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சி�கி��கி� க�க�சி�கி��கி� க�க�சி�கி��கி� க�க�சி�கி��கி� க�க�    
((((சி	கைத�சி	கைத�சி	கைத�சி	கைத�    ெதா���ெதா���ெதா���ெதா���))))    

����. . . . ச��திர�ச��திர�ச��திர�ச��திர�    
    
Source:  Source:  Source:  Source:      
சி�கி��கி� க�க�  
(சி	கைத� ெதா���)  
ஆசிாிய�:   �. ச��திர� 
ெவளி��:  ஏகைலவ� பதி�பக�,  
9, இர!டாவ# �	��� ெத$,  
டா�ட�. இராதாகி$%ண� நக�,  
ெச�ைன - 600 041 
உாிைம - ஆசிாிய$��  
�த) பதி�� - *ச�ப� 1999.  
�க�ேபாவிய� - ஜமா)  
ஒளி அ0� - ஏகைலவ�  
ப�க1க� - 192 ;   விைல 2. 35 00 
----------------- 
 
    
பாசமி�க இல�கிய வசிடாி� வாயா�பாசமி�க இல�கிய வசிடாி� வாயா�பாசமி�க இல�கிய வசிடாி� வாயா�பாசமி�க இல�கிய வசிடாி� வாயா�…………....        
 ச��திர�தி� எ4�#�க� ச�தாய�தி) உ�ள சில ேக�கைள, 
�ழ�ப1கைள, �!கைள� ேபா��வத�� எ�ைற��� ஆ8தமாக� 
பய�பட�9*ய எ4�#. 
                - ��தமி: அறிஞ� �த)வ� கைலஞ� அவ�க�. 
 
���� ெதளி�த இல�கியவாதி �லமா����� ெதளி�த இல�கியவாதி �லமா����� ெதளி�த இல�கியவாதி �லமா����� ெதளி�த இல�கியவாதி �லமா�…………....        
 வா:�ைகைய8�, மனித�கைள8�, ச<க நிைலைமகைள8� �ாி=# 
ெகா�வத��� #ைண �ாிவன ச��திர� கைதக�. சிாி�க>�, சீ�ற� ெகா�ள>�, 
சி=தி�க>� உத>கிற உண�0சி8�ள பைட��க�.        - வ)@�க!ண� அவ�க� 

 
ஒ� ேதாழைமயி� கணி!பா�ஒ� ேதாழைமயி� கணி!பா�ஒ� ேதாழைமயி� கணி!பா�ஒ� ேதாழைமயி� கணி!பா�…………    
  �. ச��திர�, இல�கிய� ப�திாிைககளி) எ4#�ேபா#, அவ�ைற ம�கA�� 
ெந$�கமாக ெகா!� வ$கிறா� வணிக� ப�திாிைகளி) எ4#�ேபா#, அவ�ைற 
இல�கிய�தி�� ெந$�கமாக ெகா!� வ$கிறா�. 

-         - ச. ெச=தி)நாத� 
அவ�க� 

-  
ந�கீர! ேபராசிாிய% ��&ைரயா�ந�கீர! ேபராசிாிய% ��&ைரயா�ந�கீர! ேபராசிாிய% ��&ைரயா�ந�கீர! ேபராசிாிய% ��&ைரயா�………… 
ம�கB ெப$1கடC� இர!டற� கல=# ‘மானிட ச��திர� நாென�	 9>' 

எ�றா� �ரBசி�கவிஞ� பாரதிதாச�. எ4�தாள� ச��திர��, இ=த மனித 
ேநய��ரைல� தன# எ4�#�களி) இைடவிடாக எ4�பி� ெகா!� வ$பவ�. 
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     - �ைனவ� இரா. இளவர� அவ�க� 
 

பதி!'(ெச�ம� �ைனவாி� ந�பி�ைகயா�பதி!'(ெச�ம� �ைனவாி� ந�பி�ைகயா�பதி!'(ெச�ம� �ைனவாி� ந�பி�ைகயா�பதி!'(ெச�ம� �ைனவாி� ந�பி�ைகயா�………….... 
ச��திர�தி� ச�தி வாD=த எ4#ேகா) ெதாட�=# ந)ல பைட��கைள ந)�� 

எ�ப# எ� உ	தியான ந�பி�ைக. 
      - �ைனவ�. ச. ெமDய�ப� அவ�க� 
 

ச�க( சி�தைனயாள% க�*தா�ச�க( சி�தைனயாள% க�*தா�ச�க( சி�தைனயாள% க�*தா�ச�க( சி�தைனயாள% க�*தா�…………....    
ச��திர� தன�ேக உாிய நைடயி), ச<க அவல1கைள0 சா�கிறா�. இவாி� 

எ4�தாணி, ைநயா!* நடன� ஆ�கிற#; வா� Eனியாக மாறி, வா:�ைகயி� 
அவல1கைள� ேதாCாி�#� காB�கிற#; ஊழி ந��தன� ஆ*, உலைக� தி$�த� 
பா��கிற#. 

    - ேபராசிாிய�. அர� மணிேமகைல அவ�க� 
-------------------- 

 
    
����. . . . சி�ன�பபாரதிசி�ன�பபாரதிசி�ன�பபாரதிசி�ன�பபாரதி....    

    
�����ளி�������ளி�������ளி�������ளி��    

    
ஒ$ பைட�பாளி, த�Gைடய HC�� ��Gைர எ4தி� ெகா�வைதவிட, பிற 

பைட�பாளிகளி� HC�� ��Gைர எ4தி� ெகா��பதி) உ�ள �த=திர��, 
ெசளகாிய�� அதிகமான#. 

 
ேதாழ� ச��திர� அவ�க�, தன# சி	கைத� ெதா����� ��Gைர ஒ�	 

எ4தி�ெகா����ப* ேகBடத�� ச�ேற தய�க� ஏ�பBட#. அவ� ேகBப# 
சி	கைத� ெதா�����.  நா� சி	கைதயி) ஏ#� சாதைன �ாி=தவனி)ைல. 
அைடமைழ�� ஆB���*ைசயி) த1கிய# ேபா�ற அGபவ=தா� எ�Gைடய#. 
இ$=தாC�, எ�னா) ம	�க �*யவி)ைல. 

 
வள$� ஒ$ பைட�பாளி, சாதைன �ாி=த பைட�பாளியிட�, த�Gைடய 

HC�� ��Gைர ேகBப#, அவ$ைடய வா��<ல�தி� <ல�, தன�ெகா$ 
அ1கீகார ஆ	த) வா��ைத�காக ேவ!*யி$���. இ1�, அ# தைலகீழாக0 
ச�பவி�#�ள#. பாி�கA�, பாராB��கA�, �க4� ெகா!ட பைட�பாளி, ஒ$ 
பB*�காB�� பைட�பாளி��, இ�ப*ெயா$ வாD�ைப ந)கியி$�ப#, அவர# 
அக=ைதய�ற, உய�=த உள�பா1ைகேய ெவளி�ப��#வதாக, எ�னா) 
உணர�பBடதா)தா�, இத�கான ��Gைர�� நா� ெசவிம��த காரண�. 

 
த*+வா%*த! பி�னணித*+வா%*த! பி�னணித*+வா%*த! பி�னணித*+வா%*த! பி�னணி    
 

�. ச��திர�தி� சி	கைதகA��� ெச)C� ��, அ# எ4��� ெபா	�� 
வாD=த ச<க உண�>கைள� ப�றி �$�கமாக� பா��#விB� Eைழவ# உதவியாக 
இ$��ெமன� க$#கிேற�. 

 
ச�தாய� ேபாராBட� எ�பேத, அெதா$ த�#வா��த� ேபாராBட�#ட� 

ச�ப=த�பBட#தா�. நில� பிர��#வ ச�தாய�திைன எதி��த 
�தலாளி�#வ�#��, ஒ$�#வ� க!ேணாBட� இ$=த#. அ#ேபால, 
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�தலாளி�#வ�ைத எதி��த ேசாச@ச மா	தC�கான ேபாராBட�தி���, ஒ$ 
த�#வ� பி�னணி இ$�கிற#. ஒIெவா$ கால� கBட�தி� ச�தாய 
மா�ற�#�கான த�#வா��த� ேபாராBட1கJேட, இல�கிய� ேகாBபா�கA� 
பி�னி�பிைண=# வி�கி�றன. கால�தி� ஊ#�ழல)லவா இல�கிய� எ�ப#? 

 
ச�தாய�#���, மனிதG��� இைடேய உ�ள �ர!பா�க�, மனிதG���, 

மனிதG��மிைடேய உ�ள �ர!பா�க�, த�ெசயலானத)ல. உைடைம��� 
உைழ������ள ப=த1கA�, ெசா=த1கA� பிாி�க�பB�, #!*�க�பB�� 
ேபான நிைலயி@$=# இ=த �ர!பா�களி� ேமாத)க�, கால� ெந�கிC� 
�K�ேபாேடா, �ைற�ேபாேடா, �ழ�க1கேளாேடா, அ)ல# எதி� விைன0 
ெசய)பா�கேளாேடா வள�=#ெகா!ேட வ=# ெகா!*$�கி�றன. இ�ப* 
வள�=# ெகா!� வ$� ச<க �ர!பா�கைள� �ாி=# ெகா�ளாதவ�க�, �ாி=# 
ெகா!டாC�, இதனா) விைள8� அவல1கைள� க!� எதி��#� ேபாரா�� 
வ)லைமய�	� ேபான பைட�பாளி எ�பவ�க�, தனிைம�பB�0 �த=திர 
எ4�தாள�க� எ�	 மா�தBட ஆர�பி�# வி�கிறா�க�. ச<க�ைத விB�� 
தனிைம�பBேடா , அ)ல# ேம�பBேடா எ=த� பைட�பாளி8�, அறிவாளி8� 
இ$=# விட �*யா# எ�ற ெமDைமைய, இவ�க� காண�தவறி வி�கிறா�க�. 

 
ேவதா�த ெவ*+ ேவ,�க-ேவதா�த ெவ*+ ேவ,�க-ேவதா�த ெவ*+ ேவ,�க-ேவதா�த ெவ*+ ேவ,�க-    
 

"த�ேபாைதய அவல நிைல�� மா�	� 9	வத�� நா� யா�? எ� ேவைல 
பைட�ப#. அ# எ� ஆ�மசா=தி�� என# மனதி� அாி�ைப� தீ��#� 
ெகா�வத��" எ�	 ஆர�பி�#, அதிC�, அவ� �க� காண�*யாம), 
த�ைன�தாேன ச<க�தி@$=# �$�கி� ெகா!�, இனி�ேபரா*� பயனி)ைல 
எ�	 மன��ைகயி) �$!�ப��#, �க� காண ஆர�பி�# வி�கிறா�. ஒ�	, 
சகல�� காம�தி@$=ேத எ�ேறா, அ)ல# மத� 9	� ந)மா��க�தி) இ$=ேத 
எ�ேறா, அ)ல# த�ைன�தாேன உண�வ# எ�பதி@$=ேதா, க�பனா��த 
உலகி) சLசாி�கிறா�. இ=த� பைட�பாளி எ�கிறவ�, க�பனா��தவாதி ; 
ந�பி�ைகயிழ=த நர���தள�0சி ேநாயாளி தன��� �ாியாம) - த� இல�கிய� 
பைட�ைப� ப*��� வாசகG��� �ாிய ைவ�க �*யாம), ச�தாய�தி� மீ# 
பழிைய� ேபாB� ச�தாய�தி�� ேமலானவ� ேபால, ேவதா=த� ேபசி 
ெவ�	0சடலமாD M:=#ப�கிறா�. 

 
ச�தாய� பிர0சிைனகA��, தனி மனித அறிவாளிகளா) தீ�> க!�விட 

�*யா#. உைழ��� சகலப�தி ம�களி� ெநறி8�, �றி�ேகாA� ெகா!� ஒ�	 
திரBட�பBட ம�க� ேபாிய�க�தா)தா�, �*8�. இ=த� பாிணாம� ேபா��கைள� 
�ாி=#�, ெதளி=#� ெசய)ப�� பைட�பாளிேய இ0ச<க மா	தெலG� 
நிக:>கA�� ெந��ேகாலாக விள1க�*8�. இ�தைகயேதா� பைட�பாளிேய, 
கால�தா) ேபச�பட� 9*யவ�. 

 
ெபா�மா� மாாீச%க-ெபா�மா� மாாீச%க-ெபா�மா� மாாீச%க-ெபா�மா� மாாீச%க-    
 

இதி), நா� ஒ$ க!ேணாBட�ைத� பா��க ேவ!��. ேவ�பி*�#� ேபான 
�யநல, �ர!ட) ெவறி ெகா!ட ச<க�ைத மா�ற ேவ!�� எ�	 9றினாேல 
ேபா#�. ஏேதா த1கள# �டைல�பி�1கிெய��த# ேபால, ஒ$ ப�தி 
பைட�பாளிக� �கL�ழி�க ஆர�பி�# வி�கிறா�க�. இ�ப*�பBடவ�களி), 
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மனிதாபிமான�ைத� ெகா!ட யதா��தவாத� பைட�பாளிகA� உ!�. 
இவ�கA��, ச<க வள�0சிைய� ப�றி, விLஞான N�வ� க$�#� ெதளி> 
இ$�பதி)ைல. இய�ைகயாக நிக4� இ=நிைல�த ச<க அைம�ைப, யா$� எ#>� 
ெசD#விட �*யா# எ�கிற பழைம வாத�தி) ஈ�பB�, ��றிC� �ட1கி� ேபாD 
வி�கிறா�க�. இ�ெனா$ சாராேரா, பைட�பாளி எ�	 ம�களா) கவ�0சிகரமாக� 
ேபச�படேவ!��. அத�ேக�ப எ4தேவ!��. இ=த0 ச<க மா	தC�காக 
ேபாராBட� ச�திகைள உ�சாக�ப��தி, ஊ��வி��� பைட�பாளிகைள8�. 
அவ�க� சா�=த த�#வ1கைள8� தர1ெகB�0 சா*, �ர!ட) அைம�ைப 
பா#கா�# நி�கேவ!�� எ�	 ெசய)பட�9*யவ�க�. இவ�களிட�தி) 
ெநறிேயா, ேந�ைமேயா, பா��க �*யா#. ச<க�ைத� பி�G�கி4�#0 ெச)C� 
<டந�பி�ைககA��� Pபமி�வ#, சாதி, மத, இன PசைனகA�� வி�தி�வ#, 
சம�#வ�#�� தீரா� #ேராக� �ாிவ# ேபா�ற ெசய)கைள, ைந=#ேபான 
அ4��9ைடயி) நிர�பி, �க�ேத�� எC���#!�களாக, <லதன 
<BைடகA��0 ேசவக� �ாி8� மாாீச�க� இவ�க�. 

 
இ=த0 Qழ), தமி: இல�கிய�#�� நிர�பேவ ெபா$=#�. மனிதேநய� 

பைட�பாளிகைள, நா� ேநசி�கேவ ேவ!��. அேத ேவைளயி), அவ�கைள� 
R*�#�� பைழய சி=தா=த� பி*�பி� Rைடகளா) எ4� �ழ�ப1கைள, 
ெம�ைமயாகேவ விம�சி�க>� ேவ!��. அவ�கைள ெவ�ெற��ப#�, நம# 
ேநா�கமாக இ$�கேவ!��. ஆனா) மாாீச�கAட� நா� க�ைமயாக0 சம� 
�ாி=ேதயாக ேவ!��. 

 
இ�	, எ�தைனேயா வைக இல�கிய�ேபா��க� ச=ைத�கைட விாி�#�ளன. 

மனித வா:�ைக��0 ச�ப=த�படாத எ=த இல�கிய�ேபா��� நிைல�க� 
ேபாவதி)ைல. ச=ைத�கைட வியாபார� ேபா), ெகாLச ேநர0 சலசல���தா�. 
ஆனா) இைவ விைளவி��� தீ1�கைள, நா� சாதாரணமாக எ!ணிவிட�9டா#. 

 
ேதசிய அவல�ேதசிய அவல�ேதசிய அவல�ேதசிய அவல�    
 

இ�	, நம# வா:�ைகயி) எ�	மி)லாத அள>�� ச<க ெந$�க* 
உ$வாகி8�ள#. மனித வா:�ைக, #�ப ேவதைனகளி) <:கி8�ள#. 
ேவைலயி�ைம, வ	ைம, விப0சார�, தி$B�, ெகாைல, பா@ய) பலா�கார� 
ேபா�ற ச<க� ெகா�ைமக� உ$வா�கிய தீைமக� ஒ$ப�க�; ம	ப�க�, 
�ர!ட), ஊழ), அதிகார வ��க� ெகா�1ேகா�ைம, நாB*� வள�ைத� 
ெகா�ைளயி�த) ேபா�ற ஆA� வ��க�தினாி� ெசய)பா�க�.  
இவ�ைறெய)லா� ேதசிய அ1கீகார� ேபாலேவ நட�தி�காBட வி$��கிறா�க�. 

 
இ=த� ேதசிய அவல�ைத, ��றாக� #ைட�க ேவ!�� எ�	 க$�தாC�, 

கர�தாC� உைழ��� ம�களி� ெவ�!ட ேபாராBட1க�, அைம�� ாீதியாக 
கிள�=ெத4வைத8�, �ர!�� ஆA� வ��க� அட�கி ெயா��கி0 
ெசய)ப�வைத8� , நா� கா!கிேறா�. இ=த அநியாய அ�கிரம1கைள, கைல 
இல�கிய வ*வ1களி) பைட�தளி�ப#, ச<க ந)ேநா�� ெகா!ட 
பைட�பாளிகளி� ப1காகிற#. நட�� யதா��த வா:ைவ, ேந�ைமேயா� 
சி�தாி�ப#�, அத��ேம), இ=த� ேகவலமான வா:ைவ மா�றி� காண�#*��� 
ேபாராBட ச�திகைள ஊ��வி�க �யCவ#�, இ�கால� பைட�பாளியி� 
பணியாகிற#. ஆனா) ேபாராBட �ணா�ச1கைள தமிழி) இல�கிய� பைட�பாக 
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மா�	வ#, இ�	 பலMன�பBேட இ$�கிற#. ஆனாC� �ணா�சாீதியி) 
வC>ைடயதாகேவ பிற�ெப��தி$�கிற#. 

 
இ=த வள�0சி� ேபா�கி), நா�, ேதாழ� ச��திர� அவ�களி� 

பைட��கைள8�, அவைர8� எ�ப*� பா��கிேற� எ�	 உண��த ேவ!��. 
இ1ேக, நா� ெசDய�ேபாவ# ஆDவ)ல. அத�கான இட�ம)ல. இ0சி	கைத� 
ெதா������, ெபா#வாக நி�	, நா�, அவைர� பா��ப#�, ெவளி�ப��#வ#� 
நிகழ ேவ!��. 

 
அக�� 'ற��அக�� 'ற��அக�� 'ற��அக�� 'ற��    
 

�. ச��திர�தி� ஒB� ெமா�த பைட�பி� <ல��-உ�A�, �ற��, இவைர, 
நா� �ாி=த வைகயிC� , எ�G� இவ� மிக0 சிற=த மனிதாபிமானியாக>�, 
சமரசம�ற ேபாராளியாக>� வி�வ2ப� எ��# நி�கிறா�. ேதாழ� ச��திர� 
எ4�தி) ேபா@�தன� கிைடயா#. பாி���� பாராB���� எ4#� பி�தலாBட�� 
கிைடயா#. ச<க�தி� �2ர அவல1கைள, ெந$��� ெபாறி சித	த) ேபா) 
ெவ*�ேபா� சி�தாி�பா�. சில ேநர1களி), த� இல�கிய� ேகாBபா�களி� 
எதிாிகேளா� வாி=# கB*�ெகா!�, த� எ4�தா8த�தா) சா*, #வ�ச� 
ெசDவா�. அ�0�னனி� வி)விைசயி) அட1கியி$��� �றி�ேகா� �ைன ேபா), 
இவாி� ேநா���, நB� �ைற பாராBட�ப�வதி)ைல. இ=த இட�தி) என�� 
உலக� �க:வாD=த எ4�தாள� மினக) ேஷாலகா1. 9றிய#தா� நிைன>�� 
வ$கிற#. 

 
"நம# இல�கிய�ெதாழி@), நம# சி=தா=த� பணியி), ேகாBபா�கA� 

உ�ளன. அவ�றி) இ$=# வ4வி0 ெச)C� ெசயலாக இ$=தா), உ1கள# 
உயி$��யிரான ந!ப$��19ட, அ=த0 ெசயC�காக ம�னி�� அளி�# 
விட�9டா#." 

 
இ#, ந� ேதாழ� ச��திர� அவ�கA�� ��	� ெபா$=#�. அவாி�, இ=த 

ந�கீர� �ணா�ச�தா� ச<க� ேபாராளிகளான எ1கைள� ேபா�றவ�களி� 
அ�����, பாச�#���, கனி>��� ெகா!�வ=# ேச�=தி$�கிற#. 

 
யதா%*தவாத! பார�பாிய�யதா%*தவாத! பார�பாிய�யதா%*தவாத! பார�பாிய�யதா%*தவாத! பார�பாிய�    
 

சி	கைத� #ைற எ�ப#, �#ைம�பி�த� கால�தி@$=#, இ�	 வைர, 
வ*வ�திC�, உ�ளட�க�திC�, எIவளேவா மாறிவ=தி$�கிற#. யதா��த 
வாத�ைத0 சி	கைதயி) #வ�கி ைவ�த �#ைம�பி�த� வழியி) நி�	, வி=த�, 
�ர!�� வ��க�தி� மீ# க!டன��ரேலா�, சி	கைத� ேபா�ைக ச�	 
நக��தினா�. அ#, ேமC� பழ�ெப$� பைட�பாளிகளான ெதா.�.சி. ர�நாதனாC�, 
�. அழகிாிசாமியாC�, ஒ$ கBட� வைர ெஜயகா=தனாC�, ெதாட�=#  *. 
ெச)வராT ேபா�ற பைட�பாளிகளாC�, அ=த� பார�பாிய� உய��தி எ��#0 
ெச)ல�பB� வ$கிற#. 

 
ஆனா), தமிழி) ர�நாதனா) ெதாட1கி ைவ�க�பBட ேசாச@ச யதா��தவாத 

நாவ) இல�கிய�, ெதாட�=# ேமC� கிைளவிB��பட$வ# ேபால, சி	கைத� 
#ைறயி) ேசாச@ச யதா��தவாத� ேவ�பி*�காம) இ$�ப# #ரதி%ட வசமான# 
எ�ேற 9றேவ!��. 
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 ேசாச@ச யதா��த வாத� எ�றா) எ�ன?  
 
 ஏLச), இ�ப*� 9	கிறா�: 
 
 “நைட�ைறயி) உ�ள இ=த �தலாளி�#வ0 ச<க அைம�� எ�ப# 
நிர=தரமான#. மா�ற� பட�*யாத# எ�கிற H�றா!��கால ந�பி�ைகைய, ஒ$ 
இல�கிய� பைட�பான#, இ# மா�ற�பட�9*ய#தா�, நிர=தரமான# அ)ல 
எ�கிற சி	 சலன�ைத, ப*�பவனி� மனதி) உ$வா��மானா), அ#ேவ 
"SOCIALIST PROBLEM NOVEL". 
 

சி	கைத� #ைறயி), அ�ப*யான ந�பி�ைக ைவ��� பைட��க� உ$வாகி 
இ$�கி�றனவா எ�ப# ஐய�#�� உாியதாகேவ இ$�கிற#. காரண�, ேசாச@ச 
யதா��தவாத இல�கிய� பைட�ெப�ப#, ம�க� இல�கிய�தி� ேபாராBட வழியி) 
ஈ�பா�ெகா!� க�றறிவேதா�, கல=# உண�வதி@$=ேத, உ$வா�வதா��. 
இதி), க�றறிவைத, விட கல=#ெப	� உண�ேவ, ேமலானேதா� ெவ�றியளி��� . 
இ=தியாவி) இ�#ைற வழி�பைட��கைள, சிற�பாக� ெகா��தி$�பவ�க� எ�	 
கிஷ� ச=த�, ய%பா), மணி� ப=ேதாபா�யாயா, தகழி ஆகிேயாைர� �றி�பிடலா�. 

    
அறெநறி( சீ�ற� அறெநறி( சீ�ற� அறெநறி( சீ�ற� அறெநறி( சீ�ற�     
 
 இ=தியாவி� எ=த� ப�தியிலாவ#, ம�க� இய�க�தி� ேபாராBட 
எ40சிேயா, மத�கலவர�தி� மனிதேநய அழிேவா, ஆA� வ��க�தி� அர� 
ய=திர�தி� வ�ம� தா��தC���ளாகி, ம�க� அநியாயமாக� ெகா)ல�பB�, 
ெகா�ைம�காளா�� ச�பவ1க� நிக:=தா), இ=த� பைட�பாளிக� ேநாி) ெச�	 
இர!டற� கல=# ெகா�வா�க�. இ=த உண�>களி@$=#, அவ�க� ெப	� 
அறெநறி0 சீ�ற�தி� <ல�, அநியாய�தி�ெகதிரான ம�களி� ேபாராBட எ40சி��, 
சி	கைத இல�கிய� எ�ற ஆ8த�ைத, அGபவ�பBடைரயி� வாயிலாக� 
9�ைம�ப��தி� ெகா��கிறா�க�. 
 
 இ�ப*யான அGபவ1க�, ந� தமி: ம!ணி) எIவள> 
நிக:=தி$�கி�றன? சி	கைத� பைட�பாளிக� யாேரG� அ�கைரகாB*, 
ம�களி� ஒ�	பBட ேபாராBட உண�>களான உ=# ச�திைய உ$வா�கிட 
�ைன=தி$�கிறா�களா? ஏேதG� நட=தி$�பி�, ெவ�றி க!��ளா�களா? 
அ�ப*யான ெவ�றி� பைட��க�, எ� கவன�தி) படவி)ைல. அ�ப* எ� 
கவன�#�� மீறி ெவளி�பB*$�பி� அவ�க� இத� ��ேனா*க�; வா:�#�� 
உாியவ�க�.  
 
 இ�ேபா# ேதாழ� ச��திர� அவ�களி� கைதகA�� வ$ேவா�: 
 

இவாி� கைதக� அைன�#�, #�ப�ப�� ஏைழம�கைள� ப�றி8�, அதிகார 
வ��க�தி� ெக�பி*��� சி�கி�தவி�# வைத ப�� அர� ஊழிய�கைள�ப�றி8�, 
அதிகார வ��க�தி� லLச ஊழ) அசி1க�ைத� ப�றி8�, �தலாளி�#வ� 
கBசிகளி� அரசிய)வாதிக�, அைம0ச�களி� ஊழ), ஒ41கீன� ப�றி8�, க!டன 
விம�சன�ேதா�, கைலயழ� மிளிர0 சி�தாி�க�பB*$�பைவ. 
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இவாி� எ4�#நைட, எளிைம8�, M! மிG�கி�தன� இ�றி8�, 

�$�ெக�	 ைத��� ஈB* �ைன ேபா�ற 9�ைம8� உைடய#. எ)லாவ�	��� 
ேமலாக, ேபா@�தன1கைள அ�பல�ப��#� நைக0�ைவ ெசா�பிரேயாக1கA� 
இவ$��� ைகவ=த கைலயாக மிளி�கிற#. இ=த அK��ைறைய, வி=தG��� 
பிற�, இல�கிய�பைட�பி) ேதாழ� ச��திர� அவ�க�தா� ெவ�றிகரமாக� 
ைகயா!� இ$�பதாக� ப�கிற#. 

 
"பா) பயண�" - "தி$�ப�" - இ=த இர!� கைதகA�, அ��தமான 

நைக0�ைவ நிைற=த கைதக�. இ�ப*யான கைதகைள� ப*�#, வாDவிB� வயி	 
�C1க0 சிாி�# நீ!டகாலமாயி�	. ஆ1ட� ெசகாவி�ஆ1ட� ெசகாவி�ஆ1ட� ெசகாவி�ஆ1ட� ெசகாவி� எ4�ைத8�, கிஷ� கிஷ� கிஷ� கிஷ� 
ச�த% ச�த% ச�த% ச�த% எ4�ைத8� ப*���ேபா#, இ=த உண�> நிைறயேவ கிைட���. ேதாழ� 
ச��திர� அவ�களிட�� நைக��ைவ நிைறயேவ ஊ�ெற��கிற#. ெபா#வாக 
எ4�தாள�கA��� கிைட�காத அ��த வரமி#. 

 
வா��ைத ஜாலம�	, அ��த ஜால� �ைனவதி) நிகர�	 விள1�வைத, 

இவாி� ெசா�ெறாட�க� ப*�ேபாைர விய�பைடய ைவ���. அவ�றி) சில:  
 
"ச�ப=த�ைத0 ச�மதமாD பா��தப* நட=தா�"  
 
"அ=த ஓBட�, உயிேராBடமாகி விBட#” 
 
 "அ*�ததி) கைள���. உைத�ததி) இைள���…" 
 

   “ெந$�பாD வ=தவ�, நீராD0 ெசாB*னா�”  
 
இ�ப* கைத��� கைத, இவாி� ெபா$�மி�க ெசா)லாBசிைய பர=#பட� 
காணலா�. 
 

"பா��� கயி	" - ப=தா>�, ேபா@� ெகளரவ�� ெகா!ட “ஏ-ஒ�" ஆபிசாி� 
அக�பாவ �ண�ைத� ேதாCாி�#� காB�� கைத 9டேவ அ=த �ரட$��� 
இ$��� மனிதாபிமான�ைத8� ச��திர� �B*�காBட தவறவி)ைல. அேதேபா) 
"உ�ைப� தி�னாதவ�”, "ஒ$வழி�பாைத" ஆகிய கைதக� அதிகார வ��க 
ஊழைல8� , அடா வ*�தன�ைத8� ெவளி0ச� ேபாB�� காB�� கைதகளா��. 
இேதவைகயி), "நா�காவ# ��ற0சாB�” எG� கைத ேந�ைமயான, நிரபராதியான 
அCவல� மீ#, ெபாDயான ��ற0சாB�. அ# விசாரைணயி� ேபா#, ெபாDெயன 
நி2பி�க�ப�கிற#. ஆனா), அ=த� #ைற ெசயலேரா ேமாசமான அதிகாரவ��க� 
திமிேரா�, அறிவி@ ேபால விசாரைண� தீ��ைப �ற=த�Aகிறா�. இத�வழியாக 
ஒ$ ேந�ைமயான அCவல$�� , அநீதியாD இைழ�க�ப�� த!டைன, ந� மனைத 
ேநாகைவ�க>�, ெநா	1கி� ேபாக>� ெசDகிற#. இெதா$ அ��தமான பைட��. 

    
வா3�ைக! பா�கிவா3�ைக! பா�கிவா3�ைக! பா�கிவா3�ைக! பா�கி. . . .     
 
 அைம0ச�க�, சினிமா ந*க�க� ேபாWXகார�க�, விப0சாாிக�, ஆBேடா 
ஒB�ந�க� இ�ப* வைகவைகயான பா�திர1க� இ�கைதகளி) பைட�க�-
பB��ளன. அவ�ைற விள�கி� ேப�வத�� இ���Gைரயி) இடமி)ைல. 
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இ$=தாC�, இவ�றி) <�	 கைதகைள சிறிேத ெசா)@யாகேவ!��. 
‘வா:�ைக� பா�கி' எ�G� கைத, சி�ப� ெச#�க�பBட# ேபா�ற 
ெசா�கBடைம���, பனி நீாி) மல�=# சி@��NB�� ேராஜாைவ� ேபா�ற உ$வ 
அழ��, க$�தழ�� ெப�	, ந� மனதி) அதி�0சிைய8�, அைல�கழி�ைப8� 
ஏ�ப��தி, "அட0சீ. இ�ப*8மா பண�ைத ��னிைல� ப��தி, தாD��� , 
பி�ைளகA��மான ப=தபாச� உ$�ெபறேவ!��?" எ�ற ேக�விைய 
��னி	�#கிற#. தமி:0 சி	கைத� #ைற�� கிைட�த ெபா�கிச� இ#. பிற 
ெமாழிகA�� அறி�க�ப��த ஒ$ ப�# கைதகைள� ேத�> ெசDதா) "வா:�ைக� 
பா�கி” அதி) ஒ�றாக இ$�க �*8�. 
    
ேசாச4ச யதா%*தவாத கைதக-ேசாச4ச யதா%*தவாத கைதக-ேசாச4ச யதா%*தவாத கைதக-ேசாச4ச யதா%*தவாத கைதக-    
 

"ைவரா�கிய ைவாி" - "சி�கி��கி க�க�" - இ=த இர!� கைதகA� நா� 
விைழ8� ஒ�	பBட உைழ��� ம�களி� ேபாராBட உண�ைவ ெவளி�-
ப��#வதா��. இர!*C� ெப!கேள ெவளி�ப�கிறா�க�. தமிழி) ேசாச@ச 
யதா��தவாத� சி	 கைத� பைட�� , இத�� �� ஏேதG� உ$வா�கியி$=தாேலா 
அ)ல# இ#வாக இ$=தாேலா அ�#ைறயி� ��ேனா*களி) <லவராகிறா� 
ச��திர�. அ�ப*யான ஒ$ சிற��, இIவி$கைதகA��� கிைட�தி$�கிற# 
எனலா�. இ�#வ�க�, ெகா���, கிைள8மாக� பட$மானா), தமி:0 சி	கைத 
இய�க� �ரBசிகரமான, ச<க மா	தC�கான ப1களி�ைப ஆ�	� ெப$ைமைய 
ெப�றளி�தி$�கிற# எ�	 Nாி�பைடயலா�. அ�Nாி�பி), ச��திர� ெபா1��. 

    
இ�ெதா��பிC�ள �4�கைதகைள8� விலாவாாியாக� ேபச �*யவி)ைல. 

��Gைர�கான ப�க� கB��பா� க$தி, �$�கி�ெகா�ள ேவ!*ய அவசிய� 
ேந�=#விBட#. 

 
ேதாழ� ச��திர� அவ�களி� சி	கைத� ெதா���களி), இ�ெதா���, 

வள�0சி8�, �தி�0சி8� ெகா!� விள1�கிற#. ேமC� பல ெதா���கைள� 
தமி4���, உலக� ெதா������ வழ1க வாசக�க� சா�பி) வா:�#கிேற�. 

 
இ	தியாக ேசாச@ச யதா��தவாத இல�கிய�தி� த=ைதயான மா��சி� கா��கி 

அவ�களி� ��திைர வா�கிய�ேதா� �*�க வி$�பிகிேற�. 
 

”ஒ$ பைட�ைப விட பைட� பாளி ேமலானவனாக இ$�கேவ!��." 
 
இ�ைறய ச��திர�, என�� அ�ப*�தா� �ல�ப�கிறா�. இல�கிய�      

பைட�பி� நீ!ட ெந��பயண�தி), கைடசிவைர இ�ேகாBபாB*�� 
வி�வாச�ேதா� நி�பா�; நி�க ேவ!�ெமன வா:�#கிேற�. 

 
நாம�க),         அ��ட�, 
1-12-1999.          �. சி�ன�பபாரதி. 

------------------ 
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ஒ� அ�மகளி� க�த�ஒ� அ�மகளி� க�த�ஒ� அ�மகளி� க�த�ஒ� அ�மகளி� க�த�    
 
 அ�பி��ாிய அ�பா �. ச��திர� அவ�கB�, 
 
வண�க�#ட� மகளாகிய Priya (��ைப) எ4#� மட). த1களி� நல�தி���, 

ேசைவகளி� உய�வி��� எ)லா� வ)ல ஆ!டவைன ேவ!*� ெகா�கிேற�. 
 
த1கைள "அ�பா" எ�றைழ�பதி) நா� ெப$மித� அைடகிேற�. த1களி� 

"வாடாம)@” நாவ@) “�ய��" கதா�பா�திர� <ல� எ1களி� உண�>கைள மிக 
மிக� #)@யமாக எ��#�காB* விBY�க�. இ=த ஒ��க�பBட ச<க�தி�� 
தா1க� ெசDத ெதா!*�� ஒB� ெமா�த அ@ ச�தாய�தி� சா�பாக த1கA�� 
தைலவண1கி, எ1க� ந�றியிைன ெதாிவி�#� ெகா�கிேற�. அ�பா ! இ=த 
நாவைல ெவளியிBடத���, இ=த எளியவளி� ேவ!�ேகாைள ஏ�	, இ=நாவ) 
அG�பியைம�காக>� என# இதய�N�வமான ந�றியிைன� ெதாிவி�#� 
ெகா�கிேற�. 

 
அ�பா! �ய��வி� பா�திர� என# வா:�ைகைய� பிரதி ப@�த# எ�றா), அ# 

மிைகயி)ைல. இ=த "�ய��”� பா�திர�திைன ேவ	 யா$� இIவா	 உண�>� 
N�வமாக வ*�தி$�க இயலா#. ��ைப ம!ணி) உ�ள அ@களி� எ!ணி�ைக 
கிBட�தBட 1 இலBச�# 60 ஆயிர� ஆ��. இ# ��ைப ம�க� ெதாைகயி) 15 
சதMத�தி��� அதிக� ஆ��. ஆனா) இவ�கB� எ�	, தனி�பBட �றி��கேளா, 
ேவைல வாD��கேளா, சBட அ1கீகாரேமா, �றி�பாக மாியாைத எ�	 எ#>� 
இ)ைல. இதன) விப0சார�, பி0ைச, நடன� எ�ற இவ�றி) மB�ேம இவ�களா) 
ஈ�பட �*கி�ற#. 

 
இதைன ேபா�க #ணி=#, இர!� ஆ!�க� பல #யர1கைள எதி�ெகா!� 

ேபாரா*யத� விைளவாD உ$வான#தா� 'DAI Welfare Society" எ�ற அைம��. 
இ# �4கக �4�க அ@கைள ெகா!ேட, அ@கA�காக, அ@கேள உ$வா�கிய 
அைம�� ஆ��. இதி) த�ேபா#, "Mumbai District Aids Control Society" உட� 
இைண=# ஒ$ Project ெசDவ#ட�, சில தனியா� ேவைல வாD��கைள8� 
ஏ�ப��தி த=# உ�ேளா�. இ�G� Education ச�ப=தமாக ஒ$ Projectைட Try 
ெசD# வ$கிேறா�. 

 
ஆயிG�, எ� கன>, இலBசிய� எ)லா� இ#தா�. எ� வா:நா� வைரயிC� 

அ@கA�காக� பா�பB� ச<க�தி) அவ�கA�� ஓ� இட�ைத� ெப�	�தர 
ேவ!�� எ�பேத. இத�� �த@) அ@கA���, ம�கA��� இைடேய உ�ள 
திைர விலகி அவ�கB�� ஒ$ �ாி=# ெகா�Aதைல ஏ�ப��த ேவ!��. இத�� 
அ@கைள�ப�றிய ஓ� ெதளி> ம�கA�� வரேவ!��. இதைன ப�திாிைக, சினிமா, 
ெதாைல�காBசி, ேபா�ற சாதன1கேள ெசDய இயC�. இத�காக என# �த) 
�ய�சியாக அ@க� ப�றிய ஒ� �4ைமயான ஆD> Hைல (ம$�#வ�, மத1க�, 
வரலா	, இல�கிய�, �ராண இதிகாச� ம�	� இ�ைறய அ@களி� உ!ைமயான 
வா:>) எ4தி வ$கிேற�. இ=H) அ@களி� பழ�ெப$ைமைய� உலக� அறிய0 
ெசDவ#ட�, ம�கA��� அ@கA��� இைடேய ஓ� ெதாட�ைப ஏ�ப��#�. 
இத�காக எ� இ	திநா� வைர, பா�பட� தயாராD உ�ேள�. காரண� அ@ எ�ற 
ஒேர காரண�தி�காக எ� தாD� தமிழக�ைதவிB� மB�மி)லாம), எ� ெப�ேறா�, 
உட� பிற=ேதாைரவிB� ��ைப ம!ணி) அநாைதயாD வா4� எ�ைன� ேபா) 
நிைல வ$1கால அ@கA�� ஏ�பட�9டா#. 
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அ�பா! ஒ#�க�பBட ச<க�தி) இ$=# �ற�பBட �த) வி�# நா�. எ�ைன 

வழிநட�தி, எ� �ய�சிக� ெவ�றியைடய உ1கைள� ேபா�ற ந)ல உ�ள1களி� 
உதவி எ�	ேம ேதைவ. எ� H) �4ைம�ெபற இதிகாச, இல�கிய �றி��க� 
ேதைவ�ப�கி�ற#. அைவக� எ1� ெபறலா� எ�	�, என# மன உண�>கைள 
எIவா	 ெதாைல�காBசி <ல� (தமி:நாB*)) ெவளி�ப��தலா� எ�	� என�� 
வழிகாBட ேவ!�கிேற�. ேமC� தமி:நாB*) உ�ள "அரவாணிக� ச1க�தி”� 
�கவாி8�, தா1க� நாவ@) �றி�பிBட அற�கBடைள� ப�றி8� விள�க 
ேவ!�கிேற�. 

 
எ� �ய�சிக� ெவ�றியைடய அ�பா, த1களி� ேமலான ஆசி8�, ஆதர>� 

ேதைவ. த1களி� ேமலான� பதிCைர�காக ஆவCட� கா�தி$�ேப�.  ந�றி! 
      எ�ெற�	� அ��ட�,    
       S. Priya. 

    
My Address:My Address:My Address:My Address: 
S. Priya S. Priya S. Priya S. Priya ,  ,  ,  ,      
C/O Mr. Michel Antony,C/O Mr. Michel Antony,C/O Mr. Michel Antony,C/O Mr. Michel Antony,    
No. 633, Annai Arts,No. 633, Annai Arts,No. 633, Annai Arts,No. 633, Annai Arts,   Ambedkar Chawl,Ambedkar Chawl,Ambedkar Chawl,Ambedkar Chawl,   
Kumbhar Wada Road,Kumbhar Wada Road,Kumbhar Wada Road,Kumbhar Wada Road,  Dharavi,Dharavi,Dharavi,Dharavi,    Mumbai Mumbai Mumbai Mumbai ----    400 017.400 017.400 017.400 017. 

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

அைல!"�அைல!"�அைல!"�அைல!"� 
 
இ=த H), என# ப�ெதா�பதாவ# சி	கைத� ெதா��பா��. ��ைனய 

ெதா���க�, இ=த H�றா!*� அ	ப#களிC�, எ4ப#களிC� நிக:=த 
அரசிய), ச<க, ெபா$ளாதார இல�கிய இய)�கைள ஆவண�ப��தியைவ. இ=த� 
ெதா��ேபா எ!ப#களி) ப*� ப*யாக>�, ெதா!Z	களி) ப*தா!*8� 
ஏ�பBட மா�ற1கைள கால�கண�கி) தீ�மானி��� இல�கிய ஆவண=தா�. 

 
இ=த� ெதா��பி�காக கட=த எ!ப#களி) எ4திய கைதகைள8�, இ�ேபா# 

எ4திய கைதகைள8� ப*��� ேபா#, எ�G�ேளேய இ=த0 ச<க�ைத ேபால, ஒ$ 
மா	த) ஏ�பB*$�பைத உண�கிேற�. கிராமிய ெசா)வைடகைள, திைர�பட 
வசன1கA�, விவசாய கமைல இைற�தைல, ப�� ெசB�கA�, உழ> மா�கைள, 
*ரா�ட�கA�, #ர�திவிBட� கால� இ#. இ=த மா�ற�ைத�ேபா), ெமாழி மா�ற�, 
ந)ல#� ெகBட#மாக ஏ�பB��ள#. எ�ைன� ெபா	�த அளவி), தமி: வழி 
க)வி� ேபாராBட�தி� தா�க�தா) ஆ1கில வா��ைதகைள 9*யவைரயி) 
தவி��#, அேதசமய� இய)பான ேப0�� தமிைழ ெகா!� வ$வதி) கவன� 
ெசC�#கிேற�. அ#ேபா) �திய ச�திகளான அறிெவாளி இய�க�, Mதி 
நாடக1க�, த@� இய�க�, ெப!ணிய� ேபா�றவ�ைற என# இல�கிய� 
கண�கி) எ��#� ெகா!*$�கிேற�. 

 
இ=த� பி�னணியி)தா�, இ=த� ெதா��ைப ெகா!� வ$கிேற�. இதிC�ள 

16 கைதகளி) கைடசி ஏ4 கைதக� அ!ைம� கால�தி) எ4த�பBடைவ. இ=த 
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இர!� வைக� கைதகளிC� உ�ளட�க� மாறவி)ைல. எ�றாC� உ$வ� ஓரள> 
மாறியி$�கிற#. இ=த உ$வமா�ற�, என# இல�கிய வள�0சியா அ)ல# 
தள�0சியா எ�பைத வாசக�க�தா� தீ�மானி�க ேவ!��. 

 
நMன�#வ�, பி�நMன�#வ�, அைம�பிய), ேமஜி�க� ாிய@ச� ேபா�ற 

�ைதம!ணி) நா� கா[�றவி)ைல. இ=த இச1களிC�, சில பய�பாB�� 
�#ைமக� இ$=தாC�, எ� ஏைழ-எளிய ம�கைள, ச<க� பா�ைவயி) ைவ�#, 
இய)� நிைலைய, யதா��தமாக மா�றி எ4#வதி) இ$��� நிைற> இ=த இல�கிய 
இச1களி) என�� இ)ைல. 

 
இ=த� ெதா��பி�� என# இல�கிய ��ேனா*யான ேதாழ� �. 

சி�ன�பபாரதி அணி=#ைர வழ1கியி$�ப# என��� கிைட�த மிக�ெபாியேதா� 
சிற�� மி�க இல�கிய� ெகளரவ�. இ=த அணி=#ைர, இ�ைறய ச<க� 
ேதைவ�கான ஒ$ இல�கிய� பிரகடன� ஆ��. ம�களி� 9B�� ேபாராBட�ைத, 
சி	கைதயா���ப* எ�ைன அவ� பணி�தைத, சிரேம) ெகா!*$�கிேற�. இத� 
விைள>தா� "ைவரா�கிய ைவாி"8�, "சி�கி��கி� க�கA"�. 
 
இ=த� பி�னணியி), ம�க� எ4�தாள�கைள� ப�றி, �திய பதிைவ உ$வா�க, 

நாG�, தமி:நா� ��ேபா�� எ4�தாள� ச1க� தைலவரான ேதாழ� ச. 
ெச=தி)நாதG�, உலக� தமிழாராD0சி நி	வன இய��ந� டா�ட�. இராம. 
இள1ேகா>�, ம�க� எ4�தாள� பா. ெசய�பிரகாச�� ஒ�	 பB� 
ெசயலா�	கிேறா�. இ#வைர, �த) கBடமாக இல�கியவாண�களான தி.க.சி, �. 
சி�ன�பபாரதி, *. ெச)வராT, 9டேவ இ=த அைலM0சாள� ஆகிேயாாி� 
இல�கிய அGபவ1க� பதி> ெசDய�பB��ளன. இ=த �ய�சி�� உ	#ைணயாக, 
��ேபா�� எ4�தாள� இய�க� ேதாழ�கA� நி�கிறா�க�. 

 
ேதாழ�களான �. சி�ன�பபாரதி, *. ெச)வராT, ெபா�னீல�, ேமலா!ைம 

ெபா�G0சாமி, பா. ெசய� பிரகாச�, தG%ேகா* ராமசாமி, காசியப�, ேதனி 
சீ$ைடயா� உ�ளிBட எ4�தாள�களாகிய நா1கA�, எ1க� வழி இள� 
பைட�பாளிகA� பய�பாB� இல�கிய�ைத� பைட�கிேறா�. எ� வாடாம)@ 
நாவைல சாியாக� �ாி=# ெகா�ளாத இல�கிய ேவதா=த ெவ�# ேவB��கA��� 
பதிலாக, எ�ைன� த=ைதயாக அGமானி��� ஒ$ அ@மகளி� க*த�ைத 
அ�ப*ேய பிர�ாி�தி$�கிேற�. இ=த நாவC��� பிற�தா� திைர�பட- 
ெதாைல�காBசி� #ைறயின$��, அ@கைள, மனித ேநய�#ட� சி�தாி�க 
ேவ!�� எ�ற "ஞாேனாதய�" ஏ�பB*$�கிற#. இ# பய�பாB� 
இல�கிய�தி��� கிைட�த ெவ�றி. 

 
இ=த HC�� ெச�ைமயாக �க�ேபாவிய� தீB*ய ேதாழ� ஜமா), 

அ0சிB��ெகா��த மணிவாசக Hலக� ேபராசிாிய� �ைனவ� ச. ெமDய�ப�, 
ேதாழ�க� ேசா�, �$<��தி ஆகிேயா$���, என# பைட��கைள ம�கA�� 
ெகா!� ெச)C� சேகாதர� <ேவ=த� ��#>���, எ�ைன ��பதா!� 
காலமாக இல�கிய உலகி) நிைலநி	�தி வ$� வாசக� ெப$ம�கA��� மனமா�=த 
எ� ந�றி. 

         ேதாழைம8ட�,   
                              �. ச��திர� 

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



13 

 

#ைழவாச&#ைழவாச&#ைழவாச&#ைழவாச&    
    

1. ைவரா�கிய ைவாி 9. அைரமணிேநர அ	ைவ  
2. பா��� கயி	 10. வா:�ைக� பா�கி  
3. பா) பயண� 11. ெவ�ளி� திைர8�, Mதி� திைர8� 
4. உ�ைப� தி�னாதவ� 12. நா�காவ# ��ற0சாB� . . .  
5. இ=நாB� ம�ன�க� 13. அவ�….. அவளாக…  
6. காவலாளி 14. தி$�ப�. . . . .   
7. ஒ$வழி�பாைத 15. ெகா*(ய)� ப$வ�  
8. சாம=தி-ச�ப1கி-ஓணா� இைல. 16. சி�கி��கி� க�க� 
 

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

1111.... ைவரா�கிய ைவாிைவரா�கிய ைவாிைவரா�கிய ைவாிைவரா�கிய ைவாி    
 
 ெந) பிாி=# அாிசியாக>� உமியாக>� மாறிய#ேபா) தா8�, மகA� த�த� 
ேபா�கி) ஊ$��� Eைழ=# ெகா!*$=தா�க�. ெச)லா�தாவி� வல# ைகயி) 
அக�தி�கீைர� கB� இ$=த#. மக� ராஜ�மாாியி� தைலயி) ஒ�றி�� ேம) 
ஒ�றாக இர!� �)கB��க�. ச�	� ெதாைலவி) அ�மா        வா) 
�)C�கB�ட� ம)C� கBட �*யாம) ேபானேபா# அைத8� தாேன �ம=# 
ெகா!� ைகயி) இ$=த அக�தி� கீைர�கBைட அ�மாவிட� ெகா��தா�. 
தைல0�ைம ெபாிதி)ைல எ�	 ெசா)லாம) காB�வ#ேபா) அனாயசமான 
லாகவ�#ட� ராச�மாாி நட=# ெகா!*$=தா�. ெபய$�ேக�ற க�Rர�, நைன�# 
ைவ�த ம�கா0ேசாள� ேபா�ற நிற�. வய)கிண�றி) �ளி�# விB� 
�*�#விட�பBட 9=த@� பி��ற� ெச$க�பBட ஒ�ைற ேராஜா. க$��� 
9=தC���, ப0ைச� �)C��� இைடேய ேதா�றிய பி�னணியி) 
மைழேமக�தி��� மைல��� இைடயிைடேய ேதா�றிய Qாிய� ேதா�ற� 
காB*ய#. 
 
 அ)லா* வ=த ெச)லா�தா>�, அ*பிசகா# நட=த ராச�மாாி8� ம=ைத� 
ப�க� வ=# ��	��	� பா��தா�க�. மைலயி) இ$=# விற�� கB��கைள� 
ெகா!� வ=தி$=தவ�க� க>!’ க��களி) அவ�ைற ைவ�#� ெகா!� 
க!விாிய நி�றா�க�. அ$ேக ஒ$சில காDகறி வியாபாாிக�. இ�ெனா$ ப�க�, 
‘எ�’ அ*�க� பBட#. ம�ெறா$ ப�க� சீB� விைளயாB�� ��ப). ஆ1கா1ேக 
சி	வ� - சி	மியாி� ெத)லா1�0சி விைளயாB��, கிளி�தB� விைளயாB�� 
நட=தப* இ$=தன. 
 
 வா*�ைகயான இட�தி) �) கB��கைள� ேபாB� விB�� தா8�, மகA� 
ஒ$வைர ஒ$வ� பா��#� ெகா!டா�க�. இர!� கB��கA� நா�� 2பாD��� 
ேபா��. அ�ைறய அ��� எாி8�. ராச�மாாி வழியி) ஒ$ ைபய� ைச�கிளா) 
ேமாதிய கா)பாத�ைத� #�கி� பி*�# அ4�தினா�. ெச)லா�தா மகள$ேக 
ெச�	 அவ� காைல� P�கி த� இ��பி) ைவ�#� ெகா!ேட, "அ* பலமா� 
பB�Bடா..? க!K ம!K ெதாியாத காவா@� பய... ைச�கிைள அவ� ஒB�னா 
இ)ல... அவைன ைச�கி� ஓB�0�தா...?" எ�றா�. 
 
 ராச�மாாி Nவிாி=த#ேபா) சிாி�தா�. மக� க! சிவ�பாக இ$�பைத� 
பா��த#� த� �க� சிவ�க. "க!Kல Pசி கீசி வி4=#Bடா? நா� ேவK��னா 
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ஊதB�மா..." எ�	 ெசா)@� ெகா!ேட ெச)லா�தா மகளி� இைமகைள வில�க� 
ேபானா�. 
 
 உடேன ராச�மாாி, "ேபா�மா. நாCேப$ நி�கிற இட�#ல ரகள 
ப!ண�படா#." எ�	 சிK1கிய ப*ேய ெசா)@விB�0 சிறி# நகர� ேபானா�. 
இத��� விற��கார� ஒ$வ� சிாி�தப*ேய ேகBடா�. 
 
 "ெச)லா�தா, அ�த ! ேப$�� ஏ�தப* ெபா!ண� ெப�ேத-- எBடாவ# 
வ���ல ந)லா� ப*0ச ெபா!ண8� நி	�திB�� �)C ெவBட� ேபாB�Bேட... 
க!Kல9ட �� ��#�... காCட பB�B��G கல1கினா எ�ன அ��த�...." 
 
 ெச)லா�தா, ெசா�னவைர� பா��தா�. அ=த பா�ைவயி), ��� 
இேதமாதிாி ேக�வி ேகBடவ�கA��, "வயி�#ல <ேதவி இ$���ேபா# வாயில 
எ�ப* சரXவதி நி�பா�..? அ=த மGஷ� ெச�த பிற> இ=த மவ� எ�ப*� ப*�க 
�*8�?" எ�ற பதி) ம!*� கிட=த#. 
 
 இத��� மன� ெபா	�காத இ�ெனா$ மனித�, "ேபா�கா. ந�ம ஊ$�� 
ஒ$தடவ கெல�டர�மா வ$�ேபா#, நா� ந�ம ராச�மாாிய�தா� நிைன0ேச�. 
இவA� ப*0சி$=தா) கெல�டரா வ=தி$�பா�" எ�றா�. 
 
 எ)ேலா$� ராச�மாாிையேய பா��தா�க�. அவA�� ெவBகமாக� ேபாD 
விBட#. கா�, மைலகளி) �)ெவBட- விற� ெவBட� ேபானாC�, உட�பி) 
எ=தவித0 �வ�� பதியாம) ேதா�	� அ=த ேசதார� இ)லாத சி	ைசேய 
பா��தா�க�. இதர ெப!கைள�ேபா), 'எ�ன சி�னDயா.. க�தாி�காD வி�த#ல 
எIவள> கிட0ச#' எ�	 ேகBக>� மாBடா�. அ�ப*� ேகBட  ெப!க� தகரா	 
எ�	 வ=#விBடா) "ெசா�த� க�தாி�காையயா ெகா��ேத... ஒ� ைகயில 
கைரயா� அாி�க..." எ�ப#ேபா) திBட>� மாBடா�. பா�ைவயிேலேய மாியாைத 
ெகாB�பவ� �	Lசிாி�பிேலேய ப!பாBைட� காB�பவ�. 
 
 அ=த� ப�கமாக 'கைள' ெவB*விB� வ=த ��#மாாி, "ெச)லா�தா சி�தி! 
ஒ� மவA��� க)யாணமா�. ெமBராX மா�பி�ைளயா�... ெசா�னா) சா�பா� 
ேபாடK��G நிைன0� ெசா)ல@யா..." எ�றா�. ெச)லா�தா ஆத1க�ேதா� 
ெசா�னா�. 
 
 "க!காணாத சீைம�� இவள அG�ப� ேபாறத ெநன0சா என�� காC� ஒட 
மாBட�� ைக8� ஒட மாBட��... இவள விB�B� எ�ப*�தா� பிாிLசி$�க� ேபாேறேனா..." 
 
 தா8�, மகA� ஒ$வைர ஒ$வ� பா��#� ெகா!டா�க�. பிாி>�#ய� 
பிழி=ெத��த#. ராச�மாாி க!கைள மைற�க ேவ	 ப�கமாக� தி$�பியேபா# 
ெச)லா�தா, "�)C�கB�ல உBகார!* ஏ� நி�ேக? இ)ல�னா MB���� 
ேபாேய�. உBகா$*...?" எ�	 ெசா)@�ெகா!ேட மகள$ேக ேபானேபா#, 
அவ�, "ஒன�� ேவற ேவல இ)ல இ�ேபா? நி�னா கா) ஒ�L��மா..." எ�	 
ெம)ல �K�தேபா#, ெச)லா�தா, "பா$ இவள..." எ�ப# மாதிாி ��#மாாிைய� 
பா��தா�. 
 
 உடேன ��#மாாி "இவ� வயி�#ல8� ஒ$ N0சி �4 பிற=த பிற>தா�, 
ஒ�ேனாட #*�� இவA��� ெதாி8�. ஒன��� ெதாியாதா? ஒ$�தி தாயா>� 
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ேபா#தா� அவ� த�ேனாட அ�மா>�� மகளாகிறா�. ஏY... ராச�மாாி... உடேன 
ஒ� அ�மா>��� ேபரன� ��* அவேள வள��#�கB��." 
 
 ராச�மாாி எ)ேலாைர8� 90சமாக� பா��#� ெகா!டா�. பிற� க)யாண 
விைள>கைள� க�பைன ெசDய நிைன�தவ�ேபா) �)கB*) உBகா�=தா�. 
ெச)லா�தா வயிறாற ெப�ற மகைள வாயார� ப$கி� ெகா!*$=தா�. 
 
 திYெர�	 ப�றி உ	�வ#ேபா) ச�த� ேகBட#. எ)ேலா$� நிமி�=# 
பா��தேபா#, மிரா�தா� மைனவி Nவ�மா, எ�ன* ெநன0சி�கிB*ய இர�பாளிபய 
ெப!டாB*வளா.." எ�	 க�தி�ெகா!ேட ஓ*வ=தேபா# அ1கி$�பவ�களி) 
யாைர8� அவளா) திBட �*8� எ�பதா) எ)ேலா$� �ழ�ப�#ட� நி�றா�க�. 
 
 Nவ�மா, ேநராக ெச)லா�தாவி� ைகைய8� அேதா� இ$=த அக�தி�கீைர� 
கBைட8� ைக�ப�றியப*ேய, "யாைர�ேகB�* எ� வயCல கீைர பறி0ேச? ஒ� 
க�ள� �$ஷ� வயலா*?" எ�றா�. 
 
 ெச)லா�தா� கிழவி�� எ#>� ஓடவி)ைல. இ=த அGபவ�தி�� அவ� 
�தியவ�. ஒ$ தடைவ Nவ�மா த� வய)ேவைல ெசDய� 9�பிBடேபா# தா� 
வரம	�ததா)தா�, இ�ேபா# அவ� வாயா) ேகBடைத ைகயா) காB�கிறா� 
எ�ப# ெதாியாதவ� - அதி�0சியா) வாயைட�#� ேபானவ�, பிற�, "��ைபயா 
வயCல அவ�கிBட0 ெசா)@�கிடலா��G பறி0ேச�. ேவK��னா... 
ம$த��#�கிBட ேகB�� பா$..." எ�	 �ன1கினா�. Nவ�மா>�� 
�$�ெக�ற#. அேதசமய� ப�றிய ைகைய எ��க ெகளரவ� விடவி)ைல. "எ1க 
சி�தி மவ� வயC மB�� திற=தா* கிட��? கிழB� �!ட... வா... வ=# அவ� 
கிBட�ேப�' எ�	 ெசா)@� ெகா!ேட ெச)லா�தாைவ� பரபரெவ�	 இ4�தா�. 
இ4�த ேவக�தி) இ4�க�பBடவளி� கா)க� தைரயி) உராD=# கா)க� 
தைரயி) உராD=# கா)க� நில�தி��� நில� - கா)கA��� ேகா�க� ேபாBடன. 
 
 ராச�மாாி�� அவமானமாக இ$=த#. அ�மாைவ, இ=த மாதிாி எவ$� 
அவமான�ப��திய# இ)ைல. ஏேதா ஒ$ ேவக�#ட� இ4பறி நட=த இட�தி��� 
தாவினா�. அ�ேபா#9ட அ0ச�தாேலா எ�னேவா இ4�த லB�மிைய� 
பி*�காம) இ4பBட அ�மாவி� �#ைக� பி*�தா�. ெச)லா�தா ��னாC� 
பி�னாC� ேமனி இ4பBட ேவதைனயி) அலறியேபா# ஆேவசமைட=த ராச�மாாி 
அ�மாைவ விB�விB� Nவ�மாவி� ைககைள� பி*�# வில�க� ேபானா�. 
உடேன அவ�, "எ0சி�கலநாDகளா... தா8� மகA� ேச�=தா* ச!ைட�� வாாீய... 
எ�ைன� ெதா�ற அள>�� தி�$ வ=#Bடா*..." எ�	 யாைன பிளி	வ#ேபா) 
க�தியேபா#-- 
 
 சீB� விைளயா*�ெகா!*$=த அவளி� இ$ப�ைத=# வய# மக� 
��#�பா!*, ஒேடா* வ=தா�. வ=த ேவக�தி), ராச�மாாிைய� காலா) இடறி� 
கீேழ த�ளினா�. ம)லா=# வி4=தவளி� தைல�*ைய� பி*�#� P�கி நி	�தி 
க�ன�தி) த� ைக சிவ��� வைர அ*�தா�. அவ� காைல காலா) �B*னா�. 
அவைன� த��க வ=த ெச)லா�தாைவ இட#ைக �B*யா) தB*விBடா�. 
 
 ராச�மாாிைய இ�G� அ*�தி$�பா�. அத��� நிைல�ைல=# நி�ற 
சி)லைற வியாபாாிகA� விற� ெவB*கA� அவைன� பி*�#� ெகா!டா�க�. 
ஒ$ சில ஏைழபாைளக� எதி���� காBட� ேபானா�க�. அத��� அவ�, "எ�கிBட 
எவ� வாரா��G பா�கலா�" எ�	 க�ஜி�தேபா# அ=த அ�றாட� காD0சிக� 
அட1கி� ேபானா�க�. மனதி��� திB*� ெகா!டா�க�. 
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 ப�# நிமிட�தி��� நட=# �*=த இ=த நிக:0சிைய� பா��க�9*ய 9Bட� 
எ=தவிதமான க$�ைத8� ெசா)லாம) கைல=# ெகா!*$=த#. ராச�மாாி8� 
அ=த� 9Bட�ைத�ேபா) கைல=#ேபானா�. கிழி=த ஜா�ெகBைட மைற�காம) - 
ெநா	1கிய வைளய)கைள� கழ�றாம), நிைலயிழ=த ேகால�ேதா� - கைளயிழ=த 
�க�ேதா� - க!நிைற=த நீேரா� �)C�கB*) சாD=# கிட=த மகைள ேநா�கி 
��#�பா!*யி� கன�த உைதயி) கீேழ வி4=# கிட=த ெச)லா�தா ெம�ள 
எ4=# மகள$ேக ெநா!*ய*�#0 ெச�றா�. பிற� அவைள� கB*� பி*�#� 
கதறினா�. எ)ேலா$� இ$வைர8� பாிதாபமாக� பா��தேபா# ராச�மாாி மல1க, 
மல1க விழி�தா�. ெச)லா�தா மகைள விB� விB� நிமி�=# நி�	 சபதமிBடா�. 
 
 "கவல�படாத*... ஒ�ைன� ைகநீB* அ*0சவைன� பழி��� பழி 
வா1�ேறனா இ)@யா�G பா$. ஒ�ைன� தைல�னிய வ0சவைன� தைலநிமிர 
�*யாம0 ெசD8ேற� பா$ எ4=தி$*..." 
 
 அ�மாவி� ேபா���ரC��� கB��படாம) ராச�மாாி ெவறி�#� 
பா��தேபா#, யாேரா இ$வ� அ=த இள1 க�ைற� பி*�#� தாயிட� விBடா�க�. 
இத��� எ#>ேம நட�காத#ேபா) மீ!�� சீB� விைளயாB*) ஈ�பBட 
��#�பா!* ெச)லா�தாவி� �ர) உய�=ததா) அ1கி$=# திமிறினா�. சீB�0 
சகாக� அவைன� பி*�#� ெகா!டா�க�. '#$��' ெதாிLச பிற> அவ� 
ேபாவலாமா...? 
 
 தா8�, மகA� வாD ெச�த ஊ�� ெத$வழியாக� தைல �னி=த ப* நட=# 
�*ைச�� வ=தா�க�. ராச�மாாி MB���� ேபான>டேனேய ேவகமாக ஒ* 
நா��கB*@) ���ற� ப��#� ெகா!டா�. "எDயா... எ�ன� ெப�த அDயா ஒ$ தடவ வ=# எ1கள� பா�#B�� ேபா1க... ஒேர ஒ$ தடவ" எ�	 9றியப*ேய 
9�பா� ேபாBடா�. 
 
