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"இ-த இர( நாவ!க., நீதாயா 1ைர எ3த4 எறா .
சதிர அவக7. 1ைர எ3ற ததி எனகிகா? ேயாசி8தா
ெசா!றீ9களா? எ ேக+டதா இ-த நாவேல, உேமாட ெதாழி!
சப-தப+ட. அதனாேல நீ9க எ3தினா சாியா இ1 ப+ட. ப=8
எ3ம>யா' எ நாவைல எ ைகயி! திணிவி+( ேபானா, நப
சதிர

என கைதக7 ப=பதி! அதிகமாக ஆவ இ-ததி!ைல. வரலா,
மா1டவிய!, அரசிய!, சினிமா (ெடனிக! விஷய9க7 ப@றி - ந=க
ந=ைகயகைள ப@றி அ!ல) ேபாறைவ சப-தமான எ ெதாழிA
அபா@ப+ட விஷய9களி! ஆவ அதிக. அேதசமய, . சதிர
ேபாறவகளி எ3க7 எைன அதிக ஈ. காரண, வரலா@றி@,
சதிர அவகளி நாவ!க. ஒ ஒ@ைம இ வரலா@றி!,
ெனா காலதி! வாD-தவகைள ப@றிய ெச>திக., அவகளி
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சாதைனக7, ேவதைனக7 ம+(மிறி வாD-த வித அைடயாளமிறி ED-த
வித ெசா!லப+=. இவைடய நாவ!க. சிகைதக. இ
நமிைடேய வாD- ெகா=ப வகளி வரலாறாக இ.

. சதிரதி கதாபாதிர9க7 க@பைனயாக ேதாறாம!, "இேதா இவதா
அ-த நாவF! வகிற அவரா" எ நா அைடயாள கா+(கிற அளG
உயி7ளதாக இ. ஆனா!, அ-த பாதிர9க. வகிற பிர8சிைனக7
@றிA ேவப+டதாக இ. ம@ற எ-த எ3தாள சி-திகாத அ!ல
ெதாடபய-த ஒ சHக பிர8சிைனைய, த கதாபாதிர9க7 வழியாக தனேக
உாிதான பாணியி! எ(8 ெசா!Aேபா, நம ஏ@ப(கிற சிF"
தாக அவர எ3களி சதி ஓ எ(கா+(.

மீ( விதியாச...

சதிர மீ( விதியாசப+=கிறா. தமிD நாவ!களி!, ெபாவாக எ-த
"ைமJ இபதி!ைல. சினிமாைவ ைற Kகிற இ-த தமிD எ3தாளகளி
நாவ!க., ெபகைள8 @றிேய இ. ஒ மதிய ந(தர (பைத8
ேச-த சபிரதாயமான ஒ ெப4 ேநகிற (ப பிர8சிைனக7 தா
ெபபாலான தமிD நாவ!களி க.

எதிE+( வாFப, விேராதமாகிவி+ட அைத அ!ல மாமா மக, சக மாணவ,
சக ஊழிய எற யாராவ ஒவாிடதி! காத!, ேவடாத திமண, ஆகாத
மாமியா, மல(, ேநாயா! பாதிகப+ட ழ-ைத அ!ல கணவ, சாியான
ைறயி! வளராத மக - மக7, வரத+சைண எ ஒ வ+ட7ேளேய
உழ ெகா= எ3தாளக7, ெபக. ப H என M சதEதேம உாிைம வழ9கினா! Kட, இவக7, இ-த வ+டைத வி+(
ெவளிேய வரமா+டாக7.

ஏேதா அதி Nதா@ேபா!, சிலேப பறிJ நாவ!க7 எ3கிறாக7.
அதிAKட "Damsel in Distres" (ஆபதி! இ அழகி) எற ஃபாலா
இ. விPஞானைத அ=பைடயாக ெகா( நாவ!க7 எ3வ எப
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தமிழி! இ!ைலெயேற ெசா!லலா. ஒ பிரபலமான விPஞான ெதாட,
பினா! அ ெதாைலகா+சி ெதாடராகG வ-த. அதி! எதைன ப9 ய
க@பைன எறா!, ேசாக. 1984 எற மிக பிரபலமான ஆ9கில நாவ!,
Presiclent's Analyclot, West World , Logan's Run ேபாற பிரபல ஆ9கில
பட9களி கிய அச9க7 அைனைதJ ஒறாகி, த ய க@பவைனயி!
எ3தியதாக கா+=ய அ-த பிரபல எ3தாளாி ய@சி, விவர ெதாியாதவக7
மதியி! மிகெபாிய வரேவ@ைப ெப@ற எப ேவ விஷய

சதிரதி நாவ!களி! சபவ9க7 ெகாPசதா இ. ஆனா!,
மனிதகளி மனவிய!, R! 3வ விரவி கிட. சHகதி!, ெவளிவராத,
இ+டாக ப+=கிற பல மேனா வியாKல9கைள அலசி ஆரா>- அ-த
SDநிைலயி!, மனிதகளி நடைதயி! ஏ@ப( விசிதிர, "ாியாத மாத!கைள
அப=ேய எ3களி Hலமாக ெகா(வ அ@"த சதி ெகாடவ
சதிர.

சி+(வி - க9ர9 - ப8ைச"றா

தலாவ நாவF ைமயக, ஆைம இழ". இ, ந நா+ைட
ெபாதவைரயி! சி+(வி ேலகிய வி@பவக7 சப-தப+ட எ
அச+ைட ெச>கிற விவகார. அத உ7ேள Tைழ- பாபவக7, மிகமிக
ைறG. எதி " காைக எப= ெதாிJ எபாக7. அைதேபா!
இ-த பிர8சிைனயி! சிகி ெகாடவகளி ேவதைனைய, சHக
அகைறேயா( ேக+டKட கிைடயா. இ-த ைறயி! இ எ9கைள
ேபாற டாடக7, பலசமய இ-த மாதிாி பாதிகப+டவகளி சில விபாீத
=Gகைள க( அதி- ேபாயிகிேறா. ஆ9கில மவ, சாியான
மவ க( பி=காம! திணறி ெகா=க பிர8சிைனயி!, இG
ஒ. அத விைளG, சி+(விக., க9 ர9க., ப8ைச"றாக.,
ப8ேசா-திக. பாிதவி ேபாகிறன.

ஆைம ைறைவ ப@றி தமிழி! ேவ நாவ!க7 வ-திகிறதா எ என
ெதாியா. ஏன, ெஹமி9ேவயி ச ஆ!ேஸா ைரஸ, (Sun Also Rises) எற
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ஆ9கில நாவ!, சில மா>பஸா கைதக7, தமிழி! "சாரதா” எற திைரபட என ெதாி- இைவக7 தா, இ-த பிர8சிைனைய ஓரளG அ4கியைவ.
இவ@றி! Kட, ஆைம ைறவா! பாதிகப+டவ1ைடய வாDைகயி! வ-த
ெபக7 அ!ல அவ மைனவி எ ெபகளி பிர8சிைனக7தா
அலசப+டன மீ(, எைன ெபாதவைரயி!, ஆைம ைறவினா!,
ஆ- ெப இபால ஏ@ப(, உட! ம@ மனாீதியான பிர8சிைனகைள
சம அளவி! விவிபான ைறயி! அ4கியி த! நாவ! “ஒைத E(”
எ ககிேற.

யதாத

சதிர நாவ!களி!, வழகப= என ஏ@ப( பிர8சிைன, இதி! ச@
அதிகமாகேவ ஏ@ப+ட. இ-த நாவைல ேமேலா+டமாக ப=க =யா.
சதிரதி ஒWெவா அைலJ விதியாசமானைவ. அைத ேபாலேவ சதிர
நாவ!களி ஒWெவா வாிJ ப!ேவ ககேளா( ந மனைத ெதா(.
ஊ ெபா வழிபாைத ேபாட நிலதி! இட ேக+( ஆகிரமிக யA
கிராம"ற ஊராகைள, அதிகாாிக7 Hல சாிக+டேவ( எற
பிர8சிைனைய ெகாட சேகாதாிJ, உண8சியி உ-த!க. எதிபாத
மாதிாி ெசய! ப(கிற மாமியாராக நாயகனி தாJ, பக E+( உமாG, த
மைனவிமீ க ைவதிபதாக நாயகைன ச-ேதகிக ைவ இ-திர1,
அWவேபா வ-தாA, அவக7 நாவF யதாதத காரணமாகிறாக7.

ஆைம ைறவி!, இரG ஏமா@றைத எதைன அழகாக நாSகாக ெசா!கிறா
சதிர! நாயகி காைலயி! ளிகாம! Nைஜ அைற ெச வகிறா7. அவ7
தைலயிF-த ம!FNகளி தைமைய ைவேத . கணவனி சேகாதாி
எGேம நடகவி!ைல எபைத "ாி- ெகா7கிறா7 எப, நாகலாகியிக
K=யைத நளினமாகிய கவிைத "ஐப இரGகளி!, ெபௗணமி பதிலாக
அமாவாைசகேள வ-தன." எப=ப+ட விஷயைத எதைன எளிைமயாக சதிர
எ3திவி+டா ! இ!ைல ஓவியமாக தீ+=வி+டா.

நாத வி- விளக....
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"நாத வி- கலாதி நேமா” எற அணகிாிநாதாி வாிக.கான விளக, என
சிFைப ஏ@ப(திய. சி=யி ரகசியைத, இய@ைக (கடG7?) ம+(ேம
அறி-தி ஒ வி-ைதைய, ந ேனாக7 ஒேர வாியி! ெசா!Fயிகிறாக7 எ எ4ேபா, அவகளி அறிவிய! அறிவி! ேகா=யி!
ஒ ப9Kட இைறய தமிழனிடதி! இ!ைலேய எ ெநP கனகிற.
ஆ9கிலதி! ப= யமாக சி-தி திறைன இழ-த நா, ந ேனாாி
இமாதிாி அறிவிய! திறைமகைள எணி ெபH8 வி(வைத தவிர, ேவ
வழியி!ைல. இ-த இ பக9க. நா சதிர அவக. நறி ெசா!ல
கடைமப+=கிேற. வாி வாி மனபாட ெச>ய ேவ=ய அளG
அறிவியA தவ விளக9க. ெகாட இ பக9க7 அைவ.

"ெப எபவ7 சதி சதிைய திதி ப(த எ-த ஆணாA =யா.”

"தாபய உறவி!, மைனவிைய அடக நிைனகாேத, அட9க நிைன."
"அவைள பளிகா> அடக4 , பிைரேவ+டா> அட9க4."
"ஆணா> நடக =யாதவ, பிணமா>தா ேபாகேவ(."
"ெபாமனா+=கி+ட ேபாறவ சாதா ஆபிைளனா, அவைள க+=
காகிறவ ெபாிய ஆபிைள."

இைவ ேபாற விவாதாிய சி-தைனைய கிளறK=ய சதிர க7
RF சிற".

மனவிய! ...

மனவிய! ாீதியாக, ஆைம ைறவானவ, அைத நிவதி ெச> ெகா7ள,
மீ( மீ(, ெவWேவ ெபகளிட ய@சிபா. அ= மனதி! அ3-தி
கிட பய, ய@சி ேநரதி!, அவைன ஆகிரமி, அவைன ெசய!பட
விடாம! ெச>வி(. இ-த மனவிய! மவதி உைமைய ெவ அழகாக
ெநPைச ெதா(ப= ெவளி ெகாண-திகிறா சதிர.
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றிபாக, அAவலகதி! ேவைல பா க9கா எற பாதிர, அத Hல
ெவளிப(கிற சில அ1பவ விளக9க7, மனிதகைள ஒ "திய ேகாணதி!
பாக ைவகிற. ேஹா+டF! நடகிற சபவ9க7, அதபி க9காG
மேனாக நட க பாிமா@ற9க7 சதிரதி பாைவைய எ-த
பாிமாண ெகா( அளப எற பிரமிைப ஏ@ப(கிற.

நா ஆரபதி! Kறியேபா!, சதிர அவக. இ-த ைமய கைத
ெகாட ேவ@ ெமாழி நாவ!களிF- சபவ9கைள எ(, அைத
த1ைடய எ3களாக கா+= லபமாக ேப வா9கியிகலா. ஆனா!,
இவ சதிரமாயி@ேற!

"ஒைத E+= " ஒWெவா பகதிA, அவாி உைழ" ெதாிகிற. சித
மவ, அேலாபதி மவ, மனவியி! ாீதியான இ-த பிர8சிைனைய
எப= அ4கிறன எபைத ெவ T+பமாக ஆரா>- ெசா!Fயிகிறா.
(பதிA, சHகதிA நட ப!ேவ இன "ாியாத ழப9க.,
ஆைம ைறG ேபாற பாFய! பிர8சிைனக7 எப= காரணமாகிறன
எபைத நா உண- ெகா7ள ைவதிகிறா. மவக.ேக தகரா
ெச>J இ-த விஷயைத, விவிபாகG, ைவயாகG, உ7ளைத
ஊ(G வைகயிA ெசா!ல சதிர ஒவரா!தா =J.

"ைத ம

"ைத மணி!, . சதிர என "திதாக ெசா!ல வ-திகிறா..?

"தி "திதாக ேதாறிவ விPஞான க(பி="க., ெதாழி!க., ஒ
தனி மனிதனி அ=மனதி! ஏ@ப(கிற பிர8சிைனக., அதனா! அவ1ைடய
வாDைகேய திைச த(மாறி ேபாவைதJ, பா!விைன ேநா>க7, எ>+,
ேபாறைவக7 பரGவத@, அைவ காரணமாக இபைதJ - எ ேபாற இ-த
ைறைய8 சா-த மவக7 உண- ேவதைனயைட-, இைதமா@ற
வழிJடா எ ழபி ெகா=-த ேநரதி!தா, . சதிர அவக7,
த சதிமி-த எ3தா@றைல, இ-த ைறயி பக திபி, இைளஞ
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சHகதிA, இலகிய உலகதிA வியகதக அ@"தமான மாத!கைள
உவாகியிகிறா.

அFகைள ப@றிய அவர வாடாம!FJ, எ>+, ேநாயாளிகைள ப@றிய
அவர பாைல"றாG தமிD இலகிய உலகி! ஒ மாெப "ர+சி எப
உலகறி-த உைம . இ-த "ைதம, அேதேபா! ச-தப வசதா!, தனின8
ேசைகயாளனாக (HOMO SEXUAL) மாறிய ஒ கிராம இைளஞனி கைத.
இைத ப= ேபா, அ-த இைளஞனி நா+றிைப, அவன அ1மதிேயா(
ப=கிற உணG நம ஏ@ப(கிற. அவ ேஹாேமா ெசவலாக மாறி, அைத,
அவ ரசிக ஆரபிேபா, நம ஏ@ப(கிற பைதபைத" அவ அ-த
ெசயF! ஈ(ப+(, அைத உண- ேவதைனப(ேபா, நம7 கசிகிற
ரதகணீ, அவ அ-த பிர8சிைனயிF- வி(ப(ேபா, நம
ஏ@ப(கிற ஒ நிமதி - நாவF உயிேரா+ட இ-த உணGகேள சா+சி.

சHக அகைற

. சதிர, Tனி"! ேம>பவ அ!ல எபத@, இ-த R! ம@ெறா
எ(கா+(. தனின8ேசைகயி! ஈ(பட எ-த8 SDநிைலக7 காரண,
அதிF- வி(பட பாதிக ப+டவ1, அவைன8 ேச-தவக. எப=
ெசய!பட ேவ( எபைதெய!லா விளகமாக சிதாிதிப சதிர
அவகளி, சHக அகைற சாறாக விள9கிற.

வழகப= சதிர அவகளி ைநயா= இ-த RF! நிைறய
இடமிகிற. சில உதாரண9க7 :

"க+=ட பிளாைன தைலகீழாக பாத காபேரஷ கிளா."
"அவ எண சபி! விழாத, காபேரஷ தணீேபா! ஆன."
"இ-த கவிஞகளி கவிைதகைளேய தி=, அ9மி9மா> மா@றி, அச!
சினிமா கவிஞனா> ஆகிவிடலா."
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"அ>யேகா" - இ அவ த-ைத, கைலஞாி தாகதா! அ=க= ெசா!A
வாைத
"ழ-ைதகைள Zனிபாரமாக K+= வ-தா."
"ெச!வ எறா! மர"கவிைத; ெச!வா எறா! "கவிைத."

இப= R! 3க பரவி கிட மாப+ட பாைவக7. ராம1
ல+மண1 ெவWேவ தா> பிற-தவக7. அதனா!தா, பாசமாக இக
=-த. ஒேர தா> பிற-த பி7ைளக7 ப9காளிகளாக மாேபா, பாச
ேபா>வி(கிற.

அ(த பிறவியி! ஐ- கணவக. மைனவியாக ேவ( எ தவமி-
திெரௗபதியாக பிற-த நளாயினிJ, ராவண படைத வைர-, அவைன
நிைனத சீைதJ, ைமன ாீவேனா(, காம விைளயா+( நடதிய,
வாFயி மைனவி தாராG, கணவனி ெசய! சாியி!ைல எ வாதி+ட
மேடாதாிJ, பPச பதினிக7 எ ெகாடாடப(கிறாக7.
மேடாதாிைய தவிர, ம@ற நா!வேம க@பி! ச-ேதகாியவக7
எறாA, இவகைள பதினி எகிற மத. மத, பதினி தைம க@"
ேதைவயி!ைல எ உதியாக Kகிற.

இேபாற கக7, எ ேபாற வேயாதிகக. ஒ அதி8சிைய
ெகா(கலா. எப=ப+ட வாத9க7 ! R! 3வ இப=ப+ட மாப+ட
சி-தைனக7... ஒ வாிையKட த7ளிவி+( ேபாக =யவி!ைல .

சினிமாதன

=G ச@ சினிமாதனமாக இ-தாA, தவ வ-பவைன வாDவத@
சHக அ1மதிக ேவ( எற ேநசி-தைன, இ-த Rைல ப=, பல
தனின8 ேசைகயாளக., நபிைகையJ, ந!லவழி ெச ந!லப=
வாDவத@கான ஊகைதJ ெகா(.

எைன ேபாற மவகெள!லா, ேநாயாளிகளிட நிைறய ேபசி,
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ஆேலாசைன வழ9கலா. ஆனா!, ஒ ""ைதம” - ஒ “ஒைத E(” ஏ@ப(கிற
தாக, ஆயிர மவகளி ேசைவையJ மிPசி நி@; உடன= பலைனJ
ஏ@ப(.

எ!லா இைளஞக., அவகைள ெப@றவக. க=பாக பலைற
ப=கேவ=ய R!. இ சிபாாி அ!ல; ஆேலாசைன.
----------கதிேம நட&....
நட&....
'. சதிர

நம கிைட தகவ!க7, சில சமய வாDைகைய ப@றிய நம
அ4ைறையேய மா@றிவி(கிறன. எறாA, இ-த மா@றதி@
தகவ!களி தைமJ, அவ@ைற உ7வா9கி ெகா7கிறவாி மனேபா,
காரணமாகிறன. எைன ெபாத அளவி!, ஏைழ எளியவகைள ப@றிJ,
வாDைகயி எ-த ம+டதிA வைதப( பாதிகப+டவகைள ப@றிJ
அதிகமாக எ3திவ-ேத; வகிேற. ைக கிைடத தகவ!க7, இ-த க
ெபா. வFG ேசதிகிறன.

என அரபணி சாபாக @பயண ெச>தேபா, "திய R!கைள ப=
ேபா, ஒWெவா ைறயிA வளமான தகவ!கைள ெகாட நி"ணகைள
ச-தி ேபா, நா, அவைர ெபறாத "திய தகவ! தாக9கைள
ெபகிேற. இவ@ைற சHக உைல களதி!, "ட ேபா(கிேற. இ-த
தகவ!கைள, வாசககேளா( பகி- ெகா7. ேபா, என அ4ைற
மாறாம!, ஒ கிாியா ஊகியாகேவ இ- வகிேற. ஆனாA, நா மாறாம!,
என பைட"க7 மாறியிகிறன. இவ@றி சHகதள அப=ேய
இ-தாA, அத ெவளிபா(க7, ம@ற பைட"களி! இ-, மாப+(
நி@பதாக நிைனகிேற. "வாடாம!F"J, "பாைல"றா"G இப=, ஆ>G ெச>
எ3தப+ட பைட"க7.

திைசமா எ3தாள கவன......
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மா1டதி!, கி+டத+ட கா!வாசிேப எதிேநா ஆைம ைறG
பிர8சிைனைய ப@றி, ஒைத E(, கைல வ=வதி! ஆ>G ெச>கிற. @றிA,
ஆைமயிைம எப ேவ. ஆைம ைறG எப ேவ. இதைன,
டாட. க . கா-தரா[ அவக7, நா நிைனத ேபா!, அைமயாக ேவப(தி
கா+=J7ளா. ஆைம அ@றவ, த பாரைத, விதியி ேம! இறகி
ைவவி+(, ேவ ேவைலகைள பாபா. ஆனா!, ஆைம ைறG
உ7ளவ பாிதாபாியவ. இவ1 அதைன ஆைசக. உ(. ஆனா!,
அ-த ஆைசகைள, 3ைமயா> ெசய!ப(த =யாதவனாகிறா. மைனவிேகா
அ!ல ம@ற ெப4ேகா, ஆரப Sரதைமாக ஒ எதிபாைப
ெகா(வி+(, பிற அைதேய தைனமீறி தைரம+டமாகி வி(கிறா. இவ,
ெநா- ெநா-, ெவ- ேபாகிறவ. நம இரகதி@ உாியவ.

எறாA, இவ, மனிதேநயேதா( அ4கப(வதி!ைல. Hைலயி! ஒகி
ைவகபடேவ=ய பாதிரமாகேவ ைவக ப(கிறா. இதைகய பாதிரைத,
பிரகாசப(வேத, இ-த "ஒைத E+=" ேநாக. ெபாவாக,
ஆைமைறG உ7ளவனி மைனவி, ெவேனாேடா ஓ=ேபாவதாக அ!ல
த@ெகாைல ெச> ெகா7வதாக எ3தப(கிற. ஆைமைறG உ7ளவ1
உ7ள ஆைச, இயலாைம, ஏக, ப, யர, அவமான, ய பாிதாப
ேபாறவ@ைற எ-த எ3தாளிJ, அதிகமாக சிதாிபதி!ைல. வியாபார ாீதியி!,
இ-த பிர8சிைனாியவனி மைனவி மீேத, எ3தாள கவன ெச!கிற.

இ-த வைகயி!, இ-த "ஒைத E(", ஒ ெபணி பாFய! ெமா@றைத ப@றி
ம+(ம!லா, அவள கணவனி பிர8சிைனையJ, அ1தாபட1 மனித
ேநயட1 சிதாிபதாக ககிேற.

அ1பவ8 ழ!

"பய" எற திைரபட, வ-தாA வ-த. அத@ பிற, ஆ ெப - ஆகிய
இபாலாி ஓாின8ேசைக , நியாய ப(தப(கிற. இ, ஒ தவறான
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அ4ைற எ, நா கதியேபா. இத@ மா@றாக, ஒ பைடைப
உவாக ேவ(ெம நிைனேத. ந(வ அரசி தகவ! ைற இைண
இயநராக பணியா@றியேபா, எ>+, விழி"ணG காகைள
நடவத@காக, பல ஓாின8ேசைக இைளஞகைள ச-தி இகிேற.
இவக7, எப= இ-த பாFய! திாி" உ+ப+டாக7 அ!ல உ+ப(த
ப+டாக7 எபைத, ேநர=யாக ேபசி ெதாி-திகிேற. இத அ=பைடயி!
எ3-ததா, ""ைத ம." ஒ இைளஞ, ெதாிவித அவன அ1பவைத8
@றிேய, இ-த பைடைப, ழல வி+=கிேற.

இ-த இர( கெபா+களிA, ஆபாச ெதானிப இய!". ஆனாA,
சHக ெபாபாள எற ைறயி!, கதிேம! நடப ேபாலேவ, சில
விவகார9கைள, இைலமைறG கா>மைறவா> எ3தி இகிேற. அப=ேய
ஆ9கா9ேக தவக =யாத ப=, ஒ சில வாைதக7, ெவளிப+டா!, அைவ,
ஒ டாட, தன ேநாயாளிைய, உட! திற-, மன திற- பாப
ேபாற.

கதிJ "கதி"J.....
கதிேம! நட-தாA, இதியி!, "கதி"J ெசா!ல ேவ=ய க+டாயமாகி
வி+ட. இ-த இர( பைட"களிA, இதியாக வ சிகி8ைச ைற,
க+(ைரதைம வா>-த ேபா! ேதாறலா பிர8சாரவாைட எ
ேபசபடலா. எறாA, இ தவிக =யாத

இவ@ைற ப= வாசக, இ-த இ பிர8சிைனக., =G க+டலா
எற ஒ நபிைக உணைவ, ேதா@விகேவ(. அத@, யதாதமான
சிகி8ைச ைறகைள, உ7ள உ7ளப=ேய ெகா(க ேவ=ய.
அவசியமாகிவி+ட. கைதைய ம+(ேம வி" கிறவக., இ-த இ
பைட"களி இதி அதியாய9க7, சF N+டலா. ஆனா!, இைவ, கைத8
@றிய பைட"க7, பைடைப8 @றிய கக7 அ!ல. இவ@ைற ப=கிற
ஒ சராசாி வாசக, பாFய! திாி"வாதிகைள, அ1தாபட ேநாகG,
இயAமானா! மீ+கG வைக ெச>J எ ந"கிேற. "ஒைத E(',
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"மாைலமதி"யி! ெவளியான உடேனேய, ெகாைடகானF! உ7ள, தனாவ
ெதா( நிவன ஒ, இதைன தபதிய வழ9 ஆேலாசைன ஒ
ஆதார Rலாக ைவதிபதா> அறிகிேற.

இ-த இர( பைட"க., "மாைலமதி"யி!, ெவளியானைவ. ெபாவாக, மாத
நாவ!க7, வாசகைன மFனப( வைகயிFேலேய ெவளியிடப(வ(.
எறாA, நா எப= ேவ(ெமறாA எ3தலா, அப=ேய பிராிகப(
எ வாகளிதேதா(, தரமான ஓவிய9கேளா(, அ-த வாைக நிைறேவ@றிய,
"த" ஆசிாிய 3வி@ , எ நறிைய ெதாிவி ெகா7கிேற.

இ-த இர( பைட"கக7, உவ ெபவத@, டாட. க. கா-தரா[
அவகேள காரணமாவா. இ-த பைடபி@, ஒ அ@"தமான 1ைரையJ
வழ9கியிகிறா. அவ ெதாழி! ைறயி!, பாFய! நி"ணராக இ-தாA,
ெபா வாDவி!, மிக8 சிற-த ேப8சாள; இலகியவாதி. அவ, என மனமா-த
நறிைய ெதாிவி ெகா7கிேற. இேதேபா!, வட ெசைனயி! வா3,
தாவரயிய! ேபராசிாிய, ைனவ. பிரமணிய அவக7, வழக ேபா!, பல
அாிய விPஞான தகவ!கைள த-தவி, இ-த பைடைப வளப(தியத@காக,
நறி Kறி ெகா7கிேற.

இ-த Rைல, ஏகைலவனி பிற R!கைளேபா!, அைமயாக அ8சி+( ெகா(த
மணிவாசக Rலக ேபராசிாிய சி-தைனயாளமான ைனவ ச. ெம>யப,
அவட இைண- பணியா@ ேதாழக7 ேசா, Hதி ஆகிேயா,
இ-த மாதிாியான, அறிG உணG கல-த பைட"கைள எதிபா வா9கி
ப=, எண@ற வாசக ேதாழக., எ மனமா-த நறி.

ேதாழைமJட,
. சதிர.
-------------------
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பாய, இனெப
களிடமி 

க

ேபாறவறி, நா

இயைகயிட . றிபாக தாவர

நிைறய க! ெகா"ள ேவ#$ . நம

) *ைட இைலகேளா$ கிட ேத பிரளி( ெச- அ
23வா4 இ ப

%ழகா உயரதி(

வ#ண  0(சி, ஆர பதி

ேபா, தைரேயா$ தைரயா4 சின ) *ைட %ைளயா4

ேதா! . இப- பல %ைளக" சிதறி கிட  . இத %ைளக" எலாேம
ெப# பாலா4 இ தா, இத %ைளகளி ஒ! ேவகேவகமா4 வள7 . ெப#
ெச-யாகி, ஒ வித இனமாற திரவைத( )ர  . இத திரவ , தைர  வ ,
நீாி கைர , பிற %ைளகளி ஊ$!வி, அதைன ெப# %ைளகைள: , ஆ#
ெச-களா கி வி$ .

ஒ

ஆல விைத. எேபா

ெச-யாகி, மரமாகி, வி3தாகி, பகி பரவேவ#$

எப , அத விைதயிேலேய கணிெபாறி தி*டகளா4 உ"ளன. இத தி*ட
நிக;<க" நிைற< ெப!வத. அத விைதைய விைதப
%" ேவைய ேபா$வ
ந மா=

, உரமி$வ

. விைததைத )றி

கா$களி தானாக< , நா$களி

நைடெப!கிற . இத பராமாி2 தவ! ேபா , இத நிக;<க> "

த$மாற ஏப$கிற .

இேதேபா, ஒ

ழைத " இ

 . மனிதைன அல

%3ைமயாக ெவளி ெகாணர, $ பதள% , சBகதள%

ம@ஷிைய ஒ

வராதேபா .

அத ழைத. பாய திாி2 ேபாற பேவ! ெசயகளி ஈ$ப$
மனிதனாகிற . இவ@  அல
-----------------

இவ>  பாய மீற, பழ கமாகிற .
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ஒைத  - அதியாய 1

அ-த E+( ெவளி"றதி!, ஒ வண ேகாழிைய ெச!லமாக8
சி49கியப=ேய ரதிெகா=-த வாFப வன"8 ேசவ! ஒ,
தி(திெப பி வா9கிய. E+= ெவளி"ற மாடதி ேம! ஒேறா(
ஒறா> ஒ+=, ேஜா=யா> கிட-த சி+( விக7 இறைககைள உதறிய ப=ேய
எதி எதி திைசகளி! பற- ேபாயின அேத மாடதி@7 கா+சி அளித
பி7ைளயா தீப ஏ@ வத@காக8 சிறி னி-த கா-தாமணி,
விளேக@றாம! தீெப+=J 8சிJமாக நிமி-தா7. கா-தாமணியி அமா
வான ெசாணமா , ேபசிய ேப8ைசெய!லா வல காதி! வா9கி இட
காவழியா> வி+( ெகா=-த அைட E+( உமா, தன E+ைட
ேநாகிேபாக ேபானா7 ஆனாA இ9ேக நி@பதா, அ9ேக ேபாவதா எ
=ெவ(க =யாம!, ஒ காைல ைவ, ம காைல பிைவ
த(மாறி ெகா=-தா7.

இதைன ேபாி அதைன ெவளிபா(க. காரணமான மேனாக, E+=
ெவளிபகதி! வாசA னா! நிறா. அவன வல கர வைளவி! ஒ
ேதா! ைப ெதா9கிய. இட ைகபி=யி! ஒ S+ேக, ஒ+ட ப+டேபா!
கிட-த. வல ேதாளி! ேசா!னா ைபJ, இட ைகயி! \ ைபJ ெதா9கி
வதப+( பார மபவ ேபா! நிறா. அைனவைரJ ஒ+(
ெமாதமாக பாதா E+( திபியதா! ஏ@ப+ட எதிபாத
ஒைத E( மகிD8சிJட, அகாைவ பாத எதிபாராத மகிD8சிJ ேச-
ெகா7ள, கா-தாமணி அகாைவ ெர+=" மகிD8சிJட பாதா. மைனவிைய
ககளா! ேத= பாதா. கணி! படவி!ைல. மீ( அமாைவ வி+(
வி+( அகாைவேய பாதா. அவ7, தா வ-த தபி பி=கவி!ைலேயா
எ அனி8சமலரா> ஆ வைர பாதா. அ"றதா ேபசினா..

"எேபாகா வ-ேத."

"இனி காைலயிலதா..."
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"அவைட சமய... அைடமைழ ேநர.... ஏ இப= தி(தி"1.."

"நா ெசா!லாம! ெகா7ளாம! வரபடாதா...?"

"ஓமா "தி ... ஒைன வி+( ேபாமா... நிலைத வி+ேடா வி@காமேலா
எேனாட த9கி(1 ெசா!றவ நா?"

இத@7, "எ "தி! எனடா கேட ..” எ @ற ேம! திைணயி!
நிற ெசாணமா , Eதிேக ஓ=வ-தா7. அபைத- ஆ(கைள ெகாட
ெமாைகயான க. க, வா>, H, கா ஆகியைவ அ-த ெமாைகயி! தனி
தனியா> ஒ+டப+ட ேபாற ேதா@ற.... பி ெந@றி  தைலைய
ஆகிரமித ேபா! ெபா+ட!. அதி! ஒ ப7ள.... ப7ளதாைக8 @றிய
மர9க7 ேபா!, அ-த ப7ளைத8 @றிய = க@ைறக7... கா-தாமணி,
தபியிட இ-த S+ேகைஸJ, ேஜா!னா ைபையJ வா9கி ெகா=-த
ேபா, ெசாணமா அ9ேகேய, அ-த நிமிடேம ஒபிதா7....

"ஊ!.... ஆ மாசமா ேப8 H8சி இ!லாம கிட-த பாவி பயAவ... பைழய
ப=J... "திய கா+ட ஆரபி8+டா9களா.. அகாேவாட நில இ பா...
H4 மரகா!... நாA ெச(... அச! ப+டா இட... அல வ= பாைத
ேவ41 ஊகார1வ ேக+டா9களா. அகா, ப+டா நில1
ெசா!FJ ேக+காம!, ஊகார1வ வ= அ=கா9களா. நிலல ைள8ச
காண பயி!லா கைரயா "தா> ஆகி+டா... அவ9க நாசமா ேபாக4...
ேபான இட "!A ைள8 ேபாக... நீதா பைழயப=J ெபாிய இடல
ெசா!ல4... இ-த தடைவ... அவ9க காAல ைகயி! வில9ைக மா+=... ேபா],
இ3+( ேபாற, நீ ஏ@பா( ெச>ய4..."

"ஒன Hைள இதாமா....? தபி வ-த வராதமா>..."

மேனாக, அகாைவேய பாதா பாக பாக எாி8சA, பாச மாறி மாறி
வ-தன. உ8சித! பாத வைர சம8 சீரான உட". ப8ைச க"... ப8ைசயான
கப!ல.... பாசி ப8ைசJ, நீல க" கல- ைழ-த வாளிபான நிற...
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எA"க7 ேதகாகG, நர"க7 பிதைள ஒயகளாகG, சைதக7 ெச"
க+=களாகG உெவ(, எஃ ேபாற ேதாA7 அட9கிய ேபாற
ம!Aட".

மேனாக, எG ேபசாம! உ7ேள வ-தா... @றதி! கிட-த நா@காFயி!
உ+கா- பிபகமா>8 சா>-, தைன ஆவாசப(தி ெகாடா. அகா
ெகா( வ-த ஒ ெச" தணீைர \கிபி=, நீைர அவியாகG,
வாைய ப7ளதாகாகG ஆகி ெகா=-த ேபா, ெசாணமா
ெசானைதேய மா@றி8 ெசானா7

"ப+டா நிலல வ= பாைத ேபா(ற, எ9கப1 பிற-தா1வளா?
இ!ைல ஒ ம8சா1 பிற-தா1வளா - எWவளG ெகா3" இ-தா! அ(தவ நிலைத வாயி! ேபா(வானவ? அவ1வ 7ள =க ேபாவ1.
ெகா7ளி ேபாட பி7ைள இ!லாம! ேபாகிற இடல சாக4. வா-தி ேபதில
ேபாக4 மேனாக ! இத விடபடாடா இபேவ ேபா ேபா+(, அவ9க ைகயி!
காAல வில9 மா+=, ேபா],கார அவ1வள ந( ேரா+ல நாய இ3+(
ேபாற மாதிாி ேபாக ைவக4 யாைர வி+டாA அ-த ராமசாமிைய ம+(
விடபடா... ெகா7ைளயிேல ேபாவா."

மேனாக பாதி8 ெச" தணீைர தைரயி! Eசியப=ேய, "ைரேயறிய
தைலேயா( சீறினா.

"மா கிடமா... எகா... ஆ மாத னாலதா இேத மாதிாி
பிர8சிைனயி! தைலயி+(, ராமசாமி வைக யறாகைள உ7ேள ேபா+ேடா...
ேபா], எனதா ெதாிPசவ9களா இ-தாA, ஒ தடவதா ெசா!லலா...
அ(த தடவ ெசானா!... நமதா அசி9க..."

அகா , கா-தாமணி, அைசவ@ ேபசாம! நிறேபா, தா>காாி மக.
ேச ேபசினா7.

"இ-த பாவி ெமா+டகி+ட, காைலயிேலேய ப=8 ப=88 ெசாேன... ஒ

18

தபிைய நபாேத நபாேத1 தைலயி! அ=காத ைறயா8 ெசாேன. அவ
பைழய மேனாக இ!ல... E+( ெக+ட பி7ைளயானாA பரவாயி!ல...
ஊ ந!ல பி7ைளயா> ேப வா9க நிைனகா1 ெசாேன. ேக+=யா=..
எ ேப8ைச..? எப= பF8சி+( பா"

மேனாக, அத+=னா...

"எமா... இ ேமேல ேபசிேன... திைண Kட வராம!, திபி பாராம!
ேபாயி(ேவ... நீJ சைட ேகாழியா> நி@கபடாகா.... ஊைரJ
அ1சாிதா ேபாக4... ஊ பாைததாேன ேக+டா9க... ெபதைமயா வி+( ெகா(கலாமி!ல?"

"இ-தா பாபா... நீ ெச>ய4 எகிறகாக நா வரல... ஒைன
பாகறகாக Kட வரல.... எ " நாதனாைர பாக வ-ேத...
பா+ேட... நாைளேக ேபாயி(ேவ.... கவைலபடாேத..."

"H ேமேல ேகாப ம+( வ-(.... சாி விவரமா>8 ெசா!A..."

"ஊபாைத... ெவ7ைளய ேதா+டேதாட =J... அ ேநரா.... சீைம8சாமி
நில, நீள வால இ... அல பாைத ேக+கலாமி!ல? அதவி+(+(, பத=
த7ளி இகிற எ நிலல ேக+கிற என நியாய....? ஊபாைதைய
வைள8 எ நில வழியா> விடாம!, சீைம8சாமி நில வழியா ேநரா> விடலா
இ!Fயா... ஏ விடல....? ஏனா , சீைம8சாமி ஆ7 பல இ... நா
நாதியதபய மக7 இ!லாதவ ெபடா+=... எ!ேலா இளகாரமான
மயினிதாேன...?"

அமாகாாி, சவாF+டா7.

"நா இேபா நீ.. எப= நாதிய ேபாேவ... நாைளேக நா1 ஊ
வாேர... எ-த பய! வ=ய=8 +( வ-தாA னால ேபா> நி1
Hகணா9 கயிைற பி=ேக "
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மேனாக, சைளதா.

"சீ8சீ - இ Eடா? ஒ மாச நிமதியா> =!Fயி! இ-ேத ஒவ கி+ட8
சிபாாி ேபாற பி8ைச எ(கிற மாதிாி1 யா ெதாியல."

"ஒ9க.தா ெதாியல .. ஊகார இகிறவ நிலைத வி+(வி+(,
இ!லாதவ நிலைத பி(9க வ-தா! எப=9க? பாதி நிலைத ேவ4னா
ஊெபா பணல வா9கிக1 அணி ெசா!F இகா9க... அ
=யானா .... அ அடாவ=தாேன?... ஊகார, ஆ7 பலைத தபா பய
ப( ேபா... நீ9க ஒ9க ேப+8 ேம+ எ,பி கி+ட இகிற ந+ைப சாியா
பயப(றேல என த" ...?"

மேனாக, நிமி- பாதா... ஈர கசி-த தைல=ைய பிபகமா> த+=
வி+டப=ேய, ச9காி அவைன பாதா7... அ(தவ (ப விவகாரதி! ரசைன
க( நிறாA, ேபாவ ேபா! பாவலா ெச>த பக E+( உமாைவ அ3-த
பி=தப=ேய, கணவ1ைடய பதிAகாக கா நி@பவ7 ேபா! க \கி
நிறா7.... மேனாக, எG ேபசாமேலேய அவைள பாதா... ஒ மாத
பிாிவி@ பிறகான பாிG பாைவ.... அவ7 உடெல9 ககைள ஊ(வ
வி+டப= பாெகாேட இ-தா. ச9காி மீ( அவைன உபினா7.

"இைதயாவ ெச>J9க..."

