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வள��� மக	 


. ச�திர� 

தி�வர
 �தக நிைலய�, 

13, தீனதயா� ெத�, தியாகராய நக�, ெச�ைன -600 017 

�த� பதி�� ஜூைல 1980; ஆறா� பதி�� #ச�ப� 2002 

பதி�பாசிாிய�: வானதி தி�நா$%கர
 

விைல &.50.00 

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

வள��� மக	 வள��� மக	 வள��� மக	 வள��� மக	 ----    



. . . . ச�திர�ச�திர�ச�திர�ச�திர�    

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    1111    

 

ெச�ைன, தியாகராயநகாி' உ	ள ஒ*யாரமான +,க�%- இைடேய, ‘ேம%க�’ 

ேபா1ட கிழவி ேபால$�, ‘ேம%க�’ இ'லாத இள� ெப3களி4� ‘நா1,%க1ைட’ 

இள� ெப3 ேபா', ஒ� +, கா1சியளித5. 

 

பைழய ெகாதனா��, �திய எ�ஜினீய��, கல75 ஆேலாசி5% க1#ய5 ேபா' 

ேதா�றிய அ7த +,, பழைமயாக இ'லாம4�, �5ைமயாக� ேபாகாம4�, 

பா��பத�- அழகாக இ'ைலெய�றா4�, பழ-வத�- 
ைவயாகேவ இ�7த5. 

 

ேம' மா#யி', மாத9 ச�பள% -,�ப:க	 இர3, ‘-#தன�’ �ாி7தன. 

 

கீேழ, +1#� உாிைமயாள� ெசா%க;:க�, -,�ப சகிதமாக% -#யி�7தா�. 

 

‘ெமாசாயி%’ ேபா1ட தைர. மி� விசிறிக	 
ழ4� அைறக	. ‘ட�ல�’ பி'ேலா 

ெகா3ட ஒ� க1#', #.வி.ெச1,. அேத சமய�, பைழயன கழி%க�படவி'ைல 

எ�பைத% கா1,� வைகயி', இைடயிைடேய, ேகாணி =1ைடக��, 
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>ைன%-1#க��, தகர ட�பா%க��, ‘#ர�’க�� தா�ேதா�றிதனமாக% 

கிட7தன. 

 

ம';கா தன5 அைறயி' இ�75 ெந1# �றி5, ெவளிேய வ75, வரா3டாவி' 

ேபா1#�7த ஊ@ச' பலைகயி' கா'ேம' கா' ேபா1, உ1கா�75 ெகா3, 

க'Aாி� �தகைதேயா அ'ல5 அ7த� பாட B4%-	 மைற5 

ைவதி�7தா4� ைவதி�%க%C#ய காத' �தகைதேயா, ப#%க 

ெதாட:கினா	. பிற- ‘ேபார#தவ	’ ேபா', ஒ� காைல எ,5 தைரயி' ஊ�றி, 

விர'களா' அDதி, ஊ@ச' பலைகைய ஆ1#% ெகா3டா	. அ7த ‘ஆட'’ 


கதி' ஆன7த�ப1டவ	, உ	ேள ஏ�ப1ட சதைத% ேக1,, �கைத தி��பி 

ேலசாக நிமி�தி, ெம'ல9 சிாி5% ெகா3டா	. 

 

உ	ேள, -ளியலைறயி' அவ	 அ�மா%காாி பா�வதி யாைன -ளி�ப5 மாதிாி, #ர� 

நிைறய இ�7த த3ணீைர, ‘ட�’பா' ெமா3, ெமா3,, தைலயி' பாதி, அ7த 

#ர�மி' பாதியாக ஊ�றி% ெகா3#�%க ேவ3,�! இ'ைலயானா' #ர���, 

அ7த இ��� ட��� ேமாதி, அ�ப#ெயா� பய:கரமான சதைத% ெகா,தி�%க 

ேவ3#யதி'ைல. பிற- எ�ைம மா, ேச�றி' �ர	வ5 ேபால ஒ� சத:ேக1ட5. 

ஒ� ேவைள ேசா�� ேத*%கிறாேளா எ�னேவா... 

 

‘இ7த அ�மா$%- ஷவ� ேட�ைப திற75 ஜ���G -ளி%க ெதாியைலேய’ 

எ�H தன%-	ேள நிைன5% ெகா3#�7த ம';கா, “நீ இ�G� #ரI 

ப3ண;யா�மா” எ�ற -ர' ேக1, நிமி�7தா	. 

 

கச:கிய ேவ1#ேயா,�, �D:கிய ச1ைடேயா,� ெசா%க;:க� நி�H ெகா3, 

இ�7தா�. 

 

ந'ல சிவ�பான நிற�. மனித�%- வய5 ஐ�ப5%- அ�ேக வ7தா4�, இ�G� 

ைமன� மாதிாிேய இ�7தா�. கDதி', ஏD ப$� ச:கி; ேபா1, இ�7தா�. சில�, 

அ7த ச:கி;ைய அவ� மைனவி, அவ�%-% க1#ய தா; எ�H கி3டலாக அ'ல, 

ெம*யாகேவ ெசா'வா�க	. ைகயி' த:க9 ச:கி;யா' பிணி%க�ப1ட ஒ� பாடாதி 
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க#கார�. ‘ைட’ அ#%க ேதைவயி'லாத க�ைமயான �#. ெமாததி' ெசா'ல� 

ேபானா', ஆசாமி அழகாகேவ இ��பா�. 

 

அரைவ மி';' இ�75 ேநராக வ7த அவ�, ம';காைவ ெப�மிதமாக� பா�5% 

ெகா3, நி�றா�. அவ� க3 ��ேனேய, அவ� க3K%- ெதாியாமேல எ�ப# 

வள�75 வி1டா	! எLவள$ க�Mரமாக உ1கா�7தி�%கிறா	! ஏேதா, இ�G� 

இ7த இ�ப5 வயதி4�, அவைர� ெபாHத அளவி', அவ	 ஐ75 வய5 சிHமி 

ேபாலேவ ேதா�Hகிறா	. 

 

ம';காைவ பாச� ெபா:க� பா�த ெசா%க;:க� திNெர�H, ‘ட���’ #ர��� 

ேமாதிய சத� காைத% -த, “நா� ெசா�ன5... உ� கா5ல விழ;யா�மா” 

எ�றா�. 

 

“எ�ன�பா ெசா�னீ:க?” 

 

“இ7தாபா�... ஒ3K ‘எ�ன அ�பா’�G பிாி59 ெசா'4... இ'ேல�னா எ�ன 

ெசா�னீ:க�G ெமா1ைடயா% ேக�... நீ எ�ன�பா எ�ன�பா�G ெசா'றைத% 

ேக1டா', நீ என%- பா1# மாதிாிO� ேதாK5... நீ #ரI ப3ண;யா�மா?...” 

 

ம';கா சிாி5% ெகா3ேட ெசா�னா	 “நீ:க�� ப3ணவி'ைலயா? 

‘அ�மா’�G பிாி59 ெசா'4:க... இ'ல�னா...” 

 

“சாி, ேபாக1,�... உ:க�மா -ளி5... நீ -ளி5... நா� -ளி5, �ற�ப, 

��னால... அ:ேக க'யாண� �#75 ஒ� -ழ7ைத Cட பிற75,�! நா� 

-ழ7ைதேயாட கா5-5 விேசஷ5%-தா� ேபாக �#O�. இ�Gமா 

-ளி%கிறா	...? -ளி5 �#5வி1, ஏேதா பா'கண%- ேபா,றா	G 

நிைன%ேக�...” 

 

ம';கா சிாி5% ெகா3ேட ஏேதா ெசா'ல� ேபானேபா5, பா�வதி ெ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* 

-ளி�மா” எ�றா	. 

 

“நா� அ��றமா -ளி%ேக�.” 

 

“க'யாண5%- ேநரமா-5.” 

 

“நா� வரைல... தைல வ;%-5.” 

 

ெசா%க;:க� பதறினா�: “உன%- வய
 வள�7த அள$%- =ைள ஏ� வளரல...? 

ெசா7த அ%காேவாட க'யாண�. நீ வரா1டா' ந'லா இ�%-மா... நா4 ேப� எ�ன 

நிைன�பா:க...” 

 

பா�வதி அவைள� ெப�ைமேயா, பா�5% ெகா3ேட, “நீO� வரK�மா... 

இ'ல�னா... நா:க	 தா� ஒ�ைன த,51ேடா��G ெசா'வா:க... உ�... 

சீ%கிர�...” எ�றா	. 

 

“�த'ல அ�பா -ளி%க1,�.” 

 

“உ:க அ�பா -ளி%கற5�, -ளி%காத5� ேநரைத� ெபாH5 இ�%-. ேநர� 

ஆயி1,5�னா, அவ� வழ%கமா வ�ற5 மாதிாி -ளி%காமேல வ75,வா�. 

அ�ப#ேய -ளி9சா4�, பைழயப# அரைவ மிஷி�ல �ரளதா� ேபாவா�...” 

 

“நா� மிஷி�ல �ரளா1டா நீ த:க நைகயில �ரள �#யா5#! பா�5� ேப
... 

பி#9சா4� பி#9ேச� �ளியமரமா� பி#9ேச�G ெசா�னவ	, நீதா�. 

மற75டாேத.” 

 

“நா� மற%கல... �ளியமர� -ளி%கா5 - மைழயில தா� நைனO�!” 
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“ேபா* உட��ல ப1,9ேசைலைய 
5#...” 

 

ம';கா சிாி5% ெகா3ேட, -ளியலைற%-	 ேபானா	. பா�வதி, உ	ேள ேபா*, 

ஒ� நா1,� �டைவைய எ,5, ெசா%க;:கதிட� தவறி� ேபா* “ம';காகி1ேட 

ெகா,:க” எ�H ெசா'ல� ேபானத�காக9 சிாி5% ெ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	. 

---------- 

அதியாய�அதியாய�அதியாய�அதியாய�    ----    2222    

 

ெசா%க;:க� ெட;ேபாைன9 
ழ�றினா�. 

 

“அேலா... ெச1#யாரா... சா� ெர#யா... பரவாயி'ல. அைரமணி ேநர� கழிேத 

அG��:க... அ��ற� ேவள9ேசாி விவகார� பழ�... ேந�ல ேபசலா�... சாி... காைர 

அைர மணி%- அ��றமாேவ அG��:க. =வாயிர� &பா* -�ப� கி1ேட 

ெகா,5 அG��ேற�... அைத �#9சி,:க... வ9சிட1,மா... வ9
,ேற�.” 

 

ெசா%க;:க� ெட;ேபாைன ைவதேபா5, பா�வதி க3ணா# ெபா�திய 

Mேராைவ திற75, ைவர ெந%லI, ஏD ப$� இர1ைடவட9 ச:கி; 

�த;யவ�ைற% கDதி4�, நா�ைக75 த:க% கா��கைள ைககளி4�, =�H 

ேமாதிர:கைள விர'களி4� ேபா1,% ெகா3டா	. நைககைள� ேபாட� ேபாட, 

க'யாண +1#�- எ�ேபா5 ேபாேவா� எ�H அவ�%- அவசர�, ஆேவசமா-� 

அளவி�- வள�7த5. 

 

-ளி5வி1, வ7த ம';காவி�- பா�வதி தைலவாாி வி1டா	. “ேபா:க�மா நா� 

-ழ7ைதயி'ேல... என%-� ைகயி�%-” எ�H அ7த% க'Aாி%காாி 

சிK:கியேபா5, பா�வதி, “இ7த% கால5� ெபா3K:க�%- எ�ப# #ரI 

ப3ற5 எ�பைத விட, எ�ப# எ�ப#� ப3ணாம' இ�%கலா� எ�ப5தா� 

அதிகமா* ெதாிO�. 
�மா தைலைய% ெகா,#. அ�ப# இ�ப# ஆ1டாேத!” எ�H 
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ெசா';% ெகா3,, அவளி� இ,�ைப இH%கி� பி#5% ெகா3ேட, இர1ைட� 

பி�ன' ேபா1ட	. பிற- க3K%- ைம ேபா1டா	. அத� பி� பிேராைவ 

திற75, நைககைள நீ1#னா	. 

 

ம';கா தி1டவ1டமாக9 ெசா';வி1டா	: “ஏ, அ�மா... �5கில அ#%கK��G 

ெசா'4:க... -னிOேற�. க�ன5ல �த: ெகா,%கK��னா', �கைத 

நிமி�5ேற�. ஆனா' நைக ேபா,ற5%- கDைதேயா ைகையேயா நீ1ட 

மா1ேட�. ேபா:க�மா... என%- இெத'லா� பி#%கா5...” 

 

“உன%-� பி#%காவி1டா' ேபாக1,�... என%-� பி#%கிற5%காவ5 ேபாட% 

Cடாதா... இ�ைன%- ம1,� ேபா1,%க ராஜாதி...” 

 

“இ�ைன%- ம1,� எ�ைன வி1,,:க�மா... �ளீI. இ5:கைள நீ:கேள 

ேபா1,%க:க... உ:க	 அழைக எ,�பா கா1,�...” 

 

பா�வதி ேயாசிதா	. 

 

கணவனிட� இ�75 இ5வைர வராத, “அழ-... எ,�பா* இ�%-�” எ�பன 

ேபா�ற வா�ைதகளி� வசீகர:களி' சி%-3ட அவ	, ம';கா$%காக9 

ெச*ய�ப1ட நைககளி' ெப��பாலனவ�ைற எ,5� ேபா1,% ெகா3டா	. 

ேதா��, கD5� ெதா,� இடதி' இ�75, கி1டத1ட -ர'வைள வைர%-� 

நைகய,%-க	. 

 

இத�-	 -ளியலைறயி' இ�75, “ெர#யாயி1N:களா” எ�H Cவி%ெகா3ேட 

வ7த ெசா%க;:க�, மைனவிைய� பா�5, “இ7த% க�மைல% கழ1#1, 

அவேளாட ாி:ைக ேபா1,% ேகாேய�... ெகா�பைர%- வைளய� ேபா1ட5 மாதிாி 

இ�%-�...! ேவKமானா' கா�ப$3, கத$9 ச:கி;ைய% கழ1# தர1,மா... 

அைதO� த:க9 ச:கி; மாதிாி ேபா1,%ேகா! ஆைள� பா� நா�ப5 வய5%- ேமல 

உட�ைப% -ைற%கற5%- பா�%காம', நைககைள C1ட� பா�%கறா	...” 

 

“நா� ேவKமானா' த#யா இ�751,� ேபாேற�. உ:க�%- எ�ன நPட�?  
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ஏ3# இ�ப#9 சிாி%கிற?” 

 

“சிாி%கல�மா, அ�பா... அ�மாைவ நீ:க	 ஓவரா ேப
றீ:க...” 

 

“நாம இ�ேபா அவ� க3K%- அ�ப#தா3# ெதாிO�! இவ� இLவள$ 

ேப
றாேர, இவ� கால� பா�, -ளி9சார�. கா4ல த3ணிேய படல...” 

 

“த3ணி ேபா,ற உ� ராமைன விட நா� ேதவல#...” 

 

“எ�ன�மா நீ:க	... அ�பா தமா
%- ேப
றா�... நீ:க	 சீாியசா எ,தா' 

எ�ப#?” 

 

“விைளயா1, விைனயா-�G ெசா'4#.” 

 

“விைன Cட எ�கி1ேட விைளயா1டா-��G ெசா'4�மா...” 

 

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

வ75டK�...” 

 

=வ�� காாி' ஏறினா�க	. 

 

ம';கா இ�வ�%-� ந,வி' உ1கா�75 ெகா3டா	. 

 

உாித வாைழத3, ேபா�ற கா'க	. ஆமண%-9 ெச#ைய� ேபா�ற சிவ��� 

ஊதா$� ‘கல7த’ நிற�. அ5, ரத9 சிவ��� இ'ைல; -:-ம9 சிவ��� அ'ல. 

அழகான சிவ��. தாமைர த3, ேபா�ற கD5, நளின��, க�Mர�� கல7த 

பா�ைவ. எவ� ெசா'வைதO�, உ3ைமயிேலேய உ�னி�பாக% ேக1ப5 ேபா', 

�5ைக வைள5, �கைத ��ப%கமா* ெகா3, வ�� ேந�தி. 

-1ைடெய�ேறா, ெந1ைடெய�ேறா ெசா'ல �#யாத உயர�. ப'ேவH #ைச�க	 
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ேபா1ட அ7த ‘ேமாஷி ேமாஷி’ ேசைலயி', இர1ைட� பி�ன'களி' ஒ�H ேதாளி� 

��ப%க� ெதா:க, ேசைல% கைடயி� ��னா' நி�-� ெமD-� ெப3ைண� 

ேபால, அேத சமய� ஆபாச� இ'லாத கவ�9சிOட�, பா4ண�ைவ R3டாம', 

ைகெய,5% -�பிட ேவ3,� எ�ப5 ேபா�ற பா:-ட� ம';கா 

ேதா�றினா	. அவைளேய இைம விலக� பா�த தி�-தி�மதி ெசா%க;:க:க	, 

ஒ�வ�%- ஒ�வ� ���Hவைல� பாிமாறி% ெகா3ேட �ளகா:கிதமானா�க	. 

 

#ைரவ� எ�ஜிைன ‘ஆ�’ ெச*த ேபா5, ராமசாமி வ7தா�. பா�வதியி� 

ெபாிய3ண�. அ7த உற$%- ஏ�ற உ�வ�. உ�வதி�- ஏ�ற பண� உ	ளவ�. 

பணதி�- ஏ�ற ‘பாவலா’ மனித�. 

 

“க'யாண5%-� �ற�ப1டா� ேபால இ�%-?” 

 

ெசா%க;:க� �கைத9 
ழிதா�. கால:காதால வ751டா�! இவ� வாைட 

ப1டாேல, =9
 �1,�. இனிேம' ேபான காாிய� உ��ப1டா�ல தா�! 

 

‘அ3ண� ேக1ட5%- ஏதாவ5 ெசா'4:கேள�’ எ�ப5 மாதிாி, பா�வதி, 

கணவனி� இ,�ைப ரகசியமாக இ#தேபா5, ெசா%க;:க�, த� =த 

ைம5ன�%-� பதி' ெசா'4� க1டாயதி�- உ1ப1டா�. கனக9சிதமாகேவ 

பதி' ெசா�னா�. 

 

“பி�ன எ�ன... உ:க	 த:ைக இLவள$ நைக ந1, ேபா1#�%-� ேபா5, நா� 

இ7த� ப1, ேவ1#ைய க1#யி�%-� ேபா5, க'யாண5%-தா� ேபாேவா�... 

க�மா7தர5%கா ேபாேவா�?” 

 

ராமசாமி சைள%கவி'ைல. 

 

“அடேட... ந�ப ம';கா அ%காேவாட க'யாணமா? என%- மற7ேத ேபாயி1,! 

நாG� கா�ல ஏறி%கிேற�.” 
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“இ'லதா�, நா:க	 வழில ஓ� இட5%-� ேபாயி1, வர�ேபாேறா�. நீ:க	 

��னால ேபா* அ:க இ�%கவ:க�%- ெகா@ச� ஒதாைச ப3K:க. #ைரவ�! 

அவ� மறி9சி%கி1, நி�கிறாேர�G ேயாசி%க ேவ3டா�. வ3#ைய எ,. அவ� 

தானா 5	�வா�... வ3#%- ேசத� வ�ேம�G பா�%கியா? சீ%கிரமா* எ,�பா...” 

 

கா� சீறி%ெகா3, �ற�ப1ட5. ராமசாமி, அ�ேபாைத%- ஒ5:கி% ெகா3டா�. 

 

பா�வதியா' தாள�#யவி'ைல. ம';காைவ வி1, சிறி5 விலகி உ1கா�75 

ெகா3ேட, “எ:க	 அ3ண:க�னா' ஏ� உ:க�%- இ�ப# ப�றி எாிO5?” 

எ�றா	. 

 

“வதி வ9சா' ப�றிதா� எாிO�.” 

 

“உ:க	 த:ைக ��ஷைன விட எ:க அ3ண� த�பி:க ேமாசமி'ல. க'யாண� 

நி9சயி%கிற5%- ��னால, உ:க	கி1ட ெப3K%- தா*மாமனா9ேச�G, 

‘இ7த இட� பி#%-தா அதா�G’ ஒ� வா�ைத ேக1டாரா? சாி, ேக1கல. க'யாண 

ேநா1Nைச ேநாிலயாவ5 வ75 ெகா,தாரா? சாி. ெகா,%கல. க'யாண +1ல யா� 

யா�'லாேமா வாS5ைரேயா ம3ணா:க1#ேயா�G ேபா1#�%ேக, உ:க	 

ெபயைரO� ேபா,ற5? சாி ேபாடல. ெப3 +1டா�G ெசா';, அ3ண�மா�:க 

ெபய�:கைள ேபா1#�%கா�... பி	ைளகேளாட ெபய�:கைள ேபா1#�%கா�... 

தா*மாமா ெபயைர ஏ� ேபாடல? இவ	 ெபயைர% Cட ேபா1#�%கா�. இவைள 

எ,5 வள�த உ:க	 ேப� எ:ேகயாவ5 இ�%கா? ஏ� ேபச மா1ேட:கிறீ:க? 

அரவ மிஷி� மாதிாி க5+:கேள, இ�ேபா ஏ� ேபசமா1ேட:கிறீ:க?” 

 

ெசா%க;:க� ப1,� படாம4� பதி' அளிதா�. “இதனால அவ:க�%-தா� 

நPடேம தவிர நம%கி'ல. நா4ேப� நா4விதமா*� ேபச�படாேத�G ேபாேறா�. 

அLவள$தா�. உ:க	 அ3ண�மா� தாSதி�ேனா, இ'ைல எ� ம9சா� 

உசதி�ேனா எ5$� கிைடயா5. எ'லா�ேம கால9 
5ன பா��:க. #ைரவ�, நீ 

ஏ*ய நா:க ேப
றத% ேக1கிற5 மாதிாி வ3#ைய ெம5வா வி,ற? சீ%கிரமா 

வி,�பா... இ�ெனா�G� ெசா'ேற� ேக�#. அ3ண� த�பி:களானா4� சாி, 
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அ%கா த:ைககளானா4� சாி, அ�மா வயி5ல இ�75 ஒ�வேரா, ஒ�வ� 

ெசா';1,� பிற%கல. ஒ3ணா பிற%கற5னாேலேய ஒ3ணா ஆயிட மா1டா:க. 

Cட�பிற%கற5னாேலேய C# வாS75ட மா1டா:க. உறைவ விட, ந1� இ�%ேக, 

அ5லO� பா'ய சிேநகித� இ�%ேக, அ5%- இைணயா* எ5$� ஆக �#யா5. 

ெசா7த%கார:கி1ட உட��ல ஓ,ற ரத� 5#%கலா�. ஆனா', சிேநகித:கி1ட 

அ7த உட��%-	ள இ�%கிற ஆ�மா 5#%-�. இ7த9 ெச1#யாைரேய 

எ,5%ேகா... அவ� எ:ேக பிற7தாேரா, நா� எ:ேக பிற7ேதேனா, அவ� 

ெச1#யா�ல நா1,%ேகா1ைடயா, வாணிய9ெச1#யா, ‘வைளய' ெச1#யா’�G 

Cட என%- ெதாியா5. இ�7தா4�, அவைர விட, என%- ெந�%கமான மGஷ� 

யா�ேம இ'ல...” 

 

“ஆயிர� ெசா'4:க, எ� Cட� பிற7தவ:க... உ:க	 த:ைக ��ஷ� மாதிாி 

நட%க மா1டா:க... எ:க	 அ3ணைன நாைய நட5றதவிட ேமாசமா* 

நட5னி:க. கா�ல ஏற�ேபானவர% Cட �க5ல அ#9ச5மாதிாி ேப
னி:க. 

அ�ேபா Cட அவ� ேகாப�ப1டாரா? சிாி%கிறத வி1டாரா...?” 

 

“ேகாப�பட ேவ3#ய இட5ல சிாி%கிறவ� ஆபதான மGஷ3#. அேதாட, 

ேராஷ� இ�7தா' தா� ேகாப� வ��. ேவஷ� இ�7தா' சிாி��தா� வ��!” 

 

“சாி சாமீ! எ:க	 ஆ1க	 ேராஷ:ெக1டவ:கதா�, ஆபதானவ:கதா�. இவ	 

அ�பாதா� ேராஷ%கார�, ேயா%கிய�, ேபா5மா...?” 

 

“உன%- அறி$ இ�%கா#? இவ	 ந�ம ெபா3K. ந�ைம தவிர ேவற யாைரO� 

நிைன%காத ெபா3K. ந� ம#யிேலO�, ேதா�ேலO� �ர3ட ெபா3K. 

இவைளO�, அ7த -#காரைனO� எ5%காக# ச�ப7த�ப,தி� ேப
ற? பா�, அவ	 

�க� ேபாற ேபா%ைக...” 

 

பா�வதி அ�ேபா5தா� உண�7தவ	 ேபா' தி,%கி1,, ம';காைவ� பா�தா	. 

அவ	 அ�ேக ெந�:கி உ1கா�75 ெகா3,, அவைள தன5 வலேதாளி' 

ப,�ப#யா* அைண5% ெகா3டா	. 
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ம';கா, சிாி5% ெகா3ேட, “நா� ஒ3K� ேகாப�� படல, வ�த�� படல. 

நீ:க	 யாைர� ேபசினா4�, எ�ப#� ேபசினா4�, என%-% கவைலயி'ைல. எ� 

கவைலெய'லா� நீ:க	 ச3ைட ேபாட% Cடா5 எ�கிற5தா�” எ�H ெசா';% 

ெகா3ேட, அவ�க	 இ�வாி� ைககைளO�, த� இ� கர:களா' பலமாக� 

பி#5% ெகா3டா	. 

 

அ7த� பி#யி� பலைத கண%கி' ைவ5� பா�தா', ம';கா, ஏேதா 

பல+ன�ப1,% ெகா3, இ��ப5 ேபா' ேதா�றிய5. 

 

அவ�களி� ைககைள� பி#தி��ப5, “எ�ைன ைகவிட மா1N�கேள” எ�H 

ெசா'லாம' ெசா'வ5 ேபா;�7த5. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    3333    

 

வடெச�ைனயி', ‘வ3ணார�ேப1ைட’ எ�H வாயா4�, ‘வ3ைணய�பதி’ எ�H 

எDதா4� அைழ%க�ப,� ப-தி; அதி' ெந�%கமான +,க	 ெகா3ட ஒ� 


�%கமான ெத�. அ7த ெத�ைவ, கிராம5� பாணியி' ெசா'வ5 எ�றா', 

‘�%க# �ட:க#’ எ�H ெசா'லலா�. ெச�ைன ‘தமிழி'’ ெசா'வ5 எ�றா' 

‘�1,9 ச75’. உ	ேள ேபாகிற கா�� வ3#க�� ேநராக, அ7த ெத�வி� 

இர3, ப%கைதO�, -H%காக அைட5% ெகா3#�%-� ஒ� +1#' 

ேபா*தா� �1டேவ3,�. அ7த +1ைட �1டாம' வ3#க	 தி��ப$� 

�#யா5. இ7த இல1சணதி', அ:ேக, ஒ� லாாிO�, இர3, =�H ‘#ர%’ 

வ3#க�� நிHதி ைவ%க�ப1, இ�7தன. 

 

�கவாி ெதாியாம', ெமயி� ேரா1#' இ�75 வ�பவ�கைள, இ:ேக ெகா3, 

வ75, “இ7தா, �1,”, எ�ப5 மாதிாி, ெசயல�றதா%-� வ'லைம, இ7த 

ெத�$%- உ3,. இ7த� ப-தி ம%க�%-� உ3,. “ெச'4� ெச'லாத5%- 

ெச1#யா�” எ�ப5 ேபா' �கவாியி' உ	ள ெத�வி� விவர� ெதாியாம4�, அேத 

சமய� விவர� ெதாி7ததாக% கா1#% ெகா	�� மன�பா�ைமOடG�, 
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ேக1பவாிட�, “ெல�1ல க1ப3ணி... ைர1ல தி��பி... அ��ற� ‘சீரா’ ேபா*... 

ைர1ல தி��பி...” எ�H ெசா'பவ� ெசா�ன5�, அ�ப#% ேக1, 

ெதாைலதவ�க	, இHதியி' இ:ேக வ75 த:கைள தா:கேள ெதாைலதவ�க	 

ேபா', த,மாறிய5 உ3,. 

 

எ�றா4�, எ�ேபா5� கலகல��%-� ெபய� ேபான அ7த அதாவ5, அ7த 

�Gசாமி ேதா1டதி� =�றாவ5 ச75, இ�ேபா5 கலகல�பான கலகல��ட� 

கா1சியளித5. -H%ேக மறி5 நி�ற அ7த +1#� வாச;', மாவிைல 

ேதாரண� க1ட�ப1, இ�7த5. (வாைழ விைல அதிக�. வா:கி க1ட�படவி'ைல) 

ஒ;ெப�%கியி', “ஓர� ேபா... ஓர� ேபா” எ�H பாட' ஒ;த5. எ7த ஓரதி4� 

இட� இ'லாத அள$%-, அள$%- மீறிய ம%க	 ெநாிச'. மணமகளி� த7ைதO� 

ெசா%க;:கதி� த:ைக கணவGமான ெப�மா��, எைத9 

ச�பாதி%கவி'ைலயானா4�, ந3ப�கைள ச�பாதி5, தாG�, அவ�களி� 

ச�பாதைன%- உ1ப1டவ� ேபா' ேதா�றிய5. 

 

மணேமைடயி' மணம%க	, ஒ�வைர ஒ�வ� ஓர% க3ணா' பா�5% 

ெகா3டா�க	. 
�றி நி�றவ�க	, ஏதாவ5 சத:ேக1,, ேவH ப%கமாக தி���� 

ேபாெத'லா�, இவ�க	, ைதாியமாக ஒ�வைர ஒ�வ� பா�5% ெகா3டா�க	. 

மணமக� ேபச% Cட� ேபானா�. மணேமைட%- ��னா', இவ�க	 நட75 

ெகா	�� விதைத� பா��பத�காகேவ, சினிமாைவ ‘தியாக�’ ெச*5 வி1, 

அ:ேக, �1#%கா' ேபா1, அம�7தி�7த ‘ெர3டா:ெக1டா�’ வய5� பய'க	 

சிாி5% ெகா3டா�க	. 

 

ெக1#ேமள� �ழ:கிய5. ஒ� தா�பாள த1#' ெவ�றிைல, ேத:கா* 

வைகயறா%க�%- ேமேல இ�7த தா;ைய, C1டதி�- இைடேய ெகா3, ேபா* 

அவ�களி� ஆசீ�வாதைத� ெப�Hவி1,, மணேமைட%-� ேபா*, தா;ைய, 

ெப�மா	, மணமகG%-% க1ட� ேபாவ5 ேபா', அவ� கD5� ப%கமாக 

எேத9ைசயாக% ெகா3, ேபா*வி1,, பிற- ம�மகனாக� ேபாகிறவனி� ைகயி' 

ெகா,%க, C1ட� சிாி%க, ேமள� ஒ;%க, மணமக	 கDைத ஒ�வ� பி#5 நீ1ட 

தா; க1ட�ப1, வி1ட5. 
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அ5, ஒ� சீ�தி�த% க'யாண�. ரா-கால�, எமக3ட� பா�5, ப%-வமான 

சமயதி' நடத�ப,�. அ�ப#O� ஆகாம', இ�ப#O� ஆக �#யாம' ேபான ஒ� 

‘கல�பட%’ க'யாண�. ெந'ைல மாவ1டதி', அ�- அ�ேக உ	ள கிராம:கைள9 

ேச�7த 
மா� ஐயாயிர� ேப� -#யி�%-� இ7த� ப-தியி', இ�ப#�ப1ட 

க'யாண:க	 தா� நட%கி�றன. இ��பிG� இ7த% க'யாண�, ஓரள$ 

ேவHப1ட5. 

 

ெப�மாளி� >�+க% கிராமைத9 ேச�7தவ�க	 உற$ �ைற9 ச:க� எ�H ஒ�ைற 

உ�வா%கி யி�%கிறா�க	. பண%கார�க	 ஆ1#� பைட%-� இ7த9 ச:கதி', 

ஏைழக	 +1, தி�மண:களி', ச:க நி�வாகிக	 வாS5ைர வழ:கியாக 

ேவ3,�. இ5, ஒ� க1டாய ‘இ�ைவ1ேடஷ�’. இ'ைலயானா', அ7த ஏைழக	, 

த	ளி ைவ%க�ப1, வி,வா�க	. 

 

நி�வாகிக	, ஆ�%ெகா� வா�ைத ேப
வதி', அ5$� வாSதி� ேப
வதி' எ�ன 

ேகாளாH எ�H ேக1கலா�. ேகாளாேற, அ:ேக தா� இ�%கிற5. �தலாவதாக 

ஆ�%ெகா� வா�ைத ேபசாம' ‘ஊைம%- ஊHவாய� ச3ைட� பிரச3ட�’ 

எ�ப5 ேபா', ஒLெவா� பண%கார நி�வாகிO�, த� ப$�கார ேமாதிர:கைளO�, 

ெட�;� ச1ைட� ைபக�%-	 ெதாிO� BH &பா* ேநா1,%கைளO�, ஏைழ 

பாைழக	 ெதாடாமேல பா�%க ேவ3,� எ�ப5 ேபா', அைரமணி ேநரமாவ5 

ேப
வா�. இ7த அைர மணி%-	, “அதாவ5... அதாவ5” எ�ற வா�ைத ம1,� 

ஆயிர7தடைவ வ��. இர3டாவதாக, நி�வாகிகளி� எ3ணி%ைக அதிக�. 

பண%கார�க	 ம1,� நி�வாகிகளாக இ��பதா எ�H ஒ� ேப9
 வ7த ேபா5, அ7த 

த7திர%கார நி�வாகிக	, ‘ேபா�1 ஆ� ெரவி�T’ எ�ப5 மாதிாி, வ�வா*% -D, 

மல�% -D எ�H இர3, -D%கைள� ேபா1,, சில வாயா# ஏைழகைள அவ�றி' 

ேபா1, வி1டா�க	. ஆக, அ7த வ.-.உ. (வ�வா*% -D உH�பின� - இ�ப#தா� 

அைழ�பிதழி' ேபா1#�7த5), ம.-.உ. (மல�% -D உH�பின�) ெசயலாள�, 

5ைண9 ெசயலாள�, இைண9 ெசயலாள�, உதவி9 ெசயலாள�, நி�வாக9 ெசயலாள�, 

தைலவ�, 5ைண தைலவ�, இைண தைலவ�, உதவி தைலவ�, நி�வாக 
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தைலவ�, ெபா�ளாள�, 5ைண� ெபா�ளாள�, இைண� ெபா�ளாள�, நி�வாக� 

ெபா�ளாள� எ�H இ�ப5 ேப� ேபசி, ேநர� இ�7தா' இ�G� ப5� ேப�� ேபச 

ேவ3,�! இவ�க	 ேபசி �#�ப5 வைர%-� காதி��ப5 எ�றா' 

மணம%க�%-, �த' இர$ வ�வத�ேக =�H மாத� ஆ-�. 

 

மணம%கைள வாSதி, தைலவ��, இதர நி�வாகிக�� ேபசி �#த பி�ன�, ஒ� 

வ.-.உ. ேபச எD7தா�. மணம%க�%-, தா:க �#யாத எாி9ச'. ேபசி 

�#தவ�க�%-�, ேபச� ேபாகிறவ�க�%-� அேத எாி9ச'. ேப
கிறவ� ம1,�, 

எவைரO� க3, ெகா	ளவி'ைல. C1டதின�%ேகா பசி ெதா'ைல. சா�பா, 

ப%கதிேலேய இ�7த ேபா5�, பசி, வயி�H%- ெவளிேயேய வ7த ேபா5�, ஒ� 

ேப9ைச - அ5$� உ��படாத ேப9ைச% ேக1ப5 எ�றா'... 

 

ெசவி%- உண$ திக1#யதா', வயி�H உணைவ தியாக� ெச*5வி1,, ஒ� சில� 

ெவளிேய வ7த ேபா5, ெசா%க;:க� மைனவி - மக	 சகிதமாக காாி' இ�75 

இற:கின�. 

 

உ	ேள இ�75 ஓ# வ7த அவ�ைடய த:ைக ெச'ல�மா, “வா:க3ணா... 

ெகா@ச� ��னாேலேய வர�படாதா...” எ�H ெக@
வ5 ேபால% ேக1டா	. 

அ3ணனி� ைககைள� ப�றி% க3களி' ஒ�றி% ெகா3டா	. 

 

பா�வதிய' ெபாH%க �#யவி'ைல. “இவ� எ�ன ேமைடயிலா உ1கார� ேபாறா�. 

சீ%கிரமா* வார5%-” எ�ற ேபா5, ம';கா சிாி5% ெகா3ேட, “ேமைடயி' 

ேப
றவ:க தா� கைடசியில வரK�. அ�பா... நீ:க	 ேல1டா வ7ததனால, 

தைலவரா ஆயி1#:க! அதனாேல ேமைடல ேபா* உ1காரK�, இட� இ�7தா'” 

எ�H ெசா';வி1,9 சிாிதா	. 

 

“ஆமா3ணா... அவ� அ�ேபாேத உ:கைள� பா�5%கி1ேட இ�7தா�” எ�றா	, 

ெச'ல�மா. 

 

ெச'ல�மா அவ�கைள வரேவ�ப5 ேபா', தி��பி தி��பி� பா�5% ெகா3ேட,  
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��னா' நட%க, =வ�� உ	ேள ேபானா�க	. C1டதி' ேலசான பரபர��.  

ெசா%க;:கதி� உதவி ேதைவ�படலா� எ�H க�திய இர3, ேப��, அவ� ஒ� 

காலதி' ெச*த உதவிைய இ�G� ந�றிOட� பாரா1,� ஒ�வ��, 

நா�கா;களி' இ�75 எD7தா�க	. 

 

ெசா%க;:க� -,�பதின� உ1கா�7த ேபா5 ெச'ல�மா, அ3ணைன� 

ெப�ைமயாக� பா�5% ெகா3ேட, கணவனிட� ேபா*, “அ3ண� 

வ751டாாி'ல, ேபா*, ‘வா:கதா�’G ஒ� வா�ைத ேக�:க... ேபா:க” 

எ�றா	. “ேபா#! உ� அ3ண�... தா; க1,ற ேநரதி' வ751டா� பா�... 

கா4ல விD75 -�பிடK�! அவ�கி1ட பண� இ�7தா' அவ�வைர%-�. நா�, 

ஒ� -திைர கா4ல க1,ன பண5%-� ெபHமா...?” எ�றா�. “அவ� 

பண%கார��G உ:கைள C�பிட9 ெசா'லல. உ:க	 ெப3டா1#ேயாட Cட� 

பிற7த அ3ண�. எ�ைன வ�ஷ5ல ��U�H அHபத@
 நாைள%-� அ#9சி 

ெதாைல9சி:க. இ�ைன%காவ5, நா� ெசா'றத ேக1க�படாதா? உ:கைளதா�. 

ேபா* C�பி1,, ேமைடயி' உ1காரைவO:க. நீ:க	 ெபத ெப3 ம';காைவ, 

எLவள$ ேப�� �கDமா ைவதி�%கா�, பா�தீ:களா. ேபா:க...” 

 

ெச'ல�மா ம�றா#னா	. 

 

ெப�மா	, ேவ3டா ெவH�பாக, ெசா%க;:கதிட� ேபானா�. 

 

“ேமைட%- வா:கதா�...” எ�றா�, இவ�. “பரவாயி'ைல... இ:ேகேய இ�%ேக�” 

எ�றா�, அவ�. பிற- இவ�� வ��Hதவி'ைல. அவ�� எழவி'ைல. 

 

“ந�ம ம'; காேலVல ேப
றவ	 தாேன, இ:ேக ேபச9 ெசா'லலாமா?” எ�H 

ெசா%க;:க� ெசா�ன ேபா5, பா�வதி, அவைர Wடாக� பா�தா	. ெசா%க;:க�, 

அட:கி� ேபான ேபா5, அட%க ஒ,%க� இ'லாத ெப�மா	, ‘சாிதா� ேபா*யா...’ 

எ�ப5 ேபா' ேபா*வி1டா�. 

 

மணமக	 ச7திரா, த� த:ைக ம';காைவேய பா�தா	. அவ	 வ�வ5 வைர%-�,  
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கணவ� த�ைன ஓர%க3ணா' பா�%கிறானா எ�H கவனி5% ெகா3, 

இ�7தவ	, இ�ேபா5, த:ைக த�ைன கவனி%கிறாளா எ�H பாசேதா, 

ேநா%கினா	. கணவ�, த� �5ைக% கி	�வ5 ெதாியாமேல - உணராமேல 

பா�தா	. 

 

ம';கா$�, அ%காைவேய பா�தா	. உ	ளதி� ஏேதா ஒ� =ைலயி' இ�7த 

பாச 5#��, அவ	 ெந@ச 5#�ைப அதிகமா%கிய5. பிற-, மணம%களி� 

இடதி', தாG�, சரவணG� அம�75 இ��ப5 ேபா' ஒ� பிரைம. அமர ேவ3,� 

எ�ற ஓ� ஆைச. இ:ேக இ�7த -3, -ழி +1#' அ'ல; ஆப�1Iபாியி' 

அ'ல5, ராேஜ
வாி க'யாண ம3டபதி' ேவ3டா�, சரவணேனா, எ7த 

இடதி' ேவ3,மானா4� உ1காரலா�; உ1கார ேவ3,�. 

 

C1டதி� ெப��ப-தி, ம';காைவO� பா�வதிையOேம மாறி மாறி� பா�தன�. 

ம';காைவ, ெகா@ச� அDதமாக� பா�தன�. “எ:ேக இ�%க ேவ3#யவ	, 

எ:ேக இ�%கா... பா�தி:களா? ஆனா4� ந'ல ெபா3K... க�வேம கிைடயா5.” 

 

மணேமைடயி' ‘ம.-.உ.’ ஒ�வ�, இட�, ெபா�	, வயிH ெதாியாம' ேபசி% 

ெகா3ேட ேபானா�. எாி9ச' தா:க �#யாம', ம';கா, சரவணேனா,, த�ைன 

இைண5% ெகா3ட இ�ப% ேகா1ைடைய% Cட சிறி5 தக�5% ெகா3,, 

ைககைள ெநறிதா	. ேப
பவ� வா�ைதக	 ேமாதாம', �1டாம' இ��பத�காக 

கா5கைள% Cட ைககளா' அைட5% ெகா3டா	. பிற- ேமைட அநாகாிகைத 

ஆ1ேசபி�பத�-, இ5 நாகாிகமான எதி��� அ'ல எ�H நிைனதவ	 ேபா', 

ைககைள எ,5வி1, �கைத9 
ழிதா	. 

 

அ�ேபா5, ஒ� மாத5%- ���தா� வய5%- வ7த அவ�ைடய இர3டாவ5 

த:ைக, இர3, =�H த�பிக	, அவ	 அ�ேக வ7தா�க	. “அ%கா” எ�H அ7த 

வா�ைதைய வா* வழியாக ம1,� விடவி'ைல. �கமலர நி�H, க3க	 விாிய 

அ7த� பாசைத உத, 5#%க% கா1#னா�க	. ெச'ல�மா$� அ:ேக வ75 

மகைள, மைல�ேபா,�, மைலயி' ஏறிவி1ட அ4�� கல7த அைமதிேயா,� 

பா�தா	. ெப�ற வயி�ைற தடவி% ெகா3ேட பா�தா	. 
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ம';கா எ'ேலாைரO� ெபா5வாக� பா�5வி1,, ேலசாக� ���Hவ' ெச*தா	. 

அ�மா$%- ம1,�, ச�H அதிகமாக� ���Hவ' ெச*தா	. அLவள$ தா�. 

ஆனா', அவைள� பா�த அ7த ஏைழ� ‘பாசிக	’ அவள5 பாசதி� பதி' 

ெவளி�பா1ைட க3,பி#%-� அள$%- மனைத9 சிதறவிடவி'ைல. அவைள 

�Dைமயாக� பா�ததா', ம';காவி� பாச% -ைற$, அவ�களிட� பாதி�ைப 

ஏ�ப,தவி'ைல. 

 

இ7த9 சமயதி', ெசா%க;:க� எD7தா�. ேநேர ேமைடைய� பா�5� ேபானா�. 

வாS5ைர வழ:கியவ�, இவ� தா%க வ�கிறாரா, அ'ல5 ைம%ைக� பி,:க 

வ�கிறாரா எ�H பய�ப,� அள$%- பா*75 ேபானா�. ேநராக� ேபா*, 

மணமகளி� ைகைய எ,5, ஆ	கா1# விரைல R%கி, ஒ� ப$� ேமாதிரைத� 

ேபா1,வி1டா�. மணமக� ைகயி', ஒ� BH &பா* ேநா1ைட திணிதா�. இ7த� 

பாிைச ச�H� எதி�பாராத மணம%க	, ேமைடயிேலேய எD75 அவ� காைல 

ெதா1,% -�பி1டா�க	. மணம%க	 எD7த5�, இ5தா� சா%- எ�H, 

C1டதின�� ெசா'; ைவத5 ேபா' எD7தா�க	. “ஒ� வைர�ைற ேவ3டா�? 

எLவள$ ேநரம*யா ெவH� ேப9ைச% ேக1கிற5? ஒ�வனாவ5 ��னா' 

ேப
னவ� ெசா'லாத விஷயைத9 ெசா'றானா? சீ9சீ!” 

 

C1ட� எD75, ப7தியி' உ1கார� ேபான ேபா5 Cட, ம.-.உ. ேபசி% ெகா3, 

இ�7தா�. இHதியி', ைம% வ4%க1டாயமாக ‘ஆ�’ ெச*ய�ப1ட5. அவர5 ேப9
, 

பாதியி' ேகாவி7தா! இ�G� ேபச இ�7த ப5� ேப�வழியின� அ#ேயா, 

ேகாவி7தா. 

 

ேபச ேவ3#யவ�கைள தவிர, ம�றவ�க	 நி�மதி� ெப�=9ைச வி1டேபா5, 

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

காதி��பா�. நீ:க	 சாவகாசமா சா�பி1,1,, கா�ல வா:க” எ�H ெசா';% 

ெகா3ேட, ச1ைட� பிதாைன� >1#னா�. �ற�ப,கிறாரா�. 

 

ம';கா$� எD7தா	. 
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“நாG� வேர�பா. என%- ேபார#%-5. நாைள%- காேலVல ெடI1 இ�%-. 

பிளீI... நாG�...” 

 

ெசா%க;:க�, சிறி5 ேயாசி5வி1,, அ��ற� ேயாசி%காமேல ேபசினா�. 

 

“எ�ன�மா நீ, சி�ன�பி	ைள மாதிாி ேப
ற? நா4 ேப� எ�ன நிைன�பா:க? 

