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கைததா" ஒ� எ�	தாளைன கவி/1( ேபாகாம� பா!	(� ெகா&ளேவ23�. ேப! 
வா41த எ�	தாளராக இ�1தா5�, சீ! வா41த கைதயாக இ�லாவி-டா�, ஒ� 
எ�	( த"ைன எ�1( நட�கவி-ட எ�	தாள%�7� ெப�ைம ேச!�பதாக 
இ��கா(. �. ச�	திர� ேபா"ற சில எ�	தாள!க&, ம�களி" மன ம2டப8களி� 
ம7டாதிபதிகளாக இ��பத�7� காரண�, அவ!களி" எ�	( மனிதைன	 
ெதா3கிற(. ெதா-3 அவைன	 தா�7கிற( எ"ப(தா". அவர( ைம�:-.�7& 
நீல� ;	( நிமி�கிறேபா(, ம2<�காக 7ர� ெகா3�கிற அவர( மக	(வ�தா" 
‘தா& ேமைடகளி� தளி!நைட ேபா3கிற(. எ�	( எ"ற ேவ&வி	தீயி� எ�1தி3� 
நீல�;வாக இ��கிறவ! �. ச�	திர� அவ!க&. 
 
நா" வி��பி அைட1த ந2ப!களி� அவ! �த� வாிைச மனித!. ஒ� கவிஞ%�7ாிய 
ெவ&ைள மன��, ேவக� பிளிற5�, ஒ� ச�தாய வி>ஞானி�7 வா4�க ேவ2.ய 
அட8காத சின��, ஆழமான அ<க5�, பார� �ம�கிற ம�க��காக தன( 
எ�(ேகாைல� பகி!1( ெகா&கிற ப�7வ��, நீ2ட நா& நிைல	தி��க�ேபாகிற 
தீ!�க தாிசன�� எ�	தாள! �. ச�	திர	தி" அைடயாள8களா7�. 
 
அவர( எ�	(�7� வா/�ைக�7� ெபாிதான இைடெவளி ஒ"A� இ�ைல. 
கனமான நாவ�க��காக கால� அவைர� ெகளரவ� ப3	(�. 
 
Bைர�கிற ச�	திர	தி" Cதனமான கைத இ(! 
 
"கைலமகளி"" வா/	தாக. (1994-ஜனவாி) 
 
""""ப��த பலா���� பாி�ப��த பலா���� பாி�ப��த பலா���� பாி�ப��த பலா���� பாி�’ ’ ’ ’     
 
இ1த ஆ23 சாகி	திய அ�காெதமி� பாி�, 'ேவாி� ப�	த பலா எ"ற தமி/ 
C5�7� கிைட	தி��கிற(. பலா#�ேக இனி��� �ைவD� மி7தி. அ(#� ேவாி� 
ப�	தா� �ைவ�7� ேக-க ேவ23மா? இர23 7Aநாவ�க& இைண1த நா� 
இ(. இதைன எ�தியவ! அ"ப! தி�. �. ச�	திர� அவ!க&. ெதாைல�கா-சி, 
வாெனாE	(ைறயி� பணியா�A� தி�. �. ச�	திர� அவ!களி" எ�	தி�, 
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சFக	தி" அ.	தள ம�க&, ேபாரா.D�, த8க& நியாயமான உாிைமகைள� ெபற 
�.யாம� அவதி�ப3� நிைலைய� காணலா�. கிராம��ற ம�களி" வ>சைனய�ற 
உைழ�� ேப+�, ெசய�கைளD�, நக!��ற ம�களி" ◌ா�Iக� ேபாE	தன	ைதD�, 
இவ! எ�	(�க& பிரதிபE�7�. பழ7வத�7 இனிய ந2பரான இவ!, ேம5� பல 
பாி�க& ெபற வா/	(கிேறா�. 
---------- 
 
ஆ � ஏ"க	 வழியாகஆ � ஏ"க	 வழியாகஆ � ஏ"க	 வழியாகஆ � ஏ"க	 வழியாக. . . .     
 
ேவாி# ப��த பலாேவாி# ப��த பலாேவாி# ப��த பலாேவாி# ப��த பலா    
 
உய!1த நாவE� பைட�க�ப3� கைதமா1த!, உ2ைம மனித!ேபா� 
ஆகிவி3கி"றன!. க�பைன மா1த! இJவாA உயி�� உண!+சிமி�க வா/#� 
ெபAமாA ெச4த�, பைட�பவாி" அாியதிறேன ஆ7�.  
 
நய8க& :  
 
"உைட எ"ப( உடைல உைட	(�கா-ட அ�ல. மைற	(�ெகா&ளேவ."  
 
"நா" ேபா-.� பாி-ைச எ�தி ேவைல�7 வ1ேத". ேவைல�7"% 
ேபனாைவ	தா" ெதா-ேட". எவ" காைலD� ெதாடல." 
 
ந�ல(�7� :ட இ"ெனா�	த" அதிகார	ைத என�காக பய"ப3	த�:டா(."  
"ப.	த அாிசன8கேகாளட திறைம, ெவ-. எ3�க�படாத த8க�. தரசி ப.1த 
க2ணா. த8க	ைத ெவ-. எ3�7�ேபா(, ஏேதா ஒ� பி	தைள இ��7("% 
த8க	ைத �ைத+சிட�படா(. க2ணா.ைய (ைட	(� பா!�க<�. 
ைக�க2ணா. ேபா(�"% அைத உைட+சிட�படா(." 
 
"ச�பள� சிகெர-3�7, கி�பள� K-3�7"% ேபசறா8க. நீ இ"னா! த�பி எ"A 
நியாய� தவறாம� நட�கேவ23�. ேந!ைம ேவற. கட#& ேவற இ�ல. கட#& 
ைகவிடமா-டா!." 
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"கிராம	(�7 ேசாி 7னிகிற( மாதிாி, இ8ேக 7னி1தா�. (அ5வலக	தி�) ;மியி� 
வ1(தா" �"தைல இ.�7�. சிாி�கிறவ8கைள� பா!	( சீற<�. 
சீAறவ8கைள� பா!	( அல-சியமா4 சிாி�க<�." 
 
"எ" வா/�ைகேய ஒ� திற1த �	தக�. ஆனா�, அதி� நா"தா" எ�(ேவ". யா! 
ேவ23மானா5� ப.�கலா�." 
 
"இ1த நா-.� இ�1( லா-டாிக��, கிாி�ெக-3� (ர	த�ப-டா� ஒழிய, நா3 
�"ேனறா(.” 
 
"எ"ைற�7 ஐ.ஏ.எM. ஐ.பி.எM. அரசிய�வாதி, கவிஞ", ப	திாிைக ஆசிாிய"% 
ஒ�வ��7 ப-ட� வ�ேதா, அ�ேபா அவ" த"ேனாட சாதி� ப-ட	ைத 
(ற1(ட%�." 
 
"உ2ைமயான காத5�7 உ-ப3கிறவ8க, ஒ�	தைர ஒ�	த! காதE�க<�"% 
பழகமா-டா8க. அவ8க��7 பழ�க	(லதா" காத� வ��. எ�ப. காதE�க<� 
எ"கிறைதவிட, எ�ப.ெய�லா� காதE�க�:டா( எ"கிறேத ��கிய�." 
'அ5வலக� எ"ற மர	தி" உ+சாணி� கிைளயி�, அணி� க.	த பழ8கைளD�, 
பி>�� பழ8கைளD� பி38காம� பா!	த சரவண%�7 'ேவாி� ப�	த பலாவாகிய 
அ"ன� (ஆர�ப	தி�) பா!ைவயி� படாம� ேபா4வி-ட(." 
 
        க. ேரவதி - இராணிேமாி க�Nாி, ெச"ைன-4. (ஏ�ர� 1992) 
--------- 
 
ஒ%நா	 ேபா'மாஒ%நா	 ேபா'மாஒ%நா	 ேபா'மாஒ%நா	 ேபா'மா? ? ? ?     
 
அ1நிய!களிடமி�1( வி3தைல ெப�றா5�, அதிகார வ!�க	தினரா� அ.ைமகளாக 
நட	த�ப-3 உாிைமகைளD�, அ.�பைட �த1திர	ைதD� இழ1த ம�களி" 
ஒ"Aப-ட ேபாரா-ட	ைத சி	தாி�கி"ற நாவ�க�&, �. ச�	திர� அவ!களி" 
நாவ�க&, சிற�பிட� ெபAகி"றன. 
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"சி�M ேபா-3 ேம�தள� ;ச<�. அ>� ெபாியா&, அ>� சி	தா& ேவ<�. 
ஐ1த�ல ஐ1ைத1( இ�ப	ைத1( ேப��7� அதிகமாக அவைர+ O/1( 
ெகா2டா!க&." எ"ற கா-சி-விள�க� Fல�, க-.ட	 ெதாழிலாள!களி" 
நிர1தரமி�லா ேவைல நிைலைமகைளD�, அவ!களி" ெபா�ளி�லா வா/வி" 
அவல நிைலைமையD� கா-3கி"றா!. க-.ட	 ெதாழிE� நா�ப( வ�ட 
அ%பவ� இ�1தா5� :ட, ேநா4 ெநா.ேயா3 வயதாகி�ேபான ெதாழிலாள!கைள 
கழி	(வி-3 திடகா	திரமான ெதாழிலாள!கைள எ3�7� நிைலைய, இ87 
�-.�கா-3கி"றா!. 
 
"நீ அ1தா2ட ேபா. ேபான வார� ஒ2<�7 ேபாற சா�7ல, ஒ� மணி ேநர	த 
ேவM- ப2<ன." 
 
ெப2 க-.ட	 ெதாழிலாள!க&, ேம�பா!ைவயாள!க&, ேமMதிாிக&, 
கா2.ரா�ட!க& ஆகிேயா!களி" காம க2ேணா-ட	தி�7�, இர-ைட அ!	த� 
ேப+��க��7�, மைற�க அைழ��க��7� ஆளாகி"றன!. 
 
"ஆமா. நீ எ�(, நா" உ"ேமல உ-கார� ேபாற கா�கா."  
 
க-.ட	 ெதாழிலாள!க& அ"ைறய தின� உைழ	த பி"ேப அவ!க��7� 
கா�வயிA க>சியாவத கிைட�7� எ"ற நிைலயி� உ&ளன!. எனேவ 
அ	ெதாழிலாள!களி" பக� ேநர உண# எ	தைகய( எ"ப( 
 
"ெவ�றிைல ச�பா	தியா�. ெகா-ைட�பா�7 உ�ைள�கிழ8கா�. உமி/நீ! 
சா�பாரா�. வாேய வயிறா�." 
 
�1CA 7.ைசக& உ&ள ப7தியி� :E	ெதாழிலாள!க& வசி�கி"றன!. ஆனா� 
அ8ேகா, அத�ேக�ப எ1தவித அ.�பைட வசதிD� இ�லாம� வா/கி"ற அவல 
நிைலயிைன �. ச�	திர� அவ!களி" வ�ணைன	திற� ெவளி�கா-3கிற(.  
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"7ழாய�ல, கா!�பேரஷ" ஒ� கழிசைட எ"பத�கான அைடயாள�. அ�கிேலேய 
க�:M. அ8ேக கா!�பேரஷ" 7ழா4 நீ!, ெவ-க�ப-3, நைழய மA	த(ேபா� 
வாசைன, ெவளிேய ஒJெவா�வ�ைடய F�கி5� Bைழ1( ெகா2.�1த(. 
ெமா	த� �1CA 7.ைசக& உ&& அ1த� ப7தியி� இர2ேட இர23 த2ணி! 
7ழா4க&"  
 
பணி+�ைமயி" காரணமாக உயிாிழ1த ேவ5 எ"ற க-.ட	 ெதாழிலாளியி" 
73�ப	தி�7 த71த இழ�I-3	ெதாைக ெகா3�காம�, 7ைற1த ெதாைகைய� 
ெகா3	( F. மைற	திட நிைன�7� �தலாளிகளி" நயவ>சக	 த"ைமைய 
எதி!	(� ேபாராட	 தயாராகிறா!க& எ"பைத "நா8கேள கா2.ரா� ைர மிர-. 
உ�-. நQட ஈ3 வா8கி	 த1(டலா�. அ( ெபாிய காாியம�ல. ஆனா� இ( ஒ� 
�"%தாரண ேகஸா4 இ��க(னால. ேலப! ேகா!-ல ேபாடலா�"% இ��ேகா�. 
ேகM ேதா�A�ேபா4-டா� ேம5� பலமா ேபாராடலா�. விட�ேபாறதி�ைல." 
எ"A ெபயி2ட! ெப�மா& எ"ற பா	திர	தி" Fல� ேபாரா-டேம இத�7 ஒேர 
தீ!# எ"பைத உண!	(கிறா!. 
 
�. ச�	திர�, த� நாவ�களி� ெதாழிலாள!களி" இ"ன�க��ெக�லா� தீ!வாக 
ேபாரா-ட8கைள க�வியா�கி, திர2ெட�� ம�க& ச�தியி" ஆ�றைல 
ெவளி�ப3	தி உ&ளா!. நாவ�களி�, ச�தாய	தி" அவலநிைலைய சி	தாி�ப( 
ம-3� பைட�பாகா(. அத�கான காரண8கைளD�, நிர1தர தீ!#கைளD� த�வேத 
ஒ� ஒ�ப�ற எ�	தாளனி" கடைமயா7�. அJவைகயி�, �. ச�	திர� அவ!க&, 
சி�க5�கான தீ!ைவ :Aவேதா3, ந�ைம+ சி1தி�க#� ைவ�கி"றா!. 
 
        ப. ேத"ெமாழி - ெச�ல�மா& மகளி! க�Nாி, ெச"ைன - 32. (.ச�ப! 2001) 
-----------------  
 
வாசக� க*த�களி# சிலவாசக� க*த�களி# சிலவாசக� க*த�களி# சிலவாசக� க*த�களி# சில. . . .     
 
(1983 ஆ� ஆ23 .ச�ப! மாத� ெம-. இதழி� ெவளியானைவ) 
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ெபா4, பி	தலா-ட8களிைடேய உ2ைம எதி!நீ+ச� ேபா-3 ெவ�றி காண� 
�ற�ப3வதாக, சரவணைன மன� தள!1( விடாம� கைதைய �.	தி�1த வித� 
நிைறவாக இ�1த(. 

- எM. கேணச", தி�ெந�ேவE -627001, ச�	திர� ெபா8கியதா�,  
 
ச�தாய சகதிக& அ��ற�ப3	த�ப-3&ள(. 

- வ3ைக. மணிேசகர", ப. வ3கபாைளய�,  
 
�. ச�	திர� அவ!களி" "ேவாி� ப�	த பலா", ச�தாய+ சீ!ேக3கைளD�, 
நாகாிகமான காதைலD�, அழகாக, மிக அ�	தமாக ெவளி�ப3	(கிற( 

- எM. ��பிரமணிய", ெச"ைன - 12.  
 
ச�தாய� பிர�ைஞ உ&ள இ(மாதிாி கைதக& ேம"ேம5� வ1தா�தா" ந� 
இைளஞ!க&, "இ1த உலக� - உலகம�ல. ஒ� ேகாE�72ைட�ேபால உ8க& 
உ&ள8ைகயிேல நீ8க& உ�-. விைளயா3கிற கால� வ��" எ"ற த8கள( 
கனைவ நனவா�7வா!க&. 

- ஆ!. நஜீ! அகம	, ேகாவி�ப-.,  
 
ெப2களி" சைதகைள� க�வாக� ெகா23 எ�(� எ�	தாள!க& ம	தியி� �. 
ச�	திர� ஒ� வி	தியாசமான எ�	தாள!தா". அவர( 'ேவாி� ப�	த பலா எ8க& 
உ&ள	தி" உ&�ண!#கைள	 ெதா-ட(. 

- ;ாீ ர8க� ைவ	தியநாத", கி.பி. ெச�வரா�, ெச"ைன - 34  
 
வ�ஷ	தி�7 இர23 நாவ�களாவ( 'ேவாி� ப�	த பலா மாதிாி ெகா38க&. ஒ� 
சராசாி ேந!ைமயான மனித%�7 ஏ�ப3� ேசாதைனகைள �. ச�	திர� அழகாக, 
அ�ைமயாக விள�கி இ��கிறா!. 

- ேக. 7மா!, ெச"ைன - 21. 
------------  
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கால� பதி�க	 கால� பதி�க	 கால� பதி�க	 கால� பதி�க	     
 
எ�+ைர எ�+ைர எ�+ைர எ�+ைர ((((ஏ�ர# ஏ�ர# ஏ�ர# ஏ�ர# 1989) 1989) 1989) 1989)     
 
ச�திD&ள பைட��களாக� க�த�ப3பைவக��7 சாகி	ய அகாதமி� பாி�க& 
ெகா3�க�ப3வ( வழ�க�. இ1த நாவ5�7 பாி� கிைட	த பிற7தா", என( 
'ச�திD�, இ1த நாவE" ச�திD� என�ேக �ாி1தன. இ1த� பாி� கிைட	த(�, ஒ� 
ேகாவிE�, எ�லா ேவைள� ;ைஜக�� ஒேர சமய	தி� ஒ-3 ெமா	தமாக நட�ப( 
ேபால-அ�ப. ெதாட!1( F"A மணிேநர� ஒE	(�ெகா2ேட இ�1த(. 
இைடயிைடேய ம1திர� ேபா� 'உ8களி" அ"�-ஆசீ!வாத�' எ"A நா" ெசா�E 
�.�க#�, ஆலயமணிேபா� ெடEேபா" மணி மீ23� ஒE�7�. அேதா3, 
தமிழக	தி� இ�1(� பிற மாநில8களிE�1(� ஏராளமான வா/	(� க.த8க��, 
நா" இ"%� சிற�பாக எ�த ேவ23ெம"ற விம!சன� க.த8க�� 7வி1தன. 
தமி/நா3 ��ேபா�7 எ�	தாள! ச8க�, தமி/நா3 கைல இல�கிய� ெப�ம"ற�, 
இல�கிய Kதி உ-பட பல இல�கிய அைம��க&, ப�ேவA பாரா-3� :-ட8கைள 
நட	தி, எ"ைன� ெகளரவி	தன. �( தி�Eயி�, தி�E	 தமி/+ ச8க�, பாேவ1த! 
பாசைற உ-பட பல அைம��க& ப�ேவA வரேவ�� நிக/+சிக& ந�கின. தமிழி� 
சாகி	திய அகாதமி� பாி� ெப�ற எ1த எ�	தாள��7� இ�லாத அளவி�7,  
என�7� பார-3 நிக/+சிக& ெகா3�க�ப-டன. 
 
இ1த� பாரா-3க��7� காரண�, இ1த நாவE" இய�� ம-3ம�ல; இதி� உ&ள 
இல�கிய நய8க��காக#� அ�ல; மாறாக, தா/#�A, வAைம�ப-3, 
பி�ப3	த�ப-3, அவல�A� அ.	தள ம�கைள� ப�றி எ�(கிற ஒ�வ%�7, ஒ� 
அ8கீகார� கிைட	தி��கிற( எ"Aதா", அ	தைன ேதாழ!க��, இ1த� பாி� 
த8க��7� கிைட	த( ேபா� மகி/+சிD�றன!. எ"றா5� இ1த எ�	(�7� 
கிைட	த ெவ�றி, இ1த எ�	தி� வ�� ஏைழக��7 ெவ�றியாக மாA�ேபா(தா" 
என( பைட��க& பாி;ரணமா7� எ"A எ2<கிேற". 
 
�(தி�E வரேவ�� நிக/+சி ஒ"றி�, சிற1த எ�	தாள��, தி�E ெதாைல�கா-சி 
ெச4தி� பிாிவி" தைலைம+ ெச4தி ஆசிாிய�மான பிர� ெச�வராU, நா", 
இல�கிய	தி�7 எ"A ைவ	(&ள இல�கண8கைள உைட	(வி-3, �( 
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இல�கண	ைத உ�வா�கி இ��பதாக� 7ற�பி-டா!. உ2ைமதா". 'எ�	( 
வியாபாாிகளிட� இ�1(� இல�கிய	 தா"ேதா"றிகளிட� இ�1(� மாAப-3, 
எ�(வதாகேவ நிைன�கிேற" நம( ம�களி" ஆைசகைளD�, நிராைசகைளD�, 
யதா!	த� க2ேணா-ட	ேதா3 பைட�கிேற". 
 
என( அர� அ%பவ� 'ேவாி� ப�	த பலா" எ"ற 7Aநாவலாக#�, நா", ெச"ைன 
நகாி� க2ட க-.ட	 ெதாழிலாள!களி" ("ப8க&, (யர8க&, ஒ�நா& ேபா(மா 
எ"A 7Aநாவலாக#�, இ1த� பைட�பி� உ&ளட8கி உ&ளன. என�7	 
ெதாி1தம-.�, "சாகி	திய அ�காெதமி”� பாி� ெப�ற நாவ�களி�, இ( ஒ"Aதா", 
எ1த இட	தி5� யதா!	த� 7ைற# இ�லாம� வ1(&ள பைட�� எ"A 
எ2<கிேற". இதனாேலேய தி�Q. பாிகார� ேபால, பாரா-3க��7 ம	தியி�, 
சில 'இல�கிய" ெவ	(ேவ-3+ ச	த8க�� ஒE	தன.  
 
எ"றா5� ஒ� பைட�பி� ஒ�	திைய� ெகா23 வ1(, அவ& க�� எ�ேபா( 
ேவ23மானா5� பறி�க�படலா� எ"A ஒ� சMெப"ைச ஏ�ப3	தி, அ1த 
சMெப"சி" இைடேய, ஒ� பிர+சிைனைய+ ெசா�E� ெகா2ேட ேபாவ( என( 
ேவைல அ�ல. இதனா� எ1த ம�கைள� ப�றி+ சி	தாி�கிேறாேமா, அவ!க& ப�க� 
கவன� ேபாகா(. ஆைகயா�தா" என( பைட���க& எதி5�, ெச�M உ�ைப 
கைர�பதி�ைல. இ1த ஒ� தனி	(வ��, இ1த சFக	ைத மனதார ேநசி�7� 
ேநய��, எ" பைட��க��7 ஒ� அ8கீகார	ைத� ெகா3�கிற( எ"A 
ந��கிேற". 
 
அ5வலக8களி� அவமான�ப-3, ஆயாச�ப-3, திறைமைய �ைளயிேலேய கி&ளி 
எறிய வி-3வி-3, தவி�7� அ"ன� ேபா"ற ப.	த ஏைழ� ெப2கைள� ப�றி 
எ�த�ப-ட நாவ� இ(. அர� அ5வலக8களி� பி�ப3	த�ப-ேடா��7�, 
��ப3	த�ப-ேடா��7� இைடேய இைல மைற# கா4 மைறவாக நட�7� 
ேபாரா-ட	ைத+ சி	தாி�7� பைட�� இ(.  
 
இ1த நாவ� ஒ� சில க�Nாிகளி� பாட Cலாக ைவ�க�ப-.��பதாக அறிகிேற". 
என( பல பைட��க& ப�கைல� கழக8களி� பாட C�களாக இ�1தா5�, இ1த 
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பைட�� பாட Cலாக இ��பதி� அதிக மகி/+சி ஏ�ப3கிற(. காரண�, நாைள, 
அர� ஊழிய!களாக#� அதிகாாிகளாக#� விள8க� ேபாகிற மாணவ ச�தாய�, 
அர� அ5வலக8களி5&ள ந�ல( ெக-ட(கைள சி1தி	(, சீ!W�கி, இ1த+ 
ச�தாய	தி�7 நல" விைளவி�7� வைகயி�, த8கைள	 தா8கேள இ�ேபாேத 
தயா!ப3	தி� ெகா&ள, இ1த நாவ� உத#�. 
 
"ேவாி� ப�	த பலா'ைவ மாத நாவலாக ெவளியி-3 “கனமான நாவ�க��காக 
கால� அவைர ெகளரவ�ப3	(�" எ"A தீ!�க தாிசனமாக எ�திய எ" இனிய 
ந2ப��, வா!	ைத+ சி	த�மான வல��ாி ஜா" அவ!க��7 எ" ந"றி 
---------- 
 
பி-ேச��ைக பி-ேச��ைக பி-ேச��ைக பி-ேச��ைக ((((*ச *ச *ச *ச 2003) .2003) .2003) .2003) .    
 
நா" எ�திய �"%ைரைய நாேன ஒ� வாசக" ேபா� ப.	த ேபா( ந�ல (� 
ெக-ட(மான நிைன#க& ேமேலா8கி� ெபா87கி"றன. 
 
நாைளD�, கிழைமையD� (�Eயமாக� 7றி�பிட �.யாவி-டா5�, இ"%� 
என�7 ந"றாகேவ நிைன# இ��கிற(. 1992 ஆ� ஆ23. .ச�ப! மாத� 15-ஆ� 
ேததி�7& இ�1( இ�ப(�7& இ��7�. 
 
அ1த� கால	தி�, ெச"ைன வாெனாE நிைலய	தி" ெச4தி ஆசிாியராக� 
பணியா�றிய நா", ைசதா�ேப-ைடயி� மாைலயி� நைடெப�ற நாி�7றவ!க& 
ச1தி�பி� ப8ேக�Aவி-3, அவசர அவசரமாக வாெனாE நிைலய	தி�7	 
தி��பிேன". அ�ேபா(, என( அ5வலக சகா�க& க8ராஜுேலஷ" சா! 
எ"றா!க&. அ1த+ சமய	தி� என�7 பதவி உய!# வர�ேபாவதாக ஒ� ேப+� 
அ.ப-ட(. உடேன அவ!களிட� ‘எ1த இட	(ல�பா எ"ன� ேபா-3��கா8க 
எ"A ேக-ேட". உடேன சகா�க&, என�7 "ேவாி� ப�	த பலா எ"ற நாவ5�காக 
சாகி	திய அ�காெதமி பாி� கிைட	( இ��பதாக� :றி, ெச4தி நிAவன8களான 
D.எ".ஐ, பி.ஐ, 'க-3கைள� கா2பி	தா!க&. 
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வி%'�� .�ேனவி%'�� .�ேனவி%'�� .�ேனவி%'�� .�ேன    
 
இ1த வி�( ப�றிய அறிவி�� ெவளியாவத�7 ஒ� மாத	தி�7 �"�, என( இனிய 
ந2ப��, சிற1த எ�	தாள��, ெச"ைன	 ெதாைல�கா-சி நிைலய	தி" �"னா& 
இய�7ந�மான ஏ. நடராச" அவ!க&, என�7 இ1த வி�( கிைட�கலா� எ"றா!. 
உடேன நா" ந�பள மாதிாி ஆ-க��7 எ�லா� ெகா3�கமா-டா8க அ2ணா+சி" 
எ"ேற". சில நா-க��7� பிற7 எ�	தாள! மால" அவ!க&, "சாகி	திய 
அ�காெதமி'யி" பாி�� ப-.ய� நாவ�களி� ஒ"றாக 'ேவாி� ப�	த பலா 
த"%ைடய பாி1(ைர�7 வ1தி��பதாக	 ெதாிவி	தா!. அ�ேபா(�, அவ! 
ெசா"னைத ேக-3� ெகா2ேடேன தவிர, நீ8கதா" பா!	(+ ெச4ய%� எ"A 
ஒ� வா!	ைத:ட ேக-டதி�ைல.  
 
வி%'��� பி�ேனவி%'��� பி�ேனவி%'��� பி�ேனவி%'��� பி�ேன....    
 
இ�ப.�ப-ட OழE�, நாேனா, என( நாவேலா பாி��7ாியத�ல எ"A சில 
சி�றித/க& எ�தியைத� ப�றி நா" கவைல�படவி�ைல. காரண�. எ"ைன� 
ப�றிD� எ" எ�	ைத� ப�றிD� என�7 ந"றாகேவ ெதாிD�. அேத சமய� நாேன 
வி�ைத சாம!	தியமாக வா8கி� ெகா2டதாக, அ�ேபாைதய ஆர�ப கால 
எ�	தாள��, இ�ேபாைதய சிற1த பைட�பாளிDமான ெஜயேமாக" இ1தியா 3ேட' 
ப	திாிைகயி� எ�தியேபா(, நா" (.	(�ேபாேன". 
 
இ(ேபாதா( எ"ப(ேபா�, "கைணயாழி", என�7 வி�( வழ8கியைத, 
"இல�கிய	தி� இடஒ(�கீ3 வ1(வி-ட(" எ"A வ!ணி	த(. (இ1த� 
"கைணயாழி'யி" ஆசிாியரான கMWாிர8க", த"ைன ஆசிாியராக� ெகா2ட 
"தினமணி� கதிாி�", ஒ� சிற1த இல�கியவாதி�7 பாி� கிைட	( இ��கிற(' எ"A 
ேக&வி பதிE� 7றி�பி-டா!) இ1த "கைணயாழி” வ!ணைன, மிக� ெபாிய 
இல�கிய� பரபர�ைப ஏ�ப3	தி, எ"ைனD�, நா" சா!1தி��7� ��ேபா�7 
ம�A� ேதசிய �ழ�க இய�க8கைளD� ஆேவச�ப3	திய(. மனிதேநய	 தைலவ! 
ஜிேக. F�பனா! அவ!க& :ட, இ1த வ!ணைனயா� மிக#� வ�1தினா!. 
இத�காகேவ ஒ� பாரா-3� :-ட� நட	தினா!. தமி/நா3 ��ேபா�7 எ�	தாள! 
ச8க�, தமி/நா3 கைல இல�கிய� ெப�ம"ற�, 1960-களி� நா" எ�திவ1த ேதசிய 
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�ழ�க� ப	திாிைக சகா�க& தி�E	 தமி/+ ச8க�, அகில இ1திய எ�	தாள! ச8க� 
ேபா"ற அைம��க& எ"ைன� பாரா-. மகி/1தன. மகி/வி	தன.  
 
விசி�திர�க	விசி�திர�க	விசி�திர�க	விசி�திர�க	….….….….    
 
இ1த வி�( ப�றிய விவகார8களி� பல விசி	திர8க& அட8கிD&ளன. 
�தலாவதாக, அர� அ5வலக8களி� இட ஒ(�கீடா� ஏ�ப-.��7� மாAத�கைள 
ைமயமாக� ெகா2ட இ1த நாவ5�கான வி�திைன, "இட ஒ(�கீ3' எ"A 
வ!ணி	த(தா". இதி� உ&ளட8கிய "ஒ�நா& ேபா(மா?” எ"ற 7Aநாவ� 
விம!சி�க�படாத(, இ1த விசி	திர	தி� ஒ� (ைண விசி	திர�. 
 
இர2டாவ( விசி	திரமாக, இ1த நாவ5�கான வி�ைத� க2.	( 'சாகி	திய 
அ�காெதமி'�7	 த1தி ெகா3�க ேவ23ெம"A �ல�பிய ெந�ைல� க�Nாி� 
ேபராசிாிய! ஒ�வைர, �(ைவயி� ஒ� க�	தர8கி� ச1தி	ேத". இ1த� பைட�� 
இர23 7Aநாவ�கைள� ெகா2ட( எ"ப(:ட, அ1த� ேபராசிாிய� �E�7	 
ெதாியா(. பி�ப3	த�ப-ட எ�	தாள!கைள+ சா.னா�தா" இல�கிய 
ேம-3�7.யி" அ8கீகார� கிைட�7ெம"A த�பாகேவா, சாியாகேவா நிைன	த 
அ1த அ�பாவி�காக நா" அ%தாப�ப-ேட". 
 
F"றாவ( விசி	திரமாக, "சாகி	திய அ�காெதமி'யி" இல�கிய இதழான ‘E-ேர+ச! 
எ"ற ஆ8கில� ப	திாிைகயி�, நாேன :�� அளவி�7 வானாளவ� �க/1( 
த&ளிய ஒ� :E�கார	 திறனா4வாள! தமி/ இத/களி� இ1த நாவைல� 
க3ைமயாக� க2.	தா!. "கைணயாழி"யி5� க2.	தா!. நாேன அவ! 
எ�தியைத� "கைணயாழி"யி� ெவளியி-3 இவர( �கேம ஒ� F. எ"பைத 
நி)பி	(� கா-ட ேவ2.யதாயி�A. 
 
நா"காவதாக, எ1த தE	 ம�க��காக நா" எ�திேனேனா, அவ!களி� ஒ� 
சிAபா"ைமயின! நட	திய ப	திாிைக ஒ"A, எ"ைன தாAமாறாக விம!சி	த(. 
எ"றா5�, "கைணயாழி"யி" இ1த வ!ணைனதா", "தE	 இல�கிய� தமிழக	தி� 
தனி	( இய87வத�7 ஒ� காரண�" எ"A மனித ேநய� கவிஞ! பழமல4 அவ!க&, 
எ"னிட� ெதாிவி	த( ஆAதலாக இ�1த(.  
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விசி�திராதி விசி�திர�விசி�திராதி விசி�திர�விசி�திராதி விசி�திர�விசி�திராதி விசி�திர�    
 
எ"றா5�, இ1த விசி	திர8கைள எ�லா� F. மைற�7� அளவி�7 ஒ� ெபாிய 
இல�கிய விசி	திர�, இ1த ப	தா23 கால இைடேவைளயி� எ"ைன� ெபாA	த 
அளவி� நிக/1தி��கிற(. "�பம8களா' ப	திாிைக�7 வழ8கிய ேந!காணE� 
‘ச�	திர	தி" மீ(�, ச�	திர	தி" இல�கிய �ய�சிக& மீ(� என�7 மாியாைத 
உ23" எ"A கMWாிர8க" ெதாிவி	தா!. நாளைடவி�, இேத "கைணயாழி” 
எ"ைன, சிAகைத அ%���ப. ேக-3� ெகா2ட(. ஒாி�� கைதக�� 
ெவளியாயின. இ�ேபா(, என( பைட���கைள இல�கிய	தரமாக� க�தி 
விம!சி�கிற(. 
 
இேதேபா� எ"ைன+ சா.ய எ�	தாள! ெஜயேமாகைன, நா"7 ஆ23க��7 
�"�, ேகாைவயி� விஜயா பதி�பக ேவலாDத� அவ!க& என�7 அறி�க� ெச4( 
ைவ	தா!. நா" எ3	த எ3�பிேலேய, அவ! எ"ைன சாகி	திய அ�காெதமி வி�ைத 
"வா8கியதாக எ�தியைத �-.�கா-.ேன". எவைரD�, எத�7� ேவ23வ( 
என( ர	த	தி� இ�லாத( எ"A�, அவ��7+ ��8க� :றி விள8க ைவ	ேத". 
உடேன, எ1த தய�க�� இ�லாம� அ1த இைளஞ�� ம"னி��� ேக-3� 
ெகா2டா!. அ�ப. எ�(�ப. சில! W2.வி-டதாக#�, அத�7�பிற7, எ" 
இய�ைப� ப�றி ந"றாக	 ெதாி1( ெகா2டதாக#�, மீ23� ெப�1த"ைமயாக 
வ�	த� ெதாிவி	தா!. 
 
ெஜயேமாகனி" வ�	த�, என�7 மகி/+சிைய� ெகா3	த(. இேதா3 விடாம�, 
ெஜயேமாக", எ"னிட� வ�	த� ெதாிவி	( ஒ� நீ2ட க.த� எ�தினா!. 
'�ய5�7 F"ேற கா�' எ"ற K��	தன� இ�லாம5�, சிலைர� ேபா� தா" 
எ�திய( சாிதா" எ"ப( மாதிாி ேவசி	தனமாக� �"னைக�காம5� ெஜயேமாக" 
ேந!ைமயாக நட1( ெகா2டா!. இதனா�தா" இ�ேபா( ெஜயேமாகனி" இல�கிய 
வள!+சி நா� நிமி!1( பா!�7� அளவி�7� ேபாகிற(. 
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அ�ேபா( "ெவ1த �2ணி� ேவ� பா4+சிய அ1த தE	 ப	திாிைக, இர23 
ஆ23க��7 �"�, ெச"ைனயி� நட1த உலகளாவிய தமி/ பைட�பாளிக& 
மாநா-.�7, ேகாண8கி, �. ச�	திர� ேபா"றவ!கைள ஏ" :�பிடவி�ைல எ"A 
மாநா-3 அைம�பாள!களிட� (23 பிர�ர� Fலமாக 7�ற� க2ட(. ஆக, ெவ1த 
�2ணி� பா41த ேவேல, பழ� ந�வி பாE� வி�1தா�ேபா� ஆயி�A. 
 
ஆக ெமா	த	தி� ந�லவ" ெச4வைத விட நா& ெச4D� எ"ற பழெமாழி 
எ"வைரயி� உ2ைமயாகி, என�7� ஒ� இல�கிய �தி!+சிைய� 
ெகா3	தி��கிற(. 
 
"ேவாி� ப�	த பலாைவD�, ஒ�நா& ேபா(மாைவD� ஆ4ேவ3க& Fல� 
அ�ைமயாக அைடயாள� கா-.ய க. ேரவதி, ப. ேத"ெமாழி அவ!க��7� என( 
ந"றி. அ1த� கால	தி� இ1த� பைட�ைப� ப.	(வி-3 உடன.யாக க.த� 
எ�திய வாசக!க��7� எ" ந"றி உாி	தா7�. 
 
இ1த இர23 7Aநாவ�கைளD� உ&ளட�கிய இ1த Cைல அ�ைமயாக 
ெவளியி-.��7� ெபாியவ!, வானதி தி�நா#�கர� அவ!க��7� அவர( �த�வ! 
ரா� அவ!க��7� நா" ந"றிDைடேய". 
 

-�. ச�	திர� 
----------- 
 

ேவாி� பழ	த பலாேவாி� பழ	த பலாேவாி� பழ	த பலாேவாி� பழ	த பலா    
 
உைட எ"ப(. உட�ைப உைட	(� கா-ட அ�ல; மைற	(� ெகா&ளேவ, 
எ"பைத, சரவண" ெகா&ைகயாக� ெகா2.��பாேனா எ"ற ச1ேதக�, 
எவ��7� வரலா�. இைத உAதி�ப3	(வ(ேபா�, ஒ"பேத ஒ"ப( நிமிட8களி�, 
58கி ��றிய உட�பி�, பாடாதி ப��� ேப2ைட ஏ�றி, பனிய%�7ேம�, கல! 
ேஜா. இ�லாத ஒ� ெவ�	த ச-ைடைய� ேபா-3�ெகா23, அ5வலக	தி�7	 
தயாராகி, வாச5�7 வ1(வி-டா". 
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சரவண", ேயாகாசன8க& ேபா-டவ%ம�ல, ேபாட� ேபாகிறவ%ம�ல. ேயாக 
�ைறகைள+ ெச4பவ%� அ�ல, ெச4யேவ23� எ"A நிைன�பவ%ம�ல. 
ஆனா5�, அவ�றி" பலாபல"க& ைகவர� ெப�றவ" ேபா�, அைவ, அவ" 
�க	தி� )பம�ற ஒளியாக#�, அ8க8கைள அழேகா3�, அளேவா3� 
ைவ	தி��7� )ப8களாக#� கா-.ன. ப&ளி�:ட� கால	தி� அ.�க.D�, 
க�Nாி கால	தி� அJவ�ேபா(�, ெகா>சந>சமி�1த வயைல விைளவி�க, 7ள	( 
மைடயி" மதைக	 திற1(விட, �"�றமா4 ப3	(, தைலைய பி"�றமா4 தி��பி, 
�ஜ8காசன� ேபா3வ(ேபா� ெசய�ப-.��கிறா". வய�களி� பா	திக& ேபாட, 
கா�கைள ���காமேல, 7னி1( 7னி1( எ�1( இ"ெனா� ேயாகாசன� 
ேபா3வ( ேபா� பா3ப-.��கிறா". அவ" பயி"ற க�Nாியி� தன�7ாிய� 
பாட8கைள, எ�	ெத2ணி� ப.	தேதா3, க�	ெத2ணிD� ப.	தி��கிறா". 
சி1தைனைய ஒ��ைன� ப3	தியி��கிறா". ஆைகயா�, ஒ�ேவைள, அவ%�7 
உைழ�ேப ஆசன8களாக#�, ப.�ேப ேயாக �ைறகளாக#� வEய வ1தி��கலா�. 
��-ைட �.�கார", ெசா1த நிற�கார", அதாவ( மாநிற�. நிறமா எ"Aதா" 
நிைன�க	 ேதா"A�. ஆனா� அதி� மி"னிய மி%�க� சிவ�ைபD� சிதற.�7�. 
 
அ5வலக	தி�7� ேபா7� ஆ2களி�, அதிகார ேதாரைண ெத"ப3�ப. நட�7� 
சில! ைகயி� ஒ� ெப-. ைவ	தி��பா!கேள. அ�ப.�ப-ட ஒ� ெப-.ைய	 
W�கி� ெகா23 �ற�ப-டா". இ1த� ெப-., �தE� அவ%�7 ஒ� ெப-. 
;Qவா	 தனமாக	தா" ெதாி1த(. ஆனா5� ைப�கைளD�, சா�பா-3� 
பா!சைலD�, அதி� வசதியாக ைவ	(� ெகா&ள �.1ததா�, அ5வலக� ெகா3	த 
அ1த� ெப-.ைய ஏ�A� ெகா2டா". 
 
அ5வலக வரா2டாவாக#�, வரேவ�பைறயாக#� உ&ள �"னைறயி�, 
ஜ"னேலாரமாக நா�காEயி� உ-கா!1(, சிறி( இைடெவளியி� கிட1த 
விசாலமான ேமைஜயி�, அ(#� அத"ேம� ைவ�க�ப-ட ெடEேபானி�, இர23 
கா�கைளD� W�கி விாி	(� ேபா-3, ஏேதா ஒ� நாவைலேயா, கி�கி�ைவேயா 
ப.	(� ெகா2.�1த த8ைக வச1தா, கால.+ ச	த� ேக-3, அ2ணைன நிமி!1( 
பா!�7� ைதாிய� இ�லாம�, கா�கைள அவசர அவசரமா4 கீேழ ேபா-3� 
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ெகா23, கீேழ கிட1த ஒ� (ணிைய எ3	தா&. நா�காEையD�, ".பாையD�, 
(ைட�க� ேபாகிறாளா�. 
 
சமயலைறயி� இ�1( ெவளிேய வ1த �	த�மா, மக", அத�7& 
�ற�ப-3வி-டைத எதி!பாராத( ேபா�, சிறி( பி"வா8கி, �"வா8கினா&. ஏேதா 
ேபச�ேபானவ& அவைன, அபச7னமா4 வழிமறி�க ேவ2டா� எ"ப( ேபா�, 
நி!மலமாக� பா!	தா&. 
 
"எ"ன�மா விஷய�?" 
 
"ஒ2<மி�ல�பா." 
 
"ஏேதா ெசா�ல வ1த( மாதிாி ெதாிD(" 
 
�	த�மா, F�கி" ேம� விர� ைவ	தா&. இவ%�. இவ" அ�பைன மாதிாிதா". 
வாயா� ெசா"னா� �ாிDேமா �ாியாேதா. ஆனா�, மன��7�, வா4�7� இைடேய 
ெவளவா� மாதிாி வார வா!	ைதகைள� �ாி>��7வா". அ1த ம%ஷ%�, நா" 
வாச5ேலேய நி"னா�, எ"ன. அாிசி வா8க� காசி�ைலயா"% ேக-பா!. W� 
வி�வ( மாதிாி க2கைள	 (ைட	தா� ஒ" அ�மா K-3�7 ேபாக<மா எ"பா!. 
ட87"% சா�பி-3	 த-ைட வ+சா� 'எ8க அ�மா 7ண1தா" ெதாிDேம. நா" 
தி-.னா�தாேன நீ வ�	த�பட%�? எ"பா!. சீ�கிரமா வர�படாதா எ"A 
சி<8கி+ ெசா�ேவேனா, சிாி+�+ ெசா�ேவேனா. இ"ைன�7 ெபாிய பயல. 
அ�மாகி-ட W8க ைவ�பா!. அவ! மாதிாிேய தா" இவ%�. இ�ேபா இ1த 
நிைலைமயில பா!�க அவ�� இ�ைல; ெபாிய பய5� இ�ைல. �	த�மா, 
சி1தைனைய உ&�கமா4 வி-டேபா(, சரவண". ெவளி �கமாக� ேக-டா". 
 
எ�MபிரM பMஸு�7 ேநரமா7(. சீ�கிரமா+ ெசா�5�மா." 
 
"ஒ2<மி�ல�பா. ேபா4 வா."  
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"ேபானா� வர<�. வ1தா� ேபாக<�. இ( என�7	 ெதாியாதா. எாி1( விழாம� 
ேக-கிேற". ��மா+ ெசா�5." 
 
"நா8க வ1( F< மாசமா7(. ஒ" த8க+சி�7 இ"%� ஒ� ேவைல வா8கி." 
 
சரவண", அ�மாைவ� பா!�காம�, ேமைஜைய	 (ைட	த வச1தாைவ� பா!	தா". 
 
"வச1தா. ேந�A ேப�ப!ல. ஒ"ைன� ெபாA	த அள#ல ஒ� ��கியமான விஷய� 
வ1த(. எ"ன"% ெசா�5 பா!�கலா�." 
 
"வ1(. வ1(. கமலஹாச" இ1தி� பட	(ல. ஸாாி. இ"சா- .." 
 
"இ"சா--I"னா எ"ன.? ஹாச" நிைலய�"னா எ"ன.? ெசா�5 பா!�கலா�." 
 
வச1தா, அ2ணைன� பா!�க �.யாம�, அ�மாைவ� பா!	தா&. அவ" 
க	தினா". 
 
தமி/நா3 ச!KM கமிஷ" விள�பர� பா!�கல? 7)� திாீபாீ-ைச ைவ�க� 
ேபாறதா4 வ1த விள�பர	ைத� ப.�கEயா? அ��ற� ம	திய அரேசாட Mடா� 
ெசலZ" கமிஷ" ஒ� அ-வ!ைடMெம"- ேபானவார� ேபா-டா8க. [னிய" 
ச!KM கமிஷ"ல, ெசகர-ேடாிய- அ\Mெட2-M பாீ-ைச�7 விள�பர� 
ேபா-.�1தா8க இர2ைடD� க	தாி+� ஒ"கி-ேட ெகா3	ேத". அ�ைள 
ப2ணி-.யா?" 
 
வச1தா, அ2ண%�7 ெந��கமாக� பதி� ெசா�வ( ேபா� வ1(, 
த"ைனயறியாமேல அ�மாவி" �(7� ப�க� ேபா4 நி"A ெகா2டா&. 
அ�மா�காாிதா" சமாளி	தா&. 
 
"வச1தா#�7� பாீ-ைச எ�தேவ பி.�கEயா�. நீ நிைன+சா�." "இவ& பாீ-ைச 
எ�தி� பாஸாக<�. உைழ�பா� ேவைல வா8க<�. அ�ப	தா" �.D�. ேவற 
வழிD� கிைடயா(. சிபாாி�ல கிைட�கிற ேவைல8க ெரா�ப ெரா�ப� 7ைற#. 
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அ(#� ெட�பராியா4தா" கிைட�7�. அ(�காக. க2டவ" கி-ட�லா� எ"னால 
ப�ைல� கா-ட �.யா(." 
 
"இ�1தா5�. நீ. நிைன+சா�."  
 
"எ"ன�மா உளAேற. எ" த8ைக�7 ந�ல ேவைலயா கிைட�க� :டா("% நா" 
நிைன�ேபனா? ேபானவார� ேப8� இ"ட!வி[வி�7� ேபாயி�1தா&. இவ& 
ப.	த பாட	(லேய. ஐஎ�.எ�. ேலா" ப�றி ேக&வி ேக-டா8களா�. இவ& 
கட"காாி மாதிாி விழி+சாளா�. ஏ4 வச1தா. இ8ேக வா. ஒன�7. கா�ெப-.ஷ" 
மாMட! வா8கி	 த1ேத". அைத� ப.�கா-டா5�, �ர-.யாவ( பா!	தியா? பதி� 
ெசா�5" 
 
"இ"%� ப..."  
 
நா" இ"%� ப.�க	தா" ேபாேற". க�Nாி� க�வி, அறி#லக	ைத F.யி��7� 
கதவி" சாவிதா"% என�7	 ெதாிD�. ெதாிDறதாலதா". இ�ப#� இரவி� பல 
ெபா( அறி#� �	தக8கைள, இல�கிய8கைள� ப.�கிேற". இ�ேபா ��கிய� 
நான�ல. நீதா". இ"%� நீ ஏ" ப.�கல.? பா	தியா�மா ஒ" மகேளாட 
ல-சண	ைத? இவ& ப.+சா�, அறி# வள!1தி�ேம"% பய�ப3றா&. இவ& பி. 
கா� ப.��"% ேப�. ேகா�- Mடா2ட!ைட� ப�றி� ேக-டா� ெதாியா(. 
சினிமா ந.க! ந.ைககேளாட ேல-டM- காத� Mடா2ட!3கைள� ப�றி� 
ேக-டா�, ப-3�ப-3"% பதி� ெசா�வா&. நா" ஒ�	த". ஒன�7. நா" 
ெசா�ற(�லா� �ாிD� எ"கிற( மாதிாி ேப�ேற" பா�." 
 
"ஆமா�. ஒன�7� நா" இள�காரமா� ேபாயி-ேட"."  
 
"ஒன�7 ேராஷ	(�7 ம-3� 7ைற+ச� இ�ல. அ2ண" ெசா�றைத ஏ" ேக-க 
மா-ேட�ேக"% ஒ" ெச�ல மகைள� ேக-கறியா? சாிதா". ஒ8க ேமல 
இள�காரமா4 நா" இ�1தி�1தா�, கிராம	(லேய வய5ல �ர&ற(�7 
வி-.��ேபேன. எ(�காக இ8ேக ெம-ராஸ0�7 ெகா23 வர<�? இவ& எ" 
ேம�பா!ைவயி� இ��க<�. நீD�, அ2ணிD�, இனிேம5� வய� ேவைல�7� 
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ேபாக�படா("%தாேன. நா", ேபா-.� பாீ-ைச எ�தி	 ேதறி. ேவைல�7 
வ1ேத". ேவைல�7"% ேபனாைவ	தா" ெதா-ேட". எவ" காைலD� ெதாடல. 
இவ��7� ெதாட மா-ேட". இவ��7 நா" வழிதா" கா-ட�.D�. :டேவ 
நட�க �.Dமா?" 
 
�	த�மா#�7 மகனி" அ�கைற அைர7ைறயாக� �ாி1த(. க2கைள F. F. 
திற1தா&. பிற7 "நீ எாி1( விழாம� ேக-ேப"% ெசா"னதாலதா" ேக-ேட"" 
எ"றா&. 
"நா" இ�ேபா எ"ன எாி1தா வி�ேற"? இவ& த"ைனேய எாி+��க�-
படாேத"%தா" ேப�ேற". நா" ப.�7�ேபா(, இ�ேபா அவ��7 இ��கிற 
வசதிD�, வழி கா-3ற(�7� ஒ� ஆ& என�7 இ�1தி�1தா�. இ1ேநர� ஐ.ஏ.எM. 
அதிகாாியா4 இ��ேப". சாி. நா" ேபாேற"." 
 
"எ�ப#� 'ேபாயி-3 வாேர"% ெசா�5�பா" 
 
சரவண", அ�மாைவD�, அவ& பி"னா� நி"ற த8ைக வச1தாைவD� ஒ� ேசர� 
பா!	தா". சரMவதிேதவி�7 வயதானா� எ�ப. இ��பாேளா அ�ப.�ப-ட 
ேதா�ற�. ெவ&ைள� �டைவயி�, :"ேபாடாத, பாட#� ெதாியாத, இைசேமைத 
ேக.பி. �1தரா�பா& ேபா"ற ேதாரைண. இ1த அAபதி5�, ஒ� ப�:ட 
விழவி�ைல. ஆடவி�ைல. அ�மாவி" ேதாளி� தைல ைவ	த வச1தா, மாதா எ"ற 
�(ைம மர	தி" இளைம�கிைளைய� ேபாலேவ இ�1தா&. ஈர�பைச உத3க&, 
7�ைம ெபா87� க2க&, கிராமிய உட���, க�Nாி லாவக�� ெகா2ட 
ஒ4யார�. 
 
அ2ண", த"ைன� பா!�பைத அ�ேபா(தா" பா!	த வச1தா, எதி!திைசயி� 
இர2டாவ( மா. ஜ"னE� இ�1( பா!ைவைய வி3வி	தா&. "அ2ண" 
ேபாக-3�. அ��ற� நா%� நீD1தாேன." எ"A 'அவ%�7 மானசீகமா4 
ெசா�E�ெகா2டா&. சரவண", த8ைகைய அதிகமா4 மிர-.யத�7 
பிராய+சி	தமா4, அவைள அ"�	 த(�ப� பா!	தப., கதைவ	 திற�க� ேபானா". 
வச1தாேவ ஓ.�ேபா4 கதைவ	 திற1( வி-டா&. அ�ேபா(, ப.ேயறி, வாச5�7& 
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Bைழய�ேபான அ2ணி த8க�மா, அவைன� பா!	(, �த� மா.�ப. �.1த 
தள	தி�, ச�A ஒ(8கி நி"றா&. �	த�மா க3�பா4 ேபசினா&. 
 
"இ1தா�பா. K-3�7&ள வ1( ெகா>ச ேநர� இ�1(-3, த2ணி 7.+�-3� 
ேபா. நாமதா" கA��+ ேசைல க-3ேறாேம. ஆபி��7 ேபாற ேநர	(ல. ஒ2< 
உ&ள ெமாட8கி� கிட�க<�. இ�ல"னா ெவளில த&ளி நி�க<�"% 
ெசா�Eயா ெகா3�க �.D�? நீ வா. நா":ட எ�ேபாவாவ( நீ �ற�ப3�ேபா(. 
ேந��7 ேந! நி�ேகனா? தானா	 ெதாிய<�. இ�ல"னா ெதாிDறைத� பா!	(	 
ெதளிய<�." 
 
சரவண", அ2ணிைய ேநா�கினா". நா�ப	திர23 வயதி��கலா�. அ2ணியி" 
க�	தி� ஆர� ேபா"ற வ-ட�. ெவ&ைள�கைர ேபா-ட கA��� �டைவ. 
அ2ணியி" சிவ1த உட�� ெச�ைம� ப3	தி, ெச�ைம�ப3	திய(. அவைன 
ேந��7 ேநரா4 பா!�க �.யாம�, அவ& ஒ(8கி ஒ(8கி� ேபானா&. அவைன, 
இ3�பி5� ேதாளி5� எ3	( வள!	தவ&. பிற1தக	தி�7, அவைனD� :-.� 
ெகா23 ேபானவ&. தைலைய	 தா/	தி� ெகா2ட அவ& க2களி� இ�1(, நீ! 
காE� ெகா-.ய(. அவ%�7	 ெதாியாமேல, கா�களா� அைத	 ேத4	(� 
ெகா2டா&. 
 
அவ& உத3க& (.	தன. 'ஊ!ல இ��7� ேபா(, ஒ8க அ�மா. இ�. எ"ைன� 
ேபசினதி�ல�பா. இ�ேபா ெம-ரா��7 வ1த பிற7தா" அவ8கேளாட ேபா�ேக 
மாறி-3. நா" இ8ேக 'வ1த-."% நிைன�கா8க. நா" இ1த K-ல ேவைல�காாி 
மாதிாிதா" இ��க<�"% நிைன�கா8க. அவ8க ம-3மா நிைன�கா8க. ஏேதா 
ஒ" �க	(�காக, எ" �க	ைத அ�ப�ேபா (ைட+சி-3 இ��ேக". எ"A எ�ப.+ 
ெசா�வ(? 
 
ஈர�ப-ட இதயேம க2ணி�7 வ1தப., படபட	(, �"�றமா4 நி"ற சரவண", 
பி"�றமா4 தி��பி+ சீறினா". 
 
"ஒன�7 Fைள இ��7தா அ�மா. இேத அ2ணி, நா" காேலஜு�7 ேபாற(�காக, 
K-.� இ�1( �ற�ப3�ேபா( எதி!ல வ1( இ1தா எ" ப87. அ�ப( )பா4% 
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த�வா8கேள- அ�ேபா ம-3� ஒ" க2< 7�டா4 இ�1ததா? ஒ� கால	(ல. 
ஒ�	த%�7 ஒ�	தி"% இ�லாம�, ஒ�	தி�7 ஒ�	த"தா"% வ+சா8க. 
அ�ேபாதா" 73�ப8க& சிதறாம� இ��7�"% நிைன+சா8க. இ(�காக, 
அதாவ( ெதா2<A 73�ப� சிதறாம� இ��க(�காக ப	( 73�ப	(ல 
��ஷைன இழ1தவ8க��7, ெவ&ைள+ ேசைல ெகா3	தா8க. ஒ� ேபா!ல, 
Kர!கைளD� பE ெகா3	( ெஜயி+சா8கேள அ( மாதிாி, 73�ப �ைறேயாட 
ெவ�றி�காக இவ8கள மாதிாி. ஒ"ைன மாதிாி ெப2கைள� பE ெகா3	தா8க. 
 
நீ8க�� 73�ப�க-3 7ைலயாம� இ��கிற(�காக, மன�க-ைட விடாம� 
பி.+சி8க. ேபா! ெவ�றி�காக சாகிறவ8க��7 ந3க�% வ+ச சFக� 73�ப� 
க-ேடாட ெவ�றி�7 சாகாம� ெச	தவ8கைள, சாகாம� சாக.+சா8க. இ( எ"ன 
நியாய�? அ�ேபா ெவ&ைள� �டைவ இ�ேபா கA�� �டைவயா4 மாறி-3. சில 
இட	(ல கல! �டைவயாD� ஆ7(. நீ இ"%� பைழய கால	(லேய இ��கிேற. 
நா" ஒ�	த". இைதெய�லா� ெதாியாத ஒ"கி-ட ேபா4 ேப�ேற" பா�. வச1தா!. 
நா" ெசா"ன( அ�மா#�7� �ாியா(. ஒன�7� �ாிD�"% நிைன�ேக". 
அ2ணி. இ�ப. வா8க. அட" 
 
சரவண", அ2ணியி" ைகைய� பி.	( இ�	( - பிற7 அவ�ைற	 த" க2களி� 
ஒ�றி� ெகா2டா". அ�மாைவ, மீ23� ேகாபமா4 �ைற	தப.ேய 
ெவளிேயறினா". 
----------------------  
 
2 2 2 2     
 
சரவண%�7, M:-டைர Mடா!- ெச4த ச	த	தி�, K-3�7& ஏ�ப-ட ச	த� 
ேக-கவி�ைல. K-.� ஏ�ப-ட சி�லைற ரகைளயி�, எ�MபிரM பM இ1ேநர� 
அ5வலகேம ேபாயி��7�. இ1த மாதிாி சமய	தி�தா", அவ" M:-டைர 
எ3�பா". அ5வலக	தி�7, தாமதமா4� ேபானா5�, அவைன யா�� த-.� 
ேக-க� ேபாவதி�ைல. அவ", அத" ம7டதாாி அ-மினிM.ேர-.J ஆIஸ! 
என�ப3� நி!வாக அதிகாாி:ட, ஒாி� தடைவ "சா! நீ8க. ெகஜ-ட- ஆIஸ!. உ8க 
அ1தM(ல இ��7ற அதிகாாி8க��7� 7றி�பி-ட ேநர	(ல வர<�"% ஆIM 



23 

 

விதி கிைடயா(. ஆனா நீ8க எ"னடா"னா ஆIM ைட��7 �"னாேலேய 
வ1(3றீ8க." எ"றா!. உடேன இவ" "ெகஜ-ட- ஆIச��7 ேநர� 
கிைடயா("% )�Mல ெசா�ற( எ(�7"னா, அவ8க ஆIM ேநர	(�7 
�"னாலய�, பி"னாலய�:ட ேவைல பா!�க<�"% அ!	த� ப3	தி�க%ேம 
தவிர, இ(�7 இைடயி�, எ�ேபா( ேவ<�"னா5� வரலா�"% அ!	த� 
ப3	தி�க� :டா(." எ"A �ைவயா#�, �ட+�ட#� ெசா"னவ". 
 
எ�ப.யாவ(, வழ�க� ேபா� ப	( மணி�7 �"பாகேவ அ5வலக� ேபா4விட 
ேவ23� எ"ற அவசர ஆவE�, அவ" ஆ�\ேல-டைர அ�	த M:-ட! 
ஆேவசமாகிய(. அவ" மன�� அேத மாதிாிதா". 
 
அவைன� ெபாA	த அளவி�, எ-3 ஆ23க��7 �"� காலமான அ2ண", 
அவ%�7	 த1ைத. அ2ணி த8க�மா இர2டாவ( தா4. அ�மா, அ2ணிைய+ 
சா.ய(, அவைள இர2டா1தர	 தாயாக அவ%�7� கா-.ய(. இ�ப.� ேபச 
எ�ப. மன� வ��? இவளா எ"ைன� ெப�றா&? அ�பா, அவ" நிைன#�7 வராத 
வயதிேலேய காலமாகிவி-டாரா�. ஊாி�, வயதான கிழ3கைள வழிய%�ப� 'பாரத� 
ப.	(�, க�யாண K3களி� ெகா�1தி ெகா�1தி - நாவ� ெகாழி1தியப. எ"A 
வா/	(� பா.D�, அ�ம" ெகாைடகளி� வாி பிாி	(, அவ�ைற நட	தி� கா-.D�, 
அ�க� ப�க	( அ.த. ச2ைடகளி� ந3நிைல மாறாத வழ�காளியாக#� 
இ�1தவ! அ2ண". அவர( பா-ைட� ேக-3	தா", அவ%�7	 தமிழி� ஆ!வ� 
ஏ�ப-ட(. அவ! வழ�7� ேப�� ேந!ைமைய� க23தா" அவ%�7& த!ம� 
உதி	த(. சி"ன வயதி�, யாாிடேமா சி"ன� ெபா4 ெசா"னத�காக, ஒ�வ!. 
"வழ�காளி. மணி�	ேதாட த�பியாடா நீ? ஒன�காடா வாயில ெபா4 வ�(?" எ"A 
க2.	த( நிைன#�7 வ1த(. 
 
அ�ப.�ப-ட அ2ண"தா", ெகா>ச ந>சமி�1த நில	தி� அ"றாட� படாத 
பா3ப-3, 73�ப	ைத� கா�பா�றினா!. க�யாணமாகி ஏெழ-3 வ�டமாகிD�, 
7ழ1ைத பிற�காதேபா(, அ�மா உ-பட, அ2ணியி" ெமளன ச�மத	ேதா3, பல! 
அவைர இர2டாவ( தி�மண� ெச4( ெகா&ள+ ெசா"னேபா(, "என�7. ெர23 
தா4 இ��கா8க. ஒ� மக%� மக�� இ��கா8க. யா�ேவ. என�7 
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7ழ1ைதயி�ைல"% ெசா�ற(" எ"A எதி!வாத� ேபசி, சீைதைய கா-3�7 
அ%�பாத ராமபிரா". 
 
அ2ணி ம-3� எ"னவா�. அ2ண%ைடய 'பாரத� ப.�பி�காக#�, 'வழ�காளி 
எ"ற ெச�வா�கி�காக#�, வசதியான 73�ப� வEய� ெகா3�க, வ1தவ&. 
அவேளாட அ�மா, அ�பா, எJவளேவா W2.� பா!	(�, தனி�7.	தன	தி�7 
இண8காதவ&. அத�காகேவ, தா4 K-.�7� ேபாவைத� 7ைற	(� ெகா2டவ&. 
அ2ணிேயா3, அவ" அவ!க& K-3�7� ேபா7�ேபா(, அ1த அ	ைத, 
அ2ணியிட�, "��ஷைன� :-.�கி-3 இ8ேக வா.. அ1த சனிய8க வாைட 
ேவ2டா�. நா8க. ஒன�7 தனியா4 K3க-., ஒ" ��ஷ%�7 ஒ� பலசர�7� 
கைடD� வ+�� ெகா3�ேகா�" எ"A சரவண" கா(படேவ பல தடைவ 
ெசா�Eயி��கா&. ஒ�ேவைள சரவண" த" அ�மாவிட� ெசா�E, அ�ப.யாவ( 
K3 இர23பட-3� எ"ப( ேபா� நிைன	தா!கேளா எ"னேவா. 
அ�ேபாெத�லா�, அ2ணி, த" அ�மா#�7� கா( ெகா3�க மA	தா&. 
சரவண%�, த" அ�மாவிட�, அ2ணியி" தா4 K-.� அ8ேக தி"ற 
வித8கைள	தா" ெசா�Eயி��கிறாேன தவிர, தி-.ய வித8கைள+ 
ெசா"னதி�ைல. அ( ம-3மா?. 
 
ப-டைற+ ச-ட� ேபா� இ�1த அ2ண", பாரத� ப.�க	 ேதைவயி�லாம�, 
எ-டா23க��7 �"�, பைனமர	தி� ெநா87 ெவ-ட-அ(#� தன�காக� 
பைனயி� ஏறி, அவ" க2�"னாேலேய கீேழ வி�1(, (&ள	 (.�க+ ெச	தா!. 
அ�ேபா( அ�மா:ட அவைன "பாவி�பய மவேன. நீ ஏ" எ" க2மணி கி-ேட  
ெநா87 ேக-ேட? நீ ெநா87 சா��3ற(�காக� ேபானவைன சா# 
சா�பி-3-ேட""% F"A நா& ேச!1தா! ேபா�. விள�7மாA. ெச��� ைக 
ேபா"ற ப�ேவA ஆDத8களா� அவைன அ.	தா&. அ�ேபாெத�லா�. 
அ�மாைவ	 த3	( "ேதா��7 ேமேல வள!1த பி&ைளைய அ.�க�படா(" எ"A 
அ1த ஆ�றாைமயி5�, அவ%�7 ஆAதலாக வ1தவ& அ2ணி. 
 
ஒ� மாத� கழி	( "ஒன�7. பி&ைளயா 7-.யா? இ1த ெசா	(:ட நம�7 
ேவ2டா�. ந�ம K-3�7 வா" எ"A ெப�ேறா! ெசா"னேபா(, அவ!கைள� 



25 

 

பிாி1ேதாரா4 க�தியவ& அ2ணி. எM.எM.எ�.\Dட", தன( ப.�ைப 'ஏ!� 
க-.வி-3, அவ&, அ2ண%�7� பதிலா4 ஏைர� பி.�க� ேபானேபா(, அைத 
அ�மா அ8கீகாி	தேபா(, த3	தவ&. அவ" க�Nாியி� ப.�பத�காக, தன( த8க 
நைககைள வி�றவ&. அவைன ம-3ம�ல. இ�ேபா கி� கி� ப.�7� இ1த பி.கா�. 
காாிைய, அ�மா வய� ேவைல�7	 (ர	தியேபா(, அவைள� ப&ளி�7	 
(ர	திவி-3, ஆ2பி&ைள ேபா�, வய�ேவைலகைள� பா!	தவ&, ஆ2பி&ைள 
இ�லாத நில	ைத ஆ�கிரமி�க, சில Kராதி Kர!க&, வி�ல8க ஆDத8கேளா3 
வ1தேபா(, அவ!கைள ேந��7 ேநரா4 நி"A வாதா., ஊாி� வாதி-3, நில	தி" 
எ�ைலகைள� கா	தவ&. 
 
