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வள��� மக	 

அதியாய� 11 

 

வி%ய வி%ய 23காம4, ெகா1ட' ெகா1ட விழிததா4 ம47காவி� க8க	 

காிதன. ேலசாக தைல 
�றிய9. ஒ�ப9 மணி வைர பி9� பி%தவ	 ேபா4 

உ1கா��தி��தா	. அ�< க4=ாி வி0�ைறயாதலா4 அ�பா க80'கவி4ைல. 

அ�மா, மண�ெப8ைண தி1ட வி��பவி4ைல. 

 

>ளியலைற'>� ேபா., ஷவைர திற�9 வி1டா	. சார4 மைழ ேபா4, க�பி 

மதா�� ேபா4 வி@�த நீ�' க�ைறக	 �%' க�ைறேயா0 ேமாதி, �9> வழியாக 

இற3கிய ேபா9 அவ�'> ஓரள& இதமாக இ��த9. அேத சமய� ராம�, சரவண� 

இர80 அ�மா'க	, இர80 அ�பா'க	 மாறி மாறி வ�9 ேபானா�க	. 

ெத��ெபா<'கியாக வா@� ராமைன அவளா4 க1%'க �%யா9. அ�ப% க1டாம4 
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அ�த B1%4 அவளா4 இ�'க&� �%யா9. இ��தாC� �கமறியா� 

ப�வதிேலேய பா�9� பழகிய, இ�த அ�பாைவD� அ�மாைவD� வி10 வி10 

அவளா4 பிாி�தி�'க �%யா9. 

 

ம47கா சி�தி9 சி�தி9 சி�தைனேய இ4லாம4 ேபானா	. இ�த ராம� 

இ4லாமேல இ�த அ�மா&ட-� இ�த அ�பா&ட-� வாழE�. எ�ப%? எ�ப%? 

 

அவ	 ஒ� தீ�மானமான �%&'> வ�9 வி1டா	. ராமைன' க1%'க �%யா9 

எ�< அ�பாவிட�� அ�மாவிட�� ெசா4ல ேவ80�. 

 

>ளி9 வி10, Gேராவி4 இ��த �9� �டைவைய' க1டாம4 உ0திய 

�டைவையேய க1%' ெகா80 சைமய4 அைற'>	 நி�ற பா�வதியி� ப'க� 

வ�தா	. “அ�மா” எ�றா	 >ைழ�9� இைழ�9�. 

 

பா�வதி, அவைள வினா ெந�றிேயா0 பா�த ேபா9, ம47கா தய3கி மய3கி, ததி' 

ெகா8ேட ேபசினா	: 

 

“என'> ராம� ேவ8டா�மா... ேவ8டா�மா...” 

 

ம47காவா4, ேம�ெகா80 ேபச �%யவி4ைல. அ�மாவி� மா�பி4 தைல ைவ'க� 

ேபானா	. அத�>	 அவ	 �க� ேபான ேபா'கி�>�, சிவ�த க8க�'>� பய�9 

ேபா. 
வாி4 �க� �ைத9 அ@தா	. 

 

ந%9� பழகிய ெபாிய அ8ணனி� சகவாச ேதாசதா4, ம47காவி� 

அ@ைகையD� ஒ� ந%�பாக' க�தி ஒ� ந%��'காக' Hட ஆ<தலாக� ேபசாம4, 

பா�வதி ெபாறி�தா	. 

 

“நீ எ9'> அ@&ேற�- என'> ெதாிD�. எவேனா ஒ� கIமால9'கி1ட (இ9 

ராம� கட� ெகா0த வா�ைத) ேரா10ல த�'கி� ேபசி'கி10 நி�றைத ராம� 

ெசா�னா�. ேரா10ல காத4... B10ல... இ�த� JைனD� பா4 >%'>மா 

எ�கிற9 மாதிாி ந%'கிறியா'>�. எ4லா� அவ� ெகா0த இள'கார�.” 
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ம47காவி�>�, ேலசாக' ேகாப� வ�த9. 

 

“எ9'>�மா B8 ேப+
. ராமைன எ�னா4 க1%'க �%யா9. அKவள&தா�.” 

 

“எதி�9� ேப
கிற அள&'> வ�தி1%யா? எதி�தா� ேப
ேற? இ�த B10ல 

இ�'கE��னா ராமைன' க1%யாகE�. இ4ைல�னா... மாியாைதயா. உ� 

அ�ப�B1ைட� பா�9� ேபா...” 

 

ம47கா ெப1%� பா�பாக அட3கி� ேபா. நி�றா	. அேத சமய� அ�பாவிட� 

வாதா%, ெவ�றி ெபறலா� எ�ற ந�பி'ைகேயா0� இ��தா	. எ9 நட�தாC� 

அ�மாைவ வி10 அவளா4 பிாி�தி�'க �%யா9. ‘அ�பாைவ�’ பா�'காம4 

இ�'க&� �%யா9. அேதா0 அவளா4 ‘அ�த ஆ	’ B1%�>� ேபா. இ�'க&� 

�%யா9. 

 

பா�வதி ேபசினா4 ேபசி' ெகா8ேட ேபாகிறவ	. அ9&� ‘எதிாி’ ேப+ைச நி<தி 

வி1டா4, எகிறி� ேபச' H%யவ	. ேபசினா	. 

 

“வாைய திற�9 ெசா4C%. ராமைன' க1%'க �%Dமா? �%யாதா? ஏ8% ேபச 

மா1ேட3கிேற? நீதா� சாியான க	ளியா+ேச... உ� அ�மா&'> இ�'கிற திமி� 

உன'கி4லாம ேபா>மா? ேபா>மா�ேன�? சாியான நாி'>றதியா+ேச உ� 

அ�மா.” 

 

ம47காவா4 ேபசாம4 இ�'க �%யவி4ைல. 

 

“உ� நாதனாைர அ�ப%� ேபசாத�மா.” 

 

“எ�ன%, இ�-மா% எதி�9� ேபசேற? உ� அ�மாைவ� ேபசினா4 ேராஷ� 

வ�ேதா? அ�த ேமனா மி-'கிைய ேபசினா4, ேகாப� வ�ேதா? எ+சி 

இைல'காாி'>� பிற�தவ�'> எ+சி'கைல �திதாேன இ�'>�?” 
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ம47கா க8கைள உ�1%' ெகா8ேட பா�வதிைய� பா�தா	. ஏேதா ஒ� 

உ8ைம அவ�'> த10�ப1ட9. இவ	 அ�மா இ4ைல. ஆயிர� தா� எ09 

வள�தி��தாC�, இவ	 அ�மாவாக மா1டா	... அ�மாவாக மா1டா	. 

 

“எ�ைனயா% ெமாைற'கிேற? உ� அ�மா �தி ேபா>மா?” 

 

“எ3க அ�மாைவ அ�ப%� ேபசாதீ3க, அைத.” 

 

பா�வதி உ+சி �த4 உ	ள3கா4 வைர அதி��9 ேபானா	. இ9வைர அவ	 

ேக1டறியாத வா�ைத. இ9வைர அவ�'>+ ெசா47' ெகா09� ெசா4ல ம<த 

வா�ைத; ஒேர வா�ைதயி4, எதைன விஷய3கைள' ெகா1% வி1டா	? 

அவ�'ேக த�ைன அவ	, அ�மா எ�< ெசா4லாம4 ேபானதி4 ஒ� ஆதிர�. 

வள�த பாச� >C'கிய ஆதிர�. அ�த ஆதிரைத அவ	 வா�ைதகளா'க 

நிைனத ேபா9, அ�காைமயிேலேய ஒ� >ர4 க�Gரமாக ஒ7த9. 

 

“ம47கா... ைச'கி	 ாி' ஷா ெகா80 வ�தி�'ேக�. வா�மா ந�ம B10'>� 

ேபாகலா�.” 

 

ெப�மா	, மீைச 9%'க நி�றா�. 

 

ம47காவி�> ஒ�<� �ாியவி4ைல. ‘அ�த ஆைள�’ பா�தா	. அவ�, த� 

க8கைள 9ைட9' ெகா	வைத' க8டா	. அவ� ைககா4க	 தாமாக 

ஆ0வைத, அவ	 உண��தா	. ஏேதா ஒ� உண�& உ�த, ெம	ள, மிக ெம	ள, 

அவைர ேநா'கி நட�தா	. ெம	ள நட�த மகைள, அவ� ேவகமாக� ேபா. 

அைண9' ெகா8டா�. பிற> ஒ� >ழ�ைத ேபா4 ேகவி' ேகவி அ@தா�. பிற> த� 

அ@'காைட ப10, மகளி� ேமனி மா
பட' Hடா9 எ�< நிைனதவ� ேபா4 

ச�ேற விலகி' ெகா80, அவ	 இ� கர3கைள ம10� ப�றி' ெகா80, “வா�மா 

ேபாகலா�. உன'> எ�த' >ைற வ+சாC�, இ�த� பாவி... அ�பி4 ம10� >ைற 

ைவ'க மா1ேட�” எ�< ெசா47' ெகா80, அவ� நட'க, ம47கா, அ�மாைவ 

மல3க மல3க� பா�9' ெகா8ேட நட�தா	. அவ	 ம%யி4 �ர80 அழேவ80� 
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ேபா4 அவ�'> ேதா�றிய9. த�ைன வள�தவைள' க1%' கதற ேவ80� 

ேபால அவ�'> ேதா�றிய9. எ�றாC� த�ைதயி� பி�னா4 நட�தா	. ஒ� 

ைகயி4 ேபா1%��த த3க வைளயைலD�, க@தி4 ெதா3கிய ெசயிைனD� கழ�றி, 

ஊMச4 பலைகயி4 ேபா10வி10 நட�தா	. ராம-'காக நட�தா	. 

சரவண-'காக நட�தா	. வள�த அ�பா வர10� எ�< காதி�'>� 

உண�வி4லாமேல நட�தா	. 

 

இத�>	, ெவளிேய இ��9 வ�த ராம-'>, �த74 விஷய� �ாியவி4ைல. 

ேபய%தவ	 ேபா4 நி�< ெகா8%��த சிதிD�, கல3கியவாேற ேபா>� 

ம47காைவD� பா�த9�, அவ-'> விஷய� �ாி�9 வி1ட9. ெப�மாைள ேமC� 

கீ@மாக� பா�தா�. ஆசாமிைய அ%9 விடலா�... 

 

“ேயாK... இ�னாதா�யா உ� மனசிேல ெநைன��? இ9 உ� ெபா8ணாகேவ 

இ�'க10�. அ9'கி- ஒ� ‘ெகா4ைக’ இ4ைலயா? சி�ன ந.னா இ4லாத 

சமய9ல, N10'>	ேள J�9, கலா1டா ப8ணி10 ஒ� ெபா8ண கடதி'கி- 

ேபானா4, இ�னா.யா அ�த�? ேயாK, அவள வி0றியா இ4ல ெசமைதயா 

வாEமா?” 

 

ெப�மா	, ச�< நி�< அவைன �ைறதா�. ம47கா, அ�பாவி� �9>� ப'க� 

ப93கி' ெகா8டா	. அவைன கா4க	 இர8ைடD� ேச�9� பி%9, தைல 

கீழாக 2'கி ெந�கதிைர அ%�ப9 ேபா4 அ%'கலாமா எ�< Hட நிைனதா�. 

இ��தாC�, மக	 கண'கி4 தா-� ஒ� ர&% எ�ப9 ெதாிய'Hடா9 எ�ப9 

ேபா4, “உன9 ேவைலைய� பா�9'கி10� ேபா.யா...” எ�< கதிவி10, அ�ப%, 

ப%த மக�'> எதிராக' கதியி�'க' Hடா9 எ�ப9 ேபா4 ேலசாக 

ெவ1க�ப10' ெகா8ேட நட�தா�. 

 

ராம-'> அவ� ‘B'’காக பதி4 ெகா0த9, பலைத' ெகா0த9. “ேயாK, 

கIமால�, ம47காைவ வி0றியா, இ4ல வயித' கீற10மா?” எ�< ெசா47' 

ெகா80 அவைர ெந�3கிய ேபா9, ெவளிேய நி�ற ைச'கி	 ாி' ஷா'கார� உ	ேள 

வ�தா�. 
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அவ�� ேமனிெய3>� ‘ப+ைச’'கார�. ராமைன ேந�'> ேநராக� பா�9' 

ெகா8ேட, “ஏ8டா... ேசாமாறி... சி�ன ம-ஷ� ெபாிய ம-ஷ� விதியாச� 

வா8டா�? அவேராட ெபா8ைண அவ� H1%'கி- ேபானா, உன'ெக�னடா 

கயிேத. இ�ெனா� வா1% அவைர தி10 பா�'கலா�. மவேன, ெநMசி4 கீறி, 

மMசா+ ேசாைத ெவளில �10� J1ேற�” எ�< க�+சித ேபா9, “படா 

கி4லா%3க தா.யா... பிளா�ல வ�தி�'கீ3ேகா” எ�< Hறிவி10, ராம� ‘ைச1’ 

வா3கிய ேபா9 ெப�மா��, ம47கா&�, ாி' ஷாவி�> அ�ேக வ�9 வி1டா�க	. 

“ஏ<�மா” எ�றா� அவ�. 

 

 

ம47கா B10'>	 தி��பி� பா�தா	. உ	ேள ஊ0�வி� பா�தா	. வாச4 

ப%'க1%4 பா�வதி திபிரைமDட�, பி� தைலயி4 இர80 ைககைளD� பி�னி, 

விழி ஆடாம4, ெவறித பா�ைவ மாறாம4, ைபதிய'காாி ேபா4 நி�றைத� பா�த 

ம47காவா4 தாள �%யவி4ைல. “அ�மா... அ�மா...” எ�< ேகவி' ெகா8ேட 

அ@தா	. அ�த அ@ைகைய� பா�த9�, பா�வதிD�, ெந�3கி வ�9 நி�< 

ெகா80 அவைள� பா�தா	. ‘வ�தி0�மா, வ�தி0�மா’ எ�< இதய� வா.'> 

ஆைணயிட, Oைள அத�> தாளி1ட9. ஆனா4 க8க	 ம10� யா�ைடய 

ஆைண'>� க10�பட வி��பாத9 ேபா4, நீைர' ெகா1%ன. 

 

எ�ப% இ��த மக	, எ�ப%ெய4லா� இ�'க� ேபாகிறாேளா எ�< கட�த கால�� 

எதி�கால�� நித�சனமான நிகPகாலதி4 ச�தி'க, ெப�மா	, மகைள 

ைகதா3கலாக ாி' ஷாவி4 அம�தி வி10, “நீ ஏ�மா அ@&ேற? உ�ைன இ�த 

கதி'> வி1டவ3கைள, நா� 
�மா விட� ேபாறதி4ைல. மளிைக'கைடD� அாிசி 

மா& மி4C� உ� ேப�ல தா� இ�'>! வழ'>� ேபா10 வா3>ேறனா 

இ47யா�- பா�” எ�< சபத� ேபா10 வி10, ாி' ஷாவி4 ஏறினா�. ாி' ஷா'கார� 

ெபடைல மிதி'க� ேபானா�. 

 

ம47கா, க8ணீைர 9ைட9' ெகா8ேட, “நீ3க	 அ�பா ேமல வழ'>� 

ேபா0றதா இ��தா4 நா� உ3கேளா0 வரமா1ேட� வரமா1ேட�” எ�< >ழ�ைத 

ேபா4 வி�மினா	. 
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ெப�மா	, த� மகைள ெப�ைமேயா0 பா�9 வி10, அவ	 �9கி4 த1%னா�. 

பிற> “பி+ைச'கார� பயCவ கா
, நம'ெக9'>�மா” எ�< ெசா�னா�. அத�> 

அவ	, “அ�பாைவ அ�ப%ெய4லா� தி1ட�படா9” எ�< கல3கியவாேற ெசா�ன 

ேபா9, ெப�மா	 >ழ�ைதயானா�. >C3கி அ@தா�. 

 

“இ�னா.யா... நீ >ய�த மாதிாி, அழலாமா? சாியான ஆள.யா?” எ�< ெசா47' 

ெகா8ேட, ாி' ஷா'கார�� த� க8கைள 9ைட9' ெகா8டா�. 

 

ாி' ஷா நக��த9. பதினா< ஆ80 காலமாக அவ	 பா�9 உண��9 உ.த 

இடைதவி10 நக��த9. ாி' ஷா ச'கர3க	 
ழல+ 
ழல, பா�வதியி� தைலD� 

அேத ேவகதி4 
ழ�ற9. 

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

அதியாய� 12 

 

 

கணவ�, அ8ணைன எ9&� ெச.9விட� ேபாகிறாேரா எ�< க8கல3க, வாச4 

தி8ைணைய� பி%9' ெகா80 நி�ற ெச4ல�மா&'>, மன� மரண 

அவIைத�ப1டாC�, ேலசான ஆ<த4. அ8ணைன+ 
�றி எ�ேபா9� ஆ	 

இ�'>�. இவரா4 அ%'க �%யா9. அேதா0 இKவள& ர&%தன� ெச.D� 

இவ��, அ8ணைன' க8ட9ேம, ெப1%� பா�பா. அட3கி� ேபாகிறவ�. ஒ� 

ேவைள, இவ� கலா1டா ெச.9, இவைரேய ேபாQசி4 பி%9' ெகா09... 

இ�'கா9... இ�'கா9. எ� அ8ணைன� ப�றி என'> ெதாிD�. அ%�பத�> 

�9ைக' கா1%னாC� கா10வாேர தவிர, �9கி4 >த மா1டா�. ஒ�ேவைள, 

அ8ண� இ4லாம4... ேவ< யாராவ9 இ��9... அட கட&ேள... 

 

தவி9' ெகா8%��த ெச4ல�மா&'>, �த74 எதிேர வ�9 ெகா8%��த ாி' ஷா 

ம10� க8E'> ெதாி�த9. பிற> அதி7��9 உ�வ3கைள� பா�'க� பா�'க 

ாி' ஷா மைற�9, ெப�மா��, ம47கா&� ம10ேம ெதாி�தா�க	. பி�ன� ம47கா 

ம10ேம அவ	 க8களி4 நிைற�தா	. 
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ாி' ஷா வ�9 நி�ற&டேனேய, ெச4ல�மாவி� க8களி4 நீ� கீேழ வி@�த9. 

ம47காைவ, �9ேகா0 ேச�9 அைண9, த� ைககளாேலேய இற'கிவி10, 

பி�ன� அவைள அ�ப%ேய க1%� பி%9' ெகா80 “எ� ராசாதி... எ� 

ராசாதி... வ�91%யா�மா...” எ�< கதறினா	. 

 

சத3ேக10, அவளி� ைபய�க��, ெப8க�� வ�தா�க	. பிரசவதி�காக 

வ�தி�'>� அவ	 Oத மக	 ச�திரா, த3ைகயி� ைககைள� பி%9' ெகா80 

அ@தா	. ஏைழக	, த3க�'> இRட�ப1டவ� ேவதைனயி4 ேவ>�ேபா9, 

த3களா4 ெச.ய'H%ய ஒ�<, அ�த ேவதைனைய� பகி��9 ெகா	வ9 ேபா4, 

அழதா� �%D� எ�ப9 ேபா4, அதைன ேப�� அ@தா�க	. இதனா4, 

ெத�'H1ட� அ3ேக திர80 வ�த9. உ	ேள இ��த இ�ப9 

>%தன'கார�க��, அ3ேக >@மினா�க	. ‘%'னி1%’ பா�'>� ‘B10'கார 

அ�மா’ Hட ெத�&'ேக, அ9&� ந0 ெத�&'ேக வ�9 வி1டா	. 

 

ெப�மா�'> எ�னேவா ேபா7��த9. ப%த ெப8 ��னா4, இ�ப%யா, ‘ாீச�1’ 

இ4லாம4 அ@வ9? அவ	 எ�ன நிைன�பா	? அேதா0, அவ�'> ஆ<த4 

ெசா4ல ேவ8%யவ�கேள அ@தா4... அவ�, வழ'கமாக' கதாம4, ப%த மக�'> 

மாியாைத ெகா0�பவ� ேபா4 ேபசினா�. 

 

“ந�ம ெபா8E... ந�மகி1ட வ�தி�'கா	. எ3ேக வரEேமா... அ3ேக 

வ�தி�'கா	. ச�ேதாஷ� படாம4 அ@தா4 எ�ப%...” 

 

ம47கா, அவ�கைள நிமி��9 பா�தா	. அவ�க	 அைனவ��, அவ�'> ��� 

பா�தறியாத �9 மனித�களாக ெதாி�தா�க	. அ�த எC��' H0க�'>	��, 

இதய3க	 இ��பைத, அவ	 ேதடாமேல க8டா	. அ'காளி� ேதாளி4 ைக 

ேபா10' ெகா80, அ�மாவி� க8கைள, இ0�பி4 ெச�கியி��த த� 

ைக'>1ைடைய எ09, 9ைடதா	. 
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எ�ப%ேயா, ம47கா, அ�த �10 B10'>	 வ�9 உ1கா��தா	. அவ	 அ'கா	, 

அவ	 உ1கா�வத�> ��ேப, தன9 க4யாண� �டைவைய, ந�றாக ம%9 

அ0�� தி1ைட ஒ1%யி��த ம�தி1%4 அைத� ேபா10 பர�பிவி10, த3ைகைய 

உ1கார+ ெசா�னா	. த�பி ஒ�வ�, ம47காவி�> ெவளிேய இ��9 வா3கி' 

ெகா80 வ�த ஒ� ஓைல விசிறிைய எ09 Bசினா�. ெச4ல�மா, த� �9 

மகைளேய பா�தா	. அவ	 பிற�த ேபா9, >ழ�ைத எ�ப% இ�'கிற9 எ�பைத 

அறிD� ஆவ74, பிரசவ மய'க� தீ��த ம<நிமிடேம, எ�ப% பா�தாேளா, அ�ப%� 

பா�தா	. ெப�மா	, தைலயி4 ைக ைவ9, ேயாசி9' ெகா8%��தா�. 

இனிேம4 >திைரைய விடE�... ‘ப1ைடைய’ ஒழி'கE�. 

 

ம47கா&�, அவ�க	 அ�பி4 க1080, ெம.மற�9 இ��தா	. அ�த B1ைட� 

பா�9 ��� �கM
ழித அவ�'>, அ�த B10 மனித�கைள� பா�'க� பா�'க 

ெநMசெம4லா� நிைற�த9. சிறி9 ேநரதி�>� பிற> அவரவ�, தத� 

ேவைலகைள� பா�'க 9வ3கிய ேபா9 அவ�'> தனிைம வா1%ய9. தா� 

ெச.த9 சாியா எ�< Hட ேதா�றிய9. எ3ேகேயா ேபா.வி1டதாக நிைனத 

அவ	 அ�மா, ஒ� மசா4 ேதாைசDட� வ�9 மக	 ��னா4 காணி'ைக 

ெசC9பவ	 ேபா4 நி�றைத� பா�த9�, அவ	, தாயாகி தாயாகாம4 ேபான 

அ�த கா.�தவளி� ைககைள� பி%9' ெகா80 க8ணீ� வி1டா	. பிற>, 

மசா4ேதாைசைய ேவ8டாெம�< ைசைக ெச.தா	. 

 

வ�ேவா� - ேபாேவா�, “இ�ப%யா ெச.91டா3க” எ�ேபா�, “இ��தாC� நீ 

வர�படா9” எ�ேபா� இ�ப%யாக பல� வ�9 ேபசியைத' ேக10' ேக10, ஏேதா 

ஒ� ெபாிய ஜன+ச3கி7யி4, தா� ஒ� வ1டமாக இ�'>� ேலசான - மிக ேலசான 

ெப�மிததி4 ம47கா அ�ப%ேய உ1கா��தி��தா	. 

 

இர& வ�த9. எ3ேக ப0�ப9? உ	ேள O1ைட� J+சிக	. ெவளிேய ெகா
'க	. 

‘ட�ல� பி4ேலா’ க1%4 கிைடயா9. ேமேல மி�விசிறி'>� பதிலாக, ஒ� 

ெப�+சாளிதா� 
�றி' ெகா80 வ�த9. ம47கா தய3கி' ெகா8ேட நி�ற 

ேபா9, ‘பி	ைள தா.+சியான’ அவ	 அ'கா	 ச�திரா, ேகார�பாைய விாி9 த� 

க4யாண� ப10� �டைவைய, இர8டாக ம%9, ைககளா4 ேத.9, பாயி� ேம4 
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விாிதா	. ெச4ல�மா	, ஒ� கிழி�த தைலயைணைய எ09, B10'காராி� 

98டா4 அைத+ 
�றி, பாயி� விளி�பி4 ைவதா	. ைபய�க	 அ'கா�'>, யா� 

விசிறி B
வ9 எ�ற ச�+ைசயி4 ஈ0ப1டா�க	. ஒ�வ-'ெகா�வ�, அ%9' 

ெகா8%��பா�. ெவளிேய அ�பா இ��ப9 ெதாி�9, ெவ<� ச�+ைசயி4 தா� 

இ��தா�க	. ெப�மாேளா, இவ�க	 அ%9' ெகா8%��தாC�, க8%'க 

மா1டா�. அவ� பிர+சிைன அவ�'>. ம47காவி� எதி�காலைத நிைன'க 

நிைன'க அவ�'> தன'> நிகPகாலேம இ4லாத9 ேபா4 ேதா�றிய9. தா3க 

�%யாத இதய+ 
ைம ஒ� கிளாI ேபா1010 வரலாமா... ஒேர ஒ� கிளாI... 

இ�ைன'> ம10�... நாைளயி4 இ��9 நி<திடலா�. 

