியி ைககைள வைள 5 பி#%க ேபானா.

ம';கா, நடபைத பா 5% ெகா3, நிறா . பிற- =9ைச இD 5
பி# தா . ஏேதா ஒH, அவ

பிற75, அவ

வள75, அவ

நிH,

அவைள விட ெபாிதான5 ேபா' ேதாறிய5. க'Aாி ேமைட ேப9சி ேபா5
நிபாேள... அப#ப1ட கMர... அப#ப1ட அ@சா பாைவ.

“எ%I%TI மீ... நீ:க ச - இIெப%ட தாேன...”

“பா தா' எப# ெதாிO5?”

“சா... இ7த அக:காரமான ேப9 ேவ3டா. நீ:க

நட7தைத விசாாி%காமேல

ஒ தைர ம1, உைத%க ேபாகிற5 ச1ட விேராத. அ7த அமாேவாட
அ3ண இIெப%ட. அவேராட ெச'வா%-ல நீ:க

வ7திகீ:கG

ெதாிO. இவ... எைன% ெக,%க வ7தா. எ அ3ணா அவைன
தகா%காக அ# த5 உ3ைமதா. நா இபேவ கா எDதி தேற.
ெக,%க

யசி ெச*கிறவைன நீ:க

பதிைன75 நா

காவ;' ைவ%கK. நா

ேவK னா4 IேடஷG%- வாேர. இப# இ'லாம', அ3ணைன ம1,
நீ:க C1#%கி1, ேபாறதா* இ7தா', நா ேபா]I கமிஷன கி1ட ேபாயி1,,
அப#ேய

தலைம9ச கி1டேயா, கவன கி1டேயா ேபாக ேவ3#யதி%-.”

ம';கா ஆ:கில திேலேய ேபசினா . தா*ெமாழியி' ேப வைத அதிகாாிக
ாி75 ெகா ள மா1டாக

எற அவல நிைலைய உணகிறவ

ேபால.

ச - இIெப%ட சிறி5 ேயாசி 5வி1,, “மிIட ரமண... நீ:க
IேடஷG%- வா:க. ேயாL! க7தசாமிேயாட ைகைய வி,*யா...” எறா.

ரமண, அ%கா%- பினா' ஒளி7தா. “அ3ணா ேபா ேபா1, ெசான
பிற-... இவைனயா Cபி,றீ:க...” எH +1,%காாி ெசான ேபா5, ம';கா,
பி#%க ேவ3#ய இட ைத பி# தா .
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“பா தீ:களா சா... எ அ3ணா அவைர அ#9சாG நீ:க
ேபா ப3ணினா:கG, நீ:க

வரவி'ைல. யாேரா

வ7தி%கீ:க...”

ச-இIெப%ட%-, +1,%காாி மீ5 க,ைமயான ேகாப. 5%ெக1ட =ேதவி!
அப, -#4%-

இ'ைல:கிற5 மாதிாி... ேபா சமா9சார ைத ெசா'றாேள...”

பிற-, ச-இIெப%ட, வ7தேவக எ:ேகேயா ேபாக, சிாி 5% ெகா3ேட
ேபசினா.

“நீ:க'லா ெபாியவ:க... ஒHைமயா* இ%கK. ஒ தா* ம%க

மாதிாி

பழகK. ரமண உ:க%- சிIட இ%கிற5 அ'லவா! அேத மாதிாி இ7த
பாபாைவO பா%கK. ம';கா நீ:க, அவ தெசயலா பா%கிறைதO
தபா நிைன%க படா5. க7தசாமி இனிேம' ைகநீ1,ற ேவைலைய வ9 %காேத.
நா:க

எ5%காக இ%ேகா? இனிேம' இ7த மாதிாி ரகைள வ7தா', லா%கபி'

த ளி,ேவ.”

“எ'ேலாைரO7தாேன சா” எறா

ம';கா.

“ஆமா... எ'ேலாைரO7தா... யாரா* இ7தா4... எ:க%- ஒேர மாதிாிதா.”

ச-இIெப%ட, கீேழ விD7தா4 ம3படாத ல தி% கைப த1#% ெகா3ேட,
ேபா]Iகாரகட ேபா*வி1டா. எ'ேலா ம';காைவ ெபமித 5ட
பா தாக . எனமா*... இ:கி] ல விளா கிறா ... அேடயபா.

+1,%காாி, அைடகா%- ேகாழி மாதிாி, +1,%-

அைட75 ெகா3டா .

ெவளிேய தைலகா1டவி'ைல.

அேத சமய, ‘இ1;’ ஆயா ேப வ5, கா5%-

விDகிற5.

“நீ நிசமாேவ... ராசா தி -ய7ேத... ராசா தி... நீ கா1#O இ'லா1டா நம
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க7தசாமிைய... ேபா]Iகார:க... க7த; ேகாலமா ஆ%கியிபா:க... நீ...
தியாகராய நகல... ெபாிய +1ல இ75 இ:ேக வ7தேபா... ஆயா அDேத
-ய7ேத... அDேத... ஆனா' ஆ3டவனா பா 5 தா ஒைன... அGபி
இ%கிறா -ய7ேத... அGபி இ%கா.”

மாைலயி' +1,%- வ7த5, விஷய ைத% ேக விப1ட ெபமா

“எ,#...

க திைய” எறா. பரமசிவ பாய ேபானா. ெச'லமா ஷைனO, ம';கா
தபிையO பி# 5% ெகா3டாக .
----------அ தியாய - 17

ஒ வார, ெசா'லாம' ெகா ளாம' ஓ#ய5.

எதிாிக

ஒ1, ெமா தமாக9 ேசேபா5, அவகளி' மிக$ ஏலாத ஏைழ மீ5

தா, அதிகமாக% ேகாப வ எபாக . இ5ேபா', +1,%காாி%-,
ஊசிேபான இ1;ேபா' ேதாH, ‘இ1; ஆயா’, த:கமா மீ5தா அள$%மீறி ஆ திர வ7த5. சமய ைத எதிபா தி7தா .

அ7த +1# ெவளி தி3ைணயி', ஆயா கைட ேபா1#7தா .
காிைகயாேலேய கH 5 ேபான ஒ IடL அ,பி' ெந =1#,
வாண;யி' உ த ப மாைவ, பி# 5 ேபா1,% ெகா3#7தா . அைவ,
‘க,%க3க ’ கழ1டப1ட கா5க

மாதிாி, ‘ெம5’ வைடகளாக மல75

ெகா3#7தன. ஏெகனேவ டப1ட இ1;க , ஒ த1#'
ைவ%கப1#7தன. Cட தி வைளவி' க1டப1#7த ேகாணி, பாதி Rர
ெதா:கி% ெகா3#7த5. நாைக75 க3ணா# பா திர:களி' ப'ப,
நில%கடைல மி1டா* ேபாற வைகயறா%க

நிரபி இ7தன. சில ெப3க

இ1;கைள வா:கி% ெகா3#7தாக . ஒசில சிHவக , ேவ%கடைல
மி1டா*கைளO, ைகயி' இ7த கா கைளO மாறி மாறி பா 5%
ெகா3#7தாக .
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காைலயி' எ1, மணி%- எD +1,%காாி, அH சீ%கிரமாக 5யி' கைல7தி%க
ேவ3,. தி3ைண%- அேக வ75, அதGட ஒ1# ேபா1#7த க
Rைண பி# 5% ெகா3ேட,

த;' ெசமினா . ஆயா, திபி பா த5

கஜி தா .

“ஆயா... ஒகி1ட எ தன தடவ ெசா'ற5... ேபான வாரேம... இGேம'
தி3ைணயி'... கைட ேபாடபடா5G ெசாேனா 'ல? ஒ ெசவி1,% கா5ல
விழ;யா... நா ெசா';O... தி3ைணைய பி#9சி1, இ7தா' என
அ தமிேன... ஒனால தி3ைணய% கா; ப3ண

#Oமா...

#யாதா?

என%- இேபாேவ ெதாியK...”

ஆயா, அவைளேய சிறி5 ேநர ெவறி 5 பா தா . மல7த வைடக
வாண;யி', ககி% ெகா3#7தன.

“ஒன தா... ெசா'ற5 கா5ல விழல? ஒன%-'லா ெசா'றேதாட நிH தி%கிற5
த...”

ஆயா மறா#னா .