மேனாகாி பிாிG பாைவ, பாிதாப பாைவயான.... அவைள ஊ(வி
பாத கக7 தைனதாேன உ7 கமா> ேத=ன... 'இைதயாவ
ெச>J9க1 எ-த அததி! ெசா!றா7? யதாதமா... இ!ல தலா... ேநா ேநா... அவ7 கைத பாதா! அப= ெதாியFேய..

அகா கா-தாமணி, நிைலைமைய8 சமாளிதா7.
"சாி... சாி... நாைள ஆற அமர ேபசலா...”
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"ேபசாம இ9ேகேய வ-தி(கா"

"அைதJ ேச நாைள ேபசலா... எமா! ச9காி ெமாத!ல தபி ளிக+(...
ெவ-நீல ளி8சாதா அA" தீ... உட!வF ேபா... கீசர ேபா(...''

"கீச ாிேப அணி .."

“ந!ல ெபா4.... அேபா அ("ல ேபா(... தணி Sடாக4...
அWவளGதாேன..”

ச9காி, கணவைன ஒ மாதிாி பா ெகாேட.., உ7ேள சைமயலைற7
ேபாக ேபானா7. பிற திபி வ- திைணயி! ைவகப+ட S+ேகைஸ
\க =யாம! \கியப= நிறா7.. இெனா ெலத ேபைக ககளா!
+= கா+=, உமாைவ \கி வி(ப= அேத ககளா! ெகPசினா7.... ஆனா!
உமா, க(கவி!ைல .... அ-நிய ெபாைள ெதா(வ அவைன ெதா(வ
மாதிாிதாேன... க@" ெக+( ேபாகாதா..."

உமா, ெவளிேய ேபா> ெகா=-தேபா, மேனாக எ3- E+(7 ேபாக
ேபானா. அவைனேய பா நிற அகாவி ேதாளி! ைக ேபா+டப=ேய ,
திைண ப=யி! அவ கா! ைவத ேபா, ஒ ேமா+டா ைப சத...
உமாவி கணவ இ-திர, இட பகமாக ஒ=கேபான ைபைக அ9ேகேய
நிதிவி+(, உ7ேள வ-தா. உமாைவ, ஒனெகன இ9ேக ேவைல' எப
மாதிாி, எ7. ெகா7.மா> பாதா. அவைள, அவ பாத ேதாரைண,
உமாைவ தைல =ைய பி= இ3 ெகா( ேபாக வ-தவ ேபா!
ேதாறியேத தவிர, மேனாகைர பாக வ-தவ ேபா! ேதாற வி!ைல.
ஆனாA, க=த ப@கைள வி(விதப=ேய ஒ" ேக+டா.

"என மேனா - =!Fயி! பயி@சி எப= இ-த..."
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"உ+கா9க இ-திர ஸா - பயி@சி - ெபா!லாத பயி@சி..."

"உமா... E+( ேபா... அமா ேத(வா7 - அேபா பயி@சி பயனி!ல1
ெசா!றீ9க..."

"அரசா9கதிேல இ-த பயி@சி எகிறேத ஒ ஏமா நாடக... ேமFட
பி=தவ9க அைத கவனிக ேவ=ய ைறயி! கவனிகிறவ9க...
ாி+டயடாகிற ஒ மாச ன Kட ெவளிநா+( பயி@சி
ேபாவா9க... ேவடாதவ9கள கழிக+ட உ7நா+( பயி@சி1
அ1"வா9க...”

“நீ9க எ-த வைகயி! ேசதி...?"

"இர(லJ ேசதி இ!ல. எ9க சE, அதிகாாி9க. பயி@சி
ெகா(கிற1 =!Fயி! ஒ நிவன இ - இேபா பயி@சியாளக7
அதிகமாகG, பயி@சி ெபகிறவ9க ைறவாகG ஆகி ேபா8. ஆ7 பPச.
இதனா! எைன வர8ெசா!F+டா9க. ஆனாA மா ெசா!லபடா. தமிழக
அரசி இ!லதி! ஏ^. %. அைமயான சாபா( தகரா வராத ஆ+ேடா
=ைரவ... அ"ற ைச+ அ=கிற ஏகப+ட அழகிக7."

மேனாக, ரைல தாDதி ேபசியேபா, இ-திர, உமா ேபா>வி+டாளா எ
ககைள8 ழ@றி ஒ தாG தாவி வி+(, கி கிபாக ேக+டா...

"ஏதாவ சிகி8தா பிரத -? என ச!வா கமீ,கைள ெராப பி=..."

"இல ஒ ேவ=ைக ெதாிJேமா இ-திர ஸா... =!F ப,ல அ= பி=
உ+காE9க... ஒதி, அG அழகான இள ெப... ெபா1 ஒ9க
இைக பக உ+காகிறா7 - உ9கைள ெநகிய= கிடகா7... ேதாளி!
ேதா7 ப(.... ைகயிேல ைக ப(... ஆனா! நீ9க ஆயிரெத+( ஆ,
ெதா!ைலயால, அவ7 உ+கா-தைதேய கவனிகல... அவ7 ஆ.ேக. "ரல
இற9றா7... இற9ன இடல, இெனாதி ஏறா7. ஒ9க இைகபக
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இைட ெவளிவி+( உ+காறா7... நீ9க உஷாராறீ9க... பகல ஒ அழ
ெப இகிற கிதா" .. ஒ9க. வ-(... அவைள ெதாடாமேலேய
பரவசமாகிறி9க... உடேன அ-த ெப, தி(கி+( உ9கைள ைறகிறா7. ப,
ேமாதி பா எகிற இடல நி@ ேபா, ேவற ஒ சீ+ காFயாயி(.... அல
ேபா>, உ+காகிறா7... இ என அத ஸா...? இ ேபதா
ெடFபதிேயா... இ ேபதா உ7.ணேவா - ஆ8சாியமா> இ!ல...?"

இ-திர ஒ க(பி=ைப8 ெசா!ல ேபான ேபா, ச9காி திைண வ-
அறிவிதா7

"ெவ-நீ ெர= காபி =கிறீ9களா ஸா..."

"ேநா ேத9,. சாபா+(8 சமய பா9கமா - அ"ற ஒ9க ,டா ெசல_
கமிஷ பாீ+ைச ாிச!+ வ-த, எ கி+ட8 ெசா!A9க... கமிஷல என
ெதாிPசவ9க இகா9க.... இகடா,, எேபா,ெம+, சி.பி.ஐ.,
இப=ப+ட பவ"! =பா+ெம+ல ேபா,=9க ேபாட8 ெசா!ேற.."

"எ-த =பா+ெம+ல ேவ4னாA ேபா+(+( ேபாக+(... த!ல
பாஸாகிேறனா1 பாேபா..."

“நீ9க பாஸாகா+டா!, யாேம பாஸாக =யா... எ9க உமா மாதிாியா நீ9க..?
சாியான ம.. இர( தடவ எ3திJ ேதற!... நீ9க மேனாக மாதிாி கிளா, ஒ
சE, எ3த4..."

"நீ9க ம+( இெடFெஜ+ இ!Fயா... இவர மாதிாி நீ9க. எ3தி
இகலாேம...?"

""திைய கட ெகா(+ேட.... சபளைத நபி ேமாச ேபாயி+ேட..
க3ைத ேம>தாA சகா க3ைதைய ேம>க4 எகிற மற- ேபா8..."

"இேபா ம+( ஒ9க. என ைற... இகிறைத ைவ8ேச நீ9க
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திதிபடலா. அ>ய>ேயா .- ெவ-நீ ஆறி(... ஒ9கைளதா எ3-தி9க..."

மேனாக எ3-தா. அவ உ7ேள ேபானாA, தா ெவளிேய ேபாக
ேபாவதி!ைல எப ேபா!, இ-திர நா@காFயி! ைககைள விாி
ேபா+டா. இத@7, ெவளிேய ெதவி! சத... ெசாணமாG, ப
பாதிர ேத> ஒ ந(தர வய ெப4 வாய தகரா - ஒ=-
வி3வ ேபா! மாப@ ேபான அ-த ெப, ேபாராளியா> ேபசினா7 - அ-த
E+( காபG( வ ெவளிேய எ+= பாத ெசWவரளி கிைளகைள8
+= கா+=8 ெசானா7 …

"அேதா.. அல ேந ெர( N பறி8ச நிச-தா. நீ சத ேபா+ட, ஒ
கி+டேய அ-த Nைவ ேபாடFயா.... ஆனா, இனி சாமி சதியமா நா1
Nபறிகல..."

"சாியான "3கிணி=... அெதப= ேந@ ெர( N இ-த இடல இைன
இ!ைல..? ெசா!A - பதி! ெசா!A="

"சாியான மா9கா> மைடயா> இகிேய... Nத இடேலேய Nக41
ச+டமா"

"யா= மா9கா மைட ? பனாைட பயமவேள... ப!ைல .. உைடேப...
இெனா தடைவ ெசா!A= பாகலா...''

"மா9காமைட.. மா9கா மைட"

மேனாக ேகாப வ-த. இ-திர18 சிாி" வ-த. ேகாபகார,
ேராதமா> ேக+டா

"இ-தா பாமா. மாியாைதயா ேபாயி( - வ"8 சைட வ-ேத, ேபா],ல
ஒபைடக ேவ=ய வ.''
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"சாியான எ+ட நீ... ேபா],ல ஒ வார வ8சிபா அ9ேகேய =தன
ெச>யவா வி(வா? ஒனெக!லா இமா ெபாிய உட" எ>யா?
அமாகாாிய அடற வகி!ல... வ-+ட ெபாிசா - தல காPசவ9க7னா
இளகாரமா? என ெச+( இ>யா."

"அ=ேய... ெசபால அ=ேப="

"பாதியா... அ-த தேதறி ேபற ேப8ைச... சின பி7ளாடா மாதிாி
நி@கிேற... அ-த க,மால ெக>விைய த7ளி+( ேபா>யா...”

மேனாகாி உத(க7 =தன. கக7 எாி-தன... ைகக7 =தன... ஆனா!
கா!க7 அ-த ெபைண ேநாகி நகர மதன. ந!ல ேவைளயாக கா-தாமணி
ஓ= வ- அமாைவ, மா+ைட இ3ப ேபா! இ3ெகா( ேபானா7.
ச9காி, கணவனி ைகைய பி= இ3தப=ேய, எாி8சலா> பாத அ-த
ப பாதிரைத, த9க பாதிரைத பாப ேபா! பா, 'ேபசின த"
தா..... நீ ேபாமா...' எ ெகPசினா7. அப= ெசா!A மவராசி... எ
ெசா!Fவி+(, அ-த ெப திேபா+( நட-தா7

E+(7 ேகாபமா> கால= ைவத மேனாக, \ைபைய, காலா!
இடறியப=ேய மா= ேபானா. கா-தாமணிJ ச9காிJ சைமயலைற
வ-தாக7. ெசாணமா, அ9ேகJ வ- ஆ=னா7.

"அ=ேய கா-தாமணி... என1 இப= ஒ மமக7 வா>திகா7 பா....
அவ7 தைலைய இ3.... யா= மா9கா மைட1 ெர( ேக7வி ேக+(,
நாA சா8 சாதா, எதிாிகி+ட ேதா" கரண ேபா(றா7 பா...”

"த"தாமா... நாைள வ+=J ெமாதAமா தி+(வா7... நீ பி7ைளயா
விளேகதி+( வா..."
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அமா ேபான, ேகைஸ ெபாதிய கா-தாமணி கீேழ னி-, நாதனா
ைகயி! இ-த சபாதி க+ைடைய பறிதப=ேய Kறினா7....

"நீ.... மா= ேபாேய... நா சைமய! ேவைலைய பாகிேற."

"ேவடாணி.. அ"றமா> ேபாேற. அவ பசிேயாட இபா.."

"அதனாலதா ேபாக8 ெசா!ேற. ஒ மாத பசி பா.."

கா-தாமணி, ச9காிைய பா ககைள8 சிமி+=னா7... அவேளா, தைலைய
தாDதி ெகா(, சபாதி மாG பிைசய ஆரபிதா7. இத@7 மா=
ேபான மேனாக, ேவட கைல, A9கி பனியேனா( சைமய! அைற7
வ-தா. அகாைவ அ9ேக எதி பாராத ேபா!, ஆ7கா+= விரைல வாயா!
க=தா. கா-தாமணி, தபிையJ ச9காிையJ மாறி மாறி பா Nாி
ேபானா7... ஆயிர ெபகைள ஒகி, ஆயிரதி! ஒதியாக இ-த ச9காிைய
தபி ைணயாகியவ7 இவ7தா. இ-த ேஜா= எதிராக எ-த ேஜா=J
இக =யா. மமத - ரதிேய ெபாறாைமபட ேவ(..... தபிைய விட
இவ7 இர( விர! க+ைடதா உயர ைறG... தபி த=ேபா , ம=ேபா
இ!லாத ேதக. நாதி வயி ெதாியாத லாவக... ெகாPச ஒ!FயானாA
ம!F... க!யாணமான Nாிபி! த=க ேவ(. இ1 த=கல. ஆனாA
வைளவி!லாத H... பயித9கா> விர!க7 அட-த =.. பட-த க. தபி
ம+( ேலப+டவனா. மாநிற... எறாA அதி! ஒ பளபள".... ராஜ பாைவ
... ேகாணாத உட"... ேகா( ேபா+ட மாதிாி சமமான ேதா.... எமா=.... எ
கேண ப+(வி( ேபாFேக'

சைமயலைற7 அ!லா=ய மேனாகைர, 'நீ ெமாத!ல ெவளில ேபாடா...' எ
ெமாதA இர+ைட அ3த ெகா(தா7... அவ ேபான, மாG பிைச-த
ச9காிைய, அப=ேய \கி, இர( ைககைளJ வி, வி பி=தப=ேய
இ3, வா ேபசி1 ெகா( வ-தா7 நாதியி ைககைள க3வி
வி+டா7... தைல =ைய ஒகி வி+டா7. கைத ஈரைகயா! பா]
ேபா+டா7. பின அவ7 ைக த7ளி த7ளி, மா= ப=களி ைனயி!
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வி+டா7... அவ7 ப=ேயறி ேமேல மைற-த பிறதா, சைமயலைற7 வ-தா7...
அவ. னா!, அமா, அ9ேக நிறா7. மக7 வ-த வராதமாக அவ7
காைத க=தா7...

"ஒ மாச கழி8... "ச வ-திகா. அவ7 க ெபௗட ேபாடல....
க4! ஒ கிறக இ!ல.... வாயி! ஒ சின8 சிாி"Kட. இ!ல...
இவ7ளா ஒ ெபா"ைளயா.... சாியான ஆ"ள பிறவி... இ-த மாதிாி
சமயல... அ-த பாவி ம1ஷ ெவளிZல H4 நா7 த9கி+( வ-தாKட
ேபா..... நா கத அலபி... ெபா+( வ8.... N =8..."

"எனமா... நீ... நா ஒ மக7... எகி+ட ேபாயி .."

"ஆப ேதாச இ!ல="

"ெமாத!ல இ9கி- ேபாமா..."

அமா ேபா>வி+டா7. ஆனா! அவ7 ெசான ேபாகவி!ைல. ஒ ேவைள
அமா நிைனத மாதிாிேய இேமா.. எப= க(பி=கலா....

ைககைள ெசாட ேபா+ட கா-தா மணி, அவகள அ-தர9கைத க(
பி=க ஒ வழி கிைடத.
---------------------அதியாய 2

ச9காியி தைல, பாதி N-ேதா+டமாகிய... = வைளய9க7, Nபதிய9களாயின... கா-தாமணி அணிதா, ெமனெக+(, மாக+( ேபா>
ம!Fைக, !ைல.... கனகாபர N வைககைள, ழ கணகி! வா9கி வ-தா7.
!ைல Nைவ  தைலயி! ைவ, ம!Fைக8 சரைத பி தைலயி! S=,
அத ேம! கனகாபரைத ெபாதினா7, வல காதி ேம! பக
ெசாகப+ட ஒ@ைற ேராஜா பிைற8 ச-திரனா> ஒளியி+ட. பி தைலயி! ைவத
ெசWவ-திN மPச7 ஒளியா> ெஜாFத. ந(தைலயி! வி!ேபா!
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வாிக+ட ப+ட !ைல ெவ7ெளாளியா> பிரகாசித. அணி அேதா(
விடவி!ைல. அவ. 9ம இ+டா7... ச-தன தடவினா7. அவ7
எWவளேவா ம ேக+காம!, பாவாைட தாவணி ேதா@ற கா+( "டைவைய
வAக+டாய மாக க+=வி+டா7. இைட கீேழ மதாணி நிற. இைட
ேம! சாப! நிற....

கா-தாமணி, ச9காி சி9காாிேபா( விடவி!ைல. ட8 ட பாயச கா>,
அதி! நாA ப8ைச +ைடகைள உைட கல-, ட கா>8சி, ஒ ெச"
நிைறய நிரபி அவ7 ைகயி! நீ+=யப=ேய கிகிதா7. "ஆ. பாதியா>
=J9க... ஆ பாதிJ, ெப பாதிJ 3 ஆளா> மாறிவி(.” எ
பிளாேப சபவ9கைள நிைனதப=ேய ெம> மற- றிபி+டா7.

எறாA, ச9காி, அ-த அைற7 நாணப+ேடா , நளினப+ேடா வராம! ஏேனாதாேனா எேற வ-தா7. வாசF! கேபா+டப=ேய அ-த அைற 3வ
கா! ேபா+ட மேனாக, அவைள வழிமறி ப@றிெகாடா. உடேன, அவ7,
ெசைப அவ வாயி! திணிதா7. அணி ெசானைத ெம!ல8 ெசானப=,
பாதிைய தா =காம!, அ-த ெச" 3வைதJ அவைன காF ெச>ய
ைவதா7.

மேனாக, அவைள வல ைகயா! இைண, இட ைகயா! அவ7 பிடறிைய
தடவியப= க+=A நடதி வ-தா. H மணி ேநர ேப அணி
அ1பிய ேபா இவ ேபச ேவ=யைத எ!லா ேபசிவி+டாக7.
E+(கார, E+ைட காF ெச>யவி!ைல யானா!, ேவெறா N+ைட
ேபாடேபாவதாக மிர+=ய. மாமியா சவாF+ட... அவன பா,ேபா+
விசாரைண வ-த ேபாF,கார R %பாேயா( திபி ேபான, ெடF
ேபா பி!, கெர+ பி!, ேபாற அைன விவகார9கைளJ
அலசிவி+டாக7... எனேவ இேபா ேப8 ேவைல இ!ைல... ஆனாA
ேபசினா....

"சீகிரமா வரபடாதா. நா \9கின பிற வலா எகிற மாதிாி வாேர..."

அவக7 \9க வ8+( வாேர ..''
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இவ ெசா!F ைவத ேபா! க+=F! ஒேர சமயதி! வி3-தாக7 வி3-
எ3-தவைள, வி3- கிட-தவ ைகைய பி= இ3, த பகமா>8
சாிதா... பிற ப(ைகயி! எ3- உ+கா-, அவைள த ம=ேம!
கிடதினா. தைலைய8 ெச!லமாக +=னா. கைத அவைள ேநாகி
னி-தா. அைரவைளவா> வைள-, அவ7 க ேநாகி த கைத ெகா
ேபா! நீ+=னா... அவ7 உடF! விலா பக9களி! நீள வாகி! கிட-த
கர9கைள, தன கர9களா!, அ3தி பி=தா. க+=! ெமைதயி! உட!
தடய9க7 வி3ப= இகி பி=தா.

எறாA, ஒ நிமிடதி! எைதேயா நிைன ெகாடவ ேபா!,
"மற-+ேட பா" எ Kறியப=ேய கைத நிமிதினா. ைகபி=கைள
அக@றினா. ம=யி! கிட-தவைள, ெமைமயா> "ர+=, க+=F! ஒகளி
ேபா+( வி+(, எ3-தா. வ அலமாாிைய திற-, ஒ ெவ7ைள ெப+=ைய
எ(, அவ7 பக ைவதா. ஜிகினா காகித @றிய அ-த காகித
ேபைழைய எப= திறப எ அவ7 அைத அ9 மி9மா> "ர+=யேபா,
மேனாக ளிய! அைற7 ேபானா.

ச9காி, ச-தன நிறதி! சர வ=வான, அ-த ெப+=ைய வியாபித ஜிகினா
காகிதைத கிழிக ேபானா7. ைகதா வ3கிய. பிற ப!லா! க=, ஒ
பகைத ஓ+ைடயாகி, அ-த ஜிகினாைவ அ ேவ ஆணி ேவறாகினா7.
ஒறி ஒறா> ெகௗவிய ெப+=ைய பலவ-தமாக உைட, ெகௗவப+ட
ெப+=ைய பாைவயிடா7. வண காகித (க. மதியி! ஒ
மாைல. ெவ7ைள நிற வாளிேபா(, ஒளி வ=வமா> மினிய. க.
இைடயிைடேய =8 ேபாடப+ட த9க8 சர. அவ7  மாைலைய \கி
பி=த ேபா, மேனாக ளிய! அைறயி! இ- திபினா. அவ கதி!
ஆ9கா9ேக மிழிக7... நீ மிழிகளா... ேவைவ மிழிகளா..... அ!ல இர(
வைகJமா... அவ1ேக ெதாியா... ஆனாA ெதாி-ெத(த அ-த மாைலைய
ப@றி அவ விளகினா....
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"ெதGல வி@கிற பாசி மாைலைய வா9கி+( வ-ததா> நிைனகாேத ச9காி...
இேதாட விைல... Hவாயிர %பா>... =.ஏ. அ+வா,ல பாதி பண....
"தி!Fயி! இ-, `!( விசி+டா> ைஹதராபா ேபாயி-ேதா.... அேபா
சாமினா பாக ேபாேனா. அத @ வ+டாரதி! ெபாிய ெபாிய 
மாைல கைடக7... அதைனJ ஒாிஜின! க7... ஏமா-+ ேட1
நிைனகாேத... எேனாட ெதA9 சகாகைள K+=கி+( ேபா>, சAைக
விைலயி! வா9கின மாைல. வி@பைன வாிைய த7.ப= பணி+டா9க...
ஆனா! ரசீ தல..."

என எனேமா இ ேபாF மாைலயா> இேமா1 .."

"எைன இப= ேநாக=காேத ச9காி.."

"ஸாாி... க7 ேபாFயா> இ-தாA த9க8 சர( இேத... அ ேபா.
அேதாட, நீ9க ெசா!ற சாிதா. மணகாத ைறைய தவிர ம@றப= ந!ல
மாைலதா.... இைத நா ெவ மாைலயா நிைனகல அதா... ஒ9க அபி
அைடயாளமாேவ நிைனேக.... ஆனாA காைச இப= காியாகபடா.
காைலயி! இ ஒ9கமாேவாட Nைஜ... அவ9க. ஒ "டைவ எ(+(
வரபடாதா - எப=!லா தி+ட ேபாறா9கேளா..."

"எ(+( வகிற "டைவ... எதைனேயா ைற ெசா!ற ேகஸு... இ-த 
மாைல விைலைய ேக+டா!... மயக ேபா+((வா7 - அதனா! நா
உைமைய8 ெசா!லபடா .."

"அணிகி+ட ெசா!லாம! இக =Jமா? அவ9க தணீ7ேளேய தட
பாகிறவ9க..."

"எபா - ஒகி+ட வா> ெகா( மீள =Jமா... நீ இ9ேக அ=கிற a+=.
ெவளியி! யாேம ெதாியா.."

ச9காி , ெம!ல8 சிாிதப=ேய, அ-த . மாைலைய விாிவாகி, அத@7
தைலைய Tைழக ேபானா7. மேனாக, அவள கர9கைள ப@றி8 ெச!லமாக8
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ெசானா...

"நீேய மா+=க ேபானா! என அத ச9காி... நா ஒத எகாக
இேகனா...''

மேனாக, அ-த மாைலைய பறி, தன கர9க. ெகா( வ-தா. அவ.
அைத "ாி- ெகாடவ7 ேபா!, சின8 சிாிெபாைற8 சிதறவி+(, அவ
பகமாக க3ைத நீ+=னா7. அவ அ-த மாைலயி ெகாகிையJ, அ
ஊ(விய வ+டைதJ பிாிதா... அ-த 8 சரதி ைனகைள ைக
ெகாறா> பி=தப=, அவ7 க3 இபக ெகா( ேபானா. பிற
ஒ ைன ெகாகிைய, மைன வைளயதி@7 மா+ட ேபானா. அ-த
ய@சியி!, அவ7 பிடாி = அ-த வைளயதி! சிகிய... ெகாகிைய
மா+=யேபா, அவ. பிராண ேபாகிற வF... ஆனாA வFைய
க=தப=ேய ேவ=ைகயாகதா கைரதா7.

அ>ேயா ... எ = சிகி+(... ஒ9க கி+ட ந!லா மா+= கி+ேட... ஒ9க.
எ!லாலJ எபG அவசர-தா.... பரவாயி!ைல ... பைழயப= கழ+=+(
மா+(9க..."

ச9காி, அவ கர9க7 இய9காம! இபைத கடா7... கடGேள... கடGேள
ஒ ெசானா! இ இெனா அததிலா =ய4.

"த" எ ேமலதா... இப= பிடாியி! "த மாதிாி =ைய வளதிகபடா...
சாி ஒ9க ைகயாேலேய க+= வி(9க.."

ச9காி, கர9கைள பி"றமா> ெகா( வ-, அ-த 8 8ரைதJ, அதி!
சிகிய =ையJ வி(விதா7... அவ, இைத க+(வத@ வசதியாக அவ
மாபி! சா>-தா7. விலகி கிட-த அவ கர9கைள, அ-த  மாைலயா>
இைணதா7. சைடைய \கி, பி தைல ேம! ெகா( ேபானா7 அவ
கர9க7, இேபா இய9கின. மாைல S=யைத உண-த ச9காி, தைலைய
நிமிதினா7. அவேனா , நிமி-த தைலைய ைகயா! அ3தி அவைள ம=யி!
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ேபா+டா. அவ7 ைக த+= ெகா(தா. பிற க+=F! இ- 7ளி
தி எ3-தா. பாதி8 வரா> பதி-த அலமாாிைய திற-, ஒ அ+ைட
ெப+=ைய திற-தா. ைகயி! ெதா+டாேல க ெகா( ஒ வ3வ3பான
ணி.... அச! ".... அதா நீல நிற மாபக பக வ+ட வைளGக7...
க3 பக ஜாிைக மாதிாியான மாைல. ெமா+டாகG, ெமா+ட விD-,
Nவா> மல- ேதா ைநலா ணி மாைல. அதி! ஆ9கா9ேக பதி-த
சின8 சின சர கணா=கைள பா, ச9காி க Kசியப=ேய ேக+டா7.

"அ>ய>ய... இ லபா= ெபக7 ேபா(றதா8ேச."

"ேநா... ேநா... கா,+F ைந+=... =!Fயி! ,ெபஷலா> ஆட ெகா( தயாாித
ைந+=யா... ெகாPச ேபா+( வியா..... ேசைல, பாவாைட ஜாெக+
அனாவசிய9கைள கழ+=+( இத ேபா+(ேகாமா... இதா ந!ல
ெபடா+= அைடயாளமா..."

"நா ெக+ட ெபடா+=யாேவ இ-+( ேபாேற..."

"ெக+ட மைனவிைய தித ேவ=ய ந!ல கணவ1 அைடயாளமா8ேச."

மேனாக, ச9காிைய ம!லாக த7ளி, அவ7 "டைவைய உவ ேபானா...
உவி வி+டா. அவ7 கி@, க+=! ெமைத இைடயி! சிகிய
"டைவைய, அச! 8சாதன ேபாலேவ இ3தா. கல பாவாைடேயா(
கிட-தவ7, க+=F! இ- அவசர அவசரமா> தைரயி! வி3- எ3-தா7...
பக ப+டக7 ெகாட அ-த ைந+=ைய \கி ெகா( ளிய!
அைற7 ஓ=னா7.

ஐ-தா நிமிட9க7 கழி திபிவ-த ச9காி, அ-த ைந+=யி! ஒளிவி+டா7.
விள ெவளி8ச, சர கணா=களி! பிரதிபF, அவைள8 @றி
ஒளிவ+ட9க7 ேபா+டன... பவள கமF! பா>-த ஒளி க@ைறக7, பாள
பாளமா> மினின.
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மேனாக, எ3- ேபா> அவைள ப@றி ெகாடா. அவன பாதிJ,
இவள பி பாதிJ ஒ+= ெகாடன. க+=F! டெப வி3-தன.
அவபி= வழகதி@ மாறாக, பலமாக இபைத உண- ஆ8சாியப+டா7....
ஆன-தப+டா7... +ைட பாயாசதி ேவைலயா... சிாி ெகாடா7.
அவைன சிெகன பி= ெகாடா7....

மேனாகாி பி= தள-த. இபா> ப@றிய கர9க7, பா> வடன.
சிறி ேநர ெசயல@ற Sய... ஒைம ெர(ப+ட ெவைம... சிறி
ேநரதி@ பிற, மேனாக மீ( அவைள ப@றினா. அவ7 "ாி-
ெகாடா7.... அ ேபாFயான பி= பழகப+( ேபான வழகமான பி=.
உண8சிய@ற ஒ" பி=... இய9கிேற எ ெசா!லாம! ஏேதா இகிேற
எபைத கா+( E" பி=. ெவ பி=...

ச9காி தாப ேபா> ேகாப வ-த. ஆைச ெபா9கிய ககைள, அ3ைக
பைடெய(த. கிற9கிய கக7 த9க. தா9கேள இர9கி ெகாடன.
நாகF9க Nவா> மல-த வா>, எகைல Nவா> ட. ஒறா> ஒ+=ய
உத(க7, விமA அைண ேபா+டன. ெநPசி! += ேமாதிய ேவகதி@,
தாகதி@ தைட ேபா+டன. அவ7, அவ கரைத Eசிய=க ேபானா7.
ஆனா! என நிைனதாேளா.... ஏ நிைனதாேளா... அவ கரைத
ெமைமயா> \கி அவனிடேம ேசவி+(, அவனிட இ- "ரடா7.

ேகாழிPசா> ப(தவைன ப-தாக பாக ேபானா7. ர+(தனமா>
இறைககைள அ=க ேபான அ-த ப-, அ(த கணேம, தா> ேகாழியான.
+=கா! வைர ட ைந+=ைய சாிப(தினா7. "ற தைல ேபா+(,
ஐ"லகைளJ அடகியவளா> ஆைமேபா! கிட-தா7. அவ, அவைள
"ர+(வத@, ஒ ைகைய விலா பக ெகா( ேபானா. அவ. மன ப@றி
எாி-த. Sடாக ேக+க ேபானா7. ஆனாA, உட! S( மன8S( ஒைற
ஒ தணி ெகாடன. 8 சர ேபா+(, ைந+=யி! தைன ரசித அ-த
ஆைச கைத அவ7 "சிக விப வி!ைல. அவன யமாியாைதைய
ப9கப(த விபவி!ைல. 8சர திய க3ைத ேலசா> \கி,
அவைன பாதா7. அவ ர! மீ( காகளி! வி3-த. இயலாைம அ!ல
ஏமா@ற, ஏமாளி ேவட ேபா+( ேக+ட.
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"என ச9காி... "ற ப(+ேட .."

அவ. அ3ைக வ-த. தனகாக ம+(ம!ல.... அவ1காகG ெபா9கிய.
ஆனாA, அவள அ39ர!, ப8சதாப ரசம-திரதி! ெநகிD-த... அவ7 ேப8,
மேனாகைர ஓரளG க`ரப(திய.

"எைன இைன வி+((9க... ஒேர ப!வF... Kடேவ வயி வF... ஸாாி...
நாைள பாகலா... ேபசாம! \99க... என \க வ..."

"ப!வF! எப= \க வ..."

"எ-த வFJ உ8ச க+ட ேபானா! அ மர ேபா..... ைகைய
எ(9க... பிளீ,... எனா! =யல... \9க ேபாேற.."

'சாியான \9 HPசி..... எWவளG ஆைசைய ேதகி வ8சிேக ெதாிJமா...?"

"அ என ெதாிJ... \99க."

"ெகாPச9Kட ஒைழக மா+ேட9கிறிேய.... "

"நா நிைனதப=ெய!லா உட" ேக+தா என"

"ஆனாA நீ... த ேமாச...''

ச9காி, ேம@ெகா( ேபசவி!ைல. அவ1 ஒ சாைக ெகா(த திதியி!,
ககைள ைட ெகாடா7. அவ1காக சிAைவ மப ேபாலான
தாFைய, உ+= வி+டா7... F9கபட ேபா+ட அ-த மா9க!ய.... க+=!
ெமைதயி!, ேநரா> நி, அவ7 க3 ழிைய 7ளா> திய... உடேன
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அவ7 அ-த தாF த9கைத பி பகமா> ெகா(வ-, பிடறியி!
வி+(வி+(, ெநPசி! ெவ9 கயிைர படரவி+டா7.

இவ விலகி கிட-தாக7. ஒWெவா நிமிட, ஒ ஊழியான.
R@கணகான நிமிட9களி ஊDவFயி! உழ கிட-தாக7.... அவ
"ர.ேபா அவ., அவ7 "ர.ேபா அவ1 அைசவ@ கிட-தாக7...
ஏேதா ஒ வைகயி! க+=! அைச-த. ஒWெவா ேவைளJ, ஒேர ஒ பகமா>
ஆ=ய.

ச9காியா!; \க நாடகைத ெதாடர =யவி!ைல .... தைலைய ஒ8சா>-
அவைன பாதா7... \9கதா ெச>தா... இர( கர9கைளJ வைள
ேகாடா> வைள ேபா+(, அ=ய@ற மர ேபா! "ற கிட-தா.
ச9காி, எ3-தா7. பி கதைவ திற- பா!கனி பக வ-தா7.... கதேவா(
கதவா>8 சா>-தா7. வேரா( வராக நிறா7. உட! ேவக எேபாேதா
நிவி+டாA மேனாேவக நிற பா=!ைல.... திமணமான இ-த H மாத
காலதி!, ஐப இரGக7, 3ைமயா> வ-தி. அ-த இரGக7 ஒ தடைவ
Kட வி=யவி!ைல ... இ+=! விைளயா= பிரகாசிக =யவி!ைல ... அமா
எ3தி ேக+கிறா7... ஆகைலயா' எ அபா Nசகமா> எ3கிறா...
எவானாA எ3தி ேபா( எ, அணி வதப(கிறா7. மாமியா,
ஆ(கிறா7. இவ7, அவமான தா9காம! தைல னிகிறா7 ஒ இரவா. இர(
இரவா... ஐப இரGக. றGக7. இைர தின நிைன \=F! மா+=ய
மீகைத அ-த மீனாவ அேபாேத ெச ேபா.

ச9காி தைனயறியாமேல தFரவி நிைன" வ-த அவ., எதி
மைறவி! ெசா!லேபானா!, மறக =யாத இரG தா. அவ7 நாண
ககேளா(, ததி ததி நட-தா7 இ கர9களிA பா! வைளேயா( வகிறா7
அவைன கவிD பாகிறா7. பா பா நி@கிறா7 நி நி,
அவைன ேநாகி நடகிறா7. அவ7, தைல கவிD-, கH=, பாைவய@றவ7
ேபா!, அவ கரமி திைசைய அ1மானி வைளைய நீ+(கிறா7. அவ,
அைத வா9கி க+=! ச+டதி! ைவவி+(, அவைள பி=கிறா. ேதாளி!
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சா>கிறா. எA"கைள ெநாவ ேபா! அ3-த ப@கிறா.
ெநகிறா...

கா! நிமிடேமா.... அைர நிமிடேமா... அட ேகா= ேவக ெகா7கிறா. அவைள
க=கிறா. அவ7 பய- ேபாகிறா7. அவனிட, நளினைத எதிபாதவ7
ந(9கி ேபாகிறா7. அ-த ந(கதி! கீேழ விழாம! இபத@, அவைன
ப@ேகாலா> ப@கிறா7. அேவ ஆைசயாகிற. ேமாகமாகிற. ேவகேவக
மான பி=யாகிற. அைர நிமிடதி! அவ பி= தளகிற. நிதப+ட மி
விசிறி ேபா! அவ உட! ழ@சி ெம!ல ெம!ல நி@கிற. எ-த விக@ப
இ!லாம! நி@பவைள, க+=F! உ+கார ைவகிறா. அவ7 ேதாளி! த
கர9கைள  சைட ேபா! ெதா9க ேபா+( ேக+கிறா. எைன
பி=திகா...' எகிறா. அவ7 நாணி ேகாணி தைலயா+(கிறா7. நீள வாகி!
கைத 1 பி1 ஆ+(வ ெதாியாம! ஆ+(கிறா7. கா வைளய9க7
ழல தைலயா+(கிறா7;

உடேன, மேனாக த கைதைய8 கமாக8 ெசா!Aகிறா. எ(த எ(பிேலேய
கிளா, ஒ ஆ`ஸரா. ைக நிைறய8 சபளமா கா வா9கலாமா.... மைன
வா9கலாமா.... எ ேயாசிகிறானா... அவ7 ெசானப= நடபானா. அமா
பிளியா. அவளிட, நாதனா ேபா! தா நடபாளா... அவைள, இவ
ெபா+( ெபா ெகா7ள4மா... ஆனா! அவள கிராம நாதனா....
இவைள அ1பி ைவதாேள கா-தாமணி, அவ7 அமாவா> நடபாளா.
இவைள, அவ1 பி= ேபாயி@றா. இவைள ேபச8 ெசா!கிறா. வாைய ,
பலவ- தமாக பிாிகிறா. அவ7 ேபசாவி+டா!, தா ேபச ேபாவதி!ைல
எகிறா....

பைழய நிைனGகளி! HDகி, ெவ- சிபிகைள எ(த ப=ேய, ச9காி, வாி!
இ- தாவி, பா!கனி வகிறா7  காF+( பா!கனியி விளி"8
வாி! க ேபா+(, தா ேபசியைத நிைன பாகிறா7. அ3ைகJ
வகிற. சிாி" வகிற.

ச9காி த+( த(மாறி ேபச ேபாகிறா7. ெம!ல ெம!ல நா, விமான ேபா!
நககிற. பிற ஆகாய பா>8சலா> பா>கிற. ெந(நா7 பழகிய ஒ ேதாழியிட
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ேபவ ேபாற ேவ+ைக. ேபகிறா7... அவ தைலைய ேகாதிவிட ேகாதிவிட,
ேபசிெகாேட ேபாகிறா7. ெப பாக வ-தேபாேத, அவைன பி=
வி+டதா. க!aாி காலதி!, தன வகிறவ, எப= வர ேவ( எ
க@பைன ெச>தாேளா... அப=ேய இகிறானா. இவ தா, அவனி நகலா:
இ!ைல இ!ைல இவேன அசலா... அவைன பாத நாளி! இ-, சE,
கமிஷ பாி+ைச ப=க =யFயா... ெபயிலாகி வி(வாளா... ஆனாA
க!யாண பாீ+ைசயி! பாஸாகியதி! மகிD8சியா... க!aாி ேதாழிக7, 'உ
ந!ல ண ஒ ந!ல ெஜ=! - ேமதா கணவனா> வவா.' எ
கணித ேபா! கிைட வி+டானா. ஆனாA, ேதாழிகளிட ெஜ=!ேம1
விளக ேக+(  ேக7விகைள ேபா+டாளா....

அ-த ெஜ=!ேம எற வாைதயி ெபாெளன... கணவனா...
ந!லாயி!ேல... மா"மிவா... மதி"ாியவனா.. அதி- ேபசாதவனா....
அநியாயைத த+= ேக+கிறவனா... அகடா எ க( காதவன - ஏக
பதினி விரதனா - Sவா இ!லாத த8 ய பிரகாசியா - எ!லா ெதாி-
ெதாியாத ேபா! உ7ளட9கி இபவனா - + ெப!ேலாவா.. அ!ல + பா
நதி9 ெப!ேலாவா...' ஒ கணவ, மைனவியிட ெஜ=!ேமனா>
நடகபடா... மைனவிேயாட =ைய பி= இ3க4. காைத பி=
திக4. இெத!லா, பிறதியா கி+ேட ெச>தா!, ெஜ=!ேம
ெசயF!ைல. இேதமாதிாி , மைனவிகி+ேடJ ெச>யாம! ெஜ=!ேமனாக
இ-தா!, அ-த கணவ என ரக?' எ ஒதி ேபசியைத பாதியி!
நிதிவி+(, பா> பாகிறா7.

ச9காி, பி ேநாகிய சி-தைனைய நிதி வி(கிறா7. பின சிறி இைடெவளி
ெகா(, மி8ச மீதிைய நிைன பாகிறா7. அேபா மனதி! ேதாறிய
சிாி", அவைள பா, இேபா சிாிபா>8 சிாிக ைவகிற. (8
ச+=7 திைரைய வி+ட ேபா!, அ-த பா!கனி7 வ+டமிட ைவகிற.
மன, மீ(, பிேனாகி பா>கிற.