 

லா�த� விள'> அைண'க�ப1ட9. அ�த இரவி4, ம47காைவ� ப�றி ம10ேம 

ேபசி' ெகா8%��த >%தன'கார�க	, ெவளிதளதி4, கணவ� மைனவி 

சகிதமா., ெர1ைட ெர1ைடயாக&�, பி	ைளக	 சகிதமாக&�, வாிைச வாிைசயாக� 

ப0தா�க	. ம47கா&� ப0தா	. அ�ப%ேய 23கி� ேபானா	. ப10 ெமைத 

ெகா0'காத 
கைத, அ�த� பா. ெகா0த9. த��... பா. ெகா0'கவி4ைல. அ�த� 

பாைய விாித ஜீவ�களி� பாச� ெகா0த9. 

 

ந	ளிர&. 

 

>%தன'கார�களி� >ழ�ைதகளி4 ஒ�ேறா, இர8ேடா இ�பாாி ேபா1ட ேபா9, 

திTெர�< 2'க� கைல�9 எ@�தா	 ம47கா. க1%4 ெமைதயி4 

ப0தி��பதாக நிைன9 எ@�தவ	, பாைய� பா�9 தி0'கி1டா	. அ�ைறய 

தின� நட�தைவ அைன9� உற'க� கைல�9 ஒ� கண� நி�மலமாக இ��த அவ	 

மனதி4, உC'கி' ெகா8ேட வ�9 உ1கா��த9. தைலயி4 இ��9 வ�ததா, 

வயி�றி4 இ��9 வ�ததா எ�< இட� ெதாியாத அ�த 
ைம நிகP+சிகளி� - 

அனலான ெந���' க1%க	 அவ	 இதயதி4 ச1ெட�< ப10 சாியாக� பி%9' 

ெகா8ட9. 

 

ம47கா, அ�மா பா�வதிைய நிைனத ேபா9, �ட3கி' கிட�த ெச4ல�மாவி� 

�கேம ெதாி�த9. அ�பா ெசா'க73கதி�>� பதிலாக, ெப�மா	 அச�9 23கி' 

ெகா8%��தா�. அவ�'>, தியாகராய நகாி4 இ�'>� அ�பாைவD�, 

அ�மாைவD� உடேன பா�'க ேவ80� ேபா7��த9. அவ�க	 கா4கைள' க1%' 
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ெகா80 கதற ேவ80� ேபா7��த9. அவ�க	, இவ	 தைலைய ஆதரவாக' 

ேகாதிவிட ேவ80� ேபால&� 9%தா	. எைதD� எதி�பா�'காத பாசதி� 

உ+ச'க1டதி�> வ�தவளா., அவ	 ெச4ல�மாைவ எ@�பினா	. 

 

க8ைண' கச'கி' ெகா8ேட எ@�த ெச4ல�மா “எ�ன�மா” எ�றா	. 

 

“அ�மாவிட� ேபாகE�... அ�பாைவ� பா�'கE�, இ�பேவ பா�'கE�.” 

 

“இ�ேபா எ�%�மா �%D�...” 

 

“அ�பாைவ� பா�'கE�... அ�மாகி1ட ேபாகE�...” 

 

“இ�ைன'> ம10� ெபா<�மா...” 

 

“�%யா9. இ�பேவ பா�'கE�.” 

 

“கவைல�படாத�மா... நாைள'>... எ�பா0 ப1டாவ9 ஒ� க1%4 வா3கி0ேறா�. 

ெர80 நாைளயி4... ெமைத வா3கி0ேறா�...” 

 

“அ.ேயா... நா� க1%4 ெமைத'காக... அவ3கைள பா�'கE��- ெசா4லல... 

ெத�&ல நி�றாவ9 நா�, எ� அ�பாைவD�, அ�மாைவD� பா�'கE�... பா�ேத 

ஆகE�... இ�பேவ பா�'கE�...” 

 

“இ�ேபா எ�ப%�மா �%D�... ந0 ராதிாி...” 

 

“பரவாயி4ல... பா�'கE�...” 

 

“அ9 எ�ப%�மா...” 
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“அ�பா... அ�மா...” 

 

“ஏ�மா அ@கிற?” 

 

“அ�பா... அ�மா... வா3க�பா... வா3க�மா... எ�னால அ3க வர �%யல... 

நீ3களாவ9 வா3க...” 

 

“ம47கா... அ�மா ெசா4றத' ேக��மா...” 

 

“அ�பா... அ�மா... அ�மா... அ�மா... அ�பா...” 

 

ம47கா ேபா1ட H+ச4 அ@ைகயி4, அ�ேபா9 அ@9 ெகா8%��த சி�ன� 

பி	ைளக	, தா3க	 அவைள விட ெபாிய பி	ைளக	 எ�ப9 ேபால&�, அவ	, 

த3கைள ெபாிய பி	ைளகளா. ஆ'கிவி1ட9 ேபால&�, அவ�க	 அ@ைகைய 

நி<திய ேபா9, அவ	 ேமC� பலமாக அ@தா	. 

 

“அ�பா... அ�மா... அ�பா... எ� அ�பா... எ� அ�மா...” 

 

எ4ேலா�ேம, அ3ேக H%வி1டா�க	. ேவ< ேவ< B0களி4 இ��தவ�க	 Hட, 

ெவளிேய வ�9, நைட' கதைவ த1%னா�க	. ம47கா, அ@ைகைய 

நி<தவி4ைல. 

 

“அ�பாைவ� பா�'கE�. அ�மாைவ� பா�'கE�. யாராவ9 H1%10� ேபா3க... 

அ.ேயா... எ3க அ�பாைவ� பா�'கE�... அ�மாைவ...” 

 

ெப�மா	, மகைளேய பா�9' ெகா80 நி�றா�. உ	ள� கல3கியதா4, க8 

கல3கிய9. பிற>, இ�த' கல'கதி�>' காரணமான ெசா'க73கதி� மீ9 

ெகாைலதனமான ேகாப� ஏ�ப1ட9. ேகாபைத சிறி9 >ைற9' ெகா8ேட 

ேபசினா�. 
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“உ� இRட�... உன'> இ3க இ�'கிற9 பி%'கல�னா, இ�பேவ ெகா80 விட 

தயாரா. இ�'ேக�... எ� மானைத வி10, உ�ைன... அ3ேக ெகா80 

வி1010, அவ� கி1ேட ம�னி�� ேவE��னாC� ேக1கிேற�. ஏ�னா... இ�த 

அ�ப9 வ�ஷமா மானேதாட வாPற என'>, அ�த மானைத விட நீதா� �'கிய�. 

ஆனா4 ஒ8E. உ�ைன அ�த ேக0 ெக1ட ர&� பயC'> க1%' ெகா0'க 

9ணி�தவ3க. எ9'>� 9ணி�த பாவி3களாதா� இ��பா3க... நீ ம10� அவ3க 

ெசா�த மகளா. இ��தா4 இ�ப% அ�த ேசாதா� பயC'> கா& ெகா0'கிற 

எ8ண� வ�மா? இனிேம4, அ�த B1ல, நீ, ராம� பயைல க1%'காம இ�'க 

�%யா9. இனிேம4 நீ அ3ேக ேபானா4, அவ�'> இள'காரமா. ேபா.வி0�. 

உ�ைன... எ�ப% ேவE��னாC� ெச.யலா� எ�கிற ைதாிய� வ�9வி0�. 

எ�னாலD� த1%' ேக1க த>தியி4லாம4 ேபாயி0�. இKவள& நீ அ@ேற... 

ெசா'க73க9'ேகா, அவ� ெப8டா1%'ேகா... நிஜமாகேவ உ� ேம4 பாச� 

இ��தா4 இ3ேக வ�9 H1%10� ேபாகலாேம? எ�ைன, ெர80 அ% 

அ%9வி10 Hட H1%10� ேபாகலாேம... நா� தி��பியா அ%�ேப�? உ�ைன 

இ3ேக ெகா80 வ�த9ல நா� ச�ேதாஷ� ப0ேற�- நிைன'கிறியா... நீ ந4லா 

இ�'கE� எ�கிற9தா� என'> �'கிய�மா... நா� பாவி... நா� பாவி...!” 

 

ெப�மா	, த� தைலயிேல அ%9' ெகா8டா�. ஆனா4 அழவி4ைல. 

 

ம47கா, அ�பாைவேய பா�தா	. அவ�'>	ேள எKவள& பாச�. எKவள& 

அ��. தியாகராய நக�'>� ேபானா4, அ�பா, அ�மாேவா0, ராமைனD� பா�'க 

ேவ8%யதி�'>ேம... 

 

ம47கா �ட3கி� ப0தா	. ெச4ல�மா, மக	 தைலைய எ09, த� ம%யி4 

ேபா10வி10, >ழ�ைதைய >C'>வ9 ேபா4 >C'கினா	. ம47கா, ைக 

கா4கைள+ 
�1%' ெகா80, �ட3கி' ெகா8ேட இ��தா	. 

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

அதியாய� 13 
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தியாகராய நக� B10' கைதD�, இேத கைத தா�. 

 

ம47கா, த�ைதDட� ெவளிேயறிவி1ட ெச.திைய, கைட� ைபய� ஒ�வ� Oல� 

ேக	வி�ப1ட ெசா'க73க�, க4லாவி4 ேபாட� ேபான கா
கைள, சிறி9 ேநர� 

அ�ப%ேய ைவ9' ெகா8%��தா�. பி�� கைடயி4 இ��9, ேமேல ஒ� க�பி 

வ1டதி4 க1ட�ப1%��த கயி�< வைளயைத� பி%9' ெகா8ேட, கீேழ 

இற3கி ஓடா' >ைறயாக நட�தா�. 

 

வாசC'> வ�த9�, “எ� மகைள 9ரதி1%யா% பாவி எ3ேக இ3ேக... இ3ேக 

வா%... அவ	 ேபான பிற> உன'ெக�ன% இ3ேக ேவல...” எ�< >ர4 ெகா8ட 

ம10� கதி' ெகா8ேட, ப%ேயறினா�. இ�ப% மைனவிைய, அவ� எ�ேபா9� 

ேபசியதி4ைல. ‘கைட�’ பய4, விவகாரைத ‘ஊ��பய பி	ைள’ எ�< த�ைன 

அ%'க% தி10� பா�வதி'>� பாதகமாக+ ெசா�னதா4, ெசா'க73க� 

மைனவிைய தீ�9' க1%வி0வ9 எ�ற உ<திDட� தா� கதினா�. பா�வதி, 

ெவளிேய வரவி4ைல. பய3கரமான நிச�த�. கைளயான ஒ�<, அ3ேக இ4ைல 

எ�பைத' கா10வ9 ேபா4 ஒ� ெவ<ைம. நட'க' Hடாத9 ஒ�< நட�9, அ�ப% 

நட�தைத மா�ற �%யாதப% இ�ெனா�< �>�9 வி1ட9 எ�ப9 ேபா4, ராம�, 

த� ேதா	கைள வைள9' ெகா8ேட, அ3ேக நி�றா�. சி�ன ‘நா.னா’ைவ� 

பா�த9�, ஒ� ப'கமாக ஒ93கி' ெகா8டா�. 

 

ஊMச4 பலைகயி4, ம47கா வி10 வி10� ேபான Iேகைல எ09' ெகா8ேட, 

வாயி4 தகாத வா�ைதகைள Bசி' ெகா8ேட, ெசா'க73க� சைமயலைற'>	 

ேபானா�. ேபானவ�, வாயைட9� ேபா. நி�றா�. பா�வதி சைமயலைற Oைலயி4, 

தைலைய ைவ9� �ர80 ெகா8ேட, “ேபாயி1%யா%... ேபாயி1%யா%... எ� 

ராசாதி ேபாயி1%யா%... எ3கைள வி1010� ேபாக உன'> எ�ப%ய% மன� 

வ�த9” எ�< �ல�பி' ெகா8%��தவ	, கணவைன� பா�த9�, க1%� பி%9 

அ@தா	. ஒ� நா�� தர' >ைறவாக� ேபசாத கணவ�, இ�<, கட�த 

இ�பைத�தா80 கால தா�பதிய வாP'ைக'> ஒ10 ெமாதமாக, வ1%D� 
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�தCமாக தி1% தீ�'க, 
ரைண இ4லாதவளா., அவர9 கா74 தைலபட 

�ர8டா	. மைனவி ந%'கிறாேளா எ�< Hட ெசா'க73க� �த74 நிைனதா�. 

இ4ைல நட'கவி4ைல. அ�ப% இ��தா4, இ�ப%� பி9� பி%தவளா. இ�'க 

மா1டா	. இ�ப% கா74 �ர80 கதற மா1டா	. அவைளேய சிறி9 ேநர� 

பா�9வி10 ‘அவ	 ெம.D�, ெம.ைமD�, உடC� உ	ள�� ஒ�3கிைணய 

அ@கிறா	’ எ�பைத அவ�'>ாிய அ-Hல3களாக ைவ9, “எ�ன% நட�த9, 

எ9'காக அ�த >%ய� Hட ேபாயி1டா	” எ�< படபட�பாக&�, அேத சமய� 

மைனவி மீ9 பாிதாப� ெசா10� ப%யாக&� ேக1டா�. மைனவிைய, இ�த மாதிாி 

அழைவ'கிற நிைலைம'>, அ%9� �ர	கிற அள&'>, ம47கா ெகா80 ேபா. 

வி10 வி1டாேள எ�< அவ�'> த� வள��� மக	 மீ9� ேகாப� ஏ�ப1ட9. 

 

பா�வதி அவைர� பா�9 அ@9 ெகா8ேட விள'கினா	. 

 

“ராமைன' க1%'க �%யா9�னா	. உ� அ�மா B10'>� ேபாயி0%�-, ஒ� 

ேப+
'> ெசா�ேன�. எ3ேகயாவ9 ேபாயி0�-, ஒ� தா.'காாி ேகாப9ல 

ெசா4ற9 மாதிாி ெசா�ேன�. ெசா47யி�'க' Hடா9தா�. நா�.... பாவி... எ�த 

ேநர9ல அ�ப%+ ெசா�ேனேனா... அ�த ேநர9ல... அ�த >%கார� பாவி 

வ�தி�'கா�. எ� ெச4ல'க8ைண H1%'கி10 ேபாயி1டா�. ேபாேய8%, 

ேபாேய8%, நா� ெசதா% ேபாயி0ேவ�. அ.ேயா, எ� மன
 ேக1க 

மா1ேட3>ேத... ேக1க மா1ேட3>ேத...!” 

 

“இ�ப அ@9 எ�ன% பிரேயாஜன�... இ�த �தி அ�பேவ இ��தி�'கE�...” 

 

“எ� �திதா�, இர�பாள� �தி. நா� ப%'காத �8ட�. அவ�'>� �தி... எ3க 

ேபா+
? ‘இ9 எ� B0, நீ ேவE��னா ேபா. நா� ேபாகமா1ேட�’- அவ	 

ெசா4ல'Hடாதா? இ9, அவ	 B0தாேன. அவ	 எ�ப%� ேபாகலா�? எ�ப%� 

ேபாகலா��ேன�...” 
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“சாி எ@�தி�. எ4லா� இ�த ஓணா� பயலா4 வ�த விைன. நாம ெர80 ேப�� 

ேபா., அவைள' H1%'கி10 வ�ேவா�. �கைத' க@&%. ராம-'> உ�ைன' 

ெகா0'க மா1ேடா��- ெசா47, H1%'கி10 வரலா�, கிள��%...” 

 

பா�வதி, ெப�O+
 வி10' ெகா8ேட எ@�தா	. அவ	 �க� தி0'கி0வைத� 

பா�9 ெசா'க73க�, அ�த �கதி�> எதி� திைசைய� பா�தா�. அவளி� Oத 

அ8ண� ராமசாமி ப4ைல' க%9' ெகா80 நி�றா�. இ�வ��, த� 

பிரச�னைத� பா�9 வி1டா�க	 எ�ப9 நி+சயமான9�, வி4 ேபா4 

ேகாணியி��த த� வா. வழியாக ெசா4ல��கைள ெதா0தா�. 

 

“ஏ.... பா�வதி... அவ�'>தா� அறிவி4ைல, உன'>மா இ4ைல? உ3க ெசா�த 

மகளா. இ��தா4 வாச4ப%ைய தா80வாளா? சாி... ேபானேத ேபானா	, 

ேதாேளா0 ேதாளா. வள�த ம+சா� கி1ட ெசா4லாம4 ேபாவாளா? சாி, 

அ�ப%ேய ேபாக10�; ேபாற வழியி4, இவ�கி1ட ெசா4710� ேபாகலாமி4ல? 

ஏ� ேபாகேல? எ4லா� தி1ட�. அ�ப-� அவ�� ேபா1ட தி1ட�. ஏதாவ9 சா'> 

ெசா47 ெவளிேயறி, அ��ற� வழ'>� ேபா10, ெசாைத� பி03கி, எ� 

த3க+சிைய ெமா1ைடய%'கE� எ�கிற தி1ட�.” 

 

ெசா'க73க� ைம9னைர உதாசீன�ப09பவ� ேபா4 மைனவியிட�, “சாி, 

ேநரமா>9. உ� அ8ண� பிரச3கைத அ��றமா. ேக1கலா�. இ�ேபா �ற�ப0” 

எ�றா�. 

 

பா�வதி ��ஷைனD� அ8ணைனD� மாறி மாறி� பா�தா	. இட9 காைல 

நக�தாம4, வல9 காைல ம10� நக�தினா	. ராமசாமி உபேதச� ெச.பவ� ேபா4 

ேபசினா�. 

 

“என'ெக�ன, ேபாகE��னா ேபா3க. அ3ேக ேபான9�, அ�த >%கார� வாயில 

வ�தப% ேபச� ேபாறா�. அாிவாள 2'கி'கி10 இவைர ெவ1%னாC� 

ெவ10வா�. என'ெக�ன, ேபாயி10 வா3க. உ3க�'ெக4லா� ப1டாதா� 

�தி வ��...” 
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இ�ேபா9 ெசா'க73க� தய3கினா�. த3ைகயி� கணவ� அவைர ேந�'> ேநராக 

நி�< தி1டமா1டா�. இ��தாC� இவ� ெசா4ற9 மாதிாி, அாிவாைள கிாிவாைள 

2'கினா4? இவைள மானப3கமா. ேபசிவி1டா4...? 

 

ெசா'க73கதி� மனதி4 உதித அ+ச�� ச�ேதக�� அவ� ேப+சி4 ந�றாக 

ஒ7த9. 

 

“எ�ன பா�வதி... ேபாகலாமா, ேவ8டாமா... ெசா4C...” 

 

பா�வதி ெசா4வத�> ��னா4, அ8ணைன ேநா'கினா	. 

 

“எ�ைன ஏ� பா�'கேற? ேபாற9�னா4 ேபா. ஆனா4 ஒ8E. அவ	 Hட நீ 

ேச�றதா. இ��தா4 இனிேம4 எ�ைன அ8ண�- ெசா4ல�படா9. உ�ைன 

2சி மாதிாி நிைன+சி10� ேபானவைள நீ H1%'கி10 வ�தா4, எ3கைள 2சி�- 

நிைன+சதா அ�த�. அவைள ேச�'கிறதா. இ��தா4, எ3கைள த	ளி வ+சி0. 

அவ	 இனிேம4 இ�த B10'>	ள கா4 வ+சா4, நா3க கா4 ைவ'க மா1ேடா�. 

அ��ற� உன'>� எ3க�'>� ஒ10� கிைடயா9; உற&� கிைடயா9. இவ� 

கால9'>� பிற>, ‘ம47கா தி1%னா	. அவ	 அ�ப� அ%'க வரா�’- எ3க 

கி1ட வ�9 க8ைண' கச'க' Hடா9. நா3க ஒ8E� ேக1கமா1ேடா�. உ� 

தைலயிேல எ�ன எ@தியி�'ேகா, அைத எ�னால மாத �%Dமா? ேவE��னா4 

ேபா...” 

 

பா�வதி பய�9 வி1டா	. த	ளாத வயதி4, ம47கா, தா� இ�ேபா9 அவளிட� 

எ�ப% நட�9 ெகா8டாேளா, அ�ப% த�னிட� அவ	 நட�9 ெகா	வ9 ேபால&�, 

அ�மா எ�< ெசா4லாம4 அைத எ�< ெசா4வ9 ேபால&�, அவ	 அ�பா 

ெப�மா	 த�ைன நாேய ேபேய�- தி10வ9 ேபால&�, அ@9 ெகா80 

அ8ண� B10'>� ேபானா4 அ3ேக கத& சாத�ப0வ9 ேபால&� க�பைன 

ெச.தா	. பயதி4 அவ	 உட�ெப4லா� ஆ%ய9. அ8ணைன� பா�'>� ேபா9, 

அதிகமாக ஆ%ய9. இ<தியி4 தி1டவ1டமாக� ேபசினா	. 
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“எ3க... அ8ணிைய� பா�910 வாேர�... அ8ணி... B1லதான அ8ணா 

இ�'கா3க...” 

 

ராமசாமி, ‘பிளI’ மாதிாி தைலயா1%னா�. பா�வதி �ற�ப1டா	. அ8ணியிட� 

நட�தைத+ ெசா47 அழேவ80�! ராமசாமி, த3ைகDட� ேபா. வி1டா�. 

 

ெசா'க73க�, தனிைமயி4 தவிதா�. கைட'>� ேபாக மனமி4ைல. யா�'காக 

ச�பாதி'க ேவ80�? 

 

ஓாி� நா1க	 ஓ%ன. 

 

“இ�தா3க�பா” எ�< ெசா47, இரவி4 மாதிைரைய நீ10� மகளி4ைல. “இைத 

ம��9�- நிைன'காம4, நா� சா�பி0ற ஆகாரதி4 ஒ�<�- நிைனD3க�பா” 

எ�<, தாயாக, மகளாக, பா1%யாக, பர�ெபா�ளாக+ 
�றி வ�9 ெசா4C� 

மகைள� பா�'க 9%தா�. எ�ப%� ேபாவ9? ெப�மா	 ஏதாவ9 ேபசினா4... 

மகளி� ெச4ல' ைகயி4, ெச4லமாக' ெகா80 வ�� பாைல, ஆன�தமாக' >%த 

வா., தானாக உளறிய9. மாதிைர ெகா0த ம47ைய நிைன9, அவ� 

வழ'கமாக+ சா�பி0� மாதிைரைய' Hட மற�தா�. விைள&... 

 

ெசா'க73க� ப0'ைகயி4 வி@�தா�. ஆIபதிாியி4 ேச�� அளவி�>, சீாியI 

இ4ைல. அேத சமய� அரைவ மி4C'>� ேபா>� அளவி�> ேலசாக&� இ4ைல. 

எ�ப%ேயா ேதறி' ெகா8%��தா�. 

 

ந8பக74 23கிவி10 க8 விழித ெசா'க73க�, மைனவி, விய�9' ெகா1ட 

ெவளியி4 இ��9 வ�வைத� பா�9 வி10, “அ8ண� B10'>� ேபானியா” 

எ�< ேக1ட ேபா9, பா�வதி அ@9 வி1டா	. 

 

“அவைள� பா�'காம4 இ�'க �%யல. அவ	 �கைதயாவ9 பா�910 

வரலா��-, அ�த ெத� வழியா நட�ேத�. B10'>	ள இ��த ெவளியி4 
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வ�தவ	, எ�ைன� பா�910, �கைத தி��பி'கி10 ேபாயி1டா	. 

ெசா4C3க நா� அ�த அள&'> பாவியா...?” 

 

ெசா'க73க� எ9&� ெசா4லவி4ைல. க8கைள O%' ெகா8டா�. அ�ப%D� 

நிைன&கைள Oட �%யாததா4, மீ80� க8கைள திற�9 Uனியமாக� 

பா�தா�. ம47காைவ� பா��பத�காக, ‘த�ெசயலாக�’ ேபாவ9 ேபா4 ேபான 

பா�வதியி� க8களி4, ம47கா த10�ப1ட9 ேபா4 ம47காவி� க8களி4 

பா�வதி அக�படவி4ைல. இ9 பா�வதி'> ெதாியா9. அ9 இ�வ�'>� ெதாியா9. 

 

பா�வதி, ெபா�மி' ெகா8%�'க, ெசா'க73க� Uடான க8ணீைர 9ைட9' 

ெகா8%�'க, அவ	 அ8ண� ராமசாமி இ�ெனா� பண'கார த�பியான 


�ைபயாேவா0 அ3ேக வ�தா�. �த74 அதா-'> வாைழ�பழைத உாி9' 

ெகா0தா�. அ��ற�... 

 

“ம47கா வ�9 பா�தாளா?” எ�றா�. 

 

“அவ	 எ�ன எ3க பி	ைளயா, வ�ற9'>” எ�றா	 பா�வதி. 

 

“ஒ� ேவைள, என'> 
கமி4லாத9 அவ�'> ெதாி�தி�'கா9” எ�றா� 

ெசா'க73க�. 

 

இ�ேபா9 ராமசாமிையேய ேதா�க%�ப9ேபா4 
�ைபயா எகிறினா�. 

 

“‘தா� ெபறE� பி	ைள, த�ேனாட பிற'கE� பிறவி’ எ�கிற9 
�மாவா? 

ம47காவி�> ெதாியா9�- எ3கைள ந�ப+ ெசா4றீ3களா'>�. அவ	 

த�பிகி1ட, OE நாைள'> ��னால கைட� பய4க	 ெசா�னா3களா�. அவ� 

ெசா4லாமலா இ��பா�? உ� மகளா. இ��தா4 வராம4 இ��பாளா? ேபாதா' 

>ைற'>, உ� த3க+சி ��ஷ� உ�ைம ேகா�1%4 நி<த� ேபாறானா�... 

ேகா�10ல நி'கற9'> உம'> பல� வர9வைர'>� காதி�'க� ேபாறானா�. 

அ��ற� வழ'கா�. ம47கா&� ேநா1TI அ-�பற9'> ைகெய@9 

ேபா0ேற�- ெசா47 வி1டாளா�.” 
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ெசா'க73க� ேபசவி4ைல. ேபச வி��ப&� இ4ைல. ெபாிய ைம9ன� ராமசாமி, 

�ைறேயா0 ேப
பவ� ேபா4 எ4லாைரD� �ைற9' ெகா8ேட ேபசினா�. 

