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திாி�ர�  எாி�த விாிசைட�  கட(ளான சிவெப�மானி�  நடராஜ தா+டவ�ைத�  

பா��, �. ச�திர�தி�  ஒ� ெபாறி த/0�1 ேபா2� . 

 

ெகா0யவ3� , அர��3மான யலகைன�  காலா4  மிதி�,, ைகயிேல இ%ச/0 ஏ7தி 

உ�கர�ேதா9 நடனமி9�  நடராஜ�  ெப�மானி�  தி��ேகால� , ச�திர�தி�  ஒ� 

இவிரவாத�  கைத உ�வாக�  காரணமாகிற,. 
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ெகா0யவ�களாக(�  ெகாைல பாதக� களாக(�  உ
ள ஒ� க/9மான�  கா+/ரா�/  

நி1வன�த�  ைறேகடான ெசய4கைள எதி��,�  ேபாராட ஒ� இைளஞ4  26 

வாறா� . ெதாழிலாள�களி�  உைழ�பா4  ெகா=�, வா=�  'கா+/ரா�ட� ”களி�  

ெகா9ைமகைள�  த/0�  ேக/க�  �ற�ப9� . அ7, இைளஞ� , ஈ?வர ச�னதியி4  

சாமியாரா4  ஆ�வதி�க�ப/9�  காாிய�தி4  இற� கிறா� . 

 

ப4ேவ1 க��,�களா4  சிைத7, கிட� �  ெதாழிலாள�கைள ஒ�1ப9�தி, 

ெதாழி�  ச�க�  அைம�,, உாிைமக��காக�  ேபாரா/ட�  நட�த ைன@�ேபா,, 

அவ3� � , அவ�  காதA� �  கா+/ரா�ட�களா4  இைழ�க� ப/ட 

ெகா9ைமைய�  க+9 ஈ?வர Bைஜ ெசC,ெகா+0�7த சாமியாேர 

ெகாதி�ெத=கிறா� . 

 

காவியைடைய�  கைள7,வி/9 கா�கி@ைட. அணி7,, �திய திாி�ர�கைள அழி�,, 

ஆ/ ெகா
ள�  �ற�ப9கிறா� . 

 

இதி4  இட�ெப1�  இ�ெனா� நாவலான “ேக
வி�  தீ' எ3�   1நாவ2�  ஒ� 

 �தி�  �ன4தா� . 

 

க4வி�Dட�ைத தநி�வகி�பவ�  ஒ�வனி�  கயைம�தன�ைத@� , பக2ண(�  : 

வ��  உண(�  ெபா�
கைள வி�1வி/9 ஆ/ட�  ேபா9�  

அேயா�கிய�தன�ைத@� , அத�  உட7ைதயாக இ�� �  அதிகாாிைய@� , 

இவ� களி�  D/9%  சதிைய த/0�  ேக/ �  ஆசிாிய�  கைள ேவைலநீ�க�  ெசC@�  

அராஜக�ைத@� , எதி��,�  ேபாரா9�  ஆசிாிய�களி�  ேபாரா/ ட�கைள@�  

ஆ௫ாிய�  ச�திர�  அவ�க
  ேவசமாக(�  ேகாபமாக(�  எ=தி�  கா/9கிறா� . 

ப0� �  வாசக�கைள@�  ெகாதி�க ைவ� கிறா� . �திய திாி�ர�க�� ' 'ேக
வி�  

தீ(� ” வாசக�களி�  மனதி4  ஒ� ேகாப�  தீைய E/0வி9�  எ�ப, நி%சய� , 

 

க�ைக ��தக நிைலய�தா�  

-------------- 
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கைன�காத, எ�ப0 க=ைதயாகாேதா, அ�ப0 அ7த F/9� 
 ேபாC 

நா�காAயி4 உ/கா�7ேதா அ4ல, உரசி�ெகா+9 நி�ேறா, ெவ�றிைல பா�  

ேபா/9 ெவளிேய வ7, கைன�,�ெகா+ேட ,�பி வி/9� ேபாகாதவ�க
, ஊ�� 

பிரக�களாக மா/டா�க
. அ�ைற� � ெகாHச� ெவ�த0... வி4ல0 ெசCய 

ேவ+0ய, இ�7ததா4, பிரக�களி� ெச�?ைஸ அ7த F/9� 
ேளேய எ 9 � 

, � ெகா
ளலா�. ெசா4ல�D0ய D/ட7தா� எ�றா2�, ெசா4ல 0யாத, ��றி 

வைள�த ேப%��களிேலேய பிரக�க
, ��றி% ��றி நா�கா0னா�க
. 

 

அ7த F9 ஒ� அர+மைன மாதிாி. அ7த� கால�தி4 இ�7ேத காைர F9' எ�1 

அைழ�க�ப9வ,. நா�  வி�க�, மதி4 �வ�க��  ம� தியி4 ந9நாயகமாக 

இ�7த அ7த F9, சமதைரயி4 இ�7, E�ற0 உய சமதள�தி�  ேமேல, 

கி/ட�த/ட தாJமஹா4 மாதிாிேய ேதா�1�. அ7த F/9� 
 ேபாகிறவ�க
 

�ேனறலா� எ�1 ெசா4லாம4 ெசா4வ,ேபா4, நா�ைக7, ப0�க/9களி4 

ஏறி�தா� ேபாகேவ+9�. 

 

கா�ப(+/ �வ��  அ�ேக, Bவர� மர� க/ைடைய ெபா�ைனயா ேகாடாியா4 

விற களாக� கீறி� ெகா+0�7தா�. 7தாநா
 நட7த அ�ம� ' ைடயி4 �டைல 

மாடசாமியாக, ச4லட� 4லாC தாி�,, ெவ/டாிவாைள ைவ�,�ெகா+9, 

1� � த0ைய� பி0�,�ெகா+9, ேவ/ைட� � �ற�ப/ட ேபா,, அேதா அ7த 

க�பைறயி4 D0யி�� � பிரக�க
 அைனவ�� இவைர வி=7,  �பி/9 

விBதி வா�கினா�க
. இ�ேபாேதா இவ� வி=7, வி=7, ெவ/9வைத� பா��,, 

த�த� க�கைள அல/சியமாக ெவ/0�ெகா
வ,ேபா4 ேதா�றிய,. 

 

இ7த% சாமியா0� � ஊ��பிரக�க
 த�ைன�  �பி/ட,தா� ஞாபக� 

வ�கிறேத தவிர, இதர ஏைழ பாைழக
  �பி/ட,. நிைன�,� பா��தா4Dட 

வரா, ேபாA��கிற,. அ�1 வ7த ஜன� ெம%ச' ஆ0யவ� இ�ேபா, வயி1 

ெம%�வத�காக ேகாடாிைய .ை◌�,�ெகா+9 ேம2� கீ=மாக 

ஆ9கிறா�கி/ட�த/ட ேகாவிA4 ஆ0ய, மா கிாிேய. அ�ைற� காவ,, 

வாைழ�பழ�, �+ணா�  தAயவ�ைற சாமியி� ெபயாி4 சா�பிட 07த,. 
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இ�ைற�  அ,(� இ4ைல. அ+ணா%சி... இ�ைன�கி ஒ� �கியமான விஷய� 

நடகக� ேபா(,. ெகாHச�... ெகாHச ேநர7தா� விற  கீறN� வ�வியளா...' 

எ�1 F/9�காாி ரா ச � மா ெசா�னேபாேத ெபா�ைனயா �ாி7,ெகா+டா�. 

DA கிைடயா,. ேபான? ெவ/9. ெதாைலவி4 ஒ� E/ைட� ேகா,ைம மாைவ 

ெகா/0 வி/9, அைத� ைகயா4 தள� =�க� பர�பி� ெசா+0�7த மைனவிைய� 

பா��,, "ெகாHச� த+ணி ெகா+9 வா�3 எ�தன தடவழா ெசா4ற,? எ�, 

ேநா( கா�ைக�  ெதாியாத,மா,ாி, எ� தாக� ஒன� � ெதாியல பா�' எ�1 

ெபா�ைனயா சீறினா�. அவ�� பதி2� % சீறியி��பா
 கால� கா�தாலேய 

தலமறவா ேபாயி9�3 ெசா�ேனேன, ேக/Oரா...ந4லா ப9�. ஒ�மா ��தி தான 

ஒம� � இ�� �’ எ�1 ெநH�� 
 இ�7தைத வாC� � ெகா+9 வர�தா� 

ேபானா
... ஆனா4 பிரக�கைள� பா�தத,�, ெசா4ல வ7தைத வி=�கி� 

ெகா+டா
. 'F/9�  வர/9�...' 

 

F/9�  E�த 'பி
ைளயான த�க�பா+0 �வேரா9 ஒ/0� ேபா/0�7த ேத� � 

க/0A4 உ/ கா�7,ெகா+9, ெதா�க� ேபா/0�7த கா4கைள ஆ/0�ெகா+9, 

க/04 காA� உ�+9 திர+ட ேம4 பாதிைய, வல, ைகயா4 ேத�காைய 

தி�(வ, மாதிாி தி�வி� ெகா+0�7தா�. நா�ப�ெத/9 வய தி�� �. க=�தி4 

'எ/9 ப(� த�க% ெசயி� ெதா� கிய,. �A நக� ேபா/ட ெசயி�. ேமைஜ 

இ4லாமேல, ஒ� ேநா/9� ��தக�ைத வசதியாக ைவ�, எ=, மளவி� , வயி1 

ப��,� ெப��,� வசதியாக இ�7த,. அவ�ட� கிராம �P� மாட�க+N 

ெந��கி உ/கா�7தி�7தா�. அவ��  அ�ேக, த�க� பா+0� � ெப+ ெகா9�த 

மாமனாரான எ=ப, வய,� கிழவ� ஆ1க�, ஜாிைகேவQ0 க/0, க=�தி4 

ேமாிய4 ேபா/9, சா(�ேபா, வசதி@
ள வ�கைள சி�காாி�பா�கேள, 

அ�ப0�ப/ட சி�கார� தி4 இ�7தா�. அவைரய9�,, சில ப+ைணயா�க
 

 1� � ெந9� மாக உ/கா�7தி�7தா�க
. க/0 2�  எதி��தா�ேபா4 

ேபா/0�7த நா�காAகளி4 த4 நா�காAயி4 இைளய பி
ைள' ராஜA�க� 

ேப+/ சிலா�ேகா9 உ/கா�7தி�7தா�. ேபானதடைவ ஊ��  வ7தி�� �ேபா,, 

ெவ
ளெவேளெர�1 ெதாி7த தைல� ப தி, இ�ேபா, 'க� க��பாC' 

இ��பத�கான காரண� �ாியாம4 பல கிழவ�க
 விய�கினா�க
, ஒ� சில��  

த�க��  'க+ ெக/9� ேபாயி�� ேமா எ�1 ச7ேதக�. இ�3� ஒ� சில��  
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க+ணா0 ேபா/டதா4, த�களி� 'ெவ
ெள=�,’ ேநாC ேபாCவி/ட தி��தி. 

ராஜA�க�தி�  அ�ேக, க�ண�, மளிைக� கைடயி4 க��ப/0ைய% ��றி� 

ெகா9�க ைவ�தி�� � அசி�கமான தா
க
 மாதிாி, ஒ� க/9�  �ைப� 

காகித�கைள கச�கி� பி0�, ைவ�,�ெகா+0�7தா�. அ0�க0, அைத� பிாி�,� 

பிாி�,� ப0�,�ெகா+டா�. அட�க4 ப/ டாவா�'. இ�ேக@� க�ண� 

�வn���  எதிேர தா� இ�7தா�. அவைரய9�,, ராஜA�க�தி� மாமனா� 

��/ைட� பி0�,� ெகா+9 ஒ� காைல� ,ர�கி நா�காA% ச/ட�தி4 ேபா/9� 

ெகா+0�7தா�. அவைர ய9�,, 'ம�1� பல�". 

 

த�க�பா+0யி� மைனவி ராச�மா, அ� மி�  மாக% ��றி� ெகா+0�7தா
. 

ராஜA�க�தி� மைனவி ேமாி �Qப�, ஒ� ெபாC� ெகா+ைடயி4 இைல 

தைழேயா9 D0ய ஏேதா ஒ�வித B ெமா7ைதைய ைவ�,�ெகா+9, நரசி�ம 

அவதார� மாதிாி, வாச4 ப0யி4 கதைவ� பி0�,�ெகா+9 நி�றா
. இ7த 

ராஜA�க� தி�ெந4ேவAயி4 கெல�ட� ஆRP4 ேச�7த(டேனேய அ7த� 

கால�தி4 ப�திர காளிய�ம னாக சாமியா0ய தா�தாவி� ச�மத�,டேனேய, ேஜாச� 

ேடவி/டாக மாறி,  லெதCவமான �டைல மாடசாமி ேகாவிA4 மணமக
 

F/டா�� � ெதாி யாமேல Bைஜ@� ேபா/9வி/9, அ��ற� பண�கார வ�ச�ைத% 

ேச�7த ேமாி �Qப�ைத ச�%சி4 பி0�தா�. த4 பி
ைள நா�  வயதி4 ச�1 

இ=�, இ=�, நட7ததா4, �டைல மாட சாமியி� ேகாப�ைத�' தணி� � 

வைகயி4 'ெகாைட�  ' 'வாி ெகா9�தேதா9, சாமி�  ேவ/0Dட எ9�,� 

க/0னா�. ச�%�� � ேபாவைத�  ைற�தா�. எ�றா2�, இர+டாவதாக� பிற7த 

ெப+N� Eைள�ேகாளா1 உ
ளவ
ேபா4 ேதா�றிய,�, பாதிாியாாிட� ேபாC 

பாவம�னி��'� ெப�றா�. அ�ப0@� E�றாவ, பிற7த ைபய� ஒ� வ�ட�தி� 
 

',
ள� ,0�க இற7த,� மீ+9� �டைல மாடசாமியிட� வ7தா�. இ�ேபா, 

ச�%��  ேஜாஸ� ேடவி/டாக(�, �டைலமாட3�  ராஜA�க மாக(� அவரா4 

நட மாட 0கிற,. 

 

ேப%ைச எ�ப0� ,வ� வ, எ�1 ஒSெவா�வ�� ேயாசி�,� ெகா+0�7தேபா,, 

ேமாி �Qப� த� எ/9 வய,� ைபய� ஜாC?Aைன� பா��,, 'இவ�க��  ஒ� 

பா/9� பா0� கா/9டா' எ�றா
. அ7த எ/9 வய,� ெபா0ய� 0வி�கி4... 
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0வி�கி4 A/04 ?டா�' எ�1 ெசா4A�ெகா+9 ைககைள ேம4ேநா�கி� 

 வி�,, கா4கைள ஆ/0னா�. உடேன தைரயி4 பா4 ட�பாைவ எ9�, ைவ�,� 

ெகா+9 ேமள� அ0�,� ெகா+0�7த த� ெபாிய ைம�,ன� த�க�பா+0யி� 

மக�  மாைர, ஓர� க+ணா4 பா��,�ெகா+ேட 'ஜாC?A�, இ7த  மா��  

ஒ� மாச7தா� சி�னவ�. ஒ� மாசமா... ெர+9 மாசமா... ஆமா�... ஒ� மாச7தா�. 

இவ� ஜூ�. அவ� ஜூைல...' எ�றா
 ேமாி �Qப�. 

 

ஒ� மாத� �னா4 பிற7த  மாரா4, இ�ப0� பாட 0@மா எ�ப,ேபா4 அவ� 

க�ைத பாவமாக" ைவ�,� ெகா+டேபா,, ெபா�ைனயாவிட� அ7தா கிட�ேக... 

வாதமச�கி... ஆ@�... ெகாHச� கீ1னா ேபா,�', எ�1 ெசா4வத�காக 

ப0யிற�கிய ராசமமா, அ�ேகேய நி�றா
. அவைள@� பா��க� பாவமாக� தா� 

இ�7த,.  மா� பயேலா, எ,(� நட�காத, ேபா4 ப4ைல� க0�,�ெகா+ேட 

0�ைன அ0�தா�. 

 

"0வி�கிைல 0�,வி/ட ஜாCPA�, அ�மா� காாி ேமாி �Qப�ைத� பா��தா�. 

உடேன அவ
 '0ரா/...0ரா/, பா9' எ�றா
. ேபபி "ேகா? 9…..…?D4…. 

0ரா/...0ரா/" எ�1 ,வ� � ஆ�கில� பாடைல கி/ டா�ப/0 ஆ�ஸ�ேனா9 

ைபய� பா0� ெகா+0�நதா�. அவ� ைகைய ஆ/0ய வித�, காைல� , � கி ய 

லாகவ�, கவ�%சியாக�தா� இ�7த, பிரக�க
 மகிV7, ேபானா�க
. 

 

'பேல...நீதா+டா ஒ�க தா�தா ேபர எ9�தா4 எ9�கN�' எ�றா� �வn�. 

அ�ேபா, ராஜA�க �, த�க�பா+0@�, அவைர� பா��, ேலசாக 

ைற�தா�க
. 

 

"அவ� இ வ 3 �   எ�மா�திர�ேவ? ந�ம �W���  இ�க�னா ேபாட�தா� 

ெதாி@�... யா� யா� எ�ப0 �3 ெசா4ல� ெதாியா,... ந�ம  மா� கெல�டரா 

வர�ேபாறா� பா��க...' எ�றா� க�ண�, ைகயி4 இ�7த அட�க4 ப/டாைவ 

ஆ/0� ெகா+ேட ! 

"எ4லா� வள��ல இ�� ேவ... இவ� ேமாி �Qப�ேதாட மகனா%ேச...' எ�றா� 

இ�ெனா� கிழவ�. 
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ஜாC?A� பய2�  எ�ப0ேயா, ேமாி �Qப�தி�  ெப�ைம பி0படவி4ைல. 

'ஜாC?...ஒ4/ வி% ?ேடாாிய% ெசா42 பா��கலா�' எ�றா
. அ7த� பய4 

இ�ேபா, 'ஒ4/ வி%" கைதைய% ெசா4லாம4, இ�ன� ேமள� அ0�,� 

ெகா+0�7த ெபாிய�பா மக�  மாைர� பா��, 'காைலயி4 உத%சிேய, இ�ேபா 

ைப/9�  வாாீயாடா... ேப?ட ாீ/ ேதவ0யா பி
ளா’’ எ�1 சவாA/9  மாாி� 

ைகைய� பி0�க� ேபான,ட�, பிரபல ப�திாிைககளி4 Dட� பிர�ாி�க 0யாத 

ெக/ட வா��ைதகைள, ேம�ெகா+9� ேபசி� ெகா+ேட ேபானா�. 

 

எ4ேலா�� அச7,வி/டா�க
. எ4லா� வள��ல இ�� ேவ" எ�1 ெசா�ன அேத 

கிழவ�, ேமாி �Qப�ைத ேவ1 விதமாக ெவறி�,� பா��தா�. இ�3� ப0யிேலேய 

நி�ற ராச�மா ேமாி�Qப�ைத ேநா/ட� வி/9�ெகா+ேட ஏC1. மா�..."நீரா�� 

கட29�த பா0� கா/9டா... இவ3� � ெக/ட வா��ைத ெசா4A� ெகா9�தா2� 

வரா,' எ�றா
, அவ�ைற% ெசா4A� ெகா9�,� ேதா�றவ
ேபால. 

 

ேமாி �Qப� ேபாாி4 ேதா�ற ராவண� ஜானகி ந வா
' எ�1 

வ��த�ப/ட,ேபா4, பிரக�கைள� ப�றி� கவைல�படாம4 ராச�மா பா9வா
' 

எ�1 நாணினா
. இ�7தா2�, ேத� � ,ர+ அ�ேக, ஒ� நீளமான  %சியி4, 

அைதவிட சி�ன�  %சிைய  1�காக ைவ�,, ம�தியி4 ஒ� Xைல ைவ�,� 

க/0�ெகா+ 0�7த ஏ=வய, மக� ெஜCமிெ◌ைய� ெப�ைமயாக� 

பா��,�ெகா+ேட 'ஜாC?A� சில சமய� இ�ப0� தா� Yசாயி9வா�...ஆனா4 

அவ
 அ�ப0 இ4ல... ெரா�ப ாிAஜிய?. இ�ப�Dட சி2ைவ ெசC@றத பா��க...' 

எ�றா
. எ4ேலா�� ெஜCPைய� பா��தேபா,, அ7த% சி1மிேயா "இ, ஒ+N� 

சி2ைவ இ4ல ஏேரா�பிேள�' எ�றா
 ெவ9� ெக�1. 

 

�வாி4 மா/0யி�7த ாிெவ�? க0கார� ப�னி ெர+9 தடைவ அ0�த,. உடேன 

க�ண� 'சாி, மணிய0� ,. ந4ல ேநர� ேப%ச ஆர�பி�ேபாமா?’’ எ�றா�. 

'ஏ�ேவ ப/ைடயில ேபா/ட ந+9 மா,ாி பற�கிய�...?' எ�றா� �W�. 

 

'இ, நீ� பிாி%ச வாிைய கஜானா(ல க/டாத, மாதிாி நிதானமாக நட�கிற விவகார�  

இ4ல. இ�பேவ 0ய� ேபாற,...எ�ன சி�ைனயா... நா� ெசா4 2ற,...' எ�றா�  
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க�ண�. 

 

�W�பி�  சி�ைனயாவான க7தசாமி� கிழவ� 'இ,ல எ�ன�பா ெசா4ற,�  

இ��  ராம�, ல/�மண� மாதிாி இ��கிறவ�க...��மா...நாம ேபச ேவ+0ய, 

உலக ைற�கி�தா�. சாி. ச�திர� ப/ைட பாசன�,ல எSவள( இ�� ...? 

நாலைர� ேகா/ைட வித�பாடா?' எ�றா�. 

 

க�ண� இைடமறி�தா�. 'நாலைர� ேகா/ைட@� ஒ�வ�ேப�ல இ4ல. ச��கா�ல 

இ7த� D1ெக/ட  �ப�க நில% சீ�தி��த�3 ெகா+9வ��ேபா, இவ�கCயா 

எ� காத க0%சா�. இ�ேபா, பல� ேப�ல ப/டா இ�� . ’’ 

 

�W� பதிலளி�தா�. 'எ�னேவ, ஜமாப7தில உள1ற, மாதிாிேய உள1றிய�? 

ப/டாவா இ�ப �கிய�? அக�தா� எ�ப0 ேவN�னா2� ப+ணி� கலாேம. 

ெமாத4ல நில�த� பிாி%சி� பா�ேபா�...' 

 

க7தசாமி� கிழவ� தைலயி/டா�. சாி. ஒ�க ச+டய க%ேசாில வ%��க�க. எ�பா, 

ராஜA�க�! த�க�பா+0! ச�திர�ப/ைட  ள�,ல நாலைர� ேகா/ைட@�, 

சீம�ேபாில இ��கிற EN ேகா/ைட @�, சாியா இ�� � ஏ�னா 

ேம�ேபாிேல...எ4லா� பயி�� ேபாடலா� பா�...யா� யா�, எத எத எ9�, � 

கி9றிய? சீ�கிரமா% ெசா42�க, நாழியா(,...' 

 

ராஜA�க�  ைழ7தா�...'அ+ண� எத ேவN �னா2� எ9�க/9�. அவ� 

எ9�த,ேபாக மி%ச� இ�7தா4 தர/9�...' 

 

த�க�பா+0, த�பிைய பாச�ேதா9 பா��,% ெசா�னா�. அெத�ப0டா... நீ 

ெவளிZ� ல இ��கவ� நானாவ, இ�க இ�7, எ4லா�ைத@� கவனி�கிறவ�. 

அதனால ஒன� � பி0%சத எ9த,�கி/9 பி0�காதத தா. வா�கி�கிேற�...' 

 

'எ�க இ�7தா2� நீதா� எ� வயைல@� கவனி� க�ேபாற ஒ� இQட� எதேவN  
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�னா2� தா�க” 

 

'சாி மாமா... த�பி�  சீம�ேபாி பாசன �ைத ெகா9�தி9�க. ச�திர�ப/ைடயில சில 

சமய� கமைல' அ0�கN�. அ, இவ3�  ேதா,�படா,.' 

 

�W�, ைகயா/0�ெகா+ேட ேபசினா� "அ�0 ப�  ைவ�க, த��. ஒSெவா� 

பாசன�ைத@� ெச+9 ெர+டா ேபாடN�... அ�ப�தா� ஒ�வ� வயல 

இ�ெனா�வ� பா��,�கலா�.' 

 

க�ண� வி9வாரா? அ,(� �வn� ேப��ேபா,. "ேவ...ேபச� ெதாிHசா 

ேப��...இ4ல�னா ��மா� ெகட@�. ேபானவார� இ�ப0�தான தாசி4தா�கி/ட 

எட� மட�கா ேபசி மா/0�கி/0ய�...ஒ� பாசன�த ெர+டா பிாி%சா...ப�� 

ெஸ/ட எ�ப0ேவ பிாி�பிய�? 0ரா�டர எ�ப0ேவ பிாி�பிய�? பிாிவின�3 வ7த 

பிற(, அவ� பா�பா� இவ� பா�பா�3 ெசா42த,ல அ��த� இ��காேவ? 

ப9கள�,ல ஒ�பாாிவ%� எ�னேவ அ��த�...' 

 

க7தசாமி� கிழவ�, அவ�கைள ைகயம��திவி/ 9� ேபசினா�. "சாி�பா. ச�திர�ப/ட 

பாசன� E�த வ3�  சீவல�ேபாி இைளயவ3� ! அ��ற� கைடயப பாசன�,ல 

இ��கிற EN ேகா/ட வித�பா/ட எ�ப0� பிாி�கிற,...?’’ 

 

'த�பி�கி/ட ெகா9�திடலா�... அவ� தி�ெந4 ேவAயில இ�7, ப?ல வ7, 

நில�ைத� பா��,/9� ேபாவ வசதியா இ�� �. நா� அ,� � பதிலா 

ேப%சிய�ம�  ள�,ல EN ேகா/ைட �Hைசய எ9�,�கி9ேற�...' 

 

'நீ ெரா�ப வி/9� ெகா9�க அ+ணா%சி...�Hைச @� நHைச@� ஒ+ணா மா? 

அேதாட அ7த நில�,�  அ�பா(� � ெதாியாமேல அ/வா�? ெகா9�த, 

நீதா�...நா� ம/9ம வ%சி�கி/டா நியாய� இ4ல...' 

 

�W� க�ண�ைத� பா��, க+ண0�,� ேபசினா�: "பா�தியராேவ... அ+ண� 

தமபி�னா இ�04லா இ��கN�... நீ� ஒ�ம த�பிகி/ட இ�0 நட7தி�7தா 

இ�ேபா ேகா�/9�  அைலய ேவ+0ய, மி%சமி4லா...' 
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க�ண� ேதா�றத�  அைடயாளமாக� ேகாப� ப/டா�. 'ேவ...நா� அ��ற� 

கிள1ேன �னா, நீ� அச4  �ைபயா ஆயி9F�...' 

 

க7தசாமி� கிழவ� மீ+9� அவ�கைள ைகயம��த வி4ைல. சாி...கைடய� வயல 

பாதி� பாதியா பிாி% �டலா�. அ+ண� த�பி�க எ�கயாவ, ஒ� இட�,ல 

ச7தி�கNமி4Aயா...அ��ற� F/9�  வ�ேவாமா...' எ�1 ெசா4A�ெகா+ேட, 

கிராம �வn�ைப@� க�ண�ைத@� அல/சிய�ப9�தினா�. இத� 
 ப
ளி 

ஆசிாிைய சர?வதி காபி ட�ள�க
 ெகா+ட ஒ� த/ேடா9 ேதா�றினா
. 

F/9� 
ேள இ�ெனா� ஆசிாிைய பா�வதி, அ9�பி�  ேமA�7த வாணAயி4, 

கடைலமாைவ, உ�/0 உ�/0� ேபா/9�ெகா+0�7 தா
. வாணAயி4 இ�7, 

'?.Q...' எ�1 கிள�பிய ஒைச இனிேம4 விவகாரேம இ4ைல எ�ப, ேபால(�, 

இனிேம4தா� இ��கிற, எ�ப, ேபால(� ெசா4லாம4 ெசா�ன,. இத� 
 

தைலைம ஆசிாிய� த�கசாமி ெவளிேய இ�7, ஒ� 'சிவ�� ெவ�றிைல� க/9ட� 

உ
ேள வ7தா�. 

 

பிரக�க
, காபிைய  0�,�ெகா+ேட, பிாிவிைனைய ஏற� ைறய 

தீ��,வி/டா�க
. அ+ண� த�பி இ�வ��, யா� க�ண� எ�பைத 

ெதளிவா� வத�காக வி9' எ�1 ெசா42� னாேலேய வி/9� ெகா9�ததா4, 

சில பிரக�க�� �  றி�பாக க7தசாமி� கிழவ�� , ஏ� வ7ேதா� எ�ப, 

ேபாA�7த,. மா7ேதா�� ெபாியவ�� �, ெத�ன7 ேதா�� சி�னவ�� � 

ெகா9�க�ப/டன. 0ரா�ட�, ெபாியவ�� ...அத� � பிரதியாக தி�ெந4ேவAயி4 

ஒ9� 'டா�P சி�னவ�� ...ஊ�� % ச�1 ஒ,�கிய இட�தி4 வ7த விைல�  

வா�கி� ேபா/0�7த ஒ� சி�ன Fேட தன� � ேபா,� எ�1 ெசா4Aவி/டா� 

சி�னவ�. நீ அதிகாாியாC இ��கறவ�. நா2ேபர D/0�கி/9 வாரவ�. ஒன�  

இ7த F9தா+டா லாய� . நா� வா�தியா�, எ,ல ேவN�னா2� 

இ�7,� ேவ�!' எ�1 E�தவ� ெசா�னேபா,, இைளயவ�, த� மைனவிைய 

ெதாியா�தனமாக எதி��,� ேபசிவி/டவ�ேபா4 பைத பைத�,, 'இ4ல 

அ+ணா%சி... நா� எ�பவாவ, எ/0� பா�,/9 வ7த ேவக�,ேலேய ஒ0� 

ேபாறவ�...நீ பி
ள  /0� கார�. ஒன� �தா� இ7த F9...' எ�1 ஒேரய0 யாக% 

ெசா4Aவி/டா�. 
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க�ண�தா4 ேம2� ேபசாம4 இ��க 0யவி4ைல. ‘'எ,� � ஒ� ெச/04ெம�/ 

ப�திர� ேபா/ 99ேவா�. அ�ப0ேய தி�Q0 ��தி� ேபா9�க. இ7த மா,ாி 

�கமா, எ7த F/ல@� பாக� பிாி%ச, கிைடயா,' எ�றா�. 

 

ேமாி �Qப�, ப0தா+0 ெவளிேய வ7,, க7த சாமி� கிழவைர� பா��,� ேக/டா
. 

'அ��ற�, ?D4 யா�� �3 ேபசி/0யளா... இனிேம4தா� ேபச3மா...?’’ 

 

க�ண� எ=த� ேபாவைத உ�1� பா��,�ெகா+ 0�7த த�க�பா+0 

தி9�கி/டா�. க+9�காத, மாதிாி 'உ�...சீ�கிரமா எ=,�...' எ�1 ெசா4A வி/9 

ஒர�க+ணா4 த�பியி� மைனவிைய� பா�� தா�. அவ
 மீ+9� ேக/டா
: 

?D4 எ�க�� � தாேன?’’ 

 

த�க�பா+0, க�ண�ேதா9 ேச�7, தைல நிமி�7 தா�. த�பி, 'அ�க0 க
ள�’ 

மாதிாி ேமேல ஒ0ய மி�விசிறிைய� பா��தேபா,, அவ� க7தசாமி� கிழவைர� 

பா��,� க+களா4 ெகHசினா�. கிழவ�� த� த�க%சி மக�’ விஷய�ைத 

நிைன�,� ெகா+9�, ெர+9பட� ேபா � F/04 தன�  ெதா� " கிைட�த 

தி��தியி2� அைமதியாக� ேபசினா�. "இ�ப, இ�ப�திர+9 வ�ஷமா, 

அவ�தா� ?Dல க/0 அ=(றா�...வ%சி/9� ேபாறா�...' 

 

ேமாி�Qப� அனாவசியமாக� பதிலளி�தா
: 'அதனாலதா� ேக�ேகா�... அவ� 

இ�ப�திர+9 வ�ஷமா அ3பவி%�/டா�...நா�க�� ெகாHச கால� ,�  

வ%சி/9� ேபாேறா�!' 

