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ேசறி மனித க

தபதிபி ைர
வர(/யர நீ#யர, நீ#யர ெந2யர, ெந2யர 3-4யர எ& ஒ# நா*-&

ேம&ைம3 அசாணியாக உ ள ெதாழி விவசாயேம எ&ற 3றி(ைப தமி9
தா*- அ:ைவ அழகாக உண தி4 ளா . விவசாய எ&ற ெசாேல

3

ெபா;வாக 'ெதாழி' எ&ேற ெபா# ப<வதாக இ#தா2, தமி=3 அ;

வ#ேபா; உழ>ெச?; பயிாி< தைலயாய ெதாழிைலேய 3றி(பி<

.=ைமைய( ெபறி#கிற;. 'ழ& ேம (பி&ன ;லக' எ& 'உ=;,<
வா9வாேர வா9வா ' எ& வ @வ இெதாழிA& /கைழ இைசகிறா .
'உழ>3 ெதாழி23 வதைன ெச?ேவா' எ& இநா

விழா>3ாிய /;4க கவிஞ& பாரதி ேபாறினா&. 'நாDக
ைவதா தா& நீDக

Bறா,<
ேசறிேல கா

ேசாறிேல ைக ைவக .-4' எ& கவிேஜாதி

அவ களி& /;கவிைத ;E3 .ழ3கிற;.

இ:வாெறலா கவிஞ களா /கழ(ப*-#3 உழ> ெதாழிைல ெச?பவைர
நாயக களாக ேவ,< எ&ற ெவ3நாைளய ஆவேல இ(/தின உ#வாக
காரணமாக இ#த;.

பயி ெதாழி ெச?4 மகைள( பறி4, அவ க

உதிர ேத?; உைழ(ைப

ெகா<3 களDகைள4, அவ கைள4 ஒ#Dேக உடைமயாகி ெகா,ட

ேம3லதாரான ஆ,ைடக

3றி; என; ெசாத வா9வி ேநாிைடயான

பாிசயDக@3 ெதாட /க@3 வா?(/க

இைலெயனிH, சி&னIசி

பிராயதிேலேய இவ கைள( பறி ேக வி(ப*<வி*ேட&. நத& சாிதிரைத

எDக

சிJாி பல கதாகால*ேசப பாகவத க

விாி;ைர3 சத (பDகளி

ஒ&ைறKட நா& ந=வவி*டதிைல. .& வாிைச( ெபா*< ெபா-களிைடேய

நாH ஒ#தியா? .= LDகாம விழிதி#;, பாகவத பா< பாடகளி
ெசாகி இ#த;,<. ேவதிய#3, உழ> ெச?ய ேவ,-ய ேசாி நதH3
இைடேய ஏப< ரசமான விவாதDகைள, ெநா,- சிதி அைமத எளிய

பாடகைள தி#(பி தி#(பி ெசாA( பா ; ெகா,ட;,<.

ந,ைட( /சி; க ைள 3-; ெகா,ேட கா*ேடறி NரH3( Oைசேபா<
மகேள ேசாியி வா9பவ . இவ கேள ேசறிேல உைழ(பவ க . இவ களி

நத& ேம3ள சாமிைய( Oசிகிறா&. 'ஒ&ேற 3ல. ஒ#வேன ேதவ&. வாமி

ஒ#வேர. பல ேபாி*< அைழகிேறா' எ&ற வாசகDக

அநாளி எ& ேபா&ற

சிவ க@3 மனதி பதி4 வ,ண பாடமா? அைமதி#தன. 'சாமிகளி2

ேம3ல கீ93ல எ&ற பா3பா<க

உ,ைமக

உ,<' எ&ற மாதிாியிலான .ர,ப*ட

அ(ேபா; எ&ைன கவ த;,<. அத( ப#வதி அத3
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ேமப*ட சிதைனக

வளர வா?(/க

ஏ;மிைல. ேகாபால கி#$ண

பாரதியாாி& நத& சாிதிர, இ:வைகயி மிக> ஆற வா?த வைகயி

ச.தாய உண ைவ( பளிசி*< கா*<கிற; எனலா.

இ;மத ச.தாய எ& ெபா;வாக எ<; ெகா,டா, நா&3 வ#ண(
பா3பா<, வா9ைக .ைறயி ேவ1&றிவி*டைத ம(பதகிைல. இத

நாவ#ண அைம(/3 அ(பா ப*டவ கைளேய பIசம - ஐதாவ; ப-யி

உ ளவ க

அல; மிக தா9தவ க

ெகா ள(ப<பவ க

எ&, அ-ைமகளாக

எ& தீ தி#கிற;. நா&3 வ#ணDக@3

வராம,

ெவளிநா*-A#; வத இனதாைர( பIசம எ& ஐதா வ#ணதவராக

மற; 3றி(பி<வதிைல. ஏ&? அவ க@ைடய ெவ ைளேதா, அவ கைள

ஆ@ த3தி3ாியதாக நைம ஒ(/ ெகா ள ெச?தி#கிற;!

எனேவ நாவைக வ#ணDக@3 அ(பா2 தா9த(ப*<, ேம3லேதாாி&
அ-ைமகளா?, ேசறி உழ& தைலயாய ெதாழி23ாிய உைழ(ைப

ந3வதேக பிறவி எ<தி#(பதாக க#த ெச?வ; நியாயமாக(ப*<

வதி#கிற;. க#ம பய& - அல; .&விைன எ&ற த;வDக , இதைகய

அ-ைம ஆ,டா& நியாயDக@காகேவ நிைல நித(ப*-#கி&றன எ&
ெகா ளலா.

அத நியாயDகளா உதிெபற 'ச,டாள - த#மDகைள' எத மனீஷா

பIசகDக@ அைச; விடவிைல. 'அாிசனDக ' எ&ற ெபய மாற.

ச.தாய( /ர*சிைய சாதி; விடவிைல. அவ கைள உய சாதி ேகாயிகளி

Pைழய ெச?;, பா (பன 3-யி#(/களி உாிைம ேகார ெச?; ச*டDக
இயறி4 சலசல(/கைள ேதாவிதி#கிேறா. 'ஏைழ எ& அ-ைம

எ& இதியாவி இைலேய' எ& சம;வ ச*ட O வமாக(ப*-#கிற;.

கவி ச2ைக, ேவைல ச2ைககளி& ஒ;கீ<க , சாதி( பிாிவற ஒேர ச.தாய
எ&ற இல*சியைத 3றி(பாகிேய நிைலநித( ெபறி#கி&றன.

நத& காலதிA#; பா தா, இ& வைர, அரசிய, ச.தாய, அறிவிய,
ெபா#ளாதார அரD3களி /திய /திய ஒளிக

பிறதி#(ப; ெதாிய வ#கி&ற;.
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எனேவ, தைலயாய உைழ(ைப வழD3பவ க
எ&றறி4 அவா எ&H

இநாளி எ(ப- இ#கி&றன

3ைட; ெகா,ேட இ#த;. சாதியற ச.தாய எ&ற

இலைக 3றியாகி வழDக(ெப ச2ைகக , ஒ;கீ<க , பி& தDகிய

வ3(பினைர இத .(ப; நா&கா,<களி ;ைடெதறியாம, ப*-யலாக
நீ*- ெகா,< ெச&றி#(பத& உ,ைம4 உதி ெகா,ேட, இ#த;.

எனேவ, இத .யசிைய ேமெகா ள ;ணிேத&.

.தA உயி 3ல வாழ ெதாழி ெச?த மனித வரலாறிA#; சில ஏ<கைள(
பா கலா.

கா*<மிரா,-யாக( பைச Qைன( /சி; உயி வா9த மனித&, Oமிதாயி&

வ&ைமைய( பயி ெதாழிலா ெப உயி வாழலா எ& நாகாிகமைடத

பிற3, ஓாிடதி தDகி வாழலா எ& 3=களாக இைண; வாழ ெதாடDகிய

பிற3, 'நில உடைம' எ&ற நில ஆதிகேம ஆதி மனித களிைடேய உய ேதா
தா9ேதா எ&ற ேவைமைய ேதாவிதி#கிற;. இ;ேவ

ெப,ண-ைம3 வழி வ3தி#கிற;. இத அ-(பைடயிேலேய இநா

மனித

ச.தாயைத Kேபா< எலா( பிள>க@ேம வ2(ெப வதி#கி&றன
எ&ப; க,K<.

நம; அைன; சீ தி#தDக@, .ேபா3 ச*டDக@, இத அ-தள
உ,ைமைய தீ,-யிராததா, ேமேபாகாகேவ பயன( ேபாயி#கி&றன.
உைடைம பாரா*<பவ உைழ(பிA#; வி<ப*<, பிற உைழ(ைப

உாிைமயாகி ெகா @ நியாயைத ேதாவிகிறா . இத வைகயி எத

க*<(பா< ெச?யாம சீ தி#த .யசிக
அ&றாட நட(/க

பயனளிகா; எ&ற உ,ைமையேய

நம3 *- கா*<கி&றன. உடைமகைள4

உாிைமகைள4 ஒ# சாரா#3 நியாயDகளா3 கலாசார, சமய, அரசிய

எலா வAைம பைடதி#3 ேபா; ச*டDக@ ஒ;கீ<க@ ம

வள சி தி*டDக@ பலனளிகாத க, ;ைட(பாகேவ .-; வி<கி&றன.
எ=சிக@ ேபாரா*டDக@ Kட இத( பாதிக(ப*ட மகளி& நலH3
சாதகமலாத எதி விைனகைள ேதாவிகி&றன எ&றா தவறிைல.

இத( /தினைத உ#வாக, நா& கீ9 தIைச( ப3திகளி பல சிJ களி
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வா= அ-தள மகளி& வா9ைவ அ#கி#; உண ேத&. பாரத அரசிய

வி<தைல ெப.&/, இ(ப3தி மகளிைடேய, ச.தாய வி<தைல,

ஏறதா9விலாத சம;வ, ெபா#ளாதார ேம&ைம ஆகியவைற 3றி(பாகி
கிள சி3 விதிட(ப*ட;. ஆனா ெவ அரசிய வி<தைல, .&/ 3றி(பி*ட

வைகயி ஆ9த 3றிேகா கைள ெகா,-ராததனா இமகளி&

உ,ைமயான .&ேனற மல ; விடவிைல. உயி வாழ இ&றியைமயாததான

நீ#3 உண>3ேம த*<(பாடாக> ேபாரா*டமாக> பிரைனகளாக>
ெதாட ;, 3-யர உாிைமயி எ=சிக@கான வா?(/கைள கா*-2

ஆதிகDக@கான உாிைமக@ வா?(/க@ேம வAைம ெப
வதி#கி&றன.

உைழ(பாற மனித வா9வி தைலசிறதெத& மதிக(ெபறாத வைரயி,
ெகௗரவிக( ெபறாத வைரயி, சம;வ ஏற3ைறய Kட சாதியமிைல

எ&ற .->3 வரேவ,-யி#கிற;. அதீதமான உடைம உாிைமக

ெபா;க@3 இடமி&றி தவி க(பட ேவ,<.

ச;

இத( /தினைத நா& உ#வாகிய காலதி 'ச.தாய மனசா*சி' எ&ற ஒ&ைற

ேத-ய காலமாக இ#த; எ& Kட ெசாலலா.

காவிாிதா? த& கரDகளா ம, அ&ைனைய த=வி( பிாியாவிைட ெகா @
இ(பிரேதசதி அவ

மக*ெசவDக

வ&ைமைய ெகா*-வி*< ெசகிறா . தன;

அைனவ# வளைம4ட& வாழேவ,< எ&ற அத இயைக

தாயி& நியாயDகைள மனித மதிதி#கவிைல. தமினதவைரேய மனித

அபDகளாக தைல(ப< ேபா; பிரைனக

ஒ:ெவா# நா@ அைமதி

3ைலகி&றன. ேசறி2 வர(பி2, விாித நீ கைரகளி2 வாHலைக

சி#$-3 மனித க , இ&ன. மி-ைமகளி அ=தி ெகா,-#கி&றன .

இத மனித கைள நா& சதி;, அவ க@ட& மனெமா&றி( பழ3 வா?(ைப

தர, என3( பல ந,ப க

ஆதரவளி; உதவி /ாிதி#கி&றன . அவ க

இ#வைர மிக .கியமாக 3றி(பிட கடைம(ப*< ேள&. என3(

பழகமிலாத ேசறி2, வய வர(/களி2, இமக

3-யி#(/களி2,

எ&Hட& ;ைணயாக வ;, ேவ வைககளி ஆதரவளி; தி#மதிக
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மீனா*சி தரதமா@ ஏனD3- இராஜல*மி4 என3( ேப#தவிக

/ாிதி#கி&றன . ஒ# வா9ைவ PEகி அறிவத3 இதைகய ேந அPபவDக

இ&றியைமயாதைவ அ&ேறா?

என3( பல ெச?திகைள ஆ வ;ட& Kறி உதவிய பலதர(ப*ட ேசாதர க@3
ேசாதாிக@3 என; ந&றிைய( /ல(ப<தி ெகா கிேற&.

என; ஒ:ெவா# /திய .யசி3 ஊகைத4 ஆதரைவ4 அளி; வ# பாாி
/தக( ப,ைணயாேர, இத Bைல4 ெகா,< வ#கிறா க . B வ-வி

ெகா,< வ# ேபா; ஏப< சிரமDகைள( ெபா#*ப<தாம .ைன;

நிைறேவறி த# பாாி /தக( ப,ைண, தி#. கண. .ைதயா அவ க@3,
இளவ க,ண& அவ க@3 என; இதயO வமான ந&றிைய ெதாிவி;
ெகா,<, தமி9 வாசகாிைடேய இBைல ைவகிேற&.

-------

ராஜ கி#$ண&.
ேசறி மனித க

வரயர..
வரயர.. ...யர
...யர
1

ெசா* ெசா*ெட& .றதி சாண நீ வி= ஓைசதா& ச.கைத

;யிெல=(/கிற;. திெக&ற உண >ட& க, விழித; த&ைன4மறியாம ைக

3திகா /றைத தட>கிற;. இரெவலா வி, வி,ெண&ற 3;வA.

வி-தா நடக .-4மா எ&ற கவைலயிேலேய Lக பி-கவிைல. இ(ேபா;

அ:வளவாக வA ெதாியவிைல ேபாA#கிற;.

"எதிாிசி*UDகளா? ராெவலா LDகேவயில, இ&னி3 எ(ப- ஐயா

உ&ைன K*-*<( ேபாவா#. நீ வாணா அ,ணைன K*-*<( ேபா&H

இ(பதா காதிகி*ட ெசா&ேன&..."

"அவ& N*-ல இ#கிறானா? ரா எ(ப வதா&?"
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ல*மியி& .க #D3கிற;. "எDேக ேபாயி#(பா&? சினிமா3( ேபாயி*<
ைடல கடயில ப<தி#(பா&. K*டH(பிசா வாரா&."

"அெதலா யாைர4 K*டH(ப வாணா. < த,ணி ைவயி. ெகாIச ஒதட
ேபா*<கி*< ெம ளமா நடதிடேற&. கடNதில ஏ= மணி3தா& பVஸு

வ#;?"

ல*மி ைகசி&மிைய எ<; ெகா,< சைமயலைற3

ெசகிறா .

ெபா=; இ&H ந&றாக ெவ@கவிைல.
காதி அத3

எ=; 3ளி;வி*டா

ேபாA#கிற;.

.க(ப>ட வாசைன வ#கிற;.
ச.க எ=; ப<ைகயி உ*கா#கிறா .
"காதி?..."
"எ&ன(பா!..."
விாித Kத2 சீ(/ ைக4மாக ெவடெவட எ& உயரமாக வ# அவைள(

ெப#ைம4ட& அத மDகிய ெவளிசதி பா கிறா . "ச *-பிேக*, இ,ட :Q
க-தாசி எலா பதிரமா எ<; வசி#கியாமா?"
"ராதிாிேய எ<; வசி*ேடபா..."
"இ&ட :Q பதிேனா# மணி3தானமா?"
"ஆமாபா..."
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ல*மி .* ளிைய ைவ; அ<(பி எாியவி*< ஒ# பலாயி ஆவி பற3
< நீைர ெகா,< வ; ைவகிறா .

விளெகாளியி காைல நீ*-( பா கிறா . சிவ; NDகி, .க .ைன(/

இலாம இ#கிற;.

". @கி @ 3திசா?..."
"ஒ,E ெதாியல. இ&னி3 நட>3 வார;கில. இத காயித ஒ# நா2
நா .&ன வதிாிதிசி&னா எலா ஒ=D3 ப,ணிகலா..."

"நா2 நா .&னேவ வதி#கE. க-த எ, ேததி ணாேததி. இDக

பதிெனா,ணாேததி நம3 கிடசி#3. இ; இ&னிகி தபால

வதி#திசி&னா Kட ஒ,E /,ணியமில..."

"ேந;தா நா /;3-ல நம தDகசாமி*ட ெசாA*-#ேத&. நம ெபா,E
Kடதா& ெதாழிகவி ேவEH /;சா அ(ளிேகச& ேபா*-#3. அ;

எV.எV.எ.Y. ப-சி*< E வ#சமா ேவைல கிைடகாம இ#3. கண3ல,
அறிவியல, எலா நல மா 3. உடேன ேமல ப-க ைவகEH,

3<பதில ைபயைன( ப-க வசி இவைள4 அ(ப .-யாம நிதி

வசி*-#ேத&. அ(ளிேகச& ேபா*< ஒ# மாசமா3;. ஒ# தகவ2 ெதாியல&H

ெசாA*-#ேத&. ராதிாி வத(/ற தா& ெதாி4;, இDக தபா வத சDகதி...
ல*மி ஒ# ;ணிைய <நீாி நைன; காA ஒதட ெகா<கிறா .
"அ<(பில பாைனய வசி இ*-A மாைவ எ<; ஊதி ைவ. ைபயில க*எ<தி*<( ேபானா, /*<( ேபா*<கலா. ேந; இ;காகேவ விள3 வசி

மாவா*-ேன&."

"ேபாமா க*-*ெடலா ேபாக வாணா! இDகிேய ெர,< தி&னி*<(
ேபாகலா..."
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"ெபாி... நாஜு3. L3( பாதிரதில ேபா*< வய ைபயில வசி*<( ேபானா
எ&னவா? கிள(பிேல ேபானா காதா ெசலவழி4 Nணா."
"நா ஒ,E வய ைபெயலா ெகா,-*<( ேபாக( ேபாறதில!"
ச.க உ Zர( Oாிகிறா .
தா9த(ப*ட 3ல எ&பைத அவ தைல.ைறயி எ=சி4 ளதாக
.ைனதா க . இ(ேபா; அவ மக

உழ& நா ந< பி&/லதி இவ

ெதாழிகவி பயில( ேபாகிறா . ேசறி
ஒ# தாமைரயாக மலர( ேபாகிறா .

"இ(பலா எல*ரானிV தா(பா எலா. அ;3தா& நல Vேகா(. நா&
அைதேய எ<கற;தா& நல;&H, எ& ஃ(ர,* தாி அ(பா Kட

ெசா&னா#" எ& .க ஒளிர நி&றா .

இவ@3 இத( ப ள 3-யி சிேநகித களிைல. ரDகநாத/ரதி2, அமD

ேகாயிA2 உய வ3(பாாிைடேய சிேநகிதிக .

அ வாச23 சாண ெதளி;( ெப#கி ேகாலமி*< ெகாைல த
ெச?ய( ேபாகிறா .

அவ ெமல எ=; பி&/ற ஆ கைரேயார ெச& வ#கிறா . ெபா=;

ைமகைரத ெதளிவாக( /ல ; வி*ட;.

அ த,ணீ ெகா,< வ; ெதா*-ைய நிர(/கிறா . இவ

காதிைய விட

3*ைட. ஆறாவ;3 ேம ப-கவிைல. சடD3 றி நா&கா,<களானா2
3ழைததன மாறாத ேபதைம 3-ெகா,ட .க.

பி& தா9வாரதி இ#த ேகாழி K,ைட Lகி ைவ; ெப*ைடைய4 ஆ
ேநாIசா& 3Iகைள4 வி<தைல ெச?கிறா . ெவளி .றதி Dகி
படைல த<(/3

அவைர, /ட விைத; ெகா- Nச எ=பியி#கிற;.

.ைளகீைர( பாதி ஒ#/ற பைமயாக இ#கிற;. ேகாழிைய( படைல3
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அ(பா விர*- வி*< அவ

இ&ெனா# /ற நி3 மர;( ேபான பைவ

அவி9; ேவ .ைனயி க*<கிறா .

அ(ேபா; ஆறி& கைர ேம*ேடா< ைகயி உண> L3க@ட& ெப,க
நட>3( ேபாகிறா க .

"அ!..." எ& ஒ#தி K>கிறா .
"ஒDக பD3ல நடவா இ&னிகி?"
"ெதாில... சாபா# வதி#(பாாில?"
"இAேய? ஐயனா ெகாள;ல ேநேத ;*-3( ேபாயி#காவ&H
ெசவைதயI ெசா&னா?"
ப ;லகி ெகா,-#த ச.க தி#பி( பா கிறா .
"ஆ#...? சாலாசியா? எ&னமா? ஐயனா ெகாள;ல ஆ# ேபாயி*டா?"
"அதா, 3(ப& - சாபா# சபதி, ேந; காலேம ேபாயி*டாரா. சDக தலவர(

பாகEH ேந; மதியானேம வதி#தாவ..."

ச.க;3 ;Eெக& உண > .*<கிற;. 3(ப& தா& இவ#3( பைட

தைலைமேபா நபகமான ேதாழ&. இவ#3 ெசாதமான எ*< மா நில, ஐய
ப,ைணயி& ஆ ஏகரா பதகமாக வதி#3 ;,< Oமி, எலாவ3
காவA#;, மைடேகாA, மைட அைட;, கDகாண ெச?பவ&.

உைழ(பாளியான 3(பH3 உைழ(பாளியான மகH தைலெய<; வி*டா&.
ெப,க

வைர4 க*- ெகா<தாயி. கைடசிகாாி பIசமிையதா&

ஐயனா 3ளதி க*-யி#தா&. அDேக ஏேதா தகரா. ைகயி ஒ#

3ழைத4ட& அவ

தா? N< வ; ஐதா மாதமி#3. /#ச& விலகி

வி*டா& எ& தா& ெசா&னா க . அத( ெப,ணி& மாமியா காாிதா&

இற; ேபானாளா? ெப,ைண விலகிய பிற3 சா> வா9> பாதியைத இைல
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எ&ற ம*- விவகார கிளபி அவைர மதியVத;3 வ;
ேத-யி#(பா கேளா?
"ஆ# வத;?"
"ெதாியா;. எDகாபிள ேத-கி*< வ; ேக*டாDக&H ெசா&னாவ."
ச.க ப ;லகி ெகா(பளி; .க க=வி ெகா கிறா .
ெம ள வைர( பறி ெகா,< எ=; உ ேள வ#கிறா . ந<வி இ#3

ப3திதா& /ழD3 இட. ஓரதி ம,3தி சாணி ெம=கி( பளிெச& மIச@

3D3ம. அழியாம இ#(ப; விவரமாக( /லனாகா; ேபானா2 அத ைல
இவ#3 ல*மி ைல. அத3 அ#கி ஓரமாக ெகா-யி ம-;(
ேபா*-#3 /டைவ ேவ*-, ;ணிக
க ளி(ெப*- அலமாாியி /தகDக

Kைட, .ற, வாி மா*-யி#3

எலா இர,< தைல.ைறகைள4

இைண3 சி&னDக . அத ஓைலKைர N*-& ெபாகிஷமான அைற உ ேள

ெச&ற பி&னேர /ல(ப<கிற;. பக ெவளிசதி Kட அத அைறயி இ#*<

ஆ*சி /ாி4. உ ேள /ளி ம உ@; பய ேசமி; ைவக K-ய
பாைனக , விைத ேகா*ைடக , ;#(பி-த இர,ெடா# தகர -&க

ஆகிய

சாமா&க@ட& பைழயதாகி( ேபான நாக(ப*-ன -ரD3( ெப*- ஒ&
இ#கிற;.

ச.க ைக ஊ&றி அம ; ெகா,<, அத( ெப*-ைய சாவி ெகா,<

திறகிறா . அத3 ளி#; ெவ@த ச *<, ஒ# ெவ@த ேவ*- ஆகியவைற
எ<; ைவகிறா . உ ேள ஓரமாக ைவத ஞாபக;ட& ேத- சி பிளாV-

ைபைய எ<; 1பா? ேநா*<கைள எ,ணி ெகா,-#ைகயி ைபயனி&
3ர ேக*கிற;.

"ஐயா>3 உட/ நலால, நீ K*-*<( ேபானா எ&னடா?"
"அெதலா .-யாதமா! அவேர ேபாக*<."
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"ஏ, காதி... காதி?"
"எ&ன(பா?"
அவ

உ ேள எ*-( பா கிறா .

ப; 1பா? ேநா*<களாக( பைத அவளிட எ,ணி ெகா<கிறா .
"உ& ைக(ைபயி வக, பதிர. உDகமாள K(பி<?"
ல*மி இ*Aைய த*<ைகயி ெகாைல( /ற; தா9வாரதி த<த
அைறகதைவ உ ளி#; நா3 உைடகிறா&.

"அ! கதைவ திற; நா3வ ெவளிேய K*-*<( ேபாயி*< வா!" எ&

ெசாA ெகா,< வ; எ*-( பா கிறா .

"இதபா#, நா& B 1பா எ<தி*<( ேபாேற&. இ&னிேகாட Dகி

ேதா(/3( பகதிA#கிற பD3ல நடவ .-சிடEH ெசா&னா& 3(ப&.
இேதா எபள; 1பா வசி#கிேற&. KA3 எ<;க. நா& இவ இ,ட விQ

.-Iச; ேநரா /;3- வ; காைல டாட கி*ட கா*-*<

வரலாமி&னி#கிேற&. ெவளயா*<( ேபால இ&னி3 E நாளா>;. ேநேத

ரதNதி3( ேபா? ஐயர( பாகEH நிைனேச&. எDக ேபாக .-4;?... பறிச
நா;க*ட எலா ேந; வசாசா, இ&Hமி#கா?"
"ெகட3. காவாயிேல மாலக*-ல இ@தி*<( ேபாவE?"
"இ&னிகி எ&னேவா ெசாAகிறாவ, வ-> வாராேனா இைலேயா? சாபா#
ேநேத ;*-3( ேபாயி*டா&. ேநேத .-சி#கE. E மணிேக

அலா கைரேயறி( ேபாயி*டா@வ..."

"இத ெதார இ&னி3 ஊ#3( ேபாறாராமா?"
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"அெதா,E நா ேககல. காதிய K*-*<( ேபாறியா&ேன&. அ>ேர
ேபாக*<மி&னா..."

"அணி(/ ள, ெத&ன/ ளதா..."
.E.E; ெகா,< ெப*-ைய சா;கிறா .

பி&/ற நா3 எதேகா ரகைள ெச?கிறா&. மனதி இ#(பைத ஆழமாக

ெவளியிட ெதாியாததா ெகா*< 3ழைப( ேபா 3ர ஒA சிதி ஓ<

நாராச. காைல ேநரதி இத ஒAைய ேக*டாேல இவ#3 இ(ேபாெதலா
ெபாைம 3ைல; ேபாகிற;.

"ஏ,- அத( பயல காலDகாதால ெகள(பிவி<றிDக!"
"இல(பா, கா க=வாம உ ளாற ஓ-யாறா&, கச... த,ணிய ஊதிேன&..."
ல*மி ெச& அவைன இ=; ெகா,< வ; அ<(பி& பக உ*கா தி
ெகா கிறா . 3ர ஓ?கிற;.

ஒ=Dகாக இ#தி#தா, ஏேரா*<வத3 ஆைள ேதட ேவ,டாேம? ப-(/
இலாத ேபானா2, ஒ# ஆ

எ&ற வAைமேயH இ#3ேம?

எத3 பயனிைல, ஒ# ைம. இத ைமைய அ& வயிறி ம*<
மகவிைல. கா Bறா,டா? இ&H மகிறா .

ந<N*- பாைய( ேபா*< ெகா,< ப<; கிட3 தைலமகைன( பா ;
.கைத ளி; ெகா,< மாடதிA#3 சி க,ணா- பா ; தைல

வாாி ெகா கிறா . சாமி 3பி<வ; வழக வி*<( ேபானா2, மரைவயிA#;

;ளி தி#நீைற( /#வDக@கிைடயி ைவ; ெகா வ; வி*<( ேபாகவிைல.
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ல*மி மிளகாைய4 உ(ைப4 அமியி ைவ; நகி ;ைவய அைர;
ெகா,-#கிறா . நா3 அ<(ப-யி ஒ# நீ,ட 3சிைய ைவ; ெகா@தி

ெவளிேய எாிய வி<கிறா&.

பளாெர& அவ& .;கி ஓ அைற வி=கிற;.
அவHைடய அ=ைக( பி&னணியி அவ க;கிறா .
"இத( பய ஒ# நா 3சி ெகா@தி Kைரயில ேபா*<ட( ேபாறா&. அவன
அ<(ப-ேல 3த வசி*< ஏ& ேபாறீDக?"
"காதி எDக? அவள( பா;க ெசாA*<( ேபாேன&?"
இர,< இ*-A4, 3 ெவல. ேபா*ட ேதநீ# அ#திவி*<

ெவளிகிள/ ேபா;, பா*- வாயிA 3தியி#கிறா . வல(/ற;

தி,ைணதா& பா*- பா*ட& இ#வ#3 இ#(பிட. ேத?;( ேபா*ட

ேதDகா? நாராக Kத பைசயிழ; ேபாயி#கிற;. எ,ணற

#கDக@ைடய .கதி க,க

இ&ன. K ைமயாக இ#கிற;. இத

3-யினாிைடேய அO வமாக ேதா&ற K-ய சிவ(/. ெநறி( பைசேகா<,

இத வயசி2 தீ கமாக ெதாிகிற;.
அவ

தி#பி #,< கிட3 கிழவைன எ=(/கிறா .

"த, எதிாி, / ள காேலசி3( ேபா3;... எதிாி...!"
காதி3( பா*டனி& அ#கி ெசவத3 வி#(பமிைல. பா*-ைய( ேபா

நவிசாக சிெக& இ#கமா*டா .
"தாதா, நா& ேபாயி*< வாேர&..."

வா? ேபச ெதாடD3 .& கிழவH3 இ#ம பி-; ெகா கிற;.
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"ேய 3*- அ! நீரார இதினி ெகா,டா-...!"
"ஆமா, நீரார! கற*< கற*<&H இ#மி*<!..."
"உனெக&னU ேத... மவேள? நா இL*< எசமா&. ெகா,டாU!" இ#வ#3
இைடேய ெபா=; வி-ததிA#; இ:வா சி Oசக
ெகா,-#3.

ெதாட ;

கிழவH3 உட/ ஒ<Dகினா2 இ&H 3ர2 பி-வாத.

ஒ<Dகிவிடவிைல. க, .கா2 ெதாியவிைல. .- உதி ;, தைல

பனD3<ைக மாதிாி ஒ# ேதாற த#கிற;. நீராகார ேக*ட உட& வராததா
வைச /=கிற;.

"ல*மி, அவ# ேக*டத 3<கிற;ெக&ன? ஏேபா*< இ@தி*-#கிய?
அ># வய3 அவ# க$ட ஆ# ப*-#கமா*டா. நீரார தான ேககிறா#?"
"ேந; ேசாெறா,E மிIசல. இ(பதா இ*A ஊதி வசி#3. UL

ேபா*<

[டா ெகா,< வாரேன? வாD3வாரா?"
ல*மியி& 3ர ேக*க ேவ,-ய;தா& தாமத. ேம2 வைசக

ெபாலெபாலகி&றன.

அ 3வைளைய எ<; ெகா,< #3மணியி& N*<3 ெச&றா .
காதி3 ேகாபமாக வ#கிற;.
"ேபாலாபா, பV வதி<...!"
"சாி, வாேர&, ல*மி... எலா பதிரமா( பா;க. நா சாDகால பVஸுகாக
Kட காதி#க மா*ேட .-Iசா அகரகி வ; .&னதா வதி<ேவ&..."

N*ைட வி*-றDகி, ஆகைர ேம*ேடா<, ஒ# ப; நிமிட நடக ேவ,<.
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இவ க

ெத#ைவ தா,டவிைல வ->, அவ& தபி #ளி(பய,

ெசவைதய&, அமாசி, பழனி எேலா# 3பலாக வ#கி&றன . சில
ெப,பி ைளக , .-பரக சில ெபா-க .

"ெமாதலாளி!"
ச.க;3 கா த<3வ; ேபாA#கிற;. அவ#3 ச3னதி எலா

நபிைக எ&பதிைல. டநபிைககைள( பி-; த ளேவ,< எ&ற

.ேபா3 ேகா*- நிபவ தா.

"ேநேத வத.Dக. .தலாளி வ; ெசா2Dக, காாியகார& படலய வ
ேதா(ப வளசி#கிறா, நட> ந*டா. வயல எறDக Kடா;Dகறா..."
இத .ைற\*ைட ேக*ட பி&னேர ச.க;3 பளிெச& நிைலைம
/லனாகிற;.

ஐயனா 3ள; 3-யி#(பி இ#; இற; ேபானவாி& சடலைத

ஆகைர கா*<3 ெகா,< வர வழியிைல! இத( பிரைனகைள எ<;

ெகா,< பல தடைவக

ேகாாிைக மH ெகா<; வி*டா க . ஐயனா 3ள

ம*< இதைகய பிரைன3ாிய இட அல. பல 3-யி#(/களி& நிைல4

இ;ேவ.

"ேந; வத .தலாளி. நீDக இல. நாDகலா. ேதா(/

3தைவகாரDககி*ட ெபாணD ெகா,< ேபாக வழி >டEH ேக*ேடா.

ப,ணகாராில, அ># ெசாலாம நா& ;ற; >டற;கில&H மணிகார&
பிச.; ஒ# /-யா படலய( ேபா*< ெக*- வசி**டா&."

"ஏ,டா, இ;3( ேபாயி அ=>றீDக? படலய( பிெசறிய .-யா; உDகளால?
பிெசறிIசி*<( ெபாணத Lகி*<( ேபாDகடா? நா இ(ப அவசரமா( ேபாேற.
வத; மதத( ேபசிகலா!"
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ெநறியி விய ைவ Oகிற;. காA ஊைம வA .ன3கிற;. அவ க

நடகி&றன .
------------

கைரேயா<

2

தIைசயிA#; /;3- வழியாக கிளிய;ைற3 வ# பV அ; ஒ& தா&.
காைலயி ஏ= மணி3 வ;, ஏழைர மணி3 தி#பி வி<. ப; மணி3

தIைச ெச2. கிளிய;ைற3 மப-4 மாைல ஐ; மணியளவி

/;3-யி இ#; ஒ# பV வ; எ*-( பா 3. பல நா*களி அ;

ேசாபலாக வராம2 இ#; வி<.

கிளிய;ைற கைட Nதிதா& பV நித. Oமணியாறி& காவா? மதேகார

வைள; தி#பி 'ைரVமி'A& வாசA பV நி&றா பாைதயி நட3 ேபாேத
க,களி ப<.

பV இ&ன. வரவிைல. ஆவாசமாக இ#கிற;.
ஆ கைரைய சா த .L# நாயகாி& வயகளி நீ ேதDகி காவாைள
ெச-க@3 அதிம கால வ;வி*டைத ெதாிவிகி&றன. பைச கபளமாக

நாறDகா... அ(பா வர(பி]ேட வ,ண( / ளிகளாக நட>3 ெச2
ெப,க ; இைர4,ட நாகெமன நீ நிரபி ஓ<வ; ெதாியாம ெச2 ஆ;

பளிெச& அ&ைறய( ெபா=;3 க*-ய K நீலவான. எலா

நபிைகயளிகி&றன.
காதி, அவ க

3-யிேலேய ஒ# /திய பரபைரைய ;வகி ைவக

.&ேனா-யாக நடகிறா .

விவசாய ெதாழிலாள சDக தைலவ எ& ம*<மி&றி, ச.க ெபா;வாக

கிராமதாாிட மதி(/( ெபறி#(பவ . வ*ட. ள எலா அாிசன

மக@3ேம பலவைககளி2 ேமலான மதி(/3ாிய சிற(ைப( ெபறி#(பவ .
உழ> ெதாழிலாள வா9ைககைள( பாதி3 எத( பிரைன3, ெசாத
தகராக@3 Kட அவாிட வ; நியாய ேகா#வா க . இவ#3
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ெதாியாம அத 3-களிA#; ெபாிய ப-(/( ப-க ெச&றவ , உதிேயாக

பா க ெச&றவ , ேம3- சபத ைவ; ெகா,டவ எ& அ;கா

இைல.

கிளிய;ைற கைடNதி காைல ேநர (/ட& விளD3கிற;.

அ#ணாசலதி& காபி கைடயி [டான இ*-A4 ச*-னி4மாக வியாபார
நடகிற;. ைசகி

கைடயி மாைல ேநரதி தா& வியாபார ெநாிச எ&றா2

இ(ேபா; அD3 3தியி#3 ஆ*க

இ#கி&றன . ராமசாமி இ(ேபா;தா&

கைட திற; .&பக கயி வைகக , வாளிக

எலா எ<;

ெதாDகவி<கிறா&. பVஸுகாக (/றDகளி இ#; வ# மகளி

ேகாஷா( ெப,க

வாயிA நிகிற;.

K*ட ஒ& இ&ன. திறக(ப*-ராத மி*டா?கைட

நீலச*ைட4 அ#/ மீைச4மாக, நாகாிக ெம#3 ப-(/3ாிய அடகமான

கைள4மாக ஓ இைளஞ& ைசகி

கைட(பக வ; நிகிறா&. அவைர4

காதிைய4 க,ட; மாியாைதயாக 'ஹேலா' எ& .கம& Kைகயி ச.க

உ Zற( Oாி;( ேபாகிறா .

"ேத>தான, தபி; எ(ப வதா(பல?"
"இDகதான இ#கிேற&? ெர,< மாசமாசி!"
"அ(ப-யா? ப-(/ .-Iசி ேபாசா?"
"லா ப-#ேக&... இ&H .-கல... பாீ*ைச எ=தE."
"அ(பி-யா? ஒ,E ெதாியறதில. N*<(பக வரKடாதா? ஆமா, ஊாிேல
ஆாி#காDக?"
அவ& /&னைக ெச?கிறா&. "ஆ#, நாதானி#கிேற&. இ(ப- வதி*<(

ேபாேவ&..."
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பV வத; தDகள#கி அவ& உ*கா ; ேபவைத வி#/வா& எ& அவ
எதி பா த; நடகவிைல. இவ க

ஏறி .&பக இறDக ேதாதாக அம ;

ெகா,< அவHகாக ஓ இடைத ஒ;கினா ேபா2 Kட நிைன; அவைன
தி#பி( பா கி&றன . ஆனா ேத>, ேவ,டா எ&ப; ேபா ேவ பக
அம ; ெகா கிறா&.

பVY இவ அம தி#(பைத நட>3 ெச2 ேவ*<வ] நா*டாைம
பா ; வி<கிறா&.

"ட>& ேபாறீDகளா, .தலாளி? ஐயா அமா எலா ெசாகதானா?"
"ெசாகதா, எDக நட>?"
"இDகதா, ெகழகால கரத3- ப,ண..."
"KA எலா... எ(ப-? ச*டப-தான?"
"ஆமா. ஏ=... ஒப;தா..."
"ஒ,E தகராறிAேய?"
"அெதலாமில..."
ச*ெட& ஓ-(ேபா?, ெவறிைல பா3 வாDகி வ; எபிெகா,<

நீ*<கிறா&.

"எ&னா;3 இெதலா? ேபா ேபா..."
"ெவதில ேபா<Dக .தலாளி?"
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"நா ெவதில ேபா<றத >*<(/*ேட. ப2 வA வதிசி. எ<தி*<( ேபா."
"மா ேபா<Dக .தலாளி! நம / ளதாDகேள?"
"ஆமா. அ; ேபாடா;, ப-கிற / ள..."
இத3 ேம அவ

/திய ெதாழி கவிைய க, ேம வ#கதின#3

ேமலாக( ப- ஏற( ேபாவைத( பறி ெசாA ெகா,டா2 அவ க@3(
/ாியா;...

ேம2 ேம2 ேகாஷா( ெப,க .
கெம& அத , ெச&* வாசைனக , ேமேல ேபா தி#3 ேபா ைவயிேலேய

எதைன O ேவைலக ! ஒ:ெவா#தி4 .ழDைக வைரயி2 தDக வைளயக

அணிதி#கி&றன . .&ெபலா எD3 தி#பினா2 இவ க

இ:வள>3 க,களி ப*-#கவிைல.

ெசழி(/

பV கைடNதிைய வி*<( /ற(ப*<, ஆேறாரமாகேவ ெச& ெப#மா
ேகாயி23 ேநராக நிகிற;. ேம சாதி அகிரகார, ேவளாள ெத# மக

ஏறிெகா @ நித இ;. 3#க

ஆறி நீரா-வி*<( பளபளெவ&

;லகிய 3டதி நீ .க ; ெசகிறா . நதவனதி நடரா மல ெகா?கிறா&.
"எ&ன, ச.க, ட>Hகா?" எ& விசாாி; ெகா,< வரதராஜ& .த

பக; ஆசனதி அம#கிறா&. /;3-யி ப ளி ஆசிாிய . இDேக நட>3

வ; ெசகிறா& ேபாA#கிற;.
"ஆமா. நடவாயி*<தா?"

"இல, ெர,ெடா# ெப#ப-( பாதிர கயாண;3 எ<தி*<(
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ேபாயி#ேத&. உ ெபா,Eதான இவ?... ப-சி,-#தா இல, மிஷ&
VKல?"
"ஆமா, E வ#ஷமாசி. எV.எV.எ.Y. ப,ணி. ேமல ப-க ைவக .-யல.
இ(பதா, பாAெடனிேல; இ&ட விQ வதி#3. K*-*<( ேபாேற&."
"அ(ப-யா? ப-க ைவயி. உDக@ெகலாதா& அர எலா ெச?ய

காதி,-#ேக? உ ைபய& Kட பி.ஏ. ப-சா& ேபால இ#3? ேவைல
ப,றானா?"
ெதாி; ெகா,ேட ேக*3 ேக விதா& எ& ப<கிற;.
"ெம*ராசில இ#கிறா&. ஹா&*_ ேபா * ஆ`சில..."
"கயாண கா*சி ப,ணி#கியா?"
"எலா அவேன ப,ணிகி*டா&. எ&னத( ேபசற;Dக..."

"ஓ... ேக வி(ப*ேட& ேபாA#ேக... எலா ஒ,ணா( ேபா இ(ப. இDக
K*-*< வதானா?"
"இல, இ(ப ஊ#3 வதி#கிறா&. எDக@3 ஒ,Eமில&னா2,
ப*டணதி பழக(ப*டவDக, கிராமதில எ(ப- வதி#(பா?"
"ப*டண;ல பழக(ப*ட பிற3 யா# வர;. இ(ப உ ெபா,ேண நாளகி(
ப- ெபாிய பதவில வத ெபற3 கிராமதில வ; 3-சயில இ#(பாளா? உ&ன

அ(ப&H ெசாAகேவ ெவக(ப<வா!... .&ன( ேபால கிராம;ல யா#

இ#க( ேபாறாDக? ஏ= ஒப; KA 3<; ஆ#3 க*<(ப-யா>?"
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இவ#3 .க சிவகிற;. "ஏ= ஒ&ப; KAலதா எலா பா4றாDக. ேசதில

உழ2றவ& இத ெவலவாசில அரவயி; கIசி 3-க வாணாமா?"

"யா# வாணாDகறாDக? வாிைய4 உசதி( ேபா*டா&. உரெவல, Oசி
ம#;ெவல, ஆ

KA இெதலா கண3( பாதா யா#3 விவசாய

ப,ணHH இ#3? உ=தவ& கண3( பாதா உழ3 மிசமிலDகற;
அ&னி3 இல, இ&னி3தா ெம?யாயி#3..."
இவ ேபசவிைல.
ச*ெட& யா# ெதாழிலாளியி& KAயிதா& பா?கிறா க . ஒ# அ2வலக

கைட நிைல ஊழிய& வாD3 சபள Kட இத ெதாழிலாளி3
கிைடகவிைல எ&பைத யாாிட ெசாவ;?

/;3- பV நிததி அேநகமாக( பVேஸ காAயாகிவி<கிற;. ேத> இறDகி

ெசவைத ஓரதிலம தி#3 காதி பா ; ெகா,-#ைகயி சிவ(/

க*ட ;,<ட& சி&னரா ஏறி வ#கிறா&. "காேர* எDக? தIசாa#கா?"
"ஆமா, ேந; ஊ#3( ேபான பிற3தா& ெதாியி;. இ;3 இ,ட விQ3
வதி#3. நா& ெசா&னனில ேந;?"
"அ(ப-யா மகி9சி. மா ெகலா நலா இ#கில?"
"இ#3, இ#தா2 ேத > ெசலbனாகி, ஆVட பா; ேச;வர வர?3
கவலதான?"

"அெதா,E ெதாதர> இல காேர*. நம... கி ளிவளவ& இ#கா# அத
ேபா -ல&H ெசாAகி*டா. உDக@3தா அத நாளிேல; ெதாி4ேம?..."
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"அ(ப-யா? கி ளிவளவன ெதாி4மாவ;? ஒ,ணா எதினி ேபாரா*டதி
ேபாயி#கிேறா? நம தர தி N*ல அவர .தல திராவிட இயக

ஆரபிச நா ள; பழக. 'அகிரகாரதில மா*ட ஓ*-*<( ேபாடா'பா#...

வளவதா மீ*-Dகில ேபச வ#வா#..."

"பி&ென&ன? இட கிடசாசி&H வசிக!"
மிக> ெதபாக, உசாகமாக இ#கிற;. தா9த(ப*ட இனதின#கான

கவிச2ைக; வி<தியிA#; ப-க> Kட உதவி ெபறலா... பிற3... ேவைல...
இவ க

ெகா ைக வழியிேல நி3 .ேபா3 இைளஞனாக( பா ;

தி#மண...