 

“எ9'>�பா Bணா க9ேற? இ�ைன'ேக ஒ� �%&'> வ�9டE�. அதா-'> 

ஒ� லாபைத� ேபால, நRட� வ�91டா4, ெப�மா	, பா�வதிைய ேகா�10'> 

இ@'கதா� ேபாறா�. இ�ேபாேத ஒ� �%&'> வரE�...” 

 

“அதா-'> ஆD
 V<. அ�ப%+ ெசா4லாேத” எ�றா� 
�ைபயா. 

 

“நா� அ�த அ�த9ல ெசா4லல�பா. பா�வதி'>� ஒ� 9ைண ேவE�. ராம� 

பயைல ந�ப �%யா9. ��தா நா	 பா�, எ�ைனேய ேசாடா பா1%ைல வ+சி 

அ%'க வ�91டா�. அதனால எ� சி�ன மாமா ேபதி இ�'கா	 பா�, கிராம9ல, 

அவைள அதா-'> க1% வ+சிடலா��- நிைன'கிேற�. நீ எ�ன ெசா4ேற?” 

 

யா�� எ9&� ெசா4லவி4ைல. பா�வதி ெபா3கி வ�த ேகாபைத அட'கி' 

ெகா8டா	. ெசா'க73க�, ‘�ைறெக1ட பயகி1ட எ�ன ேப+
’ எ�ப9 ேபா4 

>��ற� ப0தா�. 

 

அ�ப%D�, ஒ� இள� ெப8Eட�, த�ைன இைண9' ெகா	�� இதய 

9%�ைப, அவரா4 க10�ப0த �%யவி4ைல. நிைன'க நிைன'க, அவ�'> 


ைவயாக இ��த9. 

----------- 

அதியாய� 14 

 

 

ஒ� வார� ெச9, ம<வார� பிற�த9. 
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எ�த நிைல'> ஒ�வ� வ�தாC�, அ�த நிைல'> ஏ�ப ஐ��ல�க�� த3கைள 

தா3கேள மா�றி' ெகா	கி�றன எ�ற த9வைத அ4ல9 விMஞான 

உ8ைமைய, ம47கா ந�ப 9வ3கினாேளா இ4ைலேயா, உணர 9வ3கினா	. 

 

அ�த+ Uழ4, அவ�'>� பி%'கவி4ைல எ�றாC�, ெவ<'கவி4ைல. ஆதாி'க 

�%யவி4ைல எ�றாC�, அ-சாி'க �%கிற9. அவ	 வ�த நா�ைக�9 நா1க	 

வைர, ெச4ல�மா மக�'>� பி%தமான இ%யா�பைதD�, ரவா ேதாைசையD�, 

தின�ேதா<� ஒ� உ0�பி ஓ1ட74 இ��9 வா3கி' ெகா0தா	. பிற> ைகயி4 

காசி4லாததா4, அ�த B1%� தி8ைணயிேலேய, இ17 கைட ேபா1%��த ஒ� 

ஆயாவிட�, க4ைல விட' க%னமான, க4ைல உைட'>� இ17கைள, அவ�'> 

வா3கி' ெகா09வி10, ைககைள� பி�னி' ெகா80 ஒ�ேறாெடா�< ேமாதிய 

தா.ைமையD�, இயலாைமையD� இைண'க� பா�9, அைவ இைணபட 

�%யாம4 ேபாகேவ, வாச4ப%யி4 சா.�9, ெவளி'Hைரைய ப�ற�ற ேயாகி ேபா4 

உ�<� பா�தா	. 

 

ம47கா �ாி�9 ெகா8டா	. ம<நா	, அ�மா இ17 வா3க' Hட காசி4லாம4, 

த� Oத மக	 ச�திராவிட� “உ�கி1ட ஏதாவ9...” எ�< இ@த ேபா9 ம47கா 

ஒ� ஈயத1ைட எ09, பைழய பாைனைய திற�9, பைழைய கMசிைய ேபா10 

சிாி9' ெகா8ேட, ஒ� ெவ3காயைத' க%9+ சா�பி1டா	. ெச4ல�மா&'> 

அ�த ெவ3காய� படாமேல க8ணீ� வ�த9. ம47கா அ�மாைவ அத1%னா	. 

 

“எ�ன�மா நீ3க! ேந�< உ3க	 Hட மா�'ெக10'> வ�த ேபா9 எதைன 

ஜன3க	 ெத�வி4 அ0�� ைவதி�'கிறைத� பா�ேத�. மைழ ெப.D� ேபா9 

தா3க	 நைன�தாC� பரவாயி4ைல. அ0�� நைனய' Hடா9�- நிைன9 

பாவாைடேயாட நி�-'கி10 �டைவ3களால அ0�ைப O0ன எதைன 

ெப8கைள� பா�ேத�. நாமாவ9 நாC ேப�'> ெதாியாம4 வ<ைமைய மைற'க 

�%D9. அவ�களால அ9 Hட �%யவி4ைல. மைழ ெப.தாC� ஒ80வத�> ஒ� 

இட��, �சியா இ4லாவி1டாC� சா�பி0வத�> ஒ� உண&� இ�'கிற நீ3க	, 

நா� பைழய கMசிைய >%�பத�கா அ@வ9? பைழய கMசியிC� ஊசி� ேபான 

கMசியா� ேபான அ�த ஜன3கைள அவமான� ப09ற9 மாதிாி இ�'கிற9.” 
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ெச4ல�மா, மகைள� பா�9, ஈ�ற ெபா@தி-� ெபாி9 உவ�தா	. உலகதி4 

பல� கRட�ப1டாC�, த�ைன மாதிாி யா�ேம கRட�படவி4ைல எ�< இ9வைர 

நிைன9, அதனாேலேய அதிகமாக+ ேசாக�ப10, அ�த ேசாகதிேலேய ஒ�வித 


கைத+ 
ைவ9 வ�� அ�த அ�ைன'>, மக	 ெசா�ன சாதாரண உ8ைம 

அசாதாரணமாக�ப1ட9. மக	 வ�த பிற>, கணவ� >%'காமேலேய வ�வைதD�, 

வழ'க� ேபா4 ேப+
'>� ேப+
 >திைரகைள உதாரணமாக+ ெசா4லாம4 

இ��பைதD�, த�ைன அ%'காம4 இ��பைதD�, ெசா4ல� ேபானா4, ஒ� நா	 

த� க�னைத� பி%9, ‘ெசா4லதகாதப%’ ெகாMச வ�தைதD�, இவ	, ‘இ��த 

வய
ல எ3ேகேயா ேபாயி10, இ4லாத வய
ல இ�ப%யா’ எ�< ெசா47, அவைர 

அ��ற� ப0தியைதD� நிைன9' ெகா8டா	. 

 

உ8ைமதா�. ம47கா. அ�த �ற+ UPநிைல'> ஏ�ப மாறிD�, மா�றிD� வ�தா	. 

அவ	 த�ைத ெப�மா	, இ�ேபா9 B10'> இர80 (பா. அதிகமாக' 

ெகா0�பைத' ேக	வி�ப10 அகமகிP�தா	. த�ைத, தன'> இரவி4 வ�த9� 

ரகசியமாக' ெகா0'>� ‘ேக'’>கைளD� இதர IB10கைளD�, அவ	 

பகிர3கமாக, பி	ைள தா.+சியான ச�திராவி�>�, இதர பி	ைளக�'>� பகி��9 

ெகா0தா	. “எ�னா4 இ9 க10�ப%யாகா9�பா சாமீ! இ�த �1டா� பய 

ம'க��, மி1டா. தி�ன ஆர�பிதா4 யாைன'> அ4வா வா3கி10 வ�த 

கைதயாதா� �%D�” எ�< ெப�மா	 சிாி9' ெகா8ேட ெசா47வி10, 

எ3ேகேயா ேபானா�. நி+சயமாக, வா.'>� ‘ப1ைட’ தீ1ட அ4ல. 

 

ஞாயி�<'கிழைமகளி4, ஆ8க��, ெப8க�மாக+ ேச��9 ‘தாய� பாI’ 

ஆ0வைத �த74 ெதாைலவி4 இ��9�, பிற> ப'கதி4 இ��9�, ரசி9 வி10, 

இ�ேபா9 ம47கா&� ேச��9 ஆட 9வ3கினா	. சா�பி0வத�> ம10� 

‘ேபா�ஷ�கைள’ ைவ9வி10, மீதி சகலதி�>� களைத (��ற� : ெபா9தள�) 

பய�ப09� ஏைழ எளியவ�க	, இள� ெப8க	, இைளஞ�க	 �த7ேயா� 

ஆயிர'கண'கான சினிமா'களி� காத4 கா1சிகைள அலசிவி10, அ�க�ேக 

ப0தாC�, எ�த வித இ+ைச'>� த3கைள வி��தா'காத ெப�� ப8�, அவைள� 

ெபாி9� கவ��த9. க4=ாிகளி4 ெப8கைள� பா�த&டேனேய ‘விசில%'>�’ 
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ைபய�கைளD�, மாணவிக	 ெமாதமாக� ேபா>� ேபா9 தனியாக 

அக�ப0பவைன� பா�9� ேப
� கி8ட4 ேக7கைளD� ஒ�பி10� பா�'க� 

பா�'க, இ�த நாகாிக ைமன�க��, ‘ைமனி’க��, அவ�'> நா1%� எ+ச3க	 

ேபால ேதா�றின. 

 

ம47கா பா�ைவயாளராக ம10� நி�கவி4ைல. அ�த ஏைழபாைளகளி� 

பிர+சிைனகளி4 ப3காளியாக&� மாறினா	. 

 

‘இ17'கைட’ ஆயா த3க�மா&'> இ17' கண'ைக எ@தி' ெகா0தா	. 

ெகாதனா� ேவைல'>� ேபா>� ரா'க�மா&'> க%த3கைள எ@தி' ெகா0தா	. 

வா3>� ச�பளதி4 பதி4 ஒ�ைற ஊாி4 இ�'>� ெசா�த'கார�க�'> 

க%த3களாக+ ெசலவழி�பவ	, அ�த� ெப8. தபா4கார�, >%தன'கார�க�'> 

ெகா0'>� க%த3கைள� ப%9' கா1%, இ�ேபா9, 9ைற�கதி4 O1ைட 


ம'>� க�தசாமி, ஆ1ேடா ாி' ஷா ஓ10� ஆ<�க�, ேகாணி ைத'>� 

அ�ணாசல�, 
'>காபி வி�>� 
�தர�, G% 
�<� மாாிய�மா	 �த7ேயாாி� 

>0�ப விவர3க	 அவ�'> அ9ப%யாகிவி1ட9. �த74 ப	ளி'Hட� ேபா>� 

த�பி'>, பாட� ெசா47' ெகா0த ேபா9, சி�மா10ட� வ�த ரா'க�மா, 

“எ3க�'>� ைகெய@9� ேபாடயாவ9 ெசா47' ெகா0�மா” எ�றா	. 

 

அ�ேற, ஒ� ேபா�%4லாத �திேயா� க4வி தி1ட� 9வ3கிய9. பல ெப8க	, 

அவைள+ 
�றி வ1டமாக உ1கா��9 ெகா80, ‘ஆனா ஆவ�னா’ எ@த 

9வ3கினா�க	. கணவ�மா�கைள ந+சாி9, சிேல10, ‘ப4ப3கைள’ வா3கி' 

ெகா8டா�க	. மதியான� பாைனயி4 இ��ப9 வயி�<'>	 ேபான9�, 

ம47காவி� Oைள'>	 இ��ப9, அவ�களி� ெசவி'>	 ேபாக 9வ3கிய9. 

 

எ�த ேவகதி4 ச8ைட ேபா0கிறா�கேளா, அ�த ேவகதிேலேய H%' ெகா	�� 

>%தன'கார�கைளD�, >%9 வி10 உைத'>� ஆ��ைடயா�க�'> கா4 

பி%9 வி0� ெப8கைளD� பா�'க� பா�'க, அவ�'> �தியேதா� உலைக' 

க80வி1ட உவைக ஏ�பட 9வ3கிய9. ஆனா4, இ�த ‘B10'கார அ�மாவி�’ 

ேபா'>தா� அவ�'>� பி%'கவி4ைல. ஆர�பதி4, ம47காைவ மா%'> 
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வரவைழ9 பல விஷய3கைள� ேபசி' ெகா8%��பா	. ஒ� நா	, ம47காவி�> 

ஒ� ஆ�7'ைச' கல�9 ெகா09' ெகா8ேட, “இ�த B10ல இ�'கற9 எ4லா� 

Gைட3க. அ93ககி1ட எைதD� வ+
'காேத” எ�றா	. ஆனா4 ம<நாேள, ம47கா 

அ�த Gைட3க�'> எ@தறிைவ� �க10வைத� பா�த9�, அவ	, ம47கா&ட� 

ேப
வைத அ%ேயா0 நி<தி' ெகா8டா	. அ��ற� அவைள� பா�9, 

�E�E'க 9வ3கினா	. எதி�'ேக	வி ேபாட �%யாத �E�E��. தா� 

ஒ�தி தா� ெப8 எ�கிற அக3கார �E�E��. இ9 ேபாதாெத�<, அவ	 

த�பி ஒ�வ� ெபய� ரமணனா�. இ�பேதா< வய9 �8ட�. ‘01ேடாாிய4’ 

காேலஜி4 ப%'கிறானா�. மா%யி4 நி�< ெகா8ேட, ம47காைவ� பா�த 

பா�ைவ, பாதக� பா�ைவ. வய9'ேக�ற பா�ைவ எ�றா4 ெதாைல�9 ேபாகிறா� 

எ�< வி10விடலா�. ம47கா Hட வி1%��பா	. ஆனா4, அவ� பா�ைவேயா, 

அவ	 >%யி�'>� B0 எ�ப%+ ெசா�தேமா அ9 ேபா4 அவ�� தன'>+ ெசா�த� 

எ�ப9 ேபா4 பா�'>� பைழய கால9 ஜமீ� பா�ைவ. அ�பதனமான அவன9 

உாிைம� பா�ைவையD�, அவளா4 சகி9' ெகா	ள �%யவி4ைல. 

 

அ�<� அ�ப%தா�. 

 

ேசைலைய மா��வைர'>� க1%' ெகா80, B1%� ஒ� Oைலயி4 இ��த 

>ழா.'க�ேக, ம47கா >ளி9' ெகா8%��தா	. ஒ� ஈய�பாதிரதி, பாதி 

த8ணீ� இ��த9. அவ	 அ'கா	 ச�திரா, >ழாய�ேக ேபா. ஒ� தவைல� 

பாதிரதி4 த8ணீ� பி%'க� ேபானா	. 

 

மா%யி4, ரமண�, ம47காைவ ரசி9� பா�9' ெகா8%��தா�. அவ� 

பா�ைவைய த0'க �%யாத ஆத3கதி4, த� உட�ைபதா� மைற'க �%யா9, 

�கைதயாவ9 மைற'கலா� எ�< நிைனதவ	 ேபா4, ம47கா, ஈய�பாதிரதி4 

இ��த த8ணீைர தைலயி4 ஊ�றி கா7யா'கிவி10, க8கைள O%, �கதி�> 

ேசா�� ேத.9வி10, பி�� எாி+ச4 தா3க �%யாம4 “சீ'கிரமா. த8ணீ� 

பி%'கா, �கெம4லா� எாிD9” எ�< ெசா47' ெகா8%��த ேபா9, திTெர�<, 

‘தவைல’Dட� ‘தவைல’ ேமா9� சத� ேக1ட9. 
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அ�ேபா9, காைல� ெபா@9 மணி சாியாக எ1டைர. இ�த எ1டைர மணி, அ3ேக 

‘ஏழைர நா1டா�’ சனி மாதிாி ‘B10'கார அ�மாவி�’ >ட3க�'>, 

>%தன'கார' >ட3க	 வழிவிட ேவ80�. அைர>ைறயாக இ��தாC� சாி, 

அ�ேபா9தா� நீ� பி%9' ெகா8%��தாC� சாி, >ட3க	 

எ0'க�படவி4ைலயானா4, ப%'க10களி4 2'கி, ‘ட3’ெக�ற சத9ட� 

ைவ'க�ப0�. ேக1டா4 “கா7ப8E.” 

 

அ�த வழ'கமான பழ'க�ப%, B10'கார அ�மா மா%யி4 உத1ைட� பி9'கி' 

ெகா8ேட உலா வ�த ேபா9, B10 ேவைல'கார� ெப8, மடமடெவ�< >ழா.� 

ப%களி4 இற3கி, ச�திரா பி%9' ெகா8%��த தவைல� பாதிரைத 2'கி, 

அ3கி��தப%ேய 
வ�'> ேமேல 2'கி, ேம4 தளதி4 ைவ9வி10, 

எஜமானியி� எவ�சி4வ� தவைல� பாதிரைத ைவ9வி10, இ�-� இர80 

O�< சாதாரண தவைல� பாதிர3கைள' ெகா80 வர� ேபானா	. ச�திராேவா 

வாயைட9, ெநMசைட9 நி�றா	. அ�த ேவைல'கார� ெப8, உட�பா4 ‘(பி’ 

எ�றாC� >ணதா4 ‘அ(பி.’ 

 

“இ�-மா த8ணீ� பி%'கவி4ைல?” எ�< ெசா47' ெகா8ேட க8 திற�த 

ம47கா, எஜமானி பாதிர3களா4, த3க	 தவைல� பாதிர� ஒ9'>��றமாக 

இ��பைத� பா�9வி10, தவிதா	. 

 

அ�ைற'> ேவைல'>� ேபாகாத ரா'க�மா, அ�த� ப'கமாக வ�9 “இ�த 

அநியாயைத' ேக10தா� ஆகE�” எ�< ெசா47' ெகா8ேட, ��தாைன+ 

ேசைலைய இ0�பி4 ெச�கிய ேபா9, ம47கா அவைள' க8களா4 ெகMசி, 

கா4கைள� பி%9 இ@9 த09வி1டா	. இ�-� இர80 O�< ெப8க	, 

ஏேதா ேக1க� ேபானா�க	. பிற> த3க	 வாடைக� பா'கிைய நிைனதவ�களா., 

வா.'>	ளி��9 வர�ேபான வா�ைதகைள அைவ உதித 

ெநMச3க�'>	ேளேய உல�தி' ெகா8டா�க	. 
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எ�ப%ேயா ஒ� வழியாக' >ளி9வி10, அ'கா	 ெகா0த ஒ� அ+ச%� 

�டைவைய, உட�ைப' கா1%ய ஈர� �டைவ'> ேமேல 
�றி' ெகா8ேட, ம47கா 

B10'>	 ேபாக� ேபான ேபா9, இ�-� அேத மா%யி4, அேத இடதி4, அேத 

‘ேபாசி4’ அேத பா�ைவDட� நி�ற ரமண�, “எ�ன'கா நீ, அவ3க >ளி'கிற9 

வைர'காவ9 ெபா<'க' Hடாதா” எ�றா�. அவ� ெசா�ன9 அ'கா	காாி'>' 

ேக1கவி4ைல. ம47காவி�>' ேக1ட9. அ'கா�'>, தா� ெசா�ன9 

ேக1கவி4ைல எ�ப9�, ேக1க' Hடா9 எ�ப9� அவ-'> ெதாிD�. த�பி 

தவறி' ேக1%��தா4, அ'கா	, அ3ேகேய அவைன வர1%ைய' காய ைவ�ப9 

மாதிாி காய ைவ9 வி0வா	 எ�ப9� அவ-'>� �ாிD�. 

 

‘அடேட, இவ-'>' Hட மனிதாபிமான� இ�'ேக’ எ�< தன'>	ேளேய 

ெசா47' ெகா80, நிைன�பி4லாமேல அவைன ஒ� கண� பா�9வி10, ம47கா 

உ	ேள ேபானா	. அ�ப%� பா�த9 த�பா.� ேபாயி�<. பல சினிமா'களிC�, 

கைதகளிC�, கதாநாயக�, பலைர அ%9� ேபா10வி10, அவ�களிட� சி'கி' 

ெகா8ட அபைல� ெப8ைண கா�பா�றிய ெப�மிததி4 பா��பாேன ஒ� பா�ைவ 

- அ�த� பா�ைவ ேதா�>�ப% ரமண� ஒ� பா�ைவ பா�தா�. பிற> ‘�த74 

சினிமா&'>' H1%� ேபாகE�. அ��ற�தா� மகாப7�ர�’ எ�< கண'>� 

ேபா10' ெகா8டா�. 

 

 

கண'>� ேபா1டேதா0 அவ� நி�கவி4ைல. கண'> ேநா1%4 ஒ� தாைள' 

கிழி9, காத4 காவிய� ஒ�ைற வைர�தா�. ேம4நா10' கைதைய' கா�பிய%9 

ஒ� எ@தாள� எ@திய காத4 வாிகைள, அ�ப%ேய அச4 கா�பிய%9, கைடசியி4, 

“க8ேண... கல3காேத. உன'> நா�. என'> நீ. இ�வ�'>� இைடேய 

யா�மி4ைல. யா�மி4லாத சமயதி4 ேப
வத�> நீ 9%�ப9 ேபாலேவ நா-� 

9%'கிேற�” எ�< எவேனா ஒ�வ�, எவேளா ஒ�தி'> எ@தி, அவ	 ப%'>� 

��ேப, இவ-'>� ப%9' கா1%ய வாிகைளD�, எ@9� பிைழகேளா0 எ@தி, 

சிலா' ச1ைட� ைப'>	 ைவ9' ெகா8டா�. 
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மாைல மய3கி, ைமயி�10 வ�த9�, B10'கார அ�மா ெமயி� Iவி+ைச ேபாடாத 

சமயதி4 எத�ேகா நைடவாசC'> வ�த ம47காவி� அ�ேக ேபா., அவ	 

ைக'>	 க%தைத திணி9வி10, ெவளிேய ேபா. வி1டா�. அேநகமாக 

சினிமா&'> %'க1 ‘ாிச�K’ ெச.வத�காக இ�'கலா�. 

 

�த74 திைக9� ேபான ம47கா, எ9&� �ாியாம4 >ழ�பி� ேபானா	. அைத 

ெத�விள'க�ேக ேபா.� ப%'கலாமா எ�< நிைனதா	. பிற>, அைத� 

ப%'காமேல, ‘அ�த� பய4, பகவகீைதைய� ப�றி எ@தியி�'கவா ேபாகிறா�?’ 

எ�< நிைன9, அவ� எ�ன எ@தியி��பா� எ�பைத அ-மானி9, அவ� 

B10'>	 வ�த9�, எ4ேலாாிட�� அ�த' க%தைத' கா1%, அவைன' கிழி9� 

ேபாட ேவ80� எ�< நிைனதா	. அவைன, பாதி காயாத சாயவர1%களாேலேய 

அ%'க ேவ80� எ�< நிைனதா	. அவ�, தன'> க%த� எ@தியி�'கிறா� 

எ�பைத விட, கRட�ப0கிற ஒ� ெப8, பண'கார� ைபய� H�பி1டா4 

ேபா.வி0வா� எ�ப9 ேபா4 அவ� நிைன'கிறா� எ�< உணர உணர, அவ	 

ஒ� பரகாளியாகி' ெகா8%��தா	. அ�த+ சமயதி4 தன'> இKவள& ேகாப� 

இ�'கிறதா எ�< Hட ஆ+சாிய�ப10 அச�9 ேபானா	. 

 

அ�த+ சமயதி4, அவ	 த�ைத ெப�மா	 வ�தா�. 

 

“எ�ன�மா இ3ேக நி�ேக? இ�ைன'> வியாபார9'>� ேபான இட9ல, ஒ� 

பய4 எ�கி1ட ேக1காமேல எ� ேகாணி O1ைடைய பIல ஏதி1டா�. 

ேகாப9ல ேலசாதா� ஒ� த10 த10ேன�. ஒ� ப4C கீேழ வி@�9109. 

க@ைத� பயC'>, நா� அ%'> ��னாேலேய ப4C ஆ%'கி10 

இ��தி�'>��- நிைன'கிேற�. அ�த+ சமய� பா�9, ஒ� ேபாQIகார� ஓ% 

வ�தா�. ேகாணி' க1ைட அ�ப%ேய ேபா1010, எ3ெக4லாேமா ஓ%, எதி�ல வ�த 

பIல ஏறி எ�ப%ேயா வ�91ேட�. கைடசில, அவ-'>, ப4 டா'ட�'> இ�ப9 

(பா. ெகா0'காத அள&'> லாப�. என'> V< (பா. ேகாணி நRட�. 

காலைத� பா�. நாம எ1ட% பா.�தா4, ந�ம தாிதிர� பத% பாD9. ேர
'>� 

ேபா>� ேபா9 Hட இ�ப% நRட� வரல” எ�றா�. 
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ஒ� >ழ�ைத, ப	ளியி4 நட�பைத அ�மாவிட� ெசா4வ9 ேபா4, த�னிட� 

ெசா4வைத' ேக10, அவ� V< (பா. நRட�ப1டத�காக ஆ<த4 ெசா4வதா 

அ4ல9 ரமண� பய4 ெகா0த க%தைத' கா1%, ஆ<த4 ெப<வதா எ�ப9 

�ாியாம4, அவ	 தவிதா	. இ<தியி4, ஒ� �%&'> வ�தா	. 

 

‘ேவ8டா�. இ�த ெல1டைர ெபாிசா'க ேவ8டா�. அ�பா அவைன ெகாைல 

ப8ணினாC� ப8ணி0வா�. அேதா0 எதி�B1ல இ�'கவ3க, “இவ	 

வா3காமலா அவ� ெகா0�பா�-” Hட Hசாம4 ெசா4லலா�. விஷயைத 

அ�ப%ேய வி10 அவ� ேமC� ேமC� எ@தினா4 அ�ேபா பா�9'கலா�. 

இ�ேபா ேவ8டா�.’ 