 

க7தசாமி� கிழவ� அத/0னா�. 'நீ ��மா இ� அ�மா�. ப
ளி�Dட�-ெபா4லாத 

ப
ளிகDட�... இ�ைன�ேகா நாைள�ேகா�3 �வ�வ நி� ,. இ�� க,4லா� 

ஒ/ட� ெபH�...க/டட� ெர+டாயிர� "பாC� � ெபாறா,. இ, வ7,தானா 

ஒன�  நிைறய� ேபா(,? கண�க�பி
ள...நீ ஏCயா எ=தாம ழி�ேக...எ=,. 

?D2 த�க�பா+0� �3 ஒ� வாி எ=தி9...' 

 

ேமாி �Qப�, ேராஷ�ேதா9 ேபசினா
: 'க�ண� ெகாHச ேநர� ��மா இ��...  
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சி�த�பா, நீ�க இ�ப0 ேப�ற, த��. ஒ� க+Nல �+ணா��� இ�ெனா�  

க+Nல ெவ+ெண@� ைவ�க, த��. ஒர� சாC7, வழ� � ேப�றவேராட  0 

ஒேரய0யாC ேபாயி9�. ஒ�க��  ெர+9ேப�� ஒேரமாதிாி ெதாியN� எ�கிற, 

ெதாியல...' 

 

க7தசாமி� கிழவாி� உத9க
 ,0�தன: "அ�ப0�னா...நா�க ஒர� சாHசி 

ேபசேறா�3 ெசா4றியா? எ�  0 ெக/9� ேபா �3 சாப� ேபா9றியா? நீ 

மவராசியா ஒ� ம%சாேனாட ேபசி 0%��க வா�கடா நாம ேபாவலா�. இ3ம 

தம�  இ�க ேவ ை◌இ4ல... எ7திாி�க�பா...' 

 

"இ3மதா� ேவைல இ�� ' எ�ப,ேபா4 எ4ேலா�� உ/கா�7தி�7தா�க
. 

எ=7, நி�ற க7கசாமிைய, ராஜA�க�தி� மாமனா� உ/கா��ேவ" எ�1 ஒ���  

ைகைய� பி0�தேபா,, அ7த� கிழவ�� சட�ெக�1' ஒேரய0யாC 

உ/கா�பவ�ேபா4 உ/கா�7தா�. இத� 
 ராச�மா(� அ�ேக வ7, 

ெகா+0�7தா
. வ7,ெகா+ேட ேபசினா�: "தலேய ேபானா2H 

சாி...ப
ளி�Dட�த  9�க 0யா,...' 

 

"அ�0� ேபசாத�கா...ப
ளி�Dட� ஒ�பா F/ல இ�7, நீ ெகா+9 வரல.' 

"ஆமா...நீதா� ஒCயா F/ல இ�7, இSவள( ெபாிய ப
ளி�Dட�த ெகா+9 

வ7தியா� �...' 

 

த0�த அ7த இர+9 ெபனகளி� வா��ைதக�� இ�ேபா, த0�ப,ேபா4 

ெதாி7ததா4, த�க�பா+0, த�பிைய ேநராக� பா��,� ேக/டா�: "ஒ� ெப+ 

டா/0 ேப�ற,ல, ஒன�  ச�மதமாடா' 

 

'ச�மதமி4லா/டா இ7ேநர� அவள த9�தி�� ேபேன...என� ம இ7த ஊ�ல ஒ� 

பி0�� இ��க + டாமா? நில�ைத  �தைக�  அட%சிடலா�. ஊ��  வராமேல 

ெந4ல வா�கி�கலா�. ?D4 என� �னா, நா� அ0�க0 வரலா�. பிற7த ம+ண 

மற�க மா/ேட�.' 
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'ஒன� , ஒ�Dட பிற7தவனவிட, ம+N ெபாிசா யி/9' 

 

'ஒன� , நா� இ7த ஊ��  வர�படா,�3 ஒ� எ+ண� வ7,/9. ’’ 

 

'ஏC... ப
ளி�Dட� யா� ேப��  இ�7தா எ�ன டா?' 

 

''அ�பO�னா, எ� ேப��ேக இ��க/9ேம." 

 

இ,வைர ேபசாம4, ��மா ெவ1� வாைய ெம�1 ெகா+0�7த கீழ�ெத� 

மணி�, ஆேவசமாC ேபசினா�. அவ�ைடய அCயா Dட� பிற7த அ�ைதைய� 

தா� ப
ளி�Dட�ைத ஏ�ப9�திய �டைலமாட3�  ெகா9�தி�7த,. 

அ�ைத�காாிைய, மாட� அ��ற� த
ளிைவ�, வி/டா2�. மணி�,, த�ைன 

அ7த F/9� 
 அ0�க0 த
ளி�ெகா+9 வ�பவ�, உண�%சி� பிழ�பாக� 

ேபசினா�. இSவள(� � அ+ண�-த�பி இ�வ� � �டைலமாட னி� 

"இைளேயா0யா
 பி
ைளக
. அவ� அ�ைத பி
ைள ெப1வத� , �டைலமாட� 

வாC�ேப ெகா9�காம4 த
ளி ைவ�, வி/டா�. 

 

"Bைன�க ெரா/0�  ச+ைடேபா/9,  ர�  கி/ட ேபான கைத மா,ாி 

ப+ணி�படாதி�கடா...எ�க அ�த ��ஷ� அHசி ப0%சி/9, அ��ற� எைதேயா 

ஒ�ன� ப0%சி/9, தி+ணயில ப
ளி�Dட� ஆர� பி%ச, இ�3� ஞாபகமா 

ெநHசில இ�� டா... அவ�, 'காேலைர�கா4 ,/9�  நாேலைர�கா வாைழ�காC, 

நாேலைர�கா ,/9�  எ�தன வாைழ�கா�3 இ�ப தா� ேக�கற,மாதிாி இ��  

மாகாணி வாC�பா/ட% ெசா4லல�3 எ� ,கில அ0%சத நிைன%சா இ�பDட 

வA� ,. த=��Dட இ�3� மைறயல... F9 Fடா ேபாயி, நாயி மா,ாி கா�,� 

கிட7,, பி
ளியள� ெகா+9 வ7, ஆர�பி%ச ப
ளி�Dட+டா இ,... இ�ப 

கா/டா�� வைர� � வ7,, இ�3� ப�தா�� வைர� � வரேவ+0ய 

ப
ளி�Dட+டா இ,...ெவ+ண திர��ேபா, தாழிய உைட %சிடாதி யடா. இ7த� 

ப
ளி�Dட� வ7த பிற(தா�, இ7த F/ட க/9னா�. இ, வ7த பிற(தா� ச�திர� 

ப/ைடயில நாலைர� ேகா/ட நில� கடய�,ல EN ேகா/ட நில� வா�க 

0H�,. அ,�  �னால, எ�க மாம� ெவ1� ஒ/டா+0தா�. எ� நிலமயில 

தா� இ�7தா� அ�ப0 க/0� கா�பா�,ன ப
ளி� Dட�த ஒ+3 கிட�க ஒ+N 
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ப+ணி�பிடாதி�கடா. இ, க�பக�த�டா...ஒ�க��  F9வாசைல@� பா4 

ப(டைர@� ெகா9�த காமேத3� ப�டா.' 

 

த�க�பா+0 அவைர நீதிபதியாக நிைன�, வாதா0னா�. 'இ 7 த � ப
ளி�Dட�த 

க/0� கா�பா�த எ�ன பா9ப/ேட�3 ஒம�ேக ெதாி@�. கவாA� பய2வ எ�ன 

ேக
வி4லா� ேக/டா�க... வா�தியா��கDட பதிைனH� வ�ஷ�,�  �னால 

எ�0 ெச/9 ேச�7தா�க... 'வட�D�ல ேவத� ப
ளி�Dட� ேபா/0யா 

வ7தெபாற(, பி
ளி�க எ+ணி�ைக  ைறH�,... நா� ந�ம ஊ� ஆ��க கா2ல 

ைகயில வி=7, எ�ப0% ேச��ேத�. நாேய ேபேய�3 ேப�ன 0.இ.ஒ. கி/ட 

Dட4லா� எ�0 எ�0  ழHேச�...இ�ைனேயா9 அ7த� ப
ளி� Dட�,ல எ� 

கா4ப/9 இ�ப�ேதா1 வ�ஷ� ஆ(, த�பி...அ7த� காைல ஒைத�க� பா��க, 

நியாயமா? ப
ளி�Dடேம பழி�3 கிட�கிற எ�கி/ட இ�7, அத பி9�கினா4 

நா� இ��க,ல அ��தமி4ல. இ7த சனிய� பி0%ச ப
ளி�Dட�,�கா வ எ�ன 

பாெட4 லா� ப/0��ேக�.' 

 

ேமாி �Qப�, கணவைன� பா��,� ேக/டா
: ஏ� ேபசாம4 இ��கீ�க? நீ�க 

ம/9� கெல�ட� ஆபி?ல இ4லா/டா, இவ�...ெட�0 இ�?ெப�டர 

அ0%ச,� ...ெஜயி2�  ேபாகாம இ��க 0@மா? வா�தியா��க ெகா9�த 

ம3வால  ேளாஸாக� ேபான ப
ளி�Dட�த, நீ�க ம/9� இ4லா/டா திற7தி��க 

0@மா? பண� வா�கி�கி/9 ம�தியான% சா�பா9 ேபாடாத,� , R. 0. ஒ. 

ாி�ேபா�/ ப+ணினா�. நீ�க அவ�கி/ட ேபாC ேபசா/டா ப
ளி�Dட� 

இ�7தி�� மா? வா�தியா��க எ=தி� ேபா/ட ெமா/ட ம3�காக 0.இ.ஒ. 

ஆபி?ல ேபாC� பா��,, அ7த ம3�களேய இவ�கி/ட ெகா+9வ7, 

கா/டா/டா...இவ�தா� ெமா/ட ம3 வா�தியா ��கள, அைடயாள� க+9 

அவ�கள நீ�கி இ��க 0@மா? அவ�க தா � அட�கியி��பா�களா? இ,�காக 

ஒ�க ைகல இ�7, எSவள( கா� ெசலவாகி இ��க�? ெசா42�க” 

 

ராச�மா வாைய� திற7தேபாேத, ஆவி ெவளி ேயறிய,. '��மா அ�பாவி 

வா�தியாைன ஏமா�தி� பிடலா�3 பா�கியேளா...அ,தா� நட�கா,...எத� 

ெகா9�தா2� ெகா9�ேபா�...ப
ளி�Dட�த ம/9� ெகா9�க 0யா,...' 
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'ஒன�  கQடமா�தா� இ�� �. பாடH ெசா4A� ெகா9�க ேவண0ய 

வா�திமா�கைள F/9 ேவைல�  ஏவ 0யா, பா�...ேகா,ைமைய� காய� ேபாட 

0யா, பா�...எ+ைண 0�கள, அ9�க9�கா அ9�க 0யா, பா�... 

இ,� ேமல வைளய4 ப+ண 0யா, பா�..க?டமா�தா� இ�� �. ஒ� 

F/9�  வ7, ெர+9 நாளா%�. ஒ� ந4ல சா�பா9 உ+டா? ேந�, வ%ச  ழ�ப 

இ�ைன�  ஊ�,ற. ப
ளி� Dட �,�  வார ேகா,ைமயில ஒ� ப0யாவ, 

ெகா9� தி��கியா? ப
ளி�Dட� எ�க�� �தா� ேவ3� 

 

க�ண� வாைய� திற7தா�: "நா� ஒ+3 ெசா4ேற�. ந - �க 0@றத�தா� 

ெசா4ல� ேபாேற�!' 

 

"நீ� தி�Q0 ��தN�3 ெசா�ன(டேனேய எ4லா� நட7தா%�. இ3� 

எ�ன�தேவ ேபசற,�  இ�� ?' எ�றா� சமய� பா��தி�7த �சீ�. 

 

க�ண�, அ=�த7 தி��தமாக� ேபசினா�: ‘'எ,�  Fனா அ0%சி�கி9றிய. ேபசாம 

ேமேனJெம+/ கமி/0 ேபா/9றலா�. இவ�க ெர+9ேபேராட நா�, ந�ம 

�சீ��, இவ� க7தசாமி ம%சா�, இ�3� ெர+9ேப�3 ேபா/9/டா வ�பி4ல. 

அேதாட ப
ளி�Dட இட� ப/டா நில� இ4ல. ந�த� �ற� ேபா� �தா� .' 

 

கிராம �சீ�, க�ண�ைத த4 தடைவயாக  ளி�%சியாக� பா��தேபா,, 

ராஜA�க�தி� மாமனா�, ம�மக� சா�பி4 'எSவள( ெமாC ேவN �னா2� 

வா�கி�க/9�. ப
ளி�Dட�த த7தி ட3�' எ�றா�. 

 

உடேன த�க�பா+0யி� மாமனா�, 'நா� இ�பேவ இ7த இட�,லேய "பாC 

தாேர�. பHசா ய�,ல எSவள( ெசா4றா(ேளா, அSவளைவ@� தாேர�. ஆனா4 

ப
ளி�Dட� இவ�� �தா�' எ�றா�. 

 

'ஒ��கா2� தர0யா,. நீ�க தைலகீழ நி�னா 2� தர0யா,' எ�றா� 

த�க�பா+0. ராஜA�க� தி� � ேகாப� வ7த,. "உட� பிற�ைப உ�1� 

பா�ததா�. 
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'அ7த� கால�,லேய, நா� காேலJ ப0�ைகயி4, எ�க+ண� இவைன எ�ப0� 

ப0�க ைவ�கலா�. எ�ைன எ? எ?. எ4.சில வி/9/9 இவ3�  ம/9� 

காேலஜா'�3 ேக/டவ�. அ�ேபா இ�7த ெபாறாம� ��தி இ�3� ேபாகல! 

இவ� வா�தியா 3�  மாேனஜ� அ7த?, ேவN�3 நிைன%சா4, நா� 

ஆபிஸ� ேக/ �ற,ல எ�ன த��?’’ 

 

க7தசாமி� கிழவ� கி/ட�த/ட சாபமி/டா�. த�க%சி மக� விவகார�, சாப�தி� 

 ரைல வ2வா�கிய,. 

 

'ஏ ராஜA�க�! காேலJல பண� க/ட, வா� தியா��க வாயில அ0%�, அ7த� 

பண�த, காேலஜு� � ெகா+9�கி/9 வ7தவ+டா ஒ�க+ண�! அ�ப0� ப/ட 

உ�தமைன ெபாறா ை◌ம�கார�3 வாC�  வ7தப0 ேபசா தடா ெசா7த 

அ+ண+டா. வ%சி/9� ேபா/9+டா...' 

"Bைன�கைத ெசா�ன மணி�, மீ+9� ேபசினா�. ' எ�க அ�தய த
ளிவ%ச 

பாப�, இ�ப0 வ7, நி� ,�3 ெநன�ேக�. ஏC ெசா4றத� ேக���டா. 

தி�(ள%சீ/9 ேபா/9� பா��கலா� ' 

'அெத4லா� 0யா,. எ�ைன� ெகா�3/9 ேவN�னா அவ� ?Dல 

எ9�,�க/9�.’’ 

மணி�, இ1தியாக� ேபசினா�. "சாி...இ,�  ஒேர வழிதா�. ேபசாம ஏல� 

ேபாடேற�. ஏ2றவ� எ9�,�க/9�.' 

 

”சீ%சி. ..ஏலமா?' 

 

' 'இ,ல எ�ன �சீ� த��:  ள�,ல இ��கிற விறா4 மீைன ஏல� ேபா9ேறா�. 

ேகாயி2ல ேபா/ட ப7த4 'க�� கணியள ஏல� ேபா9ேறா�. மான�த தவிர எத 

ேவN�னா2� ஏல� ேபாடலா�. சாி ய�பா ேக��க...' 

 

மணி�, மா�ைப நிமி��தி� ெகா+டா�. 
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'ஐயாயிர� "பாC' எ�றா� த�க�பா+0யி� மாமனா�. 

 

'ப�தாயிர�' எ�றா� ராஜA�க� மாமனா�. 

 

பதிைனயாயிர�.' 

 

'இ�பதாயிர�!' 

 

" 'இ�ப�ைதயாயிர�' 

 

”இ�ப�ைதயாயிர� ஒ� தர� இ�ப�ைதயாயிர� ெர+9 தர�! இ�ப�ைதயாயிர�...' 

 

'இ�ப�ெத/9!' 

 

'இ�ப�ெத/9!...ஒ� தர� இ�ப�ெத/9!...த�க� பா+0 ேக�கN�னா 

ேக�...அ��ற� வ��த�பட� படா,...இ�ப�ெத/9...!" 

 

'�பாதாயிர�' 

'�பதாயிர�...ஒ� தர� �பதாயிர�...ராஜA� க�...ேக�க3�னா ேக�! ஒ� 

தர� �பதாயிர�. ெர+டா7தர� �பதாயிர�...' 

 

ராஜA�க� ேம�ெகா+9 ேக/க� ேபானா�. உடேன ேமாி �Qப�, அவர, வாைய 

பகிர�கமாக� ெபா�தி� ெகா+டா
.  ேசல� அவைல, கி�Qண� தி�3�ேபா,, 

��மணிேயா ல/�மிேயா தைலயி/ட, ேபால... 

 

'வி/99�க... அவ� மவராசனா வ%��க/9�...' 

 

ராச�மா பதிலளி�தா
. 'மவராசனா வ%சி�கல... �பதாயிர� "பா ேபசி 

வ%சி�கி9ேறா�!' 
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ராஜA�க� மைனவியி� ைகைய வாயிA�7, வ2�க/டாயமாக நீ�கி� ெகா+9 

ேம�ெகா+9 ேக/க� ேபானா�. அ� மி� மாக +0னா�. ஆனா4 அவ
 ைக 

அவ� வாயிA�7, அகலவி4ைல. 

 

மணி�, Eணா7தர� ப
ளி�Dட� த�க� பா+0� ' எ�1 0�தா�. 

 

ெச/04ெம+/ ப�திர� எ=த�ப/ட,, மாேனJ ெம+/ ஏல�ைத எ=தினா4 த�� 

வ�� எ�பதா4, ெமா/ைடயாக மாேனJெம+/9� அ, ச�ப7தமான ெசா�,� 

இ�ேபா, இ��ப, ேபாலேவ த�க�பா+0 யிட� இ�� � எ�1 எ=த�ப/ட, 

த�க�பா+0 F/9� 
�� ெவளிேய@� ேபாC, அைரமணி ேநர� கழி�, வ7,, 

த�பியிட� ப�தாயிர� "பாைய நீ/0 னா�. 'tதிய அ��றமா தாேர�. ந�பி�ைக 

இ��கா இ4Aயா...?' எ�1 அவ� ேக/டேபா,, ேமாி �Qப� 'இ�ைனேயாட உற( 

றி�க,�  நீ�கதா� பா�கி�க. தா�க அ�ப0 நிைன�கல...' எ�றா
. எ4லா� 

07த,. சில இனி�� வைகயறா�கைள@�, கார வைகயறா�கைள@� 

சா�பி/9வி/9, எ4ேலா�� ேபாCவி/டா�க
. 

 

சிறி, ேநர�தி4, ெத�காசி�  வாடைக� � ேபாயி�7த டா�சி வ7த,. ராஜA�க�, 

மைனவி ம�க ேளா9�, மாமனாேரா9� காாி4 ஏறி� ெகா+டா�. ராச�மா எ/0� 

பா��கவி4ைல. த�கபா+0 வ7தா�. அவ�� ஒ���  வ7தவ�ேபா4 அவ�கைள� 

பா�� காம4, ெதாைலவி4 ெதாி7த ப
ளி�Dட�ைத� பா�� தா�-ஏல�தி4 ேக/ட 

பண�ைத அ�ேக �ைத�, ைவ�தி��பவ�ேபால. 

 

கா� ேபாCவி/ட,. அத� ச�த� ச�னமாகி, பிற  அ0ேயா9 இ4லாம4 

ேபானபிற , ராச�மா அ0ெய9�, வ7தா
. த�க�பா+0 க�ன�ைத� ைககளா4 

பி,�கி�ெகா+9 சி7தைனயி4 ஆV7தி�7 தா�. அவர�ேக ராச�மா வ7, 

'�பதாயிர� "பா... எ�ப0% சாி�க/டேவா...' எ�1 ெசா�னா
. த�க� பா+0 

பதிேல ேபசவி4ைல. 

 

ராச�மா, கா�ப(+/ �வ��க�ேக வ7தா
. ஆசிாிைய சர?வதி, இ�3� விற  

கீறி�ெகா+0�7த த� த7ைத ெபா�ைனயா(�  காபி ட�ளைர நீ/0� 
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ெகா+0�7தா
 ராச�மாைவ� பா��த,� 'தாகமா இ�� ,�னா�. 

அதனா4தா�...' எ�1  �ற(ண� வி4 இ=�தைத, ராச�மா கவனி�காம4, 

இ�ெனா� மர�,+9 கிட�பைத@� கவனி�தா
. வாைக மர�தி� ',ர�. மணி 

பக4 இர+9. ெபா�ைனயா காபி  0�ப, வைர� � கா�தி�7தா
. அ, அவ� 

ெதா+ைட� 
 ேபான,�, தன, ெதா+ைடைய� கைன�,�ெகா+ேட 

'அ+ணா%சி...இ7த� ,+ட@� ெர+9 கீ1 கீ1�க... ெர+ேட ெர+9 கீ1 கீறினா 

ேபா,�...' எ�றா
. 

 

ெபா�ைனயா, E�1 "பாC DA ேபாCவி/டேத எ�1 ெம4ல(� 0யாம4, 

வி=�க(� 0யாம4, ேகாடாாிைய� ]�கியேபா,, ராச�மா, �பதாயிர� 

"பாைய நிைன�தப0 F/9� 
 ேபானா
. சர?வதி @� இ�ெனா� 

ஆசிாிையயான பா�வதி@� ெவ�றிைல� க/ேடா9 வ7, ெவ1� வயி�ேறா9 நி�ற 

தைலைம ஆசிாிய� த�க%சாமி@� ப
ளி�Dட�ைத� பா��,� ேபானா�க
! 

சர?வதி ம / 9 �, கைலயர�க� ேபாA�7த அ7த F/0� க�பைறைய தி��ப� 

தி��ப� பா��,�ெகா+ேட ேபானா
. அ�ேக "சீ�ெஸ/' இ4லாமேல ஒ� நாடக� 

நட7, 07த, ேபா4 அவ�� � ேதா�றிய,. 

----- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    

 

உலகிேலேய ம�க
 ெதாைகயி� அட��தி அதிக மாக உ
ள இட� எ, எ�ற 

ேக
வி�  எ7த நகர�தி� ெபயைரயாவ, விைடயாக% ெசா4பவ�கைள இ7த 

கி/டா�ப/0யி4 உ
ள இ7, உய�தர ஆர�ப� பாடசாைல� � D/0வர 

ேவ+9�. ம+ணட��தி இ4லாத ம+ �வ�க��  ம�தியி4 இ�� � வ � 

��கைள வ7, அவ�க
 பா��க/9�. யா� யா� எ� ெக�ேக இ��கிறா�க
 

கா�பைத வ �,� பா��க 0யாத அளவி� � ஒSெவா� வ �பி2� மாணவ 

மாணவிய� +0ய0�, உ/கா��தி�7தா�க
. 

 

சி1 வயதிேலேய பி
ைளக
 ஒ�வேராெடா�வ� ெந��கமாக இ��க ேவ+9� 

எ�ற ல/சிய�தி4 அ7த� க/0ட� க/ட�ப/0��கலா�. 

 

இர+9 கிழ/9 மா9க
 ேச�7தா�ேபா4 ப9�தி ��ப, மாதிாி ேதா�1� அ7த� 

க/0ட� இர+9 பிாி(களாக, தனி�தனி க/0ட�களாக உ
ளன. அ7த 
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இர+9� � ந9வி4 உ
ள இ9�கி4 பைழய பா�திர� க��, கிழிச4  விய4க�� 

ேபாட�ப/0�7தன .7த இ9�கி� , ெசா4ல�Dடாத, ஒ� சாி�திர� உ+9. ஒ� 

க/0ட� யாைனமா��' ஒ9 ேபா/ட,. இ� ெனா�றி� ேம4 ஒைல� பாCதா� 

கா�றி4 ஆ0� ெகா+0�7தன. அ�ப�ேபா சில ெச�க�க
 வி=7 தா2�, இ,வைர 

யி��  ஆப�, ஏ�ப/டதி4ைல. 

 

உ��ப0யாக� க/ட ேவ+9� எ�ற எ+ண�தி4 "நா�க0’ வாண� ெவ/ட�ப/9 

காைர, �+ணா��, க��க4 தAயவ�ேறா9 ,வ�க�ப/ட க/0ட7தா� இ, 

இ�ப, ஆ+9க��  ��, வட�  ஊாி4" கிறி?தவ மிஷி� ப
ளி�Dட� ஒ�1 

,வ�க�ப/ட,� ெத�D� கார�களான இ 7 த � ப தி ம�க
, தா�களாகேவ பண� 

ெகா9�,. �டைல மாடைன க/0ட� க/ட % ெசா�னா�க
. அத�  ��, நா�  

தி+ைணயி4தா� வ ��க
 நட7தன. மாட�, க/0ட�தி�  கா4 ேபா/டேபா,, 

அவர, த7ைத இச�கி, "என�  ஊ�� � ப�க�திேலேய ஒ� சமாதி க/ட ஒ3�' 

எ�றா�. அ7த� கால�தி4, வசதி@
ள வயதானவ�க��  உயிேரா9 

இ�� �ேபாேத,  ழி ெவ/ட�ப/9 ��றி2� �வெர=�பி நிைன(% சி�ன� 

எ=�பி வ7தா�க
. த7ைத�ேக�ற மகனான �டைலமாட�, ப
ளி�Dட� க/ட 

ைவ�தி�7த க�� க4ைல@�, காைரைய@� எ9�,, அ�ப3� % சமாதி 

க/0வி/டா� ப
ளி�Dட�ைத ெவ1� ம+ைண ைவ�, எ�ப0ேயா, ஒ�ேப�தி 

வி/டா�. இ�ப0 எ9�த எ9�பிேலேய சமாதி தான�' ெசCத ெப�ைம, அ7த� 

க/0ட�தி�  உ+9 இ�3� ெபாிய அளவி4 இேத மாதிாியான தான�ைத 

வழ� வத� � அ, தயாராக இ��ப,ேபா4 ேதா�1கிற,. எ�ப0ேயா, ம+ணாC 

ேபானவ� காைர� க/0ட�தி2�, மாணவ மாணவியராC ேபானவ�க
, இ7த� 

கிழ/9� க/0ட� தி2� இ��கிறா�க
. 

 

ஆறாவ, வ ���, ஐ7தாவ, வ ���, அவ�றி� 'பி ெச^�க�ம Dைர� 

க/0ட�தி4 பாதியிட �ைத ஆ�ரமி�தி�7தன. ஆறாவ, வ �பி� இர+9 

ெச^�க��, ஒேர ெச^னா�க�ப/0�7த,. காரண�, ஏ. ெச^னி� ஆசிாிய� 

ேகாவி7த�, த�க� பா+0யனி� ம%சா�. ராச�மாவி� அ+ண�. அ0�க0 

ட(னி4 ‘ஏ’ பட� பா��க� ேபாகிறவ�. எ�ேபா, வ�வா�, அ�ப0ேய வ7தா2�, 

வ ���  வ�வாரா எ�பைத% ெசா4ல 0யா,. இ�ைற� % ச�பள தின�. 
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நி%சய� வ�வா�. மாேனஜ� அைற�கா வ, வ�வா�. இ7த ெச^�கைள ஹாிஜன� 

ெப+ணான மாாிய�மா
 கவனி�கிறா
. 'பி' ெச^� ஆசிாிைய வ0( 

'ெம/ட�னி/0' Fவி4 ேபாCவி/ட தா4, _S ேவக�சியி4 வ7தி��பவ
 

சமீப�தி4தா� அவ
 O%ச� /ெரயினி�ைக 0� தி�7த ? தா� க�ற 'ேபசி� 

0ெரயினி�ப0 நி�பவ
ேபா4, பாட� நட�தினா
. 

 

ப��தி எ�ேக விைள@� எ�1 ஒ� ேக
வி ைய� ேபா/9வி/9, அைத மாணவ�க
 

வாயி A�7, பறி�பத�காக� கா�தி�7தா
 ப��தி, எ7த ம+ணி4 ஏ� விைளகிற, 

எ�1 ெசா4A ’Bேகாள�ைத@� விைள7த ப��திைய எ�ப0� பிாி�, X�கிறா�க
 

எ�1 ேக/9 விHஞானத'ைத@�, இ7த� ப��தியான, ப+ைட� கால�தி4 

எ�ேபா,, எ�ெக�ேக விைளவி�க�ப/ட,, எ�ன மாதிாி ஆைட களாக 

அணிய�ப/ட, எ�பைத% ெசா4A சாி�திர� ைத@� பாாி மகளி� ெகா9�த நீல% 

சி�றாைடைய, ஒளைவயா� எத3ட� ஒ�பி/டா� எ�1 ேக/9 விள�கி 'தமிைழ@� 

ஒ� ஏ�காி4 எSவள( ப��தி விைள@� எ�1 ெசா4A கண�ைக@� ப��தியி� 

ஆ�கில வா��ைதைய� ேக/9 ஆ�கில�ைத@�' ெசா4A� ெகா9�க ேவ+9� 

எ�ப, அவ
 தி/ட�. தி/ட�ைத அவ
 ெசய4ப9�த ேக
வியா�கியேபா,, ஒ� 

சி1மி 'O%ச�...இவ� எ� ,ைக� க0�கா�' எ�றா
. அ7த% சி1மி� � 

பி�னாA�7த பயேலா 'நா� க0�கல O%ச�. க�த ேவ1ப�கமா ைவ�க இடமி4ல 

O%ச�. இவைள "D�' ேபா/9 உ/காரா+ 1.◌ா�3 ெசா42�க O%ச�' எ�1 

O%ச��ேக உபேதச� ெசCதா�. மாாிய�மா
 த� ப��தி ஆைட 7தாைனைய% 

சாி�ப9�தி� ெகா+9, பி
ைளகைள எ/ப0 எ�ப0 இட� மா�றி உ/கார 

ைவ�கலா� எ�1 ேயாசி�,� ெகா+0�7தா
. 

 

'ஐ7தா1 வ ��கைள� தா+0, ஏழாவ, வ ��. ஐ7தாவ, வ �� ஆசிாியரான 

ஐ�ப�ைத7, வய, சீனிவாச� க � ச எ=�,�கைள பதிென/9 தடவ எ=,�கடா 

எ�1 உ�தரவி/டா�. பி
ைளக
 'சிேல/04 எ=தி�ெகா+0�7தா�க
. ஓாி�வ� 

எ=தி 0�,வி/9, எ=தியைத அவாிட� கா/0ய ேபா,, அவ� அ7த எ=�,�கைள 

அழி�,வி/9, 'இ�ெனா� தடவ எ=,�கடா எ�றா�. இதனா4 ேவகமாக எ=தி� 

ெகா+0�7த சில பய4க
, ெம,வாக எ=தினா�க
. இ�3� எ=தாமேலேய 

இ�7தவ�க
, அ�ப0ேய இ�7தா�க
. ேக/டா4 'இ�ப�தா� அழி%ேச�' எ�1 
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ெசா4லலா�. பாவ�, சீனிவாச� கவைல சீனிவாச3� . த�க�பா+0 இ�ைன�  

ச�பள�,ல எSவள( பி0�க� ேபாறாேனா? வா@� வயி1மாக வ7,, இ�ேபா, 

பி
ைள@� ைக@மாக உ
ள மகைள நாைள�  ��ஷ� F/9�  அ3�பி 

ைவ�கN�. அவ3�  ெச�ைனயி4 ேவைல. 

 

காைர� க/0ட�தி4 எ/டாவ, வ ���, அத� ெச^�க��, இ�3� சில 

வ ��க�� இ�7தன. "ஏ" ெச^� ஆசிாிைய இ7திரா, மாேனஜ� அைறயி4 தா� 

இ��பா
. தைலைம ஆசிாிய� த�க%சாமி தா� அவ�� � ேச��, 'அழ’ ேவ+9�. 

