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ஒ� ேகா��	
 ெவளிேய 

�. ச��திர� 

மணிவாசக� பதி�பக�, 

8-7 சி�க� ெத�, பாாி�ைன, ெச�ைன-600 018 

�த  பதி�! 1977; இர#டா� பதி�! ெச�ட�ப� 2000 

உாிைம ஆசிாிய�	
 

விைல (. 30.00 

பதி��பாசிாிய�: �ைனவ� ச. ெம)ய�ப� 

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

எ��ைரஎ��ைரஎ��ைரஎ��ைர    

 

இ*த நாவ, 1971ஆ� ஆ#-, ெவளியான.. ேசா /� ப�டாள�' பிர�ரமான 

�தலாவ. நாவ, எ�றா2� ஒ� ேகா��	
 ெவளிேய' தா� நா� �த, 

�தலாவதாக ஆ	கிய !தின�பைட�!. அ#ைமயி, ெப)த ேப) மைழ ேபா, ஒ� 

மைழ அ-�த ேபா.. ெச�ைக மாவ�ட உ�திரேம(ாி, அர�� பணி சா�பாக5 

ெச�றி�*ேத�. அ�
6ள � /லா மாளிைக யி, இ*த நாவ2	
� பி6ைளயா� 

�ழி ேபா�ட.. இ�ேபா.� நிைனைவ� ப�ைம�ப��.கிற.. 

 

இ*த நாவ7, வ�� உலக�ைம8� மாயா#-8� ேசாக5 �ைமயி, தவி�த ேபா. 

நா� மாைல மாைலயாக	 க#ணீ� வி��	 க�-7, 
�!ற�ப��. 

அ:தி�	கிேற�. இ�தைகய அ;பவ� எ�;ைடய ஆ�மா��த 
�வான '7ேயா 

டா,<டா)	
' ஏ ப�டதாக� பி�ன� அறி*ேத�. இ*த நாவ2	
� பிற
 

எ�தைனேயா நாவ,கைள நா� எ:தி னா2� இ�தைகய அ:ைக அ;பவ� 

அதிகமாக ஏ ப�டதி,ைல . ஆனா2� அ#ைமயி, அ7கைள� ப றிய ஒ� 

நாவைல நா� எ:.� ேபா. இ�ப-�ப�ட கசி*.�
� நிைலைம ஏ ப� டா2� 

அ. உலக�ைம அள>	
 உயரவி,ைல . இ. �தி�5சிேயா, அ,ல. மனைத	 

கால� மர	க-�. வ�கிறதா. எ�ப. !ாியவி,ைல. 

 

இ*த நாவ, ெச�ைன வாெனா7 நிைல�தி, எ� அ�� ெப�� ந#ப�� ேகாைவ  
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வாெனா7 நிைலய�தி� இ�ேபாைதய இய	
ந�மான தி�. கேணச� அவ�களா, 

நாடகமாக வ-வைம	க�ப��� பி�ன� அகில இ*திய அளவி, சிற*த நாடகமாக� 

ேத�*ெத�	க�ப��� பதினா�
 ெமாழி களி, ஒ7பர�பாயி /. இத 
 

எ:�தாள� பா#-யராஜ� அ�ைமயாக வசன� எ:தியி�*தா�. இ�ேபா. 

அர�டைம நி/வனமான "ேநசன, !	 -ர<�"-ஆ, பதினா�
 ெமாழி களி, 

ெமாழியா	க� ெச)ய�ப�� வ�கிற.. 

 

இ*த நாவைல� திைர�படமா	க5 சினிமா	கார�க6 ெகா��த ��பணேம ஒ� 

திைர�பட	 கதாசிாிய�	
	 கிைட� தி�	க	@-ய பண�ைதவிட அதிக�. ஆனா2� 

பல� இதி, சாதி வ�கிற. எ�/� கணிசமான காத, இ,ைல எ�/� இைடயி, 

வி�ட.#�. அேதசமய� சில ப
திகைள அ�
மி�
மாக� தி�-� பல பட�களி, 

ேச��.	 ெகா#ட.�#�. 

 

இ*த நாவ, இ.வைர Aலக�.	
6 Bைழ*ததி,ைல. ஆனா2� என. 

நாவ,களிேலேய இ.தா� அதிகமாக� ேபச�ப�கிற.. இ*த� த�ண�தி, இ*த 

நாவைல �த� �த7, ெவளியி�ட கி�<தவ இல	கிய5 ச�க�தி 
� அ�ேபா. 

இைத� பிர�ர�தி 
 அ�கீகாி�த ேபராசிாிய� பா	கிய��. அவ� கC	
� என. 

ந�றிைய� ெதாிவி�.	 ெகா6கிேற�. இேதேபா, இ*த நாவைல� ப றி� தா� 

ெச,2மிடெம,லா� சிற�பாக� ேபசிய ெச�ைன வாெனா7யி� ��னா6 

இய	
ந� கவிஞ� .ைறவ� அவ�கC	
� ஏராளமான வாசக� ெப�ம	கC	
�, 

திறனா)வாள�	
� என. ந�றி உாி�தாக ேவ#��. 

 

இ�ேபா. இ*த நாவ, !. வ-வ�.ட� இர#டாவ. பதி�பாக ெவளிவ�கிற.. 

இைத அழகாக ெவளியி�� மணிவாசக� பதி�பக�தி 
� உாிைமயாள� ேபராசிாிய� 

டா	ட� ச. ெம)ய�ப� அவ�கC	
� இ*த நி/வன�தி� ேமலாள� இரா. 


�E��தி அவ�கC	
� நா� ந�றி	 கட�பா� ெகா#�6ேள�. 

 

இ*த நாவ7, வ�� கிராம� இ�ேபா. இ,ைல . ஆனா2� ஆதி	க ச	திக6 

இ�ேபா.� இ�	க�தா� ெச)கி�றன. அ�ேபா. ஒ� தனி�ப�ட ெப#ணாக 

இ�*த உலக�ைம இ�ேபா. ெப��பாலான கிராம�களி, ஒ� வ�	கமாக வள�* 

.6ளா6. இதி, ஒ� விேனாதெம�ன-ெவ�றா, ஆதி	க ச	திக6 
ைறய	 


ைறய�தா� அ,ல. 
ைற*. 
ைற*. தா� அ-ைமயா	க�ப�ட ச	திக6 

ேமேலா�
�. ஆனா, நம. கிராம�களிேலா இ*த� தைலகீF விகிதா5சார�க6 

ேபா) இர#�ேம ேந� எதி� விகிதா5சார�தி, எ:*.6ளன. இ*த� !திய 

ேதா ற�ைத� பல�ப��த நGன பைட�!	க6 ேதைவ� ப�கி�றன. இ*த 

நாவ2	
 'எ�;ைர' எ:.� இ*த� த�ண�தி, மன� வாைத�ப�கிற.. 
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சினிமா	கார�க6 சாதி களி� ெபயரா, வ�	க விேராத பட�கைள எ��.	 ெகா#� 

வ�கிறா�க6. ஒ� கால�தி, சாதிைய5 ெசா,ல	 @5ச�ப�ட வ�க6 @ட இ�ேபா. 

பகிர�கமாகேவ த�த� சாதிகைள . ெப�ைமய-�.� ெதாிவி�.	 ெகா6கிறா�க6. 

இ�தைகய மனித சாதி விேராத�ேபா	
க6 அைணய� ேபாகிற விள	
 

ஆ��பா�ட� ெச)வதாகேவ எ��.	 ெகா6ள ேவ#��. தமிF5 சாதி - பா�டாளி 

வ�	க	 கலா5சார�.ட� உ�வாவத 
 ஒளிமயமான எதி�கால� இ�	கிற.. இ*த 

இல�சிய�ைத ேநா	கி ஒHெவா� பைட�பாளி8� விள	ேக றி ைவ	க ேவ#��. 

இ*த நாவ2	
 அழகான �க�ேபாவிய� வைர*த தி�வாள� ஓவிய� மணிய� 

ெச,வ� அவ�கC	
� இத� ம/ ஆ	க�தி, ஈ�ப�ட அ�தைன ஊழிய�கC	
� 

என. ந�றியிைன இத� Eல� ெதாிவி�.	 ெகா6கிேற�. 

 

�. ச��திர� 

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

அைலக� ஓ!வதி�ைலஅைலக� ஓ!வதி�ைலஅைலக� ஓ!வதி�ைலஅைலக� ஓ!வதி�ைல    

ேபராசிாிய# டா	ட# சேபராசிாிய# டா	ட# சேபராசிாிய# டா	ட# சேபராசிாிய# டா	ட# ச....ெம!ய&ப�ெம!ய&ப�ெம!ய&ப�ெம!ய&ப�, , , , அ'ணாமைல& ப�கைல	கழக�அ'ணாமைல& ப�கைல	கழக�அ'ணாமைல& ப�கைல	கழக�அ'ணாமைல& ப�கைல	கழக�    

 

ஆசிாிய� ச��திர� A /	கண	கான சி/கைதகைள எ:தி நாடறி*த 

எ:�தாளராக� திகFகிறா�. அவாி� காகித உற>. ச�திய�தி� அ:ைக. ச��திர� 

கைதக6 வாசக�களிைடேய மி
*த வரேவ ைப� ெப /6ளன. அவ�	ெகன 

வாசக�க6 நாC� ெப�கி வ�கிறா�க6. வாெனா7, ெதாைல	கா�சி �த7ய ம	க6 

ெதாட�!5 சாதன�களி, பணியா /வதா, !ல�பா�� ெநறி வா)	க� ெப றவ�. 

எைத8� எளிதி, ெசா,2� கைலயி, வ,லவராக� திகFகிறா�. அவ�ைடய 

அL
�ைறகC� உ�திகC� அவ� பைட�!	க6 பர>வத 
 வழிவ
	கி�றன. 

அவ�	
 எ�/ ஒ� தனிநைட அைம*.6ள.. அறி> ஜீவிக6 எ�/ 

ெசா,ல	@-ய ேமதாவி விமாிசக�க6 
: மன�பா�ைம8ட� இ��ட-�! 

ெச)தா2� அவ�ைடய வாசக� பர�பள> நாC� விாிய�தா� ெச)கிற.. 

வாெனா7யி2�, ெதாைல	கா�சியி2� ஒ7	
� ெபயராக இ��பதா, ம	க6 

கா.களி, இ�ேபா.� ஒ7�.	 ெகா#ேட இ�	கிற.. 

 

சி/கைதேயா. ெந��கைதேயா அவ� பைட�பி, அவ�ைடய தனி�த�ைம 

பளி5சி�கிற.. 75 ஆ#� ப�திாிைக உலகி, தமிF5சாதி எ:�தாள�கC	
 

விள�பர மி�ைம8� மைற	க�ப�த2� மரபாகிவி�டைம ஒ�/� !தித,ல. 

காாி�ைள	 கிழி�. வ�� கதிரவ� ஒளிேபால� பைட�பா றலா, எ:�தாள�க6 

ஒளிGச�தா� ெச)கிறா� க6. அHவைகயி, ச��திர� தைடக6 பல கட*. 

இல	கிய உலகி, அ�கீகார� ெப /வி�டா�. 
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அவ� பைட�!	களி, அ2வல�களி� அவல��, அதி காாிகளி� ஆணவ�ேபா	
� 

லMச லாவணிய�களி� சீ�ேக�� மி
*த அ:�த�.ட� ேபச�ப�கி�றன. 

 

தீைமக#� ெபா�
� ெநMசின�; சEக	 ெகா�ைமகைள ஆேவசமாக5 சா�கிறவ�. 

அவர. சா�திய ஆேவச� �கவாசி கC	
 எாி5ச, ஊ��கிற.. சி/கைத, நாவ,, 

நாடக� �த7ய இல	கிய வ-வ�களி, கட*த 15 ஆ#�களி, இ�ப.	
 

ேம ப�ட A,கைள� பைட�த. அவ� எ:�தாள� வாிைசயி, 
றி�பிட�த	க இட� 

ெப /வி�டா�. அ#ைம	 கால�களி, அவைர� ேபால எ:த>� அவ� பாணியி, 

எ:த>� சில� ��வ*.6ளன�. ேகாபாேவச�ேதா� ெகாதி�ெத:� ச��திர�தி� 

பைட�!	களி, பிர5சார ெந- இ��பதாக5 சில� 
ைற @றி மகிFகிறா�க6. தா�க6 

வி��!கிற ெமாழிநைடயி, எ:தவி,ைல எ�/� சில� 
ைறப��	 

ெகா6கிறா�க6. த�க6 
:ைவ5 ேச�*த ஒ� சிலாி� பைட�ேப சிற*த. என� 

தைலயி, N	கி ைவ�.	 ெகா#� ஆ�கி�றன�. இல	கிய�தர�, தரமி�ைமைய	 

கால� உ/தி ெச)8�. 

 

ப�தா#�கC	
 ��ேப நGன விம�சன உலக�தி� ��மணிகளாகிய ைகலாசபதி, 

சிவ�த�பி, வானமாமைல ஆகிேயா� ச��திர� பைட�!	களி� ப��க நல�கைள� 

திறனா)*. ெதளி*. @றி86ளா�க6. இ. ச��திர�தி� கைத	 கள�க6, கைத 

ெசா,2� �ைற, ச�தாய� பா�ைவ, பைட�! வழ�
� ெச)தி என அவாி� 

பைட�பாCைம ப றி மிக� ெதளிவான மதி�O�க6 நாC� வ*. ெகா#�தா� 

இ�	கி�றன. 

 

ம�திய, மாநில அர�க6 பாி�க6 த*. சிற�பளி�தா�. நி/வன�கC� அவர. 

பைட�!	கC	
� பாி�க6 வழ�கி இவைர� ெப�ைம� ப��தி வ�கி�றன. 

ச��திர�தி� ச	தி வா)*த எ:.ேகா, ெதாட�*. ந,ல பைட�!	கைள ந,
� 

எ�ப. எ� உ/தியான ந�பி	ைக. எதி��!களிைடேய வள�� ச��திர� 

எதி��!கைள ெவ�/ ஏ ற� ெப/வா�. ச��திர�தி� அைலக6 ஓ)வதி,ைல . 

இல	கிய உலகி, ஒ� நாC� ஓயா.. !திய அைலகளா). உய�*த அைலகளா) 

உய��. 

------------- 
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ஒ� ேகா��	
 ஒ� ேகா��	
 ஒ� ேகா��	
 ஒ� ேகா��	
 ெவளிேயெவளிேயெவளிேயெவளிேய    

1. 1. 1. 1. ஊ# வய� ந��ஊ# வய� ந��ஊ# வய� ந��ஊ# வய� ந��............    

 

ஊ�	
ள� ெப�கிவி�ட.. 

 

எ�ேப��ப�ட மைழயி2�, தைலகீழாக நி�றா, க:�.வைர நி 
� நீைர	 

ெகா#ட 
ள�, இ�ேபா. தைலகீழாக மாறிவி�ட.. ஆ#�	கண	கி, வ றி� 

ேபாயி�*த அ*த மல��	 
ள�, இ�ேபா. க��பிணி� ெப# ேபா, தளதள�த.. 

அைர	ேகாள வ-வ�தி, அைம*த அத� கைரயி, நி�/ பா��தா,, 

க#L	ெக�-ய Nர� வைர நீ� நிர�பிய நில�பர�!களி, 'ெதாழி ேவைல8�', 

ஆ�கா�ேக நட> ேவைல8�, உழ> ேவைல8� நட�ப. ெதாி8�. ெவ6ைள 

ெவேளெர�/ இ�*த நீ��ப
திைய8�, அத� இைடயிைடேய இ�*த 

நா /	கைள8� பா��தா,, ெவ6ைள� தாளி� சில இட�களி, ப5ைச ைமயி,, ஒ� 

சில வா	கிய�க6 எ:த�ப�-��ப. ேபா, ேதா�/�. ேகாைண� ெத�ைன 

மர�க6, அ*த வா	கிய�கC	
	 ேக6வி	 
றிக6 ேபால>�, கிண/கைள 

ஒ�-யி�*த 'சர,க6' � /� !6ளிக6 ேபால>� கா�சியளி�தன. 

 


ள� ெப�கியைத ந�ப �-யாதவ�க6 ேபா,, ஊ�	கார�க6, நீ�	
6 ைககைள 

வி��� பா��.	 ெகா#டா�க6. ெசா,ல� ேபானா,, அ. 
ள�ம,ல; ஏாி8ம,ல. 

'இர#�� ெக�டா�' ைமதான� அ.. ைமதான� எ�/ ெசா,வத 
 ஒ� காரண� 

உ#�. 
�டா�ப�-யி, ஜனி�த ஒHெவா�வ��, அ/பதா#�க6 வாF*தா,, 

அ*த	 
ள� நிர�!வைத இர#� E�/ தடைவ பா�	கலா�. இ�ேபா. ப�.� 

பதிைன*. வயதி, இ�	
� சி/வ�க6 
ள�ெப�	க�ைத இ�ேபா.தா� 

பா�	கிறா�க6. சி/ வயதி, பா��த.ேபா, ேதா�றிய நீ��ெப�	ைக 

வா7ப�களா, நிைன> ப��தி	 ெகா6ள �-*த.. 

 

வய பர�பி� சில இட�களி,, எ6 விைத�தி�*தா�க6. அ�ப- விைத�ததா,, 

அ*த� ப	கமாக வ�� கண	க� பி6ைள	
 அ-	க- இளநீ� பறி�.	 ெகா��ப.� 

உ#�. அ�ேக வ��ேபாெத,லா� பி6ைள	
 நீ��தாக� எ��ப.� உ#�. 

இ�ேபா. ெப�கிவி�ட நீாி,, 'ஆF*. ேபான நில�கைள8�' எ6ைள8� 

��-	கா�-, இவ�க6 வாயி2� வயி /2� அ-�.	 ெகா6கிறா�க6. 
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அவ�கைள� ெபா/�த அளவி, 'எ6 விழ இடமி,ைல' எ�ற பழெமாழி 

உ#ைமயாகிவி�ட.. அரசா�க�திட� ெசா,7, ெவ6ள�தா, பாதி	க�ப�ட 

அவ�கC	
 'நிவாரண�' அளி�பதாக, கண	
�பி6ைள வா	களி�தி�	கிறாரா�. 

அவ�	
 இத காக ஓசியி, நா /�, தலா ஒ� E�ைட ெந,2� ெகா��., 'பதி, 

நிவாரண�' அளி�பதாக 'பாதி	க�ப�டவ�க6' வா	களி�தி�	கிறா�களா�. எவ�, 

எைத �த7, ெகா��ப. எ�ற பிர5சிைனயி,, விவகார� ெதா�
வதாக	 

கண	
பி6ைள	
 ேவ#டாத கிராம ��சீ� பிர5சார� ெச). வ�கிறா�. 

 

சில ஆசாமிக6 
ள	கைரையேய ஒ� ைக பா��தவ�க6. 
ள�ைத ஒ�- நில� 

ைவ�தி�*த அவ�க6, 
ள	கைரயி, பாதிைய	 
ைட*. நிலெம��தா�க6. 

ஏ கனேவ ஒ��கி� ேபாயி�*த 
ள	கைர ேம2� ஒ,7யாகி, நீ� கசி*. 

ெகா#-�	கிற.. நீர:�த�தா,, த�க6 வய, ப	க�6ள கைர உைட*. ெவ6ள� 

!
*.வி�டா,, ெவ6ளாைம Gணாகிவி�ேம எ�/ இ�ேபா.தா� ஞாேனாதய� 

வ*தவ�க6 ேபால>�, அேத சமய�, வயலான கைர� ப
திைய 'ெந�ப' மனமி,லா 

'மாைய'யி2� சி	கி� தவி	கிறா�க6. 'கர ஒடயா.டா... கவல�படாத' எ�/ 

அவ�கC	
 சில ச
னி மாமா	க6 ஆேலாசைன ெசா�னா�க6. கைர 

உைடயாவி�டா, "பா�தியா... நா� ெசா�ன. மாதிாி உைடயல" எ�/ 

ெசா,லலா�. அ�ப-ேய உைட*தா2� - 
- �:கிவிடா. - ஆேலாசைன 

வாதிகளி� 
-. 

 


ள�ைத 'ஒ� ைக பா��தவ�க6', 
ள	கைரையேய 'இ� ைக பா��தவ�கேளா�' 

இ�ெனா� ரக ஆசாமிகC�, கவைல�ப��	 ெகா#-�*தா�க6. இவ�க6 வர�! 

ெவ�-� திலக�க6. மைட	கா,வாைய ெவ�-, த�த� வய,கC	
 '
�- வய,' 

ேச��தவ�க6. இ�ேபா. மைட நீ� வா)	கா, இ,லாத வய2	
6 பா)*., 

கி�ட�த�ட 
�-	 
ள� மாதிாி ெப�கிவி�ட.. வய2	
	 
�- ேச��தவ�க6, 


ள�� 
�- ேச��பைத� பா��., எ�ன ப#ணலா� எ�/ த�த� தைலகைள	 


�-	 ெகா#டா�க6. 

 

ேலசாக உைட*த ��ைடயி7�*., ெவ6ைள	க� கசிவ. ேபா,, 
ள�தி� 'மைட' 

வழியாக நீ� கசி*. ெகா#-�*த.. இ�;� நா2 'பி-' ெப�கிய பிற
தா�, 

மதைக� திற�ப. எ�/ ஊ�	கார�க6 தீ�மானி�தி�	கிறா�க6. ஆனா, இ*த	 
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ள�. நீைர ந�பி, அத 
	 கிழ	ேக86ள ெகா#டல�ேபாி 
ள� 'வயி/ கா)*.' 

கிட*த.. ெகா#டல�ேபாி	கார�க6, மதைக� திற*. வி��ப-, 


�டா�ப�-	கார�கைள ெகMசி� பா��தா�க6. பயனி,ைல. இ�ேபா. மிMசி� 

பா�	கலாமா எ�/ நிைன	கிறா�க6. ஊைர ஒ�-, 
ள�.	 கைரயி� 

வட�ைனயி, இ�	
� இ*த மைட	
5 ச /	 கீேழ ஒ� ஓைட .வ�
கிற.. இ*த 

ஓைட வழியாக�தா� ெகா#டல�ேபாி	
 நீ� ேபாக ேவ#��. 

 

அ*த	 
ள�.� பாசன�தி, �*A/ ஏ	க� நில�� இ�A/ கிண/கC� 

இ�	கலா�. கிண/களி, நீ� ெபா�கி வழி*த.. அ�பாச��திர� ப	க� கதிர/	க� 

ேபா) நீ5சைல8� க /	 ெகா#� வ*த வா7ப�க6, கிண றி� '
�.	கா7,' ஏறி 

நீ�	
6 ப,- அ-�தா�க6. அவ�க6 அ�ப-	 
தி�பைத சில ைபய�க6 

ஆ5சாிய�பட�த	க �ைறயி2�, சில �தியவ�க6 ஆ5சாிய�பட� தகாத �ைறயி2� 

பா��.	 ெகா#-�*தா�க6. சில ைபய�கC	
 இ��பி, கயி/ க�ட�ப��, 

ெபாியவ�க6 கயி/கைள� பி-�.	 ெகா6ள, ைபய�க6 கிண /	
6 நீ5ச, 

க றா�க6. 'எ�மா, எ)யா, வா#டா�, N	
� மாமா, N	
� மாமா' எ�/ ஒ� 

ைபய� க�த, கயி ைற� பி-�.	 ெகா#-�	
� மாமா சிாி�.	 ெகா#ேட 

ைபயைன	 கயி றி� Eல� ெவளிேய N	கி வி�கிறா�. உடேன ம5சா�கார�, 

'அரவ�' ெதாியாம, பி�னா, வ*., ைபயைன	 கிண /	
6 த6ளிவி�� 

ைகத�-5 சிாி	கிறா�. ைபய� மீ#��, 'எ�மா, எ)யா, ெச�ேத�, ெச�ேத�, 

N	
�, ெச�ேத�, எ�மா எ)யா' எ�/ நீ�	
6 !:�
கிறா�. 

 

ேவ/ சில கிண/களி,, நா / ந��	 ெகா#-�	
� ெப#கைள 'வசிய�' ெச)வ. 

ேபா,, சில வா7ப�க6 ேபா�-கைள நட�தி	 ெகா#-�*தா�க6. ஒ�வ� 

ெகா:Mசி5 ெச-ைய	 ெகா#� ேபா) கிண /	
6 எHவள> ஆழ�தி 
� ேபாக 

�-8ேமா, அHவள> ஆழ� ேபா), வி��வி�� வர ேவ#��. இ�ெனா�வ�, 

அைத எ��.	 ெகா#� வர ேவ#��. சில�, ெத�ைன மர�தி, பாதி Nர� ஏறி 

நி�/ ெகா#�, அ�ேகயி�*. கிண /	
6 
தி�தா�க6. இ.வைர 

அனாவசியமாக� பா��.	 ெகா#-�*த இள�ெப#க6 இ�ேபா. ஆ5சாியமாக 

அ*த இைளஞ�கைள� பா��த. ம��� அ,லாம,, 'ஏ... அ�பா>! எ�ப-	 
தி	க 

�-8.? ெகாC�ப பா�தியளா?' எ�/ ெச,லமாக ஒ�வ�	ெகா�வ� 

சிL�கினா�க6. எ,லா� ெப#கC� ெத�ைன மர�கைள� பா��பைத	 கவனி�த 
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'ெகா:Mசி5 ெச-' Gர�கC� ெத�ைன மர�களி, ஏற� ேபானா�க6. 'பய,க6 

ஏ/கிற ைகேயாட இளனிைய8� !��கினா2� !��கலா��;' நிைன�த 

அ)யா>� தா�தா, 'ஏ பரேதசி� பயமவ�களா, கீேழ இற�கி, ஒ�பமா�	
� ேபாயி 

ஒ�தாைச ப#L�கல' எ�/ க�தினா�. 

 

அ*த வய, கா�-, பதிென�டா� A றா#��, இ�பதா� A றா#�� ஒ�றாக 

இய�கி வ*தன. மாாி��. நாடா� வய7, -ரா	ட� உ:த.. இைழ தைழ	
� 

பதிலாக 'சீ�' உர� ேபாட�ப�-�*த.. கிண றி,, கமைல	 கிட�கி 
� பதிலாக, 

ஒ� சி�ன காைர	 க�-ட�; கிழ�� மா�கC	
� பதிலாக 'ப�� ெஸ�'. 

 

'
ள�த-' நில� அவ�ைடய.. �மா� ஏ: 'ேகா�ைட' விைத�பா� இ�	கலா�. 

ேபாதா	 
ைற	
 ேவ/ ப
திகளி, சில வய,கைள 'ஒ�தி	
' வா�கியி�	கிறா�. 

ஒ�தி ைவ�தவ�களி, ெப��பாேலா� உ��படாதவ�க6. 'ெகரய�.	
 

எ��.	கி��' எ�/ ��வ�பவ�கைள "ஏ#டா கிரய� கிரய��; கி/	
�தன� 

ப#Lத? ஒ�ேனாட Q�Gக ெசா�த வி	கலாமா? ேபசாம ஒ�தி ைவயி. எ�ப 

�-8ேதா அ�ப E�-	க' எ�பா�. இவாி� க�ைண ெவ6ள�தா, தி	
�	கா�� 

சி,லைற வியாபாாிக6, அவ� ெசா�னப-ேய ஒ�தி ைவ�.வி��, ஒேரய-யா) 

உ��படாம, ேபா) வி�வா�க6. அ�ப- அவ�க6 ேபாவைத� பா�	க� .-�பவ� 

ேபா,, மாாி��. நாடா�� "இ*தா கா	கிேலா கறி, கா� ேவ#டா�. ஒ� கண	கிேல 

எ:தி	கிேற�. இ*தா ஒன	
 ஒ� ேவ�- வா�கியா*ேத�. பண� ேவ#டா�, 

கண	
 வ5சி�ேட�" எ�/ ெசா,7ேய ஒ�தி� பண�ைத உ�!	
� !ளி	
மாக	 

ெகா��. உ�பி� ேபானவ�. 

 

அவ� வய,களி, ஒ�ேற ஒ�ைற� தவிர, எ,லா வய,களி2� 'நட>' ேவைல 

�-*. வி�ட.. ஒேர ஒ� வய7, ம��� ப�.� பதிைன*. ெப#க6 'ந��	' 

ெகா#-�*தா�க6. �	கா,வாசி ேப� க,யாணமாகாதவ�க6. க,யாணமாகாத 

ெப#களி, எ,ேலா�� இள� ெப#க6 அ,ல. இள� ெப#களி, எ,ேலா�� 

அழகிகC� அ,ல. அழகிகளி, எ,ேலா�� அட	கமானவ�கC� இ,ைல. @�-	 

கழி�.� பா��தா, நாைல*. ெப#கC	
 வய., அழ
, ப#! ஆகிய E�றி2� 

��ப�ைத*.	
 ேம, மா�	 ேபாடலா�. 
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கிண ற-யி, நா ற�கா7, இ�*. ப�.� பதிைன*. நா /	க ைறகைள 

அ�கி, ைவ�.	 ெகா#�, ஒேர ஒ� நா /	க ைறைய ம��� இட. ைகயி, 

ைவ�.	 ெகா#�, ஒHெவா� நா ைற8� வல. ைகயா, எ��. வய2	
6 

ஊ�றி	 ெகா#-�*தா�க6. இர#டைர (பா) தின	@7. விவசாய� 

ெதாழிலாள�கC	கான 
ைற*தப�ச	 @7ைய� ப றி அதிக� ப�ச� ெதாி*தவ�க6 

எ#ணி	ைக ேகாழி��ைடதா�. ஆைகயா, மன	
ைற இ,லாம, ெப#க6 

ந��	 ெகா#-�*தா�க6. காைலயிேலேய க#காணி�!	
 வ�� மாாி��. 

நாடா� வராததா, ேசா�பலாக>�, அேத ேநர�தி, அவ� வ*. வி�வா� எ�/ 

ேவகமாக>�, மாறி மாறி இய�கி வ*தா�க6. நாடாாி� அ#ண� மக� 

ெவ6ைள5சாமி கிண ற-யி, இ�*. நா /	க ைறகைள	 ெகா#� வ*. 

ெப#களிட� ெகா��தா�. அ�ப� ெசா�ைத வி /� தி�/வி��, 

சி�ைனயாவிட� ேவைல பா��. வ�கிறா�. அவைன எ,ேலா�� 'பிரா*த�' 

எ�பா�க6. 'R<' எ�ற ப�டண�. வா��ைத கிராம� பிரேவச� ெச)தா,, 

அத 
� ெபய� தா� 'பிரா*த�' எ�ப.. 

 

�:	க��பான ெவ6ைள5சாமி, "அகலமா ந��க, ேச�. நடாதிய" எ�/ வர�பி, 

இ�*. ெகா#ேட அத�-னா�. 

 

அைத	 ேக��, உலக�ைம சிாி�தா6. அவC	க�கி, ந��	 ெகா#-�*த ஒ� 

கிழவி, "எ.	
 Q சிாி5ச" எ�றா6. 

 

"பிரா*த� ேபசின. கா.ல விழல பா�-?" 

 

"எ�ன ெசா�னா6?" 

 

"அகலமா நடLமா�." 

 

"அ.	ெக�ன ந�டா� ேபா5சி. நம	
� �-Mச மாதிாி இ�	
�." 
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"நீ தா� ெம5சி	கL�. இ*த ேவல �-Mசி���னா மாாி��. மாமா ேவற ேவல 


��பா�. Sாிய� சா8ற. வற	கி� விடமா�டா�. மMச ெவயி2 அ-5சா�தா� 

மMச ேத5சி	 
ளி	க �-8�." 

 

ெவ6ைள5சாமி மீ#�� க�தினா�. பி6ைள	
�- இ,லாத சி�ன)யா ெசா�. 

தன	
5 ேச�� எ�/ எ#Lபவ�. அவ� நிைன	காம, இ�	
�ேபாேத, 

ஊ�	கார�க6, அ�ப- அவைன நிைன	க ைவ�. ��மா கிட*த பிரா*த� காைத 

ஊதி	 ெக��தா�க6. ஆைகயா, ெப�த அ�பைனேய அ�பனா) நிைன	காத 

அவ�, சி�ன)யாைவ ெசா*த அ)யாவாக நிைன�.	 ெகா#�, ம றவ�கC� 

அ�ப- நிைன	க ேவ#�� எ�ப. ேபா, க�தினா�. 

 

"ஒ�ன�தான பா�-." 

 

"என	
 இ�;� ��ப. @ட �-யல. ஒன	
 நா� பா�-யா? இ.	
�தா� 

ஒ�ைன பிரா*..." 

 

"எ�ன ெசா�ன? பிரா*த�; ெசா,றியா? உ�ன..." 

 

"ெவ6ைள5சாமி, இ*த ச�ைட ந,லா இ�	ேக. எ�க எ��த? இ. ஒ�ன ராசா 

மாதிாி கா��." 

 

"இ. ெத�காசில எ��ேத�." 

 

ெவ6ைள5சாமி கிண /� ப	க� ேபா)வி�டா�. ெப#க6 த�கC	
6 சிாி�.	 

ெகா#டா�க6. "பிரா*தன சமாளி5சி�ட" எ�றா6 உலக�ைம. 

 

"பிரா*த;	
	 ேகாப� வ*த.�னா, ெநலயா நி�பா�. ந,லேவள, ேப5ச 

மா�தி�ட" எ�றா6 இ�ெனா��தி. 

 


�.	கா7, சா)*. ெகா#�, இள� ெப#கைள, 
றி�பாக உலக�ைமைய 

ேநா�ட� வி��	 ெகா#-�*த ெவ6ைள5சாமி, அவைன� பா��. அவC� 
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சிாி�பைத காத, ச
னமாக எ��.	 ெகா#டா�. அவளிட� 'ப>�' கா��� 

ேவக�ேதா�, "அகலமா ந��க�னா, ேக	க மா�-�கியள. அகலமா ந��க" 

எ�றா�. 

 

"இ.	
 ேமல அகலமா ந�டா, அ��த வய2ல ேபாயி தா� நடL�. பிரா*த� 

க�.றத� பா�. உலக�ம ஒன	
 எ�னழா ேக�? ஏ� இ�ப-5 சிாி	கிற?" 

 

"விபரமா5 ெசா,7��5 சிாிேய�, பி6ள." 

 

"ேந�. ந�ம ஊ�ல யாேரா வ*. சினிமா ேபா�டா�க,ல. அ.ல ஒ� ஆC நா�த 

அகலமா ந�ற. மாதிாி பி6ளியள இடவளிவி��� ெப�தா பி6ைள	
� ந,ல., 

தாயி	
� ந,ல.�னா�. அைத� பி-5�	கி�� இவ� 
தி	கிறா�." 

 

"ஓ, அ.தான பா��ேத�. பிரா*த;	
 நா�த அகலமா ந�ற. எ�- ெதாி8��; 

ெநன5ேச�. சாியா5 ெசா,7�ட. ஆமா, நீ O- ��தி	கி�� இ�*.�� இ.	
 ஏ� 

வ*த? அ.ல, இதவிட அதிக (பா வ�ேம?" 

 

உலக�ைம ேபசாம2�, நா ைற நடாம2� சிறி. தய�கினா6. 

 

"��மா ெசா,2." 

 

"அவ� O- ஏெச#� ராமசாமி இ�	கா�,ல, அவ� பா�வ சாியி,ல. O- இலய 


�	கிற சா	
ல ஒ� நாC இைலேயாட ேச�.	 ைகய� ேத5சா�. ெதாியாம 

ப�-�	
��; ேபசாம இ�*ேத�. இ�ெனா� தடைவ கண	க�பி6ளகி�ட O-ய 

ேசாதி�த. மாதிாி எ�ன இ-5சா�. நா� ஒ.�கி	கி�ேட�. ெபற>� ேலசா 

இ-5சா�." 

 

"நீ எ�ன ப#Lன?" 

 

"அறிவி�	காடா�; ேக�ேட�. ஒ� அ	கா த�க5சிய ேபாயி இ-ேய�;  
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ேக�ேட�. அவ� ெமாகM சி�னதா) ேபா5�. ப	க�.ல நி�னவCக ஏ�கா, 

ஏெஜ#�ட இ�ப-� ேப�ற�; ேக�டாCகேள தவிர, அவ� ெசMசத ஒ� வா��த 

த�-	 ேக	கல. இ*த �#ைட�க க#Lல �ழி	க�படா.�; இ�க 

வ*.�ேட�." 

 

ஏெஜ#� த�னிட�தி, தகாத �ைறயி, நட*தைத விட, ப	க�தி, இ�*த 

ெப#க6, அவ;	
 'ச�ேபா��' ெச)8� ேதாரைணயி, ேபசியைதேய ெபாிதாக 

எ��.	 ெகா#டவ6 ேபா,, உலக�ைம ேபசாம, நி�றா6. அவ6 ேதாழி, 

ஆதரவாக� ேபசினா6. 

 

"O-	கட வ*தா2� வ*..... இவCவ, ஜி2	கிற.�, மி;	கிற.�, 
2	கிற.�, 

ெசா,7 �-யல... ஏெஜ#ட� பா��. சிாி5சி - சிாி5சி எலய அதிகமா வா�கற., 

கண	க� பி6ளகி�ட ப,ல	 கா�- கழிவ#ட2 இ,லாம ெச)ற., O- 

ஒ��றவன� பா��. சிாி5சி, ேச... ேச... வி� ேப5ச." 

 

"அ.	கி,ல !Tப�, ஒ� வா��த த�-�தா� ேக	கல, ��மாவாவ. 

இ�	கலா�,ல?" 

 

ஒ� கிழவி இைடமறி�தா6. 

 

"வி� கCதய, அவன ச�ேபா�டா ேப�னா O-ய கழி	க மா�டா�, பண�ைத ஒடேன 


��தி�வா�. ஒ�கி�ட எ�ன இ�	
 
�	க? உலகேம ேமாசமா ேபாயி��. 

நா�,லா� ஒ�ன மாதிாி இ�	ைகயில..." 

 

"நீ ஒ� பிலா	கண�த நி/�. பா�-. ஒலக�மா! நீ அவன அ�கேய ெச��ப வ5சி 

அ-5சி�	கL�." 

 

"நீ�னா அ-	கலா�. ஒன	
 அ#ண� த�பி ெசா	கார� ெசாக	கார� இ�	
. 

என	
 யாாி�	கா? அவ� தி��பிய-5சா ேக	க நாதியி,7ய. இ,லாதவ� 

ெபா#L எ,லா�.	
� மயினிதா�." 
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பா�- பிலா	கண�ைத� ெதாட�*தா6. 

 

"அத�தா� ெசா,ல வ*ேத�. இவா அத�-�டா! ஒ� கால�.ல, ெபா�பிள த�பா 

நட*தா2� சாி, ஆ�பிள த�பா நட*தா2� சாி, க��!6ளி ெச�!6ளி 
�தி, 

தைலயில மண, E�ைடைய ஏ�தி, ெத��ெத�வா ெகா#� ேபாவா�க. இ�ப� 

பா�, நீேய ெசா�ன, ஒ�ன அவ� இ-5சா, இவCவ அவ;	
�தா� ேப�றாCக." 

 

இ�ெனா� ெப#L� 
/	கி�டா6. இவ6 O- � ற� த
தி இ,லாதவ6 எ�/ 

ஒ.	க�ப�டவ6. 

 

"அ*த	 க:தகள ஏ� ேப�றிய? ந�மள இ-	கயில இனி	
.. இவC	
 எ�ப- 

கச	
��; ெநன5சி��பாCக." 

 

"கால� ெக��� ேபா5�. க�னி கழியாதவCகC� கச�� �#ைடயா 

ேபாயி�டாC�க." 

 

ேபசி	 ெகா#-�*த ெப#க6, திUெர�/ ேவக ேவகமாக நட�.வ�கினா�க6. 

மாாி��. நாடா� ெகாMச� ேவகமாகேவ நட*. வ*தா�. "எ�ன�மா 
/	
 

வ7	கிெய�மா" எ�/ பாதி நிமி�*த உலக�ைம. அ�பி-ேய உட�ைப	 
னி*. 

ெகா#டா6. "எ,லா� ெபா#Lகள8� ஒ�� ெமா�தமா ெசா,ற. த�! 

பா�-�;" ெசா,ல வாைய� திற*த !Tப�. 'Q'�; ஊதி	 ெகா#ேட, நா ைற 

எ��தா6. 
�.	கா7, ெசா*த� தைலைய5 சா)�தப- நி�/ ெகா#ேட N�கி	 

ெகா#-�*த ெவ6ைள5சாமி "வய2�; ெநன5சியா? ஒ� ைவ�பா�-�; 

நிைன5சியா? 
�.	 கா2ல சா8றிேய, வய2 சீேதவி. Eேதவி இ,ல, Eேதவி!" 

எ�ற வா��ைதகைள	 ேக��, விழி�.� தி�	கி�டானா, தி�	கி�� விழி�தானா 

எ�ப. ெதாியவி,ைல. நாடா� ப,ைல	 க-�.	 ெகா#� நி ப. ம��� ெதாி*., 

ெவ6ைள5சாமி, நா /	க��கைள எ��.	 ெகா#� நட>� ப	க� ஓ-னா�. 

 

மாாி��. நாடா�� நட>�ப	க� வ*தா�. அ/ப. வயைத� தா#ட� ேபாகிறவ�. 

ஆனா, வயைத மைற�த. உட க��. அ*த உட,க�-, எ�� �ழ ம,ேவ�- 
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இ/கி� த:வ, அைர	ைக ச�ைட, ெதாளெதாள�; கா றி, ஆ-ய.. சிவ�!� 

க��!� இ,லாத மாநிற� ெகா#டவ�. ஒ� பா	ெக�, (பா) நாணய�களி� கன� 

தா�காம, தனியாக� ெதா�கிய.. நைர�.� ேபான ந/	
 மீைச, உத�ைட8� 

மீறி, வா)	
6 எ�-� பா��த.. இட. ைகயி, இர#� ேமாதிர�க6 மி�னின. 

 

நா / ந��	 ெகா#-�*த ெப#கைள உ /� பா��தா�. ஒHெவா� ெப#L� 

த� ேவைலைய� தா� அவ� கவனி�பதாக நிைன�.	 ெகா#�, 'இ*த அகல�த 

அதிக��; ெசா,2வாேரா, இHவள>தா� ந��யளா�; ச�த� ேபா�வாேரா' 

எ�/ சி*தைனைய ேவைலயா	கியதா, ேவைலயி, சி*தைன ஓடாம, 

இ�*தா�க6. 

 

அவ�	
� பய*தா�க6 எ�றா,, அத 
	 காரண� உ#�. எவளாவ. சாியாக 

ேவைல பா�	கவி,ைலெய�றா,, அ�ேகேய அவ6 கண	ைக �-�., 

சி,லைறைய	 ெகா��. அ;�பிவி�வா�. விவகார� அ�ேதா� நி கா.. 

அத 
�பிற
, அவாிட� ந,ல.	ேகா, ெக�ட.	ேகா 'ைகமா�.' வா�க �-யா.. 

ம ற விவசாயிகளிட�� 'சி�னா�தாைவ	 @�பிடாத த��	 ெக�டவ' எ�/ 

ெசா,7 வி�வா�. 

 

எ�றா2�, மாாி��. நாடா� யாைர8� தி�டவி,ைல. உலக�ைமைய5 சிறி. ேநர� 

உ /	 கவனி�. வி��� ேபசினா�. 

 

"ஏ) உலக�மா. ஒ�ன�தா�. G��ல ெகாMச� ேவல இ�	
. எ�@ட வா. ஏ�ழா 

�ழி	க. �:	 @78� ெகைட	
�. நா�த ேபா���, வா�மா." 

 

உலக�ைம எ�ன ேவைல எ�/ ேக�கவி,ைல. அ�ப-	 ேக�ப. அவ�	
� 

பி-	கா. எ�ப. அவC	
� ெதாி8�. இதர ெப#களிட�� 'ேபாேற�;' 

ெசா,லாமேல, தைலைய நிமி��தினா6. இ��பில ெச�கிய கL	கா, ேசைலைய 

எ��. வி��	 ெகா#�, நாடா� பி�னா, நட*தா6. இ�வ�� கிண /� ப	க� 

வ*தா�க6. 

 

"ஒலக�மா கிண�.ல 
ளி5சி�. ஒட�!,லா� சவதியா இ�	
." 
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"ெமாக�கால ம��� க:வி	கிேற�. சாய�காலமா� தா� 
ளி	கL�." 

 

"ெசா,றத5 ெச)ழா. நா� ெசா,2ேற�னா காரண�,லாமலா இ�	
�? சீ	கிரமா 

ஆவ���. ரா
கால� வ*.ட� ேபாவ., ஜ,தி." 

 

உலக�ைம தய�கி	 ெகா#ேட கிண /	
6 இற�கினா6. ேசைலைய அவிF�., 

மா�! வைர க�-	 ெகா#�, 'Eல�ப-யி,' உ�கா�*. ெகா#டா6. த#ணீ� 

இ��! வைர	
� வ*த.. இர#� ைககளா, த#ணீைர ஊ றி	 ெகா#டா6. 


�.	காைல� பி-�.	 ெகா#� நி�ற மாாி��. நாடா�, அ*த� ப�ெதா�ப. 

வய. ம�ைகயி� சிவ*த ேமனியி� அழைக� த ெசயலாக� பா��., ேலசாக5 

சலன�ப�டா�. அ�ேகேய நி கலாமா ேவ#டாமா எ�ப. ேபா,, தைலைய5 

ெசாறி*தா�. பிற
 'ந�ம வய�	
� தகா.' எ�/ தன	
�தாேன ெசா,7	 

ெகா#�, உட�ேபா� ஒ�-யி�*த !டைவைய8�, அ*த ஈர�.ணி	
6 

எ�-�பா��த உட, அழைக8� க#களா, வி:�கி	 ெகா#ேட 'கமல	கிட�
' 

ப	கமாக� ேபானா�. 

 

மாாி��. நாடா� அக�/வி�டைத ஓர	க#ணா, பா��த உலக�ைம 

கிண /	
6 பா)*தா6. E	ைக� பி-�.	 ெகா#� '��கினா6'. பி�ன� E	கி, 

இ�*த ைகைய எ��., இர#� ைககளா2�, த#ணீைர ேம, ேநா	கி� த6ளி	 

ெகா#�, அவ6 கீF ேநா	கி� ேபானா6. ைககளிர#டா, தைலைய	 ேகாதி 

வி�டா6. கா,க6 இர#ைட8� த#ணீ�	
6 ேம2� கீ:மாக உைத�. அ:�தி	 

ெகா#ேட உட�! �:வைத8� ேத)�. வி�டா6. மாாி��. நாடா� பிரா*தைன 

அத��வ. அவC	
	 ேக�ட.. 

 

"சீ	கிரமா ஆவ���. இ�;மா 
ளி	க? ஏல, ெவ6ைள5சாமி! இ�க யா�ல வார? 

ெபா�பிள 
ளி	கிற இட�.ல ஆ�பிள	கி எ�னல ேவைல? அ�ேகய நி,2ல 

படவா�பயல." 

 

உலக�ைம ெந றியி, வி:*த �-கைள� பி�!றமாக வில	கி	 ெகா#�,  
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Eல�ப-	
 வ*., ேசைலயி� ஒ� Bனிைய� பிழி*., கச	கிவி��, பிற
 அைத	  

க�-	 ெகா#ேட இ�ெனா� �ைனைய அலசி	 ெகா#-�*த ேபா., மாாி��. 

நாடா� எ�-� பா��தா�. அவC	
 ெவ�கமாக இ�*த.. 

 

"இ�;மா �-யல? சீ	கர�..." 

 

"நீ� ேபா� மாமா. நா� பி�னாலேய வாேர�." 

 

"நீ என	
5 ெசா,7� தாறிேயா. ந,லாயி�	
. நா� ேபாயி�டா, நீ 

வார�.	
6ேள ரா
கால� வ*.��. உ� சீ	கிர�. அ:	
� தீர 
ளி5சியC� 

இ,ல, ஆச தீர..." 

 

மாாி��. நாடா� ெசா,ல வ*தைத, இட�, ெபா�6, ஏவ, ெதாியாம, ெசா,ல� 

ேபாேறாேம எ�/ நிைன�.	 ெகா#� ப,ைல	 க-�.	 ெகா#டா�. 

 

உலக�ைம8�, மாாி��. நாடா�� கைர	
 வ*. வி�டா�க6. 
ள�தி� ெத 
 

எ,ைலயான ைக	க#டா� ேகாவி7, இ�*. !ற�ப�ட அவ�க6, வட	
 

எ,ைலயான உதிரமாடசாமி ேகாவிைல உ /� பா��தா�க6. இர#� கிேலாமீ�ட� 

ேத/�. 'இHவளைவ8� ரா
கால� வாற.	
6ள நட*திட �-8மா�;' கண	
� 

பா��.	 ெகா#ேட மாாி��. நாடா� ��னா, நட	க உலக�ைம எ.	காக 

@�பி�கிறா� எ�/ !ாியாம, பி�னா, ேபானா6. 

 

ெவடெவட�; �6 ைத	கிற. மாதிாி ேப�� மாாி��. நாடா�� அவளிட�, 

பாச�ேதா� ேபசி	 ெகா#� வ*தா�. 

 

"ஏ*தாயி, O- ��.றத வி���ட...?" 

 

ஏெஜ#ைட� ப றி5 ெசா,லலாமா எ�/ உலக�ைம நிைன�தா6. பிற
, 

விஷய�ைத� ெபாிதா	க ேவ#டாெம�/�, ஏெஜ#� அவாி� ெசா*த	கார� 

எ�பதா2� ேபசாம, நட*தா6. 
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"ஏ�மா, O-ய வி���ட..." 

 

"ஒேர இட�.ல இ�*தா, கா2 ெப�5சாளி ப�தி� ேபா>. மாமா; இ*த வய�ல 

ஓ-யா- ேவல பா	கL��; ெநைன5ேச�." 

 

ஊைர ெந��க ெந��க, அவ� நைடயி, ேவக� ெதாி*த.. உலக�ைம8� 

மா�
�- மாதிாி .6ளி	 ெகா#��, க�/	
�- மாதிாி பா)*. ெகா#��, 

மாரா�!5 ேசைல கா)*. வி�டதா எ�/ எ��. எ��.� பா��.	 ெகா#�� 

நட*தா6. 

 

"ேவகமா நட�மா" எ�றா� நாடா�. 

 

மாாி��. நாடா� சகஜமாக� ேபசியதா,, உலக�ைமயி� இய,பான 
/�!�தன� 

ெவளிேய தைலகா�-ய.. 

 

"அகல	 கா, வ5சா, ஆப�தா5ேச மாமா." 

 

உலக�ைம அ�ப-5 ெசா�னா2�, அகலமாக�தா� கா, ைவ�தா6. 

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

2. 2. 2. 2. ஒயிலா! நட+த,ஒயிலா! நட+த,ஒயிலா! நட+த,ஒயிலா! நட+த,............    

 

மாாி��. நாடா��, உலக�ைம8� மைடயி� க �வ� வழியாக, ெம6ள 

நட*தா�க6. ஓைடைய அவ�க6 எ�ன, யாரா2� தா#ட �-யா.. பாசி ப-*த 

�வைர அ- ேம, அ- ைவ�.	 கட*த ேபா., சி�ன� ைபய�க6 
ள�. 

மத
களி, ஆன*தமாக	 
ளி�.	 ெகா#-�*தா�க6. 
றிMசி�Q ேபால 

ப,லா#�கC	
� பி�ன� 
ள�. ெவ6ள�, 
�டா�ப�-யி, அைனவைர8� 

மகிF5சி ெவ6ள�தி, 
ளி�பா�-யி�	க ேவ#��. ஊேர அ�
 நி�ற.. 

ஓைட	
� ெத� ப
தியி, இ�*த ேசாியி, ��டளவி 
 நீ� !
*. வி�டதா,, 

ேசாி� ைபய�க6, அைதேய 
ளமாக நிைன�.	 ெகா#� விைளயா-னா�க6. 
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ஊாி� ேம 
 �ைனயி, இ�*த 'பி6ைளமா� 
-' வழியாக இ�வ�� நட*தா�க6. 

காவ, கட>6 ேபால ��க� ேகாவி, க�Oரமாக நி�ற.. ேதாரணமைலயி, 

இ�	
� பால��கைன� தாிசி�பத காக வ*த அக<திய� மைலேயற �-யாம,, 

பி6ைளமா� ெத��ப	க� உ6ள மட�தி, த�கியதாக>�, ேதாரணமைல ��க� 

மனமிர�கி, த*ைதயி� ந#பைர� பா�	க இ*த இட�தி, எ:*த�ளினா� எ�ப.� 

ஐதீக�. 'இ*த எட�த� தா#- ��க� ஆசாாி	 
-	
6ேளேயா, நாடா� 


-	
6ேளேயா ேபாகல' எ�ப. பி6ைளமா�க6 வாத�. இ*த வாத� ��! 

பகிர�கமாக>�, இ�ேபா. ரகசியமாக>� நட*. வ�கிற.. 

 

ஆலயமணி அ-�த.. ஊ�	கண	
� பி6ைள சிவச#�க�, காைத� பி-�.	 

ெகா#� 'ஓ� சரவணபவ, ஓ� சரவணபவ' எ�/ ெசா,7	 ெகா#-�*தவ�, 

"வா�� நாடாேர, வா�� நாடாேர" எ�றா�. நாடா�, அவசர அவசரமாக	 ைகைய 

ேம, ேநா	கி எ��.வி��, ந:வ� பா��தா�. உலக�ைம அ*த� ெத)வ5 

சிைலையேய உ /� பா��தா6. உதிரமாடசாமிைய உண�5சி Q�வமாக	 
�பி��� 

பழகியவ6, இ�ேபா. ��க� சிைலைய அறி> Q�வமாக	 
�பி�டா6. 

 

ந:வ� ேபான நாடாைர பி6ைள விடவி,ைல. 

 

"நா� ெசா6ளமாட� வயல 
ள� அழி5சி��, தாசி,தா� நாைள	
 வாரா�. நீ�� 

ெசா,7 நTட ஈ� ேக	கL�." 

 

"ெசMசா ேபா5சி, வர��மா?" 

 

"அ�!ற�, ஒ�ம ெபாி)யா மவ� நா� ெர#� E�ட ெந,2� நா2 ேகாழி8� 

ெசா6ளமாட�கி�ட ேக�டதா ெபாரளிய கிள�பி இ�	கா�. ந,லா இ,ல." 

 

"ந�ம கிராம �னிசி�பா? நா� க#-	கிேற�. வர��மா?" 

"அ�!ற�, ஒ�ம சி�ன)யா மக�கி�ட ெசா,7, எ� மவC	
 பாலேசவிகா ேவல 

வா�கி	 ெகா�	கL�. O.-.ஓவ� பா��ேத�. பMசாய�.� தைலவ� ெசா�னா 

சாி�றா�." 



20 

 

"ெசா,ேற�, வர��மா?" 

 

"அ�!ற�..." 

 

"அ�!ற� இ�	க��� பி6ைளவா6. ச�டா�ப�- ச�கர நாடா� 
��ப� எ�ப-? 

ஒ� ைபய� இ�	கானா�." 

 

"அ*த ஊ�ல அவ� எ�.ஏ. ப-5சவனா�. ந,ல ைபய�; ேக6வி. எ�ன விஷய�? 

அ�!ற� ஒ�ம ெகா:*தியா மவ�கி�ட ெசா,2�. வார ல�டர சீ	கிரமா ெகா�	க 

மா�ேட�கறா�." 

 

"ச�கர நாடா� 
��ப� எ�ப-?" 

 

"கTட�ப�ட 
��ப�. ஒ� கால�.ல... பைன ஏ/னா�களா�." 

 

"பைனேயறி� பய 
��பமா?" 

 

"ஒ� கால�.ல." 

 

"இ�ப இ,7ேய?" 

 

"இ,ல." 

 

"அ�ப-�னா சாிதா�." 

 

"எ�ன விஷய�?" 

 

"நாள	கி சாவகாசமா ெசா,ேற�, வர��மா?" 

"ெச)8�. அ�!ற�..." 
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மாாி��. நாடா� கண	
�பி6ைளைய� தி��பி� பாராம, நட*தா�. 

உலக�ைம	
� பகீெர�ற.. 'பைனேயறி�பய 
��பமா�; மாமா நா	
 ேமல 

ப,2� ேபா��	 ேக	கறாேர. ஏ�, இவ� தா�தா பைனேயறினாராேம. எ�க அ)யா 

ம��மா பைனேயறினா�? பைனேய/ற நாடா� சாணா�;� ஏறாதவ�க 

நாடா�;� ெர#� சாதியா மாறி��. இ�ப-�தா� சாதி�க வ*தி�	
ேமா? இ�தன 

சாதி இ,லாம ஏைழ சாதி, பண	கார சாதி�; ெர#� இ�*தா எHவள> ந,லா 

இ�	
�. பைறய�ல பண	கார�, பண	கார நாடா� @ட ேபாறா�. ஆனா, 

நாடா�ல ஏைழ பைறய�ல ஏைழ @ட ஏ� ேசரல? சாணா�; இவன� த6ளி 

வ5சா	@ட, இவ� ஏழ பற5சாதி @ட5 ேசராம நாடா� நாடா�; ெசா,றவ� @ட 

ஏ� ஒ�-	கL�? பிராமண�ல ஏழ பைறய� மாதிாி கTட�ப�றா�. பைறய�ல 

பண	கார�, பிராமண� மாதிாி 
தி	கிறா�. ஏழ� பைறய;�, ஏழ சாணா;�, ஏழ 

பிராமண;� ஒ#ணா5 ேச*தா, ஊைரேய மா�தி�பிடலா�. அ�மா! எ� !�தி ஏ� 

இ�ப-� ேபா>.? நம	ெக�ன! எ*த சாதி ச*ைத	
� ேபானா நம	ெக�ன? 

��வா, ஒ�ன ஒ� தடைவ 
�பி�ட.	கா இ�ப- !�திய	 ெகட ைவ	கிற?' 

 

இ�வ��, 'ஆசாாி	
-' .வ�
� ப
தி	
 வ*தா�க6. உதிரமாடசாமி ேகாவி,, 

ேகா�ைட5 �வேரா� 
ள�. �ைனயி, இ�*த.. நாடா�, மாட;	
 ஒ� 
�பி� 

ேபா�டா�. ெவ�ட�வாCட� இ�*த மாடைன� பா�	க உலக�ைம ெகாMச� 

பய*தா6. அ*த ஊாி, ஐ*தா/ மாட� ேகாவி,க6 உ#�. உதிரமாட;	
 இ�ேக 

இ�ப. மாட ேதவைதக6 'எ	<�ரா' ேதவைதக6. இேத ேபா, ேகா�ைட மாடசாமி 

ேகாவி,. அ�ேக உதிரமாட� 'எ	<�ரா'. 'ெசா6ளமாட� ேகாவி,' - அ�ேக 

'ஹீேரா' சாமியான �டைலயா#-	
 உதிர, ேகா�ைட மாட�க6 'எ	<�ரா'. 

கிராம�தி, நாடா�க6 பல 
��ப� ெபய�களா, அைழ	க�ப�டா�க6. 

க�னிமாட� 
��ப�, சிவ�ப� 
��ப�, க��ப� 
��ப�, ச�கி7	 
��ப�, 

இ�ப-� பல 
��ப�க6. உதிரமாடசாமி ேகாவி,, ேகா�ைட5சாமி ேகாவி, 

எ�ப. ேபா), இ�ேபாெத,லா� சிவ�ப� ேகாவி,, க��ப� ேகாவி, எ�/ 

ேகாவி, சாமிகைள 
��ப5 சாமிகளா	கி வி�டா�க6. 

 

உதிரமாடைன� தி��பி� தி��பி� பா��.	 ெகா#ேட உலக�ைம நட*தா6. 

உதிரமாடசாமி ஆ- மாச� நட	
� 'அ�ம�
ைடயி,' 'ச,லட�� 
,லா8�' 
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ேபா��, த�- வாிMசிக�-, தாமர�Q ��
 வி��, ஆன� ப*த� ஒ� ைகயி,, 

�/	
�த- ஒ� ைகயில8மா 
ள�த� பா�. ேவ�ைட	கி� ேபா>� ேபா., 

வி,2� பா�டாளி ெசா�ன. மாதிாி பா	க ந,லா இ�	
�. 
ள�.ல 

த#ணியி�	ேக, எ�ப-� ேபாவா�? அ��த ஆ-	
6ள த#ணி வ�திடா.? ஒ� 

ேவள த#ணி வ�தாம சாமி ஊ�	
6ள வ*தா, ஊ� தா�காேத. வர���, 

O-	கைட ஏெஜ#�ட உயிேராட N	கி��� ேபாவ���. 'ம�வாதி ெக�ட பய'. 

 

கல�ைபகைள5 சாி பா��த த5ச�, 'ம�ெப�-ைய' அ-�.	 ெகா#-�*த ெகா,ல�. 

த�க நைககைள 'ஒ	க��' ெச)த த�டா� ஆகிய ஆசாாி	 
��ப�கைள	 கட*., 

ஊாி� ந��ப
தி	
 வ*தா�க6. மாேனXெம#� ப6ளி	@ட�, இர#� ப	க�� 

U	கைடக6, ெவ�தைல பா	
	 கைடக6 அைன�ைத8� தா#- கிழ	ேக 

வ*தா�க6. ஊ�	கிண/, அத� ப	க� எ,லா நாடா� ஜன�கC	
� ெபா.வான 

காளிய�ம� ேகாவி,. 

 

அவ�க6 ேகாவிைல ெந��
� ேபா., ஒ� ெபாிய @�டேம நி�/ ெகா#-�*த.. 

ம�தியி, ஒ� ைச	கி6. அத� 'ஹா#�பாாி,' இர#� ெபாிய ைபக6, இர#� 

ப	க�� ெதா�கின. உ6ேள ஊ.ப�திக6, க��Qர�க6, சிகெர��க6, 

O-	க��க6, பி�னா, ேகாியாி, ெவ றிைல	க��க6. ைச	கி6கார� 

ெவளிZ�	கார�. அ-	க-, அ*த ஊ�	 கைடக#ணிகளி, சாமா�க6 

ேபா��வி��� ேபாகிறவ�. 

 

அவ� க:�ைத மளிைக	 கைட	கார� ஒ�வ� ெநாி	காத 
ைறயாக� பி-�.	 

ெகா#�, "ெச�	கி மவன ெபா7 ேபா�கிேறா� பா�" எ�/ மிர�-னா�. 

@�ட�தி, ஒ�சில� "க:�ைத ெநாிடா" - எ�றன�. ஒ� சில� "வி���டா பாவ�" 

எ�றன�. ெமஜாாி�- ேவ-	ைக பா��த.. 

 

மாாி��. நாடாைர� பா��த.�, க:�ைத� பி-�தவ�, அைத வி��வி�� 

ைச	கி6காரனி� .#ைட� பி-�தா�. உலக�ைம, த�ைன� பா��.தா�, அவ� 

ைச	கி6காரைன வி��வி�டதாக	 க பைன ெச). பா��தா6. அவC	
 அ*த� 

ேபா7�தன� ெப�ைமயாக இ�*த.. அேத ேநர�தி, க#க6 பி.�க, 
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உட�ெப,லா� ஆட, விய�ைவயா, நைன*. ேபாயி�*த ைச	கி6காரைன� 

பா�	க, அவC	
� பாவமாக இ�*த.. அ:ைக வ�� ேபால>� இ�*த.. 

 

மாாி��. நாடா� அத�-னா�. 

 

"எ�னடா விஷய�? உலக�மா, நீ ெமாத,ல எ� G��	
� ேபா. எ�ன�பா 

விஷய�?" 

 

ைச	கி6காரனி� .#ைட� பி-�தவ�, பி-ைய விடாமேல ேபசினா�: 

 

"இ*த5 ெச/	கி மவ;	
 திமி/ மாமா! '
�டா�ப�-	 
ள� ெப�கி��. 

இனிேம, 
�டா�ப�-	கார�கள ெத�காசி ேகா��ல பா	கலா'��; ெசா,றா�. 

நாம Eைளெக�டதனமா ச#ட ேபா��	கி�� ேகா��ல ேபா>ற. பா	க, இ*த� 

ேதவ-யா மவ;	
 ஆசய� பா��. இவன இ�பேவ ைகய கால ஒட5சி��, 

ேபா[<ல சரணாவலா�; பா	
ேற�. ேகா�� வைர	
� ேவL��னா2� 

ேபாகலா�. பரேதசி�பய மவ�, எ�னமா ேக���டா�?" 

 

மாாி��. நாடா�, ைச	கி6காரைன� பா��தா�. அவ� ந��கி	 ெகா#ேட 

ெசா�னா�: 

 

"ெமாதலாளி அ)யா! ஒ�க ஊேராட தாயா பி6ைளயா பழ>னவ�. பதிைனM� 

வ�ஷமா நா� ெநத�� ைச	கிளி, சாமா� ெகா#� ேபா�றவ�. பழ
ன 

ேதாஷ�.ல, தமா�	
5 ெசா,7�ேட� அ.	
 எ�ன... எ�ன..." 

 

"பழ
ன ேதாச�.	
, அ�. மீறி	 ேக�ப, இ,7யால?" 

 

ைச	கி6கார� ஏ�கி ஏ�கி அ:தா�. மாாி��. நாடா� @�ட�ைத	 க#களா, 

அட	கிவி��� ேபசினா�. 

 

"நீ ெசா�ன. ந,லா இ�	கா�; நீேய ெநன5சி� பா�. இ*த 
�டா�ப�-	
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வட	ேக, ேகா\�ல ஆ�.� பாசன� இ�	
. ேம	க, நி�திய�ேப�ைடயில 
�தால  

ஆ/ பா8.. ெத	க, கைடய�.ல இ�*. ெத	க ேபாக� ேபாக ஆ�.� பாசன�. 

கிழ	ேக, ஆல�
ள�.	
 அ�ேக ந,ல 
ள�.� பாசன�. இ.	
 இைடயில 

இ�	க. ெபா�ட, காடா இ�	
.. இதில எ�க ஊ�தா� கழி5சி� ேபா�ட 

பய\�. காளியா�தா கி�ைபயில இ*த வ�ஷ*தா� 
ள� ெப�கியி�	
. எ,லா�� 

ச*தாஷமா இ�	ேகா�. நீ அபச
னமா ேகா�� கீ����; ேபசலாமா? இ. ஒன	ேக 

ந,லா இ�	கா?" 

 

"த�!�தா� ெமாதலாளி-" 

 

"சாி, தி��பி� பா�	காம ேபா. அவன வி�டா. ஏ) த�க5சாமி ஒ�ன�தா#டா. 

ஒழிMசிேபாறா�. வி���-" 

 

ைச	கி6கார�, ெபடைல மிதி	க	 காைல� N	க� ேபானா�. கா, தைரயி7�*. 

வர ம/�த.. 'ெமாதலாளி, த�க5சாமி என	
 A/ (பா கட� பா	கி தரL�. 

ேபான வ�ஷ� ேக�ேட�. நாள	 கட�.றா�. 'ஒம	ெக,லா� எ.	க)யா ேவ�- 

ச�ைட�;' ேக�ேட�. அத மன�ல க�வி	கி��, ம;ஷ� நா� தமா�	
5 

ெசா�னத ெபாி� ப��.றா�. நீ�கC� 'ஊ� ஊ��;' தைலய ஆ��றியள, 

ெநயாயமா-' எ�/ ேக�க நிைன�தா�. பிற
, 'உட�! உ��ப-யாக ஊ� ேபா)5 

ேசர ேவ#��' எ�/ நிைன�. ைச	கிைள� த6ளினா�. 

 

மாாி��. நாடா� G��	
 ேவகமாக� ேபானா�. 

 

அவ� G� பைழய கால�. G�. சில ப
திகைள நாடா� நாகாிகமாக� 

!.�பி�தி�*தா�. நா�
 ேப� ப�	
மளவி 
 ெவளிேய தி#ைண அகலமாக 

இ�*த.. சிமி#� தி#ைண. அைதெயா�- அைண�தா  ேபா, இ�*த E�/ 

ப-	க��க6, ப-	க�-, ஏறி�தா� வாச2	
6 Bைழய ேவ#��. அ*த அர�
 

G��	
6 ஒ�ற� பி� ஒ�றாக ஏெழ�� அைறக6. 

 

மாாி��. நாடா� உ6ேள Bைழ8� ேபா., தாFவார�.	
 அ��. இ�*த 

அைறயி,, அவ� மக6 சேராசா, ேகாணி	 ெகா#��, நாணி	 ெகா#�� 
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உ�கா�*தி�*தா6. அவைள5 � றி அவ6 அ�மா உ�பட நாைல*. ெப#க6 

அம�*தி�*தா�க6. உலக�ைம8� அ�ேக உ�கா�*தி�*தா6. 

 

சேராசா>	
 ��ப. வயதி�	கலா�. தி�மண� நட	
� எ�/ ப�. வ�டமாக	 

க பைன ெச). அ2�., கைள�. ச7�.� ேபானவ6. சி�ன வயதி, எ�ப- 

இ�*தாேளா? இ�ேபா. க:�. 
/கிவி�ட.. தா�	க�! மாதிாி பி-	க5 

சைதயி,லாத உட�!. க#க6 அமாவாைச இர> மாதிாி ஒளியிழ*. கிட*தன 

எ�றா,, வாேய ெதாியாதப- நீ#ட ேகாைர�ப க6 அைட�தி�*தன. உயரேமா, 

சராசாி	
� கீேழ; மா�பக�, ஆ#கC	
	 @ட ச /� த-�பாக இ�	
�. 

எ�றா2� அவைள� பா�	
� ேபா., அ(பி எ�ற ெவ/�ேபா சிாி�ேபா 

வ�வத 
� பதிலாக, ஒ� வித� பாிதாபேம வ��. 

 

இ�ப-�ப�டவC	
� ஆைற*. ஆ#�கC	
 ��!, ெசா�.	
 ஆைச�ப�� 

மா�பி6ைளக6 வ*தா�க6. ஆனா, அவC	
 வா)�த அ�மா	காாி, கிராம�.� 

பMசாய�.� பாணியி, ெசா,ல� ேபானா, 'விள�காதவா' 'மMச	கடMசவா' பி.ஏ. 

ப-�த மா�பி6ைள� ைபய� ஒ�வனி� அ)யா ஒ� கால�தி, பைனேயறினா� 

எ�பத காக, "பைனேயறி	 
��ப�திலயா சேராசாவ 
�	கற.? இத விட அவள, 

எ�	
ழியில ெவ�- ெபாத5சிடலா�" எ�/ ெசா,7� த�-வி�டா6. ப	க�. ஊ� 

மிரா�தா� த� ைபய;	
	 ேக�டா�. ச�ப*த�ப�ட இ*த மிரா�தாாி� தா�தா, ஒ� 

கால�தி, தி�மதி மாாி��.வி� பா�- G�-,, த#ணீ� பா)5சியவரா�... 

"ேபா8�, ேபா8�, ேவல	கார	 
��ப�திலயா ெபா#ண	 
�	கற.? இத விட 

'ைபேரான' வா�கி அவC	
	 ெகா�	கலா�" எ�றா6. இேத ேபா, இ�ெனா� 

பி.ஏ. வ*த.. அ*த� ைபயனி� ஒ�/வி�ட ெபாிய�மாவி� சி�ன மாமனாாி� 

அ�ைதேயாட ேப�தி, ஒ�வேனா� ஓ-�ேபா) வி�டாளா�. "ஓ-�ேபான 


��ப�.லயா ச�ப*த� ைவ	க.? இதவிட சேராசா க:�த ஒ�ம ைகயாேல 

ெநாி5சி	 ெகா�;��" எ�/ !�ஷைன� பா��.5 சீறினா6. க:�.	
� தா7 

வ��ேபாெத,லா�, அைத ெநாி	க5 ெசா,2� அ�மாைவ நிைன�. அ:தா6 

சேராசா. அ�மா	காாிேயா "நா� ெப�த ெபா#L, எ�ன வி���� 

ேபாவLேம�; அ:>றா6. ஊ� உலக�.ல இ�	க. மாதிாி மி;	காதவ, 


2	காதவ, சி2	காதவ" - எ�/ ெப�ைமய-�.	 ெகா#டா6. 

 



26 

 

ஆனா,, 'நா2 கா� ��திய' மாாி��. நாடாரா, ெப�ைமய-�.	 ெகா6ள 

�-யவி,ைல. ெப#டா�- ேப5ைச	 ேக�டா,, ெப#L	
� தா7 ஏறா. 

எ�பைத	 கால�கட*. ெதாி*. ெகா#டவரா) ஒ� மா�பி6ைள	
 ஏ பா� 

ெச). வி�டா�. மா�பி6ைள� ைபய;�, அவ� சி�த�பா>� பி6ைளயா� ேகாவி, 

ஆலமர�தி 
 அ�கி, அம�*தி�	கிறா�க6. சேராசா>� உலக�ைம8� 

ேகாவி2	
� ேபாகிற சா	கி,, அ�ேக ேபாக ேவ#��. ைபய� ெப#ைண� 

பா��த பிற
 தா� க�-	
வானா�. 

 

"சீ	கிர�, ரா
 வர� ேபா>." எ�/ அத�-னா� மாாி��.. 

 

தா�பாள� ஒ�றி, ேத�கா), ெவ றிைலபா	
, ஊ.வ�தி ஆகியவ ைற ைவ�.	 

ெகா#�, உலக�ைம வாச ப-ைய� தா#-னா6. சேராசா>� ைகயி, ஒ� 

மாைலைய ைவ�.	 ெகா#�, அவ6 பி�னா, நட*தா6. "ேஜா-யா நட�க, 

ேச*தா� ேபால ேபா�க" - எ�றா� நாடா�. 

 

சேராசா, சிவ�!	கைர ேபா�ட ப5ைச� !டைவ க�-யி�*தா6. உலக�ைம 

ப5ைச	கைர ேபா�ட சிவ�!5 ேசைல க�-யி�*தா6. 

 

இ�வ��, 'பி6ைளயா� பி-	க�' ேபா)	 ெகா#-�*தா�க6. 

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

3. 3. 3. 3. சேராசாவாகிசேராசாவாகிசேராசாவாகிசேராசாவாகி............    

 

உலக�ைம8�, சேராசா>� பி6ைளயா� ேகாவி2	
6 Bைழ8� ேபா., 

ேகாவி2	க�ேக ேக�பார /	 கிட*த க��க,7, உ�கா�*தி�*த நா�
 ேப� 

எ:*தா�க6. நா,வாி, ஒ�வ� மா�பி6ைள� ைபய�. இ�ப�. நா2 

வயதி�	கலா�. க��!�, சிவ�!� கல*த !. நிற�. ���ைட	 கிரா�!, ெந�ைட 

ெந றி. இ� கணகைள8�, தனி�தனியா)� பிாி�.	 கா��� ெச�
�தான E	
. 

சிாி	காம2�, சீாியஸாக இ,லாம2� இ�	
� வா). ைபய�, த*ைத	
 

ஒ�தாைசயாக வய7, ேவைல பா��தி�	க ேவ#��. இ,ைலெய�றா,, இ*த	 

கால�.� ைபயனான அவ;	
, உட�பி, அ�ப- ைவர� பா)*தி�	க �-யா.. 
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கிழவிக6 @ட தி��பி� தி��பி� பா�	
�ப- அைம*த அவ� அழைக, O-	கைட 

ஏெஜ#� ராமசாமி அ6ளி� ப�கி	 ெகா#-�*தா�. உலக�ைம வ*த பிற
�, 

அவைள� பா�	காமேல, இவைனேய பா��தா� எ�றா,, அ. நாகாிக�தா,, 

ப#பா, உ*த�ப�ட ெசயல,ல. ைபயனி� 'கைளேய' காரண�. 'பிரா*த�' 

ெவ6ைள5சாமி, அ�ேக8� 'பரா	
�' பா��.	 ெகா#-�*தா�. உலக�ைம, 

சேராசா, மா�பி6ைளையவிட அவ;	
� பி6ைளயாாி� வயி/தா� பி-�தி�*த.. 

நாலாவ. மனிதரான ைபயனி� சி�த�பா, ந��தர வய.	கார�. அ*த இர#� 

ெப#கைள8�, வி:�கி வி�வ. ேபா,, @�ைமயாக� பா��.வி��, த� 

ச*ேதக�ைத	 ேக6வியா	கினா�. 

 

"இ.ல எ. ெபா#L?" 

 

"
�ைடயா மா�கா EMசி மாதிாி" எ�/ இ:�தா� ெவ6ைள5சாமி. ராமசாமி, 

அவ� ெதாைடைய	 கி6ளி வி�� "எ�ன ேக	காீக" எ�/ ெதாியாதவ� ேபா, 

ேக�டா�. 

 

"இ.ல எ. ெபா#L? ப5ைச5 சீைலயா, ெசவ�!5 சீைலயா?" 

 

"ெசவ�!�தா�. ஏல, ெவ6ைளயா! ேகாவி2	
6ள ேபாயி விQதி வா�கி�� வால." 

 

ெவ6ைள5சாமி வி:*த-�.	 ெகா#� ஓ-னா�. மா�பி6ைள� ைபய� இர#� 

ெப#கைள8� பா��.	 ெகா#ேட நி�றா�. பி�ன� ேகாவி2	
6 அவ�க6 

தைலமைற*த.�, நிதான�தி 
 வ*தா�. உலக�ைமதா� மண�ெப#ணாக இ�	க 

�-8� எ�பதி, அவ;	
5 ச*ேதகமி,ைல. 'இ*த5 சி�த�பா>	
 Eைளேய 

கிைடயா.. ெபா#L @ட வ*தி�	கிறவ6 சி�தி - அ.தா� இவேராட 

ெப#டா�- - வய. இ�	
�. இ�ப-யா ச*ேதக� வார.?' 

 

சி�த�பா	கார� விடவி,ைல. 

 

"ேவ ராமசாமி, ேகாயி2ல ��னால நி	கரவா ெபா#ணா, பி�னால நி	கரவளா?" 
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"ெர#�� ெபா#Lதா�." 

 

ராமசாமி சிாி�. ம:�பினா�. சி�த�பா	கார� சீாியஸாகேவ ேபசினா�: 

 

"ேவ ஒ:�கா5 ெசா,2�. யா�ேவ, ெபா#L? ெசவ�! ேசலதான?" 

 

"ெசவ�!தா�, ெசவ�!தா�." 

 

மா�பி6ைள� ைபய;	
, சி�த�பாவி� ேபா	
� பி-	கவி,ைல. 

 

"எ�ன சி�ன)யா நீ�க? .�வி� .�வி	 ேக	கீ�க; இ�;மா ஒ�களால ெப#ண 

பா	க �-யல?" 

 

சி�த�பா	கார�, அ#ண� மக� அ*நிய�க6 ��னா, த�ைன மானப�க� 

ப��திவி�டதாக நிைன�தவ� ேபா,, �க�ைத� 'ெதா�க�' ேபா�டா�. இத 
6 

சேராசா>�, உலக�ைம8�, Qசாாிேயா� வ*தா�க6. உலக�ைம ேநராக 

உைடயாம,, தா/மாறாக உைட*தி�	கிற ேத�காைய� பா��.வி��, "ஐயேர! 

ேத�கா ஒ� மாதிாி உைடMசி�	ேக" எ�றா6. 

 

"Oட கழி8.�; அ��த�" எ�/ அன��த� @றினா� ஐய�. 

 

உலக�ைம8�, சேராசா>�, அ*த	 ேகாவி2	
 ெவளிேய வ*. பி6ைளயாைர 

இ/தியாக வண�
பவ�க6 ேபா, ைககளிர#ைட8� தைல	
 ேம, N	கி	 


வி�. வி�� ெம6ள நட*தா�க6. சேராஜா, "மா�பி6ள�; ஒ�வ� கிட5சா 

சாிதா�" எ�/ நிைன�தவ6 ேபா, ைபயைன� பா�	கவி,ைல. உலக�ைம, 

மா�பி6ைள� ைபயைன ஜாைடமாைடயாக� பா��தா6. 'சேராசா	கா 

ேயாக	காாிதா�. ெபா/�தா� Qமியா6வா�; ெசா,ற. சாிதா�. கா�.	 

கிட*தா2� க5சிதமா ெகட5சி�	
. எHவள> 'அளகா' இ�	கா�. ச�ட எ�ப- 

மி;�
.! அ.	
6ள ைக8*தா� எ�ப-� தளதள�பா இ�	
. .ணிமணிய 
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எHவள> சீரா ேபா���	கா�! இ*த ராமசாமி8� இ�	காேன, த��	ெக�ட பய... 

ெபா�பிளய ெஜ�ம�.ல8� பா	காத. மாதிாி வாய� பிள*.கி��� பா�பா�. 

ஆனா, இவ� சேராசா	காவ ப��� படாம எ�ப-� பா	கா�? அ	கா 


��.வ5சவா. பி6ைளயா�சாமி, என	
� இவ�ல நா2ல ஒ� அளவாவ. ஆ�பிள 

ெகைட	கL�. ராமசாமி மா.ாி ெபா*த� வர�படா.. ெவ6ைள5சாமி� பிரா*த� 

மாதிாி 'ஒட	
' @டா....' 

 

உலக�ைம8�, சேராசா>�, பி6ைளயா� ேகாவி7, இ�*. ச / Nர� 

நட*தி��பா�க6. உலக�ைம தி��பி� பா��தா6. �த7, சேராசா>	காக� 

பா��தவ6, இ�ேபா. தன	காக� பா��பவ6 ேபா,, நாண�ேதா�� தைலைய 

ேலசாக5 சா)�.	 ெகா#�� பா��தா6. மா�பி6ைள� ைபய�, �� கா,கைள 

ஊ�றி, பி� கா,கைள� N	கி, த�ைன5 ச / உயரமா	கி	 ெகா#�, அவைள� 

பா��தா�. உலக�ைம ச�ெட�/ தைலைய தி��பி	 ெகா#� சேராசா காதி, 

ஏேதா கி�கி��தா6. 

 

பி6ைளயா� ேகாவிைல மைற	
� 
/	க�தி 
 வ*. வி�டா�க6. தி��!வத 
 

��னா,, இ/தியாக� பா��பவ6 ேபா,, க:�ைத ம��� தி��பாம,, உட, 

�:வைத8� தி��பினா6 உலக�ைம. O- ஏெஜ#� ராமசாமியி� ப க6 

ெதாி*தன. உடேன அவ6 காறி� .�பினா6. சேராசா நாண�ேதா� உலக�ைமயிட� 

ேப5ைச� .வ�கினா6. 

 

"எ�ப- இ�	கா� ஒலக�ம...?" 

 

"த	காளிய� பா�தா இவ� ெநற�த பா	கா#டா�. எ2மி5ச� பழ�த பா�தா E	க 

பா	கா#டா�. ேத	
 மர�த� பா�தா உட�ப� பா	கா#டா�. ஒ�க G��	 

கிடாய� பா�தா அவ� ேதாரணய� பா	கா#டா�. ஒ� ெபாிய)யா மவ� 

ராமசாமிேயாட EMச பா�தா அவ� ெச��ப� பா	கா#டா�." 

 

சேராசா சிாி�.	 ெகா#� தைல கவிF*தா6. 

 

"ந,லா பா�தியா?" 
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"ந,லாேவ பா�ேத�. நீ பா	க7யா	கா?" 

 

"எ�னால பா	க �-யல. ெவ	க� பி��கி� தி�;��. ஒயரமா இ�	காரா?" 

 

"ஒன	
Mேச�. வள*.�	கா�..." 

 

"த-யா? ஒ,7யா?" 

 

"ராமசாமி மா.ாி ஊதி�ேபாயி இ,ல. ெவ6ள5சாமி மா.ாி ஒ-M�� விழல. 

அளவான த-." 

 

"��மா ெசா,றியா, நிசமாவா..." 

 

"ெசா�ன.,லா� ச�திய�. அவேராட ெச��ப� ப�தி ெசா�னமி,லா அ.>� 

ெநச*தா�..." 

 

"பா	காேம ேபாயி�ேட�. ந,ல ேவள நீ ந,லா பா�தி�	க." 

 

"இ�;� ப�. நாைளயில நீ வ*.... ஆற அமர ரா�திாி8� பக2மா பா	க� ேபாற. 

ஆ	க� ெபா/�தவா ஆற� ெபா/	கா#டாமா?" 