அ�மா, அ�பாேவாட ெகா@ச ேநர� ேபசி1,, அ��றமா வா. நீ ெச*Oற5 த��. 

அவ:க தா� உ�ைன� ெபதவ:க. உ�ைன� பா�5, அவ:க மன
� -ளிரK�; 

ெகாதி%க�படா5. பா�வதி, நா� வர1,மா? இவ	 அவசர�ப,5றா	G நீO� 

அவசரமா* வ75டாேத. நைக பதிர�. எவனாவ5 கதாி ேபா1,ட� ேபாறா�...” 

 

ெசா%க;:க� ேபா*வி1டா�. 

 

ம';காவி�-, ேலசாக% க3ணீ� Cட வ7த5. எLவள$ ேநர� இ7த +1#' 

இ��ப5? ஒேர �D%க�... ஒேர வாைட ஒேர எாி9ச'... சீ... 

 

ம';கா$�, பா�வதிOட� ப7தியி' உ1கா�7தா	. அவளா' சா�பிட 

�#யவி'ைல. இ7ேநர�, தியாகராய நக� +1#', இ#யா�ப� - -�மா சா�பி1, 

இ��பா	! மி%சியி' ஆர@
� பழ:கைளேயா அ�னாசி� பழ:கைளேயா பிழி75 

ஒ� கிளாI சாH -#5 இ��பா	. சா�பாடா இ5? உ�ைள%கிழ:- அளவி�- 

அாிசி! அ5$� பாதி ேவகாத அாிசி. கா�� ேபாகாத கதாி%கா* - ெபாறியலா�. 

ரசமா�... சாியான -ழா* த3ணீ�. 

 

ம';காவா' சா�பிட �#யவி'ைல. பா�வதி சா�பி,வ5 ேபா' பாசா:- ெச*5 

ெகா3,�, ம�ற ப7தி ரசிக�க	 �3#ய#5 ரசி59 சா�பி1,% ெகா3,� 

இ�7த ேபா5, ம';கா, அதைன க3க�� த�ைன ெமா*%-�ப#யாக எD7தா	. 

அவ	 அ�மா ெச'ல�மா$%-, எ�னேவா ேபா;�7த5. இ�7தா4�, எ:ேக ேபா* 

ைககD$வ5 எ�H ெதாியாம' ம';கா திைக5 நி�ற ேபா5, ெச'ல�மா, 

அவ�%- அ�ேக இ�7த அ3டா� பாதிரதி' நீ� ெமா3, ெகா,தா	. பிற- 
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த� �7தாைனயா', மகளி� வாைய 5ைட%க� ேபானா	. ம';கா, �கைத9 


ழி5% ெகா3ேட, ஒ5:கி% ெகா3டா	. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    4444    

 

ப7தி �#75, ெப��பாலானவ�க	, ‘ஐ7ேதா பேதா’ ெமா* எDதிவி1,� 

ேபா*வி1டா�க	. மணம%க��, பா�வதிO�, ெப�மா��, இ7த� பி	ைளக��, 

அ7த ‘�%- +1,%-	’ உ1கா�75 இ�7தா�க	. 

 

சி�ன அைற. சி%கலான அைற. த1,�1,9 சாமா�க	 மைறத இட� ேபாக, ம�ற 

இடதி' =�H ஆSவா�க	 பா#ய5 ேபால, அ7த =வ�� உ1கா�75 இ�7த 

தி3ைணைய� ேபால, ‘=வ� நி�க, இ�வ� உ1கார, ஒ�வ� ப,%-�ப#யான’ 

இட�. ேபாதா% -ைற%-, அ�ைற%- மைழ பலமாக� ெப*வ5 ேபா' ேதா�றிய5. 

ெவளிேய ப,%க �#யா5. எ'ேலா�� உ	ேளதா� ப,%க ேவ3,�. 

அ�ப#யானா', �த;ரைவ எ:ேக ைவ�ப5? மா�பி	ைள +1#4� ைவ%க 

�#யா5. அ:ேகO�, இேத மைழ ெப*O�. இேத மாதிாியான சி�ன அைறதா�! 

இேத மாதிாியான -ழ7ைத -1#க	. ேபாதா%-ைற%-, கிழ, க1ைடக	. 

 

ெப�மா	, ேமாவாைய� பி#5 ேயாசி5% ெகா3, இ�7தா�. =த மகளி� 

தி�மணைத நடதி வி1ட தி��தி, அ7த �கதி' இ'ைல. ஒ�H� இ'லாத 

அவ�%-, அவைர� ேபாலேவ ஏைழயா* உ	ள, ரத உற$ இ'லாத ந3ப�க	, 

ேரI சகா%க	, ப1ைட9 சாராய� ப:காளிக	 வ75 ஆயிர� &பா*%- ேமேலேய 

ெமா* எDதியி�%கிறா�க	. இ�75� அவ� மனதி' ெத�ேபா, திராணிேயா இ'ைல. 

அ7த9 சமயதி' ம1,�, த� கட7த காலைத தி��பி� பா�தா�. 

 

எ�ப#ெய'லா� வாS7ேத�... ஒ� +1,%- =�H +, ைவதி�7ேத�. 

ேமா1டா� ைப% ஓ1#ேன�. ெசா7த ேமா1டா� ைப%... எ3Xாி' ப5 ஏ%க� 

நில�... எ'லா� கி3#% -திைர மாதிாி ஓ#1,. எ�ேனாட �த;ர$ ெவ'ெவ1 

ெமைத ேபா1ட க1#;', ப:களா மாதிாி இ�7த +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 எ�ன ெச*யலா�? - ைகயி' &பா* இ�%-. 

ஓ� ஏ�க3#ஷ� லா1V பா�%கலாமா? சீ9சீ! இ7த சி�ன@சிH
க�%- அ:ேக 

நட%கிற விவர:க	 ெதாிய%Cடா5. 

 

ெப�மா	 தைலைய� பி#%காத -ைறயாக, சி7தி5% ெகா3, இ�7தா�. 

மணமகைன ரசி5% ெகா3, இ�7த ச7திரா, திNெர�H ஏேதா நிைனவி' 

ப1டவளா* ெவளிேய வ75, ஒ� நா�கா;யி' உ1கா�75... மா#� ேபா�ஷனி' 

#.வி. கா1சியாக வாD� +1,%கார அ�மா$ட� ேபசி% ெகா3, இ�7த 

ம';காவி� ைகைய� பி#5 வ4%க1டாயமாக எD�பி, +1,%-	 வ7தா	. 

+1,%கார அ�மா ‘எ�கி1ட ேபசி%கி1, இ�7த ப#த ‘ாீச3டான’ 

ெபா3ைணயா, �க5ல அ#%கற5 மாதிாி C1#%கிG ேபாற... இ� இ�... உ�ன 

கவனி9
%கிேற�’ எ�H மன5%-	 க�வி% ெ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 இட5%காாிேயாட அ%காவா%-� நா�” எ�H, அவனிட� ெசா'வ5 ேபா', 

க3க	 விாி7தன. உத,க	 ேலசாக� பிாி7தன. 

 

=த மகளி� பிர9சிைனைய� ப�றி9 சி7தி5% ெகா3, இ�7த ெப�மா��, 

ம';காைவ ெப�மித5ட� 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 ந�றாக இ'லாத5ேபா' ேதா�றியதாேலா எ�னேமா, ம';கா, 

பா�வதிைய� பா�5 “+1,%-� ேபாகலா�மா...” எ�றா	. பா�வதி, அைத� 

ெபா�1ப,தாத5 ேபால, மா�பி	ைள� ைபயனிட� -சல� விசாாி5% ெகா3, 

இ�7தா	. விசாாி5� பா�ததி', அவ� அவ�%-, ெதாைலவா*� ேபான 

ெந�:கிய உற$ எ�ப5 ெதாிய வ7த5. அதி' அவ�%- மகிS9சி. ம';கா$%ேகா  
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அத�- எதி�மாறான உண�9சி. 

 

ம�றவ�க	 ேக	வி%-� பதிைலO�, பதி4%-% ேக	விையO� ேபா1,� ேபசி% 

ெகா3, இ�7த ேபா5, ெநா#%- ஒ� தடைவ, “+1,%-� ேபாகலா�மா; 

+1,%-� ேபாகலா�” எ�H சி,சி,��ட�, ெச'ல% கிH%-ேபா' �K�K5% 

ெகா3, இ�7த ம';கா, திNெர�H எD75, “சாி நீ:க	 இ�751, காைலயிேல 

வா:க. நா� பIல ேபாேற�” எ�H ெசா';வி1,� �ற�பட� ேபானா	. உடேன, 

ெச'ல�மா, க3ணி' ெப�%- எ,5 விழ�ேபான நீைர நிHதி ைவ5% 

ெகா3ேட, “நீO� இ7த +1லதா�மா பிற7ேத. இ:க இ�%கவ:ெக'லா� உ� 

Cட� பிற7தவ:க�மா. ெகா@ச ேநர� இ�%க�படாதா” எ�றா	. 

 

அ�ப#O� ம';கா �ற�பட� ேபானேபா5, அவ	 ைகைய கீேழ உ1கா�75 

ெகா3ேட பா�வதி இDத ேபா5, ெப�மா	, த�ைன மீறிவி1டா�. ‘-ழ7ைத:க 

எ'லா� எLவள$ பாசமா* பா�%-5:க. ம�மக� பி	ைள Cட எLவள$ 

மாியாைதயா*� பா�%கிறா�. இவைள� பா�த5�, எ5%-� மசியாத எ� மன:Cட 

எ�ப# கல:-5? இவ�%- ஏ� �ாியல...? �ாியா1டா' ேபாக1,�.’ 

 

இய'பிேலேய 5#��%காரரான, நா�பெத1, வய5 ெப�மா	 கதினா�: “இவ	 

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

அ%கா. =ேதவி ேபானா' ேபாக1,�...!” 

 

எ'ேலா�� வாயைட5� ேபானா�க	. ேம�ெகா3, ஏேதா ேபச�ேபான 

ெப�மா	, ஆேவசைத% க1,�ப,தி% ெகா	வத�காக, ெவளிேய ேபா* நி�றா�. 

பா�வதி, பிரமிதவளா*, ஆகாயைதேய பா�தா	. ெச'ல�மா	 ைககைள 

ெநறிதா	. பி	ைளக	 கல:கி� ேபா* நி�றன. 

 

எவாிட� இ�75�, இ7த மாதிாியான வா�ைதகைளேயா, அத1ட'கைளேயா 

ேக1, அறியாத ம';காவி�-, �த;' ஒ�H� ஓடவி'ைல. ஏ�... இ7த ‘ஆ�’ 

இ�ப#� ேப
றா�... ஏ� இ�ப# =ேதவி�G ெசா'றா�...? 
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ம';கா, த� ைககைள� பி#த உ3ைம அ�மாைவ உதறி% ெகா3ேட, 

மடமடெவ�H ெவளிேய வ75, காாி' உ1கா�75 ெகா3,, -4:கி -4:கி 

அDதா	. உ	ேள இ�7த பா�வதி, அ5 வைர%-� சிாி5% ெகா3ேட ேபசியவ	, 

“அவ	 ேபான பிற-, என%- ம1,� எ�ன ேவைல இ�%-? நாகாிக� ெதாியாத 

+1,%- வ7தா' அவமான7தா� கிைட%-�. அவ	 வரமா1ேட�Gதா� 

ெசா�னா	. நா� தா� நா4ேப� த�பா நிைன�பா:கேள�G C1# வ7ேத�. 

கைடசில, நா4 ேப� ��னாேலேய அவைள அவமான� ப,தி1#:க...” எ�H 

ெசா';% ெகா3ேட கா�%-	 வ75, ம';காைவ ேதாேளா, ேதா	 ேச�5 

அைண5% ெகா3டா	. “காைர எ, த�பி... இ7த இட5%- வார5 இ5தா� 

கைடசி தடைவ...” எ�H அவ	 கத, கா�, கதி% ெகா3ேட ஓ#ய5. 

 

நைடவாச;' நி�H, நட�பைத ந�பாதவ�க	 ேபா' கவனி5% ெகா3, இ�7த 

ெச'ல�மா$�, அவ	 ெப3, பி	ைளக��, க1சி பிாி75 விவகாரைத வாதாட� 

ேபானா�க	. இத�-	, -ழா*� ப%கமாக நி�ற ெப�மா	 அ:ேக வ75, “எ'லா� 

உ�னால வ7த ேகாளாH#. த5 ெகா,%காத#... ெகா,%காத#�G எLவளேவா 

தடைவ ெசா�ேன�; நீதா� ேக1கல. இ�ேபா நா� ெபத மகேள... ஏ� ெபேதா� 

எ�கிற5 மாதிாி நட75%கிறா	. இனிேம', மகைள� பா�%க� ேபாேறா�G ேபா... 

அ��ற� பா� ேவ#%ைகைய... ஒ� ைகையயாவ5, காைலயாவ5 ஒ#%கா1டா' 

‘எ�னடா நாேய’�G ேக�...” எ�றா�. 

 

ெதாைலவி' ேபான காைரேய ெச'ல�மா ெவறி5� பா�5% ெகா3, இ�7தா	. 

கணவைன� ப�றி அவ�%- ந�றாக ெதாிO�. மீறி� ேபானா', ெசா�னப# 

ெச*ய%C#ய அாி9ச7திர�, அவ�. 

 

ெச'ல�மா மன5%-	ேள �ல�பினா	. 

 

‘நா� ெப�ற எ� ெச'ல மகேளாட பழகதா� �#யல. இனிேம' பா�%க$� 

�#யாேதா? க3ைண க3ேண பா�%க �#யாதா�. இனிேம', எ� க3ைண எ� 

க3ணால பா�%க% Cட �#யாேதா... �#யாேதா...’ 

----------- 
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அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    5555    

 

ெசா%க;:க��, ெப�மா�� ஒ� காலதி' பிராண சிேநகித�க	. ஒேர 

ஊ�%கார�க	. ஒ�றாகேவ 
வேரறி% -திதவ�க	. ெந'ைல மாவ1டதி' இ�75, 

இ�ப5 வயதிேலேய, ‘ப@ச�’ பிைழ�பத�காக, ஒேர ஒ� #%ெக1ைட எ,5, 

#%ெக1 பாிேசாதகாிட� எ�ப#ேயா மா�றி மா�றி% கா1#, ெச�ைன வ7தவ�க	. 

 

இர3டாவ5 உலக� ேபா� நட7த சமய� அ5. அ7த சமய� ெகா,த 

சமா9சார:களா', ப'ேவH வியாபார:கைள9 ெச*த இ�வ��, பலமாக9 

ச�பாதிதா�க	. ெசா%க;:க�, ெப�மாளி� சா�பி', பல இட:க�%-� ேபா*, 

அைல75 அவ�%- இர3, +,கைள வா:கி% ெகா,தா�. ெப�மா	, 

ெசா%க;:கதி�காக9 
�றியைல75, =�H +,கைள வா:கி% ெகா,தா�. 

இ�ேபா5 ெசா%க;:கதிட� இ�%-� அரைவ மிஷிG%- ��பண� ெகா,த5 

Cட இ7த� ெப�மா	 தா�. ந1ைப, உற$% கயி�றா' ந�றாக% க1ட ேவ3,� 

எ�H க�திய ெசா%க;:க�, கிராமதி' இ�7த த� ஒேர த:ைக ெச'ல�மாவி� 

கDதி', ெப�மா	, ம@ச	 கயி�ைற க1,�ப# ெச*தா�. ெசா%க;:க��, 

ெச�ைனயி', ஓரள$ ��ேனறிய -,�பைத9 ேச�7த பா�வதிைய% க1#% 

ெகா3டா�. ெசா'ல� ேபானா', இ7த� பா�வதிைய க1#ைவத ெப�ைமேயா 

அ'ல5 சிHைமேயா, இ7த� ெப�மா�%-தா� ேச��. 

 

கால ேவகதி', ெப�மா	, -திைர ேவகைத% கண%கிட� ேபானா�. ெதாழி;' 

ம1,� -றியாக இ'லாம', எ'ேலாாிட�� சகஜமாக� பழ-� அவ�%-, 

ப'ேவHப1ட சகவாச:க	 கிைடதன. -திைர%- ப7தய� க1,பவ�, அவ�%- 

ெந�:கிய ந3ப�. க	�%கைட க7த�ப�, இவாிட� நிஜமான அ�ப� மாதிாிேய 

பழகினா�. ப�தி9 Wதா1ட%கார� ஒ�வ�, இவ�ேம' ேவ1# மாதிாி பி�னி% 

ெகா3டா�. ேபாதா% -ைற%- ேசாடா பா1ட'கைள எ,5 +
� ‘ேசாமாறிகளி�’ 

ேபர��� இவைர� பி#5% ெகா3ட5. இ7த� பி#யி', இர3, +,க��, ேபா, 

ேபாெட�H ஓ#% ெகா3#�7த எ3ெண* கைடO�, எ3X� நில��, இவ� 

பி#ைய வி1,, மீ3,� பி# ெகா,%காத அள$%-� ேபா*வி1டன. ெப�மா	,  
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ெத�$%- வ7தா�. 

 

ெசா%க;:க��, எLவளேவா ெசா';� பா�தா�. அLவ�ேபா5, த:ைகயிட�, 

மைனவி%- ெதாி75�, ெதாியாம4�, பண� ெகா,தா�. ஆனா' அ7த� 

பணைத, ெப�மா	, மைனவிைய உைத5� ேபா1,வி1,, எ,5% ெகா3, 

ேபாகிற ெச*தி, அவ�%-% ேகளாமேல ேபா*9 ேச�7த5. த:ைக அ#பட%Cடா5 

எ�கிற ஒ� காரணேதா,, இ�G� பல காரண:க�� ேசர, அவ� பணைத 

நிHதினாேர தவிர பாசைத நிHதவி'ைல. 

 

அ7த� பாசதி�-� ஒ� சமய� க3ட� வ7த5. த:ைகயி� +1,%-� ேபாயி�7த 

அவைர, அ�ேபா5 -#5வி1, வ7த ெப�மா	, “ஏ3டா... ேசாமாறி... எ� 

ெப3டா1#%கி1ட வதி ைவ%கவாடா வ7ேத...” எ�H ெசா';, ைகைய% காைல 

ஆ1#யேபா5, ெசா%க;:க�, ம9சானி� அ#க�%காக அ:ேக அ�ேபா5 ஒ5:கி% 

ெகா3ட5 ேபா', த:ைகயி� -,�பதிட� இ�75, கி1டத1ட அ#ேயா, 

ஒ5:கி% ெகா3டா�. ேபாதா%-ைற%-, பா�வதியி� அ3ண�க	, “‘கDைத Cட 

ேச�7தா', கவாிமாG� எைதேயா தி�G�’ எ�கிற5 மாதிாி ஆயிட� ேபா-5. 

ெப�மா	 உ:கைள மாதிாி ஆக �#யா1டா4� கவைல இ'ைல. நீ:க அவைன 

மாதிாி ஆகிட%Cடா5 பா�:க. அதனால...” எ�H ேம�ெகா3, ேபசாம' வி1ட 

ேபா5, ெசா%க;:க�, “அதனால” எ�பத�- உ3டான அ�த:கைள� �ாி75 

ெகா3டா�. பா�வதிO� ஒ5� பா#னா	. ெசா%க;:க�, த:ைக +1ைட எ1#� 

பா��பேத இ'ைல. உயி�%-யிரா* ேநசித த� த:ைகைய, த� உயி�%-	ேளேய 

ச:கமி5% ெகா3டவ� ேபா', அவளிட��, அவ� பாரா�கமா* இ�7தா�. 

ெச'ல�மா தா� எ�ேபாதாவ5, அ3ணனி� நிைன$ வ��ேபாெத'லா�, அவ� 

+1,%-� ேபாவா	. அ5$�, அவ�%- -ழ7ைத -1#க	 அதிகமாக அதிகமாக, 

அவ	 வர$� -ைற75 ெகா3ேட வ7த5. 

 

பதா3, கால தா�பதிய வாS%ைகயி', ெசா%க;:க� பணைத9 ச�பாதி5% 

ெகா3#�7த ேபா5, ெப�மா	, பி	ைளகைள9 ச�பாதி5% ெகா3#�7தா�. 

‘5	ளி’ விைளயாட பி	ைள பிற%காததி', ெசா%க;:க� அதி�75 ேபானா�. சில�, 

அவ�%- மHமண ேயாசைனைய ெதாிவிதா�க	. விஷயைத% ேக	வி�ப1ட, 
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அ�ேபாைதய இள�ெப3ணான பா�வதி, R%கி' ெதா:-வதாக9 சபத� 

ேபா1டேதா, நி'லாம' ஒ� கயி�றி' - அவ	 ெதா:கினா' அH75 விழ%C#ய 

ஒ� சி�ன@சிH கயி�ைற ைகயி' ைவ5% ெகா3டா	. 

 

அவ	 அ3ண�மா�க	, “அ#�ேப� பி#�ேப�” எ�றா�க	. இLவள$%-�, 

அவ�%-, மHமண ஆைச ஏ�படேவ இ'ைல. யாேரா ெசா�னா�க	. இவ�� 

யா�%ேகா எ�ப5 மாதிாி ேக1டா�. இLவள$தா�. 

 

டா%ட�க	 தன5 க��ப�ைபயி' ேகாளாH இ��பதா' -ழ7ைத பிற%கா5 எ�H 

ெசா';வி1டா4�, பா�வதி அசரவி'ைல. ஓ� ஆO�ேவத டா%டாி� ேயாசைன�ப#, 

கணவG%-, பாயாசதி', ப9ைச �1ைடைய உைட5�, பாதா� ப��ைப� பா;' 

கல75� ெகா,தா	. விைள$, ெசா%க;:க� ெவளிேய எ1#� பா�%க 

5வ:கினா�. இ7த விவகார:கைள ஜ�ன'கைள எ1#� பா�5� �ாி75 ெகா3ட 

பா�வதி, கணவG%-, பாதா� ப��� வசதிகைள நிHதியேதா,, இரவி' தைலவ; 

எ�H சா%- ெசா';, ��ஷைன ப1#னி ேபா1டா	. ெசா%க;:க� சாியானா�. 

ஆனா' எ�ப#யாவ5 ஒ� பி	ைள ேவ3,� - எ7த� பி	ைளையயாவ5 எ,5 

வள�%க ேவ3,� எ�H வி��பினா�. 

 

விவகாரைத, த:ைக ெசா'வத�- ��பாகேவ, ‘அரைவ மி'’ ஒ�ற�க	 =ல� 

�ாி75 ெகா3ட, பா�வதியி� சேகாதர�க	, தத� பி	ைளகைள% கா1#, “இ7தா 

பி#” எ�றா�க	. யா� பி	ைள த5%-� ேபாவ5 எ�ற விவகாரதி' அ7த 

சேகாதர�கேள, ஒ�வ�%ெகா�வ� மன:ேகாணி, அ#%காத -ைறயாக� ேபசி% 

ெகா3டா�க	. இHதியி', த:க�%-	ேளேய சமாதான�ப1,, த:களி� அ%கா	 

பி	ைளயான ஆH வய5 ராமைன% கா1# “இ7தா:க...” எ�றா�க	. 

 

ெசா%க;:க� ேயாசிதா�. ைம5ன�மா�க	, தன5 திர3ட ெசா5%கைள 

திர1ட நிைனேத, இ�ப# உ��படாத பி	ைளகைள% கா1,வ5 ேபா' 

ேதா�றிய5. அேதா,, மHமண� எ�ற ேயாசைனைய யாேரா ெசா'ல, இவைரேய, 

“அ#�ேபா� - பி#�ேபா�” எ�ற பய'க	. இவ�களிட� த5கி5 எ,தா', 

அ��ற� கழ1#%க �#யா5. ெஜ�மா7திர த3டைன%-9 சமமான5. அவ�%- 

த:ைகைய க3ணா' பா�%காம' இ�%க �#7தேத தவிர, உ	ளதா' ேநசி%காம' 
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இ�%க �#யவி'ைல. அவள5 இர3டாவ5 மகளான இ7த ம';கா மீ5 அவ�%- 

அளவ�ற பாச�. அவ	 பிற7த பிற- தா�, ேஜாதிட� ஒ�வ� ெசா�ன5 ேபா', தா* 

மாமனான தன%-, ேயாகதி�- ேம' ேயாக� அ#�பதாக ந�பினா�. த:ைகயி� 

+1,%-� ேபா* =�H வய5%ேக�ற லாவக5ட�, மா� -1# மாதிாி 

கவ�9சியா*, மீ� -1# மாதிாி 
H
H�பா* விள:கிய ம';காைவ% ேக1டா�. 

த:ைக%காாிேயா, த� மகைள தர �#யா5 எ�பைத தய%கேதா, ெவளியி1ட 

ேபா5, “உ� பி	ைள எ� பி	ைள இ';யா? எ�ப#ேயா... ஒ�வைர ஒ�வ� 

பாராம' இ�%-�ப#யா* ஆயி1,5. உ� பி	ைளைய� பா�தாவ5, உ�ைன� 

பா�%கிற ஆHத', என%- ேவ3டாமா?” எ�H அவ� ேக1டேபா5, 

ெச'ல�மாவா', தாள �#யவி'ைல. “இவ	 பிற%க5%- ��னாேலேய நா� 

பிற7தவ:க அ3ணா” எ�H ெசா';% ெகா3ேட ம';காைவ, அவாிட� 

நீ1#னா	. 

 

ெசா%க;:க�, ேநராக +1,%- வ75, மைனவியிட� -ழ7ைதைய நீ1#னா�. 

அ��ற7தா�, அவ�%- விஷயேம �ாி7த5. ஆர�பதி' எதி��� ெதாிவிதா	; 

அச75 ேபான அ3ண�களி� ேப9ைச% ேக1,, சில சமய� -ழ7ைதைய 

அ#தி�%கிறா	. ெசா%க;:க� -ழ7ைதைய ைவ5% ெகா@
� ேபா5, 

ெபாறாைம Cட ஏ�ப1#�%கிற5 எ�றா4� -ழ7ைதயி� ேமலான சிாி�பி', 

க	ள:கபடம�ற ைகயா1,� லாகவதி', அவ	, த� எாி9சைல அட%-வ5 

ெதாியாமேல அட%கினா	. அ7த% -ழ7ைத அவைள, ஒ� சமய� “அ�மா அ�மா...” 

எ�H ெசா'; க�னைத ெதா1ட5, அவ	 இதயைத ெதா1ட5. 

 

ஒ� சமய�, கணவனிட� ஏேதா மனதகராறி' சா�பா1, த1ைட ��னா' 

ைவ5% ெகா3ேட, சா�பிட$� �#யாம', சா�பிடாம' இ�%க$� �#யாம', 

அவ	 ேகாபதா4�, அ7த% ேகாபைத மீறிய பசியா4� 
வாி' தைலைய 

ேத*5% ெகா3ேட இ�7த ேபா5, இ7த% -ழ7ைத, த� ெவ	ளாி� பி@
 

விர'களா', ேசா�ைற எ,5, அவ	 வாயி' ஊ1#ய ேபா5, பா�வதியி� வயிH 

நிைற7தேதா இ';ேயா, இதய� நிைற7த5. அ�றி' இ�75 இ�Hவைர, -ழ7ைத 

எ:கி�75 வ7தேதா, அ:ேக தி��பி அG�ப ேவ3,� எ�ற ஆைச%-, நிராைச 
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ெகா,5வி1,, இய'பான தா*ைமயினா' உ7த�ப1,, ம';காைவ, அவ	, 

தா*%- தாயாக வள�5 வ�கிறா	. 

 

சேகாதர�களி� சகவாசதா', அLவ�ேபா5 அவ�%- “நா� 

அனாைதயாயி,ேவேனா... ம';கா ைக வி1,,வாேளா” எ�கிற எ3ண��, 

MதிO� எ1#� பா�தனேவ அ�றி, இ5வைர, அைவ எகிறவி'ைல. 

 

அ�ப#ேய, அ3ண�மா�களி� உபேதசதா', ம';கா க'யாண� ஆன5� 

மாறினா4� மாறலா� எ�ற எ3ண உைள9ச;', அவ	 சி%கி தவி5, ஓரள$ 

சின7தவளா* இ��ப53,. 

 

க'Aாி%-� ேபா-� ம';கா, எ�ேபாதாவ5 “
�மா இ�:க�மா. உ:க�%- 

ஒ3K7 ெதாியா5” எ�H ெசா'4வா	. பா�வதி உடேன ஒ�H� ெதாியா5 

எ�H� ஒ�H� ெதாியாத த�ைன, ம';கா, ெசா7த அ�பா$ட� ேச�75 ெகா3,, 

ஏமா�ற� ேபாகிறா	 எ�H�, இ�ைற%ேக ெசா5 ப�றி இர3#' ஒ�ைற� 

பா�5விட ேவ3,� எ�H�, நா	 �D5� 5#�பா	. எ�றா4� க'Aாியி' 

இ�75, ம';கா தி��பிய5�, நிைனதைத மற75, “ப%கடா ேபாட1,மா�மா... 

ஆர@
 ேவKமா... ஆ�பி	 ேவKமா...” எ�H ேக1பா	. 

 

வாச' அ�ேக நி�ற ஆ1ேடா ாி% ஷாவி� #ைரவ� உ	ேள எ1#� பா�தா�. 

ம';கா இ�G� வராத5 அவ�%- ஆ9சாியமாக இ�7த5. மாத� ஒ� -றி�பி1ட 

ெதாைகயி', வாடைக%- அம�த�ப1#�%-� ஆ1ேடா அ5. ம';காைவ 

க'Aாியி' ெகா3, ேபா* விடேவ3,�. மாைலயி' C1#% ெகா3, வர 

ேவ3,�. 

 

-ளியலைற� ப%கமா*� ேபான பா�வதி, ஆ1ேடாைவ� பா�த5�, ம';காவி� 

அைற%- வ7தா	. ம';கா, எ5$ேம �ாியாதவ	 ேபா', ேமைஜயி� �� ைககைள 

ஊ�றி, �கைத அவ�றி' ைவ5, ெந�றிைய, ேகா,க	 விD� வ3ண� 


ழிதா	, எ:ேகO� ேபாக� ேபாவதி'ைல எ�ப5 ேபா'. ப,%-� ேபா5 

உ,தி�7த ப�தி ஆைடேயா, இ�7தா	. பா�வதி, அவள�ேக வ75, �கைத  
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நிமி�தினா	. 

 

“ைபதிய�... இ�Gமா அ7த மGஷ� ேபசின5 மனசில நி%-5? இ5%- 

வ�த�ப,றவ	, எ5%- தா� வ�த�பட மா1ேட? ெசா7த அ�பாதாேன 

ேபசினா�? ேபசினா' ேபசி1,� ேபாக1,�. இனிேம' ேவK��னா', அ:ேக 

ேபாக ேவ3டா�. சாி, ஆ1ேடா வ751,5, �ற�ப,#.” 

 

“ெசா7த அ�பா, ெசா7தமி'லாத அ�பா�G ேப
னி:க�னா', என%-% 

ேகாப:ேகாபமா* வ��. அ�பா ேபசி1டா�G நா� வ�த�படல... அ7த ஆ	, நா4 

ேப� மதியி', சனிய�G ேபசி1டா�G தா� வ�தமா* இ�%-. ஏ�மா, 

ப#%காதவ:க�%- நாகாிகமா* ேபச வராேதா...” 

 

“நா� Cடதா� ப#%கல. நாகாிகமா* ேபசாமலா இ�%ேக�...” 

 

“நா� ப#%காத ஆ3கைள9 ெசா�ேன�.” 

 

ெசா%க;:க� உ	ேள வ7தா�. 

 

“நா� Cடதா� ப#%கல... எ�ேபாதாவ5 அநாகாிகமா* ேபசியி�%ேகனா? இழ$ 

எ,த பய', ேபசினா' ேபசி1,� ேபாறா�. ஏதாவ5 ப1ட9 சாராய� 

ேபா1#��பா�. ப�னாட� பய'... அவG%காகவா இ�ப# உ1கா�7தி�%ேக? 

ெப�மா	 மாதிாி ஆ1கைளO�, அவ:க ேபசறைதO�, நாம, அவ:கைள மGஷனா* 

எ3ணி மதி��% ெகா,தா', அ��ற� நாம எ3Kற5'லா� மGஷதனமா* 

இ�%கா5. வி, கDைதைய... சீ%கிரமா �ற�ப,... நாG� Y:க�பா%க� வைர, 

ஆ1ேடா$ல வரK�... உ� �ற�ப,�மா... நா� ம1,� அவ� ேப
� ேபா5 

இ�7தி�%கK�... சாி... ஜ'தியா* �ற�ப,�மா...!” 

 

அ7த ஆைள மனதி' இ�75 க1டாயமாக வில%கி% ெகா3ேட, ம';கா �ற�பட 

ஆயதமானா	. �டைவைய எ,�பத�காக, அவ	 Mேராைவ திற7த ேபா5 

ெசா%க;:க� ெவளிேய வ7தா�. 



30 

 

 

ெசா%க;:க�� ம';கா$� ஆ1ேடாவி' ஏறிய ேபா5 பா�வதியி� அ3ண�, 

அ7த ஆ1ேடாைவ வழி மறி�ப5 மாதிாி வ75 நி�Hவி1,, பிற- “காேலஜு%கா... 

இ'ல ெச1#யா� +1,%கா... எ�ப#ேயா... நீ:க காேலஜு%-� ம';கா ெச1#யா� 

+1,%-� ெதாியாம' ேபாயிட�படா5. #ைரவ�, யா� யா� எ:- இற:கK� 

எ�கிறைத ஞாபக� ப,5:க...” எ�H ெசா';% ெகா3ேட, வாச' ப#%க1#' 

கா' ைவதா�. 

 

வாச;' நி�ற பா�வதி, “வா:க3ணா” எ�றா	. 

 

ெசா%க;:க�, திNெர�H, ஆ1ேடாவி' இ�75 இற:கி, “நீ ேபா�மா... நா� 

ெச1#யா� +1,%-� ேபாகைல. இவ� �க5ல விழித பிற- எ:ேகO� 

ேபாக�படா5. நீ Cட ஜா%கிரைதயா ேபாயி1, வா” எ�H ம';கா$%- ம1,� 

ேக1-�ப#யாக �ன:கி% ெகா3ேட ம9சா�காரைர தி��பி� பாராம' நட75, 

அரைவ மி'ைல ேநா%கி� ேபானா�. ‘காலா: காதால எ�னடா சாமி இ5... யாைர 

ேவK��னா4� அG��... ஆனா' இவைர ம1,� அG�பாத...’ 

 

ெசா%க;:க� ெவளிேய ேபானேபா5, பா�வதிO� அவ	 அ3ணG� +1,%-	 

வ7தா�க	. ராமசாமி ெப�=9
 வி1,% ெகா3ேட ேப9ைச 5வ:கினா�. 

 

“உ�ைன அ#%க# வ75 பா�%கK� ேபால ேதாK5. அேத சமய� மதியாதா� 

தைலவாச' மிதி%க ேவ3டா�G ெசா�ன பழெமாழிையO� நிைன5� பா�%க 

ேவ3#யதி�%-.” 

 

“எ�னா3ணா... �5 ெமாழியா* ேப
றீ:க...” 

 

“பி�ன எ�ன�மா... ம9சா� எ�ைன நாைய ேப
ன5 மாதிாி ேப
றா�. எதைன 

நாைள%-தா� வாைல9 
�1#%கி1, வார5?” 

 

“அவைர� ப�றிதா� 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'ல�னா', ே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 

ேபாடல�G வ9
%ேகா... மGச� 
�மா இ��பாரா... நீதா� 
�மா இ��பியா?” 

 

“எ�ப#ேயா நட7த5 நட75 ேபா9
... இனிேம' அவ:க ப#வாச' Cட மிதி%க� 

ேபாற5'ல...” 

 

“அ:க தா� நீ த��� ப3ற.” 

 

“எ:க?” 

 

“சி�ன� பி	ைளயில எ�ப# இ�7திேயா... அ�ப#ேய தா� இ�%க�மா. ெப�மா	 

ம';காைவ தி1# அG��ன பிற-, அ��ற� எ�ன ேப
னா�G ெதாி7தா, 

இ�ப#� ேப
வியா?” 

 

“எ�ன ேப
னாரா�?” 

 

“நீ ம';காைவ மிர1#, அவ:க Cட ேபச%Cடா5�G ைவதி�%கியா�... எ'லா� 

ெசா%க;:க� ம9சாேனாட �க5%காக� பா�%கானா�. அவ� ம3ைடைய� 

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

 

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

 

“வி1, த	ள% C#ய சமா9சாரமி'ல�மா... நாைள%- ம9சாG%- ஏேதா ஒ3K 

ஆயி1,5�G வ9
%ேகா... ெப�மா	 ெசா�னப# ெச*ய மா1டா�G எ�ப#9 

ெசா'ல �#O�?” 
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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. த�ேனாட பிற%கK� பிறவி’ எ�கிற5 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%கல�G ெசா�ன பிற-... ெக,5 ைவ%காமலாவ5 

இ�%கKமி'ைலயா? ந� ெசாைத நாேம க1#% கா�பாதK� இ';யா... 

ெப�மா	கி1ட மா1#, ெச%-மா, சமா9சாரமா* ஆகி, ெசா5 ேபாயிட% Cடாேத.” 

 

“அ�ப#ெய'லா� ஆகா53ணா... ம';கா ெசா5%- ஆைச�ப,கிறவ	 இ'ல. 

ேந5, க'யாண5%-� ேபா-� ேபா5 Cட, நைககைள 

ேபாடமா1ேட�G1டா	.” 

 

“அ�ப# நீ நிைன%கிற. நீ அவைள அ�ைம ெப�ைமயா* வள�%கிற5 

பிறதியா�%- ெதாிய% Cடா5 எ�கிற5%காக அ�ப#9 ெச*தி�%கலா� 

இ';யா... 
�மா ேப9
%-தா� ெசா'ேற�; ஒ� வார5%- ��னால, 

ெச'ல�மா, க'யாண� ெப3K%-� ேபா1,1,, கழ1# தாேர�G ெசா';, 

இவேளாட நைகைய% ேக1டா	. நீ �#யா5�G ெசா�ேன. இ7த ம';கா, ஒ� 

வா�ைத, உ�ேனாட ேச�75 �#யா5�G ெசா�னாளா? கைடசில அவ	 

ந'லவளாO�, நீ ெபா'லாதவளாO� ஆகி� ேபா9
. ‘உ:க�%- ஒ3K7 

ெதாியா5�மா’�G அவ	 அ#%க# ெசா'றத நீ தாராளமா நிைன%கிற... என%- 

அ�ப#� படல...” 

 

“இ7த% கால5ல யாைரO� ந�ப �#யா5 ேபா;�%ேக.” 
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“இ5தா� உ3ைம... யாைரO� ந�ப% Cடா5, எ�ைன% Cட ந�ப% Cடா5. 

ம9சா� Cட... ஒ� ப$� ேமாதிர� வா:-னா�... ம';காைவ% C1#%கி1,� 

ேபா*, கைட கைடயா* அைல75, இ7த ேமாதிரைத ேத�7ெத,தி�%கா:க... 

அவேரா... இ'ல இ7த ம';காேவா... ஒ� வா�ைத ெசா�னா:களா... எ5%காக 

இ7த =,ம7திர ேவைல�G ேக%-ேற�. ம';கா என%- எ�னேமா... 

பச��%காாியா ெதாிO5.” 

 

“என%- தைல -ழ��53ணா... ேவற விஷயைத� ேபசலா�. காபி ேபாட1,மா, N 

ேபாட1,மா...?” 

 

“நீ எ5$� ேபாட ேவ3டா�. நா� இ�ேபா ெசா'ற5தா�. இனிேம', எ�கி1ட நீ 

ேக1டா4�, நா� ேபச� ேபாறதி'ைல. சதியமா* உ1கா�7த இட5ல இ�75 

ெசா'ேற�. ந'லா ேக1,%ேகா. ம';கா, ந'ல ெப3ணாேவ இ�%கலா�. ஆனா' 

ெப3 �தி பி��தி... நாைள%- ம9சாG%- ஏேதா ஒ�H ஆயி1,5�G 

வ9
%ேகா... 
�மா ேப9
%-. இ�ேபா ந'லா இ�%கிற ம';கா, அ�ேபா$� ந'லா 

இ��பா	 எ�கிற5 எ�ன நி9சய�? நாைள%-, ம';கா$%-% க'யாண� நட%க� 

ேபா-5; அவ	 ��ஷேனா இ'ல மாம� மாமியாேரா, அவைள -ர:கா* ஆ1#� 

பைட%க மா1டா:க எ�கிற5 எ�ன நி9சய�? இவ	 ெப�மா	கி1ேட 

ேபாகமா1டா	 எ�கிற5 எ�ன நி9சய�? தா� ஆடா1டா4�, சைத ஆடாேதா, 

நா� உ�கி1ட ைவதி�%கிற பாசைத மாதிாி... நீ எ�கி1ட ைவதி�%கிற 

பாசைத மாதிாி, இவ��, அ�ப�கி1ட பாசைத% கா1டமா1டா	G எ�ப#9 

ெசா'ல �#O�? அ�ப#ேய கா1#னா4�, அ5ல எ�ன த��?” 

 

“நீ:க எ�ப$ேம இ�ப#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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“உ�னால ம';காைவ வி1,1, இ�%க �#யா5. அேத சமய�, ம9சாG%-� 

பிற- உ� ைகேய ஓ:கி இ�%கK�. இ5%- ஒேர வழி, ந�ம ராமG%-, 

ம';காைவ க1#� ேபா1டா'தா� �#O�.” 

 

“அ5 எ�ப#3ணா �#O�? சி�ன வய
ேல உ��ப# இ'லாம' ேபாயி1டா�. 

நீ:க எLவளேவா �ய�சி ப3ணிO� எ1டாவ5 வ-��%- ேமல தா3டல. தாக� 

எ,%-� ேபாெத'லா� ப1ைட9 சாராயைத� ேபா,றா�. இ5ல ேவற 

ர$#தன�.” 

 

“இ7த% கால5ல ர$#தன� இ�%கவ� தா� இ7த ெம1றாIல பிைழ%க �#O�. 

ப1ட9 சாராய� இ�ேபா -#%கா�. நாளைடவி' அைதேய கா*9சி, கா� ப:களா 

வா:க மா1டா�G எ�ப#9 ெசா'ல �#O�? அேதாட உ�ேனாட ெசா7த அ%கா	 

மக�. ரத5%- ரத�. உ�ேனாட கைடக3ணிகைள க1#% கா�பாத 

இ�ப#�ப1டவ� தா� லாய%-. ெப�மா	 இவ�கி1ட வாலா1ட �#Oமா? அவ� 

ேக#தா�. ஆனா', ந�ம பய' ர$#!” 

 

“Bறா3,� பயி�3ணா.” 

 

“எ�னேவா... இ�பேவ க'யாண5%- நி9சயமான5 மாதிாி ேப
றிேய. எ� =த 

மகைள ராமG%- ெகா,%கலா��G நிைனேத�. ராசி� ெபா�த� இ'ல. 

இர3டாவ5 ெப3ைண ெகா,%கலா��G நிைன%கிேற�. ஒ� வார� டய� 

ெகா,%கிேற�. ேயாசி59 ெசா'4. உ� அ%கா	 மக� ேமல உன%கி'லாத 

பாசமா? உன%கி'லாத ெபாH�பா? ஒேர ஒ� வார7தா� டய�. நீ, ம';காைவ 

ெகா,%கல�னா, நா� எ� இர3டாவ5 மக	 நளினிைய ெகா,%க� ேபாேற�. 

அ��ற� எ� ேமல வ�த�பட�படா5. நா� வர1,மா?” 

 

பா�வதி, அ3ணைன� ‘ேபா* வா�:க	’ எ�H ெசா'ல �#யாத அள$%-, 

பி5�பி#தவளா* இ�7தா	. 
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ராமசாமி ேபா*வி1டா�. ஆனா', அவ� ெசா�ன வா�ைதக	 ேபாகவி'ைல. 

அவ	, த� உ	ளைதேய ேபா�%களமா%கி வி1டா	. 

 

‘ம'; ஒ�ேவைள... அவ�%-� பிற-, அ�பா Cட ேச�7தி,வாளா... அ7த -#கார� 

ெசா�னப# எ'லா� ஆ,வாேளா? அ�ப#யானா' எ� கதி, எ� கதி? அனாைதயாக 

ஆயி,ேவேனா? ெசாெத'லா� ேபாயி,ேமா? ம'; ந'லவளா* இ�75, அவ	 

��ஷ� ேமாசமா* இ�7தா' எ� கதி எ�னாகிற5? எ�கி1ட Wதா* 

ேபசமா1டா�... எ� ந�ைம%காகதா� ேப
வா�... அேதாட இ7த ராம�, 

எ�ேனாட ெசா7த அ%கா	 மக�. ஊாி' ர$#தன� ெச*தா4�, எ�ைன 

‘சிதி’�G வா* நிைறய% C��,ற பி	ைள. அவG� ந'லா இ�%கK�, 

ம';கா$� ந'லா இ�%கK�. -#கார� ெப�மா	 கி1ேட வர�படா5. அ5%காக, 

ெபா�த� இ'லாத க'யாணைத� ப3ண �#Oமா? �#யK�. எ�ப#ேயா 

�#யK�. இ7த ம';கா ெப�மா	 ெப3 தாேன... அ�ப� �தியி' 

கா'வாசியாவ5 இ�%காதா?’ 

 

ராமசாமி ேபானதி' இ�75 ம';கா க'Aாியி' இ�75 தி���வ5 வைர%-� 

பா�வதி%- ஒ�H� ஓடவி'ைல. வயி�H%- எ�ேபா5� வ@சக� ெச*யாத அவ	, 

அ�H சாியாக9 சா�பிட% Cட இ'ைல. 

 

5	ளி% -தி5% ெகா3, உ	ேள வ7த ம';கா, “அ�மா, நா� க1,ைர� 

ேபா1#யி' இர3டாவதாக வ7தி�%ேக� அ�மா” எ�றா	. 

 

பா�வதி அ�ேபாைத%-, அ3ணைனO�, அவ� ெசா�னைதO� மற75 வி1டா	. 

“எ�ன ேபா1#�மா...?” 

 

“க1,ைர� ேபா1#...” 

 

“அ�ப#�னா?” 
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“
�மா கிட:க�மா... உ:க�%- ஒ3K7 ெதாியா5. உ:ககி1ட ெசா�னேத த��. 

5ைள5 எ,5,+:க. க1,ைர எ�றாேல எ�ன�G ெதாியா5. அைத 

விள%கி1,, அ��ற� ேபா1#ைய� ப�றி விள%க இர$ மணி ப�னிர3டாயி,�. 

பசி%-த�மா. அ�பா வ�� ேபா5 விவரமா* ெசா'ேற�. நீ:க	 அ�ேபா ேக�:க. 