 

ம47கா ைக'>	 கச3கியி��த க%தைத, அ�பா&'> ெதாியாம4 இ0�பி4 

ைவ9, ஒ� ைகயா4 அைத� பி%9, ம< ைகயா4 அைத' கிழி9, பிற> இர80 

கர3கைளD� பி�னா4 வைள9, �9>� ப'கமாக' ெகா80 ேபா., கிழிச4கைள 

ேமC� கிழி9, கிேழ ேபா10வி10, அ�பாவி�>� பி�னாேலேய B1%�>� 

ேபானா	. 

 

இர& ஏறி' ெகா8ேட இ��த9. 

 

எ4ேலா�� 23கி வி1டா�க	. உ8ட கைள�பி4 23>பவ�கைள விட, உைழத 

கைள�பி4 23>பவ�கேள அதிக�. ப09' கிட�த அ�த உைழ�பாளிக	, 

O1ைட� J+சிக	 க%'க �%யாத அளவி�> இ<கியி��த அ�த உட��க	, உயி� 

ேவ<, உட4 ேவறா. ேபானவ�க	 ேபா4 23கி' ெகா8%��தா�க	. V< (பா. 

ேகாணி'க1ைட பறி ெகா0த ெப�மா	, 98ைட �கைத+ 
�றி� ேபா10' 

ெகா8ேட, 2'கதி4 Hட ெவளிேய தைலகா1ட வி��பாதவ� ேபா4, ஒ�வித 

த�பி�� மேனாபாவதி4, 23கி' ெகா8%��தா�. 

 

ம47காவா4 23க �%யவி4ைல. ரமண� க%தைத' கிழி9� ேபா1டவ	, 

இ�ேபா9, த� ெநMச அE'க	 கிழிவ9 ேபா4 �ர80 ெகா8%��தா	. 

திTெர�< அவ�	ேள ஒ� நிைன&. இ�த சரவண� ஒ� இைளஞ� தா�. இவைன 
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மாதிாி எ�ேபாதாவ9, இ�ப%' கா10 தனமாக� பா�தி�'கிறாரா? அவேரா0 

ஒ�றாக நட�தி�'கிேற�. ைக ப0�ப%யா. நட�தி��பாரா? 

 

திTெர�<, அ�த நிைன&	ேள இ�ெனா� நிைன��. இ�ப% ஒ� க%தைத, இ�த 

சரவண� எ@தியி��தா4 எ�ப%யி�'>�? எ@தாத ஒ�ைற எ@தியதா. 

நிைன'ைகயி4, ேமனிெய3>� இ�ப%� பரவசமானா	. அவ� எ@தியி��தா4... 

எ@தியி��தா4... எ@தவி4ைலேய. ெசா4ல ேவ8%யைத, ெசா�ன பிற> Hட 

அவ� எ@தவி4ைலேய. அவ� எ�ப%, எ@9வா� அ�த விஷயைத? இைல மைற& 

கா. மைறவா. ெசா�ன பிற>, அவ� எ�ைனேயா நா� அவைரேயா 

பா�'கவி4ைலேய. நா� எ3ேக இ�'கிேற� எ�பைத அவ� வி��பியி��தா4 

க80பி%'க �%யாதா? எ�ன இ9. ஏேதா G+
'>� ேபான9 மாதிாிD�, 

சினிமா&'>+ ேச��9 ேபான9 மாதிாிD�, அவ� ைகயில%9 சதிய� ெச.9 

ைகவிட மா1ேட�- ெசா�ன9 மாதிாிD�... 

 

அ�ப%D�, இ�ப%Dமாக... நிைன9' ெகா8%��த ம47கா, எ�ப%D� அவைன� 

பா�'க ேவ80� எ�< 9%தா	. எ�ப%� பா��ப9? எ�ப%யாவ9 பா�'க 

ேவ80�. அவைன ம10ம4ல. அவ	 அ�பாைவD�, அ�மாைவD� பா�'க 

ேவ80�. ‘அவைர’� பா�'க' Hட ேவ8டா�. ‘அவைர�’ பா�'க ேவ80�. 

 

காைலயி4 எ@�த9�, அ�பா எ@வ9 வைர'>�, அவ	 தளதி�>�, B1%�>மாக 

நட�9 ெகா8%��தா	. அவேரா, V< (பா. ேபான9'>, V< மணி ேநர� 

23க� ேபாகிறவ� ேபா4 23கி' ெகா8%��தா�. அ�பாைவ எ@�பலாமா? சீ, 

Hடா9. அ�மாவிட� ெசா47வி10, அவ3கைளேய அ�பாவிட� ெசா4C�ப% 

ெசா47வி10� ேபாகலாமா? 

 

ஒ� மாதமாக� ெபா<தி��தவ	, அ�த ஒ� மணி ேநர�� ெபா<'க �%யாதவளா. 

தவிதா	. அ�பா அ-மதி ெகா0�பா� எ�ற ைதாியதி4, அதிகாைலயிேலேய 

>ளிதா	. அ'காளி� க4யாண� �டைவைய வா3கி' க1%' ெகா8டா	. 

த�பியி� ைக'>1ைடைய எ09 இ0�பி4 ெச�கி' ெகா8டா	. 
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ெப�மா	 எ@�தா�. ‘T’ >%தா�. சிகெர1 பி%தா�. ம47கா ப'>வமாக+ 

ெசா4வதாக நிைன9, படபடெவ�< ேபசினா	. 

 

“அ�பா, காேலஜு'>தா� ேபாக �%யாம4 ேபா+
. அ3ேக ேபா. எ�ேனாட 

பி.Z.சி. ச�%பிேக1ைடD�, %ரா�Iப� ச�%பிேக1ைடD� வா3கி10 வ�9 

வி0கிேற�. அ�பா ல1ட� ெகா0தா4 தா� பிாி�Iபா4 ச�%பிேக1 ெகா0�பா�. 

அதனா4, அ�பா கி1ட ேபா. ஒ� ல1டைர வா3கி10 உடேன - உடேனேய 

�ற�ப10 காேலஜி4 ேபா. ச�%பிேக1ைட வா3கி10 வ�90ேற�. பி.Z.சி.யி4 

�த4 வ>�பி4 வ�த ச�%பிேக1 எ�கி1ட இ��தா4 எ�ேபாதாவ9 

பிரேயாஜன�ப0� இ47யா�பா?” 

 

ெப�மா	, மகைளேய பா�தா�. சரIவதிேய அவதார� எ0தி�ப�9 ேபா�ற 

ேதா�ற�. �த4 வ>�பி4 பாI ப8ணியவ�, அ�த ‘அ�ப� பய4’ B1%7��தா4 

பி.ஏ. �%+சி10, எ�.ஏ. ப%9வி10 கெல'டரா Hட ேபாயி��பா	. �த4 வ>�� 

வா3கியவ	, �த4 வ>�� ம10� ப%த ெசா�த அ�ப� கி1ட வ�ததா4 ப%�� 

ெசா�தமி4லாம4 ேபாயி109. ஏ�, நா� அவைள� ப%'க ைவதாெல�ன? அ9 

எ�ப% �%D�? அ9ல ேவற ஒ� மாச� ஆயி10ேத. இ�த ேகாணி'க10 

ேபான9'ேக நா� இKவள& வ�த�ப0ேறேன, அவ	 க8��னால ப%�� 

ேபான9'> எKவள& வ�த�ப0வா	? அ�ப-'>� மக�'>� எKவள& 

ெபா�த�. நா� ேபாQIகார-'>� பய�9 ேகாணிைய வி1ேட�. இவ	, 

ராம-'>� பய�9 ப%�ைப வி1டா	. க8��னாேலேய, இர80 ேப�� 

க8ணா. நிைனதைத ைகவி10 வி1ேடா�. ேகா1ைட க1% ஆள ேவ8%ய எ� 

மக	, ப%�ைபேய ’ேகா1ைட’ வி101டா	! எ�ப% இ��த மக	. எ�ப% இ��த எ� 

ராசாதி. எ�ேனாட ேரI ைபதியதா4 அவ�'> உதவ �%யாம4 ஆயி10. 

கட&ேள நீ பய3கரமான ஜா'கிடா, உ�ைன ந�பி வாP'ைக' >திைரயி4 ப�தய� 

ைவ'க �%யா9. 

 

கணவ�, மகைள அ-�பி ைவ'க தய3>வதாக நிைன9, ெச4ல�மா “ஒ� 

மாதமா. அைட�9 கிட'கா	. ேபாயி10 வர10�” எ�றா	. 

 



32 

 

ெப�மா	, மைனவி ெசா4வைத ம&னமாக' ேக10வி10, பிற>, “உ� இRட�. 

ேபாகE��னா4 ேபாயி10 வா. ஆனா4 அ�த ‘அ�ப�’ கி1ட அதிக ேநர� 

ேபசாேத. அ9'காக ேபசாமC� வ�9டாேத. ஆயிர�தா� இ��தாC�, அவ� 

உ�ைன வள�தவ�. ேக1பா� ேப+ைச' ேக10 ெக10� ேபான பய4. ஆனா4 

ஒ8E... நீதா� அவ-'> எைதயாவ9 வா3கி10� ேபாகEேம தவிர, அவ� 

ெகா0'கிற எைதD� வா3க�படா9. இ�தா நாC (பா.தா� இ�'>...” 

 

“ஒ� (பா. ஐ�ப9 ைபசா ேபா9�பா...” 

 

“பரவாயி4ைல. இ9தா� நா� ெச.Dற உ��ப%யான ெசல&. வ+
'ேகா.” 

 

ம47கா, பணைத வா3கி' ெகா8டா	. மீதி' காசி4 அ�பா&'> ரச>4லா 

வா3கி10� ேபாகE�. அ�மா&'> மசா4 ேதாைச. ந4லா தி�பா3க. மி+ச' 

காசி��தா4 சரவண-'> ஒ� ைக'>1ைட. 

 

ம47காவி�> ெவ1கமாக இ��த9. அவ� பதிC'> எ�ன ெகா0�பா�? எ�ன 

ெகா0'கE�? இ�த அ�பா, அ�த அ�பாகி1ட எ�ப% எ�ப% நட�9'கE��- 

ெசா4றாேர. நா� சரவணைன� பா�'க� ேபாற9� ெதாி�தா4... அவ� கி1ேடD� 

எ�ப% எ�ப% நட'கE��- ெசா4வாரா? 

 

அ�பா - அ�மாைவ� பா�'க� ேபாகிற பாச 9%�ேபா0, காத7தவைன காண� 

ேபாகிற ேநச ெநMேசா0, அவ	 �ற�ப1டா	. இத�>	 விஷயைத� �ாி�9 

ெகா8ட ‘இ17’ ஆயா த3க�மா “வ�90 க8E. இ��9டாேத” எ�றா	. 

ரா'க�மா	, “நீ ம10� இ3ேக வ�ல... நா� B1ைட' கா7 ப8ணி0ேவ�மா...” 

எ�றா	. 

 

ம47கா சிாி9' ெகா8ேட �ற�ப1டா	. ெப�மா	 பI நிைலய� வைர'>� 

வழிய-�ப எ@�தா�. ெச4ல�மா த� வயி�ைற இ<'கி� பி%9' ெகா8ேட, 

‘அ8ண� அவைள நாC அ% அ%தாவ9 அ3ேகேய இ�'க+ ெசா4லE�’ எ�< 

நிைன9' ெகா8டா	. 



33 

 

 

ெப�றவ-�, அவ�'>� பிற�தவ��, வாசைல தா8ட� ேபாகிற சமயதி4 

எதி��ப'கதி4 இ��9 ெப�மாளி� பதிேன@ வய9 மக� பரமசிவ� ப% 

வாசைல தா8%னா�. ெசா'க73கதி� அாிசி ம8%யி4 ேவைல பா��பவ�. 

ேவள+ேசாியி4 இ�'>� அ�த' கைடைய கவனி9' ெகா80, அ�த கைட'க�ேக 

உ	ள ஒ� சி�ன அைறயிேலேய 23கி' ெகா	பவ�. ம47கா வ�த பிற>�, இ�< 

வைர அ3ேக தா� இ��தா�. ெசா'க73க��, அவைன� ேபாக+ ெசா�னதி4ைல. 

ெப�மா�� அவைன வர+ ெசா�னதி4ைல. 

 

ெப�மா	, மகைன ெச4லமா. அத1%னா�: 

 

“எ�னடா... கால3 காதால, இ3ேக ஏ9� அாிசி O1ைட ெகா80 வ�தியா...” 

 

“ஒேரய%யா வ�91ேட�.” 

 

“ஏ8டா?” 

 

”ந�மளா4 அ3ேக இ�'க �%யா9.” 

 

“அ9'> எ�னடா அ�த�? ெசா4றைத+ சீ'கிரமா+ ெசா47 ெதாைலேய8டா.” 

 

“ஒ8Eமி4ல. வழ'கமா வார9 மாதிாி மாமா கைடயில கண'>� பா�'க வ�தா�. 

Hட அ�த ச>னி ராமசாமிD� வ�தா�. வ�த9� வராத9மா. அ'காைள, 

ந�றிெக1ட நாயி�-�, க	ளி�-� க8டப% ேபசினா�. நா� ெபா<9� 

ெபா<9� பா�ேத�. �%யல. ‘எ3க அ'காைவ ேபசினா4, இ0�ைப 

ஒ%+
0ேவ�’ எ�ேற�. உடேன அவ� ‘உ� அ'காதா� ேபாயி1டா	, உன'> 

எ9'>டா இ3ேக ேவைல? இ3ேக நட'கிறைத அ3ேக ெசா4ற9'காக இ�'கியா? 

மான�	ளவனா. இ��தா4 ேபாேய8டா’�னா�. நா� ‘சாிதா� 

ேபா.யா’�-10 வ�91ேட�. சாி பசி'>9, இ17 இ�'கா?” 
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ெச4ல�மா, பதறி� பதறி' ேக1டா	: “மாமா உ�ைன ேபசாத ேபா9, நீ எ9'>டா 

வ�ேத...” 

 

“�த4ல உ�ைன உ� அ8ண�கி1ட அ-�பE�மா. அ'காைள ராமசாமி 

க8டப% ேப
றா�. மாமா த1%' ேக1கல. அ��ற� எ�ைன ேபாடா3கிறா�. 

அ9'>� அவ� ேபசாம4 இ�'கிறா�. ம&ன� ச�மத��- தாேன ஆ>9? 

அ�ப%�ப1ட ம-ஷ� கைடயி4 என'ெக�ன ேவைல? க10னவ-'> ஒ� கைட, 

க1டாதவ-'> எதைனேயா கைட. எ3க அ'காைள அவ� ேபசின ேப+
'>, ஒ� 

நாைள'>... இ�த ராமசாமிைய கவனி'கதா� ேபாகிேற�. எ�ைன� ேபசினா4 

ேபச10�. அ'காைவ எ�ப%� ேபசலா�? இவ	 கா4 2சி'> அவ� ெப<வானா?” 

 

ம47கா, த�பிையேய ெவறி9� பா�தா	. அவைன� ேபாக+ ெசா�ன இடதி�>, 

நா� ேபாக' Hடா9. தன'காக வ�த த�பிைய, அவ	 அழ� ேபாகிறவ	 ேபால&�, 

அ@9 �%தவ	 ேபால&� பா�தா	. 

 

அவ	 சி�திதா	. ‘அேதா0 எ�ைனD� அ�த ராமசாமி எைதயாவ9 ேபசி, அைதD� 

அ�த அ�பா ச�மதேதாட ேக10'கி10 இ��தா4, எ�னால தா3க �%யா9. சாி, 

சரவணைனயாவ9 பா�'கலாமா... ேவ8டா�. Hடா9. �%யா9. எ�ைன 

ேதாேளா0 ேதாளா. எ09 வள�த அ�பாேவ எ�ைன ஒ�த� தி10� ேபா9 


�மா இ��தா� எ�றா4, பாசேம9? ப�தேம9? இ�த சரவண� ம10�, எ� �திய 

நிைலைய ெதாி�த9�, எ�னிட� பாரா�கமா. இ�'கமா1டா� எ�கிற9 எ�ன 

நி+சய�? எ9&� இ4லாத ஏைழக�'> இ�'க' H%ய ஒேர ெசா9 

த�மான�தா�. அைதD� வி1டா4 எ�ப%? V< (பா. நRட�ப1டாC�, என'> 

ஐ�9 (பா. நீ1%ய இ�த அ�பா... என'காக ேவைலைய வி1010, அ9&� 

�தலாளி மாதிாி தனியா நடதின கைடைய வி1010 வ�த த�பி... அ3ேக 

ேபாகாேத, எ�< ெசா4கிற ஆயா, ரா'க�மா	 இவ�க	 பாசைதேய எ�னா4 

ஜீரணி'க �%யவி4ைல. அவ3க பாசைதD� வா3கி தி�- வயி< >ம1ட 

ேவ8டா�.’ 

 



35 

 

ம47கா B1%�>	 ேபா., ப10� �டைவைய' ெகா09 வி10, V4 

�டைவைய' க1%' ெகா8டா	. க8 ைமைய அழி9' ெகா8டா	. அவளி� 

அல3கார� எ9&ேம உதவவி4ைல. ஆனா4 அ3ேக ேபாவத�காக அவ	 

ைவதி��த ஒ�ேற ஒ�<தா� அவ�'> உதவிய9. த�பியி� ைக'>1ைட! 

 

இ0�பி4, இ��ப9 ெதாியாம4 ெச�கியி��த ைக'>1ைடைய எ09, அவ	, 

க8கைள 9ைட9' ெகா8டா	. அ�ேபா9� 9'கைத 9ைட'க �%யாம4, 

த� ெதா8ைடைய� பி%9' ெகா8டா	. 

 

ம47கா, த�ைன மற�பத�காக, அ�த ஏைழ' >%தன'கார�கைள அதிகமாக 

நிைன9, ேசைவயி4 ெசய4ப1டா	. 

 

ரமணைன, இர80 நாளாக' காணவி4ைல. அவ�'>, அ9 ஆ+சாியமாக&�, 

ஆன�தமான ஆ<தலாக&� இ��த9. 

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

அதியாய� 15 

 

 

ஒKெவா� வார��, ஒ� >%தன� ெப8, ெபா9 தளைத� ெப�'கி, மதி4 ேபா4 

விள3>� ‘காவாைய'’ க@வி, >ழாய%யி4 ேத3>� த8ணீைர ெவளிேய�றி, 

>ளியலைறைய' க@வி 
த� ெச.ய ேவ80�. காைலயிC�, மாைலயிC� ெச.ய 

ேவ8%ய ேவைல இ9. இத�> ‘�ைறவாச4’ எ�< ெபய�. 

 

ஒ� நா	, ெச4ல�மாவி� ‘�ைற வாச4’. அவ	, மா�'ெக10'>� ேபா.வி1டா	. 

ச�திரா, த�ைன� பா�'க வ�த ��ஷைன வழிய-�ப பI நிைலயதி�>� 

ேபா.வி1டா	. இதர பி	ைளக	 எ3ேகா ேபா. வி1டன. 

 

ம47கா, அ�த மாைல� ெபா@தி4, >%தன'கார� ெப8க�ட�, ஏேதா ேபசி' 

ெகா8%��தா	. ‘கா4வா.’ நீ� வழி�9 ெகா8%��த9. களதி4 2சிக	 ப%�9 

கிட�தன. மா�'ெக10'>� ேபான ெச4ல�மா, உடேன தி��பிவி0வா	 எ�ப9�, 



36 

 

தி��பிய&டேன, கா4வாைய' க@வி, தளைத ெதளி9, சகல ேவைலையD� 

ெச.9வி0வா	 எ�ப9�, B10'காாி'> ெதாிD�. ெதாி�9 ெகா8ேட, அவ	 

ெதாியாதவ	 ேபால சீ8%னா	. மா%யி4 நி�< ெகா8ேட ேபா�� பிரகடன� 

ெச.தா	. 

 

“ேபமானி ஜன3க �ைறவாச4 ெச.யாம4 ேபானா4 எ�ன அ�த�? இ��தா4 

ஒ@3கா இ�'கE�. இ4லாவி1டா4 எ9'> இ�'கE�? 
தேதாட அ�ைம 

இவ3க�'> எ�ப% ெதாிD�? ெதாி�தி��தா4 இ�ப% இ�'க மா1டா3கேள. 

இ�ைன'> அ�த' கிழவி வர10�. 

 

ம47கா, சக� ெப8கைள� பா�தா	. அவ�க	 த3கைள� ேபா�ற ஏைழக	 

சாகாம4 இ��பேத த�� எ�ப9 ேபா4, அவைள� பாிதாபமாக� பா�தா�க	. 

பலBனமாக ேநா'கினா�க	. அ�த பலBனைத தன9 பலமாக எ09' ெகா8ட 

B10'காாி, இ�ேபா9 ம47காைவ ேந�'> ேநராக� பா�9' ெகா8ேட 

ேம7��தப%ேய ேக1டா	: 

 

“ம47கா இ9 எ�ன, தியாகராய நக� B0�- நிைன'கிறியா? அ�மா தா� 

�ைறவாச4 ப8ணல�னா நீ Hட ப8ண�படாதா? ெபாிய ராணி�- 

நிைன�ேபா? மாியாைதயா 9ைட�பைத எ09 
த� ப8E. இ4ைல�னா4, 

நாைள'ேக கா7 ப8E3ேகா. சீ+சி ேபமானி ஜன3க. ேச�<ல �ர	றவ3கைள 

B10ல வ+சா4 இ�ப%தா�. சீ+சீ...” 

 

ம47காவி�>, ேகாபைத விட வ�த��, ம�ற ெப8க�'> வ�தைத விட' 

ேகாப�� ஏ�ப1டன. ம47காவி�>, ஏேதா ஒ� ேசாக�, ஏேதா ஒ� ெவறி. 

மடமடெவ�< எ@�9, ஒ� Oைலயி4 கிட�த ெபா9+ ெசாதான ஒ� 9ைட�பைத 

எ09' ெகா80 >ழாய%ய�ேக, அவைள� ேபா4 காத<�9 ேபா.' கிட�த 

ஒ�’ைப1%ையD�’ எ09' ெகா80, சக ெப8கைள� பாிதாபமாக� பா�தா	. 

அவ	 க8களி4 ேத3கிய நீ� அ�த� ெப8களி� க8களி4 ெந��பாக மாறிய9. 

அவள9 தவி��, அவ�களிட� ேகாபதனலாக� ேபான9. அவள9 திைக��, 

அவ�களிட� ஒ� தீ�மானமான �%வாக� ேபான9. 
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‘ெகா9’ ேவைல� ெப8ணான ரா'க�மா	 எ4ேலா�'>� ெபா9வாக, B10'கார 

அ�மாவிட� நிதானமாக' ேக1டா	: 

 

“B10'கார�மா, நீ ப8ற9 ெகாMச�� நியாயமி4ைல. யாைரD� இ�ப% 

அ1டகாசமா ேபசாத�மா. அதா� ெசா47��1ேட�.” 

 

‘இ17’ ஆயா இ�ெனா� எதி�' ேக	விைய� ேபா1டா	. 

 

“>ய�ேத, நீ ெச.ற9 ந4லா இ4ல. >ய�ேத ந4லா இ�'ேகா��- திமிரா ேபசாேத 

>ய�ேத. நா- Hடதா� ப�மா&ல ஒ� ப3களா வ+சி��ேத�. ஜ�பா�கார� 

>80'>� பய�9 ஓ%வர+ச ஆ��ைடயாைனD� பி	ைளகைளD� >80'>� 

பறிெகா0910 இ3ேக வ�தவ	 >ய�ேத! ப3களா&� ேமா1டா� ைப'>� 

வ+சி��த ேபா9 Hட, நா- யாைரD� மதி'காம4 ேப
ன94ல. என'ேக இ�த 

கதி�னா உன'> எ�த கதி�- ெநன+சி�பா� >ய�ேத. இ�த� ப+ைச' 

>ய�ைதைய இ�ப% அடாவ%யா பா.ற9'> எ�ப%' >ய�ேத மன
 வ�9?” 

 

B10'காாி'> ஆணவ�, ஆதிரமாகிய9. எ�ப% ெகட'கிற9க	 எ�ப% ேப
93க. 

இ9வைர'>�, ‘ஊ10'கார�மா, ஊ10'கார�மா’�- வா�ைத'> வா�ைத 

பணிேவா0 ேப
ற சனிய�க	 எ�ப%� ேப
ற9 பா�3க. இவ	கைள இ�ப%ேய 

வி10 ைவ'க�படா9. �ைளயிேலேய கி	ளE�. �ைளேயா0 கி	ளE�. 

 

B10'காாி, அவ�கைள' கி	�வ9 ேபா4 ேபசினா	. 

 

“இ9 ந4லா இ4ைல, ெசா47வி1ேட�. H1டமா நி�<, எதி�9� ேப
ற 

அள&'> ெதனாவ1டா? மாியாைதயா எ4லா�� கா7 ப8ணி03ேகா. அவைள� 

ேபசினா4, உ3க�'> எ�ன வ�9109?” 

 

ரா'க�மா	, ச�< உர'கேவ ேபசினா	: “ம47காைவ ேபசினா4, எ3கைள� 

ேபசின9 மாதிாி. எ3கைள� ேபசினா4 ம47காைவ ேபசின9 மாதிாி...!” 
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“Zனிய� ேபா0றீ3களா?” 

 

“அ�ப%தா� வ+
'ேகாேய�.” 

 

“எ�ன%... நீ3க... உ3க மன
ல எ�ன தா� நிைன'கிறீ3க? உ3க ஒ�<ைம'> 

பணிDறவ	 நா-4ல. நாைள'ேக B1ைட கா7 ப8ணியாகE�. 9ட�ப' க1ைட 

OMசி3க வ�91டா�3க.” 

 

“T ேபா10 ேபசிேன, ெச��� பிMசி0�.” 

 

“எ�ன% ெசா�ேன? இ�ெனா� தடைவ ெசா4C%...” 

 

இ�ேபா9 இ�ெனா�தி சவா71டா	: 

 

“கீேழ இற3>% கIமால�. கீேழ இற3>றியா, நா- ேமல வர10மா... 