ைபயைன( ேபா இவைள வி*< விட Kடா;. இவைள த ஆ@ைகயி

இ#தி ெகா ள, ஒேர ெகா ைகயாளாக( பா ; சபத ெச?; ெகா ள
ேவ,<. அ; அ(ப- அசாதியமல.

பV நிததிAறDகி நடகிறா க . கா வA Kட ெதாியவிைல.
பைழய நாைளய அர,மைன க*-ட ெவளிேய ைசகி க
ெபIசியி ெப,க , தைதய , சேகாதர க

நிகி&றன.

எ& K*ட 3ைறயவிைல.

இவ களி யாேரா தா9த(ப*டவராக தமினைத சா தி#க .-4 எ&
ச.க பா கிறா .

யா#ேம தமின இைல எ& நிைன3ப-யாக இ#கிற;.
ஒ# ெவ ைளகா , அபாஸட வ; நிகிற;. அதிA#; ஒ# .&

வ=ைககார# ஓ இளெப,E இறDகி ெசகி&றன . ச.க அவைர

நிைன> Kகிறா .

அவ ஒ# ஆைல அதிப .
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கி ளிவளவைன .&னதாக க,< ஒ# வா ைத ெசாAயி#கலா. அரசிய

க*சி எ& ேவ ஒ# பக சா ; வி*ட பிற3 இவ#3 ெதாட ேப வி*<
வி*ட;, எ&றா2 பைழய ேதாழைமைய மற; விடமா*டா&.
இவ

வி,ண(ப பா ; யாேரா நிைன> ைவ; ெகா ள .-4? மன

உழ/கிற;. தா9த(ப*ட இன எ&ற ஒ# ;#ைபேய பறி ெகா,<
ழ2கிற;.

ெபா=; கி<கிெட& ஏறி( ப&னிர,டைரயாகிற;. பசி உண >

தைலL3கிற;. பிற3தா& அவ
எ& ேதா&கிற;.

ெபயைர K(பி<கிறா க . இவ

தா& கைடசி

உ ேள ெச& .&னைறயி இவ தDக, காதி த @ கதைவ த ளி ெகா,<

உ ேள ெசகிறா . அ-யி2 ேம2 ெவளிச இ#தா2 காக

ம*<

ெதாிதா2, ேப 3ரக@, நAத காதியி& ெமாழிக@ ெசவிகளி

வி=தா2 ஒ& ெதளிவாக ;லDகாம, மிக(ெபாிய மைல ஏறதி& .,<

.- க*டதி நிப; ேபா இேலசானெதா# கலக ஆ*ெகா கிற;.

அவ#ைடய வாAப( ப#வ, வாழK-ய நா*கெளலா ேபாரா*ட, ேபாc,
ேகா *<, வய, அ-த-, வழ3, காதி#(/ எ& க,ணா- சி2களி 3தி

ெகா,< நட(பாகேவ ேமாதி ெகா,< கழிதி#கிற;. இேத ஊாி வகீ

ஐயDகா N*- எதைன நா*க

கா; கிடதி#கிறா ? பசி, ப*-னி3

எைலேய கிைடயா;. கா கா 1பாயாக கா ேச 3 ெதாைல,

கIகிலா ஏைழகளிட வகீ23 ெகா<க கா பறி3 ெதாைலைய
அளவி<வதகிைல.

ஆனா அ(ேபாெதலா Kட இத ெதா?> அவநபிைக நிழ கா*<

தள சி4 இைல ேபாA#கிறேத? வா9ைகயி ப பைம4 ெப#மித.
இ(ேபா;தா& தைலகா*ட ெதாடDகியி#கி&றன. காதி மி3த [-ைக4 ள

ெப,. எ&ேறH அவேளா< சDக அ2வலகதி தDக ேந தா Kட, பதிாிைக
/தகDக

எ&தா& க,க

ேநா*டமி<. & வ#ட கால அவைள .டக

ேவ,- வ; வி*ட;. அவ@காக BலகதிA#; /தகDக

ேவ,<. இைலேய தாேன ெசவதாக நிபா . இவ

வாDகி வர

த3தி - தா9த(ப*ட

26

இன - அேபகா ேபைர ெகா,ட கவி ெகாைட நிவன. கி ளிவளவ&...
& காக@ உதியானைவ.

இத காகளி மாடமாளிைக எ=(ப .-4. 'எல*ரானிV' அ; இ;

எ&ெறலா அவ

ெசா2 ெசாக

இவ#3 அ:வள> /ாியவிைலதா&.

இவ ப-தெதலா ஐதாவ; வைரயி2ேம. பி&ன விவநாதH,

இராமசதிரH ெந<Dகா-4 பாசைறயி கபித பாடDகேள அவைர ஒ#
சDக தைலவனாகியி#கி&றன.

உ ேள இக தாDகவிைல. ;,டா விசிறி ெகா கிறா . காதி ெவளிேய

வ#கிறா .

அ(பாடா...!
"எ&னமா? எலா நலப-யா ெசா&னியா?"
"இ#Dக(பா, உDகைள அவ# பா க ெசா&னா#..."
"யா#...?"
"அதா, உயரமா .-ய இத பகமா வாாி*< இ#தா#. ேபாற;3 .&ன
அைரமணி கழிசி( பா க ெசா2&H ெசா&னா#..."

"கி ளிவளவனா? ேபா -ல இ#கா#&னாDக. உDகி*ட ஞாபகமா ேக*டாரா?"
ஆவ அ<க<காக விாிகிற;.
"அ>#தாேபால இ#3. E ேப# இ#தாDக. 'எத VKA ப-ேச? ஏ E

வ#ஷமா மா இ#ேத'&HதாD ேக*டா. நா& 'வசதியில. ஊைர வி*<

வர.-யல'&ேன&. தாதா ேபர ெசா&னா# அ>#. 'ராமசாமி வா?கா மக&

ச.கமா உDக(பா'&னா#..."
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அைரமணி காதி#(பதாகேவ இைல. ெபாசிற3க@ட& பற; ேபாகிற;.

அைறயி கி ளிவளவ& ம*<ேம அம தி#கிறா&. அேத க(/ ;,<

ேதாழைம.

"வணக.Dக, நம ெபா,Eதா..."
உ*கா தவாேற /&னைக ெச?கிறா&. 'உ*கா#Dக' எ& ஆசன கா*<கிறா&.
"எ(ப- ச>கியெமலா? அ(பா நலாயி#காரா?"
"இ#கா#Dக நலப-யா..."
"இ; ஒேர மகதானா?"
"இ&ெனா,E இ#3. அ; ப-கல ெராப. 3<பமா வசி*ேட&. விவசாய

3<பதில N*<3 ஆ@ ேவ,-யி#3Dகேள!"

"இவ மதி(ெப,, மற த3தி எலா தி#(தியாகேவ இ#3. உDக மக@3 நல

எதி கால காதி#கிற;. வா9;க " எ& காதிைய( பா ;( /&னைக
ெச?கிறா&. அவ

தைலைய 3னி; ெகா கிறா .

"ெராப ந&றிDக..." எ& ச.க உண சி வச(ப*<( ேபாகிறா .
"இத நிவனேம பி& தDகிய இனதின#காக ெதாழிகவி எ&
ெதாடDக(ப*-#கிற;..."
"ெசா&னாDக..."
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"இ; ஒ# /திய சகா(தைத ேநாகி ெச2 Pைழவாயி. எல*ரானிV, சிவி
இ&ஜினியாிD, பிசினV மாேனdெம&* எ&ற பல ;ைறக@ ெதாடD3கிறா க .

இ&H விாி>ப<த( பல தி*டDகளி#கி&றன..."

வளவ& ேமைசயிA#3 க,ணா- 3,ைட ைகயி ைவ; ெகா,<
தி*டDகைள விவாிகிறா&. அெதலா /ாியா; ேபானா2 மகி9சி4ட&

ஆேமாதிகிறா ச.க.

"அதனாேல, ச.க, உDக மக

ஓ அதி $ட( பாைதயி கா ைவக அHமதி

கிைடசா. நீDக ஓ இர,டாயிர .தA க*-டE..." திெக& க,ணா-

3,ைட த மீ; எறி; வி*டா ேபா அவ அதி சி4கிறா .

"உDக மக&னில. ெசலb& ஆ3 மாணவிய யாராக இ#தா2 ெடாேனஷ&
க*டE எ& விதி."

க,ணா- 3,< சிதி சிதிலாக ெவ-; வி=தா ேபாA#கிற;.
"இர,டாயிரமா? அ:வள> ெதாைக3 எ&ன( ேபா ஓ ஏைழ விவசாயி எDக
ேபாக .-4.Dக?"
வளவ& /&னைக ெச?கிறா&. ப வாிைசக

ஒ=Dகாக அழகாக ேதா&றிய

ேதாற. இ(ேபா; நாி(பகளி& நிைன(ைப ெகா,< வ#கிற;.

"அெதலா அத கால. இ&ைனகி உDகளா இர,டாயிர திர*ட

.-யா;&H நா& ெசால மா*ேட&. இ; இத கவி Kடதி& வள சி3

ம*<ேம. உDக மக@3( பேவ ச2ைகக

தா9த(ப*ட வ3(பிA#;, உDக மக

கிைடக இ#கி&றன.

வ; க*டாய ப-கEH

நிைன(பதா, நா& உDககி*ட வ/த ேவ,-யி#3. ஒ# இர,டாயிர

/ர*- க*-<Dக... இ; ம*< யா#3 வில3 இைல..."
மைலயாக இ#கிற;.
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இர,டாயிர! ப*டாமைனயி N< க*ட இ#Bைறப; ெசல> ெச?;

வாயிர கட& வாDகினா . அைர ேவகா*< ெசDகைல ைவ;,

ம,ைண4, ,ணாைப4 3ைழ; க*-ய அத N*<3 ேம2 'நா&3'

ெசலவாயி#கிற;. அத கடH3 வ*- ெகா<; ெகா,-#கிறா . உர

வாDக, KA ெகா<க, உழ> மா< வாDக எ& கட& ெகா<கிறா க . ஆனா

N*< ெசல> பயி  ெசல> கடH வ*-4 அைடக .-யாம ;,டாக
தDகி தDகி Oதாகாரமாக வள ; வ#வைத எDேக ேபா? ெசாவ;?

ைபயைன( ப-க ைவதா . அவ& ெபற ச2ைகைய கா*-2 அவ&

ஆடபர ெசல>கேள அதிகமாயி#தன. எ(ப-ேயா ஏேதா ேவைல எ& பறி
ெகா,< நைம வி*டா ேபா; எ& அவ& வள தி#கிறா&. உய சாதி(

ெப,ைண தி#மண ெச?; ெகா,ட பிறேக எ=தினா&. இ(ேபா; அவ&

ஊ#3 வதி#(ப; ல*மி3தா& Oாி(/. ஆனா இவ#3 உ Zர அவ&

பண ேக*< வதி#(பாேனா எ&ற அச தா&.

"இர,டாயிரெமலா நிைனக Kட .-யா;Dக..."
"ெகாIச 3ைறசி3Dக..." எ& ெசால எ=த நா உடேன ய மாியாைதயி

அடDகி( ேபாகிற;.

இவனிட இத3( ேபரமா?
"அதா&, பிரதிேயகமாக உDக@3 ெசா&ேன&. எ(ப-யாH .தல
க*-<Dக, உDக ெப,E3 ம*<மல, ச.தாய;ேக ெப#ைம."
"சாிDக, பா கிேற&."
"வணக..."
காதி4 3பி<கிறா .
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ெவளிேய ப- கட; வத பி&ன# இ#ள-;( ேபானா ேபாA#கிற;.
---------------

3

வயி( பசி /திய எாிசA ெதாியவிைல.
எDேக ேபாகிறா க

எ&ப; உைறகாமேலேய பV நித;3 நடகி&றன .

“என3 ம*<மிலாம எலா#3ேம நல எதி காலH நிைனேச&. ந<வி

E வ#ச நிகாம ச( /-சி-#தா... இ;3 ள பி.கானா2 ணா

வ#ச வதி#கலா. அ(ப பி.Q.Y. என3 ஈYயா f* கிைடசி#3...”

“அ;தா .-யAேய? இ(ப அைத ெசாA எ&ன பிரேயாசன? ஏேதா இ#B
.B&னா ஒழிIசி ேபா>;&H சமாளி 3<;டலா. ஒேர.*டா

ெர,டாயிரனா எDேக ேபாக?”

“அ(பான; தி#(பிடறதா ெசாA யாாி*ட&னா2 /ர*ட .-யாதா(பா?”

அவ@3 எ(ப-ேயH இடைத( பி-; விட ேவ,< எ&ற ;-(பாக
இ#கிற;.

விவசாய;ேக அ(ைப நபி கட& வாDகியி#3 நிைல. அ;> 3ைவ

ஒ# [தா*ட தா&. வதா வத;; வராவி*டா ேபா. பைச ெநைல
களதிேலேய வி ெதாைலக ேவ,<. அத ெக<பி-ைய ெதாி;

ெகா,< வியாபாாி ெகா ளா விைல3( ேபவா&. எDேக ேபா? ெசாA அழ!
தைதயி& ெமௗன அவ@3 சDகடமாக இ#கிற; ேபா2?
“ஏபா, நீDக உDக சDக;3 க*சிகி&H எதினிேயா உழகிறீDக. எதினிேயா

ேப உDக@3 ெதாிIசவDக நலநிைலயி இ#(பாDக. பதவியி

இ#கிறவDக Kடதா& யாரானா2 இத ஒதாைச ெச?ய மா*டாDகளா?
ேக*<(பா#Dக(பா...”
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“எDகமா? எV.எ. இ#கா#? ெடAல ேபாயி( பா க .-4மா?”
“இயகதி சபத(ப*டவDக. எதினிேயா ேப தா அ&னி3 ெதாிIசவDக.
ஆனா, எ:வளேவா நலா ெதாிIச வளவேன, இ;ல சபத(ப*டவேர,

க*டாயமா 3<கEH ெசாA*ட பிற3 யார நபிமா ேபாற;?...”
“இத வ#ச. Nணா( ேபாக Kடா;(பா...”
“பா (ப. ஷா * ஹா&* ைட(ைர*-D ப-கலா. ேவைல வா?(/( பதி
ேர-ேயாவில Kட ெசா&னாDக, நா2 நா .&ன. எ;3 இ(ப /;3-ல

விவநாதன( ேபாயி( பா (ப. அவ#ைடய அ,ண& மகதான ெபாிய

டாட#3( ப-சி ஆVபதிாி வசி#காDக. உன3 ஏதாH ந V ேவைல,

இலா*- அைம 3;ர காதார இனிVெப*ட# ேவைல .யசி ெச?ய
ெசாற...”

“ேபாDக(பா, என3 சீ3 அ=ைக&னாேல /-கல...”
/;3- பV கிளப தயாராக இ#கிற;. மணி இர,டைரயாகி வி*ட;.
அத காலதி இத விவநாத&, ெபாிய N*<( பி ைளயாக அ,ணாமைல(

பகைல கழகதி எ.ஏ. ப-; ெகா,-#தவ . இள /ர*சியாளராக

இவ களிைடேய கன *ட வதா . ஒ:ெவா# அமாவாைச இரவி2 அவ கைள

ேத- K*ட நடத வ#வா . K*ட .-த; அவைர( பதிரமான இடதி

K*- ெகா,< வி<வ; அநா

பதினா&3 வய;( ைபயனாக இ#த

ச.கதி& ெபா(/. கிராம கிராமமாக ெசவ;, தைலமைற>

தைலவ க@3 உண> ெகா,< ெசவ;, இரகசிய K*டDக@3 ெச?தி

ெகா,< ெசவ; அத நா*களி இவ#ைடய .கிய( பணிக . உய வ3(பி

பிறத தைலவ க@3 அவ#ைடய அமா ேசா சைம; ெகா<; ெகா,<
ேபாக ேவ,-ய சத (பDக
நம3( பாவ...” எ&பா .

பல. “எல, நீ ைகயால ெதாடாம Lேகாட 3<தி<,
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ெவயி ஊைம( /=கைத ேதாவிகிற;. பV நித ெச2.&,

ச&னிதி ெத#விேலேய இறDகி வி<கிறா க .

காதி3( பV நிததி இறDகி ஓ*டA ஏேதH சா(பி*ட பி&ன ஐயைர(
பா க ெசலலா எ& எ,ண. ஆனா அ(ேபாைதய நிைலயி தைதயிட

எைத4 ெசால அசமாக இ#கிற;.
பைழய ெத#வானா2 N<க

/;(பிக(ப*-#கி&றன. இவ N< ம*<

எ&ேறா அ-க(ப*ட பைச வ,ண மDக, ெம#கி&றி தனியாக ெதாிகிற;.
அ<த N< இேத ேபா&ற & க*< N<தா&. ஆனா அ; .றி2

/;ைமயாக(ப*<, வாசA ெபாிய எ=தி ‘ரDக ம&னா ஆVபதிாி’ எ&
எ=த( ெபற பலைக ெதாD3கிற;. டாட கீதா ரன எ.பி.பி.எV. -.ஜி.ஓ.
டாட ரன எ.எV. எ&ற ெபய க@ க,கைள கவ#கி&றன.

‘இவ கெளலா உய சாதிகார க ; வசதி4ைடயவ க . இத வசதி என3

இ#தா நாH இ(ப- காதிமதி எ.பி.பி.எV. எ& ேபா*<ெகா ள
.-யாதா’ எ& ஒ#கண நிைன; காதி ெப#ெசறிகிறா .

வாயி வழிைய ஒ# சா3(ப<தா மைறகிற;. சா3(ப<தா மைற(பி சா?>

நாகாAயி ைககைள நீ*-ெகா,< சா?; விவநாத& /ைக 3-;
ெகா,-#கிறா .

க#க#ெவ&ற கிரா(/ .-4, அத சிவ(/ நிற. ராஜ க`ர. எDேக

ேபாயின? அத விவநாதனா?

.- .=; நைர;, .& ம,ைட வ=ைகயாகி ச#ம வற,< க,க
3ழிவி=;, ஒைற( ப ம*< .&பக ெதாிய, அவைர அைடயாள
க,<ெகா வேத சிரமமாக இ#கிற;.
“வணக ஐயா...”
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ைகயிA#த `-;,ைட( பக;( `Dகா& கி,ணதி ேபா*<வி*<

விழிகைள நிமி ;கிறா .

“ஆ#? அட... அட? கிளிய;ற ச.கமா?” 3ரA உகாச `றி<கிற;. “உகா#,
உகார(பா.”
ெபIசியி உ*கா#கிறா . “உ*காரமா... நப மக காதிமதி.”
“ெதாி4ேம? இDக ப-சி*-#தாேள? இ(ப எ&ன ேகா V ப-கிறா?”
“எV.எV.எ.சி.ேயாட நிதி*டேம? அ;3தா இ&னி3 வத;. உட/
ெராப ெமAIசி ேபாயி*UDகேள?யா?”
ஒைற( ப ெதாிய சிாி(/.
“அப;க(/ற உட/ ெமAயE. Kடேவ ஏெழ*< ஆயி#3ேம!”
“ஆமா! உ& த ைபய& எ&ன ப,ணறா&? .&ன ஒ#கா அவ& ேவைல
சபதமா வத. நா& Kட இDக (/சாமி வதா&, ெசா&ேன&...!”
இவ .க #D3கிற;.
“ேவைலயாயி#கிறா&, ம*றாசில, ைகதறி ேபா -ல..?”
“பண ஒ=Dகா அH(/றானா?”
“ஏ;Dக? கAயாண க*-கி*டாேன?”
“அ(பி-யா? அெத&ன, க*-கி*டாேனDகற? நீDக பா ;( ப,ணAயா?”
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“க,கா*சி ேவைல ெச?ய ஒ# பிராமண( ெபா,E வ; பழகி#3.

க*-கி*ேட&H க.H எ=தி*டா&. என3 அத( பய ேபாில எ(பேவா

நபிைக வி*<( ேபா. ஆனா, அமாகாாி3தா மனசில ெராப வ#த. ஒ#
க>ரதியா ப-ச ைபயH3 கAயாண கா*சி ெச?ய .-யாம( ேபாேச&H...”
“அ(ப-யா சமாசார...? பிராமண( ெபா,Eகதா ெப#பா2 அாிசனDகைள
க*<கிறெதலா.” சிாி; ெகா கிறா .

“ராமசாமி எ(பி- இ#கிறா&? உDக(பா>3 எ=பதI வய3 ேமல
இ#3ேமடா?”
“ஆமாDக, க,E தமா ெதாியல...”
“க @கடதா ெதாறதாசி. ெபாIசாதிய இ(ப> அ-கிறானா?”
“அ-க மா*டா#. ஆனா எதாH ேப சி*ேட இ#(பா#.”
“அத காலதி உDகமா நல உசரமா ெசேவH எ(ப- இ#(பா? இவ&

ெசா2வா&. ஐயேர, இவ ம*< ஏனி(ப- ெநறமா இ#கா ெதாி4மா? இெவா
இத ேசதில உழ2ற அ-ம( பய ெரததில வதவ இல. ேகா*-Q#ப,ண,
ேதவதான, BேவA, பமட, சதிர ேகாயிலா ஒ# ஐயி# பாதி*-#தா#

ெசேவH ேராசாகணக... க<க& ெரதமா*< ெசவ(/. க#க#&H ெபாிய .-

இவாயி ெதா<(பாயி-சி. / ள ெபாறத; இவ(ப& a*டமா கி*ட( ேபாயி

நி&னானா. ;ணி, கIசி3 ெநா?யாிசி, ெவளெக,ண, எலா 3<தி*<,

‘ஏ,டா சDகிA ெபா*ட( / ள&னிேய, க(பா இ#3தா, ேச(பா’&H

ேக*டாDகளா. இ; இDக ெவ ளி 3Iசா*ட இ#3;&H எ(ப-
ெசால&H நி&னாரா...”

ச.க இ(ேபா; சிாி; ெகா கிறா . ஆனா காதி இேத கைதைய தாதா

ெசாA சீ,ட ேக*-#கிறா . பா*-3 ேகாப வ#.
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“ஆமா, ஒDகி*டதா வ; ெசா&னா# மா பச / ள கள வசி*< எ&னா
பினாதற...” எ&பா .

“ஆனா ச.க, உDகமா அத காலதி க`ரமாதா& இ#(பா. மிரா
ஆெளலா தி.தி.&H அாிவா@ த-4 க/ எ<தி*< வர ேபாc

ஒ#பக வைளசிக, ம-யில கல க*-கி*< ஆபிளக@3 கவ, எறிய
3<தவல உDகமா?... அவ சாயல உ ெபா,E3 இ#3!”
ச.க;3( ெப#ைமயாக இ#கிற;.
“அெதா# கால. சா*ைடய- வாDகி*< சாணி(பா 3-சி*< ஏ&H ேகக

ெதாியாம இ#தவDகள மனிசDக&H ெசாA த*- எ@(பேவ ரத 3<க

ேவ,- இ#தி. இ(ப அெதலா ெசா&னா( /ாியா;. ரேம எDக இ#3

இ(ப? ேவைலயாயி*<தா?”

“அவ& ;பா?3( ேபாயி*டா&. அவ& பண அH(பிதா& இ(ப 3<ப
நட3; ச.க...?”
“அடாடா? ரேம ;பா?கா ேபாயி#3? எ(ப?...”
“ஆேச, ஒ#வ#சமாக( ேபா>;. அவமா ஆன ம*< ேபாகKடா;&H த<;(

பா தா. அ;காகேவ ஒ# கAயாணைத4 க*-வசா. நா&

ேவ,டா&-&ேன&. ெப,சாதி .கத( பாதி*< இ#தி<வா&H அவ

கண3( ேபா*டா. அ; த(/கணகா( ேபாசி. அவேள இவன( ேபாDக,

திைரகடேலா-4 திரவிய ேதடEனி*டா. இளைமயி விரகDகற;

ெதாட ; வ#;. நீDக அத காலதிேல 3<ப ெபாIசாதி&H பாராம,

3,ட ைகயில வசி*< விைளயா- எதி க*சி க*-னிDக. பி&னால அ;

ேபாதா;&H /<Dகி எ<தி*-#கா. கAயாண ப,ணி ணா மாசேம

ேபாயி#கிறா&. அவ@3( பண வ#. இDக4 எேதா பிைச ேபா<றா&.”
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ச.க;3 நா எழவிைல.
“ெபா, 3ழைதDக...!”
“சாவிதிாிய ேக3றியா? டாட#3 f* கிைடகல. ஃபா வ * கQனி*-&H
ஒ# பி3 இ#ேக! f* கிைடசா N*ைட விதா2 ப-க வசிடலா&H

பா ேத&. ஊஹு... பி.எV.Y. ஜூவாலஜி ப-சி*< கி,ட கா டனி எ=ப;

1பா ெகா,டாரா. கயாண ப,ணE. காலDகழி( ெபத ஒ# ெபா,E,

ஆE இ;ேக ஒ,E ெச?ய .-யேல&H வயி காலதில தாப(ப*<(

/<Dகி எ<கறா. இத கத கிடக*<. நீ எDக, ெபா,ண K*-*< வேத!”
“அத ஏD ேககிறீDைகயா! நீDக எ&னேமா ஃபா வ * கQனி*-. எட
கிைடகல&னிDக. தா9த(ப*ட இன, இDக4 ெர,டாயிர 3<தாதா
f*H பைசயா ேக*<*டாHவ. எDக ேபாயி ெசாA அழ?”
“எ.பி.பி.எV.ஸு3 ெசலbHகா ேபாயி*< வர?”
“டாட#கிcDக! பாAெடனி, E வ#ஷ எெல*ரானிV. வளவைன
ெதாியா;Dகளா? அவேன தா& Kசாம ெர,டாயிர ெகா,டா; ெடாேனச&

3<தி<Dக&னா க,-சனா! இ; நல மா  எலா த3தி4 இ#3. ஆனா

உ ள பா#Dக, இ(பி-...”

“ெர,டாயிர /ர*- 3<தி*டா, ப-சி .-சி<வ. பிற3 ேவைல3 சில

ஆயிரDக . E வ#சதி இ&ஃ(ேளஷ& கண3( ேபாடE. பிற3

/ேராேபச& அ(ப- இ(ப-&H ஆயிரDகைள 3<; ஆயிரDகைள வாDகி
ேச கE. இ;3( ேபாயி ஏ& அ=>ற? இ(ப /#ச& ெபாIசாதி

ெவவகாரதிேல; எலா வியாபார தா&. லாபைத .&னி*< அ-பி-(

ேபா*-தா&...”

“மன3 ெராப க$டமாயி#3. இ(ப எ&ன ப,EவH ெதாியல.

உDககி*ட எதாH ேக*<*<( ேபாகலா&Hதா வத;. ேயாசைனதா. நாம ஒ#
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ெகா ைக, சிதாத வழி நிகறவDக, பகிரDகமா ேககற;3 உட&ப*<டற;
சாியில&H ேதாE;...”
“ேபாடா, உ& சிதாதைத4, ெகா ைகைய4 ெகா,< உட(பில ேபா<...”
அவ உ ேள எ=; ெசகிறா .
காதி .கைத ளி;ெகா,< ெநளிகிறா .
ச.கேமா வாி வாிைசயாக மா*-யி#3 பைழய நாைளய( படDகைள(
பா ைவயி<கிறா .

இளைம ெபாD3 ேந# விஜயலhமி, கமலா ேந#, பா$ ேபாV; காதி...
“அத கால;ல இவ# எ(ப- இ#(பா ெதாி4மா? இ># பா-னா அ(ப-ேய
மதிரதால க*<(ேபா*டா(பல அதிAேய நிலசி( ேபாேவா. அாிேக&

விளெகாளியி எதைன அமாவாைச K*டDக ! இவ#3... இத கதி&னா...

இவDக(பா அத கால;ல வகீ ப-சி*< காDகிரசி ேசதா#, பி&னாேல
வி*<*டா#. அ(பா3 மகH3ேம எதி க*சி, ச,ைட. நா(ப; ேவA
3-தன...”
‘இெதலா எத3 ெசா2றீDக?’ எ& ேக*க .-யாம காதி தைலைய(
பி-; ெகா,-#ைகயி அவ .க க<(/ட& தி#பி வ#கிறா . பிற3

வாசப-யி நி& அ<த வ ஆVபதிாி பக எ*-( பா ;, “சிDகார?...
ேட சிDகார...?” எ& 3ர ெகா<கிறா .

“எ&ன ேவEDைகயா, நா& ெச?யிேறேன?”
“ஒ,Eமில. நீ உகா;க."
சிDகார ஆVபதிாி3ாிய ெவ ைள உ<(/ட& வ#கிறா&.
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“அDக யாாி#கா? பழனி, இலா*ட. ஆ#மில?”
அவ .E.Eெவ& ேபவ; யா காதி2 விழவிைல.
ஆனா ஒ*டAA#; சா(பாேடா எ;ேவா வாDகிவர ெசாகிறா எ&
ச.க;3( /ாி;வி*ட;.

பிற3 வ; உ*கா#கிறா . “எ&ன ெசாA*-#ேத&...”
“ஆமா(பா, எலா# மத மாறாDகளாேம? எ&ன ேகA K; பா#? அI நா

.&ன, சீHவாச& வதி#தா&. Oத_#, அவ& தாபா, ச*ட(ப- 35-653

ஒ;காம ச,-ய& ேகானா# இ=க-சி இவH வி*ேடனா பா#&H ேக
நடதி ஜயிசா&. உன3 ெதாி4...”
“, ெசா2Dக?”
“அவ& ெசாA*-#தா&. எ&னDக ேபாரா*ட ேபாரா<கிற;? இ&H எDக

ேசாில ேகாைட வதா 3- த,ணி இல. மனித& ெசதா /ைதக <கா< இல.

ஒ*<ெமாதமா மத மாேறாH அறிைக >டலாH பா கிேற&H...!”
ெசாAவி*< ஆஹாஹா எ& சிாிகிறா .

ச.க;3 #ெக& ஊசி 3;கிற;. படைலைய Lகி எறிIசி*<

ேதா(/ வழி ெபாணைத ெகா,< ேபாDகடா எ&றாேர, எ&ன ெச?தா கேளா?

இத ெந#க-களி Kட வி*< ெகா<காத ச,-ய க

இ#கிறா க .

“நீDக சிாிகறீDக. அ&னி3( ேபாரா- தைலLகிய; உ,ைமதா&. ஆனா,

இ&H ேபாரா<ற நிைலயிேலேய இ#கிேறாDகிறத நிைனசா எ;> ேதாணல.
.&ன ெவளியா@3 இ#த அPதாப ஆதர>Kட இ&னிகி இல. உ,ைம

இ;&னா நபKட மா*டாDக.”
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உ ளி#; அமா

தைல நீ*<கிறா .

“எல ேபா*-#3. வரெசா2Dக!”
“எல இ#கா? நா ஆளH(பிேசேன!”
“வா(பா, ச.க, கா ைக க=விவி*< வா! ேபாமா உ ள!”
ெகாைல கிணற-யி ெச& ைக கா க=விெகா,< வ#ைகயி Kடதி
இர,< ைதய இைலகைள( ேபா*< ேசா 3ழ/ பாிமாறி இ#கிறா
அமா .

காதி3( பசிதாென&றா2 இ(ப- சா(பிட உ*கார( பி-கவிைல.
“ெவ ேசா 3ழ/தாேனா? ஏ,-? ஒ# அ(பள ெபாாிகKடா;?”
“எ,ெணயில!” எ& மெமாழி வ#கிற;.
“எ&ன- எைத ேக*டா2 இல இல&னி,<! ச.க என3 எதைன
நாைள சா(பா*ைட ைகயி ெதாடாம கயிைற க*- எ<;,< ஓ-

வதி#கிறா&? எ& உசிைர கா(பாதியி#கா,-! ;(பாகியால ேபாகாத
உசி , பசில ேபாயிடாதப- கா(பாதினவ,-!”

“இ(ப நா எ&ன வசி,டா மா*ெடDகேற&, அI ப; பா; சாமா&
வாDகி( ேபாடற; த*<ெக*<( ேபாற;.”
ச.க;3 உ,ைமயிேலேய வ; அக(ப*< ெகா,ேடாேம எ&

இ#கிற;. சா(பி*< .-; இைலைய #*-ெகா,< எ=தி#கிறா .

அவ#3 .&ேப காதி .-;வி*டா .
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“ஏ,டா, ேமா ஊதிகாம அத3 ள?”
“வாணாDக, இ;ேவ வயி நிரபி<சி...”
அவ#3 3ர கமி( ேபாகிற;.
“ச.க, /#ச& சபாதிகல, அவனால ஒ# ஆதாய.மில&னா, க*-ன
ெப,சாதி Kட மதிகிறதில...”
அத N< ெப,க

3<ப 3-தன எ&றிலாம வ#பவ க@

ேபாகிறவ க@ தD3பவ க@மாக இ#தி# கிற;. பல .ைற ேபாcசா

ேசாதைன ேபா*ட;,<. இவைர 3<பதிA#; விலகிேய

ைவதி#தா க . வகீைல( பா க வதா2, ஓ- ஒளிய வதா2 இத இட
ெசாத. -ப& காாியாி விைற; கிட3 மிச ேசாைற உ,<,

அகிணறி நீாிைற; ேத?; ைவ;வி*< நைடயாகேவ கிராம;3 ஓ-ய
நா*க

எதைன!

இ(ேபா; கிணைற ெதாடலாேமா எ&ற Kச ஏ& வ#கிற;? தா இDேக

வதி#க ேவ,டா. அநாவசியமான உைளசக .

மீ,< வாயி23 வ#ைகயி வாசA ஒ# சிவ(/, க(/ வ,ண இைசத கா

நிகிற;.

ெவளிேய வரேவ பி-காம அ*ைடயாக மன #Dகி ெகா கிற;.
காதி ெபIசிேயார நிகிறா .
ெதா(பி ேபா*டா ேபா& தைல.-4 ெபாிய நிழ க,ணா-4மாக சவடாலாக
நிபவ& ஆ.கதி& மக& எ& உடேன /ாி; ெகா கிறா .
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“எ&ன மாமா? ரேம$கி*ேட; ெல*ட வ#தா? நம (ரஃ,* ஒ#த# சில
விவர ேக*-#தா# ேபாயி எ=தேற&H ெசா&னா&. நித இத( பக

வர;தா& விசாாிக மறதி<ேவ&...”

“ஒ,E வரAேய? உனேக ேபா<வா&. ஏபா நா உDக(பாவ(
பாகEமி&ேன&. ஆைள காணேவயிைல. ெபாிய மHசDகளாயி*UDக...!”
“ஓ, அெதலா இல மாமா. அ(பா சிDக(O மேலயாலா ேபாயி*< ேபான

வாரதா வதா#. அேதாட, ைரVமில மா டைனV ப,Eற; சபதமா

அலIசி*- #கா#. ஒ#தர .&ன அ*டா வததிேல#; எசாிைகயா ேவற

இ#கEH டாட ெசாAயி#கா#...”

“ெசாற மாமா, நா வர*<மா? விசாாிசி*<( ேபாலா&H வேத&.”
தி#/ ேபா; காதியி& பக அவ& பா ைவ நிைலகிற;.
“ைப த ைப... நீDக, ேகாபா2 YVட ல?”
அவ

க,க

அக2கி&றன. “ஆமா, அ,ணன ெதாி4மா?”

“ெதாியாம? காேலஜில ஒ,ணா( ப-சமில?”
க(/ க,ணா-ைய கழறி ைககளி த*- ெகா,ேட அவைள( பா ;
.வA; “வேர&” எ& விைட ெபகிறா&.
அ<த நிமிட கா கிளபி ெசகிற;.
“ச.க! ஏ& அDகிேய நி&னி*ட?”
“நிகாம எ&ன ெச?யிற;.”
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“பயல ெதாியிதல? ப...ேல... எமகாதக&. அ(பனி& சாம தியதி E
பD3Kட இ#3. இவ ேப# ெதாி4மா? நிைன(/ இ#கா?”
“ஏ& இல, இவதா /கானி&...”
“அ<த ைபய& ஜவஹ , பிற3 காமராஜு, கடசி( ைபயH3 எ&ன ேப# ெதாி4மா
ச.க?”
அவ சிாிகிறா . இவ#3 சிாி(/ வரவிைல.
“><Dைகயா அத( ேபைச. ந&றி ெகா&ற ஆ@Dகள( பதி எ&ன ேப?

நாய>ட ேகவல. இ; மாதிாி ஆ@Dகளாலதா இத நாேட ெக*<( ேபா.
தைல&H ஒ,H ஒ=Dகாலாம...”

“தைல நிைறய ஆயி*ட;. அதா& ஆப;. இத பி#மா, நா2 .கைத

தி3ெகா,ணா வசி*< படசி( ேபா<றா# அதா& ஒ#த& ேபாற வழி
ஒ#த& ேபாறதில...”

“உDகள( பாகEH நிைனேச&. பா தாசி, நா வேர& ஐயா...”
“இ#, ேபாகலா, நா ஒ,E ெசாற, உன3 இர,டாயிர இத( பயகி*ட ஒ#
வா த >*டா( ேபா;. ேபசாம வாDகி, ெப,ைண ேச#. இ(ப இவHக@3
ஒ# ெபா#*-ல அ;.”
ச.க;3 ேகாப ெகா ளவிைல.
“எ&ைனயா! நீDக ஒ,E, ெவளயா<றீDக... காதி வாமா, ேபாவலா!”
“எ&னடா, ேகாபிசி*<( ேபாற? இ(ப- எலா பாதி*< உகாதி#கிேற&.

பி<Dக ெம&ைமயான உண சிக , த&மான, இேல ேநராக( பா 3 Nர
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எ;>ேம இ(ப ெச2ப-யாக( ேபாறதில... அெத&ன, கால, நாH அ(பேவ
/-சி( பா கிேற&. NDகி#கிதா எ&ன?”
“ெதாியல?யா, ஒேர வA, வரEேமDற ஒ# நி (பத, வேத&...” அ#கி

அைழ; 3திகாைல ெதா*<( பா கிறா .

“...கீதா ஆ மணி3 ேமலதா வ#வா. இேர& ேபாகலா?”
“டாட இDக இைலயா?யா? எ&னால இ#கிற;கில. நட> ேவற.”
“அ>Dக தIசாa லல இ#காDக. இDக வ; ேபாவாDக. இDேகேய

சிDகாரதா& 3*- டாட . பிரசவ ேகெசலா ;ைரயமா பாதி<வா.

சிDகார;கி*ட ேபாயிகா*- ம#; வாDகி*<(ேபா. சிறDகா வ#ேமா

எ&னேமா? என3&னா, சித(பா, நீDக அ; சா(பிட Kடா;. இ;
சா(பிடKடா;, Vேமா Kடா;&H ஒேர தைட4தர>. சகைர
உனெகா,E இ#கா;. உ(ெப,ெண? காசி ஒதட ெகா<.”
ச.க கைடசியி சிDகாரைத4 பா கவிைல.
-----------

4

அ&ைறய ெபா=தி& ஆதலாக, மாைல ேநர பV கிைடகிற;.
வழி ெந<கி2 ம, அ&ைன நீ .=க 3ளி ; நி3 கா*சிக . வாிவாியாக
வ,ண( / ளிகளாக( ெப,க

3னி; நாந< ேகாலDக , ச.திர

ராசனிட /3.& அ&ைனயிட பிாியா விைட ெகா @ காவிாிதா? இர,<
ைக விரகைள4 அகலவிாி; ம, அ&ைனைய த=விெகா,-#3
வளைம. இத( Oமியி மனித பசி தீ 3 அ.த ரபிகளா? ஆ 3ளDக

நிரபி ;@/ கி&றன. அநாளி வDக;காரரான ஒ# தைலவ ஒ#.ைற

கிராம K*டதி3 வதா . பாரத .=வ; றியவ . இத அழைக க,<

பரவச(ப*<( ேபானா . எலா நீ , எலா ம, எ&றா2, ஒ:ெவா# நதியி&
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வ&ைமயி2, தனித&ைம ;லD3கிற;. இத Oமியி& ம, தறிகளி எதைன
வைக மக . இத மக

யா# எ;> ெகா,< வ#வதிைல, இற3ேபா;

ெகா,< ெச2வ;மிைல. ஆனா இத அழ3கைள ததரமாக அ;பவிக

.-யாம, மனிதH3 மனித& ஆகிரமி; அ-; ெகா ள, இவைறேய

சாதனDகளாகி ெகா கிறாேன எ&றா . இத( ேபைச விவநாத& தா& ெமாழி

ெபய தா . சாமி இைல எ& ெசாபவH இDேக இயைகயி& [ழA ெந;ய ; நி3 ேகா/ரDகைள க,< மன சிA க.-4. ஆனா இத

ம,ணிேல ஊ&றி இத அழகிேல வள தவ&, மனிதH3 மனிதனாக இைல.
N< தி#/ைகயி கா அதிகமாக வAகிற;. ெபா=; இறDகி வி*ட;.

நட>3 உழ>3 ெச&றவ க

கைரேயறி ெகா,-#கிறா க .

கைடெத#வி வியாபார. Kச2 உசக*டதி ேமாதிெகா @ ேநர.
க @ கைடயி கலகலெவ& ஆ*களி& 3ரக

உய ; ஒAகி&றன.

அகைரயிA#; Dகிபால கட;, ைல ரDகH வி#தாசல பி ைள4

வ#கி&றன . இவ பாைதயி எதி (ப<வதா, சேற ஒ;Dகி வழிவிட நிகிறா .
“ஏ(பா ச.க? நா& ெசாA ஆ மாசமா>;, காதிேலேய ேபா*<காம
இ#கிேய? ட>Hகா ேபாயி*< வார? மதியான ேந; N*<(பக
ஆளH(பிேச&, இ&னி3 விசாாிேச&.”
கிளிய;ைற( பிர.க களி ஒ#வராக ெசவா3( ெபறி#3 3ர
அத*<வ;ேபா ஒAகிற;.
“எ&னாDக விசய?...”

“பாதியா? மறேத ேபான? ேகாயி பக 3-சய( ேபா*<*< எலா அசிDக
ப,ணி*-#காHவ! ப; வ#ச;3 .&ன, அ(ப ப ளிKட;3 இட
ேவாH&H இவHவள 3-சய த ளிெகா,< ேபாடHH ெசா&னாDகதா,
அ(பதா எலா ேபாதாத கால, ேகாயி23 Oைச, விழா ஒ,E இல&H

இ#திசி! ப; வ#சமா ஏேதேதா ஊாி2 க$ட. இ(ப இத வ#ச ேகாயிைல
ெச(ப ப,ணி விழா நட;ற;&H தீ மான ப,ணி#3. Nராசாமி( பி ைள,
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வரதராஜ& எேலா#தா& .-> ெசIசி அ(பேவ ெசா&ேன&, உன3 விசயேம
மற;ேபாசி.”
“...இADக. நீDக ஆ மாச;3 .&ன ெசா&னதா நிைன(பில. ேவற எட
ேதாதாகி*-ல கிள(ப ெசாலE? இ(ப நட>, உழ>&H
ெந#க-யாயி#(பாDக...”
“அ; வ#ச Oராதா இ#3. இ(ப ஆ;3 அ(பால அாிசனDக@3 3-ைச
ேபா*<கலா&H ெசாA மாாி.;, Nர/திர&லா ேபா*<கAயா?
அத(பக ேபா*<க*<ேம?”
“ெசாேறDக, ஒ# ெர,< E மாச ெபா;3Dக...”
“அதா& .&னேம ெசா&ன;, நீDக இ(ப- தவண ேக*`Dக&H. உ&
ப,ணகார& 3(ப&தா& அடாவ-கார&. அ;, அவ& பய வ->
இ#கிறாேன, எ&ன எகி எகிறறாDகற? அம& ேகாயி பக பரபைரயா

/; இ#3. அ;பா*-ல நல;Dக 3-யி#3. எ(பவாH க,Eல ப<.
எDக N*ல Kட ெபா,<வ பா வ?கிற; வழக. இ(ப ஒ,E இல.

இத(பய அலாைத4 ெகா&H ேதால ெகா,< வி;(ேபா*டா&.”
“அ(ப-Dகளா?”

“ஆமா. இ(ப ஆள வரெசாA ; வ*ட த ப,ணி .&னால ம,டப
எ<;, /ன#தாரன ப,ண(ேபாற. 3-ைசகைள அ(/ற(ப<தெசா2
நலப-யாேவ, எ&ன 3-ைச? ஓைல3-ைசDக? ஆ@3 அப; #வா
ேவணா2 ததிடற, Nணா ரசாபாச வகாதிDக?”
வி#தாசல பி ைள ேம ேவ*-ைய ேவகமாக சாியாகிெகா,< ேபாகிறா .
ம,ைடயி அ-த மாதிாி இ#கிற;.
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வாசA அ(பாைவ காணவிைல. ஏேதH ெபா*< ெபா- ைகைய( பி-;
ெகா,< க @கைட3( ேபாயி#(பா .

தி,ைணயி நா3 உ*கா ; ஏேதா /தகைத கிழி; ெகா,-#கிறா&.

ஆதிர பறிெகா,< வ#கிற;. பளாெர& .;கி அைற;வி*< அைத(

பி<Dகி( பா கிறா .

விவசாய ெதாழிலாள சDக ெசயலாள#3 ெச&ைனயிA#; அH(ப(
ெபறி#3 ;,<(பிரர.

“இத( பய ைகயி எ*<ப- ஒெரளைவ4 ைவகாதீDக&H ெசா&னா

ேக*டாதான? ப&னி(பய! நா?(பய! ேபாடா! இவன 1பில ேபா*<(
O*டாம ஏ >*< வகிறிய?”
எலா ஆதிர. அவ& மீ; வ-கிற;. அவைன காதி கதகத இ=;

ெசகிறா . காதியிட மீறமா*டா&. அவானா திமிவா&. அவ@3
ஆதிர. பி&/ற; அைறயி த ளி கதைவ சா;கிறா .

பா*-, ேகாழி3I ஒ&ைற காணாம ேத-வி*< வ#கிறா .
“அலா a*ட ெதாற; ேபா*<, இவைன4 உகார வசி*< எDக
ேபாயி*UDக?”
“ஏDக,E? இ&ஜினி#3 ேசதாசா...”
பா*- அ#ைமயாக அவ

Kதைல தடவி ெகா,< விசாாிகிறா .

“ஆமா இத தாிதிர /-ச 3-ல ெபறதி*< கனா க,டா ம*< ப;மா?”