ெவளிZ�� காரரான இ7த ஐ�ப, வய, ஆசாமியா4 இ.�  மட�  ெசCய 0யா, 

எ�1 தா�, த�க�பா+0 இவ� தைலயி4 ஆசிாிய�கைள ைவ�தி��கிறா�. 

வாயி4லா ஜீவ�. 

 

ப
ளி�Dட�தி4, ெமா�த� பதினா1 ஆசிாிய�க
; பி
ைளக
 வ�ைக� 

பதிேவ/0�ப0 �3ா�1�  ேமேல. வ�வேதா...ேவ+டா�. ெவளியி4 ெசா4ல� 

படா,. 

 

தைலைம ஆசிாிய� த�க%சாமி� , அ�1 க9ைம யான ேகாப�. மாேனஜ� 

ெசா4ப0, ெவ�றிைல� க/ைட வா�கி வ7த அவசர�தி4 சா�பா9 ெகா+9வர 

மற7, வி/டா�. த�க�பா+0 F/04 பலகார�க
 தி�ன�ப/டேபா,, இவ�, 

ப
ளி�  ஒ� காாியமாக ஓ0வ7,வி/ 9, வ7த ேவக�,ேலேய தி � � பி � ேபானா� 

. எ4லாவ�ைற@� தி�1வி/9, ப�தாத, ேபா4, அவைரேய தி�பவ�க
ேபா4, 

பிரக�க
 அவைர� பா��தா�க
. ஆைகயா4 'ந�றி ஒ�வ��  ெதாியாதவ�-

ெக4லா� எ=7தி��கடா எ�றா�, ைகயி4 பிர�ைப� தயாராக ைவ�,� ெகா+9. 

மாேனஜ� மகேனா9, ெமா�த� ப�,�ேப� க�Rரமாக எ=7தா�க
! த�கசாமி 

தைலைய தாV�தி�ெகா+9 பிர�ைப ேமைஜயி4 ைவ�தா�. ஒ�வனா4 ஒ�ப, 

ேப��  லாப�! 

 

ஆறாவ, 'Rாிய/' 07, ஏழாவ, Rாிய/ ,வ�கிய,. சில வ ��க��  

விைளயா/9 'Rாிய/. ஒ� சில ஆசிாிய-ஆசிாிையக
 ைமதான�தி4 பி
ைள கைள 

ேமC�,�ெகா+ேட, ேபசி�ெகா+ 9 நி�றா�க
. 
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த�க�பா+0 F/04, ேகா,ைம ரைவ@�, பJஜி@� ெசCத ஆசிாிைய பா�வதி, 

மாாிய�மாளி� ைகைய� பி0�,� ெகா+ேட ேக/டா
: ‘'எ�ன மாாி, நாைளேயாட 

ஒ�ேனாட F4 ேவக�P 0ய� ேபா(ேத, எ�ன ெசCய�ேபாேற?' 

 

'அ,தா� என� � ெதாியல...' 

 

"மாேனஜ�கி/ட ேக/9� பா�தியா?” 

 

நா� ேக/டா அவ� இ�ெனா�ன ேக�பா� ேபா2� ...' மாாிய�மா
, க+ கல�க 

தைல கவிV7 தா
. இ�ப, வயதி�� �. க1���  அழ +9 எ�பைத� 

கா/9வத�காக� பிற7தவ
 ேபா4 ேதா�றி னா
. ைகயி4, க+ணா0 

வைளய4க
. கா,களி4 'எ/டனா க�ம4க
. 

 

ைமதான�தி4 தனியாக நி�ற ஆசிாிைய இ7திரா ேபாCவி/டா
. �ப, 

வய,�காாி. அவ
, கா, ேக/க 0யாத ,ர�தி� � ேபாCவி/டா
 எ�பைத 

 திகாைல நிமி��தி எ/0� பா��, அ3மானி�,� ெகா+ேட நா�காவ, வ �� 

ஆசிாிைய கனக� கி�கி��தா
. 'ஒன�  ெகாHச�Dட Eைளயி4ல மாாி, இேத 

ேப.:றாேள...இவ
 சாியான க
ளி...ேமேனஜ� கி/ட நீ ெசா�னைத% ெசா4ல� 

ேபாறா
 பா�. ’’ 

 

'ெசா�னா4 ெசா4ல/9�!' 

 

'நீ எ�ன ெசCய� ேபாற?' 

'அ,தா� என� � ெதாியேல. த�பி த1தைலயா ��,றா� அ�பா(�  உட�� 

0யல. அ�மாவால வய4 ேவைல� � ேபாக 0யல இ7த ெர+9 மாசமா நா� 

அ3��ன பண�,ல ஏேதா ப/0னி கிட�காம யாவ, இ��கா�க... எ�ன 

ப+Nற,�3 �ாியல...' 

 

"மாேனஜ� கி/ட ப� வமா ேக/9� பாேர�.' 'ப� வமா�னா எ�ன அ��த�?' ' 
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இத� 
 ‘க � ச' எ=த% ெசா�ன திய ஆசிாிய� சீனிவாச3� ச�த� ேபா/9 பாட� 

நடத,� ேவலா @த� அ�ேக வ7ததா4, ஆசிாிையக
 ேப%ைச 0�க 

0யாம2�, ெதாடர 0யாம2� ஒ�வ� க�ைத ஒ�வ� பா��தா�க
. சீனிவாச�, 

த�க�ைத� தாேன பா��பவ�ேபா4 அ+ணா7, பா��,�ெகா+ேடநி�றா�. 

ேவலா@த� ம/9� மாாிய�மாைள ஒ� தி3சாக’� பா��தா�. இத� 
 

ெபா�ைனயா மக
 சர?வதி@� அ�ேக வ7,வி/டா
. அவ
 இ9�� 

நைன7தி�7த,. ஆைடைய பிழி7,வி/9� ெகா+ டா
. 

 

"எ�ன�மா, மாேனJெம+/ யா�� � ேபா%�,? 

 

'த�க�பா+0 மாமா(� � தா�. ஏல�,ல எ9�தா� �பதாயிர� "பாC ஏல�. 

சீ...நிைன%சி� பா��கேவ ேகவலமா இ�� . ஏல� ேபா/டா2� ப
ளி�Dட�தயா 

ஏல� ேபா9ற,?’’ 

 

'இதவிட இவ3வ ெபா+டா/0வள ஏல� ேபாடலா� ' 

 

அ,� � தா� ந�ம இ7திரா இ��காேள! �ப தாயிர�,�  ஏல�,ல எ9�தவ�, 

ந�மள எ�ப04லா� ஏல� ேபாட�ேபாறாேனா? இ�ைன�  ச�பள� 

தர�ேபாறாேனா இ4Aேயா? அேடய�பா �பதாயிரம "பாC�கா ேபா%�,' 

 

சர?வதி, தா� க+9பி0�தைத% ெசா�னா
. த�க�பா+0 மாமா கவல�ப9ற, 

மா,ாி ெதாியல...' 

 

கனக�, அத� காரண�ைத விள�கினா
. அவ� ஊ� தாAய அ1�கிறவ�; அவ� 

ஏ� கவல�ப03�? நாம4லா கவல�பட3� இ�X1 பி
ளி�க��  பக2ண( 

ேபாட றதா ேப�ப�ல கா/9றா� ெகா9�கிற ேகா,ைமைய@�, எ+ெணைய@� 

வழி யிலேய வி�,��டறா�. ந�ம ச�பள�,ல ேவற கமிஷ� பி0�கா�. 

ெமா�த�,ல, ஏல�,ல எ9�தவ� அவ�; ெகா9�க� ேபாற, நா�,' 

 

ேவலா@த�, பாட� நட�,வ,ேபா4 ச�த� ேபா/டா�. 'இ�ைன�  ச�பள�  
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கிைட�கா,�3 ேக
வி�ப/ேட�. இ�ேபா...ந�ம ச+க� இ�7தி�7 தா4 

ரகைள நட� �.' 

 

பா�வதி, இைடமறி�தா
. 'அ�ப04லா� நட� கா,. ஏ�னா...த�க�பா+0 மக
 

ஊம� பிசாச ச+கத,� � ெகா9�க�ேபாறதா ஒ� ேப%� அ0�ப9த.' 

 

சர?வதி, இ�ேபா, ெகாHச� இ�/ர?/” கா/0னா
: 'ச+க� ஸா� அவள 

வி���றாரா?' எ�1 வாC�தவறாம4 ேக/டேபா,, அ3பவ?தரான சீனிவாச� 

ேலசாக% சிாி�,� ெகா+டா�. 

 

மாாிய�மா
 ஆ%சாிய�ேதா9 ேக/டா
. 'அ�ப 0 �னா இ7த ?D4ல மி/ேடC 

மீ4? தி/ட� இ��கா?’’ 

 

'ெம
ள ேப��மா. இ7திரா(�  பா��� கா,. ேப�ப�ல ேசா1 ெபா�கி, 

ேப�ப�லேய கHசி கா%சி ஊ�தறா�க. இ7த அதியாய�த யா� ேக�க� 

ேபாறா�கேளா" 

 

"ஓ! அதனாலதா� ஏல� ேபா/டா�களா?' ' 

 

'ஆயிர7தா� இ�7தா2�, ஒ� ப
ளி�Dட�த ஏல� ேபா9ற, எ�கிற, சர?வதி 

ேதவிையேய ேபா9ற, மாதிாி...' 

 

சீனிவாச� விள�கினா�: "பண� ப+ணN�3 ஒ�வ3�  ஆைச வ7,/டா, 

ெப�த தாைய�Dட ஏல� ேபா9 வா�. ப
ளி�Dட� எ�மா�திர�? இ�ேபா 

நா/ேடாட ேபா�ேக �ாியல. மாேனJெம�/ ஏல�! எ�.பி.பி.எ?. சீ/9 ஏல�! 

மா�பி
ைள ஏல�! இதனா4 தா� டா�ட��க ேநாயாளி�கள ஏல� ேபாடறா�க. 

 

அரசிய4வாதி�க நா/ைட ஏல� ேபாடறா�க. எ4லாேம ஏலமயமாயி/9. ந�ம 

நா/9� பாட2ல ஏேலேலா ஐலஸா'�3 ஒ� பா/9வ�� பா��க... அ7த� பா/ைட 

எ4ேலா�� ேவற மாதிாி �ாிHசி� கி/ட, மாதிாி ேதாN,. வசதி@
ள 

வ�ெக4லா�, வசதிய� ெப��கி�க ஏல� ேபா9ற,னால, ஏைழ�க த�கேளாட 
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வயி�த ஏல� ேபாட ேவ+0ய காலமா ேபாயி/9,. இ7த� ெபா�ைனயா 

இ�ப�தா� வ7, �ல�பி/9� ேபாறா�. நா2 மணிேநர� விற  ெவ/ 9னானா�. 

E3ைபசாDட� ெகா9�கAயா�. சர?வதி தின� மா/9� த+ணி எ9�, 

ஊ�,றாளா�. ஒ� ஏழ� ெபா+N�  ேவைல ேபா/9 ெகா9�த,�காக இ�ப0யா 

ெகா�த0ைமயா நட�,ற,? சர?வதி... நா� ஒ�ேனாட வய�ல ெபாியவ�. எ� 

மகளவிட வயசில சி�னவ
 நீ. நா� ெசா42தைத த�பா நிைன�க மா/0ேய?’’ 

 

'உ�க வாயில த�பி� தவறி த�� வ7 தா�Dட அ7த த��Dட த�ன% 

சாி�க/0�கி/9 ந4லதா வ��. ��மா% ெசா42�க.' 

 

"எ�ப0% ெசா4ற,�3 �ாியல. சாி...எ�ப0@� ெசா4A�தா� ஆகN�. ஒ�ப� 

ேவN�னா விற  கீற/9� ஒ�மா ேவN�னா ேகா,ைம �ைட� க/9ம ஒ� 

த�பி ேவN�னா மா/ட� க/ட/9�, ஆனா4 நீ த�க�பா+0 F/9� � 

ேபாக�Dடா,. ஊ�ல நா2ேப� நா2 விதமா% ெசா42 தா�க. ' 

 

'எ�ன சா� நீ�க தராதர� ெதாியாம...அவ� என�  அ�பா மாதிாி...' 

 

தராதர� ெதாிHசதால�தா� ெசா42ேற�. இ�ெனா��தி�னா ெசா4லமா/ேட�. 

த�க� பா+0ய...நீ அ�பா மாதிாி நிைன�கலா�. அதனாலேய அவ� உ�ைன மக
 

மாதிாி நிைன�கN�3 எதி�பா��க� Dடா,. அ�ப0ேய அவ� நிைன%சா2� 

ஊ� ந�பா,. இ7த� ப
ளி�Dட�தி4 ேவைல பா��கிற எ4லா வா�தி%சிகைள@� 

ஒ� மாதிாி பா��கிற ஊ��கார3வ...அவ� F/9� � ேபாற ஒ�ைன, வாயில 

ேபாடாம வி/9 ைவ�பா�களா? 

 

பா�வதி, மாேனஜ� F/9 வாணAயி4 ெகாதி�க ைவ�த எ+ெணC மாதிாி 

ெகாதி�தா
. '�ற� ேபசற ,�  ஊ��கார3வ��  எ�ன ேயா�கியைத இ�� ? 

எSவளேவா அநியாய� நட� ... அத� பா�,/9 இ��கிற இவ�க��  ந4ல 

வா��ைத ேபசற,� � Dட ேயா�கியத கிைடயா,. 

 

.' நா�தா� ெசா4A/ ேடேன கால�ேதாட ேகாளா 1�3. க=தய வி9. 

ஊ��கார�க��  ேயா�கியைத இ��ேகா இ4Aேயா, அ(�க ேப�ற வா��ைத�  
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சர?வதிேயாட க4யாண�த நி1�தற ச�தி இ�� . அ�ப0ேய அவ�� � க4யாண 

� நட7,/டா2�, அவ
 ��ஷ� அவைள த
ளி ைவ�க,�  ச7த��ப� 

ெகா9�கிற ச�தி அவ�க வாயில இ��  நா� ெசா4றத அவ
 ேக/டா� 

ேக/க/9�! வி/டா விட/9�.' 

 

இத� 
 இ7திரா அ�ேக வ7,வி/டா
. உட�� =வைத@�  2�காம4, தனி 

நைடயாக நட�பவ
. மாநிற� எ�றா2�, ந4ல கெவ/9. சினிமா�கார� க
 

எ�ப0 இவைள வி/9 ைவ�தி��கிறா�க
 எ�1 ெதாியவி4ைல. 

 

சீனிவாச� இ�ேபா, ேவ1விதமான வாCபா/9�  வ7தா�. நம�  ந4ல கால�, 

மாேனJெம�/ ஆ+டவ� அ�ளா4, த�ம த�க�பா+0�  வ7,/9. 

ராஜA�க�,� � ேபாயி�7தா ப
ளி�Dட�,ல க=த ேம@�. அ4A ஆ/சிதா� 

நட� �. ேமாி�Qப� அ7த 

 

ெர+9 வா�ைத� � எதி� அ��த
ளவ
. த�க� பா+0 வழி வ�மா? பாவ�, 

�பதாயிர� "பாC�  எ�ன ப+ண�ேபாறாேனா? கட(
தா� வழி கா/ட3�!'" 

 

சர?வதி� , ச�1 ேநர�தி�  ��வைர, த�க சமய�தி4 வழிகா/0யவ�ேபால� 

ேதா�றிய அ7த� கிழவ�மீ, இ�ேபா, ெவ1�� ஏ�ப/ட,. ஒேர நா� ...ஒேர 

சமய�,ல எ�ப04லா� ேப�,. இ7த� கிழவனவிட, அ7த இ7திரா எSவளேவா 

ேம2. இவ�, எ�ைன�ப�றி ஊ�ல த�பா ேப�றதா ெசா�ன, Dட த�பா�தா� 

இ�� �.' 

 

ஹாிஜன� ெப+ மாாிய�மா
 ேயாசி�தா
. இ7திராவிட� ம�றா0 ேவைலைய 

ேம�ெகா+9 ெதாடர 0@மா எ�1 நிைன�தா
. பிற  ேதவ0யா கி/ட யாசக� 

ேக/கிற,, ேதல0யாளா மா1ற,�  ேபP� பயி�சி ெப1வ, மாதிாி' எ�1 

நிைன�,� ெகா+டவ
 ேபா4, இ7திராைவ அல/சியமாக� பா�� ,�ெகா+9 

நி�றா
. 

 

"எ�ப0ேயா ஒ� வழியா 0H�,...' எ�ற  ரைல� ேக/ட,�, எ4ேலா�� நிமி�ந, 

பா��தா� க
 த�க�பா+0 வ�வ, ெதாி7த,. ஊ��கார� ஒாி� வாி� ேக
வி� , 



29 

 

அவ�கைள ல/சிய�ப9�தாமேல பதிலளி�,� ெகா+9, காைர� க/0ட�தி� 
 

அவ� `ைழ7தேபா,, இ7திரா தவிர, மீதி எ4ேலா�� அலறி அ0த,�ெகா+9, 

விைளயா0� ெகா+0�7த பி
ைள க
 ப�கமாக� ேபானா�க
. 

 

த�க�பா+0, தன, நி�வாக அைற� 
 வ7, �ழ4 நா�காAயி4 உ/கா�7, 

ேலசாக ஆ0� ெகா+ டா�. அ7த அைறயி� வாச4ப�க� தயாராக இ�7த 

பதிென/9 வய,� ெப�ம�
, மி�சார விசிறிைய த/0வி/டா�. மாேனஜாி� லத� 

ேப�ைக ெபளவிய மாக வா�கி, ேர�கி4 ைவ�தா�. இவ�, அ7த� ப
ளி� Dட�தி4 

பா�/ ைட�" ைதய4 ஆசிாிய�; ஒ�பதா� வ �� ெபயி4; ச/ைடயி4 காசா ேபாட� 

ெதாி7தவ�. 'லத� ேப�ைக' மாேனஜ�, த�னிட� ெகா9�ததி4 இ�7,, அ7த� 

ைப� 
 பண� இ4ைல எ�ப,�. ஆசிாிய�க��  ைபக
 கண�கா, எ�பைத@� 

கண�ெக9�,� ெகா+டா�. உடேன ஒ0�ேபாC சீனிவாச ஆசிாியாிட� 

வி+9ைர�க நிைன�தவைன� பா��, ஒ� தலவA மா�திர வா�கியாடா' எ�றா� 

த�க�பா+0. 

 

தைலைம ஆசிாிய� த�க%சாமி, த�க�பா+ 0�  எதிேர வ7, நி�1, அவ� 

க+கைள மைற� �ப0, அவ� க+ணளவி� �  னி7,, ைககைள� ]�கி  �பி9 

ேபா/9வி/9 நி�றா�. மாேனஜ� உ/கார% ெசா4லவி4ைல. தைலைம�  உ/கார� 

பய�. ஒ� தடைவ இ�ப0 உ/கார� ேபானேபா,, 'இ�ப எ�ன ராமாயணமா 

நட�த� ேபாேறா�. அ�ப0ேய நி�1 விஷய�த� ேக/9��/9 ேபாகாம...' எ�1 

"க/ அ+/ ைர/டாக த�க�பா+0 ெசா4A வி/டா�. தைலைம ஆசிாிய� 

மாணி.ஆைகயா4 உ/கார வி4ைல. 

 

F/04 பரமசா, மாதிாி, ப,�கி உ/கா�7, இ�7த த�க�பா+0 இ�ேபா, 

சி�க� மாதிாி நிமி�7, பா��தா�. அ, எ�னேமா ெதாியவி4ைல...இ7த �ழ4 

நா�காAயி4 உ/கா�7த,�, அ,(� இ7த தைலைம ஆசிாியைர� பா��த,� 

மாேனஜ��  ஒ� மி9�  வ7, வி9�. ேபா_?கார� Zனிபார�ைத ேபா/ட,� 

,
�வாேர அ�ப0. ேப�ப� ெவயி/ைட எ9�,, த� க�ன�தி4 அ=�தி� 

ெகா+ேட, த�க�பா+0 தைலவA மா�திைரைய எதி�பா��, இ�7தேபா,, 

தைலைம ஆசிாிய� இ=�தா�: 
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'ச�பள� எ�.0...? 

 

'எ4லா�� ைகெய=�,� ேபா/9/டா�களா?' 

'இ3மதா�.' 

 

" ெமாத4ல அைத% ெசC@�க சா�.' 

 

ஏ�ெகனேவ ?டா�� ைவ�,, எ=த�ப/0�7த ச�பள� ப/0யைல எ9�, 

தைலைம ஆசிாிய� �ர/0� பா��தேபா,, ைதய4 ஆசிாிய� ைபய� ெப�மா
, 

தைலவA மா�திைரேயா9 வ7,வி/டா�. தைலைம ஆசிாிய�, அ7த மா�திைரைய 

வா�கி�ெகா+9 அவனிட� ச�பள� ப/0ய4 ாிஜி?டைர நீ/0னா�... வாயா4 

ெசா4லேவ+0ய அவசியமி4லாதப0 அவ� ஆசிாிய�களிட� ைகெய=�, வா�க� 

ேபானேபா,, தைலைம ஆசிாிய� த�கசாமி, பிளா?கி4 இ�7த காபிைய க+ணா0 

ட�ள�� � ெகா+9 வ7,வி/9, அைத மா�திைரேயா9 மாேனஜாிட� நீ/0னா�. 

த�க� பா+0 க�ைத% �ழி�,�ெகா+9, மா�திைரைய@� கா�பிைய@� 

வி=�கிவி/9, க0கார�ைத% ��றிய த�க% ெசயினி4 ெதாி�த காபி ,ளிகைள, 

ேமைஜயி4 கிட7த ட?டரா4 ,ைட�,� ெகா+0�7தேபா,, க7தசாமி� கிழவ� 

ெச�மி�ெகா+ேட வ7தா�. 

 

த�க�பா+0, தைலைம ஆசிாியைர� பா��, 'ேநா/? ஆ� ெலச�ைஸ எ4லா� 

ேபாC ெச�க� ப+N�க ளா�' எ�ற,�, அத� ேநா/ட�ைத� �ாி7,ெகா+ட 

தைலைம ஆசிாிய� ெவளிேயறினா�. 

 

க7தசாமி� கிழவ�, எதி� நா�காAயி4 உ/கார� ேபானா�. த�க�பா+0, அவைர 

"ைச/ நா�காAயி4 உ/கார% ெசா�னா�. �கியமான �
ளிக��, �
ளி ேபாட 

ேவ+0ய �கிய ஆசாமிக�� உ/கா�� நா�காA அ,. 

 

கிழவ� ெச1மி�ெகா+ேட ேபசினா�. 'என�  இ�3� மன� ேக�க மா/ட� �பா... 

நீ@� மாேனJ ெம+ைட தர0யா,�3 ஒ�த� கா2லேய நி3ை◌ ��கN�. 

நா� பா/9�  ஒன�காவ... கர0 மாதிாி க�,ேற�. இ7த மணியேமா, க�ணேமா 
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ஒ���காவ Dட ச�ேபா�/ ப+ணல பா�... எ�தன தடவ ஒ� கி/ட ேகா,ம மாவ 

வா�கியி��கா�க. அவ�க ெபா+N�க�� � ேவல ேபா/9 ேவற ெகா9� 

தி��ேக. ஒ� ந�றி இ4ல பா�... இ7தமாதிாி ஆ�� க�� �தா� நீ உத(வ...' 

"நீ� எ�ன ேக/9, நா� எ�ன ெசCயல...? ேந�,Dட அ�தகி/ட E3ப0 ேகா,ம 

மா(...' 

 

"நா� அத% ெசா4லலேட... எ� த�க%சி மவ3�  ஒ� ேவல ேபா/9 ெகா9டா�3 

கர0யா க�,ேற�. ஆ1 மாசமா எ� த�க%சி F/9�  நைடயா நட�கா. நீ 

நிைன%சா 0யாதா? சவ�,� பய2�  வா�தியா� ேவல கிட%சி/டா எ� மவள 

க/0 வ%சி�ேவாமி4ல 

 

"ெகாHச� ெபா1�. இ�ேபாைத�  ேவல எ,(� காAயா இ4ல. EN 

வா�தி%சி�க க4யாண� ஆக ம இ��கா�வ. எவளாவ, ஒ��தி� � க4யாண� 

ஆவ/9�. காாிய�த 0%சிடலா�.' 

 

"எவ�� � க4யாண� 0H�,? இ7த பற�பய ெமாவள ேவைலயில ேச��த...' 

 

த�க�பா+0� � ேகாப� வ7த,. க7தசாமி� கிழவைர, மானசிகமாக வாச2�  

ெவளிேய க=�ைத� பி0�,� த
ளினா�. மானசிகமாக�தா�! எ�ன 

 

ப+ற,? ெகஜ/ட/ ஆRஸரா இ��கிற த�பி ராஜA�க� இனிேம4 உத(வ, 

ச7ேதக7தா�. ப
ளி� Dட�,ல எதாவ, பிர%ைன வ7தா4 இ7த� கிழவ� ேதைவ. 

இவேனாட ெகா=7தியா பக� இ�ெனா� மாவ/ட�தி4 க4வி அதிகாாியாC 

இ��கா�. 

 

க7தசாமி� கிழவ�, 'எ�னேட ேபசமா/ட�ேக. அவ3� ெம/ரா?ல ேவல பா�,/9, 

ேவல பி0�க ேல�3 வ7,/டா�. ஒ� வ�ஷமா ஊர% ��,றா�. நீ ஒ� ேவல 

ேபா/9� ெகா9�தா4, எ� மகைள ஒ�ப ைட%சி9ேவ�. ஒன�  எ�னடா�னா, 

அ7த பற�பய மவ
, உச�தியா� ேபாயி/9...' எ�றா�. 

 

த�க�பா+0 , ச�1 காரமாகேவ பதிலளி�தா�. 'விஷய� ெதாியாம� ேபச�படா,  
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மாமா! எ�ேனாட சாி�  சமமா உ/கா�7தி/டா4 ஒம�  விஷய� ெதாிHசதா 

ஆயிடா,.' " 

 

"சாி. ெதாியாதவ3� �தா� ெசா4A� ெகாேட�.' 

 

'அ�ப0� ேக��... இ�ேபா ச��கா�ல ஒ� "4 ேபா/0��கா�க. அத�ப0 ஒ� 

ப
ளி�Dட�,ல, ஒ� ேவல காAயி�7தா4, த4ல ஹாிஜன�க
ல ஒ��த��  

அ7த ேவலய ெகா9�கN�. ேவற யா�� � ெகா9�க� Dடா,. ெர+டாவதா 

ேவைல வ7தா4 ேப�ேவ�/ -. அதாவ, ந�மள மா,ாி பி�ப/ட ஜாதிய% ேச�7த 

ஒ�வ�� � ெகா9�கN�. Eணாவதா ேவல வ7தா4, எ7த% சாதிய ேச�7தவ�� � 

த தி�ப0 ேவல ெகா9� கலா�.'" 

 

'இழ(ல இSவள( சி�க4 இ��கா?' 

 

'கெர�டா ெசா4A/O�க... இ, கி/ட�த/ட இழ( மாதிாிதா�. இ�7தா2�, 

ச��கா� ேகால�,ல பாHசா4, நா�க  தி�� 
ள பாயிறவ�க.' 

 

'�ாி@�ப0யா% ெசா42.' 

 

'அதாவ,, த4 ேவலய ஹாிஜன�,� � ெகா9� கN�3 ச/ட� ெசா42,. 

இ,�காக எ�ன ப+Nேறா� ெதாி@மா? யாைரயாவ, ஒ� ஆசிாியைர 

ெர+9மாச� _(ல ேபாக% ெசா42ற,. இ�ப�ேதா1 நாைள�  ேமல ஒ��த� 

F(ல ேபானாேல, இ�ெனா� வா�தியார ேபாடலா�3 "4 இ�� . A(ல 

ேபாற. வா�தியா�� � பதிலா ஹாிஜன வா�தியார� ேபா9 ேவா�. _(ல ேபான 

வா�தியா� 9/0ல ேச�7த,� ஒ� ஹாிஜன ஆசாமிேயாட ேவல ர�தாயி9�. 

அ��ற� யா��காவ, க4யாண� நட7ேதா இ4 ல க�மா7திர� நட7ேதா ஒ� 

ேவக�P வ�,�3 வ%�� ேவா�, அ,ல பி�ப9�த�ப/ட ஜாதில இ�7, ஒ�வர 

ேபா/9 டலா�. இ�ப எ4லா�ேம இ�பி0 FS ேவக�ளtல ஹாிஜன ேபா/9/9, 

ெப�மன�/ ேவக�Pல, ேவ+0ய ஆள� ேபா9றா�க. கவ�ெம+/ எ�கள 

ஒ+N� ஆ/ட 0யா,. ச��கா�� � இ, ெதாி@�. அவ�க அ0�க, மாதிாி 

அ0�கிறா�க... நா�க அ=கிற, மாதிாி அ=கிேறா�... அSவள(தா�.' 
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க7தசாமி� கிழவ� கி/ட�த/ட எ�பி எ�பி�  தி�,� ேபசினா�. 'த�க�பா+0... நீ 

எெல^�ல நி�க ேவ+0ய ஆ��பா. இ7த பர/ட�தைல� 
ள எSவள( ெபாிய 

Eள�பா? நா� சாியான D/ைட... இ, ெதாியாம ஒ�ன� த�பா நிைன%�/ேட�. 

சாி... இ7த� பற�பய மவ��  ேவல எ�ப 0@,?’’ 

 

'இ�ைனேயாட சாி.' 

'அ�ேபா ந�ம பய2� ?’’ 

 

"ெகாHச� ெபா1�. இ7த சர?வதி� ெபா+ 3�  ஒ� மா�பி
ள பா��தி��ேக�. 

மா�பி
ைள�கி ெச�க4ப/9 ஜி4லா(ல ேவைல. அேநகமாக  தி�� . 

 

அவ�� � க4யாண� ெசC,, ��ஷேனாட அ3�பி வ%சிடலா�. அ7த இட�,�  

ந�ம பயைல� ேபா/9டலா�. ** 

 

'ஆ+டவ� �+ணிய�,ல நீதா� அ7த� ெபா+ண கைரேய�தN�. பாவ� ஏழ� 

ெபா+N. க4யாண� இ7த ைவகாசில 0Hசி9மா?’’ 

 

அேநகமா பழ7தா�. அ��ற� ஒ�ம பய4 எ��ளாCெம+/ ஆR?ல 

பதிHசி��கானா?" 

 

'அ�ப0�தா� ெசா�னா�.'" 

 

"அ�ப0�னா கவல இ4ல. இ�7தா2� ஒ� சி�க4. அவ� ேப� வி?/ல 

இ4லா/டா கQட�.' 

 

'இ4லா/டா ஒ+N� ப+ண 0யாேதா?’’ 

 

"ப+ணலா�. எ��ளாCெம+/. A?/ப0 வ7த வ�க சாியி4ல�3, A?ட தி�பபி 

அ3�பலா�. இ�ப0 ெர+9 EN தடவ �,� �,சா A?/ வா�கி, ந�ம பயல  
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உ
ள த
ளிடலா�. ஆனா4 ெகாHச� ெசலவா �.' 

 

'ஏ+ேட E0 E0� ேப�ற ஒ� ேர/9�தா� எSவள(?' 

 

'இ7த ச��காேர ��த ேமாச� மாமா. கிறி?0ய� ப
ளி�Dட� ைமனாாி/0�க 

நட�,ற ?Dலா�. அத னால அ,�  எ��ளாCெம+/ ஆR��  ேபாக ேவ+ 

டாமா� அவ�கேள யார ேவN�னா2� ேபா/9�க லாமா�. ஆனா4 நா� 

ேபாகNமா� இதனால எ�ன ஆ , ெதாி@மா? அவ�க இQட�ப0 யார ேவN� 

னா2� ேபா/9�கிடலா�. அ,�  ப�தாயிர� "பாC வா� றா�க. நா� 

எ��ளாCெம+/ ஆR? சாிக/ட, தாயா அைல@ேற�. இSவள(� � 

ஐயாயிர7தா� வா� ேற�.' 