இ1த சரவண%�7, [னிய" ப�ளி� ச!KM கமிஷ" Fல�, எ3	த எ3�பிேலேய 
கிளாM ஒ" ஆபிஸ! ேவைல கிைட	தேபா( "இ1தா பா��பா சரவணா. 
ஆபிஸ�8க��7 ச�பள�, சிகெர-3�7. கி�பள�, K-3�7"% ஆகி� 
ேபாயி-டதா� ேப�றா8க. நீ இ"னா! த�பி. நியாய� தவறமா-டா!% ேப! 
வா8க<�. ச�-ாிஜிMடா!. ப	திர	(�7 CA )பா4 வா87ற( மாதிாிேயா. ச� 
இ"Mெப�ட! ெகாைல�7 ஆயிர� )பா4 வா87ற( மாதிாிேயா வா8க�படா(. 
அ�ப. எ�பவாவ( ஒன�7 சலன� வ1தா�, ஆயிர� வழ�7லD�, அைர ட�ள! ^ 
:ட� 7.�காத அ2ணேனாட ைகD� அ1த� ைகயா� அ2ணி�7 அவ! க-3ன 
தாED� இ1த ப.��லD�, ேவைலயிலD� வி�1தி��7�"% நிைன�க<�. 
அ�ேபாதா" நீ கீேழ விழமா-ேட" எ"A 'ஒ"ைன ப.�க வ+ேச" பா! மா!த-3� 
பாணியி� ெசா�லாம�, "ஒ" அ2ண" Fல� என�7 ஒ� 7ழ1ைத இ�1தா� 
எ�ப. இ��7ேமா, அ1த� 7ழ1ைதயா4 ஒ"ைன� பா!�ேக" எ"A ெசா�லாம� 
ெசா"னவ&. 
 
அ1த அ2ணியி" �கதாிசன� ��ைமயா4 கிைட�க ேவ23� எ"ற பாச	ேதா3, 
73�ப� ெபாA�ேபா3�, .�Eயி� இ�1( பதவிDய!வி� மா�றலாகி வ1த 
மAமாதேம, அதாவ( F"A மாத8க��7 �"� தனியாக K3 எ3	(, 
அவ!கைள� ெகா23 வ1தி��கிறா". அ1த அ2ணிைய, ேவ2டாத 
வி�1தாளியாக அ�ல. ேவ2ட�படாத ேவைல�காாியாக அ�மா நிைன�கிறாேளா? 
இ1த அ2ணிD� எ"கி-ட ெசா�E	 ெதாைல+சா� எ"ன? எ�ப.+ 
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ெசா�5வா8க. நா" எ�ேபா ேக-ேட".? இ"ைன�7 சாய8கால�, K-3�7� 
ேபான(�, �த� ேவைல. இ(தா". 
 
உர	த சி1தைனேயா3�, பல	த ேவக	ேதா3�, ஒ� சாைலயி" �ைன�7 வ1(, 
இ"ெனா� சாைல�7 வல��றமா4 தி��பினா". ேநராக� ேபாகிற வ2.க��7 
வழிவி-3	தா", 7A�ேக தி���� வ2.க& நி"A நிதானி	( ேபாகேவ23� 
எ"ப( சாைல விதிகளி� ஒ"A. இ(ேவ மனித நைட�ைறயாக இ�1தா�, நா3 
எ�ேபாேதா �"ேனறியி��7�. எ8ேக �"ேனற? 
 
அேதா லா-டாி�கைட. ஒJெவா�வ�� ேகா^Mவரராக ஆ7� உைழ�பி�லா 
�ய�சி�7 உைழ�7� பண	ைத Kணா�7கிறா!க&. ராஜMதா" ப�ப! 
75�கலா�. ;டா" ேகா. 75�கலா�. ஒ� கால	தி� ஒ� )பா4 - ஒ� சீ-3 - ஒ� 
ல-ச� எ"A இ�1த(. ஆ�க� பணிக��7 ஒ� ஏைழயி" ஒ� )பா4 ேபாவதி� 
த�பி�ைல. ஆனா� இ�ேபா(, உைழ�பி�7� பதிலா4 ஊதாாி	தன1தா" 
�"ேனறியி��கிற(. எ"னமா4 ஏைழ ம�க&. (&ளி	 (&ளி லா-டாி அ.�7� 
லா-டாி ைபயைனேய பா!�கிறா!க&. 
 
இ( ேபாதா( எ"A பா!	தா�, .ரா"\Mட! ெச-.� கிாி�ெக- வ!ணைன. 
ஒJெவா�வ��, தன�7 கிாி�ெக- ெதாிD� எ"A ம�றவ!க& நிைன�க 
ேவ23மா�. எ	தன ஓவ!. எJவள# ர". கபி�ேதJ பரவாயி�லயா. ஆமா� 
கவாMக�1தா". "உைழ���7 ஈ3 இைண இ�ைல" எ"A பM\� ஒ� விள�பர�. 
அத" அ3	த �ைனயி� லா-டாி விள�பர�. எ"ன நாேடா. எ"ன ம�கேள. இ1த 
நா-.� இ�1(, லா-டாிக��, கிாி�ெக-3� (ர	த�ப-டாெலாழிய நா3 
�"ேனறா(. ஆIMல ஒJெவா�வ�� ைபைல� பா!�காம�, லா-டாி ாிச�ைட� 
பா!�கா". அ�ல( ஏைழ ம�க&, தாமா4 வ1( ெசா�வைத� காதி� ேபாடாம�, 
கெம"டாிைய ேபா3றா". ஒ� வ�ஷ	(ல எ	தைன நாைள�7�பா கிாி�ெக- 
ச2ைட? ஆமா�. இ( விைளயா-3� ேபா-.ய�ல. ஏேதா பாகிMதா%�, பாரத�� 
மீ23� ேபா��7� ேபா4வி-ட( ேபா"ற விைனயான ேபா-.. 
 
சரவண", பத-ட�படாம�, ந�ல( ெக-ட( எ"A நாைலD� சி1தி	தப., இட( 
காைல தைரயி� ஊ"றி, ஒ� 'ப�லவ"' ேபாவத�காக� கா	தி�1தா". அ�ேபா( 
விசி� ச	த� ேக-ட(. தி��பி� பா!	தா". ேபா�7வர	(� காவல! அவைன 
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ைசைக ெச4( வர+ ெசா"னா!. சரவண" வ2.ைய வி-3 இற8கி, அவ! 
ப�கமா4 அைத உ�-.� ெகா23 ேபா4, அவைர� பா!	தா". 
 
"ெய�ேலா ைலைன எ(�7 ஸா! கிராM ெச4தீ8க?"  
 
சரவண", அ�ேபா(தா" அ1த ைலைன� பா!	தா". ெய�ேலாதா". ஆனா5�, 
அ1த ம>ச& நிற�, அ�மா, அ2ணி �க8களி� ஒ� கால	தி� இ�1த(. இ�ேபா( 
இ�லாத(ேபா� ஆன(. வழ�கமாக, அ1த .ர�ைம+ ��றி வராம�, அவ" வ�வ( 
�ாி1த(. அவ" ம-3ம�ல, எ�ேலா�ேம. எ�ேலா�� ஒ� த�ைப+ ெச4தா�, அ( 
ஜனநாயகமா4 இ��கலா�. ஆனா� ச-டநியாயமா4 இ��க �.யா(. த��	தா". 
இ(ல ம>ச& ேகா3 எ8ேக4யா இ��7("% ேக-ப( வித2டாவாத�. ஒ� 
ேவைள. இ�ப. எ�லா வ2.க�� தி��பி	 தி��பிேய அ( அழிப-.��கலா�. 
 
சரவண", M:-டைர "Mடா2- ேபா-3வி-3, அவைர ெந�8க� ேபானா". 
அத�7& ஒ� கா!, அவ" தி��பிய அேத இட	தி� தி��பிய(. கா"Mடபி& விசி� 
அ.	தா!. கா! நி"ற( மாதிாி ேபான(. கா"Mடபி& ேகாப	ேதா3 பி"னா� 
ஓ.னா!. பிற7 அ1த� கா!காராிட� ெக-ட வா!	ைதகைள வா8கி� 
ெகா2டவ!ேபா� நிமி!1தா!. விைற�பாக ஒ� 'ச�[- அ.	(வி-3, பி"�றமா4 
நட1தா!. ஐஏஎMேஸா, ஐபிஎMேஸா, ேவA யாேரா. இத�7&, இர23 ைச�கி&க& 
எதி!	திைசயி� வ1தன. அவ! விசில.	தா!. ஒ�வழி� பாைத ைச�கி&கார!க&, 
கீேழ (&ளி� 7தி	(, ம.	(� க-.ய ேவ-.கைள ப�வ� ெப2க&ேபா� நாணி 
ேகாணி பாத� வைர�7� இ�	(� ேபா-ட�. வ1தா!க&. அவ! ெதா�பி�7 
மாியாைத ெகா3�கிறா!களா�! ேபா_Mகார!, அவ!களிட�, கா��கார .ைரவ! 
ெகா3	த ெக-ட வா!	ைதகைள விநிேயாகி�ப( ேபாE�1த(. அவ!கேளா, அவ! 
ஏேதா த8கைள� பாரா-3வ(ேபா�, அத�7 தா8க& த7தி�ப-டா5�, �கழி� 
அட�க� ேவ23� எ"A அத�7 அட8கி நி�ப(ேபா�, - ேமைடயி�, 
பாரா-3�7ாியவ! ெபளவியமா4 பா!�ப(ேபா� பா!	தா!க&. 
 
அ1த� கா"Mடபி&, தன( டயாிைய எ3	தா!. காகித8கைள� �ர-.� பா!	தா!. 
ெப"\ைல எ3	தா!. அத�7& அவ!க&, அ2.ராய!க��7& ைகவி-3, 
ஆ��7 இர23 காகித8கைள நீ-3வ( ெதாியாம� நீ-.னா!க&. எ1த� காகித� 
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ெஜயி�7� எ"A சரவண" ேவ.�ைக பா!	தா". டயாி� காகிதமா. அேசாக ச�கர� 
ெபாறி	த காகிதமா. அேசாக ச�கர	தி� F"A சி8க8க& நி�7ேத. சி8க� வி3ேமா. 
ெஜயி	( வி-ட(. 
 
காவல!, இ�ேபாதாவ(, த"ைன� கவனி�பா! எ"A. சரவண" அவைர� 
பா!	தா". அவேரா, க2ம2 ெதாியாம� ஓ.ய ஒ� ம2லாாிைய� பா!	( 
விசில.	தா!. அ( ெப�ேப கா-.யப. ஓ.ய(. பாவ�. அவரா� ந�பைர�:ட 
ேநா-' ெச4ய �.யவி�ைல. டயாிைய எ3�க�ேபானா�, அத�7& இ�1த சி8க 
ேநா-3�க& கீேழ வி�1தன. அவ�ைற� ெபாA�கேவ, அவ��7 ேநர� சாியாக 
இ�1த(. சரவண", பைழயப. அவைர� பா!	தா". அத�7& ஒ� ைச�கி&, 
ஒ�வழி�பாைதயி� வரவி�ைலயானா5�, அத�7 ம-3ேம ஒ� பாைத ேவ23�. 
ட�&ளிE� வரலா�. அ(�காக ஒ� ெபாிய 73�பேம வ�வதா? அவ!தா" 
வி3வதா? பைழயப.D� டயாி�7� அ+ச.	த காகித	(�7� ேபா!. இர2டாவ( 
ர#2.5� சி8க� காகித� ெஜயி	த(. 
 
சரவண%�7 அ5வலக நிைன# வ1த(. அவைர படபட�பா4� பா!	தா". 
 
"ஸா!. மிMட!. ஓ8கைள	தா". �தE� எ"ைன அ%��8க."  
 
ேபா_Mகார!. அ�ேபா(தா" அவ"மீ( சிர	ைத எ3	( வ1தா!.  
 
"நா" ெச4த த�� எ"ன ஸா!?"  
 
"ெய�ேலா ைலைன கிராM ப2ணி-3, எ"ைனD� கிராM ப2ாீ8களா?" 
 
"அ�ேபா ஒ� கா! ேபா+�ேத. அைத ச�[-ேடாட வி-.8க."  
 
"ெய�ேலா ைலைன ம-31தா" கா! கிராM ெச4த(. ஓ8க M:-ட!ல. ப��ல. 
க��� ெபயி2- இ�ல. அ(�7	தா" சா!U ப2ண� ேபாேற". 
 
"அ( ரா	திாிலதாேன எ�ப. எாிD("% ெதாிD�."  
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"ஓ8க��7 அ�ப.யா? என�ேகா எ�ப#� ெதாிD�. நா" பகE� பா!	தா� தா". 
நீ8க ரா	திாி�7&ேள மா	தி3K8க." 
 
"அ�ப.யா. இ�ேபா நா" சீ�கிரமா4 ஆIM. ேபாக<�. எ"ன ெச4ய<�"% 
ெசா�றீ8களா?" 
 
"ஓ8க க2ணாலேய பா!�கிறீ8க. எ"கி-ேட ேக-டா�? ேபா_Mகார" வாயா� 
ேக-கமா-டா"." 
 
"அ�ப.யா! இ1த சரவண" ேகஸு�7� ேபாவாேன தவிர. ேகஸு�7 
ேபாகமா-டா". உ�. எ�(றைத எ�தி-3, ெமேமா ெகா38க. எ�ேபா ேகா!-3�7 
வர<ேமா. அ�ேபா வாேர". ஏ" ேயாசி�கிறீ8க? எ" ெபய! சரவண". 
 
"ேபா8க ஸா!." 
 
" ��மா எ�(8க ஸா!. ச	தியமா4 ேகா!-ல இைத க"ெடM- ெச4யமா-ேட". 
நீ8க கா� வா87னைதேயா, கா��7 ச�[- அ.+சைதேயா ெசா�ல மா-ேட". 
ஏ"னா�. இ�ேபாெத�லா� நா" ெபா4 ேபசாவி-டா5�, உ2ைமைய 
ெசா�லாம� இ��க	 ெதாி>சி�கி-ேட". ��மா எ�(8க ஸா! எ" வைர�7� 
நா" வ2. ஒ-3ன( த��	தா". த���7	 த2டைன கிைட+சா�தா" என�7� 
சாைலவிதி தைலவிதி மாதிாி மன�ல நி�7�. உ�. எ�(8க. என�7� 
மனிதாபிமான� உ23. ஓ8கைள� கா-.� ெகா3�கற(னால இ1த வழ�க� 
நி"%ட� ேபாறதி�ல. இ1த சFக	ைத மா�றாம�, ஒ8கைள மா�Aற( 
அ!	தம�ற("% என�7	 ெதாிD�" 
 
ேபா_Mகார!, அவைன ஆழ� பா!	தா!. இத�7& பல ைச�கி& கிரா�கிக& த�பி� 
ெகா2.�1தன. இவ! யா!? யாரா4 இ��பா!.? 
 
"எ8க ஸா! ேவைல பா!�கிறீ8க?."  
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"ேகM எ�(8க ெசா�ேற"."  
 
"தய# ெச4( ேபா8க ஸா!. இ( பM- வா!னி8% நிைன+�-3 தி��திேயாட 
ேபா8க. அேட4. வ2.. உ"ன	தா2டா. நி�5டா க�மனா-.. ஒ�ப" K-3 
ேராடா? நி�5டா." 
 
சரவண", 'ஒ� ஏைழைய ஏ" தி-3றீ8க. ேவ<�"னா� ேகM எ�(8க" எ"A 
ெசா�ல� ேபானா". ேகாளாரான சFக அைம�பி� ஏைழக& த8கேளாட 
த"மான	ைத விைலயாக� ெகா3	தா�தா", �த1திரமாக நடமாட �.D� எ"பைத 
நிைன	தப., M:-டைர உைத	தா". 
---------------------  
 
3 3 3 3     
 
அ1த அ5வலக�, இ>சி தி"னாத 7ர87ேபா� இய�பாக இ�1த(. 
 
��மா ெசா�ல�:டா(. அ5வலக	தி� உ&ள அ	தைன ஊழிய!க�� ேப��, 
ேவைலD� ைகDமாக இ�1தப.தா", ைகயா-. காலா-. வாயா.� 
ெகா2.�1தா!க&. கிாி�ெக- வ!ணைனைய� ேக-3� ெகா2.�1தா!க&. ப	மா, 
ஒ� ேகா�பி� பாதி க2 ேபா-3 எ�தியப.தா", அJவ�ேபா( மீதி�க2ைண 
எ3	(, அ�ேக இ�1த ராம+ச1திரனிட�, எைதேயா சிாி	(+ சிாி	(� ேபசி� 
ெகா2.�1தா&. உமா, ஒ� ாிஜிMடைர தன( ம.யி� கிட	தி �ர-.யப.தா", 
ச�A	 த&ளி, ேர�ைக 7ைட1( ெகா2.�1த பி[" அைட�கல	திட�, "அ1த� 
�டைவ சாியி�ல�பா." எ"A ெசா�E� ெகா2.�1தா&. அ-மினிM.ேர-.J 
ஆIஸ! அ�ல( 'ஏஓ எ"A அைழ�க�ப3� நி!வாக அதிகாாி ெசளாிராஜ", 
பா�ெக- .ரா"\Mட! ேபா� இ�1த கண�7 ய1திர	ைத - ய1திர� எ"A 
ெசா�வ( :ட	 த�� - கண�7� க�விைய த-.	 த-.� ேபா-3, ஒ� காகித	தி� 
எ�தி� ெகா23தா", ஈMவாிைய ரசி	தா!. ைக, கண�ைக எ�தியேபா(, வா4 
"ஓ8க ஆ	(ல இ"னி�7. எ"ன 7ழ��" எ"A த"னிட� ேபசாம�, சபா!.ேன- 
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பய� ச�ப	திட� ேபசி�ெகா2.�1த ைட�பிM- ஈMவாியிட� ேக-டா!- அவ&, 
நா�7 �சிைய� ப�றி ம-3ேம ேப�கிற வயதி� இ�ைல எ"ப( ெதாி1(�. 
 
ேமேல சி	தாி�க�ப-ட( எMடாபிளிQெம"- ெசZ". இ(ேபா� வா87� பிாி#, 
வ1தைத கா�7� பிாி#, கண�7� பிாி# விநிேயாக� பிாி# எ"A அ1த அ5வலக� 
பல�பல பிாி#களா4 இ�1தன. "அவ�றி�7 ஏ�றா�ேபா� ஒJெவா� பிாி# 
நா�காE க��7�, இ"ெனா� பிாி# நா�காEக��7� இைடேய 
இைடெவளிக�� உ23. இ1த� பிாி#களி" இ"சா!Uக& சா!U ெச4ய�ப-ட 
ேப-டாிக& ேபா�, ெபாிய நா�காE, ெபாிய ேமைஜ சகிதமா4 கா-சியளி	தா!க&. 
 
இ	தைன பிாி#களி5� ஒ-.ய( ேபால#�, ஒ-டாத( ேபால#�, இ1தியகிராம	(+ 
ேசாிேபா� ச�A	 த&ளி, அ"ன� இ�1தா&. ைம கைறD�, ேகா1( கைறD�, 
ெவ-ட�ப-ட ேசாள	 ேதா-ட	தி� எ>சி நி�7� அ.�கா��க& ேபா�, எாி1( 
எாி1(, இAதியி� திாிக& நி"A, ெவ&ைள ெவ&ைளயா4 இ�1த ெம�7வ!	தி	 
(23க�� ெகா2ட ேமைஜயி�, நா"7 ப�க�� காகித� 7விய�கைள� 
பர�பியப., அத" ந3�ப�க�, ஒ� ாிஜிMடைர� ேபா-3� 7ைட1( 
ெகா2.�1தா&. அவ��7 எதிேர, இர23 பி["க&, தயாராக இ�1தா!க&. சீ� 
ேபாட ேவ23மா? கவ! ெச4ய ேவ23மா? எைதD� கவர� ப2ண ேவ23மா? 
ெர..  
 
அ8ேக ஆ-க& எ�ப.ேயா, அ5வலக� அழகாக	தா" இ�1த(. 72`சி, காகித�, 
இர�ப!, பா� பாயி2- ேபனா, ெப"\�, Mேட�ல!, ைப�க& உ-பட ப�ேவA 
வைகயான Mேடஷனாி� ெபா�-கைள, ெகா-ேடஷ" மா!�ெக-.�' வா8கி, 
ப�ேவA அ5வலக8க��7 அ%�ப ேவ2.ய ெபாA�� அ1த அ5வலக	தி�7, 
அ5வலக8க& அ%��� இ"ெட"-கைள ெச�பனி-3, 7றி�பி-ட சமய	தி�7& 
அவ�ைற	 த�வி	(� ெகா3�க ேவ23�. இ�ைலயானா� அ5வலக8களி� ைட� 
அ.�க �.யா(. அ.	தவ�ைற ைபE� அட�க �.யா(. அட�கியவ�ைற 
ேட�கா� க-ட�.யா(. ேப�ப! ெவயி-3க& இ�லாம�, காகித8க&, பற�7�. 
72`சிக& இ�லாம�, ப�க8க& ெவ-க8களா7�. ஆக ெமா	த	தி� அ( C�றி� 
ஒ� அ5வலக� அ�ல. CA அ5வலக8க��7�, இ	தைகய ெபா�-கைள, ல-ச� 
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கண�கான )பாயி� வா8கி� ெகா3�7� ஒேர- ஒ� அ5வலக� கா2.ரா�ட!க& 
க2 ைவ�7� அ5வலக�. 
 
சாியான சமய	தி�7 வ�� சரவண", ��கா� மணி ேநர� கட1(� வராததா�, 
சீனிய! Mெடேனாகிராப! - உமா, தன( அைறைய வி-3 ெவளிேய வ1( நி"றா&. 
அவைள� பா!	த(�, பல! வEய� ேபா4 7சல� விசாாி	தா!க&. பா!�பத�7 
அழகாக இ�1தா& எ"பத�காக அ�ல. அழ7தா". அட!	தியான �.தா". 
கிற�கமான க2க&தா". கைளயான �க�தா". வாளி�பான உட��தா". 
சிவ��தா". இ"%� க�யாண� ஆகவி�ைலதா". அ(, இ"%� கால� 
கட�காத(தா". ஆனா�, அத�காக அவளிட� வEய� ேபசவி�ைல. 
 
பல 'அ1தர8க ேகா��களி" அதிB-பமான விவர8க& அவைள மீறி� ேபாக 
�.யா(. எ�ேலா�ைடய 73மிேயா, கிரா�ேபா, ெகா2ைடேயா, அ	தைனD� 
அவ& ைகயி�. அவ& ேப�கி"ற ேப+� ஒJெவா"A�7� ஒ� அ!	த� உ23. 
ப�பா4 ந�ல நகர1தாேன' எ"A ஒ�	தாிட� ேக-டா�, அவ" அ1த நகர	தி�7� 
ேபாக� ேபாகிறா" எ"A அ!	த�. ேப�. ேப�. எ	தைன நாைள�7� ேப�ேவ' 
எ"றா�, அவ%�7 ஓைல ெர.யாவதா4 ெபா�&. அவ��ெக"ன 7ைற+ச�' 
எ"றா� ஆசாமி�7 பதவிD!# வர�ேபாவதாக� ெகா&ளலா�. எனேவ, 
ச�ப1த�ப-டவ!க&, அவ& வாைய� கிளற� பா!	தா!க&. அ1த மாதிாி சமய	தி� 
அவ&, ேபசியவைர வி-3 வி-3, ேபசாதவைர� பா!�பா&. 
 
தி^ெர"A அ1த அ5வலக	தி� அைர7ைற� ேப+��க& :ட அட8கின. 
லாவகமா4 உடலா-., நளினமா4 உலா வ1த உமா, உ&ேள ஓ.வி-டா&. 
ெடMபா-+ அ"ன�, நிமி!1( உ-கா!1தா&. சரவண", ஒ� பறைவ பா!ைவேயா3, 
அவசர அவசரமா4, தன( அைற�7& ேபாக� ேபானா". பிற7, எைதேயா 
ேயாசி	தவனா4, அவ" பி"ப�கமா4 நட1(, அ�ெகள2ட"- ராம+ச1திரனிட�. 
'ஓ8க ஒ4��7 இ�ேபா. எ�. இ��7(" எ"றா". உடேன அவ! "ேதவல ஸா!." 
எ"றா!. 
 
"அத�காக நீ8க ேக!லஸா இ��க�படா(. இ"ைன�7 ேவ<�"னா5� ேந�A� 
ேபான( மாதிாி �"னாேலேய ேபா8க. ஐ ேடா"- ைம2-." 
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"ேத8� [ ஸா!."  
 
சரவண" உ&ேள ேபா4� ெகா2.�1தா". தைலைம� கிளா!� ப	மா, மைனவிைய 
மதி�காத ராம+ச	திரைன ஒ� மாதிாியாக� பா!	( �"னைக	தா&. பிற7, அ1த 
இ�வ�� சரவணனி" �(ைக� பா!	( எ&ளலாக+ சிாி	தா!க&. "ஒ4��7. 
உட���7 உட���7"% ெசா�E+ ெசா�E அ�ப. ஆயிட� ேபா7(." எ"A 
கி�கி�	த அ1த� ெப2ணிட� "க	திாி�கா4% ெசா�றதால ப	திய� ேபாயிடா(. 
சினிமா#�7� ேபாேற"னா இ1த� 7ர87 வி3மா?" எ"றா". உடேன சிாி��. 
அ��ற� கி�கி� இAதியி�, நி!வாக அதிகாாி ெசௗாிராஜனி" காைத இர23 ேப�� 
ஊதினா!க& - மாறி மாறி. 
 
‘ெடMபா-+ அ"ன�, அவ!க& இ�வ�� சரவண%�7� பி"னா� சிாி�பைத� 
பா!	தா&. ஆனா� ஆ+சாிய�படவி�ல. இ"ைன�7 இ( எ"ன �(சா? நாைள�7 
இ1த ப	மா#� 'எ" ஹMெப23�7 ெந>�வE ஸா! எ"பா&. ெப!மிஷ" 
கிைட	த ெந>ச நிைறேவா3 �1தாைன �.+��7 ��ஷ" இ�லாம�, 
தனியாகேவா. ட�ளாகேவா. ேபாவா&. மAநா& இ1த சரவண", இேத மாதிாி 
ேக-பா!. இவ!க��, இேத மாதிாி சிாி�பா!க&. 
 
அ"ன	தி�7, அவ"ேம� ேலசாக இர�க� ஏ�ப-ட(. ந�லா இ��7ேத. நா" 
எ(�74யா ஒன�காக வ�	த�பட%�. ெபாிய ஆIஸரா� ஆIஸ!. கீேழ 
இ��கிறவ8க&ல யா! யா! எ�. எ�."% ெதாிய வி��பாத ஆIஸ!. ஒன�7 
ேவ<4யா. என�7	தா" 'ெமேமா ெகா3�க	 ெதாிD�. அ1த ெமேமாவால 
எ"ேனாட ேவைல எJவள# பாதி�க� ேபா7("% நிைன+�� பா	தியா. 
இJவள#�7� இ1த ஆIMல நா" ஒ�	திதா" ஒ"ன பி"னா� தி-டாதவ&. �ற� 
ேபசாதவ&. என�7 ெமேமா. அேதா 758கி+ சிாி�கிற அவ��7 இ"கிாிெம"- 
சிபாாி�. ேபா4யா. ேபா…. 
 
அ"ன�, அத�7ேம� ேயாசி�க� பய1( வி-டா& அவ& இ�ப. சி1தி�ப( :ட 
அவ!க��7� உ&ேள இ��கிற சரவண%�7� ெதாி1(, கிைட�காம� கிைட	த 
இ1த ேவைல ேபா4விட�:டாேத எ"ற பய�. பைழயப.D� ஊ��7� ேபா4. 
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அ�பாவிட��, சி	தியிட�� அக�ப-3விட� :டாேத எ"ற அ+ச�, இJவள#�7� 
அவ&, பா!ைவ�7 பய�ப3பவ& ேபாலேவா, பய�A	(பவ& ேபாலேவா 
ேதா"றவி�ைல. ப#ட! ேதைவயி�லாத �க�, அழ7 எ"ப( சிவ�பி� ம-3� 
அ�ல எ"பைத எ3	(�கா-3� கA�� சிாி�7�ேபா( ம-3ேம, சில ெப2க��7, 
க2க& எழிலா4 இய87�. அவ��ேகா, ேப��ேபா(:ட ெபா87� விழிக&. 
உைடயா� ம-3ம�ல, உட�பா5� ெதாியாத வயிA. எவ�ட%� அதிகமாக� 
ேபசாத வா4, யா! ெசா�வைதD� சிர	ைதேயா3 ேக-7� கா(க&. ப�பரமா4 
இய87� கர8க&. அ3	த 'ெமேமா வ1தா� ஆப	தா+ேச எ"ப(ேபா�, உ&ேள 
இ�1த சரவணைன, (Qட ேதவைதைய� பா!�ப(ேபா�, பா!	(� பா!	(� 
பய1( ெகா2டா& அ"ன�. 
 
உ&ேள உமா நி"A ெகா2.�1தா&. ெவளிேய, தா" அர-ைடய.	தைத� 
பா!	(வி-ட அ1த அ\Mெட2- ைடர�ட! மனதி�, ஏதாவ( ேகாப� 
உதி	தி��கிறதா எ"பைத ஆழ� பா!�பத�காக� ேபானவ&. 
 
அ3	த பதவிDய!# உமாைவ, அ�ெகள2ட2- இ��ைகயிேலா அ�ல( 
தைலைம� கிளா!� இ��ைகயிேலா உ-கார ைவ�7�. அத�7 ஆIM 
தைலவிதியான அ1தர8க� 7றி�ேப-ைட எ�த ேவ2.யவ" இ1த சரவண". 
இ�ேபா( அவ��7, அவ", த"ைன� ப�றி எ"ன நிைன�கிறா"- எ�ப. எ�ப. 
நிைன�க ேவ23� எ"பேத ��கிய�. எ	தைன நாைள�7	தா" ஈMவர" 
க�	ைத+ ��றிய க.�காத பா�பாக� கிட�ப(? பதவிDய!# ெப�A. தனியா4 பட� 
எ3�க ேவ2டாமா..? ப�7வமாக, பத-ட�படாம� ேக-டா&. 
 
"ஸா!. ஏதாவ( .�ேடஷ" ெகா3�கி8களா.."  
 
"இ�ேபா இ�ேல."  
 
"அ�ேபா அ1த Mேட-ெம"ைட அ.�க-3மா?" 
 
'ெயM. அ"ன	ைத, ெடMபா-+ ாிஜிMடேரா3 வர+ ெசா�58க." 
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உமா, 75�கேலா3 ேபானா&. அவ& ைசைக�7 ஏ�ப அ"ன� உதறேலா3 
வ1தா&. ைக�7ழ1ைதைய மா!பி� அைண	த( ேபா�, ஒ� ாிஜிMடைர மா!ேபா3 
ேச!	( அைண	தப. வ1தா&. 'எ(�காக இவ" எ" பிராணைன எ3�கா"? 
ேபாD� ேபாD� ஒ� அ\Mெட2- ைடர�டரா ெடMபா-+ ாிஜிMடைர ெச� 
ப2ற(. ஏஓேவ பா!�கமா-டா!. ெஹ-கிளா!� இ��கா&. இவ" எ(�7? 
ச1ேதகேம இ�ைல. எ"ைன ஒழி�க	(�7 தி-ட� ேபா-.��கா". இர2டாவ( 
ெமேமா ெகா3�க�ேபாறா". 
 
அவைள, அவ" ஏறி-3� பா!	தேபா(, அ"ன	தி" ைகக& ஆ.ன. அ1த 
ஆ-ட	தி�, அ1த ெபாிய ாிஜிMடேர ஆ.ய(. 
 
"உ-கா�8க."  
"ஐ ேஸ. சி- ட#"."  
 
அ"ன� பய1(ேபா4 உ-கா!1தா&. அவ", ாிஜிMடைர� �ர-., �1தின நா& 
க.த8க& அ%�ப�ப-.��கிறதா எ"A, க.த� க.தமாக, ந�ப! ந�பராக, 
�கவாிேயா3 பா!	தா". எ�லா� சாியாகேவ இ�1தன. 
 
"7-. நீ8க ேபாகலா�."  
 
அ"ன� எ�1தா&. '7-’% ெசா�E-3, தைலயி� 7-.-.8கேள ஸா! எ"A 
ேக-ப( மாதிாி, அவைன� பா!	தா&. இனிேம�. இ�. ெமேமா ெகா3�காதி8க 
ஸா! எ"A ேக-கலாமா. ஒ�ேவைள அ�ப.� ேக-3, அத�ேக ஒ� ெமேமா 
ெகா3	தி-டா�. அ"ன�, தய8கி	 தய8கி	 தி��ப� ேபானா&. சரவண" 
�"னைக இ�லாமேல ேக-டா". 
 
"எைதேயா ெசா�ல<�"% நிைன�க(மாதிாி பா!�கி8க."  
 
"இ�ல ஸா!. இ�ல ஸா!." 
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"நா". சி8க� �Eயி�ல. மனித"தா". என�7 எ(�7 ஸா! ெமேமா ெகா3	தி8க. 
ேமாசமான வா!	ைதயால:ட தி-டலா�. அைதேய ந�ல வா!	ைதயா4 ைகயால 
எ�தலாமா'"% ேக-க வாாி8க. இ�ைலயா? நி�58க�மா, ஓடாதீ8க. ெசளநா 
மா!- க�ெபனி�கார" த1த ெபா�-க&ல 7வாE-. சாியி�ல. 7வா".-. 
ேமாச�. 72`சி �ைன ம�8கி-3. ேப�ப!ல இ8� ஊA(. ர�ப!, எ�	(�7� 
பதிலா4 எ�(ன காகித	ைத	தா" அழி�7(. ெப"சி� சீவ� ேபானா� ஒ.D(. 
பா�பாயி2- ேபனா#ல, பாயி2ேட இ�ல. வா87ன ேட�ல, ஒ� ப�க	( �ைன 
உதிாியா4 நி�7(. அதனால இைதெய�லா� �-.�கா-., அ1த� க�ெபனி�7 
நா5 தடைவ ல-ட! ேபா-ேடா�. நா5 தடைவD� ாிஜிMட!லேய அ%���ப.யா4 
ெசா"ேன". நீ8க ஒ� தடைவ :ட ாிஜிMட!ல அ%�பல. ஒ8க ெல-டேர 
கிைட�கேல"% அவ" ெசா"னா�, பதி� ெசா�ல ேவ2.ய( நீ8களா? நானா? 
ெசா�58க." 
 
அ"ன�, பதி� ெசா�ல �.யாம� திணறியேபா(, உமா உ&ேள வ1( 'சீ� ேபா-3, 
ரகசிய�' எ"A ெகா-ைட எ�	(�களி� �-.� கா-.ய ஒ� கவைர அவனிட� 
ெகா3	(வி-3, அ"ன� ேபாவத�காக� கா	தி�1தா&. சரவண" ெதாட!1தா": 
 
"மிM உமா. நீ8க அ��றமா4 வா8க. உ�. அ"ன�. ெசா�58க." 
 
அ"ன� ம�வினா&. உமா ம-3� மிM உமாவா�! நா" ெவA� அ"னமா�. 
அவளா� பதிலளி�க �.யவி�ைல. அவ" ெசா�வ( உ2ைமேய. அவளா� 
உ2ைமைய ஒ���ெகா&ள �.1த(. ஆனா5� ஆ-3வி	த உ2ைமயி" 
பி"னணிைய ெசா�ல	தா" அவளா� �.யவி�ைல. அவைன, பய1(ேபா4 
பா!	தேபா(, அவ" அத-.னா". 
 
"இனிேம5�. ெசா�ற(�7 மாறாக+ ெச4தி8க"னா�. அ��ற� நா" ெசா�றைத� 
ேக-க. நீ8க இ1த ஆIMல இ��க மா-.8க. D ேக" ேகா ெநள." 
 
அ"ன�, அர23 மிர23 ேபாவ(ேபா� ேபானா&. வாச� ப�க� நி"றப., 
அவைனேய பா!	தா&. ேவைல�ேக உைல ைவ�பா" ேபா5�ேக. அ��ற� சி	தி, 
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K-ல சாியா4 உைல ைவ�கைல"% அவமானமா4 தி-3வாேள. அ"ன�, நி"ற 
இட	திேலேய நி"றா&.  
 
'கா"பிட"ஷியM' கவைர� பா!�க�ேபான சரவண", அ"ன	ைத நிமி!1( 
பா!	தா". அவ& இ"%� ேபாகாம� இ��பதி� ஆ+சாிய�ப-3, அவைள	 
த"ன�ேக வ��ப. ைசைக ெச4தா". 
 
"எ(#� ெசா�ல<மா?"  
 
"வ1(. வ1(. ெமேமா. இ"%� என�7 �ரேபஷ" Iாியேட �.யல." 
 
"எ"னாேல. ஒ8க ேவைல�7 ஆப	( வரா(. அேத சமய�. நீ8க இனிேம5� 
ாிஜிMடைர. ஆ!.னாியா�கினா�, நா" எ�M-ரா.னாி நடவ.�ைக எ3�ேப"." 
 
அ"ன� பய1(வி-டா&. ெசா�E	தா" ஆக ேவ23�. ெசா�Eேய தீரேவ23�. 
 
“ஸா!. ஸா.ஸா." 
 
"எ"ன. ெசா�58க." "ெஹ-கிளா!� அ�மாதா" ாிஜிMட!ல ேவ2டா�. சாதாவா 
அ%��"% ெசா"னா8க. அ\Mெட"- ைடர�ட! ெசா�றாேர"% ெசா"ேன". 
ப�க	(ல நி"ன ஏ ஒ ஆபிஸ�8க ஆயிர� ெசா�5வா8க. ஒன�7 இமி.ய- பாM 
ெஹ-கிளா!�தா". ெசா�ைறைத+ ெச4% ெசா"னா�. அவ8க��, தபா� 
தைல8க அதிகமா4 ஆ7ேத"% தா" ெசா"னா8க." 
 
சரவண", எ�1தி��க� ேபாகிறவ"ேபா�, நிமி!1தா". ஆ+சாிய�, �க	தி� 
தா2டவ மா.ய(. 
 
“எ"ன�மா நீ8க. ெமேமா ெகா3�7� ேபா( இைத+ ெசா�Eயி��கலாேம. நா" 
ஒ8கள களிம2<"%�லா நிைன+�� ெகா3	ேத"." 
 
"நா" களிம2 இ�ல கிராஜுேவ-"  
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"நீ8க களிம2< இ�ல"% ஒ	(�க மா-ேட". எ"கி-ட ஏ" இைத+ ெசா�லல?" 
 
"எ�ப. ஸா!. கா-.� ெகா3. ெகா3�க(?" "இ�ேபா ம-3� ெசா�றீ8க?  
"இனிேம� ெசா�லா-டா� ேவைல�ேக. ஆப." 
 
சரவண", அ�ேபா(தா" அவைள ஒ� ெபா�-டாக� பா!	தா". ேதறாத ேகM 
எ"A அவ" த&ளி ைவ	தி�1த அவ& மன� எJவள# விசாலமா4 இ��7( 
இ(ேபா� FைளD� அ�	தமா4 இ�1தா�, எJவள# அ�ைமயா4 இ��7�. 
மன��, FைளD� வடமி��7� ேபா-. ேபா� ஒ"ைற ஒ"A த"ப�க� இ��க� 
பா!�7� காலமி(. Fைள�கார!க&, இதய	ைத Fைளயிட� ஒ�பைட	(, 
ம�றவ!க��7 இதய ேநாைய ஏ�ப3	(கிறா!க&. விசாலமான இதய�கார!க&, 
Fைளைய '�	தமாக ைவ�கிறா!க&. ேபல"M' இ�லாத மனித!க&. மனித+சிக&. 
 
சரவண%�. அவைள "ேபல"M' இ�லாம� பா!	தா". அறி#;!வமாக� 
பா!�காம�, இதய�;!வமாக� பா!	தா". இவ& அர-ைடய.	(� ேக-டதி�ைல. 
எவைரD� ஒ� மாதிாி பா!�பைத� பா!	ததி�ைல. ேல-டாக வ1ததி�ைல. இ1த 
அ5வலக	தி� த"னிட� வ1( ம�றவ!கைள� �ற� ேபசாதவ!கேள கிைடயா(. 
ஆனா� இவ&. 
 
"எ8ேக ப.+சீ8க.?" 
 
"ம(ைரயி�. காேலUல." 
 
"நீ8க கிராஜுேவ-டா." 
 
"எ�னாமி�Mல, ைஹ ெசக2- கிளாM ஸா!."  
 
"Mடா� ெசலZ" கமிஷ" எ�தி	தாேன வ1தீ8க?"  
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"ஆமா�, ஸா!. [...\யா4 ெசல�- ஆேன", ெர23 வ�ஷ	(�7 
�"னாேலேய." 
 
"[.\யா4 ேச!1தி��கீ8க. அ��ற� ஏ" இ1த ெடMபா+ைச க-.-3 
அ�கிறீ8க? ஏ"%. ெசா�58க." 
 
"இத	தா" ெகா3	தா8க."  
 
"நீ8க ேக-கEயா."  
 
"ேக-ேட". 'ேகா-டா#ல வாரவ��7 ெகா-ேடஷ" வரா("% ெசா"னா8க." 
 
"ஐ\. நீ8க�� ேவைலைய ெதாி>��க வி��பல." "ேக-3� பா!	ேத". 
ெசா�E�."  
 
"நா" ெமேமா ெகா3	ேதேன. அ1த ஆIM காபிைய ாிஜிMட!ல எ�த+ 
ெசா"னா8களா? ஒ8க கி-ேட ைகெய�	( வா8கினா8களா?." 
 
"ஆமா� ஸா!."  
 
"எ"ன? "எ"-ாி' ேபா-டா8களா? ைகெய�	(� வா87னா8களா? [MெலM." 
 
"ஆமா. யா!. எ(�காக."  
 
"ஒ2<மி�ல. நீ8க ேபாகலா�."  
 
அ"ன�, தய8கி	 தய8கி நட1தா&. [MெலM எ"றாேர. சீ எ"றாேர. யாைர? 
யாைர+ ெசா�றா!. எ"ைன	தா". எ"ைனேயதா". 
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சரவண", காE8 ெப�ைல அ�	தினா". ஓ.வ1த பி[னிட�, "ெஹ- 
கிளா!�ைகD�, 'ஏ.ஓ.ைவD� அ"ன	ேதாட ெப!சன� ைபேலாட வர+ெசா�58க." 
எ"றா". 
 
சரவண" அ1த� 'கா"பிட"ஷிய� கவைர� பிாி�க� ேபானா". இ�ேபா அவ8க 
வ�வா8க. அ��ற� ப.�கலா�. எ"ன ெபாிய கா"பிட"ஷிய�. அ1தர8க� 
7றி�ேபடா4 இ��7�. இ�ைல"னா. ெச�[ாி-. ஏ�பா3 எ�ப."% 
ேக-.��பா8க. 
 
நி!வாக அதிகாாி ெசௗாிராஜ%�, தைலைம கிளா!� ப	மா#� ேஜா.யாக வ1(, 
ேஜா.யாகேவ உ-கா!1தா!க&. அவ��7 ஐ�ப( வயதி��7�. காேதார� ெதாி1த 
நைர, அவ! தைல�7 ைட அ.	தி��பைத� கா-.ய(. இ1த ல-சண	தி� ேலசாக 
ஒ� சி"ன� 73மி. ெவளிேய ெதாியா(. ப	மா#�7 ��ப	ைத1( ேதA�. அவ& 
ேபா-.�1த பிரா#�7 இ�ப( இ��7�. அவ%�7 எ�ப.ேயா. அவ& 
கவ!+சிதா". ெசௗாிராஜ", சீ� கவைர� பா!	தப.ேய ேக-டா!.  
 
"இ( அ"ன	ேதாட ெப!சன� ைப� ஸா!. எ"ன ஒ� நா�� இ�லாம� ேல-3.?" 
 
சரவண" பதிலளி�கவி�ைல. அவ" கர8க& அ"ன	தி" ெப!சன� ைபைல� 
�ர-.ன. அவ" ெகா3	த 'ெமேமா, அவ& ெப�A� ெகா2ேட"' எ"A எ�தி 
ைகெய�	தி-ட வாசக	ேதா3 ெக-.யாக இ�1த(. எாி+சைல அட�கியப.ேய 
ேக-டா". 
 
"அ"ன	(�7� ெகா3	த ெமேமாைவ ைப�ல ேபாட ேவ2டா�. கிழி+சி38க"% 
ெசா"ேன". ந�லா	தா" வ+சி��கீ8க."  
 
"நா� ைகெய�	(� ேபா-டைத நாேம கிழி�க�படா( ஸா!. அ��ற� ஆIMல 
7ளி! வி-33�" 
 
"7ளி! விடாம� இ��க	(�7. ெகா3	த( மாதிாி ெமேமா. அ1த� 7ளி!. மேலாியா 
ஜூரமா4 மாறாம� இ��பத�7, அைத, அவ8க��7	 ெதாியாம� கிழி�கிற(. இ( 
ச-ட விதிக��7� �ற�பான(தா". ஆனா� அத" உண!#�7 எதிரான( அ�ல. 
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7ைற1த ப-ச�, ஒ8க ெமேமாைவ கிழி�க�படா("% நீ8க எ"கி-ேடேய 
ெசா�Eயி��கலா�. நீ8க இ�ப. நட�பி8க"% நா" நிைன�கல. தி��7றளி� 
'க.ேதா+சி ெம�ல எறிக"% ஒ� இட	(ல வ��. கீேழ இ��பவ8கைள 
க"ன	(ல அ.�கலா�. வயி	(ல அ.�க�படா( எ"A அ!	த� அ(�7." 
 
"நீ8க இ�ப.� ேப�K8க"% நா%� நிைன�கேவ இ�ல ஸா!. ந��ைடய 
ைகெய�	ைத நாேம கிழி�க� படா("% தா"." 
 
"சாி. இ1த ெஹ-கிளா!� ேமட	(�7 ேபானவார� ஒ� ெமேமா ெகா3	ேத". 
அ(லD� அ�	தமா4	தா" ைகெய�	(� ேபா-ேட". அ�ேபா. அைத நீ8க 
எ3	(-3 வ1( பாவ�, 7- ஒ!�க! ஸா!, .MகேரU ப2ண�படா("% 
ெசா"னி8க. கிழி+�� ேபா38க"% ெசா"ேன". ந�லா	தா" கிழி+சி8க. ப-. 
அ"ன�"% வ1தா�." 
 
ெசளாிராஜ" தி2டா.� ேபானா!. ப	மா தைல கா-.னா&. "நாேன ேயாசி	ேத". 
இ1த அ"ன�. ெர23 வ�ஷமா4 ேவைல பா!�கிறா&. தானா4 ெச4ய	 
ெதாியா-டா5�, ெசா�றைதயாவ( ெச4ய<�. நா5 ெல-ட�8கைளD� 
ாிஜிMட!ல அ%�ப+ ெசா"னி8க. ஆ!.னாியா4 அ%��றா&. ெசளநா மா!- 
க�ெபனி�கார", ைடர�ட��7 ஏதாவ( �கா! ெகா3	(, அ(ல. 'எ"ேனாட 
7ைறகைள+ �-.� கா-. ஒ� ெல-ட! :ட வரல% எ�தினா�. நீ8கதா" 
மா-.�க<�. அதனாலதா" ேயாசி	ேத"."  
 
தி^ெர"A ப	மா உத3கைள� க.	தா&. அவ& �(ைக நி!வாக அதிகாாி 
பிரா23வைதD� சரவண" கவனி	தா". ேகாப	(ட" ேக-டா". 
 
"நீ8க ெபாியவ8க என�காக ேயாசி	த(ல மகி/+சி. அைத எ"கி-ேடD� 
�"னாேலேய ெசா�E இ�1தா� இ"%� மகி/+சியா4 இ��7�." 
 
அவ" எ1த அ!	த	தி� ெசா�கிறா" எ"ப( �ாியாம� ப	மா விழி	தேபா(, 
ெசௗாிராஜ" சமாளி	தா!. 
 
"இ�ேபா எ"ன ஸா! வ1(-3. இேதா நாேன கிழி+�3ேற"." 
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"ேநா. ேநா. நா" இ"%� ஒ� �.#�7 வ!ல. ேபாக-3�. அ"ன	ேதாட அIஷிய� 
.\�ேனஷ" எ"ன?” 
 
"D.\. ேகா-டா#ல வ1தவ&." 
 
"ஐ.\. அ��ற� 'அ�ெகள2- ெசZனி� இ��கிற ச1தான	ேதாட 
.\�ேனஷ"?" 
 
"எ�...\" 
 
"Mடா� ெசலZ" கமிஷ" Fல� வ1தாரா?” 
 
"வ!ல. ஆனா� ேவைலயி� Oர". நா5 வ�ஷமா4 ெட�பராியா4 இ��கா". 
நாமதா" ஏதாவ(." 
 
"நா"7 வ�ஷமா4. எ�.\ ேவக"\ இ��7("% ஆIMல இ�1(, 
கமிஷ%�7	 ெதாிய�ப3	தேல"% நிைன�கிேற"." 
 
"ஆமா ஸா!. அ�ப. எ�(னா�. பாவ� ச1தான	(�7 ேவைல ேபா4வி3�. 
இ"%� ஒ� வ�ஷ� த&ளி-டா�. .பா!-ெம23�7 எ�தி, ெர7லைரM 
ெச4திடலா�." 
 
"7-. ெச4ய%�. அ��ற� இ1த அ"ன	(�7 . ேவற ெசZ" ஏதாவ( 
ெகா3	தீ8களா..? 
 
"அ(�7 ஒ� இழ#� ெதாியா( ஸா!. ெடMபா-ைசேய சாியா4 பா!�க	 
ெதாிய�ல." 
 
"எ" ேக&வி. எ1த ெசZைனயாவ( ெகா3	தீ8களா எ"கிற(தா"." 
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"ெகா3�கேல ஸா!. விஷ� பாி-ைச நட	த �.Dமா? �யைல� பி.�கிற நாைய 
F>ைச� பா!	தாேல ெதாிDேம." 
 
“ேஸா. அதனால. அ1த� ெப2<�7 விஷ	ைத� ெகா3	தி-.8க. �யைல	 
(ர	(வ( மாதிாி அவைள	 (ர	(ாீ8க. த2ணீ��7& பா!�காமேல. அவ��7 
நீ+ச� ெதாியா("% ஒ� �.#�7 வ1தி-.8க." 
 
"ஸா!. ஸா!. ெரா�ப இ"ஸ�.8கா4." 
 
"நா" ேப�ற( இ"ஸ�3"னா�, நீ8க ெச4த( மான� ெகாைல. எM.எM.எ�.சி. 
ப.	த ஒ� ச1தான	ைத எ�ப.ேயா ேவைலயிேல ேச!	(, அ�ெகள2-ைஸ� 
கவனி�க+ ெசா�லலா�. அவ� இ��கிற கிளா!� ேவைலைய. Mடா� ெசலZ" 
கமிஷ%�7 �ைற�ப.	 ெதாிய�ப3	தாம�, ச-டவிேராதமா4 இ��கலா�. 
அ��ற� நாைல>� வ�ஷ	(�7� பிற7. அ1த ச-ட விேராத	ைதேய ஆதாரமா�கி. 
ச-ட�ப. அவைர நிர1தரமா�கலா�. அேத சமய�. ஒ� கிராஜுேவ- ெப2. 
கமிஷ"ல பாீ-ைச எ�தி பாஸாகி. இ2ட!வி[வி� ேதறி. D..\யா4 வாரா&. 
அவ��7 விசாரைண இ�லாமேல தீ!�பளி+�, சமMகி�த ம1திர� மாதிாி 
ச-டதி-ட8கைள மைற+�, அவைள க"ெட�- ெச4( ெடMபா-+ேல 
ேபா-3டலா�. ஏ"னா. ச1தான� ப-டா ேபா-3 ேவைல�7 பர�பைரயா4 
வாரவ�. அ"ன� ேகா-டா#ல வ1தவ&. அ�ப.	தாேன ஸா!.?” 
 
“ஸா! ெரா�ப இ"ச�.8கா." 
 
"ஓ8ககி-ட ேவற எ�ப.� ேப�ற(? ஒ8க��7 ஹாிஜன� ெப2<"னா�, 
ஒ"A� ெதாியா("% நிைன�கிற ச-டவிேராத சFக விேராத சி1தைன, ஆ�ைர-. 
நா" ச1தான	ைதD� கா�பா	(ேவ". அ"ன	ேதாட அபிஷிய� நிைலையD� 
கா�பா�ற<�. ச1தான	ைத ெடMபா-+ ெசZ"ேல ேபா38க. ஆIM ஆ!ட! 
ேபா-டாக<�. அ"ன� ேந-.J இ2டEெஜ2- ேக!ல. ப.	த 
ஹாிஜன8கேளாட திறைம, ெவ-.ெய3�க�படாத த8க� மாதிாி. Wசி ப.1த 
க2ணா. மாதிாி. நா� த8க	ைத ெவ-.ெய3�க<�. ஏேதா ஒ� பி	தைள 
இ��7("% த8க	ைத �ைத+�ட� படா(. க2ணா.ைய	 (ைட+�� 
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பா!�க<�. ைக� க2ணா. ேபா(�"%, அைத உைட+�ட� படா(. இ1த மாதிாி 
ேவற ஏ(� ேகாளாA இ��7தா.?" 
 
"இ�ல ஸா!. அ"ன� ேகாளாAதா"." 
 
"அ"ன� ேகாளாAயி�ல. ஆIMதா" ேகாளாA. நா%� ஏைழ� 73�ப	(ல, 
ஹாிஜன8கேளாட ேமாசமான ேப�ர#2.� வ1தவ". என�7	 திறைம 
இ��7("% நீ8க ஒ	(�கி-டா�. அ"ன	திட�� அைடயாள� காணாத திறைம 
இ��7�"% நீ8கேள ஒ	(�க� ேபாறீ8க. ஓ.ேக. ஆIM ஆ!ட! இQஷ0 
ப2<8ேகா. நா" இ"ைற�ேக எ�ப.D� ைகெய�	(� ேபா-டாக<�. 
அ"ன	ேதாட ெப!சன� ைப� இ8ேகேய இ��க-3�." 
 
அ\Mெட2- ைடர�டராக ஆவத�7 ஆைச�ப-ட ெசௗாிராஜ%�, அவர( 
இதய	தி� இட� பி.	தி��ப(ேபா�, அவ! இ�ேபா( அம!1தி��7� 
நா�காEையD� பி.�க நிைன	த ப	மா#� பய1( ேபானா!க&. அவ!களி" 
அ1தர8க� 7றி�ேப3களி� ைக ைவ	( வி-டா�.? 
"இ1த அ"ன� திமி!பி.+ச ேசாி�க�ைத. இ1த கிA�க" கி-ேட எ"னெவ�லாேமா 
ெசா�E� ெகா3	தி��கா&. இ��க-3�. இ��க-3�. எ	தைன நாைள�7 இ1த 
சரவண" ஆ-ட�? இேதா. இ1த� கவைர உைட+�� பா!	தா�"னா�, ெதாிD�. 
ஒேர.யா4 உைடய� ேபாறா". அைணய�ேபாற விள�7 ெகா�1(வி-3 எாிகிற( 
மாதிாி 7தி�கா". 
 
ெசௗாிராஜ%�, ப	மா#� ெகா1தளி�ேபா3 ேபானேபா(, சரவண" அ1த ரகசிய 
உைறைய� கிழி	(, ரகசிய ரகசியமான க.த	ைத அ�மண மா�கினா". வி3ந! 
�கவாிைய� பா!	( ெந�றி ��8கிய(. ப.�க�ப.�க உத3க& (.	தன. க2க&, 
உடன.யாக எாி1தன. ெதா2ைட�7& ஏேதா ஒ"A ;தாகாரமா4 ேம5� கீ�� 
நக!வ( ேபாE�1த(. ஏேதா ஒ� �ைம, ஆகாய	தி�, இ�1( எ�1( அவ" 
தைலைய அ�	த� ப�றிய( ேபாE�1த( எதி!பாராத அதி!+சிட எ2ணி� பா!�க 
�.யாத க.த�. அவனி" F"றா23 கால அ5வலக அ%பவ	தி�, இ�ப. ஒ� 
க.த� ம�றவ!க��7 வ1ததாக� :ட அவ" அறி1ததி�ைல. 
 



45 

 

சரவண", த"ைனயறியாமேல எ�1தா". எவாிடமாவ( ெசா�Eயாகேவ23�. 
கத#�7 ெவளிேய எ-.� பா!	தா". பிற7 7A�7� அ1த அைற�7&ேளேய 
ெந3�7மா4 அைல1தா". மீ23� இ��ைகயி� உ-கா!1(, அ1த� க.த	ைத 
எ3	தா". (Q. ஒைலேபா� வ1த அைதD� கிழி�க�:ட� ேபானா". வா4 பி"னி 
விாி1த(. ைகக& பி"னி. ஒ"ைற ஒ"A ெநாி	(� ெகா2டன. 
 
தி^ெர"A இர23 ேப! வ1(, உ&ேள Bைழகிறா!க&. த"ைனD�. சFக 
ெநறிகைளD� ேத.� ெகா2.�1த அவ" தனிைமைய� ப"ைமயா�கினா!க&. 
ஒ�வ!, அவ" Wர	( உற# ப&ளி�:ட ேமேனஜ! இ"ெனா�வ! கா2.ரா�ட! 
ெஜகதல� �ர-ட!க&. சரவண", மன	ைத	 திட�ப3	தி� ெகா2டா". 
 
"உ-கா�8க." 
 
"எ8கைள ஞாபக� இ��7தா.?" 
 
கா2.ரா�ட! க2ண.	(� ேபசினா!. 
 
"அவ%�7 இ�ேபா�லா� க2< ெதாிDமா." 
 
"எ�ப. இ��கீ8க. 
 
"நா8க எ"ன�பா. கிராம	( ஆ-க&. ஒ"ைன மாதிாியா ஆயிர� ஆயிரமா4 
ச�பாதி�ேகா�?" 
 
"எ�ேபா. வ1தீ8க?" 
 
“ஒ� விஷயமா4 வ1ேதா�. அ�ப.ேய ஒ"ைனD� பா!	(-3� ேபாகலா�"% 
வ1ேதா�. இவைர ெபா(�பணி	 (ைறயி� பிளா�EM- ெச4தி��கா8க. 
ஆAமாதமா4 கா2.ரா�- வராம� அவMைத� ப3றா!. நீ. அ1த .பா!-ெம2-ல. 
யா��காவ(." 
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"என�7 யாைரD� ெதாியாேத." 
 
"ெசகர-ேடாிய-ல ேக-ேடா�. ஒ":ட �ெஸாாிவிலேயா எ(லேயா .ெரயினி8 
எ3	தவ�. அ1த .பா!-ெம2-ல ெட�. ெசகர-டாியா4 இ��கா!. ெபய!. 
கமேல�க!." 
 
"கமேல�கரா? ந�ல ைபய". ேந!ைமயானவ"." "ஒ� சி"ன ேபா" ேபா-3." "இவ! 
எ"ன த��� ப2<னாரா�?" "எ"ன	ைதேயா ஒ� க-.ட	ைத சாியா4 
க-டEயா�. எவ" ேயா�கியமா4 க-3றா"?" 
 
".�EலD�, ெப8க�!லD�. ெர23 க-.ட8க& இ.>�. பல! ெச	தா8க 
பா�8க. அ( மாதிாி ஆக�படா( பா�8க." 
 
"எ"னேமா�பா. எதாவ( ெச4. விதி �.>சவ" சாவா"." "கமேல�க!, இ(ல 
ெரா�ப க2.��."  
 
"��மா ேபசி� பாேர"." 
 
"இ1த மாதிாி விஷய	(ல, நா" அைதவிட� க2.�� 
 
“ஏேதா ஊ!�காரனா+ேச"% வ1ேதா�. ஒன�7 இ�ேபா. எ8ேக க2< ெதாிD�?" 
சரவண" ெவ.	தா" 
 
"நீ8க எ"னேமா. நா" ஊ!ல ப-.னி கிட�7� ேபா(. தான� ெச4த( மாதிாிD�, 
நா" அ(ல ப.+�-3, இ�ேபா ந"றி இ�லாத( மாதிாிD� ேப�றீ8க. ஊ��7 
எ	தைனேயா தடைவ வ1தி��ேக". ஒ8க ெர23 ேப!ல. யாராவ( 'எ�ேபா 
வ1ேத"'% ேக-.��I8களா? ந�ல விஷய8க��7 வ1தா� ெச4யலா�. ஒ8க 
அேயா�கிய	 தன	(�7 நா" உட1ைதயாக இ��க �.Dமா? அ��ற� ேவற 
எ(#� விஷய� உ2டா? நா" இ�ேபா பி\யா4 இ��ேக"." 
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ஊாிE�1( வ1தவ!க&, வாயைட	(� ேபானா!க&. பிற7, சிறி(ேநர� க.	(� 
7தAவ( மாதிாியாக அவைனேய பா!	(வி-3, இ�வ�� ேச!1தா�ேபா�, 
வாச5�7& Bைழ1(, அ��ற� ஒ�வ! பி" ஒ�வராக ெவளிேயறினா!க&, சிறி( 
ேநர�வைர, த"ைன மற1த சரவண%�7, அ�ேபா(தா" நிைலைம �ாி1த(. 
'அவ!க& அேயா�கிய!க&தா". ஏைழ பாைளக& வயி�றி� அ.�பவ!க&தா". 
ஆனா5�, இவ!க& ேப+ேச இ�ப.	தா". இவ!கைள இ�ப.� ேபசி 
அ%�பியி��க� :டா(. ெசா"ன க�	ைதேய, ேவற மாதிாி ெசா�E இ��கலா�. 
என�7. எ"ன வ1த(? இ"ைற�7 எ"ன வர<�? இ1த ெல-டைரவிட ேவற 
எ"ன வர<�.? 
 
சரவண", நா�காEயி� சா41( ெகா2டா". சில சமய� ேகாப	தா� அத" 
Bனி�7 வ1தா". பி"ன!, உண!#கைள க-3�ப3	தியப.ேய மீ23� 
நா�காEயி� அ�ப.ேய சா41( ெகா2டா". தி^ெர"A எைதேயா 
நிைன	(�ெகா23, அ1த� க.த	ைத� ப.	தா". பல, த�ெசயலான ச�பவ8க& 
அவ" மன	தி� நிழலா.ன. எ�லா� தி-டமி-3 எ�த�ப-.��ப( ேபா� 
ேதா"Aகிற(. ெசளாிராஜ" ெசா�ல+ ெசா�ல, இ1த ப	மா எ�தியி��பா&. அவ" 
ைகெய�	(� ேபா-.��பா". ெவளிேய மனித ேநய!களா4 சிாி	தப.ேய, 
உ&��7& ஓநா4	தன	ைத மைற	(� ெகா&ள இவ!களா� எ�ப. �.கிற(? சீ. 
நாD� பிைழ�7� இ1த� பிைழ��' எ"ற பாரதியா! பாடைல	தா", இவ!க��7� 
பா.� கா-ட<�. அ�ேபா#�. பா-ைட� ேக-ட(�7� :E ேக-7� ெஜ"ம8க&. 
 
சரவண", நிதான�ப-டா". கா�மணி ேநர� நா�காEயி� சா41( கிட1தா". இ( 
ேபாரா.	 தீரேவ2.ய பிர+சிைன. அறிைவ ஆDதமாக#�, ேந!ைமைய� 
ேகடயமாக#� ைவ	(, இர2.� ஒ"ைற� பா!�க ேவ2.ய பிர+சிைன. 
கைடசியி� ஆIM பி["க& அைட�கல��, சித�பர�� :ட காைல 
வாாிவி-ட(தா" அவ%& தாள�.யாத அதி!+சிைய ஏ�ப3	திய(. சரவண", 
கா�மணி ேநர�, நா�காEயி� சா41( கிட1தா". பிற7, பி["கைள 
வரவைழ	தா". 
 
":�பி-^8களாேம ஸா!."  
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"சித�பர�. ஓ8க��7 ஞாபக� இ��7தா. F"A மாத	(�7 �"னால, எ" 
73�ப	ேதாட த-3�-3+ சாமா"கைள. ரயி�ேவ நிைலய	தி� இ�1(, 
K-3�7� ெகா23 வ�வத�7 ெட�ேபா எ8ேக பி.�கலா�"% ஒ�	த��7 
ேபா"ல ேக-ேட". உடேன, அைட�கல� 7A�ேக வ1(, ந�ம கா2.ரா�ட! 
கி-டேய, ெட�ேபா இ��7(. W�கி-3 வாடா"% ெசா"னா� வாரா"% 
ெசா"ன( ஞாபக� வ�தா?” 
 
"ஞாபக� இ��7( ஸா!. ந�லாேவ இ��7(." 
 
"உடேன நா", க�ெபனி�கார" சமா+சார� ேவ2டா�. ேவற க�ெபனிைய� 
பா�8க"% ெசா"ேனனா. இ�Eயா?" 
"ஆமா� ஸா!. ெசா"னீ8க."  
 
"அ��ற�. சித�பர� ைகல CA )பா4 ேநா-ைட� ெகா3	(. ெட�ேபா#�7 
ஏ�பா3 ெச4ய+ ெசா"ேன". நீ8க ெர23ேப�� சாமா"கைள இற�கி� 
ேபா-3-3. மAநா& எ"கி-ேட 14 )பா4 70 ைபசா மி+ச�"% நீ-.னி8க. நா", 
உடேன ஒ8கைளேய அ1த� பண	ைத வ+��க+ ெசா"ேன". இ�ைலயா?" 
 
"ஆமா� ஸா!."  
 
"சாி. இ�ேபா என�7 ஒ2< ெதாிய<�. எ1த� க�ெபனி ெட�ேபாைவ ஏ�பா3 
ெச4தீ8க? ெசா�58க அைட�கல�." 
 
"வ1(. வ1(. ேப! மற1(ேபா+� ஸா!."  
 
"நா" ெசா�ேற". கா2.ரா�ட! ெட�ேபாைவ எ3	(-3� ேபானி8க. 
இ�ைலயா? தைலைய+ ெசாறியாதீ8க. ெசா�58க." 
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"ஆமா� ஸா!." 
 
"ஆனா�, அவ��7 ெட�ேபா சா!U ெகா3�கல. ஆIஸ��7	 தாேன"%, அவ�� 
��மா இ�1(-டா!. இ�ைலயா?" 
 
"நா". நா" ெகா3�க	தா" ெச4ேத" ஸா!. அவ�. வா8கமா-ேட"%-டா�." 
 
"இைத எ"கி-ட ெசா"னீ8களா? 14 )பா4 எ�ப( ைபசா"%. கண�கா4 ேவற 
ெகா3	தீ8க." 
 