இ�ெனா�வா1% 9ைட�ப' க1ைட�- ெசா4C% பா�'கலா�. உ�ன 

க1ைடயால சாதா1டா4, நா- ‘ஹா�பா�’ க�தசாமிேயாட ச�சார� இ4ைல. 

கIமால �8ைட'> ‘வாP&’ வ�தாC� வ�த9, இ�த Bேட கIமாலமா J109” 

எ�றவ	, “ம47கா, நீ �றவாச4 ப8ணா8டா�. 9ட�பைத' கீேழ ேபா0. நீ 

அ�த 9ட�பத கீேழ எறியா1டா4, எ3கைள அதனா4 அ%'கிற9'>+ சமான�. நீ 

கிளீ� ப8ணேவ8டா�. அ�த ரா3கி'காாி ெச.றைத ெச.9'க10�” எ�< 

ெவ%தா	. 

 

“ேபானா4 ேபா>9�-, ெபா<9� ெபா<9� ேபானா4, கைடசில, எ3க 

க8ணா1%ையேய ேப
றா	. உ�ைன இ9வைர'> ‘ெதனாவ10ல’ வி10 வ+சேத 

த��%. ம47கா, ெசா4றத' ேக'கமா1ேட...” 

 

க�தசாமி மைனவியி� ேப+
'>' க10�ப1டவ	 ேபா4 ம47கா 9ட�பைத' 

கீேழ ேபா1டா	. ஒ� ப>தியி4 ஒ�< ேச�'க�ப1%��த 2சிக��, ச�>க��, 

ம8 9க	க�� அ�ேபாைத'ெக�ேற, பலமாக அ%த கா�றி4, ச�< ேமேல 
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எ@�பி, B10'கார அ�மாவி� க8ணி4 ப0�ப%யாக நடனமா%ன. அவ	 

திைக9, தி'>�'கா%, ஒ� வா.'> ஒ�ப9 வா.க	 பதி4 ெசா4வதா4, அ9ேவ 

அவ�'> ‘�த7ரைவ’� ேபா4 அ4லா9, �த4 அ-பவமாக இ��ததா4, 

க�னைத உ�பி, க8கைள உ�1%, மா%+ 
வாி4 ைககைள' >தி, ெச4லா' 

ேகாபைத, ெசலவழி'க �%யாம4 தி8டா%ய ேபா9, இ17 ஆயா, நிஜமாகேவ 

சமரச� ெச.ய நிைன9தா� ேபசினா	: 

 

“நா� அ9'>தா� >ய�ேத அ�ேபாபி%+ேச உன'> �தி ெசா4ேற�. ந�ேமாட 

மாியாைதைய நாமதா� கா�பாதE�. ஏைழ3க யாைன மா9ாி... 

உ1கா��தி�'கிற9 வைர'>�, 
�மா >�தி'கி10 இ��பா3க. 

எ@�91டா3க�னா, அ�பால... யாராC� க10�ப0த �%யா9. நா3க�� 

உ�கி1ட ெபா<9 தாேன ேபாகிேறா�. நீ >ழாய%'> வ�91டா4, நா3க	 

ெதால&ல ேபா. வி0கிேறா�. நீ வாசC'> வ�தா4, நா3க	 விலகி நி�கிேறா�. 

ேபான மாச� ��ப9 (வா. வாடைக� பணைத ��பதMசா ஏ9ேன, 

ெகா0ேதாமா... இ4ைலயா? கா��பேரஷ� கார� வ�த�ேபா, நீ ��பதM
 (பா 

வா3>னாC�, நா3க பதிைன�9�- ெசா�ேனா�! நீேய ெசா4C >ய�ேத... நீேய 

ெசா4C...” 

 

“அ�ப%D� நீ இ�த க'HI கத&'> ஒ� தாP�பா	 ேபாடல. ெர80 மாசமா கத& 

ஆ09. இ3ேக வ�9 இ�ப9 வ�ஷமா&9... இ�-� இ�த B10ல 

ெவ	ைளய%+சத க8ணால பா�'கல. ெவ�றிைல ேபா0�ேபா9 
வ�ல ப1ட 


8ணா�ைப தவிர, எ�த+ 
8ணா��� படல. இ�ப9 வ�ஷ9ல ஒ�'கா Hட 

ஓ0 மாதல... இெத4லா� ஆயா... எ9'காக+ ெசா4ேற�னா, நீ ஒ8ைண+ 

ெசா�னா4, அவ�3க ஒ�ப9 ெசா4ல பாயி81 இ�'>. அதனால எ4லா�� 

அ-சாி+
� JடE�. நீD�... அவ�கைள... அ�ப% தேதறிதனமா ேபசியி�'க� 

படா9... அ9க�� உ�ன B10'கார�மா3கிற மதி�பி4லாம... 

�ற�ேபா'>தனமா ேபசியி�'க�படா9... சாி... சாி... வி10 த	�3ேகா... 

ேவைலைய� பா�3ேகா.” 
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>%தன� ெப8க	, வி10 த	�வ9 ேபா4 தத� B10'>� ேபா.வி1டா�க	. 

ஆனா4, B10'காாி விட தயாராக இ4ைல. அவ�கைள, அ�த B1%4 இ��9 

த	�� வைரD� அவ	 விட தயாராக இ4ைல. மன9'>	ேள ேபசினா	: 

 

‘எ�ன ஆனாC� பா�9ட ேவ8%ய9தா�. எ�ேனாட அ8ண� மக� ேபாQI 

இ�Iெப'டரா. இ�'கா�. ெபாிய�பா மக�, ‘ேகா1ைடயில’ ேவைல 

பா�'கிறா�. ெபாிய அ8ணா, நாCலாாி வ+
�'கா�. சி�ன அ8ணா வ'கீலா. 

இ�'கா�. உ3கைள மா9ாி ைகவ8% இ@'கல. க1%ட� க10ற இட9ல ெச3க4 

எ09' ெகா0'கல. ேகாணி வா3க� ேபாகல. உ3கைள... ேபாQI ம�மக� கி1ட 

ெசா47 உைத9... ‘ேகா1ைட’ அ8ண� கி1ட ெசா47 சிைத9... ெபாிய 

அ8ணாேவாட லாாி3கைள ைவ9... ேமாதியாவ9... வ'கீ4 அ8ணா Oல� 

ேகா�10 ேகா�1டா ஏ�றியாவ9... உ3கைள... ெதாைல'கல�னா... நா� 

B10'காாி இ4ைல... B10'காாிேய இ4ைல...’ 

 

இ�ப%, த� ெசா�த'கார�க	 ஒKெவா�வைரD�, அவ�களி� ேவைலகைளD� 

நிைன9� பா�த அ�த B10'காாி, த� B10'காரைன ம10� நிைன'கவி4ைல. 

 

ெச�ைன தமிழி4 ெசா4ல�ேபானா4, அ�த ஆசாமி சாியான ‘ட�பா’. அ9&� B0 

அவ	 ெபய�'> இ��ததா4, அவ� ெவ<� தகர ட�பாவாக� ேபானவ�. எ�றாC� 

அ�த தகர ட�பாைவ ைவதாவ9, அவ�க�'> சலசல�ைப' கா1ட ேவ80� 

எ�ப9 ேபா4, அ�ேபா9தா� உ	ேள வ�த அவாிட�, >%தன� ெப8க	 

ெசா�னைத H1%, தா� ெசா�னைத ‘அ�'கி’, அவைர ஊதிவி1டா	. 

 

அ�த ஊத74 ப�மனா.� ேபான அவ�, ஒKெவா�தியி� B10 ��னாC� வ�9 

நி�<, “எ�ன நிைன+சீ3க. ெதாியாமதா� ேக1கிேற�. ெதாைல9� �0ேவ�. 

நா3க மன
 வ+சா4 நீ3க	 இ�த ெத�விேல இ�'க �%யா9” எ�< கதிவி10, 

தி��பி� ேபா.வி1டா�. 

 

>%தன� ெப8க	, >றி�பாக ரா'க�மா&� க�தசாமியி� மைனவிD� அ�த' 

கிளி�பி	ைளைய� பா�9, சிாிதா�க	. பிற>, அவைர அ-தாபேதா0 
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பா�தா�க	. பிற>, ‘ஆ��ைள'>’ மாியாைத ெகா0'க ேவ80� எ�< நிைன9, 

அ9 ‘ெதாியாம ேக'>ற’ ஆ��ைளயாக இ��தாC� பரவாயி4ைல எ�< ேமC� 

நிைன9, பய�9 வி1டவ�க	 ேபா4, தைலகைள க1டாய�ப0தி' கீேழ ேபா10' 

ெகா8டா�க	. தகர ட�பா, ேத�த74 ெவ�றி ெப�< வி1டவ� ேபா4, 

மைனவியிட� ‘%ப�’ ம�றாடாம4 கிைட'>� எ�< நிைன9, அ�த 

ேவகதிேலேய மா%'>� ேபா.வி1டா�. ‘>%தன�’ ெப8களா4 சிாி�ைப அட'க 

�%யவி4ைல. 

 

இத�>	 ம47காவி� அ�மா ெச4ல�மா வ�9வி1டா	. நட�த விவரைத' 

ேக	வி�ப1ட9�, இ�த� ெப8களிட�, “அ.ேயா ஆ��ைள3க�'> ெதாிய 

ேவ8டா�. அ��ற� எ3க B10'காரைர க10�ப0த �%யா9. எ� மக� 

பரமசிவ�, ஒேர ஆ1டமா. ஆ0வா�... விஷய� ந�ேமாடேய இ�'க10�” எ�< 

ெசா47' ெகா80 ‘�ைறவாச4’ ெச.ய� ேபானா	. B10'காாி மா%யி4 இ��ேத 

கதினா	. 

 

“ெச4ல�மா உ� ெபா8ைண அட'கி ைவ. ெச10 ேச�910 கலா1டா ப8றா	... 

இ�த� ப��� இ3ேக ேவகா9... ஜா'கிரைத.” 

 

ெச4ல�மா அவைள� பாராம4, அவ	 ேப
வ9 வைர'>� 9ைட�பைதேய 

பா�தா	. பிற>, ெச.ய ேவ8%ய ேவைலைய+ ெச.9 ெகா8%��தா	. 

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

அதியாய� 16 

 

 

இர& வ�த9. ேவைல'>+ ெச�ற எ4ேலா�ேம வ�9 வி1டா�க	. 

 

ெவளிேய உ	ள களதி4 பா.விாி9, உ1கா��9 ெகா8ேட ேபசி' 

ெகா8%��தா�க	. ம47கா, ச�திரா, ரா'க�மா �த7யவ�க	 இ�ெனா� 

ப'கதி4 >�பலாக உ1கா��9 ேபசி' ெகா8%��தா�க	. ெப�மா�� இ��தா�. 
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“எ�ன நா.'கேர... எதைன நாைள'>... இ�த ைச'கி	 ாி' ஷாவ வ+சி'கி10 

அவIத�பட� ேபாகிறீ�? ேபசாம ஒ� ஆ1ேடா ாி' ஷா வா3க�படாதா?” 

 

“ாி' ஷா ேமல இ�'க ‘டா�ைபேய’ மா�ற �%யல. ஆ1ேடா&'> எ3க ேபாற9? 

‘ேக'ேக�- நீ3க த�பா நிைன'க�படா9... உ�ம Hட ெம1ரா
'> 

வ�தவ3ெக4லா� இ�ைன'> B0 வா3கி1டா�. நீ� இ�-� அ�த க�த4 

ேகாணி வியாபார9ேலேய கீற9 நாயமா... >திைரைய' >ைறD�.” 

 

“>ைற'கிறதாவ9, அ%ேயாட வி101ேட�. அ�ப%D� க1டல. ேபசாம ந�ம 

ெச1%யா� மா9ாி... 9ணி வா3கி ஏல9ல ேபா10 வி'கலாமா�- பா�'கிேற�” 

எ�றா� ெப�மா	. 

 

அைத ெதாட��9 ஒேர சிாி��� >�மாள�மாக ேப+
 நட�த9. ேத�த4, 

அரசிய4வாதிக	, சினிமா, எைதD� விடவி4ைல. 

 

‘B10'கார�மா’ மா%யி4 இ��9 பா�தா	. வசதிேய இ4லாத இ�த 

அசதிகார�களா4, எ�ப% சிாி'க �%கிற9? எ�ப% ஒ�<ைமயாக இ�'க �%கிற9? 

அவ	 வயி< எாி�த9. அ�ேபா9, சில சி�ன� பி	ைளக	 சா�பி10' 

ெகா8%��தா�க	. ‘இ17’ ஆயா, த� ெநா	ைள' க8E'> ம��9 ேபாட� 

ேபானா	. ம47கா, ேதாழிக�'> ஒ� ைக' >1ைடைய ைவ9, அதி4 எ�ப%� J 

ேபா0வ9 எ�பைத விள'கி' ெகா8%��தா	. 

 

திTெர�< விள'>க	 அைண�தன. B10'காாி, மா%யி4 இ�'>� ‘ெமயி� 

Iவி+ைச’ ‘ஆ�’ ெச.தா	. அைனவ�� வாயைட9� ேபா. நி�றா�க	. ஏேதா 

ேபச� ேபான ரா'க�மா Hட, வ�� ேவ8டா� எ�ப9 ேபா4, ேபசாம4 இ��தா	. 

வயி�றி4 எாி�தைத, விள'ைக அைண9, B10'காாி ஆ�றி' ெகா8டா	. 

அ�ப%D� அவ�க	 ேபசி' ெகா8%��ததா4, அவ	 வயி<, மீ80� எ8ெண. 

இ4லாத திாி ேபா4 எாி�த9. அவ	 உ	ேள ேபானா	. தகர ட�பா ம+சா� 

ெவளிேய வ�தா�. 
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“23>3கேள.யா... இ�ப%� ேபசினா4 எ�ப%? நா- 23க ேவ8டாமா...” 

 

எதி���' >ர4 ெகா0'காமேல, எ4ேலா�� 23காமேல ப0தா�க	. இ�'கிற 

பிர+சிைனக	 ஏராள�. இவ� பிர+சிைன ேவறா? ேவ8டா�. B1ைட' கா7 

ப8ண+ ெசா4Cவா�. அ��ற�, B0 ேத%, ெத� ெத�வா+ 
தE�. அவ� 

B1ல ேர%ேயா பா0� ேபாேத ந�ைம ேபச' Hடா9�- ெசா4றா�. ஒழிMசி 

ேபாறவ�. 

 

அைனவ�� 23கி வி1டா�க	. அ�ப%ேய 23கி� ேபானா�க	. ஆனா4, 

‘B10'காாி’யா4 23க �%யவி4ைல. இவ�க�'> நா� யாெர�< கா1டE�! 

ஒ�திையயாவ9 ெதாைல9' க1டE�. ம47கா சி'கினா4... ந4ல9. 

 

இர80 நா1களி4, ரமண� வ�9 வி1டா�. அவைன' காணாம4 க8ணீ� வி10, 

கல3கி' ெகா8%�'>� ம47காைவ நி�மதியி4 ஆP9வ9 ேபா4 வ�9 

வி1டா�. அேத சமய�, தா� எ@திய க%தைத, அவ	 யாாிடமாவ9 கா1%, 

நிைலைம எ'க+ச'கமாக ஆகியி�'>ேமா எ�< உ	\ர உதறCட� வ�தா�. 

எ4ேலா�� அவைன உதாசீன� ெச.ததி4 அவ-'>+ ச�ேதாச�. ம47கா 

ெசா4லவி4ைல. ஏ� ம47கா ெசா4லவி4ைல? இ�ைற'> அவளிட� 

எ�ப%யாவ9 ேபசிவிட ேவ80�. எ�ப%யாவ9... 

 

மதியான ேவைள. ‘ஹா�பா�’ க�தசாமி ேவைல'>� ேபாகவி4ைல. அ3ேக ேவைல 

நி<தமா�. ப09' கிட�தா�. 

 

ம47கா, அவ� மைனவி'>�, இதர ெப8க�'>�, சிேல1%4, ‘க,ங,ச’ ைவ எ@தி' 

கா1%வி10, பிற> ஒ� �தகைத எ09� ப%9' கா1%' ெகா8%��தா	. 

இ17 ஆயா&� “பலமா ப% >ய�ேத... ஆயா கா9ல ]ைழயல...” எ�< ெச4லமாக+ 

சிE3கி' ெகா8%��தா	. 

 

B10'காாி பா�தா	. பாடைத' ேக1டா	 அவ��. ம47காைவ� ேபா4, 

‘பாட�’ �க1ட நிைனதா	. திTெர�< ேர%ேயாைவ� ேபா1டா	. பலமாக அைத' 
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கத வி1டா	. அவ	 ப%�ப9 ேக1காதப% உ+ச நிைலயி4 ைவதா	. எ4லா� 

ெப8க��, �E�E9' ெகா8டா�கேள தவிர, அவைள �ைற'கவி4ைல. 

 

ம47கா, ச7�ேபா0 எ@�தா	. எ@�தவ	, நைட வாச4 ப'கமாக� ேபானா	. 

எதிேர, ரமண� வ�9 ெகா8%��ப9 ெதாியாம4 ேபா.வி1டா	. இளி9' 

ெகா8ேட வ�த ரமண�, அவளிட� எ�ன ெசா�னாேனா ெதாியவி4ைல. எ�ப% 

நட�9 ெகா8டாேனா �ாியவி4ைல. திTெர�< ம47கா கதினா	. 

 

 

“�1டா	! எ�ைன� ப�றி எ�னடா நிைனதா.? எ�ைம மா0... ெச��� 

பிMசி0�... ராIக4...” 

 

எ4லா� ெப8க��, அ3ேக ஓ%னா�க	. ரமண� எ�த� ப'க�� ஓட �%யாம4, 

ஒளிய&� �%யாம4, எதி�பா�த இனிைம, எ�'க�பா4 ேபா4 அாி'க, அவ� 

திணறி' ெகா8%��தா�. அ�த� ெப8கைள� பா�த9� ம47கா வி�மினா	. 

இத�>	 ெச4ல�மா&�, ச�திரா&� பதறி' ெகா8ேட வ�தா�க	. ‘ஹா�பா�’ 

க�தசாமிD�, க8ைண' கச'கி' ெகா8ேட வ�தா�. ஓட�ேபான ரமணைன, 

ஒ�தி பி%9' ெகா8%��தா	. B10'காாி இற3கி' ெகா8%��தா	. 

 

“எ�ன�மா... எ�ன ப8ணினா�...” 

 

ம47காவா4, �த74 ேபச �%யவி4ைல. �ய�றாC� �%யவி4ைல. தி'கி 

திணறிவி10 9	�� ெவ10' கிளிேபா4, வி10 வி10� ேபசினா	. பிற> 

ேவகமாக� ேபசினா	. 

 

“இவ�... இ�த �1டா	... எ�... ைகைய� பி%9' ெகா80 ‘பதி4 ல1ட� 

எ@தி1%யா’�- ேக'>றா�. இர80 நாைள'> ��னால... ஒ� ல1ட� 

ெகா0தா�... நா� ப%'காமேல கிழி+சி1ேட�. அநாவசியமான ரகைள 

ேவ8டா��- 
�மா இ��91ேட�. இ�ைற'> காைலயி4 Hட, இவைன� 

பா�9 காறி 9�பிேன�. (அவ	 காறி 9�பியைத ரமன�, அவ	 தன'> �த� 
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ெகா0'க� ேபாவதாக சமி'ைஞ ெச.வதா. நிைனதி��தா�...) அ�ப%யாவ9 

இ�த த%மா0 தி��தி0வா�- நிைனேத�. கைடசியில, எ� ைகைய� பி%9... 

அ�பா... அ�மா... எ�ைன எ9'காக�பா இ3ேக இ�'க ைவ'கிறீ3க...? எ�ைன 

வ�9 H1%10� ேபா3க�பா. எ�ைன ைகைய பி%'கலா��- ஒ� கா7� பய4 

நிைன'கிற அள&'> ஆயி1ேடேன... ஆயி1ேடேன... அ.ேயா... யாராவ9 

எ�ைன... தியாகராய நக�ல ெகா80 வி1003கேள�... அ�பா... அ�மா எ�னால 

இ3ேக இ�'க �%யா9�பா... �%யா9�மா... அ�மா... அ�மா...” 

 


�றி நி�ற ெப8களா4, ேகாபைத அட'க �%யவி4ைல. ஒ�தி ரமணனி� 

ச1ைட' காலைரD�, இ�ெனா�தி, அவ� க@ைதD� பி%9' ெகா80, 

“ஏைழ� ெபா8E�னா4 எ�ன ேவE��னாC� ெச.யலா� எ�கிற 

ெநன�பாடா கIமால�. கா8டா மி�க�, ேகாய' க8ணா. இ�'க �%யா1% 

உ�ேனாட அ'காைள இ@'க ேவ8%ய9 தானடா...” எ�< ெசா47' ெகா8ேட, 

ெப8க	, அவைன ஆ�'ெகா� ப'கமாக இ@த ேபா9, ‘ஹா�பா�’ க�தசாமி, 

“ஒதி' க3கேம...” எ�< ெசா47' ெகா8ேட, ரமண� மீ9 பா.�தா�. பல 

ப�வான O1ைடகைள 2'>� அவ�, அவைன ஒேர 2'காக 2'கி, உ	ேள 

ெகா80 வ�9, B10'கார அ�மாவி� ��னா4 ேபா1டா�. ேபாட�ப1டவைன 

மீ80� 2'கி நி<தி, க�னதிC�, கா9களிC� >�மா3>9'கைள 

வி10வி10, பிற> “ஒD3கா இ�... இ4ல�னா... உயிர எ090ேவ�...” எ�< 

ெசா47வி10, ஒ� 2ணி4 ேபா. சா.�9 ெகா8டா�. 

 

த�பி, அ%ப0வ9 வைர'>� பா�9' ெகா80 நி�<வி10, பிற>, அவ� 

வி0ப1ட பிற>, B10'காாி கதினா	. 

 

“எ�ப%ேயா ேஜா%+சி இ4லாதைதD� ெபா4லாதைதD� ேபசி, எ� த�பிய 

அ%+சி1T3க. அவ� ைகைய இவ	 பி%தாளா... இவ	 ைகைய அவ� 

பி%தானா�- ெதாியாமேல அ%+சி1%3க இ4ல? ஓர%'> ஒ�ப9 அ% 

ெகா0'கல�னா... நா� B10'காாி இ4ல...” 

 

க�தசாமி'>� ேபான ேகாப� மீ80� வ�த9. 
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“ேபசாம ேபா... ேம... ெபா�மனா1%யா+ேச�- பா'ேக�. அ�த க�மனா1%ய 

அட'க ெதாியல... ேப
றா	 ேப+
...” 

 

“ஏ.... எ�ைனயாடா... ேம�- ெசா4ற. நா� எ�ைம மாடாடா. இ�த ம47கா... 

அவைன' க8ண%'கிற9 உன'> ெதாிDமா...” 

 

“இ�தா பா��மா, யாைர ேவE��னாC� ேப
. ம47காைவ� ேப
ன... வா.... 

ெவதிைல பா'> ேபா10'>�. ெபா�மனா1%யா+ேச�- பா'ேக�. நீ டா 

ேபா1டத'Hட ெபா<9'கிேன�... ம47ய� ேப
ேன... நாறி� ேபாயி0ேவ...” 

 

B10'காாி, கீேழ கிட�த த�பிைய 2'கி' ெகா8ேட, மா%'>� ேபா., 

அ3கி��9 ேபசினா	. ‘அ�மா’ ‘அ�மா’ எ�< ெசா4C� ஒ�வ�, ‘ேம’ எ�< 

ெசா47வி1ட திைக�பிேலேய சிறி9 ேநர� த0மாறி வி10, தா<மாறாக� 

ேபசினா	. 

 

“எ� த�பிய ைகவ+
1ட4ல? பா� ேவ%'ைகைய... ேட.... ரமணா... இ�Iெப'ட� 

அ8ண-'> ேபா� ப8Eடா. வ'கீ4 அ8ணா&'> ெட7ேபா� ெச.டா. 

ெபாிய�பா மக-'> ெதாிய�ப09டா... ெர80ல ஒ8ண� பா�9��டலா�. 

பழி'>� பழி வா3காம விட� ேபாற94ல...” 

 

ரமண� ெவளிேய ஓ%னா�. 

 

ப9 நிமிடதி4 ஒ� ஆ1ேடா வ�9 அலறிய9. 

 

இ�வ��, ஆ1ேடாவி4 ஏறினா�க	. க�தசாமி அல1சியமாக இ��தா�. அவ� 

மைனவி அழ�ேபானா	. 

 

“அ.ேயா... ேபாQI வ�9 உ�ைன' H1%'கி- ேபானா4 நா� எ�ன 

ப8Eேவ�. ஜாமீ-'>' Hட ஆ�3க இ47ேய. ேபாQIகார� உைத�பாேன. 

உன'> ேவற ஜுரமா+ேச. J1I காலால மிதி�பாேன.” 
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“
�மா இ��ேம... ேபாQIனா ெகா�பா...” 

 

ம47கா, க�தசாமிையேய பா�தா	. ேபாQIஆர�க	 உைததாC� பரவாயி4ைல 

எ�ப9 ேபா4 அவ� ைதாியமாக இ��தா�. 

 

“அ8ணா... அ8ணா...” எ�< வி�மினா	 ம47கா. க�தசாமி அதி��9 ேபானா�. 

 

“எ�ன�மா... நீ... ப+ைச' >ழ�ைத மாதிாி... இ�ேபா இ�னாதா� நட�9109? 

உ� ேப�, அனாவசியமா. ெக0ேம�-தா� அ�த க�மனா1%ய அேதாட 

வி1ேட�. அயாத�மா... இ�தாபா�, நீ அDறத� பா�910... அ�மா அD&9, 

அ�பால என'>� க8ணீ� வ�9...” 