 

க7தசாமி� கிழவ��, த�க�பா+0@� ச�ப7த� ப/ட விவகார�ைத� ேபசிவி/9, 

ச�ப7தமி4லாத விவ கார�கைள� ேபச�ேபானேபா,, மணி நாலைர. நா�  

இ�ப,�  மணிய0�,, பி
ைளக
 ேபாCவி/டா�க
. ஆசிாிய-ஆசிாிையக
 கா�, 

இ�7தா�க
. ஒ� சில ஆசிாிய�க
 இ9�கி4 நி�றப0ேய உ
ேள, எ/0� 

பா��தா�க
. சில� த+ணி�  0�க வ�கிற சா�கி4 அ7த� ப�கமாக வ7,, 

தைலைய� கா/0னா�க
. இ7திரா வாச4 ப�கமாக வ7,, த�க�பா+0 ைய 

விேநாதமாக� பா��தா
. உடேன அவ� 'சாி மாமா, மீதி விஷய�ைத நாைள� � 

ேபசி�கிடலா�' எ�1 ெசா4Aவி/9 நா�காAைய வி/9 எ=7தா2�, கிழவ� 

எழவி4ைல. ஆைகயா4 த�க�பா+0ேய ெவளிேய வ7தா�. இ9� � 
 

நி�1ெகா+0�7த ஆசிாிய�கைள� பா��, ேநராக� ேபானா�. அவ�க
 சிA��, 

நி�றா� க
 த�கைள� D�பிடாம4, அவேர வ7தத� ஆப� ைத� 

�ாி7,ெகா+டா�க
. 

 

த�க�பா+0, அவ�கைள சி�க�ேபால� பா��, வி/9 க�Rரமாக� ேபசினா�: 

'இ�3� ஒ� வார� ெபா1�,�க�க. அ9�தவார� த7,9ேற�.' 

 

ெசா4Aவி/ 9 தி��ப�ேபான த�க�பா+0யி� கா,களி4 வி=�ப0, சீனிவாச� 

ெபளவியமாக� ேக/ டா�: 
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'நாைள�கி எ� மகள அ3�பN�. மாாிய�மா
 ேவற நாைள�கி ஊ�� � 

ேபாவN�. இ4ல�னா ஒ�ககி/ட இ�7தா எ�ன எ�ககி/ட இ�7தா எ�ன? 

பாதி� பண�ைதயாவ,...' 

 

த�க�பா+0, அவ�கைள த� த�பி ராஜA�க� தி� D1களாக 

நிைன�,�ெகா+9, D�ைமயாக� ேபசினா�: "ஒ� வார� ெபா1�,�க�படாதா? 

 

ஊரவி/9 ஒ0யா ேபாேற�? ஒ�க��ெக4லா� ராஜ A�க�தா� லாய� . கச�கி� 

பிழிHசி எ9�தி��பா�. ஏேதா ஒேர  9�பமா இ�7, ெதாைல%சி/டேம�3, 

�பதாயிர� "பாC ஏல�,ல எ9�தி��ேக�. அவசர�,�  உ�க பண�ைத 

ெகா9�தி/ேட� ஒ� வார� ெபா1�க�படாதா? நியாயமா� பா�தா4, இ7த மாச� 

ஒ�க��  ச�பளேம ெகா9�க�படா,. ஏ�னா, எ�ேனாட ேச��,, நீ�க�� 

ராஜA�க�,கி/ட சி�காம இ��க,�  �பதாயிர� "பாC ெசலவளி% சி��ேக�. 

இ7த� கால�,ல ந4ல, ெசCதா�Dட ெக/டதா�தா� 0@,. சாி ஒ� வார� 

ெபா1�,� க�க. சீனிவாச� ஸா�, எ� பச�க��  ?ெபஷ4 ேகா%சி� 

ெகா9�தி/9� ேபா�க.' 

 

த�க�பா+0 ேபாCவி/டா�. இ7திரா இ�7ததா4 எ,(� ேபச 0யாம4 அ�ேக 

இ�7த ஆசிாியா க
 அ�தைன ேப�� வி�கி�, நி�றா�க
. இ1தியி4 

ஒSெவா�வராக நக�வ, ெதாியாமேல நக�7தா�க
. 

 

சீனிவாச� ம/9�, அைடப/9� கிட7த நா� காவ, வ �� மாணவ�களிட� 

வ7தா�. 'F/9�  எ7த க�ேதா9 ேபாவ,? உ+பத�ேக ெந4 இ4ைல, 

வி�பத�  ஏ,? ம�மக� பி
ைளேயா கறா� ேப� வழி. நாைள�  எ�ப0@� மகைள 

அ3�பியாக ேவ+9�. ெச�ைன�  0�க/ �ப, "பாC. Dட� ேபா � 

மைனவி�  �ப,. அவ
 தி��பி வர �ப,. ெசல(�  ஐ�ப,. ேபர3�  கா4 

ப(� ேமாதிர� ேபாட இ�X1 ெமா�த�...' 

 

சீனிவாச� ��  Xறாக உைட7, ேபாC, F/ைட விட, வ �பைறேய ேதவைல 

எ�ப,ேபா4 ைபய� களிட� ேபானா�. இ7த� பி
ைளக��  அபிஷிய4’ ஆசிாிய� 
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த�க�பா+0. அவ� வ ���  வநதேத கிைடயா,. ஒSெவா� ஆசிாிய�� ஒ� 

வார� =வ,� சாய�கால�  ைற7த, ஒ� மணி ேநரமாவ, இவ��%��  

?ெபஷ4 ேகா%சி�' நட�த ேவ+9�. இேத ேபா4 இவ� ம%சா�, ேகாவி7த� 

வ ��� �. சில ஆசிாிய�க
 ஆசிாிய� பணி அ4லாத த�க�பா+0யி� 

காாிய�க��  அ3�ப�ப9�ேபா,�, அவ�க
 வ �� க�� � ேகா%சி� எ9�க 

ேவ+9�. 

 

சீனிவாச�, ஒ� கழி�த4 கண�ைக� ேபா/9வி/9 வ �பதிர� ேக/டா�. 

 

'ைசப��  ஒ�ப, ேபா மாடா?' 

 

'ேபாகா, ஸா�...' ' 

 

ேபாகா/டா எ�ன ப+ண3�?' 

 

'இர+டாவ, ?தான�,ல கட� ேக/கN�.' 

 

'எ�ப0� ேக/கN�? �+ணா� � க=ைதகளா! ெசா4A� ெகா9�த, 

மற7,ேபா%சா? ெசா42�கடா. எ�ப0% ெசா4லN� ஒ...இர+டாவ,...' 

 

பி
ைளக
 தி��பி% ெசா�னா�க
: ஏ...இர+ டாவ, ?தான�,ல இ��கிற 

இர+ேட! ஒ� ப�ைத கட� தா...ஒ� ப�ைத கட � தா...' 

 

'எ�ன தா...? 

 

'ஒ� ப�ைத� கட� தா...ஒ� ப�ைத� கட� தா...' சீனிவாச3�  திOெர�1 ேகாப� 

வ7த,. 

 

'ஏ கட�கார� பச�களா! இனிேம4 கட� தா, கட�தா�3 ெசா4ல�படா,. நா� 

ெசா4ற, மாதிாி ெசா4லN�. ந4லா கவனி�க. ஏ. இர+டாவ, ?தான�,ல 



37 

 

இ��கிற இர+ேட...ஒ�கி/ட இ�7,, ஒ� ப�ைத� பறி�க� ேபாேற�. எைத� 

பறி�க� ேபாேற�? ெசா42�கடா...' 

 

சி1வ�-சி1மிய� உ�சாகமாக� க�தினா�க
. 'ஒ� ப�ைத� பறி�க� ேபாேற�...ஒ� 

ப�ைத� பறி�க� ேபாேற�...' 

---------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    

 

பHசாய�,� கிண�றி� வ/டமான �வைர% ��றி ஒேர ெப+க
 D/ட�. �பத0 

ஆழ
ள அ7த கிண�1� 
, நா�க0 உயர�தி�  த+ணி� நி�ற,. பHசாய�, 

ேபா/ட  ழாCக
, வழ�க� ேபா4 ப=தைட7, இ�7ததா4, மி�விள�  F/ 04 

ெம= வ��தி இ��ப,ேபா4, ேதா+0�ப/ைட" ைவததி�7த ெப+க
 D/ட�, 

கிண�ைற ெமாC�த,. கி/ட�த/ட இ�ப, ெப+க
, உடA� பாதி� ப திைய, 

�வேரா9 ேச��,� கவிV�,, கயி�ைற கிண�,� 
 வி/9 நீ� ெமா+9 

ெகா+0�7தா�க
. எ4லா� ெப+க�� இ�ப0 ஒேர சமய�தி4  னி7த,, தாமைர 

மல�ேபா4 ேதா�றிய,. இத� 
 சில �1�1�பான இள� ெப+க
, சீ�கிரமாக 

நீைர ெமா+9, ,ைக நிமி��தி, கிண�1% �வைர ஒ/0 யி�7த பாைனகளி4 நீைர 

ஊ�றிவி/9, மீ+9�  ணிவ,�, அவ�க
 இ�ப0  னி@�ேபா,, சில ந9�தர� 

ெப+க
 நிமி�வைத@� பா��தா4, ஒ� ர�மியான  �மியா/ட� அ�ேக 

நட�ப,ேபா4 ேதா�றிய,. சில நாவித� ெப+க�� சலைவ� ெதாழிலாள� 

ெப+க��, த�த� ெவ�1�  ட�கைள� கா/0� ெகா+9, சீ�கிரமா த+ணி 

ஊ�,�க�மா' எ�1  ட�க��க�ேக இ�7த ெப+கைள� ேக/9� ெகா+ேட 

இ�7தா�க
. இ, பHசாய�,� கிண1 தா� எ�றா2�, இ�ேக அ7த� ெப+க
 

ேதா+0� ப/ைடைய� ேபா/9 நீாிைற�க 0யா,. 

 

சர?வதி பா4 ப(ட� 0�ைன ைவ�,, த+ணி� ெமா+9 ெகா+0�7தா
. 

மாேனஜ� F/9 மா/9� ெதா/0யி4 இ,வைர ப�,�  ட�கைள ஊ�றியாகி 

வி/ட,. இ�3� ப�,�  ட�க
 ஊ�றியாக ேவ+9�. மாைலயி4 ப
ளி�Dட� 

வி/ட,�, F/9� � ேபாC தைலைய� கா/0வி/9, மாேனஜ� F/0� � ேபாC 

 ட�கைள எ9�,�ெகா+9 வ7, வி/டா
. ப
ளி�Dட�தி4 க�தி� க�தி 
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ெதா+ைட வA�த,. இ�ேபா, அ7த வAைய, வைள7, வைள7, நிமி�7ததா4 

ஏ�ப/ட , வA வி=�கிய,. அ�ேக இ�7த ெப+ணிட� , வA தீ��வைர 

ேப�வ, எ�1, எைதேயா அவ
 ேபசி� ெகா+0�7தேபா,, கீழ� ெத� ��ைபயா 

F/04 நட7த சட� � �’ ேபாC� ெகா+0�7த மாேனஜாி� மைனவி ராச�மா, 

'ஏC சர� சீ�கிரமா ேவலய 0ேய+0. எSவள( ேநரமா த+ணி எ9�க�ேபாேற 

ெகாHச�Dட இ, இ4ைலேய' எ�1 நி�1 நிதானமாக% ெசா4Aவி/9 நட7தா
. 

பிற  தி��பி நட7, வ7, "ஏC ம�கா�தா! ஒ�3 கடைன அைட�க3�, 

இ4ல�னா வ/0 க/டN�. ெர+9� ப+ணா/டா எ�0? ேசா1தான தி�ற?' 

எ�1 ெசா4Aவி/9� ேபானா
. ம�கா�தா தி��பி�ேபான ராச�மாவி� ,ைக� 

 �,வ,ேபா4 ைகைய ஓ�கி� ெகா+டா
. சர?வதி�  எ�னேவா ேபாA�7த,. 

ெப�ற தாC Dட நா� ேப� �னிைலயி4 இ�ப0� ேபசமா/டா
. ப�க�தி4 

நி�ற ஒ� ெப+, அவைள உ��பினா
. எ4லா� ெப+க��, சர?வதிைய 

ஒ/9ெமா�தமாக� பா��தா�க
. ம�கா�தாைவ, ராச�மா இ�ப0� ேக/ப, 

வழ�க�. அவ
 இ�ேபா, 'அசி�கமாக'� தி/0னா
. ேக/பவ�கைள@� தி/9வா
. 

ஆைகயா4 அவைள வி/9வி/9, சர?வதிைய% சா0னா�க
! 

 

'ஏ� சர�, வா�தி ேவலயி4 7X1 "பாயாவ, கிைட� �. இ�3மா DA�  

த+ணி எ9�கN�? 'இவ
 DA�  த+ணி பி0�கல0 அ7த� ப
ளி� Dட�தில 

ேவல கிைட%ச,�  லHசமா த+ணி எ9�கா
. இவளால ஐயாயிர� ெகா9�க 

0யா, பா�. அத...த+ணியா தீ��,� க/9றா
.' 'ச��கா� பண�த�தா� 

ச�பளமா வா� கிறா
. இ,�  எ,�  த+ணி எ9�கN�?' 'ராச�மாேவாட 

திமிர� பாேர�? நாம ெமC� கN�3"...இவள அத/0/9� ேபாறா
. அதாவ, 

ப0%ச ெப+N த� கி/ட ேவல�காாியா இ��கத கா/0�கிறாளா�.' 'எ4லா� 

இவளால. இவ
 எ,�  இ�3� பைழய ேவைல�காாியா நட7,�கN�? தலயயா 

வா�கி9 வா�க? ஊசி...இட�ெகா9�காேம, X4 `ைழ@மா? ெகா9�பார� 

க+டா4 பய பிசா� ெகான%சி ெகான%சி ஆ9மா�.'" 'ேம@ற மா/ட� ெக9� மா�, 

ந� ற மா9. ஒன�ெக�ன அ�மா�...இவா பா9, அவா பா9." ஒSெவா� 

தடைவ@�, கயி�ைற கிண�1� 
 வி9�ேபா,� தாேன அ7த� கிண�1� 
 

வி=வ, ேபா4, சர?வதி தவி�தா
. �� ேலசாக� ெத�7த அ7த 0�, இ�ேபா, 

]�க 0யாத �ைமயாக� ெதாி7த, இ7த� ெப+க
 ெசா4வ,ேபா4, ராச�மா 



39 

 

த�ைன அத/0வி/9� ேபான, அவ��  அ0ைம� தனமாக� ெதாி7த,. 

இSவள(� �, மாேனஜ� ம�ற வ�க
 ச�பள�தி4 ஐ�ப, "பாC பி0�தா4, த� 

ச�பள�தி4 X1 "பாC பி0�ப,�, அ�ேபா, 

 

அவ��  மாெப�� ெகா9ைமயாக� ெதாி7த,. மடமடெவ�1 நா�ைக7, 

 ட�கைள நிர�பிவி/9 த� F/9� � ேபானா
. சர?வதி அ7த ஒைலF/0� 

�ற�தி�  வ7த ேபா,  0ைச� 
 ெபா�ைனயா(� அ�மா(�, த�ைன�ப�றி 

ேப�வ, ேக/டதா4, அவ
 அ�ேகேய நி�றா
. "ஒம�  Eைளேய கிைடயா,. 

மிHசி மிHசி இ�7 தா4, அவ��  இ�ேபா இ�ப, இ�� �. இ�3� ெர+9 

வ�ஷ� கழிய/9ேம. நாம இ�பதா� ஏேதா சா�பிடேறா�.' 'அ�ப0 இ4ல பி
ள. 

மா�பி
ைள�கி ெச�க4 ப/9 ப�க�,ல, ஒ� மி42ல ெபாிய ேவைலயா�. B�Fக� 

 /டா�ப/0யா�. எ=X1 "பாC வா�  றானா�. க4யாண� ஆன ெர+9 

வ�ஷ�,ல ெப+ டா/0 இற7,/டாளா�... ஏ= வயசில ஒ� ைபய� ம/9� 

இ��கானா�. இSவள(� � வய, �பதா1 தானா�.' "நா� உயிர வி/டா2� 

வி9ேவேன தவிர. எ� மவள ெர+டா7தாரமா அ,(� பாதி� கிழவ3� " ெகா9�க 

மா/ேட�.' 'ஏழா F�� பி0�ேக? ந�ம த�க�பா+0 பா�த மா�பி
ைள நாம 

த/ட 0@மா? வா�  ெகா9�,/ேட�3 ேவேற ெசா42தா�.' 'அவ3� �தா� 

ஒ� மக
 இ��காேள. அவள ெகா9�க% ெசா42�.' ெபாறிகல�கி� 

ேபானவ
ேபா4, சர?வதி தி9� கி/டா
. அ�ப0யானா4, அவ
 இ7த ஊைர 

வி/9 

 

வி/9� ேபாC�தா� ஆக ேவ+9மா? அ,(� அ�மா ெசா�ன,மாதிாி ஒ� பாதி� 

கிழவ3� ... 0யா,... எ�ன ஆனா2� 0யா,... இ7த� த�க�பாண 0 

மாமா(�  நா� எ�ன ெகா9ைம ெசCேத�? அ�பா ஏ� அவ� வா�ைக ேதவ 

வா�கா எ9�கா�? இ7த த�க�பா+0ைய ம/ட� த/9ற,�காவ, நா� 

மா/ேட�... மா/ேட�...' திOெர�1, அவ
 நிைன�காமேல, ச+க� அவ
 

ெநH�
 வ7, நி�றா�. உட�பி� ஒSெவா� அNவி2�, அவ� ஊ9�வி நி�ப, 

ேபா�ற பிரைம. அ�பா... அ�மா ேப�வைத அவ� அசாீாியாக நி�1 

ேக/9�ெகா+0��ப, ேபால(�, த�க சமய�தி4 தைலயி9வா� எ�ப, 

ேபா�1� ஒ� எ+ண�. ஒ� க�பைன... ஒ� ந�பாைச. இ,வைர� � அவ
 

அவனிட� தனியாக� ேபசியதி4ைல. சர�’ எ�1 ெசா4லமா/டாரா எ�1 ஏ� � 
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அவைள, இ�1வைர "O%ச�' எ�1தா� D�பி9கிறா�. ப0�த க�வ� இ4லாம4, 

உள�� O�கைடகளி4 ம�ற ஏைழகேளா9 அம�7,, மசா4 வைடைய� 

தி�1ெகா+ேட, அவ� கேளா9 வாயா4 ம4லா9வ,�, பாமர ம�க��  க0த�க
 

எ=,வ,�, சில சமய� அவ�கைள அதியா ய�களி4 இ�7, மீ/ப,�, ஆதர( 

ெகா9�ப,� அவ3� � ெபா=,ேபா� ... ெபா=,ேபா�க4லஒ� வி�வாசமான 

ெதா+9. ஊாி4 எ4லா பிரக� க�� � அவ� கவாA'. இ, ஒ�ேற ேபா,�, 

அவ� ந4லவ� எ�பத� . அவ� இ4லாத ப
ளி�Dட�, 'கைள இ4லாம ேபாயி/ 

9...! எ�0 கலகல�பா ேப�வா�. எ�0 ெவ/9 ஒ+3 ,+9 ெர+9�3 

ேப�வா�. இSவள(� � என�  ஜூனிய�. ேவைலயில ேச�7, EN மாத7தா� 

ஆ ,. மாேனஜர இ�ப0ேய விட� 

 

படா,. ெகாHச� ெகாHசமா எதி��,� ேபசN�3 எ�ப0% ச�த� ேபா/9 

க�,வா�. அ,(� இ7திரா இ�� � ேபா,Dட. அவர� பா��த,ம பி
ளி�கDட 

'ஸா�... கைத ெசா42�க லா�3 எ�0 ெமாC�  ,�க. அ0�காமேல அவ�கள 

வசிய�ப9�,ற ேவலய எ�க க�,�கி/டா�? அவ�கள ம/9மா 'வச�கி ைவ� 

தி��கா�? ஒSெவா� ஆசிாிய ஆசிாிைய� � வ�கைன' வ%சி��க... இ7த 

பி
ளி�கDட அவ�� ... வ�கைணேய ைவ�கAேய. த�க�பா+0, ெதா7தி� 

பா+0யா� கனக� உ%ச�, தா�� %சியா�. த�க%சாமி... பி
ள� B%சியா�. 

ேவலா@த�, க��பைனயா�. நா� , ேமல க+ணியா�. ஆனால ச+க�,�  

ம/9� வ�கைன கிைடயாதா�! எ4ேலாைர@� அத/9ற மாேனஜ� மாமா Dட, 

அவர� பா��,% சிாி�காேர. ஒ�ேவ ள இவ�� அவ� மகள வி���றாேரா? 

அதனாலதா� அவர� பா��த,� தானா% சிாி�கிற எ�ைன "0%ச� O%ச�3 

ெசா42தாேரா? 'ெஸ/ கண� ல 0ெர யினி� எ9�க ம,ைர� � ேபrனவ�... 

எ�ேபா வர� ேபாறாேரா... பா��, எSவள( நாளா%�? பாவி ம3ஷ� ஒ� தடவ 

வ7தா எ�ன? நா� இவைர நிைன%சி, அ7த ெநன��லேய �க�த அ3பவி�ைகயில 

மா�பி
ள பா�கா�களா� மா�பி
ள. பா�,� �டலா�. F/9� 
 ச�த� வ2�,� 

ேக/ட,. சர?வதி, ஒேர தாவாக� தாவி த7ைத �னா4 ேபாC நி�றா
. 'எ�பா! 

நா� எ�ன ஒ�க தைலயிலயா உ/கா�7தி��ேக�...? �ம�க 0யாம 

கQட�ப9நீ�க. என�  இ�ேபா 'அ,' ஒ+3� ேவ+டா�.' ெபா�ைனயா, மகைள 

ஆழமாக(�, அகலமாக(� பா�ததா�! 'ஒ� வய,ப ெப+ , த� க4யாண�ைத� 
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ப�றி� ேப�வதா... அ,(� ெப�த அ�பனிட�. இ7த விஷய�தி4 தைலயிட இ7த� 

பய மவ��  எ�ன ைர/ இ�� ? எ4லா� இ7த க=த +ட ெகா9�கிற 

 

ெச4ல�. ெபா�ைனயா க�தினா�. 'பா�தியா0... ஒ� மவ
 ேப�ற ேப%ச? வர வர 

அவ��  நா� அ�பனா ெதாியாம� ேபா%�� பா�தியா? ஏன ேபச மா/டா
? 

இ�X�1 ஐ�ப, "பாC ச� பாதி�கா4லா. இ7த மர� ெவ/0 க+N� � 

ெதாி@மா?" சர?வதி, தA4 சா7தமாக� தா� ேபசினா
. "ஒ�ம மன� 

ேநாவ�Dடா,�3 ெர+9 வ�ஷமா மாேனஜ� F/ல தின� த+ணி எ9�, 

ஊ�தேற�. சில சமய�,ல பா�திர�த ேத�கிேற�. த+ணி� கிண�,ல ேகவலமா� 

ேப�றா� வ. ராச�மா அ�த ேவற, நா2ேப� �னால அத/0/9� ேபானா
. 

ஊ�ல. கசாசா�3 ேப�றா�களா�. வா�தி%சி ேவல பா�கற ஒSெவா��தி@�, 

ராணிமாதிாி இ��ைகயில, நா�... இ�3� நாயில@� ேகவலமா ேவல பா�ேக�. 

எ4லா� ஒ�ம மன� ேநாவ�Dடா, எ�கிற,�காக. அ�ப0@� நா� ஒம� � 

பி0�கல. ெச�க4ப/9 கிண�,ல த
ள�பா�கீ�க.' சர?வதி வி�மினா
. �வாி4 

தைலைய ைவ�,� ெகா+9 ேகவி� ேகவி அ=தா
. ெபா�ைனயா எ=நதா� 

மகைள அ0�க� ேபாகிறாேரா எ�1 மைனவி�காாி படபட�ேபா9 எ=7தா
 

ஆனா4-ெபா�ைனயா, சர?வதியி� இர+9 ைக கைள@� பி0�,�ெகா+9 

நி�றா�. மக
... உ
� ர�ப/ட ேவதைன, மர� ெவ/0 மர� ெவ/0 மரமாக� 

ேபான அவ�� , இ�ேபா,தா� உைற�தி��க ேவ+9�, "ஏ�மா அ=(ற ஒ� 

இQட�த மீறி எைத@� ெசCயமா/ேட�. இனிேம4 நீ த�க�பா+0 F/9�  

ம/9ம4ல, ந�ம F/9� � த+ணி எ9�க� ேபாகா+டா�-எ�ன ஆனா2� சாி 

----------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

மாேனஜாி� அைறயி4 பாதி�கத( Eட�ப/9, tதி� பாக�ைத ைதய4 ஆசிாிய� 

ெப�மா
, த� ,ைக ைவ�, மைற�,�ெகா+0�7தா� எ�றா4, உளேள 

த�க�பா+0� � இ7திரா(� � அ7தர�க மான ஆேலாசைன நட�பதாக அ��தப. 

மாேனஜைர� பா��,வி/9, ஜி.பி.எ�. பண�,�  வி+ண�ப� ெகா9�க�ேபான 

கனக�, பாதி வாசைல மைற�த ெப�மாைள� பா��,வி/9� தி��பி வ7,வி/டா
. 

அவ��  உ
�ற உதற4. ேந�1 'ஏல�,ல பண� ெகா9�கN�னா, ேப��ல 

ேபா/0��கிற பண�ைத எ9�, ெகா9�க, ந�ப ச�பள�தானா கிைட%�,?" எ�1 
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இ7திரா கா,பட% ெசா4Aவி/டா
. இ7ேநர�, அவேளா, த�க�பா+0யி� காதி4, 

வாC�பட ெசா4 வி�ெகா+0��பா
. ஜி.பி.எ�. கட� கிைட%ச, மாதிாிதா�... 

வயி�,� க/0ைய ஆபேரஷ� ப+Nன, மாதிாி�தா�. அவ
 நிைன�த, 

உ+ைம எ�ப, மாதிாி உ
ேள உைரயாட4 நட7த,. த�க�பா+0 ேகாபமாக� 

ேக/டா�. 'அ�ப0யா... அ7த� தா�� %சி ெசா� னா
...?’’ வரவர நா� ெசா4றத 

நீ�க ந�பமா/ேட� ெதாி@�. ஒ�க 'ஒC� ஒ� தடவ இ�க வ7, எ�ைன� 

தி/0/9� ேபானா
. இ�ேபா சர?வதிய F/9�  
ள D�பி9றா
. ஒ�க ��தி 

ெதாியாம... உ.�... எ�ைன� தி/9ன பாவ� அவள ��மா வி9மா?" 

 

'சாி, அெத4லா� ேபச இ�ப டய� இ4ல. அ/�ற� ேவற ஏதாவ, விஷய� உ+டா?’’ 

'இ7த மாாி�  எ�?ட�ஷ� ெகா9�கிற, த���3 ேதாN,.' ஏ�?" "சீனிவாச� 

Dட எ�ப� பா��தா2� கி�கி��3 ேபசி�கி/9 இ��கா
. ேவலா@த� ேமல ஒ� 

க+N ேபா9றா
. அவ3� ப4ல� கா/9றா�. சீனிவாச3� ச னிமாதிாி _S 

ேவக�P’�  ஹாிஜ�... ெப�மன�/ ேவக�P�  ேப�ேவ�/... இ4ல�னா 

பா�வ�9� 3 அவ
 கி/ட ெசா42� % ெசா42 ெசா4A�கி/9 இ��கா�.' 

த�க�பா+0 எ,(ேம ேபசவி4ைல; ேலசாக% சிாி�,�ெகா+டா�. இத� 
, 

இர+டாவ, Rாிய9� கான மணிய0�த,. இ7திரா, ெவளிேய வ7தா
. அவைள� 

பா��த,�  �ப4  �பலாக நி�1 ேபசிக ெகா+0�7த ஆசிாிய-ஆசிாிையக
, 

வ ���கைள� பா��, ஓ0னா�க
. தா�� %சிமாதிாி ஒ4Aயாக இ�7த ஜி பி.எ�. 

ஆசிாிைய கனக� ம/9�, இ7திரா ைவ� பா��,, 'இ7த ேசைல... ஒன� �ேன 

ெநCத, மாதிாி இ�� �மா... இ�3� ேசலய... உட�ேபாட ேச��, இ1�கி� 

க/0னா4, ஒன�  எ9�பா இ�� �. இ�ப0... ெதாளெதாள �3 ேசைலய 

ைவ�காத" எ�றா
. அ�ப0% ெசா4Aவி/டதா4, தன, ஜி.பி. - � காC, 

ப=�,வி9� எ�1 நிைன�,�ெகா+டா
. இ7திரா க�ைத ஒ� ெவ/9 

ெவ/0�ெகா+9, த� வ ��� � ேபானா
. ேபான(டேனேய க+ணகிைய ஏ� 

க���கரசி�3 ெசா4கிேறா�?' எ�1 ேக
வி ேக/ட,�, பய4க
 அ�கலாக% 

சிாி�தா�க
. இர+9 க/0ட�க�� � ம�தியி4 இ�7த இ9�ைக’� பா��,, 

க+ண0�,� ெகா+டா�க
. 

 

சீனிவாச�, மாேனஜ� அைற� � ேபாக� �ற� ப/டா�. அவ� மகள ேபாக ேவ+0ய 

ரயி2க  இ�3� ேநரமி�� . இ�ேபா Dட த�க�பா+0கி/ட ேக/9� 



43 

 

பா��கலா�. அவ� �ற�பட�ேபானேபா,, எதி�� �தி�மான உ
�� 

அரசிய4வாதிக
, மாேனஜ ைர� பா��க வ7,வி/டா�க
. ரயி4 ேபாவத� ��, 

அவ�கள ேபாவா�களா எ�ப, ச7ேதக�, இ7த% சமய�தி4 இ�கித� பா��ப, 

இ�கிதம4ல... சீனிவாச�, மாேனஜ� அைற� 
 `ைழய� ேபான ேபா,, பா�/ 

ைட� ைதய4 ஆசிாிய� ைபய�, த� உட�ெப4லா� பா�/ பா�/டாக ஆட 

'அ��றமா வ7, பா��. இ�ேபா எ�0 பா��க 0@�?' எ�1 நிஜமாகேவ அத/0� 

ேபசினா�. சீனிவாச�, வ �பி� 
 ேபாகாம2�, அ�ேக நி�காம2�, 'இ9�கி4 

வ7, நி�1ெகா+டா�. ஒ� தடைவ இ�ப0 இ9�கி4 நி�றேபா,, எ/டாவ, 

வ ��� பய4க
, அவைர@� பா��,% சிாி�தா�க
. அரசிய4 வாதிக
 ேபாவதாக� 

ெதாியவி4ைல. ெத� காசி�  ேவ/பாள� ேத�(�  =�க
 வ�கிறதா�. ச�வ 

க/சிகளி2� அ�க� வகி� � த�க�பா+0 ேத�த4  =�களிட� ேபாC, இவ� 

இவைர சிபாாி� ெசCய ேவ+9� எ�1 ேக/9�ெகா+0�7தா�க
. த�க� 

பா+0, ேதவ0யா
 சிாி�� ஒ�ைற, உத9 =வ,� உலவ 

வி/9�ெகா+0�7தா�. எ�ப0ேயா அரசிய4 வாதிக
 ேபாCவி/டா�கள. 

சீனிவாச� மாேனஜ� அைற� 
 `ைழ7தா�. 'இ�ப... ெகாHச� பிP... எ�ன 

விஷய�?' எ�றா� த�க�பா+0. 'இ�ைன� , எ� மகள வ+0ேய�தN�... 

ெகாHச� பண� இ�7தா4...' 

 

"ஆமா... ஒ�� வ ��ல ஒ� ெபHசி உடHசி கிட�ேக... , �?' 'அ,வா? ேந�,... 

=�க
' எ�றா4 எ�ன�3 ஒ� ேக
விைய� ேபா/ேட�. பதி4 ெசா4லாத 

பய2வள ெபHசி ேமேல ஏ�,ேன�. அ7த� ெபHசி ஏ�கனேவ இ�,� ேபான,. 

சடசட�3 உைடH சி/9...' ‘'ேவN�ேன உைட%சி��பா�க. இனிேம4 

எவைன@� ெபHசி ேமேல ஏ�தாதி�க ெதாியாத ேக
விகள ஏ� ேக/கிறிய...? 

என�ேக இ,�  பதி4 ெதாியா, ' 'ஆனா4 நிைறய பய2வ பதி4 ெசா�னா�க. 