சித�பர� அைட�கல	ைத+ சா.னா!:  
 
"அட பாவி�பயேல. ப3பாவிேய. அ4யாகி-டD� பிரா3	தன� ப2ணி-.யா? 
ஸா!. இ1த பிரா3கி-ட அ"ைற�ேக ெசா"ேன". யா! கி-ட ேவ<�"னா5� 
பிரா3 ப2<டா. ஆனா� இ1த சரவண" சா� ேந!ைமயா4 இ��கிறவ� அவ! 
ேப+�� நைடD� ந�லாேவ கா-3(. வாணா"டா வாணா2டா"ேன". 
ச	தியமா4 ெசா�ேற" ஸா!. அ"ைற�7 நா" ெவளி[! ;-ேட". பா�கி	 
ெதாைகைய ஓ8ககி-ேட ெகா3�க(�7. எ"ைனD� ஏ" ஒ8க கி-ேட :-.-3 
வ1தா�"% இ�ேபாதா" �ாிD(. நீ8க ெகா3	த மீதி� பண	(ல ஒ� சி8கி& 
^தா" வா8கி� ெகா3	தா" ஸா!. இ�ப எ"ன ஸா!. பைழய(�லா�." 
 
"ஒ2<மி�ல. ஆனா�, அைட�கல� இ�ப. ெச4தி��க� படா(. அ(#� இ1த 
மாதிாி ஒ� ெபயைர �ம1(கி-3." 
 
"ஏ4. பிரா3. அ4யா ம"� எJவள# உைட>சி�1தா� இ�ப.� ேப�வா�. இவ� 
கி-டேய பிரா3	தன� ப2ணி-.ேயடா. ெவளில வா." 
 
"இ1த விஷய� ெவளில ேபாக�படா(. யா! கி-டD� ெசா�ல�படா(." 
 
"ஆமா� ஸா!. இ8க ஆைள வி�கிற பச8க ஜாMதி." 
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பி[" அ"ப!க& ேபா4வி-டா!க&. சரவண%�7 எ"ன ெச4வெத"A 
�ாியவி�ைல. இ1த சித�பர	தா� எ�1(&ள பிர+சிைன�7 எ�ப.� பதிலளி�ப(? 
அவைன எ�ப.� கா-.� ெகா3�ப(? 
 
சரவண", அ"ன	தி" ெப!சன� ைபைல� �ர-.னா". இAதியி�, அவ" 
ெகா3	த ெமேமா இ�1த(. இைத ேமEட	தி�7 எ3	(+ ெசா"னா�, அவ" 
கா2.ரா�ட��7 அ%�பிய தா�கீ(க& உAதி�ப3�. சரவண" ேயாசி	தா". 
அ�ப. எ�தினா� அவ�ைடய 'ெமேமாைவD� கிழி�க �.யா(. அவ��, அ��ற� 
உ	திேயாக	தி� ேதற �.யாேத. ம�றவ8க��7 .�Eயி� ஆ-க& உ23. 
இவ��7 இவ&தாேன. அ(�7 எ"ன ெச4Dற(? தன�7� ேபாக	தா" தான�. 
நாேன மா-.� ெகா&��ேபா(, யா! மா-.னா� எ"ன. மா-டாவி-டா� எ"ன? 
 
சரவண", சி1தைனD& F/கினா". நீ2ட ேநர	தி�7� பிற7, ஒ� �.#�7 
வ1த(ேபா�, தைலைய ஒ� தடைவ ஆ-.வி-3, அ"ன	தி�7� ெகா3�க�ப-ட 
ெமேமாவி� மடமடெவ"A எ�தினா". பிற7, எ�தி�.	த ைகேயா3 
இ"ட!காமி�, ெசளாிராஜ%ட" ேபசினா". 
 
"அ�ெகள2ட2-, மிMட! ராம+ச1திரைனD� :-.-3 வா8ேகா. மிM உமா. 
நீ8க�� வா8க." 
 
ெசளாிராஜ", ராம+ச1திர", உமா ஆகிேயா! வ1( உ-கா!1தா!க&. சரவண", 
அவ!கைள ஏ�ற இற�கமாக� பா!	(வி-3, அ1த ரகசிய� க.த	ைத உமாவிட� 
ெகா3	தா". "ச	தமா4 ப.�க<�. அவ8க ெர23 ேப��7� ேச!	(� ப.8க." 
எ"றா". 
 
உமா அ1த� க.த	ைத அத�7&ேளேய மன�பாட� ெச4(வி-3, "அட கட"காரா." 
எ"றா&. பிற7 க.த	ைத� ப.	தா&. ஆ8கில வாசக�. அத" அ!	த� இ(தா".  
 
"ேபர"�மி�க ைடர�ட! அவ!க��7,  
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உ8க& ெச"ைன கிைள அ5வலக	தி�7, கட1த ப	( ஆ23களாக, 7றி	த 
ேநர	தி�, 7றி�பி-ட எ�(ெபா�& சாமா"கைள ஒ�ப1த அ.�பைடயி� எ� 
க�ெபனி ெகா3�கிற(. இதி� க�ெபனி�7 லாப� இ�ைலயானா5�, 
அரசா8க	(ட" ெதாட!� ைவ�7� வா4�பி�காக, இ1த� பணிைய ெச4( 
வ�கிேறா�. இ�ேபா( இ��7� உதவி ைடர�ட! தி�. சரவணைன	 தவிர, இத�7 
�1திய அதிகாாிக&, எ8கைள வாயா�:ட 7ைற :றிய( கிைடயா(. இ( இ�ப. 
இ��க, அ3	த கா2.ரா�.�7� எ� க�ெபனியி" ெகா-ேடஷ"தா" மிக� 
7ைற1த(. ஆனா� தி� சரவண", எ8க& க�ெபனி ெகா3	தைதவிட, ஆயிர� 
)பா4 அதிகமாக� ேக-.��7� "ச#2- Mேடஷனாி க�ெபனிைய சிபாாி� 
ெச4தி��கிறா!. 
 
தி� சரவண" எ� க�ெபனிேம� கா-டமாக இ��பத�7� காரண� உ23. நா8க& 
�ைறேகடாக எ(#� ெச4( பழ�கமி�லாதவ!க&. தி�. சரவண", F"A 
மாத	தி�7 �"�, எம( ெட�ேபா வ2.ைய� ேக-டா!. வ2.ைய அ%�பிேனா�. 
(பி�, எ2 616. நக� இைண�க�ப-3&ள(. ெட�ேபா வ2.யி" லா��� 
எ�M.ரா�3� ைவ�க�ப-3&ள() பி�ைல அ%�பிேனா�. ஆனா�, தி� சரவண" 
உதவி ைடர�ட! எ"ற ஆணவ	தி�, பண� ெகா3�காத( ம-3மி�லாம�, 
எ8கைள� பா!�க ேவ2.ய சமய	தி� பா!�கேவ2.ய வித	தி�, பா!	(� 
ெகா&வதாக மிர-.யைத� :ட நா8க& ெபாி(ப3	தவி�ைல. பண	ைதD� 
வOE�கவி�ைல. இ�ேபா(தா" அவர( மிர-ட� �ாிகிற(. அவ!, எ� 
க�ெபனி�7, 7ைறகைள+ �-.� கா-., நா"7 தடைவ க.த8க& எ�தியதாக+ 
ெசா"ன( �	த� ெபா4; இைத	 தவிர, அவாிட� ேவA எைதD� எதி!பா!�க 
�.யா(தா". அவ! சிபாாி� ெச4தி��7� ச#2- Mேடஷனாி க�ெபனி, 
ேமாச.�7� ெபய! ேபான(. இவ��7 அ.�க. பண� ெகா3�கிறா!க&. 
இத�கான ஆதார8க& எ�மிட� உ&ளன. இைவ, ேதைவயானா� ேகா!-3�7� 
ெகா23 ேபாக�ப3�. 
 
ந�Eதய� பைட	த அ�ெகள2ட23�, நி!வாக அதிகாாிD� எ� க�ெபனி�காக 
ெகா-ேடஷ"ப. ெச4த சிபாாி� வைரைவ உதவி ைடர�ட! அ.	( வி-3, 
ஏேத+சாதிகாரமா4, ேவA க�ெபனிைய சிபாாி� ெச4தி��கிறா!. நா8க&, ப�ேவA 
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ெதாழி�கைள நட	(வதா�, இ1த	 ெதாழிைல சாியாக+ ெச4ய �.யவி�ைல எ"A 
அவ! வாதி3வ(� அனாவசியமான(. ஆதாரம�ற(. மாநில அர�, எ� க�ெபனி மீ( 
நடவ.�ைக எ3	த ச�ப1த�ப-ட விவகார�, இ�ேபா( ேகா!-.� உ&ள(. இ(, 
ேகா!-ைட அவமதி�7� ச-ட� பிர+சிைனயா7�. இதைன, தி�. சரவண", 
உ8க��7	 ெதாிய� ப3	திய(, அச� அவWறா7�. 
 
ஆைகயா�, ச-ட�ப., 7ைற1த ெகா-ேடஷ" ெகா3	த எ8க��7 கா2.ரா�- 
ெகா3�ப(ட", தி�. சரவண" மீ( ஒ�87 நடவ.�ைக எ3�I!க& எ"A 
ந��கிேறா�. 
 
இ�ப.�7,  
ெசளமி நாராயண"  
ெசளநா Mேடஷனாி மா!-.�காக 
 
நீ2ட ெமளன�; தைலைமயிட�, சரவணனிட� "காெம"- ேக-3 எ�திய க.த� 
�கா! க.த	(ட" இைண�க� ப-.�1த(. சரவண" நி!வாக அதிகாாிைய� 
பா!	தா". ெசளாி நாராயண" க�ெபனிைய சிபாாி� ெச4ய� :டா( எ"A அவ" 
ெதாிவி	தேபா(, அவ! படபட	(�, (.(.	(�, "கிA�7� பய�. ஆனா� 
ந�லவ" ஸா!. ப	( வ�ஷமா4 ந�ேமாட ெதாட!� உ&ளவ" ஸா!. பிைழ+சி-3� 
ேபாறா" ஸா! எ"A ப-3� படாம5�, அ�ேபா( ேபசிய( அவ%�7 இ�ேபா( 
நிைன#�7 வ1த(. அவைர வி-3வி-3, சரவண", அ�ெகள2ட2- 
ராம+ச1திரைன� பா!	தா". அ1த� க�ெபனியி�, இ1த ஆசாமி பா!- ைட� ேவைல 
பா!�பதா4 ேப+� அ.�ப-டேத. உ2ைமயா4 இ��7ேமா? இ1த உமா இ�ேபா 
நக	ைத� க.�கிறா&. ெசளாி நாராயண" K-.�, ஏேதா ஒ� விேசஷ	தி" ேபா( 
இவ& ேபாயி�1தாளா�. ேபானதி� த�பி�ைல. ஒ�ேவைள அ8ேக அவ"காைத� 
க.	தி��பாேளா? அ"ன	தி�7, நி!வாக அதிகாாிD�, தைலைம கிளா!� ப	மா#� 
ேபா-.�1த வா4ெமாழி ஆைணையD� நிைன	(� பா!	தா". தா�கீ(கைள, 
ாிஜிMடாி� அ%�பாம� த3	தி��கிறா!க&. 
 
சரவண" ெமளன	ைத� கைல	தா".  
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"இ�ேபா. என�7 அ1த� க�ெபனி�கார" ெபாிசி�ல. என�7	 ெதாிய ேவ2.ய(. 
நா� தைலைம அ5வலக	(�7 ரகசியமா4 அ%�பியதாக ந�ப�ப3� க.த	ேதாட 
விவர8க&. அவ%�7 எ�ப.� கிைட	த( எ"ப(தா". எ1த� க�ெபனிைய சிபாாி� 
ெச4ேதா�, எ"கிற(�, அ1த� க�ெபனிேயாட ேர-3� அவ%�7	 ெதாி>சி��7. 
நா5 தடைவ ேபா-ட ெல-ட�� வ!ேல"% அ1த ச	திேய1திர" எ�தியி��கா". 
ேபாக-3�. நா� ெஹ- ஆIஸு�7 எ�தின ெல-ட!, ஒ8க F"A ேப��7�, 
என�71தா" ெதாிD�. நா" ெசா�Eயி��க �.யா(. யா! ெசா"ன(? ஆIM 
ரகசிய� ெவளியி� ேபாவ( ஒ� \ாியM சமா+சார�." 
 
இ1த Fவ�� சீாியஸாக இ�1தா!க&. ஒJெவா�வ�� சரவணைன� பா!	(வி-3, 
ம�ற இ�வைரD� பா!	(� ெகா2டா!க&. நா" இ�ேல. ஒ� ேவைள. இவ8க 
இர23 ேப�மா4 இ��கலா�.  
 
இAதியி� மைலைய� :ட வா4�7& ைவ�7� திற" ெகா2டவ! ேபா� ேதா"றிய 
ெசளாிராஜ" சாவகாசமா4 ெசா"னா!. 
 
"ஸா!. இ1த ஆIM ஒ� 73�ப�." 
 
"த��. 73�ப� மாதிாி இ��க<�"% ெசா�58க. இ( இ�ேபா 73�பமி�ல. 
மி�க8க& 73�ப� 73�பமா4 திாிDற கா3."  
 
"எ�ப.ேயா. நீ8க நிைன�க( மாதிாி இ8ேக யா�� கா-.� ெகா3�கிறவ8க 
கிைடயா(. ஒ� ேவைள, ெஹ- ஆIMல எ1த� பயலாவ(. இ1த ெமா&ளமாறி 
ெசளமி� பய5�7� கா��7 ஆைச�ப-3 ெசா�Eயி��கலாேம. ெசௗமி 
நாராயணேனாட ச-டக! ஒ�	த! ெட�. ைடர�டரா4 ேவற இ��கா!" 
 
"சாி. அ�ெகள"ட"3�, நி!வாக அதிகாாிD� ெச4த சிபாாி� வைரைவ அ.+�-3, 
உதவி ைடர�ட! எேத+சதிகாரமா4 எ�தியி��கா! எ"கிறா". நீ8க எ�தின விவர� 
ேமEட	தி�7	 ெதாியா(. ச-ட�ப. ெதாிய �.யா(." 
 
ெசளாிராஜ" உட�ைப ெநளி	தா!. 
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"யா! ஸா! க2டா? நா" இ�ல. அJவள#தா" ெசா�ல �.D�. ந�ம பி["க& 
ேல��ப-டவ8க�ல."  
 
"பி["க��"% ெசா�58ேகா."  
 
"பகவா" அறிய+ ெசா�ேற". நா" ெசா�Eயி�1தா� எ" நா�7 அ�கி3�." 
 
உமா இைடமறி	தா&. 
 
"ஸா!. ஏ.ஒ ெசா�ற(. என�7� ேச!	(+ ெசா�ற( மாதிாி" ஏ.ஓ. ேகாப�ப-டா!.  
 
"எ"ன�மா. நீ ஒன�7 ேவ<�"னா�. நீ தனியா4+ ெசா�5."  
 
"என�7 நா�7." சரவண", க3ைமயாக+ ெசா"னா". 
 
"ந�ம பிர+சிைன நா�7� பிர+சிைனய�ல. ல>ச� பிர+சிைன. உ2ைம 
எ�ேபாதாவ( ெதாிய	தா" ெச4D�." 
 
ெசளாி உபேதசி�கலானா!. 
 
"அைத	தா" ஸா! நா" ெசா�ல வ1ேத". ப	( வ�ஷ	(�7 �"னால. இேத 
ஆIMல அ�ெகள2ட2டா4 இ�1ேத". அ��ற� இ�ேபா அ>� வ�ஷமா4 
நி!வாக அதிகாாியா4 இ��ேக". இ1த அ%பவ	(ல ெசா�ேற" ேக�8ேகா. 
ெக3வா" ேக3 நிைன�பா". நீ8க ஏ" இ(�7�ேபா4 கவைல�ப3றீ8க? பி+� 
உதறி�படலா�. ெசௗமி� பய� க2<ல, விரைல வி-3 ஆ-.டலா�. 
ெச8ேகா5�7 �"னால ச8கீதமா? ெகா38க ஸா! ெல-டைர. எ"ன 
நிைன+��கி-டா"? ெகா38க ஸா!. அ(#� ஓ8கைள�ேபா4 ல>ச� 
வா87றவ!% ெசா�Eயி��கா" பா�8க. இ(�ேக அவ" க�ெபனிைய பிளா� 
EM- ெச4திடலா�. இ"ைன�ேக 'ஓ. ேபா-3. அவேனாட பைழய 
சமா+சார8கைள கிளா!�7கைள வ+� கிளறி� கா-3ேற" பா�8ேகா." 
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"ம"னி�க<�. இனிேம� இ1த விவகார	ைத, நா" ம-3� கவனி�கிேற". என�7, 
அ1த� க�ெபனி ச�ப1த�ப-ட எ�லா ாிஜிMட!கைளD� அ%��8க. மிM. உமா 
Iேரா சாவிைய ெகா38ேகா. நாேன வ+சி�கிேற"." 
 
ெசௗாிராஜ" �க	தி� ேபயைற1த(. உமா �க	தி� பிசா� அைற1த(. இ1த 
இர23ேம நா" தா" எ"ப(ேபா� அ�ெகள"ட"- ராம+ச1திர", அைசயாம� 
இ�1தா!. சரவண", ேவA ேவைலகைள� கவனி�க	 (வ8கியதா�, அ1த 
��F!	திக�� ெவளிேயறினா!க&. 
 
அைர மணி ேநரமாகிD�, ெசளநா க�ெபனி ச�ப1த�ப-ட எ1த ாிஜிMட�� 
வரவி�ைல. சரவண", எ�1(, கத# �ைனயி� தைல ைவ	தப.ேய, "மிMட! 
ெசளாி, இ"%மா ாிஜிMட�8க கிைட�கல?” எ"றா". தி��ப� ேபா4 
உ-கா!1தா". 
 
ஒ� மணி ேநர� கழி	( ாிஜிMட!க& வ1தன. ஒJெவா"றா4 �ர-.னா". ஒ� 
விவர�� இ�ைல. அவேன, ெவளிேய வ1தா". 
 
"அ1த� க�ெபனிேயாட ெடEவாி K-3க& எ8ேக.?"  
 
அ�ெகள2ட2- பதிலளி	தா!.  
 
"அ(தா". ெடEவாி ாிஜிMட! இ��7ேத ஸா!."  
 
"அவ! ெகா3	த ேததிைய நீ8க த�பா4� ேபா-.��கலா�. நா" அைத ெச�க� 
ப2ண%ேம. கமா". ெகா38க. அ(8க&ல தாேன கா".ரா�ட! ைகெய�	( 
இ��7�." 
 
ராம+ச1திர" உளறி� ெகா-.னா!. 
 
"ேத3ேற". கிைட�கல ஸா!.ஒ�ேவைள ாிஜிMட!ல எ"-ாி ேபா-டா+ேச"% 
கிழி+�� ேபா-3-ேடேனா எ"னேவா." 
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"5� மிMட! ரா�. ெடEவாி ேப�ப�8க, ாிஜிMடைரவிட ��கிய�. அ( 
இ�லா-டா� அவ" ெச�ற(தா" ேவதவா�7. நீ8க அ�ப. கிழி+சி�1தா� நீ8க 
சMெப2- ஆகேவ2.ய நிைல வ��. �ாிDதா? இ"%� ஒ� மணிேநர� டய� 
ெகா3�கிேற". அ��ற� நீ8க அ1த� க�ெபனி�7, பா!- ைடமி�7� பதிலா4 
நிர1தரமா4 ேபாயி3K8க." 
 
சரவணைன, இதர� பிாி#�கார!க& ஆ+சாிய	ேதா3 பா!	தா!க&. நி!வாக 
அதிகாாிேய அச1( வி-டா!. ஆ.� ேபாவா" எ"A நிைன	தா�, ஆ-.� 
பைட�கிறா" ராம+ச1திர", அ(ல பா!- ைடமி� இ��க( இவ%�7 எ�ப.	 
ெதாிD�? எ�லா� அேதா இ��காேன, 7	(�க�5 மாதிாி த8க�	(. அவ"தா" 
ெசா�Eயி��பா". 
 
அ"ன	தி�7 ஒ"A� �ாியவி�ைல. அடேட. இ1த ஆ��7, எ"ைன	தா" 
விர-ட	 ெதாிD�"% நிைன+ேச". எ�லாைரD� விர-3றா�. இ1த 
அ�ெகள2ட23�7 ேவ<�. ஒ� தடைவ, ெகா>ச� ெசா�E� ெகா38க ஸா!% 
நா" ேக-ட(�7 "அJவள# பகிர8கமாவா க�A� ெகா3�க �.D�""% 
அசி8கமா4 ேக-ட பய�. அ��ே◌ா, இ1த� கிழ-3 ெசளாிD� எ�.+ சிாி+சா"? 
ஆமா�, அ\Mெட2- ைடர�ட! ஏ" இ�ப.� க	(றா�? எ"ன வ1(-3 
அவ��7? 
 
எ�ேலாைரD� பா!	த சரவண", த"ைன� பா!�காம� ேபானதி�, அ"ன	தி�7� 
ெகா>ச� வ�	த�தா". 
 
சரவண", தன( அைற�7� ேபா4, இ��ைகயி� ைககைள ஊ"றாம� அ�ப.ேய 
உ-கா!1தா". சிறி( ேநர�, நா�காEயிேலேய �ட8கி� கிட1தா". அ��ற�, 
ஒJெவா� ாிஜிMடராக, ஒJெவா� ேப�பராக ப.	(� ப.	(, 7றி�ெப3	(� 
ெகா2டா". 
 
மதிய உண# ேநர�. ெவளிேய எ�ேலா�� 7�ப� 7�பலா4 :.� ேபசினா!க&. 
அ"ன�, தன( .ப" ேகாியைர எ3	(, பி[" சித�பர	(ட" பகி!1( 
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ெகா2டா&. ஒ�வ��ெகா�வ! பி.�காத அ5வல!க& :ட, ஒ�வைர ஒ�வ! 
பி.	தப. ேபசி� ெகா2டா!க&. தைலைம� கிளா!� ப	மா எ"றா�, உமா#�7 
ேவ�ப8கா4. இ�ேபாேதா, அவ& க"ன	ைத ஆ�பி& மாதிாி தடவியப.ேய 
ேபசினா&. ெசளாிராஜ", ெகா`ரமாக+ சிாி	(� ெகா2டா!. ந38கி� ெகா2.�1த 
அ�ெகள2ட2ைட� பா!	(, ைதாியமா4 இ��7�ப. ைசைக ெச4தா!. இ(, 
ேயா�கிய" பய�பட ேவ2.ய கால�; நீ பய�பட ேவ2டா�' எ"A அவ" காதி� 
ேபாட� ேபானா!. பிற7, அவ%� ெகா>ச� பய1(, த"னிட� 
சரணாகதியைடய-3ேம எ"ற ஆைசயி�, அ1த ஆசாமிைய க23�கவி�ைல. 
 
சரவண", .ப" காாியைர	 திற�கவி�ைல. ெடEவாி ாிஜிMட!, ேபெம"- 
ாிஜிMட!, ெபனா�. ாிஜிMட! எ"A பல ாிஜிMட!க&. இ"%� ஒ"ைற� 
காேணா�. அவ%�7 ஆ	திர� ஆ	திரமாக வ1த(. (&ளி� 7தி	( ெவளிேய 
வ1தா". சா�பி-3� ெகா2.�1த ெசளாியி" அ�ேக வ1தா". 
 
"மிMட! ெசளாி, நா� வினிேயாகி�கிற எ�( ெபா�&கேளாட தர�� சாியி�ல. 
சாியான சமய	(�7� வ!ேல"% பல ஆIMக&ல இ�1( வ1த �கா!கைள. 
தனியா4 ஒ� ைப�ல ேபாட+ ெசா"ேனேன. ேபா-^8களா?" 
 
"இ�ல ஸா!. அ�ேபா ேதைவயி�ைல"% நிைன+ேச"." 
 
"அ�ப. நிைன	தா�. நீ8கேள ேதைவயா"% நா" நிைன�க ேவ2.ய( வ��." 
 
"ஸா!. நா5ேப! �"னிைலயி�, எ" வய��காவ(." 
 
"ஐ ஆ� ஸாாி மிMட! ெசளாி. நா" இ8ேக ேக-.��க� படா(தா". ப-, அ1த� 
க.த8க& என�7 ேவ<ேம." 
 
"ேத.� பி.+�	 தாேர" ஸா!. சா��3றீ8களா ஸா!?"  
 
"ேநா. ேத8�M." 
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சரவண", அைற�7& சிைறயானா". 
 
ேநர� ஒ.� ெகா2.�1த(. ெவளிேய கால.+ ச	த� ேக-3 சரவண", 
க.கார	ைத� பா!	தா". மணி மாைல ஐ1தா? ந�வ� ேபான ராம+ச1திரைன� 
:�பி-டா". "ெடEவாி. K-38க. எ"னா+�?" எ"றா". 
 
"நாைள�7. ச	தியமா4 தாேர" ஸா!." 
 
"மற1(ட�படா(. I ேக!��." 
 
சரவண" :�பிடாமேல ெசளாி வ1தா!. 
 
"நாைள�7. எ�ப.D� அ1த ெல-ட�8கைள ேத.� �.+�	 த1(3ேற" ஸா!." 
 
"வர-3மா ஸா!." 
 
"ெயM." 
 
அ5வலக� ெவAைமயாகி� ெகா2.�1த(. 
 
வா-+ேம" வ1( வண�க� ேபா-டா". 
 
"அ"ன	ைத� :�பி3�பா. ஏ4யா �ழி�கிேற? ெடMபா-+ கிளா!� அ"ன	ைத." 
 
அ"ன�, அைர நிமிட	தி� வ1தா&. தன�7& ேபசிய ப.ேய வ1தா&. சித�பர� 
இ"ைன�7 ஆIஸ! சா�பிடல"% ெசா"னா!. அேத மாதிாி .ப" காாிய��. 
 
":�பி-^8களா ஸா!." 
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"எ8ேக த8கியி��கீ8க?"  
 
"ஒ� ெப2க& வி3தியி�."  
 
"ைந-ல. எ(�7&ேள ேபாக<�."  
 
"எ-3 மணி�7&ேள." 
 
"அ�ப.யா. நாைள�7 ஈவினி8ல ஏ� மணிவைர�7� இ��7�ப.யா4 வா8க. ஏ" 
ேயாசி�கிறீ8க? ஒ8கைள க.+�	 தி"%ட மா-ேட". �.யா("னா ேவ2டா�. 
ெசா�58க." 
 
"�." 
 
"அ�ப."னா எ"ன�மா அ!	த�?" 
 
"உ�." 
 
அ1த� பத-ட	தி5�, சரவண%�7+ சிாி�� வ1த(. அவேளா, அ�பாவி	தனமா4 
ேபசிய அச-3	 தன	ைத நிைன	( ெவ-க� ப3பவ& ேபா� நி"றா&. 
 
"ஓ.ேக. நீ8க. ேபாகலா�." 
 
அ"ன�, ெம�ல ெம�ல நட1தா&. எ(�7 இ1த ஆ&, நாைள�7 இ��க+ 
ெசா�றா!.? ஒ�ேவைள கைதக�லD�, சினிமா#லD�, வார( மாதிாி. சீ. இவ� 
அ�ப.�ப-டவ!னா, உலக	தி� ந�லவ8கேள இ��க �.யா(. சாிதா2.. 
உலக	(ல ந�லவ8க இ��கிறதா4, ஒன�7 யா�. ெசா"ன(? 
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சரவணனி" ைகக& ப�பரமானேபா(, அ"ன�மா தைல�7& ப�பர	ைத 
ஆடவி-டவ& ேபா�, ஆ. ஆ. நட1தா&. 
----------------- 
 
4. 4. 4. 4.     
 
சரவண" K-3�7& Bைழ1தேபா(, அ�மா ெவளிேயறி� ெகா2.�1தா&. அவ" 
அவைள� பா!�காம�, ஜ"ன� க�பியி� �க� பதி	தப., லயி	( நி"ற த8ைக 
வச1தாைவ� பா!	தா". எதி! ஜ"னE� ஒ�வ" இவைன� பா!	த(�, 
ந�வினா". அ�ப.D� இ��7ேமா. சீ. எ" த8ைகயா அ�ப.? இ��கா(. 
த�ெசயலாக நி"றி��பா& ைகயி� ஏேதா �	தக	ேதா3தா" நி�கிறா&. ப.	த 
அ5�பி�, �(7 வEயி� ஜ"ன� ப�க�ேபா4 சா41தி��பா& எ"றா5�, 
ேக-டா" 
 
"வச1தா. ைகல. எ"ன ��..?” 
 
"கா. கா�ப-.ஷ" மாMட!."  
 
வச1தா கா-.னா&. அவ%�7	 தி��தி த"ைனேய ெநா1( ெகா2டா". 
ஒ�வ%�7 மேனாநிைல பாதி	தா�, பிற	தியா! மன	ைதD� ேநா4� கண�ேகா3 
பா!�பா" எ"ப( எJவள# உ2ைம. அவ", தன( அைற�7& ேபாக� 
ேபானேபா(, அ�மா�காாி தி��பி வ1தா&. 
 
"ஆமாடா. ெதாியாம	தா" ேக-ேக". நாம ஒ� கால	(ல இ�1த நிைலைமைய 
நிைன+�� பா!�க<�." 
 
"எ"ன�மா ெசா�ேற?"  
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"ந�ம ஊ� ெப�மா��, (ைர+சாமிD�. ஒ"ைன� பா!�க ஆைசேயாட ஆIஸு�7 
வ1தா�, அ�ப.யா விர-. அ.�கிற(? நாம�� பைழய நிைலைய மற1(ட� 
படா(டா." 
 
"நா" பைழய நிைலைய மற�காததா�தா", விர-3ேன". வர��	 தகராAல, அ1த� 
பண�கார" பலேவச	(�7 வ�கால	( வா8கி, ந� அ2ணிய இவ8க 
ெர23ேப�� மானப8கமா4 ேப�ன பைழய கால	ைத நா" மற�கல." 
 
"��பழி ெச4தவனா4 இ�1தா5�, ��ற	(�7 வ1(வி-டா�, அவைன 
உபசாி�க<�; ஊ!ல ஆயிர� நட1தி��கலா�. அ(�காக இ�ப.யா அ.+� 
விர-3�(? இ8க வ1( ஒ� பா3 அ�(�3� ேபாறா8க. அ��ற� ஒ" 
த8க+சிகி-ட எைதேயா எ�தி� ெகா3	(-3� ேபானா8க."  
"நீ இ�ேபா எ8க�மா ேபாேற?" 
 
"பி&ைளயா! ேகாவி5�7	தா". எ"னால ேவற எ8க ேபாக�.D�.? வ1( 
F<மாசமா7(. வ2ணார� ேப-ைடயில ந�ம ஜன8கைள� பா!�கல. ஒ� 
இட	ைத+ �	தி� பா!�கல. நீ ெபாிய அதிகாாியா�. ஒ"ைனவிட சி"ன ஆIஸ! 
K-3 �"னா� கா! நி�7(. அவ8க ெசா1த�கார8கள மகாபE�ரேமா, ஏதாேமா. 
அ8ேக:ட :-.�கி-3� ேபாறா8க. நீD�தா" இ��ேக. ஏ4 வச1தா. 
அ2ண"கி-ட ேக��மா"% அ�ேபா ெசா�E� ெகா3	(-3. இ�ேபா ஏ". 
ஒ2%� ெதாியாதவ& �◌ாதிாி நி�ேக? ஒ"ேனாட ெசா1த அ2ண"தான. 
ஒ"ேனாட ர	த�தான. ேவற மாதிாியா. ேக�ழா. இJவள#�7� ெசளமிேயா 
ெசள�கியேமா"% ஒ� மவராச" எ	தைன தடவ கா! தாேர"னா"." 
 
சமயலைறயி� இ�1( ெவளிேய எ-.� பா!	த அ2ணி த8க�மா, மாமியா! 
ெசா"ன( தன�7	தா" எ"பைத� �ாி1( ெகா2ேட உ&ேள ஒ38கி� 
ெகா2டா&. ேவற மாதிாியா. எ"ற வா!	ைத எ"ன வா!	ைத? 
 
சரவண" சீறினா". 
 
நீ. ெமாத�ல ேகாவி5�7�ேபா�மா. அ�ப.யாவ( ஒன�7��	தி வ�மா"% 
பா!�ேபா�. வச1தா. நீD� ேபா. எ"ன( இ(? ந�ம ஊ! ெப�+சாளி8க எ�தி� 
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ெகா3	ததா? நீேய கிழி+சி� ேபா-33 அநியாய� ெச4யாமேல நா" ப3ற பா3 
ேபா(�." 
 
சரவண", தன( அைற�7& வ1தா". ஆைடகைள மா�றி� ெகா&ள ேவ23� 
எ"A:ட அவ%�7	 ேதா"றவி�ைல. பாவி�பய� ெசௗமி நாராயண%�7. 
இ�ப.� பழி ெசா�ல, எ�ப. மன� வ1த(? �"� இ�1த அைற�7�:ட, ஒ� 
தடைவ ஆ�பி& :ைடேயா3 வ1தா". மாியாைத�காக ஒ� ஆ�பிைள எ3	(� 
ெகா23, அ%�ப�ப-டா". இேத இ1த K-.�7, வாடைக �"பணமா4, 
இர2டாயிர� )பா4 ேக-டா!க&. இைத ெச�ரேடாிய- கமேல�க��7, 
ெடEேபானி� ெதாிவி	(, சரவண" கட" ேக-டா". அ�ேபா(, அவ%�7 
�"னா� இ�1த ெசௗமி, நா" தேர" ஸா!. நீ8க அ��றமா4. எ�ேபா 
ேவ<மி"னா5� தா8க ஸா! எ"றா!. சரவண", நா" கட" வா87றதா இ�ல 
அ�ப.ேய வா87வதா4 இ�1தா5� ெந��கமானவ8ககி-ேட - அ(#� இ1த 
ஆபிேஸா3 ச�ப1த� படாதவ8க கி-ேடதா" - ேக-ேப"’ எ"றா". உடேன, அவ! 
ம��பேலா3 சிாி	தா!. அ�ப.D� அ1த ம�மாறி� பய�, இ1த K-3�ேக காேரா3 
வ1( ெபாிய�மா! ஓ8க மக%�7� பிைழ�க	 ெதாியைல. நா" எ"ன ல>சமா 
ெகா3�கிேற"?. ஒ8க வயி	(ல பிற1த மக" மாதிாி நா" எ"றா". 
 
K-3�7 ஒ�வ" ைச�கிளி� வ1தாேலேய, ெபாிய ம%ஷியா4 ஆகிவி-டதா4 
நிைன�7� அ�மா, காாி� வ1தவ" அ�ப.� ேபசியைத� பா!	(வி-3, அவ" 
ைகயி�:ட �	தமி-டா&. ஒ�தடைவ, சரவண"தா", அ5வலக	தி�7 வ1த 
ெசௗமியிட� நா". நா" �	தமா4 இ��க வி���றவ". எ"ைன அ�	த�ப3	த� 
பா!�காதி8க ஸா!. நீ8க நிைன�கிற( மாதிாி ஆ��ல நா" எ"றா". 
அ�ேபா(:ட 'ஸாாி ஸா!. ஒ8க ேந!ைம�7	 தைலவண87ேற" ஸா! எ"A 
ெசா"னவ" இ�ேபா( எ�ப. எ�தியி��கா".? இ1த 'ெட�ேபா விவகார	த ெவ+சி 
�கா! ெல-ட��7 எ�ப. "ெட�ேபா ெகா3	தி��கா". நா" ல>ச� ேப!வழியா�. 
பி� ெகா3	தானா�. பண� ெகா3�க_யா� மிர-3ேறனா�. அேட4 ெசௗமி ஒ" 
ைக அ�72டா. K-3 வாடைக ெகா3�க �.யாம�, ச�பள	(ல, M:-ட! 
அ-வா"M, :-3ற# ச8க� கட"% எ	தைனேயா பி.��க&ல சி�கி 
அ�லா3றவ2டா நா". அ�ேபா:ட எவ" கி-டயாவ( வா8க<�"% ஒ� 
எ2ண� :ட வ!லடா. எ"ைன� ேபாயா அ�. எ�தி-ேட? எ" அ�மா ஒ"ைன 
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மகனா4 நிைன+�. �	த� ெகா3	தாேள. அவ& ெப	த பி&ைளையயாடா இ�. 
அவWA ப2ணி-ேட?. 
 
'காபி எ"ற 7ர� ேக-3, சரவண" நிமி!1தா". அவன( கல�க	தி�, அ2ணி 
த8க�மா கல�க	ைத அவ" �ாி1( ெகா&ளவி�ைல. ெமளன�◌ாக ^ைய� 
7.	தா". அவைனேய த8க�மா பா!	தா&. '�க� ஏ" இ�ப. கல8கியி��7(? 
ஒ�ேவைள என�7	தா" அ�ப.	 ெதாிDதா? இவ%� ஒ�ேவைள எ"ைன 
உதாசீன� ெச4Dறாேனா? அ�ப."னா� என�7� ந�ல(. பைழயப.D� வய� 
ேவைல�7� ேபாயிடலா�. இ�ல"னா பிற1த K-3�7� ேபாயிடலா�. 
அ�மா#�7� கைடசி கால�. என�7� கைரேயAற கால�. உதாசீன� 
ெச4Dறாேனா? இ��கா(. ந�ம அ2ணி"% எ"ைன ஒ�கால	(ல க2டப. 
அ1த ச2டாள" தி-3னைத, இ"னி�7� ெநன+�-3 இ��காேன. 'அநியாய� 
ெச4யாமேல மா-.�கி-3	 தவி�கிேற"% ெசா"னாேன. எ"ன மா-ட�? நாேம 
ேக-கலா�. 
 
"எ"ன. ஒ� மாதிாி இ��கி8க?" அவ& ேக-டா&.  
 
"எ�லா� உ8களாலதா"." 
 
"எ"னாலயா?"  
 
"ஆமா. ேவைலயி� ேச�ற(�7 �"னால, ஒ8க அ2ண", வழ�7ல அைர கிளாM 
^ :ட வா8க மா-டா�. நீD� அ�ப. இ��க<�"% ெசா"னி8க. நா" ேவற 
எ( வா8கா-டா5�. சில சமய�. கா2.ரா�ட!கி-ட காபி 7.+ேச". அ( 
த��	தாேன. த2டைன நியாய1தாேன." 
 
"நீ8க பா-3�7."  
 
"ஏ(. இ8க வ�(. ச!	தா". ேப�னா�, நீ நா"% ேப�8க, இ�ல"னா ேபா8க." 
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"இ"னி�7 ஒ" �க� ஏ" ஒ� மாதிாி இ��7�பா. கா+ச மர	(லதா" க� வி��. 
அ(�கா� ேபா4." 
 
"இ�ேபா. என�7 எ(#� இ�ைல. நீ8கதா" ெகா>ச நாளா4 ஒ� மாதிாி 
இ��கீ8க." 
 
அ�. ஒ2<மி�Eேய."  
 
"என�7 ெதாிD� அ2ணி. அ�மா இ1த K-ல உ8க��7 உாிைம இ�ல"% 
7	தி� கா-3றா&, வச1தா ஆமா� ேபா3றா&, சாிதாேன?" 
 
"அ�.�லா� அதிகமா4."  
 
"ஓேஹா. அ�ேபா ெகா>சமா4 இ��7(. "ஒ"கி-ட வாைய� ெகா3	தி-டா� 
அ��ற� மீள �.Dமா?"  
 
"நீ8க எ"கி-ட மீள�.யாம� இ��க<�"% ஒ� �.# ெச4(-ேட". 
எ8க�மாேவாட ேபா�7�, நா4 வா5� ஒேர மாதிாி. ேநராகா(. ஒ8க��7 இ1த 
K-ல உாிைம உ23"% அ�மா எ�ேபா(� நிைன�க<�. அ(�காக ஒ� �.# 
ெச>சி��ேக". ஒ8க த8ைக ஒ2< காேலUல ப.+�-3 ��மா தாேன 
இ��7(?" 
 
"ஆமா�. நீ எ(�7." 
 
'அவைள சி"ன வய�ல பா!	த(; என�7� க-.� ெகா3�பா8களா? க�யாண� 
ஆக-3�. அ��ற� ஓ8க மாமியா! எ"ன ேப�றா&% பா!�ேபா�. ெல-ட! 
எ�(8க அ2ணி. ஆனா� ஒ"A. ஒ8க த8ைக ஓ8கைள மிர-3றா&, எ3	ேத" 
கவி/	ேத"% ேப�றா&னா, ெகா"%��3ேவ" ெகா"%." 
 
"எ1த� ெப2ைணD� - அவ& ேமாசமானவளா4 இ�1தா5�அ.�ப( அநாகாீக�" 
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"நா" நாகாிகமா4 ேக-டா�, ெகா3�க மா-.8க. நாேன ேபா4 :-.-3 
வ1(ட-3மா" 
 
"ஒ"ைன� க-.�க அவ��7� ெகா3	( வ+சி��க<�. இ�ேபா அ(�7 
அவசரமி�ல. வச1தா தா" அவசர�." 
 
"எ"ன அ2ணி ெசா�றீ8க?" 
 
"அவ��7� காலா கால	(ல �.+�ட%�. ஒ" க�யாண� எ�ேபா ேவ%மானா5� 
நட�க-3�. ஆனா� அவ& க�யாண� இ�பேவ நட�க<�." 
 
"அவ��7 எ"ன அவசர�? ெமாத�ல ேவைல�7� ேபாக-3�." 
 
"நா" ெசா�றைத� ேக��பா. நாைளயி� இ�1( அவ��7 மா�பி&ைள பா!�கிற 
ேவைலைய	 (வ�7. இ�ேபா, அவ��7	 ேதைவ ேவைலயி�ல. க�யாண�." 
 
"எ"ன ;டகமா4 ேப�றீ8க?" 
 
";டக�� இ�ல. எ(#� இ�ல. ஏேதா மன�ல ேதா<(. உ2ைமைய+ ெசா�ல� 
ேபானா�. ஒ"ைனவிட இ�ேபா என�7 அவ& ேமலதா" கவைல. 
 
"சாி. ஒ8க கவைலைய	 தீ!�கற(�காவ(. மா�பி&ைள பா!�ேக"." 
 
த8க�மா, ;ாி�ேபா3 �"னைக	தா&. சரவண" இ"%� 7ழ1ைத மாதிாிதா". 
இ3�பி� இ�1த பி&ைள, எ"னமா4 வள!1(-டா". வாரவ8ககி-டD�, 
ேபாறவ8க�கி-டD�, எJவள# ப�7வமா4 அ�	தமா4 ேப�றா". எ�லா	(லD� 
அவ" அ2ண" மாதிாி. இ�ல. இ�ல. அவைர மி>சி-டா". இ"%� மி>ச<�." 
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சரவண" அ2ணியிட� அ5வலக	 தைலவEகைள+ ெசா�ல� ேபானா". 
அ2ணி�7 விவர8க& �ாியா( எ"றா5�, அவ�றி5&ள விஷ� �ாிD�, அைத 
�றிய.�கிற ம�1ைதD� ெசா�வா8க. நீ2ட நா-க��7� பிற7, அ2ணியிட� 
மன� வி-3� ேபசிய தி��தி. மனேம அ�A� ேபான( ேபா� ேபச ேவ23� எ"ற 
ஆவ�. நட1தைத விள�கி, தா" நட1( ெகா&ள ேவ2.யைத� ேக-பத�காக, 
உ-கா�8க அ2ணி எ"றா". உ-கார	தா& ேபானா&. அத�7& வாசE� 
ெச���+ ச	த�, அ�மாவி" அதி��தியான 7ர�…. 
 
த8க�மா, அவனிட� ெசா�லாமேல ஓ.னா&. காபி ட�ளைர� :ட எ3�காமேல 
ஓ.னா&. சரவண%�7, எ"னேவா மாதிாி இ�1த(. அ2ணி எ(�காக இ�ப. 
பய�பட%�? அ�மா இ1த அள#�கா அவ8கைள� பய�A	தி வ+சி��பா8க.? 
 
சரவண", எாி+சேலா3 க-.E� சா41தா". கா2.ரா�ட! ெசௗமி நாராயணனி� 
இ�1(, பி[" அைட�கல� வைர�7�, அவ& க2ணி� விர� ைவ	( 
ஆ-.னா!க&. 
 
அவ" க2கைள F.� ெகா2டா". ஆனா�, அ1த� கா-சிக& அதிகமாயின. 
மீ23� க2கைள	 திற1தா". உ&ள8 ைககைள, ெவறியாக� பா!	தா". 
 
"இைதயா. ல>ச� வா87வதா4 ெசா�ேற? ஏ4 ெசளமீ." 
 
அவ", த"ைனயறியாமேல க	தினா". 
----------- 
 
5 5 5 5     
 
அ5வலக ேநர	தி�7 �"னதாகேவ வ1(வி-ட அ"ன	ைத, அ( �.1( ப	( 
நிமிட� கழி	( ேச!1தா�ேபா� வ1த ெசளாிராஜ%�, ப	மா#�, உமா#� 
ஆ��ெகா� ப�கமா4 உ5�கினா!க&. உமா வாச� ப�கமா4 நி"றப., சரவண" 
வ�� வழிையD� க2 ைவ	தா&. அவ" வ�வத�7 �"� ஆ	திர	ைத� ெகா-. 
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�.	(விட ேவ23� எ"ற ஆ8கார	ேதா3 அவ& நி"றேபா(, தைலைம கிளா!� 
ப	மா ப�கைள� 7	தியப. ேக-டா&. 
 
"அ"ன� ஒ" மன�ல எ"ன. நிைன��? ஆIஸ! கி-ேட ேபா4 ஏ" எ8கைள வ	தி 
வ+ேச. ஏதாவ( 7ைறயி�1தா�, எ8க கி-ேட ெசா�ல ேவ2.ய( தாேன!" 
 
ெசளாி, ப	மாவி" ப�க	தி� வ1(, அவைள அத-3வ( ேபா� ேபசினா!. 
 
"நீ ேவற. பாவ� 'காலனி� ெபா2<. இ( பா!�க�:.ய ஒ� ேவைல 
ெடMபா-+% 'பாவ� பா!	ேதா� பா�. நம�7 இ(#ய ேவ<�. இ"ன�� 
ேவ<�." 
 
உமா, அ"ன	தி� �"னா� வ1தா&.  
 
"நா" இ1த ஆIஸ! :ட ம-3ம�ல. இவைர விட ெபாிய ெபாிய ஆIஸ�8க 
கி-ேட:ட ெந��கமா4 பழகி இ��ேக". யாைர� ப	தியாவ( வ	தி 
வ+சி��ேபனா"% இவ8க கி-ேடேய ேக�. ஏேதா அவ� ேலசா4 சிாி+�� 
ேபசி-டா!%. இ�ப.யா வ	தி ைவ�கிற(? ஒ"ைன� ப�றி வ	தி ெவ+�. அைத 
ெந��பா4 F-டற(�7 எ8க��7 எJவள# ேநர� ஆ7�? சீ. கைடசில ஒ" 
�	திைய கா-.-.ேய." 
 
அ"ன� தி2டா.யதி�, ப	மா#�7� ெகா2டா-ட�.  
 
"ெசா�றைத ந�லா ேக�.. நீ அவ�கி-ேட. மி%�கி� 75�கி+ ெசா"னா�:ட 
எ8க��7 அனாவசிய�. இ1த ஆIஸு�7 அ\Mெட2- ைடர�டரா4 
எ	தைனேயா ேப� வ�வா8க. ேபாவா8க. எவ�� F< வ�ஷ	(�7 ேமல. 
நிர1தரமா4 இ��க� ேபாறதி�ல. நா8கதா" நிர1தர�. நீ ஆ3னா5�, சரவண" 
இ��க(வைர�71தா" ஆட �.D�. ஒ"ேனாட ேவைல	 திறைமைய� ப�றி 
எ�த�ேபாற( நா". அைத+ சாியா"% பா!�க� ேபாற( ெசளாி ஸா!. 
அ\Mெட"- ைடர�ட! ெமா-ைட� ைகெய�	(	தா" ேபாட<�. �&ளி 



68 

 

வ+ேசா�"னா�, அ( ஒ" உ	தியேயாக	(ல, கமாவா இ��கா(. ��Mடா�தா". 
�	திேயாட பிைழ+��ேகா. அJவள#தா" ெசா�லலா�." 
 
அ"ன�, ம�வி ம�வி� பா!	தா&. க2க& அவைள� ேகளாமேல நீைர+ �ர1தன. 
ெதா2ைட அைட	த(. அவ& சி	தி:ட இ�ப. அவைள� 7ேராதமாக� 
பா!	ததி�ைல. ஏ" தி-3றா8க? எ"ன	த ெசா�E-ேட"? ேந�A, சரவண" 
அவைள 7சல� விசாாி	த( மன	தி�7 வ1த(. '7சல� விசாாி�ப(ேபா� விசாாி	(, 
அ1த ஆ& �ல" விசாரைண ெச4தி��கா". ப3பாவி! நா" எ"றா� 
அவ%�7�:ட இள�கார�. 
 
அ"ன�, வி�கி வி�கி, தி�கி	 தி�கி� ேபசினா&  
 
"நானா4 எ(#� ெசா�லல. அவரா4 ேக-டா�. அவரா4தா" ேக-டா�. 
ெதாியா	தனமா4 ஏேதா ேபசி-ேட". அ�ேபா:ட நீ8க ாிஜிMட!ல அ%�பாேத. 
சாதாரணமா4 அ%��"% ெசா"னைத. ேயாசி	( ேயாசி	(, பய	(லதா" 
ெசா"ேன". இJவள#�7�. உ8களா� என�7 ெமேமா கிைட+ச ேபா(:ட F+� 
விடல. எ"ைன ந��8க. நா" ேகா& ெசா�ல	 ெதாியாதவ&. என�7 யா�� 
விேராதியி�ல." 
 
உமா, வ�கீ�ேபா�, ஆ&கா-. விரைல ஆ-. ஆ-.� ேக-டா&. 
 
"ேந�A சாய8காலமா4 அவைர எ(�காக Mெபஷலா4 பா!	ேத?” 
 
"நா" பா!�கல. அவரா4 ேக-டா�. இ"ைன�7 ஈவினி8ல, ஏ� மணி வைர�7� 
ஆIMல இ��க �.Dமா"% ேக-டா�. ேவ<�"னா�. �.யா("% 
ெசா�E3ேற"." 
 
"இ��கியா"% ேக-டா�, நீ ப3�கிேற"% ெசா�Eஇ��ேப."  
 
உமா, க2ணா.ைய� பா!	(� ேபசியவ& ேபா�, உத-ைட� க.	தா&. 
ெசளாிராஜ",  
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"ந�ல(�7� காலமி�ல. ஒ"ைனெய�லா� அ�ெகள#2- ெசZ"ல மா-ட வ+�. 
.ரா� ெச4ய<�. காலனி� ெப2ணா+ேச"% க�ைண ைவ�கிற(�7 இ( 
காலமி�ல. அவ!கி-ேட எ"ென�லா� ெசா"னிேயா? எ8க தைலவிதி. கா-டா" 
ேகா-டா" கி-ேட�லா� தைல 7னிய ேவ2.யதி��7." எ"A க!ஜி	தா!. 
 
தி^! எ"A ஒ� 7ர� ஒE	த(:  
 
"ஆமா. ஒ8க மன�ல எ"ன நிைன�கிறீ8க. ெசா�5�7+ ெசா�5. காலனி 
காலனி"% ெசா�றீ8க." 
 
எ�ேலா�� திைக	தேபா(, த8க�	( தாவி வ1தா". வினிேயாக� பிாி# கிளா!�. 
ேநராக, அ�( ெகா2.�1த அ"ன	தி" �"னா� வ1தா". 
 
"அ"ன�. ஒ8கைள	தா". கிராம	( ேசாி 7னிகிற( மாதிாி இ8ேக 7னி1தா�, 
அ��ற�. ;மியி� வ1(தா" �" தைல இ.�7�. இ8ேக. யா�� ஒ8க��7 
அவ8கேளாட அ�ப" K-ல இ�1( ச�பள� ெகா3�கல. பி+ைச ேபாடல. யாேராட 
தயவாலD� நீ8க இ8ேக ேவைல�7 வரல. ஒ8க மாமா ம+சா" ஒ8கைள இ8ேக. 
அ-ஹா�ல" ேபா-3, அ��ற� நிர1தரமா�கல. ெசலZ" கமிஷ" Fல� வ1தவ8க 
நீ8க. சிாி�கிறவ8கைள� பா!	(+ சீற<�. சீAறவ8கைள� பா!	( அல-சியமா4 
சிாி�க<�. அ�ேபாதா". ந�ைம மாதிாி ஆ�8க கால� த&ள �.D�. இ1த 
அ\Mெட2- ைடர�ட! இ��7�ேபாேத இ1த� பா3. ம�றவ8க இ�1தா� எ"ன 
பாேடா? இ1தா பா�. பாவி� ெபா2ேண ஒ"ைன இனிேம�, யாராவ( காலனி� 
ெபா2<"% ெசா"னா�, காலணிைய� கழ�றி அ. அ( ஒ"னால 
�.யா("னா�. ெச-[�-காM- கமிஷ%�7 க��ெளயி2- ெகா3. நா" எ�தி	 
தாேற". அ(#� �.யா("னா�. அ��ற� நா"தா" இ1த ஆபிMல 
ெகாைலகாரனா4 ஆக<�. ஒ� ெகாைலேயாட நி�கமா-ேட". ஒJெவா�	தி 
ஜாதக�� எ" ைகயில இ��7. ஒ"ைன� ேபா4 ப3�கிறவ&% ேக-கிறா&. நீ 
ப�ைல உைட�கிற(�7� பதிலா4, ப�ைல� கா-. அ�கிேற. எ	தைன ேப� 
எ	தைன ேல.ஸு�7, ைப� எ�தி� ெகா3�கா8க"%� என�7	 ெதாிD�. 
காலனி� ெப2ணா�. ேவைல வராதா�…." 
 



70 

 

ெசளாி ஆ.�ேபானா!. உமா ஓ.�ேபானா&. ப	மா ப(8கி� ேபானா&. அ"ன� 
தைலநிமி!1தா&. அவைனேய அ2ணா1( பா!	தா&. அ1த� பா!ைவ+ O-.�, 
அவ& க2ணீ! ஆவியாகிய(.  
 
சரவணனி" தைல ெத"ப-ட(. த8க�	(, இ��ைக�7� ேபா4வி-டா". 
அைறயி� கா� ைவ	தப., உ&ேள ேபாக�ேபான சரவண", எைதேயா நிைன	(� 
ெகா2டவ" ேபா�, ெசளாியிட� வ1தா". 
 
"மிMட! ெசளாி. அ"ன	(�7 ேச>U ெகா3	தி-.8களா? ஆ!ட! ெர.யா?" 
 
"உ&ேள வ1(. விவரமா4 ெசா�ேற" ஸா!." 
 
சரவண" க	த� ேபானா". :டா( ெபாA�பான பதவியி� இ��பவைர, 
பகிர8கமா4 விம!சி�க� :டா(. உ&ேள ேபானவைனேய அ"ன� பா!	தா&. 
அவ", உ-கா� �"னாேல, உமா ேபா4வி-டா&. எ�ப. ெநளி+�� 75�கி� 
ேபாறா&. எ8க�ப" கி-ேட இ�ேபா இர2டாவ( ச�சாரமா இ��கவ& 
கலயாண	(�7 �"னாலேய, அவ�கி-ேட, ேசைலைய இ�	( இ�	(, F. F.� 
ேப�வாேள, அேத மாதிாி ேப�றா&. இ1த ஆ�� தைலைய ஆ-3றா". ஆமா. 
ேபா7�ேபா( எ"ைன� ப	தி ேக-3-3� ேபானாேர. ஆ!ட!% ேவற ெசா"னா�. 
எ"ன ஆ!ட�? வாேய2. எJவள# ேநரமா4 அவைர அA�கிேற. அ�பாவி 
ம%ஷ". நீ �"னால 75�7றைத� பா!	(-3� பி"னால ேபசாதவ&% 
நிைன�கா�. இவைர எ�.�லா� தி-.யி��ேக. இ�ேபா ம-3� எ�. 
75�7ேற.? 
 
இ"%� ெசளாிராஜ" வராதைத� க23 கதவ�ேக வ1( மிMட! ெசளாி எ"றா". 
அவ! நிதானமாக வ1( உ-கா!1தா!. 
 
"அ"ன	ைத ஷி�- ெச4Dற ஆ!ட! எ"னா+�?" 
 
"இ�ேபா அ1த கா2.ரா�- பய� கலா-டா ெச4D� ேபா(, ேவ2டா�"% 
பா�கேற", ஸா!." 
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"இ�ேபாதா" ேவ<�. ேந�A திறைமைய� ப�றி� ேப�னீ8க. எபிஷிய"\ைய 
வ�வி	(� ெகா&ளலா�. ஆனா�லாய�-. வி�வாச�ர	த	ேதாடேய வார( 
அ"ன� உட��ல, ந�ல ர	த� ஓ3(. ஆIM சகா�கைள� ப�றி அ�பாவி	தனமா4 
ெசா�லா�; ஆனா� அடாவ.யா4 ெசா�ல மா-டா&." 
 
"அ��ற� உ8க இQட�. அவ��7 ெமேமா ெகா3	த( உ8க��7, இ�ேபா 
எJவள# சாதகமா4 ேபாயி-3 எ"கிறைத நிைன+�� பா�8க." 
 
"இேதா, அவேளாட ெப!சன� ைப�. ப.D8க. நா", நீ8க நிைன�கிற மாதிாி. 
அJவள# ம-டமானவ" இ�ேல." 
 
ெசளாாிராஜ", அ"ன	தி�7� ெகா3�க�ப-ட 'ெமேமாைவ� ப.	தா!. ரகசிய� 
க.த	ைத� ப.	தேபா(, சரவண" எ�ப.	 (.	தாேனா. அ�ப.	 (.	தா!. 
ெமேமாவி�, சரவண" ைக�பட எ�தியைத� ப.	(வி-3� க	தினா!. 
 
"எ"ன ஸா!. இ( அநியாய�. [.\, ெப2ைண ெடMபா-+ல ேபா-ட( தவA. 
அவ& விர�தில ேவைல பா!�காம� இ�1தி��கலா�. �த� க.தேம ாிஜிMட!ல 
ேபாகாதைத ெச� ெச4யாத தைலைம� கிளா!�7�, நி!வாக அதிகாாிD�, இ(�7 
ஒ� காரண�"% எ�தியி��கீ8க. எ"ன ஸா! இ( அ�கிரம�" 
 
"ெபாAைமயா4� ப.8க. நா%� ஒ� காரண�"% எ�தியி��ேகேன." 
 
"ஸா!, ாிஜிMட!ல இைத ெய�லாமா எ�(ற(?"  
 
"நீ8க ெசா�E	தா", அ"ன� க.த8கைள ாிஜிMட!ல அ%�பவி�ைல. இ( 
எ�தலா� "%தா" நிைன+ேச". ாி�கா!டா+ேச"%, ெப�1த"ைமயா4 
வி-3-ேட"." "இைதவிட ெமேமாைவ கிழி	தி��கலா� நீ8க"  
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நா" கிழி�ேப". அ��ற� ெமா-ைட� ெட-.ஷ" ேபா7�. எ(�7 வ��? ந�லைத 
ந�ல வித�◌ாகேவ ெச4ய<�"%க	(�கி-ேட". ஆIM ஆ!டைர நா" 
ேபா-33ேற". ேடா2- ஒ!ாி அ��ற� அ�ெகள2ட2ட ராம+ச1திர" இ"%� 
வ!லயா?” 
 
"உட���7+ �கமி�ைலயா�. ெடEேபா" ெச4தா"." 
 
"ஐ\. நாைள�7 ெம.�க� _J வ��. அ�ேபா :ட நா" அ1த ;ாீராம+ச1திரைன 
ெம.�க� ேபா!3�7 அ%�பிைவ	(, அவமான�ப3	த மா-ேட". ெடEவாி 
K-M எ"னா+சா�?" 
 
"அைத� ப	தி அவ" ேபசல ஸா!."  
 
"நீ8க�� ேக-கல. ஒழிய-3�. நீ8களாவ(. நா" ெசா"ன �கா! ெல-ட�8கைள 
ேத3னீ8களா?" 
 
"இ�ேபா. இேதா ேத3ேற" ஸா!."  
 
"பாவ�. ைப� ப2ண மற1(-.8க. இ�Eயா?"  
 
ஆமா� ஸா!. அவசர	(ல மற1(-ேட"."  
 
"இேதா பா�8க இ1த ைப�. இ(ல எ�லா ெல-ட�8க�� ைபலாகி இ��7. 
Iேரா#�7� பி"னால கிட1த(." 
 
"ச	தியமா4 என�7	 ெதாியா( ஸா!. ேவற யா�� ைப� ெச4தி��கலா�." 
 
"நா" ஒ8கைள� 7ைற ெசா�லEேய. யாேரா ேவைல ெமன�ெக-3. ைப� 
ப2ணி-3. அ��ற� Iேரா#�7� பி"னா� ஒளி+சி வ+சி��கா8க." 
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"நா" ேவ<�"னா� _Jல ேபாேற" ஸா!. இ1த ஆIைஸ வி-3	 
ெதாைலDேற" ஸா!" 
 
"அ( ஒ8க இQட�. எ1த நிAவன	(லD� தனி மனித" ��கிய	(வ� 
அதிகமாக�படா(. ஆகா(. நிAவன�, மனிதைன விட� ெபாி�. இ1த ஆIM, நீ8க 
இ�லா-டா5�, நா" இ�லா-டா5�, இய87�. அ"ன� Fல� அ�ெகள2ட 
ெசZ" :ட அழகா4 இய87�." 
 
"ேபா4 ஆ!ட! ேபா3ேற" ஸா!."  
 
"ேவ2டா�. நா" ேபா-3�கிேற". நீ8க ேவ<�"னா� _J ெல-ட! எ�(8க. 
இ�ல"னா. ேவற ேவைலைய� கவனிD8க. ஓ.ேக. நீ8க ேபாகலா�. ெசளமி 
நாராயண" �2ணிய	(ல நா" பிM\." 
 
"ந�ல(�ேக காலமி�ல ஸா!." 
 
"அதனாலதா" நீ8க இ8ேக இ��கிறீ8க." 
 
ெசளாிராஜ" அச1( ேபானா!. இJவள# ஊழ� 7�ற+ சா-.5�, க�5 மாதிாி 
இ��கா". எ�ேலாைரD� ைக�7& ேபாட ேவ2.ய சமய	தி� :ட 
ைகவி3கிறா". ஒ�ேவைள, ைப�7& ேபாடாதவ" எவைரD� ைக�7& 
ேபாடேவ2.ய அவசிய� இ�ைலேயா?” 
 
ெசளாி, அவ%�7 �க� மைற	(, எ�1( அ��ற� ேபா4 வி-டா!. உமா வ1தா&. 
 
"ஸா!. எ(#� .�ேடஷ"." 
 
"ஆமா. உ-கா�8க." 
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சரவண" .�ேட- ெச4தா". அ"ன	ைத, கண�7 பிாிவி� இர2டாவ( 
ெபாA�பி5�, அைத� கவனி	( வ�� ச1தான	ைத, ‘ெடMபா-+சி5� மா�A� 
ஆ!டைர+ ெசா"னா". F"ேற F"A வாிக&தா". 
 
"ஸா!, சாய8காலமா என�7 ேவைல இ��7தா? இ�பேவ ெசா�E-.8க"னா, 
எ8க அ2ணா#�7 ேபா"ல ெசா�E, M:-ட!ல வ��ப. ெசா�E3ேவ"." 
 
"ேநா, ேத8�M" 
 
உமா#�7 Oேடறிய(. அவைன உQணமா4� பா!	தா&. அ.�க�ேபாவ( ேபா� 
பா!	தா&. அ( �.யாததா�, ெவளிேயறிவி-டா&. "அ"ன� எ"ைனவிட 
உச	தியா?" 
 
ேநர�, சரவண%�7 நிமிட8க& இ�லாம5�, ெசளாி, ப	மா, உமா 
வைகயறா�க��7, வினா. வினா.யாக#� ஓ.� ெகா2.�1த(. க�சி� அைமதி. 
கலகல�பான ேப+சி�ைல. சிறி( ேநர	தி�, உமா வ1( ைட� அ.	ததி� 
ைகெய�	( வா8கினா&. பிற7 ஒ� காகித	ைத நீ-. "இவ! உ8கைள 
பா!�க<மா�" எ"றா&. க2ணனா�. ச#2- Mேடஷனாி க�ெபனியா�. 
சரவண%�7 நிைன#�7 வ1த(; இ1த� க�ெபனி�கார" க�ெபனிைய	தா" 
சிபாாி� ெச4தி��கிறா". எத�காக வ1தா!? எத�7 வ1தா5�, பா!�காம� 
அ%��வ( நியாயமி�ைல. உமாவிட� ெவயி- ப2ண+ ெசா�58க& எ"A 
ெசா�ல நிைன	தா". அவேள உ� எ"A இ��7�ேபா(, அவ" ேபச 
வி��பவி�ைல. அவ& நீ-.ய காகித	தி� "பிளிM கா	தி��க#�. அைழ�கிேற"" 
எ"A எ�தி அவளிட� நீ-.னா". அவ��, க"ன	ைத உ�பியப. ேபா4வி-டா&. 
 
ாிஜிMட!களி� க2ைணவி-ட சரவண", க.கார	ைத� பா!	தேபா(, அைர மணி 
ேநரமாயி�1த(. அேடேட. இJவள# ேநரமாயா ஒ�	தைர� கா�க ைவ�கிற(? 
ெப� அ.	தா". க2ண" வ1தா!. ைக:�பி வ1தா!. 
 
“வண�க� ஸா!" 
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"வண�க� உ-கா�8க."  
 
"விஷய	ைத� ேக&வி�ப-ேட". ெசளமி நாராயண" எ�ேபாேம இ�ப.	தா". 
ஒ�	தைர ச�ைள அ2- ச!KMல அ.�க �.யா-டா�, ஆ&ெவ+��:ட 
அ.�பா"." 
 
"நீ8க எ(�காக வ1தீ8க?"  
 
"எ"ைன� ப	திேயா, எ" க�ெபனிைய� ப	திேயா ஒ8க��7 ெதாியா(. அ�ப. 
இ�1(� சிபாாி� ெச4தி��கீ8க. அதனால ெசளமி அ%��ன �கா! விஷயமா4 
எ"ேனாட உதவி ேதைவயா"% ேக-3-3� ேபாகலா�"% வ1ேத". என�7� 
.�Eல ெச�வா�கான ஆ-க& இ��கா8க." 
 
"இ��க-3�. ந�லாேவ இ��க-3�. நா8க, ஒ8கைள சிபாாி� ெச4தி��க(�, 
அவ! �கா! எ�தியி��கா!%� ஓ8க��7 எ�ப.	 ெதாிD�?. ம��பாதீ8க. நீ8க 
ெசா"னா� நா" ஆIைஸ �	த� ெச4ய உதவியா4 இ��7�." 
 
தக�ப", த" பி&ைளைய� பா!�ப(ேபா� பா!	த அ1த ஐ�ப( வய(� க2ண", 
தி^ெர"A எ�1(, அவைன	 தக�ப" சாமியா4 பா!	(, ைகெய3	(� 
7�பி-டா!. 
 
"ம"னி�க<�. D ஆ! கிேர- ேஸா�. வாேற" ஸா!."  
 
