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காளியம+&, ‘கா

நா%- .ைஜ’ - அதாவ1 ெபாிய ேகாயி களி

ெகாேய2வ1 மாதிாியான த
கதாி&கா5, நா%- வ&கீ
நிக, கா

க%ட விழா. பழனி4சாமி, ராம , ,ள&

ேபாற &கிய பிரகக அமைனேய பாதப

ந-வத, ேதா!டப%ட ,ழிகளி

எ-1 ேபா%டாக. இ& கபியா

இ71 சில ம!ைண ெவளியி

,த& ,த, ம!, ம!ெவ%யா

அகறப%ட1. இ:ேக என நட&கிற1 எபைத அ:ேக டைலமாடவாசிக
க:கைள4 !4 ! பாதாக. “சீ&கிர சீ&கிர” எறா ,ள&
கதாி&கா5.

மாட&க!; ெவ%ய ,ழியி , ராம  ஒ .வர மர&கைப ந%டா. சாமியா
தாதா, ஒ ெகா அரச இைலகளி= அத காகளி= ச7தனமி%-, ,:,ம
ைவதா. பின, அைத பழனி4சாமியிட நீ%னா. பழனி4சாமி, அைத
பயப&தி>ட வா:கி, அமனிட அ7த பணிேவா- கா%வி%- .வர & கபி
எ&கி நி2, அ7த அரச இைலகைள க%ட ேபானா... பிற,, “க&, ச7தன
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ைவ:கடா... ,:,ம . :கடா” எறா. க, ம?ச ,:,மமா5
ம:களமானேபா1, பழனி4சாமி, அரச இைலகைள அதி

க%னா. உடேன

ேமள4சத பலமா5 ஒ@த1. நாத$வர உ4சி& ,ர=&, ேபான1. சாமியா
தாதா, ெவ%- வ7தவ ேபா
அபேய ஆடாம

தைரயி

அ:,மி:, ர!- எB7தா. எB7தவ

நிறா. இப கா ந-ேபா1 ேமள ெக%யாக ஒ@&க

ேவ!-... ஒ@த1... ஆனா

அப ஒ@த1 அேக நிற ‘ டெராளிC’

ேமளம ல... டைலமாட ேகாவி@

உள ‘கேணச ேமள’. அ:ேக> கா

நடப%ட1... பழனி4சாமியி தபி அணாசல கதினா...

“ேயாD சாமியா ெபாி5யா... இ7த ேமள1&, அ7த ேமள1&, விதியாச
ெதாியா%டா நீ என5யா சாமியா? ஏல டெராளிC, கா

ந%டா4

ல... ஏEல

மா இ&க... த%ேடல...”

“எDவளC (பா5 தர ேபாறாகேளா... ஈர:கி பய மவ+வ” எ2 ேயாசி1&
ெகா!7த டெராளிC, Gபி ஊத, அவ தபி, தைல தவி- ெபாயா&க
ேபாவ1 ேபா

அதா... ேமள அபத, ேப ஊத ேவ!ய ‘ஊைம&

,ழைல’ டெராளியி ம4சா இேபா1 தா சாவகாசமாக 1ைடதா...
சாமியா தாதா, திIெர2 நிற இடதி

நிறபேய ,திதா... பிற, ேமள4

சததி, ஏப ‘ட:ட:’ எ2 ஆனா. அ7த ஆலமரதி, அபா , அதனா
மைறபட யாதப உள அம க%டதி, கா
இைடேய, தாதா ஆனா... தளாைமயி

நா%டப%ட இடதி,

பாதியா%ட... தானாக பாதியா%ட...

அம ேகாவி , ஒ சின அர!மைன மாதிாி இ7த1... க
பனிர!- பகேளறினா

க%ட...

அமனி க அைற&, ேபாகலா. அம

அத, உேள, Eற உயர Gடதி

இ7தா. ம!சிைலதா. ஆனா

ெவ!கலைத விட& ெக%யான சிைல. சிைல&, கீேழ அ2ேகாண தக-.
ச%டமி%-& க!ணா&, ைவ&கப%ட1. அம+&, ஆ2 ைகக...
ஒறி அாிவா, இெனாறி
நாகாவ1 ைகயி
அவறி
அச

திாிJல, மெறாறி

தசன ச&கர.

பாரா:,ச. இதர இர!- கர:க பிப&கமா5 இபதா

என உளன எப1 ெதாியவி ைல. இ7த ஆ>த:க அைன1

ம!ணாலானைவதா. ஆனா , அமைன ெகாதிதிாி, Jலதி, ேகாணதி
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பய:காியாக& கா%-பைவ. அம காலயி
திாிJல... ஒ Eைலயி
ெதா:,வ1ேபா

அச

ெவ%டாிவா... இ

கGர கா%ய1. ஆகாயதி

இ& கபியி

இ71

ெதா:கிய இர!- விள&,க எாி

ந%சதிர:களா5 ெஜா@தன.

சாமியா தாதா இ+ ஆ-வைத நி2தவி ைல. திமைல அவ னா
ேபா5 நி2 ஆனா.

“நம கா Kசி&, ெபாறாதவ... இ7த ெசப%ைடயா பய=வ... 1ேளா
1+ 1தா. அவ:க அம ெகாைடய த-&க 1 ல...
காளியாதாC&, ஆ%டமா ெபாிய ஆ%ட...”

சாமியா ஆயபேய உதிரC ெசானா...

“கவைலபடாேத... எ மவேன... அவ ெகாைட நட&கா1. எ மவ
டைலகி%ட ெசா @%ேட. தா5&, பிதா தனய...”

“அேதா பா காளி... அ:ேக நா=ேப எப ஆ-றா:க+... அரச இலய
எDவளC உயரமா க%யி&கா:க+... ேட5 மாயா!... நம இலய> அவ:க
க%-ன உயரதி, க%-டா...”

“அ4சபடாதடா மகேன... அவ+வ பாிதவி4 நி&க ேபாறா+வ பா... அவ+வள
பாதாள சிைறயில அைட&க ேபாேற பா...”

“சாி... சாி... நீ அைட4ச1 ேபா1... இேபா நிைறய ேவல இ&,. ஆ-றத
நி21... நீ இேபா ஆ-றேதாட சாி ெகாைடயில ஒம ேபரதா ஆட;...”

சாமியா, க.ரத%

உள திநீைற>, ,:,மைத> எ ேலா&,

ெவ2ேபா- இ%-& ெகா!7தா. ெநறிெய2 திநீைற உத%
ேத5தா. ெநறி ெபா%ெட2 ,:,மைத& க!ணி
G ஏெச!%, பயப&தி>ட வி.தி வா:கினா.

ேத5தா... ஒேர கத .
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பழனி4சாமி, அரச இைலகைள அவிL1 ேமேல க%டேபான மாயா!ைய&
ைகயா% நி2தினா. பிற,, ேகாவிைல4 றி நைடெப2 ேவைலகளி
க!கைள4 ழல ைவ1 பாதா. அம சிைல&,, ‘வண’ தீ%-வதகாக
ஒ ,யவ ேகாயி=&, ேபா5 ஒ ,- ேபா%-வி%-, திைர4சீைலைய
இB1 ேபா%டா. ேகாவி=&, எதிேர ஆலமரைத தா!, ஒ ெசDவக&
க%ட. பத உயர தகர& கதC ேபாடப%ட படாதி க%ட. அ:கி71
சபர. இB1 ெவளிேய ெகா!- வரப%ட1. நா, ப&க வ!
ைபதா&க அவ2&, ேம

ச1ரமான ேத&, பர. அதிேல ஒ Eற

உயரGட. Gடதி ேம

அமனி ெவ!கல அவதார. அத, ேமேல

விதவிதமான ராண ெபாைமக. சபரதி ப&க இர!- ம!,திைரக.
அவைற நிச& ,திைரகளா5 நப ைவப1ேபா
&ேகாண ேபா

இற க%டப%-

ஒ2 ப%ட ,2&,4 ச:கி@ வட. அைத பி1தா

சபரைத இB&கேவ!-. இ7த4 சபர, ச&கர& ககைள த4சக இ
ப%ைடகைள& ெகா லக த%& ெகா!7தாக.

ஒவ இத, ரா@ மாதிாி ஒ வ!ைய& ெகா!- வ7தா. அதேம
ெந&கமாக நா, இ& ,ழா5க. அவறி

கம7ைத இ%- நிரபினா.

பிற, ஒ கயிறி

பறைவ1 வி%- ஓனா.

பித ெநைப ஒ ,ழாயி

அவ ஓ-வத, பய:கர சத. டட எ2 சத. நா%- வ&கீ

நாராயண

அ:கலா5தா.

“இ1 பைழய ேவ%-... பைழய சத... ெதாலCல ேக%கிறவக&, நம ேகாவி
ேவ%டா, அ7த பய=வ ேகாயி

ேவ%டா+ ெதாியா1. அ:க பா:க...”

எ ேலா பாதாக... டைலமாட ேகாவி=&, ேம

வாண:க ஆகாய4

டகளா5 பற7தன. சத ேபா%டபேய ஒளியி%டன... ஒளியி%டபேய
வைள7தன... விதவிதமான நிற:களி
மாைல ெசாறிவ1ேபா

கலகலரான வாண:க... டைல&, .

ந%சதிர ெபாறிகளாக கீேழ விB7தன. ஒ2

விBேபா1, இெனா2 எB71 வானேம வாணமாகிய1.
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கப%ைடயாக ேசா71 ேபானாக. ‘கா
கதாநாயக நாளி

நா%-’ விேசஷதி

ேதாறா=

ெக@4சாக;. ஏதாவ1 ெபாிசா ெச5தாக; எ2

அணாசல நா%- வ&கீைல பா1& ேக%டா.

“அம ெகாைடேயாட அவ:க Oேயா படத ஏேதா ெச5ய ேபாறதா5
ெசானிேய... எனடா அ1?...”

“இேபா ெசா லமா%ேட... ஆனா

ெச5ேவ...”

“ெசா ேலமில ேப5பயேல... இ+ E; நா தா இ&,... அ7த
த%பய=வ வாணேவ&ைக கா% நமள சிறிசா&கி%டா+வ... நா ெபாிசா
ெச5ய; பா... ெசா =... இ1&, ேமல> பC ெச5தா நீ எைத>ேம
ெச5யா!டா...”

“ெசா =ேத... ஆனா

இ1 ெவளியில ேபாயி%டா Oணாயி-. நா ெதகாசில

ெகா?ச நா சினிமா ஆபேர%டரா இ7தனா...”

“ஆமா... அற... ஏேதா தி%ேட+ 1ரதி%டா:க லா?”

“நா&,&, எ= இ ல+ அ1&காவ அ1 எபனா= ரளபடா1...”

“சாி... ததா... ெசா =டா...”

“ெசா =ேத... ெசா =ேத... அ7த பய=வ வி ெப%ல சினதா
சினிமாபட ேபா-தா. நா பதினா2 எ.எ. அ1தா பாவாைடைய பிாி4சி
விாி4சா

எDவளC ெபாிசா இ&,ேமா அDவளC ெபாிய திைரயில சினிமா

கா%டேபாேற... ஒ!; ல... ெர!- பட... ெராப ெபாிசா ெதாி>...”

“ந ல ேயாசைனதா... பட ெபாிசா ெதாி?சா இ7த %டா பய மவ+வ P%ட
டைலமாட சாமி ஆ%டத அ7த ேகாவி=ல இ7தபேய ஒ க!ணால
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பா1&கி%ேட ம2க!ணால நம படைத> பா1டபடா1 பா... பட
ெராப ெபாி னா அ:க இ7ேத பா&கலா பா...”

“நீேய ஊ&கார+&, ெசா @& ெகா-ேப ேபா@&ேக...”

பழனி4சாமி எ1C ேபசாம , அவக ேப வைத& ேக%காத1 மாதிாி ேக%ரசி1& ெகா!7தா. அ7த4 சமயதி , ெவயிைல மைறப1ேபா
தைல&, ேம

Gத%ைட

பி1& ெகா!- வாடா. நட7தா. அைத பாத G

ஏெச!-, அவ அபா மாயா!ைய உ பினா.

“பா மாமா... ஒ:க&காவ நா ெசப%ைடயா ெபா!;வள நி2திேன.
ைகயில கா நடமாடா%டா

டைல மாட+&, மாைல எ-1 ேபாட யா1.

ஒ ேகாழி ெவ%ட யாம அவ$தபட%-+. ஒம மக எனடானா,
அ7த ர?சித ேப4ச& ேக%- ெசப%ைடயா ெபா!;வ ட ேச71&கி%க ேகாவி

ப&க1ல ,%டாப% Gய 1றா. என&, ஏ ெக%ட

ேப... இவேள ெசப%ைடயா ெபாைளகேளாட ேச7ததா

நா+ பைழயப

ெசப%ைடயா ெபா!;வள எ கைட&, Pபிட ேபாேற... பா ஒம
மக எப தைர ,=:க நட&கா+... அைன&, எனடானா... அப
ேபசினா... அேதா பா...”

மாயா! பாதா. ேவக ேவகமா5 நட7தா. வாடா.C&, பினா
அவ சைடைய பி1 இBதா. ம லா&க த மாபி
ேபா%டபேய அவ ைகயி

ேபா5

சா57தவைள ேதாளி

இ7த Gத%ைட இர!டாக வைள1, சிைத14

சினா பினப-தினா. G Kகைள எ-1 ஆகாயைத ேநா&கி எறி7தா.
அ7த Kக த தைலயிேலேய விழ, மகைள, தைலயி= இ-பி=மாக&
காலா

இடறினா. இத, பழனி4சாமி ஒவ71 மாயா!யி 1கி

பலமாக

அதா.

“%டாபயல... அவ நம ெபா!ணா இ&கலா... அ1&காவ ந-ெதCல
அ&க நம&, உாிைம இ ல... ஒன&, இ1 ஆகா1ழா... நம கப%ைடயா
,-பத தைல ,னிய ைவ&க நீ ஒதிேய ேபா1 ேபா=&ேக...”
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மாயா!, மகைள இB1& ெகா!ேட O%ைட பா1 நட7தா. “இனிேம

நீ

G 1ன1 ேபா1... O%லேய கிட” எ2 ெசானபேய மா%ைட
இBப1ேபா

இB1& ெகா!- ேபானா... இைத பாத ஏெச!-

சிாிதேபா1, அதைன அயி= இBைவயி

கதினா வாடா..

“ஏல ெபா71 பயேல... ேகா ெசா @... ேலசா சிாில... இ லனா அற பலமா
அழேபாேற...”

மகைள இB1ேபான மாயா!, மீ!- அவைள அதா. அதபேய
இB1& ெகா!- ேபானா.

G ஏெச!-&, அத,ேம

அ:கி&க பி&கவி ைல. இ7த வாடா. இப

ேப ற1&, அவ அபாதா அ&காேர தவிர, இ7த கப%ைடயாக
அவைள ேபா5 அ&கல... அவ இ தி%%- ேபானா=... அவள
அத%டல... நம ெசா = விழ=&, இர4ச நீ... கா%ல ெப5த மைழ... K இ லாத
G...

ஏெச!- ெவ2ேபா- நட7தா. டைலமாட ேகாயிைல ஓர:க%
பாதபேய நட7தா... ஒேவைள, அ7த& ேகாயி@
ெசப%ைடயாக அவக ெப!கைள கைடயி

P நி,

இ71 வில&கியதகாக

அ&க வவாகேளா எ2 பய7தா. அவகேளா அவைன பாதா=
பா&காத1 மாதிாி த:க&,ேள சிாிதாக. அ1தா அவ+&,4 ச:கடமாக
இ7த1.

ஏெச!- ளிய7ேதா வழியாக நட7தா. ர?சித ேபா% G&கைடைய&
ெகா!- வவா ேபா=&,... அ வ71%டா

கா1& கபிகைள

,-ப1&கார எற ைறயி Pட விர%ட யா1. ஒDெவாதி> ஒ
வாடா.வா5 ஆயி-வாவ...

“அடேட... அல:காாி மயினியா... என இ7த ப&க?”

“நீ வார+தா ேபா&,& கா% வாேற... நீ 14 சிேனக1ல பைழய
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சிேனகிதத மற71%ேட... எனாலதா மற&க யல...”

“நம சிேனகிதத மற7தா... ஒ:கள& P-வனா... ேசாள ேதா%ட ப&கமா
ேபாகலா மயினி... ேபாயி ெராப நாளா4 ...”

“நீ ஒத எ1&,ேவ எ:க ,-ப1 ெபாள பிளியள 1ரதி%ேட...”

“ஏேதா திெக%ட தனமா ப!ணி%ேட...”

“எ ெபாழல ேவற ம!ணளி ேபா%-%ேட...”

“நீ:க G திதா எகி%ட கா வா:க;மா... ஒ:க&, இ லாத பண
என&, இ7ெதன... இ லா%டா என...”

“ேபாவ%-... அம ெகாைட&, நா:க Oேயா... அவ:க எனவா...”

“எகி%ேட அெத லா ேக%கபடா1...”

அல:காாி, ஏெச! விர கைள பி1, ெசாட&, ேபா%டா. ெபவிரைல
அBதினா. ஏெச!-, அல:காாியி ஏெச!டாக !டா.

“பதினா2 எமமா... ெபாிய 1ணி க%-வா:களா... நீ:க ெவ2 Oேயா...
அவ:க பதினா2 எ.எ. ப-தா...”

“அபயா... பதினா2&, ேமல> ஏதாவ1 இ லாமலா இ&,? ந ல சமய1ல
ெசா @%ட... ஆமா ெகாB7தா... ஒ:க ,-ப1&காரகைள ஊல என
ெசா =தா:க ெதாி>மா... ேகாலவC&காக கப%ைடயா P%ட1ல நாயி
மாதிாி கா1& கிட&கியளா...”
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“அபதா ஆயிேபா4 ...”

“அப ஆகபடா1... கப%ைடயா P%ட அம ெகாைட ?ச1,
ேகாலவவ ெம%ரா$ல ெகா-&க ேபாறா:க... அப ெகா-1%டா ஒ:க
கா1& கப ,-பைத ெபா!;&, O:கி+ ெசா ல ேபாற+வ...
ேத:காய உ%&கி%- ஓ-ன நாயி+ ஆகிடாதிய...”

“நீ:க ெசா ற1 சாிதா... எ லா, ப,ணதால வ7த விைன... இேபா என
ெச5யலா...”

“இபC ேல%-ட ல... அம ெகாைட&, னேய ேகாலவCதா
ெபா!;... அ&கினிராசாதா மாபிள+ ஒ ஏபா- ெச51-:க.
இ லா%டா ஊ ஒ:கள இளபமா5 ெநைன&,...”

“ேவ;னா

பா:க மயினி... ஒ நா ம%- ெபா2:க... நாைள&ேக

ெதாி>... ேகாலவC ெபா!;... அ&கினிராசா மாபிள... இ7த ஆல
ஏபா-... வார ஆவணில க யாண... இபேவ ேபாயி ப,ணைத>,
ராம5யாைவ> உ=&,ேற பா:க...”

“ந ல காாிய நட7தா சாிதா...”

அல:காாி, ,லைவயி%டா - ெகா&கர&ேகா எப1 மாதிாி.
----------அ தியாய
தியாய - 18

உ4சி ெவயி

உ4சத பித ேவைள....

பழனி4சாமி அச71 கிட7தா. பா&கிய, அவைரேய பாதா. வயி2 ெகா=&கா5
கிட7த1.... ெசானா= ேக%க மா%டா... ேசா2தா சாபிடா!டா...
காபியாவ1 ,&கலா... பசிைய அட&,. ேக%டா தாேன....
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இ7த4 சமயதி , ராம , நா%- வ&கீ , ,ள& கதாி&கா5 வைகயறா&க
உேள வ71, பழ&கப%ட இட:களி

உ%கா7தபேய ேகாயி

காாிய:கைள

ேபச 1வ:கி வி%டாக...... அவ அ7த பசி&கிற&கதிேலேய பதிலளிதா....
காைலயில இ7ேத இவ ஒ டள த!ணி Pட ,&கல+ ெசா&கார
ம4சாகளிட, ெகாB7தகளிட ெசா வதகாக, பா&கிய வாைய
திற7தா. ஆனா

ேப4ேசா, E4 மாதிாி ேம= கீB ேபா5& ெகா!7த1.

"எ!ணா4சி ேமள&கார:க&, எ:க ஊ%ல ேசா2 ெபா:,ேறா..... வி =
பா%டாளிக&, ஒ:க O%ல ேசா2... சாிதாேன."

பழனி4சாமி, சாியி ைல எப1ேபா

"ேமள... வி =... ெபா5&கா

ேபசினா.

,திைர&கார எ லா&, இ:ேகேய

ெபா:கிடலா... ெதாழிலாளிவள பிாி4 ேசா2 ேபாடபடா1... எ லாேம
ம+ஷ:கதா... ஏ5 பா&கிய... நம ெகாபைரைய ளிய வ4 ேத4 கBC:க....
உைள&கிழ:, %ட&ேகாஸு தனிதனியா5 ைவ>:க.... ேபான வஷ
மாதிாி எ ெசா ல த%-ன1 மாதிாி> த%டாத1 மாதிாி> ெர!ைட> ஒேர
ெபாறியலா ேபாடாதிய... வயி2+ வேபா1 காச பா&கபடா1... மான+
வேபா1 உயிர பா&கபடா1..."

"எ!ணா4சி நம நா%- வ&கீ ... ெபாிய 1ணில ேபா-ற சினிமா ச:கதி
கப%ைடயா பய=வ&, ெதாி? ேபா4சி... அவ:க அதவிட ெர!- மட:,
1ணில ேபாட ேபாறா:க+ ஒ ேப4 அப-ேத..."

"இ1&,தா நா ெசா ல மா%ேட. ெசா ல மா%ேட+ ெசாேன... இவ
ேக%டாதாேன..."

"இப எனடா , ெக%- ேபா4 ... எ1&, ஒ ெர&கா% டா$
ேபா%-%டா ேபா4 ... எ:க!ணா4சி ெமாகத ழி&காவ... ேவ!டா...''

"அம ெகாைட சமய1ல.... அ7த பய=வ வ ப!ண  ேபாற1 மாதிாி>

12

ஒ ேப4 அப-1.."

"கவைலபடாதிய... அம ெகாைடயி

நீ:க அ&கைற ெச=1:க.... நா:க

கப%ைடயா பய=வள கவனி4சி& கி-ேறா+ கா1& கப:க ைகேம
அ4 சதிய ெச5யாத ,ைறயா ெசா @%டா:க...."

"ெசா7த& கா=ல நி&க;!டா ..."

பழனி4சாமி, கைடசியா5 இப ேபசியேபா1, ேகாலவC உேள வ7தா.
அபாவிட ஏேதா ேபசேபாவ1 ேபா

கைத

நிமிதினா....

"இேபா எ இ&கா..."

"ெபாியபா... சாபிட4 ெசானா+.... ெசாேன... நீ சாபிடா%டா அவ
சாட மா%டாரா+ ெசாேன. உடேன அலறிய4 சா%-%டா... நீ:க
காைலயி

இ7ேத சாடலேன. அB1%டா..."

"யா ேகால .." "வாடா...." "அவ&, என ேக-.." பழனி4சாமி விள&கினா.

"என&, இபதா வயி2 ,ளி1.... பா&கிய ேசா2 ேபா-... எபா ஒ:ககி%ேட
சா%-&கி%ேட ேபசலாமா...."

"இ1ல என!ணா4சி இ&,..... ஏ சாடல..."

"நம வாடா..... G&கைட தகரா2ல ெசப%ைடயா ெபா!;வ ப&க
ேச71 க ேகாயி

ப&க1ல ர?சித ஏபா%ல இெனா கெபனி G

தியி&கா... இ1 ெதாி?ச1 இ7த பய மாயா!, ெபத மகைள நா= ேப
னா
ஆனா

வா:, வா:,+ வா:கி%டா... நா+ அேபா இ7ேத....
திய& கட ெகா-1%ேட.... அ7த பய மவ எனடானா இ7த
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ெர!- நாளா ,ற ப-1&கி%- அன த!ணி இ லாம கிட7தி&கா...
இைன&, காைலயி தா என&, விஷய ெதாி> ேகவிப%ட1ல இ71
மன ேக&கல.... நா+ சாடல... அதிகேநர கழி4 தா.... பா&கிய1&கி%ட
ெசாேன... இேபா ேகாலவC அவேளாட உ!ணாவிரதைத 4 வ4 %வ7தி&கா..."

"பய மவ சாியான அ&க க.”

"களிதன இ ல.... இ1&, ேபதா Oர... வாடா. தனி G தற1
என&, பி&கல... அேதசமய அவ தனிபிறவி+ ெபைமபடாம=
இ&க யல..."

"கால4 1ன பா மாதிாி... இ7த ெசப%ைடயா பய=வ பிவாத1ல ஊேர
,%4 வரா ேபாயி%-. இ1&, லா இ7த பய 1ளசி:கதா காரண....
ெச2&கி மவேனாட ஒத& காைலேயா, ைகையேயா எ-1%டா சாியா
ேபாயி-..."

ேகாலவC, நா%- வ&கீ

நாராயணனிட ஏேதா ெசா ல ேபாவ1ேபா

உத-கைள& ,விதா ... "நீ:க ெநன&க1 மாதிாி அவ இ @யா&,. அபா
னா

சிகெர% பி&காதவரா&,. அம ெகாைடைய தளி வ4 &கிட

சமதி4 %டா. ெகாைட&, இ+ Bசா ெர!- நாதா இ&,1.....
இ+ ேததி வர@ேய... வ... வ.... அவ எ லா ரட+வள> சமாதான
ப-த+ லா..... இேதா சிதபாC G ஏெச!- சிாி4 %- வாராவ....
அேநகமா.... 1ளசி:க ம4சா டைல மாட விேசஷைத தளி வ4சிபா...
இவ:க அைத4 ெசா ல வாரா:க.... அபாடா.... ஊதகரா2 ஒழி?ச1... இ+ேம...
எ லாேம ந லபயா5 நட&,. பழச மற&க;னா 1ச ெநைன&க;...
14 ெநன&க;னா பழச மற&க;..... எமா நா Pட P%ட1ல
ேபசலா ேபா=&ேக..... யா ைக த%டலனா= 1ளசி:க ம4சா+, அல:காாி
அைத> த%-வா..."

G ஏ ெச!-, பழனி4சாமியி ெசா7த தபி அணாசல உேள வ71
உ%கா7தாக. தபி&கார, ெசா&காரகைள ேநா%டமி%டபேய
பழனி4சாமியிட ேபசினா.
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"எ!ணா4சி... ஒகி%ேட... நா:க ெர!- ேப... தனியா ேபச;... ேகாலவC
க யாண விஷயமா5..."

,ள&கதிாி&கா5 ராமசாமி, மறவக சாபி

ேபசினா. "அேபா ... நா:க

வேறா..." பழனி4சாமி பதறிய1 ேபசினா.

"உ%கா:கபா - அணாசல . நீ ஏ இப திய அ&க கட
ெகா-&ேக....? இவ:ெக லா எகி%ட அவ:க ,-ப விஷயைத4
ெசா =ேபா1 நம ,-ப விஷயத அவ:க 1ரதி%டா ேபச;...?
இவ:க&, ெதாியாத ,-ப விஷய அப என இ&,.... எ1னா=
இ:ேகேய ெசா =..."

"ெசா =ேத, ெசா =ேத - ஏழா ேகாலவC நீ உள ேபா"

அணாசல, அ!ண மக உேள ேபாகிறாளா எ2 உ2 பாதேபா1,
அவ கதC&, அ?ஞான வாச' ெச51 கா1கைள உஷரா&கி& ெகா!டா.
அணாசல Gைக ேபாடாமேல ேபசினா.

"நம ராம5யா ம4சா மவ+&, - அ&கினி ராசாC&, ேகாலவவ& ேக%- ஆ
ேமல ஆளா5 ெசா @ அ+பி அ=1%டாரா... இப இவர ைகேயாட ேக%-%வபயா5 ெசா @ அ+பி இ&கா ராம5யா ம4சா..."

"ஆவணிலதா ேயாசி&கலா+ ெசா @யா4ேச..."

ஏெச!- பதிலளிதா.

"அப ல ம4சா... நா:க அ7த ேகாவி
ஒ:க சேபா%- ெச5>ேறா... ஆனா

விவகார1ல..... ரத சப7த1ல
ஊல ேகாலவவ ெப!ெண-&க அ4

ெச5>தா ஒ ேப4 .... இ7த ேப4ச ஒ C&, ெகா!- வர;..."
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"ஊ வாய Eட உலEயா... இ&,1 மாபிள..."

"தயC ெச?சி ,ைற> ேக:க ம4சா... ேகாலவC&, அ&கினி ராசாC&,
க யாண+ இபேவ ஒ ெவ-&க;... இ லனா..... இ ல+
ெதாியப-த;... C எனா= நா:க ஒ:க ப&க7தா....
ெசப%ைடயா ,-ப1& காசிராஜ மக ெசா @ அ+னாக.... காசிராஜ
மக C ப!ணி%ட பிற, ஒ:கைளேய சேபா%- ெச5தா
ெப..... எ:க&, ெப... ஆனா

ஒ:க&,

ராம5யா அ!ணா4சி&, மன ேக&கல....

பழனி4சாமி ம4சா வாயால யா1+ வ7தா .... காசிராஜ+&, >+
ெசா @ அ+பலா+ ெநைன&கா. ஏனா அனாவசியமா5 ஒ ெபா!;
ெபய, ைபய ெபய இ1&, ேமல அபடபடா1 பா..."

"ஒ:க Pட பிற7த தபி நா... ஒ:க மதி - ஒ இமியளC ,ைற?சா&Pட
உயிர வி-றவ நா... அபப%ட நா ெசா =ேத... ஏெச!- மாபிள
இேபா ஆயிர ச ஜா ெசானா=... எ7த ப&க ெபா!; எ-&கேமா
அ7த ப&க தானா சா>ேறா... நம ,-ப1ல பாதிேப ெம%ரா$
ேபாயி%டதால இேபா நம&, ஆ பல இ ல.... யாைன சகதில மா%&கி%டா
தவைள Pட கி!ட

ப!;மா... நாம நா%டாைமயா5 இ&ைகயி

நம&,

கப க%-ன இ7த ெசப%ைடயா பய=வ... நமளேய.... எ1&,றா+ நம
,-ப1 பய=வ ெம%ரா$லேய இ71%ட1தா காரண... நம பா% பிற7த
,-ப கா1& கப ,-ப... நம அைதய க%&கி%ட ,-ப... பைழய
உறC ேபாயிடபடா1. அதனா ...."

அணாசல வி%டைத ராம  ெதாட7தா....

" அ&கினி ராசாC.... ந ல ைபய... ந ல ,-ப... திர!ட ெசா1 இ&,....
அவ:க ,-ப இ7த உறவா ..... அ-த தைலைறயி

Pட ந ப&க நி,...

இ7த ச:கதிய ேகவிப%டாேல ெசப%ைடயா ெச1 ேபாவா...''

“தபா நிைன&காதிய ம4சா..... இபேவ ஒ C ெசா @%டா ந ல1..."

பழனி4சாமி&, அவக ெசா வத தாபாிய ாி7த1... ஆனா= அ&க ப&க
பாதா.... எவ ன:கவி ைல ..... பா&கியைத பாதா... அவ கதி
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எைத> க!-பி&க யவி ைல .... பழனி4சாமி, சிறி1 பத%டப%ேட
வளிதா.

"சாி மாள.... எ மக, ேகாலவCதா... ெபா!; .... ராம5யா ம4சா
மக அ&கினி ராசாதா மாபிள. ஆவணில

ைகமாதி&கலா."

"நீ:க ெபா!; ெகா-தா ேபா1.... நைகந%- ெர!டா ப%ச...”

"அவ&, நைக ேபா%- பா&க1 எ:க&, ெபமதா.... சாி எைன ெகா?ச
க!Eட வி-தியளா...."
----------------அ தியாய - 19

ேகாலவC, வாி

ேபா%ட கர:கைள எ-1வி%-, அபேய கீேழ சாி7தா.

சாி7தவ ேகாபமாக எB7தா.... எனபதி... எைன& ேக%காமேல எப
ெவ-&கலா... எ2 அ:ேக ேபா5 ேக%கலா ேபா

எ% பாதா....

எைன& ேகளாமேல எப ெபதாேளா.... அ1ேபால ேகளாமேல காC
ெகா-&காவ... எ லா ஊைமயாயி%டாவேள - அமாPட ேபச@ேய. சிதபா
ச7திராC&, இப ஒ மாபிள பாபாரா... நா ெதா&கா.... மாடா... ஆடா?
ம+ஷி... ேவா%- ேபா%ட ெபா!; .....

ேகாலவவி ைககா க ஆன... தைலேய பராமான1..... க!கேள
எாி4சலாயின... அ&னிராசா... அவைள, அ:க அ:கமாக, அ:,ல அ:,லமாக
எாிதா. 'காளியம+&, ஆ-.... டைல&,& ேகாழி.... இ7த ெர!- ேப&,மா
ேச1 நா.... நாேன.... அபா வழ&காளி அபா.... தகரா2 ச:கதி

ம%- ெர!-

தரைப> விசாாி&க;+ எப ேப றியேளா அப.... பகாாியதில>
விசாாி&க;... இ லா%டா ஒ க இெனா ேசாகேதாட ேச.... இதனா
ெசாக7தா ேசாகமா,ேம தவிர ேசாக கமாயிடா1. ஒ:க கி%ேட எப4
ெசா ல.... யா Eல ெசா ல..... அ!ண +&, கைட ைவ&க1 &கிய.....
அமாC&, நீ:க &கிய... நாதா - இ7த பாவிெபா!;தா யா&,
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&கியமி லாம ேபாயி%ேட... ேபாயி%ேடேன...'

ேகாலவவி லபிய ெந?ச இ2கிய1. மைழயா

,ைழ> கணிம! தைர

அற இ2,ேம..... அப இ2கிய1.... பய, Oரபிறெப-த1..... இ7த திI
மனமாற அவ&ேக ஆ4சயைத& ெகா-த1... எதிபா&காத ைவரா&கிய...
எதி ெகாள&Pய 1ணி4ச ..... ேகாயி

ேபேர%- ேநா%

தனேபா

ஒ

தாைள தனியா&கினா.... ேபனாைவ ேதபி1 நா= வாிகைள
கி2&,வ1ேபால எBதினா. அல:காாி அைதயிட ேபச யாம

ேபானா

இைதயாவ1 ேச1ட;....

"எமா.... அம ேகாவி=&, ேபாயி%- வாேறமா..."

பா&கிய1&, ச7ேதாஷ.... மக&, அ&னி ராசாவ பி&காேதா.... எற ச7ேதக
இேபா1 அமா&காாி&,, அ;வளC Pட இ ைல.... பி4 %-.... இ லா%டா
ேகாவி=&, ேபாகமா%டா.. அம+&, நறி ெசா ல ேபாறா... அவ&,
பி4சா என&, பி4ச மாதிாிதா. ஆனா= ஏேதா......

ேகாலவC, அேமலயா5 நட71, அய2 நட71, அேயா- நட71
,லெத5வமான காளியம ேகாவி=&, வ7தா.... அவ எ7த ேநர வ7தாேளா,
அ7த ேநர பா1

ேகாவி@

திைர விB7த1.... அம+&, க! திற&க ேபாறா:களா.....

அமனி இர!- க!களி= ம?சைள . வாக - பிற, ச7தனைத
அவாக. அற ேகாலவிழியி

வண ேபா-வாக. உேள க2

வ%ட ேபா-வாக..... ஒ ைமைய& ெகா%-வாக.... இ1ேம

தா

க!திற.... அமா க!திற&க, ஒ மணி ேநரமாவ1 ஆ,... அ1&,ள எ
க!ேண E-.... E-...

ேகாலவC, ேகாயி
ேம தளதி

 ேபாடப%ட ,வி7த ப7தைல பாதா.

ேபாடப%ட ப%டாைடகைள ேநா&கினா விதவிதமான ஜிகினா

காகித:கைள& க!;றா... சபர ப ேவ2 ெத5வ ெபாைமகளா
அல:காரமாக நிற1. வி =பா%டாளிக உ%கார ேபா, ெப? ேம%ைட
பாதா. அம+&காக எ லா இ&,..... ஆனா

அம தா இ ைல....

18

என&, வழ&காளி அபா இப1ேபா , என&காக அாிவாைள எ-த அ!ண
இப1ேபா , அம+&, சபர இ&,... ப7த

இ&,... ஆனா

அம

இ ல.... என&, நாேன இ லாம ேபான1 மாதிாி.... அமா... காளியமா... இ1
அ-&,மா... உன&, ம%- சவ வ ைலைம>ள ஈ$வர, என&, ம%- ஒ
இ4சளி . எனதாயி நியாய....

ேகாலவC, அம+&, ற1, கா%யேபா1, அல:காாி அைத
எதிப%டா. இவைள பா1 அவ , கா@
ஒத& கா@

,திய ைள எ-ப1 ேபால,

நிறா. ேகால அ:ேக ஓ ேபானா.... அைதயிட ேபசினா

அBைக வ. அேதா அ7த ெவ வ! சத ேபால.... அபாC&,
ேக%,பயா5 சத வ....

ேகாலவC, அைதயி னா , ேகா@ேபா

%டப%ட அ7த காகிதைத

எறி71வி%- திபி திபி பாதபேய நட7தா. அைதேயா- இைண71
நட&க யவி ைல. ஊ இ&, இபி , அ1 யாத காாிய... ஆனா=,
அல:காாி அைத பினா

நட7தபேய னா

ேபானவ&, அபயமளிதா.

"அட& கடCேள.... எனதா ஆனா=... எ நிைலைம உன&, வர
விடமா%ேட.... க&க=ல பதி& கா%- ப&கமா வா... அ&கினி ராசா ஒன&,
மாபிைளயா வரமா%டா.. கல:காம ேபா.... எ ராசாதி... நா எ1&,
இ&ேக!..?"
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ெசப%ைடயா டைலமாட ேகாவி , நா, ப&க மதி

வகளா

மட&கப%- ந-ப&க ெபாிய வாசைல& ெகா!ட1..... ஆனா= இ7த&
ேகா%ைட4 வகைளைய மீறி, ேகாவி=&, உேள சாமி பிப:க ெவளிேய
நறாகேவ ெதாி7தன. ,ளமான மதி

வாி உேள>, ெவளிேய>

ெவைளய&கப%-, அ7த வ B&க ெவைள சிவ& ேகாலப%ைடக
ெச:,தாக மாறி மாறி ெதா:,வ1 ேபா

ெதாி7தன. இ7த ெசDவக&

ேகாவி=&, ேம, ப&க Eற உயரமான Gடதி

டைலமாட P

வவ4 வராக& கா%சி த7தா... நா, ப&க &ேகாணமா5, உ4சியி

19

ச1ரமாக 7த ம! பிப. அ7த ம! வவி, ெவைளய&கப%-, அ7த
ெவைளயிேலேய வி.தி .சப%டதா , அ1 சாியாக ெதாியவி ைல .... ஆனா
ச7தன ,:,ம பளி4சி%டன... சாமியி பாததி

பய:கரமான

ெவ%டாிவா... மாடனி ஆற பிபதி இர!- ப&க வி
அதி

மாதிாியாக க.

சர விள&,க இைண&கப%7தன. மாட+&, அ&க ப&க நாைக71

பிப:க... வட&, மதி
அவறி

ஒறி

சிைலவவ:களி

வைர ஒ%னாேபா

மாடதி.... இெனாறி

இர!- சிறிய க%ட:க....

பதிரகாளி... இவ

இ&கிறாக. ெத, ப&க மதி

தனிதனியான ம! பிப:க... டைலமாட னா

வைர ஒ% ஏெழ%-
மாடைன4 சிதாி&,

ஒ பட இ7த1... 7தா நா 1ளசி:க மாடைன நOன ப-1வதகாக,
ெதகாசியி

வா:கிய பட.... இைற&,4 ெசைனயி

இ71 வ சினிமா

மா$டகைள வரேவக ெதகாசி&, ேபாயி&, 1ளசி:க, காளி&,
மாடதி&, ேபா%ேடா பட:க வா:கி வரேபாவதாக4 ெசா @ இ7தானா...

அ7த& ேகாவி=&, இபேதா2 ேதவைதக.... சிவெபமா த&கைன
அழிபதகாக ஏவிய .தகண:க எ2 வி =பா%டாளி ெவறி&,மா ஆ
ஆ பா-வைத பா&க அழகாக இ&,.... இேபா1, டைல மாடனி
ப:காளிகளான ேகா%ைட மாட, உதிரமாட, அ&னி மாட, தாரம,
அ&னிதிர, மயான திர, பதிரகாளி , மாடதி, ைக&ெகா!டா, ேப4சி
த@ய ேதவைதகளி பிப:களி

Kசி த%டாமேல ெவைளய&கப%7த1.

ேகாவி@ இைடெவளிைய இ%- நிரவ1ேபா

ெபாிய ப7த

ேபாட

ப%7த1... வைளC வைளவான அல:கார ப7த .... ேகாவி=&, ெவளிேய>
ப7த ... அ7த& ேகாவி

மதி

வ&, ெவளிேய ஒ சின பிப... ஏேதா ஒ

சாமி ெபய... சாமிகளி= ஆதிதிராவிட பா,பா- உ!- எப1 மாதிாியான
Pைரயி லாத சாமி மைழயி

கைர> ம!சாமி.... அ1&, இேபா1 தா ப%-

படாம= ெவைளய&கப%7த1...

அ7த& ேகாவி=&, ெவளிேய, ெசப%ைடயாக P%ட P%டமாக& P
நிறாக. இைடயிைடேய வாண ேவ&ைகக ஆகாயதி

உலாவின... அ7த4

சத நி, ேபாெத லா ெசப%ைடயாக ேபசி& ெகா!டாக.

"ஏ...... சாமியா.. பய=வ&,4 ெசா =... கப%ைடயா சாமியா&
கிழவனால ேதாரண மைலயி

ஏறி ைனயிேல த!ணி எ-&க யா1+....
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அவ ேபரைன ஏபா- ப!;றா:களா... அதனா

நா உஷாரா இ71,

அவ:க&, னால மைலயிேல ஏறி த!ணி எ-&க;..."

''ஆமா... சினிமா படத ேகாவி=&,ள ைவ&கதா.... ெவளிலயா...''

