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Source: Source: Source: Source:     
காி�� மணிக	 
(இல�கிய� சி�தைன பாி� ெப�ற ச�க நாவ�) 
ராஜ� கி !ண" 
தாக� 
�. எ$ 34, ப. எ$ 35, சார%கபாணி& ெத , 
தி. நக', ெச"ைன - 600 017 
ஏழா� பதி�� 2005 (*த� பதி�� 1979) 
------------- 
 
இ�த நாவ� ப�றிஇ�த நாவ� ப�றிஇ�த நாவ� ப�றிஇ�த நாவ� ப�றி..... ..... ..... .....     
 
Graphic stories portraying the tribulations of industrial workers are few and those that 
concern the dumb agricultural labourers are fewer still. Strangely no one seems to 
even aware of the existence of a large disorganized chunk of working class toiling in 
sub-human conditions in the salt-pan belt of the South East Coastal regions of 
Tamilnadu, perpetually exploited by a hoard of heartless capitalists, contractors adn 
middlemen exposed to total starvation, intense heat, and lurking violence all their 
lives. The author has put out her message absolutely clearly and one who reads this 
novel will grant that we are not a civilised people if these conditions still persists. 
 
The Hindu, 26.6.1979    S.R. Govindarajan 
------------------  
 
உ�� அள%கைள அ.அ.வா/ அள�0, அ%ேக உல2� ெந3ச%கைள 
உண'�0, இய�ைகயி" சீ�ற%கேளா5 இைய�0, ஏ�ற%கைள� ேபா�றி� 
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பைட&தி �கிறா' ஆசிாிய'. �திய ேவ8ைகேயா5 எ�லா� ப�க%கைள9� அறி�0 
ெகா	:�ப; கைத ெதா/வி"றி� ெச�கிற0. 
 
தி8ட�, 25.6.1979     ம"ன' ம"ன". 
----------------- 
 

%$&ைர%$&ைர%$&ைர%$&ைர    
 
1978 ஆ� ஆ$5 ஜனவாி மாத�. அ�நா8களி� நா" <&0�=;யி� இ �0 
க"னியா=மாி வைரயி>மாக நீ$; �=� கட�கைர ஊ'களி� வா@� மீனவ' 
வாA�ைகைய ஆரா/�0, ஓ' �தின� எ@0� *ய�சியி� ஈ5ப8; �ேத". 
அ�ேபா0 இல�கிய� D8டெமா"றி� சிற�த எ@&தாள �, திறனா/வாள மாகிய 
மதி���=ாிய ந$ப' தி .சி8; (��தரராஜ") அவ'கைள� ச�தி&ேத". அவ' நா" 
<&0�=;யி� த%கியி �தைத� ப�றி� ேக	வி�ப85 அ"�ட" விசாாி&தா'. 
அ&0ட" "நீ%க	 <&0�=;� ப=தியி� இ"E� ஓ' கள&ைத ஆரா/�0 நாவ� 
எ@த ேவ$5�. மனித வாA2�= ம85ம�ல, வில%கின%க:�=� Dட உயி' வாழ 
இ"றியைமயாத ஓ' ெபா 	 உ��. நீ', கா�F, ெவளி�ச� ேபா"F இ0 இ�திய 
நா8;" ஏைழ ம�க:�=� விைலயி"றி� கிைட�க ேவ$5� எ"F கா�திய;க	 
உ�ைப *"னி85 நா85 வி5தைல�கான அற�ேபாைர& 0வ�கினா'. நீ%க	 
உ�பள%கைள� ெச"F பா'&0� ஓ' நாவ� �ைனய ேவ$5�" எ"F Dறினா'. 
நா" ஒ  நாவைல எ@தி *;�= *" அேநகமாக இHவிதமான <$ட�க:�கான 
வா�=க	 அ5&த *ய�சிைய& 0வ�க எ" ெசவிகளி� வி@�0வி5�. இ�*ைற 
இ0 ெவF� வா�= எ"F Dட� ெசா�ல மா8ேட". மிக2� அ@&தமாகேவ பதி�0 
வி8ட0. எனேவ, 'அைலவா/� கைரயி�' எ"ற நாவைல *;&த ைக9ட" நா" 
<&0�=;�=� பயணமாேன". தமிAநா8;� ெச"ைனயிI �0 கட�கைர 
ெந5கி>� உ�பள%க	 விாி�தி �கி"றன. ஆனா� <&0�=;ைய� சா'�த 
கட�கைரேயார%களி� உ�� விைள�ச>�=& ேதைவயான ஈர�பதமி�லாத கா�F�, 
Jாிய ெவ�ப*� ஆ$;� ப&0 மாத%க:�=& ெதாட'�சியாக� கிைட�பதா�, 
மிக�=ைற�த ெசலவி� தரமான உ�� அதிக அளவி� உ�ப&தி ெச/ய�ப5கிற0. 
எனேவ, ஏ�ெகனேவ பழ�கமான <&0�=;� ப=திக:�ேக ெச�வெத"F *;2 
ெச/ேத". 
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இத�= *" நா" உ�பள%கைள� க$; �தி �கிேற". வற�சியான கா�F� 
Jாியனி" ெவ�ைம9� இைச�ேத உ��& ெதாழிைல வளமா�=கிறெத"ற 
உ$ைமைய� உ��� பா&திகளி� காி�� மணிக	 கலகல�=� வி�ைதயி� க$5 
விய�தி �கிேற". ஆனா� இ�த விய���க�பா� உ��� பா&திகளி� உைழ�=� 
ெதாழிலாளைர� ப�றி எ$.� க &0 அ�ேபா0 என�= இ �ததி�ைல. 
இ�ேபா0 நா" அ�த மனித'கைள& ேத;� ெகா$5 உ�பள%க:�=� ெச"ேற". 
 
உ��� கால� இFதிைய ேநா�கி� ெச"F ெகா$; �த �ர8டாசி� கைடசியி" 
அ�த நா8களிேலேய, உ�பள&தி" அ�த� ெபா��=� ெவ�ைமயி� எ"னா� 
பதிைன�0 நிமிட%க:�= ேம� நி�க இயலவி�ைல. க$க:�ெக8;ய 
ெதாைல2�=� ப�ைமய�ற - உயி'�பி" வ$ண%கள�ற ெவ$ைம K&0� 
கிட�த0. ெவ$ைமயாக� பனி K&0� கிட�தி �=� மைல�கா8சிக	 என0 
நிைன2�= வ�தா>� எாி�=� கதிரவனி" ெவ�ைம அ�த நிைன�ைப உடேன 
அக�றிவி8ட0. அ%ேக காைலயிI �0 மாைல வைரயி>�, க�த>� க$ 
Lைள9மாக, உ��� ெப8; �ம�0 அ�பார� =வி�=� சிFவ' சிFமியைர9�, 
ெப$கைள9�, பா&திகளி" உ�பி" ேம� நி"F அைத வா � ஆ$கைள9� 
க$ேட". அ�ேபா0 எ%ேகா ஃபிஜி& தீவினி� க ��& ேதா8ட& ெதாழிலாள' 
நிைலைய நிைன�0 கி& த" க$ணீைர9� பா�களாக இைச&த பாரதியி" வாிக	 
எ"E	 மி"னின. அ�நிய" நா8ைட ஆ:� நா8கள�ல இ0. நா	ேதாF� 
எ%ெக%ெக�லாேமா பல �ைலகளி>� ம�க	 உாிைமக:�, நியாயமான 
ச>ைகக:�, நியாயம�லாத ச>ைகக:� ேகாாி� கிள'�சிக	 ெச/வ0� 
ேபாரா8ட%க	, ஆ'�பா8ட%க	 நிகA&0வ0�, நைடெப�F� 
ெகா$; �கி"றன. மா;� க8;ட%களி� =ளி'�சியான இத� ெச/9� அைறயி� 
அம'�0 ேகா��� காகித%களி� ைகெய@&0� ெச/9� அ>வலக�கார'க	, 
ம &0வ வசதிக:�, ஏைனய பிற ச>ைகக:ேம மாத&தி� N�F�கண�கி�, 
ஆயிர�கண�கி� ெபFகி"றன'. �த�தர இ�தியாவி� ம�க8 =ல&0�= 
இ"றியைமயாதேதா' ெபா ைள உ�ப&தி� ெச/வத�= உைழ�=� ம�க	, உயி' 
வாழ இ"றியைமயாத ந�ல =;நீ �=� தி$டா5� நிைலயி� தவி�பைத� க$ட 
ேபா0 என�=� =�ற உண'2 *	ளா/� =&திய0. ஒ  நாளி� எ85 மணி 
ேநர&0�= ேம� �8ெடாி�=� ெவ/யிI� பணிெய5�=� இ�ம�க:�=, 
வாரா�திர ஞாயி�F�கிழைம ஓ/2 நா:� Dட� DI9ட" கிைடயா0. கிைட�=� 
DIேயா உண2� ப$ட%க:�, எாிெபா :� உ�சியிேலறி வி�=� இ�த 
நா8களி�, இ�ம�களி" அ;�பைட& ேதைவக:�ேக ேபா0மானதாக இ�ைல. 
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எ�லாவ�ைற9� விட மிக� ெகா5ைமயான0� ஆனா� உ$ைமயான0மான 
ெத"னெவ"றா�, உ�பள& ெதாழிலாளி, இ ப&ைத�0 ஆ$5க	 
பணிெய5&தி �தா>�, தன0 ேவைல�கான நி�சயம�ற நிைலயிேலேய உழ"F 
ெகா$; �கிறா" எ"பேதயா=�. ஒ  சாதாரண =;மகE�=, ஒ  �த�திர 
நா8;� நியாயமாக� கிைட�க ேவ$;ய எ�த வசதிைய9� உ�பள& ெதாழிலாளி 
ெப�றி �கவி�ைல. P85 வசதி, ெதாழி�கள&தி� எாி�=� உ��� J8;>� Dட& 
ேதைவயான =;நீ' வசதி, ம &0வ வசதி, ஓ/2�கான வி5�� நா8க	, 
*0ைம�கால கா�L85� ெபா 	 வசதி, =ழ�ைதக	 க�வி, உ��& ெதாழி� 
இ�லாத நா8களி� வாA�ைக�கான உபாி& ெதாழி� ஊதிய வசதிக	 எ02ேம 
உ�பள& ெதாழிலாளி�= இ�ைல எ"ப0 இ�த நா8;� நாகாிகமைட�தவராக� 
க 0� ஒHெவா வ � நிைன&0 ெவ8க�படேவ$;ய உ$ைமயாக நில2கிற0. 
 
உ�பள&0 வற8சி ஒHெவா  ெதாழிலாளி�=� உட� நல&0�= ஊF ெச/கிற0. 
ைக கா�களி� ெகா��ள%க	 ெவ;&0 நீ' வ;�0 �$ணாகி"றன. க$கைள� 
Dச� ெச/9� ெவ$ைம, க$ பா'ைவைய ம%க� ெச/கிற0. ெப$கேளா 
அவ'க:ைடய உடலைம�� இய���ேக�ற ேவF பல உட�ேகாளாFக:�= 
ஆளாகி"றன'. <&0�=; வ8டைகயி� உ�பள நா8DI பல ெதாழி�ச%க%களி" 
ேபாரா8ட%க:�=� பிற= ஆ$க:�= Q. 6-75, ெப$க:�= Q. 4-40 சிFவ' 
சிFமிய �= Q. 3-00 அ�ல0 2-50 எ"F ெபா0வாக நி'ணயி&தி �கி"றன'. 
(அர� நி'ணய DI இைதவிட� =ைற2 எ"F ேக	வி�ப8ேட") ஆனா� இ�த 
நி'ணய� DI ெப �பாலான ெதாழிலாள �= *@தா/ கிைட�பதி�ைல. 
ஏெனனி� ெதாழிலாள', க%காணி அ�ல0 'கா$8ரா�8' என�ப5� இைட மனித' 
வாயிலாகேவ ஊதிய� ெபFகி"றன'. பதி2 ெப�ற ெதாழிலாளிக	, 
அளநி'வாக&தினாிட� ேநர; ஊதிய� ெபFபவ' மிக� =ைறவானவ'க	 தா�. 
அேநகமாக எ�லா& ெதாழிலாள � இைட மனித" வாயிலாகேவ நி'வாக&தினாிட� 
ெதாட'� ெபFகி"றன'. ஒ  நா	 ஒ  ெதாழிலாளி ேநர� ெச"F அள&0�=� 
ேபா/வி8டா� அ"F DI இ�லாம� தி �பி வ வ0� Dட விய�பி�ைலயா�! 
=ழ�ைதக	 ஆ$ைட� ெகா$டா5கிேறா�. ஒ  நா8;" எதி'கால� மழைல� 
ெச�வ%களி" வள'�சிைய� ெபாF&ேத அைமகிற0 எ"ற ேநா�கி� பல 
*ைனகளி>� தி8ட%க:� பா0கா��� பணிக:� 0வ%க� ெபFகி"றன. 
அ;�பைட& ேதைவக:�ேக ேபாரா5� வறியவ'களாகேவ நா85 ம�க	 
ெப �பாலானவ' நிைலைம இ �=� ேபா0 சிFவ' உைழ�பாளிகளா�க� 
ப5வைத& தைடெச/வ0 சா&தியமி�ைல. உைழ�பாளி� சிFவ �= ச&0ண2 
ம�F� க�வி வசதிக:� அளி&0 உதவ& தி8ட%க	 ப�றி ஆராய�ப5கி"றன. 
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இ�ேநா�கி� சிறா', எ�ெத�த� கால%களி� உைழ�பாளிகளாக� DI 
ெபFகி"றன' எ"ற விவர%க	 இ�நா8களி� ெவளியாகி இ �கி"றன. அவ�றி� 
உ�பள&தி� க =� =ழ�ைதகைள� ப�றி யா � =றி�பி8;ராத0 =ைறயாக 
இ �கிற0. இ�நிைல ெவளி உலக� அறியாம�, ேக8பா ம�F, உைர�பா ம�F 
அவலமாகேவ ெதாட'�0 வ�தி �கிற0. இ�சிறா �= தனி�ப8ட *ைறயி�, அ�த& 
ெதாழி�கள&தி� அவ' ஈடா�=� உைழ���=க�த *ைறயி� உண2�ெபா 	, 
ம &0வ வசதி (ம�F� க�வி)9� அளி�க வழி ெச/ய�பட� ேவ$5�. 
 
ஒHெவா  நா:� நா" ெந3ச� கன�க, உ�பள& ெதாழிலாளாிைடேய உலவிய 
ேபா0, ந$ப' 'சி8;' அவ'க	 வா�ைக ந"றி9ட" நிைன&0� ெகா$ேட". 
 
இல�கிய� ெவF� ெபா@0ேபா�=� ெகாறி�=� சிF தீனிகளாகிவிட� Dடா0. அ0 
ம�களி" வாA2�= இ"றியைமயாத ஆேரா�கியமான ச&0ணைவ� ேபா� ச*தாய 
உண'ைவ, மனிதாபிமான&ைத, ம�களிைடேய ஊ85வதாக இ �க ேவ$5� எ"ற 
ேநா�கேம எ"ைன� �தி0 �திதான கள%க:�= இ85� ெச�கிற0. 
 
இ�*ய�சியி� என�= உF0ைணயாக இ �0 ஆ'வ*� ஆவ>மாக உதவிய 
ந$ப'க	 பல �=� நா" என0 ந"றிைய� �ல�ப5&தி� ெகா	கிேற". 
<&0�=; எ"றாேல, ந$ப' தி . ஆ.சிவ��பிரமணியனி" இ�லேம நிைனவி� 
நி�கிற0. வ.உ.சி. க�Rாி தமிA&0ைற� ேபராசிாியராக இ �=� இவ ைடய ந8�, 
இல�கிய வாAவி� என�=� கிைட&த ெகாைட எ"F மகிAகிேற". எ�த ேநர&தி>� 
ெச"F உதவி ேவ$; அவைர அெசௗகாிய&0�=	ளா�=� உாிைமைய அவ' 
மன*வ�0 என�= அளி&தி �கிறா'. இவர0 இ�ல� எ"றா�, =5�ப� 
ம85ம�ல. இ�=5�ப&தி� பல மாணவ'க	 ேபராசிாிய'க	 ஆகிேயா � 
இைண�தவ'க	. அவ'களி� நாE� ஒ வராகி வி8டதா�, உ�பள&0 ெவயிI� 
நா" கா/�த ேபா0�, ெதாழிலாள' =;யி ��களி� நா" ��றி& திாி�த ேபா0�, 
நா" தனியாகேவ ெச�ல ேந'�ததி�ைல. மாணவமணிகளான இைளஞ'க	 தி . 
எ8வி" சா*ேவ�, சிகாமணி ஆகிேயா' நா" உ�பள& ெதாழிI� ஈ5ப8ட பலைர� 
ச�தி&0� ெச/தி ேசகாி�க உதவியைத எ�நா:� மற�பத�கி�ைல. 
 
உ�பள& ெதாழிலாளாி� என�=� ெச/தி Dறியவ' மிக� பல'. ேவைல *;&0 வ�0 
இர2 ப&0 மணியானா>� த%க	 உட� அய'ைவ� ெபா 8டா�காம� என0 
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ேகாாி�ைகக:�=� ெசவி சா/&0 எ"ைன� ச�தி&த ேதாழ'க	 தி வாள' 
மாாி*&0, *னியா$;, க�தசாமி, ேவ>�சாமி ஆகிேயா �= நா" என0 
ந"றிைய� �ல�ப5&தி� ெகா	கிேற". நா" ேநாி� க$ட உ$ைமகைள9� 
ேக85 அறி�த ெச/திகைள9� சி�தி&0 ஆரா/�0 அத" அ;�பைடயி� இவ'த� 
வாAைவ ைமயமா�கி இ� காி�� மணிகைள உ வா�கி9	ேள". 
 
எ�ேபா0� ேபா� என0 எ@&0�கைள ந�ல *ைறயி� ெவளியி85 என�= 
ஊ�கமளி�=� தாக� பதி�பக&தா' இைத N� வ;வி� ெகா$5 வ கி"றன'. 
அவ'க:�=� ந"றி Dறி தமிA DF� ந�>லகெம%=� என�= ஆதர2 ந�=� 
வாசக� ெப ம�களி" *" இைத ைவ�கிேற". 
 
ராஜ� கி !ண". 
-----------------   

காி�� மணிக	காி�� மணிக	காி�� மணிக	காி�� மணிக	 
1111    
 
உ&திராயன&0� Jாிய" உ�சி�= நக'�0 ெச%கதி'� =ைட பி;�கிறா". ெத�=� 
சீைமயி" கட�கைரேயார%களி� விாி�0 பர�0 கிட�=� உ�பள%களி� இ"ேனா' 
�&தா$5 0வ�கமாகி வி8ட0. இ8ட ெத/வ%களி" ேமலாைட கைள�0 
பாிமளைதல� Kசி நீரா85வ0 ேபா� ம$ அ"ைனயி" 'அ85' நீ�கி, பதமான 
களி9� மண>� விரவி, நீைர�D8;, 'ெச/ ேந'&தி' ெச/9� ேகால%க	 கட�கைர 
ெந5கி>� ஏ�க' ஏ�கராக விாி�த உ�பள%களி� கா8சிகளாக விாிகி"றன. 
 
'ைத�சீ'' கழி&0, ெபா"னி" கதி'களF&0� கள&0 ேம5களி� ெந�மணிகைள 
உழவ' ெப ம�க	 =வி�=� அ�கால&தி�, ஆ�ேறார&0 விைளநில%களி� ம$ 
அ"ைன பி	ைள ெப�ற தாயாக மகிA�0 கா8சியளி�கிறா	. மீ$5� மீ$5� 
ப�ைமயி� Kாி&0� ெகாழி&0 இய�ைகயி� மல � அ"ைனயாக உலைக 
உ/வி�பா	. 
 
ஆனா�, இ�த� கட�கைரேயார%களி�, Kமி& தாயி" ப�ைமைய அழி&0, 
உலெக%=�, உயி'�=லமைன&0�=� சாரமளி�=� காி�� மணிகைள விைளவி�க� 
ெச/ேந'&தி ெச/கிறா'க	. வானி"F ெபாழி9� கா �=� ேபா8;யாக, 
Kமி�ெப$ைண எ"னா>� தாயா�க இய>� எ"F கடேலா" Kமி�ெப$ணி" 
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உதர&தி� த%கி அவைள அ"ைனயா�=கிறா". ந�லா' ெபா�லாெர"ற Jதறியாத 
வானவேனா எ�ேலா �=� ெபா0வாக கா/�0, ம$ைண ெவ/0யி'�க� 
ெச/கிறா". அவ" ெகாைடயி� காி�� மணிக	 க$ மல'கி"றன. 
 
விாி�0 பர�த பா&திக:�=� ெச/ேந'&தி ெச/9� கா�க	 அைன&0� மனித� 
கா�க	. நீ � களி9� மண>� =ழ�பி� =ழ�பி மனித ஆ�றI" ெவ�ைமக:� 
ம$ணி" உ8J5� ெகாதி&0 ஆவியாகி� ேபா=� 'ெச/ந&0' க ைவ�கா85 
உ�பள&தி>� நட�கிற0. அ�த� பாத%க	 கF&0� க"றி� �$ப85& 
ேத/�தா>� இ"E� ஆ�றைல� க�=� இய�க%க	 ெதாட'�0 ெகா$; �க 
ேவ$5�. 
 
"ெசF�கி மவ:வ... அ@�த ெமறி9%க...! சாமியாேர? ஆவ85�!..." 
 
க%காணியி" விர8ட� கைசய;ேபா� வி@�0 ெகா$ேட இ �கிற0. இ�த 
அத8ட�க	 அHவ� ேபா0 வி@�0 ெகா$ேட இ �க ேவ$5�. ஏெனனி� 
அ%ேக பா&தி மிதி&0� ப$பா5 ெச/9� ேமனிக	 இர&த*� சைத9� 0;��� 
0	ள>மாக இ�ைல. அமாவாைச� கடைல� ேபா"F ஆ�றைல அவ'களா� 
ெகா8ட *;யா0. இைற&0 இைற&0 ஊ�F� க$ வ�றிய கிணF. ேம� மைழேயா 
அ�ப�. �ர$;னா� சிறி0 நீ' ெபாசி�0 வ �. பிற= நி"F ேபா=�. மீ$5� 
ெவ8;னா� � � ெவ"F நீ' ஊறி வ �. அ�த� பா&தியி� எ85� ேப' 
மிதி�கிறா'க	. 
 
ம தா�பா, மாாி, இச�கி �வ � இளைமயி� ஆ:ைக�க�பா� அTபவ� 
பாைதயி� ேத/�0 ெமI�தவ'க	. இசககியி" மகளான ப"னிர$5 பிராய&தி 
*&த�மா, மாாியி" மக	 ெல��மி, ைபய" க�தேவ> ைக�=ழ�ைதைய நிழI� 
ேபா85வி85, �"F பிராய&0 *த� =ழ�ைதைய� காவ>�= ைவ&0 வி85 
அ;�ெகா  *ைற அ@ைகெயாI ேக8கிறதா எ"F பா'&0� ெகா$ேட மிதி�=� 
 �=மணி, ஆகிேயாைர& தவிர ஒேர *திய ஆ$ மகனான அ%ேக 'ெச/ந&0'� 
ெச/பவ", 'சாமியா'' எ"றைழ�க� ெபF� க$.சாமிதா". அவ" 
ம தா�பாளி" � ஷ". 
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"ஏ&தா! இ0 ாி�கா5 டா"சி�ல =தி�=றா:வ... ெமதி��& 0வயி%க! வி சா 
ஆவ85�! சாமியாேர, ஒம�= இ0 சாிய�ல. நீ  வா �. 'சி�ச�' எ5&0� ேபாட..." 
எ"F க%காணி அவைன நிF&தி& ேதாைள� ப�றி அைழ&0� ெச�கிறா". 
 
உ8J5� ெவளி�J5� ச%கமி&0� கா�களி� ெந �ைப� க�=கி"றன. ெந ��� 
ப�த&தி� ெந �� வைளய&தி�... அவ'க	 நட�கிறா'க	. நட�� இ�ைல... 
மிதி&த�. ைபய" வாளியி� நீெர5&0 அHவ�ேபா0 ம$ணி� விசிறி� 
ெகா85கிறா". அ�த நீ', அவ'க	 கால;களி� பா9� ேபாேத ஆவியாகிவிட, 
ேத/�0 ெவ$ =F&தாகிவி8ட அவ'க	 அ;களி� ெகா��ள&ைத& ேதா�Fவி�=� 
ெகாதி�ைப� க�=கிற0. அ@&த*� J5� ம$ைண ெம&0 ெம&ெத"F 
ெவ$ைணயாக =ைழ&த பிற= ெக8;&0 இFக� ெச/9� நிண*� சைத9�, Kவி" 
ெம"ைம9மான ெப$ைமயி" 0;���க:� இFகி� ெக8;&0� கா/�0 ேபா=� 
இ�த� 'ெச/ேந'&தி' ைத, மாசி *@0� Dட நீ$5 ேபா=�. 
 
ம தா�பா, ச�ேற தைல<�கி, க%காணி, த" � ஷைன அைழ&0� ெச�வைத� 
பா'�கிறா	. ெச"ற ஆ$5 வைரயி>� சாதாரண& ெதாழிலாளியாக இ �த ��ப" 
இ�ேபா0 க%காணியாகி விர85கிறா". மி3சினா� *�ப0 வயசி �=�. கண�க� 
பி	ைள�= அHவ�ேபா0 ைக9� மன*� நிைறய� காணி�ைக ைவ&தி �பா". 
க%காணியாகி வி8டா". ெச/ேந'&தி� கால&தி� நி'ணய� DI *@வைத9� 
ெகா5�க மா8டா'க	. உ�ெப5�க& ெதாட%கி வி8டா>� அ�த அள&தி" 
இ NF ஏ�காி>� ப$பா85 ேவைல *;யவி�ைல எ"F DIைய� =ைற&ேத 
ெகா5�பா'க	. ஆ.ைடய நி'ணய� DI ெப$.ைடய DIைய விட அதிக� 
எ"பதா�, த" � ஷைன ஜி�ச� �ம�க& த	ளி� ேபாகிறா" எ"Fண'�0 
ம தா�பா சில நிமிட%க	 ெசயல�F நி�கிறா	. க$.சாமி�=& 0�Iயமான 
க$ பா'ைவ ேபா/ எ&தைனேயா நா8களாகி வி8டன. அவ'கைள� ேபா"ற 
உ�பள& ெதாழிலாளிக	 யா �=ேம ெதளிவான க$பா'ைவ கிைடயா0தா" 
எ"றா>� க$.சாமி�=� க$களி� நீ' வ;�0 நீ' வ;�0, ெச"ற 
ஆ$;I �0, கல&திI8ட ேசாF Dட& ெதாியாதப; ஒளி ம%கிவி8ட0. 
 
"நீ  ெப8ட�க$ண வ�சி85 வா'பலைவ� �;�சி& ெதாழி� ெச/ய ஏலா0. 
'ெம�கி85'� DIயா (ெம�கி85 - அ"ற"F சிF DI�=� ெச/9� 0$5 
ேவைல) ெச/ந&0�= இ �0ேபா�... அ0� Dட கண�க2	ள க$டா� ச$ைட 
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ேபா5வா. ஆ�சி அ:கா$5 எ5�ேக..." எ"F ேவைல�=� ேச'�=� ேபாேத 
நிப�தைன ேபா8டா" க%காணி. 
 
ெப$க:�= நா"= Qபா/ DI ெகா5�பா". அவ'க:ைடய நி'ணய� DI நா> 
Qபா9� நா�ப0 ைபசா2மா=�. ஆ$க:�= நி'ணய� DI ஆF Qவா9� 
ெசா�ச*மா=�. ஆனா� ெச/ேந'&தி� கால&தி� *@�DIைய� க$களா� பா'�க 
இயலா0. நா"= Qபா/ ெகா5�பா" *"ெப�லா�. ெச/ேந'&தி� பணி�= 
ஆ$கைள ம85ேம எ5�பா'க	. ெப$க	 வர�பி� =வி�த உ�ைப& 
த85ேம8;� ெகா$5 ேச'�=� பணிைய&தா" ெப �பா>� ெச/வா'க	. 
இ�நா8களிேலா, ஆடவ �= அதிக�DI எ"பதா�, ெப$கைள9�, இர$5 
Qபா/� DI�= வ � சிFவ' சிFமிகைள9� 'பா&தி மிதி�க'� ெச/கிறா'க	. 
மிதி&0 மிதி&0 ம$ைண� ப$ப5&த ேவ$5�. காலா� அ@&தினா� 
அ;பதியலாகா0. இHவாF ப$ப5&0� பா&திகேள உ�ைப விைளவி�=� 'ெப$' 
பா&திக	. ஆ$5ேதாF� தவறாம� இ�த� ெப$ பா&திக:�=� =ைறயாம� 
சீெர5�க ேவ$5�. இ�த� பா&திகளி� விைள9� உ�� ெவ	ைள ெவேளெர"F, 
0�ைப�K வ$ண&தி� க�க$ைட� ேபா� ேதா"F�. அHவள2� <&0�=;& 
0ைறயிI �0 ஏ�Fமதியா=� 'க�க&தா' உ��. 
 
இ�த அளவி� கடII �0 ேநராக நீைர� ெகா$5 வ வதி�ைல. கிணFக	 
ேதா$;, அதிI �0 நீைர இைறைவ இய�திர&தா� ெத�ப� எ"F 
ெசா�ல�ெபF� *த� பா&திகளி� பா/��கிறா'க	. இ�பா&திகளி� நீாி" அட'&தி 
D;ய0�, *த� கச5களான ேச , கீேழ ப;�0 வி5�. இHவாF ஆ$5 *@வ0� 
ப;�த ேசF தா" இFகி� கா/�0 ந8ச&திர� சி�க	 பதி&தா� ேபா"F ஜி�ச� 
என� ெபF� D85� ெபா ளாகிற0. இைத� ெபய'&ெத5�க&தா" க%காணி, 
க$.சாமிைய& த	ளி� ெச�கிறா". 
 
"ேல ெசவ�தகனி, சாமியா �=� 'சி�ச�' ேப&0� =5... இ%கி85 நி"E தி �பி� 
ேபா5வா ..." 
 
"ெசவ�தகனியா?" எ"F தி �பி� ேக8=� க$.சாமி எ%ேகா ஓ' �ைலயி� 
ேநா�=கிறா". 
 
"ஆமா, நாதா, ெம�கி8டா, கா$;ரா�டா மாமா?" 
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"ெம�கி85"Eதா ெசா"னா. என�= எ"ன எள2 ெதாியி0?..." 
 
சிவ�தகனி ம தா�பா:�=& த�பி *ைறயாக� D;யவ". அவ" ஒ  பாள&ைத 
ெவ8;, க$.சாமியி" ைககளி� ைவ�கிறா". க$.�= எ�லா� ெமா&ைதயாக 
இ �கிற0. ேபா=� தட� ெதளிவாக& ெதாியாம� எ%ேக ெகா$5 எ�ப;� 
ேபா5வா"? க$களிI �0 இனி வ;வத�= நீ மி�ைல. 'ப� *ைள&0�' ேபான 
அ�த�பாள� ைககைள� =&தி அவைன வைளய� ெச/கிற0. தட� ெதாியாம� 
அைத9� ேபா85� ெகா$5 வி@கிறா". 
 
"...கீள 2@�தி8டாேர... அவரா� ஆவா0. பாவ�..." சிவ�தகனி அவைர& த8;& 
<�=கிறா". "ஏ0� அ;ப8;�சா மாமா? பாவ�, உ�மால இனி அள&0 ேவல 
ெச/ய *;9மா?..." 
 
அவ" <�கிய பாள� ெநாF%கி ம$.� சி�>மாக� க$களி� வி@��@தி 
பர2கிற0. உ�சியி� வ@�ைக, காேதார%களி� ெவ$ைம9� க ைம9மாக� 
பிாிபிாியாக *;�க�ைற; ெச"ற ஆ$;" இFதியிI �ேத ேவைல�=� பாதி நா	 
வர *;யாம� ஆ�ப&திாி�=� ெச"F வ�தா". க$ பா'ைவ மீ:ெம"ற ந�பி�ைக 
இ�ைல. அத�=� பிற= தா" அவ" *க�சவர� ெச/0 ெகா	ளவி�ைல. பா'ைவ 
ேபானா>� வயி�F� பசி =ைறகிறதா? 
 
"சாமியாேர! உ"னால எ0� ஆவா0! இ0 வர/�=� ெச3ச0�= ெர$5 
Qவா�DI தாேர"... அ��85&தா..." எ"F க%காணி� ��ப" ேகா5 கிழி&0 
வி5கிறா". 
 
 
ெர$5 Qபா... ம தா�பா:�= நா"= Qபா/ வ �. P8;� நா"= =ழ�ைதக	... 
மைழ�கால� *@வ0� ேவைல கிைடயா0. அ�ேபா0 வா%கி& தி"ற கட", P85 
வாடைக, பைழய கட", �திய கட", அாிசி, விற=, ெசல2 சாமா"களி" விைலக	... 
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ம$ணிேல வி@�தவனா� எ@�தி �க இயலாத பார%க	 அ@&0கி"றன. பக� 
ேநர உண2�= மணி அ;�கிற0. 
 
ம தா�பா வ�0 அவ" ைகைய� ப�றி அைழ�கிறா	. 
 
"2@�தி8டயளா, சிவ�தகனி ெசா"னா. ெசவேன"E பா&தி மிதி�சிய. 
ேவைலயி�ேல"னா... ேபாறா, நீ  வா �." 
 
உண'�சிக	 களாியாக ேமா0கி"றன. வாIப� கிள'�த கால&தி� அவ" 
0ைற*க&தி� ெதாழிலாளியாக இ �தா". *8ைட9�, கறி9� தி"F வள'&த 
உடI� நிமி'�த ஆணவ& திமி' இ"F கைர�0, =&0�ப85 P@�0 வி8டா>�, 
அ�த� பைழய வ;வ&ைத இ"ன*� நிைன�K85� உடIய�� மாறிவிடவி�ைல. 
க ைம பா/�0 த;&த ெந�றி9�, நர��க	 �ைட&0& தைசக	 '*Fக&' ெதாி9� 
ேதா	க:� கா�க:� தள'�சிைய� கா8டவி�ைல. ம தா�பா அவ" ைகைய� 
ப�றியி �கிறா	. அவ	 ைகயி>� நர��க	 �ைட�க, எ>�� *8;யி �கிற0. 
அ�த� ைக, ஒ  கால&தி� எ�ப; இ �=�? 
 
மைடேயார� ெசழி&0 வள'�த தாைழயி" ந5ேவ K&த =ைலேபா� இ �பா	. 
அவைள� க8;யவ" ஒ  கிழவ", ஈ'�=�சி ேபா� ைக9� கா>மாக ஒ  சீ�காளி. 
ப8டாணி வF�=� கைடயி� ேவைல ெச/த அவ" ைகயி� கிைட&தைத� =;&0 
வி85� வ வா". *த� தார&0�= �"F வள'�த பி	ைளக	. 
 
ம தா�பா 0ைற*க&தி� �8ைட �ம�க வ�த கால&தி� அ�த� க%காணி�= 
இைரயா= *" இவ" பா'ைவயி� உ கி� ேபானா	. இவE�=� அ�ேபா0 
க�யாணமாயி �த0. ஒ  மக:� மகEமாக� =ழ�ைதக:� இ �தா'க	. ஆனா� 
க8;யவ	 ஒ  *�5. இவE�= ஈ5 ெகா5�க& திராணியி�லாதவ	. எனேவ 
இவைள அவ" ேச'&0� ெகா$டா". 0ைற*க&0& ெதாழிைல வி85 அ�நாளி� 
இவ" உ�பள& ெதாழி>�=� கா$;ரா�டாக வ�தா". ைகயி� கா� =>%கிய0. 
ஆனா� இளைம9� எழி>� நிைற�த ெப$பி	ைள�=� � ஷ" உட" 
இ �தாேல, ெதாழி�கள%களி� அவ'க	 வர�ேபார&0 மல'களாக� 
க த�ப5வா'க	. க$.சாமி அவ:�=� � சEமி�ைல. எனேவ இவ	 
நிமி&தமாக அ�த� கண�க�பி	ைள� �டைலமாடனிட� ேமாத ேவ$;யி �த0. 
அவ" சா/கா� உ	ளவ". இவ" மீ0 ெகாைல�=�ற� �ம&தி� சிைற�=� 
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அE�பி ைவ&தா". சிைறயி� �"றா$5க	 கழி&0வி85& தி �பி இவ" வ�த 
ேபா0, மைனவி =ழ�ைதகைள அைழ&0� ெகா$5 பிற�தக� ெச"F வி8டா	. 
 
ம தா�பாதா" இவைன� க$5 P85�கைழ&0� ெச"றா	. அவ	 கிழவைன 
வி85 வ�0 வி8டா	. அ�த� கண�க�பி	ைள அள&தி>� ேவைல ெச/யவி�ைல. 
இ வ � அ�நாளிI �0 ேச'�0 வாAகிறா'க	. இர$5 ெப$க:� இர$5 
ஆ$க:மாக� =ழ�ைதக	 =5�ப�. 'தாI�ெக8ைட'� ப�றி� கவைல� படாம� 
வள'�தி �தா>�, ெதாழி� இ&தைன ஆ$5களி� அவ'க:ைடய வ$ைமைய� 
D8;யி �கவி�ைல. உ�பள& ெதாழி� அ&தைகய0தா". எ�ேபாேதE� அ�த 
மண�கைரயி� ெப/9� மைழைய� ேபா"ற அ�த அ�ப� DIயினா� அவ'க	 
பசி&தீைய *�றி>� அவி&0 வற8சிைய& தீ'�க *;வதி�ைல. 
 
வ@�= மரமாக& ெதாி�த வாA�ைகயி� அவ'களா� ஏறேவ *;யவி�ைல. 
ம தா�பா ச85வமாக& ேத/�0 ேபானா	. ஒHெவா  மைழ�கால*� 
ேசாதைன�கால�. இைடயி� ப&0� பதிைன�0 நா8க	 எ%ேகE� DI ேவைல 
கிைட&தாேல ெபாி0. அ�த� க$ட� த�பி, �&தா$ட"F பா&தி� ப$பா85�=& 
ெதாழிலாள' வ �ேபா0, அவ'கள0 அவல நிைலைய உ�பள&0 *தலாளிமா' 
*�றி>� பய"ப5&தி� ெகா	கி"றன' எ"றா� தவறி�ைல. ஐ�0 Qபா/ DI 
ேபசிவி85 �"F Qபா/ ெகா5&தா>� மீறி� ெச"Fவிட இயலாம� அவ'க	 
ெபா ளாதார நிைல =ழிபறி&0 ைவ&தி �கிற0. 
 
பன ஓைல ெகா$5 ேவய�ெப�ற அ�த� ெகா8டைகயி� உ	ேள ச�0 ச�தாக 
ெவ/யி� வி@�0 அவ'க	 உண2 ெகா	வைத� பா'�கிற0. "ேமல ெவயி�... த	ளி 
ஒ�கா �" எ"F ம தா�பா அவைன நகர� ெச/கிறா	. பிற= உண2� 
பா&திர&ைத& திற�0, ஒ  ெவ%காய& 0$ைட9� ப�ைச மிளகா/& 0$ைட9� 
ேகAவர=� களியி" உ $ைடைய9� அவ" ைகயி� ைவ&0� ெகா5�கிறா	. 
 
ந��க� ெபF� உண'2க	 அைலயைலயாக உ�த உ	ள&0 வி�ம� 
ெவளி�ப5கிற0. "நீ ேத;� ேசாF ேபாட ஒ�கா�தி8ேட" பா&தியா?" எ"F 
வி�*கிறா". 
 
"ேபசாதிாி�..." எ"F இரகசிய� =ரI� க;�0 ெகா	கிறா	 ம தா�பா. 
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அ%ேக ேவைல ெச/9� அைனவ �=மாக ஒ  பாைன த$ணீ'தா" =;�பத�= 
ைவ&தி �கிறா'க	. 
 
"ஏ&தா ெமாவ&த& ெதாழில க@வி�கிற0�ெக"ன..." எ"F சிவ�தகனி யாைரேயா 
ச$ைட ேபா5கிறா". 
 
"நாென"ன ெசா�� த$ணீயா எ5&த? ஒ  கிளா�, ஓ%கா வா  <	 பற�=..." 
 
"இ�த அள&0ல தாவில! *"ன பள3சி�ர அள&0ல =;�க ஒ  சி"ன ப�ெக8; 
த$ணிதா வ �. அ��85� ேப � அ&த&தா =;�க.�. ஒ  ெசற8ட நீ  
ெகட/�கா0 ெசல நா. சி&திர� ேகாைடயில ெகட�0 எாி9வ�..." எ"F ஒ  கிழவி 
தி �தி�ப5கிறா	. 
 
=�பியி" எாி�சைல� ேசாF ச�ேற தணி&தா>�, த$ணீ'& தாக�...! 
 
"எ�லா� =;�சி� ேபாடாதிய" எ"F ெசா�I� ெகா$ேட அவ'க	 த%க	 த%க	 
<�=� பா&திர%களி� சிறி0 நீைர வா%கி� =;�கிறா'க	. சிவ�தகனிதா" ப%கீ5 
ெச/கிறா". "�திாீ... ஊ&0..." எ"F கிழவி =ழி�த �;ைய மீ$5� நீ85ைகயி� 
அவ" க$;�பாக மF�கிறா". " �மணி, �	ள�கி� பா> ெகா5�கா அவ�= 
ேவ.�" எ"F பாைனயி" அ;யி� ஒ  த�ள' தானி �கிறெத"F கா85கிறா". 
 
ெவ�றிைல� சா � �ைகயிைல9� ேபா5கிறவ'க:�, L; ெகா:&தி 
ைவ�பவ'க:�, ஏேதE� க8ைட ேத;& தைல�= ைவ&0� ெகா$5 தைலைய� 
சா/�பவ'க:மாக, ேசா�F�கைட *;கிற0. 
 
"ஏ&தா, க%காணிய ெபாியா�ப&திாில ெகா$5 கா8டல?..." எ"F ம தா�பாளிட� 
ெல8�மி ேக8கிறா	. க$.சாமி க%காணி இ�ைலதா". ஆனா� ெல8�மி�= 
எ�லா ஆடவ'க:� க%காணி எ"ேற நிைன��. 
 
"ெபாியா�வ&திாில தா டா�ட' பா&0 ஆபிரச" ப$ணமி"னா; ஆ�ரச" ப$ணா 
�&தமா க$. ெதாியாம ேபாயி5மி$. ெசா�றாவ. இ�ப ேசாIெய5�க 
*;யாம இ�ல கைடயில ேபாயி சாமான� வா%கி85 வ வா. எ%க வளவி� அவிய 
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பா85�= நட�தி85& தா ேபாவா, இ�த உ�பள&0� J5 தா அ�கினியா8டமா 
க$.�= ஆ2றதி�ேல..." எ"F DFகிறா	 ம தா�பா. 
 
மீ$5� ம தா�பா பா&தி மிதி�க� ெச"F, மைல வாயி� கதிரவ" சா9� 
வைரயி>� அவ	 ேவைல ெச/9� வைரயி>� க$.சாமி அ�த� ெகா8ட;யி� 
பி �மமாக உ8கா'�தி �கிறா". ஐ�தைர மணிேயா5 பா&தி மிதி�� ஓ/கிற0. 
 
"வா � ேபாவலா�...!" 
 
அவ'க	 =;யி �=� இட� இர$5 ைம� ெதாைல2 இ �கிற0. எ�ேலா � 
ைககளி� <�=� பா&திர%க:ட" நட�கி"றன'. சிFவ'க	 ஓ5கி"றன'. பைன 
மர%களிWேட ெச%கதிேரா" இFதியாக� பிாியா விைட ெபF� ஒளிைய� 
பா/��கிறா". ெந %கி வ � ம தா�பா, அவ" ெசவிகளி� ம85� வி@�ப;யாக� 
ேக8கிறா	. 
 
"ஏ" சவ%கி� ேபாயி8;ய...?" 
 
"சவ%காம எ"ன ெச/ய? ெர$5 Qவா� DI�=� Dட ஏலாம� 
ேபாயி8டனி�லா..." 
 
அவEைடய ைக, வா' பலைக� க�ைப� பி;&0� பி;&0� கா/&0� க;னமாகி 
வி8ட ைக, அவ	 மணி�க8ைட� ப�றி அ�த எ>�� *ழிைய அ@&0கிற0. 
 
"...நா... நா&தி�கிழம ேபாயி அ�த 2	ளய� D8;85 வார..." 
 
"எ�த 2	ள?" 
 
"அதா, ஒ%க 2	ள ெபா"னா�சி பய>� வர85�. ெர$ேடாட ெர$டா 
இ �க85�. ேபான வ ச மாேனா���=� ேபான�பேவ ெசவ�தகனி ெபா3சாதி 
ெசா"னா. அவிய:�=� அ3சாF 2	ள; த�பா8டள&0ல (* த�பா8டள� - த" 
ப8டாள� - சிF அளவி� தாமாகேவ உ�� உ�ப&தி ெச/9� சிF ெதாழி� அள�) 
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ஒ$.� க$5 *தலா2றதி�ல. ெநத2� அ;9� மிதி9�தா"னா. இ%= நாம 
D8; வ�சி�=வ�. நாம =;�கிற க3சிய அ0%க�=� ஊ&0வ�E ேதாணி8ேட 
இ �கி. எ"னா�தா>� அவிய ஆ&தா அTபவி�கிற ெசா&0, நா அவகாி�சி�ற..." 
 
இ ளி� ஒI�=� ம�திர� ெசா�கைள� ேபால அவ" ெசவிகளி� வி@கி"றன. 
அவ" ஆதாி�=� ெந5 மர�, கா/�0 ப85�ேபா=� நிைலயிI �கிறா". தாய�ற 
அ�த� =ழ�ைதகைள9� D8; வ வதாக அவ	 ெசா�கிறா	. 
 
இ0... 
 
அவ" ெமௗனமாக நட�கிறா". 
----------------- 
 
2222    
 
ம தா�பா வாA�ைகயி" ேம5 ப	ள%க:�கிைடேய9	ள *ர$பா5கைள� 
க$5 தள'�0 விட மா8டா	. =;கார& த�ைத9� அ;�ப85� ப8;னி கிட�0 
ேநா9� ெநா�பர*� அEபவி&த தாைய9� வி85 ஒ  கிழவE�= 
இர$டா�தாரமாக வாA�ைக�ப85� பிைழ�க வ�த ேபா0�, தன0 இளைம�=� 
எழி>�=� ேவF கிைளகளி� பய"க:$5 எ"F அவ	 வயிF பிைழ�க வ�த 
கள&தி� உண'&த�ப8ட ேபா0� அவ	 வி�மி எழ2மி�ைல; �ண%கி� ேசா'�0 
விட2மி�ைல. அவ'க:�ெக"F வாA�ைகயி� இல8சிய%கேளா, ப�F� 
ேகா5கேளா எ02மி�ைல. வாA�ைக எ"பேத பசிேயா5�, ேவற அ;�பைட& 
ேதைவகேளா5�, உட>ைழ�ேபா5� ஏ�ப5� இைடவிடாத ேபாரா8ட�, 
அத�காகேவ தா" மனித ப�த%க	; ெபா ளாதார& ேதைவகளி" 
அ;�பைடயிேலேய கிைள�=� ெந �க;க:� வா/��க:� தா" அவைள� 
ேபா"ேறா �= வாA�ைகயி" ேபா�ைகேய அைம�கி"றன எ"F ெதாி�தவ	 
அவ	. 
 
 
ெத�ப&தி� ஒ0�க�ெபF� கட� நீைர� ேபா� அவ'க	 த%க	 உட>ைழ�ைப 
யா �காகேவா =வி�கி"றன'. கட� நீ' தன0 சார&ைத� பா&திகளி� மணிகளாக 
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ஈ�0வி85 ந3ேசாைடயாக (ந3ேசாைட - உ�ைப வாாிய பி" எ3சிய நீ' 
ெவளி�ெச�>� ஓைட) ெவளிேயF� ேபா0 யாேரா அைத� கவனி�கிறா'க	! 
எ%ேகE� தறிெக85 ஓ; மணேலாைடயி� ேபா/� ேச �. அ�ல0 எ%ேகE� 
கா8;ேல ேபா/& ேத%கி *;9�. அவ'க:ைடய உர*� அ;�பைட& 
ேதைவகைள& தீ'&0� ெகா	:� *ய�சியிேலேய பா&தி� கா5களி>�, த85 
ேம5களி>� உ கி� கைரகி"றன. பி"ன' யா �=� எத�=� பய"படாத 
ந3ேசாைட நீ' ேபா� ஒ0�க�ப5கி"றன'. க$.சாமியினா� அ�த� 
=5�ப&ைத& தா%=� *ய�சியி� இனி எ02� ெச/ய *;யா0. ம தா�பா அ�த 
ஞாயி�F�கிழைமயிேலேய அவEைடய மகைன9� மகைள9� அைழ&0 வ வைத& 
தவிர ேவF வழி ஏ0மி�ைல எ"F நி�சய� ெச/0வி8டா	. 
 
ெபாியகைட Pதியி� மி8டா/� கைடயி� ெகா3ச� க �ப8; மி8டா9� ேச2� 
வா%கி� ெகா	கிறா	. ெபாாிகடைல, பழ� எ�லாவ�ைற9� ஒ  ைப�=	 ைவ&0� 
ெகா$5 சிவ�தகனி9ட" தி �ெச�<' பX ேபா=� �ைலயி� வ�0 நி�கிறா	. 
சிவ�தகனியி" மைனவி தா/P8;� பி	ைள ெப�றி �கிறா	. அவ:�=� 
சிFகாய�தா" ஊ'. அதனா� தா" அவEட" கிள�பி இ �கிறா	. ம�சா" எ"F 
க$.சாமி மைனவியி" தைமயனாைர� ெகா$டா;யதி�ைல எ"றா>� அவ' 
மீ0 அவE�=� ெப மதி�� உ$5. அவ' வழிேய தனி. ெகா3ச� ப;��, உலக 
அTபவ�, அரசியI� ஈ5பா5 எ�லா� உைடயவ'. அவ � சிைற�=� 
ெச"றி �கிறா'. ஆனா� அ0 மிக2� ெகௗரவ&ைத� ெகா5�க� D;யேதா' 
அEபவமாக அவ' ெப ைமைய� D8;யி �கிற0. 
 
ம தா�பா, அவைர� க$.சாமி சிைற�=� ெச"ற கால&தி� அவ' வ�த ேபா0 
பா'&தி �கிறா	. *த� மைனவி ெசவ�திைய அவ' தா" வ�0 D8;� ெச"றா'. 
ெசவ�திைய அவ �=& த%ைக எ"ேற மதி�பிட *;யா0. மக	 எ"F ெசா�லலா�. 
அ�நாளிேல *; நைர&0� � �க%க	 வி@�0 ஐ�ப0 வய� மதி�க& 
ேதா�றமளி&தா'. ெசவ�தி இற�0 ேபான ேபா0 ந�லக$. சிைறயி� தா" 
இ �தா". அ�ேபா0 சிவ�தகனி அ%= ெப$ க8;யி �கவி�ைல. ெவ=நா8க	 
ெச"ற பி"னேர அ�த� ெச/தி ெதாிய வ�த0. பிற= ஒ  நா	 அவ' 
ெபா"னா�சிைய9� ைபயைன9� அைழ&0� ெகா$5 அவ'க	 இ �பிட� ேத; 
வ�ததாக அவ:�=� ேசதிதா" ெதாி�த0. அ�நா	 � ஷ" ெப$சாதி இ வ � 
இரவி� இர8ைட DI வ கிறெத"F உ�� வார� ெச"றி �தன'. ெபா"னா�சி 
வய��= வ�0 நீரா85 விழா எ02� ெகா$டா;� க;த� வரவி�ைல. ஆனா� 
சிவ�தகனியி" ெப$சாதி மாாிய�மா ெப$ வய��= வ�0வி8ட விவர� 
ெதாிவி&தி �கிறா	. 
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மண�பா5 ெச�>� பX வ கிற0. அ0 பதிைன�0 நிமிட%களி� அவ'கைள� 
ெகா$5 வ�0 மாதாேகாயிI" *" இற�கி வி5கிற0. பரதவ' =;யி �=� ஊ' 
அ0. ஞாயி�F�கிழைமயாதலா� மாதாேகாயிI� Kைச நட�0 ெகா$; �கிற0. 
ெவயி� �	ெள"F வி@கிற0. பX நிF&த&தி�, ெமா�த" பழ�=ைல, கடைல 
மி8டா/, L;�க85, ேசா�� ேபா"ற அ&தியாவசிய� ெபா 	க	 ெகா$ட கைட 
ஒ"F�, �Q கா�பி ெபா�ைம ஒ8;யேதா' விள�பர&0ட" சா�=�ப5தா ெதா%=� 
Y�கைட ஒ"F� இ �கி"றன. ம$ணி�, உ�சி எ$ெண/ பளபள�க� சிFவ' 
சில' விைளயா;� ெகா$; �கி"றன'. அைரயி� ம85� ஒ  ேசைல& 0$ைட� 
��றி� ெகா$5 ெவ�Fட��ட" D;ய ஒ  சிFமி த" இள� இ5�பி� மா'�� D5 
பி"னி& ெதாி9� ஒ  பி3�� =ழ�ைதைய� �ம�தவளாக பXZI �0 இற%கிய 
அவ'கைள ேவ;�ைக� பா'�கிறா	. மாதா ேகாயிைல� ��றியி �த ெத �க	 
பரதவ' =;யி �� எ"F 0ல%=கிற0. ெவயிI� கிட�=� வைலக:�, க வா85 
மீ"கைள� காவ� கா&தப; =�தியி �0 ேப�� ெப$க:� அவ'க	 
ெச�>வைத� பா'�கி"றன'. 
 
பரதவ' =;யி �ைப� கட�தா� ப�3ேசாைலகளாக& ெத"ைன, * %ைக, 
ஆமண�= எ"F மர%க:� இைடேய காைர�க85 P5க:� வ கி"றன. 
ெத"ன%கி5=களா� ஆன ேவIக:�, நி&திய ம�Iைக� K%ெகா;9� ம3ச	 
=%=ம வாயி� நிைலக:� அ�த P5க:�=ாியவ'க	 ெபா ளாதார நிைலயி� 
ச�ேற ேம�ப8டவ'க	 எ"F உண'&0கி"றன. மாகாளிய�ம" ேகாயி� அ%ேக 
நிைல ெப�றி �கிற0. 
 
அ�பா� பன ஓைல� Dைர P5க	 ெதாிகி"றன. �ைர�ெகா; பட'�த Dைரக	, 
ம$ �வ'க	, =>=>ெவ"F மணI� விைளயா5� =ழ�ைத� D8ட�, 
ேகாழிக	... ம$ணி� நிழ� க$ட இட%களி� =�தி ஈ  வி� ெகா$ேடா 
வ�பள�0 ெகா$ேடா இ �=� ெப$க	... 
 
"அதா ஒ  �	ள ஒர�ல =&தி�கி8; �=� பா . அ�த [5தா. என�= இ"E� 
ேம�ேக ஒ  க�>� ேபால ேபாவ.�. நா அ3� மணி பXஸு�=� சாியா வாேர". 
நீ கட&ெத வி� வ�0 நி�>..." எ"F Dறி சிவ�தகனி அவைள� ைப9� ைக9மாக 
அ%ேகேய வி85வி85� ேபாகிறா". 
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உரI� க�� '0ைவ&0'� ெகா$; �=� ெபா"னா�சி த%கைள ேநா�கி வ � 
ெப$பி	ைள யாேரா எ"F D'�0 ேநா�=கிறா	. அவ:ைடய மாமி அ�ேபா0 
அ5&த P85�காாி9ட" அவ	 இைற&த தீனிைய அய� P85� ேகாழி வ�0 
ெபாF�கி& தி"F வி5வ0 க$5 இைர�0 ெகா$; �கிறா	. 
 
"சவ%க... இ%ெக வ�0 அ��8;9� தி"E தீ�=. அவவ ேகாளிய அ5&<85�= 
ெவர8;� ெகா:�கவ/�கிறா:வ..." எ"F மாமி இைரைகயி�, எ85 வய�	ள 
=மரேவ> சிாி&0� ெகா$5, "ய�மா, அ�த� கF�� ேகாளிய நாம ஒ  நா வி �0 
வ�சி5வ�..." எ"F DFகிறா". 
 
"வா�L%கேல! *ளிய& ேதா$;� ேபா5வ!" எ"F அ5&த P85� 
சா�=�ப5தா2�=	ளி �0 ஆ�ேராஷமான =ர>ட", அ�த P85�=ாியவ	 
ெவளி�ப5கிறா	. 
 
இ �ற%களி>� ெந ��� ெபாறிக	 சீF� ேநர&தி� ம தா�பா ேபா/� 
ேச கிறா	. 
 
ெபா"னா�சிைய ம தா�பா பா'&த மா&திர&தி� க$5 ெகா	கிறா	. மாநிற� 
தா". அ�பைன� ேபா� அக"ற ெந�றி. வ8டமான க$க	, *; � $5 
அைலயைலயாக இ �கிற0. 
 
=மரேவ> தி �பி� பா'�கிறா". �ைலயி� ஏழா%காயா;� ெகா$; �=� 
வ	ளி9� =3சாி9� எ@�0 வ�0 பா'�கி"றன'. மாமி9� உ�F� பா'&0, த" 
க8ைட� =ரலா�, "யா ?" எ"F ேக85 விழிகைள உய'&0கிறா	. 
 
ம தா�பா இ5�பிI �த ைபைய� கீேழ இற�=ைகயி� அதி� பழ*� 
பைனேயாைல� ெப8;9� இ �ப0 ெதாிகி"றன. �"னைக இதAகளி� 
மல கி"றன. 
 
"மயினி, எ"ன& ெதாியIயா? இ0 ெபா"னா�சிதான? நா, சி"னா�சிதா 
வ�தி �கிற. அவிய ஒட�� வாசியி�லாம இ �காவ. ேசாIெய5�க2� *;யல. 
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ெநத*� பி	ைளயள� பா'�க.� D8;85 வா, D8;85 வா$5 ெசா�I8ேட 
இ �காவ..." 
 
மாமி *க&தி� ைகைய ைவ&0� ெகா$5 அதிசயமாக� பா'�கிறா	. அ�த& 
ெத ேவ இ�த அதிசய&ைத� க$5 மைல�கிற0. 
 
"ஆ ?... இவதா ெசவ�தி�=� ச�கள&தியா?" எ"F ஈ  வி� ெகா$; �த கிழவி 
வ�0 அவைள உ�F� பா'�கிறா	. 
 
"அ�ெப வ�தி �கிறாேனா?" 
 
"இ�ல..." எ"F ம தா�பா தைலயைச�கிறா	. 
 
மாமி சித�பர வ;2 ேகாழிைய� Dைடைய� ேபா85 �;வி85 "உ	ேள வா �" 
எ"றைழ&0� ெச�கிறா	. த8; க8;ய தி$ைணைய அ5&த உ	 P8;� க�ேபா 
ேகAவரேகா �ைட&த தவி5 பர�தி �கிற0. 
 
0ணிக	, அ@�காக& ெதா%=� ெகா;. �வாி>� கிF�க�க:� �$ணா��& 
தீ�ற>� சிவ�த� சா�0� ைகயி" தீ�ற>� நிைற�தி �கி"றன. ஐ�0 வய� 
மதி�க� D;ய ைபய" ஒ வ" காகித&ைத� � 8; ேசா�ைப� கைர&0� பி" 
தாAவைரயி� ஏேதா *ய�சி ெச/0 ெகா$; �கிறா". 
 
சித�பர வ;2 ஓ;�ேபா/ அவ" *0கி� இர$5 ைவ�கிறா	. அவ" ைகயிI �0 
ஒ  நீல ேசா��& 0$ைட மீ8கிறா	. 
 
"காியா� ேபாற பய, ேசா�ைப� கைர�கிறேத ேவல!" எ"F பி"E� ஓ' அைற 
ைவ�க, அவ" வாைய� பிள�0 ெகா$5 இய"ற ம85� =ரெல5�கிறா". 
 
"இ%க வால..." எ"F ம தா�பா அைழ�ப0 க$5 அவ" திற�த வாைய �;9� 
�டாம>� திைக&தவாேற அவ:ைடய ைகயிI �=� பழ&தா� ஈ'�க�ப85 
வ கிறா". மி8டா/� ெப8;, கடைல எ�லா� ெவளியாகி"றன. 
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"ெபா"னா�சி மாமா ஊாில இ�ல. தி'ேநI ேபாயி �கா. மா�ள�கி எ"ன ஒட��?" 
 
 
"ேபான வ ஷ� நீ'�ேகாவ வ�0 கா> நீ8ட *;யாம இ �தாவ. அ�பேம பாதி நா 
ேசாI எ5�க *;யாமதா இ �தாவ. ெபாற2 எ"ேனய? ெரா�ப2� மன&தாவ� 
ப5றாவ. நா எ�த ெமாவ&த வ�சி85� ேபாவமி"E. நாம ேபாவ�னா>� ேக�கல. 
அ�ல நீ  ெசவ�தனிய� D8;85� ேபா/ வா �னா>� எ�பி;� ேபாவமி"E 
தாவ�ப5றாவ. பி	ளியள� பா�க.மி"E� மன� அ;�கி. அ�த பி	ளிய:�=� 
அ�ப�சி வ�0 பா&தாரா ெகா$டாரா$5 மனசில இ �காதா? ேந&0 நா 
ேசாIெய5&தி85 வாரயில, பி	ளயள� பா�க.மி"E ெகட�0 கரயிறா. 
நாயி&0�ெகளம, D8;85 வாரமி"E வ�ேத..." 
 
ெபா"னா�சியி" உ	ள� ெபௗ'ணைம� கடலாக எ@��கிற0. மாமி எ"ன 
ெசா�வாேளா எ"F பா'�கிறா	. 
 
"ஒ%க ம�கள நீ%க D8;85� ேபாக&தா வ�தி �கிய. ஆனா, அவிய ஊ ல 
இ�லாத�ப D8;85� ேபாற0"னா எ�பி;"E பா�ேக"..." 
 
ம தா�பா உ	ேள வ�த =மரேவ>, வ	ளி, =3சாி எ�ேலா �=� ெகா3ச� 
க �ப8; மி8டாைய9� ேசைவ9� எ5&0� ெகா5&0வி85� ெப8;ைய 
அ�ப;ேய சாமி ைகயி� ெகா5�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி உரI� 0ைவ&0� ெகா$; �த க��� = ைணைய வ8ட��ளகி� 
வாாி� ெகா$5 வ�0 ைவ�கிறா	. உ	ேள தாAவைர அ5�பி� பாைனயி� நீ' 
ெகாதி�கிற0. 
 
மாமி ெபா"னா�சிைய அைழ&0, "கைடயிேல ேபாயி க �ப8;9� கா�பி& <:� 
வா%கி85 வா, அ�ப�சி வ�த0� கா� தார"E ெசா�>" எ"F அE��கிறா	. 
 
பதிென8ைட� கட�0வி8ட ெபா"னா�சி�=� சிF =ழ�ைதயாகி வி8டா� 
ேபாI �கிற0. மாமி ஒHெவா  நா:� ெபா@0 வி;�0 ெபா@0 ேபா=� 
வைரயி>� அவ:�=� த�பி�=� அவ'கைள& தவிர யா மி�ைல எ"F =&தி� 
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கா8;� ெகா$; �கிறா	. த%க	 =5�ப&0�ேக வ வா/ ேபாதாம� த&தளி&0� 
ெகா$; �ைகயி� நா&தி ம�க	 இ வ �=� ேசாேறா, க3சிேயா ப%= ைவ�க 
ேவ$;யி �கிற0; அவ'கைள ைவ&0� ெகா$; �ப0 ேதைவயி�லாத0 எ"ப0 
அவ	 க &0. 
 
ெபா"னா�சி எ&தைன நா8க	 ப8;னி9ட" க$ணீ' வ;&தி �கிறா	! 
மாகாளிய�மைன அவ	 ேவ$டாத நாளி�ைல. P85�=& த$ணீ' ெகா$5 
வ வ0�, =&0வ0�, தீ85வ0�, ெப �=வ0�, ெம@=வ0�, ஆ�=வ0�, 
க@2வ0� அவ	தா". மாமி யாைரேயE� எ�ேபா0� ஏசி� ெகா$; �பா	. 
நிர�தரமாக அத�= உாியவ'க	 கால3ெச"ற நா&தி, அவ	 க$காணா� கணவ", 
பாரமாகிவி8ட ம�க	, பிற=, பிறாிட� நிர�தர� DI�=� ேபாகமா8ேட" எ"F 
த" ப8டாள&ைத� க8;� ெகா$5 �8ைட உ�� *�கா� Qபா/�ேகE� 
ேபா=ேமா எ"F அவதி9F� அச85� � சைன ஏ�வா	. மாமா2�=& 
தி �ெச�<' ேவலனிட� அள�பாிய ப�தி உ$5. எனேவ ஐ�0 ம�க:�=� அவ" 
ெபயைரேய ைவ&தி �கிறா'. ெபாியவ" ச�திேவ� தி ெந�ேவIயி�, க�Rாியி� 
இர$டா$5களாக� ப;�கிறா". இர$டாவ0 =ழ�ைத பிற�த0� இற�0 
வி8ட0. அ5&0 வ	ளி; அவ:�=� ப"னிர$5 வயசாகிற0. இ"E� வய��= 
வரவி�ைல. பிற= =3சாி, =மரேவ�, அ5&தவ", ஞானேவ� கைட�=8;. மாமி 
<&0�=; ஆXப&திாியி� அவைன� ெப�ற0� க85�பா85 சிகி�ைச ெச/0 
ெகா$5 வி8டா	. அதனா� உட>ைழ�க� Dடா0 எ"ற க &தி� P85� 
பணிக	 ஏ0� ெச/ய மா8டா	. 
 
கைடவாயிI� �"றா� P85 இச�கி =ழ�ைதைய இ5�பி� ைவ&0� ெகா$5 
நி�கிறா	. 
 
"ஆ  வ�தி �கிறாவ?" எ"F விசாாி�கிறா". 
 
"எ"ன�க சி"னா�சி. அ�ப�சி ெர$டா�தார� ெக8டல? அவ, எ"ைன9� 
த�பிைய9� D8;யார� ெசா�I அE�பியி �கா." ெபா"னா�சி�= *க&தி� 
ெப ைம ெபா%=கிற0. 
 
"நீ%க ேபாக� ேபாறியளா? <&0�=;�கா?" 
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ஒ  �0ைம9மி�லாத இ�த� கிராம&ைத வி85 நீ%க	 <&0�=;� 
ப8டண&0�=� ேபாக� ேபாகிறீ'களா எ"ற விய�பி� இச�கி க$கைள அகல 
விாி�கிறா	. 
 
"ெபாற2 இ%க இனி எ"ன ேசாI? அ�ப�சி�= ஒட�� *;யIயா, அ�ப நாம 
ேபாயி� பா�க$டா?" 
 
"மாமி அE�பி�சி� =5�பாவளா?" 
 
"=5�காம? =5&0&தாேன ஆவ.�. நா%க ேபாயி5ேவா�. ப�ைசய�பய 
எ%ேக"E ெதாியல. எ%க ேபானா? நீ பா&தியா?" 
 
"அதா, அ�தால ேஜ�� Dட� ேபானா..." 
 
'பரவ� பி	ளியDட� ேபா/& ெதாைலயிறா. =;ய� பழகி� =5&தி5வா. ேபா85� 
<&0�=;�=� ேபாயி8டா அ%ஙன இ�த� ச�Iய ெம�லா� இ�ல...' எ"F 
எ$ணி� ெகா$5 கைட�காராிட� காபி&<:� க �ப8;9� மாமி Dறியப; 
கடE�=� ேக8கிறா	. 
 
கைட�கார" கடE�=� ெகா5�க& தயாராக இ�ைல. அவ	 ேநராக *"சீஃ� ஐயா 
P85� ச�0 வழி� ெச"F பி" *�ற&தி� வ�0 நி�கிறா	. 
 
"ஆ�சி...?" எ"F அவ	 =ர� ெகா5�ைகயி� ச�0 வழியாக உ��� ெப8;9� 
ைக9மாக வ � த%கபா$; "ஆ ? ெபா"னா�சியா...?" எ"F க$கைள அகல 
விாி�கிறா". அவ	 த	ளி நி�கிறா	. 
 
"ஆ�சி இ�ைலேய? ஆF*வேனாி ேபாயி �காவ. காலேம ெசா�I85� 
ேபானாவ..." எ"F ெகா8;I� உ	ள தி$ைணயி� உ��� ெப8;ைய அவ	 
ைவ�கிறா	. 
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"ஆ�சி�= இ�ப எ"ன...?" 
 
ஒ  விஷம� சிாி�ைப ெநளிய வி8டவாF அவைள ஏற இற%க அவ" பா'�கிறா". 
 
வ$;ைய ஓ8;� ெகா$5 வ � த%க பா$; த" ப8டாள&0 உ�ைப எ�லா� 
ேசகாி&0� ெகா$5 ெச"F �8ைட�கார'க:�= வி�பா". உ	_ாி>� சிF 
வியாபார� ெச/வா". 
 
ெபா"னா�சி�= அவனிட� ெசா�ல2� வி �பமி�ைல. ெசா�லாம� 
ெவF%ைக9ட" தி �ப2� மனமி�ைல. 
 
"மாமா தி'ேநI ேபாயி �கியா, P8ட சி"னா�சி வ�தி �காவ. மாமி மாமா வ�த0� 
தரதா� ெசா�I கடயில க �ப8;9� காபி&<:� வா%கியார� ெசா"னா. 
அர வா& 085 ேவ.�..." 
 
த%கபா$; ஒ  உ�லாச� பா'ைவ9ட" தன0 இ5�பிI �0 ஒ  Qபா/& தாைள 
எ5&0 அவ	 விரைல& தீ$;யப; ைவ�கிறா". 
 
அ�த& 08டைன எாி&0 வி5பவ	 ேபால பா'&0 வி85, ைகைய உதறினா� ேபா� 
ேநா8ைட எ5&0� ெகா$5 அவ	 கைட�= விைர�0 வ கிறா	. அவ" அவைள� 
கா.� ேபாெத�லா� இ�ப;&தா" சாைடக	 ைசைகக	 ெச/கிறா". சவ�, இனி 
அவ	 தா" இ�த ஊாி� இ �க� ேபாவதி�ைலேய! 
 
அவ	 காபி& <:� க �ப8;9மாக P8ைட ெந %=ைகயி�, மாமி வ�தவளிட� 
ஒ  பா8ட� 'ஆவலாதி' பா;� ெகா$; �கிறா	. 
 
"அ"னாட� க3சி�ேக வாரதி�ேல. ேபான வ ச� பாதி நா:� ஏேலேலா 
ெகள%=தா அவி�சி� க3சி =;�ேசா�. மாச� ெர$5 நட ெகணF ெச�ப� 
ெச/யாம ஏலா0." 
 
"லாாி வர�பாைதயி�ேல$ணா உ���= ஏ0 ெவல? ஓைட�= மFகரயில லாாி 
வ �. வ$;�கார உ�ப	ளி85� ேபாயி அவ%கி8ட வி�கியா. நம�=� =5�ப0 
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�ைட�கி *�கா Qவாதா. �ைட �.�= வி&தா>�, அ3��= வி&தா>� *�கா 
Qவா�கி ேமல நம�= ஒ$.மி�ல. NF Nறான ச%க&0 ஏ�காி� இவியள� ேபால 
ந�பா8டளமி$. இ�த& ெதாழில� க8;85 �பவ ஆ மி�ல. அவயவிய 
க";ரா85, அ0 இ0$., அ%க%க ெபாழ�க� ேபாயி8டாவ. இவிய எ"னிேயா 
ெகனா க$;85 ஆனவா5�ப5றா. க$டவன9� D8;85 வ�0 பிளச' வ�ச;�சி 
அ��85 Qவா9� ெசல2 ப$ண0தா மி�ச�. எ%க ஆ�பிள�கி ஒ  J0வா0 
ெதாியா0." மாமி ���விடாம� ெபாாி�0 த	:கிறா	. 
 
 
ெபா"னா�சி ெகாதி�=� நீாி� காபி&<ைள� ேபா85 இF&0� க �ப8;9� 
ேச'&0 'கிளாசி�' ஊ�றி� ெகா$5 வ கிறா	. 
 
"ைகேயா5 D8;85 வ�தி5$.தா அE�பி�சி �காவ. தைல� ெபா$. இத, 
இவளா8டம இ �=�. 'பா3சாI'"E ேப . த$ணி <�கியா �; P85�கார 
ஆ�சி�= ஒ&தாைசயா எEேம3 ெச/9�. ேசாேறா க3சிேயா ேபா85 அவியேள 
வ�சி �காவ. ஒ  ைபய" ப	ளி�ெகாட� ேபாறா. ெபா"னா�சி த�பிய எ%க 
காண�? ப�ச*&0"E ேபாி�ல?" 
 
"ஆமா எ%க ெபாிய ைபயE�=� அவE�=� ஒ  வ ச� அ3� மாத�தா 
வி&தியாச�. இ�த மாதா ேகாயி� XD�ல ப;�சி85 தி �ெச�<' ேபாயி� ப;�� 
ப&0 பாசாயி, இ�ப காேலஜில ப;/�கியா. இ�த� பயைல9� ப;ப;"Eதா 
*8;8டாவ. ப;�� ஏறIேய? பரவ� பய>வேளா5 கட�கரயி� திாி9வா, இத 
வரா� பா �!" 
 
ைபய" ெபா"னா�சிைய� ேபா� அ�ப" சாயலாக இ�ைல. சிவ�பாக, க@&0 
ம85� உய'�0, கி	ளி எ5�க� சைதயி�லாம�, பி"னிய மா'�D5ட" 
விள%=கிறா". பதிைன�0 பதினாF வய0� ைபயனாகேவ மதி�க இயலா0. 
=�சி=�சியான *;. அைரயி� ஒ  கF�� அைர�சரா/ ம85ேம ேபா8; �கிறா". 
ேமனியி� ஒ"Fமி�ைல. 
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மாமி அவ" ைகயி� ஒ  பழ&ைத9� சிறி0 மி8டாைய9� எ5&0� ெகா5�கிறா	. 
"ஒ%க சி"னா�சிேல, அ�ப�சி ஒ"ன9� அ�காைள9� <&<;�கி� D8;85 வர� 
ெசா�Iயி �காரா�...!" எ"F ெதாிவி�கிறா	. 
 
ைபய" எ02ேம ேபசாம� மி8டாைய9� பழ&ைத9� அவசரமாக வி@%=கிறா". 
 
"மீ" பரவ� பய>வேளா5 ேச�தி85� ேபாறானா? =;�க� 
க&0�கி5வாேனா$. பயமாயி �கி. இ%ஙன அ��85 ஆ:வ:� அேத. எ%க 
ஆ�பிள அ�த நா	ள க	:�கைட�=& தீவ�� ெசயி>�=� ேபானாவ. இவன� 
ப&தி என�= இேத கவல. ஊரா �	ள, நாம நாள�= ஆ � எ"னேம3 
ெசா�>தா�பல வ���கலாமா?" 
 
"பி"ன இ�Iயா மயினி? நீ  எ��85 நா வ�சி ேசாF ேபா8டா>�, அவ அ�ப" 
எ��	ளிய$5 தாேன உ கா?" 
 
மாம" இ�ைல எ"ப0 ெவF� சா�=தா" மாமி�=. அவ'கைள 
அE�பிவி5வ0தா" =றி எ"F ெபா"னா�சி உண'�0 ெகா	:கிறா	. 
சி"னா�சி9ம அவ'கைள அைழ&0 ேபா/விட ேவ$5� எ"ற தீவிர&0ட" 
வ�தி �ப0 க$5 மன� மகிA�சி ெகா	கிற0. 
 
மாமிதா" வ�தவளிட� எ�ப; நட�கிறா	! உ$ைமயி� மாம" திYெர"F 
எதி'பாராம� �ற�ப85 வ�0 வி8டா� அவ'க	 பயண&ைத நிF&தினா>� நிF&தி 
வி5வா'. உ$ைமயி� ேவ> ைத� ெபா%க� கழி&0&தா" க�Rாி வி5தி�=� 
ெச"றி �தா". திYெர"F *த� நா	 க�Rாியி� ஏேதா ைபய"களிைடேய 
ச$ைட. வ=���க	 நட�கவி�ைல. ேபா`� வ�தெத"F *"சீஃ� P85�=& 
ெதாி�த ஆசிாிய' ெச/தி அE�பி இ �கிறா'. உடேன மாமா ஓ;யி �கிறா'. 
மாமியிட� ேவ>ைவ� =றி&0 அவ' க&த, மாமி அழ, இ%=� ஓேர கலவரமாக 
இ �த0. பண� Dட யாாிடேமா கட" வா%கி� ெகா$5 ேபாயி �கிறா'. 
 
