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ெவளி'( : ஏகைலவ� பதி�பக�, 9, இர�டாவ� ����� ெத�, டா�ட�. 

இராதாகி��ண� நக�, ெச�ைன - 600 041. 

ஏகைலவ� பிேக ஆ�ெச+ பிர,, ெச�ைன - 600 013. 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�. . . . கககக. . . . கா�தரா� பா�ய� நி ண�கா�தரா� பா�ய� நி ண�கா�தரா� பா�ய� நி ண�கா�தரா� பா�ய� நி ண�, , , , ெச�ைனெச�ைனெச�ைனெச�ைன    

 

"இ-த இர�( ��நாவ!க.���, நீ�தா�யா ��1ைர எ3த4� எ�றா� �. 

ச��திர� அவ�க7. ��1ைர எ3�ற த�தி என�கி��கா? ேயாசி8�தா� 

ெசா!றீ9களா? எ�� ேக+ட�தா� இ-த நாவேல, உ�ேமாட ெதாழி! 

ச�ப-த�ப+ட�. அதனாேல நீ9க எ3தினா சாியா இ�����1 ப+ட�. ப=8� 

எ3�ம>யா' எ�� நாவைல எ� ைகயி! திணி��வி+(� ேபானா�, ந�ப� 

ச��திர� 

 

என��� கைதக7 ப=�பதி! அதிகமாக ஆ�வ� இ�-ததி!ைல. வரலா�, 

மா1டவிய!, அரசிய!, சினிமா (ெட�னி�க! விஷய9க7 ப@றி - ந=க� 

ந=ைகய�கைள� ப@றி அ!ல) ேபா�றைவ ச�ப-தமான எ� ெதாழிA�� 

அ�பா@ப+ட விஷய9களி! ஆ�வ� அதிக�. அேதசமய�, �. ச��திர� 

ேபா�றவ�களி� எ3���க7 எ�ைன அதிக� ஈ����. காரண�, வரலா@றி@��, 

ச��திர� அவ�களி� நாவ!க.��� ஒ� ஒ@�ைம இ���� வரலா@றி!, 

��ெனா� கால�தி! வாD-தவ�கைள� ப@றிய ெச>திக.�, அவ�களி� 
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சாதைனக7, ேவதைனக7 ம+(மி�றி வாD-த வித�� அைடயாளமி�றி ED-த 

வித�� ெசா!ல�ப+=����. இவ�ைடய நாவ!க.� சி�கைதக.� இ�� 

ந�மிைடேய வாD-� ெகா�=��ப வ�களி� வரலாறாக இ����. 

 

�. ச��திர�தி� கதாபா�திர9க7 க@பைனயாக ேதா�றாம!, "இேதா இவ�தா� 

அ-த நாவF! வ�கிற அவரா" எ�� நா� அைடயாள� கா+(கிற அளG�� 

உயி�7ளதாக இ����. ஆனா!, அ-த பா�திர9க.�� வ�கிற பிர8சிைனக7 

�@றிA� ேவ�ப+டதாக இ����. ம@ற எ-த எ3�தாள�� சி-தி�காத அ!ல� 

ெதாட�பய-த ஒ� சHக� பிர8சிைனைய, த� கதாபா�திர9க7 வழியாக தன�ேக 

உாி�தான பாணியி! எ(��8 ெசா!A�ேபா�, நம�� ஏ@ப(கிற சிF��"� 

தா�க�� அவர� எ3���களி� ச�தி�� ஓ� எ(���கா+(. 

 

மீ�(� வி�தியாச�... 

 

ச��திர� மீ�(� வி�தியாச�ப+=��கிறா�. தமிD நாவ!களி!, ெபா�வாக எ-த� 

"�ைமJ� இ��பதி!ைல. சினிமாைவ� �ைற K�கிற இ-த தமிD எ3�தாள�களி� 

நாவ!க.�, ெப�கைள8 �@றிேய இ����. ஒ� ம�திய ந(�தர� �(�ப�ைத8 

ேச�-த ச�பிரதாயமான ஒ� ெப�4�� ேந�கிற �(�ப� பிர8சிைனக7 தா� 

ெப��பாலான தமிD நாவ!களி� க�. 

 

எதி�E+( வாFப�, விேராதமாகிவி+ட அ�ைத அ!ல� மாமா மக�, சக மாணவ�, 

சக ஊழிய� எ�ற யாராவ� ஒ�வாிட�தி! காத!, ேவ�டாத தி�மண�, ஆகாத 

மாமியா�, மல(, ேநாயா! பாதி�க�ப+ட �ழ-ைத அ!ல� கணவ�, சாியான 

�ைறயி! வளராத மக� - மக7, வரத+சைண எ�� ஒ� வ+ட���7ேளேய 

உழ�� ெகா�=���� எ3�தாள�க7, ெப�க.�� ��ப�� H�� எ�ன - 

��M� சதEதேம உாிைம வழ9கினா! Kட, இவ�க7, இ-த வ+ட�ைத வி+( 

ெவளிேய வரமா+டா�க7. 

 

ஏேதா அ�தி N�தா@ேபா!, சிலேப� ��பறிJ� நாவ!க7 எ3�கிறா�க7. 

அதிA�Kட "Damsel in Distres" (ஆப�தி! இ���� அழகி) எ�ற ஃபா��லா 

இ����. விPஞான�ைத அ=�பைடயாக� ெகா�( நாவ!க7 எ3�வ� எ�ப� 
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தமிழி! இ!ைலெய�ேற ெசா!லலா�. ஒ� பிரபலமான விPஞான� ெதாட�, 

பி�னா! அ� ெதாைல�கா+சி� ெதாடராகG� வ-த�. அதி! எ�தைன ப9� �ய 

க@பைன எ�றா!, ேசாக�. 1984 எ�ற மிக� பிரபலமான ஆ9கில நாவ!, 

Presiclent's Analyclot, West World , Logan's Run ேபா�ற பிரபல ஆ9கில� 

பட9களி� ��கிய அ�ச9க7 அைன�ைதJ� ஒ�றா�கி, த� �ய க@பவைனயி! 

எ3தியதாக� கா+=ய அ-த� பிரபல எ3�தாளாி� �ய@சி, விவர� ெதாியாதவ�க7 

ம�தியி! மிக�ெபாிய வரேவ@ைப ெப@ற� எ�ப� ேவ� விஷய� 

 

ச��திர�தி� நாவ!களி! ச�பவ9க7 ெகாPச�தா� இ����. ஆனா!, 

மனித�களி� மனவிய!, R! �3வ�� விரவி� கிட���. சHக�தி!, ெவளிவராத, 

இ�+டா�க� ப+=��கிற பல மேனா வியாKல9கைள அலசி ஆரா>-� அ-த 

SDநிைலயி!, மனித�களி� நட�ைதயி! ஏ@ப(� விசி�திர, "ாியாத மா�த!கைள 

அ�ப=ேய எ3���களி� Hலமாக� ெகா�(வ�� அ@"த ச�தி ெகா�டவ� 

ச��திர�. 

 

சி+(���வி - க�9�ர9� - ப8ைச�"றா 

 

�தலாவ� நாவF� ைமய�க�, ஆ�ைம இழ�". இ�, ந� நா+ைட� 

ெபா��தவைரயி! சி+(���வி ேலகிய� வி@பவ�க7 ச�ப-த�ப+ட� எ�� 

அச+ைட ெச>கிற விவகார�. அத� உ7ேள Tைழ-� பா��பவ�க7, மிகமிக� 

�ைறG. எ�தி� "� கா�ைக�� எ�ப=� ெதாிJ� எ�பா�க7. அைத�ேபா! 

இ-த� பிர8சிைனயி! சி�கி� ெகா�டவ�களி� ேவதைனைய, சHக� 

அ�கைறேயா( ேக+ட�Kட கிைடயா�. இ-த� �ைறயி! இ���� எ9கைள� 

ேபா�ற டா�ட�க7, பலசமய� இ-த மாதிாி பாதி�க�ப+டவ�களி� சில விபாீத 

�=Gகைள� க�( அதி�-� ேபாயி��கிேறா�. ஆ9கில ம���வ�, சாியான 

ம���வ� க�( பி=�காம! திணறி� ெகா�=��க� பிர8சிைனயி!, இ�G� 

ஒ��. அத� விைளG, சி+(���விக.�, க�9 �ர9�க.�, ப8ைச�"றா�க.�, 

ப8ேசா-திக.� பாிதவி��� ேபாகி�றன. 

 

ஆ�ைம� �ைறைவ� ப@றி தமிழி! ேவ� நாவ!க7 வ-தி��கிறதா எ�� என��� 

ெதாியா�. ஏ�ன, ெஹமி9ேவயி� ச� ஆ!ேஸா ைரஸ, (Sun Also Rises) எ�ற 
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ஆ9கில நாவ!, சில மா>பஸா� கைதக7, தமிழி! "சாரதா” எ�ற திைர�பட� - 

என��� ெதாி-� இைவக7 தா�, இ-த� பிர8சிைனைய ஓரளG அ4கியைவ. 

இவ@றி! Kட, ஆ�ைம� �ைறவா! பாதி�க�ப+டவ1ைடய வாD�ைகயி! வ-த 

ெப�க7 அ!ல� அவ� மைனவி எ�� ெப�களி� பிர8சிைனக7தா� 

அலச�ப+டன மீ�(�, எ�ைன� ெபா��தவைரயி!, ஆ�ைம� �ைறவினா!, 

ஆ�- ெப� இ�பால���� ஏ@ப(�, உட! ம@�� மனாீதியான பிர8சிைனகைள 

சம அளவி! வி�வி��பான �ைறயி! அ4கியி���� �த! நாவ! “ஒ�ைத E(” 

எ�� க��கிேற�. 

 

யதா��த� 

 

ச��திர� நாவ!களி!, வழ�க�ப= என�� ஏ@ப(� பிர8சிைன, இதி! ச@� 

அதிகமாகேவ ஏ@ப+ட�. இ-த நாவைல ேமேலா+டமாக� ப=�க �=யா�. 

ச��திர�தி� ஒWெவா� அைலJ� வி�தியாசமானைவ. அைத� ேபாலேவ ச��திர� 

நாவ!களி� ஒWெவா� வாிJ� ப!ேவ� க����கேளா( ந� மனைத� ெதா(�. 

ஊ���� ெபா� வழி�பாைத ேபாட நில�தி! இட� ேக+( ஆ�கிரமி�க �யA� 

கிராம�"ற ஊரா�கைள, அதிகாாிக7 Hல� சாி�க+டேவ�(� எ�ற 

பிர8சிைனைய� ெகா�ட சேகாதாிJ�, உண�8சியி� உ-�த!க.�� எதி�பா��த 

மாதிாி ெசய! ப(கிற மாமியாராக நாயகனி� தாJ�, ப�க�� E+( உமாG�, த� 

மைனவிமீ� க� ைவ�தி��பதாக நாயகைன ச-ேதகி�க ைவ��� இ-திர1�, 

அWவ�ேபா� வ-தாA�, அவ�க7 நாவF� யதா��தத���� காரணமாகிறா�க7. 

 

ஆ�ைம� �ைறவி!, இரG ஏமா@ற�ைத எ�தைன அழகாக நாS�காக ெசா!கிறா� 

ச��திர�! நாயகி காைலயி! �ளி�காம! Nைஜ அைற�� ெச�� வ�கிறா7. அவ7 

தைலயிF�-த ம!F�N�களி� த�ைமைய ைவ�ேத . கணவனி� சேகாதாி 

எ�Gேம நட�கவி!ைல எ�பைத "ாி-� ெகா7கிறா7 எ�ப�, நாகலாகியி��க� 

K=யைத நளினமா�கிய கவிைத "ஐ�ப� இரGகளி!, ெபௗ�ணமி��� பதிலாக 

அமாவாைசகேள வ-தன." எ�ப=�ப+ட விஷய�ைத எ�தைன எளிைமயாக ச��திர� 

எ3திவி+டா� ! இ!ைல ஓவியமாக� தீ+=வி+டா�. 

 

நாத வி-� விள�க�.... 
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"நாத வி-� கலாதி நேமா” எ�ற அ�ணகிாிநாதாி� வாிக.�கான விள�க�, என�� 

சிF��ைப ஏ@ப(�திய�. சி��=யி� ரகசிய�ைத, இய@ைக (கடG7?) ம+(ேம 

அறி-தி���� ஒ� வி-ைதைய, ந� ��ேனா�க7 ஒேர வாியி! ெசா!F-

யி��கிறா�க7 எ�� எ�4�ேபா�, அவ�களி� அறிவிய! அறிவி! ேகா=யி! 

ஒ� ப9�Kட இ�ைறய தமிழனிட�தி! இ!ைலேய எ�� ெநP� கன�கிற�. 

ஆ9கில�தி! ப=�� �யமாக சி-தி��� திறைன இழ-த நா�, ந� ��ேனாாி� 

இ�மாதிாி அறிவிய! திறைமகைள எ�ணி� ெப�H8� வி(வைத� தவிர, ேவ� 

வழியி!ைல. இ-த இ� ப�க9க.�� நா� ச��திர� அவ�க.�� ந�றி ெசா!ல� 

கடைம�ப+=��கிேற�. வாி�� வாி மன�பாட� ெச>ய ேவ�=ய அளG�� 

அறிவியA� த��வ விள�க9க.� ெகா�ட இ� ப�க9க7 அைவ. 

 

"ெப� எ�பவ7 ச�தி ச�திைய� தி��தி ப(�த எ-த ஆணாA� �=யா�.” 

 

"தா�ப�ய உறவி!, மைனவிைய அட�க நிைன�காேத, அட9க நிைன." 

"அவைள ப�ளி�கா> அட�க4� , பிைரேவ+டா> அட9க4�." 

"ஆணா> நட�க �=யாதவ�, பிணமா>�தா� ேபாகேவ�(�." 

"ெபா�மனா+=�கி+ட ேபாறவ� சாதா ஆ�பிைள�னா, அவைள� க+= 

கா�கிறவ� ெபாிய ஆ�பிைள." 

 

இைவ ேபா�ற விவாத����ாிய சி-தைனைய� கிளற�K=ய ச��திர ����க7 

RF� சிற�". 

 

மனவிய! ... 

 

மனவிய! ாீதியாக, ஆ�ைம� �ைறவானவ�, அைத நிவ��தி ெச>� ெகா7ள, 

மீ�(� மீ�(�, ெவWேவ� ெப�களிட� �ய@சி�பா�. அ= மனதி! அ3-தி� 

கிட��� பய�, �ய@சி��� ேநர�தி!, அவைன ஆ�கிரமி��, அவைன ெசய!பட 

விடாம! ெச>�வி(�. இ-த மனவிய! ம���வ�தி� உ�ைமைய ெவ� அழகாக 

ெநPைச� ெதா(�ப= ெவளி� ெகாண�-தி��கிறா� ச��திர�. 
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�றி�பாக, அAவலக�தி! ேவைல பா���� க9கா எ�ற பா�திர�, அத� Hல� 

ெவளி�ப(கிற சில அ1பவ விள�க9க7, மனித�கைள ஒ� "திய ேகாண�தி! 

பா��க ைவ�கிற�. ேஹா+டF! நட�கிற ச�பவ9க7, அத�பி� க9காG��� 

மேனாக���� நட��� க���� பாிமா@ற9க7 ச��திர�தி� பா�ைவைய எ-த� 

பாிமாண� ெகா�( அள�ப� எ�ற பிரமி�ைப ஏ@ப(��கிற�. 

 

நா� ஆர�ப�தி! Kறிய�ேபா!, ச��திர� அவ�க.� இ-த ைமய� க��ைத� 

ெகா�ட ேவ@� ெமாழி நாவ!களிF�-� ச�பவ9கைள எ(��, அைத� 

த�1ைடய எ3���களாக� கா+= �லபமாக ேப� வா9கியி��கலா�. ஆனா!, 

இவ� ச��திரமாயி@ேற! 

 

"ஒ�ைத E+=� " ஒWெவா� ப�க�திA�, அவாி� உைழ�"� ெதாிகிற�. சி�த 

ம���வ��, அேலாபதி ம���வ��, மனவியி! ாீதியான இ-த பிர8சிைனைய 

எ�ப= அ4�கி�றன எ�பைத ெவ� T+பமாக ஆரா>-� ெசா!Fயி��கிறா�. 

�(�ப�திA�, சHக�திA� நட��� ப!ேவ� இன� "ாியாத �ழ�ப9க.��, 

ஆ�ைம� �ைறG ேபா�ற பாFய! பிர8சிைனக7 எ�ப= காரணமாகி�றன 

எ�பைத நா� உண�-� ெகா7ள ைவ�தி��கிறா�. ம���வ�க.�ேக தகரா� 

ெச>J� இ-த விஷய�ைத, வி�வி��பாகG�, �ைவயாகG�, உ7ள�ைத 

ஊ�(�G� வைகயிA� ெசா!ல ச��திர� ஒ�வரா!தா� �=J�. 

 

"ைத ம� 

 

"ைத ம�ணி!, �. ச��திர� எ�ன "திதாக ெசா!ல வ-தி��கிறா�..? 

 

"தி� "திதாக� ேதா�றிவ�� விPஞான� க�(பி=�"க.�, ெதாழி!க.�, ஒ� 

தனி மனிதனி� அ=மனதி! ஏ@ப(��கிற பிர8சிைனக.�, அதனா! அவ1ைடய 

வாD�ைகேய திைச த(மாறி� ேபாவைதJ�, பா!விைன ேநா>க7, எ>+, 

ேபா�றைவக7 பரGவத@�, அைவ காரணமாக இ��பைதJ� - எ� ேபா�ற இ-த� 

�ைறைய8 சா�-த ம���வ�க7 உண�-� ேவதைனயைட-�, இைதமா@ற 

வழிJ�டா எ�� �ழ�பி� ெகா�=�-த ேநர�தி!தா�, �. ச��திர� அவ�க7, 

த� ச�திமி�-த எ3�தா@றைல, இ-த� �ைறயி� ப�க� தி��பி, இைளஞ� 
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சHக�திA�, இல�கிய உலக�திA� விய�க�த�க அ@"தமான மா�த!கைள 

உ�வா�கியி��கிறா�. 

 

அFகைள� ப@றிய அவர� வாடாம!FJ�, எ>+, ேநாயாளிகைள� ப@றிய 

அவர� பாைல�"றாG� தமிD இல�கிய உலகி! ஒ� மாெப�� "ர+சி எ�ப� 

உலகறி-த உ�ைம . இ-த� "ைதம�, அேதேபா! ச-த��ப வச�தா!, த�னின8 

ேச��ைகயாளனாக (HOMO SEXUAL) மாறிய ஒ� கிராம�� இைளஞனி� கைத. 

இைத� ப=��� ேபா�, அ-த இைளஞனி� நா+�றி�ைப, அவன� அ1மதிேயா( 

ப=�கி�ற உண�G நம�� ஏ@ப(கிற�. அவ� ேஹாேமா ெச��வலாக மாறி, அைத, 

அவ� ரசி�க ஆர�பி���ேபா�, நம�� ஏ@ப(கிற பைதபைத�" அவ� அ-த 

ெசயF! ஈ(ப+(, அைத உண�-� ேவதைன�ப(�ேபா�, நம��7 கசிகிற 

ர�த�க�ணீ�, அவ� அ-த� பிர8சிைனயிF�-� வி(ப(�ேபா�, நம�� 

ஏ@ப(கிற ஒ� நி�மதி - நாவF� உயிேரா+ட���� இ-த உண�Gகேள சா+சி. 

 

சHக அ�கைற 

 

�. ச��திர�, Tனி�"! ேம>பவ� அ!ல எ�பத@�, இ-த R! ம@ெறா� 

எ(���கா+(. த�னின8ேச��ைகயி! ஈ(பட எ-த8 SDநிைலக7 காரண�, 

அதிF�-� வி(பட பாதி�க� ப+டவ1�, அவைன8 ேச�-தவ�க.� எ�ப= 

ெசய!பட ேவ�(� எ�பைதெய!லா� விள�கமாக� சி�தாி�தி��ப� ச��திர� 

அவ�களி�, சHக அ�கைற�� சா�றாக விள9�கி�ற�. 

 

வழ�க�ப= ச��திர� அவ�களி� ைநயா�=��� இ-த RF! நிைறய 

இடமி��கிற�. சில உதாரண9க7 : 

 

"க+=ட� பிளாைன தைலகீழாக� பா��த கா��பேரஷ� கிளா��." 

"அவ� எ�ண� ச��பி! விழாத, கா��பேரஷ� த�ணீ�ேபா! ஆன�." 

"இ-த� கவிஞ�களி� கவிைதகைளேய தி�=, அ9�மி9�மா> மா@றி, அச! 

சினிமா� கவிஞனா> ஆகிவிடலா�." 
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"அ>யேகா" - இ� அவ� த-ைத, கைலஞாி� தா�க�தா! அ=�க= ெசா!A� 

வா��ைத 

"�ழ-ைதகைள Zனிபாரமாக� K+= வ-தா�." 

"ெச!வ� எ�றா! மர"�கவிைத; ெச!வா எ�றா! "��கவிைத." 

 

இ�ப= R! �3�க� பரவி� கிட��� மா�ப+ட பா�ைவக7. ராம1� 

ல+�மண1� ெவWேவ� தா>��� பிற-தவ�க7. அதனா!தா�, பாசமாக இ��க 

�=-த�. ஒேர தா>��� பிற-த பி7ைளக7 ப9காளிகளாக மா��ேபா�, பாச� 

ேபா>வி(கிற�. 

 

அ(�த பிறவியி! ஐ-� கணவ�க.�� மைனவியாக ேவ�(� எ�� தவமி�-� 

திெரௗபதியாக� பிற-த நளாயினிJ�, ராவண� பட�ைத வைர-�, அவைன 

நிைன�த சீைதJ�, ைம��ன� ��ாீவேனா(, காம விைளயா+( நட�திய, 

வாFயி� மைனவி தாராG�, கணவனி� ெசய! சாியி!ைல எ�� வாதி+ட 

ம�ேடாதாிJ�, பPச ப�தினிக7 எ�� ெகா�டாட�ப(கிறா�க7. 

ம�ேடாதாிைய� தவிர, ம@ற நா!வ�ேம க@பி! ச-ேதக����ாியவ�க7 

எ�றாA�, இவ�கைள ப�தினி எ�கிற� மத�. மத�, ப�தினி� த�ைம�� க@" 

ேதைவயி!ைல எ�� உ�தியாக� K�கிற�. 

 

இ�ேபா�ற க����க7, எ� ேபா�ற வேயாதிக�க.�� ஒ� அதி�8சிைய� 

ெகா(�கலா�. எ�ப=�ப+ட வாத9க7 ! R! �3வ�� இ�ப=�ப+ட மா�ப+ட 

சி-தைனக7... ஒ� வாிைய�Kட த7ளிவி+( ேபாக �=யவி!ைல . 

 

சினிமா�தன� 

 

�=G ச@� சினிமா�தனமாக இ�-தாA�, தவ��� வ�-�பவைன வாDவத@� 

சHக� அ1மதி�க ேவ�(� எ�ற ேந�சி-தைன, இ-த Rைல� ப=���, பல 

த�னின8 ேச��ைகயாள�க.��, ந�பி�ைகையJ�, ந!லவழி ெச�� ந!லப= 

வாDவத@கான ஊ�க�ைதJ� ெகா(���. 

 

எ�ைன� ேபா�ற ம���வ�கெள!லா�, ேநாயாளிகளிட� நிைறய� ேபசி,  
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ஆேலாசைன வழ9கலா�. ஆனா!, ஒ� ""ைதம�” - ஒ� “ஒ�ைத E(” ஏ@ப(��கிற 

தா�க�, ஆயிர� ம���வ�களி� ேசைவையJ� மிPசி நி@��; உடன=� பலைனJ� 

ஏ@ப(���. 

 

எ!லா இைளஞ�க.�, அவ�கைள� ெப@றவ�க.� க�=�பாக� பல�ைற 

ப=�கேவ�=ய R!. இ� சிபாாி� அ!ல; ஆேலாசைன. 

----------- 

க�திேம� நட�&க�திேம� நட�&க�திேம� நட�&க�திேம� நட�&................    

''''. . . . ச��திர�ச��திர�ச��திர�ச��திர�    

 

நம��� கிைட��� தகவ!க7, சில சமய� வாD�ைகைய� ப@றிய நம� 

அ4��ைறையேய மா@றிவி(கி�றன. எ�றாA�, இ-த மா@ற�தி@� 

தகவ!களி� த�ைமJ�, அவ@ைற உ7வா9கி� ெகா7கிறவாி� மன�ேபா���, 

காரணமாகி�றன. எ�ைன� ெபா��த அளவி!, ஏைழ எளியவ�கைள� ப@றிJ�, 

வாD�ைகயி� எ-த ம+ட�திA� வைதப(� பாதி�க�ப+டவ�கைள� ப@றிJ� 

அதிகமாக எ3திவ-ேத�; வ�கிேற�. ைக��� கிைட�த தகவ!க7, இ-த க�� 

ெபா�.�� வFG ேச��தி��கி�றன. 

 

என� அர��பணி சா�பாக �@��பயண� ெச>தேபா��, "திய R!கைள� ப=��� 

ேபா��, ஒWெவா� �ைறயிA� வளமான தகவ!கைள� ெகா�ட நி"ண�கைள 

ச-தி��� ேபா��, நா�, அ�வைர ெபறாத "திய தகவ! தா�க9கைள� 

ெப�கிேற�. இவ@ைற சHக உைல� கள�தி!, "ட� ேபா(கிேற�. இ-த� 

தகவ!கைள, வாசக�கேளா( பகி�-� ெகா7.� ேபா�, என� அ4��ைற 

மாறாம!, ஒ� கிாியா ஊ�கியாகேவ இ�-� வ�கிேற�. ஆனாA�, நா� மாறாம!, 

என� பைட�"�க7 மாறியி��கி�றன. இவ@றி� சHக�தள� அ�ப=ேய 

இ�-தாA�, அத� ெவளி�பா(க7, ம@ற பைட�"களி! இ�-�, மா�ப+( 

நி@பதாக நிைன�கிேற�. "வாடாம!F"J�, "பாைல�"றா"G� இ�ப=, ஆ>G ெச>� 

எ3த�ப+ட பைட�"�க7. 

 

திைசமா�� எ3�தாள� கவன�...... 
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மா1ட�தி!, கி+ட�த+ட கா!வாசி�ேப� எதி�ேநா��� ஆ�ைம� �ைறG 

பிர8சிைனைய� ப@றி, ஒ�ைத E(, கைல வ=வ�தி! ஆ>G ெச>கிற�. �@றிA�, 

ஆ�ைமயி�ைம எ�ப� ேவ�. ஆ�ைம� �ைறG எ�ப� ேவ�. இதைன, 

டா�ட�. க . கா-தரா[ அவ�க7, நா� நிைன�த� ேபா!, அ�ைமயாக ேவ�ப(�தி� 

கா+=J7ளா�. ஆ�ைம அ@றவ�, த� பார�ைத, விதியி� ேம! இற�கி 

ைவ��வி+(, ேவ� ேவைலகைள� பா��பா�. ஆனா!, ஆ�ைம� �ைறG 

உ7ளவ� பாிதாப����ாியவ�. இவ1�� அ�தைன ஆைசக.� உ�(. ஆனா!, 

அ-த ஆைசகைள, �3ைமயா> ெசய!ப(�த �=யாதவனாகிறா�. மைனவி�ேகா 

அ!ல� ம@ற ெப�4�ேகா, ஆர�ப Sர�தைமாக ஒ� எதி�பா��ைப� 

ெகா(��வி+(, பிற� அைதேய த�ைனமீறி தைரம+டமா�கி வி(கிறா�. இவ�, 

ெநா-� ெநா-�, ெவ-� ேபாகிறவ�. நம� இர�க�தி@� உாியவ�. 

 

எ�றாA�, இவ�, மனிதேநய�ேதா( அ4க�ப(வதி!ைல. Hைலயி! ஒ��கி 

ைவ�க�படேவ�=ய பா�திரமாகேவ ைவ�க� ப(கிறா�. இ�தைகய பா�திர�ைத, 

பிரகாச�ப(��வேத, இ-த "ஒ�ைத E+=�" ேநா�க�. ெபா�வாக, 

ஆ�ைம��ைறG உ7ளவனி� மைனவி, ெவேனாேடா ஓ=�ேபாவதாக அ!ல� 

த@ெகாைல ெச>� ெகா7வதாக எ3த�ப(கிற�. ஆ�ைம��ைறG உ7ளவ1�� 

உ7ள ஆைச, இயலாைம, ஏ�க�, ��ப�, �யர�, அவமான�, �ய பாிதாப� 

ேபா�றவ@ைற எ-த எ3�தாளிJ�, அதிகமாக சி�தாி�பதி!ைல. வியாபார ாீதியி!, 

இ-த பிர8சிைன��ாியவனி� மைனவி மீேத, எ3�தாள� கவன� ெச!கிற�. 

 

இ-த வைகயி!, இ-த "ஒ�ைத E(", ஒ� ெப�ணி� பாFய! ெமா@ற�ைத� ப@றி 

ம+(ம!லா�, அவள� கணவனி� பிர8சிைனையJ�, அ1தாப��ட1� மனித 

ேநய��ட1� சி�தாி�பதாக� க��கிேற�. 

 

அ1பவ8 �ழ! 

 

"பய�" எ�ற திைர�பட�, வ-தாA� வ-த�. அத@�� பிற�, ஆ� ெப� - ஆகிய 

இ�பாலாி� ஓாின8ேச��ைக , நியாய� ப(�த�ப(கிற�. இ�, ஒ� தவறான 
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அ4��ைற எ��, நா� க�தியேபா�. இத@� மா@றாக, ஒ� பைட�ைப 

உ�வா�க ேவ�(ெம�� நிைன�ேத�. ந(வ� அரசி� தகவ! �ைற இைண 

இய��நராக பணியா@றியேபா�, எ>+, விழி�"ண�G �கா�கைள 

நட��வத@காக, பல ஓாின8ேச��ைக இைளஞ�கைள ச-தி�� இ��கிேற�. 

இவ�க7, எ�ப= இ-த பாFய! திாி"�� உ+ப+டா�க7 அ!ல� உ+ப(�த� 

ப+டா�க7 எ�பைத, ேநர=யாக� ேபசி� ெதாி-தி��கிேற�. இத� அ=�பைடயி! 

எ3-த�தா�, ""ைத ம�." ஒ� இைளஞ�, ெதாிவி�த அவன� அ1பவ�ைத8 

�@றிேய, இ-த� பைட�ைப, �ழல வி+=��கிேற�. 

 

இ-த இர�( க��ெபா�+களிA�, ஆபாச� ெதானி�ப� இய!". ஆனாA�, 

சHக� ெபா��பாள� எ�ற �ைறயி!, க�திேம! நட�ப� ேபாலேவ, சில 

விவகார9கைள, இைலமைறG கா>மைறவா> எ3தி இ��கிேற�. அ�ப=ேய 

ஆ9கா9ேக தவ��க �=யாத ப=, ஒ� சில வா��ைதக7, ெவளி�ப+டா!, அைவ, 

ஒ� டா�ட�, தன� ேநாயாளிைய, உட! திற-��, மன� திற-�� பா��ப� 

ேபா�ற�. 

 

க�திJ� "க�தி"J�..... 

க�திேம! நட-தாA�, இ�தியி!, "க�தி"J� ெசா!ல ேவ�=ய� க+டாயமாகி 

வி+ட�. இ-த இர�( பைட�"களிA�, இ�தியாக வ�� சிகி8ைச �ைற, 

க+(ைர�த�ைம வா>-த� ேபா! ேதா�றலா� பிர8சாரவாைட எ��� 

ேபச�படலா�. எ�றாA�, இ� தவி��க �=யாத� 

 

இவ@ைற� ப=��� வாசக���, இ-த இ� பிர8சிைனக.���, �=G க+டலா� 

எ�ற ஒ� ந�பி�ைக உண�ைவ, ேதா@�வி�கேவ�(�. அத@�, யதா��தமான 

சிகி8ைச �ைறகைள, உ7ள� உ7ளப=ேய ெகா(�க ேவ�=ய�. 

அவசியமாகிவி+ட�. கைதைய ம+(ேம வி��" கிறவ�க.��, இ-த இ� 

பைட�"�களி� இ�தி அ�தியாய9க7, சF� N+டலா�. ஆனா!, இைவ, க��ைத8 

�@றிய பைட�"�க7, பைட�ைப8 �@றிய க����க7 அ!ல. இவ@ைற� ப=�கிற 

ஒ� சராசாி வாசக���, பாFய! திாி"வாதிகைள, அ1தாப��ட� ேநா�கG�, 

இயAமானா! மீ+கG� வைக ெச>J� எ��� ந�"கிேற�. "ஒ�ைத E(', 
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"மாைலமதி"யி! ெவளியான உடேனேய, ெகாைட�கானF! உ7ள, த�னா�வ 

ெதா�( நி�வன� ஒ��, இதைன த�பதிய��� வழ9�� ஆேலாசைன�� ஒ� 

ஆதார Rலாக ைவ�தி��பதா> அறிகிேற�. 

 

இ-த இர�( பைட�"க.�, "மாைலமதி"யி!, ெவளியானைவ. ெபா�வாக, மாத 

நாவ!க7, வாசகைன மFன�ப(��� வைகயிFேலேய ெவளியிட�ப(வ�(. 

எ�றாA�, நா� எ�ப= ேவ�(ெம�றாA� எ3தலா�, அ�ப=ேய பிர�ாி�க�ப(� 

எ�� வா�களி�தேதா(, தரமான ஓவிய9கேளா(, அ-த வா�ைக நிைறேவ@றிய, 

"��த�" ஆசிாிய� �3வி@� , எ� ந�றிைய ெதாிவி��� ெகா7கிேற�. 

 

இ-த இர�( பைட�"�க��க7, உ�வ� ெப�வத@�, டா�ட�. க. கா-தரா[ 

அவ�கேள காரணமாவா�. இ-த பைட�பி@�, ஒ� அ@"தமான ��1ைரையJ� 

வழ9கியி��கிறா�. அவ� ெதாழி! �ைறயி!, பாFய! நி"ணராக இ�-தாA�, 

ெபா� வாDவி!, மிக8 சிற-த ேப8சாள�; இல�கியவாதி. அவ���, என� மனமா�-த 

ந�றிைய� ெதாிவி��� ெகா7கிேற�. இேதேபா!, வட ெச�ைனயி! வா3�, 

தாவரயிய! ேபராசிாிய�, �ைனவ�. ��பிரமணிய� அவ�க7, வழ�க� ேபா!, பல 

அாிய விPஞான� தகவ!கைள த-�தவி, இ-த பைட�ைப வள�ப(�தியத@காக, 

ந�றி Kறி� ெகா7கிேற�. 

 

இ-த Rைல, ஏகைலவனி� பிற R!கைள�ேபா!, அ�ைமயாக அ8சி+(� ெகா(�த 

மணிவாசக Rலக� ேபராசிாிய�� சி-தைனயாள�மான �ைனவ� ச. ெம>ய�ப�, 

அவ�ட� இைண-� பணியா@�� ேதாழ�க7 ேசா�, ��H��தி ஆகிேயா����, 

இ-த மாதிாியான, அறிG� உண�G� கல-த பைட�"�கைள எதி�பா��� வா9கி� 

ப=���, எ�ண@ற வாசக� ேதாழ�க.���, எ� மனமா�-த ந�றி. 

 

ேதாழைமJட�, 

�. ச��திர�. 

------------------- 
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பா�ய�, இன�ெப
�க ேபா�றவ�றி�, நா இய�ைகயிட. �றி�பாக� தாவர� 

களிடமி
�  நிைறய� க�!� ெகா"ள ேவ#$. நம  %ழ�கா� உயர�தி��( 

)
*ைட இைலகேளா$ கிட��ேத பிரளி( ெச- அ  வ#ண� � 0(சி, ஆரப�தி� 

23வா4 இ
�ப  ேபா�, தைரேயா$ தைரயா4 சி�ன )
*ைட %ைளயா4� 

ேதா�!. இ�ப-� பல %ைளக" சிதறி� கிட��. இ�த %ைளக" எ�லாேம 

ெப# பாலா4 இ
�தா�, இ�த %ைளகளி� ஒ�! ேவகேவகமா4 வள7� . ெப# 

ெச-யாகி, ஒ
வித இனமா�ற� திரவ�ைத( )ர��. இ�த� திரவ, தைர�� வ� , 

நீாி� கைர� , பிற %ைளகளி� ஊ$!வி, அ�தைன ெப# %ைளகைள:, ஆ# 

ெச-களா�கி வி$. 

 

ஒ
 ஆல விைத. எ�ேபா  ெச-யாகி, மரமாகி, வி3தாகி, ப�கி� பரவேவ#$ 

எ�ப , அ�த விைதயிேலேய கணி�ெபாறி தி*ட�களா4 உ"ளன. இ�த தி*ட 

நிக;<க" நிைற< ெப!வத��. அ�த விைதைய விைத�ப . விைத�தைத )�றி 

%" ேவ�ைய� ேபா$வ , உரமி$வ  கா$களி� தானாக<, நா$களி� 

நமா= நைடெப!கிற . இ�த பராமாி�2 தவ!ேபா , இ�த நிக;<க>��" 

த$மா�ற ஏ�ப$கிற . 

 

இேதேபா�, ஒ
 �ழ�ைத��" இ
��. மனிதைன அ�ல  ம@ஷிைய - 

%3ைமயாக ெவளி�ெகாணர, �$ப�தள%, சBக�தள% ஒ�  வராதேபா . 

அ�த� �ழ�ைத. பா�ய� திாி2 ேபா�ற ப�ேவ! ெசய�களி� ஈ$ப$ 

மனிதனாகிற . இவ@�� அ�ல  இவ>�� பா�ய� மீற�, பழ�கமாகிற . 

----------------- 
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ஒ�ைத ��ஒ�ைத ��ஒ�ைத ��ஒ�ைத ��        ----        அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 1111    

 

அ-த E+(�� ெவளி�"ற�தி!, ஒ� வ�ண� ேகாழிைய ெச!லமாக8 

சி49கியப=ேய �ர�தி�ெகா�=�-த வாFப வன�"8 ேசவ! ஒ��, 

தி(தி�ெப�� பி� வா9கிய�. E+=� ெவளி�"ற மாட�தி� ேம! ஒ�ேறா( 

ஒ�றா> ஒ+=, ேஜா=யா>� கிட-த சி+(� ��விக7 இற�ைககைள உதறிய ப=ேய 

எதி� எதி�� திைசகளி! பற-� ேபாயின அேத மாட�தி@�7 கா+சி அளி�த 

பி7ைளயா���� தீப� ஏ@� வத@காக8 சிறி� �னி-த கா-தாமணி, 

விள�ேக@றாம! தீ�ெப+=J� �8சிJமாக நிமி�-தா7. கா-தாமணியி� அ�மா 

வான ெசா�ண�மா , ேபசிய ேப8ைசெய!லா� வல� காதி! வா9கி இட� 

கா�வழியா> வி+(� ெகா�=�-த அ�ைட E+( உமா, தன� E+ைட 

ேநா�கி�ேபாக� ேபானா7 ஆனாA� இ9ேக நி@பதா, அ9ேக ேபாவதா எ�� 

�=ெவ(�க �=யாம!, ஒ� காைல ��ைவ��, ம� காைல� பி�ைவ��� 

த(மாறி� ெகா�=�-தா7. 

 

இ�தைன ேபாி� அ�தைன ெவளி�பா(க.��� காரணமான மேனாக�, E+=� 

ெவளி�ப�க�தி! வாசA�� ��னா! நி�றா�. அவன� வல� கர வைளவி! ஒ� 

ேதா! ைப ெதா9கிய�. இட� ைக�பி=யி! ஒ� S+ேக, ஒ+ட� ப+ட�ேபா! 

கிட-த�. வல� ேதாளி! ேசா!னா� ைபJ�, இட� ைகயி! \��� ைபJ� ெதா9கி 

வ��த�ப+(� பார� �ம�பவ� ேபா! நி�றா�. அைனவைரJ� ஒ+( 

ெமா�தமாக� பா��தா� E+(��� தி��பியதா! ஏ@ப+ட எதி�பா��த 

ஒ�ைத E( மகிD8சிJட�, அ�காைவ� பா��த எதி�பாராத மகிD8சிJ� ேச�-� 

ெகா7ள, கா-தாமணி அ�காைவ ெர+=�" மகிD8சிJட� பா��தா�. மைனவிைய� 

க�களா! ேத=� பா��தா�. க�ணி! படவி!ைல. மீ�(� அ�மாைவ வி+( 

வி+( அ�காைவேய பா��தா�. அவ7, தா� வ-த� த�பி�� பி=�கவி!ைலேயா 

எ�� அனி8சமலரா> ஆ�� வைர பா��தா�. அ�"ற�தா� ேபசினா�.. 

 

"எ�ேபா�கா வ-ேத." 

 

"இ�னி�� காைலயிலதா�..." 
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"அ�வைட சமய�... அைடமைழ ேநர�.... ஏ� இ�ப= தி(தி�"�1.." 

 

"நா� ெசா!லாம! ெகா7ளாம! வர�படாதா...?" 

 

"ஓ�மா "�தி ... ஒ�ைன வி+(� ேபா�மா... நில�ைத வி��+ேடா வி@காமேலா 

எ�ேனாட த9கி(�1 ெசா!றவ� நா�?" 

 

இத@�7, "எ� "�தி! எ�னடா க�ேட ..” எ�� �@ற�� ேம! தி�ைணயி! 

நி�ற ெசா�ண�மா , Eதி�ேக ஓ=வ-தா7. அ�ப�ைத-� ஆ�(கைள� ெகா�ட 

ெமா�ைகயான �க�. க�, வா>, H��, கா� ஆகியைவ அ-த ெமா�ைகயி! தனி� 

தனியா> ஒ+ட�ப+ட� ேபா�ற ேதா@ற�.... பி� ெந@றி �� தைலைய 

ஆ�கிரமி�த� ேபா! ெபா+ட!. அதி! ஒ� ப7ள�.... ப7ள�தா�ைக8 �@றிய 

மர9க7 ேபா!, அ-த� ப7ள�ைத8 �@றிய �=� க@ைறக7... கா-தாமணி, 

த�பியிட� இ�-த S+ேகைஸJ�, ேஜா!னா� ைபையJ� வா9கி� ெகா�=-த 

ேபா�, ெசா�ண�மா அ9ேகேய, அ-த நிமிடேம ஒ�பி�தா7.... 

 

"ஊ�!.... ஆ� மாசமா ேப8� H8சி இ!லாம� கிட-த பாவி� பயAவ... பைழய 

ப=J�... "�திய� கா+ட ஆர�பி8�+டா9களா�.. அ�காேவாட நில� இ��� பா�... 

H4 மர�கா!... நாA ெச�(... அச! ப+டா இட�... அ�ல வ�=� பாைத 

ேவ4��1 ஊ��கார1வ ேக+டா9களா�. அ�கா, ப+டா நில��1 

ெசா!FJ� ேக+காம!, ஊ��கார1வ வ�= அ=�கா9களா�. நில��ல �ைள8ச 

காண� பயி�!லா� கைரயா� "�தா> ஆகி+டா�... அவ9க நாசமா� ேபாக4�... 

ேபான இட� "!A �ைள8�� ேபாக... நீதா� பைழயப=J� ெபாிய இட��ல 

ெசா!ல4�... இ-த� தடைவ... அவ9க காAல ைகயி! வில9ைக மா+=... ேபா], 

இ3��+(� ேபாற���, நீ ஏ@பா( ெச>ய4�..." 

 

"ஒன�� Hைள இ���தா�மா....? த�பி வ-த�� வராத�மா>..." 

 

மேனாக�, அ�காைவேய பா��தா� பா��க� பா��க எாி8சA�, பாச�� மாறி மாறி 

வ-தன. உ8சி�த! பாத� வைர சம8 சீரான உட�". ப8ைச� க��"... ப8ைசயான 

க��ப!ல.... பாசி� ப8ைசJ�, நீல� க��"� கல-� �ைழ-த வாளி�பான நிற�... 
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எA�"க7 ேத�காகG�, நர�"க7 பி�தைள ஒய�களாகG�, சைதக7 ெச�"� 

க+=களாகG� உ�ெவ(��, எஃ� ேபா�ற ேதாA��7 அட9கிய� ேபா�ற 

ம!Aட�". 

 

மேனாக�, எ�G� ேபசாம! உ7ேள வ-தா�... �@ற�தி! கிட-த நா@காFயி! 

உ+கா�-� பி�ப�கமா>8 சா>-�, த�ைன ஆ�வாச�ப(�தி� ெகா�டா�. அ�கா 

ெகா�( வ-த ஒ� ெச�"� த�ணீைர \�கி�பி=��, நீைர அ�வியாகG�, 

வாைய� ப7ள�தா�காகG� ஆ�கி� ெகா�=�-த ேபா�, ெசா�ண�மா 

ெசா�னைதேய மா@றி8 ெசா�னா7 

 

"ப+டா நில��ல வ�=� பாைத ேபா(ற����, எ9க�ப1�� பிற-தா1வளா? 

இ!ைல ஒ� ம8சா1��� பிற-தா1வளா - எWவளG ெகா3�" இ�-தா! - 

அ(�தவ� நில�ைத வாயி! ேபா(வானவ? அவ1வ �7ள� �=�க� ேபாவ1�. 

ெகா7ளி ேபாட பி7ைள இ!லாம! ேபாகிற இட��ல சாக4�. வா-தி ேபதில 

ேபாக4� மேனாக� ! இத விட�படா�டா இ�பேவ ேபா� ேபா+(, அவ9க ைகயி! 

காAல வில9� மா+=, ேபா],கார� அவ1வள ந( ேரா+ல நாய இ3��+(� 

ேபாற மாதிாி ேபாக ைவ�க4� யாைர வி+டாA� அ-த ராமசாமிைய ம+(� 

விட�படா�... ெகா7ைளயிேல ேபாவா�." 

 

மேனாக� பாதி8 ெச�"� த�ணீைர� தைரயி! Eசியப=ேய, "ைரேயறிய 

தைலேயா( சீறினா�. 

 

"��மா கிட�மா... எ�கா... ஆ� மாத���� ��னாலதா� இேத மாதிாி 

பிர8சிைனயி! தைலயி+(, ராமசாமி வைக யறா�கைள உ7ேள ேபா+ேடா�... 

ேபா], எ�னதா� ெதாிPசவ9களா இ�-தாA�, ஒ� தடவதா� ெசா!லலா�... 

அ(�த தடவ ெசா�னா!... நம���தா� அசி9க�..." 

 

அ�கா , கா-தாமணி, அைசவ@� ேபசாம! நி�றேபா�, தா>�காாி மக.��� 

ேச���� ேபசினா7. 

 

"இ-த� பாவி ெமா+ட�கி+ட, காைலயிேலேய ப=8�� ப=8�8 ெசா�ேன�... ஒ�  
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த�பிைய ந�பாேத ந�பாேத�1 தைலயி! அ=�காத �ைறயா8 ெசா�ேன�. அவ� 

பைழய மேனாக� இ!ல... E+(��� ெக+ட பி7ைளயானாA� பரவாயி!ல... 

ஊ��� ந!ல பி7ைளயா> ேப� வா9க நிைன�கா�1 ெசா�ேன�. ேக+=யா=.. 

எ� ேப8ைச..? எ�ப=� பF8சி+( பா�" 

 

மேனாக�, அத+=னா�... 

 

"எ�மா... இ��� ேமேல ேபசிேன... தி�ைண��� Kட வராம!, தி��பி� பாராம! 

ேபாயி(ேவ�... நீJ� ச�ைட� ேகாழியா> நி@க�படா��கா.... ஊைரJ� 

அ1சாி���தா� ேபாக4�... ஊ�� பாைத���தாேன ேக+டா9க... ெப�- 

த�ைமயா வி+(� ெகா(�கலாமி!ல?" 

 

"இ-தா பா��பா... நீ ெச>ய4� எ�கிற��காக நா� வரல... ஒ�ைன� 

பா��கற��காக� Kட வரல.... எ� "� நா�தனாைர� பா��க வ-ேத�... 

பா���+ேட�... நாைள�ேக ேபாயி(ேவ�.... கவைல�படாேத..." 

 

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

 

"ஊ��பாைத... ெவ7ைளய� ேதா+ட�ேதாட �=J�... அ��� ேநரா.... சீைம8சாமி 

நில�, நீள வா��ல இ����... அ�ல பாைத ேக+கலாமி!ல? அதவி+(+(, ப�த= 

த7ளி இ��கிற எ� நில��ல ேக+கிற� எ�ன நியாய�....? ஊ��பாைதைய 

வைள8� எ� நில� வழியா> விடாம!, சீைம8சாமி நில� வழியா ேநரா> விடலா� 

இ!Fயா... ஏ� விடல....? ஏ�னா , சீைம8சாமி�� ஆ7 பல� இ����... நா� 

நாதிய�தபய மக7 இ!லாதவ� ெப�டா+=... எ!ேலா���� இள�காரமான 

மயினிதாேன...?" 

 

அ�மா�காாி, சவாF+டா7. 

 

"நா� இ����ேபா� நீ.. எ�ப= நாதிய��� ேபாேவ... நாைள�ேக நா1� ஊ��� 

வாேர�... எ-த� பய! வ�=ய=8 �+( வ-தாA� ��னால ேபா> நி�1 

H�கணா9 கயிைற� பி=�ேக� " 
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மேனாக�, சைள�தா�. 

 

"சீ8சீ - இ� Eடா? ஒ� மாச� நி�மதியா> =!Fயி! இ�-ேத� ஒ�வ� கி+ட8 

சிபாாி��� ேபாற� பி8ைச எ(�கிற� மாதிாி�1 யா���� ெதாியல." 

 

"ஒ9க.���தா� ெதாியல .. ஊ��கார� இ��கிறவ� நில�ைத வி+(வி+(, 

இ!லாதவ� நில�ைத பி(9க வ-தா! எ�ப=9க? பாதி நில�ைத ேவ4��னா 

ஊ��ெபா�� பண��ல வா9கி�க�1 அ�ணி ெசா!F இ��கா9க... அ��� 

�=யா��னா .... அ� அடாவ=தாேன?... ஊ��கார�, ஆ7 பல�ைத த�பா பய� 

ப(��� ேபா�... நீ9க ஒ9க ேப+8 ேம+ எ,பி கி+ட இ��கிற ந+ைப சாியா 

பய�ப(��ற�ேல எ�ன த�" ...?" 