எ& சீறி வி=கிறா .

“ேகாவ(ப<ற... நீ நலா இ#கE. ெபாறத 3-ல உசதHHதா& ஆச...”
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“ஆச(ப<Dக, அDக சீ*<மில ஒ,Eமில. ெர,டாயிர 1பா க*டEமா.”
ைலயி ேசா ;ேபா? உ*கா#கிறா

காதி.

பா*-4 திைக;( ேபா?தா& நிகிறா .
“ஏ, காதி இதா, பணைத( பதிரமா ெகா,< ைவயி...” ச*ைடைய கழறி
அவளிட ெகா<கிறா .

“எDக ல*மி, அ எலா? நட>3( ேபாயி#கா@வளா?”
“ஆமா, 3(ப பய2 இல, வ-> வதா, ேந;( /<Dகின நாத ம*<
ந*<டலா&H உ / ள ேபாயி தவரா ப,ணி#கா...”
“ேகா/வா?”
“ஆமா, எ&னா;3 ஏ=-ஒப; 3<கிற;? அI 1பா ஆE3, ெபாபிளகி

E&னா, அ(பா# ெவத ேகா*டயில எA மா#தி இ&னா தபி, நீேய

ேபற&னா, இவ அ-க( ேபாயி*டா. ேந; நீDகலா ப,ண மிரா&H
அவனவDகால நகி*< கிடத(ப, ஆ#ரா 3,ட-(ப*< இத ெநலமகி
ெகா,< வத;? ஏ=-ஒ&ப; ெவளில ேப, இDக அத 1 ெச2ப-யாவா;?
எ&றா& ேபால.”
“அ(ப-ய(ப-ேய கைரேயறி*டாDக ேபால. இவ ஒ# E மணியி#3,
கிளபி(ேபானா...”
“இவ& யா# இDக நா*டாைம ப,ண வத;? எலா இவளாலதா, பயல
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அ&ைனேக, அ-சி ெவர*<&ேன&! ;ைர, இDக வ; அதிகார ப,றானா?
ெச#(பால-க.”
“காதி, ெகாIச <த,ணி வசி ெகா,டா! கா2ல ஊதி*< ெசத(
ப<கிேற&.”
காதி3 ..ெச& ேகாப வ#கிற;. உ ேள ச&ன3ரA நா3

ஊைளயி<கிறா&. பாைனயி த,ணி இைல.

3-யி#(/3 ஓ அ- ப/ உ,<. அைத இத 3*-(பைடக

அ-; அ-;

ஒ-;வி*டன. அத3 விேமாசன இ(ேபா; வரா;. ஆ 3ளDகளி த,ணி
வறியபிற3 அவ

தைததா& ெச(பனிட ஆ

K*- வ#வா . எாிசலாக

வ#கிற;. ஆறிA#; த,ணி .க ;வ; .* ளிைய ஒ-; எறியவி*<

ெவநீ கா?சி வ#கிறா .

ல*மி ஆறி 3ளி; ஈர ேசைல4ட& N*<3 வ#ைகயி இ#
பரவியி#கிற;.

ந&றாக(

“வதாசா? ஏ,-? விளேகதி ைவகிறதில? ஐயா ஏ& ப<தி#கா#?...”
காதி இ#ேளா< இ#ளாக அைசயாமA#கிறா .
“எ&னாDக...? ேபான காாிய நலப-யாசா?”
“ஒ,E ஆவல. அத ெதார எDக?”
“அவ& எDக ேபானா&H எனெக&ன ெதாி4? இத வ->(பய அவன
இ&னி3 அ-க( ேபாயி*டா&.”
“வ-> மா அ-க(ேபானானா?”
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“ஆமா, இவ& வா? 3<தா அவH வாயா<றா, KA 3<க( ேபாறவ நா. நடவ(

பா;க&H ெசாA*< நா இDகலா ஒ*ட- ப,ணி*<( ேபாற;3 .&ன
ம#/- ச,ைட. இவதா வ/3( ேபாகாம இ#க Kடாதா?... அவHதா

ெராப எகிறறா. மாியாதியிலாம ேபாயி*<;. எ&னிேய நீDக மா#Dக&H

அடகி*டா&. ேந;( பறிச நாத ம*< அத ெதேகார( பD3ல ந*<*<

கைரேயறி*டா@வ...”
“KA எ&ன 3<த?”

“ஏ= விகிததா. அIசா@3 ப;( ேப# வதா@வ...”
“ஆமா ெபாண ெகா,-*<( ேபாகல&H வதாDகேள? அ; யாரா
வதாவளா?”
“நீDக எ&ன ஊரக(ேபார எலா சாாிசி*<! இவHவ@ ேககிறபேக*-#கமா*டாHவ ெபா*ட யதிகார ப,ணி#(பா. ேதா(/ல

ேதDகாெயலா O<;&H படலய( ேபா*< - வசி*டாHவளா. ேரா<

தி( ேபா?கிDக&னாHவளா. எDேக; ேரா< த? அDகிேய 3ழிசி
-#(பா...”

உல த ேசைலைய உ<; ெகா,< ஈரைத தா9வார வாி க*<கிறா .
காதி இ&H எ=தி#கவிைல.

“ஏ,- ேமா*<வளய( பாதி*< உ*கா தி#கிற? எதிாிசி விளக( ெபா#தி
ஒலய(ேபா<. நாDகடகி( ேபாயி*< வி#வி#&H ெசல> சாமான
வாDகியாேர&. /ளி தீ;ேபாசி.”

“ேபாமா, . @ ைகய 3;;...”
ல*மி அவ

க&னதி இ-கிறா .
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“எ&னா-? எ(பி-யி#3? ெபாி மவரானி&H நின(பா? சீ, க=த, 3தவசி
ேசாேபாட இ; ெப# ப,ண சமீனில? அத( ெபா,E, இDக கைரேயறி
.-Iசி, ேவற பக நட>3( ேபாட நா2 1பா சபாாிசி 3<தி*< நாயக
N*<3 ஓ-#3. அ/*< த,ணி4 Lகி, ெப#கி ெமா=வி, க=வி, எதினி
ேவல ெச?யறா? காலம எதிாிசி சீவி சிDகாாிசி*< ேபாயி*< ஒட/ ந2Dகாம
வ; 3திக!”
“ஆமா, பி&ன ஏ& ப-க( ேபா*-ய? ப-க வசா ஒ=Dகா வகE. பாதி
ஆ;ல இறகி வசி*< ைக>*<ட Kடா;?”
“எ&னா;? பாதீDகளா இவ ேபச? Iசி .கர ேப; ேபாயி<. எதிாிெசாற?... ெபா*ட க=தய எ&னி கி&னா2 க*- 3<கE, நம
விர23 மிIசி எ<(/ வானாேன&, உDைகயா ேககல.”
வெரா*- சினி விளைக ஏறி சைமயலைறயி ைவகிறா . இத N< க*ஒ&றைர வ#சமாக( ேபாகிற;. இ&ன. விள3 இ=க ேநர வரவிைல.

3ைவ அ(/ .-Iசி இத வ#ச a*<3 கர&* இ=திடE...

அ<(பி  ளிைய( பா ; எாியவி*< எ#.*ைடைய ைவ;வி*< உைலைய
ஏறி ைவகிறா . /ைக ந< N*<3

பர>கிற;.

“அாிசிய க=வி(ேபா<, நா வாேர&.”
ெவளிேய #3மணி4 பாகிய. N Nெச& விற3 ச,ைட

ேபா<கிறா க . ஒ#வ ெசாைத மறவ அபகாிததாக வாயா அ-;

ெகா வ; வழகமான சமாசார. ேகாத,ட. அமாசி4 ெபா=;ட&

3-;வி*< தி#/கிறா க . க வாைட க(ெப& ைக( பி-கிற;.
ஆறDகைர ேம*ேடா< Kடைட4 பறைவயினDக

ேபா ேசாி மக

விைர;

தி#பி ெகா,-#கிறா க . /ளியமர., உைடமர., இ#ேளா< இ#ளாக

ைமெகாதாக அ(பியி#கி&றன. மதக- வ#வைரயி2 ெவளிச கிைடயா;.
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ைசகி

கைடயி இளவ*டDகளி& 3மாள. காலைர ;ரகிவி*<

ெகா,<, .-ைய Vைடலாக ைவ;ெகா,< கவைலயற ேகAயி2

கி,டA2 சிாி(பி2 காலகழி3 இளக . வி#தாசல பி ைளயி& மக&

;ைர, ைதய கைட பகிாியி& தபி, வVதா;, ைல ரDகனி& இர,< வாாிக
ஆகிய .கியமான இளவ*டDக

க,களி ப<கி&றன . இDேக ேகா/ இைல.

NரமDகல சினிமா ெகா*டைகயி /திதாக வதி#3 சினிமா விளபர த*ெபாிதாக கைடயி& இ#/றDகளி2 அணிெச?கி&றன. அதி பிறத

3ழைத3( ேபாடK-ய அைரகட& ஒ# ெப, காைல ;கி

ெகா,-#(ப;, இத( பி ைளகைள( ேபால ஒ# இள 3னி; அவைள(

பா (ப;மாக இ#கி&றன . ‘;ரேதறி’ எ& ;(ப ேதா&கிற;. மநாைளய
நட>, உழ> பறிய விவரDக@ட& நா*டாைமக
ெதாழிலாள க

[9த விவசாய

அவ க@ைடய சDக ெகா-4ட& இ#3 கீ

ெகா*டைகயி ெமா?தி#கிறா க . 3(ப&, ஐயனா 3ள; சDகதிகைள(

ேபசிெகா,< இ#கிறா& எ& ேதா&கிற;.
கி*டமா@ அDேக நிகிறா . கி*டமா

கிளிய;ைற கைட Nதி3

அ#கிேலேய ஆக(பா2 ள விவசாய ெதாழிலாள 3-யி#(பி இ#(பவ .
இத வ*டைக மாத அணியி& தைலவி. எ*டாவ; ப-தி# கிறா .
;ணிசலாக( ேபசி நட(பவ .

“ல*மியகா! வாDக, தைலவ#3 உட/ெக&ன? ட>H3( ேபானாDகளா?”
“ஒட/ெகா,ணில, கா2ல எேதா . @ 3திேயா க2 3திேயா NDகி#3.
நடக க$ட(ப<றா#...”
“ெசத மி&னதா பIசாமி ெசாAசி, ஐயனா ெகாள;ல ெபானDெகா,< ேபாவ
எடD3<க மா*ேட&னி*டாராேம பிச.; மணியார ? ேநெத&னேமா

தைலவ வத; ேபாரா*ட&னாவ, அ(/ற அDகிேய 3ழிசி -*டாவளா...”
“ப;( ேபரா படலய( பிெசறிIசி*<( ேபாDகடா&னாேர?”
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“அெத(ப-? அவHவ ஆ@வ மா வி*<<வாDகளா? ெவ*<3தல வ#!...”
“மி&ன அத வழியா நடதி*<தா இ#தாDக. இ(ப அத ெச*-யா#
விதி*<(ேபாக, இவDக வாDகின ெபற3தா படலய( ேபா*< மறசி*டா.”
“இலகா, அ(ப தாிசா இ#திசாேம? இ(பதாேன அலா உ=; நா;
ந*<வசி#கா? மி&னிேய சDகதில ெசாA பி-ச& 3<த;தா? இ(ப
ேபாராடEH சாபா# .ன(பா ேபசி*-#கா#.”
“ேபாரா*டதா. ெபா=;3 எதிாிசி( ப<கற வர?3 ெபாழ(/ மி[<...”
“பி&ன எ&ன ெச?யிற;? அDகா-ல 3<பகா <3 ஒ,Eவி*ெடா# நா@
ஒ,றகிேலா ேரஷ& அாிசி ேபா<றா&. எ*< வ> சா(பிட( ப;மா?

தாசிதாராபி3 .&ன ஆ (பா*ட ப,EDகDகறாDக. அலா ஆபிைள4

இத 3-சி*< வ; ேசா;3 3தி3வா&. ெகாI,< வசா( ப;மா?...”
ல*மி3 நிக ேநரமிைல. கதசாமியி& கைடயி K*டதி நி& ேசா/,

O,<, /ளி, 3(பியி எ,ெண? எ& வாDகிெகா,< தி#/ைகயி ஒ# ேபா

அDேக நிக9; ெகா,-#கிற;. காடா விளக-யி தி#ைக மீ& க,டமி*<

ெகா,< உ*கா தி#த /,யேகா- கிழவ& ம,ணி வி=;வி*ட

க,டDகைள( ெபாகி ெகா,< வைச ெபாழிகிறா&. ச,ைட ைககல(/

வ->3 அ#ணாசலதி& தபி .#ைகயH3தா&.

அவ& அ=3 த,ணீைர, வ-> நிைகயி இவ& மீேத ெகா*-னானா. ‘எல,
ஏ,டா க,E ெதாியல’ எ&றானா இவ&.
‘கட.&னால நி&னா அ(ப-தா >=3’ எ&றானா அவ&. ேப த-ைகயி

பற(பய எ& சாதிைய 3றி(பி*டா&. அ:வளேவ, க @கைடயிேலா, கைட

Nதியிேலா இ(ப- தகரா ஏபடாத நாேள இைல எ&ற ம*- பழகி(ேபான
விவகாரDக .
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ல*மி விைரவாக நடகிறா . பி&னா க ளி& ேவகதி, ஆேவசமாக( /ர*சி(
பிரசDக ெச?; ெகா,< மாமனா வ#கிறா .

“உழ> ெதாழி ஜீவாதாரமான ெதாழி. ேசதில காலவசாதா ேசாதில ைகய
ைவகலா. ேசாதில ைகய ைவகாம மHச& உசி வாழ .-4மா? ெசாவர

வசிதா சிதிர அறி>, ப-(/, ப*ட, பதவி, ராசிய எலா;3 அ-(பைட

இ;. அ-(பைட ெதாழி இ;. ேசதில இ#3&H 3ழிேதா,-( /ைதகாம

ேமேல ஏதி ைவகE. இ;ேமல, மதெதலா கீள. இ;தா /ர*சி. விவசாய
.தெதாழி இத ெச?யிறவH3 அத, க>ரவ ேவE. அத ெகா,<

வ#வ; /ர*சி. இ(ப உைழகாதவ& ேமல; உைழ(பவ& கீள. இ; மாறிய /ர*சி.”

ல*மி3 நைட விைர> Kட( பி-கவிைல. ெநIச கனி; க,க

பைசகி&றன.

“க @ 3-சா எ:வள> ெதளிவா(, ேபறா#!...”
“அமா!...”
இ#*- எ*- ஒ-( பி& ெதாட#பவ

அதா&.

“ஏ,- இேநரமா நாயக a*-ல இ#த?”
“மீH வாDகி க=வி ெமாளவா அரசி 3<ேத&. நாக(ப*டணதிேல;
சி&ன?யா வதி#கா#. ேகா/ Kட இ#காபா!”
“சாி சாி, உDக?யாகி*ட ஒ,EI ெசாலாேத, ஏெகனேவ ேகாவிசி*-#கா#.”
ேசாைற சாி; ைவ; வி*< காதி ப<; கிடகிறா .

54

ல*மி மசாைல( ெபா# கைள எ<; ைவ; சினி விள3ட& ெவளிேய
கிட3 அமியி அைரக உ*கா#கிறா .

அ 3டைத எ<;ெகா,< கிள/கிறா .
“எDக-? த,ணி இ#ேக?”
“ேபாமா, ேமெலலா ம,E, 3ளிகE.”
“எேநர,- நீ 3ளிகிற;, இ#*-ல ஆ;3( ேபாயி?”
“ெகாள;ல ெவள3 ெவளிச இ#3மா!”
“3ளிக வானா, இ(ப நீ உ ளற ேபா! ஈரமா இ#தா சீலய அ>; மாதிக
/ளிய கைரசி ைவயி. இ(ப தாதா சத ேபா<.”
அ தன; வி#(பைத நிைலநா*-ெகா ள அட பி-க மா*டா .
ெச2ப-யாகா; எ&றா மற; வி<வா .
உடேன 3டைத ைவ;வி*<( ேபாகிறா .
“ஏமா, ெவ கார 3ளபா? மீH வாDகியாரAயா?”
“ைககா இ;ேக சாியா( ேபாசி. எ*டணா /ளி ஒ# நாதா வ#;.”
வாசA யாேரா தி.தி.ெவ& வ# ஒைசக .
“K(பி<டா உDக தலவர!...”
க`ெர&கிற;. இர*ைட 3ர, அத ைல ரDகனி& பய மாதிாி ேக*கிற;.
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Kடேவ சாபாாி& அபய ஒA. “வா?காேர!... வ-வ ேடசH3 இ*<(
ேபாயி*டாHவ, வா?காேர..!”
அைரத 3ழவி நிகிற;. அ திைக; விழிகிறா . ச.க எ=தி#க

.-யாம எ=தி#கிறா . காதி3 ஒேர ெவ(பாக இ#கிற;.

“அத(பய ேரா*-ேல நி&னவ ேமல அ=3 த,ணிய ஊதி ச,டகி இ=தா
வா?காேர...!”
“எல, ெபா? ெசா&னா ப2 ேப; ேபா3. கடவாசல நி&னி*< இத

கனா*-(பய மவ தி*ட 3-யான ஒத அ-&H ேபனானா இAயா&H ேக@.
கிழ*<( பய...”

ச.க;3 ாீெல& உைறகிற;. அத ேதா(/காரH அ#ணாசல.

ஒ# பக. உடபிேல ஓாிடதி ேக< வதா எலா இயக. ேகாளாறாவ;

ேபா தா&.

/ற காவ நிைலய எ&ற அ>* ேபாV* அகிரகார; ேகா- N*- /திதாக

ஏப*-#கிற;. ச.க ச*ைடைய( ேபா*<ெகா,< நடக.-யாம நட;
ெசகிறா .
------------

5

ல*மி3 உட கைள(/ அதிகமானா2 உறக வ#வதிைல. இ&

உைழ(பி& கைள(ேபா< மன வA4 கவைல4 ைமயாக அ=;கி&றன.

உறக ெகா ளவிைல. கிழவ வாயிA கற*< கற*ெட&ற ஒA எ=ப 

வி*<ெகா,< தி,ைணயி LD3கிறா . மாமியா காாி, 3தி இ#தப-ேய

LD3வா . காைல நீ*-(ப<(பேத அO வ. அ... கபட எ;> பறியிராத
உைழ(பாளி( ெப,. பசி தாDக மா*டா . ஒ# த*<3 இர,< த*< ேசா

உ ேள ெச2.& உறக வ;வி<... இத காதிமதி... ைபயைன( ேபா

இவ@ 3<பைத வி*<( ேபா? வி<வாேளா எ&ற அச ேமA<கிற;.

இவைள எ(ப-ேயH இத ைத பிறத; க*- ெகா<; விட ேவ,< எ&ற

56

தீவிரதி தா& சீ*<, நா*<( ேபா*< ஏெழ*< எவ சிவ உ#(ப- வாDகி

ைவதி#கிறா . நாயக N*- இ#கி&றன. தைலவ N*- .த

கயாண எ& மகனி& தி#மண நடகவிைல. எதைன தி#மணDக@ேகா

ெச& தைலைம( பதவியி& ெகௗரவ ெப ெகா,< ெமா? எ=தி வி*<

வதி#கிறா க . தி#மண எ&றா ஐ;3 3ைறயாம ெசலவா3. ேம

சாதிகாரெரலா வ#வா க . நலப-யாக வி#; ைவகேவ,<.

மா(பி ைள3 க-யார, ேமாதிர, ச*ைட;ணி எ<க ேவ,<. 3(ப&
சாபா மக

கயாண;3 பிாியாணி வி#; ைவ;, இ#ப; ஏன எ<;

கா*சிைவதா&. அைதவிட 3ைறவாக இவ க

ெச?யலாமா?

இதைன ஆ,- உைழ(பி& பயனாக எ;> ேசரவிைல எ& ெசால
.-யா;. எ&றா2, இ&ன. எதி பா (பி2, தடDககளி2,

அதகளி2 தா& ேபாரா- ெகா,-#கிறா க . தைலவ எ&ற

ெகளரவ ;,ைட கழறாம பண வ[ ெச?பவராக ம*<ேம எதைனேயா
ேப இ#கிறா களா. ஆனா இ&ன. /#ச& வயA இறD3பவ&தா&.
ேபான வார உழேவா*< ேபா;தா& காA .

ேசறி இறD3பவ

3தியி#கிற;. அவ@

தா&. உச வர/3 ேம எ& ஐய நில ஐ; ஏகரா

சா3ப- ெச?ய ெகா<தி#கிறா க . இர,< வ#சDகேள ஆகி&றன.

அ;வைரயி2 ெவளிேய நட>, கைள பறித எலாவ3 அவ@

மாமியா# ேபா? ெகா,-#தி#கிறா க . கிழவ# Kட உைழகாம ேசா

தி&றவாிைல. அ,ைட க*<வ;, ெவ*<வ;, ம(ப; வி*< சில

நா*கேள ஆகி&றன.

ைபய& ப-கிறா&, ெப, ப-கிறா

எ& அத 3-ேக எ:வள>

ெப#ைமயாக இ#த;? காதி எ*டாவ; வைரயி2 ரDகநாத/ர ப ளி3

ெச& ப-தா . இ(ேபா; கிளிய;ைறயிேலேய ப ளிKட வதி#கிற;,

அ(ேபா; இைல.

பிற3 &றா,<க

/;3- மிஷ& ப ளியி வி<தியி இ#;

ப-தி#கிறா . இDகிcசி க-தாசி வதா ப-; ெசா2 அள>3

[*-ைகயான ெப, எ& மிக( ெப#ைமயாகதானி#கிற;.
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ஆனா சடD3 றி எ*< வ#சமாகிற;. விடைல( பி ைளக , க,ட க,ட

பா*<க , சினிமாக

இெதலா றி( பா 3 ேபா;, அச ெந#(/(

ெபாறியா? உ;கிற;.

வாசA நா? 3ைரகிற;. அ- சதDக

ேக*கி&றன. ல*மி விளைக(

ெபாிதாகி ெகா,< வாச23 வ#கிறா . காளி, சிவைதய&, மா.,-...

“எலா ேபாDக, காலம பா;கலா.”

உ ேள வ; உ*கா#கிறா&... “3@#; அத( ேபா வய எ<தி*< வா...”
ெவளிேய ேபாக வர, ச( /திதாக( ெப*-யி ைவதி#3 ேபா ைவைய
எ<; வ; ேபா ;கிறா

ல*மி.

“காச அ-3தா எ&ன?”
க&னதி, ெநறியி ைக ைவகிறா . நல 3< இ#கிற;.
“இவHக அ-சி( /ர,டா ேபாcகாரH3 வாகாிசி, நம ெபாழ(/
எ(ப-யாயி*ட; பா#?”
“ேசா சா(பி<றீDகளா? அ<(/ல [டாயி#3. 3ழ/ நலாயி#3?”
“ேசா 3ழ/ எ; நா33 #சிகிறா(பல இல. [டா ெகாIச காபி வ
ததா நலாயி#3. இ&னி .[< Nணலச.”
காபி Lளிைல, ேதயிைல L தானி#கிற;. சீனி4 கிைடயா;. ;#(பி-த
தகர ஒ&றி நாைல; ெவலக

ெவல வாDகி ைவதா அவ

இ#கி&றன. அதா& வயி(ப*-,

தா& தி&வி<வா . நா3 ெவல

ைவதாதா& பி-ேசா தி&பா&. இ(ேபாெதலா அவைன அ(ப- கவனி;

ேசாேற ேபா<வதிைல. நிைன3ேபாேத வயிறி ெசாேரெல&
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சDகடேமப<கிற;. பகA பி-வாதமாக அவ

தா& நா&3 பி- ஊ*<வா .

கிழவி ேசா ேபா*-#(பா . ஆனா, சா(பி*-#க மா*டா&. அ;தா& ேசா ;
உறDகி கிடகிறா&.
“சகர ேபா*-யா?”
“ஏ;Dக சகர! ெவலதா... ஒர த*-( ேபா*ேட வா?3 நலாயி#கா?”
“எ&னா;3( ேபா*ட? எனெக&னேமா ரத;ல சகர இ#3ேமா&H
பயமாயி#3...”
“ரததி சகரயா? அெதலா ஒ,EமிADக. சகரயா ெநத
தி&னி*-#கிறீDக, ரததில அ; வ; 3தியி#க?”
“இல ல*மி, என3 ெதாிIசி, நம ெபாிய ப,ண நாயக# மக&, ரத;ல

சகர&H ம*ராசி3 Lகி*<( ேபாயி வ#சமா ைவதிய ப,ணாDக.
அவH3 இ(பி- கா2லதா வ;, பிற3 ெசேத ேபானா&.”

“அட ேபாDக, அத4 இத4 ஏ& நினசி*<! அல*-காம ப<;3Dக, நம3
அெதலா ஏ& வ#;?”
ப<க ெசாAவி*<( ேபா ;கிறா . ெகாக

பா<கி&றன.

.&ெபலா சீைம எ,ெணைய எ<;( Oசிெகா வா . இ(ேபா; அத3
பIச, சாபைலேயH Oசிெகா ளலா எ&றா அ<(/ சாபA Kட
ைகைவக .-யா;.

தி#நீைற எ<; தட>கிறா .
ந ளிர> கட; ெவ3ேநர ஆகிவி*ட;. பி& தா9வார; அைறயி

விளெக<; ெகா,< ேபா?( பா கிறா . அமாவாைச ெந#D3 நா*களி
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ெகாIச ஒ-சா<வா&. மறப- எத உபேயாக. இலாம இ(ப- ஒ# கட&

இ#பைத; வய கடத ைபய&. இவ& எத3( பிற(/ எ<தி#கிறா&! பல

சமயDகளி2 அவ

/#ச& இத அறியா( பயைல அ-3 ேபா;, க<க<3

ேபா; இவ@3 அவைன ஆறி ெகா,< ெச& அமி9தி விடலாமா எ&
ேதா&. அத உ மனதி& கரைவ உண ; ெகா,-#(பாேனா எ&னேவா?

ஆ( பகேம வர மா*டா&. 3ள, ஆ எ&றா ஒேர பய. நா?3*- ேபா

த,ணிைர க,டாேல ப;D3வா&. இவைன ஆறிேலா 3ளதிேலா எ*<

நா*க@ெகா#.ைற .=கா*<வ ெத&றா 3-யி#(ேப கி<கி<க Kச
ேபா<வா&.

இர,< & வய வைரயி2 ஒ&ேம ெதாியவிைல. இவ

வயA ேவைல

ெச?ய( ேபா3 ேபா; /ளிய மரத-யிேலா, /Dக மரத-யிேலா மற

பி ைளகேளா< வி*<( ேபாவா . ேகாபா பிற; ஒ&னைர வயசி ேபச

ெதாடDகி வி*டா&. இ; எசிைல ஒ=க வி*< ெகா,< கிடத;. இ;

எதைனேயா நா*களி Oசிேயா எேதா தீ,-( ேபாயி#க Kடாதா எ& Kட
உ Zற ேவ,-யி#கிறா . ஆனா. பசிகிற; எ& ெசால ெதாியாத,

ேநாகிற; எ& கா*ட ெதாியாத இ; நீ,ட ஆ4ேளா< இத வி*- பறி
ெகா,-#கிற;. நிைன(பிேலேய க,க

கசி; எாிசலாக கனிகி&றன.

தா9வாரதிேலேய ெவ3ேநர உறக பி-காம ப<; கிட;
வி-யகாைலயி& 3ளி சியிேலேய சேற க,ணய#கிறா .
அ சாண ெதளி3 ஓைசயிதா& விழி(/ வ#கிற;.
ேகாழிK,ைட திறதி வி*<வி*< கிழவி, “ஏ,- இD3 ப<தி*ட?
/ ளகி காவலா?” எ& ேக*<வி*<( ேபாகிறா .

கிழவி எ(ேபா; ேபசமா*டா , எ(ேபாேதH அறியாத;ேபா ஒ# ெசாைல

உதி (பா . அ; திராவக ெசா*டாக இ#3.

“ல*மி. <த,ணி வசி 3ேட&? வாெயலா கச3;...”
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“காசல-சி#3;. இ&னி3 எD3 ேபாகாம ப<தி#Dக... கா23 மIச
அரசி( ப;( ேபா<ற&...”
எ=; இயைக கட& கழிக ெசவ; Kட சிரமமாக இ#கிற;.
பி& தா9வைரயி நா3 3தி ெகா,-#கிறா&.
ச.க ப-யி அம ; அ ெகா,< வ; ெகா<த <நீரா .க

க=>கிறா . ஆகைர ேம*-A#; ைபய& ைசகிளி இறDசி வ#கிறா&.

அவ& ம*<மல, ெதா(பி .-4, ெபாிய 3 க,ணா-4 பா/ ேதா
மிHமிH(பாக ச*ைட4மாக... ஆ.கதி& பய, .த நா

விவநாத&

N*<3 வதாேன, VடாAேனா, /கானிேனா அத( பயதா&.
ைசகிைள( பி&/றேம நி;கி&றன . படைலைய த ளிெகா,< ைபய&

ந,பைன அறி.க( ப<;வ; ேபா நிகிறா&.

“வணக...” எ& ந,ப& /&னைக ெச?; ைக 3விகிறா&.
ச.க நிமி ; பா ;வி*< வா? நீைர உமி9கிறா ேவகமாக.
“ெகாைலயில ஏ,டா வ; நிகிறிDக?”
எாிசA ேம2 ேம2 நீைர ஊறி ெகா(/ளிகிறா .
“உ ள வாDக, சாA...”
றி வ; தி,ைணயி ந,பைன உ*கார ெசாகிறா& ேகா/.
காதி தி<கி*டா ேபா எ=; கதவ,ைட எ*-( பா ;வி*< உடேன
உ ேள மைறகிறா .

61

எதி  தி,ைணயி உ*கா தி#கிறா& பா*ட&.
“யா ரால அ;?”
“...உDக சிேநகித மக&தா தாதா, ெவ*<3- ஆ.க”
“ஆ#மவ&?... ஆ#.கமா?... அவ ;ேராகி( பயல? உ,ட a*<3 ;ேராக
ப,ண ப&னி(பய...”
கிழவ& இத வாிைசைய உதி த ைகேயா< சிாிகிறா&. கச(பி& இதியி

அச*< திதி(/ அ#வ#(பாகிற;.

“ேடா&* ைம&* பிரத . எDக தாதா எ(ப> யாைர4 ;ேராகி(பய&Hதா
ெசாவா#. அ(பதா அவ#3 திDகிற ேசா ெசமி3.”
அவ& உ ேள ெசைகயி காதி .க க=வி /#வDக@கிைடயி கவனமாக(
ெபா*< ைவ; ெகா,-#கிறா .

ல*மி கிழவ#3 நீராகார கல3கிறா .
“யமா, ெகாIச காபி வசி ெகா,டா!”
“காபி...! ஏ,டா, இெத&ன க>ன N<&H நிைன(பா? ஐயா ெகட;
அலா-*-#கா#. ைசகி

வசி#ேகல? கைட(பக ேபாயி ெர,< ப&H

வாDகி*<வா. ராதிாிேய அ># வ>;ெகா,E திDகல...”
“எ&னமா நீ, ேநர கால ெதாியாம! வதி#கிறவDக யா#&H ெதாி4மில!

ந*<3 வரK-ய ஆளில; ெகாIச க>ரதியா நடகவானாமா? ஏ, காதி,

நீதா ெகாIச காபி வெகா,டா!”
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“பாAலாமயா? அ ெகா-யா& N*-ல ேபாயி ெகாIச பா2 வாDகி*< வா!”
காதி கவனி;ெகா வா
ெகா கிறா&.

எ&ற தி#(தி4ட& ேகா/ வாசA வ; உ*கா ;

“இத தி,ணய எVெட&* ப,ணி சிமி&* ேபாடEH. எDக தாதாதா
.*<க*ைட. இவ#3 அத கால;ல எ(பி- இ#தாDகேளா அ(ப-ேய

இ#கE. இத(பா#Dக இ(ப> நீரார தா& 3-(பா#.”

“காபி வசி*டா ஒேர ரகள... ேந; காபிதானி#திசி. ச,டேபா*< ஆ#

N*ேடேதH வாDகி*< வரெசாA அட/<சா#. எ(ப- இத மHசDகள

வசி*< .&H3 வர;?”

“ஓ* `(பிேள இ(ப-தா&. நீ இ;காக பாத ப,ணிகாத பிரத .”
காதி அ(ேபா; நிைல(ப-யி வ; நிகிறா .
“வணக...”
“இதா பிரத YVட , நா ெசாAயி#ேதேன?”
“ஓ, இவDகள நா& பா ேதேன?... உகா#Dக..” எ& சாA மாியாைதயாக

அவைள உபசாிகிறா&.

“நீDக ஒ#த இDக ப-சி .&H3 வர ஆ வமாயி#கிற; ெராப(

பாரா*டதக;. வா?(ைப( பய&ப<தி*< .&ேனற ;-கிறவDக

உDகைள( ேபால ஒ#சில ேப#தா&.”
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“ெராப தாDV, உDக பாரா*<3. ஆனா... ெசாலேவ க$டமாயி#3.
இ(பKட, ெடனிக ேகா V ப-கலா&H இ&ட விQ ேபாேன&. ெர,டாயிர
ெடாேனஷ& ேககிறாDக...”
“ஆமா, அவDக@3 /; இ&V-*Qஷ&; எVபா&* ப,ணEமில?

ெடாேனஷ& வாDகியாக ேவ,-யி#3. ஆனா, இ(ப அெதலா க$டமில...

பண வDகிலKட கிைட3. எ& ஃபிர&* ஒ#தH3 ஃபாாி& ேபாகேவ நா
பதாயிர ஏபா< ெசIசி 3<ேத&.”

ச*ைடகாலைர Lகி வி*< ெகா,< பா*டைன4, பா*-ைய4, பிற3
ெத#வி நட>3 ெச2 ெப,கைள4 பா ; ெகா கிறா& சாA.
காதி3 .கெமலா ஆவலாக( பளபளகிற;.
“பாDல இ;3 ேலா& கிைட3மாDக?”
“உDக@3( பண கிைட3. ஆனா என3. ஒ# சி&ன ேயாசன. உDகள(ேபால

ேலUVDக, பி.ஏ., எ.ஏ.,&H ப-சி VK காேலஜில ேவைல பா கலா.
இலா*- எதாH ஆ`சிேல Oதி*டா ாிஸ ேவஷ& இ#3, மளமள&H

.&H3 வரலா. இத ெடனிெகலா உDகள(ேபால இ#கிற

ெம&ைமயான ெபா,Eக@3 சாிவ#மா? பிகால வா9ைக3 ஒ;வரE
பா#Dக?”
“அ(ப. பி.ஏ., பி.எV.சி., ேச ற;தா& நல;Dகளா?”
“சேதகமிலாம இலா*- ெம-Y&, ந சிD ேகா V ப-கலா. அ;தா& நம3
ேவE.”
“ஐேயா இ;ேக ெராப சிரமமாயி#3. அெதலா கன>Kட காEற;கில.”
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“அட, நீDக எ&ன அவநபிக(ப<றீDக?... இ(பி-தா, நம ப,ைணகா#

ஒ#த , மகன( ப-கவசி எVஎVஎசி .-சி*டா&. அ(பா அ(ப அவன(

பIசாய; ஆ`சில Pைழசி வி*டா# மளமள&H எேதா 4னிவ சி-ல பி4சி, பிஏ

எலா ப-சி ம*றாV ெசகாிேடாிய*<3( ேபாயி*டா&. ேபான வ#ஷ -/-

கெலட ெசலbH3 வதிசி. அ(பா*ட வ; அலா பண ெசலவா3H

ெசாறாDகேள&H வ#தமா நி&னா&. ஒ# ைபசா ெசலவிைல. இ(ப எDகிேயா

வடாகா*- ேவைலயாயி# கா&னா பா ;3Dக...”

“ஏ& கிைடகா;? நீDகதா மா;க*சி, அரசிய விேராதெனலா பா3றீDக.
க*சிெயலா யா#3? நம ெசாத வா9ைக&H வர(ப க*சி பாகிறத(ேபால
மடதன கிைடயா;. அ; பாAசி ேவற ெசாத வா9ைக ேவற...”
காகைள ஆ*-ெகா,< ஆ9த பா ைவயா அவைள ஊ<#>கிறா& சாA.
“க*சி அ; இெதலா என3 ஒ# 3 கிைடயா;Dக. ெசால(ேபானா இத
N*-ல நாH விவசாய ெதாழிலாளி இல, எDக,ணH இல. என3
எDேகH ேவைல கிைட3னா, நா& இ(பேவ அ;3 எ&ன ெச?யHேமா

ெச?ய தயா . E வ#சமா VK .-சி*< க$ட(ப<ேற&. ேமல ப-க>

இதன நாளா ெபா#ளாதார நிைலைம இடெகா<கல. எDக(பா# எD3

ேபாயி ேகக மா*டாDக...”

“அடாடா... இத ேகா/ ஒ# வா த .&னேம ெசாA#தா Kட அ(பா*ட
ெசாA நா& எதாH ஏபா< ெசIசி#(ேப&. ேந;, உDகள( பாத பிற3,

இவன தெசயலா ராதிாி பாத;ேம விசாாிேச&. அதா இ(பி-ேய வேத&.

ேவEDகறவDக எ;3 க$ட(படE?”

.&.- இர,< ெநறியி வி=; அவனிட சரச ேபகிற;. ேமாதிர ேபா*ட
விர, மிHமிHெவ&ற ப*ைடகால ச*ைட அவ& மாியாைதயான ேப...
காதியி& மன சிறக-;( பறகிற;.
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“எ;3 நீDக அ(பாவ வ; ஒ# நைட பா;<Dக. அ(பா நிசய ெச?வா#.
இ(ப Kட அ(பா ெசாவா# Q.ஜி. கால;ல ச.க ேதாைச( ெபா*டலத

3சில ;கி*< ஓ-யா#வா... ேமசாதி3 3<கிற சா(பா*ட ெதா*டா(

பாவH அவ#3 வ#த. அ(ப- ஒ# கால;ல ஒதவினவDக@3 ஒதாச

ப,ணEனா க,-(பா மகமா*டா#...”
“காதி...!”

கக கைரச2ட& `ாி*ட-3 சின3ர உ ளி#; வ; தா3கிற;.
அவ

தி<கி*டா ேபா தி#பி உ ேள பா கிறா .

“நா& உயிேரா< இல&H நிைனசி*-யாU?...”
“எ&ன(பா ெசாறீDக...”
“ெசாேற&. ரகாகி உ(பில&H. நா& ெச;*டனா? இல, நா&
ெச;*டனா&H ேக3ேற&?”
இத சா*ைட Nறைல எதி பா தி#தா2 அவ

விகி;( ேபாகிறா .

ேகா/ எ=; உ ேள ெச& ெம;வான 3ரA க,டன ெச?கிறா&.
“இ; உDக@ேக நலா#3தா(பா? வாசல அவன வசி*< ஏ(பா
மாியாதியிலாம கதறிDக?”
“எ&னடால எ&ன ெமர*<ற? இ; ஏ a<. நா க;ேவ&, K(பி<ேவ&. மாியாத
இல&னா ேபாெசா2டா! எ&னேமா பாAசியா, மயிரா; வ றாHவ
ெசாத;3 ஒ# க*சி. ேம23 ஒ# ேபசி. ஏ,டா, N*ட Kேபா*<(
ேபாகவா இ(ப வத?”
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“ஏ(பா Nணா ஆதிர(ப<றீDக?”
“நீ எ&னடா மயிரா என3( /தி ெசால வதி*ட? பல B ேப# உசிர

3<; க*- வள த ேகா*டடா இ;! இ;ல 3சி ெகா@தி திாி ெசா#வி

ெவைளயாடவாடா வதி#கிய? ேபாDகடா இDேக;!”

ச.கதி& அ-ெதா,ைடயி& உகிரDகளாக ெசாக

.க கன2கிற;.

வி=கி&றன. அவ&

3ர ேக*<( பாைன க=> ல*மி ஓ-வ#கிறா .
“ேட ேகா/, அ(பா ேகாவத காலDகாதால ஏ& கிளறிய? அவ#3 எதினி
ெதால? a*<3 த ப?ய& /ாிIசிகாம நட3ற?”

“ேசேச! இத a*-ல நல; எ;ெவா,E ெசால> .-யா;; ெச?ய>
.-யா;. நீDகளா .&H3 வர> மா*-ய, பிறதியா ெசா&னா2 ேகக

மா*-ய! நீசத,ணிைய 3-சி*< அ=கில 3தி கிட(பிDக! இத நா*<3

உDகளால ஒ# விேமாசன. இல!” எ& தீ ;வி*< ெவளிேய வ#கிறா&.
“வத வி#தாளிய விர*- அ-கிறீDக. ப,பா< ெதாியாதவDக, ;ேதறி!”
“வாDக பிரத ேபாகலா!”
“காபி Kட சா(பிடாம ேபாறீDக...”
வாசப- இறDகி ெம;வான 3ரA காதி ம&னி(/ ேக*3 பா ைவைய
இற3கிறா .
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“பரவாயில. நா இெதலா மனசில வசிக மா*ேட&. சத (ப இ(ப சாியில.
பி&ன பா (ப. வர*<மா?”
அத( பா ைவ4 3ர2 ெநIசி& உ ேள வ; ெம&ைமயாக ெதா<கி&றன.
ைசகி@ட& அவ க

நடைகயி அவ@ N< றி ேம*- ஏவைர ெச&

வழியH(பி வி*<( பி&/றமாக( படைல( பக நி& பா கிறா .
-------------

6

வா& .க*- ெவ ைள ;ணிகைள காய( ேபா*டா ேபா& ேமகDக
இ#கி&றன. இைடஇைடேய எ*-( பா 3 நீலDக . ஆறிA#;

பரவி

காவா?3 நீ பா4 மத3 வாிதா& பா*- தDகமா எாி.*ைட த*<வா .
அத இட அவ@3 3தைக. அDகி#தப-ேய N*ைட4 ஒ# க, பா ;

ெகா ளலா. ெவயி உைறகாததா .த நாைளய வற*-கைள( ெபய ;
காய ைவ; ெகா,< அDேகேய உ*கா தி#ைகயி காதி ேசா(/(
ெப*-4ட& ஆறி 3ளிக இறD3கிறா .
“ஐயா எ&ன ெச?யிறா -?”
“ப<தி#கா#.”
“ேசா வ-சி வசி*ேட?”
“வசா ெகாளெபா,E இ(ப வகவானா&H அமா ெசாA*<தா
ேபாசி.”
“அத( பய எDக?...”
“அேதா ேகா-ல / ளDகKட ஆ-*-#கிறா&...”
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கிழவி ஏேதா நிைனவாக [னியைத ெவறிகிறா . எ&ன ேசா(ேபா, அ; Pைரேய
வரவிைல. இவ@3 இ#3 ேசைலக

ைநலV இர,<தா&. ஒ&

ெபாDக சமயதி வாDகிய;. ஆ வ,ட கலDகிவ# கல . அவ@3(

பி-கேவயிைல. ஆனா *ைடகார& இைத ெகா,<வ; ந&றாக

இ#3 எ& ெசாA தைலயி க*-வி*டா&. ஆ கலDக நிறதி

சிசி நீல(Oக

ேபா*-#தன. ஆனா அத நீல K ைம இழ; ேதகதி

பாசி Oதா ேபாஅசிDகமாகி வி*ட;. இத ேசைலைய தா& அ& உ<தி

ெச&றா . சனிய&, இத3 அதி $டேம இைல.

அத இ&ெனா# பைச ேசைலைய உ<தி ெச&றி#தா, அவ

ஒ#கா நபிைக மி3ததாயி#3.

வா9ைக

N*<3 வத ஆைள இ(ப- விர*டலாமா?
ஆதிரைத ;ணியி கா*<கிறா . ைநலV /V /Vெஸ& காைற அடகி

ெகா,< அடDகாம ச,-தன ெச?கிற;.

அ ெவ ளி Lைக எ<; ெகா,< காைலயி நடெவ& கிளபி

வி<கிறா . அமா> ெச&வி<வா . அ>3 ைகயி கா ேச#கிற;.

ஆனா இவ

N*<3 த,ணீ ம;, ைபதிய( ைபயைன( பாA;,

அ=3 ;ைவ;, ெப#கி, ;லகி... சீ!

அ,ணHட& ப*டண ேபாவைத( பறி ஒ# கன> அவ@3 உ,<. ஆனா

அவ& வதி#த நா&3 நா*களி நா&3 மணிேநர Kட தDகியி#கவிைல.
ேந ச,ைட ேபா*< ெகா,< ேபானவ&, ஊ#ேக ேபா?வி*டா&.
“எ&ன பா*-! ெவயி காயிறீDகளா?”
அவ

தி<கி*< தைல நிமி#கிறா .

ெபா&ன-யா&, ெவ ைள ேவ*- ச*ைட3 ேம சிவ(/ ;வாைல க,கைள(
பறிகிற;. நிைறய எ,ெண? தடவி கிரா( வாாியி#கிறா&.
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“ேதாழ#3 உட/ நலாயிைலயாேம? .தா நா /;3-3 வதி#தாரா.
ஆனா ஆ`3 வரல&னாDக...”
அவ& ப-;ைறயி இ#3 காதியிட தா& இைத ேக*கிறா&. ஆனா

அவ@3 ஒேர ெவ(பாக இ#கிற;. அவைளவிட இர,டா,<க

.&

வ3(பி ரDகநாத/ர ப ளியி ப-தா&. உசவரைப சாியாக அ.ப<த

ேவ,< எ& ேபாரா*ட நடதேபா;, அவHைடய அ(ப& அதி ,ட

கலவரதி ெவ*<(ப*< ெச;( ேபானா&. பிற3 அவ க

3<ப அDகி#;

ெபய ; ேபாயி. தி#வா1ாி ப-;( /3.க வ3(ைப .-தி#கிறா&.