க2ண" ேபா4வி-டா!. அவ! ேபாவ( வைர�7� கா	தி��க �.யாம�, சிறி( 
ேநர	தி� உமா வ1(, ைட� அ.	ததி� ைகெய�	( வா8கினா&. அ�ேபா( ஒ� 
உ�வ�, எ-. எ-.� பா!	த(. சரவண", "ெயM." எ"ற(�, அ( உ&ேள வ1த(. 
ச1தான�. ெடMபா-+ ெசZ" ேபாகிற அ-ஹா� கிளா!�. �டல8கா4 உட��. 
ேசாள	த-ைட வள!	தி. 
 
“ஸா!. ஸா!. இ1த ஆIM பாரத� ேபா!ல. நா" அரவானா4 ஆயிட�படா( ஸா!." 
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சரவண", அவைன சி3சி3�பா4� பா!	தா". 
 
"எ�ப.ேயா. நா5 வ�ஷமா4 ஆIஸ�8க ைகைய� காைல� பி.+�, தா�7� 
பி.�ேக". அ4யா எ"ைன அ%�பிட� படா(…." 
 
"ஓ8கைள நா" எ(�7 அ%�ப<�?"  
 
" ஏஓ ெசா�றா!. 'K-3�7� ேபாறடா. எ"கிறா!. ஆனா�, ேவைல ேபாயி-டா�. 
என�7 Kேட கிைடயா( எ8ேக ேபாற(? இைத ந�பி� க�யாண� ேவற 
ெச4(-ேட" ஸா!." 
 
"5�. நா" இ1த ஆIMல இ��க(வைர�7� எ"னாலேயா, ம�ற யாராேலேயா. 
ஒ8க ேவைல�7 ஆப	( வரா(. ஆனா�, ெடMபா-+ ேவைலைய	தா" 
ெச4ய<�." 
 
"ேத8� [ ஸா!. ேத8� [ ஸா!. அ( கிைட+சாேல ேபா(� ஸா!. இ1த ஏ.ஓ. #�ேக 
இ�ேபாதா" உ8கைள� பா!	தா� ஆIஸரா4 ெதாிD(. ஒ� நாைள�7 உ8க��7 
ேப�ர#2- விஷய8கைள+ ெசா�ேற". அேடய�பா. ெசளமிநாராயண" இ8ேக 
வார(�, இவ8க அ8ேக ேபாற(�." 
 
"ேடா2- டா� நா"ெச"M. என�7 எ(#� ெதாியேவ2டா�. நீ8க ந�லா ேவைல 
பா!�கீ8க"% ம-3� ெதாிய<�." 
 
"ச	தியமா4, கட#& அறிய. நீ8க அறிய."  
 
"அ��ற�. அ"ன	(�7 அ�ெகள2- ேவைலைய+ ெசா�E� ெகா38க. ஒ�வார� 
அவ8க ஓ8ககி-ேட அ�ர2^ஸா4 இ��க-3�." 
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"அ�ப.ேய ெடMபா-+ ேவைலD�. இ( �"னா�. �.யா("% ெசா�லல. 
�.Dற( சிரம�"% ெசா�ல வ1ேத"." 
 
"அ(வைர�7� சித�பர	ைத ெடMபா-+ ேவைலைய கவனி�க+ ெசா�ேற"." 
 
"அ4யா. எ"ைனD�." "நா" ஒ� தடைவதா" ேப�ேவ" மிMட! ெசா"ன 
ெசா�5�7 மாறா4 நட�க மா-ேட". அ�ப. ஒ� நிைலைம ஏ�ப-டா�, ஒ8க 
கி-ேடதா" ெமாத�ல ெசா�5ேவ"." 
 
"அ�ப. ஒ� நிைலைம வார அள#�7 நா" நட1(�க மா-ேட" ஸா!" 
 
"ப-. NMதனமா4 ேப�றைத 7ைற�க<�."  
 
"ேவைல Nஸா4 இ��க(னால. தைலD� Nஸா4. வாேற" ஸா!." 
 
சரவண" த"ைனD� மீறி+ சிாி	தா". பாவ�, அவைன அ-ஹாc அ-ஹாc% 
எ�ேலா�� அத-. வ+சி��கலா�. ஆனா5�, அவ" இJவள# சீ�கிரமா4 
அவ8கைள� கா-.� ெகா3�க�படா(. எ�ப.ேயா ேபாறா". ேவைலைய 
ஒ�8கா4 பா!	தா� சாிதா". 
 
சரவண" மீ23� 7றி�ெப3�க	 (வ8கினா". இ"ைற�ேக ெசளமி 
நாராயணனி" �கா! க.த	தி�7� பதி� எ�தியாக ேவ23�. இத�கிைடயி� 
எ	தைனேயா ெடEேபா" 'கா�க&. மைலேபால 7வி1த ேகா��க&. அவ" 
7றி�ெப3	( �.	( வி-3, ேகா��கைளD� பா!ைவயி-3 அ%�பிய ேபா(, 
அ5வலக� �.1( ெகா2.�1த(. ஒJெவா�வராக� ேபா4� ெகா2.�1தா!க&. 
 
அ"ன�, உ&ேள எ-.� பா!	தா&. பிற7, தய8கி	 தய8கிேய வ1தா&. அவ" 
அைற�7 அ5வலக ேநர	தி�7� பிற7 ேபாக�:டா( எ"Aதா" 
நிைன	தி�1தா&. ஆனா�, இ�ேபாேதா அவ& க2க& அவைன 
ஆ+சாியமா4�பா!	( விாி1தன. ந"றி� ப�வி�, இைமக& F.ய ேபா(, நீ! 
ெகா-.ய(. இ1த நி!வாக அதிகாாிD�, ப	மா#1தா" ஆIM நட	(ன!க& எ"A 
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நிைன	த( எJவள# ெபாிய த��. அவ��ேக ஆ23� கண�கி� அைர7ைறயா4	 
ெதாி1த உ2ைமைய ��ைமயாக� க23பி.	(, ஒேர நாளி� எJவள# ெபாிய 
காாிய	ைத+ ெச4( வி-டா". ஸாாி. டா!. அ"ன	தி�7 இJவள# நா�� தா" 
ப-டபா3�, அவ!க& ப3	தியபா3� இ�ேபா(தா" ெபாிதா4	 ெதாி1த(. ெதாிய	 
ெதாிய அ�ைக. அழ அழ ேகாப�. அ(#� ெபா8க� ெபா8க, ஒ� ஆேவச�… 
 
சரவண", அவைள உ-கா��ப. ைகயா-. வி-3, தா" எ�தி 
ைவ	தி�1த 7றி��களி� க2 ெச5	தினா". கா� மணி ேநர	தி�7� பிற7, 
அவைள� பா!	தா". 
 
"ஸாாி. கா�க வ+�-ேட"." 
 
"பரவா…" 
 
"இனிேம� நீ8கதா" அ�ெகள2-M ெசZ%�7 இ"சா!U. ராம+ச1திர" 
வரமா-டா!. அ2ட!Mடா2-.? ஒ� வார	(�7&ேள ேவைலைய 'பி�க� 
ப2ண%�. ச1தான�, ேவைல விவர	ைத+ ெசா�E	 த�வா!." 
 
"அவ� ெசா�லா-டா5� பரவாயி�ல ஸா!. த8க�	( ெசா�E	 தாேர"னா!." 
 
"யா�. ஆIM அ�ேப	காரா?” 
 
அ"ன�, தைலயா-.னா&. ேலசா4+ சிாி	(� ெகா2டா&. ந�லா	தா" ெபய! 
ைவ�கிறா!. த8க�	( கி-ேட ெசா�ல<�: ச1ேதாஷ�ப3வா!. சரவண", 
அவனிட� அ1த� �கா! க.த	ைத நீ-. "�தE� இைத� ப.8க. அ�ேபாதா" நா" 
ெசா�றைத� �ாி1(ெகா23 எ�த �.D�" எ"றா". 
 
அ"ன�, :+ச	ேதா3 அைத வா8கி�ப.	தா&. பிற7, ேகாப	ேதா3 அவைனேய 
பா!	தா&. 'எ"ன அ�கிரம�. இவைர� ேபா4 ல>ச� வா87றதா4 அேயா�கிய� 
பய� எ�தியி��கா". இ�ேபா(தா" �ாிD(. ப	மா#�, உமா#�, 
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கா2.ரா�டேரா3 ரகசிய� ரகசியமா4 ேப�ன(�, அ�ெகள2ட"- ராம+ச1திர" 
தைலைய+ ெசாறி1தப. நி"ன(� இவ! கி-ட ெசா�லலாமா? இவ��7	 
ெதாியாமலா இ��7�? பாவ�. இதனாலதா" இர23 நாளா4 சிாி	த �க�, 
சீரழி>� கிட�7தா?" 
 
"சாி. ஆர�பி�கலாமா?" 
 
“சாி ஸா!..." 
ஏேதா ெசா�ல�ேபான சரவண", நா�காEயி� சா41தா". அவளிட�, நாைள�7� 
பா!	(� ெகா&ளலா� எ"A:ட+ ெசா�ல� ேபானா". எ�ப. இ1	 "ெட�ேபா" 
விவகார	தி�7� பதி� எ�(வ(? இ�ைல எ"A ெசா�ல �.யா(. உ2ைமைய+ 
ெசா�வ(, பாதி� கிணA தா23வ( மாதிாி. கைடசியி� இ1த சித�பர��, இ1த 
அைட�கல��, இவ!கைள� கா-.D� ெகா3�க �.யா(. 
 
நிைன	த ேநர	தி� வ�� ேதவைதக& ேபா�, அைட�கல�� சித�பர�� உ&ேள 
வ1தா!க&. அைட�கல� ைகயி� காகித�, சித�பர�, ெப�மித	ேதா3 ேபசினா!. 
 
"இ1த ெட�ேபா விஷய	ைத, கா2.ரா�ட! பய�, இJவள# அசி8க� 
ப2<வா"% நிைன�கல ஸா!. எ�லா� இ8க இ��கிற எ-ட�ப பச8கேளாட 
ேவைல ஸா!. இவ" கி-ேட, இவனால ஒ8க��7 ஏ�ப-.��கிற நிைலைமைய 
எ3	(+ ெசா"ேன". உ	திேயாக	தி�7 உைல வ+சி-.ேயடா பாவி"ேன". 
இ"ைன�7	 தா" ஸா!, இவ" க2ேண கல87றைத� பா!	தி��கிேற". 
அ��ற�, நா8க இர23 ேப�மா4 தி-ட� ேபா-ேடா�. ைடர�ட��7 அைட�கல� 
ெல-ட! எ�தி� ேபா-3-டா". இனிேம ஒ8களால :ட, ஒ2<� ெச4ய 
�.யா(. இ1தா8க ஸா! நக�." 
 
சரவண" வா8கினா". அJவ�ேபா(, அவ!க& இ�வைரD� ஆ+சாியமா4� 
பா!	தப. ப.	தா". பிற7, அவ!கைளேய பா!	தா". மனித" சி"னவனா4 
இ��கா". அ��ற� விMவ)ப� எ3�க நிைன	தா�, எ�ப. எ3�கா"? 
அ�ப.	தா" இ1த அைட�கல��. ெட�ேபா யா��7ாிய( எ"ப(:ட சரவண" 
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ஸா��7	 ெதாியா( எ"A�, அவ! ெகா3	த பண	ைத, தா" ெசௗமி 
நாராயணனிட� ெகா3�க� ேபானதாக#�, அவ! மA	ததாக#�, சரவண" 
த"ைன	 தி-3வா" எ"A பய1(, பண	ைத ைவ	(� ெகா2டதாD� 
எ�தியி�1தா!. எJவள# ெபாிய உதவி. 
 
சித�பர� ஒ� ேபா3 ேபா-டா!. 
 
"ஸா! இவ". கைடசியா4 எ�(ன(தா" ெபா4. நீ8க தி-3K8க"% பண	ைத 
வ+��கல. பண� எ"றாேலேய, இவ%�7 வ+��க<�"%தா" ேதா<�. 
வாேற" ஸா!. இ1தா�மா. ஒ"ைன	தா" ஆ&கா-.� பச8க இ��கிற ஆIM இ(. 
ஸாைர ெக-.யா4� பி.+��ேகா. அவ� உதறினா5� கீேழ விழ�படா(. 
வி�1தி-டா�, எ�லா�மா4+ ேச!1( ஒ"ேமல க�ைல	 W�கி எறிவா8க. 
வாேறா� ஸா!. அேட4. ஒ"ைன	தா2டா. அைட�கல�. வா. ஏ2டா தைலைய+ 
ெசாறிDேற? இவ" இ�ப.	தா" ஸா!. யா��காவ( உதவி-டா�, தைலைய+ 
ெசாறிவா". அ�ப.D� பா!-.�7� �ாியாவி-டா� அ��ற� ச-ைட� ைபைய+ 
ெசாறிவா". வாேறா� ஸா!. ஏேதா அ"பி�, Fட	தனமா4 ேபசி-ேட". வாேற" 
ஸா!..." 
 
சரவண", ேபாகிறவ!கைளேய பா!	தா". அ"ன�, அ�ப.� பா!	தவைனேய 
பயப�திேயா3 பா!	தா&. 
 
"ஆர�பி�கலாமா ேமட�?" 
 
அவ& அதிசயி	தா&. ேமடமாேம. ேக-கிற(�7 எJவள# ந�லா இ��7(. 
 
சரவண" ேகா!ைவயாக+ ெசா�E� ெகா23 ேபானா". �ைனயி�லாத 72`சி, 
ஒ.D� ெப"சி�, ஊA� காகித�, ஒ� ப�க� சில தகர	(23 இ�லாத ேட�, கிழி1த 
ேகா��� கவ!க& ஆகியவ�றி" வரலா�A� பி"னணிைய �ைவபட+ ெசா"னா". 
அ�ேபா( அ"ன� :ட+ சிாி	(� ெகா2டா&. பிற7, இதர அ5வலக8களி� 
இ�1(, 'எ�( ெபா�-க& இட!வைத� ப�றி வ1த க.த8கைள	 ேததி வாாியாக� 
7றி�பி-டா". கா2.ரா�ட! எ1ெத1த ேததிகளி� எ	தைன நா& எ	தைன மாத 
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தாமத	(ட" ெடEவாி ெச4தி��கிறா! எ"பைத டயாிைய� பா!	(� பா!	(+ 
ெசா"னா". ெட�ேபா விவகார	தி�7, ஒ� க.த� இைண�க�ப-.��பதாக� 
7றி�பி-டா". 
 
அ��ற� ல>ச� 7�ற+சா-3, "எ" வா/�ைகேய ஒ� திற1த �	தக�. ஆனா� 
அதிேல நா"தா" எ�(ேவ". யா! ேவ23மானா5� ப.�கலா�. இளைமயிேலேய 
த1ைதைய இழ1ேத". அ2ணனி" ேந!ைம அ�ேபாேத என�7	 தாலா-3� 
பா.ய(. கிணA ெவ-.யி��கிேற". ஆனா� உைழ�7� அ5வலக	தி�7� 7ழி 
ெவ-.ய( கிைடயா(. மர	தி� ஏறியி��கிேற". அதிகார மர	தி� ஏறியதி�ைல. 
ப&ளி�:ட� கால	தி� ேவைல�7� :E�7� ைக நீ-. இ��கிேற". ஆனா�, 
இ(வைர யாாிட��, ச-ட விேராதமா4 சFக விேராதமா4 ைகநீ-.யதி�ைல. எ" 
K-ைட+ ேசாதைனயிடலா�. சி.பி.ஐ Fல�, எ" மீ(&ள 7�ற+சா-ைட 
விசாாி�கேவ23�. க2.�பா4, தய# ெச4( நா" கா� வா8கிேன" எ"A எ1த� 
ைக �-.� கா-ட�ப3கிறேதா. அதனா� இ�ேபா( எ"னா� சா�பிட�:ட 
�.யவி�ைல." 
 
அ"ன	தி" க2க& கல8கின. ேந�A, அவ" சா�பிடாம� இ�1த( நிைன#�7 
வ1த(. 
 
சரவண" ெதாட!1தா". அ1த அ5வலக�, ம	திய அரசி" பா(கா�� விதிகளி"கீ/ 
வ�வைத+ �-.� கா-., அ5வலக ரகசிய8க& கா2.ரா�ட��7 எ�ப.� ேபா4 
ேச!1த( எ"பைத ��ைமயாக விசாாி�க ேவ23� எ"A�, இ�ைலயானா�, 
ல-ச�கண�கான ெபா�-கைள	 த�வி	(, ேசமி�7� அ5வலக�, ெப�+சாளி� 
கிட8கா4 மாறிவி3� எ"A� ெசா"னா". அ5வலக	 தகவ�கைள, கா��7 
வி�பவ!க& சFக விேராதிக& எ"A�, விசாரைண�7 உ	திரவி-டா�, த"னா� 
சிலைர� ப�றி தகவ�க& ெகா3�க �.D� எ"A� 7றி�பி-டா". ேமலதிகாாிக& 
நடவ.�ைக எ3�க	 தாமதி	தா�, தா" எ3�க ேவ2.ய க-டாய� ஏ�ப3� 
எ"A� எ+சாி	தா". இAதியி�, இ�ேபா( ெவளிேய ெதாியாம� இ��7� 
இ	தைகய ேக&வி� 7றிகைள, இ�ேபாேத க23 பி.�கவி�ைலயானா�, 
அ5வலக� காணதாகிவி3� எ"A� ெசா�E �.	தா". ரகசிய8கைள	 தி�.ய 



82 

 

கா2.ரா�ட! ெசளமி நாராயண" மீ(� நடவ.�ைக எ3�க ேவ23� எ"A�, 
அ"ன	ைத� 7றி�ெப3�க ைவ	தா". 
 
அவ" ஆேவச�, அவைளD� பி.	(� ெகா2ட(. ப�ைல� க.	தப. 
7றி�ெப3	தா&. இ1த ஆIMல இJவள# ேவைல நட�7தா? இவ��7� 
ெதாிDமா? இ�ப.� ப-டவ8கைள ைவ	(, எ�ப. இவ! ஆIM நட	(ற(? 
எ�ப.�ப-ட பழி வ1தி��7? பழிகார� பய�க&. ெபாA	(� பா�8ேகாடா. 
பா�8க.….. 
 
சரவண" அவைள ஆ+சாியமா4� பா!	தா". பிற7, வாைய விசால�ப3	தி� 
பா!	தா". அவ��7� ேலசா4 ெப�மித�: அ5வலக நியாய� ேபாரா-ட	தி�, 
தன�7� ஒ� ப87 இ��கிற(. தா%� ஒ� ெபாA�பான அபிஷிய�' எ"ற 
ெப�மித�. சரவண", அவ" நிைன���7 ேம�ெகா23 இட� ெகா3�கவி�ைல. 
 
“சாி. ேபா4 .ரா�- அ.+�-3 வா8க. ஒ� தடைவ பா!	(3ேற". அ��ற� நக� 
ப2ணலா�." 
 
அ"ன�, அவசர அவசரமா4 எ�1தா&. அவ", கைள�பி� நா�காEயி� சா41தா". 
ைட� ச	த� தாலா-டாகிவி-ட(. உைழ�ேப இ�ேபா( W�கமா4 உ�மாறி, 
அவைன ஆ-ெகா2ட(. அ"ன� “ஸா! ஸா! எ"A ெசா�Eவி-3, பிற7 ேடபி& 
ெவயி-டா� ேமைஜைய	 த-.ய பிற7தா" க2 விழி	தா". க.கார	ைத� 
பா!	தா"; மணி இர# எ-3. பாவ� எJவள# ேநரமா4 கா	தி�1தாேளா? 
 
"சாி�மா. நீ8க ேபா8க. நா" .ரா�ைட ெச� ப2ண� ேபாேற". நாைள�7 
ஈவினி8ல காபி எ3	(டலா�. ஒ� விஷய�. க.த விவர	ைத, யா! கி-ேடD� 
ெதாியா	தனமாக+ ெசா�Eட�படா(. இ"ைறய சிேனகித!க&, நாைளய 
விேராதிக& எ"கிற நிைன��லதா" ஆIைஸ� ெபாA	த அள#ல பழக%�. ேத8� 
[. ஒேக. 7-ைந-'  
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அ"ன� தய8கியப. நி"றா&. அவ" கவனி	ததாக	 ெதாியவி�ைல. ெம&ள 
ெம&ள கா�கைள நக!	தினா&. இ1த	 த8க�	ைதயாவ( ெகா>ச� கா	தி��க+ 
ெசா�E இ��கலா� என�7� ெதாியாம� ேபாயி-3…. 
 
சரவண" .ரா�ைட� ப.	தா". அச1( ேபானா". ஓாி� த��கைள	 தவிர, ேவA 
எ1த	 த��� ெதாியவி�ைல. உமாவா� :ட இ�ப. .�ேடஷ" எ3	(, இJவள# 
க+சிதமா4, ைட� அ.�க �.யா(. ந�ல ெப2. ேவைலைய 'பி�க� ெச4(�7வா&. 
 
கா�மணி ேநர	தி� தி�	தினா". அ3	த கா�மணி ேநர	தி� �&ளி விவர8கைள 
ாிஜிMட!கேளா3 ஒ�பி-3+ சாிபா!	தா". பி"ன! �ற�ப-டா". அைற�7 
ெவளிேய வ1தா". தைலயி� ைகைவ	( உ-கா!1தி�1த அ"ன� எ�1தா&.  
"இ"%� ேபாகEயா?"  
 
"இ�-ல தனியா� ேபாற(�7� பயமா4."  
 
"சாியா� ேபா+�. வா-+ேமைன ெகா23 விட+ ெசா�ல ேவ2.ய(தாேன.” 
 
"ேக-ேட" ஸா! ஆIஸ! இ��7�ேபா(. தைலேய ேபானா5� ெவளில 
ேபாகமா-டாரா�." 
 
"ஆIஸ! இ�லாவி-டா� ேபாவாராேமா? சாி நட8க. எ8ேக த8கியி��கீ8க.?" 
 
"அமி>சி�கைர. ெர23 பM ஏற<� ஸா!." 
 
"ஐ ஆ� ஸாாி. நாைள�7 த8க�	ைத வ+� ைட� அ.�கிேற". உ�. நட8க." 
 
சரவண" ேயாசி	தா". அ"ைற�7� M:-ட! ெகா23 வ1தி�1தா". அவைள 
எ�ப. ஏ�றி� ெகா23.? இர23 பMல ேபாக<மாேம. இ1த இ�-.� எ�ப.	 
தனியா4 ேபாவா&? அ1த+ சமய	தி�, வா-+ேமைன வி-3வி-3 வர+ ெசா�லலா� 
எ"A�, அவ! தி���வ( வைர�7�, தாேன, அ5வலக� காவலாளியாக 
இ��கலா� எ"A� அவ%�7	 ேதா"றவி�ைல. 
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இ�வ�� ெவளிேய வ1தா!க&. அவ" M:-டைர உைத	தா". அவ& ம"(�7& 
உைத	தா&. வா-+ேம" வ1(, M:-டைர� பி.�ப(ேபா� நி"றா!. 
 
“ஸா!. பMல." 
 
"நா%� ேயாசி	ேத". ஆப	(�7	 ேதாஷமி�ைல. உ�. ஏA8ேகா." 
 
அ"ன� பய1( ேபானா&. M:-டாி� இ(வைர ஏறியதி�ைல. எ�ப.. எ�ப.. 
சரவண" ஆ�A� ப3	தினா". அ"ன� இ��ைகயி� க2 பதி	தா&. பிற7 ஏறி� 
ெகா2டா&. அவ" சிாி	தப. ெசா"னா". 
 
"ேல^M ெர23 காைலD� பர�பி உ-கார�படா(. ஒ� ப�கமா4 உ-கா�8க. 
ஹMெப2- அ2- ஒ4�. காதல!க& M:-ட!ல ேஜா.யா4 ேபானைத� 
பா!	ததி�ைலயா? ஒ. ஐ அ�. ஸாாி. அப	தமா4 ேப�ேற". நீ8க எ"ேனாட சகா. 
ஒ8க பா(கா��ல என�7 அ�கைற உ23. உ�. த�பா4 நிைன�காதீ8க." 
 
அ"ன� பய1( பய1(, M:-டாி" பி"னி��ைகயி� இற8கி ஏறினா&. அ( 
நக!1தேபா(, அவ�� ப�கவா-.5�, பி"�றமாக#� நக!1( ேபானா&. பி[" 
சித�பர� ெசா"ன( ஞாபக	(�7 வ1த( இைத	தா" ெசா�Eயி��பாேரா. 
'ஸாைர, ெக-.யா4 பி.+��ேகா"% ெசா"னாேர….. 
 
அவ��7+ சிாி�� வ1த(. ம�றவ!க& எ"ன நிைன�பா!க& எ"A அவமான�� 
வ1த(. இ( �ைறயா எ"ற ச1ேதக�� வ1த(. இ1த எ�லா உண!#கைளD�, ஒ� 
உண!# அட�கிய(. பய�. விழ�படாேத எ"ற பய�. M:-ட!, ஐ�ப( கிேலா 
மீ-டாி� பா41த(. 
 
அ"ன�, கீேழ விழாம� இ��பத�காக, அவைன� பி.	(� ெகா2டா&. அவேன 
அைசய �.யாதப. பலமா4 பி.	(� ெகா2டா&. 
----------- 
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6. 6. 6. 6.     
 
ஒ� மாத�, வ1த( ெதாியாம� ேபான(. 
 
அ"ன� ேவைலயி� பாதி ேதறிவி-டா& இ�ேபா(, அவ& �க	தி� ஒ� மி%�க�. 
பா!ைவயி� ஒ� ந�பி�ைக. நைடயி� ஒ� (&ள�. த8க�	(#�, ச1தான�� 
ேபா-. ேபா-3, அவ��7 ேவைல விவர8கைள+ ெசா�E� ெகா3	தா!க&. 
அ�ெகள2ட"- ராம+ச1திர" ேபானவ! ேபானவ!தா". 'அ�மாதா" அ1த� 
பிாி#�7 இ"சா!U நி!வாக அதிகாாி, ச1தான	ைத� பா!	(� க�வினா!. "அேட. 
உ��ப3வியாடா? பகவா%�ேக அ3�7மாடா? ப"னாட� பயேல. எ"கி-ேட ஒ� 
கால	(ல 7ைழ>ச பய�. இ�ேபா ேப�ற	(�7 ேயாசி�கிறியா? இ�. இ�டா. 
இ�." 
 
த8க�	(#�, அ"ன�� ஒ�வ��ெகா�வ! மணி�கண�கி� அ"னிேயா"யமா4 
ேபசி�ெகா2.��பைத� பா!	( ப	மா#�, உமா#� க2ண.	(� ெகா2டா!க&. 
சரவண%�, நி!வாக அதிகாாிைய ம-3� :�பிடாம�, ெசZ"-இ"சா!Uகைள� 
:�பி-3, ேகா��கைள விவாதி	தா". ஒ�தடைவ, அ"ன� வ1(, 'ஸா!. ெசளமி 
நாராயண" 72`சி�7 அதிக ேர- ேபா-.��கா!. ஆIMல 72`சி .மா2- 
எ2ணி�ைகைய 7ைற+�, ச#2- க�ெபனி அதிகமா4 ேர- ேபா-ட பிளா-.8 
ேப�ப! எ2ணி�ைகைய :-.யி��கா8க. ேபான 'ைபனா"ஷிய� இய! 
கண�7�ப.� பா!	தா�, கா2.ரா�ட! க2ண" ெகா3	த(தா" மினிம� ேர-. 
எ"றா&. சரவண", ெப�ைம பி.படாம�, அவைள� பா!	தா". ஒ!� அ#- 
ெச4D8க' எ"றா". அ"ன�, ஒ!� அ#- ெச4(, Mடா2ட!- க�ெபனியி" 
ேர-3தா". மினிம� ெகா-ேடஷனாகி, .�E�7� ேபா4வி-ட(. 
 
சரவண%�7 இ"%� ஒ� எாி+ச� கா2.ரா�ட! ெசௗமி அவ" 7.யி��7� 
K-." உாிைமயாள��7+ ெசா1த�காரனா�. அவாிட� ஊதியி��கிறா". 
K-3�கார!. இ�ேபா( அவைன� காEெச4ய+ ெசா�5கிறா!. சீ. ஒ�	த" 
இJவள# சி"ன	தனமாவா நட�7ற(? �.யா("% ெசா�Eயா+� எ"ன 
ப2<றாேனா ப2ண-3�. 
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"ேம ஐ க� இ"" எ"ற 7ர� ேக-3, சரவண" நிமி!1தா". ராமசாமி ஐ.பி.எM. 
அதிகாாி. மாநில அரசி�, கம!ஷிய� கிைரைம பா!	(� ெகா&பவ". அவ%ைடய 
காேலUேம-. �ெசளாியி� .ெரயினி8 ேம-ட எ�லாவ�ைறD�விட இ".ேம-…. 
 
"அேடேட. வாடா வா!"  
 
நா" ஒ" ஆIஸஸு�7 நா5 தடைவ வ1தா+�. நீ ஒ� தடைவயாவ( 
வ1தி��கியாடா?" 
 
"ஒன�ெக"ன�பா. நீ ஐபிஎM கா�8க ஒன�காக கா	தி��7�. நா" அ�ப. 
வர�.Dமா? என�7 ெட�ேபா :ட." 
 
"எ"ன உளAேற?"  
 
"எ"ன சா�பி3ேற?"  
 
":லா ெகா3."  
 
ராமசாமி ஐ.பி.எM. ஒ�பி	தா".  
 
"K-ல ெதா�ைல தா8க �.யல�பா. அதனாலதா" இ�ேபா வ1ேத". சீ�கிரமா4 
க�யாண� ப2ணி�ேகா"% அ�பா பிரM ப2றா!. நா" க�யாண� 
ப2<றைத� பா!	(-3தா" தா	தா சாக� ேபாறாரா�. ப3	த ப3�ைகயா4 
கிட�காரா�. ஏதாவ( ஒ� ந�ல ெப2ணா4 இ�1தா� ெசா�5டா." 
 
"எ"னடா நீ. ஐ.பி.எM. அதிகாாி ஒன�7� ெப2 ெகா3�க, எ	தைனேயா ர#.8க 
கி[விேல நி�பா8க." 
 
"அதனாலதா" ஒ"கி-ேட வ1ேத". ேட4. சீாியஸா	தா" ேக-ேட"." 
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"நீ ஒ�	த". நா" எ" த8க+சி�ேக மா�பி&ைள கிைட�காம� தி2டா3ேற". 
ஒ"A ெச4யலா�. நீ அவ��7 மா�பி&ைள பா�. நா" ஒன�7� ெப2 
பா!�கேற"." 
 
ராமசாமி சரவணைன, ெப2ைண� பா!�ப( ேபா� பா!	தா". பாவாைட - 
தாவணியி� பா!	த வச1தா, வாச� ப�க� நி�ப(ேபா�, தைலைய நீ-.னா". 
எ�ப.� ேக-ப(? இதி� எ"ன ஒளி# மைற#…? 
 
"ேட4. ஒ" த8ைகைய. என�7	 தாற(ல ஆ-ேசப� இ�ைலேய?" 
 
"விைளயா3றியாடா?" 
 
"இ(ல எ"னடா விைளயா-3. நீ எ" ந2ப". சீனிய! கிளாM ஒ" ஆIஸ!. 
ஒ"ேனாட த8ைகைய க-.	 த1தா�, ச1ேதாஷ�ப3ேவ". என�7 எ1த� ெக-ட 
பழ�க�� கிைடயா(டா. நீயாவ(. ேலசா4 சிகெர- பி.�ேப. நா" அ(:ட 
பி.�கமா-ேட". ஏ2டா ேயாசி�ேக?" 
 
"ேயாசி�க ேவ2.ய விஷய�." 
 
"சாி உன�7 இQடமி�ல"னா." 
 
"இ�லடா. ச1ேதாஷ அதி!+சிைய எ"னால தா8கி�க �.யல. ெபாிய இட	(ல நீ 
ெச4(கி-டா�, ஒன�7 ந�ல( பா�" 
 
"லா�க��ல ேபா-33ேவ". ஒ"ைனவி. என�7. எ1த அேயா�கிய2டா ெபாிய 
இட�? அ�பா#�7. ெல-ட! ேபாட-3மா?" 
 
"வச1தாைவ இ�ப ஒ� தடைவ பா!	(�ேகா." 
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"நீேய ெப2 மாதிாிதா" இ��ேக. ஒ"ைன� பா!	த( ேபா(�. ந�லேவைள. நீ எ" 
ந2ப" ம-3மி�லாம�, ஜாதி�காரனா4 ேவற ேபாயி-ட." 
 
"எ"ைற�7 ஐஏஎM. ஐபிஎM, அரசிய�வாதி, எ�	தாள", கவிஞ", ப	திாிைக 
ஆசிாிய!"% ஒ�வ%�7� ப-ட� வ�ேதா, அ�ேபா அவ" த"ேனாட ஜாதி� 
ப-ட	ைத	 (ற1(ட%�. நீ ஐ.பி.எM. தாேன?" 
 
"எவ2டா இவ". என�7 ஜாதி கிைடயா(. ஆனா� எ8க தா	தா, க�யாண� 
�.>ச#டேன க2ைண Fட�ேபாறதா4 உAதி ெகா3	தி��கா!. நா" ேவற 
ஜாதில க-., அவ! உயி� ேபாக �.யாம� இ�1தா!னா�, யா�டா அவMைத� 
ப3ற(?" 
 
சரவண" மன�வி-3+ சிாி	தா". இ�ப.+ சிாி	( எJவளேவா நாளாகிவி-ட(. 
இத�7& அைட�கல�, :� .ாி8Mேஸா3� ஒ� காகித உைறேயா3� வ1தா". 
ராமசாமி, 7.	(� ெகா2.�1தேபா(, சரவண" ப.	(� ெகா2.�1தா". 
 
பைழயப.D� பாழா�ேபான ெசளமி நாராயணேனாட இர2டாவ( �கா! �"�, 
கா".ரா�ட! க2ண" ெபய! ெகா2ட காகித	(2.�, தய# ெச4(. 
கா	தி��க#�' எ"A சரவண"எ�தியி�1தாேன. அத" ேபா-ேடாMெட- நக�. 
�கா! க.த	(ட" இைண�க�ப-.�1த(. ெசளமி, தன( �1திய ஊழ� 
7�ற+சா-3�7 ஆதாரமாக, அைத ைவ	தி�1தா". த�ெசயலா4 - மனித நாகாிக� 
க�தி - எ�த�ப-டைத, எ�ப. மா�றி வி-டா". அவ%�7 யா! ெகா3	த(.? எ"ன 
ச1ேதக�? உமாதா" ெகா3	தி��பா&. ேக-டா�, அ4ேயா. அ�மா. க2ண" 
O(வா( இ�லாம கீேழ ேபா-.��பா!. எ1த� ெபாA�கிேயா எ3	தி��பா" 
எ"A இ1த� ெப2 ெபாA�கி ஒ�பாாி ேபா3வா&. ஏ�கனேவ பல அ1தர8க 
சமா+சார8க& ெகா2ட ேகா���க& தன�7 வரவி�ைல எ"ற ஆத8க	தி� 
இ��பவ&. 
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ேபாக-3�. இ"ைற�7&ேள தைலைமயிட	தி�7, காெம2-M ெகா3�க<மா�. 
ஆIM எ-ட�ப!கைள� ப�றி எ�தியத�7, இ"%� பதிேல இ�ைல. அ8ேக 
ம-3� எ-ட�ப", எ-ட�ப+சி. இ�லாமலா இ��பா!க&? ம+சானாக� ேபாகிற 
இ1த ராமசாமியிட� ெசா�லலாமா? கம!ஷிய� கிைரைம கவனி�கிறவ". ெசளமி 
நாராயண" ஆIைஸ "ெர43 ெச4தா�, அவ" ஒழி>சா". ஒ�ேவைள. இ8ேக 
உ&ளவ8க எ�தி� ெகா3	த விவர8க�� கிைட�கலா�. ேவ2டா�. ேவ2டா�. 
இ(#� ஒ� வைக அதிகார (Qபிரேயாக�தா". ந�ல(�7� :ட, இ"ெனா�	த" 
அதிகார	ைத, என�காக� பய"ப3	த� :டா(. 
 
7ளி!பான	ைத� 7.	( �.	த ராமசாமி, அவைன உ5�கினா". "நீ ஏ2டா. 
7.�கல?" 
 
சரவண", :�.ாி8ைக 7.	தப.ேய "ம+சானாக� ேபாேற, சா! ேபா-3� ேப�டா" 
எ"றா". சிாி�க	தா" ேபானா". சிாி�� வரவி�ைல. ராமசாமி, ேபா_M 
அதிகாாியா4 இ�1தா5�, அ�ேபா( க�யாண மா�பி&ைளயாகேவ ஆகிவி-டதா�, 
சரவணனி" மா�ற	ைத� கவனி�க வி�ைல. 
 
"அ��ற� வாேற2டா. க�யாண	ைத எ�ேபா வ+��கலா�?" 
 
"அ�பா#�7 எ�(. எ1த ேததிD� என�7 ந�ல ேததிதா"." 
 
ராமசாமி ேபா4வி-டா". சரவண", த8ைக�7� கிைட	த மா�பி&ைளைய 
நிைன	( மகிழ� ேபானா". உடேன, ேபா-ேடாMெட- நக5�, கா".ரா�ட! 
க.த��, அ1த மகி/+சிைய� 7ைல	தன. பாMட!-. எ�பேவா ஒ� தடைவ வ�கிற 
மகி/+சிைய� :ட. அ%பவி�க �.யாம� ெக3	தி-டாேன.  
 
சரவணனா� இ��க �.யவி�ைல. உமா வ1தா�, அவைள அைற1தா5� 
அைற1(விடாலா�, எ"ற அ+ச� ஏ�ப-ட(.தன�7	தாேன பய1(, வ"�ைற 
உண!விE�1( த"ைன வி3வி	(� ெகா&வத�காக, பக� ப"னிெர23 மணி�ேக 
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�ற�ப-டா", உ&ேள வ1த அ"ன	திட� ேபசாம�, அவ" பா-3�7 
ெவளிேயறினா". K-.� ேபா4 உட�ைப� கிட	த<�. ேபா-ேடாMெட- 
விவகார� நாைள�7	தா". 
--------------  
 
7 7 7 7     
 
வச1தா, ஜ"னேலா3 ஜ"னலாக+ சா41(, அத�7	 திைர+சீைலயா4 நி"றா&. 
ைகயி�, ஒ���7 ஒ� �	தக� இ�1த(. எதி! வாிைச K-." இர2டாவ( 
மா.யி�, அவ%�, ஜ"னE� சா41( நி"றா". அவ" கீேழ பா!�க, இவ& ேமேல 
பா!�க, ஒேர பரமான1த�. ெச�க+ ெசேவ� உட�பி�, ெவ&ைள . ச-ைட� 
ேபா-3, அவ" அழகாக	தா" இ�1தா". அவ��7	 தி^ெர"A பய� வ1த(. 
சமயலைற�7& இ��7� அ2ணி பா!	( வி3வா& எ"ேறா, தன�7� பி"னா�, 
ெவA1தைரயி� ெவAமேன ப3	தி�1த அ�மா க2விழி	(� பா!	( வி3வாேளா 
எ"ற பய� அ�ல. ஒ�	திைய அட�கிவிடலா�. இ"ெனா�	திைய 
ஏமா�றிவிடலா�. அ(வ�ல அவ& பிர+சிைன. அவ", சிவ��� ைக�7-ைடைய 
எ3	( அவைள� பா!	( ஆ-3கிறா". க2கைள, வE�� வ1தவ" ேபா� 
ெவ-3கிறா"…. 
 
கட1த ஒ� மாத கால	தி�, பலதடைவ அவைன ஜ"னேலார� பா!�கிறா&. ஆனா�, 
இ"Aதா" அவ" ைசைக ெச4கிறா". வச1தா#�7, சிவ��	 (ணி அபாய� 
ேபால#� ேதா"றிய(. அவேனா, ைப	திய�. ைப	திய� எ"A ெசா�5வ( ேபா�, 
த" தைலைய, அவ& தைலயாக நிைன	( அ.	(� ெகா&கிறா". அவ��7, 
அவைன� பா!�காம5� இ��க �.யவி�ைல. அ87மி87� பா!	தப., ேலசா4. 
ேலசா4. �	தக	ைத எ3	( ஆ-3கிறா". அ8ேக Cலா� உ�வான (ணி இ8ேக 
(ணி மாதிாி இ�1த C�. இர23� ஆ.� ெகா&கி"றன. �க8க�� ஆ-.� 
ெகா&கி"றன. 
 
தி^ெர"A ச	த� ேக-3, வச1தா தி��பினா&. நிைல7ைல1தா&. சரவண" வ1(, 
ஓைச�படாம� பி"�றமா4 நி�கிறா"! உேன அவ& ைகயி� இ�1த �	தக	தா�, 
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�க	ைத F.� ெகா2டா&. �	தக விளி�� வழியாக, அ2ணைன ேநா-டமி-டா&. 
அவேனா, எ1தவித சலன	ைதD� கா-.� ெகா&ளாம�, த" அைற�7� ேபானா". 
வச1தா ேதறினா&. ஒ�ேவைள பா!	தி��கமா-டாேனா? பா!	தி�1தா�. இ�ப. 
யா�� ேபாகமா-டா8கேள. அ(#� அ2ண". 
 
ைபய ைபய நட1( அ2ணனி" அைறைய ேநா-ட� வி-டா&. அவ", தைலயி� 
இ� ைக ைவ	(, க-.E� கா� பர�பி� கிட1தா". வச1தாவா� நி�க 
�.யவி�ைல. இதய� ெவ.	( ெவளிேய வர� ேபாவ( ேபாE�1த(. ஆனா5�, 
அவ" ேபசாம� இ�1தா". அவ��7 ஒ� நி�மதி. 
 
அைர மணி ேநர� ஆன(. 
 
�"னைற�7 வ1தவைன, அ�ேபா(தா" பா!�ப( ேபா�, அ2ணி ஆ+சாிய�ப-3 
நி"றா&. அ�மா, இ"%� எழவி�ைல. வச1தா, எ(#ேம நட�காத( ேபா� 
"எ"ன2ணா. சீ�கிரமா4 வ1(-ேட? உட���7 எ(#�." எ"றா&. 
 
அவ%�, எ(#� நட�காத(ேபாி� பதிலளி	தா". 
 
"ஒன�காக	தா" வ1ேத". நீ. �	தக��, ைகDமா4 இ�1த(ல, அ2ண%�7 
எJவள# ச1ேதாஷ� ெதாிDமா? எ" எதி!பா!���7 ஏ�றப. நீ நட1(-ேட என�7. 
இ�ேபா ச1ேதாஷ� தைலவைர�7� வ1(-3. உ�. ந�ல �டைவ ஏ(� இ��7தா? 
கைடயில ேபா4 வா8க<மா?" 
 
"எ(�72ணா?" 
 
ஒன�7 ச1ேதாஷ� தர�:.ய ஒ� காாிய	ைத+ ெச4ய� ேபாேற". க�	(ல ஒ� 
ெசயி" :ட உ23�ல? எ3	(� ேபா-3�ேகா. அ2ணி, இ1தா8க சாவிட 
Iேராைவ	 திற1தா�, CA )பா4 ெதாிD�. எ38ேகா. அ2ண" ெரா�ப ெரா�ப 
ஏைழ�மா. மீதி� பண	ைத அ3	த மாச� தாேர". உ�. �ற�ப3' 
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"எ8க2ணா?" 
 
"எ8க2ணா"% ெசா�லாேத. எ"ன அ2ணா"% ேக�. ஆமா�. நா" எ"ன 
அ2ண"? உ�. இ1த� �டைவேய ந�லா	தா" இ��7(. �ற�ப3." 
 
"எ"ன�பா இெத�லா�?" 
 
"ெசா�ேற" அ2ணி. இவைள. அேதா எதி! K-ல, இர2டாவ( மா. K3 இ��7 
பா�8க. அ8ேக, ஒ� ெபாA�கி இ��கா". அவ" கி-ட ஒ�பைட+�-3 
வ1(3ேற". அேடய�பா. இJவள# சீ�கிரமா4 என�7� ெபாA�� தீ!1தி3�"% 
நா" நிைன�கல. ஏ4. ஏ4. வச1தா. �ற�ப3றியா. இ�ல. நா" க�	ைத� பி.+�	 
த&ளி� ெகா23 ேபாக<மா?" 
 
வச1தா ந3ந38கினா&. நா"7 ப�க�� பா!	தா&. அ2ணிைய அ�ேபா(தா" 
ம%ஷி மாதிாி� பா!	தா&. அ2ணைன� பா!�க �.யாம�, க2கைள� ைககளா� 
F.னா&. �வாிட� ேபா4, தைலைய �-ட�ேபாவ( ேபா� ைவ	(� ெகா23 
ேகவினா&. வி�மினா&. �வ! வழியா4 நீேரா.ய(. 
 
சரவண", அவைள ேநா�கி நட1தா". வா4 தானா4 ேபசிய(  
 
"இ1த ந.�ெப�லா� இனிேம� ேவ2டா�. இ1த K-ல நா8க ெகளரவமா4 வாழ 
வி���ேறா�. உ�. எ�1தி�. நீ ேபாகா-டா�, நா" ேபாேவ". தி��ப �.யாம� 
ேபாேவ"" ஒ"ன ெகாைல ெச4(-3 ேபாேவ". 
 
அ2ணி இ�வ��7� இைடேய வ1தா&. 
 
"ஒ� ெப2ைண. அவ& எJவள#தா" ேமாசமானவளா4 இ�1தா5� அ.�க� 
ேபாற( அநாகாிக�." 
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"நா" அ.�க� ேபாகல. அைண�கிற இட	(�7� :-.-3� ேபாேற", அ2ணி. 
நீ8கேள ேக�8க. ஒ� ேவைள, அ2ண" :ட வார( அவமான�"% நிைன+சா�, 
அவேள ேபாக-3�. ேக�8க அ2ணி. அவ& ேபாக� ேபறாளா? நா" 
ேபாக-3மா?" 
 
இத�7& ச	த� ேக-3, தா4�காாி �	த�மா எ�1தா&. ஒ"A� �ாியாம� 
க2ைண� கச�கினா&. அ2ணி�காாி அழா� 7ைறயா4 ேபசினா&: 
 
"இ1த மாதிாி வ��"%தா". நா" அவ& கி-ேட. எ	தைனேயா தடைவ ப.+�� 
ப.+�+ ெசா"ேன". இ�ேபாதா�மா இ1த� 73�ப� தைழ�7(. ஒ"னால, 
எ�லா� ேபாயிட�படா(�மா. ெம-ராஸு�7 வ1ததால. நா� மான	(�7� 
பய�பட� :டா("% அ!	தமி�ல�மா'"% ெசா�E	 ெதாைல+ேச". எ" 
ேப+ைச� ேக-டா� தாேன? ஒ" கி-ட :ட. ெசா�லாம+ ெசா"ேன". நீD� 
�ாி>��கல." 
 
அ�( ெகா2.�1த மகைளD�, அைசயாம� நி"ற மகைனD�, உபேதச� ெச4D� 
ம�மகைளD� மாறி மாறி� பா!	த �	த�மா#� அ�தா&. அ�ைகேயா3 நி�காம�, 
அ�கி� ேபானவ& ேபா� ஒ�பாாி ேபா-டா&. 
 
"ஊ!ல இ�1( �ற�ப3ற(�ேக ேயாசி+ேச". இ�.�லா� வ��"% என�7	 
ெதாிD�. அ�பாவி� ெபா2ண இ�ப.யாடா மிர-3ற(? அவேளாட அ�பா 
இ�1தா�, இ�ப. மிர-3வியா? நா" ைககா� கதியா4 இ�1தா�, இ�ப. 
மிர-3வியா? அ.�க. மயினிD�, ெகா�1த%� காைத� க.+சேபாேத என�7	 
ெதாிD�. ஏ4. வச1தா எ�1தி�.. நாம ஊைர� பா!	(� ேபாேவா�. இவ&. ந�ம 
ெர23ேபைரD� இ��க விட மா-டா&." 
 
த8க�மா, சமயலைற�7& ேபா4வி-டா&. அ8ேக, அவ& ேக#வ(, சரவண%�7 
ேலசா4 ேக-ட(. அவ", வச1தாவிட� வ1தா". காலா�, அவைள ேலசா4 
உதறினா". பிற7, அைமதியா4 ேக-டா". 
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"உ�. எ�1தி� ஒ8க�மாைவ. ஆமா. ஒன�7	தா" அ�மா, ஒ" 7.ையD� ெக3	த 
அ�மா. எ8க�மா. அேதா, சைமயலைற�7&ேள அ�(�3 இ��கா&. ஒ8க 
அ�மாைவD� :-.-3� �ற�ப3. நா". அவ" கா5ல வி�1தாவ(, ஒ"ைன 
ஏ	(�க+ ெசா�ேற"." 
 
தி^ெர"A வச1தா, அ2ணனி" கா�களி� ெந3>சா2 கிைடயாக வி�1தா&. 
அவ" 7திகா�கைள, ைககளா� பி.	தப., "ெதாியாம அ2ணா. ெதாியாம 
அ2ணா" எ"A �ன8கினா&. அவ" அத-.னா". 
 
"எ"ன( ெதாியாம? உ�. ெசா�5. அவேனாட தனியா எ8ேகயாவ( ேபானியா?" 
 
"ச	தியமா4 இ�ல2ணா." 
 
"அவ" ேப� ெதாிDமா?" 
 
"ெதாியா(2ணா." 
 
"எ8ேக ேவைல பா!�கிறா"%." 
 
"ெதாியா(." 
 
"அவ", ஒ� அச� ெபாA�கி, பல ெப2கேளாட �	(றவ", ஒன�7	 ெதாிDமா?" 
 
"ெதாியா(. இ"ைன�7	தா"." 
 
"(வ�க விழவா?” 
 
வச1தா, அவ" கா�கைள விடவி�ைல. 
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"காத�னா. ஒன�7 எ"ென"% ெதாிDமா? க2ட(� காத5"% எ(#� இ�ைல. 
அ�ப. இ��கதா4 யா�� ெசா"னா�, எ�தினா�, அவ8கைள ஒேர ெவ-டா4 
ெவ-ட<�. ெவ-3ற ெவ-3ல, ஆ& ேதற�படா(. ஒ� ஆ<�, ெப2<� 
பழ7ற( ெதாியாம� பழகி, தா" ஆ2 எ"ேறா, ெப2 எ"ேறா பிர�ைஞ 
இ�லாம�, ேப�வ( ெதாியாம� ேபசி, கால	தா�, ஏ�ப3கிற ந-�தா" காதலா4 
மாA�. இதி�, காத� இ"\ெட2- இ1த ந-� காதலா4 மாற<�"%� 
க-டாயமி�ல. காதE�காமேல, எ	தைனேயா ஆ2ெப2 ந-�, நீ8க நிைன�கிற 
'�னித� காதைல விட, ஆயிர� மட87 அ�	தமான(. ேநயமான(. மகா	மா 
கா1திைய, மீராெப" காதE�கவா ெச4தா&? இவ8க ந-��7 இைணயா4 எ1த� 
காதலாவ( நி�க �.Dமா? விேவகான1தைர, நிேவதிதா காதE�கவா ெச4தா&? 
நா" ஒ"கி-ட இவ8கள உதாரணமா4 ெசா�ேற" பா�. எ" த��	தா". ஒன�7. 
\�� MமிதாைவD�, கிராஜுேவ-டா4 இ�1த(னால அமிதா� ப+சைனD1தா" 
ெசா�ல<�. ஆனா� என�7	 ெதாியாேத…" 
 
வச1தா, தைலைய ஆ-டாம�, உட�ைப அைச�காம� கிட1தா&. சரவண%�7 
அவைள� பா!�க� பாவமா4 இ�1த(. ேகாப	ைத� 7ைற	தப. ேபசினா". 
 
"உ2ைமயான காத5�7 உ-ப3றவ8க. ஒ�	தைர ஒ�	த! காதE�க<�"% 
பழக மா-டா8க. அவ8க��7, பழ�க	(லதா" காத� வ��. காதேல ஒ� 
பழ�கமாகா(. ஆனா� உன�7. நீ. காதE�க<�"ேன அவைன� பா!	ேத. அவ". 
ஒ"ைன� க�பழி�க<�"ேன பா!�கா". அவேனாட நீ பழ7ன( இ�ல. ேபசின( 
இ�ல. அ�ப.D� நீ அவைன� பா!�க<�"னா�, அ( உ&ள	 தாக� இ�ல. 
உட� தாக�. இ�ப.�ப-ட நீ அவைனேய க�யாண� ெச4தா5�, அத�7� பிற7� 
எவைனயாவ( பா!�ேப. அைத காத5"%� ெசா�E�7ேவ." 
 
�	த�மா, ச	த� ேபா-டா&. 
 
"எ"னடா. தைலகா� �ாியாம� நி�ேக. சி"ன� ெப2ைண இ�.யா மிர-3ற(? 
எ�மா. த8க�. நீ வ1தா� தா" தீ��." 
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த8க�மா, க2கைள	 (ைட	தப. வ1தா&. 
 
"ஏ4 வச1தா. இனிேம� அவைன� பா!�பியா?" 
 
"பா!�கமா-ேட" அ2ணி. பா!�க மா-ேட". அ2ணாகி-ட ெசா�58க 
அ2ணி!" 
 
சரவண" க	தினா". "அ1த� கைத ேவ2டா�. நாேன ெகா23 வி3ேற". 
எ�1தி�." 
 
"அ2ணி. அ2ணி. ஒ8க ேப+ைச� ேகளாத( த��	தா". த�ேப தா"." 
 
(.�காத�பா. ஒ"ேனாட ேந!ைமD�, ஒ8க2ணாேவாட நியாய��. இ1த� 
73�ப	( மான	ைத கா�பா�றி-3. இ�ல"னா, இ�ேபா வாரவனா நீ.? 
ெப2க��7 சபல� வர	தா" ெச4D�. அ��ற�, ஒ� நாைள�7, அ�ப. 
வர�:டா("% ஒ�	தி நிைன+சி-டா�, அ��ற� அ1த இழ# வரேவ வரா(. 
வச1தாைவ நாம இ�ேபா ந�பலா�." 
 
சரவண", அ2ணிைய ஒ� மாதிாி பா!	தா". அவ&, க2கைள	 தா/	தி� 
ெகா2டா&. பிற7 அவ", விர�தியி" விளி�பி� நி"A ேபசினா". 
 
"எ�ப.ேயா ேபா4	 ெதாைலய-3�. இ1த மாதிாி அ�மா இ��ைகயில. இவ&, 
இ"%� ெக-3� ேபாகாம� இ�1தேத ெபாிய காாிய�. இவ& ெக-ட ேக-3�7 
ஒ� ஐ.பி.எM. ஆIஸ!. அதாவ( ச� இ"Mெப�ட!, இ"Mெப�ட! இ�ல. அ(�7� 
ேம�, ேமலான ேபா_M அதிகாாி. க�யாண� ேபசி-3 வாேர" அ2ணி" 
 
"வயசானவ" எ(�7�பா." 
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"அ4ேயா. அ4ேயா. வயசானவ" இ�ல. எ" வய�தா". ஆனா� ெபாிய ேபா_M 
அதிகாாி. ேவற யா�மி�ல. �"னால, ந�ம K-3�7� :ட வ1தி��கா". 
ராமசாமி"% ேப�." 
 
"அடேட. ராமசாமியா? எ8க அ�மா வழில, அவ" ெசா1த�."  
 
"இ"ைன�7. அவேன வ1( ேக-டா". வEய� ேக-டா". சாி"% தைலயா-.-3 
வாேர". இவ& எ"னடா"னா எதி!K-3� பய�கி-ட தைலைய ஆ-3றா&." 
 
"சாி வி3. அைதேய ெசா�E+ ெசா�E� கா-டாேத. எ�ேபா க�யாண	ைத 
வ+��கலா�?" 
 
"அைத இ�ேபாவா ேப�ற(? இவ& த8ைக"னா, அவ" என�7	 த�பி, 
த8ைக�7� பிாிய� கா-டற(ல, த�பி�7	 (ேராக� ப2ணிட�படாேத"% 
பா�ேக"." 
 
"சி"ன� பி&ைள மாதிாி உளறாேத�பா. ஆA, 7ளி�கிற இட	(லதா" �	தமா4 
இ��க<�. ஒ� ெப2< 73�ப	(�7 வ1த பிற7தா", ��ஷ" அவைள� 
கவனி�க<�." 
 
அ2ணைன, ெமளனமாக� பா!	த வச1தா ெசா�ல ேவ2டா�. ெசா�ல ேவ2டா�. 
அ2ணா என�7. அ1த ஐ.பி.எM. ஆIஸ!தா" ேவ<�' எ"A ெசா�ல 
நிைன	தா&. எ�ப.+ ெசா�வ(? 
 
எ�ப.ேயா, K3 அைமதி�ப-ட(. அவ!க& அைமதி� படாமேல, அ( அைமதி� 
ப-ட(. சரவண", தன( அைற�7& ேபானா". அய!1( ப3	தா". அ�ப.ேய 
W8கிவி-டா". (�க பார� விழிகைள அ�	த, உைழ��� பார� க-.ைல அ�	த, 
அைர மய�கமானவ" ேபா� கிட1தா". இரவி�, அ2ணி சாத	த-ேடா3 வ1தா&. 
அ8ேகேய W�க� கல�க	ேதா3 சா�பி-3வி-3, (�க� கல�க	ேதா3 �3	(� 
ெகா2டா". 
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மAநா&, காைலயி� க2விழி	(, அ�ப.ேய உ-கா!1தி�1தா". அ5வலக� 
ேபாகிற ேநர�:ட வ1( வி-ட(. அ2ணி வ1தா&. 
 
"ஏேதா. ேகா!- ேநா-^ஸா�. ேந�ேற வ1த(. ஒ"கி-ட ெகா3�க மன� வரல." 
 
சரவண" ப.	தா". உட�ைப ெநளி	தா". அவ%�7, ந2ப" எ"A ெசா�E� 
ெகா2ட ஒ�வ", அதி5� அதிகாாி ந2ப", அ1த K-.5&ள நா�காE 
ேமைஜகைளD� IேராைவD�, ேஸாபா ெஸ-ைடD�, ஒ� க�ெபனியி� மாத	 
தைவை◌ணயி� வா8கி� ெகா3	தி�1தா". சரவண%� மாதாமாத� அ1த 
ந2பனிடேம தவைண� பண	ைத� க-.வி3�ப., )பா4 ெகா3	தா". அவ" 
க-.யி��பா" எ"Aதா" நிைன	தா". இ�ேபா(, அ1த� க�ெபனி திவாலாகி, 
நீதிம"ற ாி\வ! எ3	தி��கிறாரா�. சரவண" பணேம க-டவி�ைல எ"A 
ேநா-^M வ1தி��கிற(. பண	ைத வா8கியவ" மா�றலாகி, இ�ேபா( ேபாபாE� 
இ��கிறா". மனித நாகாிக� க�தி, ந�பி�ைகயி" அ.�பைடயி�, அவனிட� ரசீ( 
ேக-காத( எJவள# த�பா4� ேபாயி�A? எ"ன உலக�? எ"ன மனித!க&? 
இனிேம� ந-��ேக ரசீ( வா8க ேவ23ேமா? 
 
அ2ணி, அ"ேபா3 ேக-டா&.  
 
"எ"ன�பா. �க� ஒ� மாதிாி ஆ7(?"  
 
"எைத	 தா8கினா5� (ேராக	ைத	 தா8க �.யல அ2ணி. ந� K-ல இ�ேபா 
இ��கிற சாமா"கைள ஒ� ந�லவ" தவைணயி� வா8கி� ெகா3	தா". அவ" 
கி-டேய. மாதாமாத� பண	ைத� ெகா3	ேத". உடேன ெக-டவனா4 ஆயி-டா". 
ேபாகிற ேபா�ைக� பா!	தா�, இ"%� இர23 ேநா-^MகைளD� 
எதி!பா!�ேக". அவ%� க-.யி��க மா-டா". ேநா-^M வ��. K-ைடD� காE 
ெச4D�ப., K-3�கார" ேநா-^M விட�ேபாறா". K-3ல (ேராக�, ந-�ல 
(ேராக�. ஆIMல (ேராக�. எ	தைன (ேராக	ைத ஒ�	தேன சமாளி�கற( 
அ2ணி?" 
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"ஆIMல எ"ன�பா?" 
 
"நா". ஆIMல ஒ�8கா4 இ��ேக". அ(தா" பிர+சிைனயா4 வள�(. ஒ� 
நாைள�7 விள�கமா4 ெசா�ேற"." 
 
"கவல�படாேத�பா. ேந!ைம ேவற. கட#& ேவற இ�ல. கட#& ைகவிட மா-டா!. 
ஒ" அ2ணாேவாட த!ம� ஒ"ைன உய!	தி+�. ஒ"ேனாட த!ம� வச1தாைவ� 
கா�பா�றி-3. இைதவிட எ"ன ேவ<�? ேபசாம�, இ"ைன�7 ஏதாவ( ஒ� 
ேகாயி5�7� ேபாயி-3 வா. எ�லா� பிர+சிைனD� தானா4 தீ��" 
 
சரவண%�7, அ2ணி ெசா�வ( சாியாக�ப-ட(. அ8ேகேயஅ�ேபாேத 
அ5வலக	தி�7 ெடEேபா" ெச4தா". அ"ன�தா" எ3	தா&. "நா". சரவண". 
நீ8க அ"னமா? இ"ைன�7 ஆIM வர மா-ேட" ஏ.ஓ.கி-ட ெசா�E38க." எ"A 
ெசா�Eவி-3, ேபாைன ைவ	தா". 
 
அவைனேய பா!	தப. நி"ற அ2ணி ேபா4வி-டா&.  
 
சரவண", ேகாயி5�7� �ற�பட� ேபானா". பிற7 ேயாசி	தா". எ"ன 
ேகாவி�.எ"ன 7ள�. உமா#1தா" ேகாயி5�7 ேபாகிறா&. ெசௗாிராஜ" 
K-.ேலேய ;ைஜ ெச4கிறாரா�. ப	மா பஜைன :ட� பா3வாளா�. 
கா2.ரா�ட!, K-3�7&ேளேய சி"னதா, ந�லதா ேகாயி� க-.யி��கிறாரா�. 
இ1த� ெபாிய மனித!க& வழிபா-ைட ஏ�A� ெகா&�� ஆ2டவ", இ1த+ 
சி"னவனி" வழிபா-ைட ஏ�A�ெகா&ள, அ1த ஆ2டவ%�7 ஏ( ேநர�. 
 
சரவண" ப3	(� ெகா2டா". இர23 மணிேநர� எழவி�ைல. எ�1தேபா(, 
அவ" க2களி� வச1தா ெத"ப-டா&. அ�மா, எ(#ேம நட�காதவ& ேபா�, 
ெவ�றிைல பா�ைக இ.	(� ெகா2.�1தா&. அவ%�7 Kேட ஆIM மாதிாி 
ெதாி1த(. 
 
சரவண" எ�1தா" K-ைடவிட, அ5வலகேம ேதைவயி�ைல எ"A �ற�ப-டா". 
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--------- 
 
8 8 8 8     
 
அ5வலக	தி�7& Bைழ1த சரவண", Bைழ1தப.ேய நி"றா". ஒ�ேவைள 
K-.� இ"%� W8கி� ெகா23�, W�க	தி� கன#� கா-சி வ1( ெகா23� 
இ��கிறேதா? ��A� ��A� பா!	தா". 
 
அவைன எதி!பாராத கா".ரா�ட! ெசளமி நாராயண" தி�தி�ெவ"A விழி	தா!. 
நி!#ாக அதிகாாியி" ேமைஜயி� ஒ� ைகைய ஊ"றியப., அ5வலக	ைதேய 
கா".ரா�- எ3	த(ேபால, உமாைவ� பா!	(� ேபசி� ெகா2.�1த அ1த 
மனித!, அைசயாம� நி"றா!. அவ!, த"ைனD� ெகா	த.ைமயா4 ஒ�ப1த� 
எ3	தி��ப( ேபா�, 7ைழ1(� ெநளி1(� ேபசிய ெசளாிராஜ", ப	மா, விலாவி� 
இ.�பைத உண!1(, அவைள� பா!	தா!. அவேள சரவண" நி�7� இட	ைத+ 
�-.� கா-ட �.யாம� தி2டா.� ெகா2.�1தா&. ஒயிலாக நி"றப., ப� 
ெதாிய+ சிாி	த உமா, சிாி�ைப� பாதியி� வி-டா&. ெமா	த	தி� அ1த Fவ��, 
ஏதாவ( ேசா��� க�ெபனி விள�பர	தி�, சிாி	(�, தி3�கி-3�, நி�ப( ேபா� 
ேபாMக& வ�ேம, அ1த� ேபாMகைள� கா-.யப. நி"றா!க&. 
அ5வலக�கார!க& அ	தைன ேப�� ேவைலைய வி-3வி-3, விைற	( 
உ-கா!1தா!க&.  
 
சரவண", அ.ேம� அ.ைவ	( நட1தா". ெசளமி நாராயண", 7�பி3 ேபா-டா!. 
 
"எ"ன மிMட! ெசளமி. எ"ன இ1த� ப�க�?"  
 
"பிர2-M பா!	(-3� ேபாகலா�"% வ1ேத" ஸா!."  
 
சரவண", ெசளமி நாராயணைன ஏற இற8க� பா!	தா". நா�ப	ைத1(�7� 
ஐ�ப(�7� இைட�ப-ட வய(.சிவ�� நிற�, வ-ட�க�, நாகாிகமான ச1தன� 
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ெபா-3, சபாாி உைட, சா4வான பா!ைவ, அேயா�கிய� பய�. பழிபழியா4 
ேபா-3-3. ஆIM வைர�7� வ1தி��கா". எJவள# திமி! இ��க<�? 
 
ெசளமி நாராயண" ந�வ� ேபானா!. சரவண" நாவா� த3	தா" 
 
"நி�58க மிMட!.ெசௗமி. நீ8க ஏேதா ெட�ேபா#�7 பி� ெகா3	ததாD�. நா" 
பண� க-ட மA	ததாD� எ�தியி��கீ8க." 
 
"அதாவ( ஸா!." 
 
"நீ8க எைதD� ெசா�ல ேவ2டா�. ேபான வார1தா" என�ேக விஷய� ெதாிD�. 
இ1தா8க )பா4." 
 
"ேவ2டா� ஸா!. வாேற" ஸா!."  
 
"இ�ப. :ைழ�7�பி3 ேபா-3-3. ஒ8களால எ�ப. ஸா! எ"ைன�ப�றி 
இ�லாத(� ெபா�லாத(மா4 எ�த �.>ச(? இ8ேக ஒ8க��7 பிர2-M 
இ��கிற ைதாியமா?" 
 
"என�7 வா�7வாத� பி.�கா(. வாேற"." 
 
"நி�58க. ெட�ேபா� பண	ைத வா8கி-3� ேபா8க."  
 
"ேவ2டா�. நா" வOE�கிற விதமா4 வOE+��7ேவ"."  
 
"அ�ப."னா, நீ8க இ8ேக வ1தி��க�படா(."  
 
"ப�ளி� பிேளM. ந2ப!கைள	தா" பா!�க வ1ேத". ெசளாிராஜ" ஸா!. நா" 
வாேற"." 
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"ேட4 நி�5டா. ஒ"ன	தா2டா. நி�5."  
 