"ஏேல, *;யில ெகா3ச� எ$ெண/ ெதா8டா எ"ன?" எ"F மாமி காிசன&0ட" 
ேக85, எ$ெண/ �ர8ட� ெசா�கிறா	. ெப8;யிI �=� ந�ல சராைய9�, 
ச8ைடைய9� எ5&0� ெகா5&0 அவைன அணிய� ெசா�கிறா	. 
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"இவ" ேபாயி8டா என�=� ைகெயா;3ச மா தியாயி �. நா ெப&த பய>வ2ட 
இவ� ேமலதா என�= உ� . 0லாவில பா&தி�=& த$ணி எற/�பா. எ%க ஆ�பிள 
அ%ஙன இ%ஙன ேபாயி8ேடயி �பா. �ச/8;"E� ச%க�E� அவிய:�= 
ேசாI. உ�� எற%கியி �= மாமி"E வ�0 ெசா�>வா. நாE� அவEேம வாாி 
வ/�ப�. ஒ  நா இ  பரவ%கேளா5 வ	ள&திேலறி� ேபாயி �கா. நா காணாம 
தவி�சி� ேபாேன. ெபா"னா�சி9� அ�ப;&ேத. அவ *; சீவி� சட ேபாட`"னா 
என�= ஒற�க� �;�கா0..." எ"ெற�லா� மாமி அ ைம ெப ைமகைள வாாி 
வி5கிறா	. 
 
=&திய� க�ைப� ேபா85� கி$; இற�கிவி85, மாமி மீ" க$ட� வா%கி வ�0 
=ழ�� ைவ�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�= இ0 கனவா, நிைனவா எ"F �ாியவி�ைல. எ�லா� �ரேவக&தி� 
நட�ப0 ேபாI �கிற0. எ"றா>� அ"பான மாமE�=& ெதாியாம� ெசா�லாம� 
இ&தைன நா	 வள'�த இட&ைத வி85� ேபாகலாமா? 
 
"மாமா எ"னேம ெநன���க மா8டாவளா..." 
 
"எ"ேனய பி"ேன? அ�ப�சி ஒட�� ெசாகமி�லாம, D8;85 வா �E 
அE�பி�சி� ெகா5&தி �கயில நா*� ேபாக$டாமா? மாமா வ�தா� ெசா�ற. வ�0 
பா�க� ெசா�ேற. அவியவிய ெசா&த அவியவிய கி8ட ஒ�பட/�கிற0தான 
ெமாைற?" 
 
இ�த நியாய வா'&ைதக:�= ேம� ேப���= இடேம0? 
 
ெபா"னா�சி9ட" தாE� �ற�பட ேவ$5� எ"F ஞான� அ@=றா". =3சாி 
அவ:�= அ�மா ைவ&0� பி"னியி �=� ேராX நாடாைவ9�, அவ	 
உ5&தியி �=� ேராX ேசைலைய9� ெதா85� பா'&0� ெகா$5 நி�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி எ�ேலாாிட*� விைட ெப�F� ெகா	கிறா	. ெத ேவ அவ'கைள 
வழியE��கிற0. *"சீஃ� P85 ஆ�சி இ�ைல. ேகாயி�கார' P5, ெகா�லாசாாி 
P85 ஆ�சி எ�ேலாாிட*� ெபா"னா�சி � �கமாக விைட ெப�F� ெகா	கிறா	. 



28 

 

 
மாகாளி அ�ம" ேகாயிI� =�பி85 ேவ$;� ெகா	கிறா	. மாைல ெவயி� 
ம3ச	 *லா� Kச& ெதாட%=கிற0. சிவ�தகனி பX நிF&த&தி� ஏ�ெகனேவ வ�0 
நி�கிறா". ெபா"னா�சிைய அவ" விய��ட" பா'&த வ$ண�, "இ0தா மவளா?" 
எ"F ேக8கிறா". 
 
"ஆமா, அ0 ப/ய"..." 
 
ம தா�பா ெசா�I *;�= *" பX ஒ"F வ கிற0. இச�கி இ�ேபா0� இ5�பி� 
த%க�சி9ட" நி�கிற0. "ெபா"னா�சி அ�கா, <&<;�கா ேபாற?" எ"F விழிக	 
விாிய அவ	 ேக8ைகயிேலேய அவ'க	 வ$;�=	 ஏறி� ெகா	கி"றன'. 
ெபா"னா�சி நி"ற வ$ண� அவ:�=� ைகைய அைச�கிறா	. 
 
பX கிள�பி வி5கிற0. 
-----------------  
 

3333    
 
*"� ம தா�பா	 பX ஏறிய இட&திேலேய இற%கி வி5கிறா	. அ�ேபா0 
*க%க	 ெதளிவாக& ெதாியாம� ம%=� ேநர�. அவ'க	 லாாிக:� பXக:� 
ேபா=� கைட& ெத ைவ& தா$; நட�கி"றன'. அவ'க	 ஊ' மாதா ேகாயிைல 
விட� ெபாிதாக ஒ  மாதாேகாயி� உ�சியி� விள�ெகாளிர& ெதாிகிற0. 
 
ம தா�பா கைடயி� ெபா85� கடைல9� ெமா�த" பழ*� வா%கி� ெகா	கிறா	. 
அ�த& ெத �கைள& தா$;, மண>� *8ெச;க:மான பர�ைப� கட�0, ேவF 
ெத �க	 வழிேய நட�கி"றன'. ஒ@%கி�லாத P5க	. சில P5க	 ம3ச	 
வ$ண� �வ'க:�, �%கி� பிளா�� 'ேக85' மாக� �தியைவ எ"F பைற 
சா�Fகி"றன. இைட இைடேய சா�கைட, =�ைப ேம5, கைட, ஓ85வி�ைல 
P5க	, ெத"ன%கி5=களான த5���க	, இைடவிடா0 எதிேர =F�கி5� 
ைச�கி	 ஒIக	 ஆகிய கா8சிகைள விய��ட" பா'&0� ெகா$5 அவ'க	 
நட�கி"றன'. 
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ெபா"னா�சி தன0 இர$ெடா  0ணிகைள9� த�பியி" சராைய9� ஒ  கி&தா", 
ைப�=	 ைவ&0 எ5&0� ெகா$; �கிறா	. அவ	 சிFமியாக& தா9ட" 
<&0�=;யி� வாA�த கால&0 P8ைட நிைன2�=� ெகா$5 வர *ய>கிறா	. 
அைத ேகா�ட"�ர� எ"F ெசா�வா'க	. எதிேர *8ெச;� காடாக இ �=�. 
அவ	 P85 வாயிI� த�பிைய� பா'&0� ெகா$5 உ8கா'�தி �பா	. அவ	 
அ�மா த$ணீ' ெகா$5 வர� ேபாவா	. லாாி வாசI� வ �. லாாியி� இ �0 
தைலயி� 0வாைல க8;� ெகா$5 ஒ வ' வ�0 உ	ேளயி �0 
ம$ெவ8;ைய9�, Dைடைய9� எ5&0� ேபாவா'. அவ' அ�ப�சி. அவாிட� 
அவ:�= மிக2� பய�. அவ ைடய க$க	 சிவ�பாக இ �=�. ெபாிய மீைச 
ைவ&தி �பா'. க8ட� ேபா8ட >%கி உ5&தியி �பா'. அ�மாைவ அ;�பா'. 
அவைள9� Dட அவ' அ;&0 ெவளிேய த	ளினா'. ஒ  நா	 இர2, அ�த 
*8ெச;யிI �0 தைலவி �சி� பிசா� ஒ"F 0ர&தி வ வ0 ேபா� அவ	 பய�0 
ேபா/ அ�மாைவ� க8;� ெகா$டா	. 
 
அ�த அ�ப�சி... அவைர அவ	 பா'�க� ேபாகிறா	. அவ' உட� நலமி�லாம� 
ப5&தி �கிறா'. 
 
"சவ&0மாட". அவெனா  மா�பி	ைள, இ�த P85�=!" எ"F மாமியி" நாவி� 
அ;�க; வைச�= ஆளா=� அ�ப�சிைய அவ	 பா'�க� ேபாகிறா	. "அவ 
த:�=�, மிE�=� க$;ரா�டானா>�, கண�க2	ளயானா>�, சீலய2�=றவ..." 
எ"ற ஏ���காளா=� ெப$ பி	ைளயான சி"னா�சி இ"F மாமியிட� 
மாியாைத�=ாியவளாக வ�0 D8;� ேபாகிறா	. 
 
அவ	 உ$ைமயி� அ�ப;& த:�= மிE�காகேவயி�ைல. *;ைய எ$ெண/ 
ெதா85� ேகாதி� ெச கியி �கிறா	. �0ைம ம%கிய நீல�ேசைல, ெவ$ைமயாக& 
தா" பிற�ெப5&தி �ேத" எ"F ெசா�>� ரவி�ைக. *க&தி� எ>�� *8;� 
க$க	 =ழியி� இ5�கி� கிட�கி"றன. எ�ப;யி �தா>� இைடவிடாத மாமியி" 
இ;�ெசா�களிI �0 அவ'கைள வி5வி5&தி �கிறா	 அவ	. 
 
அவ'க	 P5 ெவளியிI �0 பா'�க� காைர�க85� ��F� �வ � வாயி>மாக 
இ �கிற0. வாயி>	 Tைழ�0 எதிேர ெதாி9� P8ைட� ��றி அவ'க	 
ெச�கி"றன'. அ�த *�ற&தி� ஒ  *8ைட� சி�னி விள�ைக ைவ&0� ெகா$5 
ஒ  ெப$ பி	ைள க�>ரI� உ:�0 ஆ8;� ெகா$; �கிறா	. தி$ைண 
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ேபா"ற ேம8;� ஒ  ஆ$ காேலா5 தைல ேபா'&த வ$ண� உ8கா'�0 இ மி� 
ெகா$; �கிறா". அ%ேகேய சில =ழ�ைதக	 ஓ;�பி;&0 விைளயா5கிறா'க	. 
வாிைசயாக உ	ள வாயி� கத2களி� ஒ"F K8;� கிட�கிற0. ேந' எதிேர உ	ள 
�"றாவ0 வாயிைல ேநா�கி ம தா�பா வ கிறா	. 
 
"அ�ப நா வாரன�கா!" எ"F Dறியவனாக� சிவ�தகனி அ%ேகேய விைடெப�F& 
தி �பி� ேபாகிறா". 
 
தி$ைணயி� இ%ேக9� காேலா5 தைல ேபா'&0 உ வ� ஒ"F 
உ8கா'�தி �பைத� ெபா"னா�சி �ாி�0 ெகா	கிறா	. 
 
சி"ன�மா ெவFேம சா&தியி �=� வாயி�கதைவ& திற�0 சி�னி விள�ைக& ேத; 
ஏ�ற ஐ�0 நிமிட%களாகி"றன. 
 
"பி	ளிய வ�தி �காவ, ஏேத... ஒ%க�ப�சி =�பி5க..." 
 
ெபா"னா�சி, அ�த� சி�னி விள�ெகாளியி� த�ைதைய� பா'&0� =ழ�பியவளாக 
நி�கிறா	. தா;9�, நா' பற�தா� ேபா"ற *;9மாக, அ@�=& 0ணியா� ேம>� 
கீ@� ேபா'&தி� ெகா$5 =�பலாக அம'�தி �=� இவரா அ�ப�சி...? 
 
கா�கைள& ெதா85� பணி2ட" =�பி5கிறா	. ப�ைசைய9� =�பிட� 
ெசா�கிறா	. 
 
"எ%க இ�த� பி	ளயவ? ஏ8;, பா3சாI? சரசி? பாைனயில ெபா85& த$ணி 
இ�ல. =; த$ணி9மி�ல, ெகாட&0ல. ஏேல ந�லக$.? அ�காெள%ேகேல?" 
 
ஆ;� ெகா$; �த ைபய" வ கிறா". "பா3சாI ஆ�சிDட சினிமா2�=� 
ேபாயி85 வ�தா. என�= மி8டா/ வா%கி& தார"னிேய?..." எ"F அவ	 
ேசைலைய� பி;&0 இ@�கிறா". 
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"த�பிய� D�பி5; இத�பா  ெபா"னா�சி�கா, இ0 அ$ெண..." எ"F Dறி� 
ெபா85� கடைல9� பழ*� ெகா5�கிறா	. அ�ேபா0 சரசி பிாி�த தைல9� கிழி�த 
பாவாைட9மாக ெவளியிI �0 ஓ; வ கிறா	. 
 
"பா3சாI வ�தா D�பி5Y? ெபா85& த$ணியி�ல. ேகணிேல�0 ஒ  நைட 
த$ணி ெகா$டார� ெசா�>;?..." கயி�ைற9� வாளிைய9�, பாைனைய9� 
பா3சாI வ�0 <�கி� ெகா$5 ெச"ற0� உ	ேள விள�=ட" Tைழகிறா	 
ம தா�பா. ச�ைற�ெக�லா� தி5�கி8டவளாக அவ	, "ஏளா, உ	ளாற யா  
வ�த0? நா ேந&0தா" ெவற2 வா%கி� ேபா85� ேபான? ஒ&த� =�சிய� Dட� 
காண�?" எ"F D�=ரI5கிறா	. ஆனா� அ�த ஓல� எ�த எதிெராIைய9� 
கிள�பவி�ைல. ெகாட� ெகாட�ெக"F உ:�0தா" மசி�0 ெகா$; �கிற0. 
பாைறயி� *8; ேமாதி எதிெராI�=� கடலைல ேபா� அவ	 மீ$5� மீ$5� 
ஓலமி5வா	. அ�ப" எ02ேம ேபசவி�ைல. ம தா�பா சரசியி" *0கி>� 
ந�லக$.வி" *0கி>� ஆ:�= இர$ட; ைவ�கிறா	. 
 
"கதைவ� K8;85� ேபா"E ெசா"ேனனி�ல? �தி ெத 2ல ஆட� ேபாயிடறா! 
ெதாற�த P5"னா எ�த நா9�, க:ைத9� எ�சி� ெபாF�க வ �... சவ%க..." 
எ"F வைச பாட& ெதாட%=கிறா	. 
 
அவ:ைடய ச�ேதக&0�=, அய� ப�க&0�காாிக	 ஆளாகிறா'க	. அவ	 
சாைடமாைடயாக� ெசா"ன பிற=� மாவா85பவ	 ��மா இ �பாளா? மாைவ 
வழி&0 வி85 வாி�0 க8;� ெகா$5 ச$ைட�= வ கிறா	. ெபா"னா�சி 
இ&தைகய விற=� ச$ைடகைள� ேக85� ேக85� கா0 �ளி&0� ேபானவ	. 
ஒளிமயமான கன2கைள� சேரெல"F ேமக%க	 �;னா� ேபா� ஒ  ேசா'2 
ஆ8ெகா	:கிற0. அவ:ைடய அ�ப�சிைய இHவாF ெசயIழ�த 0ணி� � ளாக 
அவ	 க�பைன ெச/தி �கவி�ைல. 
 
இர2 ம தா�பா ஏ0� சைம�கவி�ைல. விற= பறி ேபா/வி8ட0. ஆ�றாைமயி� 
தி$ைணயிI �த � சைன9�, ெபாF�பி�லாத =ழ�ைதகைள9� தி8; 
ஓயவி�ைல. மைழ அ;&0 ஓ/�தா>� நிைன&0 நிைன&0� சார� அ;�க� கா�F 
P�வைத� ேபா� கிள��கிற0. 
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*" வாச>�= ேநராக உ	ள P8;I �0 ேர;ேயா� பா85 ஒI�கிற0. ப�ைச 
அ�த� ப�க� ெச�கிறா". இ�த *�ற&தி" ப�கமாக உ	ள 'ச"னI" அ ேக 
நி"F அ%ேக பா'�கிறா". ஒ  ஆ�சி, ;ரா"ZXட' ெப8;ைய& தி கி, பா85 
ைவ�கிறா	. அவைன� க$ட0�, "இ�ப; வாேல, ஒ�ேபெர"ன?" எ"F அவ	 
அைழ�கிறா	. 
 
ப�ைச நாணி� ேகாணி� ெகா$5 உ	ேள ெச�கிறா". அ�த *"னைறயி� ஒ  
பனநா'�க8;I� ஆ�சி அம'�தி �கிறா	. அ%ேக இ"ெனா  ெபாிய ெப3சி 
இ �கிற0. ஒ  �ற� �வாி� �&தக%க	 ேநா85�க	 ெதாி9� ெஷ�ஃ�; அத" 
ேம�, �வாி� உயேர ஒ  பட� இ �கிற0. பட&தி� இைளயவனாக, அ �� 
மீைச9� ேந'� பா'ைவ9மாக ஒ  பி	ைள விள%=கிறா". அ�த� பட&0�= 
ம3ச:� நீல*� கல�த ப85 N� மாைல ேபா8; �கிறா'க	. 
 
ப�ைச அ�த� பட&ைதேய பா'�ைகயி�, ஆ�சி அவனிட� "ப;�கிறியாேல?" எ"F 
ேக8கிறா	. ேர;ேயாவி� பா85 இ�ைல. ேப�� வ கிற0. அைத அைண&0வி85, 
ஒ  காகித�ைபயி� இ �0 ேவ'�கடைலைய எ5&0 உாி&0& தி"கிறா	. 
 
அவனிட*� இர$5 கடைலைய� ேபா8டவாேற மீ$5�, "ப;�கிறியாேல? 
ேக8ட0� வதி� ெசா�>?" எ"F ேக8கிறா	. 
 
"ப;�ேச", இ�ப நிF&தி8ேட..." 
 
"ஏ...? ேசாI�=� ேபாறியா?" 
 
"மாம" அள&0ல ேசாI எ5�ேப. த�பா8டள�." 
 
"எ��85?" 
 
"ெர$ேட�க ..." 
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அவ	 உத8ைட� பி0�=கிறா	. "அ�கா:� ேசாI�=� ேபா=மா?" 
 
 
"இ�ேல... P85ேவல எ�லா� ெச/9�. எ�ப"னா>�, உ�� வாாி� ேபாட வ �." 
 
"இ%ேகேய இ �க� ேபாறியளா?" 
 
ைபய" ெதாியா0 எ"F தைலயைச�கிறா". 
 
இத�=	 அ5&த P85�காாி ெப %=ரெல5&0 ஏ�வ0 ெசவியி� வி@கிற0. 
ைபய" *�ற&0�= வ கிறா". ெபா"னா�சி9� அ%= நி�கிறா	. பா3சாI 
த$ணீ' ெகா$5 வ�0 ைவ&0வி85 வாயி�ப;யிேலேய நி�கிறா	. =3�கைள� 
பி" த	ளிவி85 இர$5 ெப8ைடக	 ஒ"ைறெயா"F தா�கி� ெகா	வ0 ேபா� 
இ வ � வா/� ச$ைட ேபா5கி"றன'. 
 
ஒ வழியாக ஓ/�0 எ�ேலா � *ட%=கி"றன'. =ழ�ைதக	 எ�ேலா � 
ெபா85�கடைல, பழ&0ட" உற%கிவி8டன'. உ	ேள சி"ன�மா2� ப5&0 
உற%கிவி8டா	. 
 
ெபா"னா�சி�= உற�க� வரவி�ைல. அ"F பகேல அவ	 சாியாக உண2 
ெகா	ளவி�ைல. பசி, =ைடகிற0. அவ:�=� பல நா8களி� இ�ப;&தா" 
ஏேதE� தி"ன ேவ$5� ேபா� பசி கி$5�. ப�ைல� க;&0� ெகா$5 தி �பி& 
தி �பி� ப5&0 உற%க *ய>கிறா	. 
 
ெபா@0 வி;�தா� அ5���= ைவ�க ஒ  =�சி இ�ைல. ம தா�பா2�= ேசாF 
எ02� ெபா%க ேநரமி�ைல. ெபா"னா�சிைய எ@�பி, "ஏ&தா ஒ%ைகயி� இ �கிற 
085ல ெர$5 ெவற2� அாிசி9� வா%கி ஒல ேபா85 ெபா%கி�ேகா. நா 
அள&0�= ேபாவ.�. க%காணியி8ட� ேக85 எதினா�சி� 085 வா%கி வார. 
ேநரா�சி இ�ப" எ"F கிள�ப ஆய&தமாகிறா	. ெபா"னா�சி திைக&0 விழி�கிறா	. 
 
மாமி, �"F Qபா/ ேகாயி�கார' P8;I �0 கட" வா%கி வ�0 அவ:�=� 
ெகா5�பைத� பா'&தி �கிறா	. சி"ன�மாவி" ெசாQப� ெவளியாகிற0! 
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இ�த� �திய இட&தி� அவ	 எ%கி �0 விற= வா%=வா	? 
 
"அாிசி...?" 
 
"பா3சாI வ �. அவ வா%கி� =5�பா. த�பி இ �காேன? பி"னால கிணF 
கா8;� =5�=�. ஒ$ேண *�கா Qவா�= அாிசி வா%கி� ெபா%=. இ�த� 
பி	ள%க:�=� ேபா5. நா வார. ஒ  �5 த$ணி ைவ�க� Dட லாவ"னா 
இ�ைல..." ெபா"னா�சி மைல&0 நி�ைகயிேலேய Dைரயி� ெச கியி �=� பன 
ஓைலைய� ைகயிெல5&0 கா>�= ஒ  மிதிய; பி"ன� கிழி&தவாF நட�0 
ெச�கிறா	. திைக�பிI �0 வி5பட, ெபா"னா�சி�= ெவ= ேநரமாகிற0. அ�த 
P85�காாி இ8;I� கைட ேபா5பவ ேபாI �கிற0. வி;யIேலேய எ%கி �ேதா 
நீ' ெகா$5 வ கிறா	. அவ	 � ச" இ மி� ெகா$ேட இ �கிறா". 
வ	ளிேயாெடா&த மகைள எ@�பி அம'&தி உரI� அைர�க பணி�கிறா	. 
இ"ெனா  P85� கத2 K85& திற�0 உ8ப�க� சா&தியி �கிற0. 
அத�=ாியவைர அவ	 இ"E� பா'�கவி�ைல. 
 
அவ	 ெச/வதறியாம� *�ற&தி� நி"F ெகா$; �ைகயி� P85�கார ஆ�சி, 
ப�ைல� சா�பலா� 0ல�கி� ெகா$5 அ%= வ கிறா	. ந�ல உயர�; பற%கி� 
பழமா/� சிவ��. தீ'�கமான ��=� க$க:மாக ஒ  கால&தி� ந�ல அழகாக 
இ �தி �பா	. எ	:� அாிசி9மா/� ேபான D�தைல அ	ளி� ெச கியி �கிறா	. 
வள'&த கா0களி� ெபா"னைகயி�ைல. ேம� காதி� ம85� வாளி9� * =� 
இ �கி"றன. ெந�றியி� நீளமாக� ப�ைச�ேகா5, 0ல%=கிற0. இட0 
�ற%ைகயி� ேகால*�, இ"E� ஏேதா ப�ைச� =&0� ெதாிகி"றன. மிEமிE�=� 
ஆர3� வ$ண� ேசைல9� ெவ$ைமயான ரவி�ைக9� அணி�தி �=� அவ	 
ெபா"னா�சிைய� பா'�பத�காகேவ அ%= வ�தி �கிறா	 எ"F ேதா"Fகிற0. 
 
=$5 *க&தி� க$களா� அவைள விய��ட" ெபா"னா�சி9� பா'�கிறா	. 
*த� நாளிரேவ பாவாைட, ேராX ேசைல, ஜா�ெக8 ெச8ைட� ப&திரமாக அவிA&0 
ைவ&0 வி85� பைழய ேசைலைய� பி" ெகா�வ� ைவ&0 உ5&தியி �கிறா	. 
அ�த ஒ  ெச8 ஆைடகேள அவ:�=� �0ைமயாக, *@தாக இ �கி"றன. 
அவ:�= �"றா$5க:�= *" ம%கல நீரா85�ெக"F மாம" வா%கி& த�த 
ேசைல அ0. தி �ெச�<'� கைடயி� எ@ப0 Qபா/�= வா%கி வ�தா'. 
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பிற=, ஒேர ஒ  பைழய பாவாைட9� பா;9� தா" உ	ளாைடக	! சாதாரண 
நா8களி� அவ	 *@� ேசைலைய *ர85� ேசைலைய& தா" பி" ெகா�வ� 
ைவ&0 உ5&0வ0 வழ�க�. ��=& 0ைளகளி� ஈ'�=க:�, கா0& 0ைளகளி� 
ச"னமாக� சீவிய ெந8;9� தா" அணிக	, அவ:�=� ைககளி� *ழிேய 
கிைடயா0. ேபா8; �=� பிளாX;� வைளய�க	 இர$5� ெமா@ ெமா@&த 
ைககளி� பதி�0 இ �கி"றன. 
 
"சி"னா�சி அள&0�=� ேபாயி8டாளா?" எ"F விசாாி�கிறா	. 
 
"ஆமா..." 
 
"த$ணிகி$ணி வ�சாளா? ேசாறா�கினாளா? ரா2ல வறவ� காணமி"E 
ெசா�=2� அவ:� ச$ட ேபா8டாவேள?" 
 
ெபா"னா�சி�=& திகி� பி;&0� ெகா	கிற0. வாைய� கிளறி வ��� 
கி@�கிறாளா? இவளிட� எ�ப;� ேப�வ0? ஊாி>� இHவாF வாைய� 
கிளFபவ'க	 உ$5. அவ	 ஏேதE� ேபசிவி8டா� மாமி நா' நாராக� 
கிழி&ெதறி�0 வி5வா	. 
 
எனேவ ெமௗனமாக நி�கிறா	. 
 
"ஏ8; பா3சாI! ெர$5 ெவற2 ெகா$5 ஒ%க�கா:�=� =5! அ5��� 
ப&தவ/�க85�!" எ"றவ	 =ரைல மிக மிக& தாA&தி, "ஒ%க�ப எ5&0� =5&0 
அ0�= வார கா��= எ"னேம� தி"னி5வா. =;/�க23 ெச/வா. இ0 
ஒ	ள0ேத!..." எ"F ெதாிவி�கிறா	. பா3சாI இர$5 விறைக எ5&0� ெகா$5 
வ�0 P85& தி$ைணயி� ைவ�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�= நா எழவி�ைல. 
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"ஏ8;, அாிசி இ�ேல"னா, �ல�கைடயிேல வா%கி� =5!" எ"F� 
உ&தரவி5கிறா	. "பய ஒ� த�பியா? ேசாI�=� ேபாவானா?" 
 
"ேபாவ.�..." 
 
"சி"னா�சி க%காணியிட� ெசா�ற"னி�சா?" 
 
"ஒ$.3 ெசா�லல. அ2சரமா� ேபாயி8டாவ..." 
 
"ஆமா காலேம அதிக�ப; எ0வானா>� அ85� ெசாம�க� DI 
ெகட/�=ேம$. ேபாயி �பா! அவாத எ"னேவ? ஒ"ன�ப�சி�=� க$. 
�&தமா& ெதாியல. அ"னி�= அள&0ல ேசாIெய5�ைகயி� கீழ2@�தி8டாரா�. 
ெபாற2தா ஒ%கள� D8; வாரமி"E ேபானா..." 
 
ம ம� 0ல%கிவி8ட0. ஆனா� எ"ன�மா ேவைல ப�றி எ02� 
ெசா�லவி�ைலேய? 
 
"த�பி�="னா>� எதாE� DI ேவைல ெகட�சா& ேதவைல..." 
 
ெபா"னா�சியி" க$க	 ஒளி �கி"றன. 'ஒ%களால *;9மா...' எ"F ேக8=� 
ஆவ� அ0. 
 
"ஆமா. பய இ�லா8; இ%ஙன க2*&0 �ளிய*&0 ஆட� ேபாயி வா! ெக8ட 
சகவாசெம�லா3 ேச'�தி5�..." எ"றவ	 பா3சாIைய& த$ணீ' ெகா$5 வர� 
ெசா�I �ைலயி� வா/ ெகா�ளி�கிறா	. காாி� காாி உமிAகிறா	. 
 
"நீ%க ஏதாE� ேசாI வா%கி� =5&தா, ெரா�ப தயவா இ �=�, ஆ�சி. 
சி"ன�மா2�= நா%க பாரமா இ �க$டா..." ஆ�சி ேசைல *"றாைனைய 
அவிA&0 *க&ைத& 0ைட&0� ெகா	கிறா	. 
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"ேசாI இ�ப ெகட�காம இ�ல. 'பன3ேசால' அள&0Iேய ெசா�I வா%கி&தார. 
அறவ� ெகா8ட;யிேலா, எ%ேகா த�பி�=�, ஒன�=� Dட ெகட/�=�. 
பன3ேசால அள&0ல ேவல ெகட�கிற0 ெசரம�! அ%க க%காணி ெமாறயி�ல. 
க$8ரா�5, ஒ%க சி"னா�சி, அ�ப" ேசாIெய5&த அள� சி"ன0. க%காணிமா  
ெக5பி; ெரா�ப இ �=�, நி'ணய� DI"E ெசா�>வா. ஆனா க%காணி 
வார&0�= ஒ  Qபா �;�சி85&தா =5�பா. ெபாற2 அ8வா"�, ேபான� ஒ$. 
ெகைடயா0. அ��சி மைழ வி@�தி8டா ேவல9மி�ல. ேவல ேநர�E க$;��� 
ெகைடயா0. ஏ =;�க& த$ணி Dட� ெகைடயா0. பன3ேசால அள� அ�பி;�ல, 
ெபாீ...�. �வாயிர� ஏ�க'. ேவல�கி எ5�ைகயில அ8வா"� =5�பா. ெபாற2 
தீவாளி சமய&தில நி�றக�ப ேசலெயா$. ேபானசா& த வா. ஒ  கIயாண� 
கா�சி"னா, அள&0ல ேசாIெய5�=ற �	ள�கி இ N&த�ப0 Qபா =5�கா..." 
 
ெபா"னா�சி�=� ேக8க ேக8க உ	ள� 0	:கிற0. இ ளாக� கவி�தி �=� 
எதி'கால வாAவி� ஒளியிைழகைள அ�லேவா ஆ�சி கா85கிறா	? 
 
"ஆ�சி! ஒ%க�= ெரா�ப� �$ணிய*$5. அ�த அள&0ல என�=� த�பி�=� 
ேவல வா%கி& தா �. நா%க எ%க மாம" அள&0ல வா பலைவ ேபா85 உ�� 
வா ற0தா, எ"ன ேவல"னா>� *சி�காம ெச/யிவ�..." 
 
ஆ�சி க$கைள இ5�கி� ெகா$5 சிறி0 ேநர� ேயாசைன ெச/கிறா	. பிற= 
நீ$டேதா' �வாச&ைத ெவளியா�=கிறா	. 
 
"இ%ெக�லா� 'ேலா�க�' உ�பி�ல, க�க&தா அள�. வாி உ�� வா வாக. 
அெத�லா� ஆ�பிளதா வா பலைக ேபா5வா." 
 
"ெபா�பிள�கி� ப$பா85 ேசாI9�, ெபா8; ெசம�கிற ேசாI9�தா, எ"ைன� 
ேபால ெபா$5வ, ரா2ல உ�� அறவ� ெகா8ட;யி>� ேவல�கி� ேபாவாக. 
நாெளா$.�= என�= நா> நாலைர வைர வ �. த�பி�= ெர$டைர �E வ �. 
இ�ப ேர8 ஒச&தியி �கா$. ெசா"னா..." 
 
ெபா"னா�சி�= அ�த� கண&திேலேய பன3ேசாைல அள&0�=� பற�0 
ேபா/விட ேவ$5� ேபாI �கிற0. ஒ  நாைள�= அவ:�=� த�பி�=மாக ஆF 
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Qபா/ எ"F ைவ&0� ெகா$டா>� Dட, மாச&தி� N�ைற�ப0 Qபா/�= ேம� 
வ �. மாமாவி" அள&தி� ெமா&தமாக� Dட அHவள2 ேதறா0. மாமி�= அவைள 
எ%ேகE� அள&தி� ேவைல�= ேச'�கலா� எ"ற ேயாசைன இ �தா>� Dட 
மாமா அத�= இட� ெகா5&ததி�ைல. அ%கி �0 ராம�கா2� கமல*� 
க$ணா;�கார' அள&0�=� ேபாவா'க	. அவ'க:ட" அE�பி ைவ�கலா� 
எ"F மாமி க &0 ெதாிவி&த0$5. ஆனா� மாமா மிக2� க$;�பானவ'. அவ	 
இ%ேக வ�0 அள&தி� ேவைல ெச/கிறா	 எ"F ெதாி�தா� Dட� �ற�ப85 வ�0 
D8;� ேபானா>� ஆ�சாியமி�ைல. 
 
ஆனா�... மாச&தி� N�ைற�ப0 வ மான�! ெபா@0 வி;�0 நித*� க���=� 
ேகAவர=�=� அாிசி�=� மிளகா/�=� Lராய� ேபாகேவ$டா�. கட" ெசா�I� 
கைடயி� சாமா" வா%க ேவ$டா�. தீபாவளி�=� �திய ேசைல ேபானX... பிற= 
க�யாண�. அவ:ைடய க$களி� நீ'0ளி&0 வி5கிற0. 
 
க�யாண� எ"ற ஒ"ைற� ப�றி நிைன�க� Dட *;யாத நிைல. அள&தி� ேவைல 
ெச/ைகயி� அ%ேகேய ேசாI எ5�=� ஒ  ஆ�பி	ைளைய� க8;னா� இர$5 
ேப �=� பண� கிைட�=ேமா?... 
 
நிைன�=� ேபா0 ெந3� =ைழ9� நாண� ேமI85 *க� சிவ�கிற0. 
 
பா3சாI9� ப�ைச9� ெச"F அாிசி9� மிளகா/ �ளி9� வா%கி வ கி"றன'. 
 
அ�ப" எ@�0 ெம	ள� பி"�ற&0�= நட�கிறா'. 
 
அவ	 ைகைய� ப�றி� ெகா	ள� ெச�கிறா	. 
 
"என�=� பழ�க� தா2	ள, நீ ேபா! ெவற2 ெசவ&தா�சி =5&தி�சா?" 
 
"ஆமா" 
 
"அ�தா�சி ெரா�ப த%கமான2க. *�NF Qவா கடனி �= அவிய�கி8ட. எ�ப;� 
=5�க� ேபாற�...!" எ"F ெப ��� வி8டவாேற நட�0 ெச�கிறா". சரசி 
அ�பனி" ைக�=�சிைய எ5&0� ெகா5�கிறா	. 
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ெபா"னா�சி வFைம அறியாதவள�ல. ஆனா�, இ%= அ;��� Dட 
இ;�தி �கிற0. நீ'�பாைன9� Dட� க@&தி� ஓ8ைடயாக இ �கிற0. 0ணிைய� 
� 8; அைட&தி �கிறா'க	. பி&தைள எ"ப0 மாதிாி�=� Dட� கிைடயா0. 
அ>மினிய� =$டா" ஒ"ைற& தவிர உ �ப;யாக அ�ப�சி9� சி"ன�மா2� 
சா�பா5 ெகா$5 ெச�>� அ>மினிய� <�=� பா&திர%க	 தா� இ �கி"றன. 
த$ணீ' =;�க� Dட� பி&தைளயிேலா ெவ	ேளா8;ேலா ஒ  கிளா� இ�ைல. 
பிளாX;� த�ள'க	 இர$5தா� அ@�ேகறி� கிட�கி"றன. வாளி9� ஒ@=கிற0. 
0ணி�க�ைதயா� அைட&தி �கிறா'க	. அவ'க	 வதி9� அைற9�, சைமய� 
ெச/9� பி" தாAவைர9� ஓ85� க8;ட%களானா>� மிக� பைழய நாைளய� 
க8;டமாக, ப�த� ேபா� ெவளி�ச&ைத ஒ@க வி5கிற0. 
 
ெபா"னா�சி P8ைட ஒ8டைட த8;� ெப �கி, ம$=ைழ&0� Kசி அ5�ைப� 
சீரா�=கிறா	. ஒ  ேசாF ெபா%கி, =ழ�� ைவ&0, =ழ�ைதக:�=� அ�பE�=� 
ேபா5கிறா	. பிற= ந�ல�க$., ம 0, சரசி எ�ேலா �=� எ$ெண/ ெதா85 
*; சீவி, அ@�=& 0ணிகைள நீ' ெகா$5 வ�0 கச�கி� ேபா5கிறா	. த�பி 
சிவ&தா�சியிட� சிேநக� பி;&0 வி8டா". அவைன எ%ேகா D8;� ெச"F பன 
ஓைல வா%கி வ கிறா	 ஆ�சி. 
 
அவ:�=� ெப8; *ைடய& ெதாி9� ேபாI �கிற0. நாைர� கிழி�பைத� 
ெபா"னா�சி ேவ;�ைக பா'�கிறா	. 
 
அ�ேபா0 "ஆ�சி இ �காவளா?" எ"ற =ரெலாளி ேக8கிற0. 
 
கேரெல"F =$டாக, காதி� வயிர�க5�க"க	 மி"ன, ேமேல 
ெவ	ைளெவேளெர"F ச8ைட9� உ மா>� அணி�0 ஒ  ெபாியவ' 
வ�தி �கிறா'. தைல *"�ற� வ@�ைகயாகி, காேதார%களி� ெவ$ைமயாக 
நைர&தி �கிற0. 
 
வாயி�ப;�= ேநராக *�ற&தி� ெபா"னா�சி தா" நி�கிறா	. அவைள� 
பா'&0&தா" அவ' ேக8; �கிறா'. அவ	 சேரெல"F விலகி� ெகா	கிறா	. ஆ	 
ஒ வ" ஒ  சா�ைக (ப&0�ப; அாிசிேயா தானியேமா இ �=� எ"F 
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ேதா"Fகிற0) ெகா$5 வ�0 *"�ற� இற�=கிறா". 
 
 
"ஆ  இவிய? �0சா இ �=?" எ"F ேக8டாவாF அவ' ெம&ைத நா�காIயி� 
அம'�0 ஆ�சி ெகா5�=� விசிறியா� விசிறி� ெகா	கிறா'. 
 
"க$.சாமி இ�ல அவ" பி	ளியதா. ஊாிேல�0 ேந&0 D8;யா�தா. 
அவE�=&தா க$. ெதாியல. ேசாI9மி�ேல..." 
 
"அ�பி;யா?" 
 
"ஆமா நா ெநன�சி8ட நா�ச�ப%கி8;ேயா, ஆF*வ%கி8;ேயா DI எ@தி�கிட� 
ெசா�ல.மி"E. நீேர வ�தீ ..." 
 
"*&த" அாிசி =&தி வ�தி �="னா. அ"னிேய நீ ெசா"னிேய, ச�பா அாிசி 
ேவ.மி"E, சாி எ5&தி85 வ வமி"E வ�த. அள&0� ேகாயி�ல கி &திக 
Kைச�= இ"ன�கி� ெபாியவிய ேபாவ.மி"னா. அ0� ெசா�I85 இ�பி; 
வ�ேத. ேகாயி�ல *" ம$டப� க8;ய ெபற2 நீ பா'�கIேய? ெபாிய ம$டப� 
8a� ைல8ெட�லா� ேபா85, வ	ளி க�யாண சி&திரெம@தியி �கா. 
அள&0�காரவா ஒ  கIயாண� கா�சி"E தி �ெச�<' ேபாக$டா..." 
 
அவ	 எ%ேகா பா'&0� ெகா$5 ஓைல கிழி�கிறா	. 
 
"தா பா3சாI? ெச�பில ந�ல த$ணி ெகா$டா?" 
 
அவ	 த$ணீ' ெகா$5 வ�த0� வாயிI �=� ச�ைககைள *�ற&0 �ைலயி� 
�வாி� வாாிய;�க& 0��கிறா'. பிற= த$ணீரா� வாைய அலசி� க@வி� 
ெகா�பளி�கிறா' - மீ$5� ேபா/ உ8கா கிறா'. 
 
"ெபாியவிய ஒட�� ெரா�ப& தள�0 ேபா�சி. ஆ  வ�0 கIயாண� கா�சி"னா>�, 
சா2 ெசல2$ணா>� ேகாயி� காாிய�னா>� ஏ"E ேக�=றேதயி�ல. ப&0 
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இ வ0 <�கி� ெகா5�கா. ேந&0 ேக8டாவ. 'ெச�திலா$டவ% ேகாயி>�= 
ம$டப� க8;ய ெபற= ெச%கமல� வ�தாளா'$.. வரலா"னா ஏ" D8; வ�0 
கா8டேல�பாக, அதா" ெசா�I85� ேபாலாமி"E வ�ேத. நாள�கி� கி &திைக� 
Kைச. அேதா5 பா� =ள&தா�சி இற�0ேபான நா:. அ�ம% ேகாயிI>� 
Kச9$5, கா  அE�பி�சி� =5�கவா?" 
 
"நா ஒ  ேகாயி>�=� வரல. இவ:�= அள&0ல ஒ  DI ேபா85� 
ெகா5�க.�..." 
 
"அ0�ெக"ன? நா�ச�ப%கி8ட� ெசா�Iவி85� ேபாற. காலம அள&0�=� 
ேபானா எ5&0�கறா. ெபாற2 எ�ப வார, நீ?" 
 
"என�=� சாமிேய இ�ல. எ" சாமி ெச&0� ேபா��. என�=� ேகாயி>மி�ேல..." 
 
"அ0 சாி, சாமி ெச&0� ேபா��$ணா மFேப�� எ"ன இ �=...?" 
 
ெபா"னா�சி ச"னI� ெதாியாத வ$ண� பி"ேன *�ற&தி�தா" நி�கிறா	. 
அவ' எ@�0 ேபாகிறா'. வாயிI� ாிbா அ0காF� நி"றி �பைத அறிவி&0� 
ெகா$5 அ0 தி �பி� ேபாகிற0. 
 
"ஏ8;, பா3சாI? ஒ%க�காள� D�பி5Y?" 
 
அவ	 அைழ�க ேவ$;ய அவசியேம இ �கவி�ைல. ெபா"னா�சிேய உ	ேள 
ெச�கிறா	. 
 
"ஒன�= அதி8ட�தா. இவ பைழய கண�க2	ள. =�பிட�ேபான ெத/வ� =F�க 
வ�தா�பில வ�தா. நாள�= சி"னா�சிய ெபா@ேதா5 D8;85� ேபாயி, அ8வா"ச 
வா%கி�கி%க... இ வ&த3�� இ வ&த3�� அ�ப0 Qவா ெகா5�பா..." 
 
ெபா"னா�சி�= அ�த அ�ைம�= எ�ப; ந"றி DFவெத"F �ாியவி�ைல. அ�த� 
கண�க�பி	ைள இவ:�= உற2 ேபா>�! 



42 

 

 
மல'�=விய� Kாி&தா� ேபா� *க� உவைகயா� ெபா%=கிற0. 
 
வாயி� தி$ைணயி� சா/�தி �=� த�ைதைய& ெதா85, "அ�பா�சி, அ�த ஆ�சி 
என�=� த�பி�=� பன3ேசாைல அள&0ல ேவல�கி� ெசா�I �கா. நாள�கி� 
சி"னா�சிய� D8;85� ேபாயி அ8வா"� வா%கி�=மி"E ெசா�றாவ. அ�ப0 
Qவா =5�பாவளா�..." எ"F Kாி�கிறா	. 
 
அ�ப�சியி" க$ட&திI �0 ெகா��ள� உைட�தா� ேபா� வி�ம� ஒI�கிற0. 
அவ	 தைலைய� கா/&0� ேபான ைகயா� தட2கிறா'. ேப�� எழவி�ைல. 
 
அவ	 மாகாளிய�மைன நிைன&0� ெகா	கிறா	; தி �ெச�<' ஆ$டவைன 
நிைன�கிறா	. "மாம" வ�0 ச$ைடெயா"F� ேபா85விட� Dடாேத..." எ"ற 
நிைன��� ஓ; மைறகிற0. *த� DIயி� ஒHெவா  Qவா/ எ5&0 ைவ�க 
ேவ$5�. 
 
சி"ன�மா P5 தி ��� ேபா0 ந"றாக இ 8; வி5கிற0. ஒ  ெப8;யி� 
அாிசி9�, விற=� க85மாக அவ	 வ கிறா	. 
 
க$க	 ஆழ&தி� இ �கி"றன. �ைமைய இற�கி வி85 நீ' வா%கி� =;�கிறா	. 
 
"என�=� த�பி�=� பன3ேசாைல அள&0ல ேவைல�=� ெசா�Iயி �கா 
அ&தா�சி. நாளா�கி� D8;� ேபாக� ெசா"னாவ. அ8வா"X த வாகளா�?" 
 
"ஆ  வ�தி �தா?" 
 
"ஒ  கர&த ஆ:. க5�க" ேபா8; �தா..." 
 
"சாி&தா *&தி ளா$;..." 
 
"அ�த அள� நீ%க ேபாற தா2லதா இ �கா சி"ன�மா?" 



43 

 

 
"இ�ல அ"னி�= பXZல வ�தமி�ல? அ%கி85� ேபாயி வட�க தி �ப.�. 
அ�த அள&0�= ெசவ�தியா�ர�, ேசால�=ள� ஆ:வதா ெநரய� ேபாவா. 
இ%ேக�0 ஆ ேபாறா"E பா'�க.�..." 
 
வாA�ைக வ$ணமயமான கன2க:ட" ெபா"னா�சிைய அைழ�பதாக& 
ேதா"Fகிற0. அ�த� கன2க:ட" உற%கி� ேபாகிறா	. 
----------------  
 

4444    
 
ேச� ப85 அழி�த0 ெச�<' 
வய� ெபாழி� ேத%கட�பி" 
மா� ப85 அழி�த0 K%ெகா; 
யா' மன� மாமயிேலா" 
ேவ� ப85 அழி�த0 ேவைல9� 
JரE� ெவ��� அவ" 
கா� ப85 அழி�த0 இ%= எ" 
தைல ேம� அய" ைகெய@&ேத... 
 
ைகயிர$ைட9� தைலேம� உய'&தி� =வி&0� ெச�<' * க" ச�நிதியி� 
மன%=ைழய நி�கிறா' அ ணாசல�. தி ெந�ேவI ெச"F வ வெத"றா� வ � 
ேபா0 அைலவாயி� �Aகி, * கைன& தாிசி&0 அவ" கால;யி� மன��ைமைய 
இற�கி ஆFத� ேத5வெத"F� அவ �=� ெபா 	. 
 
 
<&0�=; ெச"F தி ெந�ேவI�=� ெச�வைத விட, தி �ெச�<' * கைன� 
க$5 ெச�வெத"றா� ஓ' ஆFத�. வய0 வ�த பி	ைள, க�வி வா/�ைப� 
பய"ப5&தி� ெகா$5 தாE� *"E�= வ�0 நா8;" ெப ைமைய உய'&த 
ேவ$5� எ"ற =றி�ேகா	 ஓ' ேரைகயள2� இ�லாம� அ�ப காரண%க:�காக 
அ;த;யிலா இற%=வா"? க�Rாி வி5தியி� இர$5 ேகா!;க	 
ஒ வ �ெகா வ' ச$ைட, அ02� சாதி� ச$ைட. வி5தி அைறயி� ச�திேவ� ஒ  
அரசிய� தைலவாி" ெபயைர எ@தி ைவ&தானா�. இ"ெனா  மாணவ" அைத 
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அழி&0வி85 ேவெறா  அரசிய� தைலவாி" ெபயைர J8;னானா�. இவ' ஒ  
ஜாதி, அவ' ஒ  ஜாதி. ஆக ெந ��� ெபாறி பற�0 அ;த;யி� ேமாதி� 
ெகா$; �கிறா'க	. 
 
"* கா! நீ எ"ைற�= இவ'க:�ெக�லா� ந�ல �&திைய� ெகா5�க� ேபாகிறா/!" 
 
=5�ப� அவ�றி" நிமி&தமான எ$ண�ற பிர�ைனக	 எ�லாவ�ைற9� �ழ�றி 
அவ" கால;யி� ைவ&0 வி85� சிறி0 ேநர� ெம/மற�0 நி"F ஆFத� 
ெகா	கிறா'. ப"னீ' இைல� பிரசாத*� =%=ம*� வா%கி� ெகா$5 ெவளிேய 
வ கிறா'. 
 
மர&த;யி� நி"F ஈரேவ8;ைய உய'&தி� பி;�கிறா'. 
 
கிழ�ேக தக&தகாயமாக& த%க� கதிரவ" அைல வாயி� ப8டாைட விாி�கிறா". 
எ&தைன நா8க	 பா'&தி �தா>� அ>�காத கா8சி. சில நா8களி� மன� =ழ�பி 
ஆ�றாைமயி� அ�ல>F� ேபா0, பXஸு�=� ெகா5�க� காசி�லாம� ெபா; 
நைடயாக நட�ேத அைலவா/ * கைன� காண வ�தி �கிறா'. அ�த� கடI� 
ேமனிைய நைன&0, உ	ள&ைத அவ" ேகால&தி� நைன&0� ெகா$டா� அ�த� 
�கேம தனி. 
 
எ&தைன ஆ$5களாகேவா அைலவா/ * கைன� காண வ கிறா'. இ�ேபா0, 
எ&தைன ம$டப%க	, எ&தைன D8ட%க	! பயணிகைள ஏ�றி வ � 'cாிX8' 
பXக	 கா'க	 எ"F ச�நிதி *@வ0� =�ப�. பயணிய' வி5திக	 ேவF மா; 
மா;யாக எ@�பியி �கி"றன. ஆனா�... 
 
* கைன� ��றி ேவட�கார'க	 மI�0 கிட�கி"றன'. எ%= பா'&தா>� எ�சி� 
0��பவE�, இய�ைக� கட" கழி�பவE�, அ%ேகேய இ8I வா%கி& 
தி"பவE�, ப5&0� கிட�0 பி�ைச வா%=� கபட� ப$டார*�, த%க	 ெச�வ 
நிைலைய& த�ப8ட ம;&0� ெகா$5 * க ப�திெய"F க	ள� க$ணீ' வி5� 
ேபாIக:� அைலவா/ * கைன� JA�தி �கி"றன'. இ0தா" இ"ைறய 
உலகி" ஓ' மாதிாி& 0$5! ேவ8;ைய ஆ8;� காய ைவ&0 உ5&தி� ெகா$5, 
ச8ைடைய அணி�0 ெகா	கிறா' அ ணாசல�. *த� நாளிரேவ எ02� 
சா�பி8; �கவி�ைல. பசி வயி�ைற� கி$5கிற0. 
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நீ$ட ச�நிதி& ெத � ெகா8டைக வழிேய நட�0 வ ைகயி� ம$டப&தி� உ	ள 
ஐய' கைடயி� ஏறி அம'�0 ெகா	கிறா'. ��=� க$ணா;ைய மா8;� ெகா$5 
காைல& தினசாிைய� பா'�கிறா'. ஐ�0 Qபா/ கட" வா%கி� ெகா5&0 ஆ�சி 
அவைர மகைன� பா'&0 வர விர8;னா	. இ"E� ஒ  Qபா/ எ@ப&ைத�0 
ைபசா மீதி இ �கிற0. பXஸு�=� ெகா5&0, நா"= இ8I9� கா�பி9� சா�பிட 
*;9�. 
 
அவ' சா�பி85� ெகா$; �=� ேபா0 நயினா' பி	ைள வ கிறா". "எ"ன 
அ$ணா�சி? எ�ப வ�திய?" எ"F ேக85� ெகா$5 அம கிறா". 
 
நயினா' பி	ைள அ�த� கால&தி� தி �ெச�<' வ8ட� கா%கிரX இய�க& 
ெதா$ட'களி� அ �பா5ப85� ெபய � �க@� ெப�றவ". க	:�கைட 
மறிய>�= அவ � அவE� ேச'�0 ெச"றி �கிறா'க	. 'ஸா�8 இ"Xெப�ட'' 
ேலா" ெகாைல� சதியி� சிைற�=� ெச"F வ�தவ". இ�நா	 ம$டப&தி� 
ஒ �ற� ைதய�கைட ைவ&தி �கிறா". ெப$க	 உைடக	 ைத�கிறா". 
அரசிய>�ேக வ வதி�ைல. அவ" ம85மி�ைல. அ�நா8களி� ஆ'வ*� 
உ$ைம9மாக நா85 வி5தைலைய9� ந�வள'�சிைய9� ந�பி� பா5ப8ட 
ெதா$ட'க	 எ�ேலா ேம இ�ப;&தா" விலகி வி8டா'க	. 
 
"எ%க இ�ப; வ�திய? ெதாழி� நில� எ�ப; இ �=?" 
 
"எ�ப; இ �=? ஒ$.� ெசா�ற0�கி�ல. ேந&0�Dட ;.ஆ'.ஓ.ைவ� 
பா'�க.E�தா த%கி இ �ேத". அைம�ச' வ�தி �கிறா'"னாவ. ெப;ச" 
எ02� தயா'� ப$ணி85� ேபாகல. ஒ$.� வாவ"னா இ�ல நயினா . அ�த� 
கால&0ல ஒ  *;ெவ5&தா எ�ப; எ�லா � ஒ&0� கிள'�சிேயா, எ0ேவா 
ப$ணின�? அவE�= அ�ப2� ெப$சாதி பி	ளிய இ�லாமலா இ �தாவ? 
இ�லா8டா ெவ	ள�காரைன ெவர8; �க *;9மா? இ�ப ெரா�ப �யநலமா� 
ேபா��. அவனவ" த" ம85�= ந�லா வ�திட.�, பண� ச�பாதி�க.�E 
எ02� ெச/யிறா". 1947� இ�திய ச'�கா' உ�� வாி வாணா"E ச8ட� 
ேபா8ட0. அ�த� கால&தி� கா%கிரசி� இ �தவ", இ�லாதவ" எ�ேலா மா 
ஒ&0ைமயா� D;&தா", <&0�=; ச�கெல�டாிட� மகஜ' ெகா5&ேதா�. 
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எ%க:�= நில� ப8டா ேபா85& தர.�E. அ�ேபா0� D85ற2� ச%கமாவ0 
இ"ெனா$ணாவ0"E பணபல*	ளவ" எதி'&0&தா மறி�சா". அ�ப;9� 
இ N�ைற�ப0 ேப' ஒ&0ைமயா�D; இ �ததா�, இ NF ஏ�ரா2�= ேம� 
ஒ0�கினா%க, த"ப8டாள� ெச/9%க	E. அ�ேபா0 �ற�ேபா�= நில� =றி��� 
கா8;ேனா�, ஒ0�கினா%க. அ�ேபா0 இ�த ஓைட ந5வி� வ�0 மறி�=�, 
ஓைட�க�பா� ஆைளேய வி@%=� தனி *தலாளியி" அள� ஆயிர�கண�கான 
ஏ�கரா=�E ஒ  நிைன��மி�ல. கேடாசில எ"ன ஆ��? இ ப0 வ சமாக� 
ேபா20. ஓைட =F�கி5வதா� பாைத இ�ைல. லாாி வ�0 உ�ெப5�க *;யா0. 
அதனால, நாம அயனான உ�� வாாினா>� �ைட எ8டணா�=� *�கா 
Qபா/�=� சீரழியி0. வ$;�கார" ஓைடயி� இற%கி வ�0 *�கா� Qபா/ 
�ைட"E இ%ேக உ�ெப5&0 அ�தால �. Qபா/�= வி�கிறா". அதனால, 
இ�த& த�பா8டள&தி� ஒ$.� *"E�= வர *;யா0"E அவனவ" 
நில&ைத� ��மா ேபா85 வ�சி �கா". *"ன, இ பத�ச தி8ட கால&0ல, இ0�= 
எ�ப;யாE� வழி பிற�=மி"E ந�பி, பால&0�=& தி8டெம�லா� ேபா85, பண� 
ெசல2 ப$ணி எ�லா� எ@தி எ5&தி85 நா%க கல�டர� பா'&ேதா�. அ�ப இதா" 
ேக8டா . இ NF ஏ�கராவி� ப&0 ஏகரா Dட நீ%க அள� ேபாடIேய? இ0 
எ"ன D85ற2"னா . நில� வ�சி �கிறவ அ%க%க பிைழ�க� ேபாயி8டா". 
அ"னி�=� கா�தி எ0�= உ�� ச&தியா�கிரக� ப$ண� ேபானா ? ஒ  ஏைழ, த" 
க3சி�=� ேபா5� உ���= வாி ெகா5�க ேவ$டா� எ"ப0 ம85ம�ல, ெசா�தமா 
பா5ப85 த" நில&தி� விைளெவ5�க.�. அவEைடய ேதைவ�= அவ" 
ச�பாதி�க *;9�E ெசா"ன அ�த அ;�பைடயி� தா" த"ப8டாள�E ல8சிய� 
வ�ேசா�. இ�ப... ஆயிர�கண�கான& தனி�ப8ட *தலாளிக	 த" ப8டாள� 
ெப �கியி �கா? =5�ப� =5�பமா அ%ேக ெகா&த;ைம ெச/ய� ேபா2றா%க. 
ெபா�பிள� பி	ைளக, தாழ� =F&0� ேபால, இ�மா85� ெபா;ய>வ, 
எ�லாைர9� க%காணிய க$8ரா�5க, D8;85� ேபாறாவ. இ0�கா ெசாத�தர� 
வா%கின�?..." 
 
அ ணாசல&0�=� பைழய ந$ப' கிைட&0 வி8டா� வயி�ெறாி�சைல� ெகா8;& 
தீ'&0 வி5வா'. ைவ&த இ8;Iைய இ"ன*� ெதாடவி�ைல. 
 
"இ�ப� கால� அ�த� கால� இ�ல அ$ணா�சி. எ�லா� யாபார� தானி�ப. தா/ 
மக" ெதாட'�, � ச" மைனவி பிாிய� எ�லாேம இ0 ெச3சா இ0�=� ப'&தியா 
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எ"ன கிைட�=�E ஆயி�ேபா��. அ�த� கால&0ல கத'�ச8ைட 
ேபா8டவ%கைள� ேபா`� மக" ேத;85� ேபாவா". அவEைடய தாயா', 
தைலமைற2�கார%கைள& தாேன ஒளி�� வ��� சா�பா5 ேபா5வா. இ�ப 
நிைன�சி� பா'�க *;9மா? அ0 ேவற கால�; இ0 ேவற... அைத� ெசா"னா� Dட 
இ�ப ஆ �=� �ாியா0." 
 
நயினா' பி	ைள ெசா�வ0 உ$ைமதா" எ"F அவ �=& ேதா"Fகிற0. 
அவ �= இர$5 ெப$க	 தா�. ப;�க� ேபா85 ஒ &தி Y�சராக இ �தா	. 
இர$5 ேபைர9� க8;� ெகா5&0 வி8டா'. ெப$ =ழ�ைதக	 ேதவைல எ"F 
ேதா"Fகிற0. 
 
எ�XபிரX பXஸு�= தி �ெச�<ாிI �0 இ ப0 நிமிட� Dட� பி;�கவி�ைல. 
ஊ' வ�0வி8ட0. மாதா ேகாயிI" *" ெகா$5 வ�0 இற�கிவி8டா". வ	ளி 
ப	ளி�Dட&0�= வ�0 ெகா$; �கிறா	. ஆ$ ைபய", ப;�பைத� கா8;>� 
ஊ' திாிவதி�தா" =றி�பாக இ �கிறா". =மரைன� காேணா�. 
 
"ஏ8;, =மர" ப	ளி�Dட� வரல?" 
 
"அவ" அ�மாளிட� 085 ேவ.�E அ@0 ெபர$;8; �கா" எ"F ெச/தி 
ெதாிவி�கிறா	. அ"றாட� ஐ�0 ைபசா ைவ&தாேல ப	ளி�Dட� ேபாேவ" எ"F 
அட� பி;�கிறா". ப	ளி�Dட� ெச�வத�காக ஊ�க� காசாக ஆ�சி ெகா5&0� 
பழ�கி, அ0 இ�லாம� ேபாகமா8ேட" எ"F வி@�0 �ர:கிறா". 
 
 
P85 வாசI� மைனவி =�தியி �0 ஈ  வி� ெகா$; �கிறா	. அவைர� 
க$ட0ேம எ@�0 "ேவ>ைவ� D8; வரல...?" எ"F ேக85� ெகா$5 உ	ேள 
பி" ெதாட கிறா	. அவ' பதி� ஏ0� Dறாம� ச8ைடைய எ5&0 ஆணியி� 
மா85கிறா'. ஞான� ப5&தப;ேய எத�ேகா ேகாபி&0� ெகா$; �கிறா". 
 
"ைபயE�=... ஒ$ணி�ைலேய?" 
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"க�>�=$டா8ட� இ �கா? அவE�ெக"ன, ெகா:��தா அதிகமாயி �=. 
என�= இவ� ப;�சி உ �ப5வா"E ேதாணல." 
 
"நீ  ஏ� எறி3� வி@றீ�? ேபா`�� சவ%க எ0�காக நாம ெப&த �	ளய� ேபா85 
அ;�க.�? அவEவ ெகா8ட;ல அ;படவா நாம ெப&0 வி8; �க�?" 
 
"�5 ஓ ஊ&தவாய. ேபா`��காரன ஏ" ெசா�>ற? திமிெர5&0� ேபாயி இவEவ 
திாியிறாEவ. ப;�க� ேபானவ" ப;�பி� இ�ல கவன� ெச>&த.�? Q*�=� 
ேப' ைவ�கிறானா�? மான�ேக5... சாி, இ�ப எ" ேகாவ&ைத நீ கிள�பாத. 
சைடய" வ�தானா? ெபா"னா�சி எ%க? ப�ைசய இள�த$ணி =&திைவ�க� 
ெசா"ேன, எ%ேக வார� ேபாயி �கானா? த%கபா$; வ$; ெகா$டா�தா>� 
வ வா"..." 
 
"அ�லா� =&தி�ெகட�=. வ$;9� ேமா8டா � வ�0 உ�ம உ�ப வாாி85� 
ேபா�ேபாரா! ஏ%ெகட�0 கனா�கா.தீ�!" எ"F ெநா;&0வி85 ஆ�சி உ	ேள 
ெச�கிறா	. 
 
திYெர"F நிைன2�= வ�தவராக அவ' க&0கிறா'. 
 
"அ�த� =மர" பயல ெர$5 உைத ெகா5&0 ப	ளி�Dட&0�= அE�ப� Dடா0? 
இ�த� பய ஏ" இ"E� எ�திாி�காம ப5&தி �கிறா"? ேல, எ�திாி�0 காலம 
ப�விள�கி, சாமி =�பிட.�E உன�= எ&தினி தடவ ெசா�Iயி �ேக"? 
எ�திாிேல?" 
 
"அ�பா, ெபா"னா�சி9� ப�ைச9� ஊ �=� ேபாயி8டாவ" எ"F ஞான� 
ஆ'வ&0ட" எ@�0 அறிவி�கிறா" பதி>�=. 
 
அவ' விழி&0� பா'�கிறா'. 
 
"எ"னேல உளFேற?" 
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"ெநசமா>�, அவிய வ�0 அள�சி85� ேபாயி8டா <&<;�=!" அவ �= எ02� 
�ாியவி�ைல. "எ"ன ெசா�றா இவ?" 
 
சித�பர வ;2 அவைர நிமி'�0 பா'�காமேல �ளகி� எைதேயா எ5&0� 
ெகாழி�கிறா	. 
 
அவ' வ�0 பி"�றமாக அவ	 *;ைய� ப�Fகிறா'. 
 
"பி	ைளயைள எ%ேக அE�பி�ச...?" 
 
"ஐேயா... *;ய 25�?" எ"F அவ	 D�தைல� ப�றி� ெகா	கிறா	. "ேபாற� 
ேபாற�E ெசா�>றவள நா �;�சா வ���க *;9�? அவ சி"னா�சியாேம, அ�த 
ச�கள&தி வ�தா. வ�0 ெகாம3சா, மாமா ஊாி� இ�ல, ெபாற2 எ"ன வ�0 
ஏ�வா$. ெசா"னா அவ ேக�கா இ�ல. நீ  எ"ைன� ேபா85� கா��P�!" 
எ"F *"றாைனைய *க&தி� ேத/&0� ெகா$5 ��ைக சி�0கிறா	. "அவ... 
சி"ன�சியி8ட எ"ன ெசா"னா ெதாி9மா? ேசாF$5 ெர$5 நாளா��$ணா. நா 
அ�ப;� பாவியா? ெர$5 நாளா *�கா& 085 ெகடயா0. இவ ேபாேவ$. 
=தி/�கா. ேகாயி�கார  P8ேட�0 �. Qவா அவேள வா%கி85 வ�0 
ேபாயி8டா, த�பிய9� D8;85. நா ப8;னி ெகட�ேக. எ��	ளய ப8;னி 
ெகட�=; வராத வி �0�= இ �த அாிசிய வ;�சி� ேபா8ட. கடயில கட" ெசா�I 
அவதா கா�பி&<:� க �ப8;9� வா%கியா�தா!" 
 
அவ �= இதி� ஏேதா J0 இ �கிறெத"F �லனாகிற0. 
 
"இ&தைன நாளா இ�லாத சி"னா&தா ஒற2 எ�ப; *ைள�சி �="E ஒன�= 
அறி2 ேவ$டா�? அள&தில பா&திெமதி�க ஆ	 ேக8; �பா. அ�த� கால&0ல 
ேதயிைல& ேதா8ட&திேல மல%கா8;ல சா2ற0�= எ�ப; ஆ	 பி;�பாளா� 
ெதாி9மா? ேதE� பா>� வழியி�... கா�காய ஓ8ட&தா ஆ:�பானா�?" எ"F 
அவ' இைரகிறா'. 
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"நாென"ன க$ேட! நீ  எ%கி8ட� சல�பாதீ�!" எ"F Dறிய அவ	 D�தைல 
அ	ளி� ெச கி� ெகா$5 �ளகி� ெகாழி&த அாிசி� = ைண9ட" அ5�ப;�=� 
ெச�கிறா	. 
 
<&0�=;�=� ெச�ல ேவ$5மானா� ைகயி� பணமி�ைல. அ"F காைலயி� 
ெதாழி திற�0 பா&தி�= நீ' பா/��யி �தா'. உ�� = ைண� ேசாறாக இற%கிய0� 
இள�த$ணீ' பா/���ப; ப�ைசயிட� Dறி� ெச"றி �தா'. உ�� வா வத�= 
இற%கியி �=�. 
 
ெச�<' * கைன வா/வி85� Dவி அைழ&தவராக அவ' தைலயி� 0$ைட� 
ேபா85� ெகா$5 நட�கிறா'. 
 
ெவ=நா8க	 அவ' தி மணேம ெச/0 ெகா	ளவி�ைல. தாயா' ம மகைள� 
பா'�காமேல ேபாகிேறேன எ"F க$கைள �;னா	. சித�பரவ;2 உற2 
ெப$தா". ெசவ�தி�=� க8; ைவ&த மFவ ட&திேலேய இவைள மகE�=� க8; 
ைவ&தா' த�ைத. 
 
� ச" சாியி�லாம� ெசவ�தி அ$ண" P85�= வ�தா>� ேசா�F�=� பாரமாக 
இ �கவி�ைல. இ8I� கைட ேபா8டா	. பரவ' P5க	 எ�லா� அவ:�= 
வா;�ைக. ெப8; *ைடவா	, வைல Dட� பி"ன� க�றா	. �F�F��� க &0� 
உைடய அவ	 ைகயி� எ�ேபா0� கா� இ �=�. அ8;ய>� ைக வைளய>� 
மக:�ெக"F ைவ&தி �தா	. � ஷ" =;&0வி85 வ�0 நைகைய� ேக8டா" 
எ"Fதாேன அவ	 � சைனேய ேவ$டா� எ"F வில�கி வி85 வ�தா	? 
 
உைழ�பி" காரணேமா, அவ ைடய ேபாதாத காலேமா, அவ:�= நீ' வியாதி 
வ�த0. இர$5 மாத� ப5�ைகயி� கிட�0 வி85� க$ைண �;வி8டா	. த" 
பா8டள&தி� *@�க3சி Dட� =;�க *;யவி�ைல. 'D85ற2 உ��& 
ெதாழிலாள', உ�ப&தி வி�பைன� ச%க�' எ"ற ஒ"ைற உ வா�கேவ ப%=க	 
ேச'�க ேவ$;யி �த0. இ�ேபா0� அவ' ேபாி� *�கா� ஏ�க', ெசவ�தி 
ேபாி>� அவ	 மக" ப�ைச ேபாி>� எ"F �"F ப%=... இர$ேட கா� ஏ�காி� 
அவ' உ�� விைளவி�கிறா'; அவ:ைடய நைககைள எ�லா� வி�Fவிட 
ேவ$;யதாகி வி8ட0. ச�திேவ>2�= அர� உபகார� ச�பள� 
கிைட�கிறெத"றா>�, அவ" ெசல2 அவ' ைகைய அதிகமாகேவ க;�கிற0. 
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த"ப8டாள� D85றவி� ந�வள'�சி ெப�F� ெபா ளாதார அளவி� அவ'க	 
*"E�= வ வைத� ப�றி அவ' இ"E� கன2 கா$கிறா'. ெபா"னா�சிைய 
ந�ல ைபயனாக, உைழ�பாளியாக =;�காத, பிற" மைன ேநா�காத ஒ  
மா�பி	ைள�=� க8;, இ�த அள&தி� பா5ப5பவனாக ைவ&0� ெகா	ள 
ேவ$5� எ"F நிைன&தி �தா'. ெப$க	 நா"= �வ'கைள& தா$;, பா&தி� 
கா8;� இ"ெனா வ" அ;ைமயாக ேவைல�=� ெச�வதனா� ஏ�ப5� ேக5கைள 
அவ' அறி�தவ'. அதனா� தா" இ�த� ச*தாய அைம�பி�, ெப$கைள& த%க	 
இ�ல� தா$;� பா0கா�பி�லாத ேவைல�= அE��வைத� கா8;>� கிைட�=� 
கா� வயி�F� க3சிேய ேம� எ"F நி�சயமாக ந�பியி �தா'. 
 
ஓைடயி� நீேர�ற� ெதாிகிற0. ஒ0�கி வி8; �=� மீ"பி; வ	ள%க	 ஒ"F� 
இ�ைல. இறா� பி;�பத�ெக"F =&தைக ேபசி ஏழாயிர�, எ8டாயிர� கட" 
ெப�F <&0�=;யி� இ �0 'ெர;ேம8 வ	ள%'கைள நிைறய வா%கி 
வி8; �கி"றன'. தாமிரபரணி&தா/, கடலரசைன& த@வ� பல ைககளாக� பிாி�0 
ெகா$5 ஆவேலா5 வ � இட� அ0. ஒHெவா  ஓைட9� ஒ  ைகயி� 
விர�கைள� ேபா� ெதாிகிற0. *8�த'க:� தாைழக:மாக நிைற�த, அ�த 
இட&தி� ச%க*ேக�வர' ேகாயி� இ �கிற0. ஆ; அமாவாைச, ைத அமாவாைச 
எ"றா� கா85�பாைதயி� நட�0 வ�0 நீரா; ஈ�வரைன& தாிசன� ெச/பவ'க	 
உ$5. ேகாயி>�= ேம�ேக �%கி� 0ைற ஊாி� இ �0 வ�0 = �க	 Kைச 
ெச/வா'. 
 
பால&ைத ேம�ேக ஓைட பிாி9*" ேபா85 வி8டா�, லாாி வ � சாைல வ�0 
வி8டா�, அ�த அள%க	 வளைமைய வாாி� ெகா5�=ேம? 
 
ஆனா� பால� க85� ேயாசைன, தி8ட� எ�லா� தயாரா�கி� ெகா5&த பி" 
ஓைடயி" பரதவ' வ	ள%க	 நிF&0வத�=& தட%கலா=ெம"F�, அவ'க	 
பாைய விாி&0� ெகா$5 பால&த;யி� ெச�ல *;யாெத"F� பால� க8ட� 
Dடாெத"F� மE� ெகா5&தி �கிறா'களா�.  
 
அ�த� ெச/திேய கன2� K%காவி� PA�த இ;ேபா� ேதா"றிய0. இ%=... 
ெபா"னா�சிைய9� மகைன9� சி"னா&தா D8;� ேபாயி �கிறா	! 
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இ&தைன நாளாக இ�லாத காிசனமா, வா3ைசயா? எ0? 
 
அள&தி� உ�� க$ணா; மணிகளாக, பர�களாக இற%கியி �கிற0. 
ஆயிரமாயிரமான ஏ�க' நில%களி� ஆ8கைள விர8; ெச/ேந'&தி 
ெச/தவ'க:�=� Dட இHவள2 ேந'&தியாக உ�� இற%கியி �கா0. �8ைட 
ஐ�0 Qபா/�=& தாராளமாக� ேபா=� இ0... இைத த%கபா$;, வ$;ைய 
ஓைடயி� இற�கி� ெகா$5 ேபாவா". அவ �= எ�ேபா0� *ைட. அவ" 
ெகா5&த பண&ைத வா%கி� ெகா	வ0 க8டாயமாகி வி5கிற0. அவனிட� உ�� 
க$5 *தலா= *"ேப கட" வா%கி வி5கிறா'. இ�ேபா0 அவ" வ�தா�, உ�ைப 
வாாிவிடலா�. பண� இ ப0 Qபா/ வா%கி� ெகா	ளலா�... 
 
ச8ைடைய� கழ�றி ைவ&0 வி85 அ%= பன ஓைலயினா� ேவய�ெப�றி �=� 
சிF அைற� கதைவ& திற�0 வா பலைக, வாளி ஆகியவ�ைற எ5�கிறா'. 
பா&தியி" கீழிற%கி, சலசலெவ"F கலகல&0� சிாி�=� மணிகைள வா' பலைகயி� 
D8; ஒ0�=கிறா'. 
 
ெதாைலவி� த%கபா$;யி" வ$;� ச&த� கட கடெவ"F ேக8கிற0. 
---------------- 
 

5555    
 
கிழ�ேக கடI" அ;வைரயிI �0 ெபா%கி வ � வி$மணி க$கைள� =&0� 
கதி'கைள� பர��கிறா". வாயிI� ெபாிய வைளவி� 'பன3ேசாைல ஸா�8 
ெவா'�X' எ"ற எ@&0�க	 ெதாி9� கத2க	 அக"F திற�தி �கி"றன. 
 
தைல�ெகா8ைட என�ப5� பனஓைலயா� பி"னிய ��மா85� சாதன*�, 
அ>மினிய& <�= மதிய உண2� ைகெகா$5 ர�ப' ெச ��� ஓைல� 
ெச ��மாக உ�பள&0& ெதாழிலாள' அ�த வாயி>	 Tைழ�0 ெச�கி"றன'. 
சிFவ' சிFமிய' க�த>� க$ Lைள9மாக ேம/�ச>�= ஓ8;� ேபா=� மா85� 
=�பைல ஒ&0 உ	ேள விைரகி"றன'. *;யி� விள�ெக$ெண/ பளபள�க, 
அ"ைற� ெபா@0�=� �0ைம9ட" காண�ப5� இைளஞ � அ�த� =�பI� 
இ �கி"றன'. *�கா>� பா&திகளி� 'ெச/ேந'&தி' *;�0 ெத�ப&தி� க8;ய 
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நீைர� பா&திக:�=� பாய& திற�0 வி85 வி8டா'க	. உ�ைப வாாி� =வி�க& 
0வ%கிவி8டன'. ெபா"னா�சி9� த�பி9� ேவைல�=� ேச'�0 �"F ச�பள%க	 
வா%கி வி8டன'. இ&தைன நா8களி� பா&தி� ப$பா8;ேலேய மிதி&0 
அவ:ைடய ெம"ைமயான பாத%க	 க"றி� கF&0� கீற�க	 வி@�0 வி8டன. 
 
உ�பள&0 ேவைலயி� 'ச*சாாி ேவைல' எ"F ெசா�ல� ெபF� பசிய வய� 
வர��களி� ேவைல ெச/வ0 ேபா� =ளி'�சிைய� காண இயலா0. இ%= உயிர�ற 
வற8சியி�, ப$�	ளவ' ெசவிக:� நா2� D�� ெசா�கைள� 'க$8ரா�8' 
நா�சிய�ப" உதி'&த ேபா0 *தI� அவ	 ம $5 தா" ேபானா	. அவ'க	 
ப$ப�ற வைச� ெசா�கைள& தவி'&0 மாியாைதயாக� ேபசிேய அறியா' எ"பைத 
இ�ேபா0 �ாி�0 ெகா$; �கிறா	. 
 
எ�ைல ெதாியாம� விாி�0 பர�0 கிட�த பா&திகைள� க$5 இ"ன*� அவ:�= 
மைல�� அட%கவி�ைல. மாமனி" த" ப8டாள&தி� ேவ8; காய� ேபா8டா� 
ேபா�, பா/ விாி&தா� ேபா� பா&திகளி� உ�� இற%கியி �=�. இ%ேகா... வான� 
கடைல� ேபா� ஓ' ெவ$ கடல�லவா இற%கியி �கிற0! ெத�ப%கேள (ெத�ப� - 
கட� நீைர *த" *தலாக� ேசமி�=� பா&தி) ஆ&<' ஏாி ேபா� விாி�0 
கிட�கி"றன! 
 
ேவைல ெச/9� ஆ8கேளா, பலவித%க	. அவைள� ேபா� நா�சிய�ப" 
க$;ரா�;" கீA ேவைல ெச/9� ெப$க	 பல' இ �கி"றன'. வர�பி� =வி9� 
உ�ைப வழி&0� ெப8; ெப8;யாக& த85 ேம8;� அ�பார� =வி�=� பணிதா" 
அவ'க:�=. 
 