 ெச)லா�தா>�� ஏேதா ஒ$ ைவரா�கிய�, �டைவைய இ	�கி�கB*யப*ேய 
ெவளிேய �ற�பBடா�. அ�ேபா# ப�க�#� �*ைச�கார� வ=தா�. 
 
 "எ1க அ�கா ேபாேற..." 
 
 "ேபாWX XேடஷG��. எ� மகள ைக ெதாB� அ*0ச பய ைகயில வில1� 
மாB�றத நா� பா�கK�. அவன� ேபாWXகார1க நாD மாதிாி ந�ேராBல 
இ4�#B�� ேபாறத எ� மவ� க!ணால பா�கK�. நீ8� #ைண�கி வாாீயா..." 
 
 "ெசா)ேற�G த�பா நிைன�காத... இ1க நட�கிற அநியாய�#�காவ அ1க 
ேபாேற, அ1க நட�கிற அநியாய�#�� எ1க ேபாேவ..? உ� மகள அ*0ச#�� யா� 
சாBசி ெசா)Cவாவ? ேகா�B���� ேபாவியா? �)C ெவBட� ேபாவிய? உ� 
மகள� 9!�ல நி	�தி வ�கீ) ப0ச ப0சயா ேக�பா�. அ=த0 சி�னL சிறிசால 
தா1க �*8மா...?" 
 
 ெச)லா�தா, ம$வினா�. ம$வி ம$வி க$வி�ெகா!ேட ேகBடா�. 
 
 "அ�பY�னா அ*0சவ� ைகயில வில1� ேபாட �*யாதா?” 
 
 "உ� ைக�� வில1� ேபாடாம இ$=தா) சாி...! ��#� பா!* 
அ*0ச#னால ைக வ@���G உ�கிBட ந%ட ஈ� ேக�காம இ$=தா சாி ேபசாம 
நாC ெபாிய மGஷ1க�G இ$�கவ1ககிBட நியாய� ேகA..." 
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 ெச)லா�தா நித�சன�தி� �ல�படாத - அேதசமய� �ாிய� 9*ய கர� ஒ�	 
தைலயி) அ4�திய#ேபா) தைரயி) உBகா�=தா�. உ�ேள ராச�மாாி, "ஏ�மா.. 
என�� ஒ$ அ!ணேனா த�பிேயா இ$=தா) இ�ப* ஆ>மா... ஆ>மா..?" எ�	 
��றி� �மறி அ4தா�. 
 
 ெச)லா�தா எ4=தா�. ஊ$��� ஓ*னா�. மகA�, தாG� அ*பBட அேத 
இட�தி) 9*�9*� ேபசி� ெகா!*$=த ெபாிய மனித�கைள� பா��# 
ெபா#�பைடயாக� ேபசினா�. 
 
 "அDயாமாேர... நா� 9ட எ� ெபா!ண அைண�க#�காவ 
ெதாB*$�ேகேன தவிர அ*�க� ெதாBட#)ல. அ�ப*�பBட எ� அ$ைம மவள 
��#�பா!* ைகநீB* அ*0சிBடா�யா... இ=த அநியாய�த� 
ேகB��தா1கDயா..." 
 
 ஒ$வ$� ேகB�� தரவி)ைலயானாC� ஒ$வ� ேகBடா�. 
 
 ”ேபசாம ேபா�மா... அேதா ��#�பா!* வாரா�. அனாவசியமாD 
பைழயப*8� ச!ைட வ$�. நா1க 9�பிB�� க!*�ேகா�. நீ ேபா..." 
 
 "எ�னDயா இ#? அ*0சவைன அ*�காம அ*பBடவைள� ேபாக0 
ெசா)றீய... உ1க ெபா!ண இ�ப* யாராவ# அ*0சா..." 
 
 "இேதா பா$. அனாவசியமாD MBல இ$�கிற ெபா!K1கள இ4�காத..." 
 
 "ெத$>ல நி�ன ெபா!ண அ*0சிBடாேன... அ*0சிBடாேன..." 
 
 "இ�ேபா அவைன� ெகாைல ப!ண0 ெசா)றியா. நட=த# நட=#B�. 
அவன0 ச�த=தா� ேபாட �*8�. நீ8�, அக�தி�கீைரய, ேகB�B�� 
பறி0சி$�கK�. வய) வய�காBல ஒேர தி$Bடா� ேபா0�... அ$ணாசல� ம0சா�! 
நாம ஏதாவ# ப!ணK�. ேந�#�9*... எ� ெத�ன மர�#ல... சாி... நீ ேபா�மா..." 
 
 ெச)லா�தா ேபாவத�� ��ேப ��#�பா!* ேவB*ைய �B*��ேம) 
P�கி� பி*�#�ெகா!� க�Rரமாக வ=# நி�றா�. ெச)லா�தா 9னி��	கி 
MB��� வ=தா�. 
 
 இரவி) தா8�, மகA� சா�பிடவி)ைல. அ��ேபா� ேச�=# விள��� 
எாியவி)ைல. இ$வ$� �ர!� ப��தா�க�. ஒ$வைர ஒ$வ� இ	க� த4வி� 
ெகா!டா�க�. ஏ1கி ஏ1கி அ4#ெகா!டா�க�. அ*பBட இட1கைள அ4�தி� 
ெகா!டா�க�. 
 
 இ$வ$��� வி*> இ)லாமேல ெபா4# வி*=த#. 
 
 ராச�மாாி இ�G� �ய�தி�� வரவி)ைல. பழ�க ேதாச�தி) எ4=தவ� 
பழ�கமி)லாத நிக:0சிைய நிைன�தா�. நிைன> அவைள ெந$�பா�கி� கB*@) 
ேபாBட#. எ�ன ெசDவ# எ�	 �ாியாம) ெச)லா�தா மகைள8�, ஆகாய�ைத8� 
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மாறி மாறி� பா��தேபா# ��#மாாி வ=தா�. 
 
 "ேபசாம� காளியா�த கிBட �ைறயி�, இ�ைன�� ெவ�ளி�கிழம. ந)ல 
நாA காளியா�தா பழி வா1கி� காB�வா�." 
 
 ெச)லா�தா, ��#மாாிைய� பா��காமC� - பதிலளி�காமC� காளி 
ேகாவிC��� ேபானா�. சி1க வாகன�தி) திாிQல�#ட� காBசியளி�த காளியி� 
களிம! சிைலயி� ��னா) நி�	 9�பா� ேபா�வ#ேபா) 9��ர@Bடா�. 
 
 "காளியா�தா... எ�ேனாட மகள இ)ல)ல... ஒ�ேனாட மகள ��#�பா!* 
அ*0� அவமான�ப��திBடா�. அவ� ைகயில கைரயா� அாி�கK�. எ� 
மகேளாட �னிLச தைல நி�றK�. ஒ$ அறி�றி காB� தாேய... அ��த ெவ�ளி� 
கிழைம���ள அவ� நாசமா� ேபாவG�" 
 
 ெசா)@ ைவ�தா�ேபா) க>ளி அ*�த#. ஏெழB�� தடைவ, காளிய�ம� 
சிைலயி� பி��ற� 'ட�ட�'ெக�ற ச�த�. ெச)லா�தா �C1க� �C1க அ4தா�. 
"நீ இ$�ேக தாேய இ$�ேக" எ�	 ெசா)@யப*ேய உைட=த சB* ஒ�றி) இ$=த 
�1�ம�ைத எ��#� த� ெந�றியி) Nச மற=தவளாD ேநராக MB��� வ=தா�. 
கB*@) அைலேமாதி� ெகா!*$=த ராச�மாாி ெந�றியி) �1�ம� 
திலகமிBடப*ேய, "காளியா�தா வர� ெகா��#Bடா*... அ��த 
ெவ�ளி�கிழைம���ள எ�ன நட��#�G பா$" எ�றா� க�Rரமாக. 
ராச�மாாி8�, ஆ	தலைட=தவ� ேபா) எ4=# உBகா�=தா�. 
 
 ெச)லா�தா நாBகைள எ!ணி� ெகா!*$=தா�. ஒIெவா$ நாA� வினா* 
வினா*யாக எ!ணினா�. பலதடைவ காளிய�ம� ேகாவிC���ேபாD 'நீ 
பதிலளி0ச# ப@��மா தாேய?' எ�	 ேகB�� ெகா!டா�. ஒ$ வரா�தி) எ#>� 
நட�கவி)ைல எ�	 ெசா)ல �*யா#. ைச�கிளி) ட>G��� ேபா�� 
��#�பா!* ைப�கி) ேபானா�. ெச)லா�தாேவ க!ண4க� க!டா�. 
 
 சனி�கிழைம ெச)லா�தா>� மகேளா� ேச�=# �ட1கி� ேபானா�. 
திYெர�	 �����ைப0 ச�த�. 
 
 "ந)லகால� ெபாற��#... இ=த MBட அவமான� ப��#னவ� ஒ�றா�... 
ஒ�றா�... தைலெதறி�க ஒ�றா� ெச�க�மாவால... நாC நா�ல நாசமா� 
ேபா>றா�." ெச)லா�தா எ4=தா�. "நாC நா�னா... அ��த ெசIவாD. அ#���ள 
ஏதாவ# நட���. காளியா�தா... சீ... அவள இனிேம) ��பிட�படா#. ெச�க�மா... 
நீ ெசா)றத ந��ேற�." 
 
 ெச�க�மா ெசா�ன பிற�� அவைள ந�பாத#ேபா) - வய) ெவளி��� 
ேபாகாம) �ட1கி� கிட=# ெதDவ நி=தைன�� ஆளாக வி$�பாதவ�ேபா) கைள 
ெகா�திைய8�, ஓைல� ெபB*ைய8� P�கி� ெகா!� ெச)லா�தா �)ெவBட� 
�ற�பBடா�. 
 
 சனி�கிழைமயி) ேதா�றிய ந�பி�ைக, ஞாயிறி) க�Rரமாகி, தி1களி) 
ச=ேதகமாகி, ெசIவாயி) படபட�பாகிய#. அவளா) அ�	 �)ெவBட� ேபாக 
�*யவி)ைல. ெச)வாD இரவி) ஊாி) பரபர��. ெச)லா�தா விைர=# ேபானா�. 
��#�பா!*�� நி0சய� தா�Nலமா�. 
 
 ராச�மாாி எC��� ேதாCமாகிவிBடா�.உடC�காக உ!டவ�. 
உயி$�காக கLசி �*�தா�. �*�த# �ட@) த1கவி)ைல. வா=தியான#. 
க!களி) ெவA�� ஏ�பBட#. ஒ$நா� யேத0ைசயாக ெவளிேய ச�	 உலவிய 
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ராச�மாாி திYெர�	, "எ�மா... எDயா... இ=த ஊ�ல ெதDவ� இ)@யா... மGஷ1க 
மாதிாி அ#>� ெச�#Bடா...?" எ�	 �ல�பி� ெகா!ேட ��ற�தி�� வ=# த� 
தைலைய ைவ�#0 �வாி) இ*�தா�. மகளி� அ4ைக�கான காரண�ைத அறிய 
ெவளிேய ஒ*ய ெச)லா�தா ��#�பா!* த�Gட� ேபா�� ேதாழ�கAட� த� 
MBைட� தி$�ப� தி$�ப� பா��#�ெகா!ேட சிாி�தப* ேபசி�ெகா!� ேபாவைத� க!டா�. உடேன அவA� ஓ*வ=# அ4தா�. �வாி) ேமாதிய 
மகைள� பி*�க� ேபானா�. �*யவி)ைல. தாG� த� ப1� �வாி) ேமாதியேபா# 
ராச�மாாி நிதான�பBடா�. 
 
 ெச)லா�தா, ந�பி�ைக இழ=தவளாக �)ெவBட� �ற�பBடா�. எதிேர 
�டைலமாட0சாமியா* வ=தா�. அவளா) தாள�*யவி)ைல. ஏேதா ெசா)ல� 
ேபானா�. அத��� சாமியா*, "என�� எ)லா� ெதாி8�. இ�G� ப�# நா�ல 
பா$, ஒ� மகள அ*0சவ� அ��ேவ	... ஆணிேவறா ஆக�ேபாறா� பா$... 
ெசா�ளமாட� ெசா)@Bடா�" எ�றா�. 
 
 ெச)லா�தா>��� பாதி ந�பி�ைக வ=த#. க�மா�கைரயி) நட=தேபா#, 
"ெசா�ளமாடா... சாமியா*... ெசா�ன# சாிதா�னா இ�பேவ அசாீாியா ஏதாவ# 
ேக�கK�" எ�றா�. அ=த0 சமய�தி) அவA�� ��னா) ேபான இர!�ேப�, 
"உ�ப� தி�னவ� த!ணிய� �*0��தா� ஆகK�. ேவK��னா) பா$" எ�	 
ேபசி�ெகா!� ேபானா�க�. ெச)லா�தா ைதாிய�பBடா�. 
 
 ப�# நாBகளி) ஐ=# கழி=தன. ெச)லா�தா>�� ந�பி�ைக ச=ேதகமாகிய#. 
MB���� தி$��� வழியி) எதிேர ஒ$ நாD வ=த#. "இ=த நாD தி$�பி நட=தா) 
நா� நிைன0ச# நட���" எ�	 நிைன�#� ெகா!டா�. நாD தி$�பி நட=த#. 
அவ� தி$�திேயா� நட=தா�. எBடாவ# நா�, ஒ$ சி�ன�ைபய� எதிேர வ=தா�. 
அவளா) தாள �*யவி)ைல. "ராசா... பாB* நிைன0ச# நட��மா? ெதDவ 
வா�காD ெசா)Cடா ராசா..." எ�றா�. ைபய� பய=#ேபாேயா எ�னேவா, 
"நத���... நத���..." எ�றா�. 
 
 ெச)லா�தா>��� Nாி��. நாBக� நக�=தன. "காளியா�தா... ெச�க�மா... 
ெசா�ளமாடா... எ� மகேளாட �னிLசதல நி�றK�... நி�றK�" எ�	 ெசா)@� 
ெகா!டா�. நாBக� 9*ய#ேபா) அவ� வி!ண�பி�#� ெகா!ட 
ெதDவ1களி� பB*ய)தா� 9*ய#. ப�# நாBகA� கழி=# பதிேனாராவ# நா� 
வ=த#. ��#�பா!* MB*), ப1காளிகளி� 'ஆ�கி� ேபா��' 9Bட�. 
 
 ெச)லா�தா ஆேவச�#ட� MB��� வ=தா�. ராச�மாாி <ைலயி) 
சாD=தப*ேய ஒ$ க*த�ைத� பா��#விB� உதBைட� பி#�கி� ெகா!ேட 
யா$�ேகா ெசா)வ#ேபா), தாயிட� ெசா�னா�. 
 
 "எ�ைன� கB*�க�ேபாறவ$��� க�தாசி ேபாBேட�. நட=தைத 
எ4திேன�. எ� அவமான�த� #ட0சிB��தா� தா@ கBடK��G எ4திேன�. 
அ#�� அவ$, 'இIவள> நட=த பிற� க)யாண� ப!ண �*யா#'�G 
எ4தியி$�கா�. 
 
 ெச)லா�தா மகளி� ைகயி) இ$��� க*த�ேபா) கச1கி� ேபானா�. ப�# 
நாBகA�� ��� ராச�மாாி ப�க�# MB�� ைபய� <ல� கவ� வா1கி� க*த� 
எ4தியைத� பா��தா�. இளைமயி) த�ேனா� ப*�# இ�ேபா# பல இட1களி) 
ந)ல ேவைளயி) இ$��� சிேநகிதிகA�� மக� க*த� எ4#வ#!�. அ=த� 
க*த�ைத8� அ�ப*�தா� எ��#�ெகா!டா�. ஆனா)..? 
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 ராச�மாாி��� க)யாண� நட=# ெச�ைன��� ேபாDவிBடா) அவA��� 
பBட அவமான� மற=# ேபாகலா� எ�ற�, தாG� ஒ$ேவைள அ1ேக ேபாD 
ஒ#1கி� ெகா�ளலா� எ�	� நிைன�க� #வ1கிய ெச)லா�தா, உட)ேபாD உயி� 
மB�� பி*தார� இ)லாம) நி�ப#ேபா) நி�றா�. மகைள� பா��தா�. அவேளா 
�ட1கி� ெகா!டா�. 
 
 ெச)லா�தாவி� தைல��� ஏேதா ஒ�	 �ைட=த#. யாராவ# ஒ$வ� 
அவளிட� 'கவைல�படாேத' எ�	 ெசா)ல ேவ!�� ேபா@$=த#. ெவளிேய 
ஓ*னா�. ெவறி பி*�தவ�ேபா) ஓ*னா�. 
 
 க! பா��கா� பாைதயி) ம!�4ேபா) நக�=தா�. மரண� கிணைற� 
தா!�� ய=திர வ!*ேபா) தாவினா�. எதிேர �டைலமாட0 சாமியா* வ=தா�. 
ஆ	தைல வி$�பினா�. அைட�கல� நா*னா�. ந)ல# நட��� எ�ற ந�பாைச. 
 
 "எ�னDயா... ஒ$வார�#ல நீ$ ந�ைமயாD ஆர�பி����G ெசா�ன# 
தீைமயாD �*Lசி$��... ெசா�ளமாட� இ�ேபா எ�ன ெசா)லதா�?" 
 
 சாமியா*�� அ�ேபா ஏேதா க%டகால�. க�தினா�. 'ெசா�ளமாட�G 
கிைடயா#. அ�ப* இ$=தா) அவைன நா� ெகால ப!ணி�பி�ேவ�. நீ ேவற! 
இனிேம) மாடன� ப�தி� ேகBகாத... அ# ெவ	� க)C...!" 
 
 சாமியா*, த� பாB����ேபான ேபா# ெச)லா�தா ஏேதா ஒ$ �	��� 
ெத$வி) இல�� இ)லாம) நட=தா�. அ=த வழியாக வ=த ��#�பா!*யி� 
தாDமாம� அவைள எ0சாி�தா�. 
 
 ெச)லா�தா, த�பாB��� நட=தா�. உயிேர எ=திரமாகி, உடேல ஒ$ 
ஜடமான#ேபா) யாேரா த�ைன இ4�#�ெகா!� ேபாவ# ேபால நட=# நட=# 
ஊ�� க0ேசாியி� �க�பி�� வ=தா�. அ1ேக திர!� நி�ற 9Bடேமா, கசா�சா 
ச�த1கேளா, அவ� காதி) பதிவாகவி)ைல. 
 
 ேகாயி) விழா�களிC�, க)யாண� க$மா=திர1களிC� அவசர அவசரமாக 
வ=#விB� பிைழ���� ஒ�� அ�றாட� காD0சிக�, நாBடா!ைம�காராி� 
ெசா)C�� கB��பB�, அ�	 க�தி க��கேளா� திர!� நி�றா�க�. 
எ)ேலா$��� ஏேனாதாேனாவாD ெதாி=த ஒ$ ேசதிைய, தைல நைர�தாC� உட) 
நைர�காத நாBடா!ைம எ��#ைர�தா�. 
 
 "இIவள> நாளா... நா� உ1கA�� தீ��பளி0ேச�. இ�ேபா நீ1க என��� 
தீ��பளி�கK�. ெவBடா�பB*�� எ� மக� ேபாயி$���ேபா#, ந�ம ஊைர 
ேகவலமா ேபசியி$�கா1க. அத தB*�ேகBட எ� மக� ராச#ைரய. அ=த ஊ$ 
பயCவ அ* அ*�G அ*0சி$�கா1க. இ=த பதிெனB� பB*கA� பா�# 
பய�ப�ற பB* ந�மபB* இத எ� விவகாரமா நிைன�காம, ந�ம ஊ� மானமா 
ெநன0�, அ=த ஊ$��ேபாயி அ*0ச பயCகள பி*0சி�கிB� வரK�. உ1கேளாட 
இ�னய ெபாழ���� நா� ெபா	��. ஏதாவ# ஏடா�டமா நட=தாC� சகல�ைத8� 
நா� பா��#�கி�ேவ�. ெபாற�ப�1க." 
 
 சில ேவ) க��க� ஆேவசமாD உய�=தன. அாிவா�க� �#கி@$=# 
��ப�க� வ=தன. ேவ) க�பி)லாத ஏைழ பாைழகளி� ைககளி) சாBைட�க��க� 
ஓ1கி நி�றன. ஆ1கா1ேக ெப!களி� ஒ�பாாிக�. இ=த� பி�னணியி), 
அ�மாைவ ேத*வ=த ெச)லா�தாவி� மக� ராச�மாாி, 9Bட�தி� �க�பி�� 
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வ=தா�. ேபD அைற=தவளாD நி�ற தாைய இ4�#�ெகா!� ேபாD 
நாBடா!ைம�� ��ேன நி	�தினா�. அ�ேபா#தா�, �ய உண�> 
ெப�ற#ேபா) ெச)லா�தா "இIவள> ெபாிய சைபயி) எ� மவA�� நட=த 
அநியாய�த ேக�பாாி)ைலயா. ேக�பாாி)ைலயா..." எ�	 த� தைலயிேலேய 
அ*�#� ெகா!டா�. 
 
 ஆளி$�� எ�ப#ேபா) இர!� <�	 ெப!கA�, ஒ$ ஆK�. அவ� 
ைககைள தைலயி@$=# வி�வி�தா�க�. அவேளா� 9@ ேவைல�� ஒ�றாக 
ேபாகிறவ�க�. ஒ$�தி ஆேவசமாக க�தினா�. 
 
 "ஒ$ வய�� ெபா!ண ைக நீB* அ*�கிற# க�பழி�கிற# மாதிாி. 
ராச�மாாி�� நட=த# நாைள�� எ� மகA�� நட�கலா�. ம	நாைள�� இேதா 
இ=த பறBைட0சி�� நட�கலா�. �த)ல ��#�பா!*ய தB*� ேக�ேபா�. எ�ன 
ெசா)றீய? நீ1க�லா� ேவB* ேசைல கB*ன ெசன1க�னா ந�ம ஊ$ 
அநியாய�#�� ெமாத)ல நியாய� ேகBேபா�. அ��ற� ேவK��னா 
ெவBடா�பB*�� ேபாகலா�." 
 
 'அதாேன... அதாேன' 
 
 ஆேவச�பBட 9Bட�ைத நாBடா!ைம ைகயம��த� ேபானா�. அத��� 
9Bட�தி) ெப$�பாேலா� ��பலாகி சாBைட� க��கேளா��. அாிவா�கேளா��, 
��#�பா!* MBைட� பா��# ஓ*னா�க�. 
 

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

2222....     பாபாபாபா��� கயி	��� கயி	��� கயி	��� கயி	    
 
 "இவ$)லா� கிளாX ஒ� ஆRசரா�... ெபா)லாத கிளாX ஒ�." 
 
 "அதிெல�ன* ச=ேதக�? ஒ!ணாவ# கிளாX ைபய� மாதிாி 
நட=#�கிறாேரா இ)@ேயா..." 
 
 அCவலக வாச) ப*யி), திைர�#ணி <*ய இரBைட� கத>க�ேபால 
நி�றப* வாயா*� ெகா!*$=த 'ேகஷிய�' வச=தா>�, வ�பா*� ெகா!*$=த 
அ\Xெட!B ம1ைக8�, <�ற*�� அ�பா), காB�� ப�றி மாதிாி, �க�ைத 
நீB*யப*, <�கா) ச�த� எ4�பி� ெகா!*$=த அதிகாாி அ�0�னைன� 
கவனி�கவி)ைல. வச=தி��� பதிலளி��� வைகயிC�, தன�� சிேலைட வ$� 
எ�	 காB*� ெகா�A� க1கண�ேதா�� ம1ைக, ஒ$ ேபா� ேபாBடா�. 
 
 "இ=த அ�0�னைன� பா$, ெசா)C��0 ெசா) 'நா� �2� ஏ 
அதிகாாியா���' எ�கிறா�. அ#>� சாிதா�. ேலYX இ$�கிறைத� ப�றி� 
#ளி�9ட� கவைல�படாம) அவ� வாயி) 'ஏ' வா�ைதக�தாேன வ$#." 
 

கமல�, 7-2-1982 
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 கைன��0 ச�த� ேகB�� தி$�பிய இர!� இள� ெப!கA�, �@ைய 
ேந$�� ேநராD ச=தி�ததா) Xத�பி�#� ேபான மா�க�ேபா), அவைரேய 
ம$!� ம$!� பா��தா�க�. ஐ�ப# வயதிC�, எ!ப# கிேலா எைட ெகா!ட 
உட�பி), �� த�ளிய அவாி� வயி	�, பி� த�ளிய க4�#� சிவ�ேபறிய 
க!கA�, அவ�கைள� பய�	�தின. 'இ=த� கிராதகG��. ேப�ன# 
ேகB*$��ேமா... இ)லாBடா ஏ� அ�ப*� பா��கிறா�? அDயDேயா.... 
அ�ம�ேமா....' 
 
 உர�த ச�த�தி) <0� விBடப* ஒ�	� ேபசாம), அவ�கைளேய 
�ைற�#�ெகா!*$=த அ�0�னைன� பா��#, வச=தா, தB�� த�மாறி, 
"�Bமா�னி1 ஸா�" எ�றா�. ம1ைக "�� ேமா�னி1 ஸா�" எ�றா�. அ�0�ன�, 
அBடகாசமாக� ேகBடா�. 
 
 "எ�ன�மா நீ1க.. கால1கா�தால வழிமறி0��கிB�? நி�கறேத நி�கிறீ1க 
ஆRஸு�� உ�ேள நி�G ெதாைல81கேள�. ேவைல ெவB* ெசDயாB*8� 
ெபா�பிைள1க ஆபிஸூ�� உ�ேள இ$�கK�. ப*தா!* ெத$>�� 
வர�படா#." 
 
 வச=தா வல# ைகயா) இட# மணி�கBைட� தடவி விBடப* ெமளனமாகி 
நி�றா�. ம1ைக, அ�0�னைன மல1க மல1க� பா��தா�. 
 
 அ�0�ன�, தன# எ!ப# கிேலா எைடைய �ர@) காB*னா�. 
 
 "எ�ன�மா காBெட$ைம மாதிாி நி�G�கிB�? உ�ேள ேபா1க இ)ல�னா 
என�காவ# வழி வி�1க, ஐ ேஸ... ஒ1கைள�தா�. ஒ$ கிளாX ஒ� ஆRச�கிBேட 
நட=#�கிற �ைறயா இ#? அட வழி வி�1க�மா." 
 
 இ=த இர!� ெப!க�, ப�கமாD� பிாி=தேபா#, அதிகாாி அ�0�ன�. 
அவ�கA�� இைடேய ��=தா�. ப�த* நட=#9ட �*�தா�. அ=த� ெப!க� 
நி�மதி <0� விBடேபா# அ�0�ன�. தி$�பி நட=# வ=# அதB*னா�. 
 
 “எ#���மா... இ1ேக நி�கி1க... பதி) ெசா)C1க. ெசா)றி1களா.. இ)ல, 
ெசா)ல ைவ�கKமா?" 
 
 வச=தா, வாD தவறி 'ேக�YG�� ஸா�' எ�	 ெசா)@ விBடா�. பிற�, 
ெசா�ன வா��ைதைய தி$�ப� ெபற� ேபாவ#ேபா), உத�கைள� �வி�தா�. 
ம1ைக, அவைள எாி�#� பா��தா�. 
 
 அ�0�ன�, தைலைய ��ள� ப�றி மாதிாி உ��பி� ெகா!ேட, ஒ$ சிாி��0 
சிாி�தா�. அ# ேகாப0 சிாி�பா, சாதா0 சிாி�பா அ)ல# ேசாதா0 சிாி�பா எ�	 
அ=த� ெப!க� அGமானி�க �*யாம) அ)லா*யேபா#, அ�0�ன� 
ஆைணயிBடா�. 
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 "ேபா1க�மா. ேபாD� ெதாைல81க. அ�ப*ேய என��� ஒ$ மசா)ேதாைச 
வா1கிB� வா1க, அட ேபா1க�மா. ஆRXல, சா�பி�ற#�காக�தாேன ேவைல 
பா��கிேறா�. அதனால சா�பி�றைதேய ஒ$ ேவைலயா வ0சா) எ�ன த��?" 
 
 அ=த� ெப!கA�� மாி�ெத4=த# ேபா�ற உ�சாக�. அ��ற� ேலசாD 
பய�. அதிகாாி அ�0�ன�, இள�காரமாD கி!ட) ெசD#விB�� ேபாகிறாரா? 
ேக�YG�� ேபாகலாமா? ேபானா) 'அ#' திB�மா... இ)ேல ேபாகாB* திB�மா. 
அ�0�னனிட� ேகBகலா� எ�ப#ேபா) �திகாைல� P�கிய ம1ைகயி� கர�ைத 
வச=தா ப�றி� ெகா!டா�. அவA�� அேகார� பசி, இ=த0 சமய�தி), அதிகாாி 
அ�0�ன�, உ�ேள இ$=த ஊழிய�கைள சBைட ெசDயாம), தன# அைறயி� �% 
ேடாைர ேவகேவகமாக� திற=# Eைழ=தேபா#-- 
 
 ‘பி.ஏ.' ச!�க� உ�ேள வ=தா�. 
 
 அ�0�ன� ஆைணயிBடா�. 
 
 "*)@�� எX.*.*. ேபாB� ெட�* ைடர�ட$��� கென`� ெகா�. 
ேத�B �ேளா�ல அ\Xெட!B சா)B கமிஷன� a� ேபாயிB� எ�ேபா வ$வா�G 
ேகB�B� வா... �யி�" 
 
 ‘ப�0ேசX அ\Xெட!B' த!டா8தபாணி, ேபசி� ெகா!ேட உ�ேள 
வ=தா�. 
 
 "ஸா�. நீ1க ேந�	 ெசா�னப*ேய ரா� அ!B சீதா>�� ேபா� ெசD# 
இ�ைன�ேக சர�ைக லாாியிேலேயா ெட�ேபா>லேயா ெகா!� வ=# ெட@வாி 
ெசDயK��G ெசா)@Bேட� ஸா�. இ�ப>� ெட@ேபா� ெசDேத� ஸா�. லாாியில ஏ�தி�கிB� இ$�கா1களா�." 
 
 "நீதா� ெசா)ல� ெபா	�க மாB*ேய ஒன�� ஏ#� கமிஷ� கிைட��றதா?" 
 
 "ஸா�" 
 
 "ஏDயா, �ரைல உய��#ேற? ேந�# ேப0�வா��ல, அ#>� ஈவினி1ல 
ெசா�ேன�. இ�ைன�� ஒ$ வாB* எ�கிBேட ெச�க� ெசD#B�, ேபா� 
ெசDதி$�கலாேம. ரா� அ!B சீதாைவவிட ேகாவி=தா அ!B ேகா, சீ� ேரB���� 
தேர�G என�� ேந�# ைநBேல ேபா� ெசDதா1க. அதனால சர�ைக அG�ப 
ேவ!டா��G ரா� அ!B சீதா>�� ேபா� ேபாB�0 ெசா)@�." 
 
 "ஸா�. சர�ைக இ=ேநர� லாாியி) ஏ�றி..." 
 
 "எ�தன ெப�ச!�Dயா?" 
 
 "எ�ன# ஸா�?" 
 
 "ஒன��� கமிஷ� எ�தைன ெப�ச!��ேன�. 
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 "இய)பிேலேய ��ேகாப�� �ரB��தன��, ேபாதா� �ைற�� ேந�ைம8� 
ெகா!ட த!டா8தபாணி, அ�0�னனிட�, அேத ேக�விைய� தி$�பி� ேகBக� 
ேபானா�. அ�ேபா#, அவ� வாD���, வயி	��� இைடேய க�ைமயான ேபா�. 
இ	தியி) ெவ�றிெப�ற வயி�ைற� ைகயா) ��தியப*ேய, அவ� ேபசாம) 
இ$=தேபா# அ�0�ன� அதB*னா�. 
 
 "ேபாDயா. ெமாத)ல ெசா)றைத0 ெசD... ஒ1கA�ெக)லா� ெமேமா 
ெகா��தா)தா� ��தி வ$�." 
 
 இவைர�ேபா), ப)ேவ	 காரண1கA�காக, பல�பலவான அதிகாாிகைள 
எதி��#�ேபசி, ப)C�� ஒ�	 Mத� �மா� ��ப�திர!� ெமேமா�கைள 
வா1கியி$��� த!டா8தபாணி, த!டமான �!ட�ேபா) ெவளிேயறினா�. 
அைற வாச@) அ=த� ெப!க� நீதா� ெகா��கK� எ�	 மசா) ேதாைசைய 
ஒ$வ$�� ஒ$வ� மா�றி மா�றி� திணி�#� ெகா!*$=த ேபா#, இ�G� 
இ$�ைகயி) உBகாராத அ�0�ன�, அவ�கைள இ*�#�ெகா!ேட ெவளிேய வ=# 
பி.ஏ. ச!�க�திட� க�ஜி�தா�. 
 
 "ேயாI... இ�GமாDயா... *)@�� ைல� கிைட�கல?" 
 
 "இ�ேபாதா� ேத�B �ேளா�. அ\Xெட!B சா)B ஆR���� ேபாயிB� 
வ�ேற�. ஸா�. இ�G� அைர மணி ேநர�#ல ஏ.\. வ=#�வாரா�." 
 
 அ�0�ன� ஏசினா�. 
 
 "ஒன�� அறிவி$�காDயா? *)@ ��கியமா? ேத�B �ேளா� ��கியமா? நீ 
சாியான ேத�B ேரB ெப)ேலா ெமாத)ல ெட)@�� எX.*.* ேபா�Dயா" 
 
 ப)ேலா� ��னிைலயி) த�ைன� படாத பா�ப��திய அ�0�னனி� வாயி) 
மானசீகமாD இர!� ��#�கைள விBடப*ேய, ச!�க� ெட@ேபாைன0 
�ழ�றியேபா#, அ�0�ன�, தைலைய ஒ$ �ழ�	0 �ழ�றியப* தன# அைற��� 
ேபானா�. வாச@), அ=த மசா) ேதாைச� ெப!க� இ$�பைத� பா��காம), அேத 
சமய� அவ�கைள இ*�தப*ேய இ$�ைகயி) வ=# ெதா�ெப�	 உBகா�=தா�. 
 
 அ=த அ�0�ன� Nைனயிட�, யா� மசா) ேதாைசைய� கB�வ#. எ�	 
வாத� ெசDத வச=தா>� ம1ைக8� இ	தியி) சமரச�பB� அ=த0 சி�ன 
ேதாைசைய, ஆA�ெகா$ ப�கமாக� பி*�தப*, ஏேதா எ@ைய� P�கி� ெகா!� 
வ$வ#ேபா) அவ� ேமைஜ ��னா) ேபாBடா�க�. அ�0�ன�, 
ெகா��தவ�கைள� பா��காம), ெகா��தைதேய பா��தா�. பிற�, ஐ=# நிமிட�தி), 
இைலைய�தா� விB� ைவ�தா�. அவ� சா�பி�வ# வைர��� அ=த� ெப!க� 
அ1ேகேய நி�றா�க�. அ�0�ன� வா% ேபசிG��0 ெச�	 வாைய� க4வாம), 
ைக��Bைடயி) அைத #ைட�தேபா#, ஆச=தா உத�கைள ஈரமா�கியப* 
ேகBடா�. 
 
 "ஸா�... மசா) ேதாைச ஒ� பி�*. கா� ெகா��கிறீ1களா?" 
 
 அ�0�ன�, மீ!�� ேகாபமாக இ$�ைகைய விB� எ4=தா�. மசா) 
ேதாைசைய தி�ப# ேபா) வாைய ைவ�#�ெகா!� பய1கரமாD� க�தினா�. 
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 "ஏ�மா வச=தா ஏ�மா ம1ைக நா� ஒ$ கிளாX-ஒ�, �2� ஏ ஆRச�. ஒ$ 
மசா) ேதாைச��� ெபறமாBேடனா? ஆ�ட� ஆ), ஒ� பி�* சீ. இ=தா1க�மா. 
ெர!� 2பாD, ஒ� பி�* ேதாைச��. பி�* ைபசா அைத நீ1க ெகா!� 
வ=த#��� 9@. ஏ�மா ெபா�ைம மாதிாி நி�கிறீ1க? பிைசயற ைகைய எ��# 
அ=த ெர!� 2பாைய� P��1க�மா. ஐ ேஸ ேட� தி � அ!B ெகB அ>B ஒ� 
தி1... b அ!ட�Xடா!B. நீ1க இIவள> சி)@யா நட=தாC�, நா� சி)@யாD 
நட=#�க மாBேட�. ஏேதா ஈவினி1ல எ1ேகேயா ேபாD� ெதாைல8ற#�� ஒ� 
அவ� ெப�மிஷ� ேவK��G ேந�# ேகB*1கேள. தாராளமாD ேபாகலா�. 
அ#�� ��னால. ெர!� 2பாைய� ெபா	�கிறீ1களா? இ)ல *\பிளினாி 
ஆ`� எ��கKமா... எ�னேமா ெசா�னா� கைதயில... எவேளா ஒ$�தி 
ேசைலைய அவி:�#..." 
 
 வச=தா>�. ம1ைக8� ஒ$ <ைலயி), மி�விசிறி கா�றி) பBெடாளி Mசி� 
பற=# ெகா!*$=த இர!� 2பாD ேநாBைட� ெபா	�கி எ��#�ெகா!�, 
ஒ$வைர ஒ$வ� அ��த�ேதா� பா��தா�க�. ேபானவார�, இேத மாதிாி Nாி கிழ1� 
வா1கி ெகா��#விB�, கா� ேகBகாம) ேபானேபா#, இேத இ# "ஏ�மா நா� 
இ�ன பி0ைச�காரனா? கா� ேகBகாம ேபாl1கேள எ�	 க�திய#. அ=த� 
ெப!க� ஒ�	� �ாியாம) நக�=த ேபா#, அ�0�ண� அவ�கைள� பா��# 
'ச!�க�த வர0ெசா)C1க.... உ1கள மாதிாி அவG� ஒ$ த!ட� எ�றா�.' 
 
 ச!�க� வ=தா�. அ�0�ன�, அதB*� ேகBடா�. 
 
 "ேத�B �ேளா� ேபானியா?" 
 
 "இ)ல ஸா�. *)@ கா) *ைர ப!ேற�." 
 
 "ஒன�� அறிவி$�காDயா. *)@ அபிஷிய). ேத�B �ேளா� ெப�சன). 
இ=த� கால�#ல. ெமாத)ல ெப�சன) சமாசார�ைத� கவனி�K�. கவ�ெம�Bல 
க4ைத8� �திைர8� ஒ�	தா�. அதனால ேத�B �ேளா$��� ேபாDயா. ேபாD� 
ெதாலDயா." 
 
 சா#வான ச!�க�தி��� கா� தா1காத சின� வர�ேபான#. ெசா=த 
ேவைல�� எ�ன விரB� விரB�கிறா�? வி�வி��G விடK�... ச!�க� 
��தலாD� ேகBக� ேபானேபா#, அ�0�ன� �=தி� ெகா!டா�. 
 
 "ேயாI... சா)B *பா�Bெம!Bல... நீ ஒ$ ெட�ேடஷ� ேபாXB��� 
அ�ைள ெசDதி$�ேக பா$! ஒன�ேக அைத� ெகா����ப*... அ\Xெட!B 
சா)B கமிஷன�கிBேட ெசா)லK�. அவ� ேபா� அ>B ஆ� ஆ�ட�. அதனால 
வ=#Bடானா�G பா��#B� வா. நா� ேபாD... கா#� கா#� வ0� �*0��ேற�. 
ேபாDயா... ஏDயா... ஆ=ைத மாதிாி பா��கேற? ேபாற வழியில... 
த!டா8தபாணிைய வர0 ெசா)... அவG� ஒ�ைன மாதிாி ஒ$ உதவா�கைர." 
 
 ச!�க�, பரம சா#வாகி, அவ$�� ஒ$ ��பி� ேபாBடப*ேய ேபானா�. 
சிறி# ேநர�தி), த!டா8தபாணி வ=தா�. அ�0�ன� ேகB����ேப 
பதிலளி�தா�. 
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 “ரா�... அ!B சீதா>�� ேபா� ேபாBேட�. சர�� ேவ!டா�ேன�. லாாில 
ேலாB ப!ணிBேடா�. ேலா*1 அ!B அ�ேலா*1கி�� ஒ1க�பனா பண� 
ெகா��பா�G க�தறா� ஸா�. கைடசியில. எ�ப*ேயா ச�மதி0�Bடா� ஸா�." 
 
 ச!�க� ேப0ைச, க! #*�க� ேகBட அ�0�ன�, அவ� கா# #*�க 
ஆைணயிBடா�. 
 
 "ேகாவி=தா அ!B ேகாைவ� ப�றி சாியாD� ெதாியா#. அதனால ெதாியாத 
அ=த ேதவைதையவிட ெதாி=த இ=த தி$B�� க�ெபனியான ரா� அ!B சீதா ேதவல. இ�பேவ சர�ைக அG�ப0 ெசா)@ ேபா� ேபா�." 
 
 "இ=ேநர�... அ�ேலாB ெசDதி$�பா1க ஸா�... வாயி) வ=தப* 
திB�வா1கேள ஸா�." 
 
 அ�0�ன�, வாயி) வ=தப* ேபசினா�. 
 
 "நா� ெசா)றைத� ேகBக�தா� நீ இ$�ேக நீ ெசா)றைத� ேகBக நா� 
இ)ல... வரவர ஒன�� ெகா4�� ஜாXதியா�#. H�	 நாC *கிாி ெவயில*�கிற 
இட�#�� மா�தினா)... ெகா4�� கைரLசி��. ேபாDயா... ேபாD ேபா� 
ேபா�Dயா. ஒ$ கிளாX ஒ� ஆRச� ெசா)ேற�. நீ பாB��� நி�கிறிேய ேபாD� 
ெதாலDயா." 
 
 ஆஜாGபா�வான த!டா8தபாணி, 9னி��	கி ெவளிேய வ=# 
இ$�ைகயி) உBகா�=தா�. எ)லாவித அவமான1கைள8� வா1கி� 
கB*�ெகா!� எ#>ேம நட�காத#ேபா) ேபசி�ெகா!*$=த அCவலக 
ஊழிய�கைள� ேகாப1 ேகாபமாD ஏசினா�. 
 
 "இ=த ஆசாமி எ)லாைர8� ஆ� மாBைட� விரB�ற#மாதிாி விரB�றா�. 
ெப!டாB*ைய� திB�ற# மாதிாி திB�றா�. யாராவ# எதி��#� ேப�றி1களா? 
வரவர நம�� மான1ெகBட பிைழ��ல ரசைன வ=#B�#. எ�ன ேப0ெச)லா� 
ேபசறா�. யாராவ# ஒ$ வா��ைத எதி��#� ேப�றி1களா..." 
 
 வச=தா, எதி�� ேக�வி ேபாBடா�. 
 
 "உ1கைள யா� ேகBக ேவ!டா�ன#? ெசா)ல� ேபானா) ஒ1கைள�தா� 
அதிகமாD ஏ�றா�." 
 
 "ஏ�கனேவ, பல மாேனஜ�கA��� என��� தகரா	. இ# 9ட8மா..." 
 
 "அ�ப*8� நீ1கதாேன ெஜயி0சி1க? ஒ1க ேந�ைம ��னால நி�க 
�*யாம) ஒ$ மாேனஜைர. அ=தமாG�� மா�#னா1க. இ�ெனா$�தி தி$0சி��� 
ேபானா�. ஒ$�த� *)@��. ஒ1க ைதாிய� யா$�� ஸா� வ$�? ஆனா) ஒ�	. 
இ=த மாேனஜைர ஒ1களால ெஜயி�க �*யா#. �*யேவ �*யா#. ப=தய�#�� 
வ�நீ1களா.." 
 
 "எIவள> ப=தய�." 
 
 "இ$H	 2பாD." 
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 "மாற�படா#. அ��ற� ெகBட ேகாப� வ$�." 
 
 "என�� மB�� எ�னவா�?" 
 
 இத���, உ�ேள இ$=#, "த!டா8த�. த!டா8த�" எ�	 அ�0�ன��ர) 
இ* �ழ�கமிBட#. த!டா8தபாணி, த� சகா�கைள Mறா�பாD� பா��தப*, 
"இ�ைன�� 'அைத' எ�ப*� ேகBக�ேபாேற�. பா$1க. உ1கA��� 
ேகB��ப*யாD ேகBக�ேபாேற� பா$1க.." எ�	 சவா@Bடப*ேய உ�ேள 
ேபானேபா#, சகா�க� கல�க�ேதா� நி�றா�க�. ஏென�றா), இ=த 
த!டா8தபாணி ேகாப� வ=தா) ைக ைவ�க>� தய1காதவ�. ம1ைக ப=தய� 
ேபாBட வச=தாைவ �ைற�தா�. மீனா, பிb� ஏகா�பர�ைத. அ�0�ன� 
அைற��� ேபாD. அச�பாவித�ைத� த����ப* ைசைக ெசDதா�. 
 
 த!டா8தபாணி, அதிகாாி அ�0�னைன �ைற�தப*ேய, அ*ேம) அ* 
ைவ�# ��ேனறினா�. அவ� ��னா), க!ணி) விரைலவிB� ஆBட�9*ய 
#ர�தி) நி�	 ெகா!�, க�ஜி�தா�. 
 
 "ஸா�... ெமாத)ல ஒ$ விஷய�ைத நி�வாக�#ல ெதாிL��கK�. �த)ல, 
ரா� அ!B சீதா எ�கிற#. அ��ற� ேகாவி=தா அ!B ேகா எ�கிற#. அ��ற� 
பைழயப*8� ரா� அ!B சீதாதா� ெட@வாி ெசDயK� எ�கிற#. இ#)லா� 
#�ள� மாதிாி..." 
 
 ேம�ெகா!� ஆணி�தரமாக� ேபச�ேபான த!டா8தபாணிைய, அதிகாாி 
அ�0�ன�, அ�பாவி�தனமாD� பா��தப* இைடமறி�#� ேபசினா�. 
 
 "ேயாI... சீதாதா�, ெட@வாி ெசDயK��G நீ ெசா�ன#�, பல நாளாD 
ஒ�கிBேட ெசா)ல நிைன�த#. இ�ேபா ஞாபக�#�� வ$#Dயா... ஒ� ஒD� 
ெட@வாி��� ேபானதால, நீ சா�பா� கிைட�காம) ெத$>ல நி�க)ல? நாைள�� 
மB�� அ�ப* நி�க ேவ!டா�. எ� MBல ஒன�� *�ன�, ஒ� <Lசி�காக� 
ேபாடல. ஒ� MB� கிரக�பிரேவச�#ல, ஒ� ஒD� சீதா எ� தB�ல 
எ�னெவ)லாேமா ெகாB*யப*ேய 'அ1கி�... அ1கி�’G எ� ெசா=த டாBட� 
மாதிாி அ�ைப� காB*னா� பா$, தி�னைத ச�தியமாD மற=#Bேட�. ஆனா) 
அவேளாட அ�ைப மற�கலDயா. மBடனா, சி�கனா, எ# ஒன��� பி*���? 
ஏDயா... ெர!�� ேவK� எ�கிற மாதிாி பா��கிேற? நா� கிளாX ஒ� 
ஆRச�தா�. ஆனாC� எ�னால ஒ!Kதா� தர �*8�. ெசா)CDயா. ெசா)@ 
ெதாலDயா..." 
 
 ஆ8தபாணியாD வ=த த!டா8தபாணி நிரா8தபாணியாகி க!ணீ� ம)க� 
�ர) க�ம� ேகBடா�. 
 
 “ஸா� என�� சா�பா� ேபா�றி1கேளா, இ)ைலேயா இ$H	 2பாD 
கடனாD தா1க ஸா�. அ��த மாத� த=#டேற�. ஸா�!” 
 

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

 

சாவ�: 1-9-1985  
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3333.... பா& பயண�பா& பயண�பா& பயண�பா& பயண�    
 
 அ=த நகர�தி� பிரதான Mதியி) கல��� �	��0 ச=# <ைலயி), 
காDகறிகைள� ேபர� ேபசியப*ேய தராசி) அ�ளி� ேபாBடவைள, ச�ப=த� ச�	� 
ெதாைலவி) நி�றப* ேநாBட� ேபாBடா�. அவ� ேபாBட கண�கி) 'ேத	கிறவ�' 
ேபா) ெதாி=தா�; ஆைகயா) - ச�ப=த�� அ=த� கைட��� ேபானா�. 
 
 "உ$ைள� கிழ1� கிேலா எ�ன�பா...? அவ1கA��� ெகா��கிற மாதிாிேய 
என��� கிழ1� இ$�கK�. அவ1க ெகா��கிற கா�தா� நாG� ெகா��ேப�..." 
 
 காDகறி�கார� மB�� அவைள� பா��கவி)ைல. அவA� பா��தா�. சிறி# 
அ4�தமாகேவ பா��தா�. பிற� ேலசாD0 சிாி�#� ெகா!டா�. ச�ப=த�தி�� 
கிAகிA�பாகிய#. சிவ��, ெவ�ைள� ேகா�க� ேபாட�பBட *-சBைடைய 
இ4�# விB��ெகா!டா�. ைக��Bைடைய எ��# �க�ைத �4ைமயாக� 
#ைட�#� ெகா!டா�. இத���, கைட�கார� அைர�கிேலா உ$ைள�கிழ1ைக 
காகித� ைபயி) ேபாB� அவாிட� நீB*னா�. ேஹாBட@) சா�பி�� அவ�, அைத 
வா1கி�ெகா!�, Xைடலாக ைசB பா�ெகB*��� ைகைய விB�� ப�# 2பாைய 
நீB*னா�. காDகறி� கைட�கார�. அ1ேக இ$�பவ�களிட� சி)லைற ேகBடா�. 
எ)ேலா$� ைக விாி�த#�, ப�க�தி) இ$=த வாடைக0 ைச�கி� ைபயனிட� ப�# 
2பாைய நீB*, சி)லைற ேகBடா�. அவ� ெமயி� பஜா$���, ட>சைர� 
ைககளா) தB*யப*, நிதானமாக� �ற�பBடா�. வல�ைகயி) P��� ைபைய� 
பி*�தப*, ச�ப=த�ைத0 ச�மதமாD� பா��தப*ேய நட=தா�. பிரதான வழியி) 
நி�றா�. எவ$�ேகா கா�# நி�ப#ேபா�ற ேதாரைண. 
 
 ச�ப=த�#�� எாி0சC�� ேம) எாி0ச), ைச�கி� பயைல� காணவி)ைல. 
கைட�காராிட� ேகாபமாக� ேபச� ேபானா�. அ#. அவ� இய)��� இயலாத#. 
ேகாப�ைத� �Aைமயா�கியப*ேய, "நாைள��0 சி)லைற வா1கி�கிேற�" 
எ�றா�. கைட�கார� காதி) அ=த வா��ைதக� வி4=தனவா இ)ைலயா எ�பைத� 
ப�றி� 9ட� கவைல�படாமேல அவ� நட=தா�. நைட மாதிாியான ஓBட�. ஒBட� மாதிாியான நைட. 
 
 ச�ப=த�, பிரதான Mதி�� வ=#, ��	��	� பா��தா�. 9Bட ெநாிச@) 
அவைள� காணாததா), கா��பேரஷ�கார�க� காDகறிகைள8� வாாி� ெகா!� 
ேபாகேவ!�� எ�	 வி$�ப�பBடா�. பிற� ‘சீ0சி. இ�ப*ெய)லா� நிைன�க� 
படா#’ எ�	 தம���தாேம ெசா)@�ெகா!டா�. காரண� அேத Mதியி) அ=த� 
ெப! இ�ேபா# ெத�பBடா�. எவளிடேமா ேபசி� ெகா!*$=தா�. 
 
 ச�ப=த� ெபா	ைமயாக நி�றேபா# - 
 
 அவ� நட=தா�. ைகயி) பி*�த P��� ைபைய� ேதாளி) 
ெதா1க�ேபாB�� ெகா!�, சராசாி நைடயாD நட=தா�. கா@) ெகாC�0 ச�த�, 
அவைர8� �!* இ4�# நட�க ைவ�த#. அவA��0 �மா� Hற* த�ளி மனித 
நடமாBட�தி�காக� கBட�பBட பிளாBடார விளி�பி) அவ$� அவ� நைட�� 
ஏ�ப நட=தா�. அவA�� பி�னா), தா� ெச)லவி)ைல எ�	 எ)லா$� 
அGமானி�க ேவ!�� எ�ப#ேபா), ஆ1கா1ேக நி�	- யாைரேயா 
ேத�வ#ேபா) நி�றா�. ைக�க*கார�ைத பா��#� ெகா!டா�. பிற� ேத*யவ� 
கிைட�கவி)ைல எ�ப#ேபா) பாசா1காD நட=தா�. அேதசமய� எதிேர ெத�பBட 
ஒேர ஒ$ ந!பைர� பா��காத#ேபா) �க�ைத� தி$�பியப*ேய நட=# - 
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 அவைள ெந$1கி விBடா�. ப�த* வி�தியாச�தி) நட=தேபா#, ேலசாக 
இ$மினா�. அவ� தி$�பி� பா��தா�. ேலசாD நி�	 பா��த# மாதிாி9ட 
அவ$��� ேதா�றிய#. அவ$��� தி$�தி.... 'ேதறாதவளாக' இ$=தா), இ=ேநர�, 
மடமடெவ�	 நட=தி$�பா�. இ)ைலயானா) சாைலைய� �	�காD கட=# 
எதி����க� ெச�	. நட=தி$�பா� ெகாLச� திமி� பி*�தவளாD இ$=தா), காறி� 
#�பியி$�பா�. ஆனா) இவேளா காற>� இ)ைல. #�ப>� இ)ைல. நைடைய 
மா�ற>� இ)ைல. 
 
 ச�ப=த�, அவேளா� ச�ப=த�பBடவ�ேபா), இ�ேபா# அவA�� 
இைணயாக நட=தா�. "நா� நட�கிேறனா���" எ�ப#ேபா), கா) ெச$�ைப� 
தைரயி) ேதD�தா�. அவ�, அவைர� ேதாA�� ேநராD� பா��தா�. பிற�, 
ச�வசாதாரணமாD நட=தா�. ச�ப=த�தி��0 ச=ேதாஷ� தா1க �*யவி)ைல. 
நாB�� கBைடதா�. ஆனா) கீைர�த!� மாதிாி நிற��, உட)வா�� உ�ளவ�. 
அவ� காதள> உயர�. அவ$��� பி*�தமான �$Bைட �* சாியாம), ெச4�த 
மா�பக�. ஏேதா ஒ$விதமான கிற�க� பா�ைவ. 
 
 ச�ப=த�, அவளிட� ேப0�� ெகா��க� ேபானா�. அவ� 
வாெய����ேபா#தா�, எதிேர ைச�கிேளா…. ம�க� 9Bடேமா வ$�. ஆனாC� 
அவ� தளரவி)ைல. ேமா#வ# மாதிாி ஒ$ ைச�கி� அவ�கைள� கட=தேபா# "சீ…. 
ேராBைட� ��தைக�� எ��தவ� மாதிாி ேபாறா� பா$" எ�	 
ெபா#�பைடயாக� ேபசினா�. அவ�, அவைர ஏறிB�� பா��#விB�, 
ெதாைலவி)ேபான ைச�கி�காரைன8� பா��#விB� நிதானமாக நட=தா�. பிற� 
பி�னா) தி$�பி� பா��தா�. அவ$�� மகி:0சி. ஆ� இ)லாத இடமா எ�	 
தி$�பி� பா��கிறா�. சபா%...! 
 
 ச�ப=த�, அவைள இ*�ப#ேபா) நட=தப*ேய, "எ#வைர��� 
ேபாறா�ேபால?" எ�றா�. அவ� பதி) ெசா)லாமேல நட=தா�. அைத ெமளன0 
ச�மதமாக எ��#� ெகா!�, "ஒ�ைன�தா�மா... பதி) ெசா)ல�படாதா?" 
எ�றா�. 
 
 அவ�, நைட�� ��	���ளி ைவ�#விB� நி�றா�. அவைர ஏற இற1க� 
பா��தா�. ச�ப=த�, ச=ேதாஷ� தா1க, �*யாம) ேமC� ஏேதா 
ேபச�ேபானேபா#, அவ� ெவ*�தா�. அவைர� ெபா	�த அளவி), அ# 
அK�!�, ரசாயன ஆ8த�, க!ணி ெவ*. 
 
 "ஏ!டா கிழB�� பயேல... இ=த வயசிேல... ஒன�� எ�னடா ேக�...? நாG� 
நீ எ�னதா� ெசDேவ�G பா��#டலா��Gதா� நட�ேக�... ஏேதா எ1க 
நாDனா ேபால இ$�கிேய�G பா��தா).... ேஜா* ேபாBடா நட�ேக...? ெபா	�கி� 
பயேல.... ஒ� வய��� இ# த�மாடா? ஒ�ன விட� ேபாறதாD இ)ல. ேதா.. 
எ1க!ணா ைச�கி�ல வ=#Bேட இ$�கா�, நீ ஆ��ைள�னா இ1ேகேய 
இ$டா... ேடD... ஏ!டா ஒ�ேற...? நீ எ1ேகதா� ேபாயிட� ேபாேற. ஒ�ைன விட� 
ேபாறதி)லடா..." 
 
 ச�ப=த�, அ�க�ப�க�ைத� பா��தப*ேய ேலசாD நட=தா�. ேவ	 
யாைரேயா அவ� திB�வ#ேபா), காதி) வா1காதவ�ேபா) ெம�ள நட=தா�. அேத 
நைட... ஆகாய விமான� �ற�ப�வத�� ��� ஒ�வ# ேபா�ற நைட... அ=த 
நைட8� ஒBடமாயி�	. ஆனா) சாைலேயா அ1�மி1�� பிாியாம) ேநராD� 
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ேபாயி�	. அ=த� ப�க�, இ=த� ப�க� ஓ*� ேபாக எ=த� ெத$>� இ)ைல. 
சாைலயி� இர!� ப�க�� ெபாிய ெபாிய கB*ட1க�. <�	 கிேலா மீBட� 
வி�தியாச�தி) ஓ*னா)9ட, அவைர, ைச�கி� மட�கி விடலா�. அவ�, இ�ேபா# 
க!ட க!ட வா��ைதகைள ஏ>கைணகளா�கி ஏவி� ெகா!*$=தா�. 'ஒன�� 
ஒ� ெபா!டாB*���, மகA��� வி�தியாச� ெதாி8மாடா?' எ�ப#தா� 
அவளி� �ைற=த ச�தி ஏ>கைண. 
 
 ச�ப=த� தைலவிாி ேகாலமாக ஓ*னா�. �திகா) தைரயி) ப�கிறதா, 
அத��ேம) தா>கிறதா எ�	 க!�பி*�க �*யாதப* �ய) ேவகமாD ஓ*னா�. 
தி$�பி� பா��தப*ேய ஓ*னா�. ஒ$ ைச�கி�... சி1கி�... சிறி# நி�மதி. இ�ெனா$ 
ைச�கி�, ட��X. கல�க�ேதா� பா��தா). பி�னா) ஒ$ ைபய�. ேலசாD� 
ெதளி>. அDDேயா... அ# எ�ன, ைச�கி� பி�னா) ஒ$ ெப!. யார#... 
அவேளதா�... ைகைய நீB* நீB*� காB�கிறா�... அவ� அச) ெரள* மாதிாிேய 
இ$�கா�. அDேயா... அDயDேயா... சீB*) இ$=# எ4=#... ைச�கி�பா$�� 
ேமல வ=#... பிடைல எ�னமாD மிதி�கிறா�. நாG�, பிட) மாதிாி ஆயி�ேவனா. 
தனியாD அ*�தா)9ட... ைகெய��#� ��பிB�� த�பி�கலா�... நBட ந� 
Mதியி), பல ேப� ��னா) அ*பB�, ப�திாிைககளிேல ெபாிய ெபயராD வா1கி... 
சீசி... இவெள)லா� ���ப� ெப!ணா... இ%டமி)ேல�னா எதி�ப�கமாD� ேபாக 
ேவ!*ய#தாேன... அDேயா... ைச�கி�... அவ� இ$�கிற ைச�கி�... 
 
 ச�ப=த�தி��, அ=த <�பனி உ0சி ெவயிலாகிய#. அ=த ஒBட� 
உயிேராBடமாகி விBட#. அ=த0 சாைலயி) எ�னதா� ஓ*னாC� த�பி�க 
�*யா#. எ�ன ெசD8ற#... ஒ$ சி�ன0 ச=#9ட இ)லாம) ேபாயிBடேத. ச=# 
ச=தாD� கிழி0��வாேன... 
 
 ஒ*ய ச�ப=த�தி� கா) இடறிய#. அ=த ேவக�தி) கீேழ வி4=தவ� ைகைய 
ஊ�றி எ4=# நிமி�=தா�. எ�ன#... கிளினி�... 
 
 ச�ப=த� அ=த சாைலேயார� கிளினி�கி� ப*களி) ஏறி உ�ேள ேபானா�. 
பரபர�பாD-படபட�பாD அத��� ஓ*னா�. எவ$� அவைர� பா��# 
ஆ0சாிய�படவி)ைல. க�ப>!டாிட� �B��ப�� ஒ$ சி�ன� ைபய�தா� 
அவைர ஒ$ நா�கா@யி) உBகார ைவ�தா�. ைச�கிளி) ேபாகிறவ�கA��� 
ெதாிய�9*ய நா�கா@. ச�ப=த� அ=த நா�கா@ைய� P�கி� ெகா!ேட 
ஓ*னா�... ஓ*னா�... அ=த அைறயி� ஓர�தி�ேக ஓ*னா�... 
 
 அைரமணி ேநர� ஆ*யட1கி விBட#. ச�ப=த�, ஓரள> நிதான�தி�� 
வ=தா�. எ�ப*யாவ# சா��� ேபா��0 ெசா)@விB�, அ=த இட�ைத விB� 
ெவளிேய	வத�காக எ4=தா�... எ4=த ேவக�திேலேய அம�=தா�... ஒ$ேவைள 
அ=த0 ைச�கி�கார� ெவளிேய கா�# நி�றா)... உ�ேள வ=தா) த�ைன 
அ*�ப# தைடபடலா� எ�	 நிைன�# ெவளிேய கா�தி$=தா)... 
 
 ச�ப=த� 9னி��	கி உBகா�=தா�... நட=தத�� வ$�த�ப�வ#ேபா) 
தைல �னி=தா�. அ# "ஜானகி ந�வா�" எ�	 ராவண� வ$�த�பBடானாேம. 
அ#ேபா) அ=தXைத� ப�றிேயா, ச<க�ைத� ப�றிேயா கவைல�படாத வ$�த�. 
அவ� ேகBட ேக�விைய0 ��றி வ=த வ$�த�. அவர# பா)பயண�தி) 
இ�ப*�பBட பல கச�பான அEபவ1கA� கிைட�ததா), அவர# பலMன�� 
ெதாட�=த#. ஆனா) இ�	 ஏ�பBடேதா ெகா*ய அEபவ�.... ெகா�ரமாக� 
ேபாகவி$=த அGபவ�. இ�ப* இ#வைர நாD மாதிாி ந�ேராB*) ஓ*யதி)ைல. 
அ�ப* ஓ*ய#9ட� பாதக� இ)ைல. ஆனா) எ�னமாD� ேகB� விBடா�. 
'கிழB�� பயலாேம... இ=த ஐ�ப�ைத=# வய# ஒ$ கிழடா... இ)ைல. ஒ$ேவைள 
நா� கிழவ�தாேனா... இதனா)தா� நா� எ=த� ெப!ேணாடவாவ# சரசமாக 
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நட���ேபா#, சில� சிாி�பா�கேள... அ=த0 சிாி���கA�� என�� வயதாகி 
விBட# எ�	 அ��தேமா? 
 
 ச�ப=த�தி� தைல, தைரைய� ெதாட�ேபா#வ# ேபா) ெதா1கிய#. 
நா�கா@யி) இ$=# கீேழ விழ� ேபாகிறவ�ேபா) இ$=தவைர� கிளினி� ைபய� 
உ��பினா�. அவ� ைகயிேலேய ஒ$ ேடா�கைன� திணி�தப*ேய 9றினா�. 
 
 'உ�ேள டா�ட�கிBேட ேபா1க ஸா�... 
 
 'இ)ல�பா, என��0 சாியாயிB�... ெவளிேய ேபாேற�... 
 
 'இ�ப*�தா�, ெமாத)ல வ$� �ைளயிேலேய கி�ளிவிBடா) ந)ல#... எ1க 
டா�ட� ைகராசி டா�ட�. ேபா1க ஸா�." 
 
 ச�ப=த�, கால�ைத Mணா��கிறா� எ�ப#ேபா), அவ$��� பிற� 
உ�ளவ�க� எாி0ச)பB�� பா��தா�க�. அவ$� ேயாசி�தா�. இIவள> ேநர�� 
இ1ேக உBகா�=த#��, வாடைக� பண� ெகா��ப#ேபா) ெகா��#விB�� 
ேபாகலா�... அேதா� ப�# நாளாD ேலசாD வயி�	 வ@ வ=# ேபா�#... 
 
 டா�டாி� அைற��� Eைழ=த ச�ப=த�தி��, அ=த அைற 
வி�தியாசமாக�பBட#. வழ�க�ேபா) தைலைய� ெதா1கவிBடப*தா� டா�ட�க� 
எைதேயா கி	�கி� ெகா!*$�பா�க�. ஆனா), இ=த டா�ட� நிமி�=# 
இ$�கிறா�. ச�	� த�ளி0 சி�ன ம*���9ட இ)லாத ஒ$ பB� ெம�ைத� 
கB*). அத� விளி�� ப�� �வாி) ஐ=த*��ேம) ப)ேவ	 வBட� ேகா�க�... 
ஒ$ வBட�ைத0 ��றி இ�ெனா$ வBட�. ைமய�தி) ஒளி�ப=த� ேபா�ற 
ெசL�ட�... டா�ட� நா�கா@�� எதிேர ஏெழB� ேப� உBகா$�ப*யான ேசாபா 
ெசB எ�ன இெத)லா�...? 
 