 

"எ� அ�மா ம��� இைத8� த�- வி�டா�னா ெதாி8� ச�கதி. அவ� G��	ேக 

ஓ-� ேபாேவ�..." 

 

சேராசா தைல 
னி*. ெகா#ேட சிாி�தா6. மா�பி6ைள� ைபய� வ�கிறானா 

எ�ற ச*ேதக�.ட;�, வர ேவ#�� எ�ற அபிலாைஷ8ட;�, உலக�ைம 

தி��பி� தி��பி� பா��தா. பிற
 ஆவைல அட	க �-யாம, சேராசாவிட� சில 

விவர�கைள	 ேக�டா6. சேராசா>� சைள	காம, பதி, ெசா�னா6. 

 

"மா�பி6ள	கி எ*த ஊரா� அ	கா...?" 
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"ச�டா�ப�-..." 

 

"எHவள> ப-5சி�	காரா�...?" 

 

"எ�.ஏ.வா�." 

 

"ேப� எ�னவா�?" 

 

"....." 

 

"��மா ெசா,2	கா. !�ஷனா ஆன ெபற>தா� ேபர5 ெசா,ல�படா.. இ�ப5 

ெசா,லலா�..." 

 

"இ�ப5 ெசா�னா அ�பற� வ��..." 

 

"பரவா,ல ெசா,2	கா..." 

 

"மா�ேட� ெவ�க..." 

 

"அட ��மா5 ெசா,2	கா. ஒ�கC	
� ேப�� ெபா��த� இ�	கா�; பா	ேற�..." 

 

"ேலாகநாத�; ேப�. ேலா
�; @�பி�வா>களா�." 

 

உலக�ைம ஒ� கண� தி�	கி�டா6. எ*த� ேப�	
 எ*த� ேப� ெபா��த�. 

எ�றா2� இ/தியி, �தாாி�.	 ெகா#டா6. 

 

"பரவா,7ய. ேலாகநாத� ேலாகாயி�டா�. சேராசா, சேராXஜாயி�டா. சேராX, 

ேலா
 சாியான ெபா��த*தா�. எ	கா நீ ெநசமாேவ 
��. வ5சவ தா�..." 
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சேராசா �த��தலாக ெப�ைமேயா� தைலைய� N	கி	 ெகா#�, உலக�ைமயி� 

ைகைய� பி-�.	 ெகா#� அ:�தினா6. "நா�... ேலாகி,ல	கா" எ�/ ெசா,75 

சிாி�தா6 உலக�ைம. 

 

இ�வ��, ப#ைண G��	
6 Bைழ8� ேபா. "ேபா8�... ேபா8� பைனேயறி� 

பய மவள	கா�- எ� ெபா#ண கரேய�தLமா	
�" எ�/ மாாி��. நாடாாி� 

ைகைய� பி-�தவ6 ெசா,7	 ெகா#-�*தா6. நாடா� உலக�ைமயி� �க�ைத� 

பா��தா�. ஒ� �ழி�!� இ,ைல. ேக�-�	கா.... இ�*தா2�... என	
 வா)5ச 

இ*த 'பய ெப#டா�-	
 இ�ப- வா) ஆகா..' ஏேதா ெசா,ல� ேபான 

மைனவி	காாிைய அட	கினா�. 

 

"��மா ஏ� Eளியல�காாி, Eேதவி, ச#டாளி மாதிாி பிலா	கண� பா�ற?" 

 

உலக�ைம8�, சேராசா>� மாாி��. G��	
6 ேபானேபா. ெவ6ைள5சாமி 

ேவ�	க வி/வி/	க ஓ- வ*தா�. 

 

"ெபாி)யால, ெபாி)யா! ஒலக�மய மா�பி6ைள	
 பி-5சி�ேபா5சி, பி-5சி�ேபா5சி. 

அவள�தா� க��ேவ�; சி�ன)யாகி�ட ஒ�த	 கா,ல..." 

 

மாாி��. நாடா� தி�	கி�டா2� அைத ெவளிேய கா�-	 ெகா6ளவி,ைல. 

 

"ஏல ெபா#L பி-5சி�	
�னா�களா? ஒலக�ம பி-5சி�	
� ெசா�னா�களா?" 

 

ெவ6ைள5சாமி சிறி. ேயாசி�தா�. பிற
 ேபசினா�. 

 

"ெபா#L பி-5சி�	
�; ெசா�னாவ..." 

 

மாாி��. நாடா�	
� ேபான உயி� தி��ப வ*த.. 'எ�ப-ேயா சமாளி5சா5�. 

ெசவ�! ேசலதான ெபா#L�; ேக�-��பா�. ராமசாமி ஆமா�;��பா�. 

மணவைறயி, ெபா#ண மாறா�ட� ப#ணி�டா�க�; மா�பி6ள 
தி5சா 

இவள�தா� கா�-ேனா�; ெசா,7டலா�. ெபா#L ெசவ�! ேசல�; 
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ெசா�னிேய�; ேக�டா, ஆமா ெசவ�!	கைர ேசலதா� க�-யி�*தா�; 

ெசா,7டலா�. மணவைற	கி வ*த பிற
 மா�பி6ைள மாற �-8மா எ�ன.' 

 

���	
6 தைலைய வி��	 ெகா#� சி*தி�.	 ெகா#-�*த மாாி��. நாடா�, 

ச�த� ேக�� நிமி�*தா�. உலக�ைம ேபா)	 ெகா#-�*தா6. இத 
6 

உ6ேளயி�*. அவ� மைனவி	காாி ெவளிேய வ*., "ஒல>, ேசலய களMசி�� ஒ� 

ேசலய உ��.	கி�� ேபா" எ�றா6. 

 

அ�ேபா.தா� நிைன> வ*தவளா), உலக�ைம வி�வி�ெவ�/ உ6ேள ேபா), 

ப��5 ேசைலைய அவிF�. வி�� தன. ேசைலயான அ5ச-�த ேசைலைய	 க�-	 

ெகா#டா6. அ*த� ப��5 ேசைலையேய சிறி. ெவறி�.� பா��தா6. பிற
 

'அனாவசிய ஆச @டா.' எ�/ தன	
� தாேன ெசா,7	 ெகா6வ. ேபா,, 

தைலைய� பலமாக� ப	கவா�-, ஆ�-	 ெகா#� ெவளிேய வ*. மாாி��. 

நாடாைர	 கட	க� ேபானா6. 

 

"ஒலக�மா சா�பி�-யா?" எ�றா� நாடா�. 

 

"ஆமா." 

 

"ெபா) ெசா,ற. ஏ) கன
, ஒலக�மா சா�!�டாளா, ேசா/ ேபா�-யா?" 

 

"ேவ#டா� மாமா, பசி	கல." 

 

"சா�பி��� ேபாழா. ஒன	
� சீ	கிரமா ஒ� வழி ப#Lேற�." 

 

உலக�ைம தய�கி	 ெகா#-�*த ேபா., உ6ேளயி�*. சேராசா வ*., அவ6 

ைகைய� பி-�. இ:�.	 ெகா#� ேபானா6. சா�பி�� �-	க, மணி இர> எ�� 

மணி ஆகியி�	
�. 'அ)யா பசியில .-5சி	கி�� இ��பா�. பசிய ெபா/	க 

�-யாதவ� அ)யா. இ*த5 சா�பா�ட� பா��தா ஆசேயாட சா�பி�வா�. 

ேக�பமா? சீ! என	
 ஏ� பி5ச	கார� !�தி? ேக�டா 
��பா�கதா�. 
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ெகைட	கிற. எ�கிற.	காவ எ,லா�ைத8� ேக	கLமா, எ�ன? ேபாயி 

ெநா-யில ேசா/ ெபா�கலா�." 

 

அ��பி, தீ E�-, அ)யாவி� பசி�தீைய அைண�பத காக உலக�ைம 

கி�ட�த�ட ஓ-	 ெகா#-�*தா6. வழியி, அவC	
� ெதாி*த கிழவி ஒ��தி, 

"யா� ஒல	கமா- ேப�தி ஒல>வா?" எ�/ 
சல� விசாாி�தா6. 

 

"பா�- ெசா,ேற�; த�பா ெநன	காத. எ� பா�- உலக�ம ேபர�தா� 

ஒல	கமா-�; ெசா,7� பழகி�ட. எ� ெபயரயாவ. உலக�மா�; ஒ:�கா5 

ெசா,ேல�. ஒல>�; ெசா�னா ேக	க.	
 ந,லா இ,ல." 

 

"ெமாள5சி EL இல விடல, வா)�பா�. நா� அ�ப-�தா#- ெசா,2ேவ�. 

ஒல>, ஒல>. ஒ�ன5 ெசா,ல என	
 உாிைம உ#�. ஒ� பா�-8� நா;� உயிர 

வி��� பல
ன�. எ�னழா நி	காம ேபாற? பா�.� ேபா-, எ.ல8� ேமாதிராத." 

 

உலக�ைம G��	
6 Bைழ*த ேபா., கிழவி ெசா�ன மாதிாி அவ6 ேமாத 

ேவ#-ய நிைல ஏ ப�ட.. 

 

அ*த5 சி�ன ஓைலG�-,, அவ6 அ)யா மாயா#- நாடா� க�-7, �ட�கி	 

கிட*தா�. மாாி��. நாடாாி� த�ைக !�ஷ� பலேவச�, "நீ� இ*த G�ல 

இ�*.�றத பா�.!டலா�. ஒ�மவC	
 அHவள> திமிரா? தி�ர அட	
றனா 

இ,ைலயா�; பா��" எ�/ அவைர அ-	காத 
ைறயாக	 க�தி� ேபசினா�. 

 

உலக�ைமைய� பா��த.�, அவ� 
ர, பலமாகிய.. 

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

4. 4. 4. 4. சதியிைன& .ாி+,சதியிைன& .ாி+,சதியிைன& .ாி+,சதியிைன& .ாி+,............    

 

பலேவச நாடா�, ேல��ப�டவர,ல; எவைர8� ைகநீ�- அ-�. வி�வா�. அவ� 

வாயி, இ�*. வ�� வா��ைதக6 அைன�ைத8�, ஆபாச� எ�/ தாராளமாக5 

ெசா,லலா�. இ.வைர, பலைர அவ� அ-�., அவமான� ப��தியி�*தா2�, 
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இ�;� அவ� அ-படவி,ைல. ேபசி	 ெகா#-�	
�ேபாேத, அ ப	 

காரண�.	
�, அவ� ைகநீ�- வி�வதா,, ஊாி, அவைர 'ெநா��	 ைகய�' 

எ�பா�க6. 'ேகாப� இ�	
� இட�தி,, 
ண� இ�	
�' எ�பா�க6. ஆனா, 

இவேரா ேகாப� ஒ�ைற ம��ேம 
ணமாக	 ெகா#டவ�. ம5சா� மாாி��. 

நாடாைரேய ஒ� தடைவ அ-	க� ேபா)வி�டா�. 

 

E�/ வ�ட�கC	
 ��! வைர, மைனவிைய "ஒ�க#ண�கி�ட ேபாயி நக� 

பா	கிய வா�கி�� வா. ஆயிர� (பா ��6; ேபசி �-5சி, மாறி, ஐA/ (பா தா� 

த*தா�. மீதி ஐA/ அ�பவ ேப�கில ேபா�-�*தா இ*ேநர� ப�தாயிர� 

வ*.�	
�. நக� பா	கிைய8� ��6 பா	கிைய8� வ�-8� �த2மா வா�கி�� 

வா" எ�/ அ-�. அ;�பியவ�. ேபான வ�ஷ�� ெப#டா�-ைய அ-	க� 

ேபா
� ேபா., அவர. இர#டாவ. மக� .ளசி�க�, "அ�மய� ெதா�டா ைகயி 

ெர#டா ேபாயி��. அ-8� பா	கலா"��; அாிவா6 மைண ஒ�ைற ைவ�.	 

ெகா#� சவா7�டா�. அச*. ேபான பலேவச�, அதி7�*. மைனவி8ட� 

ேப�வைதேய நி/�தி வி�டா�. 'ேபசினா, தி�ட ேவ#-ய. வ��; தி��னா, த�ட 

ேவ#-ய. இ�	
�; த�-னா ேதாCல எ��. வள�த பயமவ� அ�வா 

மைணைய எ��ேப�கறா�. கால� ெக��� ேபா5சி.' 

 

ைக5சவடாைல	 
ைற�.	 ெகா#ட பலேவச� வா)5 சவடாைல அதிகமா	கினா�. 

ம5சின� தரேவ#-ய நைக� பா	கி	
�, ��6 பா	கி	
� வ	கீ, ேநா�U< 

அ;�ப� ேபாவதாக ஊாி, ேபசினா�. மாாி��. நாடா� 'க#�	க'வி,ைல. 

ேபாதா	
ைற	
 "மா�பி6ைள எ�க ேபாயி ��டLேமா அ�க ேபாயி ��ட���" 

எ�/ ேகா6 ெசா,7களிட�� ெதாிய�ப��தினா�. இைத, பலேவச� த� 

த�மான�தி 
 விட�ப�ட சவாலாக நிைன�தா�. ெப#கC	
5 ெசா�.ாிைம 

உ#ெட�/�, அவ�கள. ெசா�. பாக�ைத	 ேக�� வ	கீ, ேநா�U< அ;�ப� 

ேபாவதாக>� ெசா�னா�. மாாி��. ம5சா� பன�கா�� நாி. ேபாடா�னா�. அேத 

சமய� த�க5சி	
, ெத�காசி அ,வாைவ வா�கி	 ெகா��தா�. ெபா/	க �-யாத 

பலேவச�, ெத�காசியி, ேபாணியாகாத ஒ� வ	கீைல� பா��தா�. அவ� மி<ஸ< 

பலேவச� தா� ைகெய:�.� ேபாட ேவ#�� எ�/ ஒ� தாைள நீ�-னா�. 

மைனவியிட� ேப�வைத நி/�திய பலேவச�, ஒ� நா6 E�த மகனிட� ேப�� 

சா	கி, "ஏல த�க�பழ�, ஒ� மாம� ெசா�.ல ஒ�ைம	
 உாிம இ�	
. இ.ல 
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ைகெய:�.� ேபாட5 ெசா,2ல. ேதவ-யா மவைன ேகா���	
 இ:�ேபா�" 

எ�றா�. 

 

அவ� மைனவி	காாி ஒ�ேவைள ைகெய:�.� ேபா�-��பா6. அ#ண� 

ெபா#டா�- அவ<த�படL� எ�பத காக, ஒ�ேவைள ேபா�-�	கலா�. 

ஆனா,, அ#ணைன ேதவ-யா6 மவ� எ�/ !�ஷ�கார� ெசா�னா,, இவC� 

ேதவ-யா6 மவ6 தாேன! ேநராகேவ, அ*த� Qணி	
�விைய� பா��. "ஒம	
 Eள 

ஏ� இ�- ெக��� ேபா>.? ஊரா� ெசா�.	
 ஏ� இ�ப- நா) மாதிாி 

அைலயL�" எ�றா6. 

 

அவC	
� தி��தி. !�ஷனிட� ேபசாம, ேபா) வி�டேத எ�/ தவி�த ெந�நா6 

ஏ	க� தீ�*.வி�ட.. 'ஏ)' எ�/ யாராவ. @�பி�டா, அைத 'நா)' எ�/ 

அ��த�ப��தி	 ெகா6C� பலேவச� இ�ேபா. அ*த ஒ� 'மாதிாி' வா��ைதைய	 

ேக�ட.� "அட ேதவ-யா" எ�/ ெசா,7	 ெகா#�, சா�ைட	 க�ைப எ�	க� 

ேபானவ�, வாயைட�.� ேபா) நி�றா�. ந�லமக� .ளசி�க�, அ�ேபா. தா� 

G��	
6 வ*தா�. அாிவா6 மைண8� அ�ேகதா� கிட	
. 

 

G��	
6 ெசா,வா	
	 
ைறவைத ஈ�க��� வைகயி,, பலேவச� ெவளியி, 

வா)5சவடாைல8�, வ��ைறைய8� அதிகாி�.	 ெகா#டா�. இ�தைன	
� 

அவ� ெவடெவட�; த�-னா, ப,- அ-�பவ� ேபா, ஒ,7 மனித�. ஊாி, 

'வைறயா�' எ�/�, அவ�	
 வ	கைண உ#�. மக� .ளசி�க� ேம, அவ�	
	 

ேகாப� தணியவி,ைல எ�றா2�, சிறி. ெப�ைம8� உ#�. அவைர மாதிாிேய, 

அவ;� 'ைகநீ��கிறவனா)' உ�வாவதி,, அவ�	
5 ச*ேதாஷ�. எ*த� 

பயைல8� எ�ப ேவL��னா2� அ-	கலா� எ�பதி, ந�பி	ைக. .ளசி�க� 

வி��	 ெகா��பானா எ�ன? 

 

அேத ேநர�தி, E�த மக� த�க�பழ� மீ. அவ� பாச�ைத8�, பண�ைத8� 

ெகா�-னா2�, அவந�பி	ைக�ப�டா�. த�க�பழ� எ<.எ<.எ,.சி. ெபயி2. 

ஒ�/ எ<.எ<.எ,.சி. ேதறியி�	க ேவ#��; அ,ல. ப-	காமேல இ�	க 

ேவ#��. ஆனா, இ*த எ<.எ<.எ,.சி. ெபயி2 இ�	ேக, அ. ெரா�ப ேமாச�; 

ப-�தவ� எ�ற �ைறயி,, ச�	கா� ஆOசி, ேவைல	
� ேபாக �-யா.. 



37 

 

ப-	காதவ� எ�ற �ைறயி, வய, ேவைல	
� ேபாக �-யா.. இ*த5 

சமா5சார�தி, மா�-	 ெகா#ட த�க�பழ�, 'இ<திாி' ேபா�ட ச�ைடதா� 

ேபா�வா�. சினிமாவி, கதாநாயக�க6 காாி, ேபாவைத� பா��., தன	
5 

ைச	கி6தாேன இ�	
 எ�/ ச�கட�ப�வா�. 

 

ேவளாேவைள	
� தி�;�!�� சீ�� விைளயா�வ.தா�, அவ� உ�திேயாக 

ல�சண�. Eைளைய வள�	காம, �-ைய வள��.	 ெகா#ேட ேபானா�. 

வா)	
� 'ப�ைட' தீ��வதாக	 ேக6வி. தமிF5 சினிமா	களி, வ�� கதாநாயக� 

மாதிாி, இ*தி� பட�களி, வ�� வி,ல� மாதிாி, அவ� ஒ�வ� தா� அ*த ஊாி, 

ம;ஷ� எ�/�, ஏேதா ெசா,ல �-யாத மிக�ெபாிய காாிய�தி 
� தா� 

தயாராகி	 ெகா#-��ப. ேபால>� நிைன	கிறவ�. 

 

பலேவச நாடா��, ம5சா� மாாி��.ைவ ேநர-� ேபாாி, ெஜயி	க �-யா. எ�/ 

உண�*., !திய SFநிைலைய ைடெர]� ெச)ய� தீ�மானி�. வி�டா�. 

'ம5சா�கார;	
 இர#டைர ல�ச� (பா)	
5 ெசா�. இ�	
. 'ெகா6ளி' 

இ,ைல. (அ�ப;	
	 'ெகா6ளி' ைவ	
� ஆ#பி6ைள எ�ற அ��த�தி, இ. 

ெதாழிலா
 ெபயரா
�) ஒேர ஒ� ெபா#L. ஒ� பய2� ஏறி��� பா�	க 

மா�டா�. ேபசாம, த�க�பழ�.	
	 க�- வ5சி�டா?' இ�ப-� தி�ட� ேபா�டா�. 

 

மாாி��. நாடா�	
� ஒ� ஆைச. 'மக6 ��த�. நிழ2 �.
ல படாம 

G��	
6ேளேய இ�	கL�' எ�கிற ஆைச. அ. நிைறேவறL��னா இர#ேட 

இர#� தா� ேதாணிய.. 'ஒ#L ெபா#ண G��	
6ேளேய க,யாண� 

ப#ணாம வ5சி�	கL�. இ,ல�னா ச�	கா� உ�திேயாக<த;	
	 
�	கL�.' 

 

மாாி��. நாடா�� !�திசா7. �-யாத 'க5சி	
' மகைள த�க�பழ�திட� 

த6ளிவிடலா�. அ.வைர	
� பல இட�ைத� பா�	கலா� எ�/ நிைன�., 

ம5சின;	
 "பா�	கலா�, ஐ�பசி வர���" எ�/ ெமா�ைடயாக5 

ெசா,7ய;�பினா�. ம5சா�, இ�ப- ெமா�ைடயாக5 ெசா,7ய;�பியைத 

'ெமா�ைட�தனமாக' எ��.	 ெகா#டா� பலேவச�. அேத ேநர�தி, "அ�க ��தி 

இ�க ��தி எ�கி�டதா� ��தL�. வயல� தி�ன எ7 வர�!	
6ளதா�... 
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கிட	
�" எ�/ ந�பி	ைகயானவ�களிட�� ெசா,7	 ெகா#டா�. சேராசா>	
 

வ*த சில 'பி6ைள G�கைள' ஆ�கைள ைவ�.5 ெசா,78�, ெமா�ைட	 க�தாசி 

ேபா��� 
ைல�தா�. மா�பி6ைள வி�டா� வ�கிறா�க6 எ�/ ெதாி*த>ட�, 

ஊ�	
 ெவளிேய !ளிய*ேதா�!	க�கிேலேய ஆ�கைள உ�காரைவ�., 

அவசியமானா, அவ�� உ�கா�*., "ந�ம மாாி��. மவC	
	 க,யாணமா�. 

ேபாவ���. அவC	
� ��ப. வயசா5சி. @னி	
/கி� ேபாயி�டா. 

ஆ#டவனா� பா�. !�திமாறா�டமான அ*த� ெபா#L	
 !�திசா7 

மா�பி6ைளயா 
�	கL�" எ�/ ஜாைடமாைடயாக� ேப�வா�. 

 

இ�/ ெப# பா�	க வ*த ேகாT-ைய8�, இ�ப-	 கைல	க� தி�ட� 

ேபா�-�*தா�. ஆனா,, அவ� !ளிய* ேதா�பி, இ�*. 'கைல�!' ேவைல 

நட�.வ. ஊரறி*த ரகசியமாகி வி�டதா,, "ம5சா� எ�ப-8� ந�ம கி�டதா� 

வ�வா�. Gணா எ.	
	 ெக�ட ேப�" எ�/ நிைன�., அவ�� க,யாண 

SF5சிைய	 ைகவி�டா�. 'சேராசாவ� பா�.�� சாி�கறவ� ம;ஷனா இ�	க 

மா�டா�. ப-5ச ைபய� ம;ஷனா இ,லாமலா இ��பா�?' 

 

க,யாண� நி5சயமாகா. எ�/ அசராம, இ�*த பலேவச நாடா�, அதி�*. 

ேபானா�. அ/ப. கழிMசி நைக8�, ��பதாயிர� (பா5 ��C� ெகா�	க� 

ேபாறா�களா�. அ��த ெவ6ளி	கிழைம க,யாணமா�. 

 

பலேவச நாடாரா, ��மா இ�	க �-யவி,ைல. ேபாதா	
ைற	
 'ந�ல' மக� 

.ளசி�க�, "யா�� யா�	
� 
��.��� ேபாறாவ... ஒம	
 ஏ� ச
னி ேவல? 

ேபசாம �ட�கி	கி��" எ�/ எ5சாி�தா�. அவ� அ�ப-5 ெசா�ன.	காகேவ, 

�ட�காம, ��ேனறி5 ெச,லேவ#�� எ�/ பலேவச� .-�தா�. உலக�ைமைய 

ெப#ணாக	 கா�- சேராசாைவ மண�ெப#ணாக அம��.வத 
 நட*த 

நாடக�ைத	 ேக6வி�ப�ட.�, அவ� ெவ
#ெட:*தா�. 

 

'கைடசில இ*த� பைனேயறி� பய மவா உலக�மதானா க,யாண� ெபா#ணா 

ந-5சா? பய ெமாவC	
, ந�ம G�� மைனயில 
-யி�	கிற வ*த�-�பய 

மவC	
, அHவள> தி�ரா? பா�.டலா�.' 
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பலேவச நாடா�, உலக�ைமயி� G��	
 வ*தேபா. அவ6 அ�ேக இ,லாததா,, 

அவ6 அ)யா மீ. சீறி வி:*தா�. பாதி ஓைலக6 கைல*.�, மீதி ஓைலக6 'இ�.�' 

ேபாயி�*த அ*த ஓைல G�-,, நா�	க�-7, ைகைய� தைலயைணயா	கி� 

ப��தி�*த மாயா#- அவ� ேப�வைதெய,லா� வா�கி	 ெகா#டா�. "ெசா6ள 

மாடா, எ� மவா இ�ப வர�படா.. இ*த5 ச#டாள�பய வா)	
 வ*தப- ேப�ற. 

அவா கா.ல விழ�படா." எ�/ மாடைன ேவ#-	 ெகா#டா�. மாட�, அவ� 

ேவ#-ய வர�தி 
5 ெசவி சா)	காம, உலக�ைமைய	 ெகா#� நி/�தியதி,, 

மாட� மீ. ேகாப�ப�டவ� ேபா,, அவ� 
�!ற�ப��.	 ெகா#டா�. பலேவச 

நாடா� ேபசி �-�ப. வைர	
� கா�தி�*. வி�� உலக�ைம சாவகாசமாக	 

ேக�டா6: 

 

"எ�ன விஷய� சி�ன)யா? ஏ� இ�ப-	 
தி	கிறா�?" 

 

"ஒ#L* ெதாியாதவ மா.ாி ந-	கிறியா?" 

 

"நா� ந-	க>� இ,ல த-	க>� இ,ல." 

 

"நீ எ�- சேராசா @ட ேபாவலா�?" 

 

"ேபாற.� ேபாவாத.� எ� இTட�." 

 

"ஒ� 
��ப�த ெக�	கற. நியாயமா?" 

 

"நீ� எ�ன ெசா,றீ�?" 

 

"எ� மவ� த�க�பழ�.	
 அவள க�-டலா��; இ�	ைகயில நீ அவா@ட 

எ�-� ேபாவலா�?" 
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"இ. எ�னடா அநியாய�? ெபா#L @ட ெதாைண	
� ேபா�; ெசா�னா�... 

த�ட �-யல. ேபாேன�, உம	ெக�ன வ*த.?" 

 

"��மா ஜால� ேபாடாத. ஒ�ன� ெபா#L�; கா�-, சேராசாவ மா�பி6ள 

தைலயில க�ட� ேபாறா�க. மா�பி6ைள நீ�; ெநன5சி ச�மதி5சி�	கா�." 

 

உலக�ைம தி�	கி��� ேபானா6. அவைள	 ைகராசி	காாி எ�/ ெசா,7, 

சேராசாைவ அைழ�.� ேபாக5 ெசா�னா�க6. அவைள, மா�பி6ைள� ைபய� 

ெப#ெண�/ த�பாக நிைன	க ேவ#�� எ�பத காக, ஒ� ேமாச- நட*தி��ப., 

அவC	
� ெபாிய அதி�5சியாக இ�*த.. ஏைழக6 அழகா) இ��ப. @ட, 

ஆப�ேதா எ�/ ஆயாச�ப�டா6. ஏமா ற�ப�-�	கிேறா� எ�ற உண�> 

ேகாபமாகி, அ:ைகயாகி, அவ6 ெமௗனமாக நி�றா6. அ*த அவளி� ெமௗன�ைத, 

தா� சா�-ய 
 ற�கC	
 ஆதாரமாக	 க�திய பலேவச�, எகிறினா�. அவ6, 

நட*தைத5 ெசா,ல வி��பாத அளவி 
 ஆ��பா�ட� ெச)தா�. 

 

"ஏ�ழ ேபசமா�ட	க? ஒ�மணி ேநர� ப��5 ேசல க�டL�கற ஆைசயிேல, ஒ� 

ேவள ேசா/ சா�பிடL� எ�கிற எ#ண�.ல, ெபா#Lமாதிாி பாசா�
� 

ப#ணி�ட. இதவிட ேவற ெதாழி2 நட�தலா�." 

 

"ேயாH! மான�ெக�ட�தனமா ேபசி மாியாதய ெக��.	கிடாத. நா� அ�ப-�தா� 

ந-5ேச�. நீ இ�ப எ�ன ப#ண;�கற?" 

 

"நீ யா�கி�ட ேப�ற�கற. ஞாபவ� இ�	க���." 

 

"நீ ெமாத,ல ெவளிேய ேபாறியா, க:�த� பி-5சி த6ளLமா? எ�ன� பா�. 

ெதாழிலா நட�த5 ெசா,ற. ஒ� ெபா#டா�-ய வ5சி நட�.. இ,ல�னா ஒ� மவள 

வ5சி நட�.. ெபாிய ம;ஷ� ேப�ற ேப5சா)யா, இ.?" 

 

பலேவச நாடாாி� உட�ெப,லா� ஆ-ய.. ஒ� ெபா�பிள, அ.>� அவ� G�� 

மைனயில G� க�- ெபாள�! நட�.ற பைனேயறி� பய மவா, நீ நா�; ேபசி�டா. 
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உலக�ைமயி� �-ைய� பி-�., ைக	
6 ைவ�.	 ெகா#�, பிடறியி, 

ேபாடலாமா எ�பவ� ேபால ேலசாக	 ைகைய� N	கினா�. உலக�ைம8� அைத 

எதி�பா��தவ6 ேபா,, ேசைலைய இ/	கி	 க�-	 ெகா#�, ம#ெவ�-ைய 

எ��., அதி7�*. ேச ைற� .ைட�பவ6 ேபா,, 'ேபா	
	' கா�-னா6. 

பலேவச�� !ாி*. ெகா#டா�. ஆ�பிள ஆயிர� அ-5சா2� ெதாியா.. ஒ� 

ெபா�பிள ஒ� அ- அ-5சி�டா ேபா.�, மதி�ேப அ>�டாகி வி��. இ�ேபா., 

அவ� வா��ைதகளி, அகி�ைச 
- ெகா#ட.. 

 

"ஒ� 
��ப�த கல5சி�ட பரவா,ல, ந,லா இ�*.��� ேபா. ஒ#L	
6ள 

ஒ#ணா எ� மவ;	
	 க�- வ5சி அ*த� ெபா#ண கா�பா�தலா��; 

ெநன5ேச�. நீ ெக��தி�ட. நீ�; ெநன5சி	கி�� இ�	கற மா�பி6ள அவள� 

பா�த.� எ�ன பா� பட�ேபாறாேனா? எ�-,லாேமா ெகன> க#-��பா�. 

அவ� கன>ல நீ ம#ண6ளி� ேபா���ட. அ. ம��மா? சேராசாவ� பி-	கல�; 

விர�-ய-	க� ேபாறா�. அவ இ�க வ*. ஊ�ல நா2 ேப� நா2விதமா� 

ேப��ப-யா அல	கழிய� ேபாறா. இர#�ல ஒ#L மா�பி6ள சாவா�. 

அ,ல�னா எ� ம5சின� மவா சாவா. நீ மகராசியா வா:. கட>6 இ�	கா�, 

கவனி5�	
வா� பா�... மாயா#- அ#ேண! எ�ேனாட, ஒ� மவ6 இHவள> 

ேநர�� ேபசி8� நீ ஒ� வா��த த�-� ேபசல. ேபாவ���. என	
 இ*த இட� 

ேவL�. மா��� ெதா: க�ட� ேபாேற�. நீ இ�;� ஒ� வார�.ல ேவற இட�த� 

பா�.	க. இ,ல�னா, G�ட� தரம�டமா ப#ணி�ேவ�. உரசி� பா�	க ஆைசயா 

இ�*தா உரசி�பா�." 

 

பலேவச நாடா� ேபா)வி�டா�. 'இ.வைர, எ*த� ெப#L� அவைர 

அவமாியாைதயாக� ேபசியதி,ைல. எ�னமா)� ேபசிவி�டா6! ெவளிய ெதாிMசா 

ெவ	க�. அ-5சா, தி��பிய-�பா ேபா2�	ேக! அ*த �#டய எ�னாவ. 

ப#ணL�. எ�ன ப#ணலா�?' 

 

உலக�ைம வாயைட�.� ேபானா6. பலேவச நாடா� ேபா)வி�டா2�, அவ� 

ெசா�ன வா��ைதக6 ேபாக ம/�தன. 

 

'மா�பி6ளய ஏமா றிய. �ைறயா? பலேவச� ெசா�ன. மாதிாி அவ� தன	
 

வா)	கிறவா எ�ப-ெய,லா� இ�	கL�; நிைன5சி�	காேரா? நாம ஏமா�த,ல 
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ஒ� ஆளாயி�ேடாேம! இ*த	 க,யாண� நட*. அவ� ஏமா�த�த தா�க �-யாம 

N	
� ேபா��5 ெச�தா அவர� ெப�தவ�க மன� எ�ன பா� ப��? ராசா மாதிாி 

இ�	கிற அவ� எ�-� .-5சி� ேபாவா�? நா2 'எட�.	
�தா�' ெபா#டா�-ய 

@�-	கி��� ேபாவ �-8மா? ேபாற. இ�	க���. ஒ#Lகிட	க ஒ#L 

ப#ணி�டா��னா? தி�மலா!ர�.ல ஒ� ைபய� இ�- ஆ6 மாறா�ட� நட*த.ல 

விஷ�த	 
-5சி��5 ெச�.�டா�. இ. மாதிாி இவ��... அ.	
 நாம காரணமா 

ஆ>றதா? �-யா.. மா�பி6ைள G��ல ேபாயி, நட*தத எ�-8� ெசா,7டL�. 

எ�ன ஆனா2� சாி.' 

 

'எ�-5 ெசா,ல �-8�? பாவ� சேராசா	கா. எHவள> ஆைசேயாட மா�பி6ளய� 

ப�தி	 ேக�டா. க,யாண� நி�;ேபானா அவா எ�- அ:வா? மாாி��. மாமா 

@ட 'சா�பி�� ேபாழா�;' ெப�த மவள	 ேக	க. மாதிாி ேக�டா�... உன	
� 

ஒ� வழி ப#Lேற�; @ட5 ெசா�னா�. அவ�க G��	
 நா� .ேராக� ெச)ய 

�-8மா? எ. .ேராக�? அவ�க ம��� எ� அழ
	காக எ�கி�ட விஷய�த5 

ெசா,லாம E-மற5சி ெபா�ம மாதிாி எ�ன அ;�பலாமா? அ. ம��� 

.ேராகமி,7யா? எ,லா� ேபாவ���. க,யாண� நட*த பிற> மா�பி6ள 

சேராசா	காவ அ-5சி விர�ட மா�டா��கற. எ�ன நி5சய�? இ�க வ*., அ*த 

அ	கா கTட�ப�றத ந�ம க#ணால பா	கLமா? ஒ� ேவள, ேபா) நட*தத5 

ெசா,7 சேராசா	காேவாட ந,ல 
ண�த5 ெசா,2ேவா�. க��னா2� 

க�-	
வா�க. அ�-ேய க�டா�டா2� பலேவச� மவ� தா� க�-	க� தயாரா) 

இ�	காேன. ஒ#L� ஓடமா�டா	ேக. உதிர மாடசாமி, நீ தா� ெசா,லL�.' 

 


ழ�பி� ேபா)� தைலைய� பி)�.	 ெகா#-�*த உலக�ைம, கைன�!5 ச�த� 

ேக��� தி��பி� பா��தா6. அவ6 அ)யா, இ�;� அ*த நா�	க�-7, 


�!ற�ப��தப-ேய கிட*தா�. அவ� சா�பிடவி,ைல எ�/ அ�ேபா.தா� 

அவC	
 நிைன>	
 வ*த.. க�-2	க�ேகேய இ�*த அ��!	
6 விற
கைள 

எ��., தைல
�!ற ைவ�.	 ெகா#� Qமியி, த�-வி��, விற
5 �6ளிகைள 

அ��பி, ைவ�.வி��, ஒ� ஈய�பா�திர�தி,, ெகாMச� த#ணீைர ஊ றி 

அ��பி, ைவ�.வி��, தீ�ெப�-ைய� ேத�பவ6 ேபா,, அ��ப�கைரயி, 

ேத-னா6. 
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நட�பைத ெமௗனமாக� பா��.	 ெகா#-�*த மாயா#- திUெர�/ ெவ-�தா�. 

அவ�	
 எ:ப. வயதி�	
�. க#பா�ைவ ம�க,. ஐ*. ஆ#�கC	
 ��! 

வைர பைனேயறி	 ெகா#-�*தா�. ஒ�நா6 பாதி� பைனயி, இ�*. கீேழ 

வி:*., இட. கா, �றி*. வி�ட.. ஆ<ப�திாியி, ேபா) காைல ாி�ேப� ெச). 

ெகா#டா2�, பைனேயற>� �-யவி,ைல. சாியாக நட	க>� �-யவி,ைல. 

உலக�ைம, அவைர� பைனேயற விட>� இ,ைல. அ�ப�ேபா ெசா,ல �-யாத 

.யர�க6 வ�� ேபா., ேலசாக� 'ப�ைட' ேபா��	 ெகா6வா�. அ.>� மி,7	 

கண	கி, தா�. 

 

"அ��ப E�டா#டா�." 

 

"ஏ�?" 

 

"என	
5 ேசா/ ேவ#டா�." 

 

"ஏ�?" 

 

"வயி/ நிரMசி��, நீ வார.	
 ��னால பலேவச� 
��த.ல வயி/ உ�பி��, 

ெர#� நாைள	
 ஒ#L� ேவ#டா�." 

 

"அவ� கிட	கா�. க�டயில ேபாறவ�. தி	க�தவ�கC	
� ெத)வ*தா� .ைண. 

ஒ�ம� ேபசின.	
 உதிரமாட� அவன ேக	காம விட மா�டா�." 

 

"நீ ெச)த. சாியா? ெபாிய இட�.ல ஆயிர� நட	
�. நம	ெக�ன வ*த.? நீ ஏ� 

மாாி��. மவேளாட ேபாவL�?" 

 

"நானா� ேபாவல. என	
 ஒ� பாவ�*ெதாியா.. ேவல	காாி மாதிாி 

.ைணயா�தா� ேபாேன�. இ�ப-	 
ள/ப- நட	
��; ெதாிMசா 

ேபாயி�	கேவ மா�ேட�. ேசா�ேபறி�பய, ெதாழி, நட�தலா��;லா 

ேக���டா�. அவ� நா	
ல !�.ேநாயி வர." 
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"நீ8� அவன	 @ட	@ட� ேபசி�ட. G�� நில�த விட5 ெசா,2றா�. அ.@ட� 

பரவாயி,ல. க:�த� பி-5சி த6Cேவ�; ேவற ெசா,7�ட. அவ� எ�ன 

ப#ண� ேபாறாேனா? அவ� ெமாவ� .ளசி�க� ஒ#Lகிட	க ஒ#L 

ப#ணி�டா?" 

 

"அ-�பா�; பய�ப�றீரா? அ-	
�ேபா. பா��.	கிடலா�." 

 

மாயா#-, பதி, ெசா,லாம,, 
2�கி	 
2�கி அ:தா�. அவ� அ:ைகயி, 

ஏ கனேவ ெதா�கி� ேபாயி�*த நா�	க�-,, அைச*. ெகா��த.. இயலைமயி, 

எ:*த அ*த அவல�தனமான அ:ைக உலக�ைமைய கல	கிவி�ட.. அ)யாவி� 

அ�கி, ேபா), அவ� தைலைய ெமௗனமாக	 ேகாதிவி�டா6. மாயா#- வி�மி	 

ெகா#ேட ேபசினா�: 

 

"ஒ� அ�மா	காாி எ�ன நி�	கதியா வி���� ெச�.�டா. எ� அ�மா எ�ன 

வி���� அM� வய�ல ேபாயி�டா. ஒன	காவ�தா� ஏறாத பென,லா� ஏ/ேன. 

இ,ல�னா எ�பேவா ம#டய� ேபா����ேப�. அவ� பலேவச� பண	கார�, 

ச,7�பய,, ஒ#Lகிட	க ஒ#L..." 

 

"நீ� ஏ)யா ெசா�னைதேய ெசா,றீ�. அ-	
� ேபா. பா��.	கிடலா�." 

 

"அ-5சா பரவாயி,லழா. நீ தனியா இ�	
�ேபா. ரா�திாி ேவைளயில 

அவமான�ப��தி�டா - பலேவச� அ�பி-�ப�ட பய,தா�. ெசா*த சி�தி மவளேய 

வ5சி	கி�-�*த பய." 

 

உலக�ைம தி�	கி�டா6. இ*த மாதிாி8� ஒ�/ நட	கலா� எ�/ அவ6 

நிைன�.	 @ட� பா�	கவி,ைல. அ�ப- நிைன	ைகயி,, அவ6 உட�ெப,லா� 

ஆ-ய.. அ)யாைவ� பா��தா6. அவ� இ�;� ஏ�கி ஏ�கி அ:தா�. அ)யா, 

அவாி� அ:ைக	
	 காரணமான பலேவச�, அ*த� பலேவச� ேகாப�பட	 

காரணமான மாாி��. நாடா�, அவாி� க,யாண5 SF5சி... அ�தைன ேப� மீ.� 

அவC	
� தணியாத சின� ஏ ப�ட.. ஆேவச� வ*தவ6 ேபா, ேபசினா6: 
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"அ�- ஒ#L� நட	கா.. நட	க>� விடமா�ேட�. நீ� சீ>ன பாள அாிவா இ*தா 

இ�	
)யா. ந,லா நிைன5சி�பா��. அMசி வ�ஷ�.	
 ��ன நா� 

ெபாியாளா
 ��னால க��பசாமி எ�கி�ட ஏேதா ெசா�னா��; அவ� 

பண	கார�; @ட� பா	காம இ*த அாிவாள வ5சி	கி�� அவன ஓட ஓட 

விர��னீேர, ஞாபக� இ�	கா? நா� !7	
� ெபாற*தவா. ஒ�ேமாட மவ6. எ*த� 

பய ேவL��னா2� வாலா�-� பா	க���. அவ� தலய ெவ�- ஒ�ம கா2ல 

ைவ	கா�-, நா� உலக�ம,ல. ெபா�!ள மாதிாி ஏ)யா அ:>றீ�?" 

 

மாயா#- அ:வைத நி/�திவி�� மகைள� ெப�ைமேயா� பா��தா�. அ��ைப 

E�-ய உலக�ைமைய, அவ� த�	கவி,ைல. தீE�-	 
ழைல ைவ�. உலக�ைம 

ஊதினா6. தீ� பி-	கவி,ைல. ஈர5ச�
 ேபா2�. சிறி. ேநர� 
ழைல 

ைவ�.வி�� எ�ன ெச)யலா� எ�/ ேயாசி�தா6. 

 


�!ற�ப��தி�*த மாயா#-, எ:*. உ�கா�*., �வாி, தைலைய ைவ�.	 

ெகா#ேட "நீ இHவள> ஒ�தாைச ப#ணியி�	க, இதனால பலேவச�.	கி�ட @ட 

இ:ப�ேறா�. ஆனா, மாாி��. ச�சார� 'பைனேயறி�பய மவள	கா�- எ� 

ெபா#ண கரேய�த ேவ#-யதி�	
�;' ல��மிகி�ட ெசா�னாளா�. ல��மி 

இ�பதா� வ*. ெசா,7��� ேபானா" எ�றா�. 

 

உலக�ைம, அவ� ெசா,வைத, காதி, வா�காத. மாதிாி வா�கி	 ெகா#டா6. 

திUெர�/ ஒ� �->	
 வ*தா. இ�ேபா. 
ழ�ப� இ,ைல. அசா�தியமான 

.ணி5ச, ஏ ப�ட.. "நம	கா, இHவள> ைதாிய�" எ�/ தன	
�தாேன ெசா,7	 

ெகா#��, ெம5சி	 ெகா#��, உலக�ைம தீE�-	 
ழைல எ��. ஊதினா6. 

 

தீ�பி-�.	 ெகா#ட.. 

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

5. 5. 5. 5. உ'ைம உைர�,உ'ைம உைர�,உ'ைம உைர�,உ'ைம உைர�,............    

 

அ*த	 கிண ைற5 � றி ஏெழ��� ெத�ைன மர�க6 ேகாண, மாணலாக நி�றன. 

சில 
ைலகளி, ேத�கா)க6 கீேழ வி:*. வி�பைவ ேபா, ெதா�கி	 

ெகா#-�*தன. ப5ைச� ெத�ைன ஓைலகC	கிைடேய ெசHவிளனி	கா) கா�� 



46 

 

ஓணாைன� ேபா,, பய�/�தின. சில ேத�கா)க6 வி:*., கிண / நீாி, 

மித*தன. 

 

ஒ� ப	க� வாைழ�ேதா�!; இ�ெனா� ப	க� த	காளி5 ெச-க6, த	காளி5 

ெச-யி, 'நாைள	ேகா ம/நாேளா ெபாியவளாக� ேபாகிற சி/மிக6 மாதிாி' க�னி	 

கா)க6, ப��ெபா� நிற�தி, இ�*., சிவ�! நிறமாக மா/� 'அேடாலச�<' 

கா)களாக, ப�ைம நிற�ைத ெச*நிற� விர�-ய-	
� ேவக�ைத	 கா��வ. ேபா, 

கா றி, ஆ-ன. ைக	
ழ*ைதகைள மா�பக�தி, ைவ�.� பாR�-	 ெகா#ேட, 

மா�பக�ைத மாரா�!5 ேசைலயா, E�� தா)மா�கைள� ேபால, 
ைல த6ளிய 

வாைழக6, அ*த	 
ைழகைள, த� இைல� !டைவயா, மைற�.�, மைற	காம2� 

நிைற>ட� நி�றன. வர�!களி,, காவ, Qத�க6 ேபா, நி�ற ஆமண	
5 

ெச-க6, விள	ெக#ெண) தயாாி�பத காக எ�	க�ப�ட ெகா�ட ��.	கைள� 

பறிெகா��.வி��, அம�க7� ெப#க6 ேபா, கா�சியளி�தன. 

 

ஒ� ேதா�ட�தி,, மிளகா)5 ெச-க6 இ�*தன. ேவ#-ய ம��� கா) கா)	
� 

ேபா., நீரா2� உர�தா2� நிைற>ட� உ#ட அ*த5 ெச-க6, இ�ெபா:. 

உரமாக� ேபாக��� எ�/ வி�� ைவ	க�ப�-�*தன. நீ�� இ,ைல. அவ ைற 

உ#L� ஆ ற2� அவ றி கி,ைல. �:ேநர� வய7, உைழ�. �தியவனாகி, 

பி�ன� தி#ைணயி, ேக�பார /	 கிட	
� கிழவ�கC	
�, ம�கி� ேபா) 

ம#ேணா� ம#ணாக	 கிட	
� அ*த5 ெச-கC	
� ஏேதா ஓ� ஒ /ைம 

இ��ப. ேபா, ேதா�றிய.. கிேழ வி:*. கிட*த ப:�! ற பைனேயாைலக6, 

அவ�களி� இ/தி �-ைவ அ/தியி��	 @/வ. ேபா, ேதா�றின. 

 

ெமா�த�தி, அ*த� ேதா�டேம, ஒ� கிராம�. மனிதனி� �தைல8� �-ைவ8� 

ெசா,லாம, ெசா,7	 ெகா#-�*த.. 

 

ேலா
, சி*தைனயி, இ�*. வி�ப�டவனா), க#களி, இ�*. ெத�ைன 

மர�கைள8�, வாைழ மர�கைள8� வ2	க�டாயமாக வில	கி	 ெகா#�, ைகயி, 

ைவ�தி�*த ேநா�-, ேநா�ட� ெச2�தினா�. கவிைத எ:.வத காக, அ�ேக 

அவ� வரவி,ைல. கவிைத எ:.பவ�கைள விட ஒ�சில கவிைதக6 கா��� நீதி 
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ெநறிக6ப- வாFபவ�க6 தா� கீ�ைஸ விட, ெஷ,7ைய விட, க#ணதாசைன விட 

மிக�ெபாிய மனித�க6 எ�/ எ#Lகிறவ� அவ�. தி�மண அைழ�ைப எ�ப- 

எ:தலா� எ�/ அவ� ேயாசி�.	 ெகா#-�*தா�. 

 

அ., அவ� 
��ப�.� ேதா�ட� அ,ல. அவ� அ)யா, அைத, க��	 


�தைக	
� பயி� ைவ	கிறா�. அ.>�, இ*த நட�! ெவ6ளாைம �-*த.� 

�-*. வி��. அவ;	
 நிைன	க நிைன	க சிாி�பாக இ�*த.. ேதா�ட�தி� 

உாிைமயாள�, த� மகைள, அவ� க�-	 ெகா6ள ேவ#�� எ�/ வ !/�தினா�. 

அவ;� ச�மதி�தி��பா�. ஆனா, ெப#, 'ஒ� மாதிாி நட*. ெகா#டவ6' எ�/ 

பல� ெசா,7வி�டா�க6. ஒ�ேவைள தி�மண� ஆனபிற
, விஷய� 

ெதாி*தி�*தா,, 
)ேயா �ைறேயா எ�/ @�பா� ேபா�-�	க மா�டா�. 

ஆனா,, ேக6வி�ப�ட பிற
? ஆ /� த#ணீ� பல இட�களி, 

அ��த�ப�-�	
� எ�/ ெதாி*.� 
ளி	கிறா�க6. அேத அ��த�, 
ளி	கிற 

இட�தி, இ�*தா,? 

 

ேலா
 க�-	க வி��பவி,ைல எ�பைத உண�*த ேதா�ட�பிர!, த� ேதா�ட�ைத 

வி��விட ேவ#�� எ�/ ெசா,7வி�டா�. "நீ எ� மவள ேவ#டா�ற. அதனால, 

எ� நில�� உன	
 ேவ#டா�" எ�/ அவ� ேநர-யாக5 ெசா,7யி�	கலா�. 

அ�ப-5 ெசா,லாம, "பி6ைளய ெபாியதா ஆயி��. நா�கேள பயி� ைவ	க� 

ேபாேறா�" எ�/ ெசா,7 வி�டா�. 

 

ேலா
 பி.Z.சி.யி,, விMஞான�தி, 'ஏ' பிள< வா�கியி�*தா�. இதர பாட�களி2� 

ந,ல மா�	, ைஹ ப<� கிளா<; எ�.பி.பி.எ<ஸு	
 வி#ண�பி�தா�. 

இHவள>	
�, ேப	வா�� க�Zனி�-. கிைட5�தா? ேபாக���. ெட�- கெல	ட� 

பாீ�ைச எ:தி� ேதறினா�. ாிச,�? ��@�-ேய அதாவ. பாீ�ைச	
 �� 

@�-ேய அ-ப�ட ெபய�க6 தா� 7<-, வ*தன. 

 

ஒழிய��� 'இ�னா� இ�னாாி� ம�மகனாக� ேபாகிறவ�. ஆைகயா, அவ� தா� 

அதிகாாியாகL�' எ�/ பகிர�கமாக5 ெசா,7 இ�*தா, பிர5சிைனேய 

இ�	கா.. ஆனா, இ*த அ�ப�டமான அேயா	கிய�தன�ைத, 
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ேயா	கிய�ப��.வத காக, பாீ�ைச எ�/ ஒ�/ ைவ�ப.�, ஆயிர	கண	கான 

ப�டதாாி இைளஞ�களி� பண�ைத8� ேநர�ைத8� Gணா	கி, அவ�கைள 

ஏமாளிகளா	கி, ��@�-ேய தீ�மானி	க�ப�டவ�கC	
 பதவிக6 

ெகா��பைத8*தா� அவனா, எ*த	 காரண�ைத	 ெகா#�� நியாய�ப��த 

�-யவி,ைல. அ�ப-� ேத�*ெத�	க�ப�� ஆசாமிக6, த�களி� 'சிபா�� 

கா��ெள	ைஸ' மைற�பத காக 'தா� N�' எ�/ 
தி�ப. ெவ*த !#ணி, ேவ, 

பா)5�வ. ேபா,. இ�தைன8� நட*தா2� ந� நா� ஜனநாயக�தி� காவல� 

எ�கிறா�க6. இ. ேநஷன, ஜனநாயக�; தீவிரமாக5 சி*தி�தா, நாகாிகமான 

பிர!�.வ�. 

 

திறைம	ேகா ேந�ைம	ேகா மதி�பி,ைல எ�/ நிைன�. மன� ெவ*. ேபானவ� 

ேலா
. அத காக ஒ� சில வசதிபைட�த ைபய�கைள� ேபா, ஹி�பி �-ைய 

ைவ�.	 ெகா#� மிக�ெபாிய 'இ�ெடல	�வலாக'	 கா��வைத அவ� 

ெவ/�தா�. அ�ப- இ��பவ�க6 'எ	`பிசனி<�' எ�ப. அவ� க��.. 

 

தி�மண�தி2� அவ� ஒ� ெகா6ைக ைவ�தி�*தா�. ச�தாய� பிர5சிைனகைள 

அலசி� பா��பத 
, தன	
 வா)�பவ6, ப�டதாாி� ெப#ணாக இ�	க ேவ#�� 

எ�/ நிைன�தா�. ஆனா, பல ப�டதாாி� ெப#கேளா� பழகியபி�, ப-�பி 
� 

ச�தாய� பிர	ைஞ	
� ச�ப*த� இ,ைல எ�ப. ம��ம,ல, இ*த 'ப�ட' 


வா7பிேகஷேன அ*த� பிர5சிைன	
 ஒ� -<
வா7பிேகஷ� மாதிாி8� 

அவ;	
� ெத�ப�ட.. 

 

ஆைகயா,, அ)யா பா�	கிற ெப#ைண	 க�-	 ெகா6ள அவ� ச�மதி�தா�. 

ெப#ணி� ப-�ைப� ப றி கவைல�படவி,ைல எ�றா2�, எ<.எ<.எ,.சியாவ. 

இ�	க ேவ#�� எ�/ நிைன�தா�. ஆனா, அவ� த*ைத "மாாி��. நாடா� 

��பதாயிர� ெரா	கமாக� தாேர�கறா�. ெபா#Lதா� ப-	கல. நம	
� நாலMசி 

வய�� ெபா#L�க இ�	
" எ�/ இ:�தேபா., அ.>� ஏெழ��� 

பி6ைளகைள� ெப /, இதர பி6ைளக6 ��;	
 வர ேவ#�� எ�பத காகேவ, 

�த, பி6ைளைய அவ�களி� சா�பாக	 கTட�ப��� ப-	க ைவ�த த*ைதயி� 

ேப5�	
 ம/ேப5�� ேபச அவ� வி��பவி,ைல. வரத�சைண வா�க	@டா. 

எ�/� அவ� வாதாடவி,ைல. ெப#L	
, ச�ட�தி, இ�	
� ெசா�.ாிைம 

G�களி, அமலா
� வைர	
�, அ�ப- அமலாக ேவ#�� எ�/ 
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வ !/�த�படாத வைர	
�, வரத�சைண ஒழி�! இய	க�கC�, ேர-ேயா� 

ேப5�	கC�, ெட7விஷ� ேப�-கC�, ச�ப*த�ப�டவ�களி� 'ஈேகாைவ' 

தி��தி�ப��.� 'ேபஷ�' எ�/� அவ� உ/தியாக ந�பினா�. ெப#L	
5 

ேசரேவ#-ய ச�ட�ப-யான ெசா�.	
	 ெகா�	க�ப�� நாகாிகமான நTட 

ஈ�தா� வரத�சைண எ�/ த�பாகேவா சாியாகேவா நிைன�தா�. 

 

கிராம�தி, ஏைழ	 
��ப�தி, �த� �தலாக� ப-�பவ� ஒ� ஆ��	கிடா மாதிாி! 

ஆ��	கிடாைவ, ம றவ ைறவிட5 ெச,லமாக வள��., அத� தைலயி, Q5S-, 

ேகாவி7, ெவ��வ. மாதிாி தா�, ஏைழ� ெப ேறா�க6 ஒ� ைபயைனயாவ. 

ப-	க ைவ�., ந,ல உணவளி�., ப�ட� எ�ற Qைவ� தைலயி, S-, 

பண	காரG��	 ேகாவி7, ப7கிடாவா	
கிறா�க6. பண	கார5சாமி, கிடா	 

கறிைய, வள��தவ;	
	 ெகா�	காம, தாேன சா�பி�வ.� உ#�. எ�றா2� 

ஏைழ� ைபய�க6 ப-�பேத, க,யாண மா�	ெக�-, ேர�ைட	 @�ட�தா�. இ. 

அநியாய� எ�றா2�, இேத அநியாய�, பல ஏFைம அநியாய�கைள ஒழி�. 

வி�கிற. எ�ப.� உ#ைம. 

 


��ப�ைத	 கா�பா ற ேவ#-ய ெபா/�! ேலாக;ைடய.. 'என	
 நா� 

பா	
ற ெபா#Lதா� ேவL�' எ�/ ெசா,7, இTட�ப- க,யாண� ெச). 

ெகா#டா,, அதனா, பண� கிைட	காம, ேபானா, ச�பள�தா,, அவ� 


��ப�ைத	 கா�பா ற �-யா.. கி�பள� வா�க ேவ#��. இ. அவ;	
� 

பி-	காத.. ஆைகயா, அ)யா>	
 வ�மான� கிைட	
� இட�தி, தி�மண� 

ெச)ய ஒ�!	 ெகா#டா�. எ�றா2�, அத 
	 
��ப� ெபா/�! ம��� 

காரணம,ல. எ*த G��� ெப#ணாக இ�*தா2�, அ.>� ஒ� ஜீவ� தா� எ�/ 

நிைன�பவ�. அழ
	
 அதிக �	கிய�.வ� ெகா��பவ� அ,ல. அேத சமய� 

அவ� � /� .ற*த �னி8� இ,ைல. இதனா, தா� ெப#ைண� பா�	க 

ேவ#�� எ�/ வ !/�தினா�. 

 

ெப#ைண� பா��பத 
 ��!, ஏேதா ஒ� ெபாிய தியாக� ெச)வ. ேபா, 

நிைன�தி�*தா�. ஆனா, 'சேராசாைவ'� பா��தபிற
, ய*திர கதியி, ெசய,ப�ட 

இதய�தி, ெத�ற, Gசிய.. அவ6 பா��த பா�ைவ - ம��சிேயா, அக*ைதேயா 

இ,லாத க#க6, பாசா�ேகா ப#பா��	 
ைறேவா இ,லாத நைட - அ�தைன8� 
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அவைன	 கவ�*.வி�டன. இ*த5 சி�ன வயதி, வ��தக	 கலாசார� 

கிராம�களி2� பரவிய Sழ7,, இ�ப- ஒ� ெப# இ�	கிறா6 எ�றா,, அ. 

பழ	க ேதாஷ�. அவ6 @ட வ*த க�ைடயான அ*த ந��தர வய.� ெப#மணி 

தா� காரண� எ�/ அவ� அவC	
� ந�றி ெதாிவி�.	 ெகா#டா�. 

வாைழயி� வாளி�ேபா� ஆமண	
5 ெச- நிற�தி, அளவான உயர�தி, அைம*த 

அவ6, அவ;	
 அ-	க- ேதா�றி	 ெகா#-�*தா6. நா��	க�ைட ேமனியி, 

ப�வ� 'ச�ைம	கா' ேபா, பளபள	க, ப-	காதவ6 எ�/ பா��த>ட� ெசா,ல 

�-யாத நளின�ைத8�, அ�! ெச2�.வத காகேவ வாFபவ6 ேபா7�*த சிாி�த 

�க�ைத8� க�Oரமான, அேத சமய� ெப#ைம 
ைறயாத பா�ைவைய8� அவ� 

தன	
6ேளேய இ�ேபா.� பா��.	 ெகா#� ரசி�தா�. 

 

சி*தைனயி, ஈ�பட �-யாம2�, அேதசமய�, அதி7�*. விடபட �-யாம2�, 

அைழ�பிதழி, எ*த ஜிகினாைவ எ�ேக ைவ�ப. எ�/ !ாியாம2�, ேலசாக� 

தைலநிமி�*த ேலா
, ேவகமாக� தைலைய� N	கி, ேதா�ட�.� ப	கமாக ஊ�	
� 

ேபா
� ஒ ைறய-� பாைதைய� பா��தா�. அதி, வ*. ெகா#-�*த ெப#ணி� 

மி�	கான நைட8�, ஏேதா எ�ேகேயா ரயிைல� பி-	க ஓ�பவ6 ேபா, ெச�ற 

ேவக��, அவைன ேலசாக� !�வ�ைத5 �ழி	க ைவ�தன. அ*த உ�வ� ெந��க 

ெந��க, அவைள எ�ேகேயா பா��த. ேபா, ேதா�றிய. - யா�? 
�டா�ப�-� 

ெப# சேராசா மாதிாி இ�	ேக! அவ6 தானா? அவ6 இ�ேக ஏ� வாரா6...? 

 

ேலா
 அவசர அவசரமாக வழி�பாைத	
 ஓ-வி��, 'E5� E5'ெச�/ இைள	க, 

ச /� ெதாைலவி, ேபா)	 ெகா#-�*தவைள �*தி	 ெகா#�, வழிமறி�பவ� 

ேபா, நி�றா�. உலக�ைம8� அவைன அ*த இட�தி, எதி� பா�	கவி,ைல. 

அவைன� பா��த>ட�, ஏேனா அழ ேவ#�� ேபா7�*த.. அவைன� பா��ப.�, 

ச /� ெதாைலவி, இ�*த ஊைர� பா��ப.மாக இ�*தா6. வாயைட�.� ேபா) 

நி�ற ேலா
தா� ேப5ைச� .வ	கினா�. 

 

"நீ. நீ�க 
�டா�ப�- சேராசா தான?" 

 

அவ6 ேபசாம, அவைனேய ெமௗனமாக� பா��தா6. 
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"ெசா,2�க, நீ�க மாாி��. நாடா� மவ6 சேராசாவா? ெசா,2�க. என	
 

ஒ�/� ஓடல. பிளீ<." 

 

பிாி	க�பட வி��பாத.ேபா, ஒ�-	கிட*த உத�கைள வ2	க�டாயமாக வில	கி	 

ெகா#� அவ6 ெசா�னா6: 

 

"எ� ேப� சேராசா இ,ல, உலக�ைம." 

 

"மாாி��. நாடா� மக6 தான?" 

 

"இ,ல. ேவல	காாி." 

 

"ேவல	காாியா? நீதான ப5ைச பா�ட�ல சிவ�!� !டைவ க�-	கி�� பி6ைளயா� 

ேகாவி2	
 வ*த.. நா� யா�; ெதாி8தா?" 

 

"ெதாி8.. சேராசா	கா>	
 மா�பி6ள." 

 

"ஒ�@ட வயசான ெப# வ*தாேள அவ6 ேப�தா� சேராசாவா?" 

 

அவ6 தைலயா�-னா6. அவ� பி�.� பி-�தவ� ேபா, சிறி. ேநர� அவைளேய 

பா��.	 ெகா#� நி�றா�. அவ� இ.வைர ரசி�.	 ெகா#-�*த பி-படாத 

அ*த� ேதா�ட�தி� S��ம� ேபா,, !ாி*த. ேபால>�, !ாியாத. ேபால>� 

அவ� த� தைலைய ேம2� கீ:� ப	கவா�-2� ஆ�-	 ெகா#டா�. சிறி. 

ேநர� அ*த ெமௗன�தி, நீ� உைற*. விடலா�. ெந��! அைண*. விடலா�. 

 

"என	
 ஒ#Lேம !ாியல. நா� ஒ�ன ெபா#L�; நிைன5சி�-�*ேத�. நீ 

எ�னடா�னா... சாி, இ�ப எ�க ேபாற?" 

 

"உ�க G��	
�தா�." 
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"எ�க G��	கா? எ.	
?" 

 

அவ6 ெசா,லலாமா ேவ#டாமா எ�/ தய�
பவ6 ேபா, ேயாசி�தா6. 'நம	ேக� 

வ�!. உ�ககி�ட க,யாண ேவல எ.>� இ�*தா, ெச)ற.	காக மாாி��. நாடா� 

அ;�பின�; ெசா,7 வி��� ேபா)விடலாமா?' எ�/ @ட நிைன�தா6. ஆனா, 

அவ� �க�தி, ெதாி*த இன*ெதாியாத Oதிைய� பா��த.�, அவ�, ஒ� 


ழ*ைதயிட� ேப�வ. ேபா, த�னிட� ேபசிய ேதாரைணைய� பா��த.�, 

அவளா, ேபசாம, இ�	க �-யவி,ைல. 

 

"எ�ேனாட அ)யா பைனேயறி. அ�மா சி�ன வய�லேய ெச�.�டா. கTட�ப�ட 


��ப�. அ)யா>	
 கா, விள�கல." 

 

திUெர�/ ேப5ைச நி/�திவி��, உலக�ைம த�ைனேய தி�-	 ெகா#டா6. 'அ- 

ச#டாளி! எ.	
 வ*திேயா அத ெசா,றத வி���!��, Eணாவ. ம;ஷ�கி�ட 

ஒ�ன�ப�தி ஏ#- ேப�ற? அவ�கி�ட ெசா,7 ஒன	
 எ�ன�த ஆவ�ேபாவ.? 

அவ� எ�ன ஒ� மாமனா ம5சானா?' 

 

சிறி. ேநர� திணறி	 ெகா#-�*த உலக�ைம. அவ� த�ைனேய ஆ5சாியமாக>�, 

ஒ�வித ந�	க�.ட;� பா��பைத உண�*த.� மீ#�� ேபசினா6. 

 

"மாாி��. மாமா எ�ன சேராசா	காேவாட ேகாவி2	
� ேபாக5 ெசா,2� ேபா. 

��மா ெதாைண	
� ேபாக5 ெசா�னா��; ெநன5ேச�. அ�!ற*தா� எ�ன 

ெபா#L�; ஒ�கள ந�பவ5� சேராசா	காவ ஒ�கC	
	 ெகா�	கற.	காக 

'க>,' ப#Lனா�; ெதாிM�.. எ� உட�ப	 கா�- ஒ�வர ஏமா�தற. என	
� 

பி-	கல. ெநன5சி� பா�ேத�. நீ�கேள விஷய�ைத	 ேக6வி�ப�டா... நி5சயமா 

அ. ெதாிM���. எ�க சேராசா அ	காவ அ-5சி விர�டலா�. அ.ல அ	கா ெச�.� 

ேபாகலா�. இ,லா�- நீ�கேள தி�மலா!ர�.� ைபய� மாதிாி விஷ�த	 


-5சி��..." 

 

அவளா, ேம ெகா#� ேபச �-யவி,ைல. 
ர, த:த:�த.. க#ணீ�, 

இைமகளி, அைண	க�� நீ� ேபா, ேத�கி நி�ற.. அவ� இற*. ேபாவா� 
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எ�கிற ெவ/� Zக�ைத� தா�க �-யாமேலா அ,ல. சேராசா	கா சாவைத� 

ெபா/	க �-யாமேலா அ:தா6. எ.	காக அ:ேதா� எ�ப. அவC	ேக ெதாியாத 

ேபா., ேலா
>	
5 சாியாக� ெதாி*தி�	க �-யா.. இ�ேபா. கி�ட�த�ட 

ெதா��வி�� Nர�தி 
 அவ� இைடெவளிைய	 
ைற�.	 ெகா#�, அவைள 

விழி�த க# விழி�தப-, திற*த வா) திற*தப- பா��தா�. அவ6 

வி�ம2	கிைடேய ேபசினா6. 

 

"நாைல8� ேயாசி�.� பா�ேத�. இதனால ஊ�ல8� ஒ� ெமா6ளமாறி�பய எ�ன� 

பா�.	 ேக	க	@டாத ேக6விய	 ேக���டா�. அத�ப�தி என	
	 கவல இ,ல. 

ஆனா, பழி பாவ� வ*. அ.	
 நா� காரணமாக	 @டா.�;தா� நட*தத5 

ெசா,ல வ*ேத�. அேதாட இ�ெனா#L. எ�க சேராசா	கா அழ
 இ,லாம 

இ�	கத மைற	க வி��பல. அழ
 �	கியமா? அM� விர2� ஒ#ணா இ�	
மா? 

எ�க அ	கா 
ண�.	காகேவ நீ�க க�டலா�. யாைர8� நீ�; @ட5 ெசா,ல 

மா�டா. 
னிMச தல நி�ர மா�டா. ஒ� ஈ கா	கா அ-பட	 @ட5 ச�மதி	க மா�டா. 

ல�ச	கண	கா ெசா�. இ�*தா2� ெகாMச� @ட ம#ட	ெகன� ெகைடயா.. 

அவள மாதிாி ஒ��தி இனிமதா� பிற	கL�. அவள க��ற.	
 நீ�க 
��. 

வ5சி�	கL�. ஒ�க ேமல உயிைரேய வ5சி�	கா?" 

 

அவ�, அவைள� பா��த வித�தி, பய*. ேபானவ6 ேபா,, உலக�ைம ேப5ைச 

நி/�.வி��, சிறி. விலகி நி�/ ெகா#டா6. 'அதிக� பிரச�கி�தனமா 

ப-5சவ�கி�ட ப�-	கா���தனமா ேபசி�ேடாேமா!' எ�/ @ட5 சி*தி�தா6. 

 

அவேனா அவைள� பா�	கவி,ைல. ஆகாய�ைதேய ெவறி	க� பா��.	 ெகா#� 

நி�றா�. 'தீைம	
 ம��� SF5சி ெசா*தம,ல. ந�ைம @ட த�ைன	 கா�பா றி	 

ெகா6ள, த�ைன� தீைமகளா, அல�காி�.	 ெகா6ள வி��!வ. ேபா, 

அவ;	
� ேதா�றிய.. 'ஆயிர� கால�.� பயி� எ�/ ேபா ற�ப�� 

க,யாண�தி, @ட மனித SF5சி எHவள> கீF�தரமாக� ேபாகிற.? ேகாழி	 


Mைச நக விர,கC	
6 ைவ�.	 ெகா#�, மரண ேவதைனயி, அவதி�ப�� 

அ*த	 
Mைச� ப றி	 கவைல�படாம, பற	
� ப�*., த� 
M�	
 அைத 

உணவாக	 ெகா�	க ேவ#�� எ�கிற தா)ைமயி, தா� ேபாகிற.. ஆனா, 

அ*த� தா)ைமைய	 கா�-	 ெகா6ள அ. ேப)ைமயாகிற.. தா)ைமைய 

பாரா��வதா? ேப)ைமைய ேநாவதா? 
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ேலா
 த�ைன ஒ� ேகாழி	
Mசாக நிைன�.	 ெகா#டா�. சிறி. சி*தைன	
� 

பி�ன� ஆகாய�தி, உயர� பற	
� எம� ப�*தி� கா7, சி	கி	 ெகா#� 

தவி	
� 
Mைச	 கா	
� வைகயறியா., பற	
� சிறகி,லா., நி�ற 

இட�திேலேய � றி	 ெகா#� வ�� தா)	ேகாழியாக, உலக�ைமைய	 க பைன 

ெச). பா��தா�. அ*த எ#ண� தவ/ எ�ப. ேபா, உலக�ைம ேபசினா6. 

அவ� பதி, ேப�வா� எ�/ கா,க�	க	 கா�. நி�றவ6, அவ� 

ேபசாம7��பதா, பய*தவ6 ேபால>�, அ�ப-� ேபசிவி�டா2� பய�ப�பவ6 

ேபால>�, தா� ெசா,வைதேய ேக�க�-யாத ெசவி� ேபா, ேபசினா6: 

 

"அ�ப நா� வர��மா?" 

 

ேலா
 ஆகாய�தி7�*. க#கைள வில	கி� Qமிைய� பா��தா�. Qமியி, ப-*த 

அவ6 கா,கைள� பா��தா�. பி�ன�, அ�மாைவேய அறியாம,, இைட�ப�ட 

வயதி, ஒ��திைய 'இவ6 தா� ஒ� அ�மா' எ�/ ெசா�னா, அவைள ெந��கி 

ம-யி, !ரள �-யாம2�, அேத சமய� ெந��க ேவ#�� எ�ற எ#ண�ைத� 

த�	க �-யாம2� தவி	
� எ�� வய.5 சி/வைன� ேபா,, அவைள� 

தவி�ேபா� பா��தா�. அவ� தவி�ைப விட அவ� கா�-ய ெமௗன�ைத, தா� 

ெசா�னைத அவ� ஏ /	 ெகா#டா� எ�ற த�ன�பி	ைகயி, அவ6 ேபசினா6: 

 

"எ�க சேராசா	காவ ேநாகாம கா�பா�தL�. அவ�க மாதிாி ல�ச�.ல ஒ�வ� 

ெகைட	க. அQ�வ�. ஒ� ேசா�.	
 ஒ� அாிசி பத� மாதிாி ெசா,2ேத�, 

ேகC�க. அ	காேவாட வாற.	காக அவ சீைலைய	 க�-	கி�� நா� வ*ேத�. 

\��	
 வ*த>டேனேய அவா அ�மா சீலய அ>	க5 ெசா�னா. அ.	
 அ	கா 

எ�ன ெசா�னா� ெதாி8மா? 'அ*த சீலேய அவா க�-யி�	கதால தா�, அ. ந,லா 

இ�	
. என	
�தா� ஏழ��5 சீல இ�	க. இத, அவேள வ5சி	கிட��'��; 

ெசா�னா. ேவற யா�� இ�ப-5 ெசா,2வா>ளா? ராசா மாதிாி மா�பி6ள 

ெகட5ச.ல அ	கா>	
 ச*ேதாஷ�. நீ�க 
��.வ5சவிய, அவC� 


��.வ5சவதா�. ஒ�களமாதிாி ஒ�வ� இ*த உலக�.,ேல இ�	க �-8மா? 

நா� வர��மா?" 
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அவ� ேபசாம,, அவைளேய பா��.	 ெகா#� நி�றா�. ஏFைமேயா� 

ம��மி,லாம, த� இதய�ேதா�� ேபாரா�வ. ேபா, ேதா�றிய அவைளேய 

அவ� ஊ��வி� பா��தா�. அவளா,, அ*த� பா�ைவைய� த�ட>� 

�-யவி,ைல, தாள>� �-யவி,ைல. 

 

சிறி. ேநர� அவைனேய பா��.	 ெகா#� நி�றவ6, இ/தியி, 'வர��மா?' 

எ�/ ெசா,லாம, ெம6ள நட*தா6. அவ6 அக�றபி�, அ*த ெவ/ைமயி, தா� 

அவ6 அ�ைமைய அறி*தவ� ேபா,, ேலா
, அவைள	 ைகத�-	 @�பி�டா�. 

 

"என	
 ேநரமா>.. எ.	
 @�பி�Uய?" 

 

"ஒ� இளநி பறி5சி� தாேர�. சா�பி����� ேபா." 

 

"ேவ#டா�." 

 

"என	
� ெத�னமர� ஏற� ெதாி8�. பைன மர�.ல @ட ஏ/ேவ�. ஒேர ெசக#�. 

இளனி சா�பி���ேபா." 

 

அவC	
5 சிாி�!	 @ட வ*த.. 

 

"க,யாணமாவ���. சேராசா	கா, நீ�க, நா� EL ேப�மா ேதா�ட�.	
 வ*. 

ேத�கா) சா�பிடலா�." 

 

"அ�ப-�னா ஒன	
 இளநிேய கிைட	கா.." 

 

"நீ�க ெசா,றத� பா�தா..." 

 

"நா�, நீதா� என	
 வர�ேபாறவ�; ச*ேதாஷமா ெநன5ேச�. E�/ நாளா)� 

N�க	 @ட இ,ல. ஒ� �க�ைத� தவிர எ.>ேம க#L	
� ெதாியாம	 
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கிட*ேத�. நீ எ�னடா�னா எ� க#ண� திற*.�ட. ஆனா, க#Lதா� 

திற*தி�	ேக தவிர பா�ைவ தா� ெதாியல." 

 

"நீ�க ேப�றத� பா�தா..." 

 

"ஒ�ன எ�ேனாட ெம�ரா�	
	 @�-	கி��� ேபாகL�. ெமாீனா>ல 

ச*ேதாஷமா ேபசி	கி�� இ�	கL�. பா�!� ப#ைணய� பா	கL�. மி�க	 

கா�சி சாைல	
� ேபா)� ெபாறிகடைலய வா�கி	 
��தி��, அத நீ 


ர�
	
�-	கி�ட ேபாடL�. அ. சா�பி�கிற ச*ேதாஷ�.ல நீ 

ச*ேதாஷ�ப�றத நா� பா�	கL��; ெநன5ேச�. ஆனா..." 

 

உலக�ைம நாண�தா, ஒ�கண� தைல 
னி*. ெகா#டா6. பிற
 அ�ப-� தைல 


னி*தத 
� தைல
னி*தவ6 ேபா, அ-�.� ேபசினா6: 

 

"நீ�க எ�னெவ,லாேமா ேப�றிய. என	
 ஒ#L� நீ�க ெநன	கிற. மாதிாி 

ஆைச கிைடயா.. விர2	
� த	க G	க��; ெதாிMசவா நா�." 

 

"நா;� நீ அ�- நிைன	கதா ெசா,லல. உ�ன	 க,யாண� ப#ணி	க� 

ேபாறதாேவா ெசா,ல7ேய? எ�னேமா ெதாியைல. ைப�திய� பி-5சவ� மாதிாி 

உள/ேற�." 

 

உலக�ைம ேலசாக� .L	
 றா6. அவ� ேபசிய ேதாரைண, ஏேனா அவைள ஒ� 

வினா- வா�-ய.. 

 

"அ�ப-�னா சேராசா	காவ க�-	க மா�-யளா?" 

 

"அ�ப-8� ெசா,ல �-யா.. இ�ப-8� ெசா,ல �-யா.. இ. ேயாசி	க 

ேவ#-ய பிர5சிைன. அ*த� ெபா#ண நிைன5சா� பாிதாபமா8� இ�	
. 

ேகாழி	
Mைச பி-5�	கி��� ேபாற ப�*. கைத இ.. ப�*ேதாட ெகா�ைமய 

நிைன5சி வ��த�ப�றதா, இ,ல உண>	காக	 கா�.	கிட	கற ப�*.	 


M�	காக� ப�*த� பாரா��றதா எ�கிறத இ�பேவ ெசா,ல �-யா.. ப�*த 
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விர�- 
Mைச	 கா�பா�.றதா, ப�*.	 
Mைச நிைன5சி அ�ப-ேய நட	கிறத, 

நட	கிறப- வி�றதா எ�கிறத உடேன ெசா,ல �-8மா?" 

 

"ஒ#L ம��� ெசா,2ேவ�. எ�க சேராசா	கா @ட ஒ� நிமிஷ� பழகினா 

ேபா.�. ஒ�கC	
� பி-5சி��. அவC	
� ஒ�கC	
� க,யாண� நட	
� 

ேபா. அவள விட ச*ேதாஷ�ப�கிறவா ஒ��தி இ�	க �-8��னா அ. நா� தா. 

சாி, நா� வாேர�." 

 

"இளநி?" 

 

"சா�!�டா சேராசா	காேவாட தா�. வாேற�." 

 

உலக�ைம மீ#�� அவைன வி�� விலகி நட*தா6. அவ� @�பி�வா� எ�/ 

எதி�பா��தவ6 ேபால>�, அ�ப-	 @�பி��ேபா., அவ� 
ர, ேக�க �-யாத 

Nர�தி 
� ேபாக வி��பாதவ6 ேபால>�, அ-ேம, அ- ைவ�. நட*தா6. அவ� 

@�பிடவி,ைல. அவC	
 ஏமா றமாக இ�*த.. தி��பி� பா��தா6. அவ� 

அவைளேய பா��.	 ெகா#-��ப. ேபா, ெதாி*த.�, ஏேதா ஒ� �க� ெதாி*த.. 

எைதேயா நிைன�.	 ெகா#டவ6 ேபா, அவனிட� ஓ- வ*தா6. 

 

"ஒ#L ெசா,ல மற*.�ேட�. நா� இ�க வ*தத யா�	கி�ட8� ெசா,7டாதிய. 

ெதாிMசா மாாி��. மாமா எ�ன உயிேராட எாி5சி�வா�. அதவிட சேராசா	கா 

எ�ன த�பா ெநன�பா. உயிேராட எாிய	 @ட� தயா�. இ. யா�	
� 

பிரேயாஜனமி,லாத க�ைட. ஆனா சேராசா	கா எ�ைன� த�பா ெநன5சா எ�னால 

தா�க �-யா.. க,யாண�.	
 அ�!ற�� நீ�க இத அவாகி�ட ேபச�படா.. 

இ.	
�தா� காைலயில நா2 மணி	ேக எ:*தி�5சி யா�	
� ெதாியாம 

ஓ-யா*ேத�. நா� வாேற�." 

 

உலக�ைம அவைன� தி��பி� பா�	காமேல, ேவகமாக நட*தா6. யா�	
� 

ெதாியாம,, அவனிட� ம��� 'ரகசிய�' ேபசிய. ஒ�வித இ�ப�ைத த�ைன மீறி, 

தன	களி�பைத உண�*த உலக�ைம சேராசாவி� ந,ல 
ண�கைள8�, அவ6 

!டைவ ெகா�	க ��வ*தைத8� நிைன�.	 ெகா#ேட, 'சேராசா	கா ந,லவா, 
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ந,லவா' எ�/ மன�.	
6 ெசா,7	 ெகா#ேட நட*தா6. எ�றா2� ஒேர ஒ� 

சமய�, அவளா,, தி��பி� பா�	காம, இ�	க �-யவி,ைல. அவ6 தி��பி� 

பா��தேபா., அவ� மீ#�� ேதா�ட�தி 
6 தி��பி	 ெகா#-�*தா�. அவ6 

உடெல,லா� காி�ப. ேபா,, ேம ெகா#� நட	க �-யாத அள>	
	 கன�த. 

ேபா, அவC	
� ேதா�றிய.. ஏேதா ஒ�ைற� பறிெகா��த. ேபா�ற 

உண�>ட� அவ� தி��பி� பா�	கவி,ைலேய எ�ற ஆத�க�.ட�, அ*த 

எ#ண�தி 
 ெவ�க�ப�� த�ைன ெவ/�பவ6 ேபால>�, ஒ� தடைவ காறி 

உமிF*.வி�� அவ6 நட*. ெகா#-�*தா6. 

 

ேதா�ட�தி 
� ேபா) அ�ேக 
வி*. கிட*த சர7, ஏறி நி�/ ெகா#� 

த�ைனேய அவ� பா��.	 ெகா#-��ப. ெதாியாம, தி��பி� பாராமேல அவ6 

நட*தா6. 

 

ஆனா, O- ஏெஜ#� ராமசாமி தி��பி� பா�	காம, ேபாகவி,ைல. 


�டா�ப�-	
 O- இைல வராததா,, ச�டா�ப�-	காவ. வ*தி�	கிறதா 

எ�பைத� ெதாி*. ெகா6வத காக ைச	கிளி, ேபா)	 ெகா#-�*த அவ�, 

'உலக�ைமைய� ேபா, இ�	ேக' எ�/ நிைன�தவ�, அைர பிேர	 ேபா��	 

ெகா#�, ெபடைல மிதி	காம, ெம6ள� ேபானா�. பிற
 ஒ� பைன மர�த-யி, 

'ஒ.�
பவ� ேபால' பாவலா ெச). ெகா#� நி�றவ�, இ�ேபா.தா� 

ைச	கிைள உ��-	 ெகா#�, ெபட7, காைல ைவ�தா�. 

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

6. 6. 6. 6. ஓட நிைன�ஓட நிைன�ஓட நிைன�ஓட நிைன�,,,,............    

 

ஒ� நா6 �:.� உலக�ைம	
 நி�மதியி,ைல... ேலா
ைவ5 ச*தி�ததா,, 

தி�மண� நி�/ ேபான ெச)தி வ*தா2� வரலா� எ�/ உ6aர� பய*. 

ெகா#-�*தவC	
, இ�ேபா. ேபான உயி� வ*.வி�ட.. மாாி��. நாடா� 

G�-,, க,யாண ேவைலக6 த�
 தைடயி�றி நட*.வ*தன. தின�� 

காைலயி2�, மாைலயி2�, சேராசாைவ� பா��., சிறி. ேநர� ேபசி	 

ெகா#-�*.வி��, ேவைல ெவ�-	
� ேபா
� அவளா, ேந /� ேபாக 

�-யவி,ைல. ஏேதா ஒ� 
 ற� ெச).வி�ட உண�வி, தவி�தா6. 
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ஆனா, அவ6 பய*த. மாதிாி எ.>� நட	காததா,, மாாி��. நாடாாி� 

வய2	
� !ற�ப�டா6. ேபாகிற வழியி, அவ� மகைள� பா�	கலா� எ�/ 

நிைன�தா6. பிற
 சாய�கால� வ*. பா��.	 ெகா6ளலா� எ�/ த�-	 

கழி�தா6. 