“-ய7ேத... நீ சின பி ைளயா இ%-ேபாேத ேபா1ட கைட -ய7ேத... ஒன%-%
Cட அேபா ஓசில வைட த7தி%ேக -ய7ேத... ஒ நயினா... இ7த +1ைட
வா:- னால... இ7த 3ணியவா தா... நா ப,ற கPட ைத பா 51,,
‘த:க... ேபசாம தி3ைணயிேலேய... இ1; வைட ேபா,... நீ ேபா1டா'...
தி3ைணயிேல வழ%கமா உ1காற ெரௗ# பச:கைளO பைக%காமேல
விர1#பிடலா’ G ெசா'; அ7த மவராச தா கைடேபாட கா Cட
ெகா, தா... ஒ நயினா$ க3,%கல...

ப5

ப த@ வஷமா...

இ:ேகேய கைட ேபா1#%ேக -ய7ேத... நீ கா; ப3ண9 ெசா'ற5 நாயமா
-ய7ேத...”

‘-ய7ேத’ இேபா5, Cபா, ேபா1ட5.
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“ஒ மனசில எனதா நிைன9சிகி1ேட... தி3ைணய... அசி:கமா ைவ%க
#யா5... மாியாதியா... இபேவ... கீேழ இற:-... இற:-றியா... இ'ல
இற%க1,மா?”

“இப#9 ெசானா எப# -ய7ேத... இ7த த ளாத வய ல... எ:ேக -ய7ேத
ேபாேவ...”

“எ:ேகயாவ5 ேபா... என%ெகன... ெத$ல ேபாற நா*%ெக'லா... நா இட
பா 5%கி1, இ%க

#Oமா...”

“என%- எ5%- மாியாதி ெகா,%கா1டா4... வய %காவ5 மாியாதி ெகா,
-ய7ேத... நாயி நாியிG வா*%- வ7தப# ேபசாத -ய7ேத... அற ஒ
வா*தா அDவி ேபாயி, -ய7ேத...”

“அ7த அள$%- தி H வ751டா ஒன%-... பா 5டலா...”

+1,%காாி, பய:கரமாக ப'ைல% க# 5% ெகா3, ேகாணிைய அH தா .
ஆயாவி IடL அ,ைப தரதரெவH இD 5, தி3ைண%-% கீேழ ேபா1டா .
இ7த

யசியி', வாண;யி' ெகாதி த எ3ெண*, ஆயாவி ைக கா;'

விD7த5. அவ

சைதைய ேவகைவ 5 ெகாதி த5. ஆயா, வ; ெபாH%க

#யாம'

க தினா .

“அ*ேயா... மாாியா தா... இ7த அநியாய த ேக1க ஆளி'ைலயா... ஆளி'ைலயா?
-ய7ேத... +1,%கார -ய7ேத... இ7த எ3ைணய எ, 5 எ ேமல
வாK னா4 ெகா1,... ஆனா' எேனாட... ‘ெபாயப’ ெக, திடாத
-ய7ேத... ெக, திடாேத...”

+1,%காாி விடவி'ைல. ஆயாவி இ1; த1ைடO எ, 5% கீேழ ேபா1,வி1,,
க3ணா# பா திர:கைளO இற%கிவி1,, ஆயாவி ைககைள பி# 5
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“ெமாத'ல கீேழ இற:-... ஒ:க%-'லா வாயால ெசானா' ப தா5” எH
கீேழ இD த ேபா5, ரா%கமா வ7தா . +1,%காாியி ைக ேபாகிற இடெம'லா
ஆயாவி உட

Dவ5 ஒ1, ெமா தமாக, >சணிபழ மாதிாி

அைல%கழிவைத பா%க பா%க, அவ%- தா என ெச*கிேறா எேற
ெதாியவி'ைல. +1,%காாியி ைகைய பி# 5, மட%கி த ளினா . அ7த
ேவக தி', +1,%காாி எதிேர இ7த -H7தி3ைணயி' ெநறி ேமாத,
அல:ேகாலமாக விD7தா . அைத விட, அதிக அல:ேகாலமாக ச த ேபா1டா .

“எைனயா#... அ#9சி1ேட... எைனயா#... அ#9சி1ேட... அ*ேயா... என%தைல

5ேத... தைல

5ேத...”

கீேழ கிட7த +1,%காாிைய, ரா%கமா R%கி நிH த

யசி ெச*த ேபா5,

தைரயி' ேத* ததா' சிரா*பாகி, மர தி ப1ைடைய% கீறினா', ெச%க9
ெசேவெலH வ மர9சைத மாதிாி ஆயாவி சைத ப-தியி' ர த கசி7த5.
ஆயா அைத ைகயா' பி5%கி பா 5% ெகா3ேட ெமௗனமாக பா தா .

இத-

ச த:ேக1,, ம';கா உ1பட எ'ேலா வ7தாக . ரமண அ%காைவ

வ75 தா:கி பி# 5% ெகா3டா. +1,%காாி, பிரளய லபைல பிரசவி தா .

“பிளாேபா1டா# வ7தி:க? எைன ைக நீ1#யா# அ#9ேச... அ#9ச ைகயில...
கா மா1,ேறனா... இ';யாG பா. ஒ அ#%-... ஒப5 அ# வா:கி
தரா1டா'... எ ேப... எ... ேப...”

+1,%காாி, த ெபயைரேய ஞாபகப, த

#யாம' திணறிவி1,, பிற- “ஏ...

ரமணா... ேபா]ஸு%-... ேபா ப3ணி1, வாடா... இGமாடா நி%ேக... எைம
மா,...” எறா .

ரமண ெவளிேய ஓ#னா. ரா%கமா, +1,%காாிைய பய7தவ
பயப, 5பவ

மாதிாிO,

மாதிாிO பா 5% ெகா3#7த ேபா5, ம';கா, ஆயாவி

-தி பட7த கா' ப-திைய, ைக%-1ைடயா' 5ைட 5 வி1,, அ%கா
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ச7திராைவ பா த ேபா5, அவ

+1,%-

ேபா*, ேத:கா* எ3ெண*

ெகா3, வ7தா . ம';கா, எ3ெணைய ஊறி, ஆயாவி கா;' ேத* தா .
க1#ய கணவைனO ெபற பி ைளகைளO ‘-3,’%-% ெகா, 5 வி1,, கட7த
பதா3, கால தி- ேமலாக, அபி பாி9சய கிைட தா4, அத
அரவைண% கிைட%காம', உ bர ஏ:கி% ெகா3#7த ஆயா, ம';காவி
அபி' ெநகிS75 -ைழ75 ேமனிெய:- பரவசமாக, ஆன7த , ேசாக 
மைற75, அைவ இர3#- அபாப1ட ஞானிகளி -றி%ேகா
ேதாH அைடயாள க3டா4 கா1ட

ேபா'

#யாத ஒ ேபண$ ஆ1ெகா ள

ப1டவளா*, ஆயா விமினா . தைனயறியாமேல, +1,%கார%-% Cட நறி
ெசா';% ெகா3டா .

இத- , ரா%கமா$ க7தசாமியி மைனவிO கீேழ இ7த IடLைவ எ, 5
தி3ைணயி' ைவ தாக . இ1; த1ைட ஒD:- ப, தி ைவ தாக . ‘ேகாணி%
கதைவ’ க1#

# தாக .

+1,%காாி, அவைள த,%க ேபானா . க7தசாமியி மைனவி “இனிேம...
ெகாைல விD3#” எH அத1#ய ேபா5, +1,%காாி ெத$%ேக வ75,
ேபா]Iகாரகைள எதிபா 5 நிறா . ெதெவ:- C1ட.

ேபா]I வ7த5. ‘வாேனா,’ வ7த5.

ஒ ேபா]Iகார ‘வா’ கதைவ

றி4 திற75 ெகா3, ெவளிப, ேபாேத,

“யாேம... ரா%கமா... யாேம த:கமா...” எH அத1#னா.

“நா தா ரா%கமா...” எறா

அ7த ெபய%-ாியவ

கMரமாக.

“அ7த அமாைவ எ5%-ேம அ#9ேச...”