உ�ைப� ெகா&0� பலைக ேபா85 உைட�பவ'களி� சில ெப$க:�, வா பலைக 
ெகா$5 உ�ைப வாாி வர�பி� ஒ0�=� ஆ$க:� க%காணிகளி" கீA ேவைல 
ெச/கி"றன'. ஒ  க%காணியி" ஆதி�க&தி� ஐ�0 ேப �= ேமI�ைல. 
இவ'கைள& தவிர, தனி�ப8ட *ைறயி� மாத� ச�பள� ெப�F� ெகா$5 பணி 
ெச/9� ெதாழிலாள'க:� உ$5. த�பி ப�ைச*&02�= அறைவ� ெகா8ட;யி� 
ேவைல ெகா5&தி �கி"றன'. உ�ைப, அைறைவ ஆைலக	 இரேவா;ரவாக 
மாவா�கி� =வி�கி"றன. அ�த& <ைள� ெப8; ெப8;யாக� �ம�0 
ெகா8ட;�=	 =வி�=� பணியி�தா" எ&தைன சிFவ' சிFமிய'! ப�ைச�=� 
பதினாF வயதாகிவி8ட0 எ"F அவ	 Dறி9� நா�சிய�ப" ந�பவி�ைல. 
அவE�= நா"= Qபா/ DI இ�ைல. அைறைவ� ெகா8ட;யி� இர$டைர 
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Qபா/தா" DI கிைட�கிற0. அ8வா"� ெப�ற0ேம சி"ன�மா அவE�=� 
அவ:�=� காI� ேபா85� ெகா	ள ர�ப' ெச �� வா%கி& த�தா	. அவ	 
அள&தி� ெப8; �ம�ைகயி� எ�ேலாைர9� ேபா� ர�ப' ெச �ைப� கழ�றி 
வி85, பனஓைலயி� பி"னி இர$5 கயிFக	 ேகா&த மிதிய;கைள அணிகிறா	. 
அ0ேவ ஒ  நாைள�= ஒ  ேசா; ேபாதவி�ைல. சனி�கிழைம மாைலயி� DI 
ெகா5�கிறா'க	. தைல��ர8ட எ$ெண/, அரசி, �ளி, மிளகா/ எ�லா� 
த8;�லாம� வா%க *;கிற0. ெச"ற வார� சி"ன�மா அவ:�=� �திய ரவி�ைக 
ஒ"F�, த�பி�=& 0$5 ஒ"F� எ5&0 வ�தா	. ப �� நிைறய� ேபா85 
ெவ%காய� உாி&0� ேபா85� =ழ�� ைவ&0& தி �தியாக உ$டா'க	. அ5&த 
சனி�கிழைம�=� கறி எ5&0� =ழ�� ைவ�க ேவ$5� எ"F ஆைசைய அ�ப" 
ெவளியி8டா'. பசி... பசி அவிய இ�த உ���கச&தி� எாிய ேவ$5�. 
 
நா�சிய�ப" ேபேர8ைட� பா'&0& த" கீ@	ளவ' ேப'கைள� ப;�கிறா". 
மாாிய�மாேல �"F ேப'. ஒHெவா வ �=� ஒ  அசி%கமான வைசைய� 
ெசா�I� D�பி5கிறா". அ�I... அவ	 பி	ைளைய9� <�கி வ கிறா	. 
ெகா8ட;யி� வி85 வி85 உ��� �ம�க ேவ$5�. அ"ன�கிளி... அ"ன�கிளி 
JI. 
 
ெபா"னா�சிைய� கீA�க$ணா� பா'�கிறா" நா�சிய�ப". அவ" பா'ைவயி� 
அவ	 0;&0� ேபாகிறா	. அ%= ேவைல ெச/9� ெப$களி� யா � 
ெபா"னா�சிைய� ேபா� Jதறியாத ப வ&தினாி�ைல. இ�த ஒ  மாச கால&தி� 
அவ" அவைள� பா'�=� பா'ைவ ம85ேம ஆகாததாக இ�ைல. ேபா=� ேபா0� 
வ �ேபா0� க@&தி� ெதா5வ0�, ைகைய& தீ$ட *ய�வ0�, இ"E� 
அ வ �பான ைசைகக	 ெச/வ0மாக இ �கிறா". ேபாியா�சி எ"ற கிழவி 
ஒ &தி, ெகா&0 பலைக ேபா5வா	. "�0சா தளதள�பா இ �கா. ஏ8;, ஒ�பா5 
ேசா�=தா. ேசாI�கீIெய�லா ெசா�மா ேபா�=� கா8ட&தா..." எ"F ேகI 
ெச/தா	. ெபா"னா�சி�= நாராசமாக இ �த0. "ஆ�சி, நீ%க ெபாியவிய ேபசற 
ேப�சா இ0?..." எ"றா	 ேகாபமாக. 
 
ேபேர8;� ெபய' ப;�=� ேபாேத அவ" ெபா"னா�சிைய அ"F D8ட&திI �0 
பிாி�க� JA�சி ெச/0 வி5கிறா". 
 
"ஏ2	ள! நீ அவ:வ Dட உ�ப	ள� ேபாக$டா. இ�பி; வா ெசா�>ற..." 
 



55 

 

ெபா"னா�சி த" விழிக	 நிைல�க, நகராம� நி�கிறா	. ம�றவ'க	 எ$ப&ேதழா� 
ந�ப' பா&தியி� =வி&த உ�ைப வாாி� ெகா8ட நட�கி"றன'. மாசாண� 
ெகா8ட;யி� ஒ  �ற*	ள கிட%கைறயி� ெச"F ெப8;க	, ம$ெவ8; 
*தIயவ�ைற எ5&0 வ கிறா". 
 
"அ%கி85 வா;, வி �0� ெகா8ட;ய� ெப �கி& 0��ர2 ப$.. 
சாமானமி �கி, ேத��� க@வ..." எ"F அவைள� ைகைய� ப�றி இ@�கிறா". 
 
அவ" ைகைய ெவ5�ெக"F உதறி� ெகா	கிறா	. ம�றவ' யா � காணாத0 
ேபா� ெச�கி"றன'. 
 
வி �0� ெகா8ட; எ"ற க8;ட� மிக& ெதாைலவி� இ �கிற0. அத" வாயிI� 
கா' வ�0 நி�க� க$; �கிறா	. அ%= *தலாளிமா' வ வா'க	. அத" ஓ' �ற� 
அ>வலக*� இ �கிற0. அ%கி �0தா" கண�க�பி	ைள ச�பள&ைத� ெப�F 
வ�0 'க$8ரா�;'டேமா, க%காணியிடேமா ெகா5�பா'. 
 
ெபா"னா�சி விாி�0 கிட�=� அ�த� பா&தி� கா8;� அவைள அவ" அைழ&0� 
ெச�வைத யாேரE� நிமி'�0 பா'�கிறா'களா எ"F கவனி&0� ெகா$ேட அ�ச� 
ந5%க� ெச�கிறா	. ஆ8க	 ஒHெவா வராக இ�ேபா0தா" வ கிறா'க	. வி �0 
ெகா8ட; எ"ப0 ெகா8ட;யி�ைல. அ0 ப%களா ேபாலேவ இ �கிற0. கீேழ 
நட�க� D�� பளி%=& தைரயி� அ;ைவ�கேவ ெம&ெத"ற விாி��- K�ேபா8ட 
திைரக	; ெம&ெத"ற உ8கா � ஆசன%க	. அவ	 தய%கியவளாக 
ெவளிவரா�தாவி� நி�கிறா	. 
 
"ஏ8;, நி�கிற? இ%ஙன உ	ள வா! சாமான% ெகட�=. ேத��� க@2, இ%க 
ெப �கி, பதவிசா& 0ட�சி ைவயி! *தலாளி வராக...!" எ"F ெசா�Iவி85 
க8;ட&ைத� ��றி உ	ேள அைழ&0� ெச�கிறா". பி" தாAவார&தி� =ழாய;யி� 
ெவ	ளி ேபா"ற சா�பா85 அ5�= Dசா, த�ள'க	, த85 ஆகியைவ கிட�கி"றன. 
ேசா��& <ைள எ5&0� ேபா5கிறா". அவ	 0ல%க அம கிறா	. 
 
ெந3சி� � �� �ெக"F, மணI� க&தி தீ85வ0 ேபா"றேதா' அ�ச� 
=ைல�கிற0. இ0 ெவF� பா&திர� 0ல�க அ�ல. "* வா... * வா" எ"F உ	ள� 
ஓலமி5கிற0. 
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சாமா" 0ல�=� ேபா0, அ%கி �0 ஓ; விட� பி" கத2 திற�தி �கிறதா எ"F 
பா'�கிறா	. பி" கத2 க�பி வைலகளா� பா0கா�க� ெப�றி �கிற0. ஆனா�, 
K8ட� படாம� திற�0 தானி �கிற0. அவ	 ெவ=விைரவி� பா&திர%கைள& 
0ல�கி� க@வி� கவிA&0 ைவ�கிறா	. அ�ச&தி� நா உல'�0 ேபானா>�, 
=ழாயி� ெகா85வ0 ந�ல நீ' தானா எ"F பா'�க� Dட& ெத�� இ�ைல. அ�த& 
தாAவைரயி" ஓ' ஓர&தி� ேவ$டாத சாமா"க	 ேபா5� ஓ' அைற இ �கிற0. 
ெபயி"8 தகர%க	, ெகா&0 ேவைல�கான த85*85�க	, நா'� ெப8;க	, 
உைட�0 ேபானேதா' நா�காI ஆகியைவ இட� ெகா$ட அ�த அைறயி� அவ" 
ஏேதா பா'�பவனாக� பா'&0� ெகா$5 நி�கிறா". "இ%க வா8;, வாாிய� 
இ �= பா . �&தமா இ�த Q�ைப& த8;� ெப �=!" 
 
அவ	 ப �ைத� க$ட ேகாழி�=3சாக� ப0%கி, ேதாைள� ேபா'&0� ெகா$5 
உ	ேள ெச�கிறா	. 
 
வாாிய� அவிA�0 ெகா8;� கிட�கிற0. அவ	 அைத& திர8;� க85� ேபா0 
அவ" அவ	 மீ0 வி@�0 மாரா��� ேசைலைய& த	ளி வி5கிறா". 
 
அவ	 பல� ெகா$ட ம85� அவ" ைகைய� கி	ளி& த	:கிறா	, "எ"னிய 
வி5...! எ"னிய வி5ரா. சவ&0 மாடா? சவ�..." 
 
காைல நீ8; அவைன உைத�க� பா'�கிறா	. 
 
ெவளிேய யாேரா நடமா5� அரவ� ேக8கிற0. 
 
அவE�= ஆ&திர�. அவைள� �வாி� ைவ&0 ேமா0கிறா". 
 
"ஒ"ன வழி�=� ெகா$டார என�=& ெதாி9�Y...?" எ"ற மாதிாியி� அவைள ஒ  
பா'ைவ பா'&0வி85 மீைசைய& தி கி� ெகா	கிறா". அைத� ேபா"றேதா' 
அ வ �பான எைத9� அத�= *" அவ	 மன� உண'�தி �கவி�ைல. அவ	 
வி'ெர"F திற�த ஒ�ைற� கத2 வழியாக� =ழாய;யி� வ�0 நி�கிறா	. 
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"�ளி... ஒன�= அ��8; �கா? ெசF�கி மவ... ஒ�திமி  பத%ெகாைலய நீேய வ�0 
வி@வ. ப&தினி&தனமா கா85ேற?..." 
 
ெவளிேய கா' வ�0 நி"றி �கிற0. *தலாளிமா'... யாேரா வ�தி �க ேவ$5�. 
அவ" நா/ வாைல�=ைழ&0� ெகா$5 ஓ5வைத� ேபா� ஓ5கிறா". 
ெபா"னா�சி பி" கதைவ& திற�0 ெகா$5 ஓ8டமாக ஓ; வ கிறா	. தா" ஒ  
கச&தி� வ�0 மா8;� ெகா$ட0 �ாிகிற0. 
 
அவ	 த�பிவிடலா�. இ�த அள&0� ேசாI�= *@�=� ேபா85வி85 
நி"Fவிடலா�. ஆனா�, அ8வா"X இ ப&ைத�0 Qபாைய எ�ப;& தி �பி� 
ெகா5�பா'க	? 
 
க$களி� நீ' காி�பா/ �ர�0 கரகரெவ"F க"ன%களி� இற%=கிற0. 'ஐ8ராைவ' 
('ஐ8ரா' - ைஹ8ரா மீ8ட' என�ப5�, நீாி" அட'&திைய� ேசாதி&தறி9� க வி) 
�%கி�=ழா/ நீாி� வி85 ;கிாி பா'&0வி85 அைத மீ$5� 'ேபாணி'�=	 
ேபா85� ெகா$5 நிமி'�த ராமசாமி, இவ	 க$ணீ' வ;ய த"ன�தனியாக 
ஓ5வைத� பா'�கிறா". 
 
"ஏ2	ள... ஏ அ:தி85� ேபாற?... ஏ...?" 
 
அவEைடய வினா அ�ேபா0 மனைத இதமாக வ�0 ெதா5கிற0 எ"றா>� அவ" 
யாேரா? அவE� ஒ  க%காணியாக இ �பானாக இ �=�? அவைன� ச�ேற 
நிமி'�0 பா'&தா>� மFெமாழி Dறவி�ைல. 
 
எ$ப&ேதழா� ந�ப' பா&தி வர�பி� நி"F மாசாண� கF��� க$ணா; மா8;� 
ெகா$5 ேச'�த உ�ைப வாளியினா� வாாி� ெப8;களி� நிர��கிறா". அ5&த 
பா&தி ஒ"றி� ேபாியா�சி நீ$ட பி;9	ள ெகா&0� பலைகயி� நீாி� பாளமாக� 
க8;யி �=� உ�ைப� சல%ைககளாக உைட�கிறா	. மாசாண� அவ	 மக" தா". 
க�யாண� க8;, ம மக:� ேவைல ெச/கிறாளா�. ஆனா�, இ�த அளமி�ைல. 
அவ'க	 =;யி �=� ெசவ�தியா�ர� அள&திேலேய ேவைல ெச/கிறாளா�. 
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*க&ைத& 0ைட&0� ெகா$5 ெப8;யி�லாம� வ�0 நி�=� அவைள ம�ற 
ெப$க	 பா'�கி"றன'. அவைள� =ேராத� பா'ைவ ெகா$5 ேநா�=� 
வ;வா�பா "=5&0 வ�சவிய நி�கிறாவ. ஏ8; எ%க8; பா&0 வாய� ெபாள�=ேற? 
ஓ மா�பிளயா அ2&தி85� ெகட�கா?" எ"F இ"ெனா &திைய� க;வ0 ேபா� 
ஏ�கிறா	. இ%ேக ெப$க:� Dட எHவள2 ேகவலமாக ஏ�கிறா'க	. மாமி 
ஏ�வா	; அ� அய� ச$ைட ேபா85� பா'�காதவள�ல அவ	. ஆனா� இ�த� 
பா&தி� கா8;�, உ��� கச&தி� �@&த நா9� =F�ேக ெச�லாத வைசக	! 
 
நரநரெவ"F உ�� கா� சைதகளி" ெம"ைமைய வ ; இ0 ேவேறா' வாA2 
எ"F அறி2F&0கிற0. ப�ைமய�ற அ�த உ�� ெவளியிேல, ெம"ைமயி" 
உயி'&0;���க:�= இடேம கிைடயா0. ஏாிேபா� விாி�தி �=� ெத�ப%களி� 
மீ" பி;�க� கா&தி �=� கபடமான ெகா�=கைள& தவிர ஒ  �@ K�சி கிைடயா0. 
இ%ேக வ�0 த%கினா>� இ�த உ�� அவ�ைற& த" மயமா�கி வி5�. 
 
ெபா"னா�சி ெப8;ைய எ5&0 வ�0 உ��� �ம�கிறா	. 
 
�8ெடாி�=� கதிரவ" உ�சி�= ஏறி, பா&திகளி� நீைர உறி3�கிறா". அ�த நீ' 
உன�= ம85� உாிைமயி�ைல எ"Fைர&0� ெகா$5 வற$ட கா�F, = திைய 
உைழ�பா�=� ெந3ச%கைள9� உலர� ெச/கிற0. ெப8; - உ�� - நைட - �ைம - 
த85 ேம5 - அ�பார�... இவ�F�= ேம� சி�ைதயி"றி, மனித& 0ளிக	 
இய�திரமாகி வி5� இய�க�. இ%= சிாி��� களி��� ேதா/�த ேப�� உயி'�கா0. 
 
ெபா"னா�சி�=� =ட� =டமாக& த$ணீ' =;�க ேவ$5� எ"F விடா/ 
வி�வQப� எ5�கிற0. வி �0 ெகா8டாயி� ெகா8;ய =ழாைய நிைன&0� 
ெகா	கிறா	. பக>ண2�= மணிய;�பா'க	. 
 
ேசா�F� ெகா85�=� ேபா/ நீர �தலா�? அ%=� =ழா9$5. ஆனா� அ�த 
மாசாண� அைத� =&தைக எ5&தி �கிறா"; இல=வி� விடமா8டா". உண2 
ேநர&ைத வி8டா� நீர �த *;யா0. 
 
'க$8ரா�5' நா�சிய�ப" =ைடபி;&0� ெகா$5 த85 ேம8;� வ�0 நி�கிறா". 
ெபா"னா�சி அவ" நி�=� ப�க� உ�ைப� ெகா8ட அ3சி அ�பார&தி" 
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இ"ேனா' ப�க� ெகா8; வி85& தி ��கிறா	. அ�பார� =வி�=� ஆ$;ைய, 
ெச �பி" அ;யி� உ�� ெதாிய நி"F அவ" விர85கிறா". 
 
நா�சிய�ப" பி"ன' அவைள� சீ$டேவ =ைட9� ைக9மாக வர�பி� இற%கி 
வ கிறா". இ  ைககைள9� <�கி உ��� ெப8;ைய அவ	 �ம�0 வ ைகயி� 
அவ" எதி'�ப85, ேவைலைய விைரவா�க *5�=� பாவைனயி� ைகவிரைல 
அவ	 விளாவி� Tைழ&0 சீ$; வி85� ேபாகிறா". அ�த உ�ைப அவ" மீ0 
ெகா8; அவைன மிதி�க ேவ$5� எ"ற ஓ' ஆ&திர� ப�றி எாிகிற0 
ெபா"னா�சி�=. 
 
ஆனா�, ஏலாைம க$களி� நீைர� ெப �கி, பா&தி கா5க:� உ��� =ைவ9� 
ெவF� ெவ$ைம� பாய�களாக� கைரய� பா'ைவைய மைற�கிற0. 
 
சிFவயசி� அவ	 தா9ட" =ள&0�=� =ளி�க� ெச�வா	. அ�நா8களி� =ள&தி� 
ந5வி� மல'�தி �=� அ�I� K�கைள� பறி�க ேவ$5� எ"F மிக2� 
ஆைசயாக இ �=�. ஆனா� அ�மா அவைள� கீேழ இற%க விட மா8டா	. 
க.�கா� நீ 	ள ப;யிேலேய அம'&தி� =ளி�பா8;& 0ைட&0� கைர�= 
அE�பி வி5வா	. "இ"E� இ"E�..." எ"F ஆழ&தி� இற%க ேவ$5� எ"F 
அவ	 க&0வா	. 
 
"ஆள$;, அறி2 ெக8டவேள, ேபானா ஒைளயிேல மா88�கி85 *;3சி ேபாவ!" 
எ"பா	. 
 
ஆனா� அவ:�= அ�ேபா0 அ0 உைற&ததி�ைல. அ�நா	 ம�றவ' நீ�தி� ெச"F 
மல' பறி&0 வ வ0 அவ:�=� கவ'�சியாக& ேதா"F�. பி"ன', அவ	 தா/ 
இற�0 ேபான பிற= ஒ நா	, அவ	 K�பறி�பத�காக இ ைககைள9� நீாி" ேம� 
அகல� பா/�சி� ெகா$5 ஆழ&தி� இற%கினா	. 
 
ேச�றி� கா� �ைத�0 வி8ட0. <�க *;யவி�ைல. ைககைள அ;&0� ெகா$5 
அவ	 த&தளி�ைகயி� பைனேயறி Pராசாமி =தி&0 அவைள இ@&0� கைர 
ேச'&தா". "ஏ2	ள, நீ�ச� ெதாியாம கச&0ல எற%ேக?" எ"F க;�தா". 
 
இ�ேபா0 அ0 நிைன2�= வ கிற0. 
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பக� ேநர உண2�கான ஓ/2 ேநர� *�கா� மணி. 
 
த�பி ப�ைச�=� அ�ேபா0 ஓ/2 ேநர� தா". இ வ �=� தனி&தனி& <�=க	 
வா%கவி�ைல. த�பி, க$ இைமகளி�, காேதார%களி� ெபா; உ�� ெதாிய, ஓ; 
வ கிறா". உ�பி" ெந;யி� க$க	 காி�க, க"ன%களி� நீ' ஒ@கி� கா/�0 
ேகாடாகி இ �கிற0. "ெமாவ&த ந�ல த$ணில க@வி85 வாரதி�ல... ேமெல�லா� 
உ��. இ&த& த8;�க வாணா�?" எ"F அவ" மீ0 ைகயா� த85கிறா	. 
 
ப;�க ேவ$5� எ"F ப	ளி�=� ேச'�தா� ஓ; ஓ; வ�0 வி5வா". காைலயி� 
மாமி ச�திேவ>2�= ம85� ெவளியிI �ேதE� இ8;Iேயா ஆ�பேமா வா%கி& 
தி"ன� கா� ெகா5�பா	. அவ:ைடய தா/ இ �த வைரயி>� அேத P8;� 
தனிய5�� ைவ&0 இ8;I� கைட ேபா8டா	. அ�ப; வயி�F�= உ$ட 
பழ�க&தி�, காைலயி� ெவF� த$ணீைர� =;&0வி85� ப	ளி�Dட� ேபாகாம� 
ஓ; ஓ; வ�0 அ�காளிட� "பசி�=த�கா" எ"பா". பிற= அவ" ப;�காம� பரவ� 
பி	ைளக:ட" கட>�=� ேபாவ0, அ�ல0 ேவF ேவைல ெச/வெத"F தாவி, 
ப;�பைத வி85 வி8டா". 
 
<�=� பா&திர&ைத& திற�0 நீ'� ேசா�ைற9� 0ைவயைல9� அவE�=� ைகயி� 
ைவ&0� ெகா5�கிறா	. 
 
"அ�கா, அ%ஙன ஒ  ைடவ' இ �கா, கட>�=	ேள�0 மிசி" த$ணிய� =ழாயில 
ெகா$;85 வாரதி�ல? அ�த ைடவ' தா கட>�க;ல இ �0 ைப�ெபலா *5�கி& 
தரா. ெபாிய... ைப�. நா� ேபாயி� பா'&ேத. கட>�க;ல ஆள&தில ேபாயி மீ"=8; 
மாதிாி நீ�சல;�சி8ேட ைப� மா85றா..." 
 
ெபா"னா�சி�= அவ" ேப�வ0 எ02� ெசவிகளி� உைற�கவி�ைல. 
 
"ஆனா�கா... அ�தா:, எ�ப*� க	: =;�சி �கா, இ�லா8ட த$ணி�=	ள 
ெகட�க *;9மா? ேபா`ெசா$.� அவியள� �;�காதா�. அள&0 ெமாதலாளிேய 
ப'மிச" =5&0 அ0�="E ெர$5 Qபா9� =5�பாவளா�!" 
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ெபா"னா�சி�= அ0 ரசி�கவி�ைல. 
 
"நீ ஒ &தாி8ட2� ேபாக$டா, ேபச$டா, ஒ3ேசாI9$5, நீ9$5"E வா..." 
எ"F அறி2ைர DFகிறா	. 
 
வயசாகி9� கபட� ெதாியாம�, வள'�0� வள'�சி ெபறாத பி	ைள. இவE�= 
அவைள& தவிர ேவF யா � ஆதரவி�ைல. 
 
ஆனா�... அ�த� க$;ரா�;டமி �0 அவ	 எ�ப;& த��வா	? 
 
இ�த& த�பி�= அவ:�ேக�ப8; �=� ேசாதைன aகி�க& திற.$ேடா?... 
 
"ஏ�கா, நீ ேசாF$ணாம என�ேக எ�லா வ�சி&தார..." 
 
"இ�ல ராசா..." எ"பவ:�=� =ர� த@த@�கிற0. "இ�த உ��� கா8;� இ�பி;� 
சீரளியிறேம"E நிைன�ேச..." எ"F க$கைள& 0ைட&0� ெகா	ைகயி� அ%ேக 
�ளி&த வாைட �வாச&ைத வைள&0� ெகா	கிற0. யா ைடய ேசாF இ�ப;� 
�ளி&தி �கிற0" எ"F ேக8ப0 ேபா� தி �பி� பா'�கிறா	. 
 
ெகா8ட;யி� D8ட� நிைற�தி �கிற0. யா' யாேரா ஆ.� ெப$.மாக& 
ெதாழிலாளிக	. 'ஐ8ராைவ' ைவ&0� ெகா$5 ;கிாி பா'�=� அ�த இைளஞ", 
அவைள 'ஏ" அ@கிறா/' எ"F ேக8டவ", ைக, கா� க@வி� ெகா$; �கிறா". 
 
"ஆகா... ேசாF மண�=... என�=3 ேசாF ைவயிY ராசா&தி..." எ"F ஒ வ" வ�0 
=�0கிறா". இைடயி� அவனிடமி �0தா" �ளி&த க	ளி" ெந; வ கிற0. 
கF&0 நைன�த ச�லட&ைத& தவிர அவன0 கF&த ேமனியி� 0ணியி�ைல. 
திர$ட ேதா	க	; எ$ெண9� நீ � ேகா&த *;; சிவ�த க$க	... 
 
"அ�கா, நா3 ெசா"ேனனி�ல, இெவதா... அ�த ைடவ ." 
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அவ" ெந �கி� ெகா$5 அவ	 ேசா�F� ைகைய ப�F� ேபா0 அவ	 <�=� 
பா&திர&0ட" எ@�0 திமிர� பா'�கிறா	. 
 
அ�ேபா0 கா� க@வி� ெகா$; �=� அ�த 'ஐ8ரா' இைளஞ" பா/�0 வ�0 
அவைன இ@&0 ஓ' உைத வி5கிறா". 
 
"ராXேகா'�... ெபா$5வ கி8ட வ�� ப$.... ஒ"ன எ>�ப ெநாF�கி� 
ேபா5வ..." 
 
அவ" வா/ =ழற அ@=ரI� க&0கிறா". 
 
"=;கார� பய..." 
 
"நீ ேசாF$.�மா.. இனி அெவ வரமா8டா இ�த� ப�க�..." 
 
ெபா"னா�சி விழிக	 K�ெசாாிய அவைன� பா'&த வ$ண� நி�கிறா	. 
 
'அ�த� க$8ரா�ட' காலமாடE�=� இ�ப; ஒ  Kைச ேபா5வாேரா இவ'?'... 
 
ப�ைமய�ற காி�� ெவளியி� ஓ' ந"னீQ�றி" =ளி'ைம இைழேயா; வ�0 
ப;வதாக& ெத�� ெகா	கிறா	 அவ	. 
---------- 
 

6666    
 
அ�த ஆ$5�கான *த>�ைப வாாி எ�ேபாேதா அ�பார� =வி&0 வி8டா'க	. 
ஆனா� க%காணி ெதாழிலாள' DI�= *த>�� வா � Kைச இ"ன*� 
ேபாடவி�ைல. ஆயிரமாயிரமாக� பர�0 கிட�=� ஏ�க' பா&திக	 எ�லாவ�றி>� 
ெச/ேந'&தி *;யவி�ைல எ"F கண�=�பி	ைள Kைச எ"ற ஆய&ைத இ"E� 
நிகA&தவி�ைல. நா"= �ைலக	 ெகா$ட சிF ச0ரேம5 ேபா� க8ட� 
ெப�றி �=� Kட&0�= ெவ	ைளய;&0 அழ= ெச/வ0 க$5 ேபாியா�சி, 
"Kட&0�=� Kைச ேபா5றாக ேபால இ �=..." எ"F ஆFத� ெகா	கிறா	. 
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அவ'க:�ெக�லா� இனி *@�DI கிைட�=� எ"ற ந�பி�ைக பிற�கிற0. 
 
 
ெபா"னா�சி�= அைத� ப�றிய ஆ'வ*� ஆவ>� இ �க ேவ$;ய அவசிய� 
இ�ைல. ஏெனனி� அவ:�, ப�ைச9� 'க$8ரா�8' DIக	. அவ'க:�= 
நா�சிய�ப" மன*வ�0 ெகா5�ப0 தா" DI. ெபா0 நி'ணய� DI *ைறயி� 
அவ'க	 அள&தி� பணிெய5�கவி�ைல. 
 
Kட&தி" *" வாைழயிைல விாி&0, உ�ைப அ	ளி ைவ&0, க�Kர� கா8;� 
=�பி5கிறா" பி�ைச�கனி. அ�த *த>��, *தலாளிக	 P85�=� ேபா=� உ��. 
விைள�சைல� ப�றிேயா, இலாப ந8ட%கைள� ப�றிேயா நிைன�க அவ'க:�= 
உாிைம9மி�ைல ஒ"Fமி�ைல. 
 
காைலயி� எ%ேகா ஆைல�ச%= ஒI�பைத� கண�= ைவ&0� ெகா$5 எ@�0, 
சி"ன�மா2�, அவ:�, த�பி9�, அ>மினிய� <�=� பா&திர%களி� பைழய 
ேசா�ைறேயா, களிையேயா எ5&0 ைவ&0� ெகா$5 அைதேய ெகா3ச� Dழாக� 
கைர&0� காைல ேநர&0�= அ �தி வி85, பா&தி� கா8;� நட�பத�கான பன 
ஓைல மிதிய;கைள� ேகா&0 வா%கி� ெகா$ேட நட�பா'க	. அ�த மிதிய;க	 ஒ  
நாைள�= ஒ  ேசா; ேபாதாம� பக>ட" கிழி�0 வி5கி"றன. நறநறெவ"F 
ெதாி9� உ���= ர�ப' ெச �� ஈ5 ெகா5�கா0. ெவ8ட ெவளியி� ெப$களான 
அவ'க:�= இய�ைக� கட" கழி�க ஓ' மைறவிட வசதிDட� கிைடயா0. 
JIயான அ"ன�கிளி தவி&0� ேபாகிறா	. எ%ேகா கட��ர&ைத நா; அவ'க	 
நாைல�0 ேபராக நட�கி"றன'. 
 
"ஆ�சி, அ;வயிF க�லா ேநா2..." எ"F கிழவியான ேபாியா�சியிட� அ"ன�கிளி 
கைரகிறா	. அவ	 க$க	 =ழியி� எ%ேகா கிட�கி"றன. க"ன&ெத>��க	 
*8;யி �கி"றன. நா"= =ழ�ைதக	 ெப�றி �கிறா	. இ0 ஐ�தாவ0 
பி	ைள�ேபF. � ச" ஐ�தாF மாச%க:�= *" இவைள வி85 ஓ;�ேபா/ 
வி8டானா�. அவைள� ப�றி 'ஒ  மாதிாி'யானவெள"F அழக�மா, 
ெபா"னா�சியிட� கி�கி��கிறா	. 
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"ஏ8;. நீ'�ேகாவயி"னா, ெப 3சீரவ� ெவ�திய� ெர$ட9� ெவ;�க285� 
கிழாய� வ�சி� க �ப8;ய� ேபா85� =;�கிறதி�ல? நா> �	ள ெப&தவதாேன?" 
எ"F ேபாியா�சி இைர�0 ேப�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�=� Dட� சில நா8களி� இ85� ேபாகிற0. க$களிI �0 
தாைரயாக நீ' வழி�0 பா'ைவைய மைற�கிற0. அைத& 0ைட�க� Dட *;யாம� 
இய�திர� ேபா� வர���=� த85 ேம85�=மாக உ��� ெப8; �ம�கிறா	. 
 
அ�பைன� கா.� ேபா0 அவ:�= இ�ேபாெத�லா� கசி2 ேதா"Fவேதயி�ைல. 
அவ' அவ	 �ற�ப5� ேபாெத�லா� ப5&தி �கிறா'. மாைல ேநர%களி� எ%ேகா 
ேதநீ'� கைடயி� அரசிய� ேபசிவி85 �5ேசாF தி"பத�= வ�0 வி5கிறா'. 
 
அ"F ெப8;ைய& தைலயி� ைவ&0 அவ	 நட�ைகயிேல மாமனி" நிைனேவ 
ேதா"Fகிற0. "ெப$ =ழ�ைத%க �றா ேபால, ந�ம P85 பா0கா�ைப வி85 
ெவளிேய அE�ப� Dடா0..." எ"F வா/�= வா/ ேப�வா'. மாமா எ&தைனேயா 
நா8க	 <&0�=;�= வ பவ' தா�. கயிF வா%க.�, இ �பாணி வா%க.�, 
தாசி�தாைர� பா'�க.�, எ"ெற�லா� ெசா�I� ெகா$5 பX ஏFவாேர, அவ' 
வர�Dடாதா! 
 
"அ�பைன� பா'&தா�சி�ல? கிள��?" எ"F ெசா�ல மா8டாரா? சி"ன�மாவி" 
ம�க	 அவளிட� ஒ8டேவயி�ைல எ"F ெசா�ல *;யா0. ஆனா� அவ:�=� 
ெந %கி உறவாட ேநர� இ �கிறதா? 
 
வ	ளி�=� =3சாி�=� அவ	 தா" சைட பி"ன ேவ$5�. ஓைட� கைரயிI �0 
மாமா, தாழ�K� =ைல ெகா$5 வ வா'. அவ க&தி க&தியாக ெவ8;& ைத&0 
வி5வா	. ஞான� அவ	 த8;னா�தா" உற%=வா	. ேவ> *"� வ�தி �த 
ேபா0 Dட அவE�=� �&தகெம�லா� த8; ைவ&தா	. அவEைடய 
ச8ைடைய9� சராைய9� =ள&தி� ேசா��� ேபா85 அலசி� ெகா$5 வ�0, 
�%கி� கழிைய Tைழ&0� காய� ேபா5வா	. 
 
"ெபா"ன�மா ேதா�சா ெபா8;ேய ேபாடவாணா�!" எ"பா". அவ" ெபா"ன�மா 
எ"F தா" அவைள� D�பி5வா". 
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அவ" பாீ8ைச�=� ப;�பத�= அவைள& தா" ேதநீ' ேபா85&தர� ெசா�>வா". 
 
அ�த மாம" P8ைட வி85 அவ	 அவ' இ�லாத ேபா0 வ�தி �கலாமா? 
 
பகI� உண2 ெகா	:� ேநர&தி�, ராமசாமி எ"ற அ�த ஐ8ரா பா'�=� ஆ	 
அவைள� பா'&0� ெகா$5 அ%ேக தா" உண2 ெகா	கிறா". 
 
அவ" அவளிட� எ02� ேப�வதி�ைல. ஆனா� அவEைடய பா'ைவ, 
"பய�படாேத, நா" இ �கிேற"" எ"F ெசா�வ0 ேபால இ �=�. 
 
அவ" த$ணீ'� =ழாயி� நீர �0ைகயி� ப�ைசயிட�, "த$ணி =;�சி�ேகா?" 
எ"F =ழாைய ஒ�பைட�ப0 வழ�கமாகிற0. 
 
"அவ  மாச� ச�பள�காரரா அ�கா! ெமாதலாளி�= ேவ$;யவியளா!" எ"F ப�ைச 
ெபா"னா�சியிட� கி�கி��கிறா". 
 
அதனா� தா" ம�றவ' யா � சகஜமாக அ�த ஆளிட� ேபசி� பழ=வதி�ைலேயா? 
 
"ஒன�= ஆ  ெசா"னா?" 
 
"அ�த 'ைடவ'' ெசா"னா! அ�தாேளாட அ�ப�சி *"ன ெபாிய *தலாளிய� ெகாைல 
ெச/யற0�= இ �தா"E ேபா`� க$5பி;�சி ெசயி>�=� ெகா$5 
ேபாயி8டாவளா�. அ�ப இவிய ஆ&தா அ:தி�சா�. ெமாதலாளி எர%கி இவைர 
ேவைல�= வ�சாளா�. அ�பா இ�ப ெச&0� ேபா�சா�. இ�ப� மாச� ச�பளமா� 
அதா� ப2 "E க வி85� ேபாறா அ�த ைடவ ..." 
 
"நீ அ�த� =;கார� சவ&0%Dட� ேபசாேத..." எ"F அவ	 ப�ைசைய எ�சாி&0 
ைவ�கிறா	. 
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அ�த� சனி�கிழைம மாைலயி� சி"ன�மா DI வா%கி வ ைகயி� க வா5 வா%கி 
வ�தி �கிறா	. 
 
�5ேசாF வ;&0 நி*'&0 *" ப�ைச சில நா8களி� ப5&0வி5கிறா". 
அவசரமாக வ;&0 எ5&0, ஒ  0ைவயைல அைர&0 அ�பE�=� 
=ழ�ைதக:�=� ெபா"னா�சி ேசாF ேபா5கிறா	. 
 
"க வாடா? வற�கIயா?" எ"F நா  சி�க உ$.� ஆவI� அ�ப" ேக8கிறா'. 
சி"ன�மா ப8ெட"F பதி� ெகா5�கிறா	. 
 
"தைல��ர8ட, கா>�=� =ழ�சி� ேபாட எ$ெணயி�ல. எ$ண எ"ன ெவல 
ெதாி9மா?" 
 
அ�ப�சி ேபசவி�ைல. த8;� ைகக@விவி85, நக'�0 ெகா	கிறா'. த�பி வாச� 
தி$ைண�=� ேபா/� � $5 ெகா	கிறா". சர�2� ந�லக$.2� வாச>�= 
ஓ; ஆ�சி P8;� ேர;ேயா� ெப8; பா5வைத� ேக8க� ேபாகி"றன'. 
 
சி"னா�சி9� அவ:� ேசாF ைவ&0� ெகா$5 அம கி"றன'. க வா5 ந"றாக 
இ�ைல. P�ச� =டைல� �ர85கிற0. *க� *க&0�=& ெதாியவி�ைல. உயி' 
பிைழ�க ம85ேம அ"ன ஆகார� ெகா5�=� DIைய� ேபா"F ஓ' சி�னி 
விள�=. அ�த ம3ச	 ஒளியி� விவர� காண *;யா0. ஒ  =ழ�� ைவ&0� �ைவ 
காண�Dட *;வதி�ைல. மாம" P8;>� வFைம தா" எ"றா>�, நித*� இ�த 
ேவகா� ேசாF இ�ைல. இ�த N� பி;&த வைரக	 அ%= இ�ைல. இ�த ஒளியி� 
*க� �ளி&தா>� க$5 ெகா	ள *;யா0. அ0 அவசிய*� இ�ைல. அவ'க	 
உைழ�பி" பயனான உணைவ� ெகா$5 பசி எாி�சைல� �ைத�கி"றன'. 
 
ெபா"னா�சி�=� த�பி�=� அ�த� சனி�கிழைமயி� DI ேபாடவி�ைல. 
ஞாயிற"F காைலயி� த�பிைய� D8;� ெச"F அள&தி� ஆLசி� ேபா/ வா%கி� 
ெகா	ள ேவ$5�. "ேநரமாகி வி8ட0. நாைள�= வா!" எ"F க$8ரா�8 
Dறினா". எ�ேலா � வ வா'க	 எ"றா>� அவ:�= ெந3ச� அ�ச&தினா� 
க8;� கிட�கிற0. அைத நிைன&தா� ேசாF� இற%கவி�ைல. 
 
"சி"னா�சி... என�= இ�த� பன3ேசாைல அள� ெரா�ப� பயமா இ �கி..." 
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மன ஆ�றாைமயி" �ைமகளி� ேமா0$5 ெசா�க	 ெம�ல� பிாிகி"றன. 
சி"ன�மாேவா, *&0� ெகாறி�கவி�ைல. L; �ைக�=� அ�ப", உண'�சிைய 
வி@%கி� ெகா	வ0 ேபா� "அஹ�" எ"F கைன�கிறா'. 
 
< "ஒ%க க%காணியி8ட� ெசா�I, என�=� ஒ%க Dட அள&0ல ேவல வா%கி& 
தா � சி"னா�சி. ஒ%க Dட இ �தா பயமி�லாத பதனமாயி �=�." 
 
இத�=ேம� தன0 ச%கட&ைத� Jசகமாக உண'&த *;யாெத"F அவ	 
நிைன�கிறா	. இத�=� சி"னா�சி எதிெராI எ@�பவி�ைல. 
 
அ�ப" L;�கார� பா/�தா� ேபா"F கைன&0, ெதா$ைடைய� ெச மி� 
ெகா	கிறா'. ெம	ள எ@�0 ெச"F ெவளிேய காாி& 0��கிறா'. பிற= வ�0 
உ8கா கிறா'. இ&தைன ேநர*� சி"ன�மா வா/ திற�கவி�ைல. 
 
ெபா"னா�சி, "அ�த� க$;ரா�5, ேமாசமா நட�கா. நாள�கி ஆLசில ேபாயி� DI 
வா%கி�க.மா" எ"F ச%கட&ைத ெவளியி5கிறா	. 
 
"ஆ , நா�ச�பனா? சவ&0�பய, அவ" *ழிய� �5%கி& ேதாில ேபாட.�. 
அ�த�பய, ஒ  ேநர� க3சி�= வ�கி�லாம இ �தவ, ெபா$5வள 
கண�கபி	ளமா �=� D8;� =5&0� ெகா5&0& திாியிறா". ஒ�ேமல ம85� 
அெவ க/ய வ/�க85�..." 
 
அவ' *;�கவி�ைல, Kமி பிள�0 = தி ெகா��ளி&தா� ேபா"F சி"ன�மாவி" 
=ர� ஆ%காரமாக வ கிற0. 
 
"ஆமா! எ"ேனயிP ! *"னபி"ன� க$8ரா�5 க%காணி� சவ%க ெச/யாததியா 
ெச/யிறா அெவ? நீ  எ"ேன3சீ ? சீலய� �;�சி:&0� பத%ெகாலய வ/�கிற0 
ெகா3சமா? வயி&0� பசி"E நா> ெசவ&0�=	ேள�0 ெவளிேய வ�தா இ�த 
மி வ%கதா. இ0%க சீரளி�கிற0தா...?" 
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ேதாைல நீ�கி� சீ@� இர&த*� =ழ��� �$ைண ெவளி�கா8;னா� ேபா"F 
ெபா"னா�சி வி�கி&0� ேபாகிறா	. ம தா�பாளி" *க&தி� ம3ச	 ஒளி 
நிழலா5வ0 ெதாிகிற0; க$க	 பளபள�கி"றன. 
 
"ஏ� ேபசாம இ �கீ ? ஏ?... ஏ?..." 
 
ேசா�F�ைக9ட" அவ	 எ@�0 ெவறி பி;&தா� ேபா"F அவ' ேமேல 
ேபா8; �=� 0ணி9ட" க@&ைத� ப�Fகிறா	. 
 
=Qர� ெக�கI ெகா8ட அவ	 ெபா%ெக@�சி க$5 அ�ப" அதி'�சி9�F 
ஆவியாக� ேபாகிறா'. அவ	 ைகைய� பி;&0� ெகா$5, "வாணா... வாணா 
ம தா�பா, எ"னிய வி8; ..." எ"F ெக3�� =ர� அ@ைகயாக& த@த@�கிற0. 
 
"இ 8;� வ�0 த85ேம85ல லாாி"E ெகார� =5�பா. உ	ளாற வ�0 சீலய� 
�;�சி இ:&தி85� ேபாவா. � சனா� � ச", அவ ஒட�பில ர&தமா ஓ;�சி? இவ 
சீலய��;�சி இ:&தி85� ேபாைவயில பா&தி85 ஒ�கா�தி �பா, கால� வ�த0� 
க8டெய5&தி85 அ;��� ெகா�>வா", பாவி, ஊர��85� பா&தி8; �=� - 
நாசகார�=�ப�..." 
 
ெபா"னா�சி�= அ�த� சி�ற�ைமைய� க8;& த@வி� ெகா	ள ேவ$5� ேபா� 
இ �கிற0. 
 
இ�த அ�பைன� Dட அHவள2�= யா � <�றியதி�ைல; ஏசியதி�ைல. ஆனா� 
க$ணா� பா'&திராத இ�த� சி"ன�மாைவ எHவள2�= யா' யாேரா 
ஏசியி �கி"றன'! அ�பனி" =ர� அ@ைகயிைழேபா� இ 85 =ைகயி� ஒ"றி 
மைறைகயி� சி"ன�மா =ர� உைடய வி�*கிறா	. 
 
இ�த� சி"ன�மா2� ஒ  கால&தி� ெபா"னா�சிைய� ேபா� உதய&தி� இதA 
விாி�=� மலராக எதி'கால� கன2க	 க$டவளாக இ �தி �பாேளா? வயி�F� 
பசி9ட" ேபா8; ேபாட இயலாத கன2க	 அவைள9� வ &தி =ைல&தி �=�. 
அவைள ஓ' ஏலாத =5�ப�கார" கIயாண� எ"F வைள&0� 
ெகா$; �கிறா". 
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பிற=... பிற=... இ�த அ�ப"... 
 
இவ �கா அவ	 இர�க�ப8டா	? 
 
சி"ன�மா இ�ேபா0 எத�= வி�மி அ@கிறா	? த"Eைடய �க�த 
மண%கெள�லா� ேச�F� =8ைடயி>� ெத � �@தியி>� சி�திவி8டெத"F 
அ@கிறாேளா? 
 
ெபா"னா�சி�= ெந3� க8;� ேபாகிற0. ேசாF இற%கவி�ைல. ேவI9� 
காவ>� இ�லாம�, உயி'��� ெம"ைம9� வற$5 ேபா=� உ��� கா8;� 
த"ைன� ேபா� நல� =ைலய நி�=� ஒHெவா  ெப$ைண9ேம நிைன&0� 
சி"னா�சி அ@வதாக& ேதா"Fகிற0. 
 
அ"றிர2 ெபா"னா�சி�= உற�க� பி;�கவி�ைல. மாம" வரமா8டாரா, தி �பி� 
ேபா/விட அைழ�க மா8டாரா எ"F Dட நிைன&தாேள. அ�த நிைன�� உக�ததாக 
இ�ைல. இ%ேக இ�த� கள&தி�, க%காணிக:� கண�க�பி	ைளக:�, 
'க$8ரா�8'க:� ந�சர2களா/ ஊ � கள&தி�, காவI�லாத K�சிகளா/ 
அவ'க	 இ �கிறா'கேள. அ0 ெதாட'�0 ெகா$ேட இ �=மா?... இைத& த8;� 
ேக8க ஆளி�லாமேல இ �0 விடலாமா? 
 
'த8;� ேக8க' எ"F ேதா"Fைகயி� ராமசாமி, அ�த 'ஐ8ரா' ஆ	, *தலாளி�= 
ேவ$;ய ஆ	 எ"F த�பி ெசா"ன அ�த... அவ' *க� நிைன2�= வ கிற0. 
அதிக உயர*மி�ைல; ப மEமி�ைல. ெவ	ைள� ச8ைட9� ெவ:&த *$டா�� 
அ �� மீைச9� =ளி'�த விழிக:மாக அ�த ஆ	... "த$ணீ' =;�சீ8Y%களா?" 
எ"F ேக8=� ஆ	... அவ:ைடய ச%கட%கைள� �ாி�0 ெகா$5 வில�கிய ஒேர 
ஆ	... 
 
அவ � அ�த� பா&தி� கா8;� தா" இ �கிறா'. உ��� கடIனா� காி�� 
மணிக	 ம85ேம விைளயவி�ைல. ந�*&0 Dட விைளகிற0. ஆனா� அ0 
அ ைமயான0. அதனா� விைலமதி�ப�ற0. 
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மFநா8 காைலயி� சி"ன�மா, ப�ைசைய9� அ�பைன9� அE�பி அவ:ைடய 
DIைய� ெப�Fவர ெச/கிறா	. ஞாயி�F� கிழைமயி� ந�ல த$ணீ'�=ள� 
ேத;� ெச"F 0ணி 0ைவ&0 வ கிறா'க	. அ"Fதா" மாச&0�ெகா  *ைறயான 
எ$ெண/& தைல *@�=� ைவ&0� ெகா	ள ேவ$5�. D�தைல� ேகாதி� 
ெகா$5 அவ	 ச"னI" அ ேக நி�ைகயி� ஓைல கிழி&0� ெகா$; �=� 
P85�கார ஆ�சி, 
 
"ஏ8;? DI ேபாடIயா ேந&0?" எ"F வின2கிறா	. 
 
"இ�ல. அ�ப�சி9� ப�ைச9� ேபாயி �கா?" 
 
"அதா% ேக8ேட. காைலயி� சி"னா�சி வாடைவ9� சீ85� பண*� =5&தி5வா. 
காணேம"E ேக8ேட..." 
 
ெபா"னா�சி�= அவ	 வாடைக� பண&ைத நிைன2 ப5&0� மாதிாியி� ேகாப� 
வ கிற0. எ"றா>� எ02� ேபசவி�ைல. இவ:ைடய ஒேர ைபயE� �"F 
வ ஷ%க:�= *" இற�0 ேபானானா�. வ8;�=� ெகா5�=� பண&ைத� 
க$;�பாக வா%கி வி5கிறா	. 
 
அவளிட� உ�பள& ெதாழிலாளாி" பா&திர%க	, நீ' =;�=� ேலா8டாவிI �0 
ச வ� வைர அட= பி;�க� ப8டைவ கிட�கி"றனவா�. அ�த *"னைற�= 
ேநராக உ	ள அைறயி� இ �� அலமாாி9� க8;>�, சாமா"க:� 
நிைற�தி �பைத பா3சாI அவளிட� ெசா�I விய�தா	. ேராச&0ட" 
சி"ன�மாவிட� அ�பE� ப�ைச9� DI ெப�F வ�த உடேனேய அவ	 
கடE�காக பண&ைத9�, வாடைகைய9� ெகா5&0 விட ேவ$5� எ"F 
DFகிறா	. 
 
"இ�ப ேவணா... அ5&த DI�=� =5�கலா�. அ5���= வ/�க� பாைன ஒ$. 
வா%க.�. அவிய ஒ$.3 ெசா�லமா8டா." 
 
"எ%கி8ட� ேக8டா; ஏ%=5�கல"E..." 
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"பாைன வா%க.மி"னா ஒ$.3 ெசா�லமா8டா. ேம>�= அ�ப; ெவ8;& 
ெதறி�சா�பல ேபசினா>� ெக  ஒ$.% கிைடயா0. பாவ� ஒேர பய... அவ" 
ேபாயி8டா... அ0ேல�0 ஆ�சி *"ன� ேபாலேவ இ�ல..." 
 
"ஆ�சி � ச" எ%ேகயி �கா?" 
 
"� செனா"Eமி�ல. அ�த� கால&0ல அள&0ல ேசாI எ5�கற�ப அ�த� 
கண�க2	ள வாராேன, அவ% ெகால�சி ெபாி *தலாளி, இ�ப ெகழமா ப5&த 
ப5�ைகயாயி �கா$. ெசா�I�கி5வா. அவE�=� D8; வ�சி8டா. அெவ 
அ�த கால&0ல ெபா�பிள"னா ேபயா அைல9றவ. ஆனா, இ�தா�சி ஒ  ெகௗரவ� 
ப8டா�பலேவ P8ேடா5 இ �தி8டா. ெபா8; கி8; ெமாட9�. இ�த 
வளெவ�லா� அ�த� கால&0ல அ�த� கண�க2	ள வைகயா வ�த0தா. ஒ  
ைபய" இ �தா, ந�ல வாளி�பா... அதா ேபா8ேடா வ�சி �ேக, வாச�ல, அ0தா. 
ப;�சி8; �தா காேலசில. ெபா�=E ேபாயி8டா..." 
 
'என�=� சாமி�ல. எ3சாமி ெச&0� ேபாயி8டா'"E அவ	 Dறிய ெசா�க	 
ெபா"னா�சி�= நிைனவி� மி"Eகி"றன. 
 
"வய���	ள எ�ப;� ேபாயி8டா? கா ல கீ ல அ;ப85� ேபாயி8டானா?" 
 
"எ"ென"னேவா ெசா�I�கிறாவ. நம�= எ"ன�மா ெதாி9�? அ�த� பய, ஆனா, 
ெமாதலாளி ெசF�ப&0ல எ�ப; இ �தாவேளா அ�பி;ேய இ �பா. ெகளவE�= 
நா> ெபா3சாதி ெக8; ெமா&த� ப"ன$5 ஆ�பிள� பி	ள இ �கா. 
கேடாசி�கார�தா ேவத�கார� ெபா�பளய� ெக8;, கிறிXதியானியாயி8டா. 
அவிய:�= அள&0ல ெசவ�தியாவர� ப�க� பிாி�சி8டாவ. அவதா 0ைர அள�பா. 
*"ன ஒ$ணாயி �த அ�த� கால&0ல நா%Dட ெச/ந&0�= ஒ$ேண கா� Qவா 
DI�=� ேபாயி �ேக. அ�த� �	ளய�லா% Dட இ�ப; அ�சா ெமாதலாளிய� 
ேபால இ �க மா8டாவளா�. ெசா�I�=வா. என�ெக"ன ெதாி9�? நட�த 
ெத"ன"E கிள�கால உதி�சி ேம�கால ேபாறவE�=&தா ெதாி9�. இ�த� பய 
ப%களா2�=� ேபானானா ஒ நா. ேபா8ேடாவ� பா'&தானா�. ஆ&தாகி8ட வ�0, 
நாE� அவிய மக�தாேன, என�ெகா  ப%= ெசா&0 வார.மி�ல? ப&0 ல8ச� 
ப%கி�ேல"னா>� ஒ  ல8ச� வர.மி�ல"னானா�. வ�கீல� க$5 
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ேப�வ"னானா�. ெபாற2 எ"ன நட�த0"E ெதாியா0... வ�கி� �ர&0ல அ�ம" 
ெகாைட வ �. அ"னி�=&தா ேதாியில இ�த�பய அ�தால 2@�0 ெகட�தா. நீல 
ெடௗச . சர85 எ�லா� அ�தால இ �=... ஆ�சி D&0� பா�க ஒ�கா�தி �கா. 
ேசதி ெசா"னாவ. ேபா`ெச�லா� வ�த0. எ"னேமா த$ணிய� =;�சி8டா. 
அ0தா$. ெசா�I மற�சி8டாவ..." 
 
ெபா"னா�சி தி5�கி85& திைக&0 ெசா�ெல@�பாம� அம'�தி �கிறா	. அ5�� 
தி=தி=ெவ"F எாிகிற0; பாைன�ேசாF ெபா%=கிற0. சி"ன�மா ஒ  �	ளிைய 
இ@&0 நீைர& ெதளி&0� சிறி0 அைண�கிறா	. 
 
"அ�ப;யா...? அ�ப;� Dட� ெச/வா%களா சி"ன�மா? அ�ப அ�த அள&0 
ெமாதலாளி�=� ப"ன$5 ல�சமா இ �=..." 
 
"நம�= எ"னா&தா ெதாியி0. நாம ல�ச&ைத� க$டமா, மி�ச&ைத� க$டமா. 
ெசா�I�=வாக. உ��& ெதாழி�ல ஒர� ேபாட.மா, கைள எ5�க.மா, K�சி 
�;�சி5ேம"E பயமா? மி3சி மி3சி, மைழ ெப3சா� ெகா3ச� கைர9�. 
மFவ ச� கா3சா உ�பா=�. இ�த& <&0�=; ஊாிேலேய ேபயறதி�ைல. 
காயிற0 பா'. ேப3சி�சி"னா அள&0�= ேவல/�= வர ஆ:வ ெரா�ப 
இ �கமா8டா. கா3சி�சி"னா ேகாயி�ப8; அ%க இ%ேக�த�லா� DI�= இ%க 
ஆ: வ�0 வி@�. அதனா� ெமாதலாளி மா �= ந8ட� எ%ேக�0 வ �? சி�ச�, 
(சி�ச� - ஜி�ச� என�ெபF� D85� ெபா 	 சிமி8; உ�ப&தி�= 
இ"றியைமயாத0) மா%= (மா%= - ம$.� கச5� கல�த உ��) எ�லா� 
�ட�டயா ெவல. சிமி8; ஃபா�டாி�= அ�ப;ேய ேபா20. நாம ெசாைம 
ெசாம�கிேறா�... ேவெற"ன ெதாி90?..." 
 
ெபா"னா�சி சிைலயாக இ �கிறா	.  
------------  
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அ"F நா�ச�ப" ெபா"னா�சிைய9� அ"ன�கிளிைய9� கச5 கல�0 கிட�=� 
உ�ைப, ஒ  ேகா;யிI �0 மF ேகா;�=� ெகா$5 ேபாட� பணி�கிறா". அைவ 
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யாேரE� க வா5 ேபாடேவா, ேதா� பதனிடேவா வா%கி� ேபாவா'களாக 
இ �=�. 
 
அ"ன�கிளிைய� பா'�ைகயி� ெபா"னா�சி�= அ�சமாக இ �கிற0. அவ:ைடய 
க"ன&0 எ>��க	 *8ட, க$ விழிக	 சைதயி� ஒ8டாம� ெதாிய, வயிF =வி�0 
இ �க, உயிைர� ைகயி� பி;&0� ெகா$5 அவ	 =னி�0 'மா%=' என�ப5� 
அ�த� கசைட வாளியி� வாாி� ெப8;யி� ேபா5கிறா	. 
 
=னி�0 நிமி'�0 அைத அவளா� ெச/ய இயலவி�ைல. 
 
"நாேன ெப8;யில எ5&0� ேபா5ேற" அ�கா..." எ"F ெபா"னா�சி அவ	 
ேவைலைய இல=வா�க *�ப5கிறா	. 
 
அ"ன�கிளி தைலயி� ெப8;ைய� �ம�0 ெகா$5 ஒ  நைட ெகா$5 ேபா/ 
ெகா85 *" ெபா"னா�சி இர$5 *ைறக	 ெப8;ைய நிர�பி� காI ெச/0 
வி5கிறா	. 
 
ெவயி� உ�சி�= ஏறி� கா/கிற0. அ"ன�கிளி�= ��� வா%=கிற0. 
ந3ேசாைடயி" அ ேக Dைட9ட" கீேழ உ8கா'�0 வி5கிறா	. 
 
"ஏன�கா?... உட���= எ"ேனEமா?..." 
 
"இ�ேல... என�= தாவமாயி �=. த$ணி... த$ணி ேவ.�..." எ"F ��சிைர�க 
அவ	 சாைட கா85கிறா	. ெபா"னா�சி�= அவைள� காணேவ ந5�கமாக 
இ �கிற0. 
 
தன0 ெப8;ைய ைவ&0வி85& ெதாைலவி� இ �=� ெகா8ட;�= ஓ5கிறா	. 
ெகா8ட;யி� இ�ேபா0 =ழாயி� த$ணீ' வி5வா'களா? அவ	 ஓ; வ வைத 
நா�ச�ப" பா'&0 வி5கிறா". 
 
"ெசF�கி2	ள. ஏ$; ஓ;யார? ேவலய� ேபா8585..." எ"F நா�D�� 
ெசா�களா� வைசபா5கிறா". 
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"த$ணி ேவ.�... தாவ&0�=& த$ணி. அ"ன�கிளி அ�கா த$ணி ேக�கா." 
 
"அ0�=, அவ எ"ன ராணிமவ ராணியா? ஒ"ன அE�பி�சி வ/�கா?... க$ட 
க:த%க:�=� ப5�க விாி�சி85 வயி&த� சா�சி85 வாரா! ஒ நா� Dட ஒ:%கா 
ேவல ெச/றதி�ல!..." 
 
வைசக	 உதி கி"றன. ஆனா� 'ஐ8ரா' ராமசாமி அ%= கF��� க$ணா; மா8;� 
ெகா$5 உ�� வா கிறா". அவ" அவ	 நீ' ேவ$; வ�ததறி�0 வா  
பலைகைய� ேபா85வி85 எ%கி �ேதா த$ணீ' ெகா$5 வ கிறா". 
 
"ஆ �=& த$ணி ேவ.�?" 
 
"=5%க. பி	ள&தா�சி... அ"ன�கிளிய�கா, மய�கமா உ�கா�தி8டா..." 
 
வாளி9� =வைள9மாக அவE� அவ:ட" ெச�கிறா". 
 
அ"ன�கிளி கவிA�தா� ேபா� உ8கா'�தப;ேய *0= சாிய� கிட�கிறா	. 
*8;ைய ஊ"றினா� ேபா� ம;&0� ெகா$5 =��ற PA�0 கிட�கிறா	. 
 
"* கா... * கா!" எ"F அவ	 மன��=	 Dவி� ெகா	கிறா	. 
 
கீேழ அம'�0 அவ	 *க&ைத ெம�ல& <�கி, "இத த$ணி, அ"ன�கிளிய�கா?... 
த$ணி ேக8;ேய?" எ"F அவ	 தைலைய& <�=கிறா	. *க&தி� விய'ைவ� 
ெப =கிற0. ைகக	 இர$ைட9� வயி�றி� ேகா&தா� ேபா� ைவ&0� 
ெகா$; �கிறா	. ச�ேற நக ைகயி�, கீேழ உ�� மிதிலா5� ம$ணி� அவள0 
நிணநீ'... கF��� சீைல& 0$ைட நைன&0� ெகா$5... 
 
அவ:�= ெந3� ஒ8;� ெகா	கிற0. 
 
ேபாியா�சி இ �=மிட� ேத; ஓ;� ேபாகிறா	. 
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"ஆ�சி...! ஆ�சி? அ%க வ�0 பா �... அ"ன�கிளி அ�கா... உதரமா� சாியி0..." 
 
கிழவி ெகா&0 பலைகைய� ேபா85வி85 விைரகிறா	. இ"E� ேவF சில 
ெப$க:� ஆ$க:� தி �பி� பா'&0 வ கி"றன'. 
 
"இவ:வ ெவ�க%ெக8ட ேவசிக. வ=&0��	ள கீள2ளற வரயி>� ஏ" ேசாI�= 
வரண�?" 
 
"மாசமாவல"னா"னா>� மான�ேக;�ல? [8ட ெகட�தா எ"ன?" 
 
"நா> �	ளிய, இவ எ"ேன/வா? இ �தா>� தயிாிய�, அள&0ல வ�0 2:�0 
ெகட�கலாமா?" 
 
ராமசாமி ச�F எாி�ச>ட", "ஏ" தைல�கி&தைல ேப�றிய? பலைவ எதாE� 
ெகா$;85 வ�0 ெகா8ட;�=& <�கி85� ேபாகலா� வா%க!" எ"F அ%= 
ேவ;�ைக பா'�க நி�=� வா'*த� க%காணி ெச�வராைச அைழ�கிறா". 
 
"ஏேல, நீ �	ள� ேபF பா'�க வாேர! ேபாேல! ெபா$5வ இ:& ெதாிவா:வ. 
இ�த� சிF�கிய:�= ெந3�& தகிாிய�. ெமாதலாளி கா ல ஆ�ப&திாி�கி� D8;� 
ேபாவா'E Dட 2@வா:வ." 
 
ராமசாமி அ�த ெச�வராைச ஒ  ேமா0 ேமாதி& த	:கிறா". 
 
"ஒ  ஆ&தா வயி&0ல ெபாற�கல நீ? அ�கா த%க�சி ெதாியா0 ஒன�=? உ� �= 
அவ ம"னா5தா... இெவ ேப�தா!" 
 
அவ" ச�தனசாமிைய� D8;� ெச"F அ>வலக� ெகா8ட;யி� கிட�=� ஒ  
ெப3சிைய எ5&0 வ கிறா". தைலயி� ��றிய 0$ைட எ5&0� ேபா5கிறா". 
 
இ"E� அைத� பி"ப�றி� பல தைல 0ணிக	 வி@கி"றன. 
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ெகா8ட;யி� ேபாியா�சி9�, அழ=2�, வ;வா�பா2� அவைள� ��றி 
இ �கி"றன'. 
 
நா�ச�ப" எ�லா வைசகைள9� ெபால ெபால&0& தீ'&0வி8டா". அ"F 
தி8டமி8டப; ேவைல நட�கவி�ைல. 
 
பக>ண2�= அவ'க	 தி ��� ேநர&தி� ெகா8ட;யிI �0 ப�ைச� சி�வி" =ர� 
ேக8கிற0. அ�த� காி�� ெவளியி� உயி'&0வ&ைத எதிெராI&0� ெகா$5 அத" 
*த� அ@ைகயி" ஒI ேக8கிற0. "ெபா8ட2	ள!" எ"F அழ=தா" *தI� 
அறிவி�கிறா	. ெபா"னா�சி ெகா8டைக ஓர&தி� எ8;&தா" நி"F அைத� 
ேக8கிறா	. 
 
"ெபா8ட2	ள... ெபா8ட2	ள..." 
 
யாேரா அைற�0 அைற�0 DFவ0 ேபா� ெபா"னா�சியி" ெந3சி� அ�த ஒI 
ேமாதி எதிெராI�கிற0. 
 
"ெபா8ட2	ளயா?..." எ"F, ஏேதா உ�ச�க8ட&ைத எதி'�பா'&தி �தா� ேபா� 
நி"றவ' ச�பி8டவராக� சா�பா85& <�=ட" ெச�கி"றன'. 
 
ராமசாமி தா" ைச�கிைள எ5&0� ெகா$5 எ%ேகா ெவளிேய ெச"F, ேதநீேரா 
கா�பிேயா வா%கி வ கிறா". பிற= உ�� எ5&0� ெச�ல வ�த லாாியிேலா, 
எதிேலா பி	ைள ெப�றவைள& <�கிவி85, ஆ�ப&திாி�=� ெகா$5 ெச�ல 
ஏ�பா5 ெச/கிறா". க%காணி ெச�வரா�2�= ஒேர ஆ&திர�. 
 
ெச�வரா�2� ப;�க& ெதாி�தவ". ;கிாி பா'�=� ேவைல�காரE�= மாச� 
ச�பள�. ;கிாி பா'&0 ெதாழி திற�0 �; ேவைல ெச/வ0, உ�� வா வைத விட� 
ெகா3ச� 'ெகௗரவ' ேவைல எ"F நிைன��. ச8ைட ேபா85� ெகா$5 'ஐ8ரா 
மீ8ட �' அளைவ� =ழா9மாக& தா" வைளய வரேவ$5� எ"F அ�த� 
பணி�காக கண�க�பி	ைள த%கரா�ைவ எ�ப; ைந�சிய� ெச/ய� பா'&தா"! 
ஒHெவா  வார*� ச�பள&தி� ப&0 Qபா/ பி;&0� ெகா	ள� ச�மதி&தா". 
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பXத' மி8டா9�, ஆர3சி9� வா%கி� ெகா$5 ெச"F P8;� ைவ&தா". 
கைடசியி� 'ஐ8ரா' ேவைல அ�த� பய>�= ஆகிவி8ட0. அ�த� பய�, அைறைவ� 
ெகா8ட;யி� உ�� ெபா; �ம�க ேவைல�= வ�0 ேச'�தவ" தா". அரசிய� 
க8சி�கார'க:ட" ேச'�0 ஆ8ட� ேபா5கிறா". 
 
"கண�க2	ள, எ"ன இ�ப; ஏமா&தி8Yேர..." எ"றா" மன&தா%க>ட". 
 
"அ�தா: ெபாிய இட&0 சிவாாி�. நா ெபாற2 எ"ன ேசய?" எ"றா" 
கண�க�பி	ைள. 
 
இத�=� பிற= அ8; கிைடயா0. 
 
ெச�வரா� இ�ேபா0 ஆ&திர&0ட" ெபா"னா�சியி" ெசவிகளி� வி@�ப;, 
"...இவE�= அ�த� ெபா�பிள வா/��..." எ"F Dறி& தன0 அவமான&0�= 
ஆFத� ேத;� ெகா	கிறா". அ"F நா�ச�ப" 'அ&தைன மா%ைக'9� வழி&0� 
ேபா8ட பி"னேர அவ'க	 ேவைல *;�0 ேபாகலா� எ"F க8டைள இ5கிறா". 
அவ'க	 ேவைல *;�=� ேபா0 மணி ஏழாகி வி5கிற0. 
 
த�பி, பாவ� அவE�=� பசி எ5�=�; <�க� வ�0 வி5�. 
 
அவ" அ�கா:�காக� கா&தி �ைகயி� ராமசாமி அவனிட�, "நீ%க எ%ேக�0 
வாாிய?" எ"F விசாாி�கிறா". 
 
"<&<;... ஆேரா�கியமாதா ேகாயி�ல அ0�=� பி"னால ேபாவ.�..." 
 
"ஒ%க Dட ஆ � வாரதி�ல?" 
 
"இ�ல..." 
 
"அ�ப�சி, அ�மா இ �காவ?" 
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"அ�ப�சி�=� க$ ெதாியா0. அ�மா ெச&0� ேபா��. சி"னா�சி அள&0 ேசாI 
பா�=0..." எ"F ப�ைச விவர%க	 ெதாிவி�கிறா". 
 
ெபா"னா�சி வ�த பிற= அவE� அவ'க:ட" பால� வைரயி>� ைச�கி:ட" 
நட�0 வ கிறா". ெசவ�தியா�ர&தி� தா" இ �பதாக2�, ெதாி�கா8ைட& 
தா$5� வைரயி>� உட" வ வதாக2� Dறி வ கிறா". அ%= ஒ  கைடயி� 
அவ'க:�=& ேதநீ' வா%கி& த கிறா". ெபா"னா�சி�= *தI� தய�கமாக 
இ �கிற0. யா � எ02� ேப�வா'கேளா எ"F அ3�கிறா	. அவைள9� 
இைண&0� ெச�வரா� ேபசிய ெசா�க	 ெம"சைதயி� உ�பா/ வ 5கி"றன. 
 
"வா%கி�க�மா, ஏ, பயமாயி �கா? த�பி, நீ ெசா�>, ஒ" அ�கா:�=! நா 
ஒ$.3 ெச3சிர மா8ேட..." 
 
அவ	 பிற= ேதநீைர வா%கி அ �0கிறா	. தன0 ஆ9ளி� அ&தைகய இனிைமைய 
அTபவி&ததி�ைல எ"F ேதா"Fகிற0. 
 
அவ	 P85�ப; ஏறிய0� மாம" வ�தி �=� =ர� ேக8கிற0. 
 
"இ�பதா வாாீ%களா? இ�ேநரமா ஆ20? எ8ட;�க� ேபா20?" 
 
"இ"ைன�= அள&0ள ஒ  ெபா�பிள, �	ள ெப&தி8டா" எ"F 
ெச/தியவிA�கிறா" ப�ைச. 
 
"அ��ற�?..." எ"F மாமா விய�0 பா'�கிறா'. 
 
"எ�லா � ேவைலய285� ேபா85 ேவ;�ைக பா&தி85 நி"னி8டா. க$;ரா�8 
வர�� உ�� த85 ேம85�=� ேபாவாம 2ட மா8ேடனி8டா" எ"F DF� 
ெபா"னா�சி�= ச8ெட"F நிைன2 வ பவளாக, "நீ%க எ�ப வ�திய மாமா, மாமி, 
பி	ைளய	ளா� ெசாவமா? ஞான&ைதத"னா>� D8; வர�படாதா?" எ"F 
வின2கிறா	. 
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அவ	 பரபர�பாக� ேபசிேய ேக8;ராத மாமா2�= அவ	 *�றி>� மாறி� 
ேபாயி �பதாக& ேதா"Fகிற0. 
 
"நானி%க சாய%கால� அ3� மணி�= வ�ேத". யா � இ�ல. ெபற= P85�கார 
ஆ�சி ெசா"னாவ, நீ%க வர ஆF மணியா2"E. ஒ%க மாமி ெசா"னா, 
அவ�ப�சி�= ஒட�� சாியி�ல"E D8;� ேபானா"னா. சாி, ஒட�� ந�லான0� 
வ�தி5P%க"E இ �ேத". பிற= இ"னி�= இ%க வர ேசாI இ �த0. �ச/8; 
விசயமா வ�தா நீ%க ேவல/�கி� ேபாயி �கிய..." ெபா"னா�சி�=& தா" 
=�றவாளியாக நி�பதாக& ேதா"Fகிற0. 
 
"நீ%க த�பா நிைன���க ேவ$டா� மாமா. இ%க சி"ன�மா�=� ெரா�ப 
க!டமாக இ �த0. எ&தினி கால�தா ஒ &த �=� பாரமா இ �க? ெபாற2 இ�த 
P85�கார ஆ�சிதா பன3ேசால அள&0ல அ8வா"�, ேபான� எ�லா� 
ெகட/�=�E ேவைல�= ேச&0 வி8டா..." 
 
"அட... ெபா"னா�சியா இ��85� ேப��� ேப�றா?" எ"F அவ' ேக8ப0 
உ$ைமயி� பாரா8டா, அ�ல0 இட�கா எ"F �ாியவி�ைல. 
 
"இ�ப;ேயதா" ஆள ஏமா&தறாEவ. ஏ&தா ஆ5 நனயி0$. ஓநா/ அ@மா? 
அ8வா"சா�, அ8வா"X? ப;�கிற ப வ&0� பி	ைளய எ�லா� ஆைச�கா8; 
மட�கி� ேபா85 உ��� ெசம�க ைவ�கிறாEவ. கா0 =&0, க$ணால� கா�சி, 
ெமாதலாளி பண� ெகா5�பா"E க%காணிய =ைழய;�பாEவ. இ�த& 
ெதாழிலாளி யாராE� *"E�= வ�த கைத எ%கயாE� உ$டா? ெச�திலா$டவ 
அள&0 *தலாளி, நா%க D85ற2 ஏ�க �=� ப8டா வா%ைகயிேல அவE� 
க85�=&தைவ NF ஏ�க' வா%கினா, அ�பேம ெதாியல எ%க:�=. அவ" 
வா�கா, ஓைட�= அ�பால வா%கினா. இ�ப, அவ" ஆயிர� ஏ�க �= ேமல 
ேச&08டா"; வா'*த� ெதாழி� ப$ரா. =&தால&0ல ப%களா, ெகாைட�கான�ல 
ப%களா, ெச�தியா$டவE�= ேசைவ ப$ண� ேபானா அ%க ஒ  ப%களா... 
ெபா$. பி	ளெய�லா� அெமாி�கா2�=� ஜ'மனி�=� ேபாறா, ஊாில இ �கிவ 
ெதாழிைலெய�லா� வள�சி� ேபா85�கிறா". இ�ப உ��& ெதாழிலாளி நீ  - 
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நீ "Eதா ெவ���=வேம. ஒ  பான ேசா&0�= ஒ  ேசாF தா" பத�? க$. 
ெவ	ள�பட வழி3சி ஒ$ணி�லாம உ�கா�தி �கீ ..." 
 
மாமா2�= ஆேவச� வ�0வி8டெத"F ெபா"னா�சி நிைன�கிறா	. அவ' ேபச& 
ெதாட%கினா� இ�ப;&தா" ேபசி� ெகா$ேட ேபாவா'. ஆனா� P8;� ம85� 
அவ' ேப�� எ5படா0. 
 
"ெசா�மா ெகட�0 சல�பாதீ�, ெமாதலாளி ெதாழிலாளி$5. அவிய ெமாதலாளியா 
இ �0 இ&தினி ேப �=� DI ெகா5&0&தா கா�க3சி�கி"னா>� அ5�� 
�ைகயி0. ஒ%க:�=	ள ஒ&0மயி�லாத�ப அத� ேபசி எ"ன பிேரசன�? 
ச%க�கார அ&தினி ேப � அள&0ல பா5ப85 ஒ&0ைமயா நி�கிறியளா? �ட*�கா 
Qவாயி$5 இ%க வா%கி இவEவேள ம&தவE�= வி�க 0ேராக� ெச/யிறா" 
எ"F மட�கி வி5வா	. அவரா� மF ேப��� ேபச *;யா0. 
 
ம தா�பா க �ப8;� கா�பிைய இF&0, வ8ட� ெகா�பி� (வ8ட� ெகா�பி - 
டவரா த�ள') ஊ�றி மாமE�=� ெகா$5 வ�0 ைவ�கிறா	. அ�த� பளபள�=� 
'வ8ட� ெகா�பி' வைகயறா ெபாியா�சியிடமி �0 பா3சாI ேக85 வா%கி 
வ�தெத"F பிற=தா" ெபா"னா�சி �ாி�0 ெகா	கிறா	. உைற�கிண�றிI �0 
நீ' ெகா$5 வ�0 ேம� க@வி� ெகா$5 மசாைல அைர&0� ெகா5�கிறா	 
ெபா"னா�சி. 
 
மாமா இ"E� ேபசி� ெகா$ேட இ �கிறா'. கா�பி =;&தாகிவி8ட0. 
 
"அள&0ல ஒ &தி பி	ள ெபFறவர/�=� ஏ" ேவல ெச/யிதா? ெகா3ச� 
மEசாபிமான&ேதாட ேபF கால&0�= அலவ"� மாதிாி ஏதாவ0 
ெகா5�கிறாவளா? இவ%க:�= அதனாேல ெகாற3சி5மா? உ�� ந8ட� வ�தா 
மீEல லாப� வ �. மிசி" ேபா85 வா%கிவி8; �கா. மீEல ந8ட� வ�தா 
கா5கைர வ�சி �கா. காபி& ேதா8ட� வா%கறா. பண� பண&ேதாட ேசர� ேசர 
�யநல� அதிகமாகி மனிசாபிமான� ேபாயி5� ேபால இ �=. ஒ  DI"E 
நி'ணய� ெச3சா, எ�லா அள�காரE� அெத� =5�கிறாவளா? எடயில 
க$8ரா�5"றா. ஆ5மா5%கள ச�ள ப$.றா�பல ெதாலாளி%கைள 
வள�சி85� பண� ப$றா. ெமாதலாளி�=� ெதாழிலாளி�=� ந5வ இெவ கமிச". 
இ0�=� ச8ட� ெகடயா0. சாிதாேன�மா?" சி"ன�மா வ8ட� ெகா�பிைய� 
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ைகயி� எ5&0� ெகா$5 "அ0�= எ"ேனயலா�? DI ேர8ப; 
=5�கிறவ%ககி8ட ேம�ெகா$5 *�கா&085� கிைடயா0. மழ�கால�, தீவாளி, 
ப$;ய� ேபான�, சீல"E ஒ$. ெகடயா0. ேம நா:, �த�தர நா: `2 Dட� 
ெகடயா0. அ0�= இ0 தாவிலயி�ல?" எ"F ேக8கிறா	. 
 