 

நா�	க�-7, ஒ�	களி�தவா/ ப��.	 ெகா#�, E�ைட� Q5சிகைள ந�	கி	 

ெகா#-�*த அ)யாவி� தலலயி,, அவ� ச /� எதி�பா�	காத த�ண�தி,, 

உலக�ைம ச�-யி, கா)�. ைவ�தி�*த விள	ெக#ைணைய எ��., அர	க� 

ேத)�தா6. அவ�, "பா�.�மா, தல !#ணாயி��" எ�/ ெசா,7	 ெகா#டா�. 

உலக�ைம, தைலைய� பி-�தவித�, அவ�	
 தன. தைல இ�ெனா� E�ைட� 

Q5சி ேபா, ேதா�றியி�	க ேவ#��. 

 

!ற�பட� ேபான உலக�ைம, அ)யா அவைள அ��த�.ட� பா��பைத	 

கவனி�.வி��, "எ�ன)யா விஷய�" எ�றா6. 

 

"ேபாறவள மறி	க�படா., ேபாயி�� வா." 

 

"எைதேயா ெசா,ல வ*திய�?" 

 

"ஒ#Lமி,ல, கல	கமா இ�	
." 

 

"கல	கலா? இனிேம ஒ�	
 அ.	
	 கா� ெகடயா.. ெம�ரா<ல வா�னிைஷேயா 

எைதேயா 
-5சி�� நிறய ��டா�பயம	க ெச�.� ேபாயி�டா�களா�. இனிேம 

அ*த5 சமா5சாரேம ேபச�படா.." 

 

உலக�ைம G�-7�*. ெவளிேயறினா6. 'விள	
ழி	
6' இ�*த கைலய�தி 
6 

இர#� E�/ (பா) இ��ப. அ)யா>	
� ெதாி8� எ�ப. அவC	
� 

ெதாி8�. அேத ேநர�தி, அ)யா, ஆயிர*தா� கல	க� வ*தா2� அவளிட� 

ேகளாம, அைத எ�	க மா�டா� எ�ப.�, அவC	
� ெதாி8�. 'சாய�கால� 

கல	க2	
	 
�	கிற கா�	
 ஒ� ��ைட வா�கி அைடப#ணி அ)யா>	
� 

ேபாடL�' எ�/ நிைன�.	 ெகா#� வயைல� பா��. நட*தா6. 
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வய7,, இ�;� E�/ 'த��க6' நடாம, கிட*தன. அேதா� நா ற�கா, இ�*த 

ஒ� மர	கா, வித�பா�ைட8� இ�ைற	
 நடேவ#��. 

 

க#மா)	
 ேம ேக, 
ள�.	
6 
தி�.	 ெகா#-�*த ெபாிய ைபய�கைள 

'கா�பி'ய-�ப. மாதிாி, கிழ	ேக ��டள> ஓ-	 ெகா#-�*த நீாிேல விைளயா-ய 

சி�ன�ைபய�கைள ேவ-	ைக பா��.	 ெகா#ேட அவ6 நட*தா6. அவC	
� 

இ�- ஒ� த�பி இ�*தா எ�- இ�	
�? அ)யா>	
 காவலா இ�	
�. 

 

மைடவா)	
6 வைலைய ைவ�. மீ� பி-�.	 ெகா#-�*த ஒ�வாிட�, "மாமா, 

நம	
� ெகாMச� மீ� 
�	க	 @டாதா? இ�;� ஆ/ மாச�.	
 ஒ�ம G�-ல 

மீ� வாசன தா� இ�	
�. அ�!ற� க�வா�� வாசன" எ�/ கி#ட, ெச). 

ெகா#ேட, அவ6 வய2	
� ேபான ேபா. ப�.� ப�னிெர#� ெப#க6 ந��	 

ெகா#-�*தா�க6. 

 

"எ�னழா இ�னி	
 ஒன	
 வ*த.? ஏ� சீ	ரமா வரல" எ�/ எ,ேலா�	
� 

பிரதிநிதிேபா, ேபசிய ஒ� கிழவியி� ேக6வி	
, "எ�ன பா�-, க#L G	கமா 

இ�	
" எ�/ பதிலளி�.	 ெகா#ேட, அவ6 வய2	
6 Bைழ*., ஒ� 

'ெமா�ைட� பா�தியி,' அ�	க�ப�-�*த நா /	 க��களி, ஒ�ைற எ��.	 

ெகா#� 
னி*தா6. "ஒல
 இ*த� ப	கமா வா" எ�/ சில ெப#க6 த�த� ப	க� 

அவைள இ:	
� �ய சிைய வா��ைதயா	கினா�க6. ஏேதா ஒ� ப	கமா) நி�/ 


னி*. அவ6 ந��	 ெகா#-�*தா6. 

 

ஒ� மணி ேநர� ஆகியி�	
�. 

 

"ஏ) உலக�மா, ஒ�ன�தா� ஒ�ன�தா�" எ�/ க�தி	 ெகா#ேட வ*த 

ெவ6ைள5சாமி, 
�.	கா7, சா)*. ெகா#-�*தா�. அவ�, எ�கி�*. 

வ*தா� எ�/ ெதாியவி,ைல. கைர வழியா) வ*தவ� மாதிாி8� இ,ைல. ப�� 

ெச��	
6 ப��.	 ெகா#-�*தவ� மாதிாி8� ெதாியவி,ைல. திU� இ�7, திU� 

காபி மாதிாி தி�தி�ெப�/ வ*. நி�றா�. 
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"எ�ன Q, உல>, ஒன	
 ல	கி அ-	கி. அ�னி	கி எ�னடா�னா மாாி��. 

ம5சா� @�!�டா�. இ�னி	
 பிரா*த� @�பி�றா�. ஒ�பா� ேதவல. 
/	க 

நி��த �-யாம கTட�படா#டா�" எ�றா6 ஒ� ந��தர வய.� ெப#மணி. 

 

"பிரா*தன அ�கேய ேபாயி பா�	கா. இ�க வ*தா ��னா ேவலயில இ,லாத 


ற,லா� ெசா,2வா�" எ�றா6 இள�ெப# ஒ��தி. அவ6 க,யாணமாகி, ஒ� 

பி6ைள	
� தாயானவ6. க,யாணமாகாத உலக�ைமைய 'அ	கா' எ�றைழ�., 

தன	
 இ�;� இளைம இ�	கிற. எ�பைத	 கா�-	 ெகா6பவ6. 

 

"ஒ�பா� ல	கிதா�. கிள�! ஒல>. இ*த� பிரா*.�பய இ�க க�தற. 

ெம�ராஸு	
	 ேக	
� ேபா7�	
. மாாி��. க,யாண G�ல இவன 

ஆட5ெசா�னா ந,லா ஆ�வா�. ெசல>� மி5ச�. எ�ன ஒல>, எ.	
	 

@�பி�றா�?" 

 

உலக�ைம, நா /	க��� தீர��� எ�/ நிைன�தவ6 ேபா,, அவ� @	
ரைல� 

ெபா��ப��தாம, ந��	 ெகா#-�*தா6. க�-, மி5ச�ைத ம றவ�களிட� 

ெகா�	க அவ6 இTட�படவி,ைல. "மாாி��. மாமா G�ல இ�னி	
 

ெசா	கார�க ஆ	கி� ேபா�றா>ளா�. அ#டா 
#டா க:வ @�-	கி�� வர5 

ெசா,7 இ��பா�" எ�/ உர	க5 ெசா,7	 ெகா#ேட, வய, நீாி, நா /மீ. 

படாம,, ைகைய	 க:வி	 ெகா#-�*தா6. 

 

ெவ6ைள5சாமியா,, இ�ேபா. 
�.	கா7, இ�*. க�த �-யவி,ைல. 

ெதா#ைட வ7�தி�	க ேவ#��. வய2	ேக வ*தா�. 

 

"ஏ) உலக�மா, நா� ெசா,ற. கா.ல விழல?" 

 

"இேர�, அ�பா>, எ�ன மா��; நிைன5சியா ம;ஷி�; நிைன5சியா?" 

 

"நீ மா�� இ,ல. ம;ஷி8� இ,ல. உ#ட G��	
 ெர#டக� ெச)8ற தி���� 

ேதவ-யா. அ��.	 ெகா�	கற பைனேயறி5 ெச/	கி மவா. வய2	
6ள ஏ�ழா 
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ேபானா? ஒ�ப� வயலாளா? இ,ல�னா ஒ� ைவ�பாள� வயலாளா? எ�தனாவ. 

ச�ட�.லழா வய2	
6ள வரலா�? வாாியா, இ,ல..." 

 

உலக�ைம திைக�.� தி	
�	கா-� ேபானா6. அவC	
 ஒ�/� ஓடவி,ைல. 

தைல வி#ெண�/ ெதாி�த.. ெநM� அ-�.	 ெகா6C� ச�த� அவC	
 

ந�றாக	 ேக�ட.. அவ�, ேவ/ யாைரேயா ேப�வ. மாதிாி8� அவC	
� 

ேதா�றிய.. இ*த மாதிாி யா�ேம, அவைள� ேபசியதி,ைல. கிராம�. வா7ப� 

ெப#க6 'ெக�ட' வா��ைதக6 ேப�வைத, ெவ/�பவ6 அவ6. 'ந�ம உல
 தா� 

A�.ல ஒ��தி. அவா வாயில மற*. @ட ஒ� ெக�ட வா��த வரா.' எ�/ பல 

'ெக�ட வா��ைத' ெப#களாேலேய !கழ�ப�டவ6. ெவ6ைள5சாமி ேபசியைத	 

ேக��� சாகாம, இ�	கிேறாேம எ�/ வ��த�ப�டா6. அ�ப-� ேபசிய அவைன, 

சாக-	காம2� இ�	கிேறாேம எ�/ ேகாப�ப�டா6. 'ஒ�ன ரா�திாில 

அவமான�ப��தி�டா' எ�/ அவ6 த*ைத ெசா�ன நாளி7�*., இ��பி, 

யா�	
� ெதாியாம, ஒ� சி�ன	 க�திைய5 'ெச�கி' ைவ�தி�	
� அவ6, 

இ�ேபா. அ*த	 க�திைய எ��. அவ� ெதா#ைட	 
ழிைய	 
�தி 

ெநMெச2�ைப� 'ெத�னி' எ�	கலாமா எ�/ @ட நிைன�தா6. 

 

சில சினிமா� பட�கைள� பா��தி�	
� உலக�ைம, இ�தைன கல	க�தி2�, 

ேலாகநாத� அ�ேக தி�ெம�/ வ*., ெவ6ைள5சாமிைய உைத�ப. ேபால>�, 

அவ� க:�ைத� பி-�.� தி�
வ. ேபால>�, 'ேதவ-யா' எ�/ ெசா�ன அவ� 

உத�கைள� பைனமர�தி, ைவ�.� ேத)�ப. ேபால>�, அ. �-*த.� அ:.	 

ெகா#-�	
� அவைள அைண�.	 ெகா6வ. ேபால>� க பைன ெச). 

பா��தா6. பிற
 'இ�- !�தி ெக�டதனமா சேராசா>	
� .ேராகமா ெநன	கிற 

எ�ைன அவ� எ�ன ெசா�னா2� த
�' எ�/ நிைன�.	 ெகா#டா6. 

இ�*தா2� வி��	 ெகா�	காம, ேபசினா6: 

 

"ஒன	
 நா� எ�ன ப#Lேன� ெவ6ைளயா? ஏ� இ�- அவமானமா ேப�ற?" 

 

"என	
� ப#ணினா எ�ன? எ�க ெபாி)யா>	
� ப#ணினா எ�ன? நா	
ேமல 

ப,2�ேபா��� ேபச ஒன	
 ெவ	கமா இ,லழா? வயல வி��வா நாய." 
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இதர ெப#கC�, <த�பி�.� ேபா), நா /	க��கைள நீ�	
6 ேபா��வி�� 

எ.>� !ாியாதவ�களா) நி�றா�க6. 
ள	கைரயி, மாாி��. நாடா� மைனவி 

ேப5சி வ*. ெகா#-�*தா6. ெவ6ைள5சாமி, ெபாிய�ைம	
	 ேக�க ேவ#�� 

எ�ப. ேபா,, த�ைன	 கதாநாயகனா) நிைன�.	 ெகா#�, ேப5சியி� 

தி��திைய5 ச�பாதி	
� �ைறயி2� ேம2� ேம2� ெக�ட ெக�ட 

வா��ைதகளா, ேபசி	 ெகா#ேட ேபானா�. உலக�ைமயா, ெபா/	க 

�-யவி,ைல. 

 

"ெவ6ைளயா, மாியாதி 
��. மாியாதி வா�
. ��ப�திெர#� ப,2� உடMசி 

ேபா>�. ஜா	கிரத." 

 

"யா�	
 உைட8.�; பா��.டலா�ழா." 

 

"எ�ன எ.	
ல அவமானமா ேப�ற?" 

 

"நீ எ.	கிழா ச�டா�ப�-	
� ேபான? எ*த	 க6ள�!�ஷன� பா	க� ேபானழா? 

இ*த ஊ�ல ஆ�!ள கிைட	கல�னா அ*த ஊ�	
� ேபான? எ5சி	கல ேதவ-யா. 

எ�க ெபாி)யா வய2,ல நா) மாதிாி ேவல பா	கிற 'வா�கி	 
-5ச' @7ேவல 

பா	கிற ெச/	கி	
 இHவள> தி�� இ�	
��னா எ�கC	
 எHவள> 

இ�	
�? வய,ல ஏ�ழா நி	கிற? பைனேயறி�பய ெமாவள." 

 

நா /	க ைறகைள� ேபா��வி��, வா) பிள*தவா/ நி�ற 'ெபா�பிைளகளா,' 

இத 
ேம, ெபா/	க �-யவி,ைல. 'தன	
 வ*தா� ெதாி8� தைலவ78� 

ேநா8�' எ�ப. மாதிாி; 'வா�கி	 
-5சி', '@7ேவல பா	
ற ெச/	கி' எ�பன 

ேபா�ற வா��ைதக6 த�கைள8� தா	
வைத உண�*தி�*தா�க6. சிறி. ேநர� 

அ*த பிரா*.� Qைன	
 எ�ப- மணி	க��வ. எ�/ ேயாசி�ப. ேபா,, ைககைள 

�T-களா	கி ெநாி�.	 ெகா#-�*தா�க6. கைடசியி,, ஒ� கிழவி ேபா��பரணி 

பா-னா6: 

"ஏ) ெவ6ளயா! அறிவி�	கால? அவள ஏ�ல அ�பி-� தி��ற? நா)	
� பிற*த  

பயல." 
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"ஒன	ெக�னழா ��மா ெகடேய�, கிழ��5 ெச/	கி." 

 

இ�ெனா��தி பி-�.	 ெகா#டா6; அவ6 கிழவியி� அ#ண� மக6. 

 

"யார� பா�.ல ெச/	கி�ன? யா�ல வா�கி� தி�னவ�க? இ�*த ெசா�ைத 

எ,லா� ைச	கி6 ஓ�ட� பழ
றதா8� 'Q.	கைடயில8�' ெதால5சி�� நாயில8� 

ேக� ெக�ட நாயா, ெபாிய�ப� ஊ�.ற எ5சி	 கMசி	
 அைல8ற பயலால 

ெச/	கி�; ேக	
ற? ேசா�ேபறி�பய மவன?" 

 

"அ*த� ேதவ-யாள ேபசினா ஒன	ெக�னழா?" 

 

இ�ெனா��தி இைடமறி�தா6: 

 

"யா�ல ேதவ-யா? இ*த இ�ப. வய�ல8� ஒ��த� ஒ� வா��த ேபசாதப- 

நட	கறவா அவா. இவ6 ேதவ-யாளா�. ேதவ-யா�கிறய, ஒ� த�க5சி கைத 

ெதாி8மால? ேமல�ெத� �*தர�பய, ஒ� G��	
 வ*. ஒ�ைனேய சிகெர�� 

வா�க� ேபாக5 ெசா,7�� ஒ� த�க5சிய க�-�பி-5சா�. அவ ேதவ-யாளா? 

இவா ேதவ-யாளா? எ5சி சிகெர��	
 ஆச�ப�� ெசா*த த�க5சிய @�-	 


�	கிற பய2	
 வா) ேவறயல? இHவள> ேப�றிேய, ஒ� அ	கா எ�ப-�; 

ஒன	
� ெதாி8மால?" 

 

"வி��� த6C	கா." 

"��மா இ� அல�. நா;� பா�.	கி���தா� இ�	ேக�. பிரா*.�பயமவ� 

�:�த ெபா�!ள�!6ளய� பா�. வா)	
 வ*தப- ேப�றா�. எல, மாாிய�மா 

ச�தியமா ெசா,2ேற�. உலக�ைமேயாட பாவ� ஒ�ன விடா.ல. நீ !:�.�தா� 

சாக�ேபாறல, ஒ�ைமய மாதிாி." 

 

"ஏழா, எ�க அ�ைமய� ேப�னீ�னா ஒேர ெவ�டா ெவ�- கிண�.	
6ள  

ஆ�.�!�ேவ�." 
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இ�ேபா. ம ெறா��தி சா-னா6: 

 

"ஏ�ழா, கி/	
�பய மவ�கி�ட ேப5ச வள	கிறிய? ம�ெப�-	 கணயவ5சி 

சா�தலா� வா�க. ஏல பிரா*தா! நீ ஆ�!ள�னா அ�ேகேய நி,2ல. ஒ�ேமல 

சாணிய கர5சி ஊ�தா�- ெசா,2." 

 

சில கிழவிக6 த��.� ேகளாம,, ெப#க6, அவைன ேநா	கி ��ேனறினா�க6. 

ஓ�வதா அ,ல. சா�வதா எ�/ ெதாியாம, ெவ6ைள5சாமி தி#டா-னா�. "ஏல 

ெவ6ள)யா, உலக�மா ேமாச� ப#ணி�டா. பைனேயறீ�பய மவள வா)	
 

வ*தப- ேபசி விர��ல" எ�/ ெபாிய�பா ெசா�னைத அம, ெச)ய வ*தா, 

ஏ ப�ட ஆப�ைத உண�*தவ� ேபா, அவ� தவி�.	 ெகா#-�*த ேபா., 

விஷய�தி� �த, அ�தியாய�ைத அவ� 'ெலவ7,' �-	க நிைன�த மாாி��. 

நாடா�, பிற
 ஒ� ேவைள விபாீதமாகிவி�� எ�/ நிைன�. மைனவி ேப5சிைய 

அ;�பி ைவ�தா�. 

 

அவ6 வ�வத 
 ஒ� நிமிட� தாமத� ஏ ப�-�*தா,, ெவ6ைள5சாமி 

'ெபா�பிைளகளிட� அ-ப�-��பா�. "�/�த ஆ�!ைளய அ-	க� ேபாறியளா? 

பிரா*த�; இள	காரமா?" எ�/ ெசா,7	 ெகா#� வ*த ேப5சிைய� பா��த.�, 

��ேனறி	 ெகா#-�*த ெப# @�ட� பி�வா�கா2� ��வா�காம2� 

அ�ப-ேய நி�ற.. 

 

ேப5சி, இ�/ தா� அவ�கைள ேந�	
 ேநராக� பா��.� ேப�கிறா6. @7	
 

ேவைல பா�	
� அ�தைன ேப�� அவ�க6 எ*த நா�-, எ*த க#ட�தி, 

இ�*தா2�, அவ�க6 ேவைல	காாிகேள - அ.>� தன. ேவைல	காாிகேள - எ�/ 

நிைன�பவ6 அவ6. "ேவைலககார�பய ஒ�ம ��னால O- 
-5சா�. ேபசாம 

இ�	கியேர. ேவல	கார நாயி�க கி�ட சாி	
5 சமமா ேப�னா இ�ப-�தா�. 

நாய	ெகாM�னா EMச ந	
�" எ�/ !�ஷைன	 க#-�பா6. இ*த 'சாி	
5ச�' 

அதாவ. சாி நிக� சம�.வ�ைத தைலகீழாக� பி�ப /வதி,, தைலகீழாக நி க>� 

தய�காதவ6. ஒ� சமய� "ஏ	கா ஒ�க சேராசா>	
 எ�ப க,யாண�?" எ�/ 

எேத5ைசயாக	 ேக�ட ஒ� விவசாய	 @7� ெப#ைண, "ஆமா ஒ�கி�ட ேயாசன  
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ேக����� தா� �-	கL�" எ�/ �ர���தனமாக	 ேக�டவ6. 

 

ேப5சி 'நா�டாைம ந,ல5சாமி நாடா� மவ6'. அவ6 பிற*த ஊாி,, அவ6 அ)யா 

நா�டா#ைம	கார�. அ.>�, இ�ேபா. ப-�த இைளஞ�களா, பறி ேபா)வி�ட.. 

அ*த	 கால�தி,, ஊாி, அ�ம�ெகாைடேயா, ஆ�தா	 ெகாைடேயா நட	
�ேபா., 

'
-சன�க', அவ�	
 ேகாயி7, ெவ�-ய ஆ��	கிடாவி, ெதாைட	 கறிைய	 

ெகா��. விட ேவ#�மா�. 
ள�தி, மீ� அழி*தா,, �த, விரா, மீ;� 

அவ�	
�தா�. க,யாண� ேபா�ற ந,ல. நட*தா,, அவாிட� நா2ப- அாிசி8�, 

இர#� ேத�கா8� ெகா�	க ேவ#�மா�. க�மா*திர� மாதிாி ெக�ட. நட*தா,, 

ஒ� .#�	 க�வா��, ப�.� பல	 க��!	க�-8� ெகா�	க ேவ#�மா�. 

'வா�5ேம�' மாதிாி, ேகாவி, சாவி8� அவாிட� தானா�. 

 

இ�ப-�ப�ட 'நா�டாைம5' Sழ7, வள�*த ேப5சிய�ைம ஐ�ப.	
 ேம, 

வயதாகி8�, இ�;� 'க�நாடகமாகேவ' இ�*தா6. இதர பண	கார� ெப#க6 

ஓரள> த�கைள மா றி	 ெகா#டைத	 @ட அவ6 ெவ/�., "ெக�டா2� 

ேம�ம	க ேம�ம	கதா�" எ�/ தமிF5 ெச)8C	
 அன��த� ெச)., ெக�� 

ெநா/�கி� ேபான அ)யா நிைலைய நியாய�ப��.பவ6. சேராசா கிழவியாகி� 

ேபான.	
 இவேள காரண�. 

 

அ�ப-�ப�டவ6, ேவைல	காாிகளி� எதி��ைப	 க#ட.�, ெகாMச� 

தி�	கி�டா6. அவைள� பா��த.�, அவ�க6 வய2	
6 வி:*த-�.� 

ேபாவா�க6 எ�/ நிைன�., அ�ப- எ.>� நட	காததா,, அதி�*. ேபானா6. 

'ெப��காய வாசைனைய' ைகவிடாம, அத�-னா6. 

 

"அவன அ-	க� ேபாறியள, அ-	க �-8மா உ�களால?" 

 

ஆேவசமாக� பதி, வ*த.. 

 

"அவன8� அ-�ேபா�. அத த�	கிறவியல8� அ-�ேபா�. ஏழ எழியவ�க�னா 

ேகவலமா?" 
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"உலக�ம எ�கC	
� .ேராக� ப#ணி�டா. அவள வய2	
6ள வி�ற.� 

விடாத.� எ�க இTட�. நீ�க யா� அ�பண?" 

 

"ஒ��தி பாதி ேநர� ேவல பா�த� பிற> அவள மா�த அதிகார� இ,ல. அ.>� 

ேதவ-யா�; ெசா,2ற.	
 திற*. கிட	கல." 

 

"அவா எ� வய2ல மிதி	க �-யா.." 

 

"அ�ப-�னா நா�கC� ேவல பா	கல. அவC	
 இ,லாத வய2 எ�கC	
� 

ேவ#டா�. வா�கழா ேபாவலா�. இ*த வய2ல யா� வ*. ந�றா�; 

பா�.�!டலா�. ஓேஹா." 

 

��ப. நாழிைகயி,, இ�ப�ெத�ைட G��	
6ேள ெசலவழி�த ேப5சிய�ைம	
 

உ#ைம !ாிய� .வ�கிய.. 'கால� மாறி� ேபா5சி. அ.>� ெக�ட.	
 மாறி� 

ேபா5சி. அ�டய பி-5சி	 க��2ல கிட�.ற மாதிாி, நாய	 
ளி�பா�- ந�G�ல 

வ5ச.மாதிாி ெத�வில ��.ற ேவல	கார நா8வC� ச�ட� ேப�ற கால� வ*.��, 

வி��� பி-5சா தா� வாழலா�.' 

 

இ�ேபா.தா� ேப5சிய�ைம, அ*த� ெப#கைள �த� �ைறயாக ம;ஷிகளாக� 

பா��தா6. இ�ேபா.தா�, அவC	
 அவ�கC�, ேசைல ஏ� க��கிறா�க6 

எ�பத 
 �: அ��த� !ாி*த.. இதனா, ெகாMச� பய*. @ட� ேபானா6. அேத 

ேநர�தி,, எ�ப-யாவ. உலக�ைமைய '-<மி<' ெச). வி�வதி,, அவC	
 

ம��� வயைல 'லா	க>�' ெச)வதி, 
றியாக இ�*தா6. அத காக5 ��திைய 

மா றினா6. "இ�தைன ேப�றியள! அவ� எ.	காவ அவள அ�ப-� 

ேபசியி��பா�; ெநன5சி� பா�திகளா?" 

 

"ஆயிர� இ�	
�. அ.	காவ ேதவ-யா எ�கிறதா? இவ� அ�மா ம��� 

ேயா	கியமா?" 
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"��மா ஒ�கC	
�தா� ேபச� ெதாி8�
ற. மாதிாி க�தாதீ�க. ஆயிர� ெபா)ய5  

ெசா,7 ஒ� க,யாண�த நட�.�; ெசா,2வாக. இ*த உலக�ம எ�ன 

ப#ணினா ெதாி8மா? ச�டா�ப�-ல நி5சய� ப#ணின மா�பி6ளகி�ட ேபாயி 

எைதேயா ேபசி கைல5சி�டா. எ� ெபா#L வய�ல இ�	கிறவCக, EL பி6ள, 

நா2 பி6ள ெப�.�டா. ஆனா,, நா� ெப�த ெபா#L ��ப. வய�ல8� க�னி 

கழியாம இ�	கா. இ�ப @- வ*தைத8� இ*த� பாதகி ெக��தி�டா! சாி�; 

ெசா,7��� ேபானவ�க, இ�ன	கி� ெபா#L ேவ#டா��; 

ெசா,7ய;�பி�டா�க." 

 

ேப5சிய�ைம	
 'ேவைல	காாிக6' ம�தியி, அழ வி��ப� இ,ைல. இ�*தா2� 

அ:தா6. அ*த அ:ைக, ெப#க6 ம�தியி, ஒ�வித 'இர	க�ைத	@ட' 

ஏ ப��திய.. 

 

ேப5சிய�ைம, த� மக6 க,யாண� நி�/ ேபான.	காக அ:வதாக�தா� அ*த� 

ெப#க6 நிைன�தா�க6. அ. உ#ைம8�@ட. அேத சமய�, '@7 ேவல பா	
ற 

ெபா�பிைள�கி�ட சாி	
5 சமமா ேப��ப-யா) ஆ#டவ� வ5சி�டாேர' எ�/ 

அத 
� ேச��. அ:தா6. 'எ�ன! உலக�ைமயா கல5சா?' எ�/ கச�சா எ�/ 

ேபசி	 ெகா#ேட ெப#க6 அவைள ஆ5சாியமாக� பா��தா�க6. அேத ேநர�தி, 

உலக�ைம இ,லாம, வய2	
6 ேபாக>� அவ�க6 வி��பாத. மாதிாி இ�*த.. 

ஒ��தி உலக�ைமயிடேம, ேக�டா6: 

 

"நீ எ�மாC கிட	க �-யாம ச�டா�ப�-	
� ேபான?" 

 

"ேபானாேளா ேபாவ7ேயா? ஆயிர� இ�	
�. அ.	காக அவள ெவளிேய�.ற. 

ந�மள ெவளிேய�.ற. மாதிாி." 

 

"இவC� இ�ப-� ேபாயி�	க	@டா.. அ.	காக அவ;� அ�ப-� 

ேபசியி�	க	@டா.." 

 

"இவா ேபாயி�	க மா�டா. யாேரா ேகா6 ெசா,7�டா�க." 
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உலக�ைம, சக 'ேவைல	காாிக6' ெகாMச� G	காகி வ�வைத� !ாி*. ெகா#டா6. 

அேத சமய� அவ�களிட� விள	கமாக5 ெசா,ல அவ6 வி��பவி,ைல. 

ெசா�னா2�, அவ�கC	
� !ாியா.. !ாி*தா2�, அவ6 ெச)வைத அ�கீகாி	க 

மா�டா�க6. ஏ�? அவேள, இ�ேபா. தா� ெச)த. சாிதானா எ�ப. ேபா, 

ேயாசி�தா6. ேலாகநாத� மீ. அவC	
	 ேகாப� வ*த.. 'ப-5சவன' 

ந�ப	@டா. எ�ப. எHவள> உ#ைம! ஈர�.ணிைய� ேபா�� 

க:�தற�.�டா�. பாவி. சேராசா	கா இ�ேபா எ�- இ�	காேளா?' 

 

ெப#க6 எ*த �->	
 வர �-யாம, தவி�த ேபா., உலக�ைம ஒ� �->	
 

வ*தா6. ெபா.	@�ட�தி, ேப�வ. ேபா, ேபசினா6. 

 

"நா� ச�டா�ப�-	
� ேபான. வா<தவ*தா�. அ.	காவ வ��த�பட>� இ,ல. 

ச*ேதாஷ�பட>� இ,ல. ஏேதா எ� ேபாதாத கால�. இHவள>� நட*த பிற> நா� 

இவ�க வய2ல Bைழ8ற. த�!�தா�. என	காக நீ�க வரா#டா�. நா� 

ேபாேற�." 

 

உலக�ைம வி��ெட�/ நட*தா6. அ.வைர அழாம,, ேகாப�தா, க�றி5 சிவ*த 

அவ6 விழிக6 நீைர	 ெகா�-ன. அவ6, 'சேராசா	கா ந�மள� ப�தி எ�ன 

நிைன�பா6!' எ�/ தா� வ��த�ப�டாேள தவிர, ெவ6ைள5சாமிைய� ப றி 

அவ6 அதிகமாக அல�-	கவி,ைல. அத காக, அவ� வா��ைதக6 மற*. ேபாக	 

@-யவி,ைல அ,ல. அவ� அ�ப-� தி�-யேபா., இதர ெப#க6 தாைய� ேபால 

பாி*. ேபசிய., அவ6 இ.வைர அ;பவி�திராத !திய பாச�. அவைளயறியாமேல 

க#ணீ� வி�டா6. ஐ*. வயதிேல அ�மாைவ இழ*. தா)�பாச�தி� 

கனபாிமாண�ைத உணராத அவ6, அ*த� ெப#க6 அவC	காக� பாி*. 

ேபசியேபா., அவ6 அ�மாேவ, ப�.	 @/களாகி, ஒHெவா�/� ஒ� தாயாக 

அ�ேக ந��	 ெகா#-�*த. ேபா,, அவC	
� ேதா�றிய.. அவC	காக 

அவ�க6 ேவைலைய வி��வி�� வர�தயாராக இ�*த.� அவC	
	 ெகாMச� 

இதமாகேவ இ�*த.. 

 

உலக�ைம, ஊ�	க�ேக வ*. வி�டா6. எ�ன நட*த. எ�பன ெதாியாதவ6 

ேபால>�, எ�ன நட	
� எ�ப. !ாியாதவைள� ேபால>� தைலைய	 கீேழ 
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ெதா�க� ேபா��	 ெகா#ேட நட*தா6. 'ேலா
 ெசா,7யி��பாேரா? ேசேச, 

ெசா,7யி�	க மா�டா�. சேராசா	காவ க�ட மா�ேட�;�டாரா? அ. அவ� 

இTட�. த�க ஊசி�; க#Lல இ-	க �-8மா? பாவ� சேராசா	கா எ�ன� 

ப�தி எ�ன நிைன�பா? நா� ெசMச. சாிதா�னா? அவ�க ம��� மா�பி6ளய 

ஏமா�த� பா�	கலாமா? அவ�� பாவ*தா�. அவC� பாவ*தா�. ஆனா, நா� 

தா� பாவி, ெபாற	க	@டாத பாவி.' 

 

தைல 
னி*. நட*தவ6 'கைன�!5' ச�த�ேக��� தைல நிமி�*தா6. பலேவச 

நாடா� அவைள� பா��.5 சிாி�தா�. 

 

"உலக�மா உ�ேனாட உதவிய மற	க �-யா.. நீ உ#ைமயிேலேய !7	
� 

ெபாற*தவா தா�. நா� உ�ன எ�னேமா�; ெநன5ேச�. அவ� மாாி��.	
 

பய�படா#டா�. சி�ன)யா இ�	ேக�. ைதாியமா இ�. G�ட கா7 

ப#ணா#டா�. அவ� வய2 ேபானா, எ� வய2 இ�	
. ச�டா�ப�-	
 எ�ப 

ேபான? மா�பி6ள	 கி�டேய ெசா,7�-யா?" 

 

உலக�ைம அவைர ெவ/�ேபா� பா��தா6. 

 

"நா� ஒ#L� ஒம	
� பய*. ேபாவல. என	
 அநியாயமா ப��.. அதனாேல 

ேபாேன�. ெசா�ேன�. அHவள>தா�." 

 

உலக�ைம அவைர ஏறி��� பா�	காம, நட*தா6 'மான�ெக�டவ�, மான�த 

வா�
ற. மாதிாி 'ெதாழி, ப#ணலா��;' ெசா,7��, இ�ப அேத வாயால 

சி�ைனயா�றா�. மான�ெக�ட�தனமா ேப�ற.�, அ�!ற� மான�ெக�ட�தனமா 

'அல�.ற.�'. N-' 

 

'இ*த ஊ�ல எ�-�தா� கால*த6ள� ேபாேறாேமா' எ�/ த�ைன அறியாம, 

ெம.வாக5 ெசா,7	 ெகா#டா6. 
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எ�னேவா ஒ�/ பய�கரமாக நட	க� ேபாகிற. எ�ற அ5ச�ைத விர�-ய-�பவ6 

ேபால>�, அதி7�*. ஓட வி��!பவ6 ேபால>�, அவ6 G�ைட ேநா	கி ஓ�ட�� 

நைட8மாக� ேபானா6. 

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

7. 7. 7. 7. ெகா0ய, க'�ெகா0ய, க'�ெகா0ய, க'�ெகா0ய, க'�............    

 

சேராசாவி� க,யாண� நி�/ ேபானேத, ஊ��ேப5சாக இ�*த.. உலக�ைமைய, 

சில� ெவ/�ேபா� பா��தா�க6. வழ	கமாக அவளிட� ேப�� பல�, அவைள	 

க#ட.�, 'ஒ.�கி�' ேபானா�க6. சில� ேபசினா2� பைழய அ*நிேயா�ய� 

இ,ைல. ஒ� சில� "நீ இ�- இ��ப�; ெகன> @ட	 காணல. ஒன	
 இ.ல 

எ�ன கிட5ச.?" எ�/� ேக�டா�க6. இேத பலேவச நாடா�, ம5சின� மக6 

க,யாண �ய சிகைள� பலதடைவ த��த ேபா., ஊ�வா) E-	 கிட*த.. 

"பலேவச நாடா� சம��த�. அவரா க,யாண�த நட�த வி�வா�" எ�/ ஒ�வித 

'ஹீேரா ஒ�ஷி�' �ைறயி, ேபசிய ஊரா�, இ�ேபா. உலக�ைம க,யாண�ைத 

நி/�திய., த�த� G�-, நட	கவி�*த க,யாண� நி�/ ேபான.ேபா, 

பாவி�.	 ெகா#டா�க6. 

 

உலக�ைம, த� ெசய2	காக அதிகமாக வ�*தவி,ைல. எ�றா2�, ஒ�வித� 

தனிைம அவைள� பய�கரமாக வா�-ய.. ஆனா2�, அவ6 த�ைன�தாேன 

சமாதான� ெச). ெகா#டா6. "ஒ�வ� ஒ� ெகால ப#ணியி��பா�. அத 

பா	காத ஜன�க அவன ேபா[< அ-5சி:�.	கி�� ேபா>�ேபா. அ*த	 

ெகாலகார� ேமல8� இர	க�ப��. இ. இய ைக. சேராசா	கா த�கமானவா. அவா 

க,யாண� நி�; ேபான.ல இர	க�ப�� எ�ேம, ேகாப�ப�வ. இய ைக. இத 

ெபாிசா எ��.	க	 @டா.. ேபாவ� ேபாவ சாியாயி��. 'ந,லவ� ெச)றதவிட 

நாC ெச)ற. ேமல�;' ��மாவா ெசா,2ராவ?" 

 

உலக�ைம, ஊ�	க#ணி, இ�*. 'ெகாMச நாைள	
' ஒ.�கி இ�	க 

வி��பினா6. 'மாாி��. நாடா� வயல மற*தா5சி. பலேவச� வய2ல ேவல 

பா�	கதவிட சாவலா�. O- ��.ற ெபாழ�!� ேபாயி��. ேபசாம ேராசாQ	கி�ட 

O- ��தி	 ெகா��ேபா�. அவள ெநறய இல வா�க5 ெசா,லலா�.' 
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அவ6 ேராசா�Qைவ அLகியேபா., "எ	கா ஒ�கள மாதிாி வ�மா" எ�/ ெசா,2�  

அ*த ேராசா�Q, "இ.	
�தா� ��ேனாசன ேவL�கற.. அவ� ராமசாமி அ�- 

எ�ன ப#ணி�டா�? அவன� ேபாயி, ேபசாத ேப5�,லா� ேபசி�-ேய. 

அவ;	
� ெதாிMசா எ� O- அHவளைவ8� கழி5சி�!�வா�. ேபசாம 

அவ�கி�ட ம�னி�! ேக��	க" எ�/ உபேதச� ெச)தா6. 

 

எ�ன ெச)யலா� எ�/ உலக�ைம தவி�.	 ெகா#-�*த ேபா., 

ச�டா�ப�-யி, ஒ� மிரா�தா� வய7, நட> ேவைல இ��பதாக5 ெச)தி வ*த.. 

அ*த ஊ��ெபயைர	 ேக�ட.�, ஒ� பி-�! ஏ ப�வைத, அவ6 உண�*தா6. அ*த 

ஊ�ேல பிற*. அ*த ஊ�ேல வள�*த. ேபா�ற ஒ� எ#ண� ஏ ப�ட.. 

"ெர#டா� (பா தா� ெகைட	
�. அMசி ைம2ேவற நட	கL�. ஒன	
 

ச�மத*தானா" எ�/ '@ேரா-' ெசா�னேபா. "அெத,லா� பா��தா �-8மா? 

ெர#� (பா�னா @ட வ�ேவ�, ெநலம அ�-" எ�/ பதிலளி�தா6. '@ேரா-' 

@ட 'ெர#��; ெசா,7யி�	கL�. அர (பாய அ-5� ெமா5ச	 ெகா�ட வா�கி 

வ/�தி�	கலா�' எ�/ ��ேயாசைன இ,லாம, ேபானத காக, 'பி� ேயாசைன' 

ெச)தா�. 

 

G�ைடவி��� !ற�ப�ட ேபாேத, அவC	
� தா�க �-யாத உ சாக�. 

எ�/மி,லாத வழ	கமாக, தைலைய 'சீவி	ெகா#டா6'. ஒ� சிர�ைடயி, 

க��பாக	 கிட*த 'ெபா�ைட' ஆ6கா�- விரலா, அ:�தி ெந றியி, ைவ�.	 

ெகா#டா6. அ)யா	கார�, கைன�.	 ெகா#� தைலைய5 ெசாறி*தா�. 

 

"ஒ�ம�தா�. அ�	கள� பாைன	
ேமல ெநல	கடல வ/�. வ5சி�	ேக�. 

ம�தியானமா தி�;�. ேசாள5 ேசா/�, அ>�தி	 கீைர8� இ�	
. சா�!ட 

மற*.டாேத8�." 

 

"நா� சா�!�ற நிலயிலா இ�	ேக�? ஊ�ல ஒ�ன� ப�தி ேப�றத ேக��	கி�� 

இ�;� சாவாம இ�	ேக�! ஒன	
� இ*த !�தி ஆகா.. நாம உ#�. ந�ம ேவல 

உ#��; இ�	காம வழில ேபாற சனியன ம-யில ேபா��	கி�ட." 

 

"ேபா�ேபா. ஏ)யா மறி	கிய�." 
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"நா� மறி	கல. எ� தைலேய ெவ-5சி�� ேபா7�	
. நீ வார. வைர	
� 

எ�ப-�தா� இ�	க� ேபாேறேனா? நீ \��	
 வ*. ேச�ற. வைர	
� உயிர 

ைகயில பி-5சி	கி�� இ�	ேக�." 

 

"ேபசாம N�
�." 

 

"N�க �-ய7ேய. ெகாMச� ேபா�டா ஒ� ேவள..." 

 

உலக�ைம ேலசாக5 சிாி�.	 ெகா#டா6. கைலய�தி7�*. ஒ� (பாைய 

எ��தா2�, அைத	 ெகா�	க மனமி,லாம,, ைகயிேலேய ைவ�.	 ெகா#�, 

"ஏ)யா ஒம	
 இ*த� !�தி? சாராய� 
-5சி ெம�ரா<ல ெச�.�டா�க�; 

ெசா�ன� ெபாற>� இ.	
 ஆச�படலாமா?" எ�/ ேக�டா6. 

 

உலக�ைம	
 அ�ேபாதி�*த உ சாக�, அ)யாவி� ேப5ைச	 ேக�� சிாி	க 

ைவ�த.. ஒ� (பா) நாணய�ைத அவாிட� நீ�-வி��, "ெவளில ��தாம, 

ேபசாம�ப��; ெசா,ற. ேக	
தா" எ�/ ேக��வி��, அவ� 'ேக	
 ேக	கல�;' 

ெசா,2� ��னாேல, ெத�வி 
 வ*. வி�டா6. 

 

ச�டா�ப�-	
	 கிழ	ேக, ஊைர ஒ�-யி�*த வய	கா�-, இதர உ6a�� 

ெப#கCட� அவ6 ந��	 ெகா#-�*தா6. ேலா
ைவ� ப றி எ�ப- 

விசாாி	கலா� எ�/ சி*தி�.� பா��தா6. அவ�, அ*த� ப	க� வ*தா2� 

வ�வா� எ�/, அவைன� ேத�வ. ேபா, நா2 ப	க�� பா��தா6. ஒ��தியிட� 

ேலசாக, ச*ேதக� வராதப- ேப5�	 ெகா��தா6. 

 

"எ	கா, எ�க ஊைரவிட ஒ�க ஊ�ல ப-5சவ�க நிறய�ேப� இ�	கா�க 

ேபா2	ேக." 

 

"அதனாலதா� ஒ�க ஊரவிட எ�க ஊ� 
�-5�வரா ேபாயி	கி�� வ�.." 
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"ஏ	கா அ�ப-5 ெசா,2த. ஒ�க ஊ�ல ப-5சவ�க ப*. விைளயாட வல 

க�-யி�	கா�களா�. நாடக� ேபா�றா�களா�." 

 

"அ.	
 ம��� 
ற5ச இ,ல. இ*த� பயபி6ளிய தி�;�!��	 கிடா மாதிாி ஊர5 

��.ற.�, வய�� ெபா#Lகள� பா��.	 க#ண-	க.� ஒேர ெபாெரளி! அ)யா 

காச தி�
.�கேள, இ.�க அ�!ற� எ�ன ப#L. ெதாி8மா? ேவைலயில 

ேச�*த.� பய பி6ளியC	
 க#L* ெதாியமா�ட	
, கா2* ெதாியமா�ட	
. 

நா2 ெமாள ேவ�-ய	 க�-	கி��, நாயா ஊர5 ��.ன பய பி6ளிய,லா� 

�:	கா, ச�டய� ேபா��	கி��, ேகாயி2	
6ள @ட5 ெச��ேபாட ேபா>.�க! 

கா2ல கைரயா� அாி	க." 

 

இ�ெனா� ெப#L� ேப5சி, கல*. ெகா#டா6. 

 

"ப-	காத பய2வள� பா�தா இவ;க எHவளேவா ேதவல ெதாி8மா? ந�ம ஊ�ல 

பி5ச எ�	காத 
ைறயா அைலMசான ��., அவ� ச�கதி ெதாி8மா? ெம�ரா<ல 

ேபாயி பலசர	
	 கட வ5சி பயமவ;	
 கா� ேச*.�� ேபா2	
. ேபான மாச� 

அ�ம� ெகாட சமய�.ல அவ� வ*. 
2	
ன 
2	
... இ���ல8� க#ணா-! 

தா/ பா5ச பய மவ;	
� ேப#�! ச�ட! ந,லா இ�	க���. ஆனா,, பழயத 

மற*. அ*த�பய ஒ� வாழ மர�த பா�.�� 'இ.ல எ�ன கா)	
��;' 

ேக�டானா�. எ�- இ�	
 கைத? ந�ம மகராஜ;� இ�	கா�. ப-5சவ�தா�; 

அவைர� ப�தி ஒ#L ெசா,ல �-8மா?" 

 

"நீ தா� ஒ� அ�த மவன ெம5சி	கிடL�. நீ எ�னேமா அ�த மவ� ஒ�ன	 

க��வா�; ெநன	க. என	ெக�னேமா ச*ேதகமா இ�	
. நீ வி�தியாசமா 

எ�	கா�டா ஒ#L ெசா,2ேற�. அவ� ஒ�ன	 ெக�-	கி�ேற�; ஆைசயா 

ேப�வா�. ந�பி ேமாச� ேபாயிடாத... ஆ�!ள ஆயிர� சவதில மிதி5சி ஒ� 

ெகாள�.ல க:விடலா�. ஆனா, ெபா�பிள உஷாரா இ�	கL�. அ.>� ெவ6ள5 

ச�ட� பய2வகி�ட ெரா�ப ஜா	கரதயா இ�	கL�." 

 

"ஆமா	கா, தி�ெந,ேவ7ல ப-5சா� பா�, ெப�மா6, அவ� அ)யா, மவ;	
 

(பாய எ��.	கி�� ேபானாரா�. ெப�மா6 கி�ட ம�த ைபய�க அவர யா��; 
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ேக�டா�களா�. இவ� அ)யா>	
 ேக	கா.�; ெநன5சி	கி�� 'எ�க G�� 

ேவைல	கார�. G�ல இ�*. (பா 
��., அ�பா அ;�பியி�	கா�'�; 

ெசா�னானா�. எ�ப- ய	கா?" 

 

"ெசா,7யி��பா�. அவ;	
 கவ�ன� மவ�; மன�ல ெநன�!. விள�காத 

பய!6ள. அவ� அ)யா இ�ேபா ப��த ப�	ைகயா ெகட	கா�." 

 

உலக�ைம ெபா/ைமயிழ*தா6. ேலா
ைவ� ப றி� ேப5ேச வராத., த� ல�சிய� 

நிைறேவறாத. ேபா7�*த.. அேத ேநர�தி,, அவ� ெபய� அ*த ச*த��ப�தி, 

அ-படாம, இ��பதி, ஒ�வித 5*ேதாஷ�� ஏ ப�ட.. ேம2� ேப5�	 

ெகா��.� பா��தா6. "அ�ப-�னா ஒ�க ஊ�ல ப-5சவ�க எ,லாேம ேமாசமா?" 

எ�றா6. 

 

"அ�ப-�தா� ெசா,ல ேவ#-யி�	
. ேமாசமான பய ப-5சா, ெரா�ப 

ேமாசமாயி�றா�. ந,ல பய ப-5சா, ெகாMச� ேமாசமாயி�றா�. காேலXல 

ப-5சவ;�, சினிமா பா�	கறவ;� க#-�பா ெக���தா� ேபாவா�." 

 

"ஆமா, ஒ�க ஊ�ல இ�*. ைபய;	
 எ�க ஊ�ல க,யாண� நட	கதா 

இ�*..,லா?" 

 

"அத ஏ� ேக	க? ப-5ச பய2வ6ேள ேலாக� தா� உ��ப-யாவா�; 

ெநன5ேசா�! அவ;� ேமாசமான பயலா�தா� இ�*தி�	கா�; ஒ�க ஊ�ல ேபாயி 

ெபா#ண ேகாயி, ப	க� பா�.�� 'சாி' ெசா,7�� வ*தா�! இ�ப 

க�டமா�ேட�;�டா�. இவ;	
 அMசா/ த�க5சிய இ�	
. அவCவC	
 

இ�- ஆனா ச�மதி�பானா?" 

 

"ஏ� மா�ேட�னாரா�?" 

 

"பல� பலவா/ ேப�றா�க. ஒ�க ஊ�ல இ�*. எவேளா ஒ��தி ேமாகினி மாதிாி 

அவ� கி�ட ேதா�ட�.ல வ*. ேப�னாளா�. அ*த� ேதவ-யா �#ட ேப5ச	 
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ேக��	கி��, இ*த� பய, அ)யாகி�ட �-யா.�;�டானா�. ஒ� கால�தி, 

நா�ெக,லா� எ�க ஊ�	
� ேபா>� ேபா. G��	கார� @ட ேச*. ேபாவ 

ெவ	க� ப�ேவா�. ஊ� ேபாற. வைர	
� ேச*. ேபானா2� ஊ� வ*.�டா ஒ� 

ப�லா�
 த6ளி நட�ேபா�. அவ� யாேரா நா�க யாேரா�ற மாதிாி. இ�ப 

எ�னடா�னா க,யாண� ஆகாத ஒ� �#ட இவ�கி�ட தC	கி� ேபசி ஒ� 
-ய	 

ெக��தி�டா. பாவ� ச�கர நாடா�! மவCவள கைரேய�த இ*த	 க,யாண�ததா� 

ந�பியி�*தா�." 

 

உலக�ைமயா, ேம ெகா#� ேபச �-யவி,ைல. இட. ைகயி, ைவ�தி�*த 

நா /	க�ைட எ��., வல. பாத�தி, அ-�.	 ெகா#டா6. 
/	
 வ7ைய� 

ேபா	க நிமி�*தவ6 ேபா, நிமி�*. ேலசாக	 க#கைள� .ைட�.	 ெகா#டா6. 

நட*த விபர� �:வைத8�, அ*த� ெப#களிட� ெசா,7 அழ ேவ#�� ேபா, 

இ�*த.. நீ 'ெசMச. சாிதா�' எ�/ அவ�க6 ெசா,ல ேவ#�� ேபா7�*த.. 

எ�றா2� உலக�ைம	
 எ.>� ஓடவி,ைல. அவ6 Nர�. உற>� பா�- ஒ��தி 

ச�டா�ப�-யி, இ�	கிறா6. இ�/ சாய�கால� ஊ�	
� ேபாகிற வழியி, 

அவைள� பா�	க ேவ#�� எ�/ நிைன�தி�*தா6. இ�ேபா. அ*த 

எ#ண�ைதேய ைகவி�� வி�டா6. ேலா
 வ�வைத� ப றி இ�ேபா. அவC	
 

அ	கைற இ,ைல. ஆனா, இ�ேபா.� நா2ப	க�� பா��தா6. 'ச�டா�ப�-ய 

மிதி	காம ஊ�	
� ேபாற.
 ேவற வழியி�	கா�;' ெதாி*. ெகா6வத காக� 

பா��தா6. அ,ல. அ�ப-� பா��பதாக நிைன�தா6. 

 

ேவைல �-*த.�, வழ	கமாக வா)	கா, நீாிேலா, கமல	கிட�கி, ெப�கி நி 
� 

த#ணீாிேலா கா, ைககைள அல�!� பழ	க�ைத	 ைகவி�டவளாக அவ6 வர�! 

வழியாக நட*தா6. மிக� ெபாிய �ைம ஒ�/ தைலயி, அ:�.வ. ேபா, இ�*த.. 

தீ�> காண �-யாத ஒ� பழி பாவ�தி 
 ஆளாகி வி�ட. ேபா,, @னி	 
/கி 

நட*தா6. 'ஏ� தா� பிற*ேதாேமா? ஒ� ெபா#ேணாட உட�ப கா�- இ�ெனா� 

ெபா#ேணாட க,யாண�ைத நட�த இ�*த க>ல�ப�தி ஏ� ஒ� ஜன�� ேபச 

மா�ட	
? ஊ� உலக�.ல ஆயிர� இ�	
�. நம	ெக�ன? நா� ஏ� எடாத எ��! 

எ��., படாதபா� படL�? பாவ� சேராசா	கா! அவC	
� .ேராக� 

ப#ணி�ேடேன.' 

 

சி*தி�.	 ெகா#ேட வ*ததா,, 
�டா�ப�-ைய ெந��கிய. அவC	ேக  
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ெதாியவி,ைல. ச#�க�� மா�கைள� 'ப�தி	 ெகா#�' ேபானா�. இவ� 

மேலயாவி, இ�*தவ�. பிற*த Qமியி, இற	க ேவ#�� எ�/ நிைன�தவ� ேபா,, 

ஆயிர	கண	கான (பாேயா� ஊ�	
 வ*தா�. அவ� ேபா�-�*த ச�ைட அ�ப- 

மி;�கிய.. ெப#டா�- பி6ைளகைள, எ�ன காரண�தி காகேவா அ�ேகேய 

வி��வி��, இவ� ம��� இ�ேக வ*தா�. "ஒ�ன� பா	க ஆசயா இ�	
. ஒ� 

ெமாக�த ஒ� தடவயாவ. கா�-�� ேபா�;" க-த�க6 எ:திய உற>	
	 

ைகெகா�	க ஓ-வ*தவ�. S.வாதி,லாத இவாிட� இ�*த பணெம,லா� 

கற	க�ப��, இ�ேபா., ேவ#டா� ஆளாக, மல��� ப�வாக, வயி / ேநாைய� 

தீ�	க ேவ#-ய அவசிய�தா, ப#ைணயா� ஒ�வாி� மா�கைள ேம)�.	 

ெகா#-�	கிறா�. 

 

��னா, ேபா)	 ெகா#-�*த அவைரேய பா��.	 ெகா#�, அவ� வரலா றி, 

தன	
� ெதாி*த ப
திைய நிைன�.� பா��.	 ெகா#-�*த உலக�ைம, த� 

நிைலைமைய அவ�ட� ஒ�பி��� பா��தா6. தைலயி, ெகாMச� �ைம 

இற�கிய. ேபா7�*த.. 'அ)யா>	
5 ேசா/ ெபா�கLேம' எ�/ நிைன�., 

அவசரமாக நட	க எ#ணி 
/	ேக வ*த ஒ� மா�-� வாைல� பி-�.	 ெகா#�, 

அவ6 �*த� ேபான ேபா., மா� ேம)5சியாக மாறிய மேலயா	கார�, அவைள� 

பா��.வி�� தி�	கி�டவ� ேபா, அ�ப-ேய நி�றா�. 

 

"ஒலக�மா, ஒன	
 விஷய* ெதாியாதா?" 

 

"எ�ன. அ#ணா5சி?" 

 

"ஒ�க அ)யாவ காளிய�ம ேகாவி, ��னால ேகா�ட	கிழி5சி நி/�தியி�	கா�க. 

மாாி��. நாடா�	
	 கட� 
�	கLேமா? அட	 கட>ேள. ஒன	
 விசய� 

ெதாியாதா? பாவ� ம�தியான� மா�ப�தி	கி�� வ��ேபா., சி�ன)யா அ*த	 

ேகா��	
6ள .-5சி	கி�� இ�	கறத பா�த.� நா� அ:.�ேட�. மேலயா>ல 

இ�ப-	 கிைடயா.." 

 

உலக�ைமயா, அவ� ேப5ைச	 ேக��	 ெகா#-�	க �-யவி,ைல. தைலவிாி 

ேகாலமாக ஓ-னா6. ஊ�	
5 ச / ெவளிேய இ�*த பி6ைளயா� ேகாவி7, 
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எ*தவித மா/த2� இ,ைல. அ*த� ெத�வி, வசி�த பி6ைளமா�கC�, 

ப#டார�கC� "ஒ�க)யா ேகா��	
6ள இ�	கா�. மாாி��. நாடா� ைகய கால 

பி-5சி ெவளில ெகா#� வா" எ�/ சாவகாசமாக5 ெசா�னா�க6. ஆசாாி� 

ெத�வி2� மா/த, இ,ைல. உதிரமாடசாமி8� அ�ப-ேய இ�*தா�. 

 

ப6ளி	@ட�தி� ப	க� வ*தேபா., கிழ	
 ேம காக இ�*த அ*த� ெத�வி,, 

பலசர	
	 கைடக6 வழ	க� ேபா, தா� இய�கி	 ெகா#-�*தன. அ*த	 

கைடகC	
 எதி� வாிைசயி, இ�*த நாைல*. U	கைடகளி, வழ	க� ேபா, 

உ�கா�*தி��பவ�க6 'இ�ப>�' அ�ப-ேய உ�கா�*. ேபசி	 ெகா#� தா� 

இ�	கிறா�க6. 'வா7பா,' விைளயா���, 'லH சி	<, லH ெசவ�' எ�ற 

வா��ைதகC� உ�#ேடா-	 ெகா#-�*தன. ைமதான�தி 
5 ச /	 கிழ	ேக 

இ�*த O-	கைடயி, ெப#க6 இைலகைள வா�கி	 ெகா#��, O-கைள	 

ெகா��.	 ெகா#�*தா� இ�*தா�க6. அள>	
 மீறிய சிாி�!5 ச�த�@ட	 

ேக�ட.. அைத	 கட*. அவ6 வ*தேபா. 'வா�தியா�' G��� தி#ைணயி,, 

நாைல*. ேப� உ�கா�*. ேபசி	 ெகா#-�*தா�க6. அவைள� பா��த.�, 

"சீ	கிரமா ேபா, காளிய�ம� ேகாவி2	
� ேபா" எ�/ ஒ�வ� ெசா,7வி��, 

பி�ன� அ�ப-5 ெசா�னதி, எ*த� ெபாிய விஷய�� இ,ைல எ�ப. ேபா,, 

ம றவ�கேளா� ேவ/ விஷய�கைள� ேபச� .வ�கினா�. 

 

காளிய�ம� ேகாவிைல அ��தி�*த ஊ�	கிண றி, த#ணீ� எ��.	 ெகா#� 

தைலயி, ஒ� ெவ#கல� பாைனைய8�, இ��பி, 
ட�ைத8�, வல. ைகயி, 

'ேதா#-� ப�ைடகைள8�' ைவ�.	 ெகா#� ெப#க6 எ*த வித 

மா/த2மி�றி� ேபா)	 ெகா#-�*தா�க6. ஒ� சில� ம��� "ஒ)யாவ 

ேகா��	
6ள வ5சி�	
" எ�/, "ஒ)யா சா�பி�கிறா�" எ�/ ெசா,வ. மாதிாி 

ெசா�னா�க6. 

 

ேகாவி2	
� ெதாைலவி, இ�*த ஒ� தி�-,, க�வா�, மீ� வைகயறா	க6 

@/ேபாட�ப�-�*தன. அ*த ஊாி, விைளயாத உ�ைள	கிழ�
கைள8� @ட, 

@ைடயி, ைவ�.	 ெகா#�, ஒ�வ� தராசி, நி/�.	 ெகா#-�*தா�. 

 

தராைச, அவ� சமமாக� பி-�தி�*தா�. 
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உலக�ைமயா, ஆ5சாிய�ைத அட	க �-யவி,ைல. எ:பைத� தா#-ய ஒ� 

கிழவைன, நட	க �-யாத காேலா��, 
ண�ப��த �-யாத ேநாேயா�� ேபாரா-	 

ெகா#-�	
� ஒ� வயசான ம;ஷைன, 'அழி	க� பண�� அ�பல�.	
 ஆC� 

இ,லாம,' தனிமரமா)� தவி	
� ஒ� அ�பாவிைய, ஆயிர� ேப� வசி	
� அ*த	 

கிராம�தி,, எ,ேலா�	
� ெபா.வான காளிய�ம� ச*நிதி ��னா,, ஒ� 

ேகா��	
6 நி/�தி ைவ�தி�	கிறா�க6. 

 

இைத	 க#�� ஊாி, ஒ� மா ற�� இ,ைல. ஊ� ஜன�களிட� எ*த வித 

எதி��!� இ,ைல. வா7பா, விைளயா�� நட	
; U	கைடக6 இ�	
, க�வா�� 

வியாபார� நட	
; அ�றாட ேவைலக6 அ�ப-ேய நட	கி�றன. தரா� @ட 

சமமாக� பி-	க�ப�-�	கிற.. 

 

ெசா,ல �-யாத ஆ5சாிய��, அதி�5சி8� ஒ��ேக ெகா#ட உலக�ைமயிட�, 

'ெத,லா�
5சி' விைளயா-	 ெகா#-�*த சில ைபய�களி, ஒ�வ� அவ6 

ைகைய� பி-�.	 ெகா#�, "எ	கா, தா�தாவ ேகா��	
6ள வ5சி�	கா�க, 

பா	க� பாவமா இ�	
" எ�/ ெசா�ன ேபா., அவ6 அ:ேத வி�டா6. அேத 

சமய� ச�ப*த� இ,லாத. ேபா, கா�-	 ெகா#ட அ*த ஜன�கைள, அவ6 N� 

மாதிாி நிைன�.5 ேசைலைய இ:�.வி��	 ெகா#டா6. காளிய�ம� 

ேகாவி2	
 வ*.வி�டா6. எ,ேலா�� வண�
� அ*த	 காளிய�ம� ��னா,, 

ச#டாள�கைள� த#-�., சா�ேறா�கைள� ேபLவதாக	 @ற�ப�� அ*த 

ேலாகநாயகி ��னா,, சா	Oஸா, வைரய�ப�ட ெவ6ைள	 ேகா��	
6, 

மாயா#- �ட�கி	 கிட*தா�. க�டா* தைரயி,, கா,கைள வயி /ட� இ-�ப. 

ேபா, �ட�கி	 ெகா#�, அவ� ப��தி�*தா�. ப	க�திேலேய ஒ� ஈய� ேபாணி. 

 

'அ)யா' எ�ற உலக�ைமயி� 
ரைல	 ேக�ட.� அவ� க#கைள� திற*தா�. 

அழவி,ைல. ஒ�ேவைள ம�தியானேம அ:. �-�.வி�டாேரா எ�னேவா? 

க#ணீைர உ#� ப#ண, உட�பி, ச�. இ,ைலேயா எ�னேவா? மகைள� 

பாிதாபமாக� பா��.	 ெகா#�, அவ� எ:*. உ�கா�*தா�. 
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உலக�ைம, அ)யாைவ� பா��.வி��, வட	ேக பா��தா6. நீ�	
ட�.ட� 

ெச,2� ெப#க6, அவைள8� அவ6 அ)யாைவ8� ஜாைடயாக� பா��.வி�� 

பி�ன� த�கC	
6 ஏேதா ேபசி	 ெகா#� ேபானா�க6. உலக�ைம, காளிய�ம� 

சிைலைய� பா��தா6. ேகாவி, ப-	க�-, O- ஏெஜ#� ராமசாமி8�, பிரா*த� 

ெவ6ைள5சாமி8� நட	க �-யாத மாயா#- ஓடாம, இ��பத காக காவ, 

இ�*தா�க6. உலக�ைம அவ�கைள ஏறி��� பா��தா6. பிற
, காளிய�மைன� 

பா��தா6. பிற
 க�தினா6: 

 

"அ-ேய காளீ! இHவள> நட*த� ெபாற>� ஒன	
 அ�க இ�	க எ�ன- 

ேயா	கியத இ�	
?" 

 

ைப�திய� பி-�தவ6 ேபா, க�திய உலக�ைமைய� பா��., ராம ெவ6ைள5 

சாமிக6 பய*. எ:*தா�க6. 

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

8. 8. 8. 8. ேகா��	
� நட+,ேகா��	
� நட+,ேகா��	
� நட+,ேகா��	
� நட+,............    

 


�டா�ப�-யி, இ�/� ஒ� வழ	க� இ�*. வ�கிற.. கட�ப�டவாிட� 

ெகா��த கடைன ேக��� பா��பா�க6. அவ� 'இ�னி	
 நாைள	கி' எ�/ 

இ:�பா�. அவனிட� பண�ைத வS, ெச)ய �-யா. எ�/ ெதாி8� ேபா., 

கட� த*தவ�, ச�ப*த�ப�டவைன இ:�. வ*. அவைன5 � றி ஒ� ேகா�ைட� 

ேபா�� �ட	கி வி�வா�. வா�கிய பண�ைத வ�-ேயா� ெகா�	
 ��னா,, 

அவ� அ*த	 ேகா�ைட� தா#ட �-யா.. எ�தைன நாளானா2� சாி, அவ� 


��ப�தின�, அ�ேகேய அவ;	
5 சா�பா� ெகா#� வ*. ெகா�	கலா�. 

ஆனா, கிழி�த ேகா� கிழி�த.தா�. அைத� தா#ட �-யா.. அைத� 

தா#-னா,, ைககா,க6 ச�ப*த�ப�டவனி� உட�பி7�*. ச�ப*த�படாத. 

மாதிாி தா#-வி��. 

 

ஒ� கால�தி, 'ெகா- க�-�' பா��த பர�பைரயின�, 
�டா�ப�-� பர�பைர. 

அதாவ. க�டா�ப�-� பர�பைர எ�/ ஆ
ெபயராக	 க�த�ப�� அ*த ஊாி, 

உ6ள பண	கார�களி� பர�பைர. ��ெப,லா�, க��ப� @�ட�.	
�, 
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சிவ�ப� @�ட�.	
� ச#ைடெய�றா,, ஒ�வ� பைனயி, ஏறி, ெகா-ைய	 

க�-வி�� 'அவி�டா பா��ேபா�' எ�பா�. 'அ>	க� ேபாறவ�' தைல வி:�; 

அ,ல. அைத� த�	க� ேபாறவ� தைல வி:�. இ�ேபா. 'நாகாிக�' அ*த ஊாி2� 

பரவிவி�டதா, பைனமர�தி, ஏறி	 ெகா- க�-� பா��பதி,ைல. பைன மர�தி, 

பல�	
 ஏற� ெதாியா. எ�ப.� ஒ� காரண�. உயிைர ஒ� ெபா��டாக 

நிைன	காம,, மைழயி2�, !ய72� ��பத-� பைனயி, ஏறி 'பயினி' இற	
� 

அ*த� ெதாழி,, இ�ேபா. ம�டமாகி வி�ட.. ஆைகயா,, 'ந� ெதாழி, இ�ேபா. 

ம�டமாகி வி�ட.. ஆைகயா,, ந�மா, பைனயிலதா� ஏறி ெகா-க�ட �-யல. 

பைனேயறிகளயாவ. ேகா��	
6ள நி/�தலா�' எ�/ நிைன�த.� ேபா,, 


�டா�ப�-யின� அதாவ. 
�டா�ப�-� பிர!	க6 கட� ெகா�	காதவ�கைள, 

ேகா��	
6 நி/�.வ., அ�
 அ�கீகாி	க�ப�ட நைட�ைறயி, ஒ�/. 

 

இத காக, எ,ேலாைர8� அவ�களா, ேகா��	
6 நி/�த �-யா.. அ. 

கட�ப�டவனி� 
��ப�ைத� ெபா/�த.. பணபல� இ,லாம, ஆ�பல� 

இ�	
� நப�களிட�, பண�ைத வS7	க	 ேகா���	
� ேபாவா�கேள தவிர, 

ேகா��	
6 ேபாக மா�டா�க6. இவ�கC	
	 கட� ெகா�	க�ப�வ.� இ,ைல. 

ஏைழகளி2� ஆ�பல� இ,லாத எளியவ�கC	
, ேகா��	
6 நி பத 
 

'
வா7பிேகஷ�' உ6ளவ�கC	
�தா� கட� ெகா��ப.#�. பல ஏைழக6, 

எளியவ�க6 Eல� கட� வா�கி	 ெகா6வ.� உ#�. 

 

எ�னதா� ேகா��	
6 நி/�தினா2�, சில ெபாியவ�க6 �� வ*. 'த*தி�வா� 

வி���' எ�/ ெசா,வ.�, அ�ப- அவ�க6 ெசா,வைத� த�ட மனதி,லாம2�, 

தானாக இர	க�ப��� சில� கிழி�த ேகா�ைட அழி�. வி�வ.#�. 

 

மாயா#-	
, இ*த	 ேகா��	
6 இ�	க பல '
வா7பிேகஷ�க6' இ�	கி�றன. 

இ*த வைகயி,, அவ�	
 அ;பவ� !தி. எ�றா2� ேகா� கிழி�த மாாி��. 

நாடா�	
, இ. !தித,ல. மாயா#-, சில வ�ட�கC	
 ��னா,, 

பைனயி7�*. வி:*ததி, இற*தி�*தா,, ப�தாயிர� (பா) கிைட�தி�	
�, 

கட� பட ேவ#-ய அவசிய�� இ�*தி�	கா.. ஆனா,, பாவி ம;ஷ�, 

ேம ெகா#�� பல கTட�கைள அ;பவி	க ேவ#-யதி�*ததாேலா எ�னேவா, 
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சாகவி,ைல. காைல	 
ண�ப��த, அவ� மாாி��. நாடாாி� காைல� பி-	க 

அவ�� மாயா#- பல சி,லைற ேவைலகைள� த�டாம, ெச)தைத நிைன�.	 

ெகா#�, ஐ�ப. (பா) ெகா��தா�. வ�- மாத� ஐ*. (பா) தா�. ஆனா, 

வ�-ைய� தா� மாயா#-யா, க�ட �-*த.. 

 

மாயா#- எ�ேக க�-னா�? அவ� மக6 உலக�ைம மாாி��. வய7, ேவைல 

ெச)வதி, கிைட	
� @7யி, நாலணாைவ, நாடாாிடேம வி�� ைவ�தா6. 

எ�றா2� அ. வ�-ைய�தா� கழி�தேத தவிர, அச, ப	க� அ#டவி,ைல. 

மாாி��. நாடா��, எ�ேபாவாவ. "ஏ உலக�மா, கடன எ�ப 
�	க� ேபாற?" 

எ�பா�. அவC�, "ெர#� மாச�.ல அைட	ேக� மாமா" எ�பா6. அ�ேதா� சாி. 

 

ஆனா, விஷய� இ�ேபா. அ�ப- இ,ைல. உலக�ைம ெச)த காாிய� ஊாிேலேய 

ெகாMச� ரசைன கல*த ேகாப�ைத உ#டா	கி இ�*த. எ�றா,, ப#ைணயா� 

மாாி��. நாடா�	
 ஏ ப�-�	
� ெகா*தளி�ைப� ப றி	 @ற 

ேவ#-யதி,ைல. மாயா#- நாடா�, வா�கிய கட;	காக ைவ	க�ப�-�	கிறா� 

எ�/ ஒHெவா�வ�� ெவளி�பைடயாக� ேபசினா2�, அத� உ�காரண� 

எ,ேலா�	
� !ாி8�. ஆைகயா, எவ�� சிபாாி�	
� ேபாகவி,ைல. அ�ப-� 

ேபானா, 'ந�ைம8� க,யாண�த உட5ச.ல ச�ப*த�ப�டதா நிைன�பாவ' எ�/ 

பல� நிைன�.	 ெகா#டா�க6. சிபாாி� ெச)ய� .-�த சிலேரா, மாாி��. 

நாடாாிட� கட�ப�டவ�க6. அவ�கைள5 � றி தா�களாக	 ேகா�க6 ேபா��	 

ெகா6ளேவா, 'இ*தா கிழி' எ�/ மாாி��. நாடாாிட� ெசா,லாம, ெசா,லேவா 

அவ�க6 வி��பவி,ைல. 

 

உலக�ைம, ேகா��	
6 தவி	
� அ)யாைவ� பா��தா6. காளிய�ம� மாதிாி 

ேகார ெசா(பமாகி, மாாி��. நாடா� G�ைட ெநா/	கி, O- ஏெஜ#�-� 

வயி ைற	 கிழி�., உ6ேள இ�	
� 
டைல எ��.� ேதா6மாைலயாக� 

ேபா��	 ெகா#�, ெவ6ைள5 சாமியி� க:�ைத	 க-�., ர�த�ைத உறிM�வ. 

ேபா, பாவி�.	 ெகா#டா6. ஒேர ஒ� கண*தா�. ம/கண�, க பைன5 சிற
 

ஒ-ய, பிர�ய�ச நிைலைய உண�*தவ6 ேபா,, ேகா��	
6 கால- ைவ�தா6. 

 



83 

 

அவ�	
	 காவ, !ாி*. ெகா#-�*த Gர மறவ�களி, ஒ�வனான ராமசாமி,  

அ*த� 'ெபா�பிைளைய' மிர�-னா�. அவ� அHவ�ேபா. 

அரசிய,வாதியாகிறவ�. 

 

"ேகா��	
6ள Bைழ*த, ஒ� @��	
6ள இ�*. உயி� ேபாயி��." 

 

ெவ6ைள5சாமி ெவ#ைடயாகேவ ேபசினா�. 

 

"ேதவ-யா ெச/	கி, ேபாழா பா	கலா�." 

 

உலக�ைம சிறி. தய�கினா6. பிற
 வ�வ. வர��� எ�/ நிைன�தவ6 ேபா, 

ேகா��	
6 ேபானா6. ெவ6ைள5சாமி, அவைள அ-�பத காக	 கி�ேட 

ேபானா�. உ6aர� பய*தவனான ராமசாமி, அவ� ேவ�-ைய� பி-�. இ:�.� 

த��தா�. 

 

உலக�ைம, அ)யாவி� க�ன�ைத� தடவிவி�டா6. அவ6 தடவிய.�, அ*த	 

க�ன�தி, ஈர	கசி> ஏ ப�ட.. ெபா�கி வ*த அ:ைகைய அட	கி	 ெகா#�, 

அவ6 தைலைய	 ேகாதிவி�டா6. 

 

மாயா#- உளறி	 ெகா�-னா�. 

 

"நா� தா� ப-5சி� ப-5சி5 ெசா�ேன� ேக�-யா? பலேவச� ேப5ச	 ேக�� 

அவ�	
� பய*. அ�ப-� ப#ணி�ேட�;, 'மாாி��.கி�ட ெசா,2'�ேன 

ேக�-யா? ெசா,ல>�,ல, எ�ன8� ெசா,லவிடல. எ�ன ப#ற.? ஒ)யா 

ேகா�ட க�- ஆள ெநன5சா�; இ�ேபா ேகா��	
6ள கிட	கா�. எ�ன ப#ற.? 

ேபான பிறவில யார நி/�.னேனா அ.	
 காளியா�தா இ�- த#-	கா." 

 

உலக�ைம, அ*த	 ேகா��	
6 நி�/ ெகா#�, அ)யாைவ� N	கி நி/�த� 

ேபானா6. ராமசாமி, ேபச� ேபான பிரா*. சாமிைய அட	கிவி��, "அவன ெவளில 

ெகா#� வ*தியானா ெதாி8� ேசதி" எ�றா�. 
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இத 
6, அ*த� ப	கமாக வ*த பலேவச நாடா�, ேவ/ ப	கமாக �க�ைத ைவ�.	 

ெகா#� 'க#� ெகா6ளாதவ� ேபா,' ேபானா�. "பலேவச�, நா இ�	கியல 

எ.	
� கவல�படா#டா��; காைலயி, @ட G�ல வ*. ெசா�னிேய - இ�ப 

ஏ�யா அ�- ெமாக�த வ5சி	கி��� ேபாற? ஓேஹா! நீ இ�	ைகயில தா� நா� 

கவல�பட	 @டா.. இ�ப தா� நீ இ�	காம நட*.தா� ேபாற" எ�/ மாயா#- 

�L�L�தா�. 

 

பலேவச நாடா�, சி	க7, மா�-	 ெகா6ள வி��பாதத 
� ைதாியமி�ைம 

காரணம,ல. 'சேராசா க,யாண� நி�ன. நி�ன.தா�. எ�ப-8� மவ;	
 

மட	கி� ேபா��டலா�'. இ*த5 சமய�.ல ெவ#ெண) திரC� ேபா., ச�-ைய 

உைட	க அவ� வி��பவி,ைல. அேதா� உலக�ைம 'ஒம	
� பய*. ேபாவல�;' 

- எHவள> திமிரா ேப�னா? பய மவா பட���.' 

 

எ�ன ெச)யலா� எ�/ !ாியாம,, இ��பி, ெச�கியி�*த சி�ன	 க�திைய 

அHவ�ேபா. பி-�.	 ெகா#ேட உலக�ைம நிைல
ைல*. நி�றேபா., 

மாாி��. நாடாேர அ�ேக வ*தா�. � றி நி�ற சா�சி	கார�கைள விட, அ*த5 

ச#ைட	காராிடேம ேநர-யாக� ேப�வெத�/ தீ�மானி�தா6, உலக�ைம. 

 

"மாமா! நீ� ெச)த., உம	ேக ந,லா இ�	கா?" 

 

மாாி��. நாடா�, அவைள	 ெகாைல ெச)ய� ேபாவ. ேபா, பா��தா�. 

'சா�பி��� ேபாழா' எ�/ பாச�ேதா� ஒ� சமய� அவளிட� ெசா�ன அ*த �க�, 

இ�ேபா. அவைளேய சா�பிட� ேபாவ. ேபா, உ6ளட�கிய ப கைள ெநறி�.	 

ெகா6ள ைவ�த.. 

 

"ஒ�ம�தா� மாமா." 

 

"எ*த ெமாக�ேதாட எ�ைன மாமா�; @�பி�றழா? பைனேயறி� பய மவC	
� 

என	
� எ�னழா ச�ப*த�?" 
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"ஒ�ம தா�தா>� பைனேயறினவ�தா�. நீ� மற*தா2� ஊ� மற	கா.." 

 

"@ட	@ட வாயி ேப�ன இ�கேய ெவ�-� !த5சி�ேவ�. எ*த� பய எ� ைகைய 

ேமா*. பா	கா�; பா�.டலா�. வா�
ன கடன 
�	க வ	
,லாதவC	
 வாயி 

ேவறயா?" 

 

"நா� 
��தி�	கிற வ�-ேய ��ப. (வா வ��. ெர#டா� (பா) ச�பள�.	
	 

@�!�டா2� ஒ�ம வய2ல ெர#� (பா)	
 நட>	
 வ*ேத�னா நீ� 


��தி�	கிற கடன ெநன5சி�தா�." 

 

"நானா ஒ� ைகைய� பி-5சி இ:�.	 @�பி�ேட�?" 

 

"வா��தய அனாவசியமா விடாத8�. நா� ேக	க �-யாம ேபானா2� காளியா�தா 

ேக	காம விடமா�டா." 

 

"சாபமாழா விடேற? ச#டாளி! உ#ட G��	
 ெர#டக� ெச)த .ேராகி! ஒ��தி 

வாFவேய பாழா	கி�-யாளா பாவி!" 

 

"நா� பாழா	க ெநன5சனா... வாழ ைவ	க ெநன5சனா�; அ*த	 காளி�பய 

மவC	
�தா� ெதாி8�." 

 

"ஜாலமாழா ேபா�ற? ைகேகயி! நீ7!" 

 

"நீ� ம��� எ�ன	 கா�- ஒ�வன ஏமா�தலாமா?" 

 

"நா� ஏமா�தி�ேட�. நீ இ�ப அவ�@ட ேவL��னா ேபாழா." 

 

"வா) ெக�� ேப�னீ�னா வாயில கைரயா� அாி	
�." 
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"ஒ�கி�ட எ.	
ழா நா� ேபசL�? ஏல ெவ6ள)யா! நீ G��	
� ேபால. 

அ,ல�னா த6ளி�ேபா. இ�ப ெசா,ற.தா�. வா�
ன கடன 
��தி�� ஒ�பன 

@�-	கி��� ேபா." 

 

"��ன பி�ன ெசா,லாம திU�; ஒ� கிழவன அட5சி வ5சா எ�-?" 

 

"நீ ம��� ��னபி�ன ெசா,7���தா� ச�டா�ப�-	
� ேபானிேயா? 

அவ�@ட ப��.�� வ*தியா ப�	காம வ*தியா?" 

 

"ேயாH! இ.	
ேம, ேப�ன மாியாதி ெக��� ேபா>�." 

 

O- ஏெஜ#��, பிரா*த;� அவைள ெந��கினா�க6. அவ�கைள இ.வைர த��த 

மாாி��. நாடா� ைகைய	 க�-	 ெகா#� ேபசாம, நி�றா�. உலக�ைம 

இ��பி, ெச�கியி�*த க�திைய எ�	க� ேபானா6. 

 

ேவ-	ைக பா��.	 ெகா#-�*த ெபா.ம	களா, இத 
ேம, ெபா/	க 

�-யவி,ைல. ஒ#Lகிட	க ஒ#L நட*தா சா�சி ெசா,ல ேவ#-ய. வ��. 

அேதா� ெபா�பிைளய அ-	க ெர#� ஆ�பிைளக6 ேபாவைத, அ*த 

ஆ�பிைளகளா, பா��.	 ெகா#-�	க �-யவி,ைல. பிர�க�களி, ஒ�வ� 

��னா, வ*தா�. 

 

"ஏ), ெவ6ளயா! இ*த� ப	கமா வாடா! ஏழா ஒலக�மா! நீ கட� ப���	கற. 

வா<தவ�. மாாி��. ம5சா� ைகய கால பி-5சி க�டாயமா த*.�ேற�; 

ெசா,றத வி���!�� ஏ�ழா க�.ற?" 

 

மாாி��. நாடா� 'ம�திய<த�	
'� பதி, ெசா�னா�: 

 

"என	
 ைகய	கால பி-	க ெப#டா�- இ�	கா." 

 

உலக�ைம இ/தி எ5சாி	ைக வி�பவ6 ேபா, ேபசினா6. இ�ேபா. அவ6 மனதி, 

அ5சமி,ைல. '�-யாம, ேபானா, இ��பி, இ�	கேவ இ�	
 க�தி!' 



87 

 

 

"மாமா! மாாி��. நாடாரால அ)யாவ விட �-8மா, �-யாதா�; ேக�� 

ெசா,2�! நா� ஒ#L� பி5ச ேக	கல. 
��த கடன தர�-யா.�; ெசா,லல. 

அவரால �-8மா �-யாதா�; ேகC�. அ�!ற� நீ�க எ� ேமல வ��த�பட	 

@டா.." 

 

"நீ இ�- ேப�னா அவ� எ�- வி�வா�? ெபாிய ம;ஷ�கி�ட ேப�ற ேப5சா இ.?" 

 

மாாி��. நாடா��, தா� ெபாிய ம;ஷ� எ�/ நிைன�தவரா) அ:�தமாக>� 

ஆபாசமி,லாம2� ம�திய<தாிட� ேபசினா�. 

 

"ம5சா� அவளால இ�ப பண�த 
�	க �-8மா �-யாதா�; ேகC�. பண�.ல 

ஒ� ைபசா 
ைறயாம வ���னால, அவன விட மா�ேட�. நீ� ேவL��னா இ*த 

Eேதவி	
 பண� 
��... பண�
�	காம ம��� அவா அவேளாட அ�பன 

ேகா��	
 ெவளில இ:�தா�னா ெதாி8� ேசதி... அ�!ற� ெபா�பிளய 

அ-5ேச�; நீ�க வ��த�பட	@டா.. ஆமா�." 

 

இத 
6 உ�கா�*தி�*த மாயா#- மீ#�� ப��.	 ெகா#டா�. உடேன, 

எ�னேமா ஏேதா எ�/ கீேழ 
னி*த உலக�ைமயிட�, "த#ணி ேவL�, த#ணி 

ேவL�, தாகமா இ�	
" எ�/ �ன�கினா�. பிற
 க�தினா�. 