 

மேனாக�, நிமி�-� பா��தா�... ஈர� கசி-த தைல�=ைய பி�ப�கமா>� த+= 

வி+டப=ேய, ச9காி அவைன� பா��தா7... அ(�தவ� �(�ப விவகார�தி! ரசைன 

க�( நி�றாA�, ேபாவ� ேபா! பாவலா ெச>த ப�க�� E+( உமாைவ அ3-த� 

பி=�தப=ேய, கணவ1ைடய பதிA�காக� கா�� நி@பவ7 ேபா! �க� \�கி 

நி�றா7.... மேனாக�, எ�G� ேபசாமேலேய அவைள� பா��தா�... ஒ� மாத� 

பிாிவி@�� பிறகான பாிG� பா�ைவ.... அவ7 உடெல9�� க�கைள ஊ(�வ 

வி+டப= பா����ெகா�ேட இ�-தா�. ச9காி மீ�(� அவைன உ��பினா7. 

 

"இைதயாவ� ெச>J9க..." 

 

மேனாகாி� பிாிG� பா�ைவ, பாிதாப� பா�ைவயான�.... அவைள ஊ(�வி� 

பா��த� க�க7 த�ைன�தாேன உ7 �கமா>� ேத=ன... 'இைதயாவ� 

ெச>J9க�1 எ-த அ��த�தி! ெசா!றா7? யதா��தமா... இ!ல ��தலா... ேநா - 

ேநா... அவ7 �க�ைத� பா��தா! அ�ப=� ெதாியFேய.. 

 

அ�கா கா-தாமணி, நிைலைமைய8 சமாளி�தா7. 

"சாி... சாி... நாைள�� ஆற அமர� ேபசலா�...” 
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"ேபசாம இ9ேகேய வ-தி(�கா" 

 

"அைதJ� ேச��� நாைள� ேபசலா�... எ�மா! ச9காி ெமாத!ல த�பி �ளி�க+(�... 

ெவ-நீ�ல �ளி8சா�தா� அA�" தீ��... உட!வF ேபா��... கீசர� ேபா(...'' 

 

"கீச� ாி�ேப� அ�ணி .." 

 

“ந!ல ெபா�4.... அ�ேபா அ(�"ல ேபா(... த�ணி Sடாக4�... 

அWவளGதாேன..” 

 

ச9காி, கணவைன ஒ� மாதிாி� பா���� ெகா�ேட.., உ7ேள சைமயலைற��7 

ேபாக� ேபானா7. பிற� தி��பி வ-� தி�ைணயி! ைவ�க�ப+ட S+ேகைஸ� 

\�க �=யாம! \�கியப= நி�றா7.. இ�ெனா� ெலத� ேப�ைக� க�களா! 

�+=� கா+=, உமாைவ� \�கி வி(�ப= அேத க�களா! ெகPசினா7.... ஆனா! 

உமா, க�(�கவி!ைல .... அ-நிய� ெபா�ைள� ெதா(வ� அவைன ெதா(வ� 

மாதிாிதாேன... க@" ெக+(� ேபாகாதா..." 

 

உமா, ெவளிேய ேபா>� ெகா�=�-தேபா�, மேனாக� எ3-� E+(��7 ேபாக� 

ேபானா�. அவைனேய பா��� நி�ற அ�காவி� ேதாளி! ைக ேபா+டப=ேய , 

தி�ைண� ப=யி! அவ� கா! ைவ�த ேபா�, ஒ� ேமா+டா� ைப� ச�த�... 

உமாவி� கணவ� இ-திர�, இட� ப�கமாக ஒ=�க�ேபான ைப�ைக அ9ேகேய 

நி��திவி+(, உ7ேள வ-தா�. உமாைவ, ஒன�ெக�ன இ9ேக ேவைல' எ�ப� 

மாதிாி, எ7.� ெகா7.மா>� பா��தா�. அவைள, அவ� பா��த ேதாரைண, 

உமாைவ� தைல �=ைய� பி=�� இ3��� ெகா�( ேபாக வ-தவ� ேபா! 

ேதா�றியேத தவிர, மேனாகைர பா��க வ-தவ� ேபா! ேதா�ற வி!ைல. 

ஆனாA�, க=�த ப@கைள வி(வி�தப=ேய ஒ�"��� ேக+டா�. 

 

"எ�ன மேனா - =!Fயி! பயி@சி எ�ப= இ�-த�..." 
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"உ+கா�9க இ-திர� ஸா� - பயி@சி - ெபா!லாத பயி@சி..." 

 

"உமா... E+(��� ேபா... அ�மா ேத(வா7 - அ�ேபா பயி@சி பயனி!ல�1 

ெசா!றீ9க..." 

 

"அரசா9க�திேல இ-த� பயி@சி எ�கிறேத ஒ� ஏமா�� நாடக�... ேமFட����� 

பி=�தவ9க அைத கவனி�க ேவ�=ய �ைறயி! கவனி�கிறவ9க... 

ாி+டய�டாகிற��� ஒ� மாச���� ��ன Kட ெவளிநா+(� பயி@சி��� 

ேபாவா9க... ேவ�டாதவ9கள கழி���க+ட உ7நா+(� பயி@சி�1 

அ1�"வா9க...” 

 

“நீ9க எ-த வைகயி! ேச��தி...?" 

 

"இர�(லJ� ேச��தி இ!ல. எ9க ச�E, அதிகாாி9க.��� பயி@சி 

ெகா(�கிற����1 =!Fயி! ஒ� நி�வன� இ���� - இ�ேபா பயி@சியாள�க7 

அதிகமாகG�, பயி@சி ெப�கிறவ9க �ைறவாகG� ஆகி� ேபா8�. ஆ7 பPச�. 

இதனா! எ�ைன வர8ெசா!F+டா9க. ஆனாA� ��மா ெசா!ல�படா�. தமிழக 

அரசி� இ!ல�தி! ஏ^. %�. அ�ைமயான சா�பா( தகரா��� வராத ஆ+ேடா 

=ைரவ�... அ�"ற� ைச+ அ=�கிற��� ஏக�ப+ட அழகிக7." 

 

மேனாக�, �ரைல� தாD�தி� ேபசியேபா�, இ-திர�, உமா ேபா>வி+டாளா எ�� 

க�கைள8 �ழ@றி ஒ� தாG தாவி வி+(, கி� கி��பாக� ேக+டா�... 

 

"ஏதாவ� சி�கி8�தா பிரத� -? என�� ச!வா� க�மீ,கைள ெரா�ப� பி=���..." 

 

"இ�ல ஒ� ேவ=�ைக ெதாிJேமா இ-திர� ஸா�... =!F� ப,ல அ=��� பி=�� 

உ+கா�E9க... ஒ��தி, அ�G� அழகான இள� ெப�... ெபா���1 ஒ9க 

இ��ைக� ப�க� உ+கா�கிறா7 - உ9கைள ெந��கிய=��� கிட�கா7... ேதாளி! 

ேதா7 ப(�.... ைகயிேல ைக ப(�... ஆனா! நீ9க ஆயிர�ெத+( ஆ, 

ெதா!ைலயால, அவ7 உ+கா�-தைதேய கவனி�கல... அவ7 ஆ�.ேக. "ர��ல 

இற9�றா7... இற9�ன இட��ல, இ�ெனா��தி ஏ�றா7. ஒ9க இ��ைக�ப�க� 
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இைட ெவளிவி+( உ+கா�றா7... நீ9க உஷாரா�றீ9க... ப�க��ல ஒ� அழ�� 

ெப� இ��கிற கி�தா�" .. ஒ9க.�� வ-�(�... அவைள� ெதாடாமேலேய 

பரவசமாகிறி9க... உடேன அ-த� ெப�, தி(�கி+( உ9கைள �ைற�கிறா7. ப, 

ேமாதி பா�� எ�கிற இட��ல நி@�� ேபா�, ேவற ஒ� சீ+ காFயாயி(�.... அ�ல 

ேபா>, உ+கா�கிறா7... இ��� எ�ன அ��த� ஸா�...? இ���� ேப�தா� 

ெடFபதிேயா... இ���� ேப�தா� உ7.ண�ேவா - ஆ8சாியமா> இ����!ல...?" 

 

இ-திர� ஒ� க�(பி=�ைப8 ெசா!ல� ேபான ேபா�, ச9காி தி�ைண�� வ-� 

அறிவி�தா7 

 

"ெவ-நீ� ெர= கா�பி �=�கிறீ9களா ஸா�..." 

 

"ேநா ேத9,. சா�பா+(8 சமய� பா�9க�மா - அ�"ற� ஒ9க ,டா� ெசல_� 

கமிஷ� பாீ+ைச ாிச!+ வ-த��, எ� கி+ட8 ெசா!A9க... கமிஷ�ல என�� 

ெதாிPசவ9க இ��கா9க.... இ�க�டா�,, எ�ேபா�,ெம�+, சி.பி.ஐ., 

இ�ப=�ப+ட பவ�"! =பா�+ெம�+ல ேபா,=9க ேபாட8 ெசா!ேற�.." 

 

"எ-த =பா�+ெம�+ல ேவ4��னாA� ேபா+(+(� ேபாக+(�... �த!ல 

பாஸாகிேறனா1 பா��ேபா�..." 

 

“நீ9க பாஸாகா+டா!, யா�ேம பாஸாக �=யா�... எ9க உமா மாதிாியா நீ9க..? 

சாியான ம��.. இர�( தடவ எ3திJ� ேதற!... நீ9க மேனாக� மாதிாி கிளா, ஒ� 

ச�E, எ3த4�..." 

 

"நீ9க ம+(� இ�ெடFெஜ�+ இ!Fயா... இவர மாதிாி நீ9க.� எ3தி 

இ��கலாேம...?" 

 

""�திைய� கட� ெகா(��+ேட�.... ச�பள�ைத ந�பி ேமாச� ேபாயி+ேட�.. 

க3ைத ேம>�தாA� ச�கா� க3ைதைய ேம>�க4� எ�கிற� மற-� ேபா8�..." 

 

"இ�ேபா ம+(� ஒ9க.�� எ�ன �ைற... இ��கிறைத ைவ8ேச நீ9க  
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தி��தி�படலா�. அ>ய>ேயா .- ெவ-நீ� ஆறி(�... ஒ9கைள�தா� எ3-தி�9க..." 

 

மேனாக� எ3-தா�. அவ� உ7ேள ேபானாA�, தா� ெவளிேய ேபாக� 

ேபாவதி!ைல எ�ப� ேபா!, இ-திர� நா@காFயி! ைககைள விாி��� 

ேபா+டா�. இத@�7, ெவளிேய ெத�வி! ச�த�... ெசா�ண�மாG���, ப�� 

பா�திர� ேத>��� ஒ� ந(�தர வய�� ெப�4��� வாய� தகரா� - ஒ=-� 

வி3வ� ேபா! மா�ப@�� ேபான அ-த� ெப�, ேபாராளியா> ேபசினா7 - அ-த 

E+( கா�பG�( �வ��� ெவளிேய எ+=� பா��த ெசWவரளி கிைளகைள8 

�+=� கா+=8 ெசா�னா7 … 

 

"அேதா.. அ�ல ேந�� ெர�( N பறி8ச� நிச-தா�. நீ ச�த� ேபா+ட��, ஒ� 

கி+டேய அ-த� Nைவ� ேபாடFயா.... ஆனா, இ�னி�� சாமி ச�தியமா நா1 

N�பறி�கல..." 

 

"சாியான "3கிணி=... அெத�ப= ேந@� ெர�( N இ�-த இட��ல இ�ைன�� 

இ!ைல..? ெசா!A - பதி! ெசா!A=" 

 

"சாியான மா9கா> ம�ைடயா> இ��கிேய... N�த இட��ேலேய N�க4��1 

ச+டமா" 

 

"யா�= மா9கா ம�ைட ? ப�னாைட� பயமவேள... ப!ைல .. உைட�ேப�... 

இ�ெனா� தடைவ ெசா!A= பா��கலா�...'' 

 

"மா9காம�ைட.. மா9கா ம�ைட" 

 

மேனாக���� ேகாப� வ-த�. இ-திர1��8 சிாி�" வ-த�. ேகாப�கார�, 

�ேராதமா>� ேக+டா� 

 

"இ-தா பா��மா. மாியாைதயா ேபாயி( - வ�"8 ச�ைட�� வ-ேத, ேபா],ல 

ஒ�பைட�க ேவ�=ய� வ��.'' 
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"சாியான எ+ட� நீ... ேபா],ல ஒ� வார� வ8சி��பா� அ9ேகேய �=�தன� 

ெச>யவா வி(வா�? ஒன�ெக!லா� இ�மா� ெபாிய உட�" எ���>யா? 

அ�மா�காாிய அட��ற��� வ�கி!ல... வ-�+ட ெபாிசா - தல காPசவ9க7னா 

இள�காரமா? என��� ெச+( இ���>யா." 

 

"அ=ேய... ெச��பால அ=�ேப�=" 

 

"பா�தியா... அ-த த�ேதறி� ேப�ற ேப8ைச... சி�ன� பி7ளா�டா� மாதிாி 

நி@கிேற... அ-த� க,மால� ெக>விைய த7ளி+(� ேபா>யா...” 

 

மேனாகாி� உத(க7 �=�தன. க�க7 எாி-தன... ைகக7 �=�தன... ஆனா! 

கா!க7 அ-த� ெப�ைண ேநா�கி நகர ம��தன. ந!ல ேவைளயாக கா-தாமணி 

ஓ= வ-� அ�மாைவ, மா+ைட இ3�ப� ேபா! இ3���ெகா�( ேபானா7. 

ச9காி, கணவனி� ைகைய பி=�� இ3�தப=ேய, எாி8சலா>� பா��த அ-த� 

ப��� பா�திர�ைத, த9க� பா�திர�ைத� பா��ப� ேபா! பா���, 'ேபசின� த�"� 

தா�..... நீ ேபா�மா...' எ�� ெகPசினா7. அ�ப= ெசா!A மவராசி... எ�� 

ெசா!Fவி+(, அ-த� ெப� �திேபா+( நட-தா7 

 

E+(��7 ேகாபமா>� கால= ைவ�த மேனாக�, \��ைபைய, காலா! 

இடறியப=ேய மா=��� ேபானா�. கா-தாமணிJ� ச9காிJ� சைமயலைற�� 

வ-தா�க7. ெசா�ண�மா, அ9ேகJ� வ-� ஆ=னா7. 

 

"அ=ேய கா-தாமணி... என���1 இ�ப= ஒ� ம�மக7 வா>�தி��கா7 பா�.... 

அவ7 தைலைய இ3��.... யா�= மா9கா ம�ைட�1 ெர�( ேக7வி ேக+(, 

நாA சா��8 சா�தா�, எதிாிகி+ட ேதா�"� கரண� ேபா(றா7 பா�...” 

 

"த�"�தா�மா... நாைள�� வ+=J� ெமாதAமா� தி+(வா7... நீ பி7ைளயா��� 

விள�ேக�தி+( வா..." 
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அ�மா ேபான��, ேகைஸ� ெபா��திய கா-தாமணி கீேழ �னி-�, நா�தனா� 

ைகயி! இ�-த ச�பா�தி� க+ைடைய பறி�தப=ேய Kறினா7.... 

 

"நீ.... மா=�� ேபாேய�... நா� சைமய! ேவைலைய� பா����கிேற�." 

 

"ேவ�டா�ணி.. அ�"றமா>� ேபாேற�. அவ� பசிேயாட இ��பா�.." 

 

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

 

கா-தாமணி, ச9காிைய� பா��� க�கைள8 சிமி+=னா7... அவேளா, தைலைய� 

தாD�தி� ெகா�(, ச�பா�தி�� மாG பிைசய ஆர�பி�தா7. இத@�7 மா=�� 

ேபான மேனாக�, ேவட� கைல��, A9கி பனியேனா( சைமய! அைற��7 

வ-தா�. அ�காைவ அ9ேக எதி� பாராத� ேபா!, ஆ7கா+= விரைல வாயா! 

க=�தா�. கா-தாமணி, த�பிையJ� ச9காிையJ� மாறி மாறி� பா���� Nாி��� 

ேபானா7... ஆயிர� ெப�கைள ஒ��கி, ஆயிர�தி! ஒ��தியாக இ-த ச9காிைய 

த�பி��� �ைணயா�கியவ7 இவ7தா�. இ-த ேஜா=�� எதிராக எ-த ேஜா=J� 

இ��க �=யா�. ம�மத� - ரதிேய ெபாறாைம�பட ேவ�(�..... த�பிைய விட 

இவ7 இர�( விர! க+ைடதா� உயர� �ைறG... த�பி��� த=�ேபா , ம=�ேபா 

இ!லாத ேதக�. நா�தி�� வயி� ெதாியாத லாவக�... ெகாPச� ஒ!FயானாA� 

ம!F... க!யாணமான�� Nாி�பி! த=�க ேவ�(�. இ�1� த=�கல. ஆனாA� 

வைளவி!லாத H��... பயி�த9கா> விர!க7 அட�-த �=.. பட�-த �க�. த�பி 

ம+(� ேல�ப+டவனா. மாநிற�... எ�றாA� அதி! ஒ� பளபள�".... ராஜ பா�ைவ 

... ேகாணாத உட�"... ேகா( ேபா+ட� மாதிாி சமமான ேதா.... எ�மா=.... எ� 

க�ேண ப+(வி(� ேபாF��ேக' 

 

சைமயலைற��7 அ!லா=ய மேனாகைர, 'நீ ெமாத!ல ெவளில ேபாடா...' எ�� 

ெமாதA�� இர+ைட அ3�த� ெகா(�தா7... அவ� ேபான��, மாG பிைச-த 

ச9காிைய, அ�ப=ேய \�கி, இர�( ைககைளJ� �வி��, �வி��� பி=�தப=ேய 

இ3��, வா� ேபசி1��� ெகா�( வ-தா7 நா�தியி� ைககைள� க3வி 

வி+டா7... தைல �=ைய ஒ��கி வி+டா7. �க�ைத ஈர�ைகயா! பா]� 

ேபா+டா7. பி�ன� அவ7 ��ைக� த7ளி� த7ளி, மா=� ப=களி� �ைனயி! 
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வி+டா7... அவ7 ப=ேயறி ேமேல மைற-த பிற�தா�, சைமயலைற��7 வ-தா7... 

அவ.�� ��னா!, அ�மா, அ9ேக நி�றா7. மக7 வ-த�� வராத�மாக அவ7 

காைத� க=�தா7... 

 

"ஒ� மாச� கழி8�... "�ச� வ-தி��கா�. அவ7 �க����� ெபௗட� ேபாடல.... 

க�4! ஒ� கிற�க� இ!ல.... வாயி! ஒ� சி�ன8 சிாி�"�Kட. இ!ல... 

இவ7ளா� ஒ� ெபா�"ைளயா�.... சாியான ஆ�"ள� பிறவி... இ-த மாதிாி 

சமய��ல... அ-த� பாவி ம1ஷ� ெவளிZ�ல H4 நா7 த9கி+( வ-தா�Kட 

ேபா��..... நா� �க�த அல�பி... ெபா+( வ8�.... N �=8�..." 

 

"எ�ன�மா... நீ... நா� ஒ� மக7... எ�கி+ட ேபாயி .." 

 

"ஆப����� ேதாச� இ!ல=" 

 

"ெமாத!ல இ9கி�-� ேபா�மா..." 

 

அ�மா ேபா>வி+டா7. ஆனா! அவ7 ெசா�ன� ேபாகவி!ைல. ஒ� ேவைள 

அ�மா நிைன�த� மாதிாிேய இ���ேமா.. எ�ப=� க�(பி=�கலா�.... 

 

ைககைள ெசாட��� ேபா+ட கா-தா மணி��, அவ�கள� அ-தர9க�ைத� க�( 

பி=�க ஒ� வழி கிைட�த�. 

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

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

 

ச9காியி� தைல, பாதி� N-ேதா+டமாகிய�... �= வைளய9க7, N�பதிய9க-

ளாயின... கா-தாமணி அ�ணிதா�, ெமன�ெக+(, மா��க+(��� ேபா> 

ம!Fைக, �!ைல.... கனகா�பர N வைககைள, �ழ� கண�கி! வா9கி வ-தா7. 

�!ைல� Nைவ �� தைலயி! ைவ��, ம!Fைக8 சர�ைத பி� தைலயி! S=, 

அத� ேம! கனகா�பர�ைத� ெபா��தினா7, வல� காதி� ேம! ப�க� 

ெசா�க�ப+ட ஒ@ைற ேராஜா பிைற8 ச-திரனா> ஒளியி+ட�. பி� தைலயி! ைவ�த 

ெசWவ-தி�N மPச7 ஒளியா> ெஜாF�த�. ந(�தைலயி! வி!ேபா! 
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வாி���க+ட� ப+ட �!ைல ெவ7ெளாளியா> பிரகாசி�த�. அ�ணி அேதா( 

விடவி!ைல. அவ.��� �9�ம� இ+டா7... ச-தன� தடவினா7. அவ7 

எWவளேவா ம���� ேக+காம!, பாவாைட தாவணி ேதா@ற� கா+(� "டைவைய 

வA�க+டாய மாக� க+=வி+டா7. இைட��� கீேழ ம�தாணி நிற�. இைட�� 

ேம! சா�ப! நிற�.... 

 

கா-தாமணி, ச9காி�� சி9காாி�ேபா( விடவி!ைல. �ட8 �ட� பாயச� கா>��, 

அதி! நாA ப8ைச �+ைடகைள உைட��� கல-�, ��ட� கா>8சி, ஒ� ெச�" 

நிைறய நிர�பி அவ7 ைகயி! நீ+=யப=ேய கி�கி��தா7. "ஆ.��� பாதியா> 

�=J9க... ஆ� பாதிJ�, ெப� பாதிJ� �3 ஆளா> மாறிவி(�.” எ�� 

பிளா�ேப� ச�பவ9கைள நிைன�தப=ேய ெம> மற-� �றி�பி+டா7. 

 

எ�றாA�, ச9காி, அ-த அைற��7 நாண�ப+ேடா , நளின�ப+ேடா வராம! - 

ஏேனாதாேனா எ�ேற வ-தா7. வாசF! க�ேபா+டப=ேய அ-த அைற �3வ�� 

கா! ேபா+ட மேனாக�, அவைள வழிமறி��� ப@றி�ெகா�டா�. உடேன, அவ7, 

ெச�ைப அவ� வாயி! திணி�தா7. அ�ணி ெசா�னைத ெம!ல8 ெசா�னப=, 

பாதிைய தா� �=�காம!, அ-த ெச�" �3வைதJ� அவைன� காF ெச>ய 

ைவ�தா7. 

 

மேனாக�, அவைள வல� ைகயா! இைண��, இட� ைகயா! அவ7 பிடறிைய� 

தடவியப= க+=A�� நட�தி வ-தா�. H�� மணி ேநர���� ��ேப அ�ணி 

அ1�பிய ேபா� இ�வ�� ேபச ேவ�=யைத எ!லா� ேபசிவி+டா�க7. 

E+(�கார�, E+ைட� காF ெச>யவி!ைல யானா!, ேவெறா� N+ைட� 

ேபாட�ேபாவதாக மிர+=ய�. மாமியா� சவாF+ட�... அவன� பா,ேபா�+ 

விசாரைண�� வ-த ேபாF,கார� R� %பாேயா( தி��பி� ேபான�, ெடF 

ேபா� பி!, கெர�+ பி!, ேபா�ற அைன�� விவகார9கைளJ� 

அலசிவி+டா�க7... எனேவ இ�ேபா ேப8��� ேவைல இ!ைல... ஆனாA� 

ேபசினா�.... 

 

"சீ�கிரமா வர�படாதா. நா� \9கின பிற� வ�லா� எ�கிற மாதிாி வாேர..." 

 

அவ�க7 \9க வ8�+( வாேர� ..'' 
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இ�வ�� ெசா!F ைவ�த� ேபா! க+=F! ஒேர சமய�தி! வி3-தா�க7 வி3-� 

எ3-தவைள, வி3-� கிட-தவ� ைகைய� பி=�� இ3��, த� ப�கமா>8 

சாி�தா�... பிற� ப(�ைகயி! எ3-� உ+கா�-�, அவைள த� ம=ேம! 

கிட�தினா�. தைலைய8 ெச!லமாக� �+=னா�. �க�ைத அவைள ேநா�கி� 

�னி-தா�. அைரவைளவா> வைள-�, அவ7 �க� ேநா�கி த� �க�ைத� ெகா�� 

ேபா! நீ+=னா�... அவ7 உடF! விலா� ப�க9களி! நீள வா�கி! கிட-த 

கர9கைள, தன� கர9களா!, அ3�தி� பி=�தா�. க+=! ெம�ைதயி! உட! 

தடய9க7 வி3�ப= இ��கி� பி=�தா�. 

 

எ�றாA�, ஒ� நிமிட�தி! எைதேயா நிைன��� ெகா�டவ� ேபா!, 

"மற-�+ேட� பா�" எ�� Kறியப=ேய �க�ைத நிமி��தினா�. ைக�பி=கைள 

அக@றினா�. ம=யி! கிட-தவைள, ெம�ைமயா> "ர+=, க+=F! ஒ�களி��� 

ேபா+( வி+(, எ3-தா�. �வ� அலமாாிைய� திற-�, ஒ� ெவ7ைள� ெப+=ைய 

எ(��, அவ7 ப�க� ைவ�தா�. ஜிகினா� காகித� �@றிய அ-த� காகித� 

ேபைழைய எ�ப=� திற�ப� எ�� அவ7 அைத அ9� மி9�மா>� "ர+=யேபா�, 

மேனாக� �ளிய! அைற��7 ேபானா�. 

 

ச9காி, ச-தன நிற�தி! ச�ர வ=வான, அ-த� ெப+=ைய வியாபி�த ஜிகினா� 

காகித�ைத� கிழி�க� ேபானா7. ைகதா� வ3�கிய�. பிற� ப!லா! க=��, ஒ� 

ப�க�ைத ஓ+ைடயா�கி, அ-த ஜிகினாைவ அ�� ேவ� ஆணி ேவறா�கினா7. 

ஒ�றி� ஒ�றா>� ெகௗவிய ெப+=ைய பலவ-தமாக உைட��, ெகௗவ�ப+ட 

ெப+=ைய� பா�ைவயிடா7. வ�ண� காகித� ��(க.�� ம�தியி! ஒ� 

���மாைல. ெவ7ைள நிற வாளி�ேபா(, ஒளி வ=வமா> மி�னிய�. ����க.�� 

இைடயிைடேய �=8�� ேபாட�ப+ட த9க8 சர�. அவ7 ��� மாைலைய \�கி� 

பி=�த ேபா�, மேனாக� �ளிய! அைறயி! இ�-� தி��பினா�. அவ� �க�தி! 

ஆ9கா9ேக �மிழிக7... நீ�� �மிழிகளா... ேவ�ைவ� �மிழிகளா..... அ!ல� இர�( 

வைகJமா... அவ1�ேக ெதாியா�... ஆனாA� ெதாி-ெத(�த அ-த மாைலைய� 

ப@றி அவ� விள�கினா�.... 
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"ெத�Gல வி@கிற பாசி மாைலைய வா9கி+( வ-ததா> நிைன�காேத ச9காி... 

இேதாட விைல... Hவாயிர� %பா>... =.ஏ. அ+வா�,ல பாதி� பண�.... 

"�தி!Fயி! இ�-�, `!( விசி+டா> ைஹதராபா� ேபாயி�-ேதா�.... அ�ேபா 

சா�மினா� பா��க� ேபாேனா�. அத� �@� வ+டார�தி! ெபாிய ெபாிய ��� 

மாைல� கைடக7... அ�தைனJ� ஒாிஜின! ����க7... ஏமா-�+ ேட�1 

நிைன�காேத... எ�ேனாட ெதA9� சகா�கைள� K+=�கி+( ேபா>, சAைக 

விைலயி! வா9கின மாைல. வி@பைன வாிைய� த7.ப= ப�ணி+டா9க... 

ஆனா! ரசீ� த�ல..." 

 

என�� எ�னேமா இ� ேபாF மாைலயா> இ���ேமா�1 .." 

 

"எ�ைன இ�ப= ேநாக=�காேத ச9காி.." 

 

"ஸாாி... ����க7 ேபாFயா> இ�-தாA� த9க8 சர( இ���ேத... அ� ேபா��. 

அேதாட, நீ9க ெசா!ற� சாிதா�. மண�காத �ைறைய� தவிர ம@றப= ந!ல 

மாைலதா�.... இைத நா� ெவ�� மாைலயா நிைன�கல அ�தா�... ஒ9க அ�பி� 

அைடயாளமாேவ நிைன�ேக�.... ஆனாA� காைச இ�ப= காியா�க�படா�. 

காைலயி! இ���� ஒ9க�மாேவாட Nைஜ... அவ9க.�� ஒ� "டைவ எ(��+( 

வர�படாதா - எ�ப=!லா� தி+ட� ேபாறா9கேளா..." 

 

"எ(��+( வ�கிற "டைவ��... எ�தைனேயா �ைற ெசா!ற ேகஸு... இ-த ��� 

மாைல விைலைய� ேக+டா!... மய�க� ேபா+((வா7 - அதனா! நா� 

உ�ைமைய8 ெசா!ல�படா� .." 

 

"அ�ணிகி+ட ெசா!லாம! இ��க �=Jமா? அவ9க த�ணீ���7ேளேய தட� 

பா��கிறவ9க..." 

 

"எ�பா - ஒ�கி+ட வா> ெகா(�� மீள �=Jமா... நீ இ9ேக அ=�கிற a+=. 

ெவளியி! யா���ேம ெதாியா�.." 

 

ச9காி , ெம!ல8 சிாி�தப=ேய, அ-த ���. மாைலைய விாிவா�கி, அத@�7 

தைலைய Tைழ�க� ேபானா7. மேனாக�, அவள� கர9கைள� ப@றி8 ெச!லமாக8  
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ெசா�னா�... 

 

"நீேய மா+=�க� ேபானா! எ�ன அ��த� ச9காி... நா� ஒ��த� எ��காக 

இ��ேகனா�...'' 

 

மேனாக�, அ-த மாைலைய� பறி��, தன� கர9க.�� ெகா�( வ-தா�. அவ.� 

அைத� "ாி-� ெகா�டவ7 ேபா!, சி�ன8 சிாி�ெபா�ைற8 சிதறவி+(, அவ� 

ப�கமாக க3�ைத நீ+=னா7. அவ� அ-த மாைலயி� ெகா�கிையJ�, அ� 

ஊ(�விய வ+ட�ைதJ� பிாி�தா�... அ-த ���8 சர�தி� �ைனகைள ைக� 

ெகா�றா> பி=�தப=, அவ7 க3���� இ�ப�க�� ெகா�( ேபானா�. பிற� 

ஒ� �ைன ெகா�கிைய, ம��ைன வைளய�தி@�7 மா+ட� ேபானா�. அ-த 

�ய@சியி!, அவ7 பிடாி �= அ-த வைளய�தி! சி�கிய�... ெகா�கிைய 

மா+=யேபா�, அவ.��� பிராண� ேபாகிற வF... ஆனாA� வFைய� 

க=�தப=ேய ேவ=�ைகயாக�தா� க���ைர�தா7. 

 

அ>ேயா ... எ� �= சி�கி+(... ஒ9க கி+ட ந!லா மா+=� கி+ேட�... ஒ9க.�� 

எ!லா��லJ� எ�பG� அவசர-தா�.... பரவாயி!ைல ... பைழயப= கழ+=+( 

மா+(9க..." 

 

ச9காி, அவ� கர9க7 இய9காம! இ��பைத� க�டா7... கடGேள... கடGேள 

ஒ�� ெசா�னா! இ� இ�ெனா� அ��த�திலா �=ய4�. 

 

"த�" எ� ேமலதா�... இ�ப= பிடாியி! "த� மாதிாி �=ைய வள��தி��க�படா�... 

சாி ஒ9க ைகயாேலேய க+= வி(9க.." 

 

ச9காி, கர9கைள பி�"றமா>� ெகா�( வ-�, அ-த ���8 8ர�ைதJ�, அதி! 

சி�கிய �=ையJ� வி(வி�தா7... அவ�, இைத� க+(வத@� வசதியாக அவ� 

மா�பி! சா>-தா7. விலகி� கிட-த அவ� கர9கைள, அ-த ��� மாைலயா> 

இைண�தா7. சைடைய� \�கி, பி� தைல�� ேம! ெகா�( ேபானா7 அவ� 

கர9க7, இ�ேபா� இய9கின. மாைல S=யைத உண�-த ச9காி, தைலைய 

நிமி��தினா7. அவேனா , நிமி�-த தைலைய ைகயா! அ3�தி 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� வ3வ3�பான 

�ணி.... அச! ".... அ�தா� நீல நிற� மா�பக� ப�க� வ+ட வைளGக7... 

க3��� ப�க� ஜாிைக மாதிாியான மாைல. ெமா+டாகG�, ெமா+ட விD-��, 

Nவா> மல�-�� ேதா��� ைநலா� �ணி மாைல. அதி! ஆ9கா9ேக பதி-த 

சி�ன8 சி�ன ச�ர� க�ணா=கைள� பா���, ச9காி க� Kசியப=ேய ேக+டா7. 

 

"அ>ய>ய... இ� ல�பா=� ெப�க7 ேபா(றதா8ேச." 

 

"ேநா... ேநா... கா,+F ைந+=... =!Fயி! ,ெபஷலா> ஆ�ட� ெகா(�� தயாாி�த 

ைந+=யா���... ெகாPச� ேபா+(� �வியா�..... ேசைல, பாவாைட ஜா�ெக+ 

அனாவசிய9கைள� கழ+=+( இத� ேபா+(�ேகா�மா... இ�தா� ந!ல 

ெப�டா+=�� அைடயாளமா�..." 

 

"நா� ெக+ட ெப�டா+=யாேவ இ�-�+(� ேபாேற�..." 

 

"ெக+ட மைனவிைய� தி��த ேவ�=ய� ந!ல கணவ1�� அைடயாளமா8ேச." 

 

மேனாக�, ச9காிைய ம!லா�க� த7ளி, அவ7 "டைவைய உ�வ� ேபானா�... 

உ�வி வி+டா�. அவ7 ��கி@��, க+=! ெம�ைத��� இைடயி! சி�கிய 

"டைவைய, அச! �8சாதன� ேபாலேவ இ3�தா�. கல�� பாவாைடேயா( 

கிட-தவ7, க+=F! இ�-� அவசர அவசரமா>� தைரயி! வி3-� எ3-தா7... 

��ப�க ப+ட�க7 ெகா�ட அ-த ைந+=ைய� \�கி� ெகா�( �ளிய! 

அைற��7 ஓ=னா7. 

 

ஐ-தா� நிமிட9க7 கழி�� தி��பிவ-த ச9காி, அ-த ைந+=யி! ஒளி�வி+டா7. 

விள�� ெவளி8ச�, ச�ர� க�ணா=களி! பிரதிபF��, அவைள8 �@றி 

ஒளிவ+ட9க7 ேபா+டன... பவள� க�மF! பா>-த ஒளி� க@ைறக7, பாள� 

பாளமா> மி�னின. 
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மேனாக�, எ3-� ேபா> அவைள� ப@றி� ெகா�டா�. அவன� ��பாதிJ�, 

இவள� பி� பாதிJ� ஒ+=� ெகா�டன. க+=F! ட�ெப�� வி3-தன�. 

அவ�பி= வழ�க�தி@� மாறாக, பலமாக இ��பைத உண�-� ஆ8சாிய�ப+டா7.... 

ஆன-த�ப+டா7... �+ைட பாயாச�தி� ேவைலயா... சிாி��� ெகா�டா7. 

அவைன சி�ெகன� பி=��� ெகா�டா7.... 

 

மேனாகாி� பி= தள�-த�. இ��பா>� ப@றிய கர9க7, ���பா>� �வ�டன. 

சிறி� ேநர� ெசயல@ற S�ய�... ஒ�ைம ெர�(ப+ட ெவ�ைம... சிறி� 

ேநர�தி@�� பிற�, மேனாக� மீ�(� அவைள� ப@றினா�. அவ7 "ாி-� 

ெகா�டா7.... அ� ேபாFயான பி= பழ�க�ப+(� ேபான வழ�கமான பி=. 

உண�8சிய@ற ஒ�"� பி=... இய9�கிேற� எ�� ெசா!லாம! ஏேதா இ��கிேற� 

எ�பைத� கா+(� E�"� பி=. ெவ�� பி=... 

 

ச9காி��� தாப� ேபா> ேகாப� வ-த�. ஆைச ெபா9கிய க�கைள, அ3ைக 

பைடெய(�த�. கிற9கிய க�க7 த9க.��� தா9கேள இர9கி� ெகா�டன. 

நாகF9க� Nவா> மல�-த வா>, எ��கைல� Nவா> ���ட�. ஒ�றா> ஒ+=ய 

உத(க7, வி�மA�� அைண ேபா+டன. ெநPசி! �+= ேமாதிய ேவக�தி@��, 

தாக�தி@�� தைட ேபா+டன. அவ7, அவ� கர�ைத Eசிய=�க� ேபானா7. 

ஆனா! எ�ன நிைன�தாேளா.... ஏ� நிைன�தாேளா... அவ� கர�ைத 

ெம�ைமயா>� \�கி அவனிடேம ேச���வி+(, அவனிட� இ�-� "ர�டா7. 

 

ேகாழி��Pசா> ப(�தவைன� ப�-தாக� பா��க� ேபானா7. �ர+(�தனமா> 

இற�ைககைள அ=�க� ேபான அ-த� ப�-�, அ(�த கணேம, தா>� ேகாழியான�. 

�+=�கா! வைர ���ட ைந+=ைய சாி�ப(�தினா7. ��"ற� தைல ேபா+(, 

ஐ�"ல�கைளJ� அட�கியவளா> ஆைமேபா! கிட-தா7. அவ�, அவைள� 

"ர+(வத@�, ஒ� ைகைய விலா� ப�க� ெகா�( ேபானா�. அவ.�� மன� ப@றி 

எாி-த�. Sடாக� ேக+க� ேபானா7. ஆனாA�, உட! S(� மன8S(� ஒ�ைற 

ஒ�� தணி��� ெகா�டன. ���8 சர� ேபா+(, ைந+=யி! த�ைன ரசி�த அ-த 

ஆைச �க�ைத அவ7 "சி�க வி��ப வி!ைல. அவன� �யமாியாைதைய 

ப9க�ப(�த வி��பவி!ைல. ���8சர� ��திய க3�ைத ேலசா>� \�கி, 

அவைன� பா��தா7. அவ� �ர! மீ�(� கா�களி! வி3-த�. இயலாைம அ!ல� 

ஏமா@ற�, ஏமாளி ேவட� ேபா+(� ேக+ட�. 
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"எ�ன ச9காி... ��"ற� ப(��+ேட .." 

 

அவ.�� அ3ைக வ-த�. தன�காக ம+(ம!ல.... அவ1�காகG� ெபா9கிய�. 

ஆனாA�, அவள� அ39�ர!, ப8சதாப ரசம-திர�தி! ெநகிD-த�... அவ7 ேப8�, 

மேனாகைர ஓரளG க�`ர�ப(�திய�. 

 

"எ�ைன இ�ைன�� வி+((9க... ஒேர ப!வF... Kடேவ வயி�� வF... ஸாாி... 

நாைள��� பா����கலா�... ேபசாம! \9�9க... என��� \�க� வ��..." 

 

"ப!வF! எ�ப=� \�க� வ��..." 

 

"எ-த வFJ� உ8ச� க+ட����� ேபானா! அ� மர��� ேபா��..... ைகைய 

எ(9க... பிளீ,... எ�னா! �=யல... \9க� ேபாேற�.." 

 

'சாியான \9� HPசி..... எWவளG ஆைசைய� ேத�கி வ8சி��ேக� ெதாிJமா...?" 

 

"அ� என��� ெதாிJ�... \9�9க." 

 

"ெகாPச9Kட ஒ��ைழ�க மா+ேட9கிறிேய.... " 

 

"நா� நிைன�தப=ெய!லா� உட�" ேக+�தா எ�ன" 

 

"ஆனாA� நீ... ��த ேமாச�...'' 

 

ச9காி, ேம@ெகா�( ேபசவி!ைல. அவ1�� ஒ� சா�ைக� ெகா(�த தி��தியி!, 

க�கைள� �ைட��� ெகா�டா7. அவ1�காக சிAைவ �ம�ப� ேபாலான 

தாFைய, உ�+= வி+டா7... F9க�பட� ேபா+ட அ-த மா9க!ய�.... க+=! 

ெம�ைதயி!, ேநரா> நி��, அவ7 க3��� �ழிைய �7ளா>� ��திய�... உடேன 
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அவ7 அ-த தாF� த9க�ைத பி� ப�கமா>� ெகா�(வ-�, பிடறியி! 

வி+(வி+(, ெநPசி! ெவ�9 கயிைர� படரவி+டா7. 

 

இ�வ�� விலகி� கிட-தா�க7. ஒWெவா� நிமிட��, ஒ� ஊழியான�. 

R@��கண�கான நிமிட9களி� ஊDவFயி! உழ�� கிட-தா�க7.... அவ� 

"ர.�ேபா� அவ.�, அவ7 "ர.�ேபா� அவ1� அைசவ@�� கிட-தா�க7... 

ஏேதா ஒ� வைகயி! க+=! அைச-த�. ஒWெவா� ேவைளJ�, ஒேர ஒ� ப�கமா> 

ஆ=ய�. 

 

ச9காியா!; \�க நாடக�ைத� ெதாடர �=யவி!ைல .... தைலைய ஒ�8சா>-� 

அவைன� பா��தா7... \9க�தா� ெச>தா�... இர�( கர9கைளJ� வைள 

ேகாடா> வைள��� ேபா+(, அ=ய@ற மர� ேபா! ��"ற� கிட-தா�. 

ச9காி, எ3-தா7. பி� கதைவ� திற-� பா!கனி� ப�க� வ-தா7.... கதேவா( 

கதவா>8 சா>-தா7. �வேரா( �வராக நி�றா7. உட! ேவக� எ�ேபாேதா 

நி��வி+டாA� மேனாேவக� நி�ற பா=!ைல.... தி�மணமான இ-த H�� மாத 

கால�தி!, ஐ�ப� இரGக7, �3ைமயா> வ-தி����. அ-த இரGக7 ஒ� தடைவ 

Kட வி=யவி!ைல ... இ�+=! விைளயா=� பிரகாசி�க �=யவி!ைல ... அ�மா 

எ3தி� ேக+கிறா7... ஆகைலயா' எ�� அ�பா Nசகமா> எ3�கிறா�... 

எ�வானாA� எ3தி� ேபா( எ��, அ�ணி வ��த�ப(கிறா7. மாமியா�, 

ஆ(கிறா7. இவ7, அவமான� தா9காம! தைல �னிகிறா7 ஒ� இரவா. இர�( 

இரவா... ஐ�ப� இரGக.� �றGக7. இைர தி�ன நிைன��� \�=F! மா+=ய 

மீ�கைத அ-த மீனாவ� அ�ேபாேத ெச��� ேபா��. 

 

ச9காி��� த�ைனயறியாமேல �தFரவி� நிைன�" வ-த� அவ.���, எதி� 

மைறவி! ெசா!ல�ேபானா!, மற�க �=யாத இரG தா�. அவ7 நாண� 

க�கேளா(, த�தி� த�தி நட-தா7 இ� கர9களிA� பா! �வைளேயா( வ�கிறா7 

அவைன� கவிD�� பா��கிறா7. பா���� பா��� நி@கிறா7 நி�� நி��, 

அவைன ேநா�கி நட�கிறா7. அவ7, தைல கவிD-�, க�H=, பா�ைவய@றவ7 

ேபா!, அவ� கரமி���� திைசைய அ1மானி�� �வைளைய நீ+(கிறா7. அவ�, 

அைத வா9கி க+=! ச+ட�தி! ைவ��வி+(, அவைள� பி=�கிறா�. ேதாளி! 
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சா>�கிறா�. எA�"கைள ெநா���வ� ேபா! அ3-த� ப@�கிறா�. 

ெந���கிறா�... 

 

கா! நிமிடேமா.... அைர நிமிடேமா... அ�ட ேகா= ேவக� ெகா7கிறா�. அவைள� 

க=�கிறா�. அவ7 பய-� ேபாகிறா7. அவனிட�, நளின�ைத எதி�பா��தவ7 

ந(9கி� ேபாகிறா7. அ-த ந(�க�தி! கீேழ விழாம! இ��பத@�, அவைன� 

ப@��ேகாலா> ப@�கிறா7. அ�ேவ ஆைசயாகிற�. ேமாகமாகிற�. ேவகேவக 

மான பி=யாகிற�. அைர நிமிட�தி! அவ� பி= தள�கிற�. நி��த�ப+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 ைவ�கிறா�. அவ7 ேதாளி! த� 

கர9கைள �� சைட ேபா! ெதா9க� ேபா+(� ேக+கிறா�. எ�ைன� 

பி=�தி��கா...' எ�கிறா�. அவ7 நாணி� ேகாணி தைலயா+(கிறா7. நீள வா�கி! 

�க�ைத ��1� பி�1� 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 ச�பளமா� கா� வா9கலாமா.... மைன 

வா9கலாமா.... எ�� ேயாசி�கி�றானா�... அவ7 ெசா�னப= நட�பானா�. அ�மா 

பி����ளியா�. அவளிட�, நா�தனா� ேபா! தா� நட�பாளா�... அவைள, இவ� 

ெபா�+(� ெபா���� ெகா7ள4மா�... ஆனா! அவள� கிராம�� நா�தனா�.... 

இவைள அ1�பி ைவ�தாேள கா-தாமணி, அவ7 அ�மாவா> நட�பாளா�. 

இவைள, அவ1��� பி=��� ேபாயி@றா�. இவைள� ேபச8 ெசா!கிறா�. வாைய , 

பலவ- தமாக� பிாி�கிறா�. அவ7 ேபசாவி+டா!, தா� ேபச� ேபாவதி!ைல 

எ�கிறா�.... 

 

பைழய நிைனGகளி! HDகி, ெவ�- சி�பிகைள எ(�த ப=ேய, ச9காி, �வாி! 

இ�-� தாவி, பா!கனி�� வ�கிறா7 ���� காF+( பா!கனியி� விளி�"8 

�வாி! �க� ேபா+(, தா� ேபசியைத நிைன��� பா��கிறா7. அ3ைகJ� 

வ�கிற�. சிாி�"� வ�கிற�. 

 

ச9காி த+(� த(மாறி ேபச� ேபாகிறா7. ெம!ல ெம!ல நா��, விமான� ேபா! 

நக�கிற�. பிற� ஆகாய� பா>8சலா> பா>கிற�. ெந(நா7 பழகிய ஒ� ேதாழியிட� 
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ேப�வ� ேபா�ற ேவ+ைக. ேப�கிறா7... அவ� தைலைய� ேகாதிவிட ேகாதிவிட, 

ேபசி�ெகா�ேட ேபாகிறா7. ெப� பா��க வ-தேபாேத, அவைன� பி=�� 

வி+டதா�. க!aாி� கால�தி!, தன�� வ�கிறவ�, எ�ப= வர ேவ�(� எ�� 

க@பைன ெச>தாேளா... அ�ப=ேய இ��கிறானா�. இவ� தா�, அவனி� நகலா�: 

இ!ைல இ!ைல இவேன அசலா�... அவைன� பா��த நாளி! இ�-�, ச�E, 

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�=! - ேம�தா� கணவனா> வ�வா�.' எ�� 

கணி�த� ேபா! கிைட�� வி+டானா�. ஆனாA�, ேதாழிகளிட� ெஜ�=!ேம1�� 

விள�க� ேக+( ����� ேக7விகைள� ேபா+டாளா�.... 

 

அ-த ெஜ�=!ேம� எ�ற வா��ைதயி� ெபா�ெள�ன... கணவனா... 

ந!லாயி!ேல... மா�"மி�வா... மதி�"��ாியவனா.. அதி�-� ேபசாதவனா.... 

அநியாய�ைத� த+=� ேக+கிறவனா... அ�கடா எ�� க�(� காதவன� - ஏக 

ப�தினி விரதனா - S�வா� இ!லாத ��த8 �ய� பிரகாசியா - எ!லா� ெதாி-�� 

ெதாியாத� ேபா! உ7ளட9கி இ��பவனா - �+ ெப!ேலாவா.. அ!ல� �+ பா� 

ந�தி9 ெப!ேலாவா...' ஒ� கணவ�, மைனவியிட� ெஜ�=!ேமனா> 

நட�க�படா�... மைனவிேயாட �=ைய� பி=�� இ3�க4�. காைத� பி=�� 

தி��க4�. இெத!லா�, பிற�தியா� கி+ேட ெச>தா!, ெஜ�=!ேம� 

ெசயF!ைல. இேதமாதிாி , மைனவிகி+ேடJ� ெச>யாம! ெஜ�=!ேமனாக 

இ�-தா!, அ-த கணவ� எ�ன ரக�?' எ�� ஒ��தி ேபசியைத பாதியி! 

நி��திவி+(, ���பா> பா��கிறா7. 

 

ச9காி, பி� ேநா�கிய சி-தைனைய நி��தி வி(கிறா7. பி�ன� சிறி� இைடெவளி 

ெகா(��, மி8ச� மீதிைய நிைன��� பா��கிறா7. அ�ேபா� மனதி! ேதா�றிய 

சிாி�", அவைள� பா���, இ�ேபா� சிாி�பா>8 சிாி�க ைவ�கிற�. ��(8 

ச+=��7 �திைரைய வி+ட� ேபா!, அ-த� பா!கனி��7 வ+டமிட ைவ�கிற�. 

மன�, மீ�(�, பி�ேனா�கி பா>கிற�. 