ம';காவி-, விIவ&ப எ, த5 ேபா;7த5. க'Aாி ேமைடயி' சி; 5
நிபாேள அப#.
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“ஸா... ஒ விஷய... ெதாியாம தா ேக%-ேற... ச1ட எ'ேலா%-
சம னா... ச1ட ைத அம' ெச*கிறவ:க... எ'ேலாைரO சமமா*
நிைன%கK G அ த... அவ:க... பண%காாி... அதனா' அமா... இவ:க...
ஏைழ... இதனால ‘ேம’. ஒ ேவைள... பண%காாிைய ஒ மாதிாிO... ஏைழைய
இெனா மாதிாிO CபிடK G ச1ட 5%- ‘அெம31 ெம31’ எ5$
வ7தி%கா... ெதாியாம தா ேக%ேக...”

ேபா]Iகாரக , ம';காைவ பா தாக . கMரமாக நிற ரா%கமாைவ
பா தாக . பாிதாபமாக பா த ‘இ1;’ ஆயாைவ பா தாக . இ5...
Iேடஷல கவனி%க ேவ3#ய விவகார... இ7த ெபா3K... இ:க...
கலா1டாைவ உ3, ப3ணினா4 ப3ணி,வா .

ேகாபி எH ெபயெர, த ஒ ேபா]Iகாரேர, இேபா5 சா7த ெசா&பியாக
பதிலளி தா.

“நா:க... மGஷ:கதாமா... விசாாி%காம எ5$ ெச*ய மா1ேடா...
ரா%கமா... ேவல ஏH... ஆயா... நீO ‘ேவல’ ஏH...”

“எ%ITI மி ஸா... ஆயாைவ... இ7த அமா காைல பி# 5 ‘வயல3டா’
இD த5ல... இேதா பா:க... ர த ைத... இேதா பா:க... சைத பி@சி
வ75%கைத... இ7த ரா%கமா ம1,, சமய 5ல வரா1டா', எ:க ஆயா... கீேழ
விD75... ேபாக ேவ3#ய இட 5%- ேபாயி%கலா... ஆயாைவ...
பலா காரமா* இD த... இ7த +1,%கார அமாைவO... நீ:க ‘ேவல’
ஏ தK...”

ஒ ேபா]Iகார%-% ேகாப வ7த5.

“நீ ;மி1 தா3# ேபாேறமா...”
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“இைத வி1, ;மி1ைட தா3#... நீ:க ெகா3, ேபாறதா* இ7தா'...
எ'லாைரO ெகா3, ேபாகK...”

“இ'லனா...”

“நா:க... எ'லா... ேவG%-

னால... நிக ேபாேறா... எ:கைள

பிணமா%கி1, ேவK னா'... ஒ:க ேவ ேபாக1,... இ5ல எ'லாேம ஏைழ
பாைழ:க... ெச 5ேபானா'... ேதெர,%க% Cட காசி'லாதவ:க... அதனால...
இ7த ேவனாலேய... எ:கைள ேமாதி ெகாG1,... அப#ேய எ:க பிண ைதO
எ, 5 ைத9 1, ேபாயி,:க...”

ம';கா, ெசான5ட நிகாம', ேவG%-

னா' ேபா* நிறா . ‘இ1;’

ஆயா, ெம ள ெம ள நட75, ம';கா$ட ேச75 ெகா3டா . க7தசாமியி
மைனவி, ஓ# ேபா* நிறா . தய:கி நிறப#, ைககைள ெநறி 5% ெகா3#7த
ெச'லமாைவ, ச7திரா த ளி% ெகா3ேட ேபா*, ேவG%-

னா' ேபா*

நிறா . அ7த +1# அ தைன ெப3க, வழி மறிப5 ேபா' நிற ேபா5,
வழிெய:- ேவ#%ைக பா 5% ெகா3#7த ெப: C1ட தி ஒ ப-திO,
ேவG%-

னா' ேபா* நிற5.

ேபா]Iகாரக , வழ%க தி- மாறாக நட75 ெகா3டாக . அதாவ5 ேயாசி%க
5வ:கினாக . ஒவ, ஒயலI =ல, கமிஷன அ4வலக திட ெதாட
ெகா3டா. ‘ல தி சாV ப3ணலாமா’ எப5 மாதிாி ேக1டா. ஆனா'
அ:கி75, ெட# கமிஷன வ75 பா%க ேபாவதாக தகவ' வ7த5.
ேபா]Iகாரகளி

க:களி4, கர:களி4

ைறேய ஈO, ல தி% க

ஆடவி'ைல. ‘ேவ’

னா' நிற C1ட, ேநர ஆக ஆக, கMர ப1,%

ெகா3, வ7த5.

கா' மணி ேநர தி- , ெவளிேய ஒ கபிைய நீ1#% ெகா3,, ஜீ வ7த5.
ெட# - கமிஷன இற:கினா. ேபா]Iகாரகளி ச'T1,%க , அவாி
நைட%- தாளமாக இ7த5.
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ம';கா, ெட#%-

னா' நிH ெகா3, “நீ:கேள விசாாி:க ஸா... இேதா...

இ7த ஆயாைவ பா:க ஸா...

ப5 வஷமா... இ7த தி3ைணயில... கைட

ேபா1,... வாSகிறவ ... இ7தமா... ஆயாைவ... கீேழ இD 5 ேபாட

யசி

ெச*த ேபா5... இ7த ரா%கமா, ஆயா அ#படாம' இ%க இ7த அமாைவ
த ளியி%கா ... இ7த அமா ேமேல ப1ட காய தெசயலான5... ஆயா ேமேல
ப1ட5 அடாவ# தனமான5... ஆனா' ஒ:க ேபா]Iகார:க... ஆயாைவO,
ரா%கமாைவO ‘ேவல’ ஏற9 ெசா'றா:க... இ7த அமா ஏற%Cடாதா... என
ஸா நியாய? அதனால தா ெசா'ேறா... ஒ3K... எ:கைளO C1#%கி1,
ேபா:க... இ'ேலனா ெகாG1, ேபா:க... இைத தவிர... ஏைழ பாைழகளால
என ெச*ய

#O... ஏைழக

ஒHைமயா* இ%க% C#ய ஒேர விஷய... இ7த

மாதிாியான அவல நிைலயி'தா...”

ெட# கமிஷன, த ெப'1ைட பி# 5% ெகா3ேட ேயாசி தா. இர3,
தரைபO, ‘ேவனி'’ ஏறாத ேபா]Iகாரக
உ3ைமதா. ஆனா4, அ7த உ3ைமைய

மீ5 அவ%-% ேகாப வ7த5
க தி' ேகார தா3டவமாட

விடவி'ைல. அைமதியாக ேபசினா.

“நட7த5 நட751,... இனிேம' ஒHைமயாய இ%கதா*... இர3, தர
எDதி% ெகா, தா'... இேதா, வி1,,ேறா... இ'லனா...”

ம';கா... பதிலளி தா . “ஸா... எ;O, >ைனO ச3ைட ேபா,5G
ெசா'வ5 மாதிாி இ5... ஏனா... ச3ைடைய 5வ%-ன5 இ7த அமா... அதனால
அைத

#%க ேவ3#ய5 அவ:க தா... இ7தா4 பரவாயி'ைல.

ெபாியவரான ஒ:க

வா ைத%-% க1,ப1, நா:க தகராைற

த;' 5வ%க

மா1ேடா G எDதி% ெகா,%ேகா... ச7திரா%கா... ஒ ேபப ெகா3,வா...”

ம';கா, ச7திரா ெகா, த காகித தி' மடமடெவH எDதினா . எ'ேலா
ைகெயD 5 ேபா1டாக . ஆயாவா' தா

#யவி'ைல.

“-ய7ேத... நீ ெசா';% ெகா, த ைகெயD 5 இ5%கா பயபடK -ய7ேத...”
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“இ5%- தா பயபடK. ப#9  ப1ட ெபற பல, த:க

ைகெயD ைத...

எ5 எ5%-'லாேமா ேபா, ேபா5, நீ:க உாிைமைய நிைல நா1டற
ேபாரா1ட 5%காக ேபா,ற5%- ெபைம படK ஆயா.”

+1,%காரமா, ேபசாம' நிறா . இIெப%ட அ3ண ெபயைர9 ெசா';,
எDதாம' இ75 விடலா எH தா நிைன தா . ஆனா' இ:கித ெதாியாத
ரமண, அ%கா$%- உதவி ெச*வதாக நிைன 5, ஒ காகித ைத எ, 5 எைதேயா
எDதி, அவளிட ைகெயD 5 ேபாட நீ1#னா.

ம';கா இைடமறி தா .