ஒ�கள மாதிாி, ெகாHச� ேப�� �தா� ெதாியா,. இ�ேபா உ
ள சிலப?ப0... 

'=�க
 ... மிைக எ+.  ைற எ+, கண�க
 இ7தமாதிாி ெட��? இ�  அ��த� 

ெதாிHசா�தா�, ேம4ெகா+9 பாட� நட�த 0@�.' 'சாி ேபாக/9�; எ�ன 

விஷய�?" 'அ,தா� ெசா�ேனமி4லா... எ� மகைள... இ� ைன�கி 

அ3�பியாகN�. ைகயில ச�தியமா� கா� இ4ல...' "'எ�ன ஸா� நீ�க? ஒ� 

அவசர�,�  பண�த ஒ� வார� வ%சி�க�படாதா? ஒ0யா ேபாக� ேபாேற�. 
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ஒ�க��காக எ�ப04லா� வைளHசி ெகா9�ேக�. இ�X1 பி
ளி�கைள... 

7X1�  ேமல கா/9ேற�. �ப, ேப�� � கீேழ இ�7தா4 ஒ� ெச^�தா�. 

நா� இ�ப�தH� பி
ளி�கைள வ%சி�கி/9, ெர+9 ெச^னா கா/9ேற�. ஒ� 

வ �ப ம/9மா கா/9 ேற�...? எ4லா� யா��காக? எ� பா/9�  இ��கிற 

 

பி
ளி�கைள ம/9� கா/0னா4 ஆ1 ேபேராட ேவல ேபாயி9�. ஓ�க��  

உபகார� ெசCதா2�, உப�திர7தா� சாமி... சாி. சாி... ேபா�க சீனிவாச� த�ைன 

சி1க% சி1க நக��தி தைலைய� தி��ப� தி��ப� தி��பி ெவளிேய வ7தா�. அவ� 

ேபான,�,ம ◌ாேனஜ� ேமாவாைய ப�றி ஆ/9வ, மாதிாி ஆ.0�ெகா+டா�. ச ர 

? வ தி வ7தா
. D�பி/0�களா ஸா�?' 'ஒன�ெக�ன ேக9கால�... மாமா �3 

D�பி9 றவ
, ஸா�3 ெசா4ற? இ7திரா த�னிட� சர?வதிைய� ப�றி காைலயி4 

ேபசியதி4 இ�7,, அவ�� � ஒ� "கி�". சர?வதி எ,(� ேபசவி4ைல; ெமளனமாக 

உத/ைட� க0�,� ெகா+0�7தா
. அவைளேய சிறி,ேநர� பா��,� 

ெகா+0�7தவ�, பிற  'சாி F/ல ஏேதா ேவல இ��கா�, அ7த வர% ெசா�னா
 

ேபா. ஒ� வ � ப@� சீனிவாசைன ேச��,� கவனி%��க% ெசா42' எ�1 

ெசா4Aவி/9, அவைள� பா��பத� , அவ� தைலைய நிமி��, �னாேலேய, 

சர?வதி ெவளிேயறி வி/டா
. ெவளிேய நி�1ெகா+0�7த மாாிய�மா
, உ
ேள 

வ7தா
. வி9�பி4 ேபாயி�7த ஆசிாிைய வ0(, இ�1 ேவைலயி4 ேச�7, 

வி/டா
. இ�ைற ேயா9 அவ�� � அ7த� ப
ளி�Dட�தி� � எ7தவித 

ச�ப7த� கிைடயா,. மாாிய�மாைள� பா� � த , �, த�க�பா+0 'இ�3� நீ 

ஊ�� � கிள�பAயா?' எ�றா�. மாாி தி�கி� திணறி� ேக/டா
. 'ஸா�, நீ�க மன� 

வ%சா4...' 

 

நா� ம/9� மன� வ%கா4 எ�ப0? நீ@� மன� ைவககா+டாமா? ஒன�  ெஹ4� 

ப+ணN � னா4, ன� � ஒ� இ�/ர?/ ேவ+டாமா? சாி சாி. சாய�காலமா 

ேரா/9� ப�கமா இ��கிற F/9�  வா, ேபச ேவ+0யைத� ேபசி�கலாம. ஏதாவ, 

ஒ� வழி ப+ண� பா�ேக�.' அ�ேக ேப�றத இ�ேகேய ேபசலாேம. நீ�க என�  

அ�பா, மாதிாி. ெசா7த மகள மாதிாி ேக�ேக� . இ�3� ஒ� மாத� ேவைலயி4 

இ�7தா4, F/9� பிர%ைனைய  ைற�கலா�. ெம=காக�  ைழ7த த�க�பா+0, 

இ�ேபா, மி� ர� க�ப�மாதிாி நிமி�7, ெகா+டா�. ர�ப� மாதிாி இ�7த க�ைத, 
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இ���மாதிாி ஆ�கி�ெகா+ டா� அ�பாவா�... அ�பா... அேடய�பா. ” _S 

ேவக�P 0H�/9,�னா, நா� எ� ன�மா ப+ண 0@�? இ�ேபா யா�� 

_(ல ேபாகல. யாைர@� நா� ேபாக% ெசா4ல(� மா/ேட�. அவ�களா ேபானா4 

ஏதாவ, ெசCயலா�.' த�க�பா+0 ேப%ைச 0� � �னாலேய சர?வதி அ�ேக 

`ைழ7தா
. 'என�  EN மாச� F( இ�� , மாாி�காக நா� ேவN�னா4 

ெர+9 மாச� _(ல ேபாேற�.' த�க�பா+0, ேகாப� பா+0யானா�. சர?வதி 

ைய� பா��, தி��பிய தி��பA4 �ழ4 நா�காA கிாீ% சி/ட,. அத� கா4க
 

பி�னா4 நக�7தன. ேமைஜ �னா4 நக�7த,. ப4ைல� க0�,�ெகா+ேட 

ேக/டா�: 

 

'நீ இ�3� F/9� � ேபாகAயா? அ�ைத ஆள3�பி அைரமணி ேநரமா(,, 

இ�3மா ேபாகல? ஒேஹா... அ�மா தியாக� ெசCய வ7தி��கியேளா? ஒ�க��  

ஒ� சிைல வ%�ட ேவ+0ய,தா�. EHைச @� கர� க/ைடைய@� பா�. இ��� 

அ0�கிற இட�,ல ஈC�  எ�ன ேவல�ேன�. சீ�கிரமா F/9� � ேபா. 

மா/9� � �+ணா�  கல�கN மா� இ�3மா நி�ேக?' சர?வதி, அவைர� 

பா��, ஏேதா ெசா4ல� ேபானா
. க�தா/ச+யேமா, அ4ல, தா�தா கால�தி4 

இ�7, ெகா�த0ைமயாக ேவைல பா��த தா4 ஏ�ப/ட ேவ�ைவேய 

ர�தேவா/டமாக மாறி வி/டதாேலா எ�னேவா, அவளா4 ேபச நிைன�,� ேபச 

0யவி4ைல. மாாிய�மாைள ஒ� தடைவ@�, த�ைன�தாேன இ� தட ைவ@� 

பாிதாபமாக� பா��,� ெகா+9, ெவளிேயறினா
. மாேனஜாி� F/9� � 

ேபாகாம4 ேநராக வ ��� � ேபானா
. த�க�பா+0, மாாிய�மாைள 

க�Rரமாக� பா��,� ேபசினா�: "சாி�மா, சீ�கிரமா ஊ�� ேபாC% ேச��க. என� � 

ேவல இ�� .' 'எ� ச�பள�த இ�3� ெகா9�கAேய?' 'எ7த% ச�பள�? ேபான 

மாத% ச�பள�.' 'ெதாியாம�தா� ேக�ேக�, ச+ைட ேபாடN �ேன 

வ7தி��கியா?' 'என� % சணைடயில அ0ப/9�தா� பழ�கேம தவிர, அ0%%� 

பழ�கமி4ல ஸா�. ேவைல பா��த,�  ச�பள� ேக� ேற�, அSவள(தா�.' 

 

'ஒ�ேனாட ெபாிய ெதாணெதாண�பா ேபாயி/9. ெர+9 மாத% ச�பள�,ல, ஒ� 

மாத� உன� , இ� ெனா� மாத� என� �3 ேபசி�தா� ஒ�ைன நியமி%ச,. இ, 

தா �, ஒ�ைன D/0�கி/9 வ7தாேன... ஒ� அ�கா ��ஷேனா... அ�த 
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��ஷேனா... ராமசாமி... அவ�கி/ட ேபசி, 0( ப+Nன விவகார�. ேபாC 

அவைன� D/0�கி/9 வா." 'ஸா�, ெதா+ைட க/9�ப0 பாட� நட�,ன, நா�. 

ராமசாமி இ4ல.' 'இ�ேபா எ�ன ெசCய3�கற?" 'ச/ட�ப0 ேசர ேவ+0ய 

ச�பள�த தர % ெசா4ேற�.' 'ச/ட�ப0 ஒன� � தரேவ+0யதி4ல நீ ைகெய=�,� 

ேபா/9� ெகா9�தா%�, 'ஸா�, நீ�க ச�பள� தராம நா� ேபாகமா/ேட�. ேபாக 

0யா,.' 'எ�ன0 நிைன%சி�கி/ேட, பற+ட ஊ��  ஒ=�கா ேபாC% 

ேசர3�3 நிைன�கியா, இ4ல வழியிலேய யாைரயாவ, வி/9 ]�கி/9� 

ேபாக% ெசா4லNமா? த�� எ� ேமல�தா+0. த4 மாதேம ச�பள�த 

எ9�தி��கN�. 
ள�கிப�த மாதிாி =சா த7ேத� பா�...நீ ஏ� ேபசமா/ேட? 

ஒ� பற���திய கா/0/ட4லா...' எதி�பாராத 'அ0� ேப%சா4, மாாிய�மா
 

அதி�7,வி/டா
. உட�� =வ,�, அ�கினி�  ழ�பான,ேபா4 எாி7த,. இவ�, 

இSவள( ம/டமான ம3ஷனா? இவ�, நா� ச�பள� ேக/ட ,�காக இ�ப0� 

ேபசல. அவ� மைறகமா� ேக/டத ெகா9�காத,�காக இ�ப0� ேப�றா�. 

இவைன எ�ன ெசCயலா�? எ�ன ெசCதா2� த �. எ�ன ெசCய 

 

0@�? இ7த ஏழ� ெப+ணால எ�ன ெசCய 0@�? அழலா�. ஆ+டவ� கி/ட 

ைறயிடலா�...ேவ1 யா� கி/ட ைறயிடலா�? யா� இ��கா? கட(ேள ...அ0 

எ�1 ெசா�ன இவ� ஒட��ல ஒSெவா� அ0@� �=�,� ேபாக3�, பற 

+ட�3 ேக/ட இவன யாராவ, ைகேவ1, கா4ேவறா ெவ/ 0� ேபாடN�. 

என�  இ,(� ேவ+9�, இ�ன� ேவ3�. ப�க�,ல இ��கிற ேசாியில 

எ�ேனாட ஜன�கேளா9 எ�ைன ஐ�கிய�ப9�தி� ெகா
ளாம4, இ7த� 

கிராம�,ல தனியா F9ெய9�,, தனி% சா இ�3 கா/0�கி/ட எ� ��திய 

ெச��பால அ0�கN�." மாாிய�மா
, வி�கி�, நி�றா
. வி�மைல அட�க 

0யாம4 அட�கினா
. �வைர� பி0�,�ெகா+ டா
 இ�ெனா� ைகயா4 ��  

Xறாக� ேபாவ, ேபா4 ,0�த தைலைய� பி0�,� ெகா+டா
. த�க� 

பா+0ைய எாி�,வி9பவ
 மாதிாி பா��தா
. பிற  எாி�க� ேபாகிறவ
 ேபால 

பா��தா
 ஏேதா ஒ� ைவரா�கிய� ெநHசி4 ெந��பாகி, இைமயி4 /0ய 

க+ணி� எாிமைல�  ழ�பாக வ0ய, ெவளிேய வ7தா
. ‘எ�ன ஆ%�' எ�1 

ேக/9� ெகா+9, அவைள எதி�ெகா+டைழ�பவ
ேபால வ7த சர?வதியி� 

மா�பி4 சாC7தா
. க=�ைத� க/0�ெகா+9, வி�ம4க
 ெவ0���களாக, 
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க+ணி� ெவ
ளமாக, உ
ள�தி4 ஏ�ப/ட கதற4, உத9 வழியாக ச�னமான 

ஒலமாக, ஒ�பாாியாக� ேக/ட,. எ4லா ஆசிாியஆசிாிையக�� அவைள% ��றி 

வ7, நி�1 ெகா+டா� க
 சர?வதி, அவ
 ,ைக ஆதரவாக� த/0வி/9, பிற  

அவ
 க�ைத நிமி��தினா
. எ�ன நட7த, எ�1 எ4ேலா�� க+களாேலேய 

ேக/டா�க
 . காைர� க/0ட�தி4 இ�7த ேவலா@த� படபட�ேபா9 வ7தா�. 

 

மாாிய�மா
 வி�கி�ெகா+ேட 'நா� பற+ட யா�, ஆளவ%சி ]�கி/9� ேபாக% 

ெசா42வானா�' எ�1 ெசா�னேபா,, எ4ேலா�� ச�த நா0க�� அட�கி, 

அட�கியைவ ஆ�ேராஷமாக எ=7த,ேபா4 மாேனஜ� அைறைய� பா��தா�க
. 

த�க�பா+ 0. சாவகாசமாக ெவளிேய ேபாC� ெகா+0�7தா�. ைதய4 ஆசிாிய�, 

ேதா4 ைபைய� ]�கி�ெகா+9, அவ� பி�னா4 ஒ0� ெகா+0�7தா�. 

மாாிய�மா
, க+ணிைர� ,ைட�,�ெகா+ டா
, ேசாக�தா4 கீற�ப/ட 

க�ேதா9, 'நா� ேபாேற�' எ�1 ெசா4A� ெகா+9, நா�க0 நட, 7, வி/9 

மீ+9� தி��பி வ7,, சர?வதியி� க=தைத� க/0�ெகா+9, மீ+9� 

ேகவி�ேகவி அ=தா
. 'என� � பயமா இ�� . வழில...அவ� ெசா�ன, 

மாதிாி...ெசா�ன, மாதிாி...' எ�1 ெசா4Aவி/9, எ4ேலாைர@� அவ
 

பாிதாபமாக� பா��தா
. உட�பி� எ�ேகா ஓாிட�தி4 ைள�தி�7த Fர�, 

சர?வதியி� வாC� � க+க�� � தாவிய,: "நீ கவல�படாத மாாி. எ7த� பய 

வரா�3 பா��,� �9ேவா�. ெமாத4ல எ� F/9�  வா. சாய�காலமா எ�க�பா 

மர� ெவ/0/9 வ�வா�. அவர...ஒ�ைள ஒ� F/லேய ெகா+9விட% ெசா4ேற�. 

வழில... எவனாவ, வ7தா�னா, ேகாடாாியாலேய விறக� கீ1ற, மாதிாி 

கீறி�பி9வா�. வா...எ�க F/9� � ேபாகலா�...' சர?வதி, மாாிைய ேதாேளா9 

ேச��, அைன�,� ெகா+டா
. இ7திரா(� த�க�பா+0யி� ஆசிாிய ம%சா�' 

ேகாவி7த3�, இ�3� ஒ� ஆசிாிய��, ப4ைல� க0�,� ெகா+டா�க
. 

சீனிவாச�, �கிய� பிர%சிைனப�றி� ேக/ டா�. 'ேந�ேற ைகயில கா� இ4ல�3 

ெசா�னிேய? ப?ஸு�  கா� வ%சி��கியா?” 

 

மாாிய�மா
 ெவ1ைமேயா9 பா��தா
. த� மான�தி� �, பிர�ய/ச 

நிைல� மிைடேய தவி�,� ெகா+9 அவைர� பாிதாபமாக� பா��தா
. உடேன, 

ெப��பாலான ஆசிாிய�க
 த�களிட� இ�7த எ/ட ணா, ஒ� "பாC 
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ெசா�,�கைள� பிாி�தா�க
. ஏழைர "பாC ேதறிய, மாாிய�மா
, Dனி�  1க� 

Dடா, எ�பத�காக, சீனிவாச�, வaA�த பண�ைத சர?வதியிட� ெகா9�தா�. 

சர?வதியி� அைண�ேபா9 ேபாேற�, ேபாேற�. ஒ�கள இனிேம4 எ7த� கா ல� 

, ல பா��க� ேபாேறேனா எ�1 அ=த=, ெசா4Aவி/9, மாாிய�மா
 

வி�மினா
. சீனிவாச� க+கைள� ,ைட�,� ெகா+டா�. தைலைம ஆசிாிய� 

த�க%சாமி, காைர� க/0ட�தி� வாசA4 நி�1ெகா+ேட, அழ�ேபாவ,ேபா4 

பா��தா�. கனக� ஒ0�ேபாC, மாாியி� க=�ைத� க/0�ெகா+ேட வி�மினா
. 

இ7திராவி� �Dட க+ கல�கிய,. க+ கல�கி நி�ற ேவலா@த�, ேபாக� 

ேபாகிறவைள, க+களா4 வழி மறி�ப,ேபா4 பா��தா�. அ7த� க/0டேம 

அவ3� % சமாதியாக� ெதாி7த,. 'மாாி நீயாவ, உயிேரா. ேபாற. இனிேம4 

நா�...இ�ேக...உயிாி4 லாம4 தா� இ��ேப� மாாி...' மனதி4 ேலசாக 

வ7,பா�� � ேவலா@த�ைத, மாாிய�மா�� தனி�ப9�தி’� பா��தா
. த�க� 

பா+0யி� ேப%சா4, இ,வைர, தன� � ஒ� ேநச� இ�7தா� எ�பைத 

த�காAகமாக மற7,ேபான ெப+, அவைன நிைன(ப9�தி�ெகா+9 பா��தா
. 

ஏேதா ஒ�ைற-விட�Dடாத ஒ�ைற-அ�ேகவி/9 வி/9� ேபாவ,ேபா4 ,0�தா
. 

இ��ப, வைர� � ெபாிதாக� ெதாியாத ஒ�1 இழ�க�ப9�ேபா,, அவைள 

இ=�,� பி0�த,. க+கைள ைககளா4 E0�ெகா
ள% ெசCத,. 

---------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

ப
ளி�Dட� மாறிவி/டதா அ4ல,, தா� மாறி வி/ேடாமா எ�1 ேயாசி�,� 

ெகா+ேட, சர?வதி, ம1நா
 ப
ளி�Dட�தி� 
 `ைழ7தா
. ஆசிாிய 

ஆசிாிையக
,  �ப4  �பலாக நி�1 ேபசி�ெகா+9 நி�றா�க
. இ�3� 

'பிேரய�' மணி அ0�கவி4ைல. மாாிய�மாளி� ஆறாவ, வ �� மாணவ-மாணவிக
 

எைதேயா பறிெகா9�தவ�க
 மாதிாி ேப7த� ேப7த விழி�,� ெகா+0�7தா�க
. 

ஒ� சி1மி, சர?வதி யிட� வ7, O%ச�...எ�க O%ச� இனிேம4 வரேவ மா/டா�களா 

எ�1 ெசா�னேபா,, சர?வதி�  க+க
 நிைற7தன. இழ�பி� ஆ�றாைமயி4 

அ4லா0� ெகா+0�7தவ
, சீனிவாச� ஆசிாியாிட� எைதேயா விவாதி�,� 

ெகா+9 நி� � இைளஞைன� பா�� தா
. அவ
 மன� மற�க நிைன�தா2�, 

மற�க 0யாத ச+க�, எ4ேலா�ைடய ஆைடகைள@� மைற� �ப0@�, 
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மற� �ப0@மான பளி%ெச�ற’ ஆைடயி4 ேதா�றினா�. 'அ�பாடா பா��, 

எSவள( நாளா%�...ெரா�ப ?ைடலாதா� இ��கா�. கிரா�ப� Dட மா�தி�கி/டா� 

ேபா2� . ம,ைரயில ைவைக ஆ1, ஆசாமிய தளதள�3 மா�தி/9.' சர?வதி, 

ப�த0 இைடெவளிைய, E�ேற எ/04 0�,வி/9, சீனிவாச� அ�ேக ேபாC 

நி�றா
. அவைன� பா��காத, மாதிாியான 'பாவலா க+க �ட�, அவ� வ�ைக 

த�ைன ஒ�1� பாதி�கவி4ைல எ�ப,ேபால நி�றா
. அவேர ேபச/9ேம..." 

 

அவைள அ�ேபா,தா� கவனி�த ச+க� 'உ%ச� ஒ�க��  வய� X1...' 

எ�றா�. சர?வதி  1�பாக� ேக/டா
: ‘'இ�பவா? பிறகா?' 'இ�ப�3Dட 

ெசா4லலா�. ஏ�னா... ஒ�க  9�ப�,� �, மாேனஜ�  9�ப�,� � இ�7த 

ஆ+டா�-அ0ைம உறைவ� பா��தா4 ஒ�க��  X1 வய, வ�வ, வைர� � 

அ0ைம� ��தியில இ�7, மாறமா/0�க�3 நிைன%ேச�. நீ�க எ�னடா�னா, 

ஒ� ெநா0ல மாறி� கா/0/O�க. ' அவ
 அவைன� ெபாC� ேகாப�,ட� 

பா��தா
. பிற  அ�பா ஒ�கள தி�ெந4ேவAயில பா��தா ராேம' எ�றா
. அ�பா 

எ�ற வா��ைதைய ஒ�க மாமனா�' எ�1 மன,� 
ேளேய ெசா4A�ெகா+ டா
 

சீனிவாச� ,ைள�, எ9�தா�: "அ��ற� ெசா42ேட....மாாிய�மாள மாவ/ட� 

க4வி அதிகாாிகி/ட D/0�கி/9� ேபாேன... அ��ற�?’’ 'அவ�கி/ட நட7த 

விஷய�த விள�கிேன�. மாாிய�மாைள ஒ� க��ெளயி�/ எ=தி� ெகா9�க% 

ெசா�னா�. அேத சமய�தி4, ச�பள� ப/0ய2ல, அவ
 ைகெய=�, 

ேபா/0��க,னாேல, மாேனஜ�, மான நQட வழ� � ேபா/டா4, தா� 

ஜவா��4ல� 2� எ%சாி�தா� 'ஏேத,, இ7த ஆசாமிேய த�க�பா+0�  ெசா4A� 

ெகா9�பா� ேபா2� ...' 'அவ� மாாிய�மாேளாட ம3வ வா�கி�கி/டா�. "ஆவன 

ெசC@ேற�’3 ெசா�னா�. இ,�ெக4லா� அவ�கைள எதி�பா��க�படா,. 

ேகாளா1 ந�மகி/ட தா� இ�� .' 

 

சர?வதியா4 ேபசாம4 இ��க 0யவி4ைல. மன,
 பயமாக� ேதா�றிய 

ச7ேதக�ைத, வாCவி/ேட ேக/டா
. 'மாாிய�மா��  ஆ1த4 ெசா�னி�களா? 

எ�க�பாைவ ேபாக% ெசா4A/9, நீ�க அவைள ஊ�ல ெகா+9 வி/9வி9றதாC 

ெசா�னீ�களா�.' "ஆமா�...நா�தா� F/ ல ெகா+9வி/ேட�. அவ�க  9�ப 

நிைலைம ெரா�ப ேமாசமாக இ�� , இ7த� ெபா+N ேவைல�  வ7த பிற தா�, 
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அ7த F/ ல ரா�திாி தீ E/0 இ��கா�க.’’ "மாாிேயாட பtrவ� மாேனஜைர ��மா 

விடா,. ’’ 'பாவ �+ணிய�ைத� ேபசி� ேபசிேய நா� அழிHசி ேபாயி/ேடா�. 

பாவ�... அ, பா/9�  பாவ� கிட�க/9�. நாம ஏதாவ, ெசCய3�...' 'ம,ைர 

0ெரயினி� ஒ�கள ெரா�ப�தா� மா�தி யி��  5 p. 'உ+ைமதா�. 

0ெரயினி� �3 பா��தா, அ, சாியான  �ைப, ஆனா4, அ�க ப4ேவ1 

வைகயான ஆசிாிய�கைள பா��க 0H�,. ந�ப மாேனJெம+/ ச�கதிய� 

ேக/9/9, ந�பள�தா�  �ற� ெசா4 றா�க. பல இட�க
ல இநத மாதிாி 

அ�கிரம�க
 நட7தைத எதி��,, ஆசிாிய�க
 ேபாரா0 ெஜயி%� கி/9 

வாரா�களா�. ஆசிாிய�கைள எ��ளாCெம+ / ஆR? Eல7தா� 

நியமி�கN�3 ச/ட� வ7தேத, ஆா�ப�ப
ளி ஆசிாிய�கேளாட 

ேபாரா/ட�தால� தா�. ெபடேரஷ� ெசகர/டாிய� பா��ேத�. நட�கிற 

அநியாய�ெத4லா� ெசா�ேன�. எ4லா� ைத@� ெபா1ைமயா� ேக/9/9, கைட 

சில ஒ�கள� தாCயா ெமாத4ல உைத�கN"�னா�. ச�பள�,ல கமிஷ� 

ெகா9�க,�  ெவ/க�படா+டாமா�3 ேக/டா�. 'மதிய உண( ெபாC�கண�  

எ=தற, 

 

மான
ள ஆசிாிய� ெசC@ற ேவைலயா'�3 ேக/டா�. நா� ெர+9� 

இ4லாதவ� மாதிாி தைல ைய�  னிHேச�. சாிசாி... ெமாத4ல ச�க�,ல ேச��க, 

எ4லா� சாியாயி9�’ எ�றா�.' இ7தா�க... உ1�பின� பார�. பி4ல� ப+ணித 

தா�க. சீனிவாச� சA�ேபா9 ெசா�னா�: "இ7த ச�க� கி�க�3 ேபசா தீ�க. 

எ4லா� அசி�க�. நா� �னால ஒ� ச�க�,ல இ�7ேத�. அத� �கிய? தாி4 

ஒ��த�, கா� ப�களா வா�கி/டானா�. இ�3� கண�ேக ெகா9�கAயா�.' 

' ழ7ைத பிற� �ேபா,, ெகா0 ��றி�தா� பிற� ,. ெகா0ைய அ1�,/9 

 ழ7தய பிாி�கAயா? இ,மாதிாிதா�, ந4ல, ெசC@�ேபா, ெக/ட, Dடேவ 

வ��. ந4லைத� பிாி�, கா�பா� தா+டாமா? இ7த ெபடேரஷ3�  ஒ� 

தி/டவ/டமான ெபா�ளா தார� ெகா
ைக இ�� . பைழய ச�க� காாியதாிசி, 

எ4லா ஜாதிைய@� மதி%சவ�. இ7த ச�க�,� க ாிய தாிசி, எ4லா ஜாதிைய@� 

மிதி�கவ�. எ�ன யா�ேம பார�த வா�க மா/ேட �கறீ�க? ஒ�கள யாரா2� 

கா�பா�த 0யா, சாமி. கட(ளால@� 0யா,. த�க�பா+0 பிற�கல... 

நீ�கதா� பிற�க வ% சி��கீ�க.' சர?வதி� , அவ� ேபச� ேபச, ஏேதா �யாத 

ஒ�1, �திரான மாையைய வில�கி�ெகா+9, வி?வ "ப�,ட� நி�ப,ேபா4 
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ேதா�றிய,. ச+க� ைதேய, விழியைசயா, பா��த ே◌ா,, சீனிவாச� 

ம�றா0னா�. "ெகாHச� வி/9� பி0�ேபா�. இவ� கி/ட இ��கிற பி0ைய 

ெமாத4ல எ9�,� ேவா�. ஆனா4 நா� ெகா9�தி��கிற பி0, அச4 மரண� பி0.' 

 

'பி0படாம4 ஏ� சா� ேப� நீ�க? 'எ�ப0ேட ெசா42த, ?" ஆசிாிைய பா�வதி 

 1�கி/டா
. 'ஒ�க ச�கதி ெதாி@� ஸா�. அH� வ�ஷ�,�  �னால, ஆ�0� 

ெஹ/மா?டராC இ��ைகயில, மாேனஜ� ]+9 தலா4 ஒ+Nேம ப0�காத 

ேமல�ெத�’ அ�ணா சலத,� . எ/9 ப0%சதா ெபாC ச�0பி�க/ ெகா9�தீ�க. 

அத�தான ெசா4ல வாl�க?' அேததா�. ஏேதா பிZ� ேவல கிைட�க� ேபா  

,�னா�. த�க�பா+0@� ெகா9�னா�. சாி... ந�மளால ஒ�வ3�  ேவல 

கிைட�க� ேபா ,�னா, 'இ9லா� பி%ைச ெகா9வா� ெக9�பா�' எ�கிற மா,ாி 

ஆக�Dடா,�3 ெகா9�ேத�.' ஒ+N� ப0�காதவ3� � ெகா9�கலாமா?’’ 

'இ7த ?D4ல, எ/9 ப0�தவ3�  ம/9� எ�ன ெதாி@ம? த�க�பா+0�  

=�க
 னா எ�ன�னா ெதாியல சாி...வி9 க=தய சாி...ெகா9 தேதனா, ெகா9� 

ேத� அ��ற� விசாாி%�� பா��தா4 த�க�பா+0 அவ� கி/ட X1 "பாC 

வா�கியி��கா�. என�  ைபசா தரல. அ�ப0� பா�காதேட. சாி..ேபாவ/9�. ஒ� 

நா
..."ஒ� நாைள�காவ, ம�தியான% சா�பா9 ேபாடா+டாமா'�3 ேக/ேட� 

அSவள(தா�... த�க� பா+0 யாைரேயா வி/9 நா� ெபாC ச�0பி�க/ 

ெகா9�ததாC ஒ� க��ெளயி+/ எ=த% ெசா4A எ�கி/ட விள�க� ேக/டா�. 

கைதைய எ�ப0� தி��பி/டா� பா�? ச?ெப+/ ப+Nேவ� னா� அவ� கா2 

ைகயில வி=7, ஒ� ம�னி�� ல/ட� எ=தி� ெகா9�ேத�. அH� வ�ஷ�,�  

�ன எ=தி� ெகா9�த த இ�3� அ�ப0ேய வ%சி�� கா�. இSவள(� � 

ெத�காசில பிாி+டா ன 

 

'0.P பார�ைத த7தேத அவ�தா�. ேந�1Dட, ஒ� "கீற4 பய2�  ஆ1 ப0%சதா 

ெகா9�தா�. ஆனா4 ேர/ட D/0யி��பா�. விைலவாசி D0/9� பா�. எ4லா� 

தைலவி தி. எ�ைன மா,ாி ெசா�, ப�ேதா, ெசா7த ப7தேமா இ4லாதவ� கைத 

ஆ�பைச�த  ர�  மாதிாி�தா�. ெசCதா2�  �ற�, ெசCயா/டா2�  �ற�.' 

ச+க� அைமதியாக� பதிலளி�தா�. 'நா� ெசா�ன ெபடேரஷ� ஒம�  ெசா�, 

மாதிாி; ெசா7த ப7த� மாதிாி.’’ "சாியான ஆ��பா நீ. ேப%சில மட�கி� ேபா/ேட. 

இ�7தா2�...' சர?வதி, ெபா1ைம இழ7தா
. 'ச+க� ஸா�, எ�கி/ட ஒ� பார� 
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தா�க. நா� ஒ�கேளாட ேசர� தயா�. ஸாாி...ெபடேரஷ� ல ேசர� தயா�. ந�ம 

சீனிவாச� ஸா��  ைபய�க��  ம/9� ஏ ெர+ேட, ஒ�கி/ட ஒ+ண� 

பி9�க� ேபாேற�3' ெசா4ல� ெதாி@�. ேவற வழியி4லாம4 ெசCகிற த�� 

த�பாகா,�3 அவ� �ாியமா/டா�. இSவள(� � அவ� மகைள ேந�1 ��ஷ� 

F/9�  அ3�ப 0யல. ெகா9�க ஸா� பார�த." ச+க�, சர?வதியிட� 

நீ/0ய பார�ைத, இனிவாச� பலா�காரமாக� பி9�கி� ெகா+டா�. இத� 
, 

காைர� க/0ட�தி4 இ�7, வ7த ஆசிாிைய கனக�, "நா� மாேனஜ� "�  

த�ெசயலா� ேபாேன�. ஆ1 ேப�, ஆ1 மாத�,�  �ன ேபா/ட ஜி.பி எ�. 