 

� றி நி�ற @�ட�தின�, த�த� இயலாைம	
 பிராய5சி�த� ேத�பவ� ேபா, "ஏ 

த#ணி ெகா#டா�க, த#ணி ெகா#டா�க" எ�றா�க6. மாாி��. நாடா� @ட 

ெவ6ைள5சாமிைய� பா��., த#ணீ� ெகா#�வர5 ெசா,வத காக, 

த�ைனயறியாமேல, ேலசாக வாைய	 @ட� திற*தா�. ஒ�வ� ப	க�தி, இ�*த 

ஊ�	கிண ைற� பா��.� ேபானா�. 

 

உலக�ைம அ)யாவி� காைல� பி-�. வி�டா6. ெதா#ைடைய நீவி வி�டா6. 

�.ைக� தடவி வி�டா6. தைலைய	 ேகாதி வி�டா6. ெந றிைய வ�- வி�டா6. 

ேதாைள� ேத)�. வி�டா6. பிற
 க�Oரமாக ெவளிேய வ*தா6. 
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"யா�� த#ணி 
�	கா#டா�. எ�க அ)யா>	
 எ�ன 
�	கL��;  

என	
� ெதாி8�." 

 

உலக�ைம, @�ட�ைத நிமி�*. பா��.வி��, ேவகமாக நட*தா6. அவ6 

ேபாவைதேய, @�ட�தி, ெப�� ப
தி ப5சாதாபமாக� பா��.	 ெகா#� நி�ற.. 

அவ6 அ)யா>	
� த#ணீ� ெகா#� வர, G��	
� ேபாவதாக எ,ேலா�� 

நிைன�.	 ெகா#டா�க6. 

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

9. 9. 9. 9. ேகாப 1பியா!ேகாப 1பியா!ேகாப 1பியா!ேகாப 1பியா!............    

 

'ேகாண5ச�திர�' ட>னா? கிராமமா?' எ�/ ஒ� ப�-ம�றேம ைவ	கலா�. அ*த 

அளவி 
 ட>� மாதிாி விாி*.�, கிராம� மாதிாி மர� ம�ைடகேளா�� அ*த ஊ� 

இ�*த.. 

 

மயான�தி 
 அ�ேக, ெசHவக� மாதிாி8�, @�! மாதிாி8� அைம*த மதி, 

�வ�	
 ம�தியி,, ெச�க  ப-வ�களா, க�ட�ப�ட சிவ�!	 க�-ட� உ6ள.. 

மதி2	
�, அ*த	 க�-ட�தி 
� இைடேய பல மர�க6. 
றி�பாக மதி, 

வாச77�*. உ6ேள ேபானா ,, ெபாிய ெபாிய மர�க6 ெதாி8�. "இ.	
ேம, நீ 

உ6ேள ேபாறத விட எ�ககி�ட வ*. N	
� ேபா��5 சாவலா�" எ�/ 
றி�பா, 

உண��.� க:�ைத வ7	க ைவ	
� ெபாிய ஆலமர�க6 இர#� உ#�. 

வா-	ைக	கார�கC	
 ஞாபக�ப��.வ. ேபா,, மதிைல ஒ�- சில க�ேவல 

மர�கC� 'ப�ைடகைள'	 கா�-	 ெகா#� நி�றன. 

 

இர#� ப	க�� சி�ன5 சி�ன ெச�க களா, நட�ப�-�*த பாைத வழியாக, 

க#ைண E-	 ெகா#� ேபானா, @ட, ேநரா) அ*த	 க�-ட�தி� ப-	க�-, 

��டலா�. ப-	க��	
 ேம, இ*த வரா#டாவி, ஒ� நா கா7. எதிேர ஒ� 

ைஹத� அ7 ேமைஜ. நா கா7யி,, ஒ� காைல �	ேகாண� மாதிாி ம-�. ைவ�.	 

ெகா#�, அதி, தைலைய ைவ�.� .யி, ெகா#-�*தா� ெஹ�கா�<டபி6. 

ெவ/� பனிய;�, ட>ச�� ேபா�-�*தா�. ட>ச� ப�ைடைய	 கிழி�ப. ேபா,, 

அவ� வயி/ .��தி	 ெகா#-�*த.. எதிேர ேமைஜயி, கா	கி5 ச�ைட கிட*த.. 
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கன�த அ*த	 கா	கி5 ச�ைடைய, கா ேறா அ,ல. ஒ�ேவைள 

வா-	ைக	காரேனா N	கி	 ெகா#� ேபா) விட	@டா. எ�ற இய,பான 

ச*ேதக�!�தி ேபாகாதவ� ேபா,, ெஹ�கா�<டபி6, த� ெதா�பிைய அத� ேம, 

ைவ�தி�*தா�. ெதா�பி8� ெதாைல*. விட	 @டா. எ�/, த� வல. ைக அைத� 

பி-�தி�	க, ல�தி	க�ேபா� இ�*த இட. ைகைய, இ�ெனா� ப	க� 

ைவ�தி�*தா�. 

 

மயான�தி க�ேக இ�*த அ*த	 க�-ட�தி,, ஏற	
ைறய ெச�. வி�டவ� ேபா,, 

அவ� N�கி	 ெகா#-�*தா�. ஆனா, அவ� உ6ள�ைக, எைதேயா வா�க� தயா� 

நிைலயி, இ��ப. ேபா,, கி#ண� மாதிாி ேபாதிய இைடெவளி8ட� 
வி*. 

கிட*த.. 

 

உ6ேள �தலாவ. அைறயி,, �வேரா� ஒ�-� ேபாட�ப�-�*த நா கா7யி, 

'ைர�ட�' எைதேயா எ:தி	 ெகா#-�*தா�. எதி�5�வாி, பல .�பா	கிக6, ப,7 

மாதிாி அ�பி	 கிட*தன. உ#ைமயிேலேய, அவ� ைர�ட�தா�. அ*த வா��ைதயி� 

தமிF ெமாழிெபய��பி�ப-, அவ�� சிற*த எ:�தாள� தா�. எ�.ஐ.ஆாி,, 

எ�ென�ன காரண�கைள எ�ப- எ�ப-5 சி�T-	கலா� எ�/ நிைன�பவ�. 

எ�றா2�, சி�T-	
� பிரமைன, சிவ� தைலைய	 கி6ளிய. ேபா,, !திய ச�-

இ�<ெப	ட� ைபய� இவைர8�, இவர. சி�T-ைய8� அHவ�ேபா. 'கி6ளி'	 

ெகா#-�*தா2�, அவர. சி�T-�த,, தி�T-ப�� அளவி 
 �/�/�பாக 

மீ#�� வள��. 

 

இர#டாவ. அைறயி,, விசாலமான ேமைஜ8�, அத� ேம, எ�னெவ,லாேமா 

கிட*தன. ஆளி,லாத நா கா7. அத 
 வல. ப	க�தி,, 
/	
 ெந�	கான 

க�பிகைள	 ெகா#ட "லா	க� அைற". உ6ேள நாைல*. ேப� நி�/ 

ெகா#-�*தா�க6. க�பிகC	
 ெவளிேய ஒ� கா�<டபி6 ல�தி	 க�ேபா� 

உலா�தி	 ெகா#-�*தா�. 

 

உ6ேள நி�/ ெகா#-�*தவ�க6, கா�<டபிளிட� மாம� ம5சா� மாதிாி ேபசி	 

ெகா#-�*தா�க6. 
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"எ<.ஐ. எ�ப ஸா� வ�வா�?" 

 

"நாள	கி ம*திாி வரா�. அ.	காவ எ�ெக,லாேமா அைலMசி	கி�-�	கா�. 

ச�	கிC� அவ�� -.எ<.பி. கி�ட ேபாயி��பா�க�; நிைன	கிேற�. ஒ� 

ச�சார�.	
 இ�ப உட�! எ�ப-டா இ�	
? இ�ப அவா கா)	காளா." 

 

"அவளால �-யல ஸா�? எ�ப ஸா� வி�வி�க?" 

 

"எ<.ஐ. வர���." 

 

"இவ�கி�ட ப-5சி� ப-5சி ெசா�ேன�. ேக	கல ஸா�. மாத	 கடசி. 

வா#டா#டா�; ெசா�ேன�. உCவ�தலய� ேக	கல." 

 

"மாத	கடசில நாமதா� ஒ�கC	
 ைகெகா�	கL��; ெசா�ேன�. சாிதாேன 

ஸா�? ேந�. ெச�ேகா�ைட ப<ல வ*திற�கினியேள. எ�க ஸா� ேபாயி�*தீ�க?" 

 

"மாமியா�	
 உட�! சாியி,ல. ஒ� நட ேபாயி�� வ*ேத�. ஏ) அ��த வார� 

ெகாMச� மல�ேத; ேவL�. கிைட	
மா? மாமியா�	
 ம�*.	
 ேவL�." 

 

"ஒ�கC	
 இ,லாததா? இ�ப ெச�த ேநர� வி��க. ெநா-யில ெகா#� வாேர�. 

நாள	கி�னா கிைட	கா.." 

 

"பரவாயி,ல, நீ ெபாிய ஆCதா#டா. ஒன	
� பதிலா நா� உ6ள ேபாயி 

நி	கL��; @ட5 ெசா,2ேவ." 

 

லா	க�பி 
6 இ�*தவ�கC�, ெவளிேய நி�றவ�� சிாி�த சிாி�!, ைர�டாி� 

சி�T- வி�ைதைய	 @ட ேலசாக	 கைல�த.. ேலசாக, �க�ைத5 �ழி�.	 

ெகா#டா�. 

 

ெவளிேய N�கி	 ெகா#-�*த ெஹ�கா�<டபி6, வாச, ேக� திற	க�ப��  



91 

 

ச�த� ேக��� 'பட	ெக�/' விழி�தா�. சி�ன வயசி,, பா�- @ட� ப��., பல 

ேப)	 கைதகைள	 ேக��	 ெக��� ேபான அவ�, த�ைன ேநா	கி வ*. 

ெகா#-��பவ6 ேமாகினி� பிசாசாக இ�	கலாமா எ�/ ச*ேதக�ப�டா�. 

திUெர�/ எ:*. ல�தி	க�ைப எ��.	 ெகா#� "யார. யார." எ�றா�. 

 

'ப.�கிவி�� ெவ�-னா�' எ�/ எ:தலாமா, அ,ல. 'ெவ�-வி��� 

ப.�கினா�' எ�/ எ:தலாமா எ�/ தன	
6ேளேய ப�-ம�ற� நட�தி	 

ெகா#-�*த ைர�ட��, அவ� ேபா�ட @5ச7, ெவளிேய வ*தா�. கா�<டபிC� 

அ�ேக ஓ-வ*தா�. ெந��கி வ*. நி�/ ெகா#�, ேபா[< ப-	க�-, 'ஏறலாமா, 

ேவ#டாமா?' எ�/ ேயாசி�ப. ேபா, நி�ற ெப#ைண� பா��த.�, 

அவ�கC	
	 ெகாMச� திகிலாகேவ இ�*த.. 'ெகாைல	 ேகஸா?' 

 

ெஹ�கா�<டபி6 அத�-னா�. 

 

"ஏ) யா� நீ? மாியாதியா ெசா,2." 

 

"எ� ேப� உலக�ைம. 
�டா�ப�-யி, இ�	ேக�. எ�க அ)யாவ வா�
ன கடன 


�	கல�; ேகா��	
6ள நி/�தி இ�	கா�க." 

 

"ேகா��	
6ள�னா?" 

 

"நீ�க இ�க ெஜயி2	
6ள ேபா�� அைட	க. மாதிாி, ஒ� ேகா�ட வரMசி, 

அ.	
6ேளேய நி	க ைவ	கற.. ம�தியான�.ல இ�*. எ�க அ)யா கMசி 

த#ணி 
-	காம அ�ேகேய கிட	கா�." 

 

உலக�ைமயா, அழாம, இ�	க �-யவி,ைல. ைர�ட� அவ6 ேப�வதி,, ஏதாவ. 

சி�T-	க �-8மா எ�/ ேயாசி�.	 ெகா#-�*தா�. ெஹ�கா�<டபி6 

அத�-னா�. 

 

"சாி க�ெளயி#� எ:தி	
�. நாைள	
� பா	கலா�." 
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"இ�னி	
 நீ�க வரா�டா அவ� அ�ேகேய ெச�.� ேபாவா�." 

 

"இ�ப �-யா.. நாைள	
 ம*திாி வரா�. அவனவ� நாயா) அைலMசி	கி�� 

இ�	ேகா�. நீ நாைள	கி வா." 

 

"அ)யா அ�-5 ெசா�னா எ�-�க? அ�க எ� அ)யா இ*ேநர� ெச�.	 @ட 

ேபாயி��பா�. இ,ல�னா இ*த ேநர�.ல EL ைம2 நட*. வ�ேவனா?" 

 

"நீ எ�- வ*த�கிற. �	கியம,ல. இ�ப நா�க வர �-யா.�கற.தா� �	கிய�!" 

 

"இ�-� ேபசினா எ�ப- அ)யா? வ7யா� ெம7யார வா�டாம இ�	க�தா� நீ�க 

இ�	கிய? ம*திாிமா� @ட இத�தா� ெசா,2தாவ?" 

 

"ஏ), அனாவசியமா ேபசாத. நாைள	
 வா�னா வா. ஒன	
 ஒ�ப� ெபாி�. 

எ�கC	
 ம*திாி ெபாி�." 

 

"அ�!ற� எ� ேமல வ��த�பட	 @டா.�க. ம*திாி எ�க ஊ�	
� வாரா�. நா� 

அவ�கி�டேய ெசா,2ேவ�. அ�ப-�னா நா� ேபாவ��மா? த#ணி 

ேக�டவ�	
 அத	 
�	காம வ*.�ேட�." 

 

ெஹ�கா�<டபி6 விைற�பாக நி�றா�. கா�<டபி6 வயி ைற� தடவி வி��	 

ெகா#டா�. '<ேடஷ� இ�சா�ஜான' ைர�ட� மி�	காக� ேபசினா�. அவ�	
 

ெஹ�கா�<டபிைள அதிகமாக� பி-	கா.. 

 

"அ*த� ெபா#L ெசா,றத� பா�தா ேக< சீாிய< ேபால� ேதாL.. 

ேகா��	
6ள ஒ�வர நி/�தி ைவ	கிற. ச�ட�ப- ெபாிய 
 ற�. ெர#� 

வ�ஷ� ெஜயி, ேபாடலா�. அ. அநியாய�! ெர#� ேப�� ேபாயி�� ஜ,தியா 

வ*தி��க." 

 

ெஹ�கா�<டபிC�, கா�<டபிC�, இர#� ைல� இ,லாத ைச	கி6கைள 

உ��-	ெகா#�, அழா	 
ைறயாக� !ற�ப�டா�க6. உலக�ைம, ��னா, வழி 
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கா�-	 ெகா#-�*தா6. ைர�ட� த�ைன�தாேன தன	
6ேளேய ெம5சி	 

ெகா#டா�. 'ஒ�ேவள ம*திாிய அவ6 பா��தா2�, அவள ம*திாி பா��தா2� 

ந�ம� ப�தி அவா ெசா,லா#டாமா? ெசா,2வா-' 

 

Nர�தி, ெதாி*த இர#� சிவ�!� ெதா�பிகைள� பா��த.�, ேகா��	
 ெவளிேய 

நி�ற @�ட�தி, ஒ� ப
தி ந:வி, இ�ெனா� ப	க� த�களா, பா�	க	 @-ய 

அேத சமய� பிறரா, பா�	க �-யாத இட�தி, ேபா) நி�/ ெகா#ட.. 

ெவ6ைள5சாமி, ஓ�வத 
� தயாரா) இ�*தா�. ஏ கனேவ ேபா[`, 

அ-ப�டவ�. O- ஏெஜ#� ராமசாமி அ�ேக ெதாி*த ேபா[<கார�கC	
 

இ�பேவ, இ�ேகேய மாியாைத கா��வ. ேபா, ம-�.	 க�-ய ேவ�-ைய 

எ��.	 'கர#ைட'	 கா,வைர	
� இ:�.� ேபா�டா�. மாாி��. நாடா� 

அவசர அவசரமாக ேகா�ைட அழி�.வி�டா�. அவ�	
� எ�ேகயாவ. ேபா)விட 

ேவ#�� ேபா7�*த.. 'இHவள> ேநர�� Gறா�பா) நி�;�� இனிேம 

ேபானா, எ�-?' 

 

"எ�ன)யா ஒ�க ஊ�ல ெபாிய இழவா� ேபா5சி" எ�/ க�தி	 ெகா#ேட, 

ெஹ�கா�<டபி6, கா�<டபிCட� அ�ேக வ*த ேபா. .-�.	 ெகா#-�*த 

மாயா#- அவ�கைள ஏறி��� பா��. எ:*தா�. அவரா, நி க �-யவி,ைல. 

மீ#�� அ*த	 க�டா*தைரயி, உ�கா�*தா�. 

 

உலக�ைம, அ)யாைவ ஆதரவாக� பி-�.	 ெகா#ேட "இவ�தா� மாாி��.. 

இவ�தா� ராமசாமி. இவ� தா� ெவ6ைள5சாமி. இவ�க EL ேப�மா�தா� 

எ�க)யாைவ இ:�.	 ேகா��	
6ள நி/�தினவ�க" எ�றா6. 

 

ெஹ�கா�<டபி6, மாாி��. நாடாைர ஏறி��� பா��தா�. பிற
, "அடேட 

நாடாரா? நீ�களா இ�-� ப#Lன.?" எ�றா�. 

 

மாாி��. நாடா� சிாி�ைப வரவைழ�.	 ெகா#டா�. 

 

"நா� ஒ#L� ப#ண7�க. 
��த கடன ேக�ேட�. அ.	
 இ*த ம;ஷ� 

இ�க வ*. !ர6றா�. 
- ெவறில அவேன !ர#டா நா� எ�ன�க ப#ற.? ஏ) 
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பிரா*தா! அ)யாமா�	
 ெர#� காளிமா�	 கல� வா�கியாடா. ராமசாமி ெர#� 

நா கா7 ெகா#� வா! ேவற எ.� ேவL�களா?" 

 

"ஒ#L� ேவ#டா�. நா�க சீ	கிரமா ேபாவL�." 

 

உலக�ைம ேசா /	
6 மைற�. ைவ�த �:� Qசணி	காைய ெவளிேய எ�	க� 

.-�தா6. ெஹ�கா�<டபிேளா சாவகாசமாக வயி ைற ெநளி�. வி��	 ெகா#� 

நி�றா�. 

 

"ெபா) ெசா,2றா�. ம�தியான�தில இ�*. இவர இ�கேய நி/�தி வ5ச பாவி 

ம;ஷ�, இ�ப எ�னமா� ேப�றா�? ேவL��னா இ�க நி	கவ�கள	 ேக��� 

பா��க." 

 

ெஹ�கா�<டபி6 � றி நி�றவ�கைள	 ேக�பத காக வாெய��தா�. இத 
6 

காளிமா�	 கலைர பிரா*தனிடமி�*. வ2	க�டாயமாக வா�கி, மாாி��. நாடா� 

நீ�-னா�. இ*த5 சி/ இைடெவளி ேநர�தி,, 'நம	ெக�ன வ�!' எ�/ நிைன�. 

@�ட�தி, ெப�� ப
தி கைல*. வி�ட.. 

 

"கல� ந,லா இ�	ேக" எ�/ ெசா,7	 ெகா#ேட "ஏ)யா ஒ�கள�தா�. இவர 

நாடா� ேகா��	
6ள நி/�தி வ5சாரா? ெசா,2�க உ� ஜ,தி" எ�றா� ெஹ�. 

 

@�ட�தி, யா�ேம ேபசவி,ைல. 

 

"அட ெசா,2�க)யா. நாடா� ெபா) ெசா,2றாரா? இ*த� ெபா#L ெபா) 

ெசா,றாளா?" 

 

@�ட� ெமௗன� சாதி�த.. பிற
 ஒ�வ� ஒ� சலா� ேபா��	ெகா#ேட, 

ெபா.�பைடயாக� ேபசினா�. 

 

"எ�கC	
 ஒ#L* ெதாியா.�க. வய2	
� ேபாயி�� இ�ேபாதா� வ*ேதா�." 
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இத 
6 ராமசாமி ெகா#� வ*த நா கா7களி, இ� ேபா[<கார�கC� 

உ�கா�*தா�க6. 

 

உலக�ைம	
 ஒ�/� ஓடவி,ைல. 'இ. ஊரா அ,ல. காடா?' எ�/ தன	
6ேள 

ேக��	 ெகா#டா6. "எ78� Qைன8� மாதிாி ச#டட ேபா�றாக" எ�ற 

பழெமாழிைய ஊரா� ெசா,2� ேபாெத,லா�, அவ6 ேயாசி�.� பா��தவ6. 'எ7, 

Qைன @ட எ�ப>� ச#ைட	
� ேபாகா.. உயி� பிைழ5சா ேபா.��; Qனய� 

பா��த.� ஓ�கிற ஜீவ� அ.. இ�*தா2� அ-5சி	 ெகா,2ற Qனய8�, .-5சி5 

சா>ற எ7ைய8�, 'ஒேர த�ல' வ5� 'எ78� Qன8� மாதிாி' எ�/ ெசா,வத� 

உ�ெபா�6 இ�ேபா.தா� அவC	
� !ாிய ேவ#டாத அள>	
 !ாி*த.. 

ேபா[<கார�க எ�னடா�னா கல� 
-	கா�க!' 

 

ஊராைர� பா��ேத அவ6 ேக�டா6. 

 

"ெசா,2�க)யா! .ைர5சாமி மாமா நீ�� பா�.	கி��� தாேன இ�*தீ�? 

ெசா,2ேம. சீம ��.மாமா! நீ� தான எ�ன மாாி��. நாடாேராட கா2 ைகய 

பி-	க5 ெசா�னீ�? நா� ேகா��	
6ள ேபான.	
� பிரா*த� எ�னமா 

ேக�டா�? ெசா,2ேம� சி�ைனயா, ேபச மா�Uரா? ம5சா� மவராசா ஒ�ம�தா�. 

நீ�தாேன அ)யா	
� த#ணி 
�	க	 கிண�.� ப	க� ேபானீ�? ேபா[< 

அ)யாமா�	கி�ட5 ெசா,2ேம. யா�ேம ெசா,ல மா�-யளா. ஒ�க வாயி ெச�.� 

ேபா5சா? 7�ைகயா ம5சா�, நீ� @டவா ேபசாம இ�	கிய�?" 

 

@�ட�தின� மன5சா�சியா, உ*த�ப�ட.ேபா, ��;	
� பி�;	
மாக 

நட*தா�க6. உ#ைமைய5 ெசா,ல� .-�த சில� @ட, ேபா[<கார�க6 கலைர	 


-�த ேதாரைணைய� பா��த.�, தைலைய� ெதா�க� ேபா��	 ெகா#டா�க6. 

உலக�ைம, இ�ேபா. ேபா[<கார�கைள� பா��. அ:. ெகா#ேட ேபசினா6. 

 

"இ*தா வட	க� பா	
ற காளிய�ம ச�தியமாக ெசா,2ேற�, எ�க)யாவ இ*த 

ஆC ேகா��	
6ள நி/�.ன. வா<தவ�. மாாி��. நாடாேர! ஏ))யா 

பய*.�Uரா? இHவள>தா� ஒ� Gரமா? இ�ப ேகா� கிழி8ேம)யா. ஆ�!ள�னா 

உ6ளத5 ெசா,2ேம)யா." 
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ெஹ�கா�<டபி6 அத�-னா�. இத 
6 இர#� இளநீ� அ�ேக வ*.வி�டன. 

 

"ஏ) அனாவசியமா ேபசாத. ெபா�!ைள	
 இHவள> வாயி ஆவா.." 

 

"நீ�� ஓர�சாMசி� ேப�றிய�)யா. இவ�கள ரகசியமா	 @�!�� விசாாி5சா 

உ6ளத5 ெசா,2வா�க. ப�ளி	கா ேக�டா பய�பட�தா� ெச)வா�க. ஏ�னா 

இ*த ஆC அவ�கள க�வ/�தி�வா�; ெதாி8�. ஒHெவா� ஆC� ஒHெவா� 

விஷய�.ல அவ�கி�ட மா�-	கி�டவ�க. ஏ�ட)யா ரகசியமா விசாாி8�. எ� 

அ)யாவ ப��.னபா� அ�ப� ெதாி8�." 

 

ெஹ�கா�<டபி6, இளநீைர� த�பி-�.	 
-�.வி��5 சீறினா�. மீைசயி, சில 

இளநீ��.ளிக6 !,7, பட�*த பனிேபா, மி�னின. 

 

"ஏ ெபா#L! என	
 ��ப. வ�ஷ ேபா[< ச�G<. எ�- விசாாி	கL��; 

என	
 நீ ெசா,7	 
�	கிறியா. ெபா�பிேள�; பா	கேற�. இ,ல�னா ல�தி 

பிMசி�	
�." 

 

மாாி��. நாடா� இ*த ந,ல ச*த��ப�ைத ந:வ விட வி��பவி,ைல. இளநீ� 


-�தவ� காதி, எேத5ைசயாக5 ெசா,பவ� ேபா, ேபசினா�. 

 

"அவா எ�ைன	
� அட�கா�பிடாாிதா�! ெபா�!ள ேப�றத ெபாிசா எ�	காதி�க. 

ஒ#Lமி,ல, ஏ�� ஸா�, இவா அ�ப� மாயா#-	
 அ#ணாட� 
-. 

அ*த�ப	கமா 
-5சி��� த6ளா-	கி�� வ*தா�. 'ஏ)யா 
-	க	 காசி�	
, 

ெகா��த கடன அைட	க	 காசி,ைலயா�;' ேக�ேட�. அ.	
 
-ெவறில 

இ�ேகேய !ர#�	கி��	 க�தினா�. இவா நா� ேகா� கிழி5ேச�; க�.றா. 

இ*த5 சா	
ல வா�
ன கடன ஏ�ப� ேபாடலா��; ெநன5சி ந-	கிறா. நா�ல 

ச�	கா� நட	
�கறத மற*.�டா." 

 

ெஹ�கா�<டபி6, எ<.பி.ைய	 க#டவ� ேபா, தி�	கி�� எ:*தா�. 

மாயா#-� ப	க� ேபானா�. 
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"ஏ), ஊ.)யா பா	கலா�. ேபா.� ஊ.ன.. த#ணி ெநறயா ேபா���	கா�. ஏ  

பி6ள! ஒ�பன சாராய�த 
��.� ெத�>ல வி�ட.�,லாம ெபாிய ம;ஷ�கள 

அவமான�ப��த� பா	கியா? 
-	க. ச�ட விேராத��; ெதாியாதா? 

கா�<டபி6, இ*த ஆைள� N	
�. மாயா#- நட�பா <ேடஷ;	
." 

 

கா�<டபிC�, ெஹ�கா�<டபிC� ஆC	ெகா� ைகயாக, மாயா#-ைய� 

பி-�. நி/�தினா�க6. பிற
 ஒ� ைகயி, த�த� ைச	கிைள உ��-	 ெகா*., 

இ�ெனா� ைகயா,, மாயா#-யி� ைகைய� ேதாேளா� ேச��.� பி-�.	 

ெகா#� !ற�ப�டா�க6. மாயா#-, பர	க� பர	க விழி�தவரா), "ஒலக�மா 

ஒலக�மா!" எ�/ !ல�பி	 ெகா#ேட, அ*த ேபா[<கார�கC	
 ம�தியி, நட	க 

�-யாம, நட*தா�. 

 

உலக�ைம வாயைட�.� ேபானா6. ெபாிய அநியாய�ைத� த#-	க வ*த 

ேபா[<கார�க6, அ*த ஆைள� த#-	க மனமி,லாம,, அைத E- மைற	க, ஒ� 

அ�பாவிைய	 @�-� ேபாவைத நிைன�., அவளா, ேபச	@ட �-யவி,ைல. 

'இ�ப-8� நட	
மா' எ�/ த�ைன�தாேன ேக��	 ெகா#�, க#கைள	 கச	கி	 

ெகா#டா6. 

 

சிறி. Nர� ேபாவ. வைர	
� அ�ப-ேய <த�பி�.� ேபான உலக�ைம, பிற
 

�யநிைன>	
 வ*தவ6 ேபா, "அ)யா, அ)யா, இHவள> நாC� கா� 
�	காம 

இ�*.�� இ�ைன	
 
��. ஒ�ம ெக��தி�டேன, ெக��தி�டேன" எ�/ 

!ல�பி	 ெகா#�, இ:�.5 ெச,ல�ப�� தா)�ப� பி�னா, கதறிேயா�� க�/ 

ேபா, ஓ-னா6. 

 

மாாி��. நாடா�, ெவ6ைள5சாமி8�, ராமசாமி8� !ைட Sழ 

ெஹ�கா�<டபிளிட� ேபசி	 ெகா#� ேபானா�. 

 

"நாள	கி ம*திாி வரா�. ஐயா>	
 b�- எ�க?" 

 

"ேமட� ப	க�." 
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"அ�ப-�னா நாள	கி அ�க பா	கலா�." 

 

"நீ�க வாாியளா?" 

 

"ஆமா�. நா;� ேப�ேற�." 

 

"நீ�க ேவற க�சியா5ேச. மாறி�-�களா?" 

 

"மாறல. ஆனா, ம*திாி எ,லா�	
� ெபா.�தாேன." 

 

"அ.>Mசாிதா�. ேயாH மாயா#-! ஜ,தியா) நட)யா. ஒ�ேனாட ெபாிய 

இழவா� ேபா5சி." 

 

மாாி��. நாடா�, ெஹ�கா�<டபி6 ைகைய உரசி	 ெகா#ேட ேபசினா�. ப�. 

(பா) ேநா�� ஒ�/ ைகமாறிய.. பா�!	 க#ணனான கா�<டபிC	ேக 

ெதாியவி,ைல. 

 

மாாி��. நாடா� விைடெப /	 ெகா#டா�. மாயா#- த6ளா-	 ெகா#ேட 

நட*தா�. ேபா[<கார�க6 இ�ேபா. அவைர	 க�!களா, @ட ேலசாக� த�-� 

பா��தா�க6. "க�டயில ேபாற வய�ல ஒன	
� ப�ட ேவLமா?" எ�/ � றி 

நி பவ�க6 சிாி	க ேவ#�� எ�பத காக� தமாT ெச)தா�க6. உலக�ைம 'அ)யா 

அ)யா' எ�/ !ல�பி	 ெகா#ேட பி�னா, நட*தா6. ஊ�	@�ட�� அவ�க6 

பி�னா, ஊ�வல அணிவ
�! மாதிாி ேபாயி /. 

 

உலக�ைம ப6ளி	@ட�தி� ப	க� சிறி. நி�றா6. த6ளா-	 ெகா#��, 

த6ள�ப��	 ெகா#�� ேபான தக�பைன� பா��தா6. அவ6 க#களி, ஒ�வித 

ெவறி. உட�பி, ஒ�வித �/	
. தைலயி, ஒ�வித நிமி�>. 

 

��னா, ேபா
� அ)யா, ெவ/� அ)யாவாக, இ�ேபா. அவC	
� 

ெதாியவி,ைல. ஏைழயாக� பிற*த ஒ�வைன, எ*த வ�!.�!	
� ேபாகாத 
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ஒ�வைன, கி�ட�த�ட அனாைதயாக இ�	
� ஒ� அ�பாவிைய, அநியாய� நியாய 

ேவட� Q#�, அ	கிரம� ேபா[< உ�வமாகி, ெகா#� ேபாவதாக நிைன�.	 

ெகா#டா6. 

 

உலக�ைம, ேவ-	ைக பா��ப. ேபால வ�� @�ட�ைத ஒ��ைற அல�சியமாக� 

பா��தா6. 

 

உபேதச� ெச)த சீம��. மாமா, த#ணீ� எ�	க� ேபான மவராசா ம5சா�, 

வழ	
� ேபச�ேபா
� 7�ைகயா ம5சா�, 'வ�!5 ச#ைட	
� ேபாவ	@டா.; 

வ*த ச#டய விட	@டா.�;' அ-5சி� ேப�� ஆ/�க ஆசாாி, 'ஏைழெய�/�, 

ேகாைழெய�/� எவ�மி,ைல ஜாதியி,' எ�/ ஒ� பாரதியாக மா/� சீைம5சாமி 

வா�தியா�, அ	கிரம	கார�கைள அட	
பவராக 'பாவ	@�.' நாடக�தி, 
ரைல 

மா றி� ேப�� ச#�க� பி6ைள - அ�தைன ேபைர8� அல�சியமாக� பா��த 

உலக�ைம	
, இ�ேபா. அசா�திய ைதாிய� வ*.வி�ட. ேபா, ேதா�றிய.. 

அ�தைன ேப�� அவC	
� !:	களாக�தா� ெதாி*தன�. நா- நர�!கெள�
� 

வியாபி�தி�*த ைதாிய அL	க6 அைன�.� ஒ�றிர#டா), இர#� நா�கா), 

நா�
 பதினாறா), பதினா/ இ�A / ஐ�ப�தாறா) பிாி*., அ.ேவ அட	க 

�-யாத அL�பிள�பாகி அL
#ைட அ-வயி றி, ைவ�தி��பவ6 ேபா,, 

@�ட�ைத� பா��.� ேபசினா6: 

 

"நீ�கெள,லா� ம;ஷ�களா)யா? ஒ�கC	
 எ.	
)யா ேவ�-, ச�ைட? 

ெபா�ைடயில8� ேக�ெக�ட ெபா�ட�பய2க! ஏ� பி�னால வாாீக? உ6ளத5 

ெசா,ல� பய�ப�ற நீ�கெள,லா� எ.	காவ ம;ஷ�; Qேலாக�.ல 

லா*தL�? ேபா�க)யா, ஒ�க ேவலய� பா�.	கி��." 

 

@�ட�தின� �L�L�.	 ெகா#ேட, ேகாப�.ட� பி� வா�கின�. ஒ�ேவைள 

ேபா[<கார�க6 இ�*த.� ந,லதா)� ேபாயி /. இ,ைலெய�றா,, அவைள 

அ-�தா2� அ-�தி��பா�க6. 

 

உலக�ைம ேபா[<கார�க6 பி�னா, க�Oரமாக நட*. ெகா#-�*தா6. 

--------------- 
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10. 10. 10. 10. 2'�	
� ெச�32'�	
� ெச�32'�	
� ெச�32'�	
� ெச�3............    

 

'லா	க�' அைற	
6, மாயா#-ைய	 க:�ைத� பி-�.� த6ளிவி��, ெவளிேய 

Q��� ேபா��	 ெகா#ேட, பி�னா, வ*. நி�ற உலக�ைமைய� பா��., "ஊ�ல 

எதி�.� ேபசின. மாதிாி இ�ப� ேப� பா	கலா�... ஒ�ன ெமா�ட அ-	கா�டா	 

ேகC" எ�/ ெகா	காி�தா� ெஹ�கா�<டபி6. !கா� ெச)தவைளேய மட	கி� 

ேபா�ட ெஹ�கா�<டபிளி� சி�T- விேநாத�ைத	 க#களா, ெம5சி	 

ெகா#ேட, ைர�ட�, அவைர� பா��தா�. ெஹ�கா�<டபி6 விள	கினா�: 

 

"இவ� 
-5சி��	 கலா�டா ப#ணியி�	கா�. அ�பன அட	க வ	
,லாம இவா 

ஆ�றா. ஒ�ேவள இவC� 
-5சி�	காேளா எ�னேவா? ஏ) ஊ. பா	கலா�." 

 

உலக�ைம ச / விலகி� ேபா) நி�/ ெகா#டா6. ைர�ட�, '!ரபஷனலா)'� 

ேபசினா�. 

 

"டா	ட� ச�-பிேக� வா�கி�-�களா?" 

 

"வா�காம வ�வனா? ஏ) ஒ� ேப� எ�ன? உலவா? இ�க நி	க�படா.. ெவளில 

ேபா ெமாத,ல." 

 

"அ)யாவ எ�ப வி�வி�க?" 

 

"ஆ/ மாச� வா�கி	 
�	காம விட� ேபாற.,ல. அ�பதா� ஒ� வாயி அட�
�. 

சாி சாி ேபா." 

 

ைர�ட� இ:�. இ:�.� ேபசினா�. 

 

"இ�கேய இ�	க��ேம." 
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ைர�ட� த�ைன� பா��.5 சிாி�த ேதாரைண, உலக�ைம	
� பி-	கவி,ைல. 

ேபா[< நிைலய 'ரகசிய�கைள�' ப றி� த�பாகேவா, சாியாகேவா ஒ� மாதிாி 

ேக6வி�ப�-�*தா6. எ�ன தா� ெஹ�கா�<டபி6 ேமாசமானவராக 

இ�*தா2� 'ைர�ட�	
'� பய*.தா�, த�ைன விர��வதாக அவC	
� 

ெதாி*த.. 

 

உலக�ைம, உ6ேள தவியா) தவி�த அ)யாைவ� பா��தா6. அவ�, ஏ ெகனேவ 

ெச�.� ேபானவ� ேபா,, தைலயி, ைகைய ைவ�.	 ெகா#� க�பி	கிராதியி, 

சா)*. ெகா#� பாிதாபமாக நி�றா�. உலக�ைம	
 ெநMைச அைட�த.. 

 

"எ.>� ேவLமா)யா?" 

 

"ஒ#L� ேவ#டா�. நா� ெசா�னைத நீ ேக���*தா இ�- ஆவா.." 

 

"எ,லா�.	
� கட>6 இ�	கா�. ேகா��	
6ள இ�	ைகயில த#ணி 

த#ணி�; தவி5சீேர. நா� பாவி மற*. ேபாயி இ�க வ*.�ேட�. த#ணி 


-5சீரா? யா� 
��தா?" 

 

"ராம��! த*தா�. இ�;� தாக� தீரல." 

 

ெஹ�கா�<டபி6 
/	ேக !
*தா�. 

 

"ப�ட ேபா�டா தாகமாக�தா� இ�	
�. ஹி ஹி." 

 

'ஒம	
 எ�ப-� ெதாி8�?' எ�/ ேக�க� ேபான உலக�ைம, Gாிய�ைத விட 

காாிய� �	கியமான. எ�பைத உண�*. ேபசாம, நி�றா6. இதர நா�
 

ேபேரா� நி�ற மாயா#-ைய, அ*த நா,வாி, ஒ�வ�, "தா�தா, இ*த� ப	கமா 

வ*. உ�கா��" எ�/ ஆதரேவா� ெசா�னா�. அ�ப-5 ெசா�னதா, 

தி��தி�ப�டா6 உலக�ைம. அேத சமய� அ)யாைவ� பா��.	 ெகா#� 

நி�றா,, �த, பாைட தன	
�தா� எ�/ நிைன�தவளா) ெவளிேய வ*தா6. 
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ேபா[< கா�ப>#�	
6 ஒ� ேவ�ப மர�த-யி, ஐ*தா/ ெப#க6 

உ�கா�*தி�*தா�க6. உலக�ைம, அவ�களி, ஒ��தியானா6. 

 

"நீ யா��மா?" 

 

"ஊ� 
�டா�ப�-. ேப� உலக�மா. ெபாிய ேப� தா�. அ)யாவ ப�ைட5 சாராய� 

ேபா�டா�; இ:�.	கி�� வ*.�டா�க. சாராய�
-5சா ெஜயி2ல 

ேபா�வா�கேளா?" 

 

"ெமாத, தடவயா?" 

 

"பி-ப�ற. ெமாத, தடைவதா�." 

 

"ச� இ�<ெப	ட� வ�வா�. கா2ல ைகல வி: வி���வா�." 

 

"அவ� எ�ப வ�வா�?" 

 

"இ�னி	
� நாைள	
� ம*திாி @ட இ��பா�. நாள	கழி5சிதா� ெகைட�பா�." 

 

"அ. வர	கி� எ�க)யா அ.லதா� இ�	கLமா?" 

 

"நீ ேயாக	காாி. எ�க G��	கார� நா2 நாளா இ�	கா�. இ�க வார. ேலசி, 

ேபாற.தா� கTட�." 

 

"ஆமா இ�க எ�பவாவ. பண	கார�க வார.#டா?" 

 

"வ�வா�க, சிபாாி�	
 வ�வா�க." 

 

"
-5சவ;	
 ஆ/ மாச��னா 
-	க வ5சவ;	
 எ�தன மாச�?" 
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"ஒன	
 வய� எHவள>?" 

 

"இ*த !ர�டாசிேயாட ப�ெதா�ப. �-8.�; அ)யா ெசா�னா�." 

 

சகஜமாக>�, சரசமாக>� ேபசி	 ெகா#-�*த ெப#க6, த�கC	
6 'ெதாழி, 

விவர�கைள' ேபச� .வ�கினா�க6. உலக�ைம	
 �த7, !ாியவி,ைல. அ. 

!ாிய� .வ�கிய.�, அ*த இட�ைத வி�� !ற�பட� .வ�கினா6. அ)யா>	
 U 

ெரா�- வா�கி	 ெகா�	கலாமா எ�/ நிைன�தவ6 ேபா,, லா	க� அைற� ப	க� 

ேபானா6. மாயா#-ேயா, �த��ைறயாக, கர� �ர-,லாத தைரயி, ப��த 

'�க�தி,' 
ற�ைட வி��� N�கினா�. 'ஒ�/� ஓடாத ேபா., எ.>� ெச)ய 

�-யா. எ�ற நிைல வ��ேபா., கட>ேள வ*தால�றி	 கதியி,ைல எ�ற 

ச*த��ப� வ��ேபா., ஏ ப�ேம ெப�*N	க�' - அ. இ�ேபா. மாயா#-ைய 

அரவைண�.	 ெகா#ட.. 

 

உலக�ைம, சிறி. ேநர� அ�ேகேய நி�றா6. ைர�ட� பா�ைவ, O- ஏெஜ#� 

ராமசாமியி� பா�ைவ மாதிாி இ�*த.. ெவளிேய வ*த உலக�ைம அ*த� ெப#க6 

ப	க� ேபானா6. அவைள அ*த ச*த��ப�தி, வி��பாதவ�க6 ேபா,, ேபசி	 

ெகா#-�*த அவ�க6, ேப5ைச நி/�திவி�� அவைளேய பா��தா�க6. 

 

உலக�ைம ேபா[< கா�ப>#- 
 ெவளிேய வ*தா6. ேலசாக� பசிெய��ப. 

ேபா, ேதா�றிய.. நிைன�.� பா�	கேவ பயமாக இ�*த ேசாதைன. இ�ேபா. 

சாதாரணமாக� ெதாிவைத� பா��., அவ6 ஆ5சாிய� ப�டா6. ெம6ள நட*தா6. 

ப< நிைலய�தி 
 அ�ேக வ*தா6. இர> ஒ�ப. மணி இ�	
�. ந,லேவைள, 

அவளிட� E�/ (பா) இ�*த.. �*தாணி5 ேசைலயி, '�-5சி'� ேபா�� 

ைவ�தி�*தா6. U	கைட� ப	கமாக� ேபானா6. பிற
 'ந�ம நிலம இ�ப- 

ஆயி�ேட. அ�மா ம��� இ�*தி�*தா' எ�/ ெகாMச� ச�தமாகேவ !ல�பிவி��, 

அ�ேக இ�*., ெதாி*தவ�க6 யாராவ. இ�	கிறா�களா எ�பைத� பா��பத காக 

ப< நிைலய�தி 
 வ*தா6. 
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அவளா,, த� பா�ைவைய ந�ப �-யவி,ைல. க#கைள அ:�தி� ேத)�.வி��	 

ெகா#�, மீ#�� பா��தா6. 

 

ேலா
, ைகயி, ஒ� 'S�ேகஸுட�' நி�/ ெகா#-�*தா�. அவைன� பா��த.� 

தி��பி� ேபா)விடலாமா எ�/ @ட, உலக�ைம நிைன�தா6. 'ஏ ெகனேவ 

அவாிட� ேபசியதா, ப�� பா�� ேபா.�.' ஆனா, அவளா, தி��பி நட	க 

�-யவி,ைல. 'பரா	
�' பா��பவ6 மாதிாி, அ�ேக8� இ�ேக8மா) நட*., 

கைடசியி, ப<ஸு	
6 இ��பவ� த�க.ைர சி�ன)யாதானா எ�/ 

பா��பத 
� ேபாகிறவ6 ேபா,, த�ைன� தாேன ஏமா றி	 ெகா#� த�ைன மீறி 

அவ� ��னா, வ*. நி�றா6. அவ� பா�ைவ எ�ேகேயா இ�*த.. அவ6 

ேலசாக இ�மி	 ெகா#டா6. 

 

ஏறி��� பா��த ேலா
, அ�ப-ேய பா��.	 ெகா#� நி�றா�. ந:வி 

விழ�ேபாவ. ேபா, இ�*த S�ேகைஸ ேலசாக� N	கியப- ஆ�-, அைத� 

பி-�.	 ெகா#�, அவைளேய பா��.	 ெகா#� நி�றா�. சிறி. ேநர� இ�வ�� 

ஒ�வைர ஒ�வ� பா��.	 ெகா#டா�க6. ெமௗன� ெமாழியாயி /. விழிக6 

வாயாயின. உலக�ைம	
, அவ� மா�பி, தைலசா)�. அழேவ#�� ேபா, 

ேதா�றிய.. அவ6, அவ� மைனவியாக அ�ேக வ*. நி ப. ேபால>�, இ�வ�� 

ெச�ைன	
� !ற�ப�வ. ேபால>� க பைன ெச). ெகா#டா6. ேநர�ைத 

Gணா	க வி��பாதவ� ேபா,, ேலா
தா� ேபச� ேபானா�. ேப5� வரவி,ைல. 

இ/தியி, எ�ப-ேயா வ*த.. 

 

"சேராசாவா?" 

 

"எ� ேப� உலக�ம." 

 

"நீ ஊ�	
 உலக�ைமயா இ�	கலா�. ஆனா, என	
 எ�ேபா.� சேராசாதா�." 

 

"எ�க ேபாறீ�க?" 
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"ெம�ராஸு. இ�க ப< ஏறி ெத�காசி ேபாகL�. ெத�காசில இ�*. ரயி2." 

 

"கைடசியிேல எ�க சேராசா	காவ ைக>���-ய." 

 

"ஒ�ன மைனவியா) நின5ச பிற
 இனிேம எ*த� ெபா#ேணாேட8� ந,லப-யா	 


��ப� நட�த �-8மா�கற. ச*ேதக*தா�." 

 

"��மா5 ெசா,றீ�க. ப�டண�.	கார� வா��த கிராம�ேதாட சாி. 

நிைன	கமா�Uய." 

 

"அ.>Mசாிதா�. மற*தா,லா நிைன	க.	
? நீதா� மற*.�ேவ." 

 

"ெநன5சா,லா மற	க.	
?" 

 

அவ� �க�ைத5 �ழி�தா�. அவ6 ேவ#�� எ�/ தா� ெபா�கி எ:*த இதய� 

பிரவாக�ைத	 க���ப��தி	 ெகா#� ேபசினா6. அவைன, அவ� ெபா���, 

அதிகமாக� த�னிட� ஈ�ப��தி	 ெகா6ள வி��பவி,ைல. இதனா, தா� 

'லா	க�பி,' இ�	
� அ)யாைவ� ப றி	 @ட அவ6 ெசா,ல வி��பவி,ைல. 

அவC	காக, அவ� ேபாராட வ�வா� எ�ப. அவC	
� ெதாி8�. ஆனா, 

ஏெழ��� த�ைகக6 அவைன ந�பியி�	
� ேபா., அவ� ஒ�பதாவ. த�ைக 

மாதிாிதா� நட*. ெகா6ள ேவ#��. அ. �-யாத.தா�. அதனா,, அவனிட� 

த�ைன� பிைண�.	 ெகா6ளாம,, 
ைற*தப�ச� அவைள5 � றி அவ� க�- 

வி�ட பிைண�!	 கயி றி� �ைனைய, அவ6 கா�-	 ெகா6ளலாகா.. 

இ�வ�	
ேம த�மச�கடமான நிைலைம. அைத� ேபா	
வ. ேபா,, ச�-

இ�<ெப	ட� ஒ� ேமா�டா� ைச	கிளி, வ*. ெகா#-�*தா�. ேலா
ைவ� 

பா��. வி�� 'ஹேலா' எ�றா�. ஒேர க,Rாியி, ப-�தவ�க6. 

 

"எ�ன ெம�ராஸு	கா?" 

 

"ஆமா�. ெரா�ப பி`யா?" 
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"அத ஏ� ேக	றீ�க. மினி<ட� -.பி.யி, இ�	கா�." 

 

உலக�ைம	
 ஒ� ச*ேதக�. 

 

"ம*திாி	
 -.பி.யா? அட கட>ேள, அ�ேபா நாள	கி எ�க ஊ�	
 வர மா�டாரா?" 

 

ம ற இ�வ�� சிாி�தா�க6. உலக�ைம, த� ப�-	கா��� தன�ைத	 

கா�-வி�டத 
 வ�*.பவ6 ேபா,, �க�ைத5 �ழி�த ேபா. அைத� !ாி*. 

ெகா#�, அ*த	 'கா��ெள	ைஸ' வில	
� வித�தி,, ேலா
 விள	கினா�. 

உலக�ைம, ேலா
ைவ� பா��.	 ேக�டா6: 

 

"ஐயா தா� இ�<ெப	டரா?" 

 

"ஆமா." 

 

"ச�-இ�<ெப	ட�; ெசா,2�க. ச�	கி6 கா.ல விழ�ேபா>.." 

 

"நா� எ�பவாவ. கTட� வ*தா ஐயாகி�ட வ�ேவ�; ெசா,2�க. ஆனா, 

நியாய�.	
�தா� ேபாேவ�." 

 

"எ� ேபர ெசா,7	கி��� ேபா. நி5சய� உத>வா�. இ,ைலயா ஸா�?" 

 

"ஷூ�, ஓ.ேக. டாடா." 

 

ச�-இ�<ெப	ட� ேபா)வி�டா�. மீ#�� ெமௗன�. உலக�ைம ெமா�தமாக ஒேர 

ேநர�தி, ேபசிவி�வ. ேபா, இனிேம, அ�ப-�ப�ட இனிய ச*த��ப� 

கிைட	காத. ேபா, ேபசினா6. 

 

"எ�க சேராசா	காவ ப#ணியி�	கலா�. நீ�க ெச)ற. ந,லா இ,ல.  
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ேபாதா	
ைற	கி எ� ேபர ேவற இ:�. வி���U�க. ஊ�ல ஒேர ச#ட." 

 

"அதனால தா� ச�-இ�<ெப	டர� ப றி	 ேக�-யா? கலா�டா ப#Lறா�களா? 

ெசா,2. ெநா-யில க�பி எ�ன ைவ	கலா�. எ�ன நிைன5சி�டா�க?" 

 

அவ� .-�த .-�பி,, அவ6 கிற�கி� ேபானா6. ெசா,7 விடலாமா எ�/ @ட 

நிைன�தா6. @டா., @டேவ @டா.. அவC	
 ஏேனா, மீ#�� அழ ேவ#�� 

ேபா7�*த.. சமாளி�.	 ெகா#� சமாதான�ப��தினா6. 

 

"அ�ப-ெய,லா� ஒ#L� கிைடயா.. நீ�க ப#Lன கலா�டா>ல நா� ஒ�கள, 

ஒ�கள 'வ5சி	கி��' இ�	கதா @ட� ேப�றா�க, அHவள>தா�." 

 

'வ5சி	கி��' எ�ற வா��ைத அவ;	
 இ�ப�ைத8�, அவC	
� 

ேபாி�ப�ைத8� ெகா��தி�	க ேவ#��. ஒ�வைர ஒ�வ� பா��., !�னைக 

ெச). ெகா#டா�க6. ஆ#டா#�	 காலமாக	 
��ப� நட�தி பி6ைள ெப / 

ேபர� ேப�திகைள எ��தவ�க6 ேபா, சிாி�.	 ெகா#டா�க6. அ*த எ#ண�ைத 

அவ6 வளர விட வி��பாத. ேபா, ேபசினா6. 

 

"சேராசா	காவதா� ேவ#டா�;�-�க." 

 

"நா� ேவ#டா�ேனா பி-	கல�ேனா ெவளி�பைடயா ெசா,ற. மி�க�தன��; 

என	
� ெதாி8�. அதனால ெபா.�பைடயா இ�ப	 க,யாண� ேவ#டா�; தா� 

ெசா�ேன�." 

 

"எ�ப ப#ணி�O�க?" 

 

"கட>C	
�தா� ெதாி8�. ஏ கனேவ ஒ�கி�ட ெசா�ன. மாதிாி நா� ெகா�பில 

Q5S-ய கிடா. எ�ப ேகாவி2ல ெவ�-னா2� சாிதா�. ஆனா, எ�ன� ெபா/�த 

அள>ல க,யாண� நட*., நட*த ேவக�திேலேய �-Mசி ேபாயி��! இனிேம, 

நட*தா2M சாிதா�. நட	கா�டா2M சாிதா�. ெசா,2ற. !ாி8தா சேராசா?" 
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உலக�ைம அவைனேய பா��.	 ெகா#� நி�றா6. அவ6 உத�க6 .-�தன. 

இைமகளி, நீ� ேத�கி நி�ற.. அவ� ெசா�ன. !ாி*த. ேபால>�, !ாியாம, 

இ�*தி�*தா, ேதவலா� எ�ப. ேபால>�, அவ6 அவைன ஏ	கமாக� பா��.	 

ெகா#�, அவைன8� ஏ�க ைவ�., இ/தியி, ெமௗனமாக	 க#ணீ� வி�டா6. 

 

அவ6 க#ணீைர� .ைட�. விட� .-�த ேலா
, ைககைள� பி�ப	கமாக	 

ெகா#� ேபா)	 க�-	 ெகா#டா�. அத 
6 ப< வ*.வி�ட.. அவ� 

க#கC�, இ�ேபா. நீைர5 �ம*தன. ைக	
�ைடைய எ��.	 க#கைள� 

.ைட�.	 ெகா#டா�. 

 

"ஒன	
� ப-	க� ெதாி8மா?" 

 

"ஆ/ வர	கி� ப-5ேச�. எC�.	 @�- ப-5சி�ேவ�." 

 

அவ� மடமடெவ�/ ஒ� தாளி, எ:தினா�. பிற
 "இ.தா� எ� அ�ர<. எ� 

உதவி எ�பவாவ. ேதவ�னா எ:." எ�/ ெசா,7 வி��, தாைள அவளிட� 

ெகா��தா�. 

 

அவ� ெகா��த காகித�ைத வா�கி	 க#களி, ஒ றி	 ெகா#�, பிற
 அைத� த� 

இ��பி, ெச�கி	 ெகா#டா6. இத 
6 ப< -ைரவ� ஹார� Eல� க�தினா�. 

 

"வர��மா சேராசா?" 

"ஒ� தடவயாவ. உலக�மா�; ெசா,2�க." 

 

"வர��மா உலக�மா. இ.தா� கைடசி ப<. இ.ல ேபானா�தா� ரயில 

பி-	கலா�. வர��மா? ேபேச� சேராசா." 

 

ப< நகர� .வ�கியதா,, அவ� அத 
6 �#-ய-�. ஏறி	 

ெகா#-�	ைகயிேலேய, அவ� ைகயா�- விைடெப/ ��னாேலேய ப< 

ேபா)வி�ட.. 
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"கைடசி ப<ஸா கைடசி ச*தி�பா" எ�/ தன	
	 ேக�
�ப- ெசா,7	 

ெகா#ேட, ப< ேபான தி	ைகேய பா��.	 ெகா#� நி�றா6 உலக�ைம. 

 

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

11. 11. 11. 11. அ!யாைவ மீ��அ!யாைவ மீ��அ!யாைவ மீ��அ!யாைவ மீ��............    

 

உலக�ைம ேபா[< <ேடஷ;	
6 ேபா) அ)யாைவ� பா��தா6. அவ� இ�;� 

N�கி	 ெகா#�தா� இ�*தா�. ஓ�கி உய�*த பைனயி, அனாவசியமாக ஏறிய 

மனித�, இ�ேபா. சா)*.ேபான பைனேபா,, மனித�கைள� பா�	க வி��பாதவ� 

ேபா,, க#கைள E-	ெகா#� ப��தி�*தா�. 

 

சிறி. ேநர� அவைரேய பா��.	 ெகா#� நி�/வி��, ெவளிேய வ*தா6. இர>� 

ெபா:ைத 'எ�ப-	 கழி�ப.?' எ�/ ேயாசி�தா6. ேகாண5ச�திர�தி, இர> 

�:வ.� இய�
� U	கைடக6 உ#�. வ�ேவா� ேபாேவா�	
, 
றி�பாக 

லாாி	கார�கC	
5 'சர	
'	 ெகா�	
� 'பலசர	
'	 கைடகC� அ�ேக உ#�. 

அ�ேக ேபா)� ப��.	 ெகா6ள அவ6 வி��பவி,ைல. ேபா[< நிைலய	 

கா�ப>#�	
6 இ�*த ெப#கC�, இ�ேபா. ேபா)வி�டா�க6. மணி ப�.	
 

ேமலாகி வி�ட.. 

 

எவாிட�� ேபசாம,, தனி�தி�	க வி��பிய உலக�ைம, அ*த� பய�கர� 

தனிைமயி� அ�ர�தன�தி, அக�ப�டவ6 ேபா, .-�தா6. மயான�தி, ஏதாவ. 

பிண� எாி*தா, @ட� ேதவைல. அ. தனிைமைய அக /� எ�ப. ேபா,, அ�ேக 

இ�*த அ*த� பிண Qமிைய� பா��தா6. மா#� �-*ேதாாி� மரண	 கைதைய� 

பைறசா /� பண	கார5 சமாதிகC�, ெதா�டா, வி:*. வி�வ. ேபா, இ�*த 

க,ைல	 கிாீடமாக ைவ�.	 ெகா#-�*த ஏைழ5 சமாதிகC�, ஆF*த நி�திைரயி, 

இ��ப. ேபா,, பய�கரமான ெமௗன�ைத ெவளியி��	 ெகா#� இ�*தன. 

 

'எ�ேக ேபாவ.? கா�ப>#-, N�கலாெம�றா, ைர�ட� 'ைர�டா)' நட	க 

மா�டா� ேபா, ேதாL.. U	கைட� ப	க� ேபானா,, அவைள8� பலசர	கி, ஒ� 
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'சர	காக'	 க�தலா�. இ�பைத எ��� உலக�ைம இர#� வய.5 சி/மியாகி 

'அ�மா அ�மா' எ�/ அர றினா6. தாயி� ம-யி, தைலைவ�.� ப�	க 

வி��பியவ6 ேபா,, ேபா[< கா�ப>#� �வாி,, தைலைய� ேத)�. ேத)�. 

அ:தா6. அ:ைக திUெர�/ சினமாகிய.. ஓ�ட�� நைட8மாக ஊ�	
� ேபா), 

N�கி	 ெகா#-�	
� மாாி��.ைவேயா, ராமசாமிையேயா, இ��பி, 

ெச�கியி�	
� சி�ன	க�தியா, கீறலாமா எ�/ நிைன�தா6. இ��!	 க�திைய 

நிைன�த.�, அத� அ�கி, ெச�கியி�	
� ேலாக� ெகா��த காகித� நிைன>	
 

வ*த.. அ*த	 காகித�ைத எ��.	 க#களி, ஒ றி	 ெகா#ட ேபா. "இ.தா� 

கைடசி ப<. இ.ல ேபானா�தா� <ேடஷ�ல ரயில பி-	கலா�" எ�/ அவ� 

ெசா�ன இ/தி வா��ைதக6 அ�ேபா.தா� ேபசிய. ேபா,, அவ6 காதி, 

ஒ7�தன. 'ரயி,ேவ ேடஷனி, இ*ேநர� ரயி, ஏறியி��பாேரா?' 

 

'ரயி,ேவ ேடஷ�, ரயி,ேவ ேடஷ�.' 

 

'ஆமா�, ேகாண5ச�திர�.ல8� ஒ� ரயி,ேவ ேடச� இ�	கிறேத. அ�ேக ேபா) 

ஏ� ஆ�கேளா� ஆளாக� ப��தி�	க	 @டா.? கட>ளா பா�.தா� 'அவர' 

அ;�பி இ*த மாதிாி ேபச வ5சி�	கா�!' 

 

ேலாகைன நிைன�த>டேனேய, த� இர>� பிர5சிைன	
 வழி கிைட�தி��பைத 

நிைன�., அவ6 அ*த நிைலயி2� மகிF*. ேபானா6. அவ� நிைனேவ, இ�ப- 

ஒ� ந,லைத5 ெச)தா,, அவ� எ�ப-�ப�டவனா) இ�	க ேவ#��! எவC	
	 


��. வ5சி�	ேகா? இ*ேநர� யாராவ. ஒ��தி எதிாி, உ�கா�*., அவைர 

வி:�கி வி�வ. ேபா, பா��.	 ெகா#-��பா6! 

 

உலக�ைம சி*தி�.	 ெகா#ேட நி கவி,ைல. ஆ�கைள அைட	
� ேபா[< 

<ேடஷனி, இ�*., அவ�கைள, அ�!ற�ப��.� ரயி,ேவ <ேடஷ;	
 

நட*தா6. அவைள5 ச*ேதக�.ட� பா��. "நீ யா�?" எ�/ ேக�ட 

ேபா[<காராிட� "கடய�.	
� ேபாேற�" எ�/ @சாம, ெசா�னா6. அ�ப-5 

ெசா�னத காக அவேள ஆ5சாிய�ப�டா6. 'நா2 இட� பழகினா,, ெபா) தானா 

வ�� ேபா7�	ேக. இதனா, தா� விவசாயி�கள விட, வியாபாாி�கC�, 



111 

 

வியாபாாிகள விட ப-5சவ�கC� அதிகமா� ெபா) ெசா,றா�க. கTட� தானாக 

வ*தா ெபா)8� தானாக வ�� ேபா7�	
. அ�ப-�னா கTட�படாம ேஜேஜ�; 

வாFறவ�கC� எ.	காவ ெபா) ெசா,றா�க?' 

 

ேலா
வி� இ�ப நிைன>�, அ)யாவி� .�ப நிைன>� மாறிமாறி� .ர�த, 

அவ ைற� தா	
�பி-	க �-யாம, N	கேதவனிட� அைட	கலமானா6. 

காைலயி, க#விழி�த உலக�ைம, ஓ�ட�� நைட8மாக அ)யாைவ� பா�	க 

ஓ-னா6. அவ� '
�.	கா,' ேபா�� உ�கா�*. இ�*தா�. அ�ப- இ�*தா,, 

அவ� பசிைய� பி-�.	 ெகா#-�	கிறா� எ�/ அ��த�. அவC	
� பசி. ந,ல 

ேவைள �*தாணியி, (பா) '�-5சி' இ�*த.. 

 

ேஹா�ட7, ேபா), இர#� இ�7 தி�னலாமா எ�/ நிைன�தா6. இ.வைர 

ேஹா�ட, ப	க� ேபாகாதவ6, இ�ப>� ேபாக வி��பாதவ6 ேபா,, ஒ� 

U	கைடயி,, இர#� 'ப�க6' வா�கி	 ெகா#டா6. ஒ� Uைய8� க#ணா- 

கிளாசி, வா�கி	 ெகா#�, கிளா` 
 பிரதியாக ஐ�ப. ைபசாைவ, 

'-பாசி�டாக'	 ெகா��.வி��, அ)யாவிட� வ*தா6. க#ணா- ட�ளைர	 

ெகா�	க� ேபா
� ேபா., E�/ பழ�கைள வா�கி ம-யி, ைவ�.	 ெகா#டா6. 

அ�ேக சா�பிட அவC	
	 @சி /. எவ�� பா�	காத இட�தி 
� ேபா)5 

சா�பிடலா� எ�/ நிைன�., பி�ன� பசிைய8� மற*தவளா), அ2வலக�தி 
 

வ�வ. ேபா,, 'கெர	டாக' வ*., ேபா[< <ேடஷனி,, ஒ� மர�த-யி, 

உ�கா�*தி�*த ெப#கCட� அவC� ேச�*. ெகா#டா6. 

 

அ�ப-8� இ�ப-8மாக ஒ�நா6 உ�#ேடா- வி�ட.. ச�-இ�<ெப	டைர	 

காணவி,ைல. ம/நா6 அவ� எ�ேபா. வ�வா� எ�/, வ�கிற ேமா�டா� 

ைச	கி6கைள� பா��.	 ெகா#-�*த உலக�ைம, அவ� ஜீ�பி, இ�*. 

இற�கியைத� பா��த.�, எதி�பாராத மகிF5சியி, எ:*தா6. "ெகாMச� ெபா/. 

வ*தவ� இ�	கவ�கள தி�- �-5சி அ2�.� ேபாவ���. அ�ப ேபானா�தா� 

காாிய� 
தி��" எ�/ ெசா�ன ஒ� ெப#ணி� அறி>ைரைய ஏ காம,, ஒ� 

.6ள7, ப-	க��கைள� தாவி, விசாலமான அ*த அைற	
6 ேபா) 

"
�பி�ேற;�க" எ�றா6. ெஹ�கா�<டபி6 தைலைய5 ெசாாி*. ெகா#��, 

ைர�ட� வயி ைற5 ெசாாி*. ெகா#�� அ�ேக நி�றா�க6. 
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ச� இ�<ெப	ட� ைபய�, !�வ�ைத உய��தி	 ெகா#� "நீ நீ" எ�றா�. 

ச�ெட�/ பதி, ெசா�னா6: 

 

"ேலா
>	
... ேலா
>	
 ேவ#-யவ6. அ)யாவ� பா	க வ*ேத�." 

 

"எ�ன�மா விஷய�?" 

 

"அேதா அவ�தா�க எ�ேனாட அ)யா. ஏ�ட)யா இ:�.	கி�� வ*. 

வ5சி�	கா�. ெர#� நாளா அவ� .6ள� .-	க	 கிட	கா�." 

 

ச� இ�<ெப	ட� ேக6வி� !�வ�ேதா� பா��தா�. 

 

"
�டா�ப�-ல சாராய� 
-5சி�� கலா�டா ப#Lனா�. எ�னால இ:	காம 

வர�-யல. ஒேர கலா�டா உ�6றா�, ஒ�மா�றா�, ஒ	கா�றா�, எ�னேய 

ேபாடா வாடா�;�டா�. அ�- இ�*.� அ-	காம @�-யா*ேத�." 

 

உலக�ைம எாி5சேலா� ெசா�னா6. 

 

"அவ� ெசா,ற.ல 
-5சா�ற. ம��� வா<தவ�. ம�தெத,லா� அ#ட�!C>, 

ஆகாச� !C>�க!" 

 

"ஆமா நீ ேலா
ேவாட எ�ைன� பா�திேய, அ�ேபா ெசா,7 இ�	கலாேம? அவ�� 

எ�கி�ட ெசா,லைலேய!" 

 

"நா� அவ�கி�ட இத5 ெசா,லேவ இ,ல. ெம�ராஸு	
� !ற�ப�� 

நி	கறவ�கி�ட அபச
னமா எ�கைதைய5 ெசா,ல வி��பல. அவ�, அவேராட 

ெசாைமையேய �ம	க �-யாம இ�	கயில, நா� எ� �ைமய எ�ப-)யா N	கி	 


�	க �-8�?" 
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ச� இ�<ெப	ட�, அவைள ஆ5சாியமாக� பா��தா�. அவ6 வா��ைத, ச�திய  

ஒ7யா) �ழ�
வ. க#� !�னைக ெச)தா�. அ*த� !�னைக த*த ைதாிய�தி, 

உலக�ைம மடமடெவ�/ ேபசினா6: 

 

"எ�க)யாவ, மாாி��. நாடா� 
��த கடன சா	கா வ5சி ேகா��	
6ள 

நி/�தி�டா�. நா;�, ேபா[< ஏழ ம	கேளாட ெதாைணவ�; ெசா,றாகேள�; 

இ�க வ*., இ*த அ)யாகி�ட5 ெசா�ேன�. ேகா��	
6ள அ)யா .-யா)� 

.-5சி கதறி	கி��	 கிட*தா�. எ�ன ேவற ெக�ட வா��ைதயில ேப�னா�க. 

அதனா, இ*த அ)யாகி�ட வ*. ெசா�ேன�. இ*த அ)யா>� வ*தா�. 

ேகா��	
6ள நி/�தினவ�கி�டேய கல� 
-5சி��, ப�ட ேபா�டா�; அ)யாவ 

இ:�.	கி�� வ*.�டா�. நா;� ேக	
ேற�, எ�க)யா சாராய� 
-5ச.	
� 

இவ� மாாி��ேதாட கல� 
-5ச.	
� எ�ன வி�யாச�? ெசா,2�க எசமா�?" 

 

ெஹ�கா�<டபி6 �க�தி, 'கல�' மாறிய.. ப,ைல	 க-�.	 ெகா#�, ஏேதா 

ெசா,ல� ேபானா�. ச�-இ�<ெப	ட� தன	
 வ*த சிாி�ைப8�, ேபச� ேபான 

ெஹ�கா�<டபிைள8� ஒேர சமய�தி, அட	கினா�. உலக�ைமயா, ேபசாம, 

இ�	க �-யவி,ைல. 

 

"ேகா��	
6ள வ5சாரா இ,7யா�; ப	க�.ல இ�	கவ�கள ரகசியமா 

விசாாி	க5 ெசா�ேன�. இவ� ரகசியமா உ#ம ெதாிMசா2� அத மா�தி5 

ெசா,2வா�; ெதாிM�� ெசா�ேன�. ேக�டாரா�; ேகC�க. ஏழ�னா 

இள	கார�. பண	கார�னா ��ப�திர#� ப,2� தானா சா8.." 

 

ச� இ�<ெப	ட�	
� ேலசாக	 ேகாப� வ*த.. அவ6, த� '-பா��ெம�� 

சபா�-ேன�ைட' ஓவரா) ேப�வ. ேபா, ேதா�றிய.. ெகாMச� அத�-� 

பா��தா�. 

 

"நீ ேப�ற. ந,லாயி,ைல. அதிகாாி�கள அனாவசியமா ேப�ற. மாியாத 
�	காம 

ேப�ற." 

 

"நா� ெசா,ற. த�!�னா ஒ�க கா2ல கிட	கிற Q�ஸ	 கழ�தி அ-8�க  
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ப��	கிேற�. ஆனா, நியாய�.ல அ-	காதிய. சாராய� 
-5சதா அ)யாவ  

@�-யா*தாேர! அவ�	
 யா� 
��தி��பா�; விசாாி5சாரா? 

கா)5�னவ�கைள8� பி-5சாரா�; ேகC�க." 

 

ெஹ�கா�<டபி6 ச�கட�ப�டா�. ச� இ�<ெப	ட� உ6aர5 

ச*ேதாஷ�ப�டா2�, அவைள	 ேகாபமாக� பா��ப. ேபா, பா��தா�. அவ� 

ேவைலயி, ேச�*. ஒ� மாத*தா� ஆகிற.. ஆைகயா, இ�;� ெக��� 

ேபாகவி,ைல. 

 

உலக�ைம	
 இ�;� ஆேவச� நி�றபா-,ைல. லா	க�பி 
6 இ�*த 

மாயா#- @ட "ேபா.�ழா, ேபா.�ழா" எ�றா�. அவC	
� ேபாதா. ேபா, 

ேதா�றிய.. 

 

"ஒ�கள� பா�தா ந,லவ�க மாதிாி ேதாL.. அதனாலதா� ெசா,2ேத�. 

ைதாியமி�*தா மாாி��. நாடார இ�க	 @�-யா*. விசாாி�க பா	கலா�. ஏழ�க 

தானா ஒ�க கா	கி5 ச�ைட	
 பய�படL�?" 

 

உலக�ைம நி/�தி	 ெகா#டா6. ச�-இ�<ெப	ட�, ேமைஜ மீதி�*த ேப�ப� 

ெவயி�ைட உ��-வி��	 ெகா#�, சிறி. ேயாசி�தா�. பிற
 உ�தரவி�டா�. 

 

"ெஹ�கா�<டபி6, உடேன மாாி��. நாடார	 @�-யா�க." 

 

ச�-இ�<ெப	ட� இ�ேபா. க�தினா�. 

 

"இலய எ�	க5 ெசா�னா எ�தன ேப� சா�பி�டா�; எ#Lறீ�க. 
யி	கா 

ேபாயி ெகா#� வா��, என	
 எ,லா*ெதாி8�. லா	க�!ல இ�	கவ� 

ேமைட	
� ேபாற.� ேமைடயிேல இ�	கவ� லா	க�!	
 வர.� சகஜ�. நம	
 

ச�ப*தமி,லாத.. '
யி	'." 

 

ெஹ�கா�<டபி6 விைற�பாக 'ச,Z�' அ-�.	 ெகா#ேட !ற�ப�டா�. 

ேபானவைர தி��ப	 @�பி�டா� ச�-இ�<ெப	ட�. 
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"ஒ�கள�தா)யா, ைச	கி6ல ேபாகா#டா�. ஜீ�ப எ��.	கி��� ேபா�க. ஆசாமி 

இ,ல�; ெசா,7�� வர�படா.. அ*த ஆC எ�க இ�*தா2� எ�ப- 

இ�*தா2� N	கி�� வா�க. பண	கார� ஏைழ�க � /ைகயி�ற 'ெகேராைவேய' 

ச�ட விேராத��; ெசா,2� ேபா., ஏைழைய � /ைகயி�ற பண	கார;� ச�ட 

விேராதி தா�. விஷய� சீாிய<. நீ�கேள அவ;	
5 ெசா,7	 ெகா�	காம,, 

மாEலா வார. மாதிாி வராம, ஆேளா� வரL�. அ#ட�<டா#�? !ாிகிறதா? 

ேபா�க 
யி	, ட!ல�." 

 

ச� இ�<ெப	ட� மாEலான அதிகாாிய,ல. ஆைகயா, 'மாEலா' எ�கிற 

வா��ைத	
 மாE2	
 ேமலான அ:�த�ைத	 ெகா��தா�. 

 

உலக�ைம, அவ� காைல� ெதா��	 
�பிட ேவ#�� எ�/ நிைன�தா6. பிற
 

தவ/ எ�/ நிைன�தவ6 ேபா,, க#களா, அவ�	
 ந�றி ெதாிவி�.வி�� 

அ)யாவிட� ேபானா6. அவ�, அ*த நிைலயி2� அவைள� 'ெப�ைமேயா�' 

பா��., க�பிகC	கிைடேய க�ன�ைத� பதி�., அவ6 தைலைய	 ேகாதிவி�டா�. 

 

ஒ� மணி ேநர� ஆகியி�	
�. ேபா[< ஜீ�, மாாி��. நாடாேரா� வ*திற�கிய.. 

வழி ெந�க, நாடாாிட� ச� இ�<ெப	டாிட� எ�ப- எ�ப-� ேபசேவ#��, 

அவைர� ப றி எ�ப- எ�ப- எ<.பி.	
 (கவ�ன�	
 நகேலா�) க��ெளயி�� 

எ:த ேவ#�� எ�/ 'பாடM' ெசா,7	 ெகா��த ெஹ�கா�<டபி6, இ�ேபா. 

'இற�
�ேவ' எ�/ ேலசாக அத�-னா�. 

 

ஜீ�ைப வி�� இற�கி, ப-மீ. ஏறிய மாாி��. நாடா� உ6ேள ேபா)	 

ெகா#-�*த ேபாேத, "ச� இ�<ெப	ட� ஸா�, பிரமாத�. ேபா[< ஏ பா� ஏ 

கிளா<. ம*திாிேய எ�கி�ேட ெசா�னா�" எ�/ ெசா,7	 ெகா#�, விசாலமான 

அைற	
6 Bைழ*தா�. உலக�ைம, த� ைககைள ெநாி�.	 ெகா#டா6. 

 

ச� இ�<ெப	ட�, அவ� ேபசியைத 'இ	ேநா�' ெச).வி��, "மாயா#- நாடார  
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எ.	காவ ேகா��	
6ள அட5சி�க?" எ�/ நிதானமாக>�, அ:�தமாக>�  

ேக�டா�. மாாி��. நாடா� எ��த எ��பிேலேய, இைத எதி�பா�	கவி,ைல. 

"ம*திாி ேவற ஏ.� ெசா�னா��களா" எ�பா�. நா� உடேன, "ஆமா, உ�க ெபயர	 

@ட	 ேக�டா�. நா� த�கமான ைபய�; ெசா�ேன�" எ�/ 'ேப5� வா��ைத' 

நைடெப/� என	 க பைன ெச). ெகா#ட மாாி��. நாடா� அ-ப�டவ� ேபா, 

மிர#� ேபானா�. ச� இ�<ெப	ட� இ�ேபா. க�ைமயாக	 ேக�டா�: 

 

"ெசா,ற. கா.ல வி:*.தா�க? எ.	காக மாயா#-ய மா�கள அைட�. வ	கிற 

மாதிாி அட5சி வ5சீ�? ெசா,2�!" 

 

"நா� அ�ப- ஒ#L� ப#ண7�க." 

 

உலக�ைம, ச� இ�<ெப	ட�	
 ஒ�தாைச ெச)தா6: 

 

"எசமா�! க��Qற�த ஏ�.ேற�. அவ� மவ6 ச�தியமா அ�ப-� ப#ணல�; 

அைண	க��� பா	கலா�." 

 

ச� இ�<ெப	ட� அவைள� த�-	 ேக�பா� எ�/ எதி�பா��த நாடா� 

எதி�பா��த. நட	காததா, ேகாபமாக� ேபசினா�. 

 

"எ�ன ஸா�, அவ6 சி�ன�பி6ள மாதிாி ேப�றா. நீ�கC� சி�ன�பி6ள மாதிாி 

��மா ேக��	கி�� இ�	கீ�க?" 

 

ச� இ�<ெப	ட� ேகாப�ேதா� எ:*தா�. 

 

"எ.)யா சி�ன� பி6ைள�தன�? வயசான ம;ஷன ேகா��	
6ள அைட	கற. 

ெபாிய ம;ஷ�தனேமா? இ*தா)யா, லா	க�ைப� திற. இவர இ.	
6ள அட	கி 

ைவ	கலா�. அ�பதா� இவ�	
 பிற�தியாேராட கTட* ெதாி8�. ேபா)யா உ6ள. 

நீ யாரா) இ�*தா2� என	
	 கவல இ,ைல. இ�ப நா� ேபா[<கார�. நீ ஒ� 

கிாிமின, 
 றவாளி. ேபா)யா உ6ள! இ,ல, க:�த� பி-�. நாேன த6ளLமா?" 

 



117 

 

ஆ� ேகாழிகைள	 ெகா��ேத அதிகாாிகைள5 'சாிக�-'� பழகி�ேபான மாாி��.  

நாடா�, அ/	க�பட� ேபா
� ஆ� மாதிாி விழி�தா�. அவ�	
, ச� இ�<ெப	ட� 

தி�-யைத விட, அவ� தி��வ. உலக�ைம	
� ெதாிகிறேத எ�/தா� அதிக 

வ��த�. 

 

ச� இ�<ெப	ட�, ேகாப*தணி*தவ� ேபா,, நா கா7யி, உ�கா�*தா�. மாாி��., 

லா	க� அைற	
� ேபாகாம2�, ெவளிேய நி காம2� நரசி�ம அவதார� மாதிாி, 

வாச7, நி�றா�. இ.வைர இ*த வய. வைர	
�, இ�ப- நட�த�படாத த�ைன, 

'ஒ� சி�ன�பயமவ� சி�ன�தனமா நட�.றதில' அவ�	
 ஏக�ப�ட கTட*தா�. 

 

ச� இ�<ெப	ட� அவைர� பா��.	 @�பி�டா�. 

 

"நாடாேர, இ�க வா�ம)யா." 

 

நாடா� வ*தா�. 

 

"அ*த ஆள�பா�தா ஒம	
� பாவமா இ,ல? வயசான ம;ஷன இ�ப-� 

ப#ணலாமா? ேபசாேத8�. நா� ரகசியமா விசாாி5ேச�. நீ� ப#ணின. த�!. நீ� 

அவர அவமான� ப��.ன. மாதிாி நா� ஒ�ம அவமான�ப��த வி��பல. ெர#� 

ேபைர8� வி���ேற�. சமாதானமாக� ேபா�க. இனிேம, அ*த	 கிழவ� வழி	
 

நீ� ேபாக	 @டா.. இ,ல�னா அவ�	
 ஆ/ வார��, ஒம	
 ஆ/ மாச�� 

வா�கி�தர �-8�. எ�ன ெசா,றீ�?" 

 

மாாி��. நாடா�, அ�ேபாைத	
 த�பி�தா, ேபா.� எ�/ நிைன�தா�. 

 

"நீ�க எ�ன ெசா�னா2� சாிதா�க." 

 

"ஆ,ைர�. ஒலக�மா, நீ8� வா�
ன கடன 
��திட;�. ெமா�தமா 

�-யா�டா2� ெகாMச� ெகாMசமா 
��திடலா�." 
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"சாி�க எசமா�." 

 

"ஆ,ைர�. மாயா#-ய வி�)யா. ேயாH இனிேம 
-�பியா?" 

 

"ச�தியமா மா�ேட�." 

 

"சாி ேபா�க." 

 

இத 
6, மாாி��. நாடா� 'அெர<�' ெச)ய�ப�டா� எ�ற ெச)தி ஊெர�
� 

பரவ, ெவ6ைள5சாமி, ராமசாமிேயா� ஒ� ெபாிய ப�டாளேம அ�
 வ*. வி�ட.. 

பலேவச நாடா��, 'ம5சினைன'� பா�	க வ*.வி�டா�. ச� இ�<ெப	ட� @ட, 

எ�னேமா எ�/ ெகாMச� பய*. ேபானா�. மாாி��. நாடா�	
 அ�ேக, 

அ)யா>ட� ேபா)	 ெகா#-�*த உலக�ைமைய, ைசைக ெச). வ��ப- 

ெசா�னா�. அவ6, அ)யாைவ8� @�-	 ெகா#� வ*தா6. 

 

தைலைய� ெதா�க� ேபா��	 ெகா#� ேபான மாாி��. நாடா�, @�ட�ைத� 

பா��த.�, தைல நிமி�*தா�. ச� இ�<ெப	டாிட� ெகாMச� எகிறியி�	கலா� 

எ�/ @ட நிைன�தா�. ம5சா� பலேவச�ைத� பா��. ச�கட�.ட� சிாி�தா�. 

அவ� "ஒ�ம ச� இ�<ெப	ட� ல�தி	 க�ப வ5சி அ-5சானாேம. இத விட	@டா.. 

ைஹேகா�� வைர	காவ. ேபாயி ெர#�ல ஒ#ண பா�.டL�" எ�றா�. 

'அ-படல' எ�/ ெசா�னா, @ட யா�� ந�ப� தயாராக இ,ைல. மாாி��. 

நாடாைர5 SF*. ெகா#�, ேபா[< <ேடஷைனேய எாி�. வி�வ. ேபா,, 

பா��த @�ட�, ஒ� கா�<டபி6 .ைட�பத காக எ��த .�பா	கி	
� த�ப��த� 

ெகா��.	 ெகா#�, ேவகமாக ஊைர� பா��. நட*த.. 

 

கா, மணி ேநர� ஆன.�, உலக�ைமைய� பா��. "சாி நீ8� ேபாவலா�" எ�றா� 

ச� இ�<ெப	ட�. 

 

"ஒ�க உதவிய இ*த க�ைடயில உயி� இ�	க. வைர	
� மற	க மா�ேட� 

எசமா�. அM� ப�. தர	 @ட� பணமி,ல. ெத)வ� மாதிாி நீ�க! ஒ�கள மாதிாி  
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ல�ச�.ல ஒ� அதிகாாி இ�	கதனால தா� ஜன�கC� க���பாடா இ�	கா�க!" 

 

ச� இ�<ெப	ட� சிாி�.	 ெகா#டா�. 

 

உலக�ைம, அ)யாைவ ஆதரேவா� பி-�.	 ெகா#� நட*தா6. அேத சமய� 

பலேவச நாடா� வ*தி��பைத� பா��தா6. அவைர� ப றி அவC	
 ந�றாக� 

ெதாி8�. 'மக;	
� ெப# கிைட�பத காக ம5சினனிட� ெந��
கிறா�. நி5சய� 

அ*த ஆC அவ� நில�.ல G� இ�	க	 @டா.�; ெசா,ல�தா� ேபாறா�. 

