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ச

திர அவகளி கைத ெதா#$#

%ைர எ'( காரண தா*,

என$# இல$கியவாதி எற அ-த.( கிைட (வி0ட( எ, நா கவ
ெகா ளவி*ைல. அ*ல( ர1ட* லா0டாி மாதிாி, இ( ஒ சா. எ எைட
ேபா05$ ெகா ளவி*ைல.

சாகி திய அகாடமியா* ெகௗரவி$கப0ட நாவ* ஆசிாியாி, சிகைத
பைடபாளியி, ச0டய எ% சா0ைடயா* ச8க அநீதிகைள ேபா9. அ'
ேபா* உ காய ெகா5 (; சா5 இல$கிய ேதாழாி கைதகைள ெதா#பாக
ப (, அவர( பாிமாணகளி =;ைச காண -த மகி>;சி$# ஆளாேன
எபேத உ1ைம.

இ-த ெதா#பி* உ ள பல சிகைதக

ெவளிவ-த இல$கிய ப திாிைககைள

நா ப$க; ச-தப இ*லாததா*, அவறி* ெவளிவ-த ச
கைதகைள நா அ%பவி$க

திர தி

யாம* இ-த(. ஆனா* ேமப கைதகளி* பல,

இ-த ெதா#பி* இட ெப ப*லாயிர$ கண$கான வாசககைள தனதா$கி$
ெகா ள ேபாகிற(.
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. ச

திர, வா ைதகைள எ5 ( ஆகிற லாகவ, வாசககைள அ' தமாக

ரசி$க ைவ$கிற(.

8 த மகைள, அபா ஒ ப$காதவ%$# க0 ைவ தா. இைளய மக$# ஒ
ேச?;$காக, ப த மாபி ைளயாக பா ( க0 ைவ தா. அவ, மாச$
கைடசியி* ேச?ேச இ*லாத ஆ@. Aபிெரட0 எ ெதாிகிற(. அ$கிற
அயி*, ளியகாB ெகா தாக$ கீேழ வி'கிற மாதிாிதா கைதயி* கைடசி ப#தி
அைமகிற(.

எதிபாராம* வ வி-தாளிக$# ஒ பி ேசா$# வழி ப1ணலாய$கி*லாத கணவ, ஆ@சி*, எ-த ல?ச ($# மசியாதவனாக எ ெபா1டா0
பக05$#, ேசைல$# பண ேக05 தாCைய$ கழ0 எறிகிறவ

அ*ல,

எேனாட... ேநைமைய த%ைடய தாC பா$கியமாக நிைன$கிறவ

எ

ெசா*D ேபா( ம%ஷக இ$க ேவ1ய இட எ( எகிறைத (*Cயமாக;
0$ கா05கிறா. இ( கைத தைலபாக கா0 இப( சால ெபா தேம.

ெசா-த வா>$ைகைய மனித ேநய ேதா5 வா>கிறவ களா* தா இல$கியவாதியாகF திகழ

G.

HC$#, க'$# எ'(கிறவ எ' ( நறாகேவ விபைனயா#. அைவ,
அறாட சைமயD$# ேதைவயான காBகறிக . அைவG, அவசிய-தா.
ஆனா* பாாி ைன ேபனா வியாபாாியி கி$க*கைள யனாபாேடாவிIயி
ஓவியகேளா5 ஒபிட$Hடா(.

சைமயலைற$#

ேபாடா விIக

வராவி0டாD சைமயலைறயி* உ ளவக ,

ஓவிய$ க1கா0சி$# ேபாகலா.

ரசி$கலா. ஆகேவ இமாதிாியான சிபக

ப திாிைக உல#$# ஒ க0டாய

ேதைவ.

ச

திர ($# ஒ ராக உ15. அவேர க15 பி ( ள ராக.

ெபாளாதார திேலா, ச8க அ-த.திேலா, சாதிசமயகளிேலா அ $கப05
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சிைத$கப05 ஜடமாகி வி0டவகைள மனிதரா$கி - மேகானதமா$கி$ கா05
ரச வி ைதயாள.

ெகா0டாவி$ க;ேசாி ெசBய, ச

திர பாகவத$# ெதாியா(. அேற, எ

ஆவிG, உயி #ேற அைனயாB ஆ0 ெகா1டைனேய எற மாணி$க
வாிகளி* வ ஆவிைய ஆமாைவ உணர; ெசBG க (;ேசாி, இவர( கைத;
ேசாி.

அைன ($ கைதகளிD சிறி( ம'கேவ ம'காத ைவர ஊசி ேபாற
உதியான க1ேணா0ட. ச8க சீ தி த ைநயா1, இ-த ச

திர தி*

வி'-தா* ேவஷ$காரகளி அாிதார கைரவைத தவிர, ேவ வழிேய இ*ைல .

அர அதிகாாிக , அர சிப-திக , ேம* த0ன ஹிேபா$கிைர0. எனப5
மி யாசாரக

- ஆகிய இவகைடய உலக தி* #-(, நமா* அபட

யா(. ஆனா* அ தைகய அக ரணக எப இ$#,
ரணப5 (கிறவகளி வ$கிரக

எப இ$#, ரண ப5கிறவகளி

சைதG மன எப ($# எபைத ச

திர தி கைதக

8ல

அ%பவி ( விடலா.

கைதகைள ப$# ேபாேத, நம( ஆ> மன தி* ந* சி-தைனகைள ேமெல'பி
நைம உய (, உய-த ேசைவைய, இவர( அைன ($ கைதகளிD
ரசி$கலா. சி$கலா. தி-த$Hடா( எ பிவாதமான திடவாதமான மேனா
இய* ெகா1ட 8$கக

Hட தகைள அறியாம*, ஓரளவாவ(

ப1ப5வாக .

ெமேஸO ெமேஸO எ ஏ ேத5கிறாக ? தமிழக தி* ேமேஸைஜ தவிர என
இ$கிற(? மறவகைள$ கா0D ச

திர தி திQய சR$க$#

அ-த ேமேஸO ெதளிவாக லப5கிற(. நறி
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ஆழ

கி>-( எ5 த மனிதேநய தி ப1பா05 த (வகைள

ெவளி$ெகாண-( அைனவ$# விநிேயாகி$#, பிரசார பிரா15 அற மனித
ேநய உணேவ அவர( எ' ($களி வசீகர ($#, வா>F$# காரணகளாக
அைம-( ளன.

(ைமபி தனிC-( ெஜயகா-தனி* இ-( ேவப0ட ஓ எ' ( ேமைத
ச

திர. இவர( வாக

பைழயவக
ச

மனித$ க0சிைய; சா-தைவ.

மணி$ெகா$ கால எற ஒைற; சடகாக$ ெகா1டா5வாக .

திர, மனித$ ெகா கால எ' தாள எபைத ெதா#பிD ள ஒQெவா

கைதG உண (கிற(.
-------------உகட - ஒ
.ச

கைதயாட!...
கைதயாட!...
திர

இ-த ெதா#பி* உ ள கைதக , ெபபாD இப( ஆ15களாக பழைம
உைடயைவ. இ(வைர இ-த$ கைதக

நிகிறன. இனிேம* நி#மா எபைத

கால-தா தீமானி$க ேவ15. ஆனாD, அ-த$கால தி*, ைவைக ஆ$#
எதிராக ந*ல பைட$க

எதிநீ;ச* ேபா0டதாக அறிகிேறா. ஆனா*,

இ-த$கால தி*, சில இல$கிய தCவாக

உவா$# #0ைட$#

எதிநீ;ச*

ேபாட ேவ1ய அவல நிைல இல$கிய தி# ஏப05 ள(. எறாD, இ-த
#0ைடG, இவைற அாி$# இல$கிய ெகா$க, ம$க

ெவ ள தா*

அ (;ெச*லப5 எ நகிேற. எ5 ($கா0டாக அம க*கிைய
Sறியவகேள இ அவ$# ப*ல$# S$# கால$ க0டாய ஏப05 ள(.

இ-த ெதா#பி* உ ளடகிய கைதயி பினணி அ%பவகைள பறி
வாசககட பகி-($ ெகா ள விகிேற.

இ-த ெதா#பி

த* கைதயான தாண சைதயா, ஒ அ பிரபாக தி*

நீ;ச* அ$கிற(. இ-த அ, பாச இ$கிறேத, இைவ மக தான
மாேவடதாாிக ... எக

ஊ ப$க, த மகைன ப$க ைவ த ஒ ெபாியவ,

அவனா* க*Tாியி* இழிFப5 த ப0ட(, ஆ15$கண$கி*, அவ

க ைத

6

ஏேற5 ( பா$கேவ ம தா. ெவ தா. ஆனா*, அேத மக அகாலமாB
மரண அைட-தேபா(, சடல ைத$கப0ட மநா

யா$# ெதாியாம*,

க5கா0# ஓ ைத$#ழிைய ேதா1 ெபற மகைன பாபத#
ஆக, அ ஒ ெவ
அபா* தன(

க ைய ேபா05$ெகா ள

க ைத மாறி$ெகா ள

அபைடயி* எ'தப0ட(தா

யசி தா.

Gேம தவிர, அ-த

யா(. இ-த த (வ தி

தலாவ( கைத.

'நாம$# #ய*ேலா' எ'தப0ட கால தி* மண $க நி;சயி$கப0ட
மணமக%, மணமக திமண தி#

 ேபசி$ெகா வ(, ச-தி ($

ெகா வ( வழ$கமி*ைல. ஆனா*, இேறா ெதாைலேபசியி* ேபவ(
ம05ம*ல, இவ, பல இடக$# தனியாகேவ ெச*கிறாக . அைறய
கால தி* நா எதிேநா$கிய, இைறய கால ( ெப1 இதி* வ ேவதா

உ1ைமயி* விபவ

- இப அபாவியாக இ$க

Gமா எற ஒ எ1ண

ஏபடலா. ஆனா* இப( இப ைத-( ஆ15க$#,

 8தா0களாக

இ-தவக , கி0ட த0ட இப தா இ-தாக . அேத சமய, ல?ச
லவ1யக

கால தா* மாேவட ேபா0டாD, யக

அபேய

இ$கிறன எபைத கா05$கிற கைத.

க0டாய இ*லாத காத* - நா வசி$# ப#தியி* நட-த(. மைனவியான அ$கா
மக , தைன நிராகாி$கப0ட ஒ இைளஞ%, கணவனா* வ?சி$கப0ட ஒ
இள ெப1V ஒவ$# ஒவ ஈ5பா5 ெகா கிறாக . ஆனா*, இவேம
ெதனாCராம XைனகளாB ேபானதா*, இவகைடய இைண
நைடெபறவி*ைல. இவ$#ேம, ச0ட, தகைள பி ($ ெகா ேமா எற
பய. ச0ட ஒ அப பி ($ ெகா ளா( எ என( அைம ேதாழ,
தமி>நா5

ேபா$# எ' தாள சக தைலவமான வழ$கறிஞ. ெச-தி*நாத

எனிட ெதாிவி த ேபா(, நா ஆேலாசைன Hற

யாத அளவி#, அ-த

ெப1 எேகா ேபாBவி0டா . ஆைகயா*, எதிகால தி* அ*லா5 இபப0ட
இள தைல ைறயின$# இ-த; சிகைத வழிகா05 எ நகிேற.
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கா... கா... கா..... - இப( ஆ15க$#

 எக

வாெனாC நிைலய தி*

பணியாறிய ஒவைர பறிய பதிF. ந*ல மனித. மனதி* ஏேதா ஒ பயபிரா-தி
இ-ததா* கா$கா தனகளி*, ஈ5ப0$கலா எ இேபா( என(
அ%பவ Hகிற(. ஆனா*, அேபாேதா அவைர கி1ட* ெசBய ேவ15
எபதகாக எ'தப0ட கைத. ந*ல ேவைளயாக, கைதயி* நா ெகா5 த
த1டைன அவ$# ேநரவி*ைல எப( என$# ஒ ஆத*.

த-தர மாட சிகைத, நா5

ேனறி உ ள அளவி# நா05 ம$க

ேனற

வி*ைல எபைத ெதாிவி$# கைத இபப0ட , பல சிவகைள க1

னா*

பா தி$கிேற. இ(, தனிமனித, #5ப, ச8க எற 8
அைமக$# இேபா( ெபா-(.

இட ஒ($கீ5 - அ*D பகD உைழ$# ஒ அரக வாகன ைரவைர, அதிகாாிக
எப இழிவாக நட (கிறாக

எபைத சி தாி$கிற(. அேதைரவ, ச0ட

ேபசினா*, இ-த அதிகாாிகளி நிைலைம எனவா# எபைத கைத எ5 (
Hகிற(. இ-த மாதிாியான ைரவகைள ைமயப5 தி, ஐ-தா சிகைதகைள
ப*ேவ பாைவயி* எ'தியி$கிேற. பல அதிகாாிக

ப-தா$கைள

விட யாம*, ைரவகைள ப-தா5ேபா(, அவகள( க ள பயண
ெவளிப05 ப-தா பறி ேபாB வி5கிற(.

ரா$ட தாிசன, அ-த$ கால ( விவசாய (ைம. க*கி ப திாிைக, இைத பறி
எ'த ேவ15 எற ேவ15ேகா$# இணக, எ'தப0ட கைத. ஆனாD,
கைதயி* பாதி ப$ககைள கைரயா திவி0ட(. ஆைகயா*, மீதிைய நா
ஒேப தி இ$கிேற. பைழய கைவ இ-த ஒேப தC* இபதாக
ேதாறவி*ைல. ஆனாD , கைவ #ைறFதாேன தவிர ைவயற( அ*ல.

விைன - விைத - எதிகால

தியவக$# ஒ பபிைன. இ-த$ கைதேய, அைத

தானாக$ Hகிற(. பி? பிராய தி*, எ-த தா$க ைதG, தா பாிய இ*லாம*
உ வாகி$ெகா  சிவ சிமியகளிட ெபறவக

ர05 தனமாக

நட-( ெகா1டா*, அத# அேப அபைடயாக இ-தாD, அ-த அ,
பாரா க தி* ெகா15 ேபாBவி5 எற அ%பவ பகிேவ இ-த$ கைத.
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இதனா*, ெபறவக$# தா>F மனபாைம தவி$க

யா( ஏப05வி5

எபைத 0$கா05 சிகைத.

தைல$ கைதயான தரா,

த* தைல ைற அDவலகளிடமி-( ெபேறா,

உேறா, மைனவிG, ம$க சதிகாக' எதிபாப( உ15. ஒ அDவல
தனளவி* ேநைமயாக இ-தா* ம05 ேபாதா(. எளிைம இ*லாம*, ேநைம
இ*ைல எபைத #5ப தின$# உண தி, அவகைள அப வாழ பழ$கி$
ெகா ள ேவ15. எனளவி* ெவறி ெபற இ-த அ%பவ ைத ஒ
சிகைதயா$கி உலாவி0$கிேற.

பாவலா$க

8லமாகேவ நம( அரசாக நைடெப வகிற( எபைத ம திய

அர அDவல எற

ைறயி* க1Hடாக பா தி$கிேற. இ-த அ%பவ

பினணிேய, இ-த$ கைத. இ(, இ-த ெதா#பி வாசிபி* ஒ கலகல
ஏப5 (வதகாக ேச$கப0ட(.

ஒ எ' தாள, தா ப தறி-த ஒ தகவைல ைவ (, கைத ப1ண
எபத# ஒ$#

G

இர15 ஒ எ5 ($கா05. ஒேர மாதிாியான

மேனாநிைலயி* உ ளவக , ஒ (ேபாக

யா( எற மேனாத (வ ைத

ப தறி-( எ'திய கைத.

ஒ காத* கத - உ1ைமயிேலேய நட-த(. அ-த கத ைத ப (வி05, அ-த
இைளஞ ( த (, பதறிய பதற  எ க1கைள சில சமய
# (கிறன. உ1ைமயான காதலக$# இ-த$ கைதயி தா$க ாிG.

ஒேர பகD$#

- என( அDவலக தைலவ ஒவ நட-( ெகா1ட வித ைத

ைவ ( எ'தப0ட கைத. இதி* வ வாைழபழ வாக* உ1ைமயிலேய
நட-த(. ஆனாD, அவர( அடாவ தன தி# த1டைன கிைட$கவி*ைல.
நா தா ெமைமயாக ெகா5 தி$கிேற. ஆனாD, இப ப0டவக$#
இ தைகய கவ பகக

ச1ைட$ #மிழிக
எ ெசா*ல

ஏப5வ(15.

பாணி ச1ைடக , இ ெபபாD கிராமகளி* இ*ைல

யா(. ஆனாD அகி வகிறன. இ-த$ கைதைய ம1
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வாசைன$காக ம05 எ'தவி*ைல. அ தள ம$க

எ-த ேவக தி* ச1ைட

ேபா5கிறாகேளா, அ-த ேவக தி* அைத மற-( வி5கிறாக . இ-த; ச1ைடக
இவக$# , த த மேனாபாரகைள இற$கி ைவ$# கைமதாகிகளாகேவ
உ ளன. இவக$#, ச1ைட$ கால தி* ம05, எதிதரபினகைம தாகிக .
அ(

-த( ஒவ$ெகாவ தாகி ெகா வாக .

இ-த ெதா#பி#

%ைர ெகா5 தி$#

(ெப எ' தாள

ஜ.ரா.-தேரச (பா$கிய ராமசாமி) அவக , என( எ' (லக வழிகா0. அ-த$
கால தி*, # த தி*, என( கைதக

ெபபாD வாரேதா வவத#

காரணமாக இ-தவ. =0ைட$ க0 பா', 'வா>$ைக ஒ ச
# த$ க05ைரக

திர' ஆகிய

இ Hட ேபசப5கிறன எறா*, அத# ஜ.ரா.-தேரச

அவகேள காரண. அ-த அளவி# உ0தைலகேளா5, ெவளியி0டா.
எ-தவித # த ப-தாF இ*லாம* எனிட, அ

த* இவைர,

இனிைமயாகF, எளிைமயாகF பழ# ெப- ேதாழ. அ%மா%$# த பல
ெதாியாத(ேபா* இவ$# தன( இல$கிய பல ெதாியவி*ைல . இவர(
பா திரகளான அசாமிG, சீதாB பா0G இைறய இல$கிய தரககளா*
இ0ட ெசBயப0டாD, அைவ இ-த இ0டைப கிழி ($ ெகா15
=மி$க ெவளி;சமாB ெவளிவ எபதி* ச-ேதக இ*ைல. இ-த வைக
இல$கிய தி*, தனி (வ மி$க பைடபாளி ஜ.ரா. -தேரச அவக . இவர(
%ைர என$# ஒ இல$கிய$ ெகௗரவ.

ெபாியவ திநாF$கர அவகளிட, அவர( அைம மக ரா

அவக

8ல

இ-த பைழய சிகைதகைள ெவளியிட ேவ15 எ 'S( வி0ேட. அவ,
உடனயாக சமதி தா. ந=ன$ கைதகேள, ேவைலயி*லா தி1டாட தி*
தவி$# ேபா(, இ-த பழகைதகைள ெபா0 ெசலைவ பறி கவைலபடா(
ெவளியிட அவ

வ-தைம$#, ஆயிர நறிக

ெசானாD, அைவ ேபாதா.

இதியாக -

எேபா( எ'( வாசக ெபம$க , என( அ-த$கால சிகைத
ெதா#களி* எபேயா வி5ப05ேபான பழகைதகைள உ ளட$கிய இ-த
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ெதா#, கால தி# அட$கமா அ*ல( ெபா தமா எப( #றி ( ஒ வாி
எ'தினா* நறிGைடேய.
---------------------உ ளடக
1. தானா... சைதயா...

9. விைன - விைத

2. நாமா$# #ய*ேலா

10. பாவலா$க

3. 'உ1ைமயி*' எாிபவ

11. தரா

4. க0டாயமி*லாத காத*

12. ஒ$#

5. கா.... கா... கா...

13. ஒ காத* கத

6. த-திர மாட

14. ஒேர பகD$# ...

7. இட ஒ($கீ5

15. ச1ைட$ #மிழிக

இர15

8. ரா$ட தாிசன
----------------1. தான....
தான.... சைதயா....
சைதயா....

ராசமா, அமியி* (ைவய* அைர ($ ெகா1-த ேவைள. அவ
அ1ண1ைவ திCக , அ1ணி வவமாF, ம*D$காக ெசாகைள
ஆGதகளாB =சி$ெகா1-த சமய. மா5க$காக ெதா0யி* தவி0ைட
அ ளி ேபா05, ஒ பைன ம0ைடயா* #ைட-($ ெகா1-த தபி
மயி*வாகன, உல$ைகயி* ெந* # தி$ெகா1-த, தைக ராணிைய தி0$
ெகா1-த ேநர....

சி திரேசன, ேதாளிேல S$# ைப ெதாக, ஒ ைக ர$ ெப0ைய பி$க,
உ ேள வ-தா. ராசமா, அவ ெப0ைய வாகவரவி*ைல. #ைற-தப0ச,
கணவனி வரைவ அகீகாி$# வைகயி* எ'-தி$கHட இ*ைல.

=0 ெகா*ைலற தி* #திேபா05$ெகா15 இ-த எ05 வய( மக%,
ஆ வய( மக, அபாைவ பா (, ( ளி$ #தி தப உ ேள தாவியேபா(,
ராசமா, அவகளி ைககைள பி (, தப$க இ' ($ெகா1டா . இ
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#ழ-ைதகைளG இ ப$க  அைண தபேய கவாிேல தைலேபா05, அவைன
பா$காத( மாதிாி பா தா .

அவைன வாக மாபி ைள' எ அத0டலாக$ Hபி0டாD, அதி* அைப
ைவ$# ராசமாவி அ1ண ைவ தியCக Hட, உ' எ உமினா.
அத# வாக எ அ தமா அ*ல( ேபாBயா' எற ெபாளா எப(
ாியாம*, சி திரேசன #ழபினா. அத#ேம*, அெய5 ( ைவ$க

யாம*

நிறா.

அ-த; சமய பா (, ைம (னி ராணியி உல$ைக; ச த பய805பG,
பய  ( பG ஒC த(. அவ

தைனேய தைலகீழாக பி (, உரC*

ஓகி இப(ேபா*, சி திரேசன, தன( தைலைய ைகயா* பி ($
ெகா1டா. இப எ*ேலா, அவைன ஏளனமாகF, இள$காரமாகF
பா தேபா( -

ைவ தியCக தி வவமா, ைகயி* ஒ0$ெகா1ட அைர#ைறயான ம?ச
மசாலா ைககேளா5 ஓவ-(, அவ ைகயி* இ-த ர ெப0ைய ஒ ைகயா*
வாகி, தைரயி* ைவ தபேய, இெனா ைகயா* அவ S$#ைபைய வாகி,
அதிேலேய தன( மசாலா ைகைய (ைட தப, எ*ேலாைரG தி0னா .

"அ1ணா;சி ஆமாச ($# பிறF ெம0ரா.ல இ-( அைரயாளா வாராவ.
அவிய கி0ட வா% ேக0க வாB வரமா0ட$ேகா? இ(தா ஒக #5ப
ல0சண. நீக வாக1ணா;சி.... யா ேபசினா என...? யா ேபசா0டா
என...? நானி$ேக.''

சி திரேசன%$# ெகா?ச சகடமாக தா இ-த(. எ*ேலாைரG ேநா0ட
ேபா05 பா தா. அவக

எனேமா, அவைன உ ேள வரவி0டேத ெபாிய(

எப( மாதிாி, அவைன பா$காமேல, அவ அேக இ*ைல எப(ேபா*
இ-தாக .
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சி திரேசன, மைனவியி பிைய மீறி

1ய த, தன( #ழ-ைதகைள

#றிபாக பா தேபா(, ராசமா விமினா . இர15 ைககளிD பி (
ைவ தி-த மகைனG, மகைளG சி திரேசன ப$கமாக த ளிவி0டபேய,
"ேபாக. ஒபாகி0ேட , நீக ப0டபா0ைட; ெசா*Dக...'' எ ெசானபேய
க ைத திபி,

 ெநறிைய; வாி* சாB தப ேகவி$ ேகவி அ'தா .

சி திரேசன, #ழ-ைதகைள இர15 விலா ப$க  அைண தப, எ*ேலாைரG
தம சகடமாக பா தேபா(, கவாிேல தைலேபா0ட ராசமா, திZெர
க ைத திபி, அவைன
பி ைளகளி

க தா*

0டேபாவ(ேபா* ெநகினா . இர15

(#களிD இர15 ைககளா* ப05 ப0ெட சாதிவி05 -

பிற#, மக ஆ க ைத, #னி-( அவ காைத நிமி தி பிப#திைய$
கா0னா . அதி* நக பதிய* இ-த(. ர த; சவ5 மகி, கா( ஒ05ேபா05
ைத$கப0ட சைத ப#தி ேபா* கா0ய(. ராசமா, மகைன வி05வி05,
மகைள திபி, அவ
அமா, அபா

பிடாிைய$ கா0னா . அ( ேலசாக =கியி-த(.

எ பய-(ேபாB, இ%

(ைக #னி-( ைவ தி-த

ஆ க பய* நிமி-தா. அட$கி ைவ த வா ைதகைள ஆேவசமாக$
க தினா.

"அபாபா.... சி தபா...''

"ஏ*....! எவனேபாயி சி தபா% ெசா*Dேத..... நட-தத ம05 ெசா*Dேல..."

அ-த பய*, நாBமாம ேபா* #ைல த தாB மாமைன பய ேதா5 பா (வி05,
த-ைதயிட பாச ேதா5 ெசானா.

"அபாபா.... அ-த (ைர சி தபா... த த..... படபட தா... (ைர.... எ
காைத பி;... அ-தர (ல அபேய S$#னாபா... கா( ெர15
பி?05பா.... எகி0ேட வ-த தக;சி தைலைய வைள; பி;
அ;0டா. அமாைவ ேவற அாிவாைள எ5 (05 ெவ0ட ேபானாபா.
அமாைவ ெகா*ற($#ேன அாிவாைள வ;0ேட இ-தாபா."
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ராசமாவி அ1ண, (1ைட எ5 ( SரமாB எறி-(வி05, சி திரேசனைன
ேப;சாேலேய எாி தா.

"ஏ ...... அாிவா

எ5$கமா0டா? இ*லாதவ ெபா1டா0 எ*லா ($#

மயினிதாேன.? ஷ சாியாB இ-தா*, ெபா1டா0 இபயா சீரழிவா ?"

சி திரேசன%$# சேற ேகாப வ-த(. அேதசமய, ம;சா%$# ேகாப ைத
ஏப5 தாத அளF$கான ேகாப ேதா5 ேக0டா.

"நா எ(ல ம;சா சாியாB இ*ல?"

ம;சாகார ைவ தியCக, சி திரேசனைன ெநகினா. அ1ண
அ$காவி கணவைன அ$க ேபாகிறாேனா எ பய-(, தவி0ைட
அலபியதபி எ'-தா. உரைல$ # திய ராணி, உல$ைகைய அ-தர தி*
பி தப ய-திரமாB நிறா . ஆனாD ம;சாகார, சிறி( இைடெவளியி*
நிறபேய க தினா.

"என ேக0கீ? எ(ல சாியி*லனா ... நீ எ(லGேம சாியி*ல... ஊா* விவசாய
ெசB( பிைழ$க காி' வC; ேபாB ெம0ரா. ேபானீ. அேக ேபான பயDக
ஊல ெசா ( எ5$# ேபா(, நீ ஊல இ$க ெசா த வி (, கைடயி*
ேபா0Z. அதாவ( பரவாயி*ேல.... ஒம அமா$காாி, தா ேபாி* இ-த =0ட
ஒம$# தராம* .... சின மக%$ேக ெகா5 (0டா

. ெப த தாேயாட

ஓரவ?சைனைய த0$ ேக0க ஒம$# (பி*ல... சாி, க05ன
ெபா1டா0ையயாவ( ைகேயாட ெம0ராஸு$# H0 ேபாயி$கலா.
அவைளG பி ைளகைளG ஊல வி0505, ெம0ராைஸ பா ( ஓ0ய
ஒமதபி, எ தக;சிய ேபசின ேப;ைசG, தி05ன தி0ைடG ஓம$# ெல0ட
ெல0டராB எ'(ேனா. ஒ$# வ-( அ-த பயகி0ேட பி;ைச$கார மாதிாி
ெக?கனீயேர தவிர.... மி?சல."
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இேபா(, தபி$கார, அ1ணணிட இ-( வாB ெபாைப வாகி$
ெகா1டா.

"இப நீ... இட ெகா5 ததா*தா, எ அ$கா அ-த பயD$# பய-( =0ைட
X005 இ$க ேவ1யதாேபா;... நாக ேபாB ேக0க ேபாேனா. ஒக
ஊபயDவ... ஒ1ணா நப ேபா$கிாி பயDவ... ஊவி05 ஊ வ-தா
அத0ட ேபாறீக% எகைள அதடறா%வ... ஒ ெபாபைளய, ஒ
ஆள அாிவா

' த

S$கி05 ெவ0டேபான( ெபாிசா ெதாியல..... எ அ$காைவ,

கிளிைய வள ( Xைனகி0ேட ெகா5 த( மாதிாி ஒமகி0ட ெகா5 தி0ேடா."

அ1ண - தபியாி #ர*க , எப பபயாக ஏறியேதா, அ(ேபா*
ராசமாவி அ'ைகG Hய(. விம*க , ெவ; ச தகளாயின. தைல ,
தடர1ட(. இைத பா (வி05 தைக$காாி ராணிG அ'தா . அ( தா
சா$# எேறா அ*ல( இயைகயாகேவா, உல$ைகைய வாி* சாB (வி05
அ$காைவ$ க0 பி ( அ'தா . அ1ணி$காாிG, ய ைத இழ$க
ேபாவ(ேபா* ைககைள பிைச-தா . இ-த பினணியி*, மீ15 தவி5
கல$கிய தபி, "இ-த உடைப வ;05 எ($காக இ$கV?" எ
தபா05$#; ெசானா. தன( உடைபG ஏற இறக பா ($
ெகா1டா.

சி திரேசனனிட சின தீ 81ட(. ப;சிள மகளி =கிய பிடாிைய பா$க
பா$க, அவ
அவ

#( நிமி-த(. ேசதார$ காைத$ கா0ய மகைன ேநா$க ேநா$க,

க சிவ-த(. எ*லாவறி$# ேமலாக, அவைன பா த(, ஏB யா

வ-தி$கா பாக..... அபாடா அபாடா...' எ ெசானபேய ,
#ழ-ைதகேளா5

னா* வ-( நி வரேவ# ராசமா, இேபா( அ(கைள

விர0வி05, கணவைன ஓர சாB ( பா தபேய , உ ளைற$#

ேபாகிறா .

ேபாகிற ேபா$கி* பா தா*, அவள( பளபளபான மிளகாB பழ ேமனி, இேபா(
வ தலாகி ேபான( ேபாற ேதாற... ேகாCக

ேபாற க1க , ேதB-(

ேபான(ேபா* கிட-தன. மைல ேமடான கனக , ப ளதா$காB கா0ன.
மைனவிைய பா$க பா$க -
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சி திரேசன%$#

ஒ இ-திரசி எ'-தா. எறாD, அவ%$# எதிராக ஒ

ல0மண% 8ைள$#

"ஆனாD...

உவானதா*, அவ உளறிG, இடறிG ேபசினா.

;ச-தியி*... அவ

கி0ட அசிமாB..."

"எ(Bயா அசிக...? ெசா-த ெபா1டா0ய ஒ த அாிவாைள எ5 (05
விர05றா. அ( அசிகமா ெதாியல? அப அாிவாைள எ5 த ைகைய,
ெவ0டாம* இ$கிற நீ ேபயிலG ேப, ெபாிய ேப% அ த. உமா*
ஒம தபிைய அ$க

யா(% ெதாி?தா, நாக வரேபாேறா. நீ

எனடானா ெச த பிணமாB நி$கிய... உடேன றப5.... ஏ, ெச தவ
ைகயி* ெவ தல ெகா5 த( மாதிாி

க த ைவ$கிய? சாி... ஒம$# இேபா

ேவ1ய( தபியா....? ெபா1டா0யா...?''

சி திரேசனனி இ-திரசி , ல0மணைன மய$கி ேபா05வி05, Aைர தா.

"எ தா.....! இ-த தடவ அவைன விடேபாற(*ல.... இனிேம*, நா அவ%$#
அ1ண% இ*ல. அவ என$# தபிGமி*ல.... சாி... எ5, ேவ* கைப ..."

இ%, ெதா0ைய #ைட-( ெகா1-த தபி மயி*வாகனைன பா (,
அ1ண ைவ திCக க தினா. !

"ஏல நீ ேபயா...?"

தபி$கார, தா ேபய*ல எ அ1ண%$காவ( நிபி தா*, அவைன
எதிகால தி* பய  த எளிதாக இ$# எப(ேபா*, ேவக ேவகமாB
=05$#

ஓ, ஒ உ0ைட தைய எ5 ($ ெகா1டா.

அ-த =0 8 ெப1க "அBேயா... அBேயா.." எறாகேள தவிர, அ-த
றநா\ =ரகைள த5$கவி*ைல.
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கால, எம Sதக

ேபா*, அ-த 8வரணி, ஒ வாB$கா* பால தி ேம*

உ0கா-தி-த(. அதிக ேநர கா தி$க அவசியமி*ைல . எதிதிைசயி*,
சி திரேசனனி தபி (ைர வ-தா. ஒ ைச$கிளி* ப5ேவகமாக வ-தா.
இைப; ெச($கிய( ேபாற உட. எேபா( ெகாதி ($ ெகா1$#
க1க .

சி திரேசன, தபியி ைச$கி

னா* ேபாB நிறா. உடேன (ைரG ஒ

காைல ஊறியபேய ைச$கிேளா5 நிறா. "எப1ணா வ-ேத?" எ
ெசா*ல ேபானவ, அ1ணனி ேதாரைணையG, அவன( ம;சாக
பகைள$ க ($ கா05 பைக பாைவையG பா (வி05 பைகல ைத,
ேநா0ட ேபா0டபேய, உடபி* க' ($#$ கீேழ அைசவ நிறா.
அ1ணனான சி திரேசன, $கிாீவனாகி, தபிைய வாC ேபா* பாவி ($
ெகா1டா.

"எ ெபா1டா0ய... எ($#ல. ெவ0ட ேபாேன...? ஏல படபட தா !
ஒன தா... ேக0ேக பதி* ெசா*லாம* நீநகர

'ெவ05ற($# அவா

'எ பி ளிய

யா(."

S$கி0டா... ெவ05வனா?

எ($#ல காத பி;சி ர த வபயா தி#ன?

" எ பி ளியிள$Hட திFேற. உ பி ளிய ேவற எ பி ளிய ேவறயா... மயினி
ெசா*C$ #5$#ற ெக0ட ெக0ட வா ைதவ

ஒ1VHட பா$கியி*லாம,

0டா பய  ளிய எ ேமல ஏவி வி05 (க.... ஏேதா ேகாவ (ல திகி0ேட.
பிடாியில அ;0ேட. அ($காவ எ மனக என பா5 ப05( ெதாிGமா?
அற வழியி* ேபான உ பி ளிய$#, கடல மி0டாB வாகி$Hட
#5 ேத. அமா$காாி ெசா*C$ ெகா5 த( மாதிாி, அ-த மி0டாைய எ ேமல
காறி (பி எறிG(க. ெநசமாேவ ெசா*லேபானா, அ1ண - தபிைய பிாி$கிற
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உ ெபா1டா0ய, ெநசமாேவ ெவ0 ேபாடV. நா அப ெவ0டாம
வி0ட($# நீ ச-ேதாஷபடV."

'இேத மாதிாி ஒ ெபா1டா0ய நா ெவ0 ேபா005மா?

'உ ெகா'-தியாள நீ என ேவV னாD ெசB(05 ேபா. உன$# இ*லாத
அவமானமா என$#...? க1ணா* க1ட( ெபாBயி ... காதா* ேக$கற(
ெபாBயி... தீர விசாாி$கிறேத ெமBயி% ஒ ெசாலவைட இ$#... நீ
ப;சாதாேன உன$# ெதாிG? இ% ேக0பா ேப;ச ேக$#ற மிகமா தா
இ$ேக?

'யால மிக... இ($# ேமல ேபசின க' த க;சி ர த த #;சி5ேவ.'

'ஒ க' ( இ-தா தாேன, அப #$க($#? நீ அ1ணனா ேபசல...
பகாளியா ேபறா... நீ எ தன ெதமா பயவள H0 வ-தாD நா
கவலபட*... ேவV னா பா ( டலா.'

ம;சாகார ைவ திCக, ச1ைட$#

%ைரயாக, ஒ ேக வி ேக0டா.

"எ தக;சி, இவ ெபா1டா0யா? இ*ல... ஒ ெபா1டா0யா*? இபேவ
என$# ெதாியV."

"அட ேபாBயா... ஒன$# ெதாியாதா அ1ண ெபா1டா0 அர ெபா1டா0...
தபி ெபா1டா0 தா ெபா1டா0% ஒ ெசாலவைட இ$#"

(ைர, ஓரளF பய-(, ஓரளF இய*பாகF விவகார ைத சாதாரணமாக ஆ$க
ேபானா. அத# , ெபாிய ம;சாகார, அவ ச எதிபாராத வித தி*,
(ைரைய ம*லா$க$ கிட தினா. ைம (ன மயி*வாகன, அவ மாபி*
வல( காைல ைவ ( ஆழ பதி தா. பிற#, அேத பாத விர*களா*, அவன(
ேமாவாைய கா* நககளா* # தி$ # தி எதிாியி

க ைத ேமேல ேமேல
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நிமி0னா. (ைர, மரண வCயி* ( தா. அேத சமய, எைன வி05க'
எ ெசா*ல ேபான வா ைதகைள க ($ ெகா1டா.

நட-தைத பா ($ ெகா15 நிற சி திரேசன%$#, எனேவா ேபா* இ-த(.
தபிைய இ5பி* எ5 த(, ேதாளி* S$கிய(, நிைனF$# வ-தன. இவ
அ$# ேபாெத*லா, அவனா* திபி$ ெகா5$க

G எறாD,

தைல#னி-( ெச*D அைறய தபி , அவ ெந?சி* நிரலானா. ஒ தடைவ,
ேதா0ட தி*, க ள ேதகாB பறி ததாக த மீ( #ற?சா0ய ெத#
ெதகார பய*க

இர15 ேபைர ேநா$கி, தபி, அாிவாேளா5 பாய-த(

நிைனF$# வ-த(. எக அ1ணா;சி சமதி$காம, நா எ-த ெப1ைணG
க*யாண ப1ண மா0ேட எ அ$க ெசான( Hைமயாக$ # திய(.

சி திரேசன, ம;சாக

மீ( பாB-தா. ெபாிய ம;சாைன பிடாியி* இர15

ேபா5 ேபா05 ெத ப$கமாக உ0 வி0டா. தபியி மாபி* காைல
அ' தியைம (னி மாபி* ஒ # ($ # தி அவைன ம*லா$க விழ; ெசBதா.

பிற#, தபிைய நிமி தி, தேனா5 அைண ($ ெகா1டா.

நிலவள - 1990
----------------2. நாமா$% %ய!ேலா

அ-த  தக, ேவதா , உத5கைள ெபமளF பிாிய ைவ$காம*, அேத சமய
அவ$# இைடேய ஒ ெவ1ேகா0ைட ேபா0ட(. அ-த; சமய பா (
ெடCேபா மணி அ த(. அவ

ேவ1டா ெவபாB எ'-(  தக ைத

ெதாைல$கா0சிெப0 ேம* ைவ (வி05, Hடார ேபாற
அைறயிC-( உ ளைற$#

க

ஓயேபா(, அ-த ெடCேபா 8;சடகிய(.

சிறி(ேநர அேகேய கா ( நிறா . ஒ ேவைள க0டாகாம* ைலனி*
இபாகேளா எ மீ15 ாிசீவைர எ5 தா . அ(ேவா, ெவமேன
இபைத$ கா05 வைகயி* பைழய கால ( கிறி.(வ பாட* ேபால ஒC த(.
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ேவதா, மீ15

வ-( அ-த  தக ைத பிாி தா . ெபபாD

கபைற$#

ஆ1ைமயறவேன மைனவிைய; ச-ேதகிபா. அேதேபா* சில ெப1க
சி5சி5ெவ இபத# அவக

இ*லற க தி* ஏமாற றேத காரண

எற வாிகைள எ-த ப$க தி* ப த( எப( ாியாம* ப$ககைள
ர0னா . க*யாணமான ேதாழியிடமி-( ரகசியமாக வாகிய  தக.
எபேயா அ-த வாிகைள$ க15 பி த அவ , சிறி( சி-தி தேபா(, மீ15
ெடCேபா ஒC த(. அவ

அ-த  தக ைத ப ($ ெகா1ேட

னகி$ெகா15 நட-தா . ெடCேபாைன எ5 தா* மீ15 ெவமேன
ஒC த(. பைழயபG  தக திC-( க1ைண நக தாம*, அவ
நட-தேபா(, மீ15 அ( ஒC த(.

 மாதிாி மி0டாB$கார மணி மாதிாி

அ$காம*, ஆலயமணி ேபா* ெதாட-( ஒC த(. அவ
ெபா0ப5 தாம*  தக ($#

அைத

க ைத ைத தாD, அ-த ெடCேபா

ஒCG விடேபாவதி*ைல எப(ேபா* அ ($ ெகா1ேட இ-த(.
ெடCேபா ெசBத எதி ைன ஆைள அவ

மன($# ேளேய தி0$ெகா15

நிதானமாக நட-(, அத #மிைழ எ5 (, எதிதர$ #ர* ேக0#

ேப த

#ரைல தாவவி0டா .

"ஹேலா... என... யா ேபசறதா?

த*ல நீக யா% ெசா*Dக.... இ(

எனடா வபா ேபா;? நா யா% உக$# எ($காக ெதாியV? நீக
யா?"

அவ , ெடCேபா #மிைழ

க ($# ேநராக, ைம$ மாதிாி பி ($ெகா15

ேயாசி தா . அ-த$ #மிேழா ேந$# ேந ேபவ( ேபா* "ஹேலா, ஹேலா,
நாதா, நா தா" எ க திய(. அபG அவ
=5களி* சப-தா சப-தாமி*லாதவக

மசியவி*ைல . பல

ெடCேபா ைடர$டாிகைள

பா (சில எ1கைள; ழறி அபாவி ெப1களி வாBகைள$ கிளவாகளா.
ஒ சில ெப1க

Hட இபப0ட ெடC ேபாகளா* ரா

நபராகியிபதாகF ேக விப05 இ$கிறா .

அவ

மின* ேவக தி* சி-தி தா . எதி ைன$ #ர* ஆ1#ர* ேக0ட #ர*

மாதிாி ஒC தாD, அ( ெக0ட #ரலாகF இ$கலா. அ-த$ #ரேலா5 ேப;$
ெகா5 ( ெடCேபா நபைர வாகி ேபா9$# கா ெசBயலாமா?

20

இப தா, அவ

அDவலக தி* ஒ திGட அ (மீறி ெடCேபானி*

ேபசியவைன மா0ட ைவ தா . ஆனா*, அ-த பயேலா, தன$#, தா
ெடCேபா ெசBத ெப1V$# ஒ 'இ(' இ-ததாக; ெசா*C தபி$க
பா தா. இ-த மாதிாி தன$# வர$Hடா(. அ(F க*யாண நி;சயி த பிற#.

இத#

ெடCேபா வாB அலறிய ($ கதறிய(. "ஹேலா.. ஹேலா.. ஒ மினி0

பிளீ..... நா ெசா*றத$ ேகக ளீ..... ஒ மினி0 பிளீ... நாேன நா
தா.....

ேவதா எதி ைன$கார

க தி* அைறவ(ேபா*, ெடC ேபாைன ைவ$க

ேபானா . அப ைவ தா*, மீ15 ெடC ேபா ெசBவா. எனதா
ெசBதி5வா? அைதG-தா பா திடலாேம.... அவ

, ெடCேபா வாைய$காதி*

ைவ ($ ேக0டா .

"யாக... ச?ைசயா? ெநசமாவா? நானா? நாதா..... நாேனதா. நீக..."