 

மேனாக�, அவைள� ப(�ைகயி! சா>�கிறா�.... அவ7 விள�� விள�� 

எ�கிறா7. அவ� எ3-� ேபா> விள�ைக அைண�கிறா�. இ�ளி! நட�கிறா�. 
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அவ7 ேம! பட�கிறா�. அ9�மி9�மா>� "ர7கிறா�. "ர�ட�தா� மி8ச�... 

அவ� "ர�டதி! க+=! ச+ட�தி! �=�காம! ைவ�க�ப+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@ெகா�டதா!, அA�" எ�றா�... நாைள இரGதா� �தFரG எ�கிறா�... 

அவ.� ந�"கிறா7... நாைள தா� வரவி!ைல. ஐ�ப� இரGகளி!, ெபௗ�ணமி��� 

பதிலாக அமாவாைசகேள வ-தன. 

 

ச9காி, பா!கனி� கதைவ� ேகாப�ேதா( சா�திவி+(, உ7ேள ேபாகிறா7... கதG8 

ச�த� ேக+ேடா எ�னேவா ... எதி� பா!கனியி! விள�� எாிகிற�. இ-த அைறயி� 

ஜ�ன! க�பிக.�� இைடேய ஒளி�க@ைறயா> ஊ(�Gகிற�. க+=A�� 

வ-தவ7, ப(�ைகயி! ����காF+(, அதி! �க� ேபா+(� கிட�பவைன� 

பா���� தி(�கி(கிறா7. அவைன� பா��க� பா��க, ேகாப�, பாிதாப���� 

வி+(� ெகா(�கிற�. ப(�ைகயி! உ+கா�-� அவைன� ��(�க+டா> 

வைள��� பி=��, "\�க� வ�Fயா....” எ�றா7. 

 

மேனாக�, பதிலளி�கவி!ைல .... அவ� மனதி!, �ய-இர�க� ேபா>, ேகாப� 

வ�கிற�... மனதி! ப!ேவ� Zக9க7 நிழலா(கி�றன. அ-த நிழ!கேள, நிஜமாகி 

ெந��பா> எாிகி�றன... அவைள� பா���� க�க7, ெந��பா> க��கி�றன. 

எதி� E+( விள��, அவைன ெந��பா> எாி�கிற�. 

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

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

 

இரG, பகA�� வி+(� ெகா(�தாA�, மேனாக��, ச9காிJ� த�த� 

உ7.லக9களி! HDகி� கிட-தா�க7 அவ� மர� க+ைடயா>, ம!லா�க� 

கிட-தா�. அவேளா க7ளி8 ெச=யா>8 ���( கிட-தா7. நிச�த� கைல�த 

ேசவ!க7 ெகா�கர� ேகாG�, பா!கார� ைபயனி� ைச�கி7 மணிேயா ைசJ�, 

ப�திாிைகக7 வி3-த ெடா� ெடா� ச�த��. ைக ப�"களி� ட� ட� ச�த�� 

ஒ��ட� ஒ�� K=� �லவி. ஒ�வித கலைவ8 ச�த�ைத எ3�பின இ�தைகய 

சபத9க.�� ��ேப எ3-தி���� ச9காி, அ�ப=ேய \�க�தி! லயி�க� ேபாவ� 
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ேபா! உட�பி! எ-தவித அைசG� இ!லாம! கிட-தா7 அவேனா, பாதாதி 

ேகச�வைர, H=� கிட-தா�. 

 

எ�றாA�, ெவயி! உைற�தேபா�, ச9காி கடைம�காக எ3வ�ேபா! எ3-தா7. 

க�கைள �-தாைனயி! �ைட�த ப=ேய, கணவைன� பா��தா7. அவைன 

எ3�ப�ேபான கர9கைள ���கி ெகா�டா7; எாி-த க�கைள கச�கியப=ேய, 

ெவயி! ெதறி�த மா=�ப=களி! இற9கினா7. 

 

இதைன ந!ல ச�னமாக அ1மானி�த அ�ணி கா-தாமணி, அ(�த ப�தாவ� 

மாத�தி! ஒ� ந!ல �ழ-ைதைய ஏ-தலா� எ�ப� ேபா! த� ைககைள� பா��தா7. 

ைம��னியி� க�ணி! ப(�ப=யா> ப=�க+(�� அ�ேக நி�றா7. ஆனா! 

ச9காிேயா அ�ப= ஒ��தி நி@கிறா7 எ�� அ9கீகாி�காமேலேய, சமயலைற�� 

எதி� ப�கமா> உ7ள Nைஜ அைற��7 Tைழ-தா7. �வ� �3�க ெத>வ� 

பட9க7. ��க� - பி7ைளயா� - அ>ய�ப� அ1மா�- அ�பா7 – அ�ட 

ல+�மிக7 - H�ற=� \�கF! உ7ள `ட�தி! பி�தைள உ�வ ேவ! ��க�, 

ப�க�தி! அ�ைம அ�ப� �க�ேதா( �க� ேபா+ட சிவ பா�வதி அ-த சிவச�திைய 

ச9காி ெவறி��� பா��தா7 - ெவ��பா> பா��தா7... அைத� பா��க 

மனதி!லாம! க�கைள H=னா7.... அ�ேவ ப=�ப=யா> தியானமான�. தீப� 

ஏ@ற மற-தவளா>� தி�க@� நி@பவ7 ேபா! நி�றா7. 

 

இத@�7, சைமய! அைறயிF�-� ெவளி�ப+ட மாமியா� ெசா�ண�மா, Nைஜ 

அைறைய� பா��தப=ேய பி�ப�கமா> நக�-�, மக7 கா-தாமணியி� மீ� 

�+=னா7. மகளி� ெந@றியி! தன� ப!ப+ட இட�ைத தடவி வி+டப=ேய, 

�க�ைத ஒ� �A�� �A�கி, சF�ேபா(� ச�தமாகG� க�தினா7... 

 

"இவ.��� ெகாPசமாவ� ஒ� இ� இ���தா... ��த ப�த� இ!லாம எ�ப= Nைஜ 

அைற��7 ேபாகலா�... ந!ல ெபா�ணா� பா�� எ� தைலயிேல க+=+ேட.. 

த=மா(....” 

 

கா-தாமணி, அ�மாவி� வாயி! ஆ7கா+= விரைல ைவ��, அைத அைட�தா7... 

அவ.�� ஏேதா ஒ�� த+(�ப(வ� ேபா! இ�-த�... இ-த ச9காி ��த 
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ப�தமி!லாம! Nைஜ அைற��7 ேபாகிறவ7 அ!ல.... தி�ைணயி! நட-தா7. Kட 

காைல� க3விவி+( சாமி அைற��7 ேபாகிறவ7 அ�ப= நட-தி�-தா!, இ�ப=� 

ேபாகமா+டா7.... 

 

கா-தாமணி, ெம!ல நக�-� சைமயலைற கதG8 ச+ட�தி! ��ைக� ேபா+ =, 

Nைஜ அைறயி! நி�றவைள� Nடகமாக� பா��தா7. தலயி! N�க7 கச9கி 

இ�-தன... ஆனா! அவ7 எதி�பா��த� ேபா!, அைவ கச9கி� கச9கி� Kழாகி, 

அவ7 தைல�3�க அ�பவி!ைல. எ7 பிச9�வ� ேபா! ஈர�பைச கா+டவி!ைல. 

"டைவJ�, ம=�"� கைலயாம! மத�பாக� ெதாிகிற�. 

 

அ�ணி�காாி�� ேலசாக� "ாிவ�ேபா! இ�-த�. அத@� ஏ@றா@ேபா!, Nைஜ 

அைறயி! இ�-� ெவளி�ப+ட ச9காி, அ�ணிைய தைல \�கி� பா��தாேள தவிர, 

நாண�தா! க�சிவ-�, க�கைள� கீDேநா�கி கவிD�� ேம! ேநா�கி� 

பா��கவி!ைல. உ�"8 ச�ப@ற சிாி�ைப உதி��தாேள தவிர, ��Pசிாி�பா>, 

�றி�"ண���� சிாி�பா>8 சிாி�கவி!ைல. அ�ணியிட� ேபசாமேல 

சைமயலைற��7 ேபானா7. அ9ேக பா�திர9கேளா( ேமாதி� ெகா�=�-த 

மாமியா�, ம�மக.�� ஆைண இ+டா7. 

 

"பா! திாிPசி+(.-- உமா E+ல இ�-� ஒ� ட�ள� பா! வா9கி+( வா... 

"�ஷ1��� காபி ேபா+(� ெகா(�க49கற காிசன9Kட இ!ல..." 

 

ச9காி , மடமடெவ�� ெவளிேய வ-�, விஷய�ைத அ�ணியிட� ெசா!Fவி+(, 

மீ�(� சமயலைற��7 வ-தா7. கா-தாமணி, �@ற�தி@�� ேபா>, எதி�E+( 

உ8சாணி பா!கனியி! ஒ>யாரமா> நி�ற உமாவிட�, நி�ற இட�தி! நி�றப=ேய, 

நா�தியா� ெசா�னைத ெவளி�ப(�தினா7 

"எ9க E+(� பாA ெக+(� ேபா8�... ஒ9க E+ல இ�-� ெகாPச� பா! 

ேவ4�.." 

 

"அ��ெக�ன.. இ�பேவ..." 

 

பா!கனியி! ஒ� N8ெச=ைய� பதிய� ைவ�ப� ேபா! நி�ற உமா, அ9கி�-�  
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மைற-�, ஐ-தாவ� நிமிட� அ-த E+=@�7 வ-தா7. �A�கி, மி1�கி 

ச-ேதாஷமாகேவ வ-தா7. அவைள மாமியா� ப(��வதாக� க�த�ப(� 

ெகா(ைமகைள, அவ7 இற�கி ைவ�பத@�, இ-த ெசா�ண�மா தா� ஒ� 

�ைமதா9கி� க! ேந@றிரG "�ஷனிட� ேசரவிடாம! மாமியா� த�ைன� ப(�திய 

பா+ைட, ெசா�ண�மாவிட� ெசா!வத@காகG� வ-தவ7 ேபா! வ-தா7. 

'ெபாிய�மா. ெபாிய�மா" எ�� �ரF+டப=ேய ேபானவளி� ைகயிF�-த பா! 

ட�ளைர ச9காி வ-� வா9கி� ெகா�டா7... ச9காி இ�-தாA� பரவாயி!ைல 

இ-த வயதிA� பிரா ேபா(� மாமியாைர� ப@றி8 ெசா�ண�மாவிட� ெசா!Fேய 

தீ�வ� என ச9காிைய� பி� ெதாட�-த உமாைவ, கா-தாமணி இ3��� பி=�� 

ெகா!ைல� ப�க� K+=�ேபானா7. இ�வ�� ப�� நிமிட�தி@� ேமலாக வா> 

உரச, கா� உரச நி�றா�க7. உமா, கா-தாமணியிட� சில ����� ேக7விகைள� 

ேக+(, தைலயா+=னா7. பிற� கா-தாமணிைய� ேபா��ப= சமி�ைஞயிட, 

அவ.� Nைனேபா! கால=8 ச�த� எ3�பாமேலேய சைமயலைற��7 வ-தா7. 

 

ெகா!ைல� ப�க� உமா Kவினா7. 

 

"ச9காி ஏ> ச9காி - இ9க வாேய�." 

 

சைமயலைறயி!, மாமியா��� ஒ�தாைச ெச>� ெகா�=�-த ச9காி, 

ெசா�ண�மாைவ மGனமா>� பா��க, அவேளா, "அவ.�� ேவற ேவைலயி!ல..." 

எ�றா7. அவ7 த� மாமியாைர� ப@றி அவ\� கிள�"வ� ேபா!, இவ.�, 

அவளிட� த�ைன� ப@றி� கிள�பி விட�Kடாேத எ�கிற ��ென8சாி�ைக.... 

ஆனாA�, அ9ேக வ-த கா-தாமணி, ���ேக "�-�, "K�பிடறா7 பா� - 

எ�ன�1 ேக.... அதா� மாியாைத... உ� ேவலய நா� பா�ேக� ..." எ�� 

ெசா�னப=ேய, ச9காியி� ��ைக� பி=��8 ெச!லமாக� த7ளினா7. அவ7 

பி�வாசைல� தா�=ய��, அ�மாG�� உதவியாளா> ஒ�தாைச ெச>யாம!, 

ெகா!ைல�"ற பி� கதைவ பாதி சா�தி, அத@� பி�னா! த�ைன மைற��� 

ெகா�டா7. 

 

அ-த� ெகா!ைல, N-ேதா+டமாகG�, �+=� ேதா�" ேபாA� மி�னிய�. �ைட 

விாி�தா@� ேபா�ற மா மர9க7... நிமி�-� நி�ற ெகா>யா மர9க7... வாைழ� 
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Nைவ உரசிய ெத�ன9க��....ஒ�ைற ஒ�� பி�னி� ெகா�ட ெசWவரளி... 

மPசரளி8 ெச=க7 - ரா+=ன� ேபா! N��� ெப9கb� அரளி மர� ... தைர 

ெம�ைதயான "! பிற�"�க7... அணி!களி� ஆரவார9க7... பி�ப�க�தி@�� 

திைரயி+ட� ேபா�ற அேசாக மர9க7 அவ@றி� ��கா( ேபா+ட� ேதாரைண .. 

 

ஆ9கா9ேக அழ� கா+=ய N�களி! கிட-த ச��கைள எ(�� கீேழ ேபா+டப=ேய, 

ச9காி, உமாைவ ெந�9கினா7. எ�ன எ�� ேக+காம!, அ-த வா��ைத��� 

"�னைக வ=வ� ெகா(�தா7... அத@�7 உமாG�� வ-த காாிய�ைதவிட ெசா-த� 

காாியேம ��கியமா>�ப+ட�... 

 

"ச9காி என�� அ-த மா9காய� பறி8�� ெகாேட�." 

 

"உன�� இ!லாத உாிைமயா.. நீேய பறி8��க ேவ�=ய� தாேன" 

 

"நா� ஒ�ன மாதிாி உய�-த ம1ஷி இ!லேய.. என�� எ+டல." 

 

"ேலாசா� �தி8சா எ+(�." "நா� �தி�க� படா�." 

 

"ஏ� ?" 

 

''அபா�ஷ� ஆயி(மா�.... H4 மாச� வைர��� எ8சாி�ைகயா> இ��க4மா�... 

வயி� �A9க�படாதா�...” 

 

"ஒ� "7ைள�கி ெர�( வய� Kட ஆகல. இ���7ேள எ�ன அவசர�...?" 

 

"உன�� ெதாிJ�. அவ���� ெதாியமா+ேட9�ேத... எ9க E+( மி,ட�, 

�ண��ல ம+(மி!ல... அ�லJ� உ(�"� பி=தா� அவ� c� ேபா>+(� தி��பி 

வ��ேபா�, நா� பய-� ேபாயி(ேவ�. பய��1 Kட8 ெசா!ல�படா�... 

பயப�தி... ஒ� மணி ேநர� "ர+= எ(�தி(வா�.... ேபாJ� ேபாJ� ெகா!ல� 

ெத�Gல ஊசி வி�கிேற� பா�... உ9க E+( மி,+ட �� ேந@� ரா�திாி ஒ�ன 
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"ர+= எ(����பாேற! ஆசாமிைய� பா��தாேல அச�தற� மாதிாி�தாேன 

இ��கா�...'' 

 

ச9காி, க�கைள H=னா7 காணாத ஒ�ைற காணேவ�(� எ�ற தாப�. ஒ� மணி 

ேநர� "ர+(வாராேம.... ��ப� வினா=கேள, அWவளG இ�பமாக இ�-தா!, அ-த 

ஒ� மணி ேநர�... அ�ப� நிமிட�... Hவாயிர�� அ�R� வினா=க7 எ�ப= 

இ����? இ9ேக ஒ� நிமிட� Kட இ!ைல ... அதிA� பாதி. அ�G� காத! 

விைளயா+டா>� கைர-�, இல�� இ!லாமேலேய அ@�� ேபா��... ஒ� மணி 

ேநர� அேடய�பா... 

 

க�H=� கிட-த ச9காிைய, உமா உA�கினா7.. ேந@ைறய ரா�திாி உ�+டைல, 

அவ7 நிைன�� மன���7 இ�ைறய ரா�திாி�� ஒ�திைக நட��வதாக 

நிைன�தா7. அ-த8 சமய�தி! அவ.�� மா9கா>தா�, க�ணி! ப+ட ேத தவிர, 

கா-தாமணி ெசா�ன� நிைனவி@� வராமேல ேபசினா7. 

 

"ஒ�ேவைள நீ Kட உ�டாயி��கலா�... அ�ப=�னா நீJ� �தி�க�படா�... 

மா9கா> கிைட�கா+டா! ேபாவ+(�... மாவ( இ��கேவ இ���.... ஆனாA� 

வாFப மா9கா> �சிேய தனி... மாவ(விேல "ளி�"��� பதிலா �வ��"தா� 

இ����." 

 

"பரவாயி!ல. ஒன�காவ� �சி�க+(� நாேன பறி��� தாேர�." 

 

ச9காி, மாமர�ைத ேநா�கி நட-தா7. பி�ன�, �தி� பா>8சலா>� ேபானா7... 

உட! �3�க ஆேவச�... மன� �3�க ஆத9க�. அ-த ஆேவசதைதJ� 

ஆத9க�ைதJ� உ7ளட�க �=யாம!, ஒேர ஓ+டமா> ஓ=னா7... ேமேல ெதா9கிய 

கா>க.��� க�களா! �றி ேபா+டா7.. அ�தைனJ� தைல�� ஒ� �ழ�தி@�� 

அதிகமான உயர�தி!, பி= பா��கலா� எ�ப� ேபா! பா��தன 

 

ச9காி, வல� ைகைய நீ+= �தி�தா7...... �றி�பறி-த மா9கா>, வல�ப�க� 

ேபான�.. உடேன அவ7 இட� ைகைய� \�கி� �தி�தா7... அ� வல� ப�க� 

ேபான�. ைக�ப�க� வ�வ� மாதிாி வ-� க� காணாத இைல� பிரேதச�தி@�7 

மைற-த�.. இ�ெனா� பிP�, அவைள இள�காரமா>� பா��த�.... அவ7 
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�தி�தா7. �தி �திெய�� �தி�தா7... கா>க.�காக �தி�தவ7, இ�ேபா� 

அவ@றி� நிைன�ப@�, ��மாேவ �தி�தா7. அ-த மர�ைத8 �@றி8 �@றி வ-� 

தாவினா7. �திய@� ேமேல ேபா>, பி=ய@�� கீேழ வி3-தா7... கா>க7 சிாி�தன.. 

இைலக7 பாிகசி�தன.. கிைளக7 அவ7 தைலயி! அ=�தன... க�கைள� 

பிரா�=ன... 

 

உமா, ஓ= வ-தா7 : ேபசி�ெகா�ேட ஓ= வ-தா7.... 

 

"ச9காி! �=யா+டா! வி+=(.... எ�பGேம ெகா�ைப வைள��� பி=�� 

வச�ப(�தி� கி+(�தா�, காைய� பறி�க4�." 

 

ச9காி��, H8சிைர�த�. அவ7 பி=�த கிைளக.� H8சிைழ�ப� ேபா! அ9�� 

இ9�மா> ஆ=ன மாமர ப8ைச அைன�ைதJ� ஒ�� திர+=, அ3�த� ப8ைசயாக� 

ேதா�றிய க�னி� கா>க7, இைல மாரா�பி! அைட�கல� ெகா�(, அவைள� 

பாிகசி�தன... மீ�(� �தி�க� ேபான ச9காிைய, உமா பி=��� ெகா�டா7. 

அவைள ஆ�வாச�ப(�தி, மாமர�தி� கீேழ உ7ள மண! தி+=! உ+கார 

ைவ�தா7 த@ெசயலாக உமா தி��பியேபா�, ெகா!ைல� கதவி� பி�ப�க� 

கா-தாமணி ைககைள� ேக7வி��றியா�கி, அவைள� பா��� �க மா+=னா7. 

 

உமா, சம��தானா7. 

 

"எ�ன ச9காி இ�ப=யா �தி�கிற�? ேந��� Kட, நீ உ�டாயி��கலா� க� 

எ�னாகிற�? கைலPசிடா�.." 

 

ச9காி, ஆகாய�ைத� பா��தா7 ைக� ெக+டாத அ-த மா9கா>கைள� பா��தா7. 

உமா, அவைள மீ�(� உA�கினா7 

 

"ஏ� இ�ப= ஒ� மாதிாி ஆயி+ேட ? ஏ� க�4 அ�ப=� கல9��? இ9க பா� 

ச9காி! எைதJ� மன���7ேள க!A மாதிாி� ேபா+( வ8சா, அ�ேவ அ�"ற� 
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பிள+ பிரஷரா.. நீாிழிவா... வயி@�� ேகாளாறா... ஏ� ைப�தியமா�K - மா���1, 

எ9க E+( மி,ட� ெசா!Aவா�... மன�ல எ�ன இ�-தாA�, அைத� கG�� 

வாயாேல ெகா+=(.. ஒ�ேனாட பிர8சிைன காத! ேதா!வியா? இதனா!, அவ��� 

இட9ெகா(�க மன� வரலயா? காத! ேதா!வி சகஜ�... நா� Kட�தா� 

காதF8சி��ேக�. இ�ப உ�டாகFயா - பழச மற�க �=யா�தா�... அ��காக 

"�ச உதற4மா எ�ன...?" 

 

ச9காி, ��றினா7. 'காதேல இ!லாத ேபா�, அ� எ�ப= ேதா!வியா��? இ-த� 

பழிேயாட நா�, இட9ெகா(�கல எ�கிற இ�ெனா� பழியா.... கடGேள.. 

கடGேள..' 

 

உமா, ெதாட�-தா7. 

 

"ஒ�ேவைள உ� E+(�கார���� காத! ேதா!வியா? அதனால ஒ�ன வி+( 

ஒ�9�றாரா... ஒ� ேமல எாிP� வி3கிறாரா... எ�னாA� ெசா!A இவேள... 

ெபாியவ9க எ��� இ��கா9க.." 

 

ச9காி, �+=� கா!களி! �க�ைத அ3�தமாக� பதிய ைவ��� ெகா�(, 

வயி@���� கா!க.��மான இைட ெவளியி!, வாைய H=� ெகா�டா7. அ-த 

ஏலாமனித� மீ�� ஒ� பழியா ...? 

 

அவ7 உட�" �A9கிய�.. ெதா�ைட� ��ற!, வா> H=� கிட-ததா!, அ� 

பிடறி வழியா>� பி>��� ெகா7ள�ேபான�... உமா, அவைள த� ம=யி! 

கிட�தினா7. அWவளGதா�... ச9காி, அவ7 ம=யி! "ர�( "ர�( 

அைலேமாதினா7. 

 

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

 

"அழாத= அழாேத மன���7ேள வ8�� �ழ�பாேத.... எ�கி+டயாவ� ெசா!A.. 

ெப�4��� ெப�... ேதாழி��� ேதாழி. ேபாதா��ைற�� ஒ� மாமியா� ேவற , 
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ஒ�ேமல பழி ேபாடறா7 உ�கி+ட இ��கிற உ�ைம ஒ��த� கி+டயாவ� 

ேபானா�தா�, அ� உ�ைன8 �டா�.... எ�கி+ட ந�பி�ைக இ�-தா8 ெசா!A. 

அ�"ற� ஒ�னி�ட�.” 

 

ச9காி��, ெசா!லG� �=யவி!ைல. ெசா!லாமA� இ��க �=யவி!ைல... 

தைலெவ=�� வி(� ேபா! இ�-த�. உடைல� Kனி� ���கியப=ேய, 

ஆகாய�தி! கடG7 இ��ப� ேபாலG�, அவாிட� �ைறயி(வ� ேபாலG� 

ெசா�னா7. 

 

"அவரா! �=யேலேய �=யேலேய." 

 

ச9காி வி�கிJ�, தி�கிJ�, வி�மிJ�, ��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� கால�தி! இ�ப= ஒ��தியா? 

 

உமாG��, மன� ேக+கவி!ைல. ஆனாA� ��கா! வாசி அ1தாப� ெகா�ட 

மனதி� Tனியி! ஒ� அ@ப ச-ேதாஷ�� ஏ@ப+ட�... அவ7 மீ� இவ7 ெகா�ட 

பைழய பைகய@ற ெபாறாைம, "திய ெப�மிதமா> உ�மாறிய�. இ-த உமாவி� 

மாமியா� எத@ெக(�தாA�, இ�-தா!, ச9காி மாதிாி இ��க4�.... இ9ேகJ� 

இ��காேள... எ�� சாைட மாைடயாக� ேப�வ� உ�(. இ-த ஒ�`+(� 

ேபாரா+ட�தி� ேதா@றாA� இ�தி�ேபாாி! தா� ெவ@றி ெப@�வி+டதாக, உமா 

எ3-தா7. 

 

ஒ� உளவாளியி� சாதைன� தி��திJட�, சாி�மா.... இ� ெபாிய பிர8சிைன... ஆற 

அமர அ�"றமா>� ேப�ேவா� எ9க E+(� ெகா7ளி� க�ணி, இ��� ேமேல 

இ�-தா! எாி8சி(வா7' எ�� ெசா�னப=ேய, ச9காிைய� தனிைமயி! வி+( 

வி+(, ெகா!ைலைய� தா�=, அ-த E+=� �@ற�தி@� வ-தா7. அவ.�காகேவ 

கா�தி�-த கா-தாமணிட�, "ஒ��� நட�கFயா� எ�� ெபா��பைடயா> 

ெசா!Fவி+(� ேபா> வி+டா7. 
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கா-தாமணி, ெகாதி��� ேபானா7 இவ7 ஆ�பிள� பிறவிதா�... ேந���Kட எ� 

த�பி, உமா "�ஷ� கி+ட =!F ெபா�4கள� ப�தி எ�ப=ெய!லா� ேபசினா�.. 

ேகாளா� இவகி+டதா� இ����... ப=��� ேபா� எவனயாவ� வி��பி+( 

சினிமாGல வர� மாதிாி, எ� த�பி�கி+ட ஏடாKடமா நட-தாA� நட-தி��பா7. 

இ-த விவகார�, சா� ஏ��னா �ழ� ச���கிற கைதயா8ேச. அ�மாகி+ட 

ெசா�னா!, அWவளGதா�. த�பிகி+ட ேபசG� �=யா�... கிண� ெவ+ட Nத� 

கிள�"ேத.. ராசியி!லாத நா�, அவ1��� ெபா�4 பா��தி��க�Kடா� 

ராசியி�-தா!, அ-த ம1ஷ� அ�ப= மாரைட�"ல சாவாரா அ�G� H4 

வ�ஷ����7ேள ...' 

 

இத@�7, மேனாக� �@ற���� வ-�வி+டா�. ேப�(� ச+ைடJமா> நட-தா� 

ம�ேம+=! கிட-த ச9காி, அ-த� ப�கமா> ஓ=வ-� அவைன படபட�பா> 

பா��தா7. எ9ேக ேபாகிறா�... எத@காக� ேபாகிறா�... 

 

ச9காி நிைன�தைத, கா-தாமணி, த�பியிட� ேக+டா7. 

 

"]G நா.� அ�Gமா E+ல இ��காம எ9ேக�பா ேபாேற... �ைறPசத 

எ9கி+ேடயாவ� ேபசி�கி+( இ��கலா� பா�." 

 

"ேபா�� ேபா� எ����கா மறி�கிேற...?" 

 

"ஒ�ன மறி�கேல�பா.... ஆ�டவ� "�ணிய��ேல.... ராG� பகA�, நீ 

ச-ேதாஷமா இ��க1� - அதா� எ�ேனாட ஆைச...” 

 

அவ7 ேப8ைச �=��� ��ேப, மேனாக� அ�காைவJ�, மைனவிையJ� ஒ� 

மாதிாி� பா��தா�. பிற� தி��பி� பா��காமேலேய, E+=@� ெவளிேய வ-தா�. 

அ�ேபா�, உமாவி� கணவ� இ-திர� ���ேக வ-தா�. இர�( க�க.��� 

பதிலா> ஒ� க�ைண ம+(ேம மாறி மாறி பய� ப(��வ� ேபா�ற கா�கா 

க�ண�. உடைல� �A�காமA�, க�கைள8 சிமி+டாமA� அவனா! ேபச 
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�=யா�... ெபா�ைம8 ெசா�காவி! ெச�( வாசைன படர, மேனாகாிட� 

ேபசினா�... 

 

"ஒ� சி�ன உதவி ெச>ய4� பிரத�... இ�ப இ��கிற க�ெபனில என�� இ��க 

வி��ப� இ!ைல.... ஒ� பாாி� க�ெபனில ேவக�^ வ-தி���... எ� 

ச�=பிேக+(கேளாட நக!கைள நீ9க அ+ெட,+ ப�ண4�.... எ�ைன மாதிாி 

ஒ9க.��, ச�பள� இ!லா+டாA�, அ-த,� அதிகமா8ேச.. ெகஸ+ட+ ஆ`சரா, 

ெகா�கா.." 

 

'ஆ`,லதா� சீ! இ���... இ�னி��� 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( பா��தா� அவ� 

த�னிட� ேபசி� ெகா�ேட, ச9காிைய� �ைள��� பா��ப� ேபா! இ�-த�. 

எதி�� பா�ைவ கிைட�� வி+ட அ1பவமா 

 

இ-திர� மேனாக���7 எாிJ� தீயி! எ�ைணைய ஊ@றினா� 

 

"என�� எ-த� காாியமானாA�, அைத உடேன �=8சிட1�... வா9க உ9க 

ஆ`���� ேபாகலா� ." 

 

"எ�ன சா� நீ9க... கால9கா�தாேல வழி மறி�கிறீ9க.... அ(�தவ1��� 

ேவைலயி�����1 ெநைன��� பா�9க.... நாைள��� ேபா,ட! ஹாFேட 

அ���7ேள எ�ன அவசர�....'' 

 

இ-திர�, ச9கடமாக8 சிாி�தா�. நி@கG� �=யாம!, ேபாகG� �=யாம! 

கா!களா! தைரைய� பிரா�=னா�. மேனாக�, ஏேதா தமா� ெச>வ� ேபா! ஒ� 

மாய8 சிாி�ைப உதி��தா�. இத@�7, உமா தன� E+=� ேக+=@� வ-�, "ஏ9க 

உ7ள வா9க. மதியாதா� தைலவாச! மிதி�கலாமா? உலக��ேல இவ� ம+(-தா� 

ஆ`சரா." எ�� க�தினா7. 
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இ-திர� ய-திரமா> நட-தா�... ஆனா!, அைத� ப@றி� ெபா�+ப(�தா� ேபா!, 

மேனாக� , ேவக ேவகமா> நட-�, ெத��ேகா=யி! மைற-தா�. இத@�7 பைழய 

ந+ைப மற-� உமாைவ ஒ� பி= பி=�க ஓ= வ-த ெசா�ண�மாைவ, கா-தாமணி 

இ3��� ெகா�( ேபானா7. உமா, ெசா�ண�மாைவ� பா��� ந(9கினா7 

மாமியாைர� ப@றி ெதாிவி�த ச9கதிகைளெய!லா�, மாமியா��ேக வ-� வி(ேம 

எ�ற பய�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

மேனாக�, இட�, ெபா�7, ஏவ! அறியாதவனா>, இல�க@��ேபா> நட-தா�... 

கா!க7 ��ேனா�கிJ�, மன� பி�ேனா�கிJ� ேபா>� ெகா�=�-தன. நிைன�க 

நிைன�க ெநPச� ெவ-த�. அவ� ஆேவசியா> நட-தா�. உயி�� உடA� 

அ@�� ேபா>, ஆவியா> தாGவ�ேபா! ேபானா�. உட!, உயி���7.�, உயி� 

உடA��7.� ஒ(9கிய� ேபா!, ஆைம நைடயாகG� நட-தா�. காலா@�� 

ேபானவ� ேபா!, த7ளா=� த7ளா=J�, நட-தா�. தைலவிாி ேகாலமாகG� 

பா>-தா�. 

 

அ9�மி9�மா> நட-� �+(8 ச-� �வாி! ேமாதி, மனித8 ச-த=யி! ஊ(�வி, ஒ� 

ேம�பால8 �வாி! உ+கா�-தா�. ஆ+ேடா�க.�, ைச�கி7 க.�, ஆ+கைள� 

பி=��� ேபா+டப= அைல ேமாதின. ஒF�ெப��க�... ேப�� ய-திர9க7, ேபசாத 

ய-திர9களி! ேபா>� ெகா�=�-தன இர�( ெத� நா>க7, அ�தைன 

அம��கள�திA�, ஒ+=� ெகா�டன. அவைன� பா��� பாிகசி�ப� ேபா! 

ப!Fளி�தன. 

 

மேனாக���, மைனவிைய� பா�ெப�� ஒ��கG� �=யவி!ைல. ப3ெத�� 

ேச��கG� �=யவி!ைல.... ேந@� அவ7, இ-திரனிட� ேபசியவித�, அ� சாதாரண 

ந+பாக� ெதாிய வி!ைல. இவ� பயி@சி�காக "�=!F ேபாவ� வைர, இ-திரனி� 

அச+(� ேக7விக.�� ஒ@ைற வா��ைதயி! பதிலளி�பவ7, ேந@ேறா , இ�வ�� 

ஒ�வரான� ேபா! ேப�கிறா7. ஒ� மாத கால�தி! அ�ப= ஒ� விபாீத� 
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ஏ@ப+=���ேமா..? ேந@ைறய ரா�திாியி!, பா!கனியி! அவ.�� எ�ன ேவைல? 

இ��கா�... ப(�ைகயைறயி! ெப�-த�ைமயா> நட-� ெகா�டவ7, 

ெவ�ைமயா> உ+கா�-த த�ைன, ம=யி! கிட�தி, �ழ-ைதைய� 

தாலா+(வ�ேபா! ஆ+=யவ7... அவ1�� ேதா!விைய இ!ைல எ�ப� ேபா! 

ச�வசாதாரணமாக நட-� ெகா�டவ7 - அ�தைன ஏமா@ற�திA� அவளா! எ�ப= 

சாதாரணமாக நட�க �=கிற�...? 

 

கால�ேபா�கி!... சாியாகிவி(� எ�ற ந�பி�ைகயா அ!ல� ஒ� ேவைள... ஒ� 

ேவைள... 'நீ .. இ!லா+டா! ேவ� ஆேள கிைடயாதா' எ�� ேக+காம! 

ேக+கிறாளா... எ�ப=ேயா... அவைள8 ெசா!F� �@றமி!ைல... ேகாளா� எ� ப�க 

அத� ெவளி�பா( அவ7 ப�க�..... இ-த8 சி�திரவைதைய எ�தைன நா7 

ெபா��ப�? அவ7 �� "3வா>� �=�பைதவிட8 ெச�� விடலா�... வராத சாைவ 

வ�-த அைழ��� ெகா7ளலா�.... த�ைன� தாேன ெகாைல ெச>� ெகா7ளலா�... 

இ-த ஈன வாD�ைக ேவ�டா�.... ேவ�டேவ ேவ�டா�... 

 

மேனாக�, எ3-தா�. ேப�-�களி! ேமாத� ேபாகிறவ� ேபா! ����� 

ெந(��மா> நட-தா�.... அ�ணா-� ஆகாய�ைத ெவ�ைமயா>� பா��தப=... 

ஆ+ேடாவி! ேமாதினா�.... எதி��ப+ட ஒ� இள� ெப� �க�தி! �கமி=�தா�. 

அவ7, பய-� ேபா> ஒ�9கியேபா�, ஒ� கா>கறி�கார கிழவி ெபாFகாள� 

பயAக..... வ-�+டா1க.. எ�� தி+=யைத� ேக+க, அவ1��8 சிறி� ஆ�தலாக 

இ�-த�. ஆனாA� இ�ேபா� சாைலயி� ஓரமாகேவ நட-தா� த�ைன�தாேன 

தாD�தி� ெகா�( நட-தவ�, ச9காிைய, வி+(வி+(, =!F நிகD8சிகைள 

நிைனG ப(�தினா�. 

 

ச9காிைய, ச-தி�க ேவ�=ய வைகயி! ச-தி�பத@காக, ெச�ைனயிA�, 

=!FயிA� பாிகார� ேதட�தா� ெச>தா� ெச�ைனயி! பாி8சயமான ம�-�� 

கைடயி!, ஒ� விள�பர� பலைக, அவ� க�கைள �+=ய�. 'மா�திைர�� 

��".... மா�திைர��� பி�" எ�� விலகிய ேஜா=ையJ�, வில�க�ப(� 

ஒ+=�ெகா�ட அேத ேஜா=ையJ�, பட9களா> பா��தா�. 

 

இவ� மா�திைரகைள வா9கினா�. ஒWெவா��� பதிH�� %பா> .... அ�ப� 

மா�திைரகைள வா9கினா�. தி��தி�� நாெளா���� ஒ�றா�. ப( தி��தி�� 
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இர�(. ஆன-த�தி@� H�� ேபரான-த�தி@� நா��.... =!F��� ேபா���, 

அவைள� ேபரான-தமாக ச-தி�க� தயாரானா�... ச-தி�தா�.... ச-தி சிாி�காத 

�ைறதா�. 

 

எ�றாA�, "�தி!F ேபானாA�, மன� ேக+கவி!ைல. அ9ேக, 'ேக, அ�( 

ெச�,' எ�� பிரகடன�ப(��� �வெரா+=கைள �கவாிகேளா( பா��தா�. 

அவ1�� த� வயி@�� ேகாளா� நிைனG�� வ-த�. அ= வயி� உ�பியி��ப�� 

உண�வா>� ெதாி-த�.... உ�வமாய� "ாி-த�.... விள�பர� ப(�த�ப+ட 

இட����� ேபானா�... ஆ+ேடாவி! ேபானா�... விமான� கிைட�தி�-தா!, 

அதி! Kட� ேபாயி��பா�. ஒ� கர�= சிக�"� ெபா=J�, ஒ� F+ட� ெவ7ைள� 

ெபா=J� ெகா(�தா�க7. ஒ� கர�= ெவ7ைளயி! ஒ� மிளகளG சிக�ைப� 

கல-�, பாF! ேபா+( �=�க8 ெசா�னா�க7. ம�-ைத வா9கி� ெகா�( 

ேப�-��ேக காசி!லாம! நட-ேத வ-தா�. ப�� நா+களி! ம�மதேன உபேதச� 

ேக+க வ�வா� எ�� ெசா�னைத நிைன��� Nாி�� ஒ� மாத� வைர 

உ+ெகா�டா�. ேந@றிரG, அவைள ஆயதபாணியாக�தா� எதி�ெகா�டா�. 

ஆனாA� நிராJத பாணியாகி வி+டா�. நி��கதியாகி வி+டா�. 

 

ேந@� ரா�திாி வைரயான கன���ேபான சி-தைனயி!, கா!களி� ேபா�ைக 

அறியாத மேனாகைர, ஒ� ஆ+ேடா� காராி� வசG தி��ப ைவ�த� அவைன8 

அ9ேகேய க+=� ேபா+ட�. எகிற எகிறி� தி+=யவைன� பா���8 சிாி�தா�. 

எ�பேவா S(�ரைண அ@�� ேபானவ� ேபா!, மல9க மல9க� பா��தா�. 

 

அ�ேபா�, மல+(� க�களி!, ஒ� விள�பர� பலைக ெத�ப+ட�. ஒ>யாரமான 

கைட க�ணிக.�� இைடேய, ஒ� ெசWவக வ=வ அைற. அத� ேம! விதான�தி! 

"F� பாணி சி�த ைவ�திய நிைலய� எ�ற ���ப=-த பலைக. அத� அ=வார�தி! 

ைவ�திய� ெசக�னாத� எ�ற ெபய� ம@றப= எ-த ேம�க�"� இ!லாத Kட� 

இ�ப�க��8 �வ�களிA�, ஆகாய�ைத வி!லா> வைள�க� ேபாவதா> எ-த 

மா�த+டA� இ!ைல .... அத� சாதாரண� ேதா@ற�, அவைன ஈ��த�. ைட' 

க+டாத சி�த ைவ�திய�. ,ெடதா, ேகா�ைப� Kட� காண வி!ைல . 

இ�ப=�ப+ட மனித�களிட� தா� விஷய� இ����... இ���ேதா இ!ைலேயா.... 

இ�ேவ கைடசி �ய@சி. இ�G� பலனளி�கவி!ைலயானா!, இ��கேவ இ���� 

விஷ�... ரயி!ேவ த�டவாள�... ேதசிய சாைலயி� ந(�ப�க�.... 
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மேனாக�, வாழ நிைன�தவனா> நட�காம!, சாக� �ணி-தவனா>, அ-த அைறைய 

ெந�9கினா�. H�� ப=கைளJ� ஒேர ப=யா> அ1மானி��, ஒேர தாவா>� 

தாவினா�. ப�தா� பசF நா@காFயி! ��ைக� கிட�தாம!, நிமி�-தி�-த 

ேதா@ற�ைத� பா���, பரவச�ப+டா�. ச�ர �க� - ச�ரா(� பா�ைவ - 

தினெவ(�த ேதா7க7 - இWவளG��� அவ���, வய� எ3ப� இ��கலா�. 

 

ைவ�திய� ெஜக�னாத�, அவைன உ+கார8 ெசா�னா�. அவைன சா��திாிகா 

ல+சண9களா! அளெவ(�ப�ேபா!, அவ� H�ைக� பா��தா�. வா>�� 

ேமA7ள ம8ச�ைத� பா��தா�. கா!க7, தைரயி! ேகால� ேபா(கி�றனவா எ�� 

கீDேநா�கி� பா��தா�. பிற� இய!பாக� ேபசினா�.... 

 

"என�� கா� ெகாPச� ம-த�.... உர�க� ேபச4�. ஏ� அ�ப= மிர�( 

பா��கி9க... க��ப�ைப இ!லா+டாA� க��பிணி ஆகலா�.... எ>+, ேநாைய 

இ�பேவ ஒழி�கலா�. வ3�ைக� தைலைய ப�Pேசாைல ஆ�கலா��1' ேப�ப�ல 

பட9க7 வ�ேத... க��"� �ைரக7. அவ9க மாதிாி நா� இ!ேய�1 

ஆ8சாிய�ப(கிறீ9களா... ,ெடதா, ேகா�ைப \��� கயிறா> க3��ல ெதா9க� 

ேபா+(, "�னைக N�கிறா9கேள... அவ9க ேவ�... நா� ேவ�... இவ9க சி�த 

ைவ�திய�க7 இ!ல... ெச�த ைவ�திய�க7. 

 

அ-த� ெபாியவ�, ேப8ைச நி��திவி+(, மேனாகாி� கா�களி!, த� ேப8� 

ஏ�கிறதா எ�ப�மாதிாி, H��� வாJ� �� ���த உ@�� பா��தா�. அவ� 

கா+=ய ஆவF!, ேப8ைச ெதாட�-தா�. 

 

ஆனா!, எ�ைன மாதிாி விர!வி+( எ�ண�K=ய அ-த�கால�� ைவ�திய�க7 

இ��� உயிேராடதா� இ��ேகா�. சி�த�ைத சிவனிட� ெசA�தி, ேயாக�, 

ஞான�, ம���வ�, ம-திர�, ய-திர�, த-திர� எ�ற அ�பியாச9க.�� 

அதிபதிகளான ந-தீச�, Hலதீச�, அக�தீச�, ச+டநாத�, கிைட�காட�, ச�=ேகச�, 

கனராம�, ேபாக�, சிவவா�கிய�, ேபர�க�, "�னா�கீச�, ம8ச�னி, Nைன�க�ண�, 

Zக�னி, ெகா9கண�, "F�பானி, வர�னி எ�கிற பதிென+(8 சி�த�களி� 
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பர�பைர இ�1� இ��க�தா� ெச>J�... ஆனா!, ப�திாிைகக.ல படமா 

சிாி�கிறவ9க... இ-த� பர�பைரயி� ெபயைர� ெக(�கிற����ேன 

பிற�ெப(�தவ9க.. இவ9க சி�த� ��ேனா�களி� உ7 �க� ெதாியாத 

வா�ேகாழிக7... ேபாக+(� உட�"�� எ�ன ெச>J�?" 

 

மேனாக��� ஆ�மீக மனிதரா>� ேதா��� அவாிட�, அ@ப விஷய�ைத எ�ப=� 

ேக+ப� எ�� "ாியவி!ைல .... பி= ெகா(�காமேல ெசா�னா�. "வயி@�� 

ேகாளா�... வாJ� ெதா!ைல... இ9கி], ம�-�, ேக+கல.." 

 

"சாி... எ3-� ைககா!கைள உதறி+(.. நிமி�-� உ+கா�9க.... இ!லாத Kைன ஏ� 

ேபா(ேற..?" 

 

மேனாக�, மனைத உதறி�ேபாட� ேபாவ� ேபா!, உதறிவி+( உ+கா�-தா�. 

ைவ�திய� ெஜக�னாத�, அவ� நீ+=ய ைகயி� மணி�க+(�� கீேழ, தன� 

H�� விர!கைள� பதி�தா�. சிறி� ேநர�தி@�� பிற� ஒWெவா� விரலா> 

எ(�ெத(��, மீ�(� பதி�தா�... தி(�கி+டவரா> அவைன� பா��தா�... 

க�டைத8 ெசா�னா�. இ�ேபா� அவைன ஒ�ைமயிேலேய ேபசினா�.... 

 

"எ�ன�பா .... இ�.. நாத� ேபசFேய...” 

 

"அ�ப=�னா ..." 

 

"அட� கடGேள இ�, ெதாியாம! வ-த ேகாளா� ... நாத� எ�றா! ஒF எ�� 

ம+(� அ��தமி!ைல .... ப�வ� வ-த�� ஒ��தேராட �ரைல ஆ�, ெப� 

இய!"�� த�கப= மா@றி அைம��� நாதா-த� எ��� அ��த�. பதினா��, 

பதினா� வயதி!, ஆ��ர!... ெப��ர! எ�� அைடயாள� காண �=கிறேத... 

அ-த மகர�க+( அைடயாள�ைத ஆ4��� த�வ�, வி-�. ெப�4��� த�வ�, 

நாத�. 

 

சகல உயி�க.��� ஆதாரமான ெப��ெபா�7 மா1ட�தி! ஆ4��8 �ர�ப� 

வி-�... ெப�4��8 �ர�ப� நாத�.... ஆைணJ� ெப�ைணJ� எ�ப=� 
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ெபா��பைடயா> மனித�1 அைழ�கிேறாேமா அ�ப= வி-�ைவJ�, நாத�ைதJ� 

நாத��1 அைழ�ப��( இதனா! தா� ேகா=�கண�கான உயிர4�கைள� 

ெகா�ட வி-ைதJ�, ல+ேசாப ல+ச� �+ைடகளி! ஒ�ைற� க��ைபயி! 

ேச���� நாத�ைதJ�, பர� ெபா�ளி� ெசா%பமா> நிைன�கிேறா� இதனா! தா� 

நாதவி-�� கலாதி நேமா.. எ�றா� அ�ணகிாியா� நாதா-த ேஜாதி எ�றா� 

ஞான�7ள ேதகெம!லா� நாதவி-தி� K� எ�றா�. இ�ப=�ப+ட 

ெப��ெபா�ைள இழ-� நி@கிறிேய ஒ� ெப�ைண� ெதா+டாேல 

தீ+டாயி(விேய... அ�ப=ேய ஆகா+டாA�... உ�னா! ஒ��திைய ஊ(�வ 

�=யாேத.... க!யாண� ஆகி+டா ....? ஆJ+(தா..." 

 

மேனாக�, அவைர ம��(�, மிர�(�, பய-��, உ�ைமைய� பா�க� ேபாகிற 

"திய தாிசனமா>� பா��தா�. அவேரா... ேக7விேம! ேக7வி ேபா+டா�.... 

 

"�=... K��.. கPசா... சிகெர+(�1 உ�டா ... ேபாைத ஊசி ேபா(ற� உ�டா 

....? இ!ைலயா....? ச-ேதாஷ�.... சாி... \��பழ�க��1 ெசா!ேறாேம, �ய 

இ�ப�... அ-த� பழ�க� இ���தா.? 

 

"இ�-த�... ஆனா! இ�ேபா இ!ைல ..." 

 

"அ-த� ெக+ட பழ�க-தா�... நாத� ேபசாத���� காரண�.. ெபா�டா+=கி+ேட... 

�=Jதா..?" 

 

மேனாக�, தைல கவிD-தா�. அ-த� தைலைய� \�கி பதிலளி�க�தா� ேபானா�. 

�=யவி!ைல. தைல நிமி��தா மேலேய ெம�� வி39கி� ேபசினா�... 

 

அ-த� பழ�க� ஒ��� த�பி!ல�1 - டா�ட�9க..." 

 

"எ3�னவ� ஏ+ைட� ெக(�தா� ப=�தவ� பா+ைட� ெக(�தா�1 

ெசா!வா9கேள... அ� இ-த எ�.பி.பி.எ, அர�க�க.��� ெபா�-��... அவ9க 

வாத� ெசா�ைத எ!லா� ெதாிJ� எ�கிற ஆணவ�தி! எ3கிற Hட�தன�..." 
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"வி-� எ�ப� பிற�பி� ஆதார�... ஆகாய�, வாJ, ேதJ, எ�ற த-ைத� Nத9க.�, 

பி�திவி, அ�" எ�ற தா> Nத9க.� ெகா�ட பPச Nத9களி� ேச��ைகேய இ-த 

உட!.... இ-த� Nத9களி� �றி�பி+ட விகிதா8சார ேச��ைகேய ஒ� 

உயி��ெபா�7. அ!ல�.. ஜட� ெபா�ளி� இய!ைபJ�, உ�தி� பா+ைடJ� 

தீ�மானி���. அ-த� ெபா�ைள சம8சீ� நிைலயி! ைவ�கிற�... இைத�தா� 

இ9கி]^! ெமடாபாFஸ� எ�கிறா�. உ� உட�பி! இய@ைகயா> இ�-த 

இ�ப=�ப+ட சம8சீ� நிைலகைள... நீ ெசய@ைகயா> ெச>� ெச>� சிைத�தி+ேட... 

எவ7கி+டJ�, உ�னால �=யாேத...?” 

 

மேனாக�, த+(�த(மாறி ச-ேதக� ேக+டா�. 