"நீ%க எ�த அள�?" 
 
"க ேவல� கா85 அள�. தி �ெச�<' ேரா;ல ப�க�தா. பாெல�தி �பினா 
வ�05�; இ%கதா அ3� வ சமா ேவல. இவிய:� ெச/ந&0�= வ�தா. இ�ப2� 
ேலசா ெதாழி (ெதாழி - ெத�ப� - கச5 த%=� *த� பா&தி) வார ெகா	ள ெர$;ல 
ஒ$ணில =5�பா. வா பலைவ ேபா8;85 தானி �தாவ. க%காணி ஒ &த'E 
இ�லாம மாறி8ேட இ �ப�. கா� ெகா��ள� வ�0 ஒ  நா, ெர$5 நா"னா 
ேபாகாம இ �தா ஒ$ணி�ல. ேபான வ ச� இ�த� �	ள�கி ேபதி கா/�ச� வ�0 
ப&0 நா ேசாI�=� ேபாகல. க%காணி ஒ  Qவா� DI� =ற�சி85� =5&தா ஒ  
நாள�கி... எ"ன ெசா�றிேய?" 
 
"எ"ன&த ெசா�ற0? *தலாளிய:�= ெதாழிலாளிய ஒ&0ைமயி�லாம 
இ �கிறேததா லாப�. aனிய" தைலவ'E யாராE� ெச�வா�கா 
தைலெய5&தி8டா, அவைன ஒடேன வா/�காிசி ேபா85, அவ� ப�க� இ@&திடறா. 
ெசா�I பிேரசனமி�ல?" 
 
சா�பா5 ஆன0� மாமா கிள�பி வி5கிறா'. 
 
"ரா இ �085� காலேம ேபாவலாேம?" எ"F அ�ப�சி மாியாைதயாக� DFகிறா'. 
 
"இ�ல ஒ  ஆள� பா�கண�, ஒ�ப0 மணி�=தா" P85�= வ வா"னா. நா 
வாேர... ெபா"னா�சி� பதனமா இ �0�க. எ�லா இ �காவ, இ �கிற�"னா>� 
அவவ த"ன&தாேன ேபணி�க.�. தயிாியமாயி �0�க. பிற= * க" 
இ �கிறா"!" எ"F அறி2ைர Dறி� ெகா$5 நட�கிறா'. 
 
ப�ைச அத�=	 ப5&0வி8டா". அவைன எ@�பி வ கிறா	 ெபா"னா�சி. 
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"ேல த�பி. ஒ:%கா ெபாியவ%க ெசா"ன ேப�ைச� ேக85 நட�0�க; ேவ$டாத 
சகவாச&0�=� ேபாகாத, வார" மா�பிள! வேர�மா...!" 
 
அவ' ப;யிற%கி� ெச�>� வைரயி>� ெபா"னா�சி உட" வ�0 தி ��கிறா	. 
-----------  
 

8888    
 
ராமசாமி ேவைல *;�த0� ேநராக� =;ைச�=& தி �பமா8டா". தைல&0ணிைய 
அவிA&0� ேபா85� ெகா$5 ப;�பக&0�=� ெச�வா". க�தசாமியி" 
ேதநீ'�கைடயி� ெதாழிலாளைர� ச�தி&0 நிலவர� ேப�வா". ஒ  சராசாி உ�பள& 
ெதாழிலாளியி� இ �0 அவ" மாFப8டவ". 
 
அவ" 0வ�க�ப	ளி� க�வி *;&0 ஆறாவதி� ப;&0� ெகா$; �த கால&தி� 
அவ" த�ைதயி" ஆதர2 =5�ப&0�= இ�லாததாயி�F. அவEைடய த�ைத 
சா&த�பE�= அவEைடய அ�மா:�ேக ப;�� ெசா�I� ெகா5�க 
ேவ$5ெம"ற ஆைச இ �த0. அள&தி� வா'*த� ெதாழிலாளியாக இ �த அவ' 
ெதாழிலாளிகைள� D8;� ச%க� ேச'&0, உாிைம ேகா � *ய�சிகளி� ஈ5ப85 
*"னி"F உைழ&தவ'. அ�நாளி� ெதாழிலாள' தைலவராக இ �த அ%க*&0ைவ 
அவ'க:ைடய =;ைசயி� அ;�க; பா'�கலா�. சிவ�� வ$ண&தி� அ�சி8ட 
0$5 ேநா8Y�கைள� சிதற வி85� ெகா$5 அவ" த�ைத ைச�கிளி� ெச�வைத 
அவ" பா'&தி �கிறா". எ@&0� D8; அைத� ப;�க *ைன�தி �கிறா". 
 
 
"ெதாழிலாள& ேதாழ'கேள, எ@�சி ெபF%க	" எ"ற வாசக%க	 அ"ேற 
அவE�=� பாடமானைவ. பிற= த�ைதைய ஒ  நா	 ேபா`� பி;&0� ெச"ற0�, 
த%க�சிைய9� அவைன9� அ� அயI� வி85 வி85 அவ" அ�மா, 
க �பிணியாக இ �த அ�மா, <&0�=;�=� வ�கீ� P85�=� அைல�த0� 
அவE�= இ"ன*� மற�கவி�ைல. த%க�சி கா/�ச� வ�0 இற�0 ேபாயி�F. 
அ�மா பி	ைள ெப�F ெவ=நா8க	 ப5�ைகயிI �தா	. பிற�த =ழ�ைத9� 
இற�0 ேபாயி�F. ச$*க� க%காணி, அவைன அைறைவ� ெகா8ட;யி� ஒ"ேற 
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கா� Qபா/ DI�= உ���ெபா; �ம�க� ெகா$5 வி8டா'. அ�த� கால&தி� 
அவ'க	 P85�= அவைர& தவிர ேவF யா � வரமா8டா'க	. பிற= �"F 
வ ட%க	 ெச"ற பிற= ஒ  நா	 ராமசாமி தைல�ெகா8ைட9� தாEமாக� 
காைலயி� ேவைல�=� கிள��ைகயி� தா; மீைச9ட" ஒ  ஆ	 அவ'க	 P5 
ேத; வ�தைத� க$டா". அவ' அவைன� சிறி0 உ�F� பா'&0 வி85� க8; 
அைண&0� ெகா$5 க$ணீ' உ=&தா'. 
 
அவன0 நிைனவி� இ�ேபா0� அவ ைடய கா/&0� ெசதி� ெசதிலாக� 
ேபாயி �த உ	ள%ைக உF&தி� ெகா$; �கிற0. 
 
அவைர அ�பா எ"ேற அவனா� �ாி�0 ெகா	ள *;யவி�ைல. 
 
அ%க*&02ட" P85�=	 அ�பா எHவளேவா ேபசி அவ" ேக8; �கிறா". 
ஞாயி�F� கிழைமயானா� ைச�கிைள& த	ளி� ெகா$5 ஒHெவா  
ெதாழிலாளியாக& ேத;� ெச�வா'க	. அவ' ஓ/�தி �ேத அவ" அத�= *" 
க$; �கவி�ைல. ஆனா�, சிைறயி� இ �0 வ�த பி" அவ' ேபசியதாகேவ 
அவE�= நிைனவி�ைல. *ழ%காைல� க8;� ெகா$5 =;ைச�=	 
உ8கா'�தி �தா'. 
 
�"F நா8க:�=� பிற=, காைலயி� அவ' ப5&த இட� காIயாக இ �த0. 
அ�க� ப�கெம�லா� ேத;னா'க	. 
 
ச$*க� க%காணி தா" அவ'க:�= அ�ேபாெத�லா� ஆதரவாக இ �த ஒேர 
மனித'. தாE$5, த" ெதாழி>$5 எ"F இ �பவ'. அவ" தாயிட�, "த%க�சி, 
ஊ'�= வி ப �தாவ எ>மா? நா� ஊ'� = வியால� ெபற�தி �க�. இ�ப;� 
=ழ�ைதகைள9� =5�ப&ைத9� வ�சி85 அவ" இ�த வ���ெக�லா� 
ேபாலாமா?" எ"பா'. அ�ப" அ�த ந�ல நா8களி� அவைர� க$டாேல ஏ�வாரா�. 
 
"ெதாட ந5%கிய. ஒ%களாலதா ஒ&0ைம9� விழி��ண'�சி9� இ�லாத ேபா=0" 
எ"பாரா�. ஆனா� ச$*க� க%காணி அைதெய�லா� ெபா 8ப5&தவி�ைல. 
அவ' தா� ேத;னா'. 
 
அ�மா தி �ெச�<'� ப�க� ேசாசியாிட� ேபா/� =றி ேக85 வ�தா	. அவைன9� 
உட" அைழ&0� ெச"றா	. 
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கF&த *;& தைலயி� எ$ெண/ பளபள�க =%=ம� ெபா85� க@&தி� பல வைக 
மணி மாைலக:மாக அம'�தி �த ேசாதிட', ேசாழிகைள ைவ&0� பா'&0 அ�ப" 
இ"E� �"ேற நா8களி� தி �பி வி5வா' எ"றா'. 'ஒ  ெப$ பி	ைள மய�=; 
அவ	 J0தா". வட�ேக ேபாயி �கிறா'. வ�தாக ேவ$5�' எ"F � வ%கைள 
ெநறி&0, உத5கைள� =வி&0 விவர%க	 ெமாழி�தா'. 
 
அ�மா யாேரா ெப$ பி	ைளைய நிைன&0� ைககைள ெநறி&0� சாபமி8டா	. 
தி �பி வ � ேபா0... ப�ைசய�ம" ேகாயி� நவரா&திாி� சீ' ெபா%க� ைவ�க� 
ெப$கெள�லா � D;யி �தா'க	. பா85� ேபா8; �தா'க	. ராமசாமி�= 
அ�ேபாெத�லா� சினிமா� பா8ெட"றா� உயி'. அ�மா, க'�Kர� வா%கி� 
ெகா:&தி ைவ&தா	. வி@�0 வி@�0 =�பி8டா	. ந�பி�ைக9ட" P5 
தி �பினா'க	. 
 
காைலயி� அவ" ஏ@ மணி�= ேவைல�=� கிள�பி� ெகா$; �ைகயி� ச$*க� 
க%காணி9� கண�க� பி	ைள9� அவ'க	 =;ைச�= வர� க$டா". அ�மா 
பரபர&0� =;ைச�=	ளி �0 ெவளி வ�0 பா'&தா	. 
 
"ம�கா...!" எ"ற க%காணி க$கைள& 0ைட&0� ெகா$டா'. 
 
கட�கைரயி� அ�ப�சியி" உட� ஒ0�க�ப8; �த0. மீ"க	 க$கைள� 
ெகா&தியி �தன. 
 
அவ' இற�தேபா0 அவ'க:ட" இ �0 உ$ைமயாக� க$ணீ' வ;&தவ' 
ச$*க� க%காணி தா�. 
 
அ�பா தி �பி வ�த பி" ந"றாக உட� ேதறி� பைழய வIைமகைள� ெப�றிரா0 
ேபானா>�, அ"�� அரவைண��மாக� சில நா8கேளE� அவ' இ �தி �தா� 
அவ ைடய இழ�ைப ராமசாமி9� தா9� அதிகமாக உண'�தி �பா'க	. ஆனா�, 
அ�ப; எ02� இ�லாம� அவ' தி �பிய0�, இற�0 ேபான0� கனவி� நிகA�த 
ச�பவ%களாக நிைனவி� ஆழமாக� பதியாம� ேபா/வி8ட0. ராமசாமியி" 
வாA�ைகைய அ�த நிகA�சி அ�ேபா0 பாதி�கவி�ைல. 
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ச$*க� க%காணி�= நீ'�ேகாைவ, வாத� வ�0 அவைர� ப5�ைகயி� 
த	ளிவி8ட0. அவ ைடய த�பி மக" ஒ வ" <&0�=;� ச�ைதயி� கைட 
ைவ&தி �கிறா". அவனிட� ெச"F த%கி ைவ&திய� ெச/0 ெகா	ள� 
ேபா/வி8டா'. ச$*க� க%காணி�= மைனவி இ�ைல. இர$ேட �த�விய'; 
அவ'கைள� க8;� ெகா5&0 அவ'க	 பாைற உைட&0 ச�I எ5�=� =&தைக 
ேவைல ெச/9� கணவ'க:ட" வட�ேக ெச"F வி8டன'. ஆனா�, க%காணி 
அள&ைத வி85� ெச�> *" அவைன உ�� அறைவ� ெகா8ட;யிI �0 
ெவளிேய உ�� வா � பணி�= அம'&தி� ெச"றா'. 
 
"ஏேல, நீ9$5 ஒ3ேசாI9$5$. நட�0�க. ேவற எ�த சாாி��� ேவ$டா. 
ஒ"ன�ப வ��0�� ெச/ய� ேபாயி&தா இ�த ம85� வ�தெத�லா..." எ"F 
அறி2ைர ெச/0 வி85� ேபானா'. அ�ேபா0 அவEைடய இள� மனதி�, வாIப� 
கிள'&த *ர85&தன� *&திைர பதி�கவி�ைல. ெவளியாாி" ேப��� நட���, 
த�ைத ஏேதா பய%கரமான =�ற&ைத� ெச/ததா� சிைற�=� ெச�ல ேவ$; 
வ�தெத"F�, அவேர தா� தவF�= வ �தி, தன0 ஆ9ைள *;&0� ெகா$டா' 
எ"F� அவ" க 0மள2�= அTதாப ஈரமி�லாமI �தன. த�ைத ெச/த பய%கர� 
=�ற� எ"னெவ"பைத அவ" வாIபனாக வள'�0 வர, உ�பள&தி� ெபF� 
அEபவ%க	, ேவைல�Jழ� இவ�றி" வாயிலாகேவ உண'�0 
ெகா$; �கிறா". 
 
ஐ�தா$5க:�= *" ஒ  நா	 அவ" அள&தி� பணிெய5&த பி" P5 தி �பி� 
ெகா$; �த ேபா0 ைச�கிளி� ெச"F ெகா$; �த ஒ  ஆ	 அவைன� பா'&0 
வி85� ச8ெட"F இற%கினா'. 
 
"நீ... யா ேல, பா&தா�பல இ �=?" 
 
அவ" D�ச&0ட" அவைர� பா'&தா". ைகயி� த%க�ப8ைட க;கார� க8; 
இ �தா'. ெவ	ைள ச8ைட ேபா85� ெகா$5, ந5&தர வய��காரராக இ �தா'. 
 
"...நீ%க யா ...?" 
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"எ�ேப  ெதாி9தா? தனபா$;ய"E..." 
 
அவ" ேக8; �கிறா". ெதாழிலாள' ச%க&தி" ஒ  தைலவராக அவ ைடய ெபய' 
பிரபலமாகி ெகா$; �த0. ஒ  ேவைள அ�ப�சிைய& ெதாி�தி �=ேமா?... 
 
"நா" சா&த�ப" மக"..." 
 
"அதா, ஒ%க�பா *க� அ�ப;ேய இ �=. P8;ல அ�மா �கமா? த%க�சிய� க8;� 
=5&தா�சா..." 
 
அவE�=� =ழ�பமாக இ �த0. "த%க�சி இ�ல... எற�0 ேபா��..." 
 
"அடாடா..." எ"றவ', அவ" தக�பனா' ெதாழிலாள' ச%க� தைழ�க 
எ�ப;ெய�லா� பா5ப8டா' எ"F ெசா�I� ெகா$ேட அவEட" நட�தா'. 
உ$ைமயி� ெச�வா�=ட" அவ' ெதாழிலாளைர ஒ"F ேச'&தேத *தலாளி�=� 
பி;�காம�, அவ' மீ0 சதி�=�ற� �ம&தி� சிைறயி� த	ளினா'க	. இ�ேபா0, 
உ�பள& ெதாழிலாளைர மீ$5� ஒ"F ேச'&0, அவ'க:�= ஒ  ந�ல ச%க&ைத 
அைம�க *ய�சிக	 நட�0 ெகா$; �கி"றன எ"ெற�லா� எ5&0ைர&தா'. 
 
வாயிI� ைச�கிைள ைவ&0வி85� =னி�0 அவ � =;ைச�=	 வ�தா'. 
 
"அ�மா! ஒ%கள� பா�க ஒரா	 வ�தி �=!" 
 
அ�மா சிF சி�னி விள�ைக� ெபா &தினா	. 
 
"அ$ணி, எ�ப;� ேபாயி8;ய? எ"ன ஞாபக� இ �கா?..." எ"F ெநகிA�த 
=ரI� வினவினா'. 
 
அ�மா ச%கட&0ட", "இ�லாம எ"ன..." எ"F திY'& 0�க&ைத வரவைழ&0� 
ெகா$5 க$கைள *"றாைனயா� 0ைட&0� ெகா$டா	. 
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"தனபா$;ய�மா. அவ  ெபாிய தைலவ', எHவள2 பா5ப8டா'? இ�த& 
ெதாழிலாளிக	 ஒ$. ேசர.�, அவ'கைள அ@&0� *தலாளி&0வ&ைத& த8;� 
ேக8க ஒ  நா�= ேவ.�E அவ' பா5ப85 உயிைரேய பணய� வ�சி8டா. 
அ$ணி, நா இ"னி�= உயிேராட உ%க *"ன வ�0 நி"E ேப�ேற"னா, அ0 
அ"னி�= நீ%க கா8;ன க ைணயாலதா". ேபா`� எ"ைன� க$ணி வ��& 
ேத;ன�ப, அ5�� வ�ச எட&0ல பலைக ேபா85 0ணிய� ேபா85 எ"ன� ப5�க� 
ெசா�I அ$ணE� நீ%க:� எட%ெகா5&தீ%க, ஒ%க ேசாF� உ��� தி"E 
�. நா	 இ �ேத". அெத�லா� எ�ப; மற�=�?" எ"F க$ணீ' வ;&தா'. 
 
அ�மா எ%ேகா *க8ைட� பா'&தா	. "என�= ெரா�ப விசனமான விசய�, 
சா&த�ப" த�ெகாைல ெச3சி8டா", �&திசாதினமி�ைல"E 
ெசா�I�கிறா"கேள, இ0தா" �ாியல. இதில ஏேதா ம ம� இ �="E ப50. 
நீ%க அ"னி�= எ"ன நட�த0"E ெவவரமா� ெசா�ல.�. ��மா விட� Dடா0 
இைத..." எ"றா' தனபா$;ய". 
 
கட�த ஐ�0 வ ஷ%க:�=� பிற= இ�ேபா0 இைத இவ' ஆராய வ�தி �பத" 
ேநா�க� எ"ன எ"F ராமசாமி *தI� திைக&தா". 
 
"ெதாழி�ச%க&ைத இ�ப பல�ப5&த.�. இ�ப உ�பள& ெதாழி� மி"னவிட2� 
க!ட�. இ�த� பன3ேசாைல அள� எHவள2 ெபாிசா� ேபா��? *"ன அ�த� 
கால&0ல 0லாவ�� அ;�சா, அ3� பா&தி ஆF பா&தி ஒ  மEஷ" வா வா". 
இ�ப, மிசி" த$ணிைய எர��� ெகா5&0, அேத ஒ  ஆ	 *�ப&த3சி பா&தி 
வா றா". DI அ�த அள2�= உச�தி �கா?" எ"F ெக8;&0� ேபான உ�ைப 
உைத&0 உ>�=வ0 ேபா� ேக8டா'. 
 
கலகலெவ"F அ0 =ைறபா5களாக அ�ேபா0தா" ராமசாமி�= உைற&த0. 
 
அ�மா எ02� ேபசாமேல நி"றி �தா	. பிற= நா&த@த@�க, "ஒ%கள நா" 
ெரா�ப2� ேக85�கேற". ைபய" ஏேதா ேவல/�கி� ேபாயி8; �கா. அவE�= 
ஒ  க�யாண� க8; =ழ�ைத =8; பிற�0 விள%க.�. ெமாதலாளி மாெர�லா� 
*"ன�ேபால இ�ல. இ�ப�லா� அவிய காாி� வ வா; ேபாவா. ெதாழி�கார%க 
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ஆ�பளயா, ெபா�பளயா"E Dட� பா�கிறவ%க இ�ல. ேபான வ ச� *�J5� 
மழ இ�ல. உ���=� ெவல இ�லதா. ஆனா இ%க த8;�லாம DI ெகா5&தாவ; 
[5 ேமா5 ேபாட."னா>� ஏேதா க�யாண� ெசல2"னா>� பண� =5�பா. 
ஒ%க கி8ட� ெசா�ற, ராமசாமி�= மாச� ச�பளமாேவ ஆ�கி வ�சிடேற"E 
க%காணியாேர அ�பேவ ெசா�I �கா..." எ"றா	. 
 
அவ' சிறி0 ேநர� வாயைட&0� ேபானா� ேபால நி"றா'. 
 
"நீ%க ெரா�ப� பய�ப5றிய. இெத�லா� JA�சி. நியாய&ைத ஒ &த" ேக8க& 
தைலெய5&தா� அவைன மட�கி வி5வா'க	. சா&த�ப" த�ெகாைல ெச/0 
ெகா$டா' எ"ப0 ெவF� கைத. அவைர அறி�தவ' யா � ந�ப *;யா0. அவ' 
இற�த பிற= அ�த� ெபா��ள வ�தாளா?" 
 
அ�மா தைலைய ேவகமாக ஆ8;னா	. "அவ ெவவரேம ெபாற2 எவ � 
ேபசியதி�ல. ஆ �=� ஏ0� ெதாியா0. அ0�=� இ0�=� ஒ  ச�ப�த*மி�ல. 
ஏேதா ேக8பா' ேப�ச� ேக85 *தலாளி�=& 0ேராவ� ெச/தி8டேம"E ஏ�க� 
�;�ேச பி �மமா� ேபாயி த"ைனேய *;�சி8டாவ. இ0�= ஆைர ேநாவ?... நீ%க 
எ02� ேபசி இ�ப இ�த� ைபயE�=& தீ�பா எ02� வரவ�சிடாதீக... ஒ%கள� 
=��85�கிேற"..." 
 
அ�மா அ"F இவ' காI� PA�0தா" =�பிடவி�ைல. 
 
தனபா$;ய" அ"F அத�= ேம� ேபசவி�ைல. 
 
ஆனா� அவ' ெச"ற பி" அ�மா அவனிட�, "ம�கா, ெதளி3� ெகட�கிற மனைச 
அெவ =8ட& த$ணியா�கி5வா. இ�பி;&ேத காயித*� அ0� இ0� ெகா$5� 
ேபாவாக, ராேவாட ராவா மீ8ட%கி ேப��பாவ, அ%க*&0"ற அ�தா: Dடதா 
இவ வ வா. இவெய�லா� வார0�= *"ன, உ%க/யா, அவ' ேசாI9$5 
அவ $5$.தா இ �தா. இவ�லா� விடமா8டா. ெசாத�தர� வ�0 
ஆ �ெக"ன? *தலாளிய:�=&தா ெசாத�தர�பா... கேடாசில எ"ன ஆ�சி? 
இவியள& <$;85 உ	ள ேபாக வ�சி85, அவEவ த�பி8டாக ம�கா. நீ இவிய� 
Dட� சிேநக� ஒ$.� வ���காத, ேவ$டா�." 
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எ>��க	 *8ட, எ$ெண/� பைசக"றி� ��காயி வற$ட ேதாI� கீற�க:ட" 
அ�மா ெக3சிய ேபா0 ராமசாமி =ைழ�0 ேபானா". கடலைல ேமாத வ வ0 
ேபா>�, அவ" விவரமறியா� =ழ�ைதயாக எதிாிட நி�ப0 ேபா>� அவ	 அ3சி 
அவைன� ப�றி� ெகா	ள� பா'&தா	. 
 
ராமசாமி அ�ேபா0 ேக8டா". 
 
"அ�த� ெபா�பிள"னாேர அவ . அ0 ஆ  அ�மா?" அ�மா அவைன& தி �பி� 
பாராமேல பதிலளி&தா	. "அவ ஆேரா. நம�=� அவ:�=� ஒ  ெதா;�மி�ல. 
நீயா � ேபசறத� ேக�க$டா. நம�= உ	ள0 ேபா0�. ந�ல ெப$ணா ஒன�=� 
க8; வ/�க.�..." 
 
அ�மா அ�ப;& தீ'&0வி8டா>� அவனா� ஒ0%கி வி5ப85 விட *;யவி�ைல. 
உ�ைப� க�கி வி85 வ � ந3ேசாைட நீ � காி�பாக&தாேன இ �கிற0? 
 
ராமசாமியிட� சாைடமாைடயாக அ�க*� ப�க*�, ெதாழி� ெச/9� இட%களி>� 
'அ�த� ெபா�பிைள'ைய� ப�றி� ெசவிகளி� ேபாட&தா" ெச/தா'க	. 'அ�த� 
ெபா�பிைள', அவEைடய த�ைதயி" ைகைய� ப�றி மைனவியாக வ�தவ	. மிக 
அழகா இ �பா	. 
 
அ�ேபா0 ெபாிய *தலாளி சிF வய��கார'... அHவள2 தா". அ�பாவி" *க&தி� 
பிற= அவ	 விழி�கவி�ைல... 
 
ராமசாமி ப;�பக&தி� வ�0 ப&திாிைக&தாைள� �ர8;� ெகா$ேட இ �கிறா". 
ப;&த0 எ02ேம ம$ைடயி� ஏறவி�ைல. 
 
ெபா"னா�சியி" *கேம வ�0 கவிகிற0. அ"F த�பி உட�� சாியி�ைல எ"F 
ேவைல�= வரவி�ைல. அவ	 ம85� கா&தி �தா	. 
 
அவைள& தனிேய க$ட0� விழிக	 கல%கி& 0ளிக	 உதி'�தன. அவ" பைத&0� 
ேபானா". 
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"ஏ2	ள? எ"ன?" 
 
அவ	 *�தாைனயா� 0ைட&0� ெகா$5 வி�மினா	. 
 
"அ�த� க$8ரா�5� சவ� எ"னிய� ெக வ�சி8ேட இ �கா. என�= 
பயமாயி �=... இ"னி�கி..." 
 
"இ"னி�=...?" 
 
அவE�= ெந3� 0;�க மற�0 ேபாயி�F. 
 
"அவைன� கால& <�கி ஒத�சி8ட, 'விாிசா� ேபா;'"E ெதா85& ெதா85� 
கி	ளினா; ெபா�=E ஆ&திர&ேதாட ஒத�சி8ட. ஆ � பா�கல. ஆனா 
எ"ேன/வாேனா"E பயமாயி �=..." 
 
அவ" விழிகைள� ெகா8ட மற�0 ேபா/ நி"றா". 
 
"ஏ&தா? ஒ�ேபெர"ன"E ெசா"ன?" 
 
அவைள ெவ8க� கவி�0 ெகா	கிற0. 
 
"எ"ன ேச3ச?... ெசா�ேல..." 
 
அவ	 கதகத&த ப85&0$5�=	 �ைத�தா� ேபா� நில&ைத� பா'�கிறா	. 
 
"ஒ� வாயால ெசா�>2	ள, கால&<�கி அவன ஒத�ேச... சாிதானா? கா�ல 
ஓல�ெச ��� ேபா8; �த�ல?" 
 
"�..." எ"F தைலைய ஆ85கிறா	 ெபா"னா�சி. "அ0 நா ஒத�ச�ப அவேமல ப85 
கீள2@�தி�F..." 
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"எ%கா0 =:�தி �=. எ�பி; ஒத�ச"E கா85வியா ெபா"னா�சி...?" 
 
அ@ைக ேபா/� சிாி�� வ கிற0. 
 
அ0 மல'�பாத�. எ>�� *$; நர�ெப5&0 *ழி&0� பா'�காத பாத�. உ�� 
அவ	 பாத%களி� ப;�0 ெம"ைமைய� =&தி� கிளறினா>�, அவ	 
உயி'&0வ*	ள மனித� ெப$. உ�� அவைள� �@வா�க, *0ெக>�ைப& 
தி"Fவிடவி�ைல. அவ	 PF ெகா$5 ஒ  அ�ரைன உைத&தா	! 
 
அ�த� காைல� ப�றி *&தமிட ேவ$5� ேபாI �த0 ராமசாமி�=. 
 
"அெவ க வ�சி �க மா8டா? அெவ அ�=ரம&0�= நா எட%=5�கல"Eதா 
ெரா�ப வ ம%கா8டறா..." 
 
"அ0 சாி, நீ ஒத�ச ெபற2 அவ எ"ன ேச3சா? மீசல ம$ண& த8;85� 
ேபானானா?" எ"F அவ" சிாி&தா". 
 
"நீ%க சிாி�கிறிய, இெவ இ�ப;யி �கா$., ெமாதலாளி�=& ெதாி9மா! 
அவிய�கி8ட ெசா"னா எ"ன?" 
 
"ெபா"னா�சி, இ�பி; அ�= ம*"E ெமாத�ல ெகார� =5�கறேத நீதா"! 
எ�லா � இவEவ எ"ன ேச3சா>� எ0�க& ெதாியாம அட%கி� ேபாவா. 
பவ 	ளவ ேச8ட ேச3சா அ0 லாவ�E அட%கி� ேபாற ெபா$5வள&தா 
இ0வர/�=� நா ேக	வி� ப8; �ேக, பா&0மி �ேக. நீ... நீதா தயிாியமா எ5&0 
ெசா�ற. ஏ அ@ற? சிாி�க.�, நா ெரா�ப ச�ேதாச� ப5ற, ஒன�= ஒ$.� 
வரா0... நம�ெக�லா ந�ல கால� வர�ேபா20. அ0�கி&தா" ஒன�= அ�த& 
ைதாிய� வ�தி �=..." 
 
"அ�ப நா பய�படா$டா�..." 
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"நி�சயமா. நா இ �க 2	ள. ஒ%கி8ட� ெசா�ற, என�= P85�=� ேபானா�Dட 
ஒ" ஞாபகமாகேவ இ �=. இ&ேத ெபாிய அள&0ல, நீ இ �கிற ப�கேம நா 
�&திவார"E Dட அவ%க$;8 �பா. நீ பய�படாேத நானி �க... எ�ப2�..." 
 
ராமசாமி இ�த உைரயாடைல NF *ைறக	 உயி'�பி&0� பா'&0 
மகிA�தி �பா". இ"E� அ>�கவி�ைல. சினிமா� கா8சிக:�= அவ" 
எ�ேபாேதE� ெச�வ0$5. கதாநாயகிைய வி�ல" 0ர&தி இ�ைச ெச/வா". 
சேரெல"F கதாநாயக" =திைர மீேதறி& தாவி வ�0 அவ" *" =தி�பா"; 
உைறவாைள உ வி, அ�த� ெகா;யவEட" க&தி� ச$ைட ெச/வா". அவ" 
தைல உ :�. கதாநாயகி ஆன�த மி=தியா� கதாநாயகனி" அ கி� வ�0 மல'� 
ெச$ெடன அவ" மா'பி� *க� பதி�பா	... ராமசாமி தாேன அ�த� கதாநாயகனாக 
மாறி� ேபாகிறா". நா�ச�பனி" தைல உ $5 கிட�கிற0. ெபா"னா�சி... 
ெபா"னா�சி... 
 
யாேரா அவ" ைகயிI �=� ப&திாிைகைய உ வேவ அவ" தி5�கி85 
நிமி கிறா". 
 
தன�=	ேள நாணியவனாக, பிற= சமாளி&0� ெகா	கிறா". 
---------- 
 

9999    
 
அ"F சனி�கிழைம, DI நா	. கிழி�0 பிள�0வி8ட, பனஓைல மிதிய;ைய& <�கி 
எறி�0வி85 ந3ேசாைட நீாி� கா�கைள� க@வி� ெகா$5 ர�ப' ெச �ைப 
மா85� ெகா$5 ெபா"னா�சி DI�= நி�கிறா	. அ"F த�பி ப�ைச ேவைல�= 
வரவி�ைல. அவE�= காI�, ைகயி�, வாயி� �$, கா/�ச� ேவF கதகத�பாக 
இ �த0. அழ=, வ;வா�பா, மாாிய�மா, எ�ேலா � நி�கி"றன'. ராமசாமிைய 
அ"F சா�பா85 ேநர&0�= ேம� காணவி�ைல. த�பி�=� கா/�ச�, வாயி� �$ 
எ"F ெசா�ல ேவ$5� எ"F எதி'பா'&தி �தா	. DI ெகா5�க 
ேநரமாகிவி8டா� ேதாிகட�0 தனியாக� ேபாக ேவ$; வ ேமா எ"ற3சிேய 
அவைன எதி'ேநா�கியி �தா	. சா�பா85 ேநர&தி� அவ" ந�ல த$ணியி� கா� 
க@விவி85, ம த*&0� க%காணி9ட" ேபசி� ெகா$ேட ேபானா". அவைள� 
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பா'�கவி�ைல. இ�ேபா0� அவ	 'க$8ரா�8' நா�ச�ப" DI ெகா$5 
வ வைத ம85மி"றி ராமசாமி9� எ�த� ப�கமி �ேதE� வ கிறானா எ"F 
பா'&0� ெகா$; �கிறா	. நா�சிய�ப" DIைய� ெகா$5 வ கிறா", 
இ ப&0 நா"= Qபா/ அவ:�= வரேவ$5�, இர$5 நா8க	 அதிக�ப;ேய 
ேவைல ெச/தி �கிறா	. ஆனா� ஆF Qபாைய� பி;&0� ெகா$5 பதிென85 
Qபா/ ெகா5�கிறா". எ$ணி எ$ணி� பா'�கிறா	. மாாிய�மா:�=, 
அழகா�பா:�=, *Eசாமி�=, மாயா$;�=, யா �=� =ைற�கவி�ைல. 
அவைள� ேபா�தா" அவ'க:� ேவைல ெச/தா'க	. 
 
நா�ச�ப" DIைய அவளிட� ெகா5&0வி85� ேபா/வி8டா". 
 
"அ$ணா�சி? எ%DIைய ஏ" ெகாற�சி8டா%க?" 
 
"ஏ%ெகாற�சி8டா?..." அவ" சிாி&0வி85� ெச�கிறா". 
 
"மாாிய�கா? க$8ரா�85 எ%DIய ஏ% ெகாற�சி8டா?" 
 
அவ:�= அ@ைகேய வ�0 வி5� ேபாI �கிற0. 
 
"ஆF Qவாய ஏ%ெகாற�சி8டா?..." 
 
"நீ க$8ரா�கி8ட அகராதியா/� ேபசியி �ேப. அதனா&தா, வாய&0ற�க� 
Dடா0..." எ"F பாிதாப� =ரI� Dறிவி85 அழகா�பா விைர�0 ெச�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�= உலக� க$*" இ $5 வ கிற0. 
 
"அ0 அவEவ வழ�க� �	ள. இ0"னா>� =5&தானி�ல, ேபா..." எ"F ச�தன 
நாடா" கிழவ" க$கைள� சாி&0� ெகா$5 ெப8; சீ' ெச/த DIைய எ$ணி� 
ெகா$5 ெச�கிறா". 
 
ஒHெவா வராக எ�ேலா � ெபாிய வாயிைல& தா$;� ெச�கி"றன'. 
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அவ	 ��F *�F� பா'�கிறா	. *க� ெதாியாத இ 	 JAகிற0, அ�பாரமான 
உ��� =ைவக	 - விறி�சி85 வி8ட பா&தி� கா5க	. மயான அைமதி நில2� 
அ�ச� ெந3ைச� ப�றி� ெகா	கிற0. 
 
ராமசாமி... அவ"... அவ" எ%ேக ேபா/வி8டா"? 
 
நீ பய�படாேத, எ�ேபா0� காவலாக இ �ேப" எ"F ெசா"னாேன? க ைம, 
உலைக& த" 0கிலா� இ@&0 �ட விைர�0 வ�0வி8ட0. அ�பனிட� 
ெசா�I&தா" ேக8க� ெசா�ல ேவ$5� நாைள... 
 
அ�ப�சிைய வர� ெசா�ல ேவ$5�. 
 
அவ	 சாைலயி� விைர�0 ெச�கிறா	. யா' யாேரா உ வ%க	 ெச�வைத அவ	 
பா'�கிறா	. ந5�சாைலயி� விள�ெகாளிைய� பா/�சி� ெகா$5 பX ஒ"F 
ெச�கிற0. 
 
*"ேன யா' யாேரா அள&0�கார' ெச�கி"றன'. 
 
பயமி�ைல. ஓ8ட*� நைட9மாக அவ	 விைரைகயி� *"ேன ெச�>� 
உ வ%களி� யாேரE� ராமசாமியாக இ �கலாகாதா எ"ற ஆைச அ;&0� 
ெகா	கிற0. 
 
சாைலயி� ைச�கி	க	 ேபா=� ேபா0 ச8ெட"F அதிI �0 அவ" இற%கி 
அவைள� க$5 ெகா$5 வரமா8டானா எ"F பா'�கிறா	. 
 
யா மி�ைல. ராமசாமி வரவி�ைல. பால�... பால� வ�த0� அவ	 =F�ேக 
ேதாி�=	 தி �ப ேவ$5�. அ%=� யா' யாேரா ம�க	 ெச�கி"றன'. "* கா... 
* கா..." எ"F மன0�=	 *.*.&0� ெகா$5 ெபா"னா�சி ேதாி�=	 
நட�கிறா	. 
 
ேப��� =ர�க	 ேத/�தா� ேபா� வி@கி"றன. 
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அவ:ட" ேவைல ெச/9� ெப$க	 ப&0� பதிைன�0 ேப' இ �கிறா'க	. 
அவ'களி� ஒ &தி Dட� DI� =ைற�ைப� க தி அEதாபமாக அ�த� 
க$8ரா�;ட� ேக8கலா� எ"F வரவி�ைலேய? 
"நீ தணி�� ஒ  வழி ேபாக.ேம" எ"F� ஒ &தி9� வா/� ெசா�>�=� Dட 
Dறவி�ைலேய? இ�த உ�� J8;� *	:� ெச;க	 Dட� காி�0 வி5கி"றன. 
ஊாி� மாமி ஏ�வா	 எ"றா>� அ;�ெகா *ைற ெபா"னா�சிைய யாேரE� 
D�பி5வா'க	. மனித ேநய%களைன&0� உ��� J8;� வற$5 ேபா/ வி5ேமா? 
 
ராமசாமி 'ச%க� Dட ேவ$5�, எ�ேலா � ஒ�Fைமயாக நி�க ேவ$5�' எ"F 
ஒ நா	 ெசா"னா". இ�ேபா0 அவேன அவ:�= உதவ ேவ$;ய சமய&தி� 
ேபா/வி8டா". 
 
ெச�மண� பர�த ேமடாக& ெதாி9� ேதாி இ�ேபா0� இன� �ாியாமI �கிற0. 
=ட� =>%க அவ	 இ 8;� ஓ5கிறா	. யா' யாேரா ஆ$ =ர�க	 ேக8கி"றன. 
 
'ேதாியி� ைவ&0� ெகாைல ெச/0 வி8டா'க	' எ"ற ெசா�ெறாட' உ8 திைரயி� 
மி"ன '* கா, * கா' எ"F நா உ�சாி�க அவ	 ஓ5கிறா	. அ�ேபா0 அவைள& 
ெதாட'�0 இ"E� யாேரா ஓ; வ � அ;�ச&த� ேக8கிற0... ஒ  ேவைள 
ராமசாமிேயா? 
 
"ஏ2	ள ஓடாத... ஓடாத2	ள?" 
 
ராமசாமியி" =ர�தாேனா? 
 
அவ	 ��சிைற�க நி�கிறா	. அவ	 நி"ற0� விைர�0 வ�தவ" அைலேபா� 
பா/�0 அவைள ெந %கி அைண�கிறா". *&தமி5கிறா". �ளி&த க	ளி" 
வாைட... 
 
"ஐேயா... ஐேயா, வி5ரா, சவேம..." 
 
அவ	 திமி கிறா	. அவனிடமி �0 வி5வி&0� ெகா	ள� ைககைள� கா�கைள 
உைத&0� ெகா	கிறா	, அவைன� பிறா$5கிறா	. 
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ஆனா� அவ" ெவறி ெகா$ட ேபயாக இ �கிறா". 
 
ேதாி... ேதாி�கா5... ெந3� உல'�0 ேபாகிற0. 
 
Kதமாக& தைலவிாி�சி� பனமர%க	... இ 	 இர&த� �வ5கைள9� 0�Iயமாக& 
0ைட�க& 0ைண ெச/கி"ற0. ேபாதாத�= அ�ப; ஒ"F� இ%= நட�கவி�ைல 
எ"F ேகாடாE ேகா;& தாரைகக	 க$ சிமி85கி"றன. 
 
அவ	 ேதாியி" ம$ணி� கிட�கிறா	. அ�த அ>மினிய� <�=� பா&திர&தி" 
நிைன2 ச8ெட"F வ கிற0. அத�=	 DI�பண� இ �=ேம! 
 
"இத இ �=2	ள...!" எ"F அவ" அைத எ5&0� ெகா5�கிறா". இ 8;� *க� 
ெதாியவி�ைல. 
 
ெகாைலக	 நட�த இட&தி� ஆவிக	 உல2�. இவ" ஆவிேயா, 'ெபா8ட2	ள... 
ெபா8ட2	ள...' எ"ற =ர� பய%கரமான ெபா ைள உண'&த� ெசவிகளி� 
ட%ட%ெக"F அதிர; ேபா� ஒI�கிற0. அவ:�=� =Lெர"F அ@ைக வ கிற0. 
உ8கா'�0 இதய� ெவ;�க அ@கிறா	. 
 
அவ" ேபாகவி�ைல. 
 
"ஏ2	ள அ@2ற? DI ெகாற�சி8டா"E ெசா"ேனயி�ல? நா அ3� Qவா தார" 
ஒன�=!" 
 
"சீ மி வேம! எ"ன� ெகா"E ேபா85ற0தாேன?" மீ$5� அவ	 அ@ைகெயாI 
அ%= எதிெராI�கிற0. "இ�ப;� ப$ணி�ேபா8;ேய? நா எ�பி; எ�லா' 
�3சிI9� *ழி�ேப?" 
 
"த, இ�ப எ"ன வ�தி�F? நா ஒ"ன� க�யாண% க85ற, சீல, தாI வா%கி&தார? 
இ�த ெமா&த ஊாி>� த$ணி�=	ள ெகட�0 மிசி" மா85ற ெதாளி� ஆ �=� 
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வரா0. ெமாதலாளி ெபசலா என�=$5 =;/�க ெநத� ெர$5 Qவா த வா... 
அ@வாத...?" 
 
இ0தா" விதியா? இ�த� =;காரைன அவ	 க�யாண� க85வாளா? மாமி, 
சி"னா�சி, அ�ப"... ப�ைச... "ஐேயா, அ2 ... எ�ேப'� ெகா&த மனிச ?" 
 
ெபா%கி� ெபா%கி அ@ைக வ கிற0. 
 
"ேத அ@வாத2	ள..." 
 
அவ" =ரI� ஆணவேமா, ஆ&திரேமா இ�ைல. தா/�=& ெதாியாம� க	 =;&0 
வி85 வ � பி	ைள, "ெதாியாம ெச3சி8ேட"" எ"F த$டைனைய ஏ�க 
நி�பவ" ேபா� ெக3�கிறா". 
 
"அநியாயமா இ�பி;� ெச3சி8;ேய, பாவி, நா ஒ"னயா கIயாண� 
ெக8;�க.�? <!..." 
 
"பி"ன வாணா*"னா வாணா..." 
 
உட>� மன*� ப�றி எாிகிற0. அவைன எ"ன ெச/யலா�? அ�ேபா0 அ;&0� 
கா� ைகைய ெவ8;� ேபாடலாமா? அ�ேபா0 அவ	 எாி�ச� ஆFமா?... ஐேயா...! 
எ"F அவ	 0;�கிறா	. 
 
"எ"னிய� ெகா"E ேபா8585� ேபா. சவேம ஏ" நி�ேக?" 
 
"ஐேயா... ெகால எ�லா� ெச/யமா8ேட. இ�ப எ"ன வ�தி�F? எ�லா� 
ெபா�பிள�=� எ�லா ஆ�பிள/�=� உ	ள0ேத. எ�திாி�சி, சீலயல ேபா85�க. 
க$ண& ெதாட�சி85வா. கிள�பில ேதாைச9� = மா2� வா%கி& தார"; 
சா�பி85�க. அள&0ல லாாி வ�தி�சி, ேநரமா��"E ெசா"னா ஆ %ேக�க 
மா8டா. ஒ%க P8;ல நா ெகா$5 25ேற..." 
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அவ" அவ	 சீைலைய எ5&0 ேமேல ேபா5கிறா". ைகபி;&0 எ@��கிறா". 
 
"�நா நா�சிய�ப க$8ரா�8, க%காணி ஆF*க� கண�க2	ள பி�ச... அ�லா � 
ெபாற&தியா" ெப3சாதியைள� ைக ெதா5� க@ேவறியா. நா அ�ப;� பாவ� 
ெச/ய மா8ட, சாமி அ�ேப'� ெகா&தவ% க$ண அவி�சி� ேபா5�. நா" 
க$ணால%ெக8டாத ெபா$ணா&தா� ெதா5வ..." 
 
அவEைடய சீல ெநறிைய� ெசவிேய�ைகயி� அ�த நிைலயி>� அவ:�= சிாி�� 
வ � ேபாI �கிற0. 
 
"நீ கIயாண� ெக8டIயா?" 
 
"அ�கா மவள� ெக8;ன, அ02	ள ெப&த ஆசிப&திாில ெச&0� ேபா�சி. இ�ப 
ஒ"ன� க8;�கற, எ"ன க8;�கிறியா ெபா"னா�சி?" 
 
"நீ எ"ன� க8;�கிேற"E க2F ேபா8டா, நா% கட�ல 2@�0 *;3சி ேபாவ..." 
 
"ஐேயா அ�ப வாணா, நீ எ"ன� க8;� கா8; வாணா! நீ ராமசாமிய� க8;�க..." 
 
அ�த� ெபயைர� ேக8ைகயிேல மீ$5� 0யர� ெவ;&0 வ கிற0. இ0 ெதாி�தா� 
அவ' எ"ன ெசா�வா'? காவI �ேக"E ெசா�I� ைகவி85 வி8Yேர! 
 
"நீ அ@வாத ெபா"னா�சி. நா ெதாியாம ெச3சி8டா. வா. ஒன�= அ3� Qவா 
இ�லா8; ப&0 Qவா தாரவா..." 
 
அவ" ைகைய உதறி� ெகா$5 அவ	 எ@�0 சீைலைய இF�கி� ெகா	கிறா	. 
அ>மினிய� <�ைக வா%கி� ெகா$5 அவ	 நட�கிறா	. ெதா/9� கா�கைள 
உFதியாக� பதி&0 நட�கிறா	. காி��& த$ணீ' உத5கைள நைன�க அவ	 
நட�கிறா	. 
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ேதாி கட�த பி" ெத ேவார� ஒ  ைந8 கிள�பி� எ$ெணயி� வ8ட வ8டமாக Kாி 
கா/கிற0. ஆ8க	 அ%ேக உ8கா'�0 தீனி தி"கி"றன'; நி"F காபிேயா ேதநீேரா 
ப =கி"றன'. 
 
"Kாி தி"E�கறியா? ெந�லா �=�..." 
 
"சீ!" எ"F காாி& 0��கிறா	, விள�ெகாளியி� அவ" *க&ைத� க$ட0�. 
 
"�தா�பா, ஒ  பாவச� =5..." பளி�ெச"ற ஒளியி� அவ	 நிமி'�0 பா'�க� Dசி 
நி�கிறா	. ஒ  ைபய" கிளாசி� 'பாவச�' ெகா$5 வ�0 த கிறா". 
 
"=5... வா%கி�க..." பாசி� ப ��� ெவ�ல*� ேச'�த, 'பாயச�'. அவ	 கைடயி" 
பி"ப�க� இ ளி� தி �பி அ�த� பாயச&ைத அ �0கிறா	. பிற= ெகா3ச� நீ' 
=வைளயி� வா%கி *க&ைத� க@வி� ெகா	கிறா	. எாி9� தீைய அ�த� பாயச� 
இதமா/ அைண&தா� ேபா� ேதா"Fகிற0. 
 
"நீ P85� ப�க� வரா$டா. ேபாயி5. நாள�கி எ%கனா>� ஆராE� ெபா�பிள 
கட�ல, ெகண&0ல வி@�தி8டா"E ெசவில 2@�தா ேபாயி�பா ." 
 
அவ	 ஆ&திர&0ட" நட�கிறா	. 
 
அவ" ேகாயி� வைரயி>� அவ	 ெச�வைத� ேகளாமேல ெதாட'�0 வ கிறா". 
பிற= அவ	 ெவ 8;யதா� ெச�கிறா". சி"ன�மா, =ழ�ைதக	 எ�ேலா � 
வாயிI� நி�கி"றன'. 
 
"ஏ8;" எ"F சி"ன�மா ேக8=� வைரயி>� அவ	 கா&தி �கவி�ைல. <�=� 
பா&திர&ைத அவ	 ைகயி� ெகா5&0 வி85 உ	ேள ெச"F வாளி9� கயிFமாக� 
கிண�ற;�= விைரகிறா	. கிண�F நீைர� �ற$; இ@&0� ெகா8;� 
ெகா	கிறா	. ேகாைட�கால கிணF மண>� ேச'�0 வ கிற0. 
 
தன0 க ைமைய அ�த மணேலா5 ேச'&0& ேத/&0� க@2வ0 ேபா� த$ணீைர 
இைர&0 ஊ�றி� ெகா$5, ேசைலைய� பிழி�0 ெகா$5 வ கிறா	. தைல 
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ெசா8ட� ெசா8ட, *;ைய விாி&0� ேபா85� ெகா$5 அவ	 வ வைத� க$ட 
சி"ன�மா, 
 
"ஏ8;, DI�= ேநரா�சி"னா நாள�கி� ேபாயி� காலயில வா%கிவார�, 
ெசவ�தனிய� ேபா�ெசா�>ற. நீ இ 8; இ�ேநர%களி�சி ேதாி கட�0 வார. ஒ%க 
மாம மாமிெய�லா, ெபாியதன�காரா. நீ ல�சயி�லாம நட�ேக. ஒ  J5 வி@�தா 
சி"னா�சி ம$டய உ 85வா..." 
 
ேசைலைய� பிழி�0 க8;வி85 விாி�த D�த>ட" அவ	 ஆணி அ;&த நிைலயி� 
நி�கிறா	. சி"ன�மாவி" ெசா�க	 ஒHெவா"F� ஒ  பா�பாக உ �ெப�F 
அவ	 மீ0 ஊ'வதாக� ப5கிற0. 
 
"அ�மா, பசி�கி... ேசாF ேபாட�மா... ேசாF..." பி	ைளக	 த8ைட ைவ&0� 
ெகா$5 ஓைச ெச/கி"றன'. சி"ன�மா ெபா%=� =ழ�ைப� கர$;யா� 
கிளறிவி85 அ5�ைப& தணி�கிறா	. 
 
"வ�தி8டாளா அவ?" எ"F அ�பனி" =ர� ேக8கிற0. 
 
"...DI ேபா5ற அ"னி�= ேநரமா2�. நீ ெபா@ேதாட [5வர ேவ$;ய0தாேன? 
எ�பி85� DI =5&தா...?" 
 
"இ வ&0 நா>�= இ வ&0 �. இ �=. ஒ  Qவா�= வா%கி& தி"ன85�, 
�	ளய:�= ஒ  காQவா� ப8டாணி� கடல வா%கி�சி வரா$டா?..." 
 
ெபா"னா�சி�= வ;�க� க$ணீாி�ைல. 
 
"ஏ8;, ெமாவ&0ல ைகய வ�சி8; �ேக... அ�லாைர9� D8;� ேசாF ைவயி..." 
 
அவ	 ேபசவி�ைல. ேசாெற"ற0� எ�ேலா � வ�0 உ8கார ேவ$5�. ஒ  
நா8ெபா@தி" மக&தான ேநர� அ0. ெபா@0 வி;வ0� ெபா@0 ேபாவ0� இ�த 
'மக&தான' ேநர&0�=&தா". ேசாF; அாிசி� ேசாF. மீ" க$டமி8ட =ழ��. 
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ந�லக$. ��ைக உறி3சி ெந8ைட வி85� ெகா$5 உ$.கிறா". த�பி... 
த�பி எ%ேக? 
 
சி"ன�மா கா>�= ம3ச	 <ைள9� விள�ெக$ெண9� =ைழ&0� ேபா85� 
ெகா$; �கிறா	. "அ�த� பய ம&தியான% Dட இ�பி;&தா ப5&தி �தா. எ:�பி 
கா�பி& த$ணி வ�சி� =5�க� ெசா"ேன பா3சாIய..." எ"F அ�ப" DFகிறா'. 
 
அவ	 0.�=�ற ெந3�ட" வாயி� தி$ைண�= வ�0 அவைன எ@��கிறா	. 
� $5 கிட�கிறா". 
 
"த�பி... த�பி... ேல ப�ச, ேசாF தி"ன வால...?" 
 
��� ேவகமாக வ வ0 ேபாI �கிற0. "ேசாF... வாணா. ேசாF வாணா..." எ"F 
*னகிவி85& தி �பி� ப5�கிறா". 
 
"விறி3ேசாறி�ேல. மீ" ெகாள�� வ�சி �=. ஒ  வா& தி"னி85� ப5&0�க..." 
 
ேசாF ேவ$டா� எ"F அவ" எ�த ேநர&தி>� Dற மா8டாேன? 
 
அவ	 அவ" உட�பி� ைக ைவ&0� பா'�கிறா	. J5 கா/கிற0. மீ" =ழ�� 
ைவ&0 அாிசி� ேசாF ெபா%கிய நாளி� உட�� கா/வ0 எ&தைன 0ரதி!ட�? 
 
"ஒட�� �50, சி"ன�மா அவE�=!" 
 
"J5... உ��� J5ேத. க$ ெபா%கியி �=, நாயி&0� ெகளமயில எ$ெண வ�சி� 
=ளிேல"ேன, அ�ப�சிேயாட ச�த�கி� ேபாற"E ஆ;8; �தா. ெசா"ன ேப�சி� 
ேக�க.�..." எ"F சி"ன�மா =�ற� சா85கிறா	. 
 
அவைன ெம	ள எ@�பி ெபா"னா�சி த8;" *" ெகா$5 வ�0 
உ8கா'&0கிறா	. இர$5 வா/ ெகாறி&0 வி85 மீ$5� தி$ைண� பாயி� 
*ட%கி� ெகா	கிறா". 
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காைலயி� சி"ன�மாவி" க$களி� *தI� ெபா"னா�சி வாிக�பி� 
உல'&தியி �=� ரவி�ைக தா" ப5கிற0. ைக��ற*� *0=��ற*� 
தாFமாறாக� =&தினா� ேபா� கிழி�தி �கிற0. 
 
"ஏ8; ஜா�ெக8 கிளி3சிாி�சா? ெகா�� மா8;�சா? எ%க கிளி�சி8ட? பதனமா 
அ2&0� கச�=றதி�ல?" 
 
"அ0 கிளியல... கிளி3சி ேபா�சி..." எ"F ஏேதேதா ெசா�க	 ேமாதிய;&0� 
ெகா$5 வர உத5க	 0;�கி"றன. க$களி� *8;� =ள� ெவ85கிற0. 
 
<�கி வாாி� ேபா8டா� ேபா� ம தா�பா நி�கிறா	. எ@��� நா அட%கி� 
ேபாகிற0. க$க	 அவ	 மீ0 ெபா ளா'�0 நிைல�கி"றன. 
------------ 
 

10101010    
 
நா'� ெப8;9� ைக9மாக ெபா"னா�சி, பா3சாI, சரசி, ந�ல�க$. நா�வ � 
ச�ைத�= நட�கி"றன'. ஞாயி�F� கிழைம� ெசல2 சாமா" வா%க அவ'க	 
வ�தி �ைகயி� அ�ப" ப�ைசைய ைவ&தியாிட� அைழ&0 ெச"றி �கிறா'. 
 
"எ"ன �	ள மா'�க8டா?" எ"ற =ர� ேக85� சிI'&0� ெகா$5 அவ	 
தி �பி� பா'�கிறா	. 
 
ைச�கிளி� ராமசாமி! தைலயி� ��றிய 0$ைட மீறி *;�க�ைற வழிய, ஒ  நீல 
ச8ைட9� அணி�0 ராமசாமி நி�கிறா". அவ" க$க	 சிவ�தி �கி"றன. இர2 
<�கமி�ைல எ"F அவ" *க� பைறய;�கிற0. 
 
ெபா"னா�சி�= *க� மல'�தா>� ஒ  கண&தி� ஊசி ப8டா� ேபா� =வி�0 
வி5கிற0. பதிேல0� ேபசாம� அவ	 தி �பி நட�கிறா	. 'இ�த ஆைள இ�ப யா' 
வர� ெசா"ன0?" எ"ற ேகாப� அவ:	 0 &தி� ெகா$5 எ@��கிற0. 
 
ச�ைத� =�பI� அவ	 �=�0 நட�கிறா	. 
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அவ" அவ:ைடய �	ளி� ேசைலைய� =றியா�கி� ெகா$5 அேத ைச�கி:ட" 
ெதாட'�0 ெச�கிறா". ப�க&தி� இ;�ப0 ேபால ெந %கி, "ஏ&தா ேகாவமா?" 
எ"F யா �=� ேக8காத ெம�Iய =ரI� வின2கிறா". 
 
ெகா8ைட� �ளி சவள� சவளமாக& த8;� மல'�தி �கிற0. 
 
"எ�ப;� =5�கிறிய?" 
 
"�. Qவா." 
 
"அ��85� �ளி9மா? எ"னாயா, ெவல ெசா�I� =5?" எ"F அ%கி �0 ராமசாமி 
'ஆசிய�' ேப�கிறா". 
 
அவ:�= ஓ' �ற� இனி�கிற0; ஓ' �ற�... ஓ' �ற�. 
 
ஐேயா! இவ' ஏ" ேந�F வரவி�ைல? 
 
ெபா"னா�சி �ளிைய� ைகயிெல5&0� பா'�கிறா	. பிற= �ளி ந"றாக இ�ைல 
எ"F தீ'மானி&தா� ேபா"F வி5விெட"F மிளகா/� கைட�=� ெச�கிறா	. 
கைட�காரனான *தியவ", "ஏ&ேத! ெவல ேக8585� ேபாறிேய, ெர$ேட *�கா� 
எ5&0�க! �ளி ஒ �ெகா8ட ெசா&த ஒ$. கிைடயா0!" 
 
அவ	 ெசவிகளி� அ0 வி@�ததாக& ெதாியவி�ைல. மிளகா/� கைடைய9� 
தா$;� ேபாகிறா	; சரசி, "அ�கா வளவி, வளவி வா%க.� அ�கா!" எ"F 
D2கிறா	. 
 
"வளவி� கைட ேகா;யில இ �=. அ%க வா ேபாவலா�!" எ"F பா3சாI 
ஓ5கிறா	. சரசி9� ஓ5கிற0. 
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"ஏ28;, ஏனி�ப; ஓ5றிய? வளவி கடாசில தா" எ"F த5&0 நிF&த� பா'�கிறா	. 
ந�லக$.ேவா, சீனி மி8டா/�காக ெம�Iய =ரI� இராக� பா;� 
ெகா$; �கிறா". அவ" இ"E� ேதாேளா5 உரா9� அ$ைமயி� வ�0 அாிசி� 
கைடயி� நி�கிறா". 
 
"இ�ப ஏ" பி"னா;ேய வாாிய? ெதாணயி �ேப"E ெசா�I85 வராம 
இ �08;ய. பாவி =;�சி85 வ�0... ேதாி�கா85ல ெகால�சி85� ேபாயி8டா. 
இனி யா � யா' பி"ன9� வரா$டா..." 
 
அ�த ெம�Iய =ரI� வ�த ெசா�க	 ச�ைத இைர�சI" எ�லா ஒIகேளா5� 
கல�0தா" அவ" ெசவிகளி� �=கி"றன. ஆனா� அ0 எ�லா இைர�ச>�=� 
ேமலான ேபாிைர�சலாக அவன0 ெசவி�பைறகைள& தா�கி அவைன அதிர� 
ெச/கிற0. 
 
அவ"... அவ" ேம85�=; அள&தி� �ைம <�=ைகயி� ைகயி� *0ெக>�� 
அ@�த ெநா;&0 வி@�0 ஒ வ' இற�0 வி8டதாக� ெச/தி வ�தைத� ேக85 
மாைலயி� விைர�0 ெச"F வி8டா". இ ப0 ஆ$5களாக அ%ேக ேவைல 
ெச/9� அ�த மனித" அள& ெதாழிலாளி அ�ல எ"F விசாரைணயி� Dற�ப85 
வி8டைத� ேக	வி�ப85 அவ" அ%= ெச"றா". தனபா$;ய", அ%=சாமி 
ேபா"ற பல ெதாழிலாள' ச%க& தைலவ'கைள� பா'&0 விவர%கைள 
ெசா�வத�காகேவ ெச"றி �தா". இ�ேபா0� அத�காகேவ அவ" தனபா$;ய" 
P85�=� ெச"F ெகா$; �கிறா". 
 
"இனி யா � பி"ன வரா$ட. வர& ேதைவயி�ல. ேதைவயி�ல..." எ"ற�லவா 
ெசா"னா	! 
 
அவ" அதி'�சியினி"F� வி5ப5*" அவ	 அ�த� ப�க&ைத� கட�0 ேவF 
ப�க� ெச"F வி5கிறா	. 
 
ச�ைத இைர�ச�... வா%=பவ' யா', வி�பவ' யா' எ"F �ாி�0 ெகா	ள *;யாத 
இைர�ச�. சிறியவ', ெபாியவ', ஆடவ', ெப$;', கிராம�, ப8;ன�, நா/, மா5, 
சகதி, அ@க�, ஈ�க	 யா ேம எ02ேம அவ" க$களி>� க &தி>� 
நிைல�கவி�ைல. 
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பாவி =;�சி85 வ�0... பாவி =;�சி85 வ�0... நா�ச�பனா? 
 
நர��க	 �ைட�கி"றன. 
 
"உ%க	 உைழ�ைப எ�லா� அ�த� காாி� வ � *தலாளி�=� ெகா5�கிறீ'க	. 
பி	ைள ெபFவைரயி>� உைழ�கிறீ'க	" எ"F எ&தைன எ5&0� ெசா"னா>� 
விழி�கேவ அ3�� இ�த� ெப$க	... 
 
*த� நா	 அ�த� ெப$ணிட� அ�த� கண�=� பி	ைள - மா$5 ம;�தவனி" 
மைனவியிட�, அ� *தலாளி& ெத/வ&தி" Kசாாியான கண�க�பி	ைள, 'இற�த 
எ" � ச" அ�த அள&தி� ேவைல ெச/9� ெதாழிலாளிய�ல' எ"F எ@தி� 
ெகா5&0 அத" கீA அவைள� ைகெய@&0� ேபாட� ெச/தி �கிறா". அத�=� 
DI அவன0 ஈம� ெசல2�கான NF Qபா/. அவ" அள&ெதாழிலாளியானா� 
ந8ட ஈ5 எ"F ெதாழி�ச%க� கார'க	 <$; வி5வா'க	 எ"F 
*"ென�சாி�ைகயாக� ைகெய@&0 வா%கி� ெச"றி �கி"றன'. 
 
"ம�கா*, (ம�கா - ைபயா) ஊ ல ஒ"ெனா"E ேபசி�கிறாவ... நீ எ0�=� 
ேபாவா$டா. அள&0ல ;கிாி ேவைல, மாச� ச�பள� எ�லாமி �=. இ%க 
[5மி �=, நீ ஆ  ேசாI�=� ேபாவ$டா. எ" ராசா" எ"F ேபதைம9ட" 
ெக3�� தாைய நிைன&0 இர%=கிறா". தா" ச�ைத�= எத�= வ�தாென"F 
�ாியாம� ��றி வ கிறா". நிைன�கேவ ெந3� ெபாF�கவி�ைல. ெவ/ேயா" 
எ"னா�சி தாென"F தன0 ெவ%கிரண%களா� ெத"ப8ட இட%களி� எ�லா� 
ஈர&ைத உறி3�கிறா". ச�ைதயி� ஞாயி�F�கிழைம பக� ேநர%களி� 
=@*பவ'க	 *�கா>� உ�பள& ெதாழிலாள' தா�. இவ'க	 Jாிய" ேம�ேக 
சா/�தா� ெவளி� கிள�பமா8டா'க	. ஆணானா>� ெப$ணானா>� 
ேந'�பா'ைவ பா'�க மா8டா'க	. கீA�பா'ைவ, அ�ல0 சாி&0� ெகா$5 
பா'�=� ேகாண� பா'ைவயா� தா" உலைக� காண ேவ$5�. *;யி� உ��� 
கார� ஏறி ஏறி� க ைம9� கன*� ேத/�0 ைந�0 விட, *�ப0 *�ப&ைத�0� 
ப வ&திேலேய *; பத� ப$ணிய ேத%கா/� ப3� ேபாலாகி வி5கிற0. 
 
பX நிF&த&தி� ஒ  க%காணி9� ஏெழ85& ெதாழிலாள � நி�கி"றன'. வா/ 
திற�காம� ெப$க	 நைடபாைதயி� =�தி� கிட�கி"றன'. � ச" P5, 
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=ழ�ைதக	 எ"ற ெம"ைமயான ெதாட'�கைள எ�லா� 0$;&0� ெகா$5 
இ�த நைடபாைதயி� � $5 கிட�கி"றன'. எ�ேபா0 சா�பாேடா, =ளியேலா, 
<�கேமா? லாாி�காக� கா&தி �பா'க	. லாாி எ�ேபா0 வ�தா>� �F�F��ட" 
ெச"F பசி எாி�சலானா>� உைழ�க ேவ$5�. அ�ேபா0 கா� கிைட�=�. 
காைச� க$டபி" அ�த& 0$;�க�ப8ட பாச இைழக	 உயி'��ட" இய%க& 
ெதாட%=�. 
 
"�	ள�கி� காயலாவாயி �= ெகா3ச ேநர� *"ன ேபாக.�" எ"றா� 
நட�=மா? இ�ைல எ"றா� ேவைல இ�ைல. ெக3ச>�ெக�லா� இ%ேக இள=� 
ெந3ச%க	 கிைடயா0. 
 
"பா&தி� கா8;� ஆ�பிளய� கா8;>� கா� ேதய நீ%க	 ெப8; �ம�கிறிய. ஆனா 
ஒ%க:�= ஆ�பிள� DI கிைடயா0. நிைன�சி� பா %க. ஒ%க:�= எ&தைன 
க!டமி �=? நீ%க	லா� D;� ச%க&திேல ஒ  =ரலா *;ெவ5&0 ஏ" எதி'�க� 
Dடா0!" எ"F அவ" அ"ன�கிளி, ேபாியா�சி எ�ேலாாிட*� வாசI� 
=�தியி �=� ஞாயி�F� கிழைமகளி� ேப�வா". 
 
ச%க� எ"ற ெசா�ைல� ேக8டாேல ம $5 ேபாவா'க	. 
 
"ச%கமி"E காQவா பிாி�சி85� பிாி�சி85� ேபாவா. அெதா$.� வரா0. 
ச%க�தா ஒ�பன� ெகா"னி�சி..." எ"F ேபாியா�சி அவ" தா/�= 
ஒ&0�பா5வா	. 
 
"ச%க� ேச�0 ேபாரா;னா�, சம DI ம85மி�ைல, ேபF கால வசதி, ஆ�ப&திாி 
ம &0வ வசதி, பி	ைள� பா�, ப;�க வசதி, ந�ல சா�பா5, ஓ/2 கால� ெப"ச", 
=;யி �க வசதியான P5, ச�பள&0ட" `2..." எ"F அவ" அ5�கினா� 
அவ'க	 சிாி�பா'க	. "ெவடல� �	ள அகராதியா� ேப�தா..." எ"பா'க	. 
 
ேபாியா�சி�=� காI� ரண� கா/�த நாேளயி�ைல. 
 
"ஆ�சி, ெச ��� ேபா85�கி85 பா&தில நி"F ெகா&திவி8டா எ"ன?" எ"F 
அவ" அவ	 வாைய� கிளFவா". 
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"சீேதவிய, சீேதவிய ெச ��� ேபா85 மிதி�கவா?" எ"பா	. 
 
"அ�ப ம$.Dட� சீேதவி தா. அ0லதா 2ழேறா�, எ�சி& 0�பேறா�, அசி%க� 
ப$ேறா�. அெத�லா� ெச/ய� Dடாதா?" 
 
"ேபாேல... க�சி ேபசாம ேபா!" எ"பா	. 
 
ெபா"னா�சி... ெபா"னா�சி! நீ வி&தியாசமான ெப$ எ"F அவ" 
நிைன&தி �தாேன? ...உ"ைன... அ�த� ேப/... நா�ச�ப". 
 
ெந�றியிI �0 ேவ'&0 வ;கிற0. த�தியாL� *ைனயி� ��ைபயா அவைன& 
த5&தா8 ெகா	கிறா". 
 
"ராமசாமி, ஒ"ன& ேத;85& தா�பா வ�ேத. சாய%கால� அ3� மணி�= ந�ம 
P8;ல D5ேறா�. ெதாி9மி�ல?" 
 
"அ0 சாி ெபா$5வ	ளா� வாராவளா D8ட&0�=?" 
 
��ைபயா விழி&0� பா'�கிறா". 
 
"ெபா$5வளா? எ0�=?" 
 
"எ0�="னா, ேபச&தா"! அவ%க பிர�சிைன9� இ �= பா ?" 
 
"அ0 சாிதா... அவ:வ வ�0 எ"ன ேப�வா? ஞாயி&0�கிளம, த$ணி தவி� 
ெகா$டார, 0ணி 0ைவ�க, �	ள =ளி�பா8ட, எ$ண ேத�சி *@வ இ0�ேக 
ேநர� ப&தாேத? அ0மி0� ேபா�சி"னா பாதி ேப  சினிமா� ெகா8டாயி�=� 
ேபாயி5வா? ெபா$5வ	ளா� வரமா8டா..." 
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"இ�ல அ$ணா�சி, நாம எ"ன ெச3சா>� ெபா$5வள� ேச�கேல"னா 
�$ணியமி�ல. நாம க$.�= பா0கா�� ேவ.�, ேமேஜா5 =5�க.�, ஒ  நா 
வார&தி� ச�பள&0 `2, பிற= ஒ"ப0 நா	 விேசச `2, ேபான�, வ ச� *�J5� 
ெதாழி� பா0கா��, இெத�லா� ேக8டா ம85� ப&தா0. பா&தி� கா8;� ேவைல 
ெச/9� தா/மா', த%க�சிய, இ"னி�= எ�தவிதமான ப&திர*� இ�லாம 
இ �கா%க. � சமாரா இ �கிறவ%க:� அவ%க:�=� பா0கா�பா இ�ல. 
அ$ண" த�பி9� பா0கா�� இ�ல. ேகாழி�=3ைச� Dட& தா/�ேகாழி சிறைக 
விாி�சி �;� ப �தி8ட இ �0 கா�பா&00. ந�ம மEச இன&தி� ந�ம 
ெபா$5வ, க@=� ப �0மாக இ �=� மனிச%ககி8ட த�ப *;யாம 
தவி�கிறா%க. இ0�= நாம வழி ெச/ய$டாமா? நம�= மான� இ �கா? நீ%க 
ெசா�>%க அ$ணா�சி, நாம தமிள" மான�, இ�திய" மான�E அளவா� 
ேப�ேதா�! ெபா$5வள� D8டாம ச%க� D8டமி�ல... அவ%கைள� D�பிட.�, 
அவ%க:�= நாமதா தயிாிய� ெசா�ல.�..." 
 
இ�த� �திய ேவக&தி" ஊ�F� க$ எ�ேபா0 பிற�தெத"F �ாியாமேல ��ைபயா 
பா'&0� ெகா$; �கிறா". 
 
ராமசாமி ெவF� ேப�சாக� ேபசவி�ைல. 
 
அவEைடய �லாதார&திI �0 �ற�ப8டேதா' எ@�சியாகேவ அ�த� =ர� 
ஒI�கிற0. 
---------- 
 

11111111    
 
அ ணாசல� வா  பலைக ெகா$5 பளி%= மணிகளாக� கலகல�=� உ�ைப 
வர�பி� ஒ0�=கிறா'. ஆ�சி ேவெறா �ற� அவ' *த�நா	 ஒ0�கிய உ�ைப� 
=வி&0� ெகா$; �கிறா	. ெதாழி�=� கிண�றிI �0 நீ' பா9� சி�ேறாைடயி� 
=மர" =�சிைய ைவ&0 விைளயா;� ெகா$; �கிறா". 
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சேரெல"F, "அ�ப�சி! த%கபா$; வ$; ெகா$டாரா?" எ"F D2கிறா". 
த%கபா$; வ$; ஓ8;� ெகா$5 வ�தா� அ�ப�சியிட� கா� �ர:� எ"F 
அவE�=& ெதாி9�. 
 
டகடக ெவ"F ஓைச ேக8கிற0. ப�ம3சளா/� =ழியி� ேத%கியி �=� 
ந3ேசாைட நீாி� ச�கர� இற%க, அவ" மா5கைள ஓ8;� ெகா$5 வ கிறா". 
 
க"ன%கேரெல"ற ெவ�F ேமனியி� ேவ'ைவ வழிகிற0. =8ைடயாக இ �தா>� 
கைளயான *க�, சிFக� சிFக� பண� ேச'&0 ெசா�த வ$; மா5 
வா%கிவி8டா". 0 �ைப� ப�I� க;&0� ெகா$5, "எ&தினி �ைடயி �= 
மாமா?" எ"F ேக8கிறா". 
 
"நீ ெவல ெசா�>ேல?" 
 
"எ"ன மாமா, �0சா ெவல ேக�=றிய?...ஆ�சி! �ைட ேபாடலாமா?" 
 
இவ" சா�=கைள� கீேழ ேபா5கிறா". 
 
அ ணாசல� பா&திைய வி85 ேமேல வ�0 அவ" உ�பி� ைகைவ�காத வ$ண� 
மறி�கிறா'. 
 
"ேல, ெவல *;2 ெச/யாம உ��ல ைகைவ�காத!" அவ" பளீெர"F ப�க	 
ெதாிய� கலகலெவ"F சிாி�கிறா". 
 
"சாி மாமா, ெவல ெசா�>�. உம�= இ�லாத ெவலயா? நீ  ேக�றத� =5&தா� 
ேபா�சி?" 
 
"ஏேல ச�கரயா� ேபசி8டா�பல ஆ�சா? ஓட தா$;8டா அத லாாி நி�கி0. நீ 
அ2%க �ைட�=, எ"ன வா%=விேயா, அதல அைர Qவா ெகாற�சி�க..." 
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"சாி மாமா, ஒ�ம ெபா"னான ைகயால ேபா5�..." அவ" சா�ைக விாி&0� 
பி;�கிறா". 
 
"ஏ"ேல, நா" ெசா�I8ேட இ �கிேற, நீ சிாி�கிேற?" 
 
"எ"ன மாமா, நீ%க எHவள2 ேவ.மி"E ெசா�>%க. �ைட�= அ3� Qவா 
தார..." 
 
"இ�த� ேப�ெச�லா� ேவ$டா. �ைட ெர$டைர Qவா, காைச� கீழ வ�சி85 
�ைட ேபா85�க..." 
 
த%கபா$; "சாி �ைட ெர$டைர" எ"F ம;ைய& திற�0 ஒ  ப&0 Qபா/ 
ேநா85 எ5�கிறா". 
 
"வ�சி�=� அ5வா"X..." 
 
ப"னிர$5 �ைடக	 இ �கி"றன. அவேன �8ைடயிைன� ப�றி ஏ�Fகிறா". 
வ$; கடகடெவ"F ஆ;� சாி�0 ெகா$5 ெம�ல� பாைதயி� ெச�கிற0. 
 
ஒHெவா  *ைற9� இ0ேபா�தா" அவ � ேப�வா'. அவE� ைந�சியமாக 
வி85� ெகா5�காமேல இ@&த;�பா". 
 
ப&0 Qபா/ வ�த மாதிாி மீதி�பண� வரா0. 
 
அவ � ேக85� ேக85 அதிக�ப;ேய வா%கி� ெகா$5 உ���= வைக ைவ�பா'! 
 
அவ' ஆ�சி ம$ =ட&தி� ைவ&தி �=� ந�ல நீைர� சாி&0� =;�கிறா'. 
 
"எ"ன இ�ப� ேபா/ த$ணி =;�கிறிய? ேசாF ெகா$டா�தி �ேகேன 
ேவணாவா?" 
 
"த$ணி =;�கிற0�= Dட ஏ" கா வா ?" 
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"ஏேல, வால..." எ"F =மரைன9� அைழ&0� ெகா$5 ஆ�சி சா�பா85�=& 
தயாராகிறா	. 
 
சிF பன ஓைல� சா'பி� அவ'க	 அம கி"றன'. �; ைவ&தி �=� களிைய9� 
0ைவயைல9� வாைழயிைல� ச கி� எ5&0 ைவ�கிறா	. 
 
"*னிசீ�� P8;� ஆ�சி ெந�> ேவவி�க.மி"னாவ, நாள�கி வாரமி"ன..." 
 