அவ$# ஒ பய. ேவ எவேனா ஒவ ேபான த கிழைம =0*
நட-தைத$ க1டறி-(, இப ேபசலாேம?... அவ

உஷாரானா . ேபவ(

ச?சBதா எ கி0ட த0ட உதியானாD, மிமி$கிாி கைலயி* ைகவ-தவக
இபைத$ கண$கிெல5 ( "உக ெடCேபா நபைர; ெசா*Dக. நா ாி
ப1ேற.... ஃேபாெசவ.... ேநா... உக ேமல நபி$ைக இ*ைல%
அ தமி*ல... ஒ த ெகா5$கிற பா ேநா05கைள எ1Vகிேறா னா,
அவேமல நபி$ைக இ*ைல% அ தமா? எ*லா ஒ தகா$# தா ஓேக. ேபாைன ைவGக... 8V நிமிஷ தி* Hபிடேற...' எறா .

ேவதா, பத0டப0டா . பரவசப0டா . அேகேய இ-த தன( ைகைபைய,
எெக*லாேமா ேபாB ேதனா . தபி, தைககைள தி0னா . பிற#
ெடCேபா ேமைஜப$கேம, அ( இபைத பா (வி05, தைன தாேன
ெச*லமாக தி0$ெகா15, அ-த ைபயி வாB 8ய ஜிைப திற-( உ ேள
#ைட-தா . வ'வ'பான க1ணா மாதிாியான ஒ விசி0 கா கா*
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8 வாிைசகளி*

(

தான ட

கல எ' ($க . ச?சB, க^0ட

இஜினிய... அேத நப.

ேவதா , ெடCேபா நபகைள ஒQெவாறாB அ' தினா . அவசர தி* நா#
ஐ-தாகிவி0ட(. யாாிடேமா தி05 வாகினா . பிற# அவசரப0டா .
அBயயேயா... தபா நிைனபாேர... 8V நிமிஷ ப ( நிமிஷமாயி0ேட.... நா
உதாசீன ெசBGறதா நிைன;சிடபடாேத... ேச... இப பா ( ஒ ெடCேபா...
ஒ ேவைள அவரா?... யா? கமலாவா? நா ேவதா இ*ல... எ தைன தடைவ
ெசா*ற(... ரா$ நப..... ைவGக ேபாைன"

ேவதா, ச த ேபா0ட ெடCேபாைன - அத க' ைத, தன( மன;சா0சிைய
ெநறிப(ேபா* ெநறி (, கீேழ ைவ தா . மீ15 எ5 தா . "அபாடா....
ந*லலேவைளயா ைல ெகட;சி05.....

"ஹேலா... ச?சயா.... ஸாாி... மி.ட ச?சயா? ஏ அப ேக0கிறீக....நா
ேவதாதா ேபேற. =0ல யாமி*ைல.... என விஷய?... ஸாாி... நா டாB
ேபசைல.... அபா$கி0ட ஏதாவ( ேபசVமா% ேக$க தா அப$
ேக0ேட.... அபாவா? அவ , அமா, அ1ணி எ*லா என$# நைக வாக
ேபாயி$காக. அவககி0ட ஏதாவ( ெசா*லVமா? என ெசா*றீக....?
உகைள பி;சாD பி$கா0G ெபாியவக நி;சய ெசBதைத க0 தாேன
ஆகV? ேநா. ேநா.... இ-த மாதிாி ேபற(

ைறயா? அ(F இபேவ... ஸாாி..

எகி0ட தபாக$ ேக0க% ெசா*லைல... அ($# நா பதி* ெசா*ற(தா
த% ெசா*ல வ-ேத. சாி... சாி.. ஆ..

அ($காக...'

ேவதா, ெடCேபா #மிைழ கன தி* உரசியபேய ேயாசி தா . அவனி
ஹேலா ஹேலா #ர*, அவ

கன தி* அவ உத5களாB உரகவ( ேபா*

H;சப0டா . ெடCேபாைன மீ15 கா(ப$க ெகா15 ேபானா . அவ,
அவ

கா($#

வாைய ைவ ( கி$கிகப( ேபாற உணF... அ-த உணவி
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வளபிைறயான நாண... அ( S1வி0ட சி-தைன, தன$# ளேய இப
ெமௗனமாக, உத0ைட

அைச$காம* மன($# ளேய ேபசி$ ெகா1ட(.

'இப ேபறவகி0ட எப ேபறதா? அவைர மாதிாி எனா* வணி$க
Gமா? ஆனாD, ந*ல ரசிகதா... எ அழைகவிட ேதாரைண ெராப
பி;சி$காேம.... அேபா நா அழகி*லாதவளா? 'அற' கவனி;$கலா.
அவர தைல#னி-( பா$காம* ேந$# ேநரா பா த( அதிகமா பி;
ேபா;சா..... இவ ம05 எனவா? A05, ேகா05% அம$களப5 தாம*
சாதாரண உைட$ேக எQவளF க@ர ெகா5 தா? ஒQெவா ேக வி$# அைத
உ வா#வ( ேபா* அவ

க கா0ய க@ர , அத# பதிலளி$#ேபா(

க ைத$ #ைழ த இனிைமG, ேபேபா( #$கிட நிைன (ேபா* ஆ கா0
விரைல S$கி

க ைத நிமி தி, ேப$கிறவைர தன( ேப;சா*

றிய$காம*

ேபசியவாி கவன ைத$ கவர ைகயா1ட நளினிமான உ திG - எ*லாவறி#
ேம* அ-த ஆைமயான ேதாற ....

ேவதா, அதிக ேநர சி-தி$க அவகாச ெகா5$காம* கன தி* உரசிய
ெடCேபா #மிைழ வாயேக ெகா15 வ-(, சிறிய உதறேலா5,
உசாக ேதா5 த தி த தி ேபசினா .

"நீக பி$கா0 இப ேபவனா? நீக ெசா*C0Zக. நா ெசா*லைல.
என #ர* ந5#தா? ேநா.. ேநா. பதிப$தி இ*ைல ... பயப$தி. ஆமா... நா%
கவிைத எ'தியி$கிேற. சாி... வ;005மா? எனடா இ(. ஸாாி உகைள டா
ேபாடைல. எQவளF ேநரமா ேபற(% ெசா*ல வ-ேத.... வா0? ஒ நிமிஷ
ெபமிஷ ெகா5$கVமா? ெசா*Dக....

ேவதா, ேலசாB சிாி (வி0டா . அ-த; சிாி அைலயைலயாB அ-த ெடCேபா
#மி'$#

பாB-(, ( ளி$ #தி (, ஒளி ேவக தி* மாேவட ேபா05, மீ15

ஒCயாB மாறி, எதிதர$ காதி* உரசிய(. அ-த உ-( ச$தியி*, அவ ேபச
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ேபச , இவ

'உ' ெகா0னா . ெதாைல$கா0சியிD சில திைரபடகளிD

ேப;$க$# இைடேய 'விஷுவ*க ' வேம, அப அவ ேபசியைத
உவகப5 தி பா தா .

மணப-தC* கி $# பதி* கி , பாைவ$# எதிபாைவ, சிாி$#
னைக.... வரேவ நிக>;சியி* ெம*Cைச எற ெபயாி* நைடெப H;ச*
#ழப தி# ம தியி*, இவ , தன( ேதாழிக$# அவைன அறி க ெசB(
ைவ$கிறா . அவக , அவைன அ1ணா-( பா (வி05, இவ

ைகைய

பலமாக$ #D$# ேபா(, #Dகி$ #Dகி; சிாி$கிறா . அற
அத# ேம* அவ

தCரவி* ...

சி-தி$க நாணப0டா .

எதி ைன$கார% அ-த விஷுவ* கா0சிைய ரசி தபேய ஒ ேக வி ேக0ப(
ேபாC-(. அவ , ேவகேவகமாB பதிலளி த*:

"நா ஒ1V பரா$# பா$கைல. நீக ேபசற ேப;ைச ேக0505 தா
இ$ேக. சாாி... ேபாைன ைவGக... எகபா வாரா... ெமாத*ல நீக க0
ப1Vக... என$# க0 ப1ண மன வர மா0ேட#(. அBயBேயா ... இ%
ஒ நிமிஷமா. அபா ெர15 நிமிஷ திேல வ-தி5வா.... ஆமா... அ-த
கவெம1ட ஆ@.ல .ெடேனா கிராபராக தா இ$ேக. ஆ@ஸ
அைற$# ள அபேபா ேபாB தா ஆகV.... ெடCேபால கெனR
வாகி தா ெகா5$கV. இ( எப எ5பி ேவைலயா#? ஆ@ஸ , அவ
ேவைலைய பாபா. நா எ ேவைலைய பாேப... இதி* என ேகவல
? எபக

G? ச=. கமிஷ பாீ0ைச எ'தி க_டப05 வாகின ேவைல.

உக$# , ெர15 மாதி கா இ$க05... ஒ பகளா இ$க05.
அ($காக நா எ($# ேவைலைய விடV? என... ேயாசி ( பா$கVமா?
இ(ல ேயாசி$கற($# எ(Fேம இ*ைலேய...."

ஆனாD, ேவதாெடCேபா வாைய ெநறிெபா0* ைவ ( ேலசாB
அ தபேய, அவ%$காக ம05ேம ேயாசிப( ேபா* ேயாசி தா . அப
ேயாசி$க ேயாசி$க, அவ

உதி ைவரப0டேத தவிர, பி தைளயாகவி*ைல.
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இேபா( உர த #ரC* பதிலளி தா . நாண , ெப1ைமG நாBகளாB ஓட,
அவ

தி0டவ0டமாB ேபசினா :

"ஸாாி ஸா... எனா* ேவைலைய விட

யா(. உகேளாட இ-தாD நா

ெசா-த$காC* நிகவிேற - #5ப ($# ம05மி*ல, ச8க தி#
பயப5ேறா எகிற ச-ேதாஷ ைத அ%பவி$க விபேற... இதனா*
தனபி$ைக ஏப5(... இப தனபி$ைக ஏப5ற ஒ தியாலதா
கணவகி0ட SBைமயான அைப; ெசD த

G. இ*லாவி0டா*, அ-த

அேப ஒ கலபடமா#. என ஸா உளளீக.. =0* ஷ உச தி.
ஆபி.ல ேமலதிகாாி ஒச தி... இ($# ஏ
விட யா(னா

; ேபா5றீக? ேவைலைய

யா(... ஓேக. க0$கா0டா ேபாக. இப நாேன ஒகைள

மபாிசீலைன ெசBதி0$ேக. நாமா$# #ய*ேலா... ஆனாD ஒ
சினாி$ெக.0 இ-த நா0ல ெபா1V பி$கல% மாபி ைள ெசா*ல
G. ஆனா*, மாபி ைள பி$கைல% ெபா1V ெசா*ல

யா(.

அதனா*... அேதா எகபா வரா. நீகேள ெசா*C5க... ெபா1V
பி$கைல% ெசா*ல எ தைனேயா காரண இ$ேக. உக$கா ெதாியா(?
நா ேவைலைய விடமா0ேட% ெசானதாB ம05 ெசா*லாதீக. ெமா0ைட$
க5தாசி... அழகி*ைல... இப எைதயாவ( சா$# ேபா$கா ெசா*Dக... இேதா
எகபாேவ வ-(0டா.... நீகேள ெசா*Dக...''

ேப;சி கைடசி வா ைதகைள, ரகசியமாகF ஆழமாகF ெசான ேவதா, அ-த
ெடCேபா #மிைழ ேமைஜயி* கிட திவி05,
திற-தா .

கபைற$# வ-( கதைவ

க ைத (ைட ($ ெகா15 நிற த-ைதயிட பறற$ #ரC* -

அேத சமய பார விலகிய ஆதC* ெசானா :

"எபா - உககி0ட யாேரா ேபசVமா... ைலல இ$காக"

- ெசமல - 1980
----------
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3. 'உ'ைம
'உ'ைம'
உ'ைம'யி! எாிபவ

ஊாி ெபா(விடமான பி ைளயா ேகாவி*

கபி*, ெபாிய மனிதக

எ

ெசா*லப5கிற எ*ேலாேம, அ# ேபாடப0-த ெப?களி*
உ0கா-தி$க, சின மனிதக

எ கதப5கிறவக , அ#மி#மாக

நி ெகா1-தாக . ெபாிய மனிதக
ெபாிய மனிதக

வ-( வி0டாகேள தவிர, மகா

இ% வரவி*ைல. எேபா( வரேவ15 எ ெதாி-(

ைவ தி-த அ-த உ ` ேல0' தைலவக$காக ேபாடப0-த நாகாCயி*
உ0கார யா$# ைதாிய வரவி*ைல. ஒ நாகாCயி* உ0காரலாமா எப(
மாதிாி அத விளிபி* ைகைவ த ஒ " னா " தைலவைர ெப?சி*
உ0கா-தி-த ஒ இ-நா ' தைலவ பா த பாைவயி*, பா$கப0டவ,
நாகாCயி* அ'$# ப-திபைத பார ( வி05 , மன ெபா$காம*
( தத# அ தா0சியாக த (1ைட எ5 ( அைத (ைட தா.

இேதேபால சின மனிதக தா அேக நிறாகேள தவிர, மகா சின
மனிதகைள அேக காணவி*ைல. வரேவ வைளைவ க05வதிD, தாிசன
தரேபாகிற அதிகாாிக$# ராஜ நாகாCகைள S$கி ேபா5வதிD,
திப1டகைள தயாாிபதிD அவக

ஈ5ப0$க ேவ15. இெனா.

இ-த மகாசின மனிதகளி* - ெபபாேலா, வய*வர$களி* #ள (
ேம5களி* அ*லா$ ெகா1$கிறவக .... அவக
வரேவ15? அவக$# தாேன அதிகாாிக

வரவி*ைல . ஏ

வகிறாக

!

ஆயி.

எ*லா வ-(வி0டன. எ*லா வ-(வி0டாக . ஜீ ச த ைத தா
காணவி*ைல. அ-த$ கால ( வி-ேதாப* ெபா0களாக, aகி# பதி* "ஐ.
கிாீக , அ5$கி ைவ$கப0-தன. இளநீக$# பதி*, 'ேப1டா$க ...
பதனீ$# பதி*, 'பாேகாலா$க

' ஒ Hைட நிைறய Xமாைலக ... அவறி

ேமேல ெச15க . அவறி# ேமேல எDமி;ச பழக .
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எ*லாவ$# ேமேல எDமி;ைச பழ மாதிாி க1கைள ( தி$ெகா15,
ஊ

ைனையேய பா ($ ெகா1-த பைழய ப?சாய ( தைலவ பரமசிவ,

திய தைலவராக வர ($# கனகCக, ப ளி$Hட மாேனஜ இச$கி

(,

H05றF சக தைலவ ெபமா , பிரா? ேபா.0மா.டராம
நா0டா1ைம ெபமா
யாமD, எ'-தி$க

தCய மகா ெபாிய மனிதக , நாகாCகளி* உ0கார
யாத நிைலயிD ஆ$ெகா1-தாக .

"பா* ெரயா இ$கா" எறா, பைழய ப?சாய (.

"ேபசாம* டFனிC-( ஆவி' பாேல ெகா15 வ-தி$கலா" எறா திய
ப?சாய (.

"ெர15 இ-தாD தபி*Cேய" எறா பைழய கண .

"இ*லாவி0டாD தபி*ைல” எறா பதவி ேபானாD, காண திட உ ள
பைகைய மற$காத பைழய

சீ.

"பாD ப தா(% நிைன;ேச. ஏனா, ஒ ேவைள.... ஆ..ஓF வரலா %
தாசி*தா எகி0ேட ெசானா" எறா பைழய ப?சாய ( தைலவ.

"..ஓ.F' (விஷன* ெடவலெம10 அதிகாாி ) வரலா % @..ஓ.' எகி0ட
ெசானா" எறா ப?சாய தி எதிகால.

அதிகாாிகளி பதவி ெபயகைளவிட, எகி0ட' எற வா ைத$ேக, இவ
அதிக அ' த ெகா5 (, அேகேய

த* ேதத* பிரசார ைத (வ$#வ( ேபா*

ேதாறிய(. இ-த; சமய தி*, ஒ இட$# - மட$#வாதி " எ($#... நிைறய பாD
வாகி ைவ$கலா... ச$கா ேபா* அவக #$க வராவி0டா*.... அவக ேபால
நாம #$கலா" எறா - நா$ைக; சபி$ெகா1ேட, பிற# " அேபா ம05
நம$கா இ-த பயDவ பா* தவாக..... நாகாCயி* ஒ$கா-தி$கிறவக. ஒேர
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ெமாட$கா #;பட மா0டாகளா என..." எ நிைன தவேபா*,
உத0ைட (ைட த நா$ைக உ ேள இ' ($ ெகா1டா.

ேநர ஆகி$ெகா1-தேத தவிர, ஜீச த ேக0கவி*ைல. அ-த ஊ$#
ஜீ aைழவத#

னா*, ஒ கிேலா மீ0ட Sர தி#

எ-த

ேப, இழF ேமள

மாதிாி ச த ேக0#. எதிெராC ெகா5$# வைகயி* பாைறகைள ஊ உ ளட$கி
ைவ திபேத காரண. இ% ச த ைதேய காேணா. எேபா வ-(..... எேபா
ேபசி....

தனிைறF தி0ட எற தி0ட தி கீேழா அ*ல( ம% நீதி தி0ட எற
ஒறி கீேழா , ஏேதா ஒறி கீ>, ெபாிய அதிகாாிக

அ ஊ$# வ-(

கா ேபா05 ம$களி #ைறகைள ேநாி* க1டறி-(,

-தா* அேகேய

ஆவன ெசBயேவ15 எப( ஏபா5. இதகாக எபா5 ப0டாவ( அதிகாாிக
வரேபாகிறாக . ேநா0Z. அ;சாகி வி0ட(. அ( ேபாதாெத த1ேடாரா
ேபா05 காறெம# ெசா*C யாகிவி0ட(. அதிகாாிக

வ-த பிற#,

கிராம தி* ேத% பாD ஓ5 எ ெசா*Cயாகிவி0ட(. ெசான($# ஏப
பா* (அதிகாாிக$# காB-( ெகா1-த(. ேத%$# பதிலாக, ேகசாி ர15
ெகா1-த(. இெனா பிர க =0*, ேகாழிக

சைத சைதயாக ெவ-(

ெகா1-தன.

திZெர வ1 வ ச த ேக0ட(. ெபாிய மனிதக

எ'-( நிறாக .

மிகெபாிய மனிதக , நாக

Sர

ேநா$கி ஓேபாB நிறாக . சின மனிதக , சிறி( ஒ(கி நி

ெகா1டாக .

வ-த( வ1தா. கா1ரா$ட (ைர;சாமியி ேமா0டா ைப$ . வேபாேத
இேதா வ-($கி0ேட இ$காக' எ ெசா*C$ெகா1ேட, வ1ைய அவ
ஓ த ேவக தி*, ச ெதாைலவி*, ேபா0$ H0ட நட தி$ ெகா1-த
எைம மா5க

Hட , ஜீைப வரேவக ேபாவ(ேபா*, ஊ ைனைய பா (

ஓன. (பண$கார, ஒேர சாதியி* "இரபாளிவச த" ேச-தவமான

28

கா10ரா$டரமாசான, ஒ நாகாCயி* உ0கார ேபானேபா(, சில ெபாிய
மனிதக , ெவறிைல; சாைர ெவளிேய சா$கி* S எறாக .

எ*ேலா, ஜீைப எதிபா (, க1கைள கா$க ைவ தேபா(, நாைக-( ேப
தைலகளி* விற#$ க0ேடா5. *D$க0ேடா5 வ-( ெகா1-தாக . எ-த
பய*க

வ-தாD நம ெபாள மாறேபாறதி*ல. சீ$கிரமா நடகடா எ ஒ

ந5 தர விவசாய ெதாழிலாளி

V V தேபா( 'தைல$க05 H0ட

தபா05$# நட-( ெகா1-த(. ஆனா*, தைலயி* விறைக ைவ தி-த
னியமா ம05, அேக யாராவ( விற# வா#வாகளா எ
நிைன த(ேபா*, ெநறியி* வழி-(, க1க$#$ விழேபான ேவைவைய,
வல( ைக ஆ கா0 விரலா* க1 வி05$ெகா1ேட, எபி பா தா . அப(
வய($காாி ; விதைவ. ெசா-த ப-த இ*லாதவ . அவைள பா (வி0ட
க1ரா$ட மாசான, " னியமா... ெச த ேநர நி*D... ஒன$# ந*ல கால
பிற$கேபா#(...” எறா.

'என$கா' எப( மாதிாி, அகலவாB பிாி ( அவ

பா த ேபா(, திைசமாறிய

தைலயி* விற#$க05 த5மாறிய(. கா1ரா$ட க1கைள; சிமி0$ ெகா1ேட
ேபசினா.

"ஆமா பா0... அதிகாாிக ஊபிர;சிைனைய தீ$க வராக. ஒன$#
திேயா ெபஷ ெகா5$க ஏபா5 ப1ணலா. தாசி*தாகி0ட நீG ெசா*D.
நா% ெசா*ேற..."

இர15 8ேப, மாதா மாத ஏேதா பண வாக ேபாவதாக$
ேக விப0-த

னியமா, விற#$க0ைட கீேழ ேபா05வி05, அத ேமேலேய

உ0கார ேபானா . பிற# அப உ0காவ( அவ

ெசBG ெதாழிD$#

மாியாைத$ #ைறவான( எ நிைன தவ ேபா*, கிழி-த டைவைய ைககளா*
ேச ( பி ($ ெகா1ேட நிறா . ெபாிய மனிதகளி* ஒவ,
கா1ரா$டாி விலாவி* இ (, "ஒம$# தராதர ெதாியமா0ட$ேக"
எறேபா(, கா1ரா$ட "ெசாமா கிடG... ம-திாிக எ*லா, 'டF ராட'
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- அதாவ( ஏைழபாைள ஏைழபாைள% ேபற கால. நா , ஊ$H0ட தி*
ஏைழகபாைளக

ேச தி$ேகா % ெதாியா1டாமா?" எ ெசா*Cவி05,

ேமெகா15 ேபசேபானவ திZெர எ'-தா.

ஜீ ச த ேக0ட(. சிறி( ேநர தி* ஜீ ெதாி-த(. அேடயபா... ஒ ஜீ அ*ல.
நாைக-( ஜீக

H0ேய ,

வ-தன. ஒQெவாறிD ஏெழ05 அதிகாாிக .....

கபி* நி தப0-த ெபாிய =05; சினபி ைளக ,

அதிகாாிக$#, ச-தன த0ைடG, ெவ ைள$ கக15 தாபாள ைதG
கா0ன. அதிகாாிக

Xசி$ ெகா15, ெம ெகா15 ராசாதி ராச க@ரமாB

தயாராக இ-த நாகாCகளி* உ0கா-தாக .

மாவ0ட க*வி அதிகாாியி ேம*, மாேனஜ க1கைள வி0டா. இேதேபா*
ெடவலெம0 ஆ@சரேம*, இர15 ப?சாய ( ேபா0 பிர கக,
ெடாிஜி.ராேம*, H05றF சக தைலவ, மாவ0ட சி ெதாழி*
அதிகாாிேம* உ ` @ தயாாிபாளக, எஜினீய ேம* கா1ரா$ட,
த த க1கைள; ெசD தினாக . அவக
கிைட$#மா எப( மாதிாி தாக

ப$க தி* ேபாB உ0கார இட

உ0கா-தி-த நாகாCகைள த ளி$Hட

பா தாக . மாவ0ட #5பநல அதிகாாிமீ(தா, யா க1ைவ$கவி*ைல.
அவதா, ேக. கிைட$#மா எப( மாதிாி ச ெதாைலவி* வயி உபிய
ெப1கைள பா தா.

சிறி( ெமௗன.

வரேவ நிக> (பவேபா*, பைழய H தாG, இைறய ப1ைணயாமான
ஒவ, "ராம கா*ப05, அக*ைய$# விேமாசன வ-த(ேபா*, ஒக
கா*ப0டாவ( இ-த ஊ$# விேமாசன வர05" எறா. அவ ெசான(
சாிதா எப( மாதிாி ஊ பிர கக

அ தைன ேப க*மாதிாி இ-தாக .

னியமாF$# மகி>;சி அதிகாி த(. ஆ@ச எஜமாக
பா தா*, அவ$#

சிாி$கிற சிாிைப

திேயா ெபஷ கிைட$# எ நபினா . பண
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மாசா மாரச வமாேம.... எபேயா..... இ-த விற# ெவ05ற ேவைலய
நி தV. கழிசட ெதாழி*. சீ... அ*லா ேபசபடா(. பண வ(%
க1V ம1V ெதாியாம ஆடபடா(. விற# ெவ05ற( க_ட னா*,
*லாவ( ெவ0டV."

அதிகாாிக

அ-த.( எப இ-தாD அதிக அதிகாரகைளைவ தி-த

ெரவி^ விஷன* ஆ@ச, "சாி... ப05ப05% ஒக #ைறைய; ெசா*Dக"
எறா.

உடேன ஒ பிர க , "ப ளி$ க0ட (ல மைழவ-தா* ஒ'#(. ேவற ஒ
க0$ெகா5$கV” எறா. இத# பதிலளிப( ேபா* மாவ0ட க*வி
அதிகாாி, "இேக தனியா ப ளி$Hட இ$#. இ($# நாக க0ட க0ட
யா(... Hடா(" எறா.

ப ளி மாேனஜ, பைழய பைகைய திய வித தி* கா0ய ேபசிய பிர கைர
ைற ( பா ($ெகா1ேட, ெட இ.ெப$டைர பா ( இளி தா.
எ*ேலா$# ாி-(வி0ட(. ப ளி$ க0ட ைத பறி ேபசினா*, மாேனஜ
இச$கி

( இ-(வி5வா. ேவ1டா, நம ஊ$கார. நீ1ட ெமளன.

னியமா , த அனாதரவான நிைலைய$ Hறி,

திேயா ெபஷைன பறி

ேபசேபானா . பிற# ேயாசி தா . 'ஊ விவகார-தா

$கிய. ெசா-த விவகார

அற. ப ளி$Hட இ-( விழேபாF(% ஏேதா ேக0டாக. அற ஏ
ேபசாம இ$காக. நாமளாவ( ேயாசன ெசா*லV. பாவ...

னா*

ம(ைரயி* ெச த( மாதிாி வாழேபாற #ழ-ைத ெச (டபடா(. பா ....'

னியமா, ச த ேபா0ேட ேபசினா .

"ஏ சாமி ேயாசி$கிய ? இச$கி

( ப ளி$Hட ($# க0ட க0$ ெகா5$க

யா(னா அ(ேவ சின பி ளிய எ*லா ($# ெபாிய சமாதியா ஆயி5.
நீகேள மட Sல இ$க( மாதிாி ஒ ப ளி$Hட த ஆரபி$க$ Hடாதா?
பி ளிய$# ம தியான; ேசா ெகா?சமாவ( கிைட$#. இச$கி

(தா
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என ப1Vவா? அQவளF வா தியா$# சபள ெகா5$கV.
அவக$# பாதி; சபள ெகா5$க($ேக படாதபா5 ப5றா."

எ*ேலா,

னியமாைவ பா தாக . இச$கி

(, ப*ைல$ க தா. கிழவி,

சபள சாியாக$ ெகா5$கவி*ைல எபதிC-( ம தியான; சாபா5 ேபாடாத(
வைர ெசா*C0டாேள. கிழ05; ெச$கி... இ இ...'

னியமா, அபாவி தனமாக; சிாி தா . எ*ேலாைரG களக இ*லாம*
பா தா . திைக ( பா த அதிகாாிகைள ஒ தைலவ திைக$காமேல பா தப,
"பாவ ஏைழ$கிழவி எைதG ெதாியாம ேபவா " எறா. அதிகாாிக

பய ேதா5

சிாி தாக .

னியமா ேயாசி தா . 'ெபஷைன பறி ேபச, இ(தா சா$#
ெசா*ல05மா...? த. ஊவிவகார ெமாத*ல

ய05.'

ப ளி$க0ட ைத பறி ைபச* ெசBயாமேல, "H05றF சக (ல எ*லா
ெபா சாியா கிைட$#தா?" எறா H05றF அதிகாாி

எ*ேலா ெமௗனமாக இ-தேபா(, H05றF; சக தைலவ, த ெதாைடயி*
யாத ஒ பிர க, "எ*லா கிைட$#(. எபF

கி ளிய வC தாக
கிைட$#(" எறா.

நீ1ட ெமௗன.

னியமா ேயாசி தா . ஒ ேயாசைனG ெசானா .

"எக சாமி சாியா கிைட$#(? ெபமா தா என ப1Vவா? ெவளி^ல
இ$க ேஹா0ட* காரக Hட, அவ கி0ட வ-( அாி$கிறாக. இவக
உப திர தாக

யாம, ேந ($Hட , ஒ 80ைட ச$கைரைய வ1ேல ஏ தி

அ%றா. நீக நிைறய ெகா5 தா* ஊசன ($# அவ ஏேதா
ெகா5பா... இ*Cயா...? அதிகமா ெகா5க சாமி."
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பிர கக , இேபா(

னியமாைவ அதி;சிGட பா தாக . கிழவி தி0ட

ேபா05 ேபகிறாளா? யா தயா ப1ணி வி0$காகளா?

னியமா, இேபா( களகமி*லாமேல சிாி தா . சிறி( ைதாியப0டவளாB,
H0ட தி#

னா* வ-( நி ெகா1டா . அ-த; சமய தி* பைழய

ப?சாய ( தைலவ, " எ*லா ஊ$# ப. வ-(05(. எக ஊ$# இ%
வரல. ெகா?ச சீ$கிரமா..." எ இ' தா.

ேபா$#வர ( சப-தப0ட அதிகாாி, ஏேதா பதிலளி$க ேபானேபா(,

னியமா

#$ேக #-தா .

"ப.ஸு கிட$க05. த05பாைற ேரா0ட ெமாத*ல கவனிக. ஊ ெதைவ
பாக..... 8V வஷமா ஒ வ1 ம1VHட அ$கல. ப. வ-தா திபி
ேபாவா(."

மாவ0ட எஜினீய , கா1ரா$டைரG, ^னிய எ?ஜினீயைரG ஒ மாதிாி
பா தா. 8 மாத தி#

தாேன, ப தாயிர பாB எ.ேம0* ேவைல

நட-ததாக 'பி* வ-த(. அவ ஏேதா ெசா*லேபானேபா(, கா1ரா$ட
தாாி ($ ெகா1டா.

"நம

னியமா... தி$கி*லாத கிழவி.

திேயாெபஷ ெகா5$கV. பா0

விவரமா... அBயாமாக கி0ட ஒன ப தி; ெசா*D...''

னியமா, விவரமாக; ெசா*ல ேபானா . அப; ெசா*வத# ஆய தமாக
தைலைய நிமி தியேபா(, தெசயலாக ெவளிேய

ப( வய( மாயா1 ச

ெதாைலவி* ெநா1$ெகா1ேட ேபாவ( ெதாி-த(. பைன மர மாதிாி
இ-தவ; இேபா ேகாண ெதைன மாதிாி ஆகி0டா. நாமாவ( விற# கம-(
ெபாைழேபா; அவ ேவைல$# கீைல$# ேபாக
அவ விவகார தெமாத*ல ேபசலா.'

யாம* அவ.தப5றா...
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னியமா, அகி-தபேய க தினா .

"ஏB... மாயா1.... யா ஒன அ$க மா0டாக. மா வாடா. பனாாிபய
மவ... பா$கா பா . வாடா..... ஒன$# ந*ல கால பிற-(05... ஓயாடா....
ஓயா...''

எ*லா, அவ$# ைப திய பி ( வி0ட(மாதிாி, ைப திய$கார தனமாB
சிாி தாக .

ப( வய( மாயா1, என ெசBயலா எ ேயாசி தா. பிற#,

னியமாவி ேப;$#$ க05 ப0டவ ேபா*,

தC* ெம ள ெம ள நட-(,

பிற# ேவகமாக வ-தா. வ-தவனி ைகைய பி ($ ெகா1ேட,

னியமா

அரறினா .

"பாக சாமி. இவ ஆ மாச ($#

னா*, அG தைலG ஒேர மாதிாி ராசா

மாதிாி இ-தா. ெசாமா$ கிட-தவைன '#5ப$ க05பா5 ெசB($கடா%...
இ' ($கி05 ேபானாக. என ப1Vனாகேளா ெதாியேல... வC$#(%
(;சா. அ (ேபா0ட ஆ.ப திாி$# பலதடைவ ேபானா. எ*லா
நாைள$# வாநாைள$# வா% ெசான (ல.... இேபாவ இவ சாFற($#
நாைள$ேகா இைன$ேகா% ஆயி0டா. பி ள #0$கார. ஏதாவ(
ப1Vக சாமி... ஒக ஆக, ஆள அ$க($# கா05ற ேவக த, அற
கா0டமா0ட$காக. பனாடபய மவேன..... எசமாககி0ட ெசா*ேல1டா.."

மாயா1, ேபச திறனிறி தைலைய; ெசாறி-தா. இத#
ஆசிாிய ஒவ, எ(F ேபசாேத எப(ேபா*, த வாயி* ஆ
ைவ ( அ தா. மாயா1 ாி-( ெகா1டா. ாியாத

உ ` ப ளி
கா0 விரைல

னியமா

மாயா1$காக பாி-( ேபசினா .

"பயப5றா சாமி... ேபான வார , இவக ேசாி$#... எக$# சின
தகரா. எக ஆக, இவக

ஊ$# ள வரபடா(%... வழியி*

ள

வ; அைட; க0டாக. இவக, இேபா இ-த ப$க வார( இ*ேல. இவ
எபேயா வ-(0டா . நீகதா இ-த விவகார ைதG தீ ( ைவ$கV...
சாமிமாேர. இ*லானா, ேசாி ஆக$# எக ஆக$# ச1ட வ-(,
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ப ( ெகாைலயாவ( வி'. ஏல மாயா1 ! எ, ஆேரஷ ப1ணாக...
அற என ஆ;% தம(ைரககி0ட.... ெசா*Dடா... இேபா
ெசா*லா0டா... ஒ ேகாளா எேபாதா தீ? ஊ$# ேள வ-த($காவ ,
எக ஆ0க

அ$க மா0டாக.... மா ெசா*Dடா..."

ஊ பிர கக , ஒறானாக . ப?சாய தி கட-த கால, எதிகால
தைலவக , ஒவைரெயாவ ஆதரவாக பா ($ ெகா1டாக . கிழ05$
ெச$கி$# என திமி இ-தா*, இப ேபவா .. ஊ$காரகைளேய
கா0$ ெகா5$காேள...

கா1ரா$ட, அதிகாாிகைள ேநா$கி$ கனிவாக ேபசினா.

"அடேட... ேநரமாகி0ேட... ெமாத*ல சாபி0505 வ-(5ேவா. அற
ேபசலா."

எ*லா ஆன-த பரவச (ட எ'-தாக . ேகாழிக

ககிய =0ைட பா (

ெம*ல நட-தாக .

H0ட, ெம ள ெம ள$ கைர-த(.

னியமா, விற#$ க0C* ைகேபா05, ஒ க*ேம* உ0கா-தா . மாயா1,
அவ$# ப$க தி* உ0கா-தா. வி-($# ேபாக
விேராத (ட பா தாக .

யாத சில, அவைள

னியமாF$# ஒேம ாியவி*ைல. 'த

ேப;$# யாேம மேப; ேபசCேய... ஏ... அதிகாாிக ேபசல.... பாவ, பசியி*
வ-திபாக.... சாபி0505 வர05. இ-த மாயா1 பயைல ப தி அ;
ேபசV. நம ெபஷன ப திG ேக$கV.'

எேகேயா நகரேபான மாயா1யி ேவ0ைய பி ( இ' ($ெகா1ேட
"இடா... இப வ-(5வாக..." எறா .

ஒ மணி ேநர ஓவி0ட(.
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தைரயி A5 தாகாம*, விற#$க0ேட பறி எாியேபாவ(ேபா* 0ட(.
னியமா எ'-( நி எ0 எ0 பா தா . அேதா... வாசD$# ெவளிேய
அதிகாாிக வ-(0டாக.... ஏBமாயா1 நீG... ஒ நிைலைமைய அ;$
ெசா*Dடா... என இ(... ஜீ வ1க... ஊரவி05 ஓ5(. ேபாயி0டாகளா ஒ ேவ

- சாயகால வவாகேளா - பாவ ெவயிலா;ேச...'

னியமா, மாயா1ைய ேபாகவி05, தா% ேபாகலாமா எ ேயாசி ($
ெகா1-தேபா(, அதிகாாிகைள வழிய%பி ைவ (வி05, ஊ பிர கக
H0ட, அவைள ேநா$கி வ-த(.

னியமா, விகப இ*லாம* ேக0டா .

"சாயகால வவாகளா...?" கா1ரா$ட, உடேன பதிலளி தா.

"ஆமா. ஒன பா$க சாயகால வாராக. ஒன$# மாச b பாB
ெபஷ தவாகளா."

னியமாவா* நப

யவி*ைல . 'b பாயா... மாாியமா.... ெதBவேம.. நீ

நிசமாேவ ெதBவ-தா1' அ-த$ 8தா0, வய( வி தியாச ைத பா$காம*,
கா1ரா$ட காC* விழேபானா . உட இ-த ேசாவி*, அவளா*

அப ெசBய

யவி*ைல. மனவி05 Hவினா .

"ஏேதா... ஒ 1ணிய ராசா... இ-த மாயா1 பயD$#...''

"தனி ஆ.ப திாியிேல... கா0, இவைன ம05 கவனி$க ேபாறாகளா.
சாயகால வரேபாறாக. எேகG ேபாயிடாதீக. அறிF ெக0ட

1ட...

இ$க இட ெகா5 தா*, ப5$க இடமா ேக$#ற..? தி05; ெச$கி..."

னியமா

தி5$கி0டா . பிரமிட கா1ரா$டைர பா தா . அவபக ,

ஒட ஒ பிரா1ன. இத#
ேக0டாக .

ஊ பிர கக

வாB$# வ-தப
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"ஒன... எவ ேபச; ெசானா? ச$கைரைய பறிய எ($# ேபற? ேரா5
எ இ-தா ஒன$ெகன நாேய...? ைகெய' ($Hட ேபாட ெதாியாதவ$#
ப ளி$ Hட தப தி ேபச என ேயா$கிய இ$#? ேசாி பசக

வரவிடாம*

வழிைய அட;சத.... எ($#ழா ெசாேன ? ஏ..... மாயா1 எ($#ல... ஊ$# ள
வ-ேத..? ஓ5ல....ஏB கிழ05; ெச$கி! எ நில (ல ேபா05$க #ைசைய
ரா திாிேயாட ரா திாியா எ5 (டV. இ*லனா... அேகேய வ;.... ஒைன
எாி;க5ேவ."

னியமாF$# ஒேம ாியவி*ைல. எ(Fேம ஓடவி*ைல. எ($காக தி05தாவ.
என த அப; ெபாிசா ேபசிபி0ேட. இதனா* யா$# ந_ட ?
அடமாாியமா... நா என த அப ேபசிபி0ேட. வழியி* கிட$க ஓணான
எ5 ( ம* ேபா0ட கைதயா ேபா;ேச. இ(வைர$# ஒ ெசா*Hட வாகாத
எைன, ஒேரயயா வாகவ;0ேய.'

னியமா, தைலெதறி$க ஓ$ெகா1-த மாயா1ைய பா தேபா(,
தைலவகளி* ஒவ, "இப ம05 இ-த பயலால எ ஓட
க05பா5 ஆபேரஷனா* நட$க
ெச$கிG எ ந;க0டா

எவேரா ஒவ

G(? #5ப$

யல% ந;சி$கா. இ-த கிழ05;

பாக... எறா."

னியமாைவ அ$க ேபானா. இெனாவ அவைர பி$க

ேபானா. சிறி( அைமதி ... பிற# எ*ேலா ேபாBவி0டாக

னியமா ஊ ெபாிய மனிதக

ஒைமயாக.

(#கைளேய பா ($ ெகா15 இ-தா .

எ($காவ , ேபBபயDவ... ேபB மாதிாி ஆ5றானவ? என நட-த( இேபா ?
அ(F நானா வர*Cேய. அவ தா Hபி0டா ... ேபன(ல இ( இ(
த% ெசானா* அ த இ$#.... அ த இ*லாம தி05ற(ல என
இ$#? #ைசைய ேவற எாிேப% மிர05றா. எாி;சா* எாி$க05ேம. ஈம;
ெசலF மி;ச.''

அப( ஆ15கால, உயி அேகேய பிாி-( ேபான(ேபா*,

னியமா க1க

ெதறி$க, நா$# ($க, அபேய நிைலயிழ-( நிறா . க1க

திற-தி-தாD
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எ*லா இ0டாகி, தா% இ0டான (ேபால ேதாறிய(. சிறி( ேநர தி#
பிற# விற#$ க0ைட பா தா . அ(F

அவ

ேபசிய உ1ைமைய ேபா*, மர ($ கிட-த(.

உ1ைம எற தம ைத தைன அறியாமேல தைலயி* ஏபவ

ேபா* அவ ,

விற#$ க0ைட S$கி தைலயி* ைவ ($ ெகா15....

அ-தவிறகாேலேய, த உடைப, தாேனளி$கேபாகிறவ

ேபா*

ேபாB$ெகா1-தா .

தினமணி$ கதி, 18-12-1981
------------4. க*டாயமி!லாத காத!

ேப-($காக கா ( நி# பயணிகைள, ( ளிேயாட ைவ$காம*, அ-த$ கா
நிப( ெதாியாமேல நிற(. வழ$கமாக 'ப*லவக ' நிப(ேபா* வழிமறி (
நிகாம*, பினா* வ வாகனக

தாராளமாக ேபா# அளவி#

ெகௗரவமான இைடெவளி ெகா5 ( நிற(. பயணி$க ேபாகிறவக

ஒ சிலாி

கவன ைதG அ-த$ கா ஈ த(.  த திய கா. மாைல ேநர ம?ச

ெவயி*,

அத மரகத நிற தி* ப-(, அவைனG அ-த$ காைரG மின ைவ த(. இ
வாகனக$# பய-ேதா அ*ல( அவைற எதிெகா ளேவா கணனி கவச
#1டல மாதிாி,

னா* ெபா தப0ட இ வைளய... ரதி$# ம05ேம

மமத ெதாிவ(ேபா*, ெவளிேய இபவக

உ ேள பா$க

யாம*,

காரவாசிகைள ம05ேம பா$க ைவ$# ப;ைச$ க1ணா.

ைரவ இ$ைகயி* இ-த, ராம;ச-திர, இட( ப$கமாக உடைப
சாBF$ேகாடாB நி தி, அேத ப$க ( ப;ைச$ க1ணாைய கீேழ இற$கி, ஓர
S$கC* வி0டா. அ-த$ H0ட தி* ஒ தியாக நிற பழனியமாைவ #றி
ைவ தபேய, பா தா. அவேளா , H0ட ேதா5 H0டமாB ெதாைலவி* வ
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ேப-( எ1கைள அைடயாளப5 த, காமிரா$காரக

ேபா*

பினாD, ப$கவா0D நக-( ெகா1-தா . அவ

னாD,

எதிபா த பைழய

ப*லவ%$# பதிலாக, வ-த( மகாபCர ($கார எபதா*, ேசாவாக
திபி தெசயலாக தா அ-த$ காைர பா தா . ராம;ச-திர, எதிப$க பி
கதைவ திற-தபேய, அவைள ேநா$கி, வா... வா...' எப(ேபா*
ைகயா$கி

க ைத

னாD பினாDமாB சமி$ைஞ ெசBதா.

பழனியமா, ஒகண, அ$க ப$க ைத அலறிய$காத$ #ைறயாக
பா தபேய, ைககைள உதறினா . மகண, நா வரல...' எப(ேபா*,
க ைத ப$கவா0* ஆ0, அத#

னா* நி திய ைககைளG,

எதிமைறயி* ஆ0னா . இைத$ கவனி$காத ராம;ச-திர, ெவளிபைடயாகேவ
உர$க அைழபி0டா.