 

"வாJ� ேகாளாறா> இ�-தாA�.. நாத� ேபசாம! இ��கலாேம.." 

 

"எ� ேமேலேய எதிர�" வி(றியா..... ச-ேதாஷ�... ��மா ெசா!லேல... நிசமாேவ 

ச-ேதாஷ�.... வாJ� ேகாளா�.... அ� இ��கிற� வைர��� ஆ�ைம� �ைறைவ 

ஏ@ப(���.... இைத அேலாபதி�கார� கண�கி! எ(�காத� தவ�... ெப�-தவ�... 

ஆனா! உன�� வாJ� ேகாளா� இ��கிறதா> நா= ெசா!லல..... நீ உ�ைமயி� 

விபாீத�ைத8 ச-தி�க� பய-�, அ�ப= நிைன�கிேற... வி-� வி+டவ�... ெநா-� 

ெக+டா� எ�ப� பழெமாழி... அ�ப=� ப+டவைன, ஒ� ேகாழி �=ைய� கா+டேய 

பய���திடலா�. �� பர�ராம����, சி�ய� `�ம���� ஏ@�ப+ட ேபாாி! 

`�ம� ெவ�றா�..... ��விட� இத@�� காரண� ேக+டா�.... பர�ராம� எ�ன 

ெசா�னா� ெதாிJமா..... `�மா... ஒ� பிர�ம8சாிய� எ�ைன� ேதா@க=�த�.... 

எ�றா�. ந�ம மாதிாி சாதாரண ஆ+க7 கைடசிவைர��� பிர�ம8சாிய விரத�ைத 

கைடபி=�க ேவ�=ய தி!ைல... ஆனா! க!யாண� வைர��� விரத� இ�-தா!... 

அத@�� பிற� வி��பறைத பலமா>8 �ைவ�கலாேம.... ஒ�னா! �=யாேத.... 

பாவ�... ஒ� E+(�காாி..... 

 

மேனாக�, "3வா> ெநளி-தா�. சி� பி7ைளயா>� �=�தா�. ச9காி, அவ� 

��னா! வ-� ஒ�பாாி ேபா(வ� ேபா! ஒ� பிர�ைம. அ�"ற� அவ7, ைகத+=8 

சிாி�ப� ேபா! ஒ� ெகா(ைம. அ-த8 சமய�திA� ஒ� சி-தைன ஆசாமி, இ�ப= 

பய����ற� வியாபார� த-திரமா> இ���ேமா - இ��கிற� மாதிாி� ெதாியFேய 

ேதாரைண, ேப8�, ��ட1�� உாியதா>� ேதாணFேய விள�பர� பலைகயி! 
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டா�ட� எ�� ேபாடாம! ைவ�திய� எ�� ேபா+(� கா+(� மனிதாிட�, 

இ�ப=�ப+ட வி!ல�தன� இ���மா இ��கா�. 

 

ைவ�திய�, எ3-தா� நா@காF��� பி�ப�க� திற-த பலைக அலமாாியி!, 

வாிைசயா> அ(�கி ைவ�க�ப+ட ேலகிய� பா+=!களி! ஒ� சி�ன� பா+=ைல 

எ(�தா�. சிறி� நட-�, ேம@�� ப�க �வேரார க�ணா= அலமாாிைய� திற-�, 

ஒ� சி�ன� ��பியி! உ7ளைத� ெகா+=� ெகா+=, ��ப� சி�ன8 சி�ன 

சாிைக� காகித9களி! நிர�பினா�... நிர�பியைத ம=��� ெகா�( வர அவ��� 

��ப� நிமிடமாயி@�. நிைலய@�� கிட-தவனிட� தி��பி வ-தா�.... 

பா+=ைலJ�, ப,ப�ைதJ� ைவ�தா�.... 

 

"பண�..." 

 

"R� %பா>" 

 

மேனாக� நீ+=ய ப�� %பா> ேநா+(�கைள எ�ணி� பா��காமேலேய, ச+ைட� 

ைப��7 திணி��வி+(, அவ1�� ைவ�திய�ைத வ�ணி�தா�... 

 

"சி�த�க7, க+டைள�ப=, நாேன தயாாி�த ம�-�.... ஒ� கர�= ேலகிய�ைதJ�, 

இ-த காகித�தி! இ��கிற ப,ப�ைதJ� கல-� சா�பி(. தின� H4 ேவைள. 

ஆறின பாைல� �=�க4� சா�பா+=@�� பிற�தா�... ேபா+(�க4�... ஒ� 

மணி ேநர���� ��னாேலேயா, பி�னாேலேயா, காபி, d �=�க�படா� ப�� 

நாைள��� ப!ைல� க=��, ெப�டா+=ைய ஏெற(��� பா��க�Kடா�... இ-த 

ம�-� பF�கா+=, எ-த ம�-�� பF�கா�... பல� ெகா(�தா!, பதிேனாராவ� 

நா7 எ�ைன வ-� பா�... ேபா> வா..' 

 

மேனாக� ேபசாமேலேய நி�றா�.... அவைரேய உத(க7 �=�க� பா��தா�. அவ� 

அவ� ப�கமா> வ-�, அவ� ைகைய� பி=�தப=ேய அறிGைரயா@றினா�...... 

 

"ெப� எ�பவ7 ச�தி ச�திைய� தி��தி�ப(�த எ-த ஆணாA� இயலா�...  
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அவளா>� தி��தி�ப+டா!தா� உ�(... ெப�ணிட�, ஆ� ஒ(9க ேவ�(�...  

இ�தா� சி�த ைவ�திய�தி� ேகா+பா(... இதனா!தா� சி�த�க7, ம�-�� 

ெபா�+கைள தா> சர��, த-ைத சர�� எ�� பிாி�தா�க7. தா> சர�கி! த-ைத8 

சர�� ம=-தா!தா� ம�-� கிைட���...” 

 

"உதாரணமா>, க-தக� தா>8 சர�� ... பாதரச� த-ைத8 சர��... பாதரஸ�ைத 

ப,பமா�கி, அைத க-தக�ேதா( ேச��� அைர�க ேவ�(�. இதனா! பாதரச� 

மா�(, க-தக��ட� இைணகிற�. ச�� எதி�நிைல ெகா�ட�. ச��.... தா> 

ந�ைம த�� மி��... மி��ைவ� ெகா�(, ச��ைவ ம=ய8 ெச>யேவ�(�. 

ச��வான வி-ைத, மி��வான நாத�தி! ஒ(9க8 ெச>ய ேவ�(�.. அ�ேவ 

தா�ப�ய உறG .. ஆைகயா! இ-த உறவி! மைனவிைய அட�க நிைன�காேத... 

அட9க நிைன... இ�ப=8 ெசா!வதா!, மைனவிைய அவ7 ேபா�கி! அடாவ=யா> 

விடலா� எ�� இ!ைல.... அ-த மாதிாி8 ச-த��ப9களி! அவைள� ப�ளி�கா> 

அட�க4� ஆனா!, பிைரேவ+டா> அட9க4�.. ேபாக+(�... என�� எ�ன 

வய� இ����..?" 

 

“எ3ப�" 

 

"எ� வய� எ�ப� - இ�1� ஒ� ப! ேபாகல க�4�� க�ணா= ேபாடல. ஏ� 

இளைமயிேலேய க+(�பாடான பிர�ம8சாிய� - தியான� ேயாகாசன�. அ(�த 

தடைவ வ��ேபா� உன��� ெசா!F�தாேற� - அ��� ��னா! ஒ�� 

ெசா!ேற� கவனமா>� ேக7- உ8ச� வ��ேபா� H�கி� Tனிைய� பா� "�வ 

ம�திைய� பா�... சாி ேபா> வா." 

 

மேனாக�, அ9ேகேய இ��க� ேபாவ�ேபா! நி�றா� ைவ�திய� நா@காFயி! 

உ+கா�-� பதா��த �ண சி-தாமணி� "�தக�ைத� "ர+=ய ேபா�, அவ�, அவ� 

தன�� ேம@ேகா7 கா+ட� ேபாவதா> அ1மானி�� அவைர� பா��தா�. 

 

எ�றாA�, ைவ�திய� அ-த� "�தக�தி! HDகியேபா�, மேனாக�, மன�7 

HDகியப=ேய, இ�ேபா� நட-தா� - H�� Tனிைய� பா��தப=ேய 
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ெதாட�-தா�.... ேபாக� ேபாக, அ-த ைவ�தியசாைலயி! கிைட�த நி�மதி 

��9கிய� - ��9கி8 ��9கி, ���க� ெதாியாமேல ேபா> வி+ட�. மனதி! 

மீ�(� �ழ�ப�. இ-த ம�-� பF�கா வி+டா! எ-த ம�-�� பF�கா�... 

எ�றாேர ஒ�ேவைள பF�காம! ேபானா! ெச>�ைற� பழ�க� உடF� சம8சீ� 

நிைலைய� பாதி���. எ�றாேர - பாதி�தி���ேமா- நாத வி-��� அWவளG 

மகிைமயா- ��"ற� ப(�த பைழய நா+க7, பைக நா+கேளா - ேபான� 

ேபான�தாேனா - �ர! உைட-� ேபானத@� அ�தா� காரணேமா. இதனா!தா� 

ெடFேபானி! வ�� சில�, அவைன அைடயாள� ெதாியாமேலேய ேமட� 

எ�கிறா�கேளா ேமடமா - மடமா ேமாச� ேபாேனேன நாசமாேனேன.' 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

மேனாக�, E+(��� தி��பியேபா�, �@ற�தி! அ�மா... தி�ைண விளி�பி! 

அ�கா... தி�ைண8 �வாி! சா>-தப= ச9காி.... அ�மா �க�தி! எ7.� 

ெகா7.�; அ�கா �க�தி! "�வ8 �ழி�"�க7... அவ7 �க�தி! க�ணீ � 

ெவ7ள�... 

 

மேனாக� அத+=னா� ேத�கிைவ�த ெவ��ைபெய!லா� சினமாக� க�கினா�. 

 

"எ�ன இெத!லா� " 

 

அ�கா�காாி கர9கைள� பிைச-தேபா�, அ�மா�காாி அ�ர� ேகாப��ட� 

பதிலளி�தா7 ம�மகைள8 �@றி மானசீகமாக ஒ@ைற� �@றவாளி� ேகா+ைட 

ேபா+டப=ேய �ரFழக� ேபசினா7. 

 

"]G நா.� அ�மா E+ைடவி+(� ேபாறாேன எ�ன�மா நட-த��1 ேக+க� 

ேபாேன�... எ� பி7ைளைய� காேணா ேம�1 நா� ப+டபா(... என���தா� 

ெதாிJ�... ெப�தவ.��� ெதாிJற� ம�தவ.��� ெதாியFேய... ஒ� மாமியா�, 

மக� எ9ேக ேபானா�1 ம�மககி+ட ேக+க� படாதா.... எ�ப=ேயா ேபாக+(�... 

அ�காவிஷய� எ�னா8�. அ-த� பய!கைள8 ��மா விட�படா�." 
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"எ�மா! எ-த ேநர��ல, ஒன��, எைத� ேப�வ��1 விவ,ைத இ!ைலயா? 

ச9காி.... எ��காக ஒ�பாாி ைவ�கிேற... யதா��தமா�தாேன ேக+=��கா9க..." 

 

ச9காியா! க+(�ப(�த �=யவி!ைல ... க�ணீ�� க�பைலJமா> அ3த3� 

ெசா�னா7 – 

 

'அ�ப=� ேக+டா! த�பி!லதா�... ஆனா! அ�ப=� ேக+கFேய... நா� ஒ9கைள 

E+ட வி+(� �ர�தி+ேடனா�. நா� இ-த E+(�� வ-ததிேல�-�, நீ9க 

ேபயைறPச மாதிாி ஆயி+=9களா�.... எ!லா� கடG.���தா� ெதாிJ�... 

ெசா!A9க.... ஒ9கள நானா �ர��ேற�? ேவ4��னா! எ9க E+(��� 

ேபாயி(ேற�..." 

 

மேனாக�, `றி+(� க�தினா�. �வாி! �க� ேபா+( நீ�� ேகா(க7 ேபா(கிறவ7, 

தி(�கி+(� தி��"�ப=� க�தினா�. 

 

"ஏ� ஊர� K+(ற� மாதிாி ஒ�பாாி ேபா(ேற. சாியான கா+(மிரா�=... 

தா>E+(�� ஒேரய=யா> ேவ4��னாA� ேபாேய�... நா� த(�கல..." 

 

ச9காி, �வேரா(, �வரா> உைற-� நி�றா7. இ-த H�� மாத கால�தி!, 

அவனிடமி�-� ேக+டறியாத வா��ைத அ-த அதி�8சியி!, அ3ைக, திரவ�தி! 

இ�-� திட நிைல�� வ-த�.. ஆனாA�, ெசா�ண�மG�� தா9க �=யாத 

மகிD8சி.... மகனி� ச+ைடயி! ஒ+=ய \சி ��"கைள� த+=வி+டா7. 

 

மேனாக����, ஓரளG தி��தி. க+=ய மைனவிைய ப�ளி�கா> அட�கி வி+டாேன! 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    

 

ச9காி, க+=F! ��"ற� கிட-தா7. க�கைள H=, இ�ளி! வியாபி�தா7. 

ம�தியான� சா�பிடேவ இ!ைல. மா=�ப= ஏறி வ-தவ7, க+=F! ��க 

மய�க�தி! ெதா�ெப�� வி3-தா7. அ�ேவ \�க மய�கமான�. அ�ணி 

கா-தாமணி, மா=�� வர�தா� ெச>தா7. அவைள8 சா�பிட வ��ப= 
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K�பிட�தா� ெச>தா7. எ�ப= வயி@���7 ேசா� இற9��. அ-த� ேப8ைசJ�, 

ஏ8ைசJ� மாமியாாிடமி�-� ேக+ட பிற� த�னா! சா�பிட �=J� எ�� அ�ணி 

நிைன�த�, அைதவிட� ெகா(ைம. 

 

ச9காி, ெசா!லG� �=யாம!, ெம!லG� �=யாம! தவி�தா7. மைனவிைய 

அ=�பைத நி��திவி+டாயா எ��, ஆ� அ!ல� இ!ைல எ�� ெசா!A�ப= 

க+டாய�ப(��வ� ேபா�ற இ�க+டான நிைலைம. ஆ+ைடJ� "!A� 

க+ைடJ�, "FையJ� ேசதாரமி!லாம! ேச��க ேவ�=ய� ேபா�ற ெ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 அைற��7 

Tைழ-தா7. H�� நா+களா>� பா��க �=யாம! ேபான ெத>வ� பட9கைள, 

தீப� ஏ@றி, க@Nர� ெகா.�தி� ெகா�=�-தேபா�, அத@� மரணமணி அ=�ப� 

ேபா! மாமியா� க�தினா7. 

 

ஒWெவா��தி�� க!யாண����� பிற�, �ழ-ைத உ�டாகா+டாA�, ப�� 

நாளாவ� நி�1 வ��... இ-த E+ல எ�னடா�னா டா�1 வ-�(�.... எ�ன 

ெபா�பைளேயா.... சாதக� ெபா��த� சாியாக இ����1 ெசா�னவைன8 

ெச��பால அ=�க4�.... 

 

ச9காி க@Nர�த+ைட �@றாம!, �ழ@றாம!, கீேழ ைவ�தா7. Nைஜ மணிைய 

அல+சிய� ப(�தினா7. ஏேத8சயா>� �9�ம� எ(�தவ7 வழ�க�ப= அைத 

ெந@றியி! ெபா+டா�கி தி�மா9க!ய�தி! ஒ� "7ளியா��கிறவ7, �9�ம�ைத� 

`ட�தி! சிதற=�தப=ேய, ெவளிேய வ-தா7. மாமியாைர �ைற��� பா��தா7. 

அவேளா, ச�ைட� ேகாழியா> ைககைள ம=�� விலாவி! த+=யேபா�, ச9காி 

ெபா�ைம இழ-தா7 'இனிேம! எ� ேக+க4��னாA� ஒ9க பி7ைள கி+ட 

ேக.9க.... எ�கி+ட ேக+டா! மாியாைத ேபாயி(�...' எ�றா7. 

பிற�, தா� ெசா�ன வா��ைதகைள� தாேன ந�ப�=யாம!, சிறி� கா!கைள� 

ேத>�தப=ேய நி��வி+(, மா=�� வ-தவ7 தா�. 
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சி@��=J� சா�பிடவி!ைல. ம�தியான8 சா�பா(� வரG� இ!ைல. இவ7 

ேபாகG� இ!ைல பசி மய�க� எ(�தாA� அ-த மய�க�ைத ஏேதா ஒ� வித8 

S�ய� வி39கி வி+ட�. மனதி! இ���� பார�ைத இற�கி� ேபாட, உமாG� 

வ�வதி!ைல. உறேவா பைகேயா அ@ற நிைலைம. அ�� அவ7 கணவனிட� அவ� 

அ�ப=�ப+டவ� இ!ைல ... ஏேதா ெட�ஷ�ல ெசா!F+டா�..... த�பா 

நிைன�காதி9க.... எ�� ெசா�னேபா�, இ-திர� ேபா+ட பா�ைவ சாியாக� 

படவி!ைல. அவ� எ�ப=�ப+டவ� எ�� என��� ெதாிJெம�� அவ� ெசா�ன 

பதி! ெசா�ன ேதாரைணJ�, எ�னேவா ேபா! இ�-த�. யாைன ேசறி! சி�கினா! 

தவைள Kட� கி�ட! ெச>Jமா�. 

 

ச9காி தனிைமயி! தவி�தா7. இ-த உலகி! அவ7 ம+(ேம தனி�தி��பதா> ஒ� 

அ1மான�. சபி�க�ப+ட� ேபா�ற உ��த!. சாப விேமாசன� எ�ேபா 

கிைட��ேமா எ�ற ஏ�க�. 

 

திdெர�� அவ7 காதி! ஏேதா உர�வ�ேபா! ேதா�றிய�. தி(�கி+(� 

க�விழி�தா!, ஒ� இைல� ெபா+டல�. ம!Fைக� Nவா> ���தி� 

ெகா�=�-த�. ஏறி+(� பா��தா!, மேனாக�! அவ.�� ��� கா+= Eரா�பா> 

நி�றா�. அ-த� ெபா+டல� ைதJ�, வி3-தாA� மீைசயி! ம� ஒ+டவி!ைல 

எ�ப�ேபா! நி�றவைனJ� மாறி மாறி� பா��த ச9காி, �A9க� ேபானா7. 

அவைன� க+=� பி=�� ேதாளி! ச9கமமாக நிைன�தவளா> எ3-தா7. ஆனாA�, 

பைழய கச�", "திய இனி�ைப ேசதார� ெச>த�. கா+(மிரா�= மாதிாி ஏ� 

அ3கிேற எ�� ேக+டாA� ேக+பா�. இதனா! ேமA� ப�� நா+க7 

S�யமாகலா�. 

 

இ�வ�� ஒ�வ� �க�ைத ஒ�வ� பா��கவி!ைல. மேனாக� ��ப�க� 

அ@��ேபானவ� ேபா! ��� கா+= நி�றா�. அவேளா, க+=F! 

உ+கா�-தப=ேய விர!க.��8 ெசா(��� ேபா+டா7. அ-த ம!Fைக8 சர�ைத 

ெபா+டல� திF�-� வி(வி�க� ேபானா7. ெபா+டல�ைத8 �@றிய வாைழ நாைர 

அவிD�க �=யவி!ைல ப!லா! க=��� பா��தா!, அ-த� ப!A���தா� வF. 

ெபா+டல�� கைலய ேவ�(� NG� நிைல�க ேவ�(�. எ�ப=. எ�ப=.... 

 

மேனாக� , அவ.�� �க� கா+டவி!ைலதா�; எ�றாA�, ச9காி�� ஒ� நி�மதி. 

ஆன-தமான அதி�8சி. மாமியாாி� கிாியா ச�தியா! ப�� நா+க.�� ��" 
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நைடெப@ற கணவ� மைனவி J�த� �=G�� வர�ேபாகிற மகிD8சி அ�� அவ�, 

ஒ� தர�பாக ேபா� ெதா(�த பிற�, இ��வைர அவ�க7 ேபசி� ெகா7வதி!ைல 

அ�� �த! அவ7 க+=F! உட! ெகா7ளாம! தைரயி! ப(�தா7 அவேனா, 

அவ7 இ��பதாக அ1மானி�கேவ இ!ைல. ம�நா7 அவ7 கா�பி ெகா�( 

வரவி!ைல. அவ� �ணிமணிக.�� இ,திாி ேபாடவி!ைல. ஆனாA�, 

மாமியா��காாி 'நானி��ேக� ராசா...' எ�� க�தியப=ேய ப(�ைக அைற�ேக 

கா�பிேயா( வ-தா7 இர�டாவ� நா.� இ�ப=ேய. H�றாவ� இரவி!, அவ� 

வ�வத@� ��ேப, க+=F! ப(�தா7. அவேனா தைரயி! ப(��� ெகா�டா�. 

 

ம�நா7 காைலயி! மாமியாைர வாசFேலேய நி��தி அவ7 ைகயிF�-த ட�ளைர 

வA� க+டாயமாக பறி��, அவனிட� நீ+=னா7. அவ� �ளி�� �=�� சீவி8 

சி9காாி�� ஒ� அ3��� ேப�ைட ேபாட�ேபான ேபா�, அவ7 அைத 

ெவ(�ெக�� பறி��வி+(, அலமாாியி! தயாராயி�-த ஒ� நீல� ேப�ைட� 

\�கி, அவ� ேம! எறி-தா7. அத@� இைணயாக பா! ெவ7ைள8 ச+ைட ஒ�ைற 

அவ� ேதாளி! ெதா9க� ேபா+டா7 ம� இரவி!, அவ� க+=F! ப(�த பிற� 

ப�க�தி! ப(�தா7. அவேனா க!A� பி7ைளயாரா>� கிட-தா�. அவ7 அ3� 

பா���� அவ� அைசவி!ைல. இ�ைற�� எ�ன ஆ8�... எ�ப= இ-த� N�பழ�க� 

.. அவ7 ேத� ெகா�ட Nவா> மல�-தா7. ��ைக �கமா�காதவைன நிைன�க, 

நிைன�க சிாி�" வ-த�. ெச!லமாக8 சி49கினா7. 

 

"NG�� ம+(� �ைற8சF!ைல ..." 

 

மேனாக�, �ைறப+டவ� ேபா! தி��பினா�. எ�ன ெசா!கிறா7.... அ-த 

�ைற8சைல8 ெசா!லாம! ெசா!Aகிறாேளா ... 

 

ச9காி, அவைன8 சீ�=னா7. 

 

'யா��� ேவ4� இ-த� NG. ? பி8ைச�காாி�� எறி-த� மாதிாி எறி-தா! எ�ன 

அ��த�..? வ8சா தைலயிேல ைவ�க4�." 
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மேனாகாி� �க�க(ைம இளகிய�. �4�4�" "���வலான� ைவ�திய� 

ெசா�ன� ேபா!, அ-த8 ச�ைடையேய ஒ� சா�கா�கி, ப�� நா+களா> ப!ைல� 

க=��� ெகா�=�-தவ�, பதிேனாராவ� நாரான இ��, அவ� உட�" 

���ேகறியி�-த�. பா�ைவ மத�பான�. எ�ப=ேயா அவ.��� ெதாியாம! 

சா�பி+ட ம�-� இ�றிரG அவ.��� த�ைன ெதாிய�ப(���. 

 

மேனாக�, அவைள ந�பி�ைகேயா( ெந�9கினா�. அ-த�N� ெபா+டல�ைத 

ப!லா! நா� உாி�� வி(வி�தா�. தைலைய ைககளா! H=� ெகா�டவைள, த� 

மா�பி! கிட�தினா�. அவ7 ைககைள த� ைககளா! இற�கினா�. பிற� அ-த� 

Nைவ அவ7 தைலயி! S=னா�. அவ7 Eறா�பா> தைலைய ஆ+=யேபா�, அவ� 

ைகப+( சில N�க7 கச9கின. தைலயி! S=ய N க+=F! வி3-த�. அவ7 

ெச!லமாக ஒ� Nைவ�Kட ைவ�க �=யேல.... எ�� ெசா�னேபா�, அவ� உட! 

���� ேலசா>� தள�-த�. மன� வாைத�ப+டாA�, உட! அவ7 ப�கமா>8 

சா>-த�. ந(�கம@ற சா>G.... ந�பி�ைக ேபாகாத அைண�"... அவ7, அவ� 

ப�கமாக� தி��பி அவ� ேதா7கைள� ப@றிய ேபா�..... 

 

மாமியாாி� கைன�"��ர! ேக+ட�. வாசA�� ெவளிேய உட�ைபJ�, உ7ேள 

தைலையJ� ேபா+(� ெகா�( நி�றா7. "அ�கா விஷய� எ�னடா ஆ8�...' 

எ�றா7. ச9காி, மாமியாைர ஏறி+(� பா��கவி!ைல. கணவனி� ேதா7கைள� 

ப@றிய ைககைள அக@றவி!ைல. பா��தா! பா��க+(�.' ஆனாA�, மேனாக� 

அவ7 கர9கைள அவசர அவசரமாக எ(��� ேபா+டா� அ�மா ப�க� ேபா>, 

அவைள எாி8சலா>� பா��தா�. 

 

உடேன அவ7, "கா-தாமணிேயாட ெகா3-த� ெல+ட� ேபா+=��கா�. 'மேனாக� 

பயலால எ�ன ெச>ய �=J��1 பா��க�தா� ேபாேறா�. வ�=� பாைத 

வ�=� பாைததா�.... அவ� ஆ`சரா இ��கலா�. ஆனா!, எ9க ஊ���, அவ� 

ஒ� இர�பாளி� பயதா�1 ஊ� �3�க8 ெசா!F+( வாரானா�.... இ-த 

ராமசாமி� பய எ!லா� நீ ெகா(�கிற இள�கார�... அவைன ைகவில9� 

கா!வில9� ேபா+( ெஜயிF! அைட8சி�-தா இ�ப=� ேப�வானா....? ஒ�னால 

�=J�. ஆனா!, மன�தா� இ!ல. சாிசாி... சா�பா( S( ஆறி(�.... வ-� 

சா�பி+(+( அ�"ற� ெகாP�9க �லாG9க.... எ�றா7. 
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மேனாக�, அ�மாவி� ��ைக� த7ளி�ெகா�ேட ப=யிற9கினா�. ச9காி, 

அவைன மாமியாாிட� ஒ�பைட�க வி��பாதவ7 ேபா! கணவைன� பி� 

ெதாட�-தா7. 

 

த�பிையJ�, நா�தனாைரJ� ஒ�ேசர� பா��த கா-தாமணி�� மகிD8சி தா9க 

�=யவி!ைல. அவ� மா=��� ேபா�� ேபா� ேப�+ ைப உ�பி இ�-தைத� 

பா��தவ7. அ�ேவ இ�ேபா� நா�தனா� ெகா�ைடைய உ�ப ைவ�தி�-த� 

க�( ஆன-தி�தா7. த�பிையJ�, த�பி மைனவிையJ�, இ�வ� ேதாைளJ� 

அ3�தி சி�ன8 சி�ன ச�ர�பா> இ��ைககளி! உ+கார ைவ�தா7. பாிமாற 

எ3-த ச9காிைய, க�ணா! அத+= உ+கா�-த இட�திேலேய உ+கார 

ைவ�தா7. �+ைட� பாயாச� ேபாடாம! ேபாேனாேம எ��, த�ைன�தாேன 

விம�சி��� ெகா�டா7. ெந�திF�க�வா( �ழ�"... ��9ைக�கா> சா�பா�.... 

எ�ைண� க�தாி�கா>� ெபாாிய!.... இ�வ�� ரசி��8 சா�பி+டா�க7. 

 

மேனாக��, ச9காிJ� ஈர� ைககைள� �ைட�தப=ேய ேஜா=யா> மா=�ப=களி! 

ஏற�ேபான ேபா�, மாமியா� மகனி� ைகைய� பி=��� ெகா�டா7. 

 

"இ�ைன�� ெர�(ல ஒ�4 ெதாிய4�.... அ�காG�� உதவ� ேபாறியா 

இ!Fயா... அ-த வ�=� பாைதைய தட-ெதாியாம அழி�க� ேபாறியா இ!Fயா... 

ராமசாமி�பயல ெஜயிAல ேபாட�ேபாறியா இ!Fயா..... இ�பேவ என��� 

ெதாிPசாக1�... உ�னால �=யா+டா, நா� ஊ���� ேபாக� ேபாேற�... எ�� 

க�ேதா க�ெத�� க�தினா7. கா-தாமணிேயா, அ�மாைவ ஒ�"��� தி+(வ� 

ேபா! தி+=னா7. 

 

ச9காி�� எாி8சA�� ேம! எாி8ச!. அ-த8 சிவNைஜ� கர=கைள க�களா! 

எாி��வி+(, சF�ேபா( மா=�� வ-தா7. ெமா+ைட மா=யி! அ9�� இ9�மா> 

�@றினா7. கீேழ ச�த� க�தலாகிய�. அ-த� க�தைல மீறி ெத@��ப�க E+( 

மா=யி! ஒ� ��க! �ன9க7. எ�ைன 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� விளி�பி! ைக ஊ�றி எதி��ப�க�� 

E+ைட ரசைனேயா( பா��தா7. இவ7, இ-த E+(�� வ-தேபா�, காFயாக 

இ�-த மைன, இ�ேபா� அ(�� மா= க+=டமாகி� ெகா�=�-த�. �த! மா=யி! 

தா�, இ-த அம��கள�. ஒ� மர�தி! த9�� பறைவக7 ேபா! கீD�தள�தி! 

ெதாழிலாள�க7 த9கியி��கிறா�க7. அவ�, ேவ� ஏேதா ஒ� க+=ட�தி! ேவைல 

பா���� 'ெபாியா7. அவ7, இ-த� க+=ட�தி! ேவைல பா���� சி�தா7. வார� 

இர�( தடைவ நட��� K�� இ�. இவ7 சா�பிட� ேபாவத@� ��ேப அ-த 

க+=ட �த! மா=யி! ச�த� ேக+ட�. இ�1மா �=யல... அேடய�பா... எ�ப= 

இWவளG ேநர�... உமா எ�னடா�னா ஒ� மணி ேநர� "ர+=னதா8 ெசா!றா7... 

இ9ேக எ�னடா�னா அைதவிட அதிக ேநர� ஆ�� ேபால இ���... இ�1� ஓயல 

... பாவ�.. பாவ�ப+ட�க7. ச-ேதாஷமா> இ�-�+( ேபாக+(� ஆமா�.. 

பாவ�ப+ட� யா�...?" 

 

எ�றாA�, ச9காி�� மகிD8சிதா� E+(�கார� ேபசிவி+டா� எ�பதா! 

ம+(ம!ல. இ�ைற�� அவ� பி= அச�தலாயி�-த� �க�தி! Kட ஒ� மல�8சி. 

அவேராட அழ��� ேவற ெசா��க� இ��க �=யா�. 

 

ச9காி, அ-த ெமா+ைட மா=ையேய �@றி8 �@றி வ-தா7. ப=களி! இற9கி 

ப��வமாக� பா��தா7. ச�த� ஓ>-த�. அ�ணி அ3� ெகா�=�-தா7. மாமியா� 

Hைலயி! சா>-� கிட-தா7 அவேரா' அ�காவி� ைககைள� பி=�� ஏேதா 

ேப�கிறா�. அ�மா�காாி ஓ= வ-� அ-த� ைகைய� த+= வி(கிறா7.. விவ,ைத 

ெக+ட ெஜ�ம9க7... பாவ� அவ�... கீேழ ேபா> ெர�( ேக7வி ேக�கலாமா.... 

ேவ�டா� ஒ�ேவைள அவ� கா+(மிரா�=1 க�திட�படா�..... 

 

ச9காி, சF�ேபா( அைற�� வ-�, ம!லா�க� ப(�தா7. ��"ற� "ர�டா7. ஒ� 

ப�கமா> �ைட சா>-தா7. திdெர�� அவ7 உடேலா( உட! உரசிய�. ேதாளி! 

ஒ� �க� வி3-த� ஆன-தமா> தி��பினா7. அவ�, அவைள அ9�� இ9�மா> 

உ�+=னா�. அவ7 இ�ைன�� உ9க.�� எ�னா8�.... எ�� தி�கி� தி�கி8 

ெசா�னப= அவ� தைலைய8 ெச!லமாக� �+=னா7 �+=ய தைலைய� 

ேகாதிவி+டா7 அவ� க3����7 த� �க�ைத� பதியவி+டா7... அவ7 ஆைடக7 

அைற�ைறயாகின. அ-த8 �ரைண இ!லாமேலேய அவ7 அைர மய�க�தி! 

கிட-தா7 - உட�" கன�த� - ஒ� �ைம. சிறி� ேநர�தி! கன� ெதாியாம! ேபான 

�கமான �ைம.. அவ� க3�ைத வைள��� ெகா�( ஐ லW Z... ஐ லW Z - மேனா - 
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எ�� உள�வ� ேபா! உண�8சிகைள ெகா+=னா7 ஒேர ஒ� நிமிட�தி@�� 

�ைறேவ. 

 

மேனாக�, �ைழ-� ேபானா�... அ�ப=� ேபாக�ேபாக, அவ1��, அவ7 ெவ�� 

சைத� பி�டமாக� ெதாி-த� அவ.���, அவ� �ைமயாக�ப+ட�. அவேள 

அவைன கீேழ த7ளி� ேபா+டா7. பி=�த�� பி=ப+ட�� ெபா>யா>, 

பழ9கைதயா> ேபான� அவ7 அ-த இ�+=! அவைன எாி8சேலா( பா��தா7. 

E�"��த� ேம! சாய� ேபானவைன ஒ� த7. த7ளிவி+(, ப(�ைகயி! 

உ+கா�-தா7 அவனாவ� ��மா இ�-தி��கலா� அ-த8 சமய� பா���, ெந��"� 

ேகாழியா> ஒ� ேக7வி��7 த�ைன மைற��� ெகா�டதா> த�ைன நிைன��� 

ெகா�டா�. 

 

"ஆமா... நா�தா� எ9க�மா பி����ளி�1 ெசா!Fயி�� ேகேன.. காைலயி! 

அவ.��� ேபா+=யா Kட� Kட� ேபசினியாேம..." 

 

ச9காி , ெவ=�தா7... எாிமைலயான வா��ைதக7 Nக�பமா>� ேபான விம�சன�... 

 

"எ!லா� தைலவிதி... ஒ9களா! இ� �=யைல�1 ெசா!F+(� ேபா9கேள�.. 

ஏ� வ�"8 ச�ைட�� சா�� ேத(றீ9க..." 

 

ச9காி, அவன� எதி�� தா��தA��� பதில= ெகா(�க� தயாரான� ேபா! 

உட�ைப விைற�பா�கினா7. �க�ைத� க(ைமயா�கினா7. வாயி! சில 

வா��ைதகைள8 �ம-தா7 ஆனாA� அவனிடமி�-� எ-த வா��ைதJ� வரவி!ைல. 

ஒ� சி�ன �4�4�"�Kட ேக+டகவி!ைல. ப(�ைக ம+(� ேலசா> ஆ= 

அட9கிய�.... எ!லாேம அட9கி�ேபான அ!ல� அட�க�ப+ட ெவ�ைம. கால� 

நிமிட9களா> கழி-� ெகா�=�-த�. 

 

ச9காி, அவ� ப�கமா>� தி��பினா7. ஜ�ன! க�பிக7 வழியா> ஊ(�விய நிலா 

ெவளி8ச�தி! அவ� ம9கலா>� கிட-தா�. க�கைள� திற-� ைவ�தி�-தா�. 

ைககைள விாி��� ேபா+=�-தா�. த@ெசயலா> அவ7 காF! ப+ட த� காைல 

அவசர அவசரமா> இ3��� ெகா�டா�. திற-தி�-த க�கைள இைமகளா! 

N+=� ெகா7ளாம!, ைககளா! மைற��� ெகா�டா�. 
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ச9காி��, எ�னேவா ேபாF�-த�. இ�ேபா�தா�, தா� ெசா�னதி� தா�பாிய� 

அவ.�� �3ைமயா>� "ாி-த� ேபாF�-த�. ஓ=... ஓ=... "ற��� 

கா+=யவைன, அ�ப= ெசா@S( ேபா+ட�, தவ�. ஆயிரமி�-தாA�, அவ� கணவ� 

அ-த��ைற தவிர, எ-த� �ைறJமி!லாத மனித�. அவைர மீறி�ேபான 

ெசயF�ைம... மன�� உட�"� எதிெரதிரா>ேபான ெகா(ைம. ஒ�ேறா( ஒ�� 

ம!A�� நி@�� ெகாcரமான யதா��த�. இ-த இர�=@�� இைடேய, இவ� 

பி7ைள� N8சியா> இைடயி! அக�ப+(� தவி�கிறா�. மனமி�-�� மா��கம@ற� 

த�ைம! 

 

'இ�ப=�ப+ட ேநாயாளி மாதிாியான ஒ�வைர ேநாக=�தா8�... அ>ேயா... 

என��7.� இ�ப=�ப+ட ஒ� ரா+சஷியா.? அ�ைற�� அவ� ெசா�ன� ேபா! 

நா� ஒ� கா+(மிரா�=தா�. ம1ஷி இ!ைல இ�ப=யா ேக+ப�. ேக+(+ேடேன. 

எ�ப=ேயா ேக+(+ேடேன... "�திய� கட� ெகா(��+ேடேன - அவ� ஆ�பைளயா 

இ!லாம! இ��கலா�... அதனாேலேய அவ� ம1ஷ� இ!ேல�1 ஆயி(மா... 

அ-த ம1ஷ1��7ள ஒ� மன� இ���ேம... அ� இ�ப எ�ன பா( ப(ேதா- நா� 

ெப�ேண இ!ல... பிற� எ�ப=� ெப�டா+=யா இ��க �=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+(�.... ெச���ேபானவ1�� ஒ�பாாி 

ைவ�கிறா7... த�பி!ைலதா�..... 

 

அவ17 ஒ� ைவரா�கிய�. ப+ட� ேபா��. இவ7 ஒ�பாாி�� உ�வ� ெகா(�ப� 

ேபா! ெச��� ேபாகேவ�(�. ஆணா> நட�க �=யாதவ�, பிணமா>�தா� ேபாக 

ேவ�(�. அைத எ�ப=8 ெச>வ�... எ9ேக ெச>வ� எ�ேபா� ெச>வ�...' 

----- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    

 

மேனாக�, �ைண இய��நரா>, அAவலக �ழ! நா@காFயி! ேசா�-� ேபா>� 

கிட-தா�. எதி� நா@காFகளி! ஒ�ைற ேமைஜ�� இ3��� ேபா+( கா!கைள 

நீ+= ேபா+=�-தா�. தைலத+(� ெம�ைதயி+ட நா@காFயி! கர9கைள 
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வைள��� ேபா+(, அைர�க� பா�ைவயி! கிட-தா�. \�க�� ��க�� 

கலைவயாகி அவைன மய�கி� ேபா+டன நிைனGக7 அவைன� \�கி� ேபா+( 

மிதி�தன. 

 

ச9காி, க� விழி��� ��ேப எ3-� �க�ைத ம+(� க3விவி+(, ஐ-� மணி��� 

"ற�ப+( ஆ� மணி�� அAவலக� வ-�வி+டா�. பாயி! அ�ேபா�தா� \�க� 

கைல�த அ�மா, அவ� ப�கமா> ஓ=வ-�, எ9கடா எ9கடா...' எ�றேபா�, அவ� 

அவ.��� பதிலளி�ப�ேபா! ெடFேபா� எ�கைள8 �ழ@றினா�. ேவத��தா... 

நா� ஆ`, வாேர�... நிைறய ேவைல இ����... எ� %ைம� கிளீ� ெச>� ைவ..' 

 

அ�மா�காாி, அவ� ச+ைட கிழிJ�ப= இ3�தி��பா7 ஆனா!, ராமசாமி�� 

வில9� மா+(வத@� அவ� ேபாவதாக அ1மானி��, ��மாேவ இ�-� வி+டா7. 

ைப�கி! ஏறிய மேனாக�, E+ைட தி��பி� பா��தேபா�, அ�மா ப�க�தி! ச9காி. 

�க�ைத� க3விய� ேபா! Kட� ெதாியவி!ைல . �-தாைன விலகிய 

நிைன�ப@றவளா> நி�றா7. அவைன� ேபா> வழி மறி�தி��பா7. மாமியா� 

ரகைள��� பய-� வி+டா7. 

 

அAவலக�தி!, மேனாக� நிைனGகைள அைச ேபா+டா�. மைனவிைய அ-த� 

ேகால�தி! பா��த�, எ�னேவா ேபாF�-த�. அ9�� இ9�மா> ெநளி-தா�. 

கா! த+=� கீேழ வி3-த நா@காFைய எ(�பத@காக எ3-தவ�, எத@� எ3-ேதா� 

எ�ற நிைன�பி!லாம! அ-த அைறைய8 �@றினா�. அ!லா=... அ!லா= ேசாபா 

ெச+=! சா>-தா�. ெகாPச� �கமாக இ�-த�. அவளிட� ஒ� நியாய� 

இ��க�தா� ெச>கிற�. ெம>யான நியாய�. ெம> ச�ப-த�ப+ட நியாய�. ஆனா!, 

அ-த நியாய�ைத, அ�ப= அநியாயமாக ெசா!Fயி��க ேவ�டா�. அ�ப=J� 

ெசா!ல �=யா�. அவ7 இ�வைர ெபா��தேத ெபாி�. நா> ேத9காைய 

உ�+=ய� ேபா�ற கைத. அைர�கிண� தா�=, கீேழ வி3-� அ=ப+(�ேபான 

கைத. 

 

"அ>யா ... ஏதாவ�..." 
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��ப� வயதிA� எ3ப� வய� ந(�க�ேதா( நி�ற சG�கிதா� ம�தைன, மேனாக� 

க� திற-� பா��தா�. �ைண இய��ந��� உயி� ந(�க� எ�றா!, அவ1�� 

உட! ந(�க�. இரா�காவலாளியான இவ�, இரG ப�� மணி �த! நா�� மணி 

வைர E+=! ப(�க� ேபா>வி(வா�. ெடFேபாைன எ(��, கீேழ ைவ�� 

வி(வா�. ஒ�ேவைள அத@� ��ேப த� ேவைலைய8 சாிபா��க 

ந(ரா�திாியிேலேய ெடFேபா� ெச>தி��பாேரா... எ�ைன ஒழி��� க+(ற 

ேவைலைய�தா� ��கியமான ேவைல எ�� ெசா!Fயி��பாேரா. ப�� வ�ஷ 

ச�E, பல� ெகா(��தா�1 பா��ேபா�.' 

 

"அ>யா.. ேந�� ைந+( �3�� ெடFேபா� ேவைல ெச>யைல>யா. அ�ப�ேபா 

வ�� அ�ப�ேபா ேபா>(�>யா... ேகபி7 பா!டா�யா.." 

 

மேனாக�, அவைன, விேனாதமாக� பா��தா�. அவ� ந(9கி வி+டா�. 'ச,ெப�+ 

ச,ெப�( தாேனா.. எ���� அ(�த அ,திர�ைத� ேபா+(� பா�கலா�...' 

 

"ரா�திாி �3�� என��� ேபதி அ>யா - ��கா! வாசி ேநர� பா�%�லதா� 

இ�-ேத� அ>யா " 

 

மேனாக���, அவ1�� வ-த� தன�� வ-த� ேபா�ற அசதியி! ேபசினா�. 

 

"இத ெமாத!லேய ெசா!ல�படாதா...? சாி நீ... E+(��� ேபா... ஒ� ேவைலJ� 

நா� ேச���� கவனி�கிேற�." 

 

''அ>யா... அ>ய>யா... த�" தவ� ெச>தாA� ெபா�����9க அ>யா.... எ9க 

மாமியா� ப(�த ப(�ைகயா இ��கா9க அ>யா... எ3ப� வய� மாமியா��� 

நா�தா� �ண>யா ...” 

 

"மாமியா��காக அ3கிற �த! ம�மக� நீதா� .." 

 

"அவ9க எ9Kட� ெபாற-த அ�கா>யா... அ�கா ெபா�ண�தா� க+=யி��ேக� 

அ>யா.." 
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"உறைவ திாி�கிற உ�ன இ��ேக ச,ெப�+ ப�ண1�..... ேபா>யா... 

ேபதியானவ1�� எ�ப= இ����1 என��� ெதாிJ�. �த!ல E+(��� ேபா - 

�=Pசா! சாய9கால� வா.." 

 

",E�ப� வர� வைர��மாவ� இ��ேக�யா..." 

 

அவ7 வ-தா!, அவ7 ேவைலய� பா��பா7 நீ ேபா.." 

 

ம�த1��, இ�ேபா� நிசமாகேவ ேபதி வ-த�. எ�ன ஆ�ேமா.... எ�ப= 

ஆ�ேமா.... Nடகமா>� ேப�றாேர.' அவ� ஒ(9கி ஒ(9கி ெவளிேயறினா�. 

மேனாக�, ெம!ல8 சிாி�தா�. அ�காைவ மாமியாரா�கியவைன நிைன�� 

ரசைனேயா( சிாி�தா�. திdெர�� சிாி�க அவ1�� அ�கைத இ!ைல 

எ�ப�ேபா!, ச9காி ��னா! வ-� ைக ெகா+=8 சிாி�கிறா7. தைலயி! அ=�� 

ஒ�பாாி இ(கிறா7. மேனாக��� விர�தி \�கமான�. �ற+ைட ஒ�பாாியான�. 

 

"சாேர... சாேர..." 

 

மேனாக�, தி(�கி+( க� விழி�தா�. விழி�பி! ஏ� இ�ப= பய� வரேவ�(� 

எ�� சி-தி�தா�. ைவ�திய� ெசா�ன ேகாழி �= நிைனG�� வ-த�. 

த�ைன�தாேன நிமி��தி� ெகா�(, அவைள� பா��தா�. அAவலக�ைத K+=� 

ெப���� க9கா. ேசாி�ேக உாிய க�`ர�. உைழ�பி! உ�வான உட!க+(. 

இ�ப�� நா�� ேதறலா�. பா��தா! ப@றி� ெகா7ள� \�(� க�க7. 

ேப��ேபா� N விாிவ� ேபா�ற ேதாரைண. அவ7, இவைன� ெதாி-� 

ைவ�தி���� அளவி@�, இவ1��, அவைள� ெதாியா� ஒ� தடைவ, மாத� 

KFயி! ஐ�ப� %பா> ேபா+(� ெகா(���ப= ேக+டேபா�, இவ� R� %பா> 

K+=� ேபா+டா� இ�ெனா� தடைவ, இவைள இ-த அAவலக�தி! ேச��தவ7 

மாH! ேக+பதாக இவ7 �ைறயி+டேபா�, ப�க�� அAவலக ெப��க!காாியான 

அ-த மாHைல, மிர+=யவ� இவ�... அேதா( சாி.... 
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"சாேர... சாேர - இ-த %ைம� ெப��கி� �ைட�க4� சாேர. இ-தா�ைட வா 

சாேர..." 

 

"நாைள��� பா����கலா�..." 

 

"வாணா� சாேர.. நீ ெபா��தாA� ஏ ஓ. க��வா� சாேர.... ேவ4��னா 

ேசாபாவி! கா!கைள ம=���ேபா+( ஒ�கா-��ேகா ... சாேர...' 

 

மேனாக� , அவ7 ெசா�னப=ேய ெச>தா�. அவ7 அ-த அைறைய ெப��கினா7. 

ஒ� வாளி� த�ணீைர ைவ��� ெகா�ேட ஈர��ணியா! ெமாைச� தைர�� 

பளபள�" ஏ@றினா7. 

 

"சாேர... சாேர ெச�ேதா�( நா@காFேல உ+கா� சாேர. ேசாபாைவ� 

�ைட8சிடேற�." 

 

மேனாக� எ3-தேபா�, அவ� ேதா7, க9காவி� ேதாளி! ேமாதிய�. அவ� 

ேக+டா�. 

 

"ஆமா.. ஒ� ேப� எ�ன?" 

 

"எ�ன சாேர.... அ���7ள எ� ேப� மற-� ேபா8சா..? ஆ�தா வ8ச ேப� 

க9ைகய�மா.. நாேன என�� வ8ச ேப� க9கா.. நீ ஐ�ப� %பாய ெர+=�பா 

த-தைத நா மற�கல சாேர." 

 

"உன�� க!யாண� ஆயி+டா." 

 

"எ�ன சாேர மPச� கயி�த� பா���+(� அ�ப=� ேக�கிேற... ஆயி எ�ன 

பிரேயாசன�? அ-த� க,மால� ைக வி+(+டா�.. எ�ன� பி=�கைலயா�. 

ெர�( வ�ஷ����� பிற� ெசா!றா�... ஒ� �ர9� HPசிேயாட ஓ=+டா�... 

அவ� கிட�கா�.. எ� ேவைலய ெப�மென�( ஆ�� சாேர..'' 
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"பிரதம ம-திாி ெநன8சாA� ஒ�ைன ெப�மென�( ஆ�க �=யா�. ஆனாA� 

ஒ�ைன ஒ� ந!ல க�ெபனியில ேச��கற���� பா��கிேற�... எ���� ஒ�ைன� 

ப�திய பேயாேட+டா அதாவ� வய�, ப=�" இ�ப=�ப+ட விவர9கைள எ3தி� 

ெகா(...” 

 

"எ+டாவ� ப=8சாA� எ� எ3�� தைலெய3�� மாதிாி ேகாண! மாணலா 

இ���� நீ ேக+(� ேக+( எ3தி�ேகா சாேர. 