இ�ேபா பசி%-5.” 

 

பா�வதி%-�, இ�ேபா5 மன5%-	 பசிெய,த5. அ3ண� ெசா�ன5 சாிதா�. 

நா� தா� ஒ3K� ெதாியாதவளா* ெவ�தைத எ'லா� பா4�G 

நிைன%கிேற�. 

 

பா�வதி ச�H காரமாகேவ பதி' ெசா�னா	; “இ�ேபா நா� உ� க3K%-� 

பி#%-மா? எ�ைன� பா�தா' உன%- மGஷியா* ெதாிOமா? எ'லா� 

தைலவிதி.” 

 

பா�வதி ெசா';வி1,, சைமயலைற%-	 ேபா* வி1டா	. ம';கா, அவைள 

விேராதமாக� பா�தா	. ஏ� இ�ப#� ேப
றா:க? அவ	 உ	ேள ேபா* அவளி� 

ைகைய� பி#5% ெகா3,, “உட��%- எ5$� ப3Kதா�மா?” எ�H ேக1டா	. 

 

அவைளேய பா�தா	 பா�வதி. அ3ண� ெசா�னைத எ'லா�, அவளிட� 

ெசா'லலாமா எ�H Cட நிைனதா	. பிற- அ7த அ�ைம அ3ண�, 

“என%ெக�னேமா ம';கா பச��%காாியா ெதாிO5” எ�H ெசா�ன5 அவ�%- 

நிைன$%- வ7த5. 

 

பா�வதி எ5$� ேபசாம', அவ�%- இ#யா�பைத% ெகா,தா	. ம';கா$� 

மHேப9
� ேபசாமேல, எ7திர� ேபா' த7தைத வா:கி% ெகா3டா	. 

 

இர$ ெசா%க;:க� வ7தா�. ம';காவா' த� ெவ�றி விவரைத அட%கி ைவ%க 

�#யவி'ைல. அ�பாவிட� க1,ைர� ேபா1#யி� விவரைத விவரமாக9 

ெசா�னா	. அவ	 ெசா';% ெகா3#�7த ேபாேத, பா�வதி த� தா�பய 

அைற%-	 ேபா* வி1டா	. 
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��ெப'லா� கா5 விாிய% ேக1-� அ�மா இ�ப#� ேபாவதி' ம';காவி�- 

வ�த7தா�. த�ைனேய ஆHத' ப,தி% ெகா3டா	. அ�மா$%- உட��%-9 


கமி'ைல ேபா4�. உட�� சாியி'ல�னா மன
� சாியா இ�%கா5. அ�மாகி1ட 

ேபா* ேபசலாமா? ேவ3டா�, எாி9ச' இ�%கிற சமயதி' ேபானா' த��. 

காைலயி' பா�5%கலா�. 

 

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

 

“எ�ன# ஒ� மாதிாி இ�%ேக?” 

 

“ஒ3Kமி'ல.” 

 

“ஓ... உ� அ3ண� வ751,� ேபானாேரா... இ�G� ஒ� வார5%- 

அ�ப#தா� இ��ேப. அ,5% ெக,%-ற5'ல நி�ணனா9ேச.” 

 

“ஆமா�... அவ� அ,5% ெக,%கவ�. நீ:க அாி9ச7திர பிர�. ஒ� ப$� ேமாதிர� 

வா:-னைத ெசா�னீ:க பா�:க.” 

 

“த�ெசயலா* 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%- ந�ம ம';காைவ க'யாண� ப3ணலா��G நிைன%ேக�.” 

 

“எ�ன# 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', இ�ப#�ப1ட வா�ைதைய% 

ேக1டா', நா� ெபா'லாதவனா* மாறி,ேவ�. ஜா%கிரைத.” 

 

பா�வதி �ர3, ப,தா	. ம';கா ஆர�பதி' -ழ7ைதயாக இ�%-� ேபா5,  
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அவ	 மீ5 ஏ�ப1ட ெவH��, இ5வைர அவ�%- ெதாியாமேல அ# மனதி' 

பதி75 இ�7த5. அ7த உைள9ச' இ�ேபா5 விIவ&ப� எ,த5. ராம� இ�%க 

ேவ3#ய இடதி', இ�ெனா�தியி� மக	, ஒ� -#கார� ெப�ற ெப3 

இ�%கிறா	 எ�H நிைன5 நிைன5 அவ	 ேபயாக மாறி% ெகா3#�7தா	. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    6666    

 

நா4 மாத� கட7த5. 

 

பா�வதி பைழய பா�வதியாக இ'லாத5 ம';காவி�- ெதளிவாக ெதாி75வி1ட5. 

அ#%க# அரைவ மி';' ேவைல பா�%-� ைபய�கைள தி1,� சா%கி' 

“ஊ��பய' பி	ைளக	 ஊ��பய' பி	ைளக	தா�” எ�H ஜாைடமாைடயாக 

தி1ட 5வ:கினா	. 

 

இ�ேபா5 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 விழ�ேபான ேபா5 பா�வதி பதறி�ேபா* “பா�5� ேபா�மா. நீ வ�ற5 

வைர%-� உயிைர% ைகயி' பி#5%கி1, இ�%க ேவ3#யதி�%-” எ�H 

ெசா';யி�%கிறா	. அதனா' அ�மா, பைழய அ�மாவாக மாறிவி1டா	 எ�H 

மகிS75 ேபான ம';கா, மாைலயி' 5	ளி% -தி5 ஓ# வ75 ‘அ�மா’ எ�ற 

ேபா5, அ3ணGட� சீாியஸாக� ேபசி% ெகா3#�7த அ7த அ�மா%காாி “அ�மா 

இ�G� சாவாம' தா� இ�%ேக�” எ�H ெசா�னா	. 

 

உடேன ம';கா, ‘நாம சாவாம' இ�%ேகாேமா’ எ�H மன5%-	ேள �ல�பி% 

ெகா3டா	. அ3ண� ராமசாமியி� வ�ைக அதிகாி%க அதிகாி%க, 

அ�மா%காாியி� ெவH�பி� ேவக� ஏறி% ெகா3#��ப5 க'Aாி%காாி%- 

ெதாியா5. 

 

ராமG� அ#%க# வ75 ேபா*% ெகா3#�7தா�. 

 

“உ� சிதி%காாிைய ெக1#யா* பி#5%கடா... அLவள$தா� நா� இ�ேபா  
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ெசா'ல �#O�” எ�H ெபாிய மாமா ராமசாமி ெசா�னத� உ	ள�த� 

�ாியாவி1டா4�, ெவளிய�த� �ாி7தவ� ேபா', சிதி +1,%- வர 

5வ:கினா�. 

 

“இ:ேக எ5%-டா வ7ேத” எ�H ேக1கிற சிதி, “ஏ3டா, அ#%க# 

வரமா1ேட:கிற” எ�H ெசா�னதி' அவG%- ப1ைட9 சாராயைத% -#%-� 

ேபா5 ஏ�ப1ட ‘கி%’ைக விட அதிகமான ‘கி%’ கிைடத5. ெசா%க;:க� தா� 

அவ� வ�ைகைய அறேவ அ:கீகாி%கவி'ைல. ஆனா', அவ� “சித�பா, 

சித�பா” எ�H ெச'லமாக9 ெசா';% ெகா3ேட, அவ� ெகா3, வ�� 

#ர�கைளO�, தகர ட�பா%கைளO� எ,5 +1,%-	 ைவத ேபா5, 

ெசா%க;:க� அவைன வி��பவி'ைலயானா4�, ெவH%காம' இ�7தா�. 

 

ஒ� சமய� அவ� அரைவ மி';' ஏேதா கலா1டா. மிளகாைய சாியாக 

அைர%கவி'ைல எ�H ஒ� ப1டா% கதி ைமன� ெசா%க;:கைத மிர1#னா�. 

பய75 ேபான ெசா%க;:க�, அவனிட� வா:கிய காைச தி��பி% ெகா,தா�. 

 

ப1டா%கதி%- ேம4� கா
 கிைட%-� எ�H ந�பி%ைக ஏ�ப1ட5. “எ�ேனாட 

மிளகாைய கIமாலமா ப3ணி1ேட. அ5%- ‘மா4’ ெவ1,றியா... இ'ேல மவேன... 

-டல உ�வ1,மா... ந�ம கி1டயா டபா*%கிற ந*னா...” எ�H ெசா�ன5, 

ெசா%க;:கதி�- அதிக ப1சமாகதா� ெதாி7த5. “ெச*Oறைத9 ெச*டா” 

எ�றா�. அவG� ெச*ய ேவ3#யைத9 ெச*தா�. அவர5 ச1ைட% காலைர� 

பி#5% ெகா3,, “இ�னா*யா ெசா�ேன... வி1ேட�னா ஒ� -5” எ�H, 

எ9சி' 5ளிகளி' சாராய 5ளிக	 ெதறி%-�ப# கதியேபா5, எேத9ைசயாக அ7த� 

ப%கமாக வ7த ராம�, வி1டா� ஒ� -5. ப1டா%கதி 
�3, விD7தா�. 

விD7தவ� எD7தி�%-� ��னா' வி1டா� ஒ� உைத. ப1டா% கதி ப,5% 

ெகா3ேட, “வி1,, வாதியாேர... இவ�... உ�ேனாட ேதாI5�G ெதாியாம� 

>1,... அ�பா வி1,,... அ�மா வி1,,” எ�H �ர3, ெகா3ேட �ல�பினா�. 

 

“அவ� எ�ேனாட ேதாI5 இ'லடா... ெசா7தமான சி�ன ந*னாடா... அவ�கி1ட 

ம�G��% ேக	டா கயிேத...” எ�H ராம� கDைத மாதிாி கைன5, ஆ	கா1# 



40 

 

விரலா', சித�பாைவ9 
1#% கா1#ய ேபா5, அ7த ‘கயிேத’O� ெசா%க;:கதி� 

ைகயி4�, கா;4� விD75 ம�னி��% ேக1,வி1,, தி��பி� பாராம' ஓ#ய5. 

 

ெசா%க;:கதி�-� ெப�ைம பி#படவி'ைல. அ7த ெத�$%ேக 

எஜமானனாக$�, தி3ைண� ெபாH%கியாக$� வாD� ஆனான�ப1ட 

ப1டா%கதிையேய, இ7த ராம� அட%கி வி1டா� எ�றா', இவ� சாதாரண 

ராம� அ'ல. ர$# ராம�. இவ� நம%- எ�ேபா5� ேதைவ! 

 

அ7த ந�றி� ெப�%கி', அவG%- த� +1,%-	 சகல உாிைமகைளO� 

ெகா,தா�, ெசா%க;:க�. 

 

இைத ெபாிய3ண� =ல� �ாிய ைவ%க�ப1ட பா�வதி ஒ�நா	, ம';காைவ� 

பா�5 “ராம�கி1ட ஏ�மா சி,சி,�G ேப
ற. ெகா@ச� சிாி5தா� ேபேச�. 

நீ�னா அவG%- உயி�” எ�H ப1,� படாம4� ேபசினா	. 

 

அ�மாவி� அபிலாைஷ �ாியாத ம';கா, “இவ�கி1ட சிாி5� ேப
றவ	, 

யா�கி1டO� சிாி5� ேப
றவளாதா� இ��பா	. இ5$� இ5 =@
�. அ�பா 

ெசா�ன5 மாதிாி சாியான ஓணா� =@
” எ�H எாி9சேலா, ெசா�ன ேபா5, 

பா�வதி%- ப, எாி9சலாக இ�7த5. அ3ண� வ7த5� வராத5மாக “நா� 

>டகமா*� ேபசி� பா�ேத�. இவ	, ச�மதி%க மா1டா	 ேபா;�%ேக” எ�ற 

ேபா5, ராமசாமி, ஒ� வி'ல� சிாி�ைப உதி�5% ெகா3டா�. 

 

“பா�... ப%-வமாக9 ெசா';� பா�. மா1ேட�G1டா	னா, கDைதைய +1ைட 

வி1, 5ர5...” 

 

“அ5 எ�ப#ய3ணா...” 

 

“சில சமய�... ஆபேரஷ� ெச*யK��னா ெச*5தா� ஆகK�. ராமைன% 

க1#%க ச�மதி%கல�னா, அவ	 இ:க இ�%கிற5ல அ�தமி'ைல... இ5 

உ�ேனாட ெசா7த விஷய�. ேக1டா% ேக�... வி1டா' வி,. ஆனா' ஒ3K 
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அ��றமா*, ெப�மா	 தி1,றா�... ம';கா ��ஷ� அ#%க# வாரா�G எ:கி1ட 

வர�படா5 ெசா';1ேட�. இ�G� ஒ� வாரதி' �#$ ெதாியK�. இ'ைல 

எ�றா', எ� ெர3டாவ5 மக	 இ�%கேவ இ�%கா	...” 

 

“ஏ3ணா ேகாப�ப,றீ:க... நா� ெப3. என%- எ�ன ெதாிO�? உ:ககி1ட 

ேயாசைனதாேன ேக1ேட�.” 

 

“அைததா� ெசா'ேற�. ம';கா, இ7த +1ல இ�%கிறதா* இ�7தா', ந� ராம� 

பயேலாட இ�%கK�. இ'ைல எ�றா', எ:ேகO� ேபாக1,�. நீ, ராமைனேய 


+காரமா* எ,5%கலா�. எ� ெர3டாவ5 ெபா3K, உன%ேக ம�மகளா* 

வ75டலா�. நீ க3 =,ற5 வைர%-�, க3 கல:காம' பா�5%-வா:க...” 

 

சிறி5 தி,%கி1ட பா�வதி%-, ம';காைவ எ�ன தா� ெவHதா4� அவைள 

+1ைட வி1, ெவளிேய�Hவ5 எ�பைத நிைன5% Cட� பா�%க �#யவி'ைல. 

அேத சமய�, அ3ண� ெசா�ன5%- மHெமாழி Cற ெதாியாம', ேலசாக9 

சிாி5% ெகா3டா	. ேசாக9 சிாி��. 

 

பா�வதி அ3ண� ேபா*வி1டா� எ�பைத, அரைவ மி' ைபய� ஒ�வைன 

அG�பி நி9சய�ப,தி% ெகா3ட ெசா%க;:க� உ	ேள வ7தா�. 

 

அ7த9 சமயதி', ம';கா$�, க'Aாியி' இ�75 வ7தா	. வ7த$டேனேய 

அ�பாவி� ைககைள� பி#5% ெகா3ேட, “அ�பா... சைபய� திேய1டாி' ஒ� 

ந'ல ஆ:கில� பட� வ7தி�%-... எ�ைன C1#% ெகா3, கா1,:கேள�” எ�H 

ெச'லமாக9 சிK:கினா	. 

 

“நாைள%-� ேபாகலா3டா” எ�H தன%- அவ	 ஆ3பி	ைள எ�ப5ேபா' 

ெசா%க;:க� ெசா';வி1,� ேபா*வி1டா�. 

 

பா�வதி%-� ப�றி எாி7த5. கா%கா பி#%கிறாேளா... அ�பாைவ% ைக%-	 

ேபா1,%கி1,, ராமைன கா1டமா1ேட�G ெசா';வி,வாேளா... கைடசியி', 

அ7த -#கார� ெப�மா	கி1ட அவIைத� பட ேவ3#யதி�%-ேமா... 
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இ5%ெக'லா� யா� காரண�... இவ	 தா�... இவேள தா�... 

 

 

கணவ�, கா5 ேக1காத Rரதி�-� ேபா*வி1டா� எ�பைத, வாச4%-� ேபா* 

எ1#� பா�5 உHதி ெச*5 ெகா3ட பா�வதி, அ:கி�7தப#ேய, 

“ெபா��ள�னா... 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�” எ�H த� பா1,%-9 ெசா';% ெகா3ேட சைமயலைறைய� 

பா�5� ேபானா	. இ�ப#� ேபசினா4�, ம';காவி�- #ப� ெகா,�பதி' 

தாமத� ஏ�ப,வைத வி��பாதவ	 ேபால நட75 ெகா3டா	. 

 

இ�ப#, பாசைத% ெகா1#% ெகா3ேட, த�ைனO� ‘ெகா1,வைத’ உண�7த 

ம';காவா', அவைள, அ�மா இ'ைல எ�H உதற$� �#யவி'ைல, அ�மா தா� 

எ�H ஒ��% ெகா	ள$� �#யவி'ைல. தன%-	ேளேய, சமாதான� ெச*5 

ெகா3டா	. ‘ஒLெவா� ெபா3K:கைள அவ:க அ�மா%க	 எ�ப# 

தி1,றா:க... சில சமய� அ#%க% Cட9 ெச*றா:கேள... இ7த அ�மா அ�ப# 

இ'ல. நா� ஆ:கில� பட� பா�5, ஆ:கில%காாியா மாறிட% Cடா5�G, 

நிஜமாகேவ பய�ப,றா:க... இ5ல த�பி'ல...’ 

 

எ�றா4�, ம';கா அ7நிய�ப1டவ	 ேபா' உண�7தா	. அ�பாவிட� Cட, 

அவளா' ��� பழகிய5 மாதிாி பழக �#யவி'ைல. அவாிட� ேப
� ேபாெத'லா�, 

அ�மா%காாி, க3கைள உ�1,வ5 ேபா' அவ�%- ேதா�றிய5. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    7777    

 

இ7த ேநரதி' ஒ� நா	 ெசா%க;:கதி�- மாரைட�� ஏ�ப1ட5. 

 

டா%ட�, உடேன வ75வி1டதா', ஈம�பதிாிைக%- அவசியமி'லாம' 

ேபா*வி1ட5. எ�றா4� மனித� ஆ#� ேபா* வி1டா�. இ5, இர3டாவ5 �ைற. 

=�றாவ5 எ�ப# இ�%-ேமா... 
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பா�வதிO�, ம';கா$�, அவைர மா�றி மா�றி� பா�5% ெகா3டா�க	. 

உறவின�க	 வ7த வ3ணமாக இ�7தா�க	. ெச'ல�மா$� வ75 பா�தா	. 

க'யாணமாகி க��ப� தாிதி�%-� ச7திரா$�, அவ	 ��ஷG� வ7தா�க	. 

எ'ேலா�� வ7தா�க	. ஆனா' ெப�மா	 ம1,� எ1#� பா�%கவி'ைல. 

 

எ�ப#ேயா, ெசா%க;:க� ேதறி வ75 ெகா3#�7த ேபா5, ஒ� நா	 பா�வதி, 

ேத�பி அD5 ெகா3#�7தா	. கணவ� பதறி� ேபானா�. 

 

“ஏ�மா அD$ேற... என%-தா� 
கமாயி%கி1ேட வ�ேத!” 

 

“ஏேதா ஆ3டவ� �3ணியதால, இ7த தடைவ எ� தா; ெக1#யா* இ�%-... 

இ�ெனா� தடைவ இ�ப# வ75, நட%க% Cடாத5 நட75வி1டா', எ� கதிைய 

நிைன5� பா�ேத�. நா* Cட தி��பி� பாரா5.” 

 

“ைபதிய�... அ�ப#ெய'லா� ேபச�படா5. உன%- ஒ� -ைறO� வரா5. ம';கா 

ந'ல ெபா3K.” 

 

“ம'; ந'லவ	 தா�... அவ�%- வா*%கிறவ� ந'லவனா* இ�%கK:கற5 

எ�ன க1டாய�? அவ	 அ�ப�... எ�ைன மிர1ட மா1டா� எ�கிற5 எ�ன 

நி9சய�?” 

 

“சாி, கவைல�படாேத... உட�� 
கமான5�, அவ�%- ந'ல ைபயனா* 

பா�%கிேற�!” 

 

“ைகயில ெவ3ெணைய ைவ5%கி1, எ5%காக ெந*%- அைலயK�?” 

 

“எ�ன ெசா'ேற?” 
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“ந�ம ராம�...” 

 

“ெந@
 ேலசா வ;%-5... ம�7ைத எ,.” 

 

“எ�ைன -ழ7ைத மாதிாி வ9சி�%கி:க... இனிேம' ேவைல%காாியா* ஆக� 

ேபாேற�.” 

 

ெசா%க;:க�, நா�ைக75 நா1களாக தைலைய உ�1#% ெகா3, ேயாசிதா�. 

மைனவி ெசா'வதி' ஓரள$ நியாய� இ��ப5 ேபா' அவ�%- ேதா�றிய5. அவ� 

காலதி�-� பிற-, அவ	 கால� எ�ப# ஆ-ேமா... அவ	 ெசா'வ5 மாதிாி... 

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

ஆனா' இ7த ெப�மா	 ‘இ�%கியா ெசதியா�G’ Cட ேக1கல... 

ேபாதா%-ைற%-, “உ� ம9சா� ம3ைடைய ேபாட1,�. அ��ற7தா� விவகாரேம 

இ�%-” எ�H இர3டாவ5 ைம5ன� கி1ட ெசா'றானா�. ெசா�னப# 

ெச*றவனா9ேச... பா�வதி%- பா5கா�� இ'லாம' ேபாயிட% Cடாேத... நம%ேகா 

இ7த மாரைட�� எ�ேபா ேவK��னா4� வரலா�... நீாிழி$... இரத அDத 

ேநா*... இ5ல ஒLெவா3K� �ைற ைவத5 மாதிாி, ெந@ைச அைட%-5... 

திN�G ெச5... விவகார� தீராம' ேபானா', எ'ேலா�%-ேம ெதா'ைல... இ7த 

ம';கா ேவH... வர வர ஒ5:கி ஒ5:கி� ேபாறா	. இவைளO� ந�ப �#யா5 

ேபா;�%-... எ�ப#யாவ5 பா�வதி%-� பா5கா�� ேவK�... ம';கா$%-� 

பா5கா�� ேவK�. ராமைன மாதிாி ர$#யாலதா� ெசா5%கைள% கா�பா�ற 

�#O�... அ5%காக ம';காைவ... அவG%-... 

 

ஒ�நா	 பா�வதி அவ�%- ஆ�பி	 ஜூI ெகா3, வ7த ேபா5, அவ� சில 

ச7ேதக:கைள% ேக1க, பா�வதி அவ�ைற தீ�5 ைவதா	. 

 

“ராம� ப#%காதவனா9ேச...” 

 

“ப#தவ:க ம1,� எ�னத கிழி9சி1டா:க... ந�ம எதி�+1, கமலா டா%ட�%-� 

ப#தவ	. ��ஷ� எI.எI.எ'.சி. ெபயி'. அவ:க -,�ப உற$ எ�ேபாதாவ5 

ெ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, ச7ேதாஷமாதாேன இ�%கிறா	. எ�பவாவ5 அ7த க3ட%ட�, 

பIல �ைற%க5 மாதிாி அவைள �ைற%கிறானா... ப#��... இ7த% காலதி' 

த3ணி ப1டபா,. மாியாைத கிைடயா5.” 

 

“அதிகமா* -#%கான#...” 

 

“இ�ேபா நா1,ல எவ� -#%கல? -#%கிற5 ெபாிய பாவமா? நா� Cட ஜுர5ல 

5#%ைகயி'... எ:க டா%ட� ெசா�னா�G, இர3, I>� விIகிையேயா 

கிIகிையேயா ெகா,%க;யா... அேதாட இ�ேபா ராம� ெகா@ச� ெகா@சமா* 

-#%கிறைத வி1,%கி1, வாரா�. ெகா@ச� ந@ச� இ�%கிற பழ%கைதO�, 

ம';காைவ% க1,ன5� மற75,வா�. அவ�� அவைன தி�தி,வா	.” 

 

“அவ	 கி1டO� ஒ� வா�ைத ேக1,%கிேற�.” 

 

“நாம வள�த ெபா3K ந�ைம மீறி� ேபாவாளா... ஒ� தடைவ, ஒ� கிழவ� 

‘யாைரயாவ5 காத;%கியாமா’ எ�H ேக;யாக% ேக1ட5%- ‘காதலாவ5... 

கீதலாவ5... அ�பா எவைனயாவ5 கா1# க1,�னா' க1,ேவ�. ெவ1,�னா' 

ெவ1,ேவ�G’ அவ	 ெசா�ன5 ஞாபக� இ�%கா?” 

 

“எ5%-� நாேன ஒ� வா�ைத...” 

 

“நீ:க ேக1க ேவ3டா�. ெவ1க�ப,வா	. நாேன ேக%கிேற�. அ��ற� அவ	 

இPட�.” 

 

“சாி. என%- =ைள -ழ��5. நாைலO� ேயாசி5, நீேய ஒ� �#$%- வா... என%- 

நீ:க எ'லா�� ந'லா ச7ேதாஷமா* இ�%கK:கிற5தா�.” 

 

“நீ:க நிைன%கிற5 மாதிாிேய நட%-�.” 
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பா�வதி ஆன7த� பரவசமாக ெவளிேய வ7தா	. அ�ேபா5, அதாைன� பா�%க 

அ:ேக வ7த இர3டாவ5 அ3ண� 
�ைபயாவிட� “அவ�... ராமG%-, 

ம';காைவ ெகா,%க ச�மதி9
1டா�. ெபாிய3ண� ேபா1ட -றி ப;5வி1ட5” 

எ�றா	. 

 


�ைபயா ெவளிேய ஓ#னா�. ெபாிய3ண� ேபா1ட -றி ப;தா', அவ� எ�ப# 

ெபாிய மனிதனாவ5? அவ� ெபாH�பி' க'யாண� நட%க ேவ3டாமா? அவைர 

‘-	ள� பயேல’ எ�H ெசா'; அ#%க� ேபான ராமG%கா ம';கா? Cடா5*யா 

Cடா5. 

 


�ைபயா ஓ#னா�. ெப�மா	 +1ைட� பா�5 ஓ#னா�. 

----------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    8888    

 

ம';கா, ஊ@ச' பலைகயி' உ1கா�75, ஏேதா ஒ� �தகைத� ப#5% 

ெகா3#�7தா	. காைல ேநர�. க'Aாி%-� ேபாக, இ�G� ேநர� இ�7த5. 

�தகைத� ப#5% ெகா3#�%-� ேபாேத, அ�H க'Aாியி' நட%க இ�7த 

ேப9
� ேபா1# நிைன$%- வ7த5. ெபயைர% ெகா,5 வி1டா	. �த' பாி
 

சரவணG%ேக ேபா*9 ேச��. ச7ேதகேம இ'ைல. இர3டாவ5 அ'ல5 

=�றாவ5 பாிசாவ5 அவ	 வா:கியாக ேவ3,�. 

 

இர3, நா1க�%- ���, க'Aாி வாச;' ைச%கி	 ெபட;' ஒ� காைல 

ைவ5% ெகா3, நி�ற சரவணனிட�, அவ� ந3ப� ஒ�வ� “எ:ேகடா 

�ற�ப1,1ேட?” எ�H ேக1ட5�, அத�- அவ�, “தி.நகாி' எ:க மாமா +1,%-� 

ேபா*வி1, வரK�” எ�H ெசா�ன5�, அவ�%- நிைன$%- வ7த5. உடேன, 

‘எ� +,� அ:ேகதா� இ�%-’ எ�H அவனிட� ெசா'லேவ3,� எ�ப5 ேபா' 

5#தா	. 5#த5, வாயி' வராத வா�ைதயாகி, இதய5	 எD75, இன� 

�ாியாத இ�ப 5�ப எ'ைலைய% கட7த ஒ� வித ேமான உண�வா* �கிSத5. 

 

ம';கா, ஊ@ச' பலைகயி', இர3, நா1களாக வ75 உ1கா�வத�-% காரணேம  
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இ7த சரவண� தா�. ஒ� ேவைள அவன5 மாமா +,, இ7த ெத�விேலேய 

இ�%கலா�. மாமா+, எ�றாேர... அ7த மாமா$%- ெபா3K எ5$� 

இ�%கலாேமா? அவைள% காத;5 ெதாைலதி�%கலாேமா? 

 

ம';காவி�- தாபமாக இ�7த5. அவைன அ�ேபாேத பா�%க ேவ3,� எ�ப5 

ேபா' ேதா�றிய5. அ,த ெத�விேலேய ஒ� C1ட� நட75, அ5 எ�ப#�ப1ட 

C1டமாக இ�7தா4�, அவ� அதி' ேபச ேவ3,�; அவ	 �� வாிைசயி' 

உ1கா�75, ��ப' ெதாிய9 சிாி5 ைகத1ட ேவ3,� எ�H நிைனதா	. 

திNெர�H அவ	 மனதி' இ�ெனா� எ3ண�; சீ9சீ இ7த மாதிாி எ3ண� 

வர%Cடா5. அவேர ேபச �ய�சி ெச*யாதேபா5, நா� ஏ� அவைர� ப�றி 

நிைன%க ேவ3,�? என%ேக� த�மான� தைலகீழாக� ேபாகேவ3,�? 

 

ம';கா, சரவணைன, மனதி;�75 வ4%க1டாயமாக வில%கி% ெகா3,, ைகயி' 

இ�7த �தகதி', க3கைள� படரவி1டா	. 

 

வாச;' சத� ேக1,, �தகதி' இ�7த க3ைண வில%கிய ம';கா வாச' 

ப%க� தய%க5ட� நி�ற ெச'ல�மாைள� பா�5வி1,, பி�ன� 

சைமயலைற%-	 சரசமா#% ெகா3#�7த பா�வதிைய ேநா%கி, க3கைள 

+சி%ெகா3ேட, “அ�மா... உ� நாதனா� வ7தி�%கா:க...” எ�H Cறிவி1,, 

மீ3,� �தகதி� �ைனயி' �� தைல ேமாத, -னி7தா	. 

 

ெச'ல�மா�%-� ப�றி எாி7த5. ஒ1#�ேபான வயி�றி� ஓரமாக% கிட7த ‘அ9ச#’ 

�டைவைய இD5 வயி�ைற =#% ெகா3டா	. வயிறார� ெப�ற மக	, =ணாவ5 

மGஷிைய9 ெசா'வ5 ேபா', ‘உ� நாதனா�’ எ�ற5ேம, அவ	 ஒ� கண� 

ெச5� ேபானா	. மHகண� “ஆமா3#... நா� நாதனா� தா�. ெபத தாையேய 

நாதனாரா ஆ%கின உன%- ஒ� பி	ைள பிற7தா' தா�, உன%- எ� நிைலைம 

�ாிO3#” எ�H ெசா'ல� ேபானா	. பிற-, தா� ெப�ற பி	ைள%-, த�ைன� 

ேபா�ற நிைலைம வர%Cடா5 எ�H நிைனதவ	 ேபால$�, மகைள தி1ட 



48 

 

நிைனதத�- அபராத� ெச45பவ	 ேபால$�, “ம';கா, உ:க அ�பாைவ... 

எ:க�மா?” எ�H ேக1டா	. 

 

ம';கா, அவைள நிமி�75 பா�தா	. அ7த ந,தர வய5%காாியி� உத1, 

5#���, உ1-ழி க3K�, அவைள எ�னேவா ெச*த5. ஊ@ச' பலைகயி' 

இ�75 இற:கி, “உ	ேள வா:க” எ�H ெசா';% ெகா3ேட, அவ	 மீ5 க3கைள 

க�ைணயா* பா*5வி1, உ	ேள ேபா* வி1டா	. 

 

‘நீ உ	ேள வா:க�G ெசா'லாம', ெவளிேய ேபா:க�மா�G ஒ� தடைவயாவ5 

ெசா�னா4� நா� ச7ேதாச� ப1#��ேபன#’ எ�H தன%-	ேளேய ேபசி% 

ெகா3, ெச'ல�மா	 உ	ேள வ7தா	. பா�வதி ெச'ல�மாைள வழ%க� ேபா' 

எதி�ெகா3, அைழ%கவி'ைல. 

 

ெச'ல�மா சைமயலைற%-	 ேபா* ெகாதி5% ெகா3#�7த பாைல இற%க� 

ேபான பா�வதியிட�, “நா� இற%-ேற�மா” எ�H ெசா';வி1, ம1,� நி�காம' 

பாதிரைதO� இற%கி ைவதா	. பி�ன�, நாதனாாிட� ெசய;' ேபச 

நிைனதவ	 ேபா', ப%கதி' கிட7த 5ைட�பைத எ,5 சைமயலைறைய� 

ெப�%கினா	. எ9சி% காபி த�ள�கைள 5��ற�ப,தி -4%கி அவ�ைற% கDவி 

ைவதா	. ெஜா;5% ெகா3#�7த எவ�சி'வ� த�ள�கைள, த� �டைவைய 

ைவ5 5ைட%க� ேபானா	. அ7த அD%-� �டைவயா' எவ�சி'வ� அD%கா-� 

எ�H நிைனேதா அ'ல5 எவ�சி'வ� அதி' ஒ1#% ெகா3, எைட -ைறO� 

எ�H எ3ணிேயா, “த�ள�:க ந'லாதாேன இ�%-” எ�H பா�வதி �கைத 

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

 

ெப�மா	 ேபசிய ேப9
, அவ�%- அ�ேபா5 �Dதாக% ேக1ட5. 

 

சிறி5 ேநர� ெமௗன�. 

 

ெச'ல�மா தி%கி திணறி� ேப9ைச 5வ%கினா	. 

 

“பா�வதி... நா� ேக	வி�ப1ட5 நிச7தானா...?” 
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பா�வதி%-, எாி9ச4%- ேம' எாி9ச' தமாஷா
� ேப
வ5 ேபா', திமிராக9 

ெசா�னா	... 

 

“நீ:க எைத% ேக	வி�ப1N:க3K, நா� எ�ன கனவா க3ேட�...?” 

 

“இ'ல... ந�ம ம';காவி�-... மா�பி	ைள...” 

 

“ஆமா�, பா�5கி1, இ�%ேகா�...” 

 

“�#9
1டதா ேக	வி�ப1ேட�...” 

 

“�#@ச5 மாதிாிதா�...” 

 

“ந�ம ராம� தா� மா�பி	ைளயாேம...” 

 

“ராமேன தா�...” 

 

ெச'ல�மா ேலசாக% Cனி% -Hகினா	. ேம�ெகா3, ேபசினா' அவ	 

பரகாளியாவா	 எ�H ெதாிO�. அவ	 த� உண�$கைள ‘பதிரமாக’ ைவ%க 

நிைனதா	. இ�7தா4� ெப�ற பாச� ேக1கவி'ைல. 

 

“நா� ெசா'ேற�G த�பா நிைன%க�படா5...” 

 

“நீ:க �த'ல விஷயைத ெசா'4:க... த�பா நிைன%க% C#ய விஷயமா 

எ�கிறைத ெசா�ன பிற-... ெசா'ேற�...” 

 

“உன%- இ'லாத உாிைம இ'ல... நா� ெப5தா� ேபா1ேட�. அ��ற� 

வள�தெத'லா� நீதா�. இ�7தா4�... என%-% காபி ேவ3டா�மா... வர வர... 

காபி -#9சா' வா7தி வ75,5... இ�7தா4�... ராமG%-% ெகா,%கிற5�னா...” 
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“ஏ� ‘இ�னா’ ேபா,கிறீ:க. அவG%- எ�ன -ை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%Cடா5�Gதா� உ�கி1ட பி9ைச 

ேக1க வ7ேத�. எ� +1,%கார� -#9ச5� அ�ப#ேய ப,5%கிறா�. ஆனா', 

உ� ராம�, -#9சி1, ேசாடா பா1#' எ,%கறா�. இ5%-	ள =K தடைவ... 

ெஜயி4%- ேவற...” 

 

பா�வதியா' ேம�ெகா3, ேக1,% ெகா3#�%க �#யவி'ைல. கDதி' கிட7த 

ெந%லைச, ைநல%I �டைவயி� �ைனயா' 5ைட5% ெகா3,, உ	ள5 

உண�$கைளO� 5ைட�பவ	 ேபா', வா�ைதகைள� ெப�%கி% ெகா3ேட 

ேபானா	. 

 

“நீ:க கால:காதால... வ7தைத பா�த$டேன நிைன9ேச�. இ7த% க'யாண5ல 

தைலயிட உ:க�%- உாிைம கிைடயா5. பிற7த5ல இ�75, வள�த5 வைர%-� 

கவனி%கிறவ	 நா�. ெப5,ற5 ெபாிச'ல. ெபதைத வள�%கிற5தா� ெபாி
. 

நா:க யா�%-% ெகா,தா' உ:க�%ெக�ன?” 

 

“நா�... எ5%- ெசா'ேற�னா...?” 

 

“நீ:க... எ5%-� ெசா'ல ேவ3டா�. அவ	 எ� +1ல இ�%கிற வைர%-� எ� 

ெபாH��. ம';கா உ:க ெபா3K இ'ல�G நா� ெசா'ல'ல. மகராசியா, உ:க 

மகைள ேவK��னா உ:க +1,%ேக C1#%கி1,� ேபா*, எ7த அ�9
ன 

ராச5ைர%- ேவK��னா4� ெகா,:க. ஆனா' ஆ5ல ஒ� கா4 ேச5ல ஒ� 
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கா4 கைத ேவ3டா�. இ�பேவ ேவK��னா4� C1#%கி1,� ேபா:க. இவ	 

ப3ற C5%- நா� ஒ�திதா� சாி%க1#%கி1,� ேபாக �#O�...” 

 

ெச'ல�மா, அ3ண� இ'லாத சமயதி', அவ� மைனவியிட� மா1#% 

ெகா3டத�காக வ�7தினா	. மீள ேவ3,� எ�H நிைனதவ	 ேபா', அ3ண� 

வ�கிறாரா எ�H ெவளிேய பா�தா	. ேபாகலாமா எ�H அ#ெய,%க� ேபானா	. 

ஆனா' பாD� கா'க	 நகர மHதன. ெப�ற மன� ெபயர மHத5. ‘அ7த ந'ல 

ராமைன% க1#ேய சீைத படாத பா,ப1டா	. இ7த ராமைன எ� மவ	 க1#னா'? 

அட பகவாேன... இ5%கா அவைள� ெபேத�. இ5%கா எ� கிளிைய, இவ	 கி1ட 

வி1ேட�. இ5%கா எ� மாைலைய... இவ	 ைகயி' ெகா,ேத�... அட கட$ேள...’ 

 

ெச'ல�மாவா' ேபச �#யவி'ைல. ெதா3ைட க1#ய5. க3க�� ெகா1#ய5. 

வி�ம' சத�, ெவ#9சத� ேபா' ேக1டதா', பா�வதிேய சிறி5 ேநர� திைக5� 

ேபானா	. பிற- சமாளி5% ெ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� 

மா�பி	ைள. உ:க�%- கPடமா இ�7தா' இ�பேவ, இ7த கணேம அவைள 

ெப1# ப,%ைகேயா, C1#% கி1, ேபாகலா�. ஏ* ம';... ஏ*...” 

 

ெச'ல�மா	 நாதனாாி� வாைய� ெபாதினா	. ஏ�ெகனேவ ஏD பி	ைளகேளா, 

அவதி�ப,கிறவ	. ஒ�தி கைரேயறி வி1டா	. இ�ெனா�தி கைரேயற 

ேவ3,�. ைபய�களி' கைடசி� ைபய� ப#%கிறா�. ஒ�வ� மாமா$ைடய 

மளிைக%கைடயி' ேவைல பா�%கிறா�. இ�ெனா�வ� ெவ1#. கைடசியாக உ	ள 

ப5 வய5 மக�� ஏD வய5 மக�� +1#'. இ�ப5 -#தன:க	 உ	ள 

கா�ப$3, +1,%-	, பத# ஐ7த# பர�பி�-	 க%CI ப%க� உ	ள �த' 

அைறயி' -#யி�%-� அவளா' ம';காைவ அ:ேக ெகா3, ேபாக �#யா5. 

இரவி', அைற%-	 ப,தா' =1ைட� >9சிேயா,, �D%க�. ெவளிேய ப,தா' 

ெகாதி%-� தைர. ஒ�H மா�றி ஒ�றாக அD� -ழ7ைதக	. -#5வி1, 

மைனவிகைள அ#%-� கணவ�மா�க	. -#%காமேல அ7த ேபாைதையவிட அதிக 

ேபாைதயி' ஆ�பைடயா�கைள தி1,� ச�சார:க	. இ7த சகாரா சாகர5%-	 

அவளா' இ�%க �#யா5. இ�%க$� மா1டா	. நா�கா;யி' உ1கா�7தவளா' 
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கழிநீ� ‘கா'வா*’ தி1#' உ1கார �#யா5. ெமைதயி' ப,�பவளா', ேமைட 

ேபா' இ�%-� அ,�� தி1#' ப,%க �#யா5. மி� விசிறி%-	 அம�75, 

தைல�# ஒயிலாக ஆ# அைசய, ஒ*யாரமாக இ�%-� அவளா', ஒ3#% 

-#தனதி' ைக விசிறி Cட இ'லாத �D%க ேலாகதி' �க �#யா5. இவ	 

இ:ேகேய இ�%க1,�. இ:ேகேய இ�%க ேவ3#யவ	. ேவ3#யவேளா 

இ';ேயா இ�%க ேவ3,�. அட... மாாியாதா... ஏைழயி� பி	ைள பண%கார� 

பி	ைளயா* வாS7தா4� அ5 ஏைழ தாேனா? ஏைழயி� பி	ைள ஏைழயாக 

இ�7தா' தா� ந'லேதா? 

 

ெச'ல�மா நாதனாாிட� மீ3,� ம�றா#� பா�%கலாமா எ�H ேயாசிதா	. அ5 

+3 எ�ப5 ேபா' பா�வதி, “தராதர� ெதாியாத பய பி	ைளகைள +1,%-	ள 

ேச�%கிறேத த��... ஊ�ல ேசாH த3ணிகிைட%காம... திாி@ச... இ7த 

மாடசாமி�பய'... சா�பி1ட த1ைட கDவாம ேபாயி1டா�. வர1,�. ஊ�%ேக 

அவைன அ#9சி விர1,னாதா� ப�னாட பயமவG%- �திவ��. 

ஒLெவா�தைரO� ைவ%க ேவ3#ய இட5ல ைவ%கK�G ெசா'ற5 

சாிதா�...” எ�H த�பா1,%-� �ல�பினா�. 

 

அவளி� பாிபாைஷ ெச'ல�மா$%-� �ாி75 வி1ட5. “க'யாண5%காவ5 

எ�ைன C�பி,வியா�மா...” எ�H ெசா';% ெகா3ேட அத�-% காரணமான 

பதி' வ���ேன, ெச'ல�மா சைமயலைறைய வி1, ெவளிேய வ7தா	. ம';கா, 

சைமயலைற%- ெவளிேய அதி�9சிேயா, நி�H ெகா3#�7தா	. க3க	 

ம1,மி'லாம', �கேம அD5 ெகா3#��ப5 ேபா�ற ேதா�ற�. 

 

அ�மா, மகைள ஏறி1,� பா�தா	. ெசLவாைழ நிறதி', சிவ7தி�> நயதி', 

அளெவ,5 வா�ெத,த சிைலேபா' விள:கிய ேமனிையO�, ஆடாத 

வ3,ேபா' இ�7த க3கைளO�, அைசகி�ற ச:- ேபா�ற கDைதO�, �� 

ெந�றி 
�:க, �Dேமனி 
வாி' சாய, நி�ற மகைள அழாம' அD5 ெகா3ேட 

ப�கினா	. அவள�ேக, உட�ெப'லா� ப9ைச -தி, உடெல'லா� ப1ைட ேபா', 

பைடபைடயா* அ,%க,%கான ேதாேலா, அ�வ��பான உ�வேதா,, ஆ# 

இைளத ப�வேதா,, ஆட நிைன%-� க�வேதா, உ	ள ராமைன� ப%கதி' 

நிHதி� பா�தா	. ெச'ல�மாவா' அ:ேக நி�க �#யவி'ைல. அழ �#யாம'  
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அDதா	. ஓட �#யாம' ஓ#னா	. 

 

ம';கா, இ�ேபா5 ெச'ல�மாைள, ேபாகிறாேள எ�ப5 ேபா' பா�தா	. 

கா*75, உல�75, ேத*75 ேபான 
ைர%கா* ேபால உ	ள அவ	 மா�பி' தா�, 

தா� பா' அ�7தியி�%க ேவ3,�; இனிேம' கிழிய �#யா5 எ�ப5 ேபா' 

கிழி75 ேபான �டைவ ெகா3ட அவ	 ம#யி' தா�, தா� �ர3#�%க ேவ3,�; 

வயிெறாி75 ஓ,� அவ	 வயி�றி' தா�, தா� ஜனிதி�%க ேவ3,� எ�ற 

சாதாரண உ3ைம, இ�ேபா5 ேப�3ைமயாக, �த' தடைவயாக “அ�மா... 

அ�மா...” எ�H ேலசாக% ேக1-மளவி�-� ேபசினா	. 

 

“ஏ* ம';” எ�H ‘அ�மா’ C�பி1ட ேபா5 அ:ேக ஓ# வ7தவ	, உ	ேள அ#ப1ட 

ேப9
, த�ைன அ#%-� ேப9
 எ�H ெ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� எ�H நிைன5 �ர3,ெகா3ேட -#�பாேன, 

அ7த ராமG%கா நா�? ெக1ைட வா�ைத தவிர, எ7த வா�ைதO� ேபசாத அ7த 

ெக1டவG%கா நா�? �#யா5 �#யேவ �#யா5. 

 

எ�ன ெச*யலா�, எ�ப#9 ெச*யலா� எ�H ேயாசிதவாH அவ	, தைலைய 


வாி' உ�1#ய ேபா5 பா�வதி ெவளிேய வ75, “
வ�ல தைலய ைவ%கிறிேய 

அறிவி�%கா உன%-? இ7தா பா� 
வ�'லா:... எ3ெண*%கச,... உ� அ�மா 

�திதாேன உன%-� இ�%-�. ேவK��னா அவ	 Cட ேபாேய3# ஏ3#... 

அD$றா�ேபால நி%கேற?” எ�H அத1#னா	. 

 

ராமைன, அவ	 க'யாண� ெச*5 ெகா	ள மா1டா	 எ�ற உ	�ண�$, அவைள, 

இ5வைர ேபசாத வா�ைதகைள� ேபச ைவதன. 
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ம';கா தி,%கி1டா	. எ�னதா� அ�மா எ�றா4�, �க� பா�5� ேபசியறியாத 

அ7த அ�ைன வாD� +1,%-	 அவளா' ேபாக �#யா5. அவளா' எ�ப#� 

ேபாக �#O�? ேபானா4�, எ�ப# இ�%க �#O�? அ7த +1ைட விட அ7த 

ஜன:கைள விட ராம� ேதவைலேயா... ஒLெவா�த�, அ3ண� த:ைக�னா 

உயிைர வி,றா:க. சினிமா$ல Cட கா1,றா:க. ந�மா' அ�ப# இ�%க 

�#ய;ேய... இ7த +1ைடO� சில சமய� ெசா7த +டா* நிைன%க �#ய;ேய... 

ஏ�... ஒ� ேவைள... நா� தனி� பிறவிேயா... இ'ல தனி�ப,த�ப1ட பிறவிேயா... 