பி&ன .=ேநரமாக இவ க

சDக ேவைல3 வ;வி*டா&. எDேக KA

தகராெற&றா2 மகைள அணி திர*- ெகா-பி-க இவ& .&ேன ெசவா&.
அணி திர*- நி வகி(பதி மிகவலவ& எ& அவ@ைடய தைத3 இவனிட
மிக> மதி(/. நட> ந< ெப,க , அைவ(ேபா, சாலா*சிைய( ேபா

இளவயகாாிக , இைளஞ களான சக ெதாழிகார க@ட& சிாி;( பாிகாச

ெச?; மகி9வா க . அேத ெப,க , இவைன க,டா ச*டா பி ைளயாக

மதி; அடDகி நிபா க .

“ஏமா? நாள அமாசி3 K*ட இ#3. ெதாி4மில? மாத K*ட. அலா
வதி<Dக” எ& இவ& ெசா2 3ரA ம&னனி& ஆைண3ாிய மித(/
பளிசி<.

“ஏ, எ&ன ெகா@க*டயா வாயில? ேகாச நலா 3<கE!” எ&பா&.
K*ட இவ க

N*< .& ெத#விேலேய நட(ப; உ,<. அவ@3 இெதலா

தன3 சபதமிைல எ&ற ெவ(/தா& ேமA<.

உ ேள வ;, “காதி, ெகாIச த,ணிெகா,டா” எ& ேக*பா&. அத

சாகி, “எ ேப நலா இ#ததா காதி?” எ& சிாி(பா&. /;3-யி

இ#; வ# ேபாெதலா அவ&தா& அவ@3( /தக பதிாிைக ெகா,<
வ#வா&. ஆனா பிரபலமான வார மாத ஏ<களாக அைவ இ#கா;.
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அ-தள மக , /ர*சி, 3.ற, ர,ட, வ க( பா ைவ எ&ற ெசாகைளேய

/ர*- எ<3 கவிைதக , க*<ைரக
ஏ<கைள( ப-க அவ

இ#3. அத வாரசிய வார மாத

NரமDகல உைடயா N*<3தா& ேபாக ேவ,<.

சேராஜா இவ@3 ேதாழி. உைடயா பழDகாலதி நில(ேபாரா*டதி

தீவிரமாக ஈ<ப*-#தவ . இ(ேபா; ெப#Dகாய ைவத பா,டேபா அத

மனதா& இ#கிற;. சேராஜா அவ#ைடய இைளய ம#மக . அDேக ெசல

தைட கிைடயா;. ேசைலைய காய(ேபா*< வி*<, NரமDகல ெசலேவ,<
எ&ற நிைன(/ட& அவ

N*<3 வ#ைகயி, ந<N*- ெபா&ன-யா&

ஐயா>ட& ேபசிெகா,-#கிறா&.

“நீDக எ;3 அவன ெகாIச வா & ப,ணி ைவ4Dக காேர*.

ேபாcகாரH3 சேதகH /3தா அ-ல இ#கிறவனதா ட>* ேக&H

/-( ேபா*< சா;வா&. இத <கா*< வழி(பிரசிைன3 ஒடேன

ேபாரா*ட நடதியி#கE. பா-ய Lகி*<( ேபாயி#கE. ெபா,<வ

வாணா&னி*டாDகளா. அட நம3 எதினிேயா பிரசன இ#3. இ(ப உரவில,
Oசி ம#; வில ெகாறகEH உ,ணாவிரத இ#கிற; தீ மானமாயி#3.

பிரசினயாயில?”

“காதி? ேசாறாகியாசில?... பசியாயி#3...”
அவ

பி&/ற ேசைலைய ெதாDக வி*<வி*< ந<N*- நிகாம

சைமயலைற3

ெசகிறா .

த-ைய ஊ&றிெகா,< பா*ட& ப-ேயகிறா&. ைக;ணியி ஈரமாக மீ&

ெதாிகிற;. ேநராக சைமயலைற3

வ; “ஏ ெசவ(பி, இதா*U, ேத க@வி,

உ(/, ெமாளவா தடவி, ச*-ல ேபா*<...” பத ெசாA அவளிட ெகா<கிறா .
க,கைள சாி;ெகா,< பா கிறா “யா ரா;? பகிாிமவ& ெபா&Hவா?
ஏ,டால, ஆளேய காண? உ&ன,ட நாI ெசா&ன; எ&னாசி?”
“எ&ன ெசா&னிய தாதா?”
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“ஏ,டா, எதினி தபா நாக(ப*டண, காரகா ேபாறிய? இDக இத( பய2வ,
இ&னாேமா ெபா-ய( ேபா*< த,ணிய ஊதி கல3றா&. /VஸுH Pர

வ#;. அத அI A*ட#3 அI A*ட H கல; விகிறாHவ. 3-சா

ஒட/3 ெதபால [ /-கE? இெதள> சாIசா-*< Lக மய3;.

ேச?! நாகப*ண காரகா ேபானா சீம(பிராதி வாDகி*< வாடா&H நீ வார

ேபாெதலா ெசாேற&. ெவ;ைகயா வார. ஏேதா ெகளவ&, ேக3றாேன&H
Kட இல!”
“தாதா, ேபாcகார& ெவலD3 ேபா*< K*-*<( ேபாயி#வா&!”
“அட. சி, ேபாடா, சாஜா(/ ெசாற? இ(பதா அலா ப(ளிகா எ<; எDக
பா தா2 கட ;றதி#காDக? இதா NரமDகல, அVத மDகல, 3ம*i# எDக
பாதா2 கீ; ெகா*டா ேபா*< ;ற; வசி#காHவேள? நீ என3(
ேபாc மயி#&H கா;3;ற?”
“அதில தாதா. உ நா*< சர3 3-சா விலகில. நீDக ெசாற
சரெகலா வாDகியார Kடா;.”
“மயி# எலா நா ள4 நாD 3-சி*<தா வாரனா. எதினிேயா க,ட ெபாழசி
உசிர வசி*-#கிற. எ&னிகி&னா2 ெகாIச ஊதி நலதா

3-சிகலாேம&H.”

“அ(ப, இ;3தா உசிேராட இ#கீDகளா தாதா?”
“பி&ென&னல? இதபா#, ம,E, பாசி எ(பி- சதய தி,ணி#கி&H!”
கிழவனா ேத?; காகி( பாளமாக ெவ-;( ேபான த& 3திகாைல
கா*<கிறா .

3திகா23 ேமலாக ெவ,ைம வாிகளாக த=/க .
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ெபா&ன-யானி& ேகA நிைறத ஒளி தீவிரமாக 3விகிற;.
“தாதா அெத&ன?... அ-(ப*ட த=பா?”
“ஆமா... தி#ைக மீ& ெதாி4மில? அத வாசா*ட Pனில 3Iசமா*<

ெதாD3... அதால அ-(பாDக ப,ணல. ஒ# காாியகார& இ#தா&. அவH3

ஒடெபலா க,E. களவ-ல எDக, இத( பய இDக ெர,< அDக

ெர,<,E க#காேயா< த ளிடறாேனா&H பாதி*ேட நி(பா&. நா அ;3

ேமல. இலா*- காவயி; கIசி Kட கிடகா;. க#காயில நா2 மரகா

ேதப- பா; கி<ேவ&. இத ச.வ;3 மி&ன ஒ# பய இ#தா&. நலா

ெவர(பா அவாதா மாதிாி இ#(பா&, சரவண&H ேப# வசி#ேத, நல ;-யா
இ#(பா&; அ(/3 வர(ப, எDக எதல இ#3&H ெராப ெதாலவிAேய
காீ*டா க,<(பா&. அாிகாவாயில ேபாயி வி=; a*<3( ேபா? ேசதி<.

அ;3தன க*- வசி அ-(பாHவ. மிரா உகாதி*< காாியகாரன >*<

அ-க ெசா2வா#. ெபாற> ஒரனா 3<;, க @ வாDகி 3-ல...பாDக.

ஒ#க. ேம*<(பD3ல த,ணி நிகல. தாழ த,ணி நிகி;. இத( பய சரவண

ேபாசி மாதிாி ஒ,ண வசி*< எறசி >*-*-#கிறா. வர(ேபாரமா,

க#ணகிழD3 ேச/ ந*< வதி#3. காாியகார& ஒ# ;( ேபாயி*<

வாரா& அலா ேதா,-( ேபா*-#3, பய ேபாசில எ<தி*<( ேபாறத(

பா தி*டா&. ெதாறதி*< ஒ-யாரா&. சேரH எDக Oதா&H ெதாியல.

ஆளகாண. வாகா மதக-ல ஒளிI3வா&. இ; வழகதா, எ&ன( பா;

தி*-( /*< காாியகார& ேபாயி*டா&. பய ெக*-கார&, a*<3(
ேபாயி#(பா&H நிைனசி*< நாH ெபா=; சாIசி a*<3( ேபானா, அDக

பய வரல. ஒ#ேவைள ப,ண a*-ல /-சி க*-(ேபா*-#களாHவா3H
ராவி3 அDக ஓ-னா காண. மயாநா காலம, மதக-ல ெகடகிறா&. பா/
ெகாதி, நீலமா ெகடகிறா&. ேச/ க#ண4 ேபாசிேயாட.”
பா*டனாாி& #Dகிய க,களிA#; க,ணீ கரகரெவ& வழிகிற;. அவ

3ர ஒ<Dகி வி*டா2, ேசாக அைலகளி& ெதா*<ண வி அDகி#3 எலா

இதயDக@ ஒ&றி( ேபாகி&றன.
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சிறி; ேநர ஒ அைமதி திைர ப-கிற;.
“நாெளலா ெநத. சத4 ேத, பைச சிாிக( பா(ப. ஆனா, அத மணி,

நம வயி;( பசிய அவிகல. அத உழ(/ நம 3-ய உசதல. இ; நம3

உாிைம&H ெதாியா;. மாறா, நாம இ(பி- ந,< நதய( /-சி தி&னி*<,
தி#*< மணிய ளி*<, தி#ைக சா*ைட அ-வாDகி*< இ#கதா
ெபறேதாH ெநைனசி#த. இ(ப, இெதலா உDக@3 ெசா&னா Kட(
/ாியா;ல. ச.க;3 Kட ெதாியா;.”
க,ணி வழி4 நீைர ;ைட; ெகா,< கிழவ& சிாிகிறா&.
“ெபா,<வ, நட> ந*-*ேட பி&னா- ேபாவE. ெகாIச நிமி ; ெவதிேல
ேபாட.-யா;. காாியகார& சீலய Lகிக ெசாA ெவ;காAல

அ-(பா&. நாDக உழ>ேவா*<ற(ப, ெவ;ல ேபாட .-யா;. நா எ&ன
ெச?யிேவ&? நா2 .-(பா ெவதில ெபாயிலயக*- மா*< க=தில
ெச#வி#(ப அDக இDக அவபாதி#கிற சமய பா;, எ<;( ேபா*<(ேப&.”
ச.க;3 க,க

பனிகிற;. ஆனா காதிேகா இெதலா ேக*<(

/ளித கைதக . அ2(பாக இ#கிற;. எ&ேறா இ#த அவல நிைலைய இ&H
ெசாA ெகா,ேட இ#(பதி எ&ன /,ணிய?...

மீைன க=வி ச*-யி ேபா*<வி*<, மிளகா? அைரக 3;கிறா . இத

கைத ஓயா;.

“நாம நாய ேவEH ெகா- பி-சி*< நி&ன. அ(ப, ெவளிேய;
ெத3தியா@கள ெகா,டாதாDகளா? அவDக இத>ட ெகாறச KA3
வதாDக. நாD ேக*ேட&. ஏ,டா எDக வயிதில ம,ண ளி( ேபா<றிய?

ஒDகள( ேபால ஒழசி( பிழசி#க நாDக. இ(ப- ;ேராக ெச?யலா மா&H.
அ;3 அதா@ ெசா&னா& : “நாDக எ&ன ெச?யிவ. ம,E த,ணி4
ேசறா. பH இ#கிற Oமி, நீDக ேபNDக, ேபாரா<NDக, மானபாத

ம,E&னா, அ(ப ெதாி4 பசிெகா<ம”யி&னா&. நாம இ&ன கைரேயறாம
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தா& நிகிேறா. ெபதவDக&H ஆயிய(பைன ெசா2கிேறா. ம,E

மான.தா மHசH3 பாக( ேபானா ஆயிய(ப&. அ;Dகேள பராாியா >*<(

ேபாட> மHச& எ&ன ப,Eவா&? பIசான 3I 3<ப.மா எ<ப*<
வதாDக. அ-யா@Dக .[< அDேக;தா வதி#தாHவ ைலயா&H

இDேக இ#கிறாேன, அவ யா#?”
“ஆ#?”

“இDகதா கிளியெதாறேயாட ெவ ளாழ ெத#வில N< வாDகிகி*-#கிறா&.
அெவ எDக மிரா கி*ட, அ-யாளாதா வதா. இவH சதனசாமி&H ஒரா@,
நி&னா&னா ெசாடலமாட& கணக இ#(பா. ெர,< ைவ(/, அவ@வ@ வ;
இ#தா@வ...”
“எDக?”
“இDகிேயதா, ப,ண N*-ல வசி#தாHவ, அ(பலா இத அமDெகாள
மா.,-, தி&னா .@ேகாளி4 ப- அாிசிேசா திபா. சாராயD
3-கமா*டா&, க @தாD 3-(பா. ஆ@ இ(பி- தி.H இ#(பா&. நம
ெபாபிள சாணி த*<றாேள அத மத33 இத,ட மிரா அ-யா@வ, நாDக

அத( பக அாிவா, ம.*-, க/&H ெகடசெதலா வசி*< வத;

வ#;&H நிகிற. சதனசாமி இதா,ட O; வார, த- மா ழ2ற;.
மா.,- பாIசா, ஒேர ெவ*<. இத(பய .ைலயா&, அ(ப எ<த ஓ*ட,

ெப#மா ேகாயி ைலயில ேபாயி ஒ*-கி*டா பா#.. அவH3( ேபேர
ெதாியாம ைலயா&ேன ேப# வதிசி...”
கிழவ சிாிகிறா .
“ேந; .தாநா Kட வதி*<( ேபானா#...”
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“நீDக எத மா.,-ய ெசாறீDக தாதா?... இ(ப எலbH3 மி&ன...
ெகாைலயாகி( ேபானாேர, அவரா?”

“ஆமா... அ(ப ேபாcசில /-சி ேகV நட; ஏ= வ#ச உ ள இ#;*< வதா.
அவனதா& 3தி( ேபா*டாHவ... எDகிேயா ஆரபி எDகிேயா ேபாற. அ;

பாரத 4தடா&H நம ஐ4# ெசா2வா#... சதன சாமி ெசத; மிராதா#,

அத( ெபாபிளக@3 தலா ஆயிர 1பா 3<தாரா. ஆனா? அவ@வ

ெசா&னா@வளா, நாய;3( ேபாரா<றவDக அ>Dக. இவDக இ(ப அ-யாளா

ேபாற(பேவ நாDக வாகாிசி ேபா*<தா அH(பிசH ேபாயி*டாவளா.

காசKட வாDகிகAயா. அ(/- அ; உEமயில நாய;கான 4ததா. ஆனா

எதிராளிய த#மமா நடகல. ேபாc த#மமா பாகல. சரளகல( ேபா*<

.*-கா ேபா*< வரெசாA அ-(பாHவ... ெபாபிளகள. எ(பி- ெசாற;?
தைல(பய! ம,ைண4 த,ணிைர4 3ழசி அ(ப(ப விLணி உசி (பைச
க,< வள; மணியாகி வயி;( பசி தீ கிற ெதாழில ெச?யிறவ&
ேச;லதா& உழ,-*-#கிறா&. ஆனா மனெசா(பி அத( பயிரேய

அழிகமா*டா&. ைமயா இ#3;&H மHச உயிர அழி(பானா? ெசம...

அநியாயகார வச ெசமய Kட ெசமகிற...”
ச.க;3 உட சிA கிற;. ெபா&ன-யா& உ ளி#; வ# மீ& வ3

மனதி 9கி உ ேளேய பா ைவைய ெச2;கிறா&.
“காதியகா? காதியகா?...”
காதானி& மக

ெபா&னி இ<(/ 3ழைத4ட& K>கிற;.

“த பா#, நா> எDகேமலலா ம,ெண<;( ேபா<றா&.”
“காதி, ேபாயி அத( பயல K*-*<வா... ேபா, ேபா...”
ச.க அத( ைபயனா மறவ#3 எத ;&ப. வரKடா; எ&ற
உண >ட& க,-(பாக இ#(பா .
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“ஏ& காேர* இவH3 வயிதிய ஏ; ப,ணல...”
“...எDக(பா?... அ(பலா நா&தா& ஓ-*ேட இ#ேத&. ெபாபிள, பி ளய(

/ளிய மரத-ல கிடதி*< ேவைல ெச?யிவா. நா2 வ#ச வரயி2 கவனிகல.

பிற3Kட, மரத-ேல அத ேதாச இத கா;&H ஏேதா

ெசாA*-#தாDக. ராவில அ(பலா ஊளயி< வா&. அ(/ற /;3-

டாட *ட ேக*ட. ஒ,E ப,ண .-யா;&Hதா ெசாA*டா#, எ&ன
ெச?யிற;?”
“அதில காேர*, இ(ப ஊன.ேறா ஆ,- எதனா2... பாகலா.ல...”
“எ&னத( பாகிற;? ஊனமிலாதவDக வசதிேக பாக .-யல...”
காதி ஆதிர;ட& அ=3 ம,Eமான நா3ைவ இ=; ெகா,< வ;
தி,ைணயி அத*- உ*கார ைவகிறா .

பிற3 அவ க@3 ேசா ேபாட ெசகிறா .
த*<களி ேசா .த நாளி& 3ழ/ ேபா*< மீ& கறி4 ைவ; வாிட.
ெகா,< வ#.& ெபா&ன-யா& எ=; தாேன வாDகி ைவகிறா&. “உன3
ெதாதர>...”
காதி இத உபசார;3 எத எதிெராA4 கா*டவிைல.
“காேர*, இ&ட விQ3( ேபானதா ெசா&னாDக, பணDக*-யாசா?”
“அத வயிெதாிசல ஏDேககிற? ெர,டாயிர 1பாகி எDேக ேபாக...?”
“அதா, ெர,ெடா# எடதி இ(பி- ெடாேனச& வாD3றாDக&H

ேக வி(ப*ேட&. மா க, ;ைட(/. தா9த(ப*டவ Dகறெதலா&H...
நம3 ெதாிIச ஓரா

இ#கா# நம எV.எ&. இ#காாில, அவ மாமா.
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ெந2 வியாபார. இ(பி-&னா, ெராப ெகாறIச வ*-3 3<கிறா#. இ(ப,
இத மாதிாி ெடாேனச& வாD3றாDகறத அபல(ப<தி உடகEமி&னாKட
3<தி*<தா அதா*சி கா*டE. நா ெசாA ைவகிேற&. இ&னி3 ேததி

எ*-ல. ப&ன,டாேததி ேபால நீDக சDக; ஆ`3 வதீDக&னா வ;

K*-*<( ேபாேற&.”

“கட& வாDகி*டா அட?கEமில. இ(ப ேதாE;. பிற3 இவ ேவைலகி
இ;மாதிாி பண 3<கEனா எDக ேபாக? ெபாிய ைபய& உதவாம
ேபாயி*டா&. E வ#ச ப-கE, அ;வர?3 சி&னவைள4
க*-3<காம வசி#கிறதா? உDகி*ட ெசாறதில எ&ன(பா? பிரசைன
ஒ,ேணாட ேபாறதிைல.”
“நீDக அவநபிைகேய ப*-#தா எ(பி-(பா? நா& ப-கிற;3 அ
கAயாண;3 எ&ன ஒ*<? அவள க*-3<Dக?...”
“க*- 3<கிற;&னா ேலசாயி#கா? உDகமா இ(பேவ மா(பிளகி வா*,
ேமாதிர ேபாடE, இ#பெதா# ஏன 3<கE, அ(பி- இ(பி-&H பிளா&
ேபா<றா. ஒ# அI ஆயி(O< இ;ேவ, சவர& எ&ன விைல விகிறாDக? தாA

தDகேம ஆயி(O<. கட& வாDகி கAயாண க*-( பிடேற&. பிற3 உ& /#ச&
.னIசி ப-க வேசா ேவைல வாDகிேயா 3<க*<...” எ&

ெபா&ன-யாைன( பா ; ெகா,< ேகAயாக க,கைள சிமி*<கிறா .
“ஆமா,டால ெபா&H, நீ க*-கி*<( ெபாIசாதிய( ப-க வசிக
ேமசாதிலலா அ(ப-தா& ெச?யிறா. க*-கி*ட ெபாபிளய, a< K*<ற
;ட(ப க*ட&H நிைனகாம, அ;3 ஒ# அத 3<...” எ& கிழவ

ெவளி(பைடயாக( ெபா&ன-யா&தா& அவ க

ேத தி#3 ம#மக& எ&

உைட; வி<கிறா . காதி3 ேகாப வ#கிற;. “எனெகா,E இ(ப
கAயாண ேவணா” எ& ெவ-கிறா .

ஆைச நிழலா< கீ9( பா ைவ4ட& அம தி#3 ெபா&ன-யா&
தி<கி*டா2 சமாளி; ெகா கிறா&. எ;> ேபசவிைல.
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--------------

7

வயிர டராக [ாியனி& கதி க

நாக*ைட ம; வ# வ-ேவ2வி&

ேமனியி வி=கி&றன. க#DகாA ேபா& .ேகறிய கத உடA

அைரக தவிர உைடயிைல. மா பி2 .கதி2 வாAப Nசி& ேராமDக

நாக*-A#; வ-4 நீாி நைனதி#கி&றன.

கைரயி நி& .-கைள Nகிறா&. சளசளெக& நட> ந*<

ெகா,-#3 ெப,களிைடேய அத( பைச .-க*< N9த ேசைற
சதனமாக ெதளிகிற;.

அவி& பக அ; வத; அவ
ெகா கிறா .

ேவ,<ெம& லபெக& பி-;

ஒ# கவடற சிாி(ெபாA அDேக ெவ*ட ெவளிெயD3 ஓ இரகசிய ேசதிைய
அைலகளாகி ெகா,< ெசகிற;.
“பா;க-...! எ&ன தயிாிய?...”
“தயிாிய எ&ன! நா;க*ட இ&னகி வாDகினா நாளகி( / ளய
வாDகிகறா...”
மப-4 ஒ# 3`  சிாி(ெபாA. ேச 3ழபி வ,ண மல  ைகக

பைச(

/ ளிகைள ைவ;( Oமிய&ைன3( ப ப*டாைட உ<;கிறா க . இத3(

பிரதிபலனாக அைம ெபா&மணிகளா? ெந மணிகைள ெகா,< வ;
3வி(பா . 3-ைச இ#*<3

இலாைம, இ#(/, /#சனிட சிைம,

ெப,ணா?( பிற;வி*டத& ெபா(பினா வி= ைமக , ெவளி3
கா*ட.-யாத ேவதைனக

எலா 3ைமதா2, இத ெவ*டெவளியி விாித

பைமயி, அத தைளக

க*ட; ெகா,< ேபாகி&றன. ல*மி ஓரமாக

நா( பதிய ைவ; ெகா,< ேபாகிறா . இ; அவ க

ெசாத ம,. ஐய

Oமியி தாள- நட ேவ,< எ& .&னதாகேவ த,ணி வ#வத3 .& ப(

ைவ; நீ இைற; நட> .-தி#கிறா க . இ;> 3ைவ( பயி தா&. மைழ
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வ; ெக<காம நல ப-யாக விைளெவ<தா உடேன அ<த பயிைர4
ைவகலா.

“ஒ...” எ& சாபாாி& ெப,சாதி மாாியமா பாட 3ரெல<கிறா .
வா9ைகயி& ேம< ப ளDகளி அ-ப*<, க, 3ழி; க&னDக

ேத?;,

.-ெகாழி; அவைள உ#மாறி வி*டா2, 3ரA& வளைம அ(ப-ேய

இ#கிற;. ேதபா3 வி=வ;ேபா ெதா?யாம ;வளாம அத

ெவ*டெவளிைய தனெக& ெசாதமாகி ெகா @ 3ர.
“ஓ... ஓ... தDகதா N< க*-...” இவ

ேச ; தDகதா N< க*<கி&றன.

.ைற ைவத; அதைன 3ரக@

“தDகதா ெதா*- க*U...
அDேக தDககிளி பா<த?யா...”
3ர வானெவளியிேல தDக கிளிகைள( பறக ெச?கி&றன.
“ெவ ளியால N< க*-...

ெவ ளியால ெதா*- க*U... அDேக
ெவ ளிகிளி களி3ைதயா...”
இத 3ரA& அைலக

ெநளி; மி&னி நீ,< ஓ4ேபா; ேசாக இைழ4

தனிைமைய ேகாடா3 ைகயி வ,ண வ,ணமா?( Oவா?( பைமயா?
பாவாைட4 தாவணி4 பி&னக@ Kத ெநளி Oசிக@ ெபா*<

வைளயக@மாக அத ேசறி பைம நாக@ட& O(Oவா? ெகாI
விரகளி, அ; இைசயவிைல. 3`ெர& மடலவி9த தாைழ மணமாக

சிாி(ெபாA பர>கிற;.

சள சள ெக& ேசறி காக
ெதளிக, நா க*<க

உறவாட, ட(-(ெப& ேச;ளிக

வ;விழ, பாிகாசDக

ேம

கலக... அத இ&பலயதி

3த2 Kட( பாயா; “எ&னா- சிாி(/, ெநளி(/?” எ& ல*மியி&
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அத*ட23 ஒ# பவி இைல.

“தDகதால ெதா*-க*-, ெவ ளி ெதா*-க*-, பகளதாேல ெதா*- க*-&H
இதாயா இ=;கி*ேட இ#காDக. அலா க*-, கிளி4 3Iச.
ெதாDக>டH ேபர(/ ளய எ(ப(ேபா*< ஆ*<ற;?” எ& ெசாA

ேக*<வி*< அைவ( பா ; க,ண-கிறா . “அ;3 ெமாதலாளி அமா
தய> ைவகEமிேல...?”
வ-> மீைசைய( பA இ=; ெகா,< ெம;வாக உதி 3 Oக , வான;

இக தள ; ப&னி விசி கா ெமல நீ பர(ைப சிA க ெச?கிற;.

அவி& ெமா=ெமா=த ைகயி பைச4 சிவ(/மாக வைளயக . ல*மியி&

க,க

அDேகேய நிைலகி&றன. பதிய(பதிய வைளயக . இவ@3 எதைன

நா*களானா2 எ&ன ேவைல ெச?தா2 வைளயக

உைடயா. பைழய

வைளயகைள கழறிதா& /தியைவ அணியேவ,<. ஆனா காதிேகா,
.,<ைக, இர,< வைள ஏற நா&3 வைளக

உைடகேவ,<. ;ணி

;ைவதா உைட4, மாவா*-னா உைட4, அ<கி நா&3 நா*க
ைக.

அவி& நாக

தDகாத

பதியவிைல.

“யார-வ? ேம த,ணில ெமத3;? அமா- ெபா,<வளா? ஒ@Dகா
ஊனிைவ4DகU! சினிமால!”
ல*மியி& 3ரA அ /ாி; ெகா கிறா .
“யேகா. வார மாச மாாியமH3 விழா எ<க( ேபாறாDகளா. ைலயா வ;
3-சய எ<கE.&H ெமர*-*<( ேபாறா..."

ல*மி தைல நிமிரவிைல. விைர; ந*< ெகா,< ெசகிறா .
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“ப; வ#சமா எ<கல ஒ# வாிச4, அ(பலா சாமியில ஒ,ணில&H
ெமர*-னாHவ...”
“ஆமா, ப பH ெவ@Iசா2 ப3 ப3H 3பி எாிIசி*<தா இ#3.
எDக பாதா2 அ-த- ச,ைட, மனா2 ேடசH3 வாடா&H K*-(
ேபாறாHவ...”
மாாியமாவி& #Dகிய விழிகளி இ#; ஒ# ெபா*< க,ணி அத ேசறி
வி=கிற;.

“இளவ*ட ேபசி( பி<றாHவ அ;3 அPபவிகிேறா. மி&ன ேபாc
அ-சாவ, பி-சாவ மனிசன மனிசனா நடதE, KA ேவEH ேபாரா-ேனா.
ஆனா அ(ப இ(பி- ெவலவாசியா விதிசி! அ&னி3 அரமரகா2

காமரகா2 KA வத(ப> ஒேர கணகா> இ(ப> ஒேர கணகா>மில
ேபா>;?...”

“இவHவ சாமி 3பி*<*டா அலா நலா( ேபாயி<மா3!”
வ-> .ண.ண; ெகா,< வர(பி ஓ-(ேபாகிறா&.
ல*மி3 எ;> ெசால நா எழவிைல. வி#தாசல பி ைளயி& அ(பா அத

காலதி மிக சாமானியமாக தா& இ#தா . ெபாிய உைடயா ப,ைணயி ஒ#

காாியகார . அ(ேபா; ேகாவி சாமியிைல எ& தீவிரமாக எதி ;

இவ களிைடேய எத சாமி 3பி<தA2 ேசரKடா; எ& க*<(பா< ெச?த
வாAப( பி ைளகளி வி#தாசல பி ைள4 இ#தா&. ச.க;3 அத

நா*களி ேதாழ& தா&. ஆனா சாமி 3பி<த23 அ(பா இவ க

நில>டைமகார கைள4 அட3.ைறகைள4 எதி ;( ேபாரா*டDக
நிக9தியேபா;, அவ க

உய சாதிகார களாக, தனியாகேவ நி&வி*டா க .

இ(ேபா;, அத( ப,ைண க*<மானெமலா ஆ*ட க,ட பிற3, /திய

3தைகதாரராக> வியாபாாியாக> தைலெய<; ெசழி; வ# வ#கதி
வி#தாசல பி ைள, மளிைககைட, ைரVமி, வியாபார எ& ஊாி ெபாிய

அதVைத( ெபறி#கிறா . .த மைனவி3 இர,< பி ைளக . இர,டாவ;
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மைனவி3 & ெப,க , ஒ# ைபய&. .த மைனவி இ#3ேபாேத
மமண ெச?;ெகா,டா2, அவ

இ(ேபா; இைல. & ெப,கைள4

க*-ெகா<தி#கிறா . NரமDகலதி ஒ# ைபய& மளிைக கைடைய(

பா ; ெகா கிறா&. இர,டாவ; ைபய& -ராட ஓ*<கிறா&.

இைளயதாரதி& ைபய& ைமனராக திாி; ெகா,-#கிறா&. இ(ேபா;, இவ

அம& ேகாயிA விழா எ<க ேவ,< எ& திU சாமி பதிைய கா*<கிறா .
ைத அவைட3 .& இவ க

ஐ; 3<பதா# ேகாயி எைலைய வி*<(

ெபய ; ேபாகேவ,< எ& தி*டமி*< ெந#க- ெச?வ; எதகாக?

இர,ெடா# விைதQ&றி அைவ ெகா-ேயற ெதாடDகியி#ைகயி, ஆ<
ேகாழிகைள(ேபா அவைற( ெபய ;( ேபாக.-4மா?
அத அவைட3( பிற3 ேகாயி விழாைவ ைவ;ெகா ள Kடாதா?

இ(ேபா; மைழெந#க எ& ெசால.-யா;. இ(ேபா; ஊ& பயி Oசி

பி-காம, /ைகயா& அ,டாம கதி பி-;, ெவயி /=க மணிப=;

மைழ3 .& அாிெத<கேவ,<.

எலா க,டDக . பிற3 உடேன மநட>, ( பி-3 ெந#க-யி

உைழக ேவ,<. எலா நிைறேவறி வயி மன. 3ளி தா தாேன

சாமி3 சேதாஷமாக( பைடக .-4?

அ& N<Nடாக வ; சாமி 3பிடKடா; எ& ச*டமி*டவ&, இ&

ெந#க-யி 3பிட ேவ,< எ& 3-ைசைய( ெபய க ெசாவ; எ(பநியாயமா3 எ& உணரவிைலேய?

ல*மி கா வர(பி த*ட தி<கி*டா ேபா நிமி ; பா கிறா . எேலா#

ைகயி க-கார க*- ெகா,டாேபா கைரேயறி வி*டா க . அ தா&

.த. அவ@3 கணகாக வயிறி மணி அ-;வி<. அவ
மறவ க

கைரேயறினா

ஒ# விநா- தாமதிகமா*டா க . வ-ைவ4 காணவிைல.

ெதாைலவி க#ேவல மரத-யி அவ க

ெசவ; ெதாிகிற;.
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காவாயி ேசைற க=வி ெகா கிறா . ைக(பி ைளகாாிக

#மணி4

ெசவி4 வி<விெட& N*<ேக ெச&றி#(பா க . மாாியமா ஒ<Dகி

#Dகிய உ#வமாக வர(பி இவ@3( பி&ேன நடகிறா .

“ெர,< ெவதில இ#தா 3ேட& ல*மி. ேசாெறா,E எ<தார இல.
ேமA3( ேபாயிதா எ;னா2 வாDகியா; ஒல ைவகE.”
ல*மி இ<(/ #3( ைபைய தள தி உ ளி#; இர,< வா-ய
ெவறிைலைய4 பாைக4 எ<; ெகா<கிறா .

நைட விைரவாக மகிற;. வ->3 சா(பா< ஒ& இ& இ#தி#கா;.
ைகயி காசி#தா -கைட3( ேபாயி#(பா&. க#ேவல மரத-யி அ

காைலயி ெகா,<வத நீ ேசா கார;ைவய2 ம,<கிறா& எ&ப;
/ாிகிற;.

அைம இர,< ெவறிைல4 பா3 ;,<( /ைகயிைல4 ெகா,< பசிைய
அடகி வி<வா . அ தDக

ேசாறி அவH3 ஒ# பDைக ெகா<(பதி

தாயான அவ@3 வா*டமிைல. அவ@ தைலயாாியி& தைலமகளாக, அத(

ப#வதி வா9வி& இனிைமகைளேய எ,ணி கன> க,-#த காலதி பசி
ப*-னி ெதாியாம ெதா,ட #3 ெதா,டனா? இ#*-2 வயகா*-2

வழி ;ைணவனாக ெச2 ஓ ஆ, மகனி& நிைனவிேலேய உ#கியி#கிறா .
இத நீ சகதியி கீறினா2 பைம Oாி; சிாி3. வா&ெகாைடயி மனித

சிைமக

ஒ#/ற அ=தினா2 இயைகயி& மல சியி& வேட ப-வதிைல.

உைழ(/3 இயைகயி& அரவைண(/3 எ(ேபா; ெந#க. சிாி;

சிாி; விகசி3 ெப,ைமயி& கவ சியி, க#க#ெவ& மி&னிெகா,<

பசிய நா க*ைட Lகி வ# எத ஆ,மகH கிறDகாம இ#க

மா*டா&. மைடதிற; வ# ெப#கி எத அரE3 காவ இைலெயனி
அ-;ெகா,< ேபா?வி<. இவ

காவா? கட3.& அவேள ேசா

Lைக -ைவ; வி*< ைக க=வ வ#கிறா . வ-> ச எ*ட நி& `-

/ைககிறா&.

அவி& .க எ(ேபா;ேபா Oாி(பாக இைல.
“ஏ,- ேசா தி&னாசா?”
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“அ; N*ல ேசாெறா,E ஆகAயா ேந;. நா ந*< ேசா ெகாIச
வ 3<ேத.”
ல*மி எ;> ேபசவிைல. மீதியி#த ேசாைற கைர; 3-;வி*<

காவாயி Lைக க=>கிறா .
மாைல நா&3 மணி3

அத( பDகி& நட> .-; வி<கிற;. N*<(பக

வத பி&னேர KAைய கணகி*< ெகா<(பா . அ>3( பசியாறவிைல.

சாதாரணமாக வயி நிரபவிைலயானா .&னதாகேவ N*<3 ெச&
ஏேதH இ#கிறதாெவ& 3ைடவா . ஒ&மிைலெயனி ெபா=ேதா<

உைலேயறிவி<வா . இ& த& பD33 காைச வாDகிெகா ள

ஓ-வரவிைல. Kைடயி வழியி கிைட3 க ளி, ம*ைட எ& ெபாகி(
ேபா*< ெகா,< நாயக N*<3( ேபாகிறா . தாழ /த க

ெசறித

காவா?கைர. இனி ேநா&/காலதி 3(ெப& மண கம= 3ைலகைள வ->

பறிெத<(பா&. பாைப(பறி அவH3 அசமிைல. வாைல(பறி

லாவகமாக கரகரெவ& ழறி அ-(பா&. அ>3 அவைன அ(ேபா;

கா,ைகயி உட சிA 3. வயகா*- அவ@3 நிைன> ெதாித

நாளிA#; வ-> இைணத ேதாழ&. அவ& ப ளியி ப-த நா*க

அவ@3

நிைனவிைல. ஏ க*- உ=வா&. மைடசீ ேநாகி, நா( பறி;, அாிெகா?;,
அ-;, ைவேகா பிாி;, எலா( பணிகளி2 அவ& இ#கிறா&. ச*ைட

ேபா*<ெகா,< அவ& ட>H3 ெச2 ேகால மனதி நிைல(பதிைல.
வாைன ேநாகி யாேரா Oவித9கைள Nசினாேபா& உைட மரதிA#;
3பலாக 3#விக

பற;ெசகி&றன.

ெத3 ெத#வி& ெபாிய ெபாிய பாழைடத ெகா*-க@ 3*-வ க@
ஒ#காலதி ப,ைணN<களி& சீ 3ைலைவ வி @ ெகாைலகளாக

மாறியி#கி&றன. க,காணி(பிலாம ஆDகாD3 நி3 ெத&ைன மரDக@
Kட( /திய சீரழிைவ கா*ட க வ-4 பாைனகைள கவி9;

ெகா,-#கி&றன. எதி சாாியி /திய ெத# வாக சீராக ைவேகா ேபா ைவ

ேபா த Kைர 3-ைசக

;(/ரவாக கிளி ெகாIகி&றன. சிறிய

விவசாயிகளான ேம சாதிகார களி& N<க

அைவ. 3Iசித 3ளதி ப*<

ேசைல ஒ&ைற அலசி ெகா,-#கிறா . 3ளதி 3ளிகவ# ேவலமா,
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“ஏ,-, ஆ# வதி#காவ ஐய# N*-ல?” எ& விசாாிகிறா . “ெபாியமா
வதி#3...”
“ப; நா இ#3மா?”
“இ#(பாவ ேபாலதா இ#3. ஐய# ெசா&னாவ. 3Iசித அமா@3
மி&னி(ேபால .-யல, நீ வ; த,ணி இ@;3<, Kடமாட ஒதாச
ப,E&னாவ.”
அ இத3 ேம ேபைச காதி வாDகி ெகா ளவிைல.
நாயக N*< ெகா*- சாணிைய வாாி(ேபா*< வி*<, கிண நீாிைற;

ெதா*-ைய நிர(/கிறா .

சத ேக*<( ெபாியமா வ#கிறா .
“எ&ன- அ? ேந; கடNதில கலா*டாவாேம?” அ தைல நிமிர மா*டா .
“என3 ெதாியா;Dகமா!”
“எ&ன- ெதாியா;? வ-வ( ேபாcகார& K*-( ேபாயி நா2 த*< த*அH(/னானாேம?”
“ஆ# ெசா&ன; ெபாியமா?”
“ஆ# ெசாற;? ஊேரதாI ெசா2;! அ#ணாசல கைட3( ேபாேன&.”
நாயக N*டமா>3 வ/ பி-3. இதமாவி& /#ச உயிேரா< இ#த

காலதி, அவ க@காக ெகா- பி-3 தைலவ களி ஒ#வராக இ#தா .
அவ மைறத பிற3 தைல.ைறகளி எவ# ஊ ம,ணி ஒ*டவிைல.
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நிலDகைள எலா வி வி*டா க . ெபாிய பDகளாவி ெவளவாக

3-யி#கி&றன. பளபள3 கபாவிய KடDக@, .றDக@, .க(/

க*-ய மா-4 பாழைட; கிடகி&றன. ெபாியமா ம*< ெவ ைள சீைலைய

உ<; ெகா,< பி&க*< N*- /ழDகி ெகா,-#கிறா . இவ

வா9ைக3 மக&க

எ;> பண ெகா<(பதாக ெதாியவிைல. க

3தைக(

பண, அபமான நிலதி& விைள> எ& கால த @கிறா . கைடசி மக&

க,ணH இவ

அ,ணH சம வய ேதாழ க . க,ணH3 கயாணமாகி

ஒ# 3ழைத4 இ#கிறதா. ஆனா அவ& மைனவி இD3 வ; அ

பா ததிைல. ெபாியமா ம*< அ-க- அவA-; ெகா,<, மாவி-;(
பணியார *<ெகா,< ேபர( பி ைளைய( பா க(ேபாவா .
அமா@3 வ/ எ&றா சீனி ல*<தா&.
“ேகாயி ;ல 3-சய( ேபா*<*< அDகிேய Kச நாசமிலாம

க&H3*-ய ேதா2ாிசி க,ட ேபா<றாHவ&H வி#தாசல

கதினானா. எDகி*டKட .&ன வகீைலய# சசார வத(ப ெசா&னா. எDக
பா தா2 ச,ைட4 க(/மாயி#3. ப; வ#சமா .டகி(ேபா*ட

ேகாயிைல( பா கE. அவ ஊ  ேதவைத. நா& K*< >#தால;கி*ட

ெசா&ேன&னாDக. இத அமH3 அத நா ள, எDக மாமனா நா ள தி#விழா
எ<(பாDக. காமாைல, சர(பளி ஒ*-யாண, பதக, ஜைட ெமா3, .;(
பதிச தைலசாமா&, எலா நைக4 ேபா*<, ப; நா விதவிதமா அலDகார

ப,Eவா#, 3#க . இ(ப இ#கிறாேர, இவ#3 மாமா. அெதலா ஒ=D3

ப,ணEHதா வேத&னா. அதா, உDக தைலயாாி தாேன ச.க, K(பி*<
ெசா2Dக&னா. உDக(ப& எDக ஆளேய காணU?”
“ஐயா>3 உட/ நலால ெபாியமா...”
“எ&னா- ஒட/3? அ&னி3 ேகாபா2 ெசா&னா, அ(பா ட>H3(
ேபாயி#கா#&H?”
“அ&னி3 உட/ சாியிலதா, அகா
ேபானா...”

காேலஜில ேசகEH ல*ட வதிசி,
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“அ- சைக, எ&னா- காேலஜி, இனி4? அதா ப; பதிெனா,E&H
ப-சாேச? ெபா*ட( / ளDகள கால;ல க*-3<காம எ&னா- ப-(/?
உDக(பHேக த& நிைல ெதாியாம(O< சில சமய...”
அ தைல நிமிரவிைல. "ஏகனேவ உDககா ஆளமதிகமா*டா, உடயா
N*<ல மக ெப; ெதா*-ல ேபா*டாDக, K(பி*டH(பினாDக&H ேபாேன,

இவ வதி#தா. தி#பி எDKடதா வ,-ல வதா. அ<(/ இ-Iசி ெகட3.

3ள;ம,E ெகட3 ஒ# Kட அ ளி*< வா- ம.*-ய எ<தி*<(

ேபாயி&ேன&. நாளகி வ; தாேர&. இ(ப ேநரமாசி&H ேபானா, ேபானவதா.

ஒDகி*ட ெசாலலா&னா நீ காAல கIசிய வ-சி*< வ#வ. மயா நா உDகமா

வ; ம,Eெர,<Kட ேபா*-*<(ேபானா. அ:வள> க#வ, க>ெரத

இ(பேவ காேலஜில( ப-க( ேபா*<*< எDேக; /#ச& ேதடற;? ஏேரா*<ற
பயேல ேமாதிர, வா*&H ேககறா&. சாமா&லா உசி3( ேபாயி#3.
இதில எ&ன எ<(/ காேலசி, ைகேயசி&H?”
ெதா*- நிரபியாயி. “ேபா? வர*<மா” எ&ற பாவைனயி நிகிறா .
“உ& தாதா மாம& லா இத N*< உ(ைப தி&னவDகதா. இ(ப சDக அ;

இ;&H பவராயி*டா& உDக(ப&. க @3 காசில&H உDக தாதா தலய

ெசாறிIசி*< நி(பா&. ஒ#த& எ*-( பா கிறதில. நாH ஒ#

.#Dக(ேபா; ெகா,டா; இ(பி- ந*<ைவக ெசா2&H எதினி நாளா
ெசாA#கிேற&. ேதIசா O<வாHவ? விவாசேம இலாம O*<;?

எDைகயாலா இலாம நீDக இ&னிகி இ(பி- தைலெய<தி#(`Dகளா?”
இ; ஒ# ெபாிய ெதாணெதாண(/. கதிாி; ெகா,<வர .-யாம ேதனி3ளவி

ேபா ெகா*<.

அ>3 ேநரமாகி இ#*-வி*டா 3ளிக.-யா;. ேசைல நைன;வி*ட;.

ஒ# வழியாக கதிாி;ெகா,< 3ள;3 வ#கிறா .
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Kைடைய கைரயி ைவ;வி*< ேசைலைய ஒ# ப3திைய மாரா(பாக

றிெகா,< மற ஆைடகைள கச3கிறா . ேமேக வானி ெசைம பரவி,

கீ9திைசயி ெசறித க#ைம4ட& .தமி<கிற;. 3ளதி அமி9; அத

நீ கதி ஆ9; ேபாகிறா .

ச எ*ட தி<தி<ெவ& 3ளதி& அைமதிையேய கல3 வ,ண
ேகாவண;ட& ஒ#வ& பா?; .=3கிறா&.
இவ

ச*ெட& கைரேயறி ேசைலைய இ=ைகயி அவ& 3ர இனிைமயா?(

பா?கிற;.