ேலா� அ�ளிேகஷ� எ4லா�, அவேராட ேர� ல கிழிHசி ேபாC� கிட�  அவ�க 

எ�னடா�னா ேலா� இ�ைன�  வ��, நாைள�  வ��3, 

 

எதி�பா��,�கி/9 இ��கா�க...இ7த ல/சண�,ல நா� ேவற ேலா� ேபாட� 

ேபாேன�' எ�றா
 ச�ப7த�ப/ட ஆசிாிய�க
 பதறினா�க
. ச+க�, சிாி�,� 

ெகா+டா�. அவ� சிாி�ததா4, த�ைனயறியாமேல தா3� சிாி�த சர?வதி 'ஏ� 

ஸா�, அவ�க ெசா4ற, ஒ�க��  சிாி�பா இ��கா?’’ எ�றா
 ச+க� ேம2� 

சிாி�,�ெகா+ேட விள�கினா�: 'ந�ம அ0�பைட% ச�பள�,ல ஆ1 சதவிகித�ைத 

மாேனJெம+/ பி0%�, ேபா?/ ஆபி?ல ேபாடN�. இத�கான பா? �� 

ச/ட�ப0 ந�மகி/ட இ��கN�. இ�க நட�க, எ�ன? ெர+9 வ�ஷமா ந�ம 

மாேனஜ� ந�ம ச�பள�,ல பி0%சி, பண�த ேபா?/ ஆR?ல ேபாடல. அதனால 

வி+ண� ப�கள அ3�பல.'" 'இ7த அநியாய�த ேக�கேவ 0யாதா?’’ 'ஏ� 

0யா,? அ,� , ஆர�ப7தா� நாம ச�க�,ல ேச�ற,. அேதாட நாம ப9ற 

கQட�த ஊ��கார�ககி/ட ெசா4லN�. ெபா,ம�கைள ஈ9ப9�தாத எ7த� 

ேபாரா/ட� ெஜயி�கா,.' 'ஊ��கார�களா? சாியான தி� னிமாட�க�பா!' 

"அ�ப0% ெசா4லாதீ�க ஸா�. ஜவக�லா4 ேந�, இ7தியாைவ�ப�றி ெசா�ன, 

ஞாபக� இ��கா? இ7தியா யாைன. அ, ப9�,� கிட7தா4 பரமசா,. எ=7,/டா 

எதிேர எ,(� நி�க 0யா,�னா�. இ, ஏைழக�� � ெபா�7,�. அவ�கள நா� 

எ=�பி வி/9/ேடா �னா4, அ��ற� ந�மாலDட உ/கார ைவ�க 0யா,." 

சர?வதி, ச+க�ைத ஒயிலாக� பா��,� ெகா+9 நீ�க ெசா�ன,� சாிதா� 

சா�. ேந�1 மாாிேயா9 ேசாி� � ேபாேன�. அ7த ஜன�க�� � 
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நா� அவ�கள நட�,ற வித� பி0�கல ஸா�. ஒ,�கி வ%சி��க,�  அவ�க�� 

உ
�ர ேகாப�ப/9�கி/9 இ��கா�க. ஊ�ல ெமாதலாளி�3" ெசா4ற ெபாிய 

ம3ஷ�கள ேசாில, ெக/ட ெக/ட வா��ைதயில தி/9றா�க. நா� இSவள( 

நா��, நாம ஒ,�கி, ஊ�� ேகா0யில ைவ�தி��கைத அவ�க த�பா 

நிைன�க4ல�3 நிைன%சி�7ேத�. ெச4லா� ேகாப� ெபா1ைம எ�கிற, மாதிாி, 

ெசா�, ப�, இ4லாம, ேம4 ஜாதி நில�ைத ந�பியி��க,னால, அவ�க 

க/டா7தைர மாதிாி பா��க,�  ேதாN,. ஆனா4 உ
ள Bக�ப� இ��  இ�ேபா 

ந�ம ேசாிDட மாறிகி/9 வ�, ேவN �னா பா�.?◌ாாி, பா��க, சாய�காலமா 

ேசாி� � ேபாC மாாிய�மா
 மாேனஜ� பற+ ட�3 ெசா�னத டமார� ேபாட� 

ேபாேற�. மாாி அவ�ககி/ட ெசா4லAயா?’’ 'ெசா4லல...இ,வைர� � அ�ேக 

எ/0� பா�� காம4 இ�7,/9...அ��ற� ெசா4ற, த���3 நிைன%சா
.' 

'அ,(� சாிதா�... பார�த வா� றீ�களா இ4Aயா?' ெப��பாலான ஆசிாிய�க
, 

பார�கைள வா�கிய ேபா,, காைர� க/0ட�தி4 இ�7, திOெர�1 ேதா�றிய 

தைலைம ஆசிாிய� த�க%சாமி, 'இ�0 ெமா/ட� D/ட� ேபா/டா எ�0? பிேரய� 

மணி அ0@�க' எ�றா�. ச+க�, தி��பி� ெகா9�தா�. 'இ, ெமா/ட� D/ட� 

இ4ல ஸா�, த4 D/ட�. எ�கள அத/9 l�கேள, த�க�பா+0 எ�ன தா� 

மாேனஜ� எ�றா 2�, காைலயி4 ஒ�பதைர மணியி4 இ�7, சாய�கால� 4-20 

வைர� � ஆசிாிய�, ஒ�கேளாட சபா�0ேன/. 

 

எ�பவாவ, அவைர வ ��� � ேபாக% ெசா4A இ��கீ�களா? க7தசாமி� 

கிழவேராட ெம/ரா? ேபாயி��காரா�. வர ஒ� வார� ஆ மா�. ேததி ேபாடாத ஒ� 

நா
 வி9�� ல/டர எ=தி, ஒ�க/ட ெகா9�,/9� ேபாயி��பா�. ஒ�களால 

ஆ^� எ9�க 0@மா? சாி. வ7, நீ�க�� இ7த பார�,ல ைகெய=�,� 

ேபா9�க." த�க%சாமி, ச+க�ைத ஒ� மாதிாியாக� பா��,� ெகா+ேட, காைர� 

க/0ட�தி� 
 ஓ0வி/டா�. நட�பைத@�, ேபச�ப9வைத@�, 'இ9�கி4 நி�1 

ஒ/9� ேக/9�ெகா+0�7த இ7திரா, அ7த� ப�க மாக வ7தேபா,, ஆசிாிைய 

கனக�, "நீ@� ச�க�,ல உ1�பினரா% ேச��மா’’ எ�றா
. ‘'எ,� � "அவ�'கி/ட 

ஒ� வா��ைத ேக/9� கிேற�' எ�றா
 இ7திரா. 'ஒ� ��ஷ�கி/டயா' எ�1 

ெதாியாத, மாதிாி கனக� ேக/ட,�, இ7திரா ெதாி7தவ
 மாதிாி, காைர� 

க/0ட�தி� 
 ஒ0வி/ட ◌ா
. சம வயதி4 உ
ள ச+க�ைத� பா�� �ேபா,, 
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ெகாHச� கா�� ெள�?◌ா � ேவலா@த�, இ�ேபா, அவ� தைலைமைய ஏ�1� 

ெகா+ட,ேபா4 பார�ைத வா�கி� ெகா+ i- s1 & . ப
ளி� பிர%ைனக
, தமிV� 

தாைய@� ச�1 கா�க ைவ�,வி/டன. பிேரய� மணி ச�1 தாமதமாக 

அ0�க�ப/ட, உ+ைமதா�. இ+ட�ெவ4 சமய�தி4, மாேனஜ� மைனவி 

ராச�மா, அ�ேக வ7தா
. மாேனஜ� ஊாி4 இ4லாத ேபா,, ராJய பாிபாலன� 

ெசCவத� , அவ
 வ�வ ,+9. அேதா9, இ7திராவிட� நா� எ�பேவா எ� 

 

��ஷன த+ணி ெதளி%சி வி/ட, உ+ைமதா� ஒன� �, அவ�� � ஆயிர� 

இ��க,� உ+ைமதா� ஆனா2� நா�தா+0 ப/ட�தரசி' எ�1 ஒ� 

வ�ட�தி�  ��, அவைள� ப
ளி�Dட�திேலேய பல��னிைலயி4 

ெசா�னவ
, இ�ேபா, ெசா�னைத ெசா4லாம4 ெசா4ல(�, த�க�பா+0 

இ4லாத சமய�தி4 அ0�க0 வ�வா
. அவைள� பா��த,�, மாரா��% ேசைலகைள 

சீரா�கி� ெகா+9 வ ��கைள� பா��, நக�� எ=�தறிவி�ேபா�, இ. � ேப ◌ா , 

க+ எ9�காம4 நி�பதி4, அவ��  ஆ�கார� அதிகமாகிய,. மாாி விலகார� 

அவ�கைள மா�றிவி/ட,. ச+க� ேபசிய,. அவ�க
 ேகாப�ைத சராசாி�  

ேமேல ெகா+9 ேபாCவி/ட,. ராச�மா க�தினா
. "பி
ளிய க�,,4ல! ேபாC� 

பாட� நட�,னா எ�ன?' எ�றா
. எ4ேலா��, அவ
 அ�ேக இ4லாத, மாதிாி 

த�க
 பா/9� � ேபசி� ெகா+0�7தா�க
. ஆ�கார� ஆ�திரமாக, ராச�மா 

'ெந42 காய� ேபாடN�. அ7த வ �ப காA ப+ணி� ெகா9�க. ெவளில மைழ 

வர�ேபா ,' எ�றா
 உ
ேள ேதா�றிய இ0ைய அறியாதவளாC. ச+க� 

சிாி�,�ெகா+ேட பதிலளி�தா�. இ, ெந42�கான இடமி4ல, க4வி�கான இட�,' 

ராச�மா, அதி�7, ேபானா
. "ெத�வி4 பா�� � ேபாெத4லா�, 'அ�ைத' எ�ற 

வா��ைத�  அ9�த வா��த ெசா4லாத இ7த� ைபய� எ�ன ேப%� ேபசி/ டா�! 

இ7த சர?வதிDட  1Hசிாி�பா சிாி�கா பாேர�. அவ
 சிாி�கN�3 இவ� 

ெசா4Aயி�� கா�. இவ� இ�3� ெசா4லN�3 அவ
 

 

சிாி�கா
. வ7த/0�பய மவ�� % சிாி�ப� பா� இர�பாளி பய மவ��  வ7த 

வாVவ� பா�. 
ள 
 ளால எ9�,� கா/9ேற� பா�0!" ராச�மா, ேகாப�ைத 

அட�கி� ெகா+9  �தலாக� ேக/டா
. 'ஏC சர�, ேந�1 ஆ
 அ3�பி@� ஏ+0 

த+ணி எ9�க வரல? ெதா/0 காAயா� கிட� . இ�ைன�  சீ�கிரமா வ7,9. 

ெகாHச� பா�திர�ைத @� ேதC�க ேவ+0ய தி�� ! எ�ன ெசா42த, கா,ல 
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வி=தா பைழயத மற7,டா த0. ப�தாவ, வயசில இ�7ேத எ� F/0ல த+ணி 

எ9�தத மற7,ட.◌ாத0 .' சர?வதி, ச+க�ைத� பாிதாபமாக� பா��தா
. அவ� 

‘யாமி��க� பயேம�' எ�ப, மாதிாி சிாி�தா�. அSவள(தா�, எ�கி�7,தா� 

அ�ப0�  ர4 வ7தேதா, சாியாக� கா, ேகளாத தைலைம ஆசிாியேர ெவளிேய 

வ��ப0� க�தினா
. '"நா� ப�, வயசில த+ணி எ9�தைத@� மற�கல. அ�ப0 

எ9�தத ேகவல மா@� நிைன�கல. ஒ�கள ஒ� சமய� ேகவலமான நிைலயில ைக@� 

கள(மாக� பா��தைத@� மற�கல. ேபாறியளா, இ�3� விவரமா ெசா4லNமா?’’ 

ராச�மா(�  க� ெவ��த,. நா�  உ
 ேநா�கி� ேபான,. நாேன அ7த 

A�கராஜாவ மற7 ,/ேட�. இ7த பாவி ெமா/ட அத மற�கேல பாேர�. ராச�மா, 

சிறி,ேநர� ெப�விரலா4 தைலயி4 வ/ட� ேபா9வ,ேபா4 ��றினா
. நட7தைத 

ந�ப 0யவி4ைல. நாக�பா�பாக வ7தவ
 ெப/0� பா�பாக 

ேபாC�ெகா+0�7தா
. அவ
 ேபாவைத, * இ9�கி4 நி�1 பா��த இ7திரா(�  

இதமாக" 

 

இ�7த,.  2�காம4 நட�பவ
, இ�ேபா,  2�கி�  2�கி, ச+க�திட� 

வ7தா
 'ஸா�, நா3� ெபடேரஷ�ல ேச�ேற�. ஒ� பார� ெகா9�க லா�, எ�ன 

லா� அ�ப0� பா��கறி�க?" 'ஒ+Nமி4ல! இ7த அ�காேளாட நிைலைமைய 

நிைன%�� பா��ேக�. அ=(றதா, சிாி� றதா�3 ெதாியல...' இ7திராவி�  ர4 

த=த=�த,. ச+க�தி� ைககைள� பி0�,�ெகா+டா
. ெசா42�ேப�ேத 

வி�ம4 வ7த, 'நீ அ�கா�3 ெசா�னதால, ெசா42ேத� த�பி. எ�ேனாட 

நிைலைம அ�ப0. நா� அதனாலதா�... அதனாலதா� அ�ேபா... ம/9� ஒ�ைன 

மாதிாி ஒ� த�பி இ�7தி�7தா4...' இ7திராைவ எ,(� ேபச ேவ+டா� எ�1 

ைகயா4 ைசைக ெசC,வி/9 ச+க� விழி பி,�க அவைள� பா��தா�. பாவ� 

ெசCதவ
 அ4ல இவ
. பாவமா�க�ப/ட வ
. ப�, வ�ட�க��  �னா4, 

இ7த ராச�மா, இ�ேபா, சர?வதிைய எ�ப0� ேக/டாேளா, அ�ப0� 

ேக/0��கலா�. இவ
 அவைள� பழிவா�க நிைன�தி�7தா4 அ, இய�ைக. 

ராச�மாைவ எ7த வழியி2� ெவ4ல 0யாம4, கைடசியி4 இ7த வழியி4 ெவ4ல� 

பா��தி��கலா�. ஒ� த�ைப நியாயமா�க, பல த��க
 ெசCதி��கலா�. மனித 

மனேம விசி�திரமான,... ேராஷ� அதிகமா � ேபா, அ, த�ைன�தாேன தி�1 

ெகா
கிற,. இய4பிேலேய ேராஷ�காாியான இ7த அ�கா
, ராச�மா விட � த� 

ேராஷ�ைத� கா/ட, த�க�பா+0யிட� ேராஷ�ைத இழ7த,ேபால, இவைள% 
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ெசா4A�  �ற மி4ைல. ஏVைம@�, இயலாைம@�, ேசாதைன@�, இ�3� 

ெசா4ல�ேபானா4 த�மான� ஒ�ேசர வ7தா4, க+ணகிDட க�பிழ7தி��பா
.' 

 

சி7தைனயிA�7, மீ+ட ச+க�, இ7திராவிட� அவைள மீ/டவ�ேபா4, 

'பார�ைத நீ/0னா�. இ7திரா, அைத வா�கி�ெகா+9, ேவகேவகமாக நட7, 

மாேனஜ� அைற�  �னா4 ஏேத%ைசயாக நி�1ெகா+9, க+கைள� 

,ைட�,�ெகா+ேட “பார�" தீ�7தவ
 ேபா4, அ7த� பார�ைத� பா��தா
.  

----------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    

 

கணவ3� � ெதாி7,�, அவ3ைடய அ3மதி ேயா9� ேசார� ேபாகிறவ
. 

நா� ேப� �னிைலயி4, கணவனிட� மிக� ெபளவியமாக நட7,ெகா
வா
 

எ�பா�க
. இ,ேபா4 சகல ச�கதிகைள@� ெதாி7, ைவ�தி�� � ப
ளி�Dட 

ெட�0 இ�?ெப�டாி� வ�ைக�காக, ஒSெவா� வ ��� கி/ட�த/ட விழா� 

ேகால� B+0�7த,. இ7த� தடைவ, ஆசிாிய�க
 யா�� அதிகமாக அ�கைற 

எ9�,� ெகா
ளவி4ைல. எ�றா2�, ஒ� நி1வன�ைத� கா/0� ெகா9�க� 

Dடா, எ�1 நிைன�ேதா எ�னேவா, ச�ப7த�ப/ட ஆசிாிய�க
 த�த� 

வ ��களி4, க��பலைகைய ��த மாக� ,ைட�,வி/9, மாணவாி� எ+ணி�ைக, 

வ�ைக, வ ��, ெச^� ஆகிய விவர�கைள, கல� சா�R?களா4 எ=திைவ� 

தி�7தா�க
. பி
ைளக
 Dட, அ�1 தைலயி4 எ+ெணC ைவ�,, அ=�  அதிக 

மாக இ4லாத ஆைடகேளா9 இ�7தா�க
. �+ணா�ைப, ஐ7தா+9 காலமாக� 

பா��தறியாத அ=�கைட7த �வ�களி4 ��த� ேசா1 ேபா9� க4வி க+ணா �. 

ஆசாேன நடமா9� ெதCவ�’ எ�பன ேபா�ற வா�கிய�க
 எ�ப0ேயா க+ணி4 

ப9�ப0 எ=த�ப/0�7தன. கைடசி வா�கிய�ைத த� வ ��% �வாி4 எ=திய 

த�க�பா+0யி� ஆசிாிய-ம%சா� ேகாவி7த�, காகித� B�கைள ஒ� சில 

ப திகளி4  1� � ெந9� மாக� க/0யி�7தா�. பல வ ��களி4 பல �, 

க�க
 ேவத� ப
ளி�Dட�தி4 இ�7, வ7 கி��கிறா�க
 இ4லாத 

மாட�க+N� , ேஜா?�. ஒ0�ேபான உதிரமாட3� , ேடவி/; Bமாாி� , 

ேரா?ேமாி. இ�ப0� பல ெபய� மாறா/ட�க
.' ெட �0 இ�?ெப�ட� ேவத� 

ப
ளி�Dட�தி� � ேபா �ேபா,, இ�ேக உ
ள மாட�க+N வைக யறா�க
, 
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அ�ேக விர/ட�ப/9 'தாஸாக(� ெஜய சீAயாக(� மா1வா�க
. இ4லாத 

ெச^�கைள உ�வா� வதி4, இர+9 ப
ளிக�� D/டணி ைவ� 

,�ெகா+டன. இதி4 இள� பி
ைளக
 தி�/டணி யாக பய�ப9�த�ப9வ, 

வழ�க�. ெச�ைனயி4 சாராய�தி�  சி�ன� ைபய�க
 பய�ப9�த�ப9வ, 

ேபால! ஒ�வார காலமாக ெச�ைன, ம,ைர எ�1 எ�ெக4லாேமா ��றிவி/9, 

த�க�பா+0@� அ�1 தா� ஊ�� � தி��பி வ7தா�. மனித� எ�ேபா,ேம ஒேர 

க/சி... அதாவ, ஆ��க/சி. ஜனாதிபதி ஆ/சி நட7ததா4, எ�ப0 ஆைடயணிவ, 

எ�1 ெதாியாம4  ழ�பி, இ1தியி4, கத�ேவ/0, கத�% ச/ைடைய 

அணி7,ெகா+9 ேதாளி4 க1��-சிவ��� ,+ைட @� ேபா/9 9� கிள�பியவ�. 

F/9�  வ7, மைனவி Eல�, ம%சா� Eல� நட7த விஷய�கைள� ேக/9 

வி/9, ேநராக ப
ளி�Dட�தி�  வ7,வி/டா�. பல� பலவிதமாக� 

ேபசி�ெகா+0�7தா�க
. எ�.பி.பி.எ? சீ/9�  இ�பேவ ஆ
 பி0�க� ேபானதாக 

ஒ� ேப%�. ப
ளி�Dட�தி4 ஏேதா ஒ� சி�க4 இ��பதாக(�, அைத� தீ��பத�காக 

க7தசாமி� கிழவ�ட�, அவ�ைடய ெகா=7தியா மகைன� பா��க� ேபான தாக(� 

இ�ெனா� ேப%�. எ தி�� �தி�மாக உ
ள இர+9 அரசிய4 க/சிகளி� 

ேவ/பாள�- 'அறிக 

 

விழா�களி4 கல7,ெகா
ள� ேபானதாக ேவெறா� ேப%�. இர+9 ைபய�க��  

ேவைல�  சிபாாி� ெசCவத�காக ஊரா� பண�தி4 ேபானதாக� ேப%�. இதி4 

ஏதாவ, ஒ�றி�காகேவா அ4ல, எ4லாவ�றி�  மாகேவா, அவ� ேபாயி��கலா�. 

ஆசாமி, நட7த விஷய�கைள� ேக
வி�ப/டதி4, ேலசாக�  ழ�பியி�7தா2�, 

கல�கியவ� மாதிாி ெதாிய வி4ைல ச�பள� கிைட�காததா4, ஆசிாிய�க
 வயி�1 

வAயி4 ஏேதா ேபசியி��பா�க
 எ�1 நிைன�,� ெகா+9, தைல�  ஐ�ப, 

"பாC கமிஷைன எ9�,� ெகா+9, மீதி� பண�ைத, ைதய4 ஆசிாிய� ைபய� 

Eலமாக அ7த7த ஆசிாிய�க
 F/0ேலேய ப/9வாடா ெசC,வி/டா�. 

ச+க�தி�  ம/9� ச�பள� இ4ைல. ஆ�90யி4 பயி�சி� � ேபானவ�; இனி 

ேம4தா� ேபபி4 எ=த ேவ+9�. ச�பள� ெகா9�, வி/டதா4 ஆசிாிய�க
 

சாிபாயி��பா�க
 எ�1 அவ� நிைன�தேபா,, ச+க� ெசா�னப0 ச�க�தி4 

ேச�7ததா4தா� த�கபபா+0 சாியாகி இ��கா� எ�1 ஆசிாிய�க
 

நிைன�,�ெகா+டா�க
. எ�றா2�, எவைர ம�னி�தா2�, சர?வதிைய 

ம�னி�க அவ� தயாராக இ4ைல. அவ�� ,  றி ேபா/9 வி/டவ�ேபா4, 
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க+கைள E0�ெகா+9, தைலகைள ஆ/0�ெகா+டா�. எ4லாவ�றி� � 

காரணமான ச+க�மீ, அவ��  வ��த� ஏ�ப/ டேத தவிர, இ�3� ேகாப� 

வரவி4ைல. உ
�ாி4 ஒரள( வசதியான ைபயனான அவ3� , எ? எ?.எ4. 

சியி4 த
ேளா த
ெள�1 த
ளி@�, ேதற 0யாம4 ேபான த� ஒேர மக
 

அகிலாைவ, க/0 ைவ�,விட ேவ+9� எ�ப, அவ� தி/ட�, அதனா4தா�, 

ேபான வ�ஷ� அவைன ப
ளியி4 நியமி�தேபா,, வழ�கமாக வா� � 

ஐயாயிர�ைத அவ� வா�கவி4ைல. ெப+ 

 

ஆசிாிையகைள நியமி�தா4 அவ�க
 க4யாண�ேதா9 ��ஷ� F/9� � 

ேபா �ேபா,, ஒ� ேவக� P' வ��. அதி4 ேம�ெகா+9�, ஐயாயிர� ேத1�. 

ஒSெவா� ஆசிாிைய� � இ�ப0� தி�மணமா � ேபா,, இவ�� �. வரத/சிைன 

மாதிாி பண� வ��. ஆ+கைள நியமி�தா4, அவ�க
 க4யாண� ெசC, வி/9, 

த�க
 மைனவிக�� � உ�திேயாக� ெகா9�க% ெசா4வா�க
. இதனா4 

ெப+கைள ம/9ேம நியமி� � த�க�பா+0, த� ஒேர ெப+ணி�காக, அ7த 

ஆைண நியமி�தா�. ஐயாயிர� "பாC கமிஷைன வரத/சைணயி4 பததாயிரமாக� 

கழி�,கெகா
ளலா� எ�1 அவ� கழி�,�ெகா+0�7தேபா,, ச+க� இ�ப0% 

ெசCதி��கிறா�. இ�7தா2� அவ�மீ, ெவ1�� ஏ�படவி4ைல. ஒ� 

மாமனா�� ாிய ெபா1ைமைய� கைடபி0�தா�. மகைள� க/0ய(ட�, அவ� 

சாியாகிவி9வா� எ�ப, அவ� எ+ண�. இ�ப0� பல� ஆகியி��பைத அவ� 

பா��தி��கிறா�. 'ஆனா4 இ7த சர?வதி இ�... இ�... ஒ�பனமாதிாி ஒ�ைன@� 

மர� ெவ/ட� ேபாக ைவ�ேக�." இ7திரா, இ�3� த� அைற�  வராத, 

அவ��  ஏமாறறமாக இ�7த,. ஒ� வாரமா%�,, ஏ� வரல? ெட�0 இ�?ெப�ட� 

வார,னால வ ��ல இ��பா
. இ�ேபா இ��க/9�. �ழ4 நா�காAைய� ேபா4, 

சி7தைனைய@� ��ற வி/ட த�க�பா+0, திOெர�1 எ=7, ெவளிேய ஒ0னா�. 

ெட� 0-இ�?ெப�ட� வ7,ெகா+0�7 தா�. அவைர எதி�ெகா+டைழ�,, �ழ4 

நா�காAயி4 உ/கார ைவ�தா�. காபிையேயா, கலைரேயா அ4ல, இர+ைட@ேமா 

 0�,வி/9, இ�வ�� ஒSெவா� வ �பாக� பா�ைவயி/டா�க
. ெதா/டா4 

���கி" 
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ேபா4 கH ���கி, உட�� ஒ9�கியி�7த E� � க+ணா0-ெட�0 

இ�?ெப�ட�, வ �� வ �பாக, மாணவ� வ�ைக� பதிேவ/ைட� பா��தா�. 

ஒSெவா� வ �பி2� ஏேதேதா ேக
விக
 ேக/டா�. மாணவ�க
 அவ�றி� � 

தயாராக ைவ�தி�7த பதி4 கைள% ெசா�னேபா, அவ� த�க�பா+0யிட� ேபசி� 

ெகா+0�7தா�. 'இ9�கி4 இ�ேபா, தயாரா � மதிய உணைவ� 

பா�ைவயி/9வி/9, மாேனஜ��, ெட�0@� ஆறாவ, வ �பி� 
 வ7தா�க
. 

சர?வதி, நா�காAயி4 இ�7, எ=7, ைக D�பினா
. அத� � பதிலாக ஒ� 

ைகைய ேலசாக� ,ர�கிய ெட�0 இ�?ெப�ட�, அவைள, 'கலாB�வமாக'� 

பா��தா�. ம�ற வ �� களி4 நி�1ெகா+ேட பா�ைவயி/டவ�, சர?வதியி� 

நா�காAயி4 உ/கா�7தா�. எ=7தி��க� ேபாகாதவ� ேபா4 அ=�தமாக 

உ/கா�7தா�. அவைள இ��ர?' ெசCய ேவ+9�ேபா4 அவ�� � ேதா�றிய,. 

அத/ டலாக� ேக/டா�: 'சாி... மதிய உண(� பதிேவ/ைட@�, எ4லா வ �� 

வ�ைக� பதிேவ9கைள@�, இ���� பதிேவ/ ைட@� இ�ேகேய ெகா+9 

வா�க...ெச� ப+ண3� ' அ7த� ப�கமாக வ7த தைலைம ஆசிாிய� த�க%சாமி, 

திOெர�1 மாயமாக மைற7,, ஐ7, நிமிட�தி4 ச�ப7த�ப/ட பதிேவ9கேளா9 

வ7தா�. பிற  அவ�ைற ெட�0யிட�  னி7, ெகா9�தா�. மதிய உண(� 

பதிேவ/ைட� பா�ைவயி/ட ெட�0, "எ�ன இ,? ஒ� வ ரமா மதிய உண( 

ேபாடAயா?" எ�றா� அதடடலாக. பிற  'எ�ன... ெஹ%. எ�. ஒ�களத தா�... ஏ� 

ஒ� வாரமா ேசா1 ேபாடல?' எ�றா� ேகாபமாக. 

 

த�கசாமி சர?வதி நீதான�மா கண�  எ=தற! ெசால2�மா' எ�றா�. அவ
 

தய�கமி4லாம4 'ேசா1 ேபாடல, அதனால எ=தல' எ�றா
. த�க� பா+0, 

அனி%ைசயாக அ0�க� ]�கிய ைகைய, கீேழ ேபா/9�ெகா+டா�. ெட�0-இ� 

?ெப�ட�, அ�ேக இ�7தவ�கைள ஒர�க+ணா4 பா��,�ெகா+ேட, மதிய 

உண(� பதிேவ/ைட@�, மாணவ�கைள வ ���களி4 கன� ெக9� � வ�ைக� 

பதிேவ9கைள@� ஒ�பி/டா�. சில  றி��கைள எ9�,�ெகா+டா�. பிற  

அத/0னா� 'ஒ�க ேப� எ�ன�மா?' "சர?வதி ஸா�.' நீ�கதா� மதிய உண( 

பதிேவ/ல எ=,னவ�க?" "ஆமா� ஸா�.' 'ஒ�க��  ெகாHசமாவ, ெபா1�� 

இ�� கா�மா? வ�ைக� பதிேவ/ல, ஆ�ெள+டான மாணவ�, மதிய உண(� 

பதிேவ/ல பிரச+டாகி இ��கா� இ7தா பா��க, Eணாவ, வ �� E�க�. இ7த 
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ேததி வரல, சீேதவி வரல, இவ�க மதிய உண( பதிேவ9�ப0 சா�பி/0��கா�க. 

வ ���ேக வராத வ�க எ�ப0 சா�பிட 0@�? கவ� ெம�/, தைல�  ப�, ைபசா 

Fத� ெகா9�கிற பண�,�  கண�  எ=தற ல/சணமா இ,? மி? அ�ேராபிாிய/ 

ப+ணலாமா? இ, ைகயா9ன  �ற�... ந�பி�ைக ேமாச0, நா� யாைர@� 

விட�ேபாறதி4ைல. இ7த ாி�கா�/? எ4லா� எ�கி/டய இ��க/9�.' 

த�க�பா+0  ைழ7தா�. 'ஏ� O%ச�, ஒ�க கி/ட ெகா9�த காாிய�த ெபா1�ேபாட 

ெசC யா+டாமா? சா�பி9றவ�கள சாியா எ+ணி� பா�� கா+டாமா? வழ�கமா 

ேசா1 ேபா9வைத aப�ைவ? ெசC@ற ஒ�க��  ஏ� இ, ெதாியல?" 

 

ெட�0  தி�தா�: 'இெத4லா� இ�ெர?பா�P பி4, அ/0 "/ எ?.எ?.எ4.சி. 

ப0%சி/9, ெர+9 வ�ஷ� 0ெரயினி� ேவற அ=,��கீ�க. இ,Dட� ெதாியல. 

ெஹ%. எ�! இனிேம4 இவ�கள கண� � பாட�த எ9�க% ெசா4லாதீ�க. மதிய 

உண(� தி/ட� ைத@� ேவற ெபா1�பான ஆசிாிய�கி/ட ெகா9�க. 

அ+ட�?டா+/?" 'அ+டா?டா+/ ஸா�' எ�றா� ெஹ%. எ�. சர?வதி�  

ஒ�1ேம ஒடவி4ைல. சா�பாேட ேபாடவி4ைல... எ� பா,ேம ேபாடவி4ைல' எ�1 

ெசா�னா4, அ�ப0�னா எ�ப0 ெபாC� கண�  எ=தலா�?... எ=தமா/ேட�3 

ெசா4ல ேவ+0ய, தாேன�3' அவ� தி��பி� ேக/கலா�... கைடசியி4 

த�க�பா+0யி� த��� , ெட�0 என� � த+டைன ெகா9�தி��கிறா�." 