ச�ப=த� திைக�தேபா#, டா�ட� நிதானமாக� ேபசினா�. 
 
 "அ=த0 ேசபா>ல உBகா$1க. இேதா வ�ேற�..." 
 
 "என�� வயி�	 வ@ டா�ட�." 
 
 "எ=த வ@ேயா... பா��#டலா�... ெமாத)ல உBகா$1க..." 
 
 ச�ப=த�, தய1கியப*ேய டா�டைர� பா��தா�. அ=த �க�தி) ேதா�றிய 
அ��� பிரவாக�தி��� கB��பBேடா எ�னேவா, ெம�ள நட=#, சிறி# நி�	, 
டா�ட� மீ# ைவ�த க!கைள வில�காமேலேய ேசாபா ெஸB*) உBகா�=தா�. 
சிறி# ேநர�தி) டா�ட$� வ=தா�. ச�ப=த� உBகா�=த ேசாபாவி�� எதி� 
ேசாபாவி) உBகா�=தா�. கர�ைத நீB*, ச�ப=த�தி� ைகைய� பி*�#� 
�C�கியப*ேய த�ைம அறி�க� ெசD# ெகா!டா�. 
 
 "நா� ைச�காBாிXB டா�ட� ர�ராம�... நீ1க..." 
 
 "என�� எ#>� இ)ைல. டா�ட� ஏேதா ெதாியா�தனமாD..." 
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 "பல காாிய1கைள� ெதாியா�தனமாD�தா� ெசDகிேறா�. காரண�. 
ஏராள�... ஏ�... ெசDகிேறா��G ந�ைம நாேம ேகBடா), ெதாியாத 
காாிய1கA�கான காரண1க� ெதாி=# வி��. ேபாகB��... ஏ� ஒேர ெட�ஷனாD 
இ$�கீ1க... எ=த� பிர0ைன��� ஒ$ தீ�> உ!�. ��மா0 ெசா)C1க... 
மன����ேள எ�ன ெசD8#?" 
 
 ச�ப=த�, டா�டைரேய ெவறி�#� பா��தா�. ேவதைனேயா� பா��தா�. 
அவைர� பா��ப#ேபா) த�ைன�தாேன, தன���தாேன... பா��#� ெகா!டா�. 
திைர�பட0 �$�ேபா), <ைளயி) உண�>களாக0 ேசகாி�க�பB*$=த 
நிக:0சிகளி� நிைன>க� மன�திைரயி) பி�ப1களாயின. ேவக ேவகமாக>�, 
ெம)ல ெம)ல>�, ��னாC� பி�னாCமாக>� வ=தன. ஓ*ன, நிழலா*ன. ஏ4 
வயதி) அ�மாைவ� பறி ெகா��த#. எB� வயதி) சி�ன�மா வ=# ேச�=த#. வ=# 
ேச�=த <�	 மாத கால�தி���ேளேய தைலயி) �Bட� #வ1கிய#. 
த=ைதைய8� �Bட ைவ�த#. வயி�ைற� காய� ேபாBட#. ஊராாிட� தா� ஒ$ 
ஊதாாி� பி�ைள எ�	 விள�பர� ெசDத#. ப�ளி� ெச�ற த� ப*�ைப 
நி	�#�ப* வாதிBட#. அைத8� மீறி, ப*�த#. அ��ற� ேவைலயி) ேச�=த#. 
அ�பா ஒ$ ெபாிய இட�#��� த�ைன� ெகா��#விB�� ப�தாயிர� 2பாD 
பண�ைத வா1கி� ெகா!ட#, எ)லா அர� ஊழிய�கைள8�ேபா) த� கணவG� 
ச�பள��, கி�பள�மாD� த�ைன வாழ ைவ�பா� எ�	 ந�பிய ெபாிய இட�# 
மைனவி, நாளைடவி) த�ைன நாCேப� ��னா) அ*�க* நாற*�த#. 
அCவலக� பணி மா�ற�தி�� உ�ளாகி, மைனவிைய8�, இர!� 
�ழ=ைதகைள8� ெச�ைனயி) ைவ�#விB�, தா� மB�� *)@, க)க�தா, 
ப�பாD எ�	 ��றிவிB�, இ�ேபா# இ=த� தி$0சியி) பணியா�	வ#, 
அ�மாவி� ேபாதைனயாேலா எ�னேவா ெப�ற மகA�, மகG� பாரா�கமாD 
இ$�ப#-ஆகிய கட=தகால ெவ	�� நிக:0சிகA�, அத�காக அவ� ேம�ெகா!ட 
வி$�� நிக:0சிகA� அவ� மனதிேல காBசிகளாக>�, க!ணிேல நீராக>� 
உ$ெவ��தன. எ)லாவ�	��� ேமலாக, அ=த0 பா@ய) சி=தைன - அதைன 
மB�ேம ப�றி நி��� மன�, அதி) மB�ேம ஈ�ப�� �ண�... இழி �ண�... 
 
 ச�ப=த�, திYெர�	 �C1கி� �C1கி அ4தா�. �க�ைத� கர1களா) 
<*யப*ேய காலாட, ைகயாட �ழ=ைதேபால� க�தினா�. வா@ப�ேபா) 
ேத�பினா�. ேதாளி) ஆதரவாD வி4=த டா�டாி� ைககைள எ��#� த� �க�தி) 
ைவ�தப*ேய வி�மினா�. டா�ட$�, அவைர அ4�வைர அழவிBடா�. பிற�, அவ� 
�க�ைத நிமி��தி, தைலைய� ேகாதிவிBடப*ேய அறி>	�தினா�. 
 
 "டா�ட�கிBேட உட�ைப நி�வாண�ப��தி� காB�ற# எ�ப*� 
த�பி)ைலேயா, அ�ப* மேனாத�#வ டா�டாிட� உ�ள�ைத நி�வாண�ப��தி� 
காB�ற#ல த�பி)ல ஸா� ஒ1க மன�ல உலகேம ஒ1கA�� எதிராD இ$��# 
மாதிாி எ!ண� வ$தா? �தலைம0சரா8� ேபBைட ெரள*யாக>� உ1கைள 
நீ1கேள க�பைன ெசD# பா��கிறீ�களா..? அ)ல# எ�ேபா பா��தாC� ெப! 
சி=தைனேய ெபாிதாD வ$தா. ெசா)C1க ஸா�..." 
 
 ச�ப=த�, MறிBடா�. 
 
 "கைடசில ெசா�ன#தா� டா�ட�.... கெர�B... கைடசில ெசா�ன#தா�... 
விவர� ெதாி=த நாளி) இ$=ேத, எ� மனசி) ஒேர ஒ$ எ!ண=தா�. ஏ�ேபா#� 
ஏேதா ஒ$ ெப!ேணா� இ$�க ேவ!��... ��தமிBடப*ேய �4 நாைள8� 
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கழி�க ேவ!��. கன>க�9ட� காத) - காத) கைதகளாD, 9ட) 
கைதகளாD�தா� வ$�. காைலயி) எ4=த>டேன �த) சி=தைனேய ஏதாவ# ஒ$ 
ெப!ைண� ப�றி�தா� இ$���. எ=த அCவலக�தி��� ேபானாC�, �த@) 
ஆRXைர� பா��க ேவ!*ய நா� அ1ேக இ$�கிற ெப!கைள�தா� பா��ேப� 
டா�ட� அ�ப*� ேபான ஒ$ நிமிஷ�தி���ேள, எ=த� ெப!ணாவ#, இ�ெனா$ 
ஆடவனிட� ேபசி விBடா), நா� இ$���ேபா# அவ� எ�ப*� ேபசலா� எ�ப# 
மாதிாியான ேபெய!ண� வ$�. 
 
 "ப�னிர!� வய�ல இ$=# இ=த ஐ�ப�ைத=# வய� வைர���. <0� 
எ�ப* நிர=தரமாD இ$��ேதா அ�ப*� ெப! பி�ேத என�� மன� �4#� 
வியாபி�# விBட# டா�ட�... காைலயில Y சா�பிட� ேபா��ேபா#... ஒ$ 
ெப!ைண� பா��தா), அவ� பி�னா) * சா�பிடாமேல ேபாேவ�. ஆRஸு�� 
��கியமான விஷய�ைத� கவனி�கிற#�காக, அவசரமாD� ேபா��ேபா#9ட 
வழியி) ஒ$�தி, ஓாிட�தி) ெதாி=தா), அவைள நிைன0� ஆRைஸ விB��ேற� 
டா�ட�. ெவளிb$�� ஆRXல இ$=# அG���ேபா#9ட, அ1ேக ெப!க� 
கிைட�பா�க� எ�கிற எதி�பா��ேபா� தா� ேபாேவ� டா�ட�. பX 
நிைலய�திேலேய ஒ$�தி கிைட�#விBடா) பயண�ைத விB��ேவ� ஸா�. 
இ�ேபா9ட ஒ$�திைய ஃபாேலா ெசDேத�. அவ� ெரள*. #ர�தினா�. 
அவA��� பய=# ஒ* ஒளிய�தா� இ1ேக வ=ேத� டா�ட�. ெப! பி�தனாD� 
ேபாயிBேட� டா�ட�. ந!ப�க� மைனவிகைள�9ட த�பாD நிைன�# நிைன�# 
ெப! ேலாலனாD ஆயிBேட� டா�ட�. ஒேரய*யாD உதவா�கைரயாD.... மனித 
மி$கமாD� ேபாயிBேட� டா�ட� எ�ைன விஷ ஊசி ேபாB� ெகா�G�1க 
டா�ட�." 
 
 ச�ப=த�தி� உடெல)லா� �C1கிய#. தைல �* ��திB� நி�ப#ேபா) 
ேதா�றிய#. அவ� அ=த அைற��� அ1�மி1�மாD அல1ேகாலமாD0 ��றினா�. 
டா�ட� அவைர0 சிறி# ேநர� அ�ப*ேய விB�விB�, பி�� ேசாபாவி) உBகார 
ைவ�தா�. 
 
 "உ1க ெபய�?" 
 
 "மான1ெகBடவG��� ெபய� எத�� டா�ட�? ெப! பி�த�G 
ேவK��னா) 9�பி�1க�." 
 
 "நீ1க ேவற... நீ1க ெவளி�பைடயாD0 ெசா)@B*1க ம�தவ1க ெசா)ல 
மாBடா1க அIவள>தா� வி�தியாச� ெபய� எ�ன ஸா�?" 
 
 "ச�ப=த�, அ�பா ெபய� த1ைகயா. அதனால த. ச�ப=த�. அ#ேவ த	தைல 
ச�ப=தமாD ஆயிBேட�." 
 
 டா�ட�. அவ� ேதாளி) ஆதரவாக� ைக ேபாBடப*ேய ேபசினா�. 
 
 "இேதா பா$1க ச�ப=த� ஸா�. சிகெரB பழ�க�, �*� பழ�க�, QதாBட� 
பழ�க�. மாதிாி, ெப! பி�# எ�ப#� ஒ$ அ*`� - அதாவ# ஒ$ 
க!<*�தனமான� பி*��... உட�பி) ஏதாவ# காய� ஏ�பBடா), ெதாைடயி) 
எ�ப* ெநாி கB�ேதா - அ�ப* மன�ேல வ$� காய1க�... சில சமய� பா@ய) 
உண�> 2ப1களாக வ$�. இ# ச<க�#�� ஒ$�தைர� கா�கனாD� 
காB*னாC�, எ1கைள மாதிாி மேனாத�#வ நி�ண�கA���தா�, இ# வயி�	 
வ@, தைலவ@ மாதிாி, நீ1கேள ேகB� வா1காம), உ1களிட� வ=த 
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மேனாவியாதி�G ெதாி8�. வா:�ைகயி) - �றி�பாD இளைமயி) அதிக0 
�ைமகைள0 �ம=தா). த!ணீ� இைற�கிறவ�, க) �ம�கிறவ� 'ஏேலேலா' 
பா�வ# மாதிாி... க%ட� �ம�கிறவ� ெப! �க�ைத� க�பைன ெசD# பா��பா�. 
ேகாப� வ$�ேபா# எ�ப* ஒ$�த� சிகெரB பி*�கிறாேனா, அ�ப*�தா� இ=த� 
ெப! பி�#�. இதனாேல, இதி) �ய இர�க� ேதைவயி)ைல. ஒ1கA�� 
வ=தி$�ப# நாைள�� என���9ட வரலா�. உட) எ�ப* ெபளதிக - ரசாயன 
விதிகளி�ப* இய1�ேதா, அ�ப* மன�� சில விதிகளி�ப* இய1��. மன� த� 
வச�தி) நி�கா#. ஓ� உண�ைவ இ�ெனா$ உண�வா)தா� மா�ற �*8�. ஒ$ 
ெப!ைண� பா����ேபா#, அவைள உ1க� மகளாக நிைன�#� பா$1க�. 'எ� 
அ�மா இ=த வயதி) இ�ப*�தா� இ$=தி$�பா�' எ�	 க�பி�#� பா$1க�. ஒ$ 
ெப!ைண கா�க சிைறயி) இ$=# வி�வி�#. அவைள� தாயா�கி� பா$1க�. 
அவைள, அ2பமான ஆதிபராச�தியி� உ$வமாக ஆ�கி� பா$1க�. மகளா�கி� 
பா$1க�. க!ணி) ப�� ெப!கைளெய)லா�. உ1க� ெப!களாக� பாவி�#� 
பா$1க�. அ=த இனிைமயான எ!ண�தி) அ=த� Pய தாிசன�தி) நீ1க� 
த=ைதயாக இ$=#ெகா!ேட பி�ைளயாகலா�, பி�ைளயாக இ$=#ெகா!ேட 
த=ைதயாகலா�. 
 
 ச�ப=த� க!கைள <* மனைச� திற=தா�. சி)@Bட சி=தைனைய� 
க�பைனயா) உC�கினா�. அவ$�� ஆயிரமாயிர� மக�க�. க	�பிக�, 
சிவ�பிக�, இர!���� இைட�பBடவ�க�. அ�தைன ேப$� ெபறாம) ெப�ற 
மக�க�. அவைர� #ர�திய  
அவA� ஒ$ மக� தா�. 
 
 

 
 

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

4444....     உ�ைப" தி�னாதவ�உ�ைப" தி�னாதவ�உ�ைப" தி�னாதவ�உ�ைப" தி�னாதவ�    
 
 அ=த அCவலக�, 'ேகார�பBட' ேநர� - அதாவ# காைல பதிேனா$ மணி. 
ஊழிய�களி) <�றி) ஒ$ ப1கின�, ேவைலைய� #வ�கவி)ைலயானாC�, 
ேவைல�காக 9*விBட ேவைள... 
 
 இவ�கA�காக, 'காபி' வா1கி� ெகா!� தி$�பிய ேவத��#, அCவலக 
வளாக�தி��� Eைழ=த>டேனேய, எ�னேமா - ஏேதாெவ�	 எ�கி எ�கி 
ஓ*னா�. bனிபார ப4�� சBைட�� ேம), NZ) ேபாBட# மாதிாியான 
ெவ�ைள பிளாX*� பBைடயி� அ*வார�தி) ெதா1கிய 'இர!� @Bட�' 
பிளாX�. கிBட�தBட அ	=# விழ�ேபானேபா#, அவ� வாச�ப*�� 
வ=#விBடா�. அ1ேக க!ட காBசிைய� பா��த#�, ஒ$ காைல வாச) ப*யி) 
ைவ�#, P�கிய ம	காைல, தைலயி) பதிய ைவ�காம), நிைல�ப*யிைன 
ஆதாரமாD பி*�தப* அவ�, ஒ�ைற� கா@) நி�றேபா# - 
 
 அ=த அCவலக�தி��� ஏறி� ெகா!*$=த ஒ�ைற� �ர), இ�ேபா# 
எகிறிய#. 

கைலமக-கைலமக-கைலமக-கைலமக-    ––––    1/10/881/10/881/10/881/10/88    
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 'எ�ன�மா... கா# ��தேற. ஒ$�த� ேபாயிBடா... ஆRேஸ ேபாயி�மா 
எ�ன... �தலைம0ச�, கவ�னைர MB��� அG�பினாC� கவ�ன�, 
�தலைம0சைர MB��� அG�பினாC� ச��கா�G ஒ!K இ$�க�தானமா 
ெசD8�? இ=திராகா=தி ெச�#Bடதால கவ��ெம!B ெச�#Bடா எ�ன? அ�ப* 
இ$�ைகயிேல... இவ� �!ட�காD ஆRஸ$... பி�ைள�கா� பய)... இவ� 
ேபாயிBடா)... எ1க பண�� ேபாகK�G அ��தமா... ெதாியாம�தா� ேக�ேக�. 
விைளயா�ற#�� ஒன�� ேவற ஆA கிைட�கைலயா...' 
 
 ெச�ம! நிற�திலான திைர� #ணியா) 'ேகாஷா' ேபாட�பBட கிழ��� 
ப�க�# ஆRஸ� அைற���, கா@ழ=த நா�கா@கைள8�, ஓBைட ஒ*ச) 
ேமைஜகைள8� ெகா!ட ேம�� ப�க�# <ளி அைற��� இைட�பBட ெசIவக 
அைற� 9ட�தி), கட�கைர� பா!*, ந��தனேம ஆ*னா�. கா@) 
சல1ைகயி)லா� �ைறைய� ேபா��வ# ேபா), இ$ப�க�� ேபாட�பBட ேமைஜ 
நா�கா@ைய தB*யப*ேய அ1�� இ1�மாD ஆ*8� 'பா*8�' அவ� �ழ�றேபா# 
- 
 
 அதிகாாி அைற�� ெவளிேய, நா�� அ* இைடெவளியி), அத� வாசC�� 
��ப�கமாD ேபாட�பBட 'எX' நா�கா@யி) Eனி�� நக�=#விBட 
அ�க>!ட!B பா�திமா, ேமைஜயி) ைகb�றி, அத�ேம) �க� ேபாB�� 
கிட=தா�. கட�கைர� பா!*யி� �ர) ஏற ஏற, அவ$�� பய�படவி)ைல 
எ�ப#மாதிாி �க�ைத நிமி��தினா�. அேதசமய�, உட) எதி� விகிதா0சார�தி) 
9னி� �	கிய#. 9டேவ, ஜ�னC�� ெவளிேய, பிற அCவலக வாசிகA�, 
'ப�ளி���' ஜ�ன)கைள ெமாD�தா�க�. 
 
 ேபாதா��ைற��. அவ� ஏேதா ெசDய�தகாத த�ைப0 ெசD# 
விBட#ேபா�ற பா�ைவ... 
 
 இதனா) பா�திமா, தன# ப0ைச0 ேசைலயா) தைல�� ��கா� ேபாB�, 
ெத�ைன ஓைலகA��� மி�னிய ெசIவிளணி ேபா) �க1காB* த�ைன 
ேவ*�ைக� பா��த 9Bட�தி�� ஒ$ த�னிைல விள�க�ேபா) கட�கைர� 
பா!*ைய� பா��காம), அ=த� 9Bட�ைத ஓர1கB*� பா��தப*ேய ேபசினா�. 
 
 'அவ� *ரா�Xபாி) ேபானாC�... இ�G� MBைட� கா@ ப!ணல... 
எ�ப*8� வ$வா$... வ=#தா� ஆகK�... அேநகமாD ஒ$ வார�#ல...' 
 
 'ஒ$ வார�... ஒ$ வார��G <Kமாசமா... இ�ப*�தா� ச�ப�கB� 
கB�ேற�மா... <K மாசமா ச�பள� வா1காம) இ$=தி$�பானா... <Kமாசமா 
MB��� ெசலவழி�காம) இ$=தி$�பானா... <Kமாசமா... ெப!டாB*கிBேட...'  
 
'ெபாியவேர... 
 
 பா�திமா, கா#கைள� ெபா�தி�ெகா!�, தைலைய� �னி=# ெகா!டா�. 
அ4தாேளா இ)ைலேயா, அ4வ#ேபா) �க�ைத அ�ப* ப!ணினா�. இவA�� 
ேவ!*ய#தா�, எ�ப#மாதிாி இ#வைர ேவ*�ைக� பா��த சகா�களி) அ$தி� 
ெப$�பா�ைமயின$�� அ=த ஆசாமியி� ேப0� அதிக�ப*யாD ேதா�றிய#. 
'கிேரB ஒ�' கிளா�� ேஜாதிய�மா, பா�திமாவி� ப�க�தி) ேபாD நி�	 
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ெகா!டா�. அவ� ேபானதாலேய, 'கிேரB a' ஆ	�க��, அவைள பி� 
ெதாட�=தா�. எ=த பா�திமா>�� பா#காவலாD நி�க ேபாவ#ேபா) ேபானாேனா, 
அ=த பா�திமாைவ விB� விB�, பழ�த�� 'இனிய' ேஜாதி�� ெமD�காவல�ேபா) 
ெமDேயா� ெமDபட நி�றா�. அ=த ஆசாமியி� ஆBட�தி�� ஜா)ரா 
ேபா�வ#ேபா) அரசா1க கவ�களி) சா�பா ேபாB�� ெகா!*$=த 'ெட�திாி' 
சாமிநாத�, அ1கி$=தப*ேய, கட�கைர� பா!*ய� �#ைக� பா��# 
�ைற�தா�. 'பராX' (ேமைஜ நா�கா@கைள #ைட�பவ�) ச!�க�, ைகயி) 
பி*�த ஈர� #ணிைய பிழி=தப*ேய, தகரா	�� உாிய இட�ைத ேநா�கி பாD=தா�. 
ெவளிேய 9*ய 9Bட�ைத #ர�திவிB� உ�ேள வ=த பிb� ேவத��#. அ=த 
ஆசாமிைய ைகைய� பி*�# ெவளிேய ெகா!� விடலாமா எ�ப#ேபா) 
ேயாசி�தா�. இத���, அ=த ஆசாமியான கட�கைர� பா!* சவா@Bடா�. 
 
 'நீ அ4தாC� சாி... இ=த பயCக அ*0சாC� சாி... ேபாவதாD இ$=தா), 
<வாயிர�# �=H	 2பாேயாட�தா� ேபாேவ�. இ)லாBடா, இ1கி$=# 
இ�மி8� நகரமாBேட�... ஒ1களால ஆனைத நீ1க பா$1க... எ�னால ஆனைத 
நா� பா�ேக�...' 
 
 அ=த அCவலகவாசிக�, ஆ*�ேபானா�க�. ஏ�கனேவ அ*பBட#ேபாலேவ 
அர�	� கட�கைர� பா!*ைய விB�, சிறி# விலகி நி�றா�க�. கிேரB a 
ஆ	�க�, கிேரB a ேஜாதிைய ேதாைள� பி*�# இ$�ைகைய ேநா�கி, ெம)ல� 
த�ளிவிB�, அ=த சா�கி) அவG� நட=தா�. ஆக ெமா�த�தி), எ)ேலா$� 
<0ைச�9ட ெம)ல விBடா�க�. ஆனா), ேவத��#தா�, பா�திமாவி�� 
ேகடய�ேபா), நி�	ெகா!� 'ேயாI' எ�	 ஊைளயிBடா�. இ# எாிகிற தீயி) 
எ!ெணD ஊ�றிய#ேபா) ஆகிவிBட#. இதனாேலேய, கட�கைர� பா!* ஒ$ 
காாிய� ெசDதா�. 
 
 கட�கைர� பா!*, திYெர�	. ஆRஸ� அைற ��காB�� #ணிைய �$B* 
நிைல�ப*�� ேமேல உ�ள ப�கவாB� க�பியி) ெசா$கிவிB�, அ=த அைற��� 
ஓ*னா�. அ1ேக உ�ள ச�ைமகா ேபாBட வைள> ேமைஜைய ஒ$ ப�கமாD 
இ4�#�ேபாB�விB�, அத��� பி�னா), ��த� �திதாD கிட=த ெம�ைத 
நா�கா@ைய இ4�தேபா#, ச�கர0 ெச$��க� ேபாBட அத� கா)க�, அவ� 
ப�கமாD நக�=தன. நீல� கல� நா�கா@. பி� வைளவாD வைள=#, இ$ ப�க�� 
யாைன�த=த� ேபா) வ4வ4�பான ைக�பிேர�க� ெகா!ட கைலவ*>. ஒ$வ� 
ப��க இ$வ� உBகா$� அளவி�கான �கமான இ$�ைக. உBகா�=தி$�பவ� 
பி�னா) சாய0 சாய, அத�� ஏ�ப அ# வைள=# ெகா����. ��னா) நகர நகர, 
த�ைன� தாேன ��ப�கமாD மா�றி�ெகா�A�. அ�ப*�பBட �#� ெம�ைத. 
 
 இ�ப*�பBட இ=த நா�கா@ைய, வாச) �ைன�� ெகா!� வ=#விBட 
கட�கைர�பா!*, அத� உ0சிைய, ஆRஸாி� தைலயாD அGமானி�#, வல# 
ைகயா) அைத தி$கியப*ேய, இட# ைகைய ஆB* ஆB*� ேபசினா�. 
 
 'இ# எவ� அ�ப� MB�0 ெசா�#? பண� ெகா��க வ�கி)ல... வைகயி)ல. 
இ=த லBசண�#ல. நீ ேவற, இ#ல கா)ேம) கா) ேபாB� உBகா�=ேத. இேதா 
இ=த 2����ள, ம)லலா�க�ப��# உBகார ந)லா இ$�ேக ெபாியவேர�'G 
ெசா�ன வாயி. இ�ப ஏமா ேபச மாBேட1�#.' 
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 பா�திமா>�� ெவBகமாகி விBட#. க!கைள� �	���தனமாD படரவிBட 
ெவBகம)ல. நி�வாண� பBட# மாதிாியான அவமானகரமான ெவBக�. அCவலக 
சகா�கைள� பா��காத#ேபா) பா��தா�. அவ�க� த�ைனேய தர� தா:�தி� 
பா��ப#ேபா) இ$=த#. 
 
 ெபா#வாக, ஒ$ அதிகாாியி� நா�கா@யி), அCவல�க� உBகா$வ# 
இ)ைல. 9டா#. அ�ப* உBகா�=தா) அ# இ�*X\�ளி�. ஆனா), இ=த 
பா�திமாேவா அCவலக�தி) எவ$� இ)லாத சமய1களி), <Bைட�N0சிக� 
வா4� தன# நா�கா@�� காலா) ஒ$ உைத ெகா��#விB�, அேதா அ=த 
அைற��� ேபாD இ=த அாியாசன நா�கா@யி) உBகா$வா�. �#ைக� பி�னா) 
வைள�#, கா)கைள ��னா) நீB* அ=த நா�கா@ையேய கB*லா�கி, 
ெமDமற=# கிட�பா�. பிற� நிமி�=# உBகா�=#, தாேன ஆRஸரான#ேபா) 
க�பைன ெசD#ெகா!�. எதி�0 �வாி) ெபா$�திய க!ணா*ைய எ4=# நி�	 
பா��பா�. பிற� மீ!�� க�RரமாD உBகா�=#, ேமைஜயி) உ�ள ெப� ெசB*) 
ப0ைச� ேபனாைவ எ��#, ேப*) ைகெய4�#� ேபா�வா�. ப0ைசயாD 
இனிஷிய@B� ரசி�பா�. (ப0ைச இ1� ேபனாைவ ஒ$ ஆRஸ� மB�ேம 
பய�ப��தலா�. இ�ப* பல நா� நட��� ச1கதிைய இ=த� கிழ�, வழ�கமாD 
பா�கி ேகBக வ=த ஒ$ நா� பா��#விBட#... 
 
 எ�ன ெசDவ# எ�	 �ாியாம) அவ� த�மாறியேபா# கட�கைர� 
பா!*�� அ#ேவ ெவ)ல�கB*யாகிய#. MறிB�� க�தினா�. 
 
 'ஏ�மா நீ8�... அவ� 9ட ஜீ�பில ஏறி வ=திேய... அவG�� இ=த நா�கா@ய 
ெசல�B ெசD# ெகா��த# நீதாேன. அ�ேபா ஒன��� கா� ெகா��கிற#ல ஒ$ 
ெபா	�� இ$��#)ல? ஏ� ேபசாம) அ�ப* பா�கிற. ெதாியாம�தா� 
ேகBேக�... எ#�காக நா� ேவB*... ேசைல உ��#ேறா�." 
 
 அCவலக சகா�கA�� பா�திமா, ஜீ�பி) ஆRஸேரா� ேபான விபர� 
மB��தா� ேகBட#. அ=த விவர�திேலேய அவ�க� நி�	 நிதானி�# 
�ைவஞ�களாகி விBடதா), அவ� ெசா�ன 'ேவB* ேசைல' விவகார� 
ேகBகவி)ைல. 'ஜீ�பில இவ� ஆRஸேராட ��னால உBகா�=தி$�பாளா, இ)ல 
பி�னால இ$=தி$�பாளா..' எ�ற ஆராD0சியி) அவ�க� <:கியேபா#, 
ேவத��# ஒ$வ� மB�ேம �யமாD நி�றா�. நிைலைம 'கB���' மீறி� ேபாவைத 
�ாி=# ெகா!�, கட�கைர� பா!*ைய அதB*னா�. 
 
 'ேயாI... இ#�� ேமல... ஒன�� மாியாதி இ)ல... ெமாத)ல எைத� 
ேகBடாC�, �ைறயாD� ேகBக ெதாிLசி�கK�? 
 
 ேவத��#, கட�கைர� பா!*ைய க4�ைத� பி*�# த�ளாத �ைறயாக, 
ெந$1கி� ேபானா�. ஆனா), அவேரா, அவைன� பா��பத�� �க�ைத9ட 
நிமி��தவி)ைல. எவேனா ஒ$�த� எதிாி) நி�கிறா� எ�ற அGமான�#ட� 
க�தினா�. 
 
 'எ�னDயா... ெமாைறய� க!ட.. ெபா)லாத ெமாைறய ெமாத)ல எ�ன 
விஷய�G ேகA... அ#தா� �ைற... <K மாச�#�� ��னால. இ1ேக ஒ$�த� 
இ$=தாேன... QB�� ேகாB�மாD... ெசாBட� தைலய�... ஆRஸரா� ஆRஸ$... 
இவGவ)லா� ஆRஸரானதா)தா� இ�ேபா இ=தியாேவ நா	#, அவG�, இ=த 
ெபா!K�. எ1க ப�னி0ச� கைட�� ஜீ��ல வ=தா1க... இ=த நா�கா@ 
ேவK��னா1க. இைத <வாயிர�தி ��G	 2பாD�� ேபசி �*�# அ1ேகேய 



38 

 

அேசாக ��திர� தாAல ஆ�ட� ெகா��தா1க 'கிாி*B பி)' த=தி1க�னா... அைத 
ெஹB ஆR��� அG�பி அ1ேக இ$=# ெச� வ=#... அைத மா�#ற�#�� 
நாளா��... அதனால ேக% பி)லா ெகா�1க... ஒ$ வார�#ல பண� வ=#���G 
ெசா�னா1க... நாG�. அ=த ஜீ�ைப8�... அ#ல வ=த <Lசிகைள8� பா��# 
ந�பிBேட�. <K மாசமாயிBட#... இ�G� பண� வ=தபா*)ல. வ$� 
எ�கிற#�� அ�தாBசி8� இ)ல... சீவி சி1காாி�க ெதாி8#... ெசா�ன வா�ைக 
கா�பா�ற ெதாிய)ல... P...." 
 
 எ)ேலா$� ��மா நி�றேபா#, கட�கைர� பா!*யிட�� ஒ$ நியாய� 
இ$�பைத �ாி=#ெகா!ட ேவத��#, இ�ேபா# இதமாக� ேபசினா�. 
 
 'ெபாியவேர உ1கA�� மன� சாியி)ல. இ�னி�� ேபாயிB� நாைள�� 
வா1க... ேபசி�கலா�...' 
 
 ஒன�� ராமபிரா�G ெநன�ேபா... எ� நிலம ஒன�� ெதாி8மாDயா? ஒ1கள 
மாதிாி. நா� ச��கா� மா�பி�ைள இ)லDயா... காைலயில எB� மணி�� கைட��� 
ேபாD... 9B*� ெப$�கி, த!ணி ெதளி0�, ஒIெவா$ ேமைஜயாD நக��தி... 
தி1க� கிழைமயி@$=# ஞாயி�	கிழைம ம�தியான� வைர��� உழ0�� இ$ப# 
வ$ஷ�#ல ெதாளாயிர 2பாD ச�பள�#ல க%ட�ப�ற ெதாழிலாளிDயா... �தலாளி 
இ)லாத சமய�#ல ேக% பி) ேபாB� இ=த நா�கா@ய ெகா��ேத�. இ�ேபா, 
எ1க �தலாளி நாG� 9B�� களவாணி எ�கிறா�. பண�ைத வB*ேயாட 
கBடாBடா) ேபாWXல ஒ�பைட�பாரா�. ச��கா� ��திைரேயாட ஒ$ ஏைழய 
ஏமா�#ற# நியாயமாDயா..? ேபச வ=#Bடா� ேபச. நா� லா�க���� ேபானா, 
எவ�யா ஜாமீ� எ��பா�? எ� ���ப� ந��ெத$>ல நி�க� ேபா>#. 
ேவK��னா வ=# ேவ*�க பா$Dயா...' 
 
 இ�ேபா# கட�கைர� பா!*யி� ஓ1கார� �ர), உைட=# ஒலமிBட#. 
எ)ேலா$�, அவைர ஒ$மி�#�, ஒேர �ைன�பாக>� பா��தா�க�. உயர�#�� 
ஏ�ற உட�பி)லாதவ�... ைபசா நகர�ேபா) ஒ*=# விழ� ேபாவ# மாதிாியான 
��வைள>. ெவ� ெவ��பான பா�ைவ... �!டா பனியைன�காB�� காBடா 
ேமாBடா கிழிச) சBைட. நா� நாராD ேபான நாC�ழ ேவB*... 
 
 தைலயி) ைகைவ�தப*ேய. தைரயி) உBகா�=த கட�கைர� பா!*ைய 
பா��க சகி�காத ேவத��#, பா�திமாவிட� கி�கி��தா�. 
 
 ‘ேமட�... ஓ1க பண�#ல இ$=# ெகா��#�1க. அ��றமாD ஆRஸ�கிBட 
வா1கி�கலா�.' 
 
 'ஒ�கிBட ெசா)ல� 9டா#... ஆனாC� ெசா)ல ேவ!*ய கBடாய�#ல 
ெசா)ேற� ��#... ஆRX ச�பள�ைத 'அவ�'கிBட அ�ப*ேய ெகா��திடK�. 
அ��ற� தின�� பX சா�T���, ஒ$ க� காபி �*�கிற#��� அவ�கிBட 
ைகேய=தி பி0ைச வா1கK�... இ#தா� எ�ேனாட பிழ��... 
 
 பா�திமா ஏேதா பண� ெகா��பா� எ�பத மாதிாி ேவத��#வி� 
கி�கி��பி� <ல� ந�பி�ைக� ெப�ற கட�கைர� பா!*, அவ� ைகைய விாி�# 
பதிC�� கி�கி��பதி), ஏமா�றமைட=# ஒ�பாாி ேபா�வ#ேபா) ேபசினா�.  
 
ஏமா... உன��� ��ள��B* இ$��... எ� வயிற எாியவிடாேத 
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 பா�திமா>�� திYெர�	, இ�G� மLச� காமாைல �கமாகாத தன# 
<�	 வய# மகளி� நிைன> மனைத உடன*யாD அாி�த#. இ=த ஆசாமியி� 
சாப�தா), மரண� மகைள பறி�#விட� 9டா# எ�கிற பய�. அ�ப* பய�பட 
பய�பட அ#ேவ ேகாபமாD �ணமாறிய#. ஆRஸைர� காB*� ெகா��தா), அவ� 
தன# அ=தர1க �றி�ேபB*) வி)ல1க� ெசD#, அதனா) ெந$1கி வ$� பதவி 
உய�> ஓ*விட� 9டாேத எ�	 இ#வைர ப)ைல� க*�# ெபா	�தவ�. 
இ�ேபா# வB*8� �தCமாD �ழ1கினா�. ஆRX ரகசிய�ைத எ)ேலா$��� 
ேகB��ப* க�தலாக0 ெசா�னா�. 
 
 'நா�கா@ பண� <K மாச�#�� ��னா*ேய வ=#B�#. இ1க இ$=த 
ஆRஸ$தா� �41கிBடா�. கவல�படாதி1க ெபாியவேர... இ�பேவ ெமBரா�ல 
இ$�கிற எ1க ெட�* ைடர�ட$�கிBட ெட@ேபா�ல ேபசி, நட=தைத0 
ெசா)ேற�... உ1க ெமாதலாளி��� ெட@ேபா�ல விஷய�ைத ெசா)ேற�...' 
 
 'சாக� ேபாறவG�� பாC ேகBடா), ப�மா� �B* ேபாடB��G ெசா)ற 
கைத மாதிாி இ$��...' 
 
 பா�திமாவி� �க� இ	கிய#. கட�கைர� பா!* ெசா�னைத கா#க� 
உ�வா1கவி)ைல. மLச� காமாைல மக� ெட@ேபா� �மிைழ 
எ��#�ெகா��ப# ேபா�ற பிரைம, �ழ�றினா�. ஏ4 அதிசய1க� 
எBடான#ேபா) ெச�ைன�� ைலG� கிைட�# விBட#. அ#ேவ ஒ�ப# 
ஆன#ேபா) 'ஊ� ��றி' ெட�* ைடர�ட$� உடேன கிைட�# விBடா�. அவ�, த� 
க! ��னா) நி�ப# ேபா) அGமானி�# எ)லா விவர�ைத8� விள�கமாD0 
ெசா�னா�. இைடயிைடேய ேபசாம) ேகBடா�. பிற� ெட@ேபாைன 
ைவ�#விB� ெபா#�பைடயாக ஒ$ விவர� ெசா�னா�. 
 
 'ந�ம ெட�* ைடர�ட$�� <ைளேய இ)ைல. நா� ஆ�Bரா) ஒ$ 
அ�க>!ட�B. ஒ$ கிளாX ஒ� அதிகாாிைய� ப�றி எ�ப* க��ைள�B 
ெசDதி$�க �*8�... என��� 'ெமேமா' ெகா��க� ேபாறாரா�... ேகBடா), 
'தைல�� வ=த# Nேவாட ேபா0�#�G நிைன0��ேகாG சிாி�கிறா�...' 
 
 பா�திமா அ4ைக8�, சிாி��மாக ெசா)@ �*����ேப, இ�ேபா# 
ெச�ைனயி@$=ேத ெட@ேபா� வ=த#. அைத எ��# வா��ைத�� வா��ைத, எX 
சா� ேபாBட பா�திமா, ெட@ேபாைன ைவ�த#� கட�கைர� பா!*ைய 
ஆ�	�ப��தினா�. 
 
 'கவைல�படாதி1க ெபாியவேர... நட=த விஷய�ைத விள�கி... நீ1கA� ஒ$ 
�கா� ெகா�1க... ஒ$ வார�#ல ெசB*லாகிவி��. 
 
 'எ�மா... ஒ�ைன� ைகெய��#� ��பி�ேற�... அL� நா� இ)ல ப�# 
நாA�G ெசா)C ஒ$ வார��G �ளி0சி�ேபான வா��ைதைய மB�� 
ெசா)லாேத.' 
 
 'கைடசியில �@ வ=#B�� ெபாியவேர... ஒ1க� பண�ைத வாயில 
ேபாBடவ$ சXெப!B ஆக�ேபாறா$. ேவK��னா பா$1க." 
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 'கைட� பண� வ=தா) ேபா#�மா. அவ� ெகB�  என�� ஒ!G� ஆக 
ேவ!*யதி)ல...' 
 
 'சாி சாி இ=த� ப�கமா வா1க... இ=தா1க ேப�ப�... இ=தா1க ேபனா... 
எ4#1க... ஏ� தய1கறீ1க... எ4தி� ெகா��காBடா) பண� வரா#. நா� ெசா)ற 
மாதிாி எ4#1க...' 
 
 பா�திமா>�� ச=ேதாஷ�தா�. இ=த பைழய ஆRஸ� சXெப!B ஆகி, 
விசாரைண �*ய ஒ$ வ$ஷ� ஆகலா�. அ#வைர���. இவேள இ�சா�T ஆகி, 
அவ� ஆைச�பBட அ=த நா�கா@யி) பகிர1கமாகேவ உBகாரலா�. அத��� 
�ரேமாஷ� வ=#வி��. இ1ேகேய வரலா�. வ$ேதா வரைலேயா மகA�� 
இ$��ற மLச�காமாைல ேபாயி��... 
 
 ேவத��#�� எ�னேவா ேபா@$=த#. இ�G� பிளாXைக திற�கவி)ைல. 
அைத� திற��� எ!ண�� அவG�� இ)ைல. உ�ேள இ$=த காபிைய�ேபா), 
அவ� மன�� ம!*விBட#. பைழய அதிகாாியான பா) வ!ண�, அ��த 
தி1கBகிழைம அCவலக� வ=# எ)ேலா$மாD என�� சXெப�ஷ� வா1கி� 
ெகா��#B*1கேள. ஒ1கA�� ச=ேதாஷ�தாேன! �G அழ�தா� ேபாறா�. 
அைத எ�ப* தா1கி�க �*8�.... பாவ� ��ள��B*�கார�....' 
 
 ேவத��#, எ4தி� ெகா!*$��� கட�கைர� பா!*���, ெசா)@� 
ெகா!*$��� பா�திமா>��� இைடேய ேபாக� ேபானா�. பிற�, �� ைவ�த 
காைல பி� ைவ�தா�. அ1ேக எ4த�ப�வைத ேகBகேவா அ)ல# ப*�கேவா 
மன1ேகBகாம) ெவளிேய வ=தா�. உ��� தி�றவ� த!ணீைர� �*�#�தா� 
ஆகேவ!�� எ�ற பழெமாழிைய நிைன�#� பா��தா�. ஆனாC� மன�, கட) 
உ�பாD அாி�த#. அCவலக�தி) இ=த பா�திமா உBபட எ)லா ஊழிய�கA� இ=த 
ேவத��#ைவ 'வா ேபா' எ�	 ேப��ேபா#, அதிகாாி பா)வ!ண�தா� 'நீ1க' 
எ�	 அைழ�பா�. ஆசாமி ேஷா� ேப�வழிதா�. ஆR\ேலேய '�வா�Bட�' 
ேபா�கிறவ�தா�. ஒ$தடைவ இவைன�9ட வா1கிவர0 ெசா�னவ�தா�. 
ஆனா), இவ� �ைற�த �ைற�பி), அவ�, அ�	 ேபாடவி)ைல. இவைன8� 
அத�� பிற� அ�ப*� ேகBடதி)ைல. மாியாைத ெகா��பதி) பி�வா1க>� 
இ)ைல. அேதா�, அதிகாாியி� மைனவி அச) லB�மி. லB�மி ப�த�கைள எ�ப* 
நட�#வாேளா ஆனா), இ=த மாGட லB�மி, ஓாி$ தடைவ, இ=த பிb� 
ேவத��#ைவ ைடனி1 ேடபிளி), த� �ழ=ைதகேளா� சாி நிக� சமானமாD ைவ�# 
சா�பா� ேபாBடவ�. இவ�, தBைட� க4வ எ4=தேபா# அைத த��தாB 
ெகா!டவ�. அ�ப*�பBட அ=த உ�தமிைய கணவ� ெசDத காாிய�தி�காக 
ேவதைனபட ைவ�பதா... 9னி� �	கி MB����ேளேய �ட1க ைவ�பதா... 
ஒ$ேவைள அ=த அ�மாவிடேம விஷய�ைத ெசா)லலாமா... ேவ!டா�. ஒ$ 
ெப!K�� நி�மதிேய-அவ� �$ஷைன� ப�றி ெதாியாத வைர��� தா�. 
 
 ேவத��#. ஒ$ �*ேவா� அCவலக�தி�� ெவளிேய வ=தா�. 
பா)வ!ணனிட� விஷய�ைத ெசா)@விBடா) ேபா#� சமாளி�# வி�வா�. 
அச) இ=திரஜி�. 
 
 ேவத��#, ேவகேவகமாD நட=#, க!ணா*� �*) மாதிாி இ$=த ஒ$ 
எX.*.*. N�#�� ேபானா�. ந)ல ேவைளயாக ப�ாீ� ெகா!டாட� ேபாவதாக 
அவ� ேபாBட (ேவத��# இ=#வா���) ெபX*வ) அBவா�X 
ஏ�	�ெகா�ள�பB� ��e	 2பாD இ�ைற���தா� கிைட�த#. ெட@ேபா� 
கBடண� H	 2பாD�� ேம) ேபாகா#. ஆனாC�, இ=த� பண�ைத ைவ�# 
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பச1கA�� X9) bனிபா�� வா1கலா� எ�	 நிைன�தி$=தா�. பரவாயி)ைல. 
தைலைம ஆசிாியாிட� ெகLசி 9�தா* ஒ$ வார�ைத த�ளிவிடலா�. 
பா)வ!ணனிடேம ெட@ேபா� கBடண�ைத வா1கலா�. சீ... சீ... அ# த�� உதவி 
ெசDதா), அைத உ$�ப*யாD ெசDயK�, அ>$ பிழ0சி�கிற#�� ஒ$ H	 2பாD 
ெசலவழி�கிற#ல த�பி)ல... 
 
 ந)லேவைளேயா - ெகBட ேவைளேயா, ைல� கிைட�#விBட#. 
பா)வ!ணேன ேபாைன எ��தா�. எ��த எ��பிேலேய ம	�ைன�கார� 
'உஷாவா' எ�றேபா#, இவ� 'MB*@$��� லB�மி�� #ேராக� ெசDயலாமா 
சா�' எ�	 9ட உபேதசி�க� ேபானா�. பிற� ெட@ேபா� கBடண�ைத� க$தி8�, 
அ�ேபாைதைய Qழைல நிைன�#� அேத சமய� அ=த உஷா யாராக இ$�பா� 
எ�ற அ* மன உ=தேலா��, அவ� ெவளிமன�, நட=த விஷய1கைள, அவ� 
வாயி) மீ� #�ளைல� ேபா), வா��ைதகளாக� ேபாBட#. இவ� விஷய�ைத 
தி$��றளாD ெசா�னாC�, எதி��ைன பா)வ!ண� ெபாிய �ராணமாD 
விள�க� ேகBடா�. இவேனா, பி) ேபாB� காBட�ேபாகிற அ=த சி�ன பிசாைசேய 
பய=# பா��#, விவர� ெசா�னா�. பிற� உஷா>�. கBடண நிைன��� 
அ�	�ேபாக ேப0� வா��ைதயி) ஈ�பBடா�. 'அழாதி1க... அழாதி1க... சா�' 
எ�	 அ4த4# ெசா�னா�. நீ!ட ேநர தய�க�தி��� பி�, 'சாி சா�... நானா0�... 
நானா0�...' எ�	 ம	�ைற�காரG�� ேகB��ப* மா��B*�9ட 
உ	தியளி�தா�. 
 
 எ�ப*ேயா, அவ� ைவ�தி$=த பண�தி) பX சா�ஜு�� கா� இ$=த#. 
அIவள> பண� ெசலவான# 9ட ெபாிதாக� ெதாியவி)ைல. ஆனா) 
பா)வ!ண� ெசா�னைத எ�ப* நிைறேவ�ற �*8�. ஜி.பி.எ�. பண�, ஆயிர�# 
ஐH	 இ$�க�தா� ெசD8#. ஆனா), அ# இ�ேறா... நாைள�ேகா எ�	 
இ$��� க��பிணி மைனவி�காக உ�ள பண�. ஏ�கனேவ, அவA�� சிேசாிய� 
ஆ�பேரஷ�. டா�ட�க�, Xேக� எ��#� பா��க ேவ!�� எ�கிறா�க�. 
மீதி�பண�, ேவ	 திரBட ேவ!��. ஆனாC� பா)வ!ண� அ��த 
தி1கBகிழைம வ=# அIவள> பண�ைத8� ெகா��கிறதா உ	தியளி�தி$�கா�. 
மா��தB* ெசா)@ விB�, �#ைக காB�வ# த�பிC� த��... ெபாிய த��. 
 
 ேவத��#, MB��� ேபான#�, மைனவிைய �சல� விசாாி�தா�. இனிேம) 
ம�தியான�தி��� அவ� ைக�பட சைம��� சா�பாB�� ெபாBடல�ைத எ��#� 
ேபாவதாக வா�களி�தா�. அ��தா!� 'எ).*.சி.' என�ப�� அரசா1க 
பண�#ட�, அவைள8� பிற=த ேபDகைள8�, பிற�க�ேபா�� ேதவைதைய8� 
9B*�ெகா!�, ப�ாிநா�, ேகதா�நா�, தாTமஹா) ேபா�ற இட1கைள 
காBட�ேபாவதாக வா�களி�தா�. 
 
 ேவத��#வி� மைனவி�� ஒேர ெகா!டாBட�. மகி:0சிைய மனதி��� 
ைவ�காம) அைத அவ� க4�தி) ைகேபாB�� காB*னா�. அவ� அ=த ைககைள 
நீவிவிBடா�. அவ�றி) கிட=த இர!� த1க வைளய)கைள8� உ$B* விBடா�. 
பிற� த�ம� தைலகா��� எ�பத�� ஒ$ கைதைய0 ெசா�னா�. அ��ற� விவர� 
ெசா�னா�. அவ� எதி�பா��த# ேபா), அவ� ��றவி)ைல. 
ெகா=தளி�கவி)ைல. சிறி# ேயாசி�க�தா� ெசDதா�. பிற� வைளய)கைள 
அவனிட� கழ�றி ெகா��தா�. இவ�, ெவ�ளி�கிழைம ஆயி�ேற எ�	 
இ4�தேபா#, அவேளா நாA� கிழைம8� பா)வ!ணK�� கிைடயா# எ�றா�. 
அ�ேபாேத, அட� ைவ�#, அ=த ேவக�திேலேய பண�ைத� கBட0 ெசா�னா�. 
அேதா� அவG��� ேதா�றாத ஒ�ைற8� ெசா�னா�. பைழய ஆRஸ� 
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ெட@ேபானி) (ப�க�# MB� ெட@ேபா�) வ$வ# வைர��� கா�தி$�க 
ேவ!டாமா�. இ�ைற�ேக பண� கB*ய விவர�ைத0 ெசா)@, அத�காக ரசீைத8� 
9ாியேரா, ேகாியேரா அ#ல வ0� அG�பிடGமா�. இவனாவ# பைழய 
ஆRஸ$�� வி�வாசமாD இ$�கGமா�. ேவத��#, மைனவிைய ைகெய��# 
��பிBடப*ேய எ4=தா�... 
 
ம	நா�, இர!டா� சனி... அ��ற� ஞாயி	... தி1கB கிழைம அரசா1கேம 
'ப=தா*ய' வி��ைற. 
 
 ெச)வாD கிழைம, மைனவி நீB*ய சா�பாB�� ெபாBடல�ைத (பராX 
ச!�க�திட� ெகா��திடK�... $சி ெதாியாமேலேய சா�பி�றவ�) பயப�தியாD 
வா1கி, P��� ைபயி) ேபாB��ெகா!�, பX நிைலய� ேநா�கி நட=தா�. 
ெவயி) �Bட QB*) அ��த மாதமாவ# தவைண �ைறயி) ஒ$ ைச�கி� வா1க 
ேவ!�� எ�	 நிைன�#� ெகா!டா�. கா) �BடாC�, மன� �ளி�=த#. ஒ$ 
���ப�ைத� கா�பா�றிவிBட தைல நிமி�>. மன� Nரண�பBட ெப$மித�. 
 
 ேவத��#, அCவலக�தி��� Eைழ=த#� Eைழயாத#மாக பைழய 
ஆRஸ$�� தா� ெசDத பேராபகார�ைத எ)ேலாாிட�� ெசா)ல�ேபானா�. பிற� காைலயிேலேய ச!�க�திட� ெசா�னைத மீ!�� ெசா)வ# த�ெப$ைமயாகி 
வி�� எ�	� எ!ணினா�. இ=த ச!�க� ந)ல ெசDதிகைள0 ெசா)ல தவறியேத 
இ)ைல. இவேன ெசா)@யி$�பா� எ�	 நிைன�#, �வி=த உத�கைள 
உ�பாD0சிய ப*ேய அவைன� பா��# அ��த� அ��தமாD சிாி�தா�. இ=த 
ச!�க� இவG�� ெபX*வ) அBவா�X வ=தி$�ப# ெதாி=#, காைலயிேலேய 
இவ� MB��� கட�பைட எ��தா�. அ��த வார�, ஏேதா ஒ$ கிறிX�#வ 
ப!*ைகைய ெகா!டா�வத�� தா� ேகB� இ$��� அரசா1க அBவா�X 
வ=#வி�� எ�	�, அ#வைர��� Hேற H	 2பாD த$�ப*8� ேகBடா�. 
ேவத��# பதி) ெசா)வத�� ��ேப அவ� மைனவி ேதநீ� ட�ளைர நீB*யப*ேய 
விள�கினா�. பண� ேபான காரண�ைத8�, கணவனி� தயாள �ண�ைத8� 
விள��� வைகயி) ெப$ைம பி*படாம) ேபசினா�. இ	தியி) ச!�க�தி�� 
ைகவிாி�க ேவ!*யி$�கிறேத எ�	 �ரைல வ$�த�ேதா� �*�தா�. அ�ேபா# 
இ=த ச!�க� வ$�த�படாம) 'வா:க' ேபாBடா�. ஊரா� கடைன அைட�தா), 
த� கட� தானாக அைடப�� எ�	 தமர%9ட ெசDதா�. ஆனா) அேத ெட�திாி 
ச!�க�, இ�ேபா# ஏ� இ�ப* க�#றா�?. 
 
 'பாவி� பயேல!... ந��ெத$>�� வ=#B*யடா உன�� <ைள எ1கடா 
ேபா0�.' 
 
 ேவத��# தி�கி� திணறியேபா#, பா�திமா>� க�தினா�. 
 
 'ஒ�ைன யா$Dயா... அவG��� ேபாD பண� கBட0 ெசா�ன#...' 
 
 ேவத��# தி$�பி� க�தினா�. 
  
 'ஒ1கள... மாதிாி எ� மன� க) இ)ல...' 
 
 'அDயா �!ணியவாேன... அ#�� ஒ$ பாி�� வ=தி$��# ெதாி8மா.. <�	 
மாத�#�� ��னால, *ரா�Xப� வ=த அவசர�#ல, உ�கிBடேய <வாயிர�# 
��e	 2பாைய� ெகா��# நா�கா@ கடைன அைட���ப* பா)வ!ண� 
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ெசா�னானா�. நீதா� பண�ைத� கBடாம) ைகயாட) ெசD#B*யா�. இ#�� நீ 
அG��ன ரசீைத8� ஆதாரமா� காB* உ� ேமேலேய ஒ$ �கா� ெகா��தி$�கா�, 
ந�ம பைழய ஆRஸ�.' 
 
 '#ேராகி� பய)... நா�தா� அவG�� ெட@ேபா�ல விஷய�ைத 
ெசா�ேன�...' 
 
 'நீ ஆயிர� ெசா)Cேவ... அைத ேம@ட� ந�பK�' எ�கிற# கBடாயமா... 
அ�ப*ேய ந�பினாC�... நீ ஆRX ரகசிய�ைத ெவளியிBட#�காக 
ேம�ெகா!��... ஒ�ேம) ஆ`� எ��கலா� இ)ைலயா... பண�ைத கட� 
ெகா��கலா�... ஆனா) <ளய கட� ெகா��கலாமா...' 
 
 'எ#�காக�மா இ�ப* ��தி வைள0� ேப�றீ1க..'  
 
 எ�னால எ�ப* ெசா)K�ேன ெதாியல... #%டG�� உத>ற ஒ$ 
ந)லவைன8� உலக� #%டனா�தா� நிைன���. ச!�க� என�� ெசா)ற#�� 
வாD வரமாBேட1�#. நீயாவ# ெசா)C... 
 
 பா�திமாவி�, க! கல1கC��� கB��பBட#ேபா), 'ெட�திாி' ச!�க�, 
பிb� ேவத��#ைவ� கB*� பி*�தப*ேய க!ணி� ம)க ெசா�னா�. 
 
 'ஒ�ைன சXெப�B ெசDதி$�கா1கடா... ேமலதிகாாியிட� ந�பி�ைக 
ேமாச� ெசD#... அரசா1க பண�ைத தவறா� பய�ப��தி, *பா�Bெம�����... 
ெகBட ேப� வா1கி� ெகா��த#�காக, ஒ�ன சXெப�B ெசDதி$�கா1கடா...' 
 
 ெட�திாி ச!�க�, ேகவி� ேகவி அ4தா�. ேவத��#தா�, அ�ப*ேய 
அழாம) நி�றா�. 

 
 

 
 

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

5555....     இ+நா-. ம�ன�க�இ+நா-. ம�ன�க�இ+நா-. ம�ன�க�இ+நா-. ம�ன�க�    
 
 திாிQல�ேபா), <�	 சாைலக� ச=தி��� 9B�ேரா�. கிழ��-ேம�காக0 
ெச�ற ேதசிய சாைலயி) இ$=# கிைளவிB�, ெத�� ேநா�கி0 ெச)C� சாைல 
பிாிவதா) ஏ�பBட அைர�ேகாண� ேபா�ற ப�தியி) நா�ைக=# Y�கைடக�, 
 
 ஒIெவா$ கைடயிC�, உாிைமயாள$�� இ%ட�பBட அரசிய) கBசியி� 
ேத�த) சி�ன�, சி�னா பி�னமாக காBசியளி�தன. வாச)கA�� இ$�ற�� 
ேத�த) தB*க�. �வ�களி) ேபாXட�க�. கைடகA���ேள, 9ைர�ப�தியி) 
கBசி� ெகா*களி� ேதாரண1க�. 
 

5பம6களா5பம6களா5பம6களா5பம6களா, , , , ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%    1994199419941994    
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 அ=த 9B� ேராB*� கிழ��� ப�தியிC�, வட��� ப�தியிC� இர!� 
சி�னLசி	 கிராம1க�. அவ�ைற மைற�ப#ேபா), �ளியமர1கA�, 
ஆலமர1கA� ெந$1கி நி�றன. 
 
 இ1ேக, சாைலக�, 9Bடணி ைவ�# பிாிவ#ேபா), அரசிய) 9Bடணிகளி� 
ேத�த) கால அCவலக1களாக0 ெசய)பBட இர!� ஓைல� ெகாBடைகக�. ஒ�	 
வடேம�கிC�, இ�ெனா�	 ெத�கிழ�கிC� இ$=தன. சாைலக�தா� 9�ேம 
அ�றி. மனித�க� அ)ல எ�ப#ேபா), இ=த ஓைல� ெகாBடைககளி) இ$=#. 
ைம��க� அலறின. ப�க�# ட>னி) இ$=# வரவைழ�க�பBட வாடைக� 
தைலவ�க�, ைம��க� <ல� வாயி) வ=தைதெய)லா� த�#வ1களாக>�, 
வா��	திகளாக>�, உளற)களி� உ$வ1களாகி, ஒ@வ*வ1களாக �ழ1கின�. 
 
 ஆர�ப�தி), 'லாவணி' மாதிாி ேபாB* ேகாஷ1க� �ழ1கின�. ஒ$வ� 
நி	�திய#�. இ�ெனா$வ� ேப�வா�. ெகாBடைகையேய, மனித உ$�ெப�	 
ேப�வ#ேபால>�, அத� வாசேல, வாயாக� ேபான# ேபால>� ேதா�	�. 
'அக�பBடைத0 �$B�� கBசி’�கா உ1க� ஒB�? 
 
 'அக�படாதைத8� �$B�� கBசி’�கா உ1க� ஒB�? 
 
 'எ1க� தைலவ� சி1க�' 
 
 'இ)ைல... இ)ைல... அசி1க�' 
 
 'க$�பB* வி�ற ேவBபாள$�கா உ1க� ஒB�?' 
 
 'கா!*ரா�Bல ெகா�ைள ேபாBடவG�கா உ1க� ஒB�?' 
 
 'பLசாய�# bனியனி) பாதிைய0 சா�பிBட பாரா1�ச�தி�கா ேவாB�?' 
 
 '�னிசிபா@B*யி) ��கா)வாசிைய ஏ�ப� ேபாBட ��ைதயG�கா 
ேவாB�?' 
 
 'பாரா1�ச�தி�� வா�களி����னா), அபைல�ெப! அLசைலைய� 
ேகA1க�' 
 
 'ேவைல கிைட�பதாக ந�பி, �ழ=ைதைய� ெப�	� ெகா!ட ஆசிாிய� 
பயி�சி ெப�ற பா�வதிைய� பா$1க�. பாரா1�ச�தி� �ய2ப� ெதாி8�' 
 
 'ஒழிக ஒழிக.' 
 
 '��ைதய� ஒழிக... வா:க... வா:க...' 
 
 பாரா1�ச� வா:க...' 
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 விB�, விB�, ேபசி� ெகா!*$=த ைம��க�. இ�ேபா# விடாம) ஒேர 
சமய�தி) �ழ1கின. இர!� ெகாBடைககளி) இ$=# ெவளி�பBட ஒல1க�, 
ேத�த) ஒ�பாாியாகி, திர!� நி�ற இ$ப�க�#� ெதா!ட�கைள8�. �றநாe�	 
Mர�களாக சி@��பைடய0 ெசDத#. இ$�பிG�, யாைன�� �@யிட� பய�. 
�@��, யாைனயிட� பய� எ�பா�க�. பரXபர� பய�தி), இர!� ேகா%*கA�, 
நி�ற இட�திேலேய நி�றன. சி	வ�க� மB��, அ=த ெகாBடைக���, இ=த 
ெகாBடைக��மாக� ேபாD� ெகா!*$=தா�க�. 
 
 Y�கைடகA�� எதி��தா�ேபா), ெபBேரா) ப1கி�� அ$ேக உ�ள த� 
ெபB*� கைடயி) இ$=#, கா#கைள� ெபா�தி�ெகா!�, க!கைள ெவறி�# 
ைவ�#� ெகா!*$=த ராைமயா, கைட�� ��னா), திராBைச� பழ1களி) 
அ4கியைத அ��ற� ப��தி� ெகா!*$=த மைனவிைய� பா��# அ�னாசி� 
பழ�ைத. எ� எ�றா�. 
 
 ட>னி) ேபாD, பழ1கைள, அ�ேபா#தா� அவ� வா1கி� ெகா!� 
வ=தி$=தா�. கைடயி) 'மி�\' இ$=த#. ேவ��க ைவ�# வி41�வ#ேபா) 
பய�	�#� ெவயி) கால�தி), லாாி�கார�க�, இ=த கைடயி) வ=# 'ஜூX' 
சா�பி�வ# உ!�. பாதி��� பாதி லாப� கிைட���. கைடயி) வி�பைனயான 
மிBடாD, சிகெரB வைகயறா�களி) கிைட�த ெசா�ப லாப�ைத8�, மைனவியி� 
<���திைய அட� ைவ�# கிைட�த பண�ைத8� ெகா!� ஒ$ வார�தி�� 
���தா� ஆயிர� 2பாயி), இ=த மி�\ைய வா1கினா�. 'க)லா'வி) கண��� 
பா����ேபா#, ஐ=தா	2பாD அதிகமாக வி4கிற#. கடG�� வB* கB* 
விடலா�. 
 
 ேத�த) ெகாBடைககளி), ேகாஷ1க� ேகவலமாக ேபாD� ெகா!*$=தன. 
கைடயி) சிகெரB வா1க வ=த நா�ைக=# கBசி�கார�களிட� 'ஏ�பா... இ�ப* 
ெகB�� ேபாறீ1க... ேதா�றவG�, ெஜயி�தவG� ஒ!ணாD ேச$வா1க... 
க)யாண MBல ைக�C�கி��வா1க... கைடசில... ம!ைடய உைட0சி�கி�ற# 
நீ1கதா�... ஆயிர=தா� இ$=தாC� நா� அ!ண� த�பி1க... தைலவ$1க ேமல 
பாச� ைவ81க... அ#�கா, நம���ள இ$�கிற பாச�ைத �ைற�க ேவ!டா�... 
பாச�ைத �ைற�தாC� பரவாயி)ல... பைகைய வள��க ேவ!டா�..." எ�	 
ெசா)ல�ேபானா�. வாD�� வ=ததைத, ெதா!ைட��� ேபாB�� ெகா!டா�. 
மைனவியி� �க� 9ட எதிாியி� �க�ேபா) ேதா�	� கால�. ந)லதாக0 
ெசா�னாC�, ெகBடதாக எ��#� ெகா�வா�க�. எதி�கBசிைய ஒழிக எ�	�. த� 
கBசிைய வா:க எ�	� ெசா)லாத எ=த வா��ைத8�, அவ�கA�� ந�றாக� 
ெதாியா#. 
 
 ராைமயா, ெதா!ட�க� ேகBட சிகெரB�கைள, ம>னமாக எ��# 
நீB*னா�. அவ�க� சிகெரB��கைள வா1கி ெகா!*$=தேபா#, இர!� 
ெகாBடைக ��னாC� நி�றவ�க�, ஒ$வைர ஒ$வ� ேநா�கி ஓ*னா�க�. 
ைககளி) க��க�, க�திக�, ைச�கி� ெசயி�க�. கைட��னா) நி�ற 
ெதா!ட�கA�, அ1ேக இ$=த கல� பாB*)கைள8�, ேசாடா பாB*)கைள8� 
எ��#� ெகா!� ஓ*னா�க�. 
 
 ஒேர அமளி... யா�, யாைர அ*�கிறா�க� எ�	 ெதாியவி)ைல. அ=தர�தி) 
தாவிய க�க�, எ1ேக இ$=# எ1ேக ேபாகி�றன எ�	 ெதாியவி)ைல. 'ெவ!ைட' 
வா��ைதக�, அைரேவ�கா�களி� லBசிய �ழ�க1க�. ஐ=# நிமிட�தி), தைலயி) 
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ர�த� ெகாB�� இ$வைர ஒ$ தர���, மய1கி வி4=த ஒ$ ெதா!டைர, 
இ�ெனா$வ$� P�கி� ெகா!� ேபானா�க�. மய1கி வி4=தவ$�� உயி� 
இ$�கிறதா இ)ைலயா எ�	 ெதாியவி)ைல. ஓல1க� ேகBடன. உறவின� 
ஓல1க�. 
 