"ஏகமா."

ேப-( நிைலய இளவ0டகளி* ஒசில, அைழ தவைன ச-ேதகமாகF,
அைழ$கப0டவைள சபலமாகF பா தன. இ% சில, பழனியமாவி
மீ(, ராம;ச-திர மீ(, க1கைள மாறி மாறி ெமாB$க வி0டன. ஆனாD,
ெப பாைமேயா, எதிவ ேப-(கைளேய கவனி தன. எதிபா த
ேப-( நிகாம* ஓயேபா(, ரா.க*. இவக
ெபாியவ

நிக வ; டV ' எ ஒ

V V தா. இ-த க5ெசா*, தன$# அ-த ராம;ச-திர%$#

ேச ($ Hற ப0டதாக அவ

அ%மானி தா , இதனா*, பழனியமா ,

நிைலைமயி விபாீத ைத ாி-(ெகா15, கா$#

ஏறினா . இேபா(,

நிறா* தா த

பழனியமா, அவசர அவசரமாB தைன தாேன த ளி$ெகா15, அ-த$ காாி
பினி$ைகயி* ஓ வி'-தா . ராம;ச-திர, தன( வல( ப$க வைளF$
கபிைய அ' த, இட(ப$க பிகதF தானாக 8$ெகா1ட(. பழனியமா,
H15$#

ேபான கிளிேபா* தவி தா . பாீ0ைச$# ேபா# மாணவ ேபா*

ெகாதி தா . பிற#, ராம;ச-திரைன பா (, எாி;சேலா5 ேக0டா .
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வா ைதக$# உவ இ-தா*, அைவ இ-ேநர ஆவியாகி இ$#.
அQவளF ெகாதி....

"நாதா வரமா0ேட% ெசா*லாம; ெசாேனேன.... ேபாகேவ1ய(தாேன...
பா$கிறவக என நிைனபாக..."

இத# , எ-த$ காைரG இைரயாக$ க(வ(ேபா*, ஒ கிழ05 நாயி
ஓல ேதா5 , ஒ பைழய ேப-(, காைர ேமாதாம* இ$க, ராம;ச-திர, தன(
காைர வல( ப$கமாக ஒ (, காகளி வி*லகளாB #$#; சா*பாB$#
ஆ0ேடா$களி ஒறி ப$கவா0ைட ேலசாB உரசி, இ-த இர15$# ெபா(
எதிாிகளான ேமா0டா ைச$கி , .H0ட, 8 ச$கர ைம வ1,

னாD

பினாD, கி0ேட வ-( பா' எ சவாC 5வ(ேபா*, Hைமயான இ$
கபிக

( தி$ ெகா1$க, ந ைத ேபா* நக-த மா05வ1, மனித இைர

தினிகளான ெசைன #நீ லாாி ஆகியவைற
0டாமD, ஒ சமய லாகவமாகF , மசமய

0ட$ ெகா5$காமD,
ர05 தனமாகF, காாி*

இயகினா. ஆைகயா*, பழனியமா ெசான( அவ கா(க$#, ஒCகளாக
வி'-தேத தவிர, 8ைளயி* வா ைதகளாக பதிவாகவி*ைல. இைத, ஆணவ
ெகா1ட அல0சியமாக கதிய பழனியமா , "வ1ைய நி (க என$#
ேபாக ெதாிG." எ க திய(, அவ%

பதிவாகவி*ைல .

எபேயா, காைர வாிைச வாிைசயான வாகன ஓ0டக$# ம தியி*
ெகா15வ-த திதிேயா5, அவைள ேநா$கி, பிப$கமாB ஒ தி திபி,
பிற#

ப$கமாக

க திபி , அற சாைலயி* ஒ க1V, அவளிட ஒ

க1VமாB சாவகாசமாக$ ேக0டா.

"ஏேதா ேபசினாேபால ேக05(. எபFேம ைரவ சி$ன* ெநாிசC* அ*லா5
ேபா(, ேபசபடா(, எக வ$கீலBயா மாதிாி, அப இப%
ெதாணெதாண ெசBயபடா(. இ( விப (ல ேபாB வி5. சாி ேபாக05.
என ெசானீக...?"
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"நா வரமா0ேட% ைசைக ெசBேதேன... நீக பா05$# ேபாக
ேவ1ய(தாேன... H0ட பா த பாைவயி* என$# அவமானமாB ேபா;.''

ராம;ச-திர%$#, ேராஷ வ-த(. அவைள இற$கி விடலாமா எப(ேபா*, கியைர
நி^0ரD$#$ ெகா15 வரேபானா. 'இற#க' எ ெசா*வதகாக,
பிப$கமாB திபினா. அவேளா, அ-த$ காாி உ ளழகி* ெசா$கி
ேபான(ேபா*, க1கைள கறவி0ட(, அவைன பரம சா(வாக ேபச ைவ த(.

"ஒேர ெதFல.... அ(F ப$க ( ப$க ( =0ல ேவைல பா$ேகா. எகBயா
=0ல, த1ணீ த05பா5னா.... அவ, ஒகBயாகி0ட ெசா*ல, நீக
த1ணீைர ^ வழியா ெகா5$கீக. நா காைர$ க'Fேற. ஒகBயா =0ல
த1ணி இ*லாதேபா(, எகBயா=05 ைபல #த1ணீ எ5 (05 ேபாறீக.
நாேன சிலசமய, ைபல அ; ெகா5$ேக. இ-த பழ$க (ல , அBேயா
பாவ % ஏ (னா... இ-தேபா5 ேபா5றீக...''

"நா எ-த ேபா5 ேபாடல . பிற தியா தபா நிைன$கபடா( பாக. இேத
ப. .டா15லதா, இேத ேநர (லதா, நா நிகிற(. தின , உக$ கா,
இ-த வழியிலதா வ. நீக எைன பா தாD, பா$காத( மாதிாி
ேபா=க.... இைன$# ம05 என காிசன?"

"எகBயாவ ஏ தி$கி05 ேபாேவ. அ-த; சமய (ல, உகைள ஏ (னா*, எ
சீ0ைட கிழி;சிட மா0டாரா.... இேபாதா, அவர ாீ ேகா0ேபாற($#,
ெச0ர* ரயி*ேவ .ேடஷல வி0505 வாேற. தனியா ேபாேறாேம%தா,
Hபி0ேட."

"அBயயேயா ."

"தபா நிைன தா, இபேவ இறகி$கலா."
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"ெதாியா தனமா உளறி$ெகா00ேட. நீக ந*லவ% என$# ெதாிG.
நீக ப5ற பா0ைட ெசா*ல$ ேக0$ேக. ஒக க*யாண$ கைதG என$#
ெதாிG."

ராம;ச-திர, பினா* திபி, பழனியமாைவ தி5$கி05 பா தா. கா,
தி5$கி0டபேய, தாமாறான(. இத# , பினா* வ-த காகளி க த*க ,
கதற*க ... 'ேட.... சாF$கிரா$கி' எற வசFக

...

ராம;ச-திர, காைர ெநறிப5 தி ஓ0யபேய, அவைள திபி பா$காம*,
பாதிபி*லாம* ேபவ(ேபா*, பாவைன ெசB(ெகா15, ேக0டா.

"ெசா*Dக பா$கலா. எ கைதயி* என$# ெதாியாம எ(F இ$#தா%
பா$கலா."

"அB-( வட தி#

னாேலேய, கிராம (ல, அ$கா மகைள க*யாண

ெசBதீக. அவேளா ஒகேளாட வாழ ம$கா . நீக, ெக?சி பா தீக...
மி?சி பா தீக....

அவ

மசிய*... சாியா?"

ராம;ச-திர, தைலைய #னி ($ ெகா1டா. இ$ைகயி பிற ேலசாB
தைல சாB-தா. அ-த$ கா, திைரபடகளி* - #றிபாBcய0 பாட*களி*,
அைர த மாவாB வேம, வ1; ச$கர மாதிாியான பால. அ(தா அ1ணா
சமாதி$# அேக - அ-த பால தி

ைனயி*, சிவ சி$னலா* நி தப0ட(.

அவ, தைல #னி-தபேய, ேக0டா.

"ஒக$# அவைள பறி இQவளFதா ெதாிGமா?"

"நா ேக விப0ட அ-த அசிக ைத, ெசா*C$ கா05ற( நாகாீக இ*ல
பாக."
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''அவைள; ெசா*CG #றமி*ைல. ேதால #ழ-ைதயாB S$கி ைவ த மாம,
ஷனாB வ-(0டாேன எகிற ஆ திர. அ$கா$காாி அ'தாD,
தபி$கார%$# 8ைள எக ேபாயி05( எகிற ேகாப. இ-த எதிைப$
கா0ட தா, இெனா தேனாட திாிGறா ."

பழனியமா, ேப;ைச மாற ேபானேபா(, ேபா$#வர ( சி$னC* ஒ மாற.
அைத பாராம* தபா05$# கிட-தவைன, அவ

உபிவி0டா .

"அேதா பாக. ப;ைச விள$# வ-(05(."

அ-த$ கா ம05ேம, ஓைச எ'பி$ ெகா1-த(. பழனியமா, தைன
அறியாமேல, ராம;ச-திரனி இ$ைக

ைனயி*, இ ைககைளG ம (

ேபா0டபேய, அவ%$# Xடகமாக ஆத* ெசானா .

"வி05 த க. =05$# =5 வாச*பதா. நா எனேமா... நா ம05ேம
அதிகமாB க_டப5ேறா % நிைன$ேகா. அ(லG ஒ க ேத5ேறா.
ஆனா*, உலக ( மனிதகேளாட க_ட ந_டகைள ஒ திர0, அைத
எ*ேலா$# சமமாB பகா$கி ெகா5 தா*, பைழய ைமேய ேதவைலேபால
ேதாVமா. எக பகளாமா, இப; ெசா*வாக.''

"=05$# =5 வாச*ப% ெசானீகேள, எ-த அ த (ல..."

"எ கைத ேவற மாதிாினாD, மனேநாF% வேபா(, ஒக கைத
மாதிாிதா. ஒவ%$# க0$ ெகா5 தாக. #காரனா;ேச% நா அ'ேத.
அரசாக உ திேயாக.... க'தபய*தா... ஆனா*, ச$கா க'ைதைய
ேமB$கிறாேன% , அபா ெசானா. அவ ெசானா ெசான(தா.
இ*லா0டா*, பயளி$கா அபா. எவ H0 திாிGேற% ேக0பா. எக
அ$காைள இப$ ேக0டவதா. அபாவி வசF அG, அவைன$
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க0$கிறைத விட ெபாிய அவமான. அேதாட, என$# பினாலG வய$#
வ-த இர15 தக;சிக. Hடேவ, இ-த மன இ$ேக, அைதG ெசா*லV.
நிைலைம$# ஏப, அ( நைமG ஏமாறி, ஏமா-( ேபா#. அவைர
தி திடலா % ஒ நபாைச. ஆனாD, க*யாண ேமைடயி* #வா0ட...
ம=05$# ேபானா* ஆ...

த* நா

ரா திாியி* *. இ(தா ஒQெவா

நா. அவகி0ட நா க1ட(. எ-தவித க  அதிகமாB கிைட$கல. அ(
#;சா*, 'இ( அதிகமாB இ$காதா.''

பழனியமா, அவரச தி* அப; ெசா*Cவி05, நா$ைக$ க தா . அவ%,
அைத$ க15$காத(ேபா*, பாவைன ெசB(ெகா1ேட, ஆத* ெசா*வதாக
நிைன ( ேபசினா.

"நைமயிD தீைமயி$#... தீைமயிD நைமயி$# ப ( பா திர ேதB$கிற
உக$#, இேபா, ச$கா ேவைல கிைட$கிற($# காரணமாB
இ-தி$காேர."

"நா பா திர ேதB தாD, ப தாவ( வைர$# ப தவ ."

"நா%தா பிள. c."

"ஏேராபிேளல ேபாற ேவைல கிைட தாD, ஒ தாC$கயி$# ஈடா#மா?
அதாவ(- பிற தியா பாைவயி*..."

"எ ெப1டா0, த த. அ$கா ெபா1V க' திலGதா, நா, க05ன
தாC இ% கிட$#(."

மீ15 ெமௗன.

ராம;ச-திர, கா ஓ05வதி* ம05ேம கவனமானா. பழனியமாF
னி$ைக உ;சியி* ேபா0ட ைககைள பிடாி ப$கமாக வைள (ேபா05,
பினி$ைகயி* சாB-தா . அவ ேமெகா15 ஏ( ேக0டா* ேபசலா எற
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எ1ண.... ேபசவி*ைலேய எற ஆதக... தாேன ேபசலாமா எற சபல...
மனதி* இபைதெய*லா ெகா0 தீ (விட ேவ15ெமற ஆேவச.

அ-த$ கா, சா-ேதா கடகைர ேதவாலய தி#, (வார பாலகேபா* ேதா
சி$ன* கப தி*, ம?சைள மைற த சிவபா*, நி தப0ட(. ராம;ச-திர,
சC தபேய ேபசினா.

"ஒ இட (ல சிவ விள$# வி'-(0டா*... கைடசி வைர$# சிவதா."

"இ($# ெபயதா, ப0ட காCேல ப5... ெக0ட #ேய ெக5 எகிற(."

"அப ஏ நிைன$கிறீக? ப0ட மர  (ளி$# % நிைனGகேள.
எபேயா உக$# அரசாக (ல பி^ ேவைல கிைட;05(. இைத
நிைன; ஆத* ப5க..."

"அBேயா! இ-த ேவைல$# நா ப0டபா5 , ேவைல கிைட;ச ச-ேதாஷ ைதேய
வி'கி05(. 'இசப, #; #; ெச த(, தெகாைல$#; சம. மைனவி
பழனியமாவ( தி தி இ$கலா. தி த*.... அதனா*, மனிதாபிமான
அபைடயி* அ-த அமாF$# ேவைல ேபா05 ெகா5$க

யா(%,

ஆ@ஸு* , எவேனா ஒ த கி$கி வ;ச(ல, எ*லா கி$கக
ைகெய' ( ேபா050டாக. இ(F ேபாதா(% , நா கெபனி ேவைல
பா$கிறதாG... ெசா-த =0ல #யி$கிறதாG... அதனா*, மனிதாபிமான அ
பைடயி*, தன$# தா, அ1ண இசப ேவைலைய ெகா5$கV %
ெப தவக S15தDல, அவேராட தபி$கார எ'தி ேபா050டா. எக
அமாேவாட , சவ10 #வா0ட, எேனாட =டா. ப ( பா திர ேதB$கிற(
கெபனி ேவைலயா. இப; ெசா*C$ ெகா5$கF ஒ வ$கீD...''

ராம;ச-திர, தன( பிடாி ேபவ(ேபா* ேபசினா. "அட$கடFேள. அற...."
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"எகமா S15தDல, எக பகளாBயா தைலயி05, அவ$# இ$கிற
ெச*வா$#ல, வரேவ1ய ேவைலைய வாகி$ ெகா5 தா... அபG மனல
நிமதியி*ல..."

"ஏ?"

"என$# ஆ@ஸுல ேவைல வாகி$ ெகா5$க, அேகG சில
அ-த

யசி ெசBதாக....

யசி$# பலனா, பண ேக0டா$Hட பரவாயி*ல... ஆனா* ெகா5$க

Hடாதைத ேக0கிறாக..... சில பிரம;சாாி பய*க , க*யாண
ெசB($கலாமா% ேக0டாக.... இவெக*லா ெச ( ேபான, எ
ஷைனேய ந*லவனா$#கிற அளF$# #காரக... இ-த பழ$க
இ*லாதவகலG சில, என$காக இ*ல... எ சபள ($காக க0$க;
ெசா*றாக..."

"அேபா... எ தைன நாைள$# தா இப இ$க ேபாறீக? இேபா
ந*லா தா இ$க( மாதிாி ெதாிG. நாப( வய$#ேமல அனாைதயாB
ஆயி0ேடா எகிற உணF ஏப5."

"என ெசBGற(... எனதா ெசBய

G?"

"க*யாண ெசBதா* பைழய ஷனா* கிைட த ேவைல ேபாயி5ேம%
ேயாசி$கிறீகளா...."

"மனிதாபிமான அபைடயி*, ஒ விதைவ$# ஷேனா5 ேவைல கிைட (,
அவ

மமண ெசBதா*, ேவைலயிC-( அவைள நீ$கலா % ,

னா*

ச0ட ெசா*C;சா. ஆனா*, இைத எதி (, பலெப1 இய$கக , ேபாரா5
(னா*, ஒவிதைவ மமண ெசBதாD, அவேளாட ேவைல பாதி$கா(%
ச$#ல வ-(0டா."
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"அேபா .... உலக (ல ஆ1கல ந*லவேன இ*Cயா...? ஒ தைன க0$க
ேவ1ய(தாேன...''

"சாி. ஒக அ$கா ெப1ைண என ெசBய ேபாறீக?"

"நா கழி; க05ற($#
மைனவி எகிற

னாலேலேய, அவேள கழி?0டா . ஆனாD,

ைறயி*, அவ

ேம* ேகாப வ-தாD, அ$கா மக

எகிற

ைறயி*, இ% பாச இ$க தா ெசBG(."

ராம;ச-திர, கலகலபான சிாிைப, ேசாக ேதா5

 தா. அ-த$ கா,

திதாB உவா# அைடயா ேமபால தி, கிழ$ேக, ஒைறய பாைத ேபாற
ஒவழி; சாைலயி*, வாகன ெநாிசD$# ,

$கி

னகி, ஆவி Xகாைவ

தா1, ெபச0 நக$# கிைள பிாி-த ச-த இ*லா சாைலயி*, ஓ5வ(
ெதாியாம* ஓய(. இேபா( பழனியமா, தைன அறியாமேல, வா ைதகைள
சி-திவி05, பின, அவைற அ ள

யாம*, அ*லானா .

"என$# ம05, எ-தவித ெக0ட பழ$கேமா... ேநாB ெநாேயா இ*லாத,
க@ரமான, பாசமான, ெமா த தி* உகைள மாதிாி ஒ ந*லவ கிைட;சா*..."

ராம;ச-திர, தி5$கி0டாேனா... இ*ைலேயா, அவ கா தி5$கி05 நிற(.
அவைள, அவ ஒேரயயாB திபி பா தா. அ(வைர ெவ ம%ஷியாக
ெதாி-தவைள, ஒ இள ெப1ணாக, திய பாைவயி* பா தா. அவ%$# ,
ைகG ஓடவி*ைல. காD ஓடவி*ைல, கா ஓடவி*ைல.

ராம;ச-திர ந5ேரா0* காைர நி தி இபைத ாி-(ெகா15, மீ15
அைத, இய$கி, ப ( பதிைன-( கிேலாமீ0ட ேவக தி* நட$க வி0டா. இைத
ேவவிதமாக எ5 ($ ெகா1டாேனா... எனேவா, பழனியமா ேசாகமாக
சமாளி தா

. ( ளி வி'-த வா ைதகளி* சிலவைற எ5$க பா தா

.
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"ஒகைள மாதிாி% ெசாேனேன தவிர, ஓகைள% ெசா*லல... அ5 தவ
ெதா0ட ெப1ணா;ேச% , நீக நிைன$கிற( என$# ெதாிG."

அ-த$ கா, அவசர அவசரமாக ஒ ஆலமர தி #ைட$ கிைளக$# இைடேய,
ஓரக0 நிற(. அவ, அ' த தி தமாக ெசானா.

"என வா ைத ேபசி0Zக? நீக கிைட தா*, நா ெகா5 ( ைவ தவ."

"ெராப ெராப ச-ேதாஷ. அேபா, ஒக அ$கா மக

கி0ட, நீக ெர1டாவ(

க*யாண ெசBய சமத %

ஒ க5தாசி வாகி05 வ-(5க...''

"அப வாகினாD, அ( ச0டப ெச*லா(." "என ெசா*றீக..."

"நா ெபாியவ$கீேலா0ைரவ எகிறத மற-(0க. பல, அவகி0ட
காலேயா, ஆ@.லேயா ேபறைதG, அவ பதிலளி$கிறைதG ேக05, நாேன,
பாதி வ$கீலாயி0ேட. ஒ மைனவிேயா அ*ல( கணவேனா நிைன தா*,
விவாகர ( வழ$ைகG, வாBதா வாBதாவாB வட$கண$#ல இ'$கலா."

"அட$கடFேள... எ ராசிேய அப தா. பரவாயி*ல... ப0ட காDதாேன..."

"ஆனாD, ச0ட விேராதமி*லாத ஒ வழி இ$#. க*யாணமான ஒவ,
இெனா தி$# தாC க0னா* ெஜயிD$# ேபாகV. அேதசமய தி*, ஒ
ஆV ெப1V ஒேர =05ல, HG ெகா?சிG வாழலா. #ழ-ைதக
ெப ($கலா. இ-த ஏபா05ல, ஆV$#, தேனாட வா'ற ெப1
ெசா (லேயா, ெப1V$# அவேனாட ெசா (லேயா உாிைம கிைடயா(. ஆனா*,
ெர15 ேப$# பிற$கிற #ழ-ைதக$# ெர15 ேபெசா (லG உாிைம
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உ15 . ச0ட விேரா தபதிக% உ15. ஆனா*, ச0டவிேராதமாB பிற-த
#ழ-ைத% கிைடயாதா. இப தா ச0ட ெசா*Dதா.”

பழனியமா, களி$H ( ஆனா .

"எகமாF, 'இேபா நீ நாலாயிர பாB சபள வா#ற அரசாக (ல
ேவைல பா$கிேற... இனிேம*, நீ எ =05 ேவைல$காாி இ*ல . (சா ஒ =5
பா (, #ேபாயி5% ெசா*C0டாக... நீக ெசா*ற ஏபா05ல என$#
சமத."

"ஆனாD..."

"என ஆனாD..."

"ஒக$# நாலாயிர பாB சபள ஓ0 கீ0% ேவற. இ-த நா05ல ஒேர
ேவைல$# பலவிதமான சபள. அரசாக ைரவ$# ஆறாயிர சபள. சனி,
ஞாயி 9F. ேபாதாத# ேபான.. ஆனா*, ஞாயி$கிழைம ம தியான ம05
9F எ5$கிற ைரவரான என$# இர1டாயிர ( ஐb . என நியாய இ(?"

"ேபாக05. நம நியா த ேபேவா."

"நாலாயிர ($#, ெர1டாயிர ( ஐb$# ஒ ( வமா% ேயாசி$கிேற."

"இ-த ஆபிைளகேள இப தா. தேனாட =05$காாி, தைனவிட எ*லா
வைகயிD, ம0டமாB இ$கV எகிற ெநன. ெதாியாம தா
ேக0கிேற..... =05$காாி ஷைனவிட அதிகமாB சபள வாகினா*, உலக
அழி?5மா.? #ழ-ைத #0 பிற$காதா....? உகைள எபேயா ெநன;ேச.
கைடசில நீக சராசாிதா. ெதளிவாB இ-த எ மனைச ஒ கல$# கல$கி,
ேச சகதிGமாB ஆ$கி0க..."
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"சாி... சாி. லபா...

னா* வ-( உ0கா...''

"ேப; ஏக வசனமாB ேபா#(." "=05$காாிைய எப$ Hபி5வாகளா?"

"ேயாQ!

 கதைவ திற$காம*, எபBயா உ0காற(? இ-த சீ0ைட தா1

#தி$க; ெசா*றீயா..."

கதF திற-த(. ராம;ச-திர, அவைள பரவசமாB பா தேபா(, அவ
பரபரபாB ேக0டா

"எனா* நப

யலBயா... இபG அைரமணி ேநர ($# ேள, காத*

வமா? இ-த$ காத* எ(லBயா ேச தி?"

"இ-த$ காத* எ-ெத-த வைக இ*ல% ம05 எனா* ெசா*ல
ேச தியி% ெசா*ல

G. எ(ல

யா(. இ(, உவ$ கவ;சியி* ஏப5கிற அவசர$

காத* இ*ல. தெகாைல ெசBகிற னித$காதD இ*ல. ஆட* பாட*ல அச-(,
ஏப5கிற சினிமா$ காதD இ*ல. ெபாிக
ப ளி$Hட ( சி$க

ேபா* நிைன;$கி05,

ெசBகிற பா*ய காதD இ*ல. ெபாியவக ேப;சா*

ஏப5கிற , பாரபாிய$ காதD இ*ைல . ஆனா*, எ-தவைக$ காதD%தா
ெசா*ல

யல..."

"நா ெசா*ேற. வா>-(தா ஆகV எகிற($காக ஏப0ட க0டாய காத*.
சாியா?"

"சாியி*ல பழனிமா... இ( க0டாய இ*லாத காத* தா. நாம ெர15 வஷமா,
ஒ தைர ஒ த பா ($கிேறா. ேலசாB ேபசி$கிேறா. இ( உன$# என$#
ெதாியாமேல, நம மனகல, ஒ ஈ5பாடாB - ஒ விைதயாB வி'-(05(. பய,
H;ச மாதிாியான வற05 தனகைளG மீறி, இதய தி* வி'-த விைத, இேபா
, வாB வழியாB, காத* ெசயாB வள-தி$#. நம காத*, க0டாயமி*லாத
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காதDனாD, ெநசமான காத* தா. ஒ ஆV ெப1V, ஒ தைர ஒ த
காதC$கிற( ெதாியாம*, ஒ க0ட (ல, காதைல ெவளிப5 (றதா, ெநசமான$
காத* ாிGதா?"

"ாிG(... ாிG(... அேதாட, இ05%( ாிG(. காைர எ5."

அ-த$ கா, இேபா( ெவளி;ச ேதா5 ஓய( - அ(F இர0ைட ெவளி;சமாB....

வா$கி - 1991.
------------------5. கா...
கா... கா......
கா...... கா...
கா...

ப1டார எனேமா சிவ தா. எறாD, அவைன அ-த அDவலக தி*,
எ*ேலா கா$கா' எேற அைழபாக . உவ ைதேயா நிற ைதேயா ெபா த
அளவி*, அவ%$# கா$காF$# காத Sர. ெசா*ல ேபானா* அவ
விவாசி. ஆகாய தி* ெவ ைள$ கா$ைக பற-த(' எறா* 'ஆமா, நா%
பா ேத,' எ ெசா*லமா0டா. அப; ெசானா* அ( ஆ@ச$#;
சாிநிக சமானமாB ேபசியதாB ஆகிவி5மா. ஆைகா*, 'நீக

ெவ ைள$

கா$ைகைய பா தைத நா% பா ேத' எ கீ>பதலாக தா
ெசா*Dவா.

இ-த அளF$# ப$#வமாக நட$# ப1டார திட, திதாக
ெபாேபறி$# ெஜனர* மாேனஜ , அவ வசிய தி# மசிவதாக
ெதாியவி*ைல . அவ, ஒ ெஜனர* மாேனஜ$# எெனன #ணாதிசயக
இ$க$ வடா( எ நிைன தாேனா, அ தைனG தியவாிட இ-தன.
அவாிட இ-த கயமாக; சி-தி$# 8ைள, ேநைம, நாணய, பாரப0சமற
மனபாைம ஆகிய ப1க , ப1டார தி வசிய ை◌ே◌ல$#$ க5$காB
ெகா5 தன. அ ேதா5 அவாிட ெப1 ேமாக க5களFHட$ கிைடயா(. இ(தா
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ப1டார தி# ெபாிய ேவதைனயாக இ-த(. ஆசாமிைய எப மட$கி
ேபாடலா...?

ெஜனர* மாேனஜ, ஊழியகைள அறி க ப5 தி$ ெகா வதகாகF,
அவகளி பிரசிைனகைள ாி-( ெகா வதகாகF , காபர. ஹாC* ஒ
H0ட ைத$ H0னா. எ*லா ஊழியக

னதாகேவ வ-(

உ0கா-தாக . ப1டார, வாசD$# ப$க தி*

த* வாிைசயி*

த*

நாகாCயி* உ0கா-தி-தா. ஜி.எ., த அைறயிC-( அெய5 (
ைவ தா. அQவளFதா,

ப1டார அவைர ேநா$கி ஓனா. அவைகைய இ' ( ஒ #D$#$ #D$கி,
அவேரா5 நட-( வ-தா. ஊழியக

ஆ;சாியபடவி*ைல. அவ அப நட-(

ெகா ளவி*ைல எறா* தா, 8$கி ேம* விரைல ைவபாக . ேர_ ம05
'சீ;சீ, நாG பிைழ$# இ-த பிைழ எ பாரதியாாிட ேபாBவி05, பிற#
இ-த பய*, நமவ$க ($ேக ஒ அசிக எ, எ பலமாக$ Hற,
ஊழியக

சிாி தாக . சில ேகவல எறாக . ஆனா*, ெஜனர* மாேனஜ,

ப1டார, தனிட வ-( ைக #D$கிய ைத$ ேகவலமாக நிைன$கவி*ைல.
அவ, ஊழிய சக;ெசயலாளராக இபா. ஆைகயா*தா தைன எதி
ெகா15 வரேவறி$கிறா எ எ1ணி$ ெகா1டா.

அDவலகளிட ேபசினா ஜி.எ... உப திைய ெப$க ேவ1யத அவசர
அவசிய ைத வCG தி ேபசினா. ப1டார அ மாைலயி* க' ($#
எ1ெணB தடவி நீவி$ ெகா1டா எறா*, அவாி ேப;$# எ-த அளவி#
தைலயா0யிபா எபைத எ5 (ைர$க ேவ1யதி*ைல. ஊழியக
#ைறகைளG ேகாாி$ைககைளG ெதாிவி$கலா எ ஜி.எ.
Hறிவி05 ேப;ைச

தக

Fைர

 தா. ேர_, ஏேதா ச-ேதக ேக0க எ'-தா. அத#

ப1டார ஜி.எ.மி. அகி* ேபாB, 'ேசாடா ேவVமா சா? எ ரகசியமாB$
ேக0டா. அவ ேவ1டாெம தைலயா0னா. ஊழியகளி ம தியி* ஒ
ல?; கலகல. ப1டார ஏேதா ேயாசைன Hறி இ$கிறா .... ஜி.எ.
நிராகாி ( வி0டா.
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ப1டார தி# எனேவா ேபாC-த(. இ-தாD மன ைத தளரவிடவி*ைல
. அேபா( பா ( பி^, ஜி.எ.மி அைறயி* இ-(, ஏேதா ெசBதி
ெகா15வவ(ேபா* ேவகமாக வ-தா ப1டார, எ'-தா. நட-தா.
பி^ைன மட$கி, அவ ெகா5 த ெசBதிைய; ம-( ெகா15 வ-(, ஜி.எமிட,
'உக$# ேபா வ-தி$கா சா, எறா. அத# , யா ேபசினாD, ஒ
மணிேநர கழி ( ேபா ெசBGப, பி^ைன 'ாிைள ெசBGமா,
ப1டார திட Hறினா.

ப1டார எளிைமயானவ. ஆைகயா*..... பி^%$க பதிலாக, அவேன ஜி.எ.
அைற$# ேபாB ேபானி* பதி* ெசானா. ேபானி* ேபசியவைர ஆழ
பா தா. அபயாவ( ஜி.எ.மி. =$ென. சகதிக

கிைட$#மா எ

#ைழ-(, இைழ-( ேபசினா....

ஊஹூ... ப1டார ேநராக ஜி. எமிட வ-(, அவ காதி# ம05
ேக0#பயாக, ெசா*Cவி0ேட சா, எ ஒ ெபாிய ரகசிய ைத
ெதாியப5 தினா. அவ, 'தா.' எறா. ஊழியக

ெவெவல (

ேபானாக . ஆக, திய ஆசாமிையG ப1டார பய* ைப$#

ேபா05$

ெகா1டானா? அவ ெசான ேயாசைனைய அவ அகீகாி ( வி0டா
ேபாC$ேக.... இனிேம* யாயா$# என ஆப ேதா? அவ எ ைன ேபைர
'த1ணியி*லா$ கா05$# மாற ேபாகிறாேனா....? எ தைன ேப$# 'ெப.வ*
அ0வாஸு' 'இன$கிாிெம5' கிைட$காம* ேபாக ேபாகிறேதா?

ப1டார  ெபாமினா. இ%, அவ, ெஜனர* மாேனஜைர பி$க
ேவ1ய அளவி# பி$கவி*ைல. அவ பி ெகா5$க ேவ1ய அளF$#$
ெகா5$கவி*ைல. எ தைனேயா ேபைர ஒேர நாளி* மட$கி ேபா0ட
ப1டார தி#, தியவ பிபடாம* இப(, தமான தி# ய திறைம$#
விடப0ட சவாலாக ேதாறிய(. அேம* அைவ தா* அமிேய நக... இ-த
ஆசாமி ம05 என விதி வில$கா .....?

மநா

காைல மணி ப தி$#. ப1டார அDவக தி வாசD$கேக நி

ெகா1டா.
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எதிேர ஜி.எ. வ-(ெகா1-தா. உடேன ஒ சிகெர0ைட எ5 (
பறைவ தா. பரா$# பா ($ெகா15 இப( ேபா* பாவைன வி0டா.
பிற# அேபா(தா ஜிஎ. ைம பாப(ேபால பாQலா ெசB( ெகா15,
சிகெர0ைட டெப அைண ( வி05, ஆ0ேடா ாிRா மாதிாி உடைப ஆ0$
ெகா1ேட, 'ஐ ஆ சாாி சா... நீக வவைத பா$காேம சிகெர0ைட' எ
இ' தா. *Cயி* த

க தி* ப-த சிகெர0 ைககளா* க1 ளி-(,

க1ணா ேபா05$ ெகா1ட மாேனஜ, அவைன$ கனிேவா5 பா (

(கி*

த0 வி05; ெசறா. (ப1டார திட இ(வைர ைக பி$#, ெக0ட பழ$க
ம05 கிைடயா( எப(, இேபா( பி த சிகெர0டா* ஒவார வைர, அவ
இமினா எப( ெதாிவி$க ேவ1ய சகதிகளா#.)

இதனா*, ப1டார ஜி.எ.மிட ெகா?ச ெநகி வி0டா. எறாD ெநக
ேவ1ய அளF$# ெநகவி*ைல.

ஜி.எ.மி கா ச=ஸு$# ேபாயிபைத, கட வாகி$ கால த  பி^
8ல ப1டார ெதாி-( ெகா1டா. ஒ .H0டைர ந1பனிட ஓசியாக
வாகி$ ெகா15, அவ =0டேக, தைலமைறவாக நிறா. ஜி.எ., ஒ
டா$சிைய$ ைக த0 Hபிட ேபான சமய தி*, ப1டார .H0டேரா5
தெசயலாக வவ( ேபால வ-(, ஏறி$ ெகா க
அ-த ெநளிைவ அவரா* த0ட

சா, எ ெநளி-தா.

யவி*ைல .

இவைரG ஒேர வ1யி* பா த அDவலக , அதி-( ேபானாக . ெஜனர*
மாேனஜ$காக அவக

அ த ச*^0கைள ப1டார  தைலயா0

அகீகாி தா.

ெஜனர* மாேனஜ , ப ( மணியிC-( ஐ-( மணி வைர பிIயாக இபா.
யா அவைர ெநக

யா(.... Hடா(. பிற# ஓ அைரமணி ேநர ாிலா$.

ெசBவா. மீ15 இரF எ05 மணி வைர ைப*கைள பாபா. இைத ாி-(
ெகா1ட ப1டார, மாைல ஐ-( வைர ெவளிேய வா, சாியாக இரF ஏழைர
மணி$# த கதFகைள திற-(ைவ ($ ெகா15 - ைபைல ர05வா.
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ப1டார தி அைறைய$ கட-(தா ெஜனர* ேமேனஜ பயிறக ேவ15.
அ-த வழியாக வ அவ

க ைத ேவறமாக ைவ ($ ெகா1டா*, அவர(

கவன ைத$ கவவதகாக இ வா. நாகாCைய இ'பா. இரவி* தனி (
நி# ஜி.எ., தவி ( நி# ப1டார ைத$ கனிFட பாபா. சில சமய
மநா

காைலயி* இனின விஷயகைள தன$# நிைனF ப5 (ப

Hவா. மநா

காைலயி* அவ$#

னதாகேவ ப1டார அவ அைறயி*

 f0* உ0கா-( ெகா வா.

ஆக, இேபா( ப1டார ெஜனர* மாேனஜைர ேஜபியி* ேபா05வி0டா.
அDவலகேம அவைன$ க15 ஆய(. திய ெஜனர* மாேனஜாிட க1ட
ேநைமயாD, ைடபி.5கைள பா ( ப* இளி$காத ஒ'$க தாD,
பாரப0சமற நிவாக தாD ஏப0ட திய காைற வாசி த சில விவாச
ஊழியக

'ஜி.எ., காியமலவாGவாகி விட$Hடாேத எ வ-தினாக .

$#நைன நா ப1டாயானதைதக உனானதா* ப5 ( மைலயி* தைலயி*

நா0க

நக-தன.

இரF மணி எ0டாகி வி0டதா*, ெஜனர* மாேனஜ, த அைறைய வி05 எ'-தா.
ப1டார, த அைறயி* இமி$ ெகா1-தா.

"என மி.ட ப1டார ! டா$டைர ேபாB பா$க$ Hடா(?' எறா ஜி.எ.

"உைழ$கிறவ%$# ஒ ேநாG வரா(. வ-தாD ேபாயி5

" % நீக

ெசான( எ மனசிேல அபேய பதி?சி05( சா... இ-த இமைல
உைழபாேலேய ேபா$கி5ேவ."

"அற ஒ விஷய... நம ஆ@IC-( திறைமயான ஒ இைளஞைன
பபாB$# மா தV % மாேனஜி ைடர$ட எ'தியி$கா... யாைர
அ%பலா. மி.ட ப1டார?"
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ப1டார சி-தி தா. ேர_ பய* வசமாB மா0$ ெகா1டா.
எதிேரேய கா$காB எகிறவைன வி05 ைவபதா? ஒநா

க ($#

'உன$ெக($#டா

ேப15 ச0ைடG? எ ேவ இவைன$ ேக0$கிறா. ேடB ேர_! இ-த
ப1டார ைதயா பைக தாB?

"மி.ட ப1டார..... யாைர அ%பலா? மா ெசா*Dக.... தயக
ேவ1டா."

"நம ேர_ டயனாமி$ ெப*ேலா சா."

"ேரஷா... ேநேற அவகி0ட ேக0ேட. பபாBல =5 கிைட$கா(' எ அழா$
#ைறயா; ெசானா..."

"ஆ@. விஷய (ல அெத*லா பா தா*

Gமா சா? எேனாட சி தபா

பபாBல இர15 =5 க0$கி05 வசதியாB இ$கா... அவ$#, ெல0ட
எ'தி கேரஷு$# ஒ ேபாஷைன வி5 பயா ஏபா5 ப1ணி5ேற."

"அேதா5, ேரஷு$#$ க*யாண ஏபாடாக ேபாகிறதா. அதனாேல
யா(கறா."

''அவ ய ெப*ேலா தாேன சா? அ5 த வட ப1ணி$கி0டா ேபா;. #யா
'கி5?"

"அ( ம05மி*ைலயா. அவக அபாF$# ேநாயா. இவ தா ஒேர மகனா."

"சா$# ெசா*லV னா ஆயிர ெசா*லலா சா...."

"ஓேக மி.ட ப1டார நா ேயாசி$கிேற. தா$^ பா Gவ சOஜஷ
வாாீகளா... வழியிேல ரா ப1ணி5ேற."
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"ேநா, ேத$. சா. ேவைல நிைறய இ$#. நா றபட மணி ப தாயி5. எப
உைழ$கV எகிற($# நீக

%தாரணமாB இ$கீக."

"#0 ைந0 மி.ட ப1டார." "#0 ைந0 ஸா" ப1டார, ஆன-த$
H தானா.

மநா , ப1டார அலறிய ($ ெகா15, ஒ காகித ைத$ ைகயி* ைவ ($
ெகா15 ெஜனர* மாேனஜ அைற$#

ஓனா.

"சா, கைடசியிேல எைன பபாB$# மாறி இ$கீகேள..."

"ேட$ இ0 ஈIமி.ட ப1டார மிக திறைமயான, அேத ேநர தி* இரF
பகD% பாராம*, உைழ$கிற இைளஞைர அ%பV % இ$கிற(னாேல....
உகைளேய அ%ப ேவ1யதாB ேபா;'

"ேர_ எைனவிட திறைமசாC சா..."

"இ$கலா. ஆனா* உகைள மாதிாி அவராேல க_டப05 உைழ$க

யா(.

நீக இரF ப ( மணி வைர$# ேவைல பா$கிறைத, எ க1ணா*
பா தி$ேகேன."

"சா, சா, பபாயிேல =05 பிர;சிைன பயகர பிர;சைன."

"உக சி தபாF$# தா ெர15 =5 இ$ேக."

"அ( ம05மி*ல சா. இ-த ஆவணியி* க*யாண ப1ணி$க ேபாேற சா."

"நீக ய -ேம... அ5 த வஷ ப1ணி$கி0டா #யா

'கி5"

57

"சா, சா . தயF ெசBGக சா. அபாF$# . பி. அமாF$# ஆ.தமா...
சி.ட$# வைள$கா..."

"சா$# ெசா*லV % நிைன;சா ஆயிர கிைட$#."

ப1டார, மைழயி* நைனகிற கா$காB மாதிாி ஆனா. ெஜனர* மாேனஜாி
க தி* பட-த உதி, அவ, அவ ஜிகினா ேவைல$# மசியமா0டா எ
ெதாி-த(. மாற* உ தரைவேய ெவறி ( பா தா.

ெஜனர* மாேனஜேரா, ஆயிர ப1டாரகைள; சாபி0டவேபா* கன ைத
உபினா. ப1டார எ* ேபா5 ஆசாமி .H0டைர .டா0 ெசBவ( மாதிாி,
காைல தைரயி* உைத ($ ெகா1ேட,

தC* ெம(வாகF, பிற# ேவகமாகF

ெவளிேயறினா.

- # த - 1975
------------------6. ததிர மாட

1947ஆ ஆ15, ஆக.0 மாத பதிைன-தா ேததிய ந ளிரவி* த-திர
பிற-(வி0டைத$ கா05 வைகயி* நாெடகிD உ ள வ$ககாரக
பனிர15 தடைவ மணி அ (, *C ெசேகா0ைடயிD @ரகிக
ழகியேபா(, #0டாப0யிD ப1ைணயா பரமசிவ தி கவ$ககார
பனிர15 தடைவ

ழகிய(. ஊ;சாவயி* அவைவ தி-த ேரேயாவி*,

ஆ5ேவாேம ப  பா5ேவாேம பாடேலாைச அைலகளாக காதி* ேமாதியேபா(,
வி5தைல =ரக

#Sகலமாக H$#லாவி , கி0டபாவி பா05$கைள

எ0டைர$ க0ைடயி* பா$ ெகா1-தேபா( -

அேத ஊாி* எ0ட நீள அகல #ைச =05$#

மகமா , பிரசவ ேவதைனயி*
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( ($ ெகா1-தா . அவ

பிரசவ ைத$ கவனி$க #மக

தவிர யா

அகி*ைல .

மகமா, Hைரைய பா தா . க1களி* இ-( நீ ேபா* ேதாறிய
க1ணீ கனகளி* வி'-( அமகலமாக இ-த க' ைத நீ தாC;சரடாB
றி மகள ஆ$கிய(. எ05மாத கபிணியாக இ$# ேபா(, வ1யி*
கப0ைய ஏறி$ெகா15, ேகரளா தி* உ ள னT ச-ைத$# ேபான
அவ

கணவ - ஏழமாதக$#

வைர, தாC க0ய மைனவி$# ைகயி*

ம*Cைக Xேவா5, ைபயி* மி0டாBகேளா5 தி அவ

கணவ,

வ1யி* கிட தப05, க' தி* ஒ மாைலGட இெனாவ வ1ேயா0ட,
இவ பிணமாக திபினா. காலரா எறாக . கா ($ க எறாக .
ெசா-த$காரக , இ-த

1டேயாட ஜாதக... க' (ல இ$கிற அதC,

ேரைகைய பா தியாளா...' எறாக .