"1ளசி:க பா1&,வா..." "எ லாைத> 1ளசி:க பா1&,வானா நாம
எ1&,..."

"நறியி லாம ேபசாத ..... நம 1ளசி:க ஊ&, வ7த பிற,தா நம&,
ேப..."

"நம பல1லதா அவ+&, ேப..." "ஒகி%ட ம+ஷ ேப வானா...."

"நீ ேபசா!டா. ஆனா

அ:க சாராய கா54 ற பய கைள அம ெகாைட

>ற1 வைர&,மாவ1 ெகா?ச தளிேபா5 கா54ச4 ெசா =பா..."

"நீ ஒத.... அம ெகாைட&காகேவ $ெபஷலா கா54 தா.... அவன
அறப-1னா நம ஆவ ஒன அறப-தி-வா+வ...."

ெவளி ப7த=&, நட7த இ7த ேப4 &க ேக%, Kரதிேலேய விB7தா=,
எ@ டா&ட கா1களி

அைவ விழவி ைல... மனித ,% ேபா%ட .ைன மாதிாி

ப7த=&, ெவளிேய அ:,மி:,மாக4 றினா... வ%ட வ%டமாகC, ச1ர
ச1ரமாகC நீள நீளமாகC நட7தா... யாாிடமாவ1 லபியாக ேவ!-.

எ@ டா&ட சத ேபா%-& கதினா.

"ஏ5 அல:காாி... ஒனதா பிள... ஒ ெநா வ71%-ேபா ..."

டைலமாட ேகாவி=&,4 ச2 ெதாைலவி

வ!பாைத ஓரமாக ஆ%-&

கிடாCட ேபான அல:காாி, அவைர பா&காத1 ேபாலC, ேக%காத1 ேபாலC
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ேபானா. அவ இர!டாவ1 தடைவயாக& க1ேபா1, கைத4 ழிதப
நிறா... நா ெபா... அ:ெகன ேவைல...

எ@ டா&ட , கதி& கைள1வி%-, அவைள ேநா&கி நட7தேபா1, அல:காாி
அவைர பா1 நட7தா... ஆ%ைட ஒ வாதமட&கி மரதி
க%ேபா%-வி%-, ஆயைச71 நட7தா.... பின இவ இைண71
நட7தாக - அல:காாி, ெவ%கப%- "சீ னால நட> இ லனா ...
பினா
ேகாவி

நட>" எறா. எபேயா இவ னா= பினா=மாக&
ப&க வ7தாக.... எ@ டா&ட, ப7த=&, நிறவகைள4

சா&கிரைதயாக பா1& ெகா!ேட ஒபாாி ைவ&காத ,ைறயாக ஊைளயி%டா.

"பா.... அல:காாி... இ7த 1ளசி:க பய , ெச5>ற அ%Tழியத... அம
ெகாைட&, தபய உர&கைடயில சபாதி4சத வி%--வா ேபா=&,... ெவளி
ப7த= இவ ெபா2பா... சினிமாC இவ ெபா2பா.... டா  இவ
ெபா2பா. இ7த கழிசைடக பா&கிற1 ம%- ெசா&கார பய=வ
ெபா2பா... இ1&, ேமல ெசலவளி&கா!டா+ நீ ெகா?ச அவ கி%ட
ெசா = பிள"

1ளசி:க எ1லயாவ1 பணத வி%டா அத வ%> த=மா எ-&,றவ....
நாமதா அவகி%ட ேயாசைன ேக%க;... அவ+&, ெசா ல ேவ!யதி ல.
சாி ேபாவ%ட ேகாலவC&, அ&னி ராசாC&, வாயி%டாேம..."

"ேகவிப%ேட... ஆயிர7தா நட7தா= என&, மன ேக%க மா%ேட:,...
கிளிைய வள1 .ைனகி%ட...”

".ைனகி%ட கிளி ேபாகல... நாயி கி%ட ேத:காய ெகா-&காவ அ1 தா+
தினா1.. யாைர> தினC விடா1..."

"இ1ல இெனா விஷய சப7தப%&,... அல:காாி. கா1& கப
பய=வ எேபா நம ேகாயி=ல ேமள4 சத ேக&,ேதா அேபா நம
ேகாயிைலேய ஒைட&க ேபாறதா ேபசி&கிறா+வளா.... என&, ைக>
ஓடமா%ட:, .... கா= ஓடமா%ட:,.... அவ:க&, எ மவ 1ளசி:க
ேமலதா ,றி... கப%ைடயாகேள சாி&,4 சாியான ேஜா. இப அ7த
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பய=ேவாட கா1& கப+வ ஒ!ணா4 ேச7தா நம கதி... அேதா
கதிதா... ஆமா... இ4 ெச5தா என...."

"எப...''

"நம டைலமாட வழ&கமா.... கப%ைடயா காளிகி%ட உதிரC வா:க
ேபாவா... இ7த வஷ ேபசாம கா1& கப மாாியம கி%ட உதரC
வா:க4 ெசா லலாேம.... இதனா

கா1&கபகள வைள4  ேபா%-டலா

பா..."

"மாட மாாிகி%ட உதிரC ேக%க சமதிபாரா..."

"நாம ெசா =றைததா மாட ேக%க;.... மாட ெசா =றைத நா
ேக%க;+ இ ல... அ& ேக%டா ஊல ஒ கிடா ஒ ேகாழி உயிேராட
இ&கா1... சாி... எ தி%டைத பறி என ெசா =ேத..."

"ந ல தி%ட7தா... அ1&காவ.... அவ+வ கா=ல ேபாயி விழ;மா+
ேயாசி&ேக...”

"ேயாசி4 ெசா =.... அேதா பா ேவ+.... 1ளசி:க பய

ெகாைட&, சினிமா

பய=வள P%%- வாரா... ேகாண4சதிர1ல ( ேபா%- ,&க1&,...
பிரா! ேபா%- ெச2&கி மவ உர&கைடய ஒ வழி ப!ணி-வா அல:காாி... அல:காாி... நீ ெசா =.... இேதாட, அவன நி2தி&கிட4 ெசா =
பிள ...."

"நமளா

யா1 சாமி... அவ ேக%கா%டா என&,தா மதி&,ற... பிறC

எைத>ேம அவ கி%ேட ேபச யா1..."

"என அல:காாி... எகி%டேய பசபற... நீ ெசா @ அவ
ேக%கமா%டானா&,... நீ:க ஒத&, ஒதரா..."

எ@ டா&ட மா இ7தி&கலா.... அப இ&காம

ஒ ந%-4 சிாி4
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சிாிதா... க!ணதபேய ெசா லதா... அைத ாி71 ெகாள
அல:காாி&,4 சிறி1 ேநரமான1... ாிய ாிய @யானா. அவாிட இ71
பி வா:கி நி2, கதினா.

"ஏ5 எ@ டா&ட... நீ> லா ஒ ம+ஷனா..." "என பிள நீ நா+..."

"நீ சிாி4ச சிாி&, ேப ன ேப4 &, ஒ E?சில காறி1ப;... இப
ேபசற நீ ஒமாவ அமா+ Pட Pடபடா1. ேப4 &, ஒ அளC
ேவ!டாம5யா - நா பலேபர ெதா%டவதா... ெக%டவதா... இ ல:கல.... ஒ
தபிய க%-ன பிறC ஒB:கா இ&க ெநன4சவதா... அவ ெதமா+
ெதாி?ச1 ஒ சிேநகித ஏப%ட1 வா$தவ7தா.... இ1 ெதாி? நீ ,தியா5
,தி4ேச... அேபா நீ நியாயமா ேபசியி7தா நா+ அட:கியிேப... ஆனா
நீேயா.... அவகி%ட ேபாறவ எகி%ட வரபடாதா+தா ஆ-ேன - அ7த
ஆ%ட1ல நா+ ஆ%ேட.... ஆ-ேற.... நா இப ஆன1&, நீ> ஒ
காரண. அ1&காவ இயா ேப ற1... கா&கா கா&காவ& ெகாதி தினா1....
இபேவ 1ளசி:க1&கி%ட ெசா =ேத பா..."

"அ5ேயா ... அல:காாி.. நா ஒன அப4 ெசா =வனா... இ7த டல சதியமா4
ெசா =ேத. நா அ நிைன4சி7தா& Pட எ ைகயி விள:காம ேபாC....
கா= நட&காம ேபாC.. ெசானவ பழனி4சாமி தபி அணாசல... ேதவயா
மவன.. நாேன மிதி&க ேபாேற. 1ளசி:க பய கி%ட ெசா @டாத தாயி
இபேவ அ&காத ,ைறயா நாய ேப ற1 மாதிாி ேப றா... ஒ ந ல வா&,&
ெகா-1%- ேபா... அல:காாி..."

அல:காாி, எ1C ேபசவி ைல... ேவனி

இற:கியவகைள ஊைம4 ேசாகமா5

பாதா... ப1 பதிைன71 தயக இற:கினாக. ஒவ ைகயி
எ%-&கா

.4சி மாதிாியான Oேயா காமிரா... ஒத ேதாளி

மித:க

மாதிாியான ச1ரெப%.....

1ளசி:க அவகைள4 சிதி&, அறிக ெச51 ைவதா.....

"இவ:ெக லா எேனாட சினிமா பிர!-:க. ஏ5 தமராசா... இ:க வாடா ேட5
மவராசா... நீ> வா... இவ:க Pடேவ நீ:க ெர!- ேப இ&க;... என
மா$ட அப பா&கிய..."
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"ஒ:க ேகாவி=ல ெராப ெபாிசா விேசஷ இ&,.... Oேயாவி

எ-1

ெவளிநா%-&, அ+பலா+ ெசாேன.... நா+ ஐயாயிர (பா5
அ%வா$ ெகா-1%ேட.... இ:ேக ஒ!; மி @யபா... ெம%ராேஸ
ேமலபா."

“நாைள&, பா1%- ெசா =:க. மா$ட... அ1&, ம2நா கிைளமா&$...
ெர!ைட> பா:க.. படமா5 எ-:க... ஒ:க&, பி&கா%டா அ%வாஸ
அபேய த71-ேற.... அேதாட ஒ:க பிஸுன &காக ம%- Pபிடல.... எ:க
விேசஷத நீ:க பா&க;+தா Pபி%ேட "

மா$ட எ1C ேபசாம
தைலயி

ேதாளி

இ7த காமிராைவ எ-1 தமராசாவி

ைவதா..... தா&கார ஒத.... க!; வா> ம%-ேம ெவளிேய

ெதாி>... இர!- ேப ெமா%ைடயக... எ?சிய ேப ெந%ைடயக... ஒவ
=:கி... ஒத ைபஜாமா... இெனாத டCசகார... மறவக ைட%
ேப!%... ெபாைம4 ெசா&கா&க....

சினிமா&காரகளி

ஒத விசிலதபேய ேபசினா...

"ேட5.. அேதாட பாடா... ஒ கிராம1&,%... அைமயான ெலா&ேகஷல
எப அழகா5 நட&கா பா - பாரதிராஜா பாதா விடமா%டா... அடேட....
,% எப பா&,1 பா.... மா$ட... காமிராவ ெர ப!;- மா$ட இ7த
ேபா$ பிV%

ஒ!ட

அ1 பாதகி%ட இபேவ அ%வா$

ெகா-1டலா... ஷா% ெரயா...?"

எ ேலா ெதாைலவி

ேபான ேகாலவைவேய பாதாக. 1ளசி:க

மா$டாிட ெக?சி& Pதா காமிராைவ வில&கினா. 'இ&கிற ெதா ைல
ேபாதாதா... இ7த4 சமய1ல... ஏ அ7த ப&கமா5 ேபாறா. இவ&, அ&னி
ராசாC&, க யாணமாேம....?'

ேகாலவைவேய பாத 1ளசி:கைத அல:காாி ரசி1 பாதா. இ1வைர
தா ெச5யேபாவ1 நியாயமா எ2 ெந? &, பாதி&, பாதியா5 சி7தித
அல:காாி , அணாசல7தா அப ேபசினா எபைத எ@ டா&ட Eல
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ேகவிப%ட உடேனேய மனைத க லா&கினா - இ ைல.... அ1ேவ க லான1....

"1ளசி:க ஒகி%ட தனியா ேபச;... அவசர... அவசிய.... நம பதி
ேதா%ட வைர&, ேபசி&கி%ேட நடேபா..."

"எ பிர!-:க வி%-%-..."

"ஓ.ேக. 1ளசி.... ேபாயி%- வா... நா:க ேகாவி=ல ெலாேகஷ பா&ேகா..."

எ@ டா&ட ந-:கி பாதேபா1 -

அல:காாி அவ&, கைன ேபா

அைட&கல& ைகைய& கா%வி%-,

1ளசி:க1ட நட7தா... ேகாலவேவா, ேசாள ேதா%டதி, ஒDெவா
ேசாள4 ெசைய> வில&கி வில&கி பா1 பா1 உேள ேபானா...
------------------அ தியாய - 21

ெபா1வாக, சமய ச7தப:க சப7தப%டவகைள& காலா
ெபபாலான வழ&க... ஆனா

இட2வ1தா

அல:காாி&ேகா , அ1 இேபா1 ைக

ெகா-த1... ேகாலவைவ& கடதி& ெகா!- ேபாக ேவ!- எபைத எப
1ளசி:கதிட எ-1ைரப1 எ2 அவ ேயாசிதேபா1 அவக&,
பினா

நட7த அ&னிராசாவி சிதபா ப,ண, கப%ைடயா ராம 

அவக&, னா

நட71 ஒ ஓரமாக நிறாக. ப,ண, ராம C&,4

ெசா வ1ேபா , 1ளசி:கதி, எ4சாி&ைக வி-தா.

"நீ ஏ!டா கவைலப-ேற... ஊைரேய அ&கேபாற1 மாதிாி... ெம%ரா$ல
இ71 அேபா&, பய=வள இற&கி%டா+ ேயாசி&காதடா... ஒDெவா பய
ெசப=ைப> இற&கி& கா%-ேற.... ஊைர பைக&கி ேவேரா- ெக-
எகிற1 பழெமாழி... பா1டலா... ,$தி பய=வளா. ,$தி பய=வ...
ெச2&கி மவ+வ எ ஒத& ைக&, ெபாவா+வளா.... ஒேர ெவ%-தா,
ேமள4சத ம%- ேக&க%-.... அ1வைர&, ெபா21&க..."
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1ளசி:க ஏதாவ1 பதி

ெசானா , அ:ேகேய அவைன இர!

ஒைற

பா&க ேபாவ1ேபா , அ7த இவ அவைனேய பாதப ெமள நட7தாக
- 1ளசி:க ேவ2ப&க கைத திபியதா , அ1ேவ ஆரப ெவறி எ2
அ+மானி1, ஒ கிைள வழியி

நட71 பன: கா%, மைற71 ேபானாக...

அல:காாி ,தி& கா%னா.

"பாதியா5யா அவ:க ேப றத - நம ெசப%ைடயா ஆவ ேபாதாதா&,... நீ
எ1&காவ அ ெம%ரா$ல இ71 சின பய=வள இற&,மதி ெச5ய;...”

"அ5ேயா சிதி... நா டைலமாட விேசஷத Oேயா பட எ-&க1&காவ
ெகா!- வ7தி&ேக... ேகாயி

ெகாைட&காவ ேபா%ட பண மாதிாி ப1

மட:, சபாதி&க ேபாேற... எ:கப... இ1 ெதாியாம ன:,றா. இவ+வ
ேவற 1&கைத க% வி-றா+வ..."

"அேபா கா1& கப அ4சா... இவ:க ைகைய க%&கி%- நிபா:களா..."

"அெதப.... நம ேகாயி=&,ேளேய வ71 எவ+ வாலா%-னா....
பினிபி-வா:க பினி... ேவல ெதாி?சவ:க... ஒேர &க%-ல Oேயா
பட1&, Oேயா பட...... அ&, அ..."

"இ7த ப,ண ெவ2 வா54சவடா காரதா... ஆனா

ெம%ரா$ல இ71

ஊகாரன அ&க1&, ஆ வ7தி&,+ ச%டாப% B1 த!ேடாரா
ேபாட ேபாறா... இ7த தகரா2ல கல71&காத காைர O%-&கார:க, நம&,
எதிரா திரள ேபாறா:க..... நம ேகாயி

இB1 Eட ேபாறா:க..."

"நா ெம%ரா$கார:க அ+பி ைவ&கC யா1.... ஊ&கார கி%ட
ெசா லC யா1... ஏனா இ7த4 சமய1ல எவ+ எவ ேப4ைச> ேக%க
மா%டா ஒேர ,ழபமா5 இ&, சிதி... ஊ&கார+வ ஒ!ணா திர!டா நம
பய=வேள ஓ%ட பிபா+வ...... என ெச5யலா... ஒ வழி> ெதாியேல..."
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"ஒன&, டைலமாட சாமி ெகாைட> நட&க;... கப%ைடயா+ தல
,னிய;... ஊ&கார+ ேபசபடா1... இ7த E; ஒேர சமய1ல
நட&க;னா நட&,... நடதி& கா%-ற1&, நானா4 ...”

“எ சிதி....? எ...?” "ஆனா

சிதி ெசா =றைத ம%- நீ ேக&க;" “நீ எ1

ெசானா= ேக&ேக சிதி...”

"அேதா... ேசாள த%ைட&,ள மற? %டாேள... ேகாலவC, அவ... நீ P%%ஓட;...."

நட71 ெகா!7த 1ளசி:க அபேய நிறா... அைத& கவனி&கா1 நட7த
அல:காாி சிதியி ைகைய பி1, அவைள> நி2தினா.... அவைளேய
சிறி1 ேநர ஆ4சாியமா5 பா1வி%- ச7ேதக ேக%டா.

"உன&, ைபதியமா சிதி? ,1ல> ெகாைல>ல> விட ேபாற விவகாரைத
எப சிாி4 &கி%ேட ேப ேற...?"

"ஒன அ7த மாதிாி ச7தப1&, சிதி வி-வனா...?"

"விட ேபாறிேய... அபேவ... நீ... இப4 ெச5ய4 ெசா ேவ+ ஒ ச7ேதக...
ஆனா ... இ1&,ேம ... எனால யா1..... சிதி.... டைல ,ைடதா
&கிய..."

" டைல&, ெகாைட ம%- ஒனால நடத >ேமா....? ஊ&கார தா
வி-வானா...? அேபா ம%- ,1 ெவ%-

ெகாைல நட&காேதா...?"

"ச!ைடயி

சாகிற1 ேவற... சாகிற1&காவ சாகிற1 ேவற ...."
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"ஒைனவிட சிதி ப1 பதின? வய1 ெபாியவ - ஆயிர ச!ைடைய
பாதவ... ஊல ஒDெவாதைன பறி> ெதாி?சவ... இDவளC
கWடப%- நம ெகௗரவத காபாத ேவ!யதி ல.... அ1&, ேலசான வழி
இ&, ... ேகாலவைவ P%&கி%- ஓ-... கப%ைடயா கன1ல ைக
வ4 -வா... கா1& கப ெபா!ண சாியா ைவ&க ெதாியல+
பழனி4சாமிய தி%-வா - ஆக நம ெகாைட பிரமாதமா நட&,..."

"நீ ெசா ற1 மாதிாி கப%ைடயா பய=வ, அ1C இ7த திமைல பயல....
அவமான ப-1ற1&, இைதவிட ந லவழி எ1C இ ல.... ஆனா

ேகாப1ல

அவ:க... அதாவ1 அ7த4 சமய1ல ஏப-ற ேகாப1ல அாிவா கிாிவா
எ-1...."

"அைத அேபா பா1&கலா... ஊ&கார அ7த அளC&, விடமா%டா...
பழனி4சாமி&, 1ளசி:க மமகனாயி%டா. ஊ உலக1ல நட&க1 மாதிாி ஒ
நா இ லா%டா= ஒ நாளாவ1 ஒ!ணா ேசவா:க..... நா ஏ ெக%ட ேப
வா:க;+ ஒ1:கி&,வா."

"சாி சிதி. இவ சமதிபாளா..." "சமதி&க ைவ&க1.... எ ெபா2.." "சாி....
இவள& P%%- ேபா5 அற எ:க வி-ற1...”

"ஒ சினிமா திய கா%%ட பா... நா என அDவளC க
ெந? &காாியாடா.... நா+ ம+ஷிதா!டா... ேகாலவைவ நீ P%&கி%ஓேபாற... ாிஜி$த ஆG$ல அவைள க யாண ெச5>ற - அற நம
டைலமாடசாமி ெகாைட&, ெர!- ேபமா ஷ ெபா!டா%யா வாாீய......"

"ெகாைட நாைள&, ராதிாி 1வ:,ேத..."

"நாைள&, ம2நா ெவளி&கிழைமதா உ4ச.... அ1&, வ7தா ேபா1..."

"இவ சாியான நா%-ற... இவளேபா5 க யாண ெச5>றைத நிைன&கேவ.

"க தின& P@யாடா ேக&ேக..... P@..... அவ மாதிாி ஒ ,-ப ெப!

29

கிைட&க நீ ெகா-1 ைவ4சி&க;. ஆனா

இபேவ ெசா @%ேடபா....

அவ க யாண ெச5>றதா இ7தா P%%- ேபா... இ லா%டா இபவ
ெசா @-... அற ஒ பா-... ஊ&கார பா-.... டல ேகாயி

Eட%-...

ெசப%ைடயா தைல ,னி? நட&க%-... என&ெகன... ேந&, ேநரா5
ெந?ைச நி1றவக... எதைனேயா ேப இ&காவ..... ஆனா

ேகாலவC

கிைட4ச1&, நீ ெகா-1 வ4சி&க;..."

1ளசி:க, மீ!- நிறபேய ேயாசிதா.... சிதி ெசா வ1 ஒவைகயி
சாிதா. ேகாலவC ,-ப பா:கான ெப!... நிசமான ெப!. அவ+&, ஏத
ேஜா இ லதா... ஆனா

எைத> ேசா4  ேபச ெதாியாத அபாவி... O%ல

ெபா!டா%யா இ71%- ேபாவ%-... திமைல பய=&, ெசப
ெகா-த1 மாதிாி இ&,....

அல:காாி, 1ளசி:கதி நைடேவகைத வணிதா.

"எபாடா... நீ ேவகமா5 நட&கைத பா&க சிதி&, எDவளC ெதபா இ&,
ெதாி>மா... அேதா பா... பன:கா%-&,ள ேபான ப,ண திபி நட&கைத..
நம கி%ட வ ப!;ற1&,ேன வ7தி&கா+வ... பாதியிலேய.... ேபதில
ேபாற - பய=வ... சாி.. ெம1வா நடபா... சிதி> Pட நட&க; லா..."

"நீ> எ:க Pட வாேய சிதி..."

"நீ:க ஓேபாறதால ஆேபாற ஊைர சமாளி&க நா இ&க;ேம...."

அல:காாி> 1ளசி:க பள ப,தியான பதி& கா%ைட தா!, ேம%-
ப,தியான ேசாள ேதா%டதி ப&கமாக வ7தாக. அல:காாி, ஊ&,
மைற71 ெகா!7த ப,ணைத>, அவேரா- ெசற ராம ைவ>
பா1& ெகா!ேட நிறா... ேசாள பயி&, ேபாக ேபான 1ளசி:கைத
இB1 பி1 நி2தினா... பிற, ெம ல& Pவினா....

"ேகாலவC... ஒன&, ந லகால வ71%-... எ ராசாதி... எ7த ப&கமா
நி&ேக...."
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அ7த ெபாிய ேசாள ேதா%டதி

ந-ப&கதி

நாைக71 ேசாள த%ைடக

வைள71 வைள71 ஆன.... வா.. வா.... எ2 வைள7தன....

1ளசி:கைத பாத ேகாலவவா , தா:கயவி ைல.... தாளயவி ைல ....
வி&க= ெவமா5 அBதா. கைத& கர:களா

Eயபேய அBதா.

அவைன பா1 க பட7த கர விர கைள வில&கி, ெவ%கேதா- சிாி1
சி;:கியவ இேபா1 ெவ%கமறவ ேபா

அBதா.... அவைள பா&க

1ளசி:கதிேக எனேவா ேபா@7த1.

ேகாலவவி ப&க அல:காாி வ71 நி2 ெகா!டா... அவ தைலைய4
சா51, த ேதாளிேல ேபா%-& ெகா!டா... பிற,, அவைள தன&, எதிராக
திபி ைவ1& ெகா!-, எ7தவித Gைக> ேபாடாமேல ெவ%ெடா2 1!ெர!டாக ேபசினா.

"என&, நீ% ழ&கி ேபச ேநரமி ல ேகால.... ஒன&காவ உயிைர& ெகா-&கC
இவ தயாராயி%டா... ஒைன அ&னி ராசாேவாட ேச1 பா&கேவ இவனால
யல.... அதனால நாைள&, ராதிாி&, ஒைன P%%- ேபா5 ம2நா
காைலயி

ாிஜி$த ஆG$ல தா@ க%-தா. அற மாைல> கB1மா5...

ஒ:கபா பழனி4சாமி கா=ல வ71 விBவா. 1ளசி:க, பழனி4சாமி
அ!ணா4சி&, மமகனா ஆயி-வா. நீ எ@ டா&ட மமகளா ஆயி-ேவ....
ேகாயி

ெகாைட தகரா2 தீ71-.... ஒைன பி4ச அ&னிராசா சனிய+

விலகி-... என ெசா =ேத.... ெர!-ல ஒைன இபேவ ெசா =..... ஒன&காவ
நா:க ெர!- ேப இ:க வ71%ேடா.... ஒ:க ஆ%க எ:கள பா1%டா
ெர!- ெகால விB.... அ1&, னா

ெசா ல ேவ!யத ெசா @-... அத

ெசான1&, சமதமா..."

ேகாலவC திைக1 ேபானா. தி&,&கானா... இபப%ட ேயாசைனைய
அவ எதிபா&கவி ைல.... அேதசமய அவைன வி%-வி%-, அ&னிைய வல
வரC மன இ ைல.... ஆனா= இபயா... எமா ெநன4 4 பா&கேவ
ய@ேய.... இவPட நா ஓட;மா.... இைதவிட ெச1டலா.... அபா
14சி-வா..... அமா ெசதி-வா.... அ!ணா4சி ,திபா... அவ:க
கிட&க%-... என&ேக இ1 சாியா ெதாிய@ேய... எமா... அல:காாி அைதேயாட
ேயாசைன பா... ேயாசைன....
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ேகாலவC, .ணி&,வி மாதிாி ேதாறிய ஒ ேசாள& கதிைர& ைகயி

பி1

ைவ1& ெகா!- அைதேய பாதப நிறா..... 1ளசி:க உ& ,தி&
கா களி

நிறப ேசாள ேதா%டதி, ெவளிேய ேநா%ட வி%டா....

அல:காாி அ-&கி& ெகா!ேட ேபானா...

"ஒ நில என&, ாி>1 ேகால... ஆனா

ஒ ெபா!; எதிகால1&காவ

இ7த& கால1லேய ஒ C எ-தாக;... ஊல ெகா!டா ெகா-தா:க
வஷ B  ச!ட ேபா-வா. அ1ல நம வாL&ைகய ெதால4சிடபடா1...
ஊல நட&க பாரத ேபா&, நீ அரவானா5 ஆயிடபடா1.... என ெசா =ேத....
ஆ அரவ ேக%,1.... சாிடா... 1ளசி.... வாடா ேபாகலா... ேகால1&,
அல:ேகால மாக;+ தைலவிதி இ7தா ... நா தா என ெச5ய
>... நீதா என ெச5ய >... றப-டா....”

அல:காாி 1ளசி:க ைகைய பி1 இBதபேய நட&க ேபானா....
ேகாலவC ைகயி

இ7த கதிைர வி%-வி%-, அல:காாியி ேதாைள

பறினா... 1வ!ட கேதா- ேபசினா...

"அம ெகாைட&, பிறC ஆற அமா..."

"எனமா..... நீ.... நா:க எனேமா ஒன&, உதCறதா5 ெநன4சா , நீ எ:க&,
உதCறதா5 ெநைன&ேக.... அம ெகாைடயி

என நட&க ேபாCேதா.... எ1

நட&க ேபாCேதா. விவகார ேகா%-&,&Pட ேபாC... அேபா க யாண
ேமைட&, ேபாக >மா.... அ1வைர&, இவைன ஒ:க ஆ%க உயிேராட வி%ைவ&க ேபாறா:கேளா... இ @ேயா.... எ1 ெசானா= இபேவ ெசா =..."

ேகாலவC, 1ளசி:கைதேய பாதா.... அ5ய5ேயா ... இவர ெவ%&
ெகானா= ெகா+-வா:கேளா... என&காவ இதன அமளியில> உயி&,
ஆபத&Pட நிைன&கா... இ:க வ7தி&கிற இவர அம ெகாைட&, பிற,
அேயாட பா&க யாம& Pட ேபாCேமா... அ1&காவ இவ பினா

நா ஓட

>மா.... இ1&கா அபா என வளதா... இ1&கா அமா என ெபதா...
ஆனா

இபேவ இவர பிாிய என&, மன வரமா%டா&ேக... இ7த& கா%-லேய

இவேராடேய இ7த கண1ல இ7ேத இ&கலா ேபால மன 1&,1.... இவ
வி%-%- எனா .....
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"ேகால, அைதய நீ தபா ெநன4சா= சாி... நீ எபேவா எ-&க ேபாற C
இபேவ எ-1-.... இ லனா ... ஒன&ேக ஒ C க%-வா....
அ&னிராசாவ க%%-.... அற அைதகி%ட... வரபடா1..."

ேகாலவC இதைல& ெகாளி எ2பானா... தைலைய பி1& ெகா!டா...
கைத ஆ%& ெகா!டா... தைலைய பினா

வைள1, க!ணீைர

பிறமாக ெதறி&க வி%டா... 1ளசி:க நகவ1 ேபா
அைத அவைன பி1 இBப1 ேபா

ெதாி7த1. அல:காாி

ெதாி7த1... அ5ேயா ... ேபாறாேர.....

எைனவி%- ேபாறாேர.....

அல:காாி நிபைத> ெபா%ப-தாம , ேகாலவC 1ளசி:கேம
விB7தா.... அவ இர!- ேதாகளி= ைககைள ேபா%டப ேதபினா.
அ7த ேதாகைள பறிய பேய ஏ:கி ஏ:கி அBதா. உைன விடமா%ேட'
எப1ேபா

அவ கBைத த கர:களா

பினி& ெகா!- அைல

ேமாதினா.

அல:காாி அவசர அவசரமாக றப%டா.... "அ5ய5ேயா எ ஆ%ட ேகாவி
ப&க மர1ல க% ேபா%டத மற71%ேட, பா:க.... நிதானமாக வா:க...
நா ேபாேற."
--------------அ தியாய - 22

ஊ&, ெவளிேய உள க ேகாவி
கால1 ெப!க காதி

ப&க.... த:கரளி மர:க, அ7த&

ேபா- பாபட:களாக அவறி

கா5க ெதா:கின.

.வரசமர, பBத இைலேயா-, ப4ைச இைலேயா- ஒ@ெப&கி மாதிாியான
.&கேளா- மினின... இவறி, மதியி
அவாரைத4 றி, இர!ட உயரதி

உள வாைக மரதி

சிெம!% தள க%டப%7த1 ...

வழிேபா&கக, வழிைய ெதாைலதவக உ%காவதகாக4 ச%டாப%
ஊரா%சி மற தன1 அ&கிரம:க&, பிராய4 சிதமாக க%ய சிெம!%
தி!ைண ... அதி , ர?சித உ%பட பல ெப!க உ%கா71 G ேவைலயி
ரமா5 ஈ-ப%7தாக.... சில ெப!க மர:களி

அவார:களி
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சா57தப ைககைள இய&கினாக... இ7த& P%டதி , ஊ வபி
காைர O%-&கார ெப!க இ7தாக. அ7த& காலதி

தைலயிடாத

ஓைல ேபாடாம

ஓ-

ேபா%- O-க க%ய ,-ப. எ!ணி&ைகேயா இப1. இபேதா ல%ச:க.
இேபா1 மா ேம

மா க%ட:க உவாகி வி%டா=, காைர O%-&கார

ப%ட எ2 இவகைளதா ேச எ2 இவகேள ெசா @& ெகா!டாக.
ஊ மா ஒ ேப4 &, ேப ...

ஒதி அ= தீர 1ைக வைளதபேய ேபசினா.

"எபாடா... நம ர?சித !ணிய1ல.... நம ெபாழ ந லாேவ ஓ-1....
,%டாப%

இப ஒ P%-றC ச:க இ&க ெதாியாம ேபா4 .... பா...

பைழய இலய தரல... எைடயில ,ேளா2பிேகஷ ெச5யல... Gய& கழி&கல...
வார1&, ப1

(பா அதிகமா வ..."

"ஏழா... இ1தா சா&,+ இலய ேமாசமா ெவ%டாத.... Kைள ெகாறவா
ைவ&காத..."

"அ1 ஒ தி. ஆமா ர?சித நாம எேபா P%-றC ச:கைத ைவ&கிற1..."

ர?சித Gகைள& ைகயி

ழலவி%டபேய, ேபசியவைள பா&காமேல

பதிலளிதா.

"ெமாத ல... இ7த ஊ&, ரத& ெகாதி மாதிாி வ7தி&கிற ேகாவி

ெகாைட

ய%-... நம க!ணா&கார ஏகனேவ பல அதிகாாி:ககி%ட ேபசி%வாரா... ஒ மாத1ல ? -."

"இ7த பா பா! G&கைட ேபா!யாக;... அவ பைழயப> மா%-
தர,&, ேபாக;..."

"இேபாவாவ1 ஒ2ைமேயாட அவசியைத ாி? & கி%:களா... சில
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பழெமாழிகேளாட அத அதப நட&, ேபா1தா வி$வ(பமா5 ெதாி>...
P வாL7தா
ஆனா

ேகா நைம எகிற1 ேகாடான ேகா ேப&, ெதாி>...

நம&, ாி?ச1 மாதிாி எதன ேப&, ாி>... நாம எ லா

ஒவ+, ஒவேர எ லா+ நிைன&, ேபா1 மன ல ஒ ெதவ1
பா:க... அ1 எ7த விைல&, கிைட&கா1.... இயைகயான கா1 மாதிாி
ெவளி4ச மாதிாி.... இ7த ஒ2ைம உணC இயைகயா இ&கா1... ம+ஷ
தா இைத ெசயைகயா&

கி%டா.."

"ேப ர?சித, ஏ ேப4ச நி2தி%ட... நீ ேபசி&கி%ேட இ.... ஒன&, ேச1
நா:க G 1ேறா. சினிமா& கார+வள பதி ேபசி ேபசிேய எDவளC நாளா
Oணா&கி%ேடா பா... ஏ ேபசமா%ட&க...”

ேபசியவ ேபசாதவைள பாதா. பிற, எ லா ெப!க ர?சிதைத
பா&க அவ ெதாைல Kரைத பாதா... அ:ேக

வாடா. வ71 ெகா!7தா... தைலயிேல க?சி& கலய... ேதாளிேல
ம!ெவ%... ைகயிேல கதிர2வா... அB&கைட7த டைவ.... Bதிப%ட
தைல....

வாடா., அவக ப&க வ71 நி2, உத-கைள& கதா...... கைத
1ைடப1 ேபா

க!ணீ ைர 1ைட1& கன:கைள& கBவி& ெகா!டா.

ர?சித எB7த ேபா5 அவ ைகைய பி1& ெகா!டா. இதர ெப!க
அவைள4 றி நி2 ெகாள, ர?சித தBதBத ,ர@

ேபசினா.

"நீ ெநசமாேவ ர%சி&காாி வாடா..... எ:க&காவ அபாவி அபாேவ
பாவியாயி-பயா5 அவகி%ேட அப%&ேக..... எ:க&காவ சி=வ
ம7தி&ேக.... ஏெச!- எDவளேவா ெக?சி> எ ேதாழிக இ லாம
தமா%ேட+ ெசா @&ேக... இ1&காவ கதாி&, பதிலா ம!ெவ%ய
K&கி%ேட... ஒ ேதால ெதா:,ற ம!ெவ%>, ைகயி

இ&கிற

கதிர2வா ஒ நாைள&,& ேகவி ேக%கதா ேபா,1... அேபா
ேகவி&கான பதி= தானா வ... ஒன&காக ஒ இட எபC தயாரா5 இ&,
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வாடா..... நா அைம&க ேபாற ச:க1ல த

ேபேர ஒ ேபதா.

வாடா....."

வாடா., அ7த ேப&, உாியவளா54 சிாிதா... பிற, ஏேதா ேபச
ேபானா.... அபி, அைட&, தாழி ைல எ2 யா ெசான1? அவ
அ பிரவாகதி

ெவளிப%- வாைதக&, அBைக தாழி%ட1, க!ணீ

ேபா%யி%ட1... அவகைள பா14 ேசாக4 சிாிேபா-, 7தர பாைவேயாஅவக க!க&, சின4 சின உவமாகி நட7த ேபா1 -

ர?சித, அவ பினா

நட7தா.... "ஒ ெநா நி =" எ2 Pவியபேய

வாடா.ைவ பி ெதாட7தா... ேகாலவC விவகாரைத இவ Eலமாக,
ெதாிய ேவ!யவக&, ெதாியப-தியாக ேவ!-... திமைலயிட ப%ட
அவமானைத& காரணமா&கி, ேகாலவவி மான ேபாவத, ெமௗன சமத
ெகா-&கலாகா1.

ஆனா= இ7த திமைல என ேப4 ேபசிவி%டா... உாிைமேயா- ேமா%டா
ைப& னா

ேபா5 நிறா , அதாலேய ேமா1வ1 மாதிாி வ!ைய உ2

ைவதா.... ேகாலவC விஷயமா5 ேகாவி=&,ள ேபா5 ேபச;+ எ
ேபசி%டா. ேகாலவவ பதி ேபச என&, த,தி இ @யா... அவ, என
மாதிாி க!டவகி%ட ப ைல& கா%ட மா%டாளா.... நா அவகி%ட, "எைன
க%&க சமதமா+" ெவ%க, மான, J-, ரைண இ லாம

ேக%ட1 மாதிாி

எவ கி%ட> ேக%க மா%டாளா.... நா ெசப%ைடயா ,-ப1
ஏெச!டா.... 1ளசி:க1&, என&, ஏேதா இ&க;மா... இ லா%டா
ெசப%ைடயா ெபா!;வ&காவ ஏெச!-கி%ட ச!ைட&, ேபாயி&க
மா%ேடனா.... அேடயபா.....

இDவளC ேப4 & ேக%ட பிற,, இவ த:க4சி&காவ ேயாசி&க;மா? இ1
ேதைவயா? ேயாசி&க;7தா. ேதைவதா. நா ெசான1 மாதிாி நட71%பா+ நைமேய நா ெபைமப-தி ஒ ெபா!; சீரழி>றத பா&கதவிட,
நைமேய சி2மப-தி, ஒதிய& காபாதற1 ந ல1.... சாி... அ&னி ராசாC&,
அவளதா C க%யா4ேச... இனிேம

ேகாலவC மாறி-வா.... எ4

ெசா ல >? ேந1 பக=ல அல:காாி கி%ட ேபசி%- ேபானா.... இ7த
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வாடா. Eல அவ&, தி ெசா ல;... எ:கி%டயாவ1 ெகா?ச ேபச4
ெசா ல;... அவ&, எ1 ந லேதா அ1 கிைட&க ஒதாைச ெச5ய தயா+
உ2தி ெசா @ அ+ப;... 1ளசி:க... ந லவ இ ல+ நயமா4
ெசா ல;.'

ர?சித, ேவகமாக நட7தா... எதிேர அவைள ேமா1வ1 ேபா

பா57த ேவனி

இ71 தபி பிைழ&க 1ளி& ,திதா. அ7த வாகனைத ேகாபமாக திபி
பா1வி%-, பின ெகா!ட ,றி&ேகாைள& கதி, வாடா.ைவ ேநா&கி எ%
நட7தேபா1 -

G 2 ெப!க P&,ர

ேக%ட1... ெமள ேபா5& ெகா!7த ேவ

மீ1, அ7த ெப!க ககைள>, க%கைள> எ-1 எறி7தாக... சில
ெப!க, அ7த ேவ+&, பினா

ஓனாக. சத ேக%- திபிய

ர?சித, அ7த பிர4சிைன அவசர பிர4சிைன எபதா , வாடா.ைவ&
ைகயா% ேபாக4 ெசா @வி%-, க ேகாவி
ேவேனா, ஒ Eைலயி

னா

திபிய1... அத பினா

ஓ வ7தா. அ7த

ஓய ெப!க E4சிைற&க

ஓ வ7தாக...

"பா ர?சித..... இ7த ெம%ரா$ பய=வ... கிண1ல ,ளி4சி%- ேவ+ல ேபாற
பய=வ மா ேபாக ேவ!ய1தான... எ:கள பா1 ைகயா%%-
ேபாறா:க..."

"ஒேவைள சிேநகிதமா5..." "அப என சிேனகித இவ+வ Pட... அ
இ7தா

அேதா கதிர2&க ேபாCேத ேசாி சன:க... ஆைள:க அவ:கள

பா1 ைகயா% இ&க; லா...?"

"இ1 லா தி2 ர?சித.. நாம எனேவா அவ:கைள பா1 மய:,றதா Kம
பய=வ&, ஒ ெநன...”

"நீ ெசா ற1 சாிதா... இேபா வார சினிமாபட:கல> எவனாவ1 ஒ பய
க!;ல க!ணா மா% கB1ல காமிராவ ெதா:கேபா%- ஜீலேயா ,
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ேமா%டா ைப&,லேயா வ7தா... எ7த கிராம1 ெபா!ண> இB1%-
ேபாயிடலா+ ஒ எ!ணைத ஏப-1றா:க... இவ+வ
சினிமா&கார:களா... நிழல நிசமா நிைன&கிற பய ......."

"எ:க 1ளசி:க1&, இ7த தி ஆகா1... இ7த& காவா@ பய=வள எ1&காவ
ெகா!- வர;..."

"சாி. ெபா2தி71 பாேபா... இேபா ,%டப%

Gைய ேபா%-%-

வேவா...”

"ர?சித ெசா @%டாலா - இ+மா ைகயி

க ல K&கி%- நி&கிய....

ைபதிய+ ெநனபாவ..."

"ெமாத ல ஒ ைகயி

இ&க க ல கீழ ேபா- ைபதிய..."