 

மேனாக�, நா@காFயி! ேபா> உ+கா�-� ஒ� தாைள எ(�தா� அவ7, அவ� 

ப�க�தி! வ-தா7. பிற-த ேததி ெதாியா� எ�றா7. �கவாி ெசா�னா7. அவ� 

�ழ9ைக விலாவி! ப+டேபா�, விலகி நி�றா7. '�ழ-ைத இ��கிறதா? எ�� 

ேக+டேபா�, 'அதா� �ர9� HPசிேயாட ேபா>+டாேன...' எ�றா7. அவ�, 

அவைள அ1தாபமாக� பா��தா� ஒ� அழ��� எ�னவா�...' எ�� 

ெசா�னப=ேய ைககைள ெந+= �றி�தா�. ஒ� ைக அவ7 ேதாளி! ப+ட�. அவ7 

அைத அறி-ேதா, அறியாமேலா, நி�றேபா�, அ-த� ைக, அவ7 ேதா.�� கீேழ 

ேபா>, அவைள, அவ� ப�கமாக இ3��� ெகா�( வ-த�. அவ� எ3-தா�. 

அவளி� கல9கிய க�கைள நா� இ��ேக� எ�ப� மாதிாி �ைட�� வி+டா�. 

அவ7 தி(�கி+( திமிறினா7. �க�ேதா( �க� �+=ய�தா� மி8ச�. பி=க7 

இ�கின. அைண�"�க7 அைணைய உைட�க� ேபாயின. 

 

"ேவ�டா� சாேர... அ� ம+(� ேவ�டா� சாேர .." 

 

"எ�ைன� பி=�கFயா ?" 

 

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

 

"இனிேம! உ� பிர8சிைன எ� பிர8சிைன.. அ��காக நா� ெசா!லல... ஆனாA� 

ஒ�ைன� பா��த��..." 

 

"சாி சாேர... கதைவயாவ� சா�தி+( வா... வா+8ேம� ேக+(� ப�க� கீறா�.." 
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மேனாக� , த7. கதைவ� தாளி+டா�. நாண�ேதா( நி�றவைள அ�ப=ேய 

அ�பி� ெகா�டா�. அவைள நக��தி நக��தி ஆ�= %� என�ப(� ஒ� பிைளG+ 

த(�த ஓ>வைற�� ெகா�( ேபானா�. அவைள அ3-த� ப@றினா�. அைர�ைற 

ஆைடகளி! வி+டா�. ஒ� நிமிட�, ஒேர ஒ� நிமிட�... பிற� அ�ப=ேய அவைள 

வி+( வி+(, உபேதச� ெச>தா�. 

 

"க9கா... இ� ஆ`,... ேகாயி! மாதிாி.. இ9ேக ேவ�டா�. வசதி�ப(�ேபா� 

ெவளியி! ேபாகலா�..." 

 

க9கா , ெம!ல� தைலயா+=னா7. அ-த ஆ+( ஆேமாதி�பா, எதி��பா எ�� 

ெதாியவி!ைல. ��மா கிட�கிற ச9ைக ஊதிவி+(+=ேய சாமி - இனிேம ஒ� 

ெநன�"�தா�..' எ�� சி49கினா7 வாளிைய \�கி� ெகா�(, கதவி� இ(�� 

வழியாக� க�ைண� பதி�� வி+(, பிற� தாD�பாைள நக��திவி+(� ேபா> 

வி+டா7. 

 

மேனாக���� பி��� பி=�த� ேபா! இ�-த�. எ!லா� ெப�க.ேம அவைன� 

த7ளி ைவ�ப� ேபா! இ�-த�. அவ1�� காலேநர� S�யமான�. ஒ�பதைர 

மணி�� வரேவ�=ய ஊழிய�க7 ப�தைர மணி அளவி! வ-தா�க7. அவ� 

த9களி� காலதாம�ைத க�(பி=�க வ-தி��பதாக அ1மானி��, ப!ேவ� 

சா��� ேபா��கைள8 ெசா�னா�க7. அவ� ேபானா! ேபாகிற� எ�ப� மாதிாி 

ஆ+=ய ைக��, ஒ��தி, மானசீகமாக ��த9ெகா(�தா7. 

 

பதிேனா� மணி�� நி�வாக அதிகாாி, இர�( - ைப!கேளா( வ-தா�.... ஐ�ப� 

வய��கார�..... ��கியமான ைப!கலள 'ெரா+dனாக அ1�பாம!, அவேர 

ெகா�( வ�வா�. அதாவ� அவ��� ��கியமானைத. ஒ� ைபைல� பா��தப=ேய, 

மேனாக� ேக+டா�. 

 

"கி��ணைன எ��காக ம�ைர பிராP��� c� அ1�ப4�... ப�க��ல இ��கிற 

இராமநாத"ர��� கிளா�ைக அ1�பலாேம....?" 
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"வழ�கமா>8 ெசா!ற�தாேன ஸா�.. அவ� ெப�டா+=, ம�ைரயி! இ��கா7. 

ேபானா!, அ9க திறமய� கா+(றாேனா இ!Fேயா, ஆ`,ல வ-� திறைமைய� 

கா+(வா�..." 

 

"சிாி�� ம3�பாதீ9க..... அவ� ெபா�டா+=ேயாட ப(�கிற��� கவ��ெம�+ 

எ��� =.ஏ. d.ஏ. ெகா(�க1�..... 

 

ேநா... ேநா..." 

 

நி�வாக அதிகாாி, அவைன� "திதா>� பா��ப� ேபா!, அதி�-� பா��தா�. த� 

ப�க� நக�-த ைபைல வா9கி� ெகா�(, அ(�த ைபைல நீ+=னா�. அவ� 

இ�ேபா� அதிக ேகாபமா>� ேக+டா�. 

 

"எ�ன அ�கிரம� இ�...? இ-த வச-தி... H�� மாச���� ��னாேலதாேன 

�ழ-ைத ெப�தா7." 

 

"அதனா! தா�, அபா�ஷ1�� ]G ேக+கிறா7." 

 

"இ� அ�கிரம�... H�� மாச� பிரசவ ]Gல ேபாயி+( ேபான வார�தா� c+=ேல 

ேச�-தா7 - ேநா... ]W..." 

 

ேகா�பி! ஏேதா எ3த�ேபான மேனாகாி� கர�ைத� கி+ட�த+ட� பி=��� 

ெகா�( உாிைம� �ரF! ச+ேடாபேதச� ெச>தா�, ஏ ஓ. என�ப(� நி�வாக 

அதிகாாி. 

 

"கவ�ெம�( ேவைலயி! க!யாணமாகாத ெப� Kட க��கைல�பத@� ]G 

ேக+டா!, க�=�பாக� ெகா(�க4 ��1 %!. ெசா!A� ஸா�." 

 

மேனாக�, ேவ�டா ெவ��பா> ைகெய3��� ேபா+ட ேபா� நி�வாக அதிகாாி, 

அவைன ஆ8ச�யமாக� பா��தப=ேய ெவளிேயறினா�. சAைககைள வழ9�வதி! 

க�ணனான அவ�, எ�ப=� க�சனானா� எ�ப� "ாியாம! ேபா>வி+டா�. அவ� 
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ேபான ப�� நிமிட�தி! அ^,ெட�+ கி��ண�, ஒ� ��( மனிதேரா( 

வ-தா�. அவ1�� எ�ேபாதாவ� பிர8சிைன வ��ேபா�, ெபாிய மனித�கைள 

K+=வ-� மேனாக��� அறி�க�ப(��கிறவ�. 

 

"ஸா�. இவ� எ9க க^� பிரத�, டா�ட� �மா�... ம�ைரயி! பிரபலமான 

ெச�ஸாலஜி,+.." 

 

மேனாக�, வ-தவைர� ைக ெகா(�� உ+கார ைவ�காம! ைக K�பி அமர8 

ெசா�னா�. அ(�த இ��ைகயி! உ+கார� ேபான கி��ணைன, ஒ� ேவைலைய� 

ெகா(�� ெவளிேய@றினா�. "ம�ைர�� c�ல ேபா9க... c� ஆ�டைர 

ைட�ப=8சி+( வா9க...” எ�றா�. 

 

கி��ண�, �தி�காத �ைறயா> ேபான��, அ-த� ேக7விைய எ�ப=� ேக+ப� 

எ�ப� "ாியாம!, மேனாக� ேயாசி�தா� "ாி-த�. இ�1� "�திசாF�தன� 

ேபாகவி!ைல. 

 

"நீ9க எ�.பி.பி.எ,. ப=�தி+( அ�"ற�, ெச�,ல ப+ட ேம@ப=�" வா9கி எ�ன 

ஸா� பிரேயாஜன�...? சி+(���வி ேலகிய�.... ல" கேப... த9கப,ப���1 

விள�பர� ப(��ற நா+( ைவ�திய�9ககி+டதாேன ந�ம ஆ.9க ேபாறா9க..?" 

 

டா�ட�. �மா�, நா@காFயிேலேய �7ளினா�. நீ�ட நாளா>, ஈ ஓ+=� 

ெகா�=��பவ���, ஒ� வ=கா! கிைட�த ஆன-த�. 

 

"அ-த அநியாய�ைத ஏ� ேக+கிறீ9க... ெச�,ல ேதா��� ேபாறவ�. ெந��"ல 

பா>கிற வி+=! N8சியாக ஆயி(வா�... உடAறGல ெச��� ேபாகிற ஆ� 

ேதனீ�கேளாட �=Gதா� இவ� �=G�... ைவ+டமி� ஈ-யி! �ணமாக� K=ய 

சமாசார����, R@��கண��ல %பா> ெசலவழி��, ேலகிய�, ப,ப���1 

தி�கிறா�... கைடசியி!, இ���7ேள இ��கிற உேலாக� �க7க7, கி+னி�� 

வ-� அ-த� ேகாளாறிேல சாகிறா�... உ7ள�� ேபா8�... ெநா7ள� க�ணா 

எ�கிற கைத.... இ-த மாதிாி அடாவ= ைவ�திய�கைள� த�=�க தடா ச+ட�ைத 

தி��த4�." 
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மேனாக�, தி(�கி+டா�. இ�� அ-த ைவ�தியாிட� ேபாக நிைன�தவ�, கிழ+(� 

பய! ெக(��+டாேன கி+னி ேபாயி���ேமா?' 

 

"ஒ� ப�� நாைள�� சா�பி+டாA� ேபாயி(ேமா டா�ட�..." 

 

"கவைல�படாதீ9க... மாத� கண�கிேல சா�பி+டா�தா� கி+னி ேகாளா� வ��..." 

 

"அ�"ற� டா�ட�... இ-தியா (ேடயிேலேயா , ாீட�, ைடஜ�=ேலேயா ஒ� 

க+(ைர ப=8ேச�... ம�திய தர� �(�ப9க7ல அ9ேகJ� இ9ேகJமா சில 

கணவ�மாரால �=யைலயாேம... நிசமாவா டா�ட�...” 

 

"அநியாயமா நிச-தா�..." 

 

"இ-த ஆ�ைம� �ைறG�� எ�ன காரண� டா�ட�..." 

 

"ெப��பாA� மன�தா� காரண�... கணவ1�� மைனவிகி+ேட உ7bர ெவ��" 

இ�-தா!, அவனால �=யா�... க7ள� காதFேயாட பய-� பய-� ேபானா!, 

ேதறா�... இ�ப=� பல காரண�... இ�ப என�� அவசர ேவைல..... ம�ைர�� 

வா9க.... சாவகாசமா ேபசலா�. நானி��ேக� கவைல�படாதீ9க..." 

 

கி��ணனி� க^� பிரத�, ஒ� ேக, கிைட�த தி��திேயா( ேபா>வி+டா�. 

மேனாக�, அவாிட� ெசா!Fயி��க� Kடா� எ�� ம�வினா�. ஆனா!, இ�ேபா� 

அAவலகேம ச9காியாகிவி(�. எ�றாA�, அவ1�� ஒ� சி�ன ஆ�த!. அவ� 

பிர8சிைன ஆ�ைம� �ைறG பிர8சிைனயாக இ!லாம! இ��கலா�. ச9காி 

நா+(�"ற� ேதா@ற� ெகா�டவ7. பழ�க வழ�க�� அ�ப=�தா�. ெப� எ�ற 

நிைன�ப@� ஆ�கைள இ=�ப� ேபா! நி�� ேப�கிறவ7. அ�ப=யானா!, 

அவளிட� �=யாத�, இ-த� க9காவிட� �=-தி��க ேவ�(ேம? �=-தி����. 

ஆனா! பய� அ-த,ைத� ப@றிய பய� அ-த,��� ேபத� ப@றிய பய� 
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மேனாக�, த�ைன மற�க அAவலக� ைப!கைள அ3�த� தி��தமாக� "ர+=� 

ெகா�=�-தா�. திdெர�� த7.கதG ச�த� ேபா+ட�. அவ� எாி8சேலா( 

பா���வி+(, பிற� எ3-� நி�றா�. வ-தவ7 நீல� கG! - மி, நீல�. 

ெவ7ைளயான ெகா7ைள அழ�... பிடாி��� கீேழ ேபாகாத பா� �=... மPச7 க+ 

ேசாளி. ெவளி�பைடயா>� ெதாி-த ேதா7க.�� இைடேய அ-த8 ேசாளி, அவ7 

க3���� த9க உைறயா> மி�னிய�. ேகாவி! மா+(� திமி!க7 மாதிாி உ��( 

திர�ட "ஜ9க7. ஈர�பைசயான உத(க7. வசீகாி��� ெச�+ வாசைன. 

 

மிெசௗாி� பயி@சியி! அவ7, இவேனாட ேப+8 ேம+ சில ஐ ஏ எ, =ெரயினிக7 

இவ7 பி�னா! ேலா ேலா' எ�� அைல-தாA� இவைன8�@றி வ+டமி+டவ7... 

ஒ� தடைவ எ�ைன� க+=�கிறியா?' எ�� ேக+டவ7, " இ-த� கால�தி! ெப� 

அதிகாாிக7 ஒ� ந!ல கணவைனேய வி��"கிறா�க7... ெமாழிேயா, இனேமா 

��கியம!ல.. ஒ�ைன என��� பி=�தி���... நீ ேதக� க+(7ளவ�... 

ஒ3�கமானவ�... எ!லாவ@றி@�� ேமலாக ெப�கைள மதி�க� ெதாி-தவ�... 

க+=�ேகா..." எ�� ம�றா=யவ7 இவ�தா� பய-� ேபானா�…. 

அ�மாG�� மாரைட�" வ-�விட�Kடாேத எ�� அ8ச� ப+டா� த+=� 

கழி�தா�. ந!ல காலேமா ெக+ட காலேமா... இவ.��� ெச�ைனயிேலேய 

ேவைல. 

 

உ7ேள வ-த ேவக�திேலேய, மி,. நீல�, ஒ� ேபா( ேபா+டா7. 

 

"ஏ�பா... ஒ�ேனாட =ெரயினி9�ல ஒ�ன�தா� ெப,+ =ெரயினி�1 

ேத�-ெத(�தா9களா�... எ9கி+ட ஏ� ெசா!லேல....? ஒ>� கி+டயாவ� கி, 

அ=8� ெசா�னியா....? இ�னி�� நா� ஒ�ன விட�ேபாறதா இ!ைல... இ��� நீ 

என�� பா�= ெகா(�க4�... இ!லா+= நா� ெகா(�க4�... ைந+ல எ� 

பிளா+ல வ8��கலாமா... ஏ� அ�ப=� ேபா�கிாி�தனமாக பா��கிேற...” 

 

மேனாக� , அவ7 ெநPைச ஊ(�வி, அவ7 மனைத தாிசி�தா�. ேதாழனா>, 

காதலனா> வா��ெத(�த மன�காாி... அழ��� அழ� ... ஆைச�� ஆைச... 

அ-த,��� அ-த,�. இவைள விட உ@ற ேதாழி யா�� இ��க �=யா�... 

"ஓ�ேக நீல�... இ�ைன�� ைந+ல உ� பிளா+தா� எ� E(" 
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"தி�டா.... தி�டா.." 

 

மி, நீல�, ேமைஜயி! அ�ப=ேய ப=-� அவ� க3�தி! இ� கர9கைள 

வைள��� ேபா+டா7. கதG மீ�(� ச�த� ேபா+ட��, பா!�=�க� ெதாியாத 

Nைனயா> நா@காFயி! ப�மி உ+கா�-தா7. 

------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    

 

மி�சார விள��களி! மி1மி1�த ைமயி�+( தயிாி� ெதளி-த நீ� ேபா�ற ஆகாய 

ெவளி8ச�. இரவி� பிற�பா அ!ல� இற�பா எ�� க�டறிய �=யாத ேவைள. 

வி=ய! பிரசவ�தி� இய@ைக ெவளி�பா(களான ��வி8 ச�தேமா ேகாழி8ச�தேமா 

ேக+கவி!ைல. ஆனாA� சிேசாிய� ஆ�பேரஷ� ேபா!, இ�ளி� ெவளி�பா(க7 

ேதா�றின. மாநகர� ேப�-�க7 ெவ�ைமயாக நக�-தன. ைவ�க�ேபா�, ெச9க!, 

இ��" ட�பா லாாிக7 மாHலாக� ேபாகாம! ைமன� நைட ேபா+டன. ேமா+டா� 

ைப��களிA� ,வ+ட�களிA� ெப�க7 தைல ��கா( கேளா(�, ஆ�களி! 

சில� சாி-� ைவ�த ெதா�பிகேளா(� உ+கா�-தப=ேய ஓ=� ெகா�=�-தா�க7. 

 

மேனாக�, கர9கைள� தைல�� ��காடா�கி நட-தா�. சிறி� ெதாைலவி! நா>க7 

�ைல��� ச�த� ம+(� ேக+கவி!ைல யானா!, ெதாட�-� நட-தி��பா�. ெத� 

நா>க.��� பய-�, நா�� ப�க�� பா��தா� ந!ல ேவைளயாக ேப�-� 

நிழ!�ைட அ�கிேலேய இ�-த�. அத� ��ப�க�� பி�ப�க�� பிளா+பார 

பிரைஜக7 H+ைடகளா> வைள-� கிட-தா�க7 அ�ப�, பி7ைள, மைனவி எ�� 

N[யமா> வ+டமி+( ப(�� இ�-தா�க7. 

 

மேனாக�, அ-த நிழ! �ைட�� வ-� அத� இ��" \ணி! பி�ப�கமா> 

ைக�@றி8 சா>-தா�. அWவ�ேபா� ஒ� காைல இ�ெனா� காலா! பி�னி� 

ெகா�டா�. நட-தைத நிைன�க மன� ம��த�. ஏேதா ஒ� மாய� ேப> உ�வ�, 

அவைன உ8சி �த! பாத� வைர ஆ�கிரமி�� ெநPைச� ேகார நக9களா! கீறிய�. 

ெதா�ைடைய அ�ர� ப@களா! க=�த�. உலகி� அ�தைன ப.G� தைலயி! ஏறி 

அைத� தா� மாறா> ஆட8 ெச>த�. இ�ப= நட��மா... நட��மா எ�� மன� 

அவைன� ேக+ட�. 'அவ�' மனைத� ேக+டா�. ெதா�ைட��7 ஒ� ேத7 
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க�களி! ெந��"� கதி� E8� Hைள��7 ஈ+= �ைனக7. வா>��7 அைர� 

ைப�தியமான� ேபா! �4 �4�". 

 

நீல� �=ெவறியி! தா� அ�ப=� ேபசினா7 எ�� ஒேர ஒ� சAைகைய� தா� 

அவ.��� ெகா(�க �=J�. ம@றப=, ஆ�கைள� பி=��� தி�1� ரா+சசியாக 

நட-� ெகா�ட� ேபால�தா�, அவ1��� ேதா�றிய�. அவ7 �=�� க�ெபனி 

ெகா(�கவி!ைல எ�ற��, உதவா�கைர' எ�� தி+=ய� Kட ந+"ாிைமதா�. 

��னாேலேய ேசைல, பாவாைட சகித9கைள அவிD��� ேபா+(வி+( க�ணா= 

கGைன மா+=� ெகா�ட� Kட காதF�கிறவ7 எ�ற �ைறயி! அைத ஒ� 

ெந��கமாக ஒ�"� ெகா7ளலா�. அவ� உணG� கவள9கைள வாயி! ஊ+= 

வி+ட�, தா> Kட�கா+டாத வாPைச. இவ� �ழ-ைதயாகி, அவ7 விர!கைள 

க=�த��, அவ7, உடேன அவைன ம=யி! ேபா+( பPசாபி ெமாழியி! தாலா+(� 

பா=ய��, ச9காியிட� கிைட�காத இ�பேநய�. 

 

அேதசமய�, ப(�ைக அைறயி� நா�� �வ�களிA� ெதா9கிய ஓவிய9க7, 

அதிக�ப=யானைவ ம+(ம!ல அசி9க மானைவJ� Kட. சில ராஜ,தானிய 

அ-த�"ர விைளயா+(� பட9களா�. அ-தர9க� பகிர9க�ப(�த�ப+ட 

ப8ைசயான விைளயா+(�க7. ஆ( மா(க7 Kட8 ெச>யாத காத! களியா+ட9க7. 

 

இ-த வைக� பட9கைள பா��க ம���, அவ� தைல �னி-தேபா�, அ-த� 

தைலைய அவ7 நிமி��திய� Kட த�டைன��ாிய� அ!ல. ஆனா!, அ�தைன 

பட9கைளJ�, நகலா�கி� பா��க ேவ�(� எ�� அவ7 வ@"��திய�, அதிக� 

பிரச9கி�தன�. ஆனாA�, தி+டவ+டமாக ம��தவ1��, அவ7 வி+(� 

ெகா(�த�, அவள� ெப�-த�ைம. 

 

��கா! இரG வைர அ-த� ெப�-த�ைமைய� கா+ட�தா� ெச>தா7. �த! 

ரG�( இ�ப=�தா� இ���ெம�� அவைன� திட� ப(�தினா7. இர�டாவ� 

ரG�(� இ3பறி ஆனேபா� \9கி+( பா��ேபா� எ�� ெசா�னவ.� அவ7 

தா� அவைள எ3�பி வி+ட� த�பா>� ேபாயி@�. ேமைஜ��� தாவி 

அவ1�காகG� வா9கி ைவ�தி�-த அ-த திரவ�ைத, அ�ப=ேய வி39கிவி+( 

தா�மாறாக ஆ=னா7. இவ� ெப�ணாகG� அவ7 ஆணாகG� மா@ற9 

ெகா�ட� ேபா�ற நிைலைம. H�றாவ� �@�� �தFர�( �@��களானேபா�, 
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அவ7 இ�ப=யா நா� அG+ ெச>வ�. "ஓ=� ேபா ெபா+ைட� பயேல - ந!ல 

ேவைள... நீ எ�ைன� க+=�கேல.... க+=யி�-ேத, நாேன உ�ைன� 

��பா�கியாேல �+=��ேப�." எ�றா7. இ�ேதாடவாவ� அவ7 வி+=��கலா�. 

விடவி!ைலேய. "ஒ� ெப�டா+=ய எவ1� இ3��+(� ேபா�� ��னால 

ஓ(டா.... நீ அவ.��8 ெச>ய� தவ�வ� ெகா(ைமடா... ஆ-திரா ைஹேகா�(ல 

இ����ேன ஒ� ஜ+[ெம�+ வ-த�டா" எ�றா7. பிற� பPசாபி ெமாழியி! 

"ல�பினா7. அைவ தி+( வா��ைதக7 எ�ப� ம+(� அவ1��� "ாி-த�. 

 

மேனாக�, உ7ள�� உடA� அைசவ@��ேபாக நி�ற ேகால�திேலேய நி�றா�. 

அ-த ேப�-� நிைலய \�களி! ஒ�ைற, க+=யப=ேய \9கிவி+டா�. 

 

இத@�7 மனித அரவ9க7 ெவளி�ப+டன. ஆவி� ேவ� அலறிய�. ப�க��� பா! 

N�தி! ேவைல�கார� ெப�களி� பிலா�கண9க7. சி�வ�களி� ெபாியமனித 

ேதாரைணயான ேப8��க7. அ-த நிழ! �ைடைய8 �@றிJ� கைட� Kடார 

பிளா+பார9களிA� ப(��� கிட-தவ�க7, அைச-� ெகா(�தா�க7. 

ெபா�கிஷ9களான H+ைட�=8��க7 இ��கி�றனவா எ�� ப(�தப=ேய 

தைலைய� \�கியவ�க7, ட�பா�களி! த�ணீ� நிர�பி அவ@ைற� \�கி� 

ெகா�( நட-தவ�க7, ேசைலகைளேய ேபா�ைவயா�கி� ப(��வி+( அ�ேபா�, 

ேபா�ைவகைளேய ேசைலயா�கி� ெகா�=�-த ெப�க7, கைடகளி� 

ப=�க+(களி! தி+( வா9கிய ேநாயாளிக7, சைமயலைறயான H��க! 

அ(�"�கைள Hைலேயாரமா>� ெகா�( ேபான �தியவ�க7. 

 

எவேரா ஒ��த� மேனாகைர அத+டலாக� ேக+டா�. �வ� ஓர� கிட-த பிளா,=� 

பாைனைய ெகா�(வ-�, �க�தி@� சத� சத�' என ச�தமிட நீர=�தப=ேய, 

"ஏர�பா நீ.. உன�� இ9க எ�ன ேவைல...'' எ�� அத+டலா>� ேக+டா� பிற� 

''ப,ஸு�கா நி@ேக...'' எ�� அவ1�� ஒ� பதிைலJ� ெசா!F� ெகா(��வி+(� 

ேபா>வி+டா�. 

 

\9கி� ேபான மேனாக�, க� விழி�தா�. வினா= ேநர� நி�மலமான மனதி!, இரG 

நிகD8சிக7 நிைனGகளா>� `றி+டன. பைழய நிைனGகைளJ� இ3�� வ-தன. 

ெவ@�� �ட�ைத ஆ@�� பிரவாக�தி! அ�ப=ேய ��கிய நிைல. நீ�� ஏறவி!ைல 

.... �ட�� நிர�பவி!ைல .... அவ� பி� ப�கமா>� தி��பினா�. ஒ� இள� ெப� 

பாவாைட ேம! ஒ� ப(�தா� �ணிைய தாவணியா>8 �@றி� ெகா�=�-தா7. 
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�-தாைன பரவாத �� ப�க�. த@ெசயலா>� பா��த மேனாக� அ�ப=� 

பா��பைதேய ஒ� ெசயலா�கினா�. மனதி! இ8ைச வ-தேதா இ!ைலேயா, அவ� 

மன�பார�தி@� அவ7 ெந�"ேகாலானா7. இத@�7 அ-த� ெப� சீறினா7. 

"ேயாW. இ��� ��னா= நீ ெபா�மனா+=9கைள� பா��தேத இ!Fயா. 

க,மால�..." எ�� க�தினா7. அவ7 ேபா+ட� K8சF!, மி8ச� மீதியா> 

ப(�தி�-தவ�க7 எ3-தா�க7; அவைன ெந�9கினா�க7. 

 

மேனாக�, அ9கி�-� ந3வி ஓடா��ைறயாக நட-தா� பய�ேதா( தி��பி� 

பா��தா�. எவ�� அவைன விர+(வ� ேபா! பி� ெதாடரவி!ைல. இ�ப=�ப+ட 

அ1பவ9க7 ஆயிர�ைத� க�டவ�க7 ேபா! அ�ேதா( வி+( வி+டா�க7. 

மேனாக����தா� மன� ேக+கவி!ைல. ெகா.��� ெவயிFA� கி.கி.�"8 

�க� ெகா(��� �ளி�சாதன அைறJ�, மணி அ=�தா! ம�=யி(வ�ேபா! 

அAவல�க7 வ�வா�க7. அAவல�க.� இ�ட�காமி! ேபசினா!, ஆயிர� 

�ைழGகேளா( எவளாவ� ஒ��தி வ�வா7. ஆனா!, இ�ேபாைதய நிைல.... 

 

ஒ��தியிட� ேப=..... இ�ெனா��தியிட� ெபா�பைள� க7ளனா>... இ� எ�ன 

ெர+ைட ேவட�...? இதி! எ� ேவட�...? எ� Hல�....? இத@ெக!லா� யா� 

காரண�... ச9காி... ச9காிேய... அவ7 ம+(� அழகாயி�-�, பிற ஆ�களிட� 

அளேவா( பழகி... த�னிட� ெப�ைம �A9க நட-தி�-தா!... இ-த நிைலைம 

ஏ@ப+=��கா�. நீல� ேநர=யா>8 ெசா�னைத ச9காி மைற�கமா>8 ெசா�னா7. 

எவனயாவ� இ3��+(� ேபாவாளாேம... ேபாக+(�... அைத� பா��க இ��க� 

Kடா�. ெச��� ேபாக4�... த@ெகாைலயா> உட�ைப8 சிைத�க4�... 

 

மேனாக�, ந(8சாைலயி! நட-தா�. கிறீ8சி+( நி�ற ப!லவ1��7 இ�-த 

=ைரவ�, க�ட�ட�, பயணிக7 ஜனநாயக� K+டணி அைம�� இவைன� 

தி+=னா�க7 காைலயிேலேய �=8சி+( ஆ(றிேய... நீ ம1ஷனாடா...? 

 

மேனாக�, �=காரனா> நட-தா�. எதிேர ெத�ப(� ஆ+ேடா�களி! ஒ�ைற 

நி��தி E+(��� ேபாகலா� எ�ற �ரைண Kட இ!ைல. அ-த E+=� நிைனG 

Kட இ!ைல. Eட@றவனா>, நாட@றவனா>, தன���தாேன அ@�� ேபானவனா> 

அ-த8 சாைலயி! நட-தா�. எவேளா ஒ��தி ��னா! ேபானா7. பி�ப�க�ைத 

ைவ�� அ1மானி�க �=யவி!ைல ! அவ1��7 ஒ� ேவக�. மன� அவைள8 
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�ைமதா9கியா>� பா��தேதா எ�னேமா... அவ.�� இைணயாக நட-தா�. 

அவைள, இைணயா>� பா��தா� மி�1� க��பி... கா�கைள� பாதி H(� ��7 

��ளான தைல�=.... அவ.� அவ� ப�க�திேலேய நட-தா7. இவ�, இ�1� 

Sாியேன உதி�கேல... இ�பேவ இ�ப= எாிJ�...' எ�� த� பா+(��8 

ெசா!வ� ேபா! ெசா�னேபா�, அவ7 ஏறி+(� பா��தா7... காறி���பினா7. 

 

மேனாக� , யாைரேயா ேத(வ� ேபா! அ9�� இ9�மா>� பரா��� 

பா��ப�ேபா! பா��தா� சாைலயி� ம�ப�க� அவன� ந�ப�, நட-� 

ெகா�=�-தா� மி(�கான நைட இவேனா( மிெசௗாியி! ��ைப ெகா+=ய ஐ பி 

எ, இ�ேபா� எ,பி. இவைன ெரா�ப� பி=��� டா' ேபா+(�தா� ேபசி� 

ெகா7வா�க7. அவனிட� ஒ� வா��ைத ெசா!Fவி+டா!, ராமசாமி�� வில9�..... 

அ�மாG�� ெகா�டா+ட�. அ�காG��� ��க� �ைறG.... 

 

அ-த ஐ.பி.எ, ந�பனிட� அ�கா ச-தி��� அநியாயமான அடாவ=ைய 

ெசா!வத@காக அவ� சாைலயி� ம�ப�க� ேபாக� ேபானா�. அத@�7 

இ�ெனா��தி அவ7 பா��த விதேம ப�னீ� ெதளி�ப� ேபா! இ�-த� .... அவைள 

��=ய=�� நட-�, ��கி! �+ட� ேபாவ� ேபா! ெதாட�-�, அவ.�� 

��னா! நட-�, தி��பி� தி��பி� பா��தா�. அவ7, தன�� இைணயாக வ�� 

வைர நி�றா�. இைணயாகேவ நட-தா�. �ரைல� கைன�தா� ெச�மினா�. 

அவ.��8 ெச>தி கிைட�த�.... பதி! ெச>தி ெகா(�தா7 'ஏ�டா ேசாமாறி... 

Kைட வ8����ற ெபா�4�னா Kட வ-��வா�1 அ��தமா... அேதா 

ைச�கி7ல வ�றா�. நீ ஆ�பைளயா இ�-தா நி!A.... நி!Aடா.' 

 

மேனாக�, நிசமாகேவ ஓ=னா� ைச�கி7 மணி8ச�த� ேக+�� ேபாெத!லா� 

மன���7 அலறினா�. தி��பி� பா��தா!, அவைள8 �@றி ஒ� சி�ன� K+ட�. 

ப�க�தி! ைச�கி7... மேனாக� பதறிய=�� ஓ=னா� ச-� ெபா-� இ!லாத 

ெந(Pசாைல ஒளிய� Kட இடமி!லாத ெபாிய ெபாிய க+=ட9க7.... 

K��கா�க7.... எ�ப=ேயா ஒ� ஆ+ேடாைவ நி��� எ�� ெசா!லாமேலேய, 

அத@�7 �7ளி� �தி�தா�. 

 

மேனாக�, த�ைன�தாேன K� ேபா+(� பா��தா� அவ� ெசய!பா( அவ1�ேக  
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அவமானமாக� ெதாி-த�. இ-த� ெபா�பைள� ெபா��கி�தன� எ�ப= வ�கிற�? 

எவ7 K�பி+டாA�, இவனா! இயலா� அ�ேபாைத��� ைபயி! பணேமா, 

உட�பி! Eாியேமா இ!ைல அ�ப=J� ஏ� இ�ப=� பி� ெதாடர ேவ�(�. 

ஊைமயா> அ3� மன� அ-த ஒ� நிமிட இைடேவைளயி! களியா+ட� ேபா(கிறதா 

? பி!F S�ய� எ�கிறா�கேள, அ�ப= யாராவ� ெச>தி��பா�கேளா? 

ராசியி!லாத ச9காி E+(�� வ-த ேவைளயா? 

 

E+(��� வாசA��மா> நைட ேபா+(� ெகா�=�-த ெசா�ண�மா, 

ஆ+ேடாவிF�-� இற9கிய மேனாகைர� பா��� தைலயி! அ=�தப=ேய ஓ=னா7 

கா-தாமணி ஓ=� ேபா> த�பி எ�� ெசா�னப=ேய அவ� ைககைள� ப@றி� 

ெகா�( வி�மினா7. தி�ைணயி! இ�-� �@ற�தி@�� தாவிய ச9காி, மாமியா� 

ேபா+ட K8சF! திகிலைட-� நி�றா7 

 

"அேட எ� ராசா எ9ேகடா ேபாேன? ரா�திாி �3�� ெடF ேபா� ேமேல 

ெடFேபானா ேபா+ேடாேமடா. கால� இ��கிற இ��"ல எ�ன எ!லாேமா 

நிைன8ேசாமடா... இ-த8 ச�டாளி ஒ�ன எ�னடா ப�ணினா ? இ�பேவ 

இ9ேகேய ெசா!Aடா.. இ-த E+ல இ-த� ேபயாள ம+(�தானா இ��கா7 ? நா 

இ!F யா.... அ�கா இ!Fயா... ெத>வேம... ெத>வேம... ெச��� ேபான ெத>வேம. 

ஓ(ற பா�ைப பி=�கிற� மாதிாி இ�-த எ� பி7ைள .. இ-த8 ச�டாளி வ-த பிற�. 

ேபயைறPச� மாதிாி ஆயி+டாேன... ஏ�டா அ�ப=� பா��ேக.. என�� பயமா 

இ���டா.." 

 

ச9காி ��றி� ேபானா7. கா!க7 வைள-� ெகா�=�-தன. தைலJ� க3��� 

��9கி� ெகா�=�-தன. அ�மாைவ அத+(� அ�ணி Kட, மGன8 ச�மதமா> 

நி�றா7. ெகா(ைமயிA� ெகா(ைமயாக� க+=ய கணவ� ேபசாம! நி�றா�. 

இத@�7, ெத�ேவார� சி�ன� K+ட�. ப+ட� வி+(� ெகா�=�-த சி�வ�க7, 

அவ@ைற இற�கியப=ேய, ஓ= வ-தா�க7. எதி�E+( ெமா+ைட மா=யி! நி�ற 

உமாG�, அவ7 மாமியா��, ெந�9கிய ேதாழிகளா> நி�றா�க7. இ-திர� ம+(� 

கீேழ வ-தா�. எ�G� நட�காத� ேபா!, மேனாகைர ெந�9கினா�. 

 

எ�ன ஸா� இ�ப=� ப�ணி+d9க...? ஒ� ெடFேபானாவ� ெச>ய� Kடாதா? 

ஒ9க ஒ>"�, ஒ9க அ�காG�, எ9க E+(�� வ-� அ3த அ3ைகயி! எ9க உமா 
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இ�1� அ3�கி+ேட இ��கா7... ேபா],ல எ�ைன "கா� ெச>ய8 

ெசா�னா9க. நா� தா� இ�ைன��� காைல வைர ெபா����க8 ெசா�ேன�... 

ரா�திாி எ�னசா� நட-த�..." 

 

மேனாக�, இ-திரைன, அகFைகயி� ாிஷி� கணவ� பா��த� ேபாலேவ பா��தா�. 

'மான9ெக+ட பய, வFய� ேப�றா�... என�காகவா ேப�றா�.... ச9காி எ�ப= 

அ9ேக ேபாகலா� ? நா� ஒ� நா7 தைல மைறPச��ேக இ�ப=�னா... ஒேரய=யா 

மைற-தா!..... இ-த அ�காG�� "�தி எ9ேக ேபாயி+(...? அவ7 Sதி!லாம 

ேபாயி��பா7. இ-த ச9காிதா�, இைத8 சா�காக ைவ��� ேபாயி��பா7. 

 

மேனாக�, இ-திர1��� பதி! ெசா!லாம!, ச9காிைய அத+டலாக� பா��தா�. 

அவசர� பிரகடன8 ச+ட�ைத ெவளியி+டா�... ச+ட�தி� அ=�பைடயிலான 

தீ��ப!ல. தீ��பி� அ=�பைடயிலான ச+ட� பிரகடன�. 

 

"ஏ>... ச9காி... ஒ�4 உ7ள ேபா... இ!ைல�னா ெவளிேல ேபா இ�ப= மான�த 

வா9கி+( நி@காேத..." 

 

ச9காி, அதி�-� தி��பினா7. K+ட� ம+(� இ!ைல யானா!, அவனிட� நியாய� 

ேக+=��பா7. ஆனாA�, அவ� எ-த அ��த�தி! அ�ப=8 ெசா!Aகிறா� எ�ப� 

"ாியவி!ைல. அ-த� K+ட�ைத� பா��க� பா��க அவைள, அவமான� பி(9கி� 

தி�ற�. மாமியா��காாி ேவ�, அ�ணியி� க�ன���� அ�ேக ைகைய� 

ெகா�( ேபா>, 'ெப�ணா= பா��ேத... சீைமயி! இ!லாத ெபா�4...' எ�� 

க�தி� ெகா�=�-தா7. 

 

ச9காி, Sனிய�ப+( நி�றா7. பிற� வாயி! �-தாைன �ைனைய8 ��+=� 

ப-தா>� திணி�தப=ேய பி�ேனா�கி ஓ=னா7. ப= ேநா�கி� பா>-தா7. க+=F! 

விழாம!, தைரயி! ED-தா7. E+=� நிைன�" ேகளாமேல வ-த�. அ�பா, 

அவைள� தாயாக� பாவி�தா�. அ�மாேவா, ேப�தி ேபா! ெச!ல� ெகா(�தா7. 

எ�ன ேக+டாA� கிைட���. எ9ேக ேவ�(மானாA� ேபாகலா�. இவ7 தா� 

ேக+டதி!ைல.... ேபானதி!ைல. அ�க� ப�க�� E+(�கார�க7, த�த� ெப�கைள 

ச9காி இ��காபா�, நீJ� இ��கிேய பா� எ�பா�க7. ஆனா!, இவ7 சமய� 
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பா��� அ-த� ெப�கைள E+(��� K+= வ-�, இ�கைர�� அ�கைர ப8ைச 

எ�� ஆ@��ப(��வா7. அ-த� ெப�க.�, அவளிட� பைகைம கா+=யதி!ைல. 

க!aாியி!, அவைள� பா��� சில மாணவ�க7 கி�டல=�த� உ�ைமதா�. 

காைர�கா! அ�ைமயாரா�.... அ�ைன ெதேரஸாவா�... இவ.� பதிA�� 

அவ�கைள ெந�9கி, அ-த அ�ைமயா�க7 ேபாலேவ ஆசீ�வாதி�� வி+(8 

சிாி�பா7. அ-த8 சிாி�" , சிாி�பா>8 சிாி�க�படவி!ைல. அ-த� கி�ட!, 

ைநயா�=யா> மாறியதி!ைல. ேதாழிக7 Kட, எ9கைள இ-த� பா( 

ப(�தறா1க... உ�ைன ஏ�= வி+( ைவ�தி��கா9க.... ெசா!Aடா...' எ�� 

�ைவபட� ேக+பா�க7. இவ7 சிாி�பா7. அ-த8 சிாி�", அவ�கைளJ� ெதா@றி� 

ெகா7.�. 

 

இ-த E+=@� வ-த பிற�தா� இ�ப=�ப+ட8 �( ெசா@கைள� ேக+கிறா7. ெத� 

அவமான�தி@� உ+ப(�த� ப(கிறா7. ேபசாம! E+(��� ேபா> வி(ேவாமா... 

நீாிழிG அ�பாG�� கி+னிதா� ெபயிலா��. அ�மா, அ3ேத ெச��� ேபாவா7... 

இ�� வைர த�ைன விய��� ஊ�, வாழாெவ+=' எ�� வ�"� ேப8� ேபசலா�.... 

கால ெவளி�பா+ைட அத� ேபா�கிேலேய வி+( விட ேவ�=ய� தா�... 

 

கதG த+ட�ப+ட� ேக+(, அவ7 தைரயிF�-� க+=F! உ+கா�-தா7 எதி� 

பா��தத@� மாறாக, மாமியா� வாச! ப�க� நி�றா7. 

 

"கீேழ �ளி8சி+( இ��கா�... ேப�+ ச+ைடைய வா9கி+( வர8 ெசா�னா�." 

 

"அவைரேய வ-� வா9கி+(� ேபாக8 ெசா!A9க..." 

 

"எ�ன அதிசயேமா ெதாியவி!ைல - ஒ� ேவைள இவ7 க�களி! ெதாி-த 

க(ைமேயா - ெசா�ண�மா ேபசாம! ேபா> வி+டா7. ஆனாA�, 'எ� பி7ைளய 

பைழய=J� �ர��வா7 ேபாF��ேக' எ�ற வா��ைதக7 ம+(� ேக+டன. 

 

ச9காி, அலமாறியிF�-த ஒ� காகித�ைத எ(��, அவ� க�ணி! ப(�ப= 

ேமைஜயி! ைவ�தா7. அவைன அ�ப=� ேபசியதிF�-� அவ7 ப+டபா( 
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அவ.���தா� ெதாிJ�.... '�ர�தி+ேடேன �ர�தி+ேடேன' எ�� இேத 

அைற��7 ெவளி�பைடயாகேவ தைலயி! அ=��� ெகா�டவ7. அவ�, 

ேந@றிரG வராத ேபா�, ஒ� நிமிட� Kட இைம Hடவி!ைல . அவ� வ-த��, 

அவ� காF! வி3-� ம�னி�"� ேகார நிைன�தா7. 'நீ9க7 ப�க�தி! இ�-தாேல 

ேபா��... என�� எ�Gேம ேவ�டா�.' எ�� ெசா!ல� �=�தா7. ஆனா!, 

அ�மா�காாி அ�ப=� ேபசிய ேபா�, அைத அ9கீகாி�ப�ேபா! நி�றவாிட� எ�ன 

ேப8�.... எ!லா�� இள� காரமா> நிைன���ப=, க3�ைத� பி=�� த7ளாத 

�ைறயாக உ7ேள ேபாக8 ெசா�னவாிட�, எ�ன ஒ+(....? எ�ன உறG? 

 

ச9காி, கதிய@�, தன��7ேள "ல�பி� ெகா�=�-தேபா�, மேனாக� ஈர� 

��ைட� தைலயி! �ைட�தப=ேய வ-தா�. அவ7 ஒ��தி, அ9ேக இ��கிறா7 

எ�� அ9கீகாி�காமேலேய, `ேராைவ� திற-�, நீல� ேப�ைடJ�, மPச7 

ெசா�காைவJ� ேத=னா�. அ-த� ேதடF!, அவ7 ேசைல பாவாைடகைள� கீேழ 

சிதற=�தா� க�ணா= ��னா= ஒ�"��� தைல வாாினா�. ேமைஜயி! ப+ட 

காகித ஓைலைய பா���� பிாி�தா�. இவ7 ெக+ட ேக+(�� ,டா� ெசல_� 

கமிஷ�ல பாஸாயி+டாளா�. இ�1� ஒ� மாத����7ேள எ-த =பா�+ெம�+ல 

ேவைல�1 ஆ�ட� ேபா(வா9களா�. 

 

மேனாக�, காகித�ைத கீேழ Eசி அ=��வி+( தி��பி� பாராம! நட�க� ேபானா�. 

இ�ேபா� அவ7 மனதிA� ஒ� E�". 

 

"நா� ேவைலயி! ேசர� ேபாேற�." 

 

அவ� நி�ற இட�தி! நி�றப=ேய தி��பினா�. அவ.�� ஜீ.ஓ. ேபா+டா�. 

 

"ேவைலJ� ேவ�டா�... கீைலJ� ேவ�டா�... நா� ஒ��த� ச�பாதி��றேத 

ேபா��." 

 

"என��� பண� ��கியமி!ைல ." 

 



86 

 

"A� ச9காி! நீ ேவைல��� ேபாகல. ேபாக!- ேபா�மா" 

 

"என�� அ9ேகயாவ� நி�மதி கிைட���." 

 

"எ�னால �=யைல�1 பைழயப=J� ெசா!ல வ�ற ... அWவளGத�ேன." 

 

"அ>ேயா ... நா� அ-த அ��த�திேல ெசா!லேல.... அ-த நிைன�ேப இ�ப 

இ!ைல... உ9க அ�மா ப(�தற பா+ைட�தா� ெசா!ல வ-ேத�" 

 

"நீ எைத8 ெசா!ல வ-திேயா... என��� கவைல இ!ைல .... ஆனா ஒ� விஷய�ைத 

விள�கி ஆக4�. மைனவிகி+ேட �ைறக7 இ�-தா!, அவ7 "�ஷனால 

�=யாதா�.... �த!ல உ�ைன க�ணா=ேல பா���ேகா. உ� மனைச நீயா 

ேசாதி���ேகா... ஏ� �ன9�ேற... �ன9கி �ன9கி எ�ைன ��கா( ேபாட 

ைவ�காேத..... எைத8 ெசா!ல வ-தாA� ெவளி�பைடயா8 ெசா!A... ெசா!றியா..... 

இ!Fயா..'' 

 

"எ9கி+ட எ-த� �ைறJ� நீ9க க�( பி=�க �=யா�.. அ�ப=� க�( 

பி=�தி�-தா! உ9க.�� எ�ைன ெந�9கேவ மன� வரா�. ஆைசயா�தா� 

வாறீ9க. அ�"றமா�தா� - சாி இ�ப இ� ஒ� விவகாரேம இ!ைல .... இ�ப விஷய� 

எ� ேவைல ச�ப-த�ப+ட�...'' 

 

"ேபாக �=யா�." "ேபா>�தா� ஆக4�. ேபாேவ�." 

 

"அ�ேபா ... ேவைலயி! ேச�றதா ெல+ட� எ3தி�ேபா(... மிஸ,1 எ3தாம 

மி,ஸு�1 எ3தி�ேபா( -. ந�ம ெர�( ேப���ேம நி�மதி ..” 

 

மேனாக�, ெவளிேயறிவி+டா�. ச9காிையJ� பி=வாத� பி=��� ெகா�ட�.... 

--------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    

 

ச9காி, க�4�� ைமயிட� ேபானா7. ஆனாA� H�� வைர வ-த அ-த வ+ட� 

��பிைள ஒ��கி ைவ�தா7. பGடைர� Kட ஒ�"��� ேபா(வ� ேபா! �க� 

�3�க அ�பாம!, அ9�� இ9�மா> தடவி� ெகா�டா7. கவாி9 வைளய!கைள� 

கழ+= வி+(, `ேராவி! இ���� த9க வைளய!கைள� ேபாட நிைன�� 

க�ணா= `ேராவி� =ராயைர� திற�க� ேபானவ7, அைத இ�-த இட�திேலேய 

வி+( ைவ�தா7 . மனேமா அ!ல� மனசா+சிேயா அறிG��தியத@� அவ7 

இண9கினா7. அவ7, ேபாவ� அAவலக� பணி���தாேன தவிர, அழ�� 

ேபா+=�� அ!ல... அேதா( அவைர சவா! வி+(� ேபாகவி!ைல. இதனாேலேய 

அவ� பிற-தநாளி! வா9கி� ெகா(�த வாயி! "டைவைய� க+=� ெகா�டா7. 

அவ� வர4� வர4� எ�ப� ேபா! மா=�ப= �ைன��� ேபானா7. 

வர�Kடா� எ�ப� ேபா! தி��பி வ-தா7 

 

ேவைல��� ேபாவ� ச�ப-தமாக ஏ@ப+ட� தகரா��� ஒ� மாத வயதாகிவி+ட� 

ஆனாA� அ� �ழ-ைதயா> வளராம!, கிழடா>8 ��9காம! அ�ப=ேய இ�-த�. 

இ�ேபா� அவ� வ�வ�� ேபாவ�� அவ.�ேக ெதாியா�. அரச9கா� பயணமா... 

அ!ல� ஒ� மாதிாி� ேபசி� ெகா7கிறா�கேள... அ�ப=�ப+ட அைல8சலா.. அவ.� 

அல+=�க வி!ைல... அவைன� ெபா��த அளவி!, அவ7 மற�கவி!ைல 

எ�றாA� மர��� ேபானா7. 

 

அ�ைற�� அவைள, உ7ேள ேபா. அ!ல� ெவளிேய ேபா..' எ�� ெசா�ன 

கணவ�, எ�ேபா� ேவ�(� எ�றாA� E+ைட வி+(� �ர�தலா�. 