 கைட��� வ=த ராமDயா, ஒ$ அ�னாசி�பழ�தி� கா��கைள ெவB*விB�, 
அவ�றி� �B ப�திைய0 சீவி� ெகா!*$=த மைனவிையேய பா��தா�. இ=த 
பழ�ைத0 சீவினா) சா	 கிைட���. மனிதைன சீவினா) எ�ன கிைட���... 
ஒ$வனி� உட����� ஒB��க� இ$�ப#ேபா), அவைன0 சீ>�, இ=த 
பயி�திய�கார� 9Bட�ைத எ�ன ெசா)வ#... ஒ$வ$��� பதவி கிைட�பத�காக, 
9Bட1 9Bடமாக� பிாி=# ஒ$வைர ஒ$வ� அ*�#� ெகா�A�, இ=த அ�பாவி� 
ெதா!ட�க�, கBசி சா�ப�ற �ைறயி) அ�கிரம1கA�� எதிரான நியாய� 
9Bடணி ைவ�தா), அ�க�ப�க� எ�ப*0 சீ�ப��... 
 
 ேகாவி) நில� ��ப# ஏ�கைர வைள�#�ேபாB�, அதி) உைழ�காமேல, 
��தைக�� வி�� Mரராகவைன� ேகBக ஆளி)ைல... வாி�பண� பிாி�தாC�, 
வQ@���� ரசீ# ெகா��காத ��சீ�ைப� ேகBக ஆளி)ைல... ேபானவார�, 
பைனேய	�ேபா# தவறி வி4=# த1க�ப� ெச�ததா) அ#�� ப�தாயிர� 2பாD 
அரசா1க� ெகா��கா�... இைத வா1கி ெச�#� ேபானவனி� பி�ைள 
�B*கA��� ெகா��க ஆளி)ைல. ைச�கிளி) ேபா��ேபா#, லாாியா) அ*பB� 
பாதியிேல ேபான �Gசாமி ���ப�தி��, லாாி �தலாளிைய� பி*�# ந%ட ஈ� 
ேகBக நாதியி)ைல... 
 
 ெசா=த0 சேகாதர�க�, #�ப�தி) சி���ேபா#, ேபா� ெதா��க மனமி)லாத 
இ=த� ெதா!ட�க�, இ�ேபா# எ�ப* ேபா� ெதா��கிறா�க�. எ�ப* அ*�#� 
ெகா�கிறா�க�!... ச�ப=த�பBட க�ண��, ேகாவி) ெசா�ைத மட�கி�ேபாBட 
MரராகவG�, எதி� எதி� கBசிகளி) இ$=#ெகா!�, த1களி� பாவ1கைள, 
�!ணிய1களா�க �*கிற#... ஏைழ பாைழகைள, 'ச�கரா8த�தா’) ெகா)C� லாாி 
�தலாளி, இ$தர��� ந�ெகாைட ெகா��#. ந)ல ேப� வா1க �*கிற#. 
அநியாய�கார�க� �கா� ெகா!ட அைம���களிேலேய, நியாய1கைள, வி�க>�, 
வா1க>�. வி�வாசமாக �ய�சி ெசD8� இ=த� த*ராம�கைள, எ�ேபா# 
தி$�#வ#? யா� தி$�#வ#?... 
 
 'ஏ� பி�#� பி*0� பா��கேற?' எ�	 மைனவி ெசா�ன பிற�தா�, 
ராைமயா சி=தைனைய உத	வ#ேபா), தைலைய, அ1�மி1�மாக ஆB* ெகா!�. 
கைட�� வ=த இர!� வா*�ைகயாள�கைள, கவனி�க� தைல�பBடா�. 
 
 'மா�பழ ஜூX ெகா�...' 
 
 ராமDயா, இர!� 'கிளி<��' மா�பழ1கைள ேதாCாி�#விB�, பாள� 
பாளமாக0 சீவி, மி�\யி) ேபாBடா�. XவிBைச, தB*விட�ேபானேபா#, ஒ$ 
அணியி� ெதா!ட�க� ேத�த) �வெராB* ஒ�ைற� ெகா!� வ=தா�க�. 
ராைமயாவி� கைடயி� ந��ப�க� சாD�# ைவ�தா�க�. இ�ெனா$ ெதா!ட�, 
ேவெறா$ �வெராB*ைய� ெகா!�வ=தா�. ��ைதய� கBசியினாி� ெவறி� 
தா��தலா) ஒ$ ெதா!டனி� உயி�, ஆXப�திாியில அ)லா�கிற# எ�	 அதி) 
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எ4த� பB*$=த#. அ=த தB*ைய ஒ$ ெதா!ட�, ேத�த) �வெராB*ேயா� 
ேச��# ைவ�தா�. ராைமயா, ப��வமாக� ேபசினா�. 'ராஜு... ஒன�ேக ெதாி8�... 
நா� எ=த� கBசியில8� இ$�க வி$�பல... ஒ1க கBசிகைள... விம�சி�கிற 
அள>�� அறி> கிைடயா#... ஆனா) இ1ேக ேத�தCல நி�கிற இர!�ேப$ேம 
ஒ$மாதிாி... அதனால தய> ெசD#. எ� கைட ��னால இெத)லா� ேவ!டா�. 
கைடயில... அவ1கA� தB* ெகா!� வ=தா1க. நா� இ�ேபா ெசா�னைத�தா� 
ெசா�ேன�... ஒ1க வ��ல எ�ைன மாBட ைவ�காதீ1க... நா� ெர!� 
ேப$��ேம ெபா#�பி�ைளயாD இ$�க வி$��ேற�..! 
 
 ராமDயா, கைட�� ெவளிேய வ=#, இர!� தB*கைள8� எ��#, 
அவ�களிட� ெகா��பத�காக �னிய� ேபானா�. ராஜூ ��ெப)லா�, இேத இ=த 
ராமDயாவிட� 'அ!ேண அ!ேண' எ�	 �ைழகிறவ�; அேத அ=த ராஜூ 
இ�ேபா#, �க� விகார�பட அவைன� தB*னா�. 
 
 'எ�ன ராமDயா... ஒன��� ெதனாவB�... எ1க தைலவ� பட� ேபாBட 
தB*ைய8�... எ1க கBசி�கார� உயிைர� ப�றி எ4தியி$�கிற தB*ைய8� 
எ��கிற அள>�� வ=#B*யா? ஒ�ைன இ#வைர��� ��மா விBட# த�பா� 
ேபா0�... தB*1கள ெதாB*யானா... தைரயி) ஒ� தைல வி4�...' 
 
 'எ�ன�பா. ெபாிய ெபாிய வா��ைதகைள எ)லா�...' 
 
 'பி�ன எ�ன? நா� தB*1கள வ0சி$�ேக�... நீ... மாியாைத இ)லாம) 
எ��க வ�ேர... சாி, ஒ�கிBட ேபச என�� ேநரமி)ல... இ�G� ஒ$ மணி ேநர�#ல 
இ1க வ=# பா��ேப�... தB*1க மB�� இ)ல�னா... ஒ� உட��ல தைல8� 
இ$�கா#... 
 ராமDயா, ராஜூைவ ஏறிB�� பா��தா�. அதி) ேகாரமான ெகாைலெவறி0 
�$�க1க� ெதாி=தன. 'உ�A��கார�... ேத�தC�� ஒ$ வார�தி�� ���வைர 
அ!ண�, த�பியாக இ$=தவ�' எ�ற நிைன>��ாிய அைடயாள� தடய1க� 
ஏ#�, அ=த �க�தி) ெதாியவி)ைல. அ=த� கால�தி), அXவேமத யாக� ெசD#, 
இதர நா�கA��, ச�கரவ��தி �திைரைய அG��வா�. பிற நாB� ம�ன�க�, 
அ=த� �திைர�� மாியாைத ெசC�தி த1க� அட�க�ைத� கா!பி�க ேவ!��. 
ச�கரவ��தியி� சவா) �திைரைய, எ=த ம�ன$� கB*� ேபாBடா), அ# ேபா�� 
பிரகடனமாக எ��#� ெகா�ள�ப��. அேத அ=த �திைர, இ�ேபா# ேத�த) 
யாக�தி), தB*யாக வ=# ராைமயாவி� கைடயி) நி�கிற#. இவனா) தB*கைள� 
தB*� பா��க �*8மா... 
 
 ராஜு ேபாDவிBடா�. ராமDயா, எ#>� �ாியாம), மி�\யி) சித	� 
கனி0சைதக� ேபா) �ழ�பி� ேபானா�. 'சாி கைட�� வா... தB* இ$=தா) 
இ$=#B�� ேபாB��...' எ�றா�. 
 
 ராமDயா ெவளிேய இ$=ேத �ர) ெகா��தா�. 
 
 'காைலயி) அவ1கைள... தB*ைய - ைவ�க� 9டா#�G ெசா�ேன�. 
அவ1கA�� எ�ன ஜவா�� ெசா)ற#?' 
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 'எ�ன�ைத0 ெசா)ல... அவ1கA� ைவ0சா) வ0�B�� ேபாகB��... 
கால�த அGசாி�# நட�கK��G ஒன�� ஏ� ெதாியமாBடா��? இ=த� 
கால�#ல... ந)ல#ல கல=#�காBடா விB��வா1க... ெகBட#ல கல=#�காBடா 
விடமாBடா1க. சாி சாி... உ�ள வா...' 
 
 ராமDயா, உ�ேள ேபானா�. எ)ேலா$� இ=நாB� ம�ன� எ�	 
இ$தர��ேம ேகாஷ1க� ேபாBடாC�, த�Gைடய ெசா=த இட�தி), அரசிய) 
ேகாஷ1க� Eைழய �*யாம) த���� உாிைம தன�� இ)ைல எ�பைத 
விசி�திரமாக உண�=#, விர�தியாக0 சிாி�#� ெகா!டா�. 
 
 ம	நா� பிற=த#. 
  
 ஆXப�திாியி) அGமதி�க�பB*$=த பாரா1�ச� கBசியி� ெதா!டனி� 
உயி� அபாய� கBட�திேலேய இ$=ததாக0 ெசDதி வ=த#. உடேன அ=த� கBசியி� 
ெதா!ட�க�, ஆXப�திாி�� ��னா) 9*, பிற� தைலவராக வி$�பிய ஒ$ 
தைலவாி� P!�த@), வ��ைறைய க!*��� வைகயி), அத�� அைமதியாக 
எதி���� ெதாிவி��� வைகயி), ’க	��� ேபBTகைள' அ)ல# க	�� 
சBைடகைள அணி=#ெகா!�, ட>G��� ஊ�வலமாக� ேபானா�க�. க!ணி) 
ெத�பBட எதி��கBசி� ெதா!ட�கைள உைத�#�, கBசி�ெகா*கைள� கிழி�#�. 
வ��ைற எதி��ைப வாLைசேயா� காB*னா�க�. எதி��கBசி� ெதா!ட�க� ஓ* 
ஒளி=தா�க�. 
 
 எ�ப*ேயா, இவ�க�, அ*�ததி) கைள���, உைத�ததி) இைள��� 
ஏ�பB�, ஒ$ மணிேநர ேகார தா!டவ�தி��� பிற�, ஆA�ெகா$வராக0 சிதறி� 
ேபானா�க�. இவ�க� ேபான#�, அவ�க� திர!டா�க�. ஓ* ஒளி=தவ�க�, 
ஒ�	திர!�, 'க	�� ேபBT' அணி=தவ�கைள ேத*� பா��தா�க�. யா$� 
கிைட�கவி)ைல. அவ�களா) அைடயாள�ப��த �*யாதப*, ஆ1கா1ேக ேபாD� 
ெகா!*$=த எதி��கBசி� ெதா!ட�க�, க	�� ேபBTகைள கழ�றி ைவ�#� 
ெகா!டா�க�. 
 
 ஆ� கிைட�காதத�� ேத�த) அCவலக1க� கிைட�தன. அவ�றி�� 
தீைவ�த ெதா!ட�க�, ஒ$ ஆ�9ட கிைட�காத ஆ�திர�திC�, ஒ$ 
ெதா!டைனயாவ# உைத�க ேவ!�� எ�ற லBசிய� பி*�ேபா��. ட>G��� 
இ$=த பழ�கைட ப�கமாக வ=தா�க�. அ1ேக, ராைமயா. ஒ$ க	��0 
சBைட8ட�, பழ�கார� ஒ$வாிட� 'ேபர�' ேபசி�ெகா!*$=தா�. 
'இ�ேபா#ததா� ஜூX வி�கிற ேநர�... பX ேபாற ேநர�... சீ�கிரமாக கைட��� 
ேபாகK�... கB�ப*யாகிற விைலயா0 ெசா)C1க' எ�	 அவ� ெசா)@� 
ெகா!*$=தேபா#, அணிவ��# வ=த ெதா!ட� 9Bட�, அவைன எதி�� 
கBசி�காரனாD நிைன�#, ெத$>�� இ4�# வ=தா�க�. பி�னா) த�ளி, 
��னா) உைத�தா�க�. 
 
 'நா� எ�ன த�� ப!ணிேன�... எ�ைன ஏ� அ*�கீ1க' எ�	 ஒ�	� 
�ாியாம) க�திய ராைமயாவி� வாD, கைடசியி) ர�த�ைத� க�கிய#. அவைன, 
அ1ேகேய ��	யி$�, ெகாைல8யி$மாD ேபாB�விB�, ெதா!ட�க�, ஒ$ 
லாாியி) ஏறி� ெகா!டா�க�. 9B� ேராB*) வ=தா�க�. 
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 லாாி வாகனாதிபதிகைள� பா��த பாரா1�ச�தி� ஆBக� ேத�த) 
அCவலக�ைத அ�ப*ேய ேபாB�விB�, ஓ* விBடா�க�. ேத�த) தB*கைள 
ைவ�தி$=த Y�கைட�கார�க�. அவ�ைற உ�ேள எ��# ஒளி�# ைவ�#� 
ெகா!டா�க�. 
 
 பழ� வா1க�ேபானவைர இ�G� காKேம எ�	 கைடயி) இ$=தப*ேய, 
பX வ$� திைசையேய பா��#� ெகா!*$=தவ�. லாாியி) வ=திற1கியவ�களி) 
யாராவ# ஜூX சா�பி�வா�க� எ�	. ஆன=தமான எதி�பா���டG�, 
அ�பாவி�தனமாக>� சிாி�தேபா# 
 
 லாாியி) இற1கியவ�க�, அ=த� கைடைய� பா��தா�க�. எ�ன திமி�... 
பாரா1�ச�தி� ேத�த) �வெராB*ைய வ0சி$�கா�... ந�ைம �!ட�க� எ�	 
ெசா)@ அைழ��� இ�ெனா$ தB*ைய8� வ0சி$�கா�... இ#>� ப�தா# எ�	, 
ந�ைம� பா��#0 சிாி�கிறா�... ஆ��ைளக� எ)லா� ஒ* ஒளி=# ெகா!டேபா#, 
ஒ$ ெபா�பிைள சிாி�கிறா�... எ�னதா� நிைன0சி�கிBடா�... இIவள> திமிரா... 
 
 லாாி� ெதா!ட�க� அ=த� கைடைய ேநா�கி� பாD=தா�க�. கல� 
பாBட)கைள எ��#, மி�\ ய=திர�ைத அ*�தா�க�. ெபB*�கைடைய, கீேழ 
இ4�#� ேபாBடா�க�. க!ணா*� R1கா�கைள P�கி�ேபாB� உைட�தா�க�. 
மி�\ ய=திர�ைத தனியாக எ��#, ஒ$ க)ைல ைவ�# அ*�# அ*�# கைடசியி) 
உ$�ெதாியாம) ஆ�கினா�க�. ஒ�	� �ாியாம) ெவளிேய ஓ*வ=த ராைமயாவி� 
மைனவியி� தைல�*ைய� பி*�தி4�# ம)லா�க� த�ளினா�க�. 'அIவள> 
தி�றா*' எ�	 ெசா)@�ெகா!ேட இ��ைப மிதி�தா�க�. அ=த ேவக�தி) 
���ற� �ர!டவளி�, தைலயி) மிதி�தா�க�. �#கி) ஏறி நி�	, க4�ைத 
உைத�தா�க�. 
 
 எ�தைனேயா ேப$�� தாDைமயி� கனிேவா�, 'ஐX' ேபாB�, 'ஜூX' 
ேபாB�� ெகா��த ராைமயா மைனவியி� ேமனி �4வ#� சா	திர!ட 
ச�ைகயாகிய#. வாயி) Eைர த�ளிய#. உட��, அவ� ேபா�� 'ஐX' மாதிாி 
�ளி�=# ெகா!ேட ேபான#. 
 

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

6666....     காவலாளிகாவலாளிகாவலாளிகாவலாளி    
 
 ெகா�ைள இ$B� ெகா�ைளய�கேள ேவBைட�� வர�தய1�� இ$� 
மய�... அ=த கB*ட�தி�� பி�னணியாக உ�ள பாைற� ெபா=#கA�, 
அைவகளி� பி��லமான மைல� �விய)கA�, மர�, ெச*, ெகா*கA�, ம1கி� 
ேபாகாமேல மைற=# ேபாD விBடன. சாைலயி) ஒளி உ$ைளகளாD ெச)C� 
வாகன1கைள�9ட காண �*யவி)ைல. ஒ�����9ட ஒ$ மி�மினி� N0சி 
இ)ைல... 
 
 கதி�ேவC�� ேலசாD பய� பி*�த#. உடைல ச)லைட ெசDவ#ேபா) 
அாி�த ெகா��கைள�9ட 'ஆ� #ைணயாக,' அவ� விB� ைவ�தா�. அைவ அவ� 
கா#களி) ஏறி நி�	 ேபாBட ச�த� 9ட அவG�� ஒ$ #ைணயாக� ேதா�றிய#. 
இ�ப*�பBட இ$ைள அவ� எ�ேபா#ேம பா��ததி)ைல... உட@) ேசா�> 
தB*ய#. இ�	 காைல ஐ=# மணி�ேக எ4=# அ=த ��	லா மாளிைகயி� நா�� 
அைறகைள8� ெப$�கி �*�#விB�, ெச* ெகா*களி� நீ�தாக�ைத 
தணி�#விB�, கர� �ரடான ேமB�� ப�திைய, ெகா�தி� ேபாB�, 
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ேம�பா�ைவயாளாி� 9�பிBட �ரC�ெக)லா� ஒ* ஒ*, ட>G��� இ=த 
மாளிைக��� அைல=#, அைல=#, இ	தியி), 'இ# நா�தானா'... எ� ெபய� கதி� 
ேவலா... எ�ற பிரைம வ=தேபா#, வழ�கமாக வ$� மி�சார� கBட	=#, இ$� 
கBடவி:�க�பBட#. கதி�ேவC த� உட) ேசா�ைவ, நியாய�ப��தி� 
ெகா!டா�. இர!� வாB0ேம� ேவைலகைள மB�மி)லாம), ேதாB* கா�டன� 
ஆகிய அ�தைன ேவைலகைள8� அவ� ஒ$வேன ெசDகிறா�. அ#>� தின� 9@ 
நா�ப# 2பாD�காக... இ#�காக மB�மா... இ)ைல... இ=த த�கா@க பணி 
நிர=தரமாகK�... அ#�� பா�பBடா)தா� �*8�... 9டேவ ஒ$ ெபாிய அர� 
மாளிைகயி� ரா�திாி ராசாவாக, த�ைன� பாவி�#� ெகா!டதி) ஒ$ ெப$மித�... 
அ�தைன அதிகாாிகA� அவைன ந�பி இ=த மாளிைகயி� இர> ேநர� ெபா	�ைப 
ெகா��தி$�பதி) ஒ$வித ெபா	��ண�>... 
 
 ப1களா ப*�கB�களி), கா) பர�பி� கிட=த கதி�ேவC எ4=தா�. ேவகமா 
ஒ$ நைட நட=#, MB��� ேபாயிB� வரலாமா….. இவ� ேபாகாம) த1ைக 
சா�பிடமாBடா�. ஒ$ேவைள அலறிய*�# இ=த�ப�க� வ=திட�9டா#. இர> 
ேநர ேபா�கிாிகA�� ேப�ேபான இட� இ#... 
 
 ேவக, ேவகமாD நட�க�ேபான கதி�ேவC, அ=த மாளிைகயி� ெவளிவாச) 
�ைன�� வ=த#�, பி�வா1கினா�. தி$ட�க� ெகா�ைளய*�#� ேபாகிற 
அளவி�� எ#>� இ)ைலதா�. ெதாBடா) பிD8� கத>க�. தB*னா) உைட8� 
�வ�க�. 
 
 எ=த தி$டG� பக@) ேநாBட� பா��காம) இரவி) தி$டமாBடா�. 
ேநாBட� பா��தவேனா வரேவ மாBடா�. ஆனாC� <K கிேலாமீBட� ட>னி) 
சினிமா பா��#விB� வ$கிறவ�க�, �	�� வழியாக இ=த ப1களா� பாைதைய 
பய� ப��திய#!�. இ=த இ$B*) வழ�க�ேபா) வ=# க! ம! ெதாியாம) 
அவ� ஆைசேயா� சீவி சி1காாி�த ெச* ெகா*கைள மிதி�# விட�9டாேத... 
 
கதி�ேவC�� P�க� வ=த#. ஆனாC� P�க� கைல�க அவ� ��றி0 ��றி 
நட=தா�. 
 
உலா�தி� ெகா!*$=த கதி�ேவC, அ�ப*ேய நி�றா�. அ=த ேதசிய0 
சாைலயி@$=# உ$வ� ெதாியா ஒ�ைற இர!� உ$ைள விள��க� இ4�#� 
ெகா!� வ$கி�றன. இவ� எB*� பா��பத�� ��ேப அ# அவ� ��னா) 
வ=# நி�கிற#. அ=த� காாி� ��கத> வழியாக ஒ$ ஒBடைட� க�ப� 
இற1�கிறா�. பி� கதைவ திற�கிறா�. கதி�ேவC�� பாி0சயமான அவ�, 
காாி@$=# இற1�கிறா�. நா�ப# வய#�கார� க4�# இ$�க ேவ!*ய இட�தி) 
தைல இ$�கிற#. �B*� கா)கைள வயி	 மைற�கிற#. டாவ*��� ெசயி� 
தைரயி) கா[�	� ��ேப கதி�ேவ@ட� �சல� விசாாி�கிறா�. 
 
 "எ�ன கதி$... �கமா இ$�கியா? 
 
 "கதி� ேவC�� அ=த இ$ேள ஒளியான# ேபா�ற உண�>..." அவைர� 
ெதாியாதவ� யா$மி)ைல. அ�ேப��பBட அவ� இவைன� ெதாி=# 
ைவ�தி$�கிறா�. அ# மB�ம)ல... பதிைன=# நாைள�� ��� ஒ$ நிக:0சி�காக 
கெல�ட� இ1ேக வ=தேபா#, Q�ப�ைவச� அDயா, இவைன� 9B*� ெகா!� 
இவாிட�தா� ேபானா�. உடேன, இவ� கெல�ட$�� ��னா) இவைன இ4�காத 
�ைறயாD 9B*�ெகா!� ேபானா�. 'இவ� த1கமான ைபய� சா�. இ�ேபா 
இ1ேக எ�.எ�.ஆ�.ஆக இ$�கா�. இவைன உடன*யாD நீ1க 
ெப�மன�Bடா�கK�... இவG�� நீ1க ெசD8ற உதவி என�� ெசD8றமாதிாி' 
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எ�	 அ*�#0 ெசா�னவ�. கெல�டைர தைலயாBட ைவ�தவ�. இவேனாட 
ேம�பா�ைவயாள$�� ஜூனிய� இ�ஜினிய�, ப1களா ெதDவ�. அ=த *.இ�ேக 
காவ)ெதDவ� கெல�டரDயா... அ=த ெதDவ�#�ேக ெதDவமான ெதDவ� இ=த 
அDயா... 9Bட1களி) நீB* �ழ�கி ேப�கிறவ� அதிகாாிகைள ந�1க ைவ�பவ�. 
எ�மா*... எ�ேப�பBட மGச� ந�மகிBட ேப�றா�... கதி�ேவC அவாிட� ேபச� 
ேபானா�. �ர) வயி�	��� ேபான#�, நா�� ெவளிேய வ=த#�தா� மி0ச�. 
ஆனாC� அவ� மன1ேகாணாமேல மீ!�� ேபசினா�. 
 
 அ��ற�, 'உ�ன நிர=தரமா�கி அவ$, *விஷன) எ�ஜினிய�கிBட 
ேபசினா$. இ�ப�9ட சிாி�� வ$#... கெல�ட� வடநாB��காரறா... ஒ� ேபைர 
அவ� க*0சக* இ$��ேத இ�ப 9ட சிாி�� வ$#... க!*�பா ெசா�னா�... 
*.இ.8� ச�மதி0சதா ெசா�னா�. இ$�கB��. இ$�கB��... கவனி�கிற விதமா 
கவனி�கK�... ஒன�� ஒ$ வார�தி) ஆ�ட� வராBடா) ஒ�	 நா� இ$�கK�. 
இ)ல கெல�ட� இ$�கK�..." 
 
 கதி�ேவC வாயகல நி�றா�... அ=த� கா� ெவளி0ச�தி) அவைர� 
பயப�திேயா� பா��தா�. எ�மா*... ஈXவர� க)C��� இ$�கிற ேதைர��� 
உத>றாேற... அ�ப*�பBட உதவி... அDயா ேவைல நிர=தர� ஆனாC�. 
இ)லாவிBடாC� ஒ1க அ�ேப ேபா#�Dயா..."எ�	 ெசா)ல�ேபானா) அ4ைக 
வ$�ேபா) இ$=த#. அ�ப*8� ேபச� ேபானா�. அத��� ஒBடைட�க�ப� 
ஒ!*� ெகா!டா�. 
 
 "கெல�ட$� ந)லவ$... *விசன$� ந)லவ$..’ இ1ேக இ$�கிற 
Q�ப�ைவச�தா� விள1காதவ�... இவG�� ஆ�ட� வ=தி$=தாC� கிழி0�� 
ேபாB*$�பா�. அவன த!ணியி)லா� காB��� மா�தK�... 'ெகாLச இ$... 
இ�ப எ)லா இட�திC� மைழ ெபD8#..." 
 
 'அவ�', சிாி�தேபா#, கதி�ேவC�� வாD வ=த#... ஒBடைட� க�பைன 
�ைற�தப*ேய ஒ�பி�தா�. 
 
 'எ1க Q�ப�ைவச$ ெரா�ப, ெரா�ப ந)லவ$1கDயா'  
 
 அவ� ந)லேவனா... ெகBடவேனா... எ)லா$��� ேச��# நீ ந)லவனா 
இ$�ேக... அதனாலதா� ஒ�ன ெப�மன!B ஆ�க �தி�ேக�... 
 
 கதி�ேவC�� மீ!�� ேப0� தB��பாடானேபா# ஒBடைட� க�ப� கர� 
�ரடாக ஆைணயிBடா�. 
 
 "சாி.. சாி... அDயா>�� 2ைம திற=# வி�..." 
 
 கதி�ேவC ேயாசி�தா�. Q�ப�ைவச� ெசா�னைத நிைன�#� பா��தா�. 
ாிச�ேவச� ஆ�ட� இ)லாம கட>ேள வ=தாC� 2ைம� திற�க�படா#�பா. 
 
 'கதி�ேவலா, கட>A�� கதவைட�க �*8�. ஆனா) க!க!ட கட>A�� 
எ�ப* �*8�... சBட� ��கியமா... அத� சாரமா... 
 
 அவ� கிழ�� அைறைய ெந$1கியேபா# கதி�ேவC, அXவ�தமா �க:, 
த�ம�ேபால த�ைன�தாேன சமாதான� ெசD# ெகா!� ேம�கி) உ�ள 
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அைறைய� திற�க�ேபானா�... கிழ�� அைற அைம0ச�கA�, ஆBசி� 
தைலவ�கA� வராத வ$ட�தி) ��G�றி இ$ப# நாBகளி) <*�கிட���. 
ேசாபா ெசB�. ெதாைல�காBசி ெபB*, க�பள விாி��. க!கவ� பட1க� 
ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய வரேவ�� அைற. ப�#ேப� �ரள�9*ய இரBைட� 
ப��ைக அைற, ஒ�பைன அைற, �ளியலைற, கழிவைற எ�	 பLசபா!டவ 
அைறகைள� ெகா!ட#. 
 
 ஒIெவா$ நாA�, அைம0சேரா அ)ல# ஆBசி� தைலவேரா வ$வா�க� 
எ�ற அGமான�தி) ��திகாி�க�ப�� அைற. ேம�� அைற, ஒ�ைற அைறயி@ேயா 
ஒ���� ஒ$ கழிவைற, ப��தா) க�#� ெம�ைத� கB*ைல8�, <ளியான 
நா�கா@ ேமைஜகைள8� ெகா!ட அைற... 
 
 கதி�ேவC, திற=#விBட அ=த அைற��� அவைன ஏற இற1க பா��தப*ேய 
உ�ேள ேபானா�. 
 
 அ=த0 சமய� பா��# மி�சார விள��க� ெவளி0ச� ேபாBடன... அவ$ட� 
உ�ேள ேபான ஒBடைட� க�ப� ஒ$ ேபா� ேபாBடா�. 
 
 "அDயா, எல�BாிசிB*காரைன விரB�ன விரB�ல ைலB� வ=#B� 
பா$1க... அவGகA�� ெதாியாதா எ�ன... அDயா, ெசா)கிறப* ெசDயKேம 
தவிர, ெசD8ற ப* ெசா)ல� 9டா#�G, எவG�� த�ம�ாி�ேகா, 
ராமநாத�ர�#�ேகா ேபாக மன� வ$�..." 
 
 "ஆ�க� ெதாிLசவG�� அழி�க>� ெதாி8!டா மைடயா..." 
 
 அவ$�� ஏ�பB*$��� ேகாப�, �ாியாமேல, கதி�ேவC ெவ�ைள� 
#ணிகைள �$�கி� ெகா!�, சைமய) 9ட�தி�� ேபாD �திய #ணிகைள 
ெம�ைதயி) பர�பினா�. தைலயைண உைறகைள கழ�றிவிB�, ைகேயா� 
ெகா!�வ=த �திய உைறகA��� அவ�ைற திணி�#� ெகா!*$=தா�. 
அ�ேபா#- 
 
 ெவளிேய ேபான ஒBடைட� க�ப�, கா$��� இ$=த ஒ$�தி8ட� உ�ேள 
வ=# அவைள விB�விB�, ெவளிேயறி விBடா�. அவேளா கதி�ேவைல ஒ$ 
�4ைவ� பா��ப#ேபால பா��தப* கB*@) ம)லா�க சாD=#, தைலயைணைய 
ெச1��தாக ைவ�# அதி) தைலைய0 சாD�தா�. ச=ேதகமி)ைல... 'அவேள'தா�. 
பல ேமைடகளி) அவேரா�, 'ெவ!ைடயாக�' ேப�கிறவ�. அவ$�� வ$� 
வி!ண�ப1கைள வா1கி வைக�ப��#கிறவ�. ஒ$ ட�பா �$ஷG� இ$�கிறா�. 
உத�களி� த*���கைளவிட சாய�தி� த*�ேப அதிக�. ேப�வைதவிட 
க!ண*�#0 சிாி�பேத அதிக�. அவைர� பக) ேநர�தி), 'அ!ேண... அ!ேண' 
எ�கிறவ�. 
 
 அவ�,ப0ைசைம �$வ1க� உயர, இர!� கர1கைள8� P�கி ெநB* 
�றி�#, ெகாBடாவியான வாD��� ெகா��� விB� விB�, வாெனா@ �விBைச 
தB*விBடா�. அ=த பாB*�� ஏ�ப உட�ைப அ1� மி1�� ஆB*னா�. பிற�, 
'அ=த 2� எ�னா0�', அ1ேகதா� <� வ$�'... எ�	 ெசா)@விB� 'கA��' 
சிாி�பாD சிாி�தா�. அவ�, அ=த அைற��� அவ� எவேனா� ேபாயி$�பா� எ�	 
அவைள8� இ�ெனா$�தைன8� கட=த நிக:0சிகA��� ேத*� ெகா!*$=தா�. 
அ�ப* ேதட�ேதட அவைர ேகாப� ேத*� ெகா!*$=த#. கதி�ேவேலா அவ� 



53 

 

ேபா�ைக8�, ேநா�ைக8� த�மான�தி�� விட�பBட சவாலாக நிைன�தா�. 
வி�திகளி) உ�ள மாமா ைபய�கA��� 9ட ெகாLச மாியாைத கிைட���. 
அத��� அவ� ச�வசாதாரணமாக ஆைணயிBடா�. 
 
 "சாி கதி�, சா��டG��னா சா�பி�... #1கK��னா P1�... உ�ன 
ெப�மன�B� ஆ��ற# எ�ேனாட ெபா	��... கவைல�படாேத..." 
 
 கதி�ேவC கவைல�பBடப*ேய கா), ைக நக��தினா�. ஒ$ காைல மB�� 
வாசC�� ெவளிேய ைவ�தேபா#, அவ� கதைவ0 சா�தினா�. இவ�தா� 
கதவி��கி) அ��தகா) சி�காம@$�க அைத அவசரமாக ெவளிேய எ��தா�. 
பி�#� பி*�த#ேபா) நட=# �)ெவளி� தைரயி) �B��கா@B�, �க�ைத அதி) 
சா�தினா�. அவG��� மன� எாி=த கBசி���, <ைள எாியாத கBசி��� வாதா* 
பB* ம!டப� நட=த#. அவன# Q�ப�ைவச� மானசீக மனசாBசி ந�வரானா�. 
 
 க!��காம) விBடா) அரசா1க�தி) நிர=தர ஊழியனாகலா�. அ=த 
அ=தX�தி) கட�பB��, உட�பB�� த1ைகைய� கைரேய�றலா�. ஏெழB� 
மாத1களாD, அ)C� பகC� பா�பBட உைழ�� Mணாக� 9டா#. எ)லா 
இட�#ல8� நட�கிற#தா� இ1ேக8� நட��#�G இ$�கலா�. ஆனா) இ=த 
இட�தி) இவனி$��� இட�தி) நட�கலாமா... எ�ப* இ=த ேவைல�� வ=தா�? 
இ=த மாதிாி ச1கதிகA�� உட�பBடத�காக நிர=தர வாB0ேம� மா�ற�பBட 
சமய�... இவ� கிராம�தி) மGநீதி நா�... ச�கெல�ட� வ=தா�. பல� அவாிட� 
மG�க� ெகா��தேபா#, இவ� மGநீதி0 ேசாழனாகேவ ேபசினா�. எ�ப*.. 
 
 'நீ1க இ1க வ$வ#ல ஒ$ பிரேயாசன�� கிைடயா# சா�. வயதான 
அனாைதகA�� எ4த� ப*�க� ெதாியா#. அவ1கள� ேபாD '�திேயா� ெதாைக' 
ேகB� அ�ளிேகச� ேபாட0 ெசா)றீ1க... அ# �*8ற காாியமா... ெமன�கB� நீ1க 
ஒIெவா$ கிராம�#��� ேபாக �*8மா.' 
 
 'அ�ப எ�னதா� ெசDயK1கிற...' 
 
 'ெசா)ேற� சா�...' மைலைய� ேத* மக�ம# ேபாகK�... மக�ம#கிBட 
மைலைய எதி�பா��க�படா#. நீ1க ெசD8ற# இர!டாவ# காாிய�. எ=த 
கிராம�திேலயாவ#, ஒ$ கிழவி�ேகா, ஒ$ விதைவ�ேகா உதவி�பண� 
கிைட�கல�னா, ச�ப=த�பBட அதிகாாிேம) நடவ*�ைக எ��கிறமாதிாி, ஒ$ 
�ைற இ$�கK�...' 
 
 'நீ ஊராBசி ேத�த)ல நி�G$�கலாேம...' 
 
 'யா� சா� ஒB�� ேபா�வா1க? யதா��தவாதி ெவ� ஜன விேராதி.” 
 
 "இ=தா�பா$ த�பி... ஒ� ேபெர�ன... கதி�ேவலா... அ$ைமயான ெபய�... 
ஒ�ைற மB�� விடா�பி*யா நிைன0��ேகா... த�ம�#�� #ைணயா யா$���, 
அ)ல# எ#��� விேராதி ஆகிற# ெப$ைம� ப�ற விசய�. அேதாட ஒ� 
பழெமாழியில வ�ற ெவ�ஜன� எ�கிற#. மிBடா மிரா�க�, உ�A�� தைலவ�க�... 
இவ�க� ஜன1களாகி விடமாBடா�க�. அதனால மனித� எ�கிறவ� 
அநியாய�#�� எதிரா ேபாராடK�. காரண� எ=த பதவி8�, 'மனித� பதவி��' 
ேம) ெபாிய பதவி இ)ல.” 
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 கதி�ேவC. இ�ேபா# அ=த ச�-கெல�டைர �க�தி�� ��னா) 
நி	�தினா�. ேயாக� பயி�சிேயா அ)ல# கள1கம�ற இதயேமா நா�ப# வயதிC� 
��ப# வய# ேதா�ற�கார�... எ�பி* ஆBகைள�9ட, எ�ன1க ேபாB� 
ேப�கிறவ�... அேத சமய� �வாாிகA��, தி$B��தனமாD ேபா�� லாாிகைள 
மட�கி� பி*�பவ�... அாிசி கட�தC�� அதி�0சி ைவ�திய� ெகா��தவ�. 
உைழ��� ஒ$ உ$வ� காBட ேவ!�ெம�றா) அவ�தா�. 
 
 கதி�ேவC தன���தாேன ெசா)@� ெகா!டா�... எ=த� பதவி8� மனித� 
பதவி�� ேமலான பதவி இ)ைல. 
 
 கதி�ேவC, அவசர அவசரமாD எ4=#, சைமய) 9ட�திC�ள அலமாாியி) 
உ�ள ாிஜிXதைர எ��#� ெகா!�, அவ� த1கிய அைறைய� தB*னா�. உ�ேள 
ேகBட அதBட) �ர) ஏற ஏற இவன# தBடC� ஏறிய#. இ	தியி) அவ� 
C1கிேயா�, ெவளி�பBடா�. அவ� ���ற� கிட=தா�. 
 
 'எ�ன கதி�ேவC... எ�ன விசய�... எ#�காக இ�ப* CB* அ*�க...' 
 
 அ�ப*ெய)லா� ஒ!K� இ)ைல1கDயா. இ=த ாிஜிXத�ல அDயாேவாட 
ேப$ அ�மாேவாட ேப$ வ=த#�கான காரண� எ4தி ஒ$ ைகெய4�# ேபா�1க...' 
 
 "ேபாடாBடா..?" 
 
 'இட�த�கா@ ப!K1க...' 
 
 'ப!ணாBடா...' 
 
 'எ� உட��ல பல� இ$��#.' 
 
 அவ� உட) �$B* எ4=தா�. ஒBடைட� க�ப� உதற) எ��# நி�றா�. 
கதி�ேவC அ4�த� தி$�தமாக0 ெசா�னா�. 
 
 'இ# அரசா1க�ேதாட ெகளரவமான மாளிைக. பிரா�த) ஹ>X இ)ல... 
ஒ!K ைகெய4�# ேபா�1க... இ)லாBடா நைடைய� கB�1க..' 
 
 கதி�ேவ), ாிஜிXதைர நீB*யப*ேய அவைர ெந$1கி� ெகா!*$=தா�... 
 
 
 

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

தினகர�தினகர�தினகர�தினகர�, , , , ெபா6க� மல% ெபா6க� மல% ெபா6க� மல% ெபா6க� மல% ----    ஜனவாி ஜனவாி ஜனவாி ஜனவாி 1998199819981998    
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7777....     ஒ/வழி� பாைதஒ/வழி� பாைதஒ/வழி� பாைதஒ/வழி� பாைத    
 
 அCவலகேம அ)ேலால க)ேலால� பBட#. ெகா*யவ� எ�	 ெகா*கB*� 
பற=த பைழய ேச)X மாேனஜ� கழிவதாC�, �திய ேச)X ேமேனஜ� ��வதாC� 
அCவலக�தின� அைனவ$� மகி:0சியி) திைள�தா�க�. பைழயவைரவிட எவ$�, 
ேமாசமானவராக இ$�க �*யா# எ�ற அGமானேம, �தியவ$��, ஒ$ த�தியாக 
வாD=த#. மாேனஜி1 ைடர�ட�, “திX இX 8வ� பிராL0. ஹி ஈX. ெஹB கிளா�� 
ேசாணாசல�..." எ�	 ெசா)@ விB�, �தியவைர அ1ேக ���திவிBட தி$�தியி) 
ேபாDவிBடா�. 
 
 ெச� ஷ� ஆBக� அைனவ$ேம எ4=# நி�றா�க�: ைட�பிXBகாாி 
ெகா!ைடைய சாிெசD# ெகா!டா�. ேச)X - அசிXட!B ��#சாமி, சBைட� 
பி�தாைன� ேபாB�� ெகா!டா�. 'மாட�னாக' இ$�பதாD காB*�ெகா�ள 
வி$�பிய ெப!க�, 'ெபளவியமாD' இ$�பதாD நிைன�#� ெகா!ட ெப!க�, 
'கிளாB � மீB b ஸா�' எ�ற வா��ைதகைள அறி�க�ப��த� பBட>டேனேய 
ெசா)@யாக ேவ!�� எ�பத�காக, அவ�ைற மன#��� ஒ�திைக பா��#� 
ெகா!*$=த ஆ!க� - இ�ப* அCவலக�, சரXவதி Nைஜைய 
ெகா!டா�வ#ேபா) �#ைமயாக� ேதா�றிய#. 
 
 ேச)X மாேனஜ� சதாசிவ�தி�� இ$ப�ெதB� வயதி$�கலா�. 
aவிBேப!��. சிலா���. உட�பி) ஒB*8� ஒBடாமC� மி�விசிறியி) ேலசாக 
ஆ*ய#. 9�ைமயான பா�ைவ8�, அறி�க�ப��த�ப�ேவாாி� க!கைள, அவ�, 
ேநராக� பா��ததி), அ�ப*� பா��க�பBடவ�க� பாவ� ெசDதவ�க�ேபா), 
தைலகைள �னி=# ெகா!டா�க�. தைலைம �மாXதா ேசாணாசல�, 
ஒIெவா$வைர8� அறி�க� ெசD8�ேபா#, அCவலக�தி�� அ�ேபா#தா� வ=த 
அ�ெகள!ட�B சி1கார� தா� ேலBடாக வ=தத�� ம�றவ�க� தா�, வ$�த�பட 
ேவ!�� எ�	 நிைன�தவ�ேபா), மத���ட�, அ*ேம) அ* ைவ�# நிதானமாக 
நட=# வ=தா�. 
 
 தைலைம �மாXதா, தா� அறி�க�ப��தி� ெகா!*=த ைட�பிXB 
ெப!ைண, அ�ேபா எ�	 விB�விB�, சி1கார�ைத� பா��தா�. அவைன �த@) 
அறி�க� ப��தியாக ேவ!��. இ)ைலெய�றா) திB�வா�. 
 
 "ஹி ஈX. சி1கார�. லா�" எ�றா� ேசாணா0சல�, "கிளாB � மீB b மிXட�... 
சதாசிவ�" எ�	 ெசா)@� ெகா!�, மாேனஜ� சதாசிவ�தி� கர1கைள� 
�C�கினா� சி1கார�. எ)ேலா$� 'ஸா�' ேபா�ைகயி), இவ� மB�� மிXட� 
எ�	 ேபாBடைத சதாசிவ� கவனி�க� தவறவி)ைல. அேதா�, அவ� ேபசிய 
ேதாரைண, அவ� எ�னேமா மாேனஜ� மாதிாி8�, தா�தா� அ�ெகள!ட!டாக 
வ=தி$�ப# ேபால>� நிைன�பதாக� ேதா�றிய#. �தியவ�க�9ட பதவி��ாிய 
மாியாைதைய� ெகா����ேபா#, சம வய#�ள ஒ$வ�, 'ஆ�ட�ஆ)' ஒ$ 
அ�ெகள!ட!B நட=# ெகா!ட வித�, மாேனஜ� இைளஞG�� பி*�கவி)ைல. 
அவ�, இ=த இட�தி), ஏதாவ# ேபசி, தன# ��RாியாாிB*ைய காB*யாக 
ேவ!��. காB*னா�. 
 
 "கிளாB � மீB b... ஒ�� ஈX காB.. உ1கA�� எ=த பிர0சிைன எ�றாC�... 
எ�கிBட வரலா�... பB... *X@பிளி� இX ெரா�ப ��கிய�... நா�... ல!ட�ல 
பி\னX அBமினிX*ேரஷ� ேகா�X... ப*��� ேபா#... அ1ேக ஒ$ ச�பவ�ைத 
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ெசா�னா1க. அ1ேக ஒ$வ�... 
 
 
 அCவலக ஊழிய�க� அைனவ$�, மாேனஜ� விள�க�ேபா�� ச�பவ�ைத 
அறிய� #*�பவ�க�ேபா), க!ெகாBடாம), அவ� வாையேய பா��தா�க�. 
அதிேல சில பாவலா� ேப�வழிகA� இ$�கலா�. 
 
 ஆனா) அ�ெகள!ட!B சி1கார�, அலBசியமாக ேமேல ஓ�� மி�சார 
விசிறிைய� பா��தா�. பிற� ைகயி) ைவ�தி$=த ஒ$ ப�திாிைகைய அலBசியமாக 
�ரB*னா�. இ=த அலBசிய�ைத மாேனஜ� இைளஞ� லBசிய� ெசDதவ� ேபா), 
ேகாபமாக� �றி�பிBடா�. 
 
 “ேலBக�மி1 ஒ$ ச<க விேராத ெசய)..." நா� ��மா இ$�கமாBேட�. 
 
 ஊழிய�க�, மாேனஜ$��� பய�ப�வ#ேபா), த�த� ைககா)கைள ஆB*� 
ெகா!டா�க�. சி1கார� மB�� 'ஒன�� ஒ$ திறைம இ$=தா)... என��� ஒ$ 
திறைம இ$��... நீ எ�ன ெசா)ற#... நா� எ�ன ேகBகிற#' எ�	 தன���தாேன 
ெசா)@�ெகா!ேட, அலBசியமாக ப�திாிைக ஒ�ைற� �ரB*னா�. 
 
 மாேனஜாி� பா�ைவ, அவ�ேம) அ*�க* வி4வைத ஊழிய�கA� பா��# 
விBடா�க�. மாேனஜ� வா@ப� 'அBைவX' �*�#விB�, தன# ஏ�க!*ஷ� 
அைற��� ேபானா�. அவைன எ�ப* மட�கலா� எ�	 மாேனஜ$�, ஆசாமி மீ# 
எ�ப* ெமாBைட� ெபB*ஷ� ேபாடலா� எ�	 அ�ெகள!ட!�� நிைன�#� ெகா!டதா) அ�	 இ$வ$ேம எ=த ஃைபைல8� பா��கவி)ைல. 
 
 இர!� <�	 நாBக� ஓ*ன. 
 
 அ�ெகள!ட!B சி1கார�, தா� நட=# ெகா!டத�� வ$�த�பBடா�. 
எ�ன இ$=தாC� எIவள> திறைம அவனிட�தி) இ$=தாC�, அவ� 
ேமேனஜ$�� கிேழ ேவைல பா��பவ�. ஆைகயா), அ��த தடைவ அவைர� 
பா����ேபா#, மிகமிக� பணிவாக நட=# ெகா�வெத�	 தீ�மானி�தா�. 
 
 'அ��த' தடைவ வ=த#. க�ெபனியி� Eைழவாயி@) காாி) இ$=# 
இற1கிய ேமேனஜைர� பா��#, X9Bடாி) இற1கிய சி1கார�, '�Bமா�னி1 
ஸா�. ஆR\�� வாாீ1களா' எ�	 ேகB� ைவ�தா�. மாேனஜ� இைளஞ�, 
அவைன ஏற இற1க� பா��தா�. ஆR\���, தா� Eைழவைத� பா��த பிற�� 
'ஆR\�� வாாீ1களா�G' ேகBடா) எ�ன அ��த�? இவ�, திமிைர அட�காம) 
விBடா), பி\னX அBமினி%Bேரஷ� ேகா�X ப*�ததி) அ��தேம இ)ைல. 
 
 சி1கரர�தி�� பதி) வண�க� ெசC�தாம) 'b மீB மி இ� ைம 2�' எ�	 
ேகாபமாக0 ெசா)@விB�, ேவகமாக @�*��� Eைழ=தா�. 
 
 அ�ெகள!ட!B சி1கார�தி�, ர�த� ெகாதி�த#. மாியாைத ெகா��தா), 
இ=த ேமேனஜ$�� மாியாைத ெதாியவி)ைலேய! இ$�கB��... இ$�கB��... 
இர!*) ஒ�ைற பா��#விடலா�. 
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 மாேனஜ� ெசா�னப* அவ� பா��கவி)ைல. பிb� வ=# ெசா�னபிற�, 
கா)மணி ேநர� கழி�#, மாேனஜ� அைற��� ேபானா�. அ�ேபா#, மாேனஜ�, 
அவைன� 9�பிBடைத மற=தவ�ேபா), ஒ$ இள� ெப!Kட� ெமDமற=# 
ேபசி� ெகா!*$=தா�. 
 
 "சர! சி1, ேந$வி� ெபா$ளாதார� ெகா�ைகைய தா�கியி$=தா� 
பா��தி1களா? உ1க அபி�ராய� எ�ன ேமட�?" 
 
 அ=த� ெப! அழகானவ�. மாேனஜாிட� ஏேதா ேபச� ேபானா�. அத��� 
அ1ேக நி�	 ெகா!*$=த, அ�ெகள!ட!B சி1கார� ஒ$ நா�கா@யி) 
இ4�#� ேபாB� உBகா�=#ெகா!ேட “ந� நாB��� ெஹவி இ!டXாிஸு� 
��கிய�தா�. அேதமாதிாி காBேடT இ!டXாிஸு�..." எ�	 ேபசி� ெகா!ேட 
ேபானா�. 
 
 அ=த இள�ெப!, மாேனஜைர விB� விB� சி1கார�ைத� பா��தா�. எதிேர 
உ�ள நா�கா@யி), கா)ேம) கா)ேபாB� உBகா�=# ெகா!�, 
அ�ெகள!ட!B சி1கார� ேபசியைத மாேனஜ� சதாசிவ�தா) சகி�க 
�*யவி)ைல. ேபாதா��ைற�� அ=த� ெப! அவைனேய பா��கிறா�. இ�ேபா# 
அவ�, அவைள 'இ��ரX' ெசDதாக ேவ!��. 'இ��ரX' ெசDதா�. 
 
 'மிXட� சி1கார� நா� உ1கைள கவனி0��கிBேட வேர�. ப�# மணி�� 
ஆRX. வழ�கமாD ப�தைர மணி�� வ=தா) வாB டX இB மீ�?' 
 
 "நீ1க வ�ற சமய�#ல நாG� வ=#�ேறேன.' 
 
 'அ=த இள� ெப!, அ�ெகள!ட!*� பதி@) ஒளி=தி$��� கி!டைல 
ரசி�தவ�ேபா), ேலசாக சிாி�#� ெதாைல�தா�. 
 
 மாேனஜ$��, ர�த� ெகாதி�த#. ஒ$ ெப!ணி� ��னா), ெபாிய 
பதவியி) இ$��� அவைர, ஒ$ சி�ன� பதவி�கார�, அவமான� ப��#வதா? 
�*யா# விட �*யா#. 
 
 'மிXட� சி1கார�! ேடா�B b ேநா ேமன�X? பிளீX ெகB அ�. எ4=# 
நி�G பதி) ெசா)C1க. ஏ� ேலBடாD வ=தி1க? ஐ ேஸ ஒD ஆ� b ேலB?" 
 
 அ�ெகள!ட!B சி1கார�, எ4=தா�. ஒ$ ெப!ணி� ��னா) அவைன 
அவமான�ப��#வதா? மாேன�X இ)லாம) ேப�வதா? அவ� பதி) ெசா)லாம) 
இ$=தா), அவைன�ப�றி இ=த� ெப! எ�ன நிைன�பா�? 
 
 ஆைகயா) அவ� பதில* ெகா��தா�. 
 
 "மிXட� சதாசிவ� ஏ� அனாவசியமாD 'பX' ப!றி1க? இ�ேபா ேலBடாD 
வ=த#னால எ�ன �* �4வி� ேபா0�? நீ1கA=தா� ேலBடாD வ=தி1க" 
 
 "எதி��தா ேப�ற... b ஆ� ேசலLசி1 ைம பவ�" 
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 "ேநா... ேநா... b ஆ� பா\1 ஓவ� � ம0 ெபாிய பதவி�� சி�ன ��தி 
9டா#." 
 
 "ஓB... அBேராஷியஸா ேப�ேற... ெகB அ>B ஐ ேஸ b ெகB அ>B" 
 
 "ேபாகிேற�. ெகாLச� மாேன�X க�#�க1க"  
 
 "இ1க எ#�� ேம� வ=தி1க?" 
 
 "நீ1க எ#�� 9�பிB� அG�பினி1க?" 
 
 "எதி��தா ேப�ற" 
 
 "நீ நா�G ேபசினா... நாG�, நீ�G ேபச ேவ!*ய# வ$�..." 
 
 "ஐ ேஸ b ெகB அ>B" 
 
 "ஐ ேஸ b ஷB அ�" 
 
 மாேனஜ� சதாசிவ�, நா�கா@யி) இ$=# ெகா!ேட �தி�தா�. அ�ப* 
�தி�#� ெகா!ேட க�தினா�. ஒ$ இள� ெப! ��னா), த� அதிகார� 'ேசலL0' 
ெசDய�பBடைத, அவ� விட� தயாராகயி)ைல. 
 
 அ�ெகள!ட!B சா�பசிவ�, ெவளிேய வ=#, ைக��Bைடைய எ��# 
�க�ைத� #ைட�#� ெகா!டா�. ஒ$ ெப!ணி� ��னா), அவைன அவமான� 
ப��#வதா. அவ� கைட�க!பா�ைவயி), ம!ணி), அ�ெகள!ட!டான அ=த 
மாமைல மாேனஜ$�, ஒ$ க�கா�. 
 
 மாேனஜாி� பய1கரமான இைர0சைல�ேகB� ஊழிய�க� அ1ேக ஓ* 
வ=தா�க�. ஏ�க!*ஷ� அைற��� விய�ைவ ெகா�பளி�க ப)ைல� க*�#� 
ெகா!*$=த மாேனஜைர ஆ�வாச�ப��திய அவ�க�, சி1கார�தி� ைகைய� 
�C�க>� தவறவி)ைல. 
 
 மாேனஜி1 ைடர�ட$� �C�கினா�. சதாசிவ�, சி1கார�ைத� ப�றி8�, 
சி1கார� சதாசிவ�ைத� ப�றி8� எ4திய �கா�களி� சி�க)கைள தீ��க, சி�க) 
சி1கார ேவலைன ேவ!*னா�. மாேனஜ�, ஆRஸ�ேகட� அவ� �கா$�� ெவயிB 
ெகா��தாக ேவ!��. சா�பசிவ� bனியனி) ெச)வா���ளவ�. அவைன8� 
அலBசிய� ெசDய �*யா#. 
 
 'ஆ� ஷ�' எ��கவி)ைலயானா) ராஜினாமா ெசDய� ேபாவதாக 
மாேனஜ$�, ஆ� ஷ� எ��தா) ேவைல நி	�த� ெசDய�ப�� எ�	 
அ�ெகள!ட!�� ஃRல�X' விBடா�க�. விவகார�ைத ம4�பிவிடலா� எ�	 
நிைன�த மாேனஜி1 ைடர�ட�. இ	தியி) இ$வ$��ேம 'ெமேமா' ெகா��தா�. 
அ�ெகள!ட!��� 'சிவிய� ெமேமா'. 
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 ேச)X - மாேனஜராக இ$=#�, தன�� கீேழ ேவைல பா���� ஒ$வG�� 
சXெப�ஷ� வா1கி� ெகா��க �*யவி)ைல எ�	 சதாசிவ��, எ�தைனேயா 
ேச)X ேமேனஜைர மிரB*ய த�னா) இவைன மிரBட �*யவி)ைலேய எ�	 
சி1கார�� அதி$�தி அைட=தா�க�. எ�ப*ேயா இ$வ$��மிைடேய ஒ$வித 
'*ெட!B' நிலவி வ=த#. 
 
 அைத� கைல���, ஒ$ நிக:0சி8� விைரவி) வ=த#. 
 
 ஊழிய� பிரதிநிதி��4 ஒ�	 ேச)X மாேனஜ� சதாசிவ�தி� ��னா) வ=# 
நி�ற#. அவG�, தா� ஒ�	� ச�வாதிகாாி இ)ைல எ�பைத காB�� 'ஹ�பி� 
பிைரB' (எளிைமயி) க�வ� ெகா�வ#) உ=த�பBடவனாD அவ�கைள உBகார0 
ெசா�னா�. பிb� ெகா!� வ=த காபி ட�ள�கைள, அவேன எ��# 
ஒIெவா$வ$��� ெகா��#விB� ேப0ைச� #வ�கினா�. 
 
 "எ�ன விஷய�?" 
 
 "வ=# ஸா�. ந� க�ெபனி ஊழிய�க� எ)லா� ேச�=# வழ�கமா இ=த 
வ$ஷ�� நாடக� நட�த ேபாேறா�". 
 
 மாேனஜ� உ0சி �ளி�=தா�. க�ெபனி சாவனீ�களிC�, அவ� ெகா���� 
விள�பர�ைத வா1கி� ெகா!�, அவ� எ4தியைத அ�ப*ேய பிர�ாி��� இதர 
க�ெபனி மல�களிC�, அவ� கைதக� எ4தியி$=தா�. அ=த கைதகைள� 
ப*�#விB�, இவ�க�. த�னிட� 'Xகிாி�B' ேகBக வ=தி$�கிறா�க�. ெவாி�B... 
 
 வ=தவ�க� 'Xகிாி�ைட விB�விB�, ந�ெகாைட சமா0சார1கைள 
ேபசினா�க�. மாேனஜ$�� எாி0சC�� ேம) எாி0ச), வாDவிBேட ேகBடா�. 
 
 "*ராமா>�� கைத வசன� யா� எ4தற#". 
 
 "ந�ம அ�ெகள!ட!B சி1கார� ஸா�. நீ1க தைலைம தா1கK�". 
 
 "நா� தைலைம தா1கK��னா �த)ல Xகிாி�ைட பா��கK�. க�ெபனிய 
தா��ற# மாதிாி இ$�கா? தனி�பBட மனிதைர தா��ற# மாதிாி இ$�கா�G 
பா��கK�." 
 
 ஊழிய�க�, சி1கார�திட� விவர�ைத0 ெசா�னா�க�. அவ� �த@) 
�தி�தா�. பிற�, த� திறைமைய, ேச)X மாேனஜ$�� ெதாிய�ப��த 
வி$�பியவ�ேபா), Xகிாி�ைட ெகா��தா�. 
 
 சி1கார�தி� 'Xகிாி�ைட' சதாசிவ� ப*�தா�. அவ$�� உட�ெப)லா� 
ப�றி எாி=த#. இ#வைர, த�னா) மB�ேம ந�றாக எ4த �*8� எ�	 நிைன�த 
அவG��, அ=த Xகிாி�B ந�றாக இ$�ப#ேபா) ேதா�றிய#. ஆைகயா), அ=த 
கைத வசன�ைத அ*ேயா� ெவ	�தா�. அைத எ4திய சி1கார�ைத இ�G� 
அதிகமாக ெவ	�தா�. Xகிாி�*) இ$=த EK�க1கA�, ஜனரLசக நைட8�, 
அவ� உ�ள�ைத� �ைட=தன. 
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 'Xகிாி�B எ�ப* லா� இ$��" எ�	 ேகB�� ெகா!ேட ஊழிய�க� 
வ=தா�க�. 
 
 "இ#�� ேப$ Xகிாி�டாயா? கைத இ)ல... வசன�, மBட�திC� மகா 
மBட�. ச�பவ�ேகா�ைவ எ�கிற ேப�ல ச�ேபாக ேகா�ைவ... சீ0சி... இைதவிட 
நீ1க நாடக� ேபாடாமேல இ$�கலா�. ேவற Xகிாி�Bைட ேவற ஆ�கிBட 
வா1�1க" 
 
 "� ேலB ஸா�. ஆ� கிைட�கிற# க%ட�. இவ� பண� வா1காம எ4தி� 
ெகா��தா�. ம�தவ1க பண� ேகBபா1க." 
 
 "நா� பண�� தாேர�, Xகிாி��� எ4தி�தாேர�. ஏ� ேயாசி�கிறீ1க? எ� 
கைதகள நீ1க ப*0சதி)ைலயா?" ஊழிய�க� ெமளனமாக நட=தா�க�. நட=தைத 
சி1கார�திட� ெசா�னா�க�-அவ� க�#வா� எ�	 எதி�பா��#. அவ� 
க�தாததா) இவ�க� க�தினா�க�. 
 
 "சி1�! எ�ப*டா உ�னால ேகாப�படாம இ$�க �*8#?" 
 
 "ேச)X மாேனஜ� ஆைசைய எ#���பா ெக��கG�?" 
 
 அ�ெகள!ட!B தா� ெப$=த�ைமயானவ�' எ�பைத� காB*� 
ெகா!டதி) ெப$மித� பBடா�. இ#ேபா), ேச)X மாேனஜ$�, நாடக�ைத, 
சி1கார� 'ைடர�B' ெசDய 'ெப$=த�ைமேயா�' ச�மதி�தா�. 
 
 ஒ�திைகக� நட=தன. இ	தி ஒ�திைகைய� பா��க ேச)X மாேனஜ� 
சதாசிவ� வ=தி$=தா�. இர!� <�	 காBசிகைள� பா��தா�. �த) காBசியி) 
அவ� எ4தியேத இ)ைல. இர!டாவதி), பல மா�ற1க�. <�றாவ#, �4சாD 
இ�ெனா�	. சதாசிவ�தா), க�தாம) இ$�க �*யவி)ைல. 
 
 "நி	�#1க. இ=த நாடக�ைத நா� அGமதி�க �*யா#. எ� Xகிாி�ைட 
தி$�த எவG��� உாிைம கிைடயா#." 
 
 அ�ெகள!ட!��, நாடக ைடர�ட$மான சி1கார�� வி�வானா? 
விடவி)ைல. 
 
 "ெசா)C1கேள!டா... Xகிாி�ைட தி$�த ைடர�ட$�� உாிைம உ!�." 
 
 "அ#�காக எ)லா காBசியிேல8� ைக ைவ�கிறதா?" 
 
 "எ)லா�காBசி8� மBடமாக இ$=தா) எ�ன ப!ற#?" 
 
 "எ� Xகிாி�டா மBட�. நா�ெச�X, ைடர� ஷ�தா� மகாமBட�" 
 
 "எ� ைடர� ஷனா? இ*யாB*�. மBடமான Xகிாி�ைட8� ைவ�# சிற=த 
நாடக� தயாாி�க �*8� எ�கிற#�� எ� ைடர� ஷ� ஒ$ உதாரண�". 
 
 "மிXட� சி1கார�! நீ ெரா�ப�தா� ேப�ற" 
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 "மிXட� சதாசிவ�! இ1க நீ1க மாேனஜ� இ)ல. ைரBட�. நா� 
அ�ெகள!ட!B இ)ேல. ைடர�ட�. ேடா!B R \)@" 
 
 "வா��ைதைய அட�கி� ேப�. இ=த மாதிாி ைடர� ஷ� ப!ணியி$�கிேய. 
இைதவிட நீ எ$ைம மா� ேமD�கலா�." 
 
 "எ$ைமமா� எ4தின Xகிாி�ைடவிட, ைடர� ஷ� எIவளேவா ேம)." 
 
 "ேடD எ�னடா நிைன0சி�கிBேட?” 
 
 "டாD. எ�ன நிைன�கK1றடா?" 
 
 "இ�ப* ேபசினா ப)ைல உைட�ேப�" 
 
 "இேதா நாேன உைட�கிேற� பா$." 
 
 ஊழிய�க�, இ$வைர8� வில�கிவிBடா�க�. பிற� இர!� ேகா%*களாகி 
த1கA���ேள அ*�#� ெகா!டா�க�. நாடக� ேபாடாமேல அ1ேக ச!ைட� 
காBசிக� நிைற=த நாடக� ஒ�	 த�2பமாக அர1ேகறிய#. 
 
 விவகார�, மாேனஜி1 ைடர�ட$�� மB�ம)ல ப�திாிைககA��� ேபான#. 
சமய� பா��# ெகா!*$=த எ�.*. சதாசிவ�ைத8�, சி1கார�ைத8� 
'சXெப�ஷனி)' ைவ�தி$�கிறா�. அேனகமாக இ$வ$��� *Xமிஸ) ஆ�� 
எ�கிறா�க�. 
 
 கட�கைரயி) க!ணகி சிைல�க$ேக உ�ள ெபLசி) உBகா�=#ெகா!� 
மேனாத�#வ ��தக� ஒ�றி) ஒ$ ப�க�ைத வி41கி வி�பவ�ேபா), 
அ�ெகள!ட!B சி1கார� ப*�#� ெகா!*$=தா�. 
 