எ லா ெப!க Gத%-&கைள எ-1 ெகா!டாக. அவறி
வ!ட

Gக

வ!டலாக அ-&கி ைவ&கப%7த1. அ7த த%-க அ7த அ-&கா

ஆயிர க!;ைடய அதிசய த%-&களாக ேதாறின... ,%டா ப%&,
ேபா, வழியி

தாேரா- ப&கமாக நட71 வ7தாக... அத,& கிழ&, ப&க

என தகரா2? என P%ட? எ@ டா&ட எ1&காவ இ:க வ7தா... "ஏ
ெகா?ச நி =:க.... ர?சித நீ> நி =... எனா+ பாேபா..."

கா1& கபகளி

அ&னி ராசாவி த7ைத ராம5யாC&, அ-தபயான

வசதி>ளவ 1பா!. ஆைகயா

அ!ணா4சி ராம5யாC&, ேபா%யாக

ராம5யாவி தபி ப,ணைத பா1& ைகயா% ேபசினா.

"எ@ டா&ட ம4சா ெமன&ெக%- நம O%- வாச=ல வ71 ெக? கிறா... நம
மாாியம ேகாயி

டைலமாட உதரC ேக%,பயா5... உதரC ேபாட

ேபாறதா5 ெசா =தா... இ1 நம&, ெபைமதான?"

"ராணைத தைலகீழா5 மாதபடா1 பா.... எ@ டா&ட ம4சா Jேதாட
ெசா =றைத ாி? &க;..."
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"அ பாதா

யா Jதி லாதவிய...? நீ ம%- ஒ:க அ!ணா4சி மவ+&,

ேகாலவவ கா1 கா1 வ4சா ேபால நி4சய ெச5ய;... அ1&காவ எ:கைள
பயிதிய&காரனா ஆ&க;ேமா...?" |

"ழ:கா=&, ெமா%ைட தைல&, 4  ேபாடாத..."

"ஒன&, ேவ;ேபா1 ெசா&கார.... ேவ!டாத ேபா1 ப:காளி. ேகாலவC
அ&னி ராசாC&, &கலாமா+ ெசா&கார கி%ட ேக%யா...'

"சாி... இேபா ேக%ேக... ஒ ெசா =&, க%-ப-ேற."

"இப &கிய ேகாலவC இ ல.... மாாியம தா..... டைலமாட..... இ:க
வர ேபாறா..."

"வ7தா காைல ஒேப...'' "ஒ&கிற ைகய ெவ%-ேவ..."

எ@ டா&ட ரசி&,பயா5 கா1& கபக க%சி பிாி71 ச!ைட ேபாட
ேபானாக. அேபா1 G ெப!களிட ஒ P4ச . எ ேலா ச!ைடைய
வி%-வி%- அ:ேக ஓனாக. 'காைர O%-&காாி' Gெப! ஒதி கத,
மற ெப!க 'மா$டக' வ7த ேவைன, ைகேகா1, மறி1 நி2தினாக.

"இ7த பய=வ அபC எ:கள பா1 ைகயா%-றா+வ... இபC
ைகயா%-றா+வ... எ4சி&கல பய=வ... என ெநன4 கி%டா:க+ ேக:க.....
ச%டாப% ெபா!;:கனா இள&காரமா... அவ:க என+
ேக:க5யா..."

இத, ேவைன4 றி P%ட ெமா5த1. திமைல> P%டதி
அ1தா சா&, எ2 ேவனி  ச&கர:களி

ஒத.

காைற பி-:கி வி%டா.

ஒத, ேவ+&, உேள ஒ-:கி இ7தவகைள பா1 அத%னா.
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காைரO%-& ,-பதி அ!ணாவி...

"இற:,:கல.... எ:க ெபா!;:கள பதி எனல ெநன4சிய."

"இவ:க ஊைரேய அ&க வ7த பய=வபா.... நம ெபா!;வள ைகயா%
நமள வ4 ச!ைட&, P-றாவ+வ... ஏல ெச2&கி மவன+வ...
இற:,றியளா.... இற&க;மா.''

"இ1&, லா காரண... இ7த 1ளசி:க பய .... அவ இB1& கிடத;...
ம லா&க ேபா%- வயி1ல மிதி&க;... ேட5.... ஒ அ?சா2 ேப ேபாயி....
அ7த பயல எ:க இ7தா= இB1%- வா:கடா. நம ஊ ெபா!;:க
ைகய பி4 இB&கலா+ அ7த பயேல இ7த பய=வள,&, ெசா @&
ெகா-திபா... ஏ5... சீ&கிரமா5 ேபா5 இB1%- வா:கல..."
------------அ தியாய - 23

வியாழ&கிழைம ; இரC ஒப1 மணி எபைத உ2திப-1வ1 ேபா
ெதாைல&கா%சி ெப%யி , தமிL ெப! ஒதி மைற71, ஒ இ7தி ெப!
ேதாறினா.

பழனி4சாமி O%

க யாண நடப1ேபா

ப7தி நட7த1. வி = பா%டாளிக,

ேமள&காரக, (பதினா2 எ.எ. காரக ஏேனா வரவி ைல) ப7த காரக,
ஒ@ெப&கி& காரக, இவக&, அ%வா$ ெகா-தவக, அ%வா$
நி4சயிதவக, ப!ைணயா%க எ2 ப ேவ2 தரபின, ப கி பரவி,
பா5களி

உ%கா71 வாைழ இைலகைள வழி1& ெகா!7தாக.

அவக&, ராம , திமைல, அணாசல ேபாறவக பறிமாறி
1வி%-, தா:க சாபி-வதகாக உ%கா7தாக. ப7திைய& க!,ளிர
பா1 வி%-, பழனி4சாமி, தம1 ேத&,& க%@
,விய

உ%கா7தா. எதிேர றதி

,வியலா5 கிட7த வாைழ& ,ைலகைள>, ெவறிைல& க%-&கைள>,

.மாைலகைள> ேமெலB7த வாாியாக பா1வி%-, ேலசாக& க!Eட
ேபானா.
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டைல&,& ெகாைட ெவளி&கிழைம எப1 ஒ& ெகாளப%டா=, அ1
உ4ச நா... இ2, பதிெனா மணியளவி

ேமள த%டப-.... ஒ@ெப&கி

பா%- பா-... அத, எB71விடலா எ2தா, பழனி4சாமி ப-&க
ேபானா. அத, வ71%டா+வ.... ராமசாமி, நா%- வ&கீ , மாட&க!; ,
கபசாமி....

பழனி4சாமியி மைனவி பா&கிய, கணவாி காலப&க உ%கா7தி7தா.
ேகாலவC சாபி%டாேளா , சாபிட@ேயா, அமாவி ப&கதி
ஒ%யபேய உ%கா71 அமாவி கா

பாத:க ேம

அவைள

த கா கைள

பரபினா. அபாைவேய, அவ பா&காத சமயமாக பாதா. எதிேர பைன நா
க%@

'உW' எற 'அபாடா E4ேசா-' உ%கா7த அ!ண திமைலைய&

,ற உணேவா- பாதா.... அமாவி பாத:கைள அBதமாக பறினா...
தா5&காாி பா&கிய, தெசயலாகதா ெசானா.

"எனழா வ71%- ஒன&,...? ஏ இ ஒ%-  = மாதிாி ஒ%-ேற... ஒேர
B&கமா இ&, ல... தளி உ%காேர..."

ேகாலவC தளி உ%காரவி ைல. அமாைவ தள ேபாகிறவ ேபா
ெந&கியதா... ப:காளிகளி ேப4

வார$யதி , பா&கிய அ7த பாச

ெந&கைய மற71 வி%டா ேகாலவCதா, அ:ேக நட&, ேப4ைச& ேக%ப1
ேபா

பாசா:, ெச5தப எ:ேகா நிைனதா... இவ:க வி%-%- எ

ேபாேவ... எ அமாவ வி%-%- ஒ மணி ேநர1&, ேமல பிாி?சதி ல....
எ:கபா கத ஒ நாைள&, ப1 தடைவயாவ1 பா&கா%டா அ1 என&,
நாேள கிைடயா1.... என&காவ அாிவாைள K&,ன அ!ணா ... இவ+&, நாேன
அாிவாளாயிடபடாேத... ேபாக மா%ேட. எ:ேக> ேபாகமா%ேட. யாPடC
ேபாகமா%ேட.... ேபாகேவ மா%ேட....

ேகாலவC, E4ைச பிதிB1, ெனறி4 &க:க கைலய, பத%ட
ேலசா5 அட:க, அமாவி பாதைத பித ைககைள K&கி, மயி
ேபா%டபேய மனைத ைவரா&கிய ப-தினா. அ:ேக நட7த ேப4 &களி
ஒ@ைய ம%- உவா:கி, அத உ%ெபா ாியாம

இ7தவ, திIெர2
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கா1கைள& Pைமப-தினா... மதியானேம காறி
வ&கீ

வ7த ெச5தி&,, நா%-

நாராயண வணைன ெகா-தா.

"கா1&கப ,-பத க=கE% பிாி4 %ட ெபைமயில எ@ டா&ட
நினாரா..... அேபா பா1 அ7த ேவ டயா நம திமைல காற பி-:கி
வி%டானா... ேவ+&,ள இ7த பய=வ பி1 பி1 ேபா5 இ7தா:களா....
அற ைகெய-1 ,பி%டபேய இற:,னா:க... P%ட அவ:க அ&க
ேபா4 தா.... உடேன எ@ டா&ட என ப!;னா ெதாி>மா...''

"ெதாி>மா+ ெதாி?சவ ேக%டா.... எனடா அத... ெசா =...”

"எ@ டா&ட தைரயி
P%ட1&, னா

அபேய ெந-?சா! கிைடயா விB71%டா...
ந ல பா படெம-1 கா%-ற1 மாதிாி... ப-தபேய

ஜன:க ைகெய-1& ,பி%டா...”

"மான:ெக%ட பய..."

"நீ ேவற, அ ம%- அவ ,பிடா%டா - ெம%ரா$கார+வ ஊ&கார:க
உ!-.... இ ல+ பி4சி எ-திபா:க..... ஒ எ=Pட மி4ச
இ7தி&கா1...."

"அற.."

"1ளசி:க ேச&காளிவ, ேகாண4சதிர1&, ஓ ேபாயி%டா:களா.... இ1ல
ஒ!; ெதாி>மா...? இ1&, லா காரண 1ளசி:க+ அவைன பி4
வார1&, கா1& கப ப,ண, காைர O%-&கார வால', இ+
சிலமா ஓ-றா:க.... எ@ டா&ட இவ:க பினா

ஓனா... 1ளசி:க

கிைட&கல எப> ரயி ேவ பால ப&க வவா+ நாைல? ேப....
அவ+&,ேன அாிவாள வ4 %- கா1 இ&கா:க.... 1ளசி:க1&,
அேநகமாக ஒத& ைகயாவ1, காலாவ1 ேபாயி-..... நா ெச5ய ேவ!ய1
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காளியாதா ேவற ஆEல ெச5ய ைவ&கிறா.... 1ளசி:க பய
ெதாைல?சி%டா+ ேதா;1..."

"இதனாலதா.... ெபாிய சினிமாவ மற71%யா?"

"ஊல இதவிட ெபாிய சினிமா நட&கேபாC1... 1ளசி:க பய வசமா
மா%&கி%டா... இ7ேநர 4சிபா:க..."

பழனி4சாமி, ராம ைவ>, நா%- வ&கீைல> ெசப%ைட யாகைள
பாப1 ேபா

பாதா. ட4 ட , J-ேபா%- ேபசினா.

"ஒவன அ&கிற1.. பி&கிற1... ம+ஷ தைமயி லடா க ல
எறி>றவ+&, ஒ நிமிஷ, அதனா

கWடப-றவ+&, ஒ >க.... இ1ல

உட& கWடைதவிட மன&கWட இ&ேக... அ1 ெசா @ மாளா1....
1ளசி:கத ஒ காைல எ-1%டா:கேன வ4 &க. அவ ஒத& கா=ல
ெநா!ய4 நம O%- ப&கமா நட71 ேபாறா+ வ4 &க... நமள 'நீ:க ஒ காரண' எகிற1 மாதிாி பாிதாபமா பா&கா+ வ4 &க.... ஒனால
தா:க >ேமா எனேமா... எனால தா:க யா1... சில ேப4 ேப4 &,ேன
இ&,... காாிய1&காவ இ ல.... பா&கிய எB7தி&காத.... என&, பசி&கல...."

"பாதியாபா.... ஒ:க அ!ணா4சி. அவர இ+ சாட ைவ&க1 ஒ:க
ெபா2...”

என அ!ணா4சி .... வால, 1ளசி:கேதாட ேமாத ேபானா

நா என

ெச5ய >..."

"ஒ ,ற நட&,+ ெதாி?  அைத த-&காம இ&க1 ெபாிய ,ற. சாி...
சாி... ஓ-:க... வாலைன>, ப,ணைத> எ:க இ7தா= ேதபி4 இ:க
P% வா:க.... நீ:க ேபாறியளா... நா ..... ேபாவ%-மா..."
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"எபா... சீ&கிரமா P% வா:க.... இ லா%டா ஒ:க!ணா4சி றப%ேபாவா..."

"ஊசனேம ெகாதி4 நி&,1... அ1&, நா என ப!ண >... எபேயா
ேபாயி%- வாேறா..... அ!ணா4சி&காவ... ேபாேறா... அ1&,ள
? %-னா நா:க ஜவா இ ல..."

"ஒ:க ேப4ச த%டாம ேபாயி%டா:க ல....? அவ:க அடாபி ப!;னா
த-1-வா:க... நீ:க சா-:க..."

"அ இ ல பா&கிய... என பதி ெதாி?சி71... எ னா
இைதெய லா ேபசலா+ அவ:க&, ஒ எ!ண  வ71%- பா..."

"சாி... மனச கல:கவிடாதீ:க. ந ல ேவ நம&, வார மமவனாவ1 அபிராணி...
வ1 ேபசாதவ."

பழனி4சாமி பதி

ெசா லாம

இ7தா. எ?சியி7த ப:காளிக ேகாவி

காாிய:கைள பா&க ேபா5வி%டாக...

அபாைவேய அதிசயி1 பாத ேகாலவC, அவ&, மகளாக பிற7த
ெபமிததி
மனதி

ெநகிL71 ேபானா...... அேத சமய, ச%ெட2 ஒ எ!ண அவ

ளாகிய1. 1ளசி:க ம4சாைன ஒ!; கிட&க ஒ!;

ெச51-வா:கேளா. ெம%ரா$ பய=வ அ நட71&கி%டா... அவ என
ப!;வா... அ5ய5ேயா அவ ஒத& கா=ல நட&க ேவ!ய1 வேமா...
அைத இ7த பாவி க!ணா

பா&க ேவ!ய1 வேமா... எபா... எபா -

நீ:க எB7திாி4 ேபா:கபா.... அவர காபா1:கபா...

அபாவிட நிைனதைத4 ெசா ல யாத ேகாலவC, ெமா%ைட மா&,
வ7தா. அ:ேக நிறப நா, ப&க க!கைள4 ழலவி%டா... எ:ேக>
விபாீதமான சத ேக%கவி ைல.... டைலமாட ேகாவி
ெவளி4சதி

சின& P%ட... காளியம ேகாயி@

னா

மிசார

ெபாிய P%ட....

எ ேலா சவ சாதாரணமாக ேபசி& ெகா!-தா இ&கா:க.... இ7த
1ளசி:க எ:கதா ேபாயிபா..? ேபா5 பாேபாமா.... எமா கா1
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கா1 வ4ச1 மாதிாி ேபாமா%ேட. எ:கமாவ வி%-%- ேபாவமா%ேட...
அமாவ வி%-%- ேபானா= ேபாேவேன தவிர, அபாைவ வி%-%-
ேபாவமா%ேட. 1ளசி:க ம4சா எைன& க யாண ப!ணாடா.... அவ
கா= ைகயி கதியா இ7தா

ேபா1... ஒத& கா=ல நட&காம இ7தா அ1ேவ

ேபா1......

ேகாலவC, அ7த ெமா%ைட மாயி

எதைன 24 றினாேளா, எதைன

கிேலா மீ%ட நட7தாேளா... கிழ&, ப&கமா5 திபினா. அ1 என ைல%-...
சிவ ைல%-... பதி& கா%-.... 1ளசி:க ம4சானா... ெசானப நி&காேர....
ேந1 ேசாளத%ைட&,ள ெசானா லா... சாியா பதிெனா மணி&, எ
வி&கி வ!ேயாட நிேப... சிவ ைல%ட& கா%-ேவ.... வார1 வராத1
ஒ இWட+ ெசானாேர.... ேபாமா%ேட. K:க ேபாேற... இ ெச5தா
என... வால+, ப,ண, அவைர ெவ%டபடாேத.. எ1C
ெச51டபடாேத பழி எ:க ,-ப1 ேமல வ71டபடாேத.... பழி வேதா
இ @ேயா... அவ&, எ1C வரபடா1.... அவ உஷா ப-தி%வ7திேவா... எமா எபி ேபாறதா... ேபானா

என? ஒயா ேபாேறா...

பழ,ன ேதாச1&, அவகி%ட ெசா @%-தான வர ேபாேறா.... ஒவ&காவ
காதி&கC படா1... கா&க ைவ&கC படா1. இேதா - நா= எ%-ல ேபா5
ெசா @%- ெர!- எ%-ல திப ேபாேற.... சீ&கிரமா ேபாவ;...
இ லா%டா... அ:ேக ேபாயி .... அவர& ெகா+ட ேபாறா+வ...

ேகாலவC பயிற:கினா. "எமா... ேகாவி=&, ேபாேற" எ2 அமாவிட
ெசா @ வி%- அவ பதி
னா

ெசா =ேப ப தா!னா. காளியம

நட7தா. அைடயாள ெதாியாம

இபத, தைலயிேல &கா-

ேபா%டப பா57தா. டைலமாட ேகாவி=&, ேபாவ1 ேபா , ேபா5,
ளிய7ேதாபி

ஒ1:,வ1ேபா

ஒ1:கி, பதி ேதா%டதி கைர&,

வ7தேபா1, 1ளசி:க வி&கி வ!ைய உ%& ெகா!- வ! பாைத&,
வ7தா.. அல:காாி> &கா- ேபா%டபேய அவ பினா
---------------

நிறா.....
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ேகாலவC, அவகைள பா1, அவசர அவசரமா5 ேபசினா... O%,
ேபாக தயாரா5 இபவ ேபா , ஒ காைல ேம, திைச ேநா&கி ைவதபேய
கிழ&, ப&க நிறவகைள பா1 ேபசினா.

"என&, ஓேபாற1ல சமத இ ல... அ1&காக நா வல... 1ளசி:க ம4சான
ெவ%-ற1&, ஊ&கார+வ தி&கி%- இ&கா+வ... பைழய பைகய மன ல
வ4 %- அாிவாேளாட

அைல>றா+வ... எ:ேகயாவ1 ேபாயி... அவ தபி4சா ந ல1.... நா வாேற
அேத..."

அல:காாி , அவைள நி2 நிதானி1 பா1வி%-, அBைக& ,ரேலாேபசினா....

"சாிமா... நீ ேபா... நீ ெசான ேசதி ேகா ெப2.... இவ எபயாவ1
ேபாறா... நீ ேபாமா.... Pட ேவ;னா 1ைண&, வர%-மா... ேபாமா....
அ&னி ராசாC%டேயா... எ7த ராசாC%டேயா.. ஒ தடவ மா%&கி%டா ஒேரயயா
மா%-ன1 மாதிாி... எகிற எ!ணேதாட ேபாமா..."

ேகாலவC, அ7த& ,மி%

அல:காாி அைதைய பாிதாபமாக

பா1வி%- O%ைட ேநா&கி உடபி ஒ1ைழ இ லாம

நட7தா.... பிற,

நிறா. நிறபேய ேபசினா....

"எேத - இவர சா&கிரைதயா இ&க4 ெசா =:க... இவ&, ஏதாவ1
ஆயி%-னா நா உயிர வி%--ேவ+ ெசா =:க அேத ..."

சினிமா ேதாஷ பித 1ளசி:க ேபசினா.

"அபேய என&, ஏதாவ1 ஆனா= ேகாலத சத ேபா%- அழபடா1+
ெசா =:க சிதி... ஏனா, அவ அBைக&கான காரண ஊ&, ெதாி?
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அவ&, என&, இ7த பாச ெவளில வ71டபடா1, இெனாத O%ல
வாழ ேபாறவ பா.."

அல:காாி, வாைய வாைழபழமா&கி, நா&ைக ஊசியா&கினா.

ேகால.. நீ ேப ற ைற>, ஒ வைகயி

சாிதா... ஆனா= மன ேக%க

மா%ட&,... எ:க ம4சா மவ ெவ%-பட ேபாற1 நி4சய... அதனால,
இவ+ ெவ%- ப-றேத ெவ%-ப-ேறா.... ெவ%%- ப-ேவா+
இல பி4 வா& கதிேயாட நி&கா.... இவ ஒ!; ெகாைலயி

சாவா...

இ லா%டா ெகாைல ெச51%- ெசயி=ல சாவா... ஏேதா ஒPட ஓ ேபானா
தபி பிைழபா+ ெநன4ேச.... அற பழனி4சாமி அ!ணா4சி&,
மமவனாயி%டா ஊாி

எ7த பய= இவ எ1C ெச5ய யா1+ இ7த

அத ஆ2த ப%ேட. கைடசில, நீ அ&னிராசா கி%ட அவ$தபட; +,
இவ அாிவாளா

ெவ%- பட;+ தைலவிதி இ7தா , அைத யா மாத

>... நீ மன வ4சா

இவைன> காபாதலா... ஒைன>

காபாதலா... ஊைர> காபாதலா..."

கா மணி ேநர பதி

இ ைல. யா, யாட+ ேபசவி ைல .

அல:காாி&,, 1ளசி:கதி,, 1ைக& கா% நிற ேகாலவC, சிறி1 ேநர
அபேய நிறா. பிற, O- இ7த திைசைய ேநா&கி& ைகெய-1&
,பி%டா. ,பி%- த1, அவக&, கைத& கா%னா.
7தாைனைய இ2&கி 71கி%-, ரா%சத .4சி மாதிாி நிற அ7த வி&கி
வ!யி பினி&ைகயி , ஏறி& ெகாவதகாக ெச:,தான உடைப,
"உ& ,தி& கா@ " நிறப, சா57தா....
-------------
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க!Eதனமான இரC....

அ7த& ,%-தனமான இ%- பய:கர பினணியி , பன:கா%ைட அ-த
மா7ேதாபி,, ஏேதா ஒ .ைன அச

ப4ைச& ,ழ7ைத ேபா

அBத1.

வி%-வி%-, விடாபியாகC அB1 லபிய1. இ7த அBைக4சத அரவ
ேக%-, பன:கா%- நாி ஒ2, ஊைளயி%ட1. அத, அகிேலேய நாக பாேபா,
அ ல1 சாைர பாேபா எ@வைள ஒறி, பசிேய&க பாைவ>ட ஊ71
ெகா!7த1... காைத பிய&,ப அத கா2, ேபயிைர4சலா5& கதி,
அ:,ள அைனைத> ஆ%-விததி , பன:கா5க விB7தன. ளிய பழ:க
சிதறின... ெதைன ஓைலக சா57தன.... கா%- .ைன "வி2C" நா%-& ேகாழி
ஒைற& ெகௗவி& ெகா!- நதனமா-வ1ேபா

தாவிய1.

அ7த இ%-&, பழ&கப%ட 1ளசி:க, வி&கி வ!ைய ேவகமாகதா
ஓ%னா... பழ&கப%ட பாைத எப1ட, எவ பா1விட& Pடா1 எற
எ4சாி&ைகயா=, அவ வ! ேவகைத -&கி வி%டா. பினா
உ%கா7தி7த ேகாலவC படபடபாக பதறிபதறி& ேக%டா.

"என&, பயமா5 இ&, ம4சா.... பயமா5 இ&, ம4சா வ!ைய நி21
ம4சா... ஒம&, !ணிய ம4சா... இ1 த ம4சா... O%-&, ேபாேற
ம4சா..... அ5ேயா பயமா இ&,.... பயமா...."

மரணற கபிணி ெப! - ேப5க&காக அைம&கப%ட ைமதா:கி&
க ைல பிதபேய, வ!ைய நி2திவி%-, அவ கதி, எதிரா5 க
ேபா%-& ேக%டா 1ளசி:க....

"சாி... வ!ய திப%-மா..." "தி ம4சா தி ம4சா.. பயமா இ&,
ம4சா."

"எைத> பயப%- ெச5யபடா1... அப4 ெச5தா

அ1 உபடா1.... சாி...
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இற:, வ!ய திேற."

"ஆனா

நீ ஊ&,ள இ&கபடா1... எ:க ஆ%க ஒம க!ட1!டமா

ெவ%-பி-வா:க."

"நீேய எைனவி%-... ெவ%&கி%- ேபா,ேபா1 அவ:கேள எைன ெவ%&
ெகா ல%-."

"அேபா நா O%-&, தினா , நீ ஊல இ71&கி%- ேகாயி
விவகார1ல வ ப!;Oேரா...."

"வ&, ேபாவ மா%ேட.... வர வைப விடமா%ேட... சாி இற:,, வ!ைய
திேற.... ஆமா ஏ இற:க மா%ட&ேக..."

"பயமா இ&, ம4சா..."

"ஒன&, பய.... என&, ேகாப... ெர!- தீர;னா ஊ&, ேபாற1தா
ஒேர வழி - இற:, ேகால..."

"சாி... சாி... வ!ய வி-..."

"எ7த ப&கமா....”

"என ,ழபாத>... எ7த ப&கமா5 ேவ;னா= வி-. ஒம இWட..."

"அேபா ஒன&, இWடமி @யா..."

"ஒம இWட7தா... எ இWட+ இ1&, ேமல எப4 ெசா =றதா...
ஆனா= பயமா இ&, ம4சா... ஏேதா ெச5ய தகாதைத ..."
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"அவ+வ ஒைன அ&னிராசாC&, ெகா-&க1 ம%- ெச5ய த&கதா....? எைன
ெகாைல ப!;ற1&காவ அாிவா கேபாட அைல>ற1 ம%- ெச5யத,மா...”

“சீ&கிரமா வி-... ஊல ஆவ ேத வற1&, னால ேபாயிடலா... என&,
பயமா இ&, ம4சா... சீ&கிரமா வி-..."

வி&கி வ! விைர71 ஓய1; ஒ-:கி ேபா5 உ%கா7த ேகாலவவி
உடெப லா ஆய1.... அவ உடபி

ெப& ெக-த ேவைவ ெவளைத,

அ7த ேப5& காறா=, 1ைட&க யவி ைல.... ேமாவா5, மாெப=பி
%-ப கீேழ விழ ேபாவ1ேபா , இ7த ேகாலதி ேதாளி , இட1 ைகைய
அைண1 ேபா%டபேய 1ளசி:க அவ&, ஒ ேயாசைன ெசானா....

"கீழ விB71டேபாற ேகால... எைன4 ேச1 பி4 &க... இ பி4 &க.....
ஆமா. இபதா.... அற இ7த மாதிாி சமயதி , எ7த க!;ல> ஒ
க ெதாியபடா1... அதனா .... ஒ கத எ 1,ல ேபா%- மற4 &க...
அ இ ல.... இ..."

1ளசி:க அவளிட ேபசியபேய, அவளி வல1 கரைத பி1, தன1
வயிேறா- ேச1 ைவதா. ஒ கரைத வைள1 ேபா%டா.... அவ ஓாி
தடைவ அ7த& ைகைய எ-&க ேபானேபா1, அவ தன1 இட&ைகயா
விர

அவ

Yனிகைள பி1& ெகா!டா.... பிற,, தன1 ைகைய, வ! சாயாம

இபதகாக, அவ எ-த ேபா1, ேகால தன1 ைகைய அவ வயிறி
இ71 எ-&கவி ைல. மாறாக, அ7த& ைகபிைய வ=வா&கினா.... பயதிேல
ேபா%ட பி, பாச பியான1. அவ, அவைள பா&காமேல வ!ைய
ஓ%யபேய, ஒ ைகைய பிறமாக வைள1, அவ கெம2 பிடறிைய
தடவி, பிடறி எ2 கைத பி1, த 1கிேல சாதி& ெகா!டா...
வ! ேபாக ேபாக, ேகாலவவி ,ர= ேபாயி2... பித பிைய
தளதாம , ேபா%ட கைத நிமிதாம , கிட7தா. இ+ ெசா ல
ேபானா , அவ பி இ2கிய1; கி-&கிபி... 1ளசி:க வ!ைய
ெதேம, ப&கமா5 திபியபேய, அவளிட ச7ேதக ேக%டா.
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"ஒன&, இேபா பய ேபாயி%-+ நிைன&ேக... ேப ேகால.... எ
ேபசமா%ட&ேக... நீ ேபசா%டா எைன ஒன&, பி&கல+ அத... ஏ
ேபசமா%ட&ேக... ஏ5... ேப பா..."

"மா%ேட... ேப னா எ வா5 ஒம கB1ல ப-..."

"சாி.. அேபா கைத K&கி வ4 %- ேப ... இேபா பயமா இ @யா...
O%-&, ேபாக;ேம+ எ!ண வர@யா... த ெச51%ேடா+
ேதாண@யா... ெசா = ேகால... ஒன&, P4சமா இ7தா

கத எ-1%-

ேப ...”

ேகாலவC கைத அவ 1கி

இ71 எ-தா.... அ1C அவ

ெசானதகாக அப4 ெச5பவ ேபா , கைத ப%- படாம=
எ-1வி%-, ப%-ப%ெட2 பதிலளிதா.

"என&ேக எைன பதி நிைன&க ஆ4சாியமா... இ&, ம4சா. இேபா பய
இ7த இட1ல... படபடதா இ&,1.... சாிேயா..... தேபா .... வ7தா4 ....
த ல.... சாிதா... நீ எPட இ வராம .. ஊல... லா71னா ..... நி4சய...
ஒம ெகால ப!ணி -வா+வ... ஒம காபாதற1&, ஒேர வழி... இப.... ஓ
வார1தா... ஊ உலகதி

ெச5யாதைதயா.... ெச5>ேறா. எதன ேப....

இ..... ஓ ேபாயி%-.... அற ,-ப1ல.... ேச71%டா:க...... க யாண
ஆன1..... மாைல> கB1மா5 எ:கபாமா கா=ல விழ;... ஒ:கபாமா
கா=லC7தா. ெவ%- -வாவளா... என.... இேபா .... ஒம பிளா+ என
...''

ேகாலவC, பய ெதளி71, பல ாி71 ேப வைத பா1, 1ளசி:கேம அச71
வி%டா... மீ!- தன1 ைகைய4 றி வைள1, அவ பிடாிைய4 ெச லமாக
த%த%, அவ க த 1கி

ேமா1ப ெச51ெகா!ேட ேபசினா.

"இேபா... ேநரா5 நாம ெவ%டாப%&, ேபாேறா... எ:கமா பிற7த ஊ..."
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''அ5ய5ேயா ..... எ:க ெசா7த&கார:க அ:க இ&கா:கேள..." |

"இ&க%-ேம.. க யாண1&, சா%சி& ைகெயB1 ேபாட அவ:கைள>
Pடலா..."

“சாி.... ெசா ல ேபாறத Bசா ெசா =..."

"ெவ%டாப%

எ:க பா% O- இ&,1. மாம மா:க... அவனவ+வ

ெப!டா%க ஊல, O-க க%&கி%- இ&கா:க... பா% ம%- தா
தனியா அ7த O%ல இ&கா... இைன&, ராதிாி&, .... அ:ேகதா த:க
ேபாேறா.."

"அற..." "இைத& Pடவா ெசா @& ெகா-&க;..."

"என ம4சா நீ... அ1&காவதானா... நா ஓவாேற? சதியமா4
ெசா =ேத... என&, அ7த ெநனேப இ ல.. ஒம இ க%
பி4சி&க1Pட நீதா த?ச+ ெசா =ற1 மாதிாிதா. சாி... விஷய1&,
வேவா... ராதிாி த:,ேறா.... ராதிாி ேபான1..."

"காைலயி

ேநரா ேகாண4 சதிர ேபாேறா... ாிஜி$ட க யாண

ெச51&கிேறா. அ:ேக இ71 மாைல> கB1மா… காளியமாவ
,-ேறா.... டல மாடன தாிசி&ேகா..... நமள ெபதவ:க கா=ல
விBேறா..."

"நாம இ:க ஓவார1 ெதாி? .... ச%டாப%

இ71 எ:க ஆவ வ71

ஏ2&,மாறா எ1C ெச51படாேத ம4சா...”

"நீ சின ெபா!; ... அதனால ஒன&, ெதாியல... யா யாைர> ெபா1வா
ஊவி%- ஊ வ71 அ&க மா%டா:க..... அ&க யா1... இ7த
ெவ%டாப%&,ள எ7த ஊ&கார+ வ71 நைம அ4சா... இ7த ஊ&கார
தைனேய அ4சதா ெநைனபா..."
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"சாி... இ7த ஊ&காரேன நமள அ4சா...."

"ெவ%டாப%&கார அ7த ேப&,... ஏதப அடாவ&காரதா... ஆனா
கா=ல விB71%டா ஒத உயிைர எ-&க ேபாறவ+ தேனாட உயிைரேய
ெகா-பா. சாி... எைன ந லா பி4 &க... கீேழ விB71ட ேபாற..."

"இேதா பி4 &கி%ேட. இனிேம

நா விB7தா நீ விB71தா ஆக;.

ெதாி>மா...”

அ7த வி&கி ெவ%டாப%&, வ7தேபா1, நா5க Pட& ,ைல&கவி ைல...
அDவளC ெபாிய K&க. ஆனா=, 1ளசி:க வ!ைய நி2திவி%-, தா+
இற:கி, ேகாலவைவ> இற&கிவி%-, வ!ைய உ%னா. ஏ எப1
மாதிாி ேக%கேபான ேகாலவவி வாைய ஆகா% விரலா

தாளி%டா.

ெவ%டாப% எற ெபய விள:,ப, கேவல மர:களான உைட&கா-,
க = பாைற>மான அகழி> ெகா!ட அ7த ஊ&, ஒ ஓரதி

இ7த, ஒ

பாடாதி O%ைட 1ளசி:க த%னா. அ7த இ% , கதைவ த%-வதாக
நிைன1, 1ளசி:க வைர த%யேபா1, ேகாலவC அவ ைகைய பி1,
கதவி

ைவதா.... அவ என தா த%னா=, உேள இ71 எ7த& ,ர=

ேக%கவி ைல. இேபா1 ேகாலவC ேச71 த%னா. கா
பிற, கதC இ-&கி

மணி ேநரதி,

பாதா , லா7த ெவளி4ச ெதாி7த1. ஐ71 நிமிடதி,

பிற, கதC திற&கப%ட1. திற7தவ&,, எBப1 வய1 இ&,... ஆனா=, ப
விழாத பா%... ெவைள4 ேசைல&காாி... காயேபா%ட ெமா4ைச ெகா%ைட மாதிாி
:கி ேபான க..... அ7த ெம @ய லா7த விள&கி , ேபரைன அைடயாள
க!- ெகா!டா.

"அ5ய5ேயா .... இ1 யாடாபா.... யாடா..."

"பாதா ெதாியல... ெபா!;... ஏ பா% இ எதி பா&காத1 மாதிாி
ழி&ேக... ேந1 சாய:கால இ:க ெமன&கி%- வ71, ஒ ெபா!ேணாட
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வேவ+ ஒகி%ட ெசா @%- தாேன ேபாேன..."

"ெசா லதா ெச?ேச.... ஆனா

அ1&, நா சமதி&, னாலேய

ஓ%ேய.... அ5ய5ேயா ... இ1 அடாத காாிய!டா ... ெபா!; யாபா..."

"நம பழனி4சாமி மாமா மக..."

"அ7த ைபய' ஒத தா ஊாிேலேய ேயா&கிய... நீ ேநரா5 அவ கி%டேய
ெபா!; ேக%&கலாேமடா. நீ> என ,ைற?சவனா....? இ7த பகவதிேயாட
ேபரனா4ேச...”

",ைற?சவேனா P-னவேனா... இேபா எ:க O%-&,ள வி-"

இ2ேபான அ7த& கதைவ Eவி%-, Eவ O%-&, வ7தாக.
சைமயலைற ,ைச ஒ2.... அத, எதிதாேபால, றைத தா!ய காைர&
க%ட... 1ளசி:க தி!ைணயி

ஏறியபேய ேக%டா.....

"ெபாிய O%ட திற..." "ஏ!டா நீ ெச5யற1 ஒன&ேக ந லா இ&கா..? ஏமா...
அவ+&,தா தியி ல... ஒன&,மா.... பழனி4சாமி ,-ப... எேபப%ட
,-ப... கப%ைடயா ,-ப+..."

" மா ெதாணெதாண&காத பா%... நா இவ ெகால ெச5யவா P% வ7ேத.
நாைள&ேக ாிஜி$ட க யாண ெச5ய ேபாேற.... நா:க விBற த
கா=தா.."

"ேபாZ$கார என K&கி%- ேபாக மா%டாேன..?"

"ஒ காத

ேஜாைய ேசத வ4ச1&காவ ேபாZ$கார ஒ ைகைய&

,=&,வா.... சாி ெபாிய O%ட திற71வி-..."

கா= ஒ
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பா%யி இர!- கர:கைள>, ஒைத& ைக&, ைவ1& ெகா!ேட ,
1ளசி:க, ஊாி

பல அாிவா ககேளா-, தைன ேத அைலவைத4

ெசானா. ேகாலவைவ திமண ெச5வத Eல7தா, தா, ஊ&
ெகாைலயி

இ71 தபி&க > எ2 விள&கினா....

இைத& ேக%-& ெகா!7த ேகாலவC ெதளிவான ,ர@

திடமாக

ேபசினா....

"ஆமா பா%... இவ... எைன& P% வரல.... நாதா இவைர& P%
வாேர... இ லா%டா... இவ ஊல.... உயிேராட இ&க யா1.... என&, எ:க
,-ப மான ெபாி தா.... ஆனா ..... அைதவிட ெபாி இவேராட உயி...
இவ&, ம%- உயிேபாற ெநலம வரா%டா ..... இவ... தைலகீழ நினா=...
இ வரமா%ேட.... எ:கபாவ மாதிாி நா+.... நியாய&காாிதா பா%.."

"எமா... இ7த வய ல... என ேப4 ேப ற..."

கிழவி ேபசிவி%-, அவக இவைர> ஏற இற:க பாதா.... பிற,,
;;தபேய, O%ைட திற71வி%டா.... இவ உேள வ7தாக 1ளசி:க, கதைவ Eட ேபானா ேகாலவC Eடேபான கதைவ,
இைடயிேலேய ைக ெகா-1 நி2தியபேய ேக%டா....

"எ1&, ம4சா கதவ E-றிய...?" "இ1&, ேமல ெசா ல;ேமா... என&,
ெசா ல ெதாியல..."

"நா ெசா =றைத> ேக... ஒைம நபி வ7தவ நா. எ உட
ம%-மி ல, இ7த ெந? &,ள 1&கிற ஒDெவா 1 ஒம&, ெசா7த...
எ ெநனேப ஒம&,தா.... எ நடமா%டேம இ+ ஒமாலதா... ஆனா
எ லா கB1ல தா@ விB7த பிற,தா. சாி... ெவளில ேபாயி ப-... நீ
ேபாறீரா..... நா ேபாக%-மா...?"

1ளசி:க கதைவ மறித அவைள, எேத4ைசயாகேவா ேகாபதாேலா தளியதி

55

ேகாலவC கீேழ விB7தா. அவ ேயாசிதபேய எB7தேபா1, பா% உேள
வ7தா.

"அ7த ,லமா+ ெசா =றைத& ேகடா - இனிேம

அவ கB1ல நீ ம?ச

கயிற க%-ேபா1 தா ஒ ைகயி அவ ேமல பட;. இ1&, னா
படபடா1. அ1&, னா .... அவ சமதி4சா= நா சமதி&க மா%ேட..."

1ளசி:க பா%ைய& ேகாபமாக பாதபேய, ெவளிேய வ71, றதி
+ பி+மாக நட7தா... ெச&, மா- மாதிாி, றி4 றி வ7தா.

ேகாலவC ேயாசிதா .... ஏ இ ர%-தனமா தளினா? கீேழ
விB7தவைள&Pட K&கி விடல?
-----------------அ தியாய - 26

ஆெவளிைய பிரசவி1& ெகா!7த வியாழனி ந-நிசி....

இேள ஆகாயமாக இ7தேபாதி=, ச%டாப% காளியம
கப%ைடயாக, டைலமாட4 ெசப%ைடயாக, ஏவிவி%ட
வாண:க, அ7த ஆகாயதி எாி ந%சதிர:களா5 ெஜா@தன... காளியம
ேகாவி

ெகா!ைடயி

த?ைச ெபாிய ேகாவி

@:க அளவிகான @:க வC

மிசார ப க, டவி%டன...... டைலமாட ேகாயி@

ேகார வவிலான

மிவிள&,க, எதி4 டைர ெவளியி%டன... இர!- ேகாவி
ப7த களி=, ப7த க&, அபா

ககளி

களி=,

க%டப%ட "வாைழத!-"

விள&,க நிலா ெவளி4ச இழைப ஈ-க%ன... இதைகய இ%

கள

ெநா:,' ெவ%-பவக, கள ேத:கா5 பறிபவகமான சின4 சின4
திடக... இ7த ெவளி4சைத பா1 "தி தி" எ2 விழிதாகேள தவிர
திட யவி ைல .....

டைலமாட ேகாவி@

"மணமகேள மணமகேள வா” எற ாி&கா% பதாவ1

தடைவயாக ஒ@1, அ:ேகேய கீற

விB7த கிராம ேபானாகிய1. காளியம
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ேகாயி@ , ெவறி&,மா வி = பா%டாளி& ,Bவின, காளியம வரலாைற
ைகயா%, காலா% ,ட7த%, சி:கித% பானாக. அ7த& ,Bவி ,ர
ெப&கியி

ஏவி விடப%ட1... டைல மாட ேகாயி@

சத1ட "ஏ5.... ஆ5... ஊ5..." எற இைட4 ெசக

ஒ@

ஒ@ ெப&கி பா%-4
சத:க ஒ@தன.....