�ர��கிறாேனா இ!ைலேயா.... மாமியா�காாி �ர�த ைவ�� வி(வா7. அ�ணி 

ேவ� ஊ���� ேபா> வி+( இ��தா� தி��பியி��கா7. அவ7 விவகார� 

�=-தேதா... �=யைலேயா பைழய அ�ணியாக இ�-தா! இ-ேநர� இ9� 

வ-தி��பா7 அ!ல� இவ7, அ9ேக ேபா> இ��பா7. தாJ� மக1� அ�ணி 

எ3திய க=த9கைள� க�ணி! கா+=யதி!ைல அ�மா எ3�� க=த9கைள� Kட 

பிாி��, மீ�(� சிேநகிதியான உமா Hல� ரகசியமா>� ப=�� பைழயப= 

ஒ+(வதாக உமாவி� மாமியா� ெசா�னா7 இனிேம! அ�மாைவ அAவலக�தி@ேக 

க=த� எ3த8 ெசா!லலா�. 
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ச9காி, "ற�பட� ேபானா7 கணவனிட� ெசா!லாம! ெகா7ளாம! ேபாவைத 

நிைன���ேபா�, வ��தமாக�தா� இ�-த�. ஆனா!, அவ� இர�( நாளாக 

E+(�� வரவி!ைல. இ�தா� கைடசி நா7. அேதா( ந!ல நா7..... அ�டமி, நவமி 

கழி-த தசமி நா7.... பதிைன-� நா+க.�� ��"தா� ஆ�ட� வ-த�. அவனிட� 

ெசா!Fயி��கலா� ச�ைட��� பய-தா7. ச�ைட ேபாட� பய-தா7. அேதா( 

�-தா நா7 வைர��� அ�ப=யா இ�ப=யா எ�� அவளா! ஒ� �=G எ(�க 

�=யவி!ைல . 

 

ேந@�தா� சா,திாிபவ1��8 ெச��, தா� ேவைலயி! ேச�கிற அAவலக�ைத 

ேத=� பி=�தா7. அ9� நிலG� SழA�� ஏ@ப �=ெவ(�க நிைன�தா7. அரசா9க 

அAவலக� எ�றாேல அவ.��� பய�. அ-த� பய� இ�ேபா� ெப�மிதமாக 

உ�மாறினாA�, ேந@�வைர பய�தா�. க!aாி� தமிD ேபராசிாிய� ஒ�வ� 

கலா+டா ெச>J� மாணவனிட� பா���, க!aாி அ�ைமJ� ஆசிாிய� அ�ைமJ� 

நீ9க ேவைலயில ேச�-த பிற�தா� ெதாிJ�..... ந�றாக� �றி��� ெகா7.9க7... 

அரசா9க� க!aாி அ!ல.... அ� அ=ைம� Kட�... ஆ`ஸ� ஆசிாிய� அ!ல. அவ� 

ஆ�டா�. உ9க7 சகா�க7 இ-த மாவண�க7 அ!ல.. உ9க7 அ1Kல8 

ச���க7... இ9ேக நா� நி@கிேற�. நீ9க7 உ+கா�கிறீ�க7... அ9ேக ஆ`ஸ� 

உ+கா�வா�... நீ9க7 நி@`�க7... எனேவ, எ�� ேபராசிாிய� இ3�தேபா�, 

ஒ��த� அ!ல� ஒ��தி Hல�, 'ந�ம அ>யாைவ கவ�ெம�+ ஸ�E,ல இ�-� 

எவேனா ெசம�தியா அ=8�� �ர�தியி��கிறா�' எ�ற கெம�+ ேக+ட�. ஒேர 

சிாி�".... ஆசிாிய�� ேச�-� சிாி�தா�.... . 

 

இ�ேபா�, ச9காி அேத வ��பைறயி! இ��ப� ேபா! சிாி�தா7. ஆனாA�, அவ7 

ேசர� ேபா�� அAவலக�, ஆசிாிய� பய���திய�ேபா! இ!ைல தைலைம 

அதிகாாி, அவைள� பா��� ஆன-த� K8சF+டா�. அேடய�பா... ெர�( வ�ஷ 

ேவக�^�� விேமாசன� வ-�வி+ட�' எ�றா�. ப,ஸைர அ3�தி, அ9� ேவைல 

ெச>கிறவ�கைள வரவைழ��, அறி�க� ெச>� ைவ�தா�. ஆக ெமா�த�தி!, ஒ� 

�(�ப� பா9� சா,திாி பவ� திடF! இைடேவைளயி! EைணJ� ைகJமாக 

ப�தி� பாட!கைள இைச��� ெப�க7. விதவிதமான மனித�க7.... 

 

ச9காி��, த� ச�தி�� உ+ப+ட வைகயி! ம�க.��8 ேசைவயா@ற� ேபாவதி! 

ஒ� ெப�மித� ெசா-த�காF! நி@க� ேபா�� க�`ர�. 
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இத@�7, ெத� ஓர�தி! கடா�டா8 ச�த�. ச9காி, இ-திர1�காக H=ைவ�த 

பா!கனி� கதைவ திற-தா7. அவ�, த�ைன ஒ� மாதிாி பா��தி��க �=யா�... 

அ�ப=� பா��தி�-தா! அ�ணியி� நி�ப-த�தி! ேவ�டா ெவ��பா> அவ� 

E+(��� ேபானேபா�, வசன� ேபசியி��பா� உஷாராயி��கலா� அ��காக 

ச-ேதக�பட� Kடா� எ�ன ச�த�... �னி-� பா��தா7 

 

மாமியா� �ழ9கினா7. 'நீ ஒ� அ@ப� கா>கறி�கார� என��� பதி! ெசா!லாம 

எ�ப=டா ேபாகலா�... நா� எ�ன நாயா.... �ைல8சா �ைல�க+(9கிற மாதிாி� 

ேபாேற -' 

 

"ஹேலா. உ9கைள�தா�..." 

 

ச9காி நிமி�-தா7 எதி� பா!கனியி! இ-திர�. அவ� பா�ைவ அ�ணிேயா( 

ேபா�� ேபா� பா��த ெபா�� பா�ைவயாக இ!ைல. ெபாFகிடா மாதிாி ப!ைல 

இளி�தா�. அவ7 க�கைள உய��தி க3�ைதJ� �க�ைதJ� நிமி��திய ேபா�, 

அவ� ரகசிய� �ரF! ேக+டா�. 

 

"உ9க.�� ேவைல கிைட��+டாேம. அ��காக உ9கைள பாரா+டறதா... இ!ைல 

நீ9க ப(ற பா+(�� அ1தாப� ப(றதா�1 "ாியேல. நீ9க அ�ைற�� 

மாமர���� கீேழ ெசா�ன விபர�ைத உமா எ9கி+ேட ெசா�னா7. பாவ� .." 

 

ச9காியி� க�க7 உ7ேநா�கி� பா>-� ெதா�ைட��7 ேபாவ� ேபா! 

இ�-த�. ைக கா!க7 ஆ=ன. ஒ� நிமிட�தா�. க�க7 உ7ேள ர�த�தி! HDகி 

மீ�(� விழிக.��7 வ-தன. கா!க.� ைகக.� ேபாராளிைய� ேபா! 

ைவர�ப+டன. அவைன ேந��� ேநரா>� பா��தா7 அைதேய அவ� ஒ� 

அ1Kலமாக எ(��� ெகா�( �ைழ-தா�. 

 

"அ-த விவகார�தி! ேபாயி+(��னா ேபாயி+ட�தா�. �ண�ப(�த �=யாதா�.. 

பாவ� உ9க பா(.... ஏதாவ� ஒ� �=G�� வா9க.. ேவைல ேவற கிைட8சி+(�. 

அவ9க, உ9கைள எ�ன ப�ண �=J�? �ண�ப(�த �=யாத ேகைஸ 

வி+((ற�தா�, ெப+ட�...” 
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ச9காி, ச9கார� ெச>ய� ேபாகிறவ7 ேபா! அவைன� பா��தா7. விைச ெகா�ட 

ெவ=��டா> ெவ=�ைப� கா+டாம!, இய!பாக� ேப�வ�ேபா! ேபசினா7. 

 

"�=J��1 ெசா!றா9கேள" 

 

இ-திர1��7 ஆன-த� K��. கணவ1��8 சாதகமாக� ேபசினாA�, ஒ� 

அ-தர9க விஷய�ைத பகி�-� ெகா�டா7... இனிேம! உட!கைள� பகி�-� 

ெகா7ள ேவ�=ய�தா� பா�கி. "எ-த லா+[ ந!ல லா+[." 

 

"நீ9க நிைன�கிற� மாதிாி �=யா�." 

 

"�=Jமா� சா�... ஒWெவா�வ�ைடய பிர8சிைனJ� ஒWெவா� விதமா�... 

அவேராட பிர8சிைன எ�ைன� பி=�காததாேல ஏ@ப+ட பிர8சிைனயா�... உ9க 

ெபா�டா+=ய அவ��� ெரா�ப பி=�தி��கா�... அவ7 அ1�பி ைவ�தா!, 

அவேராட பிர8சைன தீ�-தி(மா�... அ1�பி ைவ�கிறியாடா நாகாீக� ெதாியாத 

நாேய... ெக+டாA� ேம�ம�க7 ேம� ம�க7டா... நா� ம�ைர�காாி.... இனி ஒ� 

தடைவ வாலா+=ேன... ஒ� தைல, ஒ� க3�திேல இ��கா�... ஒ� ெப�டா+= 

எ�கி+ட ெசா�னெத!லா�, நா� ஒ9கி+ட ெசா�னா!, நீ \��� ேபா+(8 சாக 

ேவ�=யி����." 

 

இ-திர�, நி@�மிட��, அ-த இட� இ���� E(�, அ-த E( இ���� ெத�G�, 

அ@��ேபா> நி�றா�. ெசா�ண�மா வி@� ேக+=���ேமா எ�ற பய�. உமா 

வ-� வி(வாேளா எ�ற அ8ச�. அவைள�பா��� தைல கவிD-� ைககைள உயர� 

\�கினா�. ச9காி அ-த� கதேவ உைட�க� ேபாவ� ேபா! ஒேர E8சா> 

சா�திவி+( அைற��7 தி��பினா7. தி��பி வ-த கதைவ காலா! இடறினா7. 

 

அ9ேக, அவைள எதி�பா��� நி@ப� ேபா! மேனாக� நி�றா�. ேப=��� பிரமி�� 

நி�றா�. அவைன� பா��த ச9காி�� ஒ� ஆேவச�. �ைற-த� இவ� அ-த� 

பழ�க�தி@� வரவி!ைல எ�றாA�, K=� ேபசலா�. இவ�ைடய பாரா�க� தா�, 

அ-த� பயைல� பா���� �கமா�கி வி+ட�. இவேரா( இைண-� ேபாயி�-தா!, 
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அவ1�� அ�ப=�ப+ட எ�ண� வ-தி��கா�. அAவலக�தி@� இவ� எ�ைன� 

K+=8 ெச!வேத �ைற. இ!ைலயானா! தாF� கயிைற� பா��பவ� க.�� சில 

ச-ேதக9க7 வரலா�. அ�ேவ இ-த�பயைல� ேபா�ற சிலைர உ@ப�தி ெச>யலா�. 

இவ� எ� கணவ�. இவ� எ�ேனாட வரேவ�(�... வ-தாகேவ ேவ�(�. 

 

ச9காி அவ� ைககைள இர�ைடJ� ஒ@ைற ஆ�கி த� ைக��7 பி=��� 

ெகா�டா7. இ�ெனா� ைகயா! அவ� ேதாைள உA�கி, க�தினா7... 

 

"இ�ைன��, நா� ேவைலயி! ேசர� ேபாேற�. சா,திாி பவ�ல... ேவைல 

கிைட�தி���... நீ9க, எ�ைன ைப�ல K+=+( ேபாக4�.... நீ9கேள எ�ைன 

அ9ேக ேவைலயி! ேச��க4�... ஆ`,ல இ�-� தி��"�ேபா� எ�ைன பி�அ� 

ப�ண4�... ஒ�ணா ேபா> ஒ�ணா வர4�... "ற�ப(9க..!” 

 

அவ7 உA�கிய உA�கF!, அவ� �A9காம! நி�றா�. எதி�� 

பா!கனி�காரனிட�, எ�ன ேபசினா7 எ�ப� ேக+கவி!ைல. ஆனா!, ஏேதா 

ேபசினா7. எ�ைன� பா��த�� ந=�கிறா7. அவ� K+=�ெகா�( ேபாவதாக, 

இ�-த ரகசிய ஏ@பா+=@�, நா� பகிர9கமான மா@� ஆ7... 

 

மேனாக�, ஒ� �=G�� வ-தவ� ேபா!, அவைள அத+டாமA�, அ�ைப� 

ெகா+டாமA� ேக+டா�. ஆ�டைர� கா+(..' 

 

ச9காி, விய-� ேபானா7; மகிD-� ேபானா7. ஆேவச உண�Gக7 ஆன-த 

உண�Gக.�� வழிவிடவி!ைல. ஆனாA� அைவ அட9கி� ேபாயின... ைக�ைப 

இ���� அலமாாி�ப�க� அைச-தா=� ேபானா7. அ-த� ைபைய� ெகா�( வ-�, 

அத� விலாைவ� கிழி��, ஒ� காகித�ைத எ(�� க�களி! ஒ@றி�ெகா�ேட 

அவனிட� நீ+=னா7. அவ� ேதாளி! �க� ேபா+டப=ேய நி�றா7. 

 

மேனாக�, அ-த காகித�தி� ம=�ைப நீ�கினா�... அத� ேமA� கீ3மா> 

க�கைள8 �ழ@றினா�. அைர�கண�தி! அ-த அரசா9க ��திைர� காகித�ைத 

இர�டாக� கிழி�தா�. அைத� த(�க� ேபானவைள ஒேர த7ளா>� த7ளி 

தைரயி! ேபா+(வி+(, கிழி�தவ@ைற� கிழி�தா�. இர�ைட நாலா>, நாைல 
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பதினாறா>.... ��� Rறா> கிழி�தா�. உ7ள9ைகயி! பாதி அளவி@�� ேதறிய 

அ-த காகித8 சி!Aகைள, கீேழ கிட-தவளி� தைலயி! ேபா+டா�. 

�ழ�கமி+டா�..... 

 

''ஒ�ைன 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 இ��ேப... இ-த E+ல நீ இனிேம ஒ� 

ெநா= Kட, நீ, இ��க� Kடா�..." 

 

ச9காி, ��ைப� ெதா+=யா> எ3-தா7. க�கைள8 சாி��� பா��தா7. இைரைய 

க3� பா���ேம... அ�ப=�ப+ட பா�ைவ. அவ.��7 பாிபாலன� ெச>த 

உ78ெச! நர�"க.� ெவளி8 ெச! நர�"க.� �ர�ப+(8 ெசய!ப(வ�ேபா! 

�க�ைத� ேகாணலா�கினா7. Hைளயி� உடலாதி� க�ைதJ�, மேனா 

�. ச��திர� ஆதி�க�ைதJ�, உ7.��"க.�, ெவளிJ��"க.� ேக7வி ேக+ப� 

ேபா�ற ேகாண!. �ழ!வைத கா+டாத� ேபா!, �ழ!கி�ற Nமியா>, அவ7 

த�17ேள �ழ�றாA�, �ழலாதவ7 ேபா! நி�றா7. மேனாக�, ஏேதேதா 

ேபசி�ெகா�ேட ேபானா�. அவ7 காதி! விழவி!ைல . 

 

திdெர��, அவ� மீ� பா>-தா7. கரா�ேத�காாி மாதிாி ஒேர தாவா> தாவி, 

அவைன ED�தினா7. அவ� த+(� த(மாறி எ3-தேபா�, அவ� தைல �=ைய 

பி=�� இ3�தா7. அவ� திமிறி வி(ப+டேபா�, அவ� ச+ைடைய இ3�தா7. 

அ-த� காகித� ேபா! ��� Rறா>� கிழி�தா7. ை◌ெ◌கவிர!க7 க�பிகளாகின... 

க�க7 தீ�க+=களாகின... அவ� இ-த எதி� பாராத தா��தலா! �ய�ைத 

இழ-தா�. ஏ>....ஏ> எ�� அ9�� இ9�மா> ஓ=னா�. அவ7, தைலயைணைய� 

\�கி அவ�மீ� எறி-தா7. ைகயிF�-த அவ� ச+ைட� கிழிச!கைள Eசினா7. 

ெடFேபாைன� \�கி� கீேழ ேபா+டா7... ஒ� நா@காFைய� \�கி ம!லா�க� 

ேபா+டா7... `ேரா க�ணா=�� ��னா! ேபானா7. அவள� உ�வ� அவ.��� 

பி=�கவி!ைலேயா எ�னேமா.... அ-த� க�ணா=��7 அவ� உ�வ�� 

ெதாி-தேதா எ�னேமா... க�ணா=ைய� ைககளா! ��தினா7.... ��தி� ��தி 

விர!க.�� ��தி வ�ண� ெகா(�தா7... அவைனேய �றிைவ�ப� ேபா! 

ர�த�� ைகJமா> மீ�(� பா>-தா7. அ�ேபா�.... 

ெசா�ண�மா , ஓ=வ-தா7. �>ேயா �ைறேயா எ�� க�தினா7. 
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"அ>ேயா - அ>ய>ேயா எ� பி7ைளய� ேபா+(� ெகா!றாேள நா� 

உ7ள9ைகயிேல ஏ-தி வள��த ெச!ல மகைன ெகா!A ெகா!A�1 

ெகா!றாேள... கிளிைய வள��� Nைன ைகயிேல ஒ�பைட8சி+ேடேன ஏ> வி(= 

அவைன வி(= எ� பி7ைளைய." 

 

ெசா�ண�மா, ம�மகைள பி=�கேவா அ=�கேவா , அவ7 ப�கமா> ஓ=னா7. 

ஆனாA� அவ7 பா��த பா�ைவயி! ைபசா நகர�ேகா"ர� ேபா! சா>-� நி�றா7. 

இத@�7 கா-தாமணி, ஓ= வ-தா7. கா>கறி வ�=� ைபய� வ-தா�. க+=ட� 

ெதாழிலாள�க7, ஓேடா= வ-தா�க7. ெசா�ண�மா, எ!ேலாாிட�� 

�ைறயி(வ�ேபா! க�தினா7. 'அ>ேயா எ9ேகJ� நட�காத ஒ� அநியாய� இ9ேக 

நட-தி+ேட" 

 

கா-தாமணி, ச9காிைய �ர+(�தனமாக� த7ளிவி+(, த�பிைய மீ+=னா7. 

நா�தனாைர ஒ� �வேரா( சா�தி, அவ7 மா�"��� ���ேக ைகைய 

அைட�பா�கி� ெகா�(, த�பிைய� பா��தா7. இ(�"�� ேமேல �ணி8 

சிதற!கேளா(�, கிழிச! ெபா�த!கேளா(� ஆ� கவ�8சி ஆ+ட�கார� ேபா! 

நி�ற மேனாக�, ம�வி ம�வி8 ெசா�னா�. 

 

"ேவைல��� ேபாக� Kடா��ேன�. அ��� இ-த�பா( ப(��றா7. எ�தைன 

வ�ஷ� ெஜயிF! இ�-தாA� சாி. இவைள நா� விட�ேபாறதா இ!ைல" 

 

அவ� மாEரனா> மைனவி மீ� பாய� ேபானேபா�, அ�கா�காாி இ�ெனா� 

ஒ@ைற� ைகயா! அவைன� பி=��� ெகா�டா7. அ-த8 சமய� பா��� உமா 

ஓ=வ-தா7. ேலசா> அைமதி�ப+( நி�ற ச9காி, அவைள� பா��த�� 

பத+டமானா7. 

 

"�த!ல இ9கி�-� ேபா= ேபாறியா? இ!Fயா= அ(��� ெக(�தவேள - 

ந�பி�ைக� �ேராகி - இ-த E+ல உன�ெக�ன= ேவைல நா� ெசா�ன�மாதிாி 

ஒ� "�ஷ� அ1�பி ைவ8சானா?" 

 

உமா, ைககைள� பிைச-� தி��பி நட�க� ேபான ேபா�, ெசா�ண�மா, அவைள�  
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பி=��� ெகா�(, பதி! க��� க�தினா7. 

 

"இ� எ� E(. இவ7, என�� இ�ெனா� மக7 மாதிாி... ேபாகமா+டா7... எ�ன= 

ெச>ேவ... ஏ>.. உமா. நீ நி!A�மா..." 

 

உமா, நி@க�தா� ெச>தா7. ஆனா!, இ-திர� ஓ=வ-�, அவ7 ைகைய� பி=��, 

நாைய இ3�ப� மாதிாி இ3��� ெகா�( ேபானா�. ஆனாA�, 

��ென8சாி�ைகயா>, ச9காி�� �க�ைத� கா+டாம!, ப=க.��7 உட�ைப� 

ப��கி� ெகா�( உமாேவா( ஓ=வி+டா�. 

 

இ�வைரJ� இ� கர9களா! த(�� நி�ற கா-தாமணி, த�பிைய ஒ�"றமா> 

ஒ��கி� த7ளிவி+(, நா�தனாைர� பா���... நியாய� ேக+ப� ேபா! ேக+டா7.... 

 

"எ� த�பியால, அ� �=யைல�1 இ-த உமாகி+ட ேகவலமா� ேபசியி��ேக.. 

நா�, வல� காதி! வா9கி இட� காதி! வ8�+( இ��ேக�. நீேய ெசா!A... எ� 

த�பிைய� ேப=�1 ேபசின� ம+(மி!லாம, இ�ேபா அவன அ= அ=�1 

அ=8சிறி�கிறிேய. இ� ஒ� ெபா�பள ெச>கிற காாியமா. " 

 

மக7 ெசா�னைத ெசா�ண�மா, உ�னி�பா>� ேக+டா7. �தF! அவ.��� 

"ாியவி!ைல . "ாிய� "ாிய வாயிA� வயி@றிA� அ=�தப=ேய அ-த அைறேய 

அதி��ப=� க�தினா7. ம�மக7, ��னா! விர!கைள நீ+= மட�கியப=ேய ேபச� 

ெதாி-த மி�கமா>� க�தினா7.... 

 

"அ= ச�டாளி... எ� மகைனயா= ஏலாதவ�1 ெசா�ேன - நீ மத� பி=8�� 

திறிPசா அ��� அவ� எ�ன= ப�4வா�? இ�ேபா ெசா!றைத ந!லா� 

ேக.=... ஒ� க�4 ��னாேலேய, எ� மக1�� இ�ெனா� க!யாண� 

ெச>�வ8�, ஒ� வ�ஷ����7ேள... எ� ேபர� �ழ-ைதைய நா� ம=ல வ8�� 

ெகாPசைல�னா... எ� ேப� ெசா�ண�மா இ!ல= அ=�பாவி எ� பி7ைளைய 

எ�ப=� ேகவல�ப(�தியி��கா..... ரா�திாிேல எ�ன பாெட!லா� ப(�தினாேளா - 

அேட>... இ�1மாடா நீ, இவ7Kட வாழ4�... இவைள ஒேரய=யா> மிதி8��  
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ேபாடாம இ�ப= அ=�ப+( நி�கிேய... நீெய!லா� ஒ� ஆ�பைளயாடா?" 

 

கா-தாமணி, அ�மாவி� வாைய� ெபா�தினா7. தாயி� ஆேவச� தனய1��� 

வ-�வி+ட�. இ�ேபா� ப��ேபா! மல9க மல9க� பா��தப=ேய நி�ற ச9காியி� 

மீ� மேனாக� பா>-தா�. அவ7 �=ைய� பி=�� இ3�தா�. கா!கைள இடறி 

வயி@ைற� ���வத@காக �திகா!கைள� \�கி ைககைள ஓ9கினா�. 

 

எ�றாA�, ச9காி அவ1�� இட� ெகா(�கவி!ைல. ெதா�ெப�� கீேழ 

வி3-தா7. பி�ப�கமா> வி3-� ம!லா�க8 சா>-தா7 வாயி! Tைர ேசா�"� 

�மிDகளா> நி�� நிதானி��, பி�ன� திாி-�ேபான பாலா> ஓ=ய�. க�க7 

இ(�கி� ெகா�டன. ைக கா!க7 ெவ+=� ெகா�டன.. ெவ+= ெவ+= ஒ�ைற 

ஒ�� ��தி� ெகா�டன. 

---------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    

 

மேனாக� தி�வா�மிZ� ேப�-� வளாக�தி@� எதிேர, மாம!ல"ர ேப�-� 

நி��த�தி!, கா!கைள8 �ழ@றாமேல, க�கைள8 �ழ@றினா�. அவ� நி�ற 

இட�ைத ேப�-�� Kடார� எ�� ெசா!ல �=யா�. அவைன�ேபா! Kடார� 

அ@��ேபான ஒ� இட�. பாதி�கிழி-� ேபான ேப�-�� பட�ைத8 �ம��� 

வைள-�ேபான க�பி. மைழ, சாைலைய� �ளி�பா+=� ெகா�=�-த�. ம� 

தி+(க7 ேச�� சகதிJ� ஆன சைதகளா> வழி-ேதா=ன. ��( �ழிவா>க7 நீைர� 

ெகா�பளி�தன. H=ய@ற சா�கைட �ழிகளி!, நீ� �ழி ேபா+ட�. �-தய 

மைழயாA� ம� லாாிகளாA� ஏைழ� ெப�ணி� "டைவேபா! ஒ�"��� 

ேபாட�ப+ட தா�, நா� நாரா>, தட� "ர�(, அ-த சாைலைய நி�வாணமாக� 

கா+=ய�. ஆ7 அரவ� அதிகமி!ைல. நி�றவ�க.� அ�ேக உ7ள கைட� 

க�ணிகளி! ஒ�9கி� ெகா�டா�க7. 

 

எ�றாA�, மேனாக� ம+(� மைழயி! நைன-தப=ேய நி�றா�. நைனகிேறா� 

எ�ற நிைனவ@ேற நி�றா�. அவ1��� �ளிர=�கவி!ைல. தைலைய� �+=ய 

மைழ நீ��, உடைல அ�பிய ஈர உைடJ�, அவ17 எ-த மா@ற�ைதJ� ஏ@ப(�த 

வி!ைல. ந!ல���� ெக+ட���� அ�பா! ேபான ஞான�. ஞான�தி� எதி� 

மைறேயா, அPஞான�தி� ெவளி�"றேமா.... �@�� நைன-தத@� ஈரமி!ைல 
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எ�ப� ேபா! நி�றா�. க9காG�காக நி�றாA�, அவ7 வ�ைகயி� உண�வ@ேற 

நி�றா�. 

 

ச9காிைய, தனியா� ம���வமைனயி! ேச��தாகி வி+ட�. கா�கா> வF�ேபா... 

ேவ� எ�ேவா... இ�ைறய ெட,=! நாைள�� ாிச!+ ெதாிJ�. அ�காG�, 

அ�மாG� மாறி மாறி� தவ� கிட�கிறா�க7. ஆர�ப�தி! �7ளி� �தி�த அ�மா, 

அட9கி�ேபானா7. வரத+சைண� ெகா(ைம எ�� ஆகிவிட� படாேத எ�� 

கா-தாமணி ெசா�ன��, அவ7 ஆ=�ேபானா7. ஆனா!, இவ1�ேகா அ-த8 

சி-தைனேய இ!ைல. வாடைக� காாி!, ச9காிைய பிண� ேபா! ஏ@றினா�க7. 

அவ1� பிண� ேபாலேவ அ-த� காாி! ஏ@ற�ப+டா�. அ�கா�காாி அ-த� 

கா���7ேளேய அவைன� க+=�பி=�� அ3தா7. அ�மா�காாி அவ�மீ� �+= 

ேமாதினா7. 

 

மேனாக�, நிைனGகைள உதறிவி+(, அ-த� ப, நி��த�தி! ப+ட மரமா> 

நி�றா�. அவ� பாைல மன�தி! �ளி� வி+ட� ஒ�ேற ஒ��. ெப� ேமாக�. 

அ-த ேமாகேம பி�தான�. எதி�கால� தி+டேமா, நிகDகால நிைன�ேபா ஏ�ம@�, 

அ�ேபாைத�� அ�ேபா�, வா3� த@காFக வாழ!. ெப� பி���காகேவ வா3த!. 

மன8�ைமைய மற��� காம�ேதட!. இதனா! தா�, இ-த ஒ�மாத கால�தி!, 

ெத��களி! ேத=�பி=�த நா�� ெப�கேளா( கட@கைர��� ேபா> இ��கிறா� 

H�� ெப�கேளா( சினிமாவி@�� ேபா> இ��கிறா�. ஐ-தா� ெப�க7 

ெச��"�கைள� \�கியைதJ� க�=��கிறா�. ஜீ.பி .எ�பி! கட� வா9கினா�. 

=.ஏ. அ+வா�, வா9கி அர�� பயண� ேம@ெகா7ளாம!, அேத பண�தி! ெப� 

பயண�தி! லயி��வி+டா�. பயண� எ�றா!, அைற��7 நட��� ரகசிய� 

பயணம!ல. பகிர9கமான சினிமா திேய+ட�களிA�, கட@கைரகளிA� நட��� 

பாதி�பயண�. எ!ைலைய� காண�=யாத இைடேவைள� பயண� இவனா!, 

இ�ேபாைத�� அவ1�� எ�Gேம உைற�கவி!ைல உய� பதவியி� 

ெபா��பி!ைல. ெத�� ெபா��கியா> ஆகி�ேபான நிைனவி!ைல. 

 

மைழ , \ற! ஆகிவி+ட�. இ�ேபா�தா� அவ� ைக�க=கார�ைத� பா��தா�. 

மைழ� �ளிக7 ப+(, ம9கலான க=கார� க�ணா=��7, சி�ன �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� ெப�9காய 

வாைட ெவ�ைமயா>8 சிாி�தா�. பிற� அ-த ெவ�ைம��� பய-�ேபா> 

�ைடைய� பி=��� ெகா�( ெச�ற, ஒ� ெப� பி�னா! ேபானா�. அவைள 

எ+=� பி=�ப�ேபா! நட-�, ேலசா> கைன�தா�. அ-த� கைன�"�� அவ7 

�க� ெகா(�காதேபா�, தி��பி நட-தா�. எதி�ப�க� இ�ெனா��தி பாள� 

பாளமான ப+ைட =ைச� ேபா+ட "டைவ�காாி. ேப�-தி! அ=படாத �ைறயாக 

அ-த8 சாைலைய� கட-தா�. அவ.�� இைணயாக நட-தா�. அவேளா, அவைன 

ஒ�மாதிாி� பா��தா7. 'மணி எ�னா8�' எ�றா7. அவ� அவேளா( 

ேபாயி��பா�. அத@�7, க9கா அவைன வழி மறி�தா7. அவ� ைககைள� 

ப@றியப=ேய சா=னா7. 

 

“ெசா�ன இட�தி! நி@காம! ஏ� இ�ப= அைலயேற... அ9க ேபா> நி�னா!, 

ெபா��கி� பச9க �ைற�கிறா9க.... உ�ேனாட ேபஜா�>யா..." 

 

மேனாக�, அவைள ஏறி+(� பா��தா�. இ�ேபாெத!லா�, அவ7 ஸா�' 

ேபா(வதி!ைல... ேபா>யா வா>யாதா�. க7ள� காதFA� அவ.�� ஏக "�ஷ 

வி�வாச�. அவ7 வ�வா7 எ�� ெதாி-ேத அைல-தா�. ஆனாA� ெப� 

ேத=னா�. எதா��த�தா! த(�க�படவி!ைல அ-த E� �ய@சியிA� ஒ� �க�. 

அ-த நா> அைல8சFA� ஒ� கி. கி.�". 

 

மேனாக�, அவைள மீ�(� மீ�(� பா��தா�. நீ�ட �க�தி@�� ேபா+=யாக 

பி�"ற� தைலயா> �ைள�த ெகா�ைட அதி! பாதிைய மைற�� ம!Fைக8 

சர�தி� நிலா ெவளிவ+ட� ெசPசிவ�"� பிடாிைய க��"� ேகா(களா>� கா+= 

ெகா�ைடயி! ெதாட9கி பிடறியி! �=J� �=� கிராதிக7. பாடதி க�ம!க.��� 

பதிலாக அ9�� இ9�மா> �ழA� மீ� வ=வ வைளய9க7. இட� ைகயி! 

ெபா�னிற� க=கார�. வல� ைகயி! ைக�ைப. எ!லா� இவ� வா9கி� 

ெகா(�த�தா� அவ7 வா9க ம���� இவ� திணி�தைவதா�. 

 

மேனாக�, த�ைன ரசி�பைத க9கா ரசைனேயா( பா��தா7. ேபாக� ேபாகிற அ-த 

இட�தி! எவ���� அ-த8 ச-ேதக� வ-�விட� Kடா� எ�பத@காக இவேன 

ெசா!F, அவ7 ெச>த அதிக�ப=யான அல9கார�. அ� அல9ேகாலமாகி விட� 

Kடாேத எ�ற பய�. அ-த� பய�ைத அவ.7 ஏ@ப(�தியவ1� இவ�தா� இ-த 

இரவி! ஆ+ேடாவி! ேபானா!, ேபா], ெச�ேபா,=! மட�கி N�ேவா�திர� 
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ேக+கலா� எ�� விவர� ெசா�னா�. அத@�� பாிகாரமா> ேப�-தி! ேபாகலா� 

எ�றா�. ேபாகிற இட�தி!, இவ7 வாைய� திற�க� Kடா� எ�றா�. அேத சமய� 

பய�படாம! அச�தலாக� பா��க ேவ�(� எ�றா�. இ�ேவ அவ.��� 

பய�ைத� ெகா(�த�. 'ேபா]^! சி�கினா! படாதபா(. அ-த� க,மால����� 

ெதாிPசா ெவ+=� N(வா�... இ-த ஆைளJ� ேச��� ெவ+(வா�. "�ஷ�. 

ேமPசாA�, ெப�டா+= ேயா�கியமா இ��க4��1 பினா��ற ெஜ�ம�. 

அேதாட மனசா+சி�1 .. 

 

"வாணா>யா.... வாணா>யா.." 

 

"எ�ன ஒன�� பி=�கFயா." 

 

"பி=�கா+= வ�ேவனா...” 

அ�ேபா ேபசாம வா..' 

 

“ந�ம ஆ`,ல ேவற, ஒ� மாதிாி� ேப�றா9க>யா..." 

 

"அ9ேக ஒWெவா�4� ஒWெவா�ண லW ப�ணி+(� தா� இ���... 

ேஜா=கைள மா@றி மா@றி லW ப�4� அ�க.�� ந�மள� ப�தி ேபச 

ேயா�கியைத இ!ைல...” 

 

"8சீ எ�ன�ேபால எவ.� இ��கமா+டா7." 

 

"எ�ைன�ேபால ஒ��த� ஒன��� கிைட�பானா...." 

 

"நிச-தா�யா.. அ�ேபா�1 இ�-த எ�ைன இ�ப= ைப�தியமா�கி+=ேய... சதா 

ஒ� ெநன�"�தா�யா.." 

 

மேனாக�, ெப�ைம பி=படாம! த�ைனேய பா���� ெகா�டா�. ெவ@றி 

ெப@றவ� ேபா! "�னைக�தா�. சாதாரண ெவ@றிய!ல ச9காிைய� ேதா@க=�த 

ெவ@றி. எ�ப= இ��காேளா... எ�ப=J� இ��க+(�... இ-த8 சி�ன Eேட 
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இனிேம! ஒ� ெபாிய E(... அ=ேய ச9காி... ஒ� கி+ட �=யாத� இவ7கி+ட 

�=J�... காரண� இவ7 எ�ைன ேநசி�கிறவ7...' 

 

இ�வ��, ேப�-தி! ஏறி, மாம!ல"ர�தி@� H�� கிேலாமீ+ட��� ��ேப 

இற9கி� ெகா�டா�க7 ஆரவாரம@ற சாைல இ�வ�� பய-� ேபா> ஒ�வ��� 

ஒ�வ� கா9கைள� ப@றி� ெகா�டா�க7. ஆனாA� அ-த வி(தியி� Tைழ 

வாயிA��� ேபான உடேனேய அவ�க.��� பய� ெதளி-த�. கடேலார வி(தி. 

ஆகாய� வைள-த� ேபா�ற க+=ட�... அதி! அ�பிய கல� ப!" ந+ச�திர9க7. 

 

அ�ணா-� பா��த க9காைவ ��ைக� பி=�� நக��தியப=ேய வரேவ@" 

அைற��7 Tைழ-தா�. அ9ேக \9கி வழி-தவ�, \�க� கல�க�தி!, க�களா! 

அத+=னா�. கீேழ நா�� ஐ-� ேப� ����� ெந(��மா>� ப(�தி�-தா�க7. 

வரேவ@பாள�, பிண�கா+=! நட�ப� ேபா! அவ�க.� கிைடேய ����� 

ெந(��மா> நட-� வரேவ@" வைளG�� ெவளிேய வ-� சாவிைய நீ+=னா�. 

ேந@� ம�தியானேம பதிG ெச>�வி+(�ேபான ���சாமிைய "�னைக��� 

பா��தா�. இவ�, அ�ேபா� ெகா(�த ஐ�ப� %பா> அ�பளி�ைப இ�� 

ம�தியான� தா� ஆ�பா�கி' ஆ�பானவ� இ�ேபா�தா� எ3-தா�. ஒ� "!ைல' 

எதி�பா���, அவேன அவ�கைள �தலாவ� மா=�� நக��தி H�றாவ� 

அைற��7 ெகா�( ேபா> வி+டா�. 

 

அ-த அைறைய� பா���, க9கா அதிசயி�தா7. அ�ைமயான கி.கி.�". அ�ேவ 

�ரF(வ�ேபா�ற ெம�ைமயான ச�த�. அவ�கைள வரேவ@ப�ேபா! 

=ரா�,பா�ம� அதி�ேவ+டா> �ழ9கி ஒ� சிவ�" விள�ைக� கா+(கிற�. அவ7 

தைர ெதாியாத க�பள�தி! நட-�, ெம�ைதைய� ெதா+டா7. எ�மா=ேயா எ�� 

�ரF+டப=ேய அவைன ந�றிJட� பா��தா7. க+=! ச+ட�தி! பதி�த 

�வி+�கைள� த+= வி+டா7 அ-த விைளயா+=! ேம!தள� வானவி!லான�. 

அைற �3�க மPச7 ெவயி! ெவளி8ச�. 

 

க9காG���, பய� ேபா>வி+ட�. ெவ!ெவ+ ேசாபா இ��ைக��� தாவினா7. 

ேப�ைட கழ+=�ேபா+( வி+( A9கிைய� க+=�ெகா�( இ�-தவைன ப!F 

ேபா! அ�பி� ெகா�(, அவேனா( ப(�ைகயி! வி3-தா7. ஒேர நிமிட�தி! 

அவ� அவளிடமி�-� வி(ப+டா�. அவேளா எ� ராசா ராசா..' எ�� அர@றினா7. 
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அவ1�ேகா , அவ7 ��த� எ8சிலாக� ப+ட�. இத@கா இWவளG அைல8ச! 

எ�� த�ைனேய ெநா-� ெகா�டா�. அவ1�� ந!ல ேவைளயாக கதG 

த+ட�ப+ட�. தவி! அ=�ப�ேபா! ச�தமி+ட�. அ�தா� சா�ெக�� 

வி(ப+டா�. கதைவ திற-தா� அவ7 ஆைடகைள8 சாி�ப(�த �=யாம!, 

�ளியலைற��7 ேபாகேவ�(� எ�� நிைன�பி!லாம!, க+=A��� கீேழ 

ப�9கினா7. 

 

வ-தவ� பணிெர�(, பதிH�� வய�8 சி�வ� Nவாகாம!, பிPசாகாம! 

ெவ�பி�ேபான பழ�. �க�தி! �தி�8சி. அதாவ� வ�ைமயி� �தி�8சி. ெச= 

மரமாகாம! த(�க கிைளகைள ெவ+=ெய(�த; இைலதைளக7 பி>�� எறிய�ப+ட 

மர���ேபான ெச=. க�கைள8 சிமி+டாம! க7ள8 சிாி�ைப உதி��காம!, 

அவ�கைள� ேபர� ேப�தியா>� பா��� ஒ� தா�தாவி� ேதாரைணயி! ேக+டா�. 

 

"ேவற ஏதாவ� ேவ4மா சா�..." 

 

"அ�ப=�னா " 

 

"அ�தா� வி,கி, பிரா�=, ஜி�, சி�க� 65, R(!,, பிைர( ைர,, சி�க� 

மPSாி, சி�க� =ைர, நா�, ச�பா�தி " 

 

மேனாக��� சா�பிடாம! இ��ப� அ�ேபா�தா� உைற�த�. க+=A��� கீேழ 

கிட-தவைள� �னி-� பா��தா�. அவேளா எ�G� ேவ�டா� எ�ப� ேபா! 

தைலயா+=னா7. அ-த8 சி�வைன� ேபாக8 ெசா!A�ப= படேகா+(வ� ேபா! 

ைககைள� ெகா�( ேபானா7. ஆனா!, மேனாக� ேவ�விதமாக நிைன�தா�. 

நீல�, அ�� ப(�ைக அைறயி! ெசா�ன� நிைனG�� வ-த�. அேட ைபயா - 

ஆ.�� ெர�( ெப� த�ணி அ=8சி+( ப(�ைகயி! "ர�டா அ-த8 �கேம 

அலாதிடா...' எ�றா7. அ�ேபா� அைத ம��தவ�, இ�ேபா� ஒ�"� ெகா�டா�. 

பாதி� ேபாைதயி! - க�க7 கிற9க ெப� ஆ�வசமாக, ஆ� ெப� வசமாக, 

ஆ4� ெப�4� அ@�� ேபான நிைலயி!, அ-த8 �கேம அலாதி.... இ�ப= 

இவேன ெசா!F� ெகா�டா�. சி�வனிட� பாதி�பா+=! வி,கி���, இதர 

வைகயறா�க.��� பண� ெகா(�தா� R� R� %பா> ேநா+(�க7. 
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அ-த8 சி�வ�, க9காைவ ஏறி+(� பா��காமேல ேபானபிற�, அவ7 

க+=FF�-� ெவளி�ப+டா7. அ-த சி�வைன ேபா�கிாி ெபாற�ேபா��' எ�� 

தி+=� ெகா�ேட, கதைவ8 சா�த� ேபானா7. மேனாக���, இழ-�ேபான உட! 

���� இ�1� வரவி!ைல. அைரமணி ேநரமாவ� ஆ��. அ�ப= வ-தாA� 

�=Jேதா.... �=யைலேயா... �=-தா! ச-ேதாஷ�.... �=யாவி+டா! பா+=! மீ� 

பழி ேபா+( விடலா�. அவ� ஆைணயி+டா�.... 

 

"கதG திற-தி��க+(�." 

 

"அ-த�பய வாரற��� அைர அG� ஆ�ேம... அ�வைர��� எ�ன ெச>றதா�...” 

 

"இ-தா பா�... கதைவ8 சா�தாேத... இ-த இரG �3�� நம���தா� .." 

 

அவ7, ேலசா> தி(�கி+டா7. அவ� �ரF! கா+=ய க(ைம, அவ.�� எ�னேவா 

ேபாF�-த�. ஆனாA�, த�ைன� தாேன சமாதான�ப(�தி� ெகா�டா7. 

 

அைரமணி ேநர� ��கா! மணியாகிய�. அ�வைர��� அவ7 தா� ேபசினா7. 

அவ� ஒ@ைற வா��ைதயிேலேய பதிலளி�தா�. அவ7 'பலாவான சி!மிஷ9கைள8 

ெச>தா7. அ-த சைத வ,�ைவ , அவ� ப!ைல� க=��� ெபா���� 

ெகா�டா�. 

 

இத@�7, அ-த8 சி�வ� ஆ= அைச-� வ-தா�. வா9கியவ@ைற அ9கி�-த 

d�பாயி! ெபா+டல9களாகG� பா+=லாகG� ைவ��வி+( எPசிய 

ேநா+(�கைளJ� சி!லைறகைளJ� அ�ப=ேய ெகா(��வி+(, ெகா���காக� 

கா�தி��காம! ேபா>வி+டா�. 

 

மேனாக�, இர�( கிளா,கைள எ(�� பா+=F! கா!வாசிைய� காF ெச>தா�. 

எறா மாதிாி ெநளி-� கிட-த வA�த �-திாி�ப��" ஒ�ைற அவ7 வாயி! 

திணி�தப=ேய, 'நீJ� ேபா+(�ேகா ...' எ�றா�. 
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"வாணா�யா..." 

 

"பழ�க� கிைடயாதா ?" 

 

"அ-த� க,மால� ஒ�வா+= வ@"��தி� த-தி��கா�. அ=��� பய-� நா1� 

ஊ�தி�கிேன�. அ�"ற� ஆ(னனா� பா� ஆ+ட�... அ�ப= ஆ(ேனனா�. அ-த� 

க,மால�ைத� ேபாடா வாடா�1 தி+=ேனனா�. அவ� வழ�க� ேபா! அ=�க... 

நா� "�சா� தி��பி அ=�க... ெத�ேவ திர�=+(" 

 

'ஒன�� "�ஷ� ேமேல இ�-த ெவ��" அ�ப= ெவளியாயி���.. இ9ேக SDநிைல 

ேவேற... ஒ� ெப�' ேபா+(�ேகா... அ���� ந!லதா� .." 

 

மேனாக�, அவ7 வா> விளி�பி! அ-த� கிளாைஸ திணி��, உத(கைள 

இர�டா�கினா�. அவ7 அ3�த� தா9காம! வாைய� திற�க, அ-த� திரவ� 

அவ7 வயி@���7 தானா> ஓ=ய�. அவ� ேகாழி வ�வ!கைளJ�, 

உ�ைள�கிழ9� சி�ைஸJ� அவ7 வா>��7 திணி�தேபா�, அவ7 

கிளா^F�-� தானாகேவ ெகாPச� ஊ@றி வா>��7 வி+டா7. H�றாவ� 

ெப�ைக தன�� ம+(ம!லாம! அவ1��� ஊ@றி� ெகா(�தா7. ெம!ல ெம!ல 

அவ7 இர�( ப+டா7 க�க7 தனியா> �ழ�றன. பிற� தைலேயா( ேச�-� 

�ழ�றன. அவ� �ழ�றா�. அ-த அைறேய �ழ�ற�..... அவ7 காளியா> 

எ3-தா7. �தியா>� �தி�தா7.... அவ� ேதாைள� ப@றி� \�கியப=ேய... 

க�தினா7.... 

 

"ஏ�யா... ெதாியாம�தா� ேக�ேக�... நீ ஆ�பளதானா...? இ-ேநர� அ-த� 

க,மாலமாயி�-தா, எ�னமா உ�+= யி��பா� - கதைவ8 சா�தாேத�1 ேபா�� 

கா+(றிேய.... என�கா ெதாியா�... நீ ெநசமாேவ ஆ�பைள�னா... வா>யா 

பா��கலா�... வா>யா ....." 

 

க9கா , ம!லா�க 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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ேபாைத��7 HDகியி�-த மேனாக��� உடன=யா> ேபாைத ெதளி-த�. ச�த� 

ேபா+டவளி� வாைய ைககளா! ெபா�தினா�. அவ7 க=�த வF ெபா��காம!, 

க+=F! கிட-த பனியைன ப-� ேபாலா�கி, அவ7 வா>��7 திணி�தா�. அவ7, 

அவைன ஒேர த7ளா>� த7ளிவி+( எ3-தா7. வா��ைதக7 அ�"களாகின �ர! 

அதி�ேவ+டான�. 

 

"ஒ�ைனேய ந�"ற எ�ேனாட ேவைலய� ப@றி ேயாசி�தியா - இ�னா8� ஒ� 

க�ெபனி.- ெபா!லாத க�ெபனி.- ேபாவ+(�... ஆ`,லயாவ� ெப�மென�( 

ஆ�கினியா- ஆமா�. ெதாியாம�தா� ேக�ேக�. நீ ெபா�பள� ெபா��கி 

ஆயி+=யாேம. ஆ`,ல ஒ� கிளா���� ெபா�4 வனஜா ெச��ைப� \�கி� 

கா+=னாளாேம. நா� இ��ேக� - ஒ� ெபா�டா+= இ��கா7. இ-த 

ெர�ைடJ� சமாளி8சாேல ஒன��� ெபாி�... இ�னா ம�ஷ�யா நீ... 

ெபா+ைடயி!ைல�னா இ�பேவ வா>யா - ஒ�னா! ந�ம ஆ`ேஸ நா��>யா.... 

எ�ைனJ� ஒ�ைனJ� அ-த� கி��ண� பய ஏடாKடமா� ேப�றா�யா - தா9க 

�=யைல>யா எ�னால தா9க �=யைல>யா- எனி��� பழி பாவ�ைத� 

ெகா(�தி+=ேய. எ�ன ைகவி+=டாேத>யா- எ�ன� கா�பா�ைத>யா - 

ஏமா�திடாேத>யா ஏமா��வியா? மவேன... ஏமா�தின எ�ன நட��� ெதாிJமா?" 

 

க9கா, ப(�ைகயிF�-� எ3வ�� வி3வ�மாக8 �ழ�றா7. பாவாைட ஜா�க+=! 

ஒ� சினிமா� பா+ைட� பா=னா7. அவ� ��கி! இர�( சா��8 சா�தி, தாவி 

ஆ=னா7 அவ� ைகைய எ(��, த� தைலயிேலேய அ=��� ெகா�டா7.... 

அ3தா7. அ-த அைறேய �A9��ப= ஒ�பாாி ேபா+டா7. 

 

"அ-த க,மால� வி+ட�மாதிாி எ�ன� ைகவி+=டா ேத>யா... நீ.... வி+=(ேவ... 

விட�தா� ேபாேற.. என��� ஒன��� எ�G� நட�கல..... நட�தG� ஒ�னால 

�=யல.... நட�காமேல �=�கிேற... எ�னால ஒன��� பிரேயாசனமி!ல... 

ஒ�னால என��� பிரேயாசனமி!ல... எ�னமாதிாி ஒ� வய�� ெபா�மனா+=�கி 

இ-த %� ��கியமி!ல>யா... ெப+( ��கியமி!ல>யா... தைர Kட� ேபா��யா... 

ஏ>யா எ�ன� K+= வ-ேத...? எ�ன� ைகவிட� ேபாறீேய..." 

 

க9கா, ப�க�திF�-த கிளாைஸ எ(�� `ேரா க�ணா= மீ� Eசினா7. 