 

ம';கா த� வச�ப1, நி�றேபா5, பா�வதி உண�9சிவச�ப1டா	. 

 

“ஏ3#... பி5� பி#5 நி%கேற? உ� அ�மா... ம�75 தடவி1,� 

ேபாயி1டாேளா? ேவK��னா ேபாேய3#... நா� ேவK��னா... ெகா3, 

விட1,மா?” 

 

அ7த சி�ன@சிறி
%-, 
ய உண�$ வ7த5. அ7த +1,%- அG�பி வி,வாேளா? 

அ7த ‘ஆளிட�’ ேப9
 வா:க ேவ3#ய5 வ�ேமா? 

 

ம';கா$%- எ�ன ெச*கிேறா� எ�ேற ெதாியவி'ைல. 

 

திNெர�H பா�வதிைய% க1#� பி#5% ெகா3டா	. அவ	 இவைள வில%க 

�#யாதப# ெக1#யாக� பி#5% ெகா3,, அவ	 மா�பி' தைல சா*5% 

ெகா3, �ர3,, “எ�ைன அ:ேக அG�பிடாதீ:க�மா... அG�பாதீ:க... 

அ�மா... அ�மா” எ�H அர�றினா	. வி�மினா	. 

 

பா�வதி%- எ�னேவா ேபா;�7த5. அவ	 தா*ைம� ேபH 

அைடயவி'ைலயானா4�, இ�ேபா5 அ5 ெபய� ெசா'4�ப# விழி5% 

ெகா3ட5. ம';காவி� தைல�#ைய ேகாதிவி1,% ெகா3ேட, “அழாத#... 

நானி�%ைகயில ஏ3# அD$ேற? ராம� உன%- ஒ� -ைறO� ைவ%கமா1டா�...” 

எ�றா	. 

 

இ�ேபா5� ம';கா அDதா	. ‘எ�ைன ராம�கி1ட அG��றைத விட ‘அவ:க’  
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+1,%ேக அG�பி,:க�மா’ எ�H மன5%-	 ெசா';% ெகா3ேட, ெவளிேய 

மHெமாழி Cறாம' தன%-	ேளேய அDதா	. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    9999    

 

க'Aாி மாணவ மாணவிக	 அ7த அைறயி' C# வி1டா�க	. 

 

மாணவ�க�%கான ேப9
� ேபா1# அ:ேக நைடெபற� ேபாகிற5. 

 

சரவண� ேப9சியி' அ�ப#ெயா� மய%க� ஏ�ப,�. அதி' ெசா'ேலாைச 

இ�%கா5. ெமாழிய,%- இ�%கா5. ஏ�ற இற%க� இ�%கா5. எ5$ேம இ'லாத5 

ேபால ேதா�H� எளிய சாதாரண வா�ைதக	, இய'பான -ர', ைககைள நீ1# 

�ழ%காத நளின�, யாேரா ெந�:கிய சிேநகித� ஒ�வ� ந�மிட� மன� வி1,� 

ேப
வ5 ேபா�ற பாணி, இதயேம வாயாக வ7தி��ப5 ேபா�ற ேந�தி, பாி
%காக 

பரபர�பைடயாத இய�ைகத�ைம, இதைனO� நிைற7த அவG%-, �த� பாி
 

கிைட%-� எ�ப5 �#வான விஷய�. அவ� ேப
வைத% ேக1க ேவ3,� எ�ற 

எ3ண5டG�, சில ‘வ3ண� >9சிக	’ ேமைடயி' நா%கா,வைத� பா�%க 

ேவ3,� எ�பத�காக$�, மாணவ�க	 ெப�7திரளாக% -Dமினா�க	. 

 

க'Aாி� ேபராசிாிய� ஒ�வ�, ந,வ�கைள அறி�க� ெச*5வி1,, ‘ெப3Kாிைம’ 

எ�ற தைல��தா� ேபா1#யி� தைல�� எ�H ெசா�ன பிற-�, அவ� ைம%ைக 

விட மனமி'லாம', ெப3 எ�றா' எ�ன எ�H விள%க� ெகா,5 வி1, 

‘உாிைம%-’ வ7த ேபா5 “உ%கா�*யா 
%- த3ணி” எ�ற5 ஒ� -ர'. ஆசிாிய� 

-ரலட:கி உ1கா�7தா�. 

 

ேபா1#%- �தலாவதாக� ேபச வ7த ைபய� ஒ�வ�, “ெப3K%- வி,தைல 

இ'ைலெய�றா'” எ�H பாரதியாைர ேம�ேகா	 கா1#யேபா5, “ஆஹாஹா... 

ஆஹாஹா... அ�பேன பாரதி ேபரா... அட9சீ” எ�ற5 இ�ெனா� -ர'. உடேன 

மாணவிக	 C1டதி' பலத சிாி��. அ7த சிாி�� ேம4� பல%க ேவ3,� 

எ�பத�காக பல தடைவ “அட9சீ%க	”. ‘ப1டறி7த’ ேப9சாள� ப1ட மரமானா�. 
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=�றாவதாக வ7த மாணவி “ெப3க	 எ�றா'...” எ�H ெதாட:க$�, “அ5 நீ 

இ'ேல, நீ... இ'ேல...” எ�H அ7த� ெப3ைண டபா*தா�க	. அவ�� ஓ*7த 

பிற- ந,வ� “ம';கா” எ�றா�. 

 

ம';கா எD7தி�%கவி'ைல. ேகா�1#' அைழ�ப5 ேபால இர3டாவ5 

தடைவயாக “ம';கா!” எ�ற ேபா5, C1டதி� க3க	, அவைள ெமா*தன. 

 

ம';கா மாியாைதயாக எD75, “நா� ேபச� ேபாவதி'ைல” எ�H ைசைக 

ெச*தா	. அவைள% ேகா1டா ெச*ய� ேபான மாணவ�க	, அவ	 �கதி' 

பட�7தி�7த 5யரைதO�, கைல7தி�7த �#ையO�, கவிS7தி�7த தைலையO� 

பா�5, பாிதாப�ப1ட5 ேபா' 
�மா இ�7தா�க	. ஒேர ஒ� ஆகாதவ� ம1,�, 

“சரவணி� பிT1#ேய... அ#ேம உ� A1#ைய” எ�H ெசா�ன ேபா5, “ம%-� 

ைபயா... ெகா%- தைலயா... மாியாதி ேபாயி,�, 
�மா இ�*யா” எ�றா� 

இ�ெனா� ைபய�. அவG%- ம';கா த�ைன% காத;�பதாக ஒ� பிரைம. 

அ�ப#ேய காத;%கவி'ைல எ�றா4�, இ�ப#9 ெசா�னதா', இனிேமலாவ5 

காத;�பா	 எ�கிற த�ன�பி%ைக. காத' பாதி நிைறேவறிவி1டதி', அவG%- 

ஒ� தி��தி. அதாவ5 அவ� ெர#. 

 

பல மாணவ�க	 கவ�9சியாக$�, கDைதயH5� ேபசிய பிற-, சரவண� 

ேபசினா�. ெபா�ளாதார உாிைம வ7தா' தா� ெப3Kாிைம வ�ெம�H�, 

‘ெபா�ளா? தார�’ எ�ற நிைல இ�%-� வைர ெப3Kாிைம ெவH� ேமைட� 

ேப9ேச எ�H�, ‘ப3’ ெச*5 அவ� ேபசிய ேபா5, பலத ைகத1ட'. 

“தா*மா�கேள” எ�H விழி%-� ஒLெவா�வG�, பதிென1, வய5� ெப3ைண� 

பா�%ைகயி', “இ7த வயதி' எ� அ�மா$� இ�ப#தா� இ�7தி��பா	” எ�H�, 

எ3ப5 வய5% கிழவிைய� பா�%ைகயி', “எ� அ�மா$� இ7த வயதி' 

இ�ப#தா� இ��பா	” எ�H� நிைன%க ேவ3,�. அ�ப# நிைன%-� 

கால7தா� ெப3ணி� வி#$%கால�, உாிைமைய� ப�றி� ேபச ேதைவயி'லாத 

அளவி�- ஏ�ப,� ‘ெபா�கால�’ எ�H அவ� சாதாரணமாக� ேபசியேபா5, 

ைகத1#� பாரா1#னா�க	. 
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இ7த தடைவO� �த�பாி
 சரவணG%ேக. வழ%கமாக இர3டாவ5 அ'ல5 

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

 

ம';கா, சக ேதாழிக	 “ஏ� ேபசவி'ைல” எ�H ேக1டா' எ�ப#� பதிலளி�ப5 

எ�H �ாியாம', அ7த த�மச:கடைத தவி��பத�காக, தமிS உதவி� ேபராசிாிய�, 

‘ந�றி’ ெசா';% ெகா3#�7த ேபா5, அவ	 க'Aாி வாச4%- வ75வி1டா	. 

ஆ1ேடா ாி% ஷா%காரைர ப�னிெர3, மணி%- வர9 ெசா'ல ேவ3,� எ�H 

�7திய இர$ நிைனதவ	, தா� ராமG%- மைனவியாகலா� எ�ற அவலதி' 

அைத மற75வி1டா	. 

 

ெம	ள நட75 ெகா3#�7தா	. 

 

“நீ:க	 ஏ�... இ�ைற%-� ேபசவி'ைல...” எ�ற -ர' ேக1, தி��பி� 

பா�தா	. 

 

சரவண�! 

 

ைச%கிைள ெம5வாக வி1,% ெகா3,, ெபடைல ேலசாக அDதி% ெ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 நிமி�75 பா�தா	. மானசீகமாக அவன�கிேலேய அ7த ராமைன 

நிHதி� பா�தா	. ேவH ப%கமாக தி��பி, க3ணீைர உதி�5% ெகா3டா	. 

அவ�%- சரவண� மீ5 எ�ேபா5ேம ஒ� மாியாைத உ3,. அழகி' 

சாதாரணமானவ� தா�. ஆனா' ேப9சா�ற4�, எ'ேலாைரO� த�ைன� ேபா' 

நிைன5 மன� வி1,� பழ-� 
யமாியாைதO�, அவG%- ஊன அழ- 

ெகா,%காத, ஒ� ஞான அழைக% ெகா,தி�த5. -ைற7தப1ச�, அ�ப# 

இ��பதாக பல ெப3க	 நிைனதா�க	. மிதவாதியான ம';கா, இ7த 
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நிைன�ைப� ெபாHத அளவி' ஒ� தீவிரவாதி. த�ைன மீறிய, த�ைனேய 

அறியாத ஒ� தீவிரவாதி. 

 

“ெசா'4:க... �ளீI... எத�காக� ேபசவி'ைல? ைபய�களி� கலா1டா$%-� 

பய751N:களா?” 

 

ம';கா ேபச� ேபானா	. அ�ப#� ேபச� ேபானா', அDைக வ7தி,� ேபா' 

ேதா�றிய5. அட%கி% ெகா3டா	. பிற-, த�ைன நிதான�ப,தி% ெகா3டா	. 

அவனிட� ஓரா3, காலமாக சாதாரணமாக� ேபசி� பழ-பவ	. அ7த உாிைமயி' 

தா�, அவG� ேக1டா�. ஆைகயா' இ�ேபா5� சாதாரணமாக ஆனா' 

உ	ள�த5ட� ேபசினா	. 

 

“ெப3க	... ெபா�ளாதார வி,தைல இ'லாததாேல... கணவ�மா� ெச*O� 

ெகா,ைமைய... சகி9சி%கிறதா9 ெசா�னீ:க... உ3ைமதா�. அேத சமய�... 

க'யாண� ஆகாத ெபா3K:க��, ெபா�ளாதார� பா5கா��%காக ஒ�... 

ஏேதாஒ� இன� �ாியாத பாசதா4�, ேவ3ட�படாத இடைத� பி#9
% கி1ேட 

இ�%கலா� இ'ைலயா?” 

 

“நீ:க	 எ�ன ெசா'றீ:க	?” 

 

“நா� ேக1கிற5... ெபா�ளாதார, ச=க நி��ப7ததா' க'யாண� ஆகாம' 

இ�%கிற ெப3க�%-� ஏதாவ5 ெசய' தி1ட� இ�%கா?” 

 

“நீ:க	 ேப
வைத� பா�தா'... ெசா7த அGபவ� மாதிாி...” 

 

“அ�ப#ெய'லா� ஒ3Kமி'ல. நா� ெகா,5 வ9சவ	. எ'லா� ெப3க�%-� 

ஒ� அ�பா அ�மா. என%- ெர3, அ�பா அ�மா. எ� பிர9சிைன கிட%க1,�, 

அ5... ேவ3டா�, வி1,,:க. -றி�பி1ட ஒ� பழ%க வழ%கதி' ஆ1ப1ட ெப3, 

அ7த� பழ%க வழ%கமான ச=க த1,ேல இ�75 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#' இ�75 கீேழ இற:கி,ேவாேமா�G பய�படாம' இ�%கK��னா, கீS 

த1,�G ஒ3K இ�%க�படா5. அதாவ5, எ'லா� ெபா�ளாதார சம5வ� 

ெபறK�. ெப3க	 பிர9சிைன தனி�பிர9சிைன 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 இனைத9 ேச�7தவ� இ'ைல. வரத1சைண% 

ெகா,ைம�G 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 நி�H ேபசலாேம?” 

 

“வரத1சைண% ெகா,ைமயால பல ெப3க�%- க'யாண� நட%கேல�G 

ேமைடயில ேபசேறா�. இ7த� ெப3க	, ெபாிய ெபாிய ஆMச�%- மைனவியா*� 

ேபாகிற ஆைச நிைறேவறாம' ேபாவைத தா� வரத1சைண% ெகா,ைம�G 

ெசா'றா:க. இவ:க ஏ� ஒ� பிTைன% க'யாண� ப3ண�படா5? ஏ� ஒ� 

ாி% ஷா ெதாழிலாளிைய% க'யாண� ப3ண�படா5? நா� ப3ணK��G 

ெசா'லவி'ைல... ப3ண �#யா5�G� ெதாிO�... ஏ� ெதாிOமா?” 

 

“ெசா'4:க...” 
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“இ7த ச=க அைம�பிேல... பிTேனாட வாS%ைக �ைற ேவேற, ஆMசேராட  

வாS%ைக �ைற ேவேற. ஏைழேயாட கலா9சார� ேவேற, பண%கார� கலா9சார� 

ேவேற. இைவ ேபா*... கலா9சார ஒ�ைமO� வாS%ைக �ைறயி' ஒ�ைமO� 

வ7தா'தா�, ெதாழி' அ7தI5, ச=க அ7தIேதாட இைண%க�படாத கால� 

வ7தா' தா�, வரத1சைண� பிர9சிைனO� தீ��. இ'ைல எ�றா', அ5 

அ�பளி�� பிர9சிைனயா மாHேவட� ேபா,�...” 

 

“நா� வர1,மா?” 

 

“ேபாரா#%கிேறேனா?” 

 

“இ'ல. சில பிர9சிைனக	, சில விஷய:க	 �ாிய� �ாிய பயமா* இ�%-.” 

 

“எ�னால உதவி ப3ண �#Oமா?” 

 

“ெபா�ளாதார 
த7திர� இ'லாத உ:களாேல, என%- 
த7திர� வரா5. அ5%காக, 

உ:க	 =ல� வர%Cடா5�G நிைன%கவி'ைல. ெசா'ல� ேபானா', 

வரK��G நிைன%கிேற�.” 

 

ச�H ேநரதி�- ���, ஓ1ட;' 
�மா காபி -#%க% C�பி1ட ேபா5 �கைத9 


ழி5, கDைத ேக	வி%-றி ேபா' வைளத இ7த� ெப3, ஏ� சரச5ட� தைல 

கவிSகிறா	 எ�ப5 �ாிய, அவ� மைல5�, மகிS75� நி�ற ேபா5, ம';கா 

ெம'ல நட7தா	. சரவண� சிறி5 ேநர� நி�றா�. பிற- ைச%கிைள ேவகமாக 

உ�1#% ெகா3,, அவள�ேக ேபா*, “நா� ஓ1ட4%-% C�பி1டைத தய$ெச*5 

த�பா நிைன%காத�மா. எதைனேயா ெப3க	 ‘ேபாகலாமா காபி%-’ எ�H 

ெசா'வைத ெபாD5ேபா%கா ைவதி�%கிறா:க. ஆனா' நீ:க அ�ப#�ப1ட 

இன� இ'ைல. உ:கைள� பா�தா4� த�பா% C�பிட ேதாணா5” எ�றா�. 

 

“ெபாD5ேபா%-� ெப3கைள� ப�றி ந'லாதா� ெ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 வைள5% ெகா3, அவ�%- எதி�திைசயி' 

உ�1#னா�. ‘கட$ேள... இவ� நா4 நாைள%- ம1,ம'ல, எ�ேபா5� காபி 

-#%க நா4 ேபேரா, தா� ேபாகK�. ஜைதயா* ேபாக�படா5’ எ�H 

மன5%-	ேளேய பிரா�தி5% ெகா3, ம';கா நட7தா	. இனிேம' தி��பி 

வ7தா4� வ�வாேரா? W5வா5 இ'லாதவ�... வ7தா4� வ�வா�. அ*ேயா, 

அ�ப# வ7தா', நா4 ேப� த�பா நிைன�பா:கேள? 

 

சரவண� ‘வர%Cடா5’ எ�H ெவளிமன� ஒ��%-9 ெசா'ல, ‘இ�G� ஒ� தடைவ 

வர�படாதா? ைச%கி	 தா� இ�%ேக’ எ�H உ	மன�, அவைள மீறி 5#%-�ப# 

நட75 ெகா3#�7த அவைள, பல தடைவ பி�னா' தி��ப ைவத5. பிற- அவ	 

மடமடெவ�H நட%க 5வ:கினா	. சரவணGட� பல தடைவ ேபசியி�%கிறா	. 

ஆனா' இ�H அவனி� ஒLெவா� ெசா'4%-� �5�ெபா�	 இ��ப5 ேபா' 

இ�7த5... எ1டாவ5 வ-�பி' ப#த அேத -றைள, க'Aாியி' ேவH 

ேகாணதி' ப#�ப5 மாதிாி... 

 

திNெர�H ேபாதா%-ைறயாக த�ன�ேக ஒ� ைச%கி	 நடனமி1,% ெகா3, 

வ�வைத� பா�5, அவ	 மகிS9சிேயா,� நாணேதா,� ஏறி1,� பா�தா	. 

-------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    10101010    

 

ராம� பிேர% இ'லாத ஒ� ைச%கிளி', சவாாி வ7தா�. அவ� அ#%க# +1,%- 

வ��ேபாெத'லா�, அவ�%- மாியாைதயாக ஒ5:கி நி�பவ�. ஏதாவ5 

அவசியதா' ேபச ேவ3#ய5 ஏ�ப1டா' “பா�பா... ம9சாG%- காபி ேவKமா�” 

எ�H ஒ5:கி நி�ேற ேக1பவ�. ஆனா' இ�H... 
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ம';கா, ேவக ேவகமாக நட7தேபா5, அவG� ைச%கிைள ேவகேவகமாக மிதி5% 

ெகா3, “ைச%கி	ேல ஏறி%-ேம. அ7த ாி% ஷா கIமால� எ:க >1டா�” எ�றா�. 

 

ம';கா, அவைன ேகாபேதா, பா�தா	. 

 

“நா� எ�ன எ�ைம மாடா ‘ேம’:றீ:க?” 

 

“ேகாவி9
%காதேம. அ%கா	, உ�ைன ஏதி%கிG வர9ெசா';9
.” 

 

“என%- நட%க ெதாிO�.” 

 

“ஒ� கIமால� உ�கி1ட ேப
னாேன, அவ� யா�?” 

 

“க3K%- எ'லா� கIமாலமாதா� ெதாிO�. அவ�... எ�ேனாட ந3ப�...” 

 

“அ%கா3ட ெசா'ல1,மா?” 

 

“ெசா'ேல�. சாி... வழிைய வி,:க...” 

 

ராம� எதி�திைசயி' ைச%கிைள உ�1#னா�. ஒ� ேவைள, சரவணைன 

வழிமறி5 தா%க� ேபாகிறாேனா எ�H ம';கா நிைனதா	. பி�னாேலேய 

ஓடலாமா எ�H Cட எ3ணினா	. ‘அவைர அ#%காேத... அ#%காேத’ எ�H 

க5வ5ேபா' �கைத% ெகா3, ேபானா	. தைல ெதறி%க ைச%கிைள மிதித 

ராமைனO�, ெதாைலவி' ேபா*% ெகா3#�7த சரவணைனO� தி��பி தி��பி� 

பா�5% ெகா3ேட +1,%- வ7தா	. 

 

ம';கா +1,	 Yைழ7த ேபா5, பா�வதியி� அ3ண�மா�க	 இ�வ� 

ம9சாேனா, ஊ@ச' பலைகயி4�, ஒ�வ� சா*$ நா�கா;யி4� 

அம�7தி�7தா�க	. ராம� ஒ� ஓரமாக Rணி' சா*75 ெகா3#�7தா�. 
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ம';காவி�-, ேபான உயி� தி��பி வ7த5. சரவணைன இLவள$ சீ%கிர� ராம� 

அ#தி�%க �#யா5. 

 

மகைள� பா�த5�, ெசா%க;:க� பைத5� ேபானா�. “ஆ1ேடா ாி% ஷாைவ 

வர9ெசா'; ேபா� ப3ணினா' எ�ன�மா? இ�ப#யா, ெவயி;' ேவ�%க 

விHவிH%க நட75 வ�வ5?” 

 

பா�வதியி� வா* ப'லாக மாறிய5. 

 

“நா� ராமைன ைச%கிளி' அG�பி வ9ேச�. இவ	 பி�னால ஏறி%க மா1ேட�G 

ெசா'; வி1டாளா�.” 

 

ஊ@ச' பலைகயி' இ�7த ெபாிய ைம5ன� ராமசாமி, இ# இ#ெயன சிாி5% 

ெகா3ேட ேபசினா�. 

 

“நீ எ�ன பா�வதி... க'யாண� ஆ-� ��னா', க1#%க� ேபாறவனா* 

இ�7தா4� ைச%கி	ேல ஏறலாமா? ம';கா அ�ப#�ப1டவளா* இ�7தா', உ� 

மகைள அவG%- ேக1ேபனா? க'யாண� ஆக1,� அ��ற� பா� அவ� ராம� 

ைச%கி	ல, பி�னால உ1கார மா1டா	. ��னா'தா� உ1கா�வா	. இ';யா 

ம';கா?” 

 

‘இ'ைல, இ'லேவ இ'ைல’ எ�H கத ேவ3,� ேபா;�7த5 ம';கா$%-. 

ஆனா' அ�ப#% கதவி'ைல. அவைர ஏறி1,� பா�5வி1,, அ�பாைவO� 

இற:க� பா�5வி1,, தன5 அைற%-	 ேபானா	. தைல திNெர�H கனத5. 

“நாைள%ேக ெவதிைல� பா%- மாதிடலா�” எ�H ெவளிேய ேக1ட பா�வதியி� 

சத�, அவ�%- த� தைலேய ெவ#5, அ�ப# ஒ� சதைத எD��வ5 ேபா' 

ேதா�றிய5. 

 

ேபசாம' அ7த ‘ஆேளாட’ +1,%- ேபாயிடலாமா? அ�மாேவாட ‘நாதனா�’,  
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ந'லவ:கதாேன. சீ... அ:ேக... அ7த -3, -ழி விD7த +1,%-	ள, எ�ப# 

இ�%க �#O�? அ�பாைவ வி1,1, எ�ப#� பிாி@
 இ�%க �#O�? அேதாட, 

அ7த ‘ஆ�’ ேவற -,9சி1, தி1,வா�. அ5%காக இ7த ெநா	ள ராமைன க1#%க 

�#Oமா? இ�ப#ெய'லா� எ3ணினா	, ம';கா. ெவறித க3க�ட�, க#த 

உத,க�ட� அவ	 கல:கினா	. 

 

க'யாணைத எ�ப# நடத ேவ3,�, எ7த ேமளைத அம�த ேவ3,�, யா� 

யா�%- அைழ�� அG�ப ேவ3,� எ�H ெவளிேய பலமாக விவாத:க	 

எD7தன. 

 

ம';கா -��ற�ப,தா	. அவ	 மனதிைரயி' சரவண� வ7தா�. வ7த 

ேவகதிேலேய ேபா* வி1டா�. ஆனா' கிழி7த �டைவO�, ம@ச	 கயி�H% 

கD5�, தனிதனியாக வ75, பி�� ம�3ட பா�ைவேயா,, மிர3ட �கேதா,, 

Cனி%-Hகிய ேதா�றேதா,, ஒ� உ�வ� வ7த5. அ5 எLவள$ விர1#O� ேபாக 

மHத5. அவ	 ெச'ல�மா... ம';காவி� நிஜமான அ�மா. அவளா' இ5வைர 

ஒ5%க�ப1ட அவைள� ெப�ற பாவி! 

 

ெச'ல�மா$%- இ���% ெகா	ளவி'ைல. “கைடசியி' ராமG%-தா� க1ட� 

ேபாகிறா�களா? இ5%கா ெபேத�? அவ�, த5 ெகா,%காேத ெகா,%காேத�G 

ெசா�னாேர, நா� பாவி. Rரதி' நி�னாவ5, மக	 உயர5ல இ�%கறைத 

தைலநிமி�75 பா�%கலா��G நிைன9ேச�. இ�ேபா ப	ளதி' விழ�ேபாறவைள, 

நாG'ேல தைல-னி75 பா�%கK� ேபா;�%-. அட கட$ேள. இ:ேக C1# 

வ75டலாமா? எ�ப# �#O�? ராணி மாதிாி இ�%கிற அவளா', இ7த ேதனி% 

C1#' இ�%க �#Oமா? இ�%கதா� ெசா'லலாமா?” 

 

ெச'ல�மா, �ழ:கா'க�%-	 தைலைய ைவ5, �1#% ெகா3,�, மன5%-	 

ேமாதி%ெகா3,� இ�7த ேபா5, அவ�ைடய கைடசி மக	 �ைறவாச' ெச*5 

ெகா3#�7தா	. ஒLெவா� -#தன�� ததம%-	ேள �ைற ைவ5% ெகா3,, 

ச5ரமாக அைம7தி�%-� கழி$நீ� கா'வாைய 
த�ப,த ேவ3,�. ெபா5 

இடமான களைத� ெப�%க ேவ3,�. இத�- �ைறவாச' பாிபாைஷ. இ�ெனா� 

மக� சாியா* எ1, மணி%-, ராஜாதி ராஜ க�Mர5ட�, ேதாழி சகிதமா* வ�� 
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+1,%கார அ�மா$%- -ழாைய வி1,விட ேவ3,� எ�பத�காக அவசரமாக 

த3ணீ� பி#தா�. ஒ� ைபய� ெத�வி' நி�ற ஒ� #ர% வ3#யி' உ1கா�75 

ப#5% ெகா3#�7தா�. 

 

ெச'ல�மாளி�, பி5� பி#த தைல%-	�� சி7தைன ஓ#% ெகா3#�7த5. 

 

கணவனிட� ெசா'லாம' இ�%க �#யா5. இ7த க'யாணைத த,5 ஆக 

ேவ3,�. அவ	 வாசைலேய பா�5% ெகா3#�7தா	. ெப�மா	 பக' 

ப�னிர3, மணி%-தா� வ�வா�. ேகாணி வியாபார� ெச*பவ� 

ேகாணி%கைடயி' ேகாணிகைள ைல1NI ேகாணி, உ��% ேகாணி, அIகா ேகாணி 

எ�H பிாி$ ப,தி, பிாி$�ப#யான பணைத ஒ�Hப,தி ப5 &பா* 

லாபேதா, +1#�- வ7தி�7தா�. அவ� வ7த5� வராத5மாக ெச'ல�மா, 

அவாிட� ெசா'ல வி��பவி'ைல. ஆனா' ேநரேமா ஆகி% ெகா3#�7த5. 

அவ�க	 ஜாதியி' நி9சய தா�>ல� ஆகிவி1டா' பாதி% க'யாண� �#7த5 

மாதிாி. ேவH எவG� க'யாண� ெச*ய �� வர மா1டா�. 

 

��ஷ�, தா� ெசா'ல� ேபா-� ெச*தி ேக1, த�ைன அ#தா4� அ#%கலா� 

எ�H நிைன5, அ�ப# அ#தா' �கதிேலா தைலயிேலா பட%Cடா5 எ�H 

எ3ணியவ	 ேபா', ெச'ல�மா, 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 அ�ப#9 ெசா'ற5னா'தா�, நா� ெபத ெபா3K சீரழிகிறா	.” 

 

“எ�ன ெசா'ேற?” 
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“பா�வதிேயாட அ%கா	 மக� ராமG%- அவைள ெகா,%கிற5�G நி9சய�  

ப3ணி1டா:களா�.” 

 

“எ�ன... இ�ெனா� தடைவ ெசா'4?” 

 

ெச'ல�மா, இ�ெனா� தடைவ ெசா';வி1,, விஷயைத ஆதிேயா, அ7தமாக 

விள%கிவி1,, நாதனா�காாியிட� தா� ேபா* ம�றா#யைதO�, அவ	 த�ைன 

உதாசீன�ப,தியைதO�, ஒ�Hவிடாம' ெசா';வி1,, “ெசதா4� வாS7தா4� 

ந�ேமாடேய அவ	 சாக1,�. ேபா* மகைள% C1#% ெகா3, வா:க” எ�றா	. 

 

ெச'ல�மா எதி�பா�த5 ேபா', ெப�மா	 ேகாப�படவி'ைல. அ#%க வரவி'ைல. 

பி5� பி#தவ�ேபா' அ�ப#ேய தைலயி' ைக ைவதப# ‘-5%கா'’ ேபா1, 

அதி�75 ேபா* உ1கா�7தி�7தா�. 

 

‘எ�ைன, பாசேதா, பா�%காதவ	 பட1,�’ எ�H பழிவா:-� ெந@சேதா, 

கணவ� மத��பாக உ1கா�7தி�%கிறாேரா எ�H Cட ெச'ல�மா நிைனதா	. 

“உடேன நீ:க	 ேபா* C1# வாறீ:களா... நா� ேபாக1,மா? எ'லா� எ� 

தைலவிதி. நீ:க	 ெசா�னைத நா� அ�பேவ ேக1#�7தா', இ�ப# வ7தி�%கா5” 

எ�H �ன:கினா	. 

 

அ�ேபா5, ெச'ல�மா எதி�பாராத ஒ�H நட7த5. ெப�மாளி� க3களி' நீ� 

�1#ய5. 

 

“எ�ன:க இ�ப#?” எ�H ெச'ல�மா அவ� ைகைய� பி#த5�, அவரா' தாள 

�#யவி'ைல. ேகவி% ேகவி அDதா�. மைனவியி� கDதி' �க� �ைத5, “எ� 

ெப3K%கா இ7த கதி... எ� ெப3K%கா” எ�H அவ� �ல�பிய சத� ேக1,, 

-#தன%கார�க	 அ:ேக C#வி1டா�க	. சி'லைற விஷய:களி' கவன� 

ெச45வைத% க$ரவ% -ைற9சலாக% க�5� ‘+1,%கார அ�மா’ Cட ேம'மா# 

பா'கனியி' நி�H எ1#� பா�தா	. பி	ைளக	 அ:ேக “அ�பா, அ�பா” எ�H 

ெசா';% ெகா3ேட C#னா�க	. இ5வைர அழைவத அ�பா, இ�ேபா5 
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அDவைத� பா�த5�, ஏேதா பய:கரமான ஒ�H நட7தி�%-� எ�பைத� 

பாவி5% ெகா3, பி	ைளக	, ஆ�%ெகா� ப%கமாக� �ல�பினா�க	. 

அைதாிய�ப1ட ெச'ல�மாேவ இ�ேபா5 அவ�%- ைதாிய� ெசா�னா	. 

 

“எ�ன:க சி�ன� பி	ைள மாதிாி. ந�ம ெபா3K ந�மகி1ட வ�ற5%- 

ச7ேதாச�ப,றைத வி1,��1,...” 

 

ெப�மா	, அவ	 -ரைல ேம4� பலமாக அD5 த,தா�. பி�ன� 

ேகவி%ெகா3ேட, “நீO� �ாி@
%காம இ�%கிேய#. வித� ஒ� �டைவ க1#, தின� 

ஒ� வைக சா�பா, சா�பி1, வாSற எ� ராஜ-மாாியால, இ7த +1,%-	ள 

எ�ப# இ�%க �#O�? அ*ேயா, அவ	 இ:க வ75 கPட�ப,வைத இ7த% 

க3ணால பா�%கிறைத விட, நா� ெச5� ேபாகலா�#” எ�H ெசா';% 

ெகா3ேட, அவ� அDைகைய நிHதிய ேபா5, அதைன% -#தன%கார�க�� 

வாயைட5� ேபானா�க	. +1,%-	 அ#த# நடதினா4� ெவளிேய வ�வ5 

ேபாவ5 ெதாியாம' சா5வாக இ�%-� ெப�மாளி� அDைக, எ'ேலாைரOேம ஒ� 

-4%-% -4%கிய5. ஒ� எDப5 வய5 ஆயாதா�, நிதானமாக� ேபசினா	: 

 

“இ�னா ெப�மா�, அ*ேயா இ�ப#யா அD$ற5? உ� +1,%காாி ெச'ல�மா% 

Cடதா� ராசாதி மாதிாி வாS7தா	. இ�ேபா இ�%கறத சாி%க1# >றாேள... 

அதா� வாS%க�பா. உ�ேனாட மவ�� சாி�ப3Kவா. சீ%கிரமா ேபா* 

ெபா3ைண C1#வா நா*னா. மGஷG%- மான7தா� �%கிய� நா*னா. 

இPட�ப# வசதி இ�7தா4� இPட�ப# வாழ �#யா5�னா, அ5 வாSவா 

நா*னா? R! CS -#9சா4�, ெசா7த% Cழ% -#%ேகாK�. சீ%கிரமா ேபா* C1# 

வா நா*னா.... அ*ேயா... எ*7தி�... எ*7தி�...” 

 

ெப�மா�%- =ைள ேவைல ெச*ய 5வ:கிய5. ெப3ைண� ேபா' ெப3க	 

மதியி' அDதத�காக ச�H ெவ1க�ப1,, விர%தியாக9 சிாி5% ெகா3டா�. 

எD75, 53ைட உதறி� ேபா1,% ெகா3டா�. “இ7த நிைலைம%-% ெகா3, 

வ7த உ� அ3ணைன, எ�ன ப3ணினா4� த-�#” எ�H மைனவியிட� மீ3,� 

பைழய �கைத% கா1#% ெகா3,, ஆேவசமாக� �ற�ப1டா�. 
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“கட$ேள! எ� அ3ணைன இவ� ஏதாவ5 ப3ணிட�படாேத”�G ெச'ல�மா	 

ைககைள ெநறி5% ெகா3டா	. 

----------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    11111111    

 

வி#ய வி#ய R:காம', ெகா1ட% ெகா1ட விழிததா' ம';காவி� க3க	 

காிதன. ேலசாக தைல 
�றிய5. ஒ�ப5 மணி வைர பி5� பி#தவ	 ேபா' 

உ1கா�7தி�7தா	. அ�H க'Aாி வி,�ைறயாதலா' அ�பா க3,%கவி'ைல. 

அ�மா, மண�ெப3ைண தி1ட வி��பவி'ைல. 

 

-ளியலைற%-� ேபா*, ஷவைர திற75 வி1டா	. சார' மைழ ேபா', க�பி 

மதா�� ேபா' விD7த நீ�% க�ைறக	 �#% க�ைறேயா, ேமாதி, �5- வழியாக 

இற:கிய ேபா5 அவ�%- ஓரள$ இதமாக இ�7த5. அேத சமய� ராம�, சரவண� 

இர3, அ�மா%க	, இர3, அ�பா%க	 மாறி மாறி வ75 ேபானா�க	. 

ெத��ெபாH%கியாக வாD� ராமைன அவளா' க1#%க �#யா5. அ�ப# க1டாம' 

அ7த +1#' அவளா' இ�%க$� �#யா5. இ�7தா4� �கமறியா� 

ப�வதிேலேய பா�5� பழகிய, இ7த அ�பாைவO� அ�மாைவO� வி1, வி1, 

அவளா' பிாி7தி�%க �#யா5. 

 

ம';கா சி7தி5 சி7தி5 சி7தைனேய இ'லாம' ேபானா	. இ7த ராம� 

இ'லாமேல இ7த அ�மா$டG� இ7த அ�பா$டG� வாழK�. எ�ப#? எ�ப#? 

 

அவ	 ஒ� தீ�மானமான �#$%- வ75 வி1டா	. ராமைன% க1#%க �#யா5 

எ�H அ�பாவிட�� அ�மாவிட�� ெசா'ல ேவ3,�. 

 

-ளி5 வி1,, Mேராவி' இ�7த �5� �டைவைய% க1டாம' உ,திய 

�டைவையேய க1#% ெகா3, சைமய' அைற%-	 நி�ற பா�வதியி� ப%க� 

வ7தா	. “அ�மா” எ�றா	 -ைழ75� இைழ75�. 

 

பா�வதி, அவைள வினா ெந�றிேயா, பா�த ேபா5, ம';கா தய:கி மய:கி, ததி%  
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ெகா3ேட ேபசினா	: 

 

“என%- ராம� ேவ3டா�மா... ேவ3டா�மா...” 

 

ம';காவா', ேம�ெகா3, ேபச �#யவி'ைல. அ�மாவி� மா�பி' தைல ைவ%க� 

ேபானா	. அத�-	 அவ	 �க� ேபான ேபா%கி�-�, சிவ7த க3க�%-� பய75 

ேபா* 
வாி' �க� �ைத5 அDதா	. 

 

ந#5� பழகிய ெபாிய அ3ணனி� சகவாச ேதாசதா', ம';காவி� 

அDைகையO� ஒ� ந#�பாக% க�தி ஒ� ந#��%காக% Cட ஆHதலாக� ேபசாம', 

பா�வதி ெபாறி7தா	. 

 

“நீ எ5%- அD$ேற�G என%- ெதாிO�. எவேனா ஒ� கIமால5%கி1ட (இ5 

ராம� கட� ெகா,த வா�ைத) ேரா1,ல த�%கி� ேபசி%கி1, நி�றைத ராம� 

ெசா�னா�. ேரா1,ல காத'... +1,ல... இ7த� >ைனO� பா' -#%-மா 

எ�கிற5 மாதிாி ந#%கிறியா%-�. எ'லா� அவ� ெகா,த இள%கார�.” 

 

ம';காவி�-�, ேலசாக% ேகாப� வ7த5. 

 

“எ5%-�மா +3 ேப9
. ராமைன எ�னா' 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'ைல�னா... மாியாைதயா* உ� 

அ�ப�+1ைட� பா�5� ேபா...” 

 

ம';கா ெப1#� பா�பாக அட:கி� ேபா* நி�றா	. அேத சமய� அ�பாவிட� 

வாதா#, ெவ�றி ெபறலா� எ�ற ந�பி%ைகேயா,� இ�7தா	. எ5 நட7தா4� 

அ�மாைவ வி1, அவளா' பிாி7தி�%க �#யா5. ‘அ�பாைவ�’ பா�%காம' 

இ�%க$� �#யா5. அேதா, அவளா' ‘அ7த ஆ	’ +1#�-� ேபா* இ�%க$� 

�#யா5. 
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பா�வதி ேபசினா' ேபசி% ெகா3ேட ேபாகிறவ	. அ5$� ‘எதிாி’ ேப9ைச நிHதி 

வி1டா', எகிறி� ேபச% C#யவ	. ேபசினா	. 

 

“வாைய திற75 ெசா'4#. ராமைன% க1#%க �#Oமா? �#யாதா? ஏ3# ேபச 

மா1ேட:கிேற? நீதா� சாியான க	ளியா9ேச... உ� அ�மா$%- இ�%கிற திமி� 

உன%கி'லாம ேபா-மா? ேபா-மா�ேன�? சாியான நாி%-றதியா9ேச உ� 

அ�மா.” 

 

ம';காவா' ேபசாம' இ�%க �#யவி'ைல. 

 

“உ� நாதனாைர அ�ப#� ேபசாத�மா.” 

 

“எ�ன#, இ�Gமா# எதி�5� ேபசேற? உ� அ�மாைவ� ேபசினா' ேராஷ� 

வ�ேதா? அ7த ேமனா மிG%கிைய ேபசினா', ேகாப� வ�ேதா? எ9சி 

இைல%காாி%-� பிற7தவ�%- எ9சி%கைல �திதாேன இ�%-�?” 

 

ம';கா க3கைள உ�1#% ெகா3ேட பா�வதிைய� பா�தா	. ஏேதா ஒ� 

உ3ைம அவ�%- த1,�ப1ட5. இவ	 அ�மா இ'ைல. ஆயிர� தா� எ,5 

வள�தி�7தா4�, இவ	 அ�மாவாக மா1டா	... அ�மாவாக மா1டா	. 

 

“எ�ைனயா# ெமாைற%கிேற? உ� அ�மா �தி ேபா-மா?” 

 

“எ:க அ�மாைவ அ�ப#� ேபசாதீ:க, அைத.” 

 

பா�வதி உ9சி �த' உ	ள:கா' வைர அதி�75 ேபானா	. இ5வைர அவ	 

ேக1டறியாத வா�ைத. இ5வைர அவ�%-9 ெசா';% ெகா,5� ெசா'ல மHத 

வா�ைத; ஒேர வா�ைதயி', எதைன விஷய:கைள% ெகா1# வி1டா	? 

அவ�%ேக த�ைன அவ	, அ�மா எ�H ெசா'லாம' ேபானதி' ஒ� ஆதிர�. 

வள�த பாச� -4%கிய ஆதிர�. அ7த ஆதிரைத அவ	 வா�ைதகளா%க 

நிைனத ேபா5, அ�காைமயிேலேய ஒ� -ர' க�Mரமாக ஒ;த5. 
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“ம';கா... ைச%கி	 ாி% ஷா ெகா3, வ7தி�%ேக�. வா�மா ந�ம +1,%-� 

ேபாகலா�.” 

 

ெப�மா	, மீைச 5#%க நி�றா�. 

 

ம';காவி�- ஒ�H� �ாியவி'ைல. ‘அ7த ஆைள�’ பா�தா	. அவ�, த� 

க3கைள 5ைட5% ெகா	வைத% க3டா	. அவ� ைககா'க	 தாமாக 

ஆ,வைத, அவ	 உண�7தா	. ஏேதா ஒ� உண�$ உ7த, ெம	ள, மிக ெம	ள, 

அவைர ேநா%கி நட7தா	. ெம	ள நட7த மகைள, அவ� ேவகமாக� ேபா* 

அைண5% ெகா3டா�. பிற- ஒ� -ழ7ைத ேபா' ேகவி% ேகவி அDதா�. பிற- த� 

அD%காைட ப1,, மகளி� ேமனி மா
பட% Cடா5 எ�H நிைனதவ� ேபா' 

ச�ேற விலகி% ெகா3,, அவ	 இ� கர:கைள ம1,� ப�றி% ெகா3,, “வா�மா 

ேபாகலா�. உன%- எ7த% -ைற வ9சா4�, இ7த� பாவி... அ�பி' ம1,� -ைற 

ைவ%க மா1ேட�” எ�H ெசா';% ெகா3,, அவ� நட%க, ம';கா, அ�மாைவ 

மல:க மல:க� பா�5% ெகா3ேட நட7தா	. அவ	 ம#யி' �ர3, அழேவ3,� 

ேபா' அவ�%- ேதா�றிய5. த�ைன வள�தவைள% க1#% கதற ேவ3,� 

ேபால அவ�%- ேதா�றிய5. எ�றா4� த7ைதயி� பி�னா' நட7தா	. ஒ� 

ைகயி' ேபா1#�7த த:க வைளயைலO�, கDதி' ெதா:கிய ெசயிைனO� கழ�றி, 

ஊ@ச' பலைகயி' ேபா1,வி1, நட7தா	. ராமG%காக நட7தா	. 

சரவணG%காக நட7தா	. வள�த அ�பா வர1,� எ�H காதி�%-� 

உண�வி'லாமேல நட7தா	. 

 

இத�-	, ெவளிேய இ�75 வ7த ராமG%-, �த;' விஷய� �ாியவி'ைல. 

ேபய#தவ	 ேபா' நி�H ெகா3#�7த சிதிO�, கல:கியவாேற ேபா-� 

ம';காைவO� பா�த5�, அவG%- விஷய� �ாி75 வி1ட5. ெப�மாைள ேம4� 

கீDமாக� பா�தா�. ஆசாமிைய அ#5 விடலா�... 

 

“ேயாL... இ�னாதா�யா உ� மனசிேல ெநைன��? இ5 உ� ெபா3ணாகேவ 

இ�%க1,�. அ5%கிG ஒ� ‘ெகா'ைக’ இ'ைலயா? சி�ன ந*னா இ'லாத 

சமய5ல, `1,%-	ேள >75, கலா1டா ப3ணி1, ஒ� ெபா3ண கடதி%கிG 
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ேபானா', இ�னா*யா அ�த�? ேயாL, அவள வி,றியா இ'ல ெசமைதயா 

வாKமா?” 

 

ெப�மா	, ச�H நி�H அவைன �ைறதா�. ம';கா, அ�பாவி� �5-� ப%க� 

ப5:கி% ெகா3டா	. அவைன கா'க	 இர3ைடO� ேச�5� பி#5, தைல 

கீழாக R%கி ெந�கதிைர அ#�ப5 ேபா' அ#%கலாமா எ�H Cட நிைனதா�. 

இ�7தா4�, மக	 கண%கி' தாG� ஒ� ர$# எ�ப5 ெதாிய%Cடா5 எ�ப5 

ேபா', “உன5 ேவைலைய� பா�5%கி1,� ேபா*யா...” எ�H கதிவி1,, அ�ப#, 

ப#த மக�%- எதிராக% கதியி�%க% Cடா5 எ�ப5 ேபா' ேலசாக 

ெவ1க�ப1,% ெகா3ேட நட7தா�. 

 

ராமG%- அவ� ‘+%’காக பதி' ெகா,த5, பலைத% ெகா,த5. “ேயாL, 

கIமால�, ம';காைவ வி,றியா, இ'ல வயித% கீற1,மா?” எ�H ெசா';% 

ெகா3, அவைர ெந�:கிய ேபா5, ெவளிேய நி�ற ைச%கி	 ாி% ஷா%கார� உ	ேள 

வ7தா�. 