அ�ப எ�ன ெச)யலா�, எ�க ேபாற.' எ�/ நிைன�.	 ெகா#ேட, எ#ண� 

இயலாைமயாக, இயலாைம ெப�E5சாக, அவ6 'ஒேர E5சி,' அ)யாைவ 

ஆதரவாக� பி-	கிறாளா அ,ல. ஆதரவி காக� பி-�தி�	கிறாளா எ�ப. 

!ாியாம, ஊைர� பா��. நட*. ெகா#-�*தா6. 

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

12. 12. 12. 12. ஊ�	
 அவலாகிஊ�	
 அவலாகிஊ�	
 அவலாகிஊ�	
 அவலாகி............    

 


�டா�ப�-	
, க��.	 கணி�! நிைலய�க6 ேபா, அைம*தைவ அ*த ஊ� 

U	கைடக6. ப6ளி	@ட�தி 
 அ�ேக 'ெமயி� பஜாாி,' இ�*த கா�த��.வி� 

'U	கைட' இதர கைடகC	
 வழிகா��வ. ேபா, அைம*தி�*த.. அ. 'U	கைட' 

எ�/ அைழ	க�ப�டா2�, அ�
 ேதாைச, வைட, இ�7 �த7யைவகC� 

வி க�ப�வ.#�. ெகாMசநா6 ஆ��	கறி @ட இ�*த.. "ஊ�	கார;	
 வயி/ 

ெபாிசா இ�	க. மாதிாி ச�ட�ைபயி ெபாிசா இ,ல" எ�/ ெசா,7வி��, அைத 

நி/�தி வி�டா� கா�த��.. இ�ெனா� விேசஷ�. அ�
 ேதாைச இ�7 

வைகயறா	க6 அாிசியா, தயாாி	க�ப�வ.ேபா,, கைட	
 வ�� அ	க�ேபா�க6, 

ெபா)க6, !ைன5����க6, Zக�க6, அபிலாைஷக6, அ�தைன8� 'ரா 

ெம�-ாியலாக' அதாவ. க5சா� ெபா��களாக5 ேச�	க�ப��, அபா#டமாக>�, 

Sடான ெச)தியாக>�, �ைவயான ச�பவ	 ேகாைவகளாக>� 

தயாாி	க�ப�வ.#�. 

 

'ஊ� வா)	
 உலE- இ,ல' எ�ற பழெமாழிைய 'கா�த��.வி� கைட வா)	
' 

எ�/ தி��தி	 ெகா6ளலா�. எ�றா2�, கா�த��. பேல ஆசாமி. எ*தவித	 

க��ைத8� ெசா,லமா�டா�. அ�ப-5 ெசா�னா2� சிாி�பா�. இ�ப-5 
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ெசா�னா2� சிாி�பா�. ெந-ய ெமௗன� ஏ ப�டா,, ேலசாக எ��.	 

ெகா��பா�. விஷய�, அவேன வைரய/�தி�	
� 'ெலவைல�' தா#�வ. மாதிாி 

ெதாி*தா, ேப�பவனிட� பா	கிைய	 ேக�பா�. ெபாிய மனிதராக இ�*தா,, 

அவர. 
��ப�தி, நட�பதாக	 க�த�ப�� ந,ல ச�கதிகைள ம��� ேக�� 

ைவ�பா�. எ�ப-ேயா, அ*த	 கைட	
 'ைமனாாி�-யினேர' வ*தா2�, அவ�கேள 

வ�! .�!	
� ேபாகாம, அ�றாட வாF	ைகேய ெபாிய ேபாரா�டமாக நட�.� 

'ைசல#� ெமஜாாி�-	
�' ேப�வ. ேபா, ேதா�/�. 

 

ஊாி, Sடான ெச)தி �ைவயாக அ-ப��	 ெகா#-�*த.. "மாாி��. நாடா�	
 

சாியான அ-யா�. ச� இ�<ெப	ட� ெப,� �ழ�தி அவர வா�
 வா�
�; 

வா�கி�டாரா�. அதனா, நாடா� �.
 G�கி� ேபாயி ப��த ப�	ைகயா 

கிட	காரா�. உலக�ைம8� ச�டா�ப�-� ைபய;� ரா�திாி ெத�காசில ஒ� (� 

எ��. த�
னா�களா�. அ�!ற� உலக�ம ச� இ�<ெப	டைர8� 

மய	கி�டாளா�. மாாி��. நாடா� !ற�ப��ேபா. !ற�ப�ட உலக�ைமைய ச� 

இ�<ெப	ட� க#ண-5சி நி	க வ5சானா�. அ�!ற� அைரமணி ேநர� அவேளாட 

ஜா7யா இ�*தி�� அ;�பி வ5சானா�. கால� க7கால�. ��ென,லா� 

இ�ப-யா?" 

 

ேம @றிய SFநிைலயி,, எ*த அ�ச�ைத எ�ப- எ�	கலா� எ�/ சிறி. 

ேயாசி�.	 ெகா#-�*த. மசா, வைட	 @�ட�. அேதா� விவகார� ேபா[< 

வைர	
� ேபா)வி�டதா, யா�� வாைய அதிகமாக வி க வி��பவி,ைல. 

கா�த��.வா, தா�க �-யவி,ைல. ேப5� Sடானா,தா�, ஆறி�ேபாயி�	
� 

அவ� Uயி, 'S-,ல�;' யா�� ெசா,லமா�டா�க6. அேதா� ஒHெவா�வ;� 

'EL சி�கிளாவ.' 
-	கL��னா ேப5சி, தீ�ப�தL�. ஆைகயா, 

கா�த��.ேவ இ�ேபா வழிெமாழி*தா�. அேதா� உலக�ைமைய� ப றி அவ� 

எ�ன ேபசினா2�, அவைன "எ�ன?" எ�/ ேக�க அவC	
 ஆ6 கிைடயா.. 

 

"இ*த ச� இ�<ெப	ட� இ�	க. வைர	
� ந�ம உலக�மய ஒ#L� ப#ண 

�-யா.�; ெசா,2தாவ." 

 

மசா, வைடைய� தி�/ ெகா#-�*த ஒ� ஆசாமி, அைத ைவ�.	 ெகா#ேட 

ெசா�னா�. 
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"கால� ெக��� ேபா5சிேவ. இ,ல�னா ஊ� விவகார�ைத ஊேராட �-	காம 

�:�த� ெபா�!ள�பி6ள ��ன�பி�ன ெதாியாதவ� கி�ட ப��.�� ஊ� 

மான�த இ�ப- வா�
வாளா?" 

 

"நாமள,லா� ெபா�ட� பய2வ�; ேவற ெசா,7�டா." 

 

"அ�ப நாமC� அவள� பி-5சி இ:�. ெபா�ட� பய2வ இ,ல�கறத நி(பி	க 

ேவ#-ய.தா�." 

 

"ெச/	கி மவா, கால	ைகய ஒ-	க ஆC,லாம� ேபானதால கால�ெத�னி	கி�� 

நட	கா. உ#ைமயிேல ந�ைம� ெபா�ட� பயலா�தா� ஆ	கி�டா." 

 

ஒ� ட�ள� Uைய 
-�.வி��, ேப5ைச	 ேக��	 ெகா#-�*த நாராயணசாமியா, 

ெபா/	க �-யவி,ைல. ேபா[<கார�க6 மாயா#-ைய இ:�.	 ெகா#� 

ேபான தின�தி,, அவ� ெவளிZ� ச*ைதயி, க�வா� வி /	 ெகா#-�*தவ�. 

ஆைகயா, உலக�ைம ெசா�ன 'ெபா�ைட 7<-,' தா� இ,ைல எ�ப. அவர. 

அ;மான�. மாாி��. நாடா�, அவ�	
� ேபாகிற 'வா)	கா2' த#ணிைய� 

த�	க �-யா.. ஏென�றா, அவ�	
 நிலேம கிைடயா.. அேதா� மாாி��. 

நாடாாிட� கட�படாதவ�. உலக�ைம	
	 ெகாMச� Nர�.5 ெசா*த��@ட. 

நாராயணசாமி எதி��.� ேபசினா�. 

 

"எ�ன)யா ேப�றிய? ேப5சா இ.? அவ� ஒ� வயசான ம;ஷைன	 

ேகா��	
6ள நி/�தியி�	கா�. வ*த ேபா[< அட5சவர வி���!�� 

அைட�ப�டவர	 @�-	கி��� ேபா>.. ஆயிர� ஜன�.ல ஒ� ஜன�@ட ஏ�; 

ேக	கல. அவா ெசா�ன.ல எ�ன த�!? ��மா ஒ� ெபா#ண�ப�தி	 க#டப- 

ேபசாதிக. நம	
� அ	கா த�க5சி இ�	
." 

 

த�டாசாாி பMசா�சர� 
/	
	 ேக6வி ேக�டா�: 

 

"அ�னி	
 நீ� ேக	க ேவ#-ய.தான நாடாேர?" 
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"நா� இ�*தி�*தா ேக�-��ேப�. அ*த இட�.ல உயிர	@ட வி�-��ேப�. 

இ,லாதவ� ெபா#L�னா எ�ப-�னா2� ேபசலாமா?" 

 

@�ட�தி, ஒ� நிச�த�. சில� உலக�ைமயிட� பய*தா�க6. ச� இ�<ெப	ட�	
 

'ேவ#-ய', அவளிட�, ெகாMச� மாியாைத @ட ஏ ப�ட.. 'பய மவா 

ஒ#L	கிட	க ஒ#ணா இ�<ெப	ட� கி�ட வ�தி வ5சி� !�டா�னா ந�ம 

ெபாழ�! எ�னா>ற.? அேதா� நாள	கி மாாி��. ந�ைம8� இ�ப-� ப#ண 

மா�டா�கற. எ�ன நி5சய�? அ�ப-�ப�ட சமய�.ல உலக�மய பி-5சி 

இ�<ெப	டர� பி-	கலா�.' 

 

"நாராயணசாமி ெசா,ற.� ஒ� வைகயி, சாிதா�. வயசான ம;ஷ� மாாி��. 

ெபாி)யா அ�-� ப#ணியி�	க	 @டா.தா�." 

 

ஆசாாியா, ெபா/	க �-யவி,ைல. 

 

"எ�ன)யா, ெச�த� ேப5�� ேப�றிய? ஒ�க ேப5சில உ�! இ�	கா? உர�! 

இ�	கா? வா�
ன கடன 
�	காத. ம��மி,ல, ஒ� ெபா#ேணாட வாFவ 

பாழா	கி�டா... யா�	
�தா� ேகாவ� வரா.! ஒ�ம மவள இ�ப-� ப#Lனா 

இ�-5 ச�மதி�Oரா? அதனால அவ� அட5சா�. அ.	காக ெபாிய ம;ஷைன 

இ�<ெப	டர வ5சி அ-	க ைவ	கிறதா? எ�ன)யா நியாய� ேப�றிய, நியாய�! 

ேதவ-யா �#டய ெச��ப	 கழ�தி அ-	காம." 

 

நாராயணசாமி நாடா�	
5 ெசா,ல �-யாத ேகாப�. அவேர ெச��பா, அ-ப�ட. 

ேபா, !:�கினா�. விவகார�தி 
	 ெகாMச� 'க�Zன, கல�' ெகா��தா�. 

 

"ேவ ஆசாாி மாியாதியா ேப��. ஒ�ம சாதி� ெபா�பிளய ேதவ-யா �#ட�; 

ேபசினா ெபா/�பியா? ஒ�ம சி�ன)யா மவள ேதவ-யா �#ட�; ேபசினா 

ெபா/�பியா? ஒ�ம ெப#டா�-ய ேதவ-யா �#ட�; ேபசினா ெபா/�பியா? 

ஒ�ம மவள ேபசினா ெபா/�பியா? நாடா� ெபா#L�னா ெத�வில கிட	
, 
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அ�ப-�தாேன? த�க�த தி��ற.தா� தி��றீ�. அத இ�-� ேபசி�தா� 

தி�டLமா? இனிேம, நாடா� ெபா�!ள�கள ேகவலமா� ேபசினீ�னா 

ேகவல�ப�� ேபாயி�G�." 

 

கா�த��., தா� வைரய/�.	 ெகா#-�	
� 'ெலவைல' நாராயணசாமி 

தா#-வி�வா� எ�பைத உண�*., 'ெலவைல	' ெகாMச� @�-	 ெகா#டா2� 

இ�ேபா. அைத, அத 
ேம, உய��.வ. அபாய� எ�பைத உண�*. 

ெகா#டா�. இைடேய வி:*. ேபசினா�: 

 

"எ�ன நாராயணசாமி மாமா நீ� ேப�ற.? இ�க ஆசாாி வாராவ! ப#டார� வாராவ! 

பி6ளமா� வாராவ! ெச�- வாராவ! ேகானா� வாராவ! ேதவ� வாராவ! ெசா*த 

அ#ண*த�பி மா.ாி ஜாதி வி�தியாசமி,லாம� பழ
ேறா�. நீ� சாதி5 ச#டய	 

கிள�!ற. நியாயமா? அ�- எ�ன ஜாதி வா:ற.? 
�தி� பா�தா ஒ� ர�த�, 

@-ய:தா ஒ� ச�த�." 

 

இ*த5 சமய�தி,, ேம, ஜாதி	கார�க6, கைடேயா� ேச�*. க�ட�ப�ட 

தி#ைணயி, இ�	
�ேபா., பா)ல� அ��!� தி��	
	 கீேழ, பிர�ேயகமான 

க#ணா- கிளாசி,, ஒ� 'க�' Uைய உறிMசி	 ெகா#-�*த சி�னா�, 

கா�த��.ைவ ஆ5சாியமாக� பா��தா�. 'தி#ைணயி, ஏறி உ�காரலாமா?' எ�/ 

@ட 'தமாஷாக' நிைன�.	 ெகா#டா�. 

 

ஒ� சமய�, அவ� கீேழ உ�கா�*தி�*த ேபா., மைழ அதிகமாகி, உட�ைப 

நைன�த.�, ேம, ஜாதி	கார�க6 உ�கா�*தி�	
� இேத தி#ைணயி, 

ெதாைடைய5 சா)�.	 ெகா#� நி�றா�. இைத�பா��த பலேவச நாடா��, 

பMசா�சர ஆசாாி8�, இHவள> ேப�கிற இேத கா�த��.>�, "ஏ#டா பற�பய 

மவேன, எ�னதா� நிைன5சி	கி�ட? ெபாிய 
திர ஏறலா��; நிைன	கியா? 

�	கா2� கா	கா �:வி	 
ளி5சா2� அ. ெகா	காயி�மா?" எ�/ ேக��, 

ெகா��� மைழ ெப)த ேபா. அவைர	 க:�ைத� பி-�. ெவளிேய த6ளியைத 

நிைன�.� பா��.	 ெகா#டா�. அ�ேபா. அ�ப- தன	
6ேளேய ேபசி	 

ெகா#டா�. 
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"
�தி� பா��தா ஒேர ர�த�. @-ய:தா ஒேர ச�த��; ஒேரய-யா 

அ:>றா�கேள, ர�த� ெக�ட பய2வ!" 

 

ஆசாாிைய இ�ெனா� ஆசாமி விர�-னா�. 

 

"ஒம	ெக�ன தா�தா வ�!? யா�� எ�ப-8� ேபாறாக. ேபசாம G�ல ேபாயி 

ேவலய�பா��." 

 

ஆசாாி, சில ெப#க6 காதி, ெதா�
� 'பா�பட�' மாதிாி தைலைய� ெதா�க� 

ேபா��	 ெகா#� ேபான ேபா., கா�த��., நாராயணசாமிைய எ�ப- 

அ;�!வ. எ�/ விழி பி.�
மளவி 
 ேயாசி�.	 ெகா#-�*தா�. ஆசாாி, 

ேநராக G��	
� ேபாகவி,ைல. பலேவச நாடா� G�� வழியாக, மாாி��. 

நாடாாி� G��	
� ேபா)	 ெகா#-�*தா�. அவ�	
� தைல ெவ-�. வி�� 

ேபா, இ�*த.. 

 

நாராயணசாமி, @�ட� எதி�	காதைத விட 'அைமதியாக' இ�*தைத, அ�கீகாரமாக 

நிைன�.	 ெகா#�, எ�னெவ,லாேமா ேபசி	ெகா#� ேபானா�. அவ� அ�ப-5 

ச�த� ேபா��� ேபசியைத, ெவளிேய பலேவச நாடா� ேக��	 ெகா#-�*தா�. 

ஆசாாிைய� பா��. வி���தா� அவ� வ*தா�. "மாாி��. ெச)த.� அ	ரம�" 

எ�/ அவ� ெசா�ன ேபா., பலேவச நாடா� உ6ேள பா)*. வ*தா�. எ��த 

எ��பிேலேய, நாராயணசாமியி� அ�ேக ேபானா�. இ�வ�	
� பைழய தகரா/ 

ேவ/. 

 

"எ�னல ஒேரய-யா) அள	
ற? எ�ன அ	கரம�தல க#��ட? மாாி��.�; 

ேப�ெசா,7	 @�!�ற அள>	
 ெநMசில ெகா:�! வ*.�ேடா? நா)	
� 

ெபாற*த ேப)�பய மவன, வி	க. க�வா�, இ.ல ேவற தி�ரால?" 

 

பலேவச நாடா� அவைர அ-	க� ேபாவ. ேபா, .6ளினா�. நாராயணசாமி8� 

எ:*தா�. 
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"நா� க�வா�� வியாபாாி தா�ல. ஒ�ன ெந�த7	 க�வா�ட ந�	
ற மாதிாி 

ந�	கறனா இ,7யா�; பா�. ஒ� ெதா��	 ைகய ேவற எ�ேக8� வ5சி	கல! 

இ�க நட	கா.." 

 

பலேவச நாடா�	
� ெதாி8�. நாராயணசாமிைய, தா� ஒ��தனா, அ-	க�-யா. 

எ�/. அத 
6 சி�ைனயா ெபாி)யா ம	க6, 'ைகெகா�	க' வ�வா�க6. 

வ*த>ட� 'ைகநீ�டலா�'. அவ� எதி�பா��த. ேபா, ச�த�ேக��, அவர. 

'ெசா*த	கார�க6' ஓ-வ*. "ெச�	கி மவன இ�ேகேய !ட� ேபாடL�" எ�/ 

நாராயணசாமிைய SF*தா�க6. நாராயணசாமி, வயி /	
6 இ�*த பி5�வா	 

க�திைய எ��த ேபா., ேலசாக வழி கிைட�த.. U	கைடயி, இ�*தவ�க6 அவைர 

அவசர�ேதா� த6ளி	ெகா#ேட, "வி�ேட. அவ� ச�கதிதா� ெதாிMசதா5ேச. 

ெப�த தாையேய ேதவ-யா�; ேக	
றவ�. நீ8மா ெக�ட வா��த ேப�ற." எ�/ 

தாஜா ெச). ெகா#ேட, அ*த5 சா	கி, அவ�கC� ேபா)வி�டா�க6. 

 

எ���ழ ம,ேவ�- க�-, 'பா�ேள�' ச�ைட ேபா��, க:�தி, 'ேமாிய,' ம-�!	 

கைலயாம, பா�! மாதிாி ெதா�க, ைகயி, 
ைட8ட� ேபா)	ெகா#-�*த 

மாாி��. நாடா�, பா, பா	கிைய	 ேக�பத காக வ*தா�. ைம�.ன�, தன	காக� 

ேபாரா�வ. க#�, அவ� க#க6 பனி�தன. ேலசாக, நீ� @ட - அவ� ெகா�	
� 

'த#ணீ� பா, மாதிாி' அ��பிய.. ம5சாைன� பா��த.� பலேவச� ஆேவச� 

ெகா#டா�. 

 

"எ,லா� எ�க அ�தானால வ*த.. ெச�	கி மவள ைகய	கால	 க�- 

கிண�.	
6ள அ�	காம ேபா[<ல அ-ப���� வ*தி�	கா�." 

 

மாாி��. நாடா�	
� .L	ெக�ற.. 'இவேன இ,லாத விஷய�த	 கிள�!வா� 

ேபா2	ேக! உ#ைமயிேலேய .-5சி� ேபானானா? அ,ல. அ-ப�டா�; 

விள�பர�ப��.ற.	காக ஜால� ேபா�றானா? இத விட	 @டா..' ம5சான� 

பா��., ேநர-யாகேவ ேக�டா�. நீ#ட கால�தி 
� பிற
 இ�ேபா.தா� 

ேநாிைடயாக அவ� ேபசினா�. 
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"ஆமா ஒ�ம8� மாயா#- மவா வாடா ேபாடா�; ேப�னாளாேம, நீ� ��மா 

வி���Uேர?" 

 

பலேவச�தி� ஆேவச� ெகாMச� தணி*த.. பதிலளி	ைகயி, ம���, ேலசா) 

ஆேவச� எ�-� பா��த.. 

 

"ெபா�!ளயா5ேச�; ேபசாம வ*.�ேட�. அ.	
� ஒ� 'பிளா�' வ5சி�	ேக�. 

ஆமா தி�ெந,ேவ7தாேன ேபாறீ�?" 

 

"ஆமா� வாாியரா?" 

 

"நீ� ேபாயி�� வா��. பா	க ேவ#-ய ஆ�கள� பா�., இ�<ெப	ட� பய மவன 

ஒ� வார�.ல மா�திடL�! இ,ல�னா நீ� இ�*த.ல பிரேயாசனமி,ல. ம*திாிய� 

பா	க� ேபாறீரா? எ�.எ,.ஏ.ைவயா?" 

 

மாாி��. நாடா�, தன. ேபா� விZக�ைத அ�ேக ெதாிவி	க வி��பவி,ைல. 

 

"வா�M ெசா,ேற�. ெச/	கி மவ� எ�ன பா� பட�ேபாறா��; அவ;	ேக 

இ�ப� ெதாியா.. பா�.டலா� ஒ� ைக வா��." 

 

பலேவச நாடா�, மாாி��. நாடா�	
� U ெகா��பத காக "ெர#� U ேபா�)யா. 

ஒ#Lல ச	கர ேவ#டா�. எ�க அ�தா;	
 ச�	கர ேநாயி" எ�/, ஏ கனேவ 

ெதாி*த விஷய�ைத� ெதாிய�ப��தினா�. 

 

இத 
6, மாாி��. நாடாாி� �.
 G�கியி�	கிறதா எ�பைத� பா��.	 

ெகா#-�*த, சில சமரச ச�மா�	க சீல�களி, ஒ� சில�, உர	க� ெதாைடகைள� 

த�-	 ெகா#ேட ஒ� தீ�மான� ெகா#� வ*தன�. 

 

"ேபாற ேபா	க� பா�தா ந�ம ஊ�ல ெகாலேய வி:� ேபா, இ�	
! மாயா#- மவா 

ேவற அ�தன ேபர8� ெபா�ட� பய2க�; ெசா,7�டா. ஊ�	@�ட� ேபா��  
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ஒ� ஒ:�
	
	 ெகா#� வரL�. ஊ�னா ஒ� க���பா� இ�	கL�." 

 

உடேன ஒ�வ�, "ஏ, ம5சா� ெசா,றத ந,லா ேக��	
�க! அ�ப-�தா� 

ப#ணL�! இ,ல�னா ஊாி, க:த ேம8�" எ�றா�. 

 

பத�ட நிைல தணி*. சகஜ நிைல வ*த.. மாாி��. நாடாாிட��, பலேவச 

நாடாாிட�� மாறிமாறி	 கட� வா�கி, அைட	க �-யாம2�, ேகா��	
6 

அைடபட வி��பாம2�, சீ�� விைளயா�வத காக5 சில மணி ேநர�கைள5 

ெசலவி�� ஒ�வ�, இ�ெனா� தீ�மான�ைத ��ெமாழி*தா�. 

 

"ஆமா, நீ�க ெர#� ேப�ேம, ெபாிய ம;ஷ�க. ஒ#L	
6ள ஒ#L, 

க#L	
6ள க#L. ேபசாம சேராசாவ த�க�பழ�.	
 �-5சி��க. எ�ன 

நா� ெசா,ற.? நீ� யா�? அவ� யா�? எ,லா� ஒ#L	
6ள ஒ#L." 

 

மாாி��. நாடா��, பலேவச நாடா�� ஒ�வைர ஒ�வ� பா��.5 சிாி�.	 

ெகா#டா�க6. பிற
 ேஜா-யாக� ேபசி	 ெகா#ேட ேபானா�க6. 

 

U	கைடயி, எMசியி�*தவ�களி, ஒ�வ�, ெகாMச� பய*. ெகா#ேட � / 

� /� பா��.	 ெகா#� ெபாிய இட�. ஆ�க6, அ�ேபா. அ�ேக இ,ைல 

எ�/ தீ�மானி�த.�, தி�மண� தீ�மான� ெகா#� வ*தவைர அத�-னா�. 

 

"எவ#டா இவ�? அவ�க ெர#� ேப�� ஒ#ணாயி�டா நாம 

சி�னாபி�னமாயி�ேவா�. இ. ெதாியாம மட�தனமா ேப�றிய. அறிவி�	கா?" 

 

அவ� ெசா,வதி, மிக�ெபாிய உ#ைம இ��ப. ேபா,, @�ட�தின� ெமௗனமாக, 

மசா, வைடகைள� தி�/ ெகா#-�*தா�க6. 

-------------------- 
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13. 13. 13. 13. ஊ#சைப ��னா�ஊ#சைப ��னா�ஊ#சைப ��னா�ஊ#சைப ��னா�............    

 

ஒ� மாத கால�, ஊரா�	
 ேவகமாக>�, உலக�ைம	
 ெம.வாக>� ஓ-� தீ�*த.. 

 

மாாி��. நாடா� கா�-, 'சீஸ� மைழ' Nர� .வ�கிய. ேபா, ேதா�றிய.. இ*த 

மாாி��தா, வ*தேதா அ,ல. தானாக வ*தேதா ெதாியவி,ைல. அ*த ச�-

இ�<ெப	ட� மா ற�ப��வி�டா�. ெஹ�கா�<டபி6 ெசா�னப- ச�-

இ�<ெப	ட�, ெப# ேமாக� ெகா#டவ� எ�/�, பல ெப#கைள� பலவ*தமாக	 

ெக��தவ� எ�/�, எதி�க�சிகC	
 உத>கிறவ� எ�/�, த�-	 ேக�க� ேபான 

த�ைன அ-	க வ*தா� எ�/�, ஜனாதிபதி, பிரதம ம*திாி, உ6.ைற ம*திாி, 

கவ�ன�, �த, ம*திாி, கெல	ட�, ஐ.ஜி., எ<.பி., -.எ<.பி., - ஆக ஐ.நா. சைப தவிர, 

அ�தைன ேப�	
� ைகெய:�.� ேபா��, மாாி��. நாடா� ம; 

அ;�பியி�*தா�. இ. ேபாதாெத�/, பலேவச நாடா�, � /வ�டார�தி, 

இ��பவ�கைள	 ெகா#�, கா� ெகா��. ெமா�ைட ம;	கைள� த�-விட 

ைவ�தா�. விஷய� பழமான.�, எ�னாலதா� ஆ5சி, எ�னாலதா� ஆ5சி எ�/ 

எ�ேபா. பா��தா2� அவ� ேபசியைத மாாி��. நாடா� அHவளவாக 

ரசி	கவி,ைல. 

 

எ�ப-ேயா, மாாி��. - பலேவச	 @��, ச�-இ�<ெப	டைர ஒழி�.	 

க�-வி�ட. எ�/ 
�டா�ப�-ேய ேபசிய.. அேதா� 'ச�-இ�<ெப	டர 

ச<ெப�� ப#ணியா5சி' எ�/ பலேவச� இ�ெனா� !ரளிைய� !ழ�கவி�டா�. 

 

ஊேர பய*.வி�ட.. மாாி��. நாடாைர 'ஹீேரா மாதிாி8�, 'ந/	
மீைச'� 

பலேவச�ைத 'ஹீேராயி�' மாதிாி8� பா��.	 ெகா#டா�க6. இ�ேபா. யா�ேம 

மதி, ேம, இ�	கவி,ைல. மாாி��.� ப	கேம இ�*தா�க6. அவாிட�, வ7ய 

வ7ய� ேபசினா�க6. U	கைடயி, '!ர�சி' ெச)த க�வா�� வியாபாாி 

நாராயணசாமி @ட, நிைலைமைய	 க#� பய*., மாாி��. நாடாாிட� "ம5சா� 

ஒ�ம�ப�தி நா� ஒ#L� ேபசல. பலேவச அ#ணா5சிதா� பைழய தகராற மனசில 

வ5சி வாயில வ*தப- ேபசி�டா�" எ�/ ெசா,7, ேநச ஒ�ப*த� ெச). 

ெகா#டா�. ெஹ�கா�<டபி6 ேவ/, மாாி��. நாடா� G�-, அ-	க- த�  
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'ெஹ�ைட' கா�-	 ெகா#-�*தா�. 

 

கா�த��.வி� கைடயி, "ஊ�	@�ட� ேபாடL�" எ�/ உர	க� ேபசிய சமரச 

சீலாி� ேயாசைனயி,, ஊ�	@�ட�� @-ய.. இர#� ஆ#�கC	
 ��னா, 

வைர, ஊ�	@�ட� நைடெப /தா� வ*த.. பலேவச நாடா�, ஒ� பைனேயறிைய 

அ-�. வி�டத காக	 @-ய சைப, மாாி��. நாடாாி� N#�த, ேபாி,, 

பலேவச�.	
 'நா2 ேத�கா)' அபராத� ேபா�ட.. ஆனா, பலேவச நாடாேரா, 

"அபராத� க�ட �-யா.. ெச)8றத ெச)8�க" எ�/ ெசா,7வி�� 'வா	க>�' 

ெச)தா�. அவைர ஒ�/� ெச)ய �-யாத ஊ� சைப, அவாிட� இ�*. 

ேத�கா)கைள வா�கி� பி6ைளயா� ேகாவி7, உைட	க �-யாத அ*த5 சைப, 

த�ைன� தாேன உைட�.	 ெகா#ட.. ச�வேதச ச�க� மாதிாி, அ. உைட*. 

ேபான பிற
, உலக�ைமைய, ஹி�லராக நிைன�.	 ெகா#ட ஊராரா,, ஐ.நா. 

சைப மாதிாி !திய சைப உ�வாகிய.. 

 

நாவித� Eல� ஒHெவா� G�-2�, சைப @�வ. ப றி� ெதாிவி	க�ப�ட.. ஊேர 

ப6ளி	@ட ைமதான�தி, @-ய.. உலக�ைமேயா, மாயா#-ேயா அ�
 

ேபாகவி,ைல. @-ய @�ட�தி,, பலேவச நாடா��, மாாி��. நாடா�� 

ேஜா-யாக உ�கா�*தி�*தா�க6. அவ�கC	க�ேக இ�;� இர#� E�/ 

ெபாியவ�க6. மாாி��., பலேவச� அ�கி, இ�	க	 கிைட�தைத மிக� ெபாிய 

!#ணியமாக நிைன�தவ�க6 ேபா,, அ*த இர#� ேப�ைடய 'EMசிையேய' 

அ-	க-� பா��.	 ெகா#��, அவ�க6 சிாி�தா, சிாி�.	 ெகா#��, 

!�வ�ைத5 �ழி�தா,, இவ�க6 வாைய5 �ழி�.	 ெகா#�� இ�*தா�க6. 

 

@�ட�, �த7, பலவிவகார�கைள� ெபா.�பைடயாக� ேபசிய.. பலேவச நாடா� 

"எ<.பி.ய	@ட மா�.றதா இ�*ேதா�. அவ� கைடசியி, எ�க ைகயில கா2ல 

வி:*தா�. ேபானா� ேபாற.�; வி���ேடா�" எ�றா�. மாாி��. நாடா�	
� 

ெகாMச� தி��திதா�. "எ�க அ�தா� கா,ல வி:*தா�; ெசா,7யி�	கலா�! 

ெசா,ற ெபா)ய, உ��ப-யாவ. ெசா,7யி�	கலா�. பரவாயி,ல. எ� கா,ல 

வி:*தா�; ெசா,லாம எ�க கா2�; ெசா�னாேர, அ.ேவ ெபாிய விஷய�." 

 



130 

 

@�ட�தி, ெகா2 ெகா#ட இதர ெபாியவ�க6, "ஊேர 
�-5 �வரா)� ேபா5சி.  

ஒ� ைபச, காணL�. மாயா#- இ�	காரா?" எ�/ த ெசயலாக5 ெசா,வ. 

ேபா, ெசா�னா�க6. பிற
 நாவித� Eல� மாயா#-8� உலக�ைம8� 

வரவைழ	க� ப�டா�க6. 

 

ஊ��ெபாியவ�க6 'பழ�� ேபா�� ெகா�ைட8� தி�னவ�க6'. உலக�ைம 

ச�டா�ப�-	
� ேபா), சேராசா க,யாண�ைத நி/�தியைத எ��.	 ெகா#டா,, 

அவ6 த�ைன சேராசாவாக	 கா�-யைத எ��.	 ெகா6வா6. மாாி��. 

நாடா�	
 'அ-வா�கி'	 ெகா��தைத எ��தா,, அவ6 ேகா��	
6 பா)வா6. 

ஆைகயா, ஒேர ஒ� விஷய�ைத ம��� பி-�.	 ெகா#டா�க6. 

 

உலக�ைம ைதாியமாக, அ*த	 @�ட�ைத� பா��தா6. 'நாமிேன�ட� எ�.பி.' 

மாதிாி, 'வா)<' இ,லாத ெபாியவ� அ)யா> நாடா�, த�;ைடய 'வா)ைஸ'	 

கா�-னா�. 

 

"ஒலக�மா! நீ எ.	காக ஊ�ல இ�	கவ�கள ெபா�ைட� பய2வ�; 

ெசா,லL�? ெசா,2. ஊ�னா ம��மாியாதி இ,லாம� ேபாயி��." 

 

உலக�ைம, தி�	கி��� ேபானா6. அவ6, அ�ப-5 ெசா,ல�படா.தா�. 

இ�*தா2� பதிலளி�தா6: 

 

"வயசான ம;ஷ� ேகா��	
6 அட�ப��	 கிட*தத� பா�.� சா�சி ெசா,லாத 

சன�கள எ�-5 ெசா,2ததா�?" 

 

"ஒலக�மா, ஒ#ண மற*.டாத... ஒ� 
�த�த5 சாி�ப��த இ�ெனா� 
�த� 

ெச)யாத. ஊ�	கார�க ெபா�ட�பய2வ இ,ல�; கா��ற.	
 நிைன5சா நீ 

தா�
வியா?" 

 

இத 
6 மாயா#-, ெந�Mசா# கிைடயாக	 @�ட�தி� ��னா, 
�!ற 

வி:*தா�. பிற
, தைலைய ம��� N	கி	 ெகா#� ேபசினா�: 
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"எ� மவா ��டா�பய மவா. ெதாிMசி, ெதாியாம� ேபசி�டா. த�!தா�. ைகயி, 

அ-5சி காலால உதறி��க. இனிம இ�-� ேபச மா�டா. நா� ெபா/�!." 

 

@�ட�தி, ெகாMச� உ�	க� ஏ ப�ட.. அ. ெந�	கமாகாம, இ��பத காக, 

மாாி��. நாடா� த� ேமாதிர	ைககைள ஆ�-	ெகா#�, அ)யா> நாடாாிட� 

காதி, ஏேதா ேபசினா�. அ. ஒ�பி�த.: 

 

"நீ ெசா�னா ேபா.மா? ஒ� மவா ெசா,ல���." 

 

"நா� ஆ�!ள ெசா,2ேற�. ேபாதாதா? ஒ�ம மவா 
�த� ெச)தா2�, நீ�தான 

ஜவா� ெசா,லL�. ெபா�பள ெபா�!ளதா� ம5சா�." 

 

"அ.	காவ ெபா�ட�பய2வ�; ெசா,றதா ேவ?" 

 

@�ட�தி, உ�	க� கைல*., ேகாப� ெகா*தளி�த.. கசா�சா�; ேப5�	 

ேக�ட.. சில இட�களி, 'ெச/	கி மவா' எ�ற வா��ைத8� ேக�ட.. மாயா#- 

'!ஜ�காசன�' ெச)பவ� ேபா, நிமி��தி ைவ�த தைலைய, மீ#�� தைரயி, 

ேபா��	 ெகா#� 
�பி�டா�. அ)யா> நாடா�	
 அ.ேவ 

ேபா.மானதாயி�*த.. எவ� எ�ப-� ேபானா2�, தா� ெபாிய ம;ஷனா) 

இ�	க ேவ#�� எ�/ நிைன�பவ� அவ�. இ.	காக, 'ஊ�ல ச#ட	@ட 

இ,7ேய�;' வ��த�ப�பவ�. தீ��! வழ�கினா�. 

 

"யா�டா @�ட�.ல ேப�ற.? சள!ளா சள!ளா�; ேபசாதீ�க... மாயா#-! ஒ� 

ெபா#L ேக	க	@டாத ேக6விைய	 ேக���டா. நீ 
�த�த ஒ�!	 

ெகா#ட.னால, அ�ப. (பா) அபராத� ேபா�ேற�. எ�ன எ,லா�.	
� 

ச�மத*தானா?" 

 

@�ட� நிச�த�தி� Eல� அ�கீகாி�த.. மாயா#- ெகMசினா�: 
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"
�வி தைலயில பன�காய வ5சா எ�-? 
ைற8�க சாமி?" 

 

"சாி ��ப. (வா. இனிேம ேபச�படா.. ப�. நாைளயில க�-டL�." 

 

மாயா#- ேபசவி,ைல. ஏேதா ேபச�ேபான உலக�ைம, @�ட�தி, ஒ�வ� @ட, 

தன	காக ஒ� வா��ைத8� ேபசாததா,, ேபசி� பிரேயாஜனமி,ைல எ�/ நிைன�. 

நி�/ ெகா#-�*தவ6, ெகாMச� த6ளி� ேபா)� தனியாக உ�கா�*. 

ெகா#டா6. 

 

ஊ�	கார�க6 ேபசாம, இ�*தத 
 ஒேர காரண�, பய�! பய�! ெநா#-	 

ெகா#-�	
� வாF	ைக ம#-� ேபாகாம, இ�	க ேவ#�� எ�கிற �யநல� 

பய�! ஊ�	ெகா�ைமகைள, 'கா�ஷியஸாக' உணராத அறியாைம� பய�! அவ ைற 

ஒழி	க �-யா. எ�பைத உண�*த இயலாைம� பய�! 'Qன எ7ய� பி-	கத� ப�தி 

வ��த�ப�ேறாமா? அ�- வ��த�ப�டா பயி�திய*தா� பி-	
�!' அ*த வைகயி, 

அைம*த 'எவ;� எ�-8� ேபாறா�' எ�;� பய�! 

 

இ*தியாவி,, ெபா�ளாதார ச	தி, ஒ� சில ெதாழிலதிப�கCட� �ட�கி	 

கிட�பதாக, ெபா�ளிய, நி!ண�க6 �த, ெப�-	கைட �;சாமி வைர 

ேப�கிறா�க6. இேத ேபா, அரசிய, அதிகார�� ஒ� சிலாிட� �ட�கியதாக 

'இ�டெல	�வ,<' அறி	ைக வி�கிறா�க6. நா�-, �ட�கியி�	
� 

'கா�ெஸ�-ேரஷ� ஆ� பவைர'� ப றி� ேப�� இவ�கC	
, பாரத 

�.ெக2�பான ெப��பாலான கிராம�களி,, எ,லா 'பவ�கC�' ஒ� சில 

உற>	கார�களிடேம �ட�கியி��ப. ெதாியா.. இதனா, ஜன�க6 வாயி�*.� 

ஊைமைய� ேபால இ��ப.� !ாியா.. 

 


�டா�ப�-ைய எ��.	 ெகா#டா,, கிராம ��சீ�, மாாி��. நாடாாி� 

ெபாிய)யா மக�, பலேவச நாடா�	
 'அ)யா @ட� ெபாற*த' அ�ைத மவ�. 

'ஒலக�ைம	காக� ேபசி�� அவ�கி�ட ேபானா எ*த ச�-பி	க�டாவ. 
��பாரா? 

நிலவாிய நி/�.னா பானச�-ய ெவளில நி/�த மா�டாரா? பMசாய�.� தைலவ�, 

மாாி��. நாடாேராட சி�ைனயா மவ�. அவ�கி�ட 'Zனிய�' ேலா;	
� 
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ேபாவா#டாமா? அ�!ற� ப6ளி	@ட�. மாேனஜ� பலேவச நாடாேராட அ#ண� 

மவ�. உலக�மகி�ட ேபானா, ைபய�க அவ� ப6ளி	@ட�.ல ேபாவ �-8மா? 

ெத�காசில க�ெபனியில ேவல இ�	
�; வ5�	
ேவா�. 'ெர#டா�பா 

எ�டா�பா' கா�டL�. மாேனஜ� அ�- நிைறய� ேப�	
	 
��தி�	கா�. ந�ம 

ைபய;	
� 
�	கா#டாமா?' 

 

'ேபாவ���. ேபா<� மா<ட� இ�	காேர, அ>� மாாி��.	
	 ெகாC*தியா 

மவ�. ேவ#டாதவ�கC	
 வ�ற ல�டர கிழி5சி� ேபா�ற.ல ம�ன�! 

'கிழி5சா�;' அவர ெநசமாேவ ெசா,லலா�. ச#ட இ,லாதேபாேத ெல�டர 

கிழி	கவ�... உலக�ைம	
 ஒ� தடவ ஒ�.� ேபசினா ப�. ல�டர	 கிழி�பா�. 

கண	
�பி6ள, மாாி��. நாடா�� பலேவச நாடா�� எ�	
� ைக�பி6ள. இவ�க 

ந�மகி�ட ேபசாம இ�	கா�க�; ெதாிMசா அவ� ேபசாம இ�	கமா�டா�! 

தி��வா�! ெசா�.ல வி,ல�க�த	 கிள�!வா�. கண	கன பைக5��டா காணி 

ேபாயி�ேம. இ�;� ஒ#ேண ஒ#L. இ*த	 @��ற> ச�க� இ�	ேக அ.	
� 

தைலவ� மாாி��. நாடா�. ஒலக�மா எ.ல இ�	கா? எ�- இ�	கா?' 

 

மாயா#-, தைல த�பினா, த�பிரா� !#ணிய� எ�/ நிைன�தவ� ேபா,, 

@�ட�ைத வி�� நட*தா�. மக6 எ�ேக இ�	கிறா6 எ�/ பா�	கவி,ைல. 

அHவள> ேகாப�. உலக�ைம8� எ:*. அவ� பி�னா, ேபானா6. அ)யா, 

'
�!ற�ப��.'	 
�பி�ட. அவC	
 அ-ேயா� பி-	கவி,ைல. ெகாMச� 

நிைன�.� பா��தா,, அைத� தவிர ேவற வழியி,ைல. 

 

உலக�ைமயி� கவனெம,லா� அபராத�ைத எ�ப- அைட�ப. எ�ப.தா�. 

அ�றாட	 @7 வயி /	ேக சாியா) இ�*த.. அபராத� க�ட ேவ#-ய ஊரா�	
 

அவ6 எ�- அபராத� க��ற.? நிமி�*த பைனயி, ேநராக ஏறிய அ)யா இ�ேபா 


/கிய ம;ஷ�க ��னால அ-ய ற பைனேபா, விழேவ#-ய. வ*.��. 

நட	க���, நட	க���. 

 

எ�றா2�, உலக�ைம	
 ஒ� வைகயி, நி�மதி! எ�ப-ேயா பிர5சிைன, ஒ�வழியி, 

�-*.வி�ட.. பலேவச நாடா�, நில�ைத	 கா7 ப#ண5 ெசா�னா, ஊாி2� 

�ைறயிடலா�. மாாி��. நாடா�� ஒ#L� ப#ண �-யா.. 
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G��	
� ேபான உலக�ைம, வழ	க� ேபா, ேலா
 ெகா��த காகித�ைத எ��.	 

க#ணி, ஒ�தி	 ெகா#டா6. அவ� ெதா��	 ெகா��த காகித '<பாிச�தி,' சிறி. 

ேநர� வசமிழ*. ேபானா6. 'அவ� எ*த ேநர�.ல 
��தாேரா எ�ேனாட கTட� 

ெகாMச� ெகாMசமா தீ�.' எ�/ ெசா,7	 ெகா#டா6. பிற
 காகித�ைத எ��., 

கா� ேபா��, இ�ேபா. கா7யா	க� ப�-�*த உலம-	
6ள ைவ�.வி��, 

காகித� பற*.விட	 @டா. எ�பத காக, ஒ� சி�ன	 க,ைல எ��., அத� ேம, 

ைவ�தா6. 

 

மாாி��. நாடா� ப,ைல	 க-�தாெர�றா,, பலேவச நாடா� ேவகமாக E5� 

வி�டா�. 'கைடசில இ*த அ)யா> நாடா�	
 மாியாத 
��. ெவ�க� பயல ஊ� 

�ைற	காக அ�பல�.ல வ5சா அவ� எ�ப>� ேயாசன ேக	க. மாதிாி ேக	காம 

உலக�மய ேலசா வி���டா�. இ�	க���, இ�	க���.' 

 

'இ*த உலக�ம எ�க ேபாயிட� ேபாறா?' 

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

எ��ைரஎ��ைரஎ��ைரஎ��ைர    

14. 14. 14. 14. ஒ�5கி நி�3ஒ�5கி நி�3ஒ�5கி நி�3ஒ�5கி நி�3............    

 

!ய2	
� பி� அைமதி வ�ேமா, வராேதா, உலக�ைம	
, அ*த அைமதி	
� பிற
 

!ய, வ*த.. ஒ� வார� வைர	
� ஒ�/* ெதாியவி,ைல. பி�ன�, ரா�திாி 

ேவைளயி, அவ6 ந�றாக� N�கி	 ெகா#-�	
� ேபா., அவ6 G��	 

@ைரயி, திU� திUெர�/ க க6 வி:*தன. இ��பி, எ�ேபா.� இ�*த 

க�தி8ட�, மாயா#- ெசா,வைத	 ேக�காம, அவ6 ெவளிேய ேபாவா6. யா�� 

கிைடயா.. எ.>� கிைடயா.. 

 

உலக�ைம, ஊாி, ெசா,லாம, ெபா/�.	 ெகா#டா6. ஆனா, நாC	
 நா6 

க க6 அதிகமாக விழ� .வ�கின. ஒ� க,, ஏ ெகனேவ ஓ�ைடயா)	 கிட*த @ைர 

வழியாக உ6ேள வி:*த.. மாயா#-யி� தைல	
� அத 
� அைர அ�
ல*தா� 

இைடெவளி. உலக�ைம8� ஒ� க,ைல ைவ�.	 ெகா#�, ெவளிேய 
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உ�கா�*தா6. க, விழவி,ைல. க#ணய�*. G��	
6 ேபா) ப�	
� ேபா., 

உடேன சரமாாியாக	 க க6 வி:�. �த7, @ைரயி, ம��� வி:*த க க6, 

ேபாக� ேபாக5 �வ�களி2�, வாச, ப	க�� வி:*தன. 'ஊரா� கி�ட பி5ச	காாி 

மா.ாி ெசா,லா#டா�' எ�/ தீ�மானி�தா6. ெசா,ல� ேபான அ)யாைவ8� 

அட	கி வி�டா6. 

 

G��	
6 இ�ப- எ�றா,, ெவளிேய8� அ�ப-�தா�. அவ6 ச�டா�ப�- 

வய	கா�-, தா� ேவைல பா��. வ*தா6. அவ6 ேபா
� ேபா.�, வ�� ேபா.� 

மாாி��. நாடாாி� 'மனசா�சி கீ�ப�' O- ஏெஜ#� ராமசாமி8�, பிரா*த� 

ெவ6ைள5சாமி8� ஆபாசமாக5 சினிமா� பா��	கைள� பாட� .வ�கினா�க6. 

ஆபாசமி,லாத பாட,கைள 'எ-�' ெச).� பா-னா�க6. 

 

"ெம.வா ெம.வா� ெதாடலாமா - உ� 

ேமனியிேல ைக படலாமா" 

 

எ�/ ராமசாமி8�, 

 

"ெம.வா ெம.வா விழலாமா உ� 

ேமேல ேமேல விழலாமா" 

 

எ�/ ெவ6ைள5சாமி8� பா�� கவிஞ�களாக மாறினா�க6. அைத� 

ெபா��ப��தாம, உலக�ைம ேபாவைத	 க#�, ஒ�நா6, "இ�னி	
 அவா 

எ�தன ேப� @டல ப��தி��பா" எ�/ ராமசாமி8�, அத 
 ெவ6ைள5சாமி 

"ப�.� ேப��ட ேபாயி��பா, ைப�தM� அ�ப. (பா" எ�/� லாவணி 

ேபா�டா�க6. 

 

உலக�ைம பதி2	
 ஜாைடயாக� ேபசலாமா எ�/ பா��தா6. காறி�.�பலாமா 

எ�/ நிைன�தா6. பிற
 'ச*திரைன� பா�. நாயி 
ைல5���� ேபாவ��ேம!' 

எ�/ நிைன�.	 ெகா#�, ேபசாம, ேபாவா6. 
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அ)யாவிட�@ட பலநா6 ெசா,லவி,ைல. இ/தியி, அவாிட� ெசா,7வி�டா6. 

"காறி� .�ப��மா?" எ�/ ேயாசைன ேக�டா6. அவேரா "@டா., நா� ெசா,ற. 

தா� கைடசில நி	
�. ஏழ ெசா, இ*த மாதிாி விஷய�தி, தா� அ�பலேம/�. 


�த� எ�ப>� ஒ� ப	கமாகேவ இ�	கL�. நாமC� 
�த� ப#ண	@டா." 

எ�/ ெசா,7வி�டா�. 

 

விஷய� அ�ேதா� நி கவி,ைல. 

 

ஒ�நா6 பலேவச நாடா�, அவ6 G���ப	கமாக நி�/ ெகா#� "மாயா#-, 

ெநல� என	
 ேவL�. G� க�ட� ேபாேற�. பதிைனM� நாைளயில ெநல�த 

தரா�டா நாேன எ��.	கி�ேவ�" எ�/ ேபா�	 
ரேல ெகா��தா�. உலக�ைம8� 

"��ப. வ�ஷமா இ�	கிற Qமி, ச�ட�ப- நம	
5 ெசா*த��னா2� கா7 

ப#ணி�ேறா�. ஆனா, பதிைனMசி நாCல �-யா.. ஒ� வ�ஷ� தவண 

ேவL��; ெசா,2ம)யா" எ�/ அ)யா>	
5 ெசா,வ. ேபா,, பலேவச 

நாடா�	
5 ெசா�னா6. 

 

பலேவச நாடா�, அ�ேபாேத @ைரைய� பி)�. எறி*. விடலாமா எ�/ 

நிைன�தா�. பிற
 எ.	
� "அ�தா�கி�ட (மாாி��.) ேக��	
ேவா�" எ�/ 

நிைன�., "ேதவ-யா5 ெச/	கியவC	
 திமிர�பா�. எ�க�ப� ெசா�., 

அவ�	கா இவா ெபாற*தி�	கா" எ�/ வழி �:வ.� ெசா,7	 ெகா#ேட 

ேபானா�. 

 

சில நா�க6 ெச�றன. இ�ேபா.தா� உ5ச	க�ட� வ*த.. 

 

உலக�ைமயி� G�, ஊ�	
 வடேகா-யி, இ�*த.. @�! மாதிாி இ�*த அ*த	 


-ைசயி� நா�
 ப	க�� நில� ெவ/மேன கிட*த.. G�-, இ�*., எ*த� 

ப	க� ேவ#�மானா2� ேபாகலா�. 

 

அ*த G��	
	 கிழ	ேக இ�*த நில� பலேவச நாடா�ைடய.. அ*த நில�தி� 

'ெபாழிைய' பலேவச� பைன ஓைலகளா, 'ெச�ைவ' ைவ�. அைட�தா�. ேம 
� 

ப	க�. நில�, O- ஏெஜ#� ராமசாமி8ைடய.. அவ�, அதி, ேவ7	கைரயா� 

ெச-கைள ைவ�தா�. உலக�ைம அைத8� மீறி நட	க	@டா. எ�பத காக, 
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'க/	
 ம�ைடகைள' ைவ�தேதா�, க�ேவல மர ��கைள8� ெகா#� வ*. 

ேபா�டா�. ெத 
� ப	க�. நில�, பிரா*த;ைடய.. அவ� சா�பி, மாாி��. 

நாடா�, E�ற- நீள5 �வைர	 க�-, அத 
ேம, சில ��க�பிகைள ைவ�. அத� 

இர#� ப	க�ைத8� �வைரெயா�- இ�ப	க�� ந�ட க�!களி, க�-வி�டா�. 

ஆக உலக�ைம E�/ ப	க�� ேபாக�-யா.. ஊாி, எ�ன நட	கிற. எ�/ 

பா�	க>� �-யா.. 'ஏ� இ�ப-' எ�/ ேக�க>� �-யா.. அவ�க6 Qமி, 

அவ�க6 எ�ன ேவ#�மானா2� ெச). ெகா6ளலா�. 

 

வட	
� ப	க�தி, நில� கிைடயா.. ேம 
� ப	க�. நில�� கிழ	
� ப	க�. 

நில�� ஒ�றாக5 ேச�*த �	ேகாண�தி� �ைன மாதிாி இ�*த ஒ ைறய-� பாைத 

அ.. E�ற- அகல� இ�	
�. ஐ�பத- தா#-ய.�, ஒ�வ�ைடய ேதா�ட� 

வ��. ேதா�ட�தி 
 அத� ெசா*த	கார�, கிழ	ேக இ�*ேதா, 

ெத�ேம கி7�*ேதா வ�வா�. ஆனா, உலக�ைம இ�ேபா. அ*த வழியாக�தா� 

நட*தாக ேவ#��. ேம 
� ப	க� அைட	க�ப�� வி�டதா,, 'எம�ஜ�சி 

எ	`�டாக' இ�*த அ*த ஒ ைறய-� பாைததா� இ�ேபா. ஒேர பாைத. அத� 

வழியாக அவ6 நட*. அைத அ��தி�	
� ேதா�ட�.5 �வாி, ஏறி, ேதா�ட�தி� 

வர�! வழியாக நட*., கிழ	ேக இ�	
� !ளிய*ேதா�!	
 வ*. அத 
	 

கிழ	காக இ�	
� இ�ெனா� ேதா�ட�தி 
� ேபா), அைத ஒ�-86ள 'Zனிய�' 

ேரா-, மீ#�� ேம ேக நட*தா,, அவ6 ஊ�	
6 வர �-8�. 

 

உலக�ைம, எ��� திைசகளி, ஏ: அைடப��� ேபானா2� அைத�ப றி	 

கவைல�படாம, ேபா)	 ெகா#-�*தா6. 

 

உலக�ைம அயராதைத	 க#ட, மாாி��. - பலேவச நாடா�க6 �த7, 

அச*தா�க6. "பயமவா ேகால�.	
6ள பாMசா நாம 
�	
	
6ள பாய 

மா�ேடாேமா?" 

பா)*தா�க6. 

 

ேக�பார /�, நட�பார /� கிட*த அ*த� பாைதயி,, �த7, சி�ன�  

பி6ைளகைள ைவ�. மல�கழி	க5 ெசா�னா�க6. இரவி, மாாி��. ேகாT-யி�  

ஆ�கC�, இளவ�ட�கC� அ�ேக 'ஒ.�கினா�க6.' 
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உலக�ைம ஒ.�கி ஒ.�கி� ேபானா6. அ�ப- ஒ.�கி� ேபான ஒ� மாத கால�தி, 

அ*த5 சி�ன இட� தா�க�-யாத அள>	
 அசி�கமாயி /. 

 

ெபா*.	
6 அட�கிய ெப�5சாளிைய 'E�ட� ேபா�டா,' !ைக தா�காம,, அ. 

ெவளிேய வ�வ. ேபா,, அவC� ஊராாிட� �ைறயிட ேவ#-ய அவசிய� 

ஏ ப�ட.. 

 

'வழ	
� ேபசி' ைபச, ெச)த அ)யா> நாடாைர� பா��தா6. ஏ ெகனேவ, 

மாாி��. நாடாாிட� 
���ப�ட அவ� 'பா�	கலா�' எ�றா�. பா�	கலா� எ�றா, 

'மாாி��. நாடாைர� பா��. கல*த பிற> பா�	கலா�' எ�/ அ��த�. 'ஊைர	 

@���க மாமா' எ�/ அவ6 ெசா�னத 
, "நீ ெநன5சா @�டLமா" எ�/ எதி�	 

ேக6வி ேக�டா�. அ�ப-	 ேக�டைத, உடேன மாாி��. நாடாாிட� ெசா,ல 

ேவ#�� எ�/ .-�தா�. உலக�ைம கண	க� பி6ைளைய� பா��., "ெபா.� 

பாைதயிேல இ�- 'இ�	க'லாமா?" எ�/ �ைறயி�டா6. அவேரா "அவனவ� 

தாசி,தார பா	க.	
� கெல	டர பா	க.	
� ேநரமி,லாம கிட	கா�. நீ அ*த 

அசி�க�த� பா	க5 ெசா,றியா	
�?" எ�/ சீறினா�. அவ6 கிராம ��d�ைப� 

பா��தா6. G�� வாச7, 'பழி' கிட*தா6. தைலயாாி, அவ� சா�பி, வ*. 

மிர�-னா�. "ஒன	
 ேவற ேவல ெகடயாதா? அ)யா எ�ன ப#Lவா�?" 

 

உலக�ைம, மாாி��. நாடாாி� சி�ைனயா மவனான பMசாய�.� தைலவைர8� 

வி�� ைவ	கவி,ைல. அவேரா ப��	 ெகா6ளவி,ைல. அேதா� அவ� 'ெலவ7,' 

ேபச	@-ய விவகாரமாக அ. படவி,ைல. உலக�ைம, கிராம ேசவ	ைக� ேத-� 

பா��தா6. ஒ� மாத�தி 
 ஒ� தடைவ வ�� அவ��, அவ6 க#கC	
 

அக�படவி,ைல. 

 

'எ�ன ப#ணலா�?' எ�/ ேயாசி�.	 ெகா#-�*த ேபா., பMசாய�. 

அ2வலக� ��னா,, ஜீ� வ*. நி�ற.. பMசாய�. Zனிய� கமிஷனைர 

அவC	
� ெதாி8�. 
�டா�ப�-யி, நட*த ஒ� விழாவி, "� /�!ற�ைத5 

��தமாக ைவ�.	 ெகா6ள ேவ#��" எ�/ ேபசியைத	 ேக�-�	கிறா6. 



139 

 

அ�ைற	
� 'எ�வர�ெம�� G	ைக' எ�ேக ைவ�.	 ெகா6ளலா� எ�/ 

தீ�மானி�பத காக, பMசாய�.� தைலவைர� பா�	க வ*தா�. உலக�ைம ேநராக 

அவாிட� ேபானா6. 

 

"
�பி�ேற� ஸா�. எ� G��	
 வட	க இ�	க ஒேர பாைதயில8� ேவL��; 

அ	கிரமமா அசி�கமா	
றா�க. ஒேர நா�த�. யா�கி�ட,லா� ெசா,லLேமா 

அவ�ககி�ெட,லா� ெசா,7யா5�. ஒ#L� நட	கல. அ)யாதா� ஏதாவ. 

ெச)யL�." 

 

ெபாிய ஆOசாிட�, இ*த சி�ன விஷய�ைத5 ெசா�னத காக, � றி இ�*த கிராம 

ேசவ	, கண	க� பி6ைள �த7ய பிர�க�க6 சிாி�தா�க6. அவைள� ைப�திய� 

மாதிாி8� பா��தா�க6. 

 

உலக�ைம இ�ப-� ேப�வா6 எ�/ பMசாய�.� தைலவ� எதி�பா�	கவி,ைல. 

ப,ைல	 க-�.	 ெகா#டா�. கமிஷன��, அச*. ேபானா�. 'க#�	காம2�' 

இ�	க �-யா.. கெல	ட� த�பி�தவறி வ*தா அவ�கி�ேட8� ெசா,2வா6. அ*த 

ம;ஷ;� இத ெபாிய விஷய� மாதிாி ேக�பா�. அ�!ற� இ.	
�; ஒ� ைப, 

ேபாடL�. ஆைகயா, ஆைணயாளரான கமிஷன� சி*தி	காமேல ேவகமாக� 

ேபசினா�. 

 

"தைலவேர, இ*த� ெபா#L ெசா�னத பா�தியரா?" 

 

"இ�;� பா	கல�க. நாைள	
� பா�.�ேற�." 

 

"உடேன பா�.டL�. இ�ப- இ�	க. த�!. Q5சி கி�மி வ��. கி�மி வ*தா ஜுர� 

வ��. ஜுர� வ*தா த�!. ந�ம அரசா�க� அதனாலதா� ��.�!ற�த �காதாரமா 

ைவ	க5 ெசா,2.. இ.	காக பல ல�ச� (பா) ப�ெஜ�ல ஒ.	கி இ�	கா�க." 

 

உலக�ைம	
 ச*ேதாஷ� தா�க �-யவி,ைல. 

 

"ஐயா, வ*. ஒ� நட பா�தி��கேள�." 
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பMசாய�.� தைலவ� கமிஷனைர� ேபச விடாம, ேபசினா�. 

 

"நா� தா� நாைள	கி வ*. பா	ேக�; ெசா,7யி�	ேகன." 

 

கமிஷன�, தைலவ�	
� தைலயா�-னா�. பிற
 இ�வ��, இ�ன பிற��, Zனிய� 

ஜீ�பி, ஏறி, மாாி��. நாடா� G��	
� ேபானா�க6. அ�ேக ேகாழி	கறிேயா� 

சா�பா�. 

 

'நாைள வ��' எ�ற ந�பி	ைகேயா� உலக�ைம G��	
� ேபானா6. 

 

'நாைள' வ*த.. பMசாய�.� தைலவ� வரவி,ைல. ம/நாC� வரவி,ைல. 

ம/வார�� வரவி,ைல. 

 

உலக�ைம, அவைர� பா�	க நைடயா) நட*தா6. ஒ�நா6 வய	கா�� ேவைல	
	 

@ட ேபாகாம,, கா�.	 கிட*தா6. ெவ6ைள5சாமி8�, ராமசாமி8� இள	காரமாக5 

சிாி�.	 ெகா#ேட, தைலவ� G�� நா கா7களி, உ�கா�*தி�	க, உலக�ைம 

உ�வ�ைத ஒ�	கி	ெகா#� ெவளிேய நி�/ ெகா#-�*தா6. 

 

காைலயி, ேபான அவC	
 மாைலயி, 'தாிசன�' கிைட�த.. ெவளிேய 

ேபா)வி�டா� எ�/ அறிவி	க�ப�-�*த தைலவ�, G��	
6ளி�*. எ�-� 

பா��தா�. உலக�ைம, ஒ� 
�பி� ேபா��	 ெகா#டா6. 

 

"வ*. பா	ேக�; ெசா�னிய�. வர7ய ம5சா�." 

 

தைலவ� எகிறினா�: 

 

"ெசா�னா ெசா�னப- வரLமா? ஒ� ேவைல	காரனா நா�?" 

 

"ேவைல	கார� இ,ல. என	
M ேச�.� தைலவ�" 
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"கி#ட, ப#றியா?" 

 

"கி#ட, ப#ணல ம5சா�. எ�னால தா�க �-யல. வ*. பா�தா� ெதாி8�." 

 

உலக�ைம அவேள ெவ�க�ப�� அளவி 
	 ேகவி	 ேகவி அ:தா6. உலக�.� 

பாவ மல E�ைடக6, அ*த நி�மல� தைலயி, வ*. அ:�.� �ைம தா�க 

மா�டா., அைத இற	
� வழி8� ெதாியா., கல�கி� ேபான 
ள� ேபால, 

உ6ள	
ள� க#ணைணகைள உைட�.	ெகா#�, அ�வி ேபா, ெபா�கிய.. 

அரசிய7, அ;பவ�ப��, பல 'அ:ைககைள'� பா��த தைலவ�	
, அவ6 

அ:ைக ஆ5சாிய�ைத அளி	கவி,ைல. அவேர இ�ப- அ:தி�	கிறா�. ஆைகயா, 

அவ6 அழ அழ, அவ�	
 ேகாப� @-	 ெகா#ேட வ*த.. 

 

"இ*தா பா�, விள	
 ைவ	கிற சமய�.ல நீ7 மாதிாி அழாத." 

 

"எ�னால தா�க �-யல ம5சா�. ஒ#L* ெதாியமா�ட	
." 

 

"ச�டா�ப�-	
� ேபாவ ம��� ெதாிM�ேதா?" 

 

பMசாய�.� தைலவ� ெசா,7வி��, ஏ� ெசா�ேனா� எ�ப. மாதிாி உத�ைட	 

க-�தா�. இ.வைர அவளிட� பMசாய�.� தைலவ� எ�கிற ேதாரைணயி, ேபசிய 

அவ�, த�ைன அறியாமேல, மாாி��. அ#ணா5சியி� ெதா#ட� ேபா, - 

ேபசியத காக5 சிறி. சிறிதாகேவ ெவ�க�ப�டா�. அ*த ெவ�க�தி 
	 

காரணமான உலக�ைம மீ. அள>	
 மீறி ஆ�திர� வ*த.. 

 

உலக�ைம8� அவ� உ6ேநா	க�ைத� !ாி*. ெகா#டா6. 'ம5சா�' எ�/ அவைர 

விளி	காம,, ஆேவச� வ*தவ6 ேபா, ஒ� பிரைஜ எ�ற �ைறயி,, அேத சமய� 

பிரைஜ எ�றா, எ�னெவ�/ ெதாியாத அவளி� ேப5�, வா��ைத	
 வா��ைத 

ெவ-களாயின. 

 

"பMசாய�.� தைலவேர! நீ�� மாாி��. நாடா� @ட ேச�*.	கி�-யரா? நீ� எ�ப  
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என	
� தைலவ� எ�கிறத மற*.�Uேரா அ�பேவ நீ என	
� தைலவராயி,ல." 

 

அவ6 ெதாட�*தா6: 

 

"எ�தைனேயா ேப� ஆடாத ஆ�ட� ஆ�னா�க. அவ�ெக,லா� எ�- ஆயி�டா�க! 

க#ணாேலேய பா�ேதா�. இ�ப நீ�க எ,ேலா�மா ஆ�றீ�க. அHவள> ெபாிய 

ராவண� ஆடாத ஆ�டமா ஒ�க ஆ�ட�? ஆ�னவ�க அ��கி� ேபான இட�.ல 

!,2 @ட �ைள5சி��... யாைன	
 ஒ� கால�னா Qைன	
 ஒ� கால� வர�தா� 

ெச)8�." 

 

"ஊ�	கார�க ஒ�கள	 ேக	காம� ேபாவலா�. ஆனா,, காளிய�மா ஒ�கள	 

ேக	காதவ�கள8� ேக	காம ேபாமா�டா. இ. க7கால�. நாம ெச)8றத நாேம 

அ;பவி5�தா� ஆவL�. ப�ரகாளி ப�தினி�னா, ஒ�கள நீ�க எ�ைன� ப��.ற 

பா��	
	 ேக	காம� ேபாவமா�டா. அவா ப�தினியா இ,7யா�; பா�.டலா� 

கைடசிவைர	
� ந,ல இ��ேபா��; நிைன5சிடாதீ�க. எ� வய�.ல எாி8ற தீ 

ஒ�கள� ப�தாம� ேபாவா.." 

 

அசா�தியமான ைதாிய�.ட�, வான�.	
�, Qமி	
மாக வள�*தவ6 ேபா,, 

வி<வ(பியாக, உலக�ைம ேபா)	 ெகா#-�*தா6. 

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

15. 15. 15. 15. ஊ#&பைக ேம6டஊ#&பைக ேம6டஊ#&பைக ேம6டஊ#&பைக ேம6ட....    

 

பMசாய�.� தைலவ� பய*.வி�டா�. அ��த ேத�த72�, தைலவ� ேபா�-	
� 

ேபா�- ேபாடலா� எ�/ நிைன�.	 ெகா#-�*தா�. ஏ ெகனேவ ேசாி ஜன�க6 

த�க6 ஆ6 ஒ�வைர நி/�த� ேபாவதாக5 ெச)தி அ-ப�கிற.. உலக�ைம ேவ/, 

இ�ேபா. பா�	கிறவ�களிட�தி, எ,லா� "பMசாய�.� தைலவ� ஒ� ப�காளி	 

@�ட�.	
 ம��� தைலவரா மாறி�டா�" எ�/ ேபசி	 ெகா#-�	கிறா6. 

க�வா�� வியாபாாி நாராயணசாமி ேவ/ "தைலவ� அவ�க ஆC�க இ�	க 

இடமா� பா�. ைல� ேபா��	கி�டா�. 
ழா)க6 வ5சி	கி�டா�" எ�/ ேபசி	 

ெகா#� வ�கிறா�. 

 

உலக�ைமைய, இ�ப-ேய வி�� ைவ�தா,, பலேப� நாராயணசாமிகளாக மாறி  
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விடலா�. ஆைகயா, அவ6 பிர5சிைனைய	 கவனி	க ேவ#�� அ,ல.  

கவனி�பதாக	 கா�-	 ெகா6ள ேவ#�� எ�/ நிைன�தா�. அவ�	
� 'த�க 

ஊசியான' மாாி��. நாடாைர, த� க#ணி, எ��.	 
�தி	 ெகா6ள 

வி��பமி,ைல. அேதா� பலேவச நாடா�, மாாி��. நாடாாிட� ேபசிவி�டதா,, 

இ�ேபா. இவ�	
 �	கிய�.வ� 
ைற*. வி�ட.. இதனா, கிைட	கிற 

ஓ��	கC� கிைட	காம, ேபாகலா�. எ,லா�.	
* தைலயா��கிற 

ஊ�ஜன�க6, ஓ�� எ�/ வ�� ேபா., அவைர ஓ�- விடலா�. 

 

'நாைல8�' ேயாசி�த பMசாய�.� தைலவ�, மாாி��. அ#ணனிட�, ஊ�	 

@�ட�ைத	 @�-, உலக�ைம	
 எ*த வைகயிலாவ. 'ஒ� வழி வா)	கா,' 

ப#ண ேவ#�� எ�/ வாதா-னா�. மாாி��. நாடாைர	 கட�தி	 ெகா#� 

வ*தா�. அவ� ச�மதி�தா2�, பலேவச நாடா� �-யா. எ�/ வாதி�டா�. 'பல 

கா�-,' 'பல த#ணி' 
-5ச பலேவச நாடா�	
, இ�ப- ஒ�நா6 வாதி��	 

ெகா#-�	
� ேபா., திUெர�/ ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய.. அைத 'அ�தானிட�' 

ெசா�னா�. அ�ைமயான கிாிமின, ேயாசைன அ.. 

 

ஊ�	@�ட� அவசர அவசரமாக	 @�ட�ப�ட.. இ�ேபா.� '
���ப�ட' 

அ)யா>தா� அத 
� தைலவ� ேபா, ேதா�றினா�. 'மாாி��. மன�ேகாணாம 

எ�- வழ	
� ேபசலா�?' எ�/ பாீ�ைச	
� ப-	
� ைபய� மாதிாி, ேயாசி�. 

ைவ�தி�	கிறா�. ஊ�	@�ட�தி 
 ஒ� அ*த<. ேவ#�� எ�பத காக, ஆசாாி 

ஒ�வ��, கண	க�பி6ைள8�, ராைமயா� ேதவ�� அவேரா� இ�*தா�க6. 

 

ஊ�	கார�கC� திர#� வ*தா�க6. பலேப�	
 உலக�ைம ப�� அவதி ெநMைச 

உ�	கிய.. இ*த� தடைவ ெகாMச� எதி��.� ேபச ேவ#�� எ�/ @ட 

நிைன�.	 ெகா#டா�க6. உலக�ைம8�, � /*.ற*த �னிைய� ேபா, 

அ)யாைவ இ:�.	 ெகா#� வ*தி�*தா6. 

 

�த7, வழ	க� ேபா, பல ெபா.�பைடயான விஷய�க6 ேபச�ப�டன. '
ள� 

உைட8மா, மதைக� திற	கLமா' எ�பதி7�*. ஜனதா அரசா�க�, அதி�க, 

தி�க, கா�கிர<, ெவளிZாி, நட*த ஒ� ெகாைல, மாாி��. நாடாாி� ச�	கைர 

ேநாயி� இ�ேபாைதய த�ைம �த, பல விவகார�க6 பரவலாக� ேபச�ப�டன. 
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அ)யா>, ஒ� தடைவ கைன�.	 ெகா#டா�. @�ட� அைமதியாகிய.. பிற
 

உலக�ைமைய வர5ெசா,7 ைசைக ெச)தா�. அவ6, அவ� அ�கி, வ*. நி�றா6. 

த� இ	க�ைட� ப றி அவ� ேக�க� ேபாகிறா� எ�/ நிைன�., கTட�க6 

ெகா��த க�Oர�.ட� அவ6 நி�றா6. அ)யா>, அைத	 ேக�காம, எவ�� 

எதி�பா�	காத இ�ெனா�ைற	 ேக�டா�. 

 

"ஒலக�மா ஒ� மன�ல எ�னதா� ெநன5சி	கி�-�	க? ��ப. (பா அபராத� 

ேபா�ேடாேம, ஏ� க�டல? இ�னி	
 ெர#�ல ஒ#L ெதாியL�." 

 

எதி�பாராம, அ-ப�ட தி	
�	காட7, தவி�.� ேபான உலக�ைம, அ�ப-ேய 

<த�பி�.� ேபானா6. ஆ��	
 ஓநா) நியாய� ேபசிய கைததா�. அவளா, 

த�ைன	 க���ப��தி	 ெகா6ள �-யவி,ைல. 

 

"எ�ன)யா நியாய� ேப�றிய, நியாய�? எ� G�ட ெஜயி2 மாதிாி அட5சா5சி. 

இ�	கிற ஒ� வழியில8� கழிசல ேபா�றா;வ! ேபாற வழியில ராமசாமி8� ெவ6ள5 

சாமி8� அசி�கமா ேதவ-யா ெச/	கி�; எ�ன� பா�.� பா�றா�க. 

அவ;கைள	 ேக	க நாதியி,ல..." 

 

தைலவ� இைடமறி�தா�: 

 

"இ*தா பா� ஒலக�மா! ஆ�!ைள�கள அவ� இவ�; ேபச�படா.. இ. ஊ�5சப. 

ஒ� G�,ல." 

 

உலக�ைம ெதாட�*தா6: 

 

"அவ�க எ�ன� ேதவ-யா ெச/	கி�; ேப�றா�க�; ெசா,2ேத�. அைத 

ஏ�; ேக	காம நா� அவ�; வா)தவறி5 ெசா,7 வி�டத பி-5சி	கி�-ய�. 

பரவாயி,ல. எ�ன நாயா) ேகவல�ப��.றா�க. ேபயா) அல	கழி	கிறா�க. 

ரா�திாி ேவளயில க,ைல8� க�-ைய8* N	கி எறிறாவ. இ.வள ேக	க 

வ*.�டா�. ஊ� நியாய ��னா எ,லா�.	
� ெபா.தா�. என	
 ஒ�தாச 

ப#ணாத சைப	
 நா� எ.	
 அபராத� க�டL�? ைகேயாட காேலாட 

பிைழ	கிறவா, வயசான ம;ஷன கவனி5சி	கி�� இ�	கவா, எ�- உடேன 
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அபராத�த க�ட �-8��;, ேயாசி5சி பா�தீரா? ஒ�ம ெபா#ணாயி�*தா இ�-	 

ேக�Oரா?" 

 

அ)யா>, ஏேதா ேப�வத 
 வாெய��த ேபா., பலேவச நாடா�, "ஒ�னால க�ட 

�-8மா? �-யாதா? வS7	கிற ெவதமா வS7	க� ெதாி8�" எ�றா�. 

 

O- ஏெஜ#� ராமசாமி "ஒன	
� பண�,ல�; ெசா,2றத யா�� ந�ப 

மா�டா�க. ஒ� ச�கதி8� வ�மான�� என	
� ெதாி8�" எ�றா�. 

 

அவ�, எைத மைற�கமாக5 ெசா,கிறா� எ�பைத� !ாி*. ெகா#ட உலக�ைம, 

"ஒ� அ	காள மாதிாி !�தி என	
	 கிைடயா." எ�றா6. ராமசாமியி� அ	கா ஓ-� 

ேபா)வி�டா6. அ.>� க,யாண� ஆன பிற
. 

 

உடேன, சைபயி, ெப��@5ச,. 

 

"உலக�ைம, எ�ப- அவ� அ	காைள இ:	கலா�? அவ� ஏேதா த ெசயலா) 

அவ6 ச�டா�ப�-யி, தின�� ேவைல	
� ேபா)	 @7 வா�
வைத5 

ெசா,கிறா�. தி�-	
� தி���� !�தி�கற. மாதிாி இவா ஏ� ேவற அ��த�.ல 

எ��.	கL�?" 

 

சில நிமிட�க6 வைர, யா� எ�ன ேப�கிறா�க6 எ�ப. !ாியவி,ைல. 

 

"அவா எ� அ	காள எ�- இ:	கலா�? நீ�க ேக���தாறியளா, நாேன 

ேக�க��மா?" எ�/ ராமசாமி 
தி�தா�. "ெபா/ல ெபா/ல" எ�/ மாாி��. 

நாடா� ெபாிய ம;ஷ� ேதாரைணயி, ேபசினா�. "அவா தா� அறி> ெக��� 

ேபசினா நீ8மா ேப�ற.? இ�டா இ�டா" எ�/ பலேவச நாடா� பாசா�
 

ேபா�டா�. 

 

@�ட�தின� த�கC	
6 ேபசியைத அட	
வத காக, அ)யா> இர#� தடைவ 

கைன�.	 ெகா#�, அ*த ேவக�திேலேய ேபசினா�. 
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"ஒலக�மா! ஒன	
 வாயி வள*.கி�ேட ேபா>.. ராமசாமி அ	காள� ப�தி� ேபச 

ஒன	
5 ச�டமி,ல. இ�ப விவகார� எ�ென�னா, நீ ஏ� அபராத� 

க�டல�கற.தா�. அவ�க, அவ�க நில�த அட5சி	கி�ட. ஊ� விவகார� இ,ல. 

பாைதயில கழிச, கிட	
�ற. சி�ன விஷய�. அைத8� ேப�ேவா�. அ.	
 

��னால நீ ஏ� அபராத� க�டல எ�கிற. ெதாியL�. அ.	
 அ��தப-யா 

ராமசாமிேயாட அ	காள ஏ� அனாவசியமா சப ம�தியில ேப�ன�கற. ெதாியL�. 

அ�!ற� நீ ெசா,றத விசாாி	கL�. பதி, ெசா,2 எ.	காவ அபராத� க�டல?" 

 

உலக�ைமயா,, எாி5சைல அட	க �-யவி,ைல. அவ6 ப�கிற பா�� 

ப��த�ப�கிற வித��, ஒHெவா�வ�	
� ெதாி8�. 'எ,லா�.	
� ெதாிMச 

விஷய�த ெதாியாத. மாதிாி E- மைற	க� பா�தா எ�ன அ��த�? எ#ண	
ட� 

ேபா�டவைன8� த#ணி	
ட� ேபா�டவைன8� ஒ#ணா5 ேச�தா எ�-?' 

 

"சப நியாய� ேபசL�. எ� விஷய�த ெமாத,ல எ�	கL�." 

 

"நீ சைப	
 உபேதச� ப#றியா? அனாவசியமா� ேபச�படா.. நீ அபராத� க�டல, 

ேபாவ���. ஒ�னால க�ட �-8மா, �-யாதா? ெர#�ல ஒ#ண ஒேர 

வா��ைதயில ெசா,2." 

 

உலக�ைம சிறி. ேயாசி�தா6. ஒ�/� !ாியாம, மாயா#- அவ6 ைகைய� 

பி-�.	 ெகா#� நி�றா�. அவ�	
� ஊ�	கார�க6 ேபா	ைக� பா��. அ2�. 

வி�ட.. உலக�ைம ேயாசி�பைத� பா��த.� அவ6 'க�-�ேற�' எ�/ எ�ேக 

ெசா,7விட� ேபாகிறாேளா எ�/ பய*., கண	க�பி6ைள த ெசயலாக5 

ெசா,வ. ேபா, ெசா�னா�. 

 

"நீ� ஒ#L. அவா எ�கயா க��வா? நாெமதா� அபராத� 
�	கL�பா. ஒ� 

சைப ேபா�ட அபராத�த விட அவC	
 ேபாற வழியில எவேனா ெர#�	
 

இ�	கானா�, அ.தா� �	கியமா�. சப ேபா�ட அபராத�ைத8� எவேனா ஒ� பய 

'ெவளி	கி' இ�*தைத8� ேசா-யா நிைன	கிறா6. அ*த அள>	
5 சைபய	 

ேகவலமா நிைன5சி�டா! நீ�க ஒ#L ேவல இ,லாம." 



147 

 

 

கண	க�பி6ைள8�, அ*த� பி6ைளைய� பி-�. ைவ�தி�*த மாாி��. - 

பலேவச� ேகாT-8� எதி�பா��த. ேபாலேவ, உலக�ைம சீறினா6. 

கண	க�பி6ைள ெபா.வான ம;ஷ�. அவ�	
	 'க>,' க பி	க �-யா.. 

அேதா� அ*த� பி6ைளைய நில� வ5சி�	
� எவ;� கீாி�பி6ைளயா) நிைன	க 

�-யா.. கீறி�!�வா�. அவ�கC	
5 ச*ேதாஷ�. உலக�ைம கண	க� ேபா�ட 

கண	கி, ெஜயி�., விவகார	 கண	கி, ேதா /	 ெகா#-�*தா6. இ. !ாியாம, 

உலக�ைம 'நா2 ஊ�	
	' ேக�
�ப-யாகேவ க�தினா6: 

 

"எ�ன கண	க�பி6ள)யா! நீ�� அவ�க@ட ேச�*.	கி�� ஆ�றீ�. EL 

ப	க�� அட5சி நாலாவ. ப	க� நா�த� வ��ப-யா� ப#ணியி�	கா�க. இ. 

ஒம	
 இள	காரமா இ�	கா? ஒ�ம G�ல யா�� இ�-5 ெச)தா ெதாி8�. 

ஒம	ெக�ன அர#மன மாதிாி G�. எ� 
-சய ெநன5சி� ேபசாம, அர#மனய 

ெநன5சி� ேபசறீ�." 

 

இ*த5 சமய�தி, கண	க�பி6ைள, "நம	
 இ*த	 கத ேவ#டா)யா. ெபா. 

ம;ஷ�; ேபசினா எ�ன� ேப5�� ேபசி�டா? இ�;� ேபானா 

எ�னெவ,லாேமா ேப�வா! இ*த மாதிாி எ� அ�ப. வய�ல யா�கி�ட8� ேப5� 

வா�கல. இ. ஊரா)யா? ஒ� ெபா�!ளய அட	க �-யாத ஊ� ஊரா)யா? நம	
 

ஒ�க வாைடேய ேவ#டா�. நா� வார�. ஆள வி��க" எ�/ ெசா,7	 ெகா#� 

ெவளிேயறினா�. 

 

சைபயி7�*. 'வா	க>�' ெச)த கண	க� பி6ைளைய, சமாதான� ப��.வ. 

ேபா, மாாி��. - பலேவச நாடா� ேகாT- அவ� பி�னா, ேபான.. அவேரா 

அவ�கைள 'உதறி	 ெகா#�' ேபானா�. 

 

அ)யா> �க�தி, இ�ேபா. க�க��!. @�ட�தின�� உலக�ைமைய 

ேகாப�ேதா� பா��தா�க6. அைத� பிரதிப7�ப. ேபா, அவ� ேபசினா�: 

 

"ெபா. ம;ஷ� கண	க� பி6ைளைய8� ேக	காத ேக6வி ேக�� விர�-�ட. 

ஒ�ன இ�ப-ேய வி�� ைவ	க. த�!. ��னால ேபா�ட அபராத� ��ப.. 
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ராமசாமிேயாட அ	காள இ:�த.	
 இ�ப., கண	க�பி6ளய விர��ன.	
 

��ப., ஆக, ��ன ��ப., பி�ன அ�ப., ெமா�த� எ�ப. (பா) அபராத� 

க�டL�." 