“ஸா... ஆயாேவாட... தி3ைண% கைடைய ஒH ெச*ய மா1ேடG எDதி%
ெகா,%க9 ெசா'4:க சா.”

ெட# - கமிஷன, தைலயா1#% ெகா3ேட ேபசினா.

“ஆமாமா... அைதO எDதி,:க... ேவK னா cவி' ேகI ேபா1, கைடைய
எ,:க... கிாிமினலா ேபாகாதீ:க...”

+1,%காாி, எDதமா1டா5 எDதியதி', ஆயா கைட%- பா5கா அ:கீகார
ெகா, 5 எDதி,

%கி

ண:கி ைகெயD 5 ேபா1டா .

ெட# - கமிஷன, அைத வா:கி% ெகா3,, ஜீபி' ஏற ேபானா. ஆயா ேபசாம'
இபாளா?

“ேபா]I -ய7ைத:கா... எ ைகயால 1ட இ7த வைடைய திG1, தா
நீ:க ேபாகK...”
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ெட# - கமிஷன சிாி 5% ெகா3ேட ெசானா: “பரவாயி'ைல ஆயா...
வைடகைள விH... பண ப3K ஆயா” அபாவி தனமாக பதிலளி தா.

“இனிேம' யா வா:க மா1டா:க... -ய7ேத... நாழியாO1,5.”

ெட# - கமிஷன சிாி 5% ெகா3ேட, ெம5வைடகைள ைசைக கா1ட,
ேபா]Iகார அைத ெபா1டணமா%கினா. ெட#, ஒ ஐ75 &பா* ேநா1ைட
எ, 5, ஆயாவி ம#யி' ேபா1, வி1,, ஜீபி' ஏறினா. வா:-கிறவக ,
ெகா, 5 வி1, ேபாவைத பா 5 C1ட ஆ9சாியப1,, ஆன7தப1ட5.

+1,%காாி, மா#%- ஓ#னா . சிறி5 ேநர தி' ரமணG பினா' ஓ#னா.
அவைன அவ

தி1,வ5 இG -ப' கைலயாம' இ7த C1ட தி-

நறாக% ேக1ட5.
----------அ தியாய - 18

ஒ வார ரகைள இ'லாமேல ஓ#ய5.

ம';கா, ெப3க%- பாட ெசா';% ெகா, 5% ெகா3#7த ேபா5,
ெவளிேய இ75 வ7த அவ

த7ைத ெபமா , +1,%-

ேபான$டேனேய,

அமா$ட ேகாபமாக ேப வ5 ேக1ட5. ம';கா +1,%-

ேபானா .

ெச'லமா, ஷனிட எதி% ேக வி ேபா1டா .

“எ:க அ3ண இப#9 ெச*ய மா1டா... மா1டா.” ெச'லமா திபி%
க தினா .

“உ:க அ3ணேனதா3#... ச1டாப1#யி' ;:கராஜாேவாட த:க9சியா. வய5
பதிேனழா. இ7த ேசாேபறி பய' க1#%க ேபாறா. நி9சய தா>ல ஆயி1,.
இ7த அநியாய ைத

க ேகாவி4ல வ9 நட த ேபாறா:களா... பனாட

பய4க... க1,றேத க1,றா:க... ேகாயி4ல வ9சா க1டK?”
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“எ:க3ணாவா... அட... கட$ேள...”

“உ அ3ணேன தா3#... நீ அ#%க# ெசா'4விேய... ‘எ:க3ணா உ:கைள
மா5ாி -#கார இ'ல... -திைர%கார இ'ேல’G. இேபா ெசா'றத% ேக#.
ெக1ட பழ%க உ ளவ அேயா%கியG இ'ல... அ5 இ'லாதவ
ேயா%கியG இ'ல... ஒ பதிேனD வய  ெப3ைண... ெபற மக

மா5ாி

நிைன%க ேவ3#ய ெவ ளாி பி@ைச... இ7த கDதபய தி:க ேபாறானா.
பாவ... அ7த ெபா3K... சி தி%காாிேயாட ெகா,ைம தா:க

#யாம...

எப#யாவ5... ஊல இ75 ஒழி@சா சாிG ேபசாம இ%கா. ;%- பய75
ஓநா*கி1ட ேபான கைத... இேபா... ெசா'4#... ‘பாயி31’ இ75 ெசா 5%ஆைசப1, அவ ேமல வழ%- ேபாடாத உ -#கார ஷ ேயா%கியனா?
இ'ல... ெசா 5 நம%- வர% Cடா5G... ஒ சின@சிறிச அழி%கிற உ
அ3ணனா? ஏ3# வா* =#வி1டா*? இவ ெக1ட ேக1,%-... க'யாண
ேநா1NI அ#9சி%கா... ம';... உ அமா$%-... இைத ப# 5% கா1,மா.”

ைப%-

‘சIெபசாக’ ைவ தி7த க'யாண அைழபிதைழ, ெபமா

மகளிட

நீ1#னா. அைத தன%- ேளேய ப# த ம';கா, அ7த எD ைத நபாதவ

ேபா',

எD தி'லாத பி ப-திைய ர1#னா . ஒ இள ெப3K, இைளஞG
ைகேகா 5 நிப5 ேபாற பட. ‘இைளஞ’ பட திகேக ஐபைத தா3,,
‘ெசா%க;:க’ எற எD 5%க . அத-% கீேழ ‘ேப9சியமா ’ எற வா ைத.

ம';கா, அைழபிதைழ வாயி' ைவ 5% க# 5% ெகா3ேட, ேயாசி தா . ெப3
வி,தைல ேப  இ7த% கால திலா இப#? ஒ தி, ஏைழயாக ேபா*வி1டா',
அவைள யா வா:கலா எப5 இG நட%-ேத. மாமா ெசா ைத% காபாற
நிைன தா', இ7த ேப9சியமாைவேய த 5 எ, 5 மகளா* வள%கலாேம!
அபாவா இப#9 ெச*கிறா? அபா அ'ல, அபாேவாட பண... பண ைத,
வா;பமா* ெப3க

நிைன%கிறாக

எகிற அக:கார. இைத த, ேத

ஆகK... தகா எH எ3ணி, தெகாைல%-9 சமமான ஒ காாிய திஉடப, ேப9சியமாைவ% காபாறியாகK...
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ம';கா, அைமதியாக, ஆணி தனமாக ேபசினா .

“வா:கபா... வ%கீைல பா%கலா.”

“எ5%-மா...”

“ெசா%க;:க ேதாட அரைவ மி' எ ேபல இ%-... மளிைக%கைட எ ேபல
இ%-... அேதாட நா அவேராட வள மக . த 5 எ,%க5%- ச1ட
இ%-. வா:கபா... வ%கீ;ட ேபாகலா.”

ெச'லமா பதறினா .

“ம';கா... எனமா... இ5?”

“இ5 உ:க%- ாியா5மா... இ5 ஒ இள ெப3ேணாட விவகார.
விபைன%- வ7தி%கிற ஒ திேயாட எதிகால பிர9சிைன... வா:கபா
ேபாகலா. பண இ%கா?”

“ேகாணி வா:க ஐப5 &பா* இ%-.”

“பரவாயி'ல... நாம ப1#னி Cட கிட%கலா. ேகணியி' ஒ ெப3ைண த ள
ேபாவைத... நா பா 51, நிகபடா5... வா:கபா...”

ம';கா$, ெபமா றப1டாக . ெச'லமா$%-, ஒH ஓடவி'ைல.
-# தன ெப3கட இர3டற% கல75, ஒவித ச=க பிர9சிைனயி'
தைன பிைண 5% ெகா3ட ெபமித தி' மக, அ7த மகைள ெபற
ெபமித தி' த7ைதO நட7தாக .

ெபமா%-, வ%கீைல% க3,பி#ப5 கPடமாக இ'ைல. -# 5வி1,
ேபா]சி- ேபா*, ேகா1#' நிH தப, ேபாெத'லா, அவ%- வழ%கறிஞ
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பாி9சய:க

நிைறய ஏப1#7தன.

இவ ‘ம3ண#’யி' இ7த ஒ வ%கீ' +1,%- ேபானாக . வ%கீ',
ெபமாைள பா 5, “இGமா... -#ைய விடல” எறா. ம';கா, “வண%க
சா” எற5, பதி4%- “வண%க” எறா. அறி க:க
‘அபா’ +1#' தா வள7த விவர ைதO, வாS%ைக

#7தபிற-, ம';கா,
ைறையO

ெசா';வி1,, ேப9சியமாவி க'யாண ைத நிH 5வதகாகேவ, இ7த
நடவ#%ைகயி' ஈ,பட ேபாவதாக9 ெசானா .