அவ' களிைய எ5&0 *க'�0 பா'�கிறா'. "த$ணி ந�லா� கா3�� ேபா85� 
கி$டIயா? ேவ&0� ேபா��. சளி�ச வாைட வ 0." 
 
"P8ட ஒ  த$ணிகா�ச நாதியி�ல. ெபா"னா�சிய நா அE�பி�ேச =5&தி �க 
மா8ேட. � ச" இ�ப சாவ�ெகட�கா"E ெபா/ ெசா�I, அள&0�= வி85� 
ச�பாதி�க� D8; ேபாயி �கா..." 
 
அவ �=� ேகாப� வ கிற0. 
 
"ேப�ைச ஏ" மா&0ேற? களி வாயில ைவ�க வழ%கல? நீ ஒ  ேசாF ஒ@%காக 
ஆ�=றதி�ல. ேப��... ேப��தா!" 
 
"நா ேக8ட0�=� பதிேல ெசா�ல மா8;ய! <&<;�=� ேபா/ வ�திய. எ��85� 
ெச�வா�சி... எதானா>� இ�ப அ�த& 08ைட எ%கி8ட� =5&திட.�. வ	ளி� 
ெபா$.�= XD>�=� ேபா85� ேபாக ெவ	ள ச8ட இ�ேல%கா..." 
 
அவ' ேபசவி�ைல. ெபா"னா�சி P8ைட வி85� ெச"ற பிற= ேசாF� Dட 
அவ �= வைகயாக� கிைட�கவி�ைல. அவ:� த�பி9� அவ �=� பாரமாகவா 
இ �தா'க	. ப�ைச நா	 *@0� 0லாவி� நீாிைற&0� பா/��வா". 
ெபாாிகடைல வா%கி� ெகா	ள எ"F ப&0 ைபசா 085 ெகா5&தா� வாெய�லா� 
ப�லாக நி�பா". இர$5 ேப � அ"F யா �ேகா உ��� �ம�0 ெகா8; வி85 
வ வைத அவ' பா'&0 வி85 வ�தி �கிறா'. அவைள இ%= மFப;9� ேவைல 
ெச/ய� D8; வர�Dடா0. ஆனா�, அவ:�=� க�யாண� எ"F ஒ  
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வளைமைய� ெச/ய அைழ&0 வர ேவ$5�. க�யாண� எ"ற நிைன2ட" 
த%கபா$;யி" *க� தா" உடேன ேதா"Fகிற0. அவ' க$*" *"E�= 
வ�தி �கிறா". அ�ப" அ�ைம யா மி�ைல. ஒேர ஒ  அ$ண" இ �கிறா". 
அவE� உ�� வாணிப� தா" ெச/கிறா". இ�த� ைபயE�=� ெபா"னா�சியி" 
மீ0 ஆைச இ �கிற0. அவ:�ெக"ற 0$5 *�கா� ஏ�கைர ஒ0�கினா� 
பா5ப85� ெகா	வா'க	. ெசவ�தி� ெப$ணி" க@&திI �த தாIைய அவ' 
ப&திரமாக ைவ&தி �கிறா'. ஒ  ேசைல 0ணி வா%கி, ெச�<' * க" ச�நிதியி� 
அவைள மண*;&0� ெகா5&0 விட ேவ$5�. 
 
"...." 
 
"எ"ன, நா%ேக�ேக". ேபசாம இ �கிய... என�= P8;ல எ$ெணயி�ல, �ளி 
இ�ல..." எ"F மைனவி ைக க@வி வி85 அவ' ம;ைய� பி;&0� பா'�கிறா	. 
 
அவ' இட0 ைகயா� அ@�தி� பி;&0� ெகா$5 அவைள அ$ட விடாம� 
ஒ0�=கிறா'. 
 
"க2F வா%க.�. கிணF வாராம அ5&த உ�� எ5�கற0�கி�ல. நீ வ�� 
ப$ணாத இ�ப!" 
 
"இ�த மாச� என�= இ வ0 Qபா =5&தி �கிய. நா எ"ேனய! இ�ப அ�த� காச 
என�=& தர.�..." 
 
"மா&தி&தார"..." 
 
"அ�ப�சி, என�=� கா� ேவ.�..." எ"F =மர" *"ேன�பாடாக� ேக85 
ைவ&தி �கிறா". 
 
"எ%கி8டதா ஒ%க கா வாெர�லா. ெபா"னா�சிைய9� பயைல9� D8;85 
வார"E ேபானிய, உ�பள&0 ேவைல�கி� ேபாறா"E ெசா�I85 வ�தி �கிய. 
இ%க ப�க&0ல �	ளேயா5 �	ளயா ேவல�கி� ேபாவ85�E நா3ெசா"னா 
இ;�க வ�திய. அ0�=&தா நா> கா� ைகயிI �=�. ஒ  சீல ஜா�ெக8 
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எ"ேனE� எ5�கலா"E ெசா"ன. அ�ப ஏ%கி8ட� ேப�னெதா$.. இ�ப 
ஊ ல எ"ன ெசா�றா? அ�த 2	ள�கி ேசாF Dட� ேபாடல, அ�ப%கி8ட 
ெவர8;8டா"E ெசா�றா! எ" தலெய:&0..." 
 
�� �ெச"F அழ& ெதாட%கியவளாக அவ	 பாைனைய எ5&0� ெகா$5 
P8ைட� பா'�க நட�கிறா	. 
 
அவ �= இ0 பலPன� ப=தி. உ$ைமயி� அ"F அவ'கைள அைழ&0 
வரேவ$5� எ"F தா" ெச"றா'. ஆனா�, ெபா"னா�சி அ%கி �0 வரேவ$5� 
எ"F வி �பியதாக& ெதாியவி�ைல. இ%ேக மைனவி அவைள எ�ேபா0� 
பி5%கி� ெகா$; �தா	. த" க$ *" இ"ெனா  பா&தி� கா85�= அவைள 
அE�ப அவ' மன� 0ணியவி�ைல. பிற= அ�த� கா�� அவ	 ைகயி� த%கா0. 
இ�ேபா0... எ%ேகE� வ8;� கடேனE� வா%கி த%கபா$;�= அவைள மண 
*;&0 விட ேவ$5�. 
 
P85�= வ�த0� ப&0 Qபா/ ேநா8ைட மா�றி வ�0 அவளிட� ஐ�0 Qபாைய� 
ெகா5�கிறா'. =3சாி கண�=� ேபா85� ெகா$5 இ �கிற0. உ	ேள வ�0 
ச8ைடைய ஆணியி� இ �0 எ5�ைகயி� கீேழ க8ட� ேபா8ட ெதா%=ைப 
P�றி �கிற0. "ேவ> வ�தி �கிறானா? - எ�ப வ�தா?" 
 
"அ$ண" வ�தி8டா அ�பேவ..." 
 
"பாீ8ைச ந�லா எ@தியி �கிறனாமா? எ%க ேபாயி8டா  0ைர?" எ02� பதி� 
வரவி�ைல. 
 
அவ �=� ேகாபமாக வ கிற0; ெபாிய 0ைர ேபா� ெச ��, ச8ைட! அவ" 
*;9�, காI� ேபா85� ெகா	:� யாைன� =ழா9�! 
 
தீ'ைவைய நிைன2F&தி வ�த க;த&ைத அ"F ெப8;�=	 ைவ&0வி85� 
ேபானா'. ேமேல பலைகயி� இ �0 அைத அவ' எ5�கிறா'. பைழய தகர� ெப8;, 
அதி�தா" அவ ைடய D85ற2� ச%க� காகித%க	, ப&திர�, ேவ>வி" க�Rாி� 
ப;�� உதவி� ச�பள� காகித%க	 எ�லா� இ �கி"றன. 
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அைத& திற�=� ேபாெத�லா� ஒ  ேகா;& 0ணியி� *;��� க8; ைவ&தி �=� 
ெசவ�தி� ெப$ணி" அைர� ப2" தாIைய� பா'�காமI �க மா8டா'. இ"E� 
பழ�க&தி� அ�த� காகித%கைள எ5&0� பா'�ைகயி� பகீெர"ற0. 0ணி 
அவிA�0 கிட�கிற0. அ0... அ0 எ%=� இ�ைல. அவ' உத5க	 0;�கி"றன. 
ெந�றி நர��க	 �ைட�கி"றன. 
 
"ஏளா?... ெபா8;ய ஆ  திற�த0? ெபா8;ய ஆ  திற�த0"ேன?..." 
 
அவ' =ரI� கன� ெகா��ளி&0� சீFகிற0. அ�த� சீற>�= எதிெராI இ�ைல. 
இ0 அவ' சீ�ற&ைத இ"E� P�சாக� க�=கிற0. "இ0 ஆ  ேவல? ஆ  ெபா8;ய 
திற�திய?" 
 
பி"ேன வ�0 பாைன க@2� மைனவியி" *;ைய� ப�Fகிறா'. 
 
"வி5�..! ஏனி�ப� D�பா5 ேபா5றிய? *;ய� �;�கிறிய?" அவ:�=� 
ெந�றி�க$ இ �கிறெத"F கா85கிறா	. 
 
"ஒம�=� க$.ம$. ெதாியா0! ெபா8;ய நா�தா ெதாற�ேத! எ"ன ப$ண� 
ெசா�றிய?" 
 
அவ �= உத5க	 0;�கி"றன. எ"ன ெச/வெத"F ெதாிய&தானி�ைல. 
 
"�தி, எ�த%க�சி பி	ைளய ெவர8; அ;�ச0 நீதா. அவ... அவ நைக ந8ெட�லா� 
வி&0�ேபா8ேட, ஒ  அைர� ப2" ெசா&0, அைத வ�சி �ேத, ம%கிIய�. அைத 
எ%ேக ெகா$5 ேபா8;ய அ�ைம9� மவEமா?" 
 
"எ%=� ெகா$5� ேபாடல. நீ  பா85ல கா&085 இ�லாம ெபாற�ப85� 
ேபா8;ய. அவ இ�த�சண� சி"னா�சிேயாட ேபாேவ"E =தி�கா. *�கா&085 
இ�ல. கட" வா%கற ப�கெம�லா� கட". *"சீ� P85 ஆ�சி9� இ�ல. இ�ப 
வாணா8;, மாமா வர85�னா ேக8டாளா? அவேளதா, எ%க�மா ெசா&0தான, 
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ேகாயி�கார' P8ட வ�சி இ வ&த3� Qவா வா%கி&தா �னா. வா%கிேன. எ"ன 
ேவணா அ;�சி� ெகா�>�!" 
 
அ ணாசல� த" தைலயி� அைற�0 ெகா$5 ெவளிேய வ கிறா'. 
------------------ 
 

12121212    
 
ெசவ�தியா�ர� ெதாழிலாள' =;க	, *�பதா$5க:�= *"ன', 'பன3ேசாைல 
அள�' எ"F இ�நா	 தி�ெக85மாக விாி�0 காி�� மணிகைள விைளவி�=� 
சா�ராeயமாவத�= *"ேப உ வானைவ. ெபாிய *தலாளி வாIபமாக இ �த 
கால&தி� சிF அள�காரராக அ%= ெதாழி� ெச/ய� �=�த ேபா0, *த" *தI� 
=;ைச க8;� ெகா$5 அ%= =;ேயறிய சி"னானி" =5�ப*�, அவைன ஒ8;� 
ெகா$5 அ%= பிைழ�க வ�தவ'க:� தா" அ�த� =;ைசக:�= இ"F� 
உாியவ'களாக இ �கி"றன'. கிண�றிI �0 மனித" நீாிைற&த நா	 ேபா/ 
இய�திர� இய%க& ெதாட%கிய0� உ�பள%க	 ெப க, மைலமைலயாக 
ெவ$ணிற� =ைவக	 கட�கைரகைள அல%காி�கலாயின. ெபாிய *தலாளியி" 
கைடசி மக", ம &0வ� ப;�ைகயி� I�Iைய� காதI&0& தி மண� ெச/0 
ெகா$டா". பிற= தா" 0ைர அள� எ"ற சிF 0$5 தனியாக� பிாி�0, 
ஏெஜ$8 கா&த*&0வி" ஆ:ைக�=	 வ�த0. டா�ட' *தலாளி�= இ�த 
அள&ைத� ப�றி ல8சிய� ஏ0� கிைடயா0. NF ஏ�க' பர�பி� ேவைல ெச/9� 
ஐ�ப0 ெதாழிலாளிக:�=� மாச� ச�பள� எ"F அFப0 Qபா9�, நாெளா"F�= 
அைர கிேலா அாிசி9� வழ%க அவ' ஏ�பா5 ெச/தி �தா'. த85ேம8;� 
உ���=ைவக:�=� ேபா8ட கீ�F�க	 இவ'க:ைடய =;�க:�=� 
ெச�பனிட� கிைட�=�. சீ�=, பி	ைள� ேபெற"றா� 0ைரயி" ஆXப&திாியி� 
இலவச சிகி�ைச கிைட�=�. ெசா�ல� ேபானா� டா�ட' *தலாளி இ�த� ப�கேம 
வ�ததி�ைல. ஏஜ$8 கா&த*&0வி" அதிகார&தி� தா" அ%ேக நி'வாக� 
நட�த0. 0ைரயி" மாமியா' ெட/சி அ�மா	 அ%= மாத� ஓ' *ைற சாமியாைர� 
D8;� ெகா$5 வ வா	. ஜப�Dட� ஒ"F �ைலயி� உ வா�=வத�கான 
தி8ட� ேபா8; �தா'க	. 
 
ராமசாமி அ�தநா	 த�ைத அ%ேக ேவைல ெச/ய வ�த கால&திI �0 இ �த 
=;ைசயி�தா" தா9ட" வசி�கிறா". அ"ன�கிளி, மாாிய�மா, மாசாண� 
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ஆகிேயா � அள� பிாி�த பி" அ%ேக ேவைல ெச/ய� ேபானா>� இ�த� 
=;ைசகளிI �ேத ெச�கி"றன'. ராமசாமி ெதாழிலாளாிைடேய �திய விழி�ைப� 
ெகா$5 வர ச%க� இய�க� எ"F ஈ5ப5வைத� கா&த*&0 அறி�தா". அவ" 
த�ைதயி" வரலாF எ�ேலா �=� ெதாி9�. 
 
அ�த ஞாயி�F� கிழைம அவ" காைலயி� கிள�� *" ஏஜ$;" நீல�கா' உ	ேள 
வ வைத� பா'�கிறா". ச�ைற�ெக�லா� *னிய$ண" மக" ஓ;வ�0, 
"அ$ணா�சி, ஒ%கைள ஏஜ$8 ஐயா D�பி5தாவ...!" எ"F அறிவி�கிறா". 
ஏஜ$8 கா&த*&0 ஒ  மாமிச ப'வத� ேபா� உ�பியி �கிறா". ெபாிய �Xதி 
மீைச க"ன%கைள ஆ�கிரமி&0� ெகா$; �கிற0. த%க� ப8ைட க;யார�; 
விர�களி� ெபாிய ெபாிய ேமாதிர%க	... 
 
"D�பி8Y%களா, சா'?" 
 
"ஆமாேல. ஒ"ன� பா'�கேவ *;யறதி�ல. [8ட� காI ப$ண.�, அ�த எட� 
ேவ$;யி �=. டா�டர�மா ேபான மாசேம ெசா"னாவ..." 
 
ராமசாமி திைக&0� ேபாகிறா". 
 
"எ�லா � காI ப$ண.மா?" 
 
"ஜப�Dட� க8ட.மி"E பிளா" ேபா8; �காவ. நீ இ�த அள&0�காரனி�ல. 
இ�த அள&0�கார2க ெகா3ச�தா, ேவற எட� ஒ0�=வாக. ஏேதா அ�த நா	ேள�0 
இ �திய, ஒ$.� ெசா�லாம இ �த�... இ�ப எட� ேதைவ�ப50." 
 
"இ�ப திY'E காI ப$ணE"னா எ%ேக ேபாவ? எட� பா'�க.மி�ல? 
ெகா3ச� டய� =5%க..." 
 
"ஒ"ன ஆள�காணேவ *;யல. ச%க� அ0 இ0$. ேபாயிடற, மி"ன 
ெசா�லல"னா ஏ� த�பா? ஒ  வார� டய� தார. காI ப$ணி�ேபா5!" 
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ஏஜ$8 Dறி ஒ  வார&0�= ேமலாகிவி8ட0. அவ" ேவF இட� பா'�க 
*ைனயவி�ைல. ெதாழி� ச%க ஈ5பா5 அதிகமாக, பல பிர�ைனகளி>� தைல� 
ெகா5&0� ெகா$; �தா". பக� ேநர%களி� ெபா"னா�சிைய9� த�பிைய9� 
பா'�=� ேபா0 மன� 0;�=�. மாைலயி� அவ'க	 P5 தி ��வைத9� அவனா� 
க$காணி�காம� இ �க *;யவி�ைல. நா�ச�பைன� பா'�=�ேதாF� அவ" 
உ	ள&தி� ெவF�� =ைமய மீைச 0;�=�. 
 
உ�பள&0 ஈர%கைள வ�ற� ெச/9� கா�F அ�த ம�களி" ெசவிகளி>� சில பல 
ெசா�கைள� பர��கி"றன. 
 
பன3ேசாைல அள*�, 0ைர அள*� ஒHேவா' வைகயி� அ�த� ெசா�கைள, 
ெச/திகைள உ	ேள அTமதி�காத க�ேகா8ைடகளாக இ �கலா�. அ�த� 
க�ேகா8ைடக	, ப3ைச& ெதாழிலாளாி" அ&தியாவசிய& ேதைவகைள9�, 
இவ'க:ைடய அ8வா"�, சீைல ேபான�, எ"பன ேபா"ற வ$ைம� K�ைச9� 
=ைழ&0� க8;யைவ. இ�த� சா�0தா" இ%ேக பலமாக நி�கிற0. 
 
ஏைனய அள%களி� வFைம& ேதைவ9ட" DI�காக எ"ற ெவF� நீைர� ேச'&0 
எ@��� மதி�க	 இைடவிடாத அாி���= இட� ெகா5�கி"றன. அHவ�ேபா0 
ேவைல நிF&த�, த;ய; Kச� அ%ெக�லா� நிகA�தா>� இ%= அைவ எ8;� 
பா'�பதி�ைல. நி'ணய�DI ஆ.�=� ெப$.�=� சமமி�ைல எ"றா>� 
ஓரள2 அ%ெக�லா� நி'ணய�DI நைட*ைற�= வ�தி �கிற0. இ%ேகா 
*தலாளி கண�கி� நா	 கண�= நி'ணய�DI, மாச� ச�பள� எ"F ெபFபவ' 
ெசா�பமானவ'. ெப �பாலான ெதாழிலாள', கா$8ரா�8 எ"ற *ைறயி� 
நி'ணய� DI�=� =ைறவான DI�= அ;ைம�ப5&த� ெப�றி �கி"றன'. 
 
"பன3ேசாைல அள& ெதாழிலாளேர! ஒ"F ேச %க	! எ85மணி ேநர 
ேவைல�ேக�ற ஊதிய�... பதி2 ெபF� உாிைம, வாரா�திர ஓ/2 நாைளய ஊதிய� - 
இைவ அைன&0� உ%க	 உாிைம! தா/மா'கேள! உ%க	 ச�திைய� சிதற 
விடாதீ'க	! ஆ.�=� ெப$.�=� சமமான DI..." எ"பன ேபா"ற வாசக%க	 
அ�சிட� ெப�ற 0$5� பிர�ர%க	 எ%கி �0 பிற�த0 எ�ப; வ�தெத"F 
�ல�படாம� ெதாழிலாளாி" உ	:ண'ைவ� சீ$; வி5கி"றன. 
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ஒHெவா  அள&தி>� 0;�=� இள� ர&த&0�=ாியவ'கைள� க$5 பி;&0& 
0ைணவ'களா�கி� ெகா	ள ராமசாமி *ய"F ெகா$; �கிறா". பன3ேசாைல 
அள&0� க�ேகா8ைடைய& தக'&0விட அவ'க	 திட%ெகா$5 உைழ�கி"றன'. 
 
அ�நா	, சனி�கிழைம, ராமசாமி பதிென8டா� ந�ப' பா&திைய ';கிாி' பா'&0� 
ெகா$; �கிறா". அ�ேபா0 விைரவாக� கண�க�பி	ைள த%கரா� வ கிறா". 
அவ" வைகயி�தா" ராமசாமி�=� ச�பள�. "ஏேல, ராமசாமி!... ெமாதலாளி ஒ"ன� 
D�பி5றா..." 
 
ராமசாமி நிமி'�0 பா'�கிறா". விழிக	 ஒ  ேக	வி� =றியாக நிைல�கி"றன. 
*தலாளி அவைன� D�பி5கிறாரா? எத�=? *தலாளிக	 எ�ேபா0� 
ெதாழிலாளிைய ேநராக� பா'&0 எ02� ேபசமா8டா'கேள? 
 
அ�நா	 ச$*க� க%காணி ராமசாமிைய� சிF ைபயனாக உ��� ெகா8ட;யி� 
ேவைல�=� ெகா$5 வ�0 ேச'�ைகயி� அள&தி� இHவள2 சாைலக:�, 
க8;ட%க:� கிைடயா0. அவ" ேவைல�=� ேச'�0 பல நா8க	 ெச"ற பி" ஒ  
நா	 அறைவ� ெகா8ட; வாயிI� ஒ  ெபாிய மனித' ச�தன� ெபா85� 
=%=ம*மாக வ�0 பல' Jழ நி"றி �தா'. அவைன� க%காணி D8;� ெச"F 
அவ' *" நிF&தினா'. 
 
"இவனா?..." எ"F ேக8ப0 ேபா� அவ' க$க	 அவ" மீ0 பதி�தன. 
 
"எ"ன DI =5�கிறிய?" எ"F வினவினா'. 
 
"ஒ$ேண கா Qவாதா..." எ"F க%காணி அறிவி&தா'. 
 
"ெதாழி ெவ8;�=5�க காவா/ கச5 எ5�க"E ேபா85�க. ெர$5 Qபா/ =5..." 
எ"றா'. 
 
அ�ேபா0தா" அவ' ெபாிய *தலாளி எ"றறி�தா". அ�நாளி� தன�= ம85� 
அ�த� ெபாியவாி" ஆதர2 கிைட&தி �கிறெத"F அவ" மகிA�சி ெகா$டா". 
ம�றவ'களிைடேய க'வமாக நட�தா". ெதாழியி� அHவ�ேபா0 நீ' பாய மைட 
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திற�0 வி5வ0 அைட�ப0, அ>வலக&தி� எ�ேபாேதE� யாேரE� வ�தா� 
ைச�கிைள மிதி&0� ெகா$5 ேபா/ ேசாடா வா%கி வ வ0 ேபா"ற 
ேவைலக:�= அவ" உய'�தா". 'ஐ8ரா' பி;�க அவ" உய'�த ேபா0 Dட 
*தலாளிைய� பா'�கவி�ைல. *தலாளி�= வயதாகி வி8ட0. அவ' ப5�ைகயி� 
வி@�0 வி8டா'. அள&0�=	 அவ'க	 எ@�பியி �=� ேகாயிI� எ�ேபாேதE� 
சிற�� நா	 வ � ேபா0 அவ' வ வா'. ைகலா= ெகா5&0 அைழ&0 வ�0 
அவைர� ச�நிதியி� அம'&0வா'க	. ெபாிய *தலாளியி" ெதாட'� அHவளேவ. 
 
ஆனா� அவ ைடய வாாிசான ம�களி� ஒ வ" தா" இ�த அள&ைத நி'வாக� 
ெச/கிறா". அவ" தா" இ%ேக அதிகமாக வ�0 த%கி ேம�பா'ைவ ெச/கிறா". 
*தலாளியி" ம�ற ைம�த'க:�=� இவE�=� இைடேய ேவFபா5க	 உ$5. 
இவ" ம�ற ெச�வ' ம�கைள� ேபா� ேதா�ற&தி� ஆட�பர� கா8டமா8டா". 
ைககளி� ேமாதிர%க	, த%க�ச%கிI, உய'�த உைட, ெச$8 மண�, நாகாிக� 
ெப$க	 எ"ற இைச2கைள இவ" காைர ஓ8;� ெகா$5 வ �ேபாேதா, 
XD8டைர ஓ8;� ெகா$5 வ � ேபாேதா காண இயலா0. சாதாரணமாக ஒ  
சரா9� ச8ைட9� அணி�தி �பா". தைல*; சீராக ெவ8;, அ �� மீைச9ட" 
கா8சியளி�பா". 
 
அவEைடய வ$; உ	ேள Tைழ9� ேபாேதா, அவனிட� ம�றவ' ேப�� 
ேபாேதாதா" அவைன *தலாளி எ"F க$5 ெகா	ள ேவ$5�. அவ" 
ேதா�ற&0�= எளியவனாக இ �த ேபாதி>�, அவைன எ�ேபா0� யா � 
அ.கிவிட இயலா0. க$8ரா�8, அ�ல0 கண�=� பி	ைள �லமாக&தா" 
எைத9� Dற *;9�. அ�த *தலாளி த"ைன எத�=� D�பி5கிறா' எ"F அவ" 
ஐ9Fகிறா". கா �ேக மாியாைத கா85பவ'க:�, அவ' வ%கி அதிகாாிகைள 
உ��� =ைவகளி" ப�க� அைழ&0 வ ைகயி� Dனி� =ைழ�0 =F=பவ'க:� 
நிைற�த அ�த� கள&தி� இவ" 'அவE� மனித" தாேன' எ"F அல8சியமாக� 
ெச"றி �கிறா". உ��� =ைவக	 - அவ'க	 உைழ��. அவ�ைற வ%கியி� 
அடமான� ைவ&0 இவ'க:�=� DI ெகா5�கிறா". 'இவE�கா ந!ட�' எ"F 
=*Fவா". 
 
அவைன இ�ேபா0 அ�த *தலாளி எத�= அைழ�கிறா'? 
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வி �0� ெகா8டைக *"னைறயி� அவ' உ8கா'�தி �கிறா'. அ கி� நா�ச�ப" 
நி�கிறா". *@கா	 ேசாைல9� �ைலயி� நி�கிறா". அ�த ேநர&தி>� அவ" 
'த$ணீ'' ேபா8; �கிறா". வாைட P�கிற0. த%கரா� அ%ேக வ�0 ஒ0%கி 
நி�கிறா". 
 
ராமசாமி அ%ேக நி"F எ"ன எ"பைத� ேபால ேநா�=கிறா". =�பி85 
நி�கவி�ைல. 
 
"நீதா" ைஹ8ரா பா�=றவனா?" 
 
ஆமா� எ"F அவ" தைலயைச�கிறா". 
 
"ேப ?" 
 
இ0Dட& ெதாியாமலா D�பி8டE�பினா"? 
 
"ராமசாமி..." 
 
"நீ எ%க P5 வ�சி �ேக?" 
 
இத�= அவ" பதி� DF*" த%கரா� *�தி� ெகா	கிறா". 
 
"அ%க, ெதாைர அள&0ேல�0 வாரா", ெசா"ேனேன?" 
 
"ஓ, மற�0 ேபாேன". உன�= மிசி" ேவல ெதாியி"னா%க. ப��ெச85 
பா�பிய�ல?" 
 
"பா�கற0 தா"..." 
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"இ%ேகேய ேகாயி� ப�க� P5 வ�சி85 இ �தி5. கா�திநாத" மிசி" பா�கறா". 
அவE�= ஒ&தாைசயா நீ9� ப��ெச85கைள� பா'&0 எ$ெண/ ேபா5வ0 
ேபால ேவைல ெச/யிேற. இ�ல?" 
 
அவ" எ02� ேபசாம� தைலயா85கிறா". 
 
"நீ இ�ப மாச� ச�பள� எHவள2 வா%கேற?" 
 
"N&0 *�ப&த3�... இ�ப ஒ  மாச� N&த�ப0 =5&தா..." 
 
"சாி உன�= இ Nறா� ச�பள� உச&தியி �=. ச�மத� தாேன?" 
 
ராமசாமி�=� சில கண%க	 ேப�� வரவி�ைல. 
 
இ�த *தலாளி ��மா� கிட�பவைன வIய அைழ&0, உன�= இ%ேகேய P5 
ைவ&0� ெகா	, ச�பள� ஐ�ப0 Qபா/ ேபா� அதிக� த வதாக எத�=� 
ெசா�கிறா'? <$;I� இ �=� �@ைவ இ@�க வ � மீ" Dட அHவள2 
எளிதி� பா/�0 விடா0. இ0 எத�காக? இ�ப; ஐ�ப0 Qபாைய Pசி எறி�0 விட 
அவ'க	 *8டா	களி�ைல. மனிதாபிமான ஈரமி�லாம� அள&0�கார'களிட� 
ேவைலைய வா%=கிறா'க	. ப&0 ைபசா அதிக� ெகா5&0 விட மா8டா'க	. 
அ02� இ�த *தலாளி சீைம�ெக�லா� ெச"F ப;&தவ'. 
 
"ரா&திாி9� ெபாF�பாக ேவைல பா'�க.மா?" எ"F ராமசாமி ஒ  ேக	விைய� 
ேபா5கிறா". 
 
"அ�ப;ெய�லாமி�ைல. ஏ�ெகனேவ சில ேப �=� ேகாயி>�=� ப�க&தி� P5 
ைவ&0� ெகா	ளலாமி"E ெசா�Iயி �கிேற". நீ9� இ%ேகேய இ �தா� 
ச2காியமா இ �கலா�E ெசா"ேன"..." 
 
"ெரா�ப ச�ேதாச�. என�= ம85� இெத�லா� =5�கிறீ%க. ெசா�ல� ேபானா 
என�= ெரா�ப� க!டமி�ல. எ"ன� கா8;>� க!ட�ப5றவ%கதா அதிக�. 
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க$8ரா�8 DI%க அ3சாF க�>�க�பால இ �0 வரா. இத, நா�சிய�ப" 
DI�கார%க <&0�=; ட2E�=	ளாேறேல�0 வராவ. அவியளவிட என�= 
எ"ன க!ட�?" 
 
"க$8ரா�8கார%க சமாசார� ேவற, அத�ப&தி நீ ஏ" ேபசேற? மாச� ச�பள� 
வா%=றவ%க:�=� சில ச>ைக ெகா5�கலா"E தீ'மானி�சி �கிேற". அதில 
நீ9� வாேர, அதா" D�பி85� ெசா"ேன"..." 
 
"இ�ப எ%கள�Dட அ%க காI ப$ணி� ெசா�Iயி �கா. ஏஜ$5, ஜப�Dட� 
எ5�க� ேபாறா%க, அ�த எட&தில, காI ப$ண.�E ெசா�I மாசமாக� 
ேபா20. நா ம85மி�ல, இ%க அள&0ல �	ள ெப&0ேத ஒ  ெபா�பிள, அவ 
Dட&தா, நா> �	ள%களி9� வ�சி85 எ%க ேபாவா? எ�லா� அ%ேக�0 இ2க 
வ�0தா ேவைல ெச/யிறாவ, அவிய:�=� இ%ேக =;ச ேபாட எட� தாாியளா?" 
 
*தலாளி த%கரா�ைவ� பா'�கிறா'. 
 
"அ�தா: க$8ரா85 DIயி�ல...?" 
 
"க$8ரா85... ஏனவிய க$8ரா8டா இ �க.�? வ ச வ சமா உதிர&ைத� 
ெகா5&0 உழ/�கிறா%க. க$8ரா85E ைவ�கிற0 சாியா?" 
 
"ஏேல, இ0 எ"ன"E நிைன�ச? ெமாதலாளியி8ட� ேப�ேத. மாியாதி தவற 
ேவணா�?" எ"F நா�ச�ப" எ�சாி�கிறா". 
 
ராமசாமி அவைன எாி&0 வி5பவ" ேபா� பா'�கிறா". 
 
"நாE� *தலாளி9� ேப�கிேறா�. என�=& ெதாி9�. நீ ஏ$டா ந5ேவ வார, 
நாேய!" 
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நா�ச�ப" எதிெராI கா8; �தா� ராமசாமி ஒ  ேவைள ேகாப� தணி�தவனாகி 
இ �கலா�. அவ" வா/ திற�கவி�ைல. ெமௗன� அ%ேக திைர விாி�கிற0. 
ஒHெவா  விநா;9� கன&ைத� �ம�0 ெகா$5 நகர இயலாம� தவி�கிற0. 
ராமசாமியி" =*ற� படாெர"F ெவ;�கிற0. 
 
"பா&தி� கா85�= வர ெபா�பிளைய மான� =ைல�=�... ப"னி� பய�...! ஒ" 
ஒட��ல ர&தமா ஓ50? சா�கைடயி�ல ஓ50? ெபா$.வள& ெதா85� 
=ைல�=� ஒ%ைகைய ஒ நா	 நா" ெவ8;� ேபா5ேவ!... *தலாளி! இவைன, 
இ�த நா/�பயைல, இ�த அள&ைத வி85 நீ%கேள விர8டேல"னா ஒ%க ேப  
ெக85� ேபா=�. இவைன நீ%க ெவர8டேல, இ�ல இ%க நட�கிற அ�கிரம&ைத& 
த5�கேல"னா, நாேன இ�த� பயைல ெவளிேய த	:வ ஒ நா." 
 
*தலாளி �"னைக மாறாம� அவைன� பா'&0� ெகா$; �கிறா'. நா�ச�ப", 
த%கரா� இ வ ைடய *க%களி>� ஈயாடவி�ைல. ேசாைல9� Dட எ8; நி"F 
பா'&0� ெகா$; �கிறா". 
 
ப8டா� படபடெவ"F ெவ;&0வி85& தா�காIகமாக� சிறி0 ஓ/�தா� ேபா� ஓ' 
அைமதி ப;கிற0. ச8ெட"F ராமசாமி�=& தா" அவமான&0�=	ளாகி வி8டா� 
ேபா"F ஓ' உண'2 =F�=கிற0. 
 
*தலாளியானவ" ஒ  ைக�ப5�ைகயி� இ"ெனா  ைகைய நிF&தி அதி� 
*க&ைத ைவ&0� ெகா$5 அவன0 ேகாப&ைத ரசி�=� பாவைனயி� 
அம'�தி �கிறா". 
 
"இHவள2தானா, இ"E� இ �கிறதா?" எ"ற பாவ� விழிகளி� விள%=கிற0. 
 
"ஏ��பா, இ�த அள&தி� ேசாைல ஒ வ" தா" ப8ட� பகI� =;�சி85 
வ வா"E நிைன�சி �ேத", இ�தா:� ேசாைலைய� ேபா�E ெதாியி0. இவன 
இ�ப நீ D8; வ�தேத சாியி�ல. சாி... நீ ேபா�பா... ேபா!" 
 
*தலாளி ேபாக� ெசா�I சாைட கா85கிறா". 
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அவ" இதAக	 0;�கி"றன. 
 
"ஸா', நா" நீ%க அவமான�ப5&0வத�=� ெபாF�கிேற". நா" 
=;�கிறவனி�ைல. நா" ஒ$.�ெகா$. ேபசல. எ" �&தி ந�லாக&தானி �=. 
நீ%க நாயமா, இ%க நட�கிற அ�கிரம%கள விசாாி�க.�E நா" ெசா�ேற". 
இ%ேக ெபா$5வ, வாயி�லா� K�சிகளா� சீரளியிறா. இவE�= எண%கேல"னா 
அவிய DIயில ம$ண;�கிறா, நீ%க இ%க ேவல ெச/யிற ெபா�பிளகைள� D8; 
விசாாி�க.�..." எ"F அவ" உ	ளா'�0 வ � தாப&0ட" ேகா கிறா". 
 
"சாி�பா. நா" ேப�ேற". நீ இ�ப ேபா..." எ"F *தலாளி மீ$5� அ�த� பைழய 
பாவ� மாறாமேல ைகைய� கா85வ0 ராமசாமி�=� ெபாF�க� D;யதாக& 
தானி�ைல. 
 
"ஸா', இ0 ெரா�ப *8;� ேபான ெவவகார�. நீ%க�லா� ெரா�ப� ப;�சவிய. 
நா" ெதாழிலா	 தா. ஆனா>� எ�த அ�=ர*�..." அவைன ேமல ேபசவிடாம� 
*தலாளி, "நா" கவனி�கிேற". ேபா"E ெசா�I8ேடனி�ல ேபா. இ�ப உ" 
ேவைலைய� பா ?" எ"F ஆைணயி5கிறா'. 
 
ேதா�வி, அவமான உண'2 ெந3சி� கட� ேபா� ெபா%கி� � $5 எ@��கிற0. 
அவனா� வி@%கி� ெகா	ள இயலவி�ைல. 
 
"ஸா', ெதாழிலாளிகைள அவமான� ெச/ய� Dடா0 ஸா'. ெபா�பிளயானா>�, 
ஆரானா>�..." 
 
*தலாளியி" ேகாப� அதிகமாகிவி8ட0. "ஏ��பா, உ"ைன� ேபா"E ஒ தர� 
ெசா"ேன", ெர$5 தர� ெசா"ேன". ��மா இ%ேக வ�0 வ�� ப$ணாேத, 
=;�சி85 வ�0!" 
 
"ஸா', மாியாைதயா� ேப�%க! =;�சி85 நா" வரல. அ�ேப'�ெகா&த ஆ: 
நானி�ல. நீ%க D�பி8டE�பினீ%க. நா" வ�ேத". நீ%க ெமாதலாளியா 
யி �கலா�, நா" ெதாழி� ெச/பவனாக இ �கலா�. ஆனா� நாE� மனிச"..." 
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ேசாைல அவ" மீ0 பா/�0 அவைன ெவளிேய ெகா$5 ெச�ல� ைகைவ�கிறா". 
ஆனா� ராமசாமிேய அவ" ைகைய அநாயாசமாக& த	ளிவி85 ெவளிேயFகிறா". 
உ�சி ெவ/யி� ஏF� ேநர�. ஆனியானா>� ஆ;யானா>� இ%= ேமக �8டேம 
வரா0. 
 
அவ" *தலாளி9ட" ேமாதி� ெகா	ள ேவ$5� எ"ேறா, நா�ச�பEட" ேமாதி� 
ெகா	ள ேவ$5ெம"ேறா க தி� ெச�லவி�ைல. ஆனா� ெபா"னா�சியி" 
வாயிI �0 அவ" அ�ெசா�கைள� ேக	வி9�ற நாளிI �0 =*றி� 
ெகா$; �த ெகாதி�� அ�JழI� ெவ;&0வி8ட0. 
 
இனி... இனி...? 
------------ 
 

13131313    
 
ராமசாமி�= மFநாேள ேவைல சீ85� கிழி�க�ப8ட0. த%கரா� அவனிட� வ�0, 
அ&தைன ேததி வைரயி>மான காைச� ெகா5&0� கண�=& தீ'&0வி8டா". 
ைகெய@&0 ஒ"ைற� ேபா85வி85� ச�பள&ைத - ஐ�ப&ெத85 Qபா/ 
ெசா�ச&ைத எ$ணி� ெப�F� ெகா	ள ேவ$;யதாயி�F. 
 
ைச�கிைள� பி;&0� ெகா$5 அவ" ேதா�வி அவமான உண'2ட" 
ெவளிவரவி�ைல. ஒ  எாிமைல ெவ;�க� ேபாகிறெத"ற உண'2ட" அவ" 
ெபா"னா�சிைய� Dட� பா'�க� கா&திராம� ெவளிவ�தா". ேநராக& 
ெதாழி�ச%க& தைலவ' தனபா$;யைன� காண P85�= விைரகிறா". 
 
ஒ  கால&தி� <&0�=; நக'��ற&தி� உ��& ெதாழிலாள �ெக"F ப8டா 
ெச/0 ெகா5&த மைனக	 ெகா$ட ெத  அ0. இ�நா	 அ�த மைனயி� உ�பள& 
ெதாழிலாளி ஒ வE� க8;ட� எ5&0� ெகா$5 வாழவி�ைல. �திய 
0ைற*க&தி� அ>வலக ேவைல ெச/பவE�, க�Rாியி� பணியா�Fபவ � 
வாடைக�= இ �=� வைகயி� க$8ரா�8, வியாபார� எ"F ெபா ளீ85� 
வ'�க&தா' அ%ேக மைனகைள வா%கி P5க	 க8;யி �கி"றன'. ப�ைச9� 
நீல*� பா%கா� Kச�ெப�ற சிF இ�ல%க	 அழ=ற விள%=கி"றன. 'கமா"' 
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வைள2களி� வ$ண� K�ெச;க:�, ப�ைமயான =ேரா8ட"�க:� 
வள'�க�ெப�ற P5க:� இ �கி"றன. ந�ல ெவ/யி� ேநர�. இ�த ேநர&தி� 
அவ" ைச�கி	 ச�கர� மணI� �ைதய அ�த P8;" *" வ�0 ��F� கதைவ& 
திற�கிறா". 
 
தனபா$;ய" உ�பள& ெதாழி�ச%க& தைலவராக வள'�சி ெப�F வ�தி �பைத 
அ�த Pேட அறிவி�பதாக அவE�= அ�ேபா0தா" � �ெக"F ைத�கிற0. அவ" 
இ&தைன நா8களி� அவ' P85�= வ�திராமI�ைல. இ 8;�, மாைல 
ேநர%களி� அவசரமாக வ�0 ெச�வா". நா"= வ ட%க:�= *" இ�த P5 
எ�ப; இ �தெத"F அவ" அறி�தி �கிறா". ஓைல�=�� ஒ"F உ	ேள த	ளி 
இ �த0. அ�ேபா0 அ�த& ெத 2� இHவள2�= வ$ைம ெப�றி �கவி�ைல. 
*"�ற� <$க	 அல%காரமாக விள%=� வரா�தா, ெமாைச� தள�, வரா�தாவி� 
ேம��வாி� வாிைசயாக அரசிய� தைலவ'களி" பட%க	 விள%=கி"றன. 
காமராச', கா�திய;க	, ேந , இ�திரா, அ$ணா0ைர ஆகிய எ�லா& 
தைலவ'களி" பட%க:� விள%=கி"றன. உ8�=� வாயிI� ஒ  வ$ண� 
K�திைர ெதா%=கிற0. வரா�தாவி� நா"= Dைட நா�காIக	 இ �கி"றன. 
 
அவ" சிறி0 =ழ�ப&0ட", "சா'...!" எ"F D�பி5கிறா". உ	ளி �0 ெதா�பி 
ேபா� *;வி@� தைல9�, ெபாிய ெபாிய வி�ைலகளாக, த%க பிேர�, ��=� 
க$ணா;9� க8ட� ேபா8ட ச8ைட9மாக ஒ  இைளஞ" வ கிறா". 
 
"அ�பா... அ�பா இ �காரா? உ�பள& ெதாழிலாளி ராமசாமி, பன3ேசாைல அள�..." 
எ"F பரபர��ட" DF� அவைன அவ" அல8சியமாக ேநா�கிவி85, "அ�பா 
இ�ைலேய?..." எ"F மFெமாழி ெகா5�கிறா". "அ�பாைவ இ�ப�லா� P8;� 
பா'�க *;யா0. சாய%கால� எ85 மணி�= வ�தீ%க"னா இ �பா'." 
 
"ஊாில தான இ �கா ?" 
 
"ெதாியா0, தி �ெச�<' ேபாறதாக� ெசா"னா%க. நீ%க சாய%கால� வா%க!" 
 
ராமசாமி ெவளியி� தி �ப� ேபாகிறா". ச$*க� க%காணியிட� Dறலாமா எ"F 
நிைன�கிறா". தன�= ேவைல ேபானைத இழ�பாக� க தி எவாிட*� �ல�பி 
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*ைறயிட அவE�= அ�ேபா0 பி;�கவி�ைல. எனேவ ெபாF&தி �0 மாைல ஏ@ 
மணி �மா �= தனபா$;யைன& ேத; வ கிறா". அ�த ேநர&தி� P85� 
��F�=	 யா' யாெர�லாேமா தைலவ �காக� கா&0 நி�கி"றன'. நீல�ச8ைட 
ேபா8ட இைளஞ" ஒ வ" ஒ  நைர *;�காராிட�, "அ3� மணி�கி 
வா%க"னா . இ�ேநரமா��, காண�" எ"F Dறி� ெகா$; �தா". 
 
ராமசாமி அ கி� ெச"F, "நீ%க எ�த அள�கார ?" எ"F விசாாி�கிறா". 
 
இைளஞ" =னி�0 பிடாிைய� ெசாறி�0 ெகா	கிறா". 
 
"L%கா" க�ெபனி..." 
 
"உ�பள�காராி�ைலயா?" 
 
"இ�...ல." 
 
"அ0�=� இவ தா� தைலவரா?" 
 
"ஆமா..." 
 
"ெதாழிலாள' தகராறா?" 
 
"தகராFதா. அதி�லாம இ%க ஏ" வார�?..." எ"F நைர& தைல ேக8கிறா". 
 
ச�ைற�ெக�லா� தைலவ' ைசகிளி� வ கிறா'. ைசகிைள� பா%காக நிF&0*" 
ஒ  ஆ	 வ�0 வா%கி& த	ளி� ெகா$5 ெச�கிறா". �திய =3ச%க	 கF��� 
சிவ��மாக அல%காி�=� ஆசன*� பளபள�=� மி" விள�=மாக அ�த� ைசகி	 
அல%காி�க� ெப�ற �0மண� ெப$ ேபா� நி�கிற0. அவ" தன0 0 �பி;&த 
பைழய ைசகிைள� பா'&0� ெகா	கிறா". ைசகி	 ைவ&0� ெகா$5, ப;�பக&தி� 
ெச"F ப&திாிைக ப;�=� வி&தியாசமான உ�பள& ெதாழிலாளியாக இ �த 
ராமசாமி... அவE�= இ�ேபா0� ஒ  =ைற2� வ�0 விடவி�ைல எ"F 
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நிைன&0� ெகா	கிறா". தைலவ' நீல� ச8ைட�கார இைளஞனிட� ேபசிவி85& 
தி ��ைகயி� ராமசாமி வரா�தாவி� ஏறி நி"F வண�க� ெதாிவி�கிறா". 
 
"எ"ன ராமசாமி? ஆைளேய காண�? அ�மா ெசாகமா...?" எ"F ேக85� ெகா$ேட 
பதி>�= நி�காம� ேம� ேவ8; விசிற, திைரைய& த	ளி� ெகா$5 அவ' உ	ேள 
Tைழ�0 வி8டா'. அவ' Tைழ�த0� அ�த ஆ8க:� ெதாட'�0 ெச�கி"றன'. 
 
ராமசாமி ச�ேற பிரமி&தா� ேபா� நி�கிறா". வரா�தாவி� அழகிய இள3சிவ��� 
D5 ேபா8ட விள�= ஒளிைய� சி�0கிற0. 
 
அவ'க	 ேப�� வா'&ைத நட&0� ேபா0 அவ" உ	ேள ெச�வ0 ப$ப�ல எ"F 
நி�கிறா". பண� பிாி&0� ெசல2 ெச/0, 0$5� க;தாசிக	 அ�சி85 அவ" 
பர�பிய ேபா0 அ�த& தைலவாிட� ேக8க, கா8ட... வ�தி �கிறா". அ0 ப;�பக� 
ச�தி��&தா". 
 
P85�= வ�தா>� *"�ற *�ற&0�க�பா� வரா�தாைவ� கட�0 அவ" 
ெச"றவன�ல. 
 
தன0 ஆேவச� ெகா�தளி�� ஏமா�றமாகிய சிF பாைறயி� ப85 உைட�0 ச�தி 
இழ�0 ேபானா� ேபா� ேதா"Fகிற0. எ�சிைல வி@%கி� ெகா	கிறா". 
 
தைலவ �= இ�த� ெச/தி ெதாிய ேவ$;ய0தா" தாமத�; உடேன ஆயிர� 
பதினாயிர� உ�பள& ெதாழிலாளைர அவ' ஒ"F ேச'&0 வி5வா'. மிக� 
ெபாியேதா' பிரளய&0�=� க வானேதா' எ@�சிைய அ�த *தலாளிக:� 
கண�க�பி	ைளக:� எதி'ேநா�கி� சமாளி�க ேவ$5� எ"றேதா' உFதி, 
ெகா;� க�பமா/ அவE	 எ@�பியி �த0. அ�த� ெகா;� க�ப&தி� தைலவ' 
ேபாரா8ட� ெகா;ைய ஏ�றி வி5வா' எ"F அவ" வ�தி �கிறா". ஆனா�... 
ஆனா�... 
 
எ"ன ஆயி�F? 
 
ஒ  நிமிட� ஒ  9கமாக� ேபாகிற0. 
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அவ'க	 ேபசிவி85, ேபசி� ெகா$5 ெவளிேய வ கி"றன'. தனபா$;யE� 
வ கிறா'. அவ'க	 ெச"ற பிற= தா" ராமசாமியி" மீ0 அவ' பா'ைவ வி@கிற0. 
 
"ஏ��பா, ராமசாமி, ெவளிேய நி�ேக?... ஆளேவ காண� ெரா�ப நாளா! ேநாY� 
ெகா$5 ேபா8585� ேபான, ��ைபயா P8;� ேபச� D�பி8டா! நா 
வர0�கி�லாம ேபா�சி..." 
 
"ெசா�ற0� ெகா$.மி�ல, அ$ணா�சி. சீ8ட� கிழி�சி8டா%க!" ராமசாமி�=� 
=ர� பYெர"F உைட�தா� ேபா� வ கிற0. 
 
க$க	 நிைல�க அவ' விய�ைப ெவளியா�=கிறா'. 
 
"எ"ன! சீ8ைட� கிழி�சி8டா%களா? ஒன�கா?" 
 
"ஆமா�. நாய� ேக8ேட. ஒ$ணி�ல அ$ணா�சி, அ�த& த;ய" நா�ச�ப", 
கண�க��	ள, இவEவ ப$.ற அ�=ரவ� ஒ$ணா, ெர$டா? தா/� =ல&0�= 
0ேராக� ெச/யிறாEவ. பா&தி85 எ�பி; இ �க *;9�? ந�ம ஒட��ல ர&த� 
ஓடல? அள&தி� இர$5 மாச*"ன ஒ  ெபா$. �	ள ெப&தி8டா. அவ உ��� 
ேச&0 ம$.ல வி@�0 ெகட�கா. இவEவ ஏ�றாEவ. அவ:�= ஒ  ஒதவி, 
ஒ&தாைச ெச/ய.மி"E ெதாழிலாளி�=& ெதாழிலாளிேய ஈரமி�லாம பய�0 
சா2றா. நா" அ�பேவ ஒ  *;ெவ5�க.மி"E வ�சி8ேட..." 
 
அவE�= எைத *"� ெசா�ல ேவ$5� எைத விட ேவ$5� எ"F நிதான� 
�ாியவி�ைல. ேமாதிய;&0� ெகா$5 ெசா�க	 வ கி"றன. 
 
"நீ ெசா�ல வ�த விசய&த� ெசா�> ராமசாமி, சீ8ட கிளி�க இ�ப எ"ன வ�த0? 
அதி�ல *�கிய�? நீ மாச� ச�பள�காரனா�ேச?" 
 
"ஒ$ணி�ல அ$ணா�சி, ெரா�ப நாளாேவ அ�த நா�ச�பE�= எ�ேமல கா8ட�. 
அள&0ல ஒ  ெபா$ண வள�சி85� ேக5 ெச/ய� பா&தா. அ0 ெகா3ச� ஒச�த 
ப$�	ள ெபா$.. இெவ அ�டா���= மசியல. நாேவற க$காணி�சி8ேட 
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இ �ேத. அவE�= அ0 �;�கல. ச%க�, ெதாழிலாள' ஒ&0ைம"E ேப�ேற"E 
0ைர ஏஜ$5�=� ேகாப�. P8ட� காI ப$."னா. அ0 ஒ  மாசமா20, 
ெபற=, ேந&0� காலம *தலாளி எ"ைன� D�பி5றா"E கண�க��	ள வ�தா. நா 
ெமாதலாளி *க&தேய பா'�=றதி�ல..." 
 
"ராமசாமி, உன�=� ெசா�ல வ�த விசய&ைத� ெசா�ல& ெதாியல. ஒ"ன ேவலய 
வி85 ஏ" நி�பா8;னா%கறத� � �கமா� ெசா�>. நா" ஏழைர மணி�= 
ஆ&<ாி� ஒ  மீ8;%=�=� ேபாவ.�" எ"F தைலவ' க;யார&ைத� 
பா'�கிறா'. 
 
"� �க�தா. *தலாளி D�பி8டE�பினா. நா�ச�ப" இ �தா". ேசாைல� பய� 
ேவற =;��� ேபா85 நி"னா". தி8டமி85 எ�லா� ெச/தா�பல எ"ன 
அவமான� ெச/யேவ, என�=� ேகாவ� வ�திாி�சி. ெபா$5வகி8ட அவ" 
நட�கிறத� ெசா"ேன. ஒ$. உ:மா�திர� இ�லாம இவEவ என�= அ�ப0 
Qவா ச�பள&த எ0�= ஒச&தறா%க." 
 
"ச�பள� ஒச&தினா%களா?" 
 
"ஆமா அ$ணா�சி. ஒன�= ச�பள� அ�ப0 Qபா ஒச&தியி �ேக, இ�த வளவில 
இ �0�க"னா. இ�த எைரைய வ�� எ0�ேகா எ"ைன இ@�கறா%க"E 
ேதாணி��. நா அ�ப நாய� ேக8ேட." அவ' *க&ைத� �ளி�கிறா'. 
 
"ஏ�பா, ச�பள� அதிக� ெகா5�கிேறாமி"னா <$;� இைர"E ெசா�>ற? 
=5�கா8ட எ02மி�ல"Eறிய, நீ%க:� ஒ  வழி�= வர.மி�ல? ெசா�ல� 
ேபானா, நியாயமா, ஒ"ைன� ேபால ெதாழிலாளி%க வா/ திற�க ஒ$ணி�ேல. 
வா'*த� ப$.றவ, ெப8; �ம�கிறவ", அ"னாட� DIயி� மாயிறா". 
அ&ைத9� க%காணி �;�சி85� கண�க�பி	ைள�= ல3ச� =5�கா". 
அவைன9� ெசா�I� =&தமி�ல. அவ" *தலாளியிட� ஈ2கா8ட ேவ$;யி �=. 
நாம ஒ85 ெமா&தமா ேச&0� பா'�க.�. அ�ப0 Qபா அதிக� ச�பள� ேபா85& 
தாேர"னா நீ ஒ&0�க ேவ$;ய0தாேன?" 
 
ராமசாமி =ழ�பி� ேபாகிறா". பதி� வரவி�ைல. 
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"எ�ேபா0� வ ம� வ�சி8ேட எைத9� க$ேணா8டமி85� பயனி�ைல த�பி. சாி, 
பிற= எ"ன நட�த0? உ%க ேவைல9� ேவ$டா�, எ02� ேவ$டா"E உதறி 
எறி3சி85 வ�தி8;யா?" 
 
"அ�ப; எ02� ெசா�லல. இ0 JA�சி"E மன��=� ப8;�சி. நா" க$8ரா�8 
அ�=ரம� ப$.றத� ெசா"ேன. *தலாளி நா" =;�சி �ேக"E ஏ�னா. 
ேசாைல� பய� எ"ைன ெவளிேய த	ள வ�தா". உ$ைமைய� ெசா"ன0�= 
இ�த� DI அ$ணா�சி. அவமான� ப$ணினா, D�பி8டE�பி. நீ%க ெசா�>%க 
நாய�..." 
 
ராமசாமி�=� =ர� த@த@&0 வி5கிற0. 
 
"ஏ"ல ெபா�பிள ேபால அ@2ற? உ"ைன� ேபால ெர$5% ெக8டா" பய>வதா 
காாிய&ைத� ெக5&0� =8ைடய� =ழ��றிய. ெதாழிலாள' ச%க�E ஒ  அைம��, 
அ0�= ஒ  தைலவ"E இ �கற�ப, நீ விசய&த அ�பேவ ஏ%கி8ட�ல வ�0 
ெசா�ல.�? D�பி8டE�பினா, P8ட� காI ப$ண� ெசா"னா, இ�ல, இ�த 
வளவி� வ�தி "E ெசா"னா, DI அதிகமாக =5&தா, இெத�லா� ஏ%கி8ட 
வ�0 ெசா�I ேயாசைன ேக�காம, *தலாளி ெமாக&0�= ேநர எ0&0� ேப�னா 
எ�ப;? அவ%க கா%காீ85� ேகா8ைட. ப&0 NF ஆைன பல� Dட இ;�க 
*;யா0. அ�ப; இ �க, ேபச& ெதாியாதவ"லா� ேபாயி எ"ேனE� 
ெசா�Iடறிய. இ�ப�பா , ஒ  பய�, அைம�ச' கல�0�கற D8ட&தில ேபாயி 
ஏFமாறா� ேபசி8டா. ஊழ� மI3சி �=, இவ" ல3ச� ேக8டா"; அவ" 
வா%கி8டா"E எ5&0 வி8; �கா. இ�த� பய�க:�= மாியாைதயா� ேபச& 
ெதாியல"E அர�� சா'�� ப&திாி�ைக ப&தி ப&தியா தி8டறா. நா� ேபாயி 
ம"னி��� ேக�க.�. *தலாளிமா %ககி8ட அவEவ வாழ�பழ&தில 
ஊசிவ/�கிறா�பல நா*� ேபச.�, அ0 ஒ  கைல. சாி... இ�ப மணி ஏழா�சி, நா" 
ேபாவ.�, நீ நாள�கி வ�0 எ"ன� பா . நா" அவ%கைள ந�லவிதமா 
கா$டா�8 ேச3சி, உன�= ஏ0� ஏ�பா5 ெச/யிேற". தி �ப ேவைல�= 
எ5&0�பாக..." 
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தைலவ' *;&0 வி5கிறா'. 
 
ராமசாமி�= உ ��ாியாத உண'2க	 வ�0 =ழ�பி அவைன� ப�தா5கி"றன. 
 
இவ" தைலவனாக ேவ$5ெம"பத�காக அவ" எ&தைன ேபாிட� ேபசி ஒ"F 
D8;னா"? 
 
தைலவ'... தைலவ'... ெபாிய P5 க8; வி8டா". பளி%=& தைர, திைர, ேசாபா... 
அ0 இ0 எ"F ேமேலறி� ேபாகிறா". ேச! 
 
ம$ைண வாாி எறிய ேவ$5� ேபாI �கிற0. 
 
அவ" மீ$5� 0�பிய எ�சிைல வி@%=வ0 ேபால அ%= ேவைல ெச/ய அவ' 
எ5&0� ெசா�வாரா�? 
 
ைசகிைள& த	ளி� ெகா$5 அவ" ெத வி� தி �பி வ �ேபா0 ெத  இ 8டாக 
இ �கிற0. ஆனா� அ%ேக P5களிI �0 ெவளி�ச� வழிகிற0. 
 
இ�த அநியாய&ைத� காரணமா�கி ஓ' ேபாரா8ட&0�= வழி வ=�க 
ேவ$5ெம"ற�லேவா ெகாதி&0 வ�தா"? எ"ன ேமாசமான தைலவ'! 
 
ஒ  =றியி�லாம� அவ" நட�0 ெச�கிறா". விாி�0 கிட�=� *8ெச;� �தைர& 
தா$; மண� ேதாியி� ெத �க	 Dைர9� சா'��மாக இ;�0, �வ � ஓ8ைட� 
ப�த>மாக, ேவI�பட>� ம$ *�ற*மாக& ெதாழிலாள' P5க	. நில2 ம3சளாக 
வ�0 =>=>ெவ"F *�ற%களி� விைளயா5� =ழ�ைதகைள� பா'�கிற0. 
ெத ேவார� கிழவ' ஒ வ' பனஓைல �ம�0 ெச�கிறா'. நைடயிI �ேத அவைன� 
க$5 ெகா	கிறா'. க$கைள� சாி&0� ெகா$5 ேக8கிறா'. 
 
"ஐ8ரா த�பியா?" 
 
"ஆமா தா&தா. இ%கியா ஒ%க P5?" 
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"ஆமா. அதா கடாசில. இ�ப&தா வார, ஓைல வா%கி85... எ%க ஓல ெகட�கி0? 
ெர$5 Qவா�கி வா%கின �%கி� பதின3சி Qபா வி�கி0. 'ெபரணி நா '* (* 
ெபரணிநா' - ெவளி��ற&தி� பனம8ைடயி� கிழி&த நா' - உFதியான0), 
'ஈர�கிளி'* (* ஈர�கிளி - பிர��) எ�லா� ெவல=5&0 வா%கி ைவ�கிறா�பIயா 
இ �=? காயித பா8டாி�கார" அ	ளி85� ேபாறா. ஒ  �ச/8;"E வ�சா, அ�த 
ெமாதலாளிய நாலாள வி85� பிாி�சிவி8;டறா..." 
 
ராமசாமி எ02� ேபசாம� நி�கிறா". எ�த& திைசைய ேநா�கினா>� இ�ப; மனித 
ச*தாயேம ஆ	 பவ', அ@�த� ெப�ேறா' எ"F இர$5 ப85� கிட�=ேமா? 
 
"�ச/8;ய ஏ" தா&தா பிாி�க.�." 
 
"ஏ" பிாி�க.�? நாம 'ேச'' க8; ச%க� ேச�0 சாமா" வா%கி� ேபா85 ெபா8; 
*ட3� வி&0 லாவ� கா.வமி"னா, தனி *தலாளிய வியாபார� எ�ப;யா2�? 
நாலா:�=� கா� அதிக� =5&0& த" வச� இ@&0�கி8டா". ச%க� பிாி3� 
ேபா�� த�பி. நீ ெபாியவ%க கி8ட�லா� ேப�றவ, ெதாட'பி �கி"E 
ெசா�I�கிறா. இ�த& ெதாழி� எ%க வயி&0�= அைர�க3சி வா'�=� ெதாழி�. 
பனஓைல, நா , �%கி� எ�லா� நியாய விைல�= எ%க:�=� கிைட�கிறா�பல 
ப$ணினீ"னா ைகெய5&0� =�பி5வ�. ஓ85� ேக�க எ�பேமா க�சி க�சியா 
ெகா; ேபா8;85 வாராவ. ஓ8ட� ேபா5%க. ஒ%க�= எ�லா3 ேச3� 
தாரமி"Eதாவ. எ0� சாிவாரதி�ைல. எ%க ஒழ�ப, அைர ெவல/�கி� ேபா5ேதா� 
பசி� ெகா5ைமயில..." 
 
இ%ெக�லா� ராமசாமி ெதாழி�ச%க� கா� பிாி�க வ�த0$5. அ�த ெதாழி�ச%க� 
கா� - க8;ட வாடைக, இர$ெடா  ேப�ப' வா%=� ெசல2 இவ�F�=� க8; 
வ வ0 Dட க!ட�. ெதாழி�ச%க&0� ெசயலாள" ேப�சி*&0 இ%=தா" 
இ �தா". அவ" இ�த& ெதாழிைலேய வி85� ெச"F எ%ேகா வியாபார� 
ெச/கிறானா�... 
 
"எ"ன த�பி... ேபசாம இ �கிேய? எ%க ெதாழி�ல பா3சாI க!ட�ப50. 
அைர�க3சி�= *;யாம, பி	ளியள உ�� அைறைவ�= அE��ற�. மாசி ப%=னி� 
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கால&0ல எ%க ெபா�பிளக ப$பா85 ேவைல�=� ேபாயி ெர$5 �. 
ெகா$டா வா, இ�ப அ02மி�ல..." 
 
ராமசாமிைய� கிழவ' எ�லா� ச�திகைள9� உ	ளட�கி� ெகா$ட <ணாக� க தி 
*ைறயி5கிறா'. அவேனா எாி�சைல வி@%கி� ெகா	கிறா". 
 
"தா&தா, உ%க:�=	 ஒ&0ைம இ�லாம D85ற2 ச%க&ைதேய உட/�கிறீ%க. 
ெபாற2 ெவளியாைள� D�பி5றிய. ஒ  ெதாழிலாளி ச%க�னா அ�த& 
ெதாழிலாளிதா� தைலயா நி�க.�. ெவளிேய இ �கறவைன� D�பி8டா, அவ" 
ஒ%க தைலைய மிதி�சி85 ஏணி ஏFவா. ெபாற2 அவE� ெமாதலாளிமா � 
ஒ$.." 
 
"அ0 சாி&தா? ஆனா இ�த� DFெக8ட ெதாழிலாளிக:�= அதிகார&0ல 
இ �கிறவ"கி8ட ேபச எ"ன வ�கி �=? அவE�= எ@&தா ப;�பா, எ"ன எள2 
�ாியி0? அ0�= ஒ  ெவளியாள&தாேன ந�ப ேவ$;யி �=? அவ"னா ேபாறா 
வாரா, எ@&ெத@த ேபச ெகா	ள..." 
 
அ02� நியாய�. 
 
ப;�� இ �கிறதா? இ �தா>� அறி2� க$களைன&0� உ�� உறி3சி� Lைள 
படர� ெச/0 வி5கிற0. 
 
அ�ேபா0 அவைன இன�க$5 ெகா$5 ஏெழ85 இைளஞ'க	 வ�0 
JAகி"றன'. "வண�க� அ$ணா�சி. பண� பிாி�க வ�தி �க�. அ�ம" ெகாைட, 
தாராளமா� ேபாட.�..." *கேம ெதாியவி�ைல. =ர�க	 தா� இச�கி*&0, 
பாிமள�, கி 8;ன" எ"F அறிவி�கி"றன. 
 
"வயிF D@�க@கிற0. அ�மனாவ0, ெகாைடயாவ0?" எ"F எாி�ச>ட" ராமசாமி 
ேக8ைகயி� கிழவ" 'த�� த��' எ"F அபராத� ேவ$5கிறா". "ெவடல� 
பி	ைளய இ�ப;ெய�லா� ெசா�ல� ேபாவதா. அாிசி� ப; அ3� Qவா"E வி�கி. 
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ஏேதா இ"ன�கி அைர� க3சினா>� =;�கிற0, ஆ&தா க ைணதான?" 
ராமசாமி�= எாி�ச� இ"E� கிள'�0 ம$5கிற0. 
 
அைர�க3சி அவ	 க ைண; ப8;னி அவ	 க ைண; அறியாைம, ெமௗ8Yக� 
அவ	 க ைண. அ5&தவைன ந�பி, அவ" அ*�கி85 ேமேலFற0� நாம 
ஒ &தைர ஒ &த' அ;�சி85� சா2ற0� Dட அவ க ைண தா. ெச/...! 
 
அவ" ைச�கிைள& த	ளி ஏறி மிதி&0� ெகா$5 ேபாகிறா". 
-----------  
 

14141414    
 
ஆ; மாச&திேல ஆ$5�ெகா *ைறேய வ � அ�ம" விழா. க$க	 காி�க 
உ �கி எ5�=� ெவ�ைம J8;� சி�ெல"F ப"னீ'&0ளிக	 ேபா� அவ'க	 
அEபவி�=� 'ெகாைட' நா8க	. 'பன3ேசாைல' அள&தி� இ�த� ெகாைட நாளி� 
ேவைல கிைடயா0. 'க$8ரா�8' தவி'&த அள�DIக:�=� பதிைன�0 Qபா/ 
'ேபானX' என�ப5� ச�பள� உ$5. 
 
ெபா"னா�சி�= ேவைல�=� ேச ைகயி� ெச%கமல&தா�சி 'ேபானX' எ"ற 
ெசா�ைல உதி'&த0� தா" ஆவேலா5 அைத நிைன&0 மகிA�த0� 
நிைனவி �கிற0. ஆனா� அவ	 'க$;ரா�8' DIயாதலா� அ�த� ச>ைக 
கிைடயா0 எ"F Dறிவி8டா'க	. 
 
ம தா�பாளி" அள&தி� வி5��� கிைடயா0; உபாி� பண*� கிைடயா0. அவ	 
வழ�க� ேபா� ேவைல�=� ேபா/வி8டா	. 
 
அைறைவ� ெகா8ட;� சிFவ'க:�= ஐ�ைத�0 Qபா/ ெகா5&தி �கி"றன'. 
ப�ைச�= மிக2� மகிA�சி. 
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அவ'க	 P8;I �0 இர$5 ைம� ெதாைலவி>	ள ெதாழிலாள' ெத வி>	ள 
*&தால�ம" ெகாைட அ�த� ப�க&தி� பிரசி&த�. அ�த� =;யி �பி" P5க	, 
ெபா ளாதார நிைலயி� அ;ம8ட&தி>	ள ம�க	 உ�� மண�கா8;� 
வா@வத�கான நிழIட%க	 எ"பைத� ெசா�லாம� வி	:� திறEைடயைவ. 
ஆனா� ேவ�ப மர&தின;யி� ச0ர� க8;டமாக விள%=� *&தால�ம" 
ேகாயி>�= ஆ$5ேதாF� �0�பி�=� ெச/ேந'&திக	 நட�ேதF�. இ�த 
ஆ$5� ேகாயிI" �வ'களி� ப�ைச வ$ண*�, சிவ�� வ$ண*�, ம3ச	, நீல 
வ$ண%க:� ெகா$5 பி�ைச�கனி த" ைக வ$ண&ைத� சி&திர� தீ8;� 
கா8;யி �கிறா". அ�ம" ெகாைட�=, எ�ப;ேயE� கா� பிாி&0 வி5வா'க	. 
ெதாழிலாளிக	 அைத ம85� ெகா5�க& தவற மா8டா'க	. 
 
இ�த நா8களி� ெப$க	 சீவி� சி%காாி&0� ெகா$5 ம3ச:� ப�ைம9மாக 
மணI� பா;� களி�பா'க	. ெபாாி கடைல, சிF தீனிக	 கா.� மகிA�சியி� 
பி	ைளக	 ெகா$டா8டமாக மகிAவா'க	. 
 
ெப8ேராமா�X, ைம�ெச85 எ"F ��F��ற� விழா�ேகால&தி� *@கி� ேபா=�. 
ேதாரண%க	 க8ட�ெப�ற ப�தI" ப�க%களி� ெபா%க� அ5���களி� 
ம3ச:� =%=ம*மாக� பாைன ஏF�. கிடாெவ85, ேகாழி�கா2 எ"F 
ச�தி�ேக�ப பிரா'&தைனகைள நிைறேவ�ற அ�த எளிய ம�க	 D5வா'க	. 
ச�தன*� ம�Iைக9� அரளி9� அ�ம" ச�நிதியி� கலகல�=�. ேவைல9� 
DI9� உ$5 எ"றா>� இ�த� ெகாைட நாளி� அள&0�=� ெச�லாம� 'விழா 
மகிA�சி�=' வ � ஆ$க	 அதிகமானவ' உ$5. ஏெனனி� இ�த நா8களி� 'தாக� 
தீ'&0�' ெகா	:� ச�த'�ப%க	 அதிக�. அ0ேவ விழா. 
 
ெபா"னா�சியி" அ�ப" *த�நா	 மாைலேய ப�ைசைய� D8;� 
ெச"Fவி8டா". Y�கைட�கார �= ந�ல த$ணீ' ெகா$5 வ�0 ெகா5�பதி� 
அவE�=� ைகயி� '085'� கிைட�=மா�. சி"ன�மா அ"F காைலயி� 
ேவைல�=� ெச�>*" அவ	, ஏமா�ற*� நிராைச9மாக, 'ெமாத�ல ெசா"னா 
ேபான� உ$5"E. இ�ப ஒ$ணி�ல... என�=� ஒ%கப�கேம ேசாI இ �தா� 
பா �..." எ"F Dற வ�தவ	 நாைவ� க;&0� ெகா$டா	. 
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'அ8வா"X' ெப�ற ெதாைக, 0 �பி;&த ஆணியாக� D'*ைனைய� பதி&0 
ைவ&தி �கிறேத? அைத உ வி& த	ளினால�லேவா சி�க� வி5�? 
 
ராமசாமிைய அவ	 ஒ  வாரமாக� பா'�கவி�ைல. ஆனா� ேசாைல எ�ேபா0� 
ேபால =;&0வி85& திாிகிறா". நா�ச�பேனா சிறி0� அ�சமி"றி� ெசா�கைள� 
ெகா85கிறா". அழ= ம85� சாைடயாக *த� நா	 தா" அவ" ேவைலைய வி85 
நி"Fவி8டதாக� Dறினா". அவ:�= ஆதாரேம ேபா/வி8டா� ேபா� ஓ/�0 
ேபானா	. எ�ேபாேதE� வாைய� பி5%=� ேபாியா�சி Dட *&0� 
ெகாறி�கவி�ைல. 
 
அவனி�லாம�, அ�த அள&தி" ஈரம�ற தனிைமயி� எHவாF மைட தா$ட� 
ேபாகிறா	? அவ	 ச�ைதயி� ைவ&0 'அைத�' ெசா�Iவி8ட பிறேக அவ" பைழய 
ஆளாக இ�ைல. அவேள த" தைலயி� ம$ைண அ	ளி� ேபா85� 
ெகா$டாேளா? அவன0 *க மல'�சி� Jாியனி� அவ	 ஊசிைய� =&தி இ ள� 
ெச/0 வி8டா	... 
 
உ	ள� த"ைன& தாேன பி5%கி� ெகா$5 ரணகளாியாகிற0. இ�த ஆ; மாச&தி� 
எ�லா ஊ'களி>� அ�ம" ெகாைட வ �. அவ'க	 ஊாி� Dட� 'ெகாைட' 
சி&திைரயி� அம'�கள�ப5�. "ஊ'�காரEவ:�=& த$ணி ேபா85 ஆ5ற0�=� 
ெகாைட!" எ"பா' மாமா. "சாமி ேபைர� ெசா�I� கடைன உடைன வா%கி� 
=;�சி& ெதாைல�கறாEவ" எ"பா'. 
 
பா3சாI, சரசி எ�ேலா � பி�பகேல விழா2�=� ேபா/வி8டா'க	. 
சி"ன�மா2� இ�ைல. ெசா�=2� ேவெற%ேகா கைட ேபாட ேபா/ வி8டா	. 
வைளேவ அைமதி ப;�0 ெமௗன&தி� ஆA�0 கிட�கிற0. ெபா"னா�சி ேசைல� 
கிழிச� ஒ"ைற& ைத&0� ெகா$; �கிறா	. 
 
ைந�த =ர� ஒ"F ஆதாரம�ற ெம�Iைழயா/ அைல�0 ெகா$5 அவ	 
ெசவிகளி� வி@கிற0. 
 
"0�ப�K ேவ8;95&0..." எ"ற =ர� ஒ�பாாி, ெச%கமல&தா�சியி" =ர� தா". 
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ெபா"னா�சி தி5�கி8டா� ேபா� D'�0 ெசவிம5�கிறா	. அவ	 மி5�காக� 
ேபசிேய இ0வைர ேக8; �கிறா	. யா �, எ02� ெபா 8;�ைல எ"ற 
அல8சிய� பாவ&ைதேய அவ	 *க&தி�, ேப�சி�, ெபா"னா�சி க$; �கிறா	. 
வ�த �திதி� அவ	 மிக2� இளகிய மன� ெகா$டவ	 எ"F ெபா"னா�சி 
மதி&தி �தா>�, பல ச�த'�ப%களி� அ0 ெம/யி�ைல எ"F <�கிெயறி�0 
ேப�வைத அறி�0 க &ைத மா�றி� ெகா$; �கிறா	. அவ	 ஒ  க வ�காாி - 
ஆணவ� ெகா$டவ	 - 'ப2'' உ	ளவ	. மக" ெச&த0 Dட& ெத/வ� த�த DI 
எ"ற ெபா 	பட, ெசா�=2� ம�றவ'க:� க &0ைர&0 அவ	 மைறவாக� 
ேக8; �கிறா	. ஆனா� *க&0�= *" எ�ேலா � அ�த ராணி�=� 
=ைழவா'க	. 
 
அவ	 நீ8; நீ8; ஒ�பாாி ைவ�கிறா	? அவ:�=� ெசா�த ப�த� எ"F யாேரE� 
இற�0 ேபா/� ெச/தி வ�தி �கிறதா எ"ன? 
 
ஊசி Nைல ைவ&0வி85, கதைவ� சா&தி� ெகா$5 ெபா"னா�சி *�ற&0�= 
வ கிறா	. ச"ன� வழியாக அவ	 நா'�க8;I� அம'�தி �பைத� பா'�கிறா	. 
 
ெச%கமல&தா�சி சிவ��, அ�ல0 கF��� ேசைல தா" *�கா>� உ5&தி அவ	 
பா'&தி �கிறா	. அ"F கF��� ேசைல உ5&தியி �கிறா	. பா�பட� கா0 
ெதா%க, அ	ளி *;�த D�தI" பிசிFக	 ெதா%க, ஆ�சி ேசாக� =ட� உைடய� 
�ல��கிறா	. 
 
"பற�=� பறைவகேள... பாைத ேபா=� மாEடேர...! 
இற�ேபா'�= உயி' ெகா5�=� எ�மவைன� க$ட0$ேடா..? 
ஒ... ஒ... ஒ... 
பாவி பய� பா�பனாF பாேவா8ட� இ�ைலயா 
பா/ ேபா8டா ம�லா�தா ப5&தா�பல ஒற%கி8டா...!" 
 
கைடசியி� அ;வயி�ைற அ	ளி� ெகா$5 வ � ேசாக� ஆதாரம�ற 
ெப ெவளியி" இைழயாக உய'�0 அைல�0 பா/கிற0. ெபா"னா�சிைய அ�த� 
ேசாக அைலக	 ெதா8டைச&0 ெந3� க� ெச/கி"றன. 
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"சிவ&தா�சி" எ"F ஊ � உலக*� =றி�பி5� இ�த� ெப$ பி	ைள�= 
ம�றவ'கேளா5 எ"ன ெதாட'�? இ%ேக வ�0 =�தி ெவ�றிைல ேபா5� 
*&தி ளா$;, பி�ைச�கனி ஆகிேயா �=� இவ:�=� எ"ன உற2? ஆ�சி 
ஊ'�கார' ெச�ைப9� பி&தைளைய9� வா%கி ைவ&0� ெகா$5 வ8; வா%கி 
யா �காக& ெதாழி� ெச/கிறா	? யா �காக� ெப8; *ைடகிறா	. 
 