மேனாக, அவைள ப(ைகயி! சா>கிறா.... அவ7 விள விள
எகிறா7. அவ எ3- ேபா> விளைக அைணகிறா. இளி! நடகிறா.

37

அவ7 ேம! படகிறா. அ9மி9மா> "ர7கிறா. "ரடதா மி8ச...
அவ "ரடதி! க+=! ச+டதி! =காம! ைவகப+ட அ-த பா!வைள,
கீேழ வி3கிற.... பா! தைரயி! Eணா> ஓ(கிற. அவ =காமA, அவ.
ெகா(காமA, ெக+( ேபாகாமேலேய ெகா+= ேபாகிற... அ"ற சா
ெசா!கிறா... க!யாண காாிய9கைள, தனிெயா ஆ பி7ைளயா>
ேம@ெகாடதா!, அA" எறா... நாைள இரGதா தFரG எகிறா...
அவ. ந"கிறா7... நாைள தா வரவி!ைல. ஐப இரGகளி!, ெபௗணமி
பதிலாக அமாவாைசகேள வ-தன.

ச9காி, பா!கனி கதைவ ேகாபேதா( சாதிவி+(, உ7ேள ேபாகிறா7... கதG8
சத ேக+ேடா எனேவா ... எதி பா!கனியி! விள எாிகிற. இ-த அைறயி
ஜன! கபிக. இைடேய ஒளிக@ைறயா> ஊ(Gகிற. க+=A
வ-தவ7, ப(ைகயி! காF+(, அதி! க ேபா+( கிடபவைன
பா தி(கி(கிறா7. அவைன பாக பாக, ேகாப, பாிதாப
வி+( ெகா(கிற. ப(ைகயி! உ+கா- அவைன (க+டா>
வைள பி=, "\க வFயா....” எறா7.

மேனாக, பதிலளிகவி!ைல .... அவ மனதி!, ய-இரக ேபா>, ேகாப
வகிற... மனதி! ப!ேவ Zக9க7 நிழலா(கிறன. அ-த நிழ!கேள, நிஜமாகி
ெநபா> எாிகிறன... அவைள பா கக7, ெநபா> ககிறன.
எதி E+( விள, அவைன ெநபா> எாிகிற.
------------------அதியாய 3

இரG, பகA வி+( ெகா(தாA, மேனாக, ச9காிJ தத
உ7.லக9களி! HDகி கிட-தாக7 அவ மர க+ைடயா>, ம!லாக
கிட-தா. அவேளா க7ளி8 ெச=யா>8 ( கிட-தா7. நிசத கைலத
ேசவ!க7 ெகாகர ேகாG, பா!கார ைபயனி ைசகி7 மணிேயா ைசJ,
பதிாிைகக7 வி3-த ெடா ெடா சத. ைக ப"களி ட ட சத
ஒட ஒ K= லவி. ஒவித கலைவ8 சதைத எ3பின இதைகய
சபத9க. ேப எ3-தி ச9காி, அப=ேய \கதி! லயிக ேபாவ
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ேபா! உடபி! எ-தவித அைசG இ!லாம! கிட-தா7 அவேனா, பாதாதி
ேகசவைர, H= கிட-தா.

எறாA, ெவயி! உைறதேபா, ச9காி கடைமகாக எ3வேபா! எ3-தா7.
ககைள -தாைனயி! ைடத ப=ேய, கணவைன பாதா7. அவைன
எ3பேபான கர9கைள கி ெகாடா7; எாி-த ககைள கசகியப=ேய,
ெவயி! ெதறித மா=ப=களி! இற9கினா7.

இதைன ந!ல சனமாக அ1மானித அணி கா-தாமணி, அ(த பதாவ
மாததி! ஒ ந!ல ழ-ைதைய ஏ-தலா எப ேபா! த ைககைள பாதா7.
ைமனியி கணி! ப(ப=யா> ப=க+( அேக நிறா7. ஆனா!
ச9காிேயா அப= ஒதி நி@கிறா7 எ அ9கீகாிகாமேலேய, சமயலைற
எதி பகமா> உ7ள Nைஜ அைற7 Tைழ-தா7. வ 3க ெத>வ
பட9க7. க - பி7ைளயா - அ>யப அ1மா- அபா7 – அட
ல+மிக7 - Hற= \கF! உ7ள `டதி! பிதைள உவ ேவ! க,
பகதி! அைம அப கேதா( க ேபா+ட சிவ பாவதி அ-த சிவசதிைய
ச9காி ெவறி பாதா7 - ெவபா> பாதா7... அைத பாக
மனதி!லாம! ககைள H=னா7.... அேவ ப=ப=யா> தியானமான. தீப
ஏ@ற மற-தவளா> திக@ நி@பவ7 ேபா! நிறா7.

இத@7, சைமய! அைறயிF- ெவளிப+ட மாமியா ெசாணமா, Nைஜ
அைறைய பாதப=ேய பிபகமா> நக-, மக7 கா-தாமணியி மீ
+=னா7. மகளி ெந@றியி! தன ப!ப+ட இடைத தடவி வி+டப=ேய,
கைத ஒ A Aகி, சFேபா( சதமாகG கதினா7...

"இவ. ெகாPசமாவ ஒ இ இதா... த பத இ!லாம எப= Nைஜ
அைற7 ேபாகலா... ந!ல ெபாணா பா எ தைலயிேல க+=+ேட..
த=மா(....”

கா-தாமணி, அமாவி வாயி! ஆ7கா+= விரைல ைவ, அைத அைடதா7...
அவ. ஏேதா ஒ த+(ப(வ ேபா! இ-த... இ-த ச9காி த
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பதமி!லாம! Nைஜ அைற7 ேபாகிறவ7 அ!ல.... திைணயி! நட-தா7. Kட
காைல க3விவி+( சாமி அைற7 ேபாகிறவ7 அப= நட-தி-தா!, இப=
ேபாகமா+டா7....

கா-தாமணி, ெம!ல நக- சைமயலைற கதG8 ச+டதி! ைக ேபா+ =,
Nைஜ அைறயி! நிறவைள Nடகமாக பாதா7. தலயி! Nக7 கச9கி
இ-தன... ஆனா! அவ7 எதிபாத ேபா!, அைவ கச9கி கச9கி Kழாகி,
அவ7 தைல3க அபவி!ைல. எ7 பிச9வ ேபா! ஈரபைச கா+டவி!ைல.
"டைவJ, ம=" கைலயாம! மதபாக ெதாிகிற.

அணிகாாி ேலசாக "ாிவேபா! இ-த. அத@ ஏ@றா@ேபா!, Nைஜ
அைறயி! இ- ெவளிப+ட ச9காி, அணிைய தைல \கி பாதாேள தவிர,
நாணதா! கசிவ-, ககைள கீDேநாகி கவிD ேம! ேநாகி
பாகவி!ைல. உ"8 சப@ற சிாிைப உதிதாேள தவிர, Pசிாிபா>,
றி"ண சிாிபா>8 சிாிகவி!ைல. அணியிட ேபசாமேல
சைமயலைற7 ேபானா7. அ9ேக பாதிர9கேளா( ேமாதி ெகா=-த
மாமியா, மமக. ஆைண இ+டா7.

"பா! திாிPசி+(.-- உமா E+ல இ- ஒ டள பா! வா9கி+( வா...
"ஷ1 காபி ேபா+( ெகா(க49கற காிசன9Kட இ!ல..."

ச9காி , மடமடெவ ெவளிேய வ-, விஷயைத அணியிட ெசா!Fவி+(,
மீ( சமயலைற7 வ-தா7. கா-தாமணி, @றதி@ ேபா>, எதிE+(
உ8சாணி பா!கனியி! ஒ>யாரமா> நிற உமாவிட, நிற இடதி! நிறப=ேய,
நாதியா ெசானைத ெவளிப(தினா7
"எ9க E+( பாA ெக+( ேபா8... ஒ9க E+ல இ- ெகாPச பா!
ேவ4.."

"அெகன.. இபேவ..."

பா!கனியி! ஒ N8ெச=ைய பதிய ைவப ேபா! நிற உமா, அ9கி-
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மைற-, ஐ-தாவ நிமிட அ-த E+=@7 வ-தா7. Aகி, மி1கி
ச-ேதாஷமாகேவ வ-தா7. அவைள மாமியா ப(வதாக கதப(
ெகா(ைமகைள, அவ7 இறகி ைவபத@, இ-த ெசாணமா தா ஒ
ைமதா9கி க! ேந@றிரG "ஷனிட ேசரவிடாம! மாமியா தைன ப(திய
பா+ைட, ெசாணமாவிட ெசா!வத@காகG வ-தவ7 ேபா! வ-தா7.
'ெபாியமா. ெபாியமா" எ ரF+டப=ேய ேபானவளி ைகயிF-த பா!
டளைர ச9காி வ- வா9கி ெகாடா7... ச9காி இ-தாA பரவாயி!ைல
இ-த வயதிA பிரா ேபா( மாமியாைர ப@றி8 ெசாணமாவிட ெசா!Fேய
தீவ என ச9காிைய பி ெதாட-த உமாைவ, கா-தாமணி இ3 பி=
ெகா!ைல பக K+=ேபானா7. இவ ப நிமிடதி@ ேமலாக வா>
உரச, கா உரச நிறாக7. உமா, கா-தாமணியிட சில  ேக7விகைள
ேக+(, தைலயா+=னா7. பிற கா-தாமணிைய ேபாப= சமிைஞயிட,
அவ. Nைனேபா! கால=8 சத எ3பாமேலேய சைமயலைற7 வ-தா7.

ெகா!ைல பக உமா Kவினா7.

"ச9காி ஏ> ச9காி - இ9க வாேய."

சைமயலைறயி!, மாமியா ஒதாைச ெச> ெகா=-த ச9காி,
ெசாணமாைவ மGனமா> பாக, அவேளா, "அவ. ேவற ேவைலயி!ல..."
எறா7. அவ7 த மாமியாைர ப@றி அவ\ கிள"வ ேபா!, இவ.,
அவளிட தைன ப@றி கிளபி விடKடாேத எகிற ென8சாிைக....
ஆனாA, அ9ேக வ-த கா-தாமணி, ேக "-, "Kபிடறா7 பா என1 ேக.... அதா மாியாைத... உ ேவலய நா பாேக ..." எ
ெசானப=ேய, ச9காியி ைக பி=8 ெச!லமாக த7ளினா7. அவ7
பிவாசைல தா=ய, அமாG உதவியாளா> ஒதாைச ெச>யாம!,
ெகா!ைல"ற பி கதைவ பாதி சாதி, அத@ பினா! தைன மைற
ெகாடா7.

அ-த ெகா!ைல, N-ேதா+டமாகG, += ேதா" ேபாA மினிய. ைட
விாிதா@ ேபாற மா மர9க7... நிமி- நிற ெகா>யா மர9க7... வாைழ
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Nைவ உரசிய ெதன9க....ஒைற ஒ பினி ெகாட ெசWவரளி...
மPசரளி8 ெச=க7 - ரா+=ன ேபா! N ெப9கb அரளி மர ... தைர
ெமைதயான "! பிற"க7... அணி!களி ஆரவார9க7... பிபகதி@
திைரயி+ட ேபாற அேசாக மர9க7 அவ@றி கா( ேபா+ட ேதாரைண ..

ஆ9கா9ேக அழ கா+=ய Nகளி! கிட-த சகைள எ( கீேழ ேபா+டப=ேய,
ச9காி, உமாைவ ெந9கினா7. என எ ேக+காம!, அ-த வாைத
"னைக வ=வ ெகா(தா7... அத@7 உமாG வ-த காாியைதவிட ெசா-த
காாியேம கியமா>ப+ட...

"ச9காி என அ-த மா9காய பறி8 ெகாேட."

"உன இ!லாத உாிைமயா.. நீேய பறி8க ேவ=ய தாேன"

"நா ஒன மாதிாி உய-த ம1ஷி இ!லேய.. என எ+டல."

"ேலாசா தி8சா எ+(." "நா திக படா."

"ஏ ?"

''அபாஷ ஆயி(மா.... H4 மாச வைர எ8சாிைகயா> இக4மா...
வயி A9கபடாதா...”

"ஒ "7ைளகி ெர( வய Kட ஆகல. இ7ேள என அவசர...?"

"உன ெதாிJ. அவ ெதாியமா+ேட9ேத... எ9க E+( மி,ட,
ணல ம+(மி!ல... அலJ உ(" பி=தா அவ c ேபா>+( திபி
வேபா, நா பய- ேபாயி(ேவ. பய1 Kட8 ெசா!லபடா...
பயபதி... ஒ மணி ேநர "ர+= எ(தி(வா.... ேபாJ ேபாJ ெகா!ல
ெதGல ஊசி விகிேற பா... உ9க E+( மி,+ட  ேந@ ராதிாி ஒன
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"ர+= எ(பாேற! ஆசாமிைய பாதாேல அசதற மாதிாிதாேன
இகா...''

ச9காி, ககைள H=னா7 காணாத ஒைற காணேவ( எற தாப. ஒ மணி
ேநர "ர+(வாராேம.... ப வினா=கேள, அWவளG இபமாக இ-தா!, அ-த
ஒ மணி ேநர... அப நிமிட... Hவாயிர அR வினா=க7 எப=
இ? இ9ேக ஒ நிமிட Kட இ!ைல ... அதிA பாதி. அG காத!
விைளயா+டா> கைர-, இல இ!லாமேலேய அ@ ேபா... ஒ மணி
ேநர அேடயபா...

கH= கிட-த ச9காிைய, உமா உAகினா7.. ேந@ைறய ராதிாி உ+டைல,
அவ7 நிைன மன7 இைறய ராதிாி ஒதிைக நடவதாக
நிைனதா7. அ-த8 சமயதி! அவ. மா9கா>தா, கணி! ப+ட ேத தவிர,
கா-தாமணி ெசான நிைனவி@ வராமேல ேபசினா7.

"ஒேவைள நீ Kட உடாயிகலா... அப=னா நீJ திகபடா...
மா9கா> கிைடகா+டா! ேபாவ+(... மாவ( இகேவ இ.... ஆனாA
வாFப மா9கா> சிேய தனி... மாவ(விேல "ளி" பதிலா வ"தா
இ."

"பரவாயி!ல. ஒனகாவ சிக+( நாேன பறி தாேர."

ச9காி, மாமரைத ேநாகி நட-தா7. பின, தி பா>8சலா> ேபானா7...
உட! 3க ஆேவச... மன 3க ஆத9க. அ-த ஆேவசதைதJ
ஆத9கைதJ உ7ளடக =யாம!, ஒேர ஓ+டமா> ஓ=னா7... ேமேல ெதா9கிய
கா>க. ககளா! றி ேபா+டா7.. அதைனJ தைல ஒ ழதி@
அதிகமான உயரதி!, பி= பாகலா எப ேபா! பாதன

ச9காி, வல ைகைய நீ+= திதா7...... றிபறி-த மா9கா>, வலபக
ேபான.. உடேன அவ7 இட ைகைய \கி திதா7... அ வல பக
ேபான. ைகபக வவ மாதிாி வ- க காணாத இைல பிரேதசதி@7
மைற-த.. இெனா பிP, அவைள இளகாரமா> பாத.... அவ7
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திதா7. தி திெய திதா7... கா>க.காக திதவ7, இேபா
அவ@றி நிைனப@, மாேவ திதா7. அ-த மரைத8 @றி8 @றி வ-
தாவினா7. திய@ ேமேல ேபா>, பி=ய@ கீேழ வி3-தா7... கா>க7 சிாிதன..
இைலக7 பாிகசிதன.. கிைளக7 அவ7 தைலயி! அ=தன... ககைள
பிரா=ன...

உமா, ஓ= வ-தா7 : ேபசிெகாேட ஓ= வ-தா7....

"ச9காி! =யா+டா! வி+=(.... எபGேம ெகாைப வைள பி=
வசப(தி கி+(தா, காைய பறிக4."

ச9காி, H8சிைரத. அவ7 பி=த கிைளக. H8சிைழப ேபா! அ9
இ9மா> ஆ=ன மாமர ப8ைச அைனைதJ ஒ திர+=, அ3த ப8ைசயாக
ேதாறிய கனி கா>க7, இைல மாராபி! அைடகல ெகா(, அவைள
பாிகசிதன... மீ( திக ேபான ச9காிைய, உமா பி= ெகாடா7.
அவைள ஆவாசப(தி, மாமரதி கீேழ உ7ள மண! தி+=! உ+கார
ைவதா7 த@ெசயலாக உமா திபியேபா, ெகா!ைல கதவி பிபக
கா-தாமணி ைககைள ேக7விறியாகி, அவைள பா க மா+=னா7.

உமா, சமதானா7.

"என ச9காி இப=யா திகிற? ேந Kட, நீ உடாயிகலா க
எனாகிற? கைலPசிடா.."

ச9காி, ஆகாயைத பாதா7 ைக ெக+டாத அ-த மா9கா>கைள பாதா7.
உமா, அவைள மீ( உAகினா7

"ஏ இப= ஒ மாதிாி ஆயி+ேட ? ஏ க4 அப= கல9? இ9க பா
ச9காி! எைதJ மன7ேள க!A மாதிாி ேபா+( வ8சா, அேவ அ"ற
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பிள+ பிரஷரா.. நீாிழிவா... வயி@ ேகாளாறா... ஏ ைபதியமாK - மா1,
எ9க E+( மி,ட ெசா!Aவா... மனல என இ-தாA, அைத கG
வாயாேல ெகா+=(.. ஒேனாட பிர8சிைன காத! ேதா!வியா? இதனா!, அவ
இட9ெகா(க மன வரலயா? காத! ேதா!வி சகஜ... நா Kடதா
காதF8சிேக. இப உடாகFயா - பழச மறக =யாதா... அகாக
"ச உதற4மா என...?"

ச9காி, றினா7. 'காதேல இ!லாத ேபா, அ எப= ேதா!வியா? இ-த
பழிேயாட நா, இட9ெகா(கல எகிற இெனா பழியா.... கடGேள..
கடGேள..'

உமா, ெதாட-தா7.

"ஒேவைள உ E+(கார காத! ேதா!வியா? அதனால ஒன வி+(
ஒ9றாரா... ஒ ேமல எாிP வி3கிறாரா... எனாA ெசா!A இவேள...
ெபாியவ9க எ இகா9க.."

ச9காி, += கா!களி! கைத அ3தமாக பதிய ைவ ெகா(,
வயி@ கா!க.மான இைட ெவளியி!, வாைய H= ெகாடா7. அ-த
ஏலாமனித மீ ஒ பழியா ...?

அவ7 உட" A9கிய.. ெதாைட ற!, வா> H= கிட-ததா!, அ
பிடறி வழியா> பி> ெகா7ளேபான... உமா, அவைள த ம=யி!
கிடதினா7. அWவளGதா... ச9காி, அவ7 ம=யி! "ர( "ர(
அைலேமாதினா7.

உமா, அவ7 ைக த+= ெகா(தப=ேய, ேப8ைச வி+டா7.

"அழாத= அழாேத மன7ேள வ8 ழபாேத.... எகி+டயாவ ெசா!A..
ெப4 ெப... ேதாழி ேதாழி. ேபாதாைற ஒ மாமியா ேவற ,
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ஒேமல பழி ேபாடறா7 உகி+ட இகிற உைம ஒத கி+டயாவ
ேபானாதா, அ உைன8 டா.... எகி+ட நபிைக இ-தா8 ெசா!A.
அ"ற ஒனிட.”

ச9காி, ெசா!லG =யவி!ைல. ெசா!லாமA இக =யவி!ைல...
தைலெவ= வி( ேபா! இ-த. உடைல Kனி கியப=ேய,
ஆகாயதி! கடG7 இப ேபாலG, அவாிட ைறயி(வ ேபாலG
ெசானா7.

"அவரா! =யேலேய =யேலேய."

ச9காி விகிJ, திகிJ, விமிJ, கி அைட மைழ \றலான ேபா!
ஏ9கியேபா, உமா ெநகிD- ேபானா7 அவரால =யேலேய எ இவ7
ேகாபமா>8 ெசா!லவி!ைல; @றPசா+டவி!ைல. அ1தாபமா>8 ெசா!கிறா7...
இ-த காலதி! இப= ஒதியா?

உமாG, மன ேக+கவி!ைல. ஆனாA கா! வாசி அ1தாப ெகாட
மனதி Tனியி! ஒ அ@ப ச-ேதாஷ ஏ@ப+ட... அவ7 மீ இவ7 ெகாட
பைழய பைகய@ற ெபாறாைம, "திய ெபமிதமா> உமாறிய. இ-த உமாவி
மாமியா எத@ெக(தாA, இ-தா!, ச9காி மாதிாி இக4.... இ9ேகJ
இகாேள... எ சாைட மாைடயாக ேபவ உ(. இ-த ஒ`+(
ேபாரா+டதி ேதா@றாA இதிேபாாி! தா ெவ@றி ெப@வி+டதாக, உமா
எ3-தா7.

ஒ உளவாளியி சாதைன திதிJட, சாிமா.... இ ெபாிய பிர8சிைன... ஆற
அமர அ"றமா> ேபேவா எ9க E+( ெகா7ளி கணி, இ ேமேல
இ-தா! எாி8சி(வா7' எ ெசானப=ேய, ச9காிைய தனிைமயி! வி+(
வி+(, ெகா!ைலைய தா=, அ-த E+= @றதி@ வ-தா7. அவ.காகேவ
காதி-த கா-தாமணிட, "ஒ நடகFயா எ ெபாபைடயா>
ெசா!Fவி+( ேபா> வி+டா7.
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கா-தாமணி, ெகாதி ேபானா7 இவ7 ஆபிள பிறவிதா... ேநKட எ
தபி, உமா "ஷ கி+ட =!F ெபா4கள பதி எப=ெய!லா ேபசினா..
ேகாளா இவகி+டதா இ... ப= ேபா எவனயாவ விபி+(
சினிமாGல வர மாதிாி, எ தபிகி+ட ஏடாKடமா நட-தாA நட-திபா7.
இ-த விவகார, சா ஏனா ழ சகிற கைதயா8ேச. அமாகி+ட
ெசானா!, அWவளGதா. தபிகி+ட ேபசG =யா... கிண ெவ+ட Nத
கிள"ேத.. ராசியி!லாத நா, அவ1 ெபா4 பாதிகKடா
ராசியி-தா!, அ-த ம1ஷ அப= மாரைட"ல சாவாரா அG H4
வஷ7ேள ...'

இத@7, மேனாக @ற வ-வி+டா. ேப( ச+ைடJமா> நட-தா
மேம+=! கிட-த ச9காி, அ-த பகமா> ஓ=வ- அவைன படபடபா>
பாதா7. எ9ேக ேபாகிறா... எத@காக ேபாகிறா...

ச9காி நிைனதைத, கா-தாமணி, தபியிட ேக+டா7.

"]G நா. அGமா E+ல இகாம எ9ேகபா ேபாேற... ைறPசத
எ9கி+ேடயாவ ேபசிகி+( இகலா பா."

"ேபா ேபா எகா மறிகிேற...?"

"ஒன மறிகேலபா.... ஆடவ "ணியேல.... ராG பகA, நீ
ச-ேதாஷமா இக1 - அதா எேனாட ஆைச...”

அவ7 ேப8ைச = ேப, மேனாக அகாைவJ, மைனவிையJ ஒ
மாதிாி பாதா. பிற திபி பாகாமேலேய, E+=@ ெவளிேய வ-தா.
அேபா, உமாவி கணவ இ-திர ேக வ-தா. இர( கக.
பதிலா> ஒ கைண ம+(ேம மாறி மாறி பய ப(வ ேபாற காகா
கண. உடைல AகாமA, ககைள8 சிமி+டாமA அவனா! ேபச
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=யா... ெபாைம8 ெசாகாவி! ெச( வாசைன படர, மேனாகாிட
ேபசினா...

"ஒ சின உதவி ெச>ய4 பிரத... இப இகிற கெபனில என இக
விப இ!ைல.... ஒ பாாி கெபனில ேவக^ வ-தி... எ
ச=பிேக+(கேளாட நக!கைள நீ9க அ+ெட,+ பண4.... எைன மாதிாி
ஒ9க., சபள இ!லா+டாA, அ-த, அதிகமா8ேச.. ெகஸ+ட+ ஆ`சரா,
ெகாகா.."

'ஆ`,லதா சீ! இ... இனி நாைள ]G. அ(தநா7 காைலயிேல,
ஆ`, வா9க... இ!லா+= ஒாிஜின! கைளJ நக!கைளJ எ9கி+ேட ெகா(9க.
நா ெசWவா>கிழைம சாய9கால ெகா(வேர.''

மேனாக, ேந@ வைர உறவா=ய இ-திரைன எாி8சேலா( பாதா அவ
தனிட ேபசி ெகாேட, ச9காிைய ைள பாப ேபா! இ-த.
எதி பாைவ கிைட வி+ட அ1பவமா

இ-திர மேனாக7 எாிJ தீயி! எைணைய ஊ@றினா

"என எ-த காாியமானாA, அைத உடேன =8சிட1... வா9க உ9க
ஆ` ேபாகலா ."

"என சா நீ9க... கால9காதாேல வழி மறிகிறீ9க.... அ(தவ1
ேவைலயி1 ெநைன பா9க.... நாைள ேபா,ட! ஹாFேட
அ7ேள என அவசர....''

இ-திர, ச9கடமாக8 சிாிதா. நி@கG =யாம!, ேபாகG =யாம!
கா!களா! தைரைய பிரா=னா. மேனாக, ஏேதா தமா ெச>வ ேபா! ஒ
மாய8 சிாிைப உதிதா. இத@7, உமா தன E+= ேக+=@ வ-, "ஏ9க
உ7ள வா9க. மதியாதா தைலவாச! மிதிகலாமா? உலகேல இவ ம+(-தா
ஆ`சரா." எ கதினா7.
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இ-திர ய-திரமா> நட-தா... ஆனா!, அைத ப@றி ெபா+ப(தா ேபா!,
மேனாக , ேவக ேவகமா> நட-, ெதேகா=யி! மைற-தா. இத@7 பைழய
ந+ைப மற- உமாைவ ஒ பி= பி=க ஓ= வ-த ெசாணமாைவ, கா-தாமணி
இ3 ெகா( ேபானா7. உமா, ெசாணமாைவ பா ந(9கினா7
மாமியாைர ப@றி ெதாிவித ச9கதிகைளெய!லா, மாமியாேக வ- வி(ேம
எற பய.
------------------அதியாய 4

மேனாக, இட, ெபா7, ஏவ! அறியாதவனா>, இலக@ேபா> நட-தா...
கா!க7 ேனாகிJ, மன பிேனாகிJ ேபா> ெகா=-தன. நிைனக
நிைனக ெநPச ெவ-த. அவ ஆேவசியா> நட-தா. உயி உடA
அ@ ேபா>, ஆவியா> தாGவேபா! ேபானா. உட!, உயி7., உயி
உடA7. ஒ(9கிய ேபா!, ஆைம நைடயாகG நட-தா. காலா@
ேபானவ ேபா!, த7ளா= த7ளா=J, நட-தா. தைலவிாி ேகாலமாகG
பா>-தா.

அ9மி9மா> நட- +(8 ச- வாி! ேமாதி, மனித8 ச-த=யி! ஊ(வி, ஒ
ேமபால8 வாி! உ+கா-தா. ஆ+ேடாக., ைசகி7 க., ஆ+கைள
பி= ேபா+டப= அைல ேமாதின. ஒFெபக... ேப ய-திர9க7, ேபசாத
ய-திர9களி! ேபா> ெகா=-தன இர( ெத நா>க7, அதைன
அமகளதிA, ஒ+= ெகாடன. அவைன பா பாிகசிப ேபா!
ப!Fளிதன.

மேனாக, மைனவிைய பாெப ஒகG =யவி!ைல. ப3ெத
ேசகG =யவி!ைல.... ேந@ அவ7, இ-திரனிட ேபசியவித, அ சாதாரண
ந+பாக ெதாிய வி!ைல. இவ பயி@சிகாக "=!F ேபாவ வைர, இ-திரனி
அச+( ேக7விக. ஒ@ைற வாைதயி! பதிலளிபவ7, ேந@ேறா , இவ
ஒவரான ேபா! ேபகிறா7. ஒ மாத காலதி! அப= ஒ விபாீத
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ஏ@ப+=ேமா..? ேந@ைறய ராதிாியி!, பா!கனியி! அவ. என ேவைல?
இகா... ப(ைகயைறயி! ெப-தைமயா> நட- ெகாடவ7,
ெவைமயா> உ+கா-த தைன, ம=யி! கிடதி, ழ-ைதைய
தாலா+(வேபா! ஆ+=யவ7... அவ1 ேதா!விைய இ!ைல எப ேபா!
சவசாதாரணமாக நட- ெகாடவ7 - அதைன ஏமா@றதிA அவளா! எப=
சாதாரணமாக நடக =கிற...?

காலேபாகி!... சாியாகிவி( எற நபிைகயா அ!ல ஒ ேவைள... ஒ
ேவைள... 'நீ .. இ!லா+டா! ேவ ஆேள கிைடயாதா' எ ேக+காம!
ேக+கிறாளா... எப=ேயா... அவைள8 ெசா!F @றமி!ைல... ேகாளா எ பக
அத ெவளிபா( அவ7 பக..... இ-த8 சிதிரவைதைய எதைன நா7
ெபாப? அவ7  "3வா> =பைதவிட8 ெச விடலா... வராத சாைவ
வ-த அைழ ெகா7ளலா.... தைன தாேன ெகாைல ெச> ெகா7ளலா...
இ-த ஈன வாDைக ேவடா.... ேவடேவ ேவடா...

மேனாக, எ3-தா. ேப-களி! ேமாத ேபாகிறவ ேபா! 
ெந(மா> நட-தா.... அணா- ஆகாயைத ெவைமயா> பாதப=...
ஆ+ேடாவி! ேமாதினா.... எதிப+ட ஒ இள ெப கதி! கமி=தா.
அவ7, பய- ேபா> ஒ9கியேபா, ஒ கா>கறிகார கிழவி ெபாFகாள
பயAக..... வ-+டா1க.. எ தி+=யைத ேக+க, அவ18 சிறி ஆதலாக
இ-த. ஆனாA இேபா சாைலயி ஓரமாகேவ நட-தா தைனதாேன
தாDதி ெகா( நட-தவ, ச9காிைய, வி+(வி+(, =!F நிகD8சிகைள
நிைனG ப(தினா.

ச9காிைய, ச-திக ேவ=ய வைகயி! ச-திபத@காக, ெசைனயிA,
=!FயிA பாிகார ேதடதா ெச>தா ெசைனயி! பாி8சயமான ம-
கைடயி!, ஒ விளபர பலைக, அவ ககைள +=ய. 'மாதிைர
".... மாதிைர பி" எ விலகிய ேஜா=ையJ, விலகப(
ஒ+=ெகாட அேத ேஜா=ையJ, பட9களா> பாதா.

இவ மாதிைரகைள வா9கினா. ஒWெவா பதிH %பா> .... அப
மாதிைரகைள வா9கினா. திதி நாெளா ஒறா. ப( திதி
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இர(. ஆன-ததி@ H ேபரான-ததி@ நா.... =!F ேபா,
அவைள ேபரான-தமாக ச-திக தயாரானா... ச-திதா.... ச-தி சிாிகாத
ைறதா.

எறாA, "தி!F ேபானாA, மன ேக+கவி!ைல. அ9ேக, 'ேக, அ(
ெச,' எ பிரகடனப( வெரா+=கைள கவாிகேளா( பாதா.
அவ1 த வயி@ ேகாளா நிைனG வ-த. அ= வயி உபியிப
உணவா> ெதாி-த.... உவமாய "ாி-த.... விளபர ப(தப+ட
இட ேபானா... ஆ+ேடாவி! ேபானா... விமான கிைடதி-தா!,
அதி! Kட ேபாயிபா. ஒ கர= சிக" ெபா=J, ஒ F+ட ெவ7ைள
ெபா=J ெகா(தாக7. ஒ கர= ெவ7ைளயி! ஒ மிளகளG சிகைப
கல-, பாF! ேபா+( =க8 ெசானாக7. ம-ைத வா9கி ெகா(
ேப-ேக காசி!லாம! நட-ேத வ-தா. ப நா+களி! மமதேன உபேதச
ேக+க வவா எ ெசானைத நிைன Nாி ஒ மாத வைர
உ+ெகாடா. ேந@றிரG, அவைள ஆயதபாணியாகதா எதிெகாடா.
ஆனாA நிராJத பாணியாகி வி+டா. நிகதியாகி வி+டா.

ேந@ ராதிாி வைரயான கனேபான சி-தைனயி!, கா!களி ேபாைக
அறியாத மேனாகைர, ஒ ஆ+ேடா காராி வசG திப ைவத அவைன8
அ9ேகேய க+= ேபா+ட. எகிற எகிறி தி+=யவைன பா8 சிாிதா.
எபேவா S(ரைண அ@ ேபானவ ேபா!, மல9க மல9க பாதா.

அேபா, மல+( ககளி!, ஒ விளபர பலைக ெதப+ட. ஒ>யாரமான
கைட கணிக. இைடேய, ஒ ெசWவக வ=வ அைற. அத ேம! விதானதி!
"F பாணி சித ைவதிய நிைலய எற ப=-த பலைக. அத அ=வாரதி!
ைவதிய ெசகனாத எற ெபய ம@றப= எ-த ேமக" இ!லாத Kட
இபக8 வகளிA, ஆகாயைத வி!லா> வைளக ேபாவதா> எ-த
மாத+டA இ!ைல .... அத சாதாரண ேதா@ற, அவைன ஈத. ைட'
க+டாத சித ைவதிய. ,ெடதா, ேகாைப Kட காண வி!ைல .
இப=ப+ட மனிதகளிட தா விஷய இ... இேதா இ!ைலேயா....
இேவ கைடசி ய@சி. இG பலனளிகவி!ைலயானா!, இகேவ இ
விஷ... ரயி!ேவ தடவாள... ேதசிய சாைலயி ந(பக....
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மேனாக, வாழ நிைனதவனா> நடகாம!, சாக ணி-தவனா>, அ-த அைறைய
ெந9கினா. H ப=கைளJ ஒேர ப=யா> அ1மானி, ஒேர தாவா>
தாவினா. பதா பசF நா@காFயி! ைக கிடதாம!, நிமி-தி-த
ேதா@றைத பா, பரவசப+டா. சர க - சரா( பாைவ தினெவ(த ேதா7க7 - இWவளG அவ, வய எ3ப இகலா.

ைவதிய ெஜகனாத, அவைன உ+கார8 ெசானா. அவைன சாதிாிகா
ல+சண9களா! அளெவ(பேபா!, அவ Hைக பாதா. வா>
ேமA7ள ம8சைத பாதா. கா!க7, தைரயி! ேகால ேபா(கிறனவா எ
கீDேநாகி பாதா. பிற இய!பாக ேபசினா....

"என கா ெகாPச ம-த.... உரக ேபச4. ஏ அப= மிர(
பாகி9க... கபைப இ!லா+டாA கபிணி ஆகலா.... எ>+, ேநாைய
இபேவ ஒழிகலா. வ3ைக தைலைய பPேசாைல ஆகலா1' ேபபல
பட9க7 வேத... க" ைரக7. அவ9க மாதிாி நா இ!ேய1
ஆ8சாியப(கிறீ9களா... ,ெடதா, ேகாைப \ கயிறா> க3ல ெதா9க
ேபா+(, "னைக Nகிறா9கேள... அவ9க ேவ... நா ேவ... இவ9க சித
ைவதியக7 இ!ல... ெசத ைவதியக7.

அ-த ெபாியவ, ேப8ைச நிதிவி+(, மேனாகாி காகளி!, த ேப8
ஏகிறதா எபமாதிாி, H வாJ  த உ@ பாதா. அவ
கா+=ய ஆவF!, ேப8ைச ெதாட-தா.

ஆனா!, எைன மாதிாி விர!வி+( எணK=ய அ-தகால ைவதியக7
இ உயிேராடதா இேகா. சிதைத சிவனிட ெசAதி, ேயாக,
ஞான, மவ, ம-திர, ய-திர, த-திர எற அபியாச9க.
அதிபதிகளான ந-தீச, Hலதீச, அகதீச, ச+டநாத, கிைடகாட, ச=ேகச,
கனராம, ேபாக, சிவவாகிய, ேபரக, "னாகீச, ம8சனி, Nைனகண,
Zகனி, ெகா9கண, "Fபானி, வரனி எகிற பதிென+(8 சிதகளி
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பரபைர இ1 இகதா ெச>J... ஆனா!, பதிாிைகக.ல படமா
சிாிகிறவ9க... இ-த பரபைரயி ெபயைர ெக(கிறேன
பிறெப(தவ9க.. இவ9க சித ேனாகளி உ7 க ெதாியாத
வாேகாழிக7... ேபாக+( உட" என ெச>J?"

மேனாக ஆமீக மனிதரா> ேதா அவாிட, அ@ப விஷயைத எப=
ேக+ப எ "ாியவி!ைல .... பி= ெகா(காமேல ெசானா. "வயி@
ேகாளா... வாJ ெதா!ைல... இ9கி], ம-, ேக+கல.."

"சாி... எ3- ைககா!கைள உதறி+(.. நிமி- உ+கா9க.... இ!லாத Kைன ஏ
ேபா(ேற..?"

மேனாக, மனைத உதறிேபாட ேபாவ ேபா!, உதறிவி+( உ+கா-தா.
ைவதிய ெஜகனாத, அவ நீ+=ய ைகயி மணிக+( கீேழ, தன
H விர!கைள பதிதா. சிறி ேநரதி@ பிற ஒWெவா விரலா>
எ(ெத(, மீ( பதிதா... தி(கி+டவரா> அவைன பாதா...
கடைத8 ெசானா. இேபா அவைன ஒைமயிேலேய ேபசினா....

"எனபா .... இ.. நாத ேபசFேய...”

"அப=னா ..."

"அட கடGேள இ, ெதாியாம! வ-த ேகாளா ... நாத எறா! ஒF எ
ம+( அதமி!ைல .... பவ வ-த ஒதேராட ரைல ஆ, ெப
இய!" தகப= மா@றி அைம நாதா-த எ அத. பதினா,
பதினா வயதி!, ஆர!... ெபர! எ அைடயாள காண =கிறேத...
அ-த மகரக+( அைடயாளைத ஆ4 தவ, வி-. ெப4 தவ,
நாத.

சகல உயிக. ஆதாரமான ெபெபா7 மா1டதி! ஆ48 ரப
வி-... ெப48 ரப நாத.... ஆைணJ ெபைணJ எப=
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ெபாபைடயா> மனித1 அைழகிேறாேமா அப= வி-ைவJ, நாதைதJ
நாத1 அைழப( இதனா! தா ேகா=கணகான உயிர4கைள
ெகாட வி-ைதJ, ல+ேசாப ல+ச +ைடகளி! ஒைற கைபயி!
ேச நாதைதJ, பர ெபாளி ெசா%பமா> நிைனகிேறா இதனா! தா
நாதவி- கலாதி நேமா.. எறா அணகிாியா நாதா-த ேஜாதி எறா
ஞான7ள ேதகெம!லா நாதவி-தி K எறா. இப=ப+ட
ெபெபாைள இழ- நி@கிறிேய ஒ ெபைண ெதா+டாேல
தீ+டாயி(விேய... அப=ேய ஆகா+டாA... உனா! ஒதிைய ஊ(வ
=யாேத.... க!யாண ஆகி+டா ....? ஆJ+(தா..."

மேனாக, அவைர ம(, மிர(, பய-, உைமைய பாக ேபாகிற
"திய தாிசனமா> பாதா. அவேரா... ேக7விேம! ேக7வி ேபா+டா....

"=... K.. கPசா... சிகெர+(1 உடா ... ேபாைத ஊசி ேபா(ற உடா
....? இ!ைலயா....? ச-ேதாஷ.... சாி... \பழக1 ெசா!ேறாேம, ய
இப... அ-த பழக இதா.?

"இ-த... ஆனா! இேபா இ!ைல ..."

"அ-த ெக+ட பழக-தா... நாத ேபசாத காரண.. ெபாடா+=கி+ேட...
=Jதா..?"

மேனாக, தைல கவிD-தா. அ-த தைலைய \கி பதிலளிகதா ேபானா.
=யவி!ைல. தைல நிமிதா மேலேய ெம வி39கி ேபசினா...

அ-த பழக ஒ தபி!ல1 - டாட9க..."

"எ3னவ ஏ+ைட ெக(தா ப=தவ பா+ைட ெக(தா1
ெசா!வா9கேள... அ இ-த எ.பி.பி.எ, அரகக. ெபா-... அவ9க
வாத ெசாைத எ!லா ெதாிJ எகிற ஆணவதி! எ3கிற Hடதன..."