இ-திய த-திர தின தி* மகமாF$#, அேத ந ளிரவி* ஆ1#ழ-ைத
பிற-ததா*, உ ` கிராம

சீ, அவ

ைபய%$# த-திரமாட' எ ெபய

ைவ தா. 'ேபாG ேபாG அ-த அதC மவ%$கா.... இ-த மாதிாி ேப... ஒம$#
8ளகிள பிசகி0டா ம;சா எ சிலைம (னக ,

னீசிைப 'ேகா0'

ப1ணினாD, பயD$# எபேயா த-திரமாட எ ெபய, நம(
த-திர ைத ேபா* நிைல (வி0ட(.

பாரத, த-திர அைட-ததா*, மகமாF ஓரளF

ேனறினா . #ழ-ைதைய

ஆேரா$கியமாக வள (, அவ அபைனமாதிாி, அவ% ெசா-த தி* ஒ வ1
வாகி னT ச-ைத$# ேபாகாம*, சீவலேபாி; ச-ைதயி* கப0
வியாபார ெசBயேவ15, எற ைவரா$கிய தி*, ப$க தி* உ ள
ச0டாப0யி* ஒ ெர0யாாி X-ேதா0ட தி* உ ள ம*Cைக இவா0சி
X$கைள உதிாியாக வாகிவ-( =0* இ-(ெகா1ேட மாைலயாக
ெதா5 தா .

#0டாப0யி

Aடா மனராக விளகிய பரமசிவ, அ$க அ-த ஊாிD,

அ5 த ஊகளிD விழா$க

நட தியதா*, அவ

மாைலக$# ந*ல கிரா$கி.
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அ-த ப$க வ எ*லா அைம;சக$#, மகமாவிடேம மாைலக
வா#வாக , H0டக , ேகா_க . கா*ேகா
திற$க

விழா$க , க0ட

தCயைவ சதா இ-ததா*, மகமாவி ெதாழிD$# மதி

ஏப0ட(.

நா0* ேபாடப0ட ஐ-தா15 தி0டகளா*, கிண ெவ05வத#,
மா-ேதா0ட ேபாடF, ேகாழி ப1ைண ைவ$கF ெகா5$கப0ட கடகைள ,
வாகேவ1ய(, ஒ #மகனி கடைம எற நா05பறான ேதசப$தியி
உ-தC*, பரமசிவ, தா% வாகி, ெசா-த$காரகைளG வாக ைவ (, அ-த
பண ைத ைவ ேத ஏைழ எளியவகளி நில ைத வாகி ேபா0டா.

மகமா, சாதாரண Xமாைல விபதி* இ-(, ேராசாX மாைலவி# அளF$#
ேனறியேபா(, பரமசிவ, H05றF சக தைலவரானா. ப?சாய (
தைலவரானா. அவ ைம (ன ப ளி$Hட தைலைம ஆசிாியராகF, பிரா?;
ேபா.0 மா.டராகF மாறினா.

அேபா(, ப?ச வ-த(. Hடேவ மகமாF$#, பரமசிவ தி#, த த
ேனற தி* ஒ பாீ0ைச வ-த(. அவ , மாைலைய விைலேபச ஆளி*ைல.
அைம;சக, அதிகாாிக, தைலவக, அ-த ப?ச பிரேதச தி#
aைழவத# அ?சியதா*. H0டக

நட$கவி*ைல. மாைலக$#

அவசியமி*ைல.

அேத சமய தி*, நா0 உணF ெபா0கைள சமமாக பகி05$
ெகா5$கேவ15 எற உனத ேநா$கி*, வ-த ேரஷைன பயப5 தி, எக
ஊ ஏைழக... ேரஷ இ*லா0டா ெச ( ேபாயி5வாக' எ ெசா*C,
பரமசிவ ேரஷ கைட ைவ தா. #ழ-ைதக
0யேபா(, அவ வயி

உணவி*லாம* வயி

0ய(. ேரஷ கைடயா*, பல நைமக

ஏப0டன. பரமசிவ, ப$க ( டFனி* மர$கைட ைவ தா. உ `ாி*
ஜFளி$கைட ைவ தா. ஏைழ விவசாய ெதாழிலாளிகளி சிரம ைத$
#ைறபதகாக, வயD$# ரா$ட வாகி ேபா0டா. ஆகேரஷ கைட
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ைவ ததா*, ஏைழக$# வயி$# கிைட தேதா இ*ைலேயா, ைகேவைல ெசBய
மர$கைடG ; எ1சா1 உடபி* இசாைணயாவ( மைற$க ஜFளி$கைடG
கிைட தன.

#0டாப0G, நா0ேடா5 ேச-(

ேனறிய(. அப

ேனற

ேனற ,

மகமாF, இதர ஏைழகட ேச-( பிேனறி$ ெகா1-தா .
ெபா($H0டக , விழா$க , மாைலகைள ேநசி$காம*, '(15கைளG'
'ெபானாைடகைளG ேநசி$# அளF$# பிர கக

ேனறிவி0டதா*,

அவ , HC ேவைல$# ேபானா . நடF$# கிைட எ0டணாைவ
ைவ ($ெகா15, தைனG, த மகைனG தகா ($ ெகா1-தா .

அேபா(, த-தர மாட, ஏழாவ( வ# ப ($ ெகா1-தா. ம$கா;
ேசாள ைத சாபி5 அவைன, ெபாிய இட ( ைபயக

ேசா (மாட' எ

அைழ தாD, அவ, பபி*, 'ேவ0ைட$# ேபா# உதிரமாட ேபா* ஆவ
கா0னா. பரமசிவ மக பாீ0ைசகளி* கீேழ
ேமேல

தலாவ( ஆளாகF, இவ

தலாவதாகF இ-தேபா(, விதி சிரசாசன ெசBத(. ப ளி$Hட தி#

ேபாB$ெகா1-த த-திர மாடைன பா த பரமசிவ தி#, மன
ேக0கவி*ைல. சாB-( கிட-த அவ வயிைறG, அமாவிட, சிேல05 வாக
காக ேக05, ைகய ெபறதா*, கன தி* கைறயாம* நிற உ நீைரG
பா த அவ$#, உ$கடலளF கைண பிற-த(. அவ, ஆ ைவ ( நட (
பா* கைடயி*, ஒ மசா* வைடைய, அவ ைகயி* திணி தா. பய*, அவைர
நறி ெப$ேகா5 பா தேபா(, "இ% வைட ேவVமா...?" எறா.

"என$# ேபா(... அமாF$# .... ஒ1V ேவV..."

"இ-தா... வாகி$கல... இேதா பால... நம தைலவெக*லா... ெதாழி* க*வி
ேவV % ெசா*D தாக.... நீ த-திர நா ல பிற-த பய.... ஒ பிற-தநா .....
சாதாரணமான (*ல.... நீ Hட... ெதாழி* க*விய ப தி நிைன$கா0டா எனல...
அ த?"
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"நா, என மாமா ெசBயV..?"

"ஊர*. எ*லா ப;சி05 டF%$# ேபாயி0டா - நம ஊ எனாFற(?
ஒன மாதிாி  திசாC பயDவ$ேக ாிய மா0ட$ேக... அற ேவற எவ%$#
ாிய ேபாF(...?"

"நா என மாமா ெசBயV...?"

"நம நா05$# இேபாேதைவ உைழ... நம தைலவ ெசான( மாதிாி, நா
உப திய ெப$கV... உணF... ஏமதியாகV... அ($# ... கத-திர நா ல
பிற-த ஒ ப# எனடா.... ெசா*D பாேபா..."

" ந*லா ப$கV... வா தியா ெசா*றப நட$கV.... தாயி சிற-த ேகாவி*
இ*ல% நிைன$கV..."

"ெம த ப;சவ, க த பயி திய$கார% ஒ பழெமாழி இ$#... ெதாிGமால?
ப;ச( ேபாதாதா...? ப, உைழ$காகவா... உைழ... ப$காக....
அதனா*, ேபசாம, ஒைன மாதிாி ைபயக, ேபனா பி$க$ Hடா(. ஏ
பி$கV... சிேல05$# பதிலா.... உர80ைட S$கV..."

"ஒம மவ ம05 ப$கா...''

"அவ, உபடாடத பய... நீG அவைன மாதிாி ெக05 ேபாகV %
நிைன;சா, ேபஷா ப.... அமாF$# க?சி ஊ தV.... பிற-த கிராம ைத,
%$# ெகா15

வரV னா .... வயDல உைழ... ஒ இ_ட...''
"வயD இ*Cேய. மாமா." "அறிவி$காடா... எ வய* ேவற... ஒ வயD
ேவறயா.?" "மாமா.....''
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"இ-தா* இெனா வைட. ஏB, ேஜாஸ! நா ெசாேன% அவ மாசான
கசா$ கைடயி*, அைர; ேச கறி வாகி, இ-த பயகி0ட ெகா5. =0ல ேபாயி
... அமாவ, ஆ05$கறி ைவ$க; ெசா*C, சா5ல... அற அ5 த விஷய த
ேயாசி$கலா. ந*லா; சா5... ஏ ல... ப0னி கிட$க....? உ வயி த
பா தா*, எ வயிற எனேவா ப1V(..."

ஆ05$கறி சாபி0ட த-திர மாட, அமாவி ஆேலாசைனைய மீறி அ$கேபான அவைள, எதி ( அ$க ேபானா. பிற# இப வா ைதகைள
=சி ேபா0டா.

"இனிேம*... வயDல ந5ற($# ேபானீயானா, ெச$கி மவேள
ெகா%5ேவ... இனயி* இ-(, நா ேவல$கி... ேபாேற... ஆ05$கறி
வாகி வேவ... சைமய* ப1ணV, நா ஊ05றேபா(, வாைய
திற$கV.... இ*லனா.. ெகா%5ேவ... அ(F இ*லனா....
ப0டண ($# ஓ ேபாயி5ேவ.... மசா* வைடைய, ெர15 நாளா.. ஏ
திகமா வ;சி$க... திகிறியா? பபாB$# ஓ ேபாவ05மா...?"

மகமா, அவ ஓேபாகாம* இ$க, அ'த வாB$#

மசா*வைடைய

ைவ தா . மறைபயகைளேபா*, த மக% ப (, வா தியாராகி, இ.திாி '
ேபா0ட ச0ைடேயா5, இெனா 'வா தி;சிைய$ ' க*யாண ப1ணி, கமாக
வாழேவ15 எ நிைன த அ-த தாB, இேபா( மக எபேயா இ-த
ஊாி* வா>-தா* சாிதா எ நிைன தா, ஒேர பி ைள, க1V$#
னாேலேய இ$கேவ15 எ எ1ணிG, ெதா1ைட$#
மசா*வைட (15கைள, த1ணீைர$ # ( வயி$#

வி$கிய

அ%பினா .

த-திரமாட, பரமசிவ தி =0# ( ளி$ #தி ( ேபானா.
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ஆ15க

ேபாB$ெகா1-தன. மகமாவி உட, உயி பிாி-தைத

ெபா0ப5 தாம* ேபாB$ ெகா1-தன.

'நா0* ஒைமபா5 நிலவேவ15; நிலவபட ேவ15' எ, அத#
ேனாயாக, கிராம ( ம$க

தக$#

ஐ$கியபட ேவ15' எ,

ஊாி* பரமசிவ தி, ைர.மி*ைல திற-( ைவ (, உணF அைம;ச ேபசியைத,
த-திர நாளி* பிற-த மாட, ெக0யாக பி ($ெகா1டா.

அமா இற-த ($க ைத, பரமசிவ தி மைனவிைய 'அமா' எறைழ (
மற-தா. அவ , "அட க0ைடயி* ேபாற மவேன%" ெசா*வைத, ஒ தாயி
காிசனமாக எ5 ($ ெகா15, "ேபாற பய மவ%% , ெசா*லாதிய... எகBயா,
ேபாயி0டதா*..... ேபான பய மவேன % ெசா*லV...'' எ ெசானேபா(,
திமதி பரமசிவ, 'பய மவ%$# ... வாய பா..." எ சிாிபா .

நா0* ஒைமபா5 ஏப0டேதா இ*ைலேயா, த-திரமாட பரமசிவ$
#5ப (ட ஐ$கியமானா. சமயலைற வைர$# இவ சாராOய. =0*
ஆ

இ*ைலெயறா*, இவேன பாைனைய திற-(, சாபா5 ேபா05$

ெகா ளலா. மிளகாB வ த* 80ைடகைள, இவேன வ1யி* ஏறி, ச-ைத$#
ெகா15ேபாB விகலா. விற பண தி*, இவேன, பரமசிவ ($# எ05 ழ
ேவ_ வாகி வரலா. இவேன ச-ைதயி*, 'ம?ச

மசலா$கைளG'

ல05கைளG வாகி வரலா.

பரமசிவ தி மக

- ெசக1டாி கிேர0 வா தியா ெரயினி ப$# ப மாைவ,

இவதா, திெந*ேவCயி* ெகா15 ேபாB வி5வா. அவ

Hட, இவ

8ல-தா, த பிர;சிைனகைள அமாவிட ேசப; ெசBவா . க*Tாியி*
பபதாக$ கதப5 பகி_ண, இவைன; சாி$க0 தா, அபாவிட
ேமாச பண ைத வாக பாபா. த காதD$#$Hட, இவைன தா நபி
இ$கிறா.

அவ

ஒதடைவ, பரமசிவ, நா# 80ைட க தாி$காBகைள விைலேபசி,
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'அ0வா. வாகிவி0டா. அேபா(தா வயC*, இ-(வ-த த-திரமாட,
"ெகா?சமாவ(

ன பின ேயாசி ( பா தீரா....? 80ைட எ05 பாயா

இ$ைகயி*.... ஆ பாB$#$ ெகா5$கிறதா.... அெத*லா
ெசா*C, வியாபாாியி ேவைலயா0க

யா(...'' எ

(#களி*, பரமசிவ ஏறிய

80ைடகைள, இற$கி ைவ தா. ப மாF$# , ப$க ( ஊாி* இ-(வ-த ஒ
வர%$# பரமசிவ சமதி தேபா(, "யா , அ-த

0ட$ க1V பயD$கா...?

ஆல பழ த, அ1டகா$கா ெகா (றதா...?" எ

றிய தா. பரமசிவ,

பயD$#, த மக$# இ.# - ெத.# இ$#ேமா எ ச-ேதக
ப0டேபா(, எ தக;சி$# எப மாபி ைள பா$கV %.... என$# தா
ெதாிG.... ஒம பா05$# கிடG..." எறா.

ெமா த தி*, அ-த =0 நிவாகேம அவ ைகயி*. =0* எ*லா
இடகளிD த-திர... வயC*, எ-த பயிைரG விைளவி$க த-திர...
எைதG விக; த-திர, எ-த ேயாைசைனG ெசா*ல; த-திர... எ#
த-திர.... எ*லாவறிD த-திர..... 'ஆ5ேவாேம ப  பா5ேவாேம எற
பாரதி பா05$# நாயகனாB விள# அளF$#, அளவற த-திர.

பரமசிவ ைதG, மா; ெசா*ல$Hடா(. த-திர மாடனி ேப; த-திர தி#,
ெசய* கத-திர தி#, =05 சாசன தி* உ திரவாத அளி (வி0டா.
அவ%ைடய , உட* நல தி*, அவைனவிட, அதிக அ$கைற ெசD தினா. ஒ
தடைவ, ச-ைதயி*, த$காளி 80ைடகைள விவி05 , ெபற பண தி*
ேநா05$கைள, 'ம;சீைல$# ' ைவ (வி05, சி*லைற நாணயகைள, ைககளி*
ைவ ($ #D$கி$ ெகா1ேட, ஒ சிகி

Zைய , மசா*வைடயி

(ைணயி*லாம* # ($ ெகா1-த அவைன பா த( , பரமசிவ
ேகாபப0டா; சின-தா; சீறினா; எகிறினா.

"ெவ Zைய$ #;சா*... உட என ($#ல ஆ#?
ேபாயிைவர

($கைடயி*.... பிாியாணி சா5ற($# எனல...? எ பண
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ேவற... உ பண ேவறயால... ேபால.... ேபாயி பிாியாணி சா5ல...
ேவV னா , ஒ ஆேல05... சா5... Z #$கானர Z....."

இேதேபா*, இெனா நிக>;சி நட-த(.

க*Tாி$கார, வா தியாரமாவான பதமா, ஆகிேயா$# உட பிறபாB,
அப( வய( பரமசிவ தி#, ஐ-தா15$#

 பிற-த ஒ ெபாய, அவ

மைனவி ஆகிேயா எ*ேலா 'ேகார பாயி* உ0கா-( சாபி05$
ெகா1-தேபா(, த-திரமாட%, அவகேளா5, உ0கா-( உணவ-தினா.
க*Tாி$கார, "மாடா ெகா?ச உ எ5 ($கி05 வா...'' எறா. உடேன,
நம( மாட, "காD ஒ?சா ேபாயி05 ேபாடா... உ எ5 ($கி05வாரைகேயாட
என$# தணணிG ெகா15வா..." எறா. பரமசிவ, சிாி தா. ப மா,
னைக தா . பல சினிமா படகளி*, '#ணசி திர ேவைல$காரக

எசமா...

எசமா... உக உப திகிற நாயி... நா -.' எ ெநளி-(, #ைழ-(, ஓரளF
விலகி, வினயமாB ேப கா0சிகைள, கதாநாயக ேதாரைணயி* க15களி த
க*Tாி$கார, த-திரமாடனி ேபா$ைக அதிகப0சமாக$ கதி, வா ைதகைள
ஏவிவி0டா .

"மாடா...! நீ ேவைல$கார எகிறைத மற-(டாத... எ($# ஒ அளF ேவV...
எ*லா இவக... ெகா5$கிற இள$கார. நாி$#... நா0டாம ெகா5 தா*..."

அQவளFதா.

பரமசிவ, அன* பிழபாக எ'-தா. மகைன, அ$க ேபான அவைர, மாடேன
த5 தா. ஆனா*, அவ ேப;ைச த5$கவி*ைல.

"எனல... ேவல$கார... கீல$கார% ேபற... ைப திய பி;0டா*....?
யால... ேவைல$கார ? ஒைன ... நா ெப த(னா*.... இ-த =0ல
வ;சி$ேக. இவ ெபறாம, ெப த பி ள... இவனயா*, ேவைல$கார%
ெசா*ேற..? எக.... இெனா தடைவ ெசா*Dல பா$கலா. #டல உவி, ேதா
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மலயா ேபா5றனா இ*Cயா% பா.... எ*லா இ-த; ெச$கி மவ ....
ெகா5$கிற இள$கார... ஒென*லா, பிற#ேபாேத வாயி* ெந*லேபா05
ெகா%$கV..."

"ெச$கி மவளான" அவ மைனவி, "இறிபா, ேநறி*ைல... ேநறிபா
இறி*ைல... இப இ$ைகயி*... ேவல$கார% நா$#ேமல ப*ல ேபா05;
ேபசலாமடா... நீ... ப;சவனா$#. 8$கால  கா$கா,

'வி$ #ளி;சாD, அ(

ெகா$காயி5மா...? ஒBயாேவாட... அ*ப தனமதாேன ஒன$# வ..?" எறா .

அ , பாச தா* விமிய த-திரமாட, இேபா( விமி$ ெகா1$கிறா.
பரமசிவ தி =0ைடேய, பாரத திநாடாக$ கதி, எ*ைலயற த-திர ைத
அ%பவி ததாக கதிய இேத த-திரமாட, இேபா(, எைம மா05$
ெகா0ட$கேக, ெகா$க

அாி$க, 'ெலா$ ெலா$' எ இமி$

ெகா1$கிறா.

நாைள$#, வட பிற.

எபG பரமசிவ மாமாவிட ப$#வமாக; ெசா*Cவிட ேவ15. இனிேம* இ-த
=0* இ$க யா(. இ$க$ Hடா(... நட-தைத நிைன தா.

ெசற ெபாகCேபா(, இரேவ ெபாகC05, Xைஜ ெசB(வி05, "
இைன$#மாடா வயD$#?" எ ெசான பரமசிவ ைத, க1களா*
எாி (வி05, ேவைல$# ேபானா. மநா , மா05ெபாக* உழF மா5கைள,
ெதா'வி* இ-( அவி> (, 1ணா$# கல-த ெதா0யி* த1ணி கா0வி05,
அவைற$ #ளிபா0ட #ள ($#$ ெகா15 ேபானா. ஒ மா0ைட$
#ளிபா0யேபா(, அ( தெசயலாகேவா அ*ல( H;ச தாேலா திமிர, அத
ெகா, விலாவி* ப05, இப( அ$# அபா* S$கி எறியப0டா.
ர தமி*லாத ஊைம$காய. பிராணைன பி5# வC. பரமசிவ,
பைதபைத தா. அவ மைனவி, படபட தா . 'அேயாட$.' ேபா0டாக .
அBயBேயா ' எறாக . இத ேபாயி ெபாிசா...' எறா மாட.
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நாளாக நாளாக, த-திரமாட இம (வகினா. வமபி எறாக .
அவனா*, ேவைலகைள; ெசBய
உ0கா-தா*, 8;

யவி*ைல. எ'-தா*, க$# பி த(.

0ய(. அவனா*, வழ$க ேபா* அதிகாைலயி* எழ

யவி*ைல. மிளகாB 80ைடகைள, S$கேவ

யவி*ைல.

த* தடைவயாக, பரமசிவ திட, தயகி$ ெகா1ேட வ-(, தைலைய;
ெசாறி-(ெகா1ேட " உட$# ள.... எD

றி?சி$கலா... இ*லனா ,

நர பிசகி இ$கலாமா. ேபா0ேடா எ5 ( பா$கலாமா...?" எறா.

பரமசிவ, அவைன; சின-( பா ($ ெகா1ேட, "அெத*லா ஒ1Vமி$கா(...
ஒ மனல தா @தி.... சாியாயி5..." எறா.

சாியாகவி*ைல .

த-திரமாடனி இம*, நா0 பிர;சிைனக ேபா*, நா$# நா

வள-த(.

ைவர பாB-த அவ உட, கைரயா அாி த Xவர மரேபா* ஆகிய(.
ெந?ெசDக

ெவளிேய வர ( தன. க1க , உ ேள ேபாக

யறன.

இ ேபா(, ேலசாக ர த வர (வகிய(. ஆரப திேலேய
கவனி;சி$கலா.... இனிேம* பா தா*, ஆயிர பாB$# ேமல... ஆ#ேம...'
எ ேயாசி த பரமசிவ, தெசயலாக ெவளி^ாி* இ-( வ-த, இெனா
பனிர15 வய( அனாைத பயைல, =05$#$ ெகா15 வ-(, விள$ேகற;
ெசான(ட, த-திரமாடைன, விடF
வில$கF

யாம*, ெதாடF

யாம*,

யாம*, அவ வில#வதகா A>நிைலகைள உவாகினா.

த-திரமாட க1ெணதிாிேலேய , ( ேவைலகார ைபயைன, மிளகாB
80ைடகைள விக; ெசானா. "பிாியாணி சாபி0505 வாடா...'' எறா ;
ெகா?சினா; #லாவினா. ேபாதா$#ைற$# மாடைன பா (, "நாD எைம
மா5 வாகி தாேர - ேமB$கியா...?" எறா. அவர( தமப தினிG, "இபேய

68

இ னா எப... மா5

05ன சா$#ல, வயD$# ேபாகா0டா என அ த.?

பாசா#$# அளF ேவணாமா...?" எறா . பைழய த-திர$ ேகாளாறி* அ*ல(
உாிைமயி*, க*Tாி$காரைன, கி_ணா... இ-த ச0ைட ஒன$# ந*லா இ*லடா...'
எ த-திர மாட ேக0டேபா(, 'நா, ஒனமாதிாி, ேவைல$காரனா...
க1டத ேபா5ற($#..." எறா அ-த கி_ண. இைத$ ேக05$ெகா1-த
பரமசிவ, ேலசாக; சிாி தா... ேலசா தா.....

த-திரமாட, இ-த

ப திர1டாவ( வயதி*, மைனவி ேவ15, மைன

ேவ15 எ நிைன$காம*, 'உைழ... உைழ...' எ ெசா*லாம*
ெசயC* கா0யவ, இ இமி$ ெகா1-தா. #டைல, வாB$#$
ெகா15வ இம*, ெவ ைள; சளி ; ## எ;சி*. எமா... எமா... எற
வா ைத பிளிற*க . என$காமா ர த' எற க த*க . என$#; சீ$கிரமா சாF
வரமா0டேக.' எற லப*க . இபதா15 கால உைழ$#, ஒேரயயாB
ஓBெவ5$# இயலாைம ெப8; . இ(தா உலகமா எற ஆதக. எ*லா
இட (லG ஏைழக

கறிேவபிைலகேளா எற இமDக$கிைடேய ேதாறிய

ஆராB;சி.

த-திர மாட இமினா. யாைன பிளிவ(ேபா* இமினா . ஆ-ைதயி
மரண ஓல ைதேபா* இ' ($ ெகா1ேட இமினா. பா வாயி* அகப0ட
சாகாத தவைளேபா* - ப*Cயிட சி$கிய X;சி ேபா*, இமC* சி$கி, ர த?
ெசா0ட; ெசா0ட க$கி, இமியேபா( -

பரமசிவ, வ-தா. ப5 தி-த ேகால ேதா5 வ-தா.

"எனடா... ஒ மனல என... ெநன... நாெக*லா SகVமா....?
ேவ1டாமா..?"

திமதி. பரமசிவ, வ-தா .
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"எ*லா நீ ெகா5 த இள$கார. நாம Sக$ Hடா(% வார பாசா#
இமD... நாய$ #ளிபா0 ந5=0ல வ;ச கத..... நம =05$# வ-(05."

த-திரமாட, பரமசிவ ைத பா தா. நாைள$# வஷ பிற. ெசா*Cட
ேவ1ய(தா.

"மாமா, எனால

யல... நாைளயிேல இ-( நி%5ேற... ஒம ைகயா*.....

ஒ ெவ (ல பா$# கைடவ;சி$ ெகா5$கV... எ கண$க பா$கV."

"ெபா*லாத கண$#.... ஒமா சாFேபா(,

-b ெகா5 ேத. அ-த

-b

இேபா 8வாயிர பா மாதிாி. நாைள$# கண$# பா$கலா. யா யா$#
ெகா5$கV எகிறைத... காைலயி* ேபசி$கலா... ஒ பண (ல, ஒைபசா
ேவ1டா...''

பரமசிவ, மைனவிேயா5 ேபாBவி0டா.

த-திரமாட%$#, ர த உைறவ( ேபாC-த(. இம* Hட, அவ%$#
பயப05 சிறி( விலகிய(.

'சாம$ ேகாழி Hவிய(. திய ேவைல$காரைபயனிட, பரமசிவ ேபவ(
அவ%$#$ ேக0ட(.

"ஏB... ராச(ைர... எ'-தி ராசா. மா05$# த1ணி கா05.... வயD$#
ஜா$கிரைதயா ேபாடா... இ*லனா - ெகா?சேநர S#.....
கல$க ேபாற($# ... கா த

யா0டா S$க$

( கைடயி* ஒ Z #;சி05ேபா... ெவ Z

ஆகா(... ஒ மசா*வைடG தி%... இ-தா காக.... எ'-தி... ராஜா... மா5 ,
ஒைனேய பா$#( பா..."

த-திரமாட, ஒ

F$# வ-தா.
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பரமசிவ தி, சாபா05$#

சாபாடாகேபா# அ-த, ைபயனிட த

கைதைய ப$#வமாக; ெசா*C, அவைன மீ0கேவ15..... அற, தா
அல0சியப5 திய சக விவசாய ெதாழிலாளிகளி இட தி# ேபாகேவ15.
'எைனேபா* ஆகாம* இ$க என வழி...' எ ேக0க ேவ15. அத#,
ஏதாவ( ெசBதாக ேவ15.

அற..... இம* வி0ட வழி...

தாமைர, ஆக.0 - 1979
----------------7. இட ஒ,கீ.

அவக , அபாசிட காாி* ேபா#மளவி# கிளா. ஒ' அதிகாாிக அ*ல.
அேத சமய அரசாக ைச$கி களி* சவாாி ெசBG கிளா. ேபா ஊழியக
இ*ைல. அேதா அ-த அDவலக

னா* நி# ஜீபி* ஏற$Hய ெகஜ0ட0

அதிகாாிக . இ-த வைகயி* இர15ேப. இவக$# ஒ S( உதவியாளக
இவ. ஜூனிய அI.ெட0கேளா அ*ல( அI.ெட0 ஜூனியகேளா இெனா த கா$கி பா10 கா$கி ச0ைட வாCப. ^னிபாரமாக அைத
ேபா0-தானா, அ*ல( அ(தா அவ ஆைடயா எப( அவ%$ேக ெதாியா(.

எ*ேலா பயிறகி வ-( அ-த ஜீைபேய ெமாB தாக . கா$கி; ச0ைட
வாCப ம05 ைரவ இ$ைக ப$க நி .யாிைக (ைட ($
ெகா15 இ-தா. அவக

ேப; நிகா( எப( அறி-தவ ேபா* ஒ

(ணிைய எ5 ( இ$ைகைய (ைட தா. பிற# ஜீபி ேமாவாைய ஒ த05
த0 பா தா . டயகைள ஒ அ $#

அ $கி பா தா.

இத#

ெகஜ0டட அதிகாாிகளி* ஒவ அேக ெதாி-த ெவறிைல பா$#$

கைடைய ேநா$கி நட-தா. உயர #ைறF. உட* சைத அதிக. நைடேயா
நா0ய. ஜீ அேக நிற இெனா த உயர , சைதG ஒேர வாகி*
அைம-தவ. ஆ0கைள அ $கி பா$# க1கார. கைடைய பா ( ேபான
க1கைள, கா$கி; ச0ைட வாCப ப$க திபிவி05$ ேக0டா.
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"ேயாQ க-தா, ெப0ேரா* ேபா050யா?"

"ேந ைந0லேய ேபா050ேட சா...''

"#0... சில ைரவக றப5 ேபா(தா (ம* வார( மாதிாி ெப0ேரா* பக
பா ( வி5வாக. அற நாைள$# நா ெசான(?"

"மற$க மா0ேடக.... காைலயிேலேய அமாைவG பி ளிகைளG

க

ேகாயிD$#...."

"ேயாQ... ஏயா பரா$# பா$கீக.... ஜீல ஏகேளயா ...''

அ-த அதிகாாி, ைரவாிட ெப0ேரா* பறி$ ேக0டேபா( அ$கைற கா0டாம*
நிவி05, அமாைவG பி ளிகைளG அர ஜீபி* ஏ ெசய*தி0ட
பறி அதிகமாB ெதாி-( ெகா ள அ-த ஜூனிய அI.ெட0க

சிறி(

ெநகி நிற(, அவ$# பி$க வி*ைல . ஆைகயா*, அவ #ரC 0ட(,
அவக அவ ெசா*வைத பயப$திேயா5 ேக0ப(ேபா* பாவலா
ெசB(ெகா15, பிப$கமாக ஜீபி* ஏறினாக . ஆனாD, அவக

க1க

எனேமா இ% அதிகாாி ைரவ உைரயாடC* தா நிைலெகா1ட(.
ஜூனியக

ஒவ க1ணி* ஒவ

க ப5ப, க1ண ($ ெகா1டாக .

இத# , ைரவ க-த, ஜீைப உ ைவ தா. ஆனாD அவனிட ேப;$
ெகா5 த அ-த அதிகாாி, இ% அதி* ஏறாம*, ெவறிைல பா$#$ கைடயி*
"ஊதி$ ெகா15 வ-த அ5 த ெகஜ0ட அதிகாாி$# கா திபவ ேபா* நிறா.
இ-த$ கா தி தD$# ஒ வரலா பினணி உ15. எ-த அர ஜீபிD
ஜனேலார இ$ைகயி* சீனிய அதிகாாி உ0காவா. அவ$#, ைரவ$#
ம தியி* ஜூனிய உ0கார ேவ15. கைடயிC-( வகிறவ, கிைடயி*
நிப(ேபா* நிபவ, ஒேர ராக அதிகாாிக
அதிகாாியாக பதிவி ெப,

வ-(ெகா1பவ, ெகஜ0ட

ப ைத-( வயைத த0யவ. நிபவ,
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கிளா$காக; ேச-( ெகஜ0ட ராகி# வ-திபவ.

னவ ேநர

நியமன$கார. பினவ ரேமா0'. இ-த இதர ரேமா0- ேநர நியமன
அதிகாிக$# இேபா( சீனியாாி0 ச1ைட . விவகார
ேகா05$#ேபாயி$கிற(. அ(வைர$# யாயா$# சீனிய எப(
ெச0யா

5$# மாதிாி. ஆைகயா* நி ெகா1$# ஐப( வய($கார,

வகிறவைர ஜூனியராக அ%மானி ( அவைர உ ேள த ளிவி05, ஓர;சீ0*
உ0கார கா ( நிறா. ஆனா*, வகிறேவாதன( ஜீனிய ஏ இ%
ந5ப$க ேபாB உ0காராம* இ$கிறா எ சி-தி ($ ெகா1ேட வ-தா.

நடபவ ெநகிய(, நிபவ ேக0டா.

"உ ஒB$# உட சாியி*ல% ெசானீேய... இப எபபா இ$#(?"
(அபயாவ( #சல ($# மயகி ேபாB உ0காவானா எ பாேபா) "சாி
ஜீல ஏ , நீக ஏறினா* தாேன நா ஏற

G?"

"ஊைள$கா =( பா.... என$# ெகா?ச ஆ.(மா.... ஒ ($கா(. நீ
ெமாத*ல ஏ.....

நிறவ$# ஆ.(மா எற ஒேர காரண திகாக, தா ந5ப$க உ0கார
இைச-ததாக ரேமா0 மீ( ஒ பாிதாப பாைவைய =சி$ெகா1ேட, ேநர
நியமன

தC* ஏறினா.

ைரவ க-த, இ$ைகயி* எகிறி$ #தி$காம*, அவகைள பயப$திேயா5
பா ($ ெகா1ேட, பணிேவா5 ஏறினா. அவ%$# அவசர. பி ைள தாB;சி
ெப1டா0. சீ$கிர திப ேவ15. விப ( கிப ( நட$காம* இபத#,
சாமிைய$ #பி5வ( ேபா*, அவ ைககைள #வி தேபா(, அ-த பாடாவதி ஜீ
ேபா0ட சத அச* அமகலமாB ஒC த(.

எபேயா, அ-த ஜீ அ#மி#மாB (மண ெப1ேபா* நாணி$ேகாணி,
ேமைடயா5 ாி$கா5 ஆ0ட$காாிக

ேபா* #தி ($ #தி (, ெமயி ேரா05$#
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வ-த(. ைரவ ஆ$Iேல0டைர எ'வ( கிேலா மீ0ட$# அ' த ேபானேபா(,
ஒ ெவ ைள ^னிபார ேபா9., வ1ய நி த; ெசா*C ைகைய #$காக
ேபா0ட(. க-த ேக0டா :

"என சா...."

"(ைர கீேழ இறகி ேபச மா0Zகேளா.."

சிவெபமா க' ( பாேபா* தைன நிைன ($ ெகா1ட க-த, அ-த
ெகஜ0ட0 அதிகாாிகைள பா தா. அவக , அ-த ெவ ைள ேபா9ைஸ
மிர05வாக

எ நிைன தா. ஆனா* அவகேளா, அ( அவ பிர;சைன

எப( ேபா* ெசா*C ைவ த(ேபா*, ேவப$கமாக திபி$ ெகா1டாக .
பிற# தக$# ேள ேபசி$ ெகா1டாகளா. அ-த எ.எ*.ஏ . கெல$டைர அ$க தா வ-தானா. ஆனா அேபாைகயி* கிைட;ச( .ேடனாதானா.'

க-த, ெவேபா5 கீேழ #தி தா. ெவ ைள ேபா9., அவைன சாைலயி
ம ைன$# H0ேபான(. க-த ேக0டா:

"நா என சா த ப1ணிேன?"

"அ(Hட உன$# ெதாியைலயா? ஜீேபாட ைல05 க1ைண பறி$#பயா
பிரகாசமா இ$கபடா(% கவெமடல ஒ ஜீ.ஓ . வ-தி$ேக.... அேதா
பா.... உ ஜீைப ...."

"ஆமா சா... ைல0ட ஆ ெசBய மற-(0ேட.... ெசான($# நறி சா.''

"நறி ேவணா. அபராத-தா ேவV. ஆமா உ ெபயெரன?"

"ெதாியாம தா ேகேன. ைல0டா* க1V Hசி அதினா* எதி வ1க$#,
இைட?ச* வர$ Hடா(%தா, அரசாக (ல இப ஒ க1ஷன$
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ெகா15 வ-தி$காக.... இேபா ப0டபகD. Aாிய ேவற க5(. அ-த ைல05
எப சா க1ண$Hச ைவ$#?"

"Hட$Hடவா ேபேற.... சாி உ ேபெரன? எ( ேபசV னாD ேகா0ல
வ-( ேப.''

"சா.... சா.... என$# யாமி*ல சா... இ% நா ேவைலயி* ெபமன0
ஆகைல சா. (சா க*யாண ஆனவ சா.''

"உைன பா$க பாவமா தா இ$# ... அேதா

னா* இ$கா பா

ெபாதிமா5 மாதிாி. அ-த ஆசாமிய இக வர;ெசா*D... உன இ-த தடவ
மனி;சிடV % எகி0ட; ெசா*ல; ெசா*D...''

ெவ ைள ேபா9. ைகயி* ைவ தி-த ெபாிய ரசீ('  தக ைத திற-( அத
ம தியிC-தெபசிைல பாதிவைர S$கி, வாயி* ைவ ($ க ($
ெகா1-த(.

ைரவ க-த, அலறிய ( ஜீ ப$க ஓனா. ஓர இ$காைர$கார
ஓBயாரமாக$ ேக0டா.

"எைனயா தைலைய; ெசாறியேர?"

"அBயா அேக வ-( எைன வி05வி5பயா ேபா9.காரகி0ட ெசானா*,
அவ வி05 வி5வாரா ஸா..."

"எனBயா நிைன;$கி0டா அவ? நா ெகஜ0ட0 ஆ@ஸ. அவ
க1ைட$காB ராபி$ சாஜ10. நா ேபாB அவகி0ட ெக?சVமா?
ேபாேபா.. நீGமா;... அவ%மா;..."
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அவைர நம

யாத(ேபா* பா த க-த. சா0சி$காரைனவிட ச1ைட$கார

ேதவைல எப(ேபா*, அ-த சாைலயி ம ைன$#; ெச ெவ ைள
^னிபார தி

னா* தைலைய; ெசாறி-தா. அவேரா, அவ ேபச ேபச ேக.

$காகF, ேக_ $காகF பயப5 அ-த சா ஷீ0  தக ைத திற-(
அவைன பறிய ($கவிைத ஒைற எ'தி$ ெகா1-தா. க-த, அவ
ேமாவாைய பி ($ ெகா15 ெக?சினா.

"சா.... சா... நா இ% ெபமன0 ஆகைல சா.... ேகாடல ஏதாவ( ாிமா$
வ-தா அேபா% ஆயி5ேவ.. சா...."

"அேதா இ$காேர உக ஆ@ச... அவகி0ட ெசா*D. அவனா* உைன
காபா த

Gமா% பா (டலா.... இ-தா பி..."

பைழய கால (

னிவ ேபா*, ேபா9.கார ெகா5 த அ-த சாப$ காகித ைத,

க-த வாகி$ ெகா15, சிறி( ேநர நிறா. பிற# ஜீ நிற ப$க வ-தா.
அதி* ஏறி$ ெகா1டா. எாி-( ெகா1-த ைல0ைட 'ஆ' ெசBயவி*ைல.
ஜீைப வி0டா. "அடேபாBயா... ைல05... ெபா*லாத ைல05 இ-த நா0ல
பகேல இ0டா#(..."

ஓர$கார உபேதசி தா.

"ஒ c0ைய நீதா சாியா; ெசBயV. அப; ெசBதி-தா* இ மா0$க
ேவ1டா பா.... சாி... சாி.... ஜீைப பா ( ஒ05...."

ஜீபி பினி$ைகயி* கிட-த ஜூனிய உதவியாளகளி*, ஒ த ஒ0டக
சிவிகி மாதிாி த

க ைத ெகஜ0ட0 அதிகாாிகளி தைலக$# ம தியி*

நீ0$ ெகா1ேட, ேபா9.கார$# க-த ேம* கைண படாம* இபதகான
காரண ைத; ெசா*லாம* ெசானா.

''அ-த ராபி$ ேபா9.கார..... நம ஆ@$#

-தாநா

வ-தி-ததா.... ஏேதா

ஒ சDைக ேக05 வ-தேபா, நீக அவர உ0கார$Hட; ெசா*லைலயா.
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எகி0ட வ-( என$# கால வ கவனி;$கிேற %

னகி$கி0ேட

ேபானா...."

"ெகஜ0ட ஆ@ஸ நா .... ஆட ஆ* அவ ஒ நா - ெகஜ0டட சாஜ10...
எபயா உ0கார ெசா*ல

G ? எ5 (; ெசா*ல ேவ1ய(தாேன? ேயாQ!

வ1ைய .@டா ஓ0ேடயா...''

ைரவ க-த, ேகா0* வாகேபா# ாிமா$ைக பறிேய நிைன ததா*,
ஜீைப ாிமா$க பிளாக ஓ0ட

யவி*ைலதா. ஆனாD, அவ ஒ ெதாழி*

விவாசி. அப ப0டவக$# எ தைகய சிரமக Sசாக ெதாிGேம
அபப0ட Sைச (ைட த ேதாரைணயி* சி-தைன வாைதயிC-( வி5ப05,
ஜீைப ஏவினா.

அ-த ஜீ, கடC* கப* மிதப( ேபா* ெசற(.

ப( கிேலாமீ0ட Sர தி#

தா;சாைலயி* பாB-(, அகி-( கபி;சாைல$# பிாி-(, பிற# ஒ
ம1சாைல வழியாக ஓய(. ஒமணி ேநர ஓ0ட தி# பிற#, ம1 பாைதயி*
நடப(ேபா* நி, பிற# மடமடெவ பாB-த(. அ-த; சமய பா ( நப
யாம* ேபBமைழ நானி$கிேற' எப( மாதிாி தைரயி* இறகிய(.
ம1பாைதேயா, உடேன ஜீைப தன$#

இற$கிய(. ேபாதா$#ைற$#, ஜீ ம$க

க-த எ?சிைன ஏறிவி05 கீேழ #தி தா. ஜீபி ேமாவாB மாதிாியி-த
பாென0ைட திற-(, உ ேளயி-த அத இய-திர பகைள அ#மி#மாக
ஆ0னா.

னி$ைக$ ெகஜ0ட0 அதிகாாிக

அவைன அர0டவி*ைல. காரண, நா# நா0க$#

V V தாக . ஆனாD
ேப, வ1$# ேநாB

வ-தி$கிற விவகார ைத இ-த$ க-த அவகளிட ெசானேபா(, அவக
க15$கவி*ைல.

க-த, சைள$கவி*ைல. ைரவ இ$ைகயி* இ-த ஒ க ைத .ேபனகைள
எ5 ( ஜீபி# ைவ திய ெசBதா. அைரமணிேநர ஆேரசைன ெகா05
மைழயி* ெசைமயாB; ெசB(வி05 இ$ைகயி* ஏறிய க-த, வ1 நகர
(வகிய( அைனவைரG ெபமிதமாக பா தா. ஆனா*, உடெல#
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பா105 ச0ைடG அவ உடபி* ேகா-( மாதிாி ஒ0வி0ட(.
தைலயிC-( மைழ (ளிக

ேதாளி* ெசா0ன....

அ-த மைழயி ேவக ைத ேபாலேவ, ஜீ பற-த(. க*D ம1V கல-த
^னிய சாைலயி* த$கா மி$கா இ*லாம* ஓய(. பிற# ஒ க1மாB$#
அேக நிற(. அைர மணி ேநர தி# பிற# மீ15 ஓ, ஒ கசிF
நீ$#0ைடயி ப$க கைரைய உராB-தப #-திய(. பிற# ஒ ப ($கிேலா
மீ0ட ஓ0ட. ஆனா* அத# ேம* ேபாக

யாதப, ஒ சின பால

உைட-(, த1ணீ ெவ ள அ-த உைடகளி இ5$#களி வழியாக
பாB-த(. ஒ கிைள பாைத வழியாக ேபாகலா எறா*, அத #$ேக ஒ
கா05 வாைக மர வி'-( கிட-த(.