"பா/ ேபா8டா ம�லா�தா... 
ப5&தா�பல ஒற%கி8டா... 
ப5&தா�பல ஒற%கி8டாேன...!" 
 
ஆ�சி �ல�பி� �ல�பி� ைககைள விாி&0 விாி&0 அ�த� பட&ைத� பா'&0� 
க$ணீ' ெப க ஓெவ"F அ@கிறா	. ெபா"னா�சி�= ெந3� =ைழய, நா ஒ8;� 
ெகா	கிற0. அவ	 வாயி� வழிேய உ	ேள ெச�கிறா	. 
 
"ேபாயி8டாேன... ேபாயி8டா..." 
 
ெந3ச� 0;�க, ேசாக அைலக	 �ைக�0 �ைக�0 எ@��கி"றன. ெபா"னா�சி 
அவ	 கவன&ைத� கவ � வ$ண� *"ேன ேபா/ நி�கிறா	. அவ	 ைககைள� 
ப�றி ெகா	கிறா	. 
 
"வாணா�சி... அ@வாதிய... வாணா..." 
 
"இ"ைன�கி&தா அெவ ேபானா. நா> வ சமா�சி. அ�ம" ெகாைட, ைம�= 
ெச85� ெகா$டார.மி"E ேபானா... வாரேவயி�ல..." 
 
"ஆைச�கிளி வள'&ேத... அ�கரயா நா/ வள'&ேத..." உ	ள� =>%க� =ர� ேசாக� 
�வ'கைள உைட&0� ெகா$5 *;வி�லாம� பர2கிற0. 
 
ெபா"னா�சி�= நா எழவி�ைல. ேமேல பட� இ �கிற0. பா� வ;9� =ழ�ைத 
*க�. வைள&0 வாாிய கிரா��. ப85� =3ச மாைலயணி�0 பா'�க வ பவ'கைள 
எ�லா� பா'�=� *க�. 
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"பாவ�... ஒட�� ெசாகமி�லாம இ �0தா ஆ�சி?" 
 
"ஒ$ணில, Kமல�தா�பல எ"ன/யா ெகட�தா, ேதாி ம$ணில. கா&0� க �� 
எ�பி; அ;�சி�ேசா. எ"ன/யா, ஈய�Dட ந��கமா8டா..." 
 
க$ணீ' *&0�க	 க"ன%கைள, சைதயி" ப�F வி85� � %கிய ேதாI� 
இற%கி� கீேழ சிதFகி"றன. 
 
அ%=	ள க;கார�, அவ" க�Rாி வாAவி" பட%க	, அவ" �&தக 'ெஷ�ஃ�' 
ேமைச விள�=, இ�ேபா0 'ாி�ேபராகி' வி8ட அ�த ';ரா"சிXட'' எ�லாேம அ�த� 
ேசாக&தி" ெமௗன� D8டாளிகளாக விள%=கி"றன. அ�த ெமௗன� ேபா'ைவைய 
வில�க மனமி�லாமேல அவ	 நி�கிறா	. எ&தைன ேநரமாயி�ெற"F 
ெதாியவி�ைல. சிைறைய வி85 ெவளி வர2� இயலாம� உ	ளி �க2� இயலாம� 
அவ	 =ழ�பி& தவி�ைகயி� வாயிI� நிழ� த85கிற0. அ;ேயாைச ேக8கிற0. 
 
"யா ?" 
 
அவ	 ெவளிேய எ8;� பா'�கிறா	. 
 
ெந3ச� =Lெரன� பா� ெசாாிய� Kாி�கிற0. 
 
"நீ%க இ%க&தா இ �கிறியளா?" 
 
"ஆமா..." எ"ற ெபா"னா�சி அவைன ேநா�=� விழிகளி� ம&தா�� ஒளி சி�த 
நி�கிறா	. பிற= ச8ெட"F த"Eண'2� கிற%கி, உ	ேள தி �பி, "ஆ�சி, ஆேரா 
வ�தி �காவ!" எ"F அறிவி�கிறா	. 
 
ஆ�சி9� க8;II �0 தி �பி வாயி�ப;யி� அவ" நி�பைத� பா'�கிறா	. 
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"யா ல...? வா... வ�0 உ8கா ? யார& ேத; வ�ேதல...?" எ"ற ெசா�களா� 
அவைன வரேவ�பவ	 அவைன விழிகைள� � �கி� ெகா$5 D'�0 
ேநா�=கிறா	. 
 
அவ" �"னைக9ட" மீ$5�, "நீ%க இ%க&தா இ �கியளா?" எ"F ேக85� 
ெகா$5 சிவ&தா�சி கா8;ய ெப3சியி� அம'�0 ெகா	கிறா". 
 
"யா ? எ"னியா ேக�ேக? நா எ��85 நாளாேவா இ%க&தா இ �ேக. நீ எ�த� 
ப�க�...?" 
 
"ெசவ�தியா�ர�... சா&த�ப"E இ �தாவேள ெதாழி� ச%க�கார , 
ேக	வி�ப8; �கியளா? அவ  மக"... ராமசாமி..." 
 
ம�திர� ெசா�லா� க85$டா� ேபா� ெச%கமல� அைசயாம� அம'�தி �கிறா	. 
ெமௗன� மீ$5� த" கன&த திைரைய� ேபா85 வி5கிற0. 
 
ெபா"னா�சிேயா கைர க8;ய ேமெட�லா� கைரய& த&தளி�கிறா	. இவ' எத�= 
வ�தி �கிறா'...? அவைள& ேத;&தா" வ�தி �கிறா'. ேகாபமி�ைல, 
ேகாபேமயி�ைல... 
 
அவ	 P85�=& தி �ப� பரபர&0 *ய>ைகயி� ஆ�சியி" =ர� அவைள 
இ@�கிற0. 
 
"ஏ8;? எ%ேக ஓ5த? �தா, �ல�கடயில ேபாயி ப&0 காசி பா�= ெவ&தில, 
ெபாவயில, ெர$5 வாள�பள� வா%கி85 வா!" எ"F இ5�பி� எ�ேநர*� 
ெச கியி �=� ைபைய எ5&0, ஒ  Qபா/&தாைள அவளிட� ெகா5�கிறா	. 
 
அ0 அவைள விர85வத�காக� ெச/9� த�திரமா, அ�ல0 மீ$5� 
வரவைழ�பத�கான சா�கா எ"F �ாியவி�ைல. 
 
ெபா"னா�சி உள� 0:�ப& ெத விIற%கி நட�கிறா	. 
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"சா&த�ப மவனா நீயி? பன3ேசால அள&0ல மாச� ச�பள�காரனா?" 
 
"ெதாி3� வ�சி �கீ%கேள?" எ"F அவ" சிாி�கிறா". அ�த� சிாி�� மாறாமேல, 
"ஆனா இ�ப இ�ல. சீ8ட� கிளி�சி8டா%க!" எ"F நிF&0கிறா". 
 
அவ	 தி5�கிடவி�ைல. அைத அவ	 ெசவிகளி� ஏ�றதாகேவ ெதாியவி�ைல. 
 
"ஒ"னா&தா ச2ாியமாயி �கா?" 
 
"இ �=, P8ட�காI ப$ணி� ேபா5"னாவ *"னேய. இ�ப ேவல9மி�ல, இனி 
ேவற எ�த& தாவல"னா>� ேசாI பா�க.�. P5� இ%க எ%கனா>� 
கிட�கிமா"E� வ�ேத..." 
 
"பன3ேசால அள&0ல மாச� ச�பள� வா%கிேன"ேன, எ"ன தவராF? அ"ன"E 
DI"னாதா தவராF வ �..." 
 
"நீ%க ெநைன�கிறா�பல இ�ல ஆ�சி. இ�த உ�பள& ெதாழிலாளிய, த%க நிைலைம 
சீராக.�, மி"ேனற.�Eற விழி�� உண'�சிேய இ�லாம இ �காவ. அ02�, 
ெபா$5வள..." 
 
அவ" =ர� க�மி� ேபாகிற0. 
 
"இ�பதா *தலாளி சீைம�ெக�லா� ேபாயி வ�0 ெதாழிைல வி &தி�=� ெகா$5 
வ�தி �கா, 'நாகாிகமா நட�கா'"ன�லா� ெசா�I�கிறாவ. பன3ேசால அள&0ல 
ேரா5 ெகா8ட; ேபா85 ேகாயி� எ�லா� க8;யி �காவ"E ெசா"னா... நா� 
பா&தனா ெகா$டனா? ேக	விதா..." 
 
அவ:ைடய க$க	 Jனிய&தி� நிைல�கி"றன. 
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"அெத"னேமா ெநச�தா. ெமாதலாளிய ெரா�ப வி &தி�= வ�தி8டாவ. மிசி" 
எ�லா3 ெசயி0. ஆனா� ெதாழிலாளி மிசிE�=� ேபா8;யா உ�� வா றா... அ0 
இ �க85�. கண�கபி	ள, க%காணிE இ �கிறவ ஆ தா ெபா�பிளய க2ரமா 
நட&தறா? இவEவ வாயில ெசF�கி2	ள"Eதா வ �. அ�ம" ெகாைடயி"Eறா; 
ஆதிபராச&தி"றா, அள&0�= வர ெபா$5வள அ�கா த%க�சி, ஆ&தா ேபால 
ெநன�க.�E அறி2 இ�ல. வயி&0� ெகா5ைம, ெபா3சாதி � சE� ேவல 
ெச3சா� Dட அவ" க$.*"ன இவEவ நா�கில நர�பி�லாம ேப�தா. என�= 
ஏ" ேவல ேபா�சி? இ�த அ�கிரம&ைத� ேக8ேட". சீ8ைட� கிளி�சி8டா%க. 
*தலாளிய ஆயிர� ேபராயி�ல. ஆனா, உ�பள& ெதாழிலாளிய ஆயிரமாயிரமா 
இ �க�. *தலாளிக:�= ச�திய நாம தா" ெகா5�கிற�. இ0 �ாியIேய 
யா �=�? நாம எ0னா>� ேபா/� ெசா"னா 'ேபாேல' இ�த அரவயி&0� க3சி9� 
கிைட�காம ேபாயி �. ஏ0� ெசா�I� =ைல�காேத'"E அ3சி� சா2றா..." 
 
"ெம/தா. க%காணி கண�க�பி	ைளயாவ.�E நிைன�கா. கண�க�பி	ைள 
*தலாளி�= ஏஜ$5. 085� =5&தா ெசா�த ப�த&ைதேய ெகாைல ெச/ய& 
0ணியிறா. *	:�=	ள சி�கி8டா ெவளிேய வார *;யறதி�ல. *	:� 
கிழி3சா>�, ர&த� வ�தா>� K2$. நிைன�சி8; �க.�..." 
 
ெபா"னா�சி ெவ�றிைல பழ%க:ட" வ கிறா	. 
 
க8;>�க;யில ஓர&தி� ஒ  பைனேயாைல& த85, மா%கா/& த8; இ �கிற0. 
அைத எ5&0 அதி� ெவ�றிைல பா�= பழ&ைத அவ	 ைவ�கிறா	. 
 
"ஏ8;, உ	ளாற ேபாயி அ5�பில ெர$5 ெச&த ேபா85 காபி& த$ணி ைவயி. 
தாவர&தி� காபி& <ளி �கி, பாைனயில க �ப8; இ �கி, கிளாசில இF&0� 
ெகா$டா!" எ"F ஏ2கிறா	. 
 
"பழ� எ5&0�கேல..." எ"F ஆ�சி த8ைட அவE�= நக'&0கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி ஆகாய&தி� பற�கிறா	. இவ' இவ:�=� ெசா�தமா? சிேநகமா? 
ெசவ&தா�சி *8களி" ந5ேவ9	ள இனி��� கனிேயா? இ�த ஆ�சி9� 
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சி"ன�மாைவ� ேபா�... அவைள� ேபா�... ராமசாமிைய� க$ட0� உ	ள� ஏ" 
இ�ப;� =தி�கிற0? ேதவேதவிய' K�ெசாாிவ0 ேபா� ஒ  =ளி'ைம; அ�பE� 
=ழ�ைதக:� விழா2�=� ெச"ற பிற=, சி"ன�மா ேவைலைய வி85 இ"E� 
வராமI �=� இ�த ேநர�... 
 
"இ�த 2	ள ஒ%க உற*ைறயா?" 
 
பழ&ைத உாி&0 தி"F ெகா$5 அவ" ேக8கிறா". 
 
"இ�ல... ஆமா. எ�லா ஒற*றதா. எ�லா ஒற*ற இ�லதா. இ�த வளவில இ �கா. 
ஆ&தா ெச&0� ேபாயி8டா. அ�ப" அவ இ �கற�பேவ இ"ெனா &திய& ெதா;சி 
வ�சி8டா. அவதா சி"னா&தா. ெபா�பிள�= ஒ *ைற எ0, எ0 ஒ *ற இ�ல? 
அ�மய�ப" அ$ண� த�பி ெபற�த எட� எ0� ஒ *ற இ�லாம ேபாயி50. 
கIயாண*"E ஒ &த" வ�தி8டா ெபற�த இட� நீ யாேரா நானாேரா! இ�த� 
பா&தி� கா85 ேவ�கா8;ல ெபா�பிள�கி மனிச ஒற2 ஏ0? எ%கிேயா வாரா, 
யா �ேகா ெப&0 யா �ேகா ெகா5�கா... �, அ0 ெகட�க85�ல, ஒன�=� 
கIயாண� கா�சி ஆயி �கா?" 
 
அவ" பிரமி&0� ேபானா� ேபா� உ8கா'�தி �கிறா". 
 
"ஏ"ல...? கIயாண� க8;யி �கியா?" 
 
"இ�ல..." 
 
"ஏ? ஒ  த%க�சி இ �0 அ0� ெச&தி85"E ெசா"னாவ. ெபாற2 ஓ 
ஆ&தா�=&தா ஆாி �கா! கால&0ல ஒ  கIயாண� ெக8ட$டாமா?" 
 
அ�ேபா0 ெபா"னா�சி வ8ட� ெகா�பியி� க �ப8;� காபி எ5&0 வ கிறா	. 
 
ெச%கமல� அைத வா%கி அவ" *" ைவ�கிறா	. 
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"=;�சி�கேவ..." 
 
அவ" அைத� ப =ைகயி� ெபா"னா�சி வாயி�ப;�க கி� நி"F அவைன� 
பா'�கிறா	. மாைல =F=� அ�த ேநர&தி� அவைள மி"ன�ெகா;ேய 
த@வியி �ப0 ேபா� ேதா"Fகிற0. 
 
"ெவ&தில ேபா5வியால?" 
 
"ேபா5றதி�ல..." 
 
"உ%க/யா ெவ&தில இ�லாம ஒ  ேநர� இ �கமா8டா..." அவ	 கா�ைப� 
கிழி&0� �$ணா�ைப& தடவி� ெகா$5 உதி'�=� அ�த� ெசா�களி�... ேபாகிற 
ேபா�கி� ம ம%க	 ப�கைள& திற�0 உ8�ற� கா8;னா� ேபா� அவ" =>%கி� 
ெகா	கிறா". அவ" ஏ0� வா/ திற�= *" ேப�� மாறி வி5கிற0. 
 
"இ�ப [85�=&தா� ேபாறியா? ெகாைட�கி� ேபாவIயா?" 
 
"ந�ம ெகாட இ�ப ெபாிசாயி �=. �ணா�ெத வில ஏேதா [; �="னாவ. 
வி&0�ைட& தரகனா' ெவ	ள�சாமியி �காாி�ல? அெவ ெசா"னா. இ�பY 
வார�ப, இ�த& ெத வள2ல இ�த� �	ள இ �கறதா� ெசா"ன ெநன�� வ�த0. 
ெநாழ3ச..." 
 
"ஒ%க�= ெரா�ப சிேநவ� ேபாI �=..." 
 
அவ" மன� மல'�0 சிாி�� ெபா%=கிற0. 
 
"அ�ப;ெய�லா� இ�லா�சி. அவ எ"னிேயா"E நின�சி� ேபாடாதிய ஆ�சி? 
நா�ச�ப க$8ரா�5கி8ட ெச ���கால& <�கி உத�ச ஒேர ெபா�பிள! இ�ப85� 
ெதாி3ச ெபற= ஒ%ககி8ட ெசா�ற0�ெக"ன? இவ:�காவ&தா நா ச$ட ேபா8ட 
அவ%Dட. ெமாதலாளி எதிாில ேமாதி8ட..." 
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"அ�ப, இவ:�காவ ெமாதலாளிகி8ட ேமாதி8ேட"னா, சிேநக� ெரா�ப&தா? 
ெக8;�சி� ேபா5. அவ�=� யா மி�ல. அ�ப" �கமி�ல. க$.ெவள%கல. 
ச�பாதைன இ�ல, ஆனா ந�பாைச ேபாகல. ெபா8ட�க$ண வ�சி85 இ�ப 
ெகாைட பா�கவா ேபாயி �கா? =;�க&தா ேபாயி �கா. அவ ெபா�பிள, ஆF 
மணி�= ேமல அரவமி�>ல ேசாI எ5&தா ெர8;��� DI வ ேம"E 
ேபாயி �கா. ப&0�ேகா பதிெனா$.�ேகா ெச&0� �$ணா�பா வ வா. 
கIயாண&ைத *;�சி வ/�கலா�ல..." 
 
ெபா"னா�சி�= அ"றிர2 அ�ப" =;ேபாைத9ட" வ�தேதா, சி"ன�மா வ�0 
க&தியேதா நட�ததாகேவ நிைனவி�ைல. அவ	 ேமக ம$டல&தி� மித�0 
ெகா$; �கிறா	. 
------------- 
 

15151515    
 
ெபா@0 வி;�0 வி8ட0 ெதாியாம� உற�க மய�க&தி� தனி உலக� பைட&0 
அதி� ஆA�0 கிட�த ெபா"னா�சிைய சி"ன�மாவி" ேகாப� =ர� தா" உ>�கி 
வி5கிற0. 
 
"ெகாைட�=� ேபாறாறா� ெகாைட! எ�திாி�சி, �	ள எ�த� ேபா`� ெகா8ட;ல 
ெகட�0 அ;ப5றா"E ேபா/� பா �! எ�திாி�..." 
 
ெபா"னா�சி�=� க �காிவா	 பா/�தா� ேபா� <�கி வாாி� ேபா5கிற0. 
 
ஐேயா... ப�ைச... ப�ைசயா? ப�ைச வரல...? அவ	 க$கைள& 0ைட&0� ெகா$5 
எ@�0 ��F� *�F� பா'�கிறா	. பா3சாI, சர�, ந�லக$., ம 0 
எ�ேலா � இ �கி"றன'. ப�ைசதானி�ைல. 
 
"ப�ைச எ%க சி"ன�மா?..." 
 
"எ%கயா? அதா =�தியி �காேள, அ�ப%கி8ட� ேக:! அ�த� ப�ச� �	ளய� 
ெக5&தி �கா! த$ணி ெகா$டாரானா� Y��ட/�=! ெபா8ட�க$ண வ�சி85& 
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தட2றிய. சாமி DI =5&த0 ப&தா0? அ�த� பய ைகயில கா� வ�சி �கா. ஏ0 
கா�. நாயி&0� ெகளம அ�பE� மவE� எ%க ேபாயி85 வாரா"E நா அ�பேம 
ெநன�ேச. ேந&0 நா பால&த$டயில வார�ப ெவ�தனி வ�0 ெசா�றா, பயல 
ேபா`� சர�ேகாட �;�சி�F� ேபாயி8டா"E. வ�தா இவ ��= *8ட� 
=;�சி85 உ ளறா!... ேபா`� இவன�ல ெகா$;85� ேபாயி �க.�?..." 
 
உரI� அைர&0� ெகா$; �=� ெசா�=2�=� ைக ஓ8ட� நி"F ேபாகிற0. 
அவ	 � ச" எ@�0 நி"F இ�த� ச$ைடைய ரசி�கிறா". 
 
பா3சாI வாளி9� கயிFமாக& த$ணீ �=� ேபாகிறா	. 
 
ேந&0� காலம அ�ப" ெச�வத�= *"ேப ப�ைச ஓ;வி8டா". அவைன� 
ேபா`சி� ெகா$5 ேபானதா� தா" அவ" வரவி�ைல. இ�ப;9� ஒ  அ�ப" 
பழ�=வானா? 
 
"சி"ன�மா, ஒ%க�= இ�ப;� ச�ேதக� வ�த�பேவ ஏ" ெசா�லாம இ �தி8;ய? 
அவன அ;�சி அ�பேம ஊ �= ெவர8;யி �கலாேம?..." எ"F ஆ�றாைம9ட" 
ெபா"னா�சி வ �0கிறா	. 
 
"ெபாற2 சி"னா�சி அ;�சி& ெதர&தி8டா"E ஊ' ஏ��. நா%க$டனா இெவ�=� 
ப85� �&தி வரல"E?" 
 
"அவ" ேபா`��ெகா$.� ேபாயி �க மா8டா. Y�கைட� ச�*க� ந�ல த$ணி 
ெகா$டார� ெசா"னா. நீ ஏ" ெசா�மா எதயாE� நின�சி85� D�பா5 ேபா5த?" 
 
சி"ன�மா அவ" *க&தி� இ;�கிறா	. 
 
"நீ  ேபசாதீ�...! என�= அ�கினி� காளவாயா85 இ �=. இ�ப ேபாயி அ�த� 
ச�*க&த� ேக�Lேரா ம�*வ&ைத� ேக�Lேரா! பி	ள ேபா`சில அ;ப5றானா"E 
பா&0 ஒ�ம தைலய அட2 வ�சாE� D8;85 வா �! இ�லா8; இ%ஙன 
ெகால2@=�!" எ"F அன� க�=கிறா	. 
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அ�த� கைட, உ�பள&0& ெதாழிலாள' =;யி ���கேளா5 ஒ8டாம�, ஆனா� 
பாைலவன&திைடேய ஓ' அ நீ'��ைன ேபா� பா&தி� கா5களிI �0 வ பவ' 
வி �பினா� நா நைன&0� ெகா	:� வைகயி� அைம�தி �தைத� ெபா"னா�சி 
அறிவா	. *"� ஒ நா	 ராமசாமி அ%=தா" ேதநீ' வா%கி� ெகா5&தா" 
அவ'க:�=. அ%= இ�த& 'த$ணி'9� கிைட�=ேமா? 
 
இவ'க	 =;யி �பி" பி" ப�க� *8ெச;� கா5களி" வழியாக� ெச"றா� 
=F�காக� சாைலைய அைடயலாெம"F பா3சாI ெசா�வா	. ஆனா� அவ'க	 
யா � அ�த� ப�க� ெச"றதி�ைல. அ�ப" கழி ஊ"றி� ெகா$5 அ%=தா" 
இய�ைக� கட" கழி�க� ெச�வா". 
 
இ�ேபா0 அ�த� கழிைய எ5&0� ெகா5&0 சி"ன�மா அ�பைன விர85கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�= எ"ன ெச/வெத"ேற �ாியவி�ைல. 
 
ெச"ற வ ஷ%களி� ேபா`சி" ெகா5ைமகைள எ�லா� ப�றி� ேப�பாி� 
எ@தியி �தெத"F ேபசி� ெகா$டா'க	. ேபா`சி� அ;&0� ெகா"ேற இ@&0 
வி5வா'களா�. மாமி அதனா� தா" க�Rாியி� ேபா`ெச"ற0� மாமாவிட� 
எ�ப;ேயE� கட"ப85� ேபா/� பி	ைளைய� D8; வர� ெசா"னா	. 
த�பிைய� ேபா`� அ;�பா'கேளா? 'நக�க$களி� ஊசிேய�ற�, *0கி" 
ேமேலறி& 0ைவ&த�...' 
 
இெத�லா� நிைன2�= வ ைகயி� இர&த� ஆவியாகி� ேபானா� ேபால அவ	 
ெதா/�0 ேபாகிறா	. 
 
சி"ன�மா அ�பைன விர8;ய பிற= அவளிட�, "நீ இ"ன�கி ேவல/�கி� 
ேபாக$டா. பி	ைளய�லா� பதனமா� பா&0�க. நா" 085& த�தி85� ேபாற; 
சா%காலமா ந�ல�க$.வ� D8;85� ேபாயி ெவற2 வா%கி வ�0 ைவயி. இ�ப 
ெர$5 �	ளி ெகட�=. இ �கிற அாிசிய� ெபா%கி அ0%க:�=� ேபா5" எ"F 
Dறி வி85� ேபாகிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�=� ைக9� ஓடவி�ைல. கா>� ஓடவி�ைல. *" P8;� கத2 
திற�கவி�ைல. 
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சி"ன�மா அ>மினிய� <�=ட" ேவைல�=� ெச�வைத� பா'&0� ெகா$ேட 
அவ	 வாயிI� நி�கிறா	... பாவ�, இர2 பகலாக� DI�= உட� வ3சைனயி"றி 
உைழ�கிறா	. இ�த� =;கார அ�பE�= இHவள2 உ$ைமயாக உைழ&0& 
ேத/�0 ேபாகிறா	. அ@�=� பனியE� கிழி�த கா�சரா9மாக& ெத வி� கா.� 
உ வ%களி� அவ	 க$க	 பதி�0 மீ	கி"றன. யா' யாேரா ெதாழிலாள' 
ேவைல�=� ெச�கி"றன'. சா�கைடேயார� நா/க	, ப"றிக	, ேகாழிக	 எ�லா� 
வயி�F� பா85�காகேவ அைலகி"றன. ைச�கிைள& த	ளி� ெகா$5 ெவ	ைள 
ேவ8;9� ச8ைட9� 0$5� தி நீF� =%=ம� ெபா85மாக ெவ	ைள�சாமி& 
தரகனா' ேபாகிறா'. அவ' P5 இ"ேனா' *ைனயி� இ �கிற0. ேகாபிய;&த 
ெபாிய P5. மாமE�=� Dட அவைர& ெதாி9�. அவ �= ஊாி� ஒ  0$5 நில� 
இ �கிற0. ெசாைஸ8;�=& தீ'ைவ ெகா5�க அ@கிறா" எ"F மாமா ஏ�வா'. 
அவாிட� ேபா/� ெசா�லலாமா? எ"ன ெசா�வ0? 
 
ைசகி	 வி'ெர"F ேபா/ வி8ட0. 
 
"ஏ8;, காலம வாச�ல வ�0 நி�ேக? ேசாI ெயா$.மி�ல?" எ"F 
ெச%கமல&தா�சி க8;� சா�ப>� ைக9மாக� ப� விள�க வ�0 நி�கிறா	. 
 
"இ�லா�சி. த�பிய... த�பிய� ேபா`சில �;�சி85� ேபாயி8டா"E ெசா�றாவ. 
அவ ேந&0 காலம ேபானவ..." 
 
"அ0�ெக"ன... Y?" 
 
இ�த� ேக	வி அவைள� � 8;� ேபா5கிற0. "இெத"ன �0� கைதயா? இ�த� 
பி	ைளய ைகயல L�பா, தவர�, ைச�கி	 =ழா"E ெகா5&0 எட&0�= எட� 
அE��வாEவ. ேபா`��காரE� உ	ைகயிதா, எ�பனா>� உ	ள த	ளி85� 
ேபாவா. அவEவ:�=� பண� பறி�க இெதா  வழி, நீ ஏ8; வாச�ல வ�0 நி�ேக 
அ0�=?" 
 
"நா ஏ�தா ஊரவி85 வ�தேனா"E இ �=, ஆ�சி, த�பி�= ஒ$.� ெதாியா0..." 
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"வ�தா�சி; இ�ப ெபால�பி எ"ன பிேரசன�?" 
 
க$ணீ' *&0�க	 உ $5 வி@கி"றன ெபா"னா�சியி" க"ன%களி�. 
 
"நா யாாி8ட� ேபாயி� ெசா�>வ? சி"ன�மா அ�ப�சிய ஏசி, =�சிய�=5&0 
ெவர8;85 அள&0�=� ேபாயி8டா!" 
 
"ெபாற2 நீ ஏ அ@0 மா9ேற? அ�பE� �	ள9� ேபா`சில ேமாதி�க85�! நீ 
உ	ள ேபாயி ேசாIய� பா Y!" எ"F ஆ�சி அத85கிறா	. 
 
மனித'க	 நிைற�த கா8;� இ �தா>� பாைல வன&தி� நி�ப0 ேபா� 
இ �கிற0. அ�த& த�பி ஒ  ேநர� ேசாறி�ைல எ"றா>� சவ%கி� =ைழ�0 
ேபாவா". நிைன2 ெதாி�த நாளிI �0 ேநா3சானாக அவைன அவ	 இ5�பி� 
Dட� �ம�தி �கிறா	. மாமி ஏசி அ;&0 விர8;னா>� மாமி�=& ெதாியாம� 
=ள�கைர�=� ெச"F அ@� அவைன 'அ@வாத த�பி' எ"F ேத�றியி �கிறா	. 
*னிசீஃ� P8;� எ�த& தி"ப$ட� ெகா5&தா>� மற�காம� த�பி�= இைலயி� 
��றி� ெகா$5 வ�0 மாமியறியாம� ெகா5�பா	. 
 
அவைன� ேபா`X அ;�ைகயி� 'அ�கா, அ�கா' எ"F க&0வாேனா?... 
 
வாசைல வி85� ெகா�ைல��ற� ெச"F நி�கிறா	. பா3சாI ஆ�சி P85� 
பாைனைய� க@2கிறா	. பாைலயி� பிசா�க	 ேபா� நி�=� தைல விாி�சி� 
ெச;களிைடேய அ�பனி" உ வ� ெதாிகிறதா எ"F பா'�கிறா	. அவைன� 
காணவி�ைல. ெவயி� ஏFகிற0. ம 0 அவ	 ேசைலைய� பி;&தி@&0� 
"பசி�கித�கா" எ"F ராக� ைவ�கிறா". ந�லக$. ச�த; சா�கி� ப	ளி�= 
ம8ட� ேபா85 வி5வா". 
 
பாைனயி� சிறி0 நீ'�ேசாF இ �கிற0. உ�ைப� ேபா85 அைத� கைர&0� 
=ழ�ைதக:�=� ெகா5�கிறா	. 
 
*த� நா	 விழாவி� வா%கிய ஊதைல� பிசிற;�க ஊதி� ெகா$5 ம 0 
வாச>�=� ேபாகிற0. ந�லக$.ைவ� �&தக� பலைக ேத;� ெகா5&0� 
ப	ளி�= அE��கிறா	. 
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சரசி பி"னைல அவிA&0� ெகா$5 வா%கியி �=� �திய ப85�Kைவ அணி�0 
ெகா	ள, "அ�கா சைட ேபா5றியா?" எ"F ேக8கிற0. 
 
"நீ ேவல�கி� ேபாவIயா�கா?... என�= ெர8ட சைட ேபாடறியா?" எ"F 
பாைனைய� க@வி� ெகா$5 பா3சாI ேக8கிற0. 
 
சரசியி" D�தைல வாாி� பி"ன� ேபா5ைகயி� பா3சாI நாடா2ட" வ�0 
உ8கா'�தி �கிற0. 
 
"ப�ைச ஒ%க Dட வரIயா Y...?" 
 
"ஊஹு�, அ$ணன� கா%கல�கா. அ�ப�சி Dட எ%கைள� ப�த�ல =�த 
வ�சி85& ேத;85� ேபானா. நா%க D&0� பா&தி8; �த�. இவ%க�லா� 
அ%கிேய <%கி� ேபாயி8டாவ. ெசவ�தனி மாமா மாமி வ�0 "ஒ%கா&தா வ�தி8டா. 
வா%க ேபாவலா"E" எ:�பி85 வ�தா, அ�பதா அ�ப�சிய� பா&த அ�மா ஏ�னா. 
ேபா`� வ�0 'சர�='� ெகா$5 வ�த2கள� �;�சி85� ேபாயி8டா. *"ன Dட, 
அ�தா மாாிய�மா - ெபாியா�சி P85�= வ ேம, அவ ப/ய" ��பிரமணிய� Dட 
ேபா`சல �;�சி85� ேபாயி8டாவ. ெபாற2, அவ இ NF Qவா, வ�சி85 
வா%கி85� ேபானா. ��கேவயி�ல. இ�ப ��பிரமணி இ%க�ல. ஆ'ப'ல ேவல 
ெச/ய� ேபாயி8டா?" எ"F அவ:�= ெதாி�த விவர&ைத எ5&0ைர�கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�= இ 85ைகயி� ஒளி�கதி' ஊசிக	 ேபா� ஏேதேதா ேயாசைனக	 
ேதா"Fகி"றன. 
 
இ NF Qபா/ யா', எ%ேக எ�ப;� ெகா5�பா'க	! அவ	 யாைர� ேபா/� 
பா'�பா	? ைகயி� விற=�காக� சி"ன�மா த�த இர$5 Qபா/ இ �கிற0. 
 
அ&0ட" ஓ;�ேபா/ பX ஏறி, மாமனிட� ெச"F Dறி அ@வைத& தவிர ேவF 
வழியி�ைல. மாமE�=� ெபாிய ைககைள& ெதாி9�. *னிசீஃ� ஐயா ந�லவ'. 
 



152 

 

இ%ேக அ�ப�சியி" மீ0 அவ:�= ந�பி�ைக இ�ைல. சி"ன�மா பாவ�. அவ	 
எ"ன ெச/வா	. 
 
பிற=... பா&தி�கா85 ேவைல�=, அவ:ைடய ஒேர ஆதரவான ஆ:� 
இ�ைலெய"றான பி" எ�ப;� ேபாவா	? 
 
எனேவ மாம" [85�=& தி ��வ0தா" சாி... அ%ேக... அ%ேக தா" 
இ �கேவ$5�. 
 
ெபா"னா�சி மாமனிட� ெச"F Dறிவி5வெத"F நி�சய� ெச/0 ெகா	கிறா	. 
 
ஆனா� அைத� சி"ன�மாவிடேமா, ெபாியா�சியிடேமா ெவளியிட& 0ணி2 
இ�ைல. 
 
நிழ� =Fக வானவ" உ�சி�= வ�0 ஆ:ைக ெச/கிறா". 
 
அ�ப" வரவி�ைல. ெபா"னா�சி ேவைலகைள *;&0 வி85 *�ற&0�= 
வ கிறா	. ெசா�= P8;� � ச" ம85� ப5&தி �கிறா". ேவF அரவமி�ைல. 
பா3சாI இர8ைட� சைட =>%க, சரசி9ட" �ளிய விைத ெக�தி ஆ;� 
ெகா$; �கிற0. 
 
"பா3சாI, P8ைட� K8;85� ேபாற. 0ற�=�சி வ���க. சி"னா�சி ெவற2 
வா%கியார� ெசா�I�சி. பதனமா� பா&0�க? ம 0 ஆ;8; �கா ெத வி� 
பா&0�கறியா?" 
 
அவ'களிட� ஒ�பைட&0 வி85 அவ	 வி5விெட"F ஓ8ட*� நைட9மாக 
வ கிறா	. ெத � கட�0 தி �பி இ"E� Pதிகைள� கட�கிறா	. கைடக:� 
வியாபார� ச�த;க:� ெந %=� இட%க	 வ கி"றன. 
 
� �� � எ"F ெத ைவ அைட&0� ெகா$5 தி �ப *ன=� லாாிக	, 
மணிய;&0� ெச�>� ாிbா�க	, சா�கைட ஓர&0& ேதநீ' கைடகளி� கF&த 
பனியE�, பளபள�=� கிரா��மாக& ெத"ப5� �F�F�பான ஊழிய'க	, 
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வைடைய� க;&0� ெகா$5 கிளாசி� ேதநீைர� �ழ�றி ஆ�றி� ெகா$5 உத8;� 
ைவ&0 அ �0� ெதாழிலாள', லாாியா8க	, சிவ�த க$க	, ெகா5வா	 மீைசக	, 
ைகIக	, அ@�=� பனிய"க	 எ"F அவள0 பா'ைவ 0ழா2கிற0. த�பி 
இ%ெக�லா� இ�ைல. 
 
அவ" இ�ேநர� P5 தி �பாம� இ �பானா? அவ" ேபா`�� ெகா8ட;யி� 
அ;ப5கிறா". இ NF Qபா/ ெசல2 ெச/தா� அவைன வி5வி&0 வ�0 
விடலா�. 
 
மாமைன& ேத;� ெச"F அ%ேக அ�I�=ள� - ப�ைம... மாமி ஏசினா>� 
உைற�கா0... இ NF Qபா/... அ�மா...! 
 
"ஏ&தா? எதிேர லாாி ெதாியாம ஓ5ற?" 
 
அவைள அ�த *5�=� ச�தி� ஒ வ" ைகைய� ப�றி இ@�கிறா". அவ	 ைகைய 
உதறி� ெகா$5 ஒ0%=கிறா	. 
 
சா�கைட ஓரமாக, �ட�ெப�றேதா' கைட�ப;களி� ஒ  D8ட� இ �கிற0. சில 
ெப$க	, சில ஆ$க	 - =�தி� ெகா$5� நி"F ெகா$5மி �கி"றன'. 
அவ'களி� ஒ வ" ைகயி� க;யார*� ச�F மி5�=மாக விள%=கிறா". 
 
ஒ  ெப$ அவனிட� அ@0 *ைறயி85� ெக3�கிறா	. *;ைய அ	ளி� ெச கி� 
ெகா$5, ேத/�த க"ன%க:� =�சி� ைகக:மாக� கா8சி அளி�கிறா	. 
 
"ஆ�ப&திாில � ச% ெகட�கா, �	ளய அ3�� நா>மா - நா �. நாளா�சி 
அவிய:�=� ேசாF ேபா85, ரா2� பவ>மா ஓ; வ�த. நா> Qவா� DI 
=ைற�சி �கிய. நா எ"ன ேசவ... இ0 நாயமா க%காணி?..." அவ	 *ைறf8ைட 
அவ" ேக8க வி �பவி�ைல. மF�ற� பா'&0� ெகா$; �கிறா". ேவF ஆ$ 
பி	ைளக	 யா � இைத� ெபா 8ப5&தவி�ைல. =�தியி �=� ெப$களி� 
�தா8; இ �கிறா	; சிF வய��காாி9� இ �கிறா	... 
 
"ரா2� பவ>மா ஓ; வ�த. �. நாளா�சி �	ளய� கவனி�சி ேசாF வ�சி..." 
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இவ'க	 'வி&0 *ைட'�கார'க	 எ"F ெபா"னா�சி �ாி�0 ெகா	கிறா	. உ�� 
அ�பார%கைள �8ைடகளி� நிர�பி� கைர�=� ெதாழிலாளிக	, ப�க&0 
P8;I �=� ப2Eைவ� ேபா"ற ெதாழிலாளிக	. க%காணி அவ	 பி	ைள�=� 
பா� ெகா5&0� ெகா$; �=� ேபா0 "லாாி வ�தி �=!" எ"F =ர� ெகா5&தா� 
அ�ப;ேய வி85 வி85 ஓடேவ$5�. 
 
இவ:� அ�ப;&தா" ஓ; வ�தி �கிறா	. ஆனா>� DI =ைற��� 
ெச/தி �கிறா". இவ:�= ம85� தானா? ஏ" =ைற&தா	? அவ	... 
 
அவ:ைடய ஓல� அ�த� ச�தி� ேபாிைர�சI" இைடேய ெபா"னா�சி�=& 
ெதளிவாக� காதி� வி:கிற0. ஆனா� அ�த� க%காணி ெசவியி� ேபா85� 
ெகா	ளவி�ைல. லாாி தி �பிய0� ப;ைய வி8;ற%கி அவ" நட�0 ேபாகிறா". 
அவ:� ஓலமி85� ெகா$5 சில அ;க	 ெதாட கிறா	. ம�றவ'க	 த%க	 
த%க	 DIகைள� பா'&த வ$ண� அவ'க	 ேபா�கி� ெச�கி"றன'. 
 
Y�கைட இய�க�, ேபா�=வர&0� ச�த;க	 ஏ0� =ைறயவி�ைல. அவ	, அ�த� 
ெப$, நா"= Qபா/, =ைற�க�ப85 வி8டைத எ$ணி வி�மி ெவ;�க அ@0 
ெகா$ேட சிறி0 ேநர� நி�கிறா	. 
 
அ"ெறா  நா	 தா" நி"ற நிைன2 ெபா"னா�சி�= வ கிற0. இ�ப; 
எ&தைனேயா ெப$க	 - ெதாழி�கள&தி� ேத/�0, =5�ப&0�=� ஈ5ெகா5�=� 
ெப$க	 - ம3சைள9� கிரசிைன9� =ைழ&0� �$ணி� எாிய எாிய& தடவி� 
ெகா$5 அ�த எாி�சIேலேய உற%கி மீ$5� �$ வ>�க� பணிெய5�க வ � 
ெப$க	 - அ%கி �த ஆ$க	 யா � க%காணிைய எதி'�கவி�ைல. 
ெபா"னா�சி�= அ%= வ�த வழி மற�0 ேபானா� ேபால நி�கிறா	. மாம" 
P85�=� ேபாவ0 '0ேராக� ெசய�' எ"F ேதா"Fகிற0. அவ	 ேபாகவி�ைல. 
P5 தி ��� ேபா0 அவ	 ஒ  �ைம விற= <�கி� ெச�கிறா	. 
----------- 
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அ�ம" ெகாைட எ"F =;&0வி85 ஆ5� ஆ8ட�கார'களிட� அ ணாசல&0�= 
ெவF�� உ$5. ஆனா�, ஆ; அமாவாைச�= ஓைடயி� �Aகி� ச%க*ேக�வரைர 
வழிபடாமI �க மா8டா'. ேகாயி>�=� ெச�ல ந�ல பாைத கிைடயா0. 
*8ெச;க:� �த மாக நிைற�த கா8;� ஒ�ைறய;� பாைதயி� தா" ேகாயி>�= 
நட�0 வரேவ$5�. அவைர� ேபா"ற ப�த'க:�, பரேதசி� ப$டார%க:� 
அ�க� ப�க%களிI �0 அ�நாளி� அ%= வ வா'க	. 
 
ேகாய%கா5 கதிேரச� பி	ைள, ச$*க�ர� Pராசாமி நாடா' ஆகிேயா' அ�த� 
ப�க� நில� ெசா�த�கார'க	. பால� வ�0 சாைல9ட" ெதாட'� ஏ�ப8டா� 
அவ'க:ைடய நில&0�=� கிரா�கி ஏF�. அ�த� =5�ப&தின � ச%க*க 
ஓைடயி� *@கி ஈ�வரைர தாிசி�க வ வா'க	. *"ெப�லா� =5�ப&0ட" 
அதிகாைலயி� அ%= வ�0வி5வா'க	. சிவ�தி� ெப$ � � ெவ"F அ%ேக 
ெப8; நிைறய இ8;I9ட", இைல�க85மாக� கைட ேபா85வி5வா	. அவைள� 
ேபா"ற �F�F�� யா �=� கிைடயா0. வழிபா85�= வ�தவ' அைனவ � 
இ8;I வா%கி& தி"F வயிF =ளிர&தா" தி ��வா'க	. 
 
ைகலாச� = �க	 அதிகாைலயி� வ�0, சிவனா �= அபிேடக� ெச/0 வி�வ*� 
அரளி9� ெகா/0 வ�0 Kைச ெச/தி �கிறா'. D8டேம இ�ைல. ப&0�ேப' Dட 
நீரா5வத�=� �வாமி தாிசன&0�=� வரவி�ைல. கா � பXஸு� எ%ெக%ேகா 
கட�கைரக:�= ம�கைள� D8;� ெச�ைகயி� இ�த �ைல�= நட�0 யா' 
வ வா'க	! 
 
அவ' நீரா;, ஈசைன வழிப5கிறா'. ஒHெவா  ஆ$;>� "D85ற2 உ��& 
ெதாழிலாளிக	 உ�ப&தி, வி�பைன� ச%க� ந�லப;யாக� ெசய�பட, அ5&த 
ஆ$5�=	 பால� வ�0 விட ேவ$5� எ�ெப மாேன!" எ"F நிைன&0 
ேவ$;� ெகா	வா'. 
 
ைபய" ப;&0 *"E�= வரேவ$5� எ"F கன2 க$; �கிறா'. எ�லா 
ந�பி�ைகக:ேம நிைறேவF� எ"ற ைதாிய� ஆ8ட� க$5வி8டா� 
ேபாI �கிற0. ஆனா�, மனித" ந�பி�ைக இழ�க� Dடா0. 
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இ�ேபா0 நீரா;� =�பி85& தி நீ�F� பிரசாத� வா%கி� ெகா$5 அ ணாசல� 
தி ��கிறா'. பசி எாி�ச� கிள'�0 வ கிற0. P8;� அவ	 ஒ  ேவைல ஒ@%காக� 
ெச/வதி�ைல. வாைய& திற�தா� =த'�க*� ச$ைட9� மி3�கி"றன. 
ெபா"னா�சி9� அ�த� ைபயE� ெச"ற பி"ன' இ%ேக இ"ன*� தாி&திர� தா" 
D;யி �கி"றன. இர$5 ேப' =ைற�ததா� வளைம மி3சிவிடவி�ைல. 0$ைட 
உ5&0� ெகா$5 ஈரேவ8;ைய விாி&0� பி;&தவரா/ அவ' அள&0�= 
நட�கிறா'. வான� பளி�ெச"F நீலமாக இ�ைல. ஆ; அமாவாைச�=� சிறி0 
�8ட� ேபா8டா� ேபா� தானி �=�. 
 
பா&தியி� ேம� த$ணி திற�0விட ேவ$5ெம"ற நிைன��ட" அவ' 
ஓைட�காI� இற%கி� கட�0 ேமேலFகிறா'. ெவ	ைள& 0ணிகைள� காய� 
ேபா8டா� ேபா"F அவர0 அள�தா" *@0மாக உ�பளமாக இ �கிற0. 
வர�பிேலறி� பா&திகைள� பா'&0� ெகா$5 வ பவ' ஒ  பா&தியி� வ�த0� 
திைக�கிறா'. உ�� = ைண� ேசாறாக� K�கவி�ைல. ப மனாக இ%ெகா"F� 
அ%ெகா"Fமாக� ேகாைட�கால மைழ மணிக	 ேபா� இற%கி இ �கி"றன. 
இHவாF உ��� K&தா� மைழ வ வத�=� க8;ய� எ"பா'க	. மைழ 
ஆ;யிேலேய வி@�0 வி5ேமா? மைழ மணி க$டா� உ�� விைல ஏF�. ஆனா� 
மைழ பிற�0 வி8டா� உ��� கால� ேபா/ வி5ேம? 
 
அ�ேபா0 சைடயா$;, கிணF ெச�ப� ெச/பவ" ம$ெவ8;ைய& ேதாளி� 
ேபா85� ெகா$5 வ கிறா". 
 
"=�பிடேற ெமாதலாளி..." 
 
"ஆ; மாச�, மைழ மணி எற%கியி �=� பா  சைடயா!" 
 
"இ0 ஒ$ணி�ல ெமாதலாளி. கா&0 J	�சி. க'ேபா8டா�தா; மைள வரா0... 
<&<; *&தால�ம" ெகாைட�கி� ேபாயி �ேத ெமாதலாளி, பி	ளய� பா&ேத, 
ேபா`சில இ85� ேபாயி8டாவ...?" 
 
தி5�கி8டா� ேபா� அ ணாசல� அவைன� D'�0 ேநா�=கிறா'. பி	ைள... ஆ ... 
ேவ>வா? அவ எ%ேக <&0�=;�=� ேபானா"? 
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"....." 
 
"ஆ ? ேவ>வா?" 
 
"ந�ம �	ள இ�ல ெமாதலாளி, ெசவ�தியா�சி மெவ, ப�ைச. சாராய� ெகா$;85� 
ேபானா"E வள�சி85� ேபானாவ. ரா2ல தி விழா� =�ப�ல, ஆ8ட�கார, 
ேமள�காரென�லா� வ�0 ேஜ"E இ �ைகயில இவனம85� தைலயில 
ெசம�தி85 வாரயில க$;8டா. இெவ�= ஓ; ஒளிய& ெதாியல. தகர&தில 'சர�=' 
இ �=. ேபா`சி"E ெதாியாம =�பேலா5 =�பலா வ�தி �கா. *0கி� =&தி& 
த	ளி85� ேபாயி8டாவ..." 
 
"அட... பாவி? எ&தினி நாளா�சி? அவ�ப" சி"னா&தா எ�லா� ெகாட�கி 
வ�தி �தாவளா?" 
 
"நா க$5�கல ெமாதலாளி. ைபயனி%க த$ணி இைற�=மி�ல? பா&த 
ெமாகமாயி �ேக"E கவனி�ேச. ந�ம �	ள ப�ைச; ேபான ெவ	ளி� கிளமதா..." 
 
மாம" மைழ மணிைய மற�0 ேபாகிறா'. ேம� த$ணீ' பா/�சைல9� மற�கிறா'. 
வி விெர"F P8ைட� பா'�க நட�கிறா'. 
 
நீரா;ய2ட" கிள'�த பசி எாி�ச>ட" ப�ேவF உண'2க:� =>%=கி"றன. 
இ�ப; எ&தைனேயா பசி எாி�ச�க	 கிள'�0 ெகா$5தானி �கி"றன. அைவ 
அைன&0� ஒ"F திர$5 வி8டா� ப&0 NF அ.=$5க:�=� சமமா=� 
எ"F அவ �=& ேதா"Fகிற0. ஆனா� ஒ"F திர:� நிைலயி� இ�லாததா� 
ம&தா��� �ைகயாக ம85ேம ஆ%கா%= காி�0 ேபாகிற0. பசி எாி�ச>�=� L;, 
�ைகயிைல, Y&த$ணி எ"F மா�F& ேத;� ெகா	கி"றன'. பசிைய ஆேரா�கிய 
ாீதியி� ேபா�க& ேதைவயான உண2, இர&த&தி� கல�0 உயிQ85� ெத���கான 
அ"னசார� ேபாதிய அள2 கிைட�பேதயி�ைல. 
 
P8;� ஆ�சி இ�ைல. *"சீஃ� P85�=� ேபாயி �கிறாளா�. அவளிட� பண� 
இ �=�. அவ' ஈர ேவ8;ைய� ெகா;யி� ேபா85 வி85 ேவF ேவ8; 
உ5�கிறா'. அமாவாைச, ஆ�சிைய ஏேதE� சி�லைற� காாிய%க:�=� 
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D�பி8டE�பி இ �பா'க	. அவ	 =ள&தி� =ளி&0 வி85தா", இனி P85�= 
வ�0 ெபா%=வா	. ஒ  மணியா=�. =ழ�ைதக:�= ஏேதE� ப&0 ைபசா 085� 
ெகா5&தி �பா	. 
 
அவ' ச8ைடைய� ேபா85� ெகா$5 *"சீஃ� P85�=� ெச�கிறா'. ஆ�சி உ	 
தி$ைண ெம@கி� ெகா$; �கிறா	. இவைர� பா'&த0� அ கி� வ கிறா	. 
 
"ச'85 மா8;85 எ%க கிள�பி8;ய? அமாசி, ேகாயி>�=� ேபா/ வார"E 
ேபானிய?..." 
 
"ஆமா. ஒ  அ3� Qவா =5 வ;2. அவசர�, காேலஜில எ"னேமா அ;த;யா�. ஒ� 
மவ" ெசல�ப� ஆ5றானா�..." அவ	 ம $5 திைக�கிறா	. 
 
"ஆ  ெசா"ன0? ஆ: வ�ததா?" 
 
"ஆமா... அ%க� ேகானா' பய... ஒன�=& ெதாியா0. அவ3 ெசா"னா. 
ச%க*ேக�வர� ேகாயி>�= வ�தி �தா?" இ0தா" ம�திர�. 
 
'ெபா/�ைம9� வா/ைமயிட&த �ைர தீ'�த ந"ைம பய�=ெமனி"' எ"F 
மனேசா5 சமாதான� ெசா�I� ெகா	கிறா'. அவ	 உ	ேள ெச�கிறா	. அவ' 
P8ைட வி85 ெவளிேய ெத 2�= வ�0 நி�கிறா'. 
 
ச�ைற�ெக�லா� ஐ�0 ஒ�ைற Qபா/& தாளாக� ெகா$5 வ கிறா	... "�	ளய� 
D8;85 வ�தி5%க..." எ"F கவைல கன�க� Dறிவி85� ெச�கிறா	. 
 
மன��= மிக2� க!டமாக இ �கிற0. தா/�பாச� = 85� பாச�. ஆனான�ப8ட 
நாடா:� அரசிகேள தா/� பாச&0�= அ;ைமயாகி வி5கி"றன'. *"ேப 
*"சீஃ� P85 ஆ�சி, "உதவா�கைர� ைபயைன� ப;�க� ேபா85 ஏ$; ெசல2 
ெச/யிேற..." எ"F ேக8டாளா�. இவ:�= ேராசமாகிவி8ட0. அதனா� 
பி	ைளைய� ப�றி ஆ�சியிட� எைத9� Dறியி �க மா8டா	. 
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அவ' பXைஸ� பி;&0� ெகா$5 ெச"F இற%=ைகயி� மணி ஒ"F. ஓ8டI� 
ஒ  த85 �ளி�ேசா�ைற வா%கி உ$5 நீைர� =;�கிறா'. அவ'க	 P8ைட& ேத; 
நட�கிறா'. 
 
பக� ேநர&தி� அ�ப" =�தியி �பா". அவ" ெக8ட0 ேபாதாெத"F ைபயைன& 
தி 85� சாராய& ெதாழி>�= வி8ட கயவாளி! அவ" *க&தி� அைற�0 
ைபயE�= வழி ேக8க ேவ$5�. 
 
அவ' P85 வாயிI� Tைழைகயி� அ�த வைளேவ அைமதியி� ஆA�0 கிட�கிற0. 
அ�க� ப�க� கத2க	 சா&தியி �கி"றன. இவ'க	 P8;� யா ேம இ�ைல. 
K85 ஒ"F ெதா%=கிற0. 
 
ஒ கா� இ%கி �0 வாடைக ெகா5�கவி�ைல எ"F காI ெச/ய� ெசா�I 
வி8டா'களா? 
 
அவ' அ�த� ெபாிய P8;" *" வாயிI� வ�0 நி�கிறா'. 
 
"P8ட ஆ மி�Iயா?" எ"F =ர� ெகா5�கிறா'. 
 
ெச%கமல� உ	ளி �0 தைல நீ85கிறா	. 
 
"ஆ !" 
 
"க$.சாமி P8;ல ஆ மி�ல?" 
 
"அ�லா� ேவைல�கி� ேபாயி �காவ, சாய%கால� வ�திய"னா பா'�கலா�. ஏ8; 
சரசி? ஆ "E சாாி�சி�க, ேபா!" 
 
சரசி, ப&0 வயசி �=� ஒ  ெப$, பி&தானி�லாத க2Eட" வாச>�= வ கிற0. 
 
"ஆ ... ெபா"னா�சி, அவ%க�ப�சி Dடவா ேவைல�=� ேபாயி �கா?" 
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"ஆமா. அ�லா� ேபாயி �காவ." 
 
"ைபய" ப�ைச?" 
 
"அவE� ேபாயி �கா!" 
 
"எ�த� ப�க�?" 
 
அ�ேபா0 ெச%கமல�, "யா Y அ0..." எ"F ேக8டவளாக ெவளிேய வ கிறா	. 
 
"ஆ ...? வா%க, ெபா"னா�சி மாமனா? உ	ளாற வா%க வ�0 இ %க..." எ"F 
வரேவ�F ெப3சிைய� கா85கிறா	. 
 
"ஆமா... இ�த� ப�க� வ�ேத" பா&085� ேபாவலாமி"E. காலேம 
ேமாடமாயி �தி�சி, இ�ப எ"ன ெவயி�!" எ"F வ@�ைக வி@�த தைலைய& 
0$;னா� ஒ&தி� ெகா	கிறா'. ஆ�சி அவிA�த D�தைல அ	ளி� ெச கி� 
ெகா$5 அவ:ைடய சி�மாசனமாகிய நா'� க8;I� அம கிறா	. 
 
"எ�லா � ச2ாிய�தானா? க$.சாமி ஒட�� *;யல"னா, எ�த� ப�க� 
ேவைல�=� ேபாறா?" 
 
"அ; சரசி? ெச�பி� தாவ&0�= ந�ல த$ணி பாைனயிேல�0 எ5&தி85 வா... 
8Y!" எ"F ஏவிவி85 ஆ�சி நிதானமாக அவர0 விசாரைண�=� பதிலளி�கிறா	. 
 
"ஒட�� *;யல"Eதா ஊ �=� ேபா/ அ�த� பி	ளகைள� D8; வ�தா. கட" 
தைல�கி ேமல ஏறி;�சி. அ�த� பயல ேபா`� �;�சி� ேபாயி8டாவ. இ�த ஊ  
உலவ&0ல இ�லாததா? ேபா`�& த;யEவ:�= இெதா  பண� பறி�கிற ேசாI. 
ெபாற2 வா�காிசி ேபா85� D8;85 வ�தாவ. ேந&0&தா காைலயில D8;85 
வ�தா. ேசாI�=� ேபாவல. இ"னி�=� ேபாயி �கா. க$. ெதாியல"னா 
எதாE� �ம5 எ5�கலாமி�ைலயா"E அவE� ேபாயி �கா. ஏ%கி8ட ஒ  �	ள, 
இவ:�=� ெபாியவ இ �தா. அவைள9� ெபா"னா�சி� Dட� D8; 
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அE�பியி �ேக, ெபாறெவ"ன? எ85 ேப' =�பி நைனய.மி�ல? *"னேம 
இ�லாத கால&0ல வா%கி& தி"ன கட". சீ�= இ�ப இ�த �	ளய �85வார 
கட", எ�லா அ3� NF�= ேமல ேபாயி850, அ�த� ெபா�பிள எ"ேன9வா." 
 
"�8585 வ�தி8டாவளா?... நா விசய� ேக	வி�ப85தா சாாி�சி� ேபாவலா"E 
வ�ேத. அவ" =;�கிறானா?" 
 
"ஆ , உ%க த%க�சி மா�பிளயவா ேக�=றிய? உம�=& ெதாியாதா? ெதா8;� 
பழ�க� �5கா5 ம85மி�ல?" 
 
அவ �= ெந3� கா/கிற0. சரசி ெகா$5 வ � ெச�� நீைர அ �0கிறா'. எதிேர, 
மாைல சா&திய, பா� வ;9� *க� அவ' க$கைள9� க &ைத9� இ@�கிற0. 
த$ணீர �தியதி� ஆ�வாசமாக இ �கிற0. அ�பாடா, அவ'கேள மீ85 
வி8டா'க	. ந�லேவைள - மன�சா"றி" ஒ  நரநர�பி� �ற�ப85 வ�0 வி8டாேர 
ஒழிய, பண&0�= எ"ன ெச/வெத"ற பைதபைத�� இ�லாமI�ைல. சி"ன�மா 
உ$ைமயி� மிக ந�லவளாகேவ இ �க ேவ$5�. 
 
"ெபா"னா�சி ேவைல�=� ேபாயி8; �காளா?" 
 
"ேபாறா... நீ வ�தி �கிய. உ�மகி8ட ஒ  ேசதி ெசா�I� ேபாட.�. அ�த 
2	ள�கி ஒ  கIயாண� D8; வ�சி5%க... ஏ"னா, தி 85� ைகயி%க 
காவI �தாேல நீ:�... ஒ  ைபயனி �கா. ெந�ல மாதிாி =;கி; ஒ$.% 
ெகைடயா0. அெவ இ8டமா2� இ �கா. ஏேதா ெர$ெடா  ஏன�, சீல தாI"E 
வா%கி �வ� *;�சி வ�சய"னா எ�=த�பா எ0� நட�0 ேபாயிரா0..." 
 
பகிர%கமா � சைன வி85 ஓ;வ�0 *ைறயி�லாத வாA2 நட&திய அ�த� ெப$ 
பி	ைளயி" P85�ப; ஏறேவ அவ �= *தI� D�சமாக இ �த0. த$ணீ � 
=;&தா'. அவ	 த8;� ெவ�றிைல பா�= எ5&0 ைவ&தி �கிறா	. ெவ�றிைல9� 
ேபாடலாேமா?... 
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அவைள� ப�றி அவ' நிைறய� ேக	வி�ப8; �கிறா'. ேநராக இ"F தா" 
பா'�கிறா'. உ$ைமயி� அவ:�= இராணி�=ாிய க�Lர� இ �பதாக அவ �=& 
ேதா"Fகிற0. நீ' அதிகமாகிவி8டதனா� தள'�0 ேபான பணியாரமா2 ேபா� 
க@&0� சைத ெதா/�தா>�, *க&தி� � �க%க	 கீறி8டா>�, அவளிட� 
கைள9� க�Lர*� =ைறயவி�ைல. 
 
"ைபய" ஆ ?" 
 
"*"ன ெதாழி�ச%க� வ�சி, X8ைர� ப$ண� ெசா�I த;9�, க��மா அள&0� 
DIகைள� பய*F&தி நி�க வ�சாேர, சா&த�ப - அ�த வ ச%Dட� ெபாிய 
�யல;�சி ராேமXவர� கைரேய *@கி� ேபா�ேச?" 
 
"ஏ� ெதாியா0? சா&த�பன& ெதாியாத ஆ $5? ெசாத�தர&0�= *"ன நா%க ஒ  
க�சியிI �தவ%களா�ேச? ஸா�8 இ"Xெப�ட' ேலா" ெகாைல ேகசி� 
சி�கினவ%Dட தலமறவாயி �கயில, இவ P8டதா ஒளி�சி வ�சி �தா. ெபாற2..." 
ஏேதா நிைன2 வ�தா� ேபா� <�கி வாாி� ேபா8டா� ேபா� ெமௗனமாகிறா'. 
 
அவ:ைடய பா'ைவ உயேர எ%ேகா நிைல�கி"றன. 
 
"அவிய மவ�தா - ராமசாமி"E ேப . பன3ேசாைல அள&0ல மாச� 
ச�பளமாயி �தா. இ�ப ேவற ப�க� ேசாI�=� ேபாறதா� ெசா"னா..." 
 
"ப;�சி �கிறானா?" 
 
"அத விசாாி�கல. ஆனா ப;�சவ%க:�= ேமல ப;�ச பயலா&தா� ெதாியிறா. நா3 
ெசா"ன"E கா8;�காதீய. அவனா&தா எ"ன ெசா�>வா"E ெதாியா0. ஆனா 
பயE�= இ�த �	ளகி8ட இ8டமாயி �=. இவ:�=� இ8ட�தா. ஏேதா *"ன 
பி"ன பா&0 ஏ�பா5 ெச3சி ெக8;� ேபாட.�..." 
 
*"ன பி"ன... *"ன பி"ன எ"ன இ �கிற0? 
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ரா8;ன� ேபா85 இைர�=� உ�� நீ'� கிணF� Dட �;� ேபாகிற0. 
அHவ�ேபா0 ேதா$ட ேவ$;யி �கிற0. ஆனா� உ�ைப ந�பி� க3சி =;�=� 
ெதாழிலாளியி" வFைம� =ழி �ட�ப5வேத இ�ைல! 
 
அ ணாசல� தைலயி� 0$ைட� ேபா85� ெகா$5 இற%கி நட�கிறா'. 
---------- 
 

17171717    
 
த85 வ$;யி�, தகர� ெப8;, காிேயறிய ச வ�, �ள=, நா'�ெப8;, சில ப@�� 
தா	 �&தக%க	, த85 *85� சாமா"க	, பா/, சா�=, ஒ  பனநா'� க8;�, 
எ�லா� சாமா"க:டE� ராமசாமியி" தா/ பா�கிய&தா�சி அம'�தி �கிறா	. 
ராமசாமிேய வ$;ைய ஓ8;� ெகா$5 வ கிறா". வ$; �"றா� ெத விWேட 
ெச�கிற0. ஞாயி�F� கிழைம காைல ேநர�; சிFமிய' தைலயி� எ$ெண/ வழிய 
ம$ணி� =�தி� �ளிய விைதயா5கி"றன'. கிழவிக	 நீ' வ;9� க$கைள� 
சாி&0� ெகா$5 ஆ%கா%= �ைகயிைலயி" �க&தி� ஆA�தவராக� =�தி� 
கிட�கி"றன'. Kவரச மர� ஒ"F நிழ� த � கிைளகளா� அவ'க:�= ஆதர2 
கா85கிற0. அதன;யி� இள� தாயா' சில' ம;யி� =ழ�ைதக:ட" சாவகாசமாக 
வ�பள�0 ெகா$; �கி"றன'. ஒ  P8;� ஒ &தி =ழ�ைத =ளி�பா85கிறா	; 
� ச" நீQ�Fகிறா". இ"ெனா  P8;� அவ	 அ�மியி� அைர�க, அவ" Dைர 
ெச�ப� ெச/கிறா". இ"ேனா' ேவ�பமர�. அத" அ; *$5 அம'�0 சில 
ஆ$க	 ஏேதா ேப�கி"றன'. ஒ  ெப$ பன ஓைல சீவி� ெகா$5 யாைரேயா 
தி8;� ெகா$; �கிறா	. 
 
"பன3ேசாைல அள&0ல மாச�ச�பள� பா'&த ைபய, ேபா"னி8டாவ; ஆ&தா:� 
மவE� இ%க வாரா...!" 
 
"மி"ன ச%க�கா� பிாி�சி85� ேபாவ வ வாேன, ேநா8Y� ெகா$5 =5�கல? 
ெதாழிலாளிய�லா� ஒ$. ேசர.மி"E ேச�� ேநா8;� =5&தா". அள&0ல 
சீ8ட� கிளி�சி8டாவ!" 
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"பன3ேசால அள&0ல அெத�லா� ேபச�படா0. ஊேர ெகட�0 ேவல�கி� 
ேபாவாம நி"னா�Dட, பன3ேசால அள&0ள ����பாிய�Dடா0. அ%கதா 
ேபான�, க$ணா;, ெச ��, அ�லா� =5�கறாவேள?... மாேனா��"னா 
�	ளய:�=� ப&0 Qவா கா� =5�பா?" 
 
நாைல�0 ெப$க	 இHவாF ேப�வ0 அவ" ெசவிகளி� வி@கிற0. 
வ$;யிI �0 கீேழ =தி&0 நட�0 வ கிறா". 
 
மர&த;யி� =�தியி �தவ'களிI �0 ஒ வ" எ@�0 அ�த� ெப$களிட� ெச"F 
ராமசாமியி" கா0 ேக8க� ேப�கிறா". 
 
"ஏ, ெபா$5வளா? இளவ8ட� வாரா"E ப�ல இளி�சி85� ேபாயி நி�காதிய! 
அவ" ேநா8Y� =5&தா>� வா%காதிய! பன3ேசால அள&0ல சி"ன *தலாளிய 
எதி&0� ேபசி ��= உடப85 இ%க வ�தி �கா. ஒ%க ேசாI9$5, நீ%க 
உ$5"னிாி�! ெபாற2 நாம =;�கிற க3சில ம$2@�..." எ"F எ�சாி�கிறா". 
ராமசாமி�= இ0 �திய அTபவம�ல. இ 85�=	 இ �பவ" இ 8ேட பா0கா�� 
எ"F ெவளி�ச&0�= அ3�கிறா". 
 
உ�பி" ெவ$ைமைய� பா'&0� Dசி ெவளி�சேம இ�லாத உல=�=	 
அ@�திவி8டா'க	. 
 
'வி&0 �ைட'� க%காணி ஆF*க&0�=� ெசா�தமான P5 அ0. ம$ பாி�0, Dைர 
ப�தலாக நி�=� அ�த P85�= அவ" ப&0 Qபா/ 'அ8வா"�' 
ெகா5&தி �கிறா". தன0 ைச�கிைள அடகாக ைவ&0வி85 அவ" இ�த� 
சாிைவ� சமாளி�க ேவ$;யி �கிற0. ஆF*க&தி" DIயா8களி� ஒ வனாகேவ 
அவE� ேவைல�=� ேச'�0 இ �கிறா". உ�பள&தி� லாாி வ�0 நி�=� ெபா0, 
ெப$க	 சா�ைக விாி&0 உ�ைப நிர�ப இவ'க	 �8ைடகைள& ைத&0, லாாியி� 
அ5�க ேவ$5�. 
 
P8;" *" சாமா"கைள இற�கிவி85, மா8ைட அவிA&0� க85கிறா". வ$;� 
ெசா�த�கார" வ�த0� அவE�=� ப&0 Qபா/ ெகா5�க ேவ$5�. 
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இ ப&ைத�0 ஆ$5களாக ஒ  ப�க� இ �த P8ைட& 0ற�0 அவEைடய தா/ 
இ%ேக �திய இட&0�= வ�தி �கிறா	. அ"ன�கிளி, அழக�ைம, ேபாியா�சி எ"ற 
ெதாட'�கைளெய�லா� வி85வி85 ேவF �திய பழ�க%கைள� காண இ�த� 
=;யி ���= நக'��ற&0�= வ�தி �கி"றன' அவ'க	. 
 
தா/ ைகயி� 0ைட�ப&ைத எ5&0� ெகா$5 த8;� ெப �=ைகயி� அவ" 
கயி�ைற9� வாளிைய9� எ5&0� ெகா$5 ெத � ேகா;யி� இ �=� 
உைற�கிண�F�= வ கிறா". 
 
கிண�றி� வன��� வாளி��மாக ஒ &தி நீாிைற&0� ெகா$; �கிறா	. ச�F& 
த	ளி ஒ  ஆ$ =ளி&0� ெகா$; �கிறா". 
 
"த$ணி ந�லாயி �=மா?" எ"F ராமசாமி ேக8கிறா". அவ	 ஒ  மய�=� 
சிாி�ைப ெநளிய வி5கிறா	. "வா � மா�பிள? �திசா வ�தி �கியளா?... த$ணி 
ெர$5 ;கிாிதா...!" 
 
"ச வ&ைத இ�ப; ைவ9�..." எ"F இ@&0 நீைர ஊ�Fகிறா	. ராமசாமி வாயி� 
வி85� பா'&0� காி�ைப உடேன 0��கிறா". 
 
"எ�பி; இ �=?..." அவ	 சிாி�கிறா	. 
 
"அ$ணா�சி இ0ல =ளி�கிறாேர"E பா'&ேத!" 
 
"பி"ென"ன ேசய? வ$;& த$ணி அ;�பா. அ�ப0 ெகாட� இ �=�. இ�த& 
தா2ல எ�ப0 [5 இ �=. அ;பி;"E ேமாதி�கவா. அ0� இ�ப �&தமா ப&0 
நாளா�சி! *னிசிபாI;�காரனேய கா.�!" எ"F =ளி&0� ெகா$; �பவ" 
ெதாிவி�கிறா". 
 
"ஆமா, இ�த ஆ��ளிய ஆ  ேபாயி� பா�கா, ேக�கா? ெபா�பிளய:�= எ"ன 
ெதாி90...?" 
 
"=;�க நீ ?" 
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"இதா ேபாவா%க இ"னி�=. ேம�ேக ேபானா ேகாயி� ேகணி. த$ணி 
ப!டாயி �=�. நா> க� ேபானா வ$ணா�0ைற இ �=, 0ணி த�பி அலசி85 
வரலா�..." 
 
"ேவா85 வா%கி85� ேபாவ அ�லா� வ வா, ெபாற2 ஒ &த � க$5�கறதி�ல. 
தைலவ' [5 க85றா "E க�சி�கார%கி8ட ஆ:�= ஒ  Qவா பிாி�சாEவ..." 
எ"F அ�த� ெப$ வயி�ெறாி�சைல எ5&0ைர�கிறா	. 
 
"நீ ��மா 2	ள. இ�ப இெவ வ�தி �கா. நாம ேபாயி& த$ணி ேவ."E அ�த 
ஆள 'ேகேரா' ெச/யிவ�!" எ"F அவ" உடைல& 0ைட&0� ெகா$5 DFகிறா". 
 
"கிளி�சிய. நீ  அ�த& 'த$ணி'ய� ேபா8585 ஆ5விய!" எ"F Dறிவி85 அவ	 
ஆ&திரமாக� ெச�கிறா	. 
 
அ�த� D85 P8ைட வி85 இ%ேக வி5தைல ெப�F வ�தா� ேபா� ராமசாமி 
உண கிறா". ெபா"னா�சிைய விைரவி� மண�0 ெகா$5 இ%ேக D8; 
வ�0விட ேவ$5� எ"F நிைன�ைகயி� ஆன�தமாக இ �கிற0. 
 
தா/ �திய P8;� க�ைல� க8;� ேசாF ெபா%=கிறா	. மாைலயி� அவ" சீவி� 
சி%காாி&0� ெகா$5 ச$*க� க%காணிைய� பா'�க� கிள��கிறா". 
 
ெதாழிலாள' =;யி ��கைள& தா$;& ேதாியி� நட�கிறா". ஞாயிற"F� 
ேவைல�=� ெச"ற சில ெதாழிலாள' தி �பி வ கி"றன'. பல பல உ�பள%களி� 
ேவைல ெச/9� ெதாழிலாள' அைனவ � சாைலயிI �0 மணI� கா� �ைதய 
அ�த� கா8;� தி �பி&தா" நட�0 ெச�ல ேவ$5�. 
 
ெபா"னா�சி9� இ�ப;&தா" வரேவ$5�... ஆனா� *" ேபா� =றி&த ேநர&தி� 
ேவைல�=� ெச"F வ�0 =றி&த இட&தி� அவனா� அவைள� ச�தி�க *;யா0. 
எ�ேபா0 ேவ$5மானா>� அவE�= ேவைல�=� ேபாக ேவ$;யி �=�. 
 
லாாி எ�ேபா0 வ � எ"பைத� ெசா�ல *;யா0. எ@ப&ைத�0 கிேலா 
�8ைடகைள� �ம�0 லாாியி� அ5�க ேவ$5�... மாச� இ NF Qபா/ 
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த வதாக அவ'க	 அவைன வைள�க� பா'&தா'க	. அவEைடய எதி'�பா�றI� 
அவ'க:�= அ�ச� ேதா"றியி �கிற0. அ0ேவ அவE�= ெவ�றி. 
 
பன3ேசாைல அள&திI �0 அவE�=& ெதாி�த *க%க	 வ வைத� 
பா'�கிறா". 
 
ைக�=ழ�ைத9ட" ந3சாயி... ப$டார� பி	ைள... 
 
"எ"ன அ$ணா�சி? இ%க நி�கிறிய?" எ"F அவ	 விசாாி�கிறா	. 
 
"ஆமா�, இ�த வள2�= வ�தி8ேட. ஞாயி&0�கிழம ேவைலயா?" 
 
"ஆமா, ெகாடயி"E ஆF நா நி"னி8ட�. இ�ப ேசாIயி �="னா க%காணி, 
ெபாற2 எ"ேனய?..." 
 
"எ"னேவா ேக:வி� ப8ட�? ெநசமா அள&0ல இ�ப ேசாIெய5�கல...?" 
 
"இ�ல அ$ணா�சி. மீE�= எைர ைவ�கிறா�பல D85 இ NF Qவா 
ச�பளமி"னா. என�=� ச�சய� த8;�சி, எ"ன ெவல�கி வா%க *;யா0... 
இ�ல?" எ"F ராமசாமி சிாி�கிறா". 
 
அவ'க	 பிரமி&0� ேபா/ நி�கி"றன'. 
 
"ெபா"னா�சி ேசாI�= வ தா?..." எ"F ேக85 அவ'கைள� �ய உண'2�=� 
ெகா$5 வ கிறா". 
 
"வ 0, அ0� த%க�சி9� Dட அறைவ மி�>�= இ"னி�= வ�தி �=. பாவ�, 
அ�த� பயல� ேபா`� வள�சி8டா�பல. எரNF Qவா அ2ராத� க8;, தலவ தா 
�85� ெகா$டார ஒ&தாச ப$ணினாரா�. வ85� கட" வா%கி� =5&தி85, 
இ�ப அ�கா த%க�சி, த�பி அ�லா� ஞாயி&0� கிளம9� ேவல�கி வ�தி85� 
ேபாறா!" 
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அவ'க	 ெசா�Iவி85� ேபா/ வி8டா'க	. ெபா"னா�சி ேவைல *;�0 
ேபா/வி8டாளா? அவE�= ஏமா�றமாக இ �கிற0. 
 
அவைள அ�த வழியி� ெச�>� ேபா0 மFநா	 அவனா� காண *;9ேமா 
எ"னேவா? 
 
அவ:�காக அவ" த" ேவைல, P5 ேபா"ற வசதிகைள& 0ற�கவி�ைல எ"F 
ெகா$டா>�, அவ:�காக, அவைள *"னி85&தா" ெமா&த� ேப ைடய 
0"ப%கைள9� பகி'�0 ெகா	வதாக நிைன&0 மகிA�சி ெகா	கிறா". அ�த 
மகிA�சியி� அ�ேபாேத மணேமைட D8;யாகி வி8டா� ேபாI �கிற0. 
 
ச$*க� க%காணியிட� Dறி& <0 ேபாக� ெசா�லலா�. ஆனா� அவEைடய 
ஆ&தா அள&தி� ேசாI�=� ேபா=� ெப$ எ"றா� நி�சயமாக ஒ�பமா8டா	. 
வ85� கடனகைள& தீ'�க� ெபா"னா�சி ேசாI�=� ேபாகிறா	. ேம>�, அ�த� 
ெப$பி	ைள... அவைள� ப�றி ஆ&தா அறி�தா�... 
 