54

"வி- எப பிறபி ஆதார... ஆகாய, வாJ, ேதJ, எற த-ைத Nத9க.,
பிதிவி, அ" எற தா> Nத9க. ெகாட பPச Nத9களி ேசைகேய இ-த
உட!.... இ-த Nத9களி றிபி+ட விகிதா8சார ேசைகேய ஒ
உயிெபா7. அ!ல.. ஜட ெபாளி இய!ைபJ, உதி பா+ைடJ
தீமானி. அ-த ெபாைள சம8சீ நிைலயி! ைவகிற... இைததா
இ9கி]^! ெமடாபாFஸ எகிறா. உ உடபி! இய@ைகயா> இ-த
இப=ப+ட சம8சீ நிைலகைள... நீ ெசய@ைகயா> ெச> ெச> சிைததி+ேட...
எவ7கி+டJ, உனால =யாேத...?”

மேனாக, த+(த(மாறி ச-ேதக ேக+டா.

"வாJ ேகாளாறா> இ-தாA.. நாத ேபசாம! இகலாேம.."

"எ ேமேலேய எதிர" வி(றியா..... ச-ேதாஷ... மா ெசா!லேல... நிசமாேவ
ச-ேதாஷ.... வாJ ேகாளா.... அ இகிற வைர ஆைம ைறைவ
ஏ@ப(.... இைத அேலாபதிகார கணகி! எ(காத தவ... ெப-தவ...
ஆனா! உன வாJ ேகாளா இகிறதா> நா= ெசா!லல..... நீ உைமயி
விபாீதைத8 ச-திக பய-, அப= நிைனகிேற... வி- வி+டவ... ெநா-
ெக+டா எப பழெமாழி... அப= ப+டவைன, ஒ ேகாழி =ைய கா+டேய
பயதிடலா.  பரராம, சிய `ம ஏ@ப+ட ேபாாி!
`ம ெவறா..... விட இத@ காரண ேக+டா.... பரராம என
ெசானா ெதாிJமா..... `மா... ஒ பிரம8சாிய எைன ேதா@க=த....
எறா. நம மாதிாி சாதாரண ஆ+க7 கைடசிவைர பிரம8சாிய விரதைத
கைடபி=க ேவ=ய தி!ைல... ஆனா! க!யாண வைர விரத இ-தா!...
அத@ பிற விபறைத பலமா>8 ைவகலாேம.... ஒனா! =யாேத....
பாவ... ஒ E+(காாி.....

மேனாக, "3வா> ெநளி-தா. சி பி7ைளயா> =தா. ச9காி, அவ
னா! வ- ஒபாாி ேபா(வ ேபா! ஒ பிரைம. அ"ற அவ7, ைகத+=8
சிாிப ேபா! ஒ ெகா(ைம. அ-த8 சமயதிA ஒ சி-தைன ஆசாமி, இப=
பயற வியாபார த-திரமா> இேமா - இகிற மாதிாி ெதாியFேய
ேதாரைண, ேப8, ட1 உாியதா> ேதாணFேய விளபர பலைகயி!
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டாட எ ேபாடாம! ைவதிய எ ேபா+( கா+( மனிதாிட,
இப=ப+ட வி!லதன இமா இகா.

ைவதிய, எ3-தா நா@காF பிபக திற-த பலைக அலமாாியி!,
வாிைசயா> அ(கி ைவகப+ட ேலகிய பா+=!களி! ஒ சின பா+=ைல
எ(தா. சிறி நட-, ேம@ பக வேரார கணா= அலமாாிைய திற-,
ஒ சின பியி! உ7ளைத ெகா+= ெகா+=, ப சின8 சின
சாிைக காகித9களி! நிரபினா... நிரபியைத ம= ெகா( வர அவ
ப நிமிடமாயி@. நிைலய@ கிட-தவனிட திபி வ-தா....
பா+=ைலJ, ப,பைதJ ைவதா....

"பண..."

"R %பா>"

மேனாக நீ+=ய ப %பா> ேநா+(கைள எணி பாகாமேலேய, ச+ைட
ைப7 திணிவி+(, அவ1 ைவதியைத வணிதா...

"சிதக7, க+டைளப=, நாேன தயாாித ம-.... ஒ கர= ேலகியைதJ,
இ-த காகிததி! இகிற ப,பைதJ கல- சாபி(. தின H4 ேவைள.
ஆறின பாைல =க4 சாபா+=@ பிறதா... ேபா+(க4... ஒ
மணி ேநர னாேலேயா, பினாேலேயா, காபி, d =கபடா ப
நாைள ப!ைல க=, ெபடா+=ைய ஏெற( பாகKடா... இ-த
ம- பFகா+=, எ-த ம- பFகா... பல ெகா(தா!, பதிேனாராவ
நா7 எைன வ- பா... ேபா> வா..'

மேனாக ேபசாமேலேய நிறா.... அவைரேய உத(க7 =க பாதா. அவ
அவ பகமா> வ-, அவ ைகைய பி=தப=ேய அறிGைரயா@றினா......

"ெப எபவ7 சதி சதிைய திதிப(த எ-த ஆணாA இயலா...
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அவளா> திதிப+டா!தா உ(... ெபணிட, ஆ ஒ(9க ேவ(...
இதா சித ைவதியதி ேகா+பா(... இதனா!தா சிதக7, ம-
ெபா+கைள தா> சர, த-ைத சர எ பிாிதாக7. தா> சரகி! த-ைத8
சர ம=-தா!தா ம- கிைட...”

"உதாரணமா>, க-தக தா>8 சர ... பாதரச த-ைத8 சர... பாதரஸைத
ப,பமாகி, அைத க-தகேதா( ேச அைரக ேவ(. இதனா! பாதரச
மா(, க-தகட இைணகிற. ச எதிநிைல ெகாட. ச.... தா>
நைம த மி... மிைவ ெகா(, சைவ ம=ய8 ெச>யேவ(.
சவான வி-ைத, மிவான நாததி! ஒ(9க8 ெச>ய ேவ(.. அேவ
தாபய உறG .. ஆைகயா! இ-த உறவி! மைனவிைய அடக நிைனகாேத...
அட9க நிைன... இப=8 ெசா!வதா!, மைனவிைய அவ7 ேபாகி! அடாவ=யா>
விடலா எ இ!ைல.... அ-த மாதிாி8 ச-தப9களி! அவைள பளிகா>
அடக4 ஆனா!, பிைரேவ+டா> அட9க4.. ேபாக+(... என என
வய இ..?"

“எ3ப"

"எ வய எப - இ1 ஒ ப! ேபாகல க4 கணா= ேபாடல. ஏ
இளைமயிேலேய க+(பாடான பிரம8சாிய - தியான ேயாகாசன. அ(த
தடைவ வேபா உன ெசா!Fதாேற - அ னா! ஒ
ெசா!ேற கவனமா> ேக7- உ8ச வேபா Hகி Tனிைய பா "வ
மதிைய பா... சாி ேபா> வா."

மேனாக, அ9ேகேய இக ேபாவேபா! நிறா ைவதிய நா@காFயி!
உ+கா- பதாத ண சி-தாமணி "தகைத "ர+=ய ேபா, அவ, அவ
தன ேம@ேகா7 கா+ட ேபாவதா> அ1மானி அவைர பாதா.

எறாA, ைவதிய அ-த "தகதி! HDகியேபா, மேனாக, மன7
HDகியப=ேய, இேபா நட-தா - H Tனிைய பாதப=ேய
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ெதாட-தா.... ேபாக ேபாக, அ-த ைவதியசாைலயி! கிைடத நிமதி
9கிய - 9கி8 9கி, க ெதாியாமேல ேபா> வி+ட. மனதி!
மீ( ழப. இ-த ம- பFகா வி+டா! எ-த ம- பFகா...
எறாேர ஒேவைள பFகாம! ேபானா! ெச>ைற பழக உடF சம8சீ
நிைலைய பாதி. எறாேர - பாதிதிேமா- நாத வி- அWவளG
மகிைமயா- "ற ப(த பைழய நா+க7, பைக நா+கேளா - ேபான
ேபானதாேனா - ர! உைட- ேபானத@ அதா காரணேமா. இதனா!தா
ெடFேபானி! வ சில, அவைன அைடயாள ெதாியாமேலேய ேமட
எகிறாகேளா ேமடமா - மடமா ேமாச ேபாேனேன நாசமாேனேன.'
------------------அதியாய 5

மேனாக, E+( திபியேபா, @றதி! அமா... திைண விளிபி!
அகா... திைண8 வாி! சா>-தப= ச9காி.... அமா கதி! எ7.
ெகா7.; அகா கதி! "வ8 ழி"க7... அவ7 கதி! கணீ 
ெவ7ள...

மேனாக அத+=னா ேதகிைவத ெவைபெய!லா சினமாக ககினா.

"என இெத!லா "

அகாகாாி கர9கைள பிைச-தேபா, அமாகாாி அர ேகாபட
பதிலளிதா7 மமகைள8 @றி மானசீகமாக ஒ@ைற @றவாளி ேகா+ைட
ேபா+டப=ேய ரFழக ேபசினா7.

"]G நா. அமா E+ைடவி+( ேபாறாேன எனமா நட-த1 ேக+க
ேபாேன... எ பி7ைளைய காேணா ேம1 நா ப+டபா(... எனதா
ெதாிJ... ெபதவ. ெதாிJற மதவ. ெதாியFேய... ஒ மாமியா,
மக எ9ேக ேபானா1 மமககி+ட ேக+க படாதா.... எப=ேயா ேபாக+(...
அகாவிஷய எனா8. அ-த பய!கைள8 மா விடபடா."
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"எமா! எ-த ேநரல, ஒன, எைத ேபவ1 விவ,ைத இ!ைலயா?
ச9காி.... எகாக ஒபாாி ைவகிேற... யதாதமாதாேன ேக+=கா9க..."

ச9காியா! க+(ப(த =யவி!ைல ... கணீ கபைலJமா> அ3த3
ெசானா7 –

'அப= ேக+டா! தபி!லதா... ஆனா! அப= ேக+கFேய... நா ஒ9கைள
E+ட வி+( ரதி+ேடனா. நா இ-த E+( வ-ததிேல-, நீ9க
ேபயைறPச மாதிாி ஆயி+=9களா.... எ!லா கடG.தா ெதாிJ...
ெசா!A9க.... ஒ9கள நானா ரேற? ேவ4னா! எ9க E+(
ேபாயி(ேற..."

மேனாக, `றி+( கதினா. வாி! க ேபா+( நீ ேகா(க7 ேபா(கிறவ7,
தி(கி+( தி"ப= கதினா.

"ஏ ஊர K+(ற மாதிாி ஒபாாி ேபா(ேற. சாியான கா+(மிரா=...
தா>E+( ஒேரய=யா> ேவ4னாA ேபாேய... நா த(கல..."

ச9காி, வேரா(, வரா> உைற- நிறா7. இ-த H மாத காலதி!,
அவனிடமி- ேக+டறியாத வாைத அ-த அதி8சியி!, அ3ைக, திரவதி!
இ- திட நிைல வ-த.. ஆனாA, ெசாணமG தா9க =யாத
மகிD8சி.... மகனி ச+ைடயி! ஒ+=ய \சி "கைள த+=வி+டா7.

மேனாக, ஓரளG திதி. க+=ய மைனவிைய பளிகா> அடகி வி+டாேன!
---------------அதியாய 6

ச9காி, க+=F! "ற கிட-தா7. ககைள H=, இளி! வியாபிதா7.
மதியான சாபிடேவ இ!ைல. மா=ப= ஏறி வ-தவ7, க+=F! க
மயகதி! ெதாெப வி3-தா7. அேவ \க மயகமான. அணி
கா-தாமணி, மா= வரதா ெச>தா7. அவைள8 சாபிட வப=
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Kபிடதா ெச>தா7. எப= வயி@7 ேசா இற9. அ-த ேப8ைசJ,
ஏ8ைசJ மாமியாாிடமி- ேக+ட பிற தனா! சாபிட =J எ அணி
நிைனத, அைதவிட ெகா(ைம.

ச9காி, ெசா!லG =யாம!, ெம!லG =யாம! தவிதா7. மைனவிைய
அ=பைத நிதிவி+டாயா எ, ஆ அ!ல இ!ைல எ ெசா!Aப=
க+டாயப(வ ேபாற இக+டான நிைலைம. ஆ+ைடJ "!A
க+ைடJ, "FையJ ேசதாரமி!லாம! ேசக ேவ=ய ேபாற ெபா".
ெபா ப@றவ. பதி! ெசா!ல =யாத பாிதவி".

அ-த H நா+க7 =-த இ ச9காி மPச7 ேத> சாவகாசமா> ளி
வி+( K-தA ெவ7ைள ணியா! க+( ேபா+(, Nைஜ அைற7
Tைழ-தா7. H நா+களா> பாக =யாம! ேபான ெத>வ பட9கைள,
தீப ஏ@றி, க@Nர ெகா.தி ெகா=-தேபா, அத@ மரணமணி அ=ப
ேபா! மாமியா கதினா7.

ஒWெவாதி க!யாண பிற, ழ-ைத உடாகா+டாA, ப
நாளாவ நி1 வ... இ-த E+ல எனடானா டா1 வ-(.... என
ெபாபைளேயா.... சாதக ெபாத சாியாக இ1 ெசானவைன8
ெசபால அ=க4....

ச9காி க@Nரத+ைட @றாம!, ழ@றாம!, கீேழ ைவதா7. Nைஜ மணிைய
அல+சிய ப(தினா7. ஏேத8சயா> 9ம எ(தவ7 வழகப= அைத
ெந@றியி! ெபா+டாகி திமா9க!யதி! ஒ "7ளியாகிறவ7, 9மைத
`டதி! சிதற=தப=ேய, ெவளிேய வ-தா7. மாமியாைர ைற பாதா7.
அவேளா, சைட ேகாழியா> ைககைள ம= விலாவி! த+=யேபா, ச9காி
ெபாைம இழ-தா7 'இனிேம! எ ேக+க4னாA ஒ9க பி7ைள கி+ட
ேக.9க.... எகி+ட ேக+டா! மாியாைத ேபாயி(...' எறா7.
பிற, தா ெசான வாைதகைள தாேன நப=யாம!, சிறி கா!கைள
ேத>தப=ேய நிவி+(, மா= வ-தவ7 தா.
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சி@=J சாபிடவி!ைல. மதியான8 சாபா( வரG இ!ைல. இவ7
ேபாகG இ!ைல பசி மயக எ(தாA அ-த மயகைத ஏேதா ஒ வித8
Sய வி39கி வி+ட. மனதி! இ பாரைத இறகி ேபாட, உமாG
வவதி!ைல. உறேவா பைகேயா அ@ற நிைலைம. அ அவ7 கணவனிட அவ
அப=ப+டவ இ!ைல ... ஏேதா ெடஷல ெசா!F+டா..... தபா
நிைனகாதி9க.... எ ெசானேபா, இ-திர ேபா+ட பாைவ சாியாக
படவி!ைல. அவ எப=ப+டவ எ என ெதாிJெம அவ ெசான
பதி! ெசான ேதாரைணJ, எனேவா ேபா! இ-த. யாைன ேசறி! சிகினா!
தவைள Kட கிட! ெச>Jமா.

ச9காி தனிைமயி! தவிதா7. இ-த உலகி! அவ7 ம+(ேம தனிதிபதா> ஒ
அ1மான. சபிகப+ட ேபாற உத!. சாப விேமாசன எேபா
கிைடேமா எற ஏக.

திdெர அவ7 காதி! ஏேதா உரவேபா! ேதாறிய. தி(கி+(
கவிழிதா!, ஒ இைல ெபா+டல. ம!Fைக Nவா> தி
ெகா=-த. ஏறி+( பாதா!, மேனாக! அவ.  கா+= Eராபா>
நிறா. அ-த ெபா+டல ைதJ, வி3-தாA மீைசயி! ம ஒ+டவி!ைல
எபேபா! நிறவைனJ மாறி மாறி பாத ச9காி, A9க ேபானா7.
அவைன க+= பி= ேதாளி! ச9கமமாக நிைனதவளா> எ3-தா7. ஆனாA,
பைழய கச", "திய இனிைப ேசதார ெச>த. கா+(மிரா= மாதிாி ஏ
அ3கிேற எ ேக+டாA ேக+பா. இதனா! ேமA ப நா+க7
Sயமாகலா.

இவ ஒவ கைத ஒவ பாகவி!ைல. மேனாக பக
அ@ேபானவ ேபா!  கா+= நிறா. அவேளா, க+=F!
உ+கா-தப=ேய விர!க.8 ெசா( ேபா+டா7. அ-த ம!Fைக8 சரைத
ெபா+டல திF- வி(விக ேபானா7. ெபா+டலைத8 @றிய வாைழ நாைர
அவிDக =யவி!ைல ப!லா! க= பாதா!, அ-த ப!Aதா வF.
ெபா+டல கைலய ேவ( NG நிைலக ேவ(. எப=. எப=....

மேனாக , அவ. க கா+டவி!ைலதா; எறாA, ச9காி ஒ நிமதி.
ஆன-தமான அதி8சி. மாமியாாி கிாியா சதியா! ப நா+க. "

61

நைடெப@ற கணவ மைனவி Jத =G வரேபாகிற மகிD8சி அ அவ,
ஒ தரபாக ேபா ெதா(த பிற, இவைர அவக7 ேபசி ெகா7வதி!ைல
அ த! அவ7 க+=F! உட! ெகா7ளாம! தைரயி! ப(தா7 அவேனா,
அவ7 இபதாக அ1மானிகேவ இ!ைல. மநா7 அவ7 காபி ெகா(
வரவி!ைல. அவ ணிமணிக. இ,திாி ேபாடவி!ைல. ஆனாA,
மாமியாகாாி 'நானிேக ராசா...' எ கதியப=ேய ப(ைக அைறேக
காபிேயா( வ-தா7 இரடாவ நா. இப=ேய. Hறாவ இரவி!, அவ
வவத@ ேப, க+=F! ப(தா7. அவேனா தைரயி! ப( ெகாடா.

மநா7 காைலயி! மாமியாைர வாசFேலேய நிதி அவ7 ைகயிF-த டளைர
வA க+டாயமாக பறி, அவனிட நீ+=னா7. அவ ளி = சீவி8
சி9காாி ஒ அ3 ேபைட ேபாடேபான ேபா, அவ7 அைத
ெவ(ெக பறிவி+(, அலமாாியி! தயாராயி-த ஒ நீல ேபைட
\கி, அவ ேம! எறி-தா7. அத@ இைணயாக பா! ெவ7ைள8 ச+ைட ஒைற
அவ ேதாளி! ெதா9க ேபா+டா7 ம இரவி!, அவ க+=F! ப(த பிற
பகதி! ப(தா7. அவேனா க!A பி7ைளயாரா> கிட-தா. அவ7 அ3
பா அவ அைசவி!ைல. இைற என ஆ8... எப= இ-த Nபழக
.. அவ7 ேத ெகாட Nவா> மல-தா7. ைக கமாகாதவைன நிைனக,
நிைனக சிாி" வ-த. ெச!லமாக8 சி49கினா7.

"NG ம+( ைற8சF!ைல ..."

மேனாக, ைறப+டவ ேபா! திபினா. என ெசா!கிறா7.... அ-த
ைற8சைல8 ெசா!லாம! ெசா!Aகிறாேளா ...

ச9காி, அவைன8 சீ=னா7.

'யா ேவ4 இ-த NG. ? பி8ைசகாாி எறி-த மாதிாி எறி-தா! என
அத..? வ8சா தைலயிேல ைவக4."
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மேனாகாி கக(ைம இளகிய. 44" "வலான ைவதிய
ெசான ேபா!, அ-த8 சைடையேய ஒ சாகாகி, ப நா+களா> ப!ைல
க= ெகா=-தவ, பதிேனாராவ நாரான இ, அவ உட"
ேகறியி-த. பாைவ மதபான. எப=ேயா அவ. ெதாியாம!
சாபி+ட ம- இறிரG அவ. தைன ெதாியப(.

மேனாக, அவைள நபிைகேயா( ெந9கினா. அ-தN ெபா+டலைத
ப!லா! நா உாி வி(விதா. தைலைய ைககளா! H= ெகாடவைள, த
மாபி! கிடதினா. அவ7 ைககைள த ைககளா! இறகினா. பிற அ-த
Nைவ அவ7 தைலயி! S=னா. அவ7 Eறாபா> தைலைய ஆ+=யேபா, அவ
ைகப+( சில Nக7 கச9கின. தைலயி! S=ய N க+=F! வி3-த. அவ7
ெச!லமாக ஒ NைவKட ைவக =யேல.... எ ெசானேபா, அவ உட!
 ேலசா> தள-த. மன வாைதப+டாA, உட! அவ7 பகமா>8
சா>-த. ந(கம@ற சா>G.... நபிைக ேபாகாத அைண"... அவ7, அவ
பகமாக திபி அவ ேதா7கைள ப@றிய ேபா.....

மாமியாாி கைன"ர! ேக+ட. வாசA ெவளிேய உடைபJ, உ7ேள
தைலையJ ேபா+( ெகா( நிறா7. "அகா விஷய எனடா ஆ8...'
எறா7. ச9காி, மாமியாைர ஏறி+( பாகவி!ைல. கணவனி ேதா7கைள
ப@றிய ைககைள அக@றவி!ைல. பாதா! பாக+(.' ஆனாA, மேனாக
அவ7 கர9கைள அவசர அவசரமாக எ( ேபா+டா அமா பக ேபா>,
அவைள எாி8சலா> பாதா.

உடேன அவ7, "கா-தாமணிேயாட ெகா3-த ெல+ட ேபா+=கா. 'மேனாக
பயலால என ெச>ய =J1 பாகதா ேபாேறா. வ= பாைத
வ= பாைததா.... அவ ஆ`சரா இகலா. ஆனா!, எ9க ஊ, அவ
ஒ இரபாளி பயதா1 ஊ 3க8 ெசா!F+( வாரானா.... இ-த
ராமசாமி பய எ!லா நீ ெகா(கிற இளகார... அவைன ைகவில9
கா!வில9 ேபா+( ெஜயிF! அைட8சி-தா இப= ேபவானா....? ஒனால
=J. ஆனா!, மனதா இ!ல. சாிசாி... சாபா( S( ஆறி(.... வ-
சாபி+(+( அ"ற ெகாP9க லாG9க.... எறா7.

63

மேனாக, அமாவி ைக த7ளிெகாேட ப=யிற9கினா. ச9காி,
அவைன மாமியாாிட ஒபைடக விபாதவ7 ேபா! கணவைன பி
ெதாட-தா7.

தபிையJ, நாதனாைரJ ஒேசர பாத கா-தாமணி மகிD8சி தா9க
=யவி!ைல. அவ மா= ேபா ேபா ேப+ ைப உபி இ-தைத
பாதவ7. அேவ இேபா நாதனா ெகாைடைய உப ைவதி-த
க( ஆன-திதா7. தபிையJ, தபி மைனவிையJ, இவ ேதாைளJ
அ3தி சின8 சின சரபா> இைககளி! உ+கார ைவதா7. பாிமாற
எ3-த ச9காிைய, கணா! அத+= உ+கா-த இடதிேலேய உ+கார
ைவதா7. +ைட பாயாச ேபாடாம! ேபாேனாேம எ, தைனதாேன
விமசி ெகாடா7. ெநதிFகவா( ழ"... 9ைககா> சாபா....
எைண கதாிகா> ெபாாிய!.... இவ ரசி8 சாபி+டாக7.

மேனாக, ச9காிJ ஈர ைககைள ைடதப=ேய ேஜா=யா> மா=ப=களி!
ஏறேபான ேபா, மாமியா மகனி ைகைய பி= ெகாடா7.

"இைன ெர(ல ஒ4 ெதாிய4.... அகாG உதவ ேபாறியா
இ!Fயா... அ-த வ= பாைதைய தட-ெதாியாம அழிக ேபாறியா இ!Fயா...
ராமசாமிபயல ெஜயிAல ேபாடேபாறியா இ!Fயா..... இபேவ என
ெதாிPசாக1... உனால =யா+டா, நா ஊ ேபாக ேபாேற... எ
கேதா கெத கதினா7. கா-தாமணிேயா, அமாைவ ஒ" தி+(வ
ேபா! தி+=னா7.

ச9காி எாி8சA ேம! எாி8ச!. அ-த8 சிவNைஜ கர=கைள ககளா!
எாிவி+(, சFேபா( மா= வ-தா7. ெமா+ைட மா=யி! அ9 இ9மா>
@றினா7. கீேழ சத கதலாகிய. அ-த கதைல மீறி ெத@பக E+(
மா=யி! ஒ க! ன9க7. எைன வி+((.... எWவளG ேநர>யா..?
வா+8ேம வ-திட ேபாறா.. அட வி(>யா.... இ-தா பா... நா அ"ற
வரேவ மா+ேட.. '
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ச9காி, ெமா+ைட மா=யி மதி! வ விளிபி! ைக ஊறி எதிபக
E+ைட ரசைனேயா( பாதா7. இவ7, இ-த E+( வ-தேபா, காFயாக
இ-த மைன, இேபா அ( மா= க+=டமாகி ெகா=-த. த! மா=யி!
தா, இ-த அமகள. ஒ மரதி! த9 பறைவக7 ேபா! கீDதளதி!
ெதாழிலாளக7 த9கியிகிறாக7. அவ, ேவ ஏேதா ஒ க+=டதி! ேவைல
பா 'ெபாியா7. அவ7, இ-த க+=டதி! ேவைல பா சிதா7. வார
இர( தடைவ நட K இ. இவ7 சாபிட ேபாவத@ ேப அ-த
க+=ட த! மா=யி! சத ேக+ட. இ1மா =யல... அேடயபா... எப=
இWவளG ேநர... உமா எனடானா ஒ மணி ேநர "ர+=னதா8 ெசா!றா7...
இ9ேக எனடானா அைதவிட அதிக ேநர ஆ ேபால இ... இ1 ஓயல
... பாவ.. பாவப+டக7. ச-ேதாஷமா> இ-+( ேபாக+( ஆமா..
பாவப+ட யா...?"

எறாA, ச9காி மகிD8சிதா E+(கார ேபசிவி+டா எபதா!
ம+(ம!ல. இைற அவ பி= அசதலாயி-த கதி! Kட ஒ மல8சி.
அவேராட அழ ேவற ெசாக இக =யா.

ச9காி, அ-த ெமா+ைட மா=ையேய @றி8 @றி வ-தா7. ப=களி! இற9கி
பவமாக பாதா7. சத ஓ>-த. அணி அ3 ெகா=-தா7. மாமியா
Hைலயி! சா>- கிட-தா7 அவேரா' அகாவி ைககைள பி= ஏேதா
ேபகிறா. அமாகாாி ஓ= வ- அ-த ைகைய த+= வி(கிறா7.. விவ,ைத
ெக+ட ெஜம9க7... பாவ அவ... கீேழ ேபா> ெர( ேக7வி ேககலாமா....
ேவடா ஒேவைள அவ கா+(மிரா=1 கதிடபடா.....

ச9காி, சFேபா( அைற வ-, ம!லாக ப(தா7. "ற "ரடா7. ஒ
பகமா> ைட சா>-தா7. திdெர அவ7 உடேலா( உட! உரசிய. ேதாளி!
ஒ க வி3-த ஆன-தமா> திபினா7. அவ, அவைள அ9 இ9மா>
உ+=னா. அவ7 இைன உ9க. எனா8.... எ திகி திகி8
ெசானப= அவ தைலைய8 ெச!லமாக +=னா7 +=ய தைலைய
ேகாதிவி+டா7 அவ க37 த கைத பதியவி+டா7... அவ7 ஆைடக7
அைறைறயாகின. அ-த8 ரைண இ!லாமேலேய அவ7 அைர மயகதி!
கிட-தா7 - உட" கனத - ஒ ைம. சிறி ேநரதி! கன ெதாியாம! ேபான
கமான ைம.. அவ க3ைத வைள ெகா( ஐ லW Z... ஐ லW Z - மேனா -
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எ உளவ ேபா! உண8சிகைள ெகா+=னா7 ஒேர ஒ நிமிடதி@
ைறேவ.

மேனாக, ைழ- ேபானா... அப= ேபாகேபாக, அவ1, அவ7 ெவ
சைத பிடமாக ெதாி-த அவ., அவ ைமயாகப+ட. அவேள
அவைன கீேழ த7ளி ேபா+டா7. பி=த பி=ப+ட ெபா>யா>,
பழ9கைதயா> ேபான அவ7 அ-த இ+=! அவைன எாி8சேலா( பாதா7.
E"த ேம! சாய ேபானவைன ஒ த7. த7ளிவி+(, ப(ைகயி!
உ+கா-தா7 அவனாவ மா இ-திகலா அ-த8 சமய பா, ெந"
ேகாழியா> ஒ ேக7வி7 தைன மைற ெகாடதா> தைன நிைன
ெகாடா.

"ஆமா... நாதா எ9கமா பிளி1 ெசா!Fயி ேகேன.. காைலயி!
அவ. ேபா+=யா Kட Kட ேபசினியாேம..."

ச9காி , ெவ=தா7... எாிமைலயான வாைதக7 Nகபமா> ேபான விமசன...

"எ!லா தைலவிதி... ஒ9களா! இ =யைல1 ெசா!F+( ேபா9கேள..
ஏ வ"8 சைட சா ேத(றீ9க..."

ச9காி, அவன எதி தாதA பதில= ெகா(க தயாரான ேபா!
உடைப விைறபாகினா7. கைத க(ைமயாகினா7. வாயி! சில
வாைதகைள8 ம-தா7 ஆனாA அவனிடமி- எ-த வாைதJ வரவி!ைல.
ஒ சின 44"Kட ேக+டகவி!ைல. ப(ைக ம+( ேலசா> ஆ=
அட9கிய.... எ!லாேம அட9கிேபான அ!ல அடகப+ட ெவைம. கால
நிமிட9களா> கழி- ெகா=-த.

ச9காி, அவ பகமா> திபினா7. ஜன! கபிக7 வழியா> ஊ(விய நிலா
ெவளி8சதி! அவ ம9கலா> கிட-தா. ககைள திற- ைவதி-தா.
ைககைள விாி ேபா+=-தா. த@ெசயலா> அவ7 காF! ப+ட த காைல
அவசர அவசரமா> இ3 ெகாடா. திற-தி-த ககைள இைமகளா!
N+= ெகா7ளாம!, ைககளா! மைற ெகாடா.
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ச9காி, எனேவா ேபாF-த. இேபாதா, தா ெசானதி தாபாிய
அவ. 3ைமயா> "ாி-த ேபாF-த. ஓ=... ஓ=... "ற
கா+=யவைன, அப= ெசா@S( ேபா+ட, தவ. ஆயிரமி-தாA, அவ கணவ
அ-தைற தவிர, எ-த ைறJமி!லாத மனித. அவைர மீறிேபான
ெசயFைம... மன உட" எதிெரதிரா>ேபான ெகா(ைம. ஒேறா( ஒ
ம!A நி@ ெகாcரமான யதாத. இ-த இர=@ இைடேய, இவ
பி7ைள N8சியா> இைடயி! அகப+( தவிகிறா. மனமி- மாகம@ற
தைம!

'இப=ப+ட ேநாயாளி மாதிாியான ஒவைர ேநாக=தா8... அ>ேயா...
என7. இப=ப+ட ஒ ரா+சஷியா.? அைற அவ ெசான ேபா!
நா ஒ கா+(மிரா=தா. ம1ஷி இ!ைல இப=யா ேக+ப. ேக+(+ேடேன.
எப=ேயா ேக+(+ேடேன... "திய கட ெகா(+ேடேன - அவ ஆபைளயா
இ!லாம! இகலா... அதனாேலேய அவ ம1ஷ இ!ேல1 ஆயி(மா...
அ-த ம1ஷ17ள ஒ மன இேம... அ இப என பா( ப(ேதா- நா
ெபேண இ!ல... பிற எப= ெபடா+=யா இக =J...

ச9காி, அவைன பா பா ைககைள பிைச-தா7... பிற, தைலயி!, ஓ9கி
ஓ9கி அ=தா7. மேனாகேரா, அவைள ஏென ேக+கவி!ைல... தைலைய
தா கர9கைள த(கவி!ைல... அழ+(.... ெசேபானவ1 ஒபாாி
ைவகிறா7... தபி!ைலதா.....

அவ17 ஒ ைவராகிய. ப+ட ேபா. இவ7 ஒபாாி உவ ெகா(ப
ேபா! ெச ேபாகேவ(. ஆணா> நடக =யாதவ, பிணமா>தா ேபாக
ேவ(. அைத எப=8 ெச>வ... எ9ேக ெச>வ எேபா ெச>வ...'
----அதியாய 7

மேனாக, ைண இயநரா>, அAவலக ழ! நா@காFயி! ேசா- ேபா>
கிட-தா. எதி நா@காFகளி! ஒைற ேமைஜ இ3 ேபா+( கா!கைள
நீ+= ேபா+=-தா. தைலத+( ெமைதயி+ட நா@காFயி! கர9கைள
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வைள ேபா+(, அைரக பாைவயி! கிட-தா. \க க
கலைவயாகி அவைன மயகி ேபா+டன நிைனGக7 அவைன \கி ேபா+(
மிதிதன.

ச9காி, க விழி ேப எ3- கைத ம+( க3விவி+(, ஐ- மணி
"றப+( ஆ மணி அAவலக வ-வி+டா. பாயி! அேபாதா \க
கைலத அமா, அவ பகமா> ஓ=வ-, எ9கடா எ9கடா...' எறேபா, அவ
அவ. பதிலளிபேபா! ெடFேபா எகைள8 ழ@றினா. ேவததா...
நா ஆ`, வாேர... நிைறய ேவைல இ... எ %ைம கிளீ ெச> ைவ..'

அமாகாாி, அவ ச+ைட கிழிJப= இ3திபா7 ஆனா!, ராமசாமி
வில9 மா+(வத@ அவ ேபாவதாக அ1மானி, மாேவ இ- வி+டா7.
ைபகி! ஏறிய மேனாக, E+ைட திபி பாதேபா, அமா பகதி! ச9காி.
கைத க3விய ேபா! Kட ெதாியவி!ைல . -தாைன விலகிய
நிைனப@றவளா> நிறா7. அவைன ேபா> வழி மறிதிபா7. மாமியா
ரகைள பய- வி+டா7.

அAவலகதி!, மேனாக நிைனGகைள அைச ேபா+டா. மைனவிைய அ-த
ேகாலதி! பாத, எனேவா ேபாF-த. அ9 இ9மா> ெநளி-தா.
கா! த+= கீேழ வி3-த நா@காFைய எ(பத@காக எ3-தவ, எத@ எ3-ேதா
எற நிைனபி!லாம! அ-த அைறைய8 @றினா. அ!லா=... அ!லா= ேசாபா
ெச+=! சா>-தா. ெகாPச கமாக இ-த. அவளிட ஒ நியாய
இகதா ெச>கிற. ெம>யான நியாய. ெம> சப-தப+ட நியாய. ஆனா!,
அ-த நியாயைத, அப= அநியாயமாக ெசா!Fயிக ேவடா. அப=J
ெசா!ல =யா. அவ7 இவைர ெபாதேத ெபாி. நா> ேத9காைய
உ+=ய ேபாற கைத. அைரகிண தா=, கீேழ வி3- அ=ப+(ேபான
கைத.

"அ>யா ... ஏதாவ..."
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ப வயதிA எ3ப வய ந(கேதா( நிற சGகிதா மதைன, மேனாக
க திற- பாதா. ைண இயந உயி ந(க எறா!, அவ1
உட! ந(க. இராகாவலாளியான இவ, இரG ப மணி த! நா மணி
வைர E+=! ப(க ேபா>வி(வா. ெடFேபாைன எ(, கீேழ ைவ
வி(வா. ஒேவைள அத@ ேப த ேவைலைய8 சாிபாக
ந(ராதிாியிேலேய ெடFேபா ெச>திபாேரா... எைன ஒழி க+(ற
ேவைலையதா கியமான ேவைல எ ெசா!Fயிபாேரா. ப வஷ
சE, பல ெகா(தா1 பாேபா.'

"அ>யா.. ேந ைந+( 3 ெடFேபா ேவைல ெச>யைல>யா. அபேபா
வ அபேபா ேபா>(>யா... ேகபி7 பா!டாயா.."

மேனாக, அவைன, விேனாதமாக பாதா. அவ ந(9கி வி+டா. 'ச,ெப+
ச,ெப( தாேனா.. எ அ(த அ,திரைத ேபா+( பாகலா...'

"ராதிாி 3 என ேபதி அ>யா - கா! வாசி ேநர பா%லதா
இ-ேத அ>யா "

மேனாக, அவ1 வ-த தன வ-த ேபாற அசதியி! ேபசினா.

"இத ெமாத!லேய ெசா!லபடாதா...? சாி நீ... E+( ேபா... ஒ ேவைலJ
நா ேச கவனிகிேற."

''அ>யா... அ>ய>யா... த" தவ ெச>தாA ெபா9க அ>யா.... எ9க
மாமியா ப(த ப(ைகயா இகா9க அ>யா... எ3ப வய மாமியா
நாதா ண>யா ...”

"மாமியாகாக அ3கிற த! மமக நீதா .."

"அவ9க எ9Kட ெபாற-த அகா>யா... அகா ெபாணதா க+=யிேக
அ>யா.."
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"உறைவ திாிகிற உன இேக ச,ெப+ பண1..... ேபா>யா...
ேபதியானவ1 எப= இ1 என ெதாிJ. த!ல E+( ேபா =Pசா! சாய9கால வா.."

",Eப வர வைரமாவ இேகயா..."

அவ7 வ-தா!, அவ7 ேவைலய பாபா7 நீ ேபா.."

மத1, இேபா நிசமாகேவ ேபதி வ-த. என ஆேமா.... எப=
ஆேமா.... Nடகமா> ேபறாேர.' அவ ஒ(9கி ஒ(9கி ெவளிேயறினா.
மேனாக, ெம!ல8 சிாிதா. அகாைவ மாமியாராகியவைன நிைன
ரசைனேயா( சிாிதா. திdெர சிாிக அவ1 அகைத இ!ைல
எபேபா!, ச9காி னா! வ- ைக ெகா+=8 சிாிகிறா7. தைலயி! அ=
ஒபாாி இ(கிறா7. மேனாக விரதி \கமான. ற+ைட ஒபாாியான.

"சாேர... சாேர..."

மேனாக, தி(கி+( க விழிதா. விழிபி! ஏ இப= பய வரேவ(
எ சி-திதா. ைவதிய ெசான ேகாழி = நிைனG வ-த.
தைனதாேன நிமிதி ெகா(, அவைள பாதா. அAவலகைத K+=
ெப க9கா. ேசாிேக உாிய க`ர. உைழபி! உவான உட!க+(.
இப நா ேதறலா. பாதா! ப@றி ெகா7ள \( கக7.
ேபேபா N விாிவ ேபாற ேதாரைண. அவ7, இவைன ெதாி-
ைவதி அளவி@, இவ1, அவைள ெதாியா ஒ தடைவ, மாத
KFயி! ஐப %பா> ேபா+( ெகா(ப= ேக+டேபா, இவ R %பா>
K+= ேபா+டா இெனா தடைவ, இவைள இ-த அAவலகதி! ேசதவ7
மாH! ேக+பதாக இவ7 ைறயி+டேபா, பக அAவலக ெபக!காாியான
அ-த மாHைல, மிர+=யவ இவ... அேதா( சாி....
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"சாேர... சாேர - இ-த %ைம ெபகி ைடக4 சாேர. இ-தாைட வா
சாேர..."

"நாைள பாகலா..."

"வாணா சாேர.. நீ ெபாதாA ஏ ஓ. கவா சாேர.... ேவ4னா
ேசாபாவி! கா!கைள ம=ேபா+( ஒகா-ேகா ... சாேர...'

மேனாக , அவ7 ெசானப=ேய ெச>தா. அவ7 அ-த அைறைய ெபகினா7.
ஒ வாளி தணீைர ைவ ெகாேட ஈரணியா! ெமாைச தைர
பளபள" ஏ@றினா7.

"சாேர... சாேர ெசேதா( நா@காFேல உ+கா சாேர. ேசாபாைவ
ைட8சிடேற."

மேனாக எ3-தேபா, அவ ேதா7, க9காவி ேதாளி! ேமாதிய. அவ
ேக+டா.

"ஆமா.. ஒ ேப என?"

"என சாேர.... அ7ள எ ேப மற- ேபா8சா..? ஆதா வ8ச ேப
க9ைகயமா.. நாேன என வ8ச ேப க9கா.. நீ ஐப %பாய ெர+=பா
த-தைத நா மறகல சாேர."

"உன க!யாண ஆயி+டா."

"என சாேர மPச கயித பா+( அப= ேககிேற... ஆயி என
பிரேயாசன? அ-த க,மால ைக வி+(+டா.. என பி=கைலயா.
ெர( வஷ பிற ெசா!றா... ஒ ர9 HPசிேயாட ஓ=+டா...
அவ கிடகா.. எ ேவைலய ெபமென( ஆ சாேர..''
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"பிரதம ம-திாி ெநன8சாA ஒைன ெபமென( ஆக =யா. ஆனாA
ஒைன ஒ ந!ல கெபனியில ேசகற பாகிேற... எ ஒைன
பதிய பேயாேட+டா அதாவ வய, ப=" இப=ப+ட விவர9கைள எ3தி
ெகா(...”