“ஏ அ;3 ளாற ஏறி*ட? நா வதி*ேட&னா?”
“பி&ன, ெபாபிள 3ளிைகயில வ; எ#மகணகா >=தா?”
3ளதி ெநளி4 ஈரேசைலைய( பறி உத<களி அ=திெகா @ 3பி
இ&H ேகாப ஏகிற; அவ@3.
“சீ...”
ேசைலைய( பி<D3 ேகாபதி இனிைம ெகா(/ளிகிற;.
ஏறி ெந#Dகி வ; அவ

எதிேர விழிகைள K ைமயாகி, பா ;ெகா,ேட

நிகிறா&. வானி& ெசைமைய க#ைம .=;மாக ;ைட;வி<கிற;.
ஒைற ந*சதிர கீ9வானி ேதா&கிற;.
“அ...”
ஈரேசைல மீ; வைள4 ைகைய அககிறா .
“உDகமா எ&னேம நிைனசி*டாDகளா அ?”
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“எ&னா;3?”
“நீ... நீ என3 ேசாவசிேய அ;3!”
“இனிேம N*<3( ேபானாதா ெதாி4. ேகாசி*டா, அ;3 நீ எ&ன
ெச?ய(ேபாற?”
“நா... நாளகி எDK*ட; ேசா ெகா,டா; 3<(ேப...!”
இ<(ைப( பறி வைள; நீ#

இ=கிறா&. இனிைம சிA (/க

உடெலD3 மி& ;களா?( பர>கி&றன. /திய க&3*-ைய ெதா*டா அ;

சிA (ப; ேபா அவ

ெநளிகிறா .

“அ, நா ேபாயி, உDைகயாகி*ட, .தலாளி, அவ நாD க*-கிேற&. நா ேவற
ெபா,ண நிைனசி( பாகமா*ேட&H ெசால(ேபாேற&.”
“ஐேயா, அ>சர(ப*டா, எ(பி-? எDககா கயாண ஆகாம எ&ன பதி(
ேபறதா...?”
“உDககா கAயாண எ(ப ஆ>...?”
“அெத(ப- என3 ெதாி4?”
“அ;வைர3 நா ெபாக.-யா; அ...”
“...எDைகயா, ஒ#மா&னா2 ெசாதமா நில வசி#கிற ஆளா பா;தா க*-

3<கிறதா ெசாA*-#கா#. ஏ&னா ஒ# நா ேசாறிலாம மக

இ#கமா*டா&H அவ#3 ெதாி4.”
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“ெபாIசாதியவசி ேசாேபா*< கா(பாதாத பய&H நிைனசி#கிறாரா
அ>#?... என3 கா2 ைக4 இ#3 ஒ# மா&ன, ேவA ேவAயா ெநல
இ#திசி எDக@3 மி&ன. ஒன3 ெதாி4மா?”
“எDக?”
“அதா, நாக(ப*ண;3 ெகளக. அ/*< எDக ெநலதா...”
“நாக(ப*ண;3 ெகளக... அ(பிU&னா கடAல?”
“ஆமா. அெதலா நம ெநலதா. த,ணியா( ேபா.”
ஒேர சிாி(/. “நாம ஒ#க நாகப*ண ேபாவE. க(ப பா கE.”
“எ&னா ெபாி...ய க(ப? நாம மானதில ேபாற ஏேராபிேளனில பறகEH
ெசா2 அ...”
நீ#3

அவைள இக அைண; ெகா கிறா&. காேதா< ேக*கிறா&.

“இ(ப மானதி ேபாறா(பில, பறகிறா(பல இைல?”
----------------

8

விைளயா*<( ேபால ஒ#வார;3 ேமலாகிவி*ட;. ச.கதா நடக

.-யவிைல. Nக இ#கிற;; மIசளாகி( ப=க>மிைல. காைல4

மாைல4 வர(பி2 வா?காA2 நடகேவ,-ய ஒ#வ#3 .டDகி
கிட(ப; மிக க-னமாக இ#கிற;.

ஒ#நைட ட>H3( ேபாகலா எ&றாKட, பV நி3மிட வைரயி2

நடக.-யா;. யாாிடேமH வ,- ேக*க ேவ,<. யா ெகா<(பா க !
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பைழய ேவ/ ஒ& ஐய நிலதி இ#கிற;. அைத ெவ*- ஒ# வ,- ெச?;

ைவ;ெகா,டா மிக உதவியாக இ#3. ஆனா எதைனேயா

எ,ணDகைள( ேபா& அ;> .தி ; பல&ெகா<3 எ&ற நபிைக
இலாம மD3கிற;.

அ&மாைல விள3ைவ3 ேநர, ல*மி சாமா& வாDக கைட3

ெச&றி#கிறா . காதி தி,ைணயி .ழDகாகைள க*-ெகா,<

அம தி#கிறா .

ெவ ைளயாக இ#*- ெதாிகிற;. அத ேநரதி 3-;வி*< வ# ஆ,களி

யா# அதைன ெவ ைள ;ணி3ாியவராக இ#க மா*டா க . ஏேதா ஓ

ஆ வதி உத(ப*டவளாக காதி எ=; வாயிA வ; நிகிறா .
“ஏமா, காதி? ச.க இ#கிறானா?”
“இ#கா#!... அ(பா!” எ& உ ேள ேநாகி காதி ெம;வாக 3ர
ெகா<கிறா .

“வி#தாசல பி ைள4 ைலயா# வாராDக...”
ச.க ெம ள எ=தி#கிறா . “ெவளக ஏதி வாசல ைவ” எ& Kறிவி*<

வாயிA வ; நி& ைக K(/கிறா .
“வாDக வாDக...”
தி,ைணயி வ; உ*கா#கி&றன .
“எ&ன(பா? ஒட/ெக&ன?”

காதி வெரா*- விளெகா&ைற ஏறிெகா,< வ; ஓரமாக ைவகிறா .
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“கால .

3தினா(பல இ#தி. இ(ப எ&ன&ேன /ாியல. 3;வA ஒ#

வாரமா மIச 3ழசி( ேபா*<, அதி மதாைர இைல, ஊமைத இைல
ெகா,டா; வா*-( ேபா*<, /ளி 3ழசி காசி [டா ேதசி வ எலா
பாதாசி. ப@க>மில, உைடய>மில.”
“அட? டாடாி*ட யா *ட&னா2 கா*டKடா;?”
“அதா& NரமDகல ேபாற;&னா2 வ,-ேவE, இDகதா டாட யா#மில.
ட>H3( ேபாயி கா*டலா&னா2 வ,-யில.”
“இ; பாதா வாத ேகாளாறா*<லா ேதாE;? 3 ேவA(ப#திய அரசி(
ேபா*<( பா#. க(/H அ.Dகி<.”
ைலயாாி& ைவதிய இ;.
“நட>, உழ>, Oசிம#; வாDகி*< வ; அ-கE. நா& நி&ன எடதி
நிகாம தினாதா .-4. N*-ல ெபாபிளேய .= அDக இDேக

ேபாயி(பாகEனா எ(பி-? ெராப சDக*டமாயி#3.”

“அெதலா சாியா(O<. இெதலா ஒ# ேநர பதாத ேகாளாதா&. ப;
வ#சமா அமH3 ஒ,E ெச?யாம ேபா*<*ட. இ(ப வி*-டKடா;.

ேபான வ#ச பா#, மழவ; 3வOரா பாழா( ேபாசி, ேகாடயில மா<

க&ெனலா சீ3 வ; அ; ேகாளாறா( ேபாசி. இ;ெகலா எ&ன

காரண?... நாம இ&னி3 ஊ#ல ஒ# மதி(பா தைலெய<த பிற3 நாமதா .&ன

நி&H நடதE. வகீைலய# சசார வ; ‘அ(பேவ எலா ெச?யிDக, N*<
இ#/( ெபா*-ல நவ ந*ெடலா இ(ப> Oத கா3ற மாதிாி எ;3

வசி#கிற;. சாமிகி&H இ#கிறத சாமி3 ெச?யE’H ெசா&னாDக

அத காலதில ஊாில எலா ேச; அமH3&H ஒ;கி வச ெசா;...
அதனால, விழா எ<கிற;&H தீ#மானமாயி*ட;.”
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“அதா மி&னேய ெசாA*UDகேள?”
“ெசா&ேன&, ஆனா நீ ஒ# ஆbH எ<கAேய? ேகாயி வளவில இத அI

ேப#தா 3-சய வசி*<, ேகாளி ஆ<&H 3-ேயறி Vதிரமாயி*டாDக! ேபான ைத

அ(/ ேபாேத இ(ப- ஒ# உேதச இ#3&ேன&. சாைடயா ேவற எட

ேபாக*<H. ேபானாHவளா? உ&ன ஆளேய காEற;கில. நீ ெவவசாய

சDக, மாநா<, ேபரணி&H எ(ப பா தா2 அDக இDக ேபாயி*-#கிற, விழா

எ<கிற;&னா .தல வள> .[< ;(/ரவாகி, ேகாயில( /;(பிகE.
.&னா- ஒ# ம,டப மாதிாி ேபாடலா&H மணிகார#, ெசா&னா#...”
“அ;ெகலா நாDக ஒ,E இ(ப தைட ெசாலcDக. ஆனா, ஆ@வ
எேலா# இ(ப உழ> நட>&H இ#கயில, எ(பி- இத ெசா2ற;. நீDக
ேயாசிசி( பா#Dக...”
“அதா தலகி அப; 1பா 3<;டேற&H ெசா&னேன?”
“அ; சாிதாDக, இ(ப ேவைல இ#கற(ப அவDக நா2 கா சபாதிசாதா உ,<.
அவHவDக 3-சய( ேபதி*<( ேபாவEமி&னா அIசா நா தவகமா3.
ஏேதா /ட பாகH ேபா*-#காDக. அதனால நீDக ஒ# ெர,< மாச

ெபாDக. /ர*டாசி அ(பிசில...”

“அ(ப ம*< ெந#க- இைலயா? அ(பதா 3வ அ(/, தாள-&H
பற(`Dக.”
“அ; சாிதா, ைத அ(/ ஆன பிற3 விழா வசி3Dக.”
“அ(ப ம*< சாஜா(/ ெசால மா*டாHவளா? வ#ஷ Oராதா இ(பலா

ேவைலயி#3. ஒ,E தீ மான ெசIசா பிற3 மாறKடா;. இ; அம&

காாிய. அ;னால ஒ# ரசாபாசமிலாம இத ெவவகார .-யE. இவDக
3-ைசைய Kட, அDெகா,E இDெகா,ணா இ$ட;3(

94

ேபா*-#காHவ. தமா எ<தாதா, ெபா,<வ வ; ெபாDக ைவக,
அ<(/ ேகா< இ=க, ஒ# நாடக அ; இ;&H வசா அலா உகா; பாக
பத ேபாட .-4. ஒதலயாாிெமவ அத வ-> பய...”
3ர இறDகி, தீவிர;

Pைழகிற;.

“அத ேதேவதிர& பய இ#கானில?... அதாபா? உDக ஆ@தா, இத
ேவ*<வ]# வ,ணா 3ள ேசாிேல; லா ப-சி*< வதி#கா&ல?”
“ஆமா?...”
“அவ நட(ெபா,E சாியில ச.க, உ மனசில ெகடக*<. பயH3

அ(ப& ெவ*<(பழி 3;(பழி வாDகி ெசயி23( ேபானா&. பி&னால எலச&

சமயதில எதிரா@வேள இவன ெவ*-( பழி வாDகி*டாHவ. அமாகாாி

ஆத3-யா நாடககாரேனா< ஒ-(ேபானா.”

“அெதலா ெதாிIச;தா. இவ& ப-செதலா ெதாி4ேம? ெக*-கார(பய.
இ(பKட ப;நா மி&ன பாேத&, அவHெக&ன?”
அ- மனதி ஒ# சமய காதி ப-; .-;, க*<வத3 ஏற இைளஞ& எ&ற

எ,ண .ைள வி*-#த;. அவைன K(பி*<( ேபசேவ,< எ& ஆவ

ெகா,-#தா . ஆனா...

“அதா... இ(பதா தீவிரவாதிDக நிைறய தைலெய<தி#காDகேள? அIசா
மாச;3 .&ன, ஆO பகதிேல; ெர,டா@வ இவ& a*-லதா

தலமறவா தDகியி#தாHவ&H என3 ேசதி ெகடசிசி. அவHவ

ெவ-3,ைட வசி*< ெவளயா<றாHவ. அத காலதில இெதலா இ#த;தா.
நம கீ9தIைச( ேபாரா*ட நாடறிIச;. இ&னி3 ஆ,டா& அ-ைமயில,

அாிசன மக@3 எலா அத வதா. அ-ைம(ப*-#த; அ-ப*ட;,

பழய கைத. இ(ப, இவDக நட.ைறய உடகிறாDகளா. அ(ப நம 3மேரச&
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வ; ெசா&னா, கிட >*-#த நிலதில, காவ23( ேபாயி*-#கயில
பாதானா. ேகாவி வளவில உ&ேனாட ஆ@வள வசி
L,-3<கிறா&H...”

ச.க அதி சி4றாேபா பா கிறா .
“இலா*- இத வ->(பய இ:வள> எகிற மா*டா&. ஏDகி*ட இDக ஏ*ட?யா
ெசா&னா# சரக சபி&Vெப*ட# Kட ெசா&னா#. இத( பக;ல Kட

அவHவ /ரேயா-*< வாராHவ. அத( பா;கி*ேட இ#கிற. ேதேவதிர&

பயதா இDக சேதக(ப<ற ேப வழி. ஆனா, ஒ,E ச*<H ப,ணற;கில.

எதாH ேக*டா, ஜனநாயக, அPமதிசி இ#கிற பா *-, கா* வசி#ேகபா.
ஆனா வா* ப,EறH.”
“அ(பி-யா? அதமாதிாி என3 ெதாியாம எ; நடகிற;கிAேய?”
“அட ஒன3 ெதாிIசா நட;வாHவ? இ(ப ஐயனா ெகாள;காரDககி*ட
L,-><றா&. வய23 ந<வ 3-சய( ேபா*<கிடறா. தாிசா ெகடதிசி,

அ(ப சாி. இ(ப ெச*-யா# ைகமாறின; இவ& தீவிர ெவவசாயH ப,ணி*டா.
வயல நடவாயி*ட பிபா< மிதிசி*<( ேபாற;ெக&ன&H ேக*டானா.
வ->(பய ராவில ேபாறா&. தலவ&H ேப# வசி*டவ& இ&னி3 ஏ,டா

ேபாரா*ட;3 எறDகாம ெபா,E ப-(/&H ேபாறா&? இவ& இ&னி3
ேமேல ேபானா&, O $வா வாறா&, அ(பி- இ(பி-&H ேபறா(பல. நீ ஒழசி

நா2கா ேசதி#கிற. இவHவ@காக எதினிேயா தியாக ப,ணி மி&H3

வத உ& ைபய& இ&னி3 க>ரவமா ப-சா&, ேம சாதி( ெபா,ண
க*-*டா&. எேதா a< க*-#ேக...”
“எDகDக? N*< கட& அ(பி-ேய நிகி;. வார; சா(பிடற; சாியா(
ேபா>;...”

“அ; சாி, உ=தவDக கண3( பாதால அ; ெதாி4? இவHவ@ெக&ன?

பயி# தீIசா2 அ=வினா2 மழெபIசா2 ெப?யா*-4 KA வாDகி*<(
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ேபாறாHவ. ெபா(பா இ#; எ&ன ெச?றாHவ? அ&ன&னி3 கிடகிறத
அ&ன&னிேக க @கட, சாராய கட, சினிமா&H ெதாலசிடறா&.
ப,ைணயா

பா;கா(/ ச*டH எ(பேவ ராஜாஜி ெகா,டா;, அ-ைம

ஆ,டானில&H ஆகி, KAய ஒசதியா. ஆனா, இ(ப> இவHவ

கAயாண, க# மாதிர எலா;3 .தலாளி&H தாேன 3ழயிறாHவ?...”
ச.க;3 3கிட நா எழவிைல.
“அர பால ப ளி வசி#கா, உண> தி*ட இ#3 எதினி ேப# ெதாடசியா
ப ளி3 அH(/றாHவ? கணெக<;(பா#? மதக-ல ந,< பி-சி*<,
ெத#( ெபாகி*< திாி4;Dக. ேக*டா அதில, இதில, எ(பி-(

ப ளிெகாட;3 அH(/ற;&H ேபறாHவ. நாம .&ன ேபாவEH ஒ#

எ=சி வாணா? மா வா=றவன( பா;( ெபாறாைம ப*டா( ேபா;மா?”
நாய, நாய எ& ச.க;3 ேதா&கிற;.
“அதா, உ ெபா,E சி&ன3*- இ#கிறால? அத இவ&

வளசி*-#கிறா&. இ; நாயக a*<3 வ; எேதா க=வி ெம=வி சீலகீல

ேதாசி 3<கறா(பல. இத( பய ேபாற(ப வர(ப, அத வளசி*<( ேபாறா&.”
“ஆ#... வ-ைவயா ெசாறீDக?”
“ஆமா. நீ க>ரவமா இ#கிறவ&. எ&ன ஒ,E&னா2 நீ ப ள 3- வா?கா#,
அவ& மா< திDகிற பற(பயதாேன? நாளகி எ;னா2, ஆசி&னா ஆ ஊ&H

அ(ப கதி பிரேயாசனமில. இ(ப உ ப?ய& க>ரவமா ேவைல ெசIசா&. ேம

சாதிய க*-யி#கிறா&. அ;ேமல ேபாற வழி. ஆனா, இ;... சாியில பா#? அட
நட>3( ேபாறாDக, ெபா,<வ. இ(ப கால ெராப க#(பா இ#3. ேமசாதி(

ெபா,<வ அலா#ேம நட>3( ேபாறாDக. ஆனா இDக ஒ@க ெகாறய

Kடா; பா#?”
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இவ நி; ேநரதி ல*மி Kைடயி சாமா&க@ட& ெகாைல வழியாக
உ ேள Pைழதி#கிறா . ச.க எசிைல K*- வி=Dகி ெகா கிறா .
“எ&ன ல*மி! நடவா?”
அவ

ேதாைள( ேபா ;ெகா,< வாயிப-யி சா ; “ஆமா, வாDக,

அமாலா ெசாகமா?” எ& ேக*கிறா .

“எலா ெசாக. எDக சி&ன3*-? அ; நட>3( ேபாயி#கா?”
“ஆமாDக. நாயக a*<3( ேபாயி*< வ#வா...”
“ெகாIச எசாிசி ைவயி. இ(ப, ேகாயி விசயமா வேதா. எலா /;(பிசி,

விழாவ நலப-யா எ<கEH ஏபா<. ச.க;கி*ட ெசாAயி#கிேற&.

எ&ன சாமியில&H ேபன(ப Kட, ெபா,<வ >ட மா*UDக. நீDக ேபாயி

3பி*< வ; ஆ/ளக@3 தி#நீ 3D3ம ெகா,டா; ெகா<(`Dக. இ(ப
இதினி வ#ச;3( ெபற3 விழா விமாிசயா எ<கEனி#3. ெபா,<வ

எலாாி*ைட4 ெசாA<. மகிெல<தி*< விமாிசயா 3லவ இ*<*< வ;

ெபாDக வ?கE. ெபா,<வ இலாம அம& விழா சிற(/ இல.”
“வசி*டா( ேபாசி...”

உ ேள ெச& த*- ெவறிைல பா3 ைவ; ெகா,< வ#கிறா .
“ெவதில ேபா<Dக...!” வி#தாசல பி ைள மகி9; ெவறிைல ேபா<கிறா ;
ைலயாH3 நக ;கிறா .

“இவ#3, கா2தா இ(பி- NDகிெகட3. வ,- எ;னா2 கிடசா,

ஆபதிாிகி&னா2 K*-*<( ேபாயி பாகலா. காச2 இ#3. ெகட;

அவதி(ப<றாDக...”
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“அதா...” /ளிெச& வாயிA ெவறிைல சாைற உமி9; வ#கிறா . “வ,இ#3, ஆனா மாெடலா ஒழ>3( ேபாயி#3. இலா*- ஒ# விலDக.
இல, தார;3. இவH3 ஒ,ணில. ைலயா# ெசா&னா(பல வாத
ேகாளா, இ; இ(பி-தா இ=த-3. இIசி3- ைவதிய# ஒ# எ,ண

வ-சி 3<(பா#. நா& ெசாA அH(/ேற&. அமH3 ேவ,-க ஒ#

ெகாற4 வரா;.”

“இவDக ப<தி*டேத ஒ,E ஓடADக...”
“ஒ,E வரா;. நா& ெசாற பா# உDைக ராசியான ைக ச.க. .தல
உDைகயால ப; 1பா அம& விழா>3&H எ@தி 3<...”
ைலயா& இதைன ேநர. தயாராக ைவதி#3 ேநா*<( /தகைத
நீ*<கிறா .

“ப; 1பாயிDகளா?... எ&னDக அ:வள> ேபா*<*UDக?”
ச.க 3ழ(பைத4 எாிசைல4 கா*டாம சிாிகிறா .
“பி&ென&ன(பா? ெசாதமா அI மா வாDகி*ட, N< க*-*ேட, விவசாய சDக
தைலவ&. / ள, ெபா,E ப- க>ரமாயி*-Dக. இெதலா அம& 3<த;

தான? ப; வ#ச;3, வ#ச;3 ஒெரா# 1பாவசா Kட ப; 1பாதா&?

நாயமா உ& அத3 B#பா ேபாடலா. நா. க$ட ந$ட ஒனதவ&. அதா&
பேதாட நிதி*ேட&...”

ச.க ேநா*<( /தகைத வாDகிெகா,< அவ ெகா<த ேபனாவாேலேய
ப; 1பா? எ& எ=தியத3 ேநராக ைகெய=;( ேபா<கிறா .
“.தல கடIெசால மா*ேட 3<தி<ேவ&Hதா இDக வேதா.”
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சக மதி(ைப 3றி(பாகி உய தி ைவ3ேபா; மன மயDகாமேல
இ#(பதிைல. ல*மி அவைன ேக*காமேல உ ளி#; ப; 1பா?
ெகா,<வ; ெகா<கிறா .

அவ களி#வ# ப-யிறDகி ெசகி&றன .
“காதி, நா3 எDகU; அவபா*<ல எDகனா2 ேபாயிட( ேபாறா&!”
ல*மி3 அவைன( பறிய உண > ஒ# ெநா-யி Kட சாவதிைல.
“லா பா*-ேயாடதா உகாதி#(பா, / ளDக ஆ<றத( பாதி*<!”
தாதா 3-;வி*< வ#கிறா .
பி&னா அ ஈரேசைல4ட& N< றி ெகாைல வழி Pைழகிறா .
ச.க உ ேள ந<வி*- வ; அம#ேபா; அவ
வ#கிறா .

உல த ;ணி எ<க

“இDக வா-! இேநர எ&னU உன3? ெவள3 வசி எேநர ஆ>;? இனிேம

நாயக N*<3 நீ ேபாக வானா. காதி இ#கிறா. ெபா=ேதாட ேபாயி

ெதா=வத K*-*< வர*<... ேத...வ-யா!...”
அ ந<Dகி( ேபாகிறா .

“அத வ->( பயKட இளிகிற; ேபற; நா2ேப# பா; ேபப-யா... சீசீ!

ெவகDெக*ட தன...! என3 அ># ேககற(ப தல நிமித .-யல. நம

நடதய( பா; ஒ# ெசா2 ெகளபிசி&னா, அ; உனேகா எனேகா இத

N*<ேகா ம*< ெக*ட ேபாில. நாம ஒ# ெபாிய அைம(ைப சாதி#கிேறா.

நம3&H ஒ# நாய ேக3ற ஒ=D3 த. இ#கE. அ;3 ஒ#

ெக*டேப# வதி-சி&னா நாம சா தி#கிற ஒ# அைம(ேப சாிIசி ேபாயி<.

இ&னாடா இவ& ெபாிய சDக தைலவ&. இவ ெபா,E / ளDகேள ஒ=D3

நடதயிலாம இ#3&H ஒ# ேப வதிசி&னா எலா க*<ேகா(/
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ேபாயி<. இ&னி3 நாம ஒ# மனிச&H நிமி ; நிகிற தயிாிய வதி#3&னா
அ; அத க*<ேகா(பினாலதா. ெபாியவDக இ#காDக, உன3 எ; எ(ப-

ெச?யEH அவDக@3 ெதாி4. அ;3 ள அசிDக ப,ணிட Kடா;.

ஏ,-?”

அவி& .க ெதாDகி( ேபாகிற;. 3றவாளியாக கா நிலைத சீ,<கிற;.
“அத காலதி ெபாபிள நட> ெச?யிற(ப 3னிIசதல நி.தா மணிகார&
K(பி*< அ-(பா&. இ(ப> அ; மாதிாி ஒ# ஒ=D3 இ#கE ேபா...!”
காதி இ; தனகிைல எ&ப;ேபா வாயிப-யி ேபா? நிகிறா .
“இத( ெபா*டDகள க*- 3<கிற வர?3 வயி;ல ெந#(/தா,

a*<3 ள 3த வசி ேசாேபாட .-யல..." எ& கிழவி .E.Eகிறா .

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

9

காைலயி ேகாழி K> 3ர எ;> ேக*3.&ேப விழிெத=; வி*டா .

வழகமாக அ சாண ெதளி(பா . இ& அவ@காக காதிராம காதி
அவேள சாண ெதளி;( ெப#கிவி*<, .கைத க=வி ெகா கிறா .
தாதா>3 நீராகார எ<; ைவ;வி*<, இவ@ சிறி; ேசா நீ#

அ#;கிறா . பி&ன Kதைல வாாிெகா ள அவி9கிறா .

ெசவிகளிேல அகலமான தDகேதா<, ேபான &றா வ#ச நாயகரமா லமாக

அமா வாDகியி#கிறா . அ(ேபாேத இ; நாH ெசாச ஆயி. மாசாமாச

ப; இ#ப;மாக ெகா<; கடனைடதா க . இவ@3 நீ,ட ெம&ைமயான

Kத. அைத நீ,ட விரகளா ேகாதி ஒ# இைழ மற இைழேயா< ஒ*டாம

3@3@ெவ& சாியவி*< ெகா வதிதா& பாதி( ெபா=ைத4

இ(ேபாெதலா கழி; ெகா,-#கிறா . எ,ெண? நிைறய ைவகாம,
ெம&ைமயாக சீவி, கா;க

இர,< கிளி( ஊசிக

< வைகயி தள தி( பி&ன ேபா*டபிற3

ெகா,< கா;களி ேதா<க

ெதாிய சேற Lகி

இகமாக( பி&ன2க-யி ெச#கி சிDகாாி; ெகா கிறா .
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“ஏ,-? எDக ேபா(ேபாற காலDகாதால?”
“எDக ேபாக? NரமDகலதா. உடயா# ெசா&னாDக அDக பாவா- VK

ஒ,E வர(ேபா>தா. ேவைல விசயமா விசாாி ைவகிேற&னா#. காலம

எ;3 வா, இ#பதாறாேததி. இDக அதமா ஆ`ச வாரா&H ெசா&னா#.
ேபாலா&H ெகளபிேன&...”
அ(பா>3 ேக*கேவ,< எ&தா& ேபகிறா .
“இ&னி3தா& ெசாற?...”
“இ&னி3 Kட ெசால வாணா&H பாேத&. எலா கி*ட வாரமாதிாி
வ;தான த*-(ேபா>;? நடக*< பா(ேபாH நிைனசி#ேத&.
அ;3 ளாற எDக ேபாற&H ேக3றிDக...”
“பா/ ஊாிலதா இ#கா?”
“பா/ இDெகDக இ#3? அ;3 பி.எ.இ.எல ேவல ெகடசி எ(பேவா
ேபாயி*<;. வடக எDகிேயா இ#கிறதா ெசா&னா. சேராஜா Kட N< இ#3,
ேபாயி#3. 3ழைத ெராப சி&ன;. ஆமாச கழிசி அDேக; மாத
வாDகிடலாH ெசாA*-#காDக...”
“நீ ஒ# காாிய ெச?யிறியா?”
“ெசா2Dக(பா...!”
“ஆபதிாில டாட இ#(பாாில? அ(பா3 இ(ப- NDகியி#3&H ெசாA,
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உ @3 ஏதாH ம#ேதா, ேம23 தடவிக ஏதாH தயிலேமா வாDகி*<
வாாியா?”

“வாேரபா. டாட பாதி நா@ மாDெகாைல ேபாயி<றா &H அ&னி3
ெசாAசி சேராஜா. நா, இ#தா#&னா பா; வாDகி*< வேர&.”

N*ைட வி*< கிள/வ; உைறதபி& உசாக. பரபர(/ ஒ&ைற ஒ&
விIகி&றன. NரமDகலதி யா நிக( ேபாகிறா க ? அ; ெவ சா3.
இவ

NரமDகல எைலைய Kட மிதிகாம ம#

நீகி ஊைர( பா க

விைர; பVைஸ( பி-(பா . சாAயி& அ(பா ஆ.க இ#3 கிராம

அவ@3 ந&றாக ெதாி4. பVY ேபா3ேபா; பல .ைறக

ெந /=கி

அைர3 ஆைலயி& சினி4, -ராட ம ெடAேபா& கபிக

ெச2

வாிைச4 மாaாி& /திய மதி(ைப எ<; K. ஆ.க இர,< .ைறக

ேத தA ெவ&, அதிகார. ெசவா3 ெப#கி ெகா,டவ . அ,ைமயி
ெச&ற ேத தA அவ நிகவிைல. அத3( பல காரணDக

Kறிெகா,டா க . ஆனா அெதலா இ(ேபா; அவ@3 ேதைவயிைல.

அவ#3 இ(ேபா; ெசவா3 இ#கிற;. அவ மகேன வ; அைழதி#கிறா .

ஒ#.ைற பா ;வி*டா எ(ப-4 ேவைலேயா அல; ேமப-(/ உதவிேயா
நிசய கிைட3 எ& ந/கிறா . ஒ# நல .யசியி நபிைக ைவ;
ெசைகயி ெபா? ெசாவ; 3றமிைல.

அத ேசைலைய தவி ; நீல உடA ெபாிய பைசெகா-க
ேசைலைய அணி; ெகா கிறா .

ஒ< இ&ெனா#

ல*மி 3திாிA#; ெந எ<; ெகா,-#கிறா .
“ேபானா ேபான எடH உகாதிடாேத. ெபா=ேதாட வதி<!”
“சாிமா!”
தாதா பா*- எவைர4 பாராம அவ
கிழேக ெசகிறா .

ெச#(ைப மா*-ெகா,< விைர;
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இகைர4ட& ெச&றா ெதாிதவ அறிதவ கைடெத#வி K<பவ
எேலா#3 ெவளிசமா? ெதாி4.

கிழேக சிறி; ெதாைல> ெச& ஆலமரத-யி க @கைடகார&

ேபா*-#3 Dகி பாலதி& வழியாக ெச& இர,< கிேலா மீ*ட#3
ேம2 ள ெதாைலைவ கடகிறா .

மகி9சி4ட& அச.மான பரபர(/ ஓ இனிய கிள சியி& கலைவயாக

இ#கிற;. காைல( ெபா=தி& கவ சிகளைன; வா9வி& .யசி3

க*-ய Kவதாக ேதா&கி&றன. ெந-ய வயக , உ=; ேபா*-#(பைவ,

உழ>காக ஊறி ெகா,-#(பைவ; நட> .-த வயக ; பைச ெவெவ*<(

பா? விாித நாறDகாக , எைல ேகாயிக , 3ளDக ...

பவழ மAைகேயா, மர மAைகேயா த கைடசி வாசDகைள காறி கல3

மண இைழக . 3ளி;வி*< ம-யாக நீ ம; ெச2 ேம3ல ஆடவ ,
ெப,- , உழ>3 நட>3 ெச2 ெப,க ... ஒ&றிர,<

ேபா3வ,-க ... இவைள இன க,< ெகா பவ யா#மிைல எ&

நடகிறா .
ம#

நீகி கிராமதி பளிெச& ெவயி அ-கிற;. Uகைடயி நாைல;

ேபாி#கி&றன . பV நித இD3 பா;கா(பாக மைழ ெவயி பாராம

க*ட(ப*-#கிற;. ஆ,க

ப3தியி யாேரா ஒ# நகர;கார 3

க,ணா- ேதா ைப4ட& நிகிறா . ெப,க

அவ

தாையவிட தவளாக இ#(பவ

ப3தியி ஒ# கிராம;( ெப,.

நிகிறா .

“ட>& பV ேபாயி-சா?”
“எ*டா ெநப தான? இ&H வரஇல...”
அவ

ெநI படபடக நிகிறா . எவேரH பா ;வி*டா, ம#

நீகி அ(ப-
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எ*டாத இடமிைல. NரமDகல ெசவதாக ெசாAவி*<, ேவெறDேகா வ;
நிப; அ(பா>3 ெதாி;வி*டா, எ&ன நட3 எ& ெசால .-யா;.
நலேவைளயாக ட>& பV வ;வி<கிற;.
அதிக ேநர நிக ேவ,-யிைல. இத பVY ேவ எவேரH ெதாிதவ க

இ#;, எDேக ேபாறமா எ& ேக*< ெதாைலக Kடாேத?

வி<விெட& ஏறி .&ேனறி ெசகிறா . உ*கார இடமிலாத K*ட. ெப,க

பகதி ஒ# கிழவியி& மீ; சா?தாேபால நி&ெகா கிறா . கிழவி ஆசன;

க-யி ஒ# சா3 *ைட ைவதி#கிறா . அதிA#; கறிவா*< Nச

எேலா#ைடய வாசDகைள( பறி4 நல விசாாிகிற;.

க,டட அவளிட சீ*< வாDக வ#.& கிழவியிட வ#கிறா&.
“எ&ன ஆயா?... *ைடயிேல எ&ன?”
“அட ஒ,Eமில. .#Dைககீர4 காகீர4 ெகா,-*<( ேபாற...?”
அவ& 3/ சிாி(/ட& *ைடைய உ23கிறா&.
“ஏமா, எDக, /;3-யா?”
காதி3 3ர த<மாகிற;.
“இல மாa#...”
“அப; ைபசா 3<...!”
ஒைற 1பா? தா

ஐ; அவ

மைற; எ<; வதி#கிறா . ைக(ைப-

யிA#; ஒ# 1பா? ேநா*ைட ெகா<கிறா . நாப; ைபசாைவ
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ெகா<;வி*< அவ& கிழவியி& *ைடைய மீ,< பறி இ=கிறா&.

“ஏனாயா? .#Dக கீைரயா வசி#க?” எலா#3ேம சிாி(/ வ#கிற;. கிழவி4

சிாி(ைப அடக .-யாமேல ெபா?ைய உதி ெச?ய( பா கிறா . “.ரDக கீரதா

ஆ*<3...”
“ஆ*<3 .#Dககீரயா? அ;3 *ட எ&னா;3? இத Nச
சமாசாரெமலா பVல Lகி*<( ேபாகKடா; ெதாி4மில?”
“பVYல Lகி*<( ேபாகKடா;&னா .;விAயா Lகி*<( ேபாக?”
“ேபா...! வாச உ&ேனாடேய வ#!... இDக பா#... எ< *டய ெகளN!...”
“அட ேபா?யா! மா ஆ*<3 தழ ெகா,-*<( ேபாற... வாச வ#தா?”
“தழவாசனயா இ;?... சாி சாி ஒ# 1பா எ<!”
“எ;3?”
“வாச வ#தில? அ;3!”
“ஒ# 1வா 3<தா வாச ேபாயி<மா...?”
“ஏ ெகளN! எ&னா எதி ;( ேபற! இலா*- உ *ைடேயாட எறகி
வி*-#ேவ&! கறிவா*< *டய வசி*<... க ;ளகி;!”
கிழவி ம-யி #3( ைபயிA#; எ,ணி இர,<கா 1பா?கைள எ<;
ெகா<கிறா .

“எ&னா? இ&H அப; ைபசா 3<!”
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“இல ராசா, இதா இ#3.”
“அட அ>ராத ஒ# 1வா?கி 3றIசி இல ெகளவி. இெத&ன வமா( ேபாசி!”
இத விவகாரதி மாa நிததி பV வ; நி&றேத ெதாியவிைல. மாa

எ&ற ெபய ( பலைகைய( பா ;வி*< காதி பரபர(/ட& இறD3கிறா .
கி#$ண விலாV காபி ேஹா*ட ெபாியதாகேவ இ#கிற;. அ#கி ஒ#

மி*டா? கைட. ஆ(பி

சர 3தி ெதாDக வி*-#3 ெவறிைல(

பா3கைட. இட(பக .தா ஓ- ெகா,-#கிற;. ஆக(பா
வயகளி பயி ந&3 வள ; கதி பி-3 ெசழி(/.

எலா இடDகளி2 நடவாகேவ இ#ைகயி இD3 அத3 .& பயி கதி காண
ெதாடDகிவி*டேத!

பைமயினிைடேய ஆDகாD3 காE அறிவி(/( பலைகக

மாa கிராமதி&

மாதிாி விவசாய( ப,ைண அ; எ&பைத ெதாிவிகிற;. வயகளிைடேய

ெச2 க(பி சாைலயி ெச&தா& ஊ#3

N*ைட க,<பி-க

ேவ,<. ஆ.க எ&றா அD3 ெதாியாதவ க

இ#கமா*டா க . அவ

ப ளியி ஒ&பதாவ; ப-; ெகா,-#ைகயி அவ ஆ,< விழா>3

தைலைம தாDகினா . பாைதயி நட; ெச&ற; /ராதனமான ேகாயி2, 3ள.

வ#கி&றன. ெசம, ,ணா/( ப*ைட அ-க(ப*ட மதி வ க .

ேம3லதா வசி3 N<க . யாாிடேமH ேக*டா ெசாவா களாக இ#3.
யாாிட. ேக*க> தயகமாக இ#கிற;.
*ைடகைள அ<கிெகா,< சசெல& ஒ# மா*<வ,- வ#கிற;.
நி& அவைன ேக*கலா எ& ச ஒ;D3கிறா .
அவனிட ேக*கேவ அவசிய இலாதப-, பி&னா ஒ# ேமா*டா ைசகி

வ#கிற;.
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ெநI ;-க மற; ேபாகிற;; அத காைலயி& ஏ ெவயிA, ெதா(பி
ேபா&ற .-4, க(/ க,ணா-4மாக சாAதா&. ேமா*டா ைசகி
க,ட; நிகிற;.

அவைள

“அட நிசதானா? ெபா?யிைலேய?”
கவ சியாக ஒ# சிாி(/.
அவ@3 எ&ன ேபவெத& /ாியவிைல. “வ; அ(பாவ( பாதி*<(
ேபாலா&H...”
“எ&னால நப .-யவிைல. உDக(பா - எ(ப- சமதிசா#?”
“அ># சமதி வததா ெசாலAேய நா&?”
இளநைக அவ

இத9களி எ*-( பா கிற;.

“சபா$... நா நீ தயிாியசாA&H நிைனேச&. அ; கண3 சாிதா&H
நி1பிசி*ட...”
“அ(பா N*ல இ#காாில?”
ஒ# கண [ாியனி& ெவளிச 3&கிற;.
“இAேய? நாகப*ண ேபாயி#கா#.”
“அடடா. அ(ப. இ(ப பாக .-யாதா?”
“.-யா;&H ஆ# ெசா&ன;? நாகப*ண ேபாயி அவர( பா3ற;?”
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“எ(ப-Dக? இ(ப பVY#3தா?”
“...? பVஸாலதா ேபாவEமா காதி?”
“பி&ன எ(ப-Dக ேபாற;?”
“பி&னா- உகாேத&னா அரமணில ேபாயிடலா. அ(பாவ( பாத;

தி#பிடலா. பVஸு&னா இDேக; /;3- ேபாயி ேவற பV /-சி(

ேபாவE. ெசால( ேபானா, நாேன அவர( பாகதா இ(ப கிளபி*-#ேத&.”

‘பி&னா- உ*கா#தா. யா#னாசி4 பா;*டா’ எ&ற அசதி அ- வயி
இைலேபா ஒ*-ெகா கிற;.

“நா... நா... எDக(பா, அமா*ட( ெபா? ெசாA*< வதி#கிேற&. அ;னால...”
“எ&ன ெபா? ெசா&ன?...”
இத9களி 3/ ெகா(பளிக அவைள க:வி வி<பவ&ேபா பா கிறா&.
33(/ நா- நரெபலா பா?கிற;.

“NரமDகல ேபாயி சிேநகிதிய( பாகிறதா  ெசா&ேன&.”
“அ:வள>தாேன? மா பி&னா- உகா;க?”
“என3 அ(ப-ெயலா உகா; பழகமிADக பயமாயி#3...”
“பழக எ(பி- வ#? உகாதாதான வ#? மா உகா;க?”
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அவ@3 ெசாெலாணா( பிரபர(/. இ#தா2 தயக. தைடேபா<கிற;.

ெத#வி யாேரா ஒ# ஆ

பா ; ெகா,ேட ேபாகிறா&. நி& ேபவ; சாியல

ச*ெட& பி&/ற; ஆசனதி தாவி அம ; ெகா கிறா . ஒ# பகமாகேவ

இ# காகைள4 ெதாDகவி*<ெகா,< ைககளா ஆசனைத(
பறிெகா கிறா . ெநI ;-(/ மிக விைரவாகிற;.
“ெக*-மா( /-சிக...”
“/-சி*-#கிேற&.”
“எDக?”
“சீ*ட( /-சி*-#கிேற&.”
“அவ& சிாிகிறா&, தி#பி.

ச*ைட ேதாளி உரா?கிற;. மிக ெந#கதி ெம&ைமயான (ப>ட மண எ&
நிைனகிறா ) வாசைன இைழகிற;.

.கதி சிA (ேபா<கிற;.
வ,-ைய அவ& கிள(/ைகயி Lகி( ேபா<வ; ேபா அதி சி 323கிற;.
ச*ெட& அவ& ேதாைள( பறிெகா கிறா .

அத நிைலயிேலேய வ,- தடதடெவ& ெசகிற;. பாலதி ஏறி ஆைற

கடகிற;.

‘; ;’ எ& உட23

ஒ# 32க /;ைமயான உண >கைள வாாி

இைறகிற;. அவ& ேதாைள அ=தமாக( பறி ெகா கிறா . ஆேறாரமான

சாைல( /ளிய மரDகளி ப*< ;ளி க

ெவயிA பளபளகி&றன. /;3-(

ப*<3ைடயி& தDக ெதாDக*டா&க

இ(ப-தா& பளபள3.

ெபாிய ேகாயி உசவதி& ேபா; வாமி3 3ைட பி-(பா க . அத(
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வா9ைகயி& இ#,ட ஏ<க

ேபா?, ஓ ஒளிமயமான தி#(ப;3 அவ

ேபா?ெகா,-#கிறாேளா?
அவ

ஆ.கைத ெச& பா (பைத 3றி; எதைன விதமாகேவா கபைன

ெச?தி#கிறா . ஆனா இத உ,ைம நட(பி& கனவாகKட அவ

எ,ணDக

ப-யவிைல.

காைல [ாிய& ேம23 விைர; அவைள ேநாகி நபிைகQ*<கிறா&.
அவ

க,கைள -ெகா கிறா . வ,- ச*ெட& நிகிற;. எதிேர பம

விலாV எ&ற ெபாிய ஓ*ட.

“எறD3. எ;னா2 சா(பிடலா...”
“நாகப*ண வதி*டமா?”
“எதாH சா(பி*<( ேபாகலா. பதினIசி நிமிசதில நாகப*ணதா...”
“...வாணாDக...”
“எ&ன வாணா. காலம எ&ன சா(பி*ட?”
“...இ*A...”
“ெபா?யி, உ.கத( பாதா நீ ஒ,Eேம சா(பிடாம வதி#கிேற&H ெதாியி;.
எறDகி< க,E வ; எ;னா2 சா(பிடலா...”
த ள> .-யவிைல; ெகா ள> பயமாக இ#கிற;.
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“இத ஒ*டல எலா ஏ ஒ,ணா இ#3. நா இDகதா சா(பி<ேவ&, எ(ப>.
மா வா...”
“என3( பயமா இ#3Dக...”
“எ&ன பய? இDக ஒDக( பா# இ(ப வ; 3திகமா*டா# ந ஆ@Dகதா
எலா. மா வ; சா(பி<, பா(பா க,E...”
கலாவி உ*கா தி#3 ஐயாிட இவH3 விேஷச மாியாைத கிைடகிற;.
ஒ# சிாி(/, ைக உய த வணக. த<க(ப*ட அைற3

அம#கி&றன .

ெச& ேமைச .&

இ*A, ெபாDக எ& ஆைண ெகா<கிறா&.
ேதDகா? ச*-னி, சாபா#ட& எலா இைச; வயிைற நிர(/கி&றன. காபி
க ளி ெசா*டாக நாைவவி*<( பிாியவிைல. ஒ# சிகெர*ைட( பறைவ;

ெகா கிறா&. பிைல ெகா<த பிற3 ெவளிேய வ#கி&றன .

“...நாக(ப*ண ேபாயி*< சாயDகால மா தி#பிடலாDகளா?”
அவ& அவைள தா9த பா ைவயா ஊ<#>கிறா&.
“ஊஹூ. உ&ைன தி#(பி அDக அH(/ற எ,ணD கிைடயா;.” 3ளி
சிA (பி 32D3கிறா&.
“ஐேயா? அ(ப...”
“ஐேயா ஆ*<3*- உDக(பா>3 ெதாிIசி ேபாகாம இ#3மா? அச*<தனமா
தி#பி( ேபாகலாDகிறிேய?... எDKட வ; அ(பாவ( பா#. பதிரமா
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உDக,ணDகி*ட அH(பி ைவகிேற&.” அவ@3 க,க

வி<ேபா ெநகி9சி உ,டாகிற;.

;ளி ;

“ெராப ந&றிDக.. ஆனா. ஆனா, நா மா; ேசைல Kட இலாம
வதி#கிேறேன? ச *-பிேக* ம*<தா ைபயில ைவசி#கிேற&...”
“சாியான பா(பாக,Eதா நீ அ:வள> ெபாிய N*- நீ வ;*டா,
அ(பி-ேயவா அH(/வாDக? மா உகா#...”
அவ

இ(ேபா; அவ& பி& அம#ைகயி அவ& அவ

எ<; இ<(ைப றி ைவ; ெகா ள ெச?கிறா&.

ைகைய ேதாளி இ#;

காதி ேசறி காபட இறDகியேதயிைல. ஒ# தடைவ அ(பா>3 ேசா

ெகா,< ேபானா . வர(ெபலா சகதி காைல( /ைதய ெச?த;. Kைடைய

இ<(பி ைவ; ெகா,< பாவாைடைய .ழDகா23 Lகியவளா? அவ
வா?காA இறDகிய ேபா;, கா ந=வி Kைடேயா< வா?காA

வி=;வி*டா .