ேவவழியி*லாம*, அ-த ஜீ வ-த வழியி* திபிய(. ஜீபி* ைவப' ேவ
அF0. ஆனாD க-த, தன( ைக$#0ைடயா* அைத (ைட ( (ைட (
வழிேத ஓனா. அ-த ெகஜ0டட அதிகாாிக$#, ஒேர பசி ெவ ள
ேசத ைத பாைவயிட வ-த அவக$# , ஊரா0சி ஒறிய ஆைணயாள, தன(
அDவலக தி* ம0ட, சி$க, வைட, பாயாச ஆகியவட கா ($
ெகா1பா. ஆனா*, பா' பால எ-த ேநர தி* கீேழ வி'-தேதா அவக
வயிைற அ (வி0ட(. இேபா( ந5ப$க ெகஜ0ட0 ஆைணயி0ட(.

"க-தா! வழில ஒ ந*ல ேஹா0டலா பா ( ஜீப நி ("

க-த%$# பசி... காைலயி* சாபிடவி*ைல . அவ றப5ேபா(
பி ைள தாB;சி மைனவி க தினா . " இப ராF பகD ேவைல பா தா
உட என ஆ#?" எ ேக0டா . அவ%, இப தா ஆ#
எப(ேபா* திபி$ க தினா. அவ

ெகா5 த இ0டCைய உடனயாக

உ0ெகா வ(, அவ%$# நாகாீகமாக ேதாறாததா*, ெவளிேயறிவி0டா.
இேபா(, ெகா05 மைழ. ேநைறய மைழயிேலேய அவன( =05 தைர,
மைனவியி வயிமாதிாி உபிய(. இேபா( எப இ$#ேதா.....
இ$காேளா.....
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அ-த ஜீ, ஒ சாதாரண டF வழியாக அ#மி# ஆயா ேபான(. பல
ேஹா0ட*கைள கழி ( வி05, கட-(வி05, ஒ

னியா1யி

னா*

அத#$ க05ப05 நிப(ேபா* நிற(. எ*ேலா இறகினாக . அவசர
அவசரமாB ஓ0டD$# #-தாக . ஒேர H0ட. சாபி5கிற ஒQெவா
ஜீவராசி$# அேக, இெனா த நி ெகா1-தா. அபG எவ
இைடயி* #-( விட$Hடா( எபதகாக சாபா05 ேடா$க காகிதகைள
எ;சி* ேடபி*களி* ஒ0 ைவ தி-தாக . அேதா5 சாபி05

-தவகேளா,

நாகாCகைள வி05 நகராம* ஜெம இ-தாக . எவ ெவளிலேபாB...
மைழயில நைனவா?

ைரவ க-த, க*லாவி* இ-தவாி காைத$ க தா.

அதிகாாிகைள; 0$கா0, அவக

எேபப0டவக

உடேன க*லா$கார, சாபி5பவகளி ைகக

எ விள$கினா.

கீேழ ேபா#ேபா( அவகள(

வாைழ இைலகைளG, ேமேல ேபா#ேபா( அவகள( வாBகைளG பா ($
ெகா1-த அதிகாாிகளி
ேபமிC மி#

னா* ேபாB ச*^0 அ தா. பிற# அவகைள

H0ேபாB, அேக @டா ேபா05$ ெகா1-த இவைர

Sர திவி05, உ0கார ைவ தா. ஒேர ஒ ேமைஜ... நா# நாகாCகளி*
இர1* ேவகசி. ெகஜ0ட0 அதிகாாிக
உ0கா-தாக . ஜூனிய அசி.ெட10க

அதி* எதி - திமாக
இர15 நாகாCகளி* உ0கா-(

வி0டாக . க-த%$# தா இடமி*ைல. அவ கா தி-தா. இடமி$கிறதா
எ எ*லா இடகைளG க1ணா* ேநா1னா ... காC இ*ைல.

க-த வயிைற பி ($ெகா15, பி ைள தாB;சி ெப1டா0ைய
நிைன ($ ெகா15 பசிபிரசவ ேவதைனயி* அ*லானா. இத#
ரேமா0 ெகஜ0ட0 அதிகாாியி ப$க ( நாகாCயி* உ0கா-( ேகாழி
பிாியாணி சாபி0ட ஒவ எ'-(வி0டா. ஆசாமி$# #ம0ட* க-த
டப$ெக அதி* உ0கா-தா. மி^சி$க* ேச ேபா0யி* உ0காவாகேள
அப.......

ரேமா0 ெகஜ0டட ஆ@ஸ$# வாயி* க ($ ெகா1-த ேகாழி (15$#
ேம* ேகாப ெகாபளி த(. ெகஜ0ட0 ஆ@ஸ$# இைணயாக எப

79

உ0காரலா? இசிபிளி ... வாB$#

இ-த ேகாழி$கறி ெவளிேய

நா$#மாதிாி ( (ப, க1பாக; ெசானா.

"இ-தாபா.... உன$# ேவற ப$க தி* இட கிைட$கைலயா?"

இ(வைர ைரவாிட அதிகமாக ேபசாத ேநர நியமன , அவ%$# அறிFைர
ெசான(.

"ேவற ப$கமா ேபாB உ0காேர..."

கா* வC த க-த, இேபா( மன வC ( எ'-தா. இத#
8ைலயி* உ0கா-தி-த ஜூனிய அI.ெட0க

அேக ஒ

த த இ$ைகயி*

இ-( எ'-( இர15 ெமா0ைட நாகாCகைள ஒேர இ$ைகயா$கி அவைன
தக

ப$க வப ைகயைச தாக . அவ%$# இடஒ($கீ0 எதிமைறயா*

ெசB(வி05, எ?சிய இடகளி* உ0கா-தாக . க-த அவகைள பா (
தைலயா0னா. பிற# தைலைய ெதாக ெபா05$ெகா1ேட
ெவளிேயறினா. அவ%

எ'-த சீறேமா , சிைமேயா ஏேதா ஒ அவ

பசிைய சி (வி0ட(.

ெவ ள; ேசத ைத ஈ5க05வத# பதிலாக வயி; ேசத ைத ஈ5க0ய
ெகஜ0டட அதிகாிக

, @டாைவ$ #தபி$ ெகா1ேட ெவளிேய வ-தாக .

அவகைள பா த( இ$ைகயி* இ-( கீேழ #தி$# க-த ஜீபி*
அைசயாம* இபைத பா தவி05 ஆ;சாியப0ட ரேமா0 ஆ@ஸ
அவ%$# பாரா05 ெதாிவி தா.

"ெக0$காரயா நீ... இ($# ள சாபி050ேய... நாராயணா..ஏேறபா..."

"ஒ ேச?$# இேபா நீக உ0காகேள."

ந5ப$க ( ேநர நியமன நாராயண ஓரக0 நிறேபா(, ஓரக0 நிறவ
சிறி( ேயாசி (வி05 பின ஜீபி* ஏறி ந5ப$க உ0கா-தா. அவ
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ஓர தி# வ-(விட$ Hடாேத எப(ேபா* அ5 தவ உடனயாB ஏறினா.

"க-த சாவிைய ேபா05 ஜீைப உமவி0டா. ஆனா*, அ( உமி உமி
மீ15 நிசத ஆன(. சகC$ ேகாைவயாB சதமிடவி*ைல. உடேன, க-த,
கீேழ #தி ( ேபன0ைட திற-( எ?சி தைலயி* த0னா. அதிகாாிக

அவைன

ெபா பட பா த ேபா(, இவ, ஒ அல0சிய பாைவைய =சியபேய, மீ15
இ$ைகயி* #தி தா. சாவிைய திபினா, இேபா( ேலசான உம* Hட
ேக0கவி*ைல. க-த சிறி( அதிகார ேதாரைணயிேல ஆைணயி0டா.

சா வ1யிலைடனேமா ேகாளா த ளிவி0டா தா ஓ5. ’

அ-த இர15 அதிகாாிக எ?சி உ ள அDவலக கீேழ இறகி, ஜீைப
த ேளா த  எ த கிறாக . க-த, ப*ல$கி* உ0கா-(
இப(ேபா* மாேவ இ-தா. இனிேம* தா ஜீபி#

சாவிைய திப

ேவ15.

க-த, சாவிைய திபியபேய, அேக உ0கா-த ரேமா0 அதிகாாியிட
காைத$ க$காம*, ஜி$#

இபவக$# ம05ம*லா(, வழி-

ேபா$கக$# ேக0#ப விவர ெசானா. பணிF$#ரC* தா ேபசினா.
அேதசமய, பிற திபி, சா0சிகைள ைவ ($ ெகா15 ேபவ(ேபா*
ேபசினா.

"சா! நாைள$# நீக ேக0ட( மாதிாி ஒக =05$# வர யா( சா. அமா
ேகாயிD$# ேபாற($# ேவற ஏபா5 ெசB($கலா.... இனிேம*,
அபிசியலா தா ஜீேபா காேரா ஓ05ேவ. இ*லா0, நா% மா0$#ேவ
பாக..."

ெசமல - 1992
--------------------
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8. ராட$ தாிசன

"எெலRைன நபி பண ைத; ெசலவளி$கபடா(... எெல$ாிI0ைய நபி
இைலைய ேபாடபடா(... இ-த ெர1ைடG ெசBதாD ெசBயலா... ஆனா*,
வாடைக ரா$டைர நபி வயைல$ காயேபாடாேத% ெசாேனேன...
ேக0யா...? ேக0யா..?"

வயC வரேபார தி* # ($காC05 உ0கா-தப த-ைத மத

(

ெசான(, மக கணபதியா பி ைளயி காதி*, "ெக0யா- ெக0யா-”
எேறதா ேக0ட(. த-ைதைய; ச த ேபாட ேபானா. இயலவி*ைல. அவ
க ைத பா$க$ H;சப05, வயC ஓ ஓர தி* க*ல5பி* ெபாகிய
பா திர ைத பா தா. அதி* ேகாழி (15க

#தி ($ ெகா1-தன.

ேவைல$காரெப1 ராசகிளி, தீ 80$ #ழாB 8ல ஊதி, அ5ைப 80வி05,
"கறி ெவ-தி$கா" எ பாபதகாக, ஒ ேகாழி (1ைட வாB$#
திணி (வி05, பிற# A5 தாகாம* (பினா .

"கைடசியி* எவெனவ%$ெக*லாேமா நா...'' எ ேபசிய அவ மைனவி மரகத,
பிற# அ-த ேப;ைச

$க வி*ைலயானா*, அ( ஆப தான அ த தி* ெகா15

ேபாBவி5 எ உண-( "ேசாறா$க ேவ1யதி$#" எறா . கணவைன$
க5க5பாக பா தா . அ-த பாைவ தாக மா0டாத கணபதியாபி ைள, தம(
வயைல$ க1களா* உ பா தா.

எ*லா வய*க ெநபயிகளா* அலகாரமாB ேதாறியேபா(, இ-த வய*
ம05 ெமா0ைடயாB,8ளியாB$ கிட-த(. வயைல பா$க மனமி*லாத கணபதி,
க1கைள நக தி, ெத# ப$கமாB பா தா. ராைமயா ேதவேராட வய* மற
வய*கைளவிட அதி* ம05 ெநபயிக

ஓர அதிகமாக வள-தி-தன.

இQவளF$# அ5 த வய*களி* ந0டேபா( தா ேதவ வயCD நடப0ட(.
ஆனா* ேதவ வயC*, அவைர ேபாலேவ பயிக

மி%$காக நிறன.

ராைமயா ேதவ, கணபதியா பி ைளைய பா (, மீைசைய தடவி வி0டா.
ைகயி* இ-த ராI.ட ேரேயாைவ த0 வி0டா. சிைமப05
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ேபான கணபதியா பி ைள , கிழ$# ப$க வயைல பா தா. அேக, ஆ க
நாடா, லாவகமாக X;சி ம-ைத =சி$ ெகா1-தா. பி ைளைய அவபா த
வித, அவைரG ேச ( =ச ேபாவ( ேபாC-த(.

எவைரG, எைதG பா$க

யாம* தவி த கணபதி, ப1ைணயா , பா*

பா1யைன$ ேகாபமாக பா தா. 'எ*லா இவனா* தா விைன. நா#
ைன ேதத* ேபா0யி* ஒ

ைனயாவ( $ெக0 வாகி விடலா எ

அைல-(, அவ ஏ ைனைய மற-(, வயைல பாIட இழ-த ேவ0பாள
நிைலயி* வி0ட( உ1ைமதா. ஆனாD, ேந வாடைக உழF$# ஆ
அம த ேபானா. இ-த பா*பா1தா, "உழF மா5க ஒ வார
எ5 ($கி5.... ரா$டைர வாடைக$# வாகலா..." எ ெசா*Cவி0டா.
'ெபாிய ப1ைணயாளிட வட$கண$கி* ேவைல பா தவனா;ேச எ நபி
வி0டா. இQவளF$# ஒ மாத ($#

னா* தா பா*பா1 இவாிட

ேவைலயாளாB; ேச-தா. இேபா( இவைரேய ேவைலயாளாB ஆ$கிவி0டா
எப( கிழவ மத

(வி வாத.

கணபதியா பி ைள , அழ ேபானா.

ரா$ட$# பண க0யாகி வி0ட(. எ05 மணி$# வரேவ1ய(. ப (
மணியாகிG வரவி*ைல . இசா* உழF ெசBயV. ம தியானேம "ெதாளி"
மிதி$கV. அதாவ( உ'த நில தி* இைல தைழகைள ேபா05 கா*களா*
மிதி$க ேவ15. அேதா கிண ேம0* வாதமட$கி Xவர$ கிைளக

#வி-(

கிட$கிறன. ேவைலயா0க$# ெசா*C யா;... ரா$டைர தா காேணா...
வமா....?

ஒ கால தி* வயெல*லா வியாபி (, இேபா( ஓரக0டப0ட ஐ.ஆ. எ05
ெந* ரக ேபா* கழி ($ க0டப0ட த-ைத$கார மத
ேபா5, ஐ.ஆ. இபைத - அ(தா ப1ைணயா

(, இேபா( ஆ0ட

பா*பா1யைன எாி-(

வி'-( ேபசினா.

"எ*லா உனா* வ-த(டா.. ஒனா*தா வ-த(டா.."
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"ஆமா... எனாலதா வ-த(... அேதா பாக..."

எ*ேலா பா*பா1ய கா0ய திைசைய பா தாக . ச-ேதகமி*ைல.
ரா$ட... ரா0சத; சிக கபளிX;சி ேபா*, அ( ஓ வ-த(. அத
அாியாசன தி*, ஒ வா0டசா0டமான ஆசாமி. 'அடேட..... என இ(... ராைமயா
ேதவ, ஆ க நாடா ஓேபாB ரா$டைர மறி$கிறாக...? என
அநியாய. ேடB பா*பா1.... அாிவாைள எ5டா...'

கணபதியாபி ைள ேவ0ைய

-தாைன மாதிாி S$கி$ க0$ெகா15, ரா$ட

மறி$கப0ட இட ைத பா ( ஓனா. அவ பினா*, பா*பா1
அாிவாட ஓனா.

ரா$ட

னா* ெபH0ட Hவி0ட(. ராைமயா ேதவ, ஆ க

நாடா, ரா$ட அாியாசன தி* இ-தைரவைரG, அவ பினி$ைகயி*
க0டப0ட கப தி* பற-த ஒ க0சியி ெகாையG மாறி மாறி பா தாக .
ராைமயா ேதவ, ெகாைய பா தேபா(, ஆ க நாடா #ர* ெகா5 தா.

"நில Xமாேதவிடா... எ*லா$# ெபா( ம%ஷிடா... வயD$# ள எபடா நீ
க0சி$ெகாேயா5 வரலா? ஒ1V ெகாைய எ5 ($ கீேழ ேபா5. இ*ேலனா
வ-த வழியா வ1ைய வி5 வயD$# ேள ம05 இறகபடா(."

"வ1ைய ாிவI* எ5$க

யாேத." "அேபா ெகாைய எ5... எ5$கியா...?

எ5$க05மா...?"

கணபதியா பி ைளயா* தாள

யவி*ைல. அவக

இவ$# ெகாையவிட,

தம( வய* தாிசாக$ கிட$கேவ15 எபதி* அ$கைற அதிக எ நிைன தா.
Aடாகேவ ேக0டா.

"எனBயா நீக.... இ-த$ ெகால எனBயா இ$#(..?"
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"ஆயிர இ$#(Bயா. ரா$டர , வயD$# ேள Sர ( பாைவயா
பா$கிறவ, ஒம வயDல பற$#தா..... எ வயDல பற$#தா%
ச-ேதகப5வா....''

"அேபா அ5 த க0சி$கார கி0ட பண வாகி0Zரா...''

"ேயாQ பி ைள.... இ-த மாதிாி ேப;ைச யாகி0ேட வ;$கி0டாD, எகி0ேட
வ;$காேதG. ஏB பா*பா1 ைகயி* என(டா.... ேபா05 பாேபாமா....?
நீ அாிவா$ ைகேயாடG, நா ெவைகேயாடG ேமாதி பாேபாமா..."

" அBேயா சாமி. இேதா ஒககி0ேடேய ெகா5$ேக. நீகேள எைன
ெவ05க..."

"சாி ெகா5. கணபதியா பி ைள$# ைரவ$# ேதைவப5. ப5வா பயேல
ெகா5டா... அாிவாைள...."

பா*பா1, அாிவாைள விடF
விவசாய பிர கக

யாம*, ெதாடF

யாம* தவி தேபா(

விவகார ைத தீ ( ைவ தாக

சப-தப0ட அ-த$

க0சியி ெகா, ேநராக நி தபடாம*, ரா$ட ேம* ப5$க
ைவ$கபடேவ15 எப( தீ.

எபேயா.... ரா$ட, கணபதியா பி ைளயி வயD$#

வ-த(. ரா$டாி

பி ப$க தி* ெபா தப0ட அாியாசன ைரவ, ப5 ($ கிட-த க0சி$
ெகாைய பாிதாபமாக பா (வி05, அ-த வயைல; 

 பா தா.

அேபா(, பா*பா1, ரா$டாி* தன$# ள நிண (வ ைத$ ேகா கா0ட
விபினா. அத0டலாகேவ ேக0டா.

"ைரவ... ேகO =* இ$#தா....? வயDல ேச அ;டலா பாக..."
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ைரவபா*பா1ைய ப05 படாமD பா தேபா(, கணபதியா பி ைள,
தம( ேவைலயாளிட விள$க ேக0டா.

" அெதனபா ( =D...?"

"ெசா*Dேத... ெமாதலாளி ெசா*Dேத. இ-த டய; ச$கரக
அ$க

வ;; ேச

யா(. அப அ;சா ைரவேராட ேச (, இ-த ரா$ட

கி

ேபா#. இ-த; ச$கரகளி* எைத இட( ப$க மா0டV, எைத வல( ப$க
மா0டV % இ$#. மாறி ேபா0டா* மா0$கி5ேவா. ைரவ! நீக
க0$கலைபைய ெபா தி இ$கV. இ-த ஏ$கலைப, இ-த வயD$#
லாய$# படா(. சாியா உழா(."

பா$ கா( மத

($ கிழவ க தினா.

"ேடB எனடா ெசா*ேற... ஆழ உழாடா*, ெதாளி அ$க

யாேதடா..."

"கவைலபடாதிய ெமாதலா ... நா எ($# இ$ேக." "அ(தா1டா ாியல..."

ைரவ, இ% வ1ைய நக தவி*ைல. அவைர பதறி பா த கணபதியா
பி ைளயிட அ0டகாசமாக$ ேக0டா.

"இ( எQவளF ஏ$க...?" "ெர15 ஏ$க. ஏ அப ேக0கறீக..."

"ஏBயா.... 8V ஏ$க நில ைத ெர15 ஏ$க% எகBயா கி0ட; ெசா*C, 240
பாB க0னா* ேபா(மா? ஒ ஏ$க$# ேம* ெகா15 .120 க0டV."

"ெர1ேட ெர15 ஏ$கதா ஸாேர. ேவV னா* ப திர ைத$ கா0ட05மா..."

"இேதா பா பி ைள... ' எகBயாைவ ஏமாறிய( மாதிாி எைன ஏமா த
யா(.... எகBயாைவ ஏமா (... ஆனா*, எைன ஏமா தாதீக....''
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கணபதியா பி ைள$#$ #ழப வ-த(. ஆனா* பா*பா1, ைரவ
கைடசியாB$ க$கி ேபா0ட 'ப?ச த-திர வா ைதகளி* A0ம இபைத
ாி-( ெகா15 தீமானி தா.

"சாி1ேண .... 120 பாBல ஒன$# பாதி. எக

"ஒ

தலாளி$# பாதி... சாி தாேன..."

க ($காவ ஒ$கா$கேற. சாி காைச$ க0ட; ெசா*D...."

"நீ உ'(

..."

"தாB பி ைளயாB இ-தாD வாB வயி ேவ. இ*லா0 ச$கர க தா(."

கணபதியா பி ைள, ேவ ப$கமாக திபி, ச0ைட ைபயி* இ-த ஒ க ைத
ேநா05$களி*, ஆ தா கைள பிB (, மீ15 ைரவ$#
நீ0னா. ைரவாி ச0ைட ைப$#

பாB ேநா05$க

ககா0, ைக

உ0காரF, ரா$ட

நகரF சாியாக இ-த(.

பா*பா1, ரா$ட அ1ணணிட, எேபா(, எப, எேக, எQவளF கமிஷ'
ேக0கலா எ ேயாசி ($ ெகா1-தா.

க*கி (வி5 ைற மல) - 1995
---------9. விைன - விைத

அழேகச%$#, ஆ15$கண$கி* உ15 உ5 ( நடமாய அ-த அைற, இேபா(
அச* சிைறேபாலேவ ேதாறிய(. அவசர அவசிய; Aழ* ேபா0ட த5$காவ*
அைறேபா*, அதிC-( தபி$க நிைன தவேபா* அ#மி#மாB றினா.
வேரா5 கவராக உ ள அ-த ெடCேபாைனேய உ பா தா. கநாகேபா*
வைளF வைளவான க ஒயக

கQவி பி த அ-த ெடCேபா%$# , தன(
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மக ஒளி-( இப( ேபாலF, எேபா( ேவ15மானாD அவ
ெவளிபடலா எப( ேபாலF அவ$# ஒ பிரைம.

அழேகச பிரைம கைல-தா. வழ$கமாக இ-த கிழைமயி* ஒ மணி ேநர தி#
ேப ஒC$# ெடCேபா, இ% ஒC $கவி*ைல. ஒேவைள, ெடCேபா
எேகOடாக' இ$#ேமா எ ச-ேதகப05, அத #மிைழ எ5 (, காதி#$
ெகா15 ேபாB, அத டயC#ரைல சாிபா தா. பிற#, அ-த$ #மிைழ, மினி
அமி ேபா* இ-த ெடCேபா அவார$கவியி* ஒ #ழவி ேபால
ெபா தினா. அற, அயற மரமாB க0C விளபி* இ-( உ ேநா$கி
நக-(, கா*கைள நீ0ேபா05 தைலைய கவாி* சாB தா.

அழேகச, தன( வா>$ைகயிேலேய இப அ-த ெடCேபா%$#, எேபா(
$கிய (வ ெகா5 ததி*ைல. ஒ$# பாபவ. இேபா( அைத ம05ேம
ெவறி ( பா ($ ெகா1-தா.

அ-த; சமய பா (, ெடCேபா ஒC த(. அ( ெவளிநா05; ச த ேபா*
ஊைளயிடாம*, மணி மணியாB அ த(. அதனா* அவபி$ைக ெகா1டாD,
ஒேவைள, அெமாி$க$ #ர* மாறியி$கலா எற அ%மான ேதா5, ேவக
ேவகமாB எ5 தா. ஆனாD ஏமா-தா. அவ மைனவி$# எகி-ேதா ஒ கா* .
எதி ைன$# ேக0#ப ;ேசா' ேபா0டா. அ(, அ-த
ெகா5ப(ேபா* ஒC தி$கேவ15. 'அவ

ைன$காாி$#

த

=0* இ*ைல. எேபா

வவாக% ெசா*ல யா(' எ Hசாம* ெபாB ெசானா.

மகனிட ேபகிறா எற அ%மான தி*, அவ$# ஒ தாைசயாக உ ேள வ-த
மைனவிைய ைகயம தி, " அ-த$ 'கா*' வ-(ட05...'' எறா. அவைள, ேதாைள
அ' தி உ0கார ைவ தா. பிற# இெனா ெடCேபா ச த. ஓேபாB பற
ேபானா. உடேன அ-தமா, "ெடCவிஷல வாறெடCேபா" எ ெசா*C,
அ-த ெதாடாி ெபயைரG ெசானா . ேவெறா சமயமாக இ-தா*,
அ-தமாவி ேபசிய வாB வாயைட ( ேபா#ப ஏசியிபா. ஆனா*
இேபாேதா, இவ, ஓேபாB அ-த ெதாைல$கா0சி ெப0யி* ஒ #மிைழ
திகி, அத வாைய தா அவரா* அைட$க -த(.
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அழேகச%, மைகய$கரசிG அ-த ெடCேபாைனேய அதிசயி (
பா ($ெகா1-தாக . ஆயி... ஒ மணி ேநர உ பா தாயி.
வழ$கமாக ேபகிறவக

Hட, ேபசவி*ைல . இவ ஒவ

க ைத ஒவ

பா ($ ெகா1டாக . அ-தமா , மயி* வல( ைகைய ஊறி, உ ளைகயி*
க ேபா05, அ;சி* ெபா தப0ட Xமி உ1ைட ெபாைம ேபா*

க ைத

ைவ ($ ெகா1டா . அவ, " என மைக இப...?" எ இ' ( இ' (
ேபசினா. இ-த மாதிாி மைனவியிட அ-த$ கால தி* Hட, இப அவ
#ைழ-ததி*ைல. உடேன அ-தமா, ைர$காB HடாB ககிேபான உடைப
நிமி தியபேய, ஒ ேயாசைன ெசா*ல

ப0டேபா(, அழேகச ெபா தா

ெபா(வாB ேபசினா.

"ஆயிர இ-தாD, கவெம0 ேவைல..... கவெம0 ேவைலதா மைக.
இதனா*தா க'ைதைய ேமB;சாD, ச$கா க'ைதயா ேமB$கV %
ெசா*Dவாக. பதவியிC -( ஓBF ெபற(, ப ( ல0ச பாB வைர$#
ெசாைளயாB கிைட தி$#. மாசா மாச ெபஷ% வ-தி$#. ஆறாயிர
பாBல ஒ ெஹ* கா5 வாகி0டா*, அரசாக ஆ.ப திாியிேலேய இலவச
சிகி;ைச. மக, மக

ப$க தி* இ*லாத நா, சா# ேபா( Hட, அனாைதயா;

சாகாம, டா$டக... நசக ம தியி* சாகலா. கைடசியி*  திைய$ கட
ெகா5 (0ேட."

மைகய$கரசி$#, அவ, தைன$#றிைவப( ாி-( வி0ட(.

ெப*லா

தா S' எ #தி திபா. இேபா( அவ நா$# Hட கழல மபைத
அறிவா . அேதசமய, தைனG அவ

ெநா-( ெகா1டா .

கணவ$# அடகி ேபாகேவ1ய கால தி*, இவ ஒ அரசாக ேவைலயி*
தா இ-தா. மக மக% க*Tாி ப$#, திரளேபான சமய. இவ$#
மாத இர1டாயிர பாB பி ேபாக வ. இ-த; சமய தி*, அDவலக தி*
இவேரா5 ெதாடெகா ள ேவ1ய அவசிய தி* இ-த அர வா$ைக$
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கெபனி ஒ, இவர( ேநைமையG திறைமையG க15, ப தாயிர பாB
சபள தி* ஒ ந*ல ேவைலைய ெகா5$க

வ-த(.

சபள ஐ-( மட# ெபக ேபாவதா* ஏப0ட சபல, அவைர, இ-தமாவிட
ஆேலாசைன ேக0க ைவ த(. இவ, ைபயைன ெபாறியிய* க*Tாியி* ேச$க
ேவ1யைதG, மகைள பபி 8லேமா அ*ல( ப த ஒ மாபி ைள
8லேமா ந*லபயாB கைரேயற ேவ1ய அவசிய ைதG கண$கி* எ5 (,
அவைர கெபனி ேவைலயிேலேய ேசப ெசB(வி0டா . ைக நிைறய;
சபள , பி ைளகளி ேதைவகைள நிைறேவகிற வசதிG #5ப தி#
வ-ததி* அவ$# ஆரப தி* மகி>;சிதா. ஆனாD, அ-த$ கெபனி எ*லா
அDவைரG ேபா* இவைரG, எ-த; சமய திD க' ைத பி ( த ளலா
எகிற நிைலைம. கெபனி அவ$# ேவைல ேபா05$ ெகா5 த( Hட, அ-த
அரசாக அDவலக திC-(, அவைர நீ$#வத# ெசBயப0ட த-திரமாகF
ேதாறிய(. #றிபி0டப சபள உயF ெகா5$கவி*ைல.

இ-த வ?சக வைலயிC-( மீள

யாம*, அழேகச, சில-தி கQவிய X;சியாB

( தா. எபேயா ஒவழியாB கெபனி ெபாபிC-( ஓBF ெபற
பிற#தா மி;சமாக ஒ ைபசாHட ேதறவி*ைல எப( அவ$# ாி-த(.
வாைய$ வயிைற$ க0 ெசா-தமாக க0ய =05 வாடைகைய ைவ (, வயி
பிைழைப ஓ0 விடலா எறாD, ந*ல( ெக0ட($# அெமாி$க மக ைகைய
எதிபா$க ேவ1ய க0டாய.

இ-த$ க0டாய தி நிப-த தா*, ($க ைத உவகப5 (வ(ேபா*
ேதாறிய அ-த$ க ெடCேபாைன அழேகச பாிதாபமாகF, மைகய$கரசி
ேகாப ேகாபமாகF பா தாக . 'ேகாளா ெடC ேபானி* தா இ$#;
மகனிட இ$கா(' எப( அவ

க0சி. மகனிட ம05ேம ேகாளா எப(

அழேகச க0சி இபயாக இர15 மணி ேநர க0சி பிாி-( ஒறாக
இ-தவக$# ஒ ாி-(வி0ட(. அ இ-திய; சனி. அவ%$ேகா,
அெமாி$க ஞாயி$கிழைம. இவக$# பக*. அவ%$# இரF. ேபவதாக
இ-தா*, இ-ேநர ேபசியி$கேவ15. இேபா( மைனவிேயா5 Sகி$
ெகா1பா. ஆனாD அவனிட ேபசியாக ேவ15ேம...
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மைகய$கரசி, கணவ ம (விட$Hடாேத எற பய ேதா5 ஒ ேயாசைன
ெசானா .

"நாேம ேபால ேபசி5ேவாேம...?"

"எபமா

G? நம$கி0ட எ.... Hட கிைடயாேத."

"உக$# ஞாபக இ$#தா? ேஜாசிய #றி ($ெகா5 த க*யாண ேததிைய
அவகி0ட ெசா*ற($காக, அ5 த ெதFல ஐ.எ... ைவ தி$கிற
சின தபிகி0ட ேபசி, அவ தேனாட ெடCேபா 8ல கெனR வாகி
உக$#$ ெகா5 தாேன...''

அழேகச மைனவி$# பதி* ஏ( ெசா*லாம*, சின தபி$# ெடCேபாைன
ழறினா. பல க$# பிற#, இதி; றாக சின தபியி #ர*
ேக0ட(. இவாி ேகாாி$ைக$#, அவ உடப0டா. உடேன அழேகச% ,
மகனிட எப ேபவ( எ மனதி* ஒ திைக நட தினா. அ-த$கால தி*,
பி ைளகைளG மைனவிையG தி05ேபா(, இப ஒ திைக பா$காதவதா.
இேபாேதா எம%$# அடமான ைவ$கப0டவேபா* தவி தா.
பி ைளக$# அவகைள ெபறவ$# பி;ைச ெகா5ப(ேபா*
எ$காளமாB பண ெகா5 தவ, இேபா( ெதாழிD$# பழ$கபடாத
பி;ைச$கார ேபா* Hசினா.

இத# , சின தபியி ெடCேபா #ர* க1டகைள$ கட-(,
அெமாி$காவி* கிட$# இளேகாவி #ரைல இ' ( பி (, இ-த =05
ெடCேபா%$#

ரசமாற ெசBத(. ஆனாD , ஒC (வி05 மீ15

ஊைமயான(. அ(, மீ15 ஒC$# எபைத அ%பவ தா* ெதாி-(
ைவ தி-த மைகயகரசி, கணவ$# ஒ ேவ15ேகா

"அவேனாட ஒBதா ெமாத*ல எ5பா . அவ

வி5 தா .

கி0ட நா ேபச தயராB இ*ல.
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ேபான தடைவ , அவ

ேபசின ேடாேன சாியி*ல. அெமாி$கா ேபானாD, மமக

எகிறவ கேளாட  தி மாறா( ேபாC$#. அப என ெபசாB ேக0ேட?
அெமாி$காFல ல0ச ல0சமாB சபாதி$கிற எ ைபய%$#, க*யாண;
ெசலைவயாவ( ஏ ($கக% ெசாேன. அபG அவேளாட அபா, அ-த
ெசலைவG நம தைலயி* க00டதா* அவைர ேலசாB ச த ேபா0ேட. அைத
மனசில கவி$கி05, ஒக மமக , எகி0ட ேபற ேடாேன திமிராB இ$#(."

"அ($# நா எனமா ெசBய

G? நாேன ெநா-( ேபாயி$ேக."

"அ($# ஒ வழி இ$# ெடCேபால அவ தா

தC * வவா . அவ

கி0ட

ேபசி05, நம ைபய ைலல வேபா(, எகி0ட ெகா5க. நீக
அவகி0ட ஏதாவ( ேபகக. அவ #ரைல$ ேக0ட(, 'இ-தா ஒ அமா%,
ஒக$# அவ%$# சப-த இ*லாத( மாதிாி வழ$கமா, ெடCேபாைன
எகி0ட ெகா5@கேள... அப ெகா5$காம*, அவகி0ட ெர15 வா ைத
ந*லபயாB ேபக."

அழேகச, 15 ேபானா. மைனவிைய மலக மலக பா தா. மாணவியாB
நட-த( ெகா1டவ , ஆசிாிையயாB நட-( ெகா வதி* ேலசான வ த.
ஆனாD, அவ

ெசா*வ( நியாய எற யதா த. மீ15 ெடCேபா

#ரC0ட(. அவ, ெடCேபாைன தயகி தயகி எ5 தா. அ( காதி*
உரசியேபா(, அவர( மகேன ஹேலா எறா. அச* அெமாி$க Hட அப
உ;சாி தி$கமா0டா. உடேன இவ, "நா தா1டா அபா ேபேற" எறா.
அேதேவக தி* அவ% ேக0டா.

"ெசா*Dகபா"

'எப இ$கீகபா' எ எ*லா பி ைளகைளG ேபால ேக0காம*, அவ
அப 'பிசின. ைல$காB ேக0டதி*, அழேகச%$# ெசாதைட ஏப0ட(.
வாC*லாத ஒ X;சி, ெதா1ைட$#
வாB$#

ேபாவ( ேபாலF, தைலயி*லா ஒ '

ெநளிவ( ேபாலF ேதாறிய(. ஒ அ-நியனிட ேபவ(ேபா*
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ெசா*Dகபா' எ ெசா*கிறவனிட, ெசா*DபயாB என ேபச G?
ஆனாD, அவ ெசா*C ைவ தா.

பி பழ$கமி*லாதவக , அறி க

ெசBயப5 ேபா(, ெபா(பைடயாக ேபகேவாேம - சீேதா_ண நிைல, ப- ,
ஊழ*, கிாி$ெக0 எ - அபப0ட #ரC* ேபவதகாக ேபவ(ேபா*
ேபசினா. அ(, ஒ பி;ைச$கார பி;ைச ேக0பத#

, #5 #5ைப

ஆ05வாேன, அப தா அவ$# உைற த(.

"ேவைலெய*லா எபடா இ$#(?"

அெமாி$க மக பதிலளி$க

யசி தேபா(, அவைன இம*, ெமாழி

மறி த(ேபா* ேதாறிய(. அ-த ஒ கண தி* அழேகசனி மன, வாB$காைல
உைட த நீேபால, பயிக$# பாயாம*, காB-( ேபான நில தி இ5$#களி*
தாFவ(ேபா* ேதாறிய(.

அேபா(, கணிெபாறி ப0ட பபி*, தனி (வமாB மதிெப1க

வாகி$

ெகா1-த அ-த$ கால ( இ-தியனான இளேகாைவ, ஒ தனியா கெபனி,
ேகப. இடவி^ நட தி, எ5 த எ5பிேலேய பதிைன-தாயிர சபள வழக
வ-த(. நா0* ஐ-தா15 தி0ட ெம ளமாக ேபானாD, அேத
கால$க0ட தி* இவ சபள தி0ட, நாபதாயிர ைத ெதா5 எ
ெதாிவி தி-த(.

அழேகச, அ-த ந*ல ெசBதி வ-த, அ-த ஒ நாளி* க5க5பாக இ*ைல.
யாைரG எ5 ெதறி-( ேபசவி*ைல. பி ைளைய ெபறவ ேபா* பா தா.
ஆரப தி* வாமனமாB$ #ைழ-(, இேபா( விகவப எ5 தி$# தன(
கெபனிைய இனிேம* எதி ( ேபசலா எற நபி$ைக. ெசா-தமாக ஒ =5
க0, ஓBவி# பிற# ஒ =05$கார பாேஸா அ*ல( ேமடேமா இ*லாம*
நிமதியாக$ கால ைத$ கழி$கலா எற மன$கண$#. Hடேவ, பிள. c

 த

மகைள, இவைன மாதிாி ஒகணிெபாறி எஜினீயாி ேதாளி* ஏறி, மகைள
ஆன-த பரவசமாB பா$கலா எற இெனா மன$கண$# . ஆனா*
இளேகா, அ தைன கண$#கைளG ெபாBைமப5 த

யசி தா. ஜி.ஆ.ஏ.
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பாீ0ைச எ'தி அெமாி$காவி* ேம ெகா15 ப$க த#தி ெபவி0டானா.
8 அெமாி$க ப*கைல$கழககளி* இ-( அவ%$# அைழ வ-தி$கிற
தா. ஆனாD உதவி பண கிைட$#மா எபைத உடனயாB ெசா*ல
யாதா. இவேன, பண ேதா5 ேபாகேவ15மா. H0$கழி ( பா தா*,
ஆல0ச பாB ேதைவப5மா.

அழேகச, அவனிட நய-( ேபசினா. உ நா05 ேவைலேய உச தி எறா.
இைதேய , மைனவிையG ேபப Hறினா. மைகய$கரசிG ேபசினா

-

மக%$# ஆதரவாB. வகி$ கட வாகலாேம' எ வ$கால ( வாகினா .
அழேகச, மைனவிைய ம05ம*ல, மகைனG ேநா$கி ைக ஓகினா. கனFக
ெபாB த நனF தள தி* அவ,  ரதா1டவமாB #தி தா. வகி$கட
வாகேபாவதி*ைல எ தன( சாவி மீ( ச திய ெசBதா. ஆனாD பய*,
கடபாைரயாB கிட-தாேன தவிர அைசயவி*ைல. ஒ மாத தி*, அவ க1
னாேலேய பண$கார ந1பக

8ல , அமாவி ெமௗன; சமத தி

அபைடயிD, அெமாி$கா ேபாBவி0டா. எ.எ.. பைபG

 (வி05,

இேபா( ஆறாயிர டால மாதா மாத வா#கிறா.

அழேகச, அவ அெமாி$க பபி# ஒ (ைப$ Hட எ5 ( ேபாடாம*
இ-ேதாேம எ இேபா( ஒ (பாB சிைமப0டா. அவன( அெமாி$க
வழியி*, சாைல மறிய* ெசB(, தாதாவாB நட-(ெகா1ட த-ைத$#, மகனி
ேவைலைய பறி$ ேக0க என ேயா$கியைத இ$கிற(, எ
தன$# ேளேய ேக05$ ெகா1டா. இ-த; சமய தி* அழேகசனி காலமான
த-ைத, இவாி க1களி* வ-( விரலா05வ(ேபா* ேதாறிய(. கழலேபான
நா$ைக பி தி'ப(ேபா* ஒ வC. ெபற த-ைதைய சாியாக கவனி$க

யாத,

தா, மகனிட எதிபாப( என நியாய எ மன($# ேளேய ஒ ேக வி

அ-த$ ேக வி விைடயி*லாமேல

 ெபப, அெமாி$க மக ஏேதா

பதிலளி$கிறா. இவ$#, அவ ெசாக

ேக0கிறேத தவிர, அவறி ெபா

லபடவி*ைல. சவ வ*லைமG ள ேமலதிகாாியிட ேபேபா(, எப$
Hனி$ #கி நிபாேரா, அப நிறா. அேபா( ேவ த( ேபாலேவ,
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இேபா( ேவ த(. இ( ாியாம* அெமாி$க மக, அறபா...' எறா.
அழேகச%$# ஒ ச-ேதக. அற அபா எகிற வா ைதகைள ஒ0ட ைவ (
ேபகிறானா அ*ல( ேவைல$காரனிட ேபவ(ேபா* ேபகிறானா எகிற
ச-ேதக. ஆனாD தா ேபவ( தன$ேக ாியாம* பதிலளி தா.

"அற எபடா ெபா'( ேபா#(?"

அ-த$ ேக விைய வரேவப(ேபா*, அவ உசாகமாக, நயாகரா நீ=>;சி, ஜி,
பனி;ச$#, தமி>;சக ேபாற வா ைதகைள ெகா0$ ெகா1ேட இ-தா.
அழேகச%$# ேமD ஒ ச-ேதக. ஒகளா* ெகா5$க

யாதைத நா

அ%பவி$கிேற எ # தி$ கா05கிறாேனா..?

அத# , அ-த அெமாி$க மக%$# இெனா ெதாட இம*.

த-ைதகார$#, இெனா நிைனF XதாகரமாB, அவ அக ைதG ற ைதG
ஆ$கிரமி த(.

இளேகா ஒபேதாப ேதா ப த கால ப ளி$Hட தி சாபி* லா
ேபாகேவ15மா. அவன( க*வி நிைலய 'ெகா' த ப ளி$Hட எபதா*,
அவக

ேக0ட ெதாைகயிD ெகா'ேபறியி-த(. அேபா(தா அழேகச,

ஜி.பி.எ., தீபாவளி அ0வா., .H0ட அ0வா., ெபாக* அ0வா.
எ அ தைன அ0வாக$#, அச* சபள தி* பாதிைய பறிெகா5 த
ேநர. அ-த இயலாைமயி* =05$# வ-தவ, அேக இ-த இைள தவகளிட
ேகாபமாக எகிறினா. அ-த; சமய பா (, மகனி லா ேதைவைய, இேத
இ-த மைகய$கரசி உண தியேபா(, இவ, தகப ேகாவண தி*
இ$கிறானா , மக இ' ( 8டபா எறானா' எ ஒ கிராம
பழெமாழிைய இள$காரமாக ெசானா. உடேன இ-த இளேகா, அேபா(
அபாவிட இ-( வண வாகி$ ெகா5பதாக வா$களி த அமாைவ
பி ( த ளினா. வC$காத த ள*. இ-தமா Hட சிாி தா .

(ைக
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எறாD இ-த அழேகசேனா, ைபய ேம* பாB-தா. அமாைவ த வியா...
த வியா...' எ அவைன ர0 எ5 தா. த5$க வ-த மைனவிைய கீேழ
த ளிேபா0டா. மீ15 மகைன அ தா. அவ அ த ேதாரைண, அமாைவ
அப த ளியதகாக இ*ைல எப( ேபாலF, அவ லாவி#
ேபாக$Hடா( எப( ேபாலF ேதாறிய(. அ(வைர, அவ =05$#
வேபா( ேபா# ேபா(, அவ இ5ைப$ க0$ெகா15 'அபா அபா'
எ ெகா?கிறவ தா. அ

த* ஒ(கி$ ெகா1டா. அவ சாைலயி*

வேபா(, எதி ப$கமாக நடபா. =05$#
அைற$#

இ$# ேபா(, ஒ

டகி$ ெகா வா. அவ$# அDவலக ெந$ககளி*, இ( ஒ

ெபாிய காாியமாக ெதாியவி*ைல .