 

எ4ேலா��, ஒ� வித தி0'கி0� எதி�பா���ட� இ��த ேபா9, ஒ� டா'சியி4 

இ��9, இர80 ேபாQIகார�க��, ச� இ�Iெப'ட��, B10'காாிD�, 

ரமண-� இற3கினா�க	. B10'காாி, “இவ� தா�. இவ	 காலைர� பி%தா	. 

அேதா அவ	 க@ைத ெநாிதா	. இ�த ெச4ல�மா தா� 28% வி1ட9. 

இவளதா� ெமாத4ல உைத'கE�” எ�றா	. இர80 ைககைளD� இ0�பி4 

ைவ9' ெகா80. 

 

ச� - இ�Iெப'ட�, ேபசாம4 ேகாபேதா0 நி�ற ேபா9, ேபாQIகார�களி4 

ஒ�வ�, க�தசாமிைய ெந�3கினா�. 

 

“ஏ8டா ேசாமாறி... நீ ெபாிய ர&%யா...” 

 

“நா� ெபாிய ர&%D� இ4ல. சி�ன ர&%D� இ4ல. சாதாரண ம-ஷ� சா�.” 

 

“எதி�தா ேப
ேற கயிேத.” 
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“உ�ைன எ�ன ப8ேறா� பா�... இ�தா�பா, இவ� ைகைய மட'கி' க10” 

எ�றா� ச�-இ�Iெபகட� ேகாபமாக. 

 

ஒ� ேபாQIகார�, க�தசாமியி� ைககைள வைள9� பி%'க� ேபானா�. 

 

ம47கா, நட�பைத� பா�9' ெகா80 நி�றா	. பிற> O+ைச இ@9� 

பி%தா	. ஏேதா ஒ�<, அவ�	 பிற�9, அவ�	 வள��9, அவ�	 நி�<, 

அவைள விட ெபாிதான9 ேபா4 ேதா�றிய9. க4=ாி ேமைட� ேப+சி� ேபா9 

நி�பாேள... அ�ப%�ப1ட க�Gர�... அ�ப%�ப1ட அMசா� பா�ைவ. 

 

“எ'I'ZI மீ... நீ3க ச� - இ�Iெப'ட� தாேன...” 

 

“பா�தா4 எ�ப% ெதாிD9?” 

 

“சா�... இ�த அக3காரமான ேப+
 ேவ8டா�. நீ3க	 நட�தைத விசாாி'காமேல 

ஒ�தைர ம10� உைத'க� ேபாகிற9 ச1ட விேராத�. அ�த அ�மாேவாட 

அ8ண� இ�Iெப'ட�. அவேராட ெச4வா'>ல நீ3க	 வ�தி�கீ3க�- 

ெதாிD�. இவ�... எ�ைன' ெக0'க வ�தா�. எ� அ8ணா அவைன 

த�கா��'காக அ%த9 உ8ைமதா�. நா� இ�பேவ �கா� எ@தி த�ேற�. 

ெக0'க �ய�சி ெச.கிறவைன நீ3க	 பதிைன�9 நா	 காவ74 ைவ'கE�. நா� 

ேவE��னாC� Iேடஷ-'> வாேர�. இ�ப% இ4லாம4, அ8ணைன ம10� 

நீ3க H1%'கி10 ேபாறதா. இ��தா4, நா� ேபாQI கமிஷன� கி1ட ேபாயி10, 

அ�ப%ேய �தலைம+ச� கி1டேயா, கவ�ன� கி1டேயா ேபாக ேவ8%யதி�'>�.” 

ம47கா ஆ3கிலதிேலேய ேபசினா	. தா.ெமாழியி4 ேப
வைத அதிகாாிக	 

�ாி�9 ெகா	ள மா1டா�க	 எ�ற அவல நிைலைய உண�கிறவ	 ேபால. 

 

ச� - இ�Iெப'ட� சிறி9 ேயாசி9வி10, “மிIட� ரமண�... நீ3க�� 

Iேடஷ-'> வா3க. ேயாK! க�தசாமிேயாட ைகைய வி0.யா...” எ�றா�. 
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ரமண�, அ'கா�'>� பி�னா4 ஒளி�தா�. “அ8ணா ேபா� ேபா10 ெசா�ன 

பிற>�... இவைனயா H�பி0றீ3க...” எ�< B10'காாி ெசா�ன ேபா9, ம47கா, 

பி%'க ேவ8%ய இடைத� பி%தா	. 

 

“பா�தீ3களா சா�... எ� அ8ணா அவைர அ%+சா�- நீ3க	 வரவி4ைல. யாேரா 

ேபா� ப8ணினா3க�-, நீ3க	 வ�தி�'கீ3க...” 

 

ச�-இ�Iெப'ட�'>, B10'காாி மீ9 க0ைமயான ேகாப�. 9��'ெக1ட Oேதவி! 

அ�ப�, >%C'>	 இ4ைல3கிற9 மாதிாி... ேபா� சமா+சாரைத ெசா4றாேள...” 

 

பிற>, ச�-இ�Iெப'ட�, வ�தேவக� எ3ேகேயா ேபாக, சிாி9' ெகா8ேட 

ேபசினா�. 

 

“நீ3க4லா� ெபாியவ3க... ஒ�<ைமயா. இ�'கE�. ஒ� தா. ம'க	 மாதிாி 

பழகE�. ரமண� உ3க�'> சிIட� இ�'கிற9 அ4லவா! அேத மாதிாி இ�த 

பா�பாைவD� பா�'கE�. ம47கா நீ3க��, அவ� த�ெசயலா� பா�'கிறைதD� 

த�பா நிைன'க� படா9. க�தசாமி இனிேம4 ைகநீ10ற ேவைலைய வ+
'காேத. 

நா3க	 எ9'காக இ�'ேகா�? இனிேம4 இ�த மாதிாி ரகைள வ�தா4, லா'க�பி4 

த	ளி0ேவ�.” 

 

“எ4ேலாைரD�தாேன சா�” எ�றா	 ம47கா. 

 

“ஆமா�... எ4ேலாைரD�தா�... யாரா. இ��தாC�... எ3க�'> ஒேர மாதிாிதா�.” 

 

ச�-இ�Iெப'ட�, கீேழ வி@�தாC� ம8படாத லதி' க�ைப த1%' ெகா8ேட, 

ேபாQIகார�க�ட� ேபா.வி1டா�. எ4ேலா�� ம47காைவ� ெப�மித9ட� 

பா�தா�க	. எ�னமா.... இ3கிQ
ல விளா
கிறா	... அேடய�பா. 

 

B10'காாி, அைடகா'>� ேகாழி மாதிாி, B10'>	 அைட�9 ெகா8டா	. 

ெவளிேய தைலகா1டவி4ைல. 
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அேத சமய�, ‘இ17’ ஆயா ேப
வ9, கா9'>	 வி@கிற9. 

 

“நீ நிசமாேவ... ராசாதி >ய�ேத... ராசாதி... நீ கா1%D� இ4லா1டா ந�ம 

க�தசாமிைய... ேபாQIகார3க... க�த7 ேகாலமா ஆ'கியி��பா3க... நீ... 

தியாகராய நக�ல... ெபாிய B1ல இ��9 இ3ேக வ�த�ேபா... ஆயா அ@ேத� 

>ய�ேத... அ@ேத�... ஆனா4 ஆ8டவனா� பா9தா� ஒ�ைன... அ-�பி 

இ�'கிறா� >ய�ேத... அ-�பி இ�'கா�.” 

 

மாைலயி4 B10'> வ�த9�, விஷயைத' ேக	வி�ப1ட ெப�மா	 “எ0%... 

கதிைய” எ�றா�. பரமசிவ� பாய� ேபானா�. ெச4ல�மா ��ஷைனD�, ம47கா 

த�பிையD� பி%9' ெகா8டா�க	. 

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

அதியாய� 17 

 

 

ஒ� வார�, ெசா4லாம4 ெகா	ளாம4 ஓ%ய9. 

 

எதிாிக	 ஒ10 ெமாதமாக+ ேச��ேபா9, அவ�களி4 மிக&� ஏலாத ஏைழ மீ9 

தா�, அதிகமாக' ேகாப� வ�� எ�பா�க	. இ9ேபா4, B10'காாி'>�, 

ஊசி�ேபான இ17ேபா4 ேதா�<�, ‘இ17 ஆயா’, த3க�மா மீ9தா� அள&'> 

மீறி ஆதிர� வ�த9. சமயைத எதி�பா�தி��தா	. 

 

அ�த B1%� ெவளி தி8ைணயி4, ஆயா கைட ேபா1%��தா	. 

காி��ைகயாேலேய க<9� ேபான ஒ� IடK அ0�பி4 ெந��� O1%, 

வாண7யி4 உ�த� ப��� மாைவ, பி%9� ேபா10' ெகா8%��தா	. அைவ, 

‘க0'க8க	’ கழ1ட�ப1ட கா9க	 மாதிாி, ‘ெம9’ வைடகளாக மல��9 

ெகா8%��தன. ஏ�ெகனேவ 
ட�ப1ட இ17க	, ஒ� த1%4 

ைவ'க�ப1%��தன. Hடதி� வைளவி4 க1ட�ப1%��த ேகாணி, பாதி 2ர� 

ெதா3கி' ெகா8%��த9. நா�ைக�9 க8ணா%� பாதிர3களி4 ப4ப�, 
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நில'கடைல மி1டா. ேபா�ற வைகயறா'க	 நிர�பி இ��தன. சில ெப8க	 

இ17கைள வா3கி' ெகா8%��தா�க	. ஒ�சில சி<வ�க	, ேவ�'கடைல 

மி1டா.கைளD�, ைகயி4 இ��த கா
கைளD� மாறி மாறி� பா�9' 

ெகா8%��தா�க	. 

 

காைலயி4 எ10 மணி'> எ@� B10'காாி, அ�< சீ'கிரமாக 9யி4 கைல�தி�'க 

ேவ80�. தி8ைண'> அ�ேக வ�9, அத-ட� ஒ1%� ேபா1%��த க�� 

2ைண� பி%9' ெகா8ேட, �த74 ெச�மினா	. ஆயா, தி��பி� பா�த9� 

க�ஜிதா	. 

 

“ஆயா... ஒ�கி1ட எதன தடவ ெசா4ற9... ேபான வாரேம... இ-ேம4 

தி8ைணயி4... கைட ேபாட�படா9�- ெசா�ேனா�4ல? ஒ� ெசவி10' கா9ல 

விழ7யா... நா� ெசா47D�... தி8ைணைய பி%+சி10 இ��தா4 எ�ன 

அ�தமி�ேன�... ஒ�னால தி8ைணய' கா7 ப8ண �%Dமா... �%யாதா? 

என'> இ�ேபாேவ ெதாியE�...” 

 

ஆயா, அவைளேய சிறி9 ேநர� ெவறி9� பா�தா	. மல��த வைடக	 

வாண7யி4, க�கி' ெகா8%��தன. 

 

“ஒ�னதா�... ெசா4ற9 கா9ல விழல? ஒன'>4லா� ெசா4றேதாட நி<தி'கிற9 

த��...” 

 

ஆயா ம�றா%னா	. 

 

“>ய�ேத... நீ சி�ன� பி	ைளயா இ�'>�ேபாேத ேபா1ட கைட >ய�ேத... ஒன'>' 

Hட அ�ேபா ஓசில வைட த�தி�'ேக� >ய�ேத... ஒ� நயினா... இ�த B1ைட 

வா3>��னால... இ��த �8ணியவா� தா�... நா� ப0ற கRடைத� பா910, 

‘த3க�... ேபசாம தி8ைணயிேலேய... இ17 வைட ேபா0... நீ ேபா1டா4... 

தி8ைணயிேல வழ'கமா உ1கா�ற ெரௗ%� பச3கைளD� பைக'காமேல 

விர1%�பிடலா’��- ெசா47 அ�த மவராச� தா� கைடேபாட கா
 Hட 

ெகா0தா�... ஒ� நயினா&� க80'கல... ��ப9 ��பதM
 வ�ஷமா... 
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இ3ேகேய கைட ேபா1%�'ேக� >ய�ேத... நீ கா7 ப8ண+ ெசா4ற9 நாயமா 

>ய�ேத...” 

 

‘>ய�ேத’ இ�ேபா9, H�பா0 ேபா1ட9. 

 

“ஒ� மனசில எ�னதா� நிைன+சிகி1ேட... தி8ைணய... அசி3கமா ைவ'க 

�%யா9... மாியாதியா... இ�பேவ... கீேழ இற3>... இற3>றியா... இ4ல 

இற'க10மா?” 

 

“இ�ப%+ ெசா�னா எ�ப% >ய�ேத... இ�த த	ளாத வய
ல... எ3ேக >ய�ேத 

ேபாேவ�...” 

 

“எ3ேகயாவ9 ேபா... என'ெக�ன... ெத�&ல ேபாற நா.'ெக4லா�... நா� இட� 

பா�9'கி10 இ�'க �%Dமா...” 

 

“என'> எ9'> மாியாதி ெகா0'கா1டாC�... வய
'காவ9 மாியாதி ெகா0 

>ய�ேத... நாயி நாியி�- வா.'> வ�தப% ேபசாத >ய�ேத... அ��ற� ஒ� 

வா.தா� அ@வி� ேபாயி0� >ய�ேத...” 

 

“அ�த அள&'> தி�< வ�91டா ஒன'>... பா9��டலா�...” 

 

B10'காாி, பய3கரமாக ப4ைல' க%9' ெகா80 ேகாணிைய அ<தா	. 

ஆயாவி� IடK அ0�ைப தரதரெவ�< இ@9, தி8ைண'>' கீேழ ேபா1டா	. 

இ�த �ய�சியி4, வாண7யி4 ெகாதித எ8ெண., ஆயாவி� ைக கா74 

வி@�த9. அவ	 சைதைய ேவகைவ9 ெகாதித9. ஆயா, வ7 ெபா<'க �%யாம4 

கதினா	. 

 

“அ.ேயா... மாாியாதா... இ�த அநியாயத ேக1க ஆளி4ைலயா... ஆளி4ைலயா? 

>ய�ேத... B10'கார >ய�ேத... இ�த எ8ைணய எ09 எ� ேமல 
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வாE��னாC� ெகா10... ஆனா4 எ�ேனாட... ‘ெபாய�ப’ ெக0திடாத 

>ய�ேத... ெக0திடாேத...” 

 

B10'காாி விடவி4ைல. ஆயாவி� இ17 த1ைடD� எ09' கீேழ ேபா10வி10, 

க8ணா%� பாதிர3கைளD� இற'கிவி10, ஆயாவி� ைககைள� பி%9 

“ெமாத4ல கீேழ இற3>... ஒ3க�'>4லா� வாயால ெசா�னா4 பதா9” எ�< 

கீேழ இ@த ேபா9, ரா'க�மா வ�தா	. B10'காாியி� ைக ேபாகிற இடெம4லா� 

ஆயாவி� உட�� �@வ9� ஒ10 ெமாதமாக, Jசணி�பழ� மாதிாி 

அைல'கழிவைத� பா�'க� பா�'க, அவ�'> தா� எ�ன ெச.கிேறா� எ�ேற 

ெதாியவி4ைல. B10'காாியி� ைகைய� பி%9, மட'கி த	ளினா	. அ�த 

ேவகதி4, B10'காாி எதிேர இ��த ><�தி8ைணயி4 ெந�றி ேமாத, 

அல3ேகாலமாக வி@�தா	. அைத விட, அதிக அல3ேகாலமாக சத� ேபா1டா	. 

 

“எ�ைனயா%... அ%+சி1ேட... எ�ைனயா%... அ%+சி1ேட... அ.ேயா... என'> 

தைல 
9ேத... தைல 
9ேத...” 

 

கீேழ கிட�த B10'காாிைய, ரா'க�மா 2'கி நி<த �ய�சி ெச.த ேபா9, 

தைரயி4 ேத.ததா4 சிரா.�பாகி, மரதி� ப1ைடைய' கீறினா4, ெச'க+ 

ெசேவெல�< வ�� மர+சைத மாதிாி ஆயாவி� சைத� ப>தியி4 ரத� கசி�த9. 

ஆயா அைத ைகயா4 பி9'கி� பா�9' ெகா8ேட ெமௗனமாக� பா�தா	. 

 

இத�>	 சத3ேக10, ம47கா உ1பட எ4ேலா�� வ�தா�க	. ரமண� அ'காைவ 

வ�9 தா3கி� பி%9' ெகா8டா�. B10'காாி, பிரளய� �ல�பைல பிரசவிதா	. 

 

“பிளா�ேபா1டா% வ�தி3க? எ�ைன ைக நீ1%யா% அ%+ேச... அ%+ச ைகயில... 

கா�� மா10ேறனா... இ47யா�- பா�. ஒ� அ%'>... ஒ�ப9 அ% வா3கி 

தரா1டா4... எ� ேப�... எ�... ேப�...” 
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B10'காாி, த� ெபயைரேய ஞாபக�ப0த �%யாம4 திணறிவி10, பிற> “ஏ... 

ரமணா... ேபாQஸு'>... ேபா� ப8ணி10 வாடா... இ�-மாடா நி'ேக... எ�ைம 

மா0...” எ�றா	. 

 

ரமண� ெவளிேய ஓ%னா�. ரா'க�மா, B10'காாிைய பய�தவ	 மாதிாிD�, 

பய�ப09பவ	 மாதிாிD� பா�9' ெகா8%��த ேபா9, ம47கா, ஆயாவி� 

>�தி பட��த கா4 ப>திைய, ைக'>1ைடயா4 9ைட9 வி10, அ'கா	 

ச�திராைவ� பா�த ேபா9, அவ	 B10'>	 ேபா., ேத3கா. எ8ெண. 

ெகா80 வ�தா	. ம47கா, எ8ெணைய ஊ�றி, ஆயாவி� கா74 ேத.தா	. 

க1%ய கணவைனD� ெப�ற பி	ைளகைளD� ‘>80’'>' ெகா09 வி10, கட�த 

��பதா80 காலதி�>� ேமலாக, அ�பி� பாி+சய� கிைடதாC�, அத� 

அரவைண��' கிைட'காம4, உ	\ர ஏ3கி' ெகா8%��த ஆயா, ம47காவி� 

அ�பி4 ெநகிP�9 >ைழ�9 ேமனிெய3>� பரவசமாக, ஆன�த��, ேசாக�� 

மைற�9, அைவ இர8%�>� அ�பா�ப1ட ஞானிகளி� >றி'ேகா	 ேபா4 

ேதா�<� அைடயாள� க8டாC� கா1ட �%யாத ஒ� ேப�ண�& ஆ1ெகா	ள� 

ப1டவளா., ஆயா வி�மினா	. த�ைனயறியாமேல, B10'கார�'>' Hட ந�றி 

ெசா47' ெகா8டா	. 

 

இத�>	, ரா'க�மா&� க�தசாமியி� மைனவிD� கீேழ இ��த IடKைவ எ09 

தி8ைணயி4 ைவதா�க	. இ17 த1ைட ஒ@3> ப0தி ைவதா�க	. ‘ேகாணி' 

கதைவ’ க1% �%தா�க	. 

 

B10'காாி, அவைள த0'க� ேபானா	. க�தசாமியி� மைனவி “இனிேம... 

ெகாைல வி@8%” எ�< அத1%ய ேபா9, B10'காாி ெத�&'ேக வ�9, 

ேபாQIகார�கைள எதி�பா�9 நி�றா	. ெத�ெவ3>� H1ட�. 

 

ேபாQI வ�த9. ‘வாேனா0’ வ�த9. 

 

ஒ� ேபாQIகார� ‘வா�’ கதைவ ��றிC� திற�9 ெகா80 ெவளி�ப0� ேபாேத, 

“யா��ேம... ரா'க�மா... யா��ேம த3க�மா...” எ�< அத1%னா�. 
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“நா� தா� ரா'க�மா...” எ�றா	 அ�த� ெபய�'>ாியவ	 க�Gரமாக. 

 

“அ�த அ�மாைவ எ9'>ேம அ%+ேச...” 

 

ம47காவி�>, விIவ(ப� எ0த9 ேபா7��த9. க4=ாி ேமைடயி4 சி7�9 

நி�பாேள அ�ப%. 

 

“ஸா�... ஒ� விஷய�... ெதாியாமதா� ேக'>ேற�... ச1ட� எ4ேலா�'>� 

சம��னா... ச1டைத அம4 ெச.கிறவ3க... எ4ேலாைரD� சமமா. 

நிைன'கE��- அ�த�... அவ3க... பண'காாி... அதனா4 அ�மா... இவ3க... 

ஏைழ... இதனால ‘ேம’. ஒ� ேவைள... பண'காாிைய ஒ� மாதிாிD�... ஏைழைய 

இ�ெனா� மாதிாிD� H�பிடE��- ச1ட9'> ‘அெம81 ெம81’ எ9&� 

வ�தி�'கா... ெதாியாமதா� ேக'ேக�...” 

 

ேபாQIகார�க	, ம47காைவ� பா�தா�க	. க�Gரமாக நி�ற ரா'க�மாைவ� 

பா�தா�க	. பாிதாபமாக� பா�த ‘இ17’ ஆயாைவ� பா�தா�க	. இ9... 

Iேடஷ�ல கவனி'க ேவ8%ய விவகார�... இ�த� ெபா8E... இ3க... 

கலா1டாைவ உ80 ப8ணினாC� ப8ணி0வா	. 

 

��ேகாபி எ�< ெபயெர0த ஒ� ேபாQIகாரேர, இ�ேபா9 சா�த ெசா(பியாக� 

பதிலளிதா�. 

 

“நா3க��... ம-ஷ3கதா�மா... விசாாி'காம எ9&� ெச.ய மா1ேடா�... 

ரா'க�மா... ேவ�ல ஏ<... ஆயா... நீD� ‘ேவ�ல’ ஏ<...” 

 

“எ'IZI மி ஸா�... ஆயாைவ... இ�த அ�மா காைல� பி%9 ‘வயல8டா’ 

இ@த9ல... இேதா பா�3க... ரதைத... இேதா பா�3க... சைத பிMசி 

வ�9�'கைத... இ�த ரா'க�மா ம10�, சமய9ல வரா1டா4, எ3க ஆயா... கீேழ 

வி@�9... ேபாக ேவ8%ய இட9'>� ேபாயி�'கலா�... ஆயாைவ... 
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பலாகாரமா. இ@த... இ�த B10'கார அ�மாைவD�... நீ3க ‘ேவ�ல’ 

ஏதE�...” 

 

ஒ� ேபாQIகார�'>' ேகாப� வ�த9. 

 

“நீ 7மி1 தா8%� ேபாேற�மா...” 

 

“இைத வி10 7மி1ைட தா8%... நீ3க ெகா80 ேபாறதா. இ��தா4... 

எ4லாைரD� ெகா80 ேபாகE�...” 

 

“இ4ல�னா...” 

 

“நா3க... எ4லா��... ேவ-'> ��னால... நி�க� ேபாேறா�... எ3கைள 

பிணமா'கி10 ேவE��னா4... ஒ3க ேவ� ேபாக10�... இ9ல எ4லா�ேம ஏைழ 

பாைழ3க... ெச9�ேபானா4... ேதெர0'க' Hட காசி4லாதவ3க... அதனால... 

இ�த ேவனாலேய... எ3கைள ேமாதி ெகா�-10... அ�ப%ேய எ3க பிணைதD� 

எ09� �ைத+
10� ேபாயி03க...” 

 

ம47கா, ெசா�ன9ட� நி�காம4, ேவ-'> ��னா4 ேபா. நி�றா	. ‘இ17’ 

ஆயா, ெம	ள ெம	ள நட�9, ம47கா&ட� ேச��9 ெகா8டா	. க�தசாமியி� 

மைனவி, ஓ%� ேபா. நி�றா	. தய3கி நி�றப%, ைககைள ெநறி9' ெகா8%��த 

ெச4ல�மாைவ, ச�திரா த	ளி' ெகா8ேட ேபா., ேவ-'> ��னா4 ேபா. 

நி�றா	. அ�த B1%� அதைன� ெப8க��, வழி மறி�ப9 ேபா4 நி�ற ேபா9, 

வழிெய3>� ேவ%'ைக பா�9' ெகா8%��த ெப�3 H1டதி� ஒ� ப>திD�, 

ேவ-'> ��னா4 ேபா. நி�ற9. 

 

ேபாQIகார�க	, வழ'கதி�> மாறாக நட�9 ெகா8டா�க	. அதாவ9 ேயாசி'க 

9வ3கினா�க	. ஒ�வ�, ஒய�லI Oல�, கமிஷன� அCவலகதிட� ெதாட�� 

ெகா8டா�. ‘லதி சா�` ப8ணலாமா’ எ�ப9 மாதிாி ேக1டா�. ஆனா4 

அ3கி��9, ெட�% கமிஷன� வ�9 பா�'க� ேபாவதாக தகவ4 வ�த9. 
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ேபாQIகார�களி� �க3களிC�, கர3களிC� �ைறேய ஈD�, லதி' க��� 

ஆடவி4ைல. ‘ேவ�’ ��னா4 நி�ற H1ட�, ேநர� ஆக ஆக, க�Gர� ப10' 

ெகா80 வ�த9. 

 

கா4 மணி ேநரதி�>	, ெவளிேய ஒ� க�பிைய நீ1%' ெகா80, ஜீ� வ�த9. 

ெட�% - கமிஷன� இற3கினா�. ேபாQIகார�களி� ச4Z10'க	, அவாி� 

நைட'> தாளமாக இ��த9. 

 

ம47கா, ெட�%'> ��னா4 நி�< ெகா80 “நீ3கேள விசாாி3க ஸா�... இேதா... 