"எ+டாவ ப=8சாA எ எ3 தைலெய3 மாதிாி ேகாண! மாணலா
இ நீ ேக+( ேக+( எ3திேகா சாேர.

மேனாக, நா@காFயி! ேபா> உ+கா- ஒ தாைள எ(தா அவ7, அவ
பகதி! வ-தா7. பிற-த ேததி ெதாியா எறா7. கவாி ெசானா7. அவ
ழ9ைக விலாவி! ப+டேபா, விலகி நிறா7. 'ழ-ைத இகிறதா? எ
ேக+டேபா, 'அதா ர9 HPசிேயாட ேபா>+டாேன...' எறா7. அவ,
அவைள அ1தாபமாக பாதா ஒ அழ எனவா...' எ
ெசானப=ேய ைககைள ெந+= றிதா. ஒ ைக அவ7 ேதாளி! ப+ட. அவ7
அைத அறி-ேதா, அறியாமேலா, நிறேபா, அ-த ைக, அவ7 ேதா. கீேழ
ேபா>, அவைள, அவ பகமாக இ3 ெகா( வ-த. அவ எ3-தா.
அவளி கல9கிய ககைள நா இேக எப மாதிாி ைட வி+டா.
அவ7 தி(கி+( திமிறினா7. கேதா( க +=யதா மி8ச. பி=க7
இகின. அைண"க7 அைணைய உைடக ேபாயின.

"ேவடா சாேர... அ ம+( ேவடா சாேர .."

"எைன பி=கFயா ?"

"பி=கா+= இப= இட9ெகா(ேபனா... வி( சாேர.... ேபஜாரா இ."

"இனிேம! உ பிர8சிைன எ பிர8சிைன.. அகாக நா ெசா!லல... ஆனாA
ஒைன பாத..."

"சாி சாேர... கதைவயாவ சாதி+( வா... வா+8ேம ேக+( பக கீறா.."
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மேனாக , த7. கதைவ தாளி+டா. நாணேதா( நிறவைள அப=ேய
அபி ெகாடா. அவைள நகதி நகதி ஆ= % எனப( ஒ பிைளG+
த(த ஓ>வைற ெகா( ேபானா. அவைள அ3-த ப@றினா. அைரைற
ஆைடகளி! வி+டா. ஒ நிமிட, ஒேர ஒ நிமிட... பிற அப=ேய அவைள
வி+( வி+(, உபேதச ெச>தா.

"க9கா... இ ஆ`,... ேகாயி! மாதிாி.. இ9ேக ேவடா. வசதிப(ேபா
ெவளியி! ேபாகலா..."

க9கா , ெம!ல தைலயா+=னா7. அ-த ஆ+( ஆேமாதிபா, எதிபா எ
ெதாியவி!ைல. மா கிடகிற ச9ைக ஊதிவி+(+=ேய சாமி - இனிேம ஒ
ெநன"தா..' எ சி49கினா7 வாளிைய \கி ெகா(, கதவி இ(
வழியாக கைண பதி வி+(, பிற தாDபாைள நகதிவி+( ேபா>
வி+டா7.

மேனாக பி பி=த ேபா! இ-த. எ!லா ெபக.ேம அவைன
த7ளி ைவப ேபா! இ-த. அவ1 காலேநர Sயமான. ஒபதைர
மணி வரேவ=ய ஊழியக7 பதைர மணி அளவி! வ-தாக7. அவ
த9களி காலதாமைத க(பி=க வ-திபதாக அ1மானி, ப!ேவ
சா ேபாகைள8 ெசானாக7. அவ ேபானா! ேபாகிற எப மாதிாி
ஆ+=ய ைக, ஒதி, மானசீகமாக த9ெகா(தா7.

பதிேனா மணி நிவாக அதிகாாி, இர( - ைப!கேளா( வ-தா.... ஐப
வயகார..... கியமான ைப!கலள 'ெரா+dனாக அ1பாம!, அவேர
ெகா( வவா. அதாவ அவ கியமானைத. ஒ ைபைல பாதப=ேய,
மேனாக ேக+டா.

"கிணைன எகாக மைர பிராP c அ1ப4... பகல இகிற
இராமநாத"ர கிளாைக அ1பலாேம....?"
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"வழகமா>8 ெசா!றதாேன ஸா.. அவ ெபடா+=, மைரயி! இகா7.
ேபானா!, அ9க திறமய கா+(றாேனா இ!Fேயா, ஆ`,ல வ- திறைமைய
கா+(வா..."

"சிாி ம3பாதீ9க..... அவ ெபாடா+=ேயாட ப(கிற கவெம+
எ =.ஏ. d.ஏ. ெகா(க1.....

ேநா... ேநா..."

நிவாக அதிகாாி, அவைன "திதா> பாப ேபா!, அதி- பாதா. த
பக நக-த ைபைல வா9கி ெகா(, அ(த ைபைல நீ+=னா. அவ
இேபா அதிக ேகாபமா> ேக+டா.

"என அகிரம இ...? இ-த வச-தி... H மாச னாேலதாேன
ழ-ைத ெபதா7."

"அதனா! தா, அபாஷ1 ]G ேக+கிறா7."

"இ அகிரம... H மாச பிரசவ ]Gல ேபாயி+( ேபான வாரதா c+=ேல
ேச-தா7 - ேநா... ]W..."

ேகாபி! ஏேதா எ3தேபான மேனாகாி கரைத கி+டத+ட பி=
ெகா( உாிைம ரF! ச+ேடாபேதச ெச>தா, ஏ ஓ. எனப( நிவாக
அதிகாாி.

"கவெம( ேவைலயி! க!யாணமாகாத ெப Kட ககைலபத@ ]G
ேக+டா!, க=பாக ெகா(க4 1 %!. ெசா!A ஸா."

மேனாக, ேவடா ெவபா> ைகெய3 ேபா+ட ேபா நிவாக அதிகாாி,
அவைன ஆ8சயமாக பாதப=ேய ெவளிேயறினா. சAைககைள வழ9வதி!
கணனான அவ, எப= கசனானா எப "ாியாம! ேபா>வி+டா. அவ
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ேபான ப நிமிடதி! அ^,ெட+ கிண, ஒ ( மனிதேரா(
வ-தா. அவ1 எேபாதாவ பிர8சிைன வேபா, ெபாிய மனிதகைள
K+=வ- மேனாக அறிகப(கிறவ.

"ஸா. இவ எ9க க^ பிரத, டாட மா... மைரயி! பிரபலமான
ெசஸாலஜி,+.."

மேனாக, வ-தவைர ைக ெகா( உ+கார ைவகாம! ைக Kபி அமர8
ெசானா. அ(த இைகயி! உ+கார ேபான கிணைன, ஒ ேவைலைய
ெகா( ெவளிேய@றினா. "மைர cல ேபா9க... c ஆடைர
ைடப=8சி+( வா9க...” எறா.

கிண, திகாத ைறயா> ேபான, அ-த ேக7விைய எப= ேக+ப
எப "ாியாம!, மேனாக ேயாசிதா "ாி-த. இ1 "திசாFதன
ேபாகவி!ைல.

"நீ9க எ.பி.பி.எ,. ப=தி+( அ"ற, ெச,ல ப+ட ேம@ப=" வா9கி என
ஸா பிரேயாஜன...? சி+(வி ேலகிய.... ல" கேப... த9கப,ப1
விளபர ப(ற நா+( ைவதிய9ககி+டதாேன நம ஆ.9க ேபாறா9க..?"

டாட. மா, நா@காFயிேலேய 7ளினா. நீட நாளா>, ஈ ஓ+=
ெகா=பவ, ஒ வ=கா! கிைடத ஆன-த.

"அ-த அநியாயைத ஏ ேக+கிறீ9க... ெச,ல ேதா ேபாறவ. ெந"ல
பா>கிற வி+=! N8சியாக ஆயி(வா... உடAறGல ெச ேபாகிற ஆ
ேதனீகேளாட =Gதா இவ =G... ைவ+டமி ஈ-யி! ணமாக K=ய
சமாசார, R@கணல %பா> ெசலவழி, ேலகிய, ப,ப1
திகிறா... கைடசியி!, இ7ேள இகிற உேலாக க7க7, கி+னி
வ- அ-த ேகாளாறிேல சாகிறா... உ7ள ேபா8... ெநா7ள கணா
எகிற கைத.... இ-த மாதிாி அடாவ= ைவதியகைள த=க தடா ச+டைத
தித4."
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மேனாக, தி(கி+டா. இ அ-த ைவதியாிட ேபாக நிைனதவ, கிழ+(
பய! ெக(+டாேன கி+னி ேபாயிேமா?'

"ஒ ப நாைள சாபி+டாA ேபாயி(ேமா டாட..."

"கவைலபடாதீ9க... மாத கணகிேல சாபி+டாதா கி+னி ேகாளா வ..."

"அ"ற டாட... இ-தியா (ேடயிேலேயா , ாீட, ைடஜ=ேலேயா ஒ
க+(ைர ப=8ேச... மதிய தர (ப9க7ல அ9ேகJ இ9ேகJமா சில
கணவமாரால =யைலயாேம... நிசமாவா டாட...”

"அநியாயமா நிச-தா..."

"இ-த ஆைம ைறG என காரண டாட..."

"ெபபாA மனதா காரண... கணவ1 மைனவிகி+ேட உ7bர ெவ"
இ-தா!, அவனால =யா... க7ள காதFேயாட பய- பய- ேபானா!,
ேதறா... இப= பல காரண... இப என அவசர ேவைல..... மைர
வா9க.... சாவகாசமா ேபசலா. நானிேக கவைலபடாதீ9க..."

கிணனி க^ பிரத, ஒ ேக, கிைடத திதிேயா( ேபா>வி+டா.
மேனாக, அவாிட ெசா!Fயிக Kடா எ மவினா. ஆனா!, இேபா
அAவலகேம ச9காியாகிவி(. எறாA, அவ1 ஒ சின ஆத!. அவ
பிர8சிைன ஆைம ைறG பிர8சிைனயாக இ!லாம! இகலா. ச9காி
நா+("ற ேதா@ற ெகாடவ7. பழக வழக அப=தா. ெப எற
நிைனப@ ஆகைள இ=ப ேபா! நி ேபகிறவ7. அப=யானா!,
அவளிட =யாத, இ-த க9காவிட =-திக ேவ(ேம? =-தி.
ஆனா! பய அ-த,ைத ப@றிய பய அ-த, ேபத ப@றிய பய
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மேனாக, தைன மறக அAவலக ைப!கைள அ3த திதமாக "ர+=
ெகா=-தா. திdெர த7.கதG சத ேபா+ட. அவ எாி8சேலா(
பாவி+(, பிற எ3- நிறா. வ-தவ7 நீல கG! - மி, நீல.
ெவ7ைளயான ெகா7ைள அழ... பிடாி கீேழ ேபாகாத பா =... மPச7 க+
ேசாளி. ெவளிபைடயா> ெதாி-த ேதா7க. இைடேய அ-த8 ேசாளி, அவ7
க3 த9க உைறயா> மினிய. ேகாவி! மா+( திமி!க7 மாதிாி உ(
திரட "ஜ9க7. ஈரபைசயான உத(க7. வசீகாி ெச+ வாசைன.

மிெசௗாி பயி@சியி! அவ7, இவேனாட ேப+8 ேம+ சில ஐ ஏ எ, =ெரயினிக7
இவ7 பினா! ேலா ேலா' எ அைல-தாA இவைன8@றி வ+டமி+டவ7...
ஒ தடைவ எைன க+=கிறியா?' எ ேக+டவ7, " இ-த காலதி! ெப
அதிகாாிக7 ஒ ந!ல கணவைனேய வி"கிறாக7... ெமாழிேயா, இனேமா
கியம!ல.. ஒைன என பி=தி... நீ ேதக க+(7ளவ...
ஒ3கமானவ... எ!லாவ@றி@ ேமலாக ெபகைள மதிக ெதாி-தவ...
க+=ேகா..." எ மறா=யவ7 இவதா பய- ேபானா….
அமாG மாரைட" வ-விடKடாேத எ அ8ச ப+டா த+=
கழிதா. ந!ல காலேமா ெக+ட காலேமா... இவ. ெசைனயிேலேய
ேவைல.

உ7ேள வ-த ேவகதிேலேய, மி,. நீல, ஒ ேபா( ேபா+டா7.

"ஏபா... ஒேனாட =ெரயினி9ல ஒனதா ெப,+ =ெரயினி1
ேத-ெத(தா9களா... எ9கி+ட ஏ ெசா!லேல....? ஒ> கி+டயாவ கி,
அ=8 ெசானியா....? இனி நா ஒன விடேபாறதா இ!ைல... இ நீ
என பா= ெகா(க4... இ!லா+= நா ெகா(க4... ைந+ல எ
பிளா+ல வ8கலாமா... ஏ அப= ேபாகிாிதனமாக பாகிேற...”

மேனாக , அவ7 ெநPைச ஊ(வி, அவ7 மனைத தாிசிதா. ேதாழனா>,
காதலனா> வாெத(த மனகாாி... அழ அழ ... ஆைச ஆைச...
அ-த, அ-த,. இவைள விட உ@ற ேதாழி யா இக =யா...
"ஓேக நீல... இைன ைந+ல உ பிளா+தா எ E("
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"திடா.... திடா.."

மி, நீல, ேமைஜயி! அப=ேய ப=- அவ க3தி! இ கர9கைள
வைள ேபா+டா7. கதG மீ( சத ேபா+ட, பா!=க ெதாியாத
Nைனயா> நா@காFயி! பமி உ+கா-தா7.
------அதியாய 8

மிசார விளகளி! மி1மி1த ைமயி+( தயிாி ெதளி-த நீ ேபாற ஆகாய
ெவளி8ச. இரவி பிறபா அ!ல இறபா எ கடறிய =யாத ேவைள.
வி=ய! பிரசவதி இய@ைக ெவளிபா(களான வி8 சதேமா ேகாழி8சதேமா
ேக+கவி!ைல. ஆனாA சிேசாிய ஆபேரஷ ேபா!, இளி ெவளிபா(க7
ேதாறின. மாநகர ேப-க7 ெவைமயாக நக-தன. ைவகேபா, ெச9க!,
இ" டபா லாாிக7 மாHலாக ேபாகாம! ைமன நைட ேபா+டன. ேமா+டா
ைபகளிA ,வ+டகளிA ெபக7 தைல கா( கேளா(, ஆகளி!
சில சாி- ைவத ெதாபிகேளா( உ+கா-தப=ேய ஓ= ெகா=-தாக7.

மேனாக, கர9கைள தைல காடாகி நட-தா. சிறி ெதாைலவி! நா>க7
ைல சத ம+( ேக+கவி!ைல யானா!, ெதாட- நட-திபா. ெத
நா>க. பய-, நா பக பாதா ந!ல ேவைளயாக ேப-
நிழ!ைட அகிேலேய இ-த. அத பக பிபக பிளா+பார
பிரைஜக7 H+ைடகளா> வைள- கிட-தாக7 அப, பி7ைள, மைனவி எ
N[யமா> வ+டமி+( ப( இ-தாக7.

மேனாக, அ-த நிழ! ைட வ- அத இ" \ணி! பிபகமா>
ைக@றி8 சா>-தா. அWவேபா ஒ காைல இெனா காலா! பினி
ெகாடா. நட-தைத நிைனக மன மத. ஏேதா ஒ மாய ேப> உவ,
அவைன உ8சி த! பாத வைர ஆகிரமி ெநPைச ேகார நக9களா! கீறிய.
ெதாைடைய அர ப@களா! க=த. உலகி அதைன ப.G தைலயி! ஏறி
அைத தா மாறா> ஆட8 ெச>த. இப= நடமா... நடமா எ மன
அவைன ேக+ட. 'அவ' மனைத ேக+டா. ெதாைட7 ஒ ேத7
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ககளி! ெந" கதி E8 Hைள7 ஈ+= ைனக7. வா>7 அைர
ைபதியமான ேபா! 4 4".

நீல =ெவறியி! தா அப= ேபசினா7 எ ஒேர ஒ சAைகைய தா
அவ. ெகா(க =J. ம@றப=, ஆகைள பி= தி1 ரா+சசியாக
நட- ெகாட ேபாலதா, அவ1 ேதாறிய. அவ7 = கெபனி
ெகா(கவி!ைல எற, உதவாகைர' எ தி+=ய Kட ந+"ாிைமதா.
னாேலேய ேசைல, பாவாைட சகித9கைள அவிD ேபா+(வி+( கணா=
கGைன மா+= ெகாட Kட காதFகிறவ7 எற ைறயி! அைத ஒ
ெநகமாக ஒ" ெகா7ளலா. அவ உணG கவள9கைள வாயி! ஊ+=
வி+ட, தா> Kடகா+டாத வாPைச. இவ ழ-ைதயாகி, அவ7 விர!கைள
க=த, அவ7, உடேன அவைன ம=யி! ேபா+( பPசாபி ெமாழியி! தாலா+(
பா=ய, ச9காியிட கிைடகாத இபேநய.

அேதசமய, ப(ைக அைறயி நா வகளிA ெதா9கிய ஓவிய9க7,
அதிகப=யானைவ ம+(ம!ல அசி9க மானைவJ Kட. சில ராஜ,தானிய
அ-த"ர விைளயா+( பட9களா. அ-தர9க பகிர9கப(தப+ட
ப8ைசயான விைளயா+(க7. ஆ( மா(க7 Kட8 ெச>யாத காத! களியா+ட9க7.

இ-த வைக பட9கைள பாக ம, அவ தைல னி-தேபா, அ-த
தைலைய அவ7 நிமிதிய Kட தடைனாிய அ!ல. ஆனா!, அதைன
பட9கைளJ, நகலாகி பாக ேவ( எ அவ7 வ@"திய, அதிக
பிரச9கிதன. ஆனாA, தி+டவ+டமாக மதவ1, அவ7 வி+(
ெகா(த, அவள ெப-தைம.

கா! இரG வைர அ-த ெப-தைமைய கா+டதா ெச>தா7. த!
ரG( இப=தா இெம அவைன திட ப(தினா7. இரடாவ
ரG( இ3பறி ஆனேபா \9கி+( பாேபா எ ெசானவ. அவ7
தா அவைள எ3பி வி+ட தபா> ேபாயி@. ேமைஜ தாவி
அவ1காகG வா9கி ைவதி-த அ-த திரவைத, அப=ேய வி39கிவி+(
தாமாறாக ஆ=னா7. இவ ெபணாகG அவ7 ஆணாகG மா@ற9
ெகாட ேபாற நிைலைம. Hறாவ @ தFர( @களானேபா,
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அவ7 இப=யா நா அG+ ெச>வ. "ஓ= ேபா ெபா+ைட பயேல - ந!ல
ேவைள... நீ எைன க+=கேல.... க+=யி-ேத, நாேன உைன
பாகியாேல +=ேப." எறா7. இேதாடவாவ அவ7 வி+=கலா.
விடவி!ைலேய. "ஒ ெபடா+=ய எவ1 இ3+( ேபா னால
ஓ(டா.... நீ அவ.8 ெச>ய தவவ ெகா(ைமடா... ஆ-திரா ைஹேகா(ல
இேன ஒ ஜ+[ெம+ வ-தடா" எறா7. பிற பPசாபி ெமாழியி!
"லபினா7. அைவ தி+( வாைதக7 எப ம+( அவ1 "ாி-த.

மேனாக, உ7ள உடA அைசவ@ேபாக நிற ேகாலதிேலேய நிறா.
அ-த ேப- நிைலய \களி! ஒைற, க+=யப=ேய \9கிவி+டா.

இத@7 மனித அரவ9க7 ெவளிப+டன. ஆவி ேவ அலறிய. பக பா!
Nதி! ேவைலகார ெபகளி பிலாகண9க7. சிவகளி ெபாியமனித
ேதாரைணயான ேப8க7. அ-த நிழ! ைடைய8 @றிJ கைட Kடார
பிளா+பார9களிA ப( கிட-தவக7, அைச- ெகா(தாக7.
ெபாகிஷ9களான H+ைட=8க7 இகிறனவா எ ப(தப=ேய
தைலைய \கியவக7, டபாகளி! தணீ நிரபி அவ@ைற \கி
ெகா( நட-தவக7, ேசைலகைளேய ேபாைவயாகி ப(வி+( அேபா,
ேபாைவகைளேய ேசைலயாகி ெகா=-த ெபக7, கைடகளி
ப=க+(களி! தி+( வா9கிய ேநாயாளிக7, சைமயலைறயான Hக!
அ("கைள Hைலேயாரமா> ெகா( ேபான தியவக7.

எவேரா ஒத மேனாகைர அத+டலாக ேக+டா. வ ஓர கிட-த பிளா,=
பாைனைய ெகா(வ-, கதி@ சத சத' என சதமிட நீர=தப=ேய,
"ஏரபா நீ.. உன இ9க என ேவைல...'' எ அத+டலா> ேக+டா பிற
''ப,ஸுகா நி@ேக...'' எ அவ1 ஒ பதிைலJ ெசா!F ெகா(வி+(
ேபா>வி+டா.

\9கி ேபான மேனாக, க விழிதா. வினா= ேநர நிமலமான மனதி!, இரG
நிகD8சிக7 நிைனGகளா> `றி+டன. பைழய நிைனGகைளJ இ3 வ-தன.
ெவ@ டைத ஆ@ பிரவாகதி! அப=ேய கிய நிைல. நீ ஏறவி!ைல
.... ட நிரபவி!ைல .... அவ பி பகமா> திபினா. ஒ இள ெப
பாவாைட ேம! ஒ ப(தா ணிைய தாவணியா>8 @றி ெகா=-தா7.
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-தாைன பரவாத  பக. த@ெசயலா> பாத மேனாக அப=
பாபைதேய ஒ ெசயலாகினா. மனதி! இ8ைச வ-தேதா இ!ைலேயா, அவ
மனபாரதி@ அவ7 ெந"ேகாலானா7. இத@7 அ-த ெப சீறினா7.
"ேயாW. இ னா= நீ ெபாமனா+=9கைள பாதேத இ!Fயா.
க,மால..." எ கதினா7. அவ7 ேபா+ட K8சF!, மி8ச மீதியா>
ப(தி-தவக7 எ3-தாக7; அவைன ெந9கினாக7.

மேனாக, அ9கி- ந3வி ஓடாைறயாக நட-தா பயேதா( திபி
பாதா. எவ அவைன விர+(வ ேபா! பி ெதாடரவி!ைல. இப=ப+ட
அ1பவ9க7 ஆயிரைத கடவக7 ேபா! அேதா( வி+( வி+டாக7.
மேனாகதா மன ேக+கவி!ைல. ெகா. ெவயிFA கி.கி."8
க ெகா( ளிசாதன அைறJ, மணி அ=தா! ம=யி(வேபா!
அAவலக7 வவாக7. அAவலக. இடகாமி! ேபசினா!, ஆயிர
ைழGகேளா( எவளாவ ஒதி வவா7. ஆனா!, இேபாைதய நிைல....

ஒதியிட ேப=..... இெனாதியிட ெபாபைள க7ளனா>... இ என
ெர+ைட ேவட...? இதி! எ ேவட...? எ Hல....? இத@ெக!லா யா
காரண... ச9காி... ச9காிேய... அவ7 ம+( அழகாயி-, பிற ஆகளிட
அளேவா( பழகி... தனிட ெபைம A9க நட-தி-தா!... இ-த நிைலைம
ஏ@ப+=கா. நீல ேநர=யா>8 ெசானைத ச9காி மைறகமா>8 ெசானா7.
எவனயாவ இ3+( ேபாவாளாேம... ேபாக+(... அைத பாக இக
Kடா. ெச ேபாக4... த@ெகாைலயா> உடைப8 சிைதக4...

மேனாக, ந(8சாைலயி! நட-தா. கிறீ8சி+( நிற ப!லவ17 இ-த
=ைரவ, கடட, பயணிக7 ஜனநாயக K+டணி அைம இவைன
தி+=னாக7 காைலயிேலேய =8சி+( ஆ(றிேய... நீ ம1ஷனாடா...?

மேனாக, =காரனா> நட-தா. எதிேர ெதப( ஆ+ேடாகளி! ஒைற
நிதி E+( ேபாகலா எற ரைண Kட இ!ைல. அ-த E+= நிைனG
Kட இ!ைல. Eட@றவனா>, நாட@றவனா>, தனதாேன அ@ ேபானவனா>
அ-த8 சாைலயி! நட-தா. எவேளா ஒதி னா! ேபானா7. பிபகைத
ைவ அ1மானிக =யவி!ைல ! அவ17 ஒ ேவக. மன அவைள8
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ைமதா9கியா> பாதேதா எனேமா... அவ. இைணயாக நட-தா.
அவைள, இைணயா> பாதா மி1 கபி... காகைள பாதி H( 7
ளான தைல=.... அவ. அவ பகதிேலேய நட-தா7. இவ, இ1
Sாியேன உதிகேல... இபேவ இப= எாிJ...' எ த பா+(8
ெசா!வ ேபா! ெசானேபா, அவ7 ஏறி+( பாதா7... காறிபினா7.

மேனாக , யாைரேயா ேத(வ ேபா! அ9 இ9மா> பரா
பாபேபா! பாதா சாைலயி மபக அவன நப, நட-
ெகா=-தா மி(கான நைட இவேனா( மிெசௗாியி! ைப ெகா+=ய ஐ பி
எ, இேபா எ,பி. இவைன ெராப பி= டா' ேபா+(தா ேபசி
ெகா7வாக7. அவனிட ஒ வாைத ெசா!Fவி+டா!, ராமசாமி வில9.....
அமாG ெகாடா+ட. அகாG க ைறG....

அ-த ஐ.பி.எ, நபனிட அகா ச-தி அநியாயமான அடாவ=ைய
ெசா!வத@காக அவ சாைலயி மபக ேபாக ேபானா. அத@7
இெனாதி அவ7 பாத விதேம பனீ ெதளிப ேபா! இ-த .... அவைள
=ய= நட-, கி! +ட ேபாவ ேபா! ெதாட-, அவ.
னா! நட-, திபி திபி பாதா. அவ7, தன இைணயாக வ
வைர நிறா. இைணயாகேவ நட-தா. ரைல கைனதா ெசமினா.
அவ.8 ெச>தி கிைடத.... பதி! ெச>தி ெகா(தா7 'ஏடா ேசாமாறி...
Kைட வ8ற ெபா4னா Kட வ-வா1 அதமா... அேதா
ைசகி7ல வறா. நீ ஆபைளயா இ-தா நி!A.... நி!Aடா.'

மேனாக, நிசமாகேவ ஓ=னா ைசகி7 மணி8சத ேக+ ேபாெத!லா
மன7 அலறினா. திபி பாதா!, அவைள8 @றி ஒ சின K+ட.
பகதி! ைசகி7... மேனாக பதறிய= ஓ=னா ச- ெபா- இ!லாத
ெந(Pசாைல ஒளிய Kட இடமி!லாத ெபாிய ெபாிய க+=ட9க7....
Kகாக7.... எப=ேயா ஒ ஆ+ேடாைவ நி எ ெசா!லாமேலேய,
அத@7 7ளி திதா.

மேனாக, தைனதாேன K ேபா+( பாதா அவ ெசய!பா( அவ1ேக
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அவமானமாக ெதாி-த. இ-த ெபாபைள ெபாகிதன எப= வகிற?
எவ7 Kபி+டாA, இவனா! இயலா அேபாைத ைபயி! பணேமா,
உடபி! Eாியேமா இ!ைல அப=J ஏ இப= பி ெதாடர ேவ(.
ஊைமயா> அ3 மன அ-த ஒ நிமிட இைடேவைளயி! களியா+ட ேபா(கிறதா
? பி!F Sய எகிறாகேள, அப= யாராவ ெச>திபாகேளா?
ராசியி!லாத ச9காி E+( வ-த ேவைளயா?

E+( வாசAமா> நைட ேபா+( ெகா=-த ெசாணமா,
ஆ+ேடாவிF- இற9கிய மேனாகைர பா தைலயி! அ=தப=ேய ஓ=னா7
கா-தாமணி ஓ= ேபா> தபி எ ெசானப=ேய அவ ைககைள ப@றி
ெகா( விமினா7. திைணயி! இ- @றதி@ தாவிய ச9காி, மாமியா
ேபா+ட K8சF! திகிலைட- நிறா7

"அேட எ ராசா எ9ேகடா ேபாேன? ராதிாி 3 ெடF ேபா ேமேல
ெடFேபானா ேபா+ேடாேமடா. கால இகிற இ"ல என எ!லாேமா
நிைன8ேசாமடா... இ-த8 சடாளி ஒன எனடா பணினா ? இபேவ
இ9ேகேய ெசா!Aடா.. இ-த E+ல இ-த ேபயாள ம+(தானா இகா7 ? நா
இ!F யா.... அகா இ!Fயா... ெத>வேம... ெத>வேம... ெச ேபான ெத>வேம.
ஓ(ற பாைப பி=கிற மாதிாி இ-த எ பி7ைள .. இ-த8 சடாளி வ-த பிற.
ேபயைறPச மாதிாி ஆயி+டாேன... ஏடா அப= பாேக.. என பயமா
இடா.."

ச9காி றி ேபானா7. கா!க7 வைள- ெகா=-தன. தைலJ க3
9கி ெகா=-தன. அமாைவ அத+( அணி Kட, மGன8 சமதமா>
நிறா7. ெகா(ைமயிA ெகா(ைமயாக க+=ய கணவ ேபசாம! நிறா.
இத@7, ெதேவார சின K+ட. ப+ட வி+( ெகா=-த சிவக7,
அவ@ைற இறகியப=ேய, ஓ= வ-தாக7. எதிE+( ெமா+ைட மா=யி! நிற
உமாG, அவ7 மாமியா, ெந9கிய ேதாழிகளா> நிறாக7. இ-திர ம+(
கீேழ வ-தா. எG நடகாத ேபா!, மேனாகைர ெந9கினா.

என ஸா இப= பணி+d9க...? ஒ ெடFேபானாவ ெச>ய Kடாதா?
ஒ9க ஒ>", ஒ9க அகாG, எ9க E+( வ- அ3த அ3ைகயி! எ9க உமா

83

இ1 அ3கி+ேட இகா7... ேபா],ல எைன "கா ெச>ய8
ெசானா9க. நா தா இைன காைல வைர ெபாக8 ெசாேன...
ராதிாி எனசா நட-த..."

மேனாக, இ-திரைன, அகFைகயி ாிஷி கணவ பாத ேபாலேவ பாதா.
'மான9ெக+ட பய, வFய ேபறா... எனகாகவா ேபறா.... ச9காி எப=
அ9ேக ேபாகலா ? நா ஒ நா7 தைல மைறPசேக இப=னா... ஒேரய=யா
மைற-தா!..... இ-த அகாG "தி எ9ேக ேபாயி+(...? அவ7 Sதி!லாம
ேபாயிபா7. இ-த ச9காிதா, இைத8 சாகாக ைவ ேபாயிபா7.

மேனாக, இ-திர1 பதி! ெசா!லாம!, ச9காிைய அத+டலாக பாதா.
அவசர பிரகடன8 ச+டைத ெவளியி+டா... ச+டதி அ=பைடயிலான
தீப!ல. தீபி அ=பைடயிலான ச+ட பிரகடன.

"ஏ>... ச9காி... ஒ4 உ7ள ேபா... இ!ைலனா ெவளிேல ேபா இப= மானத
வா9கி+( நி@காேத..."

ச9காி, அதி- திபினா7. K+ட ம+( இ!ைல யானா!, அவனிட நியாய
ேக+=பா7. ஆனாA, அவ எ-த அததி! அப=8 ெசா!Aகிறா எப
"ாியவி!ைல. அ-த K+டைத பாக பாக அவைள, அவமான பி(9கி
திற. மாமியாகாாி ேவ, அணியி கன அேக ைகைய
ெகா( ேபா>, 'ெபணா= பாேத... சீைமயி! இ!லாத ெபா4...' எ
கதி ெகா=-தா7.

ச9காி, Sனியப+( நிறா7. பிற வாயி! -தாைன ைனைய8 +=
ப-தா> திணிதப=ேய பிேனாகி ஓ=னா7. ப= ேநாகி பா>-தா7. க+=F!
விழாம!, தைரயி! ED-தா7. E+= நிைன" ேகளாமேல வ-த. அபா,
அவைள தாயாக பாவிதா. அமாேவா, ேபதி ேபா! ெச!ல ெகா(தா7.
என ேக+டாA கிைட. எ9ேக ேவ(மானாA ேபாகலா. இவ7 தா
ேக+டதி!ைல.... ேபானதி!ைல. அக பக E+(காரக7, தத ெபகைள
ச9காி இகாபா, நீJ இகிேய பா எபாக7. ஆனா!, இவ7 சமய
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பா அ-த ெபகைள E+( K+= வ-, இகைர அகைர ப8ைச
எ ஆ@ப(வா7. அ-த ெபக., அவளிட பைகைம கா+=யதி!ைல.
க!aாியி!, அவைள பா சில மாணவக7 கிடல=த உைமதா.
காைரகா! அைமயாரா.... அைன ெதேரஸாவா... இவ. பதிA
அவகைள ெந9கி, அ-த அைமயாக7 ேபாலேவ ஆசீவாதி வி+(8
சிாிபா7. அ-த8 சிாி" , சிாிபா>8 சிாிகபடவி!ைல. அ-த கிட!,
ைநயா=யா> மாறியதி!ைல. ேதாழிக7 Kட, எ9கைள இ-த பா(
ப(தறா1க... உைன ஏ= வி+( ைவதிகா9க.... ெசா!Aடா...' எ
ைவபட ேக+பாக7. இவ7 சிாிபா7. அ-த8 சிாி", அவகைளJ ெதா@றி
ெகா7..

இ-த E+=@ வ-த பிறதா இப=ப+ட8 ( ெசா@கைள ேக+கிறா7. ெத
அவமானதி@ உ+ப(த ப(கிறா7. ேபசாம! E+( ேபா> வி(ேவாமா...
நீாிழிG அபாG கி+னிதா ெபயிலா. அமா, அ3ேத ெச ேபாவா7...
இ வைர தைன விய ஊ, வாழாெவ+=' எ வ" ேப8 ேபசலா....
கால ெவளிபா+ைட அத ேபாகிேலேய வி+( விட ேவ=ய தா...

கதG த+டப+ட ேக+(, அவ7 தைரயிF- க+=F! உ+கா-தா7 எதி
பாதத@ மாறாக, மாமியா வாச! பக நிறா7.

"கீேழ ளி8சி+( இகா... ேப+ ச+ைடைய வா9கி+( வர8 ெசானா."

"அவைரேய வ- வா9கி+( ேபாக8 ெசா!A9க..."

"என அதிசயேமா ெதாியவி!ைல - ஒ ேவைள இவ7 ககளி! ெதாி-த
க(ைமேயா - ெசாணமா ேபசாம! ேபா> வி+டா7. ஆனாA, 'எ பி7ைளய
பைழய=J ரவா7 ேபாFேக' எற வாைதக7 ம+( ேக+டன.

ச9காி, அலமாறியிF-த ஒ காகிதைத எ(, அவ கணி! ப(ப=
ேமைஜயி! ைவதா7. அவைன அப= ேபசியதிF- அவ7 ப+டபா(
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அவ.தா ெதாிJ.... 'ரதி+ேடேன ரதி+ேடேன' எ இேத
அைற7 ெவளிபைடயாகேவ தைலயி! அ= ெகாடவ7. அவ,
ேந@றிரG வராத ேபா, ஒ நிமிட Kட இைம Hடவி!ைல . அவ வ-த,
அவ காF! வி3- மனி" ேகார நிைனதா7. 'நீ9க7 பகதி! இ-தாேல
ேபா... என எGேம ேவடா.' எ ெசா!ல =தா7. ஆனா!,
அமாகாாி அப= ேபசிய ேபா, அைத அ9கீகாிபேபா! நிறவாிட என
ேப8.... எ!லா இள காரமா> நிைனப=, க3ைத பி= த7ளாத
ைறயாக உ7ேள ேபாக8 ெசானவாிட, என ஒ+(....? என உறG?

ச9காி, கதிய@, தன7ேள "லபி ெகா=-தேபா, மேனாக ஈர
ைட தைலயி! ைடதப=ேய வ-தா. அவ7 ஒதி, அ9ேக இகிறா7
எ அ9கீகாிகாமேலேய, `ேராைவ திற-, நீல ேபைடJ, மPச7
ெசாகாைவJ ேத=னா. அ-த ேதடF!, அவ7 ேசைல பாவாைடகைள கீேழ
சிதற=தா கணா= னா= ஒ" தைல வாாினா. ேமைஜயி! ப+ட
காகித ஓைலைய பா பிாிதா. இவ7 ெக+ட ேக+( ,டா ெசல_
கமிஷல பாஸாயி+டாளா. இ1 ஒ மாத7ேள எ-த =பா+ெம+ல
ேவைல1 ஆட ேபா(வா9களா.

மேனாக, காகிதைத கீேழ Eசி அ=வி+( திபி பாராம! நடக ேபானா.
இேபா அவ7 மனதிA ஒ E".

"நா ேவைலயி! ேசர ேபாேற."

அவ நிற இடதி! நிறப=ேய திபினா. அவ. ஜீ.ஓ. ேபா+டா.

"ேவைலJ ேவடா... கீைலJ ேவடா... நா ஒத சபாதிறேத
ேபா."

"என பண கியமி!ைல ."
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"A ச9காி! நீ ேவைல ேபாகல. ேபாக!- ேபாமா"

"என அ9ேகயாவ நிமதி கிைட."

"எனால =யைல1 பைழயப=J ெசா!ல வற ... அWவளGதேன."

"அ>ேயா ... நா அ-த அததிேல ெசா!லேல.... அ-த நிைனேப இப
இ!ைல... உ9க அமா ப(தற பா+ைடதா ெசா!ல வ-ேத"

"நீ எைத8 ெசா!ல வ-திேயா... என கவைல இ!ைல .... ஆனா ஒ விஷயைத
விளகி ஆக4. மைனவிகி+ேட ைறக7 இ-தா!, அவ7 "ஷனால
=யாதா.... த!ல உைன கணா=ேல பாேகா. உ மனைச நீயா
ேசாதிேகா... ஏ ன9ேற... ன9கி ன9கி எைன கா( ேபாட
ைவகாேத..... எைத8 ெசா!ல வ-தாA ெவளிபைடயா8 ெசா!A... ெசா!றியா.....
இ!Fயா..''

"எ9கி+ட எ-த ைறJ நீ9க க( பி=க =யா.. அப= க(
பி=தி-தா! உ9க. எைன ெந9கேவ மன வரா. ஆைசயாதா
வாறீ9க. அ"றமாதா - சாி இப இ ஒ விவகாரேம இ!ைல .... இப விஷய
எ ேவைல சப-தப+ட...''

"ேபாக =யா." "ேபா>தா ஆக4. ேபாேவ."

"அேபா ... ேவைலயி! ேசறதா ெல+ட எ3திேபா(... மிஸ,1 எ3தாம
மி,ஸு1 எ3திேபா( -. நம ெர( ேபேம நிமதி ..”

மேனாக, ெவளிேயறிவி+டா. ச9காிையJ பி=வாத பி= ெகாட....
---------------
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அதியாய 9

ச9காி, க4 ைமயிட ேபானா7. ஆனாA H வைர வ-த அ-த வ+ட
பிைள ஒகி ைவதா7. பGடைர Kட ஒ" ேபா(வ ேபா! க
3க அபாம!, அ9 இ9மா> தடவி ெகாடா7. கவாி9 வைளய!கைள
கழ+= வி+(, `ேராவி! இ த9க வைளய!கைள ேபாட நிைன
கணா= `ேராவி =ராயைர திறக ேபானவ7, அைத இ-த இடதிேலேய
வி+( ைவதா7 . மனேமா அ!ல மனசா+சிேயா அறிGதியத@ அவ7
இண9கினா7. அவ7, ேபாவ அAவலக பணிதாேன தவிர, அழ
ேபா+= அ!ல... அேதா( அவைர சவா! வி+( ேபாகவி!ைல. இதனாேலேய
அவ பிற-தநாளி! வா9கி ெகா(த வாயி! "டைவைய க+= ெகாடா7.
அவ வர4 வர4 எப ேபா! மா=ப= ைன ேபானா7.
வரKடா எப ேபா! திபி வ-தா7

ேவைல ேபாவ சப-தமாக ஏ@ப+ட தகரா ஒ மாத வயதாகிவி+ட
ஆனாA அ ழ-ைதயா> வளராம!, கிழடா>8 9காம! அப=ேய இ-த.
இேபா அவ வவ ேபாவ அவ.ேக ெதாியா. அரச9கா பயணமா...
அ!ல ஒ மாதிாி ேபசி ெகா7கிறாகேள... அப=ப+ட அைல8சலா.. அவ.
அல+=க வி!ைல... அவைன ெபாத அளவி!, அவ7 மறகவி!ைல
எறாA மர ேபானா7.