 

உலக�ைம	
 இ�ேபா. ெசா,ல�-யாத ைதாிய�. த�பி	க வழியி,லாம, 

Eைலேயா� Eைலயாக �ட	க�ப�� மரண�ைத அறி*. ெகா#ட ஒ� எ7யி� 

ைதாிய� அ.. 

 

"இHவள>தானா, இ�;� ேபாட� ேபாறீரா?" 

 

அ)யா>, இ�ேபா. எ:*. நி�/ ெகா#� ேபசினா�: 

 

"எ�ன... கி#டலா ப#Lத? நா�க ஒன	
 அHவள> இள	காரமா� ேபா5சி! 

இ,லா�டா ஊ�	கார�கள ெபா�ட�பய2வ�; ேக�ப? ஒ� க#L	
 

இவ�ெக,லா� ெபா�ட�பய2வ, அ�ப-�தாேன? ஒன	
� பி-	கா�டா 

மாாி��த5 ெசா,2. பலேவச�த5 ெசா,2. ஒ�பா�... அவ�கபா�... 

ஒ��ெமா�தமா எ,லா�ைத8� நீ ெபா�ட�பய2வ�; ெசா,லL�. அ.	
� 

ேபா�ட அபராத�ைத8� க�டமா�ட? ெபா�ட� பய2வளா� ெபா�ட� பய2வ." 

 

'கண	க�பி6ைள8� ெகாMச� ஓவரா�தா� ேப�னா�. ஒலக�ைம8� அவத அ�-� 

ேபசியி�	கா#டா�. இ�*தா2� ேகாப�.ல ேப�வ. ெபாிசி,ல' எ�/ நிைன�.	 

ெகா#�, அைத எ*த5 சமய�தி, எ�ப-5 சைபயி, ைவ	கலா� எ�/�, 'எவ�� 

ேபசாதேபா. நாம ஏ� ேபசL�' எ�/� ேயாசி�.	 ெகா#-�*த @�ட�தின� 

இ�ேபா. அ)யா> நாடாாி� உண�5சி� பிழ�பி, ெவ*. ேவ	காடாகி, உலக�ைம 

மீ. க��	கட�கா5 சின�ைத	 க	க� .-�தன�. அ)யா>, இ�ெனா� ஊசிைய 

வாைழ�பழ�தி, ஏ றினா�. 

 

"இ�ப எ�ன ெசா,ற? இவ�கள ெபா�ட�பய2வ�; இ�;� நிைன5சா 

அபராத� க�டா#டா�. ெசா,2." 
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உலக�ைம சிறி. ேயாசி�தா6. வய	கா�-,, பிரா*த�, மானப�கமாக� ேபசிய 

ேபா., ேதா6 ெகா��தவ�க6 அ*த ஊ�� ெப#க6. இ�ேக க#�� காணாத. 

மாதிாி ஒ� அனாைத� ெப# படாதபா� ப�வ. ெதாி*.� ெதாிய�ப��தாம, 

இ�	
� ஆ#கைள விட அவ�க6 எHவளேவா ேம,. 

 

அ)யா> இ/தி எ5சாி	ைக வி��தா�: 

 

"ெசா,2�மா இவ�க ெபா�ட�பய2வ தானா இ,7யா?" 

 

உலக�ைம	
 தைல	
 ேம, சா# ேபான த#ணீ� �ழ� ேபானா, எ�ன எ�கிற 

விர	தி. வய	கா��� ெப#கைள நிைன�.	 ெகா#டா6. வா) ெச�த, இ*த 

ஆ#கைள8� நிைன�.	 ெகா#டா6. 

 

"நா� ெபா�ட� பய2வ�; ெசா�ன. த�!�தா�. ெபா�ட5சி�க ைதாியமா8� 

நியாயமா8� இ�	கத எ� க#ணால பா�.�	ேக�." 

 

உலக�ைம ெசா�னத� ெபா�6, உடன-யாக சைப	
� !ாியவி,ைல. அ. 

!ாி*த.� ஒேர அமளி. ஒேர @5ச,! @�டேம எ:*த.. 

 

"எHள> திமி� இ�*தா இ�-� ேப�வா? இவள விட	@டா.. ெகா#ைடய 

பி-�கல. தலய5 சீ>�கல. சீலய� பி-5சி இ:�கல. மானப�க� ப��.�கல. ஏ�ல 

நி	கிய? ெச/	கிய இ:�.	 ெகா#� வா�கல." 

 

ம5சா�க6 பலேவச நாடா��, மாாி��. நாடா�� @�ட�ைத5 சமாதான� 

ப��தினா�க6. அத�-	 @ட� ேபசினா�க6. 

 

"உ	கா��பா. உ�கா��க. அவா தா� அறிவி,லாம ேபசின.	காவ நாமC� 

அறிவி,லாம நட*தா எ�-? அட ஒ�கள�தா�. உ�கா��கடா, உ�கா��க�பா." 

 

@�ட� உ�கா�*த.; அ)யா> தீ��பளி�தா�: 
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"ஒலக�மா க���பட மா�ேட�;�டா, அ. ம��ம,லாம ெபா�ட� பய2க�; 

ஒ�கள5 ெசா�னத சாி�ற. மாதிாி ேபசி�டா. ெபா�பைளய அ-5சா அசி�க�. 

அவள யா�� ெதாட�படா.. எHவளேவா ெகMசி	 ேக��� பிரேயாசன�,ல." 

 

"அதனால அவள ஊ�ல இ�*. இ�ைனயில இ�*. த6ளி ைவ	கிேறா�. யா�� 

அவா @ட� ேபச�படா.. ந,ல. ெக�ட.	
 யா�� ேபாவ	@டா.. அவள8� 

@�!ட	 @டா.. எ*த	 கட�கார;� அவC	
 த�����5 சாமா� 
�	க	 

@டா.. வ#ணா� ெவC	க	 @டா.. ஆசாாி அக�ப ெச)ய	 @டா.. யா�� 

@7	
	 @�!ட	 @டா.. ஒ� த#ணி @ட அவC	
	 
�	க	 @டா.. அவா 


�	கத வா�க	 @டா.. அ�ப- யாராவ. மீறி நட*தா அவ�கள8� த6ளி 

வ5சிடலா�. அ�ப தா� ஊ�	கார�க ெபா�ட� பய2வ இ,ல�; அ��த�. எ�ன, 

நா� ெசா,ற. சாிதாேன." 

 

"சாிதா�. சாிேயதா�. இ. ம��� ேபாதா.." 

 

அ)யா> இ/தியாக ேபசினா�: 

 

"இ�ேபாைத	
 இHள> ேபா.�. ெபா/�.� பா�	கலா�." 

 

உலக�ைம ேம ெகா#� அ�ேக நி கவி,ைல. ஒ�/� !ாியாம, 
ழ*ைதயாகி 

நி�ற மாயா#-யி� ைகைய� பி-�.	 ெகா#ேட நட*தா6. மாயா#-	
� 

த#டைனயி� த�ைம இ�ேபா.தா� �:வ.� !ாி*த.. 

 

"த6ளி வ5சி�டா�கேள உலக�மா, ந�மள த6ளி வ5சி�டா�கேள." 

 

உலக�ைம க�Oரமாக5 ேசைலயி, ப-*த Nசிைய� த�-வி��	 ெகா#� 

ெசா�னா6: 

 

"நாமதா� ஊர த6ளி வ5சி�	ேகா�. சாி நட8�!" 

----------------- 
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16. 16. 16. 16. ஒ3	க&ப��ஒ3	க&ப��ஒ3	க&ப��ஒ3	க&ப��............    

 

ஊ� விதி�த த#டைனயி� க�ைமைய உணர� .வ�கினா6 உலக�ைம. எ*த� 

ெப#L� அவளிட� ேப�வ. இ,ைல. எதிாி, ச*தி�த பல ெப#களிட� இவளாக 

வ7ய� ேபசினா2�, அவ�க6 ஒ.�கி� ேபானா�க6. ஒ� சில ெப#க6, 
றி�பாக, 

'அ-ேய, அ-ேய' எ�/ உாிைமயாக� ேப�� ெப#க6, அவைள� பா��த.� அ:. 

வி�வ. ேபா, �க�ைத ைவ�.	 ெகா#டா�க6. சில�, அவைள� பா�	
� ேபா. 

க#கைள	 @ட� .ைட�.	 ெகா#டா�க6. ஆனா, யா�� ேபசவி,ைல. O- 

ஏெஜ#� ராமசாமி	
 இவ�க6 ேப�வ. ெதாி*தா,, O- இைல கிைட	கா.. 

 

ஊ�	கிண /	
, வட	
�!றமாக5 � றி�தா� அவ6 த#ணீ� எ�	க� ேபாவா6. 

அ�ேக தா�, சில நிமிட�களாவ. கவைலைய மற	
� அளவி 
, இதர� 

ெப#கேளா� அவ6 சிாி�.� ேப�வ. வழ	க�. சில சமய� 'நா� ஒ#L� இவ�க 

கTட�ப��.ற.ல அச/றவ6 இ,ல' எ�/ அவைள அறியாம, எ:� உண�ைவ 

ெவளிேய கா��பவ6 ேபா,, ெகாMச� அதிகமாகேவ சிாி�.� ேப�வா6. 

அவC	
, ஊாி� ஆ#க6 மீ.தா� ேகாபேம தவிர, அவ�க6 மைனவிமா�க6 

மீத,ல. ஆனா, அ�ேக8� அவைள� பா��.� 'ேபாழா ஒன	
� ேதா#-ேபாட 

இட�,ல' எ�/ ெச,லமாக� ேப�� ெப#களி, ஒ��தி @ட, அவளிட� 

ேபசவி,ைல. அவைள� பா��த.�, கிண /5 �வாி, ேபா.மான இட�ைத வி��	 

ெகா��தா�க6. 

 

ஒ�நா6 அவ6 'ேதா#-' Eல�ப-யி, ேமாதி	 கிழி*. வி�ட.. பைன ஓைலயி, 

ெச)த 'ேதா#-யி,' நீ� ஏற �-யாத அளவி 
� ெபாிய ஓ�ைட வி:*. வி�ட.. 

எ�ன ெச)வ. எ�/ !ாியாம, ேயாசி�.	 ெகா#-�*தா6 உலக�ைம. ம ற 

சமயமாக இ�*தா, யாராவ. த� ேதா#-ைய	 ெகா��தி��பா�க6. இ�ேபா. 

அவC	
	 ேக�க மனமி�*.�, மா�	க� ெதாியவி,ைல. ஒ� ெப# அ.>� 

மாாி��. நாடா�	
5 ெசா*த	கார� ெப#, � /� � /� பா��.வி��, 

அவC	
� த� ேதா#-ைய	 ெகா�	க� ேபானா6. அத 
6 'பிரா*த�' 

வ*.வி�டா�. உலக�ைமயிட� யா�� ேப�கிறா�களா எ�பைத� பா�ைவயிட 

வ*தவ� ேபா,, த�ைன, அ-	க- வ�� ெஹ�கா�<டபிளாக நினன�.	 
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ெகா#�, ஊ�	கிண ைறேய பா��.	 ெகா#-�*தா�. அ*த� ெப# !�ஷனிட� 

உைத�பட வி��பவி,ைல. அ.>�, அவ6 க��.�ப- - 'உ��ப-யி,லாத பய,' 

பிரா*த� Eலமாக. உலக�ைமயி� க#ணீ� அ*த	 கிண / நீ�	
6C� 

வி:*த.. ெமௗனமாக, உைட*. ேபான ேதா#-ைய� ேதாளி, ேபா��	 

ெகா#�, ெவ/� பாைன8ட� G��	
6 வ*தா6. ேதா#- அவC	
5 ெச)ய� 

ெதாியா.. ெச)ய� ெதாி*த ராைமயா� ேதவ�, ெச). ெகா�	க மா�டா�. 

ஐயா>	ேகா ைக விள�கல. ச�டா�ப�-	
, எ�ப-யாவ. ஒ� பைன ஓைலைய 

எ��.	 ெகா#� ேபாக ேவ#-ய.தா�. 

 

ஒ�நா6 மாைலயி, G� தி��பிய.�, அ��!� ப ற ைவ	க� ேபானா6. 

G�-7�*த வ�தி� ெப�-யி, ஒேர ஒ� 
5சிதா� இ�*தி�	கிற.. அ.>� 

அைண*.வி�ட.. தீ�ெப�-	
 எ�ேக ேபாவ.? ஊாி, உ6ள கைட	கார�களிட� 

ேக�க �-யா.. அ	க� ப	க�.	கார�களிட� ேக�க>� �-யா.. அ�ப-	 

ேக�
மளவி 
 ேராஷ� ெக�டவCம,ல. இ��� ேவ/ .வ�கி வி�ட.. 

மாயா#- ேவ/, பசியா, .வ#� ெகா#-��பவ� ேபா,, வயி /	
6 இர#� 

ைககைள8� அைணயாக	 ெகா��.� N�கி	 ெகா#-�*தா�. ஒேர ஒ� தீ	
5சி 

இ�*தா, ேபா.�, எ�ேக ேபாவ.? 

 

அ*த5 சி�ன விஷய�, அவC	
 அ�ைறய ஜீவன�தி� ெபாிய விஷய�. அேதா� 

அ*த இ��-,, அ*த ஒ ைறய-� பாைதயி,, இ�ேபா. சரமாாியாக 

உ�கா�*தி��பா�க6. எ�ப-ேயா, அவ�க6 ேபாவ. வைர	
� இவ6 

கா�தி�*தா6. எ:*. வி�டா�களா எ�/ எ�-� பா��.	 ெகா#-�*தா6. 

ஒ�வ� மா றி ஒ�வராக அவசரமாக உ�கா�*தி�*தா�க6. எ�றா2�, அ*த 

அனா5சார� பி-�த வழியாக நா�
 கிேலாமி�ட� ெதாைலவி26ள 

ெகா#டல�ேபாி கிராம�தி 
 நட*தா6. ஒேர ஒ� தீ�ெப�-	காக அ�ப- அவ6 

நட	
� ேபா., அவ6 வயி றி, ஒ� தீ	
5சிைய ைவ�தி�*தா,, அதி, 

தீ�பி-�தி�	
�! 

 

அவC	
 இர#ேட இர#� !டைவக6 தா�. ஒேர ஒ� ஜா	ெக� !டைவ	
 

'ஷி�� b�-'; ஜா	ெக� மா�	க#ேடய�; ஒ� !டைவைய	 க�-	 ெகா#�, 

இ�ெனா� !டைவைய� ேதா�ட�.	 கிண றி, '.ைவ�.' வி�� வ*. 
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ெகா#-�*தா6. ேதா�ட�.5 �வாி, த�பி-�. ஏறிய ேபா., ஏ ெகனேவ இ /� 

ேபாயி�*த ஜா	ெக� 'டா�ெரன' கிழி*. வி�ட.. அவC	
 ெவ�கமாக>� 

ேவதைனயாக>� இ�*த.. மாரா�! �ைனைய எ��. இ��ைப5 � றி 'மைற�.	' 

ெகா#டா6. அ. வயி ைற	 கா�-	 ெகா#� இ�*த. எ�னேவா ேபா7�*த.. 

எ�ப-ேயா யா�� பா��. விட	@டா. எ�பத காக ஓ- வ*தா6. ந,ல ேவைள, 

அவ6 G�-� E�/ ப	க�� அைட	க�ப�-�*ததா,, ஜா	ெக�டா, 

அைட	க�படாம7�*த அவ6 ேமனியி� �.கி 
 அ*த ேவ7	கா�தா� 

ெச-கC�, E�ற-5 �வ��, அத� ேம26ள ��க�பிகC� க#ணபிரா� ேபா, 

அபயமளி�தன. G��	
 வ*த.�, இ�ெனா� !டைவைய5 � றி	 ெகா#�, 

கிழி*த ஜா	ெக�ைட� ைத�பத காக ஊசிைய� பா��தா6. ஊசி இ�*த.. 

A7,ைல. ெபா.வாக அவ6 A, வா�கி ைவ�பதி,ைல. ஊாி, நாைல*. 

ெட)ல� ைபய�க6 இ�	கிறா�க6. ப�. ைபசா>	
 'ர�' ேபா�� வி�வா�க6. 

 

இ�ேபாேதா - A, ெகா�	க ஆளி,ைல. நாைல*. ைதய, மிஷி�க6 இ�*தா2�, 

மான�ைத	 கா	
� அ*த ஒேர ஒ� ஜா	ெக�-� கிழிசைல� ைத	க, அவ றி 
 

'ேராஷ�' ெக��� ேபாகவி,ைல. ஒ� 'ஊ	ைக� ேபா��, பி�!ற�ைத 

மைற	கலாமா' எ�/ @ட நிைன�தா6. �-யா.. ஊ	
, இ�ெனா� சி�ன 

ஓ�ைடைய� ேபா��, அ.>� இ/தியாக� ெபாியதாகிவி��. எ�ன ெச)யலா�? 

அவ6 ேயாசி�தா6. வய	கா�- 
� ேபாயாக ேவ#��. பாைனயி,, 

அைர	கா,ப- அாிசி @ட இ,ைல. ஜா	ெக� இ,லாம, ேபாக �-யா.. 

 

ஆனா, வய2	
� ேபா) @7 வா�கி வ*தா, தா� அ��! எாி8�. அ�ேபா. 

தா� அ)யாவி� வயி/� பசியா, எாியா.. ஏ ெகனேவ, நாைல*. நா6 ெப)த 

மைழயி,, ேவைல	
� ேபாகாம, ெவ�-யாக இ�*தாயி /. ஆனா, வயி/ 

ெவ�-யாக இ�	கவி,ைல. 'பாைனயி, இ�*த அாிசி8� தீ�*. ேபா5�. எ�ன 

ெச)யலா�?' 

 

மாயா#- ஒ� ேயாசைன ெசா�னா�. அத�ப-, அவ�, தா� க�-யி�	
� 

ேவ�-யி� �ைனைய, ேலசாக	 கிழி�.வி��, அதி7�*. Aைல உ�வ� 

பா��தா�. அ. மிக	 கTடமான காாிய�. ெந�	கமாக இ�*த A7ைழக6 வர 
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ம/�தன. அ�ப- வ*தைவ, ஓர�
ல� வ*த.� அ/*. ேபாயின. இ /� 

ேபாயி�*த ேவ�-யி, Aலக6 ஏ ெகனேவ அ /� ேபாயி�*தன. இயலாைம, 

ைககாைல ந��க ைவ	க, "நீ இ:�.� பா��மா" எ�/ மகளிட� ேவ�-ைய	 

கா�-னா�. நா /	 க��களி, இ�*. ஒ� சி�னMசி/ நா ைற� ப	
வமாக>�, 

ேவகமாக>� எ�	
� உலக�ைமயா,, Aைல� பிாி	க �-யவி,ைல. அவைள� 

ேபா,, A7ைழகC� அ /	 ெகா#ேட ேபாயின. ேநர� ��ேனறி	 

ெகா#-�*த.. இத 
 ேம2� ேநர� கட*தா, வய7, ேச�	க மா�டா�க6. 

 

வ*த. வர��� எ�/ நிைன�தவ6 ேபால, ஜா	ெக�ைட எ��. 'விள	
ழியி,' 

ைவ�.வி�� !டைவ �*தாைனைய மா�ேபா� மா�பாக இ:�.� ேபா��தினா6. 

அ. மா�பக�ைத மைற	
� ேபா., வயி ைற	 கா�-ய.. வயி ைற அவ6 

மைற	க� பா��தா,, அ. மா�பக�தி� மான�ைத வா�கிய.. எைத அதிகமாக 

மைற	க ேவ#��, எைத 
ைறவாக மைற	க ேவ#��, எ*த அளவி 
 மா�பக��, 

வயி/� அ*த� .ணியா, மைற	க�பட ேவ#�� எ�/ விகிதா5சார கண	
� 

ேபா�டா6. பிற
 வயி ைற	 கா�-	 ெகா#� அ*த வயி /	காக அவ6 ஓ-னா6. 

பிற� க#களி, இ�*. த�!வத காக ேவகமாக ஓ-னா6. 

 

அவ6 மாைலயி, தி��பி வ�� ேபா., !ளிய*ேதா�பி, நி�/ ெகா#-�*த 

'பிரா*த;�' 'ெபா*த;�' மா�!5ேசைல	
6 'அ��தவக நில�தி, அவ6 க�-ய 

G�ைட� ேபால' மா�பக�க6 வி�மி� !ைட�தி��பைத� பா��தா�க6. மைழ5சார, 

ேவ/. ேசைல ஒ�-	 கிட*த.. பிரா*த;	
 ந,ல ெவறி @ட. �#-ய-�.	 

ெகா#-�*தவைன, O- ஏெஜ#� த��தா�. ஆனா,, அவ;�, 'பா��தா, �க� 

ெதாிவ.ேபா,' க#ணா- மாதிாி ெஜா7�த அவ6 வயி ைற� பா��. ெகாMச� 

கிற�கி� ேபானா�. அவ6, ச�டா�ப�-யி, பல சாமா�கைள வா�கி ம-யி, 

ேபா�-�*ததா, ம-யி, ேதா#- மாதிாி மாறிய !டைவ �*தாைன, 

மா�!�திர�சிகைள அதிகமாக மைற	கவி,ைல. அ*த உட�! கிைட	காம, ேபான 

நிைலைய நிைன�.	 ெகா#டா� ெபா*த�. அவ;	
	 ேகாப� தா�க 

�-யவி,ைல. ஜாைடயாக லாவணி ேபா�டா�. 

 

"ஏல இ�ப,லா� ஜா	ெக� ேபாடாம ேபாறாCவள ஏ�ல?" 
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பிரா*த� இ�;� ெவறியி, இ�*ததா,, அவனா, பதிலளி	க �-யவி,ைல. ெவறி 

இ,ைலெய�றா2� அவ� 
த�	க� ேப5சி, ஒ� பி5ைச	கார�. அவ;	
 

ெவ#ைட ெவ#ைடயாக�தா� ேபச வ��. ஆைகயா, O- ஏெஜ#ேட தா� 

ேபா�ட ேக6வி	
� தாேன பதிலளி�தா�. 

 

"ஏ�; ெதாி8மால? இ.தா� வசதியா இ�	
�. ஜா	ெக���னா இ:	கL� 

EடL�. இ.�னா ெரா�ப வசதி. நிறய� ேபர5 சமாளி	கலா�." 

 

உலக�ைமயி� ��னா, அவ6 N	
� அளவி 
6ள பாறா�க, ஒ�/ கிட*த.. 

அைத� N	கி ெபா*த� ேம, எறிகிற ைதாிய� இ�*த.. G�! இ�*த.. சிறி. 

ேயாசி�. கீேழ 
னி*தா6. "ெபா*.�பயல இ�ைன	ேக தீ��.டலா�!" 
னி*தவ6, 

அத� விைள>கைள நிைன�தவ6 ேபா, அவ�கைள ெவறி�.� பா��.	 ெகா#� 

எ:*., சிறி. ேநர� நி�றா6. ேப-க6 மாதிாி அ*த இ�வ�� ேவ/ ப	க� 

தி��பி	 ெகா#டா�க6. இைத� பா��த.�, உலக�மா>	
5 சிறி. சிாி�!	 @ட 

வ*த.. 

 

G�- 
 வ*த.�, எ�ென�ன ெபா��கெள,லா� இ,ைல எ�/ பா��தா6. 

ஒHெவா� ெபா�ைள8� அவ6 ெவளிZாி7�*. வா�கியாக ேவ#��. அேதா�, 

�� எ5சாி	ைகயாக '<டா	' ேவ/ ைவ�தி�	க ேவ#��. பாைன உைடயலா�. 

இ�ெனா� பாைன இ�	க ேவ#��. தீ�ெப�- மைழயி, நைன*. ேபாகலா�. 

இ�ெனா�/ தயாராக ைவ�தி�	க ேவ#��. �� மாதிாி, '�6ளி' ெபா/	க 

�-யா.. ேசாள�த�ைடயாவ. இ�	க ேவ#��. 

 

உலகி, எ*த நா�ேம த�னிைற> ெபறாத நிைலயி,, ெதாழி, .ைறயி, ேமேலா�கி 

வ�� ஆனான�ப�ட ஜ�பாேன, க5சா� ெபா��களி, 
றி�பாக ெப�ேரா7ய�தி,, 

த�னிைற> இ�	க���, ஓரள> @ட இ,லாம, இ�	
� இ*த	 கால�தி,, 

அெமாி	கா, ரTயா �த7ய வ,லர�க6 @ட எ,லா விஷய�தி2� �ய 

ேதைவகைள� Q��தி ெச)ய �-யாத த கால�தி, பாரத� �த7ய ேம�பா� 

அைட*. வ�� நா�க6 அைன�.�, த�னிைற> எ�பைத 'எ,லாவ றி2� அ,ல 

ெப��பாலானவ றி,' எ�/ பிர�ய�ச வியா	கியான� ெச). வ�� இ*த5 

சமய�தி,, ேம�பாடைடய �-யாத அ*த ஒ ைற� ெப#, எ,லா விஷய�தி2� 
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த�னிைற> ெபற ேவ#-ய !திய ெபா�ளதார5 சிைறயி, ைவ	க�ப�டா6. 

அேதா�, G��5 சாமா�க6, 'ச�பிளஸாக>�' இ�	க ேவ#-ய அவசிய�. 

'எகனாமி	 பிளா	ேக�' ேவ/. 

 

நா��	ேக �-யாத ஒ�ைற, G��	
5 ெச)ய ேவ#-ய நிைல ஏ ப�டா2�, 

உலக�ைமயா, அ�தைன கTட�கைள8� தா�க>� �-*த.. தா	
� பி-	க>� 

�-*த.. ஆனா, ஊாி7�*. தனிைம�ப��த� ப�டைத� தா� அவளா, தா�க 

�-யவி,ைல. ெகா-ய சிைற5சாைலயி, தனிைமயி, இ�*.விடலா�. அ�.வான	 

கா�களி, தனிைமயி, இ�*.விடலா�. ஆனா, மனித�கC	
 ம�தியி, 

வழி*ேதா�� ம	க6 ெப�	க�தி 
 ��னா,, தனிைமயி, இ��பெத�ப., அைத 

அ;பவி�த உலக�ைம	
 ம��ேம ெதாி8�. அ*த ஜன ச��திர�தி,, அவC	
� 

தனிைம� தாக�ைத� ேபா	க ஒ� மனித� .ளி @ட	 கிைட	கவி,ைல. தனிைம 

எ�றா2� பரவாயி,ைல. இ. தனிைமயா	க�ப�ட தனிைம. க#L	
� 

!ல�ப�� �வ�கைள விட	 ெக�-யான !லனாகாத சிைற5சாைல அ.. 

 

ஒ�வ�� ேபசாம, இ��ப., அவைள� ெபாி.� பாதி�த.. எ�ேபா.� ேப�� 

நாராயணசாமி @ட, ேலசாக5 சிாி�தாேர தவிர� ேபசவி,ைல. இ*த5 சமய�தி, 

சேராசாவி 
� பலேவச நாடா� மக� த�க�பழ�தி 
� நி5சய தா�Qல� 

ஆகிவி�ட.. இதனா, சமாதான� அைட*த பலேவச நாடா�, உலக�ைமைய� ப றி 

அதிகமாக அல�-	கவி,ைல. ஆனா,, "ேபா8� ேபா8� 
-கார� பய மவ;	
 

எ� மவா 'வா	கபட' ேவ#-யதாயி�ேட!" எ�/ மாாி��. நாடா� மைனவி, 

வாயி2� வயி றி2� அ-�தேதா�, "அ*த� பைனேயறி� பயமவா கைடசில 

பனேயறி� !�திய	 கா�-�டாேள! கா�-�டாேள!" எ�/ த� அ:ைகைய	 

கணவனிட� கா�-னா6. அவ�	
� மைனவி ெசா,வ. சாியாக� ெதாி*த.. 'எ�.ஏ. 

ப-5ச ேலா
 எ�ேக? எ.	
� உதவாத த�க�பழ� எ�ேக? ப�ட� ெப ற அவ� 

எ�ேக? 'ப�ைட' தீ�-ய இவ� எ�ேக?' 

 

மாாி��. நாடா�	
, தைலகா, !ாியாத ஆேவச�. மகைள� பா:�கிண றிேல 

த6ளியத 
	 காரணமான உலக�ைமைய ஒழி	காத. வைர	
�, அவ�	
� 

உற	க� பி-	காத. ேபா, ேதா�றிய.. பலேவச நாடாாி� காைத அ-	க- 

க-�தா�. உலக�ைமயி� G��	
 வட	ேக இ�*த ேதா�ட�தி� 

ெசா*த	காரைன� பா��தா�. 
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ஆனா, உலக�ைம	
, அ*த� .�ப�தி2� நி5சய தா�Qல� ஒ� இ�ப�ைத	 

ெகா��த.. 'பாவ� சேராசா	கா, கைடசில அவC	
� ஒ� வழி கிட5சி��. கா2, 

ைகயி ெதாியா இ�	கL�.' 

 

உலக�ைம	
 ஆ5சாியமாக இ�*த.. ��! ேலா
ைவ� ப றி 'அ�ேபா 

இ�ேபாவாக' நிைன�.	 ெகா#-�*தவC	
, இ*த நி5சயதா�Qல�தி 
� பிற
 

அ-	க- அவ� நிைன> வ*த.. .�ப அ:	ைக, அ*த இ�ப5 ேசா�பா, ேபா	கி	 

ெகா#-�*தா6. 

 

ச�டா�ப�-யி7�*., ஒ� நா6, G��	
� !ளிய*ேதா�! வழியாக வ��ேபா., 

ெபா.வாக ெவளிேய ேபாகாம,, 'அர�
' G��	
6ேளேய �ட�கி �ட�கி	 


/கி� ேபான சேராசா, அ�ேக நி�/ ெகா#-�*தா6. ேலா
>ட� நட	கவி�*த 

க7யாண� நி�/ ேபான பிற
 இ�ேபா. தா� இவ6, அவைள� பா�	கிறா6. 

உலக�ைம, மா� 
�- மாதிாி .6ளி	 ெகா#� சேராசா	காைவ� பா��. 

ஓ-னா6. இHவள> நாC� அ	காைவ� பா�	க �-யாம, அட	கி 

ைவ	க�ப�-�*த ச	தி, இர#� இற	ைககளாகி, அவ6 இ��பி� இ�ம��கி2� 

ஒ�-	 ெகா#ட. ேபால 'பற*தா6'. 

 

ஆனா,, சேராசா இவைள �ைற�.� பா��தா6. பிற
, "N ெவ�க�ெக�ட 

நாயி�க! அ��.	 ெக�	கிற �#ைட�க! மான�ெக�ட க:ைத�க!" எ�/ த� 

பா��	
5 ெசா,7	 ெகா#ேட, மாறி மாறி	 காறி� .�பினா6. உலக�ைமயி� 

சிவ�! �க�, க/�த.. வழிேய ேபான அவமான�ைத வா�கி	 க�-	 ெகா#ட 

ேபரவமான�தி,, அவ6 G�ைட� பா��. ெம.வாக நட*தா6. அ)யாவிட� 

ெசா,ல	@டா. எ�/ இ�*தா2� அவளா, ெசா,லாம, இ�	க �-யவி,ைல. 

மாயா#-, சமாதான� ெசா�னா�: 

 

"சேராசாவ த�பா நிைன	காத. த�க�பழ�த க�-	கிட அவC	
 இTடமி,ல�; 

ெதாி8.. அதனா,, ஒ�னாலதா� இ*த நிலம�; ேகாப�ப�-��பா! அவா 

ஒ�ன� .�பல! த�க�பழ�த�தா� .�பியி�	கா." 
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மாயா#- @ட, ெசா,7வி�� ெந�நா�கC	
� பிற
, ேவதைனேயா� சிாி�தா�. 

அ*த ேவதைனயி, ஒ� ப
தி சேராசாவி காக5 ேச�*. ெகா#ட.. 

 

உலக�ைம8� ஓரள> சமாதான� அைட*தா6. இ�*தா2�, சேராசா அ	கா, அவ6 

மதி�பி7�*. நா�ைக*. 
#�மணி தாF*. வி�டா6. இ*த நிகF5சி	
� பிற
, 

ஏேனா அவ6 ேலா
ைவ சதா நிைன�தா6. "சேராசா	கா>	
 .ேராக� 

ப#ண�படா." எ�/ அட	கி ைவ�தி�*த காத,, இ�ேபா. அவC	
 'ைல�' 

கிளியராகி வி�டதாக>�, காறி� .�பிய சேராசாைவ� பழிவா�
வ. மாதிாி8�, 

ெபா�கி வ�� கா�டாறா) ெவளி�ப�வ. அவC	
� ெதாியா.. 

 

ஊரா� ஒ.	
கிறா�க6 எ�பத காக, நாளைடவி, தானாக ஒ.�கி	 ெகா#ட 

உலக�ைம	
, இ�ேபா. தனிைம ஒ� ெபாிய பிர5சிைனயாக� ெதாியவி,ைல. 

ேலா
, அவேளா� எ�ேபா.� இ�*தா�. ஆைட உ�	
� ேபா. @ட, ேலா
 

உ /� பா��ப. மாதிாி அவC	
� ெதாி8�. அவைள அறியாமேல, க�ன�க6 

சிவ	
�. மல	கா��� பாைதைய	 கட*. ேதா�ட�.5 �வாி, ஏ/� ேபா., 

ஏ ெகனேவ ேலா
 அதி, ஏறி	 ெகா#�, அவ6 ைகைய� பி-�.� N	கிவி�வ. 

ேபா, நிைன�.	 ெகா6வா6. ச�டா�ப�- ஜன�க6 அைனவைர8�, 

ெசா*த	கார�கைள� ேபா, பா��பா6. ேலா
வி� அ)யாைவ, அவ�	
� 

ெதாியாம, ெதாி*. ைவ�தி�*தா6. அவைர� பா�	
� ேபாெத,லா�, இவ6 

வழிவி�வ. ேபா,, மாியாைதயாக ஒ.�கி	 ெகா6வா6. 

 

ேலா
, அவC	
 ப��5ேசைல எ��. வ*தா�. அைத அவேன, க�-வி�டா�. 

அவ;	
 அவ6 ேசா/ ேபா�டா6. ெச,லமாக5 சிL�கிய அவ� வாயி, 

ஊ�-வி�டா6. அவ�, ஒேர த�-, அவC� 'சா�!டL�' எ�/ அட� பி-�தா�. 

அவ6 இ/தியி, ச�மதி�தா6. உணைவ� பி-	கிற சா	கி,, அவ6 ைகைய� 

பி-�தா�. அவ6 சிL�கினா6. 'சா�பிட மா�ேட�' எ�/ ைகைய ெவளிேய 

எ��தா6. அவ� உடேன, அவC	
 ஊ�- வி�டா�. இ�வ�� த�க6 


ழ*ைதகளி� இ� ைககைள8� பி-�.	 ெகா#� 
 றால�தி 
� ேபானா�க6. 

ஈர� !டைவேயா� எ	க5ச	கமாக நி�ற அவளிட�, அவ� '-ர�	 ெப�-யி,' 



159 

 

இ�*த !டைவைய எ��. நீ�-னா�. "இHவள> ேநர�� எ�ன ப#Lனி�க?" 

எ�/ அவ6 அத�-னா6. இ�வ�� ைகேகா�தப- மைலய�வி	
 எதிேர இ�*த 

!,ெவளி	
� ேபானா�க6. 
ழ*ைதைய� ேதாளி, ைவ�.	 ெகா#� நி�ற 

அ)யாைவ8�, 'ேநரமாயி��' எ�/ ெசா�ன மாமனாைர8�, ெச,லமாக� தி�-	 

ெகா#ேட, அவ�க6 எ:*தி�	க �னமி,லாம, எ:கிறா�க6. கிழவ�கC	
� 

ெதாியாம,, அவ6 இ��ைப	 கி6ளினா�. அவ6 சிL�
கிறா6. அவ� 

சிாி	கிறா�. பிற
 அவC� கி6Cகிறா6. அவ� பதி2	
	 கி6C��னா, 

கிழவ�கC	
 ��னா, ேபா) நி�/ ெகா#�, பி�னா, நி 
� அவ;	
 'அழ
' 

கா��கிறா6! 

 

வாFேவ மாய� எ�கிறா�க6. மாையயான வாFவி, வா:� ேபா., இ�ெனா� 

மாையயான க பைனயி, ஏ� அவ6 வாழ	@டா.? அதி, Sதி,ைல, வாதி,ைல. 

� /�!ற மல	கா�� இ,ைல; ஒ ைறய-� பாைதயி,ைல. E�/ ப	க� 

Eட�ப�ட 
-ைச8� இ,ைல. ஒ.	க>� இ,ைல. நனைவ� ேபா,, மாையயான 

க பைன நிைலயி, ஏ� அவ6 வாழ	@டா.? 

 

அவ6 வாF*தா6. 

 

சில சமய� அவC	
5 ச*ேதக� வ�வ.#�. 'நாம இ�- நிைன	
றேம. அவ�� 

இ�ப- நிைன�பாரா? ஆமா, அவ�*தா� எHள> ஆைச ஆைசயா பா�தா�. 

அ�-�னா, ஒ� ல�ட� ேபா�-�	கலா�. சீ5சி அ. எ�- �-8�? ேபா�டா 

எ�ன? ஆமா�! நீ என	
 எ�ப>� சேராசாதா�; ெசா�னாேர. ஒ�ேவள சேராசா 

ேப�	
 ஞாபகமறதியா ல�ட� ேபா�-��பாேரா? இ�	கா.. அ�- இ�*தா 

மாாி��. வ*. இ*ேநர� 
தி5சி��பா�. அவ� ெபா/�தா2� பலேவச� 

க�தியி��பா�. ெல�ட� ேபா�-�	கலா�. எ�-? அவ�தா� Q�ேபா�ட 

ஆ��	கடா�; ெசா,ல ேவ#-யத5 ெசா,லாம5 ெசா�ன பிற>, எ�- ெல�ட� 

ேபா�வா�? ெமாடவ� ெகா�!�ேத;	
 ஆச�ப�ட கததா� ந�ம கத. ��மா 

எ:தியி�	கலா�. ெசாக�த ம��மாவ. விசாாி5சி�	கலா�. ஒ�ேவள எ:தி அ�- 

வ*த ல�டர ேபா<டாO< த-ய� கிழி5சி��பாேனா?' 

 

இ�தைகய5 ச*ேதக�கைள� தா�க �-யாம, அவ6 மன� அ,ேலால  
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க,ேலால�ப�ட.. அ-	க-, தபா,கார� வ�கிறாரா எ�/ @ட எதி�பா��தா6. 

அ�ப- எதி�பா��ப. ைப�திய	கார�தன� எ�/ அவC	ேக ெதாி*தா2�, அ*த� 

'ைப�திய	காாி'யா, அ*த எ#ண�ைத� த�	க>� �-யவி,ைல. கி�ட�த�ட 

தபா,காரைர� பா��த.� ேலா
 க-த� வ*தா2� வ*தி�	
� எ�/ அவ6 

அனி5ைசயாகேவ நிைன	க� .வ�கிவி�டா6. வய	கா�-, இ�*. வ��ேபா., 

ேலா
வி� ெல�ட� வ*தி�	
� எ�ற இ�ப எதி�பா��!ட� வ�வ.�, அ. 

இ,லாம, ேபாவதா, எைதேயா பறிெகா��த. ேபா, ஏ�கி� ப��ப.� அவC	
 

வழ	கமாகி வி�ட.. 

 

அ�/ ேலா
ைவ	 @ட நிைன	க �-யாத இ	க�டான SFநிைல! அவ6 G�-� 

வட	
� ேதா�ட�.	கார�, இனிேம, அவ6 அ*த� ேதா�ட�. வழியாக 

நட	க	@டா. எ�/ ெசா,7வி�டா�. ஊ�	கார�க6 அவைர	 
 றM 

ெசா,கிறா�களா�. அவ� ேதா�ட�.5 �வாி, �6க�பி ேபாடா�டா,, அவர �6ளா 

ெநன5சி த6ளி ைவ	க� ேபாறதா மிர��றா�களா�! உலக�ைம, இ�;� 

ஊ�	கார�க கா2ல ைகயில விழாம இ�	க.	
 அவ� ேதா�ட�.5 �வ� ��மா 

இ�	க.தா� காரணமா�! ேதா�ட�.	கார� அவளிட� தீ�மானமாக5 

ெசா,7வி�டா�. மாாி��. நாடாாி� 'பிரTஷ�' அதிகமானைத, அவ� 

ெபா��ப��தாம, இ�*தா�. இதனா, மாாி ஊைர	 கிள�பி வி��வி�டா�. 

அேதா� ேதா�ட	கார�, த� ெபா#L	
� பலேவச நாடா� மக� .ளசி�க�ைத 


றி வ5சி	கி�� இ�	கா�. மாாி��. Eலமா�தா� பலேவச�ைத� பி-	க �-8�. 

 

@#�	
6 அைடப�ட கிளிேபால>�, சிலசமய� !7 ேபால>�, உலக�ைம அ:. 

ெகா#��, உ/மி	 ெகா#�� இ�*த ேபா., அவேள எதி�பாராத அ*த5 

சமய�தி,, தபா,கார� ைபய� 'ஒலக�மா ஒன	
 ெல�ட�' எ�றா�. 

 

உலக�ைம	
� Qமிேயா� ேச�*. ேமேல பற�ப. ேபா, ேதா�றிய.. 

ேதா�ட�.	கார� ெசா�ன. @ட இ�ேபா. Nசி மாதிாி ேதா�றிய.. ேலா
ேவ 

அ�
 வ*. வி�டைத� ேபா, பரபர�. ெத 
5 �வாி� ��க�பியி� ஓ�ைட 

வழியாக	 ைகைய நீ�-னா6. 

 

"
�." 
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"ைகெய:�.� ேபாடL�." 

 

"ெல�ட�	
� ைகெய:�. ேவLமா?" 

 

"இ. ாிஜி<ட� ல�ட�." 

 

உலக�ைம சிறி. ேயாசி�தா6. 'அவ� ஏ� ாிஜி<ட�ல ெல�ட� எ:தL�? 

இ,ேல�னா ேவற யாராவ. உட5சி� ப-5சி�டா? தபா,கார� 
�	காம 

இ�*.�டா? ப-5சவ� ப-5சவ�தா�!' 

 

தபா,கார� ைபய� நீ�-ய இட�தி, ைகெய:�.� ேபா��வி��, உைறைய 

ேவகமாக� பிாி�தா6. அ�ப-� பிாி�ததி, உ6ேள இ�*த காகித�@ட5 சிறி. 

கிழி*த.. அவசர அவசரமாக எ��தா6. 

 

எ:�., இ�கி[ஷி, ைட� அ-	க�ப�-�*த.. அவC	
 'இ�கி[<' ெதாியா.. 

ஆனா, எ:தியி��ப. 'இ�கி[<' எ�ப. ெதாி*த.. 'ைட� ஏ� அ-	கா�?' 

 

உலக�ைம சிாி�.	 ெகா#டா6. 'அவ� ஆபிஸ�. அMசா/ 'ப�தா�! ப-5ச' 

ஆ�கள க�- ேம)	கலா�. அவ�க ைட� அ-5சி 
��தி�	கலா�. இ,ல�னா 

அவேர அ-5சி�	கலா�. இவ�	
�தா� எ,லா* ெதாி8ேம! எ�ன 

எ:தியி��பா�? சேராசா�னா...? ஒலக�மா�னா?' 

 

உலக�ைம, ப-	க �-யாத க-த�ைத� ப-	க� .வ�கினா6. ��க�பி	
 

ெவளிேய எ�-� பா��தா6. 

 

தபா,கார� ைபய�, ப�. வைர	
� ப-�தவ�. உ6a� பா��ைட� ேபா<� 

மா<டாி� சா�பி,, தபா,கைள� ப��வாடா ெச). ெகா#-�	கிறா�. அவ� 

தயவி, ேபா<�மா<ட� ெஜனரலாக மாறிவிடலா� எ�/ நிைன�.	 

ெகா#-��பவ�; கழ#� ேபான ைச	கி6 ெசயிைன அவ� மா�-	 

ெகா#-�*தா�. உலக�ைம அவனிட� ேபசினா6. அ�ப-� ேப�� ேபா. 

நாணினா6. 
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"அ�பா>! இ.ல எ�ன எ:தியி�	
�; ப-5�	 கா�ேட�! சீ	கிரமா� ப-! 

ெசயின அ�!றமா மா�டலா�. ஒ�ன�தான, ராசா." 

 

தபா, ைபய�, இத 
6 ெசயிைன� ேபா��வி��, '<டா#�' ேபா�ட ைச	கிைள 

உ��ட� ேபானா�. உலக�ைம ெசா�ன. ேக�காத. மாதிாி, ைச	கி6 ெபட7, 

கா, ைவ�தா�. உலக�ைம விடவி,ைல. 

 

"ஒ�ன�தா� த�பி! எ�ன ஒ� அ	கா மாதிாி ெநன5�	க. ப-�பா!" 

 

தபா, ைபய�, அவைள	 @�*. ேநா	கினா�. 

 

"எ�ன நீ ேப�ற.? ஒ�கி�ட ேப�னாேல உத 
��பாவ. ல�டர ேவற ப-5சி	 

கா�ட5 ெசா,றியா? நா� ஊ�ல ந,லப-யா லா*.ற. ஒன	
� பி-	க7யா?" 

 

தபா, ைபய� ெபடைல அ:�தி, ைச	கிளி, ஏறினா�. ச	கர�க6 �ழ�றன - 

உலக�ைமைய� ேபால. 

 

'யாாிடமாவ. கா�ட ேவ#�ேம? யாாிட� கா�டலா�? பாவி ம;ஷ� தமிழி, 

எ:தி� ெதாைல5சா எ�ன?' 

 

'�யேதைவ� Q��தி	
�' 'த�னிைற>	
�' ஒ� 8கேம ஒ� நிமிடமாக வரேவ#-ய 

அளவி 
 இய�கி வ*த உலக�ைம	
, இ�ேபா. ஒHெவா� நிமிட��, ஒ� 

8கமாக� ேதா�றிய.. 

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

17. 17. 17. 17. உ7ற, ப7றஉ7ற, ப7றஉ7ற, ப7றஉ7ற, ப7ற............    

 

அ�/ இர> �:வ.� அவ6 N�கவி,ைல. அ*த	 க-த�ைத நா�ைக*. 

ம-�!களாக ம-�., ஒ���.ணி ேபா��� ைத�த ஜா	ெக��	
6, அ)யா>	
� 

ெதாியாம, 'ரகசியமாக' ைவ�.	 ெகா#டா6. ச*ேதாஷ� தா�க �-யாம,, 
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ெந�ேநர� வைர, N�காம, '�வாி,' சா)*. ெகா#-�*தா6. ஒ� சமய� க# 

விழி�த மாயா#- @ட, "ஏ�மா கல�
ற? ஊ�	கார�க ப#Lற. வைர	
� 

ப#ணி� பா	க���. காளிய�மா இ�	கா. அவா ெபா/�தா2� ெசா6ளமாட� 

ெபா/	க மா�டா�!" எ�/ ஆ/த, ெசா,7வி��, மக6 N�காம, இ��பத 
 

மன�கல�கி அவ�� க�-7, எ:*. உ�கா�*தா�. 

 

உலக�ைம	
5 சிாி�!� தா�க �-யவி,ைல. 'அ)யா N�க���' எ�பத காக, 

அவC� த� ஓைல�பா) 'ெம�ைதயி,' ப��தா6. அ)யா N�கிவி�டா� எ�/ 

ெதாி*த.�, மீ#�� எ:*. உ�கா�*. ெகா#டா6. விதவிதமான க பைனக6! 

நட	காத விஷய�கைள	 க பைன ெச)த அவC	
, நட*த பய�கரமான 

விஷய�க6 @ட, அHவ�ேபா. க பனனயாக� ேதா�றின. அவ6, பல தடைவ 

நிைன�.	 ெகா#டா6. '��மாவா ெசா,2தாவ, மன*தா� எ,லா�.	
� 

காரண��;.' 

 

நீ#ட ெந�ேநர�தி 
� பிற
, அவ6 N�கினா6. க#க6 E-யி�*தா2� 

உத�க6 சிாி�ப. ேபா, பிாி*தி�*தன. இரவி, கைடசியாக அவ6 மனதி, நி�ற 

அ*த	 க-த�தி� எ#ண�, N�கிெய:*த.� �தலாவ. வ*த.. சி�ன	
ழ*ைத 

மாதிாி, 'க-த� ெதாைலMசி�	
மா?' எ�/ 'பய�ப��' அைத எ��. ைவ�.	 

ெகா#டா6. எ:�.	க6 அழி*தி�	
ேமா எ�ப. ேபா,, அைத உ /� பா��.	 

ெகா#டா6. 

 

'யாாிட� கா�டலா�? வய	கா��	
� ேபாகிற வழியி,, ச�டா�ப�-யி,, 

ப-�.வி�� ேவைலயி,லாம, திாி8�, எவனாவ. ஒ�வனிட� கா�டலாமா? ேவ/ 

விைனேய ேவ#டா�. 'எ�க�ப� 
தி�	
6ள இ,ல' எ�கிற. மாதிாிதா�. 

யா�கி�ட	 கா�டலா�? யா� ந�பி	ைகயான ஆC?' 

 

திUெர�/ உலக�ைம	
, 
�டா�ப�-5 ேசாியி, பி.ஏ. ப-�.வி��, ேவைல 

ேத-	 ெகா#-�	
� அ�ணாசல� ஞாபக� வ*த.. அவ� அவைள விட ெர#� 

வய. அதிகமாகேவ இ��பா�. ந,ல ைபய�. அவைன� பா�	
� ேபாெத,லா� 
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அவ6 ப�� கTட�க6 அ�தைன8� ெதாி*தவ� ேபா,, அ;தாபமாக� பா��.	 

ெகா#��, ஒ�வித நம��5 சிாி�ைப உதி��.	 ெகா#�� ேபாவா�. 

 

அ*த5 ேசாி ஊ�	
� ெத ேக ச /� த6ளி, 
ள�.	 கைரயி� கிழ	
� ப	கமாக 

இ�*த.. ெந,7	கா)க6 
விய77�*. சிதறி ஓ-ய கா)க6 ேபா, ஐ�ப., 

ஐ�ப�ைத*. 
-ைசகC� நாைல*. 'காைர' G�கC� அ�ேக8� இ�ேக8மாக 

இ�*தன. ஓைட� த#ணி	 கசி>, அ*த5 ேசாியி� ச*. ெபா*ெத�கி2� கL	கா, 

உயர�.	
� பரவியி�*த.. 

 

பாரத� கிராம�களி, வாFவதாக� பல தைலவ�க6 ேப�கிறா�க6; எ:.கிறா�க6. 

ப-�த இைளஞ�கC	
 உபேதச� ெச)கிறா�க6. ஆனா,, அ*த	 கிராம�க6 - 

ேசாிகளி, வாFகி�றன எ�கிற உ#ைம, இ�;� பல� கா.	
 எ�டவி,ைல! 

 

அட�பி-	
� சில சி�னMசி/ 
ழ*ைதக6, அ*த� த#ணீ�	
6 வி:*. மீ� 

மாதிாி !ர#� ெகா#��, தவைள மாதிாி க�தி	 ெகா#�� கிட*தன. பலமான 

மைழயினா, பல �வ�களி, நீ�	கசி> ஏ ப�-�*த.. �வ�கைள ஒ�-ய சி�ன� 

தி#ைணகளி,, ப	க�தி, இ�*த ஈய� ேபாணிகளி, ைககைள வி��	 ெகா#ேட, 

பல 
ழ*ைதக6 ைககைள ந	கி	 ெகா#-�*தன. சில பி6ைளகளி� வயி/க6 

உ�பி� ேபா8�, க:�.	 
/கி� ேபா8�, ைககா,க6 
5சிக6 ேபா, ஓணானி� 

கா,க6 மாதிாி .வ#�� கிட*தன. ெப��பாலான 
ழ*ைதக6 'அரைண	' 

கயி/க6 @ட இ,லாம, நி�வாணமாக உ�கா�*தி�*தன. ஓைல	 @ைரகளி, 

இ�*. வி:� இ /� ேபான ஓைல� 'பாசி,கC�' ம#க�-கC� தைலகளி2�, 

ேதா6களி2� வி:*., ஆைடயி,லாத அ*த	 
ழ*ைதகளி� ேமனி	
 

ஆபரண�க6 ேபா, ேதா�றின. காைலயி, ேபான அ�மா	க6, மாைல வ�� வைர, 

ஈய� ேபாணிகளி, ைககைள வி��	 ெகா#��, பிற
 வயி/ நிைற*த 
ஷியி,, 

கழி> நீாி,, !ர#� விைளயா-	 ெகா#�� இ��ப. அ*த	 
ழ*ைதகளி� 

வா-	ைகயான ேவ-	ைக. 
��ப நல� தி�ட�.	காக, ச�.ண> இ,லாத 


ழ*ைதக6 எ�ப- இ�	
� எ�பைத பாரத� பிரைஜகC	
 விள	
வத காக, 

'பி7� -விஷ;�' மாநில அரசி� திைர�பட� பிாி>�, அ�ேக 

ேபாயி�	கிறா�களா�. சில ெப#க6, பைனேயாைல நாரா, 'ெகா�ட� ெப�-க6' 
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பி�னி	 ெகா#-�*தா�க6. சில� பைன ஓைலயி, 'சாணி�ெப�-', 'க��ப�-� 

ெப�-', 'கி#ணி� ெப�-' ஆகியவ ைற5 ெச). ெகா#-�*தா�க6. விவசாய 

ஹாிஜன	 @7� ெப#களி� க#ேணா�ட�தி, இ*த� ெப#க6 'ேம��	 


-யின�'; பலவித வ#ண	 கலைவ நீாி,, பல ஓைலக6 �	கி ைவ	க�ப�-�*தன. 

 

ெபா�ளாதார	 
விய, ேபா,, நா�ைக*. காைர G�க6 ேச�*. இ�*தன. 

இவ றி, 'த�Q/ ேமள�', 'தவி, ேமள�', 'ப�ைப ேமள�', 'ைநயா#- ேமள�' 

�த7ய பல ேமள�கC�, நாத<வர�கC�, 'சி�கிகC�' �வாி, ெதா�கி	 

ெகா#-�*தன. இ*த G�களி, இ��பவ�க6 தா� அ*த5 ேசாியி� 

'அ#ணாவிக6'. இவ�க6 ேகாவி,, க,யாண விேசஷ�களி� ேபா., 

ெவளிZ�களி, ேபா) ேமளம-�பா�க6. ஒ�வ� தி�ெந,ேவ7 வாெனா7 

நிைலய�தி, @ட 'ேமள�' அ-�தி�	கிறா�. 

 

ெமா�த�தி,, கிராம�. ம	க6 அ.>� ஏைழ பாைழக6 '
-�.	 ெக���, ெக��	 


-�.�, ெக�� ெநா/�கி� ேபான ேசாி' எ�/ ஊ�	கார�களா, ைகவிட�ப�ட 

ப
தி அ.. அேத ேநர�தி,, ேம, ஜாதிக6 அHவ�ேபா. வ*., 'ப�ைட தீ�-	 

ெகா6ள' வசதியாக இ�	
� இட�� இ.தா�. ெத�காசி ேபா), பல மாட மாளிைக 

@ட ேகா!ர�கைள� பா��.வி��, 'நா�*தா� இ�	ேகாேம' எ�/ நிைன	
� 

கிராம�. ம	க6 இ*த5 ேசாி	
 வ��ேபாெத,லா� த�கைள அறியாமேல, 

த�கைள ரா	பி,ல�களாக>�, டாடா, பி�லா	களாக>� நிைன�.	 ெகா6வா�க6. 

அ�ப- அவ�கைள நிைன	க ைவ	
� ஆ ற, இ*த5 ேசாி	
 உ#�. ேபா[< 

கா,களி2�, தாசி,தா� கா,களி2� 'எசமா� எசமா�' எ�/ ம*திர� ேபா, 

சபி�.	 ெகா#ேட வி:*. 
�பி��வி��, 'நா�� இ�- இ�	க 

ேவ#-ய.�	ேக' எ�/ ச�கட�ப�� கிராம�. ம	க6, இவ�கைள� பா��த.�, 

த�கைள ராஜசி�ம நரசி�ம ப,லவ�களாக>�, காிகா, ெப�வள�தானாக>� 

நிைன�.	 ெகா6ளலா�. இ*த அளவி 
, இ*த ஜன�க6, அவ�கைள� பா��. 

அவ�க6 ெவ�க�களாக இ�*தா2�, 'ெமாதலாளி, ெமாதலாளி' எ�/ ெநா-	ெகா� 

தடைவ ெசா,வா�க6. 

 

இ*த5 ேசாியா, பலனி,ைல எ�/� ெசா,ல �-யா.. 'ெதாழி, க,வி ேவ#��'  
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எ�/ ெசா,2� க,வி நி!ண�க6, இ�ேக வ*. சி/மிய�, சி/வ� ெப�-கைள� 

பி�னி	 ெகா#��, ேமள�கC	
5 'சி�கி' அ-�.	 ெகா#��, வய	கா�-, 

!ரC� அ�மா அ)யா	கC	
	 கMசி ெகா#� ேபா)	 ெகா��.	 ெகா#��, 

ெதாழிைலேய ஒ� க,வியாக நிைன�. ஈ�ப�-��பைத	 க#டா,, ஒ� ேவைள 

மகிF*. ேபாகலா�. 'பலைன பகவானிட� வி��வி�� க�மேம க#ணாயி�' எ�ற 

உய�*த த�.வ�ைத� ேபாதி	
� மகாபாரத பகவ� கீைத	
 பிரா	-க, உதாரண� 

ேபா,, ெப��பாலான ம	க6, ேம, ஜாதி	கார�களி� சி�ன� ைபய�க6 @ட "ஏ) 

ம.ர! ஒ�ன எ�க)யா @�-	கி�� வர5 ெசா�னா�" எ�/ ெசா,வைத	 @ட ஒ� 

ெபா��டாக எ��.	 ெகா6ளாதவ�க6; ெசா,ல� ேபானா,, அ/ப. வய. 

ம.ைர	
�, அ*த ஆ/ வய.5 சி/வ�, அ�ப-5 ெசா,வதி, ச*ேதாஷமா�! 

ெகாMச கால�தி 
 ��னா,, 'ஏ)', எ�பத 
� பதிலாக, 'சி�ன ெமாதலாளிக6', 

'ஏடா' எ�/ @�பி�வா�களா�. ம.ைரயி� அ)யா எ:*தி�	காம, இ�*தா, 

"ஏ#டா எ�க அ)யாகி�ட உதபடLமா" எ�/, 'அ*த	 கால�.5 சி/வ�க6' 

ேக�பா�களா�. 

 

இ�ப-5 ெசா,வதாேலேய, அ�ேக இ��பவ�க6, பதிென�டா� A றா#� 

நீ	ேரா	க6 மாதிாி இ�	கிறா�க6 எ�/� ெசா,ல �-யா.. பல இளவ�ட�க6, 

ேம, ஜாதி	கார�கைள அள>	
ேம, ெபா��ப��தாதவ�க6. சில சமய�, "நம	
 

எ.	காவ U	கைடயி, தனி	 க#ணா- ட�ள� ைவ	கL�? இவ�கள விட நா� 

எ*த வைகயில 
றMசி�ேடா�? நாமC� ப, .ல	
ேறா�. ேவ�- க��ேறா�. 

பி6ளியள ெப�.	கி�ேறா�" எ�/ த�கC	
6ேள ெசா,7	 ெகா#�� 

வ�கிறா�க6. த�களி� இளMச*ததியின�, நாடா�, �த7யா�, ேதவ� 

வைகயறா	கைள, 'அவ� இவ�' எ�/ ேசாி� ப
தி	
6 ேப�வைத	 ேக��, பல 

கிழவ�க6 கி�கி��.� ேபா)வி�டா�க6. "கால� க7கால�, ெக��� ேபா5சி, 

இ,ல�னா 'ஊ� �தலாளிகள' இ*த ஊ�ேமல ேபான பய பி6ளிக 'அவ� இவ�'; 

ேப�மா? இ. ம.ர Gர;	
 அ�	
மா?" 

 

'காேலX' ப-�த அ�ணாசல� தைலைமயி, பல இைளஞ�க6, த�க6 

ஜாதியின�	
, ேராஷ� வரவி,ைலேய எ�/ அ2�.� ேபா) வி�டா�க6. 

இவ�கைள	 கைரேய /வ. கட>ளா2� �-யா. எ�/ அவ�கைள 
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'ைகவிட�ப�ட ேக<களாக' நிைன�. வி�டா�க6. எ*த மனித;	
� அ,ல. 

சEக�தி 
� த�ைன5 � றி உ6ளவ ைற 'கா�ஷிய<ஸாக�' பா�	
� உண�ைவ 

ஏ ப��திய பிற
தா�, இதர உண�>க6 ஏ பட �-8� அ,ல. ஏ ப��த �-8� 

எ�/ இ*த இைளஞ�கC	
� ெதாியா.. பிர5சிைனகைள உண�>�Q�வமாக5 

சி*தி�., அறி>�Q�வமாக� பா�	க மற*த இவ�கC�, இவ�கC	
 �*திய 

ெஜனேரஷைன5 ேச�*த ப-�த இைளஞ�க6 ேபா,, நகர�களி, ேபா) ஒ� 

ேவைலயி, �ட�கி	 ெகா6ளலா� எ�றா2� இ�ேபாைத	
, அ�ப- �ட�க 

ேவ#�� எ�ற எ#ணேம இ,லாம,, அHவ�ேபா. 'அத�-	' 

ெகா#-��பவ�க6 இவ�க6. ஆனா, அ�ணா5சல� இ�ேபா. ெகாMச� 

சி*தி	க� .வ�கி வி�கிறா�. 

 

ஊைர8� ேசாிைய8� பிாி�. ைவ	
� ஓைட	கைரகC	
	 
/	
� ெந�	
மாக, 

அ*த	 கைரகைள இைண�ப. ேபா, ெந��கி� ேபாட�ப�-�*த நா�ைக*. 

பன�க�!க6 வழியாக நட*., எ7வைள ேபா,, ேகாண, மாணலாக இ�*த 

'ெத�	க6' வழியாக உலக�ைம நட*. ேபான ேபா., "நாடார�மாவா, 

நாடார�மாவா, வா�க! ஏ), யா� வ*தி�	கா�; பா��க, பா��க" எ�/ பல 

ெப#க6 அவைள5 � றி	 ெகா#டா�க6. "மாயா#- நாடா� மவளா? வா�க�மா" 

எ�/ ெசா,7	 ெகா#ேட சில கிழவ�க6 மாியாைத ெதாிவி	
� வைகயி,, நீ�- 

ைவ�தி�	
� கா,கைள, இ:�.	 ெகா#டா�க6. மாயா#- பைனேயறி	 

ெகா#-�	
� ேபா., அவாிட� ேபா) '@ட ெமாைனய' பைனேயாைலகைள 

வா�கி	 ெகா#-�*தைத8�, நாடாேர, பைன ம�ைடகளி, இ�*. நாைர� பிாி�. 

அவ�கC	
	 ெகா��தைத8�, அவ�க6 நிைன> ப��.	 ெகா#ட ேபா., 

உலக�ைம, 'எ,லா ம;ஷ;� ேமாசம,ல' எ�/ அ)யா ஒ� தடைவ ெசா�னைத 

ஞாபக�ப��தி	 ெகா#டா6. 

 

ஒ� ெப#, ஓைல�த�	
 ஒ�ைற� தி#ைணயி, ேபா�� அவைள உ�கார 

ைவ�தா6. � றி2� ெப#க6 நி�/ ெகா#டா�க6. ெபாிய ஆடவ�க6, ெகாMச� 

Nர�தி, நி�/, த�கC	
6 ேபசி	 ெகா#டா2�, அவ�க6 க#க6 எ�னேமா, 

உலக�ைம மீ.�, அவைள5 � றி நி�ற @�ட�தி� மீ.� ெமா)�தன. உலக�ைம 

@ட அவ�க6 கா�-ய அ�பி,, வ*த ேவைலயி, அதிக அவசர� கா�டவி,ைல.  



168 

 

சரமாாியாக அவளிட� ேக�க� .வ�கி வி�டா�க6: 

 

"ஏ�மா ஒ�கC	
 வ�!? சாதிேயாட சன�ேதாட ேசராம இ�- த6ளியி�	க. 

ெமாைறயா?" 

 

"நாடார�மா ஒ#L* த6ளியி�	கல. ஊ�	கார�க தா� த6ளி வ5சி�	காக." 

 

"இ>க, அ>க கா, ைகயி, வி:*. ஊேராட ஒ�.� ேபாவ ேவ#-ய.தான. இ>க 

G�! ப#L.� த�!தா�. எ�ன ராம	கா நா� ெசா,ற.?" 

 

திUெர�/ ஒ� ஆ#
ர, �ழ�கிய.: 

 

"ஊ�லேய உ��ப-யா இ�	க. இ. ஒ#Lதா�. அ.>� ெக�	க� 

பா	கி�களா?" 

 

தைலைய� தாF�தி	 ெகா#�, அ*த� ெப#க6 ெசா,வைத ரசிக� த�ைம8ட;�, 

சிறி. ச�கட�.ட;� ேக��	 ெகா#-�*த உலக�ைம, க�Oரமான அ*த	 


ரைல	 ேக�ட.� நிமி�*. பா��தா6. அ�ணா5சல� சிாி�.	 ெகா#� நி�றா�. 

அவC	
	 ேகாப�@ட. 'நாடார�மா6'; ெசா,லா#டா�. அ>க இ>க�னாவ. 

ெசா,லலா�. ேம, சாதி ெபா�பிளய அ. இ.�; மா� மாதிாி ெநன5சி5 

ெசா�னா, எ�ன அ��த�?' 

 

உலக�ைம, ச / ேராஷ�ேதா� அவைன� பா��தா6. ஆனா, அவ� �க�தி, 

பட�*த அ;தாப�ைத� பா��த.�, க6ள�கபடம / அவ� சிாி�.	 

ெகா#-��பைத� பா��த.�, அவC	
	 ேகாப� !�னைகயாகிய.. 

 

"பரவாயி,ல. ஒ�களமாதிாி ஒHெவா� ெப#L� நட*.கி�டா ஆயிர	கண	கான 

வ�ஷமா க�நாடகமா இ�	கிற இ*த	 கிராம� ஒேர வ�ஷ�.ல பழயத உதறி� 

ேபா����! கவல�படாதி�க! ஊேர ஒ�கள எதிாியா ெநன5சி�	க.	
, நீ�க 

ெப�ைம�படL�! ஏ�னா அவ�க எ,லா�� ஒ#ணா5 ேச�*தா தா� ஒ�கC	
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இைணயா) ஆக �-8��; ெதாி8.. எ�ைன	 ேக�டா அ�ப-8� அவ�க 

ஒ�கC	
 இைணயாவ �-யா.! இ.�க ேப5ச	 ேக�� ைகயில கா2ல 

வி:*.டாதி�க. விழமா�-�க�; என	
� ெதாி8�!" 

 

அ�ணாசல� ேம ெகா#��, ேபசி	 ெகா#ேட ேபாயி��பா�. � றி நி�ற 

ெப#க6, அவைன� ேபச விடாம,, இைடமறி�தா�க6. 

 

"இவ�, 'அவ� த�பி அ�
த� மாதிாி!' இவ� ேப5ைச	 ேகளாதிக நாடார�மா. 

ேகாளா/ பி-5ச பய,! ேபான வ�ஷ� இ*த மாதிாி�தா� ஒ� அடாவ- 

ப#ணி�டா�! எ�க ேசாில தீ#டாம	 @�ட��; ஒ#L ேபா�டா�க. ெபாிய 

ெபாிய ஆOச��க, மாாி��. நாடா�, அவ� சி�ன)யா ெமாவ� எ,லா�� 

வ*தி�*தா�க. இவ� எ�ன ப#Lனா� ெதாி8மா? 'சாதி வி�தியாச� இ,ல�றத 

கா��ற.	காவ எ�க G��5 ச�-யில ேபா�ட கா�பிய ஆOச��க 


-�பா�க�;' ெசா,7 ஒHெவா� ெபாிய ம;ஷ;	
� ஒHெவா� ேலா�டா>� 


��.�டா�. அ*த ம;ஷ�க 
-	க மனமி,லாம2� 
-	காம இ�	க 

�-யாம2� EMச �ழி5சி	கி�� 
-5சத ெநன	ைகயில இ�ப @ட5 சிாி�! வ�.. 

ெபாிய ம;ஷ�கள� பா�தா ேபா.�, உடேன அவமான�ப��தா�- இவ;	
� 

N	க� வரா.." 

 

உலக�ைம வி:*. வி:*. விழ� ேபாகாதவ6 ேபா, சிாி�தா6. அதி, 

ஊ	
வி	க�ப�டவ� ேபா, அ�ணாசல� அ-�.� ேபசினா�: 

 

"பி�ன எ�ன�மா? ஒ�க ஜாதி	கார�கC� ம ற ேதவ�, பி6ளமா� 

சாதி	கார�கC� ப#ற. அச, 'ஹி�ேபா	ர`'. அதாவ., உ6ெளா�/ வ5சி� 

!றெமா�/ ேப�றா�க. 
ள�.ல த#ணி ெப�கி	கி�ேட ேபா>.. மதக� 

திற�க�; எ�க ஆ�க6 கா2ல ைகயில வி:*தா5�. த#ணீைர விடா�டா எ�க 

ேசாிதா� ெமாத,ல அழி8�. ராம நதில ஒேர ெவ6ள�. இவ�க எ�னடா�னா பயி� 

ப5ைச	
� த#ணி ேவL��; கிரா	கி ப#Lறா�க! த#ணி இ�	
��; - 

எMசினிய� @ட5 ெசா,7�டா�! மதக�திற	க மா�ட�கறா�க! எ�க ேசாிய விட 

அவ�கC	
� பயி� ப5சதா� �	கிய�. நா;� கெல	ட�	
� பல ெப�-ஷ� 

எ:தி� ேபா�டா5�." 

அ�ணாசல� ெப�E5� வி�வைத� பா��.வி�� "அ�!ற� ஒ#L� நட	க7யா?"  

எ�றா6 உலக�ைம. 
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"நட*த.! கெல	ட�, ஆ�.-.ஓ.	
 அ*த ேப�பர அ;�!னா�. ஆ�.-.ஓ. 

தாசி,தா�	
 அ;�ப, தாசி,தா� ெரவி�8 இ�<ெப	ட�	
 அ;�ப, அவ� ந�ம 

ஊ� ��சீ� நாடா�	
 அ;�பியி�	கா�. ேவ7	
 ஓணா� சா�சி�கற 

கைததா�! நீ�க ஒ#-	
 ஒ#-யா) ஊைரேய எதி��.� ேபாரா�றீ�க. எ�க 

ஆ�க6 கி�ட நாேம ேபாயி மதக உட�ேபா��னா, இவ�க ஊாி, ச�ப*தி 

ேபாஜன� நட	க� ேபா>தா�. ம*திாி தைலைமயில நட	க� ேபா>தா�. சா�பிட� 

ேபாேறா��; ெசா,றா�க. ஊ�	கார�க ேசாி ஜன�கC	
 சா�பா� ேபா�ேட 

அவ�கள சா�!���டா�க எ�கிற. உைற	கேவ மா�ேட�
ற.! இதனால தா� 

ஒ�கள� பா�	
� ேபா. என	
� ெப�ைமயா இ�	
. எ�க ராம	கா !�ஷ� 

இ�க தா� அ#ணாவி! ேம, ஜாதி	கார�கC	
 அவ� ேபா�ற சR�� 

க#றாவி!" 

 

உலக�ைம உ�பட, எ,லா� ெப#கC� சிாி�தா�க6. ஆனா, ராம	காவா, அதிக 

ேநர� சிாி	க �-யவி,ைல. ெகாMசM சிாி�த.	
 ஈ�க��வ. மாதிாி எகிறினா6: 

 

"ஒ�ன மாதிாி ஏ��5 ெசார	கா)க எ�தைன ேபர இ*த5 ேசாி பா�.�	
 

ெதாி8மா? இ�ப இHவள> ேப�ற? ேவல ெகட5ச.� ஊைரேய மற*.ட� ேபாற. 

அவ� க��!சாமி ஒ�னவிட அதிகமா	 
தி5சா�. இ�ப ெம�ரா<ல �த7யா�; 

ெசா,7	கி�� ஊைரேய மற*.�டா�. அவனாவ. பரவாயி,ல. ெச�
*த� 

ெம�ரா<ல ஆOசரா இ�	கா�. நாடா�; ெசா,7	கி�றானா�. ஊ� ஜன�க 

ந�மள ெவளில நி/�.ற. மாதிாி அவன� பா	க ேபான ேசாியாCவள ெவளியில 

நி/�தி� ேபசி அ;�பி�றானா�. ��மா 
லவாத ராசா. ெமாத,ல எ,லா�� 

ப�ைடயில ேபா�ட ந#� மா.ாிதா� .-�பா�க. அ�!ற� �த7யா�, நாடா�, 

இ,ல�னா ெச�-யா�!" 

 

உலக�ைம, அவ� எ�ன பதி, ெசா,ல� ேபாகிறா� எ�பைத அறி8� ஆ�வ�தி,, 

அவ� �க�ைத� பா��தா6. அவ� ேபசாம, விைளயா-	 ெகா#-�*த 

சி/வ�கைள� பா��தா�. "நீ, நீ�க இ.	
 எ�ன ெசா,ற... ெசா,றீக" எ�/ 

நா	ைக	 க-�.	 ெகா#ேட ேக�டா6. அவ� மீ#�� சி7ாி�.	 ெகா#� 

ேபசினா�: 

 

"அவ�க ெசா,ற. சாிதா�. நாம எ,லா�� ஹாிஜ�; ெசா,7	க  
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ெப�ம�படலா�. ஆயிர	கண	கான வ�ஷமா அட	க�ப�-�*தவ�க 

அ-ைம�தன�ைத8� மீறி, ��;	
 வாரத ெநன5சி ெப�ைம� படL�. வாF	ைக 

ஓ�ட�ப*தய�தி, கா,ல வி:*த வில�ேகாட ஓ- ெஜயி5ச.	
 ெப�ைம�படL�. 

ஆனா, எ�க ஆ�க6 பி.ஏ.�; ெசா,7	கைத விட �த7யா�; ெசா,7	க.ல 

ெப�ம�ப��	கிறா�க. ப-	காத ஹாிஜ�கள, ேம,சாதி	கார�கைள விட ேகவலமா 

நட�.றா�க. இவ�களால ஹாிஜன ச�தாய�.	ேக ெக�ட ேப�. அவ�க 

உ�திேயாக�.	
 ஏதாவ. இடMச, வ��ேபா. தா�, ஹாிஜ�; ெசா,7 

கவ�ன� கி�ட ம;	
�	கரா�க. அரசா�க� ஹாிஜன�கC	
5 ச2ைக ப#ற., 

இவ�க ேசாி	
� பண�த ெவ�-	 
��பா�க�; நிைன�. அ,ல. ஹாிஜன�க 

ப-5ச அவ�க ச�தாய�.	
 ஒ� 'ேஸாஷிய, <ேடட<' - அதாவ. ஒ� மாியாைத 

வரL��; நிைன�.தா� உதவி ப#றா�க. நாடா� ஒ�வ� ப-	காவி�டா2�, 

அவ;	
5 சEக�.ல ஒ� மாியாத இ�	
! இேத மாதிாி �த7யா�	
�! ஆனா,, 

ஹாிஜ� ப-	கா�டா மாியாைதேய கிைடயா.! உதாரணமா ஒ#L ெசா,ேற�. 

த�பா எ�	காதிக. நா� ஒ�களவிட ெர#� வய� ெபாியவ�; எ�க அ�பா 

ெசா,வா�. என	
 எ�-� ெதாி8��; நிைன	கி�களா? ஒ�க)யா பைனேய/� 

ேபா. எ�க அ�பா எ�ைன எ��.	கி�� ஓைல வா�க� ேபாவாரா�. ஒ�க)யா 

எ�ைன� பைறய�; @ட� பா	காம எ��. ��த� ெகா��பாரா�!" 

 

"எ.	
5 ெசா,ேற�னா நீ�க @ட ஒ�களவிட வய�ல ெபாிய எ�ைன 'நீ�;' 

ெசா,ல வ*.��, அ�!ற� உத�ட	 க-5சீ�க! ஏ�? நா� ப-5சி�	க.னால. 

இதனால ேபாக� ேபாக எ�க ஆ�கைள8� நீ�க�; ெசா,ல ஆர�பி5சி�வி�க. 

இ.	
�தா� - இ*த மா ற� வரL��; தா� ஹாிஜன�கள, ச�	கா� ப-	க 

ைவ	
.. ஆனா, எ�க ஆ�கேள இத� !ாிMசி	க மா�ேட�கறாக! இதனால 

ெமாத,ல இ�ேகேய ெர#� வ�ஷ� ேவைல	
� ேபாகாம த�கி ெர#�ல ஒ#L 

பா	க� ேபாேற�." 

 

அ�ணா5சல� ெசா,வைதேய ப,ெல,லா� ெதாிய ேக��	 ெகா#-�*த ராம	கா, 

தி��தியைடயவி,ைல; இ�;� எதிாி�.� ேபசினா6: 

 

"நீதா� ஒ�ன ெம5சி	கL�. வ#ணா�, நாவித�	
� .ணி ெவC	க 

மா�ேட�கா�. நாவித�, வ#ணா;	
5 ெசைற	கதவிட, க:த	கி5 

ெசைற	கலா��; ெசா,றா�! ச	கி7ய�க நம	
5 ெச��!� ைத	க 
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மா�ேட�;றாக! நாம அவ�கC	
� ெப�- ெச)ய மா�ேட�கேறா�! 

ஹாிஜன�கேள ஒ��த�	ெகா��த� �த7யா� நாடா� மாதிாி வி�தியாச� 

வ5சி�	
� ேபா., ேம, சாதி	கார�கள	 
�த� ெசா,ல எ�தனாவ. ச�ட�.ல 

இடமி�	
? ேபச வ*.�டா� ேபச." 

 

அ�ணாசல��, வி��	 ெகா�	கவி,ைல: 

 

"ேபாக� ேபாக� பா�. நீ ெசா�ன அ�தன ேபர8� ஒ#ணா5 ேச	க� ேபாேற�. 

ந�ம இன�.ல ேம, சாதி மாதிாி நட	கிற பண	கார�கைள� த6ளி வ5��!�� 

ேம, ஜாதியில இ�	கிற ஏைழ எளியவ�கள ந�ேமாட ேச	க� ேபாேற�! ஏ�னா 

ஹாிஜன�கைள விட ேமாசமான நிைலயி, பல� ேம,சாதியில இ�	கா�க. இவ�க 

சாதி மய	க�த கல5சி�டா உரேய கல	கிடலா�." 

 

உலக�ைம	
 அவ� ேப5சி,, இ�ேபா. அதிக5 S� இ��ப. ேபால>�, 

அவC	
� ெதாி*.� ெதளிவி,லாம2� 'ம�கி�' ேபாயி�	
� விஷய�க6 

ெவளிேய வர� .வ�கிய. ேபால>� ேதா�றிய.. ஏேதா ேக�க� ேபானா6. 

அத 
6 இதர� ெப#க6 அவளிட� ேபச� .வ�கினா�க6. 

 

"நாடா��மா! ஏதாவ. சா�!�றி�களா? ஒ�கள� பற	
-யில சா�!ட5 ெசா�னத 

த�பா ெநைன	காதீக. ஒ�க வயி/ 'ெகா2	கா' இ�*தத� பா��த.� மன� ேக	கல. 

சா�!�றியளா? ஏல ரா�. வாழ இல பறி5சால." 

 

உலக�ைம ேவ#டா� எ�ப. ேபா, தைலைய ஆ�- வி��, க-த�ைத எ��., 

அ�ணாசல�திட� ெகா��.வி��, "ெதாிMசவ�க ஒ�வ� எ:தியி�	கா�; 

ெநன	ேக�" எ�/ ெசா,7வி��, அ�ணாசல� 'ப�ளி	கா' பாைனைய உைட	க. 

மாதிாி உைட�. விட	 @டாேத எ�/ பய*தா6. ப-�த ைபயனான அ�ணாசல�, 

அவளிட� தனியாக5 ெசா,2வா� எ�/ நிைன�.	 ெகா#� ஆ/த, 

அைட*தா6. 

 

அவ� அ*த	 க-த�ைத� ப-	
� ேபா., அவ6 த� இதய�ைத� பி-�.	 

ெகா#டா6. அ. அ-�.	 ெகா#ட.. உட�ெப,லா� இ�ப	 கிCகிC�பி,  
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.6ளிய.. 

 

ப-�. �-�த அ�ணாசல�, சிறி. ேநர� ேபசவி,ைல. 'அ�ப-�னா அவ�தா� 

ஆைசய ெசா,7 எ:தியி�	கா�' எ�/ உலக�ைம நிைன�த ேபா. இதர ெப#க6 

"ச�தமா ப-5சி5 ெசா,ேல�. அ�பா> ஏ� �ன�
ற. ெம�த� ப-5சவ� ��த� 

பயி�திய�கற. சாிதா�" எ�றா�க6. 

 

அ�ணாசல� உலக�ைமையேய உ / ேநா	கினா�. 

 

"மனச ைதாியமா வ5�	
�க. பலேவச நாடா� வ	கீ, ேநா�U� அ;�பி 

ெவ5சி�	கா�. அவேராட இட�த ஆ	ரமி5சி, அதாவ. எ�
ேரா5ெம�� ெச). 


-ைச ேபா�-�	கி�களா�. இ*த ேநா�U< கிைட�த பதிைன*தாவ. நாைளயில 

கா7 ப#ணல�னா, வழ	
� ேபா�வாரா�. கவல�படாதீ�க. பதி, ேநா�U< 

ெகா�	கா#டா�. பலேவச� வழ	
� ேபாட���. எ�ப-8� ஒ� வ�ஷ� த6C�. 

அ.	
6ேள ஏதாவ. வழி பிற	
�." 

 

உலக�ைம	
, தா� எ�ேக இ�	கிேறா� எ�/ !ாியவி,ைல. கனவாக இ�	
� 

எ�/ � /� றி2� பா��தா6. தைல ெதறி�.� தனியாக வி:*. வி�ட. 

ேபா�ற பிரைம; ெந றி கன�., க#ணிைமகைள ேம, ேநா	கி இ:�த.. 

 

ேசாி� ெப#கC	
� ேகாப� ஏ ப�ட.. 

 

"க�டயில ேபாறவ;க. ஒ� ெபா�பளய ெகா�ம� ப��.ற.	
 அள> ேவணாமா? 

ஒ.�கி� ேபாற ம;ஷிைய8� ஓட ஓட விர��னா எ�-? ஓ�ற நாய	 க#டா 

விர��ற நா)	
� ெதா	
�ற. சாிதா�. அ�ணாசல�, இத நீ ெசா�மா 

விட�!டா.டா." 

 

அ�ணாசல�, உத�கைள	 க-�.	 ெகா#டா�. சிறி. ேநர ெமௗன�தி 
� பிற
 

"கவல�படாதி�க. ேகா���;�; வ*தா2� வர���. நா� கெல	ட�	
 

ம;�ேபா�ேற�. எ�பவாவ. கலா�டா ப#ண வ*தா�க�னா, ஒ� வா��த 

அ)யாகி�ட5 ெசா,7 அ;�!�க. பி�னி�!டலா� பி�னி. சமப*தி� 

ேபாஜன�.	
 இ�க வ*. ஆ6பி-	க வ�வா�க! அ�ேபா !-5சி	கிேற�. 
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ெமா�த�.ல இ*த5 ேசாி ஒ�க G� மாதிாி. எ�ப ேவL��னா2� வரலா�; எ�ன 

ேவL��னா2� ேக	கலா�. ஒ�க அ)யா எ�க ஆ�கC	
	 ெகா��த பைன 

ஓைலைய8� பன�
��ைத8� இ�;� எ�க ெபாியவ�க ெசா,7	கி�ேட 

இ�	கா�க. எ�ன வ*தா2Mசாி, கா,ல ைகயில ம��� வி:*திடாதி�க. கலக� 

நட*தா2� கவல�படாதி�க. கலக� பிற*தாதா� நியாய� ெபாற	
�." 