அ:ேக மா ப1 பதிைன71 சாமியாக தாபா57த ேவ%ேயா-, ச7தன
அபிய ேமனிேயா- தீப7த:கட+, ெவ%டாிவாகட+, த:த:' எ2
,திதாக... அவகளி சிம& கஜைனக, காளியம ேகாவி@
எதிெரா@தன. காளியம சாமியா தாதா, வாைய திற71 திற71 E
டைல ேகாவி@

Gறி%ட பதிைன71 சிம கஜைனகைள>, தாேன, ஒவரா5

த&கா மி&கா இறி உவதாக அ+மானி1& ெகா!- ஆனா.

ச%டாப% ம!டல சாபற ம&க' டைல ேகாயி@
ேகாயி=&,, காளி ேகாயி@

இ71 காளி

இ71 டைல ேகாயி=&,மா5, நடமானாக

எறா= காளியம ேகாவி@

தா அதிக& P%ட... கா1& கபகளி

&கா வாசி ேப, காைரO%டாகளி

பாதிேப, கப%ைடயாகட

கல71 இ7தாக... திIெர2 டைல ேகாயி@

ஆ2 B ேவ% அளவிலான

ெவைள ப-தா ெதாி7த1....” “ெபாிேயாகேள.... தா5மாகேள... எ லா வ ல
டைல மாட திவிைளயாடைல னி%- 'ைலலாC அவ காதலக' எற
பட கா!பி&கப-" எ2 ஒ ழ&க ேக%ட1... இதனா , காளியாதா
ேகாயி@

Pய P%டதி , பாதி&, ேமலாேனா ெசா&கார, ெசா7த&கார

ேபத:கைள தா!, ைலலாைவ பாபதகாக, விB7த1 ஓனாக.
உடேன, கப%ைடயா நா%- வ&கீ

நாராயண, வயதான

வி =பா%டாளிைய ெதாியாதனமாக ம லா&க தளிவி%-, "அ!ணமாேர ,
தபிமாேர.... அ&காமாேர, த:ைகமாேர" எ2 மாரப1 ேபா

Pவிவி%-,

சினிமாகL சிவராம, நகக ேபாலC, நம1 தைலவக ேபாலC ந1&
கா!பிபா' எறா.

ஆனா=, 'ைலலாC&ேக' மC .... றநா[2 Oரகளா5 Oரா:கைனகளா5
றப%ட P%ட,  ைவத காைல பி ைவ&கவி ைல.... ,றிபிடத&க
எ லா& கப%ைடயாக, ன:கி& ெகா!7த ேபா1, பாவ இ7த&
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காளியம சாமியா தாதா, ைந%' மாதிாியான சிவ கCைன ேதா
வழியாக& கா வைர&, ெதா:க ேபா%-& ெகா!-, இர!- கர:களி= ரப
வைளய கைள மா%& ெகா!- %கபி ெசைப4 ெசகி& ெகா!-, நிகC
யாம , நட&கC யாம
திமைலயா

மீதி&P%டதி

பாதி& P%டைத 1ரதினா....

ெபா2&க யவி ைல ....

"இைன&, நீ.... ஆ-றேதாட சாி... நாைள&, ஒம ேபரதா ஆ-வா...
சாவ ேபாற கால1ல, ஒம&ெக லா எ1&,5யா.... சாமியா%ட... வா@ப+&,
வழிவி-..."

நா%- வ&கீ , ,ள& கதாி&கா5, G ஏெச!% வைகயறா&க&, மதியி , ஒ
நாகா@யி

கGரமாக உ%கா7தி7த பழனி4சாமி திமைலைய& ைககா%

அமதினா. ெதா!ைடைய& கைனதா... அவ ஏேதா ேபச ேபாகிறா எ2
ைக ைபய விகட1&காக ஆயத ெச5த 'சினிமா கL' சிவராம னா
இ7த ைம&ைக ெவ-&ெகன பி-:கி, பழனி4சாமி னா

ைவதா.....

"ேப :க அ5யா..."

"ஏ5 ைம&க எ-பா.... எ லா1&, ெசா =ேத... நம&, P%ட
&கியமி ல... ெகாைகதா &கிய... ேகாவி

ெகாைட.... ெவ2 ெபாB1

ேபா&கி ல.... நேமாட Eதாைதய நம&, வி%-%- ேபான பழ&க வழ&க.
அைத மாற யா1.... இWடப%டவ:க இ:க... இ லா%டா... ேபா:க ேயாD
அபா.. விகட ெகா?ச இ..."

கா வா:கிேய தீவ1 எ2 க:கண க%ய1 ேபா , ேமள&காரக ட:,
ட:,' எ2 அதாக ..... நாத$வர&காரக ஓைச உ4ச&,ர@
ஊைம&,ழ

உ2மிய1.... தC

ஓ:கின....

ேமள இB ேபா%ட1.... பைம ேமள

பரபரத1... ேமள அதவக, தத கBதி

கிட&, த:க4 ெசயிக

1ளி 1ளி விழ, ச1ரானாக. ஆகாயதி, .மி&,மா5 ,திதபேய,
ஆடாம

நிற சாமியாதாதா னா

வ71, அஅ எ2 அதாக -

தாதாC ஆனா ேலசா5... ெம1வா5... ேமள&காரக&, ஈ-ெகா-1,
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அவரா

ஆடயவி ைல . 'நாைள&, ஆட;.... இப ஆனா

மவ+வ ஆடவிடமா%டா+வ... திமைலபய

சினபய

அ&கேவ வவா. ஆனா=

ஆட;. E4ச இைள&காம, உட ேநாகாம

ஆட;.... எப...?"

சாமியா தாதா திIெர2, ைகைய ஆ%, ேமளைத நி2திவி%- உதிரC
ெசா ல ேபானா. ைம& இ லாம

அவரா

உதரC ெசா ல வரா1.... ஆைகயா

ைம& ைம&' எறாக. அ1 ஏேதா ம7திர4 ெசா

எ2 ைம&கார மா

தைலைய4 ெசாறி7தேபா1, தாதாேவ ைம& னா

ஓேபா5 உதரC

ெசானா.

"கவைலபடாதி:கடா எ மவ+வளா கவலபடாதி:கடா... எ மவ+வளா....
நம ,-ப1ல நா= க யாணத இ7த ஆவணில 4 ைவ&க ேபாேற!டா...
ஏகனேவ ஒ மவ&,, அ&கினி ராசாேவாட 4 ேபா%-%ேட!டா...
ஆமாடா... நா தா!டா எ மக ேகாலவC&, மா:க ய பா&கிய த7த1....
எ:ேகடா இ&கா எ மக ேகாலவ... எ மகேள மகேள.... வா மகேள.... இ7த
தா5 ஒ ெநதியி

,:,ம ைவ&க;... எ மக ேகால வா1 வைர&,

அடா ேமள.... அடா ேமள..."

ேமள4சத மீ!- ஒ@த1.... சாமியா தாதா பழனி4சாமிைய பா1
அபா@பவ ேபா

ஓர&க!ணா

ேநா%ட ேபா%டா. எ7தபய இனிேம

எைன சாமியாடபடா1+ ெசா =தா+ பா1டலா.....

ைலலாைவ>, அவ காதலகைள> இ:கி7தபேய பா1வி%-, இேபா1
இ& ெகாள யாம , கடைல ேகாவி=&, ேபாவதகாக தெசயலாக
எழேபாவ1ேபா

எB7த கப%ைடயா வய1 ெப!க, எB7த

ேவகதிேலேய உ%கா7தாக..... கிழ%- பய... ேகாலவC ேபர4 ெசா @&
Pபி%ட1 மாதிாி... நமைள> Pட ேபாC1.... நாம சைபயில இ லா%டா
ேவற எவ Pடேவா ேபசி&கி%- இ&கதா ெநைனபாவ... ஆமா... ேகாலவவ
எ:க காேணா... விள:காதவா.... O%-&,ள ப-1& கிடபா.....
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சாமியா தாதா உதரC ேபா%- , பதிைன71 நிமிடமாயி2.... ேகாலவC
அவ னா

ேதாறவி ைல. பா&கிய P%டதி

இ7த ஒDெவா

ெப!ணாக உ2 பாதா.... பழனி4சாமி ேலசாக கைத4 ழிதா. பிற,
ராம விட எைதேயா ெசானா... அவ, அவ O%ைட பா1 நட7தா...
பா&கிய நட7தா... சாமியா தாதா , மீ!- ேமளைத& ைகயா%
நி2திவி%- 'மவேள ேகால வC... இ7த தாயி 1&கிற 1 ெதாிய@யா ஒன&, ,:,ம வ4 அழ, பா&க ஆைசப-கிறா இ7த தாயி... வாமா.... எ
மவேள... வா... அடா ேமளத' எறா.

ேமள மீ!- ழ:கிய1.... தாதா, தைலைய விாி1 ேபா%- ஆனா. ',லவ
,லவ' எறா. இ7த மாதிாி ேவ!-த@ ேபா1 ,லைவயி- ெப!களி
பாதிேபேர ஒ&,& ,லைவயி%டாக... எேபா ேகாலவC வ71 உதரC
வா:கி எேபா நமள Pபி%- உதரC வா:கி... அ1&,ள ைலலாC அவ
காதலக மற? -வா:க.... இ7த ேகாலவC இ+மா.... K:,றா...

இத, பா&கிய, ராம C ெவ2:ைகேயா- திபி வ7தாக.
பழனி4சாமிைய ப%- படாம= ைகயா% ப&கதி
அவ அைத& கவனியாத1ேபா

வப Pபி%டாக....

கவனி1வி%- அ7த ப&கமாக வ7தா...

பா&கிய ெசா வத, ேப பழனி4சாமி ேக%டா.

"அவ ைகேயாட P%% வரேவ!ய1தாேன... சாமியா சின5யா
அறிவி லாம P%-%டா.... இ+ என ெச5>றா..."

"அவைள& காண ... க!-பி&க யல..." “என உள2ற..."

"O%ல எ லா இட1ல> பா1%ேட.... க%=&, அ ... பா1%ேட.....
ற1ல பா1%ேட.... மா%- ெதாBவ1ல பா1%ேட... இ7த ெத
B  பா1%ேட..."

"ஒ ேவ ஒ1:க கி1:க..." "அைரமணி ேநரமாவா..." "என&, எனேமா பயமா
இ&,... ெபத மன 1&,1.."
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“என பா&கிய சின பிள மாதிாி... ஏணி ப&க%- கீழ பாதியா...'

"பா1%ேட... ,வியலா5 கிட7த ேபாைவைய&Pட உதறி பா1%ேட..
மாய&Pட பா1%ேட.. எ:க ேபாயிபா..."

"சாி... கதாத... இ7தாபா ராம ... சாமியா சின5யாவ அவைளேயா
எவைளேயா Pடாம மா ஆட4 ெசா =... சாி வா... O%-&, ேபாேவா..."

பழனி4சாமி, மைனவி ைகைய பிதப நட7தா. ெபா1வாக இர!ட
இைடெவளியி

நட&, இவ அப நடபதி

ஒளி7திபைத ாி71 ெகா!ட நா%- வ&கீ

ஏேதா ஒ2

நாராயண+ எB7தா. உடேன,

இதர& கப%ைடயா பிரகக எB71 பழனி4சாமியி பினா
நட7தாக. திமைல, தாவி& ,தி1, P%டதி கவனைத& கவ7தா.

O%-&, வ7த பழனி4சாமி, ேத&,& க%@

உ%காராம , தி!ைண ப&க%

உ%கா7தா.... அ:ேக வ7த ெசா&கார பிரககளிட சாதாரணமாக4
ெசா =வ1 ேபா

ெசானா.

"நம ேகாலவவ& காணல..." "ஒேவைள ெசப%ைடயா ேபா-ற சினிமாCல..."

"சீ... ெசதா= சாவாேள தவிர அ:க ேபாகமா%டா. கப%ைடயா
ைவரா&கிய நம ெபா%ட பிளிய&, உ!-பா... ஆ&, ஒ ப&கமா
ேத-:க.. எ:ேகயாவ1 ெச ெசத க4 மய:கி கிய:கி.... அழாத பா&கிய...
நா யா&, எ7த ெக-தி> ெச5யல... நம மவ&, எ1C வரா1... சாி....
ேதட ேபாயி&கா:க லா... ெபா2மா.... ெபா2...."

"எப ெபா2ேப. எபதா ெபா2&க >... நா பாவியி=
ேமாசமான பாவி... எ கால பி4 தடவி வி%ட எ ராசாதிய விர%%ேடேன...
விர%..."

பா&கிய வி பினா... விமினா. பத உடைல 1&க ைவதா.
7தாைனைய எ-1 கதி

ப7த ேவைவைய 1ைட1& ெகா!டா....
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Oசி& ெகா!டா.... கணவைன ஆ2தலாக பா1& ெகா!டா - மகைள
ேத ேபா5 திபி வ7த ஒDெவாவ பினா= ேகாலவC திபி வவ1
ேபா

க7K&கி பா1, பின அவ இ லாத, ஏமாறதி

தைலதாLதி

அBதா.... மா7ேதா, ளிய7ேதா, ப$நிைலய எ2 ப ேவ2 இட:க&,
ெசற ராம , திமைல, மாயா! ேபாறவக, உத-கைள பி1&கியபேய
வ7தாக... பா&கியதி அBைக P& ெகா!ேட இ7த1. ேப4சியமா
ஓவ71 வாயி= வயிறி= அ1& P%டைத வரவைழ&க ேபானா... ந ல
ேவைளயாக ச7திரா அவைள பி1& ெகா!டா. அப> அ7த அ4 சத
ேக%-, வாடா. உ%பட பல ெப!க வ71வி%டாக.

திIெர2 ஒவ ேதாளி

1! லாம

வ7தா. அ:கி7த Jழைல ாி71

ெகா!- ரகசியமாக& ேக%க நிைனதைத, பகிர:கமாகேவ ேக%டா...
ெவ%டாப%&கார... பழனி4சாமியி அமா Pட பிற7த சிதி மக... சிவ+
பா!ய.

"ேகாலவC இ:க இ&காளா...?" "எனபா ெசா =ேத.... சதமா ெசா =ேத..."
"ேகாலவC இ&காளா....?" "இ ல.. இ ல.... ெசா ல ேவ!யத4 ெசா =..."

"எ O- பகவதி O%-&, ப&க1 Oடா... அதா எ@ டா&ட மாமியா O-.
ெசபாதி ேவைளயி

K&க கைல?ச1.... ெதாி?ச ,ர

அ7த O%- ப&கமா எ% பாதா

மாதிாி சத ேக%-1...

ேகாலவC.. மாதிாி.... மாதிாிதா...

அவPட ஒ:க ஊ உர&கட பய ...”

"என ம+சபா நீ... அபேவ அ:ேக ேபாயி..."

"ேவற ெபா!; மாதிாி ெதாி?சி7தா ேபாயிேப... ேகாலவC ேமல
யா&காவ1 ச7ேதக வமா - ? அேதாட... இ7த மாதிாி விவகார1ல நா=ேபர&
கல&காம

ெச5யபடாேத..."

ஊ ஊைர& ெக-&,மா... ெப4சாளி O%ட& ெக-&,மா... ஏ5 பாவி ெமா%ட
ெக-1%டாேள..."
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"ேப4சி மயினி மா& ெகட ஏல அாிவாள எ-:கடா.... 1ளசி:க பய... நம
பிளய கடதி&கி%- ேபாயி&கா... அவளா ேபாயி&க மா%டா... ேவ கப
எ-:கல ஒ!; 1ளசி:க பிணமா விழ;... இ லனா நா..."

பழனி4சாமி அ:கீகார1ட, கப%ைடயா இைளஞக கதி ககைள
எ-1&ெகா!- நட&க ேபான ேபா1 -

வாடா., பழனி4சாமியி கா
காைல, க!ணீ ரா

மா%

ெந-?சா! கிைடயா5 விB7தா... அவ

அலபியபேய கதறினா.....

"இ வ+ ெதாி?சி7தா நா அபேவ ெசா @யிேப ெபாியபா.
ேமாச ேபாயி%ேடாேம ெபாியபா.... ேமாச ேபாயி%ேடாேம.. நம ேகாலவC,
1ளசி:க அல:காாி ஒதாைசயி

பதி& கா%-ல ச7தி4  ேப னதா ர?சித

ெசானா... ஒ தடவ ேகால அல:காாி O%-&, ேபானாளா...
இைன&,தா எகி%ட ெசானா... காைலயிலதா...''

மாயா!, பழனி4சாமியி கா மா%

கிட7த த மகளி தைலைய

பிதிB1 K&கி நி2தினா... வாயி= வயிறி= ,தினா.

"ெச2&கி மவேள... நீ என&, பிற7தி&க மா%ேட... அப இ7தா , காைலயில
ெதாி?சத ெபாியபா கி%டயாவ1, ெபாியமா கி%டயாவ1 உடேனேய
ெசா @யிேப..."

"ேகாலவவ நாேன திதிடலா+ ெநன4ேச. ெபாியபா மன , ெதாி?சா
என பா-ப-+ என&, ெதாி>... ேகாலவCகி%ட ேக%-%-... அவ
தி7தா%டா

அற ெபாியபாகி%ட ெசா ல;+ ெநன4ேச... அ5ேயா

நாேன அவ ஓ ேபாவ& காரணமாயி%ேடேன...'

"நீ> ஓ ேபாழா..."

மாயா! மகைள மீ!- அ&க ேபானா. பழனி4சாமி பி1& ெகா!டா.
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அவைள த ப&கமாக இB1 ைவ1& ெகா!- தBதBத ,ர@

ேக%டா.

"அேபா அவ இWடப%-தா ேபாயிபா எகிறியா...?"

வாடா. பதிலளி&க ேபான ேபா1, ெவ%டாப% சிவ+பா! பதிலளிதா...

"ேகாலவC உர&கைட பய= நின ேதாரைணைய பாதா

அப தா

ெதாி? 1..."

பழனி4சாமி, ேவ

ககேளா-, ெவ%டாிவாகேளா- தயாரா5 நிறவகைள&

ைகயா% உ%கார4 ெசானா. பிற,, அ:ேக எB7த ஒDெவாவைர> ேதாைள
ெதா%- உ%கார ைவதா. அேபா1 ெவளிேய அல:காாி, 1ளசி:க த:ைக
Wப1ட ேபசி& ெகா!- ேபாவ1 ேக%ட1. டைலமாட ேகாயி@

இ71

O%-&, ேபா5& ெகா!- இ7தாக. ெபாB1 வி7த1 ெதாியாம

வி71,

பக

வவ1 ெதாியாம

வ71வி%ட1.

"ஏ5 Wப... மணமகேள மணமகேள பா%- ந லா இ7த1 லா... இைன&,
இபப%ட பா%டாதா ேபாட;+ $G&ககார கி%ட நாேன
ெசா @%ேட... 1ளாத 1ளாத ஆ%-&,%... எகி%ட இ&,1
Jாி&,தி... ந ல பா%- லா Wப..."

பழனி4சாமியி O%

இ7தவக அைனவ, அல:காாியி ேப4சி

தாபாியைத உவா:கியேபா1, திமைல யா எதிபாராத வைகயி
ெவறிபிதவ ேபா

ெவளிேய ஓனா.... அவ கால4 சத நிறேபா1

அல:காாி>, Wப “எேமா - எ5ேயா " எ2 ஊேர அதிப அலறினாக.
---------------அ தியாய - 27

அல:காாி கீேழ கிட7தா....
அவ வாயி@71 ப ேவ2 ஒ@க Gறி%டன..... அ7த4 சத:க ஓ571
ெகா!ேட ேபா5, இ2தியி

ஈன ன:கலா5 C ெபறன..... ம லா&க&

64

கிட7தவ ஒ4சா51 ப-தபேய "எ5ேயா எ கா= ேபா4ேச... எ5ேயா எ
கா= கா=” எ2 கதியபேய வல1 காைல, வைள&க யாம

வைள1, இட1

ைக&, திணிதபேய கதினா - அப> ஆதிர அட:காத திமைல,
அவ இ-ைப& ,றி ைவ1 காைல K&கினா. உடேன அவ, "எ5ேயா ...
எ5ேயா ..." எ2 அ:,மி:,மா5 ர!டா.... இத,, 1ளசி:கதி த:ைக
Wப ஒ கா@

நிற திமைலைய, சிதிைய வி%- அறப-1வதகாக,

ேலசாக தளினா.... அவ அபேய கீேழ விB7ததி , அவ %&ைக
அல:காாியி வாயி

ஊறிய1. இேபா1 அல:காாி, "அ5ேயா எ ப =

ேபா4ேச" எ2 அலறியபேய ரதைத& ெகாபளிதா. அவ கBைத
ஆதாரமாக, பிதபேய எB7த திமைல, அல:காாிைய வி%- வி%-, Wபதி
ைகைய பி1 இBதா. அவேளா, "எ5ேயா ... எ5ேயா ...” எ2 கதியபேய,
அவ இB&, எதி இBபா5 இBதா - ஒ காைல, ேவபமா ேவாி ,
ெகா&கிேபா
ைகயா

மா%& ெகா!ேட, Pபா- ேபா%டா.... இதனா

இB&க யாம

அவைள ஒ

ேபான திமைல, இேபா1 இர!- ைககளா=

அவைள பிதிBதா. கா

ெசதவ ேபா

கிட7த அவைள, தரதரெவ2

இB1& ெகா!ேட வாேய ெதறி&,ப ைவதா.

"எ த:க4சிய ஒ!ண ேதவயா மவ... இB1%- ேபான பிறC நா ம%-
எ1&, மா இ&க;...? நீ எப& கதினா= நா விட ேபாற1 ல...
எPட வ71 இழா..."

திமைல, Wபைத இB1&ெகா!ேட ேபானா... கீேழ கிட7த அல:காாி
எB7தி&க ய2 யாம , "அ5ய5ேயா . அ5ய5ேயா... இ7த
அநியாயைத& ேக&க ஆளி ைலயா" எ2 அ7த இBைவைய ஆகா% விரலா
%&கா%& கதினா.... திIெர2 Wபைத பித திமைலயி ைக,
1!1 விB7த1ேபா , அவளிட இ71 வி-ப%- கீேழ ெதா:கிய1. அவ
கன:களி

மாறி மாறி அைற விB7தன...... அவ தைன தா&கிய த7ைதைய

அதி4சிேயா- பாத ேபா1, இ+ ஆதிர ேபாகாத பழனி4சாமி மகனி
பிடறியி= ேபா%டா. இத, இர!- ேப அவைர பி1& ெகா!டாக இ+ நா, ேப திமைலைய K&கி& ெகா!- ப&க1 O%,
ேபானாக..... அவைன O%-&, ேபா%-, கதைவ அைட&, சத ேக%ட1.
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அ&க ப&கதி
ேவைலயி

இ71 ஆ%க ஓ வ7தாக. ெத, ப&க ைவ&கபட

ஈ-ப%ட நாைக71 ேப, அவி ேபா

கீேழ ,தி1, ஆ2ேபா

வ7தாக. மா- ேம5&க ேபான சி2வக மா-க ேபா

ஓ

பா571 வ7தாக.

ளிய7ேதா ப&க ேபான ெப!க, ேதா%ட ெதாறC&, ேபா5 ெகா!7த
விவசாய P@ ெதாழிலாளக, அப இபயா5 P%ட ,வி7த1. கா மணி
ேநரதி

ஊேர அ:,& P2.... திதாக வ7தவக ஏகனேவ வ7தவகளிட

என விஷய எ2 க!களா=, வாயா= ேக%ட1தா மி4ச. எவ&,
என நட7த1 எ2 ெசா ல ெதாியவி ைல... அப4 ெசா ல
ெதாி7தவக&, அ7த ெசாகளி
நிகிேறா எப1 ெதாி71விடாம

தா:க இ ப&கதி

எ7த ப&க

இ&க, வா5கைள .%& ெகா!டாக.

Wப உைட7த வைளய கைள, ஒDெவாறா5 எ-1 ேபா%டபேய
விமினா. அவ ன:ைகக ரத4 சிவபா5 ேதாறின. ஜா&ெக%

ஒ

ைகப,தி இர!டாக ெதா:கி,

அவ ேதாப%ைடைய தனியாக& கா%ய1.

பழனி4சாமி, Wபதி அBைக4 சத ேக%- திபினா. அவைள ேநா&கி
நட71, அவ 1ைக த%& ெகா-தா. கBதி

கயி2ேபா

2&கி& கிட7த

அவ 7தாைனைய எேத4ைசயா5 விசாலப-தி, ெவ2மேன கிட7த
ேதாப,திைய Eயபேய, அவ தைலைய தடவி& ெகா-தா. இ+
எB7தி&காத அல:காாிேயா, “ஏழா... ேதால கிட7த 7தாைனய Kர K&,ழா...
என நட7த1+ எ ேலா&, ெதாிய%-" எ2 கதினா... பிற, தாேன
அ7த 1ணிைய அவ ேதாளி

இ71 எ-&க ேபாவ1ேபா

எB7தா.

இத, எ:கி7ேதா ஓவ7த ேப4சியமா , கீேழ ,னி71, இர!- ைக நிைறய
ம!ணயளியபேய, எB7தா. அல:காாியி தைல&, ேம , த ைகைய
K&கி, அைத ெவ2:ைகயா&கினா... அல:காாியி தைலயி

ம!;, ம!

க%க சரளமாக விB7தன. அல:காாி, ேப4சியமாளி ைகைய த%
விடாமேல ஒபாாியி%டா.
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"எ தைலயி

விB7த ஒDெவா ம!;&, நீ பதி

ெசா @ தீர;!....

ம!ணா7த..."

"தைன ெம4சி&கிடா தC-& ெகா&க%ைட... சாபமா ேபா-ற... ச!டா....
!ட... O%-&, ெவளில ெதாியாம இ7த எ ம4சா மவள மய&கி பி%யளா
பாவி... நீ விள:,வியாழா பாவி... ஏழா... ச7திரா... நீ> ெர!- ைகயி ம!ண
அளி இ7த Eளியல:காாி Eேதவி ச!டாளி தைலயி

த%-ழா..."

ச7திரா, கீேழ ,னி71 ம!ைண அளாம , ேமேல நிமி71 அமா ேம

அபி&

ெகா!டா.... தாயி ைகயி

இ7த ம!ைண தைரயி

ெகா%ட ைவதா...

இத, காளியம ேகாயி

ப&கமா5 ப-1& கிட7த ேமள&காரக, வி =

பா%டாளிக ஓ வ7தாக... ஒேர P%ட. எ ேலா ஒேர சமயதி
ேபசியதா

ச7ைத சதமாக& ேக%ட1.

இத, டைலமாட ேகாவி= விழி1& ெகா!ட1. ேகாவி=&, னா ,
ெதன7த% விாிகளி

K:கி& ெகா!7த ெசப%ைடயாக

ைலலாைவ>, அவ காதலகைள> ெகா!- வ7தவக எB7தாக.
ஆரபதி

கப%ைடயாக ஏதா த:க&, விவகார நட1வ-

தாகதா, ெசப%ைடயாக நிைனதாக. ஆனா , ேப4சியமா , அல:காாி
ேம

ம!ைண ேபா%ட ேபா1, ெசப%ைடயாக உஷாரானாக. ேபாதா&

,ைற&,, அல:காாி, ெசம! ேகாலேதா-, வாயி= வயிறி= அபைத
நறாக ேக%க யவி ைலயானா=, பா&க 7த1....
ெசப%ைடயாக&,, ஆ&ேராஷ ஏப%ட1. அ7த& ேகாவி@

இ71,

கப%ைடயாகைள ேநா&கி ஓ வ7தாக... பாதி வழி வ7த பிற,தா,
1ேராண மாதிாி ஆ>த ேம7தாம

ேபாவ1 ெதாி7த1. உடேன ேகாவி=&,

இ&, Jலா>த, ேவலா>த ஆகியவைற எ-பதகாக அவக
திபியேபா1, கப%ைடயாக Oசிய கக அவகளி  ப&க,
பிப&க விB7தன.

அDவளCதா... ககால 1வ:கி2....
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இப&க:களி

இ71, கக ஏCகைணகளாயின.... சின4 சின& கக

ேவகேவகமாகC, ெபாிய ெபாிய கக பய:கர பய:கரமாகC விB7தன...
அல:காாிைய ேநா&கி க

வ7தேபா1, அவ "அ5ேயா.... ேபானேன" எ2

அ:,மி:,மா5 ஓனா. சில கக மர:களி

ப%- பிவா:கின. பல கக

மர:க வழியாக வா:கின. இப&க ேமேலா:கிய கக, வி

வைளவா5

வைள71 கீேழா:கின... " ேவ!டாபா.... ேவ!டாபா..." எற ஊ4சத:க....
"எறில... ேவகமா எறி " எற ஊ&,வி4 சத:க..... சப7தமி லாதவக
அ:,மி:,மா5 ஓேபா5 மர:களி பினா=, வகளி பினா=
ப1:கி& ெகா!டாக. சப7தப%டவகேளா, ச-,- ஆ-வ1ேபா
னா= பினா= நக71 எதிாிக ,றிேபா- கக&, அபா

நக71

நக71 ககைள எ-1 Oசினாக. சில சின பய க, க O4சி

கல71

ெகா!டாக. ெப!க தத ஆ%க&, ககைள எ-1& ெகா-தாக...
அல:காாி, ஓேபா5, ஒ வாி ப&க நி2 ெகா!டா.

கப%ைடயாகளான நா%- வ&கீ , மாயா!, ராம , அணாசல
த@ேயா ைகO வ1 ேபா

க

Oசினாக... ெசப%ைடயாகளான தமராசா,

தனராசா, ஐவராசா த@ேயா ெசப%ைடயாக&, தைலைம வகிதாக.
அதாவ1 க ெலறி> ெசா&காரக&, பினா

நிறபேய, விடாேத.... பி"

எ2 ஊைளயி%டாக. "எறி:கடா.... எறி:கடா" எ2 எாி71 விB71
ேபசினாக.

வி4வி4 எற க ெலறி4 சத.... ஏ5... ஏ5' எற எ&காள4 சத... 'எேமா
எ5ேயா' எற ெப!களி ஒபாாி4 சத... தத ெப!- பிைளக
க ெலறியி

மா%விட& Pடாேத எ2 அவகைள இB1 பி&க

அ:,மி:,மாக ஒ- ெபாியவகளி கால4 சத... இதரபி= க ெலறியி
விB71 ெகா!7தவகளி அவல4 சத.... எ:ெக லாேமா ஓ&
ெகா!7த நா5களி ஊைள4 சத... அ:,மி:, அைல7த .ைனகளி
மியாD மியாD சத... எ:,ேம ஓட யாம

தவித க%ேபா%ட ஆ-களி

ேம... ேம' சத... இ:ேக நா%- வ&கீ

,ற விB7தா. அ:ேக கா?சா ம லா71 கிட7தா. விB7தவகைள4 றி
எமா... எமா' எற அவசர4 சத.
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இ2தியி

ஆ%க அ2ேபா5, கக யமாக எB71 ஒ2ட ஒ2

ேமா1வ1 ேபாற நிைலைம. க ெலறி&காரக ,ழிகளி
மைற71, மர:களி

சா571 ககைள ம%-ேம Oசி& ெகா!7தாக. ஒ க ,

பி1 பி1 ேபா5 நிற பழனி4சாமியி தைல&, ேம
இைடெவளியி

ப1:கி, வகளி

ஒ அ:,ல

பற7த1. இெனா க , ெசா&காரகைள சமாதானப-திய எ@

டா&ட 1ைக பி51 அவைர OLதிய1. கா1& கபகளி
ேப க ப%ைடயாக&, ைகெகா-ப1 ேபா

க

&கா வாசி

ெதா-தாக.

இத, ஊ P%ட ,பலாகிய1. க ெலறி7த கப%ைடயா
ெசப%ைடயா ைககைள வைள1 பி1, ககைள& கீேழ ேபாட4 ெச5த1.
இ+ க

Oசி& ெகா!7த ெசப%ைடயாகைள ேநா&கி பைடெய-த1.

பி:கடா... ேதவயா மவ+வ' எ2 ெசானபேய அவகைள ேநா&கி ஓய1.

கீேழ கிட7தபேய இ7த விபாீதைத& க!ட எ@ டா&ட, பாேபா
ைவத உடைப ெந-?சா! கிைடயி

%

நீ%, ஓவ7த P%டதி, னா

ப-தா. இ ைககைள> தைல&, ெச:,தா5 நீ% ,பி%டா. இ1தா
சா&, எ2, அ&கினி ராசா ,-பைத பி&காத அேத கா1&கப
வைகயறா&களி

சில, னா

ஓயவகைள பினா

பி1 இBதாக.

எபேயா க ெலறி ஓ57த1. ஆ:கா:ேக விB71 கிட7தவகைள அவகளி
ப:காளிக டைல ேகாவி=&,, பழனி4சாமி O%-&, K&கி
ேபானாக. எ?சியவக,

இேபா1 ெசா ெலறியி

ஈ-ப%டாக.

"ஒ:க ெபா!; கிட&க யாம

ேபானா , நா:க எனல ப!;ேவா..."

"நா:க ஒ:க ெபா!;ல ஒதிய&Pட வி%- ைவ&க ேபாறதி ல..."

"நீ:க இ:க வ71 ேப :க பா&ேகா.." "நீ:க ஆைளனா இ:க வா:கல..."
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"நா:க ஆளதா.... இ லா%டா ஒ:க ,-ப1 ெப!ண எ:க ,-ப1 பய
P%%- ேபாவானா...”

"ேதவயா மவைன..... சி @ சி @யா5 ெவ%-ேறா பா..."

இ7த அமளியி

ஊ&காரக அைனவ, P%ட: P%டமா5 நி2 ஒவைர

ஒவ பா1& ெகா!டாக. பிற,, பழனி4சாமி O%ைட>, ெமௗனமாக
பாதாக.... ேகாலவவா... பழனி4சாமி மக ேகாலவவா இ
ப!ணி%டா? இ7த திமல, Wபத என ப!;னானா. ஏேதா
ப!ணி%டானா... ஏடாேகாடமா5... ெவளில ெசா ல யாதப... ேகாலவC,
தானா ேபாயி&க மா%டா. இ7த அல:காாி பய மவ ம71 மாதிைர ேபா%அ7த4 சின?சிறிச, மய&கி அ+பி இபா. இ லா%டா ேகாலவவா
ேபாறவ. மாகிட ஊைம ஊைர& ெக-&,.... ெப4சாளி O%ைட& ெக-&,.

பழனி4சாமி, இ+ பித ெதளியாமேல நிறா. அவரேக, அவர1 ைகைய
பிதப நிற பா&கிய, க!க :க ெகா?ச ெகா?சமா5 மய:கி, அவ
மா வழியாக தைலைய& கீேழ இற&கி, அபேய ,ற விB7தா.
பழனி4சாமிேயா, அப பா1, பாத1 ாியாத மேனாநிைலயி

ஆகாயைத

ெவறி1 பாதபேய நிறா. மாயா!>, கா1& கப ப,ண, G
ஏெச!%-, பா&கியைத4 றிய P%டைத வில&கியபேய "கா1 வர%-...
கா1 வர%-..." எறாக. ேப4சியமா, நா= ேபைர& கீேழ தளி
ேபா%-வி%- 7தாைனயா

பா&கியதி, விசிறினா. பிற,, இDவளC&,

காரணமான அ7த அல:காாி, பலப%ரைய... மா வி%-%- நி&கியேள...
நி&கியேள'+ லபி, அல:காாி ப1:கி, ப1:கி நிற திைசைய& கா%&
ெகா-ப1ேபா

பாதா. உடேன, ஒ. வாி

உடைப ேபா%-,

அ:,மி:,மா5 தைலைய உ%ய அல:காாிைய ேநா&கி, மாயா!>, ,ள&
கதாி&கா5 ராமசாமி> ஓனாக. அத,, G ஏெச!- பா பா! சிசில
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சமய:களி

அல:காாியி ேசைலைய பிப1ேபா , இவகளி ேவ%கைள

பறி& ெகா!டா... இனிேம , அவக ஓ-வதாக இ7தா ,

அமணமாகதா ஓடேவ!-.

பா&கியதி ைககா க ெவ%ன. க!க நிைல ,தின. வாயி

Yைர வவ1

மாதிாி இ7த1. பழனி4சாமி கீேழ ,னி71, அவ ேதாைள ெதா%- K&க
ேபானா. K&க ேபானவ, கீேழ விB7தா. அவ ேதாளி

ஏேத4ைசயா5

ைகேபா%டபேய விB7தா. ராமசாமி, அவைர K&கி நி2தினா.....
மாயா!>, இ+ சில பா&கியைத& ைகதா:கலாக O%-&,
ெகா!- ேபானாக. " &, வ4 ஊ1:கடா... &, வ4 ஊ1:கடா...'' எ2
சாமியா தாதா தன&ேக ேக%காத

,ர@

ேபசிவி%-, பிற, பழனி4சாமியி O%-&, ஓனா. ஏேதா ஒ அசாீாி

ேபால வி லா& ,ர

ஒ2 கஜித1.

"இ1&, லா காரண அல:காாிதா... ெச2&கி மவ ெகா!ைடைய சிற4சி
களி ெசளி ,தி, தைலயி

ம! E%டய ஏதி உ!- இ ல+

பா&க;..."

இ7த ேப4 ஊ&கா1&, ேக%டேதா இ ைலேயா, அல:காாி&,& ேக%ட1.
திIெர2, அவ இ+ ,றிேபா5 நிற Wபைத ேநா&கி ஓனா.
அவ ைகைய பி1, திமைலைய விட ேவகமாக இBதா.... வடேம,
ப&கமாக இB1& ெகா!ேட ஓனா.

"எ பினால வாழா... ஒைன கபழி4ச திமைல ைகயில வில:, மா% அவன
நாயி மாதிாி இB&க ைவ&கனா இ @யா+ பா....”
--------------
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அ தியாய - 28

ேகாலவC அ7த ெபாிய O%-&,ேளேய ட:கி& கிட7தா. 1ளசி:க1ட
வி&கியி

வ7த பாதி வழியிேலேய மனைத திடப-தி ைவதி7த அவைள,

1ளசி:க கீேழ தளிேபா%டத Eல அவ மன1 திரவமா&கி வி%ட1
உ!ைமதா. ஆனா= அDவேபா1 ஜன

வழியாக அவ எ% பாத1

அவ&, ஆ2தலாக இ7த1. O%- நிைன அ&க வ7த1.
அேபாெத லா பகைள& க1& ெகா!- க!கைள E& ெகா!டா.
மனைத& ,ழபி& ,ழபி, ,ழபி ேபா5, இ2தியி

நமா

ஆக&Pய1

ஏ1மி ைல எற ஒ இயலாைம எ!ண வேபா1, Pடேவ வேம ஒ
ெப7K&க - அ1 அவைள> ஆ&கிரமித1. நீ!ட ெந-7K&க.

ேகாலவைவ4 Jாிய& கதிக இேபா1 எாிப1ேபா
ஒ இப& கனவி

%டன. அேபா1 அவ

ஈ-%7தா. அமா, அவ தைலைய வாாி வி-கிறா.

"சனிய+&, எDவளC நீள  பா...." எற திமைலைய "ேட5 யா
ேவ;னா= ேப .... எ ேகாலத ம%- ேபசாேத" எகிறா அபா. அவ
அபாைவ பாசேதா- பா1வி%-, அ!ணைன ெபா5 ைறபா5
ைற1வி%- அமாவி மாபி

அபேய சா5கிறா. இ1&, ேபதா

ெசா&கேமா....

ேகாலவC Oறி%- எB7தா... "அமா.... அமா..." எ2 Pவியபேய K&க
கைல71 எB7தா. பிற, அ7த Jய அைறைய வி%- Jயமாக பாதா....
இ1 ெவ%டாப% O-... அமா - அபாவிட இ71 ெவ%& ெகா!- வ71
த:கியி&, O-.

விாி7த தைலைய உ பி ைவ1& ெகா!-, இர!- ைககளா

இர!-

கா1கைள> E, ன: ைககைள றமாக மட&கி ைவ1, ெச5வதறியா1
பிரைமேயா-, பிரமிேபா- இ7த ேகாலவC, ஒ சத:ேக%- தி-&கி%டா.
ேலசா5 ச7ேதாஷப%டா. அல:காாி அைதயி சத.

ேகாலவC கதைவ உைடப1 ேபா
அல:காாி அைத றதி

திற71 ெகா!- ெவளிேய வ7தேபா1,

நிறா.... அவளேக Wப... பா%&காாி

இவைர> ஆ4சாியமாக பாதா. ெசம! ேகாலதி

அல:காாி அைத ஏ

72

அப நிகிறா எபேதா, Wப, ஜா&ெக% பிய71 ேபா5 ஏ வ7தா
எபேதா ேகாலதி, அ+மானமாகவி ைல. எேதா இய பாக நிப1 ேபாலேவ
நிைனதா. ஆனா

1ளசி:கேமா சிதிைய>, த:ைகைய> வாயகல

பாதா. பாதபேய எB7தா. பிற, அவக னா

ேபா5 நிறா.

"என சிதி இ1 லா....? இவ ஏ இ வ7தி&கா... ெசா = சிதி....
ெசா = சிதி..."

"ெசா லதாேன வ7தி&ேக... ஆதிேயாட அ7தமா4 ெசா =ேற...
ெசானா= ஆறா1.... ெசா @> மாளா1..."

"என நட7த1 சிதி.... ெசா @ ெதாைல சிதி..."

அல:காாி ெசா ல ெதாட:கவி ைல ேசைல மபி
தி!ைணயி

ஒைற வில&கியபேய

உ%கா7தா.... கல:கி நிற Wபைத, ைகைய பி1 உ%கார

ைவதா. தி!ைண Kைண பிதப நிற ேகாலவைவ ஏறி%-
பாதா. பிற,, அவ யாேரா எவேளா எப1 ேபா
ெகா!டா. ேகாலவவா

கைத திபி&

ெபா2&க யவி ைல.

"அேத .... அேத ...” | "அத.... இ+ சாகாம இ&கதா ெச5>ேத..."

அல:காாி, ேகாலவைவ பா&காமேல பதிலளிதா - ஆனா

உ%கா7தி7த

Wப எB7தா... ேகாலவைவ ேந&, ேந பாதப ேபசினா....