இ-த பைகைய மற-(, அவ பைழயப மகனாக ேபானேவைள. =05$#



உ ள ைமதான தி*, ெபா'( ேபா$காக கிாி$ெக0 விைளயா$ ெகா1-தா.
அDவலக திC-( திபி வ-த அழேகச, அவனிட 'எல$0ாிசி பி*
க00யா? எ ேநாிைடயாக$ ேக0டா. காைலயி* அவ அப$
க0டேவ15 எ மைனவியிட பண ெகா5 (வி05 ேபானவ.
த-ைதேயா5, நாகா15 களாக ேபச ம (, அேதசமய மன($#

மவி$

ெகா1-த இளேகாைபய, த-ைதயிட ேபச ச-தப கிைட த
மகி>;சியி* - ஒ ேவைள, அவேர

தC* ேபசிவி0ட ெவறி ெபமித தி*,

அமா பண தரல. அதனா*....... எகிற நா# வா ைதகைள த-ைதயிட
ேபவதாக தன$#

ேபசி$ெகா15 பின, க0டல' எ ஒைற; ெசா*ைல

உதி தா. அழேகச, அ( இ*லாத ஈசனானா. மக ேம* பாB-(, அவைன$
கீேழ த ளினா. அவ ச0ைட$ காலைர பி ( S$கி நி தி, #.தி
பயி*வாக

(ணியிடப0ட மணெபாைமகைள # (வாகேள,

அப$# தினா. அவ கிாி$ெக0 .ெட மீ( வி'-தா. அ-த$ #;சிக
ேபாலேவ கிட-தா. மைகய$கரசி ஓ வ-தா . கணவ, பகிரகமாக
தைனG ஏசலா எப( ெதாி-(, அவைர ஆகாரமாக பா தா . இ( ஒ
தகப ெசBகிற காாியமா?' எ க1களி* னD, வாயி* அனD கன$க$
ேக0டா .
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பைழய நிைனFகளி* 8>கி,

தி*லாத ெசா ைத; சிபிகைள எ5 ($

ெகா1-த அழேகசைன, மக எதி ைனயி* உபினா. 'எதாவ( விேசஷ
உ1டாபா....?

அழேகச, #ழ-ைதயாB #ைழ-தா. என விேசஷ... மகனி தயF
இ*ைலெயறா*, இழFவிேஷ-தா. எபேயா ேக0கேபானா. அ-த; சமய
பா (, ஏப( இக>;சி எ, வ ள*களிட எ*லாவைறG ஏ$ெகா1ட
ஒளைவயி ப ளி$Hட வாசக இேபா( மரண வாசகமாக ஒC த(. ஆப ($#
பாவமி*ைலெய , பாவப0ட மனிதராB ெசா*ல ேவ1யைத ெசா*ல
ேபானா. அத# , ேதாழேனாடாயி% ஏழைம ேபேச*' எ அேத ஒளைவ
அவர( வாைய ெபா (கிறா . ஆனாD, அவ ேபகிறா. என$#' எகிற
வா ைத உன$# எ (வ#கிற(. ைபபா. சஜாி' எகிற வா ைத
சஜாிைபபா. ஆகிற(. ஆபேரஷ எகிற வா ைத ’ஆ’ ஆகிற(.

அவர( த5மாற ைத க1ட மைகய$கரசி, அவர( ந5# ைகயி*,
ந5$கெம5 த ெடCேபாைன லாகவமாB பறினா . க0C* உ0கா-தபேய
மகனிட, உாிைம$#ர* ெகா5 தா .

"ஏ1டா ... எ க கிட$க05. நீ ஏ1டா இ ற? டா$டகி0ட ேபாக
ேவ1ய(தாேன. இக மாதிாி

யாதா?

H0ேய ெசா*C05தா

ேபாகVமா. என அெமாி$காேவா... சாி கஷாய வ;சாவ( #$கிற(...? இ(Hட
ஒ ெபா1டா0$# வ;$ ெகா5$க ெதாியாவி0டா எனடா அ த..."

மககார , மீ15 இமியேபா(, தாய$காாி, கணவைன பா ( 'பாவ
பி ைள$# உட$# சாியி*லயா' எ ெசா*Cவி05, மீ15 மகனிட
உைரயானா .

ஏ1டா ..... அபாகி0ட , 'கமா இ$கீகளா % ேக0யா? அவ கமாB
இ*லாத(னாலதா இப ேபேற. அவ$# இதய (ல ேகாளா.
ைபபா. சஜாி ெசBயV. இர15 ல0ச பாB ேதைவயா. எனடா இ(....
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எQவளF டால அ%பV % ேக0கிற...? நீ ப;சவதானா? நீேய டாலா*
கண$# ேபா05$ேகா. ஆமா, உடேன அ%. உ ெப1டா0ய நா
விசாாி;சதா; ெசா*D எனடா.... அபா உட*நிைலைய பறி விவரமா;
ெசா*லVமா?"

க0C* உ0கா-தி-த மைகய$கரசி. தைலைய நிமி தி நிமி தி, பின
க@ரமாB எ'-( மகனிட விலாவாாியாB விள$கி$ ெகா1$கிறா . அவள(
ஒQெவா அ#ல நிமிF, அழேகசனி ேமனிைய ஒQெவா அயாB தா> தி$
ெகா1$கிற(.

வாகி - 1995
--------------------10. பாவலாக

அ-த அைறயி* நா# ப$க; வகைளG மைற (, அவறி* ஆைட
ஆபரணக

ேபா* வ'வி*லா வ'வ'பாB ெஜாC த சைம$கா கல-த

காகித$ கலைவ, ப*ேவ வ1ணகளி* தீ0டப0ட ஓவிய ஒயிDட சிாிபாB;
சிாி ($ ெகா1-தேபா( -

ெஜனர* மாேனஜ .ேக. ராம இடகாமி*, ஏேதா ஒ ெபாிய ேபா$#,
வி^க ெசா*C$ ெகா5ப(ேபா*, க ேதா க ெத க தி$ ெகா1-தா.
அ-த; சமய தி*, Xமியி பார ைத தனிெயா தியாB தா#வ(ேபா*
வ ைத; ழி ($ ெகா15 உ ேள aைழ-தா

க-தி. ஒபாாி ைவப(ேபா*

ஒC த ெடCேபாைன எ5 ( எ. பிளீ.' எ அவ

ப5 ஒபாாி ேபா0டேபா(,

ெஜ.எ. இடகாமி* ஒ மினி0' எ ெசா*Cவி05 அவைள பா (, அ-த
ஃைபைல$ ெகா5$கCயா? எ ேக0டா.

ாிசீவாி* கா( ைவ த கக-தி, "எ.... சா...'' எ ெசா*C$ ெகா1ேட, எ..
=0C-( ேபகிறா ஸா எ ெசா*C ெடCேபாைன நீ0னா . ேமேனஜி
ைடர$டாி #ர* சCேபா5 வCேபா5 ஒC ததி* இ-( அவ, த =0*
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இ-(தா ேபசேவ15 எ அவ

அ%மானி ( னைக தேபா(, ாீசிவைர

வாகிய .ேக. ராம, அவைள பா (, "அ-த ைபைல என ப1ணிேன?" எ
ெசா*C$ ெக1ேட "ஹேலா" எறா.

எதி

ைனயிC-( "எனBயா இ(...? நா ேக0கேவ1ய ேக விைய நீக

ேக0கறிக.. அ(F மாியாைத இ*லாம*....." எற #ர* வி'-(, க-தி காதிD
கபி$ #ரலாக தாவிய(. ெஜனர* மாேனஜ, "எ..... ஸா.... ஸாாி ஸா...
ஷூசா... ெடபன0Cஸா... ஓ.ேக.ஸா.... உடேன ஸா..." எ அ_ேடா ர
ஸாகைள ேபா05, உைரயாடைல

 (வி05, ாிசீவைர அத இபிட தி*

ைவ$க$Hட நிைனவி*லாதப, அைத எ5 ( த

 ெநறியி* அ ($

ெகா1டா. "அ-த ைபைல எ.. கி0ட$ ெகா5$கCயா....? எனமா
நிைன;$கி0Zக. அ$ெகௗ1 ட1ைட பா ( சபள ைத ெச0*
ப1Vேகா ....'' எ 8; விடாம* ெசா*C$ெகா1ேட ேபானா.

க-தியி உடைப நா நரக
வியைவ; ரபிக
வாB, உத5கைள

இ' ( பி ( விைற$க ைவ தன.

ேவகமாக; ெசய*ப0டன. ெநறி ேமள ேபா* விமிய(.
 #வி ($ Hபிய(. எ-த ைப* ஸா...? எ ேக0க

ேபானா . பிற#, இ(Hட ெதாியCயா...? எ அ-த ெப*ேலா க (வாேன
எ நிைன தவ

ேபால, ேபசா(, ெபவிரலா* பிளா.$ தைரயி* அைர

வ0ட ேபா0டா . .ேக.ராம எற ெஜனர* 'மாேனஜக ெந$ேகாழி'
அவசரமாக; ெசான(.

"ேபான தகிழைம, எ கி0ட ெபசனலாB$ ெகா5$க; ெசா*C$ெகா5 ேத
பாேகா... ஒ காபிடஷிய*ைப* ப$காமேல ெகா5$#ப; ெசாேன
பாேகா - அ(தா... பி* ெட1ட ைப*.... அ(தா. ேஜ.ேக. பிரதஸு$#
கா0ரா$0 ெகா5$#ப சிபாாி ெசBத ைப*.... அைத நீ ெகா5$கவி*ைலயா?
ைஹC காபிடஷிய* ைப*.... ெகா5$கCயா...? ெகா5$கCயா....? ெகா5$கேவ
இ*Cயா...?" எ யாவி* பல ஆ'$கைள ேபா0டா.

க-தி$# , ேவைல பா$#ேபா(, ஏப5வ( ேபாற ஆயாச ஏப0ட(.
அ-தைபைல இ-த ேக.ராம ெகா5$க; ெசான( நிஜதா. அ,
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'ெவ.ேடய' எற( நிஜதா. ப ( பா ததி* அ(, எ.. ம05ேம ப$க
ேவ1ய காபிடஷிய* ைப* எப( நிஜதா. அ, பாB பிர10.க
ளி* ஒவனான ேகாபா*தா. வ-த( நிஜதா. இ-த ேபமிC ேல , அவ%ட,
அேக இ-த ேஹா0டC* 'ேபமிC அைற$#

ேபான( நிஜ. ஆ$ெகா Z

சாபி05வி05, அைர மணிேநர கழி ( அ*ல( களி (, ெவளிேய வ-த( நிஜ.
அ-த ைபைல$ காதலா%பவ கேபாைதயி* எ.யிட ெகா5$க மற-த( நிஜ.
ஆன*, அ( இேபா( எேக இ$கிற( எப(தா நிஜமாகேவ ெதாியவி*ைல .

க-தி, தன(ெடாி டைவ

-தாைனயி

ைனைய பி (, 8ைள$#

பதிலாக அைத திகியேபா(, ெஜனர* மாேனஜேக. ராம, அவளி ெமௗன
சமத ைத கைலப( ேபால$ க தினா.

"எனமா நிைன;$கி0Zக..? இைற$# ேபா0 மீ0 நட$க ேபாF(...
எ.., அ-த ைபைல ப தா* தா, ேபா0 அவD$# வாதிட

G....

அவகி0ட ெகா5$க; ெசா*CG, ெகா5$காம* இ-தா* உக$# எQவளF
ைதாிய இ$கV...? அவ எைன ச.ெப10 ப1Vேவ% ெசா*C0டா.
அதனா*, நா, உகைள .மி.ப1ணாம*, ச.ெப10 ஆக ேபாவதி*ைல.
ேகா அ10 மீ0 தி அ$ெகௗட0... உக$# ேசரேவ1ய கண$ைக இபேவ
ெச0* ப1Vக.... ேபாகிற வழி$# அபேய .ெடேனாைவG வர; ெசா*."

க-தி$#, இய*பான தகா உணF தைல$# வ-த(.

"ஐ ஆ நா0 இர.பாஸுபி

ஸா. நீக ெகா5 த ைபைல ேநரா எ.. கி0ட$

ெகா5 (05 .... அறமா தா எ சீ05$ேக ேபாேன."

"அேபா எ.. காபர.ல இ-தா. எப$ ெகா5$க

G?"

"தமிழி* ஆ#ெபயா% ேக விப05 இ$கீகளாஸா..? அ(மாதிாி எ.ேயாட
அைறயி* வ;05 ேபாேன."
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"நிஜமாவா?"

"ந*ல ஞாபக இ$#... எைன ேபாB... எைன ேபாB.''

க-தி, ைக$#0ைடைய எ5 ($ க1கைள ஒறியேபா(, .ேக. ராம, அவைள$
கனிவாக பா தா.

"நா வ;0ேட ஸா... ச தியமா எ.. ேல..."

"எனமா நீக... சாம ேப தான ேதாட ேபசினா* நீக ாி?$க மா0க
ேபாC$ேக... எயிட ேநரயாB ைலய$ ெகா5$க ேவ1ய( உக
ெபா. நீக ெகா5 தீகளா ெகா5$கCயா.... எப(

$கியம*ல.

ெகா5 தீக எகிறைத$ ெகா5$காம* Hட நிபி$கிற(தா

$கிய. என$#

ெதாியா(. இ% ஒ மணி ேநர (ல ெகா5 த ைப* வரைலனா - உக$#
.மி. நி;சய ெகா5 தி0கனா, ஒ ப (நா

ச.ெபேடாட நி$#...

ஏனா, இனிேம* அ-த ைப* கிைட;சாD, எ.யா* ப$கF
எ$காக அைத எ-த ேகா_5 ப$கF
அெஜ1டாFல ைவ$கF

யா(.

யா(. ேபா0 மீ0

யா(. ஓ.ேக... நீக இ% ஒ மணி ேநர (ல

ைபேலாட வரேபாறீக..... இ*ேனனா .மி.ேஸாட ேபாக ேபாறீக....
ளீ. ெக0 அF0. ஐ ேஸ ெக0 அF0"

க-தி, த%ட* இப( தன$ேக ெதாியாதவளாB, நட-( இ$ைகயி* வ-(
அம-தா

. எதிவாிைசயி* உ ள பாதி$ கிழக

பாைவ தாகமா0டா(, த

உடேல தன$# ைமயாக, நாகாCயி* ெபா ெத உ0கா-தா . தன$# தாேன
ேபசி$ ெகா1டா .

"ைப* கிைட;சா* ச.ெப1டா ; கிைட$கவி*ைல எறால.மி.ஸா... அவ
ெபாமி$ெகா1டா . இேபா(, நிஜமாகேவ ஒ ெசா05 - ஒேர ெசா05$
க1ணீ வ-த(. ெவைமGட அ#மி#மாB பா தா . தன( க1க
கல#வ(, எதி வாிைச இளசி*லா; சி05$ #விக$# ெதாியேவ1டா
எப(ேபா* கீேழ #னி-தேபா( -

101

ேமைஜயி கீேழ ம தியி* ேபாடப0ட கபியி பாதி நீள ைத அைட ($
ெகா15 ஒ கிட-த(. விவசாய HC ெப1ணி #ழ-ைத தி1ைணயி*
#ற$ கிடப(ேபா*, கிட-த அ-த ஒைற எ5 தா . அடேட... அேடயபா...
ைஹ... காபிடஷிய* ைப* ! அ(F ைஹC காபிடஷியலான அேத அ-த
ைப* தா. அத ேரபாி* க-தி ெதாியாம* மிதி த ெச; வ5 அ0சர
 தமாக ெதாி-த(. இெனா வ5 மகலாக ெதாி-த(. ஒேவைள, பாB
பிர15 ேகாபா* தாI X0. வேடா எனேவா...?

அவ , அ-த ைபைல விாி ( பா தேபா(, ெஜனர* மாேனஜ. ேக. ராமேன,
அ# தைலவிாி ேகாலமாக ஓவ-தா.

"ைப* கிைட;தா....? ந*லா ேத5னீகளா...? நா% ேத5ேற..."

.ேக. ராம ெசா*Cவி05 நிகவி*ைல. அவ

ேமைஜ ராயைர இ' தா.

அேக இ-த ேம$க சாமாகைள எ5 (, ைகயி* S$கி காபிடஷிய*
ைபேலா எ பா தா.

க-தி$#, அவ த காத* கதகைள பா த( Hட ெபாிதாக
ெதாியவி*ைல. ைகயி* உ ள ைபைல மைற$க ேவ15. இ*ைலயானா*,
ெகா5$காமலாைவ தாB எ ெக5 (வி5வா. 'நீக ெகா5 தீகளா எப(
$கியம*ல.. ெகா5$காம* Hட ெகா5 ததாB நிபி$கிற(தா
.ேக. ராம, பி ($#ளி ராமனாB; ெசான(, அவ

$கிய எ

சி த தி* இ-த பி த ைத

நீ$கி ெதளிய ைவ த(. ைபைல$ ெகா5$காமேல ெகா5 ததாB நிபி$கV.
அேபா(தா ச.ெப0 வரா(. அேபா( தா .மி. வரா(...'

ேக.ராம, அBேயா - நா பி ைள$#0$காரனா;ேச...' எ ப;ைச$
#ழ-ைதைய ேபா*, லபி$ ெகா1ேட திபி ேபானா. க-தி$# ேலசாக;
சிாி$Hட வ-த(. "இ-த மாேனஜ$# நிவாக திறைம இ*ைலேய...? நானாக
இ-தா*, 'அ-த ைபைல மற-தி0Zக ேபாC$#.... பரவாயி*ைல .... ஒ1V
#

'கிடல... அ(F ந*ல($# தா. ஒ கெரR ப1ண% ெகா15
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வாக' எற பதமாக; ெசா*C , கிளா$ ெகா15 வ-த(, #ர*வைளைய ஒேர
பியாB பி திேப."

.ேக. ராம, த அைற$#

ைப திய ேபா* கறி$ ெகா1-தேபா(, க-தி,

நாகாCயி* டெக உ0கா-தா . .ேக. ராமனி 'ெகா5ப(
$கியம*ல.... ெகா5 ததாB நிபிப(தா

$கிய' எற வா ைதக

கா(களி* வல வ-தன. அப நிபி தா* தா, தா% தப G, அ-த
அச5 தபலா.... அ( தப ேவ15. அேபா(தா, பிாியாB இ$கலா.

ஒQெவா ஊழிய, தன$# ேமேல இபவ அசடாக இ-தா*, அ-த
ஆசாமிைய ேநசிப(ேபா*, க-திG, இேபா( .ேக. ராமைன ேநசி தா .

இ-த ைபைல என ெசBயலா...?

க-தி, எ.. அைற$கேக ேபானா . எ.ேயா , .ேக. ராமைன ேநா$கி$
ைகைய$ காைல ஆ0 ேபசி$ ெகா1-தா. .ேடேனா ெப1 ஒ தி,
$ெக' ( #றிேப05ட #றிபறிய நிறா . கிQ மீ ஒ அவடய ஸா
எ அ' #ரேலா5 ெசா*C$ ெகா1ேட ேக.ராம ெவளிேய வ-தேபா(,
க-தி எதிேரயி-த டாBல0 அைற$#

ேபாB ஒளி-( ெகா1டா . அேகேய

கா தி-தா .

கா*மணி ேநர தி*, எ.. ேபாBவி0டா. அவர( பி^, #ற0ைட வி0டா.
.ேடேனா மைக எேகேயா ேபாBவி0டா .

க-தி, அ ேம* அ ைவ (, அமி நகவ(ேபா*, கா*கைள நக தி, எ..
அைற$#

நக-தா .

அ-த$## அைறயி* இ-த கிகிபான ேசாபா ெச0ைடG, கழ*
நாகாCையG, Xதாகரமான ேமைஜையG உ பா ($ ெகா1ேட ,
ேனறினா . எ..யி இ$ைக$# அேக வ-(, படபடட ேநா0ட
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வி0டா . ந*ல ேவைளயாக, ேமைஜ ராய ஒ, ஒசில உபேயாகமி*லாத
த05 05; சாமாகட பாதியைற திற-தெவளி$ேகால தி* கிட-த(... அைத
இ' (

-தாைன$#

இ-தைபைல எ5 ( திணி ( உ ேள த ளிவி05 , ஒேர

ஓ0டமாக திபி ஓயவ , த ெசா-த இ$ைக$# வ-த பிறேக 8;வி0டா .

ஒ மணி ேநர ஓB-த (.

எ..யிடமி-( மீைச$கார பி^ வ-(, அவைள பா (, எ.. அைற$#
உடனயாB வப அல0சியமாக ைசைக 8ல ெதாிவி ( வி05
ேபாBவி0டா. க-தி, எ..யி அைற$#

ேபானேபா(, அவ, .ேக. ராமைன

தாளி ($ ெகா1-தா.

மாேனஜி ைடர$ட, தம( இளைம$ கால ைத நிைனF ப5 (வ(ேபா*
க தினா.

"அபனா .... அ-த ைபைல நா வி'கி0ேடனா....? பைழய ேபபகார
கி0ேட வி (0டனா..?"

இர15 சபாேன05க தைலகைள தா> தியேபா(, எ.. தைம பறி
தம$# ேளேய எ' ச-ேதககைள, இேபா( ேக விகளாக ெதா5 தா.

"நா என - ஒ ெதாியாத ம$கா ? அஸாQப1ண ெதாியாத அசடா..?
ேமைஜயி* இ$கிற ைபைல$ க15பி$க

யாத ஆ@ஸரா..? வா0 ஈ.தி.

ேடா10டா$"

சபாேன05களி தைலக

இ% நிமிராதேபா(, எ.., இேபா(

ெபமிதமாக ேபசினா.

"ஒ #1cசி இ-தா* Hட க15 பி$கிறைட நா... ஒ ேபப ெவயி0ைட
அைர அ#ல நக தி ைவ தாD, அறிய$Hய ைட நா... நீக

104

ெகா5 ததாB; ெசான ைப* இேபா இேக இ-தா*, நா இய0%
அ த... திறைம இ*லாத நப% மீனி... ேடா10 ெட*மி கா$ அ10 *
.ேடாாி..'

ேக. ராமனி தைல,

னிD அதிகமாக தா>-தேபா(, கக-தி, தைலைய

நிமி தி, வைர பா ($ெகா1ேட ேபசினா .

"நீக பிI ஆ@ஸஸா... உக$# பதிலாB, இ-த சீ0ல யா இ-தாD
சமாளி$க

யா(. ஊழியக

ஒQெவாவ, எ.. தகைளேய தனிப0ட

ைறயி* வா0; ப1ணி05 இ$கிறதாB, ஒ பிரைமைய$ ெகா5$கிற அளF$#
நிவாக ெசBயறீக..... ப0... ஆனாD, நா வ;ச ைபைல ஒக பி^ேன...
தவதலாB எகாவ( வ;சி$கலா இ*Cயா...? ஜி.எ. ஸா.... வாக ேத
பா$கலா."

கழார க' தி* க$# பி ேபாட, மாேனஜி ைடர$ட எ(F ாியாம*
விழி தேபா(, .ேக. ராம% க-திG, எ.யி அைறயி*, ஒQெவா
8ைலயிD இ-த ைப* க05$கைள$ #ைட-தாக . @ேரா$கைள
திற-தாக . ேர$#கைள இ' தாக . அலமாாிகைள$ #ைட-தாக . ெம ைத
விாிைப S$கி பி (, உ பா தாக . ேசாபா ெச05$க$#$ கீேழG
#னி-தாக .

மாேனஜி ைடர$ட, ஒ அனி;ைச; ெசயலாக, அ#மி# கறினா. பிற#,
த இ$ைகயி* அம-(, ராயைர இ' (, சிகெர0ைட எ5$க ேபானா.
தெசயலாக உ ேள ஒ ெதப0ட(. 'என(.... அேடேட ஞாபக மறதியி*
இேக வ;0ேட ேபாC$#... அட, கடFேள..! அேத அ-தரக ைப*... அேத...
அேத...'

அலமாாிகைள பி (, @ேரா$கைள இ' (, கைடசியி* எ.யி
ேமைஜைய$#ைடவதகாக, .ேக. ராம%, க-திG அவரேக வ-தேபா(,
மாேனஜிைடர$ட ட$ெக ராயைர 8னா. ைப* இேக இ-தா*, நா
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இய0% அ த' எ ெசா*Cவி05, அற.... Hடா(.... கா0ட$Hடா(...
ெசா*ல$Hடா(....

மாேனஜி ைடர$ட, இவாிட  ஆைணயி5வ(ேபா* ேபசினா.

"நா இேக ந*லா ேத0ேட. எ(F இ*ைல. மி.ட .ேக. ராம... ஒக
 $# ேபாB ேதடலா... வாேகா !"

இேபா(, மாேனஜி ைடர$டாி ேமலான தைலைமயி*, ேக. ராம அைறயி*
S

பற$கிற(.

க*கி , 15-3-1981.
--------------11. தரா

ைக தறி Dகிைய, ெசம1 நிற ( ேப10டா* அகறிவி05, பாடாவதி
பனியைன ெவ (ேபான ெவ ைள; ச0ைடயா* மைற ($ ெகா15, ஒ$#
தைலைய வாாியபேய க1ணாைய ேவ1டா ெவபாB பா த
விவநாதைன, ெச-தாமைரG அவைன மாதிாிேய பா தா . .டQவி* Xைன
# ($ காC05 உ0கா-திபைத ெசா*ல தா ேபானா . ஆனா* -

அத# , =0# ெவளிேய ந5ேரா0* ெடப ைடர$டாி கா, கர5 ரடாB;
ச த ேபா0டபேய நிற(. கா$#$ #ைற;சC*ைல. வழ$கமாB வவ(தா.
ஆனா* அ ஏேனா , காாி #ர* படபட த(. ைரவ ஹாரைன வயC
வாசிப(ேபா* உகபினா.

விவநாதனிட ெசா*லேபானைத மற-(, ெச-தாமைர அவ ைகயி* காகித
பாசைல திணி தா . அவ

டைவ மாதிாிேய கசகிய அ-த ெபா0டல ைத

S$# ைபயி* ேபா0டப, விவநாத கா$# அேக ேபாB ச*^0 மாதிாி வல(
ைகைய வைள தா. உ ேள இ-த வயி ெப த ெட ைடர$ட , கா
கதைவ த ளிவிட, அவ உ ேள ேபானா.
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ெச-தாமைர த தளி தா . எபயாவ( ெசா*Cயாக ேவ15. அவ
கபாவைனைய விகவநாத பா$கவி*ைல. ெட ைடர$ட பா ( வி0டா.
"எனமா விஷய.... ெவளில ேபாறியா?"

"ஆமாக ஸா, கைட$# ேபாகV. ெக.0. வாராக."

"காேல ஏறி$ேகாமா."

"ேவ1டா ஸா."

"தானா ேபாற கா* நீG வார(ல தபி*லமா. நீ எ மக

மாதிாி வாமா.''

அவகளி உைரயாடD$# தன$# சப-தமி*ைல எப( மாதிாி, வி.வநாத
கா$#

இ-த ஒ ேகாைப எ5 ( ர0னா. ெச-தாமைர, அ-த

அதிகாாிைய அதிகமாக$ கா$க ைவ$க$ Hடா( எ, கதைவ ேவக ேவகமாB
இ' ( 8டேபானேபா(, மீ15 =05$ கண$# நிைனF$# வ-த(. கா$#
அவாிட ேபச யா(. இேபா எப... ச0ெட ஓ எ1ண...

"ஏக, கதைவ X0ட

யல. ெகா?ச வாாீகளா?"

எ'-( வ-த வி.வநாத கதைவ X0யபேய ேக0டா. "கதF ஈசியா தாேன
X05(?"

"ஒக$# எ*லாேம ஈசிதா. இதனா*தா என$# எ*லா க_டமா#(."

"என Xடகமா ேபேற... என விஷய?"

"ம தியான ஒக1ணாF அ1ணிG, #ழ-ைத #0கேளாட =05$#
வரேபாற( ெதாிGமா? அவக$# ஆ$கிேபாட அாிசி இ*ல% ெதாிGமா?"
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ேகாபமாக; ெசானவைள பா (, வி.வநாத சிாி தா. அ-த; சிாி
அவைளG ெதாறிய(. வி.வநாத பிசிறி*லாமேல பதிலளி தா.

"ஸாாி ேமட ! வழ$கமாB தின  நீ தகிற ெர15 பாைய$ Hட நா
ேக0காததிC-( ஒேனாட ப0ெஜ0 நிைலைமைய நா எப
ாி?சி0$ேக% உன$ேக ெதாிG. நாைள$# தா சபள.''

"வி-தாளிக

இைன$ேக வாராகேள?"

"எபயாவ( சமாளிமா"

ெச-தாமைர, ஏேதா ேகாபமாக; ெசா*ல ேபானவ . அேபா( கா$#
அைடப05$ கிட-த ெட ைடர$ட ெவளிேய வ-( நி, ேநரமாவைத;
ெசா*லாம* ெசா*வ(ேபா* ைக$ககார ைத பா தா. இகித ெதாி-த
ெச-தாமைர, அ( ெதாியாத வி.வநாதைன விலாவி* இ தபேய கா$#
H0 ேபானா .

னா*, பிேர$ ேபா05, அ-த பக05 கா நிற(. காாி* இ-(

அ-த$ கைட

இறகிய ெச-தாமைரைய அ-த$ கைடைய ெமாB த ெப1க

விய-(

பா தாக . இQவளF ெபாிய காாி* வ-தாD, எQவளF அட$க ேதா5
இ$கிறா

ெப1க

!

இர1டாக பிாி-(, ெச-தாமைர$# வழி ேபா05$ ெகா5 தாக .

ஆனா* கைட$கார அ$காய Aர. ம?ச

மசாலா மளிைக$கைட$#

னாேலேய

ஒ ேமைஜேம* வியாபி த பிளா.$ விாிேம* விதவிதமான காBகறிகைள
அ5$கி ைவ தி-தா. ஒ ப$க ஐ. ேமா. இெனா ப$க 8 அாிசி
80ைடக , ேகாணி வாயி* ெவ ைள பகைள$ கா0$ ெகா1-தன.

ெச-தாமைர கட%$# @ைகயாB, என அ1ணா;சி... ஊல மைழ
ெபB(தாமா? எேபாேபாறீக எ ேக0கலாமா எ நிைன தா . சீ;சீ..

108

இ-த பச வா ைதைய ேபகிற வாB ப0னி கிட$கலா. அ( சாி... நா
ப0னி கிட$கலா... வி-தாளிகைளGமா....

சகலகலா ம1 வியாபாாியான கைட$கார, ெச-தாமைரைய$ கவி>க1 ேபா05
பா தா. அவைள பா த க1ேணா5, அ# ள அ தைன ெப1கைளG
பா தா. இ;ைசயாக அ*ல - எ( எ( கட பா$கி எற ஆBேவா5. ெச-தாமைர
உத0ைட$ கபதிC-(, கா* ெபவிரலா* தைரயி* ேகா5
ேபா5வதிC-( அவ ாி-( ெகா1டா.

கைட$கார, ஒ பா0 மீ( பாB-தா.

"என ஆயா நீ... ெகா% ெசா*C05 அQவளF கறிேவபிைலG எ5 தா
எப? மா05$# தீவனமா ேபாட ேபாேற? ஏB ெசகணி! ஒக =05$காரமா
எேபாதா அ-த பா$கிைய தர ேபாறாகளா?"

"வ-(.... சாயகலாமாB தவாகளா."

"நீG சாயகாலமாேவ வா. ேபான மாச ( ேபா5 கண$# தீ$#
ஒ அாிசிHட ேபாடமா0ேட. ேபெர5 கண$கி*

னா*,

-b பாBதா15ற எ-த

அமாF$# அ($# ேம* கட கிைடயா("

கைடைய; றி நிற அ தைன ெப1க, த த கரகளி* இ-த ைக$#
அட$கமான ேநா05  தககைள பயப$திேயா5 பிாி ( பா தாக .
ஒQெவா மாத , ஒQெவா நாளிD அவக

வாகிய ெபா0க,

அவறி விைலG எ'தப05$ கைட$காரரா* ைகெய' திட ப0-தன.
கைட$கார ெகா5 தி$# ஒவிதமான பா.  தகக .

-b பாB$# ேம* ேபான ெப1க
ெப1க ,

-ைதய ெப1களி

மாமி வ-தா .

க கழி (, அத# உ ேளேய இ-த

க$ கலவர ைத ரசி தபG நிறேபா(, ஒ
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"என கைட$காரேர, ெசௗ$கியமா?"

"ஒக கட பா$கி நா\ பாயாB நி#ேபா( நா எப ெசௗ$கியமாB
இ$க

Gமா? நா ஏேதா தமா_ ேபற மாதிாி சிாி; ம'பாதீகமா!

.H0டல ேபாக ெதாிG(. சினிமாF$# ேபாக

G(. சிசியாB; சாபிட

ெதாிG(. கைட பா$கிைய ம05 தர ெதாியைல."

"ஏ இப ெதாியாத( மாதிாி ேபசேற ? ஒக காைச$ கா$கா கா*ேல க0
அ%ேவனா$#?"

"அைத; ெசBGக

த*ல. வியாபார (ல ெதாி?ச வக% யாைரG

பா$கபடா(மா. அப பா தா*, நாதா ெதாியாம ேபாயி5ேவ.
அேதா அ-த அமா$Hட ஒகைளவிட என$# அதிகமாB ெதாி?சவக தா.
எக ஊப$க ேவற. அவக ேக0டா* Hட$ கட ெகா5$க ேபாறதி*ல.
உக$ேகா அவக$ேகா ெகா5$கபா(% அ தமி*ேல. நா அQவளF
Sர ெநா;சி0ேட% அ த. ஏB 8ேதவி த$காளிைய ஏ அப
பி$கிேற? உைட;சி0டா* ஒபனாகா தவா? ெச-தாமைரயமா, ஒக$#
எ-த$ காB எ தைன கிேலா ேவVமா? சி*லைறயா$ ெகா5க. அப( பாB
ெகா5 (; சி*லைற ேக05.. அவ.ைதப5 தாதீக..."

பாேபா* ெநளி-த டலகாBகைளG, ப* விைதகைள$ கா0ய தா
XசணிையG, க1ெடCேபா* ேதாறிய ேசப கிழ#கைளG, த

க

ேபா* கா0ய உைள$ கிழ# கைளG ெதாைலேநா$காB பா த ெச-தாமைர,
கைட$காரைர பா (வி05, ஏேதா ஒ ைவரா$கிய ேதா5 , நட$க ேபானா .
கைட$கார, அவைள; சாB ( பா தேபா(, "அாிசி வா#ற($# S$#ைப
எ5 (05 வேர” எ ெசானப நட-தா .

ெச-தாமைர =05$# ேபாB தா என ஆகேபாகிற( எப(ேபா*, ெம ள
நட-தா . பிற#, இவேராட பவிக, விகபா$க அ1ண%$# ெதாிய05 எ
அைத ெதாியப5 த ேபாகிறவ

ேபா* ேவகமாB நட-தா . ஊாி* அமா,

க'ைத வய$# வ-த பிற# தன$# உணg0 வி0ட( மனதிேல நிைனFகளாB
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வாயிேல ெப8;சாB , க1ணிேல நீராB உமாறின. பைழய இனியைவ, திய
கசேபா5 வ-தன.

ஒறைர வட தி#

தா, அபா வி*லாதி வி*லனாக ஆகாம* ேபான

இ-த வி.வநாதனிட, அவைள த ளினா. 8 ெப1 ம$கைள
வியாபாாிக$# ெகா5 த த-ைத, ஒ ேச?$காக இவைள ப0டதாாிG,
அரசாக ஆசாமிGமான இ-த வி.வநாதனிட ஒபைட தா. பிள.c'
ெச-தாமைரHட தன( அ$கா$க$காக அ%தாப , தன$காக ெபமித 
ெகா1டா . அற-தா ெதாி-த( - அபா ேச?$காக பி த மாபி ைள
மாத$ கைடசியி* ேச?ேச இ*லாதவ எ. வியாபாாி - ம;சாகளி ஒநா
சபாதைன, இவாி ஒ மாத; சபள.

ெச-தாமைர, =05$ கதைவ திற-(, அைத$ காலாேலேய உைத தா . ஒ
$காCயி* இ-த ெடCேபாைன S$கி எறிய ேபானா . 'நீக ெக0ட
ேக05$#...' ஒக$# ெடCேபா ஒ ேகடா?' எ அவனிடேம ேக0பதகாக
டயைல; றினா .

'ஹேலா - ஆ@. Aபாிெட0, மி.டவி.வநாதேனாட ேபசV."

"அவ ேவறெடCேபால ேபசி05 இ$கா. ைலேலேய இக."

ெச-தாமைர ெடCேபா #மிைழ$ காதி* ப05 ப0ெட அ ($ ேகாப ைத$
ெகா0யேபா(, வி.வநாத #ர* ெதளிவாக$ ேக0ட(.

"ராம;ச-திரேனாட ஆ ல0ச பாB ெகா0ேடஷட ேலாவ.0தா. ஆனாD,
ெகா5$கV % க0டாய இ*ைலேய? ேபான ைபனாஷிய* வஷ திேலG
இேத மாதிாி ேலாவ.0 ேர0 ெசB( அற பாதி @ாிய0ல... விைலவாசி H05
எகிற சா$கி* அதிகமாB 8 ல0ச ேக0ட கெபனி. அ( ேதைவயி*ைல.
ேகாபி கெபனி ஆ ல0ச (

பதாயிர பாB ேக0டாD #வாC0

கெபனி. ெசான ெசா*C* நிகிற நிவன.
இ$க05ேம. ஆட ஆ*

பதாயிர அதிகமாB

பதாயிர பாB... ப0ெஜ0ல சாி$ க0$கலா."
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ெச-தாமைர மன # றிய(. அவ ேபவ( அவ
இவ தன$#

கா($# நறாகேவ ேக0ட(.

ேபசி$ ெகா1டா .

ஆட ஆ* ெர15 கிேலா அாிசி வாக வ$கி*ல. ஒ வாைழ$காB Hட
வா#ற($# (பி*ல.... ஆட ஆ*

பதாயிர பாB% ேபசறைத பா .

=05 ப0ெஜ0ைட சாிக0டாத மனித$#, கவெம10 ப0ெஜ0 எப வ?
இதனாலதா நா5 உபடல.

வி.வநாத #ர* அ' தமான(. அவ

தனிட தா ேப$கிறாேரா

எப(ேபா* ெச-தாமைர உ$ ேக0டா .

அவ, இ% அேத ேபாைன தா க0ய'தா.

"ஐ ஆ ஸாாி ஸா. நா பிைழ$க ெதாியாதவனாேவ இ-(05 ேபாேற ஸா.
அ5 தவ காக என$# ேதைவ இ*ைல ஸா எ ஒB ந;சாி இ*ல ஸா.
எேனாட ேநைமைய தேனாட தாC பா$கியமாB நிைன$கிறவ . யாேராட
ப05; ேசைல$# பக05$கா$# பண ேக05 தாC ைய$ கழ0 எறிகிறவ
இ*ல ஸா. ஐ ஆ ஸாாி ஸா. உக =05 இசிெடைட; ெசா*லல ஸா.
#5ப ைதG கவனி$கV % நீக ெசானதா*... இப; ெசாேன....

படபட ( ேபசிய வி.வநாத, எதி ைன பதிைல எதிபா தேபா(, அேத
ைனயி* டெக ஒ ச த.

"அடேட... அI.ெட10 ைடர$ட ேபாைன ட% வ;0டாேர. இ-த
ைலேல யாBயா இ$#(? ஹேலா ஸாாி.... பா கீ ^ ெவயி0. யா
ேபற(?" எறா வி.வநாத.

ெச-தாமைரயா*, ேபச

யவி*ைல . உ;சி

த* உ ளகா* வைர ஒ காறா

னலா - கதகதபான Aடா, ஏேதா ஒ உ0ெச அவைள உதிப5 (வ(
ேபா* இ-த(. அ தைன ேகாபதாபக, ஆ$கXவமாB, ேநைம ேவ வி$#
எ$களாயின. வி.வநாத உதவியாளாிட ேபவ( ேக0ட(.
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"எனபா, இ( ரா நபரா?" ெச-தாமைர உர$கF, உசாகமாகF Hவினா

-

"ைர0 நப, ைர0ேல. எனக.... ஒகள தா..."

- # த, 25.8.88
---------------------12. ஒ%

இர'.

அDவலகேம அ*ேலால க*ேலால ப0ட(. ெகாயவ எ ெகாக0 பற-த
பைழய ேச*.மாேனஜகழிவதாD, திய ேச*.ேமேனஜ #வதாD
அDவலக தின அைனவ மகி>;சியி* திைள தாக . பைழயவைரவிட எவ,
ேமாசமான வராக இ$க

யா( எற அ%மானேம, தியவ$# , ஒ த#தியாக

வாB த(. மாேனஜி ைடர$ட, "தி. இ. Gவ பிரா?; - ஹி ஈ. ெஹ0கிளா$
ேசாணாசல...” எ ெசா*C

 (, தியவைர அேக # திவி0ட திதியி*

ேபாB வி0டா.

ெசR ஆ0க

அைனவேம எ'-( நிறாக ; ைடபி.0காாி ெகா1ைடைய

சாிெசB( ெகா1டா . ேச*. - அசி.ட10 சிகார, ச0ைட பி தாைன
ேபா05$ ெகா1டா. 'மாடனாக' இபதாB கா0$ெகா ள விபிய
ெப1க , ெபௗவியமாB இபதாB நிைன ($ ெகா1ட ெப1க , கிளா0 c மீ0
^ ஸா எற வா ைத கைள அறி கப5 தப0டFடேனேய ெசா*Cயாக
ேவ15 எபதகாக, அவைற மன($#
ஆ1க

ஒ திைக பா ($ ெகா1-த

- இப அDவலக, தீபாவளிைய ெகா1டா5வ(ேபா*, (ைமயாக

ேதாறிய(.

ேச*. மாேனஜ சதாசிவ தி# இப ெத05 வயதி$கலா. cவி0ேப15,
சிலா$#, உடபி* ஒ0G ஒ0டாமD மிவிசிறியி* ேலசாக ஆன.
Hைமயான பாைவG, அறி க ப5 தப5ேவாாி க1கைள, அவ, ேநராக
பா ததி*, அப பா$கப0டவக
#னி-( ெகா1டாக .

பாவ ெசBதவக

ேபா*, தைலகைள
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தைலைம #மா.தா ேசாணாசல, ஒQெவாவைரG அறி க ெசBGேபா(,
அDவலக தி# அேபா(தா வ-த அ$ெகௗ1ட0 -தர, தா ேல0டாக
வ-தத#, மறவக தா, வ தபட ேவ15 எ நிைன தவ ேபா*,
மதட, அேம* அைவ ( நிதானமாக நட-( வ-தா.

தைலைம$#மா.தா, தா அறி கப5 தி$ ெகா1-த ைடபி.0 ெப1ைண,
'அேபா' எ வி05வி05, க-தர ைத பா தா. அவைன,

தC* அறி க

ப5 தியாக ேவ15. இ*ைலெயறா* தி05வா.

"ஹி ஈ.... -தர... ஸா" எறா ேசாணாசல. "கிளா0 5மீ0^ மி.ட...
சதாசிவ " எ ெசா*C$ெகா15, -தர மாேனஜ சதாசிவ தி கரகைள$
#D$கினா. எ*ேலா ஸா ேபா5ைகயி*, இவ ம05 மி.ட எ
ேபா0டைத சதாசிவ கவனி$க தவறவி*ைல . அேதா5, அவ ேபசிய ேதாரைண,
அவ எனேமா மாேனஜ மாதிாிG, தா தா அ$ெகௗ1ட1டாக வ-திப(
ேபாலF நிைனபதாக ேதாறிய(.