“அ5 பாயி31 ஆகா5மா” எறா வ%கீ'.

“பாயி3டா ப3ணி பா:கேள சா.”

வ%கீ' ேயாசி 5வி1,, ெசானா: “ஆ'ைர1. ெசா%க;:க தி- ஒ ேநா1NI
வி,ேவா. அ7த ேநா1NIல ஒ நகைல, ேப9சியமா$%- அGபி ைவ%கலா.
க'யாண தானா* நிG,. ேப9சிேயாட சி தி%காாி, =9  ேப9சி'லாம
ேபாயி,வா .”

வ%கீ', ம';காவிட வ%கால 5 ப திர தி' ைகெயD 5 வா:கி% ெகா3டா.
-மாIதாைவ% Cபி1, பாயி3,கைள% ெகா, தா. அGபவப1ட -மாIதா.
“இ7த வழ%-ல நி9சய ெஜயி9சி,ேவா சா. எLவள$ ெபாிய ‘+%’ கான
வ%கீலா4 இ7த ேகIல ெஜயி9 டலா” எற ேபா5, அதிPட ேதவைதயி
அரவைண% கி1டாத வ%கீ4 ‘+%’காக9 சிாி 5% ெகா3டா.

அேபா5, “Cபி1#:களாேம அபா” எH பழ%கப1ட -ர' ஒH ேக1,,
தைல நிமி7த ம';கா, “நீ:களா” எறா . சரவணG “நீ:களா” எறா.

சரவணG ம';கா$ ஒவைர ஒவ பா 5% ெகா3ட ேபா5, ெபமா
வ%கீ4 ஒவைர ஒவ பா 5% ெகா3டாக .
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“காேலVல... இவ:க... சாாி... நா ப#%கிற காேலVல இவ:க ப# தா:க.
ஆமா. எ5%காக காேலV வரவி'ைல? ப#ைப அைர-ைறயாவா வி,வ5?” எH
சரவண இD த ேபா5, ம';கா சிறி5 நிைல த,மாறினா . உத1ைட% க# 5%
ெகா3, அவைன சா*வாக பா தா . பிற-, “காேலV தா க3K%- ேளேய
நி-5” எறா . “அLவள$ ெபாிய க1#ட ைத எப#யமா தா:கி%கிேற” எH
வ%கீ' ‘வி1’ அ# த ேபா5, அவைள விடாம' பா த சரவண அவ
ெசானைத ாி75 ெகா3டவ ேபா', தைலைய ஆ1#னா. அவ%- அ5
அழகாக ேதாறிய5.

ெபமா, ம';கா$ எD7தாக . சரவண பI நிைலய வைர வ75,
அவகைள வழியGபினா. ெபமா , அவனிட -ழ7ைத மாதிாி நட7த
விஷய:கைள, ஏற இற%க ேதா, ெசானா.

பI றப1ட5. ெபமா

அவைன பா 5, “நம +1,%- ஒ தடவ வா தபி”

எறா.

ம';கா, “எ:க +,... சின +,” எH ெசா';9 சிாி தா .

“என%- +,

%கியமி'ல... +1#' இ%கிற ஆ1க

தா

%கிய” எH

சரவண விைட ெபறா.

பI இ%ைகயி' இ7தப#, திபி திபி பா த ம';கா, அபா
தைனேய கவனிப5 ேபா' ெதாி7ததா', ேலசாக நாணப1,% ெகா3டா .
----------அ தியாய - 19

அ#ேம' அ#ய# தா' அமிேய நக ேபா5, ெசா%க;:க ைத ெசா%க ைவப5,
ைம 5னமாக%-9 சிரமமாகவி'ைல. ஏெகனேவ ச1டாப1# இள
ெப3Kட, தைன இைண 5 பா 5, ேலசாக திதிப1,% ெகா3ட
அவாிட, “உம%-G ஒ -ழ7ைத இ7தி7தா'... இ7த ம';கா மா5ாி
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நட%-மா? தா ெபறK பி ைள... தேனாட பிற%கK பிறவி” எH
ெசா'4 ேபாெத'லா, ெசா%க;:க “ேபா:கபா” எH சிK:கி
ைம 5னமாகளி வயிறி' நிஜமாகேவ, ‘கி9 % கி9 ’ கா1#னா.

பிற-, ஒ சமய தி9ெச7R ேகாவி4%- ேபா- சா%கி', அவைர9
ச1டாப1#%-% C1# ேபா*, ேப9சியமாைவ% கா1#னாக . “எைன
சி திகி1ட இ75 காபா 5:க தா தா” எப5 மாதிாி பா த ேப9சியி
பாைவைய, ெசா%-, காத' சமி%ைஞயாக எ, 5% ெகா3டா.

அற ெசைன%- வ7த பிற-, ெசா%க;:கேம “என%-G ஒ பி ைள பிற%க
ேவ3டாமா...” எH ெசா'வ5, உடேன, ைம 5னமாக

அவ%- ‘கி9

கி9 ’ கா1,வ5, கைட ைபயக%ேக, த:கைளேய யாேரா ‘கி9 கி9 ’%
கா1,வ5 ேபா' சிாிைப% ெகா, த5.

பாவதி%-, அ3ணமாகளி தி1ட ாியவி'ைல. அவகளிடேம, அவ
ெசான ேபா5 “ராம, ம';கா இ7தா' தா உப,வா. அவைன...
+கார எ, தா', ம9சா ம3ைடய ேபா1ட உடேன ேகாவி7தா.
ச1டாப1#%காாிைய% க1#னா'... உன%- அட%கமா* இபா . கிராம 5
ெபா3K பா” எறாக .

ெசா%க;:க த ெசா7த%கார ெப3ைண% க1#வி1டா', அற ெசா ைத
பாிபாலன ெச*யலா எH பாவதியி சின அ3ண நிைன தா.

ெபாிய அ3ண, இைத ாி75 ெகா3,, “அ5 எப#டா?” எறா. உடேன
சினவ “உ ெப3ைண... எ ைம 5ன எஜினிய%-

#%கலா G

நிைன%ேக. இேபாதா ‘எப#’G ேயாசி%கிேற” எறா. அதனா',
எதிைப அகறி% ெகா3ேட “எேபாடா... அ7த% க'யாண ைத ைவ%கலா.
எேபாடா இ7த% க'யாண ைத ைவ%கலா” எறா ெபாியவ. ெபா5 எதிாியான
ம';காைவ% கழி 5% க1#யாகிவி1ட5. இெனா ெபா5 எதிாியான

130

ராமைனO கழ1# விட ேவ3, எற ெபா5 ல1சிய அவகைள
ஒHப, திய5.

பாவதி, இைத ப#ப#யாக ாி75 ெகா3டா . கணவனிட, கதறி பா தா .
அ3ணமாாி பாச, ெவH பாசா:- எபைத ாிய ைவ%க பா தா .
ஆனா' ெசா%க;:க, அவளிடேம பல தடைவ “நா எ5%- ெசா'ேறனா
ேப9சி...” எH, ேப9சியமாைவேய ேப9 %- ேப9 ெசானதா'... அ5
றிவி1ட ைப திய எபைத% க3, ெகா3டா . சகி 5% ெகா ள
பா தா . ஒ தடைவ “எ மக

ம';கா கி1ேடேய ேபாயி,ேற” எH

ெசா';வி1, றப1டா . ெசா%க;:க அவைள பி# 5% ெகா3டா.
அவ , மா%ெக1,%- ேபா- ேபா5 Cட கைடைபயக
க3காணி தா. பாவதிO ேயாசி தா . எ7த

க ேதா, எ மகளிட ேபாக

#O? அவைள என பா, ப, திவி1ேட... அவ
கல:கியி%-... அவ

=ல

மன எப#%

இ:ேக இ7தா', இேபா எப# இ%-...!

பாவதி ேயாசி 5% ெகா3#7த ேபா5, பி ேயாசைன இ'லாமேல,
ெசா%க;:க தி- ேப9சியைம%- க'யாண நி9சயமாகி, ேததிO -றி தாகி
வி1ட5. ச1டாப1#யி' இ75, சி தி%காாி வ75, வாெய'லா ப'லாக ேபசி,
பண ைத வா:கி% ெகா3, ேபா*வி1டா . இனிேம' ேப9சிைய பி# 5%
ெகா,%க ேவ3#ய5 தா பா%கி.