"ஒன&ெகன....? நீ எடாத எ- எ-1 எ:க!ண ன கடதி%- வ71%ேட....
ஒன&, ெகா பி4சா..... நா என ப!ண >... இ7த ஜா&ெக%ட
பா... ஒ:க!ண எைன என பா- ப-தியி&கா+..."

Wப, பாதி அல:காாியா=, பாதி திமைலயா=, பிய&க ப%ட
ஜா&ெக%ைட& ேகாலவவி,& கா%யேபா1, 1ளசி:க 1ளி எB7தா.
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",%டாப%&, இபேவ ேபாயி, ெச2&கி மவன என பா- ப-1ேற பா...
எ த:க4சிய அவ த:க4சி மாதிாி ெநன4சி%டா பா... ஏ5 Wப நீயாவ1
ெசா =ழா.."

"நாேன ெசா =ேத!டா... நாேன ெசா =ேத.... ேகாழி PCற1&, னாலேய
நா+ இவ டைலமாட சாமி ேகாவி@

இ71 நா:க பா%-&, ேபசி&கி%-

வ7ேதா.... ேகாலவC, இ:க ஓ வ7த1 பழனி4சாமி O%-&, ெதாி? %-....
ேபா=&, - திமைல பய

ஓவ71 எைன மிதிமிதி+ மிதி4 கீேழ

தனா. இ7த Bத ெபாள5 பிளய ஜா&க%ட பி4 .... அ5ேயா எ4
ெசா =ற1டா.... எ4 ெசா =ற1.....

அழாதழா Wப..."

1ளசி:க ெபா2ைம இறி 7தினா.

"இ1&, ேமல நீ எ1C ெசா லா!டா... இைன&, ஒ!; அவ சாக;...
இ லனா நா சாக;..."

",ற> ேகடா... ஊ&P%ட திர!-1... அ1&,ள நம ஆவ&,
அவ:க&, ஒேர க ெலறி... கா?சா ம4சா

1க நித யாம கிட&கா. ஒ:கபாC&, ெநதில காய... 14சி%கிட&கா. இேதா பா... எ வாய திமைல பய என பாப-தியி&கா+...”

"பா%! ஒ ைகயா

ஒ அாிவாைள எ-1தா..." "Bசா ேக 1ளசி:க... நீ

எபCேம அவசர7தா."

"நீ என ெச5ய;+ நிைன&கிேயா, அைத வ%> த=மா நட1ற1&,
சிதி ஏபா- ப!ணி%ேட. இவள& P%&கி%- ேபாZ$ $ேடஷ+&,
ேபாேன. டைல மாடன மா ெசா லபடா1..... ச-இ$ெப&ட அ5யா
இ7தா. நட7தைத4 ெசாேன... ெமாத ல விர%-னா.... அற நா
1ளசி:கேதாட சிதிேன... அDவளCதா... க4ச ப ல திற7தா...
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இ1&,ள நம சினிமா&கார:க ேவல வ7தா:க..... திமல ேவைன
ப?சரா&,னைத பதி கா ெகா-தி&கா:களா. அ1 சப7தமா....
வ7தி&கா:க... அ1C ந லதா ேபா4 . ஏகனேவ ேபான வஷ இ7த சஇ$ெப&ட, நம ஊ தகரா2ல கால இ71&கி%ேட யாைரேயா
விசாாி4சாரா.... அேபா இ7த திமைல கால இ71 இற:கி விசாாி4சா
என+ ேக%டானா... அேபாேவ அவைன இவ ேநா%ேடா .%ேடா ெச51
வ4சி&காரா... ஏ%ட5யாவ, நா தனியா கவனி&,ேபா1, தனியா
ெசானா..."

"அற"

"திமைலைய வில:, ேபா%- இB1%- வார1&,, ச-இ$ெப&ட
ேபாZைஸ அ+பி இ&கா... அவசரதில இ7த ேப4சியமாைவ ேபாZ$ல
ெசா ல மற71%ேட... அவதா தைலயி

ம!ணளி ேபா%டா... இ7ேநர

திமைல ைகயில> கா=ல> வில:, ஏறி இ&,."

"ெச2&கி மவ+&, ந லா ேவ;."

ேகாலவC ,றி ேபா5 நிறா. அவகளிட ேப வதா5 நிைன1 தன&,
தாேன ேபசி& ெகா!டா.

"அேத... எ:க!ணாவ ஒ!; ப!ணாதிய.... அவசர1ல ஏேதா
ப!ணியிபா... அ1&, எ ேமல இ&கிற பாசதா காரண... ஒ:க ேமேல
இ&க ேகாப ல.... 1ளசி:க ம4சா, எ:க!ணாவ அ தி%டாேத>....
இ+ேம அவ ஒம&, ம4சின ம4சின ைகயி

வில:, ேபா%டா ஒம&, கா

வில:, ேபா%டதா அத... அ5ேயா அ!ணா ... எேத .... எ:கபா.... எ
இ&கா...? எமா எ இ&கா....? ம4சா.... அவ த:க4சி மாதிாி.... எ
த:க4சிய ெநன4சி%டா+... ெசா @%Iேர.... ெசா @%Iேர... இ1&, ேமல>
நா உயிேராட இ&க;மா...?

ேகாலவC, ேபசேபானைத ேபசயாம , உவா:கினா... தைல, தனியா5
பி571 பபரமா5 ழற1 ேபா

இ7த1... ஆக&Pய1 ஏ1மி ைல
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எப1ேபா , ைககைள விாிதா.... இத, Wப மன1&, ,றி&
ெகா!7தைத ஒபிதா.

"பா அ!ணா சிதிய ... திமைல எைன& கபழி4 %டா+ ேபாZ$ல
ெசா @%டா.... அ7த பனாைட பய=வ எைதேயா ேசா4 எBதி...
எகி%ட ைகெயB1 வா:கி%டா:க.... அவ எ ைகையதா பி4
இBதா... அ1C ேகாப1லதா... ேவற அத1ல அவ பி&கல..."

அல:காாி கபழி&, விள&கமளிதா.

"இDவளC நட7த பிறC அவரா... அவ... ஒன&, Eள இ&,தா... Wப!
ைகைய பி&க1 கபழி4ச1 மாதிாிதா. நா... தமிLநா%-ல இ&கவ:க.....
மற71டாத"

"ஆனா= சிதி நீ நட&காதைத நட7ததா4 ெசா @யி&க& Pடா1.... கைடசியி
Wபதி,தா அசி:க..."

"நா என இழவபா க!ேட அபி4 ெசானாதா திமைலைய வில:,
ேபா%- ெகா!- வர >+ ஏ%ட5யா ெசானா... சாி... நா தா
ெசாேன.... இவ ஏ ைகெயB1 ேபாட;..."

"நா எனைத& க!ேட ..... கி2&க

கி2&கலா5 எBதியி7தா:க.....

ப&க1&, னாலேய அவ:க அவசரப-தினா:க. சி4தி>
அவசரப-1னா. ைகெயB1 ேபா%ட பிற, கபழி+ ெசா =தா:க..."

"என சிதி இப4 ெச51%ேட...."

"என இழேவா ெச51%ேட.... இ+ என ெச5ய4 ெசா =ற அற சஇ$ெப&ட ஒைன ைகேயாட P%%- வர4 ெசானா... Wப
வர;மா."

"அவ:க பாைவேய சாியி ல.. நா ேபாக மா%ேட "
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"அ!ணா4சி இ&, ேபா1 எ1&,மா கவலப-ற....? எ லா ேபாZ  இவ
ைக&,ள அட&க... இ @யாடா 1ளசி:க..."

1ளசி:க எ1C ேபசவி ைல. O%-&, ேபா5 ைட% ேப!%ைட அவசர
அவசரமாக ேபா%டா. அ1வைர&, ெவளிேய காதி7த ேகாலவC உேள
ேபானா. அ7த& ,ழபதி=, அவ ஒ ெதளிC ஏப%ட1... ேபாZ\
நட7தைத4 ெசா @ அ!ணைன, ம4சாேன மீ%னா

அ!ணாC&,& ேகாப

தணி>. அற அவைன4 சா%சியா5 வ4ேச ாிஜி$ட க யாண ெச51&கி%ஊ&, ேபாகலா. அமாவ பா&க;... இபேவ பா&க;...”

ேகாலவC, 1ளசி:கைத ெந:கினா. அDவளC ேபசிய அவனிட ேபசேவ
ேதாறவி ைல. ஆனா

ேபசிதாேன ஆகேவ!-....

“நா+ வாேர ம4சா...” "எ:க வார?"

"ஒ:க Pடதா, நா+ வரேபாேற ம4சா. நட7த விஷயத ேபாZ$ல
ெசா =ேவா. அற.... அ!ணாேவாடேய ாிஜி$ட ஆபி &, ேபாேவா.
Wப அ!ணிய எ:க!ணாC&, க% வ4 டலா.... ெமாத ல ேபாZ$....
ெர!டாவ1 ாிஜி$ட ஆG$... Eணாவ1 ஊ... திமைல-Wப க யாண...
எ லாைத> ந லவிதமா 4 டலா... சாிதாேன ம4சா.."

"அப ேகாவணேதாட கிட7தானா..... மக 'இB1 Eடபா'+
ெசானானா... எ த:ைகைய ஒ!ண ேதவயா மவ ... சீரழி4சி&கா...
அபா க ெலறி& காயேதாட 1&காரா... ஒன&, இ7த4 சமய1ல க யாண
ேக%கா&,... க யாண... ேபசாம இ:ேகேய கிட... இ லனா எ:ேகயாவ1
ேபா5ெதாைல..."

1ளசி:க அவைள பாராமேல ெவளிேய வ7தா. எ1Cேம பிபடாம

நிற

பகவதி பா% "ஏ5 ஒதிய ெதாடபடா1. ெதா%டா விடபடா1டா" எறா ேபரனி ச%ைட& காலைர பிதப... 1ளசி:க, ேகாலவைவ பாதப
பா%&, பதிலளிதா....
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"நீேய அவ க%&கி%- அB... இேபா என&, அைதவிட ேவற ேவல இ&,....
எB7தி சிதி ... எB7தி Wப.... இைனேயாட அவ:க ,ேளா$."

1ளசி:க, Wபேதா- அல:காாிேயா- ெவளிேயறினா. Wபமாவ1
ேகாலவைவ பாசமாக பா1 வி%-, பிற, தாேன பாவப%டவ ேபா
ேபானா. அல:காாிேயா அவைள திபிேய பா&கவி ைல.

ேகாலவC, ,2யி ,ைற>யிமா5 1தா.
------------அ தியாய - 29

ச%டா, ெவ%டா, ,%டாப%க ேபாற பல ப%க&, ஆதிபதிய உாிைம
ெகா!ட அ7த& காவ

நிைலய லா&கபி, ஏெழ%- ேபக நிறாக.

கா மணி ேநரதி,  வைர கலகலபாக ேபசி&ெகா!7தவக
இேபா1 எதிேர வேரா- வராக நிறவைன தாாி1 பாதாக. எதன
ெகாைல ெச5தாேனா.... இ லனா இயா....

காவ

நிைலய வாச

கபி

1பா&கி பி1 நிற இர!- காவலகளி

ஒவ ைல%டைர K&கி, 1பா&கி -வ1 ேபா
இெனாத அேத வளாகதி

%-, சிகெர%ைட& ெகாத,

P&P நிற P%ட:களி

ஒைற ேநா&கி

டா' ேபா%- ' ேபா%- Pபி%டா. லா&க அைற&, அ-த அைறயி
நகர:களி

இப1ேபா , ேபா&,வர1, ச%ட, ஒB:,, ,ற, லனா5C

எ2 தனிதனி ச-இ$ ெப&டக இ லாம , எ லாேம சவமயமான சஇ$ெப&ட ந-தர. க ]ாியி
ெகா-த1. ெட@ேபானி

ேர&கி: ெச5த அ+பவ அவ&,& ைக

அரசின 2லா மாளிைக அ=வலைர விர%&

ெகா!7தா. “எதைன தடவபா ெசா ற1..... எ$.பி. ேக வாரா....
வாரா+.... ேநா.... ேநா.... நா= (ைம> .% ைவ.... ளி விவகார அதிகாாி&,
ாிசD ெச5தி&கா.....? இடமி ல+ ெசா @-.... ஆமா.... நா= (ல
ஒ!ண&Pட திற&கபடா1..... அற பினா எ ேம
பிரேயாசனமி ல... 2லா மாளிைகயி
ெதாி>.

வதப%-

எென லா நட&,+ என&,
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ஒனா .... >மா.... யாதா.... ஆ:..... அப வழி&, வா..."

ஆகெமாததி , அ7த நிைலய காவ

நிைலயமாக ெதாியவி ைல , காவல

நிைலயமாகேவ ெதாி7த1... ச இ$ெப&ட வாி

சா571 கிட7த திமைலைய,

எ$.பி. வைகயி அவசரைத> மீறி, நிதானமாக, இள&காரமாக ஏடாPடமாக,
ஏளனமாக பாதா. அவ அேக ேபா5 நிறபேய ேபாபரணி பானா.

"ச-இ$ெப&ட எபப%டவ+ இபவா1 ாி>1தாடா...? ேதவயா
மவேன..... பா$ட%... என ெசாேன ச இ$ ெப&டனா காைர வி%இற:கபடாேதா.... இெனா தடவ ெசா =டா.... பா&கலா... ேபாZ$ ஒ
மாம ம4சா மாதிாி ெநன4சி%ேட.... இ ேல...'

ச-இ$ெப&ட .%$ காலா

திமைலயி பாதைத த%வி%டா. அவேனா

ெச1 ேபானவ ேபா

கிட7தா. அ7த நிைலயதி, உேள, இர!-

வாி

வக&, இைடேய உள ஒ-கலான வழியி , த
ெகா&கிகளி

வாி

அைம&கப%ட

அவ ைகவில:,க ெபாதப%7தன.

,ற4 சா571 கிட7த திமைல கைத ம%- அ:,மி:,மாக அைசதா....
உடைப அைச&க இயலா1.... வ&,4 வராகி வி%டா. அ7த4 வ விழாம
இபதகான அைண&க

மாதிாி நி2தி ைவ&கப%டா. பய:கர&

,றவாளிக&காக விேசஷமான ச7தப:களி

பயப-த படேவ!ய

அ7த4 வ ெகா&கிக, அவ ைககைள வில:ேகா- ேச1 இB1 பிதன.
அவ+&,& ைக வ@த1. நீ%ய ைகைய4 &க ேபானா , வ& ெகா&கிக
! இBதன. வாிேல க ேபா%- ேபா%- E4 %ய1. கைத
திபலா எறா , வ ேமாவாைய இத1. அவ %&கா களி
பிப,திகளி

லதி& ,1&க திைர ேபா%7தன. அவறி

அைடயாள:க ெசம! நிறதி

.%$ கா@

ெதாி7தன.

ச-இ$ெப&ட ெவளிேய ஒ ேவ வ71 நிபைத பா1வி%-, தன1
அைறயி

கGரமாக உ%கா7தா. இ+ ேவகாரக ஏ தனிட
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வரவி ைல எப1 மாதிாி கைத4 கழிதா... வாரவ ேநரா வர&Pடா1?
ைர%டகி%ட என ேப4 ... நானி&ைகயி ...'

ஏெழ%- ேப, ச-இ$ெப&ட னா

வ71 நிறாக 1ளசி:க, தன1

சகா&கைள> அல:காாி சிதிைய> பிரமி&க4 ெச5வதகாக, "ஆேள
இள4சீ%:கேள ஸா" எறா - சவசாதாரணமாக. இைத ாி71 ெகா!ட சஇ$ெப&ட ெள2 விB7தா.

"ேயாD 1ளசி:க... நீ> ேபாZ$.... மாமா ம4சானா ெநன4சி%ேட - இ ல.. ஒ
சி$ட கபழி&கப%&கா.. அவைள ம1வ பாிேசாதைன&,
அ+ப;. எ:ேகயா ேபாயி%டா? இ7தாமா.... ஒ ேப என?"

"அல:காாி.... எசமா."

"ஏ5 அல:காாி... ஒ மன ல என ெநன4 &கி%ேட.... கபழி&கப%ட ெபா!ண
எ:ேக கடதி%- ேபாேன. அவ வ7த பிற,தா... நீ ேபாக >.”

"வவா சாமி... வவா... கபழி4சவைனேய நீ:க இ+ பி&கல.”

"ேயாD.... இ7த ெபாைள&, க!; ,டா..."

1ளசி:க, தன&, க! ,- எப1ேபா

ாியாம

விழிதா. ச-

இ$ெப&ட திமைலைய பா1& க!ண1& கா!பிதா. பிற,
அவகளிட அப நட71 ெகாவ1 ெகௗரவ& ,ைற4சலா&, எ2 ஒ
எ!ண திIெர+ ஏபட, அவ உடைப விைற1, கைத

ைறபா&கினா.

எ ேலா வாி

க%டப%ட திமைலையேய பாதாக. ேவகார

சினிமா&காரக&, அ1 ெகா?ச அதிகமாக ெதாி7தா=, அதிகமாக அல%&
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ெகாளவி ைல. 'ேவ டயகைள ப?சரா&கி, E; கிேலாமீ%ட Kர1&,
ேவைன தள ைவத கிராம1 எ&$ரா பய .... ஒDெவா கிேலா மீ%ட&,
ஒ நா Oத கிட&க%-. சினிமா& காமிரா ெகா!- வராம ேபாயி%ேடாேம...
இைதேய ஒ ,ேளாஷபா5 ஷா% எ-தா

எ7த தயாாிபாள கி%ேட>

வி1டலா...'

1ளசி:க கதி

எ7தவித4 சலன கா%டாம

திமைலைய ய7திர ாீதியி

பாதா. ேலசாக தைலைய ம%- அ:, இ:,மி:,மா5 ஆ%&
ெகா!டா. அற ச-இ$ெப&டைர நறிேயா- பாதா. அல:காாிதா,
அவ னா

ேபா5 நி2 பாதா. பிற,, "இ7த& கா=தாேன உத4ச1"

எ2 திமைல&, ம%- ேக%,ப ெசா @வி%-, ச-இ$ெப&ட அைற&,
வ7தா. அவ அைனவைர> அைறய ேபாவ1ேபா

அத%னா.

"க-ைமயான ,ற ெச5கிறவ:களதா. அதாவ1 - சீாிய$ அெப$
ெச5கிறவ:களதா... இ வல ேபா-ேவா.... ஒ:க&, ெதாி>ேமா
எனேமா... ஒ:க களயி!% சீாிய$.... ேர சா^. ெட%@ சீாிய$... ஒ
சி$டா ம1வ பாிேசாதைன&, அ+ப;... சீ&கிரமா P%வா..."

"ஸா வ71"

"ேயாD P% வாாியா இ ல...? நாேன P%%- வர;மா... Pட& Pட
ேப ேன... என&,& ேகாப வ..."

" மா இடா 1ளசி:க... நா ேபாயி எ மவள P%%- வாேற."

அல:காாி, திமைலைய அ&காத ,ைறயாக& கட71 ெவளிேய ேபானா.
ேபாZ$ க%டதி, ெவளிேய, ஒ ஓரமாக நிற Wபைத இBதா. அவ
அ:கிB&க, இவ இ:கிB&க, இ2தியி

வாயி

காவல அத%ட, Wப

யமாகேவ உேள வ7தா. திIெர2 பழ&கப%ட ஒ ,ர

ேக%- நிமி7தா.

திமைல ,=:கி& ,=:கி அBதா... வாிேல இ71 ைகைய பி5ப1 ேபா ,
னா= பினா= தைலைய ஆ% ஆ% வாி

%னா... ஒDெவா
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ெசா லாக4 ெசா @ அ7த ஒDெவா ெசா =&, இைடேய அBதB1 ெசா @
தா....

"Wப.... நானா ஒைன& கபழி4ேச... Wப... என&, கா மா%-ன1Pட
ெபாிசி ல Wப... ஒைன கபழி4ேச+ பழி ேபா-தா:க பா... அைத
ெநன4சாதா.."

Wப, அவ நிற ேகாலைத பா1 நிைலயிழ71 நிறா. மன1&,
யாேரா J- ேபா-வ1 ேபா@7த1.... ,=:கி& ,=:கி அB திமைலைய
பாிதாபமாக பாதபேய விமிவிமி அBதா. உடேன அல:காாி, அவைள&
ைக தா:கலா5 அைணதப, ச-இ$ெப&ட னா
இ+ அ7த சைப பா&காம

ஆஜ ப-தினா.

திமைலையேய பாத Wபதி கைத,

அல:காாி ச-இ$ெப&ட ப&கமாக திபிவி%டா. Wப மீ!- மா:,
மா:ெக2 அBதா... வழியி

பா&, ேபாெத லா “என பிள இ

ெவ%கப-ேற" எ2 எ7த J1 இ லாம

ேப ன ம+ஷ... ஏேதா ேகாப1ல

அ நட7தி%டா. அ1&காவ இயா.... இயா.... மா%ட&Pட இ
க%டமா%டாவேள.... P!-ல கிளிய&Pட இ அைட&க மா%டாவேள..."

க%-ப-த யாம

அBத Wப ஏேதா ேபச ேபானா. அல:காாி அவ

வாைய ெபாதியபேய ைறயி%டா.

"பா:க எசமா... எ ம4சா மவள அ7த பய என பா-ப-தி
இ&கா+.... எ அBCறா பா:க...."

ச-இ$ெப&ட, Wபைத பாதா. அவ பி57த ஜா&ெக%ைட பாதா.
பாதபேய சிகெர%ைட பற ைவதா. அ7த பாைவைய பாத 1ளசி:க
பய71வி%டா பமியபேய பயப&திேயா- ேபசினா.....

"ஸா தபா ெநன&கபடா1. நாம ெகா?ச ெவளில ேபா5..." "சாி நீ:க ெமாத ல
ேபா:க... நா வாேற..."
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1ளசி:க, Wப, அல:காாி  நட&க, சினிமா பய க பி நட&க,
திமைலைய& கட71 ேபான ேபா1, அ7த4 வ&

ைகதி Oமைன ேபா

சபதமி%டா.

"ெஜயி4 %ேடா+ ெநன&காதடா... 1ளசி:க... ஒ மாப பிள71 ரத
,&கா%டா எ ேப திமைல இ ல... ேபாZ$ அ4ச ஒDெவா அ&,
ஒைன ஒDெவா ெவ%டா ெவ%டா%டா நா பழனி4சாமி மக இ ல.... இ1
என&, ெபாிசி லடா... எ த:க4சிய இB1%- ேபானிேய... அ1&, நீ
ரததா

பதி

ெசா @தா ஆக;.... ஏ5.... அல:காாி ெச2&கி..."

ச-இ$ெப&ட ஓவ71 அவ விலாவி

,தினா. பிடறி தைலைய& ைகயி

பி1 ைவ1& ெகா!ேட, அவ  தைலைய வாிேல ேமாதவி%டா.
அவ&, அத கைள ஏப%- விட&Pடாேத எ2 இர!- காவலக
ஒதாைச&, வ7தாக. திமைலைய& கவனி&,ப அவக&,
க!கா%வி%- ச-இ$ெப&ட ெவளிேய வ71, 1ளசி:க& P%டதி ைமய
ேபா

ந-வி

வ71 நிறா.

"இ7தாமா.... Wப... ேவல ஏ2... ம1வ பாிேசாதைன ெச51%- வலா.."

"ஸா.. ேகாபபடாம ேக%க;... எ:க சிதி தியி லாதவ. ெதாியாதனமாக
ெசா @%டா.... அவ ஒ!; எ சி$டா கபழி&கல ஸா..."

“ மா கிட 1ளசி:க... கபழி&க யசி ெச5தா

ச-இ$ெப&ட த தவைற உண7தவ ேபா

அ1C ,ற7தா."

வாயி

இ7த சிகெர%ைட

Oசிவி%- எ4சாிதா.

"பா $ கெளயி!% ெகா-த1&, ஒ:கள> இேபா உேள ேபாடலா
ெதாி>மா?"
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"ெதாியாம இபனா ஸா.. இவைன> விடபடா1.... எ த:க4சி ... ேப
ச7தி&, வரபடா1.... ஏதாவ1 வழி ெசா =:க ஸா...”

சினிமா மா$ட ,2&ேக ,7தா.

"இ7தாபா 1ளசி:க..... ஸா ம4சினி&, வைளகாபா... Oேயா
எ-&க;மா... ஒ:கி%ேட தாேன ேட இ&,... ெகா- ெகா-... பட எ-1%சீ&கிரமா ெம%ரா$ ேபாக;.... ஷூ%: இ&,1....."

"O%ல இ&,... அதனா

என.. இ:ேகேய வா:கி தாேற. எ ெசலவிேலேய

எ-:க மா$ட.... ஸா... சீ&கிரமா ெசா =:க ஸா... சிெம!% பா&கி வJ=&,
ேபாக;... இேபா ைகயில ஐயாயிர (பா5 வJ

பண இ&,1.... இ+

ஐயாயிர வJலாக;. ஆனா= இப ஐயாயிர 1 ேநா%டா இ&,1.
சீ&கிரமா ெசா =:க... ஸா... ஏேதா ன பின பழகாதவகி%ேட ேப ற1
மாதிாி ேபசாதீ:க ஸா... நீ:க... எ7த $ேடஷ ேபானா= நா உ:க ஆ
ஸா."

"சாி. ேர கெளயி!% இ7தா தா திமைல பயல அப ைவ&க >.
எ$பி. வ71%-ேபாற1 வைர&, கெளயி!% ெல%ட இ&க%-.
இ&க;... அற பா1&கலா.... பரவாயி @ேய.... காைலயிேலேய
ஐயாயிர (பா5 வJ@4சி%ேய..."

அல:காாி, ச-இ$ெப&ட னா
தைலைய னா

வ71 நிறா. பினா

கிட7த

ேபா%-& ெகா!ேட, த ெகா-&க ேபாவ1ேபா

உத-கைள& ,விதா... மய&க ேபாவ1ேபா
பிற,, பினைல எ-1 மாபி

அவைர4 சா51 பாதா.

ெச லமா5 அதபேய ெகா? வ1 ேபா

ேபசினா....

"வJ@&கா%டா= எ மக O%ல இ71 எ-1%- வ7திபா. மாத4
சபள&கார:க கWட அவ+&, ந லாேவ ெதாி>... அற எசமா... இ7த
திமைல பய

எப மிர%-றா பாதியளா... இவன ெவளி

வி%டா

எ:களால ஊல உயிேராட லா7த யா1... இவகி%ட> இவ அப
பழனி4சாமி, சிதப, மாயா!, ேப4சியமா இவ:ககி%டC
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எBதி வா:க;... நீ:க P%டாவ1 விசாாி&க;..."

"விசாாி&ேக... விசாாி&ேக... ேயாD 1ளசி... சிெம!% பண மீதி ஐயாயிர
வJலாயி-மா... இைன&,ேளேய..."

"அ7த& கவல ேவ!டா ஸா... நா எ1 ெசானா= ேயாசி4 ெசா =றவ...
அற ஸா... எ:க டலமாட ேகாவி

ெகாைடய கப%ைடயா P%ட

த-&காம இ&க;... எ1C ஏடாPடமா5 ெச51-வா:கேளா+ பயமா5
இ&,1...''

"கவலபடாத... .எ$.பி. கி%ட ேபசி%-, ஆ>த ேபாZஸேய அ+பி
ைவ&ேக.... ,( கிளா$ ஏபடாம த-&க;+ நா ெசா றைத அவ
த-&கமா%டா... த%ட யா1..... இ7த மாதிாி சிதி கிட4ச1 ஒேனாட
ல&,5யா..."

"இ ல நீ:க எ:க&, கிட4ச1தா ல&,... அற எசமா... ஊல நா:க
உயிேராட லா7த;னா..."

"ேயாD +சாமி உடனயா5 ேபா5, பழனி4சாமி.. மாயா!." "ேப4சியமாC
எசமா...''

"ஆமா , ேப4சியமாைவ> ைகேயாட P%வா.... எ1&, வில:, எ-1%-
ேபா..."
--------------அ தியாய - 30

ச%டாப% ச71 ெபா71&க Pட4 சதமி%டன.

ஊ ெபா1& கிண2களி

ேதா! ப%ைடக Eல த!ணீ  பித ெப!க

மதியி , ேகாலவC ேப4 ..... ஒ சிலாி ேதா! ப%ைடக ேப4 &
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கவனதி

ெதாழி

ேவக ேபா5 Eலபயி

ேமாதி& கிட7தன. அவைற

பா&காமேல அவக Wபதி கபழி விவகாரைத மன1&, பட
ேபா%- பா1 வணைன ெகா-தாக.. ஊரா%சி ேபா%ட உபடாத
,ழாயகளி= இேத ேப4 .... ஆயிர ச!ைட நட7தா= கப%ைடயா
ப,தியி

உள ேதநீ கைட&, வழ&கமாக வ ெசப%ைடயாகைள இேபா1

காணவி ைல... ெகா?ச ந?சமி7த கப%ைடயாக 1ளசி:கைத>
அல:காாிைய> 1!- ேபா%- ஏசினாக. ெசப%ைடயா மளிைக& கைட&,
வழ&கமா5 வ கப%ைடயா ெப!க இேபா1 தைல கவிL7தபேய ேவ2
கைடைய ேநா&கி நக7தாக. பளி&Pடதி

மாணவ மாணவிய&,&

க ெலறி4 சபவ ேப4சான1... ஆசிாிய ஆசிாிையக&, அ1 ஒ ெபா%ட ல.
ேகாலவேவ சிலப$..... 1ளசி:கேம பாட. Wபேம பாீ%ைச .

இ7த பளி&Pடைத வி%-, ப$ேரா- ப&கமாக வ7தா

அ7த4 சாைல&,

ேமேக உள ஆசாாிமா ,யி , ெப!க எ7தவித பாதி இ லாம
அலசினாக. க O4 இ7த ப&க வரவி ைல . வரC யா1.... ஆனா=
மா%-&, லாட க%ய ெகா லாசாாி கலைபைய த!ப1 ேபாலC த%&
ெகா-ப1 ேபாலC அ லாய த4சாசாாியிட ேப4 & ெகா-தா..... திமைல
Wபத ஒ!; கிட&க ஒ!; ப!ணி%டானாேம..... இைத தா!னா
காைரO%டா ப,தி... இ:ேக 'நம ,-ப7தா ந ல ,-ப...' எப1
மாதிாியான ேப4 &க.

இப ஊ எ லா ப&க ஏேதா ஒவைகயி

ஒ விவகாரைதேய

ப ேநா&கா5 ேபசினா= 1ளசி:க கைட இ&, ப,தியி தா சத, பலத
கதலாகிய1.... இத, அேக உள கா1&கப ,யி ப,தியி
ேரா%- ப&கமான ைமதானதி , ஒேர P%ட. ப,ண, G ஏெச!-
1ளி& ,திதாக. ெசா&காரக.... ஆ:கா:ேக இைட4 ெச2க

ேபா%டாக.

"கைடசில.... காதி7தவ ெப!டா%ய ேந2 வ7தவ ெகா!- ேபானவ
கைதயா ேபாயி%ேட..."

"அப பாதா கா1 இ7தவ 1ளசி:கட. ேந1 வ7தவ தா
அ&னிராசா.... பழெமாழி தைலகீழாயி%-..."
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"எனல ராக ேபா%- ேப ற..? நம ,-ப1&, நி4சயித ெபா!ண ெச2&கி
மவ P%%- ேபாயி%டா... அப> ஒன&, ேகாப வரா%டா நீ
ம+ஷனா?"

"என&, ேகாப வரதா ெச5>1... 1ளசி:க ேமல ம%-மி ல.... ெர!ேப&, இ$,... ெதா$, இ&க1 ெதாி?  அவசர அவசரமாக அ7த P2
ெக%டவள நம தைலயி

ேபாட ெநன4சாேர பழனி4சாமி.... அவ ேமல> ேகாப

ேகாபமா வ1.."

"ெவ7த !;ல ேவல பா54சாதபா... பாவப%ட ம+ஷ.... மக அ7த ஓநா5
பய=&, மகன ேபாZ$ பய வ கி%ட> பறிெகா-1%- பாிதவி4 நி&கா...
இர&க இ லா%டா=

இற&கி ேபசபடா1..."

"திமலய எேபா பி4 %- ேபானாவளா ப,ண..."

"அவன O%-&,ள .% ேபா%&கா.... அறமா அவ ெவளில
ேபாக;+ க1னா+ கதவ திற71 வி%&காவ... திமைல ளிய7ேதா
ப&கமா ேபாயி&கா.... அவ எப> வவா+ கள4 சாராய த
ப&கமா நின ேபாZ$கார:க அபேய K&கி%- ேபாயி%டா:க... ஊ&,
வராம ப& கா%- வழியா ெகா!- ேபாயி%டா:களா..."

"ஊ வழியா ஏ வ@யா..."

"நீ ன பின ேபாZ$ $ேடஷ ேபாயி7தா

ெதாி>.... ஆபல இ&,ற

,-ப1ல எபC ேந&, ேநரா வ71 பி&க மா%டா:க... அபேய
வ71%டா=, மா $ேடஷ+&, வா:க+ .ைன மாதிாி ப1:கி%$ேடஷல ேபா5 @ மாதிாி பா5வா:க... பாவ அவ என பாப-1றா:கேளா... ேபா5 பா1%- வேவாமா..."
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"அவ எ7த $ேடஷல இ&காேனா... ேபாZ$கார:க... ஒத
பி&கலனா.... அவன பி4ச எ7த ாி&கா- இ லாம $ேடஷ வி%$ேடஷ+&, மா1வா:களா..."

"சாி.... எ7த $ேடஷ+தா பாேபாேம...” "பழனி4சாமிேய மா இ&கா...
நம&ெகன..."

"ஒேவள திமல ஊல இ7தா, ெகாலகில ப!ணி-வா. ெர!- நாைள&,
$ேடஷலேய இ&க%-+ ெநன&காேரா... எனேவா... என ெசா ற
ப,ண..."

"அவ , பாவ ெம லC யாம விB:கC யாம 1பா... நாமதா
ஏதாவ1 ெச5ய;... வா:கபா ஊர திர%&கி%- ேபாயி ேபாZ$ல
ேக%ேபா... திமல ஆதிர1ல ெச5தைத ெபாிசா எ-&கபடா1+ ெசா @
பாேபா.... இ லனா வ&கீல பி4 ஜாமீல எ-ேபா..."

"இேபா ேபாZ &, ேபாயி%டா அற டைலமாட ெகாைடய நி2த
யா1. அேதா பா:க..... நம ,-ப கப%ைடயா ,-ப தல
தாL71 நி&ேகா... ெச2&கி மவ+வ திமிர பா:கேள..."

ஒத கா%ய திைசைய எ ேலா பாதாக.... த@

ரசி1 பிற,

ெவ21 ேநா&கினாக.

ஆசாாிமா, அேக அ2ப1 ெசப%ைடயாக ேமளதாளேதா- வ7தாக.
ெக%-ேமள4 சத காைத 1ைளத1. நாத$வர&காரக, ேமள&காரக
பிறமா5 திபி திபி ஊதி&ெகா!- அ1& ெகா!- நட7தாக.
அவக&, பினா
தைலயி

ஒ சாமியா உட B&க ச7தன அபியி7தா.

ஒ ,ட - சின4 ெச& ,ட. அத வா5 மாதிாியான தைலயி

ஒ

ேத:கா5. இைடயிைடேய சா514 ெசகப%ட மாவிைலக. அவ ,ட
விழாதப உடைல& ,2&கிய ேபா1 ஐ7தா2 ெசப%ைடயாக கB1&களி
மாைலகைள ேபா%-& ெகா!- ைகயி

பிரகைள ைவ1&ெகா!-

சாமியா%ட ேபா%டாக. 1ளி 1ளி... தாவிதாவி... ெதாைலவி
இைத பாத கா1& கபகளா
ெகா-தா.

இ71

ெபா2&க யவி ைல. ப,ண ,ர
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"ெச2&கி மவ+வ... ,தி&கிற ,திைய பா... ெர!- ,-பைத>
அவமானப-தி%ேடா எகிற தி2ல ,தி&கா+வ பா.... இவ+வள ஆட
விடாபடா1டா... டலமாட ேகாவி=ல ப7த

இ&கபடா1டா..."

"இவ+வ எ:க ேபாயி-வா+வ... ெமாத ல திமலய மீ%-%- வேவா..."

"திமல கிட&கா. அவ க4சா தி+-வா:க... இேபா அவ &கிய
இ ல.. நமள அவமானப-1ற1 மாதிாி ஈC இர&க இ லாம ஆ-ற இ7த
பய=வ இைனேயாட சாியாக;... இ7த வஷ எ7த& ேகாவி=&, விேசஷ
ேவ!டா. வா:கடா... ஏேல ெச2&கி மவ+வளா..... வாேரா!டா... வாேரா..."

கா1& கபகளி

ஒ சில தவிர ஒDெவாவ&, ெசப%ைடயா

சாமியா%ட ச2 அதிகமாகேவ ெதாி7த1. ப,ண ேபா%ட P4ச@ ,
ஒDெவாத தன&, வவதாக இ7த ஒதிைய யாேரா ஒ எதிாி
கடதி&ெகா!- ேபா5வி%ட1 ேபாலC, அ7த எதிாிேய இேபா1 O%-&, வ71
மீ!- ெப! ேக%-& கதைவ த%-வ1 ேபாலC ேதாறிய1.... ஒேர
P%டமா5, சாைல ேம%-&, வ7தாக.... அ:ேக இ7த 1ளசி:க கைடகைள
ஒசில அ1 ெநா2&க ேபானாக.... அேபா1 பல அவகைள த-1
வி%- P%டைத சாமியா%ட ெசப%ைடயா ப&க ஏவிவிட ேபானேபா1 -

வடதிைசயி

இ71 சத ேக%ட1... அ7த சததி, உவகமா5 .மியதிர

ேவக வ7தன... னா= பினா= இர!- ெவைள ேவக... ேம&க
ெச5யப%ட லாாிக மாதிாி... இவறி, மதியி
கைடசியி

ஒ ஜீ... கா1& கபக, எ:ேகேயா ேபாகிற அ7த வ!க

ேபாக%- எப1ேபா
1ளசி:க கைட னா

வழிவி%- நிற ேபா1, அ7த நா, வ!க
நிறன. ேவனி

இ71 1ளசி:க,

சினிமா&காரக ெவைள& P!- லாாிகளி
ெசா @ ைவத1 ேபா
ேபா

ஒ ப4ைச நிற ேவ...

ஒேர சமயதி

இ71 ேபாZ$காரக

,திதாக... பாராJ%@71 ,திப1

,தித ேபாZ$காரகளிட ச%ைடயி

அேசாக திைர ேபா%ட ஒவ

ஏேதா ெசா ல அவக தாவி பா57தாக.... P%டமாக நிற
கப%ைடயாகளிைடேய லதி> கமா5 பா571 ேபானாக - ஒவ
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ஜீபி

இ7தப கத& கத ேபாZ$ லதி O4சி

நாைக71 கா1&

கபக&, ந ல அ.

"என5யா ெமா%ட& P%ட ேபா-றீ:க..... அவனவ O%ட பா1 ேபா:க...
இ லா% 1, பி?சி-... ஏ ேம வாயால ெசானா ேபாக மா%I:களா?"

கா1&கப P%ட சிதறிய1.... தனிதனியாக பிாி71 ைவ&ேகா
,விய களி

ப1:கி, வ!க&, பினா

மைற71 நி2, ேபாZ$

மம:கைள மமமாக பாதாக... ப,ண பகைள& கதபேய
கா!ரா&ட தாேமாதர O%ைட ேநா&கி ேபானா. அவ&, பிடறியி
அவ ேபாZைஸ> எதி&க&Pயவதா. ஆனா

இேபா1 எதிதா

அ...
1,

பி5> எப1 ெதாி7த மனித.

இத, ேபாZ$காரக ெப%& கைடகளி

G பற ைவதவகைள

விர%னாக - அவக ஏேதா ஊ&, தீ ைவ&க ேபாவ1ேபா ; இ7த பா&,
எதன ைபசா எ2 ேக%ட ஒவைன, "எனடா ஊ விவகாரத ேப ற" எ2
ெசா @ அவ கBைத பி1 தளினாக.... இர!- ேபாZ$ காரக.
1ளசி:க கைட&, னா

பாரா ேபா%டாக... நாைக71 ேப

சாைலேயாரமா5 இைடெவளி வி%டப நிறாக.

ச2 ெதாைலவி
,ப

வா@பா

விைளயாய வா@பக ப&க பா57த ேபாZ$

ஒ2 வைலைய இB1 ேபா%ட1.... ப7ைத K&கி ஒவ ேம

Oசிய1.... விைளயா%-&காரக திைக1 நிறேபா1, 'O%ட பா1
ேபா:கடா.." எற லதி சா%சியான அத%ட க... அ7த வா@ப& P%ட ேலசான
எதிைப&Pட கா%டாம

ெகாதைமகளா5 கைல71 ேபான1. ஒ ேபாZ$

பிாிைவ அ:ேகேய வி%-வி%-, ேபாZ$ ஜீ தைலைமயி

காவல ேவக,

சினிமா ேவ+ மீ!- ஓன.... அப ஓ, ெசப%ைடயா சாமியா
P%டதி னா

ேபா5 நிற1... அ:ேக ஏெழ%- ேபாZ$காரக இற:கி

சாமியாக&, பா1கா ெகா-ப1 ேபா

ேமளதி, னா=

P%டதி, பினா= ப&கவா%= ேபா5 P%டேதா- கல&காம , சிறி1
இைடெவளிவி%- நட7தாக.... ஒ ேபாZ$கார, தனி1வைத& கா%
தனியாக ஆய சாமியா ரதினைத ச!ைட ேபாட வ7த சதிகாரனா5 நிைன1
கா@

ஒ ேபா- ேபா%டா.
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ேபாZ$ பயதி

ஓடேபான ேமள&காரகைள இ&கர த-1 நி2தின.

வாசி&க பய71 நிற நாத$வர&காரகளி வா5களி

நாத$வர ைனக

திணி&கப%டன.... தா2மாறாக ஆய சாமியாக வாிைசப-தப%- ெல%
ைர% ேபா

ஆ-ப ெசா லப%டன.