ைகெய(��� ��பி+டவைன� பா���8 சிாி�தா7. ைகத+=னா7... கதைவ� 
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��தினா7. ெகா�ைடைய அவிD��� ேபா+டா7... N�கைள� பி>��� 

ேபா+டா7... பா+(� பா=னா7. த9த9ெக�� �தி�தா7. 

 

அைற�கதG பலமாக த+ட�ப+ட�. மேனாக� ைககைள ெநறி�தா�. அவ7 

க�ன�தி! Kட, ஒ�� ேபா+டா�. அவ7, உடேன ஒ�பாாி இ+டா7. இ�ேபா� 

கதG�� ெவளி�ப�க� வசGக7 ேக+டன. அ-த� கதG அதி�-த�. மேனாக� ேவ� 

வழியி!லாம! ெப+=�பா�பா> கதைவ� திற-தா�. ெவளிேய நா�ைக-� ேப� 

நாக�பா�பா> சீறி நி�றா�க7. வ��ேபா� வாPைசேயா( இ-த அைறயி! 

வி+(�ேபான வரேவ@பாள�, இ�1� அ9�� இ9�மா> ஆ=� 

ெகா�=�-தவைள ேநா+ட� ேபா+டப=ேய க�தினா�. 

 

"ஏ�டா ... ஒ�ன� பா��தா ப=8சவ� மாதிாி ெதாிJ�... இ�ப=�ப+டவ7 ஏ�டா 

ெகா�( வ-ேத...' 

 

"ஏ�டா கமா!... அவ9கி+ேட ேபா> நியாயமா ேக��ேற ? க@பழி�" ெகாைல�1 

பழிைய ந�ம ேமல ேபா+(+(, த�பி�கற��� வ-தி��கா�... ேபசாம ேபா]��� 

ேபா� ேபா(.... நீ ேபசறியா? நா� ேபச+(மா....? ஏ= ஒ�ன�தா� இ��� ேமேல 

ஆ=ன, கடA��7ள Eசி கடாசி(ேவா�. கடாசினவ9கதா�.... கமா!... இ�1மா 

ெடFேபாைன எ(�கைல..." 

 

ஒ� ெமா+ைட�தைல த=யனி� அத+டA��� க+(�ப+(, வரேவ@"� கமா!, 

அ-த அைற��7 இ�-த ெடFேபாைன எ(�தா�. பிரமி�� நி�ற மேனாக��� 

விபாீத� "ாி-�வி+ட�. ைகெய(��� ��பி+( ம�றா=னா�….. 

 

'ேவ�டா� ஸா�... ேவ�டா� ஸா�...' 

 

அ-த8 சமய�தி! க9கா, எாிகிற தீயி! எ�ெண>ைய ஊ@றினா7 

 

"ஏ�? ேபா� ேபா+டா� ேபாட+(ேம... ேபா]� - ெகா�பனா... ேட> க,மால�.... 

ேபா]� ம8சி�கி+ட ேப�டா...' 
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இ�வைர தய9கிய கமா!, இ�ேபா� ெடFேபா� எ�கைள உ�தியாக8  

�@றினா� மேனாக� அவ� ைககைள� ப@றி த� க�களி! ஒ@றி� ெகா�ேட 

ம�றா=னா�... 

 

"எ� க3��ல கிட�கிற இ-த நாA பG� ெசயிைன எ(����9க சா�... ைபயி! 

இ��கிற ெர�டாயிர� %பாJ� எ(����9க சா�... இ-த க=கார�ைதJ� 

வா9கி�கி9க சா�... ஏ> க9கா... சா� காAல வி3=.." 

 

மேனாக� �+=� கா+=ய அ-த த=�த மனிதைர அ@ப� "3ேபா! பா���வி+(, 

க9கா, மேனாகாிட� ம!A�� வ-தா7. 

 

"அட�ேபாடா... அ-த� க,மால� ம+(� ஒன��� பதிலா இ�-தி�-தா!, இ-த 

ெமா+ைட�பயல இ�ேநர� கீ>�� ேபா+=��பா�..." 

 

த=�த ெமா+ைட, கமாFடமி�-� ெடFேபாைன வா9கியேபா�, மேனாக�, அவ� 

காF! வி3-தா�. 

 

"ேவ�டா� ஸா�. தயG ெசP� ேவ�டா� ஸா�... நா� ெபாிய ஆ`ஸ� ஸா�... 

அெர,டானா!, எ� ேவைல ேபாயி(� சா�... நா� ெசா�னெத!லா� ஒ9கள�� 

தாேர� சா�..." 

 

"சாி கீேழ வ-� நீ ெசா�னைதெய!லா� கழ+=� ெகா(�தி+( லாாிய� பி=�� 

ஓ(... இ-த த�ேதறி �+= இ9ேகேய இ��க+(�... காைலல அ1�பி 

ைவ�கிேறா�..." 

 

"நீ9க நிைன�கிறமாதிாி அவ7, அ�ப=�ப+டவ7 இ!ைல சா�.... ேபாைதயிேல 

உளறினாA�... "�ஷ1�� பதிலா எ�ைனேய ந�பியி��கிறவ7 சா�..." 

 

"இவ� சாி�படமா+டா� ேபா]� ந�ப� எ�ேக[டா? சாி.. Hணாவ� மா=யி! 

இ��கிற, ச�-இ�,ெப�டைர� K+= வா... ஏ> ஒ�ன�தா� எ���= 

"டைவைய� க+(ேற... உ�கா�=.." 
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"சா�... சா� எ� மான� ேபாயி(�... ேவைல ேபாயி(�... எ9கைள வி+=(9க சா�..." 

 

"இ-தா பா�டா.. நீ ப�ணின காாிய���� நா9கேள ஒ�ன ேபா]�ல 

ஒ�பைட�க4�. ஆனா!, ஒ�ன� பா��தா!, பாவமா இ���.... நீ ம+(� 

த�பி8�� ேபாயி+ேட இ�. இவள நா9க விட� ேபாறதி!ைல ேட>... அவ "டைவய� 

பி(9�டா. 

 

ெமா+ைட� தைலயனி� த=�த கா!களி! ேபா+=�-த ைககைள, மேனாக� 

ெவ+ட�வா7 E8ேசா( எ(�தா� அவ1��7 அவைனயறியாமேலேய ஒ�� 

வி,வ%ப� எ(�த�. அவ�கைள ேந��� ேநரா>� பா��� ஆைணயிட ைவ�த�. 

Eறா�பா> நி�� S.ைர�க ைவ�த�.... 

 

சாி... ேபா]ைஸ� K�பி(9க..... ஆன� ஆக+(�... எ� உயி� ேபாவத@� 

��னா!, இவள நீ9க ெதாட �=யா�...' 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    

 

எ-த� ேப�-� நிைலய�திF�-� ரகசியமா> ஏறினா�கேளா, அேத இட�தி@� 

அ�ேக மேனாக��, க9காG� ஆ+ேடாவி! இ�-� பகிர9கமா> இற9கினா�க7. 

இரG மாி��� ெகா�=���� ேபா� "ற�ப+(, பக! வி=ய! �ழ-ைதயா> 

பிற-தேபா�, அ-த� �ழ-ைதயி� ெதா�"7 ெகா= ேபா! ஆகாய�தி! 

ெசPசிவ�பா> ஒளி�க@ைற. அ-த� பிற�ைப அறிவி��� �லைவ8 ச�த� ேபா! 

பறைவகளி� ச�த9க7. 

 

க9கா, மேனாகைர க�Kசி� பா��தா7. அ-த அைறயி! நட-த அம�கள�தி@�� 

பிற� இ�வ�ேம ேபசவி!ைல. �க���� �க� பா��கவி!ைல. இ�ேபா�தா� 

பா���� ெகா�டா�க7. தைலகைள� தாD�தி� ெகா�டா�க7. மGன� ேபசி@�. 

பா�ைவக7 ��க�ைத� பகி�-� ெகா�டன. அவ� ேப�+ ைபயி! ைகயி+( ஐ-� 

இ�ப� %பா> ேநா+(�கைள ெவ�ைமயா> "ர+=ய அவ7, ைகக.��7 
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திணி�தா�. அவ7, அ-த ேநா+(�கைள, அவ� ைப��7 ெசா�கியப=ேய, 

ஆ@றா� அர@றினா7. 

 

அ-த� பச9க கி+ட நா1 அ�ப=�ப+டவ7 இ!ேல�1 நீ ெசா�ன�ேபா - 

ெப�ைம�ப+ேட�. ஆனா!, இ�ேபா நா1 அ�ப=�ப+டவ7தா�1 நிைன�கிற� 

மாதிாி பண�த நீ+(றிேய சாேர ..." 

 

மேனாக�, அவைள, அவ7 க�க7 வழியா>8 ச-தி�தா� Kடேவ அவ7 

நிைனf+(� ச�பவ� ேகா�ைவக7 தானா> மனதி! ேமாதின. இ�ேபாேத அ-த 

நிகD8சிக7 அ9ேகேய நட�ப� ேபா! க�க7 பா��தன. கா�க7 ேக+டன. 

 

ேபாைத ெதளி-� பய-� நி�ற க9காைவ, த� உட�ேபா( உட�பா> 

இைண���ெகா�(, அவ� S.ைர�கிறா�.... வய� வ-த ஆ4� ெப�4� 

உடAறவி! ஈ(ப(வ� �@றமி!ைல .... ஒ��தி உடைல வி@றா!தா� �@ற�... 

அைத ந+"�காக வி+(� ெகா(�தா! அதி! த�பி!ைல... இவ7 எ�ேனாட 

ேதாழி... நா9க7 உறவா(வ� எ9க7 ெசா-த விவகார�.. ேவ4மி�னா ஒ� 

ேபா]ைஸ வர8 ெசா!ைல>யா...' எ�� சவா! இ(கிறா�. உடேன கமா! 

சிாி�தப=ேய... ச+ட- ெதாியாதவ�தா�யா ேபா], அத� ெதாிP� வ8சி�-தா!, 

அைத எ�ப= வைள�க1��1 அவ9க.��� ெதாிJ�...' எ�கிறா�. 

 

உடேன மேனாக� ஆகாய�� NமிJ� ஆனவ� ேபா! க�ஜி�கிறா�... இ-தா 

பா�9க�பா... நீ9க.� ேபா]�மா ேச�-� எ�ைன� க+=� ேபா+(+ேடா 

இ!ைல ெகாைல ெச>�+ேடா இவள, மானப9க�ப(�த �=J�... அ�"ற� எ�ன 

நட���... ெகாைல� ேக,ல உ7ள ேபாE9க.... இ!லா+= நா� நியாய� 

கிைட�கற� வைர��� அதாவ� ஒ9க ைகல கா�" மா+டற� வைர��� ஓய 

மா+ேட�.... உ�ணா விரத� இ��ேப�... ஊர� K+(ேவ�... மறிய! ெச>ேவ�.. 

எ�G� பF �கா+=.... தீ��ளி�ேப�... எ9ேக அவள� ெதா+(� பா�9க... எ9ேக 

ெடFேபா� ெச>J9க...' எ�� அத+(கிறா�, மிர+(கிறா�. அவ�க7 அட9கி� 

ேபாகிறா�க7. அ�ப=J� அவ� த9க8 ெசயிைனேய பா��கிறா�க7. மேனாகேரா 

'இ-த அைற�� ஏ@ப+ட ேசதார���� ��பண��ல கழி���கலா�... இ�ப 

ெமாத!ல ெவளில ேபா9க.. இ!லா+= நாேன ேபா]ஸு�� ேபா� ெச>ேவ�.... 

உ9க.�� இ�,ெப�டர�தா� ெதாிJ�... என�� ஐ.ஜிையேய ெதாிJ�... 



108 

 

எ�கிறா�. அவைள ஆ�கிரமி�க� ேபானவ�க7, ஆ�கிரமி�க� ப+டவ�களா> 

ெவளிேய�கிறா�க7. 

 

மேனாக�, ஒ� மாEர� ேபா! அவைள� பா��கிறா�. அவ7 நீ+=ய %பா> 

ேநா+(�கைள தன� ைப��7 திணி��� ெகா�ேட ஆ+ேடாG� காவ�' எ�� ஒ� 

வா��ைதைய ஒ� வா�கியமா> இ3�கிறா�. அவேளா, 'நா� நட-ேத ேபாயி(ேவ� 

சாேர - நட-� நட-தாவ� வழி �ைறJற� மாதிாி எ� பார� �ைறJறதா�1 

பா��கிேற� சாமி...' எ�கிறா7. அவைன� தி��பி� தி��பி� பா��ேத, நட�கிறா7. 

மீ�(� அவனிட� தி��"கிறா7. ஆகாய�ைத8 சா+சியாக ைவ��8 ெசா!வ� 

ேபா!, அ-த ஆகாய�ைத� பா���வி+(, அவனிட� ேப�கிறா7. 

 

"நீ ஆ�பைள9க.ேலேய ெபாிய ஆ�பைள ஸாேர. உ�ன மாதிாி ஆ�பைளய 

இ�பதா� நா� பா�ேக� ஸாேர ெபா�மனா+=�கி+ேட ேபாறவ� சாதா 

ஆ�பைள�னா அவைள க+=� கா�கிறவ� ெபாிய ஆ�பிைள... நீ ம+(� எ�ன 

வி+(+(� ேபாயி�-ேத... எ�ன `, `ஸா ஆ�கி இ��பா9க... நா1 ஒ� 

கபிாி8சி.... எ�ென!லாேமா ேபசியி��ேப�... ஆ=யி��ேப�. எ�ன 

ம�னி8ேச�1... ஒேர ஒ� வா��ைத .... எனி�கி ஒ� ஆ`,ல K+ற ேவைல 

ேவணா�.... க�ெபனி ேவைலJ� ேவணா�... எ�ன ம�னி8ேச�1... ஏ�னா... 

இனிேம9கா+= நாம பா�க� ேபாேறாேமா இ!Fேயா... ெசா!A 

ஸாேர.. எ� வG��ல பா! வா� சாேர..." 

 

அழ�ேபான க9கா, பி� ப�கமாக ேலசா>8 சா>-தா7. அ�ப=J� க�ணீ� 

ெதாி�த�... அவ�, அவைள அ3�தமாக� பா��தா�. அட�கி ைவ�தி�-த 

உண�Gகைள ெகா+=னா�.... 

 

"இ-தா பா� க9கா! ம�னி�"�1 வ-தா!, நீதா� எ�ைன ம�னி�க1�. 

கல9காத �ளமா இ�-த உ�ைன, �+ைடயா> கல�கி+ேட�. ஆனா!, ஒ�ேனாட 

ந+" எ� ஆJ7 வைர��� ெநன�பா இ����. பிாிய�ேபாறதா ெநன8�8 

ெசா!லல, நாம பிாிய� ேபாற�� இ!ல... ஆனா... அேதசமய� ந�ம ெர�( 

ேபேராட நடவ=�ைகJ�.... ேவற மாதிாி இ����.... இ��க4�... நா� ந�பி�ைக� 

�ேராகிJமி!ல... நி8சய� ஒ� ந!ல ெச>தி E( ேத= வ��... ஆ`ஸு�� வாரத 

ம+(� நி��திடாேத... ஆ`,ல நா� அதிகாாியி!ேல ... நீ ெப���றவ7 இ!ேல ... 
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நா� ம1ஷ�.... நீ ம1ஷி... சாி... ேபா>வா�மா.... சீ�கிரமா ஆ`,ல ேபா> 

ேவைலய� பா�..." 

 

"அழ ைவ�கிறிேய ஸாேர... அழ ைவ�கிறிேய... ஒ� ெநலமய நிைன8சா எனி�� 

மன� ேக+க மா+ேட9�ேத..." 

 

க9கா, உத(கைள� க=�தப=ேய, அவைன உ@�� பா��தா7. அவைள தன��7 

உ7வா9�வ� ேபா!, அைசவ@ற க�ணா= ேபா! சலனமி�றி நி�ற மேனாக�, 

எதி�திைசயி! நட-தா�. இல�� ேநா�கி8 ெச�றா�. ச9காிைய� பா��க 

ேவ�(�. அவ7 க�கைள� �ைட�� விடேவ�(�. அவ.�� எ� ேதைவேயா 

அைத ஈேட@ற ேவ�(�. அவளிட� ம�னி�"� ேக+க ேவ�(�. 

 

மேனாக�, நைடயி! ஒ� மி(��... பா�ைவயி! ஒ� க�`ர�... கா!க7 தைரயி! 

அ3-த� பதி-தன. சா>வா> நட�காம! ேநரா> நட-தா�. ெக+டைத�ேபா! 

ந!ல�� ெதாட�-� வர�K=ய�... ஒ� ந!ல �ண� இ�ெனா� ந!ல �ண�ைத� 

ெதா@றி� ெகா7ள� K=ய�. அ3ைகJ�, சிாி�"� இ�ப=�தா�. இனிேம! சிாி�க 

�=கிறேதா இ!ைலேயா, அழ�ேபாவதி!ைல. அழ ைவ�க� ேபாவ�� இ!ைல. 

எ�ப= இ��காேளா. எ�ப= ெய!லா� நட-தி��ேக�. க9காைவ கா�பா@றிய� 

ேபா! ச9காிையJ� கா�பா@ற ேவ�(�... எ!லா வைகயிA� கா�பா@ற 

ேவ�(�. 

 

மேனாக�, ெப� விரைல� பா��தப=ேய நட-தா�. அ�க� ப�க� எ-த� ெப�4� 

இய9�வ� அறியாம!, நட-� ெகா�=�-தா�. த�ைன�தாேன தாிசி�ததி! ஒ� 

ெப�மித�. இ-த உண�ைவJ� �ண�ைதJ� ஆவியா�காம! மன���7ேளேய 

க+=� ேபாட ேவ�(� எ�ற ைவரா�கிய�. 

 

அ-த ம���வமைனயி� Tைழ வாயிA��7 ெச�ற��, மேனாகாி� கா!க7 

ேலசா>� தள�-தன. கா!கேளா( ேச�-� தைலJ� தாD-த�. எ-த �க�ேதாட 

அவைள� பா��ப�? தைரைய� பா��க மனமி!லாம!, அ�ணா-� பா��தா�. 

அ-த� க+=ட�தி@� ேமேல தைல நீ+=ய அேசாக மர9கைள அ�ணா-� 

பா��தப=ேய நட-தா�. ஏேதா ஒ�� ேமா�வ� க�(, க�ணிற�கினா�. 

அவனிட� �+(�ப+ட க+(� ேபா+ட மனித� ஒ�வ�, இய!பாக8 
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ெசா!வ�ேபாலG�, த�ைன நிைன��� ெகா�ட� ேபாலG� வF அட�கி� 

ேபசினா�... 

 

"அ�ணா-�� பா��க�படா�... �னி-�� ேநா�க�படா�.... ேநரா� பா��க4�. 

ேநரா நட�க4�. ந�ேமாட சிரம�, பிற�தியாைர8 சிரம�ப(�த� Kடா�..." 

மேனாக� நி�றா�. த�பா+(��� ேபா> ெகா�=�-த மனிதாி� ��ைக� 

பா��தா� அ-த ��� "ற��க!ல. அவ1�� ஒ� ேகடய�... அ-த வா��ைதக7 

ெவ�� வா��ைதக7 அ!ல. அசாீாி வா��ைதக7. 

 

மேனாக�, F�=! ஏறி, H�றாவ� மா=�� வ-தா�. அ�ேவ தைர�தள� 

மாதிாியான வரேவ@பைற. பா�ைவயாள�க7 இ��ைகக7. அரசா9க ம���வமைன 

காணாத பளபள�பான தைர. இ-த ம���வமைன இவ� ச�தி�� அ�பா! 

ப+ட�தா�. ேபா], வழ�� வ�" வர�Kடா� எ�பத@காக, ெதாி-தவ� ஒ�வ� 

Hல� கிைட�த இட�. 

 

ச9காியி� அைற�� ��னா! நாA ேப� அ�மா, அ�கா, மாமனா�, மாமியா� 

அ�கா, அWவ�ேபா� ேப�கிறா7. அ�மாவி� ைக E8��க.�கிைடேய �கமி+(, 

அவ.��8 சாதகமாகேவா அ!ல� பாதகமாகேவா ேப�கிறா7 மாமனா�, தைலைய 

ஒ�8சா>�� நி@கிறா� மாமியா� இர�( ைககைளJ� தைலயி! �வி���ெகா�( 

த(மா�கிறா7. 

 

இ-த ெசா�ண�மா அவ�க7 வ-த�� பய-� ேபானவ7தா�. ேபா],ல பி=8�� 

ெகா(�திடாதீ9க�1 ெகPச� ேபானவ7தா�. ஆனா! ச�ப-திக7 எ� மக7 

ெதாிP�� ெதாியாம ஏதாவ� ெச>தி�-தா!, நீ9கதா� ெபாிய மன� ப�ணி 

ம�னி�க1�.'' எ�� அ3தேபா�, அவள� பய�, பய���தலான�. கட-த H�� 

நா+களி! அவ7 எகிற! H�� மட9காகி, ��பாிமாண� ெப@ற�. மேனாக� 

பி�னா! நி@பைத அ-த நா!வ�ேம கவனி�கவி!ைல. நாயகியான ெசா�ண�மா, 

�ட8�ட� ெகா(�தா7…. 

 

"இ�னிேயாட எ9க ெபா��"� ெதாைலPச�. நீ9க ஆயிர� ெசா�னாA� ேக+க� 

ேபாறதா> இ!ைல..... இனிேம! நீ9க யாேரா- நா9க யாேரா - ஊ���� K+=� 
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ேபாக4��னாA� K+=� ேபா9க.... இ9ேகேய வ8� அழ� பா��க4-

��னாA� பா�9க... ஏ> கா-தாமணி - "ற�ப(." 

 

"அ�ணி! அ�ப=ெய!லா�, ேபசாதீ9க.... நா9க எ-த �க�ேதாட அவள� 

K+=+(� ேபாேவா�.?" 

 

��மா8 ��மா பினா�தாேத - எ9ேகயாவ� ெப�டா+=, "�ஷன அ=�பாளா....? 

இவ7 அ=8சி+டாேள... இவைள8 ேச��தா!.... ஒ�நா7 ரா�திாியிேல எ� மகைன� 

ெகாைல ெச>ய மா+டா7 எ�கிற��� எ�ன நி8சய� .?” 

 

"எ�மா... எ�ன இ�!லா�." 

 

மேனாக�, ஓ9கி� க�தினா�. நா!வ�� தி��பினா�க7. க�களி! நீ� ேகா��த 

மாமியாைரJ�, ேயாகி ேபா! ைகக+= நி�ற மாமனாைரJ� மாறி மாறி� பா��தா�. 

மாமியா� அவைன� பா���வி+(, இய!பிேலேய ஒ(9கி�ேபான உட�ைப 

ஒ(�கினா7. மாமனா�, அவ� ைகைய� பி=�� ேத�கி ைவ�த உண�Gகைள� 

திரவமாக ெவளி�ப(�தி� ெகா�=�-தா�. இ�வ�� ஆர�ப� ப7ளி�Kட 

ஆசிாிய�க7. �ழ-ைதகேளா(� பழகி� பழகி �ழ-ைதயானவ�க7. மாமியா�, 

ம�மகைன� பா��� ைகெய(��� ��பி+டா7. அ�மாைவ� ேபா! அவ� தி+= 

விட�Kடாேத எ�கிற பய�. அவ7 உட�" ஆ=ய�. சரணாகதியா> ஆ=ய�. 

��பி+ட ைகைய எ(�காமேல ம�மகைன� பா��� ம�றா=னா7. 

 

"அவ7 நட-��கி+ட� த�"�தா� மா�பி7ேள - எ9க �=ைய� 

ெக(�கிற��கி�ேன பிற-தி��கா7. ஒேர ெப�ணா8ேச�1 தைலயிேல த+= 

வள��காம� ேபாயி+ேடா�. எ9க E+ல இ�-த� மாதிாிேய ஓ9க E+லJ� 

இ��பா�1 நிைன�ேதா�. இ�ப= ஒ9கைள8 சீரழி�பா�1 நிைன�கேல... ஏ9கி 

ஏ9கி அ3கிறா மா�பி7ேள. நீ9கேள ெசா!A9க அவைள ஊ���� K+=+(� 

ேபாக �=Jமா? அ�ப=� ேபா> உயிேராடதா� இ��க �=Jமா - ஒேர ஒ� 

ச-த��ப� அவ.��� ெகா(9க மா�பி7ேள - அ�ப�Kட நீ9க அவைள 

அ=�`9கேளா... பி=�`9கேளா... அவ7 ஓ9க ெபா�.. அவைள எ�ன 

ேவ4மி�னாA� ெச>J9க நா9க ஏ�1 ேக+கமா+ேடா�." 
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ச�ம-திய�மா ேபசி �=�ப� வைர��� ெபா�ைம கா+ட �=யாம! ெசா�ண�மா, 

ைககைள ஆ+=ய ேபா�, கா-தாமணி, அவ@ைற� பி=��� ெகா�டா7. இ�ேபா� 

அ-த�மா ைககைள நீ+டாமேலேய க�தினா7.... 

 

"இ-த மாதிாி பச�பற ேவைலெய!லா� ேவ�டா�. எ� மகைன அவராேவாட ராவா 

��தி� ெகாைல ப�ண4�. அ�ப�பா - எ�ன ந!ெல�ண� உன��". 

 

ெசா�ண�மா, மகளிடமி�-� ைகைய எ(�� வி+(, அ9�மி9�மா> ஆ=� 

கா+=யேபா�, மேனாக�, அ�மாைவ �ைற�தப=ேய க�த� ேபானா�. அத@�7 

வாச! கதG திற�க�ப+ட�. ச9காிைய எ+=� பா��க�ேபான மேனாகாி� 

க�கைள இர�( உ�வ9க7 மைற�தன. ,ெடத,ேகா� மனித��� ஐ�ப� 

வயதி��கலா�. Kட நி�ற ெப�4�� இ�ப�ேத3 வயதி��கலா�... டா�ட� 

க�தினா�.... 

 

"இ�ப= ச-ைத�K+ட� ேபா+டா! எ�ப= ? ஏ�மா நீ இ9க வர�Kடா��1 

ெசா�ேனேன... எ��காக வ-ேத...” 

 

"கா� ெசலவளி�கிறவ7 நா�. வர�படாதா…” 

 

மேனாக� எ�மா' எ�� ஒ� அத+ட! ேபா+(வி+(, டா�டைர� ேக+டா�... 

 

"இ�ேபா எ� ஒ>"�� எ�ப= இ��� டா�ட�..." 

 

"க�கிரா�ேலஷ� மி,ட� மேனாக�.." 

 

மேனாக� அ-த இள� ெப�ைண "ாியாம! பா��தா�. அவ7 தன� பாரா+(�� 

விள�கமளி�தா7. 

 

அ-த�மா, ஒ9க ெப�டா+=, எ�கிற நிைன�" வ-தி��ேக... இ�ேபாவாவ� 

பா��க49கிற எ�ண� வ-தி��ேக... அ����தா� பாரா+=ேன�..' 
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அ-த� ெப�ணி� ேகாப�ைத8 ச-தி�க �=யாம!, மேனாக�, டா�டாிட� 

அைட�கலமானா�. 

 

"அவ.�� எ�ப= இ��� டா�ட�...” 

 

"ந!லா�தா� �ணமாகி வ-தா9க..... ஆனா! இ-த�மா... ஒ9க�மாவா - ந!ல 

அ�மா- இவ9க, இ-த ெர�( ேபைரJ� ப(�தின பா+(ல பாவ� ஒ9க மைனவி�� 

பைழயப=J� ைககா! ெவ+=+(" 

 

டா�ட� ேம@ெகா�( ேபச�=யாம! வாயைட��� ேபானா�. மேனாகாி� 

மாமியா��, மாமனா�� ஒ�வைர ஒ�வ� க+=� பி=��� ெகா�( வி�மினா�க7. 

அ�G� ந!லதா>� ேபாயி@�. தனி�தனியா> அ3தி�-தா! கீேழ 

வி3-தி��பா�க7. ஒ�வைரெயா�வ� எ�G� பி=படாம!, பி=��� 

ெகா�டா�க7. ஒ�வ� ேதாளி! இ�ெனா�வ� �க� ேபா+( ���கைள 

ஈரமா�கினா�க7.... தைலக7 இற9கி ��டமான இ� உட�"களா> 

ஆகி�ேபானா�க7. 

 

மேனாக�, ெபா9கிய ேகாப�ைத திைச தி��பினா�. எதி�மைற உண�ைவ 

ஆ�கமா�கினா�. அ�மாவி� ேதாளி! ைக ேபா+டப=ேய அவ7 �க�ைத� 

\�கி�பி=�� ெநகிD-� ேபசினா�. 

 

"எ�மா... ஒ� மகளாயி�-தா!, இ�ப=� ேப�வியா...? இவ9க ஒ� த�பி 

த9க8சியாயி�-தா!, இ�ப= ேநாக=�பியா? ஒ�ைனJ� எ�ைனJ� 

ந�பி�தாேன�மா ச9காிைய ஒ�பைட�தா9க. ஏ�மா இ-த மாதிாி எ!லாைரJ� 

ேநாக=�கிேற... அ�காG��, ச9காி மாதிாி ெவ+( வ-தி�-தா!, நீ அவ7 

"�ஷைன வி+( ைவ�பியா... எ� ெப�டா+=ையJ� ஒ� மகளா ெநன8�� 

பா��மா." 

 

ெசா�ண�மா, க�களா! அைரவ+ட� ேபா+டா7. விழி பி�9க� பா��தா7. பிற� 

�க�ைத H=� ெகா�டா7..... உ8சி �த! பாத� வைர �A9கிய�. கா-தாமணி 

அவ7 ைககைள� பி=�தேபா�, அ�மா�காாி அவ7 தைலயி! �க� ேபா+( 

ம�வினா7... ஊைம அ3ைகயா> அ3தா7. மக� அ�ப=� ேபசிவி+டாேன எ�� 
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அ3கிறாளா..... ம�மக7 பைழயப=J� E+(�� வ�வ� நி8சய� எ�� நிைன�� 

அ3கிறாளா... அ!ல� அ�� �த! இ��வைர தா� நட-� ெகா�டைத� ப@றி 

�@ற உண�வி! அ3கிறாளா - �@றPசா+= அ3கிறாளா.. அ-த ெசா�ணமாG�ேக 

அ� ெதாியா�. 

 

இத@�7 டா�ட� அத+(வ�ேபா! ேபசினா�. 

 

இட�ைத காFப�49க�மா ேவ=�ைக பா��கா9க பா� - இ�ேபா அ-த� 

ெபா�4�� ைடசிபா�� ஊசி ேபா+(+(, வ-தி��ேகா�. இ�1� நாAமணி 

ேநர� அைர மய�க�திேலேய இ��பா9க. அ�பா அ�மா ம+(� இ9ேகேய 

இ��க+(�...' 

 

'நா1� இ��ேக� டா�ட�...' 

 

'ேநா மி,ட� மேனாக� - ஸாாி... இ�1� ஒ� வார�தி@� நீ9க அவைள� 

பா��க�Kடா� .... நா9க ஒ9க ஒ>ைப அ�ஸ�ேவஷ�ல வ8சி��ேகா�... எ�ேபா 

பா��க8 ெசா!ேறாேமா... அ�ப� பா��தா! ேபா��.... இ-தா�மா... ெபாிய�மா.. 

E+(���ேபா> எWவளG அழ4ேமா... அWவளG அ3... இனிேமலாவ� யாைரJ� 

அழைவ�காேத... இ!லா+= ஒன���.. மி,ட� மேனாக� - எ�ேனாட வா9க..' 

 

அ-த அைற��7 ��=ய=�த ெசா�ண�மாைவ, கா-தாமணி இ3���ெகா�( 

ேபானா7. மேனாக�, மாமனாாி�, ம=�� ைவ�த கர9களி!, ேலசா> பி=�� 

அ3�திவி+(, டா�டேரா( ேபானா�. Kடேவ அவைன8 சா=ய அ-த� ெப�4� 

ேபானா7. 

 

அ-த அைறயி! �ழ! நா@காFயி! ேமேல கதி� விாி-த Sாிய� பட�. எதி�8 �வாி! 

வ+ட9கைள உ7ளட�கிய ெப�வ+ட� பட�. அத� ைமய�தி! ஒ� "7ளி. அத@�� 

கீேழ ெம�ைதயி+ட க+=!. 

 

"இ�ேபா எ� ஒ>"�� எ�ப= இ��� டா�ட�.." 

 

"ஒ>� இ��க+(�.. ஒ9க.�� இ�ப எ�ப= இ����.... ேநாயி�1  
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அ1மானி�தா!, அ� ஒ9க.���தா�. ஒ9க ஒ>"�� இ��கிற� அேதாட 

அறி�றிக7..... ஒ9க.�� மன�கா>8ச!... அ-த� ெப�4�� ெநறி க+=யி���... 

அ-த� ெபா�4 கி+ேட ேபசி� பா��ேதா�... ஓ9க ெச�,ைல� ப@றி 

ெசா�னா9க. ஏ� அ�ப=� பா��கறீ9க டா�ட�களான நா9க தாJமானவ9க... 

ஓட� ேபாட நி�வாண� ம+(மி!ேல... மனேசாட நி�வாண�� எ9க.���தா� 

ெதாிJ�.." 

 

அ-த� ெப�, இைடமறி�தா7. Sாிய கா-தி� N நிற�. அத� விைத ேபாலேவ 

க�ன�தி! ஒ� ம8ச�. 

 

"ஆனா! உ9க.�� இWவளG ஆணாதி�க� Kடா� சா�. அ-த ஆ�டைர எ�ப= 

சா� கிழி8�� ேபாடலா�? ெப�டா+=�னா அ=ைமயா ப8ச�� E+(�கார� 

ஏடாKடமா� ேபசினா�1 அவன� ேச+காத ேக7விைய ேக+=+(, தி��பி 

வ��ேபா�, நீ9க ஒ� கணவ�, ேக+க�Kடாத ேக7விைய� ேக+கலாமா? ஒ� 

ேக7வி �ைற இ!ைலயா? ேகாளாைற ஒ9ககி+ட வ8��கி+( �ைறைய 

அவ9ககி+ட க�டா எ�ன அ��த�? க@"� ெப�மித�ேதாட வ-த மைனவிைய 

நீ9கேள மானசீகமா, அேத மனிதைன க@பழி�க8 ெச>தீ9க.... ஆனாA� 

ஆ�ைம��ைறG உ7ளவ9க.ைடய நட�ைதைய� ப@றி விள�கி, நீ9க 

த@ெகாைல ெச>தாA� ெச>��கலா� எ�� அவ9ககி+ட8 ெசா�னேபா�, 

அ-த�மா, தன�காக அ3கிறத நி��தி+(, உ9க.�காக அ3கிறா9க சா�. 

இ�தா�, இ-த நா+(� ெப�கேளாட ப�பாேடா. அ!ல� �ய�ைத� 

ெதாைல��� சீரழிேவா…." 

 

பா�ட� ச-திரேசகர� அ-த� ெப�ைண க�களா! அட�கினாேரா ெகPசினாேரா. 

அவ7 அட9கினா7. 

 

"ஏ�மா.... நீ வ-த� கG�சிF9 ெச>Jற���... வ�கீலா மாறினா! எ�ப=....? 

ச9காிகி+ேடJ� ேகாளா� இ!லாம இ!ைல... ப�க�� E+(�கார� ஒ� மாதிாி� 

பா��தைத.... அ� தன�� பி=�கல எ�கிறைத... இவ�கி+ட பகிர9கமா 

ெசா!Fயி��க4�... ெச�, ைல� ப@றி, ப=�த ெப�4�� ெதாி-தி��க4�... 

இவ� ஆய�தமா ெந�9�� ேபாெத!லா�, அ-த�மா , ெதாி-ேதா ெதாியாமேலா, 
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சில வா��ைதகைள� ெகா+=யி��கா9க... ஆனாA�, மி,ட� மேனாக� ! K+=� 

கழி8�� பா��தா!, த�" ஒ9க ேமல ெதா�g� சதEத�.... மீதி ப�� சதEத�, 

அ-த ெபா�4 ேமல.." 

 

"நா� எ�ன ெச>ய1� டா�ட�..? நீ9க எ�ன ெசா�னாA� க+(�ப(ேற� - 

டா�ட�..." 

 

"நா� பிர8சிைனைய ேந��� ேநரா>8 ச-தி�ேபாமா? இ-த� பிர8சிைன�� 

�3�காரணேம, உ9கேளாட ஆ�ைம� �ைறGதா�. அ-த� �ைறG 

மேனாாீதியாலானதா? அ!ல� ஆ�கானி� அதாவ� உட! ாீதியாலானதா? 

எ�கிறைத இனிேம! தா� க�(பி=�க4� மேனாாீதியா க�(பி=�க உ9க 

மன�ல எ�ன!லா� உ���ேதா, அைத எ!லா� எ3�9க எ�தைன ப�கமானாA� 

சாி. எ3�றைத எ� கி+ட ெகா(9க. அேதாட சில பி^க! ெட,(க.��� எ3தி� 

ெகா(�கிேற�. இர�ைடJ� ைவ�� ஒ� �=G�� வரலா�.” 

 

"ந!ல �=G கிைட��மா டா�ட�..?" 

 

"இ�ேபாைத�� நா� எ�G� ெசா!ல �=யா�... நீ9க உ�ைமைய - அ� 

எ�வாயி�-தாA� ச-தி�க� தயாராக4�...” 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12121212    

 

உ7ேள வ-� உ+காராம! நி�ற மேனாகைர, டா�ட� ச-திரேசகர� ஆ8சாியமாக� 

பா��தா�. ெசா�னப=, எ3தி� ெகா(�த� ேபா!, �றி�பி+ட நாளி!, �றி�த 

ேநர�தி! வ-�வி+டா�. ெகா(�த வா�ைக� கா�பா@�வ��, ேநர� தவறாைமJ� 

ந!ல பழ�க9க7 ம+(ம!ல... ப�பா(9Kட... த�ைன ைமயமாக ைவ��8 

�ழலாம!, பிற� நல�ைதJ� ேப4� ஆேரா�கியமான அ4��ைற. இ�ேவ 

மனநல�தி@� ��கியமான காரணி... இவ� ேதறி(வா�. 

 

"உ+கா�9க மி,ட� மேனாக� ! ஏ� கிழவ� மாதிாி சா>-� இ��கீ9க? நிமி�-�,  
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ேநரா உ+கா�9க.... மன� எ�ப= "ற ெவளி�பா(கைள� ேதா@�வி��ேதா.... 

அ�ப= "ற ெவளி�பா(க.� அக�ைத ெச�பனி(�." 

 

மேனாக�, நா@காFயி� பி�ப�க� சா>��� ேபா+ட ��ைக நிமி��தினா�. அத� 

ச+ட9களி! கிட-த கர9கைள� \�கி, வயி@��� அைணயா>� ேபா+டா�. 

இத@�7 டா�ட�, ேர�கி! இ�-� ஒ� ைபைல எ(�தா�. அத� இர�( நீல 

உைறகைள அகல�ப(�தி, அவ@றி� இைடெவளி��7 கிட-த காகித9கைள� 

"ர+=னா�. அ�தைனJ� மேனாக� எ3தி� ெகா(�தைவ. அவ@ைற, அவ� ஆD-� 

ப=�தி��கிறா� எ�பத@� அ�தா+சியாக, ஆ9கா9ேக ப8ைச� ேகா(க7 ேபாட� 

ப+=�-தன. ப�கவா+=! சி�ன8 சி�ன �றி�"�க7. 

 

டா�ட� ச-திரேசகர�, அவைன ஏறி+(� பா��தா�. அவன� ேந� ெகா�ட 

ேதாரைணைய� பா���, �ய8 சிாி�பா>8 சிாி�� வி+(, நா@காFயி! ப(�க ைவ�த 

தன� உட�ைப நிமி��தினா�. பிற�, காகித� க�ைதக.��7 க�கைள� படர 

வி+டப=ேய ேக+டா�. 

 

"நீ9க எ3�தாளரா.. மேனாக�?" 

 

"நா� ெக+ட ேக+(��..." 

 

''A� மி,ட� மேனாக� ! உலகி! உ7ள சகல உயிாின9க.���, நா� 

அ1தாப�படலா�; பட4� ஆனா!, நம�� நாேம அ1தாப�ப(கிற ஒ� �ய 

அ1தாப�, ஒ� மன9ெகா!F ேநா>. நா� நிசமா�தா� ெசா�ேன�. மேனாயிய! 

நி"ண�க7 ந!ல��காக ந=�கிறவ�க7 எ�� ஒ� க��� இ���� . பாவலா 

ெச>Jறவ9க எ��� ஒ� எ�ண� இ����. இ� த�பான க���. 

ைச�கியா+ாி,(களிA� ெம�ட! ேக,க7 உ�(. ஆனா!, ெபா>ய�க7 

கிைடயா�. அதனால, நா� ெசா!வைத நீ9க ந�ப4�... ஒ9க.�� எ3�� ஒ� 

கி�டா கிைட�தி���. �ய@சி ெச>தா! நீ9க மிக8 சிற-த எ3�தாளரா> மாறலா�. 

மன� ைவ�தா!, அ�ப= மாற �=J�. ெக+(�ேபான அ�ணகிாிநாத�தா� 

தி��"கD த-தா�. மனேநா> `=�த சா�ல, =�க�,தா�, ேட!, ஆ� c சி+=,, 
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பி�வி� ேப�ப�, �தFய அ@"த� பைட�"�கைள� த-தா�. அதனால, ெக+(� 

ேபானைத, அ!ல� மன மா@ற�ைத� ஒ� அ1பவமா> எ(��, நீ9க அைத 

எ3�தி! ஆேரா�கியமா> மா@றலா�. நா� ெசா!வ� சாியா எ3�தாளேர...." 

 

மேனாக� மனதி! ஒ� �����". சி�னதா> ஒ� க�`ர�. "�னைக�தா�. டா�ட� 

ச-திரேசக� ெதாட�-தா�. 

 

"நா�, ைச�கியா+ாி,+ Zரலாஜி,+, ெச�ஸாலஜி,+ அேதா( ந!ல வாசக�. 

நீ9க எ3தியைத, ஒ� நி"ணரா> ப=�க� �வ9கி, ஒ� வாசகனா> �=�ேத�. 

உதாரண�தி@�, நீ9க எ3திய ��1ைரைய வாசி��� கா+(ேற� பா�9க.. இைத 

நீ9க எ3தியதா> அ1மானி�காம!, மனைத உதறி� ேபா+(வி+(, ரசிகனா> 

ேக+க4�." 

 

டா�ட�. ச-திரேசகர�, அவ� எ3திய �த! ப�க�ைத ப=�க� �வ9கினா�. 

 

"தமிழக�தி! ெபா�வாக பலவைக� கிராம9க7 உ�(. �தலாவ�, சமபல�தி! 

ஆன சாதிகைள� ெகா�ட கிராம� இ9ேக யாைன��� "Fயிட� பய�. "F�� 

யாைனயிட� பய� எ�ப� மாதிாி பர,பர பய�� மாியாைதJ� ெகா�ட இ-த 

சாதியின� ெபா�வா> அ=���ெகா7ள மா+ட�க7. ஆனா!, த�பி� தவறி சாதி8 

ச�ைட வ-தாேலா, அ� தமிழக�ேபா� மாதிாி ஆகிவி(�. இர�டாவ� வைக 

கிராம�, சி�பா�ைம8 சாதிJ�, ெப��பா�ைம8 சாதிJ� ெகா�ட�. இ-த 

சாதியின� அட�கிJ�, அட9கிJ� ேபாவா�க7. ஆனா!, அட�க�ப(வ� அ��மீற! 

ஆ��ேபா�, இதர கிராம9களி! ெப��பா�ைமயா> இ���� இ-த� கிராம�தி! 

சி�பா�ைம8 சாதியின�, த� சாதியி� பல�ேதா( ஆதி�க சாதிைய எதி���� 

ெபா9கி எ3வா�க7. இ� மாவ+ட� ேபாராக மா�� H�றாவ� வைக� கிராம�, 

ஒேர ஜாதிைய� ெகா�ட�. இ9ேக சாதி8 ச�ைட��� பதிலாக எ-த� �(�ப�, 

ெபாிய �(�ப� எ�ற ப9காளி8 ச�ைடக7. எ-த� ெத�, ெபாிய ெத� எ�ற Eதி8 

ச�ைடக7, க+சி� ச�ைடக7, ேகாவி! ச�ைடக7 எ�� பல� பல ச�ைடக7 

நட���." 
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"இேத சாதிய�, மத9க.��� ெபா�-��. இைவJ� H�� வைக. H��� H���  

ேச�-��, கிைள பிாி-��, யா��� யா�ட� தகரா� எ�� க�டறிய �=யாத 

ெப�� ேபா�கைள� ேதா@�வி�ப�� உ�(. அதாவ�, இர�டாவ� H�றி! 

ஒWெவா���, �தலாவ� H�றி! எதி! ேச�கிற�? ஏ� ேச�கிற�? எ�ப� 

ேச�கிறவ�க.���, ேச���� ெகா7கிறவ� க.��� "ாியா�. சாதி - மத� 

கலவர9களி!, இ�ேவ ெப�9 கலவரமா��. ஆனாA�, எ�ப=ேயா, ��(�ப+ட 

ஊ�க7 ஒ��ப(�. ஆனாA�, இ-த8 ச�ைடக7 ஜலேதாச� மாதிாி, ச+ட ஒ39� 

நடவ=�ைகயா! ஒ� வார�திA�, ேபா], தைல'( இ!லாம! ஏ3 நா+களிA� 

தீ�-� ேபா��. 'மற�ேபா�; ம�னி�ேபா�.' எ�ற த��வ�, ெகா= க+=� பற���." 

 

"இ-த ஆ�வைக� கிராம9களிA�, ஒ� வைக Eேடா அ!ல� E+(� �விய!கேளா 

இ����. இத@� ஒ�ைத E(' எ�� ெபய�. இதி! இ��பவ�க.�� ஒ�ைத 

E+(�கார�' எ�ற ப+ட�ெபய�. இ-த� �(�ப�தினைர, வ-ேதறிக7 அ!ல� 

வ-த+=க7 எ�பா�க7. இ-த ஒ�ைத E+(�கார� �(�ப��ட� ச�ைட எ�� 

வ-தா!, ெசா!A��8 ெசா!... ஒ�ைத E+(� பயேல.. ஒன�கா இWவளG திமி� - 

எ�கிற வைச8 ெசா! வ-தப=ேய இ����. இ-த ஒ�ைத E+(��� ப9காளி பல� 

கிைடயா�. பண பல�� கிைடயா�. ஓ+(�க7 �ைறG எ�பதா!, உ7b� 

அரசிய!வாதிக.� சீ�(வதி!ைல.” 

 

"இ-த வைக� �(�ப�ைத, ெசா-த சாதி�கார1� அ=�பா�; எ-த சாதி�கார1� 

அ=�பா�. எ9க E+( நாைய எ�ப= அ=�கலா�' எ�� ேக+�� ஊாி!, இ-த 

ஒ�ைத �(�ப�தி@� நாதி கிைடயா�. இ-த� �(�ப�தினைர, யா� 

ேவ�(மானாA� அ=�கலா�. இவ�க7 சாதி இ�-��, த7ளாம! த7ளி 

ைவ�க�ப+டவ�க7. சமய� இவ�க.��8 சமய�தி! உதவா�. ஆனாA�, 

இ�ப=�ப+ட ஒ�ைத E(களி! சில�, ெப��த ப9காளி� �(�ப�தி! ெப� 

ெகா(��, பா�கா�ைப� ேத=� ெகா7வா�க7. அ�தைகய பலமான ப9காளி� 

�(�ப��, இ-த ஒ�ைத E+=! ெப� எ(��ேம தவிர, ெப� ெகா(�கா�." 

 

"இ�ப=�ப+ட பி�னணியி!, எ9க7 E( ஒ�ைத E(. இ�தைகய SழF! ஒ�9கி�  
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ேபாக ேவ�=ய எ� அ�மாேவா, கிராம�� யதா��த� "ாியாத வாயா= ப+டறிG 

இ!லாத பாமர� ெப�. ெவ�� உண�Gகளா! ஆள�ப+டவ7. ெக+ட ெக+ட 

வா��ைதகைள வா9கி� ெகா7வதிA�, அவ@ைற� தி��பி� ெகா(�பதிA� 

வ!லவ7. எ�தைனேயா ெப�களிட�, சில சமய� ஆ�களிட�� உைதப+(� 

ேபானவ7. கீேழ வி3-� கிட��� ேபா��, எதிாிக7 �க�தி! காலா! ம� வாாி� 

\��வா7. அ=ப+டா! வF��� எ�ப�தா� அவ.��� ெதாிJ�. 

அவமானமாயி@ேற எ�பைத அறியாதவ7 " 

 

"ஒ� தடைவ, வழ�க� ேபா! ஒ� ச�ைட அ�மாவி� வா>�� ஈ( ெகா(�க 

�=யாத ஒ� த=ய�, அவ� ேப� ராமசாமி. எ9க�மாைவ� பா���, ேந���Kட 

ப�� %பா ெகா(��+( ஒ�கி+ேட ப(�ேதன=..." எ�� அபா�டமா>8 

ெசா�னா�. உடேன எ9க�மா, அவ1ைடய மைனவியி� 'ைவ�பாள�கைள 

ப+=ய! ேபா+(8 ெசா�னா7 அWவளGதா�. ராமசாமி, அ�மாைவ ம!லா�க� 

த7ளினா�. அவ� ெப�( பி7ைளக7, அ�மாவி� கா!, ைககைள� பி=��� 

ெகா7ள, ராமசாமி, ஒ� K�ைமயான க!ைல எ(��, அ�மாவி� ெந@றியி! 

இ=�தா�. அ�மாG�� மய�க� வ��வைர ��தினா�. எ� அ�மாவி� ெந@றியி! 

இ�ேபா� Kட அ� ப7ள�தா�கா> கிட�கிற�. அைத� பா���� ேபாெத!லா� -- 

இ�ேபா� Kட அ-த� ப7ள�தி! ஒ� ேகார� கா+சி என��� ெத�ப(�. அ�ேபா� 

என�� வய� ப�னிர�( இ��கலா�. ராமசாமியி� பிடறியி! அ=�க� ேபாேன�. 