 "உலக�தி) எ)ேலா$ேம ஒேர மாதிாி �ண இய)� உ�ளவராD இ$=தா), 
கலக=தா� மிL��. ஒ$வ� த�னிட� இ$��� �ைறகைள, பிறாிட� காK�ேபா#, 
அவைர ெவ	�கிறா�. உ!ைமயி), இ# ஆ:மன�தி) உ�ள �ய ெவ	�பி� 
சாம��தியமான ெவளி�பா�. �ய �ைறகைள� க!�, த�ைன ெவ	�கவிடாம) 
ஒ$வர# அ*மன� அ=த �ைறகைள ெகா!ட இ�ெனா$வைர ெவ	�கிற#. 'ஈ�' 
த��கிற#. 'ஈேகா' அவ�ைற சாம��திய1களாக� 9ட நிைன�க ைவ�கிற#. இேத 
�ைறக� இ�ெனா$ மனிதனிட� பிரதிப@���ேபா#, ஒ$வ�, அவைன 
ெஜ�ம�பைகவனாD க$#கிறா�. ெவ	�பத� <ல� இவ�, த� ெஜ�ம�தி) 
உ�ள �ைறகைள மைற�கமாக ெவ	�கிறா�. இதனா) தா� சா�ேறா�க� 
த�ைன உணர0 ெசா�னா�க�. தி$<ல�, 'மர�ைத மைற�த# மாமத யாைன' 
எ�ற#���, சா�ரYX 'உ�ைனேய நீ அறிவாD' எ�	 ெசா�ன#���. ைபபிளி) 
'உ�ைன�ேபா) ம�றவைன ேநசி' எ�	 ெசா�ன#��� இ#தா� காரண�. பிறைர 
ெவ	��� ஒ$வ� த�ேன தாேன ேசாதி�#� ெகா�ள ேவ!��." 
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 ப*�தைத நி	�தி விB�, தி��கிBடவ�ேபா), ��தக�தி�� ெவளிேய 
விழி�#� பா��த சா�பசிவ�தி� உட), ஒ$�ைற �C1கிய#. மாேனஜ� 
சதாசிவ�ைத த�ைன க!ணா*யி) பா��ப#ேபா) பா��தா�. 
 
     
 
 

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

8888....     சாம+திசாம+திசாம+திசாம+தி            ----    ச�ப0கிச�ப0கிச�ப0கிச�ப0கி        ----        ஓணா� இைலஓணா� இைலஓணா� இைலஓணா� இைல    
 
 அ=த� பி�ைளயா� ேகாவிC��� - அத�� எதிேர இ$=த N�கைடகA���, 
காDகறி� கைடகA��� இைடேய ஏேதா ஒ$ ெபா$�த� இ$�க ேவ!��. மாைல 
பிற=த ேநர�, அ=த ேகாவி@) அ�0சக� N�கைள ைவ�#� ெகா!� 'ஓ� வ�ர 
#!டாயா' எ�றேபா#, கீைர�காாி மாாிய�மா�. த!ட1கீைர த!� ஒ�ைற 
ஒ*�#� ெகா!*$=தா�. அவ� 'ஓ� விகடாயநம' எ�	 ெசா)@, ஒ$ Nைவ� 
ேபாBடேபா#, N�கார� ஒ$வ�, ��மா '��'��G ஆ*னா�. இ�G� 
ெசா)ல�ேபானா), அவ� ஆடவி)ைல. அவ� ர�த ஓBட�ைத நீ�கிவிB�, அத��� 
பதிலாக நா* நர�� எ1�� ஒ*� ெகா!*$=த 'த!ணி' அ�ப* ஆB* விBட#! 
கைடகA�, மனித�கA� ஒ�றான ேவைள. 
 
 ம�தியான ெவயிC�காக ச�	 ெதாைலவிC�ள #1�<Lசி மர�த$ேக 
நி	�தி ைவ�தி$=த பழ வ!*ைய த�ளி� ெகா!� சி�னாG�, அவ� மைனவி 
பா�வதி8�, பX நிைலய�தி�� அ$ேக வ=தேபா#, "ேதா.. அ=த ேசாமாறி ெநLைச 
பா��# நீBடா உ$B��பா... த�ேதாி கயிேத... இ=த!ட வா�னா கா#ல ஏறல..." 
எ�றா� N�காாி தாய�மா�. வாD ேபசினாC�, ைகக� அைவ பாB��� 
சாம=தி�Nைவ� கB*� ெகா!*$=தன. உடேன சி�னா� மைனவி, "நாG=தா� 
உ�� எ�தைனவாB* ெசா)ற#? ஆ	வய� ைபயைன அ�மணமா விBடா எ�பி*... 
ேடD ேசாமாறி ெநஜா� Nடா!டா.." எ�	 ெசா)@யப*ேய வாைழ� பழ1கைள 
வ!*யி) பர�பினா�. நிஜா� ேபாடாத அ=த0 சி	வனி� உட�ைப� பா��த#� 
பா�வதி எேத0ைசயாக த� கிழி=த ஜா�ெகBைட ைந=த �டைவயா) <*� 
ெகா!டா�. 
 
 நிஜா� ேபாடாத அ)ல# ேபாட வி$�பாத அ=த0 சி�ன�ைபய�, "ந�ம கிBட 
ரா1 காBேன க�தியாேல கீ0சி���ேவ�." எ�	 ெசா)@விB�, பிற� எ)லா 
ெமBராX ர>*கைள8�ேபால ஓ*னா�. சாைலயி� பிளாBபார�#��� கீேழ 
ப�ளமான ஓ� இட�தி) ெச$���கைள ைத�#� ெகா!*$=த சீன� (அதாவ# 
சீனிவாச� எ�ற ெபயாி� �$�க�) ேபாைதயி) ஆ*� ெகா!*$=த தாய�மாவி� 
ஆ��ைடயாைன� பா��தா�. தாய�மா கணவைன க*=# ெகா!*$=தா�... 
 
 "இனிேம காB*. இ=த� பி�ைளயார�ப�தா� ஒ�ைன� ேகBகK�. நா� 
Nவிேல ச�பாதி�கிறத, நீ த!ணியிேல விடற." 
 
 த!ணி�கார� பதில* ெகா��தா�. 
 

அ1ணா அ1ணா அ1ணா அ1ணா ----    ெபா6க� மல%ெபா6க� மல%ெபா6க� மல%ெபா6க� மல%, 1982, 1982, 1982, 1982    
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 "இ�னாேம... படா� ேபஜா� ப!ேற... ஒ�காக கால1கா�தாேல ெமா=ைத 
ெமா=ைதயா N வா1கி�கிG வரK�. நீ ஆ$கிBேடயாவ# 'ைபB�'��� ேபானா) 
நா� உைத�க� ேபாK�... ��மா ஒ$ கிளாXNBடா இ�னாேம... ஏD, >�ைன..." 
 
 மைனவிைய� பா��# ேநா�கி நட=த N�காரைர, சி�னா�, தரதரெவ�	 
இ4�#� ெகா!�ேபாD, #1�<Lசி மர�#��� கீேழ ெகா!�ேபாD �ரள 
ைவ�தா�. தாய�மாவி�� அ$ேக, பிளாBபார �வ$��� - ஒ$ மர�தி��� 
இைடேய ைவ�க�பB*$=த ச#ர�ெபB*யி) ஓணா� இைலகைள தவைள மாதிாி 
ம*�#�கB* அத�� ேம) #C�க0 சாம=தி, ச�ப1கி, ெசIவரளி �த@ய N�கைள 
அ��க��காக - அழகாக கB*�ெகா!*$=த ராம� கீேழ �னி=# அதB*னா�. 
 
 "உ1க ெபாழ�ப பா$1கேளேம... இ# எ�ன �0சாவா �*�கறா$..." 
 
 கீேழ ச�மண� ேபாBடப* N�கB*� ெகா!*$=த சா=தி8�, ஒ$ காைல 
P�கிைவ�#, அதிேல �க� பதி�#. ஆ� உயர மாைல ஒ�றி�� ேராஜா� N�களா) 
அ0சார� ேபாB�� ெகா!*$=த #C�காண��, த1க� �$ஷைன அ!ணா=# 
பா��தா�க�. ஒ$�தி�� இ�ேபா#தா� அபா�ஷ� ஆன#. இ�ெனா$�தி�� ஏ4 
மாத�. அவ�களி� பா�ைவைய� �ாி=# ெகா!ட அ=த இர!� 
ெபா!டாB*�கார�, "ம�ஷ�னா �*�க�தா� ெசDவா�" எ�	 த�பாB���0 
ெசா)@�ெகா!�, எதிேர நி�ற வா*�ைகயாளைர� பா��தா�. 
 
 "எ�தைன �ய� சாமி?" 
 
 "�ழ� எIவள>?" 
 
 "சாம=தி அ�ப# ைபசா. ச�ப1கி அ	ப# ைபசா." 
 
 "ேந�# ��ப# ைபசாதாேன." 
 
 "இ�னி�� சிவரா�திாி சாமி!" 
 
 "அ#�காக இ�ப* அநியாய விைலயா?" 
 
 �ர!� ெகா!*$=த �றநாe�	 Mரனான �$ஷைன பா��தப*ேய 
தாய�மா இைடமறி�தா�. 
 
 "எ1க ெபாய�� அ�ப* சாமி மைழ வ=திBடா அ��B�� அ4கி��... அ�ேபா 
எ1க ேபாD �B*�கிற#...?" 
 
 வா*�ைகயாள� தய1கி� ெகா!*$=தேபா#, "இ1ேக வா சாமி எ1கிBேட 
ேராஜா�N� கீ#. தாமைர கீ#. உ�ேனாட சBைட�� இ=த ேராஜா மாB0சா��" 
எ�ற �ர) ேகBட#. 
 
 எ)ேலா$� தி$�பி� பா��தா�க�. 
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 தாய�மாவி� பலைக� கைட�� ப�த* த�ளி, ஓBைட ேமைஜ ஒ�றி) 
வ!ண வ!ண N�கைள ைவ�தப* க!கைள ெவB*� ெகா!*$=த கா=தா, 
ஒDயாரமாக0 சிாி�தா�. இ$ப�திெர!� வய#�காாி, ெவA�த ெசIவரளி நிற�. 
ச�ப1கி� Nவி� சாய), சாம=தி�N �விய) ேபா�ற அட��தியான தைல�*. அவ� 
பா�ைவ தாளமாBடா# வா*�ைக�கார�. ராமைன விB�விB�, அவ� அ$ேக 
ேபாD நி�	, ஆ!டவG�காக N வா1காம), த� சBைட�� ேமBசாக ேராஜா� 
Nைவ8�, உதB��� ேமBசாக... அவ� க�ன�ைத8� மாறி மாறி� பா��தா�; 
பா��#�ெகா!ேட நி�றா�! 
 
 தாய�மா, சி�னாைன அ��த�ேதா� பா��தேபா#, சி�னா� ராமைன� 
பா��தா�. கா=தா, அ=த வா*�ைகயாள� சBைடயி) ஒ$ ேராஜா இதைழ த� 
ைகபட மாB*னா�. எ)ேலா$� க!கைள சிமிB*யப* ஆகாய�ைத� பா��தா�க�. 
ெபா#வாக, ராமனிட� N இ)லாவிBடா), ேவ!*ய N�கைள அவ� ராமனிடேம 
ெகா��# வா*�ைகயாளாிட� ெகா��க� ெசா)வாேளதவிர, அவ� ராம� 
'கிரா�கிைய' 9�பிடமாBடா�. ராமG� இ�ப*�தா� ஒ$ தடைவ Nேவா� Nவாக 
வி�கB�� எ�	 வாைழ� பழ1கைள வா1கி ைவ�தி$=தா�. 'வ!*�கார' 
சி�னா�. 'எ�ேனாட ேச)X N��பா' எ�	 ெசா�னேபா#, ராம�தா� 
வா1கிவ=த பழ1கைள0 சி�னானிடேம ெகா��# விBடா�. 
 
 இ�ப* எ4த�படாத ஒ$ ெதாழி) த�ம� அ1ேக நட=# வ$�ேபா#, இ=த 
கா=தா நட=#ெகா�A� வித�, அவ�கA��� பி*�கவி)ைல. இIவள>��� ஒ$ 
மாத�தி�� ��� வ=தவ�. அ1ேக கைட ேபாB*$=த ெச$���கைட சீன�, 
அவA�காக இட� விB�, ப�ள�ைத� பா��#� ேபானா�. ஆனா), இ=த 
கா=தாேவா இ�ேபா# எ)ேலா$��� ப�ள� ெவB*� ெகா!*$�கிறா�. 
அவைள� க!*�க>� �*யவி)ைல. அவ� ேச�=தி$��� இட� அ�ப*.. 
 
 ஒ$ மணிேநர� ஓ*விBட#. 
 
 ைலB இ)லாத ைச�கிளி) கா�கி bனிபார� ேபாBட ஒ$வ� லாவகமாக 
வ=தா�. பிளாBபார0 �வாி) ஒ$ ைகைய , ைவ�#�ெகா!�, ைச�கிைள 
அ1�மி1�மாக ஆB*யப*ேய கைடக!கைள ேநாBடமிBடா�. ஆஜாGபா�வான 
ேதா�ற�. ைச�கிளி� ஹா!B பாாி) ெதா1கிய ல�தி� க�� மாதிாி அைம=த, 
அ4�த� தி$�தமான உட�கB�. �த	வ#ேபா) இ$=த க!க�. காD�� ஏறிய 
ைகக�. ஆசாமி�� நா�ப# வய# இ$�கலா�. எ)ேலாைர8� ஒB�ெமா�தமாக 
அதB*னா�: 
 
 "ஏ!டா... ேசாமாறி1களா... *ராஃபி� இைடLசலாகல? ேடD சி�னா�... 
இ1ேக ஏ!டா வ!*ைய நி	�தற... ஒர� கB�டா கயிேத!" 
 
 சி�னாG�, அவ� மைனவி8� எ#>� ேபசாம), வாைழ�பழ வ!*ைய 
��னா) நா�� அ* நக��தி, பிற� பி�னாC� நா�� அ* நக��தி, அைத இ$=த 
இட�திேல நி	�தி� ெகா!*$=தேபா# 
 
 ேபாWXகார� சீனைன அதB*னா�. 
 
 "எ�னடா சீனா, �ேரா�ேபBைட பா�டாியி@$=# தி$B��தனமா ேதா) 
வா1கிறியா�... மாமியா� M� ேகB�தா..." 
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 "அ�ப*)லா� ஒ!K� கிைடயா# சாமி... வாK�னா வ=# பா$" எ�	 
ெசா)@யப*ேய, சீன� அ�தைன ெச$���கைள8� எ��#, அவ� �க�#�� 
எதிேர ஆB*னா�. ேபாWXகார� தி$�தி அைட=தவராD பிளாBபார �வாி) ைக 
ைவ�தப*ேய, ைச�கிைள த�ளியப*ேய, கா=தா ப�க� ேபானா�. பிற� அவ� 
ேமைஜ ேமேல ஒ$ ைகைய ஊ�றி� ெகா!� அவைள� பா��தா�. 
 
 கா=தா ேபசவி)ைல. சிாி�க�9ட இ)ைல. ஒ$ ெவ�ைள ேராஜாைவ எ��# 
அவ� கா�கி0 சBைடயி) ைவ�தா�. அத��� பிற�தா� இ$வ$� சிாி�தா�க�. 
எ�னெவ)லாேமா 'கி�கி�' ேப0��க�. அவ� யாைர� ப�றிேயா ேபசியி$�க 
ேவ!��. இ)ைலெய�றா), ேபாWXகார�, அவ� ேபச�ேபச அ�ப* தி$�பி� 
பா��தி$�க மாBடா�. சிறி# ேநர�தி��� பிற�, கா=தா அவசர அவசரமாக 
கைடைய எ��# ைவ�தா�. "கைடைய ெகாLசேநர� பா��#�கK�" எ�	 
எ)ேலா$��� ஒB�ெமா�தமாக உ�தர> ேபா�வ#ேபா) ேபசிவிB�, 
ேபாWXகாராி� ைச�கிளி) பி�னா) ஏறி� ெகா!டா�. 
 
 அ=த சி)லைற� கைட�கார�களி� தைலக�ேபா), ைச�கி� ச�கர1கA� 
�ழ�றன. கீைர�காாி மாாிய�மா� ெகாதி�தா�:  
 
 "இ�*ேய விB���G ேபானா), அவ� எ)லாைர8� ப��க0 ெசா)வா�. 
அவள மB�� கவனி�க�படா#. அவைன8� ேச��#� கவனி�கK�... 
தB��ெகBட <ேதவியாேல ந�ம எ)லா$��ேம ஆப�# வ=தி$��... ேந�# 
பா�வதிைய� 9�பிBடா�. நாளி�� #C�கான�ைத� 9�பி�வா�... அ�பாேல 
சா=திைய� ேகBடா�... இ=த கா=தா <ேதவி ப!றதனாேல, அவ� எ)லா ஏைழ� 
ெபா�மனாB*8� 9�பிBடா வ=தி$��G நிைன�கா�. இ=த ெநன�ைப நாம 
மா�தி� காBடK�. அவ� ெநLசிேல கீற மLசாேசா�ைத எ��#, அவ�கிBடேய 
தி�ன� ெகா��கK�. அ�ேபாதா�, எ� மன� ஆ	�..." 
 
 ேபசிய வாDக� <*� ெகா!டன - ெவ*�த எாிமைல சிறி# விB�� 
ெகா��ப#ேபா). 
 
 ைச�கிளி) கா=தா>� ேபாWXகார$� வ=# ெகா!*$=தா�க�. அவ� பி� 
இ$�ைகயி) இ$=# இற1கி, கா�ப>!B �வைர லாகவமாக� தா!*, ேமைஜமீ# 
N�கைள� பர�பியேபா# ேபாWXகார� அவ� ைககைள ெச)லமாக வ$*னா�. 
அவ� க�ன�தி� அ$ேக அவ� ைக ேபானேபா#, கா=தா த� ேமாவாயா) அவ� 
ைகைய� தB* விBடா�. "சீ! அ�க�ப�க�#ேல..." எ�	 ெச)லமாக சிK1கினா�. 
அ�ேபா#தா� அவ$��� ம�றவ�க� மனித�களாக� ெதாி=த#. 
 
 ைச�கிைளவிB� இற1கியப*ேய சி�னா� அ$ேக ேபானா�. 
 
 "ஏ!டா சி�னா... சீ�கிரமா வ!*ைய ெகா!� ேபாேய!டா. *ராஃபி�� 
ஏ!டா இைடLசலா நி	�தேற? கயிேத... ேபா��வர�#�� இைடLசலா 
இ$��#..." 
 
 "எ=த� ேபா��வர�#�� சாமி...?" 
 
 "எ�னடா, எதி��ேக�வி ேபாடற? பX Xடா!B ப�கமா வ!* 
நி�க�படா#. ேவK��னா அ=த� ப�கமா ேபா... ேடD ெச$�� க!K ெதாியாத 
ேநர�திேல எ�ன�தடா ைத�கிற? ஏD கீைர வழிைய அைட�கிறாேபால ஏ� 
ெந��ற...? 
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 " சி�னா�, வ!*ேயாட வ!*யாD நி�றா�. சீன� ெச$�ேபாடேவ 
இ$=தா�. கீைரய�மா ஒ$ �!� விரைல9ட நீBடவி)ைல. 
 
 ேபாWXகார$�� பிர0சிைன த�மானமாகிய#. 
 
 "ெசா)ற# கா#ேல விழேல. ேடD, வ!* கயிேத... வ!*ைய� த�றியா, 
இ)@யா?" 
 
 சி�னா�. இ�ேபா# சவா) விBடா�. 
 
 "அட ��மா நி	�# சாேர... நீ bனிபார�#�� ேதா#வா நட=#�கினா), 
நா1கA� அ#��� ேதா#வா நட=#��ேவா�. நீ இ�னாடா�னா..." 
 
 ேபாWXகார$�� ர�த� ெகாதி�த#. மிரBடேலா� ேபசினா�. 
 
 "இ�னாடா, திBட�ேபாB� ப!றீ1களா? நாைள��� பா��#�கலா�. இ=த 
இட�#ேல உ1க கைட இ$=தா நா� ெதா�பிைய கழB* வ0�ேற�!" 
 
 ேபாWXகார�, எ)லா விவர1களிCேம அGபவXத�. �ாி=# ெகா!டா�. 
இ# தனியாக கவனி�கிற சமா0சாரமி)ேல. கா=தாைவ� பா��தப*ேய ைச�கிைள 
உ$B*, பிற� அதி) ஏறி� ெகா!� ெபட)கைள அ4�தினா�. 
 
 ம	நா�. 
 
 N�கைட��� ேபாDவிB�� தி$�பிய தாய�மா>�, சி�னாG� 
ஆ0சாிய�பBடா�க�. கா=தா பி�ைளயா� ேகாவி) �க�பி), கைட ேபாB*$=தா�. 
தாய�மா க!ைண0 சிமிB*யப*ேய, "ேகாவி) ப�க� கைட ேபாட� 9டா#�G 
ெசா�னா1கேள... இவ எ�ப*� ேபாBடா? ஒ$ேவைள, ேகாவி)கார� 
எவைனயாவ# வைள0�� NB*$�காளா...? எ�ேக�� ெகடB�� த�ேதாி கயிேத..." 
எ�றா�. 
 
 ஒIெவா$வ$� த�த� ேவைலகைள� கவனி�க� ெதாட1கினா�க�. தாய�மா 
உதிாி� N�கைள பிளாX*� ேப�பாி) இ$=# வி�வி�#� ெகா!� இ$=தா�. 
சி�னா� வாைழ�பழ வ!*ைய ��னா) இ4�க, பா�வதி அைத பி�னா) 
இ$=# த�ளி� ெகா!*$=தா�. #C�காண��, சா=தி8� ராமேனா� ச!ைட 
ேபாB�� ெகா!*$=தா�க�. மாாிய�மா� தன# கீைரகைள� கி�ளி� ெகா!� 
இ$=தா�... 
 
 திYெர�	 ேபாWX ேவ� வ=# நி�ற#. 
 
 பல ேபாWXகார�க� கீேழ �தி�தா�க�. அ�ப* �தி�தவ�களி) 'கா=தா 
�க:' ஆசாமி8� ஒ$வ�! அ�ேபா# அவ� கா=தாைவ� பா��கவி)ைல. அவ� 
யாேரா, தா� யாேரா எ�ப# ேபா) ஆகாய�ைத� பா��#� ெகா!� நி�றா�. 
அவேரா� வ=த இதர ேபாWXகார�க� ஆA�� ஒ$ ப�கமாக ஓ*, கீைரகைள� 
9ைடேயா��, N�கைள அத� ேமைஜேயா�� ேவG��� திணி�தா�க�. 
சி�னானி� பழ வைககைள உ�ேள P�கி எறி=தா�க�. சீனைன ெச$��� 
ெபB*ேயா� ஏ�றினா�க�. 
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 தைலைம ேபாWXகார� அதB*னா�. 
 
 "இ1ேக கைட ேபாட��டா#�G எ�தைன தடைவ ெசா)@8� ேகBகல. 
உ�... ஏ	1க..." 
 
 தாய�மா ெபா	�க �*யாம) ேகBடா�. கா=தாவி� கைட�ப�க� ைகைய 
நீB*யப*ேய ேகBடா�. 
 
 "அேதா, அ=த� கைட இ$�ேக சாமி?" 
 
 "எ=த� கைட இ$=தா உன�ெக�ன? அ# ேகாவி) ப�க�#ேல இ$��#; 
இ$�கலா�. ெமாத)ல நீ வ!*ேல ஏ	 சBடமா ேபசேற..." 
 
 சி�னா� கா=தாைவ� பா��தப*ேய �ன1கினா�. 
  
 "மBடமான ஒ$ விவகார�#�காக சBட� வ=தைத நிைன0� தாய�மா 
�ல��# சாேர... �ல�பினாC� த�பா� �ல�பல!" 
 
 "ஏ!டா ேசாமாறி... கயிேத... எதி��தா ேபசேற? உன�� ஆ	 மாச� வா1கி� 
ெகா��கேற�. பா�..." 
 
 சி�னானி� பிடறியி) பB� பBெட�	 பிர�ப* வி4=த#. ேவனி��� 
இ$=த இ�ெனா$ ேபாWXகார� அவ� தைல�*ைய� பி*�# உ�ேள இ4�#� 
ேபாBடா�. ேவெறா$வ�, சீனனி� ைகைய �	�கியப* அவைன வ!*��� 
���ற� த�ளினா�. 
 
 தாய�மா, மாாிய�மா�. #C�காண�, சா=தி ஆகிய அ�தைனேப$� 
அ4கி�ேபான N�க�ேபால ேவனி��� எறிய�பBடா�க�. வ!*��� இ$=த 
தாய�மா, கீேழ ஒ�	� �ாியாம) விழி�#� ெகா!*$=த த� மகைன� பா��# 
"நயினா வ=#ட�. விசய�ைத0 ெசா)@B�, இ1ேகேய இ$" எ�	 விழியாB*� 
ேபச - சி�னா�, 'பய�படாேத' எ�ப#ேபா) மைனவியி� �#ைக� தB*� 
ெகா��க, சீன�, த� �க�தி) பதி=த ேபாWX கீறைல� ெப$விரலா) அ4�த 
#C�காண��, சா=தி8�, ராமைன ஆA�ெகா$ ப�கமாக பா��க, கீைர�காாி 
மாாிய�மா� சிதறி� கிட=த ெபா$Bகைள8�, ேகாவி) �க�பி) பB�� 
படாத#�ேபா) பா��#� ெகா!*$=த கா=தாைவ8� ெவ	ைம8ட� ேநா�க... 
 
  
 ேபாWXேவ� �ற�பBட#. ேவக ேவகமாக ஓ*ய#. �த=திர�� �ய 
மாியாைத8� ேவ	 ேவ	 எ�	 உணராத அ=த நிஜா� ேபாடாத சி�ன�பய) 
சிறி#ேநர� திைக�# நி�	 விB�, பிற� அ=த ேவG���பி�னா) ஒ*னா�. அ=த 
ேபாWXேவ� கிள�பிய �4திேயா பி�ைளயா� ேகாவிைல மைற�த#. 
 
 
 

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

இதய�இதய�இதய�இதய�    ேப5கிற+ேப5கிற+ேப5கிற+ேப5கிற+ 14-11-82 
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9999....     அைரமணி ேநர அ	ைவஅைரமணி ேநர அ	ைவஅைரமணி ேநர அ	ைவஅைரமணி ேநர அ	ைவ    
 
 க)வி, விவசாய�, ேகாழி விXதாி�� அதிகாாிக� உBபட எ!ண�9*ய 
அதிகாாிகA�, எ!ணி)லா இதர ஊழிய�கA�, ஃR)B ஒ��க�கA�, அ=த� 
பLசாய�# bனிய� அCவலக�தி�� உ�ேள8� ெவளிேய8� மா�0 ப!ணி� 
ெகா!*$=தா�க�. காரண�, நட�� நிதியா!� �*8� 'மா�0' மாத�தி���, 
ேவைல நட�கிறேதா இ)ைலேயா, ஒ#�கீ� எ�ற பண�ைத எ�ப*யாவ# ெசல> 
ெசDதாக ேவ!��. எ�ப*0 ெசல> ெசDதாC�, 'இ�ப*�தா� ெசல> ெசDேதா�' 
எ�	 காB*யாக ேவ!��. இ)ைலெய�றா), கெல�ட�. அவ�கைள இ=த 
வசதியான இட�தி@$=# #ர�தி, வசதிய�ற இட1கைள� காB*வி�வா�. 
ஆைகயா), எ)ேலா$� ஆைணயாளைர� பா��# ஆேலாசைன ேகBக, 
அைலேமாதி� ெகா!*$=தன�. 
 
 ஆைணயாள� ஐய�ப�, த� அைற��� சில பLசாய�#� தைலவ�களிட� 
காரசாரமாக� ேபசி� ெகா!*$=தேபா#, 'ெவ�#மாLசாவ*' ஊராBசி� தைலவ� 
ஒ�பி@ய�ப� "வண�க�!" எ�	 ெசா)@� ெகா!ேட உ�ேள வ=தா�. 
 
 அவைர� கி�A�கீைர ேபா) கைட�க! பா�ைவயா) 
அலBசிய�ப��திவிB�, வாடாதபB*� தைலவ� ைவரவனிட� ஆைணயாள� 
ஆேவசமாக� ேபசினா� : 
 
 "தைலவேர....! நீ1கேள ெசா)C1க... இவேராட ெவ�#மாLசாவ*ல, 
ேம)நிைல� �*நீ� திBட�ைத� ெகா!� வ=தேத நா�. பி)*1 கB*யா0�. 
ய=திர1கA� வ=தா0�. ஆனா அ=த� கBடட�#ல ேம) பாக� ைபசா நகர�#� 
ேகா�ர� மாதிாி இர!� அ1�ல� வைள=# நி��#. கB*ட� வி4=#ட� 
9டா#1கற#�காக ஒ$ அைண��0 �வ� கBடலாமா�G ேயாசி�கிேறா�. அ#�� 
எ�ப*8� எBடாயிர� 2பாD ேவK�. இ=த மா�0����ள நட�கா#. ஏ�ர) ேம 
வரB��. �*0சிடலா��G �=தாநா�தா� ஒ�பி@ய�ப�கிBட ெசா�ேன�. 
இவ$ ேந�# எ�ன ெசDதி$�கா� ெதாி8மா? அைம0சைர� பா��#, �*நீ� 
திBட�ைத இ=தமாத� இ$ப�ெதBடா� ேததி ெசய)ப��த 'ேடB' வா1கிB� 
வ=தி$�கா�, பா�தி1களா இவ$ ெசDத காாிய�ைத, �	��0 �வ� இ)லாBடா 
கBடட� �	�ேக வி4=தாC� விழலா�. அேதாட எ� தைல8� வி4=#��. நா� 
இ�ேபா எ�ன ப!ணB��..?" 
 
 "நா� எ�ன அ!ணா ப!ற#? ��மா ெசகெரBேடாியB ப�கமா 
ேபான�ேபா, அைம0ச� த�ெசயலாD எ�ைன� பா��#B�, 'ஏDயா நா� ஒ1க 
ஊ$�� வர ேவ!டாமா'�G ேகBடா�. உடேன அைம0ச�கிBட ேப�ற படபட��ல 
'�*நீ� �ழாய திற=# ைவ1க'�G ெதாியா�தனமா ெசா)@Bேட�. அவ$ 
எ�னடா�னா பி.ஏ.-ைய� 9�பிB� �றி0சி�கிBடா�. நா� எ�ன ப!ணB��? 
நீ1க அைம0ச� வாரத வி$�ப மாB*1க�G என��� ெதாியாம� ேபா0�. �*நீ� 
வராததனால �* �4கிட� ேபாயிடா#... ேவK��னா இ�பேவ அ!ண1கிBட 
ேபாயி ேக�ஸ) ப!ணி�ேற�..." 
 
 ஆைணயாள$�� ஒ�பி@ய�ப� த�ைன, பி*�க ேவ!*ய இட�தி) 
பி*�ப# �ாி=#விBட#. விவகார�தி�� ேவ	 கல� ெகா��க�ப�வதா) அவர# 
�க�தி� கல�9ட மாறிவிBட#. 
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 "நா� அ#�காக0 ெசா)லல... தைலவேர! ந�ம அைம0சைர நா� 
வரா!டா��G ெசா)Cேவனா..? ஆ)ைரB... பி. டபி�b. *. எ�ஜினிய$�� 
எ4தி�ேற�. வாBட� ேபா�� ஆசாமிகA��� எ4தி�ேற�. இ$�ப�தLசா� 
ேததி��� �	��0 �வ� எ4�பிடலா�. தைலவேர! ேடா!B ஒ�ாி... 
ஜம�0சிடலா�... அ��ற� ேப0சாள� @Xைட ேபாB���ேவாமா, இ)ல. நீ1கேள..." 
 
 "அ# எ�ப* ஸா�... உ1கைள� ேகBகாம..." 
 
 "ஆ)ைரB... கெல�ட� தைலைம தா1�வா�..." "இ)ேல ஸா�... எ�.எ).ஏ-
தா� தைலைம தா1கK�." 
 
 "ஆைச யாைர விB�#? உம�� பைழயப*8� பிர\ெட�டா ஆகK� 
எ�கிற ஆைச. என�� இ=த ஜி)லாவிேலேய இ$�கK1கற ஆைச... கெல�டேர 
இ$=#B�� ேபாகB��." 
 
 "இ)ல... எ�.எ).ஏ-தா� இ$�கK�." 
 
 வாடாதபB*�தைலவ� சமரச� ெசDதா�. 
 
 "��னிைல�G ஒ!K இ$��... அைத மற=#B*1கேள! எ�.எ).ஏ-ைய 
��னிைல�G ேபாB�டலா�." 
 
 "அ��ற� அ!ண� எ�.பி-��?" 
 
 "ஒ...! அவர மற=#Bேட�. அவ$ சிற��0 ெசா�ெபாழி>..." 
 
 "பைழய ேச�மG�� எ�ன ெகா��க?" 
 
 "அவ$. அைம0ச� �ழாய� திற���ேபா# மாைல ேபா�வா$" 
 
 "�ழாD�கா..?" 
 
 "இ)ல... அைம0ச$��." 
 
 "எ1க *விஷன) ஆRச$�� ஏதாவ# ெகா�1கDயா?" 
 
 "அவ$�கா... அவ$ ந�றி8ைர ெசா)@டB��." 
 
 "அ�ேபா நா� ஆைணயாள�G பதவியி@$=# அ�ேபா�G 
இ$=#டKமா..?" 
 
 "ேவ!டா�. நீ1க... *.*.ஓ. ந�றி ெசா)வா�G அறிவி0சி�1க" 
 
 ஆைணயாள$�� ஒ�	 �ாி=த#. ஏ�ர) �த) ேததி வ$��னாேலேய 
ஒ�பி@ய�ப� த�ைன �Bடாளா�கி விBடா� எ�ப#. இைத விட�9டா#. 
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எ�ப*யாவ# �	��0 �வைர� கB*, அைழ�பித: அ*�# அைம0சாிட� தாேன 
ெகா��#விட ேவ!��. 
 
 ஆைணயாள� ஐய�ப�, வாBட� ேபா�� அதிகாாிகைள8�, பி. டபி�b. * 
எ�ஜினிய�கைள8� நாBகண�காக0 ச=தி�# கா@) விழா� �ைறயாக வி4=#, 
ேமாவாDகைள� ெதாடா� �ைறயாக� ெதாB� �	��0 �வைர எ4�பி விBடா�. 
இத���, அைம0ச� வ$வேத வ$கிறா�, ேவ	 சில ப�ளி� கB*ட1கைள8� 
திற=# ைவ�கேவ!�� எ�	 இதர ஊராBசி� தைலவ�க� ெசா�னைத 
ஆைணயாள� உடன*யாக ஒ��� ெகா!டா�. ஒ�பி@ய�பG�� மB�� ேப� 
ேபாகலாமா? 
 
 விழா நா� பிற=த#. 
 
 ஒ�பி@ய�பனி� ெவ�#மாLசாவ*யி) �*நீ� �ழாD�க$ேக, எவ�சி)வ� 
�ட1கAட� ஏக�பBட ேம�க��ட� உ�A� தைலவ�களி� மைனவிகA� 
மக�கA� கா�தி$=தா�க�. ேமைடயி), அ=த� பக) ேநர�திC�, இரவி) எாியாத 
மி�சார விள��கA� எாி=தன. 
 
 அைம0ச� இ�ெனா$ ஊாி) ஒ$ ப�ளி�9ட�ைத� திற=# ைவ�பத�காக 
வாணேவ*�ைகக� Qழ ேமைட��� ேபானா�. ஆBசி� தைலவ�, அவ� இவ� எ�	 
9Bட�தி) பாதி�ேப� ேமைடயி) இ$=தா�க�. ேமைட�� �!*ய*�#� ேபான 
ப�ளிசிB* ஆRசைர ஆைணயாள� வழி மட�கினா�. அவர# காைத வாய$ேக 
ெகா!� வர0ெசD#, ஏேதா கி�கி��தா�. ப�ளிசிB*யா� �தி�#� #�ளினா� : 
 
 "அDயDேயா...! ந�மால �*யா# ஸா�..." 
 
 "ப�ளிசிB* லா�! நா� ஒ1கள�தா� மைல ேபால ந�பியி$�ேக�... பிளிX 
என�காக... என�காக...!" 
 
 "நா�. எ�ப* லா� அ�ப*? ெகளரவ��G ஒ!K இ$�ேக" 
 
 "அ�ப*0 ெசா)ல�படா#... ஒ1கள மாதிாி ஆBகA�� ெகளரவ� 
ேதைவயி)ல. நா� ஒ1கA�� எIவளேவா ெசDதி$�கிேற�. நீ1க அG��ற நாடக 
ேகா%*கA�� இட� ஃபி�X ப!ணி� ெகா��தி$�ேக�. திைர�பட� 
காB�ற#��... கிராம ேசவ�ைக அG�பியி$�ேக�. இ�ப* உதவி ெசDத என�� 
உதவி ெசDய ஒ1க வா:நா�லேய �த) ச=த��ப� வ=தி$�� பிளீX... பிளீX...!" 
 
 "சாி, பா��கலா�." 
 
 'நீரா$1 கடC��#' - விழா #வ1கிய#. நாைல=# ேப� ேபசினா�க�. 
இத��� நிக:0சி நிரைல� பா�ைவயிBட அைம0ச�, ேந��க உதவியாளாிட� ஏேதா 
ெசா)ல, அவ� அCவலாி� க!ணி) ப��ப*யாக �த) வாிைச நா�கா@ ஒ�றி) 
அம�=தி$=த ப�ளிசிB*யிட� வ=தா�: 
 
 "ப�ளிசிB* ஸா�! அைம0ச$�� ஒ1க ேப0��னா ெரா�ப பி*���." 
 
 "ஹி... ஹி... வசி%ட� வாயால பிர�மாிஷி�G ெசா)ற மாதிாி இ$��." 
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 “எ�ைன நீ1க வசி%ட�G ெசா�ன#ல ச=ேதாஷ�. இ$=தாC� 
இ�ைன�� ஒ1க ெசா�ெபாழிைவ� ேகBகிற அதி�%ட� அைம0ச$�� இ)ைல. 
ஏ�னா. அவ$ அவசர அவசரமா *)@ல ஒ$ கா�பர�ஸு�� பிேள�ல எ�9ட 
வரா�. அதனால ஓ1க ேப0ைச <K நிமிஷ�#ல �*�க0 ெசா�னா�. இ�ெனா$ 
விழா இ$�� பா$1க..." 
 
 ேந��க உதவியாள� ேபாD விBடா�. விழா� தைலவரான கெல�ட� "ப�ளிசிB* அதிகாாி திாிச1� ஐ=# நிமிட� ேப�வா�" எ�	 கறாராக 
அறிவி�#விB� அம�=தா�. 
 
 ப�ளிசிB* அதிகாாி திாிச1� ேமைட�� வ=தா�. அைம0ச$�� ஒ$ ெபாிய 
��பி� ேபாB�விB� "மா!� எ�ற வா��ைத�� மா!� ெகா��த மா!�மி� 
அைம0ச� அவ�கேள! தி$��றளி) ஆBசியதிகார�தி) ெசா�னப* ஆBசி 
ெசC�#� ஆBசி� தைலவ� அவ�கேள! அ�	�... இ�	�... எ�	�... ம�களி� 
இதயRட�தி) அம�=தி$��� ��னா� ேச�ம� �னிர�தின� அவ�கேள...! எ�	 
இ4�தேபா#, "சB��B�G ஒB� ெமா�தமா ெசா)@ �*1க!" எ�றா� கெல�ட�. 
 
 ப�ளிசிB* ஒB�ெமா�தமாக� ேபசவி)ைல. ேமைடயி) இ$=த 
அ�தைனேபைர8� அைடெமாழி ெகா��# விளி�தா�. ெபா#ம�க� ப�தியி) 
தன�� அைடயாள� ெதாி=த ஒ$ சிலைர8� ெபயாிB� (அைடெமாழி8ட�!) 
விளி�தா�. ெபா#ம�க� ப�தியி) ெமஜாாிB*யினராD இ$=த ைபய�கைள 
ேநாிைடயாக அைழ�தா�. 
 
 "ேடD! பச1களா. இவ$ யா$ ெதாி8மாடா..? ெதாியாதா. இவ$தா� 
கெல�ட�. ஆனா) இவைர� பா��தா கெல�ட� மாதிாி ெதாி8தா? இவர யாராவ# 
கெல�ட�G ெசா�னா ந��வா1களா? ந� ஆBசி� தைலவ� அவ�க� அIவள> 
எளிைமயானவ�... அIவள> அட�கமானவ�, இவ$ மாதிாிேய நீ1கA� ப*�# 
��G�� வரK�. இவைர�ேபால ��னைக தவழ... க�Rரமாக அேதசமய� 
எளிைமயாக, ேந�ைமயாக. இனிைமயாக இ$�கK�." 
 
 எ�ப*ேயா பதிைன=# நிமிட� ஆகிய#. கெல�ட�, இ�ேபா# 
'க!��க'வி)ைல. ஆனா) அைம0சரா) அ�ப* இ$�க �*யவி)ைல. அவ� 
�$வ�ைத உய��தியேபா# ேப0சாள� திாிச1� �$திைய மா�றினா�. 
 
 "அட�க�தி) சிற=தவ� அைம0சரா அ)ல# ஆBசி� தைலவரா எ�	 ஒ$ 
பB*ம�றேம நட�தலா�. அ=த அள>�� எளிைமையேய ஒ$ இய)பாக� 
ெகா!டவ� ந� அைம0ச�. தமி:9	� ந)Cலகி� தளநாயக�. எ��தைத �*�பவ� 
�*�தைத எ��பவ�. எதிாி�� அLசாதவ�... ஏெனனி) எதிாிேய இ)லாதவ�. இவ� 
நம�� அைம0சராக� கிைட�தத�� நா� அ$=தவ�..." 
 
 ஆBசி� தைலவ� ேகாப�ேதா� அவைர� பா��தா�. ஆனா) ப�ளிசி* 
திாிச1� விடவி)ைல. ஆBசி� தைலவைர8�. அைம0சைர8� மாறி மாறி� 
�க:=தா�. இைடயிைடேய, ஐ=தா!� திBட1கA���A� ேபானா�, ேபானா�, 
ேபாD� ெகா!ேட இ$=தா�. 
 
 எ�ப*ேயா அைர மணி ேநர� ஆகிவிBட#. அ�ேபா# ேலசாக இ$மிய 
திாிச1�ைவ, அைம0ச� கனி>ட� பா��#� ெகா!ேட "�த@) உட) நல�ைத� 
பா$1க. ேபசி� ேபசிேய உட�ைப8� ெக��#�கிB*1க. ெவ�#மாLசாவ*ல நீ1க 
ேபச� 9டா#. இ# எ�ேனாட அ��� கBடைள. அ1ேக8� ேபசி உட) நல�ைத� 
ெக��#�க� 9டா#. ஒ1கA�� ஒ!K�னா எ� மன� ேக�கா#" எ�றா�. 
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 "மிXட� திாிச1� நீ1க இ1ேகேய இ$=# இ�ேபா நட=த விழா>�� நிbX 
எ4#1க. நா� உ1கைள வ=# பி�க� ப!ணி�கிேற�. வ!*ய எ�Dயா..." 
எ�றா� கெல�ட�. 
 
 தனி�# விட�பBட ப�ளிசிB* ஆRச$��, ஆைணயாள� ெநகி:=த �ர@) 
ந�றி ெசா�னா�. 
 
 "நீ1க மB�� நா� ெசா�ன# மாதிாி அைர மணி ேநர� இ4�#� பி*0�� 
ேபசலா�னா நா� அேராகரா தா�... கைடசி நிமிஷ�#ல ெவ�#மாLசாவ*ல 
ெமஷி�ல ேகாளா	 ஏ�பB*$��. இ�ெனா$ இட�#ல மா�0����ள ேவைலைய 
�*�கK1கற அவசர�#ல இ=த ேவைலைய அைர�ைறயா ேபாB�B� 
எ�ஜினிய$1க ஓ*� ேபாயிBடா1க. அைர மணி ேநர�#�� ��னால அைம0ச� 
ேபாயி$=தா) அ1ேக த!ணீ� வ=தி$�கா#. ந)லேவைள, நீ1க ேபசி�கிB*$�கிற 
சமய�#ல எ�ப*ேயா ஒ$ ெம�கானி�ைக� பி*0� ாி�ேப� ப!ணிBடா1க 
அைம0ச� அ=த ஊ�ல இ$�கற வைர��� ெமஷி� ேவைல ெசD8�. ெரா�ப ந�றி! 
உ1க உதவிைய நி0சய� மற�க மாBேட�. அேடய�பா அ��த� இ)லாமேல அைர 
மணி ேநர� ேபசிB*1கேள... அ# எ�ப* ஸா� �*8#? நீ1க உ!ைமயிேலேய 
ந)ல ேப0சாள�தா�." 
 
 ஆைணயாள� தி$�தி8ட� சிாி�# விB�, தயாராக இ$=த ஜீ�பி) ஏறி, 
கெல�ட� கா$��� கB*ய19	வ# ேபா) பற=தா�. 
 
 ப�ளிசிB* திாிச1� 'இ$�பதா, ேபாவதா எ�	 ெதாியாம), ஒர* 
��னாC�, இர!ட* பி�னாCமாக நடமா*� ெகா!*$=தா�. 
 
 

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

 
10101010.... வா3�ைக� பா�கிவா3�ைக� பா�கிவா3�ைக� பா�கிவா3�ைக� பா�கி    

 
 'எ� ம�கா!... நா� இ�G� �4சா சாகல... டா�ட� கா=தரா� ெசா)Cறத� 
ந)லா ேகA1க'... 
 
 கனக�மா பாB*, இ�ப*0 ெசா)ல�தா� நிைன�தா�. ஆனாC�, அ=த� 
க$�# ெசா)லாக வி)ைல. ெசா)@� ஏ>கைணயான நா�� எ1ேக உ�ள# எ�	 
9ட க!டறிய �*யவி)ைல. அபிநயமாD ெசா)வத�ேகா, காேலா ைகேயா 
த�ேனா� இ$�ப# ேபா�ற உண�>� இ)ைல. அேதா� அ=த டா�ட� 
எ1ேகயி$=# ெசா)Cகிறா� எ�ப#� #)@யமாக� ெதாியவி)ைல. இ�G� 
ெசா)ல�ேபானா), அவA�� தா� எ1ேக இ$�கிேறா�. எ�ப* இ$�கிேறா� 
எ�ற �ழ�ப�. கனவா. நனவா. உயி$லகமா... மரணேலாகமா... Mடா... அ)ல# காடா... எ�	 அைடயாள�ப��த �*யாத மரண மய�க�... த�கா@க P�க�தி��� 
நிர=தர P�க�தி��� இைடேவைளயான இைட�கால மரண� அ)ல# உயி���... 
தைல8� க4�#ேம தானாகி� ேபான பிர�ைம... 
 
 இ=த0 சமய�தி), எ1ேகேயா ேபாDவிB�, அ�ேபா#தா� வ=த பாB*யி� 
மக� ராமDயாவி��, டா�ட� கா=தராT ம�றவ�களிட� ெசா�னைதேய மீ!�� 
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ெசா�னா�. டா�டராக இ$=தாC�, மனித உட�ைப சைத இய=திரமாD பா��காத 
மனிதாபிமானி. 
 
 ”பாB*�� இ$தய� நி�GேபாD இ$��. ஆனாC� <ைள ேவல ெசD8#. 
ெபா#வா ஒ$�த$�� �தலாவ# <ைள நி�G��. அ#�� பிற�தா� இ$தய� 
அட1��. இைத�தா� கிளினி�க) சா> எ�கிேறா�. ஆனா), H�றி) ஒ$ ேகஸாக 
பாB*��, இ�G� <ைள ேவல ெசD8#. அத�� ��னாேலேய இ$தய�தா� 
நி�GB�. அதனால உ1க�மாைவ... ப�க�# ட>� ஆXப�திாி�� இ�பேவ 
எ��#B�� ேபாD, அ1ேக *ாி� ஏ�றி.... <ைள�� ேபாசா��� ெகா��தப*ேய, 
இ$தய�த இய�கி� பா��கலா�... ஒ$ ேவைள, பாB* பிைழ0��கலா�... அ�ப* 
பிைழ�க ைவ�கிற# சிரம�தா�. ஆனா �*யா#�G இ)ல... MBல ஒ$ 
ெபாியவ1க இ$�கிற# ந)ல# தாேன... எ�ன ெசா)றீ1க? ணி 
 
 எ�மா.. எ�ன� ெப�த அ�மாணி... 
  
 ராமDயாைவ, டா�ட� �ாி=# ெகா!டா�. அ�மாைவ வழியG�பி ைவ�க� 
தயாராகி விBடா�. இ#�� ேமல8� ேபசினா), கா� கர�க� பா��பதாக 
நிைன�பா�. ந)லவ$�� அைடயாள� ெசா)லாம) ேபாகK�. ேபாDவிBடா�. 
 
 கனக�மா பாB*�� மகனி� அ4ைக0 ச�த�, பாச0 ச�தமாக� ேகBட#. 
ஆ	த) ெசா)Cவ# ேபா), அவ� <ைள #*�த#. அழாதடா. எ� ராசா.. 
ஆXப�திாிேல. அ�மா பிைழ0���ேவ!டாணி... 
 
 பிைழ�க நிைன�த பாB*�� அவ� பிைழைய உண��#வ# ேபா), க!ணி) 
சி	 வ@. வாயி) ஒ$ வாைத, எவேரா... ேவ	 யா$� இ)ைல. அவ� ெப�ற 
ராமDயாவி� ைகதா�... அத� வாசைன அவA��� �ாிகிற#. பLசி@$=# 
இ$�பாவ# வைர���, அவ� க4�ைத0 ��றி ��தமிBட ைகதா�... அேத ைக, 
தன# விழிகைள இைமகைள இ4�# நைடசா�#வ# ேபா) ேதா�றிய#. அ=த 
மகG�� ஒ�தாைசயாக இ�ேனா$ கர�. வைளய) �C1�� கி!கிணி 
ச�த�ேதா� 'எ�ேத... எ�ேத' எ�	 �ல�பியப*ேய, ெவ�ைள8�, ெசா�ைள8மாD 
ெதாி=த பாB*யி� வாைய <�கிறா�. மரண� ேகார�ைத அழகா�கி� பா��க 
நிைன�தா�கேளா... அ)ல# சி�னLசி	 பி�ைளக�, பாB*ைய ெப! 
N0சா!*யாD, பா��#� பய=#� ப��ைகயி) விழ�9டா# எ�கிற ��ென0 
சாி�ைகேயா... 
 
 கனக�மாவி�� �ாி=# விBட#... அவA�� மய�கேலாக� கைல=# 
மரணேலாக� எதிாி) ேதா�றிய#. 'ேபாக ைவ��� ��ேப ேபாயாக ேவ!��'. 
ஆனாC� இ=த� பாழா� ேபாற <ைள ேகBகமாBேட1�ேத. எ�ைன8� �ல�ப 
ைவ��ேத. நா� ெப�த ம�கா! அ�ப# வ$சமா, ஒ1கள �த)ல இ���ல8� 
அ��ற� மன�ேல8� P�கி0 �ம�கிற எ�ைன ஆXப�திாி��� 9ட ெகா!� 
ேபாக ேவ!டா�. இ=த பாவி <ைள, நா� பா�தறியாத ெவ�ள� கB* ேவல 
ெவB*ய நி	�தற வைர���, ஒ$ அைர நாழிைக ெபா	�க�படாதா... ஒ�பாாிேயாட 
ஒ�பாாியா பிண�த P�கி� �ளி�பாB�1க�G 9சாம ெசா)Cறியேள. பயமா 
இ$�ேக. சா>�� பய�படல ம�கா... எ�ைன உயிேராட எாி0சி�விகேளா எ�கிற 
பய=தா�. ெகாLச ெபா	1க ம�கா... நா� ேபாயி�ேவ�... உலக�#ேல 
இ$�கிறவ1க ேபானா�தா� இ)லாதவ1க இ$�க �*8��G என��� ெதாி8� 
ம�கா'. 
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 கனக�மா பாB*, தன���ேள அ�ப*� ேபசி� பா��தாேள தவிர அவைள, 
ஏேதா ஒ�	 கIவிய#. பய�தி� பய1கர உண�வான Rதியா... திகிலா... 
ெவ	ைமயா... பிர�ைமயா... அ)ல# இைவ அைன�#� ஒ�றான ெப$�ேப� 
உண�வா... ஒ$ பிசாசி� �ல�பலா... அவA�ேக இ�ேபா# �ாியவி)ைல. ஆனாC� 
ெந�றி� 9B*� பி� ப�க� ெவ!பனி ேபா) அ�பி� கிட=த அவ� �� 
<ைளயி) பைழய பதி>க� இ�ேபா# #*�தன. அ�ப# அ�பைத=# 
ஆ!�கA�� ��னா), �கமறியாத மனிதG�� க4�ைத நீB*, இடமறியாத 
ஊ$��� ெப�ேறாைர� பிாி=#, வி) வ!*யி) ஏ	� ேபா#, எ�ப* 
ேபத@�தாேளா, அ�ப*� பBட ேபத@��. 9டேவ, ஏ�பBடேத ஒ$ இனிய 
எதி�பா���... அேதேபா�ற எதி��பா��� இ�ேபா#� அவள# உண�>களி) 
ஊடா*ய#. அ# வா:�ைக #வ�கிய வா:> வ!*. இ#ேவா அைத �*�#விB� 
அைழ�# ெச)C� மரண வ!*. இ# எ�ப* இ$��ேமா... யாெர)லா� 
இ$�பா�கேளா... தனியா ேபாகKேமா... தவியா தவி�கKேமா... Nேலாக�த 
பிாிLச ெவ	ைமயி) �தியா �தி�கKேமா... அ�மாவ பா��கலாமா... ெச�# 
ம*Lசி சிவேலாக� ேபான மகள பா�கலாமா... அவேளாட மவராச� கிைட�பாரா... 
இ)ேல�னா கட>�கிBட� தா� ேபாேவாமா... அவ� எ�ப* இ$�பா�... �$கனா... 
அ�மனா... அ)லாவா... ஏ�வா... இ)ல Q�யமா... ெசா��கமா... அDயேயா நரகமா... பா�கலா�... ெகாLச ேநர�#ல �*0� அவி4�. 
 
 <ைள���ேள �*0ைச அவி:�க� ேபான பாB*�� அவ� மக� ராமDயா 
ேபாBட 9�பா�, கிண�#0 ச�தமாD ேகBடாC�, அவA� அதி) �*யி$��� 
தவைளயானா�. 
 
 'எ�ைன ெப�த அ�மா.. எ�ைன அநாைதயா விB�B� ேபாயிB*ேய... 
எ�ேமா'.... 
 
 ராமDயாைவ, நா�� ேப� ெச)லமாக அதB�வ# ேகBட#. மகனி� தைல, 
தன# தைலயி) ேமா#வைத பாB*, வாைதயாக உண�=தா�. அ�ேபா#தா� 
தன�� தைல இ$�ப# ெதாி=த#. அ�ப*� ெதாிய� ெதாிய <ைளயி) ஏேதா ஒ�	 
�திதாD பதி> ெசDத#. மானசீகமாக� ேபசிய#. 
 
 'அழாேதடா... எ� ராசா... நீ அநாைத இ)லடா... எ�ஜினிய� மகG�, டா�ட� 
ம$மகG�... சி�ன0சி	 ேபர� �B*கAமாD... ெசா�ேதா�� ப�ேதா�� இ$�கிற 
நீ அநாைத இ)ைலடா... அ�ப*� பா��தா, இ=த அ�மாதா!B நாதிய�த <ளி... 
ஆனா ஒ!Kடா... டா�ட� கா=தரா� ெசா�ன# மாதிாி... ஆXப�திாி�� எ�ைன 
எ��#B�� ேபாயி$�கலா�... சா>��� பய=# இ�ப* ேபசல�பா... நா� ெப�த 
மவ�, கா� பண�த ப�தி கவல�படாம, இ=த அ�மாவ.... கைடசி வைர��� 
பிைழ�க ைவ�க� பா��தா�G தி$�திேயாட ெச�#$�ேப�. சிாி0சி�கிBேட 
நிைறவா ேபாயி$�ேப�. அழாேதடா. வாD வ@���'.... 
 
 ராமDயாவி� அ4ைக �*=தேபா#, இ�ெனா$ அ4ைக தனி�# ஒ@�த#. 
பாB*��� பB�� படாமC� ேகBட#. ம$மக� உமாவி� அ4ைக 
உைரநைடேயா� 9*ய ஒ�பாாி அ4ைக.... 
 
 வ=#B*1களா அ�பா! இேதா பா$1க அ�பா! நா� மாமியா$�G 
ம$=#��� நிைன�காம)... தாD��� தாயா நிைன0ச எ� ெதDவ�. 
ெச�#�கிட�கத பா$1க�பா . 
 
 வாD மB�� ெசய)பB� இ$=தா), பாB* ெவளி�பைடயாகேவ 
சிாி�தி$�பா� அ�ப�கரா� வ=#$�கK�... அவேனாட சாதி சன�� 
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வ=#$���... அவ1க ெம0சற#�காக இ�ப* அ4கிறா�.... அ*�கிறா�... 'எ�மா 
எ�ம$மவேள... இ�ப* மாரைட0சி அழத�மா. அ��ற� அ=த� கிழB� �!ைட�� 
அ*0ச4# ெதா!ட� கB*B�... தைல வ@���G' திBட�ேபாற... நீ ம$=#��� 
எ�ன மாமியாரா நிைன�கேல1கற# நிச=தா�மா... இ)லாBடா... ம$=# ெகா��க 
வ=த எ�ேப�தி ஆடலரசிய மாB�� ெதா4வ�#��� ெதார�தி இ$�கமாBேட... ஆமா.. எ�ேப�தி ஆடலரசிேயாட ச�த�ைத� காKேம... ஒ$ ேவைள நாவித��� 
பதிலா அவைளேய #B* ெசா)ல அG�பி இ$�பாகேளா.. ம$மக�காாி அ�ப*� 
பBடவதாேன... எ�மா!... எ�ம$மகேள! உன��� ஒ$ ம$மக� வர�தா� 
ெசDவா�... அDேயா... கட>ேள... எ�ைன சாப� ேபாட ைவ�காேத... அவA� 
ந)லா இ$�கB��... ஆனாC� எ�மக� எ�ன மாதிாி �=தி�கிBடா... அவ� 
'எ�ைன பாடாப��தின மாதிாி அவைன8� ப��த�படா#... கட>ேள... கட>ேள... 
இ=த வர�ைத ெகா� ெதDவேம... நா� உ1கிBட சீ�கிரமா வரK�...' 
 
 திYெர�	 ஒ$மி�த ஒ�பாாி: அ=த அைறைய Nக�பமாகிய#. பாB* சாியாக� 
தா� bகி�தா�. #B*ஷ ேக�க ஊ� சன� வ=#$��... தா:வார� வைர���, 
கி!டC� ேக@8மாD சிாி0சி� ேபசி�கிB� வ=த ஊ��காளிக, உ�ேள வ=த#� 
மார*0சி அ4கிறாAக... அ#>� ஒ$�திய ஒ$�தி க!ண*0சி�கிB��. நைக நBட 
பா��#�கிB�� அ4வாA1க... எ�தைன எழ> MBட பா�#$�ேக�.. ஆனாC� 
இ1க எழ> விழாமேல எழ> நட��#.. ஒ$ேவைள நா� ெச�#� 
ேபாயி$�ேபேனா... 
 
 கனக�மா பாB* �ழ�பி� ேபான ேபா#, ஒ$ ெபாிய அதBட) அ=த 
ஒ�பாளி� 9�#�, உடன*யாக அட1கிய#. அ�ப* அட1கிய#� ஒ$ உைரயாட). 
 
 ராமDயா... ஒ� ெபாிய த1க0சிய காKேம ... 
 
 'அவ� கைத உம��� ெதாியாதா? சி�ன� த1க0சி க)யாண�#�� 
இவA�� ேபாBடத விட ப�# ப>� அதிகமா ேபாBேட�. இவ� �தியா �தி0சா�. 
த1க0சி�� ேபாBட அதிக நைக தன��� ேபாடK��G க�தினா�... நா�, இ=த� 
கால�# விைலவாசிய கண��ல எ��க0 ெசா�ேன�. உடேன கண�� 
தீ��#Bடா�... இனிேம இ=த MBல கா) ைவ�க ேபாறதி)ைல�G சபத� 
ேபாBடா�. அ�மா, அவ� நிைனவா கிட�கிறைத ஒ$ ஆ� <ல� ெசா)@ 
அG�பிேன�... அ�ப*8� வரல... 
 
 உைரயாட@) ஒ$ இைடேவைள... ஒ�பாாிைய விB�விB� உ�	� 
ேகBடவ�களி� கசா�சா ச�த1க�... ச�திரLசாவ* �K�K��... கனக�மா 
பாB*8�, மகைள மானசீகமாக <ைள�திைரயி) ஏ�றி, நியாய� ேகBடா�. - 
 
 'நா� ெப�தமகேள... எ�ைன விB� நீபிாிய�படா#�G உ�A�ேலேய 
உ�ைன� ெப�த இ=த அ�மாேவாட எைட ப�# ப>� எைடய விட ெகாைறL� 
ேபாயி�0ேச... இ#�� ேமல8� நா� அைர�ைறயாD இ$�கKமா?.. இ�G� 
இ=த� ேபD�பய <ைள எ�ைன விட மாBேப1�ேத'.. 
 
 ஒ�பாாி பாட)க�, கி!டC� ேக@8மான வசன1கAட� உ0ச�தி�� 
ேபான ேபா# மீ!�� ஒ$ அதBட), ஒ�பாாி�காாிக� மீ!�� கைத ேகBக, 
வாDகைள <*, க!கைள0 சிமிB*, கா#களி) கவன�ைத ஒ�றி�தேபா# - 
 
 'ராமDயா.. ஒ� த�பிமா$�� ேசதி ெசா)@B*யா?'... 
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 'ெமBராXகார�, நாைள���தா� வர �*8மா�.. பிேரத�த பா#கா�க 
�*யாBடா), அட�க� ெசDய0 ெசா)@Bடா�. காாிய�#ல கல=#��வனா�. 
இ=த0 ச=த��ப�தில, பாக� பிாிவிைன8� வ0��கKமா�. பதிைனL� நாைள�� 
��ேனேய ேசதி ெசா)@8�, ெப�த தாைய எB*� பாராத பயC�� ெசா�# 
ேவKமா� ெசா�# ெகா��#�வனா?' 
 
 'அ��ற� அெமாி�கா�கார�?' 
 
 'ெபாிய த�பியா. பாவ� இ�பதா�, அெமாி�கா>ல �#� க�ெபனி 
ஆர�பி0�$�கானா�. அ�ப* இ$�கயில எ�ப* வர�*8�? ஆனாC�, ேபான 
வாரேம ெசா)@Bடா�. எIவள> டால� ேவK��னாC� அG��வனா�. 
அ�மாேவாட சமாதிய ேகாயி) மாதிாி கBடKமா�. அ��த வ$ச� மகA�� 
மா�பி�ைள� பா��க வ$�ேபா#, அ�மா சமாதியில Nைச நட�#வனா�.. அேடD 
கா��தி. அெமாி�க சி�தா�பா>��, பாB* இற=த ெசDதிய0 ெசா)@ க)லைற 
ேகாயி) கBட �ைறLச# <வாயிர� டால� ஆ���G ெட@ேபா� ேபா�'... 
 
 கனக�மா. தன# <ைளைய, ஆB� <ைளைய� ேபா) அாிவா� மைணயி) 
மானசீகமாக அ	�தா�. பாB* �ல�பினாேளா.. இ)ைல <ைள �ல�பியேதா... 
 
 'நா� ெப�த ம�கா. �*ைசயாD இ$=த இ=த MBைட ேகா�ரமா ஆ�கின 
என�� க)லைற ேதைவ தா!டா... உ1கள ெப�த வயி�த. அ# எ1ேக இ$�ேகா. ேத*� பி*0சி ெர!டா� கீறி அ#ல க)லைற கB�1கடா... அவசர ஆப�#�� 
ெசா=த� ப=த�ைத வரவைழ�க�தா�, ெட@ேபா� இ$�கிறதா ெநன0ேச�... 
இ�ப�தா� �ாிய# ம�கா. தாD பி�ள உற>� ெட@ேபா� சிேநகித��G'. 
 
 திYெர�	 ஒ$ 9��ர). அ# �*8� ��ேப, ராமDயாவி� அதBட). அவ� 
மைனவியி� பிளிற). 
 
 'பாB*�மா... நீ இ)லாம நா� எ�ப* இ$�ேப� பாB*�மா? 
 
 'மாB��� ைவ�ேகா) ேபாடாம. இ1க வ=# பிலா�கணமா பா�ற? <ேதவி... 
ேவK��னா உ� பாB*9ட ேபாறியா?' 
 
 'தாயி)லா� ெபா!K�பா... இ�ப*யா தைலயில �B�ற#?' 
 
 'ஓ1கA�� எ�ன ெதாி8� மாமா? இ=த� ேகண0சி எ�ேபா இ=த 
MB����ள கால* வ0சாேளா அ�பேவ இ>க நாD படாத பா�தா�.' 
 
 சலன�ைதக �ைற�#� �ைற�#, ச�னL ச�னமாD, அட�கமாகி� 
ெகா!*$=த கனக�மாவி� <ைளயி) பைழய நிக:>களி� பதி>க� �B*ன; 
ேமாதின... மனித� காBசிகளாD படெம��தன. 
 