 

அவ�� ேமனிெய:-� ‘ப9ைச’%கார�. ராமைன ேந�%- ேநராக� பா�5% 

ெகா3ேட, “ஏ3டா... ேசாமாறி... சி�ன மGஷ� ெபாிய மGஷ� விதியாச� 

வா3டா�? அவேராட ெபா3ைண அவ� C1#%கிG ேபானா, உன%ெக�னடா 

கயிேத. இ�ெனா� வா1# அவைர தி1, பா�%கலா�. மவேன, ெந@சி' கீறி, 

ம@சா9 ேசாைத ெவளில �1,� >1ேற�” எ�H க�9சித ேபா5, “படா 

கி'லா#:க தா*யா... பிளா�ல வ7தி�%கீ:ேகா” எ�H Cறிவி1,, ராம� ‘ைச1’ 

வா:கிய ேபா5 ெப�மா��, ம';கா$�, ாி% ஷாவி�- அ�ேக வ75 வி1டா�க	. 

“ஏH�மா” எ�றா� அவ�. 

 

ம';கா +1,%-	 தி��பி� பா�தா	. உ	ேள ஊ,�வி� பா�தா	. வாச' 

ப#%க1#' பா�வதி திபிரைமOட�, பி� தைலயி' இர3, ைககைளO� பி�னி, 

விழி ஆடாம', ெவறித பா�ைவ மாறாம', ைபதிய%காாி ேபா' நி�றைத� பா�த 

ம';காவா' தாள �#யவி'ைல. “அ�மா... அ�மா...” எ�H ேகவி% ெகா3ேட 

அDதா	. அ7த அDைகைய� பா�த5�, பா�வதிO�, ெந�:கி வ75 நி�H 
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ெகா3, அவைள� பா�தா	. ‘வ7தி,�மா, வ7தி,�மா’ எ�H இதய� வா*%- 

ஆைணயிட, =ைள அத�- தாளி1ட5. ஆனா' க3க	 ம1,� யா�ைடய 

ஆைண%-� க1,�பட வி��பாத5 ேபா', நீைர% ெகா1#ன. 

 

எ�ப# இ�7த மக	, எ�ப#ெய'லா� இ�%க� ேபாகிறாேளா எ�H கட7த கால�� 

எதி�கால�� நித�சனமான நிகSகாலதி' ச7தி%க, ெப�மா	, மகைள 

ைகதா:கலாக ாி% ஷாவி' அம�தி வி1,, “நீ ஏ�மா அD$ேற? உ�ைன இ7த 

கதி%- வி1டவ:கைள, நா� 
�மா விட� ேபாறதி'ைல. மளிைக%கைடO� அாிசி 

மா$ மி'4� உ� ேப�ல தா� இ�%-! வழ%-� ேபா1, வா:-ேறனா 

இ';யா�G பா�” எ�H சபத� ேபா1, வி1,, ாி% ஷாவி' ஏறினா�. ாி% ஷா%கார� 

ெபடைல மிதி%க� ேபானா�. 

 

ம';கா, க3ணீைர 5ைட5% ெகா3ேட, “நீ:க	 அ�பா ேமல வழ%-� 

ேபா,றதா இ�7தா' நா� உ:கேளா, வரமா1ேட� வரமா1ேட�” எ�H -ழ7ைத 

ேபா' வி�மினா	. 

 

ெப�மா	, த� மகைள ெப�ைமேயா, பா�5 வி1,, அவ	 �5கி' த1#னா�. 

பிற- “பி9ைச%கார� பய4வ கா
, நம%ெக5%-�மா” எ�H ெசா�னா�. அத�- 

அவ	, “அ�பாைவ அ�ப#ெய'லா� தி1ட�படா5” எ�H கல:கியவாேற ெசா�ன 

ேபா5, ெப�மா	 -ழ7ைதயானா�. -4:கி அDதா�. 

 

“இ�னா*யா... நீ -ய7த மாதிாி, அழலாமா? சாியான ஆள*யா?” எ�H ெசா';% 

ெகா3ேட, ாி% ஷா%கார�� த� க3கைள 5ைட5% ெகா3டா�. 

 

ாி% ஷா நக�7த5. பதினாH ஆ3, காலமாக அவ	 பா�5 உண�75 உ*த 

இடைதவி1, நக�7த5. ாி% ஷா ச%கர:க	 
ழல9 
ழல, பா�வதியி� தைலO� 

அேத ேவகதி' 
ழ�ற5. 

--------  
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அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    12121212    

 

கணவ�, அ3ணைன எ5$� ெச*5விட� ேபாகிறாேரா எ�H க3கல:க, வாச' 

தி3ைணைய� பி#5% ெகா3, நி�ற ெச'ல�மா$%-, மன� மரண 

அவIைத�ப1டா4�, ேலசான ஆHத'. அ3ணைன9 
�றி எ�ேபா5� ஆ	 

இ�%-�. இவரா' அ#%க �#யா5. அேதா, இLவள$ ர$#தன� ெச*O� 

இவ��, அ3ணைன% க3ட5ேம, ெப1#� பா�பா* அட:கி� ேபாகிறவ�. ஒ� 

ேவைள, இவ� கலா1டா ெச*5, இவைரேய ேபா]சி' பி#5% ெகா,5... 

இ�%கா5... இ�%கா5. எ� அ3ணைன� ப�றி என%- ெதாிO�. அ#�பத�- 

�5ைக% கா1#னா4� கா1,வாேர தவிர, �5கி' -த மா1டா�. ஒ�ேவைள, 

அ3ண� இ'லாம'... ேவH யாராவ5 இ�75... அட கட$ேள... 

 

தவி5% ெகா3#�7த ெச'ல�மா$%-, �த;' எதிேர வ75 ெகா3#�7த ாி% ஷா 

ம1,� க3K%- ெதாி7த5. பிற- அதி;�75 உ�வ:கைள� பா�%க� பா�%க 

ாி% ஷா மைற75, ெப�மா��, ம';கா$� ம1,ேம ெதாி7தா�க	. பி�ன� ம';கா 

ம1,ேம அவ	 க3களி' நிைற7தா	. 

 

ாி% ஷா வ75 நி�ற$டேனேய, ெச'ல�மாவி� க3களி' நீ� கீேழ விD7த5. 

ம';காைவ, �5ேகா, ேச�5 அைண5, த� ைககளாேலேய இற%கிவி1,, 

பி�ன� அவைள அ�ப#ேய க1#� பி#5% ெகா3, “எ� ராசாதி... எ� 

ராசாதி... வ751#யா�மா...” எ�H கதறினா	. 

 

சத:ேக1,, அவளி� ைபய�க��, ெப3க�� வ7தா�க	. பிரசவதி�காக 

வ7தி�%-� அவ	 =த மக	 ச7திரா, த:ைகயி� ைககைள� பி#5% ெகா3, 

அDதா	. ஏைழக	, த:க�%- இPட�ப1டவ� ேவதைனயி' ேவ-�ேபா5, 

த:களா' ெச*ய%C#ய ஒ�H, அ7த ேவதைனைய� பகி�75 ெகா	வ5 ேபா', 

அழதா� �#O� எ�ப5 ேபா', அதைன ேப�� அDதா�க	. இதனா', 

ெத�%C1ட� அ:ேக திர3, வ7த5. உ	ேள இ�7த இ�ப5 

-#தன%கார�க��, அ:ேக -Dமினா�க	. ‘#%னி1#’ பா�%-� ‘+1,%கார 

அ�மா’ Cட ெத�$%ேக, அ5$� ந, ெத�$%ேக வ75 வி1டா	. 
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ெப�மா�%- எ�னேவா ேபா;�7த5. ப#த ெப3 ��னா', இ�ப#யா, ‘ாீச�1’ 

இ'லாம' அDவ5? அவ	 எ�ன நிைன�பா	? அேதா,, அவ�%- ஆHத' 

ெசா'ல ேவ3#யவ�கேள அDதா'... அவ�, வழ%கமாக% கதாம', ப#த மக�%- 

மாியாைத ெகா,�பவ� ேபா' ேபசினா�. 

 

“ந�ம ெபா3K... ந�மகி1ட வ7தி�%கா	. எ:ேக வரKேமா... அ:ேக 

வ7தி�%கா	. ச7ேதாஷ� படாம' அDதா' எ�ப#...” 

 

ம';கா, அவ�கைள நிமி�75 பா�தா	. அவ�க	 அைனவ��, அவ�%- ��� 

பா�தறியாத �5 மனித�களாக ெதாி7தா�க	. அ7த எ4��% C,க�%-	��, 

இதய:க	 இ��பைத, அவ	 ேதடாமேல க3டா	. அ%காளி� ேதாளி' ைக 

ேபா1,% ெகா3,, அ�மாவி� க3கைள, இ,�பி' ெச�கியி�7த த� 

ைக%-1ைடைய எ,5, 5ைடதா	. 

 

எ�ப#ேயா, ம';கா, அ7த �1, +1,%-	 வ75 உ1கா�7தா	. அவ	 அ%கா	, 

அவ	 உ1கா�வத�- ��ேப, தன5 க'யாண� �டைவைய, ந�றாக ம#5 

அ,�� தி1ைட ஒ1#யி�7த ம7தி1#' அைத� ேபா1, பர�பிவி1,, த:ைகைய 

உ1கார9 ெசா�னா	. த�பி ஒ�வ�, ம';காவி�- ெவளிேய இ�75 வா:கி% 

ெகா3, வ7த ஒ� ஓைல விசிறிைய எ,5 +சினா�. ெச'ல�மா, த� �5 

மகைளேய பா�தா	. அவ	 பிற7த ேபா5, -ழ7ைத எ�ப# இ�%கிற5 எ�பைத 

அறிO� ஆவ;', பிரசவ மய%க� தீ�7த மHநிமிடேம, எ�ப# பா�தாேளா, அ�ப#� 

பா�தா	. ெப�மா	, தைலயி' ைக ைவ5, ேயாசி5% ெகா3#�7தா�. 

இனிேம' -திைரைய விடK�... ‘ப1ைடைய’ ஒழி%கK�. 

 

ம';கா$�, அவ�க	 அ�பி' க1,3,, ெம*மற75 இ�7தா	. அ7த +1ைட� 

பா�5 ��� �க@
ழித அவ�%-, அ7த +1, மனித�கைள� பா�%க� பா�%க 

ெந@செம'லா� நிைற7த5. சிறி5 ேநரதி�-� பிற- அவரவ�, தத� 

ேவைலகைள� பா�%க 5வ:கிய ேபா5 அவ�%- தனிைம வா1#ய5. தா� 
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ெச*த5 சாியா எ�H Cட ேதா�றிய5. எ:ேகேயா ேபா*வி1டதாக நிைனத 

அவ	 அ�மா, ஒ� மசா' ேதாைசOட� வ75 மக	 ��னா' காணி%ைக 

ெச45பவ	 ேபா' நி�றைத� பா�த5�, அவ	, தாயாகி தாயாகாம' ேபான 

அ7த கா*7தவளி� ைககைள� பி#5% ெகா3, க3ணீ� வி1டா	. பிற-, 

மசா'ேதாைசைய ேவ3டாெம�H ைசைக ெச*தா	. 

 

வ�ேவா� - ேபாேவா�, “இ�ப#யா ெச*51டா:க” எ�ேபா�, “இ�7தா4� நீ 

வர�படா5” எ�ேபா� இ�ப#யாக பல� வ75 ேபசியைத% ேக1,% ேக1,, ஏேதா 

ஒ� ெபாிய ஜன9ச:கி;யி', தா� ஒ� வ1டமாக இ�%-� ேலசான - மிக ேலசான 

ெப�மிததி' ம';கா அ�ப#ேய உ1கா�7தி�7தா	. 

 

இர$ வ7த5. எ:ேக ப,�ப5? உ	ேள =1ைட� >9சிக	. ெவளிேய ெகா
%க	. 

‘ட�ல� பி'ேலா’ க1#' கிைடயா5. ேமேல மி�விசிறி%-� பதிலாக, ஒ� 

ெப�9சாளிதா� 
�றி% ெகா3, வ7த5. ம';கா தய:கி% ெகா3ேட நி�ற 

ேபா5, ‘பி	ைள தா*9சியான’ அவ	 அ%கா	 ச7திரா, ேகார�பாைய விாி5 த� 

க'யாண� ப1,� �டைவைய, இர3டாக ம#5, ைககளா' ேத*5, பாயி� ேம' 

விாிதா	. ெச'ல�மா	, ஒ� கிழி7த தைலயைணைய எ,5, +1,%காராி� 

53டா' அைத9 
�றி, பாயி� விளி�பி' ைவதா	. ைபய�க	 அ%கா�%-, யா� 

விசிறி +
வ5 எ�ற ச�9ைசயி' ஈ,ப1டா�க	. ஒ�வG%ெகா�வ�, அ#5% 

ெகா3#��பா�. ெவளிேய அ�பா இ��ப5 ெதாி75, ெவH� ச�9ைசயி' தா� 

இ�7தா�க	. ெப�மாேளா, இவ�க	 அ#5% ெகா3#�7தா4�, க3#%க 

மா1டா�. அவ� பிர9சிைன அவ�%-. ம';காவி� எதி�காலைத நிைன%க 

நிைன%க அவ�%- தன%- நிகSகாலேம இ'லாத5 ேபா' ேதா�றிய5. தா:க 

�#யாத இதய9 
ைம ஒ� கிளாI ேபா1,1, வரலாமா... ஒேர ஒ� கிளாI... 

இ�ைன%- ம1,�... நாைளயி' இ�75 நிHதிடலா�. 

 

லா7த� விள%- அைண%க�ப1ட5. அ7த இரவி', ம';காைவ� ப�றி ம1,ேம 

ேபசி% ெகா3#�7த -#தன%கார�க	, ெவளிதளதி', கணவ� மைனவி 

சகிதமா*, ெர1ைட ெர1ைடயாக$�, பி	ைளக	 சகிதமாக$�, வாிைச வாிைசயாக� 

ப,தா�க	. ம';கா$� ப,தா	. அ�ப#ேய R:கி� ேபானா	. ப1, ெமைத 

ெகா,%காத 
கைத, அ7த� பா* ெகா,த5. த��... பா* ெகா,%கவி'ைல. அ7த�  
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பாைய விாித ஜீவ�களி� பாச� ெகா,த5. 

 

ந	ளிர$. 

 

-#தன%கார�களி� -ழ7ைதகளி' ஒ�ேறா, இர3ேடா இ�பாாி ேபா1ட ேபா5, 

திNெர�H R%க� கைல75 எD7தா	 ம';கா. க1#' ெமைதயி' 

ப,தி��பதாக நிைன5 எD7தவ	, பாைய� பா�5 தி,%கி1டா	. அ�ைறய 

தின� நட7தைவ அைன5� உற%க� கைல75 ஒ� கண� நி�மலமாக இ�7த அவ	 

மனதி', உ4%கி% ெகா3ேட வ75 உ1கா�7த5. தைலயி' இ�75 வ7ததா, 

வயி�றி' இ�75 வ7ததா எ�H இட� ெதாியாத அ7த 
ைம நிகS9சிகளி� - 

அனலான ெந���% க1#க	 அவ	 இதயதி' ச1ெட�H ப1, சாியாக� பி#5% 

ெகா3ட5. 

 

ம';கா, அ�மா பா�வதிைய நிைனத ேபா5, �ட:கி% கிட7த ெச'ல�மாவி� 

�கேம ெதாி7த5. அ�பா ெசா%க;:கதி�-� பதிலாக, ெப�மா	 அச75 R:கி% 

ெகா3#�7தா�. அவ�%-, தியாகராய நகாி' இ�%-� அ�பாைவO�, 

அ�மாைவO� உடேன பா�%க ேவ3,� ேபா;�7த5. அவ�க	 கா'கைள% க1#% 

ெகா3, கதற ேவ3,� ேபா;�7த5. அவ�க	, இவ	 தைலைய ஆதரவாக% 

ேகாதிவிட ேவ3,� ேபால$� 5#தா	. எைதO� எதி�பா�%காத பாசதி� 

உ9ச%க1டதி�- வ7தவளா*, அவ	 ெச'ல�மாைவ எD�பினா	. 

 

க3ைண% கச%கி% ெகா3ேட எD7த ெச'ல�மா “எ�ன�மா” எ�றா	. 

 

“அ�மாவிட� ேபாகK�... அ�பாைவ� பா�%கK�, இ�பேவ பா�%கK�.” 

 

“இ�ேபா எ�#�மா �#O�...” 

 

“அ�பாைவ� பா�%கK�... அ�மாகி1ட ேபாகK�...” 

 

“இ�ைன%- ம1,� ெபாH�மா...” 
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“�#யா5. இ�பேவ பா�%கK�.” 

 

“கவைல�படாத�மா... நாைள%-... எ�பா, ப1டாவ5 ஒ� க1#' வா:கி,ேறா�. 

ெர3, நாைளயி'... ெமைத வா:கி,ேறா�...” 

 

“அ*ேயா... நா� க1#' ெமைத%காக... அவ:கைள பா�%கK��G ெசா'லல... 

ெத�$ல நி�றாவ5 நா�, எ� அ�பாைவO�, அ�மாைவO� பா�%கK�... பா�ேத 

ஆகK�... இ�பேவ பா�%கK�...” 

 

“இ�ேபா எ�ப#�மா �#O�... ந, ராதிாி...” 

 

“பரவாயி'ல... பா�%கK�...” 

 

“அ5 எ�ப#�மா...” 

 

“அ�பா... அ�மா...” 

 

“ஏ�மா அDகிற?” 

 

“அ�பா... அ�மா... வா:க�பா... வா:க�மா... எ�னால அ:க வர �#யல... 

நீ:களாவ5 வா:க...” 

 

“ம';கா... அ�மா ெசா'றத% ேக��மா...” 

 

“அ�பா... அ�மா... அ�மா... அ�மா... அ�பா...” 

 

ம';கா ேபா1ட C9ச' அDைகயி', அ�ேபா5 அD5 ெகா3#�7த சி�ன� 

பி	ைளக	, தா:க	 அவைள விட ெபாிய பி	ைளக	 எ�ப5 ேபால$�, அவ	, 

த:கைள ெபாிய பி	ைளகளா* ஆ%கிவி1ட5 ேபால$�, அவ�க	 அDைகைய  
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நிHதிய ேபா5, அவ	 ேம4� பலமாக அDதா	. 

 

“அ�பா... அ�மா... அ�பா... எ� அ�பா... எ� அ�மா...” 

 

எ'ேலா�ேம, அ:ேக C#வி1டா�க	. ேவH ேவH +,களி' இ�7தவ�க	 Cட, 

ெவளிேய வ75, நைட% கதைவ த1#னா�க	. ம';கா, அDைகைய 

நிHதவி'ைல. 

 

“அ�பாைவ� பா�%கK�. அ�மாைவ� பா�%கK�. யாராவ5 C1#1,� ேபா:க... 

அ*ேயா... எ:க அ�பாைவ� பா�%கK�... அ�மாைவ...” 

 

ெப�மா	, மகைளேய பா�5% ெகா3, நி�றா�. உ	ள� கல:கியதா', க3 

கல:கிய5. பிற-, இ7த% கல%கதி�-% காரணமான ெசா%க;:கதி� மீ5 

ெகாைலதனமான ேகாப� ஏ�ப1ட5. ேகாபைத சிறி5 -ைற5% ெகா3ேட 

ேபசினா�. 

 

“உ� இPட�... உன%- இ:க இ�%கிற5 பி#%கல�னா, இ�பேவ ெகா3, விட 

தயாரா* இ�%ேக�... எ� மானைத வி1,, உ�ைன... அ:ேக ெகா3, 

வி1,1,, அவ� கி1ேட ம�னி�� ேவK��னா4� ேக1கிேற�. ஏ�னா... இ7த 

அ�ப5 வ�ஷமா மானேதாட வாSற என%-, அ7த மானைத விட நீதா� �%கிய�. 

ஆனா' ஒ3K. உ�ைன அ7த ேக, ெக1ட ர$� பய4%- க1#% ெகா,%க 

5ணி7தவ:க. எ5%-� 5ணி7த பாவி:களாதா� இ��பா:க... நீ ம1,� அவ:க 

ெசா7த மகளா* இ�7தா' இ�ப# அ7த ேசாதா� பய4%- கா$ ெகா,%கிற 

எ3ண� வ�மா? இனிேம', அ7த +1ல, நீ, ராம� பயைல க1#%காம இ�%க 

�#யா5. இனிேம' நீ அ:ேக ேபானா', அவ�%- இள%காரமா* ேபா*வி,�. 

உ�ைன... எ�ப# ேவK��னா4� ெச*யலா� எ�கிற ைதாிய� வ75வி,�. 

எ�னாலO� த1#% ேக1க த-தியி'லாம' ேபாயி,�. இLவள$ நீ அDேற... 

ெசா%க;:க5%ேகா, அவ� ெப3டா1#%ேகா... நிஜமாகேவ உ� ேம' பாச� 

இ�7தா' இ:ேக வ75 C1#1,� ேபாகலாேம? எ�ைன, ெர3, அ# 

அ#5வி1, Cட C1#1,� ேபாகலாேம... நா� தி��பியா அ#�ேப�? உ�ைன 

இ:ேக ெகா3, வ7த5ல நா� ச7ேதாஷ� ப,ேற�G நிைன%கிறியா... நீ ந'லா  
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இ�%கK� எ�கிற5தா� என%- �%கிய�மா... நா� பாவி... நா� பாவி...!” 

 

ெப�மா	, த� தைலயிேல அ#5% ெகா3டா�. ஆனா' அழவி'ைல. 

 

ம';கா, அ�பாைவேய பா�தா	. அவ�%-	ேள எLவள$ பாச�. எLவள$ 

அ��. தியாகராய நக�%-� ேபானா', அ�பா, அ�மாேவா,, ராமைனO� பா�%க 

ேவ3#யதி�%-ேம... 

 

ம';கா �ட:கி� ப,தா	. ெச'ல�மா, 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 இ�7தா	. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    13131313    

 

தியாகராய நக� +1,% கைதO�, இேத கைத தா�. 

 

ம';கா, த7ைதOட� ெவளிேயறிவி1ட ெச*திைய, கைட� ைபய� ஒ�வ� =ல� 

ேக	வி�ப1ட ெசா%க;:க�, க'லாவி' ேபாட� ேபான கா
கைள, சிறி5 ேநர� 

அ�ப#ேய ைவ5% ெகா3#�7தா�. பி�� கைடயி' இ�75, ேமேல ஒ� க�பி 

வ1டதி' க1ட�ப1#�7த கயி�H வைளயைத� பி#5% ெகா3ேட, கீேழ 

இற:கி ஓடா% -ைறயாக நட7தா�. 

 

வாச4%- வ7த5�, “எ� மகைள 5ரதி1#யா# பாவி எ:ேக இ:ேக... இ:ேக 

வா#... அவ	 ேபான பிற- உன%ெக�ன# இ:ேக ேவல...” எ�H -ர' ெகா3ட 

ம1,� கதி% ெகா3ேட, ப#ேயறினா�. இ�ப# மைனவிைய, அவ� எ�ேபா5� 

ேபசியதி'ைல. ‘கைட�’ பய', விவகாரைத ‘ஊ��பய பி	ைள’ எ�H த�ைன 

அ#%க# தி1,� பா�வதி%-� பாதகமாக9 ெசா�னதா', ெசா%க;:க� 

மைனவிைய தீ�5% க1#வி,வ5 எ�ற உHதிOட� தா� கதினா�. பா�வதி, 

ெவளிேய வரவி'ைல. பய:கரமான நிச�த�. கைளயான ஒ�H, அ:ேக இ'ைல 
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எ�பைத% கா1,வ5 ேபா' ஒ� ெவHைம. நட%க% Cடாத5 ஒ�H நட75, அ�ப# 

நட7தைத மா�ற �#யாதப# இ�ெனா�H �-75 வி1ட5 எ�ப5 ேபா', ராம�, 

த� ேதா	கைள வைள5% ெகா3ேட, அ:ேக நி�றா�. சி�ன ‘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�, வாயைட5� ேபா* நி�றா�. பா�வதி சைமயலைற =ைலயி', 

தைலைய ைவ5� �ர3, ெகா3ேட, “ேபாயி1#யா#... ேபாயி1#யா#... எ� 

ராசாதி ேபாயி1#யா#... எ:கைள வி1,1,� ேபாக உன%- எ�ப#ய# மன� 

வ7த5” எ�H �ல�பி% ெகா3#�7தவ	, கணவைன� பா�த5�, க1#� பி#5 

அDதா	. ஒ� நா�� தர% -ைறவாக� ேபசாத கணவ�, இ�H, கட7த 

இ�பைத7தா3, கால தா�பதிய வாS%ைக%- ஒ1, ெமாதமாக, வ1#O� 

�த4மாக தி1# தீ�%க, 
ரைண இ'லாதவளா*, அவர5 கா;' தைலபட 

�ர3டா	. மைனவி ந#%கிறாேளா எ�H Cட ெசா%க;:க� �த;' நிைனதா�. 

இ'ைல நட%கவி'ைல. அ�ப# இ�7தா', இ�ப#� பி5� பி#தவளா* இ�%க 

மா1டா	. இ�ப# கா;' �ர3, கதற மா1டா	. அவைளேய சிறி5 ேநர� 

பா�5வி1, ‘அவ	 ெம*O�, ெம*ைமO�, உட4� உ	ள�� ஒ�:கிைணய 

அDகிறா	’ எ�பைத அவ�%-ாிய அGCல:களாக ைவ5, “எ�ன# நட7த5, 

எ5%காக அ7த -#ய� Cட ேபாயி1டா	” எ�H படபட�பாக$�, 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 எ�H அவ�%- த� வள��� மக	 மீ5� ேகாப� ஏ�ப1ட5. 

 

பா�வதி அவைர� பா�5 அD5 ெகா3ேட விள%கினா	. 

 

“ராமைன% க1#%க �#யா5�னா	. உ� அ�மா +1,%-� ேபாயி,#�G, ஒ� 

ேப9
%- ெசா�ேன�. எ:ேகயாவ5 ேபாயி,�G, ஒ� தா*%காாி ேகாப5ல 

ெசா'ற5 மாதிாி ெசா�ேன�. ெசா';யி�%க% Cடா5தா�. நா�.... பாவி... எ7த 

ேநர5ல அ�ப#9 ெசா�ேனேனா... அ7த ேநர5ல... அ7த -#கார� பாவி 
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வ7தி�%கா�. எ� ெச'ல%க3ைண C1#%கி1, ேபாயி1டா�. ேபாேய3#, 

ேபாேய3#, நா� ெசதா# ேபாயி,ேவ�. அ*ேயா, எ� மன
 ேக1க 

மா1ேட:-ேத... ேக1க மா1ேட:-ேத...!” 

 

“இ�ப அD5 எ�ன# பிரேயாஜன�... இ7த �தி அ�பேவ இ�7தி�%கK�...” 

 

“எ� �திதா�, இர�பாள� �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	 எ�ப#� ேபாகலா�? எ�ப#� 

ேபாகலா��ேன�...” 

 

“சாி எD7தி�. எ'லா� இ7த ஓணா� பயலா' வ7த விைன. நாம ெர3, ேப�� 

ேபா*, அவைள% C1#%கி1, வ�ேவா�. �கைத% கD$#. ராமG%- உ�ைன% 

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

 

பா�வதி, ெப�=9
 வி1,% ெகா3ேட எD7தா	. அவ	 �க� தி,%கி,வைத� 

பா�5 ெசா%க;:க�, அ7த �கதி�- எதி� திைசைய� பா�தா�. அவளி� =த 

அ3ண� ராமசாமி ப'ைல% க#5% ெகா3, நி�றா�. இ�வ��, த� 

பிரச�னைத� பா�5 வி1டா�க	 எ�ப5 நி9சயமான5�, வி' ேபா' 

ேகாணியி�7த த� வா* வழியாக ெசா'ல��கைள ெதா,தா�. 

 

“ஏ*... பா�வதி... அவ�%-தா� அறிவி'ைல, உன%-மா இ'ைல? உ:க ெசா7த 

மகளா* இ�7தா' வாச'ப#ைய தா3,வாளா? சாி... ேபானேத ேபானா	, 

ேதாேளா, ேதாளா* வள�த ம9சா� கி1ட ெசா'லாம' ேபாவாளா? சாி, 

அ�ப#ேய ேபாக1,�; ேபாற வழியி', இவ�கி1ட ெசா';1,� ேபாகலாமி'ல? 

ஏ� ேபாகேல? எ'லா� தி1ட�. அ�பG� அவ�� ேபா1ட தி1ட�. ஏதாவ5 சா%- 

ெசா'; ெவளிேயறி, அ��ற� வழ%-� ேபா1,, ெசாைத� பி,:கி, எ� 

த:க9சிைய ெமா1ைடய#%கK� எ�கிற தி1ட�.” 
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ெசா%க;:க� ைம5னைர உதாசீன�ப,5பவ� ேபா' மைனவியிட�, “சாி, 

ேநரமா-5. உ� அ3ண� பிரச:கைத அ��றமா* ேக1கலா�. இ�ேபா �ற�ப,” 

எ�றா�. 

 

பா�வதி ��ஷைனO� அ3ணைனO� மாறி மாறி� பா�தா	. இட5 காைல 

நக�தாம', வல5 காைல ம1,� நக�தினா	. ராமசாமி உபேதச� ெச*பவ� ேபா' 

ேபசினா�. 

 

“என%ெக�ன, ேபாகK��னா ேபா:க. அ:ேக ேபான5�, அ7த -#கார� வாயில 

வ7தப# ேபச� ேபாறா�. அாிவாள R%கி%கி1, இவைர ெவ1#னா4� 

ெவ1,வா�. என%ெக�ன, ேபாயி1, வா:க. உ:க�%ெக'லா� ப1டாதா� 

�தி வ��...” 

 

இ�ேபா5 ெசா%க;:க� தய:கினா�. த:ைகயி� கணவ� அவைர ேந�%- ேநராக 

நி�H தி1டமா1டா�. இ�7தா4� இவ� ெசா'ற5 மாதிாி, அாிவாைள கிாிவாைள 

R%கினா'? இவைள மானப:கமா* ேபசிவி1டா'...? 

 

ெசா%க;:கதி� மனதி' உதித அ9ச�� ச7ேதக�� அவ� ேப9சி' ந�றாக 

ஒ;த5. 

 

“எ�ன பா�வதி... ேபாகலாமா, ேவ3டாமா... ெசா'4...” 

 

பா�வதி ெசா'வத�- ��னா', அ3ணைன ேநா%கினா	. 

 

“எ�ைன ஏ� பா�%கேற? ேபாற5�னா' ேபா. ஆனா' ஒ3K. அவ	 Cட நீ 

ேச�றதா* இ�7தா' இனிேம' எ�ைன அ3ண�G ெசா'ல�படா5. உ�ைன 

Rசி மாதிாி நிைன9சி1,� ேபானவைள நீ C1#%கி1, வ7தா', எ:கைள Rசி�G 

நிைன9சதா அ�த�. அவைள ேச�%கிறதா* இ�7தா', எ:கைள த	ளி வ9சி,. 

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

அ��ற� உன%-� எ:க�%-� ஒ1,� கிைடயா5; உற$� கிைடயா5. இவ� 

கால5%-� பிற-, ‘ம';கா தி1#னா	. அவ	 அ�ப� அ#%க வரா�’G எ:க 
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கி1ட வ75 க3ைண% கச%க% Cடா5. நா:க ஒ3K� ேக1கமா1ேடா�. உ� 

தைலயிேல எ�ன எDதியி�%ேகா, அைத எ�னால மாத �#Oமா? ேவK��னா' 

ேபா...” 

 

பா�வதி பய75 வி1டா	. த	ளாத வயதி', ம';கா, தா� இ�ேபா5 அவளிட� 

எ�ப# நட75 ெகா3டாேளா, அ�ப# த�னிட� அவ	 நட75 ெகா	வ5 ேபால$�, 

அ�மா எ�H ெசா'லாம' அைத எ�H ெசா'வ5 ேபால$�, அவ	 அ�பா 

ெப�மா	 த�ைன நாேய ேபேய�G தி1,வ5 ேபால$�, அD5 ெகா3, 

அ3ண� +1,%-� ேபானா' அ:ேக கத$ சாத�ப,வ5 ேபால$� க�பைன 

ெச*தா	. பயதி' அவ	 உட�ெப'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�. பா�வதி �ற�ப1டா	. அ3ணியிட� 

நட7தைத9 ெசா'; அழேவ3,�! ராமசாமி, த:ைகOட� ேபா* வி1டா�. 

 

ெசா%க;:க�, தனிைமயி' தவிதா�. கைட%-� ேபாக மனமி'ைல. யா�%காக 

ச�பாதி%க ேவ3,�? 

 

ஓாி� நா1க	 ஓ#ன. 

 

“இ7தா:க�பா” எ�H ெசா';, இரவி' மாதிைரைய நீ1,� மகளி'ைல. “இைத 

ம�75�G நிைன%காம', நா� சா�பி,ற ஆகாரதி' ஒ�H�G நிைனO:க�பா” 

எ�H, தாயாக, மகளாக, பா1#யாக, பர�ெபா�ளாக9 
�றி வ75 ெசா'4� 

மகைள� பா�%க 5#தா�. எ�ப#� ேபாவ5? ெப�மா	 ஏதாவ5 ேபசினா'... 

மகளி� ெச'ல% ைகயி', ெச'லமாக% ெகா3, வ�� பாைல, ஆன7தமாக% -#த 

வா*, தானாக உளறிய5. மாதிைர ெகா,த ம';ைய நிைன5, அவ� 

வழ%கமாக9 சா�பி,� மாதிைரைய% Cட மற7தா�. விைள$... 
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ெசா%க;:க� ப,%ைகயி' விD7தா�. ஆIபதிாியி' ேச�� அளவி�-, சீாியI 

இ'ைல. அேத சமய� அரைவ மி'4%-� ேபா-� அளவி�- ேலசாக$� இ'ைல. 

எ�ப#ேயா ேதறி% ெகா3#�7தா�. 

 

ந3பக;' R:கிவி1, க3 விழித ெசா%க;:க�, மைனவி, விய�5% ெகா1ட 

ெவளியி' இ�75 வ�வைத� பா�5 வி1,, “அ3ண� +1,%-� ேபானியா” 

எ�H ேக1ட ேபா5, பா�வதி அD5 வி1டா	. 

 

“அவைள� பா�%காம' இ�%க �#யல. அவ	 �கைதயாவ5 பா�51, 

வரலா��G, அ7த ெத� வழியா நட7ேத�. +1,%-	ள இ�7த ெவளியி' 

வ7தவ	, எ�ைன� பா�51,, �கைத தி��பி%கி1, ேபாயி1டா	. 

ெசா'4:க நா� அ7த அள$%- பாவியா...?” 

 

ெசா%க;:க� எ5$� ெசா'லவி'ைல. க3கைள =#% ெகா3டா�. அ�ப#O� 

நிைன$கைள =ட �#யாததா', மீ3,� க3கைள திற75 Wனியமாக� 

பா�தா�. ம';காைவ� பா��பத�காக, ‘த�ெசயலாக�’ ேபாவ5 ேபா' ேபான 

பா�வதியி� க3களி', ம';கா த1,�ப1ட5 ேபா' ம';காவி� க3களி' 

பா�வதி அக�படவி'ைல. இ5 பா�வதி%- ெதாியா5. அ5 இ�வ�%-� ெதாியா5. 

 

பா�வதி, ெபா�மி% ெகா3#�%க, ெசா%க;:க� Wடான க3ணீைர 5ைட5% 

ெகா3#�%க, அவ	 அ3ண� ராமசாமி இ�ெனா� பண%கார த�பியான 


�ைபயாேவா, அ:ேக வ7தா�. �த;' அதாG%- வாைழ�பழைத உாி5% 

ெகா,தா�. அ��ற�... 

 

“ம';கா வ75 பா�தாளா?” எ�றா�. 

“அவ	 எ�ன எ:க பி	ைளயா, வ�ற5%-” எ�றா	 பா�வதி. 

 

“ஒ� ேவைள, என%- 
கமி'லாத5 அவ�%- ெதாி7தி�%கா5” எ�றா�  

ெசா%க;:க�. 
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இ�ேபா5 ராமசாமிையேய ேதா�க#�ப5ேபா' 
�ைபயா எகிறினா�. 

 

“‘தா� ெபறK� பி	ைள, த�ேனாட பிற%கK� பிறவி’ எ�கிற5 
�மாவா? 

ம';காவி�- ெதாியா5�G எ:கைள ந�ப9 ெசா'றீ:களா%-�. அவ	 

த�பிகி1ட, =K நாைள%- ��னால கைட� பய'க	 ெசா�னா:களா�. அவ� 

ெசா'லாமலா இ��பா�? உ� மகளா* இ�7தா' வராம' இ��பாளா? ேபாதா% 

-ைற%-, உ� த:க9சி ��ஷ� உ�ைம ேகா�1#' நிHத� ேபாறானா�... 

ேகா�1,ல நி%கற5%- உம%- பல� வர5வைர%-� காதி�%க� ேபாறானா�. 

அ��ற� வழ%கா�. ம';கா$� ேநா1NI அG�பற5%- ைகெயD5 

ேபா,ேற�G ெசா'; வி1டாளா�.” 

 

ெசா%க;:க� ேபசவி'ைல. ேபச வி��ப$� இ'ைல. ெபாிய ைம5ன� ராமசாமி, 

�ைறேயா, ேப
பவ� ேபா' எ'லாைரO� �ைற5% ெகா3ேட ேபசினா�. 

 

“எ5%-�பா +ணா க5ேற? இ�ைன%ேக ஒ� �#$%- வ75டK�. அதாG%- 

ஒ� லாபைத� ேபால, நPட� வ751டா', ெப�மா	, பா�வதிைய ேகா�1,%- 

இD%கதா� ேபாறா�. இ�ேபாேத ஒ� �#$%- வரK�...” 

 

“அதாG%- ஆO
 BH. அ�ப#9 ெசா'லாேத” எ�றா� 
�ைபயா. 

 

“நா� அ7த அ�த5ல ெசா'லல�பா. பா�வதி%-� ஒ� 5ைண ேவK�. ராம� 

பயைல ந�ப �#யா5. �7தா நா	 பா�, எ�ைனேய ேசாடா பா1#ைல வ9சி 

அ#%க வ751டா�. அதனால எ� சி�ன மாமா ேபதி இ�%கா	 பா�, கிராம5ல, 

அவைள அதாG%- க1# வ9சிடலா��G நிைன%கிேற�. நீ எ�ன ெசா'ேற?” 

 

யா�� எ5$� ெசா'லவி'ைல. பா�வதி ெபா:கி வ7த ேகாபைத அட%கி% 

ெகா3டா	. ெசா%க;:க�, ‘�ைறெக1ட பயகி1ட எ�ன ேப9
’ எ�ப5 ேபா' 

-��ற� ப,தா�. 
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அ�ப#O�, ஒ� இள� ெப3Kட�, த�ைன இைண5% ெகா	�� இதய  

5#�ைப, அவரா' க1,�ப,த �#யவி'ைல. நிைன%க நிைன%க, அவ�%- 


ைவயாக இ�7த5. 

----------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    14141414    

 

ஒ� வார� ெச5, மHவார� பிற7த5. 

 

எ7த நிைல%- ஒ�வ� வ7தா4�, அ7த நிைல%- ஏ�ப ஐ��ல�க�� த:கைள 

தா:கேள மா�றி% ெகா	கி�றன எ�ற த5வைத அ'ல5 வி@ஞான 

உ3ைமைய, ம';கா ந�ப 5வ:கினாேளா இ'ைலேயா, உணர 5வ:கினா	. 

 

அ7த9 Wழ', அவ�%-� பி#%கவி'ைல எ�றா4�, ெவH%கவி'ைல. ஆதாி%க 

�#யவி'ைல எ�றா4�, அGசாி%க �#கிற5. அவ	 வ7த நா�ைக75 நா1க	 

வைர, ெச'ல�மா மக�%-� பி#தமான இ#யா�பைதO�, ரவா ேதாைசையO�, 

தின7ேதாH� ஒ� உ,�பி ஓ1ட;' இ�75 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� பி�னி% ெகா3, ஒ�ேறாெடா�H ேமாதிய 

தா*ைமையO�, இயலாைமையO� இைண%க� பா�5, அைவ இைணபட 

�#யாம' ேபாகேவ, வாச'ப#யி' சா*75, ெவளி%Cைரைய ப�ற�ற ேயாகி ேபா' 

உ�H� பா�தா	. 

 

ம';கா �ாி75 ெகா3டா	. மHநா	, அ�மா இ1; வா:க% Cட காசி'லாம', 

த� =த மக	 ச7திராவிட� “உ�கி1ட ஏதாவ5...” எ�H இDத ேபா5 ம';கா 

ஒ� ஈயத1ைட எ,5, பைழய பாைனைய திற75, பைழைய க@சிைய ேபா1, 

சிாி5% ெகா3ேட, ஒ� ெவ:காயைத% க#59 சா�பி1டா	. ெச'ல�மா$%- 

அ7த ெவ:காய� படாமேல க3ணீ� வ7த5. ம';கா அ�மாைவ அத1#னா	. 

 

“எ�ன�மா நீ:க! ேந�H உ:க	 Cட மா�%ெக1,%- வ7த ேபா5 எதைன  
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ஜன:க	 ெத�வி' அ,�� ைவதி�%கிறைத� பா�ேத�. மைழ ெப*O� ேபா5 

தா:க	 நைன7தா4� பரவாயி'ைல. அ,�� நைனய% Cடா5�G நிைன5 

பாவாைடேயாட நி�G%கி1, �டைவ:களால அ,�ைப =,ன எதைன 

ெப3கைள� பா�ேத�. நாமாவ5 நா4 ேப�%- ெதாியாம' வHைமைய மைற%க 

�#O5. அவ�களால அ5 Cட �#யவி'ைல. மைழ ெப*தா4� ஒ3,வத�- ஒ� 

இட��, �சியா இ'லாவி1டா4� சா�பி,வத�- ஒ� உண$� இ�%கிற நீ:க	, 

நா� பைழய க@சிைய -#�பத�கா அDவ5? பைழய க@சியி4� ஊசி� ேபான 

க@சியா� ேபான அ7த ஜன:கைள அவமான� ப,5ற5 மாதிாி இ�%கிற5.” 

 

ெச'ல�மா, மகைள� பா�5, ஈ�ற ெபாDதிG� ெபாி5 உவ7தா	. உலகதி' 

பல� கPட�ப1டா4�, த�ைன மாதிாி யா�ேம கPட�படவி'ைல எ�H இ5வைர 

நிைன5, அதனாேலேய அதிகமாக9 ேசாக�ப1,, அ7த ேசாகதிேலேய ஒ�வித 


கைத9 
ைவ5 வ�� அ7த அ�ைன%-, மக	 ெசா�ன சாதாரண உ3ைம 

அசாதாரணமாக�ப1ட5. மக	 வ7த பிற-, கணவ� -#%காமேலேய வ�வைதO�, 

வழ%க� ேபா' ேப9
%-� ேப9
 -திைரகைள உதாரணமாக9 ெசா'லாம' 

இ��பைதO�, த�ைன அ#%காம' இ��பைதO�, ெசா'ல� ேபானா', ஒ� நா	 

த� க�னைத� பி#5, ‘ெசா'லதகாதப#’ ெகா@ச வ7தைதO�, இவ	, ‘இ�7த 

வய
ல எ:ேகேயா ேபாயி1,, இ'லாத வய
ல இ�ப#யா’ எ�H ெசா';, அவைர 

அ��ற� ப,தியைதO� நிைன5% ெகா3டா	. 

 

உ3ைமதா�. ம';கா. அ7த �ற9 WSநிைல%- ஏ�ப மாறிO�, மா�றிO� வ7தா	. 

அவ	 த7ைத ெப�மா	, இ�ேபா5 +1,%- இர3, &பா* அதிகமாக% 

ெகா,�பைத% ேக	வி�ப1, அகமகிS7தா	. த7ைத, தன%- இரவி' வ7த5� 

ரகசியமாக% ெகா,%-� ‘ேக%’-கைளO� இதர I+1,கைளO�, அவ	 

பகிர:கமாக, பி	ைள தா*9சியான ச7திராவி�-�, இதர பி	ைளக�%-� பகி�75 

ெகா,தா	. “எ�னா' இ5 க1,�ப#யாகா5�பா சாமீ! இ7த �1டா� பய 

ம%க��, மி1டா* தி�ன ஆர�பிதா' யாைன%- அ'வா வா:கி1, வ7த 

கைதயாதா� �#O�” எ�H ெப�மா	 சிாி5% ெகா3ேட ெசா';வி1,, 

எ:ேகேயா ேபானா�. நி9சயமாக, வா*%-� ‘ப1ைட’ தீ1ட அ'ல. 
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ஞாயி�H%கிழைமகளி', ஆ3க��, ெப3க�மாக9 ேச�75 ‘தாய� பாI’  

ஆ,வைத �த;' ெதாைலவி' இ�75�, பிற- ப%கதி' இ�75�, ரசி5 வி1,, 

இ�ேபா5 ம';கா$� ேச�75 ஆட 5வ:கினா	. சா�பி,வத�- ம1,� 

‘ேபா�ஷ�கைள’ ைவ5வி1,, மீதி சகலதி�-� களைத (��ற� : ெபா5தள�) 

பய�ப,5� ஏைழ எளியவ�க	, இள� ெப3க	, இைளஞ�க	 �த;ேயா� 

ஆயிர%கண%கான சினிமா%களி� காத' கா1சிகைள அலசிவி1,, அ�க�ேக 

ப,தா4�, எ7த வித இ9ைச%-� த:கைள வி�7தா%காத ெப�� ப3�, அவைள� 

ெபாி5� கவ�7த5. க'Aாிகளி' ெப3கைள� பா�த$டேனேய ‘விசில#%-�’ 

ைபய�கைளO�, மாணவிக	 ெமாதமாக� ேபா-� ேபா5 தனியாக 

அக�ப,பவைன� பா�5� ேப
� கி3ட' ேக;கைளO� ஒ�பி1,� பா�%க� 

பா�%க, இ7த நாகாிக ைமன�க��, ‘ைமனி’க��, அவ�%- நா1#� எ9ச:க	 

ேபால ேதா�றின. 

 

ம';கா பா�ைவயாளராக ம1,� நி�கவி'ைல. அ7த ஏைழபாைளகளி� 

பிர9சிைனகளி' ப:காளியாக$� மாறினா	. 

 

‘இ1;%கைட’ ஆயா த:க�மா$%- இ1;% கண%ைக எDதி% ெகா,தா	. 

ெகாதனா� ேவைல%-� ேபா-� ரா%க�மா$%- க#த:கைள எDதி% ெகா,தா	. 