அவ:ைடய ேநய*� அ"�மான அ�த உைரயாட� அவE�= எ�ேபா0 
நிைன&தா>� உ	ள&ைத� பரவசமா�=கிற0. அவEைடய ஏேதேதா 
இல8சிய%க:�ெக�லா� அவ	 உ �ெகா5�க வ�0 வாAவி� =F�கி8டதாக 
நிைன�கிறா". அத�காக ஆ&தாைவ விேராதி&0� ெகா	ளலா� எ"F� 
ேதா"Fகிற0. 
 
 
மணI� கா�க	 �ைதய அவ" சாைலைய ேநா�கி நட�கிறா". ெதாைலவி�, 
ெபா8டI� அழகிய சில P5க	 எ@�பியி �கி"றன. <&0�=; நகாிய 
எ�ைலக	 அக"F அக"F ேபாகி"றன. 
 
மாைல =Fகி ம3சளி�லாமேல க ைம அவசரமாக வ கிற0. அவ" உ	ள� 0;�க 
மற�0 ேபாகிற0. 
 
அ%ேக வ பவ'க	... ெபா"னா�சி, இ"E� சில சிF ெப$க	, ைபய" ப�ைச, 
ஒ  கிழவி... 
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ெபா"னா�சி, அவ	 தா"! அேத நைட...! 
 
அவ" வழி மறி�க� சி&தமாகிறா". *க� �ாியாம� பட � இ 	 திைரயி� அவ" 
அவ'களள *"ேன ெச�ல வி85� பி"ேன ேச'�0 ெகா	கிறா". த�பி, 
த%க�சிக	, கிழவி... 
 
சாிதா"! ஒ  க�ேகா8ைட அர$ எ@�பியி �கிறா	! அவ" உ	_ர� சிாி&0� 
ெகா	கிறா". உ�லாசமாக ஒ  பா8ைட எ5&0 வி5கிறா". 
 
"ேவைல ெச/9� பா&தி�கா5 
விைளயா5� த85 ேம5! 
DIவா%=� கி8ட%கி 
D8ட� ேபா5� சாயா�கைட... 
D8ட� ேபா5� சாயா�கைட..." 
 
ப�ைச�பய� =Lெர"F சிாி�கிறா". 
 
"ஏேல, எ"ன சிாி��" எ"F ெபா"னா�சி அத85கிறா	. அவ	 *க� ெதாியா0 
ேபானா� எ"ன? அ�த� =ரI� அ*தம�லேவா ெபா%=கிற0! 
 
மீ$5� பா85 ெதாட கிற0. 
 
"ேபான ந�ல வ ச&தில 
ஏ�க� �;�சி� ேபானன;..." 
 
"சீ�சீ! இ�தா: ெரா�ப ேமாச�" எ"F ெபா"னா�சி மன��=	 ெசா�கைள� 
ேகா&0 விசிறி� ெகா$5 நைடயி� ேவக� D85வ0 ேபா� பாசா%= ெச/கிறா	. 
அத�=	 ப�ைச அவைன யாெர"F க$5 ெகா$5 வி8டா". 
 
"அ�கா? ராமசாமி அ$ெண!" 
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"ெதாண�கி வாாியளா?" எ"F ெபா"னா�சி ேக8ைகயி� உ�லாச� களிநட� 
�ாிகிற0. 
 
"இெத�லா� ஆ ?" 
 
"இ0 எ" த%க�சி பா3சாI, இவ த%க�, அவ ெடயிசி..." 
 
"எ�லா நா�ச�ப வைகயா?" 
 
"இ"னி�= எ�லா� அறைவ மி�>ல தா..." 
 
"சவா�. ஒராள எ5&085 ெர$டா:�= ேவைல =5�கா! வ8;�கட" எ�த� 
ப�க� வா%கினிய?" 
 
"ஆாி8டேயா வா%=ற�. தைலவ' வா%கி8டா . ேபா`��=� பாதி, அவிய:�=� 
பாதி"E ெசவ�தனி மாம" ெசா�>றா." 
 
"ம"னா��; அவிய தலவாி�ல." 
 
"பி"ன ஆ  தலவ ?" 
 
"தலயா எ�லா இ �தா>� �$ணியமி�ைல. ெவF%ைக9மாயி �தா>� 
�$ணியமி�ல. வ85� கட" ெசவ&தா�சி =5&தி�சா�=�!" 
 
"ெசவ&தா�சியி8ட2� அ��85�=� பணமி�ல. அட2ல ெகட�த ேசா5தவலய� 
கடயில ேபா85� ெபார8;� =5&தி�சி. பா3சாI�= அ5வா"X =5&தா. 
எ�லா�தா..." 
 
"....." 
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"அ�ப�சி எ"ன ப$.றா?" 
 
"அவிய:� ெபா8; ெசம��� ேபாறா. க%காணி NF ெபா8; ெசம�தா நா> Qவா 
த வா..." 
 
ெபா ளாதார நிைலைய இHவாF க$டறி�த பி" அவ" மன� 'சீைல, தாI, 
ெர$ேடன�' வா%கி� க�யாண� ெச/வத�கான சா&திய� DFகைள ஆரா/�0 
பா'�கிற0. 
 
"அ5&த நாயி&0�கிழைம நா அ%க வாேர". ஒ%க மாமா வ�தி �தாரா?" 
 
ெபா"னா�சி �ாி�0 ெகா$5 மFெமாழி DFகிறா	. 
 
"மாமா வ�0 ெசவ&தா�சிய� பா'&தாரா�. நா%க ஆ � அவிய வ�த�ப P8;ல 
இ�ல. ஆ�சிேய எ�லா� ெசா�Iவி8டாவளா�." 
 
"ஆகா..." எ"ற ஒI அவைன9மறியாம� அவ" க$ட&திI �0 பிாிகிற0. பிற= 
ேப��& ெதாடரவி�ைல. அவ" அவ'க	 பி"ேன க�தசாமியி" சாயா� கைட 
வைரயி>� ெச�கிறா". 
 
பிற= அவ'க	 தி �பி ெந5�ெதாைல ெச"F மைற9� வைரயி>� அ%ேகேய 
நி�கிறா". ஒ  'சாயா' ேக85� ெகா$5 ெப3சியி� அம கிறா". அ�ேபா0 
ஆF*க*� அ%= வ�0 ேச கிறா". 
 
"நீ இ%க&தா இ �கியா? லாாி ஏழைர�= வ �. நீ பால&த;யில வ�தி !" எ"F 
Dறிவி85� ேபாகிறா". 
 
அ"F *த� *த" *தலாக ஆF*க� க%காணி9ட" �8ைட& ெதாழி� ெச/ய 
வ�0 நி�கிறா" ராமசாமி. பால&தி" ப�க� 'ெச�திலா$டவ"' எ"ற ெபயைர� 
கா8;� ெகா$5 லாாி உFமி� ெகா$5 வ�0 நி�கிற0. ஆ$க:� ெப$க:� 
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அ�த& ெதா8;யி� ஏறி� ெகா	கி"றன'. ம$ெவ8;, Dைட, சா�=, ேகாணி 
ைத�=� ஊசிக	, சண� க$5 எ�லா� இட� ெபFகி"றன. 
 
நில2 �ளியாக� கிழ�ேக உதி&0 ஏFகிற0. ஓ85பவE�= அ கி� அம'�தி �=� 
தரகனா' ைகைய� கா8ட அள&0�=	 வ$; ெச�கிற0. "�னா மானா அள�" 
எ"F யாேரா ெச/தி அறிவி�கி"றன'. 
 
அள&0�=	 ந�ல பாைத இ�ைல. ப	ள&தி>� ேம8;>� ச�கர%க	 மாறி 
உ :ைகயி� =ட� வா/�= வ�0 பாதாள&தி� =தி�ப0 ேபாI �கிற0. ராமசாமி 
இ&தைகய லாாி சவாாி�=� பழ�க�ப8டவன�ல. அவன கி� ஒ  ெப$பி	ைள 
அவ" மீ0 ேவ$5ெம"F வி@வ0 ேபா� ேதா"Fகிற0. விலகி� ேபாகிறா". 
அ�பார� ப&ெத8;� இ �கிற0. நில2 ஏறியி �பதா� ெவளி�ச&0�= 
விள�ெகா"F� ேதைவயாக இ�ைல. ெதாைலவி� அறைவ� ெகா8ட;யி� 
விள�ெகாளி ெதாிகிற0. 
 
க%காணி நிFைவ� ெகா�கிைய& ெதா%கவி5கிறா". தி*தி*ெவ"F ஆ$க:� 
ெப$க:மாக மைலைய� �"னி எ5&0 வா/ பிள�=� சா�=களி� 
ெகா85கி"றன'. தரகE� அள&0� கண�க�பி	ைள9� ேபசி� ெகா$5 
நி�கி"றன'. 
 
சேரெல"F க%காணியிட� வ�0 �8ைடகைள *�காலா�கி ம;&0& <�க� 
ெசா�கிறா" தரக". ெந ��� =�சிைய� கிழி&0 ஆF*க� பா'�கிறா". 
 
50 கிேலா... 
 
சி"ன*&0 இ"E� ஒ  ெப8; உ�ைப �8ைடைய விாி&0� ெகா85கிறா". 
சரசரெவ"F ைககைள� =&0� ப மணிக	. 
 
"வாணா�, ெகா8டாதிய!" எ"F தரக" =ர� ெகா5�கிறா". 
 
"ஏ"?..." எ�ேலா ைடய =ர>� ஒ"றாக உய கிற0. 
 
"அ�ப0 கிேலா �ைடதா!" 
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"அ�ப DI அேததான?" 
 
"அெத�ப; அ�ப0 எ@ப&த3�� ஒ$ணா2�? அ�ப0"னா <�கி� ேபா5ற0�= 
அ5�கற0�= ச�Iசா2�... விாிசா ேவல *;9�..." எ"F வி&தார� ேப�கிறா" 
தரக". 
 
"�ைட எ�லா� ஒ$.தான? DI அேத ப&ெதா�ப0 ைபசாதான?" எ"F 
சி"ன*&0 ேக8கிறா". 
 
"அெத�ப;யா2�? அ�ப0 கிேலா �8ைட�= ஒ�ப0 ைபசா DI, �ைட நிைறய� 
கா.மி�ல?" 
 
இரவி" அைமதியி� கட� நீாி� ேதா/�0 வ � =ளி'கா�F உட>�=� �கமாக 
இ�ைல. அ0 =ளி' திாியாக� பா/�0 உடைல� =>�கி� ெகா	ள� ெச/கிற0. 
ராமசாமி =ரெல@��கிறா". 
 
"ஏ"ேவ, ப�ைச� �	ளியளா நா%க, விைளயா5றீ�? N&த�ப0 கிேலா ெர$5 
�ைட *�ப&ெத85� ைபசா. அ�ப0 கிேலா �ைட �$5�= இ வ&ேத@ ைபசா! 
ஒ%க திாியாவரெம�லா� இ%க ெச�லா0. ெகார�ச 085�= அதிக �ைட...! 
இ�தா%க? ஆ � உ�ப& ெதாடாதிய? ேபா8டா இ&தினி நா:� வழ�க&0ல 
இ �கிறா�பல எ@வ&த3சி கிேலா, ப&ெதா�ப0 ைபசா இ�ேல$ணா..." 
 
"இ�ேல"னா ெதாடாதிய, ேபா%க! இ�ப ேந&0 *�தா நா இேதா அ�ப0 கிேலா 
�ைட ப&0 லாாி அ;�ச. ஆளா இ�ல?" எ"F தரக" Pரா��� ேப�கிறா". 
 
ஆF*கேமா ச%கட&0ட", "ராமசாமி, தவறாF ப$ணாத�பா, இ�ப இ�பி;&தா 
அ�ப0 கிேலா"E �ைட ேபா5றா. இதா வழ�கமா� ேபா��!" எ"F அவைன� 
சமாதான� ெச/கிறா". 
 
க%காணி�=� DI =ைற9ேம! 



174 

 

 
"அ$ணா�சி, வ�த0 வர85�. இ"னி�=� ேபாராட&தா� ேபாற�. இ0 ெரா�ப 
ஏமா&0. அ�ப �ைட�=� பதி�. கா� =5�க85�?" 
 
"....." 
 
"அ8வா"X வா%கி85 உ�ப& ெதாட மா8ட*"னா? எ2	ளியளா? சா�க� �;�சி 
உ�ைப� ெகா85%க! ேந&0 *�தாநா அ�ப0�= நீ%க 085 வா%கல? இ�த� பய 
பன3ேசால அள&0ல தவராF ப$ணி85 இ%க வ�தி �கா. இவைன� ேச&தேத 
த���. ஆவ85�!" 
 
தரக" =ர� ஓ%=கிற0. க%காணி9� ேச'�0 ெகா	கிறா". 
 
"அள&0ல லாாி வ�0 நி�கி0; இ�ப எ"ன தவராF? அ�ப0"னா அ�ப0தா"..." 
 
"இ0 அநியாய�. ஏமா&த�..." 
 
"ராமசாமி ெமாத நாேள நீ ெமாற�சா ேபா��! ஒன�= தா ந8ட�." 
 
"அ$ணா�சி, ஒ%க�ேக இ0 நாயமா& ேதா.தா? நாம ஒ&0ைமயா இ �0தா 
இவEவ அ�கிரம&த *றி�க.�. எ@ப&த3� கிேலா �ைட தாேன வழ�க�, 
*ைற? இ0 அநியாய� DI� =ைற�� இ�ைலயா?" எ"F ராமசாமி 
ெபா%=கிறா". 
 
"இ�ப இ0தா நைட*ைற. இ�ப ேவைல ெதாட%கல, நா" ேவற நடவ;�ைக 
எ5�ேப"..." கண�க�பி	ைளயி" காைத� க;�கிறா" தரக". 
 
க%காணி ராமசாமியிட� வ�0 ச%கட&ைத எ5&0ைர�கிறா". 
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"வள3�தா% =5�க.�, எ"ேனய பி"ன? Pணா தவறாF ப$ற0 தா மி3��. 
அவ இ�ப ேபா" ேப�வா, ேபா`ச� D�பி5வா, தரக" கண�க�பி	ள எ�லா� 
ெபாியவிய ப�க�. ெமாதலாளிய D8டாயி5வா. நம�=&தா க!ட�. ஒ"ன� 
ெக3�த..." 
 
ேவF வழியி�ைல. எ@ப&ைத�0 கிேலா �8ைடைய& ைத�க இ5�ெபா;யா0. 
ஐ�ப0 கிேலா �8ைட ைத�க இ5�ெபா;கிற0. 
 
"உலக& ெதாழிலாளேர, ஒ"F ப5%க	... ஒ"F... ஒ"F ப5%க	..." 
 
அ0 நட�=ேமா? 
 
ராமசாமி =&0�ப8ட ெம"ைமயான உண'2கைள� க;&0� =தறி& ெதா$ைட� 
=ழி�=� கீA த	:வ0 ேபா� வி@%கி� ெகா	கிறா". 
 
ேமேல ெவ$0கி� Pசி �ளி� ச�திாிைகைய மைற�கிற0 வான�. 
 
ெவ$ைம� =விய�கைள மனித� DFக	 தம0 ���� கா�ைற� பிழி�0 சா�=� 
ைபகளி� நிர�பி வ$;யி� ஏ�Fகி"றன. 
--------- 
 

18181818    
 
நீ'� கைரயி� கா.� தாவர%களி� எ�லா� �திய 0ளி'க	 அ �பியி �கி"றன. 
தாைழ� �தாி� ெச�ப85� D'�சாக� =ைலக	 மண&ைத� கா�ேறா5 
கல�கி"றன. காைல� ெபா@0�ேக உாி&தான இ"ப ஒIக	 ெசவிகளி� 
வி@கி"றன. ஏேதேதா ெபய' ெதாியாத பறைவயின%க	, ஜீவராசிக	, ஓைட�கைர� 
ப�ைமயி� கீதமிைச�கி"றன. அவ�F�=� ேசா�F� கவைல, ெதாழி� கவைல, 
க�யாண� கவைல, பி	ைள =8;� கவைல எ02ேம இ�ைல. அ�த�த ேநர&0 
இய�ைக உ�0த>�ேக�ப வாAகி"றன. ஒ  பறைவ ப8;னி கிட�0 ெச&ததாக& 
ெதாியவி�ைல. மனித" அறி2 ெப�றி �கிறா". ஒ வ" ம�றவைன அ*�கி 
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வாAவேத அறி2 ெப�றத" பயனாக இ �கிற0. இ�த இைடவிடாத ேபாரா8ட� 
தா" எ�லா நிைலகளி>� எ"F நிைன&0� ெகா$5 அ ணாசல� நட�கிறா'. 
 
அவ' ச�F *" தா" <&0�=;யிI �0 வ � *த� காைல பXZ� வ�0 
இற%கினா'. ேநராக P85�=	 ெச�லாம� அள&0�= நட�கிறா'. *த�நா	 
மாைலயி� ெச"றி �தவ', இரேவ தி �பியி �கலா�. ஆனா�, D8ட&தி� 
உ8கா'�0 வி8டா'. ெபா@0 ெச"ற0 ெதாியவி�ைல. ெபா"னா�சி�காக அ�த� 
ைபயைன� க$5 வர&தா" அவ' ெச"றி �தா'. அவ" P85� ப�கேம ம$ 
திடI� எ�ேலா � D;� ேபசி� ெகா$; �தா'க	. க%காணிமா', ெப$க	, 
DI�கார'க	 எ�ேலா ேம இ �தா'க	. ெதாழி�ச%க&0& த"பா$;யE� 
இ �தா". 
 
 
"ெதாழிலாளிகைள ஒ$. ேச�கற0"னா 'ம�*8;, கட�பாைர, த; இ0%கைள 
வ�சி85 ேவைல�கி� ேபானா ைக ேவF கா� ேவற�கி5வ�'E பய*F&தி&தா" 
ஆக.�னா, அ�த அ;�பைடேய சாியி�ைல" எ"F ேபசி� ெகா$; �த 
இைளஞ" தா" ராமசாமி எ"F ெதாி�0 ெகா$ட ேபா0 மன0�=� =ளி'�சியாக 
இ �த0. அ%ேகேய உ8கா'�0 வி8டா'. 
 
"ெதாழிலாளிக	 த%க	 நிைலைமகளள உண'�0 ஒ$. ேசர.�!" எ"g அவ" 
Dறிய ேபா0 ஒ வ" ைநயா$; ெச/தா". 
 
"ெகா�= தைலயி� ெவ$ெணய வ��� பி;�கிற கைத தா அ0. இ�ப 
ெதாழிலாளிெய�லா� உணராமயா இ �காவ? உண�0தா அ. அ.வா� 
ெச&தி8; �க�!" 
 
"அ0 சாி, இ%ேக ஒ  ேப���=� ெசா�>ற =; த$ணி இ%ேக இ�ல. எ&தினி 
காலமாேவா எ�லா� ெபா$5வ:� பா&தி� கா85ல உழ�சி85 வ�0 ைம� 
கண�கா தவ த$ணி�=� நட�கா. இ0 ஒ  மE எ:தி� ச�ப�த�ப8டவ%க கி8ட� 
=5�க.மி"ேனா எ�ேலா � ேச�0 D8டா� D�ச� ேபா85� 
ேக8க.மி"ேனா ஆ  வழி ெச3சி �கா? நம�=� பிர�சிைன ஒ$ணா, ெர$டா? 
ெவளி உலகெம�லா� தி8ட� அ0 இ0"E எ&தினிேயா வ 0. எ0 வ�தா>� ந�ம 
வா/�=� எ85றதி�ல. இ�த� பி	ள%க:�=� ப;�க.மி"னா>� வசதியி�ல. 
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நாE� ஒ$ேணகா Qவா� DI�= உ��� ெகா8ட;�=& தா� ேபான. அேத ப;�க 
வசதி இ �தா ேவற விதமா *"E�= வ�தி �கலா�. ந�ம உலக� உ�� உ��"E 
*;3சி ேபா2. காி�பிIேய இ�த& ெதாழிலாளி அ@�தி� ேபாறா. இ0�= ஒ  ந�ல 
கால� வர.மி"னா நாம *"ேனற.�E நிைன�� ஒ$. ேச�0தா ஆக.�..." 
 
அ�த� ெசா�க	 அவர0 உ	ள&தி� இ"ன*� எதிெராI�கி"றன. 
ெபா"னா�சிைய அவE�=&தா" க8டேவ$5ெம"F அவ' *;2 
ெச/0வி8டா'. ஆனா� அ�த& தாைய அவரா� *த� நா	 பா'&0� ேபச 
*;யவி�ைல. ைபயைன அறி*க� ெச/0 ெகா$5 சிறி0 ேநர� ேபசினா'. 
 
த%கபா$; ஓைட கட�0 வ$; ஓ8;� ெகா$5 வ கிறா". ��F *�F� 
பா'&0� ெகா$5 அவ' நி�கிறா'. 
 
"ேந&0 நீ  எ%க ேபாயி �தீ  மாமா?" எ"F ேக8ட வ$ண� அவ" வ$;ைய 
வி8;ற%கி வ கிறா". 
 
"ேந&0 நீ உ�ெப5�க வ�தியா?" 
 
"நா வரல மாமா. தீ'வ க8டல"E *Eசீ�� ஆ:வ உ�ப	ள வாராவ"னாவ. ஆ�சி 
� வ &தி8; �தா..." 
 
அவ' தி5�கி85� ேபாகிறா'. அவ' P8;� ஆ�சிைய� பா'�கவி�ைல. 
ச8ைடைய� கழ�றி மா8; வி85, அைற�சாவிைய எ5&0� ெகா$5 வ�தா'. 
 
அவ' உடேன பரபர�பாக அள&ைத ேநா�கி விைரகிறா'. 
 
*னிசீ�� அHவள2�=� க5ைம கா8; வி5வாேரா? 
 
யா � வ�தி �கவி�ைல. ��றி� ��றி� பா'�கிறா'... அவ' வர�பி� வாாி ஒ0�கிய 
உ�� அ�ப;ேய தானி �கிற0. தீ'ைவ க8டவி�ைல. இர$டா$5& தீ'ைவ 
பா�கி இ �கிற0. அ0 ம85மி�ைல. வ � ஆ$5ட" =&தைக9� �0�பி�க 
ேவ$5�. இ NF ஏ�க' D85ற2 உ�ப&தி நில� எ"F ேப' ைவ&0� ெகா$5 
ப&0 ஏ�க' Dட உ�ப&தி ெச/யவி�ைல எ"றா� =&தைகைய ர&0 ெச/0 
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வி5வத�= அவ'க:�= அதிகார� உ$5 எ"F அவ' ெதாி�0 ைவ&தி �கிறா'. 
அ�த அ�ச� ேவF ஒ  �ற� அவ 	 க ைமைய& ேதா�Fவி�காம� இ�ைல. 
ஆனா� எ�லாவ�F�=� ேம�, அ�ப;ெய�லா� நட�கா0 எ"ற ஓ' ைதாிய� 
அவ �= எ�ேபா0� இ �கிற0. 
 
த%கபா$;யிட� ேகாப� வ கிற0. 
 
"ஏ"ல ெபா/ ெசா"ன?" 
 
"நா ஆ�சி ெசா"னைத� ேக85� ெசா"ன, அ�ப இ"னி�= வாராவளா இ �=�..." 
 
"அெவ உ�ப அ	ளி ஒன�=� ெகா	ள ெவல�கி� =5�பா"Eதா" சிாி�ேக?" 
 
*" ம$ைடயி� *&தாக ேவ'ைவ அ ��கிற0 அவ �=. 
 
"ேகாவி���காதிய மாமா. வ$; ெகா$டார85மா உ�ப	ளி� ேபாக85மா?" 
 
"எேல... இ%கி வாேல... ஒ%கி8ட ஒ  ஒதவி ேவ.�." 
 
அ ணாசல� ��F� *�F� பா'&0வி85 *" ம$ைடைய& 0$டா� ஒ&தி� 
ெகா	கிறா'. 
 
"ெசா�> மாமா!" 
 
"ஒ  அ�NF Qவா ேவ.�ல. வ85� கடனா� =5&தா>� சாி..." 
 
அவEைடய க$களி� ஒளி�கதி'க	 மி"Eகி"றன. 
 
"இ�ப ெமாடயா மாமா? வ85� கட" வா%கி& தீ'ைவ க8டவா ேபாறிய?" 
 
"ேவற ெமாட9� இ �=ேல. ஒ%கி8ட இ �=மா?" 
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"அ$ணா�சி8ட&தா ேக�க.�. எ�ப;9� இ�த� �ர8டாசி�=	ள மழ� கால� 
வ *"ன கIயாண� ெக8; வ/�க.�E மயினி9� ெசா�I8; �கா. 
ெபா$. ெர$5 �E பா&0 வ�சி �கா, ஆனா என�=� பி;&தமி�ல..." 
 
"�;�ச ெபா$ணா� பா&0� ெக85, ஒன�=� ெபா$ணா இ�ல?" 
 
"ஒ%கி8ட� ெசா�ற0�ெக"ன மாமா? ெபா"னா�சி� �	ளய&தா மனசில 
இ8டமாயி �=..." 
 
"ஒ%கி8ட� பண� இ �தா� =5. இ�ேல"னா ேவற தா2ல"னா>� ஏ�பா5 
ப$ணி&தாேல. ஊQ  பX சா'�சி =5&தி85� ேபாயி அவனவ%கி8ட& தீ'ைவ 
பிாி�க ேவ$;யி �=. ஒ  பய க$.ல அ��டறதி�ல. ேவைல ெச/யிறா, ந�ல 
0ணி ேபா5றா, ெபா3சாதி� �	ளய D8;85� சினிமா2�=� ேபாறா. இ0�=& 
தீ'ைவ ெர$5 Qபா =5�க.�னா இ�ப ைகயில ைபசா இ�ைல"றா, இ0 
D85றவா? கமி8;�கார, ேப' ேபா85�கதா கமி8;�கார"E நின/�கா..." எ"F 
வயி�ெறாி�சைல� ெகா85கிறா' அ ணாசல�. 
 
"பா�ேக" மாமா, எ%கி8ட இ �தா அ8;யி�ல. ஒ%க�=� =5�க எ"ன மாமா? 
ஆனா வ8;தா *�கா வ8; ஆ2ேம"E பா�ேக". தவற தா2ல தா வா%க.�..." 
 
"வ8;�=� ேசா�பினா *;9மா? ெதாழிலாளி நிைலைம வ8;�= 
வா%கறா�பலதான இ �=? வ%கில கட" ெகா5�கா%க. ெதாழிலாளிய ந�பி எவ" 
ஷூ'8; ேபா5றா?" 
 
அ ணாசல� அவEைடய ஆைசைய9� எதி'பா'�ைப9� �ாி�0 ெகா$5 தா" 
அவE�= ந�பி�ைக ெகா5�ப0 ேபா� ந;�கிறா'. அவைன ஏமா�Fவத�=� 
க!டமாக& தானி �கிற0. 
 
ஆனா� ெபா"னா�சி ராமசாமி�ேக உாியவ	 எ"F அவ' தீ'மானி&0 வி8டா'. 
த%கபா$;யைன� ேபா� பலைர� காண *;9�. அவ" 085� ேச'�பா". 
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ெப$ைண� க85வா". நைக ந85� ேபா85 இர$5 நா	 ெகா3சி வி85 
�"றா� நா	 அ;&0 அதிகார� ெச/வா". =;�பா", நைகைய வா%கி அட= 
ைவ�பா". இ%ேக பால� வ�தா� இவ" ெதாழி� ப5&0வி5�. ('பாலமாவ0 
வ வதாவ0' எ"F அவைர� ேபா"றவ'க	 அவந�பி�ைக�= இட� 
ெகா5�கலாகா0!) 
 
ஆனா� ராமசாமிேயா, ஆயிர&தி� ஒ  ைபய". மாச� ச�பள�, அவE�ெக"F 
அவ'க	 கா8;ய 'தயாள�' எ�லாவ�ைற9� ெபா0 இல8சிய&0�காக உதறி வி85 
வ�தி �கிறா". தைலவ" எ"F ெசா�I� ெகா$5 வ � ஆ8களிட� இ�லாத 
ேந'ைம இவE�= இ �கிற0. அவ" தைலவனாக வ வா". அவE�=� 
ெப$ைண� ெகா5&0� ேச'&0� ெகா	வ0 அவ �=� பல�. ெபா"னா�சி 
அவனிட� இ8டமாக இ �கிறா	. அவ" தா" சிற�தவ". அத�காக இவைன 
ஏமா�றலா�... 
 
"ஏல... ஆ�சியி8ட ��சி வி8;ராத... ப&திர�!" எ"F எ�சாி&0 ைவ�கிறா'. 
 
அவ" சிாி&0� ெகா	கிறா". "ெபா"னா�சிய எ�ப மாமா D8;85 வாாிய? 
மாேனா���=� Dட இ�த� ப�க� எ8;� பா�கல அ�த 2	ள?" 
 
"D8;85 வார.�தா. ஒன�=& ெதாியாதா த%கபா$;. வ�தா ஒ  சீைல எ5&0 
ந�ல0 ெபா�லா0 ெச/ய.�. இ%க எ"ன இ �=? இ�த� ப/ய" ப;�� *;�� 
வார% கா8;9� =F�= *றி3சி5� ேபால இ �=. ஏேதா அ�ப", சி"ன&தா 
எ"னி�கி �தா>� தாேயா5 பி	ைளேயா5 ேபாக ேவ$;ய0 தான?..." 
 
"...அ0 சாி. ெபா"னா�சி எ%கி8ட� ெசா�I85& தா பX ஏறி� ேபா��..." 
 
அவ" மீைசைய& தி கி� ெகா$5 சிாி&0� ெகா	கிறா". 
 
"அ�பி;யா?" எ"F அவ' விய�தா� ேபா� ேக8கிறா'. 
 
"ஆமா... பண� எ�ப ேவ$5� மாமா?" 
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"நாைளய ெகா$டா�தா>� சாி, நா ேநா85 எ@தி� =5�ேக." 
 
"அ0�ெக"ன மாமா, ஒ%க பண� எ%க ேபா2?" 
 
அவ" ஆைச ந�பி�ைக9ட" வ$;�=� ெச"F ஏறி� ெகா$5 ேபாகிறா". 
 
ஐNF Qபா/ ைக�= வ�த0�, அ�த& தாIைய �85 விட ேவ$5�. ஒ  ேசைல, 
இர$ெடா  ப$ட%க	, ேவ8; எ�லா� வா%கி, தி �ெச�<' * க" ச�நிதியி� 
க�யாண�... க�யாண�. அவ' ெதாழிைய& திற�0 வி85, கிண�றி� நீாிைற�க& 
ெதாட%=கிறா'. 
 
ஆ�சி =ளி�க அHவள2 காைலயி� ெச"றி �க மா8டா	. *"சீஃ� P85�=� 
ெச"றி �பாேளா? 
 
பசி கி$5கிற0. 
 
=ழ�ைதக	 அவ' வ�0வி8டைத� ெசா�Iயி �பா'க	. உ�ைப வாாி� ேபாட 
ேவ$5�. அவ	 வ வாேளா? ச�ேற ஆ�வாசமாக� சா'�� நிழI� அம'�0 
ெகா	கிறா'. அவ	 தைலயி� வ8;, இ5�பி� ம$=ட� சகிதமாக வ வ0 
ெதாிகிற0. ேசாF ெகா$5 வ�தி �பா	... 
 
அவ	 அ ேக வ�த0� ந�ல நீ'� =ட&ைத வா%கி ைவ�கிறா'. தைல��ைமைய9� 
இற�கிய0� அவ	 ேசைல ம;�பிI �0 ஒ  ப@�� நிற� க;த உைறைய எ5&0 
அவாிட� ெகா5�கிறா	. '0ைண� ெசயலாள'' D85ற2 உ��& ெதாழிலாள' 
உ�ப&தி வி�பைன� ச%க� எ"F ேபா85 ேமIட&திI �0 வ�தி �=� க;த�. 
 
"தீ'ைவ க8ட� ெசா�I வ�தி �கிற ேநா8Y�தான? இத �8ட க8;�கி85 
வ�தியா�=�!" 
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"என�= எ"ெனள2 ெதாி9�? வ	ளி� ெபா$ைண 285� ப;�க� ெசா"ன. 
ேந&0 *"சீஃ� P85 ஆ�சி ெசா"னாவ. `ைச� கா"ச� ப$ணி5வாக"E. 
எ"னேவா பா8டாி வர ேபா2தா? அவிய பால%கீல� ேபா85�=வாகளா�! எ"ன 
எ:தியி �="E என�ெக"ன எள2 ெதாி9�?" 
 
அவ �=� ைக ந5%=கிற0. க$ணா; இ�லாம� ப;�க *;யா0. "க$ணா; 
ெகா$டா�தியா?" 
 
"ெகா$டா�தி �ேக!" எ"F பனநா'� ெப8;யிI �0 எ5&0� ெகா5�கிறா	. 
 
அவ' ைககைள& 0ைட&0� ெகா$5 க$ணா;ைய மா8;� ெகா$5 க;த&ைத� 
பிாி�கிறா'. அ ணாசல&0�= ஆ%கில� ெதாியா0. ஆனா� இ�ேபாெத�லா� 
D85ற2� ச%க க;த%க	 தமிழி� வ கி"றன. அவ'க:ைடய நில� =&தைக 
இ ப0 ஆ$5க	 *;�0 வி5வதா>�, �"F தீ'ைவக	 க8;யிராததா>�, நில� 
=&தைக இனி �0�பி�க�ப5வத�கி�ைல எ"F� க;த� ெதாிவி�கிற0. 
 
*"ேப அ�த அதிகாாி "இ NF ஏகராவி� ப&ேத ஏகரா�Dட நீ%க	 உ�� 
விைளவி�கவி�ைல. இ0 எ�ப;� D85ற2� ச%க� ந"றாக நட�பதாக� ெகா	ள 
*;9�?" எ"F ேக8டா'. 
 
நில� ப8டா ெச/9� ேபா0 எ�ேலா � வ�தா'க	. இ�ேபா0... 
 
அவ ைடய க$களிI �0 காி�� மணிக	 உதி கி"றன. 
--------- 
 

19191919    
 
உ�பள&0 ேவைல *;&0 ெந5�ெதாைல2 நட�0 வ வ0 ெபா"னா�சி�= 
இ�ேபாெத�லா� ேசா'வாகேவ இ�ைல. பா3சாI9� ப�ைச9� 0ைணயாக 
வ வதனா� ம85� தானா இ�த மாFத�? இ�ைல. அ�ச*� எதி'��மாக இ �த 
உலகேம இ�ேபா0 ந�பி�ைக மி=�ததாக& ேதா"Fகிற0; இ%கிதமாக� கவி�0 
ெகா$; �கிற0. *8ெச;க	 *"ேபா� தைலவிாி�சி� பிசா�களாக& 
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ேதா"றவி�ைல. 'எ"ன�மா?' எ"F க$சிமி8; இரகசிய� ேப�கி"றன. யா' 
வ�தா>� எதி'&0 விட *;9� எ"F ேதா"Fகிற0. இ�த& ெத���= எ"ன 
காரண�? 
 
�ர8டாசியி� நவரா&திாி விழா - எ%= பா'&தா>� அ�ம" ெகா>வி �ைக9�, 
Kைச9� ெபா%க>� அம'�கள�ப5�. அத�= *"ன' மாளய அமாவாைசயி� 
மைழ மணி வி@� எ"பா'க	. ஆனா>� *�கா>� விழா0. ேவைல நீ;�=�. 
மாம" வ�0 ேபாயி �கிறா'. பன3ேசாைல அள&தி� ஒ  ஆ$5 *@0� 
மைழ�கால� வைரயி� ேவைல ெச/தா� ஒ  ேசைல எ5&0� ெகா5�பா'க	. 
க�யாணெம"றா>� பண� இ N�ைற�ப0 ெகா5�பா'க	. மாமE�=� க!ட� 
அதிகமி �கா0... பிற=... 
 
சாயாககைட� ப�க� ராமசாமி நி"F ஒ  சிாி�ைப� சி�0கிறா". அவன கி� 
இ"E� பல இைளஞ'க	 JA�தி �கி"றன'. 
 
"ஏ0� விேசசமா?" எ"F அவ" ேக8=� ேபா0 அவ'க	 எ�ேலா � 
சிாி�கிறா'க	. அவ:�= ஏேதா மணேமைடயி� ம�றவ' ேகI ெச/வ0 ேபால 
நாண� கவிகிற0. 
 
பா3சாI ெவ5�ெக"F, "இ"னி�= இனிXெப8ட' வ�தாவ, எ%கள எ�லா� 
ெகா8ட;Iேல�0 அ�தால ப�� ெகா8ட; தா$; ேகாயி� ெசவ' மற��ல 
ஒ�கா&தி வ�சி8டா..." எ"F ேசதி ெதாிவி�கிறா	. 
 
"யா  இனிXெப8ட ? ேபா`சா வ�தி�சி?" எ"F அ%= எ8;� பா'�=� ஒ வ" 
விசாாி�கிறா". 
 
"அட, இ�ல�பா, 'ேலப' இனிXெப8ட'' வ�தி �பா. பி	ள%கைள ஒளி�சி 
ைவ�பா!" எ"F ராமசாமி விள�க� DFகிறா". 
 
"எ"ன� க%காணி அ;�சி8டா'; ெதாழிய& ெதாற�025"E அவியதா ெசா"னா. 
ெபாற2 ஏ$டா ெதாற�ேத"E அ;�சா. ேவற ெதாழிய�ல ெதாற�க� 
ெசா"ேன%கா. ��=ேல�0 ர&த� வ�தி�சி" எ"F ப�ைச ெச/தி ெதாிவி�கிறா". 
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"இ �க85�. எ�லா&0�=� வி;2 கால� வ �. நாம�லா� ேகாாி�ைக =5�ப�. 
ஞாயி�F�கிழைம வார�..." 
 
ெபா"னா�சி�=� Kமியி� கா� பாவி நட�பதாகேவ ெதாியவி�ைல. P85�=	 
அவ'க	 Tைழைகயி� அவ'க	 P85 *�ற&தி� இ 	 பர2� அ�த ேநர&தி� 
யாேரா ைகயி� ைப9ட" நி�கிறா". அைரயி� K�ேபா8ட ைகI9�, ேமனியி� 
ஒ8டாத பா��& ேதா� ேபா� பட� ேபா8ட ச8ைட9� அணி�0 ைகயி� க;யார� 
க8;� ெகா$; �கிறா". ேமாதிர� விரI� பளபள�கிற0. *;யி� வாசைன 
எ$ெண/ ெதா85 சீவியி �கிறா". அ கி� வ � ேபா0தா" தி5�கி8டா� ேபா� 
நி�கிறா	. சிாி&0� ெகா$5 அவளிட� ைபைய அவ" நீ85கிறா". 
 
த%கபா$;... த%கபா$; எத�= வ�தி �கிறா"? அவ	 ைபைய வா%கி� 
ெகா	ளாம� தய%கி நி�கிறா	. அ�ேபா0 சரசி ஓ; வ�0, "அ�கா, மாமா 
ஊாிேல�0 இவ ஒ"ன� பா�க வ�தி �கா..." எ"F ெச/தி அவிA�கிறா	. 
 
"சி"ன�மா வரல ேசாI *;3சி?" 
 
"ந�ல த$ணி�=� ேபாயி �கா..." 
 
"வா%கி�க ெபா"னா�சி! மாமா தா எ"ன அE�பினா." 
 
"மாமா ெசாக�தானா? மாமி �	ளிய எ�லா*� எ�ப;யி �கா? ேபான வார�தா 
மாமா வ�தி85� ேபானா..." 
 
"ெசாக�தா. ஆனா... மாமா2�= வா9�=&0 ���� =&0 வ�0 ப5&தி �காவ, 
அதா எ"ன அE�பி�சாவ. D8;85வா"E ெசா"னாவ..." 
 
"ஒ�ம அE�பி�சாவளா?" 
 
அவ	 ேக85� ெகா$5 அவைன� ச8ைட ெச/யாம� உ	ேள ெச"F தாழி8ட 
கதைவ& திற�கிறா	. 
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ப�ைசயிட� அவ" ைபைய� ெகா5�கிறா". 
 
"எ"ன அ0?" 
 
"ஒ$ணி�ல ெபா$ணா�சி... ெகா3ச� ேச2� மி8டா9� வா%கியா�த. ெபாற2 
க8;�க� ேபாற ெபா$ண ெவF%ைகேயாட பா�க வ வனா?" அவ" சிாி�� - 
ெவ$ைமயான ப�க	 இ 8;� க	ளமி�லாததாக� பளி�சி5கிற0. ஒ  கண� 
அவ	 =>%=கிறா	. 
 
"மாம" இ�த அ�பியியிIேய கIயாண&த *;�சிடலா$. ெசா"னாவ. அத 
அ%க பா&தி� கா85 அE�பியி �கிறாவ. திாி�சி� D8;யா�0ட.�, ஒட�� 
*;யாம ேபா�சி"னாவ. தீ'வ க8டல. *"சீஃ� ஆ:வள 285 உ�ப வாாி85� 
ேபாயி8டா. ெபாற2 நா�தா அ3� NF கட%=5&த. <&<; ேபாயி அ&த� 
D8;85 வ�தி "னாவ..." 
 
இவE� =;&தி �பாேனா எ"ற ஐய� ெகா$5 அவ	 பா'�கிறா	. நி�சயமாக 
மாமா இ�ப;� ெசா�I இவEட" �ற�ப85 வர அE�பி இ �க மா8டா'! 
ேவ>ைவ அE�பினா>� அE�பியி �பா'! ேவ> கா� பாீ8ைச *;�0 ஊ' 
தி �பியி �பாேனா? 
 
"எ�ப;"னா>� நானி�ப உ�மDட� �ற�ப85 வர0�கி�ல. மாமா2�= ஒட�� 
*;யI"னா ச%க8டமா&தானி �=. இ"னி�கி விசாள". ெவ	ளி ேபாவ 
நாயி&0�கிளம நா வார, இ�லா8; ப�ைசய அE��றமி"E ெசா�>�..." 
 
அவ" ேம� ேப��� ேப�வத�ேக இடமி�லாம� அவ	 உ	ேள ெச"F வி5கிறா	. 
 
த%கபா$; ைபைய& தி �ப� ெப�F� ெகா$5 ஏமா�ற&0ட" அ%கி �0 
அக>கிறா". 
 
மாளய அமாவாைசய"F மைழ மணி வி@� எ"F எதி'பா'��ட" உ�பள&தி� 
ெக5பி;யாக ேவைலக	 நட�=�. மைழ மணி வி@�0வி8டா� உ���கால� 
<&0�=;யி� ஓ/�0வி5� எ"F தீ'&0 வி5வத�கி�ைல. ப வ மைழ 
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நாக�ப8டண�, பா$;�ேசாி, ேகரள&0�கைர எ"F எ%= அ;&0� 
ெகா8;னா>�, �ய� �ழ"F அ;&தா>� <&0�=; உ���=� ெப 3ேசத� 
விைளவி�க உடேன வ�0 விடா0. உ���கால� தீபாவளிைய9� தா$; 
நீ;�ப0$5. ஆனா�, மைழ மணி வி@�தா� உ�� விைல ஏF�. ெதாழிலாள �= 
ேவைல க5ைமயா=�. மைழ அவ'க:�=� ெசழி���=� வ$ைம�=� 
பய"படாததாக& ெதாழிைல *ட�கி, *தலாளிக:�= லாப&ைத� ெகா$5 வ �. 
அ�த லாப� ெதாழிலாள �= உபாியாக வ$ைம D8டா0. எனேவ அ�த� 
கால%களி� மிக& தீவிரமாக உ�ைப வாாி& த85 ேம5களி� ேச'�ப0�, மைழயி� 
கைரயாம� ஓைல& த5��� ேபா5வ0�, அ�ல0 விைரவாக வி�F �8ைடகளா�கி 
விைல ஏ�ற கால&தி� அ�பார%கைள� கைர�ப0மாக� பணிக	 ெந �=�. 
 
இ�த� கால&தி� ெதாழிலாள' அைனவ � திர$5 ேமIட&0�=& த%க	 
ேகாாி�ைககைள ைவ&தா�? *�கியமாக� பன3ேசாைல அள&தி>� ெதாழிலாள' 
ஒ"F பட ேவ$5�! 
 
'ஞாயி�F�கிழைம வார"' எ"ற ெசா� ெபா"னா�சியி" ெசவிகளி� ஒI&0� 
ெகா$5தானி �கிற0. சி"ன�மா, அதிகாைலயி� நா"= மணியிI �0 ஆF 
மணி வைரயி>� உ�� அைறைவ ஆைலயி� அதிக�ப; ேவைல எ"F �"F 
மணி�ேக எ@�0 ேபாகிறா	. சரசி�= ச%கமல&தா�சியி" P8;� ப5�ைக. 
அதிகாைலயிேலேய ெபா"னா�சி எ@�0 கிண�றிI �0 த$ணீ' இைற&0 வ�0 
நிர�பி, P5 ெப �கி, பா$ட� க@வி& 0��ர2 ேவைலகளி� ஈ5ப5கிறா	. 
அ�ப" எ@�0 பி"�ற� ெச�கிறா'. 
 
ெச%கமல&தா�சி வழ�க� ேபா� வாயி�ப;யி� அம'�0 சா�ப� க8;ைய ைவ&0� 
ப� 0ல�=ைகயி�, ராமசாமி, பழனிேவ>, மாியான�த�, மாசாண� எ�ேலா � 
வ கி"றன'. 
 
"ஒ%கள� பா&0� ேபாக&தா வ�தி �க� ஆ�சி..." எ"F ராமசாமி �"னைக 
ெச/கிறா". 
 
"எல, ெபா/ ெசா�லாத! ெபா/ ெசா"னா அர� க3சி9� ெகட�கா0!" 
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அவ" கலகலெவ"F சிாி�கிறா". க$க	 சிவ�0 இ �கி"றன. *;சீவி, 
�0ைமயாக அவ" ேதா�றமளி&தா>� <%கியிராத அய'2 அவ" *க&தி� 
ெதாிகிற0. 
 
"ச&தியமா ஆ�சி, ஒ%கள&தா பா'�க வ�த0. இ%க, ெதாழிலாள' ெபா$5வள 
ஒ$. ேச�க.மி"E ஒ%கள&தா ேக�க வ�ேத..." 
 
"ெபா$5வள ஒ$. ேச�கறதா? ஆதி நா	ேள�0 அ0 *;யாத காாியமி"E 
தீ�0 ேபாயி �ேக. ஒன�=& ெதாியாதால?" எ"F ேக85வி85 ஆ�சிேய பதிைல9� 
Dறி� ெகா	கிறா	. 
 
"ஆனா ஒன�ெக�ப;& ெதாி9�? ஒ%க�ப�சி�= ஆ&தா *த�Iேய ெச&தி8டா. 
அவியேளாட ெபாற�தெவ�லா� Xேலா"ல ெகட�கா. மாமி நா&தி மயினி ச$ைட, 
ச�கள&தி ச$ட ஒ$.� பா&தி �க மா8ட. ெபா$5வள ஒ$. ேச�க.மி"ற; 
அ0 ஆவாத காாியம�ல!" 
 
"ஏ8; சரசி! Q�ப ெப �கி� ேபா5றீ?" ஆ�சி மகிA�சியான நிைலயி� 
தானி �கிறா	 எ"F ராமசாமி �ாி�0 ெகா	கிறா". 
 
சரசி பரபரெவ"F *"னைறைய� ெப �கி& த	:கிறா	. பாதி *ைட�த ஓைல� 
ெப8;ைய நக'&தி ைவ&0� ெப3சிைய& 0��ரவா�=கிறா	. 
 
"வா%க, உ	ள வ�0 இாி%க..." 
 
ெச�� நீெர5&0� பி"�ற� ெச"F வா/ ெகா��ளி&0 வி85 ேசைல& தைல�பா� 
*க&ைத& 0ைட&0� ெகா$5 வ கிறா	. 
 
ெந�றியி� நீ$ட ப�ச�ேகா5. இட0 �ற%ைகயி� ஒ  யாகசாைல� ேகால�. 
ைக&த$;" உ8�ற� �"ெற@&0�க	 ெதாிவைத ராமசாமி கவனி�க& 
தவறவி�ைல. அ0 *&தி ளா$;யி" ெபயர�ல. அவ'க	 ெப3சியி� அம'�0 
ெகா	கி"றன'. 
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"ஏ8;, ஒ  ஏன&ைத எ5&தி85� ேபாயி இ8;I வா%கி85 வா. சா�பா �= 
<�=� ெகா$5 ேபா!" மீ$5� உ	ேள ெச"F ெம0வான =ரI� சரசி�=� 
க8டைள இ5வ0 அவ'க	 ெசவிகளி� வி@கிற0. 
 
சரசி ெசா�=வி" P85�ப;யி� ெபாிய ேபாகணிைய ைவ&0� ெகா$5 நி�=� 
ேபா0தா" தி$ைண ெம@=� ெபா"னா�சி பா'�கிறா	. ேபாகணிைய� ெகா$5 
வ�தி �கிறா	 இ8;I�=? 
"ஆ  வ�தி �கிற0 Y? ஆ ?" 
 
"அவியதா, ஆெர�லாேமா வ�தி �கிறாவ...!" 
 
ெபா"னா�சி *�ற&0�=� ப&0 வய�� சிFமியாக ஓ; வ�0, ச"ன� வழியாக� 
பா'�கிறா	. அவ" =ர� ேக8கிற0. 
 
"ஆ�சி, ஏனி�ப; ெசரம�ப5றிய? நா%க Y =;�சி85&தா வார�!" 
 
"அ0 ெதாி9�ல!..." எ"F இைல�கிழிச�களி� இ8I9� ச8னி9� எ5&0 
ைவ�கிறா	. 
 
"ேபாயி ஆF*வ&தி" கைடயி�, ந�ல Yயா, நா> Y, ெரா�ப� ச�கைர ேபா85� 
ெகா$டார� ெசா�I85 வா!" எ"F விர85கிறா	. 
 
அவ'க	 சா�பி5வைத� பா'&0� ெகா$5 அவ	 நா'�க8;I� 
அம'�தி �கிறா	. எ�ேலா � P��� விைற��மாக வள'�தி �=� வாIப� 
பி	ைளக	. ஊ8ட*� ெச@ைம9மி�லாம� இ�லாைம9� சிFைம9� 
ெந �கினா>� வாIப� கிள'�ெத@� பி	ைளக	. அவ'க	 அ%ேக சா�பி5வைத� 
பட&திI �0 அவ" பா'&0� ெகா$; �கிறா". காைலயி� எ@�த0� அவE�= 
நா"= இ8;I9� ெசா�= ெகா$5 வ�0 ைவ&0 வி5வா	. அைத� க$ட 
பிற=தா" அவ" எ@�0 *க� க@வி� ெகா	வா". அ�த� ெப3சியி� தா" அவ" 
ப5&தி �பா"; உ8கா'�0 ேப�வா", ப;�பா". அவ" ேபான பிற= அவ	 இ8I 
தி"பைதேய வி85வி8டா	. ைபய" ேதநீ' ெகா$5 வ கிறா". அைத அவேள 
அவ'க:�= எ5&0� ெகா5�கிறா	. 
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"நீ%க ஒ$.� எ5&0�கIேய ஆ�சி?" "நா சாயா =;�கமா8ேட. இதா க �ப8; 
ேபா85 நீ  ெகாதி�கவ�சி ெர$5 கா�பி&<ள� ேபா85 எற�கி வ�சி5வ. அ0தா. 
ெவ&தில ெபாவயில. நா இ8;I Y&த$ணி ெர$5�..." ெதா$ைட க�மி� 
ேபாகிற0. எ@�0 ெவளிேய ெச�கிறா	. 
 
"ஏ8;? ெபா"னா�சி? இ%ஙன வா8Y! மா�பிள வ�தி8டா"E ஒளி3சி�கிற?... 
சி"னா�சி எ" ேசறா?" 
 
"அ�ப�சிய� D�பி5Y!" 
 
"சி"ன�மா ெவ	ெளனேவ அறவ மி�>�=� ேபாயி �காவ, இத வ�தி வா. 
அ�ப�சி ப�> ெவளி�கி8; �காவ..." 
 
"அவிய�லா� ெதாழி� ச�ப�தமா ேபச வ�தி �கா... ஒ  வி;2 கால� 
வரா$டாமா? ெபா$5வதா D;� ேசர.மி"E வ�தி �கா. பா3சாIய285 
இ�த வளவில இ �கிற அள&0� ெபா$5வ, வி&0 �ட�கார2க எ�லாைர9� 
D8;85 வார� ெசா�>? ெசவ�தகனி மாதா ேகாவி>�=� ேபாற2ல இச�கி*&0, 
ஜீன&0 வாராேள, அவ அ$ண, எ�லாாி8ட9� ஆ�சி D8;யார� ெசா"னா"E 
ெசா�>..." 
 
ச�ைற�ெக�லா� அ%ேக தி*தி*ெவ"F D8ட� D; வி5கிற0. *�ற&தி� வ�0 
ஆ%கா%= =�0கி"றன'. 
 
"�ைட அ�ப0 கிேலா"E ேபா85� DIைய� =ைற�சி8டா%க. ஒ�ப0 
ைபசா"E, அைத� ெசா�ல.�?" எ"F இச�கி*&0 நிைன2ப5&0கிறா". 
 
"இ�ப நாம *�கியமா இ0வர/�=� ேசராத ஆ:கைள� ேச'�கிறதா பா'�க.�. 
பன3ேசால அள&0& ெதாழிலாளியைள இ0வைர�=� ஒ  ேவல நிF&த&தி>� 
ஆ � ஈ5ப5&தல; நாம ேவற ப�க� அ;பி;"E நி"E ேபாரா; ப&0� ப&0� 
ைபசாவா DI D8;85 வ�தி �க�. அ%ேக9� அ0 ேபால இ �கிற அள%க	ள 
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தா ெதாழிலாளிய ஏமா&த�ப5றா%க. ப�ச� �	ளியள ெர$5 Qவா� DI �. 
Qவா� DI"E ஆச கா8; அ0%க:�= எதி'கால� இ�லாம அ;�கியா. 
அவிய:�=� ப;��, அறி2 வி &தி�=& ெதாழி� பயி�சி எ0�=� வா/�� இ�ல. 
இ�த& தடைவ ந�ம உ��& ெதாழிலாளிய, ஆைல& ெதாழி� ச8ட&0�=� ெகா$5 
வார.�. ந� ஒHெவா &த � பதி2 ெப�ற ெதாழிலாளி"E மாற.� *�ப0 
வ ச� ேவைல ெச3சா>� ந�ம ேப  அவ%க ேபேர8;� இ�ல. *தலாளி�=� 
ெதாழிலாளி�=� ஒ  ச�ப�த*மி�ல. *�கியமா இ0�ெக�லா� ேபாராட.�..." 
 
ராமசாமி ெசா�I� ெகா$ேட ேபாகிறா". 
 
"ெபா$5வ�லா� எெத0 ெசா�ல.ேமா ெசா�>%க8Y!" எ"ற ெச%கமல&தா�சி, 
உ	ேள ெச"F அ�த ெச�ஃபி� வாிைச =ைலயாம� ைவ&தி �=� ேநா85� 
�&தக%களிI �0 ஒ"ைற உ வி� �ர8;� பா'�கிறா	. அதி� அவ" ெபய' 
ம85� தா" எ@தி இ �கிறா". உ	ேள தாெள�லா� எ%கைள� பய"ப5&தி� 
ெகா	:%க	 எ"Fைர�கி"றன. அவEைடய ேபனா.. ேபனா. ேபனா மாதிாி 
ெப"சி�... 
 
<சி த8; ைவ�=� ெபா 	க	. அைத எ5&0� கீறி� பா'�கிறா	. பிற= 
அவ�ைற� ெகா$5 வ கிறா	. 
 
"எ�லா� ேக85 ஒ:%கா வாிைசயா எ:தி�கி%க!" 
 
"மாியான�த� அ$ணா�சி காயித*� ேபனா2� ெகா$5 வ�தி �காேன? 
அ0�=&தாேன அெவ வ�த0?" 
 
இ �தா>� ஆ�சி ெகா5&த ேநா8ைட வா%கி� ெகா	கிறா" ராமசாமி. அதி� 
ஒHெவா  ேகாாி�ைகைய9� ேக85 அவ" எ@தி� ெகா	கிறா". 
 
ந$பக� கட�0 ெவயி� இற%=� வைரயி>� அவ'க	 ெபா@0 ேபாவ0 
ெதாியாம� ேப�கி"றன'. பிற= ஒHெவா வராக� கைல�0 ேபாகி"றன'. 
 
ெபா"னா�சி உ	ேள ேசாF வ;�ப0�, ெவளிேய வ�0 ேப�ைச� ேக8ப0மாக 
அைலபா/கிறா	. எ�ேலா � கைல�த பி"னேர நிைன2�= வ கிற0. 
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பா3சாIதா" கவைல9ட" ேக8கிற0, "அ�கா, அ�மா ஏ இ"E� வரல? அறைவ 
மி�>�=� ேபாயி85� காலம வ�தி5ேம? ஏ வரல..." 
 
அ;ம$ ஈரமாக� ைக ைவ&த0� ெபால ெபாலெவ"F சாி�தா� ேபா� ஓ' உண'2 
=ழிபறி�கிற0. 
 
'சி"ன�மா ெபா@0 �வ �= ேம� ஏறி9� ஏ" வரவி�ைல?' 
 
"அ�ப�சி? சி"ன�மா வரயி�ைல...? ப�சய� ேபாயி� பா�க� ெசா�லலாமா? 
ெசவ�தகனி மாமன� D�பி5Y..." 
 
அவ	 வாச>�= வ கிறா	. ெச%கமல&தா�சி வாயி� ப;யி� நி�கிறா	. 
ைச�கிைள ைவ&0� ெகா$5 ஒ  ஆ	 அ%= ராமசாமியிட� ஏேதா Dறி� 
ெகா$; �கிறா". 
 
அவ" *க� கF�க அவ'கைள நா; வ கிறா". 
 
"ேப�சிய�ம" அள&0ல காலம ஆேரா லாாி அறப85� ெபா�பிள ெகட�தாளா�. 
ஆ�ப&திாில ேபா8; �கா�. இவ விசாாி�சி85 வ�தி �கா... சி"னா�சி க ேவல� 
கா85 அளமி�ல?" 
 
"ஐேயா...!" எ"F ஒI Lறி85 வ கிற0. 
 
"சி"ன�மா... சி"ன�மா அ%கதா அதிய�ப; ேவல"E ேபானாவ... சி"ன�மா..." 
 
பா3சாI9� சரசி9� அ�காவி", அ@ைகெயாI ேக85 வி�மி அழ& 
ெதாட%=கி"றன'. க$.சாமிேயா இ; வி@�தா� ேபா� உ8கா'�0 வி8டா". 
 
ேசாF வ;&0, த85 ேபா8; �கிறா	. சா�பிட உ8காரவி�ைல. எ�ேலாைர9� 
ெபாியா�ப&திாி�= அைழ&0� ெச�கிறா" ராமசாமி. 
----------- 
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அவ'க	 ெச�>*" ேபா`� விசாரைண ேபா"ற சட%=கெள�லா� 
*;�0வி8ட0. சடல&ைத� கிட%கிI �0 தா" எ5&0 வ கி"றன'. 
ம தா�பாளி" *க� எ"F அைடயாளேம ெதாியவி�ைல. *;ெய�லா� பி/�0 
=தற�ப8; �கிற0. மாமி�= *; ெவ$ைம9� க ைம9மாக இ �=�. 
சி"ன�மா2�=� க ைம மாறாத *; - அ0 சிைத�0 Dழாகி உ ��ாியாம�... 
லாாியி� *க� ந�%கி வி8டதா? 
 
ெபா"னா�சி லாாியி� அ;ப8ட உட�ைப அ0வைரயி>� பா'&ததி�ைல. 
 
"ஐேயா, சி"ன�மா!" அவ	 0யர� ெபா%கி வர� கதறி அ@வைத� க$5 
=ழ�ைதக	 எ�ேலா � கதFகி"றன'. 
 
 
"இ0 லாாி ேமாதல�ல. அறைவ மி�>ல அ;ப85 வி@�தி �கா. ெவளிேல 
பாைதயில அ;ப85 வி@�தா"E ெசா�றாவ. ெபா/யி. அறைவ மி�>ல மிசி" 
பி�8;ல மா8;யி �=�. அதா விசாரைண எ�லா அ0�=	ள ஆயிாி�சி. 
ஞாயி�F�கிழைமயாதலா� அதிக ஆ8க	 நடமா8ட*மி�ைல. ெகா$5 வ�0 
ெவளிேய ேபா85 லாாியி� அ;ப8; �கிறா	 எ"F ெசா�Iயி �பா'க	" எ"F 
ராமசாமி9� தனபா$;யE� ேபசி� ெகா	கி"றன'. 
 
வாைய& திற�0 ேபசமா8டா	. ேபசினா� அ0 சா8ைடய; ேபா� இ �=�. அ�த� 
சி"ன�மா உ�பள&0�ேக இைரயாகி வி8டா	. 
 
"சி"ன�மா! ெவ;3ச0� வ�05ேவ"E ெர$5 Qவா� கா��காவ ஒழ�க� ேபாயி 
இ�ப;� கிட�கிறயேள?..." எ"F உ	ள� �ல�பிய@கிற0. அவ	 தா/ இற�0 
ேபானேபா0 Dட அவ	 இ&0ைண& 0யர� அEபவி�கவி�ைல. த" மீ0 வானேம 
இ;�0 கவி�தா� ேபா"F ஓ' ேசாக&0	 அவ	 அ@�தி� ேபாகிறா	. 
 
அவ	 த"ைன9� த�பிைய9� அைழ�க வ�த0� தி �ப ந�பி�ைககைள� �ம�0 
ெகா$5 <&0�=; பXZ� ஏறிய0மான கா8சிக	 படல%களாக� � 	 
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PAகி"றன. அ�பE�= உட�� சாியி�ைல எ"F அவைள� D8; வ�தவ	 ேபா/ 
வி8டா	. "அ/�NF Qபா கட"... கடனி �=..." எ"F ேசா�F� ப �ைககைள 
அைள�0 ெகா$5 பிரைம பி;&0 உ8கா'�0 வி5� சி"ன�மா... அவ	 ேபா/ 
வி8டா	. அவ	 யாேரா? தா" யாேரா? சி"ன�மா எ%ேகா பிற�0 எ%ேகா 
எ�ப;ேயா வள'�0, யா �ேகா மாைலயி85 யா டேனா, எ�ப;ேயா வாA�0 
ம�கைள� ெப�F, இ�த உ��� கா8;� உடைல& ேத/&0... 
 
"சி"ன�மா!..." எ"F கதறி� ெகா$5 உடI" மீ0 வி@�0 அ@கிறா	 
ெபா"னா�சி. 
 
ராமசாமி அவைள� கனி2ட" ெதா85& <�=கிறா". "அ@வாத �	ள. நீேய 
அ:தா ம&த �	ளெய�லா� எ"ன ெச/9�? அ�ப�சி�= ஆ  ேதFத� 
ெசா�>வா...?" 
 
அ�ேபா0 க%காணி9� இ"ெனா  ஆ:� அ%= வ�0 தனபா$;யைன 
அைழ&0� ெச�கி"றன'. அவ'களிட� ேபசி வி85 அவ' ராமசாமியிட� வ�0 
விவர� ெதாிவி�கிறா'. 
 
"NF Qபா/ ெசல2�=& த�தி �கா. 'வ8;�கட" ஓ;� ேபா��, ேவல அதிக�ப; 
நா3 ெச/யிேற" க%காணி'"E ெக3சி� ேக8டா. எர�க�ப85� =5�க� ேபாயி 
அறைவ மி�Iல மிசி" ெப�8;ல மா8;� கி8;�சி. ெமாதலாளி�= மன��= 
ெரா�ப� ச%க8டமா� ேபா�சி. Dட இ"Eெமா  ெபா�பிள9� ஆ�பிளயா:� 
இ �தி �காவ. ஓ; வ�0 எ5�=*"ன தல மா8;�கி��. ேவ.�E ஆ � 
ெச/யறதி�ல. எ�லா �=� இ0 க!ட�தா. ெமாதலாளி P8;ல இ"னி�=� 
கIயாண� ேப��� ேபச வராக. ெசா"ன ஒடன XD8ட' எ5&தி85 ஓ;யா�தா. 
ெபாற2 ேபா`ெச�லா� H�0 எ@தி85� ேபாயி85 ஆ�ப&திாி�=� ெகா$டா�தா. 
ஆர9� =&த� ெசா�ற0�கி�ல. அ�த� ெபா�பிள <�க� கல�க&தில ெதாியாம... 
வி@�தி8டா..."E ெசா�றாEவ. எ"ன ப$ணலா�?" 
 
*�ப0 ஆ$5க	 ஒேர இட&தி� ேவைல ெச/த ெதாழிலாளி�ேக எ�த ஈ85& 
ெதாைக9� கிைட�பதி�ைலேய? 
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சி"ன�மாைள ம$ணி� �ைத&0 வி85 அவ'க	 P5 தி ��ைகயி� இர2 மணி 
ஒ"பத;&0 வி5கிற0. ராமசாமி அ"F P85� ப�கேம ெச�லவி�ைல. அ�பனி" 
வாயிI �0 ஒ  ெசா�>� வரவி�ைல. அழ�Dட ெதாியாத சிைலயாகிவி8டா'. 
சிவ�தகனிதா" அவைர *@க� ெச/0 ெகா$5 வ�0 உ8கா'&தினா" 
தி$ைணயி�. 
 
சிவ�தகனியி" மைனவி ேசாறா�கி வ�0 அவ'க:�ெக�லா� ேபா8டா	. 
 
ராமசாமி9� ப5�கவி�ைல. 
 
ெச%கமல&தா�சி9� உ8கா'�தி �கிறா	. 
 
"எ"ன வி85� ேபா85� ேபாயி8டா... நா எ"ன ப$.ேவ..." எ"F க$ 
ெதாியாம� வி�*� அ�பைன� பா'&தாேல ெபா"னா�சி�= அ@ைக ெவ;�கிற0. 
 
"ஏ8; அ@2ற? அ@தா எ"ன ஆ=�? அவ ேபாயி8டா மவராசி. அ�த� பய கா8;ல 
ம;3சி ெகட�த�ப ரா�பவலா எ�ப�க&0ல ஒ�கா�0 ெகட�தா. ேவல/�கி� 
ேபாவல. நா ஒ  மாச� இ�ப;ேய ஒ�கா�0 ெகட�ேப. ப5�க மனமிரா0 - 
அள&0ேல�0 வ�0 ஒ�கா�0 ேத&0வா. ஒ%க�= ஆFத� ெசா�ற 0�கமி�லதா 
ஆனா, இ�பி;ேய இ �தி8டா எ�பி;? இ�த ஒலக&தில நின�சி�பா&தா 
நம�ெக�லா� ெசாகேம0 0�கேம0? ஒ  ஆ�பிள�கி"E அ;ம�ப85� �	ள 
=8;ய� ெப�ற0 ெசாகமி"னா அ0ல இ"ெனா  ப�க� எ��85 ேநா2� 
ெநா�பர*� இ �கி! ெபா�பிள�கி �க*� 0�க�தா�பா. அெத�லா� இ"னி�= 
நிைன�சி� பா�ேக. �க� எ0 0�க� எ0? �க�ப8டவ நீ$5 நி�கிற0மி�ல, 
0�க�ப8டவ" மா3� ேபாயிடற0மி�ல. சினிமா பா�க� ேபாறா", இ�ப�லா. 
அ0ல �க� 0�க� பா85 ஆ8ட� அ@ைக எ�லா� வ 0. கேடாசில ஒ  *;�ப� 
ேபா85 மணிய;�சிடறா%க. எ�திாி�சி வேரா�... அ�பி;&தா..." 
 
ெபா"னா�சி க$ணீ' கா/�0 ேகாடாக, அைசயாம� உ8கா'�0 இ �கிறா	. 
அவ	 D�த� ேதா	களி� வழி�0 ெதா%=கிற0. ம%கலான நிலெவாளி தவிர ேவF 
விள�= அவ'க	 ைவ&0� ெகா	ளவி�ைல. 
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"ேந&0 இ�ேநர� Dட உசிேராட இ �தா. இ�பி;� ேபாயி5வா"E ெகா3ச% Dட 
நின�� இ�ல..." எ"F நிைன2 ெகா	:� ேபா0 ேசாக� தாளாம� =ழி பறி�கிற0. 
 
"அவ:�= ஆ8ட� *;3சி மணி அ;�சி8டா ஆ$டவ. இ�லா8ட எ0�= இ�த� 
DI�கி� ேபாறா?... ெபா�பிளயா� ெபாற�கறேத பாவ�தா. க�>ல நீதா ேபாயி 
இ;�சி�கிற, *	:ல நீதா கால வ�சி� =&தி�கிற. ஆனா� க�> இ;�சி�சி, *	: 
=&தி�சி"Eதா ஒலவ� ேப��. ஏ"னா, க�>� *	:� எதி&தி85 வரா0. 
பா&தி�கா85ல இளவயிசா ஒ  �	ள வ�தி8டா அ�த கால&0ல யா � எ"ேனE� 
ெச/யலா"E இ �த0. ெபாற2 எ"ன? ம தா�பா ெக8டவ; � ச" இ �ைகயில 
வி85 ஓ;8டா. அெவ மானி"ென�லா�தா ேப�வா. அ�த கால&0ல நா& ெத 2ல 
ேபானா காறி உமி3சவ%க உ$5. ச$ைடயிேல ேபாரா; ெகI�சி வ�தா>� 
அெவ�ேமல எதிராளி அ���ப8ட வ5 இ�லாம ேபாவா0. அ�பி; எ&தினிேயா 
வ5; இ"னி�= எ�லா வ5ைவ9� ெசம�தி85 நானி �ேக. ஆ�சி"E வாராக. 
ேசா&0�=& த8;�லாத �ழ�க�. ச�I� �ழ�க�. ெதாழிI�லாத கால&0ல 
அ&த9� இ&த9� வ�� ப&0 இ வ0"E வா%கி85� ேபாறாவ. DI� கா�ல 
அ�ப�ப கட" ெகா$5 வ�0 தாராவ. அவ ேபாரா; ெசயி�காமேய ேபாயி8டா..." 
 
ஆ�சி தகர� ெப8;ைய& திற�0 0ணியி� ��றிய ெவ�றிைலைய எ5&0 
நீவிவி85� கிழி&0 �$ணா�� தடவி அைர�பா�ைக9� அைத9� ேபா85� 
ெகா	கிறா	. 
 
ராமசாமி அைசயவி�ைல. ெபா"னா�சி�= அ"F ேசாைல த"ைன& 0ர&தி வ�த0 
நிைனவி� ெந 5கிற0. 
 
ராமசாமி�= அைத அவ	 சாைடயாக� Dறினா	. ேசாைல எ"F ெபய � 
Dறவி�ைல. அவ" அவளிட� ெவF��� கா8டாம� இ �பாேனா? 
 
ஆ�சி �ைகயிைல� சா�ைற ெவளியி� ேபா/ 0�பிவி85 வ கிறா	. 
 
"ெபா@0 ெர$5 மணி இ �=�. ேவல ெவ8;�=� ேபாவாணாமா? ஒ" 
ஆ&தா�=� ெசா�I அE�பினியா ராமசாமி?" 
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"இ�ல, ஆனா� ெசா�Iயி �பா மாசாண�. க%காணி8;9� சமாளி�சி�=�E 
ெசா"ேன. ெச&த� ப5&0 ஒற%க.�. �. நாளா ரா2லதா ேவல. ஆனா இ�ப 
ப5&தா>� ஒற�க� �;�=மா"E ெதாியல. ஒ  உ�பள& ெதாழிலாளியி" =5�ப� 
எ�ப; இ �=%கற0�= இ�த� =5�பேம ேபா0�. *�ப0 வ ச� ேவல ெச3�� 
ஒ  பி��=� ஒ8டல. ெபாிய ேபாரா8ட&0�= நாம ெகா; எ5&0&தானாக.�. 
க8சி கி8சி"E ஒ$i� ஒ0%க� Dடா0. ஆ�சி நீ%கதா இ0�= ச�ேபா'8டா 
இ �க.�. ெர$5 நா ேவலயி�ேல"னா� Dட� க3சி =;�க ஏலாம� ேபாயி �. 
*"ன இ ப&0 �. நா Xைட� ப$ணினா%க. பன3ேசால அள� இ�ல அ�ப. 
தா�=� �;�காம ஆ:வ ேபாயி8டா. DI ெகாற3சி ேபா�சி. அ�ப; அ&திவார� 
இ�லாத P5 க8ட� Dடா0..." 
 
ஆ�சி ஏ0� மFெமாழி Dறவி�ைல. 
 
�ைகயிைல� கார&தி� அமிA�தவளாக ெமௗனமாக இ �கிறா	. பிற= 
ெபா"னா�சிைய� கிள��கிறா	. 
 
"ேபா8;, ேபாயி ெச&த� ப5&0 ஒற%=. மாமE�=� ெசா�I அE�பியி �=. 
ெவ;3சி அவிய 08;�= வ வா. அ�ப�சி எ"ேனயா"E பா ! ெவ;3சி ம&த0 
ேபசி�கலா�." 
 
ெபா"னா�சி ெப 3ேசார&திI �0 எ@�தி �கிறா	. 
 
"நீ இ�ேநர� P85�=� ேபாவா8; இ�ப;ேய ெகட�0 ஒற%=. தைலயாணி 
ேபா'ைவ தார..." எ"F ராமசாமியிட� DFகிறா	. 
 
"அெத�லா� ேதைவயி�ல ஆ�சி. ஒற�க� வ�தா நி"னி8ேட Dட ஒற%கி5வ. இ�ப 
நீ  பாயி தைலயாணி த�தா>� உற�க� வரா0 ேபால இ �கி..." 
 
"ேபா8;... ேபா, ஏ நி�கிற." 
 
ெபா"னா�சி அ%கி �0 அக>கிறா	. 
 
ராமசாமி�= ஒ  தைலயைண ெகா$5 வ�0 ஆ�சி ெகா5�கிறா	. 
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"ஆ&தா8ட இ�த� �	ளய� ப&தி� ெசா�Iயி �கியா?" 
 
அவ" தி5�கி8டா� ேபா� நிமி'�0 பா'�கிறா". உடேன மFெமாழி வரவி�ைல. 
அ�மாவி" நிைன�� மாறான0. அவ	 உ�பள&தி� ேவைல ெச/9� ெப$க	 
யாைர9� ம மகளா�கி� ெகா	ள ஒ�ப மா8டா	. ச$*க� க%காணியி" த%க�சி 
மக	 வாைக�=ள� ஊாி� இ �கிறதா�. எ85� பி	ைளக:�= ந5ேவ K&தி �=� 
அ�I மலரா�... அவ" ெசவி ெகா5&0� ேக8கவி�ைல. இத�காக அவனா� 
தாயிட� ேபாராட *;யா0. ஏெனனி� அவEைடய அ"ைனயி" உலக� =Fகிய 
எ�ைலக:ைடய0. நிமி'�0 பா'�=� இய�� இ�லாதவ	 அவ	. அள&தி� 
இ NF Qபா/ ச�பள&ைத உதறிவி85 வ�தி �பைதேய அவ" அவ:�=& 
ெதாிவி�கவி�ைல. த"ைன ேவைலைய வி85 நீ�கிவி8டா'க	 எ"Fதா" 
Dறியி �கிறா". அவ	 நா	 *@வ0� த"Eைடய உலக&திேலேய கன2 
கா$கிறா	. 
 
அவ	 ெமௗன� சாதி�பைத� க$5 ஆ�சி மீ$5� வின2கிறா	. 
 
"ஏ"ல... ஆ&தா8ட ெசா�லIயா?" 
 
"இ�ல. ெபாற2 ெசா�I�கலா"Eதா ெசா�லல..." 
 
அவEைடய =ர� அ*%=�ப; ெபா"னா�சி ஓ; வ கிறா	. 
 
"ஆ�சி...? அ�ப�சி... அ�ப�சிய வ�0 பா %க...! *ளி�சா�பல க8டயா இ �காவ... 
எ�ப;ேயா..." 
 
சா2 Pெட"F ெகா:&தி ைவ&தி �=� சிF விள�=� �ட' ெபாிதா�க� 
ப8; �கிற0. அவ" விழி&தப;ேய க8ைடயாக� கிட�கிறா"; அைசேவயி�ைல. 
 
அ�த� ெப$பி	ைள ேபான பிற=... அவE�=... எ�லாேம ஓ/�0 வி8ட0. 
 
ெபா"னா�சியி" ஓல ஒI வைளவி� எ�ேலாைர9� தி5�கி8ெடழ� ெச/கிற0. 
-------------  
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அ�ப" இற�தா>� அ�ைம இற�தா>� ெவ= நா8க:�=& 0யர� 
ெகா$டா5வத�கி�ைல. ஏெனனி� வயி�F� DவI" *" எ�த உண'�சி9�, 
மான - அபிமான%க:� Dட� ெசயல�F� ேபா/வி5�. உயி' வாAவேத 
உைழ���=� அைர� க3சியி" ேதைவ�=� தா" எ"றான பிற= ெம"ைமயான 
உண'�சிக	 ஓ; ஒளி�0 ெகா	கி"றன. பளி%=�சி�>� மண>� களி9� ெகா$5 
ம$ணி" உயி'� க$கைள& 0��ரவாக& 0ைட&த பி"ன', அதி� ப�ைமைய 
எதி'பா'�க *;9மா? அ�த� பா&தி காி�� மணிக:�ேக ெசா�தமாகி வி8டதா� 
ப�ைம 0ளி'�=� ெம"ைமயான உண'�சிகைள� பாரா85வத�கி�ைல. 
ெபா"னா�சி9� ப�ைச9� ேவைல�= வ கி"றன', ஒ  வார� ெச"ற0�. 
 