அ5வலக	தா! அச1தா!க&. அ"ன� பதறி�ேபானா&. உமா ஒட� ேபானா&. ப	மா 
பய	தி� ெசௗாிராஜைன� பி.	(� ெகா2டா&. கா".ரா�ட!, கசா���கைட ஆ3 
மாதிாி நி"றா!. சரவண" அவைர வழிமறி	தா". ஊழிய!க& வ1(, வ-ட 
வ-டமா4 நி"றா!க&. அ\Mெட"- ைடர�ட! சரவண", இ�ேபா( 
ஆேவசியானா". 
 
"ஒ" மன�ல எ"னடா நிைன+��கி-ேட? இ1த ஆIM ரகசிய8கைள	 தி�3ன( 
ம-3மி�லாம�, இ8ேகேய வ1( உலா	(ற அள#�7 ஒன�7 யா�டா ைதாிய� 
ெகா3	த(? ெசா�றைத ந�லா� ேக�. இ�ேபா :ட. ஒ"ைன எ"னால ேபா_Mல 
ஒ�பைட�க �.D�. ஆனா� ஒ"ைன மாதிாி நா" நட1(�க வி��பல. இனி ஒ� 
தடைவ. ஒ"ைன இ1த ஆIMல நா" பா!	ேதனா, ேபா_ஸு�7 ேபா" 
ெச4யமா-ேட". நா" பைன மர	(ல ஏறி ெநா87 ெவ-3ணவ". ெத"ைன 
மர	(ல ஏறி ேத8கா4 பறி+சவ". ஒ" க�	(�7 ேம� தைலயி��கா(. எ(�74யா 
ஆI\�7 வ1ேத? ஏஓ! நீயா இவைன வர+ ெசா"ேன?" 
 
"இ�ேல ஸா!. இ�லேவ இ�ல ஸா!." த8க�	(, 'ஏ.ஒ ைவ� ேக-டா". "நீதான�யா 
ேபா"ல ேபசி வர+ ெசா"ேன." 
 
சரவண", அவைன ைகயம!	தினா". 
 
"மிMட! ெசௗமி. ெக- அ#-. ெக- அ#- ேம". விபாீதமா4 ஏதாவ( நட�7� 
�"னால ஓ.3. இ1தா�பா அைட�கல�. இவைர அ3	த தடைவ பா!	தா�." 
 
"அ3	த தடைவ எ"ன ஸா!? இ�பேவ. ெகா3	த பண	ைத வா8காம�. அ3	(� 
ெக3	த பய�." 
 
சரவணனி" ைகயா-ட5�7, அைட�கல�� உ-ப-டா!. ெசளமிநாராயண", 
ப�ைல� க.	(�ெகா23 ேவக ேவகமா4 ெவளிேயறினா!. வாசE� சிறி( நி"A, 
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"எ"ைன நீ8க (ர	(னதா4 நிைன�காதீ8க. இ"ைன�ேகா, நாைள�ேகா. நீ8கேள 
எ"ைன வரேவ�க(�7 வாசE� நி�க� ேபாநீ8க." எ"றா!. 
 
"அ�ப. ஒ� நிைலைம வ1தா�. ஒ2<, நீ உலக	(ல இ��க �.யா(, அ�ல(. 
நா" இ1த ஆIMல இ��கமா-ேட". ேபா8க மிMட!. .�Eயி� எ8க ஆIMலேய 
ஒ" ேகா-பிரத! ெட�. ைடர�டரா4 இ��கலா�. ஆனா� ெகாைல சமய	(ல 
எவ%� உதவ மா-டா"." 
 
ெசௗமி நாராயண" ஓ.வி-டா!. 
 
சரவண", நி!வாக அதிகாாிைய� பா!	தா". அவ! நிைல 7ைல1தா!. ப	மா, 
ப(8கி� ெகா2டா&. உமாைவ� காணவி�ைல. இரணியைன� ெகா"ற பிற7�, 
ஆேவச� அட8காத நரசி�மF!	தி ேபா�, சரவண" அ5வலக� ��வைதD� 
��றினா". இத�7& த	த� இ��ைககளி� உ�சாகமாக உ-கா!1த ஊழிய!க&, 
அவ%�7 Kரவண�க� ெச5	தினா!க&. 
 
"7-மா!னி8 ஸா!." 
 
"வண�க� ஸா!." 
 
"ஸா! 7-மா!னி8," "ஸா! வண�க�." 
 
சரவண" அவ!க& வண�க	ைத �க	ைத ஆ-. வரேவ�றா". 'இ(தா" சாி. 
அ.த. உத#ற( மாதிாி அ2ண" த�பி உதவ மா-டா"." எ"A த8க�	(, 
த"பா-3�7� ேபசி� ெகா2.�1தா". அ	தைன ஊழிய!க�� சரவணைன, 
விழிDய!	தி� பா!	தா!க&. "இ�ப.ெய�லா� இவ��7� ேபச வ�மா?" எ"A 
ஒ�	தி, த" ச1ேதக	ைத அ"ன	திட� ெம�ல� ேக-டா&. அவேளா, 
எ�ேலா��7� ேக-7�ப., க	த5�7�. உைரயாட5�7� இைடேயயான 7ரE�, 
பகிர8கமா4 தி��பி� ேக-டா&. 
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"ஏ" வரா(? சா(�7� ேகாப� வ1தா� காேட தா8கா(. ஆIM எ�ப.	 தா87�?" 
 
சரவண", தன( அைற�7& வ1தா". அத�காக� கா	தி�1தவ! ேபா�, சித�பர� 
வ1(, ஒ� த�ளாி� த2ணீ! ைவ	தா!. அவ" எ(#� ேபசாதைத� க23 
தி��பினா!. தி��பிய தீ �க	தி�, ேந��7 ேநரா4 ெத"ப-ட நி!வாக அதிகாாிைய 
�ைற	தப.ேய, சித�பர� ெவளிேயறினா!. 
 
சரவண%�7 த"மீேத எாி+சலாக இ�1த(. எ"ன இ�1தா5� நா" இ1த 
அ5வலக	 தைலவ". எ"ேனாட ேகாப	ைத , இ�ப. கா-.யி��க� :டா(. 
சி�க�க& வ1தா5�, அவ�றி� சி�காம� சீராக நி�பவேன மனித". என�7 எ"ன 
வ1த(? ஒ�ேவைள, ேகாவி5�7�"ேபாயி��கலாேமா? ந�ல ேவைள, ேபாகல. 
ேகாவிைல நிைன	தாேல. இ�ப. வ1தி��7. ேபாயி�1தா� ெகாைலேய 
நட1தி��7�. இJவள# நட1(� நி!வாக அதிகாாி �க	தி� ஒ� அ�	த� 
ெதாிDேத. க�5ளிம8க" மாதிாி இ��காேன. இ1த கா".ரா�ட!:ட நீ8கேள 
எ"ைன வரேவ�I8க"’% சபத� ேபா-3-3� ேபாறா". எ"னவா4 இ��7�? 
 
சரவண" நிைலெகா&ளாம� தவி	தா". ஒ� மணிேநர	தி� அவ" ேக&வி�7� 
பதி� கிைட	த(. 
 
நி!வாக அதிகாாிேய வ1( ஒ� ரகசிய� கவைர அவனிட� ெகா3	(வி-3, 
நி�காமேல ேபா4வி-டா!. அவ", கவைர அவசர அவசரமா4 கிழி	தா". உ&ேள 
இ�1த ெவ&ைள� காகித	ைத� பிாி	தா". அவ" �க�, ெவ&ைளயா4 ெவ�	த(. 
ேமைஜயி�, அைத ம�லா�க ேபா-டப.ேய, பல தடைவ ப.	தா". ஒ� தடைவ 
ெகாதி	தா". மAதடைவ தவி	தா". பிற7 எாி1தா". அ��ற� அைண1( 
ேபானவ"ேபா� ஆகிவி-டா". நா�காEயி� �ட8கியப.ேய, அைத� பா!	தா". 
ஆ8கில வாசக8கைள, தமிழாக உ-ப3	தி� ெகா2டா". 
 
தா�கீ( 
1. ெசளநா Mேடஷனாி மா!-.�7, இ1த நிதியா2.� இ�1(, F"A வ�ட 
கால	தி�7, எ�( ெபா�& சாமா"கைள வா8கி� ெகா&வத�7, கா".ரா�- இத" 
Fல� வழ8க�ப3கிற(. அ\Mெட"- ைடர�ட! தி�. சரவண" இ1த� 
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க�ெபனியி" உாிைமயாள! தி�. ெசளமி நாராயண%ட" உடன.யாக	 ெதாட!� 
ெகா23. இ	(ட" இைண�க�ப-3&ள ஒ�ப1த� ப.வ	ைத� ;!	தி ெச4( 
அவர( ைகெய�	ைத உடன.யாக வா8கி அ%�ப ேவ23� எ"A 
ேகார�ப3கிறா!. 
 
2. ெச"ற ஒ�ப1த கால	தி� ெசளநா மா!- சிற�பாக�பணியா�றியத�7 ந"றி 
ெதாிவி	(, தி�. சரவண", அத" உாிைமயாள! தி�. ெசளமி நாராயண%�7� 
க.த� எ�தேவ23� எ"A�, அத" நக� தைலைமயிட	தி�7 அ%�ப�பட 
ேவ23� எ"A� ேக-3� ெகா&ள�ப3கிறா!. 
 
இ( அவசர�. 
சீனிவாச" ெட-. ைடர�ட! (ைடர�ட��காக) 
 
சரவண" 7ைம1தா". ெகா1தளி	தா". ைக கா�க& 7ைட1தன. தைல மர	(� 
ேபான(. ைகக& கன	(� ேபாயின. கா�க& (வ23 ேபாயின. ெவளிேய ேக-7� 
ேப+��7ர�, யாேரா கிண�A�7& இ�1( ேப�வ(ேபா� ேக-ட(. கா(க& 
இைர	தன. க2க& எாி1தன. ெவளிேய ெத"ப-ட உ�வ8க&, நிழ� ப.வ8களா4 
ப-டன. உ&ேள யாேரா வ1த( ேபாE�1த(. எைதேயா எ3�ப( ேபாE�1த(. 
அவைனேய உ�A� பா!�ப( ேபாE�1த(. அ��ற� ேபாவ( ேபாE�1த(. 
ஆணா? ெப2ணா? த8க�	தா. அ"னமா? அவனா� சி1தி�க �.யவி�ைல. சீராக 
இ��க �.யவி�ைல. நா�காEயி� தைலைய� ேபா-3 உ�-.னா". பிற7 ஒ� 
ஓரமாக� கிட1த சா4# நா�காEயி� சா41தா". 
 
ஒ� மணி ேநர�, கால�� அவ%� உ�2ேடா.யப. கழி1த(. சரவண%�7 
ேலசாக உண!# த-.ய(. கன#லகி� இ�1( பலவ1தமாக த"ைன� பிாி	(, 
நன#லகி� இற8கி� ெகா2டா". 
 
"எ"ன அநியாய� இ(? ெசா�ல �.யாத ெகா3ைம. ெவளிேய ெசா"னா�, ஒ�87 
நடவ.�ைக வ��. உ&ள	தி�7&ேளேய ேபா-3� ெகா2டா�, உட5�7& 
ஒ�8கீன8க& ஏ�படலா�. பல��7 ர	த� ெகாதி���, இதய ேநாD� வ�வ( 
இ�ப.	தாேனா? அவனா� நிைன	(�:ட� பா!�க �.யவி�ைல. 
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ெசளநா உாிைமயாள! ெசளமி நாராயண", ம	திய அரசி" பா(கா�� விதிகளி"கீ/ 
வ�� இேத இ1த அ5வலக	தி�, உ&ளA���கார!கைள ைக�7& ேபா-3� 
ெகா23, அ5வலக ரகசிய8கைள	 தி�.யி��பைத+ �-.� கா-.யி�1தா". 
உடன.யாக, ஒ� ஜாயி2- ைடர�ட! வ1(, விசாரைண நட	(வா! எ"A 
எதி!பா!	தா". ெடல�\� பைதபைத	( பா(கா�ைப� பல�ப3	( எ"A வ�� 
எ"A எதி!பா!	தா". ஆனா�, எ�தியைத� ப�றி� ேப+சி�ைல. F+சி�ைல. 
ெப�A� ெகா2ேடா� எ"A ஒ� வாி� பதி� :ட இ�ைல. அJவள# அல-சிய�: 
உதாசீன� யா��ேகா வ1த ேநா4. அேத சமய�, எ1த கா2.ரா�ட! ைக( 
ெச4ய�பட� :.ய நிைல�7�:ட வரேவ23ேமா, அவ%�7� கா2.ரா�- 
ெகா3�க�ப3கிற(. ம"னி��� க.த� எ�(வ( மாதிாி எ�தேவ23� எ"ற 
ஆைண. இ( எ"ன .பா!-ெம"-? எ"ன நியாய�? அவ%�7 கா2.ரா�- 
ெகா3	தத" Fல�, அவ" த"மீ( ெதாிவி	த 7�ற+சா-3கைள அ8கீகாி	தா4 
ஆகாதா? அ�ப.	தா". அ�ப.ேயதா". 
 
"எ"மீ( விசாரைண வ��. ஏதாவ( ஒ� ஜாயி2- ைடர�ட��7, ெச"ைனயி�. 
அ2ண" மக%�7� க�யாண�. மாமா மக%�7� க�மா1திர�"%. ஏதாவ( 
நட�7�ேபா(, விசாரைண வ��. அ(வைர�7� நா" ஆD& ைகதி. அ��ற�தா" 
W�7� ைகதி. 
 
ெபா(ம�க��7 இலா�கா�களி" அ�கிரம8க&தா" ெதாிD�. இ1த 
இலா�கா�க��7&ேளேய நட�7� அ�கிரம8க& யா��7	 ெதாிD�? ஒJெவா� 
அ5வலக��, ஒ� எE� ெபா1(. எA�� ெமா4�7� இட�. ஆIஸ! என�ப3� 
பா��. எE வைள�7& இ��7� எEகைள� படாதபா3 ப3	(வ(�, க.	(	 
தி"ப(� எ	தைன ேப��7	 ெதாிD�? அ�ல(. எA��க& ெமா4�7� இட	தி�, 
ேந!ைம+ சிறகா� பற�7� வ2ண�;+சி வ1( உ-கா!1( வி-டா�. அ1த 
எA��க& அைத எ"ன பா3 ப3	(�? இவ�றி� இர2.� ஒ"Aதா" இ"ைறய 
அ5வலக�. எ"ைன� ெபாA	த அளவி�, இ1த ெசௗமிநாராயணனி" ச-டக! 
எ"ற ெட�. ைடர�ட! பா���7 எEயாேன". ப�ேவA எA��� ேப!வழிக��7� 
;+சியாேன". எ"ன4யா கவ!ெம"3? ப�ேவA (ைறகைள� ெகா2ட அரசி�, 
ஒ� சி"ன	 (ைறயி�, பல ெபாிய அதிகாாிகளி� ஒ� சி"ன� ெபாிய அதிகாாி, 
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தன( ச-டக��7, அரேச அவா!- வழ87வதா4 கா-.� ெகா&ள �.கிற( 
எ"றா�, இ( எ"ன இலாகா. இதி� நா" இ"%� இ��பதா… 
 
"ெசளமி நாராயண" சபத� ேபா-3-3� ேபாயி��கா". அவைன ேந��7 ேநரா4 
எ"னா� பா!�க �.Dமா? பா!	தியா எ"ப( ேபா�, பா!�பா". அைத	 தா8கி� 
ெகா&ள �.Dமா? தா8கி	தா" ஆக<�! த8ைக வச1தாவி" பிரகாசமான 
எதி!கால	தி�காக, அ2ணி இ"%� வய� ேவைல�7� ேபாகாம� இ��பத�காக, 
எதி!கால	தி�, இ1த இலாகாவி�ேக நா" தைலைம அதிகாாியா4 ஆவத�காக, 
ெபாA	(	தா" ஆக<�. அேதா3 ேவைலைய வி-டா� மா3 :ட ேம4�க 
�.யா(. 
 
�.யா(. �.யேவ �.யா(. எதி!கால	தி�7 அ>�கிறவனா�, இ1த 
நிக/கால	தி� :ட நி�மதியா4 இ��க�.ய!(, இ1த அ�கிரம8கைள 
அ8கீகாி	(, இ1த அசி8க� பி.	த நி!வாக அதிகாாிைய� பா!	தப.ேய, எ"னா� 
ராசியாக �.யா(. ராஜினாமாதா" ெச4ய� ேபாேற". ேந!ைம�காரனி" 
நடவ.�ைகைய சாிபா!�க ேவ2.ய ெபாA�� அ�கிரம� கார!களி" ைகயி� 
உ&ள(. ஓநா4, ஆ-3�7-.யிட� நியாய� ேபசிய கைததா". இ1த� கைத என�7 
ேவ2டா�, எ"னி� எ�த�பட ேவ2டா�." 
 
சரவண%�7&, அைச�க �.யாத ஒ� உAதி பிற1த(. அவ%�ேக ஆ+சாிய�. 
ெந��க. வ��ேபா( மனித மன�, அபாிமிதமான ச�திைய அளி�7� எ"ப( 
எJவள# உ2ைம உலக� பர1த(. வா/�ைக விசாலமான(. அைத, இ1த 
அ5வலக ட�பாவி�7& அைட�கலாகா(. வி3பட%�, வி-ேட ஆக<�. சரவண" 
சிாி	தா". ெவ.ெவ.யா4 சிாி	தா". ெவAைமயா4+ சிாி	தா". 
 
விர�தியி" விளி�பி� நி"A, அதனா� �ட�க�ப-3, பிற7 அ1த விர�தியி" 
வயி�ைற� கிழி	(� ெகா23 ெவளி�ப-டவ" ேபா�, சரவண" 
அைமதியைட1தா". அ"ன�, எத�ேகா உ&ேள வ1தா&. அவ" இ�1த 
ேகால	ைத� பா!	(வி-3� பதறினா&. 
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"ஸா!, ஸா!!" 
 
"இைத �தE� ப.8க" 
 
இலாகா ெபாA�பாள!களி" உ	தரைவ� ப.�க� ப.�க, அவ��, சரவண"ேபா� 
அைரமய�க நிைல�7� ேபானா&. பிற7, உAதிDட" நிமி!1தா&. 
 
"இ(. அ�கிரம� ஸா!. அநியாய� ஸா!. விட�படா( ஸா!" 
 
"நீ8க. சாய8கால� ஆIM டய	(�7 அ��ற� ெகா>சேநர� இ��க �.Dமா?" 
 
"இைதவிட என�7 எ"ன ஸா! ேவைல?." 
 
"ெதா1தர#�7 ம"னி�க<�. ஆனா�. இ(தா" எ"ேனாட கைடசி	 ெதா1தர#." 
 
“ஸா!… ஸா!.” 
 
ெயM. ேம-�. ெயM. 
 
"சா�பி38க ஸா!." 
 
"என�கா. சா�பாடா. எ�ப. இற87�?" 
 
சரவண" ேபசாம� இ�1தா". அவைனேய அைசவ�A� பா!	த அ"ன�, அ8ேக 
நி�க �.யாம�, நட1( நட1(, நி"A நி"A ேபா4� ெகா2.�1தா&. சரவண", 
அவைள� :�பி-டா". 
 
"ேமட�. இ1த ெல-ட! விவகார	ைத யா!கி-ேடD� ேபச�படா(. த8க�	(கி-ேட 
:ட. பிராமிM?" 
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"ெயM ஸா!. ஈவினி8ல எJவள# ேநர� ேவ<மி"னா5� இ��ேக" ஸா!." 
 
"ேத8� [." 
 
"சா�பி38க ஸா!." 
 
"ந"றி." 
----------------  
 
9 9 9 9     
 
அ5வலக	தி" ேநர�, கா".ரா�டாி" ைகயா-களாக ம-3ம�ல. காலா-களாக#� 
நட�ப(ேபா� ேதா"A� ெசளாி-ப	மா-உமா க�ெபனி�7�, ஒ� சில உதிாி 
மனித!க��7�, அவசர அவசரமாக#�, சரவண%�7 ஆைம ேவக	தி5�, 
அ"ன	தி�7, ந	ைத ேவக	தி5� கழி1த(. மாைல, ஐ1( மணிைய� கட1( அத�7 
ேம5� நீ23 ெகா2.�1த(. ஆனா5�, அ1த கா".ரா�- ஆ-க& 
ேபாகவி�ைல. ெசளாிராஜ", ேமைஜைய தாள� ேபா-டப.ேய உ&ேள பா!	தா!. 
"இ"%� ெசளமி நாராயண%�7, ெல-ட! ேபாடாம� இ��கா". எ�ேபா 
ேபா3வா"? க�5 மாதிாி இ��கா". எைதD� க23பி.�க �.யல. இ1த ஆIMல 
பழ�� தி"%, ெகா-ைடD� ேபா-டவ" நா". எ"ேனாட 'பிர2ைடயா நீ எ3�க� 
பா!	ேத? ஒ"ைனேய நா" எ3�ேக" பா!. ஒ" ைகயில இ��கிற காகித	ேதாட 
ஒJெவா� எ�	(�. .�Eயி� ைட� அ.�க(�7 �"னாலேய என�7	 
ெதாிDமா�7�." 
 
கா	(� கா	(, ஏேதா ேவைல இ��ப( ேபா� பாசா87 ெச4த ெசளாி, இர23 
ெப2டா-.�கார" மாதிாி, ப	மா-உமா சகிதமா4 ேபா4வி-டா!. அவ!க& 
ேபாவத�காகேவ கா	தி�1த அ"ன�, சரவணனி" அைற�7& வ1தா&. அவைன� 
பா!�கேவ, அவ��7� பாவமாக இ�1த(. அ.D�, தைலD� அ+ச.	த( மாதிாி 
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இ�1தவ�. இ�ேபா ந+ச.	த( மாதிாி ஆயி-டாேர. பாவி8க. இ�ப. 
ஆ�கி-டா8கேள. சா�பிட�:ட மA	தி-டாேர. கட#ேள. கட#ேள. நா8க 
எ"னேமா இ��ேகா�. நீ எ�ப. இ��ேக? இ��கியா? 
 
சரவண" விழிDய!	தினா". வாயைச�கா". அ"ன� உ-கா!1தா&. 
 
"ெர.யா ேமட�." 
 
"ெர. ஸா!." 
 
"ெடமி அIஷிய�. ..ஓ. ெல-ட!. எ" ேப�, பதவிைய ேபா-3�க8க. உ�. 
ெசா�ல-3மா? எM ஸா!." 
 
"ஐ ஹிய!ைப ெட2ட! ைம ாிசி�ேனஷ"."  
 
"ஸா!. ஸா!. ராஜினாமாவா ெச4ய� ேபாl8க? ராஜினாமாவா?" 
 
"ஆமா�மா. எ"னால ேவைல பா!�க �.யா(. நாைளயி� இ�1( ஆIஸு�ேக ஒ� 
ெபாிய 7�பி3. உ�. எ3	(�க8க." 
 
"நா" எ�தமா-ேட" ஸா!." 7றி�ெப3�க மா-ேட" ஸா!. ேவ<�"னா� 
ெமேமா ெகா38க ஸா!." 
 
அ"ன	தி" க2க& கல8கின. அ��ற� அவ�றி� இ�1(, நீ! ெசா-3+ 
ெசா-டாகி, ெவ&ைள	 திாிேபா�, க"ன8களி� பா41தன. வாயி� வி�ம�க&, 
ெவ.ெவ.யா4 ெவ.	தன. �க	ைத	 தி��பி� ெகா2டா&. பிற7 எ�1(, �வ! 
ப�கமா4 நி"றப. ேகவினா&. பி"ன! அட�பி.�7� 7ழ1ைதேபா�, சரவணைன, 
வி�ம5�7 ஒ� தடைவ பா!	(� ெகா2டா&. சரவண", தைல நிமி!	தினா". 
எ�1( ேபானா". எ"ன ெச4கிேறா� எ"A ெதாியாம�, அவ& ைகைய� 
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பி.	தி�	(, நா�காEயி� உ-கார ைவ	தா". இ��ைகயி�, மீ23� 
உ-கா!1தப.ேய, த�த�	த 7ரE� ஒ�பி	தா". 
 
"ஓ8கேளாட அ"��7 அ.பணிகிேற" ேமட�. என�7�, ேவைலைய 
வி-3வி-டா�, அ3	த சா�பா3 நி+சயமி�ேல. வய( வ1த த8ைகைய� கைரேய	த 
�.யா(. �.ய� :.ய(, எ" அ2ணி பைழயப.D� வய� ேவைல�7� 
ேபாற(தா". ஆனா� அ�ப. ஒ� நிைலைமைய எ"னால தா8கி�க �.Dமா 
எ"கிற( நி+சயமி�ல. இJவளைவD� மீறி, நா" ராஜினாமா ெச4Dேற"னா�, எ" 
மன� ப3ற பா-ைட நீ8க �ாி>��கலா�. பிளிM. நா" ெசா"னத எ38க. ஐ 
ஹிய!ைப. உ� எ38க." 
 
"எ3�க �.யா( ஸா!." 
 
"அ�ப."னா. ேபா8க."  
 
"ேபாக �.யா( ஸா!."  
 
"சாி நானாவ( ேபாேற"." 
 
"ேபாக விடமா-ேட" ஸா!." 
 
எ�1(, இர2ட. நட1தவைன, அ"ன� வழி மறி	தா&. அவேனா, அவைள 
த!மச8கடமாக� பா!	தா". அவ& கா-.ய பாச� அவைன உ5�க	தா" ெச4த(. 
உ58கிய உ&ள	ைத, F+சி� பி.	( ைவ	(, ஒேர F+சா4� ேபசினா". 
 
"இ1த ஆIMல எ"னால 7�ைப ெகா-ட �.யா(�மா." 
 
“7�ைப� :ள8கைள அ�ப.ேய வி-3ட�படா(. நீ8க ெகா-டா-டா�, ேவற 
யாரா5� �.யா(." 
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"ேக-க(�7 ச1ேதாஷமாக	தா" இ��7. ஆனா�."  
 
"இ1த அ�கிரம	ைத ேம� அதிகாிக��7�, ம1திாி�7� ெதாிவி�கலாேம. 
அ(வைர�7� கா".ரா�டைர உ&ேள விடாம� பா!	(�க �.யாதா ஸா!?" 
 
"அைதD� ேயாசி	ேத". இ( அவசர அவசரமான கால�. எ1த ஆIஸ! அநியாயமா4 
நட1தாேரா, அவ!கி-டேய நா" எ�(ன �கா! தீ!���7� ேபா7�. அ��ற� 
நா"தா" தீ!1(ேபாேவ". இ�ேபாவாவ(. மாியாைதயா4 ேவைலைய வி-3-3, 
ேவற ேவைல ேதடலா�, அ( இ�லாம�, நா" எைதேயா எ�த� ேபா4, அைதேய 
சா�கா�கி, அவ8க எ"ைன .MமிM ெச4தா�, என�7+ ேசரேவ2.ய பண�� 
ேசரா(. ேவற ேவைலD� கிைட�கா(. அேதாட. இ1த அ�ப மனித!க& க2<ல 
விழி�க வி��பல." 
 
அ"ன� ெகாதி	(� ேக-டா&.  
 
"F"ேற F"A ேபைர ெவ+� ஏ" ஸா! ஆIM ஆ-கைள தீ!மானி�கிறீ8க? 
ஒ8க��காக காைலயி�, எ	தைன ேப! கா".ரா�டைர �ர-3	தனமா4� 
பா!	தா8க ெதாிDமா ெசளாிராஜ" தானா ஒ8க��7� ெபாிசா	 ெதாிய<�? 
த8க�	( இ�ைலயா. சித�பர� இ�ைலயா. இவ8க ேபாக-3�. நா" எ(�7 ஸா! 
இ��ேக"? உ-கா�8க ஸா!. கைடசில ெபாிசா4 இ��கிற ஆIஸ��7	 
ெதாிய�ப3	(8க ஸா!." 
 
"நீ8க நிைன�கற( மாதிாி இ( சி"ன விஷய� இ�ல ேமட�. ம%� ேபா-டதி� 
இ�1(, அ( �.Dற( வைர�7� மன நி�மதியி�லாம� ேபாயி3�. இ1த 
.பா!-ெம"ைட எதி!	( நி�கிற(�7 ஆ&பலேமா. பண பலேமா. எ1த� பலேமா. 
எ"கி-ட இ�ைல. ந�லவ%�7 அைடயாள�, ெசா�லாம� ேபாகிற(தா"." 
 
அ"ன	தி" க2களி� ஒ� ஒளி அவைன, ேந��7 ேநரா4� பா!	தா&. 
தீ!�க	ேதா3 தீ!மானமா4� ேபசினா&. 
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"ஒ� ேவைள கா".ரா�டைர உ&ேள விடாம�. அதனால சMெப2டாகி. 
ேபாரா-ட� �.Dற( வைர�7� பாதி+ ச�பள1தாேன வ��"% 
ேயாசி�கிறீ8களா? அைத விட ேவற ேவைல�ேக ேபாயிடலா�"% 
நிைன�கிறீ8களா?" 
 
சரவண" தைலயா-.னா". 
 
'K-3�7 K3 வாச�ப.தா" ஸா!. ஓ8கைள மாதிாி ேந!ைமயானவ8க எ8ேக 
ேபானா5� வ��தா". அதனால. ெதாி>ச வ�� ெதாியாத வ�ைப விட ந�ல(. 
ஓ8க��7 அ��. ஒ� நிைலைம வ1தா�, நா" இ��ேக" ஸா!. எ"ேனாட 
க�யாண	(�காக ப	தாயிர� )பா4 ேச!	( வ+சி��ேக". ெதாளாயிர� )பா4 
ச�பள	(ல, �1CA )பா4 என�7� ேபா(�. மாதா மாத� அACA )பா4 
த1(3ேற". க�யாண� பண	ைதD� தாேற". ஓ8கேளாட த"மான� 
ேபாரா-ட	ைதவிட என�7� க�யாண� ��கியமி�ைல. ஏ" ஸா! ேயாசி�கிறீ8க?" 
 
அ"ன	ைதேய ெவறி	(� பா!	த சரவண", அவளி" அ"�� பிரவாக	தி� 
கைர1( ேபானா". ஆனா5�, அவ" அவைள சிரம	தி�7 உ&ளா�க 
வி��பாத(ேபா�, த�த�	த 7ரE� பதிலளி	தா". 
 
"ஓ8கேளாட தாD&ள	(�7 எ�ப. ந"றி ெசா�ற("ேன ெதாியல�மா. இ1த ஒ� 
வா!	ைதேய ேபா(�. ஆனா�, அ�ப. ஒ� நிைலைம ஏ�ப-3, ஒ8க உதவிைய 
நா" ஏ�A�கி-டா�, ஊ! எ"ன ேப��, ந�ேமாட உறைவ� ப	தி	தா" எ"ன 
நிைன�பா8க. �ளீM .�ேடஷ" எ38க." 
 
"ஊேரா, ஆIேஸா ேப�னா� ேபச-3ேம ஸா!. ஊ��7� பய�பட%�"% நீ8க 
நிைன+சா�, எ"ைன ேவ<மி"னா� உறவா�78க. இேதா எ" க�	(. நீ8க 
எ�ேபா ேவ<மானா5� ஒ� ம>ச& கயிைற� ேபாடலா�." 
 
சரவண" தி3�கி-3 எ�1தா". அவைளேய உ�A உ�A� பா!	தா". அவேளா, 
வர�� மீறி� ேபசிவி-டைத உண!1தவ& ேபா�, ெந�றிைய ைககளா� ேத4	தா&. 
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இ�வ��7� இைடேய, எ	தைனேயா ஏ�ற	தா/#க&ை◌� க2டவ& ேபா�, 
தவி	தா&. அவனி" ேநர.� பா!ைவைய+ ச1தி�7� ைதாியமி�லாம�, �க	ைத 
ேவA�றமாக	 தி��ப� ேபானா&. பிற7 அவைன, ேம� ேநா�கா4� பா!	(, “ஸாாி 
ஸா!. ெதாியாம� ேபசி-ேட" ஸா!. எ"ேனாட க�யாண	(�காக� ேபசல ஸா!. 
ச	தியமா4 ஒ8கேளாட எதி!கால	ைத நிைன+�. த	(பி	("% உளறி-ேட" 
ஸா!. இனிேம� அ�ப.� ேபசமா-ேட" ஸா!. .�ேடஷ%� எ3�க மா-ேட" 
ஸா!" எ"றா&. 
 
சரவண", அ"ன	ைத ஆடா( பா!	தா". அைச1( அைச1( பா!	தா". இவ��7 
எJவள# ெபாிய மன�. என�காக எ�ப.ெய�லா� (.�கா&! அ5வலக மர8களி" 
உ+சாணி� கிைளகளி�, அணி� க.	த பழ8கைளD�, பி>சி� ப�	த பழ8கைளD� 
பி38காம� பா!	த என�7, இJவள# நாளா4. இ1த ேவாி� ப�	த பலா 
பா!ைவ�7� படாம� ேபா4வி-டேத? இ�ேபா, இவைள இவைளேய. இவைள 
ம-3ேம. நா& ;ரா#� பா!	(� ெகா2ேட இ��க<� ேபா� ேதா<ேத! இ(�7� 
ெபய!தா" காதேலா. வச1தாவிட� ெசா"ன(ேபா�, காத� பிர�ைஞ இ�லாம� 
வ�வ(. என�7� வ1(-3ேதா!. 
 
சரவண%�ேக ஆ+சாிய�. ஏேதா நட1த( ேபாE�1த(. ைகைய நீ-.ய( 
ேபாE�1த(. அவ&, த" மா!பி� தானா4 சா41தாளா, அவனா4 சா4	தானா? 
அவ%�7� �ாியவி�ைல. அவ��காவ( ெதாிDமா எ"A அறிவ(ேபா�, த" 
மா!��7& அைட�கலமானவைள� பா!�கிறா". அவ&, 'க2F.'தனமா4 
கிட�கிறா&. 
 
தி^ெர"A ெடEேபா" ஒE, 
 
சரவண", அவைள ெம"ைமயா4 வில�கிவி-3, ாி\வைர எ3	தா". 
 
"யா�. வச1தாவா? அ2ணி ேபச<மா? ெகா3. உ�. எ"ன அ2ணி. வச1தா 
மாறி-டாளா? அ1த� பய5�7+ ெச��ைப	 W�கி� கா-.னாளா? 7-. ேபா_M 
அதிகாாிதா" ேவ<மா? எ"ன. வச1தாேவ எ"கி-ட+ ெசா�ல+ ெசா"னாளா? சாி. 
நா" அவ"கி-ட உளறல. அ��ற� அ2ணி. ஒ8க K-3�7, ஒ8க த8ைகைய 



115 

 

என�7� ெகா3�கிறதா4 எ�தி-.8களா? இ"%� எ�தEயா? ேவ2டா�. K-ல 
வ1( விவரமா4 ெசா�ேற". ெடEேபா"ல ேபசி� பழ�க� இ�லா-டா5� 
ந�லா	தா" ேப�றி8க." 
 
ெடEேபாைன ைவ	த சரவணைன, அ"ன� ச8கடமாக� பா!	தா&. அழ� 
ேபாகிறவ& ேபா� ேக-டா& 
 
"யாேராட த8ைக? யாேராட க�யாண�?" 
 
"நீ. இ"ைன�7 எ8க K-3�7 வா. எ" த8ைக�7� �	திமதி ேதைவ. இ1த� 
கால	(ல எ�ப. எ�ப.� காதE�க<� எ"கிறைதவிட. எ�.�லா� 
காதE�க�:டா( எ"கிற( ��கிய�. பாவ�. அவ��7	 ெதாியல. நீ வ1( 
அ-ைவM ப2ண%� தி�1தி-டாளா�. இ�1தா5� நீD� வ1( ெசா�ல<�." 
'யாேராட த8ைக. யாேராட க�யாண�. ெல-ட!% ெசா"னீ8க." 
 
"ஒ. அ(வா? எ8க அ2ணி�காக, அவ8கேளாட த8ைகைய க-.�க, நா" தயாரா4 
இ��கதா4 அ2ணிைய ெல-ட! எ�த+ ெசா�Eயி�1ேத"." 
 
"எ�ேபா. எ�. எ�த� ேபாறா8.களா�." 
 
"இனிேம� ஏ" எ�(வா8க. ஆமா. நீ ஏ" ஒ� மாதிாி ஆயி-ேட? இனிேம� ேவற 
ெப2ைண நா" நிைன�ேபனா? இ"%� ஒ"னால எ"ைன� �ாி>��க �.யல. 
சாியான Nஸு." 
 
சரவண", அவ& ைககைள� ப�றினா". அவ&, அவ" ேதாளி� �க� �ைத	(, 
"நீ8கதா" ஸா! NM. சாியான NM. எ"ைன� �ாி>��க இJவள# நா& 
எ3	(�கி-ட NM" எ"A ெசா�E+ ெசா�E+ சி<8கினா&. சி<8கி+ 
சி<8கி� :வினா&. 
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சரவண", அ"ன	தி" ைககைள ஆAதலாக#�, ஆAத� ேத.D� ப�றி� 
ெகா2.��கிறா". அகநாd�A� பாட�களி" தளமா4� ேபான அவ" 
உ&ள	தி� �றநாdA ேபா!�7ர� ெகா3�கிற(. அ( இ�ப.	 தீ!மானி	த(. 
 
நாைள�ேக அைம+ச��7�, அைம+சக+ ெசயலாள��7�, தைலைம ைடர�ட��7�, 
எ�லா விவர8கைளD� எ�த� ேபாகிறா". எ"ன ஆனா5� சாி. ெசளமி 
நாராயணைன, அ5வலக	தி�7 உ&ேள விட�ேபாவதி�ைல. அவேன, மாநில அர� 
நிAவன	தி�7 கா".ரா�- ெகா3�க� ேபாகிறா". இ( ைக�	தமான கா".ரா�- 
எ"A அைனவ��7� �ாிD�. தவAதா". ேமEட ஆைண�7 எதிராக இ�ப. 
நட�க� :டா(தா" �"பி" நட�காத(தா". ஆனா5� இ( தவற�ேபான நீதிைய 
தவறாம� இ��க+ ெச4D� தவA. ஆேரா�கியமான தவA. சாய�ேபா7� 
7ைலவாைழைய நிமி!	(வத�காக, அைத	 தா8கி� பி.�7� �-3�க��. ஒ� 
அர� ஊழியைன, ேந!ைமயா4 ெசய�பட �.யாம� த3�ப( ச-ட�ப.� 7�ற�. 
சFக�ப. (ேராக�. இைத அரேச ெச4தா5�, 7�ற� 7�ற1தா". அ(#� 
7�றவாளிதா". 
 
சரவணனி" உ&�லகி� அ5வலக� ேபா!, பட� படமா4 விாிகிற(. அைத� 
பய�A	த ேவ23�. பய�படலாகா(. க2�"னா� கர3�ரடான பாைத :ட 
இ�ைல. இனிேம� அவேனதா" பாைதேய ேபாடேவ23�. பாீ-சா!	த பாைத. 
அ�கினி� பாைத. 
 
சரவண" படபட�கவி�ைல. 7ழ�பி�ேபாகவி�ைல. அ"ன	ைத, 7Wகலமா4� 
பா!�கிறா". அவ��, ஒ8க��7 அ1த� கால வழ�க�ப. ெவAமேன 
திலகமி3பவ& அ�ல நா" எ"A ெசா�லாம� ெசா�வ(ேபா� கர	ைத W�கி 
நிA	தி, �Q.யாக ஆ�7கிறா&. 
----------- 
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ஒ!நா# ேபா�மாஒ!நா# ேபா�மாஒ!நா# ேபா�மாஒ!நா# ேபா�மா????    
 
ஒ� :-ட	ைத� பா!	த#டேனேய, அ( எ�ப.�ப-ட :-ட� எ"A 
இல�கண�ப3	தி விடலா�. அரசிய�வாதிக&, த8களி" ெகா&ைக �ழ�க8க��7 
ஏ�ப ெதா2ட! :-ட� 72ட! :-ட� எ"A ஒ� :-ட	ைதேய த8க& 
ேபாE	தன8க��7 ஏ�ப ேபாEயா�கினா5�, ெபா(வாக ெச"ைன நகாி� ஒ� 
:-ட	ைத அைடயாள� க23பி.�ப( ெபா(ம�க��7 மிக#� எளிதான காாிய�. 
இ"%� ெசா�ல�ேபானா� இ( ஒ"Aதா" அவ!க��7 எளிதான காாிய�. 
ஆனா5� இத�7 விதிவில�7� ேபால அதாவ( விதிேய, எ�ேகடாவ( ெக-3, 
எ�ப. ேவ23மானா5� ேபா8க& எ"A த8கைள வில�7 ெச4த( ேபா� - இேதா 
இ1த� பர1( விாி1( ப�	த ெச"ைன மாநகாி�, எ�டா�M சாைல ம#2-ேரா.� 
வ1( ச8கமி�7� இட	தி�7 சிறி( ெதாைலவி� தி���க" ஆலய	தி�7 அ�ேக 
ெப�1திரளா4 :. நி�7� அ1த� :-ட	ைத எ�ப. அைடயாள� ப3	(வ(? எ1த 
வைகயி� ேச!�ப(? 
 
அ1த ��க ேகாவி5�7 அ�ேக நி"றதா� ம-3ம�ல, ெப��பாலானவ!களி" 
கர8களி� தி�ேவா3 மாதிாி இ�1ததா�, அ( ப2டார� :-ட�ேபா� ேதா"A�. 
ஆனா� இ��பாலான வ-ட வ.வமான ஓரள# ெபாிய அ1த 'பா23� :ைடைய� 
பா!	த க2ேணா3 அ1த ம�கைள� பா!�பவ!க& அ�ப.+ ெசா�ல மா-டா!க&. 
சி"ன	 தி�ேவா3 ப2டார8களி" வயிAகளி� இ�1( பல பாைனகைள - 
சைதயாலான பாைனகைள+ - ெச4ய �.D�. ஆனா� இ1த� ெபாிய தி�ேவா3 
:-ட	தின��7 வயிA தவிர மீதி எ�லா உA��க�� இய87கிறேதா இ�ைலேயா, 
அைவ இ��பைத உட�பி� கா-.ன. ஒ� சில! வாயி� 7த��� ெவ�றிைலையD� 
சாைலயி� ெதறி	த சிவ��	 (ளிகைளD� ைவ	(, அவ!கைள, க�யாண வி�1(� 
:-ட� எ"A� ெசா�லலா�. உ�A� பா!	தா� அ�ப.D� ெசா�ல�.யா(. 
க�யாண� :-ட� சா�பி-3வி-3 ெவ�றிைல ேபா3�. ஆனா� இ1த� :-ட	( 
மனித!க& ெவ�றிைலையேய சா�பாடாக ெம"A� பா!�பவ!க&. ெவ�றிைல 
ச�பா	தியா�. ெகா-ைட�பா�7 உ�ைள�கிழ8கா�. உமி/நீ! சா�பாரா�. வாேய 
வயிறா�. 
 
ஒ�ேவைள இவ!கைள இழ#� :-ட� எ"A ெசா�லலாமா? தைல கா41த 
ேதா�ற	ைதD� ெவAைமயான க2கைளD� ெபாAைமயான கா�கைளD� 
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ைவ	(� கண�7� ேபா-டா� மரண� கண�கி�7 இ(வைர ேக&வியாக இ�1(, 
இ�ேபா( பதிலாகி� ேபான ஒ� சடல	தி" இழ#�காக நி�பவ!கைள� ேபா� 
இவ!க& ேதா"றினா5�, ஒ� சி"ன வி	தியாச�. இவ!களி� ஒJெவா�வ��, 
தாேன ெச	(, தன�7	தாேன இழ# நட	தி� பா!�பவ!க& ேபா� ேதா"றினா!க&. 
இ1த வைகயி� இவ!க& �ய��+ சவ8க&, ஆைகயா�, இவ!கைள எ�ப.�ப-ட 
:-ட� எ"A வசதி வா4�� உ&ளவ!களா� எளிதி� க23பி.�க இயலா( 
பா!�பவ!க��7 ம-3ம�ல, பா!�க�ப3கிறவ!க��7�, ஆனா5�, தமிழனி" 
தனி� ப2��ப., இவ!க��7 ஏதாவ( �	திைர 7	த ேவ23ேம. எ"ன �	திைர 
7	தலா�? 
 
மனித� :-ட� எ"A ம-3� ெசா�லலாமா? மனித" எ"றா� இ"ெனா� 
அ!	த�� உ23 எ"பைத ஒ��� ெகா&வத�காக இ�1தா�, அ�ப. 
அைழ�கலா�. எ�ப. அைழ	தா5�, அவ!க& கவைல�பட மா-டா!க&. 
ப�லவனி� ேபா7�, ம	திய தர ைமன!க&, வரவர நாேட ெக-3� ேபா+� எ"A 
இ1த� :-ட	ைத� பா!	(� ேபசி�ெகா&கிறா!க&. சாைலயி�, கா!களி� சவாாி 
ெச4பவ!க&, :-ட	ைத� பா!�கிறா!கேள தவிர, அ1த� :-ட� எத�காக அ�ப. 
நி�கிற( எ"A ேயாசி	(� பா!�க மA�கிறா!க&. த8களி" ெபா"னான ேநர	ைத 
Kணா�க வி��பாதவ"ேபா� ேபாகிறா!க&. அவ!களி� ஒ� சில பி\க& இ1த� 
:-ட	தா� காைர ேவகமாக+ ெச5	த �.யவி�ைலேய எ"ப( மாதிாி, �ைற�ப( 
ேபா�:ட ேபாகிறா!க&. சில ப.	த ெப2க& அவ!களி" அ��7 த8களி" 
�டைவயி� ப-3விட� :டாேத எ"ப(ேபா� விலகி� ேபாகிறா!க&. ஒ� சில 
உற#�கார ந3	தர வ!�க�கார!க&, த8களிட� ச�ப1த�ப-டவ!க& கட" 
ேக-3விட� :டாேத எ"A த8க��7	 தா8கேள ஒ� க�பைனைய உ�வா�கி� 
ெகா23, அவசரமா4 ேபாகிறவ!க& ேபா� ேபாகிறா!க&. 
 
எ�லா�ேம அ1த ேபாக �.யாதவ!கைள� பா!	(, ஏேதா ஒ� எதி!மைற உண!வி� 
ேபா4� ெகா2.��கிறா!க&. ஆனா� அவாக& –  
 
ஒ�வைன Kரனா�க ஒ"ப( ேபைர� ேப.யா�7� சினிமா�காரைன� ேபா�, 
இைதேய எ�(� சாி	திர நாவலாசிாிய� ெபா4ய!கைள ேபா� ப-டண	(� 
ப8களா�களி" ம#ைசD� மதி�ைபD� “ெகா+ைச�ப3	(வ( ேபா�" ேதா"A�, 
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தைல த-3� 7.ைசகளி� இ�1(, காைலயி� ஆA மணி�ேக அ87 வ1( ��க" 
ேகாவிE� உ+சி�கால ;ைஜ நட	த�ப3� இ1த+ சமய�வைர, அ8ேகேய 
தவமி��கிறா!க&. இவ!களி" தைலக&, அ87மி87மாக+ �ழ�கி"றன. ஒ� சில! 
அ1த� :-ட	தி" இல�கண� ப.யான 'பிர��க&, சி8கி& ^ைய� 7.	(வி-3 
I.ைய	 தி"ப( ேபா� உறி>�கிறா!க&. க-ட� ேபா-ட கிழிச� ச-ைடைய� 
ெகா2ட ஒ� அAப( வய(� கிழவ! ெபாAைமேயா3 எ�1( சிறி( Wர� நட1( 
மீ23� இ�1த இட	திேலேய வ1( அமராம�, இட� ெபய!1( உ-கா!1தாலாவ( 
கிரா�கி வ�மா எ"ப(ேபா� இ"ெனா� இட	தி� உ-கா�கிறா!. ஒ� சில ந3	தர 
வய( மனித!க& தா. ைவ	தி��கிறா!க&. தா. எ"A ெசா�வைதவிட அைத 
வAைமயி" �&ெள"A ெசா�லலா�. 
 
��க" ேகாவி5�7 எதி!	தா!� ேபாE�1த சாைலைய அைண	(, 
பிளா-பார	தி" தள� ெதாியாதப. ெந�8கி உ-கா!1த இ1த� :-ட	தி� 
சிAவ!க��7� 7ைறவி�ைல. பா23� :ைடைய+ ��றிவி-3� ெகா2ேட 
பசியி" தைல+ ��றைல மற�க� பா!�கிறா!க&. ஆனா� :ைட ��ற+��ற 
அவ!க& தைலக& �"னி5� ேவகமாக+ ��Aவ( ேபா� உண!கிறா!க&. ஒ4# 
ெப�ற உ	திேயாக�கார!கைள விட அதிக வய( ெகா2ட கிழவிகளி" எ2ணி�ைக 
��ப(�7�ேம� ேபா7�. ப� ேபானா5� வயிA ேபாகாத பாவ	தா� அவ!க�� 
உ-கா!1( பா!�கிறா!க&. இவ!கைளவிட அதிகமான இள� ெப2க& தா!���தி 
அ�பிய கா�கைள	 தைரயி� ஊ"றி, �(ைக வைள	( ஒ��களி	( உ-கா!1(, 
ெதாைலவி� ெதாிகி"ற ஒJெவா�வைரD� ேமMதிாியாக� பாவி	(, ேநர	தா� 
Kண.�க�ப-டவ!க& ேபா� கசி1த க2கேளா3 பசி ேயாக	தா� நிQைடயி� 
இ��பவ!க&ேபா�, க2கைள வில�காம� கா�கைள நக!	தாம� கா	தி�1( 
கா1தி�1(, கா	தி��பேத �ாியாம� வா/�ைக�7� கா	தி��கிறா!களா அ�ல( 
ேமMதிாி�7� கா	தி��கிறா!களா எ"ப( அறேவ ெதாியாம� அ�ப.ேய 
இ��கிறா!க&. ஆனா� அவ!க& ெப�ற சி"ன>சிA ெச�வ8க& அவ!களி" 
கா�கைளேய ெதா-.லா4 நிைன	( அம!கி"றன. ப�லவ" பMகைளேய சிA 
ேத!களா4 நிைன	( ைக ெகா-3கி"றன. ஒ3� கா!கைள ஆைன க-.� ேபார.	த 
தா4மாம"களி" சீதன+ சிற�� வ2.களா4 நிைன	( க2 சிமி-3கி"றன. 
எ"றா5� சில 7ழ1ைதக& �ட8கி� கிட�கி"றன. அ.	(� ேபா-ட நாயி" 
உ�பிய வயிAேபா� K8கிய வயி�ைற	 தா87� வழி ெதாியா( 7��ற� 
கிட�கி"றன. 
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அ	தைன� க2க��, ஒேர ஒ� திைசைய� பா!	( ெமா4�கி"றன. அ"A யா�� 
வரவி�ைல. இத�7& ஏெழ-3 ேமMதிாிக& வ1தி��க ேவ23�. யாைரD� 
காணவி�ைல. இனி வ1தா5� பாதி நா& ேவைலதா". பாதி நாளானா5� ேபாக 
ேவ23�. வயி�றி� பாதி நிர�பினாலாவ( ேபா(�. ஆனா�, நிர��பவ!கைள� 
காணவி�ைல. இவ!கைள�ேபா� :.யி��7� ராய�ர	தி�7�, Oைள�7� 
ைசதா�ேப-ைட�7� ெசா�E ைவ	த(ேபா� ேபா4 வி-டா!களா? நாைள�காவ( 
வ�வா!களா? 
 
க-டா>�வ! ேபா"ற ேமனியி� கிழி1த பனிய%� ைந1த ட#ச�� ேபா-.�1த 
ஒ-ட!க& �2ணா�பா4 7ைழ1( ேபா4 நி"றா!க&. 'ம2 ேவைலயி� ைக ேத!1த 
இ1த ேசல	( மனித!க&, அ�க�ேக நி"ற த	த� மைனவிகைள ஆத8கமாக� 
பா!	(� ெகா2டா!க&. ைகேயா3 பி.	( காேலா3 அைண	தி�1த 
கட�பாைரைய ெதாைடகளி� உ�-.� ெகா2டா!க&. 'பா23� :ைடைய� 
கவி/	( விைளயாட� ேபான ஐ1( வய( மகைள ஒ� ஒ-ட� ெப2 தைலயி� 
7-.னா&. அ1த� 7ழ1ைத அழாம� பாிதாபமாக� பா!	த(. ஒ�ேவைள காைலயி� 
க>சி 7.	தி�1தா� அ�தி��7�.  
உ	திரா-ச� ெகா-ைடைய�ேபா�, இர23 மட87 ெபாிய C� க-.ய வ-ட� 
72ைட வல( ைகயி� பி.	தப. மணியாM க-ைடையD�, ெலவ� பா!�7� 
Fலம-ட	ைதD� பிளா-பார	தி� ேபா-3 அவ�ைற இட�ைகயா� 7ழ1ைதைய 
தட#வ( ேபா� தடவி வி-3� ெகா2.�1த ெகா	தனா!களி� பல! வயி�A�7� 
ெதாைட�7� இைடயி5&ள உட� பாக	ைத மணியாM க-ைடயா5� 'எ� 
வ.வ	தி� அைம1த Fலம-ட	தா5� அ��கி� ெகா2டா!க&. 'ைப� ாி>ைசD�' 
ஆZாபிேரைமD� ைகேயா3 ைவ	தி�1த பிள�ப!களி" க2க& ெவ&ளி�பழ8க& 
ேபா� க�விழி ேபானதா4 கா-சியளி	தன. :!�க�பிகளா4 �.1த வாைளD�, 
தி�காணி ேபா"ற உைழ�பாDத8கைளD� ைவ	தி�1த ஆசாாிக&, 
தைல�பாைககைள எ3	( இ3�பி� க-.� ெகா2டா!க&. 
 
மாயேமா, ம1திரேமா, ம2ணா8க-.ேயா, அ"A எ1த ேமMதிாிD� வரவி�ைல. 
இ"A கா"கிாீ- ேபா3வத�7� க-.ட� இ�ைலயா? கத# ேபாட க-.ய K3 
இ�ைலயா? ெபயி2- அ.�க� கதவி�ைலயா? வாண� ெவ-ட, கிர#2- 
இ�ைலயா? கலைவ� ேபாட சிெம2- இ�ைலயா? எ"ன இ�ைல? ேந�A. இ8ேக 
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ஒ� கலா-டா நட1த( உ2ைமதா". ேசாடா பா-.�க&, ��7 Cறாக உைட1த(� 
உ2ைமதா" சில :E�கார!க& நா8க& ஏமாளிய�ல சாமி. 
 
ேவைல�7 ஆ& ெகா23 ேபாறவ��7 ஐ�ப( )பா4 ேதA�"னா, எ8க��7 ஒ� 
இ�ப( ேதர�படாதா எ"A ேக-ட(� உ2ைமதா". இ1த ேக&வி�7�, ேசாடா 
பா-.� K+��7� ச�ப1தமி�ைல எ"ப(�, மனித!கைள வா8க வ1த ேமMதிாி-
மனித!க��7� ெதாிD�, இனிேம�. இ1த ஏாியா#ல கா� வ+சா�. எ"ேபைர 
மா	தி� :�பி3"% ஒ� ேமMதிாி :�பா3 ேபா-டா5�, அவ!, த" 
வா!	ைதகைள, ெசா�கிற ேவக	திேலேய மற�க�:.ய மனித! எ"ப(. அ8ேக 
இ��பவ!க��7� ெதாிD�. 
 
உைழ�பா� ஏ�ப3� கைள�ைபவிட, உைழ�ைப வி�பத�கா4 நி"ற கைள�� 
ேமேலா8க, ஒ� சில! எ�1தா!க&. எ�1தவாி� ஒ� வாEப� ைபய%�7, 
வயி�A�7& இ�1த வாD இ3�பி� தி�காணி ேபா� பி. ேபாட ‘எ�பா. எ"A 
�ன8கி� ெகா2ேட ைபசா நகர	(� ேகா�ர� ேபா� வைள1த அவ", ேமேல நிமிர 
�.யாம5� கீேழ உ-கார �.யாம5� ெநளிய, அவேனா3 ேச!1( எ�1த 
ெகா	தனா! ெகா2ைடயா, இ"னாடா. 7ழி 7ளி�க� ேபாறவ" மாதிாி ெநளிDேற? 
எ"றா!. ெமளன	தி" உ�வகமான அ1த� :-ட	தி� �த� ஒE யாக �ழ8கிய 
அ1த� கிழவைர அ1த வாEப" ச8ேகாஜ	(ட" பா!ததா". பிற7 இ3�ைப 
நிமி-. வி-3� ெகா2ேட ேக-டா". 
 
"நீ ஏ" ேபசமா-ேட? ஒன�7 வ1தா ெதாிD�."  
 
"ஒ"ேனாட வE ேமMதிாி வ1தா ;3�. இ( வாD வEயி�ைல. வா/ேவாட வE. 
இ"னா �	(. நா" ெசா�ற( ச!	தானா?. இவ" மாதிாிதா" என�7� வE�7(. 
ஒன�7� வE�7(." 
 
'ெபாியா& �	( அவைர ெவறி	(� பா!	(வி-3 பிற7 எ�1( பதிலளி	தா!. 
 
"நீ ெசா�ற(� சாிதா". ஆனா. ஒன�7� ெபா�	தமி�ல." "இ"னாடா ெசா�ேற?"  
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"நா8க. ெபாியா& ேவைல�7� ேபாறவ8க. க�மனா-.8க. மி>சி மி>சி� 
ெகா3	தா� ப"னிர23 )பா4 த!வா". அ(லD� சில சமய� ெர23 )பா4 
�&ள8கி ப	த மாதிாி. ேமMதிாி மவராச%�7 அ�க<�. ஒன�7 இ�ப	திர23 
)பா. ஒன�7� வE�கி"னா இ"னா அ!	த�? எ2ண� 7ட� ேபா-டவ%� 
த2ணி�7ட� ேபா-டவ%� ஒேர சீரா ெபால��னா. இ"னா அ!	த�?" 
 
உதிாி�;�க& ேபா�, தைல�.� க�ைறைய ஒ�87 ப3	தாம�, ேம5� கீ�மாக 
அ�பி ைவ	தப., க�	தி" ேம� ப7திைய+ ெசாறி1( ெகா2.�1த தாய�மா, 
ச�லைடேபா� பட!1த ேத�ப� உட�ைப 75�கி� ெகா2ேட அத-.னா&. 
 
"ஏ4. இ"னாசி எ2ெண4 7ட1தா" உச	தி"% ேபசாதடா. ந�மள மாதிாி 
ஏைழ8க��7 த2ணி� 7ட1தா" ஒச	தி. ஒ� கர2. எ2ெணயில. ஒட�ப 
ேத+��க �.D(. ஒ� ெச�� த2ணி கிைட�7தாடா? கா!�பேரஷ" 
க�மனா-.8க, e-3 வாி�கி ம-3� வ1(3றா8க." 
 
"ஒ"காவ( 7-ச கீ(. எனி�கி, அ(:ட இ�ல." 
 
"ஒ"பா3 ேதவல�ேம. இ1த� பிளா-பார	(லேய ப3	(-3. இ8ேகேய ேவல�கி 
கா	தி��கலா�. நா% எ�மா1 ெதால# நட�க<�" 
 
"எ�கா. நீ அறிேவாட ேபசறியா? பண�கார8க, '7.ைச ஜன8க ேதவல. சா�பா3 
தவிற ேவA பிர+சிைன இ�ல. ந�மள மாதிாி பி&ைள8க��7 நைக ந-3 ப2ற 
கவல இ�ல. ெதவச� கிவச� எ"கிற பிர+சிைன இ�ைல'"% ெசா�ற( மா(ாிேய 
நீD� ேப�றிேய. ேபசாம இ8க வ1( 71(. நா%. ஒ" 7.ைச�7 ;3ேற"." 
 
"இ"னா�ேம நீ. ஒ� ேப+��7� :ட. உ"ன2ட ேபச�படாதா?" இத�7&, 
ேசல	( ஒ-ட!, ெத�வி� 7திைர� ெகா2ைடDட", 'பிரா மா!பக	(ட" 
ெதா����7� கீேழ �டைவபட அ5�கி� 75�கி நட1த ஒ� ெப2ைணேய 
வாைய� பிள1தப. பா!	தா!. அவ! வாையேய பா!	(, த" வாைய ெம"A 
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ெகா2ட ெகா	தனா!, அவைர அத-3வ( மாதிாியான ெபா4� ேகாப	(ட" 
ேபசினா!. 
 
"ேட4. மாாி. அ1த ேஜா!ல மய8கிடாதடா. இ(8க�லா� ேர-38களா� :ட 
இ��7�." 
 
"எ"ன சாமி. நீ ஒ" வய��7 ேதா(வா ேபசமா-ேட?” 
 
"நா" ஒ" வய��7 ேதா(வா ேப�ேற2டா." "நீ ேவற. அவனவ" 7ழி ேவைல�கி� 
:�பிட ஆளி�ைலேய"% தவி�கா". நீ ஒ"ேனாட ஆசய. எ"ேனாட ஆசயா 
வ+�� ேப�ேற." 
 
"வி-ேட"னா ஒ� 7	(. பி"ன ஏ2டா. க�மனா-. அைத� பா!�கிேற?" 
 
"நீதா" விடமா-^ேய சாமீ. எ"ேனாட ட#சைர ெதா����7� கீேழ இ�	(� 
ேபா3ேற". ஏ"னா. ட#ச! ப-ைட கிழி>சி-3. கீேழ இ�	தா�தா" மான	ைத 
மைற�கலா�. ஆனா� அ1த�மா. மான	ைத இ�	(� கீேழ ேபா3ற( மாதிாி ேசல 
இ�	(� ேபா3றா8கேள. ஒேர காாிய	த ெர23 ேப� ெச4யற�ேபா. எJவள# 
வி	யாச� இ��7"% ெநன+ேச". நீ எ"னடா"னா." 
 
ஒ-டாி" மைனவி கணவைர அத-.னா&. 
 
"அறி#லாம ேபசாத4யா. ஜா�பஜா� ைட4லர"டா ேபாயாவ( பா�. இ�ல"னா. 
மான� ;3�. இ�ப கா-.ேய. ஒ" ட#ச!ல. ஒ-3�ேபா-3 த+சி��7. ேப�(. 
ெபாிய ேப+சா." 
 
மைனவி ெசா"ன( சாிெயன�ப-ட(ேபா�, ��ப	ைத1( வய( மதி�க	த�க அ1த 
ஒ-ட!, ம2ெவ-.ைய ேதாளி� ேபா-3� ெகா23 நட�க� ேபானா!. அவேரா3 
ேச!1( இ"%� பல! நட�க	 (வ8கினா!க&. ெகா	தனாரான ெகா2ைடயா, 
வ-ட� 72ைட இ3�பி� ெச�கி� ெகா23 ;<ர� மாதிாி ெதாி1த கயி�ைற 
ம.யி� ெச�கி� ெகா23 நட�க� ேபானா!. ஒ-ட! அவைர� பா!	(+ ெச�லமாக� 
க2.	தா!. 
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"நீ. ஏ" சாமி ெபாற�ப3ேற? ெதாழி�கார" நீ. F< மணி�7� :ட. ேமMதிாி 
வ1(. ராசா மாதிாி :-.� ேபாவா". நீ ஏ" வார?” 
 
"ேபசாதடா. இ"னி�கி. ெபாியாளா4 :ட. ேவல� பா!	தாக<�." 
 
இ3��� பி.யி� இ�1( மீ2ட 'வாD வாEப", பாிகசி	த 7ரேலா3, �(ைக 
வைள�க �.யாம� வைள	(, சிாி�க �.யாம� சிாி	(� ேபசினா". 
 
"ெபா�லாத ெகயவ"யா. ச�பாதி�கிறெத�லா� இ"னாயா ப2ேற? இ"னி�7. 
ஒ� நா& ெரM- எ3	தா 7.யா ��கி3�." 
 
"ஆமா2டா. நா" ெதன�� ேவல ெகட+�. ெதன�� இ�ப( ��ப( ச�பாதி+�, 
7.ைசயி� ெகா-. வ+���ேக". இ�ேபா 7-ச தா8க �.யல. நீ வா<�"னா 
வ1( வாாீ�கி"% ேபாறியா?" 
 
"ஒ" கா�, பிசா	( கா�, என�7 எ(�74யா? த&ளாத வய�ல ஏ" பண� 
பண�"% அ.+��கிேற"% ெசா�ல8 கா-." 
 
"ேட4 ேசாமாறி. வா<�"னா எ" K-ட வ1( பா�டா. ஒ"ேனாட 
7.ைசயிலயாவ( ஒ" நயினா நா!�க-3ல வா8கி ேபா-3கினா". எ"ேனாட 
K-ல ஒ�கார ஒ� பலக�:ட ெகடயா(. இர23 ெபா2<�7 க�யாண� 
ப2ணிவ+ேச". ஒ� ெமாவளயாவ( ப.�க ைவ�கலா�"% M:�ேல ேச	ேத". 
ேபான மாச� ��ப( நாளி� இ�ப( நாளா ெமாட8கி� கிட1ேத". வாத ஜூர�, 
ஒன�7 நா% ச�பாதி�கற(தா" க2<ல ப3(. கQட� ப3கிற( 
ெதாியமா-ேட8கிற( பா�." 
 
'அ4ய இ"னா வா	யாேர டமாQ�7 ெசா"னா� ேகாவி+��கிறிேய. உ" கி-ட 
டமாQ ேபசாம நா% யா!கி-ட டமாQ ேப�ேவ"." 
 
"வய�� ெபா2<�கி-ட ேப�"  
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"சார	(ல ஏறி, பா23ல க�5 ம2ைண ெகா23 ேபாற ேபஜா!ல, 
வய��ெபா2< ெநன��� வரல. நா% வய�� ைபய" எ"கிற(� வரல. 
ரா	திாி�7 ெகனா#ல :ட க�5ம2< �ம�கறா� ேபால#�. சார	(ல இ�1( 
கீேழ வி�1( கா5 ஒ.வ( மாதிாிD� ேதா<(. சீ. இ"னா4யா ெபா4��. 
கQட�ப3றவ%�7 கனா#ல :ட கQட1தானா வர<�?" 
 
தாய�மா 7A�கி-டா&.  
 
"ெகா	தனாேர, என�7 ஒ� ஐ.யா ேதா<(. இ1த அறியாத வய�� 
ெபா2<8கள. ேகா-டா� ப2ற காேலU பச8கள. சார	(ல ஏ	தி, பா23வ 
தைலயில ெகா3	(-டா� ேபா(�. ெபா2<8க தாராளமா4 நடமாடலா�"% 
ெநன�கிேற"." 
 
"பச8கள� ேகா-டா ப2ற ெபா2<8கள எ"ன ப2ற(?"  
 
"எ1த� ெபா2<� வEய� ேபாகமா-டா&. ெநன+��ேகா."  
 