வா:-� ச�பளதி' பதி' ஒ�ைற ஊாி' இ�%-� ெசா7த%கார�க�%- 

க#த:களாக9 ெசலவழி�பவ	, அ7த� ெப3. தபா'கார�, -#தன%கார�க�%- 

ெகா,%-� க#த:கைள� ப#5% கா1#, இ�ேபா5, 5ைற�கதி' =1ைட 


ம%-� க7தசாமி, ஆ1ேடா ாி% ஷா ஓ1,� ஆH�க�, ேகாணி ைத%-� 

அ�ணாசல�, 
%-காபி வி�-� 
7தர�, M# 
�H� மாாிய�மா	 �த;ேயாாி� 

-,�ப விவர:க	 அவ�%- அ5ப#யாகிவி1ட5. �த;' ப	ளி%Cட� ேபா-� 

த�பி%-, பாட� ெசா';% ெகா,த ேபா5, சி�மா1,ட� வ7த ரா%க�மா, 

“எ:க�%-� ைகெயD5� ேபாடயாவ5 ெசா';% ெகா,�மா” எ�றா	. 

 

அ�ேற, ஒ� ேபா�#'லாத �திேயா� க'வி தி1ட� 5வ:கிய5. பல ெப3க	, 

அவைள9 
�றி வ1டமாக உ1கா�75 ெகா3,, ‘ஆனா ஆவ�னா’ எDத 

5வ:கினா�க	. கணவ�மா�கைள ந9சாி5, சிேல1,, ‘ப'ப:கைள’ வா:கி% 
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ெகா3டா�க	. மதியான� பாைனயி' இ��ப5 வயி�H%-	 ேபான5�, 

ம';காவி� =ைள%-	 இ��ப5, அவ�களி� ெசவி%-	 ேபாக 5வ:கிய5. 

 

எ7த ேவகதி' ச3ைட ேபா,கிறா�கேளா, அ7த ேவகதிேலேய C#% ெகா	�� 

-#தன%கார�கைளO�, -#5 வி1, உைத%-� ஆ��ைடயா�க�%- கா' 

பி#5 வி,� ெப3கைளO� பா�%க� பா�%க, அவ�%- �தியேதா� உலைக% 

க3,வி1ட உவைக ஏ�பட 5வ:கிய5. ஆனா', இ7த ‘+1,%கார அ�மாவி�’ 

ேபா%-தா� அவ�%-� பி#%கவி'ைல. ஆர�பதி', ம';காைவ மா#%- 

வரவைழ5 பல விஷய:கைள� ேபசி% ெகா3#��பா	. ஒ� நா	, ம';காவி�- 

ஒ� ஆ�;%ைச% கல75 ெகா,5% ெகா3ேட, “இ7த +1,ல இ�%கற5 எ'லா� 

Mைட:க. அ5:ககி1ட எைதO� வ9
%காேத” எ�றா	. ஆனா' மHநாேள, ம';கா 

அ7த Mைட:க�%- எDதறிைவ� �க1,வைத� பா�த5�, அவ	, ம';கா$ட� 

ேப
வைத அ#ேயா, நிHதி% ெகா3டா	. அ��ற� அவைள� பா�5, 

�K�K%க 5வ:கினா	. எதி�%ேக	வி ேபாட �#யாத �K�K��. தா� 

ஒ�தி தா� ெப3 எ�கிற அக:கார �K�K��. இ5 ேபாதாெத�H, அவ	 

த�பி ஒ�வ� ெபய� ரமணனா�. இ�பேதாH வய5 �3ட�. ‘,1ேடாாிய'’ 

காேலஜி' ப#%கிறானா�. மா#யி' நி�H ெகா3ேட, ம';காைவ� பா�த 

பா�ைவ, பாதக� பா�ைவ. வய5%ேக�ற பா�ைவ எ�றா' ெதாைல75 ேபாகிறா� 

எ�H வி1,விடலா�. ம';கா Cட வி1#��பா	. ஆனா', அவ� பா�ைவேயா, 

அவ	 -#யி�%-� +, எ�ப#9 ெசா7தேமா அ5 ேபா' அவ�� தன%-9 ெசா7த� 

எ�ப5 ேபா' பா�%-� பைழய கால5 ஜமீ� பா�ைவ. அ�பதனமான அவன5 

உாிைம� பா�ைவையO�, அவளா' சகி5% ெகா	ள �#யவி'ைல. 

 

அ�H� அ�ப#தா�. 

 

ேசைலைய மா��வைர%-� க1#% ெகா3,, +1#� ஒ� =ைலயி' இ�7த 

-ழா*%க�ேக, ம';கா -ளி5% ெகா3#�7தா	. ஒ� ஈய�பாதிரதி, பாதி 

த3ணீ� இ�7த5. அவ	 அ%கா	 ச7திரா, -ழாய�ேக ேபா* ஒ� தவைல� 

பாதிரதி' த3ணீ� பி#%க� ேபானா	. 
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மா#யி', ரமண�, ம';காைவ ரசி5� பா�5% ெகா3#�7தா�. அவ�  

பா�ைவைய த,%க �#யாத ஆத:கதி', த� உட�ைபதா� மைற%க �#யா5, 

�கைதயாவ5 மைற%கலா� எ�H நிைனதவ	 ேபா', ம';கா, ஈய�பாதிரதி' 

இ�7த த3ணீைர தைலயி' ஊ�றி கா;யா%கிவி1,, க3கைள =#, �கதி�- 

ேசா�� ேத*5வி1,, பி�� எாி9ச' தா:க �#யாம' “சீ%கிரமா* த3ணீ� 

பி#%கா, �கெம'லா� எாிO5” எ�H ெசா';% ெகா3#�7த ேபா5, திNெர�H, 

‘தவைல’Oட� ‘தவைல’ ேமா5� சத� ேக1ட5. 

 

அ�ேபா5, காைல� ெபாD5 மணி சாியாக எ1டைர. இ7த எ1டைர மணி, அ:ேக 

‘ஏழைர நா1டா�’ சனி மாதிாி ‘+1,%கார அ�மாவி�’ -ட:க�%-, 

-#தன%கார% -ட:க	 வழிவிட ேவ3,�. அைர-ைறயாக இ�7தா4� சாி, 

அ�ேபா5தா� நீ� பி#5% ெகா3#�7தா4� சாி, -ட:க	 

எ,%க�படவி'ைலயானா', ப#%க1,களி' R%கி, ‘ட:’ெக�ற சத5ட� 

ைவ%க�ப,�. ேக1டா' “கா;ப3K.” 

 

அ7த வழ%கமான பழ%க�ப#, +1,%கார அ�மா மா#யி' உத1ைட� பி5%கி% 

ெகா3ேட உலா வ7த ேபா5, +1, ேவைல%கார� ெப3, மடமடெவ�H -ழா*� 

ப#களி' இற:கி, ச7திரா பி#5% ெகா3#�7த தவைல� பாதிரைத R%கி, 

அ:கி�7தப#ேய 
வ�%- ேமேல R%கி, ேம' தளதி' ைவ5வி1,, 

எஜமானியி� எவ�சி'வ� தவைல� பாதிரைத ைவ5வி1,, இ�G� இர3, 

=�H சாதாரண தவைல� பாதிர:கைள% ெகா3, வர� ேபானா	. ச7திராேவா 

வாயைட5, ெந@சைட5 நி�றா	. அ7த ேவைல%கார� ெப3, உட�பா' ‘&பி’ 

எ�றா4� -ணதா' ‘அ&பி.’ 

 

“இ�Gமா த3ணீ� பி#%கவி'ைல?” எ�H ெசா';% ெகா3ேட க3 திற7த 

ம';கா, எஜமானி பாதிர:களா', த:க	 தவைல� பாதிர� ஒ5%-��றமாக 

இ��பைத� பா�5வி1,, தவிதா	. 

 

அ�ைற%- ேவைல%-� ேபாகாத ரா%க�மா, அ7த� ப%கமாக வ75 “இ7த  
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அநியாயைத% ேக1,தா� ஆகK�” எ�H ெசா';% ெகா3ேட, �7தாைன9 

ேசைலைய இ,�பி' ெச�கிய ேபா5, ம';கா அவைள% க3களா' ெக@சி, 

கா'கைள� பி#5 இD5 த,5வி1டா	. இ�G� இர3, =�H ெப3க	, 

ஏேதா ேக1க� ேபானா�க	. பிற- த:க	 வாடைக� பா%கிைய நிைனதவ�களா*, 

வா*%-	ளி�75 வர�ேபான வா�ைதகைள அைவ உதித 

ெந@ச:க�%-	ேளேய உல�தி% ெகா3டா�க	. 

 

எ�ப#ேயா ஒ� வழியாக% -ளி5வி1,, அ%கா	 ெகா,த ஒ� அ9ச#� 

�டைவைய, உட�ைப% கா1#ய ஈர� �டைவ%- ேமேல 
�றி% ெகா3ேட, ம';கா 

+1,%-	 ேபாக� ேபான ேபா5, இ�G� அேத மா#யி', அேத இடதி', அேத 

‘ேபாசி'’ அேத பா�ைவOட� நி�ற ரமண�, “எ�ன%கா நீ, அவ:க -ளி%கிற5 

வைர%காவ5 ெபாH%க% Cடாதா” எ�றா�. அவ� ெசா�ன5 அ%கா	காாி%-% 

ேக1கவி'ைல. ம';காவி�-% ேக1ட5. அ%கா�%-, தா� ெசா�ன5 

ேக1கவி'ைல எ�ப5�, ேக1க% Cடா5 எ�ப5� அவG%- ெதாிO�. த�பி 

தவறி% ேக1#�7தா', அ%கா	, அ:ேகேய அவைன வர1#ைய% காய ைவ�ப5 

மாதிாி காய ைவ5 வி,வா	 எ�ப5� அவG%-� �ாிO�. 

 

‘அடேட, இவG%-% Cட மனிதாபிமான� இ�%ேக’ எ�H தன%-	ேளேய 

ெசா';% ெகா3,, நிைன�பி'லாமேல அவைன ஒ� கண� பா�5வி1,, ம';கா 

உ	ேள ேபானா	. அ�ப#� பா�த5 த�பா*� ேபாயி�H. பல சினிமா%களி4�, 

கைதகளி4�, கதாநாயக�, பலைர அ#5� ேபா1,வி1,, அவ�களிட� சி%கி% 

ெகா3ட அபைல� ெப3ைண கா�பா�றிய ெப�மிததி' பா��பாேன ஒ� பா�ைவ 

- அ7த� பா�ைவ ேதா�-�ப# ரமண� ஒ� பா�ைவ பா�தா�. பிற- ‘�த;' 

சினிமா$%-% C1#� ேபாகK�. அ��ற7தா� மகாப;�ர�’ எ�H கண%-� 

ேபா1,% ெகா3டா�. 

 

கண%-� ேபா1டேதா, அவ� நி�கவி'ைல. கண%- ேநா1#' ஒ� தாைள% 

கிழி5, காத' காவிய� ஒ�ைற வைர7தா�. ேம'நா1,% கைதைய% கா�பிய#5 

ஒ� எDதாள� எDதிய காத' வாிகைள, அ�ப#ேய அச' கா�பிய#5, கைடசியி', 

“க3ேண... கல:காேத. உன%- நா�. என%- நீ. இ�வ�%-� இைடேய 
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யா�மி'ைல. யா�மி'லாத சமயதி' ேப
வத�- நீ 5#�ப5 ேபாலேவ நாG� 

5#%கிேற�” எ�H எவேனா ஒ�வ�, எவேளா ஒ�தி%- எDதி, அவ	 ப#%-� 

��ேப, இவG%-� ப#5% கா1#ய வாிகைளO�, எD5� பிைழகேளா, எDதி, 

சிலா% ச1ைட� ைப%-	 ைவ5% ெகா3டா�. 

 

மாைல மய:கி, ைமயி�1, வ7த5�, +1,%கார அ�மா ெமயி� Iவி9ைச ேபாடாத 

சமயதி' எத�ேகா நைடவாச4%- வ7த ம';காவி� அ�ேக ேபா*, அவ	 

ைக%-	 க#தைத திணி5வி1,, ெவளிேய ேபா* வி1டா�. அேநகமாக 

சினிமா$%- #%க1 ‘ாிச�L’ ெச*வத�காக இ�%கலா�. 

 

�த;' திைக5� ேபான ம';கா, எ5$� �ாியாம' -ழ�பி� ேபானா	. அைத 

ெத�விள%க�ேக ேபா*� ப#%கலாமா எ�H நிைனதா	. பிற-, அைத� 

ப#%காமேல, ‘அ7த� பய', பகவகீைதைய� ப�றி எDதியி�%கவா ேபாகிறா�?’ 

எ�H நிைன5, அவ� எ�ன எDதியி��பா� எ�பைத அGமானி5, அவ� 

+1,%-	 வ7த5�, எ'ேலாாிட�� அ7த% க#தைத% கா1#, அவைன% கிழி5� 

ேபாட ேவ3,� எ�H நிைனதா	. அவைன, பாதி காயாத சாயவர1#களாேலேய 

அ#%க ேவ3,� எ�H நிைனதா	. அவ�, தன%- க#த� எDதியி�%கிறா� 

எ�பைத விட, கPட�ப,கிற ஒ� ெப3, பண%கார� ைபய� C�பி1டா' 

ேபா*வி,வா� எ�ப5 ேபா' அவ� நிைன%கிறா� எ�H உணர உணர, அவ	 

ஒ� பரகாளியாகி% ெகா3#�7தா	. அ7த9 சமயதி' தன%- இLவள$ ேகாப� 

இ�%கிறதா எ�H Cட ஆ9சாிய�ப1, அச75 ேபானா	. 

 

அ7த9 சமயதி', அவ	 த7ைத ெப�மா	 வ7தா�. 

 

“எ�ன�மா இ:ேக நி�ேக? இ�ைன%- வியாபார5%-� ேபான இட5ல, ஒ� 

பய' எ�கி1ட ேக1காமேல எ� ேகாணி =1ைடைய பIல ஏதி1டா�. 

ேகாப5ல ேலசாதா� ஒ� த1, த1,ேன�. ஒ� ப'4 கீேழ விD751,5. 

கDைத� பய4%-, நா� அ#%- ��னாேலேய ப'4 ஆ#%கி1, 

இ�7தி�%-��G நிைன%கிேற�. அ7த9 சமய� பா�5, ஒ� ேபா]Iகார� ஓ# 

வ7தா�. ேகாணி% க1ைட அ�ப#ேய ேபா1,1,, எ:ெக'லாேமா ஓ#, எதி�ல வ7த 
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பIல ஏறி எ�ப#ேயா வ751ேட�. கைடசில, அவG%-, ப' டா%ட�%- இ�ப5 

&பா* ெகா,%காத அள$%- லாப�. என%- BH &பா* ேகாணி நPட�. 

காலைத� பா�. நாம எ1ட# பா*7தா', ந�ம தாிதிர� பத# பாO5. ேர
%-� 

ேபா-� ேபா5 Cட இ�ப# நPட� வரல” எ�றா�. 

 

ஒ� -ழ7ைத, ப	ளியி' நட�பைத அ�மாவிட� ெசா'வ5 ேபா', த�னிட� 

ெசா'வைத% ேக1,, அவ� BH &பா* நPட�ப1டத�காக ஆHத' ெசா'வதா 

அ'ல5 ரமண� பய' ெகா,த க#தைத% கா1#, ஆHத' ெபHவதா எ�ப5 

�ாியாம', அவ	 தவிதா	. இHதியி', ஒ� �#$%- வ7தா	. 

 

‘ேவ3டா�. இ7த ெல1டைர ெபாிசா%க ேவ3டா�. அ�பா அவைன ெகாைல 

ப3ணினா4� ப3ணி,வா�. அேதா, எதி�+1ல இ�%கவ:க, “இவ	 

வா:காமலா அவ� ெகா,�பா�G” Cட Cசாம' ெசா'லலா�. விஷயைத 

அ�ப#ேய வி1, அவ� ேம4� ேம4� எDதினா' அ�ேபா பா�5%கலா�. 

இ�ேபா ேவ3டா�.’ 

 

ம';கா ைக%-	 கச:கியி�7த க#தைத, அ�பா$%- ெதாியாம' இ,�பி' 

ைவ5, ஒ� ைகயா' அைத� பி#5, மH ைகயா' அைத% கிழி5, பிற- இர3, 

கர:கைளO� பி�னா' வைள5, �5-� ப%கமாக% ெகா3, ேபா*, கிழிச'கைள 

ேம4� கிழி5, கிேழ ேபா1,வி1,, அ�பாவி�-� பி�னாேலேய +1#�-� 

ேபானா	. 

 

இர$ ஏறி% ெகா3ேட இ�7த5. 

 

எ'ேலா�� R:கி வி1டா�க	. உ3ட கைள�பி' R:-பவ�கைள விட, உைழத 

கைள�பி' R:-பவ�கேள அதிக�. ப,5% கிட7த அ7த உைழ�பாளிக	, 

=1ைட� >9சிக	 க#%க �#யாத அளவி�- இHகியி�7த அ7த உட��க	, உயி� 

ேவH, உட' ேவறா* ேபானவ�க	 ேபா' R:கி% ெகா3#�7தா�க	. BH &பா* 

ேகாணி%க1ைட பறி ெகா,த ெப�மா	, 53ைட �கைத9 
�றி� ேபா1,% 

ெகா3ேட, R%கதி' Cட ெவளிேய தைலகா1ட வி��பாதவ� ேபா', ஒ�வித  
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த�பி�� மேனாபாவதி', R:கி% ெகா3#�7தா�. 

 

ம';காவா' R:க �#யவி'ைல. ரமண� க#தைத% கிழி5� ேபா1டவ	, 

இ�ேபா5, த� ெந@ச அK%க	 கிழிவ5 ேபா' �ர3, ெகா3#�7தா	. 

திNெர�H அவ�	ேள ஒ� நிைன$. இ7த சரவண� ஒ� இைளஞ� தா�. இவைன 

மாதிாி எ�ேபாதாவ5, இ�ப#% கா1, தனமாக� பா�தி�%கிறாரா? அவேரா, 

ஒ�றாக நட7தி�%கிேற�. ைக ப,�ப#யா* நட7தி��பாரா? 

 

திNெர�H, அ7த நிைன$	ேள இ�ெனா� நிைன��. இ�ப# ஒ� க#தைத, இ7த 

சரவண� எDதியி�7தா' எ�ப#யி�%-�? எDதாத ஒ�ைற எDதியதா* 

நிைன%ைகயி', ேமனிெய:-� இ�ப#� பரவசமானா	. அவ� எDதியி�7தா'... 

எDதியி�7தா'... எDதவி'ைலேய. ெசா'ல ேவ3#யைத, ெசா�ன பிற- Cட 

அவ� எDதவி'ைலேய. அவ� எ�ப#, எD5வா� அ7த விஷயைத? இைல மைற$ 

கா* மைறவா* ெசா�ன பிற-, அவ� எ�ைனேயா நா� அவைரேயா 

பா�%கவி'ைலேய. நா� எ:ேக இ�%கிேற� எ�பைத அவ� வி��பியி�7தா' 

க3,பி#%க �#யாதா? எ�ன இ5. ஏேதா M9
%-� ேபான5 மாதிாிO�, 

சினிமா$%-9 ேச�75 ேபான5 மாதிாிO�, அவ� ைகயில#5 சதிய� ெச*5 

ைகவிட மா1ேட�G ெசா�ன5 மாதிாிO�... 

 

அ�ப#O�, இ�ப#Oமாக... நிைன5% ெகா3#�7த ம';கா, எ�ப#O� அவைன� 

பா�%க ேவ3,� எ�H 5#தா	. எ�ப#� பா��ப5? எ�ப#யாவ5 பா�%க 

ேவ3,�. அவைன ம1,ம'ல. அவ	 அ�பாைவO�, அ�மாைவO� பா�%க 

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

 

காைலயி' எD7த5�, அ�பா எDவ5 வைர%-�, அவ	 தளதி�-�, +1#�-மாக 

நட75 ெகா3#�7தா	. அவேரா, BH &பா* ேபான5%-, BH மணி ேநர� 

R:க� ேபாகிறவ� ேபா' R:கி% ெகா3#�7தா�. அ�பாைவ எD�பலாமா? சீ, 

Cடா5. அ�மாவிட� ெசா';வி1,, அவ:கைளேய அ�பாவிட� ெசா'4�ப# 

ெசா';வி1,� ேபாகலாமா? 
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ஒ� மாதமாக� ெபாHதி�7தவ	, அ7த ஒ� மணி ேநர�� ெபாH%க �#யாதவளா* 

தவிதா	. அ�பா அGமதி ெகா,�பா� எ�ற ைதாியதி', அதிகாைலயிேலேய 

-ளிதா	. அ%காளி� க'யாண� �டைவைய வா:கி% க1#% ெகா3டா	. 

த�பியி� ைக%-1ைடைய எ,5 இ,�பி' ெச�கி% ெகா3டா	. 

 

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

ெசா'வதாக நிைன5, படபடெவ�H ேபசினா	. 

 

“அ�பா, காேலஜு%-தா� ேபாக �#யாம' ேபா9
. அ:ேக ேபா* எ�ேனாட 

பி.T.சி. ச�#பிேக1ைடO�, #ரா�Iப� ச�#பிேக1ைடO� வா:கி1, வ75 

வி,கிேற�. அ�பா ல1ட� ெகா,தா' தா� பிாி�Iபா' ச�#பிேக1 ெகா,�பா�. 

அதனா', அ�பா கி1ட ேபா* ஒ� ல1டைர வா:கி1, உடேன - உடேனேய 

�ற�ப1, காேலஜி' ேபா* ச�#பிேக1ைட வா:கி1, வ75,ேற�. பி.T.சி.யி' 

�த' வ-�பி' வ7த ச�#பிேக1 எ�கி1ட இ�7தா' எ�ேபாதாவ5 

பிரேயாஜன�ப,� இ';யா�பா?” 

 

ெப�மா	, மகைளேய பா�தா�. சரIவதிேய அவதார� எ,தி�ப�5 ேபா�ற 

ேதா�ற�. �த' வ-�பி' பாI ப3ணியவ�, அ7த ‘அ�ப� பய'’ +1#;�7தா' 

பி.ஏ. �#9சி1,, எ�.ஏ. ப#5வி1, கெல%டரா Cட ேபாயி��பா	. �த' வ-�� 

வா:கியவ	, �த' வ-�� ம1,� ப#த ெசா7த அ�ப� கி1ட வ7ததா' ப#�� 

ெசா7தமி'லாம' ேபாயி1,5. ஏ�, நா� அவைள� ப#%க ைவதாெல�ன? அ5 

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

ேபான5%ேக நா� இLவள$ வ�த�ப,ேறேன, அவ	 க3��னால ப#�� 

ேபான5%- எLவள$ வ�த�ப,வா	? அ�பG%-� மக�%-� எLவள$ 

ெபா�த�. நா� ேபா]IகாரG%-� பய75 ேகாணிைய வி1ேட�. இவ	, 

ராமG%-� பய75 ப#�ைப வி1டா	. க3��னாேலேய, இர3, ேப�� 

க3ணா* நிைனதைத ைகவி1, வி1ேடா�. ேகா1ைட க1# ஆள ேவ3#ய எ� 

மக	, ப#�ைபேய ’ேகா1ைட’ வி1,1டா	! எ�ப# இ�7த மக	. எ�ப# இ�7த எ� 

ராசாதி. எ�ேனாட ேரI ைபதியதா' அவ�%- உதவ �#யாம' ஆயி1,. 
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கட$ேள நீ பய:கரமான ஜா%கிடா, உ�ைன ந�பி வாS%ைக% -திைரயி' ப7தய� 

ைவ%க �#யா5. 

 

கணவ�, மகைள அG�பி ைவ%க தய:-வதாக நிைன5, ெச'ல�மா “ஒ� 

மாதமா* அைட75 கிட%கா	. ேபாயி1, வர1,�” எ�றா	. 

 

ெப�மா	, மைனவி ெசா'வைத ம$னமாக% ேக1,வி1,, பிற-, “உ� இPட�. 

ேபாகK��னா' ேபாயி1, வா. ஆனா' அ7த ‘அ�ப�’ கி1ட அதிக ேநர� 

ேபசாேத. அ5%காக ேபசாம4� வ75டாேத. ஆயிர7தா� இ�7தா4�, அவ� 

உ�ைன வள�தவ�. ேக1பா� ேப9ைச% ேக1, ெக1,� ேபான பய'. ஆனா' 

ஒ3K... நீதா� அவG%- எைதயாவ5 வா:கி1,� ேபாகKேம தவிர, அவ� 

ெகா,%கிற எைதO� வா:க�படா5. இ7தா நா4 &பா*தா� இ�%-...” 

 

“ஒ� &பா* ஐ�ப5 ைபசா ேபா5�பா...” 

 

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

 

ம';கா, பணைத வா:கி% ெகா3டா	. மீதி% காசி' அ�பா$%- ரச-'லா 

வா:கி1,� ேபாகK�. அ�மா$%- மசா' ேதாைச. ந'லா தி�பா:க. மி9ச% 

காசி�7தா' சரவணG%- ஒ� ைக%-1ைட. 

 

ம';காவி�- ெவ1கமாக இ�7த5. அவ� பதி4%- எ�ன ெகா,�பா�? எ�ன 

ெகா,%கK�? இ7த அ�பா, அ7த அ�பாகி1ட எ�ப# எ�ப# நட75%கK��G 

ெசா'றாேர. நா� சரவணைன� பா�%க� ேபாற5� ெதாி7தா'... அவ� கி1ேடO� 

எ�ப# எ�ப# நட%கK��G ெசா'வாரா? 

 

அ�பா - அ�மாைவ� பா�%க� ேபாகிற பாச 5#�ேபா,, காத;தவைன காண� 

ேபாகிற ேநச ெந@ேசா,, அவ	 �ற�ப1டா	. இத�-	 விஷயைத� �ாி75 

ெகா3ட ‘இ1;’ ஆயா த:க�மா “வ75, க3K. இ�75டாேத” எ�றா	. 
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ரா%க�மா	, “நீ ம1,� இ:ேக வ�ல... நா� +1ைட% கா; ப3ணி,ேவ�மா...” 

எ�றா	. 

 

ம';கா சிாி5% ெகா3ேட �ற�ப1டா	. ெப�மா	 பI நிைலய� வைர%-� 

வழியG�ப எD7தா�. ெச'ல�மா த� வயி�ைற இH%கி� பி#5% ெகா3ேட, 

‘அ3ண� அவைள நா4 அ# அ#தாவ5 அ:ேகேய இ�%க9 ெசா'லK�’ எ�H 

நிைன5% ெகா3டா	. 

 

ெப�றவG�, அவ�%-� பிற7தவ��, வாசைல தா3ட� ேபாகிற சமயதி' 

எதி��ப%கதி' இ�75 ெப�மாளி� பதிேனD வய5 மக� பரமசிவ� ப# 

வாசைல தா3#னா�. ெசா%க;:கதி� அாிசி ம3#யி' ேவைல பா��பவ�. 

ேவள9ேசாியி' இ�%-� அ7த% கைடைய கவனி5% ெகா3,, அ7த கைட%க�ேக 

உ	ள ஒ� சி�ன அைறயிேலேய R:கி% ெகா	பவ�. ம';கா வ7த பிற-�, இ�H 

வைர அ:ேக தா� இ�7தா�. ெசா%க;:க��, அவைன� ேபாக9 ெசா�னதி'ைல. 

ெப�மா�� அவைன வர9 ெசா�னதி'ைல. 

 

ெப�மா	, மகைன ெச'லமா* அத1#னா�: 

 

“எ�னடா... கால: காதால, இ:ேக ஏ5� அாிசி =1ைட ெகா3, வ7தியா...” 

 

“ஒேரய#யா வ751ேட�.” 

 

“ஏ3டா?” 

 

”ந�மளா' அ:ேக இ�%க �#யா5.” 

 

“அ5%- எ�னடா 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, 
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ந�றிெக1ட நாயி�G�, க	ளி�G� க3டப# ேபசினா�. நா� ெபாH5� 

ெபாH5� பா�ேத�. �#யல. ‘எ:க அ%காைவ ேபசினா', இ,�ைப 

ஒ#9
,ேவ�’ எ�ேற�. உடேன அவ� ‘உ� அ%காதா� ேபாயி1டா	, உன%- 

எ5%-டா இ:ேக ேவைல? இ:ேக நட%கிறைத அ:ேக ெசா'ற5%காக இ�%கியா? 

மான�	ளவனா* இ�7தா' ேபாேய3டா’�னா�. நா� ‘சாிதா� 

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

 

ெச'ல�மா, பதறி� பதறி% ேக1டா	: “மாமா உ�ைன ேபசாத ேபா5, நீ எ5%-டா 

வ7ேத...” 

 

“�த'ல உ�ைன உ� அ3ண�கி1ட அG�பK�மா. அ%காைள ராமசாமி 

க3டப# ேப
றா�. மாமா த1#% ேக1கல. அ��ற� எ�ைன ேபாடா:கிறா�. 

அ5%-� அவ� ேபசாம' இ�%கிறா�. ம$ன� ச�மத��G தாேன ஆ-5? 

அ�ப#�ப1ட மGஷ� கைடயி' என%ெக�ன ேவைல? க1,னவG%- ஒ� கைட, 

க1டாதவG%- எதைனேயா கைட. எ:க அ%காைள அவ� ேபசின ேப9
%-, ஒ� 

நாைள%-... இ7த ராமசாமிைய கவனி%கதா� ேபாகிேற�. எ�ைன� ேபசினா' 

ேபச1,�. அ%காைவ எ�ப#� ேபசலா�? இவ	 கா' Rசி%- அவ� ெபHவானா?” 

 

ம';கா, த�பிையேய ெவறி5� பா�தா	. அவைன� ேபாக9 ெசா�ன இடதி�-, 

நா� ேபாக% Cடா5. தன%காக வ7த த�பிைய, அவ	 அழ� ேபாகிறவ	 ேபால$�, 

அD5 �#தவ	 ேபால$� பா�தா	. 

 

அவ	 சி7திதா	. ‘அேதா, எ�ைனO� அ7த ராமசாமி எைதயாவ5 ேபசி, அைதO� 

அ7த அ�பா ச�மதேதாட ேக1,%கி1, இ�7தா', எ�னால தா:க �#யா5. சாி, 

சரவணைனயாவ5 பா�%கலாமா... ேவ3டா�. Cடா5. �#யா5. எ�ைன 

ேதாேளா, ேதாளா* எ,5 வள�த அ�பாேவ எ�ைன ஒ�த� தி1,� ேபா5 


�மா இ�7தா� எ�றா', பாசேம5? ப7தேம5? இ7த சரவண� ம1,�, எ� �திய 

நிைலைய ெதாி7த5�, எ�னிட� பாரா�கமா* இ�%கமா1டா� எ�கிற5 எ�ன 

நி9சய�? எ5$� இ'லாத ஏைழக�%- இ�%க% C#ய ஒேர ெசா5 

த�மான7தா�. அைதO� வி1டா' எ�ப#? BH &பா* நPட�ப1டா4�, என%- 
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ஐ75 &பா* நீ1#ய இ7த அ�பா... என%காக ேவைலைய வி1,1,, அ5$� 

�தலாளி மாதிாி தனியா நடதின கைடைய வி1,1, வ7த த�பி... அ:ேக 

ேபாகாேத, எ�H ெசா'கிற ஆயா, ரா%க�மா	 இவ�க	 பாசைதேய எ�னா' 

ஜீரணி%க �#யவி'ைல. அவ:க பாசைதO� வா:கி தி�G வயிH -ம1ட 

ேவ3டா�.’ 

 

ம';கா +1#�-	 ேபா*, ப1,� �டைவைய% ெகா,5 வி1,, B' 

�டைவைய% க1#% ெகா3டா	. க3 ைமைய அழி5% ெகா3டா	. அவளி� 

அல:கார� எ5$ேம உதவவி'ைல. ஆனா' அ:ேக ேபாவத�காக அவ	 

ைவதி�7த ஒ�ேற ஒ�Hதா� அவ�%- உதவிய5. த�பியி� ைக%-1ைட! 

 

இ,�பி', இ��ப5 ெதாியாம' ெச�கியி�7த ைக%-1ைடைய எ,5, அவ	, 

க3கைள 5ைட5% ெகா3டா	. அ�ேபா5� 5%கைத 5ைட%க �#யாம', 

த� ெதா3ைடைய� பி#5% ெகா3டா	. 

 

ம';கா, த�ைன மற�பத�காக, அ7த ஏைழ% -#தன%கார�கைள அதிகமாக 

நிைன5, ேசைவயி' ெசய'ப1டா	. 

 

ரமணைன, இர3, நாளாக% காணவி'ைல. அவ�%-, அ5 ஆ9சாியமாக$�, 

ஆன7தமான ஆHதலாக$� இ�7த5. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    11115555    

 

ஒLெவா� வார��, ஒ� -#தன� ெப3, ெபா5 தளைத� ெப�%கி, மதி' ேபா' 

விள:-� ‘காவாைய%’ கDவி, -ழாய#யி' ேத:-� த3ணீைர ெவளிேய�றி, 

-ளியலைறைய% கDவி 
த� ெச*ய ேவ3,�. காைலயி4�, மாைலயி4� ெச*ய 

ேவ3#ய ேவைல இ5. இத�- ‘�ைறவாச'’ எ�H ெபய�. 

 

ஒ� நா	, ெச'ல�மாவி� ‘�ைற வாச'’. அவ	, மா�%ெக1,%-� ேபா*வி1டா	. 

ச7திரா, த�ைன� பா�%க வ7த ��ஷைன வழியG�ப பI நிைலயதி�-� 

ேபா*வி1டா	. இதர பி	ைளக	 எ:ேகா ேபா* வி1டன. 
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ம';கா, அ7த மாைல� ெபாDதி', -#தன%கார� ெப3க�ட�, ஏேதா ேபசி% 

ெகா3#�7தா	. ‘கா'வா*’ நீ� வழி75 ெகா3#�7த5. களதி' Rசிக	 ப#75 

கிட7தன. மா�%ெக1,%-� ேபான ெச'ல�மா, உடேன தி��பிவி,வா	 எ�ப5�, 

தி��பிய$டேன, கா'வாைய% கDவி, தளைத ெதளி5, சகல ேவைலையO� 

ெச*5வி,வா	 எ�ப5�, +1,%காாி%- ெதாிO�. ெதாி75 ெகா3ேட, அவ	 

ெதாியாதவ	 ேபால சீ3#னா	. மா#யி' நி�H ெகா3ேட ேபா�� பிரகடன� 

ெச*தா	. 

 

“ேபமானி ஜன:க �ைறவாச' ெச*யாம' ேபானா' எ�ன அ�த�? இ�7தா' 

ஒD:கா இ�%கK�. இ'லாவி1டா' எ5%- இ�%கK�? 
தேதாட அ�ைம 

இவ:க�%- எ�ப# ெதாிO�? ெதாி7தி�7தா' இ�ப# இ�%க மா1டா:கேள. 

இ�ைன%- அ7த% கிழவி வர1,�. 

 

ம';கா, சக� ெப3கைள� பா�தா	. அவ�க	 த:கைள� ேபா�ற ஏைழக	 

சாகாம' இ��பேத த�� எ�ப5 ேபா', அவைள� பாிதாபமாக� பா�தா�க	. 

பல+னமாக ேநா%கினா�க	. அ7த பல+னைத தன5 பலமாக எ,5% ெகா3ட 

+1,%காாி, இ�ேபா5 ம';காைவ ேந�%- ேநராக� பா�5% ெகா3ேட 

ேம;�7தப#ேய ேக1டா	: 

 

“ம';கா இ5 எ�ன, தியாகராய நக� +,�G நிைன%கிறியா? அ�மா தா� 

�ைறவாச' ப3ணல�னா நீ Cட ப3ண�படாதா? ெபாிய ராணி�G 

நிைன�ேபா? மாியாைதயா 5ைட�பைத எ,5 
த� ப3K. இ'ைல�னா', 

நாைள%ேக கா; ப3K:ேகா. சீ9சி ேபமானி ஜன:க. ேச�Hல �ர	றவ:கைள 

+1,ல வ9சா' இ�ப#தா�. சீ9சீ...” 

 

ம';காவி�-, ேகாபைத விட வ�த��, ம�ற ெப3க�%- வ�தைத விட% 

ேகாப�� ஏ�ப1டன. ம';காவி�-, ஏேதா ஒ� ேசாக�, ஏேதா ஒ� ெவறி. 

மடமடெவ�H எD75, ஒ� =ைலயி' கிட7த ெபா59 ெசாதான ஒ� 5ைட�பைத 

எ,5% ெகா3, -ழாய#ய�ேக, 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' ெந��பாக மாறிய5. 

அவள5 தவி��, அவ�களிட� ேகாபதனலாக� ேபான5. அவள5 திைக��, 

அவ�களிட� ஒ� தீ�மானமான �#வாக� ேபான5. 

 

‘ெகா5’ ேவைல� ெப3ணான ரா%க�மா	 எ'ேலா�%-� ெபா5வாக, +1,%கார 

அ�மாவிட� நிதானமாக% ேக1டா	: 

 

“+1,%கார�மா, நீ ப3ற5 ெகா@ச�� நியாயமி'ைல. யாைரO� இ�ப# 

அ1டகாசமா ேபசாத�மா. அதா� ெசா';��1ேட�.” 

 

‘இ1;’ ஆயா இ�ெனா� எதி�% ேக	விைய� ேபா1டா	. 

 

“-ய7ேத, நீ ெச*ற5 ந'லா இ'ல. -ய7ேத ந'லா இ�%ேகா��G திமிரா ேபசாேத 

-ய7ேத. நாG Cடதா� ப�மா$ல ஒ� ப:களா வ9சி�7ேத�. ஜ�பா�கார� 

-3,%-� பய75 ஓ#வர9ச ஆ��ைடயாைனO� பி	ைளகைளO� -3,%-� 

பறிெகா,51, இ:ேக வ7தவ	 -ய7ேத! ப:களா$� ேமா1டா� ைப%-� 

வ9சி�7த ேபா5 Cட, நாG யாைரO� மதி%காம' ேப
ன5'ல. என%ேக இ7த 

கதி�னா உன%- எ7த கதி�G ெநன9சி�பா� -ய7ேத. இ7த� ப9ைச% 

-ய7ைதைய இ�ப# அடாவ#யா பா*ற5%- எ�ப#% -ய7ேத மன
 வ�5?” 

 

+1,%காாி%- ஆணவ�, ஆதிரமாகிய5. எ�ப# ெகட%கிற5க	 எ�ப# ேப
5:க. 

இ5வைர%-�, ‘ஊ1,%கார�மா, ஊ1,%கார�மா’�G வா�ைத%- வா�ைத 

பணிேவா, ேப
ற சனிய�க	 எ�ப#� ேப
ற5 பா�:க. இவ	கைள இ�ப#ேய 

வி1, ைவ%க�படா5. �ைளயிேலேய கி	ளK�. �ைளேயா, கி	ளK�. 

 

+1,%காாி, அவ�கைள% கி	�வ5 ேபா' ேபசினா	. 

 

“இ5 ந'லா இ'ைல, ெசா';வி1ேட�. C1டமா நி�H, எதி�5� ேப
ற 

அள$%- ெதனாவ1டா? மாியாைதயா எ'லா�� கா; ப3ணி,:ேகா. அவைள� 

ேபசினா', உ:க�%- எ�ன வ751,5?” 
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ரா%க�மா	, ச�H உர%கேவ ேபசினா	: “ம';காைவ ேபசினா', எ:கைள� 

ேபசின5 மாதிாி. எ:கைள� ேபசினா' ம';காைவ ேபசின5 மாதிாி...!” 

 

“Tனிய� ேபா,றீ:களா?” 

 

“அ�ப#தா� வ9
%ேகாேய�.” 

 

“எ�ன#... நீ:க... உ:க மன
ல எ�ன தா� நிைன%கிறீ:க? உ:க ஒ�Hைம%- 

பணிOறவ	 நாG'ல. நாைள%ேக +1ைட கா; ப3ணியாகK�. 5ட�ப% க1ைட 

=@சி:க வ751டா�:க.” 

 

“N ேபா1, ேபசிேன, ெச��� பி@சி,�.” 

 

“எ�ன# ெசா�ேன? இ�ெனா� தடைவ ெசா'4#...” 

 

இ�ேபா5 இ�ெனா�தி சவா;1டா	: 

 

“கீேழ இற:-# கIமால�. கீேழ இற:-றியா, நாG ேமல வர1,மா... 

இ�ெனா�வா1# 5ைட�ப% க1ைட�G ெசா'4# பா�%கலா�. உ�ன 

க1ைடயால சாதா1டா', நாG ‘ஹா�பா�’ க7தசாமிேயாட ச�சார� இ'ைல. 

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

எ�றவ	, “ம';கா, நீ �றவாச' ப3ணா3டா�. 5ட�பைத% கீேழ ேபா,. நீ 

அ7த 5ட�பத கீேழ எறியா1டா', எ:கைள அதனா' அ#%கிற5%-9 சமான�. நீ 

கிளீ� ப3ணேவ3டா�. அ7த ரா:கி%காாி ெச*றைத ெச*5%க1,�” எ�H 

ெவ#தா	. 

 

“ேபானா' ேபா-5�G, ெபாH5� ெபாH5� ேபானா', கைடசில, எ:க 

க3ணா1#ையேய ேப
றா	. உ�ைன இ5வைர%- ‘ெதனாவ1,ல’ வி1, வ9சேத 

த��#. ம';கா, ெசா'றத% ேக%கமா1ேட...” 
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க7தசாமி மைனவியி� ேப9
%-% க1,�ப1டவ	 ேபா' ம';கா 5ட�பைத% 

கீேழ ேபா1டா	. ஒ� ப-தியி' ஒ�H ேச�%க�ப1#�7த Rசிக��, ச�-க��, 

ம3 5க	க�� அ�ேபாைத%ெக�ேற, பலமாக அ#த கா�றி', ச�H ேமேல 

எD�பி, +1,%கார அ�மாவி� க3ணி' ப,�ப#யாக நடனமா#ன. அவ	 

திைக5, தி%-�%கா#, ஒ� வா*%- ஒ�ப5 வா*க	 பதி' ெசா'வதா', அ5ேவ 

அவ�%- ‘�த;ரைவ’� ேபா' அ'லா5, �த' அGபவமாக இ�7ததா', 

க�னைத உ�பி, க3கைள உ�1#, மா#9 
வாி' ைககைள% -தி, ெச'லா% 

ேகாபைத, ெசலவழி%க �#யாம' தி3டா#ய ேபா5, இ1; ஆயா, நிஜமாகேவ 

சமரச� ெச*ய நிைன5தா� ேபசினா	: 

 

“நா� அ5%-தா� -ய7ேத அ�ேபாபி#9ேச உன%- �தி ெசா'ேற�. ந�ேமாட 

மாியாைதைய நாமதா� கா�பாதK�. ஏைழ:க யாைன மா5ாி... 

உ1கா�7தி�%கிற5 வைர%-�, 
�மா -7தி%கி1, இ��பா:க. 

எD751டா:க�னா, அ�பால... யாரா4� க1,�ப,த �#யா5. நா:க�� 

உ�கி1ட ெபாH5 தாேன ேபாகிேறா�. நீ -ழாய#%- வ751டா', நா:க	 

ெதால$ல ேபா* வி,கிேறா�. நீ வாச4%- வ7தா', நா:க	 விலகி நி�கிேறா�. 

ேபான மாச� ��ப5 &வா* வாடைக� பணைத ��பத@சா ஏ5ேன, 

ெகா,ேதாமா... இ'ைலயா? கா��பேரஷ� கார� வ7த�ேபா, நீ ��பத@
 &பா 

வா:-னா4�, நா:க பதிைன75�G ெசா�ேனா�! நீேய ெசா'4 -ய7ேத... நீேய 

ெசா'4...” 

 

“அ�ப#O� நீ இ7த க%CI கத$%- ஒ� தாS�பா	 ேபாடல. ெர3, மாசமா கத$ 

ஆ,5. இ:ேக வ75 இ�ப5 வ�ஷமா$5... இ�G� இ7த +1,ல 

ெவ	ைளய#9சத க3ணால பா�%கல. ெவ�றிைல ேபா,�ேபா5 
வ�ல ப1ட 


3ணா�ைப தவிர, எ7த9 
3ணா��� படல. இ�ப5 வ�ஷ5ல ஒ�%கா Cட 

ஓ, மாதல... இெத'லா� ஆயா... எ5%காக9 ெசா'ேற�னா, நீ ஒ3ைண9 

ெசா�னா', அவ�:க ஒ�ப5 ெசா'ல பாயி31 இ�%-. அதனால எ'லா�� 

அGசாி9
� >டK�. நீO�... அவ�கைள... அ�ப# தேதறிதனமா ேபசியி�%க� 

படா5... அ5க�� உ�ன +1,%கார�மா:கிற மதி�பி'லாம... 
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�ற�ேபா%-தனமா ேபசியி�%க�படா5... சாி... சாி... வி1, த	�:ேகா... 

ேவைலைய� பா�:ேகா.” 

 

-#தன� ெப3க	, வி1, த	�வ5 ேபா' தத� +1,%-� ேபா*வி1டா�க	. 

ஆனா', +1,%காாி விட தயாராக இ'ைல. அவ�கைள, அ7த +1#' இ�75 

த	�� வைரO� அவ	 விட தயாராக இ'ைல. மன5%-	ேள ேபசினா	: 

 

‘எ�ன ஆனா4� பா�5ட ேவ3#ய5தா�. எ�ேனாட அ3ண� மக� ேபா]I 

இ�Iெப%டரா* இ�%கா�. ெபாிய�பா மக�, ‘ேகா1ைடயில’ ேவைல 

பா�%கிறா�. ெபாிய அ3ணா, நா4லாாி வ9
�%கா�. சி�ன அ3ணா வ%கீலா* 

இ�%கா�. உ:கைள மா5ாி ைகவ3# இD%கல. க1#ட� க1,ற இட5ல ெச:க' 

எ,5% ெகா,%கல. ேகாணி வா:க� ேபாகல. உ:கைள... ேபா]I ம�மக� கி1ட 

ெசா'; உைத5... ‘ேகா1ைட’ அ3ண� கி1ட ெசா'; சிைத5... ெபாிய 

அ3ணாேவாட லாாி:கைள ைவ5... ேமாதியாவ5... வ%கீ' அ3ணா =ல� 

ேகா�1, ேகா�1டா ஏ�றியாவ5... உ:கைள... ெதாைல%கல�னா... நா� 

+1,%காாி இ'ைல... +1,%காாிேய இ'ைல...’ 

 

இ�ப#, த� ெசா7த%கார�க	 ஒLெவா�வைரO�, அவ�களி� ேவைலகைளO� 

நிைன5� பா�த அ7த +1,%காாி, த� +1,%காரைன ம1,� நிைன%கவி'ைல. 

 

ெச�ைன தமிழி' ெசா'ல�ேபானா', அ7த ஆசாமி சாியான ‘ட�பா’. அ5$� +, 

அவ	 ெபய�%- இ�7ததா', அவ� ெவH� தகர ட�பாவாக� ேபானவ�. எ�றா4� 

அ7த தகர ட�பாைவ ைவதாவ5, அவ�க�%- சலசல�ைப% கா1ட ேவ3,� 

எ�ப5 ேபா', அ�ேபா5தா� உ	ேள வ7த அவாிட�, -#தன� ெப3க	 

ெசா�னைத C1#, தா� ெசா�னைத ‘அ�%கி’, அவைர ஊதிவி1டா	. 