 பாB*யி� தைலமக� - �த@ர> ேபா) மற�க �*யாத �த)மக� 
ெசா�ண�ைத, ெவளிbாி) ஒ$ ெரவி�b இ�Xெப�ட$��, சீேரா�� சிற�ேபா�� 
கB*� ெகா��தா�. அ=த மகA��, நீ!ட இைடேவைள��� பிற�, மல*� 
பBட�ைத ம	�க� பிற=தவ� இ=த ஆடலரசி. அD=# வயதிேலேய, ப0ைச 
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அைர�பவாைட, ெவ�ைள0 சBைட8மாD இ1கிWX ப�ளி� 9ட�#��� 
ேபானவ�. ஏ	� ேபா#� ேவG.. இற1�� ேபா#� ேவG.. �வியாமC�, 
கவியாமC�, நீளாமC�, �$1காமC� உ�ள அவ� �க�தி), க!ைண மB�� 
பா��# �*�க கா)8கமா��; <�ைக� பா��# �*�க �4 8கமா��. 
அ�ேப��பBட நளின�. ஆனாC�, இவA�� ப�னிெர!� வய� வ=த ேபா#, 
அ�ப�கார�, லLச�#ல மாB*, ெஜயிC�� ேபாயிBடா�. அவமான� தா1காம) 
ெசா�ண��, #��� ேபாB� த�ைன� தாேன ெகா�G�கிBடா�. தாD மாமேன 
அைட�கல��G, இ=த0 சி�ன0 சிB�, இ1க வ=த#. ஆனாC� இவைள மாB�� 
ெதா4வ�#ேலேய மாடாD ேபாB�Bடாக, தின� ஒ$ �B�... மாத� ஒ$ Q�... 
இவA� பாB*8�, ஒ$�த$�� ஒ$�த� �B�� ெகா��தா�க�. இரவி) 
ப��ைகயி) பாB*ைய சி�கென� பி*�#� ெகா�வா�. பாB*�மா! எ�	 
ஒைசயிBடப*ேய, P�க� கைல�பவ�. இ�ைற�ேகா நாைள�ேகா ெபாியவளாD 
ஆக�ேபாகிற மத���... அத�காகேவ மகG� ம$கA� கா�தி$�கிறா�க�. 
ம$மகளி� ��தி பிசகிய மாமா மகG��, இவைள ெகா��க ேபாவதாக ஒ$நா� 
ேப0� அ*பBட#. பாB*யி� கா#படேவ ேபசி� ெகா!டா�க�. உடேன 
காமாBசியான பாB*, காளியானா�. 'உன��� ெப! இ$��டா எ�	 
அதB*னா�. எ� உயி� இ$�கிறவைர���. இ�ப*�பBட ெபா$=தா� க)யாண� 
நட�கா#டா...' எ�	 சபத� ேபாBடா�. 'இ�ேபா இ=த0 சி�ன0சி	�கி, எ�ன 
ஆவாேளா? எ�ப* ேபாவாளா? கட>ேள. கட>ேள. க!ணி)லாத கட>ேள...' 
 
 கனக�மா பாB*யி� <ைள, பைழய பதி>கைள �#�பி�#� 
ெகா!*$=தேபா# - 
 
 'பாB*�மா எ�ன� தனியா விB�B� ேபாகாேத. பாB*�மா. எ�ைன8� 
9B*B�� ேபா. நா� உயிேரா� இ$�க மாBேட�'. 
 
 �த) தடைவயாக, தாD மாமனி� கBடைளைய மீறி, மாB�� 
ெதா4வ�தி��� ேபாகாம), நி�ற இட�திேலேய நி�றப* RறிBட ஆடலரசியி� 
�ல�ப), பாB*யி� <ைளயி) ஒ$ �திய பதிைவ ஏ�ப��திய#. 9டேவ ெவளிேய 
இழ>0 ச1கி� ஓ1கார�. உ�ேள ஒ�பாாியி� உ0ச�. இ=த இர!�� ஒ�ைற 
ஒ�	 9B*� ெகா!��, �ைற�#� ெகா!��, இ$=த ேபா#, 'சீ�கிரமா 
�ளி�பாB�1க' எ�ற ஆைணக�... மீ!�� ஆடலரசியி� ஒல�. 'பாB*�மா 
எ�ைன 9B*� ேபா பாB*�மா.. இ)லாBடா தி$�ப வ=#� பாB*�மா’... 
 
 கனக�மா பாB*யி� <ைள உ�கிரமான#, உ%ணமான#. பி�ன� 
ஒளியான#. வா:=தாக ேவ!�� எ�ற ைவரா�கிய�, அவ� உட) �4�க எ!ண 
அைலகைள எ4�பின. வா:வG�க� ஒ�றாD திர!�, உயி��திரளான#. 
ஈXவர�, எமைன உைத�ப# ேபா�ற ஒ$ காBசி, அவ� உ0சி�ைன கபால�தி) 
ேதா�றிய#. உடேன தைலசி�மாசின�தி) உ�ள ��, பி�, ப�கவாB� 
<ைள�ப�திக� அ�தைன8� ஒ�	 ேச�=#, த1க� அதிகார�ைத, உட)ேதச�தி� 
மீ# நிைலநாB*� ெகா!*$=தேபா# - 
 
 கனக�மா பாB*யி� க!க�. இைம0சிைறயி) இ$=# வி�தைல ெப�	 
�ழ�றன. வல# கா) சிறி# ேம) ேநா�கி எ�பிய#. இட# கா) பாB*ைய எ4��� 
�ய�சியாக கB*) ச�த�தி) அ4=த� பதி=த#. இர!� ைககA� ப�கவாB�0 
சBட1கைள கIவி�ெகா!டன. 
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11111111....     ெவ�ளி� திைர4�ெவ�ளி� திைர4�ெவ�ளி� திைர4�ெவ�ளி� திைர4�        !!!!தி� திைர4�தி� திைர4�தி� திைர4�தி� திைர4�    
 
 அ=த ரயி) வ!*யி� �ளி�சாதன� ெபB*யி� வாச@), அ�னிநா�, 
உடைல� காBடாம), தைலைய மB�=தா� காB*யி$�பா�. அத���, 9Bட� 
அைல அைலயாD ேமாதிய#. ரயி) இைர0சைல தவி�ெபா*யா��� மனித 
இைர0ச), ேகாஷ� 90ச)க�. #1கி எ4=த#� ெவளி�ப�ேம மி$க0 ச�த1க� - 
அ�ப*�பBட ெப$L ச�த�. அ=த மாவBட� தைலநகாி) ச=# ெபா=#கைள8� 
சா�கைட <*கைள8� 9ட விB� ைவ�காம), ஒBட�பBட கBட�பBட 
ேபாXட�களி) காண�பBட- 
 

  நா� ேபா�	� நாயகேன! 
  நாைளய �தலைம0சேர! 
  இ�ைறய இளவரேச! 
  கனவி� நனேவ! 
  நினவி� கனேவ! 
  ��தமிழி� ��காலேம! 
  ��கால�தி� ��தமிேழ! 
 

எ�பன ேபா�ற ெத$வாசக1க�, இ�ேபா# ெசா)@ழ=#, ெபா$ளிழ=#, 
அ�தைனேப� வாயிC� 90ச)களாD ெவளி�பBடன. 
 
 ந*��0 ச�கரவ��தி அ�னிநா�ைத வரேவ�பத�காக 9Bட �க�பி) நி�ற 
மாநில அ�னிநா� ந�பணி ம�ற தைலவ� அ�னிதாச� எ�.ஏ. பி), #ைண� 
தைலவ�களான அ�னி அ*யா� எ�.கா�, டா�ட� அ�னிராஜ�, அ�னி#ைர, 
மாவBட� தைலவரான பா!*ய� அ�னி பி.ஏ. பி.இ*., ெபா#0 ெசயலாள� 
மாாி��# அ�னி பி.எX.சி., ஆகிேயா�, அ�னிைய� பா��# ஓ*யேபா# அவ�க� 
9B*வ=த 9Bடேம, அவ�கைள ஓர1கB*விB�, பாD=த#. அத��� �4 
உட�ைப8� காB*ய அ�னிநா�ைத, அலா�காக� #��கி தைலயி)ேபாB� 
9�தா*ய#. அவ� ந*�#� பா*ய 'அேட ைப�கா... பேட ��கா' எ�ற பாடைல 
ஆ* ஆ* இைச�த#. 
 
    அ�னிநா�, 9Bட�தி) மித=தா�. ைகேவ	 கா)ேவறாக>�, தைல 
தனியாD� கிட�ப# ேபால>� காண�பBடா�. அ=த� ��ப@) அ*�க* <:கி8� 
ேபானா�. யா� யாேரா கி�Aகிறா�க�. �*ைய� பி*�# இ4�கிறா�க�. 
க�ன1கைள வ$�கிறா�க�. அைவ அ�தைன8� உபாைதயி� உ0ச�. ஆனாC� 
வழ�கமான ��னைகைய� படரவிBடப*ேய சி�கி� ெகா!*$=த ைககைள ேமேல 
P�கி, அ1�மி1�மாD ஆB*னா�. இத��� 'இய��ந� பிரமி��' ஏக�, 
ேபாWசாைர 9B*வ=தா�. அைம0ச$�காக பாராவாD வ=தவ�க� ஆர�ப�தி) 
ேயாசி�தா�க�. இவ�, நீலகிாி மாவBட�தி) க�னட ந*க� ராT�மா$��, 
பா#கா�� ெகா��கவி)ைல எ�ற காரண�தி) ஒ$ ேபாWX *.எX.பி.ைய, �ரBசி� 

ஆன�தஆன�தஆன�தஆன�த    விகட�விகட�விகட�விகட�    ––––    அ�ேடாப%அ�ேடாப%அ�ேடாப%அ�ேடாப%, 1999 , 1999 , 1999 , 1999     
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தைலவ� சXெப!B ெசDதைத, ஏக� அவ�கA�� நிைன>�ப��தினா�. உடேன 
அவ�க� அவG�� ��னாேலேய ஓ*னா�க�. ரசிக� ெப$ம�கைள ல�தி� 
க��களா) ெந�பிெந�பி, அ�னிநா�ைத ெவளி�ப��தி, அவைன0 ��றி பா#கா�� 
வைளயமாD நி�	ெகா!டா�க�. அ�ப*8� பாD=# வ=த ரசிக�கைள ேநா�கி, 
ல�தி� க��கைள ஆB*னா�க�. ரசிக� ெப$ம�க� ஓரள> அைமதி�பB�, 
அ�னிநா�ைத அ!ணா=# பா��தா�க�. அவன# திைர�பட� பி�ப1களி) 
��கா)வாசிேய அவ� காண�பBடதி), திைர�பட வி�ைத ெதாியாத அவ�கA�� 
சிறி# ஏமா�ற=தா�. ஆனாC� அவ�மீ# பதிய� ேபாBட க!கைள 
எ��கவி)ைல. சராசாி��� அதிகமான உயர� கைளயான ேதா�றேமா இ)ைலேயா 
கைலயான ேதா�ற�. ெதா��� வைர பBட�ேபாடாத சBைட.. நி�வாண மா��... 
அத�� ேகாவண�ேபாலான டால� ெசயி�.... கா#களி) இ$=# ெதா1கிய த1க0 
ெசயினி� இ$ �ைனகைள8� இைண�# மா�பி) கவி:=த <��� க!ணா* 
ேபா�Mர�க� அணி8� இைழதைழ ேப!B. அவ� உ$வ1கைளேய ப)ேவ	 
ேகாண1களி) *ைச� ெசDத ெபா�ைம0 ெசா�கா... 
 
 அ�னிநா�, ேபாWX பா#கா�ேபா� ரசிக� 90சேலா� நட=தா�. 
'ெபா)லாத� பயCக... இவGகள ெந$1க விடாதி1க...' எ�	 இ�Xெப�டாிட� 
கீேழ �னி=#, அவ� கா#களி) கி�கி��#விB�, மீ!�� தைலைய நிமி��தி, 
ரசிக�கைள� பா��#, த�ப�க� வ$�ப* ைகைய ஆB*னா�. இதனா) சில 
ரசிக�கைள ல�தி, ��திய#. அவ�கள# அ�மா�கA� அ�கா�கA� வ���� 
இ4�க�பBடா�க�. அ�னிநா�, அ=த ல�தி�த�மான வா��ைதக�, த� காதி) 
விழாத#ேபா) பரா��� பா��தப*ேய நட=தா�. அ=த ரயி) நிைலய�தி� சிர1� 
பி*�த �வ�களி) ஒBட�பBட தன# ப)ேவ	 உ$வ�பட1கைள ரசி�#� 
பா��தா�. கரா�ேத அ�னிநா�... சில�ப� அ�னிநா�... ப��ைகயைற� கி)லா* 
அ�னிநா�... #�பா�கி இ�Xெப�ட� அ�னிநா�... �ரB�� ெகா�ைள�கார� 
அ�னிநா�... 
 
 இ=த நிைலய�தி�� அ�பா), இ$பத* உயர�தி��ேம), ஒ$ க4ைதயி� 
உயர�தி��� ஒ$ ப�றியி� அகல�தி��மான 'கB-அ>Bைட' ரசி�#� 
பா��தப*ேய நட=தா�. ஆனாC�, ஒ$ வி�தியாசமான ேபாXட�, அவ� க!ைண 
உ	�திய#. 'எதி�கால ஆAநேர... எ1க� அ�னிநா�ேத' எ�ற வாசக�ேதா�, 
தைலயி) கிாீட��, ைகயி) ெச1ேகாCமாD ேதா�றிய தன# உ$வ�ைத� பா��#, 
அவ� <B-அ>Bஆகி அ�ப*ேய நி�றா�. அ=த0 சமய� பா��# ஒ$ #��கான 
இைளஞ�, சில மிG�கமான மனித�கேளா� வ=#, ல�தி� க�� வைளய�தி� ஒ$ 
ப�க�ைத அலBசியமாக� த�ளியப*ேய, உ�ேள ேபானா�. அ�னிநா�தி� 
நீBட�படாத ைககைள இ4�#�பி*�# ஒ$ �C�� �C�கியப*ேய இ�ப*� 
ேபசினா�. 
 
 "நா�... ேமக நாத� ஐ.ஏ.எX.... இ=த மாவBட ஆBசி� தைலவ�. மா!�மி� 
அைம0ச� அ��த� அவ�க�, உ1கைள� பா��க வி$��கிறா�. அேதா �தலா� 
வ���� பயணிக� வி�தியி) ெசDதியாள�கA�� ேபB* ெகா��கிறா�. இ=த 
மாவBட�தி) நட�கிற ஜாதி� கலவர1கைள� க!டறி=#, இ�ேபா# விள�கி� 
ெகா!*$�கிறா�. இ�தைன ெந$�க*யிC� உ1கைள� காண வி$��கிறா�. 
ைகேயா� 9B* வர0ெசா�னா�... ேபாகலாமா?..." 
 
 அ�னிநா� வழ�க�ேபா), ‘இய��ந� பிரமி��’ ஏகைன. வைள�#� 
பா��தா�. அவ� பா�ைவகைள அ��த� ப��#வத�காகேவ பிறவி எ��த#ேபா), 
அவ� �க�ைதேய� பா��த இய��ந� பிரமி��, ஆBசி� தைலவ$�� விBடா� ஒ$ 
வி�..... 
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 "எ1க அ!ண�தா�, உ1க அைம0ச$��� ேதைவ. உ1க அைம0ச� எ1க 
அ!ணG��� ேதைவயி)ைல... இ�G� ஐ=# நிமிட� ைட� ெகா��ேக�... 
ேவKமி�னா ஓ1க அைம0சர இ1க வ=#, அ!ணன� பா��க0 ெசா)C1க... 
எ�னDயா இ#... நாB�ல தராதரேம இ)லாம� ேபாயிB�..." 
 
 அ�னிநா�, ஆேமாதி�பாD, தைலயாB*யேபா#, �@யாD வ=த மாவBட 
ஆBசி� தைலவ� இ�ேபா# Q�பBட NைனயாD, தி$�பி� பாராமேல நட=தா�. 
அவர# பாிவார மனித�கA� ஆBசி� தைலவ� தி$�பி� பா��காததா), ேநராக� 
பா��தப*ேய நட=தா�க�. 
 
 அ�னிநா�, அைம0சாி� வ$ைக�காக� கா�தி$�ப#ேபா), அ1�மி1�மாD 
பரா��� பா��தா�. அ=த0 சமய� பா��# ரயி) நிைலய�தி) ஒ$ Nவர� மர�#�� 
அ*யி), அ�னிநா�ைத எதி�பா��# ��பலாD 9* நி�ற க)[ாி மாணவிக�, 
அவ� நி�றைத� பா��த#�, தைலவிாி ேகாலமாக ஓ*வ=# 9Bட�#� 
கல=தா�க�. ெமாBைட மரமாD� ேதா�றிய ஆடவ� 9Bட�தி), ெப! N�களாD� 
மல�=தா�க�. ேத�> ேநர=தா�. அ# வ$�... ேபா��. ஆனா), காத) சி1கார� 
அ�னிநா� அ�ப* அ)லேவ... எ�ேபாேதா வ$கிறவ�. விட �*8மா....? "சா� சா�... 
அ�னிசா�.... ஆBேடாகிரா� ேபா�1கசா�... �ளீX அ�னி.... ேபாB��தா� 
ேபாகK� அ�னி... இ)லாBடா ந*ைக க�பா, உ1கள 'காதேலா காத)' பட�தில 
வழிமறி�� ெசDத#ேபால வழிமறி��மா���..." 
 
 எதி�கால அைம0ச$��ாிய அ�தைன� த�திகைள8� ெகா!ட ஒ$�தி, 
உர�க0 ெசா�ன#� ஒேர சிாி��.... ஒேர �Bட)ேமாத)... ஒIெவா$�தியி� 
ைகயிC� ஒ$ ேநாB�� ��தக�, தைல�� ேம) ேபாD பறைவயாD சிறக*�த#.... 
விசிறியாD விாி=த#... அ�னிநா�#� சிாி�தப*ேய ைகெய4�#� ேபாட� 
ேபானா�... அ=த0 சமய�தி) - ெக��*வத�� ஒ$ நிமிட�தி�� ��பாகேவ ஒ$ 
த*�த மனித�, தன# ைக�த* மனித�கேளா� ஓ*வ=தா�. கைரேவB*.... 
கைர�#!�... ஆ1கா1ேக கைரகA� ெகா!ட �க�.... 9ட வர ம	�த மாவBட 
ஆBசி� தைலவைர, ெச�ைனயி) அர�� தைலைம0 ெசயலக�தி) ஒ$ #$� பி*�த 
நா�கா@யி) #ைண0 ெசயலாளராக அம��திவி�வ# எ�ற ஆேவச�ேதா� 
ெந$�பாD வ=தவ�, நீராD0 ெகாB*னா�... அ�னிநா�ைத ஆர� த4வியப*ேய 
ஆன=த� 90ச@Bடா�. 
 
 'எ� ெபய� அ��த�.... அைம0சராD இ$�ேக�... ஒ1க எ)லா� பட1கAேம 
என�� அ�#ப* எ� மைனவி��� ஒ1கள ெரா�ப� பி*���... இ=தா�பா ேகமரா... எ1க ெர!� ேபைர8� ேச��# ஒ$ பட� எ�... பி.ஆ�.ஓ! நாG� 
தாைன�தளபதி அ�னிநா�#� இ$�கிற பட1கைள ப�திாிைககA�� அG�பி�. 
ஒ1கள� பா��தேத எ� க!க� ெசDத பா�கிய�!’ 
 
 அைம0சாி� ேபB*�காக வ=தி$=த அ�தைன ெசDதியாள�கA�, 
ெதாைல�காBசி நி�ண�கA�, நி�ணி�A�, அைம0சைர விB�விB�, 
அ�னிநா�ைத ெமாD�தா�க�. அவேனா, த� கால*யி) க!கைள� �வி�த 
அைம0ச� அ��தைன கB*யைண�#, பிற� ெநL��� ேநராD நிமி��தி, ஒ$ 
ைகைய மB�� P�கி ஆB*�காB* அவைர ஆசீ�வதி�தா�. அ#வைர��� 
கா�தி$=த ெசDதியாள�க� அ��க��காக� ேகBடா�க�... 
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 'அ�னிநா�!... ஒ1க மாநில அ�னிநா� ந�பணி ம�ற மகாநாB*), ம�ற�ைத 
ஒ$ அரசிய) கBசியாD அறிவி�க� ேபாறீ1களா�... இ# உ!ைமயா?' 
 
 அ�னிநா�, அைம0சைர ஒ$ த�A த�ளிவிB� ெசDதியாள�கைள ெந$1கி 
சிாி�தப*ேய பதிலளி�தா�. 
 
 'மாநா� மாைலயி) #வ1�கிற#... ெபா	�தி$=# பா$1க�... 
 
 'அ��ற� மிXட� அ�னி...! இ=த0 சாதி�கலவர1கள� ப�றி எ�ன 
நிைன�கிறீ1க?... 
 
 'சாதி எ�ற>ட�, என�� நிைன>�� வ$� வா��ைத 'ெப!சாதி'தா�. அ=த 
நிைன�ேபாடதா� எ� தாDமாமா MB��� ேபாDகிBேட இ$�ேக�.' 
 
 'ம! வாசைனய Pளா�கிB*1க அ�னி... இ�ப>� கிராம1கAல மைனவிய 
'ெப!சாதி'�Gதா� 9�பி�வா1க. ஆமா அ1க எ�ன விேசஷ�?' 
 
 'எ� மாமா மக� கய)விழிைய கB*�க� ேபாேற�...' 
 
 ெசDதியாள� 9Bட� �!*ய*�த#…. ெபா�காரா� அK�!� ெவ*�� 
அறிவி�� ேபB*யி)9ட, அ�ப* �!*ய*�தி$�க மாBடா�க�... ேகமரா�க� 
பளி0சிBடன... ெதாைல�காBசி M*ேயா�க� ஒளியிBடன... மிக ��கியமான 
நிக:0சி.... அ#>� தைல��0 ெசDதி... ஏேனாதாேனா�G இ$�க �*யா#... 
 
 'வா:�#�க� அ�னிசா�! இ# காத) தி$மணமா?' 
 
 'ேநா... ேநா... எ1க மாமா ெபா!ண, ப�# வய�0 சி	மியா பா��த#... 
அ#��� பிற� ப�# வ$டமா பா��கேவ இ)ல... எ�ேனாட கிராம�# ேவ�க� 
விB�ட� படா#�G� எ�ைன சி�ன வயதி) ஆதாி�த தாDமாமா>�� 
ந�றி�கடனா8� கய)விழிய� கB*�க�ேபாேற�.' 
 
 'த�பா நிைன�க�படா#. ஒ1கA��� ந*ைக க�பா>��� ெந$�க��G�, 
நீ1க அவ1கள கB*�க� ேபாறதா8� ஒ$ கி�கி� அ*பBடேத...' 
 
 'அ=த� கி�கி�வ� கிள�பிவிBடேத பிரXதா�. நாG�, க�பா>� ந)ல 
ந!ப�க�... ஒ$ ஆK� ெப!K� ப��ைகைய�9ட அ# இ)லாமேல பகிர 
�*8�.' 
 
 'ெகா�G�பிB*1க அ�னி... ெப!ணிய�ைத இ=த அள>�� யா$� 
ெப$ைம�ப��தி ேபசல...' 
 
 'சா�... நா1க அமாவாைச ெதாைல�காBசிேயாட Y�... ஒ1க ேமட�த... அதா� 
கய)விழிய ேந�காண) ெசDயK�... நீ1கதா� ஏ�பா� ெசDயK� சா�...' 
 
 'அ#�ெக�ன... வா1கி� ெகா��கிேற�... க$�� தி�ன 9@ ேகBபாளா 
எ�ன...' 
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 அ�னிநா�, சிாி�தப*ேய நட=தா�. �!*ய*�த ெசDதியாள�களிடமி$=# 
த�பி�பத�காக நைட ம�ன� ஆனா�. அவ� ேவக�#�� ஈ� ெகா��க�*யாம) 
'இய��ந� பிரமி��' ஏகG�, ம�ற நி�வாகிகA� நாCகா) பாD0ச@) ஓட 
ேவ!*யதாயி�	. விரB*வ=த 9Bட�ைத ைகயம��தியப*ேய, அ�னிநா�, 
தயாராக நி	�திைவ�க�பBட ஒ$ ெசா��� காாி� பி�னி$�ைகயி) ஏறி�ெகா�ள, 
இய��ந� பிரமி�� ��னி$�ைகயி) ஏறி�ெகா!டா�. ம�ற� தைலவ�க� 
�றி�பாக அ�னிதாச� எ�.ஏ. பி.எ), தன# தைலைய மB�� சBெட�	 
எ��காதி$=தா), கா� கத>��� அ# ந�1கியி$���. 
 
 க$L சிவ�� வ!ண�திலான அ=த ெசா�� கா�, �Bடா�பB*�� இB�0 
ெச)C� க�பி0 சாைலயி) ஒ*� ெகா!*$=த#. இய��ந� பிரமி�� ேகBடா�. 
 
 'நீ1க <Bஅ>B ஆன# மாதிாி ெதாிL�#!ேண!' 
 
 பி�ேன எ�னடா... எ�ைன எதி�கால �தலைம0சேர�G ேபாXட�ல 
ேபாடாம), ஆAநேர�G ேபாBடா எ�னடா அ��த�? ம�ற� தைலவன 
மா�றK�டா... வா1�ற கா��� ேமாச� ப!ணிBடா!டா... எ0சி�கல� பய....' 
 
 'யதா��தமா ேப�1க!ேண... Q�ப� Xடா� ரஜினிகா=�தா� �தலைம0ச�G 
�*வாயிB�...அதனாலதா�,ஒ1களஆAநராநியமி0சி$�கா1க…கவல�படாதி1க
!ேண.�தலைம0சைரேய பதவி நீ�க� ெசDயிற பதவி!ேண... �தலைம0ச� 
ரஜினிகா=�தா� ஒ1கள அGசாி0�� ேபாகK�...' 
 
 �Bடா�பB*யி), தாDமாமா M�, ஊ� �ைனயிேலேய இ$=த# ந)லதாD� 
ேபாயி�	. அ=த ஊ� ெத$�க�, இ=த� காைரவிட �	கலானைவ. ஊ� �ைனயி) 
அத� அ�தைன ஜன�ெதாைக8�, திர!� நி�பைத� பா��#விB�, அ�னிநா� 
�ழ�ப�ேதா� இற1கினா�... தாDமாமா ��#@1க�, அவ� ைககைள� 
பி*�#�ெகா!� வி�மினா�... வயி	 எ�கிய மனித�. சைதைய சBட� ேபாB� 
ைவ�தி$�ப#ேபா�ற எC���9�க�... அ�ைத�காாிதா� அவர# வி�மC�� 
வ�ணைன ெகா��தா�. 
 
 'எ�ப>� ெசா)C��0 ெசா)C 'எ1க அ�கா மக� �Gசாமி ப*ேயறி வ=# 
ந�ம கய)விழிய� ெப! ேக�பா�'G ஒIெவா$ நாA� ேப�ற மGச�.. நீ இ�ப* 
ஆன#ல இ=த அ�ைத�� எIவள> ச=ேதாஷ� ெதாி8மா �Gசாமி! 
 
 அ�னிநா�தி��� ப#1கியி$=த �Gசாமி தி��கிBடா�. ஆனாC� 
இ�ேபா# அச) �Gசாமியாேவ ேகBடா�. 
 
 'நா�, கய)விழிய� கB*�க�ேபாற# ஒ1கA�� எ�ப*� ெதாி8�? 
ஒ1கA�� ேநாி) இ=த0 ெசDதிய ச=ேதாஷ அதி�0சியா� தரK��G 
நிைன0ேச�...' 
 
 அவ� ைகயி), ஒ$ ேநாBைட� திணி�தப*ேய ஒ$ ேலா�க) விடைல விவர� 
ெசா�னா�. 
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 'ெபள�ணமி ெதாைல�காBசி ெசDதியில நீ1க கய)விழிய கB*�க�ேபாறதா 
ஒ1க பட�ேதாட ெசDதி ெசா�னா1க...' 
 
 அ�னிநா� தி��கிடவி)ைலயானாC�, அவேனா� வ=த அமாவாைச� 
ெதாைல�காBசி�கார� தி��கிBடா�. அ��ற� வ$=தினா�... பிற� உ	தி 
N!டா�. எX.*.*யில ேபசி ெசDதி ெசா)லாத# த��தா�. தாளி�க� 
ேபாறா1கதா�. ஆனாC� அ�னிநா�ேதாட தி$மண ஏ�பா�கைளேய ஒ$ அைரமணி ேநர �ேராகிராமா ஆ�கி�காB* அ=த� ெபள�ணமி ெதாைல�காBசி� 
பயல ேதDபிைற ஆ�கK�. சாதி�கலவர�த பட�பி*�க வ=த# ந)லதா� 
ேபாயி�	... 
 
 அ�னிநா�, தாDமாமா MB*��� பாிச�காரனாD Eைழவதா), வல# காைல 
P�கி ப*தா!*னா�. இய��ந� பிரமி���, உ�A� பிர�க�கA� இர!� 
கா)கைள8� #�கி� ேபாB� உ�ேள ேபானா�க�. அவைர�ெகா*8�, பாக�காD 
ெகா*8� ப=த@Bட ��ற�தி) ஏ�பாடாD� ேபாட�பBட நா�கா@களி) 
எ)ேலா$� உBகா�=தா�க�. தயாராD ைவ�க�பBட ேமா� ட�ள�கைள P�கி� 
ெகா!� சி	வ� சி	மிய� ஓ*வ=தன�. அ�னிநா�ைத பா��த#� ஒ$ சி	மி 'ஹாD 
அ�னி' எ�	 ஒ$ �தி �தி�தா�. அவ� வாயி) ேமா� ட�ளைர ெபா$�தினா�. 
ஆ1கில� ப�ளியி) ப*�பவ�. இ�ேபாேதா நாைள�ேகா எ�	 இ$�பவ�. 
 
 அ�னிநா�. மீ!�� இய��ந� பிரமி�ைப� ெபா$�பட பா��தா�. 
ேமாவாைய நிமிB* காB*னா�. உடேன, அவ� இர!� பா�ச)கைள, அவன# 
தாDமாமாவிட� நீB*னா�. அவ� நீBட நீBட அ�னிநா� பி�னணி� �ர) 
ெகா��தா�. 
 
 'இ=த� ெபாிய பா�சCல ��பதாயிர� 2பாD�� வா1கின பாிச� �டைவ 
இ$��#... சி�ன பா�சCல ப�# லBச�#��ாிய நைகக� இ$��#... எ��திB�� 
ேபாD எ)லா�ைத8� ேபாB��கிB� கய)விழிய சீ�கிரமா வர0ெசா)C1க 
அ�ேத... என�� மாநாB��� ேநரமா�#. அ��ற� அ��த மாத� இ=த� ப�க� 
பட�பி*���� வாேர�. அ�ேபா க)யாண�த வ0��கலா�.' 
 
 அ=த� பா�ச)கைள ைகம*�பி) �ம=தப* உ�ளைற��� அ�ைத�காாி 
ேபாDவிBடா�. ஊ�� பிர�க�களி� ேக�விகைள� ேகBகாமேல தைலயாB*� 
ெகா!*$=த அ�னிநா�தி� சBைட�காலாி), அமாவாைச�கார�. ஒ$ ைம�ைக0 
ெசா$கினா�. இர!� கா)கைள விாி�#� ேபாB� உ0சியி) சவாாி ெசDத 
காமிரா� தைலைய ேகாண�ப��தினா�. அ�னிநா�#�, தா� தாDமாமா மகைள 
கB*�ெகா�ள� ேபாவத�கான காரண காாிய1கைள, ஏ�ற இற�கமான �ரேலா� 
ஒேர ேட�கி) ேபசிவிBடா�. பதிைன=# நிமிட� பற=# விBட#. இனி 
அ�னிநா�ைத கB ப!ணி, இைடயிைடேய கய)விழிைய8� கBப!ணி, மி�X 
ப!ண ேவ!*ய#தா� பா�கி. 
 
 உ�ளைறயி@$=# த�ளா* வ=த அ�ைத�காாி, தி!ைணயி) நி�றப*ேய. 
கணவைன க!ண*�# 9�பிBடா�. அவ� பா��காததா), பிற� ைகய*�#� 
9�பிBடா�. ஓ*வ=# ஒB*� ெகா!ட கணவாி� காதி) கி�கி��தா�. அவ� வ@ 
ெபா	�காதவ�ேபா) '�Gசாமி! ெகாLச� வாாியா�பா...' எ�	 ஊைளயிBடா�. 
9டேவ எ4=த இய��ந� பிரமி�ைப, ஒ$ �B� �B*, உBகாரைவ�#விB�, 
அ�னிநா�, தாDமாமாைவ ெந$1கி, அ�ைதைய ெந$�கினா�. 
 
 'க�Nர வாசைன அ=த� க4ைத��� ெதாிய@ேய!' 
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 'எ�ன மாமா ெசா)றீ1க?' 
 
 'ஒ�ன� கB*�க மாBடாளா�. வ@ய வ=த சீேதவி�� கதவ0 சா�#றா� 
<ேதவி.' 
 
 அ�னிநா� ஆ*�ேபானா�. ஐ=ேத��கா) அ* உட���� ேம) ஊ�$வி 
ஆகாய �B*8� பாத1கA��� கீேழ அகலபாதாள� தB*8� விXவ2பமாD 
எ4=#நி�ற அவ� ெப$மித� அைரய1�லமாD �$1கிய#. அ#>� 
அ4கி�ேபாவ#ேபா) நசி=த#. ஆ�திர� தைல0 ��றலாD, ஆேவச� 
காதிைர0சலாD, அதி�0சி இ$�மயமாD அவைன ஆ�கிரமி�தன. சிறி# ேநர� 
எ#>� ேபசாம) உட�ைப� தைரைய ேநா�கி �$�கி� ெகா!ேட ேபானா�. அ=த 
�$�க�ைத சாி ெசDயாமேல, யாேரா யா$�ேகா ேப�வ#ேபா) ேபசினா�.  
 
 'நா� ேபாD ேபசி�பா��கB�மா?' 
 
 ேபசி� பா$�பா... காளிய�மா! காளிய�மா! ைக�� எB*னத வாD�� 
எBடாம0 ெசDதிடாத* பாவி' 
 
 அ�னிநா�, உ�ளைற��� கிBட�தBட ஒ*�ேபானா�. திைர�பட1களி), 
இ�ப*�பBட காBசிகளி) ெக�ெகா@ ெகாB*0 சிாி�தவ�. நிச வா:�ைகயிC� 
இ�ப* காத) சவா@Bட பல ெப!கைள ப��ைகயைறயி) M:�தியவ�. ஆனா) 
இ�ேபாேதா ப��#� ேபானவனாD நட=தா�. 
 
 ��கா@யி) உBகா�=தப*ேய, வBட� க!ணா*யி) �க� பா��#, தைல 
வாாி �*�த கய)விழி, அவைன� பா��# 'வா1க�தா�' எ�	 ெசா)@யப*ேய 
எ4=# ெகா*யி) ெதா1கிய க$நீல #�பBடாைவ, நீலநிற �*தா$��ேம) 
ேபாB�� ெகா!டா�. நிறம�ற நிற�... அேதசமய� அ4�த= தி$�தமான �க�... 
ஒளிய0� லாவக�... அவைன வரேவ�ப#ேபா) சிாி�தா�. அ=த0 சிாி�� அவைன 
உ�சாக� ப��திய#. �த) பா�ைவயிேலேய அவைள அச�தியா0�. ேப0சில8� 
அச�திBடா) ேதா���கரண� ேபா�வா�. 
 
 'எ�பா... எ�ப* வள=#Bேட... எ�ப* ெஜா@�கிேற... உ�ன அ�ப*ேய� 
க*0�� தி�Gடலா� ேபால இ$��... 
 
 'நீ1க எ�ன மி$கமா?... 
 
 அ�னிநா� தி����கா*னா�... அவைள ேந$�� ேந� பா��க�*யாம) 
அ)லா*னா�. பல திைர�பட1களி) வசனக��தா�க� இவG�� எ4தி�ெகா��த 
ச>�க* உைரயாட)கைள �த) தடைவயாக வா1கி� கB�வ#ேபா) ெநளி=தா�. 
க!கைள <*னா�. மீ!�� அவ� சிாி��0 ச�த� ேகB� க! திற=தா�. அவ� 
பா�ைவ உ�சாக� ப��திய#. 
 
 ஆமா! நா� மாறியி$�கனா?... எ�ைன� ப�# வ$ஷமா� பா��காமேலேய 
அைடயாள� க!�பி*�தியா... இ)ல நா�தா�G bகி0சியா..?' 
 
 'ஒ1கள�தா� தின�� பா��ேகேன... ெதாைல�காBசியில நீ1க ந*�# H	 
H	 விழா�கைள� க!ட 'அவேனாட ரா�திாிக�'.... 'ெப! ெப!தா�' - 'ஆ! 
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ஆ!தா�'.... 'ெகாைல8� ெசDவா� ப�தினி'.... 'ேந�	 ரா�திாி எ�மா'... இ�ப* 
எ�தன பட1க�... நானா பா��கிற# இ)ல... அ�பா�மா... ஒ1கள ரசி0�� 
பா����ேபா#, எ�னால அத ஆபாச��G ெசா)ல �*யல... எ�வைர��� 
ஒ#1கி��ேவ�... ஒ1கேளாட ச<க� க$�#�கA�, ஒ1கைள� ப�றிய 
கி�கி��கA� அ*�க* கா#ல8� க!Kல8� அ*பBட#!�. �Gசாமி எ�கிற 
கிராம�#� ெபயர மா�றி�கிBட#. நீ1க கிராம1கA�ேக ெசDத ேசைவ.' 
 
 அ�னிநா�, ஒ�	��ாியாம) விழி�தா�. சாBைடய* ெகா��தப*ேய 
சிாி�கிறா�. அ4�தமாக� பா��கிறா�... அ#>� ேந$�� ேநராD, க!ணி) 
க!விB� ேப�கிறா�... இவ� எ=த வைகயி) ேச��தி... அ�னிநா� விவகார�தி�� 
வ=தா�. 
 
 'ஆமா... நீ எ�ைன கB*�க மாBேட�G ெசா�னியா�... எ�ைன இ1க 
வரவைழ0� எ� வாயால அ=த ந)ல வா��ைதய ேக�க�தாேன இ�ப* த=திரமா� 
ேபசியி$�ேக...' 
 
 'இ=தமாதிாி சினிமா�தன1க� எ)லா� என��0 ெசா)@� ெகா��தாC� 
வரா# அ�தா�, ஒ1கள� கB*�க வி$�ப� இ)ல... அIவள>தா�.' 
 
 'இ=தாபா$ கய)... என��� ேப$� �க4� இ$��#. எB�� ப1களா 
இ$��#. க	��� பணேம ேகா* ேத	�... ந)லா ேயாசி�# பா$... அ��றமா 
வ$�த�படாேத... எ�ன இ)ல எ�னிட�தி)?... நிைறவாேவ இ$�ேக�...' 
 
 'நீ1க ெசா)ற நிைற>க�, என�� �ைற>களா� ெதாியலா� இ)@யா...' 
 
 'அ�ேபா எவனயாவ# காத@�கிறியா?... அைதயாவ# ெசா)C... நாேன 
அவG��� கB* ைவ�கிேற�...' 
 
 'இ#வைர��� இ)ல...' 
 
 'அ�ேபா எ�ன� கB*�க வி$�பாத#�� காரணமாவ# ெசா)C...' 
 
 'காரண� இ$�கலா�... இ)லாமC� இ$�கலா�. வி$�ப� இ)ல... நீ1க 
ஆயிர� தடவ� ேகBடாC� இேத பதி)தா�.' 
 
 ஒ�ைன ந�பி *.வி.காரன�9ட 9B*�கிB� வ=திBேட�. நா� �4�க 
ெசDதி ேபாயிB�#. கைடசில ஒ�னால நா� தைல�னிL�...' 
 
 'நி	�#1க�தா�. ராம� ெகBட#� ெப!ணால. ராவண� ெகBட#� 
ெப!ணால எ�கிற# மாதிாி ேபசாதி1க...' 
 
 'ேகாப�படாேத கய)விழி... இ=த� க)யாண� நட�காBடா) நா� 
திைர8லக�தில தைல நிமி�=# நட�க �*யா#... எ�ப*0 சமாளி�கிற#�G 
என�ேக ெதாியல...' 
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 'ஒ1கA��� ெதாியாத சினிமா வழியா?... 'எ� மாமா மக�, சி�ன 
வயசி@$=ேத எ�ைன சேகாதரனா ெநன0� பழகிBடாளா��'G ெசா)@�1க... 
ஒ1கA��� ந)ல#... என��� ந)ல#...' 
 
 'ஆனாC� காரண�த...' 
 
 அ�னிநா�#�� �ாி=தேதா �ாியவி)ைலேயா. கய)விழி ெசா�னதி) பல 
காரண1க� இ$�ப#ேபா) பBட#. தைரயி) அ4�தமாக� கா) பதி�த�*ேய 
ஒIெவா$ வா��ைத8� ஒ@ �ைறயாம) �4ைமயாD ெவளி�பட இய)பாக� 
ேபசினா�. 
 
 'சாிய�தா�... என�� ேநரமா�#... இ=த� ப�தியில ஒேர சாதி�கலவர�... 
அ!ண� த�பியா� பழ�னவ1க... க>ரவ�களா8�, பா!டவ�களா8� 
ஆயிBடா1க... அதனால மத ந)@ண�க�ைத8�, வ��� ஒ�	ைமைய8� 
வ@8	�தி, இ�ைன�� ெவBடா�பB*யில Mதி நாடக� ேபாட�ேபாேறா�. நாயக� 
நாயகி இ)லாத நாடக�... ஒ$�தன Mரனா��ற#�காக ��ப# ேபைர ேப*யா�காத 
நாடக� எ�ேனாட வா:�ைக�� அ��த�ைத ெகா��கிற கைல வா:>. இ�ேபா 
ேபானா)தா� சாியான ேநர�தி��� ேபாக �*8�... வாேர� அ�தா�... 
இ=தா1க�தா� உ1க நைககA�, �டைவ8�... 
 
 அ�னிநா� 9னி� �	கி, அ=த அைற���ேளேய நாBட�பBட க�பமாD 
நி�றேபா#, கய)விழி அ=த அைறயி� பி�வாச) வழியாக ெவளிேயறி, MB*� 
��ப�க வழியாD வ=தா�. MB� வாசைல இ$Bடா�கி மைற�த, அ�னிநா�தி� 
ெசா�� கா$�க$ேக நி	�தி ைவ�க�பBட தன# ைச�கிைள உ$B*னா�. 
 
 
 

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

12121212....     நா�காவ� ��ற"சா-.நா�காவ� ��ற"சா-.நா�காவ� ��ற"சா-.நா�காவ� ��ற"சா-.    
 
 ப�வி�, மாணி�க�திட� சிறி# க*=#தா� ேபச�ேபானா�. 'இ1ேக 
வர�படா#�G ெசா�ேனேன' எ�	 ெசா)வத�காக �வி=த உத�க�, ெசIவரளி 
N ெமாBடாD ேதா�றின. ஆனாC� அவைர, - �க� ெதாைல�த மனிதராD, 
க!கைள மB�ேம ெகா!டவராD பா��ததி), அ=த ெமாB�� N மல�=த#. 
அவாிட�, MB*) அ)லாவி� ேபாி) ெசா�ன ஆ	தைல, இ�ேபா#, தா� 
ைவ�தி$��� ேகா�பி� ஆைணயாக ஆ	தலா�கினா�. 
 
 'கவல�படாதீ1க... எ)லா� ந)லப*யாேவ �*8�... அ#>� இ�ைற�ேக 
�*=#வி��'. 
 
 மாணி�க�தி� பா�ைவ, அவ� வழியாD தாவி அ=த� ேகா����� 
பயப�தி8ட� பாD=த#. 'ரகசிய�' எ�	 த*�த எ4�#�களா) ெபாறி�க� பBட 
ெவ�ைள� காகித அBைட ஒB*ய சிவ��� ேகா��... அ=த0 சி�திர� ��த� 
�ழ=ைதைய, மா�ேபா� சா�தி வல# ைகயா) அைண ெகா��தி$=தா�. அ=த� 

7�த�7�த�7�த�7�த�    ––––    ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%, 1999, 1999, 1999, 1999    



87 

 

ேகா��� �ழ=ைத�� விைளயாB�� ெபா�ைமகளான 'அர� ஊழிய� ந�னட�ைத 
விதிக�!' , 'நி	வன� - நி�வாக�' . 'இைட�கால பதவி - நீ�க�' , 'விசாரைண - 
த!டைண ம	நியமன�' ஆகிய தைல��களிBட ��ெப$� ��தக1கைள இட#ைக 
பி*�தி$=த#. அ=த� ��தக� ப�க1கA��� அ��வ*வ� காகித1க� ��தக 
வா)களாக நீ!� இ$=தன. 
 
 மாணி�க�, �ர) கன�க� ேபசினா�. 
 
 'எ�மா! நீ... நீ1க எ� மகைளவிட சி�ன வய�, ஆனாC� என�� 
நீ1கதா�மா தாD.... ெபறாம) ெப�ற� தாD'. 
 
 மாணி�க� க!களி) உ$!� திர!ட, நீ� க�ன�க#��களி) உ$!ேடா* 
விழாம) இ$�பத�காக, �க�ைத பி�ேனா�கி0 வைள�தா�. வைள=#ேபான 
வா:�ைகைய ெசா)லாம) ெசா�ன வைள>. ஆனாC� அ# வா:வி�காக 
��பி�ேபா�� �� வைளவாகாம), அத�ேம) அ�ெபD8� பி�வைளவாD 
ேதா�றிய#. ேம) ேநா�கி எ4=த ெவ�ைள� கலைவயான க$=தா*, கட�கைர 
கா�றி) நா�	களாD ஆ*ன. உ�ளட1கிய க!க� க!ணீாி) மித=தன. 
 
 மாணி�க�ைத� ப�றி அவ$��� ெதாி=தைதவிட, தன�ேக அதிகமாக� 
ெதாி8� எ�ப# ேபா), ப�வி� அவைர கனிேவா� பா��தா�. இ.ஆ.ப. - அ#தா� 
சகலகலாவ)ல ஐஏஎX ேதறி, தமிழக அரசி�� மாநில ஒ#�கீடாகி, ஒ$ 
மாவBட�தி��, கள�பணி� பயி�சி�காக இ=த ப�வி� அG�ப�பBடேபா#, இ=த 
மாணி�க� ைத�தவிர, அ�தைன மாவBட அதிகாாிகA�, த1கள# எதி�கால ஆBசி� 
தைலவ�, இ�ேபாேத, த1கைள ஆB*� பைட�கலா� எ�ப#ேபா) தைலகைள 
கவி:�#, பாதி வாைய உ�ள1ைகயா) மைற�# 'பயி�சி' ெகா��த ேபா#, இ=த 
மாணி�க�தா�, இவளிட� ெகLசாமC� மிLசாமC�, ப)ேவ	 அர� 
ெசய)பா�களி) பயி�	வி�தவ�. MB*�� 9B*� ேபாD, கணி�ெபாறி மகைள 
ேதாழியா�கியவ�. அளெவ��த வா��ைதக�... அத�ேக�ப க�Rர�� �ைழ>� 
சாியான விகிதா0சார�தி) கல=த �ர). �ரC�� ஏ�ற பா�ைவ. 'வா1க' எ�ற 
ஒ�ைற0 ெசா)@), தாயி� பாி>�, தனயனி� #ைண8� உ�ளட1கி இ$���. 
நி�கேவ!*ய ஊழிய�கைள8� உBகார ைவ�பா�. ஒ$ ெசய)பா� 
சாதைனயானா), ேமலதிகாாி�� எ4#� க*த1களி), உதவிய ஊழிய�கைள 'ம�	� 
பல�' ஆ�காம), அவ�கள# ெபய�கைள8� ெதாிவி�பவ�. அ=த மனித� இ�ேபா# 
9னி��	கி �க� ப4�# ேதா�க� ெதா1கி, எC���9டாD நி�கிறா�. சிறியன 
சி=தியாதவ�க�, சி	ைம� ப��ேபா#, அைத� பா��பேத ஒ$ த!டைன. அ=த� 
த!டைனைய அGபவி�#� ெகா!ேட, ப�வி�, அ=த� ேகா���கைள� 
தB*�ெகா��# அவைர ஆ�	� ப��தினா�. 
 
 'க! கல1காதீ1க... விசாரைண அதிகாாி, உ1க� மீ# சாBட�பBட 
��ற0சாB�கA�� ஆதார� இ)ல�G ெதளிவாகேவ எ4தி இ$�கா�. அதனால 
உ1க சXெப�சன ர�# ெசDவத�கான �றி�ைப8� ெகா!� ேபாேற�. 
ெசயலாள� ��மா ஒ���� ஒ$ ைகெய4�#� ேபாடK�... ேபாBடாகK�. மீதிைய 
நா� பா��#� ெகா�ேவ�. அேதா அ1ேக இ$�கிற பா�ைவயாள� அைறயி) 
உBகா$1க கா) மணிேநர�#ல தி$�பி வ=#, அைரமணி ேநர�#ல, எ� 
ைகயாேலேய உ1கA�� ம	நியமன ஆ�டைர ெகா��#�ேற�.' 
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 மாணி�க�, உயி��ெத4=தா�. அவைள ைகெய��#� ��பிBடா�. ேகாவி@) 
அ�பாைள� 9ட அ�ப* ��பிB* இ$�கமாBடா�. அ=த அ��� மா* அர� 
கB*ட�தி� இ=த ஐ=தாவ# நீ!ட ெந*ய விதான�, அவ$�� ஆலய� 
பிரகாரமாக>�, அவ� க�சிைலயி@$=# ப�வினாD ெவளி�பBட #��காக>� 
ேதா�றிய#. ஆ	மாத காலமாக, சXெப�ச�, �ைற��, ந�வ� ம�ற�, 
விசாரைண எ�	 அைலயாD அைல=த வனவாச�, �*கிற#. நி�மதியாக இ�G� 
ஆ	 மாத�தி) ஓD>� ெப�	. அவர# சXெப�ச� ேபா) இைட�காலமாD 
தைடபBட மகளி� தி$மண�ைத நட�திவிடலா�. அ�ப*8� இ=த சXெப�ச� 
விவகார� தி$மண� 9Bட�தி) அ*பட�தா� ெசD8�. அவ� மீ# அGதாப� 
பா�ைவக� பா8�. இ=த லBசண�தி) இைட�கால பதவி நீ�க�, த!டைன ஆகா# 
எ�	 சBட விதிக� 9	கி�றன. 
 
 ��மா� இ.ஆ.ப. - ெசயலாள� எ�ற ெபா� �காமி) ெபாறி�க�பBட ெபய�� 
பலைகைய பா��தப*ேய த�Aகதைவ� த�ளிய ப�வி�, பி�ேனா�கி நட=#, 
மாணி�க�திட� கி�கி��பாD ேபசினா�. 
 
 'அ��ற�..... நா� உ1கA�� ேவ!*யவ� எ�ப# யா$��� ெதாிய 
ேவ!டா�. ெதாி=தா), �தலைம0ச$���, தைலைம0 ெசயலாள$��� ெமாBட 
மG ேபாDவி��. ெமாBைடமG எ4#ற#ல, பிbG���. ஐ.எ.எX அதிகாாி��� 
வி�தியாச� கிைடயா#. எ�ன ெசD8ற#?. க)[ாி� ப*���� எதி� ப*�ைப இ=த 
ெச�கரBேடாியB*) ெசா)@� ெகா��கா1க. என��� சி�க) வர�9டா# 
பா$1க.' 
 
 'ஒ1கA�� சி�க) வ=தா), அ# என�� இ�ெனா$ சXெப�ச� 
மாதிாி�மா. இ# ச�தியமான வா��த�மா... உ1க தைலைமயிலதா� எ� 
ெபா!ேணாட க)யாண� நட���. 
 
 ப�வி�, காிசமணி இ)லாத த� க4�ைத� தடவியப*ேய, ெசயலாள� 
அைற��� Eைழ=தா�. ஒ$ �ைனயி) தைலதா1��. நா�கா@8�, பளபள��� 
அைரவBட ேமைஜ8�, ம	�ைனயி) ேசாபா இ$�ைககAமான, அ=த விசாலமான 
அைற���, ெசயலாள$�� தைல தா:�தி வண�க� ெதாிவி�தப*ேய, எதி� 
நா�கா@யி) உBகா�=தா�. ெதாைலேபசி 90ச)க�. இ�ட�கா� அலற)க�, 
கணி�ெபாறி மாDமால1க�, ேப�X க$வி��� இ$=# வி�பட�#*��� காகித�, 
ெதாைல�காBசி� ெபB*யி� கிாி�ெகB CB*க� எ�	 ப)ேவ	 அவதான1கைள 
ஒேரசமய�தி) கவனி�த ெசயலாளாி� �$வ0�ழி�� இவ� ��னைகயா) 
ேபாDவிBட#. உடேன, ெசயலாள� ெதாைல�காBசி� ெபB*��� ச�த�ைத 
நீ�கிவிB�, காBசிகைள ஊைமயா�கி, அவைள8� ஊைமயாD� பா��தா�. 
 
 'மாணி�க�தி�� எதிரான ��ற0சாB��கைள விசாாி�த விசாரைண அதிகாாி 
அறி�ைகயி) ேநாி) ேபச>�'�G எ4தியி$�கி1க சா�. அதனால வ=ேத�. 
 
 'நாைள�� வ0��கலாேம, ெட��)க� எ�னேபா� ேபா�றா� பா$1க.' 
 
 'ந�ேற ெசDக - அ#>� இ�ேற ெசDக'�G நீ1க ெசா)M1க சா�. ஒ$ 
ஐ=ேத ஐ=# நிமிட� சா�. 
 
 'சாி. �*யா#�னா வி�வி1களா.' 
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 அ=த அர�0 ெசயலாள�. ஒ$ '�ேராேமாB*' #ைண0 ெசயலாள�. இ�ப*� 
ேபசியி$=தா), இ=ேநர� உ��ைவ�# ஊற ைவ�தி$�பா� வ=தி$�பவேளா ெசா=த 
சாதி.... அதாவ# ேநர* ஐ.ஏ.எX. சாதி. ேகா�ைப நீB*ய ப�வினிட� 'நீ1கேள 
ப*�#0 ெசா)C1க' எ�றா�. - ஒ$ பா�ைவயி) ெதாைல�காBசி� ெபB*ைய8� 
ம	பா�ைவயி) அவைள8� தா1கி� ெகா!�. 
 
 ப�வி�, ேகா�ைப� ப*�காம), அத� விவர1கைள, �$�கமாக 
எ��#ைர�தா�. 
 
 '�தலாவ# ��ற0சாB� சா�... மாணி�க� எ�கிற அர� அதிகாாி அCவலக 
ஜீ�ைப H	 கிேலாமீBட� வைர தவறாக ெசா=த� காாிய�தி��� பய�ப��தினா� 
எ�ப#. நிசமாேவ, அவ� காாிய�தி���தா� பய�ப��தி இ$�கா�. அதாவ#, ஒ$ 
��கிராம�தி) அவ� ேம�பா�ைவ� பணி��� ேபானேபா#, த=ைத 
இற=#விBடதாக ந�ளிரவி) ெசDதிவ=த#. ேப$=# வசதி இ)லாத அ=த ேநர�தி), 
ஜீ�ைப எ��#� ெகா!� ேபாயி$�கா�. இ�ப* அவசர�தி�� அர� வாகன�ைத 
எ��#� ெகா�ளலா��G. இேதா இ=த விதி 9	கிற#. அ=த ஜீ�ைப எ��த 
ம	நாேள, மாணி�க�, நிைலைமைய விள�கி அத�கான இ�ேசா ேப�Bேடா 
அGமதி ேகB�, வி!ண�பி�# இ$�கா�. 9டேவ ஜீ�ைப எ��தத�கான 
பண�ைத8� அG�பி இ$�கா�. இத�கான க*த நகC� மணியா�ட� ரசீ#� 
உ�ளன. அேதா� ம	நா� வி��ைற எ�பதா) அர��பணி8� 
பாதி�க�படவி)ைல. விசாரைண அதிகாாி இ=த� ��ற0சாB*) இ$=# இவைர 
வி�வி�# இ$�கிறா�'. 
 
 'சாி, ஏ�	�ெகா�கிேற�. அ��ற�... அ��த#....' 
 
 ப�வி�, மாணி�க� த�ைன எ�ப*� பா��தாேரா அ�ப* ��மாைர� 
பா��தா�. அ=த ��மாேரா, அரசா1க �ளி�சாதன� காாி) த� மக�கைள 
க)[ாி�� அG��வைத நிைன�# ேலசாD நிைல�ைல=தா�. ப�வி� 
ெதாட�=தா�. 
 
 'இர!டாவ# ��ற0சாB� சா�, ஆதிதிராவிட ஊழிய� ஒ$வைர, இ=த 
மாணி�க�, சாதி� ெபயைர0 ெசா)@ திB*னா� எ�ப# ஒ$நா�, அ=த ஊழியைர� 
பா��# 'உ� ��திைய� காB�றிேய... உBகா�' எ�	 சிாி�தப*ேய மாணி�க� 
ேகB*$�கிறா�. அதாவ#, அCவலக�#�� வழ�க�ேபா) தாமதமாக வ$� 
��திைய எIவளேவா எ��#0 ெசா)@8� அ=த ஊழிய� �ற�கணி�பத�காக, 
அ�ப*� க*=தி$�கிறா�. இைத, அ=த ஊழிய�. த� சாதி� ��திைய காB�வதாக 
மாணி�க� �றி�பிBடதாD, த��கமாகேவா, �த��கமாகேவா எ��#�ெகா!�, 
�கா�ெசD#விBடா�. மாணி�க�, தா� அ�ப*�பBடவ� இ)ைலெய�	�, 
இடஒ#�கீ�கைள ஒ41காக அ�)ப��#கிறவ� எ�	�, ப)ேவ	 ஆதிதிராவிட 
ஊழிய� 9Bட1களி) ேசாி��*ைச8�, சாதி��*ைச8� ஒ�றாக ேவ!�ெம�	 
ேபசியி$�பைத8�, சாBசிய1களாக ைவ�தா�. அ=த அCவலக ஆதிதிராவிட நல 
ஊழிய� ச1க��, மாணி�க� ஆதிதிராவிட விேராதிய)ல, ந!பேர எ�	 எ4தி� 
ெகா��தி$�கா1க'. 
 
 'அவ1க பய=#9ட எ4தி ெகா��கலா�.' 
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 'அ�ப*8� ெசா)ல �*யா# சா�... இைட� கால பதவி நீ�க�தி) இ$�கிற 
ஒ$ அதிகாாிைய, அவ� ெகBடவராக இ$=தா) ஒழி�#� கB�ற#�� இ#தாேன 
ச=த��ப�? விசாரைண அறி�ைக மாணி�க�ைத இ=த� ��ற0சாB*@$=# 
வி�வி�கிற#.' 
 
 'நாG� வி�வி�கிேற�. அ��ற� அ��த#'. 
 
 '<�றாவ# ��ற0சாB�, ஒ$ பாடகியிட�, மாணி�க�, �ைறதவறி நட�க� 
ேபானா� எ�ப#. எB� ஆ!�கA�� ��னா), இ=த மாணி�க� மாவBட 
#ைணஅதிகாாியாD இ$��� ேபா#, மாநில ���ப நல�#ைற. ஒ$ இைச� �4ைவ 
இவ�கள# #ைற�� அG�பி ைவ�தி$�� இ=த மாணி�க�, கைல நிக:0சிைய 
பா�ைவயிட ச�ப=த�பBட கிராம�தி�� ேபாயி$�கா�. ஆனா), அவ� ேபாD0 
ேச�வத�� ��ேப, அ=த இைச��4 ஒ$ க)யாண MB*) இைச�#விB�, 
அத�காக� பண�ைத8� வா1கி� ெகா!� ேபாDவிBட#. ம	நா�, இவ�, அ=த� 
கைல��4 தைலவாிட� இ#ப�றி� ேகB*$�கா�. ேமலதிகாாிகA�� 
எ4த�ேபாவதாக ெதாிவி�தி$�கிறா�. உடேன கைல��4� தைலவ�. பய=# ேபாD, 
இவர# மாவBட அதிகாாிைய அKகியி$�கிறா�. ஏ�கனேவ இ=த மாணி�க�ைத 
எ�ப* ஒழி�#� கBடலா� எ�	 ேயாசி�#� ெகா!*$=த அ=த ேமலதிகாாி, 
கைல��4வி� பாடகி, ேம�பா�ைவ எ�ற சா�கி) இ=த மாணி�க� த�னிட� 
�ைறதவறி நட=ததாக �கா� ெதாிவி�க ேவ!�� எ�	�, இ)ைலெய�றா) 
அ=த� கைல��4 அர�� பB*ய@) இ$=# நீ�க�ப�� எ�	� 
மிரB*யி$�கிறா�. ேவ	வழியி)லாம) அ=த� பாடகி ெகா��த �கா� 
விசாரைண�� வ=த#. இ=த� �கா� உ�ேநா�க� ெகா!ட# எ�	�, மாணி�க� 
அ�ப* நட=# ெகா�ளவி)ைல எ�	� த�Aப* ெசDய�பBட#. 
எBடா!�கA�� ���, ���ப நல�#ைற இய��ந� விசாாி�#, நிராகாி�த இ=த� 
�காைர இ�ேபா# பிண�ைத� ேதா!* எ��# ஒ�பாாி ேபா�வ#ேபா) 
ேபா�கிறா�க�'. 
 
 'நீ1க... இ�ப*0 ெசா)றீ1களா..? இ)ல விசாரைண அறி�ைகயா? 
 
 'விசாரைண அறி�ைகதா� சா�'. 
 
 'சாி. இ=த பாி=#ைரைய8� அர� ஏ�	� ெகா�கிற#'. 
 
 'சா�... நிசமாேவ ஒ$ இ$!�ேபான விB��� நீ1க விள�ேக�றி ைவ�கி1க 
சா�' 
 
 'விள�ேக�றினா) மB�� ேபாதா#... எ!ெணD8� ஊ�றK�. அ��த� 
��ற0சாB�...? 
 
 'அ# ��ற0சாBேட இ)ல சா�'. 
 
 'நீ1கேள ெசா�னா) எ�ப*? ேகா�ைப� ப*1க'. 
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 'நா�காவ# ��ற0 சாB� எ�னெவனி), ச�ப=த�பBட மாணி�க�. ேமேல 
�றி�பிBட <�	 ��ற1கைள� �ாி=#, அர� ஊழிய� ந�னட�ைத விதிகைள மீறி, 
ஒ4�க�ேக� �ாி=தி$�கிறா�'. 
 
 'இ=த� ��ற0சாB��� விசாரைண அறி�ைக எ�ன ெசா)C#' 
 
 'இ# ��ற0சாBேட இ)ைல சா�. ஆதனால அறி�ைகயி) இ#ப�றி 
�றி�பிடல'. 
 
 'எ�ன ப�வி�! நீ1க ஒ$ ஐ.ஏ.எX. ஸா? நாலாவ# ��ற0சாB��தா� 
��கியமான#. ம�ற <�	 ��ற0சாB�கA��� ஊதிய உய�> �ட�க�. 
இ)லாBடா) பதவி இற�க=தா� த!டைண, ஆனா) இ=த நாலாவ# ��ற0சாB� 
இ$�ேக, அ#�� பதவி நீ�க� தா� த!டைண, 
 
 'சா�... <�	 ��ற0சாB��களா) எ4=த#தா� நாலாவ# ��ற0சாB�. 
அ=த <�	� ெபாDயா�� ேபா#. நாலாவ#� ெபாDதாேன'. 
 
 'இ�ப* நீ1கதா� ெசா)றீ1க. விசாரைண அதிகாாி ெசா)ல@ேய'. 
 
 '�திைர�பட� வைர=#, அதி) �திைர�G ேவற எ4தKமா? ெபாDயான 
<�	 ��ற0சாB�களா) எ4=த நாலாவ# ��ற0சாBைட� ப�றி 
ெசா)லேவ!*ய அவசிய� இ)ல'. 
 
 'அவசிய� இ$��#. ெசா)@ இ$�கK�'. 
 
 'உ1கA�� எ�ப* விள��ற#�ேன என��� �ாியல. சா�. அ=த 
க�bனிேகஷ� திறைம என�கி)ைல. ஆனாC� நியாய� நியாய�தா�. விப�ேத 
நட�காதேபா#, காய� எ�கிற ேக�விேய இ)ைல. <�	 ��ற0சாB�கA� 
ெபாDயா��ேபா#, அவ�றா) எ4=த நாலாவ#� ெபாDதா� எ�கிறைத 
எ4தி�காBட ேவ!*யதி)ைல'. 
 
 'அ�ப*�னா... அைத� ��ற0சாBடாD சாB*யி$�க ேவ!டாேம? நாலாவ# 
��ற0 சாBடாD ந�ப� ேபாB� இ$�க ேவ!டாேம?. நாலாவ# ��ற0சாB� 
நாலாவ# ��ற0சாB�தா�.' 
 
 'சா�... நா� இ�ப* ெச=தி) - க>!டமணி மாதிாி விவகார�ைத வாழ�பழமா 
ஆ�கKமா?.' 
 
 அர�0 ெசயலாளரான ��மாாி� �க� சிவ=த#. நா�கா@யி) சாDவாD 
கிட=தவ�, �#ைக நிமி��தி �க�ைத8� நிமி��தினா�. ப�விைன ஐ.ஏ.எX. சாதியி) 
இ$=# த�ளிைவ�#விB�, ஒ$ #ைண0ெசயலாளாிட�, ெசயலாள� எ�ப* 
ேபசேவ!�� எ�	 நிைன�தாேரா, அ=த நிைன�ைப� ேப0சா�கினா�. 
 
 'நீ1க வர�� மீறி ேப�றி1க மிX ப�வி�... ஒ$ <�த அதிகாாிகிBட 
ேப��ேபா# ேப0�ல க!ணிய� ேவ!��. �ரல உய��த� 9டா#... ைகைய 
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ஆBட� 9டா#.... நீ1க ேப�ன �ைற8�, அர� ஊழிய� ந�னட�ைத விதிைய மீறிய 
ெசய) தா�. �த)தடைவ எ�கிறதால வாDெமாழியாD எ0சாி�கிேற�'. 
 
 'ம�னி�கK� சா� ெகா0ைசயான உதாரண�ைத0ெசா�ன# த���தா� சா�, 
ஆனாC� நா�காவ# ��ற0சாB� எ�ப#...' 
 
 'இ#�� ேமேல ேபசாதீ1க பிளீX.' 
 
 'ேபசல சா�..... ஆனாC� நா� நா�காவ# ��ற0சாBைட�ப�றி, 
சBட�#ைறேயாட க$�ைத� ேகBகலா� சா�.' 
 