மீ!- ேபாZ$ வ!க சினிமா ேவனி சிேநகித1ட ஓய1... பளி&Pட
ைமதான, ஊ&கிண2, ,ழாயக, காளியம ேகாவி , பழனி4சாமி O%
பாைத, டைலமாட ேகாவி

த@ய பல இட:களி

லதி& க&காரக

,தி1& ,தி1 இற:கினாக.... ஆ:கா:ேக ம!ெவ%கைள ைவ1&
ெகா!- வய

வரக&, ேபாக ேபானவகைள& Pட ஆ>தைத

எ-1&கி%டா நிகீ:க' எ2 அத%னாக.... ேபாZ$ எறா
வரேவ!- எற த1வாத ேநா&க1ட வழியி

சி&கியவகைள

அதாக.... வயதானவ கைள அத%னாக... வழ&கேபா
கைடகளி

பய
ேதநீ

உ%கா7தவகைள அத% அற ப-தினாக. அ7த இட:களி

உ%கா71 ெகா!டாக... கிண2களி

த!ணீ எ-த ெப!க பாதி&

,ட:கேளா- ஓனாக.

அைர மணி ேநரதி, எதிபாராத1 நட71 வி%ட1. ஊேர
ேபாZ$மயமாகிவி%ட1... அ7த ஊ&,  ேபாZ$ வ7தி&கிற1. மாEலாக
வ71 மாEலாக ேபாயி&கிற1. ஆனா
இப க!ணி

இப ெபாிய எ-பி

வ7ததி ைல...

ப%டவகைள எ லா அததி ைல. தராதர ெதாியாம

நட7ததி ைல. இேறா லதி& க இ&, எபதகாகேவ அ&கிறாக.

ஊ ம&க அைனவ இேபா1 தனிப-தப%- தனிதனி மனிதக ேபா
தவிதாக. ேபாZ$ வர& காரண என எ2Pட ேபச யவி ைல . ஒத
நிறா

தி%-.... இவ நிறா

மிர%ட ... Eவ நிறா

அ....

அ7த ஊ ப,தி ப,தியாக, ெத ெதவாக வி-படாத பயதி

ELகிய1.

ஒDெவா ெதவி= நாைக71 ேபாZ$ காரக. ேவ%ைய ம1&
ெகா!- Pட நட&க யவி ைல. ,ழ7ைதக அBதா

Pட ேபாZ$காரக

என சத' எ2 உேள வ71 அத%னாக.... மா%-&, ைவ&ேகா
ெவளிேய வ7த ஒவ ேபாZ$ ைறத ைறபி

எ-&க

உேள ஓவி%டா...

பளி&Pடதி@71 வ நாைக71 பய க, ேபாZ$கார இவ பாத
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பாைவயி

திபி திபி பாதபேய எ:கி71 வி-தைல உணேவா-

வ7தாகேளா அ:ேகேய ஓனாக.... ஆக ெமாததி

அ7த ஊேர ேபாZ$

வைல&, % ைவ&கப%ட1 ேபாற கா%சி.

ேபாZ$ வ!க ஊ B&க ச&க$ அதேபா1, சினிமா ேவ எ@ டா&ட
O%-&, வ7த1.... அத, நாைக71 ேபாZ$காரக... ெதாபி
ெதாியாம

இ7தாக... அ7த ேவனி

இ71 1ளசி:க இற:கியேபா1,

அல:காாி, 'எ ராசா... நீதா!டா சமத' எ2 அவ கனதி
தமி%டா... 1ளசி:க சினிமா&காரகைள இற:,ப ைசைக ெச5தா...
ஆனா

அவக இற:கவி ைல ைரவைர வ!ைய எ-&,ப அவ 1ைக

பி1 ப&கமாக தளினாக.

சினிமா ேவ பார7த1 ர?சித தைலைமயி

G 2 ெப!க உள க

ேகாவிைல ேநா&கி....
------------அ தியாய - 31

அ7த க ேகாவி

கபி

எ லா ெப!க ெகா%டாவி வி%டபேய G

றி& ெகா!&கிறாக.... மதியான ெவயி ... ம!ைட&, ஊ-2விய1.
ர?சித எைதேயா ேயாசிதப, ைககைள ம%- ய7திர ாீதியி

இய&கி&

ெகா!7தா... ேகாலவC சமா4சாரைத பழனி4சாமியிடேம
ெசா @யி7தா , இ7த நிலைம வ7தி&காேத எற மனதா:க

அவ&, ...

ஒத Oணாக ேபா, அபாய ஏப-ேபா1, அதைன த-பத, ெகௗரவ
பிர4சிைனேயா, இழிCப-ேவா எற எ!ணேமா, இைடயி

வரபடா1 எ2

நிைனபவ. இபப%ட ெகௗரவ பிர4சிைனக பலைடய ெகௗரவ:கைள
ச7தி&,& ெகா!- வ71 வாL&ைகேய பாழாக இபைத& க!Pடாக
பாதவ. இேபா1 இனிேம

என ெச5யலா எப1ேபா

G இைல

ஒைற& ,றி ைவ1& கதாிைய நீ% அ7த இைலைய ெவ%டாமேல ெவறி1
பாதா.

இ7த4 சமயதி
னா

வாடா., தைலவிாி ேகாலமாக ஓ வ7தா. ர?சிததி

E4சிைற&க நிறபேய ேகாவிைல அ:,மி:,மா5 பாதபேய

ேக%டா. இவ இரC K:கவி ைல எபைத& க!க கா%ன.
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"ர?சித... எ:க ேப4சியமா சிதி இ:க வ7தாளா?" "வர @ேய.. என விஷய..."
"ஒன&, விஷயேம ெதாியாதா?"

"ேகாலவC விஷயமாதாேன... ெர!- ேபேம ெபாிய த ப!ணி%ேடா..."

"நாம நிைன4  பா&காத அளC&, ஊல எென லாேமா நட&,1... ர?சித."

"விவரமாதா ெசா ேல..."

"அல:காாி ேபாZ$ல என ெசானாேளா...... திமைல அ!ணாவ ேபாZ$ல
அட4சி%டா:க.... இேபா எனடானா... ெர!- ேலா- ேபாZ$ வ7தி&,...
Eைல&, Eைல... ேபாZஸா நி&,1... யா O%-&, ெவளிேய> ஒ கா&கா
,விPட இ ல.... எ:க O%- ப&கPட ேபாZ$ 1பா&கிேயாட நி&,1."

"அதான பாேத.... எ:க 1ளசி:க அ!ணா O%ல ஒ மணி ேநரதி,
னாேல ஒ அ!டாCல ேசா2 ெவ7த1.... நால? ேகாழிவ பிப%ட சத
ேக%-1..."

"விைனேய உ:க அ!ணா தா..."

"இ7தா பா... இ7த ேப4ச இ:க வ4ச&காத... ஒ:க ேகாலவC ம%-
ேயா&கியமா....? ஊசி இட ெகா-&காம `= Yைழ>மா...?"

"எமா.... ஒன&, ேகா ,பி-... ஏகனேவ ெநா71 ேபாயி&ேக... ஆள வி-..."

"அெத ஒ:க இWட1&, எ:க அ!ணாவ ேபச;..... நா:க மா
ேக%-&கி%- இ&க;மா....?"

"என ேராசா.... நம&காவ G 1றைதேய வி%-& ெகா-தவ.... நம
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வாடா..... அவகி%ட ேபா5... ச!ைட&, ேபாகலாமா...? அற ஒ
ேப4சியமாC&, என ஆ4சா...?"

"எ:க ,-பத ெக-&கிற1&,ேன வ7தவ அவ..... காைலயி
தைலயி

அல:காாி

ம!ணளி ேபா%டாளா - இேபா ஊ B&க ேபாZஸா - பய71

ேபா5 எ:ேகேயா ஓ%டா. அ5ேபா ேபாZ$... அ5ேயா ேபாZ$'+ சத
ேக%-1.... அற பாதா ஆள& கா;. அணாசல சின5யா.... அB1%கிட&கா.... அவ&, ெவளில வர பய... ச7திரா ,5ேயா ைறேயா+
Pபா- ேபா%-&கி%- கிழ&, ப&கமா ேபானா. நா ேம, ப&கமா
வாேர...”

"அட கடCேள... ஊ B&க ேபாZஸா.... நம ஊ&கா... இ7த ெநல..."

"இேதாட ேபானா&Pட பரவாயி @ேய... இ+ எென லா நட&க
ேபா,ேதா..."

"ஊ&,ள வ71 பா ர?சித... நாம ெபா%ட பிளியாவ1 ஏதாவ1 ேச71
ெச5ய;... ஆைம ேபாற O-, ேபாZ$ ேபாற ஊ உபடா1. 1ளசி:க
ெர!-ல>ேம அவசரப%-%டா .."

"வாேர ர?சித... எ:க சிதி..... வய=ல... ப ெச%-&,ள ப1:கி&
கிட&காளா+ பா1%- வாேற."

வாடா., வயைல பா1 ேபாவதகாக திப ேபானா. அேபா1 த7ைத
மாயா! ஓ%ட நைட>மாக ஓ வவைத பா1வி%- நிறா. ஒேவைள
ேப4சியமா கிைட1வி%டைத4 ெசா ல வகிறாேரா.... எனேமா...

மக வாடா.ைவேய பாதப ஓ வ7த மாயா!, அவ ேம
அவ தைலைய பி1 த ைகயி

பா57தா.

சி&க ைவ1& ெகா!-, அவ 1கி

சரமாாியாக ,தினா. பிற, அவைள ம லா&க தளினா. மீ!- அவ தைல
ைய பி1 K&கினா. K&கியபேய கைள ெதாியாம

இ&க
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ஏேலேலா பா-வ1 ேபா

மகளி கனைத உணராம

இ&க& க1வ1 ேபா ,

கதினா.

"ெச2&கி மவேள... ஊேர இழெவ-1 நி&,1. நம ,-பேம ெச1 ேபாயி&
கிட&,1... திமல ெஜயி=ல இ&கா.. ேகாலவC ,ர:, ைகயி

அகப%ட

.மாைலயாயி%டா.... பா&கிய மயினி மய:கி& கிட&கா.... நீ இ:க வ71
ச7ேதாஷமா ேபசி&கி%- இ&கியா&,... அ1C இவவகி%ட... இைன&,
ஒன சாவ&கனா இ @யா+ பா..."

மாயா!, மகளி விலாைவ& காலா

இடறினா. திIெர2 ர?சித எB7தா....

அவேளா- நாைக7த ெப!க எB7தாக.... ர?சித மாயா!ைய
ஒ&, ெதா%டேபா1, அ7த ெப!க அவைர ஆ&, ஒ ப&கமாக இB1,
ஒ மர1 ப&க ெகா!- ேபானாக. ஒDெவாதி> அவ உடைப
ஊைம&கீறலாக நக:களா

பிரா!ன மாயா! சத ேபா%டா.

"எ மவ.... நா என ேவ;னா= ெச5ேவ... ஒ:க&, எனழா...?"

ர?சித அவரேக ேபானா. ெபா%ட பிைளகளிட ைகதி ேபா

நிற

அவைர பா1 ஆதிர ஆதிரமாக& ேக%டா.

"தைல&, ேமல.... வள7த ெபா!ண இ அ&கிேய.... நீ ம+ஷனா?"

"ஏ5... அவ இவ+ ேபசிேன ..."

"இ1&, ேமல ேபசினா... ஒன&, மாியாதி ேபாயி-. இவ வய ல ஒ மக
இ7தா இ அபியா5யா? மகனா ஒன&, இள&கார... அ1C வய &,
வ7த மக - நா= ேப&, னா

நாய அ&க1 மாதிாி அ&ேக... நா 1ணி

உ-&க1 எ1&,5யா. மாியாைத&,தாேன... ெசா1 இ லாம ஒத வாழலா.
க இ லாம= வாழலா.... ஆனா

மாியாைத இ லாம வாBற1 ஒ

வாL&ைகயா.... வாழேபாற ஒ ெபா!ேணாட மாியாதய ெக-&க1 மாதிாி
அ&கவ ஒ அபனாயா - அபேய அவ அபனா= அவ ஒ
ம+ஷனா5யா. பழனி4சாமி எபவாவ1 ேகாலவவ அ4சி&காரா5யா....?
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கபசாமி எபவாவ1 ச7திராைவ அ4சி&காரா....? ஒ ெபா!ேணாட
மாியாதய நீேய ெக-த அற யாதா ெக-&க மா%டாக..?"

"எ மவ எபனா= நட1ேவ. நீ யாழா...?"

"நானா... அவள மாதிாி ஒ ெபா!;. எேபா ெபத மகைள மா%ைட அ&க1
மாதிாி அ4சிேயா... அபேவ நீ அப இ ல... அவ ஒன&, மக இ ல...
இ7த பாவி ெபா!;... ஒகி%ட அப%ேட ஆ ேபாயி%டா. மக
மற71%- ேபசாம ேபா5யா.... திபி பாராம ஓ-5யா... இனிேம

வாடா. எ

O%லேய இ71&,வா.... நீ யாேரா அவ யாேரா.... எ:க Pட G தி
பிழ4 &,வா. நீ மவராசனா ேபாயி பழனி4சாமி&, ேசவக ெச5>. உ%கா...
வாடா.... இ7த ம+ஷ இனிேம

ஒன&, அப இ ல.... நீ எேனாடேய

இ71&கலா..."

எ லா ெப!க வாடா.ைவ4 JL71 ெகா!டாக. அவைள,
1ெப!ைண உ%கார ைவப1 ேபா

உ%கார ைவதாக. ச2 ேநரதி,

 ச!ைட ேபா%ட ேராசா. அவ கன:கைள 7தாைனயா
1ைட1வி%டா. மாயா! பரபர&க பாதபேய நிறா. பிற, 1ளினா....

"ஏழா எB7தி&கியா.. இ ல.... ஒேர மிதியா5 மிதி&க%-மா?" "எ:க அவள ெதாபா&கலா..."

"நீயாழா.... என&, பிற7ேத..... அவேள ெசா ல%-. ஏழா வாடா.....
எB7தி&கியா இ @யா...."

வாடா., ர?சிததி ைகைய பி1& ெகா!டா..... இேபா1 அவ
நிைன1 பா&, ேபா1 இ1வைர வாL7த1 வாL&ைக இ ைல எப1
ாி7த1. இ7த& காலதி

எ7த ெப!;ேம, அ1C விவகார உள ெப!Pட,

அபடாத காலதி , எதைன வஷமா அப%&ேக... எ7த மா%-&,  =
ெவ%-ேறேனா.... அ7த ம!ெவ%& கைணயா ..... எ7த மா%ட விர%-ற1&,
இ&ேகா .... அ7த சா%ைட& கபால அப%ேட.... எ7த& கால பி4 வி-வேனா
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அ7த& காலா

உைதப%ேட. இவ அபனா5 இ7தா= சாி... கடCளா5

இ7தா= சாி. ேவ!டா5யா... இ7த ேவதைன வாL&ைக...'

"ஏழா... வாாியா.... இ @யா...?"

"இனிேம

ஒம வாைடேய ேவ!டா... நீமா4 ... நா+மா4 எனால தனியா

பிழ4 &க >... ஒம ேசா@ய பா1&கி%- ேபாC..."

"வரமா%யா?" "மா%ேட... மா%ேட... மா%டேவ மா%ேட... ேபா1மா..."

மாயா! மக ேம

பாயவி ைல... அவைளேய உ2 பாதா. பிற,

க!கைள E&ெகா!ேட ேயாசிதா.... ேயாசி&க ேயாசி&க எ1ேவா
ெதப%ட1... ேபசாம

அ:ேகேய நிறா. கா கைள ஒ2ட ஒறா5

ேத5தபேய நிறா... அவ தைல ,னி7தி7த1.... ர?சித சத ேபா%டா.

"இ7தா... ஒமதா.... நீ... ஊசிைனயி

ஒத& கா=ல தவ இ7தா=

வாடா.... இேபா ஒம Pட வரமா%டா.... இபதா த
வாL&ைகயி

தடவயா ஒம

ேயாசி&கிய. ந லா ேயாசி>... சாய:காலமா வா... நா:க

ேயாசி&ேகா."

வாடா., அபைன பா&காம , ,1& க லா5 இ7தா. பிற, தன1
த7திரைத பிரகடன ப-1வ1ேபா , ஒ G இைலைய எ-1, பBத
ப,திைய ெவ%வி%- அைத ஒ 1ைம இைலயாக& கதாிதா. மாயா!
எ:ேக> ேபாகாம

அ:ேகேய கா கைள ேத5தப நிறா.

அேபா1 அ7த சினிமா ேவ நா, பா54ச@
ஓ%ைடகளி

வ7த1. அத ஜன

தைல தைலயாக ெதாி7தன. ெதாபி தைல, ெமா%ைட தைல...

ேடாபா தைல.... சாதாரண தைல.... ப7தயதி
ேவ, க ேகாவி

ஓ-வ1ேபா

ப&க நைடேபா%ட1.  வாிைசயி

பா57த அ7த
நா,

ேபாZ$காரக அ7த ெப!கைள பறி த:க&, ெதாி> எப1 ேபா
தைலயா%னாக.
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அேபா1 பிவாிைசகளி
கா%டாம

இ7த சினிமா ைபயக, அ7த ெப!க&, க

ெவளிேய ைககைள நீ% ஆ%னாக.... 'ஹேலா... ஹேலா.... கமா'

எ2 பானாக.... 'வாாீயா... வாாீயா...' எப1 மாதிாி ைககைள ஆ%னாக.
அ7த ெப!க ேகாபேதா- எB7தேபா1, அ7த ேவ பற7த1. சிறி1 ேநர
இைடெவளி&, பிற, மாயா! எB7திமா..." எ2 மகைள அமாவாக
அ+மானி1 Pபிட ேபான ேபா1, அ7த ேவ மீ!- பா571 வ7த1....
அ7த ெப!க&, மீ!- ைகயா%வி%- ஊைர பா1 ஓய1.... ேராசா.
கதினா....

"எ:க 1ளசி:க சாியான அேயா&கியனா இபா ேபா=&ேக.... அவ+&,
நா:கலா த:க4சிமா. எ:க பா1தா இ7த பய=வ அப
ைகயா%-தா:க+ 1ளசி:கதி, ெதாி>. அப இ71, அ7த
பய=வைளேய ேபாZ$ பா1கால அ+பி நமள Pபி-பயா
ெச51%டா பா... இ+ காாிய ஆக;னா எ:க அ7த பய=லகி%ட
P%&Pட ெகா-பா ேபா=&ேக.... என ர?சித

ேபசாம இ&ேக ..."

"நா நிைன&கறத ந லாேவ ெசா @%ேட ேராசா. - ெபா1வா வசதி>ளவ
தா ம%- வாழற1&காகேவ சாதி ேப வா... உறC ேப வா.... மறப
சாதி&காரைனேயா... உறC& காரைனேயா. வள&க;+ ெநைன&கேவ
மா%டா... ஏைழ உறC&கார இவ:க&, அ-&, வி, மாதிாி. சாதி&கார
அத& கதி மாதிாி. அ1ல> இ7த 1ளசி:க இ&காேன... அவ காாிய
ஆக;னா நீ ெசானைத ெச5ய&Pட தய:க மா%டா... பாவ...
ேகாலவC..."

"Wப ம%- என... ேகாலவவ 1ளசி:க சீரழி4சா. Wபத அல:காாி
சீரழி4சி%டா.... கனி கழியாமேல அ1 கழி?ச1 மாதிாி ஆயி%டா. ேசா2
த!ணி இற:காம ப-த ப-&ைகயா கிட&கா..."

"இDவளC&, காரண இ7த 1ளசி:க, இ7த அல:காாி, இ7த ேபாZ$."
"திமைலைய> இ7த மாயா! ம+ஷைன> ேச1&க."
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"சாி... இேபா .... ஆ%க &கியமி ல.... அவ:க அ%Tழிய7தா &கிய... நா
ஏதாவ1 ெச?சாக;..."

ர?சித கதி

ைகயமதி, ேயாசிதா.

-----------------அ தியாய - 32

ேகாலவC ட:கி& கிட7தா.

அ7த பைழய கால1 ேத&,& க%@

திய கால ச,7தைலயாக ,ற&

கிட7தா... கைத ப&கவா%

ைவதா
ேம%

எைத> பா&க ேவ!யதி&, எப1ேபா , ெநறி, க%
ப-ப கிட7தா... ப4ைச& கீைர ேபா

அ7த ஆ&காறி

அவ உணCகைள ேபா

1கி

பட7த அவ ,

தனிதனியாக அ லாய1.

பிடாியி= ேதாளி= தா2மாறாக4 சிதறி& கிட7த1. க!கைள E அவைற>
ைககளா

மைற14 ெசதவ ேபா

அவைள ஒ ெபா%டாக& கதாம

கிட7தா.

அல:காாி> 1ளசி:க ேபானேபா1,

தைன ஒேரயயாக வி%- வி%- ேபாகிறாகேளா எற பயதி
பினா

ஓடேபானா.. பிற, ெசா7த ஊாி

அவக

ப%ட அசி:கைத இ7த ஊ

ெதவி= பட ேவ!டா எ2 நிைன1 அ7த O%-&,ேளேய றி வ7தா.
தி!ைண ப&க%

உ%கா71  ைககளி

க ஊறி, ைகக வழியாக

க!ணீ வி%டா. அவைளேய பகவதி பா% பா1& ெகா!- நிறா.
இைமக&, சிைறப%ட க!க ெகா%ட ெகா%ட பாதா. அ7த பாைவ
தாளமா%டா1 ேகாலவC ற&கைட&, ேபானா. அ:ேக நிற :ைக
மரதி
உடபி

சா57தா... ரயி

ெப%க மாதிாியான கபளி .4சிக அவ

ஊ7தன..... அவ&, உணேவ1 இ ைல.... கைத மரதிேல

இ1 இ1 ெநறி ெபா%

தன&,தாேன ,:,ம ைவ1& ெகா!டா.

உட&, ெந பறி எாி7த1. 1, ப,தி அனலா5& ெகாதித1.
இதய டைலமாட ேகாயி

ேமள ேபா

அ1& ெகா!ட1. க!க
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ெநபா5 எாி7தன. கா1&, பய:கர இைர4ச .... க!ைண திற&க
யவி ைல. தைலைய4 ம&க யவி ைல.

ெந? &, நிைன&க யவி ைல... வாைய திற&காம
யவி ைல... இ7த உலகி

E4 விட

தானா5 பிற71 தானா5 வள71 தா

ேதாறியா5 ேபான1 ேபாற Gதி.... 1ளசி:க ேகார பகேளா- சிாிப1
ேபாற பிரைம. அல:காாி, மனித தைலகைள கBதி= இ-பி= ெதா:க
ேபா%ட நீ@யா5 நிப1 ேபாற கபைன.

ேகாலவC தபா%-&, ேபசி&ெகா!டா. தன1 ேப4ைச, தாேன காதி
வா:காத1ேபா

அ7த அைற&, றி4 றி வ71 ேபசி& ெகா!டா.

“மா%&கி%ேடேன.... வசமா மா%&கி%ேடேன... அல:காாி எைன
ஏமாதி%டாேள. எ த:க4சி இ7த ேகாலவC மாதிாியா'+ ெசா @%டாேர....
ெசா @%டாேர.... என&, ேவ;7தா... இ+ ேவ;7தா..."

இ7த மாதிாி ச7தப:களி

ஒதிைய அவ ேபா&கிேல விடேவ!- எ2

ெதாி7தி7த பகவதி பா%, மாேவ இ7தா. ம?ச ெவயி

ம:கலாக

அதேபா1, பா% த%- த-மாறி ஒ த%ேடா- ெபாிய O%-&, வ7தா.
ைககளா

தடவி தடவி& க%=&, வ7தா.... த%ைட தைரயி

ைவ1 வி%-

ட:கி& கிட7தவைள K&க ேபானா.... யவி ைல .... ேகாலவவி
உடைப தடவி தடவி& ைககைள கதேக ெகா!-ேபா5 தைலைய
வவி%டா... 'அமா' எ2 க2&,% க1வ1ேபா

ேகாலவC Oறி%-

எB7தா. அ7த பா%ைய அமாவாக அ+மானி1 அபேய க%&
ெகா!டா. அவ அமா அ ல எ2 உண7த1 பா%ைய வி%டா. ஆனா
பா%ேயா அவைள விடவி ைல. ப%டைர4 ச%ட ேபாற அ7த இள உடைப
த .?ைச உடபி

ேபா%- தா:கி& ெகா!டா. அ7த அ+சரைணயி

ேகாலவC விமி ெவதா... ஏேதா ஒ சத வ7தேத தவிர, அ1 அBைகயா
P&,ரலா அ ல1 அவலமா எ2 அைடயாள காண யவி ைல. பா%
தன&, பாதியாகC, ேகாலவC&, பாதியாகC ேச1 அBதபேய
ெசானா.

"ேமாச ேபாயி%ேயமா.... ேமாச ேபாயி%ேய... நா- நகரெம லா
வழ&காளி+ ேப வா:,ன மவராச+&, மவளா பிற71%-, இப
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ப!ணி%ேய. அவ அல:காாி, ெபத மவேளேய P%& ெகா-&கேபானவ.
இவ 1ளசி:க - எ ேபா, ெபா!;வள ஆ-மாடா நிைன&கவ."

பா% ேப4ைச நி2திவி%- ேகாலவவி ேமாவாைய நிமிதினா.

"ஏதாவ1 சா-மா... உட தா:கா1மா... இWட இ&ேகா இ @ேயா
எப> உயி ேபாவ1 வைர&, வாL71தாேன ஆக;...? இ7த ஒடப
வ4 தான ஆக;...? ஒ நில ெதாி?ேச சாதைத ,ைழய சைம4ேச...
இ7தாமா சா- ெகா?ச... ெகாழ?ச ேசா2தா..."

பா%, தாலா த%ைட ேத& க!-பி1, ஒ கவளைத எ-1&
ேகாலவவி வாயேக ெகா!- ேபானா. அவேளா பா% ைகைய பி1&
ெகா!டா.

“என&, ந? இ7தா ெகா- பா%.... ந? இ7தா ெகா-.. இனிேம நா
வாழபடா1...”

"எதைனேயா ெபாளய&, ேயாசன ெசானவ நா. ஒன&, என
ெசா லேன ெதாிய@ேய... ேவ;னா

ஒ:க அ5யாேவாட சிதி மவ O-

ப&க1 O- , அ:க ெகா!- ஒன விட%-மா?"

"நா ஒன&, பாரமா ேபாயி%டனா பா%...."

"அ ெசா லாத எ ெச ல&,%, இ7த 1ளசி:க பய பிற7த1 இேத
O%லதா. ஒைன இபி ப!ணாத ேகால லா ப!;வா+
ெதாி?சி7தா அவ பிற7த உடேனேய வா5&,ள ெந ல ேபா%ெகா+ேப."

"இேபா எைனயாவ1 ெகா = பா%.... நா உலக1ல இ&கபடா1....."

"ஏ இ&கபடா1....? அல:காாி மாதிாி ெபாளயேள இ&,ேபா1, நீ ஏ

101

இ&கபடா1.... இப எ1Cேம நட71டல.... எB7தி.... ஒன நாேன
பழனி4சாமிகி%ட ெகா!- வி-ேற.... அவ என சினமா+
Pபி-ேபா1 அமா+ இவ Pடபடாதா+ நிைன4சவ நா...
அேபப%ட உதம அவ. நீ> உதமி... பர ராம அமா மாதிாி.... ேலசா
த-மாறி%ட அDவளCதா... எB7தி... ஒைன O%ேடாட ேச1-ேற... கத
1ைடழா..."

"எ தைலவிதிப நட&க%- பா%... வ7தேத வ71%ேட... நானாவ1
வி வாசமா இ&ேக... அேதாட எ7த கேதாட பா% ேபாேவ. என&, கேம
இ லாம4 ேபா4ேச பா%... இ லாம ேபா4ேச..."

ேகாலவC, மீ!- க%@

ட:கினா. ம லா71 ப-தா. ம?ச Jாிய

எ% பாத1... அவ&, இ7த ெவளி4ச ம%- அ ல, எ7த ெவளி4ச
பி&கவி ைல. ெகாயி

ெதா:கிய கபளிைய எ-1 உ4சி த

உள:கா

வைர E&ெகா!டா. உட Bவைத> தைலேயா- ேச1 மைற1&
ெகா!டா.... அவ&, ேதைவ ெவளி4சம ல. இ%-.... ,மி%-...
ைமயி%-.... எவைர> பா&க யாத

எவ பா&காத இ%-....

பகவதி பா%&, என ெச5வெத2 ாியவி ைல. 1ளசி:கைத உ%
மிர% இவைள ஒபைட&க ேவ!ய ைறயி

ஒபைட1 விடலா எற

எ!ண.

பா% ெவளிேய வ7தா... அ7த அைற& கதைவ4 சாதினா. தி!ைணயி
Kணி

சா57தா. வயதான உணCக... ச&தி&, மீறி 1ததாேலா

எனேவா.... அவ அபேய சா57தா..... எDவளC ேநரேமா... அ7த இ%O%-&, ேநரைத அள&க யவி ைல. திIெர2 சத ேக%ட1.
கப%ைடயா தமராசா சத... சாமியா ரதினதி ,ர . எ லாவறி,
ேமலாக

அல:காாியி சத.

"ெபாியமா எB7தி சாபி%யா... சாடாமேல ப-1%யா?
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பகவதி பா% &கி ன:கி எB7தேபா1, அல:காாி எாியாம

கிட7த லா7த

விள&, சினிைய 1ைடதபேய ேபசினா.

"ஏ ெபாியமா O%ட இ%-ல வ4சி&ேக.... ெவளி4ச மகால% மி... அவைள
அைணய ைவ&கபடா1..."

"நீ இ&கிேய... ேப4 ல... ெவளி4சைத>, ெச5ைகயி .... இ%ைட>
வ4சி&கவளா4ேச..."

தமராசா, பா%&, உபேதசிதா. "பா% யார ேபகனா= ேப . எ:க
அல:காாி சிதிய ம%- அப ேபசாத .... ஆனானப%ட கப%ைடயாைன> கா1&கபைன> ஒேர சமய1ல தல,னிய வ4சவ. ேகாலவவ
தி%ட ேபா%ேட 1ளசி:க1&கி%ட பி4 & ெகா-1& கப%ைடயா
மானத கப=ல ஏ1னவ. அடாவ திமல பயைல இேபா ேபாZ$
$ேடஷல.... வல.... ெகா&கி ேபா%-, அ1ல... வில:, ைக>மா5 .%
வ4சி&,..... பழனி4சாமிய... விசாாி&க... ஊ&, ேபாZ$ ேபாயி&,... பா&கிய
ப-த ப-&ைகயா கிட&கா... 1ளசி:க ெச வா&கில ஊ B&க ேபாZ$
காவ=.... கப%ைடயா+வ&,, கா1& கப+வ&, ந ல அ...
இ... நா:க ஊல தைல நிமி71 நி&கற1&, எ:க அல:காாி சிதிதா
காரண."

"நா எனபா ெச5ேத. எ லா டைலமாட அ. இேபா அவ:க
,-மிேய நம ைக&,ள எகிற1 மாதிாி ஆயி%-."

"இ7த தளாத வய ல எனதெய லா ேக%க ேவ!யதாயி ேபா4 . ெமள
ேப பய மவேள.... பாவ ேகாலவC ேக%டா 14  ேபாவா.."

" மா கிட பா%..."

"ஏ5 அல:காாி! தளாத வய1&காாி நா. இ&க யல... வ7த விஷயைத
ச%-%-+ ெசா @%- ேபா:க..."
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"பின ஒ O%ல ,லாCற1&கா வ7ேதா...? என ேப4 ேபசி%ேட...
ெபாியமா.... இ7த ர?சித பய மவ, ஒ ேபாZ$ அதிகாாிகி%ட ேகாலவைவ&
காண ..... கடதி%- ேபான 1ளசி:க ம%- திாி>றா. அவ எ:க
இ&கா+ ெதாிய; + ஒ ம+ எBதி ெகா-1%டாளா. ேபாZ$ பாெகா?ச தி!டா%ட... அவ:க நம ேகாழியதா சா-றாக..... ஆனா=
ெகா?ச பயப-றா+வ. அதனால ேகாலவவ P%%- ேபாயி டலமாட
ேகாவி=லேய 1ளசி:கதி,& க% ைவ&க ேபாேறா. தா@Pட வா:கியா4 ..."

"எ:க சிதி ேல ப%டவ இ ல பா%... பைகயாளி மக ேகாலவC... எ:க
ேகாவி=ல 1ளசி:க தா@க%ட, தைல ,னி? இ&,ேபா1, கப%ைடயா
P%ட எப 1பா:க+ க!ணா

பா&க ேபாேறா..."

"ேகாலவC கB1ல தா@ ஏ2ற1, ெபாிய ம+ஷ+ தைன நிைன4 %இ&கிற பழனி4சாமிய... ெசபால

அ&கற1 மாதிாி. சாி.... சாி.... ேகாலவவ& Pபி- பா%..."

“உடம$த ன எ:ேகடா?"

"1ளசி:கைத& ேக%கியா...? இ7த ஊ&,ள ேபாZேஸாட வரா!டா+...
இ7த ெவ%டாப% எ ைலயி

ேபாZேஸாட நி&கா..... கா கா1 நி,1...

ேகாலவC அவ+ கால பதி&கா- ப&க ேபாவா:க.... அ:க ேமளதாள
தயாரா5 இ&,... அற கப%ைடயா பய=வ K&, ேபா-ப
ேமளதாளேதாட டைலமாடைன ச7திபா:க... ேகாலத Pபி- பா%." |

"PடC மா%ேட. அவ அ+பC மா%ேட - 1ளசி:க அவ அ5யா....
பழனி4சாமி O%ல இ71 யாராவ1 ஒத... எ லாமா இ:க வர;. இ7த
O%லேய தா@ க%ட;. அ1 வைர&, அவ இ:கதா இபா."

"ெபாியமா கி%ட எனடா ேப4 .... நாம உள ேபாயி ேகாலவ பா1 ஒ
ெசாட&, வி%டா

அவ வ71%- ேபாறா."
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அல:காாி, பகவதி பா%ைய பறி கவைலபடாம , ம4சா மக
தமராசாCட+, ெகாB7த ரதின1ட+ ெபாிய O%-&, ேபானா.
லா7த விள&ைக K&கி பி1 பாதா. ேகாலவைவ& காேணா. பி
கதC திற7தி7த1. அத வழியாக ெகா ைலற ேபானா

அ:ேக>

காேணா.

அ7த O% ேகா%ைட4 வ ப&க உள பபாளி மர பாதி ஒ71 ெதா:கி&
ெகா!7த1.
-------------அ தியாய - 33

அல:காாி, 11 ேபானா.

ற&கைட வழியாக அலறிய1  ப&க வ7தா. ம4சா மக தமராசா
ைகைய>, ம4சின ரதினதி ைகைய>

பிதபேய பதறிய1 லபினா. "ேகாலவவ கா;ேம.... கா;ேம...''

உடேன, அ7த ெசப%ைடயாக இவ, O%-&, ேபா5, அல:காாி பாத
இடைதெய லா பாதாக..... அல:காாி ,ர

ெகா-தா.

"பபாளி மர பாதி .... ஒ?சி&கத பாதா ... ேகாலவC அ7த மரைத
பி4

வாி

ஏறி அ7த ப&கமா ,தி4சிபா+ ெநன&ேக... ந லா பா:க...

பாவி... ெமா%ட... ெக-1%டாேள.... ர?சித பாவி விடமா%டாேள...''

அவக இவ வாி

ஏறி, ேப%டாி விள&, ேபா%-, அைத அ:,மி:,மா5

ஆ% பாதாக. பிற, உத-கைள பி1&கியபேய வ7தாக.... பகவதி
பா% லபினா.

"ஏ5 அல:காாி! , ெக-பா.... ஒன&, வர ேவ!ய நில அவ&, வ71%ேட...
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இ7ேநர நீ விழேவ!ய கிண1ல அவ விB7திபாேள.... ஒ சின?சிறிச...
ெகா+%ய பாவி. அவ ஒ ெபா!; மாதிாி ெநன4சா ேப ன... நாய
ேப ற1 மாதிாி ேப ன.... அேபா 1ளசி:க பய ேப னைத> இேபா நீ:க
ேப னைத> ேக%-%- அவ சாCற1&காக ஓ%டா. ஆ1லேயா,
கிண1லேயா உயிரவிட ஓ%டா.... நா என ெச5ேவ.... ைக> ஓட
மா%ட:,.... கா= ஓட மா%ேட:ேக.... எபா.... சிவ+பா!.... எபாC.''

O%

கிழ&,4 வ ப&கமாக ேபா5 நி2 பகவதி பா% கதினா...

பழனி4சாமியி சிதி மக சிவ+பா! ெப!- பிைளகேளா- வ
ப&கமாக வ71 தைலைய நீ%னா.

''எபாC... ேகாலவC அ:க வ7தாளா? எ:ேகேயா ேபாயி%டாேள..."

"வ7தேபா1 ெசா ல;+ ேதாணல.... ேபான பிறவா ெசா =ேத... ேகாலவவ
ெவ%& ெகானியளா? எாி4 4 ெகானியளா? அவ&, ம%- ஏதாவ1
ஆக%-.... ஒைன>ை◌ ேச1 ேபாZ$ல ஒபைட&ேக பா..."

“நா எனபாC ெச5ேவ... இ7த Eளி அல:காாி ெச5த ேவ .... பாதகதி....
நானாழா.... ஒன&, கிட4ேச... வாழேபாற ெப!ைண நாசமா&கி
மிதி4சி%யளா... பாவி... ெமா%-.வ... பறி4சி... எறி?சி%ேயழா... ச!டா ...."

"ஒன&, என&, ேப4சி ல... ெபாியமா...”

"அபனா .... எ O%-&,ள ஏழா வ7த...? மாியாதி ெக%டவேள....
ேமனாமி+&கி... ைகேயயி... நீ@... எ கைடசி காலத நிமதி இ லாம
ப!ணி%ேய...."

"இனிேம ஒ O%- ப ஏ2னா

ெசா =..."

பகவதி பா%, அ:,மி:,மா5, அைலபா571 லபினா. சிவ+ பா!யைன,
அவ மைனவி ச%ைடைய பி1 O%-&, இBதா. இ7த4 சமயதி
பகவதி பா% ெசான1தா சா&, எ2 அல:காாி கைத உபி& ெகா!-
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ெசப%ைடயாகட ெவளிேயறினா. அவளா

ேபச யவி ைல.... 'ஒ

ேவைள ேகாலவC தெகாைல ெச5திபாேளா... என&ெகன... இ1&, லா
காரண 1ளசி:க7தா.... எ@ டா&ட மவ... அ7த இரபாளி பய தா.'

அல:காாியி ெம5&காபாளக ேபா
இ7த இ%- வழியி

இவ இப&க நட&க, அவ

நட7தா. ேப%டாிைய அ&க ேபான தமராசாவி

ைகைய பி1 த-தபேய இ%டாகி நட7தா. ச2 ெதாைலவி

ெதாி7த

கா ெவளி4சைத இல&கா&கி, நட&, தைரைய பாைதயாக அ+மானி1 அ7த
Eவ நட7தாக.

அ7த& காைர அவக ெந:கிய1 1ளசி:க Pட ேக%க வி ைல.
கா$டபிக சகிதமாக நிற ச-இ$ெப&டதா ேக%டா.

"ேகாலவC வர@யா...? ஒ:களதா அல:காாியமா.... ஏ வரல?"

"ஓ%டா ஸாேர..... ஓ%டா.... ஓ-கா@ ... அ7த O%ட வி%- எவேனாடேயா
ஓ%டா..."

"என சிதி ந லா பாதியா..."

"ந லாேவ பா1%ேட. ஒேய ேபாயி%டா. கைடசில அவ கப%ைடயா
திய& கா%%டா.... இேபா என ெச5யலா ஸாேர....”

ச-இ$ெப&ட, அல:காாியி ைகைய பிதபேய பதிலளி&க ேபானா.
அைத 1ளசி:க பாபைத பாத அல:காாி, அவ பியி@71 லாவகமாக
வி-ப%- விலகி நிறா. ச&,' தாப - ேகாப. மணமகைள பா1காபாக&
ெகா!- வர இர!- கா$டபிகேள ேபா1, அவ வ7தேத இ7த
அல:காாி&காகதா... ெராபதா பி, ப!;றா...

"அல:காாி! நீ சாதாரணமா ெசா ற1 மாதிாி விஷய சின1 ல... ேகாலவC
ஒ:க பா1கால இ7தவ. அவ ஓ%டா+ நீ:க ெசா லலா. ஆனா ,
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எதிாி:க நீ:க ெகாைல ெச5ததா கா ெச5யலா. அேபா நா+ மா இ&க
யா1. ஒ:க ெர!- ேபைர>ேம ஒேர வில:,ல.... .% $ேடஷ+&, ெகா!ேபாகேவ!ய1 வ... இபேவ Pட அெர$% ெச5யலா... ேகாலவவ
கா%டேவ!ய1 ஒ:க ெபா2... அ!ட$டா!%... 1ளசி..."

1ளசி:க, எ1C ாியாம

அல:காாிைய பாதேபா1, அவ, ச-

இ$ெப&டாி அேக வ7தா. அவ இ-பி
ைவப1 ேபா

த கரைத தெசயலாக உரச

உரசியபேய ெக?சினா....

"எசமா... நீ:கேள எ:க ைகவி%டா ... எப எசமா? அபேய அ7த
காிவா உயிைர மா54சி7தா=, எ:க நீ:கதா கைர ேச&க;.
ஒ:களதா மைல ேபால நபியி&ேகா. நா:க ெச5த தைப எ லா காலால
உதறி ைகயால அைண&க;...”

ச-இ$ெப&ட, அல:காாி ெசானைத4 ெச5தா. அவ கா களி
கா கைள ேமாதவி%டபேய அல:காாியி ேதாளி

Pசாம

தன1

ைகைய ேபா%டா.

1ளசி:க, ேவ2ப&கமாக திபி& ெகா!டா. ச-இ$ெப&ட ,ைழ71
,ைழ71 ேபசினா.