அைற அவைள, உ7ேள ேபா. அ!ல ெவளிேய ேபா..' எ ெசான
கணவ, எேபா ேவ( எறாA E+ைட வி+( ரதலா.
ரகிறாேனா இ!ைலேயா.... மாமியாகாாி ரத ைவ வி(வா7. அணி
ேவ ஊ ேபா> வி+( இதா திபியிகா7. அவ7 விவகார
=-தேதா... =யைலேயா பைழய அணியாக இ-தா! இ-ேநர இ9
வ-திபா7 அ!ல இவ7, அ9ேக ேபா> இபா7. தாJ மக1 அணி
எ3திய க=த9கைள கணி! கா+=யதி!ைல அமா எ3 க=த9கைள Kட
பிாி, மீ( சிேநகிதியான உமா Hல ரகசியமா> ப= பைழயப=
ஒ+(வதாக உமாவி மாமியா ெசானா7 இனிேம! அமாைவ அAவலகதி@ேக
க=த எ3த8 ெசா!லலா.
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ச9காி, "றபட ேபானா7 கணவனிட ெசா!லாம! ெகா7ளாம! ேபாவைத
நிைனேபா, வதமாகதா இ-த. ஆனா!, அவ இர( நாளாக
E+( வரவி!ைல. இதா கைடசி நா7. அேதா( ந!ல நா7..... அடமி, நவமி
கழி-த தசமி நா7.... பதிைன- நா+க. "தா ஆட வ-த. அவனிட
ெசா!Fயிகலா சைட பய-தா7. சைட ேபாட பய-தா7. அேதா(
-தா நா7 வைர அப=யா இப=யா எ அவளா! ஒ =G எ(க
=யவி!ைல .

ேந@தா சா,திாிபவ18 ெச, தா ேவைலயி! ேசகிற அAவலகைத
ேத= பி=தா7. அ9 நிலG SழA ஏ@ப =ெவ(க நிைனதா7. அரசா9க
அAவலக எறாேல அவ. பய. அ-த பய இேபா ெபமிதமாக
உமாறினாA, ேந@வைர பயதா. க!aாி தமிD ேபராசிாிய ஒவ
கலா+டா ெச>J மாணவனிட பா, க!aாி அைமJ ஆசிாிய அைமJ
நீ9க ேவைலயில ேச-த பிறதா ெதாிJ..... நறாக றி ெகா7.9க7...
அரசா9க க!aாி அ!ல.... அ அ=ைம Kட... ஆ`ஸ ஆசிாிய அ!ல. அவ
ஆடா. உ9க7 சகாக7 இ-த மாவணக7 அ!ல.. உ9க7 அ1Kல8
சக7... இ9ேக நா நி@கிேற. நீ9க7 உ+காகிறீக7... அ9ேக ஆ`ஸ
உ+காவா... நீ9க7 நி@`க7... எனேவ, எ ேபராசிாிய இ3தேபா,
ஒத அ!ல ஒதி Hல, 'நம அ>யாைவ கவெம+ ஸE,ல இ-
எவேனா ெசமதியா அ=8 ரதியிகிறா' எற கெம+ ேக+ட. ஒேர
சிாி".... ஆசிாிய ேச- சிாிதா.... .

இேபா, ச9காி அேத வபைறயி! இப ேபா! சிாிதா7. ஆனாA, அவ7
ேசர ேபா அAவலக, ஆசிாிய பயதியேபா! இ!ைல தைலைம
அதிகாாி, அவைள பா ஆன-த K8சF+டா. அேடயபா... ெர( வஷ
ேவக^ விேமாசன வ-வி+ட' எறா. ப,ஸைர அ3தி, அ9 ேவைல
ெச>கிறவகைள வரவைழ, அறிக ெச> ைவதா. ஆக ெமாததி!, ஒ
(ப பா9 சா,திாி பவ திடF! இைடேவைளயி! EைணJ ைகJமாக
பதி பாட!கைள இைச ெபக7. விதவிதமான மனிதக7....

ச9காி, த சதி உ+ப+ட வைகயி! மக.8 ேசைவயா@ற ேபாவதி!
ஒ ெபமித ெசா-தகாF! நி@க ேபா க`ர.
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இத@7, ெத ஓரதி! கடாடா8 சத. ச9காி, இ-திர1காக H=ைவத
பா!கனி கதைவ திற-தா7. அவ, தைன ஒ மாதிாி பாதிக =யா...
அப= பாதி-தா! அணியி நிப-ததி! ேவடா ெவபா> அவ
E+( ேபானேபா, வசன ேபசியிபா உஷாராயிகலா அகாக
ச-ேதகபட Kடா என சத... னி- பாதா7

மாமியா ழ9கினா7. 'நீ ஒ அ@ப கா>கறிகார என பதி! ெசா!லாம
எப=டா ேபாகலா... நா என நாயா.... ைல8சா ைலக+(9கிற மாதிாி
ேபாேற -'

"ஹேலா. உ9கைளதா..."

ச9காி நிமி-தா7 எதி பா!கனியி! இ-திர. அவ பாைவ அணிேயா(
ேபா ேபா பாத ெபா பாைவயாக இ!ைல. ெபாFகிடா மாதிாி ப!ைல
இளிதா. அவ7 ககைள உயதி க3ைதJ கைதJ நிமிதிய ேபா,
அவ ரகசிய ரF! ேக+டா.

"உ9க. ேவைல கிைட+டாேம. அகாக உ9கைள பாரா+டறதா... இ!ைல
நீ9க ப(ற பா+( அ1தாப ப(றதா1 "ாியேல. நீ9க அைற
மாமர கீேழ ெசான விபரைத உமா எ9கி+ேட ெசானா7. பாவ .."

ச9காியி கக7 உ7ேநாகி பா>- ெதாைட7 ேபாவ ேபா!
இ-த. ைக கா!க7 ஆ=ன. ஒ நிமிடதா. கக7 உ7ேள ரததி! HDகி
மீ( விழிக.7 வ-தன. கா!க. ைகக. ேபாராளிைய ேபா!
ைவரப+டன. அவைன ேந ேநரா> பாதா7 அைதேய அவ ஒ
அ1Kலமாக எ( ெகா( ைழ-தா.

"அ-த விவகாரதி! ேபாயி+(னா ேபாயி+டதா. ணப(த =யாதா..
பாவ உ9க பா(.... ஏதாவ ஒ =G வா9க.. ேவைல ேவற கிைட8சி+(.
அவ9க, உ9கைள என பண =J? ணப(த =யாத ேகைஸ
வி+((றதா, ெப+ட...”
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ச9காி, ச9கார ெச>ய ேபாகிறவ7 ேபா! அவைன பாதா7. விைச ெகாட
ெவ=டா> ெவ=ைப கா+டாம!, இய!பாக ேபவேபா! ேபசினா7.

"=J1 ெசா!றா9கேள"

இ-திர17 ஆன-த K. கணவ18 சாதகமாக ேபசினாA, ஒ
அ-தர9க விஷயைத பகி- ெகாடா7... இனிேம! உட!கைள பகி-
ெகா7ள ேவ=யதா பாகி. "எ-த லா+[ ந!ல லா+[."

"நீ9க நிைனகிற மாதிாி =யா."

"=Jமா சா... ஒWெவாவைடய பிர8சிைனJ ஒWெவா விதமா...
அவேராட பிர8சிைன எைன பி=காததாேல ஏ@ப+ட பிர8சிைனயா... உ9க
ெபாடா+=ய அவ ெராப பி=திகா... அவ7 அ1பி ைவதா!,
அவேராட பிர8சைன தீ-தி(மா... அ1பி ைவகிறியாடா நாகாீக ெதாியாத
நாேய... ெக+டாA ேமமக7 ேம மக7டா... நா மைரகாாி.... இனி ஒ
தடைவ வாலா+=ேன... ஒ தைல, ஒ க3திேல இகா... ஒ ெபடா+=
எகி+ட ெசானெத!லா, நா ஒ9கி+ட ெசானா!, நீ \ ேபா+(8 சாக
ேவ=யி."

இ-திர, நி@மிட, அ-த இட இ E(, அ-த E( இ ெதG,
அ@ேபா> நிறா. ெசாணமா வி@ ேக+=ேமா எற பய. உமா
வ- வி(வாேளா எற அ8ச. அவைளபா தைல கவிD- ைககைள உயர
\கினா. ச9காி அ-த கதேவ உைடக ேபாவ ேபா! ஒேர E8சா>
சாதிவி+( அைற7 திபினா7. திபி வ-த கதைவ காலா! இடறினா7.

அ9ேக, அவைள எதிபா நி@ப ேபா! மேனாக நிறா. ேப= பிரமி
நிறா. அவைன பாத ச9காி ஒ ஆேவச. ைற-த இவ அ-த
பழகதி@ வரவி!ைல எறாA, K= ேபசலா. இவைடய பாராக தா,
அ-த பயைல பா கமாகி வி+ட. இவேரா( இைண- ேபாயி-தா!,
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அவ1 அப=ப+ட எண வ-திகா. அAவலகதி@ இவ எைன
K+=8 ெச!வேத ைற. இ!ைலயானா! தாF கயிைற பாபவ க. சில
ச-ேதக9க7 வரலா. அேவ இ-தபயைல ேபாற சிலைர உ@பதி ெச>யலா.
இவ எ கணவ. இவ எேனாட வரேவ(... வ-தாகேவ ேவ(.

ச9காி அவ ைககைள இரைடJ ஒ@ைற ஆகி த ைக7 பி=
ெகாடா7. இெனா ைகயா! அவ ேதாைள உAகி, கதினா7...

"இைன, நா ேவைலயி! ேசர ேபாேற. சா,திாி பவல... ேவைல
கிைடதி... நீ9க, எைன ைபல K+=+( ேபாக4.... நீ9கேள எைன
அ9ேக ேவைலயி! ேசக4... ஆ`,ல இ- தி"ேபா எைன பிஅ
பண4... ஒணா ேபா> ஒணா வர4... "றப(9க..!”

அவ7 உAகிய உAகF!, அவ A9காம! நிறா. எதி
பா!கனிகாரனிட, என ேபசினா7 எப ேக+கவி!ைல. ஆனா!, ஏேதா
ேபசினா7. எைன பாத ந=கிறா7. அவ K+=ெகா( ேபாவதாக,
இ-த ரகசிய ஏ@பா+=@, நா பகிர9கமான மா@ ஆ7...

மேனாக, ஒ =G வ-தவ ேபா!, அவைள அத+டாமA, அைப
ெகா+டாமA ேக+டா. ஆடைர கா+(..'

ச9காி, விய- ேபானா7; மகிD- ேபானா7. ஆேவச உணGக7 ஆன-த
உணGக. வழிவிடவி!ைல. ஆனாA அைவ அட9கி ேபாயின... ைகைப
இ அலமாாிபக அைச-தா= ேபானா7. அ-த ைபைய ெகா( வ-,
அத விலாைவ கிழி, ஒ காகிதைத எ( ககளி! ஒ@றிெகாேட
அவனிட நீ+=னா7. அவ ேதாளி! க ேபா+டப=ேய நிறா7.

மேனாக, அ-த காகிததி ம=ைப நீகினா... அத ேமA கீ3மா>
ககைள8 ழ@றினா. அைரகணதி! அ-த அரசா9க திைர காகிதைத
இரடாக கிழிதா. அைத த(க ேபானவைள ஒேர த7ளா> த7ளி
தைரயி! ேபா+(வி+(, கிழிதவ@ைற கிழிதா. இரைட நாலா>, நாைல
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பதினாறா>....  Rறா> கிழிதா. உ7ள9ைகயி! பாதி அளவி@ ேதறிய
அ-த காகித8 சி!Aகைள, கீேழ கிட-தவளி தைலயி! ேபா+டா.
ழகமி+டா.....

''ஒைன K+=கி+( ேபாக8 ெசா!றியா... K+= ெகா(க8 ெசா!றியா...
பா!கனியி! ெகாPசி லாவினிேய.... அ-த பயைல K+=கி+( ேபாக8
ெசா!ல ேவ=ய தாேன... ெசா!லாமலா இேப... இ-த E+ல நீ இனிேம ஒ
ெநா= Kட, நீ, இக Kடா..."

ச9காி, ைப ெதா+=யா> எ3-தா7. ககைள8 சாி பாதா7. இைரைய
க3 பாேம... அப=ப+ட பாைவ. அவ.7 பாிபாலன ெச>த
உ78ெச! நர"க. ெவளி8 ெச! நர"க. ரப+(8 ெசய!ப(வேபா!
கைத ேகாணலாகினா7. Hைளயி உடலாதி கைதJ, மேனா
. சதிர ஆதிகைதJ, உ7."க., ெவளிJ"க. ேக7வி ேக+ப
ேபாற ேகாண!. ழ!வைத கா+டாத ேபா!, ழ!கிற Nமியா>, அவ7
த17ேள ழறாA, ழலாதவ7 ேபா! நிறா7. மேனாக, ஏேதேதா
ேபசிெகாேட ேபானா. அவ7 காதி! விழவி!ைல .

திdெர, அவ மீ பா>-தா7. கராேதகாாி மாதிாி ஒேர தாவா> தாவி,
அவைன EDதினா7. அவ த+( த(மாறி எ3-தேபா, அவ தைல =ைய
பி= இ3தா7. அவ திமிறி வி(ப+டேபா, அவ ச+ைடைய இ3தா7.
அ-த காகித ேபா!  Rறா> கிழிதா7. ை◌ெ◌கவிர!க7 கபிகளாகின...
கக7 தீக+=களாகின... அவ இ-த எதி பாராத தாதலா! யைத
இழ-தா. ஏ>....ஏ> எ அ9 இ9மா> ஓ=னா. அவ7, தைலயைணைய
\கி அவமீ எறி-தா7. ைகயிF-த அவ ச+ைட கிழிச!கைள Eசினா7.
ெடFேபாைன \கி கீேழ ேபா+டா7... ஒ நா@காFைய \கி ம!லாக
ேபா+டா7... `ேரா கணா= னா! ேபானா7. அவள உவ அவ.
பி=கவி!ைலேயா எனேமா.... அ-த கணா=7 அவ உவ
ெதாி-தேதா எனேமா... கணா=ைய ைககளா! தினா7.... தி தி
விர!க. தி வண ெகா(தா7... அவைனேய றிைவப ேபா!
ரத ைகJமா> மீ( பா>-தா7. அேபா....
ெசாணமா , ஓ=வ-தா7. >ேயா ைறேயா எ கதினா7.
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"அ>ேயா - அ>ய>ேயா எ பி7ைளய ேபா+( ெகா!றாேள நா
உ7ள9ைகயிேல ஏ-தி வளத ெச!ல மகைன ெகா!A ெகா!A1
ெகா!றாேள... கிளிைய வள Nைன ைகயிேல ஒபைட8சி+ேடேன ஏ> வி(=
அவைன வி(= எ பி7ைளைய."

ெசாணமா, மமகைள பி=கேவா அ=கேவா , அவ7 பகமா> ஓ=னா7.
ஆனாA அவ7 பாத பாைவயி! ைபசா நகரேகா"ர ேபா! சா>- நிறா7.
இத@7 கா-தாமணி, ஓ= வ-தா7. கா>கறி வ= ைபய வ-தா. க+=ட
ெதாழிலாளக7, ஓேடா= வ-தாக7. ெசாணமா, எ!ேலாாிட
ைறயி(வேபா! கதினா7. 'அ>ேயா எ9ேகJ நடகாத ஒ அநியாய இ9ேக
நட-தி+ேட"

கா-தாமணி, ச9காிைய ர+(தனமாக த7ளிவி+(, தபிைய மீ+=னா7.
நாதனாைர ஒ வேரா( சாதி, அவ7 மா" ேக ைகைய
அைடபாகி ெகா(, தபிைய பாதா7. இ(" ேமேல ணி8
சிதற!கேளா(, கிழிச! ெபாத!கேளா( ஆ கவ8சி ஆ+டகார ேபா!
நிற மேனாக, மவி மவி8 ெசானா.

"ேவைல ேபாக Kடாேன. அ இ-தபா( ப(றா7. எதைன
வஷ ெஜயிF! இ-தாA சாி. இவைள நா விடேபாறதா இ!ைல"

அவ மாEரனா> மைனவி மீ பாய ேபானேபா, அகாகாாி இெனா
ஒ@ைற ைகயா! அவைன பி= ெகாடா7. அ-த8 சமய பா உமா
ஓ=வ-தா7. ேலசா> அைமதிப+( நிற ச9காி, அவைள பாத
பத+டமானா7.

"த!ல இ9கி- ேபா= ேபாறியா? இ!Fயா= அ( ெக(தவேள நபிைக ேராகி - இ-த E+ல உனெகன= ேவைல நா ெசானமாதிாி
ஒ "ஷ அ1பி ைவ8சானா?"

உமா, ைககைள பிைச- திபி நடக ேபான ேபா, ெசாணமா, அவைள
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பி= ெகா(, பதி! க கதினா7.

"இ எ E(. இவ7, என இெனா மக7 மாதிாி... ேபாகமா+டா7... என=
ெச>ேவ... ஏ>.. உமா. நீ நி!Aமா..."

உமா, நி@கதா ெச>தா7. ஆனா!, இ-திர ஓ=வ-, அவ7 ைகைய பி=,
நாைய இ3ப மாதிாி இ3 ெகா( ேபானா. ஆனாA,
ென8சாிைகயா>, ச9காி கைத கா+டாம!, ப=க.7 உடைப
பகி ெகா( உமாேவா( ஓ=வி+டா.

இவைரJ இ கர9களா! த( நிற கா-தாமணி, தபிைய ஒ"றமா>
ஒகி த7ளிவி+(, நாதனாைர பா... நியாய ேக+ப ேபா! ேக+டா7....

"எ தபியால, அ =யைல1 இ-த உமாகி+ட ேகவலமா ேபசியிேக..
நா, வல காதி! வா9கி இட காதி! வ8+( இேக. நீேய ெசா!A... எ
தபிைய ேப=1 ேபசின ம+(மி!லாம, இேபா அவன அ= அ=1
அ=8சிறிகிறிேய. இ ஒ ெபாபள ெச>கிற காாியமா. "

மக7 ெசானைத ெசாணமா, உனிபா> ேக+டா7. தF! அவ.
"ாியவி!ைல . "ாிய "ாிய வாயிA வயி@றிA அ=தப=ேய அ-த அைறேய
அதிப= கதினா7. மமக7, னா! விர!கைள நீ+= மடகியப=ேய ேபச
ெதாி-த மிகமா> கதினா7....

"அ= சடாளி... எ மகைனயா= ஏலாதவ1 ெசாேன - நீ மத பி=8
திறிPசா அ அவ என= ப4வா? இேபா ெசா!றைத ந!லா
ேக.=... ஒ க4 னாேலேய, எ மக1 இெனா க!யாண
ெச>வ8, ஒ வஷ7ேள... எ ேபர ழ-ைதைய நா ம=ல வ8
ெகாPசைலனா... எ ேப ெசாணமா இ!ல= அ=பாவி எ பி7ைளைய
எப= ேகவலப(தியிகா..... ராதிாிேல என பாெட!லா ப(தினாேளா அேட>... இ1மாடா நீ, இவ7Kட வாழ4... இவைள ஒேரய=யா> மிதி8
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ேபாடாம இப= அ=ப+( நிகிேய... நீெய!லா ஒ ஆபைளயாடா?"

கா-தாமணி, அமாவி வாைய ெபாதினா7. தாயி ஆேவச தனய1
வ-வி+ட. இேபா பேபா! மல9க மல9க பாதப=ேய நிற ச9காியி
மீ மேனாக பா>-தா. அவ7 =ைய பி= இ3தா. கா!கைள இடறி
வயி@ைற வத@காக திகா!கைள \கி ைககைள ஓ9கினா.

எறாA, ச9காி அவ1 இட ெகா(கவி!ைல. ெதாெப கீேழ
வி3-தா7. பிபகமா> வி3- ம!லாக8 சா>-தா7 வாயி! Tைர ேசா"
மிDகளா> நி நிதானி, பின திாி-ேபான பாலா> ஓ=ய. கக7
இ(கி ெகாடன. ைக கா!க7 ெவ+= ெகாடன.. ெவ+= ெவ+= ஒைற
ஒ தி ெகாடன.
---------அதியாய 10

மேனாக திவாமிZ ேப- வளாகதி@ எதிேர, மாம!ல"ர ேப-
நிததி!, கா!கைள8 ழ@றாமேல, ககைள8 ழ@றினா. அவ நிற
இடைத ேப- Kடார எ ெசா!ல =யா. அவைனேபா! Kடார
அ@ேபான ஒ இட. பாதிகிழி- ேபான ேப- படைத8 ம
வைள-ேபான கபி. மைழ, சாைலைய ளிபா+= ெகா=-த. ம
தி+(க7 ேச சகதிJ ஆன சைதகளா> வழி-ேதா=ன. ( ழிவா>க7 நீைர
ெகாபளிதன. H=ய@ற சாகைட ழிகளி!, நீ ழி ேபா+ட. -தய
மைழயாA ம லாாிகளாA ஏைழ ெபணி "டைவேபா! ஒ"
ேபாடப+ட தா, நா நாரா>, தட "ர(, அ-த சாைலைய நிவாணமாக
கா+=ய. ஆ7 அரவ அதிகமி!ைல. நிறவக. அேக உ7ள கைட
கணிகளி! ஒ9கி ெகாடாக7.

எறாA, மேனாக ம+( மைழயி! நைன-தப=ேய நிறா. நைனகிேறா
எற நிைனவ@ேற நிறா. அவ1 ளிர=கவி!ைல. தைலைய +=ய
மைழ நீ, உடைல அபிய ஈர உைடJ, அவ17 எ-த மா@றைதJ ஏ@ப(த
வி!ைல. ந!ல ெக+ட அபா! ேபான ஞான. ஞானதி எதி
மைறேயா, அPஞானதி ெவளி"றேமா.... @ நைன-தத@ ஈரமி!ைல
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எப ேபா! நிறா. க9காGகாக நிறாA, அவ7 வைகயி உணவ@ேற
நிறா.

ச9காிைய, தனியா மவமைனயி! ேசதாகி வி+ட. காகா> வFேபா...
ேவ எேவா... இைறய ெட,=! நாைள ாிச!+ ெதாிJ. அகாG,
அமாG மாறி மாறி தவ கிடகிறாக7. ஆரபதி! 7ளி தித அமா,
அட9கிேபானா7. வரத+சைண ெகா(ைம எ ஆகிவிட படாேத எ
கா-தாமணி ெசான, அவ7 ஆ=ேபானா7. ஆனா!, இவ1ேகா அ-த8
சி-தைனேய இ!ைல. வாடைக காாி!, ச9காிைய பிண ேபா! ஏ@றினாக7.
அவ1 பிண ேபாலேவ அ-த காாி! ஏ@றப+டா. அகாகாாி அ-த
கா7ேளேய அவைன க+=பி= அ3தா7. அமாகாாி அவமீ +=
ேமாதினா7.

மேனாக, நிைனGகைள உதறிவி+(, அ-த ப, நிததி! ப+ட மரமா>
நிறா. அவ பாைல மனதி! ளி வி+ட ஒேற ஒ. ெப ேமாக.
அ-த ேமாகேம பிதான. எதிகால தி+டேமா, நிகDகால நிைனேபா ஏம@,
அேபாைத அேபா, வா3 த@காFக வாழ!. ெப பிகாகேவ வா3த!.
மன8ைமைய மற காமேதட!. இதனா! தா, இ-த ஒமாத காலதி!,
ெதகளி! ேத=பி=த நா ெபகேளா( கட@கைர ேபா> இகிறா
H ெபகேளா( சினிமாவி@ ேபா> இகிறா. ஐ-தா ெபக7
ெச"கைள \கியைதJ க=கிறா. ஜீ.பி .எபி! கட வா9கினா.
=.ஏ. அ+வா, வா9கி அர பயண ேம@ெகா7ளாம!, அேத பணதி! ெப
பயணதி! லயிவி+டா. பயண எறா!, அைற7 நட ரகசிய
பயணம!ல. பகிர9கமான சினிமா திேய+டகளிA, கட@கைரகளிA நட
பாதிபயண. எ!ைலைய காண=யாத இைடேவைள பயண இவனா!,
இேபாைத அவ1 எGேம உைறகவி!ைல உய பதவியி
ெபாபி!ைல. ெத ெபாகியா> ஆகிேபான நிைனவி!ைல.

மைழ , \ற! ஆகிவி+ட. இேபாதா அவ ைகக=காரைத பாதா.
மைழ ளிக7 ப+(, ம9கலான க=கார கணா=7, சின 7ைள ெபாிய
7 கWவியி-த ஒ!Fயான வினா= 7, வ+டம=த. கைடசி 7ளி
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நிைலதா அவ நிைலேயா.... ேலசான நிைன". பைழய ரசைனயி ெப9காய
வாைட ெவைமயா>8 சிாிதா. பிற அ-த ெவைம பய-ேபா>
ைடைய பி= ெகா( ெசற, ஒ ெப பினா! ேபானா. அவைள
எ+= பி=பேபா! நட-, ேலசா> கைனதா. அ-த கைன" அவ7
க ெகா(காதேபா, திபி நட-தா. எதிபக இெனாதி பாள
பாளமான ப+ைட =ைச ேபா+ட "டைவகாாி. ேப-தி! அ=படாத ைறயாக
அ-த8 சாைலைய கட-தா. அவ. இைணயாக நட-தா. அவேளா, அவைன
ஒமாதிாி பாதா7. 'மணி எனா8' எறா7. அவ அவேளா(
ேபாயிபா. அத@7, க9கா அவைன வழி மறிதா7. அவ ைககைள
ப@றியப=ேய சா=னா7.

“ெசான இடதி! நி@காம! ஏ இப= அைலயேற... அ9க ேபா> நினா!,
ெபாகி பச9க ைறகிறா9க.... உேனாட ேபஜா>யா..."

மேனாக, அவைள ஏறி+( பாதா. இேபாெத!லா, அவ7 ஸா'
ேபா(வதி!ைல... ேபா>யா வா>யாதா. க7ள காதFA அவ. ஏக "ஷ
விவாச. அவ7 வவா7 எ ெதாி-ேத அைல-தா. ஆனாA ெப
ேத=னா. எதாததா! த(கபடவி!ைல அ-த E ய@சியிA ஒ க.
அ-த நா> அைல8சFA ஒ கி. கி.".

மேனாக, அவைள மீ( மீ( பாதா. நீட கதி@ ேபா+=யாக
பி"ற தைலயா> ைளத ெகாைட அதி! பாதிைய மைற ம!Fைக8
சரதி நிலா ெவளிவ+ட ெசPசிவ" பிடாிைய க" ேகா(களா> கா+=
ெகாைடயி! ெதாட9கி பிடறியி! =J = கிராதிக7. பாடதி கம!க.
பதிலாக அ9 இ9மா> ழA மீ வ=வ வைளய9க7. இட ைகயி!
ெபானிற க=கார. வல ைகயி! ைகைப. எ!லா இவ வா9கி
ெகா(ததா அவ7 வா9க ம இவ திணிதைவதா.

மேனாக, தைன ரசிபைத க9கா ரசைனேயா( பாதா7. ேபாக ேபாகிற அ-த
இடதி! எவ அ-த8 ச-ேதக வ-விட Kடா எபத@காக இவேன
ெசா!F, அவ7 ெச>த அதிகப=யான அல9கார. அ அல9ேகாலமாகி விட
Kடாேத எற பய. அ-த பயைத அவ.7 ஏ@ப(தியவ1 இவதா இ-த
இரவி! ஆ+ேடாவி! ேபானா!, ேபா], ெசேபா,=! மடகி Nேவாதிர
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ேக+கலா எ விவர ெசானா. அத@ பாிகாரமா> ேப-தி! ேபாகலா
எறா. ேபாகிற இடதி!, இவ7 வாைய திறக Kடா எறா. அேத சமய
பயபடாம! அசதலாக பாக ேவ( எறா. இேவ அவ.
பயைத ெகா(த. 'ேபா]^! சிகினா! படாதபா(. அ-த க,மால
ெதாிPசா ெவ+= N(வா... இ-த ஆைளJ ேச ெவ+(வா. "ஷ.
ேமPசாA, ெபடா+= ேயாகியமா இக41 பினாற ெஜம.
அேதாட மனசா+சி1 ..

"வாணா>யா.... வாணா>யா.."

"என ஒன பி=கFயா."

"பி=கா+= வேவனா...”
அேபா ேபசாம வா..'

“நம ஆ`,ல ேவற, ஒ மாதிாி ேபறா9க>யா..."

"அ9ேக ஒWெவா4 ஒWெவாண லW பணி+( தா இ...
ேஜா=கைள மா@றி மா@றி லW ப4 அக. நமள பதி ேபச
ேயாகியைத இ!ைல...”

"8சீ எனேபால எவ. இகமா+டா7."

"எைனேபால ஒத ஒன கிைடபானா...."

"நிச-தாயா.. அேபா1 இ-த எைன இப= ைபதியமாகி+=ேய... சதா
ஒ ெநன"தாயா.."

மேனாக, ெபைம பி=படாம! தைனேய பா ெகாடா. ெவ@றி
ெப@றவ ேபா! "னைகதா. சாதாரண ெவ@றிய!ல ச9காிைய ேதா@க=த
ெவ@றி. எப= இகாேளா... எப=J இக+(... இ-த8 சின Eேட
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இனிேம! ஒ ெபாிய E(... அ=ேய ச9காி... ஒ கி+ட =யாத இவ7கி+ட
=J... காரண இவ7 எைன ேநசிகிறவ7...'

இவ, ேப-தி! ஏறி, மாம!ல"ரதி@ H கிேலாமீ+ட ேப
இற9கி ெகாடாக7 ஆரவாரம@ற சாைல இவ பய- ேபா> ஒவ
ஒவ கா9கைள ப@றி ெகாடாக7. ஆனாA அ-த வி(தியி Tைழ
வாயிA ேபான உடேனேய அவக. பய ெதளி-த. கடேலார வி(தி.
ஆகாய வைள-த ேபாற க+=ட... அதி! அபிய கல ப!" ந+சதிர9க7.

அணா- பாத க9காைவ ைக பி= நகதியப=ேய வரேவ@"
அைற7 Tைழ-தா. அ9ேக \9கி வழி-தவ, \க கலகதி!, ககளா!
அத+=னா. கீேழ நா ஐ- ேப  ெந(மா> ப(தி-தாக7.
வரேவ@பாள, பிணகா+=! நடப ேபா! அவக. கிைடேய 
ெந(மா> நட- வரேவ@" வைளG ெவளிேய வ- சாவிைய நீ+=னா.
ேந@ மதியானேம பதிG ெச>வி+(ேபான சாமிைய "னைக
பாதா. இவ, அேபா ெகா(த ஐப %பா> அபளிைப இ
மதியான தா ஆபாகி' ஆபானவ இேபாதா எ3-தா. ஒ "!ைல'
எதிபா, அவேன அவகைள தலாவ மா= நகதி Hறாவ
அைற7 ெகா( ேபா> வி+டா.

அ-த அைறைய பா, க9கா அதிசயிதா7. அைமயான கி.கி.". அேவ
ரF(வேபாற ெமைமயான சத. அவகைள வரேவ@பேபா!
=ரா,பாம அதிேவ+டா> ழ9கி ஒ சிவ" விளைக கா+(கிற. அவ7
தைர ெதாியாத கபளதி! நட-, ெமைதைய ெதா+டா7. எமா=ேயா எ
ரF+டப=ேய அவைன நறிJட பாதா7. க+=! ச+டதி! பதித
வி+கைள த+= வி+டா7 அ-த விைளயா+=! ேம!தள வானவி!லான.
அைற 3க மPச7 ெவயி! ெவளி8ச.

க9காG, பய ேபா>வி+ட. ெவ!ெவ+ ேசாபா இைக தாவினா7.
ேபைட கழ+=ேபா+( வி+( A9கிைய க+=ெகா( இ-தவைன ப!F
ேபா! அபி ெகா(, அவேனா( ப(ைகயி! வி3-தா7. ஒேர நிமிடதி!
அவ அவளிடமி- வி(ப+டா. அவேளா எ ராசா ராசா..' எ அர@றினா7.
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அவ1ேகா , அவ7 த எ8சிலாக ப+ட. இத@கா இWவளG அைல8ச!
எ தைனேய ெநா- ெகாடா. அவ1 ந!ல ேவைளயாக கதG
த+டப+ட. தவி! அ=பேபா! சதமி+ட. அதா சாெக
வி(ப+டா. கதைவ திற-தா அவ7 ஆைடகைள8 சாிப(த =யாம!,
ளியலைற7 ேபாகேவ( எ நிைனபி!லாம!, க+=A கீேழ
ப9கினா7.

வ-தவ பணிெர(, பதிH வய8 சிவ Nவாகாம!, பிPசாகாம!
ெவபிேபான பழ. கதி! தி8சி. அதாவ வைமயி தி8சி. ெச=
மரமாகாம! த(க கிைளகைள ெவ+=ெய(த; இைலதைளக7 பி> எறியப+ட
மரேபான ெச=. ககைள8 சிமி+டாம! க7ள8 சிாிைப உதிகாம!,
அவகைள ேபர ேபதியா> பா ஒ தாதாவி ேதாரைணயி! ேக+டா.

"ேவற ஏதாவ ேவ4மா சா..."

"அப=னா "

"அதா வி,கி, பிரா=, ஜி, சிக 65, R(!,, பிைர( ைர,, சிக
மPSாி, சிக =ைர, நா, சபாதி "

மேனாக சாபிடாம! இப அேபாதா உைறத. க+=A கீேழ
கிட-தவைள னி- பாதா. அவேளா எG ேவடா எப ேபா!
தைலயா+=னா7. அ-த8 சிவைன ேபாக8 ெசா!Aப= படேகா+(வ ேபா!
ைககைள ெகா( ேபானா7. ஆனா!, மேனாக ேவவிதமாக நிைனதா.
நீல, அ ப(ைக அைறயி! ெசான நிைனG வ-த. அேட ைபயா ஆ. ெர( ெப தணி அ=8சி+( ப(ைகயி! "ரடா அ-த8 கேம
அலாதிடா...' எறா7. அேபா அைத மதவ, இேபா ஒ" ெகாடா.
பாதி ேபாைதயி! - கக7 கிற9க ெப ஆவசமாக, ஆ ெப வசமாக,
ஆ4 ெப4 அ@ ேபான நிைலயி!, அ-த8 கேம அலாதி.... இப=
இவேன ெசா!F ெகாடா. சிவனிட பாதிபா+=! வி,கி, இதர
வைகயறாக. பண ெகா(தா R R %பா> ேநா+(க7.
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அ-த8 சிவ, க9காைவ ஏறி+( பாகாமேல ேபானபிற, அவ7
க+=FF- ெவளிப+டா7. அ-த சிவைன ேபாகிாி ெபாறேபா' எ
தி+= ெகாேட, கதைவ8 சாத ேபானா7. மேனாக, இழ-ேபான உட!
 இ1 வரவி!ைல. அைரமணி ேநரமாவ ஆ. அப= வ-தாA
=Jேதா.... =யைலேயா... =-தா! ச-ேதாஷ.... =யாவி+டா! பா+=! மீ
பழி ேபா+( விடலா. அவ ஆைணயி+டா....

"கதG திற-திக+(."

"அ-தபய வாரற அைர அG ஆேம... அவைர என ெச>றதா...”

"இ-தா பா... கதைவ8 சாதாேத... இ-த இரG 3 நமதா .."

அவ7, ேலசா> தி(கி+டா7. அவ ரF! கா+=ய க(ைம, அவ. எனேவா
ேபாF-த. ஆனாA, தைன தாேன சமாதானப(தி ெகாடா7.

அைரமணி ேநர கா! மணியாகிய. அவைர அவ7 தா ேபசினா7.
அவ ஒ@ைற வாைதயிேலேய பதிலளிதா. அவ7 'பலாவான சி!மிஷ9கைள8
ெச>தா7. அ-த சைத வ,ைவ , அவ ப!ைல க= ெபா
ெகாடா.

இத@7, அ-த8 சிவ ஆ= அைச- வ-தா. வா9கியவ@ைற அ9கி-த
dபாயி! ெபா+டல9களாகG பா+=லாகG ைவவி+( எPசிய
ேநா+(கைளJ சி!லைறகைளJ அப=ேய ெகா(வி+(, ெகாகாக
காதிகாம! ேபா>வி+டா.

மேனாக, இர( கிளா,கைள எ( பா+=F! கா!வாசிைய காF ெச>தா.
எறா மாதிாி ெநளி- கிட-த வAத -திாிப" ஒைற அவ7 வாயி!
திணிதப=ேய, 'நீJ ேபா+(ேகா ...' எறா.
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"வாணாயா..."

"பழக கிைடயாதா ?"

"அ-த க,மால ஒவா+= வ@"தி த-திகா. அ= பய- நா1
ஊதிகிேன. அ"ற ஆ(னனா பா ஆ+ட... அப= ஆ(ேனனா. அ-த
க,மாலைத ேபாடா வாடா1 தி+=ேனனா. அவ வழக ேபா! அ=க...
நா "சா திபி அ=க... ெதேவ திர=+("

'ஒன "ஷ ேமேல இ-த ெவ" அப= ெவளியாயி.. இ9ேக SDநிைல
ேவேற... ஒ ெப' ேபா+(ேகா... அ ந!லதா .."

மேனாக, அவ7 வா> விளிபி! அ-த கிளாைஸ திணி, உத(கைள
இரடாகினா. அவ7 அ3த தா9காம! வாைய திறக, அ-த திரவ
அவ7 வயி@7 தானா> ஓ=ய. அவ ேகாழி வவ!கைளJ,
உைளகிழ9 சிைஸJ அவ7 வா>7 திணிதேபா, அவ7
கிளா^F- தானாகேவ ெகாPச ஊ@றி வா>7 வி+டா7. Hறாவ
ெபைக தன ம+(ம!லாம! அவ1 ஊ@றி ெகா(தா7. ெம!ல ெம!ல
அவ7 இர( ப+டா7 கக7 தனியா> ழறன. பிற தைலேயா( ேச-
ழறன. அவ ழறா. அ-த அைறேய ழற..... அவ7 காளியா>
எ3-தா7. தியா> திதா7.... அவ ேதாைள ப@றி \கியப=ேய...
கதினா7....

"ஏயா... ெதாியாமதா ேகேக... நீ ஆபளதானா...? இ-ேநர அ-த
க,மாலமாயி-தா, எனமா உ+= யிபா - கதைவ8 சாதாேத1 ேபா
கா+(றிேய.... எனகா ெதாியா... நீ ெநசமாேவ ஆபைளனா... வா>யா
பாகலா... வா>யா ....."

க9கா , ம!லாக வி3-தா7. ேசைலைய அவிD ேபா+டா7. தைலைய \கி
\கி இர( ைககைளJ ஆ+= ஆ+= "ஒன ெநசமா9கா+=J தி!A
இ-தா, வா>யா.... வா>யா " எ அபிநய கா+= ரF+டா7.
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ேபாைத7 HDகியி-த மேனாக உடன=யா> ேபாைத ெதளி-த. சத
ேபா+டவளி வாைய ைககளா! ெபாதினா. அவ7 க=த வF ெபாகாம!,
க+=F! கிட-த பனியைன ப- ேபாலாகி, அவ7 வா>7 திணிதா. அவ7,
அவைன ஒேர த7ளா> த7ளிவி+( எ3-தா7. வாைதக7 அ"களாகின ர!
அதிேவ+டான.

"ஒைனேய ந"ற எேனாட ேவைலய ப@றி ேயாசிதியா - இனா8 ஒ
கெபனி.- ெபா!லாத கெபனி.- ேபாவ+(... ஆ`,லயாவ ெபமென(
ஆகினியா- ஆமா. ெதாியாமதா ேகேக. நீ ெபாபள ெபாகி
ஆயி+=யாேம. ஆ`,ல ஒ கிளா ெபா4 வனஜா ெசைப \கி
கா+=னாளாேம. நா இேக - ஒ ெபாடா+= இகா7. இ-த
ெரைடJ சமாளி8சாேல ஒன ெபாி... இனா மஷயா நீ...
ெபா+ைடயி!ைலனா இபேவ வா>யா - ஒனா! நம ஆ`ேஸ நா>யா....
எைனJ ஒைனJ அ-த கிண பய ஏடாKடமா ேபறாயா - தா9க
=யைல>யா எனால தா9க =யைல>யா- எனி பழி பாவைத
ெகா(தி+=ேய. என ைகவி+=டாேத>யா- என காபாைத>யா ஏமாதிடாேத>யா ஏமாவியா? மவேன... ஏமாதின என நட ெதாிJமா?"