"பாவ�, சி"னா&தா, அ�ப" ெர$5 ேப � ஒ"னி�சி� ேபாயி8டா..." எ"F 
ேபாியா�சி இர%=கிறா	. 
 
"இ�த 2	ளிய:�= ஆ&தா"E ெகா5�பினயி�லாமேலேய ேபாயி;�சி... அ�த� 
ப/யன� ேபா`சில �;�சி85� ேபான�ப, சி"னா&தா தா ஆனவா5�ப8டா"E 
ெசா�I�சி பாவ�..." எ"F இற�தவளி" ேம"ைமைய� DFகிறா	 அ"ன�கிளி. 
 
"இ�பி;�=� ந�லவிய இ �காவ. ச�கள&தி 2	ளியள� ெகா�>றவிய:� 
இ �கிறாவ. ஏேதா ஒலவ�" எ"ெற�லா� த%க	 உண'2கைள ெவளி� கா8;� 
ெகா	ைகயி� க$8ரா�8 வ�0 வி8டா'. வாைய �;� ெகா	கி"றன'. 
 
வழ�க� ேபா� அவன0 அதிகார� <	 பற�கிற0. அைறைவ ஆைலயி� எ85� 
ப&0மான =3�க	 �"F Qபா/� DI�=� க$ணிதAகளி>� 
ெசவிேயார%களி>� ��= Tனிகளி>� மாவாக� ெபா; அல%காி�க& 
தைல�ெகா8ைட க8;� ெகா$5 ெபா; �ம�கிறா'க	. த85 ேம8;� 
அ�பார%க	 =வி�0, ந$பகI" உ�கிரமான ஒளியி� பாைலவன மைலகைள� 
ேபா"F� கF��� ெவ:��மாக ஓ5� ="Fகைள� ேபா"F� பிரைமகைள& 
ேதா�Fவி�கி"றன. 
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மாளய அமாவாைச ெந %கி வ கிற0. ராமசாமி�= நி�க ேநரமி�ைல. 
ேகாாி�ைககைள& தயாரா�கி வி8டா'க	. அவEைடய மன�க$ணி� எ�லா 
அரசிய� க8சிகைள� சா'�த ெதாழி�ச%க�கார'க:� ேச'�0 அவ�ைற எ�லா 
*தலாளிக:�=� ெகா5�ப0�, அமாவாைசய"F மைழ மணி வி@வ0�, பி"ன' 
த85 ேம5களி� அ�பார%க	 வா வாறி"றி� கிட�ப0�, நி'வாக%க	 இற%கி 
வ வ0மான சா&திய� DFக	 ேதா"றி� ெகா$; �கி"றன. 
 
பதி2 DI - ஓ/2 நாளய� ச�பள�, மைழ� கால%களி� மFேவைல அ�ல0 அைர� 
ச�பள� - *0ைம�கால ஊதிய� - ம &0வ உதவி, ெப$க:�=� சமேவைல, சம 
DI நி'ணய� - ேபF கால உதவி, ஓ/2, பி	ைள கா�=� பா� வா;க	, உ�பள� 
பாதி�பினா� வ � ேநா/க:�=& த�க ம &0வ� பா0கா��, எ�லா� 
ேக8கிறா'க	. D5மான வைரயி>� எ�ேலாைர9� இ�த� ேபாரா8ட&தி� 
ஈ5ப5&த அவE� ம�றவ'க:� ஓயா0 அைலகிறா'க	. அவE�=& 
தி மண&ைத� ப�றிய நிைன�� இ�ேபா0 இ�ைல. 
 
அ ணாசல&0�=� கா�ைக பி;�� மாதிாி வ�0 ஒ  வார� கா/�ச>� ேநா2மாக� 
ப5�ைகயி� த	ளிவி8ட0. மரண� ெச/தி ேக	வி�ப85 வ�0 =ழ�ைதகைள 
ஊாி� ெகா$5 ேபா/ ஒ  வார� ைவ&தி �க2� Dட இயலாம� ப5&0 வி8டா'. 
மாமி தா" ேவ>ைவ� D8;� ெகா$5 வ�0 இர$5 நா8க	 இ �0 ெச"றா	. 
அவ �= இ�ேபா0 உட�நிைல =ணமாகியி �கிற0. <&0�=; ஆXப&திாி�= 
வ�0 உடைல� கா8;� ெச�கிறா'. ஆXப&திாி�= வ�0 தி ��ைகயி� ஆ�சிைய� 
பா'�க� ப; ஏFகிறா'. 
 
ஊைம ெவயிI" 0ளிகைள ேம� 0$டா� ஒ&தி� ெகா	கிறா'. 
 
சரசி பன ஓைல கிழி�கிறா	. ெச%கமல&தா�சி ஓைல� ெப8; *ைட�0 
ெகா$; �கிறா	. ��=� க$ணா; ��கி� ெதா&தி இ �கிற0. 
 
"வா �, வா � - இாி9�? ஆ�ப&திாி�= வ�தியளா?" 
 
"ஆமா, எ�லா ேவைல�=� ேபாயி �காவளா?" 
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"ேபாயி �கா. ேநா8Y� =5&தா, ெபாற2 ேவைல இ �கா0. ெமாதலாளிய 
அ��8ெட�லால எற%கி வ வாகளா? க �க� வி;யி0"னா ேலசா?" எ"F Dறி� 
ெகா$5 ெப8;ைய ைவ&0 வி85 ��=� க$ணா;ைய� கழ�றி� ெகா	கிறா	. 
 
"ஓைல ெகட�கிதா? *"ன�லா� ஆ; மாச� வா%கி வ�சி�ப. இ�ப ஒ$.� 
ேசயாம இ �தி8ட, ேந&0� ேபாயி திாி3சி வா%கியா�ேத. மழ�கால� வ�தி8டா 
கடE�= வ வாக. ேவலய வி85 நி"னா>� ைகயில கா��= எ"ேன9வா?" 
 
"இ�ப&தா" வாாியளா? சா�பா5 ஏ0� வ�க� ெசா�ல8டா?" 
 
"எ�லா� ஆ��... காலேமேய வ�தி8ட, வ85� கட" வா%கி �ச/8;�=& தீ'ைவ 
க8;85 இ�ப பிாி�கற. இ�த& தரக" பய>�=� காசா இ�ல? ப&0 Qவா�கி இ�ப 
வா, அ�ப வா"Eறா. அட, `ைச� கா"ச� ப$ணி85� ேபாறா. நீ ஏ" இ&த� 
க8;85 அ@2றிய"றா. ஒ  மEச" ேபசற ேப�சா இ0? நாெம�லா� மEச%களா 
இ�Iயா"E இ�ப என�ேக ச�ேதகமா� ேபாயி85. உ%ககி8ட உ:ைமைய� 
ெசா�>ற..." 
 
ஆ�சி ேபசவி�ைல. அவ �= ஆ�றாைம தாளாம� வ கிற0. 
 
"அ�த� கால&தில எ"ென"ன ல8சிய� வ�சி8; �த�! கா�தி கன2 க$ட 
ராமரா�சிய� வர�ேபாற0"E நின�ச�. ஒ  மEச" =;�கற க3சி�=& 
ேதைவயான உ��, அ0தா" ச&திய�E ஒ  உ&தமமான ேபாரா8ட&ைதேய அ0ல 
வ�சி ஆர�பி�சா . இ"னி�= அ3�� =3�மா உ��� ெப8;யில எ85 மணி 
க கி85 வ 0வ. இ0வ:�=� கா�தி"னா ெதாி9மா, ேதச�னா ெதாி9மா? பசி 
ெதாி9�. இ"ெனா"E சினிமா. இ0�காவ எைத9� ெச/ய& 0ணியி0%க. 
நா%க�லா� ப;�க வசதியி�லாத கால&0ல பனேயறி� பிைழ�கிற =5�ப&0ல 
தா� ெபற�த�. இ"னி�= நிைன��� பா�கற�ப அ�ப எ%க ல8சிய� எ��85�= 
உ"னதமாயி �தி �="E ெதாி90. தி �ெச�<' தா>கா கா%கிரசி� இ �த 
இளயவ%க எ�ப; இ �ேதா�! அ��85� ேப � ஒ  வா��ல க	 =;�க� Dடா0, 
கத' உ5&த.�E பிர�சார� ெச/யிவ�. இ�ப எ"னடா"னா, காேலஜில ப;�கிற 
பய, ெபா$5வ பி"னா; திாியிறா, சீ$5றா, ெவ�க� ேக5. பாரதியா' அ"னி�=� 
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பா; வ�சாேர, பா3சாI சபத�, அத�ப&தி� ெசா�>வாக. அவ' ந�ம ேதச&ைதேய 
பா3சாIயா ெநன�சி� பா;னா "Eவாக. 'பாவி 0�சாதன" ெச�நீ', அ�த� 
பாA& 0ாிேயாதன" ஆ�ைக இர&த� ேமவி இர$5� கல�0 =ழல மீதினி� Kசி நF 
ெந/ =ளி&ேத சீவி�=ழ� *;�ேப"...'E பா3சாIையயா பா;னா ? இ�த& 
ேதச� ெந3�ல ஒரமி�லாம அ;ப85� கிட�கிற0. ெபாF�காம ெபா%கி வ�0 �=. 
இ"னி�= என�= இ�த உ��& ெதாழிலாளிய எ�லா � பா3சாIயளா நி�கிறா� 
ேபால ேதா.0..." ெதா$ைட க�மி� ேபாகிற0. 
 
"சரசி! ேலா8டாவில =;�க& த$ணி ெகா$டா�மா!" 
 
அவ' த$ணீர �0ைகயி� ஆ�சி ெமௗனமாக இ �கிறா	. 
 
"என�=& ெதாி3� அள�DI நாலணாவிேல�0 நா> Qவா வைரயி>� உச�0� 
அர�க3சிேய பிர�சிைனயாக& தானி �=..." 
 
ஆ�சி உடேன ேக8கிறா	. 
 
"அ0�காவ எ02� நி"E ேபாயி5தா? மEச" வயசாகாம நி�கிறானா? �	ளய 
ெபற�காம நி�கிதா? நீ%க கால&0ல எதாE� ஏ�பா5 ெச3� ெபா"னா�சி�=� 
ஒ  கIயாண% ெக8; வ�சிர.�. ந�ம இ�லாம9� இ ��� அ;பி;9� 
எ�ப2மி �=. அ�த� =5�ப&0�= இ�ப ஒ�ம& தவிர ஆ மி�லாம ேபாயி8டா. 
கட�ல அல ஓ9மா? அலயிலதா =ளி�சி எ�திாி�க.�. அெவ ஆ&தாகி8ட� 
ெசா�>ேல"ன, வாண%கா?" 
 
"நாE� அ"னி�=� ேபாேன. எ%கி8ட9� அதா3 ெசா"னா. நா ஒ  
இ ப&திர$5 நா, மாச� கழியி85�E தானி �ேக. அவ அ�மா தாI இ �=. 
தாI� ெபா" வா%கறா�பல Dட�ல... இ"னி�= நிைலைம இ�ல! ஒ  சீல ேவ8; 
வா%கி *;�சிடலா�... ப�ைச� பய� எ�ப; இ �கா?" 
 
"ேவல�கி� ேபாறா; ச�பள&த� ெகா$5 ெபா"னா�சியி8ட தா ெகா5�கா. 
இ%ஙனதா எ�லா� ெகட�=�. சி"ன0 ெர$5 �. நா ராெவ�லா� ெசா�ல& 
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ெதாியாம அ:தி�சி. [85�=� ேபாகேவ பயமாயி �=�பா பா3சாI; நா%Dட 
ராமசாமிய� கIயாண% க8;8டா இ�த வளவிIேய வ�தி �க85 *%ேக. அெவ 
ஆ&தா ஒ��வாேளா எ"னேமா?..." 
 
ஆ�சி *க&ைத& தி �பி� ெகா	கிறா	. 
 
<&0�=; ஊ' தி ம�திர நகரா�. பனமர%க	 Dட� சலசல�காதா�. ஆனா� 
உ�பள&0& ெதாழிலாள' சலசல�க� ேபாகிறா'க	. வானிேல ேமக�8ட� 
ெதாிகிற0. காி�� மணிகைள� பிரசவி�=� அ"ைன ேசா'�0 0வ$டா� ேபா� 
கிட�கிறா	. காைலயி� ெதாழிதிற�தா� ப"னிர$5 மணி�=� = ைண� ேசாF 
இற%கவி�ைல. கா�றி� இ �=� வற8சி ஓ' ஈரமண&ைத� �ம�0 ெகா$5 வ�0 
ெம�ல ேமனிைய வ 5கிற0. மாளய அமாவாைசய"F மணிக	 வி@ெம"F 
பா'&தி �கிறா'க	; விழவி�ைல. 
 
"அ5&த ச�பள� இ �=ேமா, இ �காேதா?" எ"ற ேக	வி9ட" ெப$;' சாமா" 
ப&0 வர2� கைடயி� D5கி"றன'. 
 
"இ�த இ வ0 Qவாய கண�கில வ�சி85 இ வ0 கிேலா அாிசி ேபா5�..." எ"F 
நா'�ெப8;ைய நீ85கிறா	 ஒ &தி. 
 
"ஏ&தா? எ�பி; இ �கி? இ"E� நி>ைவ அFவ0 Qவா9� சி�வான*� இ �கி. 
அ�ப0 Qவா"னா>� தீ&08டா அ�ப0 Qவா சாமான� எ5&085� ேபா!" எ"F 
கைட�கார" மா85கிறா". 
 
"எ&தினி நாள�கி ெமாட%=வாகேளா?" 
 
"அ0 எ�பி;& ெதாி9�? ெரா�ப உஜாரா&தா இ �கா. க%காணிமாெர�லா*� 
ேச'�தி �காவ, பன3ேசாைல அள�, ெதார அள� ெமா&த*� ேச�தி �காவ..." 
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"�, இ0ேபால எ&தினி பா&தி �ேபா�? பி	ள =8; தவி�சி� ேபாயி �, 
ெவளியாள� ெகா$5 வ வா, இ�லா8; ப&0 ைபசா ஏ&0வா?" எ"பன ேபா"ற 
ேப���க	 எ%= தி �பினா>� ெசவிகளி� வி@கி"றன. 
 
ராமசாமியி" அ"ைன வாயிIேலேய நி�கிறா	. அவ" P8;� வ�0 த%கி �"F 
நா8களாகி வி8டன. அவளா� க8;� கா�க இயலாத எ�ைல�= அவ" 
ேபா/வி8டா". 
 
ெசவ�தியா�ர&தி� இ �த வைரயி>� அவ:�= ெவளிமனித உற2கெள"ற 
உயி'�J5 இ �த0. ேபாியா�சி, அ"ன�கிளி எ�ேலா � ேப�வா'க	. 
அ"ன�கிளி =ழ�ைதைய� ெகா$5 வி5வா	. அவ	 ஆ5 வள'&தி �கிறா	, 
ேகாழி வள'&தி �கிறா	. அவைரேயா �ைரேயா ெகா; Pசி� Dைரயி� ப�ைம 
பாய� படர� பா5ப5வா	. இ�ேபா0 மாச� ச�பளமி�ைல. *"ேபா� அவ" 
அவ	 ைகயி� பண� த வதி�ைல. அாிசி வா%கி� ேபா8டா". ந�ல த$ணீ' 
ெகா$5 வ�0 ெகா5�க எதி' P8;I �=� ம%காைவ மாச� இர$5 Qபா/�= 
ஏ�பா5 ெச/தி �கிறா". அவ	 தா" இவளிட� பல ெச/திகைள வ�0 
ெசா�கிறா	. 
 
"ஒ� ப/ய, அ�த� ெபா"னா�சிய& ெதா5�� வ�சி �கா. அதா, இ�ப மால�கார' 
அள&0ல அறைவ� ெகா8ட;ல அ;ப85� ெச&தாள ஒ  ெபா�பிள...?" 
 
*தியவ:�=� கா0 ேக8காெத"F ச&த� ேபா85� ேப�கிறா	 ம%கா. 
 
"பன3ேசால அள&0� ெபாிய *தலாளி�= ைவ�பா இ �தாேள ஒ  ெபா�பிள? 
அவ வள2லதா இ�த� ெபா$.� இ �=. இ�த மீ8ட%கிெய�லா அ%கதா D;� 
ேபசறாவளா�. அவ�= ெரா�ப ப2 ..." 
 
இெத�லா� அவ	 ெசவிகளி� வி@கிறேதா இ�ைலேயா எ"ற மாதிாியி� ம%கா 
அவைள உF&0� பா'�கிறா	. ஆனா� அவ:	 ஒ  கடேல ெகா�தளி�கிற0. 
நிைனவைலக	 ேமா0கி"றன. 
 
ைபய" எ�த வைலயி� ெச"F வி@�0விட� Dடா0 எ"F அ3சினாேளா 
அ%ேகேய ேபா/ வி@�0 வி8டா". இத�= *" இ0 ேபா"F ேவைல நிF&த� 
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எ"ற ஒI கா�F வா�கி� வ�த0$5. ஆனா� பன3ேசாைல அள&ைத அ0 த8;� 
பா'&ததி�ைல. ேம>� ராமசாமி மாச� ச�பள�கார". அவனிட� ஒ  ெக8ட பழ�க� 
இ �ததி�ைல. ேசாI�=� ெச�வா"; வ வா". கா� �$ H�தா>� Dட� 
பா�ைக உரசி வி@ெத5&0 அ�பி� ெகா$5 உ8கா'�தி �பா". அவ" இ�ேபா0 
P85�ேக பாதி நா8க	 வ வதி�ைல. 
 
"அ�த� ெபா�பிள ெச&தா�ல? அ0தா இ�ப நில� ந8ட ஈ5"E அ3சாயிர� 
ேக�க� ெசா�I இ�த� ெபா�பிள <$;� ெகா5�களா�. அவ�= ஒ  பய இ �0 
ெச&தி8டானி�ல. எ"ன எளேவா சாராய% =;�சி? அ�த ஆ&திர�. ெமாதலாளி மார 
எ0�க� ெசா�I இ�த எள�கள& <$;� ெகா5�கா!" 
 
"அ�த ச�காள&தி P5 எ%கி8; �="E ெதாி9மா8Y?" எ"F ேக8கிறா	 
*தியவ	. 
 
ம%கா இ; இ; எ"F சிாி�கிறா	. 
 
"ஐேயா? நீ ேபாக� ேபாறியா?... வாணா�. ெரா�ப0 <ர� ேபாவ.மா. உ�ப/ய 
ரா2�= இ"னி�= வ வா. ேசாறா�கி ைவயி!" 
 
ம%கா ேபாகிறா	. 
 
அ�த& தா/ பி&0� பி;&தா� ேபால நி�கிறா	. 
------------ 
 

22222222    
 
ஓைட�கைர ெந5க& தாைழ� �த'களி� மண&ைத வாாி� ெசாாி9� ெபா"னி" 
K%=ைலக	 மல'�தி �கி"றன. ேவ>2�=� பாீ8ைசயி"றி� க�Rாி 
�;வி8டதா� ஊ �= வ�தி �கிறா". அவ" *	 ெசறி�த தாைழகைள வில�கி� 
ெகா$5 கவனமாக இர$5 K%=ைலகைள� ெகா/0 ெகா$5 வ கிறா". 
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ம3ச	 K�� பட'�த *க&தி� தி நீF� =%=ம*� 0ல%க, ெமாடெமாடெவ"F 
ேகா;� ேசைலைய உ5&0� ெகா$5 ெபா"னா�சி ச%க*ேக�வர' ச�நிதியி� �0 
மண� ெப$ணாக நி�கிறா	. =3சாி9�, வ	ளி9�, பா3சாI9�, ப�ைச9� 
அவைள� பா'&0� ெகா$ேட ��றி� ��றி வ கி"றன'. �%கி� 0ைறயிI �0 
= �க	 *"னதாகேவ அதிகாைலயி� வ�0 ஈ�வரE�= அபிேடக�, ஆராதைன 
*;�கிறா'. ஓ' �ற� அ5�� �8; ெபா%க>� ைவ&தி �கிறா'. 
 
 
*த� நா	 காைலயி� ேவ>தா" ெச"F ெபா"னா�சிைய9� =ழ�ைதகைள9� 
D8; வ�தி �கிறா". தி மண� எ"F ெசா�லாமேலேய அவ'கைள அைழ&0 
வர� ெச/தி �கிறா' அவ'. ராமசாமி மாைல ஏ@ மணி �மா �= தனபா$;9டE� 
ெவ	ைள�சாமி9டE� வ�தா". 
 
"அ�மாைள� D8றி85 வா"ேன?..." எ"F மாம" ேக8ட ேபா0, அவ" சிாி&0 
ம@�பி வி8டா". அவ" *ர$பாடாக& தகராF ெச/வாெள"F�, தி மண� 
*;&0� D8;� ெகா$5 ேபானா� ேபா0� எ"F� ெமாழி�தா". காைலயி� 
ேநராக� ேகாயி>�= வ�0 வி5வதாக� ெசா�Iவி85, அவ:�= இ ப&ைத�0 
Qபாயி� ஒ  ேசைல9� ஏ@ Qபாயி� ஒ  ரவி�ைக9� ெகா$5 வ�0 
ெகா5&தி �கிறா". இரவி� யா' யாைரேயா பா'�க ேவ$;ய ேவைல 
இ �கிறதா�. "ஏ@ மணி�= நா%D8;யார..." எ"F தனபா$;ய" 
ெபாF�ேப�F� ெகா$5 ெச"றி �கிறா'. சி>சி>&0 ஓ5� ஓைடயி� மாம" 
*@கி, ேவF ேவ8;யணி�0 ப8ைடயாக& தி நீF அணி�0 த8ட&தி� 
எ�லாவ�ைற9� எ5&0 ைவ�கிறா'. ெவ$ ச�ப%கி9� அரளி9� ேராஜா2� 
க8;ய இர$5 மாைலக	 - ெவ�றிைல பா�=, ஒ  சீ�� பழ�, இர$5 ேத%கா/ 
எ�லாவ�Fட" அ�த� �டைவ ரவி�ைக, மா�பி	ைள�= அவ' வா%கிைவ&த 
ேவ8;, 0$5 ஆகியவ�ைற9� ைவ�கிறா'. பி"ன', ப&திரமாக� ெகா$5 
வ�தி �=� அ�த ம%கிIய&ைத �திய சர8;� ேகா&0 அத" ந5ேவ ைவ�கிறா'. 
த%கபா$;யிட� வ8;� கட" ெப�F *த� ேவைலயாக அைத மீ85 வி8டா'. 
உ�பி" ெவ�ப*� உயிர�ற ெவ$ைம9� கவி�த வாA�ைகயி� இ�த இள� ப வ� 
உ��� கா8;� ஓ; வ � ஆ�றி" கா�கைள� ேபா"F =ளி'�சி ெபா �திய0. 
இ�த� =ளி'�சி த � இனிைமகேள இவ'க	 வாAவி� ப�ைமகளா=�. எனேவ, 
க�யாண&ைத இவ'க	 மிக� ெபாியதாக எதி' ேநா�கியி �=� ேபாரா8ட&0�= 
*"ேப ைவ&0� ெகா	ளலா� எ"F தீ'மானி&0 வி8டா'. 
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இ�த இனிய ேசதி ெபா"னா�சிைய� Kாி�பிலாA&தியி �கிற0. மாமியினா� 
அதிகாைல ேநர&தினா� நட�0 வர ஏலா0 எ"F Dறிவி8டா	. ஆனா� 
ெபா"னா�சி�= அ"ேபா5 *@�கா8;, சைட ேகாதி, மல' அல%கார� 
ெச/தி �கிறா	. அவ	 மா�பி	ைள9ட" வ � காைல ேநர&தி� இனி��� 
பாயச*�, �85� சைம&0 ைவ&தி �பா	. 
 
ஒ  சிF ைகமணிைய அ;&0, = �க	 Kைச�= வானவைர9�, ேதவைதகைள9� 
அைழ�கிறா'. 
 
கிழ�ேக வி$மணி ெபா��டரா/� ெபா%கி� சிாி�கிறா	. வச�தகால&0 
இ"பசாரI" 0ளிக	 ப����I� P�றி �ைகயி� ஒளி�கதிாி" கா�ப85� 
சிதF� வ$ண மாைலயாக உலக� ேதா"Fகிற0. 
 
அ கி>	ள ேவ�பி" உ�சியி� இ  ப�ைச�கிளிக	 ெகா3�கி"றன. 
 
"அதா, கிளி! கிளி!..." எ"F அ�த� =ழ�ைதக	 கவட�ற ஆன�த&தி� �Aகி� 
D�சI5கி"றன. 
 
உதய&தி" ெச�ைம மாறி, ஒளி�க�ைறகளி� ெவ�ைம ஏFகிற0. மாம", 
ஓைட�கைரயிWேட வ � ஒ�ைறய;� பாைதயி� ெவ$ைமயாக ஆ	 அைச�0 
வ வ0 ெதாிகிறதா எ"F *க&ைத நிமி'&தி� பா'�கிறா'. ேவ> அவ'கைள எதி' 
ெகா$5 அைழ�பவனாக பாதி வழி�ேக ஓ;� ெச"F நி�க� ேபாகிறா". 
 
அ ணாசல&0�= அ;மனதி� ஓ' அ�ச� உ$5. ஏெனனி� த%கபா$; அ�த� 
ப�கேம நடமா5பவ". அவ" ெபா"னா�சி தன�=ாியவெள"F மன�பா� 
=;&0� ெகா$; �கிறா". அதனாேலேய அவ' ேக8ட2ட" பண*� 
ெகா5&தி �கிறா". அவE�=& ெதாி�தா� ஏேதE� இைடaF ெச/0 
வி5வாேனா எ"ற அ�ச&தி� அவ' இ�த& தி மண&ைதேய இ%ேகேய ைவ&0� 
ெகா	ள ேவ$டா� எ"ேற நிைன&தி �தா'. ஆனா� எ�ேலா � தி �ெச�<' 
ெச"F மண*;�பெத"றா�, ெசல2 அதிகமா=�. அத�ேக�ற தாராள� Dட 
இ�ேபா0 இ�ைல. 
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"நா%க *"னா; மா�பி	ைளேயா5 வ�0 கா&தி �ப�. நீ%கதா ெபா$.�=� 
சி%காாி�சி� D8;யார ேநரமா2�" எ"F தனபா$;ய" Dறினாேர? மணி 
எ8டாகிற0. இ"E� வரவி�ைல? எ85 மணி�= அவ'க	 மண*;&0& தி �பி 
விட ேவ$5� எ"ற�லவா தி8ட� ேபா8; �கி"றன'! 
 
ெபாFைம9ட" உ�சி விளி�பி� நி�பைத� ேபா"F ஓ' பரபர�� அவைர அைல�க, 
ேம�ேக அவ' விழிகைள� பதி&தி �ைகயி�, பி"�றமி �0 =ர� ேக8கிற0. 
 
"எ"ன மாமா? எ"ன விேசச� இ"னி�=? ேகாயி�ல வ�0?... அட... 
ெபா"னா�சியா?... எ"ன இ"னி�=?" எ"F ம$டப&தி" ப�க� த%கபா$;யி" 
=ர� ேக85 அவ' தி5�கி8டவராக வ கிறா'. அவ' உமிA நீைர வி@%கி� 
ெகா	கிறா'. "எ%க வ�த நீ?" 
 
"நா கிளி&த85 ஓட�ப�க� வரயில இ%க ஆ:வ ெதாி3சி�சி, எ"ன விேசச�E 
வ�த, அ%ஙன ஆர எதி'பா'&தி85 நி�கிறிய?" 
 
"ஆர9மி�ல, ச�திேவ> வ�தி �கா. அவ ெபற�த நா: அவா&தா ஏேதா ேந�0� 
கி8டா�பல... அவE�காவ&தா நி�ேக..." 
 
*@�Kசணி�காைய� ேசா�றி� மைற�க *;9மா? த%கபா$;ய" க$க	 
கபட&ைத நிர�பி� ெகா$5 ெபா"னா�சியி" மீ0 பதிகி"றன. பிற= த8ட&0�= 
மாFகி"றன. 
 
"ெகளவா, ெபா/ய ஏ3 ெசா�ற?" எ"ற *ண*ண��ட" அவ' மீ0 =ேராத� 
பா'ைவைய P�கிறா". 
 
"அ0�= ெர$5மால, �0�சீல, ேவ8;... ஒ�ம மவE�= இவள� க8; ைவ�க� 
ேபாறியளா?" 
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"த%கபா$Y! வாய& ெதாற�0 வா'&தய அநாவசியமா 2டாத. ஒ3ேசாIய� 
பா'&தி85� ேபா!" 
 
"எ"ன ேசாI? எ"னேவ ேசாI? இ�ப ஏ" ேசாI இதா. என�= இ�ப பண� 
ேவ.�? எ" Qவாய வ�சி85 மFேவைல பா �!" 
 
"சாி, தார. நீ *த�ல இ�த இட&தில இ�ப ஏ%கி8ட வ���= வராத. உன�=� ேகா; 
�$ணிய� உ$5. ேபால..." 
 
அவ' அழா� =ைறயாக� ெக3�கிறா'. 
 
"அ0 சாி. என�= இ�ப பணெமாட. ஒ%ககி8ட� ேக�க&தா வ�த..." எ"றவ" 
க$சிமி85� ேநர&தி� லப�ெக"F =னி�0 த8ட&தி� ெவ�றிைல 
Kமாைலக:�கிைடேய �திய ம3ச8சர8;� ேகா&0 ைவ&தி �த ம%கிIய&ைத 
எ5&0 வி5கிறா". 
 
அவ' பதறி� ேபாகிறா'. "ஏல, =5ரா அெத. ெகார%=� பயேல? அ&த ஏ$டா 
எ5&த?" அவ" பி" அவ' ஓ5கிறா'. 
 
"நீ  எ"னிய ேமாச3 ெச/தீர�ல? இ�த& தாIய இ�ப ெக8; இவள இ@&தி85� 
ேபாவ." 
 
ெபா"னா�சி அ3சி� ச�நிதி� �வேரார� ஒ$;� ெகா	கிறா	. 
 
"ச%கேம�வரா! இ02� ஒ"ேசாதைனயா?" எ"F கல%கிய அவ' அவ" ைகைய� 
ப�றி அவ" ம;யி� க8;� ெகா	:� அ�த ம%கிIய&ைத� கவர *ய>கிறா'. 
ஆனா� அவ" அவைர& த	ளிவி85 ஓ;ேய ேபாகிறா". 
 
ெபா"னா�சி இ; வி@�த அதி'�சி9ட" மாமைன எ@��கிறா	. 
 
ப�ைச ச�திேவ>ட" ேபா/வி8டானா? 
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"அவ ஓ;8டா... ஓ;8டா!" எ"F பா3சாI க&0கிறா	. 
 
"பாவி� பய, இ0�= அTபவி�பா". இவE�= ம$ண ெவ8;� ேபா5ற..." எ"F 
மாம" =; *@கி� ேபான ஆ&திர&தி� க&0கிறா'. 
 
ச�திேவ>� ப�ைச9� வ கி"றன'. 
 
"எ%கேல ேபாயி8;ய? அ�த மட�பய தாIய& <�கி85 ஓ;8டாேன? நா" ஒ  
ம8;. தாIய ம;ல�ல வ�சி �க.�!" எ"F �ல��கிறா'. 
 
"நீ%க கடசீ ேநர&0ல எ5&0 வ�சா� ேபா0ேம? யா  அ�த� பய...?" எ"F 
விசாாி�கிறா' = �க	. 
 
"எ" க ம விைன? ஈ�வர" ெரா�ப ேசாதி�கிறா'!" 
 
ச�திேவ>�= எ02� �ாியவி�ைல. 
 
"யார� ெசா�>றிய�பா? அவ%க�லா� அ%க வாரா%க. எேதா பXZ� வ�0 
இற%கி வரா�பில..." 
 
மாமனி" *க&தி� ஈயாடவி�ைல. 
 
மணாளைன அக*� *க*� மல'�0 வரேவ�பத�= மாறாக அதி'�சி9ட" 
க$களி� நீ' கசிய, ெபா"னா�சி நி�பைத� க$5 ராமசாமி தி5�கி5கிறா". 
 
"எ"ன 2	ள? எ"ன நட�தி�சி?" 
 
"ஒ$ணி�ல, நீ%க�லா வர�காணமி"Eதா, ெகா3ச� சைட2..." 
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ச%க*ேக�வரE�= *"� சா&திய ேராஜா மாைலைய� = �க	 �ைலயி� 
ேபா8; �கிறா'. அைத� பிாி&0 எ5&0, Nைல தனிேய பிாி&0 *F�கி ம3ச8 
<ைள� Kசி விைரவி� மாம" ெகா$5 வ கிறா'. அதி� ெபா"னி" 
சி"னமி�ைல; ராமசாமி ஏேதா நட�தி �கிறெத"F ஊகி&0� ெகா	கிறா". 
எனிE� ேக8கவி�ைல. அ�த ம3ச8 கயி�ைற அவ:�=� Kமாைல9ட" 
அணிவி&0 அவைள உாிைமயா�கி� ெகா	கிறா". = �க	 மணிய;&0 
மணம�க:�காக அ �சைன ெச/கிறா'. ெபா%க� பிரசாத� ெப�F மணம�கைள 
அைழ&0� ெகா$5 P85�=	 வ ைகயி� அ ணாசல&தி" க$களிI �0 
நீர வி ெப =கிற0. �85� பய�ற% க3சி9�, பழ*� ப�பட*மாக மாமி 
அவ'க:�=� காைல வி �தளி�கிறா	. 
 
மாமியி" காைல� =�பி85� பணிைகயி� �திய தாIைய எ5&0� கா8டவி�ைல. 
*னிசீஃ� P8டா�சிைய, இ"E� ெதாி�தவ'கைள� =�பி5*" மாகாளிய�ம" 
ேகாயிைல9� வல� வ�0 பணிகி"றன'. பி"ன' எ�ேலாாிட*� விைட ெப�F� 
ெகா$5 <&0�=; பX ஏFகி"றன'. 
 
 
ெத  *ைனயி� இவ'க	 வ வைத வாயிII �ேத சரசி பா'&0 வி5கிறா	. 
"அ�கா வ�தி�F... அ�கா... அ�லா� வ�தி8டாவ...!" எ"F உ	ேள ஓ5கிறா	. 
ெசா�= வ கிறா	; ப2E வ கிறா	. ெசா�=வி" � ச" Dட எ@�0 நி�கிறா". 
 
ெச%கமல&தா�சி எ%ேக? 
 
"ஆ�சியி�ல சர�?" 
 
"ஆ�சிய, அ�த� ெபாிய கண�க2	ள ாி�சாவில D8;85� ேபானாவ!" 
 
ெபா"னா�சி ேக	வி� =றி9ட" அவ	 *க&ைத� பா'�கிறா	. 
 
"ெபாி... *தலாளி�= ெரா�ப ஒட�� சாXதியாயி �="E D8;� ேபானா. ப5&த 
ப5�ைகயா இ �காவளா..." எ"F ெம�Iய =ரI� சாைடயாக� ேசதி 
ெதாிவி�கிறா	 ெசா�=. 
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ெபா"னா�சி ச8ெட"F நிைன2 வ�தவளாக� ெசா�=ைவ9�, அவ	 � சைன9� 
அ; ெதா85� பணிகிறா	. 
 
அவ'க:�= ஒேர மகிA�சி; ப2E2� ெசா�=2� =லைவயி85 வாA&0கி"றன'. 
இைலகளி� இ8;I9ட" சீனி9� ச8னி9� ைவ&0 அவ:�=� ராமசாமி�=� 
உ$ண� ெகா5�கிறா	 ெசா�=. 
 
"நா%க அ%ேகேய உ$டா��. இ�ப வாணா�..." எ"றா� அவ	 வி5கிறாளா? 
 
"இ �க85�... உ$5�கY... உ%க�பா, ஆயி, சி"ன�மா, ஆ ேம பா�க இ�லாம 
ேபாயி8டாவ..." எ"F க$ கல%=கிறா	. சிவ�தகனி பழ*� கல � வா%கி� 
ெகா$5 ஓ; வ கிறா". சிவ�தகனியி" ெப$சாதி அவ	 �டைவைய& ெதா85� 
பா'&0 மகிAகிறா	. =ழ�ைத பழ&0�=� ைக நீ85வைத வில�கி� ெகா$5 
அவ:�= இைலயி� பழ&ைத ைவ�கிறா	. ேச2 ெபா8டல&ைத அவிA&0 
ைவ�கிறா	. "அ�கா2�= ெரா�ப ஆைச... கல' =;�சி�=� மா�பிள! ெபா"னா�சி! 
கல' =;�சி�க...!" எ"F சிவ�தகனி உபசாி�கிறா". 
 
"எ"ன&0�= இ�ப;� ெசல2 ப$.றிய?" எ"F ெபா"னா�சி க;�0 
ெகா	கிறா	. "சரசி! கிளாெச5&தி85 வா!" 
 
"இ �க85�. கIயாண� க8; வாரவ%க:�கி ஒ  வி �தா�கி� ேபாட இ�லாத 
ேபாயி8ட�. நீ%க ஆ �=� =5�க வாணா. நா அவிய:�= ேவற வா%கி� 
=5�ப..." 
 
இ�த அ"�� ெபாழிவி� திைள&த பி" ராமசாமி அவைள& த" =;>�= அைழ&0� 
ெச�கிறா". மாைல மய%=� அ�த ேநர&தி� P5 தி ��� அைனவ � அ�த 
மணம�கைள� பா'&0 விய�0 மகிA�சி ெதாிவி�கி"றன'. 
 
D�தI� தாைழ9� ம 2� மண�க, த" மகEட" வ�0 அ; ெதா85� பணி9� 
ெப$ைண� க$5 தா/ வாாி� � 8;� ெகா$5 எ@�தி �கிறா	. சிறி0 ேநர� 
ேப�ேச எழவி�ைல. பிற= அவ" *க&ைத அவ	 ைக தட2கிற0. 
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"ஏ ராசா...!..." 
 
க$களி� ஒளி 0:��கிற0. 
 
"அ�மா, இவ தா ஒ� ம மவ... ெபா"னா�சி." 
 
தா/ அவ:ைடய க@&தி>	ள ம3ச8 சர8ைட� ைகயிெல5&0� பா'�கிறா	. 
ெவF� ம3ச	 சர5. ஒ  ="றிமணி ெபா"னி�ைல. 
 
"இ��85 நா ேவல ெச3ேச! அள&0 ெமாதலாளி கIயாண&0�= ஒ$.ேம 
இ�ேல"E8டாவளா? ஒ  மி3சி த%கமி�ல." 
 
"அ�மா இவ ேபேர ெபா"னா�சிதா! அ��85� த%க�!" அவEைடய நைக��ைவ� 
ேப�� அவ:�= ரசி�க&தானி�ைல. ெபா"னாசி�ேகா, பாயச& 0 �பா/ நிைன2� 
பிசிFக	 ெந3சி� ைத�கி"றன. 
 
இர2, பா/ தைலயைணைய உ	ேள ைவ&0வி85, தா/, தன0 0ணி விாி�ைப 
எ5&0� ெகா$5 ெவளிேய வ�0 வி5கிறா	. அ�த� ேசாபன இரவி�, 
ெபா"னா�சி க$ணீ' ேதா/�த பனி மல' ேபா� விலகி நி"F அவைன� 
பணிகிறா	. 
 
"எ"ன2	ள இ0?" 
 
"நீ%க ெபாற2 மன�கிேலச� பட�Dடா0. தாIய& த%கபா$; எ5&தி85� 
ேபானா. ஒ%க�=& ெதாி9�. அெவ தாIய&தா ெகா$5 ேபானா. எ" ராச நா 
எ�ப;� ெசா�>ேவ ஒ%ககி8ட." 
 
ராமசாமி�= இைதெய�லா� ேக8க� ெபாFைமயி�ைல. 
 
"நீ ஒ$.3 ெசா�லா$டா. ெசா�ல2டமா8ட..." 
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அவ	 ைக அவைன& த5&0 நிF&0கிற0. அவ" திைக&0� ேபாகிறா". 
 
"நா அ"னிேய ஒ%ககி8ட� ெசா"ன; அ�த� கிழ�கில உதி�பவ3 சா8சியா எ" 
அ�தரா&மா2ல 0ளி அ@�= ெகடயா0. ஆனா, பா&தி�க85� ேசF எ�ேமல 
ப8;ாி��!..." 
 
"அட, ேச, இ�த ேநர&0ல இ&ைதெய�லா3 ெசா�I85? அ�த நா�ச�ப�3சில 
அ"ைன�ேக =5&தேன?" 
 
"நா�ச�ப இ�ல. அவைன நா சமாளி�சி8ட. அ�த� ேசால� பய =;�சி85 ேதாி� 
கா85 இ 8;ல.." அவ	 ேத�பி& ேத�பி அ@கிறா	. 
 
ஒ  கண� ப �ைக� க� =&திவி8டா� ேபா"F ராமசாமி தி5�கி85� ேபாகிறா". 
ஆனா� மFகண� அவ" ெவ"F வி5கிறா". 
 
ெபா"னா�சியி" க$ணீ' காி�பி� உத5க	 அ@�0கி"றன. 
 
"நீ ெபா"E... த%க�. எ�த� ேசF� ஒ� ேமல ஒ8டா0. நீ த%க�..." 
 
அ�த� காி�� ஈேர@ உலக%களி>� கிைட�காத இனிைமயாக இ �கிற0. 
------------- 
 

23232323    
 
ெச%கமல&தா�சி நிைறய� பன ஓைல ேசகாி&0 *"னைற *@வ0� அைட&0 
இ �கிறா	. 
 
சரசி அவ	 உ	ேநா�ைக� �ாி�0 ெகா$5 வி8டா� ேபா� ேதா"F�ப; 
ெவ5�ெக"F ேக8கிற0. "ஆ�சி! அவிய�லா� அள&0�=� ேபாகாம 
ெமாட%கி8டா, ெபா8; ெசலவி �=மா? ஆ  வா%=வா?" அ�த� சிFமிைய ஆ�சி 
உF&0� பா'�கிறா	. 
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பதிைன�0 Qபா/�= வா%கி வ�0 வி8ேட" எ"F ெப மித&0ட" நி�மதி� 
ெப ��� வி8டாேள? அட... இ�த� ெபா;சி�=� ேபான �&தி என�=� 
ேபாகIேய? உ�பள&0 ேவைல ஓ/�0 வி8டா� ஓைல� ெபா8;�= ஏ0 அHவள2 
கிரா�கி? ஆனா� அள&0 ேவைல அ�ப; ஓ/�0 வி5மா?... ஒ"Fமி�லாம� ஓ/�0 
விடலாமா?... 
 
"ெபா"னா�சி எ"ேனயா 8Y?" 
 
க&திைய எ5&0 ஓைலைய வாகா�கி� ெகா$5 ஆ�சி ேக8கிறா	. 
 
"D8;85 வார85மா ஆ�சி?" 
 
"D�பி5...!" 
 
ச�ைற�ெக�லா� �திய தாI 0ல%க, பளி�ெச"F *க&தி� தி நீF� 
=%=ம*மாக, ஈர�D�த� *;��ட" அவ	 வ கிறா	. 
 
"சாமான ெம�லா� வா%கியி �கா... 8Y?" 
 
அவ	 தய%கி நி�கிறா	. 
 
"நாள�கிேல�0 ேவலயி�ல. ெதாி9மி�ல?" 
 
"ெதாி9� ஆ�சி?" 
 
"ராமசாமி ஆ&தாள இ%க D8;யார"E ெசா"னானா? அ%க ேவற எ0�= 
வாடைவ?" 
 
"வார *"னா..." 
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"சாி, ப�ைசைய� D8;85� ேபாயி, அாிசி9� ெவற2� வா%கி வ�சி�க. ெபாற2 
எ�பி; இ �=ேமா?..." 
 
அவ	 த" � �=� ைபைய& திற�0 ஐ�ப0 Qபா/ எ5&0� ெகா5�கிறா	. 
 
இ�த ஆ�சி ப&0� கா��= ஒHெவா  சமய� கண�=� பா'�பா	. ெச�ேபா 
ேலா8டாேவா ெகா$5 வ�0 ைவ&0 வி85 *ைட�=� பண� ெப�F� ெச�>� 
DI�காராிட� வ8; *ைன *றியாம� வா%கி வி5வா	. ஆ�சி இ�ேபா0 ெகா3ச 
நா8களாக� ைபசா கண�ைக வி85 வி85 இ�ப; வ�தவ �ெக�லா� 
ெசலவழி�கிறா	. 
 
ப�ைசைய9� பா3சாIைய9� சாமாE�= அE�பிவி85 அவ	 அ5�ைப �8;� 
பாைனைய� க@வி உைல ேபா5கிறா	. ெபா@0 உ�சி�= ஏFகிற0. அவ	 
அாிசிைய� க@2ைகயி� "இ%க இ �0�க!" எ"ற =ர� ேக85 ெவளிேய 
வ கிறா	. 
 
மக" தாைய� ெகா$5 வ�0 அம'&0கிறா". 
 
ெவ	ள� தைல�= ேம� ெச�வ0 ேபா>�, தா" ஓ8ைட� படகி� ெதா&தி� 
ெகா$; �ப0 ேபா>� Lதி நிைற�த *க&0ட" அ�த அ�ைம அவைள� 
பா'�கிறா	. 
 
சில த85*85�க	, 0ணி �8ைட, ைச�கிளி� ைவ&0� க8; வ�தி �கிறா". 
*�ற&தி� மாியான�த� ைச�கி:ட" நி�கிறா". 
 
"ஆ�சி...? நீ%க ெசா"னா�பில ெச3சி8ட..." 
 
"ேப�� வா'&ைத எ"ன ஆ�சி?" 
 
"தனபா$;ய", அ=Xதி", ெச�ைலயா எ�லா க8சி�கார � ேப�றாவ. 
பன3ேசால அள&0ள நட�கா0"E ெசா�றா. ஆ�சி, நா% ேக	வி�ப8ட0 நிசமா?" 
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"எ"ன ேக	வி�ப8ட?" 
 
"ஒ%கள� ெபாி கண�க2	ள வ�0 D8;85� ேபானாவளா�. ஏ அவிய	ளா� 
<$;� =5�ேக"E ேக8டாவளா�..." 
 
"ேக8டாக. நா ஆ  அவியள& <$;� =5�க? =�பி கா3�, =ைல எாி3சா தாேன 
அதிகமா �ைகயி0"ேன... 'எ"ன; அதி�கிரமா ேப�த? மாியாதிய நட�க'$ணா. நீ 
*த�ல மாியாதிய நட$ேண..." 
 
"ெபாிய *தலாளி8;யா?" 
 
ஆ�சி தைலநிமிராம� "ஆமா�" எ"F தைலயா85கிறா	. "ஒடேன இ�த ஆ$; 
எ"ன� D8;85 ெவளீ Q��ல வ�0 பய*F&தினா. 'நீ எ"ன நிைன�சி85 
அவியள இ�பி;� ேபசின? அவிய வய� கால&0ல ெரா�ப� கிேலச�ப85 ஒ"ன� 
பா&0� ேபச.மி"E ெப �த"ைமயா� D85 வி8டா, நீ ம85 மாியாதியி�லாம 
நட�ேக! அவவ நிலமய நிைன�சி� ேபச.�'"னா. 'என�=& ெதாி9�. எ"ேனவிய? 
ேபா`�ல �;�சி� =5�பிய. ஆ	 வ�சி அ;�பிய, அ�பி85தான?'"ன. என�= 
இனி எ"ன பயமி �கி?" 
 
"'நீ அநாசியமா� ேப�த. ஒன�= [5 பண� ஒ0�கியி �=. இ�ப ேவ."னா>� 
ஆயிர� ஒ0�கிற*"னா *தலாளி. ேபசாம வா%கி85 ஒ0%கி� ேபா. இ�த& 
தல&ெதறி�� பயகைள� ேச&085 வ��ல எற%காத, ஆமா�...'"E பய%கா8;னா." 
 
"என�=� பண� வாணா. ஒ%க அ�<ரா&0மாவ& ெதா85� பா&0� ேப��. 
ஒ%க�= உ�ப� �ர$;� =5�க ஒழ�கிற ெபா$5வைள9� ஆ�பிளகைள9� 
�	ளகள9� நீ%க =ளி �ப; வ�சி �கல. ஒ%ககி8ட பணமி �கி, அ�த வல&0ல 
ேபாIைச� ைகயில ேபா85�=விய, ஏ, சாமிையேய ைகயில ேபா85�=விய; ஆனா 
நீ%க ப$ண பாவ� ஒ%கள ��மா வி8;ரா0'"E ெசா�Iவி85 மடமட"E 
எற%கி வ�தி8ட..." 
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ராமசாமி விய�பினா� சிைலயாகி நி�கிறா". அவ" க$களி� *&ெதாளி 
மி"Eகிற0. 
 
"ஆ�சி! ஒ%க:�= நா%க ெரா�ப ெரா�ப� கடம� ப8; �கிற�. ஒ%க 
'ச�ேபா85'தா எ%க:�= இ�ப தயிாிய&ைதேய =5&தி �=. எ"ன வ�தா>� 
ெர$;ல ஒ$."E 0ணி3சி நி�ேகா�..." 
 
ெபா"னா�சி *�ற&தி� நி"F ச"ன� வழியாக அவ" அவைள� D�பி5வைத� 
பா'�கிறா	. அவ'க	 ெச"ற பி"ன', ஒ  கIயாண P8;" பரபர�ேபா5 அவ	 
P85� பணிகளி� இற%=கிறா	. ேசா�ைற வ;&0 *தI� அவ" அ"ைன�= 
வ8;�கிறா	. 
 
"க3சியி� உ�� ேபா85� ெகா$டா8;. இ�ப அ0 ேபா0�..." எ"F DFகிறா	 
*தியவ	. 
 
ப�ைச விற= வா%கி வ கிறா". பா3சாI ெப8;யி� �ம�0 வ�த அாிசிைய அ�த 
அ�ைம ெகா8;� �ைட&0� சீராக எ5&0 ைவ�கிறா	. =ழ�ைதக	 அைனவைர9� 
=ளி�க� ெச/0 0ணி கச�கி, ேசாF ேபா85� கைடெய�லா� ஓ/�த ேபா0 ெவயி� 
�வாி" ேம� ஓ; வி8ட0.  
 
ராமசாமி வ கிறாேனா எ"F அவ	 வாயிI� எ8; எ8;� பா'�கிறா	. 
 
தி*தி*ெவ"F சிவ�தகனி9� இ"E� நாைல�0 ேப � சில த;கைள �%கி� 
க��கைள& <�கி� ெகா$5 வ�0 Tைழகி"றன'. 
 
"இெத�லா எ"ன?" 
 
ஒ வ" அாிவா	 ைவ&தி �கிறா". 
 
"யா'ல அ0?..." எ"F ஆ�சி ெவளிேய வ கிறா	. 
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"நா%கதா ஆ�சி... இெத�லா இ%க வ�சி �க�..." 
 
"ராமசாமி வரானா?" 
 
"இ�ல. ஆனா நாேளேல�0 ேவல�கி ேபாவ இ�ல... ெமா&த அள�கார � வ�த0 
வர0"னி �க�. இதபாற�, பன3ேசால அள&0 ைடவ' ேசாைல ெதாி9மி�ல?" 
 
ெபா"னா�சி தி5�கி85� பா'�கிறா	. ஆ�. ேசாைல தா"! "ெபா"னா�சி! 
ெசாவமா? நாE� ேச�தி �க. பன3ேசால அள&0ல எ�லா& ெதாழிலாளிய:� 
ேச'�தி �கா!" 
 
"உசிைர� =5&தி85 நீ ல *@கி� =ழாமா85ேவ. நாள�=, ஆF Qவா DI"E 
ெசா�I85 ெர$5 Qவா� கண�= சர�=�="E �;�சி�கி5வா கண�க2	ள. 
என�= ெசாத�தர நா, ேம தின&0�=� Dட `2	ள. இெத�லா ராமசாமி ெசா"ன 
ெபாற2தா ெதாி3சி�சி. எ"ன எ��85 நாளா ஏமா&தி8; �காவ!" 
 
ெபா"னா�சி சிைலயாகிறா	. 
 
 
"அ வா�லா% ெகா$;85 வ�தியளா? அ�லா� இ%ஙன*� இ �க85�! எ"ன� 
ேக�காம ஆ � ெதாடாதிய! ெபாற2, வ�� 0�� ஒ%களால வ�த0"னா, அ��85� 
Pணாயி �. அள&0 வாச�ல நி"F ஆ � ேசாI�=� ேபாவாம பா&0�=�..." 
 
ஒ  க85�=	 சீராக அட�கி ைவ�ப0 எHவள2 ெபாிய ெசய�? மாைல ேத/�0 
இ 	 பர2கிற0. மீ$5ெமா  *ைற ேசாF$ண ேநர� வ�0வி8ட0. ��றி� ��றி 
வ�த சிFவ'க:� ப�ைச9� தி$ைணயி� ப5&த0� உற%கி� ேபாகி"றன'. கிழவி 
ப;யிேலேய உ8கா'�தி �கிறா	. 
 
ெபா"னா�சி�= மன� அைலபா/கிற0. 
 



219 

 

"ஏ8;? நீ ேசாF தி"னி85� கதைவ� ேபா8585� ப5Y! அெவ வ வா, நாIட� 
ேபாவா - ேவைலய285 நி�கிறமி"னா ேலசா? பண� பிாி�பா... ேபா! வ�தா கதவ& 
த85வா, நா இ%ஙனதான இ �க. ஒற%க மா8ட..." 
 
ெபா"னா�சி�=� ப5&தா� உற�க� பி;&தா� தாேன? 
 
ெவ= ேநர� அைத9� இைத9� எ$ணி மன� அைலபா/கிற0. பிற= எ@�0 
ெச"F பாைன� ேசா�றி� நீQ�றி ைவ�கிறா	. 
 
"ஆ�சி, உ	ள வ�0 ஒற%=றியளா?" 
 
அ�த& தா/ மF&0 வாயி�ப;யிேலேய � $5 ெகா	கிறா	. *�ற&தி� நி"F 
வாைன� பா'�ைகயி�, அ%= ேகா; ேகா;யாக� �ட'க	 இைர�0 கிட�கி"றன. 
 
மணி எ"ன ஆயி �=� எ"F ெதாியவி�ைல. ெசா�= � ச" எ@�0 உ8கா'�0 
இ *கிறா". அவ	 உ	ேள ெச"F கதைவ� சா&தி� ெகா	கிறா	. 
 
உற�க� வ�த0 ெதாியவி�ைல. த%கபா$; ம3ச	 ம3சளாக� பழ�=ைல9� 
ைகயி� பி;&0 வ வ0 ேபா� ஒ  கன2. சி"ன�மா பழ&ைத� பி/&0� சிாி&0� 
ெகா$5 அ�ப�சியிட� ெகா5�கிறா	. நிச� ேபாI �கிற0. ச8ெட"F விழி&0� 
ெகா	கிறா	. எ%ேகா ேகாழி D2கிற0. ஆளரவ� ேக8ப0 ேபாI �கிற0. அவ	 
கதைவ& திற�கிறா	. இர$5 வIய கர%க	 அவைள வைள�கி"றன. "25�... 
25�... ஆ�சி, �	ளய	ளா� *ழி�சி5வாக..." எ"F கி�கி��கிறா	 அவ	. 
 
அவ	 கதைவ ெம�ல& தாழி5கிறா	. 
------------ 
 

24242424    
 
தி%க8கிழைம காைலயி� சாாி சாாியாக உ�பள�கார' ெத �களி� ெச�லவி�ைல. 
ைகயி� அ>மினிய& <�=� பா&திர*�, ெபா%கி� Lைள சா'�த க$க:� தைல� 
ெகா8ைட� � 85மாக� ெப$க:� சிFவ' சிFமிய �, அ;மிதி&0� சாைலயி" 
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ெபா; ெய@�பவி�ைல. ேகா�ட" �ர�, கிரச"8 நக', ஆகிய எ�லா& ெதாழிலாள' 
=;யி ���களி>� ஆ$க:� ெப$க:� P5களி� D; நி"F வானி� 
ேமக%க	 D5வைத� பா'&0� ேப�கி"றன'. சிFவ' சிFமிய' ேவைலயி�ைல 
எ"F ெத �களி� விைளயா5கி"றன'. 
 
அ ணாசல� *த� பXஸு�ேக வ�0 இற%=கிறா'. 
 
"வா �!" எ"F ெச%கமல&தா�சி வரேவ�கிறா	. 
 
"வழிெய�லா� ேபா`ச� பா&த. எ"னேமா கா0ல வி@�தி�சி. ஆேரா தைலவைர� 
ேபா`சி பி;�சில உ	ள ெகா$;85� ேபாயி8டா"னா. ராமசாமி வ�தானா?" 
 
"வி;ய�காலம வ�தி�F� ேபானா பா&த..." 
 
ெபா"னா�சி *�ற� ெப �=பவ	, ேப��� =ர� ேக85 ஓ; வ கிறா	. 
 
"எ"ன ெசா�றிய மாமா? ேபா`�ல ஆர� �;�சி85� ேபானாவ?" 
 
"ெபா"னா�சியா? எ�பி;�மா இ �ேக? ஒ�மாமியா எ%ேக �கா?" 
 
"இ%கதா. அவிய கால� �;�சி85� ேபாவாேத"E அ@தாவ. எ"ன9� 
ஏசி8; �கி... மாமா. ஆர� ேபா`சில �;�சி� ேபானா?" 
 
"ெதாியல�மா, ெசா�I�கி8டா பXZல. இ0 வழ�க� தான? நா இ%க வ *"ன 
�ணா ெந�ப', நாலா ெந�ப' ெத  வழியா&தா வ'ேற. எ�த அள&0ககார � 
ேவல/�=� ேபாவல. இ"னி�= மான� கF&தி �=. இ�ப மைழ வ�தா, வாாின 
உ�ப� காவ�0 ப$ணல, *ைட ேபாடல"னா ந8டமாயி5�. ெமாதலாளி மா  
எற%கி வ வா. ஒேர வழி தா. ஆனா, DIய வாணா ப&0 ைபசா ஏ&0வாேன ஒழிய, 
ஒ  ெதாழிலாளி�=� ச8ட�ப; ெகா5�க ேவ$;ய ச>ைக, வசதிெய�லா� 
=5�பானா? இ&தைன நாள�கி `2"E ப8;ய� ேபா85 இனிZெப�டாி8ட� 
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கா85வாEவ. ஆனா ெசாத�தர நா:�=� ேம நா:�=� Dட சில அள%களி� `2 
கிைடயா0 DIேயாட. இ&தினி நா  சி க$ட2க இ�ப திY'E எ�லா� வி85� 
ெகா5�பாகளா? எ&தினி நா =3�� =ழ�ைத9மா ப8;னி கிட�பாக?" 
 
ெச%கமல&தா�சி ேபசேவயி�ைல. 
 
மாம" *"� இHவாF ேவைல நிF&த� ெச/த கைதகைள� ப�றி ேப�கிறா'. 
 
லாாி அள&0�=	ளார வர�Dடா0. ெதாழிலாளிகேள �ம�0 வ�0 ஏ�ற ேவ$5�. 
அதனா� அவ'க:�= அதிகமான வ மான� கிைட�=� எ"F வாதி8ட 
ெதாழிலாள' தைலவைன எ�ப;� ெகா"F வி8டா'க	 எ"F விவர� DFகிறா'. 
 
திYெர"F ெச%கமல&தா�சி ப8டா� சீFவ0 ேபால ெவ;�கிறா	. 
 
"ஒம�= அறிவி �காேவ?" 
 
அ�த� =ரI� அவ' ந5%கி� ேபாகிறா'. 
 
"ெகா�>ற கைதய� ேபாயி இ�ப ெசா�>றீ�! நாயமா இ �கற எைத9� ேவேராட 
ெக�Iற ஏலா0 ெதாி3சி�=�! ஒ  ��>�Dட எ5�க எ5�க *ைள�கி0. 
அ�த2	ள க$.ல 2�ர வ�சி85� பா&தி8; �கி, ஒம�= வயசான0�= 
தயிாிய� ெசா�ல.�E ெதாியா$ட?" 
 
மாம" பாவ�, உமிAநீைர வி@%கி� ெகா	கிறா'. "த��&தா", த��&தா". 
எ"னேமா ெசா�ல வ�0 ெநதானமி�லாம ேபசி8ட, ம"னி�சி�=�..." 
 
ஓ; வ�த ஆF அைண க$5 *8;னா� ேபா"F திைக&0� ேபாகிறா'. 
 
"ேபச&தா" ெதாி9�. ேபசி8ேட இ �பிய; எ�லா� ேப�றா". ப;�சிவ, ப;யாதவ, 
ெதாி3சவ, ெதாியாதவ, ஆ��ள, ெபா��ள அ�லா� ேப�றாவ. சினிமால, ேர;ேயால 
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ெத வில, கடயில ேப�� ேபசிய ஏமா&0ராEவ; ேபசிேய ஏமா�0� ேபாற�. ெச&0� 
ேபானவ� ப&தி இ�ப எ"ன ேப��? இ �கிறவகள� ப&தி இ�ல இ�ப நின��?" 
 
'ெசவ&தா�சி' எ"F =றி�பி5� ெச%கமலமா? � சைன வி8ட, தர%ெக85� ேபான, 
மகைன� பறிெகா5&த ஒ  ெப$ பி	ைளயா? 
 
"நாய� அ�மா. ஒ%க:�=& ெதாி3ச0 என�=& ெதாியாம� ேபா�சி, 
ம"னி�சி�=�..." எ"F ெந3ச� த@த@�க அவைள� ைகெய5&0� =�பி5கிறா'. 
 
"எ"ன ஏ% =�பி5றிய? இாி9�. ெபா"னா�சி, பாைனயவ�சி ெகா3ச� Dடேவ 
ேபா85 வ;�சி ைவயி. ஒ  =ள��� கா�சி ைவயி. ஆ � பசி ப8;னி"E வ வா..." 
எ"F க8டைள இ5கிறா	. 
 
பக� ேத/�0 மாைலயாகிற0. மாம" சா�பி85 வி85 ெவளிேய ெச�கிறா'. 
வைளேவ ெகா�ெல"F கிட�கிற0. ஆ�சி ெப8; *ைடகிறா	. ெசா�= 
மாவா85கிறா	. ெபா"னா�சி த$ணீெர5&0 வி85 ேவைல *;&0 வி8டா	. 
ெவளி�= இய%கி� ெகா$; �தா>� உ	ள&தி� க �காிவாளி" D'*ைன 
ஊசலா5வ0 ேபா� ஓ' அ�ச� நிைல=ைல�கிற0. ேவைல *ட�க� ஒ  நா	 
இர$5 நா:ட" *;9மா? 
 
"அ�கா!... அ�கா!" எ"F ப�ைச ஓ; வ கிறா". 
 
"எ�ேலா � ஊ'ேகால� ேபாறாக! வா%க... எ�லா � அ%க நி"E பா�கறா%க...!" 
 
ந�லக$., ெசா�=வி" ைபய", ம 0, பா3சாI, சரசி எ�ேலா � ெத வி� 
ஓ5கி"றன'. அவ:� Dட ஆவ>ட" ெதாழி*ைன�=� ெச�கிறா	. அவ:ைடய 
நாயக" ெச�வைத� பா'�க&தா"! 
 
"உ�பள& ெதாழிலாள' ச%க� வாAக! எ%க:�= நியாய� ேவ$5�! எ%கைள 
ஆைள� ச8ட&0�= உ8ப8ட பதி2& ெதாழிலாளியா�=%க	! நீதி ெகா�லாதீ'! 
ஆ.�=� ெப$.�=� சமேவைல சம�DI..." 
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ேகாஷ%க	 கா�றிேல மித�0 வ�0 ெசவிகளி� அைல அைலயாக வி@கி"றன. 
 
ப�ைச, பா3சாI ந�லக$. எ�ேலா � �ாியாமேல 'ேஜ' ேகாஷ� 
ேபா5கி"றன'. ஆ$க:� ெப$க:மாக� D8ட� *"ேனறி வ கிற0. 
காவ�0ைறயின' *ைனயி� ஆ%கா%= *0கி� எைதேயா �ம�0 ெகா$5 
நி�பைத ெபா"னா�சி பா'�கிறா	. கடலா/ அ�த� D8ட� ெத ைவ 
ெந �கிய;&0� ெகா$5 வ கிற0. அ�த� ெப %கள&தி� K&த பல வ$ண 
மல'க	 ேபா� வ$ண� ெகா;க	... மி=தி9� ெசHவ$ண� ேகால%க	... 
 
D8ட� ெத ைவ� கட�=*" எ"ன ேந'�தெத"F ெதாியவி�ைல. ேகாஷ 
அைலக	 சிதFகி"றன. க�க	 பா/கி"றன. ப�ைசயி" ெந�றியி� ஒ  Dறிய க� 
பா/�0 = தி� ெபா8;5கிற0. 
 
"எேல, ப�ைச, வால... எ�லா� வா%க... P85�=� ேபாவலா�!" எ"F ெபா"னா�சி 
க&0ைகயி� காவ� 0ைறயின' க$ணீ'� =$5க	 ெவ;�கி"றன'. Lதியி� 
ந5ந5%கி� D8ட� சிதFகிற0. ெபா"னா�சி�= க$ணீ'� =$ைட� ப�றி& 
ெதாியா0. க$ணி� எாிய எாிய நீரா/ வர, =ழ�ைதகைள அத8; இ@&0� 
ெகா$5 P85�=	 ஓ; வ கிறா	. 
 
"=$5 ேபா5றாவ!" 
 
"ஏேல, வால, ேபா`� �;�� அ;�பாவ!" எ"F தா/மா' விவர� அறியாத 
பி	ைளகைள அைழ&0� ெச�கி"றன'. 
 
"அ�கா, மாமா ெகா; �;�சி85� ேபானாவ, பா&தியா�கா...?" த" கணவைன& 
தா" மாமா எ"F DFகிறா" எ"பைத� ெபா"னா�சி �ாி�0 ெகா	கிறா	. 
 
"நிசமா>மா! என�= ஆ � ஏ0� �ாியல!" எ"F Dறியவ$ண� அவ" காய&தி� 
அவ	 ம3ச:� �$ணா��� =ைழ&0 ைவ�கிறா	. எாி�ச>ட" ெபா 8ப5&தாத 
கிள'�சி அவE�=. 
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"=$5 ெவ;�சா%கேள, அ0 ஆைர9� சாவ;�காதா�! ஆனா க$.ல 
த$ணியா� ெகா850... என�=� Dட அவிய Dட� ேபாவ.�E ஆச, ஏ�கா 
இ@&தி85 வ�தி8ட?" 
 
"வாணா வாணா, நீ ேபானா இ�த� ெபா;ெய�லா� ேபா2�..." 
 
இ�த அம'�கள%க	 எ02ேம த" ெசவிகளி� விழாத மாதிாியி� ஆ�சி க மேம 
க$ணாக� ெப8; *ைட�0 ெகா$; �கிறா	. 
 
நா8க	 நக கி"றன. 
 
மாமE�= இ%= நிைல�க2� ெபா �தவி�ைல. ஊாி>� இ �பாக இ�ைல. 
த%கபா$;யிட� ச$ைட ேபா85& தாIைய& தி �ப� ெபFகிறா'. வாாி ைவ&த 
உ�ைப அவ" வ$;யிேல�றி� ெச�கிறா". 
 
ராமசாமி எ�ேபாேதா இ 8;� க	வைன� ேபா� வ கிறா". அவசரமாக� 
ேசாF$கிறா". "வ85�கார' அள&0ல ஒ  பயல உ	ள25றதி�ல"E மா*$; 
நி�கியா. பன3ேசால அள&0ல ேசால ெதாழிய& ெதறி�0 உ�ெப�லா� 
கலா*லா"E ஆ�கி8டானா�. பய ேபா`� காவ>�= மீறி கட�ல *�=ளி�சி8ேட 
ேபாயி மிசின& தவராF ப$ணி8ேட"னா... ேவல�கி� ேபாவ பய�தி8ேட அ�லா� 
நி"னி5வா%க. ஆனா, ெவளியாள28டா, ெதால3ச�. அ0தா க85� ேகா�பா 
இ �க.�. இ�ப அ�த� க8சி இ�த� க8சி இ�ல. எ�லா � ஒ  க8சி. நம�= ஒ  
மனிச"E ேவ$;ய ேதைவக:�= உாிைம ேவ.�..." 
 
ைக க@வ அவ	 நீெர5&0� ெகா5�ைகயி� சர8;� ெபா�சி"ன� =>%=வைத� 
பா'&0 வி5கிறா". 
 
"மாமா ெகா$டா�தா..." 
 
இளைமயி" தாப%க	 க8டவிAகி"றன. 
 
"தயிாியமா இ 2	ள; ந�ம ப�க� நியாய� இ �=. நா வார..." கதைவ& திற�0 
அவைன ெவளிேய ெச�ல வி5வ0 மிக� க;னமாக இ �கிற0. 
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எ$ெண/ விள�கி� திாி ம85ேம எாிய& ெதாட%=� நிைல. ஆ�சி P85 *�ற&தி� 
கடE�=� ெப$க	 வ�0 ெமா/�கி"றன'. ஆ�சி உ	ேள ெச"F ெப8;ைய& 
திற�0 ஐ�0, ப&0 எ"F எ5&0� ெகா5�கிறா	. 
 
ப�ைசயி" ெந�றியி� அ"F க�ப8ட காய� P%கி� சீAேகா&0� ெகா	கிற0. 
ஓைல� ெப8;கைள� ச�ைதயி� ெகா$5 ேபா85வி85 வ�0 ெந�றிைய� 
பி;&0� ெகா$5 உ8கா கிறா". 
 
ஆ�சி ஒ  Qபாைய அவனிட� எ5&0� ெகா5&0, "ெபாியா�ப&திாில ேபாயி 
எதாE� ம �0 ேபா8585 வாேல?" எ"F அE��கிறா	. 
 
அ"F காைலயி� வா" இ ள மைழ மணிக	 இ%ெகா"F� அ%ெகா"Fமாக� 
ெபா8ெபா8ெட"F =தி�கி"றன. பிற= களி��� =�மாள*மாக� கதிரவEட" 
விைளயா;� ெகா$5 கா/�த ம$ ெவ/0யி'�க� படபடெவ"F ெபாழிகிற0. 
த85ேம85 அ�பார%கைள இ�ேபா0 எ�த� =3�� வ�0 ெதாடலாகா0. வ%கி�= 
ஈ5க8;ய =ைவக	 கைர�0 விட�D5�. அவ�ைற வி�F �ைடகளா�க ஒ  ஈ 
கா�ைக ேபாக� Dடா0. 
 
த%க	 ேபாரா8ட� ெவ�றி� பாைதயி� ெச�>� எ�களி��ட" அவ'க	 பசிைய9� 
மற�0 களி�கி"றன'. 
 
சிவ�தகனி அ"F மாைல நா"= மணியளவி� ��சிைர�க ஓ; வ கிறா". 
 
"பன3ேசால அள&0ல �0 ஆ	 ெகா$5 லாாிேயாட உ	ளார ேபானாவளா�. 
ஒ�மா�பிள, இ"E� ெமா&த ேப � =F�க வி@�0 மாி�சாவளா�. அ;த;யா�. 
மா�பிளைய� �;�சி85� ேபாயி8டாவளா�...!" 
 
அவE�= ��சிைற�கிற0. 
 
அ�ேபா0 ெச%கமல&தா�சி Kமி ெவ;&0� கிள��� ெகா@�0 ேபா� ெவளிேய 
வ கிறா	. 
 



226 

 

"எ"னேல?" 
 
"பன3ேசால அள&0ல, லாாிேயாட ஆ	 ெகா$5 வ�தி �காEவ..." 
 
அவ	 *; பிாி�0 வி@கிற0. "லாாிேயாட, ஆ	 ெகா$5 வாராகளாமா?..." 
 
ஒ  கண� அவ	 ச�திைய& திர8;� ெகா	வ0 ேபா� நி�சலனமாக நி�கிறா	. 
மFகண� இ5�பிI �=� சாவிைய� ைகயி� எ5�கிறா	. 
 
"ஏ8;, ெபா"னா�சி? �தா... சாவிய� �;Y...! எ�லா� பதனமா� பா&0�க!" எ"F 
*�ற&தி� ேபா8; �=� க�� ஒ"ைற எ5&0� ெகா$5 ெவளிேய பா/கிறா	. 
 
க$�;� க$ திற�=� ேவக&தி� நட�கிற0. சாவிைய� ெபா"னா�சி ெப�F� 
ெகா$5 நிமி'வத�=	 அவ	 ஓ; வி8டா	. 
 
ராமசாமியி" அ"ைன, எ"ன நட�கிறெத"F �ாியாமேல ஓ' தனி உலக&திI �0 
யாைரேயா வைச பாட& ெதாட%=கிறா	. ஆனா� அவ	 அ�த& ெத வி� நீ$ட 
கழி9ட" ஓ5� கா8சி, வற$ட ெபா8டI� தீ�ெகா@�0 ேபா� ஓ' மா%க"F 
0ளி'�தா� ேபா"F அ�நியமாக& ெதாிகிற0. அவ	 ஓ5� ேபா0 அ	ளி� ெச கிய 
*; அவிA�0 பற�கிற0. ெத வி� சாதாரணமாக� ெச�>� ைசகி	கார', 
=5�ப�கார', கைட�கார' எ�ேலா � ச8ெட"F தி �பி நிதானி&0� பா'�= *" 
அவ	 ெத & தி �பி வி5கிறா	. 
 
=�ைப ேம5� *8ெச;க:மான இட&தி" ஒ�ைறய;� பாைதயி� அவ	 �=�0 
விைரகிறா	. ஆ%கா%= ம$ணி� ஓரமாக விைளயா5� சிFவ' சிFமிய' அவைள 
நி"F பா'�கி"றன'. 
 
"ஐயா! எ�லா� வா �! எ�லா� வா %க! பன3ேசால அள&0ல ஆ:வள� 
ெகா$;85 வாராவளா�! வா%க! அள&0�கார2க வா%க!" 
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அவ	 உ��& ெதாழிலாள �=� =ர� ெகா5&0� ெகா$5 ஓ5கிறா	. ஒ  
தீ�ப�த� �ய�கா�F� Jறாவளியி� பற�0 ெச�வ0 ேபா� மண� ேதாியி� க��� 
ைக9மாக ஓ5கிறா	. 
 
"அள&0� ெபா$5வ	ள� வா%க! வா%க8Y!" Y�கைட� ப�க� சில இைளஞ' 
நி�கி"றன'. ஒ வ" ைகயி� ';ரா"சிXட'' ைவ&0� ெகா$; �கிறா". எ%ேகா 
நட�=� பாரதி விழா நிகA�சிகைள அ0 அ3ச� ெச/0 ெகா$; �கிற0. மாமா 
அ ணாசல*� அ%ேகதா" உ8கா'�0 இ �கிறா'. 
 
"அள&0�கார2க வா �! அ�கிரம&த& த8;� ேக�க வா �!" 
 
சிவ��� ேசைல9� க��மாக யா' =ர� ெகா5&0� ெகா$5 ஓ5கிறா'க	? 
 
அ�த� D8ட� ேதாி� கா8;� அவைள& ெதாடர, விைர�0 ெச�கிற0. மணI� 
கா� �ைதய அவ	 *"ேன ஓ8ட*� நைட9மாக ேபாகிறா	... 
 
"ஆ:வைள� ெகா$;8டா வாாிய? வ�த0, வார0 ெர$;ல ஒ$.. 
ெபாF&தி �=� Kமி ேதவி9� ெவ;�சி5வால...! நாசகால� ஒ%க�கா, 
எ%க�கா"E பா&தி5வ�! நா க�� ெபசகி8ேட"E சாப� ேபா85 மவன வி85 
ஆ&தாள ெவ8ட� ெசா"னா. அ�த ஆ&தாதா ஆ%கார& ெத/வமானா, ஆ%கார& 
ெத/வ�! எேல வா%க! பன3ேசால அள&0ல ஆெள5�கிறாவளா�! த5�க வா%க!... 
வா%க..." 
 
அ�த ஒIைய� கா�F மண� ெவளிெய%=� பர��கிற0. அ ணாசல� அ%ேகேய 
நி�கிறா'. உட� ��லாி�கிற0. 
 
பா$;ய" அைவயி� நியாய� ேக8க� ெச"ற க$ணகிேயா? பாரதியி" பா3சாI 
இவ	 தாேனா? இ�த அ�ைம, இவ	 யா'? ஆ$டா$5 காலமாக ெவF� 
பாைவகளாக, K�சிகளாக அ@�தி இயலாைமயி" சி"ன%களாக இ �த ச�தியி" 
ஆேவச எ@�சிேயா? 
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"ஏ/? யா ேல? அள&0ல ெதாழிலாளிய:�= எதிரா ஆள ெகா$5 வாராகளா�! 
வா%கேல, வ�0 த5�ேபா� வா%க?" 
 
மாமனி" உ	ள&திI �0 கிள'�0 வ � ஒI பாைறயி" இைடேய L��� ஊ�F� 
ேபா� ஒI�கிற0. 
 
பனமர%க:�, *8�த'க:� நிைற�த பர�த மண� கா8;� அ�த� D8ட� 
விைர�0 ெச�கிற0. 
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