"நா ெசா றத தபா.... ெநன&காதீ:க... அல:காாியமா நாைள&ேக பழனி4சாமி
ேகா%ல ம+ேபா%-, ேகாலவவ... ஆஜ ெச5ய;+ ேக%டா

ந

எ ேலா மா%&,ேவா.... ஏெகனேவ ர?சித நா ரயி ேவ பால1ல
ெச&,ாி% ஏபா%ைட பா&க ேபானேபா 1ளசி:க இ&கா....
ேகாலவC எ:ேக+ ... நா... எனேமா ேகாலவவ P%%- ேபான1
மாதிாி ேக%டா.... சாி ஊ&, ேபாயி%டாேளா.... எனேமா... அ:க ேபா5
பா&கலா.... காாி

ஏ2:க..... என ஆனா= சமாளி4 தாேன.... ஆக;..."

1ளசி:க, காாி னி&ைகயி

ஒ1:கி& ெகா!-, தமராசாைவ>,

ரதினைத> இB1 ேபா%-& ெகா!டா... அவ+&, பய பிற7த1.
ேகாலவC ெச1 ேபாயிபாேளா எ2 உயிேரா- ெச1& ெகா!7தா.
பினி&ைகயி

ச-இ$ெப&ட, அவைர த-&காத அல:காாி> உ%கார,

கா பற7த1. அைர மணி ேநரதி

தா ேரா%

பா571 ம!பாைதயி

ஓ

பதி& கா%- ப&க வ7தேபா1, ெவளி4சைத பாத ேமள&காரக, அ
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அ எ2 அ1 ஊ1 ஊெத2 ஊதி தளினாக. அவகைள ெந:கிய1,
ச-இ$ெப&ட அத%ட@

ேமளதாள நிறதா , ேகாவி

ைம& ேபா%ட சத

நறாக& ேக%ட1.

"ஆ! பிைள எ2 நி(பித அ!ண 1ளசி:கேம வக!"

"அத, ஒ1ைழத அ!ணி ேகாலவேவ வக!"

ச- இ$ெப&ட அல:காாியி ேதாைள த%யபேய ேக%டா.

"என உள2றா:க?"

"அ1வா ஸாேர.... ெம%ரா$ல ஒ சினிமா&கார ,ழ7ைத ெபறாத த
ெப!டா%ய தளி வ4சி%- ெர!டாவதா ஒதிய க% பிள ெபதானா.
அவ ரசிக மற அேபா ேபா%ட ேபா$ட இ7த பய=வ பாராம ப4
ஒபி&கா:க.... ஒ கால1ல ஊ&காரைன பா1 சினிமா&கார
காபிய4சா... இேபா சினிமா&காரன பா1 ஊபய=வ
காபிய&கா:க.... ந ல P1 ..."

அ7த கா டைலமாட ேகாவி=&, வ7தேபா1, சாமியாக ஆயபேய காைர
ெமா5தாக. ெசப%ைடயாக வாணேவ&ைக ேபா%டாக..... சஇ$ெப&ட கா கதைவ உைடப1 ேபால சாதிவி%- இற:கினா. லதி&
கைப& கா% எ ேலாைர> விர%னா. அப> ஆ!க ெப!கமா5
,ப

,பலா5& P கி கி தாக. இவகளி கவனைத& கைலபதகாக

ச-இ$ெப&ட "விேசஷ அ1பா%-&, நட&க%-, ைம&,ல ேப ற பய
வாைய ம%- ம!ணவ4 அைட:கபா" எறேபா1

வி =பா%டாளி, "பாவதியானவ ஊசி ைனயி
கிைடத சிவனா வரதிப, ைகலாயதி
பதிர!டாவ1 Kணி

நி2 தவ ெச51, அதனா

வட&,மணி வாச@

K!டாமணி விள&, ட விள&ைக K!ட, டைல

பிற7தா" எ2 பாயேபா1, காப&க நிற ரதின ஊைள
யி%-&ெகா!ேட ேகாயி=&, ஓனா. அவதா டைலமாட சாமியா....
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அ7த& கதாநாயக சாமி&,& , லா5 ேபா%டாக. இ  ெசைப
மா%னாக. ரதின த:,த:ெக2 ஆ வட&ேக இ7த பகவதியமைன
ஆ- ெப!சாமி ஒதியிட உதரC வா:கி%-, மீ!- ஆட, உடேன எ லா4
சாமியாக ,திதாக.

ேமள Gறி%ட1... நாத$வர Oறி%ட1... ெப!களி ,லைவ4 சத ப7தைல
%ய1. கா கைள K&கி, ைககைள ஆ% வா5களா

ஊைளயி%டப

ஆனாக. ேமள&காரக&, சாமி வ7த1..... எவ சாமியா, எவ ேமள&கார
எ2 க!-பி&க யாத ஆ%ட. எ லா4 சாமியாகைள> ,பி%- திநீ
வா:கிய ஒ ெசப%ைட, பகவதியமனிட ேபாகவி ைல. ேபாக&Pடா1.
பகவதியமா, மைனவிைய பி1 ஆ%னா=, மைனவி மைனவிதா.
,பிடபடா1..... எ@டா&ட ஒேர இடதி

நிறப ேதாைள ம%-

2&கினா. மயான திர இவ. ேந2 ம!ைடயி
அ1&, ேம

ப%ட க ெலறியா

ஆட யவி ைல.

ஒ சாமியா ேதாளி

ெவ%டாிவா... இெனாத ைகயி

பிரத. ஒவ

!ணா&, தின, இெனாத வாைழபழைத உாி&காமேல உேள
ேபா%டா. இவக&, மதியி

டைலமாட ரதின றி4 றி வ7தா ...

ைகயிேல

அாிவாேளா- ,திதா.... "ேட5 எ திரகளா... பாதியளாடா... டைல
மாடேனாட Zைலைய.... எதிாி ேகாயி

எப E%ேட பா.... ச-இ$ெப&ட

மவேன..... கவலபடாத..... ேகாலவவ க!-பி4  தார1 எ ெபா2....
இவைள நா தா சில காரண1&காவ மற4 வ4சி&ேக..."

ச-இ$ெப&ட ேகாவிைல வி%-& ேகாபமாக ெவளிேய வ7தா. ேகாவி=&,
சாமியா%டைத ஆேயா4 சத1ட Oேயா எ-1& ெகா!7த
சினிமா&காரகளி ,பி-க&, பதி

,- ேபாடாமேல ெவளிேயறினா.

ஆ:கா:ேக பாராேபா%7த ேபாZஸாைர& க!காணிப1 ேபா

பா1வி%-

ஒ ேவபமரதி ப&கமாக வ7தேபா1 கால4 சத ேக%- திபினா.
அல:காாி..... அவேள, இேபா1 அவர1 ைகைய எ-1 ேதாளிேல ேபா%-&
ெகா!- ேக%டா....
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"ஸாேர என ேயாசி&கிேய...?"

"ரதின பயல அெர$% ப!ண ேபாேற... இபேவ ைக>ல வில:, மா%ட
ேபாேற..."

"ஐ5ய5ேயா ... அ லா ெச5யாதிய ஸாேர... என விஷய..?"

"ஆழ ெதாியாம

காைலவி%-%- அவ$தப-றவ மாதிாி ேகாலவC என

ஆனாேளா+ நா அவ$தப-ேற. சாமியாபய மா ஆட ேவ!ய1
தாேன... டைலமாட மற4 வ4சி&கதா ெசானா... கி%நாபி:கா... அவன
விடமா%ேட..."

"எ ெமாக1&காவ அவ வி-:க சாமி. அவ சாியான ெந&ேகாழி பய....”

"அல:காாி , என&ெகனேமா... ேகாலவC அவேளாட O%-&ேகா...
ெசா7த&கார:க.... O%-&ேகா வ7தி&கலா+ ஒ ச7ேதக... யாைரயாவ1
ஆ%க அ+பி பா&க4 ெசா ேல.”

"எ லா அதிகாரைத> ைகயில வ4 &கி%டா இ4 ேப ற1...? ேபாZ$ அ+பி
பழனி4சாமி O%ட ேசாதைன ேபா-:க... இ லனா.... எ7த O%-&, ேபானா=
ெபாிய ம+ஷதன இ ல+ நிைன&கிற பழனி4சாமிய ேபாZ$ அ+பி
ைகேயாட P% வர4ெசா @ ேகாலவவ எ:ேகடா கடதி%- ேபாேன+
ெர!- த%- த%-:க..."

"அல:காாி... நீ ெநசமாகேவ ஒ ஐ.பி.எ$. அதிகாாியா5 ஆயி&க;.”

"அபனா ஸாேர...?"

"ஒ!;மி ல.... விய%-... பழனி4சாமிய இ:க P%வ71 ஒ க!;
னாலேய.... விசாாி&ேக பா...."
----------------
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ேகாலவC, அல:ேகால வவா5 நட7தா.

இரேவா- இரவாக, பகவதி பா% O% ெத,4 வாி

ஏறி, கீேழ ,திதா;

ஒ எ&,ழியி

விB7தா.... ச!-, ச,, சாணமாக அ7த இடதி ,மிழி

ேபாற ,ழியி

ெபாெத2 விB7தா. அ:கி71 வி-படேவ!- எற

உணC அ2 ேபானவளா5, கா மணிேயா - அைரமணி ேநரேமா அ:ேகேய
,ற ஒ பளதி

உ!- கிட7தா. ஏேதா ெபாிய இைர கிைடத சா&கி ,

அ:ேக வ7த ெத நா5க, அவ காைல>, கBைத> E&கா
வாயா

Yக71,

ெகௗவ ேபான ேபா1, ேகாலவC நிமி71 உ%கா7தா. உடேன அ7த

நா5க ,ைலதா.... அவைள4 சமாளி&க இ+ சில ேதைவ எப1ேபா ,
இதர நா5கைள& Pபி- ,ர@

கதின... காத

வயப%-, ஒபாாி

ேபா-வ1ேபா , ஊைளயி%ட நா5க, இேபா1 ேபாபரணி பான... அவ
எB7தேபா1, ேலசா5 பய71, அவைள4 றி விVக ேபா%- ேநா%ட பாதன.

ேகாலவC, அைத ெபா%ப-தாத1ேபா

நிறா. அ:ேக உள, சின

பா% மக சிவ+பா! சிதபா O%, ேபாகலா எ2
ேயாசிப1ேபா , பிடறியி

ைக ேகாதப, அ7த O%ைடேய பாதா. பிற,

ஓ ேபானவ&,, உறC ஓேபா, எ2 நிைனப1ேபா , நட&க
1வ:கினா... அ7த நா5 வ%ட, அவ நைட ேவகதி, பய71, வி%-&
ெகா-த1. ெபபாலான நா5க, அவ&, பய7த1 ேபா , வா கைள
பின: கா களி

Yைழ1& ெகா!-, வ%டைத வழிகளா5& கா%ன.

ேகாலவேவா , அ7த ைமயி%

தா2மாறா5 நட7தா. எ&,ழிைய தா!,

ஊாி ெகா ைல றமாக பன:கா%- வழியாக பா57தா. அ1
ெவ%டாப%&, ச%டாப%&, இைடேய உள ,2&,வழி ைச&கி Pட
ெச ல யாத பாைத - பைனமர1 ஓைலக, ேப5&காறி , ஒ2ட ஒ2
உரசி ஊைளயி%டன.... எ:ேகா ஓய ய , அவைள பா1 பமிய1.... ஏேதா
ஒ .... பா&, ,றி ைவத கீாி, அைத வி%-வி%-, அவைள எதி1 நிற1...
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அவ, அ1 ாியாம , அதேம

கா

ைவ&க ேபானேபா1, அ7த& கீாி, எ7த

பிராணிேயா இைளபா2 ,ழி&, பா57த 1....

மரண எற உவமற ஒ2, பன:காேட தைலயாக, சC&, ேதாேப உடலாக,
பாB: கிண2கேள பாத:களாக உவ ெபற1 ேபா

ேப54சதமாக கா2

E4ைச ேவக ேவகமா5 வி%-& ெகா!7த1..... காறி

விB7த பன:கா5க,

ஏெகனேவ விB7த ளிய:கா5கைள ந &கின... எ:ேகா ஒ அவல4 சத....
எதிேலா ஒ ஊைள4சத... அைனதி=... ஒ ஆேவச4 சத...

ேகாலவC பன:கா%ைட தா! சC&, ேதா&, நட7தா. நட&,
இடெம லா இடற க.... ேநா&, திைசெய லா ேபயி%-... ச ச எ2
வைளவி=, ெநளிவி= நதன ஆ- சC&, மர:க.... அவைள சில நாிக
வழி மறி&க பாதா.... அவ, அைவ தைன அ1 தி:க%-
எப1ேபா

நிற இடதிேலேய நிறா.... ஆனா

த:கைள அ1 தினாம

இ7தா

அ7த நாிகேளா, அவ

ேபா1 எப1ேபா

திபி பாராம

ஓன...

ேகாலவC, சC&, ேதாைப தா!, வய ெவளி ப&க வ7தா. பக@
ெபா நிறதி

மி+ ெநபயிக, இ%-& கைறகளா5 அவ ேம

ப%-

ெதா%டன... ெதைனக, இளி ேகா-களா5 ெதப%டன. அவ நைட
ேபா%டா.... தா!டவமா-பவ ேபா , தாவி& ,திதா.... ெதாைலவி ,
டைலமாட ேகாவி

ப&க, வாண:க, ஆகாயதி

பாள பாளமா5 பா571

அ7த& ேகாவிைல அைடயாளப-தின. இ கிழி7த வாண:க, இ2தியி
இளி

கிழிப%-, அ2 ேபாயின.... அவைள ேபாகாேத ேபாகாேத எப1ேபா ,

.சணி& ெகாக அவ கா கைள பினின... ஆமண&,4 ெசக
வழிமறிதன.... ெவ%டப%ட ேசாள& க%ைடக த%ன... அவேளா ெகாைய&
கிழி1, ெசைய ஒ1, க%ைடகைள க%ைடயா&கி நட7தா.... கட7த கால,
நிகLகால கள:கமாக, எதிகால, எதிாி& காலமாக.... அவ, கால: கட7தவளா5,
காலதா

கடதப%டவளா5 நட7தா....

ஏேதா ஒ விர&திேயா அ ல1 ச&திேயா அவைள நடதி& ெகா!7த1.
1ணி7தவ&, 1&கமி ைல... ெவ%கமி ைல எப1 மாதிாியான அச%- நைட....
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1ளசி:கதா

கீேழ விB7த ேபா1 வதப%-, தன1 த:ைகைய த+ட

ஒபி%- ேபசியேபா1 ேகாபப%-, அவ ேபாZ$ நிைலய ேநா&கி ேபான
ேபா1 பாவப%-, க%ேலா- க%லா5 கிட7தவ, இப நட&கிறா.

எ7த அத ராதிாியி
காவ

நிைலயதி

ஐவராசாC, அல:காாி>, தன1 அ!ண திமைல,

க%-!- கிடபைத4 ெசானாகேளா - அேபா1 எB7தா.

எேபா1 பழனி4சாமிைய இள&காரமா5 ேபசினாகேளா - அேபா1 எனடா
ெநன4ேச எனடா ெநன4ேச' எ2 பாய ேபானா.... எேபா1 தைன&
கா%சி ெபாளா&கி, தா பிற7த கப%ைடயா ,-பைத சி2ைமப-த
தி%டமி%- வ7தி&கிறாக எபைத அறி7தாேளா - அேபாேத ,ைம7தா...
க யாண எற ெபயாி

- தன1 உறா&,, ெபறா&, கமா7திர

ைவ&க ேபாகிறாக எபைத எேபா1 ெதாி7தாேளா... அேபா1 ெதளி7தா....
அபா விவகாாி..... ஓேபான பல ெப!கைள&Pட, ,-ப ெப!களா&கியவ.
நட7த விவரைத ... அபேய அவாிட ெசானா

- அவ நி4சய

அ+தாபப-வா. ஒத+ட ஓய1 சாதாரண 1ணிC எறா , அவைன, தா5
த7ைதய&காக உதறிவி%- திவ1 அசாதாரண 1ணிC எ2 த7ைத
நிைனபா எ2 அவ நிைனதா.... 1ளசி:க, ஐவராசா, அல:காாி
வைகயறா&க, த ,-பைத ப-திய பா%

ெபமித ப%டேபா1, அவ

தன1 மன1&,ேளேய, அவக&, எதிராக ேபா ெதா-தா.

அவக எ7த& ைகயி

தைன ஒ கவியாக ைவதி&கிறாகேளா - அ7த&

ைகையேய உைட&, கவியாக தா மாறிேய ஆகேவ!- எ2
கவி&ெகா!டா... ச%டாப%&,, ெவ%டாப%&, இைடப%ட வழியி
ம%- சிறி1 த-மாறி, பகவதி பா% O%-&, வ7த1 பைழய ேகாலவவா5
தா ஆகிவி%ட1, தன1 ெபேறா&, ாி> எ2 நிைனதா. ஒவ மீ1
அ ெச=1ேபா1, அவ தமீ1 அ7த அளC அ ெச=1வதாக
நிைனப1 ேபா , ெபேறா&காக அவ அ+தாபப%டதா , ெபேறா
அ+தாப ப-வாக எ2 நிைனதா. ெபேறாாி ெகௗரவைத K&கி
பி1 இேபா1 நட&, இ7த நைட ஒ Oர நைட எ2 Oட நட7தா.
ேவ!டப%டவகைள பறி தீவிரமாக நிைன&,ேபா1, அ7த நிைனபி
ஒDெவா அைசC, நிைன&க ப-கிறவக இதயதி= ஒ அைசைவ
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உவா&கி, அ7த அைசேவ நிைனதவாி சி7தைனயா5 மா2 எ2
நிைனேபாேம, அ7த நிைனபி

நட7தா.

எறா=, ஊைர ெந:க ெந:க, ஓேபான ேகவல, அவ உடபி
கைளபாகC, உளதி

உைள4சலாகC (பெம-தன... இ!7த

காளியம ேகாவி , அவ கைத இளைடய4 ெச5த1. டைலமாடசாமி
ேகாவி@ விள&, பிரகாச அவ க!கைள பறி1 ,டா&கிய1....

ஊ&, வ%டம1, ேவ2 ேவ2 பாைதகளி

நட71 நட71, இ2தியி

O%-

ப&க வ7தா... உேள எ லாேம தைலவிாி ேகாலமா5 ... தைலகீழா5 கிடபைத
ெதாைலவிேலேய பா1வி%டா.... அமாவி வி ப
ேபானா.... அபாவி ெபாம

ேக%-, உேள ஓட

ேக%- தாவ ேபானா. ஆனா= கா க

நட7தா , 1, நிற1.... 1, வைள7தா , கா க நிறன.

ெசா7த Oேட, அனிய Oடான1ேபா

ேதாற, அவ, அ7த O% வட&,4

வப&க, ேவ2 ெப!ணா5 ேபானா... ேலசா5 வியாபித
ெபா%ட ெவளி... அதி

க%ைட வ! நி2தப%7த1. அத, தவL71

தவL71 ேபானா... அத ைபதா&க&, (ச&கர:க) உடைப& ,2&கி&
ெகா!டா....

ெவளிேய நடபைத பா&, ேபாெத லா, உேள ஓேபா5 வி$வ(ப
எ-&க ேவ!- எற ேவக... அேத சமய O%

நடபைத பா&, ேபா1,

ெவளிேய ஓ, பாB: கிண2 ஒறி பாைற பக&, தீனியாக ேவ!- எற
உ7த .

ேகாலவC - அ7த ெபய&, எதிமாறா5 கிட7தா. O%ைட> ெதாைலவி
உள ஒ ஆழ& கிணைற> மாறி மாறி பாதா....
-------------
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டைலமாட ேகாவி

2 2பா5 இய:கியேபா1, காளியமா ேகாவி

E&கிட7த1..... அைர,ைற ப7த=ட, ெமா%ைடயான சபர1ட அ7த&
ேகாயி

இளி

ELகி ேபான1... இDவளC ெபாிய அவமானைத த7த

காளியாதாவி, இ7த வஷ இ ைல, எ7த வஷ ெகாைட ேதைவயி ைல
எ2 கப%ைடயாக தீமானிதாக.... திற71 கிட7த அம ேகாவிைல
Eடேபானா
கதி

அமைன பா&க ேவ!யதி&, எ2 நிைன1, அவ

விழி&க விபாதவக ேபா

அபேய வி%-வி%டாக... சில

காளியமாைவ வா5&, வ7தப தி%னாக...

ேகாலவவி த7ைத பழனி4சாமி O%ேல.....

எ லாேம தைலகீழாக& கிட7தன. ெதாBவதி

க%டப%ட மா-க&, யா

த!ணி' கா%டவி ைல.... அைவ மா... மா" எ2 கதின. ெதா%யி
ேவ!ய !ணா&, தி!ைணயி

ேபாட

தி%டாக& கிட7த1. O- ெப&கபடாம

,ைப> Pளமாக& கிட7த1.... ேசைல 1ணிமணிக, அ:ெகா2
இ:ெகா2மாக& கிட7தன.... அ-பிேல Kசி தி%-&க. அமியிேலா ப @க
பா4சாைன பி1& ெகா!7தன.

இேதேபா , அ7த O%- ஆ%க அபதா. பழனி4சாமி, க%@
ேபா5& கிட7தா. அவ னா

ேசா71

சிதறி& கிட7த கப%ைடயா ப:காளிகைள

பர&க பர&க பாதா. அவ க!க, அவகைள பாப1 ேபா

எ:ேகேயா

பாதன.... அ&க தைனயறியாமேலேய வயிைற தடவி வி%டா....
மாயா! ஒ அாிவாைள& P பா1& ெகா!7தா. அவ ஏதாவ1
ெச51விட& Pடா1 எபதகாக நா%- வ&கீ

"அாிவாைள& கீேழ ேபா-...

ேபா-...'' எ2 ந4சாி1& ெகா!7தா. ேகாலவவி அமா பா&கிய,
தி!ைணயி

கிட71 தைலைய4 வாி

ேத51 ேத51 "பாவி ெமா%ைட

ெக-1%டாேள.. பாவி ெமா%ட தல,னிய வ4 %டாேள... யா&, தல வண:காத
எ மவராச அேதா அய1 கிட&காேர.... கப

ேபால இ7த எ ராசா கவி71

ேபா5 கிட&காேர...." எ2 லபினா. அBதB1, அவ க O:கியி7த1....
வாடா., அவ வாயி

நீராகாரைத டள விளிபா

உத-கைள பிாி1

உ%,தி& ெகா!7தா. அ7த தாைய4 "சாபி-... ெபாியமா.... எ...
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க!; ல...' எ2 ெசா @4 ெசா @& ,ழ7ைத&, ஊ%-வ1 ேபா

ஊ%&

ெகா!7தா. ஆனா=, வ=&க%டாயமாக வா5&, ேபான நீராகாரைத
பா&கிய 1பினா.... பிற, அபேய ேப4ச2 E4ச24 சா57தா...
தி&க2& கிட7த பழனி4சாமிைய> பா&கியைத> பா1வி%- பல அB1
வி%டாக.

நளிரவி , டைலமாடசாமி பதி& கா%, தீப7த1ட 'ேவ%ைட'&,
ேபா5வி%- வ71 வி%டா. ேமளதி, பிற, ஆய ாி&கா% டாஸமா
ேமைடயிேலேய ேம&கைப கைல1& ெகா!7தா. P%ட சிறி1 சிறிதாக4
சி21& ெகா!7த1.... கதிரவ+ க! விழிதா.

திIெர2 பழனி4சாமி O%- கபி

பைழய கால1 1பா&கிேயா- ஒ

கா$டபி ேதாறினா.

"யாமா ... பா&கிய...." நா%- வ&கீ

நாராயண பதிலளிதா. "அேதா

லபி&கி%- இ&காவேள..... அ7தமா...” "யாேவ பழனி4சாமி..."

"அேதா யாைன ேச1ல சி&,னமாதிாி க%@ேல கிட&காேர, அவதா. என
விஷய?"

"யாேவ ேப4சியமா..."

"எ:க வைகயறாதா.... ஒ:க&, பய71 எ:ேகேயா ேபாயி%டா... என
விஷய?"

"இவ:க E;ேபைர> எ:க5யா ைகேயாட P%%- வர4ெசானா..."

"ஓ:ைகயானா ..."

"விைளயா-றியளா... ச-இ$ெப&டதா... டலமாட ேகாவி=ல ப7ேதாப$த
பா1%- இ&கா... அ:க வர4 ெசானா...''
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"என விஷயமா?" "எ1 ேபச;னா= அவகி%ட வ71 ேப :க..."
"வரயா1+ ெசா =:க...."

''விஷய ேல

ல.... இபேவ பா1-:க.... இ லனா எ:க5யாC&, க!ம!

ெதாியாம ேகாப வ."

"அட ேபா5யா... எ:களா

வரயா1னா வரயா1.... என

ெச5ய;னா= ெச5யலா+ ஒ:க5யாகி%ட ெசா @ -."

அ7த கா$ட பி சிறி1 ேயாசிதா... அ7த O%

நிலவிய அவல நிைல

அவைர> ஆ%-வித1... ச-இ$ெப&ட ெச5வ1 அதிகப எ2 ாி7த1.
அவ நா ெசானா

ேக%பாரா.... 1ளசி:க - அல:காாி தாேன இேபா

அவ&, ஆ! கா$டபி, ெப! கா$டபி...

அ7த ேபாZ$கார ேபா5& ெகா!&, ேபாேத, அணாசல கதினா....

"ெகா-ைம&, ஒ அளC ேவ!டா..? நமள ேபா5 டல மாட ேகாவி=&,
Pட;னா எDவளC தி2 இ&க;? அவமான ப-1ற1&, அளC
இ லாம ேபாயி%- பா... இ7த ேப4சியமாவ ேவற காண .... ஏடா...
நாராயணா... திமைல எடா இ&கா..."

"; மணிேநர வலேய மா%ட வ4சி7தா:களா.... என பா1%அBதா.... அBதா... அ அBதா..."

பா&கியமா, திIெர2 எB7தா.... ெபற வயிறி
வ&கீ

மாறி மாறி அதா. நா%-

நாராயண ஆ2விதா.....

"ெபா21&க சிதி, ெபா21&க... நாைள&, அவ ஜாமீல ெகா!- வார1 எ
ெபா2... இ7த Wபத P!-ல ஏதி, வ&கீல வ4 , அசி:க அசி:கமா5&
,2&,& ேகவி ேக%க ைவ&ேக பா - நாைள மதியான1ள திமலய ஒ
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க!;ல கா%ட ேவ!ய1 எ ெபா2. அ1வைர&, ெபா21&க சிதி...
நம O%- னாலேய ேபாZ$ ேபா%&கா பா."

சிறி1 ேநரதி , பழனி4சாமி O%- ப&க பாரா பாத ேபாZ$காரகட சஇ$ெப&ட உேள வ7தா. இ-பி

1பா&கி>ட+ ைகயி

லதி&

கேபா- ெவளிப%- ேபசினா.

"எவ!டா அவ பழனி4சாமி... அவ ெப!டா% எ:க இ&கா?"

"சா ெகா?ச மாியாதியா5..."

"லதி பி? -... கடத

பய வ&, எனடா மாியாைத... ேகாலவவ கடதி

எ:கடா வ4சி&கா, அ7த பழனி4சாமி..."

எ ேலா திைக1 தி&பிரைம பி1 நிறேபா1 க%@

,ற& கிட7த

பழனி4சாமி தைலைய ஒ ,=&, ,=&கினா. அ:கி71 றதி
ேநா&கி நட7தா. ச-இ$ெப&ட னா

,தி1

இர!- ைககைள>

நீ%யபேய கதினா.

"இ7தாபா... ைகயி... வில:ைக மா%ட5யா.... ஏ5 பா&கிய... இ:க வா... ஒ
ைகயில> வில:க மா%ட%-..."

"எ:க!ணா4சி ைகயி

ம%- வில:, ேபா4 1... அற தைலயி

ெதாபி

இ&கா1."

பமனி4சாமி பதறாமேல சீறினா.

"ஏ5யா ேயாசி&ேக... நீ Pபி%ட1&, வராத1 ,ற. ஒ மகள ெபத1 ,ற.
அவ அைமயா வளத1 ,ற... அவ ஓேபான1 எேனாட ,ற...
அவ 1ளசி:க P%%- ேபான1 எ ,ற... அல:காாி எறவ ெர!ேபைர> ெச%ட ப!;ன1 எ ,ற. இேதா ெவளி

ெம லC யாம

விB:கC யாம தவி&காேள.... பா&கிய இவ ,றவாளிதா... எ லா
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,ற1&, ேச1 ெர!- ேப&, வில:, மா%-. பா&கிய வா... ஒன&,
ேகா !ணிய.... எ:க ெர!- ைகைய> ஒ!ணா ேச1 வில:, ேபா-.
இேபா படற அவமானைதவிட ஒனா

படேபாற அவமான ெபாிசாயிடா1."

ச-இ$ெப&ட ேயாசிதா. இ7த ஆசாமி இப& க1றா எறா

ஏதாவ1

ேப&ரC!% இ&,. இவ மாமேனா மகேனா தா=கா ஆG$ல இபா.
விஷயத இேதாட விடமா%டா.... ஆ..ஓ. எ,யாி வ. ஆனா , கா
ெகா-தவ 1ளசி:கமா4ேச.... ஒ&காவ1 ஏதாவ1 ெச5ய;ேம.....

"நா எ1&, ெசா ல வ7ேதனா... ெபாியவேர."

"நீ எ:க5யா எைன ெபாியவ+ ெநன4ேச... எ வய ல &கா

வய Pட

ஒன&, இ ல. எ-த எ-லேய ஏடா ஓடா+ ேப ேற... ஒைன மாதிாி நா+
விவகாாிதா5யா... நா= ஊல வழ&, ேபசி 4 வ4சவ தா5யா நா. இ7த
ஊல இ7த ெதCல ெர!- வச:க. ெர!-&, ஏடாேகாடமான ேபா%.
இ7த ஊ&, ெபா2 வகி&கிற ஒன&, ெமாத ல இ1 ெதாி?சி&க;.
இபப%ட நிைலயி

ஒ ,-ப1 ெபா!; எதிாி& ,-ப1 பயேலாட

ஓேபாற1 ெவ2 காத

விவகாரமா ம%- ஆகா1. அ1ல ெப!ண ெபதவ

,-பேதாட மான, ஆண ெபதவ ,-பேதாட ஆணவ
அட:கியி&,......

நீ ச-இ$ெப&ட... என ெச5தி&க;... இேபா வ71 நி&கிேய.... இ7த
இட1&, வர;.... ெர!- ,-ப1& கார+வள> ஊ ெபாியவ:கைள>
P%ட;... அற உ%- மிர%-.... இ1 ஒ ேவைல... ஒத எைதேயா
ெசானா+ நிரபராதிக உ%... மிர% எதிாி ேகாவி=&ேக Pபிடற1....
ெசானப ேபாகா%டா விர%-ற1... ந லா இ&கா? மா ஒ கா கிட4 %எகிறதாேல... க!ம! ெதாியாம ஆ-றதா.... ஏெகனேவ ப-ற அவமான
ேபாதா1+, நீ> அவமான ப-1னா என5யா அத? எ:க&, ம%-
ஆளி ைலயா என? வில:, ேபா%- P%%- ேபா5யா... அபயாவ1 எ
திமைலைய நா பா&கலா..."

பழனி4சாமி ேபா%ட P4ச@

ஊாி

பாதி P வி%ட1. கா1& கபக, காைர

O%-&காரக, ஒைத O%-&காரக, ஆசாாி& P%ட, ேகானா சாதியின,
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ேசாி&காரக.... கட7த ஒ நாளி

ேபாZ$காரக, ப7ேதாப$1 எற ெபயாி

க!டவகைள எ லா கBைத பி1 தளிய1, எ@ டா&ட O%
எென லாேமா சாபி%ட1, ஊ ம&களிட ஒ உ&கிரைத ஏப-திய1.
ர?சித G ெப!கேளா- வ7தா... ச-இ$ெப&ட னா

ேபா5

சவா@%டா. "சாதாரண ம+ஷ ப%ைட ேபா%-%- ஆ-றா. நீ:க ச&கா
Vனிபா ேபா%-%- ஆ-றி:க. சினிமாபய க எ:க கி%ட ைறேகடா
நட7ததா கா ெகா-ேதேன... அ1&, ஆb எ-தியா? இேதா Wப, இவ
க திமைலயால ேபாயி%-தா+ தீர விசாாி4சியா? Wபா நீேய ெசா =..."

Wப விமினா.

"இ ல இ ல, ச!டாளி !ட... அல:காாி ேசா4சா... இ7த ச-இ$ெப&ட
நறமாதிாி ந4சா. என ேபசேவ விடேல..."

"இப என ஸா ெசா றீ:க..... ெபா5 கா ெகா-த 1ளசி:கைத>
அல:காாிைய> ைக1 ெச5:க பா&கலா... அேபாதா நீ:க நிசமான
ேபாZ$... இ லனா ேபா@... இ7த ஊல.. தமா- மாதிாி திாிய வ4சி&கிேய
1ளசி:க - அவகி%ட அ7த ேகாலவவ எ:ேகடா+ ேக%யா?"

இ-பி

உள 1பா&கியி

ைக ைவ&க ேபான ச-இ$ெப&டைர,

அணாசல இB1 பிதா. க ைல K&க ேபான ப,ணைத, நா%வ&கீ

மட&கி பிதா. எவேரா இர!- ேப க:கைள& கா%டாம , ச-

இ$ெப&ட இ-ைப& கிளினாக. ச-இ$ெப&ட னா

வ71 நிற

ர?சித ேகாபாேவசப%ட G ெப!கைள த-1 நி2தினா. அத, எ1C
ெதாியாத அபாவி ேபாலC ச2 தளி நிற ஆ>த ேபாZ$ சஇ$ெப&ட ஒவ ச-இ$ெப&ட&, ேகடயமாக நிறபேய ெக?சினா.

"நா ெசா =றைத தயC ெச51 ேக:க.... இ7த ச-இ$ெப&ட நட71கி%ட
ைற ததா... இ7த ஒ நாளிேலேய ஊ நிைலைய ாி?சி&கி%ேட. ஏேதா
நட7த1 நட71 ேபா4 ... அைத இனிேம

மாத யா1... திமைலைய உடேன

வி-தைல ெச5ய ஏபா- ெச5>ேற... நா:க ஊைர வி%-
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ஓ ேபாயி-ேறா. ஆனா

அ1&, நீ:க அைமதி கா&க;. ஒ:க விவகாரைத

நீ:கேள தீபதா5 உ2தி ெசா ல;."

கா!ரா&ட தாேமாதர உ2தி ெசானா. "எ:க விவகாரத நா:கேள
தீ1&கி-ேறா ஸா. அ1&,+ ஒ பிளா வ4சி&ேக ஸா. நீ:க
எ லா ெபா2ைமயா எ O%ல சாபி%-%- ேபா:க ஸா... அ1&,ள
ேகாலவைவ> க!- பி4 -:க ஸா."

ேபாZ$ P%ட, ஊ& P%ட சி2க4 சி2க& கைல7த1. Oறாபா5 நிப1
ேபா

நிற சாதாரண ச-இ$ெப&டைர, ஆ>த ச-இ$ெப&ட இB1&

ெகா!- ேபானா.
--------------அ தியாய - 36

திIெர2, க%ைட வ! ப&க ேபான ச7திரா, P& ,ர@%டா....

"இ:ேக யா இ&கா+ பா:க... எ&கா... எ&கா... எப&கா வ7ேத? இ
ப!ணி%ேய... அ&கா...."

ச7திரா, ேகாலவைவ இB1&ெகா!- உேள வ7தா. அவ 1கி
ஆதரேவா- வ7த ேகாலவC, ச%ெட2 றதி
கைத ைககளா

நிைல,ைல71 விB7தா...

மைற1& ெகா!-, ,ற& கிட7தா.... எவ க!-

ெகாளாத ஏணி ப&க%-&, கிட7த ேப4சியமா, ேகாலவவி னா
வ71 மாரதா.

"பாவி ெக-தி%ேய.. பாவி.. ெக-திேய... ஒனால நா:க சினாபினப%நி&ேகாேம... இ1&, லா காரண இ7த பாவி ெமா%ட... வாடா.தா.. இவ
ம%- ெசா @யி7தா ..."

மாயா!, ேப4சியமாைவ மட&க ேபானா. வாடா.ைவ எபேயா ெக?சி&
Pதா, P% வ7தா4 .... பைழயப> அவ ர?சித கி%ட ேபாயிடபடாேத...

122

"இ7தா பா.. ேப4சி.. என ேப4 ேப ேற... எ மகளாவ1 ெசானா..... ஒ
மக ெசா @யி&க&Pட மா%டா. ஏழா.-- ேகாலவC... எ:க ப!ணாத
ேகாலெம லா ப!ணி%யளா... பாவி...”

மாயா!ைய> ேப4சியமாைவ> யாேரா அத%னாக... பிற,
பழனி4சாமிைய>, ேகாலவைவ> மாறி மாறி பாதாக - ேகாலவேவா
தைன பாத ெசா&காரகைள பா&காம , எ1C நட&காத1 ேபாலC,
அவ அ:ேக ெச லாத1 ேபாலC, சா5C நாகா@யி

கிட7த த7ைதைய, கீேழ

கிட7தபேய ஏறி%- பாதா... உத-க திற7தன... பக விலகின...

'அபா.... அபா.... எைன ெச லமா.... வள1 சீரா%-ன அபாேவ... எேபா
அ7த 1ளசி:க ஒம அவமான ப-1ற1&காவதா எைன P%%-
ேபானா+ ெதாி? ேதா.... அபேவ நா பைழயப> ஒம
மகளாயி%ேடபா.... எேபா அ!ணைன ேபாZ$ அட4 , சிதரவைத
ெச5>ற1&, ஏபா- ெச5தாேனா, அபேவ நா அ!ண+&,
த:க4சியாயி%ேட. அபா... எ7த உடேபாட ேபானேனா அ7த உடல எ7த
வி ல:க இ லாம திபி வ71%ேடபா... நட7தைத எ லா ேபாZ$ல
ெசா @ இ7த 1ளசி:க1&,, அல:காாி&, ப1 வஷமாவ1 ெஜயி
வா:கி& ெகா-&க; அபா. வி%

.4சியான எைன O%-&,ள ேசபா.

அமா.... எ அமா.... நீ இப ஆேவ+ ெதாியனா ... நா ஏெழB
ெஜம1&, இ ப!ண மா%ேடமா... அ!ணன இபால .%%-...
நா கB1ல தா@ய... .%&க1&,... நா... அர&கி இ லமா...'

ேகாலவC ேப வதாகதா நிைனதா. எ ேலா மா நிகிறாவேள..
ேக%ட1&, அைடயாள& ேகாபPட வலேய... ஓேகா என&, நாேன தா
ேபசி&கி%ேடேனா? எனால ேபச ய@ேயா.... ேபச ய@ேயா? நா&,
தமா%ட:ேக.... ,ர

வரமா%ட:ேக ..."

தா5&காாி பா&கிய ேலசாக& க! விழிதா... ஏேதா ேபச ேபான வாயி ,
க!ணி

உபதியான நீ ச:கமமான1... அவளி இர!- ைகக,

ஆகாயைத பா1& ,பி%டன... பின, காலாடாம

ைகயாடாம

வா5
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ம%- 1&க அபேய கிட7தா... தாயமா அவ கதி
ெதளிதா... வாடா. 7தாைனயா

த!ணீ

விசிறி வி%டா. ச7திரா, ேகாலவைவ

தி%னா.

எ ேலா பழனி4சாமிைய ஏறி%- பாதாக.

பழனி4சாமி, அ7த சா5C நாகா@ைய சா5பவ ேபா

எB7தா. சிறி1

ெதாைலவி , ட:கி& கிட7த ேகாலவைவ பா1, தைலைய 'இ... இ...'
எப1 ேபா

ஆ%யபேய, O%-&, ேபானா. அவ ேபான1, O%-&,

டமா' எ2 சத ேக%ட1. எ ேலா எனேமா ஏேதா எ2 உேள
பாதேபா1, பழனி4சாமி ைகயி

ஒ ர:& ெப%ேயா- ெவளிேய வ7தா....

பாசி.த பைழய ெப%. .%ேடா- Pய - நா%- ெப%

பழனி4சாமி, அ7த ெப%>ட மகைள ேநா&கி ேபானா. ேகாலவC, இேபா1
தைரயி

கிட7தபேய தவL71 தவL71, அவ காைல ெதாட ேபானா.

ேலசாக ெதா%- வி%டா. உடேன அவ, அ7த& ைகவிர கைள ஐ71 தைல ந ல
பாபாக நிைனதவ ேபா , தன1 கா க அவ ைகயி
1ளி& ,திதா. பிற, அவைள பா1, வழ&கி

சி&காம

இ&க,

தீ&,&

க%-படாதவைள பா1, எப ேப வாேரா- அேத ஆணிதரமான ,ர@ ,
வி ெவ2பற ேவதா7த ைறயி

"எB7தி... இ7த ெப%யி

ேபசினா.

ஒ 1ணிக நைகக ந%- எ லா இ&,1...

இைத.... நா ஒன&, ஆைசேயா- தரல... ஒ ஞாபக வரபடா1+தா
எ லா 1ணிைய> அளி ேபா%- தாேற. எB7தி... நா ஒைன
ெபதவ பா.... அதனா

நாேன... ஒைன அ7த பய

O%ல ெகா!-

வி-ேற...

வா....”

ேகாலவC, எ லாவைற> அ:ேக வவதகான அவசிய உ%பட
அைனைத> அவாிட ெசா ல ேபானா. வாைதக கிைட&கவி ைல....
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ஏேதா அைர,ைறயாக ேபச ேபானவைள, பழனி4சாமி, மட&கி ேபசினா.

"நீ எ1C ேபச ேவ!யதி ல.... ேபசி ஆக ேவ!ய1மி ல.... மாியாதியா
எB7தி.... ேட5 நாராயணா.... நீ> இவ&, அ!ணா4ேசடா, ெச லா வளத
ெச ல த:க4சிய... ஷ O%ல ெகா!- விடேவ!டாமா? ரகசியமா
ஓ-னவைள பகிர:கமா5 ெகா!-விட ேவ!ய1 நேமாட கடைமயா4ேசடா....
எ7திாி:கடா... நம&, ந ல ேப வா:கி த7தவைள ெகா!- வி%-%- வரலா.
ஒதி ஷ O%-&, ேபா,ேபா1 தைல ,னிய;... ெபதவ:க Pட
பிற7தவ:க தைல நிமிர;... இ1 இ7த O%ல தைலகீழா ேபாயி%ேட+
பா&கியாடா.... பரவாயி ல.... எB7திடா.... ஏ5... எ ெச ல மகேள.... என
அல:ேகாலமா&,ன ேகாலமவேள.... எB7திமா.... எB7திழா. எB7தி
நாேய..."