ெட�0-இ� ?ெப�ட� ஏழாவ, வ �பி� 
 வ7தா�. ச+க�, த� 

பி
ைளக��  அ�1 மகா�மா கா7திைய� ப�றி கைத' ெசா4வதாக வா�களி�தி�7 

தா�. ேந�1 �பாQ ச7திரேபா?, பக�சி� ஆகிேயாைர�ப�றி% ெசா�னா�. கா7தி 

�ைதைய% ெசா4ல 0யாம4 ெசCத ெட�0-இ� ?ெப�டைர, பி
ைளக
 

ேகா/ேஸவாக நிைன�தா�க
. "த... நீ�கதா�... ெல/ தயாாி�காக 0ெரயினி� 

ேபான,?' எ�1 ச+க�ைத� ேக/டா� ெட�0 "ஆமா� ஸா�.' "சாி, ஒ� கண� � 

ேபா/9� கா/9�க." ச+க� பி
ைளகைள� பா��, ஆன7தமாக ஆர�பி�தா�: 

"ஒ�வ�� , ஒ� நாைள�க X1 கிரா� ேகா,ைம மா(�னா, இ�X1 ேப��  

எSவள( வ��? 

 

'இ�பாதாயிர� கிரா�.' "எ�தன கிேலா?' 'இ�ப, கிேலா.' 'ஒ� நாைள�  ப,� ற, 

இ�ப, கிேலா�னா, இ�ப, நாைள�  எSவள( ப,� �?' 'நாb1 கிேலா.' 'ஒ� 
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கிேலா ேகா,ைம மா( இர+9 "பாC எ�றா4, நா31 கிேலா எSவள( ேத1�?' 

சிறி, ம(ன�. பிற  பதி4க
 'எ+N1 "பாC.' 'ஒ�வ3�  நா2 கிரா� 

எ+ைண�னா, இ� X1 ேப�� ? "எ+N1 கிரா�.' "இ�ப, நாைள� ?' 

"பதினாறாயிர� கிரா�.' எ�தன கிேலா? பதினா1 கிேலா.' "ஒ� கிேலா எ+ைண� !' 

ச+க�ைத� பா��,� திமிறிய த�க�பா+0ைய, ெட�0-இ�?ெப�ட� "த 9 � த 

◌ா / ெகா+ 9, 'ேபா,�... நி1�,�க... ஐ... ?ே◌. ?டா� தி? ர�R?...' எ�1 

க�தினா�. ச+க� அைமதியாக% ெசா�னா�: 'இ�3� ெகாHச� பா�கி இ��  

ஸா�. ஒ�வ�கி/ட ஐ�ப, கிரா� கமிஷ�னா பதிைன7, ேப�கி/ட எSவள( 

ேத1�3 ேக/கN�?' 'கண�க
 ேபா/9 கண� % ெசா4A� ெகா9� காம4, 

த�,� பி�,�3 உள1னா4 எ�னCயா அ��த�? 

 

'மதிய உண( ேபாடல�3 ெதாி7,�, ஒ� ஆசிாிையைய ேமலதிகாாி 

அத/9றா�னா4, இ���� பதிேவ/ல எSவள( ேகா,ைம மா( இ�� �3 

அவ�� � ேக/க� ேதாணல�னா, ?டா�ைக� பா�� கN�3 அவ�� � 

ேதாணல�னா, அ7த ேமலதிகாாி @� ஒ� ஊழ4 ேப�வழி�3 அ��த�. இ7த� 

பி
ைள கைள� பா��, எ�தன நா� ம�தியான உணவ% சா�R/0�க�3 

ேக�மCயா! இேதா... இ�க இ�� கிற,ல கா4வாசி� ேப� வட�D�’ ப
ளி�Dட 

மாணவ -ம ணவி�க. அவ�கள எ=7தி��க% ெசா4ல/9மா? ஒ� வார�,�  

�னா4, இ7த ஆசிாிய� ேகாவி7த�, ேகா,ைம மாைவ@�, எ+ெணC 

0�ைன@� வ+0யி4 ஏ�றி�கி/9� ேபாC, ெத�காசில வி�தா�. ஆதார�ேதாட 

நி"பி�கிேற�. ஒ�கால ஆ^� எ9�க 0@மா? ஏேதா நாடக� ேபா9றி�க. 

அ,�  நா�க தானா பா�திர�களா ஆகN�? வ7,/டா� ெபாிசா, எ4லா� 

கQட�ைத@� நீ�க� ேபாறவ� மாதிாி. 'ெபாிய அதிகாாிையயா அவமான�ப9�,ற? 

இ�... இ�' எ�1 ெசா4A�ெகா+9, த�க�பா+0, ெட�0 ைய� ைக�தா�கலாக 

அைன�,�ெகா+ேட ெவளிேய ேபானா�. மாேனஜ� அைற� � ேபாகாம2�, 

ேவத�" ப
ளி�Dட�தி� � ேபாகாம2� ப? நிைலய�ைத� பா�த,� ேபானா�க
. 

சீனிவாச�, ஒரள( ேவ��,� ேபாயி�7த ச+க� தி� , த� ேவ/0 ம0�ைப 

ைவ�, Fசி�ெகா+ேட 'எ4லா�ைத@� ேபா/9 ஒட%ச, சாதா�. ஆனா4... ேவத� 

ப
ளி�Dட ைபய�க வ7தி��பைத ெசா4A யி��க�படா,. ெச^�கைள 

 ேளா? ப+ணி/டா, ந�ம
ல நா2ேப�  ேளா? ஆயி9வா�க' எ�றா�. 
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ச+க� அவைர, த�க�பா+0ைய� பா��ப, மாதிாி பா��,� ேபசினா�: 'நா� 

ெவ1� ச�பள�,� 

 

காக� ேபாராட �படா,. ஒ� ல/சிய�,�காக� ேபாரா ட3�. நீதிைய 

நிைலநா/9வத�காக�தா� ச�பள� ைத�ப�றி� ேபசNேம தவிர, ச�பள�தி�காக 

நீதிைய� ப�றி� ேபச�Dடா,. இ�ைறய உாிைம� ேபாரா/ட� கைள ெபா,ம�க
 

அல/சிய�ப9�,வத�  இ7த  ழ�ப0 தா� காரண�. இ7த� ப
ளி�Dட�,ல 

நட�கிற அநீதிைய, சதாய அநீதிகேளா9 இைண�, எ4லாவ�ைற@� ெகா��த� 

பா��கN�. அ,தா� உ�னதமான  றி�ேகா
. அ7த�  றி�ேகாைள ேநா�கி� 

ேபாவத�  �னா4, ந�ைடய பலFன� கைள@� நா� உதற3�, ]�கி 

எறிய3�. பல ப
ளி�Dட�,ல ஒ�1 த4 ஐ7தாவ, வ �� வைர� � இர+9 

ஆசிாிய�க
 இ��கா�க பல ஒராசிாிய� ப
ளி�Dட�க
 இ�� . இ7த நிைலைம 

யிேல, இ4லாத ெச^�கைள ேபா/9�கி/9, அவ�றி4 ந�ைம ஆசிாிய�களாக� 

கா/0�கி/டா4, நம�  ம3ஷனாC இ��கேவ ேயா�கியைத கிைடயா,. அ��ற� 

ம3ஷ�கைள உ�வா�கிற பி
ைளக�� , ஆசிாியராC இ��க நம�  எ�ன 

ேயா�கியைத இ�� ?’’ எ4ேலா�� த�த� வ ��க�� � ேபாCவி/ டா க
. 

சர?வதி த� வ �பிA�7, அவ
 வ � �� � �ற�ப/டா
. 'ந�றி 

ெசா4லN�... மனத� இற7, இ�ெனா�ைற@� ெசா4Aட3�. இ,�  ேமல 

ெபா1�க 0யா,...' நட7, வ7தவ
, � ெந�றி ���க, க+க
 ேகாைவ� 

பழ�களாக, ேமைஜயி4 ஊ�றிய ழ�ைக களி4, க�ைத ைவ�,�ெகா+9. 

எைதேயா ெதாைல ேநா�காக� பா��த அவைன� கைல�க� பய7தா
. அ7த 

ேமான�தி4 ெதா�றி�ெகா+டவ
 ேபா4, அத� � பய7தவ
ேபா4, ப�தி 

ெச2�,பவ
 ேபா4, அவ
 தி��பிவி/டா
. 

----------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    

 

அ9�த நா
, ஞாயி�1�கிழைம. த�க�பா+0 ேதா4ைபைய� ]�கி�ெகா+9 

ெத�காசி�ேகா, தி�ெந4ேவA�ேகா ேபாCவி/டா�. சிலைர F9களி4 ேபாC 

பா��தா4தா�, அவ�கைள ெசளகாிய�ப9�தி தா3� ெசளகாியமாக 0@� 

எ�பைத அ3பவ�தா4 அறி7தி�7த அவ�, �திய அ3பவ�தி� ெபா�ளறிய 

மா/டாதவராC ைபயி4 ெபா�ேளா9 ேபாC வி/டா�. கணவ� ெசா4லாமேல நட7த 
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விஷய�கைள� ேக
வி�ப/ட ரா ச�மா, பHசாய�,� கிண�1� ப�க மாக� 

ேபா �ேபா, 'எ%சி�கல நா@வ�� �, இர�பாளி பய ம�க�� � வாV( 

வ7தி��கத பா�. ேவைலயில ேச�ற,�  ைக கால பி0�க, அ��ற� அ9�,� 

ெக9�க,. வாC�காிசி இ4லாத +ைடவ��, கலாவியா ��தி�கி/0�7த 

பய2வ�� வா�தியாரா வ7தா, ஊ� உ��ப/டாலதா�' எ�1 ஒSெவா� 

ேப%�� � �1��
ளி ேபாலேவா அ4ல, 'கமா' ேபாலேவா ',' எ�1 

ெசா4A�ெகா+ேட ,�பி� ெகாண9, அவ
 ேபசியேபா,, கிண�றி4 த+ணி� 

எ9�,�ெகா+0�7த ச+க�தி� தாCமாமா ெப+ டா/0, அவைள 

ேம�ெகா+9� ேபச விட வி4ைல. ேபாக(� விடவி4ைல. "ச��கா� ெகா9�கிற 

ேகா,ம மாவ தி�ன ெகா���லயா0 ேப�ற? ஊ�% ேசா�த தி�ன ப�னிேய! 

ைதாிய� இ�7தா ேந��  ேநரா ேபேச+0! ஏ+0...ஜாைடயில ேப�ற" எ�1 

ெசா4Aவி/9 ேதா+0� ப/ைட கயி�ைற அவ
 கிண�றி4 இ�7, ெவளிேய 

இ=�தேபா,, அ, எம3ைடய “பாச�கயி1 மாதிாி ராச�மா(�  ப/ட,. 

 

வாC�காிசி இ4லாத +ட�னா, அ, த� மகைள� தா� எ�பைத எளிதாக� 

�ாி7,ெகா+ட சர?வதியி� அ�மா�காாி 'இனிேம4, வாC�  அாிசி இ4லாம4 

ெச�தா2� சாேவாேம தவிர, ஒ� ஊ�த வாய இனி ேம2� ேபசவிட மா/ேடா�. 

எ�னதா� நிைன%� கி/ட?' எ�1 க�த, இ�ேபா, எ4ேலா�� க�தினா� க
. 

அ7த� ப�கமாக வ7த சில ஆ+க
 த�த� மைனவி கைள அட�காம4, ரசி�,� 

ெகா+0�7தா�க
. ேந�1 த� வ ��� பி
ைளகளிட� எ/டாவ, வ ��� 

பி
ைளகளிட� 'ஒ�க�� � ெகா9�க ேவ+0ய ேகா,ைம ரைவ, ெத�காசில 

வி�பைன யா(,. ச/ட�ப0 தின� ஒ�க�� % சா�பா9 ேபாடN�. எவனாவ, 

எவளாவ, ஒ�க F/ல இத% ெசா4Aயி��கீ�களா?...மகா�மா கா7தி இ7தமாதிாி 

அநியாய�ைத ெபா1�,�கி/9 இ�7தி��பாரா? பக�சி� இ�ப0� பா��,கி/9 

இ�7தி��பானா?" எ�1 சன க� ெசா4Aயி�7தா�. அைத த7திரமாக அவ� 

ெசா4லவி4ைல. தானாக வ7த,. ஒ� ேவைள எ?.ஐ.இ.0 க4Yாி நிகV%சிகைள� 

ப�திாிைககளி4 ப0�தத� தா�கமாக இ�� �. அவ� அ�ப0% ெசா�னைத F/9� 

கண�காக எ9�,�ெகா+ட பி
ைளகளி4 ஒ� சில� த�கைள கா7தியாக(�, பல� 

பக�சி�காக(� நிைன�,�ெகா+9, த�த� F9களி4 நட7தைத% .ெ◌ ச 4 A, 

நட�பத�  அ?திவாரம ேபா/டா�க
. அ�1-தி�க/கிழைம வ7த,. ஒA�த 

ப
ளி�Dட மணி, த�க�பா+0� �, ஆசிாிய�க�� � ேவ1 ேவ1 மாதிாியாக� 
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ேக/ட,. ரயி4 த+டவாள� மாதிாி, ஒர0 நீள�தி4 வி/ட�தி4 க/0ய கயி�றி4 

ெதா�கி� ெகா+ 0�7த இ����,+ைட, சிேல/9�  %சி மாதிாி இ�7த ஒ� 

இ��பா4 எ�கி எ�கி� தா�கி மணிய0�,� 

 

ெகா+0�7த ஒ� பய4Dட, ெந9 ேநரமாக அ0�தா�. க4யாண� நி%சயி�க�ப/ட 

ெப+N�  த� Fேட வி�தியாசமாக� ெதாிவ,ேபால, ஆ+9�கண�காக 

பழ�க�ப/ட அ7த� ப
ளி�Dட� எ4ேலா�க � வி� தியாசமாக� ெதாி7ததா4, 

ஒ�வைர ஒ�வ� வி�தியாசமாக� பா��,� ெகா+டா�க
. த�க� பா+0, 

வ ��க�� � ேபா � ஆசிாிய�கைள� �திதாக� பா��ப,ேபால பா��தா�. 

எ�ேபா,�, கல� பவ� ேபா4 காண�ப9� அவ�, அ�1 கல�கியவ�ேபா4 

காண�ப/டா�. ஆர�ப�தி4, ச+க�, ெட�0 இ�?ெப�டாிட� நட7,ெகா+ட 

வித�ைத அவ� சாதகமாகேவ எ9�,� ெகா+டா�. அவ�மீ, ஆ^� எ9�தபிற , 

அ7த ஆ^3�  ெட�0-இ�?ெப�ட� Eல�, மாவ/ட க4வி அதிகாாி யி� 

'க�கர�?' கிைட�,வி9� எ�1தா� நிைன� தா�. ஆனா4 ெட�0 ேவ1விதமாக 

ாியா^ ைன� கா/0வி/டா�. என� .  ழி ெவ/9றா�க ஸா�' எ�1, ப? 

நிைலய�தி4 த�க�பா+0 ெசா�னேபா,, 'ஒ�க��  ெவ/9ற  ழில நா� விழ 

0@மா?’’ எ�1 ெட�0 ெசா4Aவி/டா�. "சாி, இ7த ெட�0 இ4லா/டா...அவ� 

அ�ப�..." எ�1தா� த�க�பா+0 நிைன�தா�. அத�காக�தா� மாவ/ட 

தைலநக�� � ேபாயி�7தா�. ஆனா4 அ�ேக கிைட�த தகவ4 அவைர� 

கல�கிவி/ட,. மாாிய�மா
, த�க�பா+0 த�ைன ஜாதிைய% ெசா4A� தி/0ய 

,ட�, ச�பள�ைத@� ேமாச0 ெசCததாக எ=திய ம3வி� நகைல, ஆசிாிய� ச�க�, 

கவ�ன��  அ3�பி ைவ�தி��கிறதா�. கவ�னாி� உ�தர(�ப0 மாவ/ட க4வி 

அதிகாாி, ேநர0 விசாரைண�  வர�ேபாகிறா ரா�. ெசா7த� த�பியான 

ராஜA�கேம, ெசா7தமி4லா தவ�ேபால நட7, ெகா
கிறானா�. ஒ�நா
 

 

மாவ/ட க4வி அ2வலக�தி�ேக வ7,, 'அ7த ?Dல இ=�, E9னா4தா�, 

பி
ளி�க உ��பட 0@�' எ�1 க4வி அதிகாாியான த� ந+பாிட� ெசா4A 

வி/டானா�. இ,வைர ந4ல, ெக/ட,கைள' சாி�க/0� ெகா+0�7த 

த�பி@ைடய அவ�, ஆசிாிய� பைட�  அHசிய, இ4ைல. ஆனா4 இ�ேபா, 

நிைலைம ேவ1. அேட...ராஜA�க�...ஒ�ைன இ9�பில எ9�தவ+டா...நா�...' 
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"எ9�தவ+டா' எ�1 நிைன�தேபா,, தா� எ9�,�ெகா+ட மாேனJெம+9�, 

அவ��  நிைன(�  வ7த,. �பதாயிர� "பாC�  ஏல�தி4 எ9�தவ�, 

த4நா
 த�பியிட� ப�தாயிர�ைத ெகா9�த பிற , ஒ� மாத� கழி�, 

ஐயாயிர�ைத� ெகா9�தா� மீதி பதிைனயாயிர�ைத எ�ப+ணா%சி தர� ேபாlய?’ 

எ�1 த�பி பாச�ேதா9 ேக/டேபா,, 'இனிேம4 ஒன�  எ,� � தரN�? ெபா,% 

ெசா�, ஏல� ேபான, �பதாயிர�,� . அ,ல என� � பாதி... ஒன� � பாதி... 

சாியாC ேபாயி/9' எ�1 ெசா�ன,, பல�த வா� வாத�ைத ஏ�ப9�திய,. 

கைடசியி4 ேமாி�Qப� 'நீ�க ?D4 நட�, றத பா�,9ேறா�... F/ட வி/9 

ெவளில ேபா�க... இ4ல�னா... க=�த�பி0�,...' எ�1 ெசா4A வி/டா
. 

த�க�பா+0, �ழ4 நா�காAேயா9 அ� மி�  மாக ஆ0�ெகா+டா�. 

ஆ/0�ெகா+டா�. ஊ�ல ேவற, ேதா�ல கிட�கிற ,+ைட எ9�, ைகயில 

ேபா/9�கி/9 ேப�ற பய2வ�Dட த�க�பா+0, நீ@� ெகாHச� பா�, 

நட�கN�; தின� ேபாடா/ டா2� ஒ�நா
 வி/டாவ, ஒ�நா
 பி
ளி�க��  

ேசா1 ேபாடா+டாமா? அ,�க ஒ� பி
ளிய மா,ாி. சா��டாம...வயி1 "காHசி 

கிட�கிற பி
ளிய...பா�, 

 

நட�பா�3 காைலயில உபேதச� ெசC@றா�க. �வn� ேவற ெகாHச ேநர�,�  

�னால F/9�  வ7,, ெமாதலாளி, எ�க ஜாதி� ெபா+ண பற+ ட�3 

த�க�பா+0 ெசா4A/டாரா�. நீ�க ேக/9’ தாறியளா? நா�கேள ேக/க3மா�3 

ேசாி�கார�க ெசா42:தா�க�பா. விேவகியான நீ இ�0 நட7,�கிட லாமா�3' 

ேக/கிறா�. யா�? வாி�பண�த ரசீ,ல கா/டாம, வாயில கா/9ற இ7த �Pi�. 

இ7த ச+க� பய4 ஊ�=�க பிர%சார� ெசCதி��கா�. தைலைம ஆசிாிய�, 

சமய� ெதாியாம4 உ
ேள வ7தா�. த�க�பா+0 சீறி வி=7தா�. 'எ�ன லா� நீ�க 

சர?வதி ஒ� வார� கண�  எ=தாம4 வி/0 ��கா
. நீ�க ெச� ப+ணா+டாமா? 

நீ�க வ7த பிற(தா� இ7த� ப
ளி�Dட� உ��ப0யி4லாம� ேபாயி/9,.' 

த�க%சாமி�  இ�ைற� �தா� ேகாப� வ7த,. ஆைகயா4 அதிகமாக வ7த,. 

'ேசா1 ேபாடாமல ேபா/டதா எ=,னேத ெபாிய காாிய�. அவ
 கி/ட ேக/9/9, 

எைதயாவ, வா�கி� க/0�க% ெசா4றி யளா?' ' தைலைம ஆசிாிய� மாதிாி 

நட7,�கமா/ேட� கிறிய, �னால இ�7தவ� ஒSெவா�வ� க+Nல@� விரைல 

வி/9 ஆ/9வா�. ஒ�க கடைமைய�Dட மற7 ,9றிய. எ7த ஆசிாியராவ, ஒ�கள 
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மதி�கா� 35ςη Ι 2 " " த�க%சாமி, த�க�பா+0யி� க+ணி4 விர4 வி9வ,ேபா4 

ேபசினா�. "நீ�க மதி%சா4லா, அவ�க மதி�க,�  ெஹ/மா?டரா...ஒ�ககி/ட 

மார0�கத வி...நா2 எ�ம மா/ட ேமC�கலா�. என�கா கடைம ைய� ப�றி 

ெசா4றீ�க? அ�ப0� பா��தா4, ஒ�கைள� Dட நா� வ ��� � ேபாக% 

ெசா4லN�. ஏேதா எ� தலவிதி. அ�ேபா தா2கா ஆR?ல கிளா��கா ேச�7 

தி�7தா4, இ7ேநர� ெட�0 கெல�டரா ஆகியி��ேப�. ெகா
ைள�கார�கி/ட 

மா/0�கி/ேட�. எ4லா� தலவிதி.' த�க�பா+0, ெவளிேய வாச4 கா�ேபானாC 

நி�ற ைதய4-ஆசிாிய� ெப�மாைள, இ7திராைவ D/0� ெகா+9வர Dைர� 

க/0ட�தி�  அ3� பினா�. அைர மணி ேநர� கழி�, இ7திரா வ7தா
. எதிேர 

கிட� � நா�காAயி2�, சிலசமய�, அவ� உ/கா�7தி�� � �ழ4 நா�காA% 

ச/ட�தி2�, அவ� ெசா4லாமேல உ/கா�� இ7திரா, அவ� �னா4 வ7, 'எ,�  

ஸா� D�பி/O�க?' எ�றா
. த�க�பா+0 அச7,வி/டா�. பிற , த�ைன 

சமாதான� ப9�தி�ெகா+ேட 'நீ ஏ�...கவல�ப9ற? இ�த� பய2வ எம மா�திர�?' 

எ�1 ெசா�னேபா,, இ7திரா நீ�க ம/9� எ�மா�திர�?' எ�ப, மாதிாி அவைர� 

பா��தா
. அைத ஏ�க� பா�ைவயாக நிைன� ,�ெகா+9, த�க�பா+0. அவ
 

ேதாைள� ெதா9வ த�காக எ=7தேபா,, இ7திரா வாச4 ப�கமாக� ேபாC 

நி�1ெகா+டா
. பிற  அைமதியாக� ேபசினா
 'ஸா� இனிேம4 நா� 

மான�ேதாட வாழ3�3 நிைன�ேக�. ஒ��த��  ஒ� தடவ மான� 

ேபாயி/டா2�, அ��ற� அவ��  மானேம இ4ல�3 ஆயிடா,�3 ச+க� 

த�பி. ெதCவ� மாதிாி ெதாிய ல%சி/டா�. பழ ன ேதாஷ�,ல நீ�ச�� 

தி�7தN�3 ஆச�ப9ேற�. சாி...நா� வாேர� ?◌ா�...' இ7திரா 

ேபாCவி/டா
. த�க�பா+0, +டமாக வி��பாதவ�ேபா4, தைலைய� பி0�,� 

ெகா+டா�. வ ���களி4 D/9 எ+களி� ெப�� � ெதாைக,  1�  எ+களி� 

ெப�� � ெதாைக� % சம�...' எ�1 சர?வதி ெசா4வ,�, "ஏ... ப�ேத... ஒ�ைன 

பி9�காம4 விடமா/ேட�' எ�1 சீனிவாச� வ ��� ைபய�க
 க�,வ,�, அவ� 

கா,கைள�  �தின. 'அ�பிகாபதி-அமராவதி காத4 ேதா�க� காரண ெம�ன" எ�1 

ேவலா@த� ச�த� ேபா/9% ெசா4 வ,� அவ��  உைற�த,. இ+ட�ெவ4 மணி 

அ0�த,. Dைர� க/0ட�ைத எ/0� பா��தா� சர?வதி@�, ச+க� சிாி�,� 

ேபசி�ெகா+0�� கிறா�க
. இ7திரா, அ7த ேஜா0ைய@�, அவ�க
 ேப%ைச@� 

ரசி�ப,ேபா4, உத9 பிாிய, க�  ைழய நி�கிறா
. த�க�பா+0, ேந�1 
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'ட(3� ’� ேபாC� ெகா+9வ7தி�7த காகித�ைத லத� ேப�கி4 இ�7, எ9�தா�. 

இ� தடைவ ப0�,�ெகா+டா�. பிற , ைதய4 ஆசிாிய� Eல� ச+க�ைத� 

D�பி/ட3�பி னா�. ச+க� வ7தா�. சா7தமாகேவ வ7தா� "உ/கா��க 

ச+க�.' 'பரவாயி4ல... ெசா42�க ஸா�.' 'ஒ�ககி/ட இ�� ற எ?.எ?.எ4.சி. 

ச� 0பி�க/ ெபாC ச�0பி�க/டா�. 0.இ ஒ.(�  எவேனா எ=தி� ேபா/0��கா�. 

இைத விசாாி� �ப0 ெட�0-இ�? ெப�ட� என�  அ3�பி இ��கா�, ஒ�க 

எ?.எ?. எ4.சி. ச�0பி�க/ைட ெகா+9 வ7, கா/9றீ�களா? ெதா7தர(�  

ம�னி�கN�.' அ7த� ப
ளி�Dட�தி4 ேவைல பா�� �, எ4லா 

ஆசிாிய�க�ைடய ச�0பி�ேக/9க�� த�க�பா+0 யிட� உ
ளன. ேவைலயி4 

ேச��ேபாேத, அவ�களின 'ச�0பி�ேக/ ப�கைள பி9�கி ைவ�தி��பவ� அவ� . 

ேவைலயி4 ேச��ேபா, சராசாி இைளஞ3� ாிய அ�பாவி�தன�தி4 இ�7த 

ச+க�, 'மாமா ெச� ப+Nவத�காக எ?.எ?.எ4.சி. ச�0பி�க/ைட@� 0.எ? 

எ4 சி. ச�0பிேக/ைட@� ெகா9�தா�. பிற  அவ� ெகா9�கவி4ைல. ஒ� தடைவ 

அவ� ேக/ட ேபா, 'ஒ�ககி/ட இ�7தா�ன, எ�கி/ட இ�7 தா�ன? 

இ�கிாிெம�/, அ, இ,�3 ஆயிர� வ��. உடேனேய ெட �0-

இ�?ெப�ட�கி/ட கா/டN�. அ,� �தா� வ%சி��ேக�. மா�பி
ைள�  

ந�பி�ைக இ4ல ேபா2� . ஏல... ெப�மா�... F/ல ேபாயி’’ எ�1 அவ� 

ெசா�னேபா, 'பரவாயி4ல மாமா...' எ�1 ச+க� தி��பி% ெசா4Aவி/டா�. 

த�க�பா+0 இ�ேபா, கி+டலாக� ேபசினா�. 'எ�ன ச+க� ஸா�... 

ச�0பி�க/ைட ெகா+9 வாl�களா? நா� ெட�0 இ�?ெப�ட��  இ�ைன�ேக 

இைத அ3�பி ைவ�கN�.' ச+க�, இ�3� அவைரேய பா��தா�. த�க� 

பா+0, மி3�காக% சிாி�,, த��காக� ேபசினா�. 'இ�ேபாDட ஒ�க��  சா�? 

ெகா9�ேக� எ� வ���  வரமா/ேட�3 ஒ� வா�  ெகா9�தி�க�னா ேபா,� 

ச+க�, அவ�மீ, க+கைள ஊ9�வ வி/டா�. 'ட(னி4 ஆசிாிய� தைலவ� 

ெமாத4ல ஒ�கள உைத� கN�யா எ�1 ெசா�ன வா��ைத, ெநHசி4 உைத�த,. 

பி
ைளக��  தனி�ப/ட ைறயி4 ெசா�ன ெலனி�, அவ� எதிேர நி�1 

சிாி�தா� மாணவ�க��  அவ� ெசா4A� ெகா9�த பக�சி� �னா4 வ7, 

நிைறா�. ப4ைல� க0�,�ெகா+9 ைககைள அட�கி�ெகா+டா�. பிற  ஒ� 

0(�  வ7தவ�ேபா4, 'நா3� அைத�தா� ெசா4ேற� இ�ேபாDட ஒ�க��  

சா�? ெகா9�ேகா�. நீ�க தி�7,றதாC இ�7தா4...' எ�றா�. 
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'தி�7,ற,�னா... நா� எ�ன தி�டனா? 'ஆசிாிய�க
 ச�பள�,ல கமிஷ� பி0�க 

ற,�, அ�பாCெம+9�  ஐயாயிர� "பாC வா� ற,�, ேசமி�� நிதி� பண�ைத 

இர+9 வ�ஷமா ேபா?/ ஆR?ல ேபாடாம4 இ��க,�, மாணவ�க
 வயி�,ல 

அ0�கிற,� தி�ட� ெசC@ற காாியமி4ல...தி�ட� ம3ஷ� , ' த�க�பா+0 

விைற�பாக உ/கா�7தா�. சாி... ஒ�க எ? எ?.எ4.சி. ச�0பி�ேக/ைட எ9�,/9 

வாாீ�களா... நா� இ�ைன�ேக இைத அ3�பN�.' 'யா�... யாைர அ3�ப� 

ேபாறா�க எ�கிற,. 0வாகிற கால� ெந��கி�கி/9 இ�� .' த�க�பா+0 

எ=�, நி�1 ஆேவசமாக� ேபசினா�. இ7தா பா�... ச+க�... எ� ச�Fஸு�, 

ஒ� வய�� ஒ+N. ஒ�ைன மாதிாி எ�தைன ேபர பா�தி��ேப�. நீ எ�மா�திர�? 

பதிைனHசி வ�ஷ� ,�  �னால, ஒ�ைன மாதிாி ஒ�வ� ச/ட� ேபசி ஊ� ல 

ஆ
 திர/0னா�. ஊா�கார�க�� அவ� ேப%ைச� ேக/9 ேபா/0� ப
ளி�Dட� 

ஆர�பி% சா�க. நா� ேபா_ைஸ ஊ�� � ெகா+9 வ7ேத�. இ�ப, 

இ�ப�ைதH� ேபர ேபா_? Eல� ைப+/ ஒவ�ல" ேபா/ேட�. வாராவார� 

ேபா_? ?ேடஷ�ல ேபாC ாி�ேபா�/ ப+Nற,�காக நட7த நைடயில, 

ஒSெவா�வ3� கைடசியி4 எ� கா2ல வ7, வி=7தா�. நீ�க எ�ன ெசCதா2� 

சாி�3 கா2ல வி�தா�க. இ, நீ சி�ன� பி
ைளயாC இ�� � ேபா, நட7த 

ச�கதி. ேக
வி�ப/0��ேப இ� ெனா+N ெதாி@மா? எவ�... ஊ� ஜன�கள 

]+0 வி/டாேனா அவேன அ��ற� ப H சா ய � , � தைலவராகி, இ�ேபா 

ம%சா�... Zனிய� எெல^�ல நி�க� ேபாேற�. ஒ�க ஆதர( ேவN�3’ எ� 

F/9�  நைடயாC நட�கா�.' 

 

ச+க� நிதானமாக� பதிலளி�தா�. "தனி மனித� நைடையவிட சாி�திர�ேதாட 

நைட தனிநைட ?◌ா�. அ, எவைர@� சாராம4 தன� �தாேன நைட ேபா9�. 