 'நா�காவ# ��ற0 சாB� நா�காவ# ��ற0 சாB��தா�. ேகா�ைப 
ைவ�#B�� ேபா1க. ேகா��ல எ�ன உ�திர> ேபா�றேனா, அைதமB�� 
ெசய)ப��#1க. நீ1க ேபாகலா�. எ� ேநர�ைத இ#�� ேமல Mணா�காதீ1க.' 
 
 அர�0 ெசயலாள�, இ$�ைகைய விB� எ4=# ப�விைன8� எழைவ�தா�. 
 
 ப�வி�, தன���ேள �ன1கி�ெகா!� ஒIெவா$ �ன1கC��� க!க� 
ஒIெவா$ விதமாD �ழல. அ=த அைற�� ெவளிேய வ=த# ெதாியாமேலேய 
வ=#விBடா�. அைரநா� வி��ைற ேபாB�விB�, மாணி�க� இ$��� 
பா�ைவயாள� அைற� ப�க� தைலகாBடாம), MB���, எ�ப*� தைல மைறவாD� 
ேபாவெத�	 ேயாசி�#� ெகா!*$�கிறா�. 
 
 
 

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

13131313....     அவ�அவ�அவ�அவ�... ... ... ... அவளாகஅவளாகஅவளாகஅவளாக................    
 
 அைற���ேள அக�� �ற�மாD இய1கிய வ��தினி, அ=த அைறயி� 
எ)ைல� கதைவ இ4�#0 சா�திவிB�, ஒ$ ைகயி) சி�ன QBேகேஸா� 
வரா=தாவி�� வ=தா�. �வ$�� மதி) ேபால, �வேராவிய வ!ண� காகித நிற�தி) 
ேதா�ற� காB*ய ேசாபா ெசB*) உBகாராம), ஒ$ <ைலயி) கிட=த பிளாX*� 
நா�கா@யி) அம�=#, விாி�#� பி*�த ெசDதி� ப�திாிைக ஒ�றி��ப* 
"தைலமைறவான"வைன� பா��# வ��தினி சிறி# பரபர�ேபா� ேபசினா�. 
 
 "ராமசாமி. ேநரமாயிB�" 
 
 அரசிய) சBட� 356 - ச�ப=த�பBட ெசDதி நிக:>கைள ஒ#�கி� 
த�ளிவிB�, இ.பி.ேகா ச�ப=த�பBட#�, �ைவ ப��த�பBட#மான ச�பவ1கைள 
ப��ைவயாக ப*�#� ெகா!*$=த *ைரவ� ராமசாமியி� கா#களி), ஒ$ 
ந*ைக���, அவள# காதலG��� இைடேய நட��� மகா 8�தேம �ரெசா@�#� 
ெகா!*$=த#. ஆைகயா) ராமசாமி��, வ��தினி "ாிைம!ட�" ேபாBடா�. 
 

மி�மி�மி�மி�ன�பல�ன�பல�ன�பல�ன�பல�    ––––    ஜூ�ஜூ�ஜூ�ஜூ�,1999,1999,1999,1999    
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 'ராமசாமி... ஒ�ன�தா� ராமசாமி... இ=ேநர� நா� ஆ:வா�ேபBைட 
ேபாயி$�கK�...' 
 
 இள� *ைரவரான ராமசாமி, அலறிய*�# எழாம), நிதானமாக எ4=#, 
ெசDதி ப�திாிைகைய ம*�# ைவ�#விB�, வ��தினியிடமி$=# QBேகைஸ 
வா1கி� ெகா!�, ெவளிேயற� ேபானவ�, ஏ4 ேகாண1களி) எB� 
ேகாண)களாD ெநளி=தா�. அவசர அவசரமாக சBைடயி� �தலாவ# ெபா�தாைன 
மாB*னா�. சBைட� கால� த�ெசயலாக� 9ட நிமி�=தி$�க� 9டா# 
எ�ப#ேபா) இட# ைகைய வைள�# பிடாிைய� தடவி விBடப*ேய QBேகைஸ 
கIவிய வல# ைகைய� #�கி ெந�றி மBட�தி�� ெகா!� வ=#, ச)bB 
அ*�தா�. இ�ப* அவைன� காாிய� ப��திய காரணக��தாவான நி�வாக அதிகாாி 
தனசி1 'ஏDயா.. bனிபார� ேபா�றதி)@யா... அரசா1க� பண� ெகா��# #ணி 
வா1கி� ெகா���#. ைத�கிற#�� கா�� த$#. அ=த� #ணிையயாவ# 
ைவ�தி$�கியா, இ)ல வி�திB*யா...' எ�	 ேகBடப*ேய உ�ேள வ=தா�. ராமசாமி 
ஏேதா ைத�த# ேபா) ப*யிற1கி ஓ*னா�. 
 
 வ��தினி��, நி�வாக அதிகாாி, ராமசாமிைய அவமான� ப��#வ#ேபா) 
ேபசிய# பி*�கவி)ைல. க!*�தாக ேவ!��. ஆனாC� ெம�ைமயான க!டன 
வா��ைதகைள வி�வத�� ��பாக வி)லாD வைள=# ேகBடா�. 
 
 'எ�ன மிXட� தனசி1 தி�தி���G... 
 
 'ஊ�ல இ$=# மாமனா� வ=தி$�கா�... ஒ$ நா� W> ேவK� ேமட�'. 
 
 'மாமனா$�காக W> ேபா�ற ஒேர மா�பி�ைள நீ1கதா�G நிைன�ேக�'. 
 
 "அவேராட மாமனா� ெவ	1ைகேயாட வ=தி$�க மாBடா�". 
 
 ேம��� ப�கமாக உ�ள அைறயி@$=# QB� ேகாBேடா� ெவளி�பB�, 
அ�காவி� அ$ேக ேபாD நி�றப*ேய, தன# "ெவ	1ைக" த=ைதைய விம�சி�த 
கணவGட� ெசா)லாட, சைமய) கB*@$=# கீதா ெவளிேய வ=தா�. க��bBட� 
இ�ஜீனிய� மாத� ��பதாயிர� ச�பள�. அ�ப*8� மாமனா� ைகைய 
எதி�பா��கிற பி0ைச�கார�தன�. மைனவியானவ�. �கபாவைனகளா) 
கணவGட� ேபா� ெதா��தேபா#, வ��தினி, நி�வாக அதிகாாிைய 
��னைக�காமேல ேகBடா�. 
 
 'ராமசாமிைய நீ1க இIவள> க�ைமயா ேபசியி$�க�படா#... 
 
 நி�வாக அதிகாாியான தனசி1, இ�கிாிெம�B கBடான#ேபா) 
பதறியேபா#, அவG��� பதிலாக வ��தினியி� த�பி ரவி��மா�, பதிலளி�தா�. 
 
 ெசா)ேற�G த�பா நிைன�காத�கா... தனசி1 சா�! நீ1கA� த�பா 
நிைன�க�படா#. இ=த தனசி1 உ1கA�� அ��த நிைலயி) இ$�கிற அதிகாாி. 
ஆனாC� நீ1க உBகா$வ# வைர��� உBகார மாBடா�. அ�ேப��பBட இவர� 
பா��#B� �ைல ந�1கி� ேபாகிற *ைரவ� ராமசாமி, உ1கள� ப�றி� கவைல 
படாம), கா)ேம) கா)ேபாB� அலBசியமாD உBகா$றா�... அவ� மB�� 
*ைரவ� சீBல இ$�காBடா) இ=த ெத$�கார1கA�� நீ ஆRசரா. அவ� 
ஆRசரா�G ச=ேதக� வ=#��...' 
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 'எ�னடா ரவி... சி�ன வய�ல எ1கிBட வ���� வ=த# மாதிாிேய இ�ப>� 
வாாிேய... நாம எ)லா$� அ*�பைடயி) மGச1கடா... *)@யி) இ=த 
மாதிாிெய)லா� அ=தX# ேபத� கிைடயா#. ேமலதிகாாிகிBேட, பிbேன, சிகெரB 
ப�றைவ�க ைலBட� ேகBபா�. அ=த அள>�� ஒ$ ேதாழைம...' 
 
 'இ# *)@ இ)ல அ!ணி... தமி:நா�, ெகLசினா) மிL�வா� -- 
மிLசினா) ெகL�வா�. தைலைய� பி*�தா காைல� பி*�பா� - காைல� 
பி*�தா) தைலைய� பி*�பா�. நீ1க மாநில அதிகாாி. இ$ப# ஆR�கைள 
ேம�பா�ைவ ெசDகிறவ�. அவ� ேகவல� *ைரவ�. ெரா�ப�தா� இட� 
ெகா��கி1க. நீ1க ெபாிய அதிகாாியா இ$=தாC� அவG�� ெப!K�G 
இள�கார�'. 
 
 இ=த மாதிாியான இனிய ச=த��ப�தி�காக ஏ1கி நி�ற தனசி1 ��னைக� 
ெபா1க� ேபசினா�. த�ைன8� இள�கார� பB*ய@) ேச��# விட� 9டாேத 
எ�கிற எ0சாி�ைக8� 9ட. கணவைன எ�A� ெகா�Aமாக� பா��த கீதாவிட� 
ேப�வ# ேபா), வ��தினி�� ேசதி ெசா�னா�. 
 
 'நீ1க நிைன�கிற# மாதிாி ெபாிய ெபாிய அதிகாாிகள ஆ! ெப!K�G 
பிாி0� பா��கிற# கிைடயா#. அதனால இள�கார�� இ)ல. அ��தெத$ அபிராமி 
இ$�கா1கேள. அவ1க ெப)ல*0சா) சா�பிடறவ1க9ட வாைய� 
ெதாட0சி�கிBேட உ�ேள ேபாகK�. இ)ல�னா த!ணி இ)லா� கா�தா�. ந�ம 
ேமட�#���தா� ெவA�தெத)லா� பா). பாCல க�ளி� பா), எ$�கைல� பா) 
இ$�க# ெதாியல. இ1ேக உ�ளவ1கA�� தராதர� ெதாியா# எ�கிற#� 
ேமட�#�� ெதாியா#'. 
 
 வ��தினி இர!� ைககைள8� விாி�#� காB*, ேதா�கைள� 
�C�கியப*ேய ச@�ேபா� பதி) ெசா�னா�. 
 
 "எ�ைன வி�1க�பா... �ரேமாஷனா0ேச�G ெச�ைன வ=ேத�. இ�பேவ 
அவ$ 'த�பி M� வசதியா இ$��#�G அ1கேய இ$�க திBடமிB*B*யா�'G 
ெட@ேபா�ல கி!டல*�கா�... இ�G� <K மாத�தில ெட)@��� ேபாக� 
ேபாேற�" 
 
 'ஒ$ நாேள இ$�கB�� அ�கா. அதிகாாி அதிகாாியா�தா� நட�கK�. இ=த 
தமிழக அர�ல கெல�டர� பா��# கீேழ இ$�கவ� நீ1க�G ெசா)ல �*யா#. 
கெல�ட� ெசா�னா�Gதா� கெல�ட�கிBடேய ெசா)லK�. இதனாலதா� 
தமி:நாB� அரசா1க ய=திர�#�� நா� �4�க ந)ல ேப$. எவன எ1க 
ைவ�கGேமா, அவன அ1கதா� ைவ�கK�. உ�னவிட நா� வய�ல ஜூனிய� - 
ஆனா) தமி: நாB� அGபவ�தில சீனிய�. யாைனைய� 9ட தவைளக� கி!ட) 
அ*�கிற மாநில� இ#. ெசா)ல ேவ!*யத0 ெசா)@Bேட�. ஏ�னா உ�ன 
அவ1க இள�காரமா� பா��கிற# எ�ைன எ�னேமா ெசD8#'. 
 
 வ��தினியி� �$வ1க� �ழி�தன. தைல தானாD நிமி�=த#. உட�பி) ஒ$ 
�	�� த�பி ெசா)ற#� ஒ$ வைகயில சாிதா�. இ=த� த�பி, அ�கா ெபாிய 
அதிகாாியா இ$�கிற#ல ெப$மித�ப�றதா நிைன�த# த�பா� ேபா0ேச, இ=த 
தனசி1கிBட ைககB* நி�கிற ஊழிய$1க எ�ைன சிாி��� ��மாள�மா�தாேன 
பா��கிறா1க? இவ1கA�� அதிகமா இட� ெகா��திBேடேனா. ஆனாC� 
அCவலக�தில கறாரா�தாேன இ$�ேக�. க�ள பி)Cகள க!�பி*0� 
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திB*யி$�ேகேன. இ�ப அவ1க தி$=தின# மாதிாி ெதாி8ேத... தி$=#னா1கேளா 
தி$=தேலேயா... நா� எ�ேனாட அ=தXத கB*�கா�தாகK�.... 
 
 வ��தினி, மடமடெவ�	 ப*யிற1கி� தைரயிற1கினா�. இ$���கிராதி� 
கதைவ இ$பிாிவா�கி கிாீ0சிட ைவ�#, கார$ேக ேபானா�. அவைள� பா��#� 
இ$�ைகயி) இ$=# இற1காத ராமசாமிைய ஏ�ற இற�கமாD பா��தப*ேய 
��னி$�ைகயி) ஏறி� ெகா!டா�. வழ�க� ேபா), பி�ப�க� சாயாம) தைலைய 
நிமி��தி, க!கA�� மானசீகமாக லகா� ேபாB�, �திைர மாதிாி எைத8� 
பா��காம) Qனிய�ைத மB�ேம ��னி	�தி� ெகா!டா�. அ=த� காைர, �த@) 
நக��தி, பிற� நட�தி ெத$ �ைனயி) நி	�தி, பி�ன� பிரதான0 சாைலயி) தி$�பி, 
வ!*ைய சீராக ஒB*யப*ேய, ராமசாமி சாவகாசமாக� ேகBடா�. 
 
 'அDயா>� த�பி8� *)@யி@$=# வர� ேபாறதாD ெசா�னி1கேள. 
எ�ேபா�மா வாரா1க'. 
 
 'இைதெய)லா� உ�கிBட ெசா)@யாகKமா?... அ��ற� இ�ெனா$ 
விஷய� - நாைளயிேல$=# bனிபா�� இ)லாம ஆRX வர�படா#'. 
 
 ராமசாமி, த�ைனயறியாமேல இ$�ைகயி) இ$=# அைரய* ேமேல 
ேபானா�. இதனா) தா	மாறாக ஓ*, அ=த� கா� பாதசாாிகைள ெந$1கி விBட#. 
எ�ப*ேயா அைத சாியா�கிவிB�, வ��தினிைய� பா��தா�. இ�G� இளைம 
ேபாகாத வய#தா�. ஆனாC� அ=த இளைமைய, தாDைமயா) �ம�ப# ேபா�ற 
ேதாரைண�கார அ�மா. வBட வ*வமான �க�தி� பி�தள�தி), அத�� 
�ர!பாB� எழிைல� ெகா���� நீள வா�கிலான ேமாவாD. அ# உய$� ேபா#�, 
தா4�ேபா#� க$ைணைய உ$வக� ப��தி� ெகா�ளலா�. எைத8� தைலயாB*� 
ேகB�� லாகவ�. ேப�� ேபா# ச�ப=த�பBடவைர ேந$�� ேநராD பா���� 
��னைக �க�. ஆனா) இ�ேபாேதா அபய� அளி��� அ=த �க�, அபாயகரமாD 
ேதா�றிய#. க4�தி) ஏ� அ�தைன நர��கA� �ைட�# நி�கி�றன. உ� 
�கமாD ெச)C� உத�க� இ�ேபா# ஏ� #$�தி நி�கி�றன? ஒ$ேவைள 
���ப�ைத விB� பிாி=# இ$�பதா) அ�மா ெம�டலாகி இ$�பா1கேளா -- 
அ�மா�கிBேடேய ேப0�� ெகா��#� பா��கலா� 
 
 'காைர ச�Mஸு�� விடK� அ�மா'. 
 
 'எ# ேபசK��னாC� ஆபிஸுல வ=# ேப�.' 
 
 ெப! கா�Xடபி� மாதிாி ேபசிய வ��தினிைய� பா��# ராமசாமி பய=# 
விBடா�. அவ� ேமடமானதா), இவG� *ைரவ� ஆகி விBடா�. அ=த வ!*9ட 
இ=த மா�ற�ைத அIவ�ேபா# காB*� ெகா!*$=த#. 
 
 சாXதிாி பவனி� பி� தள�தி) உ�ள அCவலக வளாக�தி��� வ=த 
வ��தினி, வழ�க� ேபா) பரா��� பா��காம), வண�க� ேபாBட ஊழிய�கA�� 
ஒ$ விரைல� 9ட அைச�காம), தன�காக ஒ#�க�பBட அைற��� க�RரமாD 
ஊ�	வி, அ4�த� தி$�தமாD நட=# தைல�� ேம) பா�பாD �$!ட �ழ) 
ெம�ைத நா�கா@யி) சாDவாD உBகாராம) அைத சாD�# உBகா�=தா�. இ=த 
இைட�கால மா�ற�தி) இ�ப� இ)ைலயானாC�, ஒ$ க�Rர�. இIவள> நாA� 
இ�ப* இ)லாம) ேபாேனாேம எ�கிற ��ற>ண�>. இத�� வB*8� �தCமாD 
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கண��� தீ��க ேவ!�� எ�கிற ைவரா�கிய�. ஒ$ ஐ.ஏ.எX அதிகாாி��, தா� 
எ=த வித�திC� சைள�தவ@)ைல எ�பைத காBட� #*��� க1கண�. 
 
 அ=த0 சமய� பா��# கைடநிைல ஊழியரான ேகசவ� ைககளி) ஒ$ �ைம 
காகித� �வியேலா� வ=தா�. வ=த#� வராத#மாD அ�ப* வ=த#�� விள�க�� 
வழ1கினா�. உைட8� சாி, உட��� சாி bனிபார� அ�றவ�... 
 
 'எ)லா� தீபாவளி ேலா� வி!ண�ப1க -- சீ�கிரமா ைகெய4�#� 
ேபா�1க�மா. இ�னி��� ேபானா�தா�, பி.ஏ.ஓ ஆRXல பி) ேபா�வா1களா�'. 
 
 'இ=தா பா$1க ேகசவ� ஒ1கேளாட தீபாவளி அBவா�X, X9Bட� 
அBவா�X, எ).*.சி அBவா�X, *.ஏ. அBவா�X, *ரா�Xேபா�B அBவா�X, 
ேப1� கட�, 9B�ற> ச1க� கட�, M� கB�� கட�, இ#1கAல ைகெய4�#� 
ேபா�ற#�� மB��தா� இ$�ேக�G நிைன�கி1களா? இனிேம அ=த நிைன�ேப 
ேவ!டா�. நி�வாக அதிகாாி ேமைஜயில ைவ81க... அவ$ �றி�ெப4தி 
அG��வா�'. 
 
 'அவ$ ைகெய4�# ேபா�� ��னால அ��த தீபாவளி வ=#��மா'. 
 
 'இ�ப* ஏடா9டமா ேபசினா), உ1கள ராமனாத�ர�#�� மா�ற 
ேவ!*யதி$���. அ��ற�. இ#�� ேமல ஆR��� வாரவ1கள எ�ைன� பா��க0 
ெசா)C1க. நீ1க ேபாகலா�'. 
 
 'அ�மா>�� உட���� ஏதாவ#... 
 
 'நா� ந)லா�தா� இ$�ேக�. உ1கA���தா� �ளி$ விB*B�. சாி நீ1க 
ேபாகலா�'. 
 
 ேகசவ�, வ��தினிைய அதி�=# பா��தா�. பி�� அள=# பா��தா�. 'வா1�ற 
ச�பள�தில ��ைப ெகாBட �*யா#�G ெதாி8�. தீபாவளி வி!ண�ப1கள ேநரா 
எ1கிBட ெகா!�வா1க எ�	 �=தா நா� ெசா�ன அ�மா>�� எ�னாயிB�? 
கட>ேள... கட>ேள... இவ1கA�� ஏ#� ஆயிட�படா#'. 
 
 'ேகசவ�. நீ1க ேபாகலா��G தமிழிலதாேன0 ெசா�ேன�'. 
 
 ேகசவ� தைலய�ற �!ட�ேபா) நட=# உ�ேள வ=த ந=தினியி� ேம) 
�B*யேபா#, அவ� ஒ1கA�� எ�னா0� நாயினா ெச)லமாக ேகBடப*ேய, 
வ��தினியி� ��னா) வ=# நி�றா�. ேமடேமா எ�A� ெகா�AமாD ேகBடா�. 
 
 'ஏ� ேலB�' 
 
 'அ�பேவ வ=#Bேட�மா. MBல அவ$� மாமியா$� 9Bடணி வ0� எ�ன� 
படாதபா� ப��திBடா1க'. 
 
 'ஆRX விஷய�த மB�� ேப�ேவாமா, ஏ� ேலB�' 
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 'ேக�*� ேபாேன�மா'. 
 
 'ச�பள� வா1கிற# ேவைல பா��க�தா�. சா�பிடற#�� இ)ல. அ��ற� 
ஒ$ விஷய�. இ# தைலைம அதிகாாிேயாட அைற இ1ேக நி�G�கிB� 
சகஊழிய�கிBட நயினா கியினா�G �சல� விசாாி�க�படா#. நாைள�த) சாியான 
ேநர�தில வரK�. நீ1க ேபாகலா�. அ��ற� யா$�, இ!ட�கா�ல எ�கிBட 
அGமதி வா1காம உ�ேள வர�பிடா#. எ)லா�கிBட8� ெசா)@�, சாாி 
ெசா)@�1க... 
 
 சராசாி உயர�#��� அதிக உயரமான ந=தினி, ��ள� ெப!ணாD 
�ைம=தப*ேய கா)கைள நக��தினா�. மாமியா� ப��#� பாBைட இவ� 
ெசா)லாமேல இ=த அ�மாேவ ேகB� ஆ	த) ெசா)கிறவ�. தன# மகைன� ப�றி 
அ*�க* விசாாி�பவ�. இ=த அ�மா>�� எ�னா0�? 
 
 வ��தினி, ேகா���கைள க*கார�தி� ெபாிய ��ளாக பா��#. வினா* 
��ளாக இய1கி� ெகா!*$=தா�. பக) உண> ேவைள வ=த#. ேக�*னி) 
ேகBட ஒைசயினா) மB�ேம �ாி=த#. 
 
 வ��தினி, உண> பறிமார வ=த ேகசவைன ைகயாB*� ேபாக0 
ெசா)@விB�, ேகாியைர� P�கி� ெகா!� அ=த அைற���ேள �B* ேபாBட 
இைள�பா$� அைற��� ேபானா�. அவைள அவைள8� மீறி கட=த கால 
நிக:0சிக� நிைன> ப��தின. இ=ேநர� ந=தினி ஒ$ ச�பா�திைய ெகா!� வ=# 
ெகா��பா�. பB*C� ெம�ைமயான#. ேகசவ� அவA��� பி*�த நா��த1காD 
ஊ	காைய ெகா!� வ$வா�. ராமசாமி ஒ$ ைக�பி*� தயி�0 சாத�ைத ெகா!� 
வ=# தB*) ைவ�பா�. அவ� மைனவி�� எ�ன மாய� ெதாி8ேமா, ம=திர� 
ெதாி8ேமா பா��பத�� பரம சா#வாக ெதாி8� தயி�0 சாத�, வாD��� 
ேபான>ட� காரமா��... மணமா��... உ!டறியா0 �ைவயா��. 
'சா�பி�1க�மா... சா�பி�1க�மா...' எ�ற ெகLச)க� எ4�. 
 
 ேமட� வ��தினி �தாாி�#� ெகா!டா�... அவ� சா�பாB� ராணிய)ல. 
அCவலக அரசி. அ#கள சா�பா� ேபாBேட த�ைன0 சா�பிட அGமதி�க �*யா# - சா�பாBைட விட ��கிய� அ=தX#. ஒ��ண�ைவவிட ெபாிய# பதவி - அத� 
க>ரவ�த கா�பா�தG�, 
 
 வ��தினி, �ழ) நா�கா@யி) மீ!�� உBகா�=தா�. அ=த� �ளி�சாதன 
அைறயிC� அவ� உட) ேவ��த#. ேநர� ஆகஆக, எைதேயா ஒ�ைற இழ=த# 
ேபா�ற பாதி��. �த=திரமாD சக இன�#ட� உயர� பற=# திாி=த பறைவ ஒ�	, 
திYெர�	 �@யாக உ$மா�ற� ெப�	 �ைக��� இ$பப# ேபா) ஒ$ பிரைம, 
அ=த அைறேய அவA�� ஒ$ காடான#. ஆ� அரவம�ற Qனிய�. ஆனாC� 
Qனிய�தி)தா� QB�ம� இ$�பைத க!ட#ேபா�ற பி*வாத�... 
 
 இத��� ெதாைலேபசி �ர@Bட#. அ=த� �ரைல ைகயா) அட�கியப*ேய 
வ��தினி ேபசினா�. 
 
 'இ# அரசா1க ேபா�. ெசா=த விஷய1கள ேபச�9டா#. சாி இ#தா�... 
கைடசி� தடைவ. எ�ன விஷய��G ெசா)C1க. நா� ந=தினிகிBட பாஸா� 
ெசDகிேற�. எ�ன - ரா�>�� வ@�பா - எ�ன மாமியா� நீ1க - ஆXப�திாியில 
ேச��காம) ம$மகA�காக கா�#� கிட�கிறீ1கேள. ேபரG�� எ�ன ஆனாC� 
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பரவாயி)ல -- ம$மக� சீரழிLசா ேபா#� எ�கிற நிைன�பா? சாி சாி ேபான 
ைவ81க'. 
 
 வ��தினி, ேசதி ெசா)வத�காக இ!ட�காைம ெதாBட கர1கைள �$�கி� 
ெகா!டா�. ந=தினிேயாட ஐ=# வய#� பய) ரா�>�� வ@�பா� - சாியான 
�B*� பய). விஜயதசமிேயாட, ந=தினி இ=த� பயல இ1ேக 9B* வ=தா�. 
ேந�திர� பழ ேந��தி, ெகா* �)ைல ேபா�ற லாவக� - அழகான மனித� �B*. 
இேத ேமைஜயி) ஏறி உBகா�=த ப*ேய 'ஆ�*... ஆ�*.. - நீ ந)லவ�G ம�மி 
ெசா)றா� -- ெநசமாவா?' எ�	 ேகB� அவைள �	�� ெவBடாD பா��த பய). 
*)@யி) ெபாறியிய) க)[ாியி) ப*��� மகனி� ஐ=# வய# சாய). 
 
 வ��தினி, #!*�#� கிட=த தனியைறயி@$=# ெவளிேயறி, பர=# விாி=த 
அCவலக�தி��� ேபானா�. பய�ேதா� எ4=த அ�தைன ேபைர8� ைகயம��தி 
உBகார ைவ�#விB�, ந=தினியி� ��னா) ேபாD நி�	 ேமைஜேம) ைகb�றி 
�வி=தப*ேய ேசதி ெசா�னா�. உடன*யாD எ4=# கீேழ விழ�ேபான ந=தினிைய 
தா1கி� ெகா!டா�. அவ� மீ# ேபாBட பி*ைய விடாமேல ��	 ��	� பா��# 
ஆைணயிBடா�. அவைள அவளா�கிய ஆைண. 
 
 'அழாேத ந=தினி. இ�ப வ@�� நி�GBடா�. ஆனாC� ஆXப�திாியில 
ேச��#�ேவா� --- இ=தா�பா ராமசாமி காைர ெர* ப!K - இ=தமாதிாி சமய�#ல 
ஆRX காைர பய� ப��#ற#�� விதிக� இ$��. ேகசவ� நீ1கA� எ�ேனாட 
வா1க. சீதா ந=தினிைய 9B* வா. இ=தா�பா நா*��# - தீபாவளி 
வி!ண�ப1கள எ� ேடபி�ல வ0��'. 
 
 

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

14.14.14.14.    தி/�ப�தி/�ப�தி/�ப�தி/�ப�…………    
 
 நீலா, தன# சபத�ைத இ�ப* நிைறேவ�றி� காB�வா� எ�	 ராம@1க� 
நிைன�கேவ இ)ைல. அர�� பயணமாD, *)@ ெச�ற இ$வார� கால�திC�, 
அவ� சபத� ஒ$ ெபா$Bடாக ேதா�றவி)ைல. அ�ப*ேய சி�சில சமய� 
வ=தேபா# 'ைப�திய�கார� ெபா!K' எ�	 மனதி���ேபச, அ=த�ேப0ேச வாD 
ம�தியி) ேகா*Bட#. MB��� வ=த#�, அவைள0 சமாதான� ப��தேவ!�� 
எ�	9ட நிைன�தி$=தா�. அ=த� �றா, தன# �L�கேளா�, பற=#ேபானைத, 
இ�G� அவரா) ந�ப �*யவி)ைல. 
 
 ந�பி�தா� ஆகேவ!�� எ�ப# ேபா) அ=த ெபாிய கதவி) ஒ$ சி�ன� 
NB�. ஒ$ ெப$� உறைவ, ஒ$ சி�ன விவகார� சிைத�# விBட# எ�ப# ேபா) 
காB�� காD�� பி*�த NB�. <�ற��� ேத��� தாமைர�N�க� ெபாறி�த அ=த 
கதவி�� வல# ப�கமாD திற=தி$=த ஒ�ைற0 ச�ன) வழியாD க!கைள 
ஊ�$வவிBடா�. ��னைற �4வ#� விதவிதமான காகித0 �$�க�.... 
#!��பBட சண)கயி$க�. எ)லாவ�றி��� ேமலாD, ��னா) - #$�தி, 
பி�னா) வைள=# கைல�பாடாD� ேதா�	� சீன� ெபா�ைமைய� ேபா) ேத��0 
சBட ேவ@யிBட க!ணா*� ேபைழ ெவ	ைமயாD ேதா�ற� காB*ய#. 
 

அவ-அவ-அவ-அவ-    விகட�விகட�விகட�விகட�    ––––    ஜனவாிஜனவாிஜனவாிஜனவாி, , , , 



99 

 

 ராம@1க�, அ=த0 சாளர�தி� இ$��� �$வ1கைள ஒ$ 
��#���தியப*ேய. காாி) QBேகX, ெபB*�ப��ைக வைகயறா�கைள, 
�தைலேபா) வாD திற=த *�கியி@$=# எ��#�ெகா!*$=த *ைரவ$��. 
ைகெகா���� வழ�க�ைத மற=தவராD, மா*�ப*களி) �தி�ேதா*னா�. 
MB���� Eைழ=த#� Eைழயாத#மாக 'நீலா' எ�	 அவ� இ4�தேபா#, 
ம1ைகய��கரசி 'இ�ேபா உ1கA�� தி$�திதாேன' எ�	 ெசா)@விB�, அவ� 
ஏறிB�� பா��க�9ட த�திய�றவ� எ�ப#ேபா) உ�ேள ேபாDவிBடா�. 
 
 ராம@1க�, ஒ�ைற0ேசாபா இ$�ைகயி) ெதா�ெப�	 வி4=தா�. பி�ன� 
அதி@$=# எ4=# நீ!ட ேசாபாவி) ைகவிாி�# கா)விாி�#� கிட=தா�. அ=த�மா 
த!ணீேரா ேமாேரா ெகா!�வ=#, அ=த� த�ளைர அவர# கர1களி) 
திணி�காம) ெடா�ெக�	 *பாயி) ைவ�தா�. நீலா, ெச�ைனயி) இ$�கிறாளா 
அ)ல# ேகாைவ��� ேபாDவிBடாளா எ�	 அவ� ேகBக� ேபானா�. அவ� 
ேகாைவ��� ேபாகவி)ைல எ�	 பதி) கிைட�கேவ!�� எ�பத�காக, எதி�� 
பதிைல, தா1க �*யாதவ� ேபா), அ=த� ேக�விைய� த�ளி�ேபாBடா�. 
 
 இIவளவி���, நீலா அவ�கAைடய மகள)ல. ஒB���)லாD ஒB*� 
ெகா�A� உற>� ெப!K� அ)ல. கீ:�தள�# MB*� வாடைக�காக 
வ=தவ�தா�. இர!டா!�கA�� ���, ப�திாிைக விள�பர�ைத� பா��#விB� 
ஏ4வய# மகேனா��, நாC வய# மகேளா��. இ=த MB*��� வ=தா�. 'எIவள> 
சா� வாடைக... எIவள> சா� ��பண�’ எ�	 வாச@) நி�றப*ேய கறாராக0 
ேகBடா�. கB�ப* ஆகவி)ைலயானா), அ�ப*ேய ேபாDவிடலா� எ�ப#ேபா) 
நி�	 ெகா!*$=தா�. இவ�, அவைள உBகார0 ெசா�னா�. அவேர எ4=# 
பி�ைளகைள உBகா��தினா�. ஆனாC� ஒ$ MB��கார�, �*�தன MBைட, 
ேக�வி �ைறயி)லாம) விB�விட �*8மா?. எதி� MB���!ட�, மா*MBைட 
வயதான கிழவி எ�	 ஒ$�தி�� விட, அவ� ஏெழB� ேப�திகைள� 9B*வர, 
அ��ற� மா<) பா�கியா), ேபாWX ேசாதைன, ஏ�பB� அ=த� ெப!களி) சில� 
அலறிய*�#� ெகா!�, இ=த MB*��� ஓ*வ=த ேபா#, இவேர அ�ப*ெயா$ 
ெதாழி) ெசDவ#ேபால, காவல�க� அதB*னா�க�. 
 
 ராம@1க�தி� அ�தைன� ேக�விகA���, நீலா ேயாசைன ெசDயாமேலேய 
பதிலளி�தா�. நாQ�கான� ேக�விகA�� ெவளி�பைடயான பதி)க�.... ெபாிய 
இட�#�ெப!... காத) தி$மண�.... ெப�ேறா� த!ணீ� ெதளி�த).... அேத சமய� 
ெச�ைனயி) உ�ள ஒ$ சி�ன� ெதாழி� சாைலைய விB��ெகா��த).... 
 
 ராம@1க�, 'இெத)லா� சகஜ�மா', எ�	 ெசா�னப*ேய, அவAைடய 
மLச� கயிைர ேநாBடமிBடா�. அவ� �க�ைத8� அதைன8� மாறிமாறி� 
பா��தா�. அைத��ாி=# ெகா!ட# ேபா), அவ� தைல கவி:=தா�. M� 
கிைட�கா# எ�ற அGமான�தி) எ4வத�� �ய�சியாD இ$�ைகயி) 
ைகb�றினா�. ஆனா)  
ராம@1க�, அவைள ஆ�வாச�ப��திய ப*ேய அகமகி:=தா�. 'ஆ! #ைணய�ற - 
அனாதரவான - அேத சமய� வாடைக பா�கி ைவ�காத ஒ$ �*�தன� எ=த 
MB��கார$��� ஒ$ வர�பிரசாத� அ)லேவா?' இ�ப*�தா�, ெத�� 
MB��கார�, தீரவிசாாி�காம), அதிக வாடைக�� ஆைச�பB�, ஒ$�தG�� 
MBைட விட அ=த ஒ$�த�. பி�ப�தியி@$=#, இர!� கிேலா மீBட� 
ெதாைலவிC�ள தபா) அCவலக�தி�� நட=# ேபாD, ��ப�தியிC�ள 
MB��கார$��, மணியா�ட� ெசDகிறா�. அ=த ரசீ# நக)கைள 
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க!ெகா�தி�பா�பான மாநகராBசி���, க4�� கார வ$மானவாி�#ைற��� 
அG�ப� ேபாவதாக மிரB�கிறானா�. இ=த� பி�னணியி), நீலா>�� வரேவ�� 
வைளய� 9ட ைவ�கலா�. 
 
 எ�றாC�, கீ: MB*�� �*�தனமாD வ=த ஒ$மாத கால�தி���, நீலா 
இவ�கAட� ஒ�றி விBடா�. ப�ளி�9ட� அ�	�ேபான நாBகளி), அவ� 
பி�ைளக�, இேத இ=த ேசாபா ெசB*) உ$!� �ர�வேதா�, ம1ைகய�கரசிைய 
*Xேகா>�� 9�பி�வா�க�. உடேன அ=த�மா நாணி�ேகாணி இவைர� 
பா��ப#. அ=த *Xேகாவி�� இவைர8� 9�பி�வ#ேபா) இ$���. அேதா�, 
யா� MB*) யா�, அதிகமாக சா�பிB� இ$�பா�க� எ�	 ஒ$ பB*ம�றேம 
நட�தலா�. நீலா>�� 'சா�' அ�பாவானா�. 'ேமட�' , அ�மாவானா�. ஒ$ தடைவ 
'எ�பா, எ�மா - நா� உ1கA�� வாாி� இ)லாத மக�' எ�றா�. பிற� ஒ$ �மி:0 
சிாி�ேபா�. 'கவைல�படாதீ1க அ�பா... அ�மா>�� இ�ப9ட �ழ=ைத� 
பிற�கலா�.... ஐ�ப# வயதிC� ெப!கA�� �ழ=ைத பிற=தி$��’ எ�ற ேபா#, 
அ=த உ0ச வர�� வயைத� தா!*�ேபான ம1ைகய�கரசி��, அதிC� ஒாி$ 
ஆ!�க� வில��� கிைட��� எ�	 நிைன�#� ெகா!டா�. அதி@$=# இ=த 
ராம@1க�ைத தனியாக ப��கவி�வேத இ)ைல. 
 
 ராம@1க�, அவசர அவசரமாD, ப) ேதD�# விB�, மீ!�� இ$=த 
இட�திேலேய தி$�பி உBகா�=#, அனி0ைசயாD �ைடசாD=த ைககைள 
ெவ	ைமயாD Mசி� ேபாBடா�. அ=த� ைககைள சாDவத��, நீலாவி� �ழ=ைதக� 
இ)ைல. ெசIவரளி ெமாB��களாD அவர# ேதாA�� ஒ�றாD தைலேபாB� 
க1கா$ மாதிாி தைலயாB�� பி�ைளக�. அவைர தா�தாவகாமேலேய 
தா�தாவா�கிய� பி�ைளக�. 
 
 ராம@1க�, மல$� நிைன>கைள க$�கி� ெகா!*$=தேபா#, 
திைரமைறவி) உ�ள சா�பாB� ேமைஜயி) பல தடைவ ெடா��0 ச�த1க�... 
இவ� சாD=# பா��தா), ம1ைகய�கரசி, அவைர 9�பிடாமேலேய வாைழயிைலயி) 
பறிமாறியப*ேய த� பாB���0 ெசா)வ#ேபா) ெசா�னா�. 
 
 'எைத8ேம நிைன�#� பா��கK�... M�... 'ஆபிX இ)ல.... 
�*�தன�கா�1க... சபா�*ேனB�� இ)ல... அேதாட, அ=த� பாவி�ெபா!K, 
�*�தன�காாி மாதிாியா நட=#�கிBடா�?. ேகாய�ப�#�ல ெப�தவ1க, 
த1கேளாட வ=# இ$���ப* கட=த ஆ	மாசமா வ��	�#னா1களா�. 
இவ�தா� 'எ1க அ�பா�மா, ெமBராXல இ$�கா1க�G' ெசா�னாளா�. 
அ�ப*�பBட ெபா!ண, #ர�தியா0�.... இனி இ=த MB�ல எ�ைன� #ர�த 
ேவ!*ய#தா� பா�கி....' 
 
 வாைழயிைலயி) �வியலாD� ேபாBட அாிசி0 ேசா�ைற சம�ப��தியப*ேய, 
ம1ைகய�கரசி, ேபசி�ெகா!ேட ேபானா�. ேபா8� ேபா8� ஒ$ நாDதானா எதிாி 
எ�	 ஒ$ ேக�விைய� ேபாB�, அத��� பதிைல8� ெசா)@�ெகா!*$=தா� 
ஒ$ நாD��ாிய ந)ல �ண1கைள8�, மனிதG�� �றி�பாக இ=த ராம@1க�தி�� 
உ�ள ெகBட �ண1கைள8� ஒ�பிB�� ெகா!ேட ேபானா�. 
 
 அநியாயமான ேகாப�தி��� பழ�க�பBட ராம@1க�தி��, இ�ேபா# 
நியாயமான ேகாப�, வாD �ர!ேடாட� ேபான#. ஆனாC� அட�கி� ெகா!டா�. 
�#*)@யி) இ=த aாி), ஓ� இரவி), அவ� 'ம�பி)' இ$=தேபா#, இவ� நீB*ய 
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கிளாைச வாயி) கவி:�#�ெகா!ேட, இவர# உதவியாள� 'சா� நீ1க 
ந)லவ�தா�... ஆனாC� ெட�ஷ� பி*0ச ஆசாமி... சி�ன விஷய�#��� 
�தியாD �தி�பி1க' எ�	 ெசா�னைத நிைன�#� ெகா!டா�. 'இேதா இவ� 
ேப�கிற ெபாிய விஷய�#���9ட ெட�ஷ� ஆகல... பா$டா' எ�	 ‘கிளாX’ 
ேமB*ட� மானசீகமாக� ேபசி�ெகா!டா�. அ=த�மாவி�, ஏ0�� கல=த ேப0�, 
ேமேல ேமேல, ேபாக இவ$�, தா�_ெப$=த�ைமயானவ�, ெபா	ைமசா@ எ�	 
த�ைன�தாேன ேமேலேமேல நிைன�#� ெகா!டா�. ெபா	ைமயிழ=#, ப[� 
மாதிாி அவ� ெவ*�க� ேபானேபா#, அ=த அ�மா ஆறி�ேபான �ழ�ைப �ட 
ைவ�பத�காக சைமய) அைற��� ேபாDவிBடா�. 'நாமA� ஒ$ கால�#ல 
ெத$>ல கிட=தைத நிைன�#�பா��கK�. ெத$ நாயி�G இள�கார� 9டா#' 
எ�	 அவைர எதிாி�தனமாD பா��#� ேபசியப*ேயதா�, உ�ேள ேபானா�. 
 
 ராம@1க�, தன���தாேன சமாதான� ெசD# ெகா!டா�. நாDகைள 
ெவ	�பதி), அவ$�� வ��கேபத� கிைடயா#. எ)லா நாDகAேம 
இன�#ேராகிக�. இ=த� பB*ய@) 'மானமி� ப1களா நா8�, மா!ப�ற ெத$ 
நா8� இட� பி*�தைவ.' இ�G� ெசா)ல�ேபானா), �தலாளி�#வ ப1களா 
நாDகைளேய அதிகமாக ெவ	�தா�. இ�ப*�தா� அ��த� ெத$�பய) - �*ேய 
இ)லாத உாி�த� ேகாழி நிற�திலான ஒ$ ெமா�ைக நாைய இ$��0 ச1கி@யா) 
பி*�#� ெகா!�, இ=த� ெத$>�� வ$வா�. சாியாக இவ� MB� வாசC�� 
��னாேலேய அ=த நாைய 'ெவளி�கி�' ேபாக ைவ�பா�. இவ� ஒ$ நா� தB*� 
ேகBடா�. உடேன இவைர பைகயாD பா��தப*ேய 'உ� MB����ளயா வ=# 
வி�ேற�.' இ# 'ப�ளி� ேரா�' எ�றா�. இளைமயிேலேய, பXகி, த!டா எ��தவ� 
ராம@1க�, அ�ேபாெத)லா�, ெத$வி) எவனாவ# உ$!� திர!டவ� எதிேர 
வ=தா) அவைன த�னா) அ*�# விட�*8மா எ�	 ேயாசி�பா�. எ�ப* அ*�# 
அவைன M:�தலா� எ�	9ட நிைன�பா�. இ�ேபா#� அ��த� ெத$� பயைல 
அ�ப*�தா� நிைன�தா�. அேதசமய� வ�Aவ� வா�கா�கிய மா�றானி� 
#ைணவ@ைய - அதாவ# இ�G� ெவளி�கி ேபாD�ெகா!ேட இ$��� அ=த நாD 
வ@ைய நிைன�#, பி�வா1கி விBடா�. ஒ$ நாD வள��க ேவ!�� எ�	 
ம1ைகய�கரசி ெசா�னேபா#, நிராகாி�தவ�. 
 
 Qடான �ழ�ைப �ம=த கி!ண�#ட�, சா�பாB� ேமைஜ�� மீ!�� வ=த 
ம1ைகய�கரசி, விBட இட�ைத� ெதாட�=தா�. 
 
 'எ�தைன தடவ ெசா=த� கா�ல ேகாவி) �ள�தி�� 9B*�ேபாயி$�பா�? 
எ�தைன தடைவ, நா� �*யாம �ட1��ேபாெத)லா�, எ�ைன ஆXப�திாி�� 
9B*�ேபாற#�, இ=த MB�ல இ$�கிறவ$�� ஆ�கி� ேபாடற#மா 
இ$=தி$�பா�? ேகாய���P$�� ேபா��ேபா#, எ� க4�ைத கB*�கிB�... 
அவ� அ4த அ4ைக இ$��ேத... அ=த பி�ைளக� #*�த #*�� இ$��ேத... அ# 
பி�ள��B* ெப�தவ1கA���தா� ெதாி8�.' 
 
 பி�ைள��B* ெபறாத நிைலைம��, அவ� மB�ேம ெபா	�� எ�ப#ேபால 
அ=த�மா ேபச�ேபச, ராம@1க� தன���தாேன சிாி�#� ெகா!டா�. பி�ன�, 
அ=த� ெபா!K, ேகாைவ��� ேபாDவிBடா� எ�ற தகவ) அறி=#, 
��றவாளிேபா) ��றினா�. நீலா>��� அவ$��� ஏ�பBட நாD விவகார�, 
இ�ேபா#, நாD�தனமாக� ெதாி=த#. நட=# ேபான நிக:>கைள பாதி நிைன�# 
மீதிைய� ெதாடர�*யாமேலேய அவ� க!கைள <*னா�. 
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 எ=த நா8� இ)லாத அ=த ெத$வி��, எ1கி$=ேதா வ=த# ஒ$ ெத$நாD. 
க$��� ேதாC� ெவ�ைள� திB��கA� ெகா!ட அனாைத நாD. ஆர�ப�தி) 
எ=த MB*���A� Eைழயாம), அ=த ெத$வி���ேளேய ஒ$ எ)ைலைய 
வ��#�ெகா!�, உலா வ=த#. நீலாவி��, இ=த நாD பி*�#� ேபாDவிBட#. 
ெத$ெவ1�� ��றி இ=த நாைய� ேத*�பி*�# <�	 ேவைள8� 
உண>��வியைல� ேபா�வா�. இ#ெகBட� ேகB*�� ேரா\ எ�	 ேவ	 
ெபயாிBடா� அ=த0சா�கி), அ=த நாD இ=த MB� வளாக�தி���ேளேய 
வ=#விBட#. கா$�� அ*யி) கிட���. கா� ம�கா�*) ப��தப* வாைல 
கா��க!ணா*யி) ைவப� மாதிாி ஆB��. MB� ஒனரான இவைர�பா��ேத 
�ைல���. இவரா) க!��காம) இ$�க�*யவி)ைல. ஒ$ சி�ன� க)லாD 
எ��# எறிவா�. �றி தவ	�ேபா#, நாDமாதிாிேய ப)ைல� க*�# உ	�வா�. 
ேபாக�ேபாக, அ=த நா8� அவைர�பா��த#� பய�ப�திேயா�, ஒ$ தடைவ மB�� 
வாலாB*விB� கா�ெபள!B �வாி) �தி�# ெத$>��� தாவிவி��. 
 
 இ�ப*�பBட ச=த��ப1களி), இவ�, நீலாவிட�, இ# க*�தா), ெதா��ளி) 
நா�ப# தடைவ ஊசி ேபாட ேவ!�� எ�	�, இ)ைலெய�றா) நாD மாதிாிேய 
�ைர�க ேவ!*ய# இ$��� எ�	� விள�கினா�. நீலா சிாி�# ம4�பினா�. 
ேரா\ ந)ல ெப! எ�	 சா�றித: ெகா��தா�. அ# ந)ல ெப!ேணா... ெகBட 
ெப!ேணா... ெப! எ�ப# நி2பண� ஆகிவிBட#. இரவி) ஏெழB� ஆ! 
நாDக�, இ=த வளாக�தி���ேள வ=# வி��. அைவகA��� இ=த நாD��� இ=த 
இட� ம�மத Nமியான#. இைவ ெவளி�ப��#கிற காத) ச�த1கA�, 
சமி�ைஞகA�, இவைர படாத பா�ப��#�. இவர# P�க� ெகBடேதா�, 
ஐ�பைத� தா!*ய ம1ைய�கரசியி� P�க�� ெகBட#. இனி� ெபா	�ப# 
இ)ைல எ�ற �*>�� வ=தா�. 
 
 இ�ப*�தா� ஒ$ நா�. ேலசான மைழ�#ர).... வான� நீ��#ளிகைள 
ஒளி�#ளிகளாக இற�கி� ெகா!*$=தத ேவைள.... ராம@1க�, ஒ$ �ைடேயா� 
கீேழ இற1கினா�. கீ:MB�� ப*�கB*), ெசம�ைதயாக ைவ�க�பBட உண> 
வைகயறா�கைள, அ=த� ெத$நாD, கவள� களவமாD கIவி, தைலைய ேமC� 
கீ4மாD ஆB* உ�ேள அG��கிற#. ேகாழி�#!�க� வாD��� 
ேபா��ேபாெத)லா�, வாச) ப*யி) சாD=தப*ேய ஒ$ தாயி� Nாி�ேபா� 
பா���� நீலாைவ� பா��# வாலாB*ய#. ராம@1க�தி��, ேகாப� வ=த#. இத� 
வயி	 இ$ப�கமாD �ைட�# ெநளிவைத� பா��தா) அ# சா�பாBடா) மB�� 
அ�ப* உ�பி�ேபாகவி)ைல எ�ப#� �ாி=த#. இர>ேநர� களியாBட�தி� பக) 
ேநர0 சாBசி�. இ#, ஐ=தா	 �B*கைளயாவ# ேபா��. அ=த ஐ=தா	��� இ=த 
நீலா XMB*, ரா�, ராணி, ஜானி, ேமானி ேபா�ற ெபய�கைள0 QB* மகி:வா�. 
ெபயாிBடவ� எ�பத�காக அ=த நாD� �B*கA��� உ!* ெகா��# 
உயி�ெகா��பா�. மாநகராBசி நாD வ!*யி� உபய�தா). இ=த� ெத$, இ=த 
நாD வ$வத�� ��� வைர #��ரவாக இ$=த#. இ# �B*கைள� 
ேபாB�விBடா), இ=த இர!டாவ# கிராைஸ, நாDெத$ எ�ேற 9�பிட� 
ேபாகிறா�க�. 
 
 ராம@1க�தி�� ெத$� ப�தி தீவிரமான#. அ=த நாD அளவி�� சிறி# 
�னி=# ேபா�ேபா எ�றா�. அ# க!� ெகா�ளவி)ைல. அவைர� க!ட>ட� 
மாியாைதேயா� விலகி�ெகா�A� அ=த நாD, 'நீ எ�னடா ெசா)வ#' எ�ப# 
ேபா) ஒ$ தடைவ அவைர அலBசியமாக� பா��# விB�, ம	தடைவ, நீலாைவ 
பா��# வாைல ஆB*ய#. இ#. ராம@1க�தி�� அவமானமாக�பBட#. அவைர 
சின�க ைவ�த#. உடேன, �ைட�க�பா) அத� தைலைய ஒ$ தB�� தB*னா�. 
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க4�தி) ஒ$ இ* இ*�தா�. அIவள>தா�.... அ=த நாD சரணைட=தத# ேபா), 
வாைல பி�ன1 கா)கA�� இைடேய ெசா$கி� ெகா!�, வ@ தா1க �*யாம), 
��றி��றி வ=த#. ராம@1க� ெவ�றி� ெப$மித�தி), அத� கா@) ஒ$ 
தB��தB*னா�. அ=த நாD ெநா!*ய*�# நீலாைவ அGதாப� 
ேத*�பா��#விB�, ��	0 �வாி) தாவ� ேபான#. இயலா# ேபாகேவ ேலசாD� 
திற=தி$=த இ$��� கிராதி� கதைவ த�ளியப*ேய ஓ*ய#. 
 
 நீலாவிடமி$=#, வா��ைதக� சிவ=# வி4=தன. 
 
 'எ�ன�பா நீ1க..... இ�வா� பி0ைசைய ெக�வா� ெக��பா� மாதிாி.... ஒ$ 
வாயி)லா� பிராணிைய இ�ப* அ*0சிB*1கேள. அ# ேகாப�தில க*0சா எ�ன 
ெசDM1களா�?' 
 
 'ேபாகிற ேபா�ைக� பா��தா), நீேய நாைய ஏவி, எ�ைன க*�க ெசDவ 
ேபா@$��ேக' 
 
 'ஏ� ேகாப� ேகாபமாக ேப�றீ1க', 
 
 'நா� ெக�வா� இ)ல. ேல�B லா��. இ=த MBேடாட ஒன�. சில 
கB��பா�கைள விதி�க, என�� உாிைம உ!�'. 
 
 'அ�ப*1களா சா�.... ஒ$ பதிைன=# நா� ைட� ெகா�1க. நாேன MBைட� 
கா@ெசD# வி�ேவ�. என��� �யமாியாைத இ$��#. 
 
 'அவரவ� இ%ட�' 
 
 ஆ��வத�� வ$ட1க�, அழி�பத�� நிமிட1க� எ�ப# க! ��னாேலேய 
நிக:=# விBட#. அ0சாணி கழ�ற ேத�ேபால அ�பா - மக� உற>, ஒ$ சி�ன 
விவகார�தி) சிைத=# ேபான#. ஐ=# நிமிட1களிேலேய, அ�னிேயானியமாD 
பழகிய இ$வ$� அ=நிய� ஆனா�க�. அவ� கதைவ0 சா�தினா�. இவ� 
�ைடவிாி�க மற=# மைழயி) நைன=தப*ேய ெத$வி) நட=தா�. 
 
 இ�ேபா# நிைன�#� பா���� ராம@1க�தி��, மன� தாளவி)ைல. அ=த 
மனைத ம4��வத�காக, 'ெசா=த மகளாக இ$=தா) இ�ப*� ேபாயி$�பாளா' 
எ�	 மன� ேகBட# . 'உ� மகளாக இ$=தா) இ�ப*� ேபசியி$�பாயா' எ�	 
<ைள பதில* ெகா��த#. மன�, <ைளைய8�, <ைள மனைத8� சீ!*� 
ெகா!டன. ைகக� உதறி� ெகா!டன. க!க� ெசா$கி� ெகா!டன. 
 
 ம1ைகய�கரசி. வாைழயிைல0 ேசா�றி), மீ��ழ�ைப ஊ�றினா�. அ# 
ப$�ைககளி) ஊ�	வி, ெசLசிவ�பாD கசி=த#. அவ� ைகயி) இ$=த மீ� 
#!�க�, பாள�பாளமாD இைலயி) இற1கின. ப0ைச� தள�தி) அ=த ெச=நிற� 
#!�க� இைலைய மரகத�ப0ைசயாக காB*ன. ம1ைகய�கரசி அவைர அைழ�பத�காக தி$�பினா�. அ�ேபா# ப)ேவ	 ��ற)க�. அவளிடமி$=# 
ெவளி�பBடன. ஒIெவா$ ��றC�, அவைர பல ெச`�களி) ��றLசாB* 
9!*) ஏ�றிய#. பிராணிகைள வைத ெசDத ��ற�. ஒ$ ெப!ணி� மனைத 
�!ப��தி ெவளிேய�றிய ��ற�. MB��கார� எ�ற நில�பர�ப�#வ 
மேனாபாவ�. அதிகாாி எ�ற N�%வா�தன�. இ�ப* விதவிதமான 



104 

 

��ற0சாB�கைள அ=த� கால�திேலேய பBடதாாியான அ=த�மா 
அ��கி�ெகா!ேட ேபானா�. இ	தியி) ஒ$ எ0சாி�ைக8� வி��தா�. 
 
 "நீலா ேபானபிற�, அ=த நாD #*�த� #*��. மGச1கA���தா� �ாி8�. 
ெர!� நா�, இ=த MBைடேய ��றி0��றி வ=த#. ஊைளயிB� அ4த#. அ��ற� 
ப�# நாளா இ=த MBைடேய ெவறி0ச� பா��#�கிB� அ=த ��பேமB�ல, வா* 
வத1கி� கிட��#. அ=த� பாவ�, இ=த MBைட எ�ென)லா� 
ெசDய�ேபா�ேதா..." 
 
 ராம@1க�, #�ளி எ4=தா�. இIவள> அ�கைறயாக� ேப�கிறவ�. நீலா 
கா@ெசDகிற#�� ஒ$ நாைள�� ��னாலாவ#, விவகார�ைத த�னிட� 
ெட@ேபானி) ெசா)லாததி) ஒ$ ேகாப�. அ=த சா�பாB� ேமைஜைய ேநா�கி, 
ைகMசி கா)Mசி நட=தா�. அ=த�மா� பய=# ேபானா�. ேப0ைச நி	�திவிB�, 
அவைர Rதிேயா� பா��தா�. காB��தனமாD க�#வாேரய�றி, இ#வைர 
ைகநீB*யதி)ைல. அ=த� �ைறைய8� நீ�கிவி�வாேரா, எ�ற அ0ச�. 
 
 ராம@1க�, மீ� மயமான வாைழயிைலைய வாாி0�$B* எ��#, பBைட 
மாதிாி ஆ�கி� ெகா!�, அ=த�மாைவ தி$�பி� பாராமேலேய தி$�பி நட=தா�. 
அவ� பா)கனி வழியாக எB*�பா���� ேபா# இவ� ��ைப ேமB���� 
ேபாDவிBடா�. 
 
 இ$ப�க�# நில�திC� M�கBட� ேதா!ட� பBட ம!�விய)க� அ=த 
ந�நில�ைத� �ைத�#விBட#. அத� ேம) ம! சமாதி உ$வாகி அ#ேவ ��ைப 
ேமடான#. அ=த உர�தி) தைழ�த எ$�கL ெச*களி� வைள>���, அேத நாD 
��ன1கா)கைள நீB* அதி) �க� �ைத�# கிட=த#. அத� வயி	 வி�மி� 
�ைட�# அ1�மி1�மாD ெநளி=த#. ராம@1க�, அத� ��னா) ேபாD, அ=த 
வாைழயிைலைய கீேழ ைவ�தா�. அ=த0 ேசா�றி� மீ�வாசைன அவைரேய உBகார 
ைவ�க�ேபான#. ஏக�பBட� காக1க�, நாD��� அவ$��� பய=#, �Dேயா 
�ைறேயா எ�ற பசி ஒல�#ட� அைர வBடமாD பற=தன. கா) �ைள�த 
ேமக�ேபா) ஒ�றாD திர!ட காக1கைள #ர�தியப*ேய, அ=த நாD அ$ேக ேபாD 
'ேதா... ேதா.... ேசா... ேசா... �0�0�... சா�பி��பா, சா�பி�, ேசா0ேசா0ேசா.... 
சா0ேசா..' எ�றா�. அ=த நாD�� ��னா) ைகைய� ெகா!� ேபாD, �ைவயான 
ேசாறி$��� இைலைய �B*�காB*னா�. 
 
 அ=த நாேயா, வாய$ேக உ�ள அ=த சாத�ைத� ெபா$Bப��தாம) 
அ�ப*ேய கிட=த#. மீ� வாசைன�� தைடவிதி�ப# ேபா) அத� <��� 
#வார1க� இ��கி� ெகா!டன. அவ� அ1ேக இ)லாத# ேபா) க!கைள 
<*�ெகா!டன. 
 
 ராம@1க� நி�	 பா��தா�. ெசா)@� பா��தா�. காக1கைள விரB*� 
பா��தா�. அ=த நாயி� க!ப�� ெதாைலவி) ேபாD�பா��தா�. அ�க� ப�க� 
ேவ*�ைக� பா��தவ�கைள ெபா$B ப��தா# அ=த நாைய மB�ேம 
ெபா$Bப��தினா�. ஆனாC� அ=த நாD, அவ� வரைவ அ1கீகாி�காம) அ�ப*ேய 
கிட=த#. 
 
 அதி�0சி8�ற ராம@1க�தி��, ஒ$ கிராம�#0 ெசா)வைட, அவைரமீறி, ஒ$ 
�ய பாிசீலைனயாக, மனதி��� ெப$�ெக��த#. 
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 அவைன நாD9ட தி$�பி� பா��கா# எ�பா�கேள.... அ=த அவ� 
நா�தாேனா...! 
 
 
 

---------- 
 
 

14141414....     ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�((((யயயய))))� ப/வ�� ப/வ�� ப/வ�� ப/வ�    
 
 மா��தா!ட�, அ=த� ெத$ைவ �	��� ெந���மாD, இட#ப�க� நட=# 
வல#ப�க� தி$�பி8மாD, பலதடைவ நட=# விBடாC�, இ�G� நைடைய 
நி	�தவி)ைல. பனிய� ேபாடாததா), அவர# ெவ�ைள0 சBைட ேவ�ைவ 
ெப$�கி) �#கி) சாிைகேபா) ஒB*, இ��பி��� க4�தி��� இைட�பBட 
ப�திைய ேகாிேப�கி) ைவ�க�பBட சைத�பி!டமாD காB*ய#. பலதடைவ 
அ=த� ெத$ைவ அளெவ��# விBடதா), அவ� உட�பி) #$�பி*�த �#ைம, 
கா)கைள நட�க ைவ�காம), நக��தி� ெகா!*$=த#. ஆனாC�, உட�ைப 
�ம�க�*யாம) �ம=தப*ேய, ெதாட� நைடயாD நட=தா�. அ=த �றி�பிBட 
இட�த$ேக வ$�ேபா# மB��, சிறி# நி�பா�. ப)ைல� க*�# சாைட 
மாைடயாD� பா��பா�. பி�ன� அ1ேக காK� காBசிைய க!வா1கினாC�, 
மன� வா1க �*யாம), �K�K�தப*ேய நக$வா�. கா)க� நக�=# 
ெகா!*$=தாC� சி=தைன அைலக�, அ=த இட�ைத0 ��றி0 ��றிேய வ=தன. 
ேயாசி�# ேயாசி�# ேயாசைனேய ஒ$ ெசயலாகிவிBட#. 
 
 அ=த ப0ைச மழைலைய எ�ப*யாவ# கா�பா�றியாக ேவ!��. அ=த� 
பா��� பயC� ஒ$ வழியாக ேவ!��. அ=த0 சி	மி8� ேசதார� இ)லாம) 
வழி�ப��த�பட ேவ!��. எ�ப* எ�ப#தா� பிர0சைன. அைத� 
க!�பி*�கேவ இ=த நைட. 
 
 மா��தா!ட�, �றி�பிBட அ=த இட�த$ேக வழ�க� ேபா) <0சிைள�க 
நி�றா�. உ�ேள ஓர1கB*� பா��தா�. இ�ேபா# பா��க �*யாத அளவி�� 
நிைலைம மாறிவிBட#. இவ� க!கைள <*�ெகா!ேட சி=தி�தா�. இ�ேபா# 
ெசய)படவி)ைலயானா), எ�ேபா#� ெசய)பட �*யா#. ஆனாC�, அவ�, 
மேனாேவக�தி���, உட) தள�0சி��� இைடேய அ)லா*� ெகா!*$=தா�.  
 
 இ$ப�க�� விதவிதமான கB*ட1கைள, அல1கார ேவ@யாக� ெகா!ட 
அ=த� ெத$வி), ஒேர ஒ$ ெமா�ைகயான கா@ மைன... அத� ��ப�க 
கா�ெபள>!B �வ� ம�தியி) ேகB இ)ைல. அத� வாச) ெவளியி) நி�	 
பா��தா), ந�றாகேவ ெதாிகிற#. அைர�ைற ஆைடேபா�ற ெச*ெகா*களான 
�Bைட� �த� ம�தியி), ஒ$ ஆBேடா... அத� ��னி$�ைகயி) அCமினிய *ப� 
ட�பா... பி�னி$�ைகயி), ஒ$ சி	மி. பதி<�	 வய# இ$�கலா�. ெபாியவளாகி 
விBடாேளா... ஆக�ேபாகிறாேளா... சிறி# ேநர� வைர, அ$ேக இ$��� கா�கி0 
சBைட�கார� மீ# �ைழவாD சாD=தி$=தவ�. இ�ேபா# இ$�ைகயி� ஒ$�ற�# 
விளி��� பி*யி) ��தக� ைபைய தைலயைணயாD சாி�#, அதி) ம)லா�க சாி=# 
கிட�கிறா�. அவள# நீலநிற �Bைட� பாவாைட, ேமC� �Bைடயாகி�ேபான#. 
அவள# நி�வாண� கா)க� அ=த� பய@� ம*யி) ேமேலா1கி கிட�கி�றன. 
அவள# ெவ�ைள0சBைடைய ெப$�க) �றியாD அ4�திய ெப)B #ணி, 

மி�ன�பல�மி�ன�பல�மி�ன�பல�மி�ன�பல�    ––––    ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%ெச!ட�ப%, 1999, 1999, 1999, 1999    
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�	�ேகறி கிட�கிற#. க4�தி) கBட�பBட ஊதாநிற ைட சிறி# அக�	, #�� 
வைளய� ேபா) ேதா�	கிற#. இIவள>���, பBட�பக) பதிேனா	 மணி.... 
ஆ1கா1ேக ஆBக� நடமாBட�... சிலநடமா*க�, அ=த இட�தி�� வ=த#�, 
மைல�#� பா��கிறா�க�... சில� ரசி�# ெநளிகிறா�க�... ெப!களி) 
ெப$�பாேலா� 9னி��	கி ஓ�கிறா�க�. சில <தாB*க� தைலகளி) 
வ@ெதாியாத அளவி�� அ*�#� ெகா�கிறா�க�. 
 