 

ராம	காவா, அ:ைகைய அட	க �-யவி,ைல. உலக�ைமைய த� ெநMச�ேதா� 

ேச��. அைண�.	 ெகா#ேட "இ*த �க�த� பா��க. ப5ச மதல. இத� பா�தா 

அ:>ற பி6ள8� சிாி	
�. இைத�ேபாயி நாசமா� ேபாறவ;க நாச� 

ப#Lறா�கள. அவ�க கா2ல கைரயா� அாி	க, ந�ரா�திாியில .6ள� .-	க5 

சாவ. அவ;க பி6ளிகC	
 இ�- வராமலா ேபா>�? எடாத எ��! எ�	கிறா;க. 

படாதபா� படாம� ேபாகமா�டா�க. நீ... நீ�க ஏ� நாடா��மா அ:>றிக? 

ஏைழ�க க#ணீ� அவ�கள கட2ல ேபாயி ஆ	
�! அழாத�மா. அழாதி�க�மா." 

 

இ�ெனா� ெப#ணா2� க#ணீைர அட	க �-யவி,ைல. "அழாத�மா 

அழாத�மா" எ�/ அ:.ெகா#ேட ெசா�னா6. 

 

"இ�னி	ேக எ�க 
லெத)வ� ம.ரGர;	
 ஊ.ப�தி	 ெகாC�தி	 ேக	கிேற�, 

கல�காதீ�க" எ�றா6 ம ெறா� ெப#. 

 

"வ	கீ, ேநா�-< எ�கி�டேவ இ�	க���" எ�றா� அ�ணாசல�. 

 

உலக�ைம எ:*. ெகா#டா6. ெம6ள நட*தா6. ேத�கி நி�ற நீ�	
6, 

நீ�படாம, இ��பத காக ஆ�கா�ேக ஊ�றி ைவ	க�ப�ட க��க க6 மீ.�, 

ெச�க,க6 மீ.� நட	காம, நீ�	
6ேளேய நட*. ெகா#-�*தா6. 

 

ெப��பா�ைமயான ெப#க6, அவைள ஓைட வைர	
� வ*. 

வழிய;�பினா�க6. "நா�க சாதில தாF*தவ�க. அதனால எ�கள ஒ�க அ	கா 

த�க5சி மாதிாி நிைன	கா�டா2� பழ
னவC�; நிைன5சி அ-	க- வா�க�மா" 

எ�/ ஒ��தி ெசா,ல, இதர ெப#க6 தைலைய ஆ�-னா�க6. Nர�தி, அவ6 

ேபாவைதேய பா��.	 ெகா#� அ�ணாசல� நி�றா�. 
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ெம6ள ெம6ள நட*த உலக�ைம, ஓைடைய	 கட*த.� ேவகமாக நட*தா6. 

உட2/�!க6 அைன�.� அ/*., அ	
ேவ� ஆணிேவராக ஆன. ேபா, 

வ7ெய��த.. கா,க6 இர#�� ேம,ேநா	கி வ�வ. ேபால>�, ஒ�வித வ7 

ேதா�றிய.. அ�க�க6 அைன�.� சிதறி, சி�னாபி�னமாகி, ஒ�ேறாெடா�/ 

ேமாதி, @ழாகி, ெவ/� �#டமாக, பிைச*. ேபாட�ப�ட ேகFவர
 மாைவ� 

ேபா, உ�வ*ெதாியாம, கைர*. ேபாவ. ேபா�ற நரக ேவதைன8ட� அவ6 

நட*தா6. 

 

'இ.	
 ேம, எ�ன நட*தா2� அ. ெபாிதாக இ�	க �-யா.' எ�ற உண�> 

ஒ�வித நி�மதிைய	 ெகா��த.. வ	கீ7� ேநா�U< எ�பைத விட, அ. 

ேலா
விட� இ�*. வராத க-த� எ�ற உ#ைம, அவ6 மனைத� ெபாி.� 

மா)�த.. ஏேனா ெம�ரா< ேபாகேவ#�� ேபால அவC	
� ேதா�றிய.. 

அ�கி�*. 
ர, ெகா��ேத, அ)யாைவ அைழ�.	 ெகா#�, அ�கி�*ேத, அ*த 

ேநர�திேலேய, அ�ப-ேய ேபாக ேவ#�� ேபா, நிைன�தா6. 

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

18. 18. 18. 18. ஒ,5கி வா9+,ஒ,5கி வா9+,ஒ,5கி வா9+,ஒ,5கி வா9+,............    

 

சேராசாவி� தி�மண நா6 ெந��க ெந��க, உலக�ைம மீ. ம�-,லா	 

ேகாப�ெகா#ட மாாி��. நாடா� எ�ன ப#ணினா2� கவைல�படாம, திாி8� 

உலக�ைமைய� பழி வா�க �-யாத. ேபா, ேதா�றியைத, த�மான�தி 
 

விட�ப�ட சவாலாக எ��.	 ெகா#டா�. சேராசா ேவ/, "கைடசில 

த�க�பழ*தானா என	
	 கிைட	கL�?" எ�/ அ)யா>	
	 ேக�
�ப-யா) 

அ:தைத, அவரா, மற	க �-யலா�; ஆனா, உலக�ைமைய ம�னி	க �-யா.. 

 

ஊ�	@�ட�தி, அ)யா>ைவ ைக	
6 ேபா��	 ெகா#�, ராமசாமியி� Eல��, 

கண	க�பி6ைளயி� Eல�� உலக�ைமைய, தி�டமி�டப-, உ��பிவி�� 

ெவ றிெப ற அவ�, பலேவச நாடாாிட� ேதா /� ேபானைத நிைன�. 

உ6C	
6ேள !:�கி	 ெகா#டா�. ஊ� பகிTகார�, 
றி�பி�ட கால� வைரதா� 

நீ-	
� எ�ப. அவ�	
� ெதாி8�. சில� "ெகா�வ அ-	க.	
 க�! ேதைவயா? 

ஒ��திய த6ளி ைவ	க. ஊ�	
�தா� ேகவல�" எ�/ ேப�வதாக	 
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ேக6வி�ப�டா�. அவ� அ�ப�ேபா 'ெபா�ட� பய2க�;' ெசா,7வி�டாேள 

எ�/ ஊ�	கார�கC	
 உ�ேவக� E�-னா2�, ெகாMச� பய�பட� .வ�கினா�. 

யாைர8� அத�-� ேபச �-யவி,ைல. ஒ�சமய�, வா�
ன கடைன	 ெகா�	காத 

ஆசாமி ஒ�வ� "நீ� இ�- தி�-னா உலக�ைமேயாட G��	
� ேபாேவ�" எ�/ 

@ட அத�-னா�. ஆக, உலக�ைமேயா� யாராவ. ேபசினா,, அ. மாாி��. 

நாடா�	
 எதிரான ெசயலாக, அவ� நிைன	காமேல, ஊ� நிைன	க� .வ�கிய.. 

ப5ைசயாக5 ெசா,ல� ேபானா,, மாாி��. - உலக�ைமயி� தனி�ப�ட விவகார� 

ஊ� மீ. அனாவசியமாக5 �ம�த�ப�ட. ேபால>�, ேபானா, ேபாகிற. எ�/ 

ஊ�	கார�க6 ப கைள	 க-�.	 ெகா#-�	கிறா�க6 எ�/� ஒ� அபி�பிராய� 

நிலவி வ�வதாக, பலேவச நாடா�, அவாிட� த� அபிலாைஷைய அதி, ேச��.5 

ெசா�னா�. உலக�ைம அ*த ஊாி, இ�	
�வைர, அவர. மாியாைத நிைலயாக 

நீ-	காத. ேபா, அவ�	
� ேதா�றிய.. 

 

ஆைகயா, தா�, பலேவச நாடாாிட� உலக�ைமயி� G��	@ைரைய� பி)�.� 

ேபா��வி��ப- ெசா�னா�. பலேவச�தி 
, அ. அதிக�ப-யாக� ெதாி*த.. 

அேத சமய� நி5சயதா�Qலமான பி�;� நி�/ ேபான க,யாண�கC� 

நிைனவி 
 வ*தன. ேசாியி, ேவ/, அ�ணாசல� ெப�-ஷ� எ:.வத ெக�ேற 

பிற*தவ� ேபா,, �: ேநர வி#ண�பதாரனாக மாறிவி�டா�. ஆைகயா, 

"ெச�	கி மவள ேகா��� வழ	
�; இ:�தா அைலய �-யாம ஓ-�ேபாயி�வா. 

ந�மைள8� ஒ� பய2� 
ற ெசா,ல �-யா." எ�/ அ�தா�காராிட� ெசா,7, 

அவர. அைர
ைற ச�மத�ைத� ெப ற பி�ன� வ	கீ, ேநா�U< வி��வி�டா�. 

 

இத கிைடேய, உலக�ைமைய 
�டா�ப�-	கார�க6 ெகா�ைம� ப��.கிறா�க6 

எ�/�, ேகாண5ச�திர� ேபா[< ேவ-	ைக� பா��.	 ெகா#-�	கிற. எ�/�, 

அ�ணாசல� ெப�-ஷ� ேபா�டா�. ேபா[< <ேடஷ� சா�பி,, 'காளிமா�	 கல� 

!கF' ெஹ�கா�<டபி6 ேயாசி�தா�. ஏ ெகனேவ உலக�ைமைய� பழிவா�க 

ேவ#�� எ�/ நிைன�., ப,ேவ/ அ2வ,க6 நிமி�த�தா,, அைத 

நிைறேவ றி	 ெகா6ள �-யாம, ேபான அவ�, ெப�-ஷைன� ப றி	 

ேக6வி�ப�ட.�, உலக�ைம மீதி�*த பைழய விேராத�ைத� !.�பி�.	 
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ெகா#டா�. இHவள>	
� உலக�ைம	
, இ*த ெப�-ஷ� விவகார� இ.வைர 

ெதாியா.. 

 

ெஹ�கா�<டபிேள, மாாி��. நாடா� G�- 
 வ*தா�. உலக�ைமைய5 சEக 

விேராதியாக5 சி�தாி�தாெலாழிய, சEக� அவC	
 எதிாியாக இ�	
� விஷய�ைத 

மைற	க �-யா. எ�/ மைற	காம, ெசா�னா�. அேதா� ஐ.ஜி. ெலவ2	
� 

ேபாயி�	
� ெப�-ஷனா, ேகாண5ச�திர� ேபா[< நிைலய�தி ேக ெக�ட 

ெபய� எ�/�, இ*த	 ெக�ட� ெபயைர நீ	க ேவ#�மானா,, ேபா[< 

நடவ-	ைக எ�	க	@-ய அளவி 
 உலக�ைம சEக விேராத5 ெசய, ெச). 

வ�பவ6 எ�/ 'ாி	கா��' Q�வமாக நி(பி	க ேவ#��, எ�/� எ��.ைர�தா�. 

அ�ப- நி(பி	க� தவறினா,, 'ேகா� கிழி�த' பைழய சமாசார�க6 @ட 

கிள�ப�ப��, தன	
 ம��மி,லாம, மாாி��. நாடா�	
� மானப�க�ேதா� 

ம ற ப�க�கC� வ�� எ�/� ச / மிர�-னா�. 

 

ேபா[ைஸ எதி��பவ�க6 சEக எதிாிகளாக சி�தாி	க�பட ேவ#�� எ�ற - 

(ேபா[< நிைலய) 'க,ேதா�றி ம#ேதா�றா	 கால�ேத �� ேதா�றி நி�ற' - 

வழிவழி மரைப ெஹ�கா�<டபி6 பி-�.	 ெகா#ேட, லா	க�பி, ெச�த 

ஒ�வைன, த�பிேயா-� தகாத ெசயைல5 ெச)8� ேபா. 'த கா�!	காக5' �ட 

ேவ#-ய நி�ப*த� ஏ ப�டதாக5 ெசா,7� த�பி�த நிகF5சி ஒ�ைற8� அவ� 

நிைன> ப��தி	 ெகா#டா�. 

 

சEக விேராதியாவத 
ாிய த
திக6 எ�ன எ�பைத� தீ�மானி	க 

நிைன�தவ�க6ேபா,, மாாி��. நாடா��, பலேவச நாடா�� ஒ�வ� �க�ைத 

ஒ�வ� பா��த ேபா. இ�வ� �க�ைத8� பா��த ெஹ�கா�<டபி6, எ��த 

எ��பிேலேய ெசா,7வி�டா�. 

 

"ப�ைட5 சாராய�, விப5சார�, சாமி சிைலைய	 கட�.வ., தி���." 

 

இ/தியி,, ஊாி, பிரபலமாகியி�	
� ப�ைட5 சாராயேம எ��.	 

ெகா6ள�ப�ட.. சமய� வா)	
� ேபா., கா)5சிய சாராய��, ச�-8� 

உலக�ைமயி� G�-, ைவ	க�பட ேவ#�� எ�/�, தகவ, அறி*த.ேம, 
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ெஹ�கா�<டபி6, தானாக வ�பவ� ேபா,, வ�வா� எ�/� ேபா� விZக� 

வ
	க�ப�ட.. அ*த விZக�ைத	 கைல	
� எதி� விZகமாக, கா�<டபிC	
 

'காளி மா�	ைக' உைட	கிற சா	கி2�, ெவ றிைல பா	
 வா�கி	 ெகா�	கிற 

சா	கி2�, தைலைய5 ெசாறி*. ெகா#� நி�ற ஒ� ஹாிஜன� ப#ைணயா6, 

ேநராக� ேபா) அ�ணாசல�தி� காைத	 க-�தா�. அ�ணாசல� ப,ைல	 க-�.	 

ெகா#�, பல ெப�-ஷ�கைள� த�- வி�டா�. உலக�ைமயி� G��	
 வ*., 

தனியாக இ�*த மாயா#-ைய8� எ5சாி�.வி��� ேபா)வி�டா�. பல 

அ�bழிய�கைள இ.வைர 'இ�ெப�ஸனலாக'5 ெச).வ*த கா�<டபி6, 

க6ள5சாராய அ�bழிய�ைத 'ெப�ஸனலாக' நட�த நிைன�., மாாி��. நாடாாி� 

சமி	ைஞ	காக	 கா�தி�*தா�. அ�ேபா. அ�ணாசல� ேபா�ட ம; அவ�	
 

எ<.பி.யா, அ;�ப�ப�ட.ட�, அவர. விள	க�� ேக�க�ப�-�*த.. நி5சய� 

-ரா�<ப� வ*.வி�� எ�பைத� !ாி*. ெகா#ட ெஹ�கா�<டபி6, அ. 

வ�வத 
6, உலக�ைம	
� அ�ணாசல�தி 
� ஒ� பாட�ைத5 ெசா,7	 

ெகா��.விட ேவ#�� எ�/ .-யா)� .-�தா�; தவியா)� தவி�தா�. 

 

இ*த5 சமய�தி,, உலக�ைமயி� G��	
� பல ஹாிஜன� ெப#க6 வ*. ேபாக� 

.வ�கினா�க6. ஓரள> அைமதி8�, அ;தாப�� ெகா#-�*த ஊ� ஜன�க6, 

இைத� பா��த.� மீ#�� ேகாபாேவசமாக� த�தளி�தா�க6. ஒ� ேம, ஜாதி� 

ெப#ேணாட G��	
, ப6C� பைற8�க வ�.�னா அ.>� ஊ�	க�ட 

மதி	காம வ�.�னா அ. ெபாிய விஷய�! இ. அ*த ஊைர மதி	காம, ம��ம,ல 

அவமாியாைதயாக>� நட�த	 @-ய ெசயலாக	 க�த�ப�ட.. 

 

இத கிைடேய நிலமி,லாத சில�, உலக�ைம G��	
� ேபா
� 

ஹாிஜன�கைள8� பகிTகாி	க ேவ#�� எ�றா�க6. நில�6ள மாாி��. 

வைகயறா	க6, "ஊ� விவகார� ேவற, வய, விவகார� ேவற" எ�/ ெசா,7 

வி�டா�க6. அHவள> ேலசான @7	
, அ*த5 ேசாி ஆ�கைள மாதிாி, ேவ/ 

யா�� கிைட	க மா�டா�க6. 

 

இ*த5 ச*த��ப�தி,, ஒ� ெபாிய விஷய�� நட*த.. பய�கரமான ெவ6ள�தா,, 

ெந,ைல மாவ�ட�, இதர மாவ�ட�க6 ேபால பலமாக� பாதி	க�ப�ட.. 


�டா�ப�-	 
ள�தி 
, ராம நதியி� உபாி நீ� விைரவி, ெவ6ளமாக வ�� 
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எ�/ எதி�பா�	க�ப�டதா,, 
ள� உைடயாம, இ�	க, மதைக� திற	
�ப- 

ஹாிஜன�க6 ெசா�னைத - அதனா, த�க6 ேசாி அழி8� எ�/ ெசா�னைத - 

நில�பிர!	க6 ஏ /	 ெகா6ளவி,ைல. இைத ஆ�ேசபி�., அ�ணாசல�, 

மத
	க�ேக ஒ� க�-ைல� ேபா�� ப��.	 ெகா#�, ேசாி ம	களி� ேப5ைச8� 

ேக�காம,, சா
�வைர அ,ல. மத
க6 திற	க�ப�� வைர, இ*த இர#-, எ. 

��னா, வ�கிறேதா அ.வைர உ#ணாவிரத� இ�	க� ேபாவதாக, ப��.	 

ெகா#ேட அறிவி�தா�. அ*த அறிவி�! இர#� ெத�	கC	
 ேம, பரவாம, 

இ�*த சமய�தி,, எ�ப-ேயா அைத� ப றி	 ேக6வி�ப�ட ெஹ�கா�<டபி6, 

வயதான ச� இ�<ெப	டாிட� ெசா,7, அ�ணாசல�ைத அரசா�க 

வி�*தாளியா	கினா�. 

 

இ.வைர "கி/	
�பய மவ�, எ	ேகடாவ. ெகட���, ப�டா�தா� ெதாி8�" 

எ�/ �ன�கி	 ெகா#-�*த சில 'ப���ேபான' ேசாி	கிழவ�க6 @ட 

கிள�*ெத:*தா�க6. ஒ�வ� @ட� பா	கியி,லாம,, ேபா[< நிைலய�தி, 

அ�ணாசல�ைத� பா�	க� ேபானா�க6. அைத � /ைகயாக	 க�திய வயதான ச�-

இ�<ெப	ட�, ஒ:�காக 'ாி�டயராக'	 க�தி அ�ணாசல�ைத வி�தைல ெச)தா�. 

அ�ணாசல�, மீ#�� வ*. மத
� ப	க� ப��.	 ெகா#டா�. இ�ேபா. 

ேசாிம	க6, அவ� ப	க�திேலேய நி�றா�க6. ேசாி அழியாம, இ��பத காக, 

அவ� த�ைன அழி�.	 ெகா6ள� தயாராக இ�	கிறா� எ�பைத உண�*த.�, 

அவ�கC� இர#-ெலா�ைற� பா��.வி�வ. எ�/ தீ�மானி�தவ�களாக ஒ�/ 

திர#�, அவன�ேகேய நி�றா�க6. ஆனா2� அவ�கC	
	 ேகாஷ�க6 

ெதாியா.. சில�, ப#ைணயா�க6 வய,கைள� பகிTகாி	க ேவ#�� எ�/� 

.-�த�க6. மத
கைள உைட	க ேவ#�� எ�/ இளவ�ட�க6 வ�டம-�தன�. 

 

ேம, ஜாதி	கார�கைள8� ��மா ெசா,ல	@டா.. பி6ைளமா�, நாடா�, ேதவ� 

எ�ற ஜாதி வி�தியாசமி,லாம,, ஒ�தா) ம	க6 ேபா, ஒ�/ திர#டா�க6. 

வாயி,லா� Q5சிகளா)	 கிட*த ேசாிய�, விஷ� Q5சிகளா) மாறிய வி*ைதைய 

இ�;� அவ�க6 ஜீரணி	க �-யாம, தி#டா-னா2�, "பற�பய ம	கள ஓேடாட 

விர�டா�டா நாம இ�*த.ல !#ணியமி,ல" எ�/ ெசா,7, மர� ெவ��� 

ேதவ�கைள8�, ஆ�ேம)	
� ேகானா�கைள8�, பைனேய/� 'சாணா�'கைள8�, 
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கிண/ெவ��� இதர ேம, ஜாதி	கார�கைள8�, நில�பிர!	க6 ஒ�/ 

திர�-னா�க6. மத
க6 உைட	க�ப�டா, அவ ைற உைட	
� ம#ைடகைள 

உைட�பத காக மாாி��. நாடா�, பMசா�சர ஆசாாி, மாாி��.5 ெச�-யா� 

ஆகிேயா� ம#ெவ�-கைள8�, ேகாடாாிகைள8�, ெவ�டாிவா�கைள8� 

விநிேயாகி�தா�க6. 

 

இத கிைடயி,, ெந,ைலயி, ெவளியா
� ப�திாிைக ஒ�/, அ�ணாசல� ைகதாகி 

வி�தைலயானைத8�, அவ� வி�தைலயாகி உ#ணாவிரத� இ��பைத8�, ஊாி, 

பத�ட நிைல நில>வைத8� 'E�/ கால�தி 
'5 ெச)தியாக ெவளியி�ட.. 

ெப�-ஷ�கைள 'ெரா�Uனா'	 கவனி�. வ*த மாவ�ட அதிகாாிக6, அ*த� 

ப�திாிைகைய� பா��த.� பைதபைத�தா�க6; படபட�தா�க6. விஷய� 

ம*திாிகC	
�, ெபாிய அதிகாாிகC	
� ேபா
� ��னா, ஏதாவ. ெச)தாக 

ேவ#��! 

 

மாவ�ட	 கெல	டேர, அ�
 வ*.வி�டா�. பி.டபி6Z. எMசினிய�கC�, 
ள�. 

மதைக� திற*.விட ேவ#�� எ�/ ெசா�னா�க6. ெகாMச� திமிறி� பா��த ேம, 

ஜாதி ேநச ஒ�ப*த	கார�கைள, ாிச�H ேபா[ஸுட� வ*தி�*த கெல	ட�, 

இ/தியி, மிர�-� பணிய ைவ�தா�. சாம, ேபத, தான� ேபா)வி�டா, அவ�க6 

'த#ட�தி 
' இ��பதாக	 க�த�பட ேவ#�� எ�/ ���க	 @றி விள�க 

ைவ�தா�. 

 

எ�ப-ேயா, தாசி,தா�, அவ�	
 'அபிஷிய, ம5சானான' ஆ�.-.ஓ., எ<.பி., 

-.எ<.பி., ஆகிேயா� !ைட Sழ நி�ற கெல	ட�, ப��.	 கிட*த அ�ணாசல�தி 
 

ஒ� க#ணா- ட�ளாி, தயாராக இ�*த 'ஆெரM� ஜூைஸ' நீ�-னா�. 

அ�ணாசல�, மட	ெக�/ 
-	க>�, மத
க6 பட	ெக�/ திற	க>� சாியாக 

இ�*த.. உ#ணாவிரத� நி�/ வி�டதாக	 ேக6வி�ப�� G�-, இ�*. 

ஓ-வ*த உலக�ைம, ைகயி, ைவ�தி�*த இர#� வாைழ� பழ�கைள, அவனிட� 

நீ�-னா6. அவ� ஒ�ைற வா)	
6 ைவ�.	 ெகா#� இ�ெனா�ைற அவளிட� 

தி��பி	 ெகா��. வி�டா�. 

 


�டா�ப�-	கார�க6 உலக�ைமயி� இ*த 'ேசாி5 ெசயைல', மிக சீாியஸாக  
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எ��.	 ெகா#டா�க6. எதிாிகC	
 உத>� 'எ�ட�ைமயான' அவைள, 

எ�ப-யாவ. நி�Eல�ப��தி விட ேவ#�� எ�பதி, அவ�கC	
 இ�ேபா. 

க��. ேவ /ைம இ,ைல. ேம, ஜாதியி, பிற*., ேம, ஜாதியி, வள�*., ேம, 

ஜாதியி, வா:� ஒ� 'ெபா�பிைள', ேம, ஜாதியினைர	 கி6C	கீைரயாக	 க�.� 

'க:த களவானி�பய மவ;�', 'காவா7�' பய2மான அ�ணாசல�தி 
, எ,லா� 

��னிைலயி2�, வாைழ�பழ�ைத	 ெகா�	கிறா6 எ�றா,, அவைள 

வாைழ	
ைலைய5 சா)�ப. ேபா,, சா)	கவி,ைல ெய�றா,, அவ�க6 

இ�*ததி, பிரேயாஜனமி,ைல. 
ல�ைத	 ெக�	க வ*த அ*த	 'ேகாடாாி	கா�ைப', 

ேகாடா7யா, @ட ெவ�-யி��பா�க6. அ�ணாசல�ைத8�, அவ� 

ெப�-ஷ�கைள8� க��தி, ெகா#�, உலக�ைமைய ேவ/ வழியி, மட	க� 

பா��தா�க6; நிைன�தா�க6. இ�ேபா. ஊேர ஒ� மனிதனாகி, உலக�ைம	
 

ெஜ�ம விேராதியாக மாறிவி�ட.. ேசாி ம	களிட� ப�ட அவமான�ைத, அவளிட� 

ப�ட அவமானமாக	 க�தினா�க6. கா� ேக��, அ. கிைட	காத சி/வ�, ைகயி, 

இ�	
� க#ணா-ைய Gசிெயறிவ. மாதிாி. 

 

ெகாMச� மனமாறி வ*த பலேவச நாடா�, 'ப6C� பைறகேளா�' அவ6 ேச�*. 

ெகா#டைத அறி*த.�, ெவ
#டா�. "அ�ணாசல�த வ5சிகி�� இ�	கா6" எ�/ 

இர#� E�/ இட�களி, பிர5சார� ெச)தா�. இ*த� பிர5சார�ைத	 

ேக6வி�ப�ட மாாி��. நாடா�, பMசா�சர ஆசாாி, ராைமயா�ேதவ� ஆகிேயா�, 

"ேவ, ஒம	
 Eைள இ�	கா? அ�ணாசல�த வ5சி	கி�-�	கா�; ெசா�னா, 

நம	
�தா� அசி�க�! அ��த ஊ�	கார�க, வ5சி	கி�� இ�*தவ6 உலக�ம�; 

அ�ர<ஸா வ5சி	கி�� இ��பா�க? ேம, ஜாதி� ெபா#ைண	 கீF ஜாதி	கார� 

வ�பா�-யா வ5சி	கி�-�	கா�; எ,லா�ைடய ெபா#ைண8� தா� த�பா 

நிைன�பா�க! இ. ஏ�ேவ ஒ�ம களிம# ம#ைடயி, உைர	கல?" எ�/ பலேவச 

நாடாைர நாைய� ேபசிய. மாதிாி ேபசி, அவ� வாைய ஆC	ெகா� ப	கமாக 

அைட�தா�க6. '!7 வ�. !7 வ�.�;' ெசா,ற. மாதிாி வ5�	கி�-�	கா�; 

ெசா,ல� ேபா) அவ6 நிஜமாகேவ அ�ணாசல�ைத 'வ5சி	கி��' இ�	க� 

.வ�கினா,, ேகவல� உலக�ைம	
 ம��*தானா? அவைள5 ேச�*த ஜாதி	
� 

ப�
 கிைட	காமலா ேபா
�? 'ேம, ஜாதி	கார�க எ�கC	
 ம5சின�க�; 

ேசாி�பச�க ேபசினா ேசத� யா�	
?" 
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ஆைகயா, 
�டா�ப�-யா�, "பா�!� சாகL�. பா�ப-	கிற க�!� 

ேநாக	@டா." எ�/ நிைன�தவ�க6 ேபா,, உலக�ைமைய எதி��., 

பகிTகார�ைத� பல�ப��தினா�க6. சிலைர அத காக� பலவ*த�ப��தினா�க6. 

உலக�ைம வட எ,ைலயான ேதா�ட�.	 கிண றி, 
ளி�. வ*தா6. அ�ேக 

அவ6 
ளி	க	 @டா. எ�/ ேதா�ட	காரைர5 ெசா,ல ைவ�தா�க6. விைரவி,, 

ேதா�ட5�வைர ��க�பிகைள ைவ�. அைட	கேவ#�� எ�/�, அவாிட� 

ஆைணயிட�ப�ட.. உலக�ைம ச�டா�ப�-	 கிண/களி, ஒ�றி, 
ளி�தா6. 

இர#� நா6 கழி�., ேதா�ட	கார�, அவ6 அ�ேக86ள கிண றி, த#ணீ� 

எ�	க	 @டா. எ�/ தீ�மானமாக5 ெசா,7வி�டா�. உலக�ைம அசரவி,ைல. 

ேசாி	கிண றி, ேபா)� த#ணீ� எ��தா6. ஊ�	கிண /	
� த#ணீ�	காக� 

ேபாவைத, அ�ேக86ள ெப#களி� நிச�த�ைத� தா�க மா�டா. ஏ ெகனேவ 

வி��வி�டா6. 

 

எ�றா2�, ஊாி, நிலவிய பத�ட நிைலைய	 க�தி ஹாிஜன� ெப#க6 அவ6 

G��	
 வ�வைத நி/�தி	 ெகா#டா�க6. ேசாியி, உ6ள சில கிழ�க6 @ட 

"எ,லா� ஒ�களால�தா� நாடார�மா. நீ�க தா� எ.	
�மா ஒ�க ச#ைடயில 

இ:	கிய?" எ�/ த#ணீ� எ�	க� ேபான அவளிட� ேநாிைடயாகேவ ேக�� 

வி�டா�க6. உலக�ைம	
 எ�னேவா ேபா7�*த.. அவ�கைள� ப றி 

அ�ணாசல�திடேமா, இதர ெப#களிடேமா ெசா,ல அவ6 வி��பவி,ைல. 

அ�ப-5 ெசா�னா,, அ*த கிழ�க�ைடகC	
 'ெசம�தியாக' வச> கிைட	
� 

எ�ப.� அவC	
� ெதாி8�. 

 

உலக�ைம ச�டா�ப�- வய	கா��	
 ேபா
� ேபா., G�-, இ�*த ஒ� 

ெச�!	
ட�ைத8� ைகேயா� ெகா#� ேபானா6. இைதயறி*த 
�டா�ப�-யா�, 

ச�டா�ப�- நில�பிர!	களிட�, உலக�ைமைய வய7, ேச�	க	 @டா. எ�/ 

ப	
வமாக5 ெசா,வத 
� த�ண�ைத எதி�பா��தி�*தா�க6. 

 

உலக�ைம	
 மீ#�� பய�கர� தனிைம வா�-ய.. ெம�ராஸு	
� ேபாகலா� 

எ�/ அ)யாவிட� ெசா�ன ேபா., அவ� ம/�.வி�டா�. உலக�ைம8� ேசாி 

ம	க6 கா��� அ�பி,, க��#டவளா) அ*த எ#ண�ைத	 ைகவி�டா6. 

இ�ேபா. ஊ� நிைலைம காரணமாக, ேசாி ம	க6 ஒ.�கி இ��பதா,, 
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தனிைம�ப�ட அவ6, அ)யாவிட� மீ#�� ப�டண� பிரேவச�ைத� ப றி5 

ெசா,2� ேபா., அவேரா, "எ*தவித பல�� இ,லாம,, அழக ம��� வ5சி	கி�� 

இ�	கிற ஏழ�ெபா#L ெம�ரா<ல மான�ேதா� வாழ �-யா." எ�/ 

ெசா�னா�. அவ6 மீ#�� வ !/�திய ேபா., "நா� ெச�த பிற> எ�ைன	 


ழி�ழிவி�� அ�!றமா ேவL��னா ேபா! எ� க#ணால நீ ெம�ரா<ல 

மான�.	
� ேபாரா�றத பா	க �-யா." எ�/ இ/தியாக5 ெசா,7வி��, ேவ/ 

ப	கமாக �க�ைத ைவ�.	 ெகா#டா�. உலக�ைமயா, அத 
 ேம, வ !/�த 

�-யவி,ைல. அேதா� ஒ� ெல�ட� @ட� ேபாடாத ேலா
 இ�	
� 

ெம�ராஸு	
� ேபாக, அவC	
 வி��பமி,ைல. அவைன நிைன	காம, இ�	க 

ேவ#�� எ�ற எ#ண�ைத வ7ய த�ைன மீறி வரவைழ�.	 ெகா#�, அைத 

இ/தியி, G�பாக ேம ெகா#டா6. 

 

இ�தைன அமளி	
6C�, சேராசா - த�க�பழ� க,யாண�, 

வாணேவ-	ைககேளா��, ெகா�� ேமள�ேதா�� நட*ேதறிய.. 

 

க,யாணமாகி ப�. நா�கC	
� பிற
�, சேராசா க#ைண	 கச	
வைத� பா��. 

மாாி��. நாடா� தி�	கி�டா�. ேபாக� ேபாக5 சாியாகி வி�� எ�/ நிைன�தவ�, 

மக6 கைளயிழ*. இ��பைத� பா��.	 கல�கினா�. �த7ரவிேலேய, த�க�பழ�, 

'ப�ைட' ேபா��	 ெகா#�, அவைள ெந��கினா� எ�/�, சாராய நா ற�ைத� 

தா�க �-யாத சேராசா, கதைவ� திற*. ெகா#� ெவளிேய வ*. அ:தா6 

எ�/�, த�க�பழ�� ெவளிேய வ*., அவ6 தைல�-ைய� பலவ*தமாக� பி-�., 

இ:�.	 ெகா#� உ6ேள ேபானா� எ�/�, மைனவி Eல� ேக6வி�ப�ட 

மாாி��. நாடா�	
, மா�ைப எ�னேவா ெச)த.. இ. ேபாதாெத�/, ம5சின� 

பலேவச� "அ�தா�, அ��த ேபாக�.ல கைரய- வய2ல கடல ேபாட�படா., 

த	காளி தா� ேபாடL�" எ�/, அவ� நில�.	கார� மாதிாி8�, இவ� 


�தைக	கார� மாதிாி8� ேபசிவ�வ. அவைர வா�- வைத�த.. 

 

'இ�தைன	
� காரணமான அ*த உலக�ைம, இ�;� உலா�.றா6. காைல நீ�- 

நீ�- நட	கிறா6. ைகைய ஆ�- ஆ�-� ேபாகிறா6. இனிேம8� அவள வி�� 

ைவ	க. மகா த�!! விட �-யா., விட	@டா.!' 
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மாாி��. நாடா�, வட எ,ைல� ேதா�ட	கார� ஐவராசாவிட� ேதா�ட5�வைர 

அைட�.விட ேவ#�� எ�/ வாதா-, ஊ�	கார�கைள எதி��த ேசாி�பய2	
, 

உலக�ைம வாைழ�பழ� ெகா��தைத !6ளிவிவரமாக	 கா�-னா�. "அ. எ�- 

ம5சா� �-8�? அனா�	க7 சினிமா>ல உயிேராட சமாதி க��ன. மா.ாி 

இ�	
ேம" எ�/ இ:�.� ேபசிய ஐவராசாவிட�, ேதா�ட5�வைர 

அைட	கவி,ைலயானா,, அவ� வய2	
� ப5ைச� த#ணீ� ேபாகா. எ�/ 

ப5ைசயாக5 ெசா,7வி�டா�. 

 

ெபா. வா)	கா7, இ�*., நீ� ேபாக�-யாத '�	க- �ன�க-யி,' மாாி��. 

நாடா� வய, வா)	காைல ந�பியி�	
� இட�தி,, 'ெர#� மர	கா,' 

வித�பா�ைட ைவ�தி�*த ஐவராசா, இ/தியி, இண�கிவி�டா�. 'எ�- ெவளில 

ேபாவா? எ�-8� ேபாவ���. ந�ம ேதா�ட�த நாம அைட�ேபா�! 

 

மாாி��. நாடா�	
 இ�;� ஆ�திர� தீரவி,ைல. பலேவச நாடா� இ�ேபா. 

அவைர மதி�பேத இ,ைல. உலக�ைமைய, ஊைரவி�� விர�டவி,ைலயானா,, 

அவ� இ��பதி, அ��தமி,ைல. G��	காாி ேவ/, "நீ�க ஒ� ஆ�!ளயா? ஒ� 

அ�ன	காவ- ெபா�!ளய அட	க �-யாத நீ�க ஒ� ஆ�!ளயா?" எ�/ இரவி, 

ெகா��த 'அ-' அவ�	
 பக72� வ7�த.. 

 

அ*த வ7 தா�க �-யாம,, அவ� ப,ைல	 க-�.	 ெகா#டா�. அவ� Eைள 

தீவிரமாக5 சி*தி�. இ/தியி, ஒ� �-ைவ ேம ெகா#ட.. 

 

'ஒ#L	
� �-யாம, ேபானா,, பிரா*தன ஏவி அவள க பழி	க5 ெசா,லL�. 

இதனா, (பிரா*த;	
) எ�� வ�ஷ� ெஜயி, கிட5சா2� பரவாயி,ல.' 

----------------- 
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19. 19. 19. 19. பாைட விாி+திடபாைட விாி+திடபாைட விாி+திடபாைட விாி+திட....    

 

உயிைரேய பணயமாக ைவ�த ஒ�வ;	
 வாைழ�பழ� ெகா��ததா, !திய 

விேராத� �ைள�., அ. பைழய விேராத�.ட� ேச�*. ெகா#டைத� !ாி*. 

ெகா#ட உலக�ைம	
 ஒ�/� ஓடவி,ைல. ெத�	களி, அவளிட� 

ேபசாவி�டா2�, சிேநகித பாவ�.ட� சிாி�.	 ெகா#� ேபா
� சில� @ட, 

இ�ேபா. அவைள� பா��த.�, ப,ைல	 க-�.	 ெகா#� ேபாவைத� பா��.� 

தி�	கி�டா6. ஒ ைறய-� பாைத	
 அசி�க� ேம2� பய�கரமாகிய.. இ.வைர 

ெவ6ைள5சாமி8�, ராமசாமி8*தா� அவ6 ேபா
� ேபா. கீF�தரமாக� 

பா�வா�க6, ஆ�வா�க6. இ�ேபாேதா, பாதி�ேப� 'கா7களாக>�', அ��த மீதி� 

ேப� ந,லவ�களாக>� இ�*த இதர பி6ைளயா#டா�கC�, '�:	கா7க6 ேபா,' 

அவைள� பா�	
� ேபாெத,லா� ஆபாசமாக� ேப�வ., ந�றாக அள>	
 

அதிகமாக	 ேக�ட.. அ*த� பி6ைளயா#டா�களி� அ)யாமா�களி, சில�� 

இ*த	 ேகார`, ேச�*. ெகா#டா�க6. 

 

உலக�ைம, 'அ�ணாசல�தி 
 ஏ� 'வாைழ�பழ�' ெகா��ேதா�?' எ�/ @ட 

நிைன�.	 ெகா#டா6. பிற
, அ�ப- நிைன�ப. ந�றி ெக�ட�தனமாக>� 

அவC	
� ெதாி*த.. 

 

'அ)யா ேகா��	
6ள நி	ைகயில ஏ�; ேக	கல. நட*த விஷய�.ல பாதிய	 @ட 

ேபா[<ல ெசா,லல. அ)யாவ ஏ�� இ:�.	கி��� ேபாைகயில ஒ�வ� @ட 

நியாய� ேபசல. ஏ�; ேக�டவள அபராத� 
��; ெசா,2� ேபா., ஊ�சனேம 

ஒ#ணாயி��... ஓேடாட விர��றா;க. ஒ�வ;	
	@ட நியாய� ெதாியல... 

ெதாிMசவ;� ஒ.�கி� ேபாறா�. இவ�கC	
� பய*.கி�� எ.	காவ 

இ�	கL�? அ�ப�ேபா வ*. ஆ/த, ெசா,7��� ேபாற அ�ணாசல�தவிட 

இவ;க எ*த வித�.ல உச�தி?' 

 

உலக�ைம, த� ெசயைல நியாய�ப��தி	 ெகா#டா2�, எ*த வித விேராத�தி 
� 

காரணமி,லாத, அவைள� ேபா�ற ஏைழ எளியவ�க6 @ட, அவைள� பய�கர 

எதிாியாக	 க�.வைத�தா� அவளா, !ாி*. ெகா6ள �-யவி,ைல. !ாி*. 

ெகா6வத காக அவ6 சி*தி�த ேபா. தைல வ7�த. தா� மி5ச�. 
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ஆ#டா#�	 காலமாக, வ/ைம	 
�ைபயி, ெநளி8� !:	களாக மாறி� ேபான 

ஏைழ எளியவ�க6, த கா�! உண�>�, த�ன�பி	ைக8� இ,லாம, தாF> 

மன�பா�ைமயி, ஊறி�ேபா) வி�வா�க6 எ�ப.�, அவ�க6 ெவளிமன� அ*த 

பிர�ய�ச நிைலைய ஒ�!	 ெகா6ள ம/	
�. இ�ப- அ-மனதி, அ-வா�கி� 

பழகி� ேபான அவ�க6, வ2வான மனித�கேளா�, த�கைள ஐ	கிய�ப��தி	 

ெகா#�, த�கைள8� வ2வான மனித�களாக	 கா�-	 ெகா6வா�க6. 

மேனாத�.வ ாீதியி, ெசா,ல� ேபானா, அ-ைம மேனாபாவ�தி 
 

'கா�ெப�ேஸஷ�' ேத-	 ெகா6C� 'எஜமான�.வ' வைகயி, ெபாிய 

இட�தாேரா� ஒ�-	 ெகா#� த�கைள8�, ெபாியவ�களாக	 கா�-	 

ெகா6வா�க6. இ*த மேனா BL	க� உலக�ைம	
� ெதாிய நியாயமி,ைல. இைத 

அறியாமேலேய, 'ெவ�க;	
 G�! அதிக�' எ�ற பழெமாழியி� உ6ள��த�, 

பலைர� ேபா, அவC	
� ெதாியா.. 

 

ெதா�-7ேலேய 'ஆைன	க�-� ேபார-5சா� உ�கள)யா. ைகக�- வா) 

!ைத�.	 காசினியா� நி ைகயிேல க�ப2ேல வ*திற�
� க#மணிேய, தாேலேலா' 

எ�ற பாடைல	 ேக��, அத ேக ப, 'சீைம�.ைர', 'ெவ6ைள�.ைர', 

'பா#-யராஜ�', 'ராசா	க#L' எ�/ ெப ேறா�களா, ெபய�க6 ைவ	க�ப��, 

அவ�க6 ெசா�னப- நட	காம,, எதி�மைறயி, நட*தா2� @ட ஒHெவா�வ;� 

த�ைன5 ச	கரவ��தியாக - த�ைனயறியாமேல அ�கீகாி�.	 ெகா#�, அ�ப-5 

'ச	கரவ��தி' மாதிாி இ��பவ�கேளா� ஒ�-	 ெகா6வா�க6 எ�ப.�, இ*த 

அ-�பைட மேனாபாவ�ைத உ2	கி� த6C� வைகயி, இல	கிய�கC�, 

ெசய,கC� .வ	க�படாத. வைர, நிைலைம இ�ப-ேயதா� இ�	
� எ�ப.�, 

'உய�*ேதா� மா�ேட உல
' எ�ற அ*த உலகி ேக இைத5 சாியாக	 கணி	க� 

ெதாியாத ேபா., உலக�ைம	
 ெதாிய ேவ#-ய நியாயமி,ைல. எ�றா2�, அவ6 

உ6Cண�>, 'ப�-ெதா�- பதினாறி2�' ஏேதா ஒ� ேகாளா/ இ�	கிற. எ�பைத 

ம��� உண��தி	 ெகா#-�*த.. 

 

இேதா� இ�ெனா� ேவைல8� அவC	
. G�-, ப�ைட5 சாராய� 

ைவ	க�ப�கிறதா எ�/ அவ6 க#காணி�! ேவ/ ெச)ய ேவ#-யி�*த.. 
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த6ளாைமயி, த6ளா�� அவ6 அ)யா>�, அவ6 இ,லாதேபா. விழி�ேபா� 

இ�	க ேவ#�� எ�ற நிைல. இ*த5 சமய�தி,, ேலா
வி� எ#ண��, 

உ6ள�தி, எ�-� பா��பைத அறி*., அவ6 த�ைன�தாேன ெநா*., 

தன	
6ேளேய எாி5ச, ப��	 ெகா#டா6. எ�றா2�, அவ6 ஒ�ைற ம��� 

விடவி,ைல. 

 

ந�பி	ைக! ந�பி	ைக! 

 

'ஊாி, பத�டநிைல �-*த.�, ேசாி ம	க6 மீ#�� 'வர�ேபாக' இ��பா�க6. 

இ*த� பய�கர� தனிைம நிர*தரமாக இ�	கா.. சேராசாைவ, த�க�பழ� 

ஒ�மாதிாியாக நட�தினா2�, இ�ேபா. ெகாMச� அவ� அ�! கா��வதாக	 

@ற�ப�கிற.. மாாி��. நாடா�	
	 ேகாப� தணி*. வி��. ேசாி ம	கைள� 

பைக	க	 @டா. எ�பத காகேவ, ஊ�	கார�க6 ேபாக�ேபாக அவளிட� 


ேராத�ைத	 
ைற�.	 ெகா6ளலா�. ஒ�ேவைள ேலா
ேவ அவைள வ*. 

பா�	கலா�. ஒ�ேவைள அவ�, அவைள...' 

 

உலக�ைம ேம ெகா#�� நிைன�தைத� ெதாடராம, ச�டா�ப�- 

வய	கா��	
� !ற�ப�டா6. இ�ேபா. ெம�ராஸு	
� ேபா
� எ#ணேம 

ஏ படவி,ைல. 'இ*த ஊ�	கார� எ�னதா� ப#றா�; கைடசிவைர 

பா�.டலா�' எ�ேற ைவரா	கிய�� பிற*த.. ஊ�	ெகா�>	
� பய*., ேகா�ைட 

இ�	
� ெச�ைன	
� ேபாக அவ6 வி��பவி,ைல. 

 

உலக�ைம ேதா�ட5�வாி, ஏறி	
தி�.� ேபாவைத பா��.வி��, மாயா#- 

மீ#�� க�-7, வ*. ப��தா�. அவைர8�, தனிைம வா�-ய.. அ-	க- வ*. 

ேபசி	 ெகா#-�*த அ�ணாசல�ைத, த சமய�.	
 வரேவ#டா� எ�/ அவ� 

தா� ெசா,7யி�*தா�. கலக�தி 
	 காரணமாக	 க�த�ப�� அவைன, எவனாவ. 

'ஒ#L கிட	க ஒ#L ப#ணிட�படா.' எ�கிற பய�தி, ெசா�னவ�, இ�ேபா. 

தனிைமேய ஒ� பய�கரமாக வ-ெவ�	க, அைத� தா�க மா�டா., ேசாி	
� 

ேபாகலா� எ�/ ேயாசி�.� பி�ன�, ேதா�ட�.5 �வாி, ஏற �-யாத 

இயலாைமைய ெநா*. ெகா#� க#ணய�*தா�. 
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ெவளிேய ச�த� ேக�பைத	 ேக�ட.�, எவேனா சாராய� பாைனைய ைவ	க 

வ�வதாக நிைன�.	 ெகா#� மாயா#- ெவளிேய வ*தா�. அவராேலேய ந�ப 

�-யவி,ைல. 

 

ேதா�ட�தி 
 உாிைமயாளராக இ�*.�, தன	
� தாேன உாிைமயாளராக இ�	க 

�-யாம, ேபான ஐவராசா, ேதா�ட5�வைர ஒ�-, நாைல*. க�!கைள 

ந��வி��, �வாி, ேபாட�ப�-�*த ��க�பிகைள எ�	க �-யாம, எ��.	 

ெகா#-�*தா�. சில பைனேவாைலகC� �வாி, கிட*தன. மாயா#-	
, 'இ�-5 

ெச)ய இவனால எ�- �-M�.?' எ�/ உ6ள�.	
6 ேக6வி ஓ�கிய.. 

ேவகமாக ஐவராசாைவ ெந��கினா�. ஆனா, ஐவராசாவா, மாயா#-ைய ேந�	
 

ேநராக� பா�	க �-யவி,ைல. க�பிைய எ�	கிற சா	கி,, தைலைய� தாF�தி	 

ெகா#டா�. 

 

"எ�ன மா�பி6ள, எ.	
	 க�பி ந�றீ�?" 

 

"எ�ேனாட� ேதா�ட�த அைட	க� ேபாேற�. அ-	க- ப�னி வ*. ேமMசி��� 

ேபா>.." 

 

"எ*த� ப�னிய ெசா,றீ�. ம;ஷ� ப�னியயா? மி�வ� ப�னியயா?" 

 

ஐவராசா, அவைர நிமி�*. பா��தா�. எ�ன பதிலளி�ப. எ�/ அவ�	
� 

ெதாியவி,ைல. மீ#�� ���ரமாக ேவைலயி, இற�கினா�. மாயா#- ேப�வ., 

காதி, ந�றாக�தா� ேக�ட.. 

 

"மா�பிள, ந,லா ேயாசி5��பா��. ெமா�ட மரமா நி	கேறா�. G�ட5 ��தி 

அட5சி�!�டா;வ. ஒ�ம ேதா�ட�ைத8� அட5��டா நா�க எ�க ேபாவ �-8�? 

ஒ�ம ேதா�ட�.ல 
�வி நாயி @ட� ேபா>.; நா�க ேபாவ	 @டாதா? மா�பிள, 

மா�பிள! நீ� ெச)8ற. �றயி,ல மா�பி6ள! எ� ெமாக�த ஏறி��� பா��! 

அ.	
� பிற>� ஒம	
 அைட	கL��; ெநன5சா அைட8�! ஒ�ம�தா� 

மா�பி6ைள, G�ைடேய ெஜயிலா மா�தி�டா, நா�க எ�க ேபாவ�? மா�ட 

ப>#-ல அைட	க. மாதிாி எ�கள அட5சா எ�- மா�பி6ள?" 



189 

 

 

ஐவராசா, 'க#�	காம,' ��க�பியி� கீF�ைனைய, ஒ� க�பி, க�-	 

ெகா#-�*தா�. கிழவ� ேப5ைச� தா�க �-யாத. ேபால>�, அ. த� இதய�ைத� 

தா	
வத 
 ��பாக, ேவ7ைய� ேபா��வி�வெத�/� நிைன�தவ� ேபா,, 

அவசர அவசரமாக, ��க�பியி� ேம, �ைனைய� N	கி, க�பியி� Bனியி, 

க�-	 ெகா#-�*தா�. அைதேய பா��.	 ெகா#-�*த மாயா#-, ெவளிேய 

ேபான மக6 உ6ேள வர�-யா. எ�பைத நிைன�த.�, ஒ� 
ழ*ைதயாக>� 

ஆகிவி�டா�. 

 

"அ)வராசா! நா� ெசா,றத	 ேகC�. மா�பி6ள! இ. கட>C	ேக ெபா/	கா. 

மா�பி6ள. ஊ� ஒலக�.ல எ�ேக8� இ�- நட	கா.! ந,லா ெநன5சி� பா�� 

மா�பி6ள. ஒ�கால�.ல ஒ)யா G�ட5��தி 'ெச�வ' அைட	க எ�ன	 @�பி�டா�. 

நா;� க/	
ம�டய வ5சி பன ஓலய5 சா�தி ந,லா அட5சி	 
��ேத�. ஒடேன 

ஒ�க)ய ஒ� எ�டணாவ நீ��னா�. 'நா� @7	கார� இ,ல மாமா�;' 

ஒ)யாகி�ட ெசா,7��, 'ம�மவ� ேப�ல 'ெச�வ' இ�	க����;' தமாஷா 

ெசா,7�� வ*.�ேட�. ேவL��னா ஒ)யாகி�ட ேக��� பா��. என	ேக 

ேவ7 வ*.�டா, எ�- மா�பி6ள? ஒ�ம மன� இளகாதா? ஒ)யா>	
� இ�- 

வரா.�; நிைன	கியா? நீ� ெகா#� வ*தி�	கிற ஓைல சாதாரண பைனேயாைல 

இ,ல! எ� சாவ5 ெசா,ல வ*.�	கிற .T- ஓல மாபி6ள, .T- ஓல!" 

 

ஐவராசாவி 
 மாயா#-யி� ெகMசைல	 ேக�ட.� அத 
 ேம, மன� 

ேக�கவி,ைல. ஊ�	கார�கைள சபி�.	 ெகா#டா�. 
ள�. வா)	கா, இ,லாத 

த� வய, வர�ைப� தி�-	 ெகா#டா�. �6 க�பியா, பாதி இட�ைத 

அைட�.வி�ட அவ�, ேம ெகா#� ேவைலைய� ெதாடராம, மாயா#-ைய� 

பா�	காமேல ேபசினா�: 

 

"நா� ெச)8ற ேவைலயில என	ெகா#L� ச*ேதாஷ� இ�	கதா 

ெநைன	கா#டா�! ஊ�	கார�க ேப5ைச	 ேக�கா�டா ஒ�ம மவா வய�ல 

இ�	கிற எ� மவைள	 கைரேய�த �-யா.! இ*த ேவ7ய நா� அைட	கா�டா, 

ஊ�ஜன� எ�ன5 ��தி ேவ7 ேபா����! இ�ப>� 
- �:கிடல. ேபசாம 

ஊ�	கார�க கா2ல ைகயில ேபாயி வி:�! ெச)த.,லா� த�!�; 
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ேதா�!	கரண� ேபா�டா2� பாதக�,ல! அவ�க வ*., எ�கி�ட ஒ� வா��ைத 

ெசா�னா� ேபா.�! நீ� ஊேராட ராஜிய ேபாயி�U�னா இ*த� ேதா�ட�.ல 

ேவL��னா2� 
-ச ேபா��	
�. நா;� ம;ஷ� தா� மாமா." 

 

மாயா#-, அ*த 'ம;ஷைனேய' பா��தா�. அவ� ெசா,வதி, 'ம;ஷ�தன�' 

சாகாம, .-�.	 ெகா#-��பைத உண�*தா�. ஆனா, எ#சா# உட�ைப எ�- 

ஒ� சாணா	
வ.? 

 

ஒ� கால�தி, ஒ� சா# கயி றி, உய�*ேதா�கிய பைன�க�-, நி�/, ஒ� 

மனித� பைனேய நி ப. ேபா, பைனம�ைடேயா�, த� ம#ைடைய அ:�தி 

ைவ�.	 ெகா#-�*த மாயா#-, உட�! ஒ� சாணாக	 @ச, ஊ�	கார�களிட� 

ெகM�வத காக, அ*த� ேதா�ட5�வாி, ஏற �-யாம, தி#டா-	 

ெகா#-�*தா�. ச*த��ப� சாியாக இ�*ததா, ந,லவராக இ�	
� ஐவராசா, 

கிழவாி� ைகைய� N	கி அவைர ேதா�ட5�வாி, 'கைரேய றினா�'. "சீ	கிரமா 

வா��. ஊ�	காரLக ஒ� வா��த ெசா,லா�டா நீ� எ�ைன	 
�த� 

ெசா,ல	@டா." எ�/� அவைர உஷா� ப��தினா�. 

 

நட	க �-யாத மாயா#-யா,, இ�ேபா. எ�ப-� தா� ஓட �-*தேதா! 'ைகN	கி' 

வி�� 'கைரேய றி' வி�ட ஐவராசாைவ� தி��பி� பா�	காமேல, அ�ப-� தி��பி� 

பா��தா,, ஒ� ெநா- Gணாகிவிடலா� எ�ப. ேபா,, ஓ�ட�� நைட8மாக, 

உட�ெப,லா� ஆட, Qமி 
2�க, பறைவக6 பய�.ட� இற	ைககைள5 சி7��.	 

ெகா#� பற*ேதாட, அவ� பா)*ேதா-	 ெகா#-�*தா�. நா2 திைச8� ��ட, 

எ��	 ேகாண�� த�ட, த���த�மாறி, வழிபா��. ஓடாம,, கா,ப�ட 

இட�ைதெய,லா� வழியாக நிைன�., க#ப�ட ஆ�கைளெய,லா� 

உ#ைமயிேலேய மனிதராக நிைன�., அவ� ஓ-னா�. ேவ�	க வி/வி/	க உயி� 

அவைர� பி-�தி:�ப. ேபால>�, உயிைர அவ� பி-�தி:�ப. ேபால>�, ெகாைல 

ெச)தவைன� .ர�.� ேபா[<காரைன� ேபால, அ*த� ேபா[`, இ�*. 

த�பி�. ஓ�� ெகாைலகாரைன� ேபால, அவ� ஓ-னா�. அ�.வான	 கா�-, 

நாி�க�கைள8�, பாி�க�கைள8� பா��. அ2�.� ேபான ஒ�வ�, மனித 

�க�ைத� பா�	க ஏ�கி	 கிட*த ஒ�வ�, அ. கிைட	காம,, இ/தியி, பா��த 
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�க�கைளேய மனித �க�களாக� பாவி�.	 ெகா#�, அவ ைற� பா�	க� 

ேபா
� மனிதைன� ேபா, த6ளா-	 ெகா#�� ஓ-னா�. த�ைனேய தா� த6ளி	 

ெகா#�� ஓ-னா�. உலக�ைம	
 இ� மட�காக>� தன	
 ஒ� மட�காக>� 

அ*த வேயாதிக� ��மட�காக ஓ-னா�. 

 

!ளிய*ேதா�பி,, ��ெப,லா� உலக�ைமைய5 சீ#-� பா��பைத ம��ேம ஒ� 

கடைமயாக>�, இ�ேபா. அைத ஒ� இனிைமயான ெபா:. ேபா	காக>� 

ெகா#ட ராமசாமி, ெவ6ைள5சாமியிட� அவ�க6 யாெர�/� ெதாி*.� ஓ-னா�. 

அவ�க6 ��னா, ேபா) நி�/ ெகா#�, "எ� G�� ஒேர வழிய8� ஐவராசா 

அைட	கிறா�. நீ�க ெசா�னா ேக�பானா�. ஒ� வா��த வ*. ெசா,2�க. 

ெசா,2�க" எ�/ ெகMசினா�. சாமிக6 இ�வ��, அவ�	
� ைப�திய� 

பி-�தி�	கிறதா எ�/ நிைன�தா�க6. அவ� நி�வாணமாக இ,லாம2�, 
ைற*த 

ப�ச� ேவ�-ைய	 கிழி	காம2�, இ��பைத� பா��.5 சிாி�.	 ெகா#டா�க6. 

பிற
 ஐவராசாைவ உ சாக�ப��த, ஒேர சமய�தி, இ�வ�� நிைன�., 

ேதா�ட�ைத� பா��. நட*தா�க6. 

 

மாயா#- நி கவி,ைல. "சிாி	கவாடா ெச)8றிக. ஒ�கள� பா�. ெசா6ளமாட� 

சிாி	கத மற*.டாதிகடா" எ�/ ெசா,7	 ெகா#ேட, தைலெதறி	க ஓ-னா�. 

!ளிய* ேதா�பி, இ�*., ெத�கிழ	ேக உ6ள ஒ� ேதா�ட�. வழியாக ஓ-னா�. 

வி:*. ேபான ேசாளத�ைடகைள நாைல*தாக5 ேச��., ெச�
�தாக ைவ�.	 

க�-	 ெகா#-�*த ராைமயா� ேதவைர� பா��., "ேதவைர)யா, எ� G�� 

வாச�பாைதய ஐவராசா அட5சி	கி�� இ�	கா�. ஒ�ம மாதிாி� ெபாிய ம;ஷ� 

ேவ#டா�னா வி���வானா�. தய> ெசMசி வாாியரா?" எ�/ படபட�பாக� 

ேபசி	ெகா#� நி�றா�. ராைமயா� ேதவ�, அவ� �க�ைத� பா�	கவி,ைல. ேதவ� 

ேயாசி�பதாக நிைன�த மாயா#-, "ஏல ேசா�, த	காளி வய2	கி�ட எ�மமா� 

ெதாி8.. ஓ-ேபாயி விர��ல" எ�/ எ�ேகேயா ஒ�வ;	
5 ச�த� ெகா��பைத 

உண�*த அவ�, ேதவ� த�ைன�தா� ஒ�ேவைள எ�ைம மா��; ெசா,கிறாேரா 

எ�/ நிைன�., அ�கி�*. ஓ-னா�. 

 

Zனிய� ேரா- 
 அவ� வ*தேபா., இர#� ேப� ஒ� க�ைட வ#-யி, 

உ�கா�*தி�	க, ஒ�வ� மா�களி� E	கணா� கயி/கைள லாவகமாக இ:�.	 
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ெகா#ேட 'இ�மா இ�மா' எ�/ மா�கைள விர�-	 ெகா#-�*தா�. ��னா, 

ேபா) நி�ற மாயா#-ைய� பா��த.� 'பிேர	கான' E	கணா� கயி ைற 

பி-�தி:�. மா�கைள நி/�தினா� வ#-ேயா�-. 

 

"மாட	க#L ம5சா�, சிவசாமி ேகானார! எ� G�� வழிய ஐவராசா அைட	கா�. 

அைட5சி�டா��னா ெவளில8� வர�-யா.. உ6ள8� ேபாக�-யா.)யா. 

ெபாிய மன� ப#ணி ெகாMச� வ*. ெசா,2�க)யா. அவ� ேக	
ேற�
றா�." 

 

வ#-	கார�க6 சிறி. ேயாசி�தா�க6. "இ*த !�தி ெமாத,லேவ இ�	கL�. .�ப 

வி���� வால�பி-5சா எ�-?" எ�/ சிவசாமி	ேகானா� 'கீேதாபேதச�' ெச)ய, 

இ�ெனா�வ� "சாி சாி நக��. ஒ�ம பா� ஊ�பா�" எ�/ ெசா,ல, வ#-யி� �� 

ப
தியான 'ச�ட�தி,' உ�கா�*தி�*த வ#-ேயா�-, வ#- மா�கைள சா�ைட	 

க�பா, விளாசினா�. வ#-5ச	கர� கா7, படாம, இ��பத காக, மாயா#- 

.6ளி	 
தி	க ேவ#-யதாயி�*த.. 

 

மாயா#- தைலவிாி ேகாலமாக, ஊ�	கிண /� ப	கமாக, காளிய�ம� ேகாவி2	
 

��னா, வ*., "காளியா�தா, இ�;� ெபா/�.	கி���தா� இ�	கியா?" எ�/ 

ஊேர அதி��ப- கதறிவி��, ஒ� ஓர�தி, ேமடாக இ�*த� தி�-, உ�ைள	-

கிழ�
 க�வா� வைகயறா	கைள வி /	 ெகா#-�*த ப
தி ேநர வியாபாாி-

களிட� விஷய�ைத5 ெசா,7	 ெகMசினா�. அ*த� ப	கமாக	 
ட�கைள இ��பி, 

ைவ�.	 
2�காம, ேபா)	 ெகா#-�*த ெப#களிட� "ஒ�க \��	கார�கள 

வர5ெசா,2�க�மா. ஐவராசாகி�ட ெசா,ல5 ெசா,2�க�மா" எ�/ ெகMசினா�. 

அ*த� ெப#க6 பாிதாப�ப�டா�கேள தவிர, பதிலளி	கவி,ைல. வியாபாாிக6, 

தரா�� த��கைள	 ெகாMச� வி��� பி-�தா�கேள தவிர, விைடயளி	கவி,ைல. 

 

கிழவ�, அைதாிய�படாம,, 'வா7பா,'கார�களிட� வ*தா�. அவ�களிட�� 

விஷய�ைத5 ெசா�னா�. அ*த 'ைமன�க6' ப*ைத பி-�.	 ெகா#� சிறி. 

ேயாசி�. வி��, பிற
, 'விவகார� ெபாியவ�க6 ச�ப*த�ப�ட.' எ�/ நிைன�.	 

ெகா#�, எ. அவ�களிட� இ,ைலேயா அைதேய 'ச�G<' ேபா�பவ� ெசா,7	 

ெகா#� ப*ைத அ-�தா�. 
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"லH ஆ�. ஒ� லH. லH ஒ�." 

 

ைக�ப*. அ�
மி�
மாக உ�#ேடா-	 ெகா#-�*த. மாயா#-ைய� ேபால. 

ஒ� கண� திைக�., ம/கண� ஊ��பிர�க�க6, @-�தி�;� கா�த��.வி� 

-	கைட	
 ��னா, வ*. க�தினா�: 

 

"அ)யாமா��கேள! த�ம� பிர!மா��கேள! எ�ேனாட G�� வழிய ஐவராசா 

அட5சி	கி�� இ�	கா�. நீ�க எ�ன ெசா�னா2� க���படேற�. ஒ�க கா2ல 

ேவL��னா2� ெச��பா கிட	ேக�. தய> ெசMசி இ�பேவ வா�க)யா. அவன 

அைட	கா#டா��; ெசா,2�க)யா. நா� ெசMச.,லா� த�!�தா)யா... நீ�க 

எ�ன ெசா�னா2� க���ப�ேற�... தய> ெசMசி வா�க! பழயத� பா	காம 

வா�க)யா! ஒ�கC	
	 ேகா-� !#ணிய� உ#�)யா! காளியா�தா ஒ�க 

கா2ைகய ந,லா ைவ�பாயா! ெசா6ளமாட� �க�
��பா�யா! வா�க)யா, வ*. 

ேகC�க)யா! த�ம� பிர!	கேள! ஒ�கள�தா)யா." 

 

@�ட�தி, ஒ� 
2	க, ஏ ப�ட.; ஒ� அ�பாவியா, ெபா/	க �-யவி,ைல. 

 

"வயசான ம;ஷ� வாCவாC�; க�.றா�; ஒழிMசி ேபாறா�. பால�பா	கதா, 

பா, கா)5சிற ச�-ய� பா	கதா? பலேவச ம5சா�, அ)வராசாவ ேபாயி5 ச�த� 

ேபா��." 

 

"நா� எ�-யா ேபாவ �-8�? பற�பய2	
 அவ� மவா வாழ�பள�த	 
��. 

ந�மள எ,லா� ேகவல�ப��.னா! அ. ஒன	
� ெபாிசா� ெதாிய7யா?" 

 

"ெபா�பிைளேயாட !�தி பி�!�திதான? ேபாவ���. ேபாயி5 ெசா,7�� வா��. 

ஆசாாி, நீராவ. ேபாயி�� வா�ேம!" 

 

"எ�னேவ ெச�த� ேப5சி� ேப�றீ�? மவள இவரால அட	க �-யல! ேசாி�ப	க� 

ேபாவாம த�	க �-யல! ெபா#ணMச�- மாதிாி, ெபா#ண ஒ:�கா நட�த� 

ெதாியாம, இ�ப	 ைகய	கால� பி-5சா எ�-ேவ? ஊ��னா கி6Cகீைரயா? இ,ல 

ெதாியாம�தா� ேக	ேக�." 
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"அ�ேபா நா� ேபாவ��மா?" 

 

"மான�த உதி�தி�� ேவL��னா மகாராசனா ேபா>�! அ�!ற� 

வ��த�படாேத8�. அHவள>தா� ெசா,2ேவ�." 

 

"எ� மான�ெக�டா2� பரவாயி,ல, நா� ேபாக� தா� ேபாேற�!" 

 

"நா;� வாேர�பா." 

 

"நா;� வாேர�." 

 

"நா;�." 

 

"நா." 

 

@�ட�தி, சலசல�! ஏ ப�ட.. அ*த5 சமய�தி, மாாி��. நாடா� எ�கி�*ேதா 

பிரச�னமானா�. அவைர� பா��த.�, அவ� அ�ேகேய வ�- ேக�பா� எ�/ 

பய*. சலசல�! அட�கிய.. மாாி��. நிதானமாக, அ:�த*தி��தமாக, ந/	
� 

ெதறி�தா  ேபா, ேபசினா�. 

 

"ஆ	க� ெபா/�த. ஆற� ெபா/�க�பா. ெர#� நாைள	கி வி��� பி-�ேபா�! 

ஒலக�ைம8� இவர மாதிாி ெத��ெத�வா பி5ச	காாி மாதிாி அைலMசி க#டவ� 

கா2ல,லா� வி:*., கைடசில ந�ம கா,ல விழL�! வி:*தி�வா. அ.வைர	
� 

ெபா/. இ,ல�னா ஊ�	காரன ெபா�ட�பய2வ�; ெசா�ன.� ப�தாம, 

பற�பய2	
 வாழ�பழ�த	 
��. ந�ம மான�த வா�
னவா இ�;� 

எ�னெவ,லாேமா ெச)வா! ெச/	கிமவா ைகயில கா2ல வி:ற. வைர	
� 

ப,ல	 க-5சி	க�க! எ� மன�@ட�தா� இள
.! எளகி�டா எ�-? ஊ��னா 

நாள	கி ஒ� பய� வரா#டாமா? எ�ன நா� ெசா,ற., ெச�-யார?" 
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"சாியா5 ெசா�னீக. அவ6 ந�ம கா,ல வி:ற. வைர	
� நாம இ�தய�த	 க,லா 

வ5சி	கிடL� இ,7யா ஆசாாியார?" 

 

"நா� ெநன5சத நீ� ெசா,7�U�." 

 

'ந�ம கா2ல விழL�' எ�ற வா��ைத, எ,லா�	
� இதமாக இ�*த.. அேதா� 

'ெர#� நாைள	
	 கிழவ� கTட�ப�டாதா� அ*த	 
மாி	
� !�திவ��' எ�/ 

எ,ேலா�� நிைன�தா�க6. 

 

ஊ�	கார�க6 த�கC	
6 ேபசி	 ெகா#-��பைத� பா��த.�, ந,ல �-> 

கிைட	
� எ�/ ைகைய� பிைச*. ெகா#-�*த மாயா#-, இ/தியி, அவ�க6 

ைகக:வி வி�ட. ேபா,, �க�கைள� தி��பி	 ெகா#டைத� பா��த.�, மீ#�� 

!ல�பினா�: 

 

"ஒ�கள�தா�. தய> ெசMசி எ�ேனாட 
�த�த மற*.��க)யா. இ*ேநர� 

ஐவராசா அட5சி �-5சி��பா�. ஒ� நட வ*. ெசா,7�� வ*.��க. இ*த	 

ெகழவ� ேப�ற. ேக	க7யா)யா? ஒ�கள�தா� மவராசாமாேர." 

 

ெபா/ைம	
� ெபய� ேபாகேவ ேபாகாத பலேவச நாடாரா, ெபா/	க 

�-யவி,ைல; அத�-� ேபசினா�: 

 

"எ�ன மாயா#- நாடாேர! ஒேரய-யா) 
:வMசி ேபா�றீ�. வய�� ெபா#ண 

ஒ�மால அட	க �-யல. ப�ட�பக,ல ப�ளி	கா பற�பய மவ;	
� பழ� 

ெகா�	கா! அத� த�	க ஒ�மால �-யல! க#ெக�ட பிற> Sாிய நம<கார� 

ப#Lனா எ�-?" 

 

"பழயத மற*.��, பலேவச�, ஒ�@ட� ெபாற	காத அ#ண� மாதிாி எ�ன 

நிைன5� ஒ� நட வா, ராசா! மாாி��.! உ�ைன8*தா�பா. சி�ன� பயமவா 

சி�ன�தனமா ேப�னத நீ ெபாிய ம;ஷ� ெப�*த�ைமயா வி����பா! வா�பா, 

வ*. ஐவராசாகி�ட5 ெசா,2 ராசா. ஒ�ன இ��பில எ��தவ�டா நா�. இ�ேபா 
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இ��! ஒ-ய நி	கத� பா	க.	
 ஒன	ேக ந,லா இ�	கா மாாி��.? ஆசாாியார, 

ஒம	
 எ�தன தடைவ ெநா�
 ெவ�- த*தி�	ேக�! தி�னத மற*.�Uரா?" 

 

மாாி��. நாடா�, @�ட� மீ#�� சலசல�! அைடயாம, இ��பத காக, ெவ�� 

ஒ�/ .#� ெர#டாக� ேபசாம,, 'ஈர�.ணிைய5 ��தி	 க:�ைத அ/	க�' 

ேபசினா�: 

 

"ஒ�ம ேமல எ�க யா�	
ேம வ��த� கிைடயா.. ஆனா, ஊ�	காரன 

ெபா�ட�பய2வ�; ெசா,7��, நாயி, ஆ�ட	க-5சி மா�ட	க-5சி கைடசில 

ம;ஷைனேய க-	கிற மாதிாி, சா�!�ற.	
 ம��� வா) வ5சி	கி�� ேபச� 

ெதாியாம	 கிட*த பற�பய2வ @ட ேச*.கி��, 
ல�ேகா�திர� ெதாியாம 

அ�ணாசல� பய2	
 வாழ�பழ�த	 
��. ந�ம எ,லா�ைத8� 

அவமான�ப��தி�டா! நா�க இ�*த.ல8� கண	கி,லாம ெச�த.ல8� 

கண	கி,லாம தலய� ெதா�க� ேபா��	 கி�� இ�	ேகா�." 

 

மாாி��. ேபசிய.�, அ.வைர தைலகைள� ெதா�க� ேபாடாத தைலய�க6, 

இ�ேபா. அவ ைற� ெதா�க� ேபா��	 ெகா#டா�க6. மாாி��. நாடா�, 

"அதனால" எ�/ ேபச� .வ�கிய ேபா., அவைர அதிகமா) மதி	காத பலேவச�� 

"அதனால" எ�/ ெசா,7வி��, அத 
 ேம2� ேபசினா�: 

 

"அதனால இ�ப ெசா,ற.தா� எ�ப>� ெசா,ற.�! ஒ�ம மவா, அ*த 

அட�கா�பிடாாி, ஊ�ல இ�	கிற ஒHெவா� ஆCைடய கா,2ல8� வி:*. 

'அ)யா சாமி'�; ெகMசL�. நைடயா) நட*., கா2 கைரயL�. பா�.� பா�.	 

க#L Q	கL�! நி�; நி�; நடவாச, ேதயL�. அ�!ற*தா� ஐவராசா 

ம5சா�கி�ட5 ெசா,லலாமா, ேவ#டாமா எ�கிறத ஊ� ேயாசி	
�! நீ� 

Gணா�!ல�!ற.ல !#ணியமி,ல!" 

 

மாயா#-8�, "!#ணியமி,ைல" எ�/ ெசா,7	 ெகா#-�*தா�. அ*த� 

!#ணியவா�கைளேய அவ� பா��.	 ெகா#-�*தா�. இ�ேபா. !ல�பவி,ைல. 

த�ைன�தாேன அத�-, அட	கி	 ெகா#டா�. இ*த5 சமய�தி,, பMசா�சர 
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ஆசாாியா�, "ஒ� ெபா�!ள �#ைட	
 இHவள> தி�� ஆவா.�பா! நீ�� 

அதிகமாக இட�
��தி�U�! அவள வ*. இவ�க ைகயில கா2ல விழ5 ெசா,2�! 

Gணா ேநர�த� ேபா	காேத8�" எ�றா�. 

 

மாயா#- பிடாிைய5 சி7ாி�.	 ெகா#டா�. உலக�ைம, அவ�க6 ைகயில கா2ல 

வி:வதாக இ�*தா,, அவேர அவ6 ைககாைல ெவ�-விட� ேபாகிறவ� ேபால 

உட�ைப ஒ� தடைவ உதறி	ெகா#�, அனாவசியமாக� ேபசினா�: 

 

"எ�ன ெசா�ன ஆசாாி? உலக�ம வ*. ஒ�க கா2ல விழLமா? அவா 

நட*.ேபாற Nசில அ/*.ேபாற Nசி	
 நீ�க ெப/வியளாடா? எ�னேமா 

எளியவ� ெசா�னா�; இள	காரமா ப#Lறீய?" 

 

"நீ�க வ*தா2� சாிதா�. வராம நாசமா� ேபானா2M சாிதா�. ஆனா, ஒ#L... 

நா� 'நா� நக�' ��தாத பைனேயறிதா�. அறி>ெக�ட �#ட*தா�. ஆனா, 

மாாி��. மாதிாி கசா�!	கறிய	 
��. காணி நில�த வா�கல. ஒ�ம மாதிாி 

த�க�.ல பி�தளய5 ேச	கல! அ)யா>வ மாதிாி அரவ�- வா�கி ஏழபாழ வய�.ல 

அ-	கல! பலேவச�த மாதிாி சி�தி மவளேய வ5சி	கி�� இ�	கல! கட>ேள கதி�; 

நா� உ#� எ� பைன>#��; இ�*தவ�! எ� வயி�.ல அநியாயமா 

ெந��ப	 ெகா�-�-ய! நீ�க இ�ப ெச)ற.	
 எ�பவாவ. வாத�.ல 

வி:*தாவ., லாாில ைககா2 ேபாயாவ. .6ள�.-	க	 கிட	கல�னா நா� ஒ� 

அ�ப;	
� பிற	கல. "வாயாடா ேப�றீய?" மாயா#- சிறி. E5�வி��	 

ெகா#� ேம2� ெதாட�*தா�: 

 

"ெபா# பாவ� ெபா,லாத.டா. அ. ஒ�கள	 ேக	காம ேபாவா.டா! பா�பேமாடா, 

ப�னாட� பய2களா." 

 

மாயா#- தைரயி, 
னி*. ஒ� பி- ம#ெண��. அைத உ6ள�ைகயி, ஏ*தி 

ஊதிவி�டா�. 

 

"இ*த மாதிாி நீ�க ம#ணா� ேபாவா�டா, எ� ேப� மாயா#- இ,லடா." 
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@�ட�தின�, எதி�பாராத இ*த வசவி, மா�- எ�ன பதிலளி�ப., யா� �த7, 

பதிலளி�ப. எ�/ ேயாசி�.	 ெகா#-�	ைகயி,, மாயா#- ேபா�ட ம# 

.க6க6, எ,லா� தைலயி2� ஏறின. 

 

மாயா#-, G�ைட� பா��. ஓ-னா�. இ.வைர	
� Gரா�பா) இ�*.கி��, 

இ�ப�ேபா) '�-5சி மாறி�' பய2வ கா2ல வி:*.�டேம, எ�/ தன	
�தாேன 

ேபசி	ெகா#�, அத 
 ெவ�க�ப�டவ� ேபா, ஓ-னா�. ஒேர நாளி, ெமா�தமாக 

ஓ-வி�� உலைகவி�� ஓட�ேபாகிறவ� ேபா, ஓ-னா�. ேதா�ட5�வாி,, 

அனாவசியமாக ஏறி, அல�சியமாக	 
தி�தா�. ஐவராசாைவேய, ெவறிபி-�தவ� 

ேபா,, S�யமாக� பா��தா�. அ*த5 Sனிய�தி� S� தா�க�-யாத ேவ7	கார�, 

"எ�ன மாமா யா�� வாரா�களா?" எ�/ ேக�டா�. அவ�	
�, ஆ6 ேதைவயாக 

இ�*த.. 

 

மாயா#-	 
ர7, இ�ேபா. ெகMச, இ,ைல. ேகவ, இ,ைல. பிசி/ இ,ைல. 

பிலா	கண� இ,ைல. அவ� 
ர, க�Oரமாக ஒ7�த.. ஆலய மணிைய� ேபால 

�ழ�கிய.: 

 

"ஐவராசா, ேதா�ட�த அைட	கற.� அைட	காத.� உ�ேனாட இTட�. நா� 

ஒ#L� ஒ�கி�ட� பி5ைச ேக	கல! நீ அட5சா2M சாிதா�. அைட	கா�-8� 

சாிதா�! ஒன	
 நீேய 
ழிெவ�-	கி�டா நா� எ�ன ப#ன �-8�? அவனவ� 

க�மவினய அவனவ� அ;பவி5��தா� ஆவL�! நா� உ6ள ேபாேற�." 

 

மாயா#- G��	
6 ேபானா�. பிற
 ஒ� நிமிட�தி, தி��ப ஐவராசாவி� அ�கி, 

வ*தா�. 

 

"ஐவராசா! ஒேர ஒ� உதவி. அ.>� �-Mசா. இTடமி�*தா ெச)யி! எ� மவ6 

இ�;� ெகாMச ேநர�.ல வ*.�வா. அவள உ6ள அ;�பி�� அ�!றமா ந,லா 

அட5சி	க! அ.வைர	
� உ�னால ெபா/	க �-யா.�னா, அட5சி�! ெவளில 

நி	க�ேபாற எ� மவாகி�ட ம���, 'அவசர�ப�� ஒ#L� ப#ணா#டாமா�. 

காளியா�தா வாச,ல ேபாயி� பழியா)	 கிட	கLமா��;' நா� ெசா�ேன�; 

ம��� ெசா,7�! வாேர�. ஐவராசா, ஐவராசா�னா அ��த� ெதாி8மாடா? 
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த�ம�.	
	 க���ப�� வனவாச� ேபான பMசபா#டவ�க�; அ��த�! 

த�ம�.	
	 க���ப�ட ெகழவ� G�ட வனமா ஆ	கினவ�; அ��தமி,ல. 

மாமாவால நி	க �-யல. ேவல ெச)8ற ஒன	
� ேப5��.ைண ெகா�	க �-யல! 

வர��மா?" 

 

"நா� ேபாேற� ஐவராசா. உலக�மகி�ட மற	காம5 ெசா,7�. சாிசாி உ� ேவலய� 

பா�." 

 

மாயா#- க�Oரமாக, சி�க�ைத� ேபா, பா��.	 ெகா#� அ-ேம, அ-ைவ�., 

A7ைழ பிறழாத இைடெவளி8ட�, நி�மல�.ட;�, நி�	
ண�.ட;�, 

��னா2� பா�	காம,, பி�னா2� பா�	காம,, ைககளிர#ைட8� �.
	
� 

பி�னா, க�-	ெகா#�, த� பாத�களி� ெப�விர,கைள ம��ேம பா��.	 

ெகா#�, G��	
6 ெச�றா�. 

 

அவைரேய பா��.	 ெகா#-�*த ஐவராசாவி 
, மன� ேக�டேதா இ,ைலேயா, 

அதி, பய� ேக�ட.. உ#ைமயிேலேய அவ� ந��கிவி�டா�. ேதா�ட5 �வாி, ஒ� 

பாதி அைட	க�ப�-�*த.. ச�னமான க�பி வைலயா, பி�ன�ப��, 

இைடயிைடேய ெபாிய ��க�பிகளா, ேச��.	 க�ட�ப�-�*த க�பிவைல 

ம-�!	 கைல*. கா றி, ஆ-ய.. க�பி வைலேயா� ேச��., பைனேயாைலக6 

திணி	க�படாம,, �வாிேலேய கிட*தன. நாைல*. E�கி, கழிக6 ேவ/. 

 

ஐவராசா பய*. வி�டா�. ேபா�டைத� ேபா�டப- வி��வி��, அாிவாைள8�, 

ம#ெவ�-ைய8� ம��� எ��.	 ெகா#� ேபா)வி�டா�. 

 

அ*த	 க�பிவைல, கா றி, ேலசாக ஆ-, பிற
 பிாி*., பாைட மாதிாி விாி*த.. 

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

20. '20. '20. '20. 'பாவிபாவிபாவிபாவி' ' ' ' இற+திடஇற+திடஇற+திடஇற+திட............    

 

வய	கா�-,, நீல�ப5ைச நிற�தி, நி�ற ெந பயி�க6, இ�ேபா. பMசேலாக 

நிற�தி,, ேலசாக� ப:�.�, சிவ*.� ேபாயி�*த கதி� வயி றி,, ெந, க�	கைள5 
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�ம*. ெகா#�, பிரசவ ேவதைனயி, .-�பைவ ேபா, ஆ-ன. 'க��பிணி� 

ெப#கC	
	 க#டைத� தி�ன ஆைச' எ�ப. ேபா,, ஆெண�/ இ,லாம, 

அ�தைன8� ெப#ெண�ற வித�தி,, S, ெகா#ட ெந பயி�கC	
�, இதர� 

ெப#கைள� ேபால, உலக�ைம8�, இட. ைகயி, ைவ�தி�*த 

ஓைலெப�-யி7�*., உர�ைத எ��.� Nவி	 ெகா#-�*தா6. 

 

அவைள ஜாைடயாக� பா��.	 ெகா#ேட ஒ��தி "ந�ம ேலா
 அ��த மாச� 

வரானா�. ெம�ரா<ல க,யாணமா�! ெபாிய பண	கார�களா�. கா� இ�	கா�. G� 

இ�	கா�. ெபா#L� ப-5சி�	கா�. ��பதாயிர� (பா) ெரா	கமா	 

ெகா�	கவளா�. ச�கர மாமா>	
 அ-	கி. ேயாக�" எ�றா6. 