இ�த ஆயாைவ� பா�3க ஸா�... ��ப9 வ�ஷமா... இ�த தி8ைணயில... கைட 

ேபா10... வாPகிறவ	... இ�த�மா... ஆயாைவ... கீேழ இ@9� ேபாட �ய�சி 

ெச.த ேபா9... இ�த ரா'க�மா, ஆயா அ%படாம4 இ�'க இ�த அ�மாைவ 

த	ளியி�'கா	... இ�த அ�மா ேமேல ப1ட காய� த�ெசயலான9... ஆயா ேமேல 

ப1ட9 அடாவ%தனமான9... ஆனா4 ஒ3க ேபாQIகார3க... ஆயாைவD�, 

ரா'க�மாைவD� ‘ேவ�ல’ ஏற+ ெசா4றா3க... இ�த அ�மா ஏற'Hடாதா�... எ�ன 

ஸா� நியாய�? அதனால தா� ெசா4ேறா�... ஒ8E... எ3கைளD� H1%'கி10 

ேபா3க... இ4ேல�னா ெகா�-10� ேபா3க... இைத தவிர... ஏைழ பாைழகளால 

எ�ன ெச.ய �%D�... ஏைழக	 ஒ�<ைமயா. இ�'க' H%ய ஒேர விஷய�... இ�த 

மாதிாியான அவல நிைலயி4தா�...” 

 

ெட�% கமிஷன�, த� ெப41ைட� பி%9' ெகா8ேட ேயாசிதா�. இர80 

தர�ைபD�, ‘ேவனி4’ ஏ�றாத ேபாQIகார�க	 மீ9 அவ�'>' ேகாப� வ�த9 

உ8ைமதா�. ஆனாC�, அ�த உ8ைமைய �கதி4 ேகார தா8டவமாட 

விடவி4ைல. அைமதியாக� ேபசினா�. 

 

“நட�த9 நட�910... இனிேம4 ஒ�<ைமயாய இ�'கதா.... இர80 தர��� 

எ@தி' ெகா0தா4... இேதா0 வி100ேறா�... இ4ல�னா...” 

 

ம47கா... பதிலளிதா	. “ஸா�... எ7D�, JைனD� ச8ைட� ேபா09�- 

ெசா4வ9 மாதிாி இ9... ஏ�னா... ச8ைடைய 9வ'>ன9 இ�த அ�மா... அதனால 

அைத �%'க ேவ8%ய9� அவ3க தா�... இ��தாC� பரவாயி4ைல. 
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ெபாியவரான ஒ3க	 வா�ைத'>' க10�ப10 நா3க தகராைற �த74 9வ'க 

மா1ேடா��- எ@தி' ெகா0'ேகா�... ச�திரா'கா... ஒ� ேப�ப� ெகா80வா...” 

 

ம47கா, ச�திரா ெகா0த காகிததி4 மடமடெவ�< எ@தினா	. எ4ேலா�� 

ைகெய@9� ேபா1டா�க	. ஆயாவா4 தா� �%யவி4ைல. 

 

“>ய�ேத... நீ ெசா47' ெகா0த ைகெய@9 இ9'கா பய�படE� >ய�ேத...” 

 

“இ9'>தா� பய�படE�. ப%+
� ப1ட� ெப�ற பல�, த3க	 ைகெய@ைத... 

எ9 எ9'>4லாேமா ேபா0� ேபா9, நீ3க உாிைமைய நிைல நா1டற 

ேபாரா1ட9'காக� ேபா0ற9'> ெப�ைம� படE� ஆயா.” 

 

B10'கார�மா, ேபசாம4 நி�றா	. இ�Iெப'ட� அ8ண� ெபயைர+ ெசா47, 

எ@தாம4 இ��9 விடலா� எ�< தா� நிைனதா	. ஆனா4 இ3கித� ெதாியாத 

ரமண�, அ'கா&'> உதவி ெச.வதாக நிைன9, ஒ� காகிதைத எ09 எைதேயா 

எ@தி, அவளிட� ைகெய@9� ேபாட நீ1%னா�. 

 

ம47கா இைடமறிதா	. 

 

“ஸா�... ஆயாேவாட... தி8ைண' கைடைய ஒ�<� ெச.ய மா1ேட�- எ@தி' 

ெகா0'க+ ெசா4C3க சா�.” 

 

ெட�% - கமிஷன�, தைலயா1%' ெகா8ேட ேபசினா�. 

 

“ஆமா�மா... அைதD� எ@தி03க... ேவE��னா aவி4 ேகI ேபா10 கைடைய 

எ03க... கிாிமினலா ேபாகாதீ3க...” 

 

B10'காாி, எ@தமா1டா9 எ@தியதி4, ஆயா கைட'>� பா9கா�� அ3கீகார� 

ெகா09 எ@தி, �'கி �ண3கி ைகெய@9� ேபா1டா	. 
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ெட�% - கமிஷன�, அைத வா3கி' ெகா80, ஜீ�பி4 ஏற� ேபானா�. ஆயா ேபசாம4 

இ��பாளா? 

 

“ேபாQI >ய�ைத3கா... எ� ைகயால 
1ட இ�த வைடைய தி�-10தா� 

நீ3க ேபாகE�...” 

 

ெட�% - கமிஷன� சிாி9' ெகா8ேட ெசா�னா�: “பரவாயி4ைல ஆயா... 

வைடகைள வி�<... பண� ப8E ஆயா” அ�பாவிதனமாக� பதிலளிதா�. 

 

“இனிேம4 யா�� வா3க மா1டா3க... >ய�ேத... நாழியாD109.” 

 

ெட�% - கமிஷன� சிாி9' ெகா8ேட, ெம9வைடகைள ைசைக கா1ட, 

ேபாQIகார� அைத ெபா1டணமா'கினா�. ெட�%, ஒ� ஐ�9 (பா. ேநா1ைட 

எ09, ஆயாவி� ம%யி4 ேபா10 வி10, ஜீ�பி4 ஏறினா�. வா3>கிறவ�க	, 

ெகா09 வி10� ேபாவைத� பா�9 H1ட� ஆ+சாிய�ப10, ஆன�த�ப1ட9. 

 

B10'காாி, மா%'> ஓ%னா	. சிறி9 ேநரதி4 ரமண-� பி�னா4 ஓ%னா�. 

அவைன அவ	 தி10வ9 இ�-� >�ப4 கைலயாம4 இ��த H1டதி�> 

ந�றாக' ேக1ட9. 

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

அதியாய� 18 

 

 

ஒ� வார� ரகைள இ4லாமேல ஓ%ய9. 

 

ம47கா, ெப8க�'>� பாட� ெசா47' ெகா09' ெகா8%��த ேபா9, 

ெவளிேய இ��9 வ�த அவ	 த�ைத ெப�மா	, B10'>	 ேபான&டேனேய, 

அ�மா&ட� ேகாபமாக� ேப
வ9 ேக1ட9. ம47கா B10'>	 ேபானா	. 

ெச4ல�மா, ��ஷனிட� எதி�' ேக	வி� ேபா1டா	. 
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“எ3க அ8ண� இ�ப%+ ெச.ய மா1டா�... மா1டா�.” ெச4ல�மா தி��பி' 

கதினா	. 

 

“உ3க அ8ணேனதா8%... ச1டா�ப1%யி4 73கராஜாேவாட த3க+சியா�. வய9 

பதிேனழா�. இ�த ேசா�ேபறி� பய4 க1%'க� ேபாறா�. நி+சய தா�Jல� ஆயி10. 

இ�த அநியாயைத ��க� ேகாவிCல வ+
 நடத� ேபாறா3களா�... ப�னாட� 

பயCக... க10றேத க10றா3க... ேகாயிCல வ+சா க1டE�?” 

 

“எ3க8ணாவா... அட... கட&ேள...” 

 

“உ� அ8ணேன தா8%... நீ அ%'க% ெசா4Cவிேய... ‘எ3க8ணா உ3கைள 

மா9ாி >%கார� இ4ல... >திைர'கார� இ4ேல’�-. இ�ேபா ெசா4றத' ேக�%. 

ெக1ட� பழ'க� உ	ளவ� அேயா'கிய-� இ4ல... அ9 இ4லாதவ� 

ேயா'கிய-� இ4ல... ஒ� பதிேன@ வய
� ெப8ைண... ெப�ற மக	 மா9ாி 

நிைன'க ேவ8%ய ெவ	ளாி� பிMைச... இ�த க@த�பய தி3க� ேபாறானா�. 

பாவ�... அ�த� ெபா8E... சிதி'காாிேயாட ெகா0ைம தா3க �%யாம... 

எ�ப%யாவ9... ஊ�ல இ��9 ஒழிMசா சாி�- ேபசாம இ�'கா�. �7'>� பய�9 

ஓநா.கி1ட ேபான கைத... இ�ேபா... ெசா4C%... ‘பாயி81’ இ��9� ெசா9'> 

ஆைச�ப10 அவ� ேமல வழ'>� ேபாடாத உ� >%கார� ��ஷ� ேயா'கியனா? 

இ4ல... ெசா9 நம'> வர' Hடா9�-... ஒ� சி�னMசிறிச அழி'கிற உ� 

அ8ணனா? ஏ8% வா. O%வி1டா.? இவ� ெக1ட ேக10'>... க4யாண 

ேநா1TI அ%+சி�'கா�... ம47... உ� அ�மா&'>... இைத ப%9' கா10�மா.” 

 

ைப'>	 ‘சIெப�சாக’ ைவதி��த க4யாண அைழ�பிதைழ, ெப�மா	 மகளிட� 

நீ1%னா�. அைத தன'>	ேளேய ப%த ம47கா, அ�த எ@ைத ந�பாதவ	 ேபா4, 

எ@தி4லாத பி� ப>திைய� �ர1%னா	. ஒ� இள� ெப8E�, இைளஞ-� 

ைகேகா�9 நி�ப9 ேபா�ற பட�. ‘இைளஞ�’ படதி�க�ேக ஐ�பைத தா80�, 

‘ெசா'க73க�’ எ�ற எ@9'க	. அத�>' கீேழ ‘ேப+சிய�மா	’ எ�ற வா�ைத. 

 

ம47கா, அைழ�பிதைழ வாயி4 ைவ9' க%9' ெகா8ேட, ேயாசிதா	. ெப8 

வி0தைல ேப
� இ�த' காலதிலா இ�ப%? ஒ�தி, ஏைழயாக� ேபா.வி1டா4, 
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அவைள யா�� வா3கலா� எ�ப9 இ�-� நட'>ேத. மாமா ெசாைத' கா�பா�ற 

நிைனதா4, இ�த ேப+சிய�மாைவேய த9 எ09 மகளா. வள�'கலாேம! 

அ�பாவா இ�ப%+ ெச.கிறா�? அ�பா அ4ல, அ�பாேவாட பண�... பணைத, 

வா7பமா. ெப8க	 நிைன'கிறா�க	 எ�கிற அக3கார�. இைத த0ேத 

ஆகE�... த�கா�� எ�< எ8ணி, த�ெகாைல'>+ சமமான ஒ� காாியதி�> 

உட�ப0� ேப+சிய�மாைவ' கா�பா�றியாகE�... 

 

ம47கா, அைமதியாக, ஆணிதனமாக� ேபசினா	. 

 

“வா3க�பா... வ'கீைல� பா�'கலா�.” 

 

“எ9'>�மா...” 

 

“ெசா'க73கேதாட அரைவ மி4 எ� ேப�ல இ�'>... மளிைக'கைட எ� ேப�ல 

இ�'>... அேதாட நா� அவேராட வள��� மக	. த9 எ0'க9'>� ச1ட� 

இ�'>. வா3க�பா... வ'கீ7ட� ேபாகலா�.” 

 

ெச4ல�மா பதறினா	. 

 

“ம47கா... எ�ன�மா... இ9?” 

 

“இ9 உ3க�'>� �ாியா9�மா... இ9 ஒ� இள� ெப8ேணாட விவகார�. 

வி�பைன'> வ�தி�'கிற ஒ�திேயாட எதி�கால� பிர+சிைன... வா3க�பா 

ேபாகலா�. பண� இ�'கா?” 

 

“ேகாணி வா3க ஐ�ப9 (பா. இ�'>.” 

 

“பரவாயி4ல... நாம ப1%னி Hட கிட'கலா�. ேகணியி4 ஒ� ெப8ைண த	ள� 

ேபாவைத... நா� பா�910 நி�க�படா9... வா3க�பா...” 
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ம47கா&�, ெப�மா�� �ற�ப1டா�க	. ெச4ல�மா&'>, ஒ�<� ஓடவி4ைல. 

>%தன� ெப8க�ட� இர8டற' கல�9, ஒ�வித சOக� பிர+சிைனயி4 

த�ைன� பிைண9' ெகா8ட ெப�மிததி4 மக��, அ�த மகைள� ெப�ற 

ெப�மிததி4 த�ைதD� நட�தா�க	. 

 

ெப�மா�'>, வ'கீைல' க80பி%�ப9 கRடமாக இ4ைல. >%9வி10 

ேபாQசி�>� ேபா., ேகா�1%4 நி<த�ப0� ேபாெத4லா�, அவ�'> வழ'கறிஞ� 

பாி+சய3க	 நிைறய ஏ�ப1%��தன. 

 

இ�வ�� ‘ம8ண%’யி4 இ��த ஒ� வ'கீ4 B10'>� ேபானா�க	. வ'கீ4, 

ெப�மாைள� பா�9, “இ�-மா... >%ைய விடல” எ�றா�. ம47கா, “வண'க� 

சா�” எ�ற9�, பதிC'> “வண'க�” எ�றா�. அறி�க3க	 �%�தபிற>, ம47கா, 

‘அ�பா’ B1%4 தா� வள��த விவரைதD�, வாP'ைக �ைறையD� 

ெசா47வி10, ேப+சிய�மாவி� க4யாணைத நி<9வத�காகேவ, இ�த 

நடவ%'ைகயி4 ஈ0பட� ேபாவதாக+ ெசா�னா	. 

 

“அ9 பாயி81 ஆகா9�மா” எ�றா� வ'கீ4. 

 

“பாயி8டா ப8ணி� பா�3கேள� சா�.” 

 

வ'கீ4 ேயாசி9வி10, ெசா�னா�: “ஆ4ைர1. ெசா'க73கதி�> ஒ� ேநா1TI 

வி0ேவா�. அ�த ேநா1TIல ஒ� நகைல, ேப+சிய�மா&'> அ-�பி ைவ'கலா�. 

க4யாண� தானா. நி�-0�. ேப+சிேயாட சிதி'காாி, O+
� ேப+சி4லாம� 

ேபாயி0வா	.” 

 

வ'கீ4, ம47காவிட� வ'கால9� பதிரதி4 ைகெய@9 வா3கி' ெகா8டா�. 

>மாIதாைவ' H�பி10 பாயி80கைள' ெகா0தா�. அ-பவ�ப1ட >மாIதா. 

“இ�த வழ'>ல நி+சய� ெஜயி+சி0ேவா� சா�. எKவள& ெபாிய ‘B'’ கான 

வ'கீலாC� இ�த ேகIல ெஜயி+
டலா�” எ�ற ேபா9, அதி�Rட ேதவைதயி� 

அரவைண��' கி1டாத வ'கீC� ‘B'’காக+ சிாி9' ெகா8டா�. 
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அ�ேபா9, “H�பி1%3களாேம அ�பா” எ�< பழ'க�ப1ட >ர4 ஒ�< ேக10, 

தைல நிமி��த ம47கா, “நீ3களா” எ�றா	. சரவண-� “நீ3களா” எ�றா�. 

 

சரவண-� ம47கா&� ஒ�வைர ஒ�வ� பா�9' ெகா8ட ேபா9, ெப�மா�� 

வ'கீC� ஒ�வைர ஒ�வ� பா�9' ெகா8டா�க	. 

 

“காேல`ல... இவ3க... சாாி... நா� ப%'கிற காேல`ல இவ3க�� ப%தா3க. 

ஆமா�. எ9'காக காேல` வரவி4ைல? ப%�ைப அைர>ைறயாவா வி0வ9?” எ�< 

சரவண� இ@த ேபா9, ம47கா சிறி9 நிைல த0மாறினா	. உத1ைட' க%9' 

ெகா80 அவைன சா.வாக� பா�தா	. பிற>, “காேல` தா� க8E'>	ேளேய 

நி�>9” எ�றா	. “அKவள& ெபாிய க1%டைத எ�ப%ய�மா தா3கி'கிேற” எ�< 

வ'கீ4 ‘வி1’ அ%த ேபா9, அவைள விடாம4 பா�த சரவண� அவ� 

ெசா�னைத� �ாி�9 ெகா8டவ� ேபா4, தைலைய ஆ1%னா�. அவ�'> அ9 

அழகாக ேதா�றிய9. 

 

ெப�மா��, ம47கா&� எ@�தா�க	. சரவண� பI நிைலய� வைர வ�9, 

அவ�கைள வழிய-�பினா�. ெப�மா	, அவனிட� >ழ�ைத மாதிாி நட�த 

விஷய3கைள, ஏ�ற இற'கேதா0 ெசா�னா�. 

 

பI �ற�ப1ட9. ெப�மா	 அவைன� பா�9, “ந�ம B10'> ஒ� தடவ வா த�பி” 

எ�றா�. 

 

ம47கா, “எ3க B0... சி�ன B0” எ�< ெசா47+ சிாிதா	. 

 

“என'> B0 �'கியமி4ல... B1%4 இ�'கிற ஆ1க	 தா� �'கிய�” எ�< 

சரவண� விைட ெப�றா�. 

 

பI இ�'ைகயி4 இ��தப%, தி��பி தி��பி� பா�த ம47கா, அ�பா 

த�ைனேய கவனி�ப9 ேபா4 ெதாி�ததா4, ேலசாக நாண�ப10' ெகா8டா	. 
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------------ 

அதியாய� 19 

 

 

அ%ேம4 அ%ய%தா4 அ�மிேய நக�� ேபா9, ெசா'க73கைத ெசா'க ைவ�ப9, 

ைம9ன�மா�க�'>+ சிரமமாகவி4ைல. ஏ�ெகனேவ ச1டா�ப1% இள� 

ெப8Eட�, த�ைன இைண9� பா�9, ேலசாக தி��தி�ப10' ெகா8ட 

அவாிட�, “உம'>�- ஒ� >ழ�ைத இ��தி��தா4... இ�த ம47கா மா9ாி 

நட'>மா? தா� ெபறE� பி	ைள... த�ேனாட பிற'கE� பிறவி” எ�< 

ெசா4C� ேபாெத4லா�, ெசா'க73க� “ேபா3க�பா” எ�< சிE3கி 

ைம9ன�மா�களி� வயி�றி4 நிஜமாகேவ, ‘கி+
' கி+
’ கா1%னா�. 

 

பிற>, ஒ� சமய� தி�+ெச�2� ேகாவிC'>� ேபா>� சா'கி4, அவைர+ 

ச1டா�ப1%'>' H1%� ேபா., ேப+சிய�மாைவ' கா1%னா�க	. “எ�ைன 

சிதிகி1ட இ��9 கா�பா93க தாதா” எ�ப9 மாதிாி பா�த ேப+சியி� 

பா�ைவைய, ெசா'>, காத4 சமி'ைஞயாக எ09' ெகா8டா�. 

 

அ��ற� ெச�ைன'> வ�த பிற>, ெசா'க73கேம “என'>�- ஒ� பி	ைள பிற'க 

ேவ8டாமா...” எ�< ெசா4வ9�, உடேன, ைம9ன�மா�க	 அவ�'> ‘கி+
 

கி+
’ கா10வ9�, கைட� ைபய�க�'ேக, த3கைளேய யாேரா ‘கி+
 கி+
’' 

கா10வ9 ேபா4 சிாி�ைப' ெகா0த9. 

 

பா�வதி'>, அ8ண�மா�களி� தி1ட� �ாியவி4ைல. அவ�களிடேம, அவ	 

ெசா�ன ேபா9 “ராம�, ம47கா இ��தா4 தா� உ��ப0வா�. அவைன... 


Bகார� எ0தா4, ம+சா� ம8ைடய� ேபா1ட உடேன ேகாவி�தா. 

ச1டா�ப1%'காாிைய' க1%னா4... உன'> அட'கமா. இ��பா	. கிராம9� 

ெபா8E பா�” எ�றா�க	. 

 

ெசா'க73க� த� ெசா�த'கார� ெப8ைண' க1%வி1டா4, அ��ற� ெசாைத 

பாிபாலன� ெச.யலா� எ�< பா�வதியி� சி�ன அ8ண� நிைனதா�. 
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ெபாிய அ8ண�, இைத� �ாி�9 ெகா80, “அ9 எ�ப%டா?” எ�றா�. உடேன 

சி�னவ� “உ� ெப8ைண... எ� ைம9ன� எ�ஜினிய�'> �%'கலா��- 

நிைன'ேக�. இ�ேபாதா� ‘எ�ப%’�- ேயாசி'கிேற�” எ�றா�. அதனா4, 

எதி��ைப அக�றி' ெகா8ேட “எ�ேபாடா... அ�த' க4யாணைத ைவ'கலா�. 

எ�ேபாடா இ�த' க4யாணைத ைவ'கலா�” எ�றா� ெபாியவ�. ெபா9 எதிாியான 

ம47காைவ' கழி9' க1%யாகிவி1ட9. இ�ெனா� ெபா9 எதிாியான 

ராமைனD� கழ1% விட ேவ80� எ�ற ெபா9 ல1சிய� அவ�கைள 

ஒ�<ப0திய9. 

 

பா�வதி, இைத ப%�ப%யாக� �ாி�9 ெகா8டா	. கணவனிட�, கதறி� பா�தா	. 

அ8ண�மாாி� பாச�, ெவ<� பாசா3> எ�பைத� �ாிய ைவ'க� பா�தா	. 

ஆனா4 ெசா'க73க�, அவளிடேம பல தடைவ “நா� எ9'> ெசா4ேற�னா 

ேப+சி...” எ�<, ேப+சிய�மாைவேய ேப+
'>� ேப+
 ெசா�னதா4... அ9 

��றிவி1ட ைபதிய� எ�பைத' க80 ெகா8டா	. சகி9' ெகா	ள� 

பா�தா	. ஒ� தடைவ “எ� மக	 ம47கா கி1ேடேய ேபாயி0ேற�” எ�< 

ெசா47வி10� �ற�ப1டா	. ெசா'க73க� அவைள� பி%9' ெகா8டா�. 

அவ	, மா�'ெக10'>� ேபா>� ேபா9 Hட கைட�ைபய�க	 Oல� 

க8காணிதா�. பா�வதிD� ேயாசிதா	. எ�த �கேதா0 எ� மகளிட� ேபாக 

�%D�? அவைள எ�ன பா0 ப0திவி1ேட�... அவ	 மன� எ�ப%' 

கல3கியி�'>�... அவ	 இ3ேக இ��தா4, இ�ேபா எ�ப% இ�'>�...! 

 

பா�வதி ேயாசி9' ெகா8%��த ேபா9, பி� ேயாசைன இ4லாமேல, 

ெசா'க73கதி�>� ேப+சிய�ைம'>� க4யாண� நி+சயமாகி, ேததிD� >றிதாகி 

வி1ட9. ச1டா�ப1%யி4 இ��9, சிதி'காாி வ�9, வாெய4லா� ப4லாக� ேபசி, 

பணைத வா3கி' ெகா80 ேபா.வி1டா	. இனிேம4 ேப+சிைய� பி%9' 

ெகா0'க ேவ8%ய9 தா� பா'கி. 

 

விஷயைத' ேக	வி�ப1ட ராம� ெகாதிதா�. ‘ஒ� நா	 சி�ன மாமா கைடயி4, 

ஏேதா ‘தமாஷா’ ேசாடா பா1%4 Bசினா4, ேசாமாறி மாம�க	 இ�ப%யா ப8ற9. 

அ�த ‘கிழவ�’ இ�னாதா� நிைன+சி�'கிறா�. ஒேர J0 J1டாதா� �தி வ��! 
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என'> ெசா9 தாரதா. ெசா4710, எ�னா�டேய, ேவைலைய' கா10றா� 

கIமால�’ எ�< ெகாதி9 எ@�தா�. வயி< �1ட' >%9 வி10, 

ெசா'க73கதி� ��னா4 வ�9 கதினா�. 

 

“கிழவா... அ�த� ெப8ேணாட வயெச�ன ஒ�ேனாட வயெச�ன... ேயாசி9� 

பா�டா... அ�பாவி� ெபா8ைண ஏ8டா ெக0'கிேற கIமால�? மவேன... 

இ�ேபா ெசா4ற9 தா�, எ�ேபா ெசா4ற9�... நீ என'> ெசா9 தரா1%D� 

பரவாயி4ேல... ேபசாம ம47காைவ... H1%'கி- வா... அவ	 என'> ேவ8டா�. 

ாீச8டான மா�பி	ைளயா� பா�9 க4யாண� ெச.9 ைவ. இ4ேல... ஏ8டா 

கIமால� ேபச மா1ேட? சா&ற வய
ல ஆசய� பா�... ஏ.... ேட.... ஏ....” 

 

ெசா'க73க� அதி��9 ேபானா�. அ�த ர&% ெசா�ன வா�ைத எ�-� 

ேச�<'>	��, மனிதாபிமான� எ�ற ெச�தாமைர Jதி��பைத' க8டா�. 

Bணான அவ�ெபய�'> ஆளாகிவி1ேடாேம எ�< வ��தினா�. அேத சமய�, 

ேப+சிய�மாைவD� அவரா4 மற'க �%யவி4ைல. இ�ப%, எ�ன ெச.வெத�< 

அவ� தவி9' ெகா8%��த ேபா9, ம47காவிட� இ��9 ெசா9'> உ�ைம 

ேகாாி ேநா1TI வ�த9. அ9 அவ�'>, தன9 ஈம+ சட3கி�கான பதிாிைக ேபா4 

ெதாி�த9. அதி4 க<�� பா�ட� ேபா1%�'>�! இைத, க<��' க&� ேபா1ட 

வ'கீ4 அ-�பியி�'கிறா�. 

 

“எ� மகளா... இ�ப%+ ெச.9வி1டா	? எ� மக	 எ�றா4 இ�ப%+ ெச.வாளா... 