"நீ அ"னாட� கா4+சி� ெபா2<8கள ம"சில வ+�� ேப�ற தாய�மா. ந�மள 
மா(ாி கQட�ப3றவேனாட ெபா2<8க தைலயில இ��கிற பாரா8க�ல W�கி+ 
�ம�க, மா!ப த�பி.+� நிமி!	(றத, வாய�பிள1( பா!�கிற க�மனா-.� பய5வ 
கீரா8க. சினிமா�கார8கேளாட ேபா-ேடா�கைள எ8ெக�லாேமா ெவ+��கி-3 
அவ8க K-3�ப�க� கா	(�கிட�கிற கMமால �2ட8க�� இ��கா8ேகா. 
ெதாி>��ேகா." 
 
"என�ெக"னேமா. உட��ல உைழ�� இ�லா-. மன�ல ேகாளாA வ��"% 
ேதா<(. நீ. இ"னா�ேம ;ாீேதவி மாதிாி 7ைழDற?" 
 
ெதாைலவி� ேமMதிாி யா�� ெத"ப3கிறாரா எ"A (ழாவிய க2கேளா3 
பா!	(வி-3 சE	தவ& ேபா� �க� சி5�க� பா!	த சி	தா& ெப2 ஒ�	திைய� 
பா!	( தாய�மா அ�ப.� :றிய(�, அ(வைர வ-ட� ேபாE�1த ேமாவாயி� 
எ�ைல� க�பிக& ேபா� தா. படர, க�	ைத+ ச�A நீ-., க2கைள சிறி( (�	தி 
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உத-.� ப�க& பட ஏேதா ஒ� ேபா��7 ஆய	தமானவ! ேபா�, ெதாைல ேநா�கா4 
பா!	(� ெகா2.�1த நா�ப( வய( மதி�க	த�க ெபயி2ட! ெப�மா& 
ைககா�கைள ெவ-. உதறி� ேபா3கிறவ! ேபா� உதறி� ெகா23 எ�1( 
ேபசினா!. 
 
"அ2ணாநக!. ஹ#\8 ேபா!- க-3ற இட	(ல ஒ� சி	தா& ெபா2ண 
கா".ரா�ட! ஜாைடமாைடயா4 கி2ட� ப2ணியி��கா". அ1த� ெபா2< 
க2.+சி��கா&. ஒ�நா& Mேடா! )�ல அ1த� ெபா2< சிெம2- F-ைடைய	 
W�க+ேச, கா".ரா�ட! அவ& ைகைய� பி.+� இM(�கிறா". அவ& :�பா3 
ேபாட, வா-+ேம" அ8ேக ேபா4 கா".ரா�டைர க2.+சி��கா". ஒ� வார	(ல 
அ1த வா-+ேமைன. எைதேயா தி�.-டா"% ெசா�E கா2.ரா�ட! ேபா_M 
லா�கா��ல ேபா-3, கைடசில அவைன ஒ� வ�ஷ� ெஜயி5ல ேபாட 
வ+�-டானா�. அ1த� ெபா2< W�7� ேபா-3+ ெச	(-டாளா�. இ1த+ ச8கதி 
ந�ம வாயில வ!ல. ;ாீேதவிேயா. கிாிேதவிேயா"% ேபசேறா�." 
 
ேபசிய வா4க& அைட	(� ேபாயின. ேமMதிாிகளி" வ�ைகைய� பா!	த க2க& 
பிரமி	( நி"றன. சில சி	தா& ெப2க& த8க��7 ஏ�ப-ட அ�ல( ஏ�படவி�1த 
அபாய8கைள நிைன	(� பா!	( ெந>ச+ �ைமயி� ெப�F+� வி-டா!க&. 
ெபயி2ட! ெப�மா& ேக&வி�ப-ட ச�பவ	ைத நிைன	(� பா!�க �.யாதவ! 
ேபா� அ87மி87மாக நைடேபா-டா!. அ8கி�1த எ�லாேம அMதமி	த( ேபா� 
ஆகாய	ைதேய அ2ணா1( பா!	த தாய�மா ெவAைமேயா3 ேபசினா&. 
 
"ெபா2ணா பிற�கற( த��. அ�ப.ேய ெபாற1தா கா-.D� சி	தா& 
ெபா�மனா-.யா பிற�கற( ெரா�ப த�� பாவ�. யா� ெப	த ெபா2ேணா? 
அவ��காக ச�ேபா!- ப2<ன மவராச". இ�ேபா ெஜயிE� எ�ப. 
வா3றாேனா?” 
 
ெப�மா& உலவி� ெகா2ேட ேபசினா!. 
 
"ந�மள மா(ாி சாதாரண ஜன8கேளாட நிசமான கவன	த தி���ற வித	தி� நா-.� 
ப	திாிைகக��, பா-3� நட�7( ந.ைக ேஷாபா ெச	(-டா&% நா� 
ேப�கிேறா�. ந�ம ெபா2<8க ெச	தா�. பிண� ேபான ெபாற#தா", (�க� 
விசாாி�க� ேபாேறா�. ேபான வார� இ�ப.	தா" அ1த� கிழவி ேராஸ�மாவ." 
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தாய�மா இைடமறி	தா&  
 
"அைத+ ெசா�லாதீ8க, ெபயி2ட!. நீ8க இ"ெனா� வா-.+ ெசா"னா� நா%� 
இ1த சண	(ேலேய ெச	தா5� ெச	(3ேவ". வாணா� மவராசா அ1த� கத." 
 
ெப�மா�� உண!+சி வச�ப-டவ!ேபா�, ைககைள பி"�றமாக� க-.� ெகா23 
நி"றா!. ^�கைடயி� ஒ�வ! மா�றி ஒ�வராக ^�7.	(� ெகா2.��கிறா!க&. 
ெப�மா&, யா��ேகா ேபா-3 ைவ	தி�1த க2ணா. ட�ள! ^ைய எ3	(, 
தாய�மாவிட� நீ-.னா!. அவ& "இைதவிட ெவ	தல பா�7." எ"A இ�	த ேபா(, 
அவ!, த" ைச- ைப�7& இ�1த ைபைய எ3	(, அகல விாி	(, ெவ�றிைலையD�, 
பா�7	 WைளD� நீ-.னா!. 
 
தி^ெர"A கிழ�7� ப�கமாக இர23 வாEப உ�வ8க& வ�வ( ெதாி1த(. 
அவ!க& அ87மி87மாக� பா!	(� ெகா23, அக"ற க2கேளா3, விாி1த 
கா�கேளா3 வ�வைத� பா!	த(�, தாய�மா#�, ெப�மா��, அவ!க& 
ெச"ைன�7� �தி( எ"பைத� க23 ெகா2டவ!க&ேபா�, ஒ�வைர ஒ�வ! 
�திதா4 பா!�ப( ேபா� பா!	தேபா(, ெகா	தனா! ெகா2ைடயா, "ெப�மா& த�பி. 
ெஜயி5ல இ��கிற வா-+ேம%�7 நாம ஏதாவ( ப2ண �.யாதா” எ"றா!. 
தாய�மா, ெதாைலவி� ெதாி1த உ�வ8க& மீ( நா-.ய க2K+ைச ெகா	தனா! 
மீ( ேபா-3� ெகா2ேட ேபசினா&. 
 
"ந�மள மா(ாி ஏைழ பாைளகளால எ"ன ப2ண �.D�? நம�7&ளதா" ஒ�Aைம 
கீதா?. ெபயி2டைர� பா!	(, ெகா	(�கார! வயிெரறிD( ெகா	(�கார! ேமல 
பிள�ப��7� ெபாறாைம, பிள�ப! ேமல, ஆசாாி�7 ெபாியா��7 சி	தா& ேமல. 
அJவள# ஏ" ேபாக<�? இ�ேபா என�7 ஐ�ப	த>� வய� ஆ#( நா�ப( 
வ�ஷமா. சி	தாளா4 கீேற". எ"னால கா"கிாீ- ;ட�.D�, ெலவ� பா!�க 
�.D� ேமா�ட சாியா ப2ண�.D�. நா% ஆ��ைளயா இ�1தா�. இ1ேநர� 
ெகா	தனாரா4 மாறி இ�ப	திர23 )பா ச�பாதி+சி��ேப". எ"ன ப2ற(? 
ேபாறாத கால� ெபா�மனா-.யா ெபாற1(-ேட". எ-3 )பா4 ச�பள	(ேல. 
நா�ப( வ�ஷமா4 சி	தாளாேவ கீேற". எ8ேக கா-.D� ஒ� ெபா�மனா-. 
ேமMதிாியாேவா ெகா	தனாராேவா கீறாளா? நம�7&ள ஆயிர� ேபாறாம. 
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ெபயி2ட! அ.�கிற நிற	(ல, ஆசாாி ேபா3ற கத#ல, ஒ-ட! ேதா23ற 
வாண	(ல. ெகா	தனா! க-ற �வ! - ஒ� க-.ட� அ�ப.ேய நி�7(. ஆனா� 
எ8ெக�லாேமா சிதறி� கிட�7ற சாமா"கைள உயிைர� ெகா3	( ஒேர இடமா4 
ஆ�7ற நா�, அ1த K3 மாதிாி நி�ேகாேமா? பிற7, ஏ". கா2.ரா�ட! 
ெபா�மனா-. ைகைய� பி.�க மா-டா"? வா-+ேம" ஏ" ெஜயி5�7� 
ேபாகமா-டா"?" 
 
தாய�மா� கிழவி ேபசி �.	(வி-3, ெப�மா& த"ைன� பாரா-ட ேவ23� 
எ"ப( ேபா� அவைர� பா!	தா&. அவ�� ஒ� பா!ைவயாேலேய அவைள� 
பாரா-.யி��பா!. அ�ல( ம�றவ!கைள� பா!�கிற ேதாரைணயி" Fல� அவளி" 
உ	ேவக	ைத அ8கீகாி	தி��பா!. அத�7& அ1த இர23 உ�வ8க�� வ1( 
வி-டன. அ8ேக :.யி��7� :-ட	ைத� பா!	த(� மன� ேபான ேபா�கி� 
நட1தவ!க&, மன� நி"ற( ேபால நி"றா!க&. பிற7 மீ23� நட�க� ேபானா!க&. 
ஏேனா நட�கவி�ைல. 
 
அ1த உ�வ8களி� ஒ"A ஆ2. ��ப( வய( எ"A ெசா�வேத அதிக�. 'கா"�ாீ- 
கலைவ மாதிாி உட�பி" அ<�க& ர	த	(ட" பிைசய�ப-3, அ�	தமாக 
இA�க�ப-ட( ேபா"ற உட�� அவன ச�A ஒ�Eயாக	 ெதாி1தா5� ேபா" 
ெவயி- ஆசாமி. :!ைமயாக ��A� ெப�ற F�7 கA�பாக இ�1தா5� 
பளபள�பான கA��. கைட1ெத3	த ேத�7	 W2க& ேபா"ற கா�க&. 
இ"ெனா"A ெப2. அவ��7 இ�ப	திர23 வய( இ��கலா�. தைலேய ஒ� 
பாரமாகி, அைத	 தா8க �.யாதவ& ேபால (வ2ட உட�� அளவான 
எ5�பைம�� உ&ளதா�, அ1த� 7ைழேவ ஒ� நளினமாக	 ெதாி1த(. �-ட 
ெச8க� நிற�. அ�	தமான ��வ8க&. ஆனா5�, எ3	ெதறி1( பா!�ப( 
ேபாலான பா!ைவ. க!வமான பா!ைவய�ல. க!வப8க� பா!ைவD� அ�ல. 
 
இ�வ��, தய8கியப. நி"றா!க&. எ�ேலா�� அவ!கைள� பா!	(� க2கைள 
விாிவா�கினா!கேள தவிர, வாைய	 திற�கவி�ைல. இAதியி� அவேன ேபசினா". 
ேபசிவி-3, அவ!க& த"ைன கி2ட� ெச4ய� ேபாகிறா!கேளா எ"ப( மாதிாி 
த"ைனD� :-ட	ைதD� மாறி மாறி� பா!	(� ெகா2டா". 
 
"இ8க. ஏதாவ( விேசஷமா?"  
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ெகா	தனா! ெகா2ைடயா, எக	தாளமாக+ ெசா"னா!.  
 
"நா8கதா" விேசஷ�."  
 
"இ�ல. :-டமா நி�கியேள"% ேக-ேட"." "ஏ" நி�க�படாதா?” 
 
"நா" எ"ன மவராசாவா? இ�ல ம1திாியா? உ	திர# ேபாட. நாேன ப>ச� பிைழ�க 
வ1த ப"னாைட." 
 
ெபயி2ட! ெப�மா& பி"�றமாக� க-.ய ைககைள �"�றமாக Kசி� 
ேபா-3வி-3, அ"� த(�ப� ேக-டா!. 
 
"த�பி�7 எ1த ஊ�?"  
 
"தி�ெந�ேவE ஜி�லா#ல ஆல87ள	(�7 ப�க	(ல ஒ� கிராம�. ேந	(தா" 
ெம-ராM வ1ேதா�." 
 
"எ"ன விேசஷ�?"  
 
"ஊ!ல. வய� ேவைல�7� ேபாேவ". இவ& நா�A நட#கைள எ3�க"% 
ேபாவா&. இ�ேபா மண� ேதாி மாதிாி ஆயி-3. ெவயி5ல நிலெம�லா� 
ெபா�8கி-3." 
 
"ஒன�7 நில� உ2டா?"  
 
"கட"தா" உ23" "பிற7 ஏ". ஏேதா ப	( ஏ�க! நில� வ+சி��கிற விவசாயி 
மாதிாி வயல�ப	தி இ�ப. வ�	த�படேற?" 
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"நீ8க ெசா�5ற( நியாயமா� படல. கிராம	(ல, நில� வ+���க விவசாயி ஒ� 
வ�ஷ� மைழ ெப4யா-டா5�. விைத ெந�ல 7	தியாவ( சா��டலா�. வய5ல 
விைளயா-டா5� க��ப-. கா+சாவ( பிைழ+சி�கிடலா�. ஆனா� :E�7 
விவசாய ேவைல�7� ேபாற எ"ைன மாதிாி ஆ�வ��7	தா". 7ள� ெரா�ப 
��கிய�. ெவளி�பைடயா ெசா�ல�ேபானா�. நில� பிற	தியா�� 7"னா5�, 
அ1த நில	ேதாட அ�ைம. எ8க��7	 தா" ெதாிD�. அ1த நில	(ல விைள+ச� 
இ�லா-டா, நா8க �ைள�க �.யா(." 
 
"அதாவ(. ப8களா�மா ைபயேனாட அ�ைம. அ1த K-ல ேவைல பா!�கிற 
ஆயா#�7	 ெதாியற( மாதிாி" எ"றா! ெகா2ைடயா. 
 
விவசாய ஆயாவான அ1த இைளஞ" அவ! ெசா�வ( �ாியவி�ைலயானா5� 
ஏேதா த" நிைல�7 இர8கி� ேப�கிறா! எ"A நிைன	( தி��திேயா3 �"னைக 
ெச4தா". 
 
தாய�மா ஒ� ச1ேதக� பிேரரைணைய� ெகா23 வ1தா&. 
 
"ஆமா, ஊ!ல இ�1(. நீD� ஒ" ச�சார�� ெவளிேயAற(�7 ப>ச� ம-31தா" 
காரணமா?" 
 
அவ" ஏேதா ெசா�ல� ேபானா" அ1த� :-ட	திட� �ைறயிட� ேபாவ(ேபா� 
ேதாளி� கிட1த தன( (2ைட எ3	( �ழ8ைகயி� ேபா-3வி-3, வி�	த 
வியா�கியான8கேளா3 ேபச� ேபாகிறவ" ேபா� உ-கார� ேபானா". உடேன 
அவ" மைனவி அவ" விலாவி� இ.	( மி"ெவ-3� ேபால உத-ைட+ ���கி, 
க2கைள ேம�வா�கி� W�கி� ேபா-டா&. அவ" ெப-.� பா�பானா". 
 
அவனிட�, ேம�ெகா23 யா�� எைதD� ேக-கவி�ைல. அவ" மைனவிையேய 
அக"ற வாேயா3 பா!	த தாய�மா 'ஒ" அய#�7 சினிமா#ல ந.+சா ல-ச� 
ல-சமாக+ ச�பாதி�கலா�. சினிமா�கார" பா!	தா�"னா விடமா-டா"' எ"A 
ெசா�ல� ேபானவ&, ெபயி2ட! ெப�மாைள� பா!	த(� வாைய F.� 
ெகா2டா&. பிற7 அவ�ைடய ெபயைர� ேக-டா&. 
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"வ+ச ேப� அ"னவ.#. சில� அ"ன�"% :�பி3வா8க. சில� வ.#"% 
:�பி3வா8க." 
 
"ஒ" ஆ�பைடயா" எ�ப.� :�பி3வா"? அட ெவ-க	ைத� பா� ஒ" 
ஆ�பைடயா" ேப� எ"ன�மா? ெகா	தனாேர! இ1த� ெபா2< ெவ-க� 
படறைத� பா� தி�ெந�ேவE ெபா�மனா-.8க க-.ன ஆ�பைடயான. 'நாேய 
‘ேபய' எ"A :�பி-டா5� :�பி3வா8க. ஆனா� ேப! ெசா�E ம-3� 
:�பிடா(8க. என�7	 ெதாிD�. அதனா�தா" ேக-ேட". ஏ�ேம! ஒ" 
ஆ�பைடயா" ேபைர ��மா ெசா�5 நீ இ�ேபா இ��கிற( ெம-ராM. ��மா 
ெசா�5�மா."  
 
�"� வாD� பி.யி� அ�லா.ய அேத ைபய", இ�ேபா( சிாி��� பாதிD�, ேகாப� 
மீதிDமா4 ேக-டா" 
 
"ஆயா, நீ எ"ன கவ!ெம2- மMட!ேரால எ�தி� ப.�க( மாதிாி ேப! ேக�7ற, 
பாவ�, நா-3��ற8கைள� ேபா4 டபா4�கிறேய"  
 
"எ"ேனாட ச!KM�7. நா% மMட! ேரா� :ட எ�தலா2டா?”  
 
"நீ எ�(னா�. அ( கா!�பேரஷ" மMட! ேரா� மாதிாி ;3�?" "இ�ப ம-3� 
எ"னவா�?"  
 
தி^ெர"A ேப+� நி"ற(. எ�லா�� பா!�காத சமய	தி� ஒ�வ! அ8ேக வ1( 
நி"A பா!	தா!. இர2டாக ம.	(� க-.ய 58கி, ைகயி� க.கார�. இ"ெனா� 
ைகயி� W�7�ைப, கவி/	(� ேபா-ட மீைச, ெதனாவ-டான பா!ைவ. ேமMதிாி. 
அ1த அ.ைமகளி" உைழ�ைப விைல ேபச வ1தி��7� தரக!. அவ!க��7 
அவ!தா" ம1திாி, ேபா_Mகார!. இவ!க��7 அ3	தப.யாக வ�� ஆ2டவ". 
எ�ேலா�� எ�1(, அவைர ெமா4	(� ெகா2டா!க&. அவ!. அவ!கைள ேம5� 
கீ�மாக- பா!	தா!. 
 
"சி�M ேபா-3. ேம�தள�. ;ச<�. அ>� ெபாியா&. அ>� சி	தா& ேவ<�." 
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ஐ1த�ல; ஐ1ைத1( இ�ப	ைத1( ேப��7� அதிகமாக அவைர+ O/1( 
ெகா2டா!க&. க2களா� ெக>சியவ!க&. அவர( க2 பா!ைவ�காக அ( ேபாகிற 
இடெம�லா� த" பா!ைவைய ேமாத வி-டவ!க&. �"னா5� பி"னா5மாக 
�2.ய.	தவ!க&. ெமா	த	தி� பி+ைச�கார!க&:ட, அ�ப. ெமா4�க 
மா-டா!க&. உைழ�ைப பி+ைசயி5� ப3பி+ைசயா4 வழ8கிD�, அ( ெதாியாத 
அ1த உைழ��+ சைதக&, த8கைள வி�க� 7ைழ1தா!க&. க�Iரமான உட�க&, 
க	தாைழேபா� (வ2டன. 
 
ேமMதிாி சிறி( விலகி நி"A ேபசினா!. 
 
“கா2.ரா�ட! ேமாசமான க>ச". வழ�க�ப. ெபாியா& சி	தா& :E கிைடயா(. 
பாதி நாைள�7. ெபாியா��7 நா5 )பா. சி	தா��7 F<)பா தா" தர�.D�. 
இQட� இ�1தா� வா8க. இ�ல"னா நைடைய� க-38க. அ��ற� இச�7 மச�7 
ேபச�படா(." 
 
"ஒ� சில! நக"றா!க&. ெப��பாேலா!, ேவைல ��கிய� :Eய�ல எ"ப(ேபா�, 
நி"ற இட	திேலேய நி"றா!க&. ேமMதிாி�7 இ"%� ேர-ைட� 
7ைற	தி��கலாேம எ"A ஒ� ஆைச. த" �"னா� 7ைழ1த 7ைழ#�7�, 
7ைழ1தவ!களி" உட� பல	தி�7� ஒ� விகிதா+சார	ைத ஏ�ப3	தி�ெகா23 
ஒJெவா�வராக� பா!	(, த" ப�க� நி�க+ ெசா"னா!. அ1த� :-ட	ேதா3 
:-டமாக� ேபா4 நி�க�ேபா" தாய�மாைவ� பா!	( அத-.னா!. 
 
"நீ அ1தா2ட ேபா. ேபான வார�. ஒ2<�7� ேபாற சா�7ல ஒ� மணி ேநர	த 
ேவM- ப2<ேன. ஒ" உட���7 �.யா(. ஒ	தி�ேபா." 
 
தாய�மா ெக>சினா&. 
 
"அ�ப.+ ெசா�ல�படா( ேமMதிாி. இ"னி�7 ேவைல�7� ேபானா	தா". 
நாைள�7 டா�டரா2ட ேபாவலா�. ப	ேதாட பதிெனா2ணா ேச!	(�ேகா." 
 
"அ1த� கத வாணா�." 



133 

 

 
"நீேய த&�னா. நா% யா! கி-ட ேபாேவ"? ெசா�5 நயினா." 
 
"ஆமா. நீ வய�� ெபா2<. ஒ"ைன	 த&ேற". ஏ�மா, நீ ஊ��7� �திசா? க-.ட 
ேவல ெதாிDமா?" 
 
அ"னவ.# கணவைன� பா!	(வி-3, அவ" அ%மதி கிைட	த அ%மான	தி� 
பதிலளி	தா&. 
 
"க-.ட ேவல பழ�கமி�ல. இவகைள ேவ<�"னா :-.�கி-3� ேபா8க." 
 
"நீ வாாீயா? அ(தா" ேக&வி" 
 
"சாி வாேற"."  
 
"க-.ட ேவைல பழ�கமி�ல"% ெசா"ேன."  
 
"ெச	தா�தானா �3கா3 ெதாிய<�? ஏைழ8க��7 K-ல இ��க(. �3கா-ல 
இ��கற( மாதிாி தாேன." 
 
"பரவாயி�ைலேய. ந�லா	தா" ேப�ற. இ�ப. வா." 
 
அ"னவ.# ��ஷைன� பா!	தா&. பிற7 "இ8ேகேய லா1(8க. நா" வார( 
வைர�7� ெவளியி� ேபாவ�படா(" எ"A ெசா�E�ெகா2ேட ேமMதிாி நி"ற 
ப�கமாக நக!1தா&. 
 
ப�ளி� ச!KM கமிஷ" ேச!ம" மாதிாி, ேமMதிாி �"னா� நட�க, அவேரா3 
ெதா8கி� ெகா23 ேபாகிறவ!க&ேபா� ேத!1ெத3	த "ெபாியா&'க��, 
'சி	தா&'க�� நட1தா!க&. அ"னவ.#, கணவைன	 தி��ப	 தி��ப� பா!	(� 
ெகா2ேட நட1தா&. தி^ெர"A அவேளா3 வ1( ேச!1த கணவ" "நா" நீ ேவைல 
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பா!�கிற இட	(�7� ப�க	தி� வ1( நி�ேக"" எ"றா". அவைன அத-ட�ேபான 
ேமMதிாி�7 அத-3வத�7 இ"ெனா� ஆ& கிைட	த(. 
 
தாய�மா, ெக>சி� ெகா2ேட ஓ.வ1தா&. 
 
"ேமMதிாி. இ"னி�7 ம-3மாவ( :-.-3� ேபா ேமMதிாி. நாைள�7 எ�ப.D� 
டா�டரா2ட ேபாக<�." 
 
"நீ. ஒ2<�7� ேபாற(�கா?" 
 
அ1த� ப�கமா நட1(வ1த ெபயி2ட! ெப�மா& அத-.னா!.  
 
"ேயாJ, நீயி�லா� ம%ஷனா4யா? அ1த அ�மா#�7 எ"ன ேகாளாேறா? 
ஒ"ேனாட F< வ�ஷமா ேவைல�7 வ!ர ெபா�மனா-.. நா�ப( வ�ஷமா 
சி	தாளா4 ேவைல பா�7றவ&. இ1த நா-ல யாைன�7�:ட ெப"ஷ" 
ெகா3�கறா8களா�. ஆனா� யாைனையவிட அதிகமா ேவல பா!	த அ�மா#�7 
ெப"ஷ" வாணா�. ேவல :டவா ெகா3�க�படா(? அ1த அள#�கா ெந>சில 
ர�� ஏறி-3? உ"ைன+ ெசா�E� 7�றமி�ல4யா? எ�லா	(�7� எ8கள+ 
ெசா�ல<�. அட. நீ ேவல :ட ெகா3�க ேவ2டா�. ேப+சாவ( 
ம%ஷ	த"ைமயா4 இ��க�படாதா?” 
 
நட1( ெகா2.�1த ேமMதிாி, சிறி( நி"றா!. ெபயி2ட! ெப�மாைள� பா!�7� 
ேபாெத�லா� அவ��7� பய�. :3மான வைர, அவைர ேவைல�7� 
ெகா23ேபாகமா-டா!. ேவைலயி� 7ைறD� ெசா�ல �.யா(. அவ! ேக-கிற 
ேக&விகைள த&ள#� �.யா(, ெகா&ள#� �.யா(. 
 
ேமMதிாி தய8கி நி"ற ேபா(, ெப�மா& நிதானமாக� ேக-டா!. 
 
"நீய இ1த அ�மாகி-ட எ	தைனேயா வா-. க-.ட ேவைல�7 ஐ.யா 
ேக-.��ேக. அ1த�மா ெகா3	த அ	தைன ஐ.யாைவD�. எ"ஜினிய�8கேள 
ஆ+சாிய�ப-3 அம� ெச4( இ��கா8க. �"னாேல மாதிாி, இதால ேவல பா!�க 
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�.யா-.D�, ஒ"பேதாட ப	தா நீ ெநன+சா� சமாளி�கலா�. அ��ற� ஒ" 
இQட�" 
 
ேமMதிாி தய8கியப.ேய பதிலளி	தா!.  
 
"இ�ேபா ஆ�8கள எ3	தி-ேட". இத�7 ேமல :-.கி-3� ேபானா� 
கா2.ரா�ட! க	(வா". ஓ8க �க	(�காக நாைள�கி ேவ<�"னா� 
:�பி3ேற". இ�ேபா யாைர கழி�க �.D�?" 
 
அ"னவ.# கணவைன� நிமி!1( பா!	தா&. தாய�மாைவ - அவளி" த&ளாத 
இயலாைமைய� ஏறி-3� பா!	தா&. பிற7 ேதாைள நிமி!	தியப. ெசா"னா&: 
 
"நா" ேவ<�"னா� நி"%�கிேற". இ1த�மாவ :-.�கி-3 ேபா8க." 
 
ேவA வழியி�லாம�, ேமMதிாி, தாய�மாைவ+ ேச!	(� ெகா2டா!. 
 
"நீD� வா. பரவாயி�ைல." எ"A அ"னவ.ைவ� பா!	(+ ெசா�ல�ேபானா!. 
பிற7 7�ற உண!வாேலா அ�ல( ெப�மா��7� பய1ேதா, நிைன	தைத+ 
ெசா�லவி�ைல. தாய�மா, அ"னவ.வி" ைககைள� பி.	(� பாச� ெபா8க 
அ�	திவி-3, ேமMதிாியி" பி"னா� நட1தா&. ெபயி2ட! ெப�மா& அ1த� 
கிராம	(� ெப2ைண நிமி!1( பா!	தா!. பிற7 "நாைள�7 அ1த ^�கைட� ப�க� 
வா8க. எ1த ேமMதிாி கி-டயாவ( ேச!	( வி3கிேற"" எ"A ெசா�Eவி-3, 
ேவகமாக நட1தா!. 
 
அ"னவ.#�, அவ& கணவ%� ^�கைட� ப�கமாக நட1தா!க&. கணவனி" 
ப�க	தி� இ�1த ேகாணி F-ைடைய அவ& வா8க� ேபானா&. அவ" ெகா3�க 
மA	தா". 
 
இ�வ�� ^�கைடைய ெந�8கியேபா(, பிளா-பார	தி� உைழ�ைப வி�பத�காக 
உ-கா!1(, உ-கா!1( எழ�.யாம� ேபான ஒ� மனித! தி^ெர"A 
வா1திெய3	தா!. அ"னவ.# ^�கைடயி�, பா4ல��7 அ�ேக இ�1த பாதியள# 
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நீ! நிைற1த ட�ளைர. கைட�காராிட� ேக-காமேல எ3	(� ெகா23, அ1த 
மனிதைர� பா!	( ஓ.னா&. 
 
காைலயி� ^ையD�, I.ையD� மாறிமாறி	தி"A ேவைல�7� ேபாகேவ23� 
எ"ற மேனா திட	தா�, பி	த மய�க	ைத� க-3�ப3	திய அ1த உைழ�பாளி, 
இ�ேபா( உைழ��� ேபானதா� எ�லா� ேபாக-3� எ"ப(ேபா�, வயி�ைற 
வி-3� பி.	தா!. அ( வா1தியி" வ.வி� ஒ�பாாி ஒEேயா3 ெவளி�ப-ட(. அவ! 
–  
 
வா1திெய3	(�ெகா2ேட இ�1தா!. அதி� வAைமயி" நிறமான ம>ச& இ�1த(. 
இயலாைமயி" மய�கமான பி	த� இ�1த(. 
 
வAைமைய உ2ட வயிA இ�ேபா( அதைன வா1தியாக	 தி��பி� ெகா3	த(. 
---------------  
 
2 2 2 2     
 
மாைல மய8கி� ெகா2.�1த(. 
 
பிளா-பார	தி" W2க& ேபா� நி"றவ!க&, W8கி� கிட1தவ!க&, ேசா�பி� 
கிட1தவ!க&, ஆகாய	ைத	 (ழாவி� பா!	தவ!க&, ;மிைய� 7	தி� பா!	தவ!க&, 
வயி�ைற� பி.	(� ெகா2டவ!க& - ஆகிய ஆ2, ெப2, சிAவ!, சிAமிய! 
அ	தைன ேப��, வான	ைத� பா!�7� மானாவாாி� 7ள� ேபா� 
ேமMதிாிக��காக நி"A ஒJெவா�வராக� ேபா4வி-டா!க&. 
 
அ"னவ.#�, அவ& கணவ%�, அ1த	 ேதநீ! கைட�க�ேக ெவAைமயா4 
உ-கா!1தி�1தா!க&. வ�ேவா! ேபாேவா! க27	தி� பா�பா4 பா!�பைத� 
பா!	( கீாிேபா� சீற� ேபானவ&, எEேபா� அட8கி�ேபானா&. கணவைன� 
பா!	( ‘எ8ேக ேபானா5�. ட#%�ப�க� ேவ2டா�' எ"A தா" ெசா"னைத 
அவ" ேக-காமேல இ87 வ1தைத, 'பா!	தியாளா எ"A ெசா�E� 
க2.�க�ேபானா&. 
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பிற7 கQட�ப3�ேபா( 7	தி� கா-3வ( ெகாைலையவிட� ெகா3ைமயான( 
எ"A உண!1தவ& ேபா� உண!வி"றி உ-கா!1தி�1தா&. அவ%� ேமாவா4 
நிமிர, �"தைல சாய, ஆகாய	தி� இ�1( ேதவWத" வ�வ( வைரயி5� 
கா	தி��க� க8கண� க-.யவ" ேபா�, கால ேநர கன பாிமா28க& மற1(ேபா4 
மர	தி�1தா". அ"னவ.# தி^ெர"A அவ" �ழ8காைல ஆ-., மகி/+சிேயா3 
க	தி� ெகா2ேட எ�1தா&. 
 
"அ1தா. FலK-3. மாமா#�. அ	ைதD� வாராவ. 7��ட� ேபான சாமி 7A�க 
வ1த( மாதிாி" எ"றா&. 
 
அவ%� எ�1தா".  
 
ஜாிைக ேவQ.Dட", ப-3��டைவDட", ேமாதிர� ைகேயா3, ைவரF�7	தி 
F�ேகா3, ைமன! ெசயி" க�	ேதா3, அைர�கிேலா ெந�லM ெகா	(+ ெசயி" 
வைகயறா�கேளா3 தி���க" ேகாவி5�7 ேத8கா4 பழ	ேதா3 ேபா4வி-3, 
வி;தி பிரசாத� 787ம� மைற	த ெந�றிகேளா3, அ!	தநாாீMவர உ�வ�ேபா� 
உடேலா3 உட� ஒ-ட, காேலா3 கா� த-ட தி��பி� ெகா2.�1த 
(ைர�பா2.D�, அவர( ப	தினி ெவ&ைளய�மா�� அவ!கைள� பா!	( 
ஆ+சாிய�ப-3, அ1த ஆ+சாிய	தா� அதி!+சிD�றா!க&. (ைர�பா2. 
அனி+ைசயாக� க	தினா!.  
"எ"னடா. ேவ5. தி3தி��"% இ1த� ப�க�." 
 
"இ�பதா" சி"ைனயா. ��கைன ேவ2.�கி-ேட". 'எ8க ஊ� ஆ� 
யாைரயாவ( க2<ல கா-3"% மன�ல 7�பி-ேட". அவ" ஒ�ம� 
கா-.-டா"." 
 
"எ"னடா இ(. தி3தி�பி"%? இ( ஒ" ச�சாரமா?"  
 
அ"னவ.#, த"ைன அறி�க�ப3	தி� ெகா2டா&.  
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"எ"ன மாமா, அ�ப. ேக-3��-.ய? நா" ���டாதி பா-.ேயாட ேப	தி. இவ� 
உ� அ4யா#�7 ெபாிய4யா மவனா+ேச, அ	ைதD� நீ�� வய5�7 வ1த�ேபா, 
இவிய ேத8கா4 பறி+சாேவ. நா" ேத8கா4 சீவி� ெகா3	ேதேன. அ1த ஞாபக� 
இ��கா?" 
 
"அ	ைத" சிறி( Wர� நட1( ேபா4 ஒ(8கி நி"A ெகா2டா&. மாமா 
பி.ெகா3�காம� ேபசினா!. 
 
"எ"ன�பா. இ�. ெசா�லாம� ெகா&ளாம." 
 
"எ"ன சி"ன4யா ெச4யற(? ஊ!ல. மைழ த2ணி இ�ல. விவசாய� நட�கல. 
நா8க நட�க ேவ2.யதா� ேபா+�." 
 
"இ1தா பா��. மாமா கி-டD�, அ	ைத கி-டD� மைற�காம+ ெசா�5� ஒ� ெபாிய 
ம%ஷ"கி-ட ெசா�E	தா" ஆக<�." 
 
"அ(#� சாிதா". ஓ� மகி-ட எ(�காக சி"ைனயா மைற�க<�? நா8க. ஊர 
வி-3 வ1த(�7. ப>ச� ம-3� காரணம�ல. ெத�7	ெத� நாராயண" மக". 
அைட�கல� ெத�D��லா? அ1த� பயமவ". இவள� பா!	( ஏடாேகாடமா4 
ேபசியி��கா". ஒ� தடவ. ைகய ேவற பி.+சி இ�	தி��கா". எ"னால தா8க 
�.யல. ேகாப	(ல ெர23 த-3	 த-3ேன". காய�மி�ல. ர	த�மி�ல. அவ8க 
ப8காளிவ திர23 வ1(-டா8க. இ1த எளியவனால தா�7�பி.�க �.Dமா? ந�ம 
ப8காளிக�ல ெபாியவ� நீ�. ஒ�ம மா(ாி எ�ேலா�� ெம-ராM வ1தா+�. நா" 
ஒ	தயா எ"ன ப2ண �.D�? ெகாைல வி�ற அள#�7 வ1(-3. அத�ப	தி� 
:ட கவல�படல. இவள ராேவாட ராவா4 W�கி�கி-3 ேபாற(�7�:ட தி-ட� 
ேபா-3-டாவ. ேபா_Mகார" கி-ட ெசா"னா�, ஒ" ெபா2டா-.ய 
Mேடஷ%�7 வர+ ெசா�58கறா". ஒ2<� ஒடல. ஓ. வ1(-ேடா�" 
 
"இ%ேம எ"ன ெச4Dறதா4 உ	ேதச�?"  
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இத�7& விலகி நி"ற அ	ைத "நீ8க வாாீ8களா. நா" ேபாக-3மா?" எ"A 
ெசா�E�ெகா2ேட ேபா4 வி-டா&. (ைர� பா2. ெசா"னைதேய ெசா"னா!. 
 
"இ�ேபா எ"ன ெச4Dறதா4 உ	ேதச�?"  
 
"அ(தா" �ாியேல சி"ன4யா. ஒ� இ�ப	த>� )பா ெகா3	தா� கா4கறி 
வியாபார� ெச>சி பிைழ+��7ேவ"." 
 
"நா" இ"னி�7 சீ-3�பண� க-ட<�. அ(�ேக இ�ல."  
 
"இ�ல"னா உ8க மி�5லயாவ(, மளிைக� கைடயிலாவ(, அாிசி ம2.யிலாவ(, 
மர	ெதா-.யிலாவ( எ1த ேவைலயாவ( ெகா38க. அநாைத மாதிாி நி�ேகா�." 
 
"அ( வார(�7 �"னால ெதாிய<�பா. ஒ"ன மாதிாி ஆ�8க��7 இட� 
ெபா�& ஏவ� ெதாியா2டாமா? அ1த� பய ைகைய� �.+சா �"னா�, ெபாிய 
ம%ஷ8கி-ேட ெசா�லாம. அ.+சா�? அவ%வ வைளயலா� ேபா-.��பா"? 
கால� கE கால�பா. அ(�7 ஏ	தா� ேபாேல நட�க<�. சாி நா" வர-3மா?" 
 
ஒ� பாத	ைத இ"ெனா� பாத� ேத4�க, நிைல ெகா&ளாம� நி"A ெகா2.�1த 
அ"னவ.# அ�ேக நி"ற மி" விள�7� க�ப	தி� �(ைக+ சா4	( 
உ-கா!1தப.ேய 'மாமாைவ ேபாகவி38க&! அவ�� இJவள# ேநர� ந�மகி-ட 
ேப�னேத ெபாி�" எ"றா&. ேவ5, அவைள ேகாபமாகேவா தாபமாகேவா 
பா!	தேபா(, (ைர�பா2. (அ1த வ-டார	தி�, அவ! . பா2.) ந�வி வி-டா!. 
ேவ5 மைனவியி" அ�ேக உ-கா!1தா". 
 
இ�வ��, ஒ�வ�ட" ஒ�வ! ேபசவி�ைல. ேபானவைரD� பா!�கவி�ைல. 
ெபா�( கழிவ(� ெதாியவி�ைல. ேவ5 தைலைய+ சா4	( கர8கைள அத�7 
அைண ெகா3	தப. ெவறி	( ேநா�கினா". அவேளா, ச�A ேநர	தி�7 
�"�வைர, ஊ!�கார!க& க2ணி� ப3கிறா!களா எ"A ஆ!வ	ேதா3 பா!	தவ&. 
இ�ேபா( அவ!களி" க2களி� விழ�:டா( எ"A நிைன	(, �க	ைத� 
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கவி/	தப., �(ைக நிமி!	தினா". பசி மய�க	ைத மானமய�க� வி�8கிவி-ட(. 
தி�7	 ெதாியாத இட	தி�, திைச ெதாியாம� த8க��7	 தா8கேள தனிைம�ப-ட 
அ1த இள� ேஜா., ஒ�வ! இ��ப( இ"ெனா�வ��7	 ெதாியாத( ேபா�, 
உ-கா!1தி�1தா!க&. ெந.யேதா! ேநர	தி�7� பிற7, ேவ5 த" பா-3�7� 
�ல�பினா".  
 
"இ1த ம%ஷேனாட அ�காவ இேத மாதிாி ஒ�வ" கி2ட� ப2ணியி��கா". 
உடேன எ8க4யா அவைன அவ" K-ல ேபாயி W�கி�கி-3 �+ச1தில கிட	தி 
மிதி+சாரா�. அ(, அ1த� கால�. இவ� ஒ" ைகய அ1த� பய பி.+சத ெபாிசா 
நிைன�கல பா�." 
 
"ெச	த ேப+ைச ஏ" ேபசறிேய? ஒ�வ" ந�மள உதாசீன� ெச4யறா"னா, நா�� 
அவைன உதாசீன� ப2ண%�. இவ� எ"ன நம�7� ப.யள�கிற பரமசிவமா?" 
 
"ஒ"ன� :-.வ1( தி�7	 ெதாியாத கா-ல."  
 
"��மா பினா	தாேதD�. ஊ!ல இ�1தைதவிட இ�ேபா ச1ேதாஷமா	தா" 
இ��ேக". அ8ேக தாE�கயி	த பி.+��கி-ேட தவமி�1ேத". இ8க எ( 
ேபா"◌ா5� எ" தாE� கயிA ேபாகா(8கிற ைதாிய	(ேல எ1த� கQட�� 
ெபாிசா	 ெதாியேல." 
 
"ஏதாவ( வா8கி-3 வர-3மா, ைகயி� இர23 )பா மி+சமி��7." 
 
"இ��க-3�. அேதா பா��. நிைறய சன8க ேரா-லேய ேசாA ெபா87றா8க. 
நாம�� ெபா8கலா�. ஒ� கிேலா அாிசி இ��7." 
 
"கட#ேள! ஒன�கா இ1த� கதி?" 
 
"இ1த ஜன8கள� பா!�காம. எ"ைன ம-3� பா!	( நீ� �ல�பினா� இ"%� 
ேமாசமான கதி வ��. சாி எ1திாிD�." 
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இ�வ�� எ�1(, ெத�ேவார	தி�, ;மிைய Kடாக#�, ஆகாய	ைத :ைரயாக#� 
ெகா23, ச1திர Oாிய! சா-சியாக, சைம	(� ெகா2.�1த, ேவகாம� ேவ7�, 
மனித ஜீவிக& ப�கமாக நக!1தா!க&. சாைலேயார ேவE�கா	தா"ேபா�, ஒ� 
ேகாணிேய Kடாக#�, வாசலாக#� விள8க, அ(ேவ கா�றிலா3� திைர+ 
சீைலயாக	 ெதாிய, மனித	(வ	தி" எ+ச8களா4, எ+சி� பட!1த ப7திகளி� 
சைமய5�காக, சைம�க�ப3� ெபா�&ேபா� இய8கி� ெகா23 இ�1தா!க&. 
 
அ"னவ.#, F"A க�கைள எ3	( ��ேகாண� ேபா� ைவ	தா&. 
ேகாணி�ைபைய	 திற1(, ஈய� பா	திர	ைத எ3	தா&. ேவ5, அைத வா8கி� 
ெகா23, ெதாைலவி� இ�1த கழி�பைற ப�க�ேபா4, அைரமணி ேநர� கா	தி�1( 
த2ணீ! பி.	( வ1தா". பிற7தா", சைமய5�7 ெந����, ெந��பி�7 விற7� 
ேதைவ எ"ப( ெதாி1த(. யாேரா கா-.ய வழி�ப. நட1(, �&ளி விற7கைள 
வா8கி வ1தா". ெந���� ப�றிய(. நீ! ெகாதி	த(. கா�A அைண	( க�ல3�� 
சாய�ேபான(. அ"னவ.# �-டக�ைல� பி.	( �-ட விர�கைள 7ழா4 மாதிாி 
அைட	(� ெகா23 "ப+ைச மிளகாD� உ��� வா8கி-3 வா��" எ"A 
ெசா"னேபா(, அ�ேக அ3��� ேபா-.�1த ஒ� "வா<�"னா, இ1த அ�மில 
(ைவய� அைர+��ேகா. எ1த ஊ��மா?" எ"றா&. 
 
இத�7& ஒ� ைபய" வ1( "(ைர�பா2. �தலாளி ஒ8கைள, சீ. ஒ"ைன 
:-.-3 வர+ெசா"னா!" எ"A ெசா�Eவி-3, த"ைன ெபாிய மனித"ேபா� 
பாவி	(� ெகா23 வயி�ைறD� (�	தி, ேவ5ைவ சி"ன மனித"ேபா� 
பா!	தா". அ( ஊராக இ�1தி�1தா� யா�ல. நீ. ஒ�பைன உைத�கிற பயேல"% 
ேவ5 ேக-.��பா". இ( ஊர�ல. பண�கார!க& வா�� இ�பதா� 
C�றா2.5� ஏைழக& க� அ3�பி� சைம�7� க�கால�. மாெப�� ெச"ைன 
நகர�. அேதா3 நரக�. டா ேபாடாம� :�பி-டாேன, அ(ேவ ெபாிய ச5ைக. 
 
அ3�� ஊ(வைத �.�காத மைனவியிட� ெசா�Eவி-3� ேபாவத�காக ேவ5 
நி"றா". "ஒ"னதா�பா. எ	தைன வா-. ெசா�ற(" எ"றா" அ1த� ைபய". 
அ"னவ.# ஊதி �.�ப(ேபா� ெதாியவி�ைல. கா�றி" F+� அவ& F+ைச 
கைள�க ைவ	த(. கைள	தா5�, இ( பிைழ�ப�லவா. எ2சா2 உட�பி" 
Fலம�லவா அவ& கா�ேறா3 ேபா-.ேபா-3, கா	தா.ேபா� ஆ., :	தா.ேபா� 



142 

 

ப�ேவA ேகாண8களி� நக!1(, ஊதினா". ேவ5 அ1த ஊதிய மனிதைர� பா!�க� 
ேபானா". 
 
கா�மணி ேநர� கழி	( தி��பிய கணவைன� பா!	(, இ"%� அ3�;(� 
ெப2ணான அ"னவ.#, "ஓ8க சி"ன4யா எ(�7� :�பி-டாரா�?" எ"றா&. 
ேவ5 எாி+சேலா3 ேபசியேபா(, அவ&, க2<& இ�-டான �ைக எாி+சைல 
சகி	(, F.ய க2கைள	 திற1தா&. 
 
"இ1த	 ெத�#ல ேசாAெபா8கி	 தி8கறைத� பா!�க அவ��7 அவமானமா 
இ��கா�. ந�மால, நா� பிற1த ஊ��ேக அவமானமா�. சாதி�ேக தைல� 7னிவா�. 
அதனால ப	( )பா தாேர". இ"ைனய ரா	திாி ேஹா-ட5ல சா��-3� கழி8க. 
அ��றமா4 ேவற ேப-ைட�7� ேபாயி38க"% ெசா�Eவி-3, ெசா�E �.�7 
�"னாேலேய, ப	( )பா ேநா-ட திணி+சா�." 
 
"ஓ8க சி"ன அ4யா ெகா3	தைத எ"ன ெச4தீ�?"  
 
"எ"ன ெச4தி��ேப"% நிைன�ேக?"  
 
"தி��பி� ெகா3	தி��I!"  
 
"ேபசாமலா ெகா3	தி��ேப"?"  
 
அ1த� ேப+ச	தா" இ"ெனா� தடவ ேப�ேம"?" 
 
"சி"ன4யா. ெத	த�படா(. தி�ட�படா(. ேந!ைமயா எ(ல ேவ<�"னா5� 
இ��கலா�. ப8களா#ல தி�-3+ேசாA சா��3றதவிட, ேரா-ல க>சி+ ேசாA 
சா��3ற( எJவளேவா ேம5. ஏைழ பாைளகைள கச�சி� கச�கி� பிழி>� கர2- 
அ3��ல ேசாA ெபா87றதவிட. க�ல3��ல ெபா87ற ேசாற வயிA தா87"�"% 
ெசா�E-3 அவேரா3 ெசா�5�7� கா	திராம� வ1(-ேட". 
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"பரவாயி�ைல. நா" ெநன+ச( மாதிாிேயதா" ேபசியி��கிய�. ெகா>ச� இ1த 
அ3�ப ஊ(�. ஊதி ஊதி எ" க2<தா" ஊதி�ேபா+�." 
 
ச1தி மனித!களி" சா�பா-3 விவகார� �.1( ெகா2.�1த(. அ(வைர 
த8கேளா3 ெத�	த�பதியாக வ1( ேச!1த அவ!கைள� கவனி�காத அ1த 
ெத���	திர!க&, த8க& ேவைல+ சிரம	தி� - சைமய� சி	தி� - த8கைளேய 
மற1தி�1த அவ!க& இ�ேபா( அவ!கைள உ�A� பா!	தா!க&. 'க.+சி�கா 
ஏதாவ( ேவ23ேமா எ"ப(மாதிாி தாலாவி� க>சிைய ஊ�றி, ப+ைச மிளகாைய 
க.	( வAைம�7+ O3 ேபா3வ( ேபா�, க>சிைய ஊ	தி, ஊ	தி� 7.	த ேவ5, 
மைனவியி" த-.�, த" த-.� இ�1த க>சிைய ஊ�ற� ேபாக, அவ&, அவ" 
த-ைட	 தா/	தி, த" த-ைட உய!	தி, த" க>சிைய அவ%�7 எ3�க� ேபாக, 
த-3�ெக-ட ஊட�க& நட�7� K3க��7 �"னா� த-3 ஊட� நட1த(. இதர 
ெத� ம�க& ேபச வ1தைத மற1(, அவ!கைள ரசி	(� பா!	தா!க&. 
 
அ"னவ.#. "ெத�#ல அ3�� �-., தி"ன ேவ2.ய நிைலைம ஆயி-ேட' எ"A 
த"ைனயறியாமேல நிைன	தவ&, அ8கி�1த மனித!கைள� பா!	த(�, அவ!களி" 
ஆதரவான �க8கைள� பா!	த(�, கட1த ப	( நா-களாக இ�1த Iதி அ.ேயா3 
அ�A� ேபான( ேபா�, அவ!கைள� பா!	(� �"னைக ெச4தா&.  
 
கி�Qணாயி� வா8கி� ெகா23, அ1த� ப�கமாக வ1த தாய�மா ெகா>ச� க>சி 
7.�கியா' எ"ற 7ர� ேக-3 நிமி!1தா&. பிற7 அ. ஆ	ேத. க-சில. இ8ேகேய 
"ேடரா ;-3-.யா. எ"A ெசா�E� ெகா2ேட, , 7	(�காE-3 உ-கா!1தா&. 
ேரா-3 வா/�ைக�7 பாி+சயமி�லாத அ"னவ.ைவ, பாிதாப	(ட" பா!	தா&. 
பிற7 அ1த� பாிதாப	ைதேய ேப+சாக மா�றினா&. 
 
"ஓ8க. ஜாதி சன	(�கி-ட ேபாகாம, இ�ப.யா ெச4யற(?" 
 
அ"னவ.#, ஒ� ட�ளாி� க>சிைய ஊ�றி, தாய�மாவிட� நீ-.� ெகா2ேட "எ8க 
சாதி சன� இேதா இ8க இ��கவ8கதா"." எ"றா&. தாய�மா ஆ+சாியமாக� 
ேக-டா&. 
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"நா%� எ	தைனேயா நா-3��ற� ெபா�மனா-.கைள� பா!	(�கி% 
இ��க	தா" ெச4ேற". ஆனா� ஒ"ைன மா(ாி (ணி+சலாD�, O(வா( 
இ�லாம5� ேப�ற ெபா�மனா-.ய இ�ப	தா" பா!	தி��ேக2.�மா." 
 
அ"னவ.# சிாி	தா&. ஒJெவா� ப�5�, தனி	 தனியாக+ சிாி�ப( ேபா� 
ெகா&ைள+ சிாி�ேபா3, தாய�மாைவ� பா!	தா&. 
 
அவேளா, ஏேதா ஒ"ைற ேயாசி�ப( ேபால தைலைய ஆ-.வி-3, பிற7 வ.வி" 
ைகைய� பி.	(� ெகா2ேட க>சிைய� 7.	( �.	(வி-3� ேபசினா&. 
 
"நீ அறியாத ெபா2<. எ"னால ெத�#ல தா�7� பி.�க �.யா(. ெபாA�கி� 
பய5வ வ�வா8ேகா, ப�7வமா� ேபச<�. கா!�பேரஷ" லாாிைய� பா!	தா நா4 
ஓ. ஒளியற மாதிாி, நீD� ச-.பாைனேயாட ஒளிய<�. ேபா_Mகார" மிர-.� 
பா!	தா� மிரளாம� பா!�க<�. இ(�லா� ஒ"னால �.யா(. ேபசாம எ" 
7-ைசயிேல த8கி�ேகா, அ��ற� பா!	(�ேகாலா�. அ4ய, ெத ஒ"ைன	தா". 
எ41தி�." 
 
அ"னவ.# கிராம	தி� தன�7 ஏ�ப-ட அவமான� பி"னணியி� ேயாசி�பவ& 
ேபா�, ேகாவிE� உ&ள த-சிணாF!	தி சிைலயி" ேதாரைணயி� ஆகாய 
ெவளியி� அளவளா#கிறவ& ேபா� பா!	தா&. 
 
தாய�மா#�7, இ�ேபா( அவ& த"ேனா3 வரேவ23� எ"ப( தவிர, உலகி� 
ேவA எ1த ல-சிய�� இ��பதாக	 ெதாியவி�ைல. 
 
"ஏ" ேயாசி�கிற? க.+சா தி"%ட� ேபாேற"? எ41தி�ேம. இ1தா�பா 
ஒ"ன	தா", ேகாணிய�க-3 நா5 நாளி�கி இ�1(�கலா�. அ��றமா ஆன( 
ஆவ-ட�. என�காக வி-3� ெகா3	த மவராசி� ெபா2<, நா%, க2<�7 
�"னா.ேய பா	(�கி% இ��க<�"% ஒ� ஆச." 
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அ"னவ.#, தாய�மாைவ� பா!	தா&. பாகவத! தைலமாதிாி அட!	தியாக 
இ�1தா5�, 7-ைடயாக இ�1த தைல�., கா(கைள மைற�க, உ&ள	ைத�ேபால 
ெபாிய க2கேளா3, உத3க& ேநய	தா� (.�க, வ�ட�கண�கான பழ�க	ைத, 
அ(#� உற# கல1த பழ�க	ைத, ஒ� ெநா.� பழ�கமாக மா�ற ைவ	(வி-டா& 
இ1த�மா, இேத இ1த	 ெத�வி�, அைரமணி ேநர� பழ�க	ைத, ஆD& பழ�கமாக� 
க�(� அ1த தாய�மாவி" க�	ைத� க-.� பி.	(� ெகா2டா&, அ"னவ.# 
த"ைனயறியாமேல, வி�ம� ேபானா&. 
 
காE�பய� ஒ�வ" ைகைய� பி.	தைத� ெபாிதாக நிைன�காம�, 'இவளால 
ெகாலேய வி�� ேபா5�ேக" எ"ன நட1(ேதா. ஏ( நட1தேதா. எவனாவ( 
இச7பிசகா� பா	தி��பா". ��ஷ%�7	 ெதாி>சிட� ேபா#("% இவ& 
�1தி�கி-டா&. ெகாைலD� ெச4வா& ப	தினி எ"கிற( ��மாவா? ெபா��ள 
ேப+ச அ�ப.ேய ந�ப�படா(" எ"A ஊ! ெபா�பிைளகேள ேபசியைத� ேக-3, 
த"%& ம�கி, தனிைம�ப-3, தவியா4 தவி	(, ெந��பா4 ெகாதி	(, பனியா4 
உைற1( பழ�க�ப-ட அ"னவ.வா�, தா4ைமயி" த	(வ	ைத ெபயாி� 
ம-3ம�லா( பிறவியிேலேய ெகா2டவ&ேபா� (ல8கிய தாய�மாைவ, 
விடா�பி.யாக� பி.�பவ& ேபா� பி.	(�ெகா2டா&. பிற7 அ�வைத 
அவமானமாக� க�(பவ&ேபா�, தி^ெர"A எ�1( சிறி( Wர� நட1(, த"ைன� 
க-3�ப3	தி� ெகா23, தி��பி வ1தா&. 
 
தாய�மா, த" க�	தி� ெதறி	த ஈர	(ளிகைள	 (ைட	(வி-3, எ(#� ேபசாம� 
பா	திர8கைள எ3	(, அ�ேக இ�1த ேகாணி�7& திணி	தா&. அவளி" அ"� 
ேபா� அ1த� ேகாணிD� ெப�	(� ெகா2.�1த(. 
--------- 
 
3 3 3 3     
 
இ�ப( கிர#2- நில	ைத, ரா-சத� ப�Eேயா அ�ல( �தைலேயா கா� பதி	( 
அ�பி� ெகா2.��ப( ேபா"ற க-3மான�. அ1த நில	ைத+ ��றி� ேபா-.�1த 
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�&ேவED�, அைத மைற	த இ���	 தக3க��, அ1த ரா-சத மி�க	தி" திற1த 
ெவளி+ சிைற+சாைல ேபால	 ேதா"றிய(. 
 
கிரQஷ! ய1திர	தி" அ2டா�ப7தி, ;மி ��Aவ( ேபால ��றி�ெகா2.�1த(. 
ெப-.களி� ஜ�E� க�க&, மண�, சிெம2- கல1த கலைவைய, சில ெதாழிலாளி� 
ெப2க& W�கி�ெகா23 இ�1தா!க&. அ1த ய1திர� வாைய	 திற�7�ேபா(, 
அதைன இவ�றா� இ-3 நிர�பேவ23�. இ"ெனா� ப�க�, க2 ெகா2ட 
ஜ�லைடயி�, இர23 F"A ெப2க&, பா23வி� �ம1(வ1த மணைல� 
ெகா-ட, கீேழ ெதளி1( வி�1த ம2ைண, இ"ெனா� ெப2 வாாி� 
ெகா2.�1தா&. ச�லைடயி� த8கிய சர�கைள, ம�A� இ"ெனா�	தி, ெவளிேய 
ெகா-.� ெகா2.�1தா&. 
 
க-3மான ேவைலகளி" எ�லா அ�ச8க��, அ8ேக இய8கி� ெகா2.�1தன. 
மா!+ மாத இAதி�7& 'பி� �.யேவ23� எ"பத�காக பி�.8ைக �.�ப( 
எ"A �.வாகி வி-ட(. ெசJவக வ.வி�, நா"7 �A�ேகறிய இ���� க�பிக& 
Kத� பல கால�க& அ3�க3�காக நி"றன. அவ�ைற� பா!�7�ேபா( 
�A�ேகறிய ெதாழிலாளிக&, நா"7 நா"7 ேபரா4+ ேச!1( நி�ப( ேபால	 
ேதா"றிய(. இ"ெனா� ப�க� கா"�ாீ-டா� நிர�ப�ப-ட கால�க& F"ற. 
நீள�&ள இ���� க�பிகைள	 (�	தி� கா-.ன. நால3�7 வாிைசயி� F"A 
F"A கால�களாக நிA	த�ப-ட கால�களி�, சிலவ�றி� ெசJவக வ.வ� க�பிக& 
ெச5	த�ப-டாகி வி-டன. கா"�ாீ-தா" ேபாட ேவ23�. இ1த� 
க-3மான	தி�7� கீேழD� ேமேலD� பல க�பிக& நட�ப-3, அ1த� க-3மானேம 
ஆயிர8கா� ம2டப� ேபா� ஆன(. ஒ� இட	தி� 'வாண ேவைலD� நட1( 
ெகா2.�1த(. இ1த வைக ெதாழிலாள!களி� அ.ம-டமான ஒ-ட!க�� சில 
சி	தா& ெப2க��, ம2ெவ-.யா5�, கட�பாைரயா5�, தைரைய� 
ெகா	தி�ெகா	தி நா"க.�7� கீேழ ேபா4வி-டா!க&. அவ!க& தைலக&தா" 
ெதாி1தன. 
 
ஆMெபMடாM ெகா-டைக ேபா-ட அ5வலக�. சிெம2- F-ைடகைள� 
ெகா2ட Mேடா! )�. இவ�ைற+ ��றி ப�கவா-.� ேபாட�ப-ட ெசJவக 
இ���� க�பிகளி" (I�க&) உ&ேளD� ெவளி4ே◌D� கா"கிாீ- ேபா-3, அைவ 
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மைற1(, அவ�றி�7 ேமேல ெச8க� �வ!க& வள!1தப. இ�1தன. இ"ெனா� 
ஓர	தி� க-. �.1த ப7தி�7, ெகா	தனா! ;+� ேவைல ெச4( ெகா2.�1தா!. 
ஜ�E� க�களி" 7விய�. அைவ ேபாதாெத"A ெபாிய ெபாிய பாரா8க�ைல 
'ைகDைட�பா� ஜ�Eகளா�7� க�ல3�� மனித!க&. பாள� பாளமாக இற8கிய 
மர�2ட8க& அவ�ைற� ப7	(�, வ7	(� அA�7� ஆசாாிக&. பலைககளி� 
.ாி� ேபா-3� தி�காணி ேபா-3� ேம�க� ெச4D� கா!ெப"ட!க&, ��றி5� 
க-.�.	த அைற�7 '.Mெட�ப! அ.�7� ெபயி2ட!க& �.யாத அைறயி� 
சி�M க�கைளD�, ெச8க� க�கைளD� ேபா-3, பிற7 'க3�கா4 த2ணீ! 
ெதளி�7� 'சி	தா& ெப2க&. ர�ப! 7ழாைய W�கி� பி.	(, நீ! பா4+�� 
வாEப", அவைன� பா!	( உA�வ( ேபா� ஊைளயி3� ஆயி� எ>சி". 
ப�ேவA வ.விலான "ேமா�3க&'; 'கJைவ' ேபா-3� ெகா3�7� "ெபாியா&க&' 
க�கைளD�, ம2ைணD� �ம�7� ெப2க& ஜ�E� க�கைள� க�#� பா�மண� 
மாறா சிAவ!க& Fலம-ட	தா5�, 72டா5� ெலவ� பா!�7� ெகா	தனா!க&. 
இவ!கைள 'ெலவ� பா!�7�. ேமMதிாிக&. 
 
சார� க-., ஏணி�ப.களி� ஏறியப.ேய தைலயி� க�ேலா ம2ேணா ஏ�றி, 
தவ/வ( ேபா� உய�� ெப2க&. பாச	தா� கீேழ ��தியி� �ர�� த" 
பி&ைளகைள� பா!	(, 'ஒ"ன� பா!	(. ெகா>ச� தவழ	 ெதாி>��கி-ேட" 
பா	தியா' எ"ப( மாதிாியான அ�மா� பா!ைவ. இ�ப.	 தவ/1த நா%, ஒ"ைன 
மா(ாி ஏணி� ப.யி� தவ/1( �"ேனற, எ	தைன நாள�மா ஆ7�? எ"ப( 
ேபாலான பி&ைள� பா!ைவக&. ெவயிE� 7ைட பி.	தப. அ87மி87மாக 
ஆ-கைள ஆ-3� கா2.ரா�ட!களி" காலா-களான O�ப!ைவச!க&. ெவளிேய 
'^ சா�பிட�ேபா7� ெதாழிலாளிக& அ1த� க-.ட	ைதேய W�கி� ெகா23 
ேபாகலா� எ"A�, அ�ப.� ேபானா�, தா" அ%மா! மாதிாி பற1(ேபா4 அைத	 
W�கி வ1( கா2.ரா�ட! கால.யி� சம!�பி�க ேவ23�, எ"A 
நிைன	த(ேபா� பறைவ� பா!ைவ' பா!�7� வா-+ேம", அவைர வா-+ ெச4D� 
கா2.ரா�டாி" ைகயா&. 
 
ெமா	த� அAப( ேப��7 ேமE��7�. ஓர+�வாி� சா	திய மர ஏணிகளி� ம2 
�ைமேயா3 ஏறி, 7A�கா4 ேபா-ட பலைக வழியாக நட1( ஒ� கா� ம-3ேம 
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ைவ�7� ப.யான ஒர� பலைகயி� நட1( தா#� ெபாியா&கைளD� சி	தா& 
ெப2கைளD� பா!	( ;மாேதவிேய, 'ப	திரமா4 நட8க& எ" பி&ைளகேள! 
நீ8க& இடறி வி�1தா� எ"னா� தா8க �.யா(. நா" தா8கினா5� 
எ"ேனாடேய நீ8க த8க ேவ2.யதாயி3�' எ"A கா!ெப"டாி" உளிேயாைச 
Fல��, க�5ைட�7� �	தி ஓைச Fல�� எ+சாி�ப( ேபாE�1த(. �"� இடறி 
வி�1(, மனித+ சைதயி� இ�1( ம2 சைதகளாக� ேபான த" பி&ைளக��காக 
ஆயி� எ>சி" ஒEயி�, ;மாேதவி ஒ�பாாி ைவ�ப( ேபால#�, ர�ப! 7ழாயி� 
Iறி3� நீ! Fல� அவ& க2ணீ! வி3வ( ேபால#� ேதா"றிய(. 
 
அ1த அ.ைம எA��க& சாாிசாாியாக சார8களி� ஏறி இற8கி� 
ெகா2.�1தா!க&. ம2ப-ட ேமனியி� எ5��க&, I�க& மாதிாிD�, கா�க& 
கால�க& மாதிாிD� ேதா"றின. இ1த அ.	தள� ெப2களி" ேம�க�பி�7� 
7ைற+சE�ைல. �2ணா�� ப#ட! �க�, பா23வி� இ�1( ஒ�கிய கா"கிாீ- 
கலைவைய .ைச"களாக� கா-.ய �டைவ, �3 ம2ணி� நட1( நட1( ஏ�ப-ட 
க"ன8காிய கா4��கைள ெச���களாக� கா-.ய கா�க&. 
 
தாய�மா, த" ச�திையD� மீறி, ச�லைடயி� ம2ைண� ெகா-.� 
ெகா2.�1தா&. அ"னவ.# அைத ச�லைட ��வ(� ைககளா� பர�பி� 
ெகா2.�1தா&. பிற7, தாய�மா ஏேதா ெசா�ல, அ"னவ.# ம2ெகா-ட 
தாய�மா அைத� பர�பி� ெகா2.�1தா&. சிறி( ெதாைலவி� வாண� ெவ-3� 
த" கணவைனேய பாிதாபமாக� பா!	த அ"னவ.#, அவ" உட�பி� வழி1த 
ேவ!ைவைய	 (ைட�க� ேபாகிறவ& ேபா�, (.	தா&. 'ெம(வாக ெவ-38க. 
நம�7 இ1த உட��தா" ெமாத5 எ"A அ8கி�1தப.ேய :ற�ேபானா&. 
அத�7& தாய�மா, அவளிட� ெசா�Eவி-3, ஒ� ஓரமா4� ேபானா& அவ& 
ேபான(� அ"னவ.# ம2ைண� ெகா-., அைத த" ைகயாேலேய பர�பினா&. 
கணவைன� பா!	( ேநர	ைத Kணா�க வி��பாதவ& ேபா�, தாய�மா#�7� 
ேச!	(� ப�பரமா4 �ழ"A ெகா2.�1தா&. 
 