அ#கி கைள பறி; ெகா,-#த பா*- விைர; வ; Kைடைய மீ*<,
அவைள4 ைகபி-; கைரேயறினா .

“கால ஊனி வசி எ<கறதில, க@த? ப ள3-ல ெபறதி*<, வயகா*<ல

நடக ெதாியல...?” எ&றா .
அத3( பிற3 அவ

ேசாெகா,< ெசலேவ மா*டா . வா?கா23

இகைரயிேலேய நி& யாைரேயH பி ைளகைள வி*< ெச?தி Kறி வர
ெசாவா . அவ

வதவ
அவ

ப-(/ பழக. மமல சி4 அாிசன3-யி இ#;

எ& நப .-யாதப- மாறியி#கி&றன.

வி<தியி இ#தேபா;, பாிமளா எ&ற ஐயDகா வ3(பி பிறத ேதாழி

ஒ#நா , “ஏ& காதி? உDK*- ந,<, நைத எலா 3ழ/
ைவ(பாDகளாேம?” எ& ேக*டா .

113

“சீ நாDக சா(பிட மா*ேடா அெதலா; எDக N<Dக ள, மீH, ஆ*<கறி இ;

தவிர எ;> ெச?ய மா*டாDக! அ; Kட என3( பி-கா;. என3( ப#(/

3ழ/, சாபா# இெதலாதா& இ$ட” எ&றா . தா9த(ப*டவ க
ஊ#3 ெவளிேய 3-ேயறி வா= மக

எ&ேற

[ழA, எ,ெண? வ-4 தைல4

க#க#ேமனியி அ=3 கைச4 ெவறிைலயா சிவத வா4மாக இ#3
இைளஞ க

அவ

யா# த&ைன நிைன;( பா க Kட த3தியிலாதவ க

இமாதி#கிறா . இ(ேபா; சாAயி& இ<(ைப றி ைகைய

எ&

வைள; ெகா,<, [ழைல( பா க ;ணிவிலாத ய சிதைனக@ட&

32Dகி 32Dகி ெசகிறா .

வ,- ெத&ைன4 மா> கிளி ெகாI ேசாைல க@3 ந<ேவ ெபாிய ேகாயி
ேகா/ர ெதாி4 ஒ ஊாி ெசகிற;.

கிைளவழியி தி#பி ஒ# ெத#வி நாயகமாக விளD3 ெபாிய மா- N*-& .&
நிகிற;. வாயிA சிமி*- தி,ைண3 கீ9 ஒ# வி வ,- K,< சாித

நிைலயி கா*சி த#கிற;. அ#கி மா<க

ெச2 சிமி*- தளமி*ட ச;.

தி,ைணயி& .க(பி /திய காவி வ,ண ெபயி,* ;லDக, சிமி*-யி& சிவ(/

பைச வர/ பளிெச&றி#கி&றன.

L,களி& பிதைள( ப*டDக@, வாயிப- மரேவைல(பா<க@, N*-&

ெசவ ெசழி(ைப வி @கி&றன.
ேமா*டா ைசகி
ஆ

சத ேக*< சதிA#; .,டா அைர கைச4மாக ஒ#

வ#கிறா&. பா ;வி*<, “வாDக சி&ன .தலாளி” எ& Kறிவி*<

நிகிறா&. அவ& வ,-ைய நக தி ஓ ஓரதி இறD3கிறா&.

“வா காதி.”
அவ@3 ஒேர 3ழ(பமாக இ#கிற;. இயபாக இ#க .ய&றவளாக அவைன

ெதாட ; .&ப*டக சாைல3 வ#கிறா .

உைடயா N*< Kடைத(ேபா அதைன ெபாிதிைல. எனிH நாகாிகமாக
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.றைத றி இ#/ வைல அழிேபா*< பைச வ,ண அ-தி#கிறா க .
கீேழ சிவ(/ சிமி*- பளபளெவ& ;லD3கிற;. .றதி வழவழெவ&

மி&H ேத3 மர ஊIசA, சDகிAயி& ந<ேவ ைகபி-க பளபளெவ&

பிதைள 3ழக

அணி ெச?கி&றன. Kடதி& ஒ# ைலயி ெபாிய பதாய

ேத3மரதா& அ;>.

“இ(ப- வா, காதி!” எ& அைழ;வி*< அவ& வி<விெட& Kடதி&
அைற3

Pைழ; ெசகிறா& அவ

வ,ண(படDகைள( பா கிறா .

வாி இ#3 ெபாிய

ஒ&றி சாிைக ேவ*-4 க=தி ஒ&ைற உ#திராக. விளDக, ஒ# ெபாியவ

விரகளி ேமாதிரDக@ட& நாதரைத( பறி ெகா,-#கிறா .

இ&ெனா&றி பரத நா*-ய ேகாலதி ஒ# ெப,மணி /&னைக ெச?கிறா .
இைடேய சில சிறிய /ைக(படDக

மா*ட( ெபறி#கி&றன. ேந#வி& அ#கி

அேத நா*-ய( ெப, சதDைக4ட& நிகிறா . இ&ெனா&றி அத நாதர

கைலஞ#3 யாேரா மாைலயி<கிறா க .
காதி3 ம#*சியாக இ#கிற;.

நாதர, நா*-ய, சி&ன ேமள, நாக(ப*-ன;( ெபா;மகளிைர 3றி3
சில ஈனெசாக

எலா சிைதயி ேமா;கி&றன. நா நட>, ம#;

ெதளி(/, உரமி<த, கைளபி<D3த எ& ெவயி மைழயி அைல;
பா<படா; ேபானா2, ேமசாதிகார ஆ,க

வ,- க*-ெகா,<,

தி#வா1 , நாக(ப*-ன எ& ெபா;மகளிைர நா- ெச&றாதா& ெகளரவ
எ& ெசாA ேக*-#கிறா . இைத எலா பறி ெகாைசயாக அவ

அ(பா Kட ேபசிய;,<.

இத இவ& யா N*<3 அவைள K*- வதி#கிறா&?
அத அ(பா இDேக யா N*- இ#கிறா ?
அவ@3 ெபா#தேவயிைல. இனெதாியாத பய ஆ*ெகா @கிற;.
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உ ளி#; சேற ப#மனாக, சிவத ேமனியி ஊ*டதி& மிHமிH(/

இளைமக*< ேமவியி#க ஓரமா

- நாப; வய3 மதிகK-ய

ெப,மணி வ#கிறா . ேந வகி<ட& க#க#ெவ&ற Kதைல ேகாடாA .-சாக
.-தி#கிறா . அத .- சிறிய ேதDகாயள>3 இகியி#கிற;. வைளத
/#வDக@கிைடேய நீ,ட 3D3மதிலக. இர,< கி2, ட வி<

வயிர( ெபா*<க . ெசவிகளி சிவ(/( பிரைப [-ய வயிர ேதா<க . அர3
மIச@மானெதா# சி&னாள(ப*<( /டைவயி மிக எ<(பாக இ#கிறா .
/&னைக ெச?ைகயி க&னDக

ெப,மணி தா& அவ .

3ழிகி&றன. அத( படதி இ#3

“வாமா? உகா;ேகா...”
“இ>Dக சி&னமா, காதி. அ(பா ெசதமி&னதா கா ல தி#சி3( ேபானாரா.
ைந*<3 தி#பி<வாரா.”
“ஆமா. அDக எ&னேமா மீ*-DH ெசா&னா#. நாDKட, ெர,<நாளா உட/
சாியிலாம இ#தி#3 ெரV* எ<;3Dகேள&ேன&, ஆனா வத வDக
ேககிறாDகளா?. உ*காரமா? உ ேபெர&ன?”
“காதிமதி...”
“நல ேப#.”
/&னைக4 க,க@ ெசாகைவ3 கவ சி.
“எ&ன சா(பிடேற?. ேராV மி சா(பி<றியா பா/?...”
ேக*ட 3ர2ட& “அ- Oவாயி! Oவாயி!” எ& விளிகிறா .
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க*<3*ெட& ஒ# பாவாைட தாவணி( ெப, வ#கிறா . அச(பி அைவ(

ேபா இ#கிறா . பிதைள ஜிமிகி4, வைளய2 அவ

எ& பைறசாகி&றன.

ேவைலகார( ெப,

“தகாளி ேபா*<, ெவDகாய ெநறய அாிI ேபா*< .#Dககா சாபா வசி<,
/ளிய ெராப கரசி ஊதாத, ப3வமாயி#க*<. தாதா எDேக?”
“அ; 3ளிக ேபாயி#3.”
“மரதிேல; நீ*டகாயா நா2 .#Dககா அ; 3<க ெசா2,
ம#;கி*ட.”
“சாிமா!”
அவ

ெச&றபி& சி&னமா எதி /ற. ள அைற3 ெச& 3ளிரலமாாிைய

திறகிறா . சைறெகலா இர,< க,ணா- தள களி 3ளி த
‘ேராVமி’ ஊறிெகா,< வ#கிறா .

சாA Kடதி இ#த அலமாாிைய திற; பதிாிைக க*<கைள ஆரா?;
ெகா,-#கிறா&.

“இதா பா/.” அவ& ஒ&ைற வாDகி காதியிட நீ*<கிறா&.
“...வாணாDக. இ(பதா& காபி எலா 3-சி*< வேரா.”
“அட Kச(படாேத காதி, இ; உDK<&H நிைனசிக...”
“...இADக... இ(ப.”
“மா அ; இ; ெசாலாத, சி&னமா ேராV மிதா 3<(பாDக. அ(பதா

117

அவDக@3 தி#(தி சா(பி<...”
உத*- ைவதா அத சிA(/ பகைள ெகா*<கிற;. காதி எலா

3ழைதக@ வாD3 இனி(/ ஐV 3சி Kட வாDக மா*டா .

ஆனா சிA(/ சிறி; பழகி வி*டதா Kச வி*<( ேபா?வி<

ேபாA#கிற;. 3-;வி*< டளைர க=> எ,ண;ட& ைகயிேலேய

ைவ; ெகா,-#கிறா .

“அ(ப-ேய வசி<மா. O> வ; க=வி வ?(பா!”
“மா- 1 திறதி#3தா சி&னமா?”
“;ற;தா இ#3. ல ேநெதலா வ; /; ேட(ெபலா

ேபா*<*-#திசி. எலா அ(ப- அ(ப-ேய வசி#கிறா&H காலம ஐயா

ேகாவிசி*<( ேபானா#...”

“எ&ென&ன ேட(/ /திசா#3?”
“அதா, ஐயா ேகாலா2O ேபாயி#த(ப ேபசினெதலா ேந; ெகா,-*<
வதி#திசி. ெபற3 /திசா 3&ன3- வயA& ேட( ஒ,E ேபா*-சி, எ&னா
அ#ைம! ெவ வயA&ல, காேவாி உபதிேல; சDகம வைர3. அ;
ெசாA .-யா;; ஐயா>3 ெராப( /-சி#திசி. வாெனாAேல; ேட(
ப,ணி#3...”
“அட, அ(ப ேபா*<( பா கEேம!... வா காதி. மா-ல ேர-ேயா கிரா இ#3.
VUாிேயா ேட( ேபா*< கா*<கிேற&.”
காதி3 K*ைட கீேழ ைவ;வி*< ஏேதா ஒ&ைற பறி ெகா,<
ஆகாயதி பறக எ=பினா ேபா& அச ேமA<கிற;.
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காக

பி&னிெகா கி&றன.

“வா காதி! எ&ன பய?...”
ந<(ப-யி தயD3பவைள ேமேல ைக(பறி அைழகிறா&.
மா- அைற ெபாிதாக இ#கிற;. ெமைத ேபா*ட இர*ைட க*-A பைச(

O(ேபா*ட விாி(/. 3*ைடயான நீ,ட ேமைசேம க,ணா-( ெப*-3

ேர-ேயாைவ( ேபாA#கிற;.

அவ@3( பாிசயேமயிலாத பல ெபா# க

ெபாிய க,ணா- பதித ெம#3

மி&H அலமாாி, வாி இவHைடய தைதயி& .= உ#வ வ,ண(பட அதி

சாிைக மாைல விளD3கிற;.

சாA க,ணா-( ெப*- -ைய திற; ேட(ைப எ<; ஒ:ெவா&றாக(

பா கிறா&. டடெக& ஒைசயிட, ஒ:ெவா&றாக( ெபா#தி ழலவி*<(

பாிசீலைன ெச?கிறா&.

“உன3 எ&ன பா*<( பி-3 காதி? /திசா இ(ப வதி#ேக, அத சினிமா(
பா*< ைவக*<மா?”
3மி9கைள தி#கி அ-;, ழல வி<கிறா&.
சதனகி,ண, ேதனி& பலா... எ& காதபா*< #
அவ& அவ

அவி9கிற;.

அ#கி வ; ேதாைள ெதா*< வி=D3பவைன( ேபா

பா கிறா&. அவ

அவ& ைககைள விலக .ய2கிறா .

“காதி நீ ஏ& பய(ப<ற?... நா... நா... உ&ைன காதAகிேற&. உ&ன
பாததிேல; எ&னா அைமதியா இ#க .-யல காதி, ஐ ல: Q...

எDக(பாவிட ெசாA சமதேதாட K*- வதா(ேபால நினசிக. காதி. ஏ&

ேபசமா*ேடDகற?...”
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காதியினா ேபசதா& .-யவிைல.
ஏேதா ஒ# ேபரைல ேமாதினாேபா பரவசமா3 சிA (பாக ேதா&கிற;.
“காதி... ஐ ல: Q, நீ ஏ& ேபசாமA#கிற?. காதி காதி!...”
தன; வா9ைகயி இ(ப- ஒ# தி#(ப வர(ேபாகிறெத& அ& காைலயி
Kட நிைன> இைல. ஆனா அவ

அவHைடய ஆகிரமி(பி இ#;

திமிறவிைல. திமி மவிைன Kட அவ
நா*க
அவ

உடA நிகழவிைல. எதைனேயா

காதி#தா ேபா& அவைன Nகாி; ெகா @ உண >கேள

தைட 3ரகைள அ.கி வி<கி&றன.

க*-கா3 மிைகயிலாம இயபாகேவ காக(ப*-#த ெமAய இைழக
ஆரவார இ&றி கைர; ேபாகி&றன.
----------------

10

NரமDகல;3 ெச& உைடயா N*- விசாாி;வி*< வ-> தி#/கிறா&.
காதி அD3 வரேவயிைலயா.
ெபா=; சா?; இ#

பரவி ெகா,-#கிற;. சாைலைய வி*< வர(பி

இறDகி அவ& விைர; நடகிறா&.

அவHைடய க,க@3 ச*ெட& மி&னி ெநளி4 அரவ ெத&ப*< வி*ட;.
அேத மி&ன ேவகதா&, ைகயி வா சிக, பி-; கரகரெவ& ஒ அர

ேவக;ட& ழகிறா&. அத ேவகதி அ; நIைச க3. ழறி

ெகா,ேட வர(பி அ-தா பதா;. மைட(பக கA ேபா*< அைறகிறா&.
ழற, அைறத. பா/ த& Nாியைத இழ;வி*ட;. காடா விளகின-யி

பIசமி மிளகா? அைரகிறா . மாாியமா பி ைளைய ம-யி ேபா*<ெகா,<

ெமAய 3ரA பா- த*<கிறா .

இவ& உ ேள ெசகிறா&. விளைக ைவ;ெகா,<, பி& .றதி அைத(
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பாிசீலைன ெச?தவா வைளத சி Kாிய கதி ெகா,< சீராக கிழி; நினைத
ேவறா3கிறா&.

நல பா/, அ:வள> ப#மனிைல. எ&றா2 நீளமாக &ற-3 ேம
இ#3.

ம,ெவ*-ைய எ<; 3ழிேதா,- நினைத( /ைத; .-வி*<, ேதாைல
3ள;(பக ெகா,< ெசகிறா&.

ந&றாக க=வி ெகா,< வ;, உ(ைப சீராக தடவி கயிறி ெதாDக வி<
ேநரதி N*- அ(ப& வ;வி<கிறா&.

“ஏ,டால, அத... யா மவ& ெக# வசி*-#கிறா&. நீ இ(ப இத அ-சி
ெகா,டாத?”
சாபா சாராய 3-தா2 நிதானேம இழக மா*டா&.
“ஏெழ*< 1பாகி( ேபா>. அவD ெகடகிறா&. கால-ல வ; திசி. நா&
/-க( ேபானனா?”
“காதி( ெபா,ண காண.&H ெசா&னாDக?”
“அதா NரமDகல உடயா a*<3( ேபா? விசாாிசி*< வரெசா&னாDக.
அDெகா,E வரAயா.”
“ெபா*ட / ளகள வகிறா(பல வகE. ஒ,E ேபாற ேபா3 ெசாியில.
இத வி#தால பய Kட ைல(பய2மில ேசதி*< திாிகிறா&? Nரபதிர&
ெசாA*-#கிறா&, அப; 1பா 3<கிறாHவளா அI, நிமி*-ல அலா
ேபதி*<( ேபாயிடEமா! க@த( பய2வ, வாிகல Lகி அ(பால
ேபா<றா(பல நிைனசி*டானா?”
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“.தலாளி க.H இ#கிற வர?3 நம3 ஒ,E பயமில, அெதலா ைகய
வ?க.-யா;.”
மீைசைய( பA க-; ெகா,டவா ெபாD3 மகி9சிைய வ-> அடகி
ெகா கிறா&. அேவ அவH3 ெசாதமாகிறா .

அவ#3 ெதாியாதா? சாைட மாைடயாக ல*மியகா@ /ாி;
ெகா,-#(பா .

“நாளகி சபா ஒழ> இ#3தா. NரபதிரI ெசா&னா&. நம பக எ;

ெசலல. இDகி4 சபா சீெர<கE. அ; ஒ# ெர,ேடகாி#3. ஆனா

ெமாதலாளி ஒட/ சாியில. நாளகி மா*ட ஓ*-*< வாேர&. க#கல&ேன...”

ஆவி பரக வ-த ேசாைற த*- ேபா*<( பர(/கிறா

தDகசி.

வ,-ேயா*- ெச&ற பழனி( பய அர( பசி4ட& வ;வி*டா&.
சா*ைட 3சிைய Kைரயி பதிரமாக ெச#கி வி*< தைல;ணிைய
உதறிெகா,<, “ேசா ைவகா? எ& ஆைணயி<கிறா&.

சாராய 3-தி#கிறா&. “ஏ,டால, நீ மதியான எ&ன ெசாA*<( ேபான?”
“எ&னா ெசா&ேன?”
“3<ரா காச சாDகால அI 1பாயா ெகா,டா; தாேர&H அாிசி வாDக
வசி#த காச Lகி*<( ேபாயி*டா!”
“நா எ&ன இ(ப தரமா*ேட&னா ெசா&ேன?...”
ேவ*- இ<(பி ைகவி*< கசDகிய ஒ# 1பா? ேநா*ைட எறிகிறா&.
“ஏ,டா, இதானா கா!”
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“நாளகி மிச தாேர&! ேசா... ேசா...!”
“இத( பய, ெந2 மிசி&ல *ட Lகி( ேபா*< நா2 அIசி சபாாிசி இ(பி-
3-சி ெதாலகிறா&. 3-சய ேவற ேப;*<( ேபாவEDகறாHவ...

இ&னகி( Oர ஒ# ேவைல4மில. ஒ#மா நட>3 அIசா@&H கண3.

.(பதI 1பா KA3 ப&ன,டா@&H ேம சாதிகாாியலா மிH3
ேசல க*-*< நட>3 எறDகிடறா@வ... நா எ&னாத அாிசி வாDக, எ,ண
வாDக, /ளி வாDக?...”
இெதலா யா காதி2வி=வதிைல. பழனி( பய ப<த; LDகிவி<வா&.
3(ப& `- 3-; ெகா,< ெபா&னனிட ெகாIச 3தி( ேபசிவி*<

வ#வா&. வ-> `-ைய வாயி ைவ;ெகா,< 3ளைத றிெகா,<
ெவளிேய ேபாவா&. மைட பா 3 ெபா(/ அவH3 தா&. சில சமய

க#கA ேபா?வி*< வ#வா&. இரவி .தலாளிைய( பா ;, சDக சமாசார,

ஊ ேசதி ெபா; நிலவர ேபசி வ#வா&.

.தலாளி N*< தி,ைணயி விளெகாிகிற;.
“ஏ,டா? நீ ேபாயி எேநர வ; ேசதிெசா2ற? எ&னாடா இ#காளா
இைலயா. ெசகிமவ?...”
வைசக

க*<கடDகாம ெபால ெபாலகி&றன.

“இல ெமாதலாளி. நா அ(பேம வரEதா ெபாற( ப*ேட... அ;3 ளாற...”
தைலைய ெசாறிகிறா&. ெபா? எ;> ைகெகா<க வரவிைல.

“உடயா# ம#மவ இல. அ>Dகலா /;3-3 சினிமா பாக
ேபாயி#காவளா. அDக எ&னேமா /;சா பட வதி#கில...”
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“...யா மவ; ஐயா கா2 NDகி கிடகா#&H ஒ# அச, Kச எ;னா2
இ#தா ேபாவாளா? இவபா*<3 சினிமாகா ேபாறா? வர*< ெசாற, ெத#>ல
நிக வசி ெச#(பால-க...”
“எ&னா;3 அவன வசி*< க;றிய? சேராஜா K*-#(பா. சினிமா&H
ேபாயி#கா ேபால. அ(ப- எ(ப> ேபாமா*டாேள அவ?”
“ஏ,டால, நிசதாI ெசா2றியா? காதி வதிசாமா அDக?"
இ(ேபா அவ

வரவிைல எ& ெசா&னா அவ& மீ; ேகாப பா4.

“அ;தாD ேக*ேட& ெமாதலாளி. ஒடயா# அவDகலா சினிமா>3(
ேபாயி#காடா, ேபா&னி*டா#.”
“ஏ,டா, ெபாியமா Kடவா ேபாயி#3?”
“a*ட யா# இல...”
“சினிமா&னா, ராதிாிவ#வாகளா? அவDக சிதா. N*-ல தD3வாDக காலம
வ#வாDக. இவ ஏ ேபாறா, அறி> ெக*டவ? நீDக ெராப தகிாிய 3<;தா
அவ இதினி ;ணிசலா( ேபாறா!”
அவ

அவ சேதக(ப*டப-, ஆ.கதி& N*ைட நா-( ேபாயி#கவிைல

எ& ச.க;3 சேற ஆதலாக இ#தா2 இர> தDக வா?(ெப<ததி
ெசாெலாணாத ேகாப வ#கிற;.

“காலம வ; ேச#வா. ப-ச ெபா,E. அவDக ேக*-#(பாDக. இவ எ&ன இ(ப
ஆ#a*<ேகா ேபாயி*டாளா? மாியாதி ெதாிIச சிேநதிதDக, ஏ ேபா*<

க;ற?..” எ& பா*-4 Kகிறா .
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“அெத&னேமா, காலம அவ ெமாவதில நா .ழிக மா*ேட... அத க=த வத;
உ ள த ளி கதவ சாதி ைவயி. கடேனா உடேனா வாDகி, க*- 3<;

ெதாலகE. வ->! காலம எDKட /;3- வாடால. .த பVYல ேபாயி*<

இத காைல4 டாட கி*ட கா*-*<, இவ விசய ேதா; ப,ணி*< வாேர.

இ(பி- ெசகிமவ ராதDகி*< வாரா&னா எ:வள> ேகவலமா எலா

ேபசமா*டாHவ? நாம ேபசல? அவ இவ ஒ=Dகில&H நமகி*ட பIசாய;(
ப,ணவர(ப, நாேம இ(பி- ஒ@Dகிலாம ேபாயி*டா எத மயிரா மதி(பா? ஒ#
நாயமில?”
வ-> ஒ& ேபசவிைல. அவ& தDகசிைய ஐயனா 3ளதி க*-ெகா<;

& வ#ஷ வாழவிைல. ைகயி 3ழைத4ட& தி#பிவி*டா . அவ

/#ச& ஒ# ெபா*ட( பய, காைச வாDகிெகா,< /;3- ஆபதிாியி ேபா?

ஆபேரச& ப,ணிெகா,< வதி#கிறானா. ெப,சாதிைய வாழைவக

;(பிலாத பய, யா#க- க#(பமாேன&H அ-;

இைச(ப<தியி#கிறா&. இவ

இDேக வதி#கிறா . பி ைள ெப ஆ

மாசமாகிற;. மாமியா சா>3 இவ

இலாம இவ

இDேக இ#கிறா .

ேபாகவிைல. எத( பIசாய; தீ (/

அைவ அவ& க*-ெகா ள பIசமி இD3 இ#(ப; Kட ஒ# தைடயாக(
ேபசK<. கிழவி மிக> க#வகாாி.

வர(/ ேம< ப ள. அவ& பிறவி எ<த நா*களாக( பழகிய தா?(Oமி.

இ(ேபா; அத( /ளியமர அD3 இ#கிற;. .ேகறிய ைகவிரகளா

அ=த( Oமிைய( பறிெகா,< உ*கா தி#3 ஓ அரகைன( ேபா
இ#கிற;. பகதி ஓ இ2(ைப மர .&/ இ#த;. இ(ேபா;

ெவ*-வி*டா க . அதி தா& ஏைன க*- ெதாDக வி*-#(பா க . அவH

அ(ப- ெதாDகியி#(பா&. அக> அ(ப- ெதாDகியி#(பா . நாைள3

அவ க@3 3ழைத பிறதா2 அத வய ெவளிகளி தா& ஓ-யா- வள#.
வர(ேபார( ெபா;களி ந,ைட( பி-; .;ேகா*ைட வகி ; 3-;

விைளயா<வா க . மா*-& வாைல .கி ஓ*- Kச ேபா*<ெகா,<

களி(பா க . ஆறிேல .3ளி இ*< ;ைளவா க . 3ளதி .Dகிெச&

அA( O(பறி; வ#வா க . அவ& பி ைள4 விட. ள பாைப( பி-;
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கரகர ெவ& ழறி அைத மா?க கெகா வா&. இ(ப-ேய அவ&

பி ைள, அவ& பி ைள, அவ& பி ைள எ& இத வயகா*-...

மைட பா ;வி*< N< தி#பியவ& சிறி;ேநர Kட க,ணயரவிைல.
ேகாயி Oசாாியி& 3ர ேக*கிற;.
“மதியான;3 ளார ஆ@கெளலா வாராDக. ெசDக வ,- ம,E வ,வ#. மாியாதியா எலா காA ப,ணி<Dக.”
வ-> ; ளினாேபா எ=; உ*கா#கிறா&.
“காA ப,ணல&னா எ&ன ெச?தி<NDக?”
“ஏ,டா? எதினி திமி# உன3, ப&னி(பயேல? Iசி .கைர ேப;ேபா3!

ேகாயி எடத காAப,ணி*<( ேபாDக&H ஆமாசமா ெசாA#3 எ&ன
ெவ ளா*டா டா?”

“யா ரா ெவ ளா<றாDக. நீ ம#வாதி வகE!”
“வ-> மா#!... Oசாாிய?யா, நாDக ேக*-#கிற. ஒ# நாலI நா. இ(பதா&
எேதா KA எDக3 வ#? வார அமாசி&னி3 காA ப,ணிடற...”
“நீ மா#. இவHக@கி#கிற ரயி* நம3 எ&ன இல இ(ப?”
“எ&னடா ரயி*<H ேபசற? அமDேகாயி வளவில உகாதி*< அசிDக
ப,ணிறிய..?”
3(ப& சாபா மகைன விலகி வி<கிறா&. “எல, உ&ன க#கல ெமாதலாளி
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வர ெசா&னாாில? நீேய இDக இ(ப நிகிற? ேபாடா...” மகைன( பறி 3ள

றி அ(பா த ளிவி*< வ#கிறா& சாபா .

ஏேதா ைகமாறி(ேபான ஏமாற ேநாி*டாேபா& வ->3 ேகாப வ#கிற;.
“தி#*<( பய2வ, ப; வ#மா ேகாயி ெசாத ெகா ைளய-சி N< வாச
அ; இ; க*-கி*டாDக. இ(ப இவHவ சாமி 3/டறாHவளா..”
Oமணி ஆறி த,ணி ப- .=க ஓ<கிற;. .கைத க=வி ெகா கிறா&.
ெதா,ைடைய காறி உமி9; ெகா(/ளிகிறா&. பளாெர& வி-;

பறைவயினDக

நிகி&றா&.

வானி பற; ெசகி&றன. அைத( பா ; ெகா,ேட

மனிசH3தா& எலா க*<காவ சDகடDக@ எ& ேதா&கிற;.

கிளி4 3#வி4 த&னிைசயாக ேத- தி&Hகி&றன. ஆ, ெப, K-

3Iெபாாி; சேதாசமாக இ#கி&றன.

ஒ# மரதி கிளி4 ைமனா> 3#வி4 ஓணாH மரDெகாதி4 காக.

ெசாத ெகா,டா- இைரேத- K<க*<கி&றன.

கிளி4 3#வி4 ச,ைட ேபா<வதிைல. ஓணாH மரDெகாதி4 ச,ைட

ேபா<வதிைல. மனிச& ம*< ஒ#த#ெகா#த எ& இ#(பதிைல. /திய
ஞாேனாதய வ;வி*டாேபா Oாி;( ேபாகிறா&. இைத அவிட

ெசாலேவ,<. அவிட எதைனேயா ேபசேவ,< ேபா பரபர(பாக
இ#கிற;. ஆனா...

வாயிA கிழவ&, கிழவி அர, இ#கிறா க .
ச.க ெகாைல(பக ேபாசி ெவநீாி காைல ைவ;ெகா,< ப-யி
உ*கா தி#கிறா .

மா<கைள அவி9;, படைல3 ெவளிேய .ைளயி க*<கிறா&.
“இ&னி3 ஒழேவா*ட ேபாறமா&H ேக*<*< வார ெசா&னா# அ(பா.”
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“இ#க*<, சபாசீ#, .தல நா@ இ&னி3 நலால. கால பVஸு3(

/;3- ேபா?*< வ#வ. ராமADக வ,- தாேர&னா# மா*டக*-

ஓ*-*<( ேபாவலா. மா*ட ஓ*-*<(ேபா...”

ச.க உட நAவினா ம*<மிைல, இத( ப;( பதிைன; நா*களி ஆ-(

ேபா?வி*டா . க,க

ேசா ;, சவர ெச?யாத .க., தள ; ெதாD3

க=;மாக( பாிதாப;3ாியவராக இ#கிறா .

“அ-4ர. Qாியா> வாDக வசி#த காைச எ<; ெசலவழிக

ேவ,-யி#3. 3,டா& ஓ*டயாயி-சி. இDக வதா ெர,< 1வா ேமல
ெசாறா. கடயில பா; வாDகி*< வரEனி#ேத&...”

ல*மி .E.E;ெகா,< 1பா? ேநா*ைட எ,ணி( ைபயிேபா*<
ெகா<கிறா .

“இ(ப அ; இ; .E.Eகாத, அத நா? வதா இத 1மில வசி( O*ைவ! நா& டாடாி*ட கா*-*< சDக;3( ேபாயி ெபா&Hைவ( பா;(

ேபசி*<. .-Iசா, அவமாைள4 பாதி*<தா வ#ேவ&. அவ& அ(ப- ேமல
ேமல எகிற / ளயில. இ&னிராவில வரல&னா, நாளகிதா& வ#ேவ&.
காபதா இ#;3Dக...”
ெவ,ைமயான ேவ*-4 ச*ைட4 அணி; ெகா கிறா .
வ-> ெவ ளாழ ெத#>3 ெச& ராமADகதி& வ,-ைய ஓ*-ெகா,<
வ#கிறா&. அத3 .& 3-ைச3

ெச& ச*ைடயணி; ேவ ேவ*-ைய

உதறி உ<திெகா,<, பா/ ேதாைல ஒ# சா3 #ைணயி பதிரமாக

றி ைவ; ெகா கிறா&.
நட>3 ெச2 ெப,க

வ,-யி ச.க ஏற சிரம(ப<வைத( பா ;

நிகி&றன . “எDக ேபாறாவ? ஆபதிாிகா?... தIசாa#கா?... ஒட/ ெராப
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ேலவ-யா( ேபாயி*டாேர?”
“/;3-3தா ேபாறா#...”
“ப;( ப;னIசி நாளாசி க,ணிAேய காண.”
“ஒ,E3 கவல(படாத, ஆதாள நிைனசி பாரத ேபா*<#கிற.
சாியா(O<..” எ& கிழவி ைதாிய ெசாகிறா .

“ச.வ, வ,-Aயா ேபாற? நா வார,டால...!”
கிழவ தைல;ா3ேபா; கிழவி ெதா*ட.3கிறா .
“உனெக&ன இ(ப? இனி அDகி*<( ேபாயி க ள 3-சி*< ஆ-*<
வரEமா3! ெகட மா!”
“வாேர& ல*மி. எDகடா பழனி(பய வதானா?”
“ஆமா .தலாளி. கீ 3ரA Kறி தாவி ஏறி அம ;ெகா கிறா& பழனி, “ம#
நீகில பV ஏதிவி*<( ேபா*< மா*ட ஓ*-*<( ேபாற .தலாளி.”
“சாி, சாி.” ஏைர Lகிெகா,< சி&னமயா& எதிேர வ#கிறா&. பழனி
சா*ைடயா Nறி மா<கைள .<3கிறா&. நல பாைத இைல.

ஆேம*<3 கீேழ கிழேக ெச& ஆைற கடகேவ,<. உ Zாி

அவரா நட; ெச& பV ஏவ; க-ன. ேம2 பல# பல; ேக*பா க

எ& ச.க அIசினா .

வ,- 32Dகி, ஆ-( பத- கடகவிைல. நா3 ஓ*டமாக ஓ- வ#வ; ெதாிகிற;.
“இத( பயல ஆ# ;ற;>*ட;? எல நி;டா வ,-ய வ->, அவன

K*-*<( ேபாயி கதவ சாதி*< வா!”
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அத3

நா3 நா3ழப எசி ஒ=க வ,-ைய( பி-க வ; வி<கிறா&. “நா...

நா.... ைஹ ைஹ... ந...”

“ேபாடா N*<3! ேபா! எ<றா ைகய!”
பழனி வ,-ைய நித, வ-> அவைன இ=;( பா கிறா&. ஆனா இத(

ேப?( பய23 எதைன வAைம!

“Lகி ஆ;ல கடாடா! அ-சி*<( ேபாவ*<?”
“நா... நா>... நா... ைஹைஹ...”
ைஹ ைஹ எ& தா& வ,-யி ேபாகேவ,< எ& கபடமிலாத ஆைசைய
அவ& ெவளியி<கிறா&. ஆனா யா#3 அ; உக(பாக இைல. இத3

ல*மி4 விைர; வ#கிறா . இ#வ#மாக அவ& ஊைளயிட, இ=;ெகா,<

ெசகி&றன .

‘மா< ேம?கKட லாயகிலாம ஒ# பயல வசி*< இ(ப- வா9ைகைய
இ=தி*<( ேபாகேவ,-#ேக...’ எ& ெநறியி அ-; ெகா கிறா .

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

11

/;3-யி காைலயி மைழ ெப?தி#கிற; ேபாA#கிற;. இர,< ;ாற

வி=தா ேபா;, சாைல கசகசெவ& கா ைவக த3தியிலாமலாகி வி<.

பV நித கசகச(பி& உச.

சாதாரண நாளாக இ#தா ச.க விவநாத& N*<3 நட; ெச&வி<வா .
ட>& பV ஏேதா ேபாகிற;. ஆனா அத3 காதி#;, அ; நி3

இடதிA#; மீ,< நட(ப; பிரயாைசயாக இ#3.
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வ-> ஒ# ாிbாகாரனிட ேபர ெச?;, & 1பாயிA#; ஒ&ேற கா
1பாயி இறDகி, அவைர உ*கார ெச?கிறா&.
“நீDக ேபாயி*< வாDக .தலாளி. நா பி&ேனாைடேய வாேர&.”
“N< ெதாி4மில?”
“ஏ ெதாியா;?”
ைகயி சா3 #ைண, Nச இர,< அவ& இரகசியைத

அபல(ப<;கி&றன.

‘...(பய, பா/ ெகா&றி#கிறா&. வி#தாசல பி ைள ெசா&ன;
சாியாகதானி#கிற;!”
ெபாிய Nதி தா,-, ம,டப கட; ாிbா ெசகிற;.
ெவயி விைரவாக உசி3 ஏகிற;. மணி பதிெனா&றி#3 எ&

ேதா&கிற;.

வழகேபா விவநாத& ேம தி,ைணயி உ*கா தி#கவிைல.
வ,-3 ஒ&ேறகா 1பாைய ெகா<;வி*< ெம ள( ப- ஏகிறா .

உ ளி#; ெபாிய க,க@ தாழO சிவ(/மாக அவ ெப,தா& வ#கிறா .
“அ(பா இ#கிறாராமா?”
“...3ளிசி*-#காDக. நீDக ஆைர( பாக வதீDக?” அவ
ப( ேபா*ட காA& மீ; ப-கிற;.

க,க

அவ#ைடய
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“அ(பாைரதா, விவநாத&. கிளிய;ைற ச.கனா ெதாி4.”
சைறெகலா ெநறியி ;ளி நீ#ட& ேமேல பனியைன( ேபா*<ெகா,<
விவநாத& வ#கிறா .

“எ&ன(பா ச.க? இர,டாயிர 1பா? கிைடசி-சா?” சிாிகிறா .
ச.க;3 சிாி(/ வரவிைல. மனதி ஏேதேதா தைலகா /ாியாத ஆதிரDக .

அத சிகி ேந; காலம ஓ-*டா எ& அழேவ,< ேபாA#கிற;. அவ

உைடயா N*<( ெப,Eட& சினிமா>3 ெச&றி#க விைல எ& ஏேதா
மன3றளி Kகிற;. ஏெனனி அவ

இ#கமா*டா .

ஒ# தீ மானமிலாம ராதDகி

“ேந;காலம அத சிகி N*ட வி*<( ேபானவ தி#பி வர இல, சாமி.

ஒடயா N*<3( ேபாேற&H ேபானவ வரல. அDக தைலயாாி( பயல

அH(பிேச&. இல, சினிமா>3( ேபாயி#காDகிறா&. என3 ச.சய
ஏ&னா, அத ேத>-யா-மவ&, இDக அ&னி3 காாில வதாேன, அவன எDக

N*< ேகாடாிகா/ N*<ேக K*-யாதா&. ெத# தி,னயில உ*கா;

எDகா; ேகக, இத சிகிகி*ட எDK*<3 வ; அ(பார( பா#, உன3 சீ*
கிைட3H 3ழய-சா&... இ(ப எDகி*ட சிேநகிதி கி*ட( ேபாேற&H

கா;3தி*< ஓ-*டா... சாமி... ப-க வச ெர,< நா?க@ இ(பி- ;ேராக
ப,ணி<ேச?”

அவ கடகடெவ& சிாிகிறா .
“நீ ஏ,டா ச.க பிரலாபிகிற? இெதலா உ&னா2 எ&னா2 த<;
நித .-4மா? ப ள க,ட எட த,ணி பாயி;!”
“எ&ன சாமி, இ(பி- ெசாறீDக? ேச;( /=களா இ#தவDக இ&னி3 இத
அள>3 வர எதினி அ-4 மிதி4 ப*ேடா? 3<ப எ(ப-( பIசி(
பிசிகளாசி? இ&H ஒ# கைற( பி,டைத வசி ைம

இ=தி*-#கிேறா. இ(ப க,E .ழிச இத நா?க@3 ந&னி இலாம
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ேபாயி-ேச? ேகா*ைட&H நிைனசி இமா(/ வசி*-#காேத&H
Iசில-சி*<( ேபானா(பல...”
“அட ஏ,டா ெபாலபி சாகற? ப-ச ெபா,E. உDகால;( பிரைன ேவற;
இ(ப அ;Dக க,ேணா*ட ேவற, ஏ வி#தாவா சDகட(ப*<*-#ேக?
வி*<த @!”
“எ(ப-Dக வி*< த @வ;? எDக தா? தக(பH3 இ#திராத ச>ாிய
எDக@கி#3, எDக@கிலாத ச>ாிய எDக மக@3&H அவDகள

ேகா/ரதில ஏதி ைவகEH பா<ப*ேட&. ைபய& க*-கி*ட ேவ*-ய நா

உ<;ேவ&. ெபா,E... அவள சமீ&N*<( / ள மாதிாி நடதிேன&...”
அவ அ#கி வ; ேதாைள( பகிறா . “எ&னடா இ:வள> திராைபயா

இ#கிற ெபா,ணாவ; / ளயாவ;; ஏேதா உ& கடைம, நீ ெசIேச. அவDகவDக
க#ம பலைன அவDகவDக அPபவிசி*<( ேபாறாDக...” தி<கி*டாேபா
ச.க 32D3கிறா .

“ெவதத தி&H விதி வதா சாேவா, நாம சாணி( /=கள( ேபால
இ#கதா& பிறவி எ<ேதாDகற; அறியாைம. எ=தி#Dகடா” எ&

ஆேவச(பிரசDக ெச?த விவநாதனா இவ ?

“எ&ன சாமி! நீDகேள இ(ப க#ம அ; இ;&H ேபறீDக? இ&H எDக
3-க ள ஒ# சிலர த>ர எலா ேசதில உழசி*<, க ள 3-சி*<, ெபா,<
பி ைளகைள( பராாியா நிகவசி*-#காDக. நிைனசி( பாதா ஒ#

.&ேனதமில. <கா*<3( ேபாக வழி 3<க மா*ேடDகறாDக. அ&னி3
சாமி 3பிடாதிய&H வ ளி3 .#கH3 திர*சி கயாணH, ஊ

ேம4ற தி#*< சாமிகைள ஏ,டா ெகா,டாடEH அசிDக அசிDகமா

ேபசினாHவ, ேநா*U ேபா*< ஒ*-னாHவ. எDக ெபா,<வ தி#*< தனமா
சாமி 3/ட( ேபாவாDக. இ(ப இ&னி3 திU H சாமி 3பிடE, ேகாயி சீ
ப,ணH, இ(ப 3-சய காA ப,E&H கி*-ய வகிறா&.”
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“ஆ ரா;?...”
“அதா வி#தால/ ள, இ&H ஊாில இ#கிறவDக அலாதா.”
“இ(ப ெராப ெசழி(ேபா?...”
“ேகாயி ெசாெதலா அவDக?யில தான இ#3? ப; வ#சமா
ெகா ைளய-சி#கானில?”
“தி#*<( பய2வகதா சாமி OதH ேவச ேபா<றாHவ. அவHவக@3தான
பய?”
“... சாமி, எ& கால( பா#Dக! இ; ேவற ேராதன. அ&னிகி(ேபான பிற3

நடமா*டேம இல...” 3திகாைல தி#(பி கா*<கிறா . பாத .=வ;ேம NDகி

இ#கிற;. அவ ைகவிரலா Nகைத அ=தி( பா கிறா . பிற3 உ ேள

ெச& ச*ைடைய மா*-ெகா,< தி#/கிறா . அவரா காைல கீேழ ஊ&றி

ைவக .-யவிைல. ெம ள வைர( பறிெகா,< ெநா,-னாேபா&

அ<த N*<(ப- ஏகி&றன .

வாயிேம தி,ைணயி ைக3ழைதகாாிக , சளி, இ#ம, தைலக*< எ&
ஒ# ேநா? K*ட காதி#கிற;. கட; உ ேள ெசகி&றன .

இைடகழிக(பா ெபாிய Kடதி& ஓ ஓரதி திைர இ#கிற;. ஒ#

ெவ ைளேசைல ந , இ&H சில ேநாயாளிக@, டாட உ ேள பா கிறா
எ&பைத அறிவிகி&றன . ெபIசி ஒ&றி அவHட& அம ; ெகா கிறா .

உ ளி#தவ வத; இவ கைள .தலாக வி<கிறா .

“அட... வாDக சித(பா, என3 ெசாA அH(ப Kடா;? நா& வ#ேவேன?”
ச.க பி& ெதாட#வைத( பிறேக கவனிகிறா .
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“நம பைழய நாைளய ேதாV, கீதா. கிளிய;ைற. நைடயா நட(பா&.
காைல(பா#...”
ச.க நாகாAயி அம ; சி V<A காைல ைவ; கா*<கிறா .
ப*<;ணிேபா மிHமிH3 .-... ராஜகைள. ெமா=ெமா=ெவ&ற
ைகவிரAனா ெதா*<( பா கிறா .

.&H3 வ# த&ைம எதைன .*<க*ைட ேபா*டா2 .டDகி
வி<வதிைல. இ(ப- அவ க

3-யி பிறதவ க

Bறி ஒ#வேரH

வர.-கிறதா? எDேகா ஆயிரதி ஒ&. இதைன ச2ைககைள( பறி
தப*டேபா< காலதி!

ைகைய க=விெகா,< வ; வய அ; இ; எலா விவரDக@ ேக*கிறா .
நீ , இரத எலா பாிேசாதைன ெச?ய ேவEமா. எலா அDேகேய ெச?;
ெகா ளலாமா. இ(ேபா; ஓ ஊசி ேபா*டபி&, அ<த நா

பாிேசாதைன .-;

விவர ெதாிதபி& ம#; ெகா<(பா களா. அ; அ.D3வ; நலதல.

இர,ெடா# நா

பா; கிழி;விடலா. சாியாக( ேபா?வி<. ஒ&

பய(ப<வதகிைல.

“அ(ப, நீ இ&னி3 எ;3டா ஊ#3 தி#பி( ேபாகE? ேபசாம இDகிேய
தDகி<!...”
ச.க;3 அ; உக(பாக( ப<கிற;. ஆனா, அவரா நட;ேபாக இயலாத
நிைலயி காபி, சா(பா< எ& இவ N*- தD3வ; சாியா?
“இ(ப... இத ெத# ேகா-தா&. நம சாவிதிாி Kட( ப-ச ெபா,E
அவ(பாதா&, இத பாிேசாதைன ப,றாDக நீ ேபாயி சீ*ைட கா*- எலா
3<தி*< வ;<. நாH வர*<மாடா?”
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“வானா சாமி. நீDக ேபாDக. நமபய, 3(ப& மக& வ-> வ#வா&. இ#க
ெசா2Dக, வேர&...”
டாடாிட கா*- ஒ&மிைல எ& ேக*டபி&, ஊசி ேபா*டபி&, சிறி; மன
இக 3ைறகிற;. பாிசீலைன3 ஆ 1பா? ேக*கிறா க . நீ# இரத.