நாராயண இ7த இடதிேலேய ஏெற-1 பாராம

கிட7தா. தி!ைணயி

இேபா1 ம லா71 கிட7த அமா பா&கிய, ைககைள K&கி K&கி ஆ%னா.
என ெசா ல நிைனதாேளா.... எ1 ெச5ய 1தாேளா.....

ேகாலவC, அபா நிற திைச ேநா&கி& ைகெய-1& ,பி%டா.... ஆனா
பழனி4சாமி ,பி%ட அவ ைககைள ஒ ேசர பி1, அவைள4 ெச7K&காக
K&கினா. அவ கீேழ உ%கார ேபானா. அவ, அவைள அபேய ேமேல
இB1 பி&க, அவ சிறி1 ேநர அ7தரதி

ெதா:கினா. த7ைத, அவைள

அபேய K&கி& ெகா!- சிறி1 நட7தா. அவ எபா... எபா..." எ2
பாிதாபமா5 ,ர@%ட1 அவ கதினா...

“நா ஒன&, அப+ இ ல. நீ என&, மக இ ல... ஏேதா ெபத கடைம&,
ெபா!;&, ேதாழியா' வாேர. இ7த O%ல நீ இனிேம

இ&க யா1. இ1

மான$த+&, பிற7த மான$த  O-. உ... நட.... நட...”

ேகாலவC நட&க ம2தா. பழனி4சாமி விடவி ைல. ச!தன ெச5>
மா%ைட இBப1 ேபா , அவ ைகைய, வி%-வி%-& கBைத பி1
இBதா. அவ கா க, தைரயி

சா57த ேகார ேபா

ேகா-க ேபாட, அவ

உட அவ இBத இBபி, நக7த1. அ:ேக இ7த எ ேலா&,,
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பழனி4சாமியிட ஏேதா ெசா லேவ!- எற எ!ண... என ெசா ல
>... ேபானா

ேபா,1... இ:ேக அவ இ&க%- எ2 ெசா ல >மா....

எனைத4 ெசா ல....

கப%ைடயாக ைககைள ெநறிதேபா1, பழனி4சாமி, மக கBைத
ெநறி&காத ,ைறயாக, இB1& ெகா!- ேபானா. இவ அ7த O%ைட வி%மைறய ேபா,ேபா1, தி!ைணயி
"ஊ... ஊ " எற அலற

கிட7த அமாவி ைககா க ெவ%ன.

சத ஒ@த1.

பழனி4சாமி, மகைள இB1& ெகா!-, பாதி வழி வ71வி%டா. O%- வாச களி
இ71, மாகளி@71, ஊரா உனிபாக பாதாக. ெசப%ைடயா
,-பதினாிட Pட, இேபா1 அ+தாப, அக:காரைத விர%ய1...
பழனி4சாமி&, இைளத1..... அத,ேம , மாடாக ேபான அ7த மகைள அவரா
இB&க யவி ைல. ைக வ@த1. மன கனத1.. கா க இைளதன.
இைதவிட எ லா& க!க அவைர ெமா5தன... நட&க மா%ேட எப1 ேபா
கா கைள, தைரயி

ம1 ேபா%டப அபாவி, ைக&, கBைத&

ெகா-1வி%-, ைபசா நகர& ேகார ேபா

சாி71 கிட7த ேகாலவைவ அவ

நிமிதினா....அ:க ஓட ெதாி? 1 -- இ:க நட&க ெதாிய@ேயா...' எ2
கதியபேய, அவ தைலைய பி1 றி வைள1, அவைள பபரமாக4
றினா... ேகாலவC ேப வ1ேபா

ன:கினா. பழனி4சாமி கதினா...

"நீ எனதழா ெபாிசா ெசா ல ேபாேற... நீ என ப!டமா.... பாதிரமா....
தவைலயா.... த%டா... கி!ண மா... ெசபா .... எ4 பாதி+ சாபல வ4
விள&கி, ைவ&க1&,. நடழா.. எ4சி&க

நாேய... நட.."

ேகாலவC இேபா1 ரைணய2 ேபானா..... நடப1 நட&க%-
எப1ேபா
ேவகதி

நட&காம

நிறா.... ஆகாயைத 1ழாவி பா1, அ7த

.மிைய& ,ைட71 பா1, P ப%- நிறா... பழனி4சாமி

விடவி ைல ... அவ&, பினா

வ71, அவ ேதாளி

த கர:க

இர!ைட> அைண ெகா-1 தளினா. அப>, அவ உட தா சாய
ேபானேத தவிர, கா க நகரவி ைல ..... நகராத மா%ைட> நட&க ைவ1
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பழ&கப%ட பழனி4சாமி, தன1 கா களா
தளி வி%டா. வல1 ைகயி
கBதா

அவள1 கா கைள னா

இ71 ர:& ெப%ைய ேதாளி

தளி

ேபா%-,

அைத ெகா&கி ேபா%- த&க ைவ1& ெகா!- அவைள தளினா.

அவேளா P7த

கைலய, ேசைல விலக, க!ணா வைளய க சிதற களாக,

த7ைதயி தளிய ேவகதி, தளப%-& ெகா!7தா. 1ளசி:க
O%ட&ேக ேபான ேபா1, அ7த O%-&, ேபாக விபாதவ ேபா , அவ
ேவ2 ப&கமாக உடைப4 சா5தேபா1, பழனி4சாமி, த தைலயா , அவ
உடபி, அைண ெகா-1, அவைள திபினா... 1ளசி:க O%ைட ேநா&கி
நகதினா... அவ பினா

சாயேபானேபா1, அவைள +&, தளி,

தாள ேபா%- ேபசினா.

"நா ஒ:கள அ&க படா1மா... இேபா நீ:க இெனாத ெபாமா...
மாியாைதயா நட:கமா.. வ7தா4 ... எ%ேட எ%-தா... என&, எ%டாத எ%-...
நட:கமா...."
--------------அ தியாய - 37

பழனி4சாமி, ேகாலவைவ த மாேபா- ேச1 1ளசி:க O%,
Yைழ7தேபா1, அ:ேக Pயி7தவக திைக1 ேபானாக. ஒவ என5யா
ெநன4ேச' எ2 ஆேவசப%ட எ@ டா&டைர பி1& ெகா!டா.
தப-தப%ட மா%- ெதாBவி

நாைக71 ேகாவி

தைலக, !ட:கமாக& கிட7தன. கா ப ெபா:க
வாைழபழ, கா

ஆ-க அ:ேக
ேசா2, ெர!-

ேத:கா5, ஆகியவ2ட, ஆ%ைற4சி சம அளவி

ைவ&கப%டன. ெமாத அ2ப1 ப:,க. இனிேம

ஆ%- தைலகைள ஏல

ேபா-வாக. அ1வைர&, அ:கி7த ெப!க, பிைளக அ:ேகேய
கிடபாக. ப:,க ,ைற7திடபடாேத... அB,ன வாைழபழைத ெநா2&,ன
ேத:காேயாட வ4 டபடாேத....

ேகாலவவி ேகாலைத பா1 பைததவக பல; பைகதவக சில....
என ேப வ1 எ2 ெதாியாம , திைகதவக ஒசில. பழனி4சாமி மகைள ஒ
கிடாதைல இ7த இடதி, னா

நி2தியபேய வா>க ேபசினா.
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"தம பிர&கேள... இனிேம

இவ உ:கேளாட ெசா1. நா யா ெசா1&,

ஆசப-றவ இ ைல எகிற1 ஒ:க&ேக ெதாி>. 1ளசி:கேதாட இ7த
ெசாத நீ:க விபியேளா.... ைவபியேளா.... விறகா எாிபியேளா... ஒ:க இWட...
நா தைலயிடமா%ேட... நா யா தைலயிட? ேபாயி%- வாேற... த த
ேபாேற.... ஒேர வழியா5 ேபாேற... !ணியவாகேள..."

பழனி4சாமி மகைள ஏறி%- பா&காமேல, ,னி7த தைல நிமிராம , ேபசிய வா5
Eடாம
இ லாம

ேப5 பா54ச@

நட7தா. ேகாலவC, எ:, நிேகா எற உணC

அபேய நிறா. ஏேதா ஒ ெபாைம&, கல அ&கப%- அ:ேக

நி2தப%&கிற1 எப1ேபா
எைதேயா ேக%ட ெவ2ைமயி

நிறா. க!க ெவ1 பாதன.

கா1க சி@1 நிறன. தைலேயா தாL71

ேபான1... அேதா ெவ%டப%-& கிட&,ேத ஆ-. அத தைலைய ெபாதி,
ெச:,தா5 நி2தி பிதா

எபேயா அப நிறா.... எவ பி&காம ,

அவ கீேழ விழாம , அப நிற1 ஆ4சாிய7தா... அதிசய7தா.

ெசப%ைடயா P%டதின&,, இேபா1 அ:ேக நட7த சபவதி B
தாபாிய ெமள ெமள ாி7த1. மாமிச ப:,கைள சாிபாத, அ7த& க!க,
அ7த நரமாமிச உணைவ ைந71 பாதன..... ைநயா!யா பாதன. நம&,
ெப!ணி&ேக எ2 பய71 பாதன. நம&ெகன எ2 ப%- படாம=
பாதா... எ O%- ஆ-கைள அ2&கிற1னா

ஒ ஆ%-த

என&, இனா

ேவ;' எ2 ேக%பத,, கால ேநர பா1& ெகா!7த 1ளசி:கதி
அபா, எ@ டா&ட ேகாலவவி அேக வ7தா.

"ஒப தா... அறிவி லாம

P% வ7தா... நீ எப இ:ேக வரலா? அ7த

பயல P%%- ஓ-ேபா1 எகி%ட ெசா @%டா ஓன.... அ7த பயேல என&,
சப7த இ ல.... நீ எப சப7தமாC? திபி நட... திபி பாராம

ேகாலவC, ேபசாம

நட...''

அ:ேகேய நிறா... எ:ேக நிகிேறா எப1 ெதாியாம

எ:ேகேயா நிப1 ேபா

நிறா. இைத எதிபாக& கதிய எ@ டா&ட, அ7த

எதிைப றிய&, ,றி, அவ 1கி

இப1ேபா , அவைள உ2
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பா1வி%-, பிற, அவ 1ைக பி1 தளினா. கீேழ விழ ேபானவைள,
ைய பி1 நி2தினா. அவ அைசயாம

நிபைத பா1வி%-, அவ

ைகைய பி1 இBதா. இB1& ெகா!ேட நட7தா. இவர1 ைகையவிட,
அவள1 ைக மிக வ=வாக இ7ததா , அவ , ைககைள வி%-வி%-, பினா
கிட7த தைலைய ேத பி1, னா

ெகா!- வ71, ப4ைச கீைரேபா ,

பட7தி7த அ7த தைல ைய& கயி2 மாதிாி திகிவி%-, அத ைனைய
பிதபேய இBதா. இBதபேய நட7தா. நட7தபேய கதினா.

“எதைனேப கி%ட ேபானிேயா... இவ எதனாவ1 ஆேளா.... இ:க எபழா
வரலா?"

ெசப%ைடயாக சில&, மன ேக%கவி ைல.

"ஏபா.... ெப!பாவ ெபா லா1பா... ஒ மவன நபி வ7த ஜீவ... அவ
வி%டா= நா விட படா1பா... ஒ மவ&, இப ஒ ெநலம வ7தா ,
எனபா ெச5ேவ.... பாவ இ71%- ேபா%-." |

எ@ டா&ட ேயாசிப1 ேபா

நிறேபா1, அவர1 @ ெபா!டா% உ2ம

,ரேலா- ெபாிய O%, இ71 வ71, ெசானவகைள பா1 Jடாக&
ேக%டா.....

"ஒ:க மவவ இவள மாதிாி ப!;வாவ. ஆனா , எ மக ப!ணமா%டா.
அப ப!;னா

அவைள எ&,ழிேல நாேன ெவ% ைதேப- இவைள

எப4 ேச&க >? எ7த ெபா!ைண> ஏெற-1 பாராத எ மவன
மய&,னா... அவ+ நியாய1&,& க%-ப%- அவைள& P%%-
ேபானா... ேகாயி

ெகாைட&, P%வர ேபானா... இவதா, அ:க இ71

எ:ேகேயா ஓேபாயி%-, இேபா வ71 நி&கா... எ மகைன வி%-%-
ேபானவைள ேசதா , பைழயப> ேபாகமா%டா+ என நி4சய...? விைள>
பயி ைளயிேல ெதாி>.... இ1, E; இல வி-னாேலேய நா= 7தாைன

129

விாி4ச வச... இேதா பா... இ+மா பா1&கி%- நி&கிய... பாவி ம+ஷா
ஒமதா...."

ஷகார எ@ டா&ட, ேகாலவவி பித ைய, இ2&கினா. %-4
%டா5 %, அத இைடெவளிைய& ,ைறதா. அவைள, ெவ%-பட
ேபா, ஆ%ைட இBப1ேபால, இB1& ெகா!- ேபானா. க ெல லா அவ
கா@

ேமாதின. ம!ெண லா அவ விர களி

அபி.... அவ

நட&கவி ைலயானா , தைல பி571, அவ ைகயி
வ@தா:க யாம

நட7தா... மன வ@ைய உட

வ7தி&,. ேகாலவC,

வ@ சிறிதா&க, உட

வ@ைய

மனவ@ சிறிதா&க, அவ கா கைள தாவி ேபா%-, எ@ டா&டாி இB
ேவகைதவிட அதிக ேவகதி

நட7தா. அ7த O%, ெவளிேய உள

4ச7தி&, வ7த1, எ@ டா&ட, ேகாலவைவ வி%- வி%-, "O%-&,ள
வ7ேத. ெவளில வராமதா ேபாேவ" எ2 எ4சாி1 வி%- ேபா5வி%டா ஆ%- தைலைய, அதிகார பி4ைசயி

ேக%பத,.

ேகாலவC ,றிேபா5 நிறா.

அவ&, அேக, 4ச7தியி ஒ Eழி&க @ , தன7தனியா54 சி&கி&
ெகா!ட ஒ .ணி& ,விைய இர!- காக:க றி வைள1& ெகாதி&
ெகா!7தன.... இ7த ,விக P%டமாக... ,-பமாக ததி& ெகா!&,
ேபா1, அவைற சிேநகித ைறயி

பாத காக:க தா இைவ. இேபாேதா,

,-பதி@71 தனிப%ட அ7த சின& ,விைய, ேம= தனிப-தி, விVக
ேபா%-, அத உடைப ர!4 ர! ரத பிழபா&கி& ெகா!7தன.
இவறி, எதி திைசயி , நா, நா5க&, இைடேயயான இைடெவளி&,
தாவி தபி&கலாமா அ ல1 தா&கி தபி&கலாமா எப1ேபா , ஒ .ைன
ப1:கி பாத1.

எ@ டா&ட பித தடய1ட, தைல Pபி நிக, அவ சி@தா. க!
Eயபேய கதிய2 நிறா. பழ&கப%ட4 சத ேக%- ேலசா5, அைர
இளா5& க! விழிதா. 1ளசி:க, ஒ சினிமா பா%ைட பாடா5 ப-தி&
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ெகா!- வ7தா. அவைள பா1 தி-&கி%டவ ேபா

சிறி1 நிறா. பிற,

அவ 1ைக பி1 தளியபேய கதினா.....

"ெவ%டாப%யி ... எவ P% ப-ேத....? ப-த பயல P%&கி%- இபC
ேபா... இ:ேக ஒன&, என ேவல..."

1ளசி:க, அவைள தளிய ேவகதி

அவ கீேழ விB7தா. விB7த ேவகதி

தைர&,4 சிவ4 சாய ேபா%டா. 1ளசி:க சிறி1 ேநர அவைள ைற1
பா1வி%-, ேவகேவகமா5 O%, Yைழ7தேபா1, அவ ெமள ெமள
எB7தா. அவ ெநறியி

ெப&ெக-த ரத ஊைற பாத ெப!க

'அ4ச4ேசா' ேபா%டாக. ஆ&, ஆ நிைனதைத ேபசினாக.....
இனி&,..... ஊல.... P%ட ேபா%- ஏதாவ1 ப!ண ;... பாவமா... இ&,...
இவ&, இ1தா சாி... இைத பா1%டாவ1... மதவவ தி7த;.... இ1
ெபா!ண ெபதவ:க&,, அவள பி4சவ:க&, நட&கிற விவகார...
நாைள&ேக ஒ!ணாயி- வா:க... நாம இனி&, தைலயி%-... நாைள&, எ
ெபா லாபாக;....? ஆனா= ஒதிய.... இப....

4ச7தியி .... அனாதரவா வி-ற1 அநியாய...

ேகாலவC&, ஊரா ேப4 காதி

விழவி ைல .... அேம

அயா5 நட7தா.

Pப%-, க! ,-ப%டவ ேபா , நட7தா. வ@த ெநறிைய ம%-
அDவேபா1 வல1 ைக ெபவிரலா

அBதிவி%-, அBதிவி%-, அBதமிறி

நட7தா. நட71 ெகா!ேட ேபானா..

எ@ டா&ட O%-&,, ெசப%ைடயா G ெப!க ேகாப: ேகாபமா5
க1வ1 ேலசா5 ேக%ட1. Wப ஒபாாி ேபா%- அBவ1, ஏேதா ஒ அBைக4
சத ேபால ம%-ேம அவ&,& ேக%ட1.

,ழ7ைத நடப1 ேபாலC, கிழவி நடப1 ேபாலC, இல&, இ லாம
நட7தா... இட7ெதாியாம

நட7தா... ெசப%ைடயா ப,தி&,

கப%ைடயா ப,தி&, எ ைல ேபாலான பைழய கால1 இளவ%ட&
க லேக க!கைள Eயப உத-கைள பிாிதப நிறா... ெதாைலவி
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நிற வாடா.C, ச7திராC, Pபா- ேபா%டபேய அவைள பா1 ஓ வர
ேபானாக. கப%ைடயாக, அவகைள, ைககைள பறி O%-&,
ெகா!- ேபானாக.

அ7த ப&கமாக ஒ ேபாZ$காரட அல:காாி வ7தா. ேகாலவC என
ெச5கிறா எபைத பாபதகாக. 1ளசி:க தெசயலாக வவ1ேபா ,
வ71 ெகா!7தா... ேகாலவைவேய, உத-க 1&க உ2 பா1&
ெகா!7த அல:காாி, எ1C நட&காத1ேபா

நட&க ேபான 1ளசி:கதி

ைகைய பி1 இBதபேய மறானா.

"ஏ5 ராசா... சிதி ெசா =றத& ேகடா.... ெப!பாவ ெபா லா1பா.... நபள
த?ச+ வ7தவ ேச1&கபா...."

"என சிதி... ஒ ேப4 ஒ மாதிாி இ&,1..."

"ஆமாபா... ேயாசி4 பாதா ந லதா ெதாி? 1, இேபா நடதி பா&,ேபா1
மன &, கWடமா இ&,1டா.... சிதிேயாட க1&காகவாவ1..."

"ஏ5 அல:காாி... ஒைன மாதிாி க!டவ Pட லா ஓேபாறவ என&,
ெப!டா%யா வர;மா?"

"எபா.... எ மவேன.''

"யாழா... ஒன&, மக? ஒ மகேள எவ+&, பிற7தா+ ஒன&,
ெதாி>மாழா..."

"எபா இ1&,ேமல ேபசாதபா..."

"ஒன&, வயசாயி%-.... இவ எ தைலயி
நடதலா+ பா&கியா..."

ேபா%டா ... ஒ வியாபாரத ந லா
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1ளசி:க காறி 1பிவி%-, தபா%-&, நட7தா.

அல:காாி ேபாகிற 1ளசி:கைதேய ெவறி1 பாதா. 'இவைன பயப-த
ெநன4ேச...... இவேனா.... எைனேய பயப-தி இ&கா... ேமாச
ேபாயி%ேடேன... நா ெபத மவ - க யாண1&, பிற, எைன ஏறி%-
பா&காம ேபான நால இ71 எ மன .... என பா- ப-ேதா ,
அபதாேன... இ7த பழனி4சாமி>... பா&கிய ப-வாவ...'

இத,, எ@ டா&டாி மைனவி>, ஏெழ%- ெசப%ைடயாக சத
ேக%- ஓ வ7தாக... எ@ மைனவியி ைகயி

1டப..... அவக ைகயி

சா%ைட& க... க:க =... வாதமட&கி& கக.... ஒத கதினா...

"எ லா இ7த தாசி !ட அல:காாியால வ7த விைன... இவ விடபடா1...
பி:கடா.... பி:கடா... ஏழா... நி =ழா..."

அல:காாி நிகவி ைல ...... உயிபிைழ&க அவ ஓ& ெகா!7தா... " ஒ
கால1ல ெசா&கார எ லா ஒைன நாய 1ர1ற1 மாதிாி 1ரத
ேபாரா:க பா" எ2 ெபத மவ ேபா%ட J-.... இேபா1தா வ@ப1ேபா
ஓனா.... இத, எ@ டா&ட, கா?சா+ Pட, P%டேதா- P%டமா5
அவைள விர%னாக. அவ எ@ டா&டட ெகா?சியைத கா?சா
நிைன1& ெகா!-, கா?சானிட ெகா?சியைத எ@ டா&ட நிைன1&
ெகா!- ேகாபாேவசமா5 விர%னாக. அவளிட ெகா?ச& ெகா-1
ைவ&காத கிழ- ெக%ைடக, அவைள விர%-வதி

கா?சாைன மி?சினாக. எ@

டா&டைர விட ேவகமாக பா57தாக.

அல:காாிேயா ஒ ,%4 வைர, ,திைர ேபா

தா!, கBைத ேபா

கதியப

ஓ& ெகா!7தா.....

இத,, அவைள 1ரதிய ெசப%ைட வச வழியி

1ளசி:கைத பா1

நிற1. பிற, அவைன இB1& ெகா!-, ப:, ேபா- இடைத ேநா&கி
நட7த1.
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ேகாலவC நிற இடதிேலேய நிறா.... அவைள4 றிய O-களி
ஜன களி

க!க தா பதி7தி7தன.. கா கேளா ெவளிவரவி ைல.

வாசேலார:களி

P&P நிறாக - எவ, எவ அவைள "வா" எ2

அைழ&கவி ைல. அவைள ெபா2த அளவி , திற7தி7த வாச க,
Eடப%டைவேய..... அனி ேயாயமாக பழகிய உறவினக அ7நியகேள.

ேகாலமிழ71 நிற ேகாலவC, யாேரா தன1 ைகைய பறிய1 க!தி-&கிடாமேல பாதா ர?சித.....

"ஏ ேகால மிரேற...? நா இ&ேக ேகால.... வா5 ெசத இ7த ஊாி

நாம

ெர!- ேப7தா உயிேராட இ&ேகா. எ O%-&, வா.... நா ஒைன&
காபா1ேற... ஒைன இ7த நிைல&, ெகா!-வ7த எ ேலாைர>
விடேபாறதா5 இ ல..."

ர?சித ேகாலவவி ைகைய பி1 ேலசா5 இBதா. தனிட எதி&
கா%டாமேல இைண71 ெகா!ட ேகாலவைவ, 1கி

த%யபேய, ர?சித

O%ைட பா1 நட7தா. ேகாலவைவ> நடதி& ெகா!ேட ேபானா.

O%-&, ெவளிேய, அமாவி பாராேவா-' வ71 1ளசி:க அவக இவ
இைண71 நடபைத பா1வி%-, ப ைல& கதா. இ7த ர?சித ஊல
இ7தா

தாேன இ7த& ேகாலவC இ&க >...

--------------அ தியாய - 38

O%, இதி ைவ&கப%ட இடதி

அபேய பி1 பிதவ ேபா

விழித ேகாலவவி தைல ைய4 சாிெச5தபேய ர?சித ஆ2த
ெசானா.

"க! கல:காத ேகால.... ஒ ஆள1ண இ லாம= ஒ ெபா!ணால
வாழ>+ கா%-.... ெபதவ:க மத வ:களா ஆயி%டா , மதவ:கேள
நம&, ெபதவ:க+ மனச ேததி&க;... நீ ஒ ஆ>வைர&, எ O%லேய
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இ&கலா... நமள எேபா ேவ!டா+ ெசா =தா:கேளா அபேவ நா
அவ:கள ேவ!டா:க;... இேபா எ1C ,Bகிட .... ேபசாம ெகா?ச
ேநர K:,... நா அ1&,ள ேசா2 ெபா:கி-ேற.."

ர?சித, ஒ பாைய விாி1, ேகாலவைவ& ,ழ7ைதைய சா5ப1ேபா

சா51,

பிற, அவ தைலைய K&கி, ஒ தைலயைணைய ைவதா... பாவ எேபா
சாபி%டாேளா... இவ சாபி%டவ இ ல.... சாபிடப%டவ...

ர?சித அ-ப ேவைலயி

இற:கி அைரமணி ேநரமாகியி&,... ேகாலவவ,

ம லா71 ப-தப, அ7த O% ஓைல&Pைரைய, பர&க பர&க பா1&
ெகா!7தா....

திIெர2 ஒ வி&கி வ!4 சததி பினணி& P4ச@

1ளசி:கதி

ேபா4சத ேக%ட1..... "ஏ.... ர?சித... வா ெவளி ...."

ர?சித ெவளிேய வ7தா.... வி&கியி இர!- ப&க இர!- கா கைள
ேபா%டப 1ளசி:க கஜிதா...

"மாியாதியா... அ7த ஓ-கா@ நாய... ெவளில 1ரத ேபாறியா இ @யா? ஆற அமர
இவ எ தைலயி

க%டலா+ பா&கியா? ஒனாதாழா... ஏ5 ர?சித....

ஒத O%- நாேய... ஒன&,.... எ தலதானா கிட4ச1? அ1தா நட&கா1....
ேபசாம, அவ அப O%ட பா1 அ4 விர%டல, மாியாதி ேபாயி-... எவ
Pடேவா ஒ ேபாயி%- எகி%ட வர பா&கிற எ4சி&கல நாயி இவ... எ
விஷய1ல ஏழா தைலயி-ேற...''

"வய  ெபா!ண காத@&க1 மாதிாி காத@4 %-... அற அ4 விர%-ற1
ெசா7த விஷய ல 1ளசி:க..."

"அவ மய&,ன1 மாதிாி ஒன> மய&க;மா...?"
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"நீ அனாவசியமா5 பயப-ற 1ளசி:க... இவ ஒ:க வ&ேக வரமா%டா... நீ
சமதி4சா= ஒைன& க%&க இவ சமதி&கமா%டா. தயC ெச51
இ+யாவ1 அவ வி%- ைவ..."

"ஒ சால&, என&, ெதாியாதா... இ7த ஊ&, எமேன நீதா... இைன&,ள
இவைள நீ O%ட வி%- 1ரத ... அற.... ஒன&, Oேட இ&கா1.....
ராதிாிேயாட ராதிாியா ஒைன>.... ெகா+ O%ைட> எாி4 -ேவ
எாி4 ...."

இத, சத ேக%- பிைளமா, ெப!க, ஆ!க P வி%டாக.
ஏெகனேவ ர?சிதைத பி&காதவக. அேதா- ெசானப ெச5>
1ளசி:க ைவ&, ெந.... ர?சிததி O%ேடா- ம%- நிகா1...
ஆைகயா

ர?சிதைத ஆ&, ஆ தி%னாக. 1ளசி:கதி, தா:க

ேவ!டப%டவக எ2 கா%னாக.

"ஏ5 ர?சித... ேவ@ல ேபாற ஓணான... எ-1 எ தாழில ேபா-ேற..? ஒனால
எ:க&ெக லா ெக%ட ேப... நீ இ&க 1வைர&, நா:க நிமதியா5 இ&க
யா1... இைன&ேக இ7த ஊைர வி%-... நீ ேபாயிட;... இ லனா
நா:கேள விர%-ேவா..."
ர?சித இ-பி

ைக ைவதப திபி& கதினா....

"இ1 எ:க அமா அபா நடமா-ன O-. Eதாைதய கா ப%ட இட... நா
பிற7த .மி... ஆயிர 1ளசி:க வ7தா=, எைன அறப-த யா1...
ேவ;னா

நீ:க இ7த ஊைரவி%- ேபா:க... நா ேபாக ேபாவதா5

இ ல..."

ேகாலவC, வைளேகாடா5 எB7தா... ர?சித க1வைத>, அவளி
உறவினக திபி& க1வைத> அதனா

ஏப%ட P4சைல>,

,ழபைத> ,ழபேதா- பாதா. "நாேன அவ ெவளில இB1
ேபா-ேற பா" எ2 1ளசி:க கதிய1 ஊ&ேக ேக%டா=, அவ&,
ேலசாகதா ேக%ட1. அவ எB7தா. ெகா ைலறைத ேநா&கி ெம ல
நட7தா.
------------------
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ர?சிததி O%-&, பினா

வ7த ேகாலவC, ேம, ப&கமாக நட7தா....

பின ெத, ப&கமாக நட71 ,ள1& கைர&, ேபானா. அ:கி71
கைரயிேல நட7தா.... தைரயிேல இற:கினா... வய களி
வர&களி

கா

கா

சி&க

%ட, நட71 நட71, அ7த ஊைரேய வல வ71, ந?ைச

வய கைள தா!, ?ைச வய களி

பா571, ளிய7ேதா&, வ71, E4

வி%டா.... பிற, ேசாள ேதா%ட வழியாக ஊ-2வி , பதி& கா%ேல ப1:கி,
அ7த ஆலமரத காளியமனி பிறமாக நட71, றமா5 வ7தா.
ஆலமர ெவறி4ேசா& கிட7த1.... அம ேகாவி , அனாைதக இ லாத
இ லமா5 ெவ2ைம>ட ேதாறிய1. அ7த& ேகாவி@ இர!- நிைல&
கதCக .% லாம

ஒ1:கி& கிட7தன...

ேகாலவC என நிைனதாேளா , ஏ1 நிைனதாேளா , அம ேகாவி
ப&க%-&களி

ஏறினா.... உேள ேபா5, அம+&, எதிேர சாி&,4 சமமா5

உ%கா71 ெகா!டா... வேரார உள ெகாயி

சிவ4 ேசைலக

ெதா:கின.... அமனி ஊதா பாவாைட... அ7த4 ேசைலக&,
சி&கியி7த1...... அமனி கா மா%
வாைழ இைலயி

ஒ ெவ%டாிவா.... வா&கிட7த

அBகி ேபான வாைழபழ:க... உல71ேபான

ெவறிைலக.. ேகாலவC, சபாணி ேபா

நக71, அம சிைலைய, மிக

ெந&கமாக உ2 பாதா. பிற, இர!- கர:கைள பிறமாக& ெகா!ேபா5, அமனி 1ைக ேகா1 பிதபேய, அமாவி மாபிேல தைல
சா5தா. தி&கறவ&, ெத5வேம 1ைண எ2 பிதாேளா ெத5வேம
தி&க2 ேபா5 வி%டதாக நிைன1, அ7த சிைல&, ஆதரC கா%-வதாக எ!ணி
பிதாேளா... அவ&ேக பிபடவி ைல .

உ4சி ெவயி

%ட1.

டைல மாட உபயதி

இர!- நா%க இரC, பக=, ைலலாைவ>

ாி&கா% டாைஸ>, ப1 எ.எ. கராேத படைத> பாத ஊரா, அ7த
ப%ட பக@

K:கி& ெகா!7தாக ... கப%ைடயாக, கா1&

கபக, பழனி4சாமி&காக வி%-& ெகா-த ராK&கைத, அ7த பக@
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கைர1& ெகா!7தாக.... எவ ேகாலவைவ, அ7த ேகாவி=&,
பா&கவி ைல. சில சின& ,ழ7ைதக ம%- அவைள பா1வி%-,
பய71ேபா5 அபாமா&களிட ெசா வதகாக ஓ& ெகா!7தேபா1

ேகாலவC, சத ேக%-, அம மாபி
திபினா.... ர?சித O%

,ற ேபா%ட கைத

பலமாக& கதியேபா1 ேலசாக& ேக%ட

1ளசி:கதி சத, இேபா1 ேலசா5 ஒ@தா= அவ&, பலமா5&
ேக%ட1.... அேதா ேபா5& ெகா!&கிறா - இவ இப1 ெதாியாமேல
Vனிபார ேபா%ட இர!- ேபாZ$காரக பா1காபா5 ப&க1&, ஒவரா5
நட&க, அவ அ%டகாசமாக ேபசியப, அனாவசியமாக ைககா கைள ஆ%யப
நட71 நட71 ேபசினா....

"ர?சித ம%- நா ெசானைத& ேக%கா%டா ... அவ ராதிாிேயாட
ராதிாியா... ஏதாவ1 ெச5ய ேபாேற... நீ:கதா க!ைண E&க;..."

"அ1&ெகன.. சாபா- லா ஆயி%-... இ+ என ேவல.... நா:க
சாய:காலமா $ேடஷ+&, ேபாயி-ேறா. எ1 ெச5தா= சா%சி இ லாம
ெச5ய;..."

ேகாலவC, ேகாரவவா5 எB7தா.

ஆயிரமாயிர ஆ- ேகாழிகைள ெவ%ய அமனி ெவ%டாிவாைள எ-1&
ெகா!டா.... எப& கBவினா= ரத1 ேபாகாத ெவ%டாிவா. விாி7த
,ழ ..... 1&கிற உத-க... க&கிற பக... ஊழி நடன ஆ-வ1 ேபாற
உடலா%ட... ேகாைழதன கைல7த1 ேபாற ஆேவச... இல&, ேத-
ெவ%டாிவா... இல&, க!ட ெப!ச&தி......

ேகாலவC தாவி& ,திதா. ஓ:காரமா5 P&,ர@%டா... ஆ:காரமா5
கதினா... ஊேர அதிப ஓைசயி%- ஓனா...

"ஏ5... ேட5 .."
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ேமனி வி லா5 வைளய, ப1 பக இேபா1 ேகாரமா5 கா%சி கா%ட,
ேகாலவC ஆகாய, .மி>மாக ஆனவ ேபா , 1ளசி:கைத ேநா&கி
ஓனா... திபி பாத 1ளசி:க, எ1C பிபடாம , அபேய நிறா.

அவ+&,, ெம5&காவ
திடக ேபா

ேபா%ட காவலக, ெவ%டாிவா%காாிைய பா1வி%-,

ஓனாக. 'ேவ!டாமா... ேவ!டாமா....' எ2

P4ச@%டபேய அ:, மி:,மா5 ஓ, ஆ&, ஒ இடமாக ேத பி1
ஒளி7தாக. இேபா1 திைக1 நிற 1ளசி:க ஓனா. ேகாலவைவ
வி%-, அவ ,றியி

இ71 விலகி ஓ-வதாக நிைன1, அவ அகிேலேய

ஓனா... ,2&, ெந-&,மா5 ஓனா... அ5ய5ேயா எ2 அலறியபேய
அ:,மி:,மா5 ஓனா. அவைளேய றி4 றி ஓனா .... கற ,$தி
ைகெகா-&கவி ைல... க!ட ெப!கேளா இவைள ேபா

ேகாலவவி தைல, அ7த ஆ&காறி

இ ைல...

பினா=, னா=மா5

ேகாரதா!டவ ஆய1.... அவ, அBதமா5 நிறா... அ4 ன, இல&ைக
ம%-ேம பாத1ேபா , 1ளசி:கதி கBைத ம%-ேம பாதா. இவ
இல&ேகா அ:,மி:,மா5 ஆ அபேய நிைல,ைல71, நி2, நட71,
ஓ> அைல&கழி7தேபா1 -

ஒ O4 ... ஒேர O4 ... ேகாலவவி வல1 கரதி
ெவ%டாிவா, 1ளசி:கதி கBதி

இ71 வி-ப%ட

விB7த1.... கB14 சைதயி பாதி

இடதி, ஊ-வி பா571 ெகௗவி பித1. அவ ரத, சைத>மா5
தைரயி

சா57தா.... ெவ%-ப- கிடா ேபா

அலறி விB7தா... ேகாலவC

விடவி ைல ... அவனிட அேமலயா5 நட71 ேபானா... அவ 1கி

வல1

காைல ைவ1 அBதியபேய, ெதா:கி& ெகா!7த தைலைய கீேழ கிட7த
அாிவாைள எ-1 அ2தா... வாைழ&காைய சீCவ1 ேபா

சீவினா... ஒேர

பாக... ெகா1& ,ைற, மி4ச மீதி ேப4 &ேக இடமி ைல...

ேகாலவC, 1ளசி:கதி 1!-ப%ட தைலைய, அத ைய பி1
K&கினா.... K&கியபேய நட7தா... காளியம ேகாவி=&, 1ளி&
,தி1 தாவினா... அம+&, னா

அ7த தைலைய ைவதா....
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ெவ%டாிவாைள>, விடாமேல பி1& ெகா!டா... அ7த தைல&, அம
சிைல&, இைடேயயான இடதி
ெபா%

ரதாசன ேபா%டா.... அவ ெநறி

1ளசி:கதி ரத 1ளிக... சிவபான தைல..... ,:,மமான

க!க... ரத உைற7த கB1....
------------அ தியாய - 40

எ லா ஏB நிமிட:களி

71வி%டன..... அைர,ைற இ லாம , Bைமயாக

71 ேபான1. ேகாலவC அ7த சிைலேம

சிைலயாக& கிட7தா... அம

மாபி , பி தைலைய4 சா51 ேபா%டா.... க!க ேம ப%-, அமனி
க!கைளேய உ2 ேநா&,வ1 ேபா , அட:கி& கிட7தா.

இத, ேபாZ$காரகளி P&,ரலா , க! விழித ஊரா, 1ளசி:க ேபா%ட
ஓலதா , ஓ வ7தாக.... எனேமா ஏேதா எ2 த@

ஓ வ7தவக,

அவக எதிபாதைத விட ெபாிதாக நட7தைத பாத பயதி
ஓனாக. பினா

வ7தவகளி ேகவிக&, பதிலளி&காம

திபி
ஊைம ேபா

,ர@%டாக. அம ேகாவிைல ேநா&கி, ைககைள ம%- நீ% நீ%&
கா%னாக.... கி%ேட வ7த ெப!க எ%ட ஓனாக... சில க!கைள E&
ெகா!ேட நிறாக... சில ஊைரவி%ேட ஓனாக... P%ட P%டமாக&
P%ட ேச7த1.... கா1&கபக, காைர O%டாக, ெசப%ைடயாக,
கப%ைடயாக, பளி&Pட பிைளக எ@ டா&ட மய:கி, ஒவ
ேதாளி

சா57தா... கா?சா ப,ணைத ஆதரவாக பி1& ெகா!டா.

நா%- வ&கீ , பழனி4சாமி O%ைட பா1 ஓனா. இர!- ைககளி=
வில:, தட:கைள விB!க ேபா

ெகா!ட திமைல ெநா!ய1

வ7தா. த:ைகைய பா1, ைகெய-1& ,பி%டா. தன&,தாேன
ன:கி& ெகா!டா. "நா ெச51 மா%&க-படா1+ நீ ெச5தி%யாமா..."

P%ட ெந&க... P&,ர

தா&க... யாரா= ேபச ய வி ைல.... ேகாலவைவ

ேந&, ேநரா5 பா&கC யவி ைல. உ4சிைய பிதிB&, ேபா1
ஏப- க4 ழிட 1ளசி:க 1!-தைல, ரத& க%யி
கிட7த1. சிவ சிவ எறாக. அ5ய5ேயா எறாக. ஆனா

ஒ%ேபா5

எவ&,

ேகாவி=&, ேபா, ைதாியமி ைல. எபேயா நாைக71 ேபாZ$காரக
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ைதாியப%- வ7தாக. ேகாலவைவ பா&காம

P%டைத பா1

அத%னாக.... பிற,, ேகாலவவி அேக கிட7த அாிவாைள பயேதாபாதபேய, ேகாவி=&, ேபாக ேபானாக... ஆனா= ேபானபா ைல....

ர?சித ஓ வ7தா. P%டதி, ஊ-2வி, ேகாலவவி பாைவ ப-
இடதி

நிறபேய ெவறி1 பாதா. விர&தி ேயா- பாதா.

திமைலைய ேபா

தன&,தாேன ன:கி& ெகா!டா... " எைன 1ளசி:க

எ1C ெச51ட படா1+ அவைன அப4 ெச5தி%யா ேகால?
அவசரப%-%ேய ேகால இ ல.... நீ அவசரபடல... ஒைன
அவசரப-தி%டா:க..."

ேகாலவC, ர?சிதைத பாப1ேபா

ெதாி7த1. சிைலயி

ேபா%ட தைலைய

K&கினா... அவைள ேநா&கி ேலசாக ைகைய உயதினா.... ெவறி பிதவ
ேபா

சிாி1& கா%னா.... பிற, பைழயபேய தைலைய அம சிைலயி

ேபா%டா. அற த பா%-&,& கிட7தா.....

சிறி1 ேநரதி
நா%- வ&கீ

பழனி4சாமி அ7த ப&க வ7தா. வாடா. அலற-ச7திரா லபநாராயண அவைர ஆதரவா5 பி1&ெகாள, அணாசலதி

ேதாைள ஆதரவா5, ஊ2ேகா ேபா

பிதப வ7தா... ெபெற-த மகைள -

அதி71 ேபசாத ெச வைத, இேபா1 ேபயாகி ேபானவைள, ேந&, ேநரா5
பாதா. அவளி ,ற:கைள>, ,ண: கைள> மற71, மகெள2 ம%-ேம
பாதா.... த7ைத எ2 ம%-ேம பாதா. ெபற பாச, க!ணீரா5 கவிழ
பாதா.

அ7த பாி4சயப%ட பாைவயி

ெநகிL7தவ ேபா

- கா57த இைப

த!ணீ&, திணி&, ேபா1 அ1 எப ஒ@ எBேமா, அப
ஓைசயி%டபேய ேகாலவC ேந ேகாடா5 எB7தா. பிற, கீேழ ,னி71
1ளசி:கதி தைலைய K&கி பிதப மீ!- எB7தா. சிறி1 ேநர
அபேய நிறா... பிற, த7ைதைய ேநா&கி, அ7த தைலைய K&கி
கா%னா.... கா%& ெகா!ேட நிறா....
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