 

அ7த ஊத;' ப�மனா*� ேபான அவ�, ஒLெவா�தியி� +1, ��னா4� வ75 

நி�H, “எ�ன நிைன9சீ:க. ெதாியாமதா� ேக1கிேற�. ெதாைல5� �,ேவ�. 

நா:க மன
 வ9சா' நீ:க	 இ7த ெத�விேல இ�%க �#யா5” எ�H கதிவி1,, 

தி��பி� ேபா*வி1டா�. 
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-#தன� ெப3க	, -றி�பாக ரா%க�மா$� க7தசாமியி� மைனவிO� அ7த% 

கிளி�பி	ைளைய� பா�5, சிாிதா�க	. பிற-, அவைர அGதாபேதா, 

பா�தா�க	. பிற-, ‘ஆ��ைள%-’ மாியாைத ெகா,%க ேவ3,� எ�H நிைன5, 

அ5 ‘ெதாியாம ேக%-ற’ ஆ��ைளயாக இ�7தா4� பரவாயி'ைல எ�H ேம4� 

நிைன5, பய75 வி1டவ�க	 ேபா', தைலகைள க1டாய�ப,தி% கீேழ ேபா1,% 

ெகா3டா�க	. தகர ட�பா, ேத�த;' ெவ�றி ெப�H வி1டவ� ேபா', 

மைனவியிட� ‘#ப�’ ம�றாடாம' கிைட%-� எ�H நிைன5, அ7த 

ேவகதிேலேய மா#%-� ேபா*வி1டா�. ‘-#தன�’ ெப3களா' சிாி�ைப அட%க 

�#யவி'ைல. 

 

இத�-	 ம';காவி� அ�மா ெச'ல�மா வ75வி1டா	. நட7த விவரைத% 

ேக	வி�ப1ட5�, இ7த� ெப3களிட�, “அ*ேயா ஆ��ைள:க�%- ெதாிய 

ேவ3டா�. அ��ற� எ:க +1,%காரைர க1,�ப,த �#யா5. எ� மக� 

பரமசிவ�, ஒேர ஆ1டமா* ஆ,வா�... விஷய� ந�ேமாடேய இ�%க1,�” எ�H 

ெசா';% ெகா3, ‘�ைறவாச'’ ெச*ய� ேபானா	. +1,%காாி மா#யி' இ�7ேத 

கதினா	. 

 

“ெச'ல�மா உ� ெபா3ைண அட%கி ைவ. ெச1, ேச�51, கலா1டா ப3றா	... 

இ7த� ப��� இ:ேக ேவகா5... ஜா%கிரைத.” 

 

ெச'ல�மா அவைள� பாராம', அவ	 ேப
வ5 வைர%-� 5ைட�பைதேய 

பா�தா	. பிற-, ெச*ய ேவ3#ய ேவைலைய9 ெச*5 ெகா3#�7தா	. 

--------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    16161616    

 

இர$ வ7த5. ேவைல%-9 ெச�ற எ'ேலா�ேம வ75 வி1டா�க	. ெவளிேய உ	ள 

களதி' பா*விாி5, உ1கா�75 ெகா3ேட ேபசி% ெகா3#�7தா�க	. ம';கா, 

ச7திரா, ரா%க�மா �த;யவ�க	 இ�ெனா� ப%கதி' -�பலாக உ1கா�75 ேபசி% 

ெகா3#�7தா�க	. ெப�மா�� இ�7தா�. 
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“எ�ன நா*%கேர... எதைன நாைள%-... இ7த ைச%கி	 ாி% ஷாவ வ9சி%கி1, 

அவIத�பட� ேபாகிறீ�? ேபசாம ஒ� ஆ1ேடா ாி% ஷா வா:க�படாதா?” 

 

“ாி% ஷா ேமல இ�%க ‘டா�ைபேய’ மா�ற �#யல. ஆ1ேடா$%- எ:க ேபாற5? 

‘ேக%ேக�G நீ:க த�பா நிைன%க�படா5... உ�ம Cட ெம1ரா
%- 

வ7தவ:ெக'லா� இ�ைன%- +, வா:கி1டா�. நீ� இ�G� அ7த க7த' 

ேகாணி வியாபார5ேலேய கீற5 நாயமா... -திைரைய% -ைறO�.” 

 

“-ைற%கிறதாவ5, அ#ேயாட வி1,1ேட�. அ�ப#O� க1டல. ேபசாம ந�ம 

ெச1#யா� மா5ாி... 5ணி வா:கி ஏல5ல ேபா1, வி%கலாமா�G பா�%கிேற�” 

எ�றா� ெப�மா	. 

 

அைத ெதாட�75 ஒேர சிாி��� -�மாள�மாக ேப9
 நட7த5. ேத�த', 

அரசிய'வாதிக	, சினிமா, எைதO� விடவி'ைல. 

 

‘+1,%கார�மா’ மா#யி' இ�75 பா�தா	. வசதிேய இ'லாத இ7த 

அசதிகார�களா', எ�ப# சிாி%க �#கிற5? எ�ப# ஒ�Hைமயாக இ�%க �#கிற5? 

அவ	 வயிH எாி7த5. அ�ேபா5, சில சி�ன� பி	ைளக	 சா�பி1,% 

ெகா3#�7தா�க	. ‘இ1;’ ஆயா, த� ெநா	ைள% க3K%- ம�75 ேபாட� 

ேபானா	. ம';கா, ேதாழிக�%- ஒ� ைக% -1ைடைய ைவ5, அதி' எ�ப#� > 

ேபா,வ5 எ�பைத விள%கி% ெகா3#�7தா	. 

 

திNெர�H விள%-க	 அைண7தன. +1,%காாி, மா#யி' இ�%-� ‘ெமயி� 

Iவி9ைச’ ‘ஆ�’ ெச*தா	. அைனவ�� வாயைட5� ேபா* நி�றா�க	. ஏேதா 

ேபச� ேபான ரா%க�மா Cட, வ�� ேவ3டா� எ�ப5 ேபா', ேபசாம' இ�7தா	. 

வயி�றி' எாி7தைத, விள%ைக அைண5, +1,%காாி ஆ�றி% ெகா3டா	. 

அ�ப#O� அவ�க	 ேபசி% ெகா3#�7ததா', அவ	 வயிH, மீ3,� எ3ெண* 

இ'லாத திாி ேபா' எாி7த5. அவ	 உ	ேள ேபானா	. தகர ட�பா ம9சா� 

ெவளிேய வ7தா�. 
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“R:-:கேள*யா... இ�ப#� ேபசினா' எ�ப#? நாG R:க ேவ3டாமா...” 

 

எதி���% -ர' ெகா,%காமேல, எ'ேலா�� R:காமேல ப,தா�க	. இ�%கிற 

பிர9சிைனக	 ஏராள�. இவ� பிர9சிைன ேவறா? ேவ3டா�. +1ைட% கா; 

ப3ண9 ெசா'4வா�. அ��ற�, +, ேத#, ெத� ெத�வா9 
தK�. அவ� 

+1ல ேர#ேயா பா,� ேபாேத ந�ைம ேபச% Cடா5�G ெசா'றா�. ஒழி@சி 

ேபாறவ�. 

 

அைனவ�� R:கி வி1டா�க	. அ�ப#ேய R:கி� ேபானா�க	. ஆனா', 

‘+1,%காாி’யா' R:க �#யவி'ைல. இவ�க�%- நா� யாெர�H கா1டK�! 

ஒ�திையயாவ5 ெதாைல5% க1டK�. ம';கா சி%கினா'... ந'ல5. 

 

இர3, நா1களி', ரமண� வ75 வி1டா�. அவைன% காணாம' க3ணீ� வி1,, 

கல:கி% ெகா3#�%-� ம';காைவ நி�மதியி' ஆS5வ5 ேபா' வ75 

வி1டா�. அேத சமய�, தா� எDதிய க#தைத, அவ	 யாாிடமாவ5 கா1#, 

நிைலைம எ%க9ச%கமாக ஆகியி�%-ேமா எ�H உ	bர உதற4ட� வ7தா�. 

எ'ேலா�� அவைன உதாசீன� ெச*ததி' அவG%-9 ச7ேதாச�. ம';கா 

ெசா'லவி'ைல. ஏ� ம';கா ெசா'லவி'ைல? இ�ைற%- அவளிட� 

எ�ப#யாவ5 ேபசிவிட ேவ3,�. எ�ப#யாவ5... 

 

மதியான ேவைள. ‘ஹா�பா�’ க7தசாமி ேவைல%-� ேபாகவி'ைல. அ:ேக ேவைல 

நிHதமா�. ப,5% கிட7தா�. 

 

ம';கா, அவ� மைனவி%-�, இதர ெப3க�%-�, சிேல1#', ‘க,ங,ச’ ைவ எDதி% 

கா1#வி1,, பிற- ஒ� �தகைத எ,5� ப#5% கா1#% ெகா3#�7தா	. 

இ1; ஆயா$� “பலமா ப# -ய7ேத... ஆயா கா5ல Yைழயல...” எ�H ெச'லமாக9 

சிK:கி% ெகா3#�7தா	. 

 

+1,%காாி பா�தா	. பாடைத% ேக1டா	 அவ��. ம';காைவ� ேபா', 

‘பாட�’ �க1ட நிைனதா	. திNெர�H ேர#ேயாைவ� ேபா1டா	. பலமாக அைத% 
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கத வி1டா	. அவ	 ப#�ப5 ேக1காதப# உ9ச நிைலயி' ைவதா	. எ'லா� 

ெப3க��, �K�K5% ெகா3டா�கேள தவிர, அவைள �ைற%கவி'ைல. 

 

ம';கா, ச;�ேபா, எD7தா	. எD7தவ	, நைட வாச' ப%கமாக� ேபானா	. 

எதிேர, ரமண� வ75 ெகா3#��ப5 ெதாியாம' ேபா*வி1டா	. இளி5% 

ெகா3ேட வ7த ரமண�, அவளிட� எ�ன ெசா�னாேனா ெதாியவி'ைல. எ�ப# 

நட75 ெகா3டாேனா �ாியவி'ைல. திNெர�H ம';கா கதினா	. 

 

“�1டா	! எ�ைன� ப�றி எ�னடா நிைனதா*? எ�ைம மா,... ெச��� 

பி@சி,�... ராIக'...” 

 

எ'லா� ெப3க��, அ:ேக ஓ#னா�க	. ரமண� எ7த� ப%க�� ஓட �#யாம', 

ஒளிய$� �#யாம', எதி�பா�த இனிைம, எ�%க�பா' ேபா' அாி%க, அவ� 

திணறி% ெகா3#�7தா�. அ7த� ெப3கைள� பா�த5� ம';கா வி�மினா	. 

இத�-	 ெச'ல�மா$�, ச7திரா$� பதறி% ெகா3ேட வ7தா�க	. ‘ஹா�பா�’ 

க7தசாமிO�, க3ைண% கச%கி% ெகா3ேட வ7தா�. ஓட�ேபான ரமணைன, 

ஒ�தி பி#5% ெகா3#�7தா	. +1,%காாி இற:கி% ெகா3#�7தா	. 

 

“எ�ன�மா... எ�ன ப3ணினா�...” 

 

ம';காவா', �த;' ேபச �#யவி'ைல. �ய�றா4� �#யவி'ைல. தி%கி 

திணறிவி1, 5	�� ெவ1,% கிளிேபா', வி1, வி1,� ேபசினா	. பிற- 

ேவகமாக� ே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 இ�751ேட�. இ�ைற%- காைலயி' Cட, இவைன� 

பா�5 காறி 5�பிேன�. (அவ	 காறி 5�பியைத ரமன�, அவ	 தன%- �த� 

ெகா,%க� ேபாவதாக சமி%ைஞ ெச*வதா* நிைனதி�7தா�...) அ�ப#யாவ5 
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இ7த த#மா, தி�7தி,வா�G நிைனேத�. கைடசியில, எ� ைகைய� பி#5... 

அ�பா... அ�மா... எ�ைன எ5%காக�பா இ:ேக இ�%க ைவ%கிறீ:க...? எ�ைன 

வ75 C1#1,� ேபா:க�பா. எ�ைன ைகைய பி#%கலா��G ஒ� கா;� பய' 

நிைன%கிற அள$%- ஆயி1ேடேன... ஆயி1ேடேன... அ*ேயா... யாராவ5 

எ�ைன... தியாகராய நக�ல ெகா3, வி1,,:கேள�... அ�பா... அ�மா எ�னால 

இ:ேக இ�%க �#யா5�பா... �#யா5�மா... அ�மா... அ�மா...” 

 


�றி நி�ற ெப3களா', ேகாபைத அட%க �#யவி'ைல. ஒ�தி ரமணனி� 

ச1ைட% காலைரO�, இ�ெனா�தி, அவ� கDைதO� பி#5% ெகா3,, 

“ஏைழ� ெபா3K�னா' எ�ன ேவK��னா4� ெச*யலா� எ�கிற 

ெநன�பாடா கIமால�. கா3டா மி�க�, ேகாய% க3ணா. இ�%க �#யா1# 

உ�ேனாட அ%காைள இD%க ேவ3#ய5 தானடா...” எ�H ெசா';% ெகா3ேட, 

ெப3க	, அவைன ஆ�%ெகா� ப%கமாக இDத ேபா5, ‘ஹா�பா�’ க7தசாமி, 

“ஒதி% க:கேம...” எ�H ெசா';% ெகா3ேட, ரமண� மீ5 பா*7தா�. பல 

ப�வான =1ைடகைள R%-� அவ�, அவைன ஒேர R%காக R%கி, உ	ேள 

ெகா3, வ75, +1,%கார அ�மாவி� ��னா' ேபா1டா�. ேபாட�ப1டவைன 

மீ3,� R%கி நிHதி, க�னதி4�, கா5களி4� -�மா:-5%கைள 

வி1,வி1,, பிற- “ஒO:கா இ�... இ'ல�னா... உயிர எ,5,ேவ�...” எ�H 

ெசா';வி1,, ஒ� Rணி' ேபா* சா*75 ெகா3டா�. 

 

த�பி, அ#ப,வ5 வைர%-� பா�5% ெகா3, நி�Hவி1,, பிற-, அவ� 

வி,ப1ட பிற-, +1,%காாி கதினா	. 

 

“எ�ப#ேயா ேஜா#9சி இ'லாதைதO� ெபா'லாதைதO� ேபசி, எ� த�பிய 

அ#9சி1N:க. அவ� ைகைய இவ	 பி#தாளா... இவ	 ைகைய அவ� 

பி#தானா�G ெதாியாமேல அ#9சி1#:க இ'ல? ஓர#%- ஒ�ப5 அ# 

ெகா,%கல�னா... நா� +1,%காாி இ'ல...” 

 

க7தசாமி%-� ேபான ேகாப� மீ3,� வ7த5. 
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“ேபசாம ேபா... ேம... ெபா�மனா1#யா9ேச�G பா%ேக�. அ7த க�மனா1#ய 

அட%க ெதாியல... ேப
றா	 ேப9
...” 

 

“ஏ*... எ�ைனயாடா... ேம�G ெசா'ற. நா� எ�ைம மாடாடா. இ7த ம';கா... 

அவைன% க3ண#%கிற5 உன%- ெதாிOமா...” 

 

“இ7தா பா��மா, யாைர ேவK��னா4� ேப
. ம';காைவ� ேப
ன... வா*... 

ெவதிைல பா%- ேபா1,%-�. ெபா�மனா1#யா9ேச�G பா%ேக�. நீ டா 

ேபா1டத%Cட ெபாH5%கிேன�... ம';ய� ேப
ேன... நாறி� ேபாயி,ேவ...” 

 

+1,%காாி, கீேழ கிட7த த�பிைய R%கி% ெகா3ேட, மா#%-� ேபா*, 

அ:கி�75 ேபசினா	. ‘அ�மா’ ‘அ�மா’ எ�H ெசா'4� ஒ�வ�, ‘ேம’ எ�H 

ெசா';வி1ட திைக�பிேலேய சிறி5 ேநர� த,மாறி வி1,, தாHமாறாக� 

ேபசினா	. 

 

“எ� த�பிய ைகவ9
1ட'ல? பா� ேவ#%ைகைய... ேட*... ரமணா... இ�Iெப%ட� 

அ3ணG%- ேபா� ப3Kடா. வ%கீ' அ3ணா$%- ெட;ேபா� ெச*டா. 

ெபாிய�பா மகG%- ெதாிய�ப,5டா... ெர3,ல ஒ3ண� பா�5��டலா�. 

பழி%-� பழி வா:காம விட� ேபாற5'ல...” 

 

ரமண� ெவளிேய ஓ#னா�. 

 

ப5 நிமிடதி' ஒ� ஆ1ேடா வ75 அலறிய5. 

 

இ�வ��, ஆ1ேடாவி' ஏறினா�க	. க7தசாமி அல1சியமாக இ�7தா�. அவ� 

மைனவி அழ�ேபானா	. 

 

“அ*ேயா... ேபா]I வ75 உ�ைன% C1#%கிG ேபானா' நா� எ�ன 

ப3Kேவ�. ஜாமீG%-% Cட ஆ�:க இ';ேய. ேபா]Iகார� உைத�பாேன. 

உன%- ேவற ஜுரமா9ேச. >1I காலால மிதி�பாேன.” 
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“
�மா இ��ேம... ேபா]Iனா ெகா�பா...” 

 

ம';கா, க7தசாமிையேய பா�தா	. ேபா]Iஆர�க	 உைததா4� பரவாயி'ைல 

எ�ப5 ேபா' அவ� ைதாியமாக இ�7தா�. 

 

“அ3ணா... அ3ணா...” எ�H வி�மினா	 ம';கா. க7தசாமி அதி�75 ேபானா�. 

 

“எ�ன�மா... நீ... ப9ைச% -ழ7ைத மாதிாி... இ�ேபா இ�னாதா� நட751,5? 

உ� ேப�, அனாவசியமா* ெக,ேம�Gதா� அ7த க�மனா1#ய அேதாட 

வி1ேட�. அயாத�மா... இ7தாபா�, நீ அOறத� பா�51,... அ�மா அO$5, 

அ�பால என%-� க3ணீ� வ�5...” 

 

எ'ேலா��, ஒ� வித தி,%கி,� எதி�பா���ட� இ�7த ேபா5, ஒ� டா%சியி' 

இ�75, இர3, ேபா]Iகார�க��, ச� இ�Iெப%ட��, +1,%காாிO�, 

ரமணG� இற:கினா�க	. +1,%காாி, “இவ� தா�. இவ	 காலைர� பி#தா	. 

அேதா அவ	 கDைத ெநாிதா	. இ7த ெச'ல�மா தா� R3# வி1ட5. 

இவளதா� ெமாத'ல உைத%கK�” எ�றா	. இர3, ைககைளO� இ,�பி' 

ைவ5% ெகா3,. 

 

ச� - இ�Iெப%ட�, ேபசாம' ேகாபேதா, நி�ற ேபா5, ேபா]Iகார�களி' 

ஒ�வ�, க7தசாமிைய ெந�:கினா�. 

 

“ஏ3டா ேசாமாறி... நீ ெபாிய ர$#யா...” 

 

“நா� ெபாிய ர$#O� இ'ல. சி�ன ர$#O� இ'ல. சாதாரண மGஷ� சா�.” 

 

“எதி�தா ேப
ேற கயிேத.” 

 

“உ�ைன எ�ன ப3ேறா� பா�... இ7தா�பா, இவ� ைகைய மட%கி% க1,” 

எ�றா� ச�-இ�Iெபகட� ேகாபமாக. 
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ஒ� ேபா]Iகார�, க7தசாமியி� ைககைள வைள5� பி#%க� ேபானா�. 

 

ம';கா, நட�பைத� பா�5% ெகா3, நி�றா	. பிற- =9ைச இD5� 

பி#தா	. ஏேதா ஒ�H, அவ�	 பிற75, அவ�	 வள�75, அவ�	 நி�H, 

அவைள விட ெபாிதான5 ேபா' ேதா�றிய5. க'Aாி ேமைட� ேப9சி� ேபா5 

நி�பாேள... அ�ப#�ப1ட க�Mர�... அ�ப#�ப1ட அ@சா� பா�ைவ. 

 

“எ%I%TI மீ... நீ:க ச� - இ�Iெப%ட� தாேன...” 

 

“பா�தா' எ�ப# ெதாிO5?” 

 

“சா�... இ7த அக:காரமான ேப9
 ேவ3டா�. நீ:க	 நட7தைத விசாாி%காமேல 

ஒ�தைர ம1,� உைத%க� ேபாகிற5 ச1ட விேராத�. அ7த அ�மாேவாட 

அ3ண� இ�Iெப%ட�. அவேராட ெச'வா%-ல நீ:க	 வ7தி�கீ:க�G 

ெதாிO�. இவ�... எ�ைன% ெக,%க வ7தா�. எ� அ3ணா அவைன 

த�கா��%காக அ#த5 உ3ைமதா�. நா� இ�பேவ �கா� எDதி த�ேற�. 

ெக,%க �ய�சி ெச*கிறவைன நீ:க	 பதிைன75 நா	 காவ;' ைவ%கK�. நா� 

ேவK��னா4� IேடஷG%- வாேர�. இ�ப# இ'லாம', அ3ணைன ம1,� 

நீ:க C1#%கி1, ேபாறதா* இ�7தா', நா� ேபா]I கமிஷன� கி1ட ேபாயி1,, 

அ�ப#ேய �தலைம9ச� கி1டேயா, கவ�ன� கி1டேயா ேபாக ேவ3#யதி�%-�.” 

ம';கா ஆ:கிலதிேலேய ேபசினா	. தா*ெமாழியி' ேப
வைத அதிகாாிக	 

�ாி75 ெகா	ள மா1டா�க	 எ�ற அவல நிைலைய உண�கிறவ	 ேபால. 

 

ச� - இ�Iெப%ட� சிறி5 ேயாசி5வி1,, “மிIட� ரமண�... நீ:க�� 

IேடஷG%- வா:க. ேயாL! க7தசாமிேயாட ைகைய வி,*யா...” எ�றா�. 

 

ரமண�, அ%கா�%-� பி�னா' ஒளி7தா�. “அ3ணா ேபா� ேபா1, ெசா�ன 

பிற-�... இவைனயா C�பி,றீ:க...” எ�H +1,%காாி ெசா�ன ேபா5, ம';கா, 

பி#%க ேவ3#ய இடைத� பி#தா	. 
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“பா�தீ:களா சா�... எ� அ3ணா அவைர அ#9சா�G நீ:க	 வரவி'ைல. யாேரா 

ேபா� ப3ணினா:க�G, நீ:க	 வ7தி�%கீ:க...” 

 

ச�-இ�Iெப%ட�%-, +1,%காாி மீ5 க,ைமயான ேகாப�. 5��%ெக1ட =ேதவி! 

அ�ப�, -#4%-	 இ'ைல:கிற5 மாதிாி... ேபா� சமா9சாரைத ெசா'றாேள...” 

 

பிற-, ச�-இ�Iெப%ட�, வ7தேவக� எ:ேகேயா ேபாக, சிாி5% ெகா3ேட 

ேபசினா�. 

 

“நீ:க'லா� ெபாியவ:க... ஒ�Hைமயா* இ�%கK�. ஒ� தா* ம%க	 மாதிாி 

பழகK�. ரமண� உ:க�%- சிIட� இ�%கிற5 அ'லவா! அேத மாதிாி இ7த 

பா�பாைவO� பா�%கK�. ம';கா நீ:க��, அவ� த�ெசயலா� பா�%கிறைதO� 

த�பா நிைன%க� படா5. க7தசாமி இனிேம' ைகநீ1,ற ேவைலைய வ9
%காேத. 

நா:க	 எ5%காக இ�%ேகா�? இனிேம' இ7த மாதிாி ரகைள வ7தா', லா%க�பி' 

த	ளி,ேவ�.” 

 

“எ'ேலாைரO7தாேன சா�” எ�றா	 ம';கா. 

 

“ஆமா�... எ'ேலாைரO7தா�... யாரா* இ�7தா4�... எ:க�%- ஒேர மாதிாிதா�.” 

 

ச�-இ�Iெப%ட�, கீேழ விD7தா4� ம3படாத லதி% க�ைப த1#% ெகா3ேட, 

ேபா]Iகார�க�ட� ேபா*வி1டா�. எ'ேலா�� ம';காைவ� ெப�மித5ட� 

பா�தா�க	. எ�னமா*... இ:கி]
ல விளா
கிறா	... அேடய�பா. 

 

+1,%காாி, அைடகா%-� ேகாழி மாதிாி, +1,%-	 அைட75 ெகா3டா	. 

ெவளிேய தைலகா1டவி'ைல. 

 

அேத சமய�, ‘இ1;’ ஆயா ேப
வ5, கா5%-	 விDகிற5. 

 

“நீ நிசமாேவ... ராசாதி -ய7ேத... ராசாதி... நீ கா1#O� இ'லா1டா ந�ம  
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க7தசாமிைய... ேபா]Iகார:க... க7த; ேகாலமா ஆ%கியி��பா:க... நீ... 

தியாகராய நக�ல... ெபாிய +1ல இ�75 இ:ேக வ7த�ேபா... ஆயா அDேத� 

-ய7ேத... அDேத�... ஆனா' ஆ3டவனா� பா5தா� ஒ�ைன... அG�பி 

இ�%கிறா� -ய7ேத... அG�பி இ�%கா�.” 

 

மாைலயி' +1,%- வ7த5�, விஷயைத% ேக	வி�ப1ட ெப�மா	 “எ,#... 

கதிைய” எ�றா�. பரமசிவ� பாய� ேபானா�. ெச'ல�மா ��ஷைனO�, ம';கா 

த�பிையO� பி#5% ெகா3டா�க	. 

----------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    17171717    

 

ஒ� வார�, ெசா'லாம' ெகா	ளாம' ஓ#ய5. 

 

எதிாிக	 ஒ1, ெமாதமாக9 ேச��ேபா5, அவ�களி' மிக$� ஏலாத ஏைழ மீ5 

தா�, அதிகமாக% ேகாப� வ�� எ�பா�க	. இ5ேபா', +1,%காாி%-�, 

ஊசி�ேபான இ1;ேபா' ேதா�H�, ‘இ1; ஆயா’, த:க�மா மீ5தா� அள$%- 

மீறி ஆதிர� வ7த5. சமயைத எதி�பா�தி�7தா	. 

 

அ7த +1#� ெவளி தி3ைணயி', ஆயா கைட ேபா1#�7தா	. 

காி��ைகயாேலேய கH5� ேபான ஒ� IடL அ,�பி' ெந��� =1#, 

வாண;யி' உ�த� ப��� மாைவ, பி#5� ேபா1,% ெகா3#�7தா	. அைவ, 

‘க,%க3க	’ கழ1ட�ப1ட கா5க	 மாதிாி, ‘ெம5’ வைடகளாக மல�75 

ெகா3#�7தன. ஏ�ெகனேவ 
ட�ப1ட இ1;க	, ஒ� த1#' 

ைவ%க�ப1#�7தன. Cடதி� வைளவி' க1ட�ப1#�7த ேகாணி, பாதி Rர� 

ெதா:கி% ெகா3#�7த5. நா�ைக75 க3ணா#� பாதிர:களி' ப'ப�, 

நில%கடைல மி1டா* ேபா�ற வைகயறா%க	 நிர�பி இ�7தன. சில ெப3க	 

இ1;கைள வா:கி% ெகா3#�7தா�க	. ஒ�சில சிHவ�க	, ேவ�%கடைல 

மி1டா*கைளO�, ைகயி' இ�7த கா
கைளO� மாறி மாறி� பா�5% 

ெகா3#�7தா�க	. 
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காைலயி' எ1, மணி%- எD� +1,%காாி, அ�H சீ%கிரமாக 5யி' கைல7தி�%க 

ேவ3,�. தி3ைண%- அ�ேக வ75, அதGட� ஒ1#� ேபா1#�7த க�� 

Rைண� பி#5% ெகா3ேட, �த;' ெச�மினா	. ஆயா, தி��பி� பா�த5� 

க�ஜிதா	. 

 

“ஆயா... ஒ�கி1ட எதன தடவ ெசா'ற5... ேபான வாரேம... இGேம' 

தி3ைணயி'... கைட ேபாட�படா5�G ெசா�ேனா�'ல? ஒ� ெசவி1,% கா5ல 

விழ;யா... நா� ெசா';O�... தி3ைணைய பி#9சி1, இ�7தா' எ�ன 

அ�தமி�ேன�... ஒ�னால தி3ைணய% கா; ப3ண �#Oமா... �#யாதா? 

என%- இ�ேபாேவ ெதாியK�...” 

 

ஆயா, அவைளேய சிறி5 ேநர� ெவறி5� பா�தா	. மல�7த வைடக	 

வாண;யி', க�கி% ெகா3#�7தன. 

 

“ஒ�னதா�... ெசா'ற5 கா5ல விழல? ஒன%-'லா� ெசா'றேதாட நிHதி%கிற5 

த��...” 

 

ஆயா ம�றா#னா	. 

 

“-ய7ேத... நீ சி�ன� பி	ைளயா இ�%-�ேபாேத ேபா1ட கைட -ய7ேத... ஒன%-% 

Cட அ�ேபா ஓசில வைட த7தி�%ேக� -ய7ேத... ஒ� நயினா... இ7த +1ைட 

வா:-��னால... இ�7த �3ணியவா� தா�... நா� ப,ற கPடைத� பா51,, 

‘த:க�... ேபசாம தி3ைணயிேலேய... இ1; வைட ேபா,... நீ ேபா1டா'... 

தி3ைணயிேல வழ%கமா உ1கா�ற ெரௗ#� பச:கைளO� பைக%காமேல 

விர1#�பிடலா’��G ெசா'; அ7த மவராச� தா� கைடேபாட கா
 Cட 

ெகா,தா�... ஒ� நயினா$� க3,%கல... ��ப5 ��பத@
 வ�ஷமா... 

இ:ேகேய கைட ேபா1#�%ேக� -ய7ேத... நீ கா; ப3ண9 ெசா'ற5 நாயமா 

-ய7ேத...” 

 

‘-ய7ேத’ இ�ேபா5, C�பா, ேபா1ட5. 
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“ஒ� மனசில எ�னதா� நிைன9சிகி1ேட... தி3ைணய... அசி:கமா ைவ%க 

�#யா5... மாியாதியா... இ�பேவ... கீேழ இற:-... இற:-றியா... இ'ல 

இற%க1,மா?” 

 

“இ�ப#9 ெசா�னா எ�ப# -ய7ேத... இ7த த	ளாத வய
ல... எ:ேக -ய7ேத 

ேபாேவ�...” 

 

“எ:ேகயாவ5 ேபா... என%ெக�ன... ெ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 நாியி�G வா*%- வ7தப# ேபசாத -ய7ேத... அ��ற� ஒ� 

வா*தா� அDவி� ேபாயி,� -ய7ேத...” 

 

“அ7த அள$%- தி�H வ751டா ஒன%-... பா5��டலா�...” 

 

+1,%காாி, பய:கரமாக ப'ைல% க#5% ெகா3, ேகாணிைய அHதா	. 

ஆயாவி� IடL அ,�ைப தரதரெவ�H இD5, தி3ைண%-% கீேழ ேபா1டா	. 

இ7த �ய�சியி', வாண;யி' ெகாதித எ3ெண*, ஆயாவி� ைக கா;' 

விD7த5. அவ	 சைதைய ேவகைவ5 ெகாதித5. ஆயா, வ; ெபாH%க �#யாம' 

கதினா	. 

 

“அ*ேயா... மாாியாதா... இ7த அநியாயத ேக1க ஆளி'ைலயா... ஆளி'ைலயா? 

-ய7ேத... +1,%கார -ய7ேத... இ7த எ3ைணய எ,5 எ� ேமல 

வாK��னா4� ெகா1,... ஆனா' எ�ேனாட... ‘ெபாய�ப’ ெக,திடாத 

-ய7ேத... ெக,திடாேத...” 

 

+1,%காாி விடவி'ைல. ஆயாவி� இ1; த1ைடO� எ,5% கீேழ ேபா1,வி1,, 

க3ணா#� பாதிர:கைளO� இற%கிவி1,, ஆயாவி� ைககைள� பி#5 
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“ெமாத'ல கீேழ இற:-... ஒ:க�%-'லா� வாயால ெசா�னா' பதா5” எ�H 

கீேழ இDத ேபா5, ரா%க�மா வ7தா	. +1,%காாியி� ைக ேபாகிற இடெம'லா� 

ஆயாவி� உட�� �Dவ5� ஒ1, ெமாதமாக, >சணி�பழ� மாதிாி 

அைல%கழிவைத� பா�%க� பா�%க, அவ�%- தா� எ�ன ெச*கிேறா� எ�ேற 

ெதாியவி'ைல. +1,%காாியி� ைகைய� பி#5, மட%கி த	ளினா	. அ7த 

ேவகதி', +1,%காாி எதிேர இ�7த -H7தி3ைணயி' ெந�றி ேமாத, 

அல:ேகாலமாக விD7தா	. அைத விட, அதிக அல:ேகாலமாக சத� ேபா1டா	. 

 

“எ�ைனயா#... அ#9சி1ேட... எ�ைனயா#... அ#9சி1ேட... அ*ேயா... என%- 

தைல 
5ேத... தைல 
5ேத...” 

 

கீேழ கிட7த +1,%காாிைய, ரா%க�மா R%கி நிHத �ய�சி ெச*த ேபா5, 

தைரயி' ேத*ததா' சிரா*�பாகி, மரதி� ப1ைடைய% கீறினா', ெச%க9 

ெசேவெல�H வ�� மர9சைத மாதிாி ஆயாவி� சைத� ப-தியி' ரத� கசி7த5. 

ஆயா அைத ைகயா' பி5%கி� பா�5% ெகா3ேட ெமௗனமாக� பா�தா	. 

 

இத�-	 சத:ேக1,, ம';கா உ1பட எ'ேலா�� வ7தா�க	. ரமண� அ%காைவ 

வ75 தா:கி� பி#5% ெகா3டா�. +1,%காாி, பிரளய� �ல�பைல பிரசவிதா	. 

 

“பிளா�ேபா1டா# வ7தி:க? எ�ைன ைக நீ1#யா# அ#9ேச... அ#9ச ைகயில... 

கா�� மா1,ேறனா... இ';யா�G பா�. ஒ� அ#%-... ஒ�ப5 அ# வா:கி 

தரா1டா'... எ� ேப�... எ�... ேப�...” 

 

+1,%காாி, த� ெபயைரேய ஞாபக�ப,த �#யாம' திணறிவி1,, பிற- “ஏ... 

ரமணா... ேபா]ஸு%-... ேபா� ப3ணி1, வாடா... இ�Gமாடா நி%ேக... எ�ைம 

மா,...” எ�றா	. 

 

ரமண� ெவளிேய ஓ#னா�. ரா%க�மா, +1,%காாிைய பய7தவ	 மாதிாிO�, 

பய�ப,5பவ	 மாதிாிO� பா�5% ெகா3#�7த ேபா5, ம';கா, ஆயாவி� 

-�தி பட�7த கா' ப-திைய, ைக%-1ைடயா' 5ைட5 வி1,, அ%கா	 
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ச7திராைவ� பா�த ேபா5, அவ	 +1,%-	 ேபா*, ேத:கா* எ3ெண* 

ெகா3, வ7தா	. ம';கா, எ3ெணைய ஊ�றி, ஆயாவி� கா;' ேத*தா	. 

க1#ய கணவைனO� ெப�ற பி	ைளகைளO� ‘-3,’%-% ெகா,5 வி1,, கட7த 

��பதா3, காலதி�-� ேமலாக, அ�பி� பாி9சய� கிைடதா4�, அத� 

அரவைண��% கிைட%காம', உ	bர ஏ:கி% ெகா3#�7த ஆயா, ம';காவி� 

அ�பி' ெநகிS75 -ைழ75 ேமனிெய:-� பரவசமாக, ஆன7த��, ேசாக�� 

மைற75, அைவ இர3#�-� அ�பா�ப1ட ஞானிகளி� -றி%ேகா	 ேபா' 

ேதா�H� அைடயாள� க3டா4� கா1ட �#யாத ஒ� ேப�ண�$ ஆ1ெகா	ள� 

ப1டவளா*, ஆயா வி�மினா	. த�ைனயறியாமேல, +1,%கார�%-% Cட ந�றி 

ெசா';% ெகா3டா	. 

 

இத�-	, ரா%க�மா$� க7தசாமியி� மைனவிO� கீேழ இ�7த IடLைவ எ,5 

தி3ைணயி' ைவதா�க	. இ1; த1ைட ஒD:- ப,தி ைவதா�க	. ‘ேகாணி% 

கதைவ’ க1# �#தா�க	. 

 

+1,%காாி, அவைள த,%க� ேபானா	. க7தசாமியி� மைனவி “இனிேம... 

ெகாைல விD3#” எ�H அத1#ய ேபா5, +1,%காாி ெத�$%ேக வ75, 

ேபா]Iகார�கைள எதி�பா�5 நி�றா	. ெத�ெவ:-� C1ட�. 

 

ேபா]I வ7த5. ‘வாேனா,’ வ7த5. 

 

ஒ� ேபா]Iகார� ‘வா�’ கதைவ ��றி4� திற75 ெகா3, ெவளி�ப,� ேபாேத, 

“யா��ேம... ரா%க�மா... யா��ேம த:க�மா...” எ�H அத1#னா�. 

 

“நா� தா� ரா%க�மா...” எ�றா	 அ7த� ெபய�%-ாியவ	 க�Mரமாக. 

 

“அ7த அ�மாைவ எ5%-ேம அ#9ேச...” 

 

ம';காவி�-, விIவ&ப� எ,த5 ேபா;�7த5. க'Aாி ேமைடயி' சி;�5 

நி�பாேள அ�ப#. 
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“ஸா�... ஒ� விஷய�... ெதாியாமதா� ேக%-ேற�... ச1ட� எ'ேலா�%-� 

சம��னா... ச1டைத அம' ெச*கிறவ:க... எ'ேலாைரO� சமமா* 

நிைன%கK��G அ�த�... அவ:க... பண%காாி... அதனா' அ�மா... இவ:க... 

ஏைழ... இதனால ‘ேம’. ஒ� ேவைள... பண%காாிைய ஒ� மாதிாிO�... ஏைழைய 

இ�ெனா� மாதிாிO� C�பிடK��G ச1ட5%- ‘அெம31 ெம31’ எ5$� 

வ7தி�%கா... ெதாியாமதா� ேக%ேக�...” 

 

ேபா]Iகார�க	, ம';காைவ� பா�தா�க	. க�Mரமாக நி�ற ரா%க�மாைவ� 

பா�தா�க	. பாிதாபமாக� பா�த ‘இ1;’ ஆயாைவ� பா�தா�க	. இ5... 

Iேடஷ�ல கவனி%க ேவ3#ய விவகார�... இ7த� ெபா3K... இ:க... 

கலா1டாைவ உ3, ப3ணினா4� ப3ணி,வா	. 

 

��ேகாபி எ�H ெபயெர,த ஒ� ேபா]Iகாரேர, இ�ேபா5 சா7த ெசா&பியாக� 

பதிலளிதா�. 

 

“நா:க��... மGஷ:கதா�மா... விசாாி%காம எ5$� ெச*ய மா1ேடா�... 

ரா%க�மா... ேவ�ல ஏH... ஆயா... நீO� ‘ேவ�ல’ ஏH...” 

 

“எ%ITI மி ஸா�... ஆயாைவ... இ7த அ�மா காைல� பி#5 ‘வயல3டா’ 

இDத5ல... இேதா பா�:க... ரதைத... இேதா பா�:க... சைத பி@சி 

வ75�%கைத... இ7த ரா%க�மா ம1,�, சமய5ல வரா1டா', எ:க ஆயா... கீேழ 

விD75... ேபாக ேவ3#ய இட5%-� ேபாயி�%கலா�... ஆயாைவ... 

பலாகாரமா* இDத... இ7த +1,%கார அ�மாைவO�... நீ:க ‘ேவ�ல’ 

ஏதK�...” 

 

ஒ� ேபா]Iகார�%-% ேகாப� வ7த5. 

 

“நீ ;மி1 தா3#� ேபாேற�மா...” 
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“இைத வி1, ;மி1ைட தா3#... நீ:க ெகா3, ேபாறதா* இ�7தா'... 

எ'லாைரO� ெகா3, ேபாகK�...” 

 

“இ'ல�னா...” 

 

“நா:க... எ'லா��... ேவG%- ��னால... நி�க� ேபாேறா�... எ:கைள 

பிணமா%கி1, ேவK��னா'... ஒ:க ேவ� ேபாக1,�... இ5ல எ'லா�ேம ஏைழ 

பாைழ:க... ெச5�ேபானா'... ேதெர,%க% Cட காசி'லாதவ:க... அதனால... 

இ7த ேவனாலேய... எ:கைள ேமாதி ெகா�G1,... அ�ப#ேய எ:க பிணைதO� 

எ,5� �ைத9
1,� ேபாயி,:க...” 

 

ம';கா, ெசா�ன5ட� நி�காம', ேவG%- ��னா' ேபா* நி�றா	. ‘இ1;’ 

ஆயா, ெம	ள ெம	ள நட75, ம';கா$ட� ேச�75 ெகா3டா	. க7தசாமியி� 

மைனவி, ஓ#� ேபா* நி�றா	. தய:கி நி�றப#, ைககைள ெநறி5% ெகா3#�7த 

ெச'ல�மாைவ, ச7திரா த	ளி% ெகா3ேட ேபா*, ேவG%- ��னா' ேபா* 

நி�றா	. அ7த +1#� அதைன� ெப3க��, வழி மறி�ப5 ேபா' நி�ற ேபா5, 

வழிெய:-� ேவ#%ைக பா�5% ெகா3#�7த ெப�: C1டதி� ஒ� ப-திO�, 

ேவG%- ��னா' ேபா* நி�ற5. 

 

ேபா]Iகார�க	, வழ%கதி�- மாறாக நட75 ெகா3டா�க	. அதாவ5 ேயாசி%க 

5வ:கினா�க	. ஒ�வ�, ஒய�லI =ல�, கமிஷன� அ4வலகதிட� ெதாட�� 

ெகா3டா�. ‘லதி சா�V ப3ணலாமா’ எ�ப5 மாதிாி ேக1டா�. ஆனா' 

அ:கி�75, ெட�# கமிஷன� வ75 பா�%க� ேபாவதாக தகவ' வ7த5. 

ேபா]Iகார�களி� �க:களி4�, கர:களி4� �ைறேய ஈO�, லதி% க��� 

ஆடவி'ைல. ‘ேவ�’ ��னா' நி�ற C1ட�, ேநர� ஆக ஆக, க�Mர� ப1,% 

ெகா3, வ7த5. 

 

கா' மணி ேநரதி�-	, ெவளிேய ஒ� க�பிைய நீ1#% ெகா3,, ஜீ� வ7த5. 

ெட�# - கமிஷன� இற:கினா�. ேபா]Iகார�களி� ச'T1,%க	, அவாி� 

நைட%- தாளமாக இ�7த5. 
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ம';கா, ெட�#%- ��னா' நி�H ெகா3, “நீ:கேள விசாாி:க ஸா�... இேதா... 

இ7த ஆயாைவ� பா�:க ஸா�... ��ப5 வ�ஷமா... இ7த தி3ைணயில... கைட 

ேபா1,... வாSகிறவ	... இ7த�மா... ஆயாைவ... கீேழ இD5� ேபாட �ய�சி 

ெச*த ேபா5... இ7த ரா%க�மா, ஆயா அ#படாம' இ�%க இ7த அ�மாைவ 

த	ளியி�%கா	... இ7த அ�மா ேமேல ப1ட காய� த�ெசயலான5... ஆயா ேமேல 

ப1ட5 அடாவ#தனமான5... ஆனா' ஒ:க ேபா]Iகார:க... ஆயாைவO�, 

ரா%க�மாைவO� ‘ேவ�ல’ ஏற9 ெசா'றா:க... இ7த அ�மா ஏற%Cடாதா�... எ�ன 

ஸா� நியாய�? அதனால தா� ெசா'ேறா�... ஒ3K... எ:கைளO� C1#%கி1, 

ேபா:க... இ'ேல�னா ெகா�G1,� ேபா:க... இைத தவிர... ஏைழ பாைழகளால 

எ�ன ெச*ய �#O�... ஏைழக	 ஒ�Hைமயா* இ�%க% C#ய ஒேர விஷய�... இ7த 

மாதிாியான அவல நிைலயி'தா�...” 

 

ெட�# கமிஷன�, த� ெப'1ைட� பி#5% ெகா3ேட ேயாசிதா�. இர3, 

தர�ைபO�, ‘ேவனி'’ ஏ�றாத ேபா]Iகார�க	 மீ5 அவ�%-% ேகாப� வ7த5 

உ3ைமதா�. ஆனா4�, அ7த உ3ைமைய �கதி' ேகார தா3டவமாட 

விடவி'ைல. அைமதியாக� ேபசினா�. 

 

“நட7த5 நட751,... இனிேம' ஒ�Hைமயாய இ�%கதா*... இர3, தர��� 

எDதி% ெகா,தா'... இேதா, வி1,,ேறா�... இ'ல�னா...” 

 

ம';கா... பதிலளிதா	. “ஸா�... எ;O�, >ைனO� ச3ைட� ேபா,5�G 

ெசா'வ5 மாதிாி இ5... ஏ�னா... ச3ைடைய 5வ%-ன5 இ7த அ�மா... அதனால 

அைத �#%க ேவ3#ய5� அவ:க தா�... இ�7தா4� பரவாயி'ைல. 

ெபாியவரான ஒ:க	 வா�ைத%-% க1,�ப1, நா:க தகராைற �த;' 5வ%க 

மா1ேடா��G எDதி% ெகா,%ேகா�... ச7திரா%கா... ஒ� ேப�ப� ெகா3,வா...” 

 

ம';கா, ச7திரா ெகா,த காகிததி' மடமடெவ�H எDதினா	. எ'ேலா�� 

ைகெயD5� ேபா1டா�க	. ஆயாவா' தா� �#யவி'ைல. 

 

“-ய7ேத... நீ ெசா';% ெகா,த ைகெயD5 இ5%கா பய�படK� -ய7ேத...” 



123 

 

 

“இ5%-தா� பய�படK�. ப#9
� ப1ட� ெப�ற பல�, த:க	 ைகெயDைத... 

எ5 எ5%-'லாேமா ேபா,� ேபா5, நீ:க உாிைமைய நிைல நா1டற 

ேபாரா1ட5%காக� ேபா,ற5%- ெப�ைம� படK� ஆயா.” 