க9கா, ப(ைகயிF- எ3வ வி3வமாக8 ழறா7. பாவாைட ஜாக+=!
ஒ சினிமா பா+ைட பா=னா7. அவ கி! இர( சா8 சாதி, தாவி
ஆ=னா7 அவ ைகைய எ(, த தைலயிேலேய அ= ெகாடா7....
அ3தா7. அ-த அைறேய A9ப= ஒபாாி ேபா+டா7.

"அ-த க,மால வி+டமாதிாி என ைகவி+=டா ேத>யா... நீ.... வி+=(ேவ...
விடதா ேபாேற.. என ஒன எG நடகல..... நடதG ஒனால
=யல.... நடகாமேல =கிேற... எனால ஒன பிரேயாசனமி!ல...
ஒனால என பிரேயாசனமி!ல... எனமாதிாி ஒ வய ெபாமனா+=கி
இ-த % கியமி!ல>யா... ெப+( கியமி!ல>யா... தைர Kட ேபாயா...
ஏ>யா என K+= வ-ேத...? என ைகவிட ேபாறீேய..."

க9கா, பகதிF-த கிளாைஸ எ( `ேரா கணா= மீ Eசினா7.
ைகெய( பி+டவைன பா8 சிாிதா7. ைகத+=னா7... கதைவ
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தினா7. ெகாைடைய அவிD ேபா+டா7... Nகைள பி>
ேபா+டா7... பா+( பா=னா7. த9த9ெக திதா7.

அைறகதG பலமாக த+டப+ட. மேனாக ைககைள ெநறிதா. அவ7
கனதி! Kட, ஒ ேபா+டா. அவ7, உடேன ஒபாாி இ+டா7. இேபா
கதG ெவளிபக வசGக7 ேக+டன. அ-த கதG அதி-த. மேனாக ேவ
வழியி!லாம! ெப+=பாபா> கதைவ திற-தா. ெவளிேய நாைக- ேப
நாகபாபா> சீறி நிறாக7. வேபா வாPைசேயா( இ-த அைறயி!
வி+(ேபான வரேவ@பாள, இ1 அ9 இ9மா> ஆ=
ெகா=-தவைள ேநா+ட ேபா+டப=ேய கதினா.

"ஏடா ... ஒன பாதா ப=8சவ மாதிாி ெதாிJ... இப=ப+டவ7 ஏடா
ெகா( வ-ேத...'

"ஏடா கமா!... அவ9கி+ேட ேபா> நியாயமா ேகேற ? க@பழி" ெகாைல1
பழிைய நம ேமல ேபா+(+(, தபிகற வ-திகா... ேபசாம ேபா]
ேபா ேபா(.... நீ ேபசறியா? நா ேபச+(மா....? ஏ= ஒனதா இ ேமேல
ஆ=ன, கடA7ள Eசி கடாசி(ேவா. கடாசினவ9கதா.... கமா!... இ1மா
ெடFேபாைன எ(கைல..."

ஒ ெமா+ைடதைல த=யனி அத+டA க+(ப+(, வரேவ@" கமா!,
அ-த அைற7 இ-த ெடFேபாைன எ(தா. பிரமி நிற மேனாக
விபாீத "ாி-வி+ட. ைகெய( பி+( மறா=னா…..

'ேவடா ஸா... ேவடா ஸா...'

அ-த8 சமயதி! க9கா, எாிகிற தீயி! எெண>ைய ஊ@றினா7

"ஏ? ேபா ேபா+டா ேபாட+(ேம... ேபா] - ெகாபனா... ேட> க,மால....
ேபா] ம8சிகி+ட ேபடா...'
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இவைர தய9கிய கமா!, இேபா ெடFேபா எகைள உதியாக8
@றினா மேனாக அவ ைககைள ப@றி த ககளி! ஒ@றி ெகாேட
மறா=னா...

"எ க3ல கிடகிற இ-த நாA பG ெசயிைன எ(9க சா... ைபயி!
இகிற ெரடாயிர %பாJ எ(9க சா... இ-த க=காரைதJ
வா9கிகி9க சா... ஏ> க9கா... சா காAல வி3=.."

மேனாக += கா+=ய அ-த த=த மனிதைர அ@ப "3ேபா! பாவி+(,
க9கா, மேனாகாிட ம!A வ-தா7.

"அடேபாடா... அ-த க,மால ம+( ஒன பதிலா இ-தி-தா!, இ-த
ெமா+ைடபயல இேநர கீ> ேபா+=பா..."

த=த ெமா+ைட, கமாFடமி- ெடFேபாைன வா9கியேபா, மேனாக, அவ
காF! வி3-தா.

"ேவடா ஸா. தயG ெசP ேவடா ஸா... நா ெபாிய ஆ`ஸ ஸா...
அெர,டானா!, எ ேவைல ேபாயி( சா... நா ெசானெத!லா ஒ9கள
தாேர சா..."

"சாி கீேழ வ- நீ ெசானைதெய!லா கழ+= ெகா(தி+( லாாிய பி=
ஓ(... இ-த தேதறி += இ9ேகேய இக+(... காைலல அ1பி
ைவகிேறா..."

"நீ9க நிைனகிறமாதிாி அவ7, அப=ப+டவ7 இ!ைல சா.... ேபாைதயிேல
உளறினாA... "ஷ1 பதிலா எைனேய நபியிகிறவ7 சா..."

"இவ சாிபடமா+டா ேபா] நப எேக[டா? சாி.. Hணாவ மா=யி!
இகிற, ச-இ,ெபடைர K+= வா... ஏ> ஒனதா எ=
"டைவைய க+(ேற... உகா=.."
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"சா... சா எ மான ேபாயி(... ேவைல ேபாயி(... எ9கைள வி+=(9க சா..."

"இ-தா பாடா.. நீ பணின காாிய நா9கேள ஒன ேபா]ல
ஒபைடக4. ஆனா!, ஒன பாதா!, பாவமா இ.... நீ ம+(
தபி8 ேபாயி+ேட இ. இவள நா9க விட ேபாறதி!ைல ேட>... அவ "டைவய
பி(9டா.

ெமா+ைட தைலயனி த=த கா!களி! ேபா+=-த ைககைள, மேனாக
ெவ+டவா7 E8ேசா( எ(தா அவ17 அவைனயறியாமேலேய ஒ
வி,வ%ப எ(த. அவகைள ேந ேநரா> பா ஆைணயிட ைவத.
Eறாபா> நி S.ைரக ைவத....

சாி... ேபா]ைஸ Kபி(9க..... ஆன ஆக+(... எ உயி ேபாவத@
னா!, இவள நீ9க ெதாட =யா...'
--------------அதியாய 11

எ-த ேப- நிைலயதிF- ரகசியமா> ஏறினாகேளா, அேத இடதி@
அேக மேனாக, க9காG ஆ+ேடாவி! இ- பகிர9கமா> இற9கினாக7.
இரG மாி ெகா= ேபா "றப+(, பக! வி=ய! ழ-ைதயா>
பிற-தேபா, அ-த ழ-ைதயி ெதா"7 ெகா= ேபா! ஆகாயதி!
ெசPசிவபா> ஒளிக@ைற. அ-த பிறைப அறிவி லைவ8 சத ேபா!
பறைவகளி சத9க7.

க9கா, மேனாகைர கKசி பாதா7. அ-த அைறயி! நட-த அமகளதி@
பிற இவேம ேபசவி!ைல. க க பாகவி!ைல. இேபாதா
பா ெகாடாக7. தைலகைள தாDதி ெகாடாக7. மGன ேபசி@.
பாைவக7 கைத பகி- ெகாடன. அவ ேப+ ைபயி! ைகயி+( ஐ-
இப %பா> ேநா+(கைள ெவைமயா> "ர+=ய அவ7, ைகக.7
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திணிதா. அவ7, அ-த ேநா+(கைள, அவ ைப7 ெசாகியப=ேய,
ஆ@றா அர@றினா7.

அ-த பச9க கி+ட நா1 அப=ப+டவ7 இ!ேல1 நீ ெசானேபா ெபைமப+ேட. ஆனா!, இேபா நா1 அப=ப+டவ7தா1 நிைனகிற
மாதிாி பணத நீ+(றிேய சாேர ..."

மேனாக, அவைள, அவ7 கக7 வழியா>8 ச-திதா Kடேவ அவ7
நிைனf+( சபவ ேகாைவக7 தானா> மனதி! ேமாதின. இேபாேத அ-த
நிகD8சிக7 அ9ேகேய நடப ேபா! கக7 பாதன. காக7 ேக+டன.

ேபாைத ெதளி- பய- நிற க9காைவ, த உடேபா( உடபா>
இைணெகா(, அவ S.ைரகிறா.... வய வ-த ஆ4 ெப4
உடAறவி! ஈ(ப(வ @றமி!ைல .... ஒதி உடைல வி@றா!தா @ற...
அைத ந+"காக வி+( ெகா(தா! அதி! தபி!ைல... இவ7 எேனாட
ேதாழி... நா9க7 உறவா(வ எ9க7 ெசா-த விவகார.. ேவ4மினா ஒ
ேபா]ைஸ வர8 ெசா!ைல>யா...' எ சவா! இ(கிறா. உடேன கமா!
சிாிதப=ேய... ச+ட- ெதாியாதவதாயா ேபா], அத ெதாிP வ8சி-தா!,
அைத எப= வைளக11 அவ9க. ெதாிJ...' எகிறா.

உடேன மேனாக ஆகாய NமிJ ஆனவ ேபா! கஜிகிறா... இ-தா
பா9கபா... நீ9க. ேபா]மா ேச- எைன க+= ேபா+(+ேடா
இ!ைல ெகாைல ெச>+ேடா இவள, மானப9கப(த =J... அ"ற என
நட... ெகாைல ேக,ல உ7ள ேபாE9க.... இ!லா+= நா நியாய
கிைடகற வைர அதாவ ஒ9க ைகல கா" மா+டற வைர ஓய
மா+ேட.... உணா விரத இேப... ஊர K+(ேவ... மறிய! ெச>ேவ..
எG பF கா+=.... தீளிேப... எ9ேக அவள ெதா+( பா9க... எ9ேக
ெடFேபா ெச>J9க...' எ அத+(கிறா, மிர+(கிறா. அவக7 அட9கி
ேபாகிறாக7. அப=J அவ த9க8 ெசயிைனேய பாகிறாக7. மேனாகேரா
'இ-த அைற ஏ@ப+ட ேசதார பணல கழிகலா... இப
ெமாத!ல ெவளில ேபா9க.. இ!லா+= நாேன ேபா]ஸு ேபா ெச>ேவ....
உ9க. இ,ெபடரதா ெதாிJ... என ஐ.ஜிையேய ெதாிJ...
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எகிறா. அவைள ஆகிரமிக ேபானவக7, ஆகிரமிக ப+டவகளா>
ெவளிேயகிறாக7.

மேனாக, ஒ மாEர ேபா! அவைள பாகிறா. அவ7 நீ+=ய %பா>
ேநா+(கைள தன ைப7 திணி ெகாேட ஆ+ேடாG காவ' எ ஒ
வாைதைய ஒ வாகியமா> இ3கிறா. அவேளா, 'நா நட-ேத ேபாயி(ேவ
சாேர - நட- நட-தாவ வழி ைறJற மாதிாி எ பார ைறJறதா1
பாகிேற சாமி...' எகிறா7. அவைன திபி திபி பாேத, நடகிறா7.
மீ( அவனிட தி"கிறா7. ஆகாயைத8 சா+சியாக ைவ8 ெசா!வ
ேபா!, அ-த ஆகாயைத பாவி+(, அவனிட ேபகிறா7.

"நீ ஆபைள9க.ேலேய ெபாிய ஆபைள ஸாேர. உன மாதிாி ஆபைளய
இபதா நா பாேக ஸாேர ெபாமனா+=கி+ேட ேபாறவ சாதா
ஆபைளனா அவைள க+= காகிறவ ெபாிய ஆபிைள... நீ ம+( என
வி+(+( ேபாயி-ேத... என `, `ஸா ஆகி இபா9க... நா1 ஒ
கபிாி8சி.... எென!லாேமா ேபசியிேப... ஆ=யிேப. என
மனி8ேச1... ஒேர ஒ வாைத .... எனிகி ஒ ஆ`,ல K+ற ேவைல
ேவணா.... கெபனி ேவைலJ ேவணா... என மனி8ேச1... ஏனா...
இனிேம9கா+= நாம பாக ேபாேறாேமா இ!Fேயா... ெசா!A
ஸாேர.. எ வGல பா! வா சாேர..."

அழேபான க9கா, பி பகமாக ேலசா>8 சா>-தா7. அப=J கணீ
ெதாித... அவ, அவைள அ3தமாக பாதா. அடகி ைவதி-த
உணGகைள ெகா+=னா....

"இ-தா பா க9கா! மனி"1 வ-தா!, நீதா எைன மனிக1.
கல9காத ளமா இ-த உைன, +ைடயா> கலகி+ேட. ஆனா!, ஒேனாட
ந+" எ ஆJ7 வைர ெநனபா இ. பிாியேபாறதா ெநன88
ெசா!லல, நாம பிாிய ேபாற இ!ல... ஆனா... அேதசமய நம ெர(
ேபேராட நடவ=ைகJ.... ேவற மாதிாி இ.... இக4... நா நபிைக
ேராகிJமி!ல... நி8சய ஒ ந!ல ெச>தி E( ேத= வ... ஆ`ஸு வாரத
ம+( நிதிடாேத... ஆ`,ல நா அதிகாாியி!ேல ... நீ ெபறவ7 இ!ேல ...
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நா ம1ஷ.... நீ ம1ஷி... சாி... ேபா>வாமா.... சீகிரமா ஆ`,ல ேபா>
ேவைலய பா..."

"அழ ைவகிறிேய ஸாேர... அழ ைவகிறிேய... ஒ ெநலமய நிைன8சா எனி
மன ேக+க மா+ேட9ேத..."

க9கா, உத(கைள க=தப=ேய, அவைன உ@ பாதா7. அவைள தன7
உ7வா9வ ேபா!, அைசவ@ற கணா= ேபா! சலனமிறி நிற மேனாக,
எதிதிைசயி! நட-தா. இல ேநாகி8 ெசறா. ச9காிைய பாக
ேவ(. அவ7 ககைள ைட விடேவ(. அவ. எ ேதைவேயா
அைத ஈேட@ற ேவ(. அவளிட மனி" ேக+க ேவ(.

மேனாக, நைடயி! ஒ மி(... பாைவயி! ஒ க`ர... கா!க7 தைரயி!
அ3-த பதி-தன. சா>வா> நடகாம! ேநரா> நட-தா. ெக+டைதேபா!
ந!ல ெதாட- வரK=ய... ஒ ந!ல ண இெனா ந!ல ணைத
ெதா@றி ெகா7ள K=ய. அ3ைகJ, சிாி" இப=தா. இனிேம! சிாிக
=கிறேதா இ!ைலேயா, அழேபாவதி!ைல. அழ ைவக ேபாவ இ!ைல.
எப= இகாேளா. எப= ெய!லா நட-திேக. க9காைவ காபா@றிய
ேபா! ச9காிையJ காபா@ற ேவ(... எ!லா வைகயிA காபா@ற
ேவ(.

மேனாக, ெப விரைல பாதப=ேய நட-தா. அக பக எ-த ெப4
இய9வ அறியாம!, நட- ெகா=-தா. தைனதாேன தாிசிததி! ஒ
ெபமித. இ-த உணைவJ ணைதJ ஆவியாகாம! மன7ேளேய
க+= ேபாட ேவ( எற ைவராகிய.

அ-த மவமைனயி Tைழ வாயிA7 ெசற, மேனாகாி கா!க7
ேலசா> தள-தன. கா!கேளா( ேச- தைலJ தாD-த. எ-த கேதாட
அவைள பாப? தைரைய பாக மனமி!லாம!, அணா- பாதா.
அ-த க+=டதி@ ேமேல தைல நீ+=ய அேசாக மர9கைள அணா-
பாதப=ேய நட-தா. ஏேதா ஒ ேமாவ க(, கணிறகினா.
அவனிட +(ப+ட க+( ேபா+ட மனித ஒவ, இய!பாக8
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ெசா!வேபாலG, தைன நிைன ெகாட ேபாலG வF அடகி
ேபசினா...

"அணா- பாகபடா... னி- ேநாகபடா.... ேநரா பாக4.
ேநரா நடக4. நேமாட சிரம, பிறதியாைர8 சிரமப(த Kடா..."
மேனாக நிறா. தபா+( ேபா> ெகா=-த மனிதாி ைக
பாதா அ-த  "றக!ல. அவ1 ஒ ேகடய... அ-த வாைதக7
ெவ வாைதக7 அ!ல. அசாீாி வாைதக7.

மேனாக, F=! ஏறி, Hறாவ மா= வ-தா. அேவ தைரதள
மாதிாியான வரேவ@பைற. பாைவயாளக7 இைகக7. அரசா9க மவமைன
காணாத பளபளபான தைர. இ-த மவமைன இவ சதி அபா!
ப+டதா. ேபா], வழ வ" வரKடா எபத@காக, ெதாி-தவ ஒவ
Hல கிைடத இட.

ச9காியி அைற னா! நாA ேப அமா, அகா, மாமனா, மாமியா
அகா, அWவேபா ேபகிறா7. அமாவி ைக E8க.கிைடேய கமி+(,
அவ.8 சாதகமாகேவா அ!ல பாதகமாகேவா ேபகிறா7 மாமனா, தைலைய
ஒ8சா> நி@கிறா மாமியா இர( ைககைளJ தைலயி! விெகா(
த(மாகிறா7.

இ-த ெசாணமா அவக7 வ-த பய- ேபானவ7தா. ேபா],ல பி=8
ெகா(திடாதீ9க1 ெகPச ேபானவ7தா. ஆனா! சப-திக7 எ மக7
ெதாிP ெதாியாம ஏதாவ ெச>தி-தா!, நீ9கதா ெபாிய மன பணி
மனிக1.'' எ அ3தேபா, அவள பய, பயதலான. கட-த H
நா+களி! அவ7 எகிற! H மட9காகி, பாிமாண ெப@ற. மேனாக
பினா! நி@பைத அ-த நா!வேம கவனிகவி!ைல. நாயகியான ெசாணமா,
ட8ட ெகா(தா7….

"இனிேயாட எ9க ெபா" ெதாைலPச. நீ9க ஆயிர ெசானாA ேக+க
ேபாறதா> இ!ைல..... இனிேம! நீ9க யாேரா- நா9க யாேரா - ஊ K+=
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ேபாக4னாA K+= ேபா9க.... இ9ேகேய வ8 அழ பாக4னாA பா9க... ஏ> கா-தாமணி - "றப(."

"அணி! அப=ெய!லா, ேபசாதீ9க.... நா9க எ-த கேதாட அவள
K+=+( ேபாேவா.?"

மா8 மா பினாதாேத - எ9ேகயாவ ெபடா+=, "ஷன அ=பாளா....?
இவ7 அ=8சி+டாேள... இவைள8 ேசதா!.... ஒநா7 ராதிாியிேல எ மகைன
ெகாைல ெச>ய மா+டா7 எகிற என நி8சய .?”

"எமா... என இ!லா."

மேனாக, ஓ9கி கதினா. நா!வ திபினாக7. ககளி! நீ ேகாத
மாமியாைரJ, ேயாகி ேபா! ைகக+= நிற மாமனாைரJ மாறி மாறி பாதா.
மாமியா அவைன பாவி+(, இய!பிேலேய ஒ(9கிேபான உடைப
ஒ(கினா7. மாமனா, அவ ைகைய பி= ேதகி ைவத உணGகைள
திரவமாக ெவளிப(தி ெகா=-தா. இவ ஆரப ப7ளிKட
ஆசிாியக7. ழ-ைதகேளா( பழகி பழகி ழ-ைதயானவக7. மாமியா,
மமகைன பா ைகெய( பி+டா7. அமாைவ ேபா! அவ தி+=
விடKடாேத எகிற பய. அவ7 உட" ஆ=ய. சரணாகதியா> ஆ=ய.
பி+ட ைகைய எ(காமேல மமகைன பா மறா=னா7.

"அவ7 நட-கி+ட த"தா மாபி7ேள - எ9க =ைய
ெக(கிறகிேன பிற-திகா7. ஒேர ெபணா8ேச1 தைலயிேல த+=
வளகாம ேபாயி+ேடா. எ9க E+ல இ-த மாதிாிேய ஓ9க E+லJ
இபா1 நிைனேதா. இப= ஒ9கைள8 சீரழிபா1 நிைனகேல... ஏ9கி
ஏ9கி அ3கிறா மாபி7ேள. நீ9கேள ெசா!A9க அவைள ஊ K+=+(
ேபாக =Jமா? அப= ேபா> உயிேராடதா இக =Jமா - ஒேர ஒ
ச-தப அவ. ெகா(9க மாபி7ேள - அபKட நீ9க அவைள
அ=`9கேளா... பி=`9கேளா... அவ7 ஓ9க ெபா.. அவைள என
ேவ4மினாA ெச>J9க நா9க ஏ1 ேக+கமா+ேடா."
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சம-தியமா ேபசி =ப வைர ெபாைம கா+ட =யாம! ெசாணமா,
ைககைள ஆ+=ய ேபா, கா-தாமணி, அவ@ைற பி= ெகாடா7. இேபா
அ-தமா ைககைள நீ+டாமேலேய கதினா7....

"இ-த மாதிாி பசபற ேவைலெய!லா ேவடா. எ மகைன அவராேவாட ராவா
தி ெகாைல பண4. அபபா - என ந!ெலண உன".

ெசாணமா, மகளிடமி- ைகைய எ( வி+(, அ9மி9மா> ஆ=
கா+=யேபா, மேனாக, அமாைவ ைறதப=ேய கத ேபானா. அத@7
வாச! கதG திறகப+ட. ச9காிைய எ+= பாகேபான மேனாகாி
ககைள இர( உவ9க7 மைறதன. ,ெடத,ேகா மனித ஐப
வயதிகலா. Kட நிற ெப4 இபேத3 வயதிகலா... டாட
கதினா....

"இப= ச-ைதK+ட ேபா+டா! எப= ? ஏமா நீ இ9க வரKடா1
ெசாேனேன... எகாக வ-ேத...”

"கா ெசலவளிகிறவ7 நா. வரபடாதா…”

மேனாக எமா' எ ஒ அத+ட! ேபா+(வி+(, டாடைர ேக+டா...

"இேபா எ ஒ>" எப= இ டாட..."

"ககிராேலஷ மி,ட மேனாக.."

மேனாக அ-த இள ெபைண "ாியாம! பாதா. அவ7 தன பாரா+(
விளகமளிதா7.

அ-தமா, ஒ9க ெபடா+=, எகிற நிைன" வ-திேக... இேபாவாவ
பாக49கிற எண வ-திேக... அதா பாரா+=ேன..'
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அ-த ெபணி ேகாபைத8 ச-திக =யாம!, மேனாக, டாடாிட
அைடகலமானா.

"அவ. எப= இ டாட...”

"ந!லாதா ணமாகி வ-தா9க..... ஆனா! இ-தமா... ஒ9கமாவா - ந!ல
அமா- இவ9க, இ-த ெர( ேபைரJ ப(தின பா+(ல பாவ ஒ9க மைனவி
பைழயப=J ைககா! ெவ+=+("

டாட ேம@ெகா( ேபச=யாம! வாயைட ேபானா. மேனாகாி
மாமியா, மாமனா ஒவைர ஒவ க+= பி= ெகா( விமினாக7.
அG ந!லதா> ேபாயி@. தனிதனியா> அ3தி-தா! கீேழ
வி3-திபாக7. ஒவைரெயாவ எG பி=படாம!, பி=
ெகாடாக7. ஒவ ேதாளி! இெனாவ க ேபா+( கைள
ஈரமாகினாக7.... தைலக7 இற9கி டமான இ உட"களா>
ஆகிேபானாக7.

மேனாக, ெபா9கிய ேகாபைத திைச திபினா. எதிமைற உணைவ
ஆகமாகினா. அமாவி ேதாளி! ைக ேபா+டப=ேய அவ7 கைத
\கிபி= ெநகிD- ேபசினா.

"எமா... ஒ மகளாயி-தா!, இப= ேபவியா...? இவ9க ஒ தபி
த9க8சியாயி-தா!, இப= ேநாக=பியா? ஒைனJ எைனJ
நபிதாேனமா ச9காிைய ஒபைடதா9க. ஏமா இ-த மாதிாி எ!லாைரJ
ேநாக=கிேற... அகாG, ச9காி மாதிாி ெவ+( வ-தி-தா!, நீ அவ7
"ஷைன வி+( ைவபியா... எ ெபடா+=ையJ ஒ மகளா ெநன8
பாமா."

ெசாணமா, ககளா! அைரவ+ட ேபா+டா7. விழி பி9க பாதா7. பிற
கைத H= ெகாடா7..... உ8சி த! பாத வைர A9கிய. கா-தாமணி
அவ7 ைககைள பி=தேபா, அமாகாாி அவ7 தைலயி! க ேபா+(
மவினா7... ஊைம அ3ைகயா> அ3தா7. மக அப= ேபசிவி+டாேன எ
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அ3கிறாளா..... மமக7 பைழயப=J E+( வவ நி8சய எ நிைன
அ3கிறாளா... அ!ல அ த! இவைர தா நட- ெகாடைத ப@றி
@ற உணவி! அ3கிறாளா - @றPசா+= அ3கிறாளா.. அ-த ெசாணமாGேக
அ ெதாியா.

இத@7 டாட அத+(வேபா! ேபசினா.

இடைத காFப49கமா ேவ=ைக பாகா9க பா - இேபா அ-த
ெபா4 ைடசிபா ஊசி ேபா+(+(, வ-திேகா. இ1 நாAமணி
ேநர அைர மயகதிேலேய இபா9க. அபா அமா ம+( இ9ேகேய
இக+(...'

'நா1 இேக டாட...'

'ேநா மி,ட மேனாக - ஸாாி... இ1 ஒ வாரதி@ நீ9க அவைள
பாகKடா .... நா9க ஒ9க ஒ>ைப அஸேவஷல வ8சிேகா... எேபா
பாக8 ெசா!ேறாேமா... அப பாதா! ேபா.... இ-தாமா... ெபாியமா..
E+(ேபா> எWவளG அழ4ேமா... அWவளG அ3... இனிேமலாவ யாைரJ
அழைவகாேத... இ!லா+= ஒன.. மி,ட மேனாக - எேனாட வா9க..'

அ-த அைற7 =ய=த ெசாணமாைவ, கா-தாமணி இ3ெகா(
ேபானா7. மேனாக, மாமனாாி, ம= ைவத கர9களி!, ேலசா> பி=
அ3திவி+(, டாடேரா( ேபானா. Kடேவ அவைன8 சா=ய அ-த ெப4
ேபானா7.

அ-த அைறயி! ழ! நா@காFயி! ேமேல கதி விாி-த Sாிய பட. எதி8 வாி!
வ+ட9கைள உ7ளடகிய ெபவ+ட பட. அத ைமயதி! ஒ "7ளி. அத@
கீேழ ெமைதயி+ட க+=!.

"இேபா எ ஒ>" எப= இ டாட.."

"ஒ> இக+(.. ஒ9க. இப எப= இ.... ேநாயி1
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அ1மானிதா!, அ ஒ9க.தா. ஒ9க ஒ>" இகிற அேதாட
அறிறிக7..... ஒ9க. மனகா>8ச!... அ-த ெப4 ெநறி க+=யி...
அ-த ெபா4 கி+ேட ேபசி பாேதா... ஓ9க ெச,ைல ப@றி
ெசானா9க. ஏ அப= பாகறீ9க டாடகளான நா9க தாJமானவ9க...
ஓட ேபாட நிவாண ம+(மி!ேல... மனேசாட நிவாண எ9க.தா
ெதாிJ.."

அ-த ெப, இைடமறிதா7. Sாிய கா-தி N நிற. அத விைத ேபாலேவ
கனதி! ஒ ம8ச.

"ஆனா! உ9க. இWவளG ஆணாதிக Kடா சா. அ-த ஆடைர எப=
சா கிழி8 ேபாடலா? ெபடா+=னா அ=ைமயா ப8ச E+(கார
ஏடாKடமா ேபசினா1 அவன ேச+காத ேக7விைய ேக+=+(, திபி
வேபா, நீ9க ஒ கணவ, ேக+கKடாத ேக7விைய ேக+கலாமா? ஒ
ேக7வி ைற இ!ைலயா? ேகாளாைற ஒ9ககி+ட வ8கி+( ைறைய
அவ9ககி+ட கடா என அத? க@" ெபமிதேதாட வ-த மைனவிைய
நீ9கேள மானசீகமா, அேத மனிதைன க@பழிக8 ெச>தீ9க.... ஆனாA
ஆைமைறG உ7ளவ9க.ைடய நடைதைய ப@றி விளகி, நீ9க
த@ெகாைல ெச>தாA ெச>கலா எ அவ9ககி+ட8 ெசானேபா,
அ-தமா, தனகாக அ3கிறத நிதி+(, உ9க.காக அ3கிறா9க சா.
இதா, இ-த நா+( ெபகேளாட பபாேடா. அ!ல யைத
ெதாைல சீரழிேவா…."

பாட ச-திரேசகர அ-த ெபைண ககளா! அடகினாேரா ெகPசினாேரா.
அவ7 அட9கினா7.

"ஏமா.... நீ வ-த கGசிF9 ெச>Jற... வகீலா மாறினா! எப=....?
ச9காிகி+ேடJ ேகாளா இ!லாம இ!ைல... பக E+(கார ஒ மாதிாி
பாதைத.... அ தன பி=கல எகிறைத... இவகி+ட பகிர9கமா
ெசா!Fயிக4... ெச, ைல ப@றி, ப=த ெப4 ெதாி-திக4...
இவ ஆயதமா ெந9 ேபாெத!லா, அ-தமா , ெதாி-ேதா ெதாியாமேலா,
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சில வாைதகைள ெகா+=யிகா9க... ஆனாA, மி,ட மேனாக ! K+=
கழி8 பாதா!, த" ஒ9க ேமல ெதாg சதEத.... மீதி ப சதEத,
அ-த ெபா4 ேமல.."

"நா என ெச>ய1 டாட..? நீ9க என ெசானாA க+(ப(ேற டாட..."

"நா பிர8சிைனைய ேந ேநரா>8 ச-திேபாமா? இ-த பிர8சிைன
3காரணேம, உ9கேளாட ஆைம ைறGதா. அ-த ைறG
மேனாாீதியாலானதா? அ!ல ஆகானி அதாவ உட! ாீதியாலானதா?
எகிறைத இனிேம! தா க(பி=க4 மேனாாீதியா க(பி=க உ9க
மனல என!லா உேதா, அைத எ!லா எ39க எதைன பகமானாA
சாி. எ3றைத எ கி+ட ெகா(9க. அேதாட சில பி^க! ெட,(க. எ3தி
ெகா(கிேற. இரைடJ ைவ ஒ =G வரலா.”

"ந!ல =G கிைடமா டாட..?"

"இேபாைத நா எG ெசா!ல =யா... நீ9க உைமைய - அ
எவாயி-தாA ச-திக தயாராக4...”
---------------அதியாய 12

உ7ேள வ- உ+காராம! நிற மேனாகைர, டாட ச-திரேசகர ஆ8சாியமாக
பாதா. ெசானப=, எ3தி ெகா(த ேபா!, றிபி+ட நாளி!, றித
ேநரதி! வ-வி+டா. ெகா(த வாைக காபா@வ, ேநர தவறாைமJ
ந!ல பழக9க7 ம+(ம!ல... பபா(9Kட... தைன ைமயமாக ைவ8
ழலாம!, பிற நலைதJ ேப4 ஆேராகியமான அ4ைற. இேவ
மனநலதி@ கியமான காரணி... இவ ேதறி(வா.

"உ+கா9க மி,ட மேனாக ! ஏ கிழவ மாதிாி சா>- இகீ9க? நிமி-,
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ேநரா உ+கா9க.... மன எப= "ற ெவளிபா(கைள ேதா@விேதா....
அப= "ற ெவளிபா(க. அகைத ெசபனி(."

மேனாக, நா@காFயி பிபக சா> ேபா+ட ைக நிமிதினா. அத
ச+ட9களி! கிட-த கர9கைள \கி, வயி@ அைணயா> ேபா+டா.
இத@7 டாட, ேரகி! இ- ஒ ைபைல எ(தா. அத இர( நீல
உைறகைள அகலப(தி, அவ@றி இைடெவளி7 கிட-த காகித9கைள
"ர+=னா. அதைனJ மேனாக எ3தி ெகா(தைவ. அவ@ைற, அவ ஆD-
ப=திகிறா எபத@ அதா+சியாக, ஆ9கா9ேக ப8ைச ேகா(க7 ேபாட
ப+=-தன. பகவா+=! சின8 சின றி"க7.

டாட ச-திரேசகர, அவைன ஏறி+( பாதா. அவன ேந ெகாட
ேதாரைணைய பா, ய8 சிாிபா>8 சிாி வி+(, நா@காFயி! ப(க ைவத
தன உடைப நிமிதினா. பிற, காகித கைதக.7 ககைள படர
வி+டப=ேய ேக+டா.

"நீ9க எ3தாளரா.. மேனாக?"

"நா ெக+ட ேக+(..."

''A மி,ட மேனாக ! உலகி! உ7ள சகல உயிாின9க., நா
அ1தாபபடலா; பட4 ஆனா!, நம நாேம அ1தாபப(கிற ஒ ய
அ1தாப, ஒ மன9ெகா!F ேநா>. நா நிசமாதா ெசாேன. மேனாயிய!
நி"ணக7 ந!லகாக ந=கிறவக7 எ ஒ க இ . பாவலா
ெச>Jறவ9க எ ஒ எண இ. இ தபான க.
ைசகியா+ாி,(களிA ெமட! ேக,க7 உ(. ஆனா!, ெபா>யக7
கிைடயா. அதனால, நா ெசா!வைத நீ9க நப4... ஒ9க. எ3 ஒ
கிடா கிைடதி. ய@சி ெச>தா! நீ9க மிக8 சிற-த எ3தாளரா> மாறலா.
மன ைவதா!, அப= மாற =J. ெக+(ேபான அணகிாிநாததா
தி"கD த-தா. மனேநா> `=த சால, =க,தா, ேட!, ஆ c சி+=,,

118

பிவி ேபப, தFய அ@"த பைட"கைள த-தா. அதனால, ெக+(
ேபானைத, அ!ல மன மா@றைத ஒ அ1பவமா> எ(, நீ9க அைத
எ3தி! ஆேராகியமா> மா@றலா. நா ெசா!வ சாியா எ3தாளேர...."

மேனாக மனதி! ஒ ". சினதா> ஒ க`ர. "னைகதா. டாட
ச-திரேசக ெதாட-தா.

"நா, ைசகியா+ாி,+ Zரலாஜி,+, ெசஸாலஜி,+ அேதா( ந!ல வாசக.
நீ9க எ3தியைத, ஒ நி"ணரா> ப=க வ9கி, ஒ வாசகனா> =ேத.
உதாரணதி@, நீ9க எ3திய 1ைரைய வாசி கா+(ேற பா9க.. இைத
நீ9க எ3தியதா> அ1மானிகாம!, மனைத உதறி ேபா+(வி+(, ரசிகனா>
ேக+க4."

டாட. ச-திரேசகர, அவ எ3திய த! பகைத ப=க வ9கினா.

"தமிழகதி! ெபாவாக பலவைக கிராம9க7 உ(. தலாவ, சமபலதி!
ஆன சாதிகைள ெகாட கிராம இ9ேக யாைன "Fயிட பய. "F
யாைனயிட பய எப மாதிாி பர,பர பய மாியாைதJ ெகாட இ-த
சாதியின ெபாவா> அ=ெகா7ள மா+டக7. ஆனா!, தபி தவறி சாதி8
சைட வ-தாேலா, அ தமிழகேபா மாதிாி ஆகிவி(. இரடாவ வைக
கிராம, சிபாைம8 சாதிJ, ெபபாைம8 சாதிJ ெகாட. இ-த
சாதியின அடகிJ, அட9கிJ ேபாவாக7. ஆனா!, அடகப(வ அமீற!
ஆேபா, இதர கிராம9களி! ெபபாைமயா> இ இ-த கிராமதி!
சிபாைம8 சாதியின, த சாதியி பலேதா( ஆதிக சாதிைய எதி
ெபா9கி எ3வாக7. இ மாவ+ட ேபாராக மா Hறாவ வைக கிராம,
ஒேர ஜாதிைய ெகாட. இ9ேக சாதி8 சைட பதிலாக எ-த (ப,
ெபாிய (ப எற ப9காளி8 சைடக7. எ-த ெத, ெபாிய ெத எற Eதி8
சைடக7, க+சி சைடக7, ேகாவி! சைடக7 எ பல பல சைடக7
நட."
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"இேத சாதிய, மத9க. ெபா-. இைவJ H வைக. H H
ேச-, கிைள பிாி-, யா யாட தகரா எ கடறிய =யாத
ெப ேபாகைள ேதா@விப உ(. அதாவ, இரடாவ Hறி!
ஒWெவா, தலாவ Hறி! எதி! ேசகிற? ஏ ேசகிற? எப
ேசகிறவக., ேச ெகா7கிறவ க. "ாியா. சாதி - மத
கலவர9களி!, இேவ ெப9 கலவரமா. ஆனாA, எப=ேயா, (ப+ட
ஊக7 ஒப(. ஆனாA, இ-த8 சைடக7 ஜலேதாச மாதிாி, ச+ட ஒ39
நடவ=ைகயா! ஒ வாரதிA, ேபா], தைல'( இ!லாம! ஏ3 நா+களிA
தீ- ேபா. 'மறேபா; மனிேபா.' எற தவ, ெகா= க+= பற."

"இ-த ஆவைக கிராம9களிA, ஒ வைக Eேடா அ!ல E+( விய!கேளா
இ. இத@ ஒைத E(' எ ெபய. இதி! இபவக. ஒைத
E+(கார' எற ப+டெபய. இ-த (பதினைர, வ-ேதறிக7 அ!ல
வ-த+=க7 எபாக7. இ-த ஒைத E+(கார (பட சைட எ
வ-தா!, ெசா!A8 ெசா!... ஒைத E+( பயேல.. ஒனகா இWவளG திமி எகிற வைச8 ெசா! வ-தப=ேய இ. இ-த ஒைத E+( ப9காளி பல
கிைடயா. பண பல கிைடயா. ஓ+(க7 ைறG எபதா!, உ7b
அரசிய!வாதிக. சீ(வதி!ைல.”

"இ-த வைக (பைத, ெசா-த சாதிகார1 அ=பா; எ-த சாதிகார1
அ=பா. எ9க E+( நாைய எப= அ=கலா' எ ேக+ ஊாி!, இ-த
ஒைத (பதி@ நாதி கிைடயா. இ-த (பதினைர, யா
ேவ(மானாA அ=கலா. இவக7 சாதி இ-, த7ளாம! த7ளி
ைவகப+டவக7. சமய இவக.8 சமயதி! உதவா. ஆனாA,
இப=ப+ட ஒைத E(களி! சில, ெபத ப9காளி (பதி! ெப
ெகா(, பாகாைப ேத= ெகா7வாக7. அதைகய பலமான ப9காளி
(ப, இ-த ஒைத E+=! ெப எ(ேம தவிர, ெப ெகா(கா."

"இப=ப+ட பினணியி!, எ9க7 E( ஒைத E(. இதைகய SழF! ஒ9கி
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ேபாக ேவ=ய எ அமாேவா, கிராம யதாத "ாியாத வாயா= ப+டறிG
இ!லாத பாமர ெப. ெவ உணGகளா! ஆளப+டவ7. ெக+ட ெக+ட
வாைதகைள வா9கி ெகா7வதிA, அவ@ைற திபி ெகா(பதிA
வ!லவ7. எதைனேயா ெபகளிட, சில சமய ஆகளிட உைதப+(
ேபானவ7. கீேழ வி3- கிட ேபா, எதிாிக7 கதி! காலா! ம வாாி
\வா7. அ=ப+டா! வF எபதா அவ. ெதாிJ.
அவமானமாயி@ேற எபைத அறியாதவ7 "

"ஒ தடைவ, வழக ேபா! ஒ சைட அமாவி வா> ஈ( ெகா(க
=யாத ஒ த=ய, அவ ேப ராமசாமி. எ9கமாைவ பா, ேநKட
ப %பா ெகா(+( ஒகி+ேட ப(ேதன=..." எ அபாடமா>8
ெசானா. உடேன எ9கமா, அவ1ைடய மைனவியி 'ைவபாளகைள
ப+=ய! ேபா+(8 ெசானா7 அWவளGதா. ராமசாமி, அமாைவ ம!லாக
த7ளினா. அவ ெப( பி7ைளக7, அமாவி கா!, ைககைள பி=
ெகா7ள, ராமசாமி, ஒ Kைமயான க!ைல எ(, அமாவி ெந@றியி!
இ=தா. அமாG மயக வவைர தினா. எ அமாவி ெந@றியி!
இேபா Kட அ ப7ளதாகா> கிடகிற. அைத பா ேபாெத!லா -இேபா Kட அ-த ப7ளதி! ஒ ேகார கா+சி என ெதப(. அேபா
என வய பனிர( இகலா. ராமசாமியி பிடறியி! அ=க ேபாேன.
உடேன, அவ ெபாிய மக எைன கீேழ த7ளி, வாயி! மைண ேபா+(,
ைக =யா! இ=தா. இ-த8 சமயதி!, அபா வ-தா. பரமசா. "எைன
அ=கிறத பா+( நி@கிறிேய... நீJ ஒ ஆபிைளயா?" எ அமாவிட
வா9கி க+( பரம சா. அேதா( NPைசயான ஒ!F உட".”