ெச4ல'கிளிேய... இ9'கா உ�ைன வள�ேத�... இ9'கா உ�ைன த9 

எ0ேத�? இ9'கா... இ9'கா�மா?” அவ�'> அ@ைகேய வ�9வி1ட9. 

 

ஓாி� நா1க	 ஓ%ன. ச1டா�ப1%யி4 இ��9, க4யாண� கிைடயா9 எ�< வ�த 

க%தைத, பா�வதி, பிாி9� ப%'>��னாேலேய, அ�த' க%த�, எ3கி��9 

வ�த9 எ�ற விவர� ெதாிD� ��னாேலேய, ெசா'க73க� மா�ைப� பி%9' 

ெகா8ேட கதினா�. 

 

“எ.யா... எ�மா... ெநMைச வ7'ேக... ெநM
...” 
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ெசா'க73க�, மா�ைப� பி%9' ெகா8ேட ப0'ைகயி4 வி@�தா�. “எ�னா3க... 

எ�னா3க” எ�< ெசா47' ெகா8ேட ஓ% வ�த பா�வதியி� வா�ைதக	 த� 

காதி4 வி@� ��ேப, அவ� ப0'ைகயி4 வி@�தா�. 

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

அதியாய� 20 

 

 

அ�பா&'> வ'கீ4 ேநா1TI அ-�பிய9 சாிதானா எ�< ேயாசி9 ேயாசி9, 

ம47காவி�> தைல >ழ�பிய9. 

 

அ�ேபா9, ம47காவி� த�பி பரமசிவதிட�, சரவண� ஒ� காகிதைத நீ1%, 

விசாாி9' ெகா8%��தா�. 

 

ம47காவி�>, நா% நர�ெப3>� ஏேதா ஒ�< வியாபித9. ெசா4ல �%யாத, 

ெசா�னாC� விள3காத அ+சைதD�, அேத சமய� அMசாைமையD�, 

9�பைதD�, அேதசமய� இ�பைதD� ஏ'கைதD�, அேத சமய� எதி��ைபD�, 

பல�ைன� பா�ைவD�, அேத சமய� ஒ� �ைன�ப1ட உ	ள உண�ைவD� 

ெகா0'>�, ஏேதா ஒ� 
க�... ஏேதா ஒ�... 

 

சரவணனிட�, உ	ளைத ��னா4 வி10, உவைக �1ட அவ	 பி�னா4 

நட�தா	. ெம4ல ெம4ல நட�தா	. இ�பத% 2ரதி4, >%தன ேதாழிகைள 

ப9 தடைவ தி��ப தி��ப� பா�9' ெகா8ேட, ேபானா	. பிற>, “வ'கீ4 

அ�பா அ-�பி இ��பா3க... இ4ல�னா4 வரவா ேபாறீ3க...” எ�< அவ-'>' 

ேக1>�ப%யாக� ேப
வதாய நிைன9, தன'ேக ேக1காம4 ேபசினா	. 

 

சரவண�, அவைளேய பா�தா�. உ47 உ47� �டைவ'>� பதிலாக, 

சி�னாள�ப1% காதி4 ‘ாி3’ இ4ைல. க@தி4 ெசயி� இ4ைல. ைகயி4 

வைளய4க	 இ4ைல. ஆனா4 இவ�ைற விட ேமலான ஏேதா ஒ�< அவளிட� 

இ��ப9 ேபா4 ேதா�றிய9. காதலா... கனிவா... ேசைவ ெகா0'>� தி��தியா... 
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த10த0மாறி சரவண� ஏேதா ேபச� ேபான ேபா9, >%தன� ெப8க	 ‘ஏேதா 

இ�'>’ எ�ப9 ேபா4 பா�த ேபா9, ம47காவி� அ�மா	 ெச4ல�மா, 

“அ.ேயா... கட&ேள... எ3க அ8ண-'கா... எ� உட�பிற��'கா” எ�< 

தைலயி4 அ%9' ெகா8ேட வ�தா	. ம47கா 9%9� ேபா., அ�மாவி� 

கர3கைள� ப�றிய ேபா9, அவ	 “உ3க அ�பாவ... த8ைடயா�ேப1ைடயி4... 

மணி'H80'>� ப'கதி4 இ�'கிற ந�சி3ேஹாமி4 ேச�தி�'கா�. பிைழ'கிற9 

கRடமா�... அ.ேயா... அ8ணா” எ�< அர�றினா	. பிற> “‘ம47கா... 

ம47கா...’�- ெசா4C'>+ ெசா4C �ல��கிறாரா�” எ�< ெசா47� 

�ல�பினா	. 

 

ம47கா வி'கி9 நி�றா	. க4லாகி, மீ80� ெப8ணான அக7ைக, உடேன 

க4லான9 ேபால, >ளி�+சிைய வி���வைள, ெகா10� உைறபனி' காலதி4 

பனி'க1%'>	 ேபா1ட9ேபா4, மல�'கா0 பிண'காடா. ஆன9 ேபா4, 9வ80 

நி�றா	. “ம47கா ம47கா�-தா� �ல��கிறாரா�” எ�< அ�மா ெசா�ன 

வா�ைதக	, மைல�பா�பா. மாறி, அவைள வி@3கி' ெகா8%��த9. �7யா. 

மாறி, அவ	 மீ9 பா.�9 ெகா8%��த9. 

 

ம47கா, சரவணைன ஏறி10� பா�தா	, ேக1டா	: “ைச'கிளி4 தாேன வ�தீ3க...” 

 

“இ4ல, IH1டாி4...” 

 

“எ�ைன IH1டாி4 ெகா80 விட �%Dமா?” 

 

சரவண�, ெச4ல�மாைவ� பா�தா�. அவ	, அ�த+ சமயதிC�, ஊ� வா.'>� 

பய�தவளா. “நாம ெர80 ேப�� ேபாகலா� ம47கா” எ�றா	. 

 

ம47கா, ெவறி பி%தவ	 ேபா4 கதினா	. 
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“எ�னா4... ஒ� நிமிஷ� Hட இ�'க �%யா9 சரவண�! உ3களா4 எ�ைன' 

ெகா80 ேபா. விட �%Dமா... �%யாதா... இKவள&தானா நீ3க	...” 

 

ம47கா, ெவளிேய ஓ%னா	. எ�த' கா4கைள� பி%9, ததிததி நட�தாேளா, 

அ�த' கா4கைள� பி%9' கதற ேவ80�. ெபறாமேல ெப�<, க8ப0� எ�< 

க10�ப0திD�, க10�ப0தினா4 9வ	வா	 எ�< வி10� பி%9�, உயிாிC� 

உயிரா. வள�த அ�பாைவ, உடேன பா�தாக ேவ80�. 

 

ம47கா, தைலவிாி ேகாலமாக ஓ%' ெகா8%��தா	. அ�ேக ேவகமாக வ�9 நி�ற 

சரவண� IH1டைர� பாராமேல ஓ%னா	. பிற> அ�த IH1ட� ச�< ��தி� 

ேபா., வழிமறி�ப9 ேபா4 நி�ற ேபா9, பி� இ�'ைகயி4 அம��9 ெகா8டா	. 

அவ� ேதாைள� பி%9' ெகா8டா	. ஆனா4, அதி4 எ�தவித Iபாிச�� 

ஏ�படவி4ைல. �த� �தலாக, க8ெண4லா� நிைற�தவ� ேம4 ைகப1ட நாண� 

இ4ைல. ஓ%'ெகா8%�'>� IH1ட�'> ��னா4, ெசா'க73க� நி�< 

ெகா8%��ப9 ேபா�ற பிரைம. இதனா4 “பா�9... பா�9” எ�றா	. 

ெசா'க73க�, அ�த IH1ட�'> ��னாேலேய ஓ0வ9 ேபா�ற இ�ெனா� 

பிரைம இதனா4 “சீ'கிர� சீ'கிர�” எ�றா	. 

 

ெசா'க73கதி� கா4 ப'க�, பா�வதி ேசாகமாக உ1கா��தி��தா	. “எ9'>� ஒ� 

உயி4 எ@தி வ+சி03க” எ�< ைம9ன�மா�க	, 
�றி நி�< உபேதச� ெச.9 

வி10, பா�வதிைய' H1%' ெகா80 ெவளிேய எ3ேகேயா ேபாயி��தா�க	. 

வாச74 வழி மறி'க� பா�த ந�ைச த	ளி வி10வி10 ம47கா உ	ேள ஓ%னா	. 

 

“அ�பா... அ�பா... எ� அ�பா!” 

 

ம47கா, அ�பாவி� ைககைள எ09' க8களி4 ஒ�றி' ெகா8ேட வி�மினா	. 

அவ� கா74 தைல ைவ9� �ர8டா	. க�னைத தடவி வி10' கதறினா	. 

 

“அ�பா... அ�பா... எ� அ�பா!” 
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ேமகைத' கீறிய இ%ைய� ேபா4, இ%ைய' கீறிய மி�னைல� ேபா4, மி�னைல' 

கீறிய ஒளிைய� ேபா4, அவ	 த�ைன' கீறி, த� இதயைதேய ெவளிேய எ09 

ைவ�பவ	 ேபா4, “அ�பா... அ�பா...” எ�றா	. 

 

ெசா'க73க� ம47காவி� �9ைக த1%' ெகா0தா�. “வ�தி1%யா�மா... 

வ�தி1%யா�மா” எ�< அவர9 வா., வா�ைதகைள ேதா�<வித ேபா9, அவ� 

“எ�ைன வி1010... உ�னா4 எ�ப%�மா இ�'க �%M
9? எ�னா4 �%யல... 

அதனாலதா� இ�த கதி” எ�< அவ� அட�பி%'>� சி<வைன� ேபா4 

ேகாபமி4லாத' ேகாப9ட�, மிM
வ9 ேபா4 ெகMசிD�, ெகM
வ9 ேபா4 

மிMசிD� எ@�9 உ1கா��தா�. க1%4 விளி�பி4 சாய� ேபான அவைர, ம47கா 

த� மா�ேபா0 அைண9' ெகா8டா�. 

 

இத�>	 உ	ேள வ�த டா'ட�, “ெகாMச� ேபசலா� எ�< ெசா�னா4 இ�ப%யா 

ேபசற9” எ�றா�. ஆனா4, ‘ேபஷ81’ ெகாலா�I ஆகாம4, >9' க4லா. 

ஆனதி4 - அவைர அ�ப% ஆ'கியதி4 ெப�ைம�ப1டா�. 

 

“ம47... ம47கா” எ�< ெசா47' ெகா8ேட பா�வதி உ	ேள ஓ% வ�தா	. 

இ�வாி4, யா� �த74 அைணத9 எ�< ெதாியாம4, ஒ�வைர ஒ�வ� 

அைண9' ெகா8டா�க	. 

 

“அ�மா... அ�மா...” 

 

“ஏ8% அ@&ேற... ஏ8% இ�ப% இைள+சி1ேட. எ�ைன நிைன+சியா... 

இனிேம4... எ�ைன வி10� ேபாவியா... ேபாவியா%...?” 

 

“அழாதி3க�மா... அழாதி3க�மா...!” 

 

மீ80�, இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� அைண9' ெகா8டா�க	. 
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பா�வதி, மகளி� தைலைய ேகாதிவி10' ெகா8ேட, “டா'ட�, இனிேம4 உ3க	 

ம��9 Hட ேதைவயி4ைல. இவ� இ�பேவ நட�பா�” எ�றா	. உடேன டா'ட� 

“ஆன�ததிேலD� அதி�+சி வர�படா9�மா” எ�றா�. “ம��9 ேவ8டா� எ�றா4 

எ�ப%?” 

 

இத�>	, ெப�மா��, ெச4ல�மா&� பி	ைள >1%கேளா0 வ�9 நி�றா�க	. 

ெப�மா	, உண�+சி வச�ப10, ெசா'க73கதி� ைககைள� பி%9' ெகா80, 

“எ�த பயCவேளா... நீ3க	... சாகE��- நா� ெசா�னதா. ேகா	 

ெசா�னா3களாேம. சதியமா. ெசா4Cகிேற�... உ3க	 ெசா9'> நா� 

ஆைச�படல. அ�த� ெபா��தாத க4யாணதால... ேப+சிD�... எ� த3ைக 

பா�வதிD� அவIத�பட' Hடா9�- தா� ேநா1TI அ-�பிேன�. ம�றப%...” 

 

ெசா'க73க� சிாி9� ேபசினா�. 

 

“அெத4லா� எ9'>டா ேப
ற... ஆமா�... உ�ைன >%'க' Hடா9... >திைரகி1ட 

ேபாக' Hடா9�- எதைன தடைவ ெசா47யி��ேப�. அ�ேபா... நா� 

ெசா4C�ேபா9 ேக1கல. இ�ேபா ம47 ெசா4லாமேல நி<தி1%யா�. எ�னடா 

நியாய�...” 

 

ெப�மா	 மகிP�9 ேபானா�. சி�ன வயதிேலேய ‘டா’ ேபா10� ேபசியவ�க	. 

க4யாண� ஆன பிற>� ‘டா’ ேபா1டவ�க	. ெசா'க73க�, பைகைய மற�91டா�. 

 

“அ�த� ெப�ைம உன'>தானடா... ம47 உ�ேனாட ெபா8Eதானடா...” 

 

இ�வ��, ‘டா1டா’ காடாம4, ‘டா’ ேபா10� ேபசியைத' ேக1ட பா�வதியி� 

அ8ண�மா�க	, �கM 
ழிதா�க	. இவ�க	 ஒ�றாக+ ேச��தா4, அ�ைம 

த3ைக எ�னாவ9? ெபாியவ�, அத1%' H�பி1டா�. 

 

“பா�வதி... ெகாMச� ெவளியி4 வாாீயா... உ�கி1ட தனியா. ேபசE�.” 
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ம47காைவேய பா�9' ெகா8%��த பா�வதி, எாி+சேலா0 பதிலளிதா	. “நா� 

உயிேராட இ�'>� ேபாேத, இ�ெனா�தி'> ஏ�பா0 ப8Eனவ3க... எ�ன 

அ8ண�? எ�ன த�பி? நா� ெவளியில வர&� ேவ8டா�. நீ3க	 உ	ேள 

நி�க&� ேவ8டா�.” 

 

அ8ண�மா�க	 அதி�+சிDட� ேபானா�க	. ெசா'க73க�, அ�ேபா9தா� ஒ� 

Oைலயி4 ஒ93கி நி�ற சரவணைனD�, ஒ� ெப8 ப1டாளைதD� பா�9 

வி10, ம47காைவ அ�த �R%யாக� பா�தா�. 

 

ம47கா நாணி'ெகா8ேட, “அவ� ெபய� சரவண�. எ�ேனாட ந8ப�. அவ3க... 

எ�ேனாட... அ�த B10ல இ�'கிற சேகாதாி3க... அ'கா�3க...” 

 

ெசா'க73க�, சரவணைன� பா�9வி10 ேபசாம4 நி�< ெகா8%��த 

ெப8கைள� பா�தா�. மாையயா4, கட&	 த�ைன அல3காி9' ெகா8டாC�, 

அ�த மாைய எ�ப% கட&ளாகாேதா, அ9 ேபா4, அரைவ மி4C�, மளிைக' 

கைடD� வாP'ைக'> ேதைவெய�றாC�, அைவேய வாP'ைகயாகா9 எ�பைத 

மரண விளி�பி4 நி�ற ேபா9 �ாி�9 ெகா8ட ெசா'க73க�, “உ1கா�3க�மா” 

எ�றா�. 

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

அதியாய� 21 

 

 

ம47கா, ஒ� வார� ந�சி3 ேஹாமிேலேய இ��தா	. அ�பா&'>, ஜூI பிழி�9 

ெகா09�, கா4கைள� பி%9வி10�, ைகவிர4கைள ெந1% �றி9� கவனி9' 

ெகா8டா	. மாைல ேவைளயி4, அ�பாைவD� அ�மாைவD� H1%' ெகா80 

அ�ேக இ��த J3காவி�>� ேபானா	. 

 

ெசா'க73க� ேதறி' ெகா8ேட வ�தா�. 
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அ�த ஒ� வார காலதி4, சரவண�, இர80 தடைவ வ�தா�. �த74 வ��ேபா9, 

“இ�தா... நீ ெசா�ன9 மா9ாிேய... அ�பா %ரா�1 ேபா1%�'கா�. Iடா�� 

இ�'கிற இடதி4 ைகெய@9� ேபா10 ைவ9'ேகா...” எ�றா�. ‘நீ3க’ைவ, 

அவ� ‘நீ’யா'கியதி4 ம47கா, தா-� அவ-� ஒ�றான9 ேபால, சிாிதா	. 

 

ேமC� ஓாி� நா1க	 விைடெப�றன. 

 

வாP'ைகயி4 இ��9 விைடெபறாத அளவி�> ந�றாக ேதறிய ெசா'க73க�, 

ந�சி3 ேஹாமி7��9 விைடெப<� நா	 வ�த9. ெச1%யா� கா��, வ�9 நி�ற9. 

 

பா�வதி, ம47காவி�> தைலவாாி, பி�ன71டா	. இர1ைட� பி�ன4. க8E'> 

ைமயி1டா	. த8ைடயா�ேப1ைடயி4 வா3கிய, ைநல'I �டைவைய 

க1டாய�ப0தி, க1%' ெகா	ள ைவதா	. ம47காவி�>, தியாகராய நக� B1ைட 

நிைன'கேவ ஆன�தமாக இ��த9. எ�ேபா9 ேபாேவா� எ�ப9 ேபா4, அவசர 

அவசரமாக பிளாI%' Hைடைய எ09 ைவதா	. அ�பாவி� U1ேகைச 2'கி 

%ைரவாிட� ெகா0தா	. ‘தியாகராய நக� ேபான9�, ‘ஷவ� பா’தி4 >ளி'க 

ேவ80�! ட�ல� பி4ேலா க1%74 ப09� �ரள ேவ80�! %.விைய� ேபா10, 

கிாி'ெக1 ேம1ைச� பா�'க ேவ80�! எ�ன... இ�த அ�பா... இ�-மா... 

டா'டாிட� ேபசி'கி10 இ�'கிறா�. 

 

ெப�மா��, மைனவி ம'கேளா0 வ�9 வி1டா�. பரமசிவ� பய4 ம10�, மாமாைவ 

ச3கட9ட� பா�தா�. கா4 மணி ேநரதி4, >%தன� ெப8க�� வ�9 

வி1டா�க	. க�தசாமியி� மைனவி, க8ணீ� வி10' ெகா8ேட வ�தா	. யார9... 

அடேட... இ17 ஆயாவா... 

 

ம47கா, இ17 ஆயாைவ, ைநல'I �டைவேயா0 ேபா. நி�<, அைண9' 

ெகா8டா	. ஆயா, அ3ேக வ�9 ெசா'க73கதிட�, “இ�த� பி	ைளயா8டா� 

தா� ெசா'க73கமா... ெபாியபாைளயாதாகி1ேட... ஒ� வா1% ேபாயி10 வா 

நா.னா... உன'> ஒ8E� வரா9” எ�றா	. 
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பிற>, ம47காவி� காேதா0 காதாக “நீ ந4லா இ��ேப >ய�ேத... நீ... இ3ேகேய 

இ�'கE��- ெசா4ல ேதாணினா'Hட... ெசா4ல வி��பல >ய�ேத... 

ஏ�னா... நீ இ�'க ேவ8%ய இட� அ9தா� >ய�ேத... ஆனா4 அ%'க% வ�9, 

�கத கா1%10� ேபா >ய�ேத... எ3கைள மற�9டாேத >ய�ேத... நீ மற'க 

மா1ேட >ய�ேத...” 

 

‘இ17’ ஆயா, த� ெபா1ட4 க8கைள 9ைட9' ெகா8டா	. த� ம%யி4 

ெகா80 வ�தி��த ஒ� இ17ைய எ09, ம47காவி� வாயி4 ஊ1%னா	. 

ம47கா, ஆயாைவேய பா�தா	. கட�த நா�ப9 வ�டமா., பாசைத� 

பா�தி�'க மா1டாேளா... 

 

ெப�மா	 சத� ேபா1டா�. 

 

“ரா> கால� வர� ேபா&9. சீ'கிர�... ம47... இ�-மா ேபசி �%'கேல. வ8%ல 

ஏ<�மா...” 

 

காாி4, ெசா'க73க� ஏறி' ெகா8டா�. பா�வதிD� ஏறி' ெகா8டா	. ம47கா 

ேபாவத�காக கா� கதைவ� பி%9' ெகா8ேட, %ைரவ� நி�றா�. 

 

கா�'>	 ேபாக� ேபான ம47கா, ‘இ17’ ஆயாைவ� பா�தா	. க�தசாமியி� 

மைனவிைய� பா�தா	. ‘G% 
9�’ காமா1சிைய� பா�தா	, ைச'கி	 

ாி' ஷா'கார� மைனவி மாாிய�மாைள� பா�தா	. அ3ேக இ4லாத ரா'க�மாைவ� 

பா�தா	. இவ�கைள வி10வி10� ேபாக'Hடா9... இவ�கைள ெச4வதி4 தா� 

எ�னா4 �ரள ைவ'க �%யல... அவ�க	 வ<ைமயி4 வா0� ேபா9, 

9ைணயாகவாவ9 நி�கE�... B10'காாி மீ80� இ17 ஆயாைவ இ�ைச 

ெச.ய� பா�'கா	- மாாிய�மா	 ெசா�னா	. இ�த ரா'க�மா ேவற கRட9ல 

இ�'கா	... இவ�க	 ெகா0ைம�ப0த� படாம4 இ�'கE��னா, இவ�கைள 

ெகா0ைம�ப0த �ய�றாC� �%யா9�- ஒ� எ8ண� வரE�... அ�த 

எ8ணதி� சி�னமாக... நா� இவ�கேளாடேய இ�'கE�... பிற>, ஒ� �%&'> 
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வ�9வி1டவ	 ேபா4, காாி4 ஏறாமேல, >%தன� ெப8கைள� பா�தா	. 

“அ�பா! நா� இவ�கேளாேடேய இ��9 வி0கிேற�.” 

 

ெசா'க73க� பதறினா�. 

 

“எ�ன�மா ெசா4ேற... எ�ன�மா ெசா4ேற?” 

 

“கவைல�படாதி3க அ�பா... நா� இனிேம4 உ3க	 ெப8 தா�. அ0த 

ெஜ�ம��- இ��9, நிைன'கிற9 நிைறேவ<� எ�றா4 நா� உ3க	 ெப8 

தா�. இ3ேக... நா� இ�'க ேவ8%ய க1டாய�. இதனால... அ3ேக வராம4 

ேபாகமா1ேட�. காைலயி4, இ3ேக�னா4, சாய3கால� அ3ேக. ஒ� நாைள'> 

தியாகராயநக�, இ�ெனா� நாைள'> வ8ணார� ேப1ைட... பரமசிவ�... கா�ல 

ஏ<டா...” 

 

பா�வதி, க8ணீ�� க�பைலDமாக� �ல�பினா	. 

 

“எ�ன�மா இ9... இ�-மா ேயாசி'கிற... நா� பைழய பா�வதி இ4ல... அேதாட 

உ�ைன வள�தவ%. ம%யி4 ேபா10 தாலா1%யவ	... ேதாளி4 2'கி' 

ெகாM
னவ	... இைத விட... நீேய... எ�ைன' ெகா�-0%...” 

 

“சதியமா.... ெசா4ேற�, நீ3க	 தா� எ�ேனாட அ�மா... நீ3க	 ச�மதி'காத 

எ�த விஷயதிேலD� ஈ0பட மா1ேட�. அ9 க4யாணமா. இ��தாCM சாி...” 

எ�றா	 ம47கா. 

 

ெசா'க73க� ம47காவி� �கைத� பா�த ேபா9, அவ	, அவாிட� 

“இ�தா3க�பா... ெசா9ல என'> உாிைம கிைடயா9�-... நா� எ@தியி�'கிற 

பதிர�...” எ�< ெசா47, சரவண� ெகா0தி��த காகிதைத நீ1%னா	. 
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ெசா'க73க�, அைத� பிாி9� ப%'க� ேபான ேபா9 பா�வதி, அைத� பி03கி, 


'>Vறாக' கிழி9� ேபா10வி10, “உ� மனசி4 எ�ன% ெநன+சி' கி1ேட... 

ப4C உைடMசி0�” எ�றா	 அ@9 ெகா8ேட... 

 

ம47கா ம�றா%னா	. 

 

“எ�ைன ம�னி+சி03க அ�மா... நா� ெச.த9 �1டா	 தன�தா�. என'> 

உ3க	 ேமலதா� ஆைசேய தவிர... ம�ற9ல ஆைசயி4ைல எ�கிறைத 

கா10வத�காக எ@திேன�. த���னா ம�னி+சி03க	. இ4ல�னா, உ3க	 

மகைள ந4லா அ%D3க	... இ�தா3க க�ன�...” 

 

ம47கா, �9ைக' >னி�9, �கைத' கா1%ய ேபா9, பா�வதி அதி4 

�தமி1டா	. ம47கா, சமரச� ெச.தா	. 

 

“சாி�மா, நீ3க	 இ�ேபா �ற�ப03க	. நா� காைலயி4 அ3ேக வ�910... 

சாய3கால� இ3ேக வ�90ேற�...” 

 

கா� �ற�ப1ட9. ெச4ல�மா ஏறி' ெகா8டா	. ெப�மா	, “த3கசாைல வைர'> 

வாேர�. ப	ளி�ப10ல ேகாணி கிட'>9” எ�< ெசா47' ெகா8ேட 

��னி�'ைகயி4 ஒ1%' ெகா8டா�. 

 

கா� ேபா.வி1ட9. 

 

ம47கா, ‘இ17’ ஆயாைவ த� ப'கமா. ேச�9� பி%9' ெகா8ேட, இதர 

>%தன� ெப8க�ட� ேச��9 இைண�9, பிைண�9 நட�தா	. 

 

(��<�) 

  