 மா��தா!ட�தி��, அ=த� காBசி அநியாயமாக�பBட#. அத�� தட1க) 
ஏ�ப��த ேவ!*ய# அவசியமாக>� ேதா�றிய#. மல1கலான பா�ைவ ெகா!ட - 
அேதசமய� கல�கலான ேமனிெகா!ட சி	மி... உட) தாக�ைத, காத) தாகமாD 
நிைன��� பாசா1�� ப$வ�... க)@C� ��ளிC19ட, பட$� ெகா*ய ப$மான 
ெகா*�ப$வ�. �Bடாளி� ெசா��க� ேபா�ற <ட�தனமான க�பைனயி) வா4� 
பிL�� ப$வ�, காயாகாமேலேய பழமாக நிைன��� பா4� ப$வ�. ஆனா) அ=த� 
பய) அ�ப*யி)ைல, ��ப# வயைத ெந$1கியவ�... அவன# வBடமான �க�தி) 
க!களி) Q:0சிவைல.... உதBேடார �	நைக... மா�9Bட�தி), ஒ�ைற மB�� 
தனி�ப��தி தா��� க4ைத��@ ேபால, இ=த �B* மாG��, ஒ$ேவைள 
ஏ�பB*$�க� 9*ய தனிைம- ெவ	ைமைய, இவ� சாதகமா�கி பாதக� 
ெசDகிறா�. 
 
 மா��தா!ட�, தன�� மB�� ேகB��ப*யாக ேபசி�ெகா!டா�. 
ெப!ணி� தி$மண வயைத இ$ப�தி ஒ�றாக வைரயைற ைவ�தி$�ப#ேபா), 
ஒ$ெப!, காத@�பத��� வய# வர�ைப நி0சயி�கK�... பா)ய விவாக�ைத 
அ=த� கால�தி) தைட ெசDத# ேபா), இ=த� கால�தி), பா)ய காதைல8� 
தைடெசDய ேவ!��... ேபாகB��. இ=த� ெப!ைண அவ� ெப�ேறாாிட� 
எ�ப*யாவ# ெகா!�ேபாD விடேவ!��. ேதைவ�பBடா), அவ�கேளா� 
ேச�=#, தாG� இவA�� அறி>ைர ெசா)லேவ!��. ஆனா) எ�ப* அவைள 
மீBப#? அ1ேக ேபாD அ=த� பயைல ஒ$ அதB�� ேபாடலாமா? ேபாடK�... 
ேபாBேட ஆகK�.... 
 
 மா��தா!ட�, அ=த 'கா@' மைனயி� வாD��� பாதி Eைழ=# விBடா�. 
உடேன அ=த0 சி	மி அலறிய*�#, ப��தேகால�ைத, இ$=த ேகாலமா�கினா�. 
இ$�ைகயி) உBகா�=# அவைர எB*� பா��தப*ேய, ைககைள உதறினா�. 
பய�ேதா� பா��தா�. இவ� ேம) ைககைள இய�கி, க!கைள எ1ேகா 
ைவ�தி$=த அ=த� பயைல, உ��பிவிBடா�. இவ� நி�ற ேதாரைணைய� க!� 
பய=#ேபாD, அவைன ���றமாD� த�ளி பி��றமாD அவ� �#���� 
இ$�ைக��� இைட�பBட ெவளியி) ெந$���ேகாழியாD <:கி�ெகா!டா�. 
அவ�, அவ� �#ைக தB*� ெகா��தப*ேய வ��ைதயி) அட1காத ஏ0சாD ஒ$ 
க�#� க�தினா�. ஆBேடாவி) இ$=# #�ளி� �தி�# தைர�� வ=#, 
மா��தா!ட�ைத ஒ$ பா�ைவ8�, இவைள ம	பா�ைவ8மாD பா��தப*ேய 
சவடாலாD ேபசினா�. 
 
 "நா�. இ$���ேபா#... நீ ஏ� பய�ப�ேற...? ஒ�ன கா�பா�#ற#�� நா� 
ெகாைலகாரனா9ட மாற�தயா�..." 
 
 அ=த� பய), மா��தா!ட�ைத பைக�பா�ைவயாD, கரா�ேத பாணியி) 
பா��தா�. அவ� அளவிேலேய, அவ� ெசயைல அGமானி�தா�. கிழB�� பய) 
ப1� ேகBக வ=தி$�பாேனா... 
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 இத���, அ=த0சி	மி8� ஆBேடாவி) இ$=# ெவளி�பB� ஓட�ேபானா�. 
பய) அவ� ைகைய பி*�#, த� ப�கமாD இ4�#� ெகா!டா�. அ�ப*8� 
அவ�, தன# ைகக� இர!ைட8� இற�ைககளாD ேமC�கீ4மாD ஆB*யப*ேய 
வைலயி) சி�கிய �$விேபா) #*�தா�. விதவிதமான அவல��ர) எ4�பினா�. 
இைத�ெபா	�காத அ=த� பய), மா��தா!ட�ைத, சினிமா� கதாநாயக� ேபா) 
மிரB*னா�. 
 
 'ஏD.... ெப$�... உன�� அறி> இ$��தா. உ� ஆைச��� ஒ$ அள> 
ேவ!டாமா? எ�கிBட ேமாதாேத... மாியாைதயா ேபாயி�... எதாவ# ஏடா9டமா 
கிBடெந$1�ன... மவேன ஒேர ேபா�தா�... அேதாட ெவளிலேபாD ஏதாவ# 
ஏடா9டமா0 ெசDேத... நா� �றி0� உைத�ேப�... ச��தா� ேபாடா...' 
 
 ஒ$கால�தி) பய�படாத மா��தா!ட�, பய=#தா� ேபானா�. 'இ�ப*�  
பBடவேனாடா உ� சகவாச�?' எ�ப#ேபால அ=த0 சி	மிைய ஓர1கB*8� 
பா��தா�. இரBைட0 சைட ேபாB*$�கிறா�. அத�� ேம) ாி�ப� 
கB*யி$�கிறா�. கா#களி) சி�ன0 சி�ன மிG�க=தா�. ஆகேவ ஏைழ� 
ெப!ணாக�தா� இ$�பா�. ெர!�1ெகBடா� வ	ைம0 Qழ@), வா4� 
ெப�ேறா�. இவைள, தமி: ெக��தா� ப�ளி�� அG�பி� பா��# ஆன=த�பB�� 
ெகா!*$�பா�க�. ஆனாC�, வ	ைமயி� ெவளி�பாடாD, அ�மா�காாி, இவ� 
தைலயி) �B*ய� �B�, இவைள இவனிட� ��த� ெபற>� தர>� 
P!*யி$���. அ�பா திB*ய� திB��. இவன# ஆைசவா��ைதகளி) மய1க 
ைவ�தி$���. 
 
 அ=த�பய), இ�ேபா# இவைர ேநா�கி நக$வ#ேபா) ேதா�றிய#. ேவ	 
வழியி)லாம), மா��தா!ட� பி�வா1கினா�. மேனாபல�தி�� ஏ�ப தன�� உட) 
பல� இ)ைல எ�பைத அறி=# #*�#�ேபானா�. அேதசமய�, அ=த ஆBேடா 
எ!கைள க!க� வழியாD <ைளயி) பதி>ெசD# ெகா!ேட தி$�பி நட=தா�. 
காவ) நிைலய�தி) �கா� ெசDய ேவ!��.... அDயDேயா.. அ#9டாத ெசய).... 
யாைன வாD��� ேபான க$���, காவ) நிைலய� ேபான ெப!K� 
ச�ைகயா��. அ�ேபா எ�ன ெசDயலா�? 
 
 மா��தா!ட�, �ற�#� காB* நட=# ெகா!*$=தா�. ெசா)@ ைவ�த# 
ேபா), இர!�ேப� எதி�பBடா�க�. �தியவ� ந!ப�. இைளயவ� ெதாி=தவ�. 
அவ�க� கா#களி) இவ� கி�கி��தா�. <வ$மாD ேபாD, அவைன அதB* அ=த� 
ெப!ைண மீBக ேவ!�� எ�	 அபிநயமாD ைகயாட �கமாட ேகB�� 
ெகா!டா�. அவ� கி�கி��ைப ரசி�#� ேகBட அவ�கேளா சிாி�தா�க�. பி�ன� 
இ=த� காBசிைய, தா1க� இேதெத$வி) மா�னி1, ேமBனி, ைநBடாக பலதடைவ 
பா��ததாD பதிC��� கி�கி��தா�க�. �தியவ�, த� ேமாவாைய� தா1கிய 
மா��தா!ட�தி� ைககைள வில�கியப*ேய, யதா��த�ைத0 �B*� காB*னா�. 
 
 "நீ1க ெசா)ற#ேபாலேவ... அ=த� பயல விரB*B�, அ=த� ெப!ைண 
மீB*, அவ� MB�ல ஒ�பைட�கிறதா வ0���ேவா�. அ��ற��, இ=த� ெபா!K 
இவேனாட சரசமாட மாBடா� எ�ப# எ�ன நி0சய�? $சிக!ட Nைன பா$1க... 
சாி... அ�ப*ேய இவைள, அவ�கிBட இ$=# நிர=தரமாக பிாி0�Bேடா��G 
வ0���ேவா�. இ=த� பய), அவ� கிைட�காத ெவ	��ல, ந�ைம8� ந�ேராB�ல 
ெவBட மாBடா� எ�கிற#�� எ�ன உ�தரவாத�? ஜாமி� கிைட�கிற 
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ைதாிய�#ல ந�ம MB�� ெப!கைள8� மானப1க� ப��தமாBடா� எ�பத�� 
எ�ன கியார!*? அதனால, ேபசாம MB�� ேபா1க இ# க@��#ன ெட@விஷ� 
கால�. ெப�தவ1க சாியா வள��காBடா), ம�தவ1க எ�ன ெசDய �*8�?" 
 
 மா��தா!ட�, சமவய# ந!பைர விB� விB�, அ=த இைளஞைன� 
பா��தா�. ஒ$ க�ெபனியி) காேரா�� சீேரா�� ேவைலபா��பவ�. அவG� 
த�ப1��� விவகார�தி) சிறி# ம!ண�ளி� ேபாB�� ேபசினா�. 
 
 "அ=த� ெபா!K ச�மதி0��தாேன வ=தி$�கா�. உ1கA�� எ�ன 
அ1கி�? அGபவி�க ேவ!*ய வய# அGபவி�கB�ேம. ெலB ெத� எ�ஜாD. 
ேடா�B R எ கி) ஜாD." 
 
 மா��தா!ட� அழா��ைறயாD �ைறயிBடா�. 
 
 "எ�ன ேவற, அ*�ேப� பி*�ேப�G அடாவ*யாD திB�னா�பா", 
 
 "உ1கA�� அ1ேக எ�ன ேவைல அ1கி�? அ*�காம விBடாேன. 
அ#வைர��� ச=ேதாஷ�ப�1க" 
 
 மா��தா!ட� #�க�பBடா�. அதிC� ஒ$ ஆ	த). அவைர� பா��த அ=த� 
ெப!, அ=த பய) வ��	�தினாC� இட1ெகா��க மாBடா�. அ=த ஆBேடா 
விைரவி) ெவளி�ப��... நாைளயி) இ$=# ேவ	 இட� ேத*�ேபாவா�க�. 
ஒ$ேவைள அ# மனித நடமாBட� இ)லாத காடாக>� இ$�கலா�. அ=த 
ஆBேடாேவ, ஒ$ நடமா�� ப��ைக அைறயா0ேச ஆனா) ஏ� இ�G� அ=த 
ஆBேடா �ற�படல? ஒ$ேவைள, அவ� ஆைடகைள சாிெசDவத�� அவகாச� 
ேதைவ�பB� இ$���... 
 
 மா��தா!ட�, ெவ	�ேபா� நட=தா�. அ=த இட�தி�� 
தி$�ப�ேபாவதி)ைல எ�ப# ேபா) ேவக ேவகமாD நட=தா�. அேதசமய�, அ=த 
ஆBேடா த�ைன 'விப�தாD' ேமாதிவிட�9டாேத எ�ப#ேபா) தி$�பி�தி$�பி 
பா��தப*8� நட=தா�. யா$� எ�ேக�� ெகடB��. ஆனாC� மன� 
ேகBகமாB���ேத ேகBேட ஆகG�, அ=த�பயல அதB�னா) அவ�, அ*0� 
ேராB�ல M�வா�. 9Bட� 9��... ெதாிLச� 9Bடமாேவ இ$���. ஆனாC�, 
அ=த ஆBேடா>�� பயப�திேயாட வழி விB�விB�, இவைர�தா� ேவ*�ைக� 
பா����. இவைர ம�காக>� த�ைன ��திசா@யாக>� அGமானி���. 
ேபாதா��ைற�� இவ$�� ��திமதி ெசா)C�. இ�G� ஒ$ ப* ேமேல ேபாD 
'இவ$��� அ=த ஆBேடா�காரG��� ஒ$ ெபா�பள விவகாரமா அ*த*யா�' 
எ�	 �#��� பி�னா) ேபசினாC� ேப��. ஊெர)லா� P1��ேபா# 
நம�ேக� விழி��? 
 
 மா��தா!ட�தி��, தன# M� இ$��� அ=த� ெத$ைவவிB�. 
அ�ேபாைத��, எ1ேகயாவ# ெதாைல=# ேபாகேவ!�� எ�ப# ேபா) 
ேதா�றிய#. பாைதயி) க!ைவ�காம) கா)கைள மB�� மா�றி மா�றி� 
ேபாBடா�. ஒ$ ேவ�பமர Pாி) �Bடா� �ைறயாக நி�றா�. ேவ�ப இைலக� 
சரவிள��களாD மி�னிய மர�... தைரயி) ேவ�ப1ெகாBைடக�... ர�த� சி=திய 
மனித� ேபா) பா)சி=திகிட=தன. அத� ேம) அேதமர�#� N�க� ஆைடக� ேபா) 
வியாபி�# இ$=தன. இைத ரசி�# பா��காம), ேம�ெகா!� நட�க� ேபானவ�, 
தைலயி) ஒ$ �Bைட உண�=தா�. வ4�ைக�தைல எ�பதா) வ@ தா1க 
�*யவி)ைல. ஏறிB�� பா��தா), ஒ$ காக�, அவ� தைல�� ேம) வBட வBடமாD 
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பற�கிற#. உடேன இவ�, அ1ேக ெச)லாத ேகாப�ைத, இ1ேக ெச)Cப*யா�க� 
ேபானா�. கீேழ �னி=#, ஒ$ �0சிைய எ��தா�. ேமேல பற=த கா�ைக�� 
�றிைவ�#� த�கா�பாக>� அ=த� �0சிைய தைல��ேம) �ழ�றினா�. உடேன 
அ=த� காக� அ1�மி1�மாD பற=# MறிB�� க�திய#. அIவள>தா�... 
அ�தைன காக1கA�, எ1கி$=# வ=தனேவா, அவைர0��றி விbக� வ��# தாழ� 
பற=தன. இற�ைககளா) சில�பா*ன. கா)கைள ஆ8த1களாD நீB*ன. அவ�றி� 
ேவகேவகமான 9��ர) அைவ த1கைளேய கா�கா கா�கா எ�	 அைழ�#� 
ெகா�வ#ேபா) ேதா�றின. 
 
 மா��தா!ட� �ாி=# ெகா!டா�. ேவ�பமர�தி) கா�ைக�9� இ$���. 
அத��� க!விழி�காத �L�கA� இ$���. இவ�ைற� ெப�ற காக1க�, ெபறாத 
காக1க� எ�ற ேவ	பா� இ)லாம), அ�தைன காக1கA� அ=த� �L�கA�காக 
#*�கி�றன. எ=த0 ச=த��ப�திC� மனிதG��� பய=# ஒ#1�� இ=த 
க$�பறைவக� இ�ேபாேதா Mர�பறைவகளாகி�றன. பய�ப�பைவ, 
பய�	�#கி�றன. பிாி=# பற=தைவ ஒ�	ப�கி�றன. 
 
 மா��தா!ட�, அ=த கா�கா� 9Bட�தி@$=# லாவகமாD த�பி�தப*ேய 
ெதாட�=# நட�கிறா�. அ=த� ெத$�ைனயி) ஏெழB� ஆBேடா�க�. ஒ$ bனிய� 
ெகா*யி� கீ: நி�கி�றன. ஒ�ைற0 ச�கர�ப)ைல மைற��� ஒ�ைற உதBேடா�, 
அத��ேம) மி�G� ப)ைப <���திகளாD ெகா!ட வாகன1க�... ஒ$வ� 
ஆBேடாைவ �ைடகிறா�. சில� இர> aB* எ�பதாேலா எ�னேமா பயணிக� 
இ$�ைகயி) #1�கிறா�க�. எLசியவ�க� - ஆ1கா1ேக 
ேபசி�ெகா!*$�கிறா�க�. மா��தா!ட�, அ1ேகேய நி�	 அவ�கைள அ4�த� 
தி$�தமாD பா��பைத க!ட ஒ$ ஆBேடா இைளஞ� ேகBகிறா�. 
 
 'எ�ன சா� சவாாியா?' 
 
 'ஒ1களமாதிாி ஆBேடா ஒB�ற ஒ$�தன. அேதா அ=த ப#�கலான இட�#ல 
ஒ$ அ�பாவி� ெபா!ண... 
 
 "ேபசாம அ=த இட�தி�� காதல� N1கா�G ேப$ ைவ0சி�1க.." 
 
 "விைளயா�ற#�� ேநர� இ)ல�பா... அ# பிL�� ெபா!K�பா..." 
 
 "எ1கள எ�ன ெசDய0 ெசா)Cறீ1க? உ1க ெத$�கார1க�கிBட ெசா)@ 
ஒ41� ப!K1க" 
 
 "அவ1க ேப*1க�பா..." 
 
 "ஒ$ 2பாD அதிகமாக ேகBடாேல சவடாலா� ேபசறா1க" 
 
 "ேப*1க அ�ப*�தா� ேப�வா1க. ர�த� ெகBட மGச1க�பா. ஆனா), 
நீ1க அ�ப* இ)ல. உைழ�பாளி1க. ந)ல உட��லதா� ந)ல ��தி இ$���. 
அதனால அ=த ஆBேடா�காரன மட�கி... அ=த0 சி�ன� ெபா!ண...." 
 
 ஆBேடா�கார� காத) ப!ண�9டாதா? 
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 "ப!ணலா�. ஆனா) ஆBேடா>���ள ப!ண�9டா#. அதவிட ��கிய� 
ஒ$ அ�பாவி சி	மிைய சிைத�க�9டா#. இ# உ1க ஆBேடா த�ம�#�ேக 
அவமான�. என��� ெபா!K இ$��. உ1கA��� அ�கா, த1ைக இ$���." 
 
 "எ1கA�ேக Q� ைவ�கிறியா. ஏ!டா ரா�! எவ!டா அ=த� க�மனாB*?" 
 
 "ஒன��� ெதாியாதா.... அதா�... ந�ம�கிBட உைத தி�GB�� 
ேபானாேன.... அ=த ேசாமாறி�பய �மா�... அ=த�பயதா�. அவG�� எ�ன ராசிேயா  ெபா�மனாB*கA�� அவ� �க� மB�மி)ல... ேப0ேச ேபாைதயா 
இ$���... அ�ப*8� வசியாBடா), கLசா அபிG�G ெகா��# 
சி�ன�ெபா!K1கள சி�கைவ�பா�. பேல கி)லா*..." 
 
 "அ)ப�... அ)ப�.... இ# சிாி0�� ேப�ற விஷய� இ)லடா. அ*0� 
ெநா	��ற விவகார�. ந�ம ஆBேடா ெதாழிC�ேக ேகவலமான சமா0சார�. 
ெபாியவேர!, நா1க பா�#�கிேறா�. அவG�� நாA� கிழைம8� 
இ�ைன���தா� வ=தி$��. �ற�ப�1கடா! பயமாD இ$=தா) நீ1க MB��� 
ேபா1க சா�... இனிேம) இ# எ1க சமா0சார�" 
 
 அ#வைர ஆBேடா>��� �ட1கி� கிட=#, அ1கி$=# எ�பி��தி�# 
ஆேவசமாDேப�� அ=த ந��தர ஆBேடா�காராிட� மா��தா!ட� ைக9�பிய 
ப*ேய ேபசினா�. 
 
 "உ1கள பா��த#� எ� பய� பLசா பற=# ேபாDB�. அ��ற� ஒ$ 
விஷய�... அ=த அ�ப� பயல இவ1க எ�ப* கவனி0��கGேமா அ�ப* 
கவனி�கB��. நீ8� நாG�, அ=த� ெபா!ண, அவ� MB�ல ஒ�பைட0சிB� 
வரK�. அேதாட அ=த�பயல ரகைள இ)லாம ப��வமா மட�கK�. இ)லாB*, 
அ=த� ெபா!K அவமான� தா1காம த�ெகாைல ப!ணி�க� 9டா# பா$�பா" 
 
 அ=த ஆBேடா தைலவ� மா��தா!ட� ெசா)வைத ஆேமாதி�ப# ேபா) 
தைலைய ஆB�கிறா�. அவ� ேக�வி� �றி���பதிலாக அ�தைன ேப$� Mர�பாD 
நி�கிறா�க�. அ=த0 சமய�தி) - 
 
 கா@ மைனயி) இ$=#, அ=த ஆBேடா த�ளா*�த�ளா* ெவளி�ப�கிற#. 
அ=த� பய@� ஒ$ ைக, பி��றமாD வைள=தி$�க, இ�ெனா$ைக ஆBேடாைவ 
இய��கிற#. 
 
 மேனாபல�தி�� இைணயாக உட)பல� ெப�றைத�ேபா) உண�=த 
மா��தா!ட�, அ=த ஆBேடா�கார�கAட� இர!டற� கல�கிறா�. 
அ�தைனேப$� அ=த ஆBேடாைவ எதி�ேநா�கி, அைமதியாD நி�கிறா�க�. - 
�யC�� �� அைமதியாD. 
 
 
 

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

7�த�7�த�7�த�7�த�    ––––    நவ�ப%நவ�ப%நவ�ப%நவ�ப%, 1999, 1999, 1999, 1999    
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15151515....     சி�சி�சி�சி�கிகிகிகி��கி� க�க���கி� க�க���கி� க�க���கி� க�க�    
 
 கா�ெகா�	 நாடா�காம), நா�ெகா�	, காடான மைல�கா�........ 
 
 பா�வதி, ப��ைகயாD பய�பBட ேகாணி�ைபயி� இ$�ைனகைள8�, 
MB��9ைரயி� அ*வாரமான <1கி) கழியி) ெசா$கினா�. �ற�ேத கதவாக>�, 
அக�ேத ப��ைகயாக>� ஆகி�ேபான அ=த� ேகாணி, இ=த இர!*��� 
தாராளமாகேவ இ$=த#. <1கி) நிைலவாச@) ெதா1கி, இ=த� ேகாணி�கத>, 
தைரயி) ம*=#� ப*=#� தவ4� வைகயிலான ெபா=# வாச): அ#ேவ 
ப��ைகயா��ேபா#� அ�ப*�தா�. ��தைலைய8� �B*�கா)கைள8� �Bட 
ைவ�தா) மB�ேம ப��க�9*ய தைல. ஆைகயா), ேகாணி��0 சி�க) இ)ைல. 
அவG� இவA� ேச�=# ப����ேபா#தா� இட0கி�க). ஒ$வைரெயா$வ� 
கிBட�தBட ப��ைகயா�கி� ெகா�வைத� தவிர ேவ	 வழியி)ைல. ெப$�பாC� 
அச) ப��ைககளாக�தா� கிட�பா�க�. 
 
 "யா$�மா உ�ேள இ$�கற#?" 
 
 பா�வதி, ஆவேலா� ெவளிேய வ=தா�. ெபா=# வாச@) இ$=# மனித� 
ெப$0சாளியாD தவ:=# வ=தா�. அ# ஜாமீனி) வ=தி$��� எ�ற 
அGமான�#ட� ெவளி�பBடா�. அ=த அGமான ேவக�தி) ெப!�ர) 9ட 
ஆ!�ரலாக - அ#>� அவGைடய �ரலாகேவ ேகBட#. உதBைட� க*�தப*ேய, 
எதி� நி�றவைள8� அவள# இ��ைப8� ைகைய8� ப�றி நி�ற 
சி�னLசி	�கைள8� பா��தா�. இ=த0 சி	�கைள வாிைசயாக நி	�தினா) 
இவ�களி� தைலக� ப*�கB�க�ேபா) ேதா�	�. இ�ப*�ேபா�றவ�ைற 
ரசி�#� பா���� பா�வதி�� இ�ேபா# அவA� அ=த� �ழ=ைதகA� ெவ	� 
பி�ப1களாக மB�ேம ெதாி=தன. �ர)ெகா��தவைள ஏறிB�� பா��தா� 
�ளிய�பழ� ேபா) ேதா)ேவ	. எC�� ேவறாD ேதா�றிய ��ப# வய#�ெப!. 
இவA�� அவ�, த� வ$ைகயி� ேநா�க�ைத0 ெசா�னா�. 
 
 "எ1கள இ=த MB�ல �*யி$�க0 ெசா�னா1ேக... நீ நாB���ற�#��� 
ேபாறீயாேம... ேவK��னா நா� ஒ$ நா� கழி0� வரB�மா..... அ#வைர��� 
அ=த மர�த*யில இ$=#�கிேறா�." 
 
 பா�வதி, ேவ!டா� எ�ப#ேபா) தைலைய ஆB*, அவ� ��னா) 
விசிறிேபா) ைகைய8� ஆB*னா�. வ=தவA�, அவள# �B*��$மா�கA� 
உ�ேள ேபாகலா� எ�ப# ேபா) ைகைய #��� ேபா) ஆ�கி� காB*னா�. 
வ=தவ�. நி�றவைள தய1கி� தய1கி ேகBடா�. 
 
 "ஒ� சாமா� ெசBட எ��க@யா�மா? பரவாயி)ல. அ��றமா வ=#9ட..." 
 
 பா�வதி�� இ�ேபா# ேபசியாக ேவ!*ய கBடாய�. �க� தி$�பி, 
க!#ைட�# மீ!�� �க� ெகா��#� ேபசினா�. 
 
 "ஒ$ பிளாX*� �ட��..... ெவ!கல0 ெச��� இர!�, ஈய�தB�=தா� 
இ$��#..... நீேய வ0��க தைல0�ைம மி0ச�" 
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 "எ1கA��� ெவளிb�தா�. தி$வ!ணாமைல ப�க�. ேந�	தா� வ=ேதா�. 
அவ$ மைல ேமXதிாிைய� பா��#B�, அ�ப*ேய வ>�த க4>ற#�� ஏதாவ# 
வா1கிB� வர ேபாயி$�கா$..... ஒன�� எ=த ஊ$�மா?" 
 
 "எ=த ஊ$ேம ெசா=தமி)ல." 
 
 பா�வதி, க!ணி��திவைலகA�� இைடேய, நிழ) உ$வமாD ெதாி8� 
�தியவைள ஏறிB�� பா��காமேலேய நட=தா�. M� பறிேபா�� நிைலைமயிC� 
அச�தலாD நி�றவ�தா�. ஆனா), �தியவ�. த� MB��காரைர� ப�றி0 
ெசா�ன#�, அவA�� அவ� ஞாபக�, ெநLசி) �B* ேமாதிய#. M� 
ேபாகலா�..... MB��கார� ேபாகலாேமா... ப�தி) <�றாக கன�த அ*வயி�ைற� 
பி*�தப*ேய, பா�வதி நி�ப#� நட�ப#மாD ேபானா�. அ!ணா=#� கவி:=#� 
பா��தவ�. பி�ன�, ��	��	� ேநா�கி, Q�யமாD நி�றா�. அ=த Q�ய�ைத 
��	0Qழ) வ�காி�#� பா��த#. சிறி# ெதாைலவி) உ�ேநா�கி� பாD=த 
மைல�ப�ைக. மைலயி� அ*வார�#��� கீேழ ேபான பாைற� ப�ள�தா��.... 
அ=த� ப�திேம), அ�ப*ேய கவி:=த ஆகாய�. ம!சB*யி) 
ெவ�ைள�கி!ண�ைத தைலகீழாD கவி:�த ேதாரைண. இவ� நி��� பாைத8�, 
நீள நட=#, அேத பாதாள ப�ைகயி) கீ:ேநா�கி வி4கிற#. அ# வி4=த இட�தி� 
எதி���ற�, ஒ$ கால�தி) க�RரமாD நி�	. இ�ேபா# ப��#�கிட��� 
��	யி$� �ைல8யி$மாD #*��� மைல. இத�மீ#, ஆ!��கண�கி) 
நட�த�பBட சி�திரவைதக�, அத� ெச*ெகா* ேராம1கைள� ெகா!ட ம! 
தைலைய ெகாD#விBடன. ஆ1கா1ேக அத� க$நீல எC��க� உைடபB�, 
நா*நர��க� ெவ�ைள ெவ�ைளயாD ைந=# கிட�கி�றன. இ�ேபா#�, அத� 
அ*வயி�றி) ெவ*க� ைவ�க�பB� பாைற0சைதக� பிD=# வி4கி�றன. 
�Dேயா �ைறேயா எ�கிற 9��ரேலா� க�க� பற�கி�றன. அ=த மைலேய 
�C1கி அ4வ#ேபா�ற ஒல�. அ=த அ4ைக�� இைடேய ஏ1�வ# ேபா�ற 
இய=திர0ச�த1க�.... அ4த4# கைள�#�ேபாD, ஆ�வாச� ப�வ# ேபா�ற 
ச�மB*0 ச�த1க�. 
 
 பா�வதியி� உட�ைப, அவ� கா)க� இ4�#�ெகா!� ேபாகி�றன. நட�க 
நட�க, மன�� நட�கிற#. ��ேனா�கி8� பி�ேனா�கி8� அைலபாDகிற#. 
ஒIெவா$ நிைன>� ெகாaர��, தனி�தனியாD வராம), 9BடாD, கல�பாD, 
��ப) ��பலாD ஒ�ேறா� ஒ�	 பி�னியப*ேய தைல கா) காBடாம) 
சாயாDகிரகமாD நிழலா�கிற#. 
 
 �த@ர>�� ம	நா� அவA� அவG� விவசாய�9@களாD, ஆA�ெகா$ 
வர�பி) வாD�கா) இைடெவளிேயா� நட�கிறா�க�. அவ� ேதாளி) ம! ெவB* 
கIவி�கிட�கிற#. இவ� ைகயி) ப�ன$வா� விைளயாB��தனமாD �ழ)கிற#. 
சிறி#தா� நட=தி$�பா�க�. ேசாள�தBைடகA��� ப#1கி� கிட=த ஒ$ 
��ப@), அைடயாள� ெதாியாத ஒ$ �க�, இவ�கைள� பா��# அ=த� ��பC�� 
அைடயாள�ப��#கிற#. உடேன, ப�# பதிைன=# ேப�, க�தி8� ேவ)க��மாD 
இவ�கைள #ர�திய#�, இவ�க� தைல ெதறி�க ஓ*ய#�, இ�ேபா#� 
க!��னா) நட�ப#ேபா) ேதா�	கிற#. உடன*யாD அ=த� ேதா�ற�, மாD=# 
இ�ெனா$ நிைன>� ெகாaர� ��னிைலயாகிற#. நா�� நாBகA�� ���, 
கா�கி0சBைட� கார�க�. அவ� MB��காரைன, வில1�ேபாB� இ4�#� 
ேபாகிறா�க�. இவ�, த� தைலயி) அ*�#� ெகா�கிறா�. 9ைர�க�பி) ேமாதி 
ேமாதி ர�த� சி=#கிறா�. அேதா� அ=த நிைன>� அ	பB� வய)காB� நிைன> 
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மீ!�� வ$கிற#. #ர�#� ��ப@) ஒ$�த�, இவ�கைள ெந$1கி, இவ� 
க4�#�ெகதிேர, அாிவாைள ஓ1�கிறா�. உடேன பா�வதியி� கணவ�, 
அனி0ைசயாகேவா அ)ல# உ�தி ெதாி=ேதா ேதாளி) ெதா1கிய மா�பி�ைள� 
#!ைட எ��#, ெவBடாிவா�காரனி� �க�ைத ��கா� ேபா�கிறா�. 
சாதி�கலவர எதிாியி� �க� ப�னாைட��� சி�கிய பன1காயாD ஆனேபா#, 
இ�ெனா$�த� ெந$1கி வ=#, அவ� தைல��, ேவ) க�ைப �றிைவ�கிறா�. 
உடேன இவ� இட# ேதாைள அ�பி�பி*�த ம!ெவB*யா), ேவ)க�ைப 
M:�திவிB�, அவ� க4�தி) ஒ$ ேபா� ேபா�கிறா�. அாிவா�கார� அ*ய�	 
சாDகிறா�. 
 
 இ#ேபா#� எ�ற மன�, பா�வதி�� இ�ெனா$ நிைனைவ 
ெகா!�வ$கிற#. இ=த� ப�தி�� அரசா1க ஜீ�பி) ேகாB�� QB�மாD 
வ=தவ�களிட� இவ� வாைய வி�	 வி�கிறா�. வி�றா� எ�பைதவிட இ=த 
மைல�ப�தி மனித ெகா�ர1கைள இவளிட� இ$=# அவ�க� வா1கி 
வி�கிறா�க�. விவகார� மைல ேமXதிாிகளி� ��கிய ெகா�ப�களி� கா#கைள 
எB�கிற#. இவA��� அவG���, ெக� ைவ�#விBடா�க�. இ=த ப�திைய 
விB� <�	 நாBகA��� ேவளிேயற ேவ!��. இ)ைலயானா) நட�ப# 
ேவறா� எ�ற மிரBட). 
 
 அவ� மன�தள�தி) மைல�கார ெகா�ப�க� ேபாD, மீ!�� கிராம�# 
வ�ப�க� வ$கிறா�க�. இவ�கைள #ர�திய அ=த� ��ப), கீேழ வி4=தவைன 
P��கிற#. இவ�கேளா, அ��த சாதி�கார� அதிகமாD வா4� ஊ��ப�க� 
ேபாகாம), அ�ப*ேய கB*ய #ணிேயா� கா�மைல தா!*, ஓடா��ைறயாD 
நட=#, ெத�காசியி) ரயி) ஏறி, தா�பார�தி) இற1கி, இடமறியா இ=த� 
ப�தி��� இடறி வி4கிறா�க�. 
 
 இ=த நிைனைவ மீறி மீ!�� மைல�ெகா�ப�க� மன பி�ப1களாகிறா�க�. 
அவ�களிட� நய=#� பய=#� ேபசிய இவ� MB��கார�, இ	தியி) ேவளிேயற 
�*யா# ெசD8றத ெசD81க எ�கிறா�. அவ�க� ெம)ல0 சிாி�கிறா�க�. சாி�பா 
இ$�க �*8��னா இ$=#B��ேபா எ�	 அவைன. ஆழ�க! ேபாB� 
அகலமாD� பா��கிறா�க�. 
 
 இ�ேபா# அேத மேனாதள�தி), MB��கார� ேபாD ெமகா ேபா�கார�க� 
வ$கிறா�க�. ேபானவார� நட=த ெகாaர�.... ெமா�த� ப�# பதிைன=# ேப�. 
அ�தைனேப$� �கமறியா இைளஞ�க�.... ஒ$வ� ெமகாேபாைன 
எ��#�ெகா!� 'உலக� ெதாழிலாள�கேள ஒ�	 ப�1க�!', எ�	 உர�#� 
9	கிறா�. ெதாழிலாள� வரவி)ைல. அ*யாBக� தா� வ$கிறா�க�. 
ெமகாேபா�கார�க� ம!ைடைய இர!டா��கிறா�க�. 9டவ=த ேதாழ�க�, 
அவைன P�கி� ெகா!� ஓ�கிறா�க�. மீ!�� அவ�க� ஆ�பல�ேதா� 
வ$வா�க� எ�	, ேபானவ�க� ேபானவ�க�தா�. அைர�கிண	 தா!*ய கைத. 
ஆப�தான கைத. 
 
 இ=த நிைன>� #ரயர� ேபாD, மீ!�� அவ� மன#� இ�ெனா$ நிைன>� 
ெகாaர� Eைழகிற#. கB*ய கணவ� வில1�� ைக8மாD அவைள� பா��கிறா�. 
ஆ	த) ெசா)ல. �*யாம) அ4கிறா�. பிற�, ந��ைடய இன�தா�க� எ�ன 
ைகவிடமாBடா1க. எ�ப*8� சீ�கிர� ஜாமீ�ல வ=#வி�ேவ� அ#வைர��� 
இ1ேகேய <0ைச�பி*0��கிB� தா���பி* எ�கிறா�. ைகவில1ைக ைவ�# 
அவ� தைலைய ஆசி�வதி�கிறா�. 
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 பா�வதி, நிைன>கைள உதறி�ேபாB�, கசி=# நி��� பாைற ேமB*) 
நட=#, Nசணி�ெகா*களி) ஊ�	வி அவ�றி� மLச� N�களி) நைடேபாB�, 
க$ேவல�Bகளி) தட�ேபாB�, Nவி� ெம�ைம���, ��ளி� வ�ைம��� 
வி�தியாச� காணா# நட=# நட=# இய=திரேமB��� வ=#விBடா�. 
 
 அ=த ேமBைட ேநா�கி லாாிக� தவைளேபால �தி�#��தி�# வ$கி�றன. 
அவ�ைற� பா��த#� இய=திர ேமXதிாி 9@ ஆBகைள அதB�கிறா�. 
இய=திர0ச�கர1கைள இ$�� பBைடக� ஆB�வி�கி�றன. இத� இ$�� 
வாD���, ச�ைக�க�கைள, 9@� ெப!க� தைலயி) ஏ�றி� ெகா!� வ=# 
ெகாB�கிறா�க�. ேப�தா� ச�ைக.  ஒ$�தி, சிரம�பB� P�க ேவ!*ய ஒேர க). 
அ=த இ$�� வாD, இ=த0 ச�ைககைள, ெநா	��� தீனியா�கி கீேழ உ�ள ெசIவக 
வ*வ தகர வயி�	��� அG��கிற#. தைல0�ைம ச�ைகக� ைக0�ைம 
க�களாகி�றன. மிஷி� ��கா, ஓவ� ��கா, அைர, கா), #க� எ�	 தர� பா��#, 
வைக�பிாி�# அ=த0 ெசIவக வயி	 �	��� ெந���மாD ேபா�� இ$�� 
�ழாDகA���, தனி�தனியாD வழியG�பி ைவ�கிற#. அ=த� �ழாDக�. 
அ1�மி1�மாD நீ!�, �ம=# ெச�ற �விய)கைள தைரயி) ேபா�கி�றன. 
ஒIெவா$ ய=திர ேமB*C� ப�#� பதிைன=# ெப!க�. ஆ!க� அறேவ 
இ)ைல. ஒIெவா$�தி �க�திC�, க) #க�க� அ�பி�கிட�கி�றன. கா#, <�� 
ஒBைடக� அைட�கி�றன. க) �ைக, ேமகமா�கி அவ�க� க!கைள இ$ள0 
ெசDகிற#. Eைர�ர)களி) ப*=த #க�கேளா�, பற=த #க�க� 9Bடணி 
ைவ�#� ெகா!�, ஒ$�திைய இ$ம ைவ�கி�றன. இ�ெனா$�திைய ெநLைச� 
பி*�க ைவ�கி�றன. உடேன, '�த)ல உட�ப பா��#�கிB� ேவைல�� வா1க' 
எ�கிற ஒ$ அதBட) ய=திர0 ச�த�ைத8� மீறி ஒ@�கிற#. 
 
 பா�வதி, தட�டலாD அ1�மி1�� ��றிய ய=திர ேமXதிாியி� 
��னா)ேபாD ைகைய பிைச=# க!களா) யாசி�கிறா�. இ1ேக வ=த �திதி), 
இேத ய=திர ேமB*), இவைள க) �ம��� ேவைலயி) ேசர0 ெசா�னவ�தா�. 
இவ� ஊ�ப�கமா�.... ��றி வைள�#� பா��தா� உற>தா�. இவ�தா�, இ=த 
ேவைலைய ெம�ைமயாD ம	�தா�. க)Cைட��� ேவைலேய 
ச�திாிய�தனமான#. ய=திர�#�� க) �ம�ப# Q�திர�தனமான# எ�கிற 
அ��த�தி), இவளிட� பழ�க�பBடவ�க�, ெசா)@விBடா�க�. இவA��� 
இ1ேகயாவ#, தா� ச�திாிைகயாD இ$�க ேவ!�� எ�ற ஆைச இ�ேபாேதா 
மீ!�� Q�திர ��திாியாD ெசய)பட தயாரானா�. ஆனா) அவேரா, ேம8ற மாBட 
ெக���மா� ந��ற மா�... ஒ1க ேவைலய பா$1கேள�.... எIவள> ேநரமா 
லாாிைய கா�கைவ�கிற#? எ�	 இவைள நி�	 ஓர1கB*� பா��த 9@� 
ெப!கA�� ஆைணயிBடா�. இவளிட� ேப�வைத க>ர��ைறவாக நிைன�தாேரா 
அ)ல# மைல�ெகா�ப�களா) இ$��� க>ர�� பறி�க�ப�� எ�	 
பய=தாேரா... 
 
 பா�வதியி� நிைன>கைள� ேபா), கா)கA� பி�னின; ஆனாC�, அ=த 
நிைன>கைள ஆ:மன��ழியி) �ைத�#விB�, நட�க�9*ய நிச1கைள, மனதி�� 
�� ைவ�தா�. ைக# ெசDய�பBட கணவைன, இன�தா�க� ைகவிட 
மாBடா�க�தா�. 'அ#��' ஜாமீ� கிைட0சி��. அDயDேயா. ஜாமீ�ல 'அ#' 
ெவளிவ$�ேபா#. அ��த சாதி�கார� ஒேர ெவBடா ெவB*ட�படாேத. 
எ�தைனேயா இட�#ல இ�ப* ேகா�B� வாச@ேலேய ெவB*� ேபா�ற 
காலமா0ேச. 'அ#��' ஒ!K கிட�க ஒ!K ஆயிட�9டாேத... இச�கிய�மா... 
பைக மற��ற# வைர��� அ# ெஜயி@ேலேய கிட�கB��. அ�ேபா... எ� ெகதி... 
ஊ$��� ேபானாC� அ��த0 சாதி�கார� உ!� இ)ல�ன ப!ணி�வாேன. 
இ1ேக8� இ$�க விடமாBடா�கேள... 
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 'தி�க�ேறா��� ெதDவேம #ைண எ�பா1க. இ�ேபா அ=த ெதDவேம 
தி�க�	� ேபாயிBேடா... இ)லாBடா) ெவ�ைள8� ெசா�ைள8மா ஜீ�ல வ=த 
ஆபிஸ� பயCக, இ�ப* ஈர�#ணிைய� ேபாB� க4�த அ	�பா1களா? உ�ளத 
உ�ளப* ெசா�னா), பி�ைளகA�� ப�ளி�9ட� வ$�. ச�#ண> கிைட���. 
ஆXப�திாி நி0சய�. இ�ப* ெலா�� ெலா���G இ$�ற#�� காரணமான 
க)�ைகைய நீ$ல கைர�கிற#�� ஏ�பா� ெசDய�ப��. ஒIெவா$ 
ெதாழிலாளி��� ச�பள� ெரB*�பா��. ஞாயி�	� கிழைமயிC�, ந)லநாA, 
ெகBட நாளிC�, ேவைல ெசDயாம@ேலேய 9@ கிைட����ன எ�ப* 
பச�பிBடா1க! நா� ெசா�னத எ)லா� மைல ேமXதிாி1க�கிBட அ�ப*ேய 
ெசா)@Bடா1கேள... அ��#� ெக��த அேயா�கிய� பயCகளா! உ1க ஜீ�ல லாாி 
ேமா#!டா... எ�ைனமாதிாி நி�கதியாD திாிவி1கடா... வாD�காிசி ேவK��னா, 
அவG1க�கிBட வா1கிB�� ேபாகேவ!*ய#தானடா. 9�தலா பண� பறி�க 
நா�தானடா உ1கA��� கிைட0ேச�? நீ1க நாசமா� ேபாக. ஏைழேயாட சாப� 
எ�ேபா#� ப@��!டா... 
 
 பா�வதி, த�பாB���� ேபசியப*ேய, கா)கைள� ேதD�#� ேதD�# 
நட=தா�. ஊாி) எ)ைலய�ற ஆகாய�பர�ைப8� க! தாவிய ப�ைமயான 
நில�பர�ைப8� ஊ$	விய அவ� க!க�, இ1ேக திைசமைற�த மைலகைள8� 
9னி��	கி� ேபான நில�ைத8� க!�Bட� பா��#, கா) தBட நட=தா�. ��	 
��றிC�, 9Bட� 9Bடமான 9@�ெப!க�... ஒ���� ஒ�றிர!� ஆ! 
9@க�... 9டேவ பாள�பாளமான ச�ைக� க�க�. அவ�றி) ச�மB*க� வி4வ# 
ெதாியாம) எ4=#, எ4வ# ெதாியாம) வி4கி�றன. தாளலமான ச�த1க�... 
�றிதவறாத ��#�க�... ச�ைக� க�க� ைக�� அட�கமாD சித	கி�றன. இ=த 
ச�ைககளி), ெம�த� ப*�த ெபாறியாள�கைள� ேபால வ*>�� ஏ�ப ேகா�கேளா 
வைரபட1கேளா ேபாட�படவி)ைல. ஆனாC�, ஆ1கா1ேக இய1�� 
9@�பBடாள� சாைல�கான 'ஒ�றைரயாD', தள�#�கான '��காலாD', 
கா�கீாிB��கான 'காலாD', ஒ$ அGமான�ேதா�, ச�ைக� க�கைள ெவB* M:�தி 
சிதற*�கி�றன�. ைக8� மன�� ஒ�	பBடதா) அ=த அGமான� 
ெபாD�கவி)ைல. அ�தைன� ேப$��� ேவ�ைவ� �ளிய). இவ�கள# ைகயி) 
ெப$�ெக��த ேவ�ைவ, ச�மB*� கைணயி) ெப$�ெக��#, க�கA�� ஈர�பத� 
ெகா��கிற#. அIவ�ேபா# நிமி�=# ெந�றியி) திர!��, <�கி) வழி=ேதா*8� 
க!ணிைமகளி) ேத�கமாக>� உ�ள ேவ�ைவ நீைர ஒIெவா$�த$�, இட# ைக 
ஆ�காB* விரலா) அ1�மி1�மாD வழி�# வி�கிறா�க�. 
 
 பா�வதி, ஒ$ ப�ள�ப�தியி), ேதாA��� கீேழ அைரய* நீள�தி) ெதா1கிய 
ைக0சைத அ1�மி1�மாD ஆட, வல#ைகயா), ஊராBசி� ப�பி� இ$��0 
சைடைய ேமC� கீ4மாD ஆB�கிறவைர, த� �ைம மற=#� - ம	�#� 
பாிதாபமாD பா��கிறா�. ஒ�ைத�ைகயாேலேய க) உைட�கிறவ�. அ=த 
பாவ�பBட மனிதைர பா��தப*ேய பி�ப�ககமாD நட�கிறா�; நட=# நட=#, ஒ$ 
Nவர� மர�தி� ப�கமாD வ$கிறா�. ஒ$ ெப! 9Bட�, க)C�, ைக�பி* 
ச�மB*8மாD இய1�கிற#. இவ� ேவைல பா��த இட�.... இவேளா� தாயாD 
பி�ைளயாD பழகிய ெப!9Bட�. அவ�கைள பா��தப*ேய ெமளனமாD 
நி�கிறா�. அவ�க� ைகயிC� கா@C� ர�த�#ளிக�... ஒ$ ச�மB*� திைசமாறி, 
ஒ$�தியி� ெப$விரைல ர�த �லாமா��கிற#. கீ:ேநா�கி� பா8� ச�மB*கைள 
க�க� ேம)ேநா�கிேய தி$��கி�றன. சரணைடய ம	�கி�றன. இ=த� ேபாாி) 
ச�ைக�க�களி) இ$=# ெதறி��� #�கடா க�கA� #க�கA� ேமெல4�பி 
ஒ$�தியி� �னி�த �க�தி) உதBைட M1க ைவ�கிற#. இ�ெனா$�தியி� 
<�கி��� Eைழ=# <0ைச� த��கிற#. எ)லா� ெப!கA� ேச�=தா�ேபா) 
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நிமி�=# �#�கைள பி�ப�கமாக வைள�#விB�, Nவர��#ாி) சாD=# கிட��� 
ைக8ைட�� ேமXதிாிைய� பா��கிறா�க�. ஒ$�தி. எ)ேலாைர8� 
ைகயம��திவிB� ேப�கிறா�. 
 
 "இ# ெசாாி�க)C ேமXதிாி. சி)@ சி)@யாD ெதறி��#. இைத ஒைட0சா 
ஒட�ேப ர�த�காடாயி��. மா>�க)ல ெகா!�வா1க". 
 
 அ=த மர�தி� ேவ� ேபா) கிட=த, ைக8ட�� ேமXதிாி எ�காளமாD 
சிாி�தப*ேய ெசாாி�க) QBசம�ைத0 ெசா)கிறா�. 
 
 "உ!ட இட�#�� ெர!டக� ெசDதவேளாட உறவா�ற உ1கA1�. இ=த 
மாதிாி ெசாாி�க)ல�தா� ெகா��கK��G உ�தர>. ேவK��னா ேவைல 
ெசD81க... ேவ!டாB*� நைடய�கB�1க... இ=த பா�வதிேய உ1கA�� 
9B�ற> ச1க�#ல ேவைல வா1கி� ெகா��பா... ஏ�மா! இ�G�மா... நீ 
இட�ைத� கா@ ப!ணல? நா1க ெசா�னத ேலசா எ��#�காத�மா.... இ)ல�னா 
ேபாWX ைவ0�..." 
 
 பா�வதி, அவ� �*�காத வா��ைதைய அ��த�ப��#கிறா�. யாராC� 
க!�பி*�க �*யாத இ=த இட�தி�� ேபாWXகார�க� வ=# 'அைத' இ4�#� 
ெகா!� ேபானதி) ஒ$ Q# இ$�ப#, இ�ேபா# அவA�� �ாிகிற#. 
இன�தா�க� எ�	 ந�பி ஊாி) நட=த ச1கதிைய ஒ$ சிலாிட� ரகசியமாD 
ெசா�ன# எIவள> த�பா� ேபாயி�	 இ)ல�னா காக19ட Eைழய�*யாத 
இ=த� காB����ள தி$ெந)ேவ@ ேபாWX Eைழய�*8மா... 
 
 பா�வதி, அவைர கணமாக� பா��கிறா�. ெசாாிக) ெப!கைள8�, 
மா>�க), க$1க) ெப!கைள8� ேந$��ேநராD பா��கிறா�. ேகாப�ேகாபமாD 
�ைற�கிறா�. இவ�களி� #!�தலா)தா�, அ�ப* உளறி� ெகாB*யதாக 
ெசா)@விடலாமா எ�	� ேயாசி�தா�. பிற� இவ�களாவ# ந)லா இ$�கB�� 
எ�	 மன#��� ெசா)@� ெகா!ேட ம	ப�கமாD ெம)ல நட�கிறா�. 
க)Cைட��� ெப!கேளா ெசா)ல>� �*யாம) ெம)ல>� �*யாம) 
தவி�கிறா�க�. கா�காD� ெபா� நிற�தி) வசிெட��# வாாி0�$B*ய 
ெகா!ைடேயா� கIவி�பி*��� க!கைள� ெகா!ட அவ�, இ�ேபா# 
பறBைட� தைலயாD, பா:�ழி க!களாD நி��கதி பா�ைவயாD பா��பதி), அ=த� 
9@� ெப!கA�� ��ற உண�> ெப$�ெக��கிற#. ஆ�திர�� அ4ைக8� 
ஏ�ப�கி�றன. அைத, க)@) க*னமாக>� ேவ�ைவ சி=தலாக>� 
ெவளி�ப��#கிறா�க�. 
 
 இத���, எ)லா திைசகளி) இ$=#� ஆA�கா� ஓ�கிறா�க�. நா�ைக=# 
ெப!க� வாயிC� வயி�றிC� அ*�தப*ேய, ஒ$ ய=திர ேமB*) இ$=# 
�தி�கிறா�க�. இ1ேக நி�றவ�கA� ைக8ைட�� ேமXதிாியிட� ெசா)லாம) 
ெகா�ளாமேலேய ஓ�கிறா�க�. எ)லா இட1களி) இ$=#�, #ளி�#ளியாD 
வ=தவ�க�. ஆறாD� ெப$�ெக��#, அ=த �தைல வாD பாதாள��ைக��� 
அ$வியாD பாDகிறா�க�. அ=த� ப�ள�தா�ேக ஓலமி�வ#ேபா) ேதா�	கிற#. 
உர�#� க�#வ#ேபா) ேகBகிற#. பா�வதி ெம)ல�தா� நட=தா�. ஆனாC�, 
கீேழ எ4=த 9��ர) ேமேலா1க ேமேலா1க, அவ�, இ#வைர ஓடாத ஓBடமாD 
ஓ*னா�. ஒ* ஒ* அ=த� க)ப�ைக��� இற1கி, 9Bட�#� �!*ய*�# அத� 
�க�பி�� வ=#விBடா�. அ1ேக க! காBசிைய பா��#விB� க!கைள 
<�வ#� திற�ப#மாக இ$=தா�. 
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 ந��தரவய# ெப!ெணா$�தியி� கா@) வி4=த பாைற�க)ைல ப�# 
பதிைன=# ேப�, எ�ப*ேயா ேமேல உ$B* அத�� அைணேபாB� நி�கிறா�க�. 
அ=த� ெப!ணி� வல# கா) சைத��ழ�பாD சிைத=# கிட�கிற#. ெச�தாேளா... 
இ$�காேளா... ஒ$ �ன1க) 9ட இ)ைல. அவ� கணவ�, ஒ$ க)ைல எ��# 
தன# தைலயிேலேய ��தி� ெகா�கிறா�. ஆர�ப�தி) அவைர யா$� பா��காததா) 
அவ$� தைலபிள=# வி4கிறா�. நா�ைக=# ெப!க� ஒ�பாாி ேபா�கிறா�க�. 
அ�மா>�� ஒ�	� அ�பா>�� ஒ�	மாD மாறி மாறி தைலயி) அ*�#� 
ெகா�கிறா�க�. வாயி) ��தி� ெகா�கிறா�க�. 9Bட�, ஒB� ெமா�தமாD 
அDயDேயா எ�	 அர�	கிறய#. விசாாி�#� பா��தா), ெவ* ேமXதிாி, ஒ$வ� 
அ=த� ெப!ைண சிதறி� கிட��� சி�ன#� ெபாிய#மான க�கைள ஒ�	 
ேச����ப* ெசா)@ இ$�கிறா�. இவA�, ெவ* ைவ�பா), உ$A� நிைலயி) 
இ$=த ஒ$ பாைற� க)C�� அைணெகா��த சி�னLசி	 க�கைள பி�1கி 
இ$�கிறா�. இதனா) பாைற�க) உ$!ட#. இவ� காேல அ=த� க)C�� 
அைண�பான#. 
 
 ேசதிேகB�, ஏெழB� மைலேமXதிாிக� நிதானமாD ஆ*யைச=# வ=தா�க�. 
இ�ப* நட�ப# சகஜ� எ�ப# ேபா�ற பா�ைவ, அேத சமய�, பா�வதிைய� 
பா��த#� ஒ$ ��ென0சாி�ைக; இ=த மாதிாி ச=த��ப1களி), ��� எைத8ேம 
ேபசாத அவ�க�, இ�ேபா# உபேதச� ெசDய நிைன�தா�க�. ஒ$வ$�ெகா$வ� 
காைத� க*�#� ெகா!டா�க�. பி�ன� இவ�களி) ஒ$ ெபாிய ெகா�ப� 
9Bட�ைத இ$ைகயாC� ஆ�	�ப��தியப*ேய ேபசினா�. அவ� ேபச�ேபச, 
அவர# ைக�க*கார� Qாிய�க�ைறகைள ஒளிபர�பிய#. க4�#0 ெசயி� 
டால*�த#. பா��தாேல பய� ெகா���� �க�ைத பய�	�#வ#ேபா) 
ைவ�#�ெகா!� எேத0ைசயாக ேப�வ#ேபா) ேபசினா�. 
 
 'ந)ல ேவைள... தைலேயாட ேபாகாம) காேலாட ேபா0�#. இ=தா�பா... லாாி 
வ=#B�#... இவ1க ெர!� ேபைர8� #�கிB�� ேபா1க அ��ற�... எ)லா$� 
ஒ$ விசய�த ெதாிL��கK�. இ=த Nமியி) நாம அ!ண� த�பியாD பழ�ேறா�. 
ஏேதா ேபாதாத கால� இ�ப* ஆயிB�#. ஆனாC� நி0சய� ஒ$ ெதாைகைய 
ேபாB�� ெகா��க0 ெசா)Cேறா�. இ1ேக யாரவா# ெவளியாA வ=தா), 
ஒ$�த$� <0� விட�9டா#. அ�ப*விBடா) ம	 நிமிஷேம நா1க ேமா�ப� 
பி*0��ேவா�. அ��ற� எ1கேமல வ$�த�பட�9டா#. உ1கA�� ெதாிLசத 
நீ1க ெசDதா), எ1கA�� ெதாிLசத நா1க ெசDேவா�. ெசDதி$�ேகா�. இ#ல 
ஒளி> மைற> ேவ!*யதி)ல. ஏ!டா ெப$மா� மா� மாதிாி பா���ற? சBைடயில 
ர�த�கைற பBடா படB�ேம. நீ8� அ=த அ�மா>�� ஒ$ ைக��, பைழயப*8� 
ெசா)ேற�. இ�ப* நட�கிற# இ1க சகஜ�. இ# ெவளில ெதாிLசா) மா<) ேரB� 
9�ேம தவிர ம�தப* எ#>� நட�கா#’. 
 
 வி�மி ெவ*�ப# ேபா) நி�ற ஒ$ ெசாாி க)காாி, ெகா�ப� ேமXதிாிைய 
நிமி�=# பா��கிறா�. ஆ!டா!� காலமாக ெதாைல=# ேபான �க�ைத க!� 
பி*�தவ� ேபா), இ#வைர க�தாத க�தாD க�தினா�. ெகா�ப� ேமXதிாியி� 
ச�த�தா) ெமளன�பBட 9Bட� ெசாாிக) காாி க�தி �*�#விB� ேபசியைத 
உ�	� ேகBட#. 
 
 “எ#>� நட�காதா ஏ� நட�கா#? இ=த பா�வதி 9B�ற> 
பயCக�கிBடேயா, ெதாழிலாள� நல பய)க� கிBடேயா ெசா�ன# மாதிாி, ஆயிர� 
ேபைர ெம�பரா ெகா!ட ந�ம 9B�ற>0 ச1க�#�� இ=த மைல ெசா=த�. இ=த 
மைலைய எ)லா$� உைழ0� அGபவி�கK� எ�கிற# தா� சBட�”. 
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 ஆA�� ஆ� ேபச� ேபானா�க�, ச=ைத இைர0ச), இத��� ஒ$ ந��தர 
உைழ�பாளி அைனவைர8� ைக அம��தி விB� ெசாாிக) காாி விBட இட�ைத 
ெதாட�=தா�" 
 
 “கிைட�கிற லாப�த சமமா ப1� ேபாடK�. ஆனா), ஆயிர� ேப�ல. உ1கள 
மாதிாி இ$ப# ேப$, ஒ!ணா0 ேச�=# இ=த மைலைய ப1� ேபாB� 
ச�பாதி�கீ1க. ஒ1கள மாதிாி ெம�பரான எ1கA�� 9@தா� ெகா��கி1க...” 
 
 அ=த 9B�ற> இ)லாத ச1க�தி) ப�தி கிளா��காக இ$=# MB��� 
அG�ப�பBட ஒ$ இைளஞ�. உ�ளைத0 ெசா�னா) உயிேரா� ெகாA�தி 
வி�வா�க� எ�	 பய=# கிட=தவ�. இ�ேபா# ெகா�ப�களி� கண�ைக தீ��ப# 
ேபா) கண�ைக0 ெசா�னா�. 
 
 “�=H	 2பாD ேலா�ல, இவ1கA�� கிைட�கிற# எ4ப# 2பாDதா�. 
நீ1க உைழ�காமேல தி1கிற# இ$H�	 ��ப# 2பாD... இைலமைற> 
காDமைறவாD, இைத தB*� ேக�கிறவ1கள, ேபாWXல ஒ�பைட�கிறீ1க. 
இ)ல�னா... ைககால �றி�கிறீக... இ=த அ�பாவி� ெபா!ேணாட ஆ�பைடயா�, 
MB��காாி�� வ�கலா�# வா1�ன#�காக, அவ� தLச��G நிைன0�0 
ெசா�ன ேசதிய, ேபாW���0 ெசா)@ வில1�ேபாட ைவ0சி1க... ஏD... ராமDயா... 
இ1க வாDயா...” 
 
 இேத மாதிாி ச=த��ப�தி) ஒ$ ைகைய இழ=த ராமDயா 9Bட�தி�� 
��னா) வ=தா�. அவ� ேதாளி) ைக ேபாBட ப*ேய ஒ$ <தாB* 
ேவBைட��ேபா�� ெப! சி1கமாD க�ஜி�தா�. வழ�கமாD ந�1�� அவள# 
�ர), இ�ேபா# ந�1க ைவ�ப#ேபா) ஒ@�த#. 
 
 “இவ� ேவைல8� பறிேபா0�... க)யாண�� நி�Gேபா0�... இ�ப* 
எ�தைனேயா ேப$... இவ1கA��� ஏேதா ெசDய� ேபாறதா�தா� ெசா�னி1க.. 
எ�ன ெசD# கிழி0சி1க? 
 
 அ=த <தாB*யி� �ர) கB*� ேபானதா) இ�ெனா$�தி ெதாட�=தா�. 
 
  “பா�வதி அதிகாாி பயCககிBட ெசா�னவ�தா�... அவைள அ�ப* ெசா)ல 
வ0ச# நா1கதா�. இ=த மைல�� நா1க 9@ ஆBக� இ)ல. ெசா=த�காாி1க... 
ச1க�#�� ச=தா கB�ற ெம�ப$1க. இ�பேவ ெர!�ல ஒ!K ெதாிLசாகG�” 
 
ஆ1கா1ேக சிதறி நி�ற 9Bட�, ஒ$வேரா� ஒ$வ� ெந$1கி ��பலாகிற#. 
அ�தைன� க!களிC� சி�ன0சி�ன ெபாறிக�. அைவ ஒB�ெமா�தமாD 
மனித�தீயாகி, அ=த மைல�கா� �4வ#� வியாபி�கிற#. காி�கBைடயாD ேபான 
பா�வதி8�, மீ!�� ஒ$ சி	 ெபாறியாகி, அ=த மனித�தீயி) ச1கமி�கிறா�. 
 
 
 
 

--------------- 
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 ம�க� இல�கிய� - ம�கேள இல�கிய� எ�	 அைனவ$��� ச1க நாதமாD 
�ழ1�கி�ற �� ேபா��-ம�க� ��னணி எ4�தாள�களி) ஒ$வ� க. ச��திர�. 
ஆயிர�கண�கான ேதாழ�களி� அ�����, ஆDவி��� உாியவ�. 
 
 இல�கிய வசிBடரான கைலஞ� , ேபராசிாிய� அ�பழக� , இ=திய� 
க�bனிXB கBசியி� தமிழக0 ெசயலாள� ேதாழ� ஆ�. ந)லக!K, இ=திய 
மா��சீய க�bனிXB கBசியி� ��னா� மாநில0 ெசயலாள� ஏ. ந)லசிவ�, 
இ�ேபாைதய ெசயலாள� ேதாழ� ச1கரDயா, தமி: மாநில கா1கிரX தைலவ� 
ஜி.ேக. <�பனா�, உ�ளிBட அரசிய) தைலவ�களாC�, இல�கிய0 ெச)வ�களான, 
வ)@�க!ண�, தி.க.சி., �மாி அன=த�, வல��ாிஜா�, வானளாவிய 
க)வியாள�களான டா�ட� ெபா�ேகா, டா�ட� ஜா� சா�ேவ), டா�ட� 
அக�திய@1க�, டா�ட� வா.ெச. �ழ=ைதசாமி, டா�ட� �. அன=த கி$%ண�, 
அIைவ நடராச� ஆகிேயா$�, ெபாியவ� வானதி தி$நா>�கர�, கவி�ெகா!ட) 
ெச1�B�வ�, டா�ட� தயான=த� பிரா� எ@X, ேபாராளி� கவிஞ�களான 
ேக.சி.எX. அ$ணா0சல�, சாலD இள=திைரய�, ெச�மலாி) வா��ெத��த 
ெபாியவ� ேக. எ�. ��ைதயா, டா�ட� எX. இராமகி$%ண�, சரXவதி விஜய 
பாXகர� ஆகிேயாாி� இல�கிய பாராB����, அ1கீகார�தி��� உாியவ�. இ=தி 
ெமாழிெபய��� நி�ண�களான சரXவதி ரா�நா�, விஜயலB�மி க=தரராஜ�, 
ெசளாிராஜ� ஆகிேயாரா) இவர# பைட��க� இ=தி�� எ��# ெச)ல�பBடன. 
 
 எ4�தாள� சிவச1காி அவ�களி�, நா�� ெதா�திகைள� ெகா!ட 
"இல�கிய� <ல� இ=திய இைண��" எ�ற மாெப$� இல�கிய ேவ�வியி) 
ெத�னக� ெதா�தியி) ப1ெக���� ெப$ைமெப�றவ�. மா��சீய மா�னியான 
ேதாழ� ந�Nதிாிபா� அவ�களா) "ப��ேதா) ேபா��திய �@க�" எ�ற 
சி	கைத�காக வா:�#� ெப�றவ�. 
 
�த)வ� கைலஞரா) ெதாட1கி ைவ�க�பBட வ�ளலா� ம�க� ேநய� ேபரைவ 
<ல�, ஆ�மீக� ேபாராளிகளான வ�ளலா�, ைவ�!டசாமி, �ண1�* மXதா�, 
மீB பாதிாியா� ேபா�ேறாைர ம�களிட� ப)ல��� P�கியாக �ம=# 
ெச)பவ�களி) ஒ$வ�. 
 

  --------ஏகைலவ� பதி�பக� 
---------------------------- 