 

+1,%கார�மா, ேபசாம' நி�றா	. இ�Iெப%ட� அ3ண� ெபயைர9 ெசா';, 

எDதாம' இ�75 விடலா� எ�H தா� நிைனதா	. ஆனா' இ:கித� ெதாியாத 

ரமண�, அ%கா$%- உதவி ெச*வதாக நிைன5, ஒ� காகிதைத எ,5 எைதேயா 

எDதி, அவளிட� ைகெயD5� ேபாட நீ1#னா�. 

 

ம';கா இைடமறிதா	. 

 

“ஸா�... ஆயாேவாட... தி3ைண% கைடைய ஒ�H� ெச*ய மா1ேட�G எDதி% 

ெகா,%க9 ெசா'4:க சா�.” 

 

ெட�# - கமிஷன�, தைலயா1#% ெகா3ேட ேபசினா�. 

 

“ஆமா�மா... 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 ைகெயD5� ேபா1டா	. 

 

ெட�# - கமிஷன�, அைத வா:கி% ெகா3,, ஜீ�பி' ஏற� ேபானா�. ஆயா ேபசாம' 

இ��பாளா? 

 

“ேபா]I -ய7ைத:கா... எ� ைகயால 
1ட இ7த வைடைய தி�G1,தா� 

நீ:க ேபாகK�...” 
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ெட�# - கமிஷன� சிாி5% ெகா3ேட ெசா�னா�: “பரவாயி'ைல ஆயா... 

வைடகைள வி�H... பண� ப3K ஆயா” அ�பாவிதனமாக� பதிலளிதா�. 

 

“இனிேம' யா�� வா:க மா1டா:க... -ய7ேத... நாழியாO1,5.” 

 

ெட�# - கமிஷன� சிாி5% ெகா3ேட, ெம5வைடகைள ைசைக கா1ட, 

ேபா]Iகார� அைத ெபா1டணமா%கினா�. ெட�#, ஒ� ஐ75 &பா* ேநா1ைட 

எ,5, ஆயாவி� ம#யி' ேபா1, வி1,, ஜீ�பி' ஏறினா�. வா:-கிறவ�க	, 

ெகா,5 வி1,� ேபாவைத� பா�5 C1ட� ஆ9சாிய�ப1,, ஆன7த�ப1ட5. 

 

+1,%காாி, மா#%- ஓ#னா	. சிறி5 ேநரதி' ரமணG� பி�னா' ஓ#னா�. 

அவைன அவ	 தி1,வ5 இ�G� -�ப' கைலயாம' இ�7த C1டதி�- 

ந�றாக% ேக1ட5. 

----------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    18181818    

 

ஒ� வார� ரகைள இ'லாமேல ஓ#ய5. 

 

ம';கா, ெப3க�%-� பாட� ெசா';% ெகா,5% ெகா3#�7த ேபா5, 

ெவளிேய இ�75 வ7த அவ	 த7ைத ெப�மா	, +1,%-	 ேபான$டேனேய, 

அ�மா$ட� ேகாபமாக� ேப
வ5 ேக1ட5. ம';கா +1,%-	 ேபானா	. 

ெச'ல�மா, ��ஷனிட� எதி�% ேக	வி� ேபா1டா	. 

 

“எ:க அ3ண� இ�ப#9 ெச*ய மா1டா�... மா1டா�.” ெச'ல�மா தி��பி% 

கதினா	. 

 

“உ:க அ3ணேனதா3#... ச1டா�ப1#யி' ;:கராஜாேவாட த:க9சியா�. வய5 

பதிேனழா�. இ7த ேசா�ேபறி� பய' க1#%க� ேபாறா�. நி9சய தா�>ல� ஆயி1,. 

இ7த அநியாயைத ��க� ேகாவி4ல வ9
 நடத� ேபாறா:களா�... ப�னாட� 

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. இ�ேபா ெசா'றத% ேக�#. 

ெக1ட� பழ%க� உ	ளவ� அேயா%கியG� இ'ல... அ5 இ'லாதவ� 

ேயா%கியG� இ'ல... ஒ� பதிேனD வய
� ெப3ைண... ெப�ற மக	 மா5ாி 

நிைன%க ேவ3#ய ெவ	ளாி� பி@ைச... இ7த கDத�பய தி:க� ேபாறானா�. 

பாவ�... அ7த� ெபா3K... சிதி%காாிேயாட ெகா,ைம தா:க �#யாம... 

எ�ப#யாவ5... ஊ�ல இ�75 ஒழி@சா சாி�G ேபசாம இ�%கா�. �;%-� பய75 

ஓநா*கி1ட ேபான கைத... இ�ேபா... ெசா'4#... ‘பாயி31’ இ�75� ெசா5%- 

ஆைச�ப1, அவ� ேமல வழ%-� ேபாடாத உ� -#கார� ��ஷ� ேயா%கியனா? 

இ'ல... ெசா5 நம%- வர% Cடா5�G... ஒ� சி�ன@சிறிச அழி%கிற உ� 

அ3ணனா? ஏ3# வா* =#வி1டா*? இவ� ெக1ட ேக1,%-... க'யாண 

ேநா1NI அ#9சி�%கா�... ம';... உ� அ�மா$%-... இைத ப#5% கா1,�மா.” 

 

ைப%-	 ‘சIெப�சாக’ ைவதி�7த க'யாண அைழ�பிதைழ, ெப�மா	 மகளிட� 

நீ1#னா�. அைத தன%-	ேளேய ப#த ம';கா, அ7த எDைத ந�பாதவ	 ேபா', 

எDதி'லாத பி� ப-திைய� �ர1#னா	. ஒ� இள� ெப3K�, இைளஞG� 

ைகேகா�5 நி�ப5 ேபா�ற பட�. ‘இைளஞ�’ படதி�க�ேக ஐ�பைத தா3,�, 

‘ெசா%க;:க�’ எ�ற எD5%க	. அத�-% கீேழ ‘ேப9சிய�மா	’ எ�ற வா�ைத. 

 

ம';கா, அைழ�பிதைழ வாயி' ைவ5% க#5% ெகா3ேட, ேயாசிதா	. ெப3 

வி,தைல ேப
� இ7த% காலதிலா இ�ப#? ஒ�தி, ஏைழயாக� ேபா*வி1டா', 

அவைள யா�� வா:கலா� எ�ப5 இ�G� நட%-ேத. மாமா ெசாைத% கா�பா�ற 

நிைனதா', இ7த ேப9சிய�மாைவேய த5 எ,5 மகளா* வள�%கலாேம! 

அ�பாவா இ�ப#9 ெச*கிறா�? அ�பா அ'ல, அ�பாேவாட பண�... பணைத, 

வா;பமா* ெப3க	 நிைன%கிறா�க	 எ�கிற அக:கார�. இைத த,ேத 

ஆகK�... த�கா�� எ�H எ3ணி, த�ெகாைல%-9 சமமான ஒ� காாியதி�- 

உட�ப,� ேப9சிய�மாைவ% கா�பா�றியாகK�... 
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ம';கா, அைமதியாக, ஆணிதனமாக� ேபசினா	. 

 

“வா:க�பா... வ%கீைல� பா�%கலா�.” 

 

“எ5%-�மா...” 

 

“ெசா%க;:கேதாட அரைவ மி' எ� ேப�ல இ�%-... மளிைக%கைட எ� ேப�ல 

இ�%-... அேதாட நா� அவேராட வள��� மக	. த5 எ,%க5%-� ச1ட� 

இ�%-. வா:க�பா... வ%கீ;ட� ேபாகலா�.” 

 

ெச'ல�மா பதறினா	. 

 

“ம';கா... எ�ன�மா... இ5?” 

 

“இ5 உ:க�%-� �ாியா5�மா... இ5 ஒ� இள� ெப3ேணாட விவகார�. 

வி�பைன%- வ7தி�%கிற ஒ�திேயாட எதி�கால� பிர9சிைன... வா:க�பா 

ேபாகலா�. பண� இ�%கா?” 

 

“ேகாணி வா:க ஐ�ப5 &பா* இ�%-.” 

 

“பரவாயி'ல... நாம ப1#னி Cட கிட%கலா�. ேகணியி' ஒ� ெப3ைண த	ள� 

ேபாவைத... நா� பா�51, நி�க�படா5... வா:க�பா...” 

 

ம';கா$�, ெப�மா�� �ற�ப1டா�க	. ெச'ல�மா$%-, ஒ�H� ஓடவி'ைல. 

-#தன� ெப3க�ட� இர3டற% கல75, ஒ�வித ச=க� பிர9சிைனயி' 

த�ைன� பிைண5% ெகா3ட ெப�மிததி' மக��, அ7த மகைள� ெப�ற 

ெப�மிததி' த7ைதO� நட7தா�க	. 

 

ெப�மா�%-, வ%கீைல% க3,பி#�ப5 கPடமாக இ'ைல. -#5வி1, 

ேபா]சி�-� ேபா*, ேகா�1#' நிHத�ப,� ேபாெத'லா�, அவ�%- வழ%கறிஞ�  
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பாி9சய:க	 நிைறய ஏ�ப1#�7தன. 

 

இ�வ�� ‘ம3ண#’யி' இ�7த ஒ� வ%கீ' +1,%-� ேபானா�க	. வ%கீ', 

ெப�மாைள� பா�5, “இ�Gமா... -#ைய விடல” எ�றா�. ம';கா, “வண%க� 

சா�” எ�ற5�, பதி4%- “வண%க�” எ�றா�. அறி�க:க	 �#7தபிற-, ம';கா, 

‘அ�பா’ +1#' தா� வள�7த விவரைதO�, வாS%ைக �ைறையO� 

ெசா';வி1,, ேப9சிய�மாவி� க'யாணைத நிH5வத�காகேவ, இ7த 

நடவ#%ைகயி' ஈ,பட� ேபாவதாக9 ெசா�னா	. 

 

“அ5 பாயி31 ஆகா5�மா” எ�றா� வ%கீ'. 

 

“பாயி3டா ப3ணி� பா�:கேள� சா�.” 

 

வ%கீ' ேயாசி5வி1,, ெசா�னா�: “ஆ'ைர1. ெசா%க;:கதி�- ஒ� ேநா1NI 

வி,ேவா�. அ7த ேநா1NIல ஒ� நகைல, ேப9சிய�மா$%- அG�பி ைவ%கலா�. 

க'யாண� தானா* நி�G,�. ேப9சிேயாட சிதி%காாி, =9
� ேப9சி'லாம� 

ேபாயி,வா	.” 

 

வ%கீ', ம';காவிட� வ%கால5� பதிரதி' ைகெயD5 வா:கி% ெகா3டா�. 

-மாIதாைவ% C�பி1, பாயி3,கைள% ெகா,தா�. அGபவ�ப1ட -மாIதா. 

“இ7த வழ%-ல நி9சய� ெஜயி9சி,ேவா� சா�. எLவள$ ெபாிய ‘+%’ கான 

வ%கீலா4� இ7த ேகIல ெஜயி9
டலா�” எ�ற ேபா5, அதி�Pட ேதவைதயி� 

அரவைண��% கி1டாத வ%கீ4� ‘+%’காக9 சிாி5% ெகா3டா�. 

 

அ�ேபா5, “C�பி1#:களாேம அ�பா” எ�H பழ%க�ப1ட -ர' ஒ�H ேக1,, 

தைல நிமி�7த ம';கா, “நீ:களா” எ�றா	. சரவணG� “நீ:களா” எ�றா�. 

 

சரவணG� ம';கா$� ஒ�வைர ஒ�வ� பா�5% ெகா3ட ேபா5, ெப�மா�� 

வ%கீ4� ஒ�வைர ஒ�வ� பா�5% ெகா3டா�க	. 
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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?” எ�H 

சரவண� இDத ேபா5, ம';கா சிறி5 நிைல த,மாறினா	. உத1ைட% க#5% 

ெகா3, அவைன சா*வாக� பா�தா	. பிற-, “காேலV தா� க3K%-	ேளேய 

நி�-5” எ�றா	. “அLவள$ ெபாிய க1#டைத எ�ப#ய�மா தா:கி%கிேற” எ�H 

வ%கீ' ‘வி1’ அ#த ேபா5, அவைள விடாம' பா�த சரவண� அவ� 

ெசா�னைத� �ாி75 ெகா3டவ� ேபா', தைலைய ஆ1#னா�. அவ�%- அ5 

அழகாக ேதா�றிய5. 

 

ெப�மா��, ம';கா$� எD7தா�க	. சரவண� பI நிைலய� வைர வ75, 

அவ�கைள வழியG�பினா�. ெப�மா	, அவனிட� -ழ7ைத மாதிாி நட7த 

விஷய:கைள, ஏ�ற இற%கேதா, ெசா�னா�. 

 

பI �ற�ப1ட5. ெப�மா	 அவைன� பா�5, “ந�ம +1,%- ஒ� தடவ வா த�பி” 

எ�றா�. 

 

ம';கா, “எ:க +,... சி�ன +,” எ�H ெசா';9 சிாிதா	. 

 

“என%- +, �%கியமி'ல... +1#' இ�%கிற ஆ1க	 தா� �%கிய�” எ�H 

சரவண� விைட ெப�றா�. 

 

பI இ�%ைகயி' இ�7தப#, தி��பி தி��பி� பா�த ம';கா, அ�பா 

த�ைனேய கவனி�ப5 ேபா' ெதாி7ததா', ேலசாக நாண�ப1,% ெகா3டா	. 

----------- 

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    19191919    

 

அ#ேம' அ#ய#தா' அ�மிேய நக�� ேபா5, ெசா%க;:கைத ெசா%க ைவ�ப5, 

ைம5ன�மா�க�%-9 சிரமமாகவி'ைல. ஏ�ெகனேவ ச1டா�ப1# இள� 

ெப3Kட�, த�ைன இைண5� பா�5, ேலசாக தி��தி�ப1,% ெகா3ட 

அவாிட�, “உம%-�G ஒ� -ழ7ைத இ�7தி�7தா'... இ7த ம';கா மா5ாி 
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நட%-மா? தா� ெபறK� பி	ைள... த�ேனாட பிற%கK� பிறவி” எ�H 

ெசா'4� ேபாெத'லா�, ெசா%க;:க� “ேபா:க�பா” எ�H சிK:கி 

ைம5ன�மா�களி� வயி�றி' நிஜமாகேவ, ‘கி9
% கி9
’ கா1#னா�. 

 

பிற-, ஒ� சமய� தி�9ெச7R� ேகாவி4%-� ேபா-� சா%கி', அவைர9 

ச1டா�ப1#%-% C1#� ேபா*, ேப9சிய�மாைவ% கா1#னா�க	. “எ�ைன 

சிதிகி1ட இ�75 கா�பா5:க தாதா” எ�ப5 மாதிாி பா�த ேப9சியி� 

பா�ைவைய, ெசா%-, காத' சமி%ைஞயாக எ,5% ெகா3டா�. 

 

அ��ற� ெச�ைன%- வ7த பிற-, ெசா%க;:கேம “என%-�G ஒ� பி	ைள பிற%க 

ேவ3டாமா...” எ�H ெசா'வ5�, உடேன, ைம5ன�மா�க	 அவ�%- ‘கி9
 

கி9
’ கா1,வ5�, கைட� ைபய�க�%ேக, த:கைளேய யாேரா ‘கி9
 கி9
’% 

கா1,வ5 ேபா' சிாி�ைப% ெகா,த5. 

 

பா�வதி%-, அ3ண�மா�களி� தி1ட� �ாியவி'ைல. அவ�களிடேம, அவ	 

ெசா�ன ேபா5 “ராம�, ம';கா இ�7தா' தா� உ��ப,வா�. அவைன... 


+கார� எ,தா', ம9சா� ம3ைடய� ேபா1ட உடேன ேகாவி7தா. 

ச1டா�ப1#%காாிைய% க1#னா'... உன%- அட%கமா* இ��பா	. கிராம5� 

ெபா3K பா�” எ�றா�க	. 

 

ெசா%க;:க� த� ெசா7த%கார� ெப3ைண% க1#வி1டா', அ��ற� ெசாைத 

பாிபாலன� ெச*யலா� எ�H பா�வதியி� சி�ன அ3ண� நிைனதா�. 

 

ெபாிய அ3ண�, இைத� �ாி75 ெகா3,, “அ5 எ�ப#டா?” எ�றா�. உடேன 

சி�னவ� “உ� ெப3ைண... எ� ைம5ன� எ�ஜினிய�%- �#%கலா��G 

நிைன%ேக�. இ�ேபாதா� ‘எ�ப#’�G ேயாசி%கிேற�” எ�றா�. அதனா', 

எதி��ைப அக�றி% ெகா3ேட “எ�ேபாடா... அ7த% க'யாணைத ைவ%கலா�. 

எ�ேபாடா இ7த% க'யாணைத ைவ%கலா�” எ�றா� ெபாியவ�. ெபா5 எதிாியான 

ம';காைவ% கழி5% க1#யாகிவி1ட5. இ�ெனா� ெபா5 எதிாியான 
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ராமைனO� கழ1# விட ேவ3,� எ�ற ெபா5 ல1சிய� அவ�கைள 

ஒ�Hப,திய5. 

 

பா�வதி, இைத ப#�ப#யாக� �ாி75 ெகா3டா	. கணவனிட�, கதறி� பா�தா	. 

அ3ண�மாாி� பாச�, ெவH� பாசா:- எ�பைத� �ாிய ைவ%க� பா�தா	. 

ஆனா' ெசா%க;:க�, அவளிடேம பல தடைவ “நா� எ5%- ெசா'ேற�னா 

ேப9சி...” எ�H, ேப9சிய�மாைவேய ேப9
%-� ேப9
 ெசா�னதா'... அ5 

��றிவி1ட ைபதிய� எ�பைத% க3, ெகா3டா	. சகி5% ெகா	ள� 

பா�தா	. ஒ� தடைவ “எ� மக	 ம';கா கி1ேடேய ேபாயி,ேற�” எ�H 

ெசா';வி1,� �ற�ப1டா	. ெசா%க;:க� அவைள� பி#5% ெகா3டா�. 

அவ	, மா�%ெக1,%-� ேபா-� ேபா5 Cட கைட�ைபய�க	 =ல� 

க3காணிதா�. பா�வதிO� ேயாசிதா	. எ7த �கேதா, எ� மகளிட� ேபாக 

�#O�? அவைள எ�ன பா, ப,திவி1ேட�... அவ	 மன� எ�ப#% 

கல:கியி�%-�... அவ	 இ:ேக இ�7தா', இ�ேபா எ�ப# இ�%-�...! 

 

பா�வதி ேயாசி5% ெகா3#�7த ேபா5, பி� ேயாசைன இ'லாமேல, 

ெசா%க;:கதி�-� ேப9சிய�ைம%-� க'யாண� நி9சயமாகி, ேததிO� -றிதாகி 

வி1ட5. ச1டா�ப1#யி' இ�75, சிதி%காாி வ75, வாெய'லா� ப'லாக� ேபசி, 

பணைத வா:கி% ெகா3, ேபா*வி1டா	. இனிேம' ேப9சிைய� பி#5% 

ெகா,%க ேவ3#ய5 தா� பா%கி. 

 

விஷயைத% ேக	வி�ப1ட ராம� ெகாதிதா�. ‘ஒ� நா	 சி�ன மாமா கைடயி', 

ஏேதா ‘தமாஷா’ ேசாடா பா1#' +சினா', ேசாமாறி மாம�க	 இ�ப#யா ப3ற5. 

அ7த ‘கிழவ�’ இ�னாதா� நிைன9சி�%கிறா�. ஒேர >, >1டாதா� �தி வ��! 

என%- ெசா5 தாரதா* ெசா';1,, எ�னா�டேய, ேவைலைய% கா1,றா� 

கIமால�’ எ�H ெகாதி5 எD7தா�. வயிH �1ட% -#5 வி1,, 

ெசா%க;:கதி� ��னா' வ75 கதினா�. 

 

“கிழவா... அ7த� ெப3ேணாட வயெச�ன ஒ�ேனாட வயெச�ன... ேயாசி5� 

பா�டா... அ�பாவி� ெபா3ைண ஏ3டா ெக,%கிேற கIமால�? மவேன... 

இ�ேபா ெசா'ற5 தா�, எ�ேபா ெசா'ற5�... நீ என%- ெசா5 தரா1#O� 
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பரவாயி'ேல... ேபசாம ம';காைவ... C1#%கிG வா... அவ	 என%- ேவ3டா�. 

ாீச3டான மா�பி	ை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� அதி�75 ேபானா�. அ7த ர$# ெசா�ன வா�ைத எ�G� 

ேச�H%-	��, மனிதாபிமான� எ�ற ெச7தாமைர >தி��பைத% க3டா�. 

+ணான அவ�ெபய�%- ஆளாகிவி1ேடாேம எ�H வ�7தினா�. அேத சமய�, 

ேப9சிய�மாைவO� அவரா' மற%க �#யவி'ைல. இ�ப#, எ�ன ெச*வெத�H 

அவ� தவி5% ெகா3#�7த ேபா5, ம';காவிட� இ�75 ெசா5%- உ�ைம 

ேகாாி ேநா1NI வ7த5. அ5 அவ�%-, தன5 ஈம9 சட:கி�கான பதிாிைக ேபா' 

ெதாி7த5. அதி' கH�� பா�ட� ேபா1#�%-�! இைத, கH��% க$� ேபா1ட 

வ%கீ' அG�பியி�%கிறா�. 

 

“எ� மகளா... இ�ப#9 ெச*5வி1டா	? எ� மக	 எ�றா' இ�ப#9 ெச*வாளா... 

ெச'ல%கிளிேய... இ5%கா உ�ைன வள�ேத�... இ5%கா உ�ைன த5 

எ,ேத�? இ5%கா... இ5%கா�மா?” அவ�%- அDைகேய வ75வி1ட5. 

 

ஓாி� நா1க	 ஓ#ன. ச1டா�ப1#யி' இ�75, க'யாண� கிைடயா5 எ�H வ7த 

க#தைத, பா�வதி, பிாி5� ப#%-��னாேலேய, அ7த% க#த�, எ:கி�75 

வ7த5 எ�ற விவர� ெதாிO� ��னாேலேய, ெசா%க;:க� மா�ைப� பி#5% 

ெகா3ேட கதினா�. 

 

“எ*யா... எ�மா... ெந@ைச வ;%ேக... ெந@
...” 

 

ெசா%க;:க�, மா�ைப� பி#5% ெகா3ேட ப,%ைகயி' விD7தா�. “எ�னா:க... 

எ�னா:க” எ�H ெசா';% ெகா3ேட ஓ# வ7த பா�வதியி� வா�ைதக	 த� 

காதி' விD� ��ேப, அவ� ப,%ைகயி' விD7தா�. 

---------- 
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அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    20202020    

 

அ�பா$%- வ%கீ' ேநா1NI அG�பிய5 சாிதானா எ�H ேயாசி5 ேயாசி5, 

ம';காவி�- தைல -ழ�பிய5. 

 

அ�ேபா5, ம';காவி� த�பி பரமசிவதிட�, சரவண� ஒ� காகிதைத நீ1#, 

விசாாி5% ெகா3#�7தா�. 

 

ம';காவி�-, நா# நர�ெப:-� ஏேதா ஒ�H வியாபித5. ெசா'ல �#யாத, 

ெசா�னா4� விள:காத அ9சைதO�, அேத சமய� அ@சாைமையO�, 

5�பைதO�, அேதசமய� இ�பைதO� ஏ%கைதO�, அேத சமய� எதி��ைபO�, 

பல�ைன� பா�ைவO�, அேத சமய� ஒ� �ைன�ப1ட உ	ள உண�ைவO� 

ெகா,%-�, ஏேதா ஒ� 
க�... ஏேதா ஒ�... 

 

சரவணனிட�, உ	ளைத ��னா' வி1,, உவைக �1ட அவ	 பி�னா' 

நட7தா	. ெம'ல ெம'ல நட7தா	. இ�பத# Rரதி', -#தன ேதாழிகைள 

ப5 தடைவ தி��ப தி��ப� பா�5% ெகா3ேட, ேபானா	. பிற-, “வ%கீ' 

அ�பா அG�பி இ��பா:க... இ'ல�னா' வரவா ேபாறீ:க...” எ�H அவG%-% 

ேக1-�ப#யாக� ேப
வதாய நிைன5, தன%ேக ேக1காம' ேபசினா	. 

 

சரவண�, அவைளேய பா�தா�. உ'; உ';� �டைவ%-� பதிலாக, 

சி�னாள�ப1# காதி' ‘ாி:’ இ'ைல. கDதி' ெசயி� இ'ைல. ைகயி' 

வைளய'க	 இ'ைல. ஆனா' இவ�ைற விட ேமலான ஏேதா ஒ�H அவளிட� 

இ��ப5 ேபா' ேதா�றிய5. காதலா... கனிவா... ேசைவ ெகா,%-� தி��தியா... 

 

த1,த,மாறி சரவண� ஏேதா ேபச� ேபான ேபா5, -#தன� ெப3க	 ‘ஏேதா 

இ�%-’ எ�ப5 ேபா' பா�த ேபா5, ம';காவி� அ�மா	 ெச'ல�மா, 

“அ*ேயா... கட$ேள... எ:க அ3ணG%கா... எ� உட�பிற��%கா” எ�H 

தைலயி' அ#5% ெகா3ேட வ7தா	. ம';கா 5#5� ேபா*, அ�மாவி� 

கர:கைள� ப�றிய ேபா5, அவ	 “உ:க அ�பாவ... த3ைடயா�ேப1ைடயி'... 
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மணி%C3,%-� ப%கதி' இ�%கிற ந�சி:ேஹாமி' ேச�தி�%கா�. பிைழ%கிற5 

கPடமா�... அ*ேயா... அ3ணா” எ�H அர�றினா	. பிற- “‘ம';கா... 

ம';கா...’�G ெசா'4%-9 ெசா'4 �ல��கிறாரா�” எ�H ெசா';� 

�ல�பினா	. 

 

ம';கா வி%கி5 நி�றா	. க'லாகி, மீ3,� ெப3ணான அக;ைக, உடேன 

க'லான5 ேபால, -ளி�9சிைய வி���வைள, ெகா1,� உைறபனி% காலதி' 

பனி%க1#%-	 ேபா1ட5ேபா', மல�%கா, பிண%காடா* ஆன5 ேபா', 5வ3, 

நி�றா	. “ம';கா ம';கா�Gதா� �ல��கிறாரா�” எ�H அ�மா ெசா�ன 

வா�ைதக	, மைல�பா�பா* 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'...” 

 

“எ�ைன IC1டாி' ெகா3, விட �#Oமா?” 

 

சரவண�, ெச'ல�மாைவ� பா�தா�. அவ	, அ7த9 சமயதி4�, ஊ� வா*%-� 

பய7தவளா* “நாம ெர3, ேப�� ேபாகலா� ம';கா” எ�றா	. 

 

ம';கா, ெவறி பி#தவ	 ேபா' கதினா	. 

 

“எ�னா'... ஒ� நிமிஷ� Cட இ�%க �#யா5 சரவண�! உ:களா' எ�ைன% 

ெகா3, ேபா* விட �#Oமா... �#யாதா... இLவள$தானா நீ:க	...” 

 

ம';கா, ெவளிேய ஓ#னா	. எ7த% கா'கைள� பி#5, ததிததி நட7தாேளா, 

அ7த% கா'கைள� பி#5% கதற ேவ3,�. ெபறாமேல ெப�H, க3ப,� எ�H 
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க1,�ப,திO�, க1,�ப,தினா' 5வ	வா	 எ�H வி1,� பி#5�, உயிாி4� 

உயிரா* வள�த அ�பாைவ, உடேன பா�தாக ேவ3,�. 

 

ம';கா, தைலவிாி ேகாலமாக ஓ#% ெகா3#�7தா	. அ�ேக ேவகமாக வ75 நி�ற 

சரவண� IC1டைர� பாராமேல ஓ#னா	. பிற- அ7த IC1ட� ச�H �7தி� 

ேபா*, வழிமறி�ப5 ேபா' நி�ற ேபா5, பி� இ�%ைகயி' அம�75 ெகா3டா	. 

அவ� ேதாைள� பி#5% ெகா3டா	. ஆனா', அதி' எ7தவித Iபாிச�� 

ஏ�படவி'ைல. �த� �தலாக, க3ெண'லா� நிைற7தவ� ேம' ைகப1ட நாண� 

இ'ைல. ஓ#%ெகா3#�%-� IC1ட�%- ��னா', ெசா%க;:க� நி�H 

ெகா3#��ப5 ேபா�ற பிரைம. இதனா' “பா�5... பா�5” எ�றா	. 

ெசா%க;:க�, அ7த IC1ட�%- ��னாேலேய ஓ,வ5 ேபா�ற இ�ெனா� 

பிரைம இதனா' “சீ%கிர� சீ%கிர�” எ�றா	. 

 

ெசா%க;:கதி� கா' ப%க�, பா�வதி ேசாகமாக உ1கா�7தி�7தா	. “எ5%-� ஒ� 

உயி' எDதி வ9சி,:க” எ�H ைம5ன�மா�க	, 
�றி நி�H உபேதச� ெச*5 

வி1,, பா�வதிைய% C1#% ெகா3, ெவளிேய எ:ேகேயா ேபாயி�7தா�க	. 

வாச;' வழி மறி%க� பா�த ந�ைச த	ளி வி1,வி1, ம';கா உ	ேள ஓ#னா	. 

 

“அ�பா... அ�பா... எ� அ�பா!” 

 

ம';கா, அ�பாவி� ைககைள எ,5% க3களி' ஒ�றி% ெகா3ேட வி�மினா	. 

அவ� கா;' தைல ைவ5� �ர3டா	. க�னைத தடவி வி1,% கதறினா	. 

 

“அ�பா... அ�பா... எ� அ�பா!” 

 

ேமகைத% கீறிய இ#ைய� ேபா', இ#ைய% கீறிய மி�னைல� ேபா', மி�னைல% 

கீறிய ஒளிைய� ேபா', அவ	 த�ைன% கீறி, த� இதயைதேய ெவளிேய எ,5 

ைவ�பவ	 ேபா', “அ�பா... அ�பா...” எ�றா	. 
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ெசா%க;:க� ம';காவி� �5ைக த1#% ெகா,தா�. “வ7தி1#யா�மா... 

வ7தி1#யா�மா” எ�H அவர5 வா*, வா�ைதகைள ேதா�Hவித ேபா5, அவ� 

“எ�ைன வி1,1,... உ�னா' எ�ப#�மா இ�%க �#@
5? எ�னா' �#யல... 

அதனாலதா� இ7த கதி” எ�H அவ� அட�பி#%-� சிHவைன� ேபா' 

ேகாபமி'லாத% ேகாப5ட�, மி@
வ5 ேபா' ெக@சிO�, ெக@
வ5 ேபா' 

மி@சிO� எD75 உ1கா�7தா�. க1#' விளி�பி' சாய� ேபான அவைர, ம';கா 

த� மா�ேபா, அைண5% ெகா3டா�. 

 

இத�-	 உ	ேள வ7த டா%ட�, “ெகா@ச� ேபசலா� எ�H ெசா�னா' இ�ப#யா 

ேபசற5” எ�றா�. ஆனா', ‘ேபஷ31’ ெகாலா�I ஆகாம', -5% க'லா* 

ஆனதி' - அவைர அ�ப# ஆ%கியதி' ெப�ைம�ப1டா�. 

 

“ம';... ம';கா” எ�H ெசா';% ெகா3ேட பா�வதி உ	ேள ஓ# வ7தா	. 

இ�வாி', யா� �த;' அைணத5 எ�H ெதாியாம', ஒ�வைர ஒ�வ� 

அைண5% ெகா3டா�க	. 

 

“அ�மா... அ�மா...” 

 

“ஏ3# அD$ேற... ஏ3# இ�ப# இைள9சி1ேட. எ�ைன நிைன9சியா... 

இனிேம'... எ�ைன வி1,� ேபாவியா... ேபாவியா#...?” 

 

“அழாதி:க�மா... அழாதி:க�மா...!” 

 

மீ3,�, இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� அைண5% ெகா3டா�க	. 

 

பா�வதி, மகளி� தைலைய ேகாதிவி1,% ெகா3ேட, “டா%ட�, இனிேம' உ:க	 

ம�75 Cட ேதைவயி'ைல. இவ� இ�பேவ நட�பா�” எ�றா	. உடேன டா%ட� 

“ஆன7ததிேலO� அதி�9சி வர�படா5�மா” எ�றா�. “ம�75 ேவ3டா� எ�றா' 

எ�ப#?” 
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இத�-	, ெப�மா��, ெச'ல�மா$� பி	ைள -1#கேளா, வ75 நி�றா�க	. 

ெப�மா	, உண�9சி வச�ப1,, ெசா%க;:கதி� ைககைள� பி#5% ெகா3,, 

“எ7த பய4வேளா... நீ:க	... சாகK��G நா� ெசா�னதா* ேகா	 

ெசா�னா:களாேம. சதியமா* ெசா'4கிேற�... உ:க	 ெசா5%- நா� 

ஆைச�படல. அ7த� ெபா�7தாத க'யாணதால... ேப9சிO�... எ� த:ைக 

பா�வதிO� அவIத�பட% Cடா5�G தா� ேநா1NI அG�பிேன�. ம�றப#...” 

 

ெசா%க;:க� சிாி5� ேபசினா�. 

 

“அெத'லா� எ5%-டா ேப
ற... ஆமா�... உ�ைன -#%க% Cடா5... -திைரகி1ட 

ேபாக% Cடா5�G எதைன தடைவ ெசா';யி��ேப�. அ�ேபா... நா� 

ெசா'4�ேபா5 ேக1கல. இ�ேபா ம'; ெசா'லாமேல நிHதி1#யா�. எ�னடா 

நியாய�...” 

 

ெப�மா	 மகிS75 ேபானா�. சி�ன வயதிேலேய ‘டா’ ேபா1,� ேபசியவ�க	. 

க'யாண� ஆன பிற-� ‘டா’ ேபா1டவ�க	. ெசா%க;:க�, பைகைய மற751டா�. 

 

“அ7த� ெப�ைம உன%-தானடா... ம'; உ�ேனாட ெபா3Kதானடா...” 

 

இ�வ��, ‘டா1டா’ காடாம', ‘டா’ ேபா1,� ேபசியைத% ேக1ட பா�வதியி� 

அ3ண�மா�க	, �க@ 
ழிதா�க	. இவ�க	 ஒ�றாக9 ேச�7தா', அ�ைம 

த:ைக எ�னாவ5? ெபாியவ�, அத1#% C�பி1டா�. 

 

“பா�வதி... ெகா@ச� ெவளியி' வாாீயா... உ�கி1ட தனியா* ேபசK�.” 

 

ம';காைவேய பா�5% ெகா3#�7த பா�வதி, எாி9சேலா, பதிலளிதா	. “நா� 

உயிேராட இ�%-� ேபாேத, இ�ெனா�தி%- ஏ�பா, ப3Kனவ:க... எ�ன 

அ3ண�? எ�ன த�பி? நா� ெவளியில வர$� ேவ3டா�. நீ:க	 உ	ேள 

நி�க$� ேவ3டா�.” 
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அ3ண�மா�க	 அதி�9சிOட� ேபானா�க	. ெசா%க;:க�, அ�ேபா5தா� ஒ� 

=ைலயி' ஒ5:கி நி�ற சரவணைனO�, ஒ� ெப3 ப1டாளைதO� பா�5 

வி1,, ம';காைவ அ�த �P#யாக� பா�தா�. 

 

ம';கா நாணி%ெகா3ேட, “அவ� ெபய� சரவண�. எ�ேனாட ந3ப�. அவ:க... 

எ�ேனாட... அ7த +1,ல இ�%கிற சேகாதாி:க... அ%கா�:க...” 

 

ெசா%க;:க�, சரவணைன� பா�5வி1, ேபசாம' நி�H ெகா3#�7த 

ெப3கைள� பா�தா�. மாையயா', கட$	 த�ைன அல:காி5% ெகா3டா4�, 

அ7த மாைய எ�ப# கட$ளாகாேதா, அ5 ேபா', அரைவ மி'4�, மளிைக% 

கைடO� வாS%ைக%- ேதைவெய�றா4�, அைவேய வாS%ைகயாகா5 எ�பைத 

மரண விளி�பி' நி�ற ேபா5 �ாி75 ெகா3ட ெசா%க;:க�, “உ1கா�:க�மா” 

எ�றா�. 

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

அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    21212121    

 

ம';கா, ஒ� வார� ந�சி: ேஹாமிேலேய இ�7தா	. அ�பா$%-, ஜூI பிழி75 

ெகா,5�, கா'கைள� பி#5வி1,�, ைகவிர'கைள ெந1# �றி5� கவனி5% 

ெகா3டா	. மாைல ேவைளயி', அ�பாைவO� அ�மாைவO� C1#% ெகா3, 

அ�ேக இ�7த >:காவி�-� ேபானா	. 

 

ெசா%க;:க� ேதறி% ெகா3ேட வ7தா�. 

 

அ7த ஒ� வார காலதி', சரவண�, இர3, தடைவ வ7தா�. �த;' வ��ேபா5, 

“இ7தா... நீ ெசா�ன5 மா5ாிேய... அ�பா #ரா�1 ேபா1#�%கா�. Iடா�� 

இ�%கிற இடதி' ைகெயD5� ேபா1, ைவ5%ேகா...” எ�றா�. ‘நீ:க’ைவ, 

அவ� ‘நீ’யா%கியதி' ம';கா, தாG� அவG� ஒ�றான5 ேபால, சிாிதா	. 

 

ேம4� ஓாி� நா1க	 விைடெப�றன. 
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வாS%ைகயி' இ�75 விைடெபறாத அளவி�- ந�றாக ேதறிய ெசா%க;:க�, 

ந�சி: ேஹாமி;�75 விைடெபH� நா	 வ7த5. ெச1#யா� கா��, வ75 நி�ற5. 

 

பா�வதி, ம';காவி�- தைலவாாி, பி�ன;1டா	. இர1ைட� பி�ன'. க3K%- 

ைமயி1டா	. த3ைடயா�ேப1ைடயி' வா:கிய, ைநல%I �டைவைய 

க1டாய�ப,தி, க1#% ெகா	ள ைவதா	. ம';காவி�-, தியாகராய நக� +1ைட 

நிைன%கேவ ஆன7தமாக இ�7த5. எ�ேபா5 ேபாேவா� எ�ப5 ேபா', அவசர 

அவசரமாக பிளாI#% Cைடைய எ,5 ைவதா	. அ�பாவி� W1ேகைச R%கி 

#ைரவாிட� ெகா,தா	. ‘தியாகராய நக� ேபான5�, ‘ஷவ� பா’தி' -ளி%க 

ேவ3,�! ட�ல� பி'ேலா க1#;' ப,5� �ரள ேவ3,�! #.விைய� ேபா1,, 

கிாி%ெக1 ேம1ைச� பா�%க ேவ3,�! எ�ன... இ7த அ�பா... இ�Gமா... 

டா%டாிட� ேபசி%கி1, இ�%கிறா�. 

 

ெப�மா��, மைனவி ம%கேளா, வ75 வி1டா�. பரமசிவ� பய' ம1,�, மாமாைவ 

ச:கட5ட� பா�தா�. கா' மணி ேநரதி', -#தன� ெப3க�� வ75 

வி1டா�க	. க7தசாமியி� மைனவி, க3ணீ� வி1,% ெகா3ேட வ7தா	. யார5... 

அடேட... இ1; ஆயாவா... 

 

ம';கா, இ1; ஆயாைவ, ைநல%I �டைவேயா, ேபா* நி�H, அைண5% 

ெகா3டா	. ஆயா, அ:ேக வ75 ெசா%க;:கதிட�, “இ7த� பி	ைளயா3டா� 

தா� ெசா%க;:கமா... ெபாியபாைளயாதாகி1ேட... ஒ� வா1# ேபாயி1, வா 

நா*னா... உன%- ஒ3K� வரா5” எ�றா	. 

 

பிற-, ம';காவி� காேதா, காதாக “நீ ந'லா இ��ேப -ய7ேத... நீ... இ:ேகேய 

இ�%கK��G ெசா'ல ேதாணினா%Cட... ெசா'ல வி��பல -ய7ேத... 

ஏ�னா... நீ இ�%க ேவ3#ய இட� அ5தா� -ய7ேத... ஆனா' அ#%க# வ75, 

�கத கா1#1,� ேபா -ய7ேத... எ:கைள மற75டாேத -ய7ேத... நீ மற%க 

மா1ேட -ய7ேத...” 

 



139 

 

‘இ1;’ ஆயா, த� ெபா1ட' க3கைள 5ைட5% ெகா3டா	. த� ம#யி'  

ெகா3, வ7தி�7த ஒ� இ1;ைய எ,5, ம';காவி� வாயி' ஊ1#னா	. 

ம';கா, ஆயாைவேய பா�தா	. கட7த நா�ப5 வ�டமா*, பாசைத� 

பா�தி�%க மா1டாேளா... 

 

ெப�மா	 சத� ேபா1டா�. 

 

“ரா- கால� வர� ேபா$5. சீ%கிர�... ம';... இ�Gமா ேபசி �#%கேல. வ3#ல 

ஏH�மா...” 

 

காாி', ெசா%க;:க� ஏறி% ெகா3டா�. பா�வதிO� ஏறி% ெகா3டா	. ம';கா 

ேபாவத�காக கா� கதைவ� பி#5% ெகா3ேட, #ைரவ� நி�றா�. 

 

கா�%-	 ேபாக� ேபான ம';கா, ‘இ1;’ ஆயாைவ� பா�தா	. க7தசாமியி� 

மைனவிைய� பா�தா	. ‘M# 
5�’ காமா1சிைய� பா�தா	, ைச%கி	 

ாி% ஷா%கார� மைனவி மாாிய�மாைள� பா�தா	. அ:ேக இ'லாத ரா%க�மாைவ� 

பா�தா	. இவ�கைள வி1,வி1,� ேபாக%Cடா5... இவ�கைள ெச'வதி' தா� 

எ�னா' �ரள ைவ%க �#யல... அவ�க	 வHைமயி' வா,� ேபா5, 

5ைணயாகவாவ5 நி�கK�... +1,%காாி மீ3,� இ1; ஆயாைவ இ�ைச 

ெச*ய� பா�%கா	G மாாிய�மா	 ெசா�னா	. இ7த ரா%க�மா ேவற கPட5ல 

இ�%கா	... இவ�க	 ெகா,ைம�ப,த� படாம' இ�%கK��னா, இவ�கைள 

ெகா,ைம�ப,த �ய�றா4� �#யா5�G ஒ� எ3ண� வரK�... அ7த 

எ3ணதி� சி�னமாக... நா� இவ�கேளாடேய இ�%கK�... பிற-, ஒ� �#$%- 

வ75வி1டவ	 ேபா', காாி' ஏறாமேல, -#தன� ெப3கைள� பா�தா	. 

“அ�பா! நா� இவ�கேளாேடேய இ�75 வி,கிேற�.” 

 

ெசா%க;:க� பதறினா�. 

 

“எ�ன�மா ெசா'ேற... எ�ன�மா ெசா'ேற?” 

 

“கவைல�படாதி:க அ�பா... நா� இனிேம' உ:க	 ெப3 தா�. அ,த  
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ெஜ�ம��G இ�75, நிைன%கிற5 நிைறேவH� எ�றா' நா� உ:க	 ெப3 

தா�. இ:ேக... நா� இ�%க ேவ3#ய க1டாய�. இதனால... அ:ேக வராம' 

ேபாகமா1ேட�. காைலயி', இ:ேக�னா', சாய:கால� அ:ேக. ஒ� நாைள%- 

தியாகராயநக�, இ�ெனா� நாைள%- வ3ணார� ேப1ைட... பரமசிவ�... கா�ல 

ஏHடா...” 

 

பா�வதி, க3ணீ�� க�பைலOமாக� �ல�பினா	. 

 

“எ�ன�மா இ5... இ�Gமா ேயாசி%கிற... நா� பைழய பா�வதி இ'ல... அேதாட 

உ�ைன வள�தவ#. ம#யி' ேபா1, தாலா1#யவ	... ேதாளி' R%கி% 

ெகா@
னவ	... இைத விட... நீேய... எ�ைன% ெகா�G,#...” 

 

“சதியமா*... ெசா'ேற�, நீ:க	 தா� எ�ேனாட அ�மா... நீ:க	 ச�மதி%காத 

எ7த விஷயதிேலO� ஈ,பட மா1ேட�. அ5 க'யாணமா* இ�7தா4@ சாி...” 

எ�றா	 ம';கா. 

 

ெசா%க;:க� ம';காவி� �கைத� பா�த ேபா5, அவ	, அவாிட� 

“இ7தா:க�பா... ெசா5ல என%- உாிைம கிைடயா5�G... நா� எDதியி�%கிற 

பதிர�...” எ�H ெசா';, சரவண� ெகா,தி�7த காகிதைத நீ1#னா	. 

 

ெசா%க;:க�, அைத� பிாி5� ப#%க� ேபான ேபா5 பா�வதி, அைத� பி,:கி, 


%-Bறாக% கிழி5� ேபா1,வி1,, “உ� மனசி' எ�ன# ெநன9சி% கி1ேட... 

ப'4 உைட@சி,�” எ�றா	 அD5 ெகா3ேட... 

 

ம';கா ம�றா#னா	. 

 

“எ�ைன ம�னி9சி,:க அ�மா... நா� ெச*த5 �1டா	 தன7தா�. என%- 

உ:க	 ேமலதா� ஆைசேய தவிர... ம�ற5ல ஆைசயி'ைல எ�கிறைத 

கா1,வத�காக எDதிேன�. த���னா ம�னி9சி,:க	. இ'ல�னா, உ:க	 

மகைள ந'லா அ#O:க	... இ7தா:க க�ன�...” 
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ம';கா, �5ைக% -னி75, �கைத% கா1#ய ேபா5, பா�வதி அதி' 

�தமி1டா	. ம';கா, சமரச� ெச*தா	. 

 

“சாி�மா, நீ:க	 இ�ேபா �ற�ப,:க	. நா� காைலயி' அ:ேக வ751,... 

சாய:கால� இ:ேக வ75,ேற�...” 

 

கா� �ற�ப1ட5. ெச'ல�மா ஏறி% ெகா3டா	. ெப�மா	, “த:கசாைல வைர%- 

வாேர�. ப	ளி�ப1,ல ேகாணி கிட%-5” எ�H ெசா';% ெகா3ேட 

��னி�%ைகயி' ஒ1#% ெகா3டா�. 

 

கா� ேபா*வி1ட5. 

 

ம';கா, ‘இ1;’ ஆயாைவ த� ப%கமா* ேச�5� பி#5% ெகா3ேட, இதர 

-#த�� ெப3க�ட� ேச�75 இைண75, பிைண75 நட7தா	. 

 

------------------------------------------------------------    ((((����������������) ) ) ) ----------------------------------------------------    