தியவக

Hட, பதவி$#ாிய

மாியாைதைய$ ெகா5$#ேபா(, சம வய( ள ஒவ, ஆட ஆ*' ஒ
அ$ெகௗ1ட10 நட-( ெகா1ட வித, மாேனஜ$# பி$கவி*ைல .
ஆைகயா*, இ-த இட தி*, ஏதாவ( ேபசி, தன( @ாியாாி0ைய கா0யாக
ேவ15. கா0னா.

"கிளா05 மீ0 ^ ஆ*... ஒ$ஈ.கா0 உக$#, எ-த பிர;சிைன எறாD....
எகி0ட வரலா... ப0... .Iபிளி இ. ெராப

$கிய.... நா ....

ல1டல பிIன. அ0மினி.ேரஷ ேகா.... ப$# ேபா(.... அேக ஒ
சபவ ைத ெசானாக. அேக ஒவ...'

அDவலக ஊழியக
(பவக

அைனவ மாேனஜ விள$கேபா# சபவ ைத அறிய

ேபா*, க1ெகா0டாம*, அவ வாையேய பா தாக . அதிேல சில

பாவலா ேபவழிக இ$கலா.
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ஆனா*, அ$ெகௗ1ட10 -தர, அல0சியமாக ேமேல ஓ5 மிசார விசிறிைய
பா தா. பிற# ைகயி* ைவ தி-த ஒ ப திாிைகைய அல0சியமாக
ர0னா. இ-த அல0சிய ைத மாேனஜ சதாசிவ ல0சிய ெசBத(ேபா*,
ேகாபமாக ேக0டா. ேல0டாB வகிறவகைள .மி. ப1ணி5ேவ.
தாமதமாக வவ( ஒ ச8க விேராத ெசய*" எ ேபசி$ெகா1ேட ேபானா.

ஊழியக , அவ$# பயப5வ(ேபா*, த த ைககா*கைள ஆ0$
ெகா1டாக . -தர ம05 ஒன$# ஒ திறைம இ-தா*.... என$# ஒ
திறைம இ$#.... நீ என ெசா*ற(..... நா என ேக0கிற(' எ மன தி#
ெசா*C$ெகா1ேட, அல0சியமாக ப திாிைக$#

தைல aைழ தா.

மாேனஜாி பாைவ, அவேம* அ$க வி'வைத ஊழியக
பா (வி0டாக . மாேனஜ சதாசிவ அ0ைவ.
ஏக1ஷ அைற$#

 (வி05, தன(

ேபாBவி0டா. அவைன எப மட$கலா எ

மாேனஜ, ஆசாமி மீ( எப ஒ வழி ெசBயலா எ அ$ெகௗட5
நிைன ($ ெகா1டதா* அ இவேம எ-த ைபைலG பா$கவி*ைல.

இர15 8 நா0க

ஓன.

அ$ெகௗட -தர, தா நட-( ெகா1டத# வ தப0டா. என
இ-தாD எQவளF திறைம அவனிட தி* இ-தாD, அவ ேமேனஜ$#
கிேழ ேவைல பாபவ. ஆைகயா*, அ5 த தடைவ திய மாேனஜைர
பா$#ேபா(, மிகமிக பணிவாக நட-( ெகா வெத தீமானி தா.

'அ5 த தடைவ வ-த(. கெபனியி aைழவாயிC* காாி* இ-( இறகிய
ேமேனஜைர பா (, .H0டாி* இறகிய அ$ெகௗெட0 , '#0மானி
ஸா. ஆ@I# வாாீகளா எ ேக05 ைவ தா.

மாேனஜ சதாசிவ, அவைன ஏற இறக பா தா. ஆ@I#

தா

aைழவைத பா த பிற# ஆ@I# வாாீகளா%' ேக0டா* என அ த?
இவ, திமிைர அட$காம* வி0டா*, அவ, ல1டனி* பிIன. அ0மினி.0
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ேரஷ ேகா. ப ததி* அ தேம இ*ைல. அ$ெகௗட5$#, பதி* வண$க
ெசD தாம* ^ மீ0மி இைம  எ ேகாபமாக; ெசா*Cவி05, ேவகமாக
C#

aைழ-தா.

அ$ெகௗட0 -தர தி, ர த ெகாதி த(. மாியாைத ெகா5 தா*, இ-த
ேமேனஜ$# மாியாைத ெதாியவி*ைலேய! இ$க05... இ$க05.....
இர1* ஒைற பா ( விடலா.

மாேனஜ, ெசானப அவ பா$கவி*ைல. பி^ வ-( ெசான பிற#,
கா*மணி ேநர கழி ( மாேனஜ அைற$# ேபானா. அேபா(, ேமேனஜ,
அவைன$ அைழ தைத மற-தவ ேபா* பாவலா ெசB( ெகா1ேட, ஒ இள
ெப1Vட ெமBமற-( ேபசி$ெகா1-தா.

"சர1சி, ேநவி ெபாளாதார$ ெகா ைகைய தா$கியி-தா பா திகளா?
உக அபிராய என ேமட?"

அ-த ெப1 (அழகானவ ) மாேனஜாிட ஏேதா ேபச ேபானா . அத#

அேக

நிெகா1-த அ$ெகௗட0 -தர ஒ நாகாCயி*
உ0கா-(ெகா1ேட "ந நா05$#" ெஹவி இ1ட.ாிஸு

$கியதா.

அேதமாதிாி கா0ேடO இ1ட.ாிஸு” எ ேபசி$ ெகா1ேட ேபானா.

அ-த இள ெப1, மாேனஜைர வி05 வி05 -தர ைத பா தா . எதிேர உ ள
நாகாCயி*, கா*ேம* கா*ேபா05 உ0கா-( ெகா15, அ$ெகௗட0
ேபசிய( மாேனஜ சதாசிவ தி# சகி$கவி*ைல. ேபாதா$#ைற$# அ-த ெப1
அவைனேய பா$கிறா . இேபா( சதாசிவ, அவைள இர. ெசBதாக
ேவ15.

'இர. ெசBதா.

'மி.ட -தர! நா உகைள கவனி;$கி0ேட வேர. ப ( மணி$# ஆ@.,
வழ$கமாB ப தைர மணி$# வ-தா* வா0 ட. இட மீ'
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"நீக வ-த சமய (ல நா% வ-(5ேறேன.'

அ-த இள ெப1, அ$ெகௗட பதிC* ஒளி-தி$# ச0டயைர, ரசி தவ
ேபா*, ேலசாக சிாி ( ெதாைல தா .

மாேனஜசதாசிவ தி# ர த ெகாதி த(. ஒ ெப1ணி

னா*, ெபாிய

பதவியி* இ$# அவைன, ஒ சின பதவி$கார, அவமானப5 (வதா?
யா(; விட

யா(.

'மி.ட -தர! ேடா0 ^ ேநா ேமன.? பிளீ. ெக0 அ. எ'-( நி% பதி*
ெசா*Dக. ஏ ேல0டாB வ-திக? ஐ ேஸ ஒB ஆ ^ ேல0"

அ$ெகௗட0 -தர, எ'-தா. ஒ ெப1ணி

னா* அவைன

அவமானப5 (வதா? மாேன. இ*லாம* ேபவதா? அவ பதி* ெசா*லாம*
இ-தா*, அவைனபறி என நிைனபா ?

ஆைகயா* அவ பதில ெகா5 தா.

'D$' மி.ட சதாசிவ ! ஏ அனாவசியமாB ப. ப1றிக? இேபாேல0டாB
வ-த(னால எ-த$ #

'வி ேபா;? நீக-தா ேல0டாB வ-தீக"

"எதி தா ேபற... ^ ஆ ேசல?சி ைம பவ"

"ேநா... ேநா... ^ ஆ பாI மீ c ம;. ெபாிய பதவி$# சின  தி Hடா(."

"ஓ0... தி ராவா ேபற... ெக0 அF0 ஐேஸ ^ெக0 ெக0 அF0."

"ேபாகிேற. ெகா?ச மாேன. க ($கக"
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"இக எ($# ேம வ-திக?" "நீக எ($# Hபி05 அ%பினிக?"

" எதி தா ேபக"

"நீ நா% ேபசினா... நா%, நீ% ேபச ேவ1ய( வ...''

"ஐ ேஸ ^ ெக0 அF0"

"ஐ ேஸ ^ ஷ0 அ"

மாேனஜ சதாசிவ, நாகாCயி* இ-( ெகா1ேட #தி தா. அப #தி ($
ெகா1ேட க தினா. ஒ இள ெப1

னா*, த அதிகார ேசல?;'

ெசBயப0டைத, அவ விட தயாராகயி*ைல .

அ$ெகௗட0 க-தர, ெவளிேய வ-(, ைக$#0ைடைய எ5 (
(ைட ($ ெகா1டா. ஒ ெப1ணி
ப5 (வதா . அவ

க ைத

னா*, அவைன அவமான

கைட$க1 பாைவயி* ம1ணி*, அ$ெகௗடபான

அவ%$# அ-த மாமைல மாேனஜ, ஓ க5கா.

மாேனஜாி பயகரமான இைர;சைல$ேக05 ஊழியக
ஏக1ஷ அைற$#

அேக ஓ வ-தாக .

வியைவ ெகாபளி$க ப*ைல$ க ($ ெகா1-த

மாேனஜைர ஆவாசப5 திய அவக , ெவளிேய வ-( க-தர தி ைகைய$
#D$கF தவறவி*ைல . இத# , அ-த; இள ெப1 ஓவி0டா ...
ஒேரயயாB ஓ5வ(ேபா* ஓவி0டா .

மாேனஜி ைடர$ட மதனேகாபாD #Dகினா. சாபசிவ, -தர ைத
பறிG, க-தர சாபசிவ ைத பறிG எ'திய காகளி சி$க*கைள தீ$க,
சி$க* சிகார ேவலைன ேவ1னா. மாேனஜ, ஆ@ஸேகட. அவ கா$#
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ெவயி0 ெகா5 தாக ேவ15. க-தர ^னியனி* ெச*வா$# ளவ. அவைனG
அல0சிய ெசBய

யா(.

'ஆR' எ5$கவி*ைலயானா* ராஜினாமா ெசBய ேபாவதாக மாேனஜ,
ஆR எ5 தா* ேவைல நி த ெசBயப5 எ அ$ெகௗட5 @ல.'
வி0டாக . விவகார ைத ம'பிவிடலா எ நிைன த மாேனஜி ைடர$ட,
இதியி* இவ$#ேம 'ெமேமா' ெகா5 தா. அ$ெகௗட5$# சிவிய
ெமேமா'.

ேச*. - மாேனஜராக இ-(, தன$# கீேழ ேவைல பா$# ஒவ%$#
ச.ெபஷ வாகி$ ெகா5$க

யவி*ைல எ சதாசிவ , எ தைனேயா

ேச*. ேமேனஜகைள மிர0ய தனா* இவைன மிர0ட

யவி*ைலேய எ

-தர  அதிதி அைட-தாக . எபேயா இவ$#மிைடேய ஒவித
ெக5பி' நிலவி வ-தாD, இவ ஒவைர ஒவ ச-திபைத தவி ($
ெகா1டாக .

அைதG கைல$#, ஒ நிக>;சிG விைரவி* வ-த(.

ஊழிய பிரதிநிதி$#' ஒ ேச*. மாேனஜ சதாசிவ தி

னா* வ-(

நிற(. அவ, தா ஒ சவாதிகாாி இ*ைல எபைத கா05 'ஹபி
பிைர0' (எளிைமயி* கவ ெகா வ() உ-தப0டவனாB, அவகைள
உடகார;ெசானா. பி^ ெகா15 வ-த காபி டளகைள, அவேன எ5 (,
ஒQெவாவ$# ெகா5 (வி05 ேப;ைச (வகினா.

"என விஷய?"

"வ-( ஸா... ந கெபனி ஊழியக

எ*லா ேச-( வழ$கமா இ-த வஷ 

நாடக நட த ேபாேறா".

மாேனஜ சதாசிவ உ;சி #ளி-தா. கெபனி சாவனீ களிD, அவ
ெகா5$# விளபர தி# அவ எ'தியைத அபேய பிரகாி$# இதர கெபனி

119

மலகளிD, அவ கைதக

எ'தி இ$கிறா. அ-த கைதகைள ப (வி05,

இவக , அவனிட .கிாி0' ேக0க வ-தி$கிறாக

வ-தவக

ேபாC$#. ெவாி#0

'.கிாிைட' வி05 வி05, நெகாைட சமா;சாரகைள ேபசினாக .

மாேனஜ$# எாி;சD$# ேம* எாி;ச*. வாBவி0ேட ேக0டா.

"ராமாF$# கைத வசன யா எ'(ற("

"நம அ$ெகௗட0 -தரதா ஸா. நீக தைலைம தாகV".

"நா தைலைம தாகV னா

த*ல .கிாிைட பா$கV. கெபனிய

தா$#ற( மாதிாி இ$கா? தனிப0ட மனிதைர தா$#ற( மாதிாி இ$கா%
பா$கV."

ஊழியக , க-தர திட விவர ைத; ெசானாக . அவ

தC* #தி தா.

பிற#, த திறைமைய, ேச*. மாேனஜ$# ெதாியப5 த விபியவ ேபா*,
.கிாிைட ெகா5 தா.

-தர தி .கிாிைட' சதாசிவ ப தா. அவ%$# உடெப*லா பறி
எாி-த(. இ(வைர, அ-த$ கெபனிCேலேய தன$# ம05ேம நறாக எ'த

G

எ நிைன த அவ%$#, அ-த .கிாி0 நறாக இப(ேபா* ேதாறிய(.
ஆைகயா*, அ-த கைத வசன ைத அேயா5 ெவ தா. அைத எ'திய க-தர ைத
இ% அதிகமாக ெவ தா. .கிாி* இ-த aV$கக , ஜனர?சக
நைடG, அவ உ ள ைத$ #ைட-தன.

.கிாி0 எப ஸா இ$#" எ ேக05$ ெகா1ேட ஊழியக

வ-தாக .

"இ($# ேப .கிாிடா? கைதேய இ*ல.... வசன, ம0ட திD மகா ம0ட.
சபவ$ேகாைவ எகிற ேபால சேபாக ேகாைவ... சீ;சி... இைதவிட நீக
நாடக ேபாடாமேல இ$கலா. ேவற .கிாி0ைட ேவற ஆ கி0ட வா#க."
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"c ேல0 ஸா. ஆ

கிைட$கிற( க_ட. இவ பண வாகாம எ'தி$

ெகா5 தா. ம தவக பண ேக0பாக."

"நா பண  தாேர, .கிாிப5 எ'தி தாேர. ஏ ேயாசி$கிறீக? எ
கைதக

நீக ப ததி*ைலயா?"

ஊழியக

ெமளனமாக நட-தாக . நட-தைத அ$ெகௗடட ெசானாக .

அவ க (வா எ எதிபா தாக , அவ க தாததா* இவக
க தினாக .

"-தர எபடா உனா* ேகாபபடாம இ$க

G(?"

"ேச*ஸமாேனஜ ஆைசைய எ($#பா ெக5$கV?"

அ$ெகௗட0 , தா 'ெப-தைமயானவ' எபைத$ கா0$ ெகா1டதி*
ெபமிதப0டா. இ(ேபா*, சதாசிவ , நாடக ைத, அவ 'ைடர$0 ெசBய
'ெப-தைமேயா5 சமதி தா.

ஒ திைகக

நட-தன. இதி ஒ திைகைய பா$க சதாசிவ வ-தி-தா. இர15

8 கா0சிகைள பா தா.

த* கா0சியி* அவ எ'தியேத இ*ைல.

இர1டாவதி*, பல மாறக . 8றாவ(,
க தாம* இ$க

'சாB இெனா. அவனா*,

யவி*ைல.

"நி (க... இ-த நாடக ைத நா அ%மதி$க

யா(. எ .கிாிைட தி த

எவ%$# உாிைம கிைடயா(."

அ$ெகௗட5, நாடக ைடர$டமான -தர வி5வானா? விடவி*ைல .

"ெசா*Dகேள1டா.... .கிாிைட தி த ைடர$ட$# உாிைம உ15."
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"அ($காக எ*லா கா0சியிேலG ைக ைவ$கிறதா?" "எ*லா$ கா0சிG ம0டாக
இ-தா*, என ப1ற(?"

"எ .கிாிடா ம0ட. நா ெச. . ைடரR தா மகா ம0ட"

"எ ைடரRனா? இயா0$... ம0டமான .கிாிபைடG ைவ ( சிற-த நாடக
தயாாி$க

G எகிற($# எ ைடரR ஒ உதாரண".

"மி.ட -தர! நீ ெராப தா ேபற"

"மி.ட சதாசிவ இக நீக மாேனஜ இ*ல... ைர0ட. நா அ$ெகௗ1ட10
இ*ேல... ைடர$ட ேடா10@I*C."

"வா ைதைய அட$கி ேப . இ-த மாதிாி ைடரR ப1ணியி$கிேய.
இைதவிட நீ எைம மா5 ேமB$கலா.''

"எைமமா5 எ'தின .கிாிைடவிட ைடரR எQவளேவா ேம*."

"ேடB! எனடா நிைன;சி$கி0ேட?" "டாB... என நிைன$கV#றடா?" "இப
ேபசினா ப*ைல உைடேப" "இேதா நாேன உைட$கிேற பா."

ஊழியக , இவைரG வில$கிவி0டாக . பிற# இர15 ேகா_களாகி
தக$# ேள அ ($ ெகா1டாக . நாடக ேபாடாமேல அேக ச1ைட$
கா0சிக

நிைற-த, நாடக ஒ த பமாக அரேகறிய(.

விவகார, மாேனஜிைடர$ட தனபாD$# ம05ம*ல, ப திாிைகக$#
ேபாBவி0ட(. இேபா( சதாசிவ , க-தர  இைட$கால பணி நீ$க தி*
இ$கிறாக . விசாரைண அதிகாாியாக யாைர ேபா5வ( எபதி* ஒ பணி ேபா
நடபதா*, இ% விசாரைண ெதாடகேவ இ*ைல.
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சாபசிவ எபேயா... -தர தி# அ ேம* அ.... மைனவியி ஊைம
#கபி*, மாமனா, மாமியா காி ($ ெகா0ட*.... அவ அதிகாாி... எபG
தபி;$#வா. நீ ெவ அெகௗF1டென05. உன$# தா ேவைல ேபா#
எற அபாவி ேஜாசிய, இதனா*, -தர திேக, தன( அ%# ைறயி* சிறி(
ச-ேதக ஏப0ட(. ஆனாD,  திசாC எபதா*, ஒ மேனா த (வ நிணைர
ச-தி (, தன( வரலாைற ஆதிேயா5 அ-தமி*லாம* ஒபி தா. அவ, அவ
மேனா பிர;சைனைய இனிேம* தா க15பி$க ேவ15 எறாD, அ-த
விவகார தி காரண காாியகைள க15 பி தவேபா*, ஒ க15
பிபாள$# உாிய கவ ேதா5 ெதாிவி தா.

"உலக தி* எ*ேலாேம ஒேர மாதிாி #ண இய* உ ளவராB இ-தா*,
கலக-தா மி?. ஒவ, தனிட இ$# #ைறகைள, பிறாிட
காVேபா(, அவைர ெவ$கிறா. உ1ைமயி*, இ( ஆ>மன தி* உ ள ய
ெவபி சாம தியமான ெவளிபா5. சய - #ைறகைள$ க15, தைன
ெவ$கவிடாம* ஒவர( ஈ த5$கிற(. 'ஈேகா' அவைற சாம தியகளாக$
Hட நிைன$க ைவ$கிற(. இேத #ைறக , இெனா மனிதனிட பிரதிபC$#
ேபா(, ஒவ, அவைன ெஜம பைகவனாB க(கிறா. ெவபத 8ல
இவ, த ெஜம தி* உ ள #ைறகைள மைற கமாக ெவ$கிறா.
இதனா*தா சாேறாக

தைன உணர; ெசானாக . தி8ல, மர ைத

மைற த( மாமத யாைன' எற($#, சா$ரZ. 'உைனேய நீ அறிவாB' எ
ெசான($#, ைபபிளி* 'உைனேபா* மறவைன ேநசி' எ
ெசான($# இ(தா காரண. பிறைர ெவ$# ஒவ, தேன ேசாதி ($
ெகா ள ேவ15."

-தர ேயாசி தா. மாேனஜ சதாசிவ தி நைட உைட பாவைனக , தைன
ேபாலேவ அைம-திப( அேபா(தா உைற த(. தா, மாேனஜராக இ-தா*
சதாசிவ ேபா*தா நட-தி$க

G எப(, அவ, த நிைலயி*

இ-தா*, அவ% தைனேபா*தா நட-திபா எப( ாி-த(.
விவகார பதவி$ ேகாளா அ*ல மனித$ ேகாளா எப( க1ெக05 உைற (.
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அ1ணா - ெபாக* மல, 1982
---------------13. ஒ

காத! கத.....
கத.....

ஆைட அலகார தி உ;ச$க0டமாக இர1டாவ( மாயி* ஒ1 ேபாஷனி*
ெத# ப$க உ ள ஜனD$# வகிெட5 த( ேபா* ேதாறிய இர15
ெச# தான கபிக$# இைடேய, க0டக க0டமாக

-த ந5ப#தியி*,

ந5ப$க ($ க0ட தி* ச(ர$ க1ணாைய சா தி ைவ (வி05, சிவராச,
க தி# பFட தடF சா$கி*

த* மாயி* இர1டாவ( ேபாஷனி*

இ$# ஓ இளைச பா தா. அேத அைறயி* அேத சமய கிழ$# ப$க
இ-த #கலான ஜனC* ைகயளF க1ணாைய பிாி தபேய கிரF10
ேபாஷனி* வா' அ*ல( காதC* வா5 ஒகடலளF க1ணினாைள, வரத
ைகயி* எ5 த.ேனாைவ$ காதி* ேதB தப பா தா.

"ேடB, க1ணாைய பா$கிறியா இ*ல க1ணாைய பா$கிறியா? எQவளF
ேநர1டா? நா% இவைள பா$கபடாதா? றப5டா?" எ சிவராசைன,
வரத சானா."

"ஒனா* அவைள பா$க

யலனா நா% இவள பா$கடாதா? ஏ1டா

இ-த ெபாறாைம  தி?"

அ-த அைற$# , 8றாவ( இைளஞனான ரக சிவராசைன ஏறி05 பா$காம
தன$# ேளய ேபசியப தன$# ேளேய சிாி தா.

வரத அத0னா.

"ஏ1டா, நீ வார(வைர$# கா தி-( ஒன$# .ெபஷ* ேஷா கா0ட ேபாறதாB
நிைனபா? றப5டா! ேடB, ஒைன தா .... ஒன$#$ காதC$க தா
ெதாியா(. எகேளாட காதைல ரசி$கF பி$கா(. நிழ* காதைலயாவ( வ-(
பாடா. எ'-திடா ச1 மா5"
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ரக ெம*ல; சிாி தப ந1பகைள பா$காமேல நாவைச தா. "நா
சினிமாF$# வல."

"என... வரCயா? உன$# ேச ( எ ைகயிேல இ-( காைச$ ெகா0 ாிசQ
ப1ணியி$ேக, ஒப =05 பண னா இப; ெசா*வியா?"

"எப =05 காகனாD வரமா0ேட."

"சிவராக ! வாடா ேபாகலா. ேடய ரகா, ஒைன வ-( கவனி;$கிேறா.''

ந1பக

ேபாBவி0டாக .

ரக அைற$#

வ-தா. கதைவ தாளி0டா. எவராவ( உ ேள வரலா

எப(ேபா*, அ%மானி ( வாசD$# கதவா*, தைட ேபா0டா.

அDவலக ேமைஜ ராயாி* X0 ைவ (, மீ05 வ-த காகித உைற$#

ைகைய

வி0டா. கைம Xசிய காகித ைத எ5 தா. மா$# ேநராக அைத ைவ ($
ெகா15 ப$க ேபானா. மி விசிறியா* அ( பரபரபைட-த(. உடேன அ(
கிழி-( விட$ Hடாேத எ பய-( .வி0; ேபா0 ப$க ேபானா. இ-த
இைட$கால தி* காகித பற-(விட$ Hடாேத எ மீ15 ேமைஜ$கேக
தாவினா.

கத தி வாசக மனபாட-தா. அதகாக$ கத ைத வி05விட

Gமா? அ(

ெவ கத அ*ல.... அவ காத* சாராOய தி பவள$ெகா. ஒ வட
காலமாக வய* ெவளியிD கிணறயிD ேகாவி*

ைனயிD உ1ணா விரத

இ-( ெபற காத* ெகா ேதசிய$ ெகாைய ேபா* மாைலயி* இறகாம*,
உயர தி* பற$கவிடப5 அ$ ெகா.

எக

மீ15 கத ைத மா$# ேநராக பிாி தா. காகித கச#வ(

ேபாC-த(. உடேன சிறி( ெமைமயாக வி05 பி தா.
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" அ ள அ தா%$#,

நல நல அறிய அவா.

எனடா, இ-த விஜயா எ5 த எ5பிேலேய அ தா எகிறாேள எ
ேயாசி$கிறீகளா? ேயாசிGக . உகைள$ காதC$கிறவ
ம05, நீக

என$# அ தானி*ைல. உக

ெபாிய தா மைனவி, எக
பா தாD நீக
ெபா

எற வைகயி*

அமாேவாட பா0யி

#5ப தி* பிற-தவளா. ஆக, றி வைள (

என$# அ தா தா. 'றி வைள (' எற வா ைதயி

ாிகிறதா? என$#, அ( ாிய ாிய , மன அ*லா5கிற(. ெவ0க

ெவ0கமாB வகிற(.'

இேதா ெவ0க ேபாB இேபா( பய வகிற(. ஒேவைள நா
எதிபாப(ேபா* நீக

எைன$ காதC$காம* இ-தாD இ$கலாேமா

எற பய.!'

ஆமா அ தா ெதாியாம* தா... ேக0கிேற - விபிய ெப1ணிட ஓ
ஆடவதா, த விப ைத

தC* ெதாிவி$க ேவ15 எப( உலக ரகசிய.

ஆனா* கா தி-(, கா தி-( க1ெண*லா நீ நிைற-(, இேபா( நாேன
நாண ைத வி05 ஆைசைய ெதாிவி$க ேவ1ய( இ$கிறேத எபைத
உணேபா(, எ மீேத என$# ெவ வகிற(. அேத சமய, ஆைசைய,
அத# உாியவாிடதாேன ெதாிவி$கிேறா எ ெதளிGேபா( சிாி வகிற(.

உக$# ஞாபக வகிறதா அ தா? க*Tாிகளி* ெவQேவ சமயகளி*
ேவைல நி த ைத

னி05 விடப0ட வி5 ைறகளா*, 8 வடகளாக;

ச-தி$காத நா, கிராம ( க ேதா0ட தி# அேக ச-தி ேதா. உகேளா5
ஒ0$ ெகா1ட ஒகளி ப ( வய( அ$கா மகைன பா ( நா, எனடா
ஆேள அைடயாள ெதாியல? எேற. நீக

எைன உ பா த(

உ1ைமதா. ஆனா* ஒ வா ைத நீG-தா' எ ெசானீகளா?

126

இெனா நா ... நீக

டF%$# பிரமாதமாB ேபாB$ ெகா1-தீக .

#ள தி* #ளி (வி05, மதிேயா5 வளமதிேயா5 வ-த நா, ம?ச
ச0ைடG சிெம10 கல ேப15 பளபள$க , வா ெத5 த இேபா*
0ைட தைலேயா5 ெசா$க ைவ$#

க ேதா5 ேபான உகளிட

கிறகிேபாB, யாராவ( அழகாB மாறV னா* இ-த ஊல நாDவட
இ$கபடா(. அபேய தபி தவறி இ-தாD அ$க #றால தி* ேபாB
#ளி$கV' எேற. நா எதிபா த( ேபாலேவ நீக
யாைர? வளமதிைய ! ந*லேவைள அவ

திபி பா தீக .

உக$# ெசா-த சி தி மக

எபதா*

என$# நிமதியாயி.

இெனா

$கியமான இட தி# வேவா.

அ-தி சாB-த ேவைள. எக
நீக

ளிய-ேதாபி* இ-( நா ேம# ேநா$கிG,

கிழ$# ேநா$கிG நட$கிேறா. நா உகைள$ க1டFடேனேய,

ைககைள பிைச-தப தவ>வ( ேபா* நட$கிேற. நீகேளா ஊைர திபி
திபி பா தபேய வகிறீக . இவ ச-தி தேபா(, நீக

ககார

ைகைய ஆ0யபேய, இேபா மணி என இ$# எ அழா$ #ைறயாக$
ேக05

க ைத (ைட ($ ெகா கிறீக . நா சீ$கிரமாB வ-த சிாிைப

அட$கியபேய, ேநர ெதாியCயா? இ*ல, ஒ ேவைள ேநர சாியி*ைலயா?
எேற. நீக

வி'-த ( மீ15 மீ15 ஊைர திபி பா தபேய

ஓனீக . காதலக$# வா ைதக
நீக

.=0 ந தி.தா .... இ-தாD

ெகா5 த .=05$# பிற# கார ேவVெம நா சைமய*காாி மாதிாி

நட-( ெகா1ட( த தா.

இத# பிராய;சி த ெசBவ(ேபா* உக
அ'8?சியிD சி5?சியான உக
உக

=05$# ப$கமாக நடமாேன.

தைகயிட , # த இ$#தா' எ

=05$# வ-ேத ேக0ேட. அவேளா, வாகி பேய எறா . நா

சிாி ( ம'பிேன. 'உக அ1ணாF$# ேவைல கிைட$கைலயா? எேற.
அவேளா, உக அ1ணV$# கிைட$#தா% பா

த*ல. அவ$ேக

கிைட$காதேபா( எக1ணாைவயா இள$காரமாB ேபசேற?' எ ச1ைட$#
வ-தா . அவ

#0ட$ #0ட$ #னி-ேத. யா$காக.... எதகாக? உக

தைலயி* ெச*லமாக$ #0டேவ15 எற ல0சியதாேன?
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அற உக$# ேவைல கிைட (வி0ட( ெசைன$# றப5கிறீக .
உக

ெதவி# #ழாB த1ணீ பி$# சா$கி* வகிேற. நீக

வழியாB எைனேய பா$கிறீக . வாிைசயி

சாளர

னணி பாைனயா இ-த எ

பா திர ைத இதர பாைனக$காக வில$கி வழிவி05 அைரமணி ேநர
உகைளேயப ப#கிேற. ஞாபக இ$கிறதா அ தா!

ெசைன$# றப5கிறீக . ரயி* நிைலய ைத ேநா$கி நட$# உக
பினா*, ஏேதா ஒ சா$கி* நா% நட$கிேற. வழியி* ேபான காமா0சி
பா0ைய பா (, 'பா0, ெம0ராஸு$# மக

=05$# ேபாறீகளாேம?

எைன மற-(டாதீக. நா எபF உக ேப திதா.' எகிேற. ாி-(
ெகா1டவேபா*, அபாFட ெசற நீக , எைன திபி பா$கிறீக .
என$# அ'ைகைய அட$க

உக

கெபனி

யவி*ைல .

கவாிைய$ க15பி$க நா ப0டபா5 இதேக என$#

ஏதாவ( ஒ ப0ட ெகா5$கலா.

காத* திலகி' எ நீகேள ெகா5 (வி5கேள.

நம( ஊ$காரகளான வரத%, சிவராச% நீக ஊாி* ஒறாக;
றிய(ேபா* ஒேர அைறயி* இப( அறி-( மகி>;சி. ஒ சின
ேவ15ேகா . சிகெர0 அதிக பி$காதீக .

வாக -

எைன நீக

காதC$கவி*ைல எறா*, எைன இ-த$ காகிதமாக பாவி ($

கிழி (வி5க . நீக காதCபதாக இ-தா*, அ5 த சனி$கிழைம எ
ைக$#$ கிைட$#ப கத எ'(க . அ அபா ெவளி^
கலயாண தி# ேபாகிறா. அ1ணா எ0டாவ( தடைவயாக இ1டவி^வி#
ேபாவா. என$#$ க*Tாி ேதாழிக
ச-ேதகபட மா0டா .

கத எ'(வ(15, ஆைகயா* அமா
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இ( ஒ திைக பா ( எ'திய கதம*ல. க1ணி* ஒறி எ'திய கத.

தகட

$#

அ விஜயா.

ரக கத ைத மாட அைண தப ெமBமற-( நாகாCயி* சாB-தா.
பிற#தா அவ%$# அைற$# பதி* எ'த ேவ1ய நா

எப( ஞாபக

வ-த(. வாச* கதைவ இெனா தடைவ ெச$க ெசB(வி05 ேபனாைவ
S$கினா.

நிஜமான காதைல$ கா0ய அவ%$#, எ' தி* தைட வரவி*ைல. கா* மணி
ேநர தி* இர15 ப$ககைள காத* வி'கிவி0ட(. அவ

வி05ைவ தி-த

இ% சில காத* சமி$ைஞகைள நிைனFப5 தி எ'தினா. இதியாக,
'உைன நா நிைன$கவி*ைல எ Hட; ெசா*ேவ. 8; வி5வைதG
இதய (ைபG நிைன ($ ெகா1டா இ$கிேறா? எ

தாBேபா5

 தா.

அபG இபGமாB மணிமாைல நாலைரயாகிவி0ட(. இேபா( ேபா.0
ெசBதாக ேவ15. கத ைத ைவ தப அைறைய X0ட ேபானா. ந1பக
த த நக* சாவிகைள தகட எ5 (; ெச*லாம* அவசர தி*
அைறயிேலேய ைவ (வி05 ேபாயி$கிறாக . என ெசBயலா ?
பரவாயி*ைல. ஒ ெல0ட ேபா.0 ெசB(வி05 திப எQவளF ேநர ஆ#?

அைறைய X0 வி05, ெதவாசியான ரக%$# திZெர ஒ ச-ேதக.
இ வியாழ$கிழைமதா. வழ$கமாB இர15 நாளா# தபா* ேபாக . ஆனா*
தபி தவறி, இ( மநாைள$ேக அேக ேபாB; ேச-( வி5ேமா? நாைள ேபா.0
ப1ணினா*? தாமதமாகி விடF H5. அ$ஸப0 Gவ லQ-ெஸயிC இ தி
ேச ேபா0' எ சனி$கிழைம காைலயி* த-தி ெகா5 (வி0டா* என? ேநா ,
ேநா... த-தி எறா* கிழவிக

ஒபாாி ைவபாக . அ(ேவ அவக

காதD$#

க5காடா#.

ஒ மணி ேநரேயாசைன$# பிற#, அைற$ேக ேபா.0 ெசBவ( எ

F
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ெசB( சிறி( Sர நட-( தபா* ெப0ைய ெதா05வி0டா. அத வாB$#
கத ைப ேபாட ேபானவ, திZெர ைகைய ெவளிேய எ5 தா. இ-த
ஒ($# றப#தியி* கதகைள எேபா( வ-( எ5பாக

எபேத

ெதாியா( . ாி.$ எத#? காதC* ாி.$ எ5 தாD கத தி* Hடா(.
அைடயா$# ேபாB ேபாடலா.

அைடயா வ-தா. அத#

ேபா.0 ஆ@. 8யாகிவி0ட(.

ெமாைப* வ1 ஆ ப ($# வ எறாக . ெமாைபைல எதிபா (
இெமாைபலாக நிற H0ட தி* கல-தா. ஒ சின; ச-ேதக. இ-த ெல0ட
திவன-தர எ$.பிர.I* தா ேபாகV. அ( ஏேழ காD$# றப5
கிற(. ஆ ப ($# வ-( ஆ நாப($# றப5 ெமாைப* வ1யி*
ேபா0டா* எ$.பிர$# எப ேபாB; ேச? ேபசாம* ரயி*ேவ
.ேடஷ%$ேக ேபாB ேபா05விடலா.

வழியி* வ-த ஆ0ேடாைவ நி தி எ'X எறா.

அவ, த அைற$# திேபா( மணி இரF ப ($# ேமலாகிவி0ட(.
அைற$# ெவளிேய

ழகாC* தைல ைவ ( அச* ஓணாக

மாதிாி

உ0கா-தி-த வரத%, சிவராச% அவ ைககைள பி ( ஆ$# ஒறாக
திகினாக . ரக சிாி தா . வC$கவி*ைல. விஜயாதா அவ கர ைத
தடவி வி5கிறாேள!

ரக மதபாக ப5 தா. அதிசயமான சாதைனைய; ெசB(வி0ட அளவிட
யாத திதி. அவ
அைடய

காதD$#, தா த#திG ளவனாகிவி0ட தனபி$ைக....

யாத ஒைற அைட-(வி0ட ெபமித. அேதசமய, ெல0ட அவ

ைகயி* கிைட$காம* ேபானா*?' எ அபேபா உதற*க .

ரக, சிகெர0ைட அேயா5 அ*ல, அ

த* aனிவைர வி05 வி0டா.

ேபாதா$#ைற$#, ைக த ந1பகைள, "ெவளியி* ேபாB பிகடா ஒேர
வாைட" எ பைக தா. பயாத தைல

 ப-த(. ஏறாத பFட ஏறிய(. தைல

'$க ேபாைவைய 8$ெகா15 காைலயி* ஏ' மணி வைர$# கிட-(
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ெவயி* உைறபி* எ'பவ, ப$க ( ெதவி* இ% பிாியாணி ேபா5
பவ திற# வராத இள?ேசவC HவC* எ'-தா. எேகG எேபா(
எதிD ஒேற ஒ: விஜயா.... விஜயா.... விஜயா.... அவைள$ க0 பி$க
ேவ15 எற கபைன வரவி*ைல.

தமிட ேவ15 எ உத5க

னகவி*ைல. இன-ெதாியாத உணF உ1Vேபா( உற# ேபா(,
எ1Vேபா(, எ'(ேபா(, எேபா( விஜயாேவா5 இ$கேவ15 எற
அவா. ெபௗதிக விதிக$#$ க05படாத ரசாயன விதி.

ஒ வார ஓய(. மவார பிற-த(.

ரக, விஜயாவிடமி-( கத ைத எதிபா தா. திகளி* அவ, ெசQவாயி*
எதிபா, தனி* ஏமாற, வியாழனி* கல$க, ெவ ளியி* ந5$க, சனியி*
ேவதைன. விஜயா ஏ கத எ'தவி*ைல ? ஒேவைள கத விஜயாவிட
ேபாகாம*, அவ

த-ைதயிட ேபாயி$#ேமா? தபா*கார கத ைத

தாமதமாB$ ெகா5 திபாேரா? அபேய இ-தாD விஜயா விவரமாB எ'தி
இ$கலாேம.... எப; ெசா*ல

G? மான ைத ேவ* கபாD

ெவ0டாிவாளாD எைடேபா5 அவ

த-ைத, அவைள =0ேடா5 சிைற

ைவ தி-தா*? எனா* தாேன இ-த; சிரம....

'என ஆனாD சாி, ஊ$# ேபாB அவைள பா தாகV' எ
தீமானி தா.

ரக அDவலக தி* ஒ வார தி# சபள இ*லாத வி5 ைற ேபா05வி05,
கிளபினா. வரத% சிவராச% ெலத ேப$ைக S$கியபேய நிற ரகைன
பா ( ஆ;சாியப0டாக . சிவராக அத0$ ேக0டா.

"எேகடா ேபாற?"

"ஊ$#"

"ஊ$கா? ஊ* எனடா இ$#?"
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"ஏேதா இ$#. என$# பி;ச( பிப05 இ$#..."

"எனடா 85 ம-திர? எ($காக இேபா ஊ$#?" வரத, சிவராச வி0ட
இட ைத ெதாட-தா:

"விஜயவாைப பா$கவா? அவ

எ'திய காத* கத தி# ேநாி* பதி*

ெசா*லவா?"

ரக, ஆ;சாியப0டா. ந1பகளிட தா% விஜயாF நட-( ெகா1ட
வித ைத பல தடைவ; ெசா*C இ$கிறா. ஆனா* கத வ-த( இவக$#
எப ெதாிG?

வரத அ0டகாசமாB; சிாி தப ேபசினா.

"மைடயா! ஊல உைத வாகவா ேபாேற? நீ விஜயாF$# எ'தின ல0ட, அவ
அப கி0ட சி$கியி$#. அவ , தன$# எ(F ெதாியா(% அ'தி$கா
அபன$கார மீைன எதிபா ( இ$கிற ெகா$# மாதிாி ேவ*க ேபா5 ,
ஒன$காக$ கா தி$கா.

சிவரா, த ப#$# சிாி$காம* ேகாபமாகேவ ேக0டா.
"8ைள இ$காடா ஒன$#? வ-த தபா* உைறயி*

த*ல தபா*

திைரைய

பா தாயா? எக கி0ட நீ அபேபா லபனைத ேநா0 ப1ணி நாகதா அ-த
ெல0டைர எ'திேனா! நீ எககி0ேட ேக0காம* ஏ1டா அவ$# எ'தின?
அப அவ

என கிளிேயாபா0ராவா? இ-ேநர எவ கி0ட ப*ைல$ கா0;

சிாி;சி0$கிறாேளா"

சிாி த ந1பக , திZெர பிரமி ( பிவாகினாக .

ரக, ஆேவசியானா. திZெர அவகைள தா$கினா. வரதனி வயிறி*
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வி0டா ஓ உைத. சிவராசனி தைல
அவக

ைய பி (; வாி* ேமாதைவ தா.

இவ எனடா , எனடா, எ ெசா*Cவி05 பின

தகாபிகாக அவைன திபி தா$க ேபானேபா(....

ரக ெபா ெத தைரயி* உ0கா-(, த தைலயிேலேய மாறி மாறி அ ($
ெகா1டா. தைலைய க0* ச0ட தி* ேமாதி$ ெகா1டா. ச0ைட ைபயி*
ேபாறி பா(கா ( வ-த கத ைத எ5 (; $# bறாக$ கிழி (
அ#மி#மாக; சிதற தா. பிற# த பா05$# லபினா.

"ஆைச கா0 ேமாச ெசBதி0கேளடா பாவிகளா! நா க0ன ேகா0ைடேய ,
என$# சாமாதியாயி0டேத. ஒ வட கண$கில இதய தி* இ-தவைள, ஒ
வாரமாB எ உடல ஒQெவா அVவிேலலG வியாபி$க வ;சி05, இேபா
எைன அVஅVவாB$ ெகா%0கேள! க1ட க1ட ெப1கைள$
க1ணாலேமGற உக$# காதல பறி எனடா ெதாிG? நட$கிற(
நட$க05. இபேவ ஊ$# ேபாB உ1ைமைய ெசா*ல ேபாேற. எைன
அ ($ ெகாறா*, அவ
மாதிாி அபேய அவ

வி5 ஒ ெசா05$ க1ணீ என$# பா* வா$கிற(

க1ணீ விடா0டாD, அவளா* சாகிறதாக நிைன$க

மா0ேட. அவ$காக; சாகிறதாக நிைனேப. இ($# ேபதாடா காத*.
வழிவி5கடா"

ைபைய S$கியப

1ய த ரகைன ந1பக

தC* த0$ ெகா5 (

க0C* உ0கார ைவ தாக . அவகளா* வியபிC-( வி5பட

யவி*ைல .

விவகார இப ஆ#ெம எதிபா$கவி*ைல. அவைன ெதாட ெதாட
($க வ-த(. அவைன$ க0 பி ( கதறேவ15 ேபா* ேதாறிய(.

ரக ெப0ைய விழேபா05 க0C* கிட-த சிகெர0ைடG வ தி
ெப0ையG எ5 ($ ெகா15 எ'-தா. கவ 8ைலயி* சாB-தா.
தைனயறியாமேலேய சிகெர0ைட பறைவ தா. ஊதினா. அவ
தைல$#ேம* ைக வ0ட வ0டமாB; கழ ேகா5 ேகாடாB பிாி-(
அபபாக அ$ ெகா1$க ரக, ஒேரயயாB ைக-($
ெகா1-தா.