கா�மணி ேநர� ஆகியி��கலா�.  
 



149 

 

அ5வலக ெஷ-.� கா".ரா�ட��7 ஏேதா விள�க� ெசா�E� ெகா2.�1த, 
O�ப!ைவச! ஒ�வ!, ம2ணி� இ�1( கிள�பிய ;த� ேபால அ"னவ.வி" 
�"னா� ேதா"றி அவைள அத-.னா!. 
 
"தாய�மா எ8ேக?" 
 
"அேதா அ1த� ப�கமா ேபாயி��காவ"  
 
"அைரமணி ேநரமா எ"ன ப2றா&."  
 
"எ"னால ெவளி�பைடயா+ ெசா�ல �.யல. காரண� இ�லாம ேபாவல"  
 
"காரணமாவ( மாரணமாவ(. வா87ற ச�பள	(�7 வ>சக� இ�லாம� ேவல 
பா!�க ேவ2டாமா? அைரமணி ேநர� ஆ7( ஆள� காணEேய, எ"ன ப2றா&?  
 
"எ"ன�� ப2ண-3ேம சாேர, அவிய ேவலயD� நா" ேச	(� பா!�கிேற". 
இ�ேபா வ1(3வாவ"  
 
"ஒ" �க	(�காக ��மா ேபாேற"."  
 
"நீ8க ஒ2<� எ" �க	(�காக ேபாகேவ2டா�. எ" ேவைல�காக� ேபானா� 
ேபா(�."  
 
"ஒ" ேவைலைய� ப	தி இனிேம	தா" ெதாி>சி�க<�. சீ�கிர� ெதாி1தா� 
ந�ல(."  
 
சினிமா� கவிஞ!க& மாதிாி இர-ைட அ!	த	தி� ேபசிய அ1த� ேப!வழிைய� 
பா!	தப., அ"னவ.# காறி	 (�பினா&. அவ" அைத� �ாி1( ெகா23 அத�7� 
பதிலாக த" அதிகார	ைத	 (�ப	 தீ!மானி	தா".  
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"அைரமணி ேநரமா எ"ன ப2றா&? நா" ெசா"ேன"% அவைள� :-. வா."  
 
அவ" ேப+ைச� ெபா�-ப3	தாத(ேபா�, அ"னவ.# த"பா-3�7 ம2ைண� 
ெகா-3வ(� அைத� பர��வ(மாக த"பா-3�7 இய8கினா&. ேவA 
வழியி�லாம� உைழ�பி" �	திைரகளாக	 ெதாியேவ2.ய அவயவ8க& அவ" 
ஊதாாி மன	தி�7	 தீனியாக	 ேதா"றின. அத-.னா"  
 
"இ1தா�மா ஒ"ன	தா" அ1த அ�மாவ� :-.-3 வாறியா, இ�ல ஒன�7� 
ேச!	( சீ-3� கிழி�க<மா?"  
 
அ"னவ.#, அவைன ஏறி-3� பா!	தா&. பிற7 அ1த� பயேலாட F>சியி� சில 
நிமிட8களாவ( விழி�காம� இ��க நிைன	தவ& ேபா�, தாய�மா ேபான 
ப�கமாக� ேபானா&. அதிகார	ைத� கா-.வி-டதா� அ"னவ.# த"ைன 
வி���வா& எ"A�, ேபாசாேர எ"A 7ைழவா& எ"A� எதி!பா!	த O�ப!ைவச!, 
அவ&, அல-சியமாக� ேபாவைத தன( ஆ2ைம�7ைறவாக நிைன	(, ஆ2ைம� 
7ைறவானவ!க��7 இய�பாகேவ ஏ�ப3� ஆ	திர� ேபாைதயி� நி"றா". ஐ1( 
நிமிட	தி� தாய�மா#�, அ"னவ.#� தி��பி வ1தா!க&. அவ" அத-.னா".  
 
"அைரமணி ேநரமா4 எ"ன ப2ணிேன."  
 
தாய�மா, தவி�ேபா3 ெசா"னா&.  
 
"ெப	த பி&ள கி-ட ெசா�ற( மாதிாி பினா	(ேற" நா4னா. ஆயா#�7 சாியா 
F	திர� கழியமா-ட�7. பி-ட	(ல ேநாெவ3�7. ஒேர எாி+ச�. அதனா�தா"."  
 
"அ�ப."னா. ஆMப	திாி�7� ேபாக<�. இ8ேக ஏ" வாேர? ெச	(	 
ெதாைல+சா� யா! ெபாA��?"  
 
ஏேதா Oடாக� ேக-க�ேபான அ"னவ.வி" வல( ைகைய தாய�மா அவ%�7	 
ெதாியாமேல ப-3�படாம� கி&ளிவி-3 "ெபாA	(�ேகா நா4னா" எ"றா&.  
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"இனிேம�. இ�ப.� ேபானா�. ெவளில ேபாக ேவ2.யதி��7�. ஜா�கிரைத. அ1த 
அ�மாவ மாியாைதயா நட1(�க+ ெசா�5."  
 
தாய�மாவிட�, '�ேரா�க! ேவைலைய Oசகமாக+ ெசா�E வி-டா�, அவ& 
அ"னவ.ைவ சாி�ப3	தி வி3வா& எ"ற ந�பி�ைகேயா3�, அ�ப. அவ& 
சாியா7� வைர, தாய�மாைவ விர-3வெத"A�, அ�ப. அவைள விர-3� 
ச1த!�ப8கைள� ெகா3�7� வைகயி�, அவ��7, சிAநீ! ேகாளாA அ.�க. 
ஏ�பட ேவ23� எ"A� நிைன	தப. O�ப!ைவச! ேபானா". அவ" ேபான 
கா�மணி ேநர	தி�, தாய�மாவா�, த"ைன� க-3�ப3	த �.யவி�ைல. 
ஒ(�7��றமாக� ேபா4வி-டா&.  
 
ப	( நிமிடமாD�, அவ& தி��பாதைத� பா!	( வி-3, O�ப!ைவச! மி�க 
மகி/+சிேயா3 ேபானா". அ"னவ.#, அவ" அ8ேக இ�லாத(ேபா� 
இய8கினா&. அ(ேவ அவைன ஆேவசனா�கிய(.  
 
"அ1த�மா பைழயப.D� ேபாயி-டாளா?"  
 
நிைன	(, ஆ2ைம� 7ைறவானவ!க��7 இய�பாகேவ ஏ�ப3� ஆ	திர� 
ேபாைதயி� நி"றா". ஐ1( நிமிட	தி� தாய�மா#�, அ"னவ.#� தி��பி 
வ1தா!க&. அவ" அத-.னா". 
 
"அைரமணி ேநரமா4 எ"ன ப2ணிேன."  
 
தாய�மா, தவி�ேபா3 ெசா"னா&. 
 
"ெப	த பி&ள கி-ட ெசா�ற( மாதிாி பினா	(ேற" நா4னா. ஆயா#�7 சாியா 
F	திர� கழியமா-ட�7. பி-ட	(ல ேநாெவ3�7. ஒேர எாி+ச�. அதனா�தா"." 
 
"அ�ப."னா. ஆMப	திாி�7� ேபாக<�. இ8ேக ஏ" வாேர? ெச	(	 
ெதாைல+சா� யா! ெபாA��?" 
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ஏேதா Oடாக� ேக-க�ேபான அ"னவ.வி" வல( ைகைய தாய�மா அவ%�7	 
ெதாியாமேல ப-3�படாம� கி&ளிவி-3 "ெபாA	(�ேகா நா4னா" எ"றா&. 
 
"இனிேம�. இ�ப.� ேபானா�. ெவளில ேபாக ேவ2.யதி��7�. ஜா�கிரைத. அ1த 
அ�மாவ மாியாைதயா நட1(�க+ ெசா�5." 
 
தாய�மாவிட�, '�ேரா�க! ேவைலைய Oசகமாக+ ெசா�E வி-டா�, அவ& 
அ"னவ.ைவ சாி�ப3	தி வி3வா& எ"ற ந�பி�ைகேயா3�, அ�ப. அவ& 
சாியா7� வைர, தாய�மாைவ விர-3வெத"A�, அ�ப. அவைள விர-3� 
ச1த!�ப8கைள� ெகா3�7� வைகயி�, அவ��7, சிAநீ! ேகாளாA அ.�க. 
ஏ�பட ேவ23� எ"A� நிைன	தப. O�ப!ைவச! ேபானா". அவ" ேபான 
கா�மணி ேநர	தி�, தாய�மாவா�, த"ைன� க-3�ப3	த �.யவி�ைல. 
ஒ(�7��றமாக� ேபா4வி-டா&. 
 
ப	( நிமிடமாD�, அவ& தி��பாதைத� பா!	( வி-3, O�ப!ைவச! மி�க 
மகி/+சிேயா3 ேபானா". அ"னவ.#, அவ" அ8ேக இ�லாத(ேபா� 
இய8கினா&. அ(ேவ அவைன ஆேவசனா�கிய(. 
 
"அ1த�மா பைழயப.D� ேபாயி-டாளா?"  
 
அ"னவ.# பதி� ேபசவி�ைல.  
 
தாய�மா, �டைவைய நைன	தப. ஓ.வ1தா&. 
 
"ம"னி+சி3 மவராசா. தீ-3 நி"%-3"% ச1ேதாஷ�ப-ட வயசில இ1த� 
க�மா1திர�." 
 
"எ"ன�மா ெநன+சி�கி-ேட? ெதாியாம	தா" ேக-ேக". இ( எ"ன ஒ" 
ஆ��ைடயா" க-3ற பி�.87"% நிைன�பா? ேவ<�"னா� ெஷ-3ல வ1( 
ெரM- எ3�கிறீயா, டா�ட��7 ேபா" ேபா-3 வர+ ெசா�லவா?" 
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அ"னவ.வா�, இய8க �.யவி�ைல. 
 
"ஸாேர. மாியாதி 73	( மாியாதி வா8க<�. அ1த�மா. வயெச"ன? ஒ�ம 
வயெச"ன? எ�(#�7 ேநாவா�, கா�கா#�7� ெகா2டா-டமா�." 
 
"ஆமா. நீ எ�(, நா" உ"ேமல உ-கார� ேபாற கா�கா." 
 
தாய�மா, த"ைன மற1தா&. "கி-னி ேவதைனைய மற1தா&. அ"னவ.வி" 
�க	ைத� பா!	(, அதி� பட!1த ேகாப	தீைய த" உட�ெப87� ப�றைவ	(� 
ெகா2டவ& ேபா� க	தினா&. 
 
"நீெய�லா� ம%ஷனாடா? ேபமானி அ�மா வயி	(ல இ�1( பிற1தியா? இ�ல 
ஆகாய	(ல இ�1( 7தி+சியா? கMமால�. க�மனா-.. ஒ� ெபா�பளகி-ட 
எ�ப.� ேபச<�"% ெதாியாத நீ. :ட�பிற1த அ�காேமல :ட உ-கா�ேவ. 
ேபாடா ெபாA�கி" 
 
O�ப!ைவஸ! தைல7னி1தப.ேய நட1தா". அ5வலக ெஷ-3�7& 
BைழD�ேபா( ம-3� அவ!கைள க�Iரமாக	 தி��பி� பா!	(�ெகா2ேட 
Bைழ1தா". சிறி( ேநர	தி� "தாய�மா. தாய�மா." எ"A ெஷ-3� ப�க	தி� 
நி"றப.ேய, ேமMதிாி ைகத-.� :�பி-டா!. ேமMதிாி நி�7� இட	ைத ேநா�கி 
ஓ.னா&. 
 
"எ"ன�மா நீ. ேபஜா� ப2ற. ேவல பா!�கல"% ெசா"ன O�ப!ைவஸைர� 
பா!	( ெபாA�கி"% ெசா"னியா�." 
 
"எ1த� ெபா�மனா-.யாவ(. ேவைலயில ம-3� 7�ற� ெசா�றவைன� பா!	( 
அ�ப.� ேக-பாளா?” 
 
"ஓேஹா! அ�ப."னா. நீ அவைன	 தி-3ன( நிச1தானா? ஒ"னால என�7� 
ெக-ட ேப�. ஒ"ைன நிA	தா-டா� கா2.ரா�ட! எ"ைன நிA	தி3ேவ"% 
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ெசா�றா!. இ1தா ஒ" :E. F< )பா4. ந�லா எ2ணி�ேகா. இனிேம� ஒ" 
வாைடேய.வாணா�." 
 
"ேமMதிாி எ"ன நட1த("% ேக�. நா" ெசா"ன( த��"னா. அ��ற� ஒ" 
ேஜா-டாேல எ"ன அ." 
 
"அ1த� கெத�லா� வாணா�. இ1தா ஒ" பண�." 
 
தாய�மா, பண	ைத வா8க மA	தேபா(, ேமMதிாி அ1த நாணய8கைள அவ& 
ைககளி� திணி	தா!. அவ��7 ஏேதா ஒ� ஆேவச� வ1த(. அ1த+ சமய	தி� 
ேமMதிாி, அவ& காதி� �<�<	தா!. 
 
"த�பா நிைன�காேத�மா. நா% �&ள 7-.�கார". ��மா ேம5�7 அத-.னா5� 
ஒ"ேமேல என�7� ேகாபமி�ேல. ஆனா� கா2.ரா�ட!, O�ப!ைவசைர வி-3� 
ெகா3�கல. நீ O�ப!ைவசர ெசா"ன(, கா2.ரா�டைர ெசா"ன( மாதிாியா�. 
அதனால நா" இ��க<�னா நீ இ��க�படதா�. ேவ<மி"னா ேபா4 ேபசி� 
பா�." 
 
"சாி. அ1த த!ம மவராச" கி-டேய நா" ேபசி�கிேற"."  
 
தாய�மா அ5வலக ெஷ-3�7& இ�1த 7-.யைற�7& தைலவிாிேகாலமாக 
ஓ.னா& 
. 
ெவ&ைள �.ைய ைடயா� கA�பா�கி, விகார �க	ைத சிாி�பா�கி, �2ணா��� 
;+� ;�பவ! ேபா� ேதா"றிய ஐ�ப( வய( மதி�க	த�க கா2.ரா�ட!, 
நா"ைக1( சகா�க�ட", விMகி வைகயறா�க�ட" சி�க" பிாியாணி 
வைகயறா�கைளD� சி�கனமாக அ�ல, சி�ெகன� பி.	தப. வாயி� பி.	(� 
ெகா2.�1தா!. 
 
தாய�மாைவ� பா!	தவ!- த� தைல�7& 'ர�' பா41த( ேபா� (&ளினா!. 
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"ஏ4, யா� நீ? ஒ"ைன யா� உ&ேள வி-ட(? ேட4 �1தர�, �1தர	த எ8ேகடா?" 
 
தாய�மா, பயப�திேயா3 ேபசினா&. 
 
"த�பா ெநைன�க�படா( நயினா. இ1த O�ப!ைவச! ைபய" ஏடா ேகாடமா4 
ேப�னா". நா%� ேபசி-ேட". அ(�காக எ"ைன ேவைலயி� இ�1( இMடா� 
ப2ேற"% ேமMதிாி ெசா"னா!. நா%, இ1த )பா4லதா" அாிசி வா8க<�. 
டா�டர2ேட ேபாக<�: அதனாலதா" அ4யாகி-ேட." 
 
அ4யா விMகி மய�க	தி� க	தினா!.  
 
"ஒ"ேன யா�. உ&ேள வி-ட(? ப"னாட மா(ாி வ1( 7தி�கிேற. ஏ4 ேமMதிாி, 
அவ", ேமMதிாிைய� :�பி3." 
 
அவ�ட" 7.	(�ெகா2.�1த ஒ�வ!, த&ளா.யப.ேய எ�1(, ெவளிேய ேபா4, 
ேமMதிாிைய	 த&ளியப.ேய உ&ேள ெகா23வ1தா!. கா2.ரா�ட! ெகா3	த 
த2ணி�7 வ-. க-ட ேவ2டாமா? அ1த ேமMதிாியிட� ேராஷ	ைத� 
கா-டாவி-டா�, யாாிட� கா-3வா!? கா-.னா!. 
 
"ஏ4யா. ஒன�7 Fைள இ��கா? இ1த சா#� கிரா�கிய எ(�காக ேவைல�7� 
ெகா23வ1ேத? இ�ேபாேவா நாைளேயா"% இ��கிறெதெய�லா� எ" தைலயி� 
ஏ4யா த&�ேற? இ1த தாய�மா, இ1த� க-.ட� ��(� ஒ2<�7 இ�1(, 
அைத கைரய வ+�ட� ேபாறா&. ெமாத�ல ஒ" சீ-ட� கிழி�க<�" 
 
தாய�மா#�7, த"ேநாேய, அவ"க��7 ேகE�7 உாியதா4 ேபானைத 
உண!1தவளா4 நிமி!1தா&. இனிேம�, அவ" அைழ	தா5�, இ8ேக ேவைல 
பா!�க� :டா(. இ"ைற�7 ம-3ேம வா/1தா5�, மான	ேதா3 வாழ%�. 
ெவளிேய ேபானா5� க�Iரமாக� ேபாக<�. தாய�மா, த"மான	தி" தாயாகி, 
க�Iர�ப-3, க!ஜி	தா&. 
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"நா�ப( வ�ஷமா உைழ+ச என�ேக இ1த� கதி"னா, எ"ேனாட உைழ�ைப 
உறி>�ன ஒ"ன மா(ாி ப"னடாட ம%ச8க கதி எ"ன கதிேயா? எ" ேநாய� 
பா!	(, இர�க�படாம இள�கார�பப3றியா? ப3. ப3. நீ ப3�கிற கால� வ��. 
அ�ேபா. சீ நா" எ" வாயால ெசா"னா அசி8க�. அ( நட�க	தா" ேபா#(  
 
"ஏ4. ேபா_Mல ேபா" ப2ண<மா? ஏ4 �1தர�" 
 
"அட சாிதா" ேபா4யா. மனசா-சிD&ள ம%ஷனா4யா நீ? ேவைலைய வி-3 நீ�7, 
பரவாயி�ைல. நா" எ"ன ெசா�ல வ1ேத8கிறைத :ட ேக-க வி��பEேய, 
நீD�லா� ம%ஷ"னா? அ1த O�ப!ைவச! ஒ" ச�சார	ேதாடD� ெவ2ட 
ெவ2டயா ேபச�ேபாறா" இ�லா8கா-. அவள இM(�கி% ;3வா", அ�ேபா 
�ாிD� அ"னவ.ேவாட ேவதைன. ஏைழ�கி எ(#� ப2ணி	 ெதாைலய<�"% 
ெசா�லல. ஆனா� அவ8க எ"ன ெசா�ல வாரா8க"னாவ( ேக-க �.யாத 
அள#�7 ெந>சில ம>சா ேசாறா?" 
 
ெபாிய ம%ஷிேய"% பா�கேற". இ�ேல"னா. 
 
"அதனாலதா" ^ ேபா-3 ேபசினியா. ஒ2ேண ஒ2ண ம-3� மற1(டாத க2ணா. 
நீ8க ஒJெவா�வ%� 7.�கிற விMகி. ஒ� ேமMதிாிேயாட :E. ஏைழ8க 
சா��3ற பிாியாணி, ஒ� ெபாியாேளாட ச�பள�. நீ8க வாயில திணி�கிற �1திாி� 
ப���, ஒ� சி	தாேளாட பண�. நீ விMகி 7.�கல. பிாியாணி தி"னல. ெவயி5ல 
நி"% ஆகாய	(�7	 தாவி உைழ�கிற ஏைழகைள	 தி"%ேற. இ1த ஏைழ� 
பாைள8க ஒ"ைனD� தி"%ற கால� வ��. அ(வைர�7� இேதா இ1த பிசா	( 
F< )பா4 வ+��ேகா. அ��றமா கண�7� பா!	( வா87ற கால	(ல வாேற"."- 
 
தாய�மா, ைகயி� இ�1த நாணய8கைள விசிறிய.	தா&. அைவ கா2.ரா�டாி" 
'பிரா2. ெப�கி5� இதர!களி" பிாியாணிகளி5� வி�1( எதி!கால	தி� நட�க� 
ேபாவைத� கா-3வ(ேபால ம(பான	ைதD�, ம�றவ�ைறD� சிதற ைவ	தன. 
 
தாய�மாவி" ஆேவச	தி� அக�ப-டவ! ேபா�, ேமMதிாி, அவைள ெம&ள 
அைண	தப.ேய ெவளிேய ெகா23 வ1தா!. அவ&, அவைர ஏறி-3� 
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பா!�காமேலேய ஆேவசமாக நட1தா&. அவைள� பா!	( ஓ. வ1த அ"னவ.ைவ 
தி��பி� ேபா7�ப. ைககளா� ஆைணயி-3 வி-3, கா�கைள நீ-.� ேபா-டா&. 
 
ெவளிேய வ1த தாய�மா#�7 யதா!	த� �-ட(. காைசயாவ( Kசிய.	தி��க 
ேவ2டா� எ"ப(ேபா� நிைன	( டா�டாிட� ேபாகேவ2.யைத 
நிைன#�7ெகா23 வ1தா&. பிற7 Kசிய.	த( சாிதா" எ"ப( ேபா�, Kதியி� 
நட1தா&. 
 
விதிேய Kதியான(ேபா� தைர �-ட(. தைரேய த" நிைலயான( ேபா� அவ& 
தாவி	தாவி நட1தா&. மீ23� �-ட	தி� வE. தயி!கைடD� ம	(�ேபா� 
�-ட	தி" இ�ப�க�� ஏேதா ஒ"A ஏேதா ஒனைற� 7ைடவ( ேபா"ற ெப�வE. 
ெந��ேப தாளாத எாி+ச�. க	தி	தீராத - க	த �.யாத - க3��. இ	(ட" 
நா�பதா23 கால உைழ��, பிரசவமாகி இ�ேபா( �த5� �.#� அ�A 
�2டமா4 அபா!ஷனா4 ேபான தவி��. 
 
தாய�மாைவ	 தா8கி� பி.�க யா�� இ�லாததா� அவ& த"ைன� பி.	(� 
ெகா2ேட நட1தா&. 
------  
 
4 4 4 4     
 
அ"னவ.# 7.ைச�7	 தி��பிய ேபா(, தாய�மா தைரயி� �ர23 
ெகா2.�1தா&. அவளி" ஒேர சீம1த �	திர" ேகாவி1த%�, இ"ெனா� ப�க� 
7.	(வி-3� �ர23 ெகா2.�1தா". இ�ப	திர23 வய( வாEப", 
ஆ	தா�காாி ெகா23வ�� காைச அவ��7	 ெதாியாம� எ3	(, பல��7	 
ெதாிD�ப. ப-ைட ேபா3பவ". 
 
அ"னவ.#, தாய�மாவி" தைலைய	 W�கி த" ம.யி� ைவ	(� ெகா23 
ெந>ைச நீவிவி-டா&. கா2.ரா�டாி" �"னா�:ட க2ணீ! விடாத அ1த 
Fதா-., இ�ேபா( வ.வி" ம.யிேலேய 7��ற� ப3	( அவ& �டைவயி� த" 
க2ணீைர	 (ைட	தா&. பிற7 ெம�ல எ�1( தைரயி� �ர2ட மகைன� பா!	( 
ஒலமி-டா&. 
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"ஏ4. ேசாமாறி� பயேல. ேதா. பா�டா. இ( யா� ெப	த ெபா2ேணா எ"ைன 
எ�ப.� கவனி�7("% பா�டா? ஒ"ன வயி	(ல ெசாம1( ெப	ேத". நா" 
ேநாவில (.�ைகயி5� நீ ப-ட+ சாராயமாடா ேபா3ேற? பாைடயி� ேபாறவேன. நீ 
7.+சி-3 7�மாள� ;ட<�. நா% க�5 ம2< �ம�க<மா? பா� அ"ன� 
ேபானவார� அ3�கைள� பாைனயில. அ>� )பா வ+சி�1ேத". டா�டரா2ட 
ேபாவதா4 இ�1ேத". இ1த கMமால�. அைத எ3	(� ப-ட ;-3-டா". 
இ�லா"னா அ�பேவ டா�ட�-ட ேபா4, ேநா4 7ணமாயி��7�. இ"னி�7 
அ�ப. ஒ(8கி இ��க#� வாணா�. அ1த� ப2ணி� பச8ககி-ட ேப+�� 
வா8கியி��காணா�. பா� இ1த த	ேதாிய, இவ" ஒட�பி� ர	த� ஒடல. 
ப-ட+சாராய� ஓ3(. என�7 �"னா.ேய ;3வா" ேபால." 
 
தாய�மா க2கைள	 (ைட�காம�, விழிகைள	 தள!	தாம� மகைனேய பா!	தா&. 
அ87மி87மாக� �ர23 ெகா2.�1த ேகாவி1த", த3மாறி எ�1தா". 
அ"னவ.ைவ, அ�ேபா(தா" பா!	தி��கிறா". தி3�கி-3 எ�1தா". ெகா.யி� 
கிட1த 58கிைய எ3	(, 7.ைச�7 ெவளிேய வ1(, க-.�ெகா23 ேபா4� 
ெகா23 இ�1தா". தாய�மா "ஏ கMமால�, ேதா க>சி ஆவ� ேபா#(. 7.+சி-3 
சா#" எ"றா&. அ"னவ.# எ(#� ேபசாம�, (யர+சாயேலா3, தாய�மாைவ� 
பா!	தேபா(, அ1த� கிழவி, ெப�ைம பி.படாம� ேப+சா� ஆ.னா&. 
 
"பா� அ"ன� ஒ"ன� பா	தா ெப-.� பா�பா4 ஆயி3றா". ஒ"ைன� பா	த(� 
ஓ.-டா". க-ைடயி� ேபாவா". ந�லவ"தா". எ�லா� ேச!�பா! ேச!�ைக. 
ெபாA�கி� பய5க சவகாச�." 
 
அ"னவ.#�7�, ஆ+சாியமாக#�, மகி/+சியாக#� இ�1த(. இ"A 
காைலயிேலேய சில ெப2க& "சீ�கிரமா K3 பா�, அ1த கீMமால� 7.கார 
ெமா-ட. ஒ2< கிட�க ஒ2< நட1(-டா. அ�பால ஆர+ ெசா�ற(?" எ"A 
உபேதசி	தா!க&. அ"ன��, பய1( ேபானா&. ஆனா� அவேன, த"ைன� 
பா!	த(�. தைலைய	 ெதா8க�ேபா-3� ெகா23 ேபா4 வி3கிறா"! 
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அ"னவ.வி�7, ேயாசி�க ேநரமி�ைல. க>சி கா4+�வத�காக, ம2பாைனைய 
எ3	(� ெகா23 7ழாய.ைய ேநா�கி ேபானா&. அ( 7ழாய�ல. கா!�பேரஷ" 
ஒ� கழிசைட எ"பத�கான அைடயாள�, அ�கிேலேய க�:M அ8ேக 
கா!�பேரஷ" 7ழா4நீ! ெவ-க�ப-3 Bைழய மA	த(ேபா� மைற1தி�1( 
(!வாசைனைய, ெவளிேய ஒJெவா�வ�ைடய F�கி5� Bைழ1( ெகா2.�1த(. 
ெமா	த� �"dA 7.ைசக& உ&ள அ1த� ப7தியி� மி"சார விள�ேக 
கிைடயா(. இர2ேட இர23 த2ணீ!� 7ழா4க&. அவ�றி� நீ! பி.�க ெப2க& 
ப3�பா3 த2ணீ! படாதபா3. ஒ-3+ சாவ.யி� :3வ( ேபா"ற :-ட�. ஆனா� 
அவ!கைள ஏ�றி�ேபாக கா!க&தா" இ�ைல. 
 
ெப��பா5� க-.ட ேவைலக��7+ ெச�5� அ1த� ெப2க& மாைலயி� 
வ1த(� �த� ேவைலயாக மளிைக� கைட�7� ேபா4 அாிசி வா87வா!க&. பிற7 
லா1த! விள�ைக ஏ�ற ம2ெண2ெண4 வா8க ேவ23�. சைம�பத�7ாிய 
சாமா"க& ஏ�மணி �த� ெர.யாகிவி3�. ஆனா� ெத� அட87வத�7� 
கா	தி�1( சைம�பத�7 ஒ"ப( மணி�7 ேமலாகிவிடலா�. அ.வயி�றி� 
ெந��ைப� பி.	(�ெகா2ேட அவ!க& 7ழா4 நீைர� பி.�க ேவ23�. 
காைலயி� அதிகாைலயிேலேய எ�1( ெவளிேய ஒ(8க ேவ23�. க2ப3� 
காைல வ1( வி-டா� அவ!களா� காைல�கடைன� கழி�க �.யா(. இ��ப( 
ஒேர ஒ� க�:M. அ(#� (ளி நீாி�லாத(. ஆ2கைள� ேபா� ெவளிேயD� 
ேபாக�.யா(. உணவி" எ+ச8கைள அட�கி, அட�கி, அவ�ைற ேநாயாக#�, 
ெநா.யாக#� ெகா2ட ெப2க& அ	தைன ேப�� 7ட8கைள வாிைசயாக 
ைவ	(� ெகா23 கா	தி�1தா!க& ேவைல�7	தா" கா	தி��கலா�. ேவைலயி" 
:Eைய உணவா�கிவி3� சமய	திலDமா? 
 
அ"னவ.#, ஒ�	திைய த" பாைனைய� பா!	(� ெகா&ள+ ெசா�Eவி-3, 
தாய�மாைவ� கவனி�க, 7.ைசைய� பா!	(� ேபானா&. தாய�மா W8கி� 
ெகா2.��ப(ேபா� ெதாி1த(. 7ழா4�7	 தி��பி வ1த அ"னவ.ைவ� பா!	( 
ஒ�	தி ேபசினா&: 
 
"ஓ8க நா-3��ற� மா(ாி வரா(�ேல? பா	தியாமா எ8க ெநலமய த2ணி�காக 
எ�மா ேநர� கா	தி��ேகா�. இ( ச2ைட வார( சகஜ�. இ( �ாியாம. சில ெபாிய 
ம%ஷ8க 7ழா4+ ச2ைட மா(ாி ஆக�படா('"% ெப2டா-. பி&ளீ8க��7 
ேராசன ெசா�றா8க. இவ8கள ேஜா-டால அ.�க<�. ெபாA�கி� பச8க. அவ8க 
ெபா2<8க இ�ப.� கா	( நி"னா	 ெதாிD�. இேத ஏாியா#ல இ��கிற  
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ப8களா8க&ல பா	)�ல ர23 7ழா4, க�:Mல ர23, சைமய� அைறயில 
ர23, ;1ேதா-ட	திேல ர23"% எ	தைனேயா 7ழா48க. ஆனா� ஆயிர� ேப! 
இ��கிற இ8க ர23 7ழா4. ஒJெவா2<� மாறி மாறி "ஆ� எ3	(�7�. 
க�:M நா	த	ைத� பா	தியா? அ8க கிட�கறைத எ3	( கா!�பேரஷ" க-.ட� 
ேமல Kசிய.�க<�. அ�ேபாதா" �	தி வ��, ெபாA��ல இ��கற பச8க��7." 
 
அ1த� ெப2, அ�ப.	 தீவிரமாக� ேபசியி��க மா-டா&. அ"னவ.# அவ& 
ெசா�வ( சாிதா" எ"ப(ேபால அ%தாப	(ட" �"%� பி"%மாக தைலைய 
ஆ-.யதா�, அவ& ெகா-.வி-டா&. த" ேப+��7 மதி��� ெகா3	த அவ��7 
உத#வ( ேபால ஒ� ப�ெக-.� பி.	( ைவ	தி�1த த2ணீைர அ"னவ.வி" 
பாைனயி� ஊ�றினா&. 
 
7.ைச�7	 தி��பிய அ"னவ.# அ3�ைப� ப�ற ைவ	தா&. தாய�மா& 
அவ��7 உத#வத�காக எ�1தி��க� ேபானா&. அவ& அ1த �தியவைள 
ைசைகயா� த3	( வி-டா&. தி^ெர"A ெவளிேய ச	த�. ேகாவி1தனி" 
ேபா!�பரணி. தாய�மா எ�1( வாச5�7 ெவளிேய ேபானா&. அ"னவ.# 
வாசE�, அதாவ( ெதா8கி� ெகா2.�1த ேகாணிைய� பி.	(� ெகா23 எ-.� 
பா!	தா&. ேகாவி1த" ஒ�வனி" தைல�.ைய� பி.	தப. க	தி� 
ெகா2.�1தா". 
 
"ெசா"னத இ"ெனா�வா-. ெசா�5டா கMமால�? எ" \Mடரயா “யா�டா ஒ" 
K-ல இ��கிற 7-.? ஏதாவ( கிரா�கியா"% ேக�7ேற? ேசாதா. ேசாமாறி. எ"ன 
ெப	த ஆ	தாள. தா" ெப	த மவள கவனி�கிற எ" சிMடர� பா!	தாடா 
கிரா�கி"% ேக-ேட? ஒ"கி-ட இ"னா ேப+�!" 
 
ேகாவி1த". ேப+ைச நிA	திவி-3, ைக K+ைசD� கா� K+ைசD� (வ�கினா". 
இத�7&, 'வி-33டா, கMமால	த எ"றன!. 'விடாதடா ேசாமாறிய எ"றா!க&. 
எ�ப.ேயா அம!�கள� ஓ41த(.  
 
அ"னவ.#, அ3�ப.�7 வ1தா&. த"னா� இ�ப.� பல கலா-டா�க& ஏ�ப-3 
ராம" ெக-ட(� ெப2ணாேல, ராவண" ெக-ட(� ெப2ணாேல எ"A 
ெக-3�ேபானவ!க& ெசா�வ( தன�7� வ�ேமா எ"A தவி	தா&. அேத சமய� 
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ெப��பாலான 7.ைச ம�க&, அ1த� கMமால	ைத	தா" க2.	தா!க& எ"பைத 
உண!1தேபா( அ"னவ.# நி�மதியைட1தா&. ெவளிேய ேகாவி1த" �ல�பி� 
�ர2டா". 
 
"எ"ேனாட பிற�ப எ�ப.� ேக-3-டா" பா� ேட4 ஒ"ன ஒ"ன. ஏ2டா 
க�னா-., அ1த அ�மாவ� பா!	( ஒ" அ�மா ஞாபக� ேதாணா2டா�? அ�கா 
ஞாபக� ேதாணா2டா�? ஒன�7 அ�ப.ேதாணா(தா"டா நாேய. நீ 
அவ8கைளD� த�பா� பா!�கிற� பய�, ெபாD( வி.ய-3�. காைலயில பா� 
ேவ.�ைகைய." 
 
அ3��	தீ ப�றி விற7கைள சா�பலா�கி� ெகா2.�1த(. அ"னவ.# ஊாி� 
நட1த நிக/+சிைய நிைன	(� பா!	தா&. வசதி பைட	த காE�பய� ஒ�வ", 
ைகைய� பி.	தேபா( :ட, ெசா1த�கார!கேள. ஏென"A ேக-கவி�ைல. அ�ப. 
ஏென"A ேக-டவ!க��, அவைள	தா" ச1ேதக�ப-3 7A�7 விசாரைண 
ெச4தா!க&. ஆனா�, இ8ேக இர23 நா& பழ�க	தி�, அ(#� த" �க	ைத 
ேநரா4 நிமி!1( பா!�க�:ட	 தய87� ஒ�வ", த"ைன� ேபசியவைன, 
த"ைனD� பணய� ைவ	( அ.�கிறா". இ( இ1த சேகாதர பாச�, ெசா1த�கார 
மாமாவிட� கிைட�காத பாச�, இவ!களிட� கிைட�7ேத. இ(�7� காரண� எ"ன? 
எ(? 
 
அ""வ.#, காரணகாாிய	தி� ஈ3படாம�, பாச� ெப��கி� வி�மினா&. க2ணி� 
இ�1( �ர1த நீ��, ஊாி� அ�கரம	ைத� க23�காதவ!க��காக அ�த நீ��, 
பாச	ைத� க23பி.	ததி� ஏ�ப-ட ஆன1த நீ�� கலைவயாகி, (ளி	(ளியாக� 
கீேழ வி�1(, ெகா�1(வி-3 எாி1த �&ளி ெந��ைப அைண�க� ேபான(. 
 
க>சி� 7.��� படல� �.1த(.  
 
அ"னவ.# எ"ன ெசா�ED� ேகளாம�, தாய�மா ஏேதா சா�7� ேபா�7+ 
ெசா�Eவி-3, ெத�வி� ேபா4� ப3	(� ெகா2டா&. ேகாவி1த" ஆைளேய 
காணவி�ைல. இ(வைர K-3�7& ப3�பவ" அவ"தா". எ8ெக�லாேமா 
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��றிவி-3, சா�பா-3+ சமய	தி�7 வ1த ேவ5#�, அவ�� 7.ைச�7& தனிேய 
விட�ப-டா!க&. 
 
பா4 விாி	தாகி வி-ட(. ப�க	(�7 ஒ�வராக உ-கா!1( இ�1தா!க&. 
 
ேவ5, மைனவிைய ஆைசேயா3 ெந�8கினா". அவ& ைகைய இ�	( த"மா!பி� 
ேபா-3� ெகா2ேட 'ெர23 வார�மா. பிர�ம+சாாியா இ�1(-ேடா�. எJவள# 
நாளா+�? ஏ" பி&ள ஒ� மாதிாி இ��ேக?" எ"றா". அ"னவ.# அட�கிய ஆைச 
அ�8கி� ேபாக பதி� ெசா"னா&. 
 
"தாய�மா பா-.ய. ேவல ெச4Dற இட	(ல எ"ன பா3 ப3	தி-டா8க 
பா	தியளா?" 
 
ேவ5, அவ��7 ஏ�ப-ட நிைலைமைய, மன	தி�7� ெகா23 வ1( பா!	தா". 
ஊன�க2ணி� அதிகமா4 படாத( ஞான�க2ணி� ப-ட(. சE�ேபா3 
பதிலளி	தா". 
 
'எ�லா�. ந�ம ேநர� பி&ள. நம�7 ஒ	தாைச ெச4Dறவ8க��7� உப	திர� வ�( 
பா�." 
 
ேவ5வி" ஆ2ைம+ ச�தி அ%தாப+ ச�தியாகிய(. அவ%� மைனவிைய�ேபா� 
ஒ� 'ச�தியானா". ேவA�றமாக	 தி��பி� ப3	(� ெகா2டா". அவ%ட" 
ேச!1( ப3	த அ"னவ.# அவ! ேகாப�ப-3� ெகா2டாேர எ"ப(ேபா� அவ" 
க�	தி� ைக ேபா-டா&. அவ" ேகாப�படவி�ைல. அவ& ைகைய எ3	(	 த" 
ைகேயா3 ேச!	(� ெகா2டா". ேகாப� அவ& மீத�ல. 
 
சிறி( ேநர	தி�7 �"� வைர அவைள ெம�ல� க.	(, �ைவ�க	 (.	த வா4 
இ�ேபா( யாைரேயா க.	(� 7தற� ேபாவ(ேபா� ப�கைள ெநறி�க ைவ	தன. 
அவைள அைண�க	 (.	த கர8க& யாைரேயா ெநாA�க� ேபாவ( ேபா� 
�A�ேகறின. க3>சின	தி�7 காத� வழிவி-ட(. 
---------  
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5 5 5 5     
 
கா�� ஓ.�ெகா2.�1த(. அ87மி87மாக ஒ.யா. ேவைல ெச4த அ"னவ.வி" 
வயி�றி� ஒ� தி-ைட� கா-.ய(. 
 
ஊாி�, ஒைல K-.� இ�1தா5� திற1த ெவளிையD� பர1த ;மிையD� 
அ%பவி	த அவ��7 ஆர�ப	தி� அ1த� 7.ைசயி� வசி�க எ"னேவா 
ேபாE�1த(. ெந��கி	 த&ளிய 7.ைச வாிைசகளி� கா� நீ-ட இடமி�லாத ம2 
தள	தி� :னி�7Aகி� கிட�7� ம�கைள� பா!�க� பா!�க இ�ேபா( அவ!கைள 
வி-3 அகலேவ மன� வரவி�ைல. காைல�கடைன� கழி�க� கா	(� கிட�ப(�, நீ! 
பி.�க பழிகிட�ப(� பழ�கமாகிவி-ட(. க-.ட ேவைலயி� O�ப!ைவஸைர 
மாதிாி பல ேப!வழிகளி" ேந!வழியான கி2ட�கைளD� மைற�கமான 
அைழ��கைளD8:ட அவளா� சகி	(� ெகா&�� அளவி�7� ேபா4 வி-ட(. 
:ட ேவைல ெச4D� இதர பா-டாளிக& இ��7�ேபா(, தன�7 எ(#� ஏ�படா( 
எ"ற த"ன�பி�ைக ஏ�ப-ட(. ஒ� தடைவ அ5�ேபா3 தாய�மாவிட� 
ெசா"னேபா(, "ஆ��ள கி2ட� ப2<ணா	தா" ஒ� ெபா2< 
ெவ-க�பட%� இ�ல"னா(�க�பட%�, இவ%க ஆ��ள ேவட� ேபா-ட� 
ெபா-ட� பய5வ. இவ%வேளாட "பலா" சமா+சார	த இவ8கேளாட 
ச�சார8ககி-ட ேக-டா	 ெதாிD� ேசதி. ெசா1த� ெப2டா-.ய� :ட 
தி��தி�ப3	த �.யாத ெபா-ட�பய5வ ேப+ைச ெபாிசா எ3	(�காேத. மி>சி� 
ேபானா� ந�ம ேகாவி1த" கீறா". க-ைடயில ேபாறவ%�7 பிேள3"னா அ�வா 
சா�பி-ட( ேபால" எ"A ஆAத� ெசா�Eவி-டா&. 
 
ஆனா� அ�ப. ஆAத� ெசா"னவ&, இ�ேபா( ஆAத� ேவ2.� கிட�கிறா&. 
ைகயி� பண� இ�லாம� அரசா8க ஆMப	திாி�7� ேபான தாய�மாைவ 
டா�ட!க& பல நா& இ�	த.	தா!க&. எ�Mேர எ"றா!கேள தவிர, அ( எ3	( 
�.1த பா.�ைல. சிAநீைர+ ேசாதி�க ேவ23� எ"றா!கேள தவிர, அ1த+ 
ேசாதைனயி" �.# ெசா�ல� படேவ இ�ைல. ஒ� நா& ேவதைன தாளா( (.	த 
தாய�மாைவ ெபயி"ட! ெப�மா�� ேவ5#� ஆMப	திாியி� ேச!	தா!க&. 
அ8ேக கிழி1த பாயி� அ1த கிழி1(ேபான Fதா-. தைரேயா3 தைரயாக� 
கிட�கிறா&. அ"ன�மா அவ��7� க>சி ெகா23 ேபாகிறா&. 
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தாய�மாவி" மக" ேகாவி1த" அ�மா#�7 ஏ�ப-ட (�க	ைத மற�க அதிகமா4 
7.�கிறா". அJவள# ஏ"? ேவ5வி" I.�7 கா� ெகா3�காத அ"னவ.ேவ த" 
�"னா� வ1( தைலகவி/1( நி�7� இவனிட� ஒ� 'கிளாM�7 பண� 
ெகா3	தி��கிறா&. ஒ�நா& மன� ெபாA�காம� "த�பி, நீ ெச4யிற( ந�லா 
இ�ேல. அ�மாேவாட நிைலைமைய� பா!	தியா? இ�ேபா அவ8க பிைழ�பா8களா 
மா-டா8களா எ"ற நிைலைமேபா4 சீ�கிரமா4 அவMத�படாம ேபா4+ 
ேசர-3�"% நிைன�கிற அள#�7 ஆயி-3�பா" எ"A ெசா�E� கா-.யேபா(, 
ேகாவி1த" அ�(வி-டா". இ�ேபா( அ�ப�ேபா ஆMப	திாி�7� ேபாகிறா". 
அத�கான பM சா!ைஜ அ"னவ.ேவ தா" ெகா3�கிறா&. அவ" தன�களி�7� 
மதி�பா5� அைட�கல� ெகா3	தவைள அ�ேபா எ"A விடலாகா( எ"ற ந"றி� 
ெப��கா5� அ"னவ.# ேவA 7.ைச பா!�கவி�ைல. 
 
ஆA மாத கால	தி� அவ& ைகயி� CA )பா4 ேச!1த(. தன�7 ஒ� C� 
�டைவD� ேவ5#�7� ேகாவி1த%�7� நா5 �ழ ேவ-.D� வா8கிய பிற7�, 
ஐ�ப( )பா4 இ�1த(. ஆனா� நா"7 நாளாக விடாம� ெப4த மைழ, ப	(நா& 
ம2ேவைலயி� ம2ேபா-3 வி-ட(. மைழ, ஒ"A Wறலாக வ1தி��க ேவ23� 
அ�ல( ேப4 மைழயாக� பி.	தி��க ேவ23�. ஆனா� அ1த மைழ, அரசா8க� 
கவன	தி� எ3	(� ெகா&ள �.யாத அளவி�7�, 7.ைச ம�க& க23�க 
ேவ2.ய அளவி�7மான ச7னி மைழ. 
 
7.ைச� ப7திகளி�, இர2ேட ��கால. நீ! ெப�கிய(. ஆனா5� (F"ற. 
ெப�கினா�தா", ச!�கா! வ�� 7.ைசகளி� ஒ� சா2 அளவி�7 நீ! நி"ற(. 
ம�க&, ஜ"ன� �வாி5�, .ர8� ெப-.களி5�, வாச� கதைவ இ�	(� ேபா-3� 
ெகா23 உ-கா!1தி�1தா!க&. �ைதம2 ேபா"ற ேச�� சகதிD�; ெத�வி� 
ப3	தவ!க&, தி2ைணயி� உ-கா!1தப.ேய W8க ேவ2.ய க-டாய�. 
 
ேவைல நி"Aவி-ட(. ஐ�ப(� ேபா4வி-ட(.  
 
ந�ல ேவைளயாக, அ1த� க-.ட ேவைல, மீ23� (வ8கிவி-ட(. அைத	 
திற�பத�7 அைம+சேரா அ�ல( தைலவேரா ேததி ெகா3	( வி-டாரா�. 'க� ேவA 
அ.�க�ப-3 வி-டதா�. 7ைற1தப-ச�, க-.ட	தி" �"ப�க	ைதயாவ( �.�க 
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ேவ23மா�. ேமMதிாி ெசா"னைத ேவ5 ெசா"ன(� தைல�பி&ைள 
ெபற�ேபா7� இய�ைக விதியா�, அள#�7 மீறிய மச�ைகயி� அ�லா.ய 
அ"னவ.#, த"ைன	தாேன க-3�ப3	தி� ெகா23 பா23�:ைடைய எ3	( 
ைவ	(வி-3, கட�பாைரைய கணவனிட� நீ-.னா&. நா"7 நா& 
ஊ	(�ேகா-ைட�7 ஒ� லாாியி� ெவளி[��7 ைகயாளாக� ேபாயி�1த ேவ5, 
அ"A காைலயி�தா" தி��பியி�1தா". அ�ேபா(தா" மைனவிைய தனிைமயி� 
பா!�கிறா". ைகD� கா5� 7A7A	தன. 
 
அவ& ேதாளி� த" வல( ைகைய� ேபா-டப.ேய "அ"ன� ஒ-கா�ேம" எ"றா". 
 
"எ�ேபா ஒம�7 இ1த 'ேம' வ1த(? எ�மமா3 மாதிாி :��3ற ேவல வாணா�." 
 
"எ�ேபா ஒன�7 'வாணா�' வ1தேதா, அ�ேபா."  
 
Oாியகா1தி� ;�ேபால அ"னவ.# சிாி	தா&. அைத+ சா�காக ைவ	(�ெகா23 
அவ" அவைள+ சா4வாக இ�	தா". 
 
"இ(�லா� ரா	திாி�7, இ�ேபா ேவைல�7� ேபாேறா�. ேபா#� ேபா(." 
 
"அ( என�7	 ெதாியாதாேம. த��	 த�� ெதாியாதா பி&ள? ஒேர ஒ� �	த� ம-3� 
ெகா3�கிேற" வா8கி�க இ�ல"னா ெகா3, வா8கி�கிேற"." 
 
"இ1த ெகா3�க� வா8க� எ�லா� ைந-ல." 
 
"ஒன�7 எ"ன பி&ள கQட�?" 
 
"�கதாிசன	(ல ��கா� ஆைச �ே◌ாயி3மா�. என�7 நீ� ரா	திாில �� 
ஆைசேயாட வர<8கற ஆைச" 
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அ"னவ.# நாண	தா� தைலகவி/1தேபா(, ேவ5 ெபா4� ேகாப	ேதா3, 
தைலநிமி!1(, "ஒ"ைன நா" ஏ8க ைவ+� ேவ.�ைக பா!�ேகனா இ�Eயா"% 
பா�, அ4யா#�காக நீ ஏ8க<�, அ�ேபா :ட அைசய மா-ேட". பா!�கலாமா?" 
எ"றா". அவ" நிஜமாகேவ ேகாப�ப3கிறா" எ"A நிைன	( அவ& "சாி 
ஒ2ேண ஒ2< ெகா3	(	 ெதாைலD�" எ"றா&. அவ", அத�காக	 த"ைன 
ஆய	த� ெச4ய�ேபானேபா( ேமMதிாி, "எைத	 ெதாைல�க� ேபாநீ8க" எ"A 
ெசா�Eவி-3, பிற7 “எ"ன ேவ5, ஒ"ைன K-ல வ1( ெவ	லபா�7 வ+�� 
:�பி-டா� தா" வ�வியா?" எ"றா!. 
 
ேவ5#� ":�பி3நீேரா இ�Eேயா, ெவ	லபா�7	 தா��. அைதயாவ( 
�சிபா!�கலா�" எ"A அ"னவ.ைவ ேநா�கி, க2களா� சிமி-.� பா!	(� 
ெகா2ேட, ேமMதிாி�7� பதிலளி	தா". அ"னவ.# நாண�ப-டா&. க2கைள 
ைககளா� F.F.	 திற1தா&. இரவி" வ�ைக�காக ஏ8கி, பகைல ேவகமாக� 
கழி�க வி���கிறவ& ேபால பா23� :ைடDட" ெவளிேய வ1தா&. 
கட�பாைர ஏ1திய ேவ5#�, பா23�:ைட �ம1த அ"னவ.#� ேகடய�� 
ஈ-.Dமாக நட1தா!க&. 
-------  
 
6 6 6 6     
 
�"� எ1த இட	தி� ேவைல பா!	தாேளா, அ8ேகதா" அ"னவ.# ேவைல 
பா!	தா&. ேவ5#�7� அ8ேகேய ேவைல. 
 
அ( ஒ� ஆMப	திாி�கான க-.ட�. இ�க-.ட� (வ8கிய நாளி� இ�1(, 
உ+சியி� இ�1( இர23 ேப! வி�1(, இ�ெபா�( இ"ெனா� ஆMப	திாியி� 
தாய�மா மாதிாிேய கவனி�க எ1த டா�ட�� இ�லாம� (&ள	(.�க� 
கிட�கிறா!களா�. அர�	(ைற ஒ"றிட� இ�1( ேலாவM- ெகா-ேடஷனி� 
கா2.ரா�- வா8கிய 'F!	தி அ2- F!	தி க"M.ரZ" Eமிெட-." 
உாிைமயாள! நாயக�� ஒ� ேலாவM- ேப!வழி எ"A ேபசி� ெகா&கிறா!க&. 
�"� இவ! அரசா8க	தி�7� க-.� ெகா3	த ஒ� க-.ட� விழ� ேபானதா�. 
பி.டபி&D.. எ"ஜினிய!க& அைத �-3� ெகா3	(	 தா8கி� ெகா2டா!களா�. 
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எ�ப.ேயா விவகார� ப	திாிைகக��7� ேபா4வி-டதா� நாயக	தி" 
க�ெபனியான விநாயக� Eமிெட- பிளா�EM- ெச4ய�ப-டதா�. அதாவ( அ1த� 
க�ெபனி�7 கா2.ரா�- ெகா3�க�படா( எ"A த&ளி ைவ�க�ப-டதா�. 
இதைன சிபாாி� ெச4த(. ச-டம"ற உA�பின!கைள� ெகா2ட ஒ� தணி�ைக� 
கமி-.யா�. ஆனா�, பணபல��, பிணபல�� (அதாவ( பலைர பிண8களா�7� 
பல�) அரசிய� ெச�வா�7� ெகா2ட அ1த மனித!, த" மக" ெபயாி� F!	தி 
அ2- F!	திைய (வ�கி நட	(கிறாரா�. எ�ேலா��7� ெதாிDமா�. 
 
ஆைகயா�, நாயக� ஒ� F-ைட சிெம"3�, ஐ1( F-ைட மண5� கல1( ேபாட 
ேவ2.ய �வ!;+சி�, சிெம"ைட பாதியா�7வாரா�, Iமி�7& ஒ� சிெம"- 
F-ைட, இர23 மண� F-ைட, நா"7 ��கா� இ>+ ஜ�E� கல�பத�7� 
பதிலாக, ம2ைண� :-., சிெம"ைட� 7ைற�பாரா�. கா"கிாீ- கலைவ�காக 
ச-ட�ப. நா"7 ெப-. ஜ�ED�, இர23 ெப-. மண5�, ஒ� F-ைட 
சிெம"3� ேபாட ேவ23�. எ"றா5�, அவ! ஜ�EையD� சிெம"ைடD� 
ச-டமி�லாதப. 7ைற�பாரா�. இதனா� அவ! வள!1தி��கிறாேர தவிர, 
7&ள�படவி�ைலயா�. அவைர ேம4�7� அதிகாாிகேளா அ�ல( அவ! ேம4�7� 
அரசிய�வாதிகேள இதனா� :.	தா" ேபானா!களாேம தவிர, 7ைற1( 
ேபாகவி�ைலயா�. ெகா-3வைத எ"ன விகித	தி�, யா! யா��7� ெகா-ட 
ேவ23� எ"A ெதாி1த மனிதரா�. 
 
இ1த நாயக�, ச�-கா".ரா�ட!, ேமMதிாி Fல� கா".ரா�ட!, ெகா	தனா! Fல� 
கா".ரா�ட!, மMட! ேரா�, IMேர- எ"A ப�ேவA விதவிதமான வைககளி� 
ெதாழிலாள!களிட� ேவைல வா8க�ப-டதா�, எ1த ெதாழிலாளியாவ( விப	(�7 
ஆளானா�, அவ��7 நQட ஈ3 எ"ப(, 7திைர� ெகா�பா�. அ1த	 ெதாழிலாளிேய 
பணமி�1தா� ெசய�ைக�கா� ெபா�	தி� ெகா&ள ேயாசைன :Aவாரா�. 
க2ணிழ1த ெதாழிலாளி�7 ேவ23மானா� அ1த� க2ைண மைற�க ஒ� க���� 
க2ணா. வா8கி� ெகா3�பாரா�. அ(#� ைகேரைக� படாம� இ��பத�காக 
ேமMதிாி Fலமாக� ெகா3	( அ%��வாரா�. 
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இ1த� பி"னணியி� எ�ேபாேதா �"னணி�7 வ1த F!	தி & F!	தி 
Eமி-ெட-." சா!பி�, அ8ேக ேவைல நட1( ெகா2.�1த(. க�7விய�க��, 
ம27விய�க��, சிெம"- 7விய�க�� ேச!1( கா"கிாீ-டாகி வி-டன. 
ேமா�3க& ெபா�	த�ப-3� ெகா2.��க, சி	தா& ெப2க&, ;+� ேவைல 
ெச4D� ெகா	தனா!க��7, சார	தி� ஏறி. �2ணா��� கலைவ ெகா3	(� 
ெகா2.�1தா!க&. ெபாியா&க& கத#கைள	 W�கி நிA	தி� ெகா2.�1தா!க&. 
ஒ�வ! நீ!7ழாைய அைரவ-டமாக	 W�கி� ெகா23, ஒ� �வைர நைன	(� 
ெகா2.�1தா!. அ	தைன மனித!க�� அ1த� க-.ட	தி" ஜ"ன�க& ேபால, 
கத#க& ேபால, ஆ8கா8ேக நி"A ெகா2.�1தா!க&. அவ!க&தா" அ8ேக 
வசி�கிறா!க& எ"ப( ேபா"ற பிரைம, சார8களி� நி"ற சி	தா& ெப2க&, 
தி�Q.� பாிகார ெபா�ைமக& ேபால ேதா"றியைதD� மைற�பத�கி�ைல. 
 
ெபயி2ட! ெப�மா&, ெவளி+�வ��7 .Mட�ப! அ.	(� ெகா2.�1தா!. 
அ"னவ.#, ேம� தள	தி�7 ெச8க� ஜ�Eகைள சார	தி�7 ேம� சார� ஏறி 
�ம1( ெகா2.�1தா&. தன�7� பிற�7� பி&ைள�7 எ"ன ெபயாிடலா� எ"A 
நிைன	(� ெகா2ேட �ம1( ேபானா&. ெப2 எ"றா� தாய�மா. ஆ2 எ"றா� 
7லெத4வ� �டைலமாடேனாட ெபய!. சீ �டைலமாட" எ"ன	த� கிழி+சா"? 
ஊ!வி-3 ஊ! விர-3ன(தா" மி+ச�. ேபசாம ேகாவி1த" ெபயைர ெவ+சிடலா�. 
அவ"தா" தா4மாம". அவ�கி-ேட ரா	திாி�7� ேக-க<�. ெபா�லாத ம%ஷ". 
என�7 ெர-ட� பி&ைள பிற�7�"% ெசா�5றா!. நா", இ1த வயி	ேதாட 
ப3றபா3 அவ��7 எ�ப.	 ெதாிD�. ெதாியாமலா இ��7�? ஒ� �	த� ெகா3�க 
ஆைசேயாட வ1த ம%ஷ%�7 �	த8ெகா3�காத பாவி நா". ெகா3	(	தா" 
இ1த கதி? இ�ேபா பி&ைள எ(�7? பரவாயி�ைல, எ" பி&ைள ெகா3	( வ+ச(. 
பிற�7� �"னாேலேய F< மா. க-.ட	தில உ+சி�7 வ1(-3. அ�பன 
மாதிாிேய. (�(�"% இ��7�. இ�பேவ வயி	த� 7ைடD( பா�. இ( அ�ப%� 
அ�ப.	தா". பாவி ம%ஷ", ெசா"னா�தா" ேக-பாரா? நா"தா" 
ெசா�Eயி��ேகனா? 
 
அ"னவ.#, பா23�:ைடDட" இர2டாவ( மா.யி� நி"றப. கணவைன	 
தி��பி� பா!	தா&. பிற7 ெவ-க�ப-3 �க	ைத	 தி��பி� ெகா23 F"றாவ( 
மா.�7� ேபா4� ெகா2.�1தா&. 
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ேவ5, ேம Mதிாியி" ெபாA�பி� வ1தா5� அ"A கா".ரா�டாி" மMட! 
ேராE� - அதாவ( க�ெபனியி" ஆளாக ேவைல பா!	தா". அரசா8க� க-.ட� 
எ"பதா� அரேச, கா2.ரா�ட! நாயக	தி�7 ஆயிர� கண�கான சிெம2- 
F-ைடகைளD� ட" கண�காக எஃைகD� ெகா3	தி�1த(. நாயக	தி�7 நாயாக 
அைலய ேவ2.ய ேவைல மி+ச�. மி+ச� ம-3ம�ல ெசா+ச�. F-ைட ஒ"A�7 ). 
2792 ைபசா ேர-.� கிைட	த சிெம2- F-ைடகளி� இ�CA F-ைடகைள 
இ�ேபா( ப-ட�பகE� நா�ப( )பா4 ேர-.�7 'பிளா�கி� வி�பத�7 
அ-வா"M வா8கிவி-டா!. அவ�ைற ஏ�றி�ேபாக லாாி வ1( வி-ட(. லாாி�7� 
சிெம2- Mேடா! )மி�7� இைடேயD&ள பாைத சமீப	தி� ெப4த மைழயா� 
�ைத ம2ணா4 ேபா4வி-ட(. ேவ5#� இ"%� சில�� தைலயி� சிெம2- 
F-ைடகைள ஏ�றியப. மாறி மாறி� ேபா4 வ1( ெகா2.�1தா!க&. இவ�ைற 
லாாியி� ஏ�றிவி-3, ட"%�7 நாலாயிர� )பா4 ேர-.� கிைட	த எஃ7 
பாள8களி� சிலவ�ைறD� ஏ�ற ேவ23�. 
 
ேவ5, ம�றவ!கைளவிட ேவகமாக இய8கினா". அவ!க& இர23 தடைவ ேபா4 
வ1தா� அவேனா F"A தடைவ ேபா4 வ1(வி-டா". கா2.ரா�டாி" 
மMட!ேராE� ேச!1(வி-ட ஆன1த� அவ%�7. ப.�ப.யாக �"ேனறி விடலா� 
எ"ற ந�பி�ைக. அ�ப. �"ேனA�ேபா( சகா�கைளD� ைக(�கி விடேவ23� 
எ"ற உAதி. 
 
7-. அைறயி� இ�1( யேத+ைசயாக ெவளிவ1த நாயக� ேவ5ைவ விேநாதமாக� 
பா!	தா!. தயி! ம	(� ேபா� இய8கிய அவ" கா�கைள� பா!	தா!. ஒ� F-ைட 
சிெம2ைட அனாவசியமாக	 W�கி, அைத ஆ-3�7-. மாதிாி ேதாளி� 
ேபா-டப. த� பி.	த அவ" ேதாரைணைய� பா!	தா!. F-ைடைய 
(வளாமேலேய �ம�7� ேதா&கைள� பா!	தா!. �ைம இ��7�ேபா( 
ம�றவ!கைள� ேபா� ப�கைள� க.�காம�, நா. நர��கைள ெவளி�ப3	தாம� 
ேதா&மாைல அணி1தவ" ேபா� காண�ப-ட ேவ5ைவ பிளா� ெச4( த" 
க�ெபனி �	திைரயாக� ேபாடலா� எ"ப( ேபா� பா!	தா!. எ�ேலா�� 
அவைன�ேபா� இ�1தா�, கா�வாசி ஆ-கைள நிA	தி பண� ப2ணலாேம எ"A 
ஏ�க	ேதா3 பா!	தா!. அ�ப. நிA	தினா� எJவள# பண� ேதA� எ"ப(ேபா� 
மனதி� கண�7� ேபா-டா!. :-ட� கண�க�ல, ெப��க� கண�7 பிற7 த" 
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அ1தMைதD� மீறி ேவைலயா-க�ட" �1தர� Fலமாக� ேப�� நாயக� 
இ�ேபா(, ெசா1த� 7ரE� ேபசினா!. 
 
"ஒ" ேப� எ"ன�பா?" 
 
"ேவ58க." 
 
"ேவ� மாதிாி பாயா2டாமா? ஒ" உட���7 ெர23 F-ைடைய	 W�க 
ேவ2டாமா? W�கி� பா� பா!�கலா�. ஏ4 இவ" தைலயி� இ"ெனா� 
F-ைடைய ஏ	(8கடா. ந�ல ைபய" மாதிாி ேதா<(. ந�லா ேவைல பா!	தா� 
ந�லா �"%�7 வரலா�. சீ�கிரமா4 ஏ	(8கடா." 
 
ேவ5 மA�க� ேபானா". இ"ெனா� F-ைடைய �ம�ப( அவ%�7� ெபாிய 
காாியம�ல. ஆனா� த"ைன� காரணமாக� கா-. இதர ெதாழிலாள!கைள அவ! 
வ��A	த� :டாேத எ"ற எ2ண�. இத�7& நா"7 ேப! அவ" தைலயி� 
F-ைடைய �ைமதா8கி� க�E� ைவ�ப( ேபா� ைவ	(வி-டா!க&. 
கா2.ரா�ட! ெசா"னத�காக அ1த ஒ� தடைவD� லாாி�7� ேபா4வி-3 
எ"னால ெர23 F-ைடய �ம�க �.யE8க எ"A ெசா�Eவி3வ( எ"A 
தீ!மானி	தா". சிறி( ேநர	தி�7 �"�வைர மMட!ேரா� Fல� �"ேனற 
நிைன	தவ" இ�ேபா(, �"ேன�ற� எ"ப( ஒ-3 ெமா	தமாக எ�ேலா��7� 
வ1தா�தா" �"ேன�ற� எ"A� நிைன	(� ெகா2டா". 
 
கா".ரா�ட!, அவைன அ8கீகார	ேதா3 பா!	தா!. அவைர� பா!	த(� 
பா!�காதவ" ேபா� அவ" நட1தா". கிராம	தி� :ைடைய தைலயி� ைவ	( 
ம2ெவ-.ைய ேதாளி� ேபா-3 அத�7ேம� வ-ைட ைவ	( அத�7ேம� 
��5�க-ைடD� ைவ	( அனாவசியமாக நட�பவ%�7 அ1த+ �ைம சிறி( 
அ�	திய( க23 ஆ+சாிய�ப-டா". பிற7 விAவிA�பா4 நட1தா". 
 
தி^ெர"A, ஒேர ஒ� நிமிட	தி� �ைதம2 ேபாE�1த சகதி� பாைதயி� நட1தவ" 
தி^ெர"A ம2.யி-ட நிைலயி� அ�ப.ேய நி"றா". ஒ� F-ைட க�	தி� 
சாி1( அவ" �க	ைத	 தி��பிய(. இ"ெனா� F-ைட பிடாியி� வி�1( 
தி��பிய �க� தி��ப �.யாதப. அ�	தி� ெகா2.�1த(. அவ" ைககைளD� 
கா�கைளD� உதAவ( ேபாE�1த(. வாயி� ெவ&ைள ெவ&ைளயாக Bைர வ1( 
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ெகா2.�1த(. க�Iரமான யாைன அ87ச� 7	தலா� அதி!1( ம2.யி-ட( 
ேபா"ற நிைல �தைலயி" வாயி� த"ைன வி3வி�க �.யாம� மதயாைன ஒ"A 
தவி�ப( ேபா"ற தவி�� மைனவிைய பாச	ேதா3 பா!�க வி���கிறவ" ேபா� 
�க	ைத	 தி��ப�ேபானா". �.யவி�ைல. மரண	தி" �"னா� ம2.யிட 
வி��பாதவ" ேபா� �ட8கிய காைல எ3�க� ேபானா". இயலவி�ைல. 
 
எ�ேலா��. அ8ேக வ1தா!க&. சி	தா&க�� ெபாியா-க�� தாவி வ1தா!க&. 
ேமMதிாிக& ஓ. வ1தா!க&. கா2.ரா�ட! நாயக�� O�ப!ைவச!க�� ேவகமாக 
நட1( வ1தா!க&. 
 
யாேரா அ"ன� அ"ன� எ"A க	(வ( ேக-3, பா23� :ைடDட" 
இர2டாவ( மா.யி� நி"ற அ"னவ.# தி��பி� பா!	தா&. ��றி நி"ற 
:-ட	தி�7 ம	தியி� நிைல7ைல1( நி"றவைன நா"7ேப! W�7வ( ெதாி1த(. 
அனி+ைசயாக� 7தி�க� ேபானவைள ஒ� ெகா	தனா��, சி	தா& ெப2க�� 
அைச�க �.யாதப. பி.	(� ெகா2டா!க&. அவைள� ைக	தா8கலாக� கீேழ 
ெகா23 வ1தா!க&. அ"னவ.# க	தி�ெகா2ேட திமிறினா&. 
 