"ஆனாA, அ-த8 சா கா( ெகா7ளா8 சின ெபா9கிய. எ மாபி!
உ+கா-தி-த ராமசாமியி மகைன ம!லாக த7ளினா. ஒ க!ைல \கி,
அமாைவ ரத காடாகிய ராமசாமியி ேம! ேபாட ேபானா. அத@7, அ-த
ஒ@ைற மனித அ=ப+டேத மி8ச. ப பதிைன- ேப மதியி! (
வி3-தா. ரத சைதJமா> மய9கி கிட-தா. அேபாதா, "!Aக+(ட
வ-த அகா கா-தாமணி, ஒபாாிJட, வாயிA வயி@றிA அ=தப=ேய, ஐ-
கிேலாமீ+ட ெதாைலG ேபா], நிைலயதி@ ேபானா7 ேபா], வ-த.
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ேகாபேதா( வ-தவக7, ணேதா(' ேபான. ராமசாமி (ப ெகா(த
அ=யி! 'வம ஏ@ப+( E+(7ேளேய ட9கி ேபான அபா, ஒ வடதி!
ஒேரய=யா> ட9கி வி+டா.

டாட ச-திரேசக, ேம@ெகா( ப=க =யாம!, மேனாகைர நிமி-
பாதா. அவ மனதி!, அவேர னா! ெசான இலகிய நய, வாசி"8
க மாி ேபாயின. மாிதைவ, மனித ேநயமா> உயி ெப@றன. அவ,
மேனாகாி ேதாைள த+= ெகா(தா. அவேனா, த+டப+ட ெதாியாம!
தைல தாDதி கிட-தா. அ-த ெமாைஸ தைர, சாண Nசிய ெவ-தைரயான.
ேம! தள பைனேயாைலக7 பதித Kைரயாகிற. அபா ெச கிடகிறா.
ெவளிேய அமா, ஊைர \@றி மவாாி ேபா(கிறா7. சில தி+(கிறாக7. ஊ
வழியி! பிண ேபாவா எ அவைள மிர+(கிறாக7. பாவாைட-தாவணி
அகா, அவ தைலயி! க ேபா+( விகிறா7. ஈர பைசயி!, இவ
விழிக. ஒ+= ெகா7கிறன.

விநா=க7, நிமிட9களா> மாகிறன. எப= ேப8ைச வவ எ
ேயாசி ெகா=-த டாட, மேனாகேர இதியி! அ=ெய(
ெகா(கிறா.

"அேபாதா... அப=னனா... இபG இப=... ப+ட காAலேய ப(; ெக+ட
=ேய ெக( மாதிாி ஆகி+(."

டாட, அவ ேப8ைச பி= ெகா7கிறா.

"அேபா ... அப= இ-ததா! தா, இேபா இப= இ. ஆமாபா..
ஒேனாட பிர8சிைன, அ=பைடயி! ெச, பிர8சிைன அ!ல. ஆD மனதி!
ேவ%றிய பாகாபிைம உணG. அதான `F9 ஆ இ ெசZாி+= ெவளி
மனதி! பாFய! இயலாைம. ெவளி பா(களா> ேவட ேபா(. இ-த அ=மன
ெப பயைத, நீகினா! தவிர, ெச, இயலாைமைய ேபாக =யா. ஒ9க
அமா, சிைம ப(தப+ட ேபாெத!லா சிவனான நீ, எதிாிகைள அ=க
ைககைள \கி இேக... ப@கைள க=திகிேக. ெபாியவனாகாம!,
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ேபாயி+டேம1 வத ப+=ேக. இயலாைமயி! =திேக. க@கைள
\கி ைவெகா(, அவ@ைற எறி-தா! என ஆேவாேமா எ நிைன
மா இ-திேக”

"பனிர( வயதி!, அமா தாகப+ட ேபா, நீJ ஒ ெபாிய ைபயனா!
தாகப+(, அவைன மாதிாி ெபாியவனா> ஆகாம!, ேபான வதப+ேட
.... சாியா?" ஆனாA, யதாததி S( தா9காம!, ேபட^ எனப( ஒ
க@பைன உலகி! உலவி இேக. எதிாிகளி ெபக7 ஒன ஆத! ெசா!வ
ேபா! ஒ க@பைன. அவக7 ஒ கேதா( க ேபா+( ைக த+=
ெகா(திகிறாக7. ஒ ேமேல வி3 ஒWெவா ெப4 ப=ப=யா> கீேழ
ேபானா7. பாயி! வி3-த பாைவ, ஒன ெமைதயாகிறா7. அேபாெத!லா,
ஒ விடைல உடபி! ஒ இயக ; ஒ க. விதவிதமான ெபக7.
ெபபாA உ7b எதிாிகளி ெபக7. இவக7 உைன அ=க வ
அப மாக. எதிரா> ெவ(, உ பகதி! ைக ேபா+(,
அவைர ெகா!A எைன ெகா!A9க7' எ ேகடயமா>8
S.ைரதாக7."

"இப=ப+ட ேபாF க@பைனJ, நிசமான பாFய! இயக ெம!ல ெம!ல
உ9க. ஒ பழகமாகிற. பழக வழகமாகி, அேவ ஒ ேபாைத ஆகிற.
ெத8 சைடக7 நட ேபா, வர"கைள ெவ+= ஒ வயைல ஆகிரமி"8
ெச>த மிராதாக7, ஒ9கமாைவ சிரம ப(ேபா, க!aாி ப="
ச9கடைத ெகா(த ேபா, இ-த பாFய! பழகட அைடகல ஆனா>."

'ைசகிளி! க!aாி ேபா ஒைன, சின பி7ைளகளி! இ- ெபாிய
பய!க7 வைர, ஒ ைகயி! கிட-த க=காரைத8 சாகாகி, ஓ+ைட க=கார.
ஓ+ைட க=கார.' எ ைநயா= ெச>த ேபாெத!லா, நீ மிரேட, வேட,
ெபாிய ஆளாகாம! ேபாேனாேம எ = ேபாேன. E+( வ-த,
பாிகாசிகளி ெபக7, ஒ ப(ைக அைற வ-தாக7. ஆரபதி!
கடப+டதா!, ய ேசைகயி! ஈ(ப+ட நீ, இதியி!, அ-த8 ேசைக
க.காக கடபட விபிேன. அமா தி+(ப= நட-கி+ேட சின பச9க
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பாிகசிப=, அவக7 க னாேலேய க=காரைத கழ@றி, 'கீ' ெகா(ேத
அவக7 கிடல=க அ=க, அவ தமைகக7 உ மானசீக காதFகளா>
ஆனாக7."

மேனாக, தைல தானா> ெதா9கிய; க ெவ.த; நிமி-த ேமனி, சாி-
கிட-த. டாட, இேபா தி மா@றி ேபசினா.

"ஒன வ-த, என வ-தாA, நா1 அப=தா நட-திேப.
ெபாவாக, வாDைகயி!, தா9க =யாத கட நட9கைளJ, சிைமகைளJ
அ1பவிபவக7, ஒ ஒ த-ைதைய ேபா!, பரம சாவா> ஆவாக7.
அ!ல ஒ அமாைவ ேபா! பய9காியா> ஆவாக7 ஆனாA, ஒன
தீைமேய நைமயாகி வி+ட. ப= ப= ந!ல ேவைல ேபா>,
(பேதா(, ஊைர வி+ேட, ேவேரா(, ேவர= மேணா( ேபாக ேவ(
எற எண ஒன ஏ@ப+ட. ேபாதா ைற, பாவாைட தாவணியிF-
ேசைல வ-த ஒ அகா, உ7bாிேலேய, ப9காளி பலமிக ேதக (பதி!
ந!லவ1 வ!லவ1மான ெசௗாி ைவ காதF, அவைனேய திமண
ெச> ெகாட பிற, உ வாDைகயி! ஒ வாசைன Eசிய. ஒ ம8சாேன,
உ (பதி காவ! ெத>வமானா. ஒைன ேமா+டா ைபகி! ெகா(
ேபா> க!aாி வாசF! வி+டா. ஒைன, ஓ+ைட க=கார எ ந8சாித
பய!களி காகைள திகினா. தைலகளி! +=னா. மனதி! சிவனா>
இ-த நீ, சம வய வ-தா>. ய ேசைகைய Kட ைகவி+டா>."

''ஆனா!, வச-த, பாைலயான. ெசௗாி, மாரைடபா! இற-தேபா, அவர
ெசா!A க+( ப+=-த (ப, ஒ அகாைவ, E+ைட வி+(
ரதிய. அவ7 வ-த ேவைளதா, அண ேபா>வி+டா எ
ைமனக7 ஊ8 சா+சியாக அவைள அ= விர+= னாக7. மைனவிதா,
கணவனி வாாி எ ெசா!ல, ஊாி! அைத ெதாி- ைவதி-தவக7
வரவி!ைல. மீ( நீ, மன7 சிவனா> மாறிவி+டா>. உ17 அ-த8
சிவ அப=ேய இகிறா. அWவேபா வளர நிைனகிற அ-த8 சிவைன,
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அமாவி ெந@றி ப7ள, அகாவி விதைவ ேகால வளர விடாம!
ெச>கிறன. ஒ மனதி! தவி அ-த8 சிவைன ெபாியவனாகி வி+டா!,
ஒ ெச, பிர8சிைன தீ-த மாதிாிதா. நீ, 3ைமயான ஆணா>, மைனவிைய
ெந9 ேபாெத!லா, இ-த8 சிவ, Hைக நீ+(கிறா. ஒ Hைக
அகிறா. அேதா(, ஓ+ைட க=கார... ஓ+ைட ' எற சத தானா>
ேக+கிற. இ-த வமமான, இளகாரமான வாைதக7, ஒ ெவளி
ேதா@றைத கைல, உ7 ேதா@றமான சிவைன னிைல ப(திவி+டன.
ஆைகயா!, இ-த8 சிவைன தF! ேவ(. அ!ல, அவைன வள, ஒ
வாFபனாக ேவ(. இ சிரமமமான காாிய ஆனா!, என8 சிரமமி!லாம!
ெச>+ேட .."

மேனாக, டாடைர ஒ ேக7வியா> பாதா. அவ பதிலா> ேபசினா.

''ஒைன மாதிாி பிர8சிைனகார9க. அதிர=8 சிகி8ைச - அதா ஷா
+ாீ+ெம+ ேதைவப(. ஆனா!, ஒன ேதைவயி!ைல அ-த வி(தி
நிகD8சிக7, ஒன ஒ அதிர=8 சிகிைசைய த-வி+டன. ஒ17 இ-த
சிவ, ஒேர சமயதி!, ஒேரய=யா> ெபாியவனாகி வி+டா. நீ, அ-த வி(தி
பய!கேளா( நடதிய ேபாரா+ட இேத... அ ெவ ஆைமய!ல....
ேபராைம . இபேவ, ஒ மனதி! ஒைன ப@றி ஒ உயவான எண
வ-திேம. எ-த பிர8சிைனையJ எதிெகா7ள தயா எகிற மனபாைம
வ-திேம. நா ெசா!ற சாியா? வாைய திற- ேபற. இப=
தைலயா+=னா! எப="

"சாிதா டாட."

"ேக+கிற ச-ேதாஷமா> இ. நா "வய" வ-த வாFப. மிPேச;
அPேச; ெகPேச. எனா!, ெச^! 3ைமயாக ஈ(பட =J' எ
பலதடைவ மன7 ெசா!F பா9க7. இ ஆ+ேடா ச[ஜ,ஷ1 ேப...
ேதைவப+டா!, உறினா= சிசிைக ெகா(ேக. ஆனா!, அ உ9க.
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ேதைவபடா1 நிைனேக. கைடசியா> ஒேர ேக7வி. கமஷிய! ெச,
ஒக,கி+ேட ேபானடா..."

"அப=னா ..."

"விைலமாத. இ-த ெபக7 பாவிக7 அ!ல. பாவ ப+டவக7. இவகளி! பல,
த9க7 விப விேராதமா>, அ-த ெதாழிF! ஈ(ப(த ப+டவக7.
அதனா!தா, இ-த ெபய மா@ற. சாி ேபானடா ?"

"எ!லா கட@கைர வைரதா. எ!ைல தாடல..."

"+ எ ேக+ேடனா ... விைல மாத, சாாி.... ஒ பாFய! வி@பைன
ெப4, சF" வேபாேதா அ!ல @ற உணG K(ேபாேதா,
நிவாணமாகிறவைன உ@ பாபா7. பிற, தி(கி+ட ேபா! பாவலா
ெச>வா7. அ"ற, 'நீ ஆபிைளேய இ!ல ேபா>யா... தமா(1
ரவா7. இதனாேலேய பல ஆைம ைறG ஏ@ப+=..."

மேனாக, அவ வாையேய பா ெகா=-தா. அவ ேப8ைச = ம
ேப8ைச வ9", அைரைறயாக8 ெசானா.

"ய ேசைகயாேல, ஏடாKடமாயி(1 மயிலாNல, ெஜகநாத1 ஒ
சித ைவதிய ெசானா."

"ஓ! அவரா. எ9க ெபாியபாதா. என Kட தி+(வா. இ1 ஐப
வஷ கழி8, ய ேசைக ஆப1. அ!ேலாபதிகார ஆ>G அறிைக
வி(வா1 கிட! அ=பா ஆனா!, அதனாேல, எ-த ேகாளா கிைடயா
எபதா எ9க க+சி. அேதாட, இெனா விஷய. ஆைம ைறJ7ளவ,
ெபடா+=ெய!லா ஒ3க9 ெக+டவளா> இக ேவ=யதி!ேல....
ஆைமJ7ளவ மைனவிக7 பதினிகளா> இபா9க எற க+டாய
கிைடயா வா+ட சா+டமானவ ஆைம உ7ளவனா இக4 எகிற
அவசியமி!ேல. NPைச உட"கார இயலாதவ எகிற ேப8 கிைடயா."
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மேனாக, ேமA சில வினாகைள ேக+க ேபான ேபா, ஒ Zனிபார வாFப,
ஒ ைபைல ெகா( வ-, டாட ச-திரேசகாிட ெகா(தா. அத
ேமல+ைடயி! மேனாகாி ெபய எ3தப+=-த. கீேழ ெம=க! ாிேபா+
எற ஆ9கில வாசக.

டாட ச-திரேசக, அ-த ைபA7 இ-த எ,ேர படைத உவி பாதா.
கபா> பளபளத பினணி படதி! ெவ.பான நிழ!கைள கா+=ய அ-த
எ,ேரைய மானி+டாி! ெபா-தி பாதா சகைர, ரத, சிநீ
ேபாறவ@றி ேசாதைன றி"கைள ப= பாதா.

மேனாக, உயிைர ைகயி! பி= ெகாடா. உட! ாீதியி! ஏ ேகாளா
இேமா எற ச-ேதக. அப=யானா!, எப= =ெவ(க ேவ(
எபதி! ஓ தீமான.

மேனாக, பி=தி-த அவன ெசா-த உயி, இேபா டாட ச-திரேசகாி
ைக மாறிய. சிறி ேநரதி!, அவனி ைகைய Aகியப=ேய, உயி
ெகா(தா.

"ககிரா[ேலஸ, மேனா, உ9க. உட! ாீதியிA எ-த ேகாளா
கிைடயா. ரததி! சகைர, சாபா+=@ " 90-நாம!. சாபா+=@
பிற 130... நாம!. ஆக நீாிழிG கிைடயா. ரத அ3த 90 - 130; க8சித.
ஆைம ைறG காரணமான சயேராகேமா "+டாளம ேநாேயா
வ-ததி!ைல. நா, ஆரபதி! ச-ேதகப+ட ேபா!, பி+ட கீேழ,
உ+பகமா> க+= ஏ இ!ைல. அப= ஒ க+= இ-தா!, அ ஆJ7
வைர வFகா. ஆனா!, பாFய! நர"கைள அ3தி, இகி அட
ெச>J. இப=ப+ட க+=J இ!ைல. அதனால, ஆபேரஷ1 அவசிய
இ!ைல. இேபா ஒ நEன ைற வ-தி. ெச, ாீதியா> பலEனப+ட
ஆ4, ஒ பa மாதிாி வ,ைவ ெபாதி ைவகிற சிகி8ைச ைற.
ஆனா!, இ ஒறைர ல+ச %பா> ெசலவா. இG மி8ச. அேதாட உ9க
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கணவேராட உயிர4க7 சாியான அளவி! இ. இதனா! அ(த வஷ
நீ9க ஒ ழ-ைதைய ெப@ெற(தா Kட ஆ8சாியமி!ைல .”

மேனாக, தைன "திதா> க(பி=த ேபா!, தைனேய பா
ெகாடேபா, டாட. ச-திரேசகர, இெனா ஆேலாசைனJ வழ9கினா.

"உடைப லவா வ8க4. ெகாகறி, ைல கறி உட" பாFய! உறைவ
பாதி. பாரதி ெசானேபா!, கா@றி! ஏறி விைண8 சா(வ மாதிாியான,
மிதபான உட" ேதைவ. இைத ஆசன பயி@சியாA, அளவான உணவாA,
ஆகி ெகா7.ேபா, நாேம உணரK=ய மாதிாி நம7ேள ஒ வாசைன
எ3. ெபாவா>, ஒWெவா மனித, பல வாசைனக7 உ(. இதி! பாFய!
வாசைன கியமான. இ-த வாசைனைய பிற வாசைனக7 HDக=காம!,
பாக4. உதாரணமா>, ஒ ழ-ைதைய ெகாP ேபா, ஒ ஆ4
ெப மீேதா, ெப4 ஆ மீேதா ஆைச ஏ@படா. காரண, ழ-ைதயிட
`றி( வாசைன, பாFய! வாசைனைய அகிவி(. இதனா! தா ப(ைக
அைறயி!, மல \G வழகைத ந ேனாக7 ெகா( வ-தாக7.
இேபா, நா உ9க. மல \வ ேவ=ய அவசியமி!ைல. அ-த வி(தி
நிகD8சிேய, உ9க7 மனைத ைவரப(தியட, அேத மனதி!, பாFய!
மலகைளJ \விவி+ட."

மேனாக தா "திதா> வள-த ேபாற எண ஏ@ப+ட.
-----------அதியாய 13

"ஒ ெப, தாபய உறவி! க ெபற ேவ(; நிைறG ெபற ேவ(.
இத@ அவ. 3ைமயான உாிைம உ(. இ-த உாிைம மகப+டா!,
அ ச+டப=, மைனவி இைழகப( ெகா(ைமகளி! ஒறாக
கதப(கிற. பிறேபாேத, ேகா=கணகான சினPசி +ைடகைள
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உ7ளடகிய ஒ ெப, தா>ைம அைடவத@ தட9க! ஏ இகKடா.
இதனாேலேய ஒ9க கணவைர , ெதாழி! மரைபJ மீறி அத+(ேன. ஆனாA..."

க+=! ச+டதி!, தைலயைணைய வேரா( வரா> ேபா+(, அத ேம! தைல
சா> கிட-த ச9காி, எதிேர பிளா,= நா@காFயி! உ+கா-தப=, தன க
பா ேபசியவளி வாைதகைள, ேவத வாகாக ேக+( ெகா=-தா7.
ஆனாA' எ அவ7 நாைக இ3 பி=த ேபா, இவ7 க,
ெதாைலகா+சி ெப+=யி! தட9க! ஏ@ப(ேபா வேம, ழி" ேகா(க7,
அைவ ேபா! ஆன. இ-த ஆனாA' எகிற வாைத, ெசான அைனதி@
S(ேபா( பத எபைத உண-தவ7 ேபா!, ச9காி, அ-த கGசிF9
ெபைண ககளா! பாிசீFதா7. சம வயகாாி; மேனா த(மா@ற9கைள
தீ ைவபத@காக நியமிகப+டவ7 . உட" பளபளதாA, உைடயி!
படாேடாப இ!ைல. ( மாபழ க. ஒWெவா வாைதJ ேக+கபட
ேவ( எபதி! உதியாக இபவ7. ச9காி, தன அ(த கைத
ஏ@ெகா7ள ஆயத ெகா(வி+(, அவ7 ெதாட-தா7.

"பாFய!, இனெபக ேபாறவ@றி!, நா இய@ைகயிட, றிபாக
தாவர9களிடமி- நிைறய க@ ெகா7ள ேவ(. ந ழ9கா!
உயரதி@8 +ைட இைலகேளா( கிடேத பிரளி8 ெச=,, அ வண
N8சி, ஆரபதி! "3வா> இப ேபா!, தைரேயா( தைரயா> சின +ைட
ைளயா> ேதா. இப= பல ைளக7 சிதறி கிட. இ-த ைளக7
எ!லாேம ெப பாலா> இ-தா!, இ-த ைளகளி! ஒ ேவகமா> வள-,
ெப ெச=யாகி, ஒவித இனமா@ற திரவைத8 ர. இ-த திரவ, தைர
வ-, நீாி! கைர-, பிற ைளகளி! ஊ(வி, அதைன ெப ைளகைளJ,
ஆ ெச=களாகி வி(. இதி! இ- ஒ9க. ஏதாவ "ாிJதா ச9காி..."

ச9காி, தைலயைணைய எ( க+=F! ேபா+(வி+(, சமண ேபா+(
உ+கா-, த! தடைவயாக ேபசினா7.

""ாிJ. ெசா!ல வ-தைத 3சா... =J9க"
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"அப=!ல. ஒ9க. என "ாி-தி எகிற என "ாி-தா!தா, நா
ேம@ெகா(, ெசானைத "ாிPகி+ேட ேபச =J. நா என ேபகிேறா
எகிறைத "ாிPசி+( ேபசினா!, பிர8சிைனயி! பாதியளG ேபாயி(.
ெசா!A9க ேமட?”

"அதாவ, கணவைன, 3ைமயான ஆணாவதி!, ஒ மைனவி ெபா"
இ1 ெசா!ல வாாீ9க.... நா இல ேதா@ ேபாயி+ேட."

"ேதா@கல. ேதா@ ேபானதா> நிைனகிறீ9க. கணவ - மைனவி உறவி!, H
மாத காலதி! ஏ@ப( +(க+ைட, ஒ +(8 ச-த!ல. ஆ( கணகி!,
உ9கைளவிட ேமாசமான நிைலயி! இ-தவக.ைடய பிர8சிைனகைள அ=ேயா(
தீ ைவதிகிேறா. ஒ9க பிர8சிைன ஒ9க. அசாதாரண. ஆனா!,
எ9க. சாதாரண. மேனாகைர, கணவரா> பாகாம!, ஆைம ைறவி!
அ!லா(கிற ஒ வாFபனா> பா9க!"

"ஆைம ைறG உ7ளவக7, எப= நடபா9க1 அ-த காலதிேலேய
விPஞான ஜாதக கணிதிகா9க. அதப=தா, ஒ9க கணவ நட-கி+டா.
அேத ஜாதகதி! பாிகார இ. அ-த பாிகார, ஒ9க கணவ
ெகா(கப+( வ. ெபாவா>, பணகார (ப9களி! இப=ப+ட
பிர8சிைனக7 வ-தா!, ஓைசபடாம! விவாகர ஏ@ப(. அ=ம+ட
(ப9களி! ஏ@ப+டா!, க+=ய ெபேண ஓ+ைட வ=1' கணவைன
ெவளிபைடயா> தி+= தீபா7. நாேன பலதடைவ, இப=ப+ட வசGகைள
ேக+=ேக. ஆனா!, ெம!லG =யாம!, வி39கG =யாம! தவிப,
நா இகிற ந(தர வக-தா."

"எைன ... எனதா ெச>ய8 ெசா!றீ9க...?"

"அவ இ1 ஒ ச-தப ெகா(9க. இ1 இர( மாத "ரேபச.
அதாவ பாீ+சாத கால இ-த கால வர"ல, நீ9க அவைர தி
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கா+டKடா. அவைர பாசேதா( அ4க4. ஏமா@றைத எ-த வைகயிA
கா+=கபடா. இைற பரவாயி!F9க1 ெபா>Kட8 ெசா!ல4. இ
வ7.வ ெசா!ற மாதிாி, "ைர தீ-த ெபா> அலJ =யைலனா, அ"ற
இகேவ இ விவாகர... மமண."

"நீ9க த" கண ேபா+(+=9க! அவ கி+ட இ-, நா விலகி ேபாக
நிைனகிற உைமதா எ ெப@ேறாரா!தா இ-த அைறயி! ட9கி
கிடேக. ஆனா!, மமணைத ப@றி, நா நிைனேத பாகல... ப+ட
ேபா..."

'அப= நிைனதா!, நீ9கதா ப+( ேபாE9க. விவாகர ெச>கிற எ-த
ெப4 மமண ெச>ய உாிைம உ(. பைழயவ மாதிாிதா, "தியவ
இபா எகிற அ1மானேம தவ ஒ ெப தனி வாDவதாேலேய,
அவ. தனிவ வ-விடா. ஒ9க ெப@ேறாாி நிமதிகாவ, மமண
ெச>க4. இ ெப@ேறா ெச>கிற ைவதிய. ஒ9க., நீ9கேள
ஏ@ப(திகிற "னவாDG.''

"என ேமட நீ9க. என ேதாணாைதJ ெசா!F ெகா(கிறீ9க. நா
எ ேலாேலா1 அைலJற 'ேலா ைட இ!ைல , வச-திமா ."

வச-தி, அவைள தி(கி+( பாதா7. ச9காி, ேலசா> "னைகதி!,
அவ. ஆத!. அ-த ஆதைல மகிD8சி யாகி, ச9காி ேபசினா7.

"அவேரா( வாDகிறதா... இ!ைலயா எகிறல எனால இ1 ஒ =G
எ(க =யலதா. அவேராட அடாவ= தன9கைள, அவைடய ஆரபகால
இனிய பாவ, ேநைமJ இ1 பி1 த7.. ஆனா!, எேனாட
மாமியாைர நிைனதா!...."

"அ-தமாG ஒ மனேநாயாளிதா. வாDைகயி அ=ம+டதி! பிற-,
அ=ப+( அ=ப+( அ-தமாG உ7bர ஒவித உறி,=ாியாG, ேச=ஸ
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வ-+(... நீ9க இ!லா+டா!, அ-தமா, ெசா-த மகைனJ, மகைளJ Kட
பாடா>ப(தி இபா9க. அ-தமாG, ஏGகைண தாத! தா கிய.
இல கியம!ல. இேபா , அவ9க. கGசிF9' ெச>Jேறா. பாதி
ணமாயி(. நீ9க, கணவைன8 ச-திக, இேபா தயாரா> இகீ9க.. சாியா."

ச9காி, நகைத க=தேபா, வச-தி, ெடFேபானி! எ+ைட8 ழ@றி,
ஆபேர+டாிட ைல ேக+டா7. உடேன, அவ7, டாட ச-திரேசகரனிட,
ச9காி, கணவைன8 ச-திக தயாரா> இ விபரைத8 ெசானா7. பிற,
ஐ-தா நிமிட ேபசினா7. ேபசி =வி+(, ெடFேபா மிைழ சாியாக
ெபாதிவி+( உ@சாகமாக ேபசினா7

"வாDக7 ேமட! உ9க7 மேனாG, உட" ாீதியி!, எ-த ைறJ
கிைடயா. ஒ சராசாி ஆமக1 உ7ள அதைன உடFய! நிைறGக.
அவ இதா. மன Kட, இேபா பாFய! பய இ!லாம!
ேபா>வி+டதா. ஆனாA, பறைவ ேபானாA, கிைள ஆ(வைதேபால சில
காலதி@ த(மாறதா ெச>J. அேபா, நீ9க7 தா, தா9கி ெகா7ள
ேவ( - இர( விததிA..... சாியா...?"

ச9காி, நகைத க=பைத வி+(வி+(, அவைள "வலா> பாதேபா,
"ஓ.ேக. +ல " எ சிாிதப=ேய வச-தி, ேபா>வி+டா7.
---------அதியாய 14

இேபா, அவ7, அ-த அைற வாசைல ேந ேநரா> பாதா7. மேனாகைர
காணவி!ைல. மன பட படத. எ3- அைறயி! உலாவினா7. dபாயிF-
கீேழ வி3-த ஒ ெவகல டளைர, எ( ேமைஜயி! ைவவி+( திபிய
ேபா....

மேனாக, அவ7 எதிேர நிறா. ைககைள கா> க+=, அவைள
அWவேபா பா பா தைல கவிD-தா. ஏேதா ேபவத@காக, கைத
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ேனாகி நிமித ேபானா. =யவி!ைல. ய, ய பாதா.
கக7 தா, கசி-தன. அவ7, எ(த எ(பிேலேய தமீ தாவி, வி3-
அ3வா7 எ எதிபாத அவ1, ஒ ஏமா@ற. அ-த ஏமா@றேம, அவ
மனைத ைவரப(திய. அவள எ-த =ைவJ மாியாைதJட ஏ@ெகா7ள
ேவ( எ மன ெசா!F ெகா(த.

ச9காி, இ1 அவைன நிமி- பாகவி!ைல. அ3ைகJ, ஆதிர, நீ
ெந" ேபா! ஒ9ேக வ-தன. ப(ைகயி! உ+கா- += கா!கைள
க+= ெகா( க "ைததா7. இைடயிைடேய அவைன பாதா7. அவைன
ேபாலேவ, பாக நிைன, பாக =யாம!, க நீ+=J தைல கவிD
அ!லா=னா7.

இத@7, ஒ உதியனான =G வ-த மேனாக, க+=F எதிேர உ7ள
பிளா,= நா@காFயி! உ+கா-தா. ச+ைட ைப7 இ ம=பா> இ-த
ஒ அரசா9க திைரயி+ட கவைர, ஒ ைகயா! எ(தப=, ம ைகயா! அவ7
கைத நிமிதினா. அ-த கவைர, அவ7 ைககைள பிாி திணிதா.
சிறி ேநர அைசவ@ற அவ7 ககளி!, அ-த கவ தாளா>ப+ட. அத ேம!
அவள ெபய, கவாி...

மேனாக, அ-த கவைர, அவளிடமி- எ(, உ7ள இ-த காகிதைத, அவ7
+= கா!களி! ைவதா. அைத ப=பைத தவிர, அவ. ேவ
வழியி!ைல. Hறா ஆளா> ப=தவளி உட! நிமி-த. கா!க7 சமண
மி+டன. கக7 பிரகாசிதன. சா,திாிபவனி!, அவ7 ேசர ேவ=ய
அAவலகதிF- வ-7ள க=த, அவ7 ேவைலயி! ேசர ஒ மாத கால
அவகாச ெகா(க ப+=கிற. இ-த அவகாச =ய இ1 இபைத-
நா+க7 உ7ளன.

ச9காி, பரவசப+டா7 சா,திாிபவனி!, அவ7 அேபாேத ேவைல பாப
ேபாற பிரைம. சக ேதாழிக.ட ேபகிறா7.... சிாிகிறா7....

அேபா, அவ. ஏ@ப+ட மகிD8சியி!, அ-த மகிD8சிைய யாடனாவ
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பகி- ெகா7ள ேவ( எப ேபா!, அவைன பாதா7. பாக பாக
தன மகிD8சி, ம=-, அவன ேகால மனைத ைட-த. ப நாைளய தா=;
கச9கி ேபான உைட, உ7.7 ேபான கன9க7. அ>ேயா, இ என
அல9ேகால'

மேனாக, த+( த(மாறி த3த3த ரF! விளகினா.

"நீ ேசரேவ=ய அAவலக ேபா>, தைலைம அதிகாாிைய8 ச-திேத.
உன கமான, ேவைலயி! ேசதி(ேவ1 அவகாச ேக+ேட. உடேன,
அ-த ெபாிய மனித, 'ெவளிZல அவ9க அபாGேகா , அமாGேகா
சீாிய,1, இதனா! ஒ9க ஒ>" அ9ேக, ேபாயிகா9க1 ஒ ெல+ட
எ3தி ெகா(க8 ெசானா. ஒன கமி!ைல1 ெசானா!, ெம=க!
ச=பிேக+=! பிர8சிைன வ எறா. நா1, ஒ9கமா, மைரயி! ப(த
ப(ைகயா> இகிறதா> எ3தி ெகா(ேத. எ-த ேநர ெபா> ெசாேனேனா
, அ எ9கமா விஷயல ெம>யாயி+(..."

ச9காி, அவைன ேந ேநரா> பா, த! தடைவயாக அேத சமய,
எதாதமான ரF! ேக+டா7.

"எனா8.... எனால எ!லாேம பிர8சிைனதா. எனா8..."

"பயப(ப=யா இ!ல நாA நா7 ப(ைக வாச. இேபா பக
E+(காரைன தி+(ற அளG ேதறி+டா9க. ஐ.... ஆ ஸாாி ச9காி.... ஒ
விஷயல, அரகதனமா நட- கி+ேட1, எ9கமாேவ எைன
தி+(றா9க....”

ச9காி, சகவாச ேதாசதி! ேக+ப ேபால, ேக+டா7.

"ஒ9க அகாG ஏதாவ ெச>தீ9களா..."
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"ஆமா. எ ேபா], எ,.பி. பிெரைட பாேத. அவ, எ9க மாவ+ட
எ,.பி. கி+ேட ேபசினா. இர( நா.ல அகாகி+ேட தகரா ேபான
அதைன ேப, இ9ேக E+( வ-தா9க. எ காைத பி= தினவ
த! இளகாரமா> பாதவ19க வைர அதைன ேப வ-தா9க... காAல
விழாத ைறயா ெகPசினா9க. அகாG சமரசதி@8 சமதி8சி+டா7.
பிர8சிைன தீ-+(."

"கைடசில... எ!லா தமைத விட, ேபா]ஸுதா பயப(றா9க.. ஒ9க
அகாG.... நீ9க இகீ9க தபி8சி+டா9க.... இைத மாதிாி அதிகார பல
இ!லாத அனாைத ெபக7 என ெச>வா9க? உைதகிற காAலதா
விழ4மா? அ=கிற ைகைய பி=தா ெகPச4மா?"

ச9காி, பாதி ககைள H=யப=, மேனாகைர பாதேபா, அவ, அவைள8
ச-திக =யாம!, 3 ககைளJ H=னா. என ெசா!கிறா7? அவேளாட
நிைலைமைய8 ெசா!லாம! ெசா!கிறாளா... ேபசிட ேவ=யதா...
3ைமயாக ேபசி.... =ைவ அவளிட வி+(விட ேவ=யதா. எ-த
=ைவJ ஏ@ ெகா7ள தயாராக ேவ=யதா.

மேனாக, நா@காFயி! நிமி- உ+காகிறா. மன, விரதிையJ, ப@ைறJ
விலகி த7ளிய. வா> அத ெவளிபாடாகிய.

"ஒ விஷயதி!, நா ஒ மிகமாகG, என நாேன பிளியாகG
நட-கி+ேட. இத@, டாட, ப!ேவ பினணி காரண9கைள8
ெசா!கிறா. ஒன, வF" வ-த எப=, உைன மீறிய ெசயேலா...
அப=தா நா நடதிய ஆபா+ட, அ=த K, எைன மீறிய ெசய!
எகிறா. ஆனாA, அவ சாகி!, நா, நட- ெகாட விதைத நியாயப(த
விபல... உகி+ேட மனி" ேக+(கிேற. தயGெச> எைன ேபச
வி(மா..."

"இேபா... நா, எ!லா அச9களிA ேமைமப+டதா> நிைனேக.
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டாட அைததா ெசா!கிறா. இனிேம! எேனாட ேச- வாDவ,
வாழாத ஒேனாட உாிைம. பிளீ, ேபச வி(... நீ எேனாட வாDவத@
வசதியா> நா1 நட-ேவ. டாட ெசான மாதிாி, ந இர( ேப
@"ற மா@ற அவசிய. ஒ =G எப=ேயா... நா, E( பாேக.
உன8 சமதனா!, " E( கிைடற வைர, ஒேனாட ஊேக வர
தயாரா> இேக. ஊகார அட9கி+டதா!, அமா, அகாேவாட ஊ
ேபாக ேபாவதா> ஒத காF! நி@கிறா7"

"இனிேம!, நீ ெசா-த காF! நி@க ேபாகிற ேய8ைசயான ெப கணவ
ைகைய எதிபாகிற ஒ மைனவியி அ", மா, மவ@ இ-தாA, சில
சமய அ க+டாயதி ேபாிA வரலா. ஆனா!, ேவைல ேபாகிற ஒ
மைனவியி அ" , எ-த க+டாயதி@ உ+ப+டத!ல அ-த அ", நீ
ேதகம!ல. தானா> `றி( நீ%@ ஒகி+ட ேபசின பிற, எ மன
ேலசான மாதிாி ெதாிJ. ஒகி+ட மைனவியா> ேபசற உாிைமைய, நீ தராம!
நா எ(க தயாராயி!ைல . ஒைன ஒ ேதாழியா> நிைனதா ேபேற.
நா ேபறல, ஒன8 ச-ேதாசேமா- இ!Fேயா என ஒ நிமதி. காரண,
நா1 ஒைன மாதிாி ஒ வைகயிேல, அனாதரவான----."

மேனாக, விமினா. உடன=யா> அ-த விமைல, அடகினா. தனதாேன
ஆைணயி+டா. அ3 ஆதாய ேதடபடா நா வய வ-த ெபாியவ.
அழமா+ேட. எ-த =ைவJ ஏ@ெகா7ேவ.'

ய-திர ச9காி, ெபணானா7. அ-த ெப, ெம7ள ெம7ள மைனவியாக மாறி
ெகா=-தா7. இ-த8 சமயதி!, மேனாக யதாத ரF! ேக+டா.

"இேபா , என ஒ பதி! ேவ4. ச9காிைய, இனிேம! நா எப=
Kபிட4? வழக ேபா! நீ எறா, இ!ைல நீ9கனா... ெர( எ3தா
விதியாச. ஆனா!, இ நைம ெரடாகG பிாிகலா; ஒறாகG ஆகலா.
எ =ைவ8 ெசா!F+ேட. அேதசமய, ச9காி =ைவJ மதிகிேற. மன
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ேக+கல... நா நட-கி+ட பிராய8சித ெச>ய4. எ எகிற என
இப ெதாிய4. இ!லா+=J - நாைள8 ெசா!லலா."

ச9காி, மேனாகைர மல9க மல9க பாதா7. அவ, க கலகதி!, அவ7
கக7, கசி-தன. ஒ விநா= அவைனேய அைசவ@ பாதவ7, ம விநா=
அவ ேம! சா>-தா7. அவ க3ைத இர( கர9களாA, @றி வைள,
அவைன த பகமாக8 சாிதா7. ஏேதா ேபச ேபானவனி வாைய
ெபாதினா7. A9கி A9கி அ3த3, அவைனJ Aகினா7. அவ
ேதா7கைள, அ3த ப@றி, அவ க3தி! க ேபா+டா7. சத ேபா+ேட
கதினா7.

"நா ேபாகமா+ேட. ஒ9கள வி+(+( ேபாகமா+ேட. என ஆனாA சாி...
எப= ஆனாA சாி... நீ9க எைன வி+( ேபாற விடமா+ேட பாடலாமா"

ச9காி, அவைன8 சவாலாக பாதா7. ஒ ழ-ைதைய ேபால பாதா7.
அவைன, ெபா>ய=யா> , கனதி! அ=தா7. தைலயி! +=னா7. அவ
சிாிதேபா, இவ7 அ3ைக விகலாகி, திகலாகி, அவ க3 இெனா
க ைளதேபா! மGனமா> @ ெப@ற. அவள கணீ, மைழ வி+ட
\வானமா>, அவ க3 ேம+=! ளி ளியா> ப!கி பரவி நிற. அ-த
ஒWெவா ளிJ, அவ மனதி! ஒWெவா நதியா> பிரவாக எ(த.
அதைன நதிக., ஒ மகா-தியாகி, ச9காி7 ச9கமித.

கடA நதிJ ஒறானதி!, அவகள கர9க., கா!க. அைலகளா>
ஆபாிதன. ேநரைத இ3 பி=த அைலக7 - இயகைத நிதாத "திய
"திய அைலக7.
*******xxx********