விஷய ைத% ேக விப1ட ராம ெகாதி தா. ‘ஒ நா

சின மாமா கைடயி',

ஏேதா ‘தமாஷா’ ேசாடா பா1#' +சினா', ேசாமாறி மாமக

இப#யா ப3ற5.

அ7த ‘கிழவ’ இனாதா நிைன9சி%கிறா. ஒேர >, >1டா தா  தி வ!
என%- ெசா 5 தாரதா* ெசா';1,, எனாடேய, ேவைலைய% கா1,றா
கIமால’ எH ெகாதி 5 எD7தா. வயிH
ெசா%க;:க தி

1ட% -# 5 வி1,,

னா' வ75 க தினா.

“கிழவா... அ7த ெப3ேணாட வயெசன ஒேனாட வயெசன... ேயாசி 5
பாடா... அபாவி ெபா3ைண ஏ3டா ெக,%கிேற கIமால? மவேன...
இேபா ெசா'ற5 தா, எேபா ெசா'ற5... நீ என%- ெசா 5 தரா1#O
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பரவாயி'ேல... ேபசாம ம';காைவ... C1#%கிG வா... அவ

என%- ேவ3டா.

ாீச3டான மாபி ைளயா பா 5 க'யாண ெச*5 ைவ. இ'ேல... ஏ3டா
கIமால ேபச மா1ேட? சா$ற வய ல ஆசய பா... ஏ*... ேட*... ஏ*...”

ெசா%க;:க அதி75 ேபானா. அ7த ர$# ெசான வா ைத எG
ேசH%- , மனிதாபிமான எற ெச7தாமைர > திபைத% க3டா.
+ணான அவெபய%- ஆளாகிவி1ேடாேம எH வ7தினா. அேத சமய,
ேப9சியமாைவO அவரா' மற%க

#யவி'ைல. இப#, என ெச*வெதH

அவ தவி 5% ெகா3#7த ேபா5, ம';காவிட இ75 ெசா 5%- உைம
ேகாாி ேநா1NI வ7த5. அ5 அவ%-, தன5 ஈம9 சட:கிகான ப திாிைக ேபா'
ெதாி7த5. அதி' கH பாட ேபா1#%-! இைத, கH% க$ ேபா1ட
வ%கீ' அGபியி%கிறா.

“எ மகளா... இப#9 ெச*5வி1டா ? எ மக

எறா' இப#9 ெச*வாளா...

ெச'ல%கிளிேய... இ5%கா உைன வள ேத... இ5%கா உைன த 5
எ, ேத? இ5%கா... இ5%காமா?” அவ%- அDைகேய வ75வி1ட5.

ஓாி நா1க

ஓ#ன. ச1டாப1#யி' இ75, க'யாண கிைடயா5 எH வ7த

க#த ைத, பாவதி, பிாி 5 ப#%- னாேலேய, அ7த% க#த, எ:கி75
வ7த5 எற விவர ெதாிO

னாேலேய, ெசா%க;:க மாைப பி# 5%

ெகா3ேட க தினா.

“எ*யா... எமா... ெந@ைச வ;%ேக... ெந@ ...”

ெசா%க;:க, மாைப பி# 5% ெகா3ேட ப,%ைகயி' விD7தா. “எனா:க...
எனா:க” எH ெசா';% ெகா3ேட ஓ# வ7த பாவதியி வா ைதக
காதி' விD
----------

ேப, அவ ப,%ைகயி' விD7தா.

த
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அபா$%- வ%கீ' ேநா1NI அGபிய5 சாிதானா எH ேயாசி 5 ேயாசி 5,
ம';காவி- தைல -ழபிய5.

அேபா5, ம';காவி தபி பரமசிவ திட, சரவண ஒ காகித ைத நீ1#,
விசாாி 5% ெகா3#7தா.

ம';காவி-, நா# நரெப:- ஏேதா ஒH வியாபி த5. ெசா'ல

#யாத,

ெசானா4 விள:காத அ9ச ைதO, அேத சமய அ@சாைமையO,
5ப ைதO, அேதசமய இப ைதO ஏ%க ைதO, அேத சமய எதிைபO,
பல ைன பாைவO, அேத சமய ஒ

ைனப1ட உ ள உணைவO

ெகா,%-, ஏேதா ஒ க... ஏேதா ஒ...

சரவணனிட, உ ள ைத

னா' வி1,, உவைக

1ட அவ

பினா'

நட7தா . ெம'ல ெம'ல நட7தா . இபத# Rர தி', -# தன ேதாழிகைள
ப 5 தடைவ திப திப பா 5% ெகா3ேட, ேபானா . பிற-, “வ%கீ'
அபா அGபி இபா:க... இ'லனா' வரவா ேபாறீ:க...” எH அவG%-%
ேக1-ப#யாக ேப வதாய நிைன 5, தன%ேக ேக1காம' ேபசினா .

சரவண, அவைளேய பா தா. உ'; உ'; டைவ%- பதிலாக,
சினாளப1# காதி' ‘ாி:’ இ'ைல. கD தி' ெசயி இ'ைல. ைகயி'
வைளய'க

இ'ைல. ஆனா' இவைற விட ேமலான ஏேதா ஒH அவளிட

இப5 ேபா' ேதாறிய5. காதலா... கனிவா... ேசைவ ெகா,%- திதியா...

த1, த,மாறி சரவண ஏேதா ேபச ேபான ேபா5, -# தன ெப3க
இ%-’ எப5 ேபா' பா த ேபா5, ம';காவி அமா

‘ஏேதா

ெச'லமா,

“அ*ேயா... கட$ேள... எ:க அ3ணG%கா... எ உடபிற%கா” எH
தைலயி' அ# 5% ெகா3ேட வ7தா . ம';கா 5# 5 ேபா*, அமாவி
கர:கைள பறிய ேபா5, அவ

“உ:க அபாவ... த3ைடயாேப1ைடயி'...
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மணி%C3,%- ப%க தி' இ%கிற நசி:ேஹாமி' ேச தி%கா. பிைழ%கிற5
கPடமா... அ*ேயா... அ3ணா” எH அரறினா . பிற- “‘ம';கா...
ம';கா...’G ெசா'4%-9 ெசா'4 லகிறாரா” எH ெசா';
லபினா .

ம';கா வி%கி 5 நிறா . க'லாகி, மீ3, ெப3ணான அக;ைக, உடேன
க'லான5 ேபால, -ளி9சிைய விவைள, ெகா1, உைறபனி% கால தி'
பனி%க1#%-

ேபா1ட5ேபா', மல%கா, பிண%காடா* ஆன5 ேபா', 5வ3,

நிறா . “ம';கா ம';காGதா லகிறாரா” எH அமா ெசான
வா ைதக , மைலபாபா* மாறி, அவைள விD:கி% ெகா3#7த5. ;யா*
மாறி, அவ

மீ5 பா*75 ெகா3#7த5.

ம';கா, சரவணைன ஏறி1, பா தா , ேக1டா : “ைச%கிளி' தாேன வ7தீ:க...”

“இ'ல, IC1டாி'...”

“எைன IC1டாி' ெகா3, விட

#Oமா?”

சரவண, ெச'லமாைவ பா தா. அவ , அ7த9 சமய தி4, ஊ வா*%-
பய7தவளா* “நாம ெர3, ேப ேபாகலா ம';கா” எறா .

ம';கா, ெவறி பி# தவ

ேபா' க தினா .

“எனா'... ஒ நிமிஷ Cட இ%க
ெகா3, ேபா* விட

#Oமா...

#யா5 சரவண! உ:களா' எைன%

#யாதா... இLவள$தானா நீ:க ...”

ம';கா, ெவளிேய ஓ#னா . எ7த% கா'கைள பி# 5, த தி த தி நட7தாேளா,
அ7த% கா'கைள பி# 5% கதற ேவ3,. ெபறாமேல ெபH, க3ப, எH
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க1,ப, திO, க1,ப, தினா' 5வ வா

எH வி1, பி# 5, உயிாி4

உயிரா* வள த அபாைவ, உடேன பா தாக ேவ3,.