உடேன, அவ� ெபாிய மக� எ�ைன� கீேழ த7ளி, வாயி! ம�ைண� ேபா+(, 

ைக ��=யா! இ=�தா�. இ-த8 சமய�தி!, அ�பா வ-தா�. பரமசா�. "எ�ைன 

அ=�கிறத� பா���+( நி@கிறிேய... நீJ� ஒ� ஆ�பிைளயா?" எ�� அ�மாவிட� 

வா9கி� க+(� பரம சா�. அேதா( NPைசயான ஒ!F உட�".” 

 

"ஆனாA�, அ-த8 சா���� கா( ெகா7ளா8 சின� ெபா9கிய�. எ� மா�பி! 

உ+கா�-தி�-த ராமசாமியி� மகைன ம!லா�க� த7ளினா�. ஒ� க!ைல� \�கி, 

அ�மாைவ ர�த� காடா�கிய ராமசாமியி� ேம! ேபாட� ேபானா�. அத@�7, அ-த 

ஒ@ைற மனித� அ=ப+டேத மி8ச�. ப��� பதிைன-� ேப��� ம�தியி! ���( 

வி3-தா�. ர�த�� சைதJமா> மய9கி� கிட-தா�. அ�ேபா�தா�, "!A�க+(ட� 

வ-த அ�கா கா-தாமணி, ஒ�பாாிJட�, வாயிA� வயி@றிA� அ=�தப=ேய, ஐ-� 

கிேலாமீ+ட� ெதாைலG ேபா], நிைலய�தி@�� ேபானா7 ேபா], வ-த�. 
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ேகாப�ேதா( வ-தவ�க7, �ண�ேதா(' ேபான�. ராமசாமி� �(�ப� ெகா(�த 

அ=யி! 'வ�ம� ஏ@ப+( E+(��7ேளேய �ட9கி� ேபான அ�பா, ஒ� வ�ட�தி! 

ஒேரய=யா> �ட9கி வி+டா�. 

 

டா�ட� ச-திரேசக�, ேம@ெகா�( ப=�க �=யாம!, மேனாகைர நிமி�-� 

பா��தா�. அவ� மனதி!, அவேர ��னா! ெசா�ன இல�கிய நய��, வாசி�"8 

�க�� மாி��� ேபாயின. மாி�தைவ, மனித ேநயமா> உயி� ெப@றன. அவ�, 

மேனாகாி� ேதாைள� த+=� ெகா(�தா�. அவேனா, த+ட�ப+ட� ெதாியாம! 

தைல தாD�தி� கிட-தா�. அ-த ெமாைஸ� தைர, சாண� Nசிய ெவ�-தைரயான�. 

ேம! தள� பைனேயாைலக7 பதி�த Kைரயாகிற�. அ�பா ெச��� கிட�கிறா�. 

ெவளிேய அ�மா, ஊைர� \@றி ம�வாாி� ேபா(கிறா7. சில� தி+(கிறா�க7. ஊ� 

வழியி! பிண� ேபாவா� எ�� அவைள மிர+(கிறா�க7. பாவாைட-தாவணி 

அ�கா, அவ� தைலயி! �க� ேபா+( வி��கிறா7. ஈர� பைசயி!, இ�வ� 

விழிக.� ஒ+=� ெகா7கி�றன. 

 

விநா=க7, நிமிட9களா> மா�கி�றன. எ�ப=� ேப8ைச� �வ��வ� எ�� 

ேயாசி��� ெகா�=�-த டா�ட���, மேனாகேர இ�தியி! அ=ெய(��� 

ெகா(�கிறா�. 

 

"அ�ேபாதா�... அ�ப=�னனா... இ�பG� இ�ப=... ப+ட காAலேய ப(�; ெக+ட 

�=ேய ெக(� மாதிாி ஆகி+(." 

 

டா�ட�, அவ� ேப8ைச� பி=��� ெகா7கிறா�. 

 

"அ�ேபா ... அ�ப= இ�-ததா! தா�, இ�ேபா இ�ப= இ����. ஆமா�பா.. 

ஒ�ேனாட பிர8சிைன, அ=�பைடயி! ெச�, பிர8சிைன அ!ல. ஆD மனதி! 

ேவ%�றிய பா�கா�பி�ைம உண�G. அ�தான `F9 ஆ� இ� ெச�Zாி+= ெவளி 

மனதி! பாFய! இயலாைம. ெவளி� பா(களா> ேவட� ேபா(�. இ-த அ=மன� 

ெப�� பய�ைத, நீ�கினா! தவிர, ெச�, இயலாைமைய� ேபா�க �=யா�. ஒ9க 

அ�மா, சி�ைம� ப(�த�ப+ட ேபாெத!லா� சி�வனான நீ, எதிாிகைள அ=�க� 

ைககைள� \�கி இ��ேக... ப@கைள� க=�தி�கிேக. ெபாியவனாகாம!, 
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ேபாயி+டேம�1 வ��த� ப+=��ேக. இயலாைமயி! �=�தி��ேக. க@கைள� 

\�கி ைவ���ெகா�(, அவ@ைற எறி-தா! எ�ன ஆேவாேமா எ�� நிைன�� 

��மா இ�-தி��ேக” 

 

"ப�னிர�( வயதி!, அ�மா தா�க�ப+ட ேபா�, நீJ� ஒ� ெபாிய ைபயனா! 

தா�க�ப+(, அவைன மாதிாி ெபாியவனா> ஆகாம!, ேபான��� வ��த�ப+ேட 

.... சாியா?" ஆனாA�, யதா��த�தி� S( தா9காம!, ேப�ட^ என�ப(� ஒ� 

க@பைன உலகி! உலவி இ��ேக. எதிாிகளி� ெப�க7 ஒன�� ஆ�த! ெசா!வ� 

ேபா! ஒ� க@பைன. அவ�க7 ஒ� �க�ேதா( �க� ேபா+( ��ைக� த+=� 

ெகா(�தி��கிறா�க7. ஒ� ேமேல வி3� ஒWெவா� ெப�4� ப=�ப=யா> கீேழ 

ேபானா7. பாயி! வி3-த பாைவ, ஒன�� ெம�ைதயாகிறா7. அ�ேபாெத!லா�, 

ஒ� விடைல உட�பி! ஒ� இய�க� ; ஒ� �க�. விதவிதமான ெப�க7. 

ெப��பாA� உ7b� எதிாிகளி� ெப�க7. இவ�க7 உ�ைன அ=�க வ�� 

அ�ப� மா�க.�� எதிரா> ெவ��(, உ� ��ப�க�தி! ��ைக� ேபா+(, 

அவைர� ெகா!A�� எ�ைன� ெகா!A9க7' எ�� ேகடயமா>8 

�S.ைர�தா�க7." 

 

"இ�ப=�ப+ட ேபாF� க@பைனJ�, நிசமான பாFய! இய�க�� ெம!ல ெம!ல 

உ9க.�� ஒ� பழ�கமாகிற�. பழ�க� வழ�கமாகி, அ�ேவ ஒ� ேபாைத ஆகிற�. 

ெத�8 ச�ைடக7 நட��� ேபா��, வர�"கைள ெவ+= ஒ� வயைல ஆ�கிரமி�"8 

ெச>த மிரா�தா�க7, ஒ9க�மாைவ சிரம� ப(���ேபா��, க!aாி� ப=�" 

ச9கட�ைத� ெகா(�த ேபா��, இ-த பாFய! பழ�க��ட� அைட�கல� ஆனா>." 

 

'ைச�கிளி! க!aாி��� ேபா�� ஒ�ைன, சி�ன� பி7ைளகளி! இ�-� ெபாிய 

பய!க7 வைர, ஒ� ைகயி! கிட-த க=கார�ைத8 சா�கா�கி, ஓ+ைட� க=கார�. 

ஓ+ைட� க=கார�.' எ�� ைநயா�= ெச>த ேபாெத!லா�, நீ மிர�ேட, �வ�ேட, 

ெபாிய ஆளாகாம! ேபாேனாேம எ�� �=��� ேபாேன. E+(�� வ-த��, 

பாிகாசிகளி� ெப�க7, ஒ� ப(�ைக அைற�� வ-தா�க7. ஆர�ப�தி! 

க�ட�ப+டதா!, �ய ேச��ைகயி! ஈ(ப+ட நீ, இ�தியி!, அ-த8 ேச��ைக 

க.�காக க�ட�பட வி��பிேன. அ�மா தி+(�ப= நட-��கி+ேட சி�ன� பச9க 
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பாிகசி���ப=, அவ�க7 க� ��னாேலேய க=கார�ைத� கழ@றி, 'கீ' ெகா(�ேத 

அவ�க7 கி�டல=�க அ=�க, அவ� தம�ைகக7 உ� மானசீக காதFகளா> 

ஆனா�க7." 

 

மேனாக�, தைல தானா> ெதா9கிய�; �க� ெவ.�த�; நிமி�-த ேமனி, சாி-� 

கிட-த�. டா�ட�, இ�ேபா� ��தி மா@றி� ேபசினா�. 

 

"ஒன�� வ-த�, என�� வ-தாA�, நா1� அ�ப=�தா� நட-தி��ேப�. 

ெபா�வாக, வாD�ைகயி!, தா9க �=யாத க�ட ந�ட9கைளJ�, சி�ைமகைளJ� 

அ1பவி�பவ�க7, ஒ�� ஒ� த-ைதைய� ேபா!, பரம சா�வா> ஆவா�க7. 

அ!ல� ஒ� அ�மாைவ� ேபா! பய9காியா> ஆவா�க7 ஆனாA�, ஒன��� 

தீைமேய ந�ைமயாகி வி+ட�. ப=��� ப=�� ந!ல ேவைல��� ேபா>, 

�(�ப�ேதா(, ஊைர வி+ேட, ேவேரா(�, ேவர= ம�ேணா(� ேபாக ேவ�(� 

எ�ற எ�ண� ஒன�� ஏ@ப+ட�. ேபாதா� �ைற��, பாவாைட தாவணியிF�-� 

ேசைல�� வ-த ஒ� அ�கா, உ7bாிேலேய, ப9காளி பலமி�க ேத�க� �(�ப�தி! 

ந!லவ1� வ!லவ1மான ெசௗாி ���ைவ� காதF��, அவைனேய தி�மண� 

ெச>� ெகா�ட பிற�, உ� வாD�ைகயி! ஒ� வாசைன Eசிய�. ஒ� ம8சாேன, 

உ� �(�ப�தி� காவ! ெத>வமானா�. ஒ�ைன ேமா+டா� ைப�கி! ெகா�( 

ேபா> க!aாி வாசF! வி+டா�. ஒ�ைன, ஓ+ைட� க=கார� எ�� ந8சாி�த 

பய!களி� கா�கைள� தி�கினா�. தைலகளி! �+=னா�. மனதி! சி�வனா> 

இ�-த நீ, சம வய��� வ-தா>. �ய ேச��ைகைய� Kட ைகவி+டா>." 

 

''ஆனா!, வச-த�, பாைலயான�. ெசௗாி���, மாரைட�பா! இற-தேபா�, அவர� 

ெசா!A��� க+(� ப+=�-த �(�ப�, ஒ� அ�காைவ, E+ைட வி+(� 

�ர�திய�. அவ7 வ-த ேவைளதா�, அ�ண� ேபா>வி+டா� எ�� 

ைம��ன�க7 ஊ�8 சா+சியாக அவைள அ=�� விர+= னா�க7. மைனவிதா�, 

கணவனி� வாாி� எ�� ெசா!ல, ஊாி! அைத� ெதாி-� ைவ�தி�-தவ�க7 

��வரவி!ைல. மீ�(� நீ, மன���7 சி�வனா> மாறிவி+டா>. உ�17 அ-த8 

சி�வ� அ�ப=ேய இ��கிறா�. அWவ�ேபா� வளர நிைன�கிற அ-த8 சி�வைன, 
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அ�மாவி� ெந@றி� ப7ள��, அ�காவி� விதைவ� ேகால�� வளர விடாம! 

ெச>கி�றன. ஒ� மனதி! தவி��� அ-த8 சி�வைன� ெபாியவனா�கி வி+டா!, 

ஒ� ெச�, பிர8சிைன தீ�-த� மாதிாிதா�. நீ, �3ைமயான ஆணா>, மைனவிைய 

ெந�9�� ேபாெத!லா�, இ-த8 சி�வ�, H�ைக நீ+(கிறா�. ஒ� H�ைக 

அ��கிறா�. அேதா(, ஓ+ைட� க=கார�... ஓ+ைட ' எ�ற ச�த� தானா>� 

ேக+கிற�. இ-த வ�மமான, இள�காரமான வா��ைதக7, ஒ� ெவளி� 

ேதா@ற�ைத� கைல��, உ7 ேதா@றமான சி�வைன ��னிைல� ப(�திவி+டன. 

ஆைகயா!, இ-த8 சி�வைன �தF! ேவ�(�. அ!ல�, அவைன வள���, ஒ� 

வாFபனா�க ேவ�(�. இ� சிரமமமான காாிய� ஆனா!, என��8 சிரமமி!லாம! 

ெச>�+ேட .." 

 

மேனாக�, டா�டைர ஒ� ேக7வியா>� பா��தா�. அவ�� பதிலா>� ேபசினா�. 

 

''ஒ�ைன மாதிாி� பிர8சிைன�கார9க.�� அதிர=8 சிகி8ைச - அ�தா� ஷா� 

+ாீ+ெம�+ ேதைவ�ப(�. ஆனா!, ஒன��� ேதைவயி!ைல அ-த வி(தி 

நிகD8சிக7, ஒன�� ஒ� அதிர=8 சிகி�ைசைய� த-�வி+டன. ஒ�17 இ�-த 

சி�வ�, ஒேர சமய�தி!, ஒேரய=யா> ெபாியவனாகி வி+டா�. நீ, அ-த வி(தி� 

பய!கேளா( நட�திய ேபாரா+ட� இ���ேத... அ� ெவ�� ஆ�ைமய!ல.... 

ேபரா�ைம . இ�பேவ, ஒ� மனதி! ஒ�ைன� ப@றி ஒ� உய�வான எ�ண� 

வ-தி���ேம. எ-த� பிர8சிைனையJ� எதி�ெகா7ள� தயா� எ�கிற மன�பா�ைம 

வ-தி���ேம. நா� ெசா!ற� சாியா? வாைய� திற-� ேப�ற�. இ�ப=� 

தைலயா+=னா! எ�ப=" 

 

"சாிதா� டா�ட�." 

 

"ேக+கிற��� ச-ேதாஷமா> இ����. நா� "வய���" வ-த வாFப�. மிPேச�; 

அPேச�; ெகPேச�. எ�னா!, ெச�^! �3ைமயாக ஈ(பட �=J�' எ�� 

பலதடைவ மன���7 ெசா!F� பா�9க7. இ��� ஆ+ேடா ச[ஜ,ஷ�1 ேப�... 

ேதைவ�ப+டா!, உறி�னா=� சிசி�ைக ெகா(�ேக�. ஆனா!, அ� உ9க.��� 
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ேதைவ�படா��1 நிைன�ேக�. கைடசியா> ஒேர ேக7வி. கம�ஷிய! ெச�, 

ஒ�க�,கி+ேட ேபான��டா..." 

 

"அ�ப=�னா ..." 

 

"விைலமாத�. இ-த� ெப�க7 பாவிக7 அ!ல. பாவ� ப+டவ�க7. இவ�களி! பல�, 

த9க7 வி��ப���� விேராதமா>, அ-த� ெதாழிF! ஈ(ப(�த� ப+டவ�க7. 

அதனா!தா�, இ-த� ெபய� மா@ற�. சாி ேபான��டா ?" 

 

"எ!லா� கட@கைர வைர���தா�. எ!ைல தா�டல..." 

 

"�+ எ��� ேக+ேட�னா ... விைல மாத���, சாாி.... ஒ� பாFய! வி@பைன� 

ெப�4��, சF�" வ��ேபாேதா அ!ல� �@ற உண�G K(�ேபாேதா, 

நி�வாணமாகிறவைன உ@�� பா��பா7. பிற�, தி(�கி+ட� ேபா! பாவலா 

ெச>வா7. அ�"ற�, 'நீ ஆ�பிைளேய இ!ல ேபா>யா... த�மா���(�1 

�ர��வா7. இதனாேலேய பல��� ஆ�ைம� �ைறG ஏ@ப+=���..." 

 

மேனாக�, அவ� வாையேய பா���� ெகா�=�-தா�. அவ� ேப8ைச �=�� ம� 

ேப8ைச� �வ9���", அைர�ைறயாக8 ெசா�னா�. 

 

"�ய ேச��ைகயாேல, ஏடாKடமாயி(��1 மயிலா�N�ல, ெஜக�நாத�1 ஒ� 

சி�த ைவ�திய� ெசா�னா�." 

 

"ஓ! அவரா. எ9க ெபாிய�பாதா�. எ�ன� Kட� தி+(வா�. இ�1� ஐ�ப� 

வ�ஷ� கழி8�, �ய ேச��ைக ஆப���1. அ!ேலாபதி�கார� ஆ>G அறி�ைக 

வி(வா�1 கி�ட! அ=�பா� ஆனா!, அதனாேல, எ-த� ேகாளா�� கிைடயா� 

எ�ப�தா� எ9க க+சி. அேதாட, இ�ெனா� விஷய�. ஆ�ைம� �ைறJ7ளவ�, 

ெப�டா+=ெய!லா� ஒ3�க9 ெக+டவளா> இ��க ேவ�=யதி!ேல.... 

ஆ�ைமJ7ளவ� மைனவிக7 ப�தினிகளா> இ��பா9க எ�ற க+டாய�� 

கிைடயா� வா+ட சா+டமானவ� ஆ�ைம உ7ளவனா இ��க4� எ�கிற 

அவசியமி!ேல. NPைச உட�"�கார� இயலாதவ� எ�கிற ேப8�� கிைடயா�." 
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மேனாக�, ேமA� சில வினா�கைள� ேக+க� ேபான ேபா�, ஒ� Zனிபார வாFப�, 

ஒ� ைபைல� ெகா�( வ-�, டா�ட� ச-திரேசகாிட� ெகா(�தா�. அத� 

ேமல+ைடயி! மேனாகாி� ெபய� எ3த�ப+=�-த�. கீேழ ெம=க! ாி�ேபா�+ 

எ�ற ஆ9கில வாசக�. 

 

டா�ட� ச-திரேசக�, அ-த ைபA��7 இ�-த எ�,ேர பட�ைத உ�வி� பா��தா�. 

க��பா>� பளபள�த பி�னணி� பட�தி! ெவ.�பான நிழ!கைள� கா+=ய அ-த 

எ�,ேரைய மானி+டாி! ெபா�-தி� பா��தா� ச��கைர, ர�த�, சி�நீ� 

ேபா�றவ@றி� ேசாதைன� �றி�"�கைள ப=��� பா��தா�. 

 

மேனாக�, உயிைர� ைகயி! பி=��� ெகா�டா�. உட! ாீதியி! ஏ�� ேகாளா� 

இ���ேமா எ�ற ச-ேதக�. அ�ப=யானா!, எ�ப= �=ெவ(�க ேவ�(� 

எ�பதி! ஓ� தீ�மான�. 

 

மேனாக�, பி=�தி�-த அவன� ெசா-த உயி�, இ�ேபா� டா�ட� ச-திரேசகாி� 

ைக�� மாறிய�. சிறி� ேநர�தி!, அவனி� ைகைய �A�கியப=ேய, உயி� 

ெகா(�தா�. 

 

"க�கிரா[ேலஸ�, மேனா, உ9க.�� உட! ாீதியிA� எ-த� ேகாளா�� 

கிைடயா�. ர�த�தி! ச��கைர, சா�பா+=@� ��" 90-நா�ம!. சா�பா+=@�� 

பிற� 130... நா�ம!. ஆக நீாிழிG கிைடயா�. ர�த அ3�த� 90 - 130; க8சித�. 

ஆ�ைம� �ைறG��� காரணமான சயேராகேமா "+டாள�ம� ேநாேயா 

வ-ததி!ைல. நா�, ஆர�ப�தி! ச-ேதக�ப+ட� ேபா!, பி+ட����� கீேழ, 

உ+ப�கமா>� க+= ஏ�� இ!ைல. அ�ப= ஒ� க+= இ�-தா!, அ� ஆJ7 

வைர��� வF�கா�. ஆனா!, பாFய! நர�"கைள அ3�தி, இ��கி அட� 

ெச>J�. இ�ப=�ப+ட க+=J� இ!ைல. அதனால, ஆபேரஷ1�� அவசிய� 

இ!ைல. இ�ேபா ஒ� நEன �ைற வ-தி���. ெச�, ாீதியா> பலEன�ப+ட 

ஆ4��, ஒ� பa� மாதிாி வ,�ைவ� ெபா��தி ைவ�கிற சிகி8ைச �ைற. 

ஆனா!, இ��� ஒ�றைர ல+ச %பா> ெசலவா��. இ�G� மி8ச�. அேதாட உ9க 
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கணவேராட உயிர4�க7 சாியான அளவி! இ����. இதனா! அ(�த வ�ஷ� 

நீ9க ஒ� �ழ-ைதைய ெப@ெற(�தா� Kட ஆ8சாியமி!ைல .” 

 

மேனாக�, த�ைன "திதா> க�(பி=�த� ேபா!, த�ைனேய பா���� 

ெகா�டேபா�, டா�ட�. ச-திரேசகர�, இ�ெனா� ஆேலாசைனJ� வழ9கினா�. 

 

"உட�ைப ல�வா வ8��க4�. ெகா���கறி, �ைல கறி உட�" பாFய! உறைவ� 

பாதி���. பாரதி ெசா�ன�ேபா!, கா@றி! ஏறி வி�ைண8 சா(வ� மாதிாியான, 

மித�பான உட�" ேதைவ. இைத ஆசன� பயி@சியாA�, அளவான உணவாA�, 

ஆ�கி� ெகா7.�ேபா�, நாேம உணர�K=ய� மாதிாி நம��7ேள ஒ� வாசைன 

எ3�. ெபா�வா>, ஒWெவா� மனித����, பல வாசைனக7 உ�(. இதி! பாFய! 

வாசைன ��கியமான�. இ-த வாசைனைய� பிற வாசைனக7 HDக=�காம!, 

பா����க4�. உதாரணமா>, ஒ� �ழ-ைதைய� ெகாP�� ேபா�, ஒ� ஆ4��� 

ெப� மீேதா, ெப�4�� ஆ� மீேதா ஆைச ஏ@படா�. காரண�, �ழ-ைதயிட� 

`றி(� வாசைன, பாFய! வாசைனைய அ��கிவி(�. இதனா! தா� ப(�ைக 

அைறயி!, மல� \G� வழ�க�ைத ந� ��ேனா�க7 ெகா�( வ-தா�க7. 

இ�ேபா�, நா� உ9க.�� மல� \வ ேவ�=ய அவசியமி!ைல. அ-த வி(தி 

நிகD8சிேய, உ9க7 மனைத ைவர�ப(�திய�ட�, அேத மனதி!, பாFய! 

மல�கைளJ� \விவி+ட�." 

 

மேனாக��� தா� "திதா> வள�-த� ேபா�ற எ�ண� ஏ@ப+ட�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 13131313    

 

"ஒ� ெப�, தா�ப�ய உறவி! �க� ெபற ேவ�(�; நிைறG ெபற ேவ�(�. 

இத@� அவ.�� �3ைமயான உாிைம உ�(. இ-த உாிைம ம��க�ப+டா!, 

அ� ச+ட�ப=, மைனவி�� இைழ�க�ப(� ெகா(ைமகளி! ஒ�றாக� 

க�த�ப(கிற�. பிற���ேபாேத, ேகா=�கண�கான சி�னPசி� �+ைடகைள 
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உ7ளட�கிய ஒ� ெப�, தா>ைம அைடவத@�� தட9க! ஏ�� இ��க�Kடா�. 

இதனாேலேய ஒ9க கணவைர , ெதாழி! மரைபJ� மீறி அத+(ேன�. ஆனாA�..." 

 

க+=! ச+ட�தி!, தைலயைணைய �வேரா( �வரா> ேபா+(, அத� ேம! தைல 

சா>�� கிட-த ச9காி, எதிேர பிளா,=� நா@காFயி! உ+கா�-தப=, தன� �க� 

பா���� ேபசியவளி� வா��ைதகைள, ேவத வா�காக� ேக+(� ெகா�=�-தா7. 

ஆனாA�' எ�� அவ7 நா�ைக இ3��� பி=�த ேபா�, இவ7 �க��, 

ெதாைல�கா+சி� ெப+=யி! தட9க! ஏ@ப(�ேபா� வ�ேம, �ழி�"� ேகா(க7, 

அைவ ேபா! ஆன�. இ-த ஆனாA�' எ�கிற வா��ைத, ெசா�ன� அைன�தி@�� 

S(ேபா(� பத� எ�பைத உண�-தவ7 ேபா!, ச9காி, அ-த� கG�சிF9 

ெப�ைண க�களா! பாிசீF�தா7. சம வய��காாி; மேனா த(மா@ற9கைள 

தீ��� ைவ�பத@காக நியமி�க�ப+டவ7 . உட�" பளபள�தாA�, உைடயி! 

படாேடாப� இ!ைல. ��( மா�பழ �க�. ஒWெவா� வா��ைதJ� ேக+க�பட 

ேவ�(� எ�பதி! உ�தியாக இ��பவ7. ச9காி��, தன� அ(�த க��ைத 

ஏ@��ெகா7ள ஆய�த� ெகா(��வி+(, அவ7 ெதாட�-தா7. 

 

"பாFய!, இன�ெப��க� ேபா�றவ@றி!, நா� இய@ைகயிட�, �றி�பாக� 

தாவர9களிடமி�-� நிைறய� க@�� ெகா7ள ேவ�(�. ந� �ழ9கா! 

உயர�தி@�8 ��+ைட இைலகேளா( கிட��ேத பிரளி8 ெச=,, அ� வ�ண��� 

N8சி, ஆர�ப�தி! "3வா> இ��ப� ேபா!, தைரேயா( தைரயா> சி�ன ��+ைட 

�ைளயா>� ேதா���. இ�ப=� பல �ைளக7 சிதறி� கிட���. இ-த �ைளக7 

எ!லாேம ெப� பாலா> இ�-தா!, இ-த �ைளகளி! ஒ�� ேவகமா> வள�-�, 

ெப� ெச=யாகி, ஒ�வித இனமா@ற� திரவ�ைத8 �ர���. இ-த� திரவ�, தைர�� 

வ-�, நீாி! கைர-�, பிற �ைளகளி! ஊ(�வி, அ�தைன ெப� �ைளகைளJ�, 

ஆ� ெச=களா�கி வி(�. இதி! இ�-� ஒ9க.�� ஏதாவ� "ாிJதா ச9காி..." 

 

ச9காி, தைலயைணைய எ(��� க+=F! ேபா+(வி+(, ச�மண� ேபா+( 

உ+கா�-�, �த! தடைவயாக� ேபசினா7. 

 

""ாிJ�. ெசா!ல வ-தைத �3சா... �=J9க" 
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"அ�ப=!ல. ஒ9க.�� எ�ன "ாி-தி��� எ�கிற� என��� "ாி-தா!தா�, நா� 

ேம@ெகா�(, ெசா�னைத� "ாிP�கி+ேட ேபச �=J�. நா� எ�ன ேப�கிேறா� 

எ�கிறைத� "ாிPசி+(� ேபசினா!, பிர8சிைனயி! பாதியளG ேபாயி(�. 

ெசா!A9க ேமட�?” 

 

"அதாவ�, கணவைன, �3ைமயான ஆணா��வதி!, ஒ� மைனவி��� ெபா��" 

இ�����1 ெசா!ல வாாீ9க.... நா� இ�ல ேதா@�� ேபாயி+ேட�." 

 

"ேதா@கல. ேதா@�� ேபானதா> நிைன�கிறீ9க. கணவ� - மைனவி உறவி!, H�� 

மாத கால�தி! ஏ@ப(� �+(�க+ைட, ஒ� �+(8 ச-த!ல. ஆ�(� கண�கி!, 

உ9கைளவிட ேமாசமான நிைலயி! இ�-தவ�க.ைடய பிர8சிைனகைள அ=ேயா( 

தீ��� ைவ�தி��கிேறா�. ஒ9க பிர8சிைன ஒ9க.�� அசாதாரண�. ஆனா!, 

எ9க.�� சாதாரண�. மேனாகைர, கணவரா>� பா��காம!, ஆ�ைம� �ைறவி! 

அ!லா(கிற ஒ� வாFபனா>� பா�9க!" 

 

"ஆ�ைம� �ைறG உ7ளவ�க7, எ�ப= நட�பா9க�1 அ-த� கால�திேலேய 

விPஞான ஜாதக� கணி�தி��கா9க. அத�ப=தா�, ஒ9க கணவ� நட-��கி+டா�. 

அேத ஜாதக�தி! பாிகார�� இ����. அ-த� பாிகார�, ஒ9க கணவ���� 

ெகா(�க�ப+( வ��. ெபா�வா>, பண�கார� �(�ப9களி! இ�ப=�ப+ட 

பிர8சிைனக7 வ-தா!, ஓைச�படாம! விவாகர�� ஏ@ப(�. அ=ம+ட� 

�(�ப9களி! ஏ@ப+டா!, க+=ய ெப�ேண ஓ+ைட வ�=�1' கணவைன 

ெவளி�பைடயா> தி+=� தீ��பா7. நாேன பலதடைவ, இ�ப=�ப+ட வசGகைள 

ேக+=��ேக�. ஆனா!, ெம!லG� �=யாம!, வி39கG� �=யாம! தவி�ப�, 

நா� இ��கிற ந(�தர வ��க-தா�." 

 

"எ�ைன ... எ�னதா� ெச>ய8 ெசா!றீ9க...?" 

 

"அவ��� இ�1� ஒ� ச-த��ப� ெகா(9க. இ�1� இர�( மாத "ரேபச�. 

அதாவ� பாீ+சா��த கால� இ-த� கால வர�"ல, நீ9க அவைர ��தி� 
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கா+ட�Kடா�. அவைர� பாச�ேதா( அ4க4�. ஏமா@ற�ைத எ-த வைகயிA� 

கா+=�க�படா�. இ�ைற��� பரவாயி!F9க�1 ெபா>Kட8 ெசா!ல4�. இ� 

வ7.வ� ெசா!ற� மாதிாி, "ைர தீ�-த ெபா> அ�லJ� �=யைல�னா, அ�"ற� 

இ��கேவ இ��� விவாகர��... ம�மண�." 

 

"நீ9க த�"� கண��� ேபா+(+=9க! அவ� கி+ட இ�-�, நா� விலகி� ேபாக 

நிைன�கிற� உ�ைமதா� எ� ெப@ேறாரா!தா� இ-த அைறயி! �ட9கி� 

கிட�ேக�. ஆனா!, ம�மண�ைத� ப@றி, நா� நிைன�ேத பா��கல... ப+ட� 

ேபா��..." 

 

'அ�ப= நிைன�தா!, நீ9கதா� ப+(� ேபாE9க. விவாகர�� ெச>கிற எ-த� 

ெப�4��� ம�மண� ெச>ய உாிைம உ�(. பைழயவ� மாதிாிதா�, "தியவ� 

இ��பா� எ�கிற அ1மானேம தவ� ஒ� ெப� தனி�� வாDவதாேலேய, 

அவ.��� தனி��வ� வ-�விடா�. ஒ9க ெப@ேறாாி� நி�மதி�காவ�, ம�மண� 

ெச>��க4�. இ� ெப@ேறா��� ெச>கிற ைவ�திய�. ஒ9க.��, நீ9கேள 

ஏ@ப(�தி�கிற "ன�வாDG.'' 

 

"எ�ன ேமட� நீ9க. என��� ேதாணாைதJ� ெசா!F� ெகா(�கிறீ9க. நா� 

எ���� ேலாேலா�1 அைலJற 'ேலா ைட� இ!ைல , வச-தி�மா ." 

 

வச-தி, அவைள� தி(�கி+(� பா��தா7. ச9காி, ேலசா>� "�னைக�தி!, 

அவ.�� ஆ�த!. அ-த ஆ�தைல மகிD8சி யா�கி, ச9காி ேபசினா7. 

 

"அவேரா( வாDகிறதா... இ!ைலயா எ�கிற�ல எ�னால இ�1� ஒ� �=G 

எ(�க �=யலதா�. அவேராட அடாவ=� தன9கைள, அவ�ைடய ஆர�பகால 

இனிய �பாவ��, ேந�ைமJ� இ�1� பி�1��� த7.�. ஆனா!, எ�ேனாட 

மாமியாைர நிைன�தா!...." 

 

"அ-த�மாG� ஒ� மனேநாயாளிதா�. வாD�ைகயி� அ=ம+ட�தி! பிற-�, 

அ=ப+( அ=�ப+( அ-த�மாG�� உ7bர ஒ�வித உறி,=ாியாG�, ேச=ஸ�� 



131 

 

வ-�+(... நீ9க இ!லா+டா!, அ-த�மா, ெசா-த மகைனJ�, மகைளJ� Kட 

பாடா>ப(�தி இ��பா9க. அ-த�மாG��, ஏGகைண� தா��த! தா� ��கிய�. 

இல�� ��கியம!ல. இ�ேபா , அவ9க.��� கG�சிF9' ெச>Jேறா�. பாதி 

�ணமாயி(�. நீ9க, கணவைன8 ச-தி�க, இ�ேபா தயாரா> இ��கீ9க.. சாியா." 

 

ச9காி, நக�ைத� க=�தேபா�, வச-தி, ெடFேபானி! எ+ைட8 �ழ@றி, 

ஆ�பேர+டாிட� ைல� ேக+டா7. உடேன, அவ7, டா�ட� ச-திரேசகரனிட�, 

ச9காி, கணவைன8 ச-தி�க� தயாரா> இ���� விபர�ைத8 ெசா�னா7. பிற�, 

ஐ-தா� நிமிட� ேபசினா7. ேபசி �=��வி+(, ெடFேபா� �மிைழ சாியாக� 

ெபா��திவி+( உ@சாகமாக� ேபசினா7 

 

"வாD���க7 ேமட�! உ9க7 மேனாG��, உட�" ாீதியி!, எ-த �ைறJ� 

கிைடயா�. ஒ� சராசாி ஆ�மக1�� உ7ள அ�தைன உடFய! நிைறGக.� 

அவ��� இ���தா�. மன� Kட, இ�ேபா� பாFய! பய� இ!லாம! 

ேபா>வி+டதா�. ஆனாA�, பறைவ ேபானாA�, கிைள ஆ(வைத�ேபால சில 

கால�தி@� த(மாற�தா� ெச>J�. அ�ேபா�, நீ9க7 தா�, தா9கி� ெகா7ள 

ேவ�(� - இர�( வித�திA�..... சாியா...?" 

 

ச9காி, நக�ைத க=�பைத வி+(வி+(, அவைள "���வலா> பா��தேபா�, 

"ஓ.ேக. �+ல� " எ�� சிாி�தப=ேய வச-தி, ேபா>வி+டா7. 

---------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14141414    

 

இ�ேபா�, அவ7, அ-த அைற வாசைல ேந��� ேநரா>� பா��தா7. மேனாகைர� 

காணவி!ைல. மன� பட பட�த�. எ3-� அைறயி! உலாவினா7. d�பாயிF�-� 

கீேழ வி3-த ஒ� ெவ�கல ட�ளைர, எ(�� ேமைஜயி! ைவ��வி+(� தி��பிய 

ேபா�.... 

 

மேனாக�, அவ7 எதிேர நி�றா�. ைககைள� ���கா>� க+=, அவைள 

அWவ�ேபா� பா���� பா��� தைல கவிD-தா�. ஏேதா ேப�வத@காக, �க�ைத 
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��ேனா�கி நிமி��த� ேபானா�. �=யவி!ைல. �ய��, �ய�� பா��தா�. 

க�க7 தா�, கசி-தன. அவ7, எ(�த எ(�பிேலேய த�மீ� தாவி, வி3-� 

அ3வா7 எ�� எதி�பா��த அவ1��, ஒ� ஏமா@ற�. அ-த ஏமா@றேம, அவ� 

மனைத ைவர�ப(�திய�. அவள� எ-த �=ைவJ� மாியாைதJட� ஏ@��ெகா7ள 

ேவ�(� எ�� மன� ெசா!F� ெகா(�த�. 

 

ச9காி, இ�1� அவைன நிமி�-� பா��கவி!ைல. அ3ைகJ�, ஆ�திர��, நீ�� 

ெந��"� ேபா! ஒ�9ேக வ-தன. ப(�ைகயி! உ+கா�-� �+=� கா!கைள� 

க+=� ெகா�( �க� "ைத�தா7. இைடயிைடேய அவைன� பா��தா7. அவைன� 

ேபாலேவ, பா��க நிைன��, பா��க �=யாம!, �க� நீ+=J� தைல கவிD��� 

அ!லா=னா7. 

 

இத@�7, ஒ� உ�தியனான �=G�� வ-த மேனாக�, க+=F� எதிேர உ7ள 

பிளா,=� நா@காFயி! உ+கா�-தா�. ச+ைட� ைப��7 இ� ம=�பா> இ�-த 

ஒ� அரசா9க ��திைரயி+ட கவைர, ஒ� ைகயா! எ(�தப=, ம� ைகயா! அவ7 

�க�ைத நிமி��தினா�. அ-த� கவைர, அவ7 ைககைள� பிாி��� திணி�தா�. 

சிறி� ேநர� அைசவ@ற அவ7 க�களி!, அ-த� கவ� தாளா>�ப+ட�. அத� ேம! 

அவள� ெபய�, �கவாி... 

 

மேனாக�, அ-த� கவைர, அவளிடமி�-� எ(��, உ7ள இ�-த காகித�ைத, அவ7 

�+=� கா!களி! ைவ�தா�. அைத� ப=�பைத� தவிர, அவ.�� ேவ� 

வழியி!ைல. H�றா� ஆளா>� ப=�தவளி� உட! நிமி�-த�. கா!க7 ச�மண 

மி+டன. க�க7 பிரகாசி�தன. சா,திாிபவனி!, அவ7 ேசர ேவ�=ய 

அAவலக�திF�-� வ-�7ள க=த�, அவ7 ேவைலயி! ேசர ஒ� மாத கால 

அவகாச� ெகா(�க� ப+=��கிற�. இ-த அவகாச� �=ய இ�1� இ�ப�ைத-� 

நா+க7 உ7ளன. 

 

ச9காி, பரவச�ப+டா7 சா,திாிபவனி!, அவ7 அ�ேபாேத ேவைல பா��ப� 

ேபா�ற பிரைம. சக ேதாழிக.ட� ேப�கிறா7.... சிாி�கிறா7.... 

 

அ�ேபா�, அவ.�� ஏ@ப+ட மகிD8சியி!, அ-த மகிD8சிைய யா�டனாவ�  
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பகி�-� ெகா7ள ேவ�(� எ�ப� ேபா!, அவைன� பா��தா7. பா��க� பா��க 

தன� மகிD8சி, ம=-�, அவன� ேகால� மனைத� �ைட-த�. ப�� நாைளய� தா=; 

கச9கி� ேபான உைட, உ7.��7 ேபான க�ன9க7. அ>ேயா, இ� எ�ன 

அல9ேகால�' 

 

மேனாக�, த+(� த(மாறி த3த3�த �ரF! விள�கினா�. 

 

"நீ ேசரேவ�=ய அAவலக����� ேபா>, தைலைம அதிகாாிைய8 ச-தி�ேத�. 

உன�� �கமான��, ேவைலயி! ேச��தி(ேவ�1 அவகாச� ேக+ேட�. உடேன, 

அ-த� ெபாிய மனித�, 'ெவளிZ�ல அவ9க அ�பாG�ேகா , அ�மாG�ேகா 

சீாிய,1�, இதனா! ஒ9க ஒ>" அ9ேக, ேபாயி��கா9க�1� ஒ� ெல+ட� 

எ3தி� ெகா(�க8 ெசா�னா�. ஒன�� �கமி!ைல�1 ெசா�னா!, ெம=க! 

ச�=பிேக+=! பிர8சிைன வ�� எ�றா�. நா1�, ஒ9க�மா, ம�ைரயி! ப(�த 

ப(�ைகயா> இ��கிறதா> எ3தி� ெகா(�ேத�. எ-த ேநர� ெபா> ெசா�ேனேனா 

, அ� எ9க�மா விஷய��ல ெம>யாயி+(..." 

 

ச9காி, அவைன ேந��� ேநரா>� பா���, �த! தடைவயாக அேத சமய�, 

எதா��தமான �ரF! ேக+டா7. 

 

"எ�னா8�.... எ�னால எ!லா���ேம பிர8சிைனதா�. எ�னா8�..." 

 

"பய�ப(�ப=யா இ!ல நாA நா7 ப(�ைக வாச�. இ�ேபா ப�க�� 

E+(�காரைன� தி+(ற அளG��� ேதறி+டா9க. ஐ.... ஆ� ஸாாி ச9காி.... ஒ� 

விஷய��ல, அர�க�தனமா நட-�� கி+ேட�1, எ9க�மாேவ எ�ைன� 

தி+(றா9க....” 

 

ச9காி, சகவாச ேதாச�தி! ேக+ப� ேபால, ேக+டா7. 

 

"ஒ9க அ�காG�� ஏதாவ� ெச>தீ9களா..." 
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"ஆமா�. எ� ேபா], எ,.பி. பிெர�ைட� பா��ேத�. அவ�, எ9க மாவ+ட 

எ,.பி. கி+ேட ேபசினா�. இர�( நா.ல அ�காகி+ேட தகரா���� ேபான 

அ�தைன ேப��, இ9ேக E+(�� வ-தா9க. எ� காைத� பி=��� தி��னவ� 

�த! இள�காரமா>� பா��தவ19க வைர அ�தைன ேப�� வ-தா9க... காAல 

விழாத �ைறயா� ெகPசினா9க. அ�காG� சமரச�தி@�8 ச�மதி8சி+டா7. 

பிர8சிைன தீ�-�+(." 

 

"கைடசில... எ!லா�� த�ம�ைத விட, ேபா]ஸு���தா� பய�ப(றா9க.. ஒ9க 

அ�காG��.... நீ9க இ��கீ9க த�பி8சி+டா9க.... இைத மாதிாி அதிகார பல� 

இ!லாத அனாைத� ெப�க7 எ�ன ெச>வா9க? உைத�கிற காAலதா� 

விழ4மா? அ=�கிற ைகைய� பி=���தா� ெகPச4மா?" 

 

ச9காி, பாதி� க�கைள H=யப=, மேனாகைர� பா��தேபா�, அவ�, அவைள8 

ச-தி�க �=யாம!, �3� க�கைளJ� H=னா�. எ�ன ெசா!கிறா7? அவேளாட 

நிைலைமைய8 ெசா!லாம! ெசா!கிறாளா... ேபசிட ேவ�=ய�தா�... 

�3ைமயாக� ேபசி.... �=ைவ அவளிட� வி+(விட ேவ�=ய�தா�. எ-த 

�=ைவJ� ஏ@�� ெகா7ள� தயாராக ேவ�=ய�தா�. 

 

மேனாக�, நா@காFயி! நிமி�-� உ+கா�கிறா�. மன�, விர�திையJ�, ப@ைறJ� 

வில�கி� த7ளிய�. வா> அத� ெவளி�பாடாகிய�. 

 

"ஒ� விஷய�தி!, நா� ஒ� மி�கமாகG�, என�� நாேன பி����ளியாகG� 

நட-��கி+ேட�. இத@�, டா�ட�, ப!ேவ� பி�னணி� காரண9கைள8 

ெசா!கிறா�. ஒன��, வF�" வ-த� எ�ப=, உ�ைன மீறிய ெசயேலா... 

அ�ப=�தா� நா� நட�திய ஆ��பா+ட��, அ=�த K���, எ�ைன மீறிய ெசய! 

எ�கிறா�. ஆனாA�, அவ� சா�கி!, நா�, நட-� ெகா�ட வித�ைத நியாய�ப(�த 

வி��பல... உ�கி+ேட ம�னி�"� ேக+(�கிேற�. தயGெச>� எ�ைன� ேபச 

வி(�மா..." 

 

"இ�ேபா... நா�, எ!லா அ�ச9களிA� ேம�ைம�ப+டதா> நிைன�ேக�.  
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டா�ட�� அைத�தா� ெசா!கிறா�. இனிேம! எ�ேனாட ேச�-� வாDவ��,  

வாழாத�� ஒ�ேனாட உாிைம. பிளீ, ேபச வி(... நீ எ�ேனாட வாDவத@� 

வசதியா> நா1� நட-���ேவ�. டா�ட� ெசா�ன� மாதிாி, ந� இர�( ேப���� 

�@��"ற மா@ற� அவசிய�. ஒ� �=G எ�ப=ேயா... நா�, E( பா��ேக�. 

உன��8 ச�மத��னா!, "� E( கிைட��ற வைர���, ஒ�ேனாட ஊ��ேக வர� 

தயாரா> இ��ேக�. ஊ��கார� அட9கி+டதா!, அ�மா, அ�காேவாட ஊ���� 

ேபாக� ேபாவதா> ஒ�த� காF! நி@கிறா7" 

 

"இனிேம!, நீ ெசா-த� காF! நி@க� ேபாகிற �ேய8ைசயான ெப� கணவ� 

ைகைய எதி�பா��கிற ஒ� மைனவியி� அ�", மா�, ம�வ@� இ�-தாA�, சில 

சமய� அ� க+டாய�தி� ேபாிA� வரலா�. ஆனா!, ேவைல��� ேபாகிற ஒ� 

மைனவியி� அ�" , எ-த� க+டாய�தி@�� உ+ப+டத!ல அ-த அ�", நீ� 

ேத�கம!ல. தானா>� `றி(� நீ%@� ஒ�கி+ட� ேபசின பிற�, எ� மன� 

ேலசான� மாதிாி� ெதாிJ�. ஒ�கி+ட மைனவியா>� ேபசற உாிைமைய, நீ தராம! 

நா� எ(�க� தயாராயி!ைல . ஒ�ைன ஒ� ேதாழியா> நிைன���தா� ேப�ேற�. 

நா� ேப�ற�ல, ஒன��8 ச-ேதாசேமா- இ!Fேயா என�� ஒ� நி�மதி. காரண�, 

நா1� ஒ�ைன மாதிாி ஒ� வைகயிேல, அனாதரவான----." 

 

மேனாக�, வி�மினா�. உடன=யா> அ-த வி�மைல, அட�கினா�. தன���தாேன 

ஆைணயி+டா�. அ3� ஆதாய� ேதட�படா� நா� வய��� வ-த� ெபாியவ�. 

அழமா+ேட�. எ-த �=ைவJ� ஏ@��ெகா7ேவ�.' 

 

ய-திர ச9காி, ெப�ணானா7. அ-த� ெப�, ெம7ள ெம7ள மைனவியாக மாறி� 

ெகா�=�-தா7. இ-த8 சமய�தி!, மேனாக�� யதா��த� �ரF! ேக+டா�. 

 

"இ�ேபா , என�� ஒ� பதி! ேவ4�. ச9காிைய, இனிேம! நா� எ�ப=� 

K�பிட4�? வழ�க� ேபா! நீ எ�றா, இ!ைல நீ9க�னா... ெர�( எ3���தா� 

வி�தியாச�. ஆனா!, இ� ந�ைம ெர�டாகG� பிாி�கலா�; ஒ�றாகG� ஆ�கலா�. 

எ� �=ைவ8 ெசா!F+ேட�. அேதசமய�, ச9காி �=ைவJ� மதி�கிேற�. மன� 
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ேக+கல... நா� நட-�கி+ட���� பிராய8சி�த� ெச>ய4�. எ� எ�கிற� என�� 

இ�ப� ெதாிய4�. இ!லா+=J� - நாைள��8 ெசா!லலா�." 

 

ச9காி, மேனாகைர மல9க மல9க� பா��தா7. அவ�, க� கல�க�தி!, அவ7 

க�க7, கசி-தன. ஒ� விநா= அவைனேய அைசவ@�� பா��தவ7, ம� விநா= 

அவ� ேம! சா>-தா7. அவ� க3�ைத இர�( கர9களாA�, �@றி வைள��, 

அவைன த� ப�கமாக8 சாி�தா7. ஏேதா ேபச� ேபானவனி� வாைய� 

ெபா�தினா7. �A9கி� �A9கி அ3த3�, அவைனJ� �A�கினா7. அவ� 

ேதா7கைள, அ3�த� ப@றி, அவ� க3�தி! �க� ேபா+டா7. ச�த� ேபா+ேட 

க�தினா7. 

 

"நா� ேபாகமா+ேட�. ஒ9கள வி+(+(� ேபாகமா+ேட�. எ�ன ஆனாA� சாி... 

எ�ப= ஆனாA� சாி... நீ9க எ�ைன வி+(� ேபாற��� விடமா+ேட� - 

பா���டலாமா" 

 

ச9காி, அவைன8 சவாலாக� பா��தா7. ஒ� �ழ-ைதைய� ேபால பா��தா7. 

அவைன, ெபா>ய=யா> , க�ன�தி! அ=�தா7. தைலயி! �+=னா7. அவ� 

சிாி�தேபா�, இவ7 அ3ைக வி�கலாகி, தி�கலாகி, அவ� க3���� இ�ெனா� 

�க� �ைள�த�ேபா! மGனமா> �@�� ெப@ற�. அவள� க�ணீ�, மைழ வி+ட 

\வானமா>, அவ� க3�� ேம+=! �ளி� �ளியா> ப!கி� பரவி நி�ற�. அ-த 

ஒWெவா� �ளிJ�, அவ� மனதி! ஒWெவா� நதியா>� பிரவாக� எ(�த�. 

அ�தைன நதிக.�, ஒ� மகா-தியாகி, ச9காி��7 ச9கமி�த�. 

 

கடA� நதிJ� ஒ�றானதி!, அவ�கள� கர9க.�, கா!க.� அைலகளா> 

ஆ��பாி�தன. ேநர�ைத இ3��� பி=�த அைலக7 - இய�க�ைத நி��தாத "திய 

"திய அைலக7. 

*******xxx******** 