"எ" சாமி எ" ராசா எ" ெத4வேம ஒம�7 எ"ன ஆ+�, ராசா? 
 
அ"னவ.# தள	தி�7 வ1த(� அவைள வி-டா!க&. அவ& தைலயி� அ.	தப. 
�க	தி� அைற1தப. ஓ.னா&. 
 
ேவ5, தா!�பாயி� கிட	த�ப-.�1தா". யாேரா ஒ�வ! விசிறியா� 
Kசி�ெகா2.�1தா!. அ"னவ.ைவ� பா!	த(� அவ" க2களி� நீ! ெப�கிய(. 
ேப�வத�காக வாைய	 திற1தா" Bைரதா" வ1த(. அவ& �க	ைத� பா!	தப. 
த" மா!ைப� பி.	தா". �(ைக வைள	தா". ைககா�க& ெவ-.ன. வா4 
ேகாணிய(. க2க& அவைள ேநா�கிேய நிைல7	தி நி"றன. 
 
அ"னவ.# அவைன	 த" ம.யி� இ�	(� ேபா-3� ெகா2டா&. அவ" 
ேக-3� ெகா3�காத �	த8கைள, அவ" வாயி5� �க	தி5� மாறி மாறி� 
ெகா3	தப. "எ" ராசா, நீ �ழி�கத� பா	தா பயமா இ��ேக! நீ� (.�கத� 
பா!	தா� எ�ப.ேயா இ��ேக எ"ைனவி-3� ேபாயிடாேத ராசா. எ" ராசா. எ" 
ெத4வேம எ"ைன ம.யில வ+� ெகா>சி விைளயா3ன மவராசா நா� இ(�காகவா 
ெம-ராM வ1ேதா�? ஒ"ைன இ1த� ேகால	தி� பா!�கவா நா" பாவி பிற1ேத". 
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ேப� ராசா. ஒ" ெச�ல� கிளிகி-ட ஒ� வா!	ைத ேப� ராசா. நீ ஒ�	திேய ேபா(�. 
என�7 ெசா	(� �க�� ேவ2டா� "% ெசா"ன எ" (ைரேய. எ"ைன 
வி-3-3� ேபாயிடாேத. ேபாறதா4 இ�1தா� எ"ைனD� :-.�கி-3� ேபாயி3. 
ேபாயி3." 
 
ேவ5, தனியாக� ேபாக வி���கிறவ" ேபா� அவைள� பா!	தா". பிற7 அவைள 
வி-3 அகல வி��பாதவ" ேபா� த" ைகைய அ87ல� அ87லமாக+ சிரம�ப-3	 
W�கி அவ& ைகேயா3 இைண	தா". அ"னவ.# :�பா3 ேபா-டா&. சி	தா& 
ெப2க& அவைள� க-.� பி.	(� ெகா23 க	தினா!க&. 
 
இத�7& டா�\ வ1த(. ேவ5 பி" இ��ைகயி� கிட	த� ப-டா". அவ" 
தைலைய ம.யி� ைவ	தப. அ"னவ.# வி�கி	( உ-கா!1தி�1தா&. அவேளா3, 
இ"ெனா� சி	தா& ெப2<�. ெபயி"ட! ெப�மா�� உ-கா1தி�1தா!க&. 
�"னி��ைகயி�, இ"ெனா� ெபாியா��, நாயக	தி" வல( ைகயான �1தர�� 
அம!1தி�1தா!க&. �1தர	ைத	 தனியாக� :�பி-3 நாயக� ஏேதா ெசா"னா!. 
அவ" தைலயா-.னா". சீ�கிர�, ஒJெவா� நிமிஷ�� ��கிய�' எ"A 
அத-.னா! ெப�மா&. 
 
டா�\ �ற�பட� ேபானேபா(, ��றி நி"ற ேவைல� ப-டாள	ைத� பா!	( 'உ�- 
ேபா4 ஒ8க ேவலய� பா�8க" எ"றா! நாயக�. 
 
பா�\ ெச"ைன மாநகாி" பல சாைலகைள� கட1( 7A�காக ெந3�காக விைர1( 
ெகா2.�1த(. ேவ5, அ"னவ.வி" ம.யி� ஆகாய� க�ப� ேபா� மித1( 
ெகா2.�1தா". அவ&, அவ" �க	ைத� பா!�ப(� த" �க	ைத	 
(ைட�ப(மா4 இ�1தா&. ஆMப	திாியி" Bைழவாயி5�7&, டா�சி ேபானேபா( 
தி^ெர"A ேவ5வி" கா�க& ெவ-.ன. ைகக& உதறின. F+� விட�.யாம� 
வாைய� பிள1தா". அ"னவ.#"எ" ராசா எ"A ெசா�E அவைன� பா!	(� 
7னி1தேபா(, அவ& க2ணி� நி"ற நீ! அவ" வாயி� வி�1த(. 
 
க2ணிேர பாலான( ேபா� அவ" பா!	தா". பா!	(� ெகா2ேட விைற	(� 
ேபானா". அ"னவ.# அ�ைகயி" உ1(தலா� வாைய	 திற1தா&. ஒE 
வரவி�ைல. அ�ப.ேய அவ" மீ( சா41தா&. டா�\ நி"ற(. சி	தா& ெப2, 
அவைள	 W�கி அைண	(, த" ம.யி� சா4	த ேபா( ெபயி2ட! ஒ� ேசாடா 
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வா8கி� ெகா23 வ1( அைத அவ& �க	தி� ெதளி	தா!. அவ& மல8க மல8க 
விழி	தப. கணவைன� பா!	தா&. பிற7 காேதா3 ேச!	( த" தைலைய� பி.	(� 
ெகா2டா&. 
 
எம!ெஜ"சி வா!3�7 ேவ5 எ3	(� ெகா23 ேபாக�ப-டா". அவ" ெச	(� 
ேபானைத டா�ட!க& ஊ!ஜித� ப3	தினா!க&. பிற7, "இ( ேவல ெச4D�ேபா( 
ஏ�ப-ட மரண�. ேபா_Mல ேபா4 ஒ� ச!.பிேக- வா8கி-3 வா8க, பாிேசாதைன 
ப2ணலா�" எ"றா!க&.  
 
அ1த டா�\, பிண	(ட%�, பிண�ேபா� இ�1த அ"னவ.ேவா3�, ேபா_M 
நிைலய	ைத� பா!	( ஓ.ய(. வழியி�, �1தர� இற8கி�ெகா2டா". ��ப( 
வயதி� ஐ�பைத	 தா2.யவ" ேபா� ேபசினா". நீ8க ேபா_M Mேடஷ%�7� 
ேபா8க. நா" இேதா பி"னாேலேய ஒ� ஆ-ேடா#ல வ1(3ேற"" எ"A 
ெசா�Eவி-3, பதி5�7� கா	திராம�, ஒ� ெடEேபா" :2ைட� பா!	(� 
ேபானா".  
 
ேபா_M நிைலய	தி�7& டா�\ நி"ற(�, அ"னவ.ைவ, சி	தா& ெப2 
ைக	தா8கலாக� பி.	தப. உ&ேள :-.� ெகா23 ேபானா&. 'இ1த�மாதா" 
அ"னவ.வா?" எ"A ெசா"ன கா"Mேடபிைள� பா!	(, இ"Mெப�ட! 
க2களா� எாி	தா!. 
 
இ"Mெப�ட! எ1தவித சலன�� இ�லாம� ேபசினா!.  
 
"எ"ன நட1த(?"  
 
ெபயி"ட! ெப�மா& விள�கினா!.  
 
இ"Mெப�ட! தீவிரமாக+ சி1தி�ப(ேபா� �க	ைத+ �ழி	தா!. ேப�ப! ெவயி-ைட 
உ�-.னா! ேதா&ப-ைடயி� மி"னிய Mடா!கைள ஊதிவி-3� ெகா2டா!. பிற7 
ஒ� காகித	ைத எ3	( இ1தா�மா இ(ல ஒ� ைகெய�	(� ேபா3 ேபாட	 
ெதாிDமா?" எ"A� ேக-டா!. அவ! நீ-.ய காகித	ைத ஒ"A� �ாியாம� 
அ"னவ.# பா!	தேபா( ைர-ட!, அவ& ைகயி� ேபனாைவ	 திணி	தா!. அவ& 
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ஏேதா ேகா3க& ேபா-டா&. எைதேயா ெசா�ல+ ெசா�ல அவ! அைதேய எ�தினா! 
எ�தியதி� ைகெய�	(� ேபா-3 இ"Mெப�ட! கா"Mடபிளிட� நீ-.னா!. 
 
ேவ5 எ"ற ெபயாிழ1த பிண	ேதா3 ேபான டா�\, கா"Mடபிேளா3 அ�ேக 
உ&ள ஆMப	திாி�7 விைர1த(. யா! யாாிடெம�லாேமா ைகெய�	( 
வா8கினா!க&. அ	தைனD� �.1த பிற7 ேவ5 எ"ற பிண� பிண� கிட8கி�7� 
ெகா23 ேபாக�ப-ட(. அவைன	 W�7�ேபா( ம-3� அ"னவ.# ெம�ல 
�ன8கினா&.  
 
"எ" ராசா, காைலயி�தான ஒன�காக எ"ைன ஏ8க ைவ�ேப"% ெசா"னிேய 
அைசயாம இ��ேப"% ெசா"ேன. அ( மாதிாி ஆயி-ேட. ஆயி-ேட" 
 
அ"னவ.வி" ஒ�பாாி�7 ஒ	(�பாட ஆMப	திாியி� யா�மி�ைல. வா/நா& 
��வ(� உைழ��	 தவிர ஒ"A� �ாியாம� ேபான ஒ� மனித� பிண	தி�7 அ8ேக 
மாியாைத இ�ைல. மாியாைத கிட�க-3� அவமானமாவ( இ�லாம� இ��கலா�. 
ஏேதா காிF-ைடைய	 W�கி� ேபா3வ(ேபா� அவைன	 W�கி�ேபா-3 வி-3 
நாைள�7 வ1( பிண	ைத வா8கலா�" எ"றா!க&. பிாிD� ேபா( கா"Mடபி& 
ைகைய+ ெசாாி1தா!. ெபயி"ட! ெப�மா& எ"ன நிைன	தாேரா ெதாியவி�ைல, 
அவ! ெகா3�கல சா! ஒ� ெதாழிலாளி சா7� ேபா( ஒ�வ%�7� க>சி 
ஊ	(வா"% கா-3ற(�காக	தா" ெகா3	ேத" ேபஷா வ+��ேகா" எ"றேபா( 
ேபா_Mகார! சிரம�ப-டா!. வா8கியைத ைவ�க#� �.யவி�ைல. ெகா3�க#� 
இயலவி�ைல. 
 
அ1த� பிண	ைத� ேபா-3வி-3 பா�\ தி��பிய( கா"Mடபி& இற8கி� 
ெகா2டா!. சிறி( ேநர� ேபான(� ெபயி"ட! ெப�மா& இற8க� ேபானா!. சிறி( 
ேயாசி	(வி-3, ைகயி� இ�1த ஐ�ப( )பாைய சி	தா& ெப2ணிட� 
ெகா3	(வி-3, இ"Mெப�ட! அ"னவ.வா"% ேக-டதி� இ�1(�, அவசர 
அவசரமா4 ைகெய�	( வா87னதி� இ�1(� ஏேதா O/+சி நட�கிற மாதிாி 
ெதாியி( வழில இற87ன �1தர� வரேவ இ�ைல. நா" ந�ம ச8க	(�7� 
ேபாயி-3 வாேர". அ"னவ.ைவ ப	திரமா4 இற�கிவி3. அ"ன�, 
கவைல�படாேத�மா! ந�ம கால� வார( வைர�7� நம�7 கால" எ�ேபா 
ேவ<�"னா5� வரலா�" எ"A ெசா�Eயப.ேய க2கைள	 (ைட	தப. 
நக!1தா!. 
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அ"னவ.#, ேவ5 கிட1த( மாதிாிேய சி	தா& ெப2 ம.மீ( கிட1தா&. நிைல 
7	திய பா!ைவ, F+ச�ற நிைலைம; ஏ8கி ஏ8கி வி��� மா!�. 
 
அ1த� 7.ைச� ப7தி�7 டா�\ வ1த(� எ�ேலா�� O/1( ெகா2டா!க&. 
தாய�மா K-.� ெசா�ல �.யாத :-ட�. அ"னவ.ைவ பல ெப2க& 
ைக	தா8கலாக இற�கியேபா(, எ8கி�1ேதா வ1தவ" ேபா� தாய�மாவி" மக" 
ேகாவி1த" ஓ. வ1தா". அ"னவ.வி" ைககைள� பி.	(� ெகா23 "அ�கா 
அ�கா. மாமா ேபானவ� வரமா-டா��கா, நா% ஒ"ன :ட�பிற1த ெபாற�பா 
கவனி+��கிேற", அ�கா எ"A ெசா�E வி-3 டா�சியிேலேய த" தைலைய 
ைவ	( ேமாதினா". 
 
அ"னவ.# அ1த உட"பிறவா� பிற�ைப உ�A� பா!	தா&. (�க�, இயலாைம 
கைரகைள உைட	(, ெவ&ள� ெப��ேகா3 ெவளி�ப-ட(. அவ& ஒ�பாாியா4 
ஒலமி-டா&. 
 
"எ" ராசா எ" சீைம	(ைரேய ஒ�ம ம+சின" ெசா�5றைத ஒ�தடைவ வ1( 
ேக-3-3� ேபா#�. ஒ� தடைவயாவ( வ1(3�! வரமா-^ரா? வரமா-^ரா?" 
--------  
 
7 7 7 7     
 
இர# எ-3 மணி இ��7�. 
 
கா2.ரா�ட! நாயக� �ழ� நா�காEயி� உ-கா!1தி�1தா!. இ"%� இர23 
F"A ேப! ேஸாபா ெச-.� ஒ38கி� ேபா4 உ-கா!1தி�1தா!க&. 
வல(ைக'�1தர� ெபளவியமாக ஒ� நா�காE யி� சாயாம�, அத" �ைனயி� 
உ-கா!1தி�1தா". அவைன� பா!	( "அJவள# )பா4 ெசலவாயி-டா?" எ"A 
ேநா-ட� ேபா-3 நாயக� ேக-டேபா(, "நா8க உ&ேள வரலாமா?" எ"ற 7ர� 
ேக-ட(. ெபயி2ட! ெப�மா�ட" நா"ைக1( ேப! வ1தி�1தா!க&. அவ!களி� 
ஒ�	தி ெப2. ��ப( வயதி��கலா�. க�	தி5� காதி5� அணிகல� ஏ(� 
இ�லாதவ&. அ(ேவ அவ��7 அணியாக இ�1த(. 
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நாயக� அவ!கைள உ-கார+ ெசா�5�"னாேலேய, அவ!க& உ-கா!1தா!க&. 
பிற7 அ1த� ெப2 "நா8க க-.ட	 ெதாழிலாள! ச8க நி!வாகிக&" எ"A 
ெசா"னேபா( "அடேட. அ�ப.யா?" எ"A ெசா�Eவி-3 பிற7 "�1தர�, ஏதாவ( 
காபி, கீ�பி வா8கி-3 வா" எ"A க2ண.	(� ேபசினா!. அைத அ1த� ெப2 
கவனி	தா5�, ேக-கவி�ைல. எ�ப.� ேக-ப(? க2ண.�ப( அவ! உாிைம காபி 
வா8க�ேபாவ( அவ" கடைம. 
 
அ1த� ெப2 எ3	த எ3�பிேலேய ேப+ைச	 (வ�கினா&.  
 
"இ"ைன�7, ஒ8களிட� ேவைல பா!	த ேவ5 இற1த(�7 நQட ஈ3 ப�றி� ேபச 
வ1தி��ேகா�." 
 
விநாயக� 7ைழ1தா!. 
 
"ெமாத�ல. காபி சா�பி-3� ேபசலாமா?" 
 
"இழ# நட1தி��7�ேபா( நா8க எ(#� சா�பிட வி��பல. ேவ5ேவாட மைனவி 
க!�பிணி� ெப2. இ"%� இர23 மாத	(ல அவ8களால ேவைல பா!�க 
�.யா(. தக�ப" இ�லாம� பிற�க�ேபாற பி&ைள�7 ஒ�வழி ப2ண%�. அ1த 
அ�மா வாழற(�7� ஒ�வழி ப2ண<�." 
 
விநாயக� �ழ� நா�காEயி� இ�1( எ�1( அவ!க��7 அ�ேக இ�1த 
நா�காEயி� உ-கா!1( ெகா2டா!. பிற7 க2கைள எ�ப.ேயா கல8கைவ	(� 
ெகா2டா!. தைலைய� கவி/	(� ேபா-3�ெகா2டா!. ெம�ல (�க� தாளாம� 
வி�கி� ேபசினா!. 
 
"ஓ8க��7� பண� ேவ<ேம"% கவைல. என�7 அநாவசியமா4 ஒ� உயி� 
ேபாயி-ேட"% கவல. எ�ப. ேவல பா!�கிற வாEப" ெதாிDமா? நீ8க 
ந��னா5� சாி, ந�பா-.D� சாி, எ"னால ம	தியான� சா�பிட �.யல. 
ம%ஷ"னா அவ%�லா ம%ஷ". அ1தமாதிாி வாEபைன இனிேம� பா!�கேவ 
�.யா(." 
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"பா!�க�.யா("% எ8க��7� ெதாிD�. அதனா�தா" நீ8க�� (�க� தா8க 
�.யாம� தவி	( க-.ட ேவைல நட�கறத� பா!	தாவ( கவலய மற�கலா�"% 
எ�லா	 ெதாழிலாளி8கைளD� ேவல பா!�க+ ெசா�E இ��I8க இேதா இ�ேபா 
:ட மி"சார ெவளி+ச	தி� பல! ேவல பா�கிறா�ேபால இ��7 அ(:ட. ேவ5 
ெச	த கவலயில. ரா	திாி�7	 W�க� வராம	 தவி�காம�…. 
 
இ�ப.யாவ( ேவல நட�கறத� பா!	(. கவலய மற�க	தா" அ�ப. ஏ�பா3 
ெச4தி��கீ8க"% நிைன�ேக"." 
 
தி^ெர"A, ேபா_M ேவ" உ&ேள வ1த(. ஏெழ-3 ஜவா"க& ல	தி� க�ேபா3, 
உ&ேள வ1தா!க&. எ"னேமா ஏேதாெவ"A வ1தவ!க&, �Fகமான நிைலைய� 
பா!	(வி-3, த8க& �க	ைத ���கி� ெகா2டா!க&. விநாயக	தி" �க� 
இ�ேபா( இAகிய(. �1தர�, ஏ(� ெதாியாதவ" ேபா�, ச!வ! ெகா23 வ1த காபி 
ட�ள!கைள நீ-.னா". அ1த� ெப2 அைமதியாக� ேபசினா&. 
 
"நா8க. வ"�ைற� :-டமி�ைல. இ1த சFக அைம�ைப உைத�காம�, உ8கைள 
உைத�கிற(ல அ!	தமி�ல எ"கிறத ெதாி>சவ8க, ேபா_M :�பி-.��க 
ேவ2டா�. அவ8க வ1த(னால த��மி�ல. ஒ8ககி-ட இ�1( எ8க��7� 
பா(கா�� ேவ2டாமா?" 
 
விநாயக� அத-டலாக� ேக-டா!. 
 
"இ�ேபா எ"ன ேவ<�?" 
 
"அ(:ட ெசா�E	தா" ெதாிய<மா? இற1தவ! 73�ப	(�7 நQடஈ3 தர<�. 
பிேள"ல இற8கிறவ%�7 ஒ� ல-ச� )பா4 நQட ஈ3. ஆனா� பிேள" மாதிாி 
அ1தர	தி� நி"A ேவைல பா!	(, கீேழ வி�1தவ%�7 எ(#மி�ல"னா. அ( 
அன!	த�. இ(�7 அ!	த� க23பி.�க	தா" வ1தி��ேகா�" 
 
"�த�ல. நீ8க ஒ2< ெதாி>��க<�. ேவ5 எ"%ைடய எ�பிளாயி இ�ல." 
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ெபயி2ட! ெப�மா& இைடமறி	தா!.  
 
"மMட!ேரா�ல. அவேராட ேப� இ�1(ேத? ெபயி2- எ3�க வ1த�ேபா நாேன 
பா!	ேத"." 
 
"நீ8க ஆயிர� பா!�I8க. அ(�7 நா" ெபாA�பி�ல. இ1தா�பா �1தர�, 
மMட!ேரால எ3. உ� இ1தா8க, நீ8கேள பா�8க"  
 
மMட!ேராE�, ேவ5வி" ெபயைர� காணவி�ைல. அ1த� ெபயைர அ.	( 
எ�திய அைடயாள� :ட இ�ைல. ெப�மா& ேகாப	தி� (.	தா!. அ1த� ெப2 
ச�A காரமாக� ேபசினா&. 
 
"ஓ8களால. எ( ேவ<மி"னா5� ெச4ய �.D�"% எ8க��7	 ெதாிD�. 
எ�லா� க-சி�7� நீ8க ந"ெகாைட ெகா3�கிறவ8க"%� ஊ! உலக	(�ேக 
ெதாிD�. எ8க��7 அைத� ப�றி� கவைலயி�ைல. அ1த� 73�ப	(�7 நQட ஈ3 
தர<� அJவள#தா"." 
 
'ஏேதா ெப2ணா+ேச"% இர�க�ப-3� ேக-டா�, ஒேரய.யாக� பாDறீ8கேள! 
அவ" எ"ேனாட எ�பிளாயி இ�ல. எ1த ேமMதிாி :-.-3 வ1தாேனா என�7	 
ெதாியா(. இ"%� ெசா�ல�ேபானா�, ல-ச�கண�கான �த� ேபா-ட எ" ேவல 
நி"%� ேபான(�7 ெச	தவ"தா" நQடஈ3 தர<�. ஏேதா ேபானா� ேபா7(, 
இழ#+ ெசல#�7 CA )பா4 த!ம� ப2ணலா�"% நிைன+சா�, ஒேர.யா4� 
7தி�கிறீ8க! ஒ8களால ஆனைத� பா�8க"  
 
"இைத எதி!பா!	(தா" நா8க வ1ேதா�. எ8ேக ச1தி�கலாேமா அ8ேக 
ச1தி�கலா�." 
 
"ஊாி� இ��கவ" எ�லா� மாரைட�பா� சாவா", அ(�ெக�லா� நா" 
ெபாA�ேப�க<மா?" 
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"நா-ல அரசா8க� இ��77("%, ஒ8க��7 ெதாிDேமா ெதாியாேதா 
எ8க��7	 ெதாிD�. ேவ5 மாரைட��ல சாகல: சிெம2- F-ைடய அள#�7 மீறி 
W�7னதா� க�	(� பிசகி, ெதா2ைட நர�� அA1( இற1தி��கா!. நாைள�7� 
பிேரத பாிேசாதைன ாி�ேபா!-ல எ�லா சமா+சார�� ெதாிD�. ஓ8க �1தர�, 
டா�\யிE�1( இற8கி உ8களிட� க&ள	தனமாக ேபா" ேபசிய(�, நீ8க 
இ"Mெப�ட��ேகா அ�ல( உ&g! தைலவ��ேகா ேபா" ேபா-ட(� ெதாிD�. 
எ8க ஆ-க& எ�லா இட	(லD� இ��கிறைத ம-3� மற1(டாதீ8க." 
 
"சாி, இ�ேபா எ"ன ப2ண<�"% நிைன�கீ8க?" "அ( உ8க ைகயில இ��7"  
 
"எ" ைகயில இ�1( நயாைபசா �ரளா(. ேவ<�"னா� த!மமா4." 
 
அ1த� ெப2 எ�1தா&. அவைள	 ெதாட!1(, :ட வ1தவ!க�� எ�1தா!க&. 
நாயக�, ெபயி"டைர� பா!	( நாைள�7 ேவைல�7 வ1தா� ஒ" காைல 
ஒ.+�3ேவ"' எ"A மிர-ட� ேபானா!. பிற7 இ( ெசா�லாம� ெச4ய ேவ2.ய 
காாிய� எ"A நின	(, ம��பலாக+ சிாி	தப. வழிய%�பி ைவ�பவ! ேபா� 
எ�1தா!. 
 
அ1த� ெப2<�, இதர ஆடவ!க��, ெவளிேய வ1தா!க&. அவ& ெபயி2டைர� 
பா!	(, "நா8க ேநரா4 ேபா_M Mேடஷ%�7� ேபா4 ெவ&ைள� காகித� 
ைகெய�	( விவகார	ைத� கவனி�க� ேபாேறா�. நீ8க அ"ன வ.ைவ டா�\யி� 
:-.�கி-3 Mேடஷ%�7 வா8க. சீ�கிரமா4 வா8ேகா" எ"றா&. 
 
ேபா_M நிைலய	தி�, இர23 கா"Mடபி&கைளD� ைர-டைரD� தவிர, ேவA 
யா�மி�ைல. "லா�க�பி� நா"ைக1(ேப! ேவ!�க விAவிA�க நி"றா!க&. 
 
ப.ேயறி வ1தவ!கைள� பா!	(. ைர-ட!, "ஓ8க��7 எ"ன ேவ<�?" எ"றா! 
அத-டலாக, இ�ேபா( அ1த� ெப2 ேபசவி�ைல. அவ�ட" வ1த ஒ� இைளஞ! 
ேபசினா!. 
 
"நா" அ-வேக-, ஒ8க இ"Mெப�டைர� பா!�க<�. எ�ேபா வ�வா!?" 
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"எ�ேபா"% ெசா�ல �.யா(. ஒ8க��7	தா" ெதாிDேம சி-.ல 
ேபா_Mகார"பா3. எ"ன விஷய�?" 
 
"ஒ2<மி�ல. ம	தியான� ��ஷன� பறிெகா3	த ெப2 கி-ட ஓ8க 
இ"Mெப�ட! (�க� விசாாி	தாரா�. அதாவ( ஒ� ெவ&ைள� க3தாசில 
ைகெய�	( வா87னாரா�. எ"ன விபர�"% ேக-க வ1ேதா�. இ�ப	தா" அவ� 
இ�Eேய, ேநரா கமிஷன! கி-ட� ேபாக� ேபாேறா�." 
 
ைர-ட! ேயாசி	தா!. தனி�ப-ட �ைறயி�, இ"Mெப�ட! ந�லா மா-.�கி-டா" 
எ"A மகி/1தவ! ேபா� காண�ப-டா!. பிற7 ேவNாி� எ3	த பயி�சி நிைன#�7 
வ1(, இலாகா வி�வாச� ேமேலா8க "இ�8க, ேபா"ல ெச�க� ப2ேற"" எ"றா!. 
 
வ1தவ!க& உ-கா!1தா!க&. ைர-ட! எ8ேகெய�லாேமா ெதாட!� ெகா2டா!. 
கா� மணி ேநர	தி�7� பிற7 "இேதா வ1( வி3வா!, உ-கா�8க." எ"றா!. 
 
"நி+சயமாகவா?" எ"றா! அ-வேக-  
 
"நி+சயமா4. கனமான பா!-."% ெசா�Eயி��ேக"."  
 
"கனமான பா!-."னா? பா!-.8கெள�லா� வி	தியாசமா? 7�ற8க&ளதா" 
வி	தியாச� இ��7�." 
 
ைர-ட! ச8கட	ேதா3 சிாி	தா!. ஒ� மணி ேநர	தி�7� பிற7, இ"Mெப�ட! 
ேமா-டா! ைப�கி� வ1( இற8கினா!. ேவகமாக உ&ேள வ1( த" இ��ைகயி� 
அம!1தா!. பிற7 லா�க�பி� இ��பவ!கைள� பா!	(, "ேவ-.ைய இ�	( 
ேநரா4� ேபாேட2டா ேசாமாறி" எ"றா!. ைர-டைர� பா!	(, "அ1த� பாவி 
எ8ேக4யா ேபாயி-டா"" எ"A க	தினா!. ஒ�வித பய� பிர�ைமைய	 
ேதா�Aவி�7� அ1த� ேபா_M ெட�னி�ைக� �ாி1( ைவ	தி�1த அ-வேக- 
சிாி	தப., த"ைன அறி�க� ப3	தி� ெகா2டா!. அ-வேக- எ"ற(� 
இ"Mெப�ட��7 சிறி( நா. தள!1த(. 
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"எ"ன விஷய� சா!?" "ம	தியான� அ"னவ.# எ"கிற சி	தா& ெப2கி-ட 
ெவ&ள காகித	தி� ஒ� ைகெய�	( வா8கினீ8களா�. இேதா அ1த�மாேவ 
வ1(-டா8க." 
 
டா�\யி� இ�1( இற8கிய அ"னவ.ைவ இர23 ெப2க& கி-ட	த-ட W�கி� 
ெகா2ேட வ1தா!க&. ஒ�வ! த" நா�காEயி� இ�1( எ�1தா!. அ"னவ.ைவ 
:டவ1த சி	தா& ெப2க& அதி� உ-கார ைவ	தா!க&. அவ& அ87 
இ��பவ!கைளேயா, தா" இ��பைதேயா கவனி�காத( ேபா�, O"ய	ைத� 
கா-3வ( ேபா� க2க& �டாிழ1( ேதா"ற, நா�காEயி� சா41( ெகா2டா&. 
 
அ-வேக-, விஷய	ேதா3 ேக-டா!.  
 
"இ1த� பாவ�ப-ட அ�மாவ� பா�8க, இ"Mெப�ட! நீ8க :ட இ�ப.� 
கQட�ப-ட அ�மா வயி	(ேலதா" பிற1தி��I8க. இ1த அ�மாகி-ட ெவ�A� 
காகித	தி� ைகெய�	( வா8கலாமா?" 
 
இ"Mெப�ட! ம��பினா!.  
 
"என�7	 த��� ப2றதா ேதாணல. இ1த�மா ஹMெப2- மாரைட�பி� 
ெச	(-டதா ப>சாய	தா! �.# ப2<னா8க. அைத க"ப!� ப2ண, 
ைகெய�	( வா87ேவ". அ( எ" `-." 
 
"`-."னா விஷய	ைத விள�காம� ெமா-ட� ைகெய�	( வா8கறதா?” 
 
"அ1த�மா இ�1த (�க	(ல அவ8க��7	 ெதாி>சைதேய ெசா�E ேம5� 
(�க�ப3	தா2டா�"% வா8கிேன". ெமாத�ல பிண	த எ3	( அட�க� 
ப2<8க ஸா!. அ( ஒ� மனிதேனாட பிண�"% நிைனD8க. ம�ற விவகார� 
அ��ற�"  
 
இ�ேபா( அ1த� ெப2 ெவ.	தா&. 
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"இ1த விவகார	(லதா" ம�ற விவகாரேம இ��7 அ1த�மா ��ஷ" மாரைட��ல 
சாகல: சிெம2- F-ைட பிடறி நர��ல ப-ட(ல இற1(-டா!. இ(�7, நீ8க 
உதவா-டா5� உப	திரவ� ெச4யாமயாவ( இ��க<�" 
 
"நீ8க ேபசற( ந�லா இ�ல ேமட�"  
 
"நீ8க ெவA8காகித	தி� ைகெய�	( வா87ன(தா" ந�லா இ�ல. ேவ5ைவ 
மாரைட��ல இற1ததா4 �.# ப2<ன ப>சாய	தா! ைகெய�	த நா8க 
பா!�கலாமா?" 
 
"நீ8க ேக-டைத எ�லா� கா-ட �.Dேமா? எ8க��7� )�M அ2- 
ெர7ேலஷ"M இ��7" 
 
"நா-ல எ�லா� பிாி#�7ேம இ��7. ஆனா� இ1த� பாவ�ப-ட க-.ட	 
ெதாழிலாள�8க��7	தா" ஒ"Aமி�ல. அனாைதயா உைழ	(, அனாைதயா 
வி�1(." 
 
"இ( எ"ேனாட இலாகா இ�ல ேமட�. ெதாழிலாள! நல	(ைற கவனி�க ேவ2.ய 
விவகார�" 
 
"ஓ8க இலாகாைவேய நீ8க ஒ�8கா4 கவனி+சா� ேபா(� சா!. இேதா. இ1த. 
இர23 ேல^ஸஸு� விப	( நட1த இட	(ல இ�1தி��கா8க. இேதா. இவ! 
ெபய! ெப�மா&. இவ�� இ�1தி��கா!. இ1த� ப>சாய	தா! கி-ேடD� ேக�8க 
சா!." 
 
"எ"ன ேமட� இ(? நாயக� ஒ� ப>சாய	தாைர+ ெசா�றா!, நீ8க ஒ2ண+ 
ெசா�றீ8க. கைடசில என�7	தா" ப>சாய	( இ�ல. ேபசாம ெமாத�ல பிண	த 
எ3	( ந�லவிதமா4 அட�க� ெச4Dறைத வி-3��-3. நா" இ(ல எ"ன ப2ண 
�.D�?" 
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"நீ8க எ"ன ப2<றீ8கேளா ெதாியா(. நா8க எ"ன ப2<ேவா� எ"கிறைத 
ம-3� ெசா�E3ேறா�. நா8க பயா�\ ாி�ேபா!- சாியா கிைட�7�"னால 
பிண	ைத எ3�க� ேபாறதி�ைல. நாைள�7� க-.ட	 ெதாழிலாள! 
ஆயிர�கண�கி� இ8ேக வ1( நியாய� கிைட�7�வைர அைமதியா4 ேபாராட� 
ேபாகிேறா�. சா7�வைர:ட உ2ணாவிரத� இ�1தா5� இ��கலா�." 
 
இ"Mெப�ட! தீவிரமாக ேயாசி	தா!. �"விைள#கைளD� பி"விைள#கைளD� 
சீ!W�கி� பா!	தா!. இAதியி� "ஆ�ைர- பயா�\ ாி�ேபா!- வர-3�. அத"ப. 
ஆZ" எ3�கலா�" எ"A ெசா�Eவி-3 ைர-டைர� பா!	தா!. அவ! ெவ&ைள� 
காகித	ைத அவ!களிட� கா-.வி-3� கிழி	(� ேபா-டா!. 
 
நி!வாகிக�� இதர ெதாழிலாள!க�� அ"னவ.ைவ அ%தாபமாக ேநா�கியப.ேய 
கா�ப#23�7 ெவளிேய வ1தா!க&. தி^ெர"A ெபயி2ட! ெப�மா& ஒ� 
ேயாசைன ெசா"னா!. 
 
"ந�ம ெதா7தி எ�.எ�.ஏ.ையD� க-சி	 தைலவ!கைளD� பா!	( நியாய� 
ேக-கலா�." 
 
எ�ேலா�� அவ! ெசா"னைத ஒ��� ெகா23 �தE� எ�.எ�.ஏைய� 
பா!	தா!க&. அவ! அ"னவ.ைவ� பா!	த(� அ�(வி-டா!. க2கைள� :ட	 
(ைட	(� ெகா2டா!. பிற7 "அடேட நாயகமா? ந�ல ம%ஷனா+ேச, நா" 
ெசா�E நQட ஈ3 வா8கி	 தாேற"" எ"A ெசா�E� ெகா2ேட நாயக	ைத 
அ�ேபாேத பா!�க� ேபாகிறவ!ேபா� காாி� ஏறினா!. கா! நாயக� K-3�7 
எதி!திைசயி� ேபான(. 
 
நி!வாகிக& சைள�கவி�ைல. ஒ�சில தைலவ!கைள� பா!	தா!க&. ஒ� சில! தனி 
மனித விவகார�, தைலயிட �.யா( எ"றா!க&. இ"%� சில! த-.� கழி	தா!க&. 
ஒ�வ! நாயக	(�ேக வ�கால	( வா8கி� ேபசினா!. நாயக� ெகா3	த 
ந"ெகாைடகளி" கனபாிமாண	தி�7 ஏ�ப, அவ!களி" ��தியி� ஏ�ற இற�க� 
இ�1தா5�, அ1த ��தி ேபா-ட அ%ப�லவி நாயக	தி�7 உத#வ( மாதிாிேய 
இ�1த(. க-சி�கார" எ"A ஒ�வ! ந�வ, சக கா2.ரா�ட! எ"A இ"ெனா�வ! 
ந�வ, ஜாதி�கார" எ"A ம�ெறா�வ! ந�வ, ந&ளிர# ந�விய( தா" மி+ச�. 
அவ!கைள� பா!	( ெத�நா4க& 7ைல	த(தா" ெசா+ச�. 'எ"ன விபர�' எ"A 
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ெபாAைமயா4� ேக-க மனமி�லாதவ!களா4, ஏேதா தைலேபாகிற அவசர	தி� 
(.�பவ!க& ேபா�, அவசர அவசமாக� ேக-7� தைலவ!களிட� எைத+ 
ெசா�வ(? வா4தா" வE�7�, கா�தா" ேநா7�. 
 
வா4 வE	(, கா� ேநாெவ3�க, ெதாழிலாள!க& அ"னவ.ைவ, அவ& 7.ைசயி� 
ெகா23 வ1( வி-டா!க&. "கவைல�படாதீ8க�மா. நீ8க அனாைதயி�ல. நா8க 
இ��கிேறா�" எ"A எ�ேலா��7� ேச!1(+ ெசா�வ( ேபா�, அ1த� ெப2 
ெசா"னா&. 
 
அ"னவ.#, அவ!கைளேய பா!	தா&. க-.ட	 ெதாழிலாள! ச8க	தி� 
உA�பினராக உ&ள அவ��7� பாி+சயமான அ	தைன ேப�� இ�1தா!க&. 
ஆனா� ேவ5ைவ	தா" காணவி�ைல. 
 
அ"னவ.#, அ1த� :-ட	தி�, அவைன	 ேத3வ( ேபா� உ�A� பா!	தா&. 
ஓயா( பா!	தா&. பிற7 யதா!	த	ைத உணராம� ேத.ய க2கைள	 த2.�பவ& 
ேபா� அவ�ைற F.�ெகா2டா&. 
--------- 
 
8 8 8 8     
 
எ�ேலா��7� ெபா(வாக	தா" ெபா�( வி.1த(. ஆனா�, தின�� வி.D� 
அ1த� ெபா�( அ"னவ.#�7 ேவA விதமாக	 ேதா"றிய(. ேகாழிக& 
மார.	தன. 7ழா4+ ச	த� ஒலமாயின. அ1த� 7.ைசேய மயானமான(. 
 
அ"னவ.# நிைலயிழ1ததா�, நிைன# இழ1(, கிட1தா&. சில ெப2க& அவ& 
காதி� ��7 ைவ	( ஊதினா!க&. ஒ�	தி, வ5�க-டாயமாக அவ& வாயி� 
க>சிைய ஊ�றினா&. இ"ெனா�	தி, அவி/1த �டைவைய� க-. வி-டா&. 
 
அ"னவ.# ப3	(	தா" கிட1தா&. 'எ�1தி� பி&ள எ"A ெசா�பவ" 
எழ�.யாம� ேபா4வி-டா". 'எ" ராசா	தி நா"தா" ஒ"ைன W�கி வி3ேவனா� 
எ"A ப3	(� கிட1தவைன W�கி வி3பவைன	 W�கி வர, ஆ-க& 
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ேபா4வி-டா!க&. 'டா�ட�8க, க�	( பிசக%(லதா" இற1தி��கா! மாரைட�� 
கிைடயா("% ாி�ேபா!-ல எ�தியி��கா8களா�. ந�ம ச8க	(�7 பய1(தா" 
டா�ட�8க நியாயமா எ�தியி��கா8க. இ1த கா2.ரா�ட! பயல ��மா 
விட�படா( எ"A ெவளிேய அ.�ப3� ேப+� அவ& காதி� வி�1த(. ‘எ"ன எ�தி 
எ"ன ெச4ய? எ" ராசா ேபானவ! ேபானவ!தா". அவர ஆரால ெகா23 வர 
�.D�? 
 
நீ! ேகா!�7� க2கேளா3, நிைன#க& கல�7� ெந>ேசா3 அவ&, 
ெந3>சா2கிைடயா4 கிட1தேபா(, ஒ�வ! உ&ேள வ1தா!. �தE� 
பிளா-பார	தி� அவைளD� அவ& கணவைரD� உதறிவி-டப. நட1தாேர அ1த 
'உ&g! மாமாதா" - நாயக	தி" ந2ப!. விவகார� ெபாிதாகலா� எ"பைத 
இ"Mெப�ட! ந3நிைலேயா3 இ��க வி���வதி� இ�1( �ாி1( ெகா2ட 
நாயக�, அ"னவ.#�7 ெசா1த�கார! யாராவ( உ2டா எ"A ஆ4# ெச4தா!. 
 
ந�ல ேவைளயாக, அ"னவ.வி" மாமாேவ அவ��7 ந2ப!. பலவித	தி� பிளா� 
மா!�ெக-3களி� இ�1( பிராM.3-3க& வைர�7� இ�வ��7� உற#23. 
ேகா!-3�7 ேவ5வி" விவகார� ேபானா� க&ள	தனமாக சிெம2- F-ைடகைள 
பிளா�கி� வி�ற( ெவளி+ச	(�7 வரலா�. நாயக� பய1( ந2பைர நா.னா!. 
இ1த ந2ப��7� ஒ� ஈ3பா3 நாயக	திட� இ�1த(. "பிளா�கி� சிெம2- 
வா8கி, 'டா!� பிளா�கி�' வி�7� வா.�ைகயாள!களி� அவ�� ஒ�வ!. அ1த 
லாாியி� வி�1த F-ைடகளி� இ�ப( இவ�ைடய K-.�7& இ��கிற(. 
விவகார� தன�7� தைலவEயாகிவிட� :டாெத"A, அவ! உபேதசியாக#� 
உபகாாியாக#� வ1தா!. 
 
அ"னவ.#, தைலைய	 W�கி அவைர ஏறி-3� பா!	(வி-3, மீ23� த" 
தைலைய தைரயி� ேபா-டேபா(, அவ! ப�7வமாக� ேபசினா!. அவைள 
ஓர�க2ணா� பா!	தப., ேத& ெகா-3வ(ேபால O&ெகா-.� ேபசினா!. 
 
"விஷய	ைத� ேக&வி�ப-ட(� மாமா#�7 ைகD� ஒடல கா5� ஒடல. ஒ"ைன 
எ�ப. ேத	(ற("%� �ாிய மா-ட�7 ேநரா அ1த நாயக	(�கி-ேட ேபாேன". 
நாய� ேப�ன( மா(ாி ேபசிேன". "யாேராட பி&ள"% நிைன+சடா”? ேகா!-3�7 
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எ" ம�மக& வரமா-டா&. நா"தா" வ�ேவ"% மிர-3ேன". பய1(-டா". 
ஆயிர� )பா4 ெகா3	(3ேற". விஷய	த வி-338க"% ெக>சினா". அேதாட 
ஒ"ன	 W2. வி3றவ8க தி"னி� பய5வ, ஒ"ைன ஏவிவி-3 அ(ல பண� 
ப2ண� பா�கா8க. அதனால நாயக�� ேயாசி�கா". ஆயிர� )பா4 த1(3வா". 
ஆனா� ஒ� க2.ஷ". நீ இ1த ெம-ராMல இ��க�படாதா�. ஒ"ன இ1த� 
பய5வ W2.�கி-ேட இ��பா8க"% பய�ப3றா". அவ" ெசா�ற(� நியாய� 
மா(ாிதா" என�7� ப3(." 
 
அ"னவ.#, தைலைய சிறி( உய!	தி, �வாி� சா41தப. அவைரேய பா!	தா&. 
மாமா#�7 மகி/+சி. சிறி( ச	த� ேபா-ேட ேபசினா!. 
 
ந�ம நிைலையD� ேயாசி�க<�. நீ அறிய�ெபா2<சி"ன>சிA வய� நாயக� 
ெபா�லாதவ". அ.யா& வ+சி��கா". பண� வ+சி��கா". ஒ"ைன� ெகாைல 
ப2ணிவி-டா�. ெகாைல:ட பரவாயி�ைல. எ8ேகயாவ( W�கி-3�ேபா4 
ஏதாவ( ப2ணிவி-டா� மாமாவால தா8க Փգպտո? இ�ல"னா இ�ப	( நா5 
மணிேநர�� ஒன�7� காவ5�7	தா" இ��க �.Dமா? உ" இQட�. பண� 
ேவ<�"னா� ெசா�ேற? நா�� கால	த அ%சாி	( நட1(�க<� பா� எ"ன 
ெசா�ேற? 
 
அ"னவ.# எ(#� ெசா�லவி�ைல. அவ& அ�ேக நி"ற ஒ� ெப2ைண 
த"ன�ேக வர+ ெசா"னா&. அவ& காதி� எைதேயா ெசா�Eவி-3, தைலைய 
தைரயி� ச-ெட"A ேபா-3வி-3, அவ��7 �(ைக� கா-.யப., �வேரா3 �க� 
உரச, தி��பி� ப3	(� ெகா2டா&. அ1த� ெப2 அவைர� பா!	(� க	தினா&. 
 
"ேயாJ! நீD� ஒ" �கர�க-டD�, ேபரமா ேபசவ1ேத? ஒ"ைன மாியாதியா இட	த� 
காE ப2<�ப. அ"னவ.# ெசா�ல+ ெசா"னா&. இ"%மா 
உ-கா!1தி��ேக?" 
 
ஆனான�ப-ட உ&g! மாமா' தி3�கி-3 எ�1தா!. அ1த� ெப2ைணேய 
பா!	(வி-3, பி"ன! ேவகமாக ெவளிேயறினா!. 
 
அைரமணி ேநர	தி�7� பிற7, ச	த� ேக-3, அ"னவ.# தி��பி� பா!	தா&. 
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ேகாவி1த", ெச1தழ� க2கேளா3, சி1(� F�ேகா3, அவைளேய பா!	தப. 
நி"றி�1தா". அ"னவ.# ெம�ல� ேக-டா&. 
 
"ஆMப	திாி�7� ேபானியா? அ�மா#�7 எ�ப. இ��7? விஷய	த ெசா"னியா?" 
ேகாவி1த" சE�ேபா3 ெசா"னா". 
 
"ேபாேன". அ�மா ெசா�றத வா87ற நிைலயி� இ�ல. இ�ேபா, த�பி, அ�கா#�7 
ஆAத� ெசா�றா". இ"%� இர23 நாைளயில, அ�கா, த�பி�7 ஆAத� 
ெசா�ற( வ��." 
 
அ"னவ.#, க2கைள அகல விாி	தா&. ேகாவி1த" படபட ெவ"A ேபசினா". 
 
"ெர23 நாைள�7 ேமல தா8கா(, K-3�7 W�கி�கி% ேபா"% ஆMப	திாில 
ெசா"னா8க. நா%தா" 'எ8க 7.ைசயில ெர23 பிண	ைத ைவ�க இடமி�ல"% 
ெசா�Eவி-3 வ1(-ேட"." 
 
ேகாவி1த", அவளி" (�க	ைத� பகிர ேவ2.ய சமய	தி� த" (�க	ைத 
�ம	த�:டா( எ"A நிைன	தவ" ேபா� த"ைன� க-3�ப3	த �.யாதவனா4 
ெவளிேய ஓ.னா". அ"னவ.# 7��ற� ப3	தா&. இர23 க2களி� ஒ"A 
இற1தவ%�காக#�, இ"ெனா"A எ�ேபா( எ1த+ சமய	தி5� இற�க� 
ேபாகிறவ��காக#� 7டெம3	தன. ெந>� ெகா&ளி ேபா� எாி1த(. உட�� 
அMதிேபா� 7ைழ1த(. 
 
அைரமணி ேநர	தி�7� பிற7 அ87மி87மாக வ1( ேபான :-ட	தி� ெபயி2ட! 
ெப�மா& வ1தா!. அவ& எ�1தி��க� ேபானேபா( அவைள� ப3	(� 
ெகா&��ப. ைகயைச	தா!. பிற7 எ�ேலாைரD� ெவளிேய ேபாக+ ெசா�Eவி-3 
த�த�	த 7ரE� ேபசினா! 
 
"ஒ"கி-ட ஒ� சமா+சார� ேபச வ1ேத" அ"ன�. இ1த+ சமய	(ல ேபசற( 
த��	தா" எ"ன ப2ற(, ஏைழ எளியவ8களால கால ேநர	த� பா!�க �.யா(. 
த�கப.தா" நாம நட1(�க<�" 
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"ஒ"ேனாட ெசா1த�கார! வ1( ஒன�7 ஆயிர� )பா4 தாரதா4 ெசா"னதா4� 
ேக&வி�ப-ேட". வி-3� பி.+சா� ெர2டாயிர�� கிைட�7�. நா-ல 
அனாைதயா இ��கிறவ8க க-.ட	 ெதாழிலாள!க�� விவசாய� :Eக�1தா". 
இ(ல ந�ம ெபாழ�� ச!�கM ெபாழ��. நம�7 இ.எM.ஐ ஆMப	திாி இ�ல. அ�ப. 
இ�1தா, இ�1தா� தாய�மா அ�ப. ஆகியி��கமா-டா&. நம�7"% சாியான 
ச-ட தி-ட� இ�ல. ேவைல�7	 த�கப. நாம இய8க<�. நம�7	 த�கப. ேவைல 
இய8கா(. ச�பள	(லD� விதி�ைற இ�ல. கா2.ரா�ட��7	 த�கப. ேர-3 
வார	(ல நா5 நாைள�7 ேவல இ�ல. ஒ" ��ஷ" மா(ாி விப	(ல இற1தா� 
ேக-க நாதியி�ல. நா4 இற1தா�:ட கா!�பேரஷ" �ைத�7�. ஒட�ைப வி�கிற 
தாசிைய விட உைழ�ைப வி�கிற ந�ம பிைழ�� ேமாசமான ெபாழ��" 
 
"இ1த� ேபா�7�காக	தா" ச8க� வ+ேசா�. ஒ" ��ஷேனாட சா#ல 
கா2.ரா�ட!, ச�-கா2.ரா�ட!, ச!�கா! எ�ேலா�ேம ச�ப1த�ப-.��7. 
இ�ேபா டா�ட�8க�� விப	(ல இற1ததா4 எ�தி-டா8க. நா8கேள 
கா2.ரா�டைர மிர-. உ�-. நQட ஈ3 வா8கி	 த1(டலா�; அ( ெபாிய 
காாியம�ல. ஆனா� இ( ஒ� �"%தாரண ேகஸா4 இ��க(னால. ேலப! 
ேகா!-ல ேபா4 வழ�7 ேபாடலாமா"% நிைன�ேகா�. இ(ல ஒ� ந�ல தீ!��� 
கிைட+சா� பல��7� பல" கிைட�7�. எ1த	 ெதாழிலாளி 73�ப�� 
அனாைதயாகா(. ஒ�ேவைள ேகM ேதா�A� ேபா4வி-டா� ேம5� பலமா 
ேபாராடலா�. விட�ேபாவதி�ைல. 
 
ச8க� எ3	த �.ைவ	தா" ஒ"கி-ட ெசா�ேற". நா8கேள மறிய� ெச4( 
ெர2டாயிர� Fவாயிர� ஒன�7 வா8கி	 தர-3மா? இ�ல ேலப! ேகா!-3�7� 
ேபாகலாமா? இ(ல ஒ" இQட� தா" ��கிய�. ஒன�7 எ1த வைகயி5� உதவ	 
தயா!. மறியலா, ேகா!-டா"% நீதா" உ	தர# ேபாட<�. இ"ெனா"ைறD� 
ெசா�E3ேற". ேகா!-3, வழ�7"% �.ெவ3	தா நீ மாச� ஒ�தடவ, அ��ற� 
வார� ஒ� தடவ"% அைலய ேவ2.யி��7�. ஏைழ8க��7 தீ!�பவிட 
வா4தா�க&தா" எதிாி8க. இ�ப.�ப-ட சிரம	த சகி+சாக<�. உன�7 நQடஈ3 
கிைட	தா5� உ23. கிைட�காவி-டா5� உ23. அேத சமய	தி� ஒ"ைன நா8க 
அனாைதயா விடமா-ேடா�. எ"ன ெசா�ேற?" 
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அ"னவ.# வி�மினா&. ெபயி2ட! பைதபைத	( அவ& அ�ேக ேபானா!. 
"எ"ன�மா, எ"ன ெசா�E-ேட"? ஏ" அ�கிேற?" எ"றா!. 
 
அ"னவ.#, வி�ம5�கிைடேய ேகவி� ேகவி ெசா"னா&. 
 
"எ"ைன பண	(�7 ஆைச�ப3பவ&% நிைன+சி-.யேர அ2ணா+சி ஒ8க 
ெசா�5�7 உச	தியா எ( இ��க �.D�? எ8க ஊ!�கார" )பா4 ஆைசைய� 
கா-.னா". அவைன	 (ர	தின( ெதாி>�� உ8க வாயில இ�1( இ1த மாதிாி 
வா!	த வரலாமா? எ"ைன �யநல�காாியா நிைன�கலாமா? பிளா-பார	(ல நி"ன 
எ"ைன க�ைணேயா3 பா!	த உ8கைள மற�க �.Dமா? எ"ன� காணாதவ& 
மாதிாி ேபான ஊ!�காரைன நிைன�க �.Dமா? எ" ��சேனாட சாவில என�7 
எ"ன வ�� எ"கிற( ��கியம�ல அ2ணா+சி. நீ8க எ1த �.# எ3	தா5� அ( 
என�காக ம-3� இ��க�படா(. எ�ேலா��காக#� இ��க<�. அ�ப. 
எ�ேலா��7ேம ஒ� ந"ைம ஏ�ப-டா� எ" ��ஷ" சாவிலD� ஒ� அ!	த� 
இ��7"% நிைன�ேப". அ#க ெச	த( இ�ப� ெபாிசி�ல; அ#கள மாதிாி ந�ம 
ஆ� இனிேம5� சாகாம இ��க(தா" ெபாி�. ேகா!-3�7� ேபாற(�7 
எ(லயாவ( ைகெய�	(� ேபாட<மா அ2ணா+சி?” 
 
ெபயி2ட! ெப�மாளா� ேபச �.யவி�ைல. அவைள ேநா�கி� ைகெய�	(� 
7�பி-டா!. "நீ விதைவயாக அ�ல. எ8க��7	 தாயா4 மாறி-ேட. ெவ1தத தி"% 
விதி வ1தா சா7ற("% ம-3ேம நிைன�கிற ந�ம வ!�க	(�7 ஒ� மாியாைதைய, 
ஒ� அ1தMைத ெகா3	தி-ட தாேய" 
 
ெபயி2ட! ெப�மாளா� ேம�ெகா23 ேபச �.யவி�ைல. அவ& �"னா� அ�(, 
அ�ேபா(தா" அ�( ஓ41த அவைள மீ23� அழைவ�க வி��பாம� க2ணீ!	 
(ளிக& தைரயி� ெதறி�7�ப. ெவளிேய ஓ.னா!. 
---------- 
 
9 9 9 9     
 
தி^ெர"A ஒ� பர�பர��.  
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ெப2க& :�பா3 ேபா-டா!க&. ேகாவி1த" வாயி5� வயி�றி5� அ.	(� 
ெகா2டா". அ"னவ.# நிமி!1( பா!	தா&.  
 
�கேமா அ�ல( உட�பி" எ1த ப7திேயா ெதாியாதப. ெவ&ைள ெவ&ைளயான 
க-3�கேளா3 பிண� வ1த(. உட�பி" ஒJெவா� உA��� அA�க�ப-3, 
அ��ற� ைத�க�ப-.�1த(. இ1த� பிண	ைத எ3�பத�7 ெதாழிலாளிக& 
கி-ட	த-ட அAப( )பா4வைர�7� அ�தா!களா�. மனிதாபிமான�, அAப( 
)பா4�7 ேம� வி�க�படவி�ைல. 
 
ேவ5, Fைலயி� சா	தி ைவ�க�ப-டா". ெப2க& ஓலமி-டா!க&. வா4 நிைறய+ 
சிாி	(, ஒJெவா�வைரD� அ�கா எ"A� த8க+சி எ"A� பா-. எ"A� 
வய(�7	 த�கப. அைழ�7� அ1த வாEப", வயதா7� �"னாேலேய 
இற1(வி-ட ேசாக	தி� எ�லா� ெப2க�� தா4ைமயி" தவி�பா�, தா8க& 
ெப�ற பி&ைளகைள பறிெகா3	த( ேபா� �ல�பினா!க&. 
 
அ"னவ.வா� எ�1தி��க �.யவி�ைல. ைககைள ஊ"றியப. தவ/1தா&. 
உடேன இர23 F"A ெப2க& அவைள	 W�கி� ெகா23 ேபா4 பிண	தி" 
அ�ேக ைவ	தா!க&. அவ& Kறி-3� க	தினா&. 
 
"எ" ராசா! உ"ைன உயிேராட இ��ைகயிேல உட�� ��வ(� ெவ&ள ேவ-.D� 
ெவ&ைள+ ச-ைடDமா இ1த�பாவி அழ7 பா!�கேல"% நிைன+�. 
ஆMப	திாி�கார8க உ"ைன சி8காாி+� வி-.��கா8கேளா? வா��ேபா( 
ெமா-டயா இ�1த ஒன�7, ெச	தபிற7 சி8காரமா? இ1த சி8கார	த� பா!�கவா, 
நா" ப-டண� வ1ேத"! அ4ேயா, எ" ராசாேவாட �க	ைத மைற�கிற க-3�கள 
எ38கேள"! யாராவ( எ38கேள"! எ" ராசாேவாட ~ எ" ைவர�க-.ேயாட 
ெமாக	த ஒ� தடைவயாவ( பா	தாக<�." 
 
அவ��7 எ"ன ெதாிD�? அ1த� க-3�கைள அவி/	தா� க2க�� ேமாவாD� 
ெந�றிD� தனி	தனியாக வி�� எ"பைத அ1த� ேபைத�7 எ�ப.+ ெசா�வ(? 
எ�ேலா�� தய8கினா!க&. அ"னவ.#, அவ" �க� மைற	த க-3�கைள 
ஆேவச	ேதா3 அவி/�க� ேபானா&. த3�க� ேபானவ!கைள அ.�க�:ட 
ேபானா&. பிற7 பிண	ேதா3 பிணமாக மய8கி+ சா41தா&. யாேரா ேசாடா' 



191 

 

எ"றா!. எவேளா '��7 எ"றா&. அ"னவ.ேவா உைட1(ேபான ேசாடாபா-.� 
சிதற�க&ேபால, ��7 Cறான ��7	(23க& ேபால, பிண	தி" ேம� சா41தப. 
கிட1தா&. 
 
ேத! வ1( வி-ட(. ;மாைலக& ெதா8கவிட�ப-டன. ேமளதாள	ைதD�, சில�ப� 
க�ப8கைளD�, ெதாழிலாள!க& ேவ2டாெம"A த3	( வி-டா!க&. யாேரா 
ஒ�	தி "இ1த	 ேத! தி��பி வ��. ஆனா�, ேவ5 அ2ண"." எ"A வி-ட 
இட	ைத� ;!	தி ெச4ய �.யாம� அ�தேபா(, அ	தைன ெப2க�� 
அ�தா!க&. ெபயி"ட! ெப�மா��7� மய�க� ஏ�ப-ட(. ஒ� Wணி� 
த"ைனயிழ1( சா41( கிட1தா!. ேகாவி1த" அ�ைகயா� 
வி�8க�ப-டவ"ேபா�, உைழ	( உைழ	(, சிAநீரக8களி" உைழ�� நி"A 
உழ5�, த" தாயி" மரண	தி�7 அ�ைகைய ேசமி	( ைவ�க நிைன	தவ"ேபா�, 
ைப	திய�கார" ேபா� :-ட	ைத� பா!	தப. நி"றா". 
 
ஆயிர�கண�கி� திர2ட ச8க உA�பினா!க&- க-.ட	 ெதாழிலாள!க&, த	த� 
கிைள+ ச8க8களி" சா!பி�, ேவ5 எ"ற �"னா& ெதாழிலாளி�7 மாைல 
ேபா-டா!க&. அ1த� பிண	தி�7 �"னா� ைவ�க�ப-.�1த தா�பாள	த-.� 
யா�� ெசா�லாமேல இர23 )பா4, ஐ1( )பா4 எ"A ேபா-3� 
ெகா2.�1தா!க&. நாணய8க& வி�1( வி�1(, W8காம� W87பவைன (யி� 
கைளய ��ப3வ(ேபா� ேதா"றிய(. 
 
ேவ5, ரத	தி�7� ெகா23 ேபாக�ப-3, அ8கி�1த சி�மாசன	தி� 
ஏ�ற�ப-டா". எளியவ!க& சா7�ேபா(தாேன இ�ப.�ப-ட இ��ைககளி� 
உ-கார�.D�? உ-கா!	தி ைவ�க�ப-டவைன� பா!	( ஆ2 ெப2 அ	தைன 
ேப�� ஓலமி-டன!. அ"னவ.# தவிர அ	தைன ெப2க�� அ�தா!க&.  
 
ேத! நக!1( ெகா2.�1த(. ெத�ேவ நக!வ( ேபா"ற ேதாரைண, ெத� 
��வைதD� F. மைற	த ம�களி" ெமளன ஊ!வல�. ஆலய	தி" உ�சவ 
F!	திைய+ �ம1( ெச�5� ேத��7� பி"னா� ேபா7� உ2ைமயான 
ப�த!க&:ட, இ1த அளவி�7 உண!+சி வச�ப-.��க மா-டா!க&. இ1த 'சவ 
F!	திைய ஏ�றி+ ெச�5� ேத��7� பி"னா� ெதாழிலாள!க��, அவ!களி" 
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ெதாழிேலா3 ச�ப1த�படாத ெபா(ம�க��, நட�க �.யாம� நக!1( 
ெகா2.�1தா!க&. அவசர	தி� ஊ!வல	தி�7 ேபா_M �" அ%மதி 
வா8கவி�ைல. ஆனா5�, அ1த ஊ!வல	தி" நிச�த	தி�7� க-3�ப-3, 
ப�லவ" பMக& வழிவி-3 நி"றன. ஆ-ேடா�க& அட8கின. ெபா(ம�களி� பல! 
மிக�ெபாிய அ1த ஊ!வல	தி" காரண காாிய8க& �ாியாம� ஏேதா ஒ� உ1(தE�, 
அ1த ம�க& ெவ&ள	தி� (ளி	(ளியா4- ஆAக& ஆAகளா4+ ச8கமி	தா!க&. 
 
ேத��7� பி"னா� வ1த க-.ட	 ெதாழிலாள!க&, 'விப	தி� இற1தா� ப	தாயிர� 
ெகா3 எ"ேறா, அ�ல( 'எ8க& ேவைலைய ஒ�87ப3	த ச-ட� இய�A எ"ேறா 
ேகாஷ� இய�கவி�ைல. மா. ேமேல மா. க-ட சார� க-. ஏAகிேறா�. தவறி 
வி�1தா� ச�ைகயாேவா�. த3�பத�7 நாதியி�ைல எ"ற பழ�க�ப-ட 
பாடைலD� பாடவி�ைல. அ1த� பாடைலD� அவ!களி" �ழ�க8கைளD�, 
பிணமான ேவ5, ெசா�லாம� ெசா�E� ெகா23 இ�1தா". கா-டாம� கா-.� 
ெகா2.�1தா". 
 
இர23 7.ைச� ெப2களி" ேதா&களி�, ைகேபா-3	 ெதா87பவ&ேபா� 
ெநா2.யப. நட1த அ"னவ.#, அ1த ஜனச�	திர	ைத� பா!	தா&. அ	தைன� 
ேப��- அவ!க& எ8ேக பிற1தவ!கேளா, எ"ன சாதியினேரா மத	தினேரா - அ8ேக 
:., அவ%�காக அ�வைத உண!1தேபா(, அவ& உ&ள� ேலசாகி� ெகா23 
வ1த(. இ(நா&வைர, அ�மாைவ� கவனி�காம� இ�1(வி-3, இ�ேபா( 
அத�7� பிராய+சி	த� ெச4பவ" ேபா�, தா4�பாச	தி� தவி�7� ேகாவி1த", 
தாைய மற1(, த" ம+சாைன நிைன	( அ�கி"றா". அ	தைன ெப2க�� 
அ�கிறா!க&. ஏேதா ஒ� பாச�, அவ!கைள� 75�7கிற(. அ(தா" பா-டாளி 
வ!�க� பாசேமா? அவ��7	 ெதாிDேமா ெதாியாேதா?  
 
ஆனா� ஒ"A ம-3� ெதாி1த(.  
 
அவ& அனாைதய�ல. பா-டாளி வ!�க	தி� ஒ�	தி. அ1த பா-டாளி 
இன	தி�காக� பா3பட ேவ2.ய ஒ�	தி தனி�ப-ட தன( ேசாக	ைத, 
அவ!களிட� �ம�க� ெகா3�காம�, அவ!களி" �ைமைய �ம�7� அளவி�7 
வா8கி� ெகா&ள ேவ2.யவ&. தன�7 ஏ�ப-ட நிைலைம, பிற 73�ப8க��7 
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ேநராம� பா!	(� ெகா&ள ேவ2.யவ&. இ( ஒ� நாளி� தீ�� பிர+ைனய�ல. 
அவ&. அ( தீ!வ( வைர�7�, ஒ�நா& :ட ஒய�ேபாவ(� இ�ைல. 
 
அ"னவ.# ��A���A� ேநா�கினா&. ஒல	ைத உ&வா8கி பாச	ைத� 
க2ணீரா4� கா-3� பா-டாளி� பைடைய� பா!�கிறா&. அவ& (யர	ைத 
எ�ேலா�� ப87� ேபா-3� ெகா2டதா� தன( �ைம ஐயாயிர	தி� ஒ"றா4� 
7ைற1த(ேபா� ேதா"றிய(. வா/1த கால	ைதவிட ெச	தபிற7 பலவானாக- 
ப�லாயிர�கண�கான இதய8கைள ஒ"A :-. - ஒ�8ேக இைண�பவனாக	 
ேதா"A� - த" கணவனி" சடல	ைத ெப�மித	ேதா3 பா!�கிறா&. அவ& 
அழ�:டா(. அவ& ஒ� ேபா! Kரனி" மைனவி. அவ& நைட தளர�:டா( அவ& 
ஒ� Kரா8கைன. 
 
அ"னவ.# தன�7	 ேதா& ெகா3	த இர23 ெப2கைளD� பாச� ெபா8க� 
பா!	(வி-3, ைககைள எ3	( அவ�ைற K+சா�7கிறா&. த&ளா.ய கா�கைள 
ச�கரமா4 மா�Aகிறா&. க�Iரமாக நட�கிறா&. க2ணி� ெதறி�7� நீ!	(ளிகைள 
எைதேயா, யாைரேயா, எ1த அைம�ைபேயா �2.விட� ேபாகிறவ& ேபா� �2. 
வி3கிறா&. 
 
நா" எ"ப(�. நீ எ"ப(� விலகி, எ�லாேம ெபா( எ"ப(ேபா� உAதியாகி 
அவ& - 
அ1த ஊ!வல	தி� ஒ�	தியாகிறா&.  
அ1த ஒ�	திேய ஊ!வலமாகிறா&. 
-------- 
  