ம';கா, தைலவிாி ேகாலமாக ஓ#% ெகா3#7தா . அேக ேவகமாக வ75 நிற
சரவண IC1டைர பாராமேல ஓ#னா . பிற- அ7த IC1ட சH

7தி

ேபா*, வழிமறிப5 ேபா' நிற ேபா5, பி இ%ைகயி' அம75 ெகா3டா .
அவ ேதாைள பி# 5% ெகா3டா . ஆனா', அதி' எ7தவித Iபாிச 
ஏபடவி'ைல.

த

தலாக, க3ெண'லா நிைற7தவ ேம' ைகப1ட நாண

இ'ைல. ஓ#%ெகா3#%- IC1ட%-

னா', ெசா%க;:க நிH

ெகா3#ப5 ேபாற பிரைம. இதனா' “பா 5... பா 5” எறா .
ெசா%க;:க, அ7த IC1ட%-

னாேலேய ஓ,வ5 ேபாற இெனா

பிரைம இதனா' “சீ%கிர சீ%கிர” எறா .

ெசா%க;:க தி கா' ப%க, பாவதி ேசாகமாக உ1கா7தி7தா . “எ5%- ஒ
உயி' எDதி வ9சி,:க” எH ைம 5னமாக , றி நிH உபேதச ெச*5
வி1,, பாவதிைய% C1#% ெகா3, ெவளிேய எ:ேகேயா ேபாயி7தாக .
வாச;' வழி மறி%க பா த நைச த ளி வி1,வி1, ம';கா உ ேள ஓ#னா .

“அபா... அபா... எ அபா!”

ம';கா, அபாவி ைககைள எ, 5% க3களி' ஒறி% ெகா3ேட விமினா .
அவ கா;' தைல ைவ 5 ர3டா . கன ைத தடவி வி1,% கதறினா .

“அபா... அபா... எ அபா!”

ேமக ைத% கீறிய இ#ைய ேபா', இ#ைய% கீறிய மினைல ேபா', மினைல%
கீறிய ஒளிைய ேபா', அவ
ைவபவ

தைன% கீறி, த இதய ைதேய ெவளிேய எ, 5

ேபா', “அபா... அபா...” எறா .
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ெசா%க;:க ம';காவி

5ைக த1#% ெகா, தா. “வ7தி1#யாமா...

வ7தி1#யாமா” எH அவர5 வா*, வா ைதகைள ேதாHவி த ேபா5, அவ
“எைன வி1,1,... உனா' எப#மா இ%க

#@ 5? எனா'

#யல...

அதனாலதா இ7த கதி” எH அவ அடபி#%- சிHவைன ேபா'
ேகாபமி'லாத% ேகாப 5ட, மி@ வ5 ேபா' ெக@சிO, ெக@ வ5 ேபா'
மி@சிO எD75 உ1கா7தா. க1#' விளிபி' சாய ேபான அவைர, ம';கா
த மாேபா, அைண 5% ெகா3டா.

இத-

உ ேள வ7த டா%ட, “ெகா@ச ேபசலா எH ெசானா' இப#யா

ேபசற5” எறா. ஆனா', ‘ேபஷ31’ ெகாலாI ஆகாம', - 5% க'லா*
ஆனதி' - அவைர அப# ஆ%கியதி' ெபைமப1டா.

“ம';... ம';கா” எH ெசா';% ெகா3ேட பாவதி உ ேள ஓ# வ7தா .
இவாி', யா

த;' அைண த5 எH ெதாியாம', ஒவைர ஒவ

அைண 5% ெகா3டாக .

“அமா... அமா...”

“ஏ3# அD$ேற... ஏ3# இப# இைள9சி1ேட. எைன நிைன9சியா...
இனிேம'... எைன வி1, ேபாவியா... ேபாவியா#...?”

“அழாதி:கமா... அழாதி:கமா...!”

மீ3,, இவ ஒவைர ஒவ அைண 5% ெகா3டாக .

பாவதி, மகளி தைலைய ேகாதிவி1,% ெகா3ேட, “டா%ட, இனிேம' உ:க
ம75 Cட ேதைவயி'ைல. இவ இபேவ நடபா” எறா . உடேன டா%ட
“ஆன7த திேலO அதி9சி வரபடா5மா” எறா. “ம75 ேவ3டா எறா'
எப#?”
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இத- , ெபமா, ெச'லமா$ பி ைள -1#கேளா, வ75 நிறாக .
ெபமா , உண9சி வசப1,, ெசா%க;:க தி ைககைள பி# 5% ெகா3,,
“எ7த பய4வேளா... நீ:க ... சாகK G நா ெசானதா* ேகா
ெசானா:களாேம. ச தியமா* ெசா'4கிேற... உ:க

ெசா 5%- நா

ஆைசபடல. அ7த ெபா7தாத க'யாண தால... ேப9சிO... எ த:ைக
பாவதிO அவIதபட% Cடா5G தா ேநா1NI அGபிேன. மறப#...”

ெசா%க;:க சிாி 5 ேபசினா.

“அெத'லா எ5%-டா ேப ற... ஆமா... உைன -#%க% Cடா5... -திைரகி1ட
ேபாக% Cடா5G எ தைன தடைவ ெசா';யிேப. அேபா... நா
ெசா'4ேபா5 ேக1கல. இேபா ம'; ெசா'லாமேல நிH தி1#யா. எனடா
நியாய...”

ெபமா

மகிS75 ேபானா. சின வயதிேலேய ‘டா’ ேபா1, ேபசியவக .

க'யாண ஆன பிற- ‘டா’ ேபா1டவக . ெசா%க;:க, பைகைய மற751டா.

“அ7த ெபைம உன%- தானடா... ம'; உேனாட ெபா3Kதானடா...”

இவ, ‘டா1டா’ காடாம', ‘டா’ ேபா1, ேபசியைத% ேக1ட பாவதியி
அ3ணமாக ,

க@ ழி தாக . இவக

ஒறாக9 ேச7தா', அைம

த:ைக எனாவ5? ெபாியவ, அத1#% Cபி1டா.

“பாவதி... ெகா@ச ெவளியி' வாாீயா... உகி1ட தனியா* ேபசK.”

ம';காைவேய பா 5% ெகா3#7த பாவதி, எாி9சேலா, பதிலளி தா . “நா
உயிேராட இ%- ேபாேத, இெனா தி%- ஏபா, ப3Kனவ:க... என
அ3ண? என தபி? நா ெவளியில வர$ ேவ3டா. நீ:க
நிக$ ேவ3டா.”

உ ேள
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அ3ணமாக

அதி9சிOட ேபானாக . ெசா%க;:க, அேபா5தா ஒ

=ைலயி' ஒ5:கி நிற சரவணைனO, ஒ ெப3 ப1டாள ைதO பா 5
வி1,, ம';காைவ அ த P#யாக பா தா.

ம';கா நாணி%ெகா3ேட, “அவ ெபய சரவண. எேனாட ந3ப. அவ:க...
எேனாட... அ7த +1,ல இ%கிற சேகாதாி:க... அ%கா:க...”

ெசா%க;:க, சரவணைன பா 5வி1, ேபசாம' நிH ெகா3#7த
ெப3கைள பா தா. மாையயா', கட$

தைன அல:காி 5% ெகா3டா4,

அ7த மாைய எப# கட$ளாகாேதா, அ5 ேபா', அரைவ மி'4, மளிைக%
கைடO வாS%ைக%- ேதைவெயறா4, அைவேய வாS%ைகயாகா5 எபைத
மரண விளிபி' நிற ேபா5 ாி75 ெகா3ட ெசா%க;:க, “உ1கா:கமா”
எறா.
-------------அ தியாய - 21

ம';கா, ஒ வார நசி: ேஹாமிேலேய இ7தா . அபா$%-, ஜூI பிழி75
ெகா, 5, கா'கைள பி# 5வி1,, ைகவிர'கைள ெந1#

றி 5 கவனி 5%

ெகா3டா . மாைல ேவைளயி', அபாைவO அமாைவO C1#% ெகா3,
அேக இ7த >:காவி- ேபானா .

ெசா%க;:க ேதறி% ெகா3ேட வ7தா.

அ7த ஒ வார கால தி', சரவண, இர3, தடைவ வ7தா.