ெகா<;வி*< தி#/ைகயி கைள(பாக இ#கிற;. வ-> வதா மப-4

இர,< 1பா? ெசல> ப,ணிெகா,< சDக அ2வலக;3( ேபா?விடலா.
இவHகாக ஐய சா(பிடாம காதி#கிறாேரா?...
அவ#ைடய 3<ப நிைலைமைய உண ;ெகா,ட பி& அD3 தD3வ;
சாியாக(படவிைல.

வ-> இத வழியாகதா& ேபாக ேவ,< எ&பைத எதி பா ;, அDேகேய

தி,ைணயி உ*கா தி#கிறா . காைல ேநரதி& வைரயைற .-; கதைவ

இ=;( O*- ெகா,< அDகி#த ஆ

ேபாகிறா&.

இவ ெவ தி,ைணயி ெபா#தாம அவ& வ# வழி ேநாகி இ#ைகயி
வ-> சிாி;ெகா,ேட ம/ற இ#; 3ர ெகா<கிறா&.
“எ&ன ெமாதலாளி, இDக உகாதி#கீDக?”
“...வ->, ஒ# ாிசா K*-*< வா, சDக ஆ`3( ேபாயி#வ. இDகிேய தDகி(
பா கEH ெசா&னாDக...”
“அ(ப...?”
“நீ எ&ன ெகா,<வி*<( ேபா*<, ஊ#3(ேபா, நாளகி சபா ஒழ>
ஆரபிசிடEனி#ேத&.”
“அெதலா நாபா;கிற .தலாளி. நீDக நலா கவனிசி*< வாDக. ஊசி
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ேபா*டாDகளா?”
“ஆமா. ஒ,E பயமில. இர,< .E நாளில நலாயி<னாDக. ஐயி#
அ,ண மக தாேன? நலப-யா கவனிகிறாDக. இ; ஒ# வய3ளத, ேத#
பாக வ#. இ(ப. எதினி உசர ேபாயி*டாDக.”
“ஐயிர( பா; ெசாA*<( ேபாகலா!...”
வ-> அவைர வ,-யி ஏறிவி*<, ஒ*டA ெச& எ2மிைச ேசா

ேதாைச4 ெபா*டலமாக வாDகி ெகா,< ேபா? அ2வலகதி ெகா<கிறா&.

அ2வலகதி ெபா&ன-யானிைல. அவ& எDேகா வ3(ெப<க

ெச&றி#கிறானா. காவலாக ஒேர ஒ# ஆ

ம*< இ#கிறா&. விசாலமான

Kட இ#கிற;. #*- ைவதி#3 பாெயா&ைற எ<;(ேபா*< அம ;

ெகா கிறா ச.க.

“அமா*ட ெசா2. மைடபா; த,ணி><. ேபாற(ப, ப&ன,< #வாகி,

இ#கல, Oசி ம#; ட(பி, அத ஒ,E வாDகி*<( ேபா. நா நாள

மநாளகி க,-(பா வதி<ேவ&. ஒழவ த ளி( ேபாடாதீDக. Oசாாிேயா

வி#தாலேமா வ; ெமர*-னாDக&னா, நா. வ; ேபசிகிேற&H ெசா2Dக.
3-சய இ(ப பிாிகிறதா தயDக வாணா...”
அ<கிெகா,ேட ேபாகிறா . ஆனா .கியமான . ளி#3 இட

தவி கிறா . தி#பி ெச2 .& அவ

N*<3 வதி#(பா . இவ# இDேக

தD3 வா?(பி ெபா&ன-யாைன க,< ேபசி, இ&H ஒாி# தைலவ கைள4

ைவ; ெகா,< எலா தீ மான ெச?;விடலா. ஐ(பசியி

க*-விடேவ,<. இவ

ைகவி*<( ேபா?விடKடா;.

வ-> அவைர வி*டபி&, ஓ*டA வ; & 1பா?3 ந&றாக

சா(பி<கிறா&. ச.க அவ& ெசல>3 ஐ; 1பா? ெகா<தி#கிறா . Oசி
ம#; ப&னிர,< 1பா?. அ; தவிர, பா/ ேதா2காக ஆ#பா?
கிைடதி#கிற;.
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வி<தைல மகி9சியில சினிமா ெகா*டைகயி வ; உ*கா#கிறா&. ராஜா ராணி,
ேத , 3திைர, யாைன, Oத, நாகேலாக எலா வ# பட. ராஜ3மாாி4

ராஜ3மாரH ODகாவி காத ெச?4ேபா;, அ அ#கி இ#(பதாகேவ

கபைனயி மிதகிறா&.

வா?மைட, வ-மைட, வர(/, ெவ*<, 3-ைசகளி& உதியிலா நிைலைம -

எலாேம அ(ேபாைத3 அவ& உலைகவி*< அ(பா ேபாகி&றன. [னியகாாி

ராஜ3மாாிைய கிளியாகி K,- அைட; வி<கிறா . ராஜ3மார& Oததி&

;ைணெகா,< அத கிளிைய ேத-( /ற(ப<கிறா&. வழியி நாகேலாக.
நாக3மாாி காத ெபாிய ெபாிய விட க3 நாகDக

சா;வாக இ#கி&றன.

நாக3மாாி அவைற ஒ;கி ைவ; ெகா,< அரச3மாரைன உபசாிகிறா .

‘இதினி பாைப4 எ(ப- வசி( பட /-கிறாHவ! எலா;3 பைல(
/<Dகி#(பா. ஆனா2... ஒ#க ம*றா3( ேபாயி, பட /-கிற;.
ஷூ*-Dகாேம, அைத( பாகE...’ எ&ற ஆைச கபட இலாம .கி9;

வ#கிற;.
------------

12

சினிமா .-; வ#ைகயி இேலசாக Lற வி=கிற;.
பV நிததி வ; ஒ# U 3-;வி*<, மி*டா? கைடயி ேச> அவா>

வாDகிெகா கிறா&. மீதி நா&3 1பாைய ம-;( ைபயி தனியாக
ைவ;ெகா,< பVஸுகாக கா; நிகிறா&.
“எDக இத( பக? வ->?...”

ேத>தா& நிகிறா&! ச *< சரா? ேபா*<ெகா,<, ைகயி ஒ# ேதா

ைப4ட&... “ஆ...மாDக. தலவ#3 உட/ சாியில. கால... Nக, K*-யா;
ஆபதிாில கா*-*< a*<3( ேபாேற&...”
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“பV ஆ மணி3 வரE.”
“நீDக ஊ#3 தானா சா#!”
ேத> சிாிகிறா&. “எ&ன( ேபாயி சா#ேமா#Dகற. நீ4 நாH ஒ,ணா( ப-ச
ேதாழ க

தாேன, ேத>&H K(பிடற;.”

“அெத(ப-Dக, நீDக ஒசர;3( ேபாயி*UDக. நாதா ப-காம ஏர(
/-சி*ேட&!”
வ->ட& அவH சிாிகிறா&. “அ(ப நீதா& உசதி. ஏாி& பி&னா தா&
உலகேம. உDகைள( ேபா&ற ெதாழிலாளிக இல&னா, ஏ; மத வளைம

எலா?”
“அ; சாி, அ; உ@மதா. ஆனா யா#Dக அெதலா ஒ;கிறாDக? ப-சி அ=3
ஒ*டாம ேவைல ெச?யிறவDக ஆ#Dக எDகைள மதிகிறாDக?...”
“அ; யாேராட த(/&H நிைனகிற? உDக த(/ தா&...”
“எDக த(பா?...”
“ஆமா. ெவம KA உசதி*டாDக&னா க.H ேபசாம இ#திடறீDக...”
“பி&ென&ன ெச?யிற;?”
“பா#, பா# உDக@3 இ&H எ&ன இைலDகற; Kட பிறதியா& ெசால
ேவ,-யி#3... அ; சாி, உ& தைலவ# மகள K*-*<( ேபானாேர அ&னி3,
f* கிடசி ேசதாசா?”
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வ-> உத*ைட( பி;3றா&. “எDகDக. அெத&னேமா ெர,டாயிர

க*டEனாDகளா. உ @3 ள ஏேதா கரச/ரச2. அவ#3 கால ஏேதா

3தி காச க<(/. எதி#கிற;கில. இத( ெபா,E பா#Dக..” 3ரைல
தா9தி ெகா,<  . பா கிறா&.

“ேந; காலம எDேகா ஓ-*ட;. ஒடயா# N*<3( ேபாசி&னாDக.

எ&ன(ேபாயி NரமDகல;ல விசாாிக ெசா&னாDக. அDக இல. ந.ேகDக

வ/. அவDக சினிமா3( ேபாயி*டாDக&H ெசா&ேனDக. ஆக ெபா,E இ(ப
வதி#3ேதா எ&னேமா...?”

அவ& /#வDகைள ெநாி;ெகா,< நிகிறா&.
“அவ# மக& ம*ராசில இ#காாில...? அDக ேபாயி#3மா இ#3?"
“அெத&ன&H ெதாியல மகDKட ெசாியிADக.” இத3

பV வ#வ;

ெதாிகிற;. இ#வ# ஓ-(ேபா? இட பி-கிறா க . .& வாிைசயி

ெகளரவமான ேத>வி& அ#கி அம#ேபா; வ->3 மி3த மகி9சியாக
இ#கிற;. இவ& ைகைய அம திவி*< அவேன சீ*ெட<கிறா&.
“எ&னா;3Dக நீDக, சீ*ெட<கிற;?”
“பரவாயில, நா& உன3 சீ*ெட<கலா. எலா ெச?யலா...”
/&னைக.
க(/Kட உதி ; பய எ(ப- இ#கிறா&! ப-சவ& த& இனதாைன

ஒ;3வைத தா& வ-> க,டறிதி#கிறா&. ேகா/, நி&ற இடதி Kட

நிகாம ேபாவா&. வாடா ேபாடா எ& எ:வள> ;சமாக( ேபவா&? ஏ&,
ச*டKA ெகா<கKடா; எ& நி&றா&! ம#

நீகி வ#வைர அவ&

எ;> ேபசவிைல. அDேக இறDகி நடகி&றன . வர(பி& 3ேக நடைகயி

திUெர& “ஆமா, அத ஐயனா ெகாள ெவவகார, அத3 ஒ,E

ப,ணAயா?” எ& ேக*கிறா&.
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“...எ&ன ப,Eற;Dக? அவHவ பக அலாக*< ஆ@க@ இ#காDக.
ெகா- /-சி*< Kச(ேபா<வ. ேபாc வ; அ-சி உ ள த @ வா.

ஒ,E இலமேலேய இவHவ சேதகH /-சி*<( ேபாயி வாகாிசி
வாDகிகறாDக...”

“உDக சDக பி&ன எ&னதா ெசIசி*-#3?”
“ேபான வ#ச;3 இத வ#ஷ KA உசதி#கில?”
“அ; சாிதா. இ#தா2 பல உாிைமகைள வி*< 3<கிேறா. சி&ன சி&ன(
பிரைனேபால ெதாிIசா2 எலாைர4 K*ட அ;தா& உதவி ெச?4.”
“அ; சாிதாDக. இ(ப Kட, காலம 3-சய( ேபதி<ேவாH Oசாாி
பய.தி*<( ேபாறா&. .தலாளி /;3-ல ப<தி*டா#...”
3`ெர& ேத> சிாிக ெதாடDகி அடகி ெகா கிறா&.
“எ&னDக...?”
“இல, நீ .தலாளி&ன; சிாி(/ வத;...” இவH3 ெவ*கமாக இ#கிற;.
“.தலாளி&H K(பி*<( பழகமாயி-சிDக. நம என;ல, ெசாதமா அIமா
வசி*< ஒ# தலவரா இ#கிறவர நாம .தலாளி&H K(பி<ற;
க>ரததாHDகேள?”

“...இ(பதா என3 நலா( /ாி4;. நம சனDக@3 தாDக ஒ# .தலாளியா,
மிராசா, சமீனா இ#கE, நம3கீழ நா2மHச& ைகக*- ேச>க

ப,ணHDகற உண > ெரதேதாட ஊறி(ேபாயி#3. ெபா; உடைம

சிதாதெமலா ேபசி ஊறினா Kட, தன3&H வார(ப, எத மHசH
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ெபாIசாதிையேயH 3ைறIசப*ச அ-ைம&H நிைனசி அதிகார ப,ணாம
இ#கிறதில. தாDக ஒ# உடைமகாரராக இலாத நிைலயிலதா& சிதாத,
ேவதாத, எலா...”
தைலவைன விமாிசன ெச?வ; எ&ப; ஒ;ெகா ள .-யாத வரபாக ஊறி(
ேபாயி#கிற;. எனேவ வ-> அவ& ேபைச ஏெகா ளவிைல.

“நீDக@ எதினி வ#சமா உைழகிறீDக? உDக(பா# அ-த-, சிைறவாசH

எதினி க$ட(ப*-#கா#. இ&H ஒ# சா, நில ெசாதமாக வசிக .-யல.

இவDக ேகாயில சாமில&H ெசாற(ப நீDக 3பிடKடா;; ஏ;கE.
இவDக சாமி 3பிடEH ெசாற(ப நீDக 3-சய Lகி*< ந<Nதில
நிகE! அ; சாி, .&ன VK க*டEH உDகள 3-சDகள

Lகி*<(ேபாயி, ேகாயி23( பகதில அவDகதா ேபா*<க ெசா&னாDக.
அ(ப, ெவ ளாழ ெத#( பகதிேலா, அகிரகார;3( பகதிேலா உDக
நாலI ேப#3 எட 3<க Kடாதா? பர(பயனா, ஊ#3 ெவளிேய
இ#கEHதா இ(ப> நிைனகிறாDக இAயா? இத ேகக உDக@3
ெதாியAேய?”
வ-> ஒ# விய(/ட& ேத>வி& ெசாகைள ஏகிறா&.
“நாயதா&. இ(பKட, அகிரகாரதில பல N< பாழடIசி கிட3. ஆேதார
வரயி2 எதினி ெகாைல நீ,< பாழாகிட3? அDக ேபாயி 3-ைசகைள(
ேபா*<க எட 3<(பாDகளா? மப-4 ஊ#3 ெவளிேய இ&H த ளி
ஆ;3 அகைரயில ச*-ய Lகி*< ஓடEH தான ெசாறாDக...” வ->
ெவளி(பைடயாக ேக*கவிைல. ஆனா உ ேள சலனமைடகிறா&.

“எ&ன ேபசாமA#கிற வ->? /ர*சிய ெகா,டாேராH எDக(ப& உDக(ப&
உDக தைலவேராட அ(ப& எலா அ-ப*டாDக. சா>3 அIசல.

அமாமா#கெளலா ேபாcகாரH அவH இவH மான 3லசி ைம
மக வசைத4 ெபாதாDக. ஆனா எலா அடDகி( ேபா. 3<த
விைலெயலா ெவ;க#கா?3&H ஆசி. நிைனசி( பா#...”
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வ->3 #ெக& உைரகிற;.
‘/ர*சி’ எ&ற ெசாைல( பறி வ-> நிைறய ேக*-#கிறா&.
அவ க

சDக; ேகாஷேம அத உயி  ெசாதா&. உசவர/( ேபாரா*ட,

KA உய >( ேபாரா*ட, விைலவாசி( ேபாரா*ட, நில( ப*டா( ேபாரா*ட

எ& எதைனேயா ேபாரா*டDகளி அவHைடய அ(ப&, ஏ&, அமா> Kட
கல; ெகா,< சிைற3 ெச&றி#கிறா க . ஆமாச, நா&3 மாச எ&
ேபாவ;, வகீ, ேகா *< எ& அைலவ;, அவH3 வா9ைகயி

சாதாரணமாக( பழகியைவ. ஆனா அவ& ெப#பா2 அத சமயDகளி

நிலைத( பா ; ெகா ள தDகிவி<வா&. இ(ேபா; சில நா*களாகதா&

சிலைற சசர>களி சிகி ெகா,< காவ நிைலயDகைள( பா ; வ#கிறா&.
சில மாசDக@3 .&/ இ(ப-தா& ஒ# நா

சாயDகால 3-;வி*<

ெதமாD3 பா-ெகா,< ேபானா&. நட>, உழ> எ;> இலாத நா*க .

உ@; பயி பி<Dகிய பி& தாிசாக கிடதன. இவH3 அ& ைகயி

ெகாIச கா கிைடதி#த;. c>3 வதி#த ஐய மக& ெகா<தி#தா&.

அVதமDகல;3 சினிமா>3( ேபாவதாக எ,ணிெகா,< /றகாவ

நிைலய;3 .& ெச& ெகா,-#தா&. ஐய மக& சிவ(/ க*டேபா*ட

/திய ேதDகா?( O;வாைல ஒ& அவH3 ெகா<தி#தா&. அைத

தைலயி றி ெகா,-#தா&.

ஏ*ைடயா அவைன ைக3சியா ஒ# த*< த*-னா . “ஏ,டால? எ&னா

சமாசார?... எDகடா வ; ஆ*டேபா<ற?" எ&றா .
அ(ேபா; இமாதிாி ப(ளிகாக க @கைடக

திறதி#கவிைல. ேதா(பி

தா& ஊற விபா க . ஆனா எேலா# 3-(ப;தா& அ(ேபா; அவைன(

பி-தத3 காரண எ& நிைனதா&.
“இல... சா#...” எ& 3ழறினா&.

ஏ*< அவ& தைல;,ைட( பறி இ=தா .
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“இ&னாடா ேச(/ ;,< ேபா*-#கிற?. கனா*-( பயேல.” எ& தி*-

.;கி நா&3 சாதினா .
“ஐேயா... இcDக..”

“3-சி*< வ; ேடச& .&ன ஆ*ட ேபா<றா&. இ&னாடா தயிாிய?...”
“இADக சா# இADக ெதாியாம வதி*ேட&.”
“ஏ,டால, ேச(/ ;,< ேபா*-#கிறிேய, /ர*சி&னா இ&னா&H
ெதாி4மாடா?”
“ெதாி4 சா# /ர*சி&னா சாVதி KA வ#. நலா இ#(ேபா. அ;3தா&
ேபாரா<ற...”
“அட ேபாடா .*டா(பயல? ேபாயி உ தலவாி*ட ேக@!” எ& /திய ;,ைட

உ#விெகா,< அவைன வி*டா . அ& வத; .த ேவைலயாக

ச.கதிட “/ர*சி&னா எ&ன .தலாளி? சாியா ெசா2Dக!” எ& ேக*டா&.
ச.க நடத விவரDகைள ேக*<வி*< அவHைடய கபடமற த&ைம3
சிாி;ெகா,டா . “நீ .தலாளி&H K(பிடKடா;, .தல!”

‘/ர*சி எ&றா எ&ன?’ எ& தைல(பி*ட ஒ# சி /தகைத ெகா<தா .
“எளிைமயா எ=தி#3 பா#, ப-சி ெதாிIசிக, நா வ; ேக(ேப&,
ெசாலH!” எ&றா .

இவH3( ப-க வணD3வதிைல. எ=; K*- அத சி பிரரதி

நா&3 பகDக

ப-தா&. பிற3 அ(ப-ேய ேபா*< வி*டா&. அ; மறேத
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ேபாயி.
ேத> அவ& வழி3( பிாி;ேபாகிறா&.
வ-> .தலாளியி& N*<3 வ#கிறா&. Nேட ஓ?; கிடகிற;. அ>

ல*மி4 க&னதி ைகைவத வ,ண உ*கா தி#கி&றன . கிழவ&

ப<; கிடகிறா&. கிழவிைய காணவிைல. ைபதியகார(பய உ ேள

கதைவ த*- ஊைளயி<கிறா&.
“...காதி வரADகளா?”

“ஆ#? வ-வா? .தலாளி வரல?...”
“அவDக ெர,< நா தDகி ஊசி ேபா*<கிடEமா. நீ , ரத பாிேசாதைன
ப,ணி#காவ. இதாDக, Oசி ம#;, உ ளாற வாDகி ைவ4Dக...”
ச*ைட(ைபயி ைகவி*< அவ ெகா<த பணதி மீதி சிலைறைய4 Oசி
ம#; - பிைல4 எ<; ெகா<கிறா&.

“ஐயி# N*<3( ேபானாDகளா, ச#காராபதிாி3( ேபானாDகளா?”
“ஐயி# N*<3தா...”
“ஏ,டா, /;3-3 சினிமா3( ேபானதாவா ஒடயா# ெசா&னா#?”
“ஆமா...”
“நீ காதி வதிசா&H ேககAயா?”
“நா எலா எDக&ேன. சினிமா ேபாயி#காDக&H ெசா&னா#. சாி, காதி4
ேபாயி#3H ெசா&ேன...”
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“ம3( பயDகற; சாியாயி#3...”
ல*மி .ண.ண;ெகா,< உ ேள ேபாகிறா .
ெசால ெதாியாம சDகட ெச?கிற;. இத( ெப,, அ;மீறி ஓ-வி*டாளா?
வ-> அDேக பிற3 தாமதிகவிைல.
நில> எ=/ காலதா&. எனிH நீ சார விசி ேமக *டதி நிலவி&

கவ சியிைல. எதிேர வ#பவ .க விளDகாத மDக ம#தH ெபா&னH

3-;வி*< அேத 3ரA KA(பிாிவி சசர> ெச?வ; ேக*கிற;. அவ&

விைர; 3ள றி( ேபாகிறா&. ஏேதா நடவாத; நடதி#(ப; ெதாிகிற;.

அDேக ஒ# பIசாய; விள3,<. ேகாயி வாசA மண இறDகியி#கிற;.

ச>3த-க

இறDகியி#கி&றன. இ<(பி ப*ைட ேவ*-4 க=தி

உ#திரா*ச.மாக( Oசாாி நிகிறா&. மணியகார , ைலயா&... பி&ேன...

ஐேயா? அவ க

N<... 3-ைச எ&ன ஆ? .*<.*டாக அைரவ க

ம*<ேம மானD 3ைலக(ப*ட ந3-( ெப,க ேபா நிகி&றன. பIசமி

ெச?வதறியா; நிகிறா . அவ@ைடய தா? காளியாயி மாாியாயி எலாைர4

Kவி அைழ; அகிரமைத( பா க ெசாA .ைறயி<கிறா . ேபாcைச

ைவ;ெகா,< பிாிக ெசா&னா களா.

அ(ப& Dகிக , ெபா-த கீ எலாவைற4 பிாி; ெகா,-#கிறா&.

அமாவாசி க*டாக க*- Lகி ெசகிறா&. 3I 3ழைதக , ஆ<, ேகாழி
நா?, ச*- பாைன, .ற, உர, உலைக எலா அவ& .& அநாைதகளாக

நிகி&றன. LD3 எாிமைலைய ஏெகனேவ ேத> ெதா*<( பா தி#கிறா&.

இ(ேபா; அ; /ைகைய4 3ழைப4 க3கிற;. வைச4 3ர2  கமாக(

பா?கி&றன.

“யா ராவ& ேதவ-யாமவ& எDக a*ட( பிாிச;?”
ெகா-ேயறிய அவைர தைரயி N9; /ல/கிற;. படக*< இவ க

3-ைசைய றி( /திதாக வைளதி#தா க . அைத அகறவிைல இ&ன..
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உடபிA#3 சாரமைன; நட; ஓ-4 ெவ*-4 ெகா*-4 ேபா?
ெகா,-#கிற;. ஆனா நிமதியாக( ப<க, உ*கா ; பசியாற, அ-நில

ெசாதமிைல, உாிைமயிைல எ& உைர; ெசாகிறா க . இத ம,ைண
தவிர அவ க@3 ேவ பாதியைத ெகா,டாட எ;> ெந#கமிைல.
பைல 3திெகா,< வி#தாசல பி ைள4 நிகிறா .
“ஏDக, இ; நாயமா உDக@3? வா=றவDக a*ட( பிாிசி(ேபா*< சாமி
உDகள 3பிட ெசாAசா! அத சாமி3 க,ணில?”
“யா ரா;? வ->( பய வதி*டானா? எ&னாடா... ேப த-கி;?”
“ஆமா, த-கதா த-3. வா=றவDக 3-சய(ேப; மானD3லக ெசாAசா
ஒDக சாமி&H ேக*ேட&?”
“பற(பய23 வத திமிர( பாதீDகளா? ஏ,டா நீDக ேகாயி நிலதி

இ#;கி*< க,ட மாமிசைத4 உாிசி( ேபா*<கி*< அகிரம ப,ண;
மிலாம, நா3ேமல பல(ேபா*< எதி; ேகக வதி*ட! ேபானா(

ேபா3;&H இதினி நா >*ட;3 எDக /தியதா ெசாலE?”
“நட> ேவலெயலா ஆனெபற3 நாDக ேபாயிடேறாH தான
ெசாA*-#ேதா? அ;கி&H இ(ப பி ைள4 3*-4மா நிக வசி*<

a*ட( பிாிச; நாயமா&H ேக3ேற&. நாDக@ உDகள(ேபால

மனிசDகதாேன? உDK*ட இ(ப-( பிாிசி( ேபா*டா மா இ#(`Dகளா?”
“ேக*-Dகளா இத திமி பி-சவ&, வாதா<றத? ஏ,டா? உDக தைலவ& கி*ட
ஆமாச;3 .&ன ேநா*U 3<;, அ(ப(ப ெசாA*ேட வேத&.
மாியாைதயா பிாிசி*<( ேபானிDகளா? சாமி3 விழா எ<கEனா அத;3
நா@ ந*சதிர இAயா? உDக இ*ட;3 த ளி வசிகிறதாடா?
.*டா(பயல?”
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“ப; வ#சமா ஒ,Hேம ெச?யாம த ளி( ேபா*UDகேள? ஆர ேக*UDக
அ;3?”
“எதி; எதி; ேககற நீ? Iசி .கர ேப; O<! எ&னடா ; @ற? நீ
ெசாAயாடா நாDக சாமி 3/டE?”
3(ப& வ; மகைன( பி&H3 த @கிறா&.
“நாDக காA ப,ண மா*டமி&னா ெசா&ன? .தலாளி3 உட/ சாியிலாம

ஆபதிாி3 ெகா,< ேபாயி#3. இ(ப நட> ஒழ>&H ேபானாதா எDக@3

ெர,<கா கிடகிH நாயமா ெசா&ேனா. நீDக இ(ப- ெந#பி-யா( பிாிக

வசி*UDக.”

“ஆமா, அ(ப- ெசாலல&னா நீDக பிாி(`Dகளா? அலா#மா ேச; ெகா-ய
Lகி*<( ேபாரா*ட கிள/NDக? எேல, நீDக எ&னி3 நாயமா நடதீDக?
ெவ*<ற; 3;ற; அ @ற; ; @ற;மா ஊைரேய நாச

ப,ணி(ேபா<றீDக. உDக@ேக நாயமில, இDக நாய ேகக வாீDக.
ேபாDகடா..” இைத ேக*ட; வ-> திமி#கிறா&.
“எல, மா#டா. அவDக ைக இ(ப ேம23 இ#3. இ(ப எ; ேகாபதில
ெசIசி*டா, இவHவேள நா2 வக( பட(ப ெகா@தி*< நம ெசயில

ெகா,< ைவ(பா&. இ(ப நாம ராவி3 .தலாளி a*-ல ேபாயி ஒ,-*<(

ெபா=; வி-Iசி எதாH ப,Eவ...”

அமாவாசியி& மைனவி க (பிணி, மறவ க

காைலயிேலேய இத ெந#க-

வத; K*ைட( பிாி;ெகா,< ஆ3 அகைரயி ேச ;வி*டா க .

3(ப& உழ>3( ேபா?வி*<( பிபகAதா& தி#பியி#தா&. பIசமிைய

க,டப- ஏசினானா. சீைலைய( பி-; இ=தானா ரDக& பய.
வ-> உ,ைமயாகேவ அவ க

ெகாைலகைள நாசமாகிவிட ;-கிறா&.
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ச.க இ#தி#தா ஒ# பைடதிர*- வி<வா& எ&ேற இவ க
ேநரதி இத அகிரம ெசயைல ெச?தி#கிறா க .

அவ இலாத

“எலா ெமாதலாளி N*<( பக ேபாயி#Dக, காலம ேபசிகலா.”
பழனி ேசாகான பசி4ட& அ(ேபா;தா& ஓ- வ#கிறா&.
அவ& தைலயி2 ைமைய ைவ; அH(/கிறா& 3(ப&.
வாசப-யி கிழவி 3தி இ#கிறா . N*-H

ெதாியாம மDகலாக இ#கிற;.

சினி விள3 எாிவ;Kட

“யேமா..!”
இ<(பி பி ைள4 தைலயி பா?#*< ேகாணி4மாக( பIசமி...
“N*ெடலா ேபா வ; பிாிக ெசாA*டாDகமா!...”
ல*மி 3ர ேக*< ெவளிவ#கிறா . அ> எ*-( பா கிறா .
3(ப& எலாவைற4 விவாிகிறா&.
“ேக< வதிசி&னா ஒேர .*டாதா& வ#. எ&னா;3&H அ=வ?”
வ-> வாிக/, ஓைல எலாவைற4 க*- எ<; வ; N*<( பி&/றதி

ைவகிறா&. இர,< ஆ<க , ஒ# ேகாழி, எலா பி& தா9வாரதி இட

ெபகி&றன.

அ& ல*மி அ<(/ *- ேசா ெபாDகியி#கவிைல. இ(ேபா; இத

எதி பாரா வி#ைத சாகாகி அ அ<(ைப( பறைவ; உைல ேபா<கிறா .
தி,ைண ஓரமி#த கல(ைப, சா3 ேபா&ற சாமா&கைள( பி&/ற ெகா,<

ைவ; வாயிA& ம தி,ைணயி 3(ப&, மாாியமா, பIசமி எேலா#3
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இட ஒ;3கிறா . N*- நிலவிய ேசா ைவ4, சDகடமான அைமதிைய4

இத இைட\< நீ3கிற;.

நா3 பIசமியி& 3ழைதைய( பா ;வி*< 3திகிறா&.
“ஐயா... பா.(பா... ெகா9ழா...” எ& ைகைய நீ*- ஆ (பாிகிறா&.
“ஆமா. / ள ஒ,Hதா ெகாறச...”
கிழவி .E.Eதா2 பIசமி அவ& ம-யி 3ழைதைய ைவகிறா .
[<பரக எேலா#3 அதா& ேசா 3ழ/ ைவ; தி,ைணயி
ெகா,< ெகா<கிறா . அவ@ைடய பா*ட& வி#தாசல பி ைள

வைகயறாகைள வைச ெபாழி; ெகா,ேட ேசா,Eகிறா .
ல*மி3 ஒ# கவள எ<கKட மனமிறDகவிைல.
“காலேம; ஒ# ப#கயிலாம இ#கிற, எ&னமா இ;?”
க-;ெகா,< இர,< வா? உ,ண ெச?கிறா

மக .

3(ப& சாபா#3 ேசா ைவ; ெகா<ைகயி வ-> இ&ன. ைம ம;
வ#கிறா&. பன;,ட, 3தாணி, எ# .*ைட எ& த*<.*<க
3ைலத; வள ; வ#வ;ேபா நீ@கி&றன.

N<

இதியாக காதி#; அ அவH3 சி விளைக ைவ; ேசா
பைடகிறா .

அத இ-பா<களி& இைடயி2 அவி& .க எதி கால நபிைகயாக
உண a*<கிற;.

“ேபா;, ேபா;...” எ& அவ

.கைத( பா ; ெகா,ேட அவ&
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ெமாழிதா2, ைகக@ மன. ேவெறா# ேகாணதி பரபரகி&றன.
பி& தா9வைரயி ஆ<, ேகாழி K,<, எ#.*ைட, அ<3 ஆகிய

த*<.*<க@கிைடயி `- 3-; ெகா,< அவ& உ*கா#கிறா&. ;ாற

வி=கிற;.

உழ>மா<க , ஒ# கறைவ வறிய மா<, கைர;வி*ட சி ைவேகாேபா ,

அ(பா எ#கிடD3 எ& ெகாைலயி ஒ:ெவா# ச;ர அ-4 பய&ப<த(
ப*-#கிற;.
நா3 அைற3

ெசல மகிறா&. ல*மி சிறி; ேநர ேபாரா-வி*<

ேகா-யி அவ& அைற3

த ளி கதைவ சா;கிறா .

பி&ன ந<N*< கதைவ4 சாதிவி*< அ>, ல*மி4 ப<;

ெகா கி&றன .

“ராதிாி காபதா இ#கE. இத( பய2வ மா*ட( பதி*<(ேபானா2
ேபாவாHவ. ேவற எ&னேம அடாவ-யா ெசIசா2 ெச?வாHவ.”
ெத#தி,ைணயி .டDக இ#3 அ(பைன த*- எ=(பி, “பி&னால ேபாயி
இ#. நா வய(பக ஒ# ;( ேபாயிவார. ேவEமி&H மா*ட ஆ*ட >*<

ேமய ெசா2வாHவ!”

அ>3 உறக ெகா ளவிைல. இத மைழயி2 LறA2, ெகா=;

வி*ெடாி4 ேம3-(பைகயி2 அவ& இ#*- ஏ& ேபாகேவ,<
எ&றி#கிற;.

“யேமா..! அத இ(ப( ேபாவாணாH ெசா2...!”
“உனெக&ன- அதினி காிசன அவனவன( பதி? அவனவ& கவல(பட
மா*டானா?”
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“இலமா, ஊ# ெக*<கிடகயில, இதா@ ேகாவதில எதாH அடாவ-யா(
பழி பாவ;3 ஆளாறா(பல எேதH ெசIசி*டா?”
ல*மி3 #ெக& ைதகிற;. ேநர பறாமA#கிற;. இவ& த&

ேகாபைதகா*ட அவ க@ைடய வயகளி மா*ைட வி*ேடா, மைடைய
அைடேதா, ைவேகாைல நாச ெச?ேதா பழிகாளாகலா இைலயா? ேதனி
K*- தீைய ைவ; ஒ*- ேதைன கவ ; ெகா @ ஆதிக
மனிதைன(ேபா அவ க

ஆ க*<, அதிகார எலா உைடயவ களாக

இ#கி&றன . இத 3-ைச ெபய த, பிண Lக இட ெகா<க மா*ேடா
எ& மத;, எலா கவனிக(படாம ேபாகா;. வ# மாச சDகதி&
ெபாிய K*ட இ#(பதாக>, பல பிரைனகைள .&ைவ;( ெபாிய ேபாரா*ட

நடத இ#(பதாக> ச.க ெசாAயி#கிறா . எனேவ, எதிராளி பலமறியாம
இவ& எைதேயH ெச?;வி*<, நம; ஒைம( பல சிதறிவிட வா?(/
வரKடாேத?...
ல*மி கதைவ திறகிறா .
“வ->...? எல வ->...?”
சினி விளைக( ெபாிதாகி( பா கிறா . 3(ப& சாபா தா&

ேகாழிK*<3 வற*- 3விய23 ந<ேவ, சா3 விாி(பி #,<

3ற*ைட வி<கிறா&. வாயி கதைவ திற; தி,ைணயி பா கிறா .
“எ&னா-?...”
“வ->( பயல ெவளியில எD3 ரா>ல ேபாவானாH ெசாலதா.”

“அவ ஆயி(பH3 இலாத அ3 ஒனெக&ன-? ெத&ன மர;ல ேத@
ெகா*- பன மர;ல ெநறி ஏறிசா? ெப#ப,ண, மிரா&H அத ெசகி
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நிைன(/. க.கமா கதவ சாதி*<( ப<Dக ேபாயி...”
கிழவியி& எாிச /ாிகிற;. இவ க@3 இட ெகா<த; ம*<மிைல, அ
ேசா வ-;( ேபா*ட; பி-கவிைல.
ெபா=; உறகமிலாமேல கழிகிற;.
-------------

13

இர,< நா*க@ட& ச.கதி& ேநா? 3ணமாகி விடவிைல. ஊசி ேபா*<,
ஒதட ெகா<;, ப=; அைத கீறி விைனைய ெவளியாக ஒ# வார ஆகிற;.

டாடரமா நல ைகராசிகாாி. காைலயி தின. ெபா&ன-யா& வ; அவைர

டாட N*<3 அைழ; ெசகிறா&. சDக; அ2வலகதி ஒ# /ற பாைய

விாி;( ப<தவா பல /தகDகைள( ப-; ெகா,< மன உைளச
நிைன> வராம வ#பவ ேபாகிறவ களிட, பைழய ந,ப களிட ேபசி

ெகா,< ஆதலாக கழிகிற;. ேசாசAச( பாைதயி, பாரதி பாடக , மாத

.&ேனற, /திய சிதைனக , எ&ற தைல(/களி சி /தகDகைள ஆ9;

ப-க .-கிற;.

அ2வலக;3( பி&னா ஆ ஓ<கிற;. ககைள K*- ைவ;, தகர -&னி
<நீ ேபா*< ெகா<;, Uகைடயி இ#; நாVதா வாDகி ெகா<;(

ெபா&ன-யா& மிக அ#ைமயாக( பணிவிைட ெச?கிறா&. காA பிளைவைய

கீறிவி*ட அ&, ஆபதிாி ெபIசியிேலேய மாைல வைர ப<தி#கிறா . பிற3
ஒ# 3திைர வ,- ைவ;ெகா,< தி#பி வ#கி&றன . அ<; இர,<

நா*களி ஊ தி#/ நபிைக வ;வி*ட;. ைகயிA#த B 1பாயி

வ,- ெசல>, நாVதா, காபி ெசலேவ ஐப; 1பாயாகி வி*டன. ஊசி ம#;

ப&னிர,< 1பா?. மற சிலைர ெசல> ப; 1பா?. மீதி( பணைத எ,ணி(

பா ைகயி இ#ப; 1பா? ேதறவிைல. டாட#3 ெகா<கேவ,<ேம?
“நீDக அத(பதி கவல(படாதீDக காேர*. நீDக நலப-யாகி ஊ#3

தி#பE...” எ& அ&/ பாரா*< இைளஞனிட மன ஒ&றி ெகா கிற;.
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அவனிட சாைடயாக த& மகைள க*<வ; பறி Kட ெதாிவிதி#கிறா .
“ஒ# நட N*<3( ேபாயி கவல(பட வாணாH ெசாA*< வர*<மா காேர*?”
எ&றா&.

“வாணா. அ>Dக@3 ெதாி4. எ;3 N, ெசல>, நைட?”
அவ மதத& காரண, அத எ,ண, உ விைனயாக மன3

ெகா,-#கிற;. காதி தி#பி வதி#க K< எ&ேற நபி

ெகா,-#கிறா . ஏெனனி, அவ ெக< ைவத இர,< நா*க

/ைரேயா-

தா,-

வி*டதா, ல*மி பV ஏறி அ2வலக;3 வதி#(பா . வரவிைலயாதலா,

மக

வதி#(பா

எ& திட ெகா கிறா . மநா

இதியாக பிளாVதிாி

ேபா*< ெகா,< ஊ தி#பேவ,< எ&ற நிைனவி, .&னிர>

ெபா&ன-யா&, தDகசாமி ஆகிேயாாிட பல விஷயDகைள( பறி( ேபகிறா .
விவசாய சDகதி& கிைள அ2வலக கிளிய;ைற கைடNதியி ெவேம
ெபய#3தா& இ#கிற;. அைத ேவ பக ேபா*<, ஆ*க
ெச?தி ப-க>, தDக

வ; வசதியாக

பிரைனகைள( ேபசி .-ெவ<க>, ஓ ஒ=D3

ெச?யேவ,<. ேம2 வார ஓாி# .ைற வ; ெபா&ன-யா& வ3(/

நட;வத3 ஏபா< ெச?யேவ,<.

காைலயி அவ எ=; ப ;லகி .க க=வி ெகா,<, ெவளிேய Uகைடயி

வ; ேதநீ அ#;ைகயி, பைழய ந,ப ஒ#வ வ#கிறா .

“யா#? கிளிய;ற ச.கமா? ஏ(பா, ஒன3 ஒட/ சாியில&H ெசா&னா#
தDகசாமி?”
“ஒ,ணில அ,ணாசி. கால ஒ# ெபாளவ /ற(ப*< இ#திசி...”
ப,ண3- அ,ணாசி எ&பா க . அத காலதி இவ அ-யா க@3

கிAQ*<பவ . ெகாைல3ற சா*ட(ப*< ஏ= வ#டDக

சிைறத,டைன
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அPபவி; வி*< வதவ . அவ க,கைள #கி ெகா,< அ#கி வ;

பா கிறா . ெந<ெந<ெவ&ற அத உயர தா& வைளயாம இ#கிற;; .ெபாெல& நைரக, வறி #Dகி .கேம அைடயாள ெதாியவிைலேய?
“ஆமா. ஒDகி*ட ஒ,E ேககEமி&H. உமக, ப-சி*-#கா, கAயாண
க*-*-யா?”
ச.கதினா மனெவ=சிைய அடகி ெகா ள .-யவிைல.
“எ&னடா? எ&ன விசய?”
“ஒ,EமிADக அ,ணாசி உ ள வா#Dக...”
“... நா ஏDேக*ட&னா, ஒ# ஏெழ*< நா மி&ன, உ ெபா,ண ெகா-மDகல ஐய
கிள(பில பாேத&. உ ெபா,ண என3 ெதாி4ேம? இDகதான
ப-சி*-#திசி? அ&னகி எேதா ச *-பிேக* வாDகEமி&H K*-*<
வதி#திேய?...”
இதய ; ளி வா? வழியாக வ; வி< ேபா ;-கிற;.
“ஆ.க;( பய, அதா ேகானா& மகள க*-கி*டாேன, அவ@3( ெபறத

பய, 3#சாவா, VடாAனா? அவ ேப# என3 ஞாபகமில, சாA&H K(பி<வா.

அவ பி&ேனாட ேமா*டா ைசகி ள வ; எறDகிசி. நா. எ;ர பVஸு3

நி&னி*-#ேத&. ேபாயி சா(பி*<( ேபா*<( ேபாறாDக அட, இெத&ன ஏடா

Kடமா இ#3 ச.வ; ெபா,E ேபால இ#ேக&H நிைனசி*< கிள(/(
பக ேபாயி நி&ேன. ஐயி# என3 ெதாிIசவ#தா&.”
ச.கதி& க,க

அடக .-யாம 3ள நிர(/கி&றன.

“அ,ணாசி, ெபா,Eக@3 ெசாததர 3<கEH ெசாறாDக. நல;
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ெக*ட; ெதாியாம, நா2 ேபரறிய கAயாணH ெகளரவமா .-காம, இ(ப-(
ேபகிடமாகி-ேச&H தாDக .-யல...”
“அ(ப... உ&ன ேககாமதா ஓ-(ேபாயிாிசா?”
“ஒ,EமிcDக. ப-கEH அ;3 ெராப ஆச. ெதாழி ப-(/&H

ேச;டEHதா& ேபாேன&. அவDக Kசாம ெர,டாயிர ேவEH

ேக*டாDக. நாெனDக ேபாக? அ(ப, இத( பய, a*<ேக வ; நாI சிபாாி
ப,Eேவ, எDக(பா# ெசா&னா( ேபா;H ஆச கா*-னா&, நாH இ#ேத&.

ச,ட ேபா*< ெவர*- இைத4 க,-ேச&. கா2 உபாத ேவற. இவ, ஒடயா#
N*<3( ேபாற&H ஓ-(ேபாயி#கா. ெதாிI ேபாகல அ,ணாசி! அ(ப&,

ெபா,E ேவ*டயா<றவ&H பிரசித. இ(ப மக& ெதாட தி*-#கா ேபால.

நம 3-லயா கால ைவகE...” வைசக

ெதாட#கி&றன.

“ெராப சAய ப,றாHவ இெதலா தி*ட மி*< ெச?யிற ேவைல ச.வ.

க*<ேகா(பா இ#கிற ஓரைம(ப ெரா*- ;,ட( பிகிறா(பல நிைனசி*<

ஊ<#வி( பிசி( ேபா<றாDக. நா பா#, ேந; ஊ#ல இல. ெபா,E3 ஒ#
மா(பிள ேத<ற விசயமா ேபாயி*ேட. ேபான எடதில நிைனசா(பல வர.-யாம

தவகமாயி-சி. வதா, நம மா< அ>Dக ெகாைலயில ேபாயி வாழய

ேமIசி-சா. ேம?கிற பயல( ேபா*< அ-சி ைகய .றிசி*டாHவ. வத;
வராத;மா அவன K*-*< ஆபதிாில ேபாயி கா*-*< இ(ப ேக 3<க
வேத&...”

ச.க;3 தைல கிற;.
மனித எேலா# உயி தைழக அவ க

ம,ணி விைள> காண(

பா<ப<கிறா க . இத உபதி இைல ெய&றா வா9ைகயி& அ-நிைலேய

ெபய ; ேபா3. இத உபதியி ஈ<ப< மகைள அைலகழி; அவ கைள
வாழ விடாம ெச?வத3தா& எதைன சதிக ! மனித வா9வி& ந

ஆக;3 ;ைண நிகேவ,-ய அரசிய சதிக

ஆதிக சதிகளாக(

ேபா*-களதி இறDகி( ேபாரா<வதிேலேய மனித சதிக
விரயமாகி&றன. இத( /;3-3 வ# கிராம மக

எலா

ெப#பா2 அ-த-,
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ஆபதிாி, வ/ வழ3, ேகா *< கேசாி3தா& வ#கிறா க . .&ெபலா
இ:வள> ேபா3வர;, இ:வள>3 தீவிர விவசாய, .&ேனற
இைலதா&. ஆனா இெதலா. மனித வா9ைவ உய ;வைத கா*-2,
உைட3 பணிேக உதவி ெகா,-# கி&றனேவ?
அவ ெச&றபி& இவH3 நிைல ெகா ளவிைல. விவநாதனிட ெச& இத(

ெப, ஓ- வி*டைத ெசாA விட ேவ,< ேபா இ#கிற;. எ;>

சா(பிட>மிைல. யா#காக> காதி#கவிைல. அவராகேவ பVைஸ( பி-;

ஏறி, ரத Nதி3 ெச& இறD3கிறா . விவநாத& வாசAதா&

உ*கா தி#கிறா . க, சாியாக ெதாியாததா மக

ேவ,< எ& காதி#கிறா .