 

ம ற� ெப#கC�, உலக�ைமைய ஜாைடயாக� பா��தா�க6. 
�டா�ப�- 

ச�கதிக6 இ�ேபா. அவ�கC	
 அ�.ப-. 'ேதா�ட�.ல ேமாகினி மாதிாி' எ�/ 

��! ெசா�னவ�க6, உலக�ைம8ட� பழகிய பிற
, அவ6 அ�ப-�ப�டவ6 

இ,ைல எ�பைத உண�*த.ட�, அவ6 அ�ப-5 ெச)ததி2� ஒ� த�ம நியாய� 

இ��பைத உண�*., அவC	
 ஒ� வைகயி, தனி�ப�ட மாியாைதைய8� 

ெகா��தா�க6. உலக�ைம ேப�வாளா எ�/ அவ6 வாையேய பா��தா�க6. 

 

உலக�ைம ேபசவி,ைல. 

 

உட�பி, ஏேதா ஒ� இட�தி, வ7�ப. மாதிாி ெதாி*த.. சி�ன வ7யா, ெபாிய 

வ7யா எ�/ ெதாியவி,ைல! அவ6 அ*த ெந பயி�கைளேய ெவறி�.� பா��தா6. 

��! ெதா�டா, .வ#� வி�வ. ேபா, இ�*த அேத பயி�க6, இ�ேபா. 

உ/திேயா� நி கி�றன. ��! 
னி*.ெகா#� பயி�கC	
	 கைளெய��தவ6, 

இ�ேபா. நிமி�*. நி�/ உர� ேபா�கிறா6. உர� ேபா�� அவ6 மன.�, 

'உரமாகியி�*த..' இைல8�, ெச-8�, ம#L�, மர��, Qமி	
6 

ஒ�ேறாெடா�/ ேமாதி அைவ அ /� ேபா8�, இ /� ேபா8�, உரமாகி 

வி�வ.ேபா,, அவ6 உ6ள�. உண�>க6 'இனிெயா� எ#ண� விழ இடமி,ைல' 

எ�பைத� ேபா, உ6ள�ைத ெந�	கமாக அைட�தி�*த எ#ண�க6, 

ஒ�ேறாெடா�/ ேமாதி, உ�	
ைல*., அ /� இ /�, இ/தியி, அவ6 
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உ6ள�தி 
 உரமாகிவி�டன. ஏமா ற�க6 ஏ ப�� ஏ ப��, இ�ேபா. ஏமா ற� 

இ,லாம, வாழேவ �-யா. எ�கிற மாதிாி எதி�மைறயி, பழகி�ேபான அவ6, 

ேவைலயி, ���ரமாக இ�*தா6. ேலா
ைவ மனதி, இ�*. உத/பவ6 ேபா,, 

உர�ைத	 ைகயி7�*. உதறி	 ெகா#ேட Nவினா6. 

 

ேவைல �-*த.�, G��	
� !ற�ப�டா6. சக ெப#க6 ம�தியி, ெதாியாம, 

இ�*த ஒ�வித ேசாக�, ேலசாக எ�-� பா��த.. 

 

'ேலா
>	
	 க,யாணமாேம! ந,லா நட	க���. ஒேர ஒ� தடைவ அவர� 

பா�.�டா ேபா.�! நி5சய� அவர� பா	கலா�. க,யாண ேநா�U< G��	
	 

ெகா#� வர�தா� ெச)வா�! அ�ேபா பா	கலா�!' 

 

க பனா எ#ண�ைத விர�ட �-யாத உலக�ைம, நைடைய எ�-�ேபா�டா6. 

திUெர�/ அ)யா ஞாபக� வ*த.. ேதா�ட	காரனி� இ/தி எ5சாி	ைக வ*த.. 

ப�ட5சாராய விவகார� ேதா�றிய.. 'ப�டகா,லேய ப��' எ�கிற எ#ண�� 

வ*த.. 

 

அவ6 உ6ள�தி ேக ஒ� த�மச�கட�. எ*த எ#ண�தி 
 �த7ட� ெகா��ப.? 

ப�ைட	கா? ேலா
>	கா? ேவ7	கா? வ�! ேப�� கா7கC	கா? 

 

எ*த எ#ண�தி 
� �த7ட� ெகா�	க �-யாம, தவி�த அவ6 உ6ள�, 

இ/தியி,, 'எ.	
ேம இட� ெகா�	கா#டா�' எ�/ நிைன�. மர�.� ேபான.. 

 

ஊ� �ைன	
5 ச /� த6ளி, மேலயாவி, பிர�கராக>�, பிற*த Qமியி, மா� 

ேம)�பவராக>� இ�	
� 'மேலயா	கார�', மா�க6 இ,லாம, த�ன*தனியாக� 

Qவர� மர� ஒ�றி, சா)*. ெகா#� நி�றா�. உலக�ைமைய� பா��த.�, 

அவளிட� ஓ-வ*தா�. அவ� Eலமாக�தா� மாாி��. நாடா�	
	 ெகா�	க 

ேவ#-ய கடைன, உலக�ைம ெகாMச� ெகாMசமாக	 ெகா��. வ*தா6. கட� 

அைடப�� வி�ட.. மேலயா	கார� E5ைச இ:�.	 ெகா#ேட ேபசினா�. 
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"ஒன	காவ�தா� கா�தி�	ேக�. ஒ� G�� வாசல, அ.தா� ேதா�ட5�வர 

ஐவராசா அைட	க� ேபாயி�	கா�! உடேன ஒ�க அ)யா ஊ�	கார;க கா,ல 

ைகயில விழா	
ைறயா அ:. !ல�பினா�! மாாி��த8� பலேவச�த8� பா��. 

@ட	 ெகM�னா�. ஆனா, ஊ�	கார�ல ஒ��த� @ட ஆ�!ளயா நட*.	கல! 

ஒ� பய @ட ஏ�; ேக	கல! நீ அவ�க கா,ல விழLமா�! இத	 ேக�ட.� ஒ)யா 

\��	
� ேபாயி�டா�! அவ� ஊ�	கார�கைள� பா�.	 ெகMசினத நிைன5� 

இHவள> ேநர�� அ:ேத�. நா� @ட இ�க இ�	க� ேபாற.,ல! ெர�-யா� 

ப�-யில மா� ேம)	க� ேபாவ� ேபாேற�! அ�கயாவ. ம;ஷ�க 

இ�	கா�களா�; பா	க� ேபாேற�! ஒ)யாவ நிைன5சா, அவ� ெகMசினத� 

பா�தா இ�;� எ� மன� அ-5சி	கிற.! 'எ� மவா நட*. ேபாற Nசில அ/*. 

ேபாற Nசி	
� ெப/வியளாடா'�; ெசா,7	கி�ேட ேபானா�." 

 

உலக�ைம, மேலயா	கார� ெசா�னைத ந�ம �-யாதவ6 ேபால, அ�ேகேய 

<த�பி�. நி�றா6. ேவ7 ேபா�� �ய சிைய விட, அ)யா, ஊ�	கார�களிட� 

சரணாகதி அைட*தைத அவளா, ெபா/	க �-யவி,ைல. அ)யா>	காக5 சிறி. 

வ��த�ப�டவ6 ேபா, நி�றா6. பிற
 அவ� மீ. ெசா,ல�-யாத, தா�க �-யாத 

ேகாப� ஏ ப�ட.. எ:ப. Hய. வைர	
� வைளயாத �.
 வைள*. வி�டைத 

நிைன�. ேகாபாேவச� ெகா#டா6. வைள*ததா அ,ல. வைள	க�ப�டதா எ�ற 

ஆரா)5சியி, இற�காம,, ஊ�	கார� கா2ல வி:*த அ)யா மீ., அட�காத 

சின�ேதா�, அவைர அ-	க� ேபாகிறவ6 ேபா, ஆ�திர�ேதா� நட*தா6. 

 

G�ைட ெந��கிய.�, ேதா�ட5�வாி, பாதி அைடபடாம, இ��பைத� பா��த.� 

ெகாMச� நி�மதி ஏ ப�ட.. G��	
6 ேபானவ6, அ)யாைவ� பா�	காத. 

மாதிாி பா��தா6. அவ� க�-, ேம, கிட*தா�. அவைர, எ�ப- எ,லாேமா தி�ட 

ேவ#�� எ�/ ஒ�திைக பா��.	 ெகா#டவC	
, இ�ேபா. தி�ட� 

ேதா�றவி,ைல. ஆனா, ேகாப�� அட�கவி,ைல. �க�ைத� 'N	கி' ைவ�.	 

ெகா#�, சி�னி விள	ைக ஏ றினா6. அ��ைப E�-, ஒ� ஈய� ேபாணிைய 

ைவ�தா6. ெகாMச� க��ப�-ைய8� எ��.� ேபா�டா6. அ)யாவி� 

'ெமாக�ைத'� பா�	கேவ அவC	
 இTடமி,ைல; அவ� ேபச��� எ�/ 

நிைன�தா6. 

 

அவ� ேபசவி,ைல. 
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மன�ேகளாத உலக�ைம, அ��ைப� பா��.	 ெகா#ேட, அ)யாவிட� ேக�டா6: 

 

"எ.	காவ ஊ�	கார;க கா2 ைகய� பி-	கL�? அட5சா அட5சி��� ேபாறா�! 

ெச�தா� ேபாயி�ேவா�? அ�ப-ேய ெச�தா�தா� எ�ன? ஊ�	கார� கா,ல 

வி:>றதவிட நாம சா>ற. எHளேவா ேம2." 

 

மாயா#- பதி, ேபசாம, இ��பைத பா��., அவரா, .	க�தி, ேபச 

�-யவி,ைல எ�/ நிைன�., அ)யாைவ� பா��தா6. அவ� ஆடாம, கிட*தா�. 

"அ)யா அ)யா" எ�/ @�பி�டா6. பிற
 அவைர ெந��கி, ெந றியி, ைகைய 

ைவ�.	 ெகா#�, "ஒ�ம�தா)யா" எ�றா6. பிற
 தி�	கி�� நிமி�*தா6. 

ெதா��� பா��தா6; அவ� உட�!, அவ6 உ6ள� ேபா,, 'ஜி,'ெல�/ இ�*த.. 

 

எ:ப. வய. மாயா#-, ஏறாத பைனெய,லா� ஏறிய �தியவ�, 'பயினியி,' 

கிட	
� ஈ எ/�!கைள எ��.� ேபா��வி��, வ�ேவா� ேபாேவா�	
� ப�ைட 

ெச). பயினி ெகா��த அ*த� பைனேயறி, திற*த வாயி, ஈ எ/�!க6 ெமா)	க, 

ைககளிர#�� வயி றி, இ�	க, உட�ெப,லா� விைற�தி�	க, உத�க6 ேலசாக� 

பிள*. !�னைக ெச). ெகா#-�	க, ஒ� ேயாகி மாதிாி அ-வயி / ெந��ைப 

அட	கி ைவ�ப. ேபா,, வயி றி� ேம, ைகக6 ஒ�ேறாெடா�/ ேகா�. நி க, 

ெச�.	 கிட*தா�. மிர#� நி 
� க#க6, மிர��வ. ேபா, கா�சியளி	க, அவ�, 

அ*த நா�	க�-7, ம,லா*. கிட*தா�. 

 

உலக�ைம, அ)யாைவேய பா��.	 ெகா#� நி�றா6. சிறி. ேநர� பிரைம	
� 

பிற
, "நா� தி��ேவ�; பய*. ேபாயி ெச�.�Uரா அ)யா, ஒ�ம மவள 

பா�ம)யா! பா	க மா�Uரா! அ)யா எ�ன� ெப�த அ)யா! ேகாழி மிதி5சி 
M� 

சாவா.�னா 
Mசி மிதி5சி	 ேகாழி சா>மா)யா? எ� அ)யா, எ�ன� ெப�த 

அ)யா?" எ�/ ஆேவச�.ட� ெசா,7வி��, அவ� கா7, தைலைய ைவ�.� 

ேத)�தா6. நா�	க�-7, தைலைய ேமாதினா6. அ)யாவி� மா�பி, !ர#டா6. 

ெந றிைய அ:�தினா6. உலகேம இற*.வி�ட. ேபால>�, அவ6 ம��� 

த�ன*தனியாக இ��ப. ேபால>� ேதா�றிய.. பயி�� ப5ைசக6 எ,லா� 
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ப���ேபா), G�க6 எ,லா� இ-*., மைல மைலேயா� ேமாதி, கட, கடேலா� 

ேமாதி Qமிெய,லா� ெபா-�ெபா-யா) ஆன.ேபா, ேதா�றிய.. Qமி பிள*., 

வான� ெவ-�., அதி, வி:*த. ேபா, ஒ� பிரைம ஏ ப�ட.. 

 

ஆ/ வய.	 
ழ*ைதயாக>�, அ/ப. வய.� பா�-யாக>�, த�ைன�தாேன 

மா றி	 ெகா#�, அவ6 அ)யாைவ� பா��தா6. "நா� இHவள> 'த�கார� 

!6ளியா' இ�;� சாவாம இ�	கேன" எ�/ த�ைன� தாேன ேக��	 

ெகா#டா6. 

 

அ*த G�ேடா� அவC�, அவ6 அ)யா>�, க#L	ெக�டாத உயர�தி,, 

மன.	
 எ�டாத ேவக�தி,, மனித�	ெக�டாத Nர�தி, பற�ப. ேபால 

நிைன�தா6. அ*த அைற	
6, அவ6 அ�மா>� வ*. அவைள இ��பி, ைவ�.	 

ெகா#�, அ)யாவி� ேதாளி, தைலைய5 சா)�.	 ெகா6ள அ*த Eவ�� Qமிைய, 

ப*ைத உைத�ப. மாதிாி உைத�.� த6ளிவி��, உயேர ேபா)	 ெகா#-��ப. 

ேபா,, ேதா�றிய.. 

 

மனித�க6 த6ளி ைவ	க �-யாத ெப�ெவளி	
6 - கனபாிமாண� காண �-யாத 

பரெவளி	
6 - ேவ7ேபாட �-யாத ெவ றிட�தி 
6 - ெவ றிட�ைத8� நிர�!� 

பர�ெபா�C	
6, அவ�க6 ேபா)	 ெகா#-��பதாக நிைன�தா6. 

 

பிற
 !�தி ேபத7�. வி�டேதா எ�/, � /� !ற�ைத8� பா��.	 ெகா#டா6. 

'அ)யா ெச�.�தா� ேபாயி�டாரா' எ�/ த� ச*ேதக�ைத நிவ��தி ெச)8� 

வித�தி,, அ*த� பிண�ைத ஆ�-� பா��தா6. இ�ேபா.�, அ. அவ6 இ:�த 

இ:�பி 
 வ*. ெகா#-�*த.. 

 

'அ)யா, எ�- எ�-ெய,லா� ெகMசியி��பாேரா?' எ�/ நிைன�.� பா��தா6. 

அ�ப- அவ� ெகMசிய. தன	காக�தா� எ�/ அ;மானி�.	 ெகா#டா6. 

அ�ப- நிைன�த ேபா., அட	க �-யாத ஆேவச� ஏ ப�ட.. அ*த ஆேவச ச	தி, 

சிறி. ேநர�தி 
� பிற
, ெவ-	க வி��பாத அLச	தியாக ஐ	கியமாகிய.. 
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உலக�ைம தைலைய5 ���-	 க�-	ெகா#டா6. ஊாி, ெசா,லலாமா? 

ேவ#டா�; ஏ கனேவ அவ�கC	
 நைடபிணமாக� ெதாி*த அ)யா, இ�ேபா 

ெவ/� பிண�. 'ஐவராசா>ைடய 
ர,வைளய ெநாி	கலாமா? ேவ#டா�. இவ�, 

அHவள> சீ	கிரமா)5 சாவ	@டா.. ைக அ:வி, கா, அ:வி, உட�! �:.� 

ெகாMச� ெகாMசமாக அ:வி5 சாவL�! ேசாி ஜன�களிட� ெசா,லலாமா? 

இ�ைன	
 ேவ#டா�... ெசா�னா இ�பேவ அ)யாைவ� N	கி�வா�க.' 

 

அ)யாைவ இ�பேவ அ;�ப அவC	
 இTடமி,ைல. இர> �:வ.� அவைர 

ைவ�தி�*. பா�	க ேவ#��. இ�ப. வய. வைர, தா)	ேகாழி ேபால 

இற	ைக	
6 ைவ�.	 கா�த அ*த அ)யாைவ - அ*த அ�மாைவ - அ*த5 

சிேனகிதைன - அ*த� ெத)வ�ைத - இ�/ ஒ� இர> �:வ.மாவ. பா��.	 

ெகா#ேட இ�	க ேவ#��. அவ6 ம��*தா� அவ�	
 மக6. இ*த இர> 

ேவைளயி,, அவ6 ம��ேம அவேரா� இ�	க ேவ#��. 

 

உலக�ைம, அ)யாைவேய பா��.	 ெகா#� நி�றா6. பி�! கா7, தைலைய 

ைவ�.5 சா)�தா6. சிறி. ேநர�தி 
� பிற
, அ*த	 க�-7, அவC� ப��.	 

ெகா#�, அ)யாைவ	 க�-� பி-�.	 ெகா#� க# E-னா6. அவ� ெநMைச	 

க#ணீரா, 
ளி�பா�-னா6. பிற
 திUெர�/ எ:*. க�-7� �ைனயி, 

உ�கா�*. ெகா#�, அவ� தைலைய� த� ம-யி, ைவ�தா6. பிற
 மீ#�� 

எ:*., அவைர விட �-யாதவ6 ேபா,, அவ� ைககேளா� த� ைககைள 

இைண�.	 ெகா#டா6. 

 

அ)யாைவ வி���தா� ஆக ேவ#�� எ�ப. ேபா,, சிறி. விலகி நி�/ 

பா��தா6. பிற
 அ-ய ற மர�ேபா, அவ� ேம, வி:*தா6. வி:*தவ6 எ:*., 

அ)யாவி� க�ன�கC	
 ��த� ெகா��தா6. பிற
 Eைலயி, ேபா) சா)*தா6. 

அைர மணி ேநர�தி 
� பிற
, அ)யாைவ வ*. க�-� பி-�தா6. அவ� காைல 

எ��.� த� தைலயி, ைவ�.	 ெகா#டா6. 

 

அத 
6 இர> �-*த.. ெபா:. !ல�*. வி�ட.. 

------------- 
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21. 21. 21. 21. அ!யாைவ; �ம+,அ!யாைவ; �ம+,அ!யாைவ; �ம+,அ!யாைவ; �ம+,....    

 

!6ளின�க6 ஆ��ெத:*., மா� கைன�., மனித நடமா�ட� .வ�கிய 

ேவைளயிேல, மீதமி�றி எ�	காம,, மீதிெய�/ ைவ	காம,, சாியாக வராம,, 

சம�.வ�ைத8� மற	காம,, த�ைன நிைன�ேபா�	
� த�ைன நிைன\�- 

கனியா) இ��பைத� !வி ஈ��பா, இ:�.�, காயா) இ��பைத	 கா றா, 

�-�.� தன	ெக�/� சாவி,லாத மரணேதவனி� ம-யி, .யி, ெகா#ட 

மாயா#-யி� வா) இ�;� சிாி�.	 ெகா#ேட இ�*த.. 

 

இ�ேபா. அ)யாைவ� பயப	திேயா� பா��.	 
�பி��	 ெகா#டா6 

உலக�ைம. பாைனயி, இ�*த நீைர எ��. G��	
6ேளேய �க�ைத 

அல�பிவி��, �*தாைன5 ேசைலைய �	காடாக� ேபா��	 ெகா#� ஊ�	
6 

Bைழ*தா6. கிராம ��சீ�ைப� பா��.வி��, ேசாியி, ேபா) ேசதி ெசா,7வி��, 

வ�வத காக� !ற�ப�டா6. ேநராக ��சீ� G�� வாச7, வ*. நி�றா6. 

 

வாச, ப	க�.� தி#ைணயி, உ�கா�*. ஏேதா ஒ� ேநா��� !�தக�ைதேயா 

அ,ல. நEனாைவேயா க#களா, 
ைட*. ெகா#-�*த கிராம� தைலயாாி, 

அவைள� பா��த.�, 
/ைக நிமி��தியேதா�, "இ�க எ.	
 வ*த?" எ�/ எாி*. 

வி:*தா�. உலக�ைம, சாவகாசமாக, ஆேவச�ைத அட	கிைவ�த நிதான�.ட� 

ேக�டா6: 

 

"ேயாH தலயாாி! ��சீ�ப வர5 ெசா,2)யா!" 

 

தைலயாாி எ:*ேத வி�டா�. ெரவி�Z இ�<ெப	டைர8�, சில சமய� 

��சீ�ைப8� 'எசமா�' எ�/ அைழ	
� ஜன�க6, த�ைன அ�ப- 

அைழக	வி,ைலேய எ�/ ஆத�க�ப��	 ெகா#-��பவ� அவ�. இ�*தா2� 

இவைள� ேபா, யா�� அவைர, இ.வைர 'தைலயாாி' எ�/ அைழ�ததி,ைல - 

அ.>� 'ேயாH' எ�ற அைடெமாழி8ட�. அவ�	
	 ேகாப� வா��ைதகளாக 

வ-ெவ��த.. 

 

"நீ ஒ�ன�ப�தி எ�னதா� நிைன5சி	கி�ட? நா� யா�; ெதாி8மா?" 
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"ெதாிMசிதா)யா ேக	
ேற�. நீ� கிராம ஜன�கC	
 ஒ�தாைச ப#ற.	
 

ம��ேம இ�	கிற தைலயாாி. ��சீ� G��� பா,மா�ைட கற	கிற.	
 இ�	கிற 

பா,கார� இ,ல!" 

 

��சீ� G�� கறைவ மா�களி� ம�	கைள� தடவி வி��� பழகி� ேபான 

தைலயாாி, அதி�*. ேபானா�. அ�ேக கிட*த டவா7ைய எ��.� Qe, மாதிாி 

ேபா��	 ெகா#டா�. 

 

"உலக�மா நீ ேப�ற. உன	ேக ந,லதா �-யா.!" 

 

"இ�பம��� ந,லதா �-Mசி�டா	
�? மாியாதியா ேபாயி ��சீ�ப நா� 

ெசா�ேன�; @�-	கி�� வா��. சீ	கிரமா ேபா�. நீ� ேபாறீரா இ,7யா? சாிசாி, 

வழிவி��, நாேன ேபாேற�." 

 

உலக�ைம	
� ைப�திய� பி-	க� ேபாகிற. எ�/� அத 
� தா� ெபா/�பாக	 

@டா. எ�/� நிைன�., தைலயாாி உ6ேள ேபா), ��சீ�பிட�, "நாேய ேபேய" 

எ�/ வா�கி	 க�-	 ெகா#டா�. வா�கியைத உலக�ைமயிட� தி��பி	 ெகா�	க 

ஓேடா- வ*தா�. 

 

"இ�ப அவரா, பா�	க �-யா.! வ*த வழிய� பா�. மாியாதியா ேபா. இ,ல�னா 

க:�த� பி-5சி� த6Cேவ�. இ�;� ஒ� அட�கா�பிடாாி�தன� ேபாவல பா�!" 

 

"ேயாH! த6ளி� பா�)யா பா	கலா�! ஒ�ன�தா� தைலயாாி!" 

 

"எ�னழா ஒ�ேனாட ெபாிய இழவா� ேபா5சி." 

 

உலக�ைம தைலயாாிைய ஒ� ெபா��டாக க�தவி,ைல. வாச,ப-யி, 

நி�/ெகா#�, "கிராம ��சீ!, சீ	கிரமா வா��! ஒ�ம�தா)யா! உடேன வா��! 

வாாியரா? நா� வர��மா? கா. ேக	
தா, ேக	க7யா? ேயாH ��சீ�" எ�/ 
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ஊ�	
	 ேக�
�ப- க�தினா6. இைத	 ேக�� அ	க�ப	க�. ஆசாமிக6 

ெகாMச� ெதாைலவி, வ*. நி�/ ெகா#டா�க6. 

 

��சீ�, ��ப�திெர#� ப கைள	 க-�.	 ெகா#��, ேவ�-ைய உ��.	 

ெகா#�� ெவளிேய வ*தா�. அவ� ெப#� பி6ைளக6 @ட, எ�னேமா ஏேதா 

எ�/ நிைன�., வாச2	
 உ6ேள நி�/ ெகா#�, தைலகைள ம��� ெவளிேய 

நீ�-னா�க6. 'ேயாH ��சீ�பா? ெச/	கி மவா ேப�றத�பா�.' 

 

கிராம ��சீ�!	
5 ெசா,ல�-யாத ேகாப�. 

 

"ஒன	
 ைப�திய� பி-5��டா? கிராம ��சீ�!�னா ஒ� G��	 

கி6C	கீைரயா?" 

 

உலக�ைம சைள	காம, பதி, ெசா�னா6: 

 

"அ�- நிைன5சா நா� வரேவ மா�டேன!" 

 

"எ.	காவ வ*த? ச���!���; விஷய�த5 ெசா,2." 

 

"எ�க அ)யா ெச�.� ேபாயி�டா�. ெசா,7வி��� ேபாவ வ*ேத�." 

 

@-நி�றவ�கC�, ��சீ�!� தி�	கி�டா�க6. 'பாழா�ேபாற இ*த �#ைடயால 

அ*த ம;ஷ� க�டய� ேபா���டா�. பி6ள 
லமழி5சா ெப�தவ� எ�ன 

ெச)வா�? எ,லா� இவளால, இவளால!' 

 

��சீ� க�ைமயாக	 ேக�டா�. 'எ�ப-5 ெச�தா�?' எ�/ சகஜ பாவ�.ட� வ*த 

வா��ைதகைள வி:�கிவி��, அத�-	 ெகா#� ேக�டா�: 

 

"உ�ேனாட அ�ப� ெச�தா எ�கி�ட எ.	
 வ*த? ஊேர த6ளி வ5சி�	கயில 

எ�கி�ட எ.	காவ வ*த? நா� எ�ன ெவ�-யானா?" 
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உலக�ைம, அவைர� !:ைவ� பா��ப. ேபா, பா��.	 ெகா#� ேபசினா6: 

 

"ஒ�ம ெவ/� 
�டா�ப�-	காரரா ெநன5சி வரல)யா. நீ� இ*த ஊ�	
 ��சீ�!! 

ச�	கா�ல ச�பள� வா�
ற ேவல	கார�! நா�க ஏ>ற ேவலய5 ெச)8ற.	
 

இ�	கிற உ�திேயாக<த�! கிராம�.ல நட	கிற ந,ல.	
� ெக�ட.	
� நாயி 

மாதிாி இ�	க ேவ#-ய ச�	கா� ஆC. அ.	காவ�தா� இ�க வ*ேத�! எ�க)யா 

ெச�.� ேபாயி�டா�! நாள	கி மாாி��ேதா, பலேவசேமா நா� தா� எ�க)யாவ 

அ-5சி	 ெகா�;�ேட�; ேபா[<ல @ட5 ெசா,லலா�! அதனா, நீ� வ*. 

பா�. ச*ேதக�த� ேபா	கL�! அ.	காவ�தா� வ*ேத�." 

 

��சீ�பி� மீைச, அ/*. வி:*. ேபாவ. ேபா, .-�த.. உலக�ைம ெசா,வ. 

உ#ைமயாக இ�*ததா,, அவரா, ேகாப�படாம2�, ேகாபமாக� ேபசாம2� 

இ�	க �-யவி,ைல. 

 

"எ�னேமா ெசா�னா� கைதயில, 'எ7 ரவி	க ேக�
தா� சைபயில' எ�கிற மாதிாி, 

அ�பன� பறிெகா��தா2�, ஒ� திமி� அட�கல! நா� வர�-யா.! ஒ�னால 

எ�ன ப#ண �-8ேமா ப#ணி	க. ஊ� ஒ�ன� த6ளி வ5ச. மாதிாி எ�ன8� 

த6ளி ைவ	கLமா எ�ன? ேபா ேபா." 

 

��சீ� G��	
6 ேபாக� ேபானா�. உலக�ைம, வி�விெட�/ வி�டா6: 

 

"ேபாL��னா ேபா�! அ.	
6ள, நா� ெசா,றத ேக����� ேபா�. நீ� ச�	கா� 

உ�திேயாக<த�. மாாி��.ேவாட ெபாி)யா மவ;,ல! நா� ஊ�ல த6ளி வ5ச 

உல	க�ைமய,ல! வாி க��ற ெபா�பள! ஒம	
� த6ளி வ5ச விவகார�.ல 

ச�ப*த�ப�ட அதிகார� கிைடயா.. இ�;M ெசா�னா, அத� தீ��. 

வ5சி�	கL�! ேபாவ���. த6ளி வ5ச ஊ�@ட நீ� ேச�றதா இ�*தா, ேபா�! 

ஆனா, உ�திேயாக�.ல இ�*. ஒ�ம� த6ளி ைவ	கத பாராம ஓயமா�ேட�! இ. 

ச�தியமான வா��த! ேநரா அ�ணாசல�ேதாட கெல	ட�கி�ட ேபாவ� ேபாேற�! 

அ�!ற� வ��த�பட	 @டா.! எ�ன ெசா,றீ�? ஒ�ேமாட கடமய�தா� நா� 

ெச)ய5 ெசா,ேற�! எ�ன ெசா,றீ�? ��சீ� அ)யா, வாாீரா? ேபாவலா�!" 
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��சீ�பா, எ.>� ெசா,ல �-யவி,ைல. வாச7, மிதி�த காைல உ6ேள8� 

ெகா#� ேபாக �-யவி,ைல; ெவளிேய8� இ:	க �-யவி,ைல. 'அ�ணாசல� 

பயேலாட இ*த Eளி ேச*.	கி�� ஒ#L கிட	க ஒ#L ப#ணி�டா, 

உ�திேயாக� ேபாயி�டா, நாயி @ட தி��பி� பா	கா.. எ�ன ப#ணலா�?' 

 

உலக�ைம சிறி. ேநர� அவைரேய பா��.	 ெகா#� நி�றா6. பிற
 "சாி 

ஒ�மிTட�. இ�;� கா, மணி ேநர� வர பா�ேப�! அ.	
6ள வரல�னா 

வ��த�பட	 @டா." எ�/ ெசா,7	 ெகா#ேட, நிதானமாக� தி��பி ேவகமாக 

நட*தா6. உண�5சி ேவக�தி, ேசாி�ப	க� ேபாகவி,ைல. அேதா� ��சீ� 

வ��ேபா., அ�ணாசல� வ*தா, ைககல�ேப ஏ படலா� எ�/ அவ6 

நிைன�த.� ஒ� காரண�. G�- 
 வ*., அ)யாவி� ேவ�-ைய5 

சாி�ப��தினா6. ெவளிேய ேபா), இர#� E�/ த�கரளி� Q	கைள� பறி�.	 

ெகா#� வ*., அ)யாவி� ெநMசி, ைவ�. வி��, பி�ன� த� ெநMைச� 

பி-�.	 ெகா#�, ���	கா, ேபா�� அத 
6 தைலைய ைவ�.	 ெகா#�, 

�ட�கி� ேபா) உ�கா�*தி�*தா6. 

 

'எ�ன ப#ணலா�' எ�/ ேயாசி�.	 ெகா#��, எ,லா�� த�ைன, தா� 

ெகா#ட ��d� உ�திேயாக�ைத� ெபாிதாக நிைன�., எஜமானனாக 

நிைன	ைகயி,, 'ஒ� எ5சி	கல�பய மவா, வ*த�-�பய ெபா#Lகி�ட, 

ேவைல	கார� மாதிாி ேபாவ ேவ#-யதி�	ேக' எ�/ ��d� �ன�கி	 

ெகா#-�	ைகயி,, � றி நி�ற @�ட�தி, ஒ�வ�, "அவா ெசா,ற. மாதிாி நீ� 

எ,லா�.	
� ெபா.வான ம;ஷ�. ேபாயி�� வா��" எ�/ உபேதச� ெச)தா�. 

 

��d�!� "அெத�ப-?" எ�/ ெசா,7	 ெகா#ேட, @�ட�ைத� 

தி��தி�ப��.வத காக, ெபாிய மன. ப#ணி� ேபாவதாக� ேபா	
	 கா�-	 

ெகா#� !ற�ப�டா�. !ற�ப�டவ�	
, தனியாக� ேபாக�பய�. இ�ெனா� 

உ�திேயாக<தரான கண	க�பி6ைளைய� ேத-யைல*. கTட�ப��	 

க#�பி-�., ந:வ�ேபான க�ண�திட�, உலக�ைம பாணியி, ேபசி, ந#��பி- 

ேபா��� பி-�.	 ெகா#டா�. இ�வ�� ஓ��	கண	கி, லயி�தி�*த 
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பMசாய�.� தைலவைர8�, பலவ*தமி,லாம, ேச��.	 ெகா#�, கால எமNத� 

ேபா, ேபானா�க6. 

 

தைலவ�க6 தைலெதறி	க� ேபாவைத� பா��த.� விஷய�ைத	 ேக6வி�ப�ட 

ஊ�ம	கC�, ஒ�றாக� திர#�, அவ�க6 பி�னா, ேபானா�க6. பி�னா, 

ேபானவ�க6 பிற
 ��னா, ேபா), தைலவ�க6 ேதா�ட5�வாி, ஏற �-யாதைத 

உண�*. ெகா#� உலக�ைமயி� G��	
	 கிழ	ேக இ�*த 'ெச�ைவைய' 

இ-�. ெநா/	கி, தைலவ�கC	
 வழியைம�.	 ெகா��தா�க6. பிற
, ச /� 

ெதாைலவி, ேபா) நி�/ ெகா#டா�க6. 

 

E�/ தைலவ�கC�, உலக�ைமயி� 
-ைச	
� ேபானா�க6. மாயா#-ைய 

உ /� பா��தா�க6. கண	க�பி6ைள ம���, 'சிவ சிவா' எ�/ ெசா,7	 

ெகா#�, அவ�கைள� பா��.� எ:*தி�	காம,, Eைலேயா� Eைலயாக5 

சா)*. கிட*த உலக�ைமைய ேநா�ட� வி��	 ெகா#டா�. கிராம ��சீ�, தா� 

உலக�ைம	
 ஒ�/� ேவைல	கார� இ,ைல, ஒ� ��சீ� எ�பைத	 கா�-	 

ெகா6C� வைகயி,, பிேரத விசாரைண	
 வ*தி��பவ� ேபா,, அத�-	 

ெகா#டா�: 

 

"உலக�மா! அ)யா எ�ப-5 ெச�தா�? எ�ேபா ெச�தா�?" 

 

உலக�ைம உ�கா�*. ெகா#ேட பதி, ெசா�னா6: 

 

"நா� சாய�கால� வ*. பா�தா ெச�.	 கிட*தா�. அவ� சா>�ேபா. ப	க�.ல 

இ�	க �-யாத பாவியாயி�ேட�! எ.	
� ஐவராசாவ ேக��� பா��க. அவ�, 

ஒ� ேவள மாாி��. நாடார	 ேக	க5 ெசா,2வா�." 

 

ெந-ய ம>ன�. பய�கரமான ச�த�ைத8� உைறய ைவ	
� அ�ர�தனமான 

ெமௗன�. இ/தியி, தைலவ�க6 Eவ��, த�கC	
6 �ன�கி	 ெகா#டா�க6. 

உலக�ைம ெவ-�தா6: 
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"அ)யா ெச�த.ல தி��திதான? ச*ேதக� இ�*தா ெத�காசி ஆ<ப�திாில 

ேவL��னா2� அவர அ/�.� பா�. ச*ேதக�த அறிM�	கி��க. என	
5 

ச�மத*தா�. உயிேராட இ�	ைகயிேல அ/�தி�க! இ;ேம ெச�த பிற
� 

அ/	க.ல கவலயி,ல!" 

 

கண	க�பி6ைளயா, ைகைய	 க�-	 ெகா#ேடா, வாைய	 க�-	 ெகா#ேடா 

இ�	க �-யவி,ைல. 

 

"எ�ன ெபா#L நீ, அகராதி பி-5சி� ேப�ற? நா�கC� ம;ஷ�கதா�." 

 

"ஓ நீ�க ம;ஷ�க தா�" எ�/ உத�ைட� பி.	கினா6 உலக�ைம. 

 

இத 
6, "ெபா�!ளகி�ட எ�ன ேப5சி? பிண�த அ�!ற�ப��.ற ேவலய� 

பா	காம?" எ�/ பMசாய�.� தைலவ� ெசா,7	 ெகா#ேட ெவளிேய ேபானா�. 

அவைர� ெதாட�*. ம ற இ�வ�� ெவளிேய வ*தா�க6. 

 

தைலவ�களி� சமி	ைஞ	
	 கா�.	 கிட*த @�ட�தின�, பMசாய�.� தைலவ�, 

"பிண�த� N	க வா�க"�; ச�த� ேபா�ட.�, தி!திெப�/ ஓ- வ*தா�க6. 

உலக�ைம G��	
6 Bைழய� ேபானா�க6. Eைலயி, சா)*தி�*த உலக�ைம, 

�ய,
�- ேபா, .6ளி	 ெகா#� எ:*., வாசைல மறி�.	 ெகா#� நி�றா6. 

 

"யா�� எ� வாச2	
6ள Bழய	 @டா.! நீ�க எ�னி	கி எ�கள� த6ளி 

வ5சியேளா, அ�னி	ேக ஒ�கள நா� த6ளி வ5சி�ேட�! எ�க)யா உயிேராட 

இ�	ைகயில ெதாடாதவ�க இ�ப எ.	
� ெதாடL�? யா�� ெதாட�படா.. 

ெகாைலகார�கேள, 
�தி� ேபா�ட ஆள N	கினா எ�-? யா�� Bைழய�படா.. 

அவ� கா,ல விழாத 
ைறயா ெகMைசயில அவர உயிேராட ெகா�ன ஜன�க! 

அவ� ெபாணமான பிற> வரேவ#-யதி,ல! அட5சி� ேபா��	 ெகா�ன ஜன�க! 

இ�ப Qமியில அட5சி�ேபாட வ*தியளா	
�? அவ� உயிர	 ெகா�ன ஆச தீராம, 

ஒட�ைப8� ெகா,ல வ*தியளா	
�? யா�� வர�படா.! எ�க)யாவ எ�- 

அட	க� ப#ணL��; என	
� ெதாி8�." 
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Bைழய� ேபான @�ட�, தய�கி நி�/, தைலவ�களி� �க�கைள� பா��த.. 

கண	க�பி6ைள ஆைணயி�டா�: 

 

"ஏ)யா பா�.	கி�� நி	கிய? ஊ�ல ெபாண� கிட*தா எ�-? G�-ல அ:>ற 

ெபாண� ஊ�ள நாறLமா? ெபா�!ள அ.ல8� இவா அட�கா�பிடாாி! 

அ�ப-�தா� ேப�வா. க:�த� பி-5சி� த6ளிவி�� உ6ள Bைழ8�க�பா? 

நீ�கC� ெபாண� மாதிாி நி�னா எ�-? உ� ஜ,தி." 

 

@�ட�தின� மீ#�� Bைழய� ேபானா�க6. உலக�ைம இ� ைககைள8� இர#� 

ப	க�� அகலமாக விாி�. வாசைல அைட�தா6. 

 

"யா�� Bைழய�படா.! ம�வாதிேயாட� ேபா�க! இ. ஊ�,ல. எ�ேனாட G�! 

நீ�க த6ளிவ5ச G�! அ�- BைழMசி�க�னா எ� உயிர இ�பேவ இ*த 

ெநா-யிலேய மா)5சி�ேவ�! பாழா�ேபான உயி� ேபாகல�னா, ேநரா கெல	ட� 

கி�ட ேபாயி நீ�க எ�- எ�- அவர5 சி�ரவத ப#ணி	 ெகா�னி�க�; 

ெசா,7�ேவ�! ஏ)யா ேராஷ�ெக�� Bைழ8றி�க? ெபாண�த நாறாம� பா	க 

ேவ#-ய. எ� ெபா/�!! நீ�க ஒ#L� பய�படா#டா�! ேபா�க)யா, ேகா- 

நம<கார�! ேபா�க)யா, ந,ல மா��	
 ஒேர அ-, ந,ல ம;ஷ	
 ஒேர 

ெசா,2தா�! ேபா�க)யா ேவலய� பா�.	கி��! ஒ�கள யா�)யா ெவ�தல பா	
 

வ5சி அழ5ச.?" 

 

@�ட� இ�ேபா. தைலவ�க6 ஆைணைய எதி�பா�	காமேல பி�வா�கிய.. 

"இHவள> இ�*.� இவா திமி� அட�கல பாேர�!" எ�/ ஒ�சில� �L�L	க, 

பல� அத 
� பதிலளி	காமேல நகர, ஆL�, ெப#Lமாக நிைற*த @�ட�தி, 

அ�தைன ேப��, கிழ	
� ப	க� வ*., த�க6 'மாஜி' இட�தி, நி�/ 

ெகா#டா�க6. 

 

உலக�ைம, ஆேவச�ப�டா6. ஐவராசாைவ8�, பMசா�சர ஆசாாிைய8�, பலேவச 

நாடாைர8�, ராைமயா� ேதவைர8�, ராமநாத� ெச�-யாைர8�, O- ஏெஜ#� 

ராமசாமிைய8�, @�ட�தி, பா��த அவளிட� அட�கி	 கிட*த அLச	தி ஆேவச 

ச	தியாகிய.. அ)யாைவ மயான�தி 
 எ�ப-� N	கி	 ெகா#� ேபாகலா� எ�/ 
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சிறி. ேயாசி�தா6. ம,லா*. கிட	
� க�-7,, ம,லா*. கிட	
� அ)யாைவ, 

உயிர ற அ*த5 சடல�ைத அ�ப-ேய அ*த உயி�6ள சடல�தா, N	க 

�-யா.தா�. 

 

உலக�ைம ேயாசி�தா6. ஒேர ெநா-யி, விைட கிைட�த.. விைட கிைட�த 

ேவக�தி,, ேதா#-�ப�ைட	 கயி ைற, நாைல*. .#�களாக, இ��பி, 

ைவ�தி�*த க�திைய எ��. ந/	கினா6. அ)யாவி� பிடாியி, ஒ� ைகைய8�, 

கா,கC	
6 ஒ� ைகைய8� அைணயாக	 ெகா��., அவைர� N	கி தைரயி, 

ைவ�தா6. பிற
 க�-ைல� ப	கவா�-, சா)�தா6. பிற
 ேயாசி�.வி��, 

மீ#�� 'ம,லா	க'� ேபா�டா6. சடல�ைத, 
ழ*ைதைய� N	
வ. மாதிாி 

க�-7� ம�திய இட�தி, ைவ�தா6. பி�ன� இ� ைககைள8�, இர#� க�-, 

கா,களி2� ைவ�.	 க�-னா6. கா,க6 இர#ைட8�, ஒ�ேறாெடா�/5 

ேச��.	 க�-, பி�! அைத	 க�-, 'ச�ட�தி,' க�-னா6. க:�ைத5 � றி	 

கயி ைற� ேபா��, அ*த	 கயி ைற, க�-7� கயி / வைலகC	கிைடேய 

'க#க#ணாக' இ�*த ஒ� ஓ�ைட	
6 வி��, பி�ன� அ*த	 க�-7� ேம, 

'ச�ட�தி 
'	 ெகா#� வ*. க�-னா6. இேத ேபா, இ��ைப5 � றி ஒ� 

கயி ைற	 க�-, அைத	 கீேழ இ�	
� ச�ட�ேதா��, மா�ைப5 � றி ஒ� 

கயி ைற	 க�-, அைத ேம, இ�	
� ச�ட�ேதா�� பி�னினா6. கயி/ 

ேபாதவி,ைல. 'உாி	கயி ைற' அ/�., அைத இர#� .#�களா	கி, ஒHெவா� 

.#ைட8� வல. ேதாC	
� இட. கா2	
� - இட. ேதாC	
� வல. 

கா2	
� 
/	காக� ேபா��, அவ ைற	 க�-7� பி�!றமாக	 ெகா#� வ*., 

ச�ட�களி, நாைல*. தடைவ � றி	 கா�-னா6. பி�ன�, க�-ைல ப	கவா�-, 

சா)�., ேம, ச�ட�ைத வல. ைக	
6 ைவ�.� N	கி	 ெகா#� வாச2	
 

ெவளிேய வ*தா6. மாயா#-, சி2ைவயி, அைறய�ப�ட ஏ�நாத� மாதிாி 

கா�சியளி�தா�. 

 

ெவளிேய வ*த.�, @�ட�ைத ஒ� தடைவ இள	காரமாக ஏறி��� பா��.வி��, 

க�-7� ச�ட�தி� ம�திய� ப
திைய, ஓர- இைடெவளியி, இர#� ைககளா2� 

பி-�.� N	கி, �.கி, சா)வாக ைவ�.	 ெகா#� நட*தா6. �.
� ப	க� 

'ெதா�-ைல	' க�- அதி, 
ழ*ைதைய ைவ�.5 ெச,2� மைலஜாதி� ெப# 
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ேபா,, அ)யாைவ க�-	 ெகா#-�*த அ*த க�-ைல, அனாசியமாக>�, 

அல�சியமாக>� N	கி	 ெகா#� ேபானா6. 

 

@�ட�தி 
 எ�னேவா ேபா7�*த.. இற*. ேபான அ)யாைவ8�, இற	காம, 

இ�	
� மாமியாைர8� நிைன�. ஒ�பாாி ைவ	க� தயாராக இ�*த ஒ� சில 

ெப#க6 த�கC	
6ேள �L�L�.	 ெகா#டா�க6. சில ெப#க6, 

உ#ைமயிேலேய கல�கி� ேபாயி�*தா�க6. இ�;� சில ெப#க6, 
றி�பாக� 

பிரா*தைன, அவ6 சா�பி, அ-	க� ேபான சக @7	காாிக6, வா)வி�ேட 

அ:தா�க6. உலக�ைமயி� மாஜி O-	கைட ேதாழிக6 @ட க#கைள� .ைட�.	 

ெகா#�, க:வா) ேத-னா�க6. சேராசா @ட அ�ேக இ��ப. ேபா, ெதாி*த.. 

 

ெப#க6 @�ட� இ�ப- எ�றா,, ஆ#க6 @�ட�� அ�ப-�தா�. 

ஒHெவா�வ��, 
றி�பாக� பMசா�சர ஆசாாி, ஐவராசா, ராைமயா�ேதவ� 

�த7ேயா� பி�னா, இ��தி	 க�ட�ப�ட சடல�ைத� பா��.� தி�	கி�டா�க6. 

மிர��� க#கேளா�, ேலசாக5 சிாி�.	 ெகா#-��ப. ேபா, இ�*த மாயா#-, 

அவ�க6 ஒHெவா�வைர8� உ /� பா��ப. ேபா, ெதாி*த.. 'இ� இ� ஒ�ன	 

கவனி5�	கிேற�' எ�/ ஒHெவா�வைர8� அவ� ெசா,லாம, ெசா,வ. ேபா, 

ஒHெவா�வ�� நிைன�.	 ெகா#டா�க6. இத 
6, @�ட�தி, இ�*த ஐவராசா 

மய	க� ேபா�� வி:*ததா,, அவ�	
� .#ைட எ��. ஒ�வ� Gசி	 

ெகா#-�*தா�. 

 

இ*த அமளி	
6C� அ,ல. அமளியி,லாத அ*த நிச�த�தி2� பலேவச�, 

"ெபா�!ள	கி இHவள> பி-வாத� ஆவா.! ெசா,றத ேக	காம� ேபானா எ�-? 

இHள> G�! பி-	கவா ஊ�5 ��கா��ல8� ெபாண�த அட	க� ப#ண�படா.!" 

எ�/ இைர*. ேபசினா�. யா�� அவ� ேபசியைத ஒ�-ேயா ெவ�-ேயா 

ேபசவி,ைல. 

 

உலக�ைம ெமௗனமாக நட*. ேபானா6. க#ணீ� சி*தாம, நட*தா6. 'எ� மவா 

நட*. ேபாற Nசியில அ/*. ேபாற Nசி	
� ெப/வியளாடா�;' அ)யா 

ெசா�னதாக மேலயா	கார� ெசா�னைத நிைன�.	 ெகா#�, @�ட�ைத� 

Nசியாக	 க�தி	 ெகா#� ெச�றா6. 
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அ�தைன ேவதைனயி2�, மேலயா	கார� இ�	கிறாரா எ�/ பா��தா6. அ*த 

ேயா	கிய;� இ,ைல. மாாி��. நாடா�� அ�ேக இ,ைல. ெப றவைன	 


ழ*ைதயா	கி, அ*த	 
ழ*ைத, ெப றவைள� ேபா, நட*த.. ெதா�-7, ேபா�� 

க#
ளிர� பா��தவைன, க�-7, க�-, அவ6 நட*தா6. N	கி ைவ�.5 

சிாி�தவைன� N	கி	ெகா#� அவ6 .	க�ைத8� �ம*. ெகா#� ேபானா6. 

ஊரா� அைசயாம, நி�ற இட�திேலேய நி�றன�. 

 

சில ெப#க6 ச�த�ேபா�ேட அ:தா�க6. "உலக�மா! ஒன	கா இ*த கதி?" எ�/ 

கதிகல�கி� ேபா) கதறினா�க6. உலக�ைம யாைர8� பா�	காம,, எைத8� 

ேநா	காம,, ப ற / .றவி ேபா,, பC தா�கிய �.ைக	 கா�-	 ெகா#ேட 

நட*தா6. அ)யாவி� கன�ைத விட, ெநMசி� கனேவ அதிகமாக இ�*த.. 

 

அவ6 ெவ
Nர� நட*தி�	க மா�டா6. ஒ� !ளிய மர�தி க�ேக நி�ற ேசாி	 

@�ட� ஓ-வ*த.. 'இத 
ேம, ேபானா, ைககல�! வ��' எ�/ நிைன�.� 

!ளிய மர�ைத, 'எ,ைல� ேபா<டாக' நிைன�.	 ெகா#� அ�ேக நி�ற ேசாி 

ஜன�க6, அவைள ேநா	கி ஓ-வ*தா�க6. "ஏ�மா, நா�ெக,லா� ஒ�க)யாேவாட 

ஒ)யாவா ெச�.�ேடா��னா நிைன5சிக" எ�/ ெசா,7, க�-ைல வா�கி	 

கயி/கைள அவிF�., பிண�ைத	 க�-7, ம,லா*. ப�	க� ேபா��, நா�
 

ேப� N	கினா�க6. ெப#க6 ஒலக�ைமைய	 க�-� பி-�.	 ெகா#�, "ஓசியில 

பனேவாைல த*த மகராசா, ஒன	கா இ*த கதி?" எ�/ !ல�பி	 ெகா#ேட 

ேபானா�க6. 

 

அ�ணாசல� அ�ேக வரவி,ைல. அவ� வ*தா, விபாீத� ஏ படலா� எ�/ 

அMசிய ெபாியவ�க6, அவைன G�-ேலேய பலவ*தமாக� பி-�. 

ைவ�தி�*தா�க6. 

 

மாயா#- நாடா� அ�ணாசல�தி� G�- 
	 ெகா#� வர�ப�டா�. நா�
 

E�கி, கழிகைள, ேந�	ேகா�க6 ேபா, ேபா��, ப�.� பதிைன*. வாத மட	கி	 

க�!கைள 
/	
� ெந�	
மாக� ேபா��	 க�-னா�க6. அத 
ேம, ெத�ைன 

ஓைலக6 ேபாட�ப�டன. ஓைலகC	
 ேம, அ�ேபா.தா� �ைனய�ப�ட 
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ஓைல�பா) விாி	க�ப�ட.. மாயா#-	
� !.ேவ�- க�ட�ப�ட.. க#ைண 

மைற	க5 ச*தன� அைர�. அ�ப�ப�ட.. இத 
6 ேகாண5ச�திர� ேபா), 

ஒ�வ� வா�கி வ*த ேராஜா�! மாைல சடல�தி 
 ேபாட�ப�ட.. 

 

சடல�ைத, பாைடயி, ைவ�., ேம, ஜாதி	கார�களி� மயான�ைத� பா��.� 

N	கி	 ெகா#� ேபானா�க6. ைமய ற ேபனா ேபா,, உண�வி�றி நட*. 

ெகா#-�*த உலக�ைம, அ)யாைவ, ஹாிஜன�கC	ெக�/ தனியாக உ6ள 

��கா�-,, மனித� ெச�த பிற
� சாதி சாவா. எ�பைத	 கா��வ.ேபா, 

தனியாக இ�*த ��கா�- 
	 ெகா#� ேபாக ேவ#�� எ�/ வ !/�தினா6. 

 

பி6ைளயா� ேகாவி2	
 ேம 
� ப	கமாக� ேபானவ�க6 தி��பி நட*., 


ள�த�கைர� ப	க� இ�*த ேசாி ��கா��	
� ேபானா�க6. அவசர அவசரமாக, 

Qவர� மர	க�ைடக6 ேபாட�ப��, வற�-க6 அ�	க�ப�டன. மாயா#-ைய, 

அதி, ைவ�., அத 
 ேம2� வற�-கைள ைவ�தா�க6. ம#ெண#ெண) 

ஊ ற�ப�ட.. "யாராவ. ஆ�!ள ெகா6ளி ேபாடா�டா ந,ல.,ல" எ�/ ஒ�வ� 

ெசா�னா�. உடேன, ேமள	காரரான அ�ணாசல�தி� த*ைத "ஒ�ன 

சி�ன�பி6ைளயில ஜாதி வி�தியாசமி,லாம ெப�த மவன மாதிாி ம-ல ைவ5சி	 

ெகாMசின மவராச� இவ�. நீ ெகா6ளி ைவடா!" எ�/ அ�ணாசல�திட� 

ெசா�னா�. அவ� உடேன 
�.	கா, ேபா��, உ�கா�*தா�. அவ;	
� 

தைல�- இற	க�ப�ட.. 

 

உலக�ைம எ��.	 ெகா��த ெந��ைப வா�கி	 ெகா#�, அ�ணாசல� 

சடல�தி 
� தீ ைவ	க� ேபானா�. அ:. தீ�*தவ6 ேபா, இ�*த 

உலக�ைமயா,, இ�ேபா. உண�வ / உயிர / இ�	க �-யவி,ைல. 

அ)யாவி� பிண�ேதா� பிணமாக5 ேசர� ேபாகிறவ6 ேபா,, �#-ய-�.	 

ெகா#� ஓ-�ேபானா6. சில�, அவைள� பி-�.	 ெகா#டா�க6. அவ6 

ஓலமி�டா6: 

 

"எ�ன� ெப�த அ)யா, எ�-)யா எ�ன வி����� ேபாவ மன� வ*த.? 

எ�ைன8� @�-கி��� ேபா>�. எ�ப)யா வ�G�? ஒ�ம, சாைவயில ப	க�.ல 
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இ�	க �-யாத பாவியாயி�ேடேன. அ)யா, எ�ன� ெப�த அ)யா, ெப�. வள�., 

ேப��ட அ)யாேவ, நீ� ெச�. ம-யயிேல ச#டாளி இ,7ேய." 

 

உலக�ைமைய யா�� த�	கவி,ைல. அவ6 ேபா	கிேலேய அழ வி�டா�க6. 

ெந��! ைவ	க� ேபான அ�ணாசல�, ெந��ைப ைவ	காமேல அ�ேகேய அ:. 

ெகா#� நி�றா�. அவ� ைகைய� N	கி, அதி7�*த ெந��ைப ஒ�வ� சிைதயி, 

ைவ�தா�. 

 

ெந��! மாயா#-ைய� த6ளி ைவ	காம, உடேன ப றி	 ெகா#ட.. 

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

22. 22. 22. 22. ேசாிட� ேச#+தா�ேசாிட� ேச#+தா�ேசாிட� ேச#+தா�ேசாிட� ேச#+தா�…………    

 

நாைல*. நா�க6 கட*தன. 

 

மாயா#-	
 இ/தி5 சட�
க6 �-வைட*. வி�டன. அவ� உட�! எாி	க�ப�ட 

இட�தி, நா�
 ச.ர அ-� பர�பி 
 ஒ� மண,ேமைட வ*த.. அைத5 � றி ஓர- 

உயர5 �வைர எ:�பினா�க6. மண, ேம�-� ஓர�தி, ஒ� சாதாரண 7�க�தி� 

உயர�தி 
 ஒ� க,ைல ந�டா�க6. அத� அ�கி, எ�	கிைல5 ெச-க6 

நட�ப�டன. அ�ணாசல�தி ேக, கா�!	 க��வ. �த, அைத	 கைளவ. வைர 

எ,லா5 சட�
கC� ெச)ய�ப�டன. 

 

உலக�ைம, அ�ணாசல�தி� G�-ேலேய த�கியி�*தா6. அ. அவCைடய 

G�ைடவிட வசதியான G�. ேர-ேயா @ட இ�*த.. ேசாி ம	களி� ஆ/த7,, 

சி�ன� பி6ைளகளி� விைளயா�-,, த� .	க�ைத	 கைர�.	 ெகா#-�*தா6. 

ேவைல	
� ேபாகேவ#-ய த�ண� வ*.வி�டைத8� உண�*தா6. 

 

எ�தைன நாைள	
�தா� அ)யாவி� 'சமாதிையேய' பா��.	 ெகா#� இ�	க 

�-8�? மாயா#-, மகளி� ேபா	
� பி-	காம, தா� த ெகாைல ெச). 

ெகா#டதாக ஊாி, அ-ப�ட ஒ� ெச)தி ேவ/ அவ6 கா.	
� வ*த.. 

 

ஒ� நா6 அ�ணாசல�, சாவகாசமாக	 ேக�டா�. 
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"ஏ�மா, G��	
� ேபாக7யா?" 

 

உலக�ைம	
 எ�னேவா ேபா7�*த.. �க�@ட5 �#-வி�ட.. வி�*.� 

ம�*.� ELநாெள�/ ��மாவா ெசா,2கிறா�க6? அ�ணாசல�ைத - 

ெவடெவெட�/ ஒ-*. ேபாக� ேபாவ. ேபால>�, 'அ#ட�கா	கா' நிற�தி2� 

அேத சமய� 'கைளேயா��' இ�*த உட�!	காரைனேய சிறி. @�*. 

பா��.வி��	 ேக�டா6: 

 

"நா� இ�ேக இ�	க. ஒன	
� !-	க7யா?" 

 

அ�ணாசல�, வாயி2� வயி றி2� ெச,லமாக மாறி மாறி அ-�.	 ெகா#டா�. 

 

"அநியாய�, அ	ரம�. எ�மா ஒ�ன� ேபாக5 ெசா,ல என	
 மன� வ���; 

ஒன	
 ெநன�! வ*தேத த�!! ேம, ஜாதிைய5 ேச�*த ெப#ைண எ�தைன 

நாைள	
� தா� இ�க ைவ	க �-8�? G��	
� ேபாகL��; நிைன5சி அத 

எ�-5 ெசா,ற.�; ேயாசி	கிேயா�; எ#ணி	 ேக�ேட�? எ�ன இ�*தா2� 

ேசாியி, நீ இ�	க �-8மா? நா;*தா� இ�	க5 ெசா,லலாமா? ெசா,ல� 

ேபானா, உ�ன நீ�; ெசா,றேத த�!. எ�-ேயா ேபசி� பழகி�ேட�." 

 

"ஒன	
 இHவள> ஞாபக மறதி இ�	ேக. எ�- ப-5சி ேதறின?" 

 

"எ�ன அ�-5 ெசா,ற �த, ஆC நீதா�... ஒ�வன� பா�.�டா அவ� E	
 எ�- 

இ�	
, வா) எ�- இ�	
�; சாவ. வைர	
� நிைனவி, ைவ	கிறவ� நா�! 

அதாவ., அவ� சாவ. வைர	
�... எ� பா�வ அHவள> ேமாச�. நீ#ட நாள	கி 

நிைன>ல ைவ	க ேவ#-ய அவசிய� இ�	கா.. ஆசாமி அ>�டாயி�வா�!" 

 

"அ.	
,ல. ேம, ஜாதியில இ�	கிற ஏைழ பாைள�கC� ஹாிஜன�கதா�. 

அவ�கC� ஹாிஜன�கேளாேட ேசரL��; நீ ெசா,7��, இ�ப இ*த 

ஹாிஜன� ெபா#ண .ர�தாத 
ைறயா� .ர�.ற. நியாயமா�; ேக	
ேற�." 
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"நீ எ�ன�மா ெசா,ேற? !ாி8., !ாியாம2� ேபா>.." 

 

"நா� இ�ேகேய இ�	கலா��; ெநைன	ேக�. ஒன	
 இTட*தானா 

அ#ணா5சி? ஒ� த�க5சிய இ�-� ேபா�; ெசா,ற. நியாயமா?" 

 

அ�ணாசல� ஆன*தமயமா) அதி�*. ேபானவ� ேபா,, அவைளேய பா��.	 

ெகா#� நி�றா�. 'உ#ைமயிேலேய இவ6 அசாதாரணமானவ6 தா�. ஊைர 

ெச#-ெம�டலா ம��� பைக	கல. ஐ-யலாஜிகலாக>� பைக5சி�	கா6! ேம, 

ஜாதி ெந��!ல !ட�ேபா�ட ஹாிஜன ெபா#ணா மாறியி�	கா6!' 

 

"ஒ�ன� பா��த.� எ� உட�பிறவா5 சேகாதாியா நிைன5சவ� நா�! எ�ைன	
 

அ)யா>	
 ெகா6ளி ேபா�ேடேனா அ�ைன	ேக நீ எ� உட�பிற*த 

சேகாதாியாயி�ேட. நீ எ��த �->� நியாய*தா� த�க5சி! ஒன	
 ஒ� 

ெதா,ைல8� வராம� பா�.	கிட ேவ#-ய ெபா/�! எ�ேனாடய.! நிஜமாேவ நீ 

இ�ேக வ*. தாF*த ஜாதியாகி, தாF*த ஜாதிய ேம, ஜாதியா	கி�ட! இ*த நா�ல, 

ஹாிஜன�கைள ேம, ஜாதியா	
ற. இ*த ெஜ�ம�.ல நட	கா.. ஆனா, 

ேம,ஜாதி ஏைழ எளியவ�கைள ஹாிஜன�களா) மா�.ற. ேல�. பிர!�.வ 

மன�பா�ைமயி,, த�கேளாட நியாயமான நிைலைய� !ாிMசி	காத ேம, சாதி 

ஏைழ பாைள�கைள, கீF சாதி ஹாிஜன�களா) மா�தL�. ராமா;ஜ�, 

ஹாிஜன�கள, ஐய�கா�களா மா�.னதா ஐதீக�. அவ�, ைவணவ�.	காக 

மா�.னா�. நாம, பா�டாளி வ�	க�.	காக தைலகீழா) மா�தL�. நா�ல நில>ற 

வ
�!	கள வ�	க�ப��தL�. ேம,சாதி ஏைழ8�, கீFசாதி ஹாிஜன�கC� ஒேர 

வ�	கமா) ேபாற கால� வர�தா� ேபா>.. இேத �ைறயில பா��தா,, நீ ேசாியிேல 

ேசர�ேபாற காாிய�, எதி�கால�தி, ஒ�ேவைள நட	க�ேபாற ஒ� சமத�ம� 

!ர�சி	
 ஒ� காரணமா) அைமயலா�. இ*த வைகயி, இ*த ஊ�ல ஒ� !ர�சி 

ஏ ப�ற.	
 ஒ� தாயா) மாறி�ட. உ#ைமயிேலேய நீ - எ� தாைய விட... எ� 

தாைய விட..." அ�ணாசல�தா, ேம ெகா#� ேபச �-யவி,ைல. 
ர, 

த:த:�த.. க#ணீ� @ட வ�� ேபா, ேதா�றிய.. அவ� உண�5சி 

வய�ப�டைத� பா��த.�, உலக�ைமயா2� ேபச �-யவி,ைல. அ�
, ெமௗனேம 

ேமானமாகி, அ*த ேமானேம, மானசீகமாக� ேபசி	 ெகா#ட.. சிறி. ேநர�தி 
� 
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பிற
தா�, அ�ணாசல�, த�ைன� !கF*த. அவC	
 �:ைமயாக� ெதாி*த.. 

ேலசாக	 @5ச�ப�டா6. 

 

அ�ணாசல� தைலெதறி	க ெவளிேய ஓ-னா�. 

 

அ�ேற, ச / ேமடான ஒ� இட� ேத�*ெத�	க�ப��, 
-ைச ேபா�வத கான 

ஏ பா�க6 ���ரமாக நட*தன. இர#ட- ஆழ�தி 
 வாண� ேதா#ட�ப��, 

இர#� E�/ நா�களி,, க,லா2� ம#ணா2� ஆCயர5�வ� எ:�ப�ப�ட.. 

ெப#கC�, ஆ#கC� 
ழ*ைதகCமாக� ேபா�- ேபா��	 ெகா#� ேவைலயி, 

இற�கினா�க6. வய கா�- 
� ேபாக ேவ#-ய '@7	காாிக6' @ட ஒ� நா6 

சிரமதான� ெச)தா�க6. பன�க�!க6 �வாி, ஏ ற�ப��. அைவ 

பைனேயாைலகளா, ேவய�ப�� வி�டன. 

 

நா�ைக*. நா�களி,, ேசாி ம	களி� உைழ�! 'ஹ>ஸாக>�', அவ�களி� ேநர� 

'ேஹா�' ஆக>� மாறிவி�ட.. 

 

ெவ6ளி	கிழைமயி, ந,ல ேநர�தி,, 
-ைசயி, 'பா, கா)5ச�ப�ட.'. 

அதிகாைலயிேலேய அ)யாவி� சமாதி	
� ேபா) இர#� E�/ த�கரளி� 

Q	கைள ைவ�.வி�� வ*த உலக�ைம, ேசாி ம	களி� அ�! ெவ6ள�தி, 

தி	
�	கா-னா6. 
-ைச	
 இ�!ற�தி2�, வாைழ நட�ப��, உ6a� ேமள�, 

நாத<வர�ேதா�, ஊ�	
	 ேக�
�ப-யாக ஒ7�த.. 

 

அ�ணாசல�தி� G�-7�*. ஒ� 
�.விள	
 அ�பளி�பாக வ*த.. ம றவ�க6, 


�பா, 'ெகா�ட�ெப�-', 'ஓைல�பா)க6' ஆகியவ ைற8� அ�பளி�பாக 

ெகா��தா�க6. உலக�ைம	
 ஒ� வார�தி 
� ேபா.மான 'அாிசி, !ளி, ப��!' 

ெகா�	க�ப�டன. ெகா��ேமள	 
Nகல�ைத� பா��.� பல சி/வ�க6 

நா�-ய�@ட ஆ-னா�க6. அ�ணாசல�தி 
� ெப�ைம பி-படவி,ைல. 'ேச, 

��னாேலேய இ�க வ*தி�	கலா�. அ)யா>� ெச�தி�	க மா�டா�' எ�/ 

நிைன�.	 ெகா#டா6 உலக�ைம. அவ6 க#க6, அவ6 க#ட அ�!	காக>�, 
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அ)யாவி காக>� மாறி மாறி	 கல�கின. அ)யா, அ�ேகேய அவைள� பா��.	 

ெகா#-��ப. ேபா, ேதா�றிய.. 

 

ம/நா6 ஊாி, இ�	
� '��னா6' G�-, உ6ள த�����5 சாமா�கைள 

எ��. வ�வத காக, உலக�ைம !ற�ப�டா6. '@டமாட' உதவி ெச)ய ��வ*த 

அ�ணாசல�ைத8�, ஒ�சில ெப#கைள8� ேவ#டாெம�/ அவ6 த��.வி��, 

ஓைடைய	 கட*. ஊ�	
6 Bைழ*தா6. எவ� க#ணி2� பட வி��பாதவ6 

ேபா,, ேவகமாக Bைழ*. G��	
6 ேபானா6. G�ைட5 சிறி. ேநர� ெவறி�.� 

பா��.	 ெகா#� நி�றா6. பிற
 மடமடெவ�/ ெச�!	
ட�ைத, தைலகீழாக 

எ��., ேத�கி� ேபாயி�*த த#ணீைர	 ெகா�-வி��, 
ட�தி 
6, ஈய 

ட�ள�கைள எ��.� ேபா��வி��, கர#-ைய8� அதி, ேபா�டா6. பாைன	
6 

இ�*த அைர	கா,ப- அாிசிைய8� அதி, ெகா�-வி��, இ/தியி, 

அாிவா6மைணைய அத 
6 திணி�தா6. 

 

G��	
6 கிட*த ஒ� சி�ன	 ேகாணி�ைப	
6, அ�மிைய� ெபய��.� 

ேபா�டா6. பிற
, ப��!, !ளி வைகயறா	கCட� இ�*த சில ட�பா	கைள8� 

இர#� '
�பா	கைள8�' எ��.� ேபா�டா6. 'விள	
மா ைற' எ��.	 

ெகா6ளலாமா ேவ#டாமா எ�ப. ேபா,, அைத அ�
மி�
மாக ஆ�-� 

பா��.வி��, பிற
 அைத8� உ6ேள ேபா��5 'சா	ைக	' க�-னா6. 

 

பாைன ச�-கைள எ�	கவி,ைல. 'உலம-யி,' இ�*த காகித�ைத எ��தா6. 

ேலா
, த� ைக�பட எ:தி	 ெகா��த �கவாி அ.. அைத	 கிழி	கலாமா எ�/ 

ேயாசி�தா6. பிற
 எ��தைத, இ��பி, ெச�கி	 ெகா#டா6. ஒ� ச�-	
6 

இ�*த இர#� (பா) சி,லைற	 கா�கைள எ��., �*தாைன5 ேசைலயி, 

�-*. ெகா#டா6. ெகா-யி, ெதா�கிய அ)யாவி� ேவ�-ைய8�, .ணிைய8�, 

த� பைழய ேசைலைய8� எ��.5 ���-	 ெகா#�, ேகாணி�ைபைய அவிF�., 

அத 
6 திணி�. வி��, பிற
 மீ#�� அைத	 க�-னா6. 

 

ஓைல�பாைய, அ�ேகேய வி��வி�டா6. வாச, கதைவ8�, 'நில�ப-ைய8�' 

ெபய�	கலாமா எ�/ நிைன�தா6. E�கி, கழிகளா, ஆன த�-	கத>தா� அ.. 
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ஆனா,, '�#ட	கா) கா,பண�; �ம	@7 �	கா, பண�' எ�ற பழெமாழிைய 

ஞாபக�ப��தி	 ெகா#� வி��வி�டா6. 

 

ெச�!	 
ட�ைத8�, ேகாணி�ைபைய8�, N	க� ேபானவ6 அ�ப-ேய அச*. 

ேபா) நி�றா6. 

 

அ)யா, இ�*. - இற*த அ*த இட�ைத	 க# ெகா�டா. பா��தா6. அவ6 பிற*த 

இட�� அ.தா�. எ�தைன ஆ#� காலமாக இ�*த G� அ.! அ)யா>� - 

அ�மா>� @-	
லவி வாF	ைக ெச)த தி��தல� அ.! உலக�ைம	
 அ:ைக 

அ:ைகயாக வ*த.. க#ணி, ஈர	கசி> நி 
�வைர அ:. ெகா#ேட இ�*த 

அவ6, அ)யா உ�கா�*. சா�பி�� இட�ைத8�, க�-, இ�*த இட�ைத8� 

ெதா��	 
�பி��	 ெகா#டா6. அ*த G�ைட வி��� பிாிவ. எ�னேவா 

ேபா7�*த.. அ�ேகேய இ�*. விடலாமா எ�/ @ட நிைன�தா6. 

 

G��	
 ெவளிேய ச�த�ேக�� எ�-� பா��தா6. மாாி��. நாடா�, 

கண	க�பி6ைள உ�பட, ஒ� ெப��@�ட� அவ6 G�ைட ேநா	கி வ*. 

ெகா#-�*த.. 'எ.	காக வாரா;க?' எ�/ நிைன�த உலக�ைம சிறி. 

பய*.வி�டா6. @�ட�தி, மாாி��. பலேவச நாடா�கைள8�, பMசா�சர 

ஆசாாிைய8� த ெசயலாக� பா��த அவ6 �க� இ/கிய.. அவ�க6 ��னா, 

அ:வ. இ�	க���, அ:ததாக	 @ட	 கா�-	 ெகா6ள	 @டா. எ�/ 

நிைன�தவளா), க#கைள �*தாைனயா, .ைட�.	 ெகா#டா6. ெச�!	 


ட�ைத இ��பி, ைவ�.	 ெகா#�, ேகாணி�ைபைய8�, அதன�ேக இ�*த 

ம#ெவ�-ைய8� ஒ� ேசர� பி-�.� ேதாளி, ேபா��	 ெகா#� ெவளிேய 

வ*தா6. 

 

வழிமறி�. நி ப.ேபா, நி�ற @�ட�ைத வி�� விலகி� ேபாக �ய சி ெச)தா6. 

 

ஏ கனேவ ேசாி ேமள�ைத	 ேக�� ஆ-� ேபாயி�*த ஊ�	கார�க6 அ�ேக வ*. 

@- நி�றா�க6. உலக�ைம, G��5 சாமா�கைள எ��பத காக வ*தி��பைத� 

ப#ைணயா6 சி�னா� Eல� ேக6வி�ப�ட ஊ�ஜன�க6 ஒ�/ திர#� 

வ*தா�க6. கா�த��. U	கைடயி,, இ�ேபா. சி�னா� ம��*தா� (கீேழ) 

உ�கா�*தி�*தா�. கா�த��.ேவ இ�
 வ*.வி�டா�. 
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ேபாக� ேபான உலக�ைமைய� பா��த @�ட�, அவ6 Nர�. உறவின��, 

அவC	காக ஒ� கால�தி, வ	கால�.� ேபசி உைதபட� ேபானவ�மான க�வா�� 

வியாபாாி நாராயண சாமிைய, ��னா, த6ளிவி�ட.. அவ� ேலசாக இ�மி	 

ெகா#�, உலக�ைமயி� பா�ைவ கி�-ய.� ேபசினா�: 

 

"ஒலக�மா, நீ ெச)8ற. உன	ேக ந,லாயி�	கா?" 

 

"எ. சி�ன)யா?" 

 

"ேம, ஜாதியில பிற*.�� ஹாிஜன�கேளா� ேபாயி இ�	க. ந,லா இ�	
மா? நீ 

ேம, ஜாதி� ெபா#L�கறத மற*.�-ேய! நியாயமா?" 

 

"இ�ப-� ேபச ஒம	
 எ�ப- மன� வ*த.? வா��ைத	
 வா��த 'பைனேயறி�பய, 

பைனேயறி�பய�;' பைனேயறி�கள, அவ�கேளாட ெபாிய)யா ம	கேள ஒ.	கி 

ைவ	கிறத� பா�தா5�! நா;� பைனேயறி மவ6 - ேபாவ ேவ#-ய 

இட�.	
�தா� ேபாேற�. வழிய வி�� சி�ைனயா." 

 

"ஒலக�மா! ஒ� ேகாப� நியாய*தா�. இனிேம ஒ�ன	 கவனி5சி	க ேவ#-ய. 

சி�ன)யா ெபா/�!. நீ இ�ேகேய இ�. ஒ� ேம, ஒ� Nசி விழாம பா�.	கிட 

ேவ#-ய. எ� ெபா/�!. ஊேராட ெபா/�!." 

 

"பாறா�க,ேல வி:*தி5�... அ�ப� பா	காத ஊ� ஜன�களா இ�ப� பா	க� 

ேபா>.?" 

 

"ஊர வி�. நானி�	ேக�. நா� ஜவா�!" 

 

"எ�ன சி�ன)யா, நீ�? என	காவ ஒ� தடைவ ேபச�ேபாயி பலேவச நாடா�கி�ட 

உதபட� ேபானீ�! ஒ�ம	@ட 'க�வா� வி	கற பய�;' ேகவலமா� ேப�றா�க. ஒ� 

சி�ன5 ச#ைடயி2� ஒ�ம க�வா�ட பி-5சி	கிற ேம, ஜாதி @ட நீ� ஏ� 
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ஒ�-	கி�� இ�	கL�? ேபசாம எ�@ட ேசாி	
 வா�� சி�ன)யா! அ�க ஒ�ம 

ேமல ஒ� Nசி @ட விழாம இ�	க, நா� ெபா/�!." 

 

நாராயணசாமியா, அவளி� ேக6வி	
� பதிலளி	க �-யவி,ைல. �க�தி, 

திUெர�/ ேவ�ைவ ெபா�கிய.. ஒ.�கி	 ெகா#டா�. உலக�ைம ேலசாக நட	க� 

ேபானா6. ராைமயா� ேதவ� ��னா, வ*தா�. 

 

"ஒலக�மா! நா� Eணாவ. ம;ஷ� ெசா,றத	 ேகC. ந�ம ஜாதிகளேய நீ தல 


னிய ைவ	க. மாதிாி நட	க�படா.. இனிேம ஒ�ன ஒ��த�� ஒ#LM ெசா,ல 

மா�டா�க!" 

 

"நீ� எ�க)யா ெகM�� ேபா. ஒ#LM ெசா,லாம இ�*தீேர, அ. மாதிாியா?" 

 

ராைமயா� ேதவ�	
 ந�பி	ைக ேபா)வி�டா2�, அ)யா> நாடா�	
� 

ேபாகவி,ைல. ��வ*. ெமாழி*தா�: 

 

"ஒல>, ந�ம சாதியேய தைல
னிய வ5��-ேய. ப�-ெதா�- பதிென�� 

எட�.ல8� 
�டா�ப�-�னா, ஒ� தனி மதி�! இ�	
. நா�கெள,லா� தைல 

நிமி�*. நட	க �-யாம, 
னிMச தல நிமிர �-யாம� ப#ணலாமா? ந�ம ஜாதில 

யா�� இ�- நட*.	கல! ெபாிய)யா ெசா,றத	 ேகC. நட*த. நட*. ேபா5சி! நீ 

அபராத�� �:ைச8� க�டா#டா�. அடயாளமா நாலணா>	
	 ேகாவி2	
 

எ#ெண) வா�கி ஊ�தி� ஒ#ணாயிடலா�." 

 

'ஒ�க !#ய�.ல எ#ணய அபராதமா 
��தி�ேட�'. அ)யா> நாடா� 

கண	க�பி6ைள காைத	 க-�த.�, அவ�	
 வாயி, நைம5ச, ஏ ப�ட.. 

 

"ஏ ெபா#L! எ�ேனாட அ;பவ�� ஒ�ேனாட வய�� ஒ#L. நா� ஒன	
 

ந,ல.	
�தா� ெசா,ேற�. ஒன	
 இ�க இ�	க இTட�,லா�டா ஆசாாி	 


-யில ேபாயி இ�. ெச�-யா� 
-யில ேபாயி இ�. அ.>� �-யா.�னா எ�க 

பி6ளளமா� 
-யில வ*. இ�. ஆனா, பற	
-யில ேபாயி இ�	காேத! அ. 

ஒன	
� ேகவல�. எ�கC	
� ேகவல�." 
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"கண	க�பி6ைள, எ� ஜாதிய� ப�தி	 கவல�படா#டா�. நா� இ�ேபா 

பற5சிதா�. அ�ப- ஆன.னால ச*ேதாஷ� இ,லாம ேபாவல. நா� ஒ��தி 

ேபாறதால ேம, ஜாதி எ,லா� ேபாயி���னா, ஒ�க சாதி�க எHவள> இ�.� 

ேபாயி�	கL�? ெமாத,ல அத	 கவனி�க." 

 

கண	க�பி6ைள	
	 ேகாப* தா�க �-யவி,ைல. "இ. ஊரா)யா, இ. 

ஊரா)யா?" எ�/ ெசா,7	 ெகா#ேட 'வா	க>�' ெச)தா�. இ�ேபா., அவ� 

'அ>�டானைத' யா�� ெபா��ப��தவி,ைல. இ/தி �ய சி ேபா,, த�டாசாாி 

பMசா�சர� பரபர�ேபா� ேபசினா�. 

 

"ஒன	
 இ*த ஊ�ல இ�	க� பி-	கா�டா ேவற எ�ேகயாவ. ேபாயி�! ஊ�ல 

அMசிப�.�; தைல	
	 ெகாMசமா ேவL��னா2� (பா வS75சி� தாேரா�. 

க#காணாத சீைமயிேல ேபாயி, ைகேயாட காேலாட பிழ5சி	க! அத வி���!�� 

காலனில ேபாயி இ�	க. ந,லா இ,ல. ஊர	 ேகவல�ப��.ற. சாமி	ேக 

ெபா/	கா.! ஊ�மான�த வி	க�படா.. ெபா�ட5சி	
 இHவள> திமி� ஆவா.." 

 

"ஏ� ஆசாாி .-	கிய�? ச� இ�<ெப	டர வ5சி	கி�� இ�*த ஒ� ேதவ-யா 

�#ட ஊைர வி��� ேபாற.னால ஊ� .�!ரவாயி��! நீ� ச*ேதாஷ�படாம 

சட5சி	கி�றீேர!" 

 

உலக�ைம, ச / ேவகமாக நட	க� .வ�கினா6. ேம, ஜாதிகளி� மான�ைத	 

கா�பத காக, ஒHெவா�வ�� த�த� த�மான�ைத இழ	க� தயாராக இ��ப. 

ேபா,, உலக�ைமைய� பா��.	 க#களா, ெகMசினா�க6. எதி�கால�தி, ேவ/ 

ஒ� ப�-8ட� ச#ைட	
� ேபாக ேவ#-ய நிைலைம வ*தா,, 'ஒ�க ஊ� ச�கதி 

ெதாியாதா?' எ�/ உலக�ைமயி� ேசாி5 ச�கதிைய	 ேகா-��	 கா��வ. ேபா, 

கா�-னா,, ெசா,2பவ�களி� ப,ைல உைட	க �-யாம, ேபா)வி�ேம 

எ�பத காக, அவ�க6 உலக�ைமயிட� ப,ைல	 கா�-னா�க6. அவ6, அைத 

உைட	காம, உைட�பைத� பா��., �க�ைத5 �ழி�த ேபா., பலேவச நாடா� 

வாைய5 �ழி�தா�: 

 

"ஆசாாியாேர! அவ ேவL��னா அ�ணாசல�ேதாட ெதாட�ப விடா#டா�.  
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ெத�காசி கி�காசில (� கீ� எ��.	கி�� எ�- ேவL��னா2� வார�.ல ஒ� 

நாள	கி ெதாியாம� ெதாைலய���! அ.	காவ, ந�மள ம;ஷ�களா ெநன	காம 

ேசாில நிர*தரமா இ�*. ெகாMச ேவ#டா��; ெசா,2ம)யா." 

 

உலக�ைம, பலேவச�ைத ஏறி��� பா��தா6. உத�க6 ேகாப�தா, .-�தன. 

 

"பலேவச� ஒ� வாயி அ:வாம� ேபாவா.. அ�ணாசல� எ�ைன	 @ட�பிற*த 

த�க5சியா நிைன	கா�! நீ� ஒ�ம சி�தமவள நிைன5சீராேம அ. மா.ாியி,ல." 

 

பலேவச�, .-�.	 ெகா#��, ப,ைல	 க-�.	 ெகா#��, அவைள� 

தி��வத காக வாைய� திற	
��னா,, இர#� ேப� அவ� ேதாைள� பி-�. 

உ2	கி	 ெகா#�, "ஒ�மால�தா�ேவ வினேய வ*த.. ஏ�ேவ நா	
ல 

நர�பி,லாம ேப�றீ�?" எ�/ அத�-னா�க6. 

 

உலக�ைம, அ*த5 சமய�ைத� பய�ப��தி	 ெகா6பவ6 ேபா, ேவகமாக 

நட*தா6. ச /� த6ளி நி�ற ெப#க6 @�ட� அவைள� பாிதாபமாக 

பா��.வி��, பி�! த�ைன8� பாிதாபமாக� பா��.	 ெகா#ட.. ெதாைலவி, 

ேபா)� தி��பி� பா��தா6 உலக�ைம. பிற
 ெபா.�பைடயாக5 ெசா�னா6. 

 

"எ�ைன� ப�தி	 கவல�படாம ஒ�கள� ப�தி ம��ேம கவல�ப��க. நா� ேம, 

ஜாதியில ெச�., கீF ஜாதியில பிழ5சி	கி�ட ெபா�பிள!" 

 

உலக�ைம, ேசாிைய ேநா	கி ேவகமாக நட*தா6. 

 

�73��73��73��73�    

------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------    