த;' வேபா5,

“இ7தா... நீ ெசான5 மா5ாிேய... அபா #ரா1 ேபா1#%கா. Iடா
இ%கிற இட தி' ைகெயD 5 ேபா1, ைவ 5%ேகா...” எறா. ‘நீ:க’ைவ,
அவ ‘நீ’யா%கியதி' ம';கா, தாG அவG ஒறான5 ேபால, சிாி தா .

ேம4 ஓாி நா1க

விைடெபறன.
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வாS%ைகயி' இ75 விைடெபறாத அளவி- நறாக ேதறிய ெசா%க;:க,
நசி: ேஹாமி;75 விைடெபH நா

வ7த5. ெச1#யா கா, வ75 நிற5.

பாவதி, ம';காவி- தைலவாாி, பின;1டா . இர1ைட பின'. க3K%ைமயி1டா . த3ைடயாேப1ைடயி' வா:கிய, ைநல%I டைவைய
க1டாயப, தி, க1#% ெகா ள ைவ தா . ம';காவி-, தியாகராய நக +1ைட
நிைன%கேவ ஆன7தமாக இ7த5. எேபா5 ேபாேவா எப5 ேபா', அவசர
அவசரமாக பிளாI#% Cைடைய எ, 5 ைவ தா . அபாவி W1ேகைச R%கி
#ைரவாிட ெகா, தா . ‘தியாகராய நக ேபான5, ‘ஷவ பா ’தி' -ளி%க
ேவ3,! டல பி'ேலா க1#;' ப, 5 ரள ேவ3,! #.விைய ேபா1,,
கிாி%ெக1 ேம1ைச பா%க ேவ3,! என... இ7த அபா... இGமா...
டா%டாிட ேபசி%கி1, இ%கிறா.

ெபமா, மைனவி ம%கேளா, வ75 வி1டா. பரமசிவ பய' ம1,, மாமாைவ
ச:கட 5ட பா தா. கா' மணி ேநர தி', -# தன ெப3க வ75
வி1டாக . க7தசாமியி மைனவி, க3ணீ வி1,% ெகா3ேட வ7தா . யார5...
அடேட... இ1; ஆயாவா...

ம';கா, இ1; ஆயாைவ, ைநல%I டைவேயா, ேபா* நிH, அைண 5%
ெகா3டா . ஆயா, அ:ேக வ75 ெசா%க;:க திட, “இ7த பி ைளயா3டா
தா ெசா%க;:கமா... ெபாியபாைளயா தாகி1ேட... ஒ வா1# ேபாயி1, வா
நா*னா... உன%- ஒ3K வரா5” எறா .

பிற-, ம';காவி காேதா, காதாக “நீ ந'லா இேப -ய7ேத... நீ... இ:ேகேய
இ%கK G ெசா'ல ேதாணினா%Cட... ெசா'ல விபல -ய7ேத...
ஏனா... நீ இ%க ேவ3#ய இட அ5தா -ய7ேத... ஆனா' அ#%க# வ75,
க த கா1#1, ேபா -ய7ேத... எ:கைள மற75டாேத -ய7ேத... நீ மற%க
மா1ேட -ய7ேத...”
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‘இ1;’ ஆயா, த ெபா1ட' க3கைள 5ைட 5% ெகா3டா . த ம#யி'
ெகா3, வ7தி7த ஒ இ1;ைய எ, 5, ம';காவி வாயி' ஊ1#னா .
ம';கா, ஆயாைவேய பா தா . கட7த நாப5 வடமா*, பாச ைத
பா தி%க மா1டாேளா...

ெபமா

ச த ேபா1டா.

“ரா- கால வர ேபா$5. சீ%கிர... ம';... இGமா ேபசி

#%கேல. வ3#ல

ஏHமா...”

காாி', ெசா%க;:க ஏறி% ெகா3டா. பாவதிO ஏறி% ெகா3டா . ம';கா
ேபாவதகாக கா கதைவ பி# 5% ெகா3ேட, #ைரவ நிறா.

கா%-

ேபாக ேபான ம';கா, ‘இ1;’ ஆயாைவ பா தா . க7தசாமியி

மைனவிைய பா தா . ‘M#

5’ காமா1சிைய பா தா , ைச%கி

ாி%ஷா%கார மைனவி மாாியமாைள பா தா . அ:ேக இ'லாத ரா%கமாைவ
பா தா . இவகைள வி1,வி1, ேபாக%Cடா5... இவகைள ெச'வ தி' தா
எனா' ரள ைவ%க

#யல... அவக

வHைமயி' வா, ேபா5,

5ைணயாகவாவ5 நிகK... +1,%காாி மீ3, இ1; ஆயாைவ இைச
ெச*ய பா%கா G மாாியமா
இ%கா ... இவக
ெகா,ைமப, த

ெசானா . இ7த ரா%கமா ேவற கPட 5ல

ெகா,ைமப, த படாம' இ%கK னா, இவகைள
யறா4

#யா5G ஒ எ3ண வரK... அ7த

எ3ண தி சினமாக... நா இவகேளாடேய இ%கK... பிற-, ஒ
வ75வி1டவ

ேபா', காாி' ஏறாமேல, -# தன ெப3கைள பா தா .

“அபா! நா இவகேளாேடேய இ75 வி,கிேற.”

ெசா%க;:க பதறினா.

“எனமா ெசா'ேற... எனமா ெசா'ேற?”

“கவைலபடாதி:க அபா... நா இனிேம' உ:க

ெப3 தா. அ, த

#$%-
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ெஜம G இ75, நிைன%கிற5 நிைறேவH எறா' நா உ:க

ெப3

தா. இ:ேக... நா இ%க ேவ3#ய க1டாய. இதனால... அ:ேக வராம'
ேபாகமா1ேட. காைலயி', இ:ேகனா', சாய:கால அ:ேக. ஒ நாைள%தியாகராயநக, இெனா நாைள%- வ3ணார ேப1ைட... பரமசிவ... கால
ஏHடா...”

பாவதி, க3ணீ கபைலOமாக லபினா .

“எனமா இ5... இGமா ேயாசி%கிற... நா பைழய பாவதி இ'ல... அேதாட
உைன வள தவ#. ம#யி' ேபா1, தாலா1#யவ ... ேதாளி' R%கி%
ெகா@ னவ ... இைத விட... நீேய... எைன% ெகாG,#...”

“ச தியமா*... ெசா'ேற, நீ:க

தா எேனாட அமா... நீ:க

சமதி%காத

எ7த விஷய திேலO ஈ,பட மா1ேட. அ5 க'யாணமா* இ7தா4@ சாி...”
எறா

ம';கா.

ெசா%க;:க ம';காவி

க ைத பா த ேபா5, அவ , அவாிட

“இ7தா:கபா... ெசா 5ல என%- உாிைம கிைடயா5G... நா எDதியி%கிற
ப திர...” எH ெசா';, சரவண ெகா, தி7த காகித ைத நீ1#னா .

ெசா%க;:க, அைத பிாி 5 ப#%க ேபான ேபா5 பாவதி, அைத பி,:கி,
%-Bறாக% கிழி 5 ேபா1,வி1,, “உ மனசி' என# ெநன9சி% கி1ேட...
ப'4 உைட@சி,” எறா

அD5 ெகா3ேட...

ம';கா மறா#னா .

“எைன மனி9சி,:க அமா... நா ெச*த5
உ:க

1டா

தன7தா. என%-

ேமலதா ஆைசேய தவிர... மற5ல ஆைசயி'ைல எகிறைத

கா1,வதகாக எDதிேன. தனா மனி9சி,:க . இ'லனா, உ:க
மகைள ந'லா அ#O:க ... இ7தா:க கன...”
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ம';கா,

5ைக% -னி75,

க ைத% கா1#ய ேபா5, பாவதி அதி'

தமி1டா . ம';கா, சமரச ெச*தா .

“சாிமா, நீ:க

இேபா றப,:க . நா காைலயி' அ:ேக வ751,...

சாய:கால இ:ேக வ75,ேற...”

கா றப1ட5. ெச'லமா ஏறி% ெகா3டா . ெபமா , “த:கசாைல வைர%வாேர. ப ளிப1,ல ேகாணி கிட%-5” எH ெசா';% ெகா3ேட
னி%ைகயி' ஒ1#% ெகா3டா.

கா ேபா*வி1ட5.

ம';கா, ‘இ1;’ ஆயாைவ த ப%கமா* ேச 5 பி# 5% ெகா3ேட, இதர
-# த ெப3கட ேச75 இைண75, பிைண75 நட7தா .
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