அ�ப0 நைடேபா9வத�கான பாைகைய அைம�க, அ7த சாி�திரேம த�க சமய�தி4 

த�க ஆ/கள ேத�7ெத9� �; இைத மற7,டாதீ�க." 'சாி ச+க� ஸா�! ஒ�க 

சாி�திர�த இ7த சி�ன� ப
ளி�Dட� தா�கா,. ச�0பி�க/ட ெகா+9 

வாl�களா... ஏேதா இ7த சி�ன இட�தில சாி�திர� ,வ� றதாC நிைன�� இ4லாம 

சீ�கிரமாC ெகா+9 வா�க. சாி�திர�, ெபா4லாத சாி�திர�.' 'ஒ�கள மா,ாி 

ஆசாமி�  சாி�திர� ெபா4லாத, தா� ஸா� . F/ல ,வ� ற சாி�திர� உலக�,ல 

பட�வ,�, உலக�,ல ,வ� கிற சாி�திர� F/0ல 0யற,� இய�ைக. இ,�  

நீ�கேளா, நாேனா த�ப 0யா,...' 'யா� த�ப 0யா,�கற, பா�,டலா�. சாி... 
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ச�0பி�ேக/ ெகா+9 வர� ேபாl�களா இ4ைலயா?" 'அ7த �கா� ம3ைவ 

எ�கி/ட ெகா9�க. ��மா ெகா9�க. நா� ேப�பர கிழி�கிற ஆ�4ல. அ,லேய 

எ� பதிைல@� எ=தி9ேவ�.' த�க�பா+0, ச7ேதக�,ட�தா� �கா� ம3ைவ 

அவனிட� நீ/0னா�. அவ�, அைத கிழி�க�ேபானா4 த9�க ேவ+9� 

எ�பத�காக இர+9 ைககைள@� படேகா/0 மாதிாி ைவ�,�ெகா+டா�. 

ச+க� அவ��  எதிேர கா4ேம4 கா4ேபா/9 உ/கா�7, ெகா+9, 

மடமடெவ�1 எ=தினா�. எ�ன எ=த ேவ+9� எ�1 ஏ�ெகனேவ மனதி4 

வாி�தி�7ததா4, வாி� வாி ேயாசி�காமேல எ=தினா�. எ=திவி/9 

 

ைகெய=�ைத@�, ேததிைய@� ேபா/9வி/9, த�க� பா+0ைய ேநா�கி, 

ெப�விரைல வி4லாக(�, ஆ
 கா/0 விரைல அ�பாக(� ைவ�,, ம3ைவ 

அல/சிய மாக �+0வி/9வி/9, ெவளிேயறிவி/டா� Dைர� க/0ட� அதி��ப0 

ஹி/ல� ேக/டா4லா, இ7த ஆ� ேக�க,� ' எ�ற வா��ைத, த�க�பா+0�  

ந�றாக� ேக/ட,. அவ� எ=தியைத� பா��தா�. ெகாHச� அச7,வி/டா�. 

ெட�0-இ�?ெப�டாி� ஆதரேவா9 இ7த �கா� ம3 வ7தி��பதாக தா� 

ச7ேதகி�பதாக(�, த� ச�0 பி�ேக/ மாேனஜாிடேம இ��பதாக(�, இ�ேபா, 

ந�பி�ைக ேமாச0 ெசC@� மாேனஜ�மீ, ேபா_P4 �கா� ெசC@(�, ச/ட�ப0 

இதர நடவ0�ைககைள ேம�ெகா
ள(�, மாவ/ட க4வி அதிகாாி தன�  அ3மதி 

வழ�க ேவ+9� எ�1�, இத�கிைடயி4 ச� 0பி�க/ைட�ப�றி அறிய 

ேவ+9மானா4, தா� ப0�த உய�நிைல�ப
ளியி4 ேபாC விசாாி�,� 

ெகா
��ப0 "பணிவ��ட� ேக/9� ெகா
வ தாக(� அவ� எ=தியி�7தா�. 

த�க�பா+0, த�ன�பி�ைகேயா9 சிாி�,�ெகா+ டா�. 'ப
ளி�ப0�� �
ளி�  

உதவா, எ�கிறைத நி�பி%�/டா�. அ3பவ�,� , அறி( ஈடாகா, எ�பைத� 

கா/0/டா�. ெட�0-இ�?ெப�டைர@� ேச��, இ=�தி��பதா4, ேமலதிகாாிக
 

0பா�/ ெம+/ விவகாரமாC எ9�,�ெகா
வா�க
. அவ�க
 நியாய�ைத வி/9� 

ெகா9�தா2� ெகா9�பா�கேள தவிர, 0பா�/ெம+ைட வி/9� ெகா9�கமா/டா� 

க
. மா/0�கி/டா�. இச  பிசகா மா/0� கி/டா�. த�க�பா+0 ைதய4-

ஆசிாியைன� D�பி/9, இைடயிேல கா�ப� ைவ�த இர+9 ேப�ப� "ெல/ ைட" 

ெர0 ப+ண% ெசா�னா�. அ7த� ைபய� சாவகாசமாக ேப�பைர� ேத0யேபா,, 

"அேதா ேப�ப� இ��க, ெதாியல எ�மமா9. ஒ�ைன�ேபாC ைதய4 வா�தியனாC 

ேபா/ேட� பா�. சீ�கிரமா ெர0 ப+N' எ�றா�.  
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அவ� 'ெர0 ெசCத,� 'கதவ E0/9 ெவளிலேய நி42. எவைன@� 

உ
ேளவிடாேத' எ�றா�. 'பல ைதய4கைள ஏ�பா9 ெசC@� அ7த ஆசிாிய�, 

ஒ�1� �ாியாம4 கதைவ E0னா�. Dைர� க/0ட�தி4 இ�7த ஆசிாிய�க��, 

காைர� க/0ட ஆசிாிய�க��, ச+க�ைத ெமாC�,� ெகா+டா�க
. 

அவ�களிட�, அவ� நட7தைத விள�கி னா� சீனிவாச�, 'இவைன விட�படா,.டா. 

ச+டாள� பய! காலா கால�,ல ச�பள�த தராத,னால எ� மகைள அ3�ப 

0யாம� ேபாC கைடசில, அவைள� க/9ன காவாA�'பய4 இனிேம4 ஒ�ப� 

F/லேய இ�7,�க. ஒ�ேவ
ை◌ ஊ�ல, ேவற இ�/ர?/ ஏதா வ, இ�� '�3 

ெபா0 வ%சி எ=தியி��கா�. எ� மக
 ந4லா% சா�பி/9 நா2 நா� ஆ(,. இ7த� 

பயல ெபா0�ெபா0யாC ஆ�காம4 விட�படா,' எ�றா�. சர?வதி, ச+க�ைத 

பய�ேதா9�, பாிதாப�ேதா9� பா��தா
. எ�ன நட� ேமா...ஏ, நட� ேமா... 

திOெர�1 ஆறாவ, வ �பி4 சர?வதி அ=� ச�த� ேக/ட,. பி
ைளகளி� 

D%சைல@� மீறி அவ
 D�பா9 ேபா/டா
. அCேயா, ேந�,தா� எ�க�பாைவ 

இSவள( நா�� மர� ெவ/9ன, ேபா,�, இனிேம4 நா� ச�பள� வா� நத 

நிைன�காம4 ேவைல� � ேபானி� க�னா, நா� ேவைல� � ேபாகமா/ேட'�3 

ெசா� ேன�. ெசா�னப0ேய ஆயி/9ேத...ஆயி/9ேத...' 

 

எ�1 அர�றினா
. அவ
 ைகயி4 இ�7த காகித�தி4 க+ணி�� ,ளிக
 ெதறி�,% 

சிதறின. ச+க� அ7த� காகித�ைத வா�கி� ப0�தா�. "ஆசிாிைய சர?வதி� , 

த�களி� பதவி விலக4 க0த� ஏ�1� ெகா
ள�ப/ட,.  9�ப aVநிைலயி� 

காரணமாக, பதவி வில வதாக தா�க
  றி�பி/ட காரண�, ந�  ஆC( 

ெசCய�ப/9, த�களி� ேவ+9ேகாைள ஏ�1� ெகா+டாகிவி/ட,. ஆைக யா4 

நாைளயிA�7, தா�க
 ேவைல�  வரேவ+0ய தி4ைல. உ�களி� ேசைவ� , 

ப
ளி நி�வ�க� ந�றி ெதாிவி�,� ெகா
கிற,' எ�1 உ�தர( Dறிய,. எ4லா 

ஆசிாிய�க�� பிரமி�, நி�றா�க
. ஒS ெவா�வ��, த�க�� � சிறி, ேநர�தி4 

இேத மாதிாி யான ஒைல வரலா� எ�1 த�க�பாச+0யி� அைற ைய� தி��பி� 

தி��பி� பா��தா�க
. சர?வதி அ=ைகைய நி1�தவி4ைல. ச+க� 

அச7,வி/டா�. அவ
 அ=ைக�  தா3� ஒ� காரண� எ�ப,ேபா4 உத/ைட� 

க0�,�ெகா+டா�. ஒ�நிமிட ேநர7தா�. சர?வதி, ஆசிாிைய கனக�தி� ேதாளி4 

சாC7,ெகா+ டா
. மய�கி வி=7,வி9வாேளா எ�1 ெசா42� அளவி� , 
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அவ
 க+க
 நிைல �தி நி�பைவேபால ெவறி�, நி�றன. ைக கா4க
, ப�கவாத 

ேநாயாளி மாதிாி ஆ0ன ப0�த ப0��. ெப�ற பயி�சி, வா�கிய ச�பள�, அைன�,� 

இனிேம4 நீ�ேம4 எ=�தாC ேபான,ேபா4, அவ
 க�ன�களி4 நீ� 

ெப��ெக9�,, ேமாவாயி4 வ7, ச�கமமாயின. இனிேம4 எ�ேபா, ேவைல 

கிைட� � எ�1 நிைன�பவ
 ேபா4 ேமாவாைய நிமி��தியவ
, எ�ப(ேம 

கிைட�கா, எ�ப,ேபா4 தைலைய, அ� மி� மாக ஆ/0னா
. ச+க�ைத� 

பா��,, 'அ 7 த � காகித�ைத� ெகா9�க. நா� ஆசிாிையயா ேவைல பா��க� த தி 

 

@
ளவ
 எ�கிற,�  அ,தா� என�  ச�0பி�க/. அ7த� பாவி எ� ச�0பி�க/ட 

தரமா/டா�' எ�1 க�தி�ெகா+ேட, அவ
 ச+க�திடமி�7த காகித� ைத� 

ப�ற�ேபானா
. இத� 
, சர?வதியி� சி�தி மக�-எ/டாவ, வ �� ப0� � ஒ� 

ைபய� ெபாிய�மா மக
 அ=வ த�கான காரண�ைத Zகி�,�ெகா+9, ெவளிேய 

ஒ0னா�. ஆசிாிய� சீனிவாச3�, கி/ட�த/ட ஒ�பாாி ைவ�தா�. 'ேவைலயி4 

ேச��ேபாேத ராஜினாமா ல/ட� வா�கி வ%��கி/டா�. நா� Dட EN தடவ 

ராஜினாமா ல/ட� ெகா9�தி��ேக�. ெமாத4ல எ=,ன ேப�ப� கச�கி 

ப=� �ேபா, ெர+டாவதா வா�கி� வா�. இ�க இ��கிற எ4லா� கி/ட@ேம 

ராஜினாமா ல/ட�கள வா�கி வ%சி��கா�. யா� யா��ெக4லா� எ�ப�ேபா ஒல 

வர�ேபா(ேதா?' அ=வத�  ஆய�த� ெசCகிறவ
 ேபா4 நி�ற ஆசிாிைய கனக� 

அர�றினா
. ந�சி� ேஹால ேச�7, வயி�,� க/0ய ஆபேரஷ� 

ப+ணN�3 நிைன%ேச�. இ7த எழெவ9�பா� அ,� 
ள வயித,ல 

அ0�பா� ேபா2�ேக.' ச+க�, சர?வதியி� கர�க
 இர+ைட@� 

அனி%ைசயாக� ப�றி�ெகா+9 ஏ� அழ ற? அவ� ேபாயி9�னா ேபாவத�  நா� 

எ�ன கி
�� கீைரயா? அழா த�மா! நா�க இ7த� ப
ளி�Dட�,ல இ��க, 

வைர� � நீ@� இ��க�ேபாேற!' எ�1 ெசா�ன ேபா,, சர?வதி ஒரள( 

ந�பி�ைக� ப/டவ
 ேபால க+ணிைர� ,ைட�,�ெகா+9, இழ7ததாக 

நிைன�த, இழ�பாக ஆகா, எ�1 நிைன�தவளாC அழ(� 0யாம4, 

அைனவைர@� பா��,வி/9, பிற  ச+க�ைத ேசாகமாக� ��னைக�,� 

ெகா+ேட பா��த ேபா, ஏ/டளவி4 ைதய4 ஆசிாியனாக ேவைல பா�� � 

ைபய�, இ�ெனா� க0த�ைத� ெகா+9 வ7,, ச+க�திட� ெகா9�தா�.  
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ச+க�, அவ� ெகா+9 வ7த ாிஜி?டாி4 ைகெய=�,� ேபா/9 க0ததைத 

வா�கிவி/9, க0த உைறயி4 இ�7, க0த�ைத� பி ாி � , எ4ேலா�� � 

ேக/ �ப0 ப0�த �: 'நீ�க
, த�க காரண�தி�காக� ேக/க�ப/ட எ? எ?.எ4.சி. 

ச�0பி�க/ைட கா/ட ம1�த,ட�, ேமலதிகாாிைய@� நி�வாகிைய@�, 

ச�ப7தமி4லாம4, ச�ப7த�ப9�தியி��பதா4, உ�க
 ச�0பி�க/04 வி4ல�க� 

இ��பதா4 தா� நீ�க
 அைத� கா/டாம4 ம=ப�கிறீ�க
 எ�1 அ3மானி�க� 

ப9கிற,. ஆைகயா4 = விசாரைண 0@� வைர, உ�கைள� தா�காAக பதவி 

நீ�க� ெசCய� ப/0��கிற,. விசாரைண 0வ, வைர� �, இ7த ஊாிேலேய 

இ�� �ப0� ேக/9� ெகா
ள�ப9கிற, ' எ4ேலா��, அவனா4 

கா�க�ப9பவ�க
 ேபால (�, அவைன� கா�க� ேபாகிறவ�க
 ேபால(� பா�� 

தா�க
 ச+க� சிாி�,� ெகா+டா�. தைலைய �3� பி�3மாக ஆ/0� 

ெகா+டா�. ' இனிேம4 நா� ெபா1�தா4, நம�  இ7த பி
ள�க��  மகா�மா 

கா7திைய� ப�றிேயா, பக�சி�ைக� ப�றிேயா ெசாலA� ெகா9�க அ�கைத 

கிைடயா,' எ�றா�. 'வா�க, அவ� ைகய� கால ஒ0�கலா�. நாேன ஒ0�ேக�' 

எ�றா� ேவலா@த�. 'வா�க பா�,��டலா�' எ�றா� சீனிவாச�. நா3� வாேர� 

எ�றா� தைலைம ஆசிாிய�. 

 

பதினா1 ஆசிாிய�களி4 ஆசிாிய-ம%சா� ேகாவி7 தைன� தவிர, தைலைம ஆசிாிய� 

உ/பட எ4ேலா��, மாேனஜ� அைறைய� பா��,� ேபாக� ேபானா�க
. 

ேகாவி7த� ஏேதா ேபச� ேபானா�. ேவலா@த� அவ� ச/ைடைய� பி0�, 

உ2�கியதி4, அ�ப0ேய உ/கா�7,வி/டா�. அ�ேபா,, சர?வதியி� அ�பா 

ெபா�ைனயா(�, அவ
 அ�மா(�, மாேனஜ� அைற� 
 `ைழ7தா�க
. அவ�க
 

ேபசி 0ய/9� அ4ல, 0�க/9� எ�ப,ேபால, ஆசிாிய�க
 �ற� ப/ட 

இட�திேலேய நி�றா�க
. ெபா�ைனயா(� அவ� மைனவி@� மாறி மாறி 

ம�றா9வ,, ஆசிாிய� க��  ந�றாக� ேக/ட,. 'த�க�பா+0, ஒ� தா�தா 

கால�,ல இ�7ேத ஒ�க F/ல நாயா உைழ%சவ� நா�. ஒ�ைன இ9��ல 

எ9�தவ�. சி�ன� பய மவ
 , சி�ன�தனமா நட7, கி/டா, நீேய அவள 

க�ன�,ல ெர+9 ேபா/0�� கலா�. ஆனா4 இ�ப0� ப+ணலாமா ராஜா? ந�பி 

எ=தி� ெகா9�த காகித�,ல, ந�பி�ைக ேமாச0 ப+ணலாமா? அ�ப0 

ப+NறதாC இ�7தா4, நா� எ�தன தடவ ப+ணியி��கலா�? ஒ� தடவ ஒ� 
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F/9 Rேரா(ல க�ைத க�ைதயா "பா ேநா/9 மி�னி%�,. ரா�திாி ேவள. ராச�மா 

Rேராவ B/ட மற7,/9� ேபாயி/டா. நா�, அவ வார, வைர� � நாC மா,ாி 

காவ2�  இ�7தவ�. ஒன�  ப
ளி�Dட�,�  எ�தன தடவ ேசா1 �ம7,கி/9 

வ7தி��ேப�. எ� ேசா�1ல ம+ண அ
ளி� ேபாடலாமா மவராசா? த�க�பா+0 

அல/சியமாக� ேபசினா�. 'நீ�க�� D/9� க
ள�க யார� ேக/9 மாாிய�மாைள 

ெகா+9விட� ேபானிய�? எ� F/9�  த+ணி எ9�க வர 0யாத அள(�  

ஒ�ம மக
 ெபாியவளா ஆயி/டா எ�ன? எ� ெப+டா/0ய எதி��,� ேப�ற 

அள(� , நீ�க தயாராகி�கி/O�க. நா� ெசா42ற  மா�பி
ைளைய உத1ற 

அள(�  திமி1 வ7,/9 எ�ன? ேப ச | ம ேபா�க. இ, 0Hசிேபான சமா%சார�.' 

'த�க�பா+0! அ�ப04லா� ேபச�படா,. ஒ� கா 2ல ேவN�னா2�...' 

ஆசிாிய�கேளா9 நி�ற சர?வதியா4, ேம� ெகா+9 நட�க�ேபாவைத க�பைன 

ெசC,ெகா+9 அ�ேகேய நி�க 0யவி4ைல.  

 

மாேனஜ� அைறைய ேநா�கி� ேபானா
. வாச2�  ெவளிேய நி�1 ெகா+ேட 

க�தினா
. அ�பா...எவ� கா2ல@� விழா+டா�. அவ� ஒ�ம கா2ல விழ�ேபாற 

கால� வ7,/9. நீ�க F/9� � ேபா�க. ெமாத4ல ெவளிய வா�க. 

வா�க�பா...வா�மா..." த�க�பா+0 ெகாHச� வா��ைதைய வி/9/ டா�. 

'பா�தியா, அவ� இவ�3 ேப�றத? ேதவ0யா +ைட�  வாய� பா�தியனா' - 

'அவ�' எ�1 ெசா�ன,�காக, மகைள அ0�க� �ற�ப/ட ெபா�ைனயா(�  

யாைர அ0�கிேறா� எ�1 ெதாியவி4ைல. எ�தைனேயா பைனமர�கைள ஒேர ஒ� 

ேகாடாாியா4, த�ன7 தனியாக% சாC�த அ7த மனித�, தன�  எ,(� ெதாியாமேல, 

த�க� பா+0யி� க=�ைத� பி0�,� ]�கி, ேமைஜயி4 ேபா/டா�.  ��ற� 

�ர+ட த�க�பா+0 தைலைய நிமி��தியேபா,, அைத 0ேயா9 ேச��,� பி0�, 

ேமைஜயி4 ேமாதினா�. த�க�பா+0 'அCேயா... அCேயா' எ�1 க�தினா�. 

மைனவி�காாி ��ஷைன� பி0�, இ=�தா
. த�ைப உண�7தவ�ேபா4, 

ெபா�ைனயா த�க�பா+0ைய வி/9வி/9, த�ைன ந�பாதவ�ேபா4 சிறி, 

விலகி நி�1ெகா+9 'யார� பா�,ல ேதவ0யா +ட�ன? ஒ� F/9 ச�கதிய 

நா� ெசா4ல/9மாடா? ெச�தா2� ெசா4ல 

 

மா/ேட�. ஒ� F/ல அ7ேயா�யமாC பழகி/9 அ7த F/ல நட�கிற விஷய�கள 

ெவளில ெசா42த அேயா�ய�தன�த எ�ப(� ெசCயாதவ�. எ� மவள� பா�தா 
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ேதவ0யா +ட�கற? இதவிட நீ... ஒ� அ�மாவ% ெசா4Aயி��கலா�...’’ எ�1 

இைர7த ேபா,, ஆசிாிய-ஆசிாிையக��, அ�தைன பி
ைளக�� அ�ேக 

வ7,வி/டா�க
. சர?வதி, அ�பாைவ� ேபாC� பி0�,�ெகா+டா
. ச+க�, 

ச�த� ேபா/9% ெசா�ன, அ7த அமளி யி4 ேலசாக�தா� ேக/ட,. 'ெபா�ைனயா 

மாமா, நீ�க��, அ�ைத@� ெமாத4ல ெவளிேய ேபா�க உ� ேபா�க...' 

ெபா�ைனயா(�, அவ� மைனவி@� ெவளிேய ேபாC, ைமதான�தி4 

நி�1ெகா+டா�க
. ச+க� த�க�பா+0ைய� பா��, க�ஜி�தா�. 'த�க� 

பா+0 லா�, ஒ�க கால� 0H� எ�க கால� ,வ� கி/9,. எ�கேளாட 

ச�0பி�க/9�கைள@� ெகா9� ,/9, எ�க��  ெகா9�த ல/டைர@� வாப? 

வா�கி/9, இதர ஊழ4 சமாசார�,� � நீ�க பிராய சி�த� ெசC@� �னா4, 

ஒ�கள...சீ...ஒன�ெக,�  மாியாைத? ஒ�ைன...இ7த அைறைய வி/9 ெவளில 

விட�ேபாற,4ல அ�ப0� ேபாவதாC இ�7தா4, எ�கள பிணமா�கி/9�தா� நீ 

ேபாக 0@�...' எ4லா ஆசிாிய�க��, மாேனஜ� அைறயி� வாசைல மைற�,� 

ெகா+டா�க
. நிைல�ப0யி4 நின1 ெகா+9,  1� � ெந9� மாக ேவய�ப/ட 

ேவA� க��க
 மாதிாி நி�றா�க
. அ7த மனித ேவA வாச4 =வைத@� 

அைட�த,. ஒSெவா�வ� அ0வயி�றி2� ப�றி� ெகா+0�7த ெந���. ெநHசிேல 

தணலாகி, க+ணிேல ஒளியாகி, "ஒ�ைன விடமா/ேடா�விடமா/ேடா�” எ�ற 

ஒAயாகி, த�க�பா+0ைய% க/ட,. அவ� க+கைள Eடைவ�த,. கா,கைள 

ேநராக ைவ�த,. எ�ன நட7த, எ�பைத =வ,� Zகி�க 

0யவி4ைலயானா2�, ஆசிாிய�க
 இ�ப0 நட�கேவ+9மானா4, மாேனஜ� 

எ�ப0ேயா நட7 தி��பா� எ�பைத உண�7த,ேபால, ப�னிெர+9 வய,�  

ேம�ப/ட மாணவ-மாணவிய�, ேவAயி4 பட�7த ெச0 ெகா0க
 மாதிாி 

ஆசிாிய�கைள ெந��கி நி�1 ெகா+டா�க
.  

 

சில�, ேத�த4 கால�தி4 பாதி���  உ/ப/டவ�களாC, 'மாேனஜ� ஒழிக... 

ஆசிாிய�க
 வாVக...' எ�1Dட த�ப0யாதப0 ழ�க மி/டா�க
. இ�3� சில 

பி
ைளக
, த�த� F9க��  ஒ0னா�க
-ெப�ேறாாிட� நட7தைத% ெசா4A 

மாேனஜைர ெகா42�ப0 ெசா4ல ேவ+9� எ�1 நிைன�தவ�களாC, சில� 

த�க�பா+0ைய ஆQ ,ைரயாக(�, ச+க�ைத வாHசிநாதனாக(� க�பைன 

ெசCதன�. 'ஏ�...?◌ா�...ச/ 9�3 �ட மா/ட�கா�...' எSவள( ெபாியவைன@� 
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தA4 ஒ� ேபா9' ேபா/9வி/டா4, அவ� அ(/9' எ�பத� .விள�க� ேபா4 

ஏ�ெகனேவ ெபா�ைனயா ெகா9�த அ0யி4, அதி�7,ேபான த�க�பா+0 , 

�ழ4நா�காAயி4 அ� ப0ேய உ/கா�7தி�7தா�. அ7த நா�காA இ�ேபா, ஆட 

வி4ைல, அைசயவி4ைல. தனி�தனியாக� கிட� � ஆசிாிய�  %சிகைள 

ஒSெவா�றாக எ9�, ஒ0�, விடலா� எ�1 நிைன�தவ�, இ�ேபா, அ7த�  %சி 

க
, ஒ�ேறா9 ஒ�றாகி, ேதாழைம� ப�தெம�ற கயி� றா4 ஒ0�க 0யாத 

விற �க/டாக மாறிவி/டைத� �ாி7,ெகா+டவ� ேபா4 பா��தா�. தாேன 

தனிெயா�  %சியாக� ேபானவ�ேபா4 தவி�தா�. உயிேராடேய சமாதியான, ேபா4, 

அ7த அைறைய அ� மி� மாக� பா��தா�. ஒ�ேவைள நம� 
 ைப�திய� 

பி0�தி��  ேமா? அ த ண | ல தா � க+N�  இ�ப0� 

 

ெதாி@ேதா?' எ�1 நிைன�பவ�ேபா4 வழிமறி�, நி�ற வழிகா/0கைள ந�பாத, 

ேபா4 பா��தா�. இ�7தா2� அவ��  ஒ� ந�பாைச. ப�காளிக
 வரலா�. 

எவராவ, ேபா_ஸு� % ெசா4லலா�. அவர, எ+ண�ைத Zகி�த, ேபா4, 

ச+க� மீ+9� க�ஜி�தா�: 'பைழய காலமி4ல ஸா�! ஒ�க��  ஆதரவாC யா� 

வ7தா2� சாி, எ�கைள FV�தி/9�தா� ஒ�கள மீ/கலா�. நீ�க எ�க 

ேகாாி�ைக�  இண� �னால, ஒ�கள விட�ேபாற ,4ல. எ�ன நட7தா2� 

சாி...எ�ப0 நட7தா2� சாி... ஒ�க��  அதிகாாி�க�னா, எ�க��  ஆசிாிய� 

D/டணி இ��  ஊ� இ�� ." �Aைய% ��றி வைள�, FV�,� கா/9 நாC 

D/ட� மாதிாி, ஆசிாிய�க
 வழியைட�, நி�றா�க
. தா�க
 ெசா4A� ெகா9�த 

வரலா�1� பாட�க��  � தா�கேள பாீ/ைச எ=த� தீ�மானி�தவ�களாC� 

ேதா�றினா�க
. அ�கிரம�கார3� , 0(� அ� கிரம "ப�தி4தா� வ�� எ�1 

ஹி/லைர@�, ேசாAனிைய@�, உதாரணமாக� கா/0, மாணவ� க��  பாட� 

ேபாதி�தவ�க
, உ
c� ப��தியி� Eல� உலக% சமா%சார�கைள% ெசா4A� 

ெகா9�க ேவ+9� எ�ற ேபP� பயி�சிைய நிைன�தவ� களாC, அ7த 

ஆசிாிய�க
 இ�ேபா, உ
��’ த�க� பா+0ைய� கா/0, உலகதல விேராதிகைள 

அைட யாள� கா/ட வி��பியவ�க
ேபா4, அைசயா, நி�றா�க
. இ7திரா ம/9� 

சிறி, விலகி நி�றா�. த�க�பா+0ைய அ0�க� ேபான ேவலா@த�ைத ச+க� 

பி0�,� ெகா+டா�. ஊாிA�7,, ஆ+க��, ெப+க�மாக� திர+9 

ெகா+0�7தா�க
. ச+க�தி�காக% சில�. சர?வதி�காக% சில�. சா�பா9 

ேபாடவி4ைல எ�1 சில�.  
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ராஜA�க�தி� ]+9தலா4 சில�. ராச�மாவி� திமிரா4 சில�. ேசாியி4 இ�7த 

சில�. இ�ப0% சில� சிலராC D0யவ� பல�பலராயின�. பலவைகயான ேப%�. 

பா�ைக ெவ/9வ, ேபா�ற ேப%�. 'அ7த� ெபா+N, அவ� F/ல ேவைல�காாி 

மாதிாி ேவைல பா��தா
. அவ��கா சீ/ட� கிழி�க,? யா�, ந�ம ச+க�,�கா 

ஒைல ெகா9�தி��கா�? நாம அ�ம� ைட கண�ைக எ�ப0 ஒ=�கா எ=, ேறா�. 

அ,மாதிாி இ7த த�க�பா+0@� ஒ=�கா இ�7தி�7தா, இ�ப0 நட� மா? 

எ�னேவா, அவ3�  வா4 பி0�கிய�...ெதன� பி
ளிய��  சா�பா9 

ேபாடN�. இவ� ேபா9றானா? இவ3�  இ�ைன�  ந4ல சா�பா9 ேபாடN�. 

"த�ம அ0 ெகா9� கN�ேவ.' உ
ேள சிைற ைவ�க�ப/ட த�க�பா+0யி� 

உட��, ேவ�ைவயா4  ளி�7, ெகா+0�7தேபா,, ஆசிாிய�களி� ேமனி 

ெகாதி�,� ெகா+0�7த,. ெவளிேய இைர%ச4, ேபாிைர%ச4. F/ 04 இ�7, 

,
ளி�  தி�, வ7த ராச�ம ைவ 'வா0! சீ�கிர� வா. ஒ� பன�கா EHசிய 

ெகா�தி� ேபா/9 அவி�ேகா�' எ�1 ெப+களி4 ஒ��தி சவாA/டேபா,, ராச�மா 

பாதி வழி யி ேல ேய நி�றா
. அநியாய�கார� ெசா4வைதெய4லா� ேக/9� 

ெகா+0��காம4, அவ� ஒSெவா� ெசயைல@� ஏ� எ�1 ேக/9, தா�க
 பா� 

எ�பைத@� ேக/9� ெகா+டா4, அதி4 பிற� � ேக
வி�தி, ஆயிர� ேவ
வி� 

தீையவிட பிரகாசமாக விள� �. மனதிேல கிள��� ேக
வி�ெபாறி, 

ஐ�ெபாறிகளி2� தாவி, அ+ைட அயலாைர@� ப�றி, ஊழி�தீயாக மா1� எ�ப, 

நி"பண� ஆகி� ெகா+0�7த,. 

 

த�க�பா+0, தன�  �னா4, ஆசிாிய உ�வ� தி4, ஒ� ெப�7தீ உ�வாகி 

இ��பைத@�, அ7த தீC�  ஊேர எ+ெணயாகி இ��பைத@�, அ7த தீைய 

ஊ9�வ 0யா, எ�பைத@� �ாி7தவ�ேபா4, நா�காAயி4 உ/கா�7தப0 

ேமைஜயி4,  ��ற� தைலைவ�, விழிபி,�க� பா��தா�. அவ� விாி�,� 

ேபா/0�7த ைகக
, ஆசிாிய�களி� கா4கைள ேநா�கி, ேமைஜ விளி�பி4 

ெதா�கின. ப
ளி�Dட�தி�  ச�1 ெதாைலவி4 உ
ள ஒ� 'தனி' F/04 வசி� � 

சலைவ� ெதாழிலாளி ஒ�வ�, நா�ைக7, ர/9� ,ணிகைள� ேதC�பத�காக 

நில�காியி4, ெகாHச� சீம எ+ெணC ஊ�றி ெந�� பி/டா�. நில�காி, க+ணி� 

வி9வ,ேபா4 �ைக7த ேபா,, அவ�� த� க+கைள� கச�கி� ெகா+ேட 
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ஊதினா�. க+ணிராC கசி7த நில�காி, இ�ேபா, ெந���� ,+ட�களாC 

மாறிவி/டதா4 அைவ அைணயா, எ�பைத அறி7,ெகா+9 அவ�ைற ஒ/9 

ெமா�தமாக எ9�,, இ?திாி� ெப/0யி4 ேபா/9 வி/9, ெவளிேய ேக/ட 

ச�த�தி� சார�ைத அறிய ைமதான�தி�  விைர7தா�. 

-------- 