# த, 1982
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------------------14. ஒேர பக/% ....

ஒ ெப1ைண ,

த* தடைவயாக ெதா05 ெதாடாமD பாீ0சி ( பா$#

ஒ ஆைண ேபால, ெபமா , அ-த அரசாக$ #யிபி* இர1டாவ(
மாயி* ெத# =0 கதF$# ேமC-த காCெப*ைல ப05 படாமD
ெதா0டா. =05$#

நிைலப$# ேம* ராI.ட வவ திD ள ஒ

டபா இ-ேநர கீ;கீ;ெச இர15 தடைவயாவ( க தியி$#ெமப(
அவ$# ெதாிG. அ-த எெல$0ரானி$ கவிேமD ள #வி பட தி# ஏப,
இ(F அச* #வியாக$ க (வதா*, 'ஆ@ஸைரயா' சில சமய #வி; ச த ைத,
காC ெப* ச தமாகF... காCெப* ச த ைத, #வி; ச தமாகF எ1ணி
ஏமா-(, பிற# தைனேய ஏமாளியாக நிைன ( தைன தாேன தி0$
ெகா வ( இ-த ெபமா$# ெதாி-த(தா. ஆைகயா*, ெபமா

கதF

ம தியி* ெபா த ப0ட ெல. மாதிாியான க1ணாயி* வல( க1ைண
பதி தா. ஆ

ெபமா

நடமா0ட ெதாி-த(.

கா தி-தா. ஒ நிமிட... ெர15... 8V... ஐ-( நிமிடக ... அ-த;

சமய பா ( மா; வ விளிபி* உ0கா-( க திய ஒ சி05$#விைய
(ர திவி05, மீ15 காCெப*ைல அ' தினா. கா* நிமிட வைர ைகைய
அதிேலேய ைவ தி-தா.

க தி* அைறவ(ேபா* கதF திற$கப0ட(. திற-த ேவக ைத தா$# பி$க
யாம*, அ-த கவெம0 கதF, அைத திற-தவைர மாதிாிேய ஆய(.
=05$கார$#

க எ  ெகா  ெவப(ேபா* ( த(. சிவ

ெவ ைளG கல-த நிற. ஊதினா* பற$# எபாகேள, அபப0ட
X?ைசயான உட. ெவ ைள$ க1ணா. கட மாதிாி வைள-த 8$# ...
மைனவி ெகா5 த மா திைர ஒைற வாயி* ேபா05, அ-த வாB$#
த1ணீைரG ஊறியிபா ேபாC$கிற(. ெபமாைள பா (, அவ க திய
க தC* வாயி* கிட-த அ-த மா திைர ெவளிேய ெதறி த(.

"ஏயா.... எ தைன தடைவ உன$#; ெசா*ற(? என$ெகனன கா( ெசவிடா?
ேலசா ப0டைன அ' தினா ேபாதாதா?"
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"இ*9க அBயா... ஆரப (ல ேலசா தா அ' (ேன..."

"ெபாB ேவற ெசா*ேற..."

"அப இ*9க அBயா... ெநசமாேவ..."

"எதி ( ேவற ேபசேற...."

"மனி;சி5க அBயா... த தா..."

"ந$க ேவற ெசBயேற...''

ெபமா , ேமெகா15 பதிலளி$கவி*ைல. ேபானவரா இ($காகேவ
காCெப*ைல ேலசாக ெதா0டா. ப ( நிமிட தி# பிற# தெசயலாB
கதைவ திற-த இ-த ஆ@ஸ... " உ ேள ஆயிர ெத05 ேவைலயி* இ$ேக....
அேதாட ெடCேபா ச த... .வி. ச த... c இ ஒ ச த.... #ழ-ைத ச த...
இ-த மைழயி ச த... இ-த ச த (ல நீ பா05$# ேலசா பி;சா எனபா
அ த?" எறா. இதகாகேவ மநா

பலமாக அதிகேநர அ' தினா*,

"கநாடக$ க;ேசாியாக ெசBயேற..?" எ சீறினா.

சி-தி ($ ெகா1-த ெபமா , தைன மாதிாி ஆ0க$# சி-தைன ஒ
ஆப ( எ உண-தவேபா*, ஆ@ஸ ேகாப ைத; சாி$க05 வைகயி*
ZபாயிC-த Hைடைய ஒ ைகயா* ெதா0டா. அ5$க5$காக இ-தைப*
க05$கைள இெனா ைகயா* ெதா0டா. இர1ைடG காவ ேபா* S$கி$
ெகா1டா. Hைட$#

ஹா0 பா$., ெதமா. பிளா.$, ஒ வாைழ இைல,

@பா0* மாதிாியான ஒ த1ணீ  பா0*....

ெபமா

வாசD$# ெவளிேய வ-(, அவசர அவசரமாக ெசைப மா0னா.

அவ$# பினா* வ-த ஆ@ஸ, "#யி$... #யி$..." எ க (வ(, அவர(
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8;$கா, தன( கா($#

aைழவ( ெபமா$#; சகட ைத$

ெகா5 த(. ஆனா*, ெசக$#
அவசர தி* அத வைளயக$#

ேபான பாதகளி ெபவிர*க
aைழய ம தன. ெபமா , அைதபறி$

கவைலபடாம* ெபவிர*கைள அ-த வைளயக$#

மா0$ ெகா ளாமேல,

ச$க.கார மாதிாி பால. ெசBதபேய நட-தா. கீேழ விழேபானவ,
எபேயா தா$# பி ($ ெகா1டா.

ெபமா

கீேழ வ-த(, அவ நிற தைரையவிட ஒ அ S$கலான சிெம10

கபி* நிறபேய ஆ@ஸ க@ரமாB$ ேக0டா.

"கா எேக ?"

"அேதா ... அேதா ..."

"ஏ? வழ$க ேபால இேகேய ெகா15 வ-தா என?"

"நாD நாளா மைழயா? இேக ஒேர ேச.....

;ெச ேவ வி'-( கிட$#

அBயா. ெகா?ச நட-தா...."

"நட$ேக... நட$ேக... ம(ைரயி* ெடப ைடர$ட ராமப ர இ$காேர,
அவேராட =5... இப இ5$#ல இ*ல.... ெபாிய ைமதான

னா* இ$#. நீ

அேகேய ேபாB ேவைல பா$கலா. மா தி5ேற.."

ெபமா

அலறிய ( ஓனா. கா இ$ைகயி* ( ளி$ #தி ( ஏறினா.

அகலமான பாைதயி* நிற அ-த$ காைர ஒ ( வைள (, ாிவI* எ5 தா.
அ-த இ5$# பாைத$#

கா ஒபாாி ேபா05$ெகா1ேட ேபான(. அெதன...

என த5$#(?

ெபமா , கா இ$ைகயிC-( இறகினா. கV$கா* அளF ேச
இ$#ெம நட-தா*, அ(

ழகா*கைள ெதா05வி0ட(. கீேழ ஒ-(
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கிட-த கேவல மர$ கிைளைய ைகயி*

# (, த பி ( S$கி, ஒ ஓர தி*

ேபா0டா. டய ப?ச ஆகிவிட$Hடா( எபதகாக, ஆகாேக க1 சிமி0ய
ஒைற$க1

0கைளG, ஒQெவாறாக எ5 ( ெவளிேய =சினா. ஆ@ஸேரா,

"#யி$ேம - #யி$ேம " எறா. ெபமா

மீ15 காைர பா ( ஓ ,

இ$ைகயி* எகிறி$ #தி (ாிவI* வ-தா. ச$கரக

ேச$#

மா0$ெகா15, ஒேர இட திேலேய றி வ-தன. ெபமா

கீேழ இறகி,

வ1ைய த ளி, ச$கரகைள நக தி ஆ@ஸ$# கதைவ திற-( ைவ தபேய
நிறா. அ-த ேநர தி* மாப வழியாக வ-த ேபாைத$கார மகைன
தி0$ெகா1ேட இ-த ஆ@ஸ தி05வைத

ப( வைர$#, ெபமா

ேப;சேபானவராB ப ( நிமிட கா$ கதைவ திற-( ைவ தபேய நிறா.

எபேயா, அ-த$ கா, அைர$கிேலா மீ0ட ஓ, ஒ #0ைட ப$க வ-த(.
ெபமா$# காC* ேச அபியதா* ஆ$Iேல0டைர அ' த

யவி*ைல.

பிேர$# பிபடவி*ைல. வ1ைய நி தினா. பினா* தினசாி ப திாிைக
ஒைற ப ($ ெகா1-த ஆ@ஸ, ேம* வகைள நிமி தியேபா(,
ெபமா

விள$கமளி தா.

"காCேல ஒேர ேச... அ-த$ #0ைடயிேல ேலசா காைல$ க'வி05 ..."

"ேலசாB க'வ ேவ1டா... பலமாேவ #ளி;சி05 வா... நா டா$Iயிேல
ேபாயிடேற...''

கா$ கதைவ திற$கேபான ெபமா , அைத வி05வி05 கீைரேகாப ேகாபமாக
இ' தா. கா பற-த(. ஆ@ஸ, அவர(

(ைக பா தபேய ஒ ேக வி

ேக0டா.

"ஏயா... ^னிபா ேபாடைல?"

"அ(களா அBயா... ேந ைந0ல உகைள இக வி0505 ஆ@. ேபாேனனா.
ஒேர மைழயா? ைச$கி ல =05$# ேபாறேபா ெவ ைள ^னிபார ெதபமா
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நைன?சி05... இெனா ^னிபார 

-தா நா

இேத மாதிாி ஆயி05...

அேதாட இ-த உ*ல ேப15 ேகா05, #ளிர தவி$#(...''

"அபயா? நீ ^னிபார ேபாடாம இ$கிற($# ஏபா5 ெசBயேற..."

"ெராப நறிக அBயா...''

"அதாவ(... உன ேவைலயி* இ-( ^னிபார தி* இ-( கழ0 வி5ேற."

"அBேயா .... அBயா ... நா  ள #0$கார... ெதாி? ெதாியாம ேபசியி-தா*
மனி;சி5க...."

நீ1ட ெமௗன. ைரவ ெபமா

கமேம காரானா. அதிகாாி, தைன தாேன,

அதிசய ( பா ($ ெகா1டா. அேபா(, அ-த$ கா, சாைலயி* #$கசா*
பாB; ஒ கைடைய தா1 ேபான(. அைர கிேலா மீ0ட ேபான(, ஒ
ெவ0ட ெவளி. அதி*, காைர நி த; ெசானா அதிகாாி பிற#, ஆைணயி0டா.

"அேதா, அ-த கைடயி* ேபாB இர15 வாைழபழ வாகி05 வா. இ-தா
அBப( ைபசா."

ெபமா , தைலைய ெசாறி-( ெகா1ேட நட-தா. சைட பய... கைட
னாலேய, காைர நி த ெசா*C இ$கலா. ஆனாD, ெபமா
சி-தைனைய உதறி ேபா05வி05, அ-த கைடயி* இர15 வாைழபழகைள
வாகி$ ெகா15 திபி வ-தா. அ-த பழகைள ைகயி* ைவ தபேய, ேமD
கீ'மாB பா த அதிகாாி மீ15 ஆைணயி0டா.

"இ($# ேப பழமBயா... ெவயி0ேட இ*ல... இ-த பழ த திபி ெகா5 (05
காச வாகி05 வா...."

ெபமா , மீ15, வாைழ பழ ைத ைககளி* ஏ-தி கைட$காராிட ேபானா.
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விவர ைத ெசானா. கைடேயா, நாேய, ேபேய எ ெசா*லாத #ைறயாக
ெபமாைள தி0ய(. பழ ைத வாகF ம (வி0ட(. ேவவழியி*லாம*
ெபமாேள, அ-த இர15 பழகைள திவி05, ச0ைட ைபயி* இ-த
அBப( காைச ஆ கா0 விரD$#, ெபவிரD$# ம தியி* ைவ ($
ெகா15 அதிகாாியிட வ-( ெகா5 (வி05, இ$ைகயி*

அவசர கதி, #தி ( ஏறினா. வாகி$ க0$ ெகா1டா.

"உன$# அறிF இ$கா.... கால எப ஏறV % ெதாியாதா... நா ஒ த
ஆ@ச பினா* இ$ேக. நீ எனடானா தி ரா #தி; ஏேற. பைழயப
இறகி, வழ$க ேபால ஏBயா ."

ெபாமா

பைழயபG இறகி, வழ$க ேபா* அவைர பயப$திேயா5

பா (வி05, இ$ைகயி* X வி'வ( ேபால வி'-தா.

அதிகாாியி ேப;ைசG, ஏ;ைசG ெபமாளா* தாகி$ ெகா ள
அ-த$காரா* தாக
ம த(. ெபமா

-தாD,

யவி*ைல ேபா* ேதாறிய(. ம$க ெசBத(. நகர
காாி

 ப$க ேபாB திற-( பா தா*, ேப ெப*0

அF05, ஒேவைள அதிகாாி =05

னா* #15#ழிGமான நீ தைரயி*

சி$கியதா* ஏப0ட ேகாளாறாக இ$கலா. ேப ெப*ைட வாகி தா ேபாட
ேவ15. அவ ெக?சி ெக?சி விவர ெசானா.

"ேபா ெப*0 அ-(05கBயா.... (சா வாகி ேபா0டா தா ஓ5..."

"இேபா , நா எபBயா ஆ@. ேபாற(."

"அவசர தி# ேதாஷச இ*Cக அBயா. அேதா ப*லவ ப. வ(.... நம
ஆ@.

னாலேய நி#. H0ட  அதிக இ*ல... அதனா*, இனி$# ம05

அBயா அ(ல ேபாகலா. மதியான தி$# ள நம கா ெர ஆயி5."
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அ-த அதிகாாி, ைகயா0ய(, ப*லவ% நிறா. இவேரா,
ராசாதிராசக@ர ேதா5, ெபமாைள எப பாபேரா, அப, ப*லவ ஓ0ைய
பா தபேய அன ேபா* நைட நட-தா. ேப-தி பி

ைனயி* எ0

பா ($ ெகா15 நிற நட (ன, இப$ க தினா.

"ேயாQ சாFகிர$கி..! ெபாிய கதாநாயக% ெநனேபா.... சீ$கரமா ஏறி
ெதாைலேய..."

##ம - 1987
----------------15. ச'ைட %மிழிக

இ% #0ைடயாகேவ இ$# #0டாப0யி*, Hனி$#கிய வாழாத
வட$# ெதவி*, தகமா - Cகமாவி மகாG த, இேதா நட-(
ெகா1$கிற(. ம-($#$ Hட ஓ5 ேபா0ட =ேடா அ*ல( காைர =ேடா
காணபடாத இ-த ெதவி*, உ ள ஓைல =5க

காறி* ஓலமி05

(( தன.

இ-த; ச-( ப#தியி*, இ-த மாத தி* தகமாF$#C கமாF$# இைடேய
நைடெப 8றாவ( மகாG தமா# இ(. ாிஷி8ல, நதி 8ல பா$க$Hடா(
எற பழெமாழிைய நபவக , இவகளி ேபா

ழ$க ைத பா$க$-

Hடா(தா. மாத 8 தடைவ ம1மாாிGட (வ# அ*ல(

G, இ-த;

ச1ைடயி காரண காாிய ைத$ க15 பிபவ$#, ஒ டா$ட ப0டேம
வழகலா. ஆனாD ஐப( வய( ஒச* ஆசாமியான "தீ$ெகா தி"
சினவயதி*, அமா$காாி, ேகாவி* ெகாைடயி ேபா( Hட ேதாைச க05$
ெகா5$கவி*ைல எற ேகாப தி*, =05$Hைரைய தீயா* எாி த பைழய
மாடசாமிய ைபயதா - இ-த ஐப( வயதிD ஐ-( வய( #ழ-ைத உ0பட
அைனவ 'தீ$ெகா தி' எ அவ$# ெதாியாம* அைழ$கிறாக .
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ெவளி^ விள$ெக1ெணB வியாபாாியிட ச1ைடயி ச$ைகையG,
சார ைதG விள$கி$ ெகா1$கிறா.

அதாவ( -

நாப ைத-( வய( தகமா, =05 ெதா'வ தி* கிட-த மா05; சாண ைதG,
ைவ$ேகா* கழிFகைளG, சாணி ெப0யி* வாாி ேபா05$ ெகா15, அ-த
ெப0ேயா5 வட$# ப$கமாக உ ள தேனாட எ$#ழியி* ேபாட வ-தாளா.
வ-தாளா? வ-தா . அேபா(, டலகாB உடD, Xணி$#வி #ரD ெகா1ட,
அேத வய( Cகமா த =05$# ெத# ப$கமாB நினாளா. காறி$ காறி
(பினாளா. ச0டாப0யி* பிறவியிேலேய ெநகிய ெசா-த$காாியான
தகமாைவ ஓர$க1ணா* பா தபேய, அவ , த மீ( Hட (பி$
ெகா1டாளா.

அ-த; சமய தி*, இ-த தகமாவி அேக வாைலயா0 நிற #மவனி
ராஜபாைளய நாB$#, இம* வ-ததா. Cகமாவிட விைடெபற அ-த நாB,
தகமாவிட வ-( காறி (வ( ேபா*, வாைய ப1ணியதா. உடேன இ-த
தகமா , Cகமாைவ ஜாைடயாB பா தபேய சாைட ேபசினாளா. எப?

"பய நாயி... காறி (( பா காறி .... எனேமா ெசானா கைதயி*....
எCரF$ைக ேக05தா... சைபயி*... நீ ராசபாைளயமா இ-தாD, நாB
நாயிதா..."

Cகமா, வி5வாளா? விடவி*ைல. "யாைர பா (ழா நாயி% ெசா*Dேத
நாேய." "நீ எ($#ழா என பா ( (ேன....''

"நீ... வார($#

ேன, இக நி% (பி$கி0ேட இ$ேக... ஒன$#

க1Vதா அவி?சி05.... கா(மா ெசவிடாயி05...."

"நா வேவ% ெதாி?ேச...
திமிரா உன$#....?"

னாேய வ-( நி% (றியா? அQவளF
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"ஆமா. நீ அழ# ராணி.... ர.. ரதி... நீ வவ% வ-( நி$ேக. ஒBயார
ெகா1ைடயா தாழXவா... உ ேள இ$#மா ஈ ேப%."

"ஏழா ஜா$கிரைதயா ேப... இ*லனா ெகா1ைடைய அ (5ேவ."

"ஒன$# ெகா1ட ேபாட

யிலனனாழா இப ேபசேற... ெமா0ட;சி...

8ேதவி... ெபா0டபய ெபா1டா0$# தி ரபா... என திபி திபி
பா (... திபி திபி நீ (ற($#.... எ தனாவ( ச0ட (லழா எடமி$#?"

"சீ... நாBHட ஒன திபி பா$கா(. நானா திபி பாேப."

"ஏB.... நாறபய ெபா1டா0ேய... ந15 பய ெபா1டா0ேய... நீ இ-த
இ ெதாியாதாழா... நட-த நட மற-(0டாழா...."

"ஏ..... நீ ந*ல #லமா%னா .... எ இப; ெசா*D.... எ நடப; ெசா*D..."

"நா எ($#ழா ெசா*லV? பG தரா ஊல.... ைக1V$#
க1ணாயா.. ஏேகனானா. எ.ஆ.ராதா"

"ஊல ேவV னா ேக05 பாேபாமாழா... ெவகபய ெபா1டா0ேய...
ேவ0றபய மவேள.... நா நட-( ேபாற Sசில.... அ-( ேபாற Sசி$#
ெபவியாழா நீ...?"

தகமா-Cகமாவி ெசாேபா, வசF ேபாராB மாறியைத$க1ட ேக0ட
அ$க ( ப$க ($காாிக, காரக, ரசைனேயா5 , த த தி1ைணயி* வ-(
உ0கா-தாக . 'தீ$ெகா தி ' சாB-( கிட-த

ைக மர தி*, உடைப

சாB தபேய @ை◌ை◌ய$ ெகா தினா. இ$கிறேபா( ேப;சி

(

அ1ணா;சி எ, இ*லாதேபா( வால (அதாவ( வப) எ
Hபிடப5 ஒ மனித " ஏ ழா ேபசி$கி0ேட இ$கிேய... 5;சி
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ெபாறகளா... ேசவ* ச1ைட மாதிாி - ேகாழி$ச1ைடG நட$க05.” எறா
#Sகல ேதா5. வடகிழ$# 8ைலயி* ெதன-த0ைய வாச* கதவாB$ ெகா1ட
ஓைல=05 தி1ைணயி*, பல சர$# கைட நட ( பலேவச 'பG தராச
ஊர* எற வா ைதகைள$ ேக05வி05 , எ5 த தராைச இைடயிேல வி0டா.
மா05 தரக மாணி$க அ-த ெப1கைள, மா05$# கழிபாப(ேபா*
கழி ( பா தா. வ0 பண வAC$க வ-த ெத# ெத 'பிலாக (இவ
சின வயதி* சிகXாி* இ-தவ. இத தைலநக பிலா)
ஒ நிமிட வ-தைத மற-தா; வ0ைய மற-தா.

அ-த மளிைக$ கைட$#, இ-த எ$#ழி$# இைடேய இ-ததி0*, @;
றி$ெகா1-( ஐ-தா ெபா0ட பி ைளக

' இவ வாBகளிD ஆவி

பற$க வ-த 'ஆபாச

வா ைதகைள ேக0க விபாதவக

ேபா*, பாவலா கா0, கா(கைள ேலசாB

ெபா தி$ ெகா1டாக . பிற#, ெகா1ைட ஊசிைய அ0ஜ.0 ெசBவ(ேபா*
கா(களி* இ-தைககைள, தைலக$# ெகா15 வ-(, தகமா - ராசமா
ேபாாி* தாராளமாB ர1ட 'ஏராளமான வா ைதகைள, கா(களி* அ ளி அ ளி
ேபா05$ ெகா1டாக . அேதசமய, ஒ$#

க? ழி ( நீராF( இ-த;

ச1ைடைய நி (' எப( மாதிாி தீ$ெகா திையG நி திடாதG எப(
ேபால வாலைனG, இ க1கைளG ேவ ேவறா$கி பா தாக .

தகமாேவா, Cகமாேவா இவகைள பறி$ கவைலப0டதாB
ெதாியவி*ைல. தகமா , கா(களி* பாபட பபடமாB ஆட , த=05
எ*ைல$ேகாடான எ$#ழியி* இ-(, Cகமா நிற திைசைய ேநா$கி 8ற
ேனறியபேய, தி0$ ெகா15 ேபாவா . Cகமா பதில ெகா5$#ேபா(,
அைத சிறி( உ$ ேக05வி05, பி ேராஷமான பாைவ மாறாம* நாக
பிேன நடபா . Cகமா கைதG இேததா.

"ைக நீ0டலா % பா$கியா... நீ ஒ அப%$# ெபாற-தி-தா* இ-த
எ$#ழிய தா1 வாழா பா$கலா."
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"நீ ஒ த%$#

-தாணி விாி;சி-தா.... இ-த

ைக மர த தா15ழா

பா$கலா..."

"நா ஒ த%$# தா

-தாணி விாி$ேக. ஒன மாதிாி பல ேப$#

விாி$கல.... ஒ கதய$ ேக0டா... ஊேர காறி (..."

"ஆமா... ஒ சமய (ல ஒ த%$# தா

-தாணி விாிேய ..."

"ஒ  தி$# தா , ஒன கா?சா%$# ெகா5 தாக..."

"எ ஷ கா?சா தா. ஆனா*, ஒ =05$கார மாதிாி ேநா?சா
இ*ல.."

இப, இவக , எ$#ழிைய தா1டாமD,

ைக மர ைத மீறாமD

எ;சாி$ைகயான இைடெவளியி* நிறப பரதநா0ய ஆ5வ(ேபா* கா*கைள
S$கி, #;சி ஆ5வ(ேபா* கரகைள வைள (, காபேர டா.ேபா*
டைவகைள; $கி, ாி$கா0 டா.ேபா* ழ கழ ஆயபேய வசF
பாணகைள ஏFகைணயாB எB( ெகா1-தேபா( -

Cகமாவி =05$காரா தைகயா எனப5 கா?சா வயC* கமைல
அ (வி05, காைளமா5களி 8$கணாகயிகைள சா0ைட$ கேபா5 ைகயி*
ேச ( பி தப, ேதாளி* வ0ைட கம-தப வ-தா. இ-த தைகயா வ
($# ேபாகாத மனித. எ-த ேபாாிD, த மைனவிையேய ம0ட-த0
ேப மாமனித. இ-த; சமய திD, மைனவிைய அட$க ேபானா. அ-த;
சமய தி* தகமா, ஒ ஏFகைணைய எகிறி வி0டா .

"ஒ அ*ப  தி$# தா, ஒ ஷ கா?சா, இ$கிற ெநல த
ஒQெவா1ணா வி$கா..... மிராதா ராமக இவன ந*லா ஏமா (றா. எ*லா
ஒ  தியால..."
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"சாி... எ  தியா*... இ-த ம%ஷ ெக0ட( ேபா(... நீ ேவV னா* இவன
வ;$கி5றியா.? ேவV னா.. வாழா.... S... எ;சி$கல நாய... இரபாளி பய
மவேள..."

தகமான மனிதரான தைகயாவா* தாக
வி$ேக. இவ

யவி*ைல. "எ ெநல த தா

ெநல ைதயா வி$ேக. நா ம05மா மிராதாரகி0ேட

மா0$கி0ேட. இவா ஷ ேமல ெத -- வி*வ1$கார கி0ேட
வி*லகமாக நி$கCயா? இ-த; சா$#ல- என$# வா;வ - இவ% எைன
ெசா*Dதா பா..."

தைகயா, தன$#$ ேகாப வ-(வி0டைத$ கா05 வைகயி*, மா5கைள
சா0ைட$ கபா* அ தா. வ0ைட S$கி Sேர எறி-தா. இத# தகமா
ரனி கெமடாி' ெகா5 தா

:

"ெபா1டா0$# பய-தவ ஓல ப0டய ேபா05 ேபா05 அ;சானா...
ஆைளயா ஆைள.''

"அதா ெசா*C0ேடேன... அவ ஆளயா% ெதாி?$கV னா வாழா....
க ள தாசி,  ைள$# அ'தாளா."

தகமா- Cகமா வசFேபா ெசசா ெலவைல தா1வி0ட(. @ 
சின? சி$க , நிஜமாகேவ கா(கைள ெபா தி$ெகா1டாக

வால ஏழா...

ஏழா...' எ எ;சாி (வி05, (1ைட உதறியபேய அ#மி#மாB நட-தா.
இத# , வாB வC த ேபாராளிக , கீேழ #னி-( #னி-( ம1ைண அ ளி,
எதி திைசைய ேநா$கி =ச =ச, ம1 (க க , அV (க க

மாதிாி ஆகாய ைத

அபின.

இ-த; சமய தி*, அதிகாைலயிேலேய ஆ கிேலா மீ0ட ெதாைலவி* உ ள
ேதாரணமைல$# ேபாB, ப*ேவ மனித மிக இடபா5க$# இைடேய விற#
ெவ0, ெவ0யைத$ க0, க0யைத தைலேயா5 தைலயாB ெகா15வ-த
Xவரசி. மேபாாி5 அமா$காாியான தகமாைவ

ைற (, Cகமாைவ
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ைற$காமD பா தபேய விற#$ க0ைட ெபா ெத ேபா0டா . தைலயி*
சிமா5 ேபா* க

ளாB ம த

(#வC ைய ேபா$#பவ ேபா*,

-தாைன; ேசைலைய ேநப5 தியபேய
(ைக

னாD பினாD ஆ0னா .

பிற#, இ-த; ச1ைட ஒ ெபா0ட*ல எப( ேபா*, அவ

=05$#

ேபான

ேபா( ம1ெண5 ($ ைகவC த தகமா, எதிதர ேசதி ஒைற இைலமைறF
காBமைறவாB ெவளிப5 தினா :

"எக.... அ$கா... தக;சி எவ க ள பி ள கழி$கல...."

Cகமா, ராமபாண தைத எ5 (வி0டா :

"# தி கா05றியா$# # தி... க ள பி ள கழி;ச எக அ$காவ... எகBயா
ரா திாிேயா5 ரா திாியா... ேதா0ட (ல எாி;சா... ஆனா*, 8ளி அலகாாி
8ேதவி ச1டாளி... த0டாHட ெகா?சி$#லாவல...? இQவளF நீ ேபன பிறF...
இ-த Cகமா யா% கா05ேற பா... மாபி ள =05$காரக கி0ட... ஒ
மவ

, கெர10காரகி0ேட ஆ5ன ஆ0ட ைதG, பா5ன பா0ைடG சினிமாFல

வார( மாதிாி ெசா*ல ேபாேற.... ஒ மவ

க*யாண த கமா-திரமாB மா தி$

கா0டா0டா*..... எ ேபர மா தி$ H5ழா....''

தகமா, அதி-( ேபானா . கெர10 ஷா$ ப0டவ

ேபா*, வாB ($க, ைக

($க, ெமB ($க பதறி ேபானவளாB ைககைள உதறினா . Cகமாவி
ெகா1ைடைய பி தி'$க நட$க ேபானா . கா*க
அ ள ேபானா . #னிய

யவி*ைல . Cகமாவி

பாைவைய வில$காம*, வில$க

நகரவி*ைல . ம1
க ைத ேநா$கிவி0ட

யாம* .தபி ( நிறா . Cகமா

ெவறி ெபமித தி* அ$க ப$க பா தா . @ ெப1க , Cகமாவி
கைடசி அ.திர ைத சகி$க

யாம*, @ இைலைய ஒ ைகயிD,

க தாி$ேகாைல இெனா ைகயிD பி தப, Cகமாைவ
பிற#, ஒ தி அ-த ெப1க

ைற தாக .

சாபி* #ரC0டா .

"ஏB.. Cகமா சி தி... ஒன$# 8ள பிசகி0டா?

ன பின ேயாசி ( ேப...

=0ல ஆள  ளக இ$கிற ைதாிய (ல ேபசபடா(.... ஒன$# இ-த
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வயலG ஒ ெபாள பி ள பிற$கலா... தகமா பா0ைய என
ேவV னாD ேப... அவா மவன... bறா15 பயிர... ஏ ழா நா$# ேமல
ப*D ேபா05 ேபேற...? வாB அ'விட ேபாF(..."

"சாிதா ேபாக ச1ைட (வ#ேபா( வரமா0யா? தானா

Gேபா(

வவிேய... ஒக சகதிய என$# ெதாிG..."

@ெப1க , Cகமாவி தா$#தைல தா$# பி$க

யாம*, தைரைய

ேநா$கியேபா(, இ-த ெதவிC -( க*Tாி$# ப$க ேபா#
கனகCக, த =05$#

இ-( ெவளிப0டா. ேமைட ேப;சாளி மாதிாி

ேபசினா. ஏெகனேவ க*Tாி ேப; ேபா0களி* ெவறி ெபகிறவ. எ*லா
மாணவக, ெச-தமிழி* ேபேபா( இவ ம05 ேப; தமிழி* ேபவா.
இதனாலேய, இவ%$# ெவறி. நாைள$# மநா ஒ ேப;ேபா0, அைத
ஒ திைகயாகF, அ# ள H0ட ைத க*Tாி மாணவ மாணவிகளாகF
அ%மானி ($ ெகா15 ஒ சி$ஸ அ தா.

"உலக (ல அவனவ, ச-திர ம1டல (ல ச?சாி$கா. 'இசா0-பிைய வி05,
இ-தியா$கார Hட எனெவ*லாேமா சாதி$கா... சாதிவி05 சாதி க*யாண
ப1ணி$கிறா. உலக ம$கேள ஒப5க எகிறா. இ-த ெதFல
எனடானா.... ெசா-த$காரகேள.... நாG XைனG மாதிாி அ$கிறாக....
சாகிற(வைர$# ப$க ( =05 ம;சா ெப1டா0ையேயா... ெசா-த =05
மாமியாைரேயா.. ெஜம எதிாியாB ெநன; ெச$#மா5 மாதிாி ச1ைடயிேலேய
றி; றி வாராவ .... இவவ ெபாழேப... இ-த ஒ ெதF$# ேள
?5(... ெத$# ெதFல என நட$# எகிற( Hட வட$#
ெத$காாி$# ெதாியா(.... #ழ-ைதயாB இ$# ேபா( சினBயா மவ
எதிாி... ஆளானேபா(, அ1ண ெப1டா0 எதிாி... க*யாண ஆன பிற#
மாமியா எதிாி... ெப1ெண5 த பிற# ... மமக

எதிாி... சாF எதிாியாB வார(

வைர$# இவக$#... எதிாி தனேம சிேநகிதமாB ேபாயி5(... சாகிறவ
சாF$# வ தபடாம, ம;சா ெபா1டா0 சாகிற($#

Hட,

னா* சாக

ேபாறேம%தா வ தப5றா ... இெத*லா ஒ ெபாழபா.... ஊலேய இ(
ேகவலமான ெதவா ேபா;.... நா%.... இ-த ெதவவி05 எேகயாவ( ஓ
ேபாயிடலாமா% பா$ேக."
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க*Tாிைபய, ேதாைள$ #D$கி, ைககைள விாி ($ கா0, கா*கைள
நட$கவிட ேபானேபா(, தீ$ெகா தி

ைக மர தி* இ-(

(ைக

எ5$காமேல அவைன ைவதா.

"ஒ1ேண ஒ1V.... க1ேண க1ணாB... இ-த ெதவிேலேய ப;ச பய* நீதா
... நம ெசா-த$காரக எ*ேலா$#ேம நீ ெச*லபி ள... நீ இேபா
ெசானீேய... உலக விஷய. இத.... இவக$# ெசா*C$ ெகா5 தி-ததா*....
இவவ இபி... ெதவ நாறபாவளாடா? இவவ$# நாD எ' (
ெசா*C$ ெகா5 தியா? நாகாீக ைத பறி ெதாியப5 தினியா? இவவா...
தி-(ற($# நீ எனடா ெச?ேச...? இ-த ஒ1V- ெதாியாத ம1Vவா

.... நீ

ெநன;சி-தா* தகமா மா தியி$கலா."

தீ$ெகா தி, காதி* ெசாகி இ-த ஒ @ைய எ5 ( பற ைவ ($ெகா1டா.
அ-த சமய, நகரேபான க*Tாி$காரைன ைகயா0 த5 தபேய வி0டா ஒ
பான.

"இ( ேபாவ05... வ0$கார தகபா1கி0ேட நம ஆக மா0$கி05
தவியாB தவி$காக... நீ இவக$# ேபகல கட வாக... ஏபா5 ெசBதியா?
கிைட$ேகா.. கிைட$கCேயா.? அ( ேவற விஷய. மிராதார சீைம;சாமி,
ெபாிய1ண கி0ட ெவ- தா ல ைகெய' ( வாகி வி*லக ப1Vனா.
க1ரா$ட ராமசாமி, ஆ க நில த அடாவயாB எ'தி வா#னா.
அQவளF ஏ? எேகேயா நட-த களF$# ஒ பைனேயறி
சி தபாவேபா9.காரக... அ அ% அ;சி..... வில# ேபா05$ெகா15
ேபானாக... நீ த0$ ேக0யாடா? ேப;$# ேப;... ெத$# ெத... ெத$#
ெத%... ெசா*றிேய... அேக இ$கிற ெபா0ட பி ளிய... க1ண$க
தவிர.... நீ ேவற உபயாB எனடா ெசBேத..?"

க*Tாி ைபய, தீ$ெகா திைய ஆ;சாியமாக பா தா. அவைர
அகீகாிப(ேபா*, சினBயா.... இ-தா @' எ ஒ வ1ட* க0ைட$
ெகா5 த, @ றி' ெபாியபா மகைள விய-( பா தா. #றமேனாபாவ,
அவ தைலைய #னிய ைவ த(. அ1ணா;சி..... நம$# எ(F ெசBயா1டா...
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க*யாண ஆன பிறF இ-த ெதF$#, மாத ஒ தடவ வ-(05 ேபானா*
ேபா(. அ(ேவ நம$# மதி எ ெநகி>-( ெசான ஒ திைய ேந$#
ேநராB பா$க

யாம*, கவி>-( பா தா. அற ைபய ைபய நட-தா -

ெத# ெதைவ ேநா$கி....

யD$#பி ஏப0ட அைமதி...

தகமா, =05$#

ேபாB #பாைவ எ5 தா , ம1பாைனைய 8யி-த "உல

8ைய அகறிவி05, #பாைவ ேநா$கி பாைனைய; சாB தா . ேசாள$க?சி,
ெபால ெபாலெவ #பாF$#

வி'-த(. பிற#, ஒ ச0யி* அவி ( ைவ த

அக தி$ கீைரைய எ5 ( #பாF$#

ேபா0டா . நாைக-( மிளகாBகைள

#பாைவ பி த ைகேயா5 ேச ($ெகா15, உ ெப0ைய இெனா
ைகயி* S$கி பி தப
Xவரசியி

ற தி* ஆகாய ைத அ1ணா-( பா தப கிட-த

னா* ைவ தா . #பா

ற ($ க*C* உரசிய ச த தா*

தவயமான மகளி க1க , #பாவி#

நீைர ஊறின. தகமா, தைன;

சமாளி தபேய, த மக$# ஆத* Hறினா :

"ஏ'ழா... அ'Fேற....? அ-த ஆ$கெக0ட Hைவ. ெசானானா லற..?
க'தய வி5... பதிென05 வய( வைர$# ஒ'காB தா இ-ேத... என
ேநரேமா...? அ-த கெர0கார மய$கி0டா."

"நீ ெப த மவ

ஒைன மாதிாிேய இ*லாம ேபாயி0ேடேன..?"

"நீ ஒ த ப1ண ல... இ-த வயல இ( சகஜ. கெர1டகார ஒைன நிசமா
விறா% ேலசாB இட ெகா5 ேத..." "ஆனாD, எேபா அ-த பய*...
க ள;சாராய #$கிறவ... எ*லா ெபா0ட பி ளிய0டF ஒகி0ட ஆச
வா த கா05ன( மாதிாி கா05றா% ெதாி?ச( நீ வில#ன பா அ(தா
ெபாி.... ம த( சிறிக....''

"Cகமா மயினி ேலப0டவ

இ*Cேய..."
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" அவள ேபாயி ஏ ழா... மயினிகிற... ெசா ளமாட ேம* பார ைத ேபா0505
மா$ கிடழா... அபேய இ-த மா ள ேபானா*... இெனா மா ... வி5
க'தய...."

தகமா, மகைள த0$ ெகா5 தாD, உ `ர உதறேலா5தா இ-தா .
நாD ெபாிய மனிதகளிட ெசா*C Cகமாவி க*யாண$ கைலைப பறி
ைறயிடலமா எ Hட ேயாசி தா . இ(, மா இபவக$# ெசா*C$
ெகா5 த(ேபா* ஆ# எ அ%மானி தா , அைமதியிழ-தா .

Cகமா, வழ$க ேபா* காறி ( ேபாெத*லா, தகமா, த எ;சிைல
ெதா1ைட$#

வி05$ெகா1டா . அவ , சீவி சிகாாி ( எேகயாவ(

றப5 ேபாெத*லா இவ

படபட தா . மாபி ைள =05$# தா ேபாக

ேபாகிறாேளா எ மயகினா . ேபாதா$#ைற$#, இ-த Cகமா, த மகைன
பா (, "ெபா ெபா... ஒ பFக ஒ வார (ல ெதாிG.." ( ளாத ( ளாத
ஆ05$#0 எகி0ேட இ$#( Aாி$க தி... எ தாளலய ேதா5 ஜாைட
ேபா0டா .

தகமா , ெபாமினா . 'மாபி ைள ந*ல இட. தகமான ைபய... பாவி
ெமா0ட ெக5 (டபடாேத... எ ெச*ல மக

ஒவார ஓய(. மவார திக

வா>$ைக ேபாயிடபடாேத.'

கிழைமயாக க' ைத ம05 நீ0ய(.

Xவரசி, தன$# வரேபாகிறவைனG, அவைன வரவிடாம* த5பதாB; சபத
ேபா0டCகமாமயினிையG ஒேசர நிைன தப, ஓB-( கிட-தா . தகமா,
வாேபான மகைளேய ைவ தக1ைவ தப பா ($ெகா1-தேபா(

தி5திெப இப( இப ைத-( ஆ1க, ெப1க உ ேள வ-தாக .
ஒQெவா தி இ5பிD ெகா0ட ெப0... அத உ ேள நாைக-( கிேலா
அாிசி எ*ேலா, தாக

ெகா15 வ-த அாிசிைய, ெந* # ( உர* ப$க

அபாரமா$கினாக . இத# , தீ$ெகா தி ஒ ெவ ளா0ைட தைலைய
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பி ( இ' தேபா(, "வால" அ-த ஆ0ைட பினா* இ-( த ளினா.
வால, தகமாைவ அத0னா.

"என மயினி... கப* கF-தாD கன (ல ைக ைவ$கலாமா? Xவரசி$#
இைன$கி ெசா$காரக ஆ$கிேபாட வார( ெதாியாத( மாதிாி
ராசா தி...

ழி$ேக? ஏழா...

0டாபய மவ மவ$# ேப ம05 ெபாி... ஏழா... சேராஜா...

ஊ$கிண (ல ேபாயி, த1ணிெய5 (05 வாக.... ஏல ராம... #மகைன
ஆ0ட அ$க H005 வா.... நா ச திர ச-ைதயி* ேபாயி... ம?ச மசாலா
வாகி05 வாேற உ சீ$கிர ஏழா- இைன$# @  தி கிழி;ச( ேபா(.
#ட ைத எ5களா..."

வாலனி ஆைண$# பய-( பணி-(, ெப1க

#டகைளG,

தவைலபாைனகைளG இ5பிD தைலயிD ேபா0டப ( ளி ( ளி
நட-தாக . ஒ தி அமிைய க'வ ேபானா . இெனா தி அாிசிைய
ைட$க ேபானா . ஆலமரேபா* கிைளவி0ட ஒேர #5ப ைத; ேச-த
பகாளி களான ெசா$காரக , வழ$கப, தக

#5ப தி* க*யாண

ஆகேபாகிற ெப1V$# ஆ$கி ேபா5வாக . அதாவ(, த த =0* இ-(
அாிசி ெகா15 வ-(, H0டாக ஆ5 வாகி அ (, ெமா தமாக; சாபி5வாக .

கட-த ப ( நா0களாB தனிைமப05$ கிட-த தகமா, H0ட ைத பாச ேதா5
பா தா . பிற# அ-த$ H0ட தி*, "பாவி ெமா0ைட"Cகமா இ$காளா எ
ேநா0ட வி0டா . க1 வC த(தா மி;ச. அவ

வராத(, தகமாவி

அதி;சிைய அதிகமா$கிய(. வாலைன, அ த_யாக பா தா . வால,
ெபா(பைடயாக ேபவ(ேபா*, #றிபாB ேபசினா.

"எ-த நாயி ச-ைத$#$ ேபானா* உன$ெகன மயினி..? வ-தா* வாரா .
வரா0டா* ேபாறா . அைன$# அவ
ேயாசி$கியளா.... அப அவ
ேதா

சபத ேபா0டைத பறி

ெசானைத ெசBதா னா.... அவ

#டைல உவி

மாைலயா ேபா05ட மா0டனா...? கவைலபடாதிய. ஏழா.... ெச*ல$கனி!

வாடாX க*யாண ெப1... வார ஞாயில க*யாண. அவ

ஏ ழா அ5

ப$க அ%ற ? ஆ$கி$ ேபாட வ-த ல0சண த பா... நீக, ஏ மயினி
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கவைலப5திய...? அவ

வரா0டா*, நாம அவ =05... எ05$ேகா.... எழF$ேகா

ேபாவமா0ேடா.... கெர0 கைன$சன ெசானானா... #டைல உவி...''

வால, Cகமாவி #டைல உவி ேதா

மாைல ேபா0டா*, தகமாF$#

மகி>;சிதா. ஆனா*, அ( கெர0கார - வாடாX காத* விவகார ைத எ05
ஊ$#' தப0ட அ$க( மாதிாி ஆயி5ேம... இ-த ெநா#வா வால,
க*யாண ைத நட தி$ கா05ேற% ெசா*ல மா0ட$காேன... அ-த த05 ெக0ட
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