ேப(ப ப-; கா*ட

“வணக சாமி.”
“எ&னடா, ச.க, காலDகாதால வதி*ட? ஊ#3( ேபாக( ேபாறியா
இ&னி3?”
“இ&னி3தா ேபாகE. உDககி*ட ஒ# விசய...”
“எ&னடா, ெபாிய விசய. ம#; - ஊசி3தா& பண 3<தி*ட, க*<

க*-னவH3 அI 1பா 3<. உனேகா ச கைர அ; இ; ஒ,Eமில.

வயல நடகிறவH3 அெதலா ஏ& வ#;? டாட#ெகலா நீ ஒ,E
3<கவாணா, ேபா!”

உள ெநகி9; ேபாகிற;.
“ெராப ந&றிDக. இ;... இ; ம*<மில?யா, அத க=த. அதா மவ, அத( பய
மகDKட, அதா அ&னகி வதி#தாேன, அவDKட சினிமால வாரா(பல
ேமா*டா ைசகி

பி&னா 3தி*< ;றா(ல. ெகா-மDகல ஐய கிள(பில

பாேத&H ப,ண3- அ,ணாசி இ(ப ெசா&னார?யா. அ(ப-ேய ெவ*-(
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ேபாடEேபால இ#3. எ& 3-ல, எ& ரததில ெபற; எDக என;ேக
;ேராக ெசIசி*டாேள? ேக*டதிேல; ெபாகல?யா!”
“அட... பாவி. இ;ேக,டா நீ இ(பி- அ=>ேற? அதா ைலயில பாதியா...”
தி,ைணயி& ேம3 ைலயி ைவேகா ச>ாி Kள ெதாDக ஒ# 3#வி
உ*கா தி#கிற;.

“எ& க,E3 நலா ெதாியல இ(ப. ஆனா, அ;Dக வி வி ெர& ேபாற;

வர; 3(ைப4 Kள. ெகா,< ேபாற; ந&னா ெதாியிற;. ஓ- ஓ- K<

க*<. பிற3 மாதி மாதி 3I ெபாாிச; ேசா 3<3. சாியா

இ#பேதாரா நா@, K*டவி*< 3I ெவளிேய வ#. பற;ேபாக அமா>

அ(பா> ெசாA ெகா<3. பற; ேபாயி<. பிற3 அ; வரேவ வரா;.

ேபாேய ேபாயி<. இேத காாியமா நா& வா* ப,ணி#ேக&. அ(பான நிலத
மப- காய( ேபா*<, கிடயவி*< த,ணி >*< உ=; விதகிறா(பல, இ;Dக

K*ைட சீ ப,E. மப- .*ட ைவ3. தி#பி 3I ெபாாி ஆகார

3<3. ஒ# ேஜா-, பா# E தர .*ட வச; ஆ, எ&ன ப,ணிசிDகற?

/;சா ஒ# ெப*டய K*- வதி<;. அத கிழ( ெப*ைட 3#வி ேந;

தனியா உகா; இ#த;...”
அவ சிாிகிறா .
“நீDக சிாிகிறீDக?யா...”

“சிாிகாம எ&ன ெச?யலாDகற? இ;ல ஒ# த;வ இ#3 ச.க.

மHசH3( ப3தறி> இ#3&H ேப#, அ;Dக@3( ப3தறி> இல, ஆனா,

‘இ&V-D*’Dகற உண > - இய/ண > இ#3. அத;ப-3 அத; நடகிற;.

எலா உயி க@3 இன( ெப#க 3றிேகா . அ;ேவ சா>;, இலா*- பிற
பிராணிக@3 இைரயா3;. ஒ# இன( ப*சிேயா< இ&ெனா# இன(ப*சி

அநாவசியமா ச,ட ேபா*< பாதி#கியா நீ? மனிச&தா&, ப3தறி>Dகறத
வசி*< யநல வளதி*<, அ<தவ& வாழEDகிற எ,ணமிலாம அழிIசி
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ேபாறா&. இைத அரசிய ச.தாய அைம(/க

இ&H Kேபா*< ேகாளா

ப,ணி*< வ#;. இைத இத நிைலயி ஒ,Eேம ெச?ய.-யா;. அத;

ேபா3லதா >டE...”

“அெத(ப- அ?யா வி*<ட .-4...? அத( / ைளைய எதினி கனேவாட
வள ேத&? ேபாயி சாணி 3ழில 3திசி#கிறாேள?...”
“அெத(ப- நீ சாணி 3ழி&H ெசால .-4? நானானா, எDக சாவிதிாி

இ(ப-( ேபாயி#தா அல*-க மா*ேட&. அவமாவானா க;வ. இ(ப நா&

ஒ,E ேககிேற&. உ& ெபா,E ஆ.கதி& பய2ட& ேபாகாம,

எ&Hைடய பயேலா, இல உ& சDகத சா த எத( பய2வ Kடேவா
ேபாயி#தா நீ இ(ப- ேகாபிசி(பியா?”
ச.க;3 இேலசாக சிாி(/ எ*-( பா கிற;.
“அெத(ப-Dக?”
“எ&ன அெத(ப-? நீ ஒ(/வியா, மா*-யா?”
“ஒ(/ேவ&. இத( ெபா,E இ(ப நம வி*<( ேபாயி-ேச, நம ெகா ைக
நியாய எ;> இலாத இட;3( ேபாயி*டேத&Hதா வ#த.”
“அ(ப அவ ததரத இ; க*<(ப<தல? அ;3 நம3 எ&ன உாிைம இ#3?
நிைனசி( பாதா, ஒ# மத, அரசிய க*சிேபால இ#கிற சில ெபாிய
அைம(/க

எலா. Kட, சில#ைடய யநலைத வள கதா&

பய&ப<றா(பல இ#3. மHசைன ேமப<த, மனித த;வைத ேமலாக மதிக

ஒ# ெகா ைக&H வ3தா, அத3&H சில நியதிக , நீதிக , ஒ=கDக

எலாேம அைத க*-காக ேவ,-யி#3. மதெமலாKட இ(ப- வா9ைக

.ைறைய யநலமிலாம ஒ=க பாA கEH வ/தியி#3. எ;>ேம
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இ&னி3 .கியமான 3றிேகா
தாமாறாயி#3...”

இலாம ேபான;னாலதா&

“ப-ச ெபா,Eதா&. ஆனா ப-காதவ க@3 இ#கிற அHபவ அவ@3

இ#கல. ேபசில மயDகிேய ேபாயி#கா. அவHவ K*ட 3ைலகிறா(பல. அத
சாதகமாகி K*-*<( ேபாயி#கிறாHவ...”

“இ&னி3 சராசாி ப-கிற, ப-ச இளபி ைளக

எலா# எேதா எDகிேயா

கான நீைர( பா; ஓ<றா(பல ஓ-*-#காDக. வா9ைகயிேல அPபவிகE

பண ேவE, அதிகார ேவE. அத3 கவ சிக . சினிமா, பதிாிைக. நீ
இெதலா பாக மா*ேட...! உனெகDேக சத (ப?”
“என3 மான ேபாயி-ச?யா, ஊ (பIசாயத K*- நாயமா அவள
விலகE, ெசால(ேபானா...”
“அடேபாடா, .*டா ! N*<3 வதா ேச;காத! அ:வள>தா&. இற3
.ளசி( பற; ேபாயி*டா?...”
“நிசயமா ெசாேற&. அவ பற; ேபாகல. அ(ப- ஒ,E ெதாியாம கால

உ*-#கா... நா... இ(ப எ&ன நாய ஊ#3 ெசா2ேவ? .;க#(ப&

மக@3 ெநா;ாி ேல; சபத ெகா,<வதா. அத( பய, ேவற க*சி3(
ேபாயி*டா. அத சபத வாணா,டா&H க#; ெசா&ேன&. இ(ப ேவற

சபத தா& க*-யி#3. ெசDக [ைளயில வ,- ஓ*<றா&. 3-சி*< உைத
உைத&H உைதகிறா&. அத( / ள அ=தி*< வதி#3. என3 நிைனசாேல

ெநI3 ேவதைனயா இ#3. இ(ப, அவ& ெசால மா*டா&?”

“எ&ன ெச?யிற;டா? ஒ# ச.தாய( ெபா(/&னா எ(ப>ேம கண3

சாியாகிறதில. த(/கண3 >=;? கீைதயில, அதா, உ& கடைமய ெச?யி, எ;
நடதா2 நீ அைசயாம இ#Dகற;. அ;தா,டா ேயாக?”
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“எ&னத?யா ‘ேயாக’ ப,Eற;! மன ெகட; அலா<;?”
டாடாிட வ; பிளாVதிாி ேபா*<ெகா,< தி#பி வ#ைகயி அ2வலகதி
ல*மி4 வ-> வதி#கி&றன .

அவ#ைடய ேகாப அவ களிடதி பா?கிற;.
“எ&னா;3 இ(ப ெவ*-3 பV சா  3<தி*< வதிய?”
ல*மி திைககிறா .
“நீDக வதவDக ஒ# ேப ெசாAயH(பEமில? எ&ன ஏ;&ேன /ாியல.
கிளவியானா ேநர;3 ேநர /<Dகி எ<3;, ேபாயி( பா;*< வா-&H...”
“அ; சாி, இவன எ&னா;3 K*-*< வத! உன3 எட ெதாியாதா?
ஏ,டா? ேமசாாி ஒழ> .-சாசா? சபா நடவாகEேம?”
ல*மி4 அவH ெமளன சாதிகி&றன .
“ஏ,டால, நா ேககிற கமா இ#கிற?”
“வி#தாசல பி ைள4 Oசாாி4 எDகa*ெடலா அ&னி3 நா&
ேபாற;3 ளாற ேபாc வசி*<( பிாி( ேபா*<*டாDக .தலாளி!”

3,ைட Lகி( ேபா*டா ேபாA#கிற;.
“அட(பாவிDகளா?...”

“இவ அ&னிகி ராதிாி வ; தDகி*<( ேபானவதா, காலமதா வதி#கிறா&.
3(ப& சாபா#தா. பாவ, கீ; வாDகி வளசிவசி#கா. அத( பளனி(பய
ெவளயா*<(பய. நீDகேள ேக@Dக இவன!”
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“இல ெமாதலாளி, 3-ச ேபாட அப; 1பாதா&H Nர/திர& 3<கிறா&.
அ;ல எ&ன ஆ3 ெமாதலாளி? ஆ*ட ேவற அ&னி3 ராவில எத( பயேலா
பதி*<( ேபாயி*டா&. அவன ேத- லமாD3- ேபான...”
“/@கிறா&. மட த,ணி( பாகல, ஒ,ணில. ஆளேய காேணா.”
ச.க;3 ெசாெலாணா ேகாப வ#கிற;.
“சாி, இத ச,ைடெயலா இ(ப வானா. நா எ&ன ெசதா O<வ? ைகயில

காசிலாம ெசதி*-#கிற. கா#3 அI 1பா, காபி3 நா2 1பா&H ெசல>
வசி*< வாாிDக...”
“நா இDக வகில( பா க வேத .தலாளி. அவDக ெசIச; அநியாய. அத.
ர>-( பய, தDகசிகி*ட அ3ரமமா நடதி*டானா...”
“எ&னா;?”
“ஆமா .தலாளி, எDக?யா, தபி, ஆபிள ஆ#மில&H அ; ெசாAசா.

நலதா( ேபா-&H உ ளாற ;ரதி வ; சீலய( /-சி இ=தானா.
ப&னி(பய, மா ><றதா? அவHவ ேவE&H க*சி க*-*< வ/3
வராHவ...”
இ; P*பமாக வ; ம#மைத தா3கிற;.

உ,ைமதா&. சாமி 3பி<வ;Kட க*சிகளி& ஆதிகைத கா*<வ;தா&.

பலNனமான இடதி க,ணிைய மா*-னா #3 இகிவி<. ஆனா

ெதா*டதெகலா வகீ ேகா *< எ& இவ& ேபானா அவ& சாமானியமாக
வி*<வி<வானா? ெவ*<, 3;, எாி(/ எ& க<ைமயாக தா3த எ&றா

எதி தா3த உடேன ெதா<க, பகபல ேச#. இ; சி சி ெபாDகக .
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சீைலைய இ=தானா, கபழிதானா எ&பத3 சா*சியDகைள ெகா,டா

எ&பா&. அத( ெப, .&ேபேய கைப இழதவளா எ& 33 ேக வி
ேபா<வா க . இ;ேபா வ/ வழகா- கைள;( ேபா?வி*டா . ஒ#கா

அத( பயKட அவ
த& மக

ஒ-யி#(பா

எ&ற ஊக இ#தேபா; .&நாெளலா

சமதமி&றி அவைள கடதி( ேபானா& எ& வழகாடலா எ&

நிைனதா . அத3 காதியி& ஒ;ைழ(/ ேவ,<. அவைள மீ,< சதி;

ஒ(/த வா3ல வாDக ேவ,< எ& த ளினா .

இ(ேபாேதா இ; 3ளவி ெகா*டக . எேலா# எதி ; நிமி ; KA

ச2ைக, அ-ைம நிைல வி*ட ேவைல ததிர, ேவைல ேநர எ&

ஒ:ெவா&றாக( ெப வதி#கிறா க . இத3ேம .&ேனற ெபறா

அ; ஆதிக ெச2தி( பழக(ப*டவ களி& ேகா*ைடேக ஆபெத& பல
இைடIசகைள ெகா,< வ#கிறா க .

“ஆதிர(ப*<( பிேராசனமில. நாம கால ேசதில >*<( பழகமானவDகதா.
இ#தா2 நீ இ(ப ெசா2ற;, இ;3&H ேக 3<க(ேபாற;, ஆ;( ெபாத

மண மாதிாி உ ளாற இ=தி*<( ேபாயி<. .தல அ; ேகாயி நில. நாம

3-ச ேபா*< ஆகிரமிசி*ேடாH தா பா4வாDக. அவDக ேநா*U 3<த;

ெம?; ஆனா பி( ேபா*-#க வானா. சமரசமா( ேபாயி#கலா. நாம

ெபா(ேபா; சமய வ#, ெசயA கா*டலா. நம பக நிைறய நியாய
இ#3.”
“நீDக ெராப( பய(ப<றீDக .தலாளி: இ&னி3 எத மயிராH அாிசனDக
3-சய( பிாிக ச*டமில?”
“எ&னடா, நீ ; @னா( ேபா;மா? நா& ெசாA*ேட இ#ேக&ல? ச*ட
எ&ெனலாேமாதா இ#3. அவHவ ச*ட ெதாியாதவHவளா?. நா& வ;

எலா பா3ேற&. இ(ப எலா விவரமா விசாாிசி தவரா அ; மீற எலா

3றிசி*<, ேபரணி3 மகஜ தயாாிகிறமில, அ(ப ைவகிேறா. அவDகேள
இ(பி- நடதி#3&னா விசாரைண ப,ண ஏபா< ெச?யிவாDக...”
அவ& தைலைய ெசாறிகிறா&, 3னி;ெகா,<. “;ப >*< வாைல(
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/-கிறீDக .தலாளி!”
“ச தா,டா! ெபாிய... விவகாரகாரதா, இ(ப ெசா&னைத ேக@, அ<த
பVஸ( /-சி*< a*<3( ேபாலா.”
Nச ேலசாக கி இைழகிற;. க#வாடா?
“எ&னாடா, சா3( ைபயில?”
கீ(/&னைக .கி9கிற;.
“ஒ,ணில .தலாளி...”
“எ&னடா ஒ,ணில? வகீ a*<3( ெபாிய க#வாடா ெகா,-*<( ேபாற?”
“இல .தலாளி, நா ேபாயி*< நிமி*<ல பVஸு3 வதிடற. நீDக ேபாDக...”
சா3( ைபைய இ<கிெகா,< அவ& நிகாம ஓ<கிறா&.
“...பா/ பி-க( ேபாயி#கிறா&... ம*< மாியாதிேய ைவகிறதிADக...”
தDகசாமி ல*மிைய( பா ; வ#கிறா .
“எ&னாமா? a*<காரைர அளசி*<( ேபாக வ;*UDகளா? நாDகலா
மனிசDகAயா?”
“ஐேயா, யா#Dக அ(பி- ெசா&ன;? நீDகதா பா;*UDக...!”
“ஏமா, உDக பக ஆ# மாத சDக;( ேபாரா*ட எதி2 ேசர
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மா*ேடDகறீDக? தாசிதாரா` .&ன 3<ப கா ட மாதி ஒ:ெவா#

ஆ@3H கண3( ேபா*< அாிசி 3<கE. ச கைர ம; அதியாவசிய(

ப,டDக

3<கEH ேபாரா*ட நடதிசி. உDக பக கி*டமா ெசாA

அH(பிேன&னிசி. நீDக யா# எ;3 வாரதில?”

“அவDகவDக@3 a*<(பா<, ெவளி(பா<&H சாியா( O<;. என3
3<ப;ல ஒேர ெந#க-..”
“எலா# ெபாபிளDக ேசதாதா சDக;3( பலH ேபறாDக. ஆன
அவனவ& a*<( ெபாபிளய ெவளில விடாம காப; ப,ணிகிறா&!”
ச.கைத சாைடயாக( பா ; ெகா,<தா& தDகசாமி 3றி(பி<கிறா .

ச.க சாதாரணமாக இ#தா சிாிதி#(பா . இ(ேபா; சிாி(/ வரவிைல.
“எலா ேபசற;3 தாDக நலா இ#3 நட.றகி வர .-யா;.
இ&னிகி#கிற நிலமயில, ெபாபிளDகள K*-*< வரேத ேலசான
காாியமில...”
இத க#ைத உதி ;வி*< ச.க ெகா-யி இ#3 ;,ைட பதிரமாக
எ<; ம-;( ைப3

ைவ; ெகா கிறா . த& ைபயி டாட சீ*<, ம#;

வாDகின கைட பி எலாவைற4 பா ; ைவ; ெகா,< பணைத
எ,ணி( பா கிறா .

“காேர*, இெதா# ேவ*- இ#3, >*<*<( ேபாடாதீDக!”
ெபா&ன-யா& பா ; எ<; வ#கிறா&.
“ந&றி(பா... ஒத ேவ*-ேயாட வதனா? ஐய# ெகா<தா#...”
“வேர(பா, பிற3 நா& ெசா&னெதலா ஞாபக மி#கில?”
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“இ#3 ேபாயி*<வாDக காேர* பிற3 பா ;கலா... வணக!”
எேலாாிட. விைடெபெகா கிறா . ல*மி ைபைய ைகயி எ<;

ெகா,< அவ#ட& நடகிறா . காA ெச#(/( ேபா*< ெகா,< நடதா2

Kசமாக இ#கிற; அவ#3. ாிbா எ&றா ஒ& ஒ&றைரயாகிவி<.

ல*மி3 ட>H3 வ#வேத அ#ைம. அைத ஒ# சினிமா பா ேதா, கைடயி

இர,ெடா# சாமா& வாDகிேயா, ெகா,டாட .-யாதப- சேதாஷDகைள

ஒேரய-யாக மக

ெகா,< ேபா?வி*டாேள எ& 3ைமகிற;.

“நீDக சி&ன?ய#3 எ=தி, எ(ப-யாH ெர,டாயிர /ர*-தாேர&H
ெசாAயி#கலா. அவ@3 அ;தாD 3ற. காவாளய( ேபா*<*<

த,ணில4 >*< அ; அ=வி, ஒழேவா*ட ஆளிலாம Nணா( ேபான சDகதியா
யி*ட;. அதா அவ@3 ஆதிர...”
“ெவவரமிலாம ேபற! அாிசன அாிசனDகற ச2ைக4 க*சி3 ஆ

ேசகிற

;,-ல( ேபால( பய&ப<தறாDக. நாம இைத எ;;( ேபாராடEேம ஒழிய

நாேம லIச 3<கிறதா?”

“ஆமா... எலா# ஒ# நிைலயிலதா நிகிறாDகளா3? அ&னி3 ஊேர சாமி

3பிட Kடா;&H ெசா&னிDக. ஒDககி*டேய அவ& ெமாத வ[23 வ;

ப; 1பா வ[ ப,ணி*<( ேபாறா&. ேகாயி ெசா;, நில, ேதா(/ எலா
எ&னாசி&H ேகக யா#3 ெதபி#3?”
“நாD 3<ேதனா? நீதா& எ&னேமா ஒடேன ெகா,டா; வேச!
இவDகசாமிகி*டலா உன3தா& பய!”
“நீDகதா& ேநா*- ேபெர=தினிDக? பிற3 நா& ெபா?யா நிகEமா? இத
வ->3 நீDக கா 3<த; எ(பி- ெதாிIசிேசா? ஒ#க அவHவேள

ெசாAயி#(பா Hவ! ேநெதலா ஆ# சாமி 3பிட Kடா;&னவ# இ(ப

அவDக Kட ேசதி*<( பண 3<தாராேம .தலாளி&H ஏDகி*ட இ(ப

ேககிறா&. எதாH ெசா&னா, ‘ெராப ெக<பி- ப,ணாதீDக? எDகி*<(
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ேபானா2 எDக3 KA இ#3. ஒேர எடதிதா& உைழகEனில’&ெனலா ேபகிறா&.”
“ஒ*டA /3; இர,< இ*-A சா(பிட இட ேத<கி&றன .
ஒ# ேமைசயி சரக ச(-இ&Vெபட உ*கா தி#கிறா .
ச.க பணிவாக ஒ# மாியாைத ெதாிவி;வி*<, அ<த .&பக காAயாக(

ேபா3 நாகாA3 கா; நிகிறா .

சா(பி*<வி*< ெவளிேய வத; பV நிததி ச.கைத ஓாிடதி
உ*கார ெசாAவி*<, ஒ# ேதநீ வ-க*-4, பா,-ேசாி லா*டாி
சீ*ெடா& வாD3கிறா

ல*மி, ட>H3 வ;வி*< ெவேம எ(ப-

ெசவ;? நா3>3 ஒ# கடைலமி*டா? வாDகி ைவ; ெகா @கிறா .

க&யாVதிாி ஒ#தி அவைள( பா ; ெகா,ேட வ#கிறா . /&னைக

ெச?கிறா .

“காதிமதியி& அமாளில?”
எ(ேபாேதா பதாவ; ப-ைகயி ப ளிKட விழா>3 K*-( ேபானா .

எ(ப- நிைன> ைவ; ெகா,-#கிறா !

“காதி எல*ரானிV ேகா V ேசர(ேபாேற&Hேத? ேசதிசா?”
“இல.”
“ஏ வ; ச *-பிேக* வாDகி(ேபாசி? நலா ப-கிற பி ைளயாேச?”
“அெதா,E ேதா;(படல... கயாணD க*- 3<திடறதா இ#கிேறா.”
அவளிடமி#; கதிாி;ெகா,< வ#கிறா . எ&னெவலா கன>
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க,-#கிறா ! ச.தாயதி மதி(பாக அவ@3 கயாண க*-, ப-;
ேவைல ெச?4 ம#மகைன( பா ;( ெப#ைம( படேவ,<, எ&ெறலா
எ,ணியி#தா கேள! அெதா& இலாம ேபா?வி*ட;.

ஊாி ைத அவைட .-தபி& ெகாைசயான விவகாரDக

நா?3ைடகளாக

விாி4. அத வாரசியதி ஆேறார 3ளேதார K<ேபா;, நாயக

N*- ெந/=க( ேபா3ேபா; யா யாைர எலா பறிேயா ேபவா க .
இ(ேபா; அவ

மகைள( பறி நாயகரமா கா; கிழிய( ேபவாேள? அ;>,

ேசத& ெப, சாதி வ ளியைம ேசா-(பதி வலவ . அவ@3 ெவ

வாையேய ெமல ெதாி4. இத தைலைம( பதவியி& மயி `Aகைள உ2கி

கீேழ ேபா<வா .

“இவ எ&ன .ைற(ப- .தலா க*-னாளா? ேபாcகாரH3 ஒ,ண( ெப;
வசி#கிறவதாேன; அமய( ேபால ெபா,E!” எ& ெநா-(பா .
“யா#, ல*மியா?”
“ஒன3 ெதாியாதா?... இவHவ மிரா ப,ைணய எதி;கி*<

கவ ெம,<3 விேராதமா ஆ@வள ேச ;கி*< தல மறவா ஒளிIதான

திாிIசாHவ? அ(ப ேபாc ராவில a<களி, ேசாில வ; வலேபா<ற மாதிாி

ஆ@வள ேத<வா. இவHவதா அ/டமா*டாHவேள? ெபாபிளகதா இ#(பா.

/-சி3வாDக. இவ@3 அ(ப கAயாண கா*சி ஆவல. வ>;ல வதி*ட;.

எ&னா ெச?யிவா? ஆதாகாாி ம#;மாய 3<;( / ளய கரசிட(பாதா,

அ; கரயல. ஆனா ேகாளாறா( ேபாயி*<;. கைற4 ைள 3ளபி4
ெபாறதி<சி. ெபற3ல இ># வ; க*ன;? .&னிேய ெதா<(பா

இ#த;தா&, இ># / ள&H ெசாAகி*டாவ. ஆனா, இ># ெப#த&ம

க*-*டா#...”
பVY உ*காதி#ைகயி ல*மி3 கா*சிக
உட 32D3கிற;.

படலDகளாக அவி9கி&றன.
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வயA ேவைல ெச?4 ப-காத 3மாி(ெப, க*< மீறிவி*டா சDக;3
ஒ:வாத சபதமாக இ#தா சாதிவி*< த ளி வி<வா க .
அவ

பி&ன நட>, கைள எ& வயA இறDக .-யா;. ஏெனனி அவ

ேசறி காைவக வதா மறவ அைனவ# அDகி#; ெவளிேயறி

வி<வா க . அதனா எத( ப,ைணகாரH அ;மீறிய ஆ*க@3 ேவைல

ெகா<கமா*டா&. இத க*<(பா*-னா தாமாகேவ தி#பி மைத3

ேச ; ெகா வா க .
ராமாயி மக

வ;

இ(ப-தா& எவேனா அய_ கார& ேச ைவ4ட& ஓ-(ேபானா .

தி#பி வ;வி*டா . இ(ேபா; க& மசாைன க*- இர,<

பி ைளகளி#கி&றன.
3Iசித...?

ெவளிQ காாி. ப ள3-( ெப, தா& எ& ெசாவா க . ஓ-வதவ .

பா க #*ைட .-4, /#/#ெவ&ற .க.மாக அழகாக இ#கிறா . ஆனா

தி#ப ஊ#3( ேபாக.-யாம, இDேகதா& உய தசாதி எ&

ெசாAெகா,< ேம3-யாைர அ,- ஊழிய ெச?கிறா . அவ க@ேக

உடைப வி தி&H பிைழ(பாயி#கிறா . அகிரகாரதி2, ேவளாள
ெத#வி2 ேகாேலா விடைலக

‘அவ எ&ன சாதி ெதாி4மில?’ எ&

க,ண-(பா க . ேதாைள( ேபா தி ெகா,< ப:வியமாக, ‘நாDக

ெவ ளாழ#Dக!’ எ&பா .

ஒ# ெப, மீறினா, உதிாி(Oவாக காA மிதிபட ேவ,<.
க,க

ர; ர; பா ைவைய மைறகிற;.

ச.க ெவளிேய பா ; ெகா,-#கிறா .
நடவான வயக

க,களிேல ெத&ப<கி&றன.
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சில இடDகளி கயி க*-ய வாிைசகளா? பா? நட> ந*-#கிறா க .

தி#மணதாA O*-ெகா,ட மDகல மகளி அணி அணியாக நிப; ேபா ஒ#
கா*சி.

இவ க@ைடய ம,ணி எ;> .-யவிைல.
மக&, மக , க*டாக இ#த K*டாளிக

எேலா#ேம சிதறி( ேபாகிறா க .

சிதறி சிதறி( ேபாகிறா க . சி&னா பி&னமாகி( ேபா? மாHட உறவி&

ெதாட /க

வற,< ெபா-யாகி( ேபா?...

எேலா# வா#Dக ! ஒ&றாக ேச#Dக !

உாிைமகாக ஒ&ப*<( ேபாரா<ேவா!
உாிைமகாக ஒ&ப*<( ேபாரா<ேவா!

ஏேகாபித 3ர .ழDக, ஆயிர பதினாயிரமாக நில உாிைமகார களி&

அ-யா*கைள4 அட3.ைறைய4 எதி ; நி& இரத சித ;ைண நி&ற
சதிக

;,< ;,டாக சிதறி( ேபாகி&றன.

ச.க க,கைள -ெகா கிறா ; தாள .-யவிைல.

----------

14

ேகாகில, காதியிட மிக> பிாியமாகேவ இ#கிறா .
க&னD3ழிய( /&னைக ெச?;ெகா,< அவளிட, “சா(பிடேவயிAேய?

Kச(படாேத!” எ& ெசாகிறா . நியமAைக( Oகைள ெச,டாக க*அவ

KதA ெகா,< வ; ைவகிறா . ஏல கிரா/ மண3

பா3(ெபா-4 ெவறிைல க,ணா/ த*டதி ைவ; “வா, ெவதில
ேபா*<க காதி!” எ& உபசாிகிறா .

“...ப-கிற ெபா,E&H நா ெவதிைல ேப <றேதயில...”
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காதி3 அவளிட சகஜமாக( ேபச இயலாதப- ஏேதா ஒ# தைட

உதிெகா,-#கிற;. தீவிரமாக ஏேதH ேபசிவி<வாேளா எ& அவ@

அத( /&னைக4ட& நிதி ெகா வதாக ேதா&கிற;.

அவைள(பறி அD3 வத சில நா*களி சாAயி& வாயிலாகேவ அறி;
ெகா கிறா . அவ

இைச ேவளாள மரபி வதவ தா&. ஆடகைல பயி&

அரDேகறிய; உ,ைமதா&.

நில உடைமகார கைள எதி 3 க*சியி இ#; ஆ.க ேபாரா-

சதிவழெகா&றி 3றவாளியாகி சிைறத,டைன4 ெபறவ . இத3

.&ேப, அவ#3 ெசாத மாம& மக@ட& தி#மணமாயி#த;. சிலகால
தைலமைறவாக K;ாாி2 மDகலதி2 இ#த காலதி, இ*-Aகைட

ேபா*-#த ெபா&னமாவி& அழ3 மக

திலக அவ#3 காதAயானா .

ைகவிடாம அவைள தி#மண ெச?;ெகா,டா . .த மைனவி இகாலதி

இற; ேபாயி#தா .

சிைறயிA#; வதபி& அவ /திய வா9ைக ெதாடDகினா . /திய அரசிய க*சி

ஆ*சி3 வதபி& அவ ைகெகா,ட ெநவியாபார, அவ#3 ெசவ
ெசழி(ைப4 பல ெதாட /கைள4 ெகா,< வதி#கிற;.
ேகாகிலதி& தா4 பா*டனா# அவ

/க9 வா9ைகயி ெகா-க*டேவ,<

எ&தா& வ/தி னா க . ஆனா அவேளா க_ாியி ப-கேவ,<,
தி#மண ெச?; ெகா ளேவ,< எ&ேற பி-வாதமாக இ#தா . தா4,
பா*டனா# இறத பிற3 அவ

ெசா;கைள அPபவிக>, அவைள

ஏமாற>ேம ஓ அதண இைளஞ& சிேநக ெகா,-#தா&. அத நிைலயி

அவளிட த ெதாழி நிமிதமாக( பழ3 சத (ப ஆ.க;3 வா?த;.
இவ ெதாட / ஏப*டபிற3, ெசா;க

பா;கா(பாக இ#கி&றன. அவ#3

உாியவளாகேவ வா9; வ#கிறா . இர,< .ைறக

க#தாி; மக(ேப

வா?கவிைல. ெச&ற ஆ,- தIைச ம#;வமைனயி ெச& ரணசிகிைச

ெச?;ெகா ள ேவ,-ய க*டாய ஏப*ட;.

காைலயி எ=தா காபி, இ*-A, ெபாDக எ& பலகாரDக , மண3
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ேசா(/ ேத?;ெகா,< 3ளிய: நல ேசைல, ப-க விதவிதமான கைத(

/தகDக , பதிாிைகக , சினிமா இலகியDக . வ,-க*- ெகா,ேடா
ேமா*டா ைசகி
நா*க

பி&னம ேதா ெகா- மDகல விஜயா டாகீசி சினிமா எ&

சி*டாக ஒ<கி&றன, காதி3.

அDகவVதிர மாைலயாக கீ9வைர ெதாDக, ஆ.க அDேக .தநா

சதிைகயிேல சாA அவைள அவைர 3பிட ெசா&னா&.
“அ(பா, இவ@3 பாAெடனில அ*மிச& ேவEமா!”

அவ சிாிதா . “அெத&னா;3மா உ&ன(ேபால ெப,க@3? ஒ# Uச ,

இலா*- டாட னா2 க>ரவமாயி#3. பிQசி. பிரேவ*டா( ப-சிேட&!
இDக தIசாaாிAேய ெம-க அ*மிஷ& வாDகி தாேர&!” எ&றா .

காதி3 இ; ஆகாயதி பற(பதாக இ#த;. பி&ன தனிைமயி காதலனிட,

“ெநறய ெசலவா3H ெசாறாDகேள, டாட ப-க?” எ& விய(/ட&
வினவினா .

“ெசலவானா எ&ன? எDக(பா3 நீ டாடராகHH ஆைசயி#காதா எ&ன.”
அவள; கபைன சிறக-;( பறத;. தா& ைகயி Vெட;ட& ஆபதிாியி

நட(ப; ேபா2, அDேக ஒ;Dகி( பாவDகளாக நி3 கிராம;( ெப,க
இவைள க,< வணக ெதாிவி(ப;ேபா2 ஒ# கபைன.

“நம கிளிய;ற ச.க வா?கா# மகதா a*ட>*<( ேபாயி, டா3*டரா ப-சி
வதி#3” எ& அவ க

ெசாA ெகா வா க . அதிசயி(பா க . சீ3

3ழைதகைள4, கிழவிகைள4 தா& ெதா*<( பா ; ைவதிய
ெச?வ;ேபா2, த& பா*-4 அD3 வ; நி& அவைள .கைத தடவி

தி#*- ெசா<3வ; ேபா2 ஒ# கபைன.
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“நீDக அநாவசியமா விேராத பாரா*- ேகாவிசி*UDக(பா, ஊாிAேய
ெகடதி#தா நா இ(ப- .&H3 வதி#க .-4மா?...”
“த(/தாமா, நீ ெசயிசி*ேட!” எ& தைத ஒ(/ ெகா வ; ேபா ஒ# கா*சி.
“இனிேம எ&னாடா ச.க! சபதியாயி*ேட அவனவி& ச>ாிய;3தா&
எலாேம, அத 3-சயில நீ எ&னா;3 இ#கE இனிேம? /ர*சி கிர*சி
எலா ெவ பமா;( ேப. நம .தல கவனிகE. அ;3(

பிற3தா ச.தாய, ேதச எலா. நீ நலா சேதாசமா இ#தாதாேன
பிறதியாH3 எதாH ெச?ய.-4?...”
இ(ப- ஒ# கபைன.
ஊIசபலைகயி அம ; காதி தன; /3.க வ3(/( பாடDக

பறி(

பகைல கழக;3 எ=தி விசாாிகேவ,< எ& சாAயிட ேக*பைத( பறி
நிைன; ெகா,-#ைகயி அவேன வ#கிறா&.

“காதி. அ(பா3, அேபகா .&ேனற சDககாரDக ஒ# பாரா*<
நடதறாDகளா. அவ#ைடய ேசைவைய( பாரா*-, பல# ேபறாDக.
உ&ைன4 ேமைடயிேலதEH என3 ஆைச.”
அவ@3 இன /ாியாதெதா# ந<க பர>கிற;.
“வாணாDக...”
“ஃO எ&ன வாணாDக? அேபகா தா9த(ப*ட மக@3 ேசைவ ெச?தா .

அத வழியி இவ# ேசைவ ெச?கிறா H ேபச ேவ,-ய;தா&. உன3 எ(ப-(

ேபவ;&H நா& ெசாA தாேர&. நீ ேபசினா நலா இ#3. ேபாVட ல ேப

ேபா*<, ேபா*ேடா பி-க ஏபா< ெச?ேற&. ைகத*- உ&ைன உசாக(ப<த
நிைறய( ேப இ#காDக...!”
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“என3 ெவகமா இ#3Dக...”
“அட, எ&ன நீ இ(ப- த பயதாD3ளியா இ#க! K*ட தி#சில, ஒ#தர
ெவறியா ேமைட ஏறி*ட, பி&னால பிரமாதமான எதி கால இ#3. இ(ெபலா
ேபதா& ...”
அவ& மா-3 அைழ; ெச& ேட(ைப த*-வி*<, தாைனதைலவ க ,

/லவேரக

தமி9 காவல க

“இ(ப, ெப,க

ேபசிய ேபகைள ேக*க ெச?கிறா&.

அரசிய களதில /3தா வி#விெர& அைமச பதவி வைர

வர.-4. நீ ப-கிற;ப-, ஆனா இ;> .கியமான; காதி. எ(ப-4 நீ
.&H3 வரEDகற; எ& ஆைச.”
/திய கிள சியி எ;>ேம /ாியவிைல.
ெபாிய அ ேபாVடைர ெகா,<வ; கா*<கிறா&. அவ@ைடய ேப(

பயிசி3 ெதாட ; ஊக அளிகிறா&.

ேகாகில. மகி9; ேபாகிறா . விழா>3 .&னா

வ#ைக த#கிறா .

ைமய அைமச ஒ#வ#

காாி அவ , ேகாகில இ#வ# ெசைகயி சாA வ,-ைய ஒ*<கிறா&.
திறத ெவளி ேமைடயி யா யாேரா ேபசாள . பிர.க க

இ#கி&றன .

ஆ.க விரகளி ேமாதிர மி&ன, மிHமிHத ச*ைடயி& மீ; ேம

உதாீய விளDக, விழா நாயகராக அம தி#கிறா . அவைள( பல#3 அறி.க

ெச?விகிறா& சாA.

ஆ.கதி& ெதா,ைட( பறி .&னா

அைமச ‘தீனதயாள&’ எ&

/க9;ைரகிறா . ேபசாள#3 சாA தா& ெபாிய மாைலைய( ேபா<கிறா&.
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பிற3 ஒ:ெவா#வராக வ; /க9; ஆ.க;3 மாைல, ;,< எ&

பாிசளிகிறா க .

இைடயி, ெசவி காதிமதிைய எ=தி ெகா<தி#த ப- தைலவ அறி.க
ெச?;ைவகிறா .

“இைளய தைல.ைறயி& ெபாட , க_ாி( ப*ட ெபறவ . தீனதயாளாி&
ஆதரவி .&H3 வ# /க9ெத&ற..” எ& அறி.க அ<3கிறா .

காதி உ#(ேபா*-#த ெசாகைள இனிய 3ரA உைரயாக ஆேபா;,
ைகெயாA கலகல(பாக உசாக *<கிற;. /ைக(படDக

அவைள ெம?சிA க ெச?கி&றன.

ஆ.க மெமாழி4ைரத;, ந&றி Kறக@ Kட அவ

பளி பளிெச&

ெசவிகளி

வி=தா2 மனதி பதியவிைல. தன; ஒளிமயமான எதி கால பறிய

கன>களிேலேய 9கி கிடகிறா . தா& மிக ந&றாக( ேபசியதாக( ெப#ைம

Oாிகிற;.

“ெவ@;க*-*ட காதி. அ(பா3 ெராப சேதாச. நாைள3 எலா

ேப(பாி2 உ ேப3 இபா ட&V 3<; ேபா*ேடா வரEH ெசாA
வசி#3ேற&!”
இவ க

இ#வைர4 ஒ*டA வி*<வி*<, ேகாகில. ஆ.க. காாி ஊ

தி#/கி&றன .

“காதி... என3 ெராப( ெப#ைமயா இ#3. பாிேமலழக& இல, அவ#

ெராப( பாரா*-னா# அவ# ெராப( பவ ஃ/ ஆ@. யா# எலச&ல

ஜயிகHDகறத அவ#தா& தீ மானிகறா#. ெர,< தடைவயா அ(பாவ ஜயிக

வசவ அவ#தா. இ(ப அ(பாவ நிகவானா&H ெசா&னவ# அவ#தா.”

“ஆ#, ெபாிய மாைலயா ேபா*< அ(பாவ( பாரா*-னாேர, ெபாிய ெகா<வா மீச
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வசி*<?”
“உன3 அறி.க ெச?; வேசேன? அ>#தா. அவ ெசாA*டா னா

ெசா&ன;தா&. உ&ன வார இைட ேத தல நிக வகலாH அவ
ெசா&னா2 ஆசாிய மில, அ(ப-( பாரா*-னா#...”

எலா மிக இ&பமாக இ#கிற;.
ஓ*ட அைறயி அவா>, ேதாைச4, பேரா*டா>, பா2 பழ.

வரவைழ; சா(பி<கி&றன .

“நா& ெகாIச ெவளிேய ேபாயி ஃபிர&*Vகி*ட ேப(பாி ெச?தி ேபா<ற;
சபதமா ேபசி*< வாேர&. நீ ப<; LD3றியா க,E?...” ெம&ைமயாக .த
மி<கிறா&.

“சீகிர வதி<Dக. நா& LDகி*டா எ=; கதைவ திறகிற; சிரம...!”
“...அ(ப. நா ெவளிேய O*-*<( ேபாயிட*<மா? நீ எதிாிக ேவணா. உ ளாற
வ; இ(பி- எ=(ப*<மா?...”
“சீ. ேபாDக...”
“ேபாேற&... ேபாேற&...”
சிாி;ெகா,ேட ெம&ைமயாக அவைள வி*< கதைவ சாதிெகா,<
ேபாகிறா&.

உறக உடேன வ;விடவிைல. /திய கிள சிகளி மன அைலபா?கிற;.
ேப... அரசிய23 அ;ேவ ஆ4த.

காதி ெபாிய ேபசாளராகி, ேத த23 நி& ெவறிெப அைமசராக
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வரK-ய எதி கால இ#கிற;.
ப ள -பைறய க*சி எ& சா ;, KA( ேபாரா*ட, 3-(ேபாரா*ட எ&
எதி (/ ெகா-ையேய Lகி ெகா,-#தா மக
விள3க , வசனDக , /திய பக*<க , பாரா*<க

ஆதர> ஏ;?
எலாவ3தா&

மதி(/ இ#கிற;. பதிாிைகயி ெபய வ#. ெபயைர அ(பா பா தா? அவ
பா காவி*டா2 மறவ க

பா ; ெசாவா க .

“;ேராகி!” எ& பைல க-(பா . ஆனா ெவறி( ப-யி& உசியிேல அவ
ெசவாகான 3ைட கீ9 Nறி#தா அ(ேபா; ;ேராகி எ& உதறி
த @வாரா? உறக பி-கவிைல.

ெவளிேய கத> தா9 கிளிெக& வி<ப< சத ேக*கிற;. அவ

அவசரமாக

விளைக அைண;வி*< .கைத -ெகா,< உறD3வதாக பாவைன
ெச?கிறா .

சில விநா-களி அவ

.கதிைர விலக(ப*<, ஒ# கா*< மீைச3தA&

ஆகிரமி(பி தி<கி*< திமிகிறா .
அவ@3 இநா

பழகமாயி#3 ம;வி& வாசைன [9; ெந#3கிற;.

பளிெர& உதயமான சேதக வ2க அவ
.கைத விலக( ேபாரா<கிறா .

த& பலமைனைத4 திர*- அத

சாA3 இதைன ெபாிய .க.மிைல, இமாதிாியான மீைச4மில.
“சி, ேபா! யா# நீ?...”
அவ& சிாி(/ அசிDகமாக இ#கிற;.
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“ெதாியலயா- உன3 இ&H?”
“சீ ேபாயி<! இலா*- இ(ப கதி KசA*< ஊர K*-<ேவ&!”
“உDKச23 இDக யா# வரமா*டா- பதினி தDக! ஆனான(ப*ட
ேமசாதி( ெபா,Eகேள, இத ம&னH3 மசிI வ#வா. அாிசன சிகி,
எ&னா- எகிறற?...”
“அட... பாவி?”
“, அ=; ஊர K*டாத. உ&ன .&H3 ெகா,டாரEH சாA ெசா&னா&.
/தியா இ#. ஏDகி*ட வத எத சிகி4 ந<ெத#வில நிகமா*டா...”
அவ

.கைத -ெகா,< அ=கிறா .

அவ& விடவிைல.
அவ@ைடய கன>க , கபடமறியாத கபைனக

எலாவைற4 தக ெதறி;

L?ைம எ& ேபாற K-யெதா# மரைப உைட; அவைள( ப<3ழியி
N9தி வி*டதான உண ைவ அளி;வி*<( ேபாகிறா&.

க,ணா-யி ெதாி4 த& .க மிக> ேகாரமாக இ#கிற; அவ@3. விமி

இதய உைடய அ=கிறா . தன; மாய கன>க

எ,ணி எ,ணி ேத/கிறா .

இ(ப- 3ைலக(ப*டைத

காதலனாக கா*சி அளிதவ& கயவனி2 கயவ& எ& க,< ெபாDகி
3.கிறா . ெவ?;யி கிறா .
அவ

இத நா*களி ப-த கைதகளி சினிமாகளி வ# கபழிக(ப*ட

நாயகிகளி ஒ#தியாக ஆகி வி*டாேள?
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ஓ*டA விஷ.,< ெசதவ க , ரயி த,டவாளதி கிணறி, ஆறி,
கடA. உயி வி*டவ க .

அவ@ உயி விடதா& ேவ,<மா?
ஐேயா...! காத, கAயாண, ப-(/ எ& பதவி எ& கா*-ய ஆைச

வா ைதக ... இெதலா ;ா,-A ைவத இைரகளா?
ஐேயா, அ(பா...! அமா..!

“காதி, ச*ைட எ<; வசியா? காதி இத காகித;ல எ&ன எ=தியி#3 பா#!
காதி உன3 இத( ைப வக...”
“எDக காதி கதிாிசி ஒ*-, இத ெலனி& பட காதி பட அலா...”
ெசவிகைள( ெபாதி ெகா,டா2 அத 3ரக
ெகா கி&றன.

ம,ைடைய ஆகிரமி;

பா*- இதமாக Kதைல தடவி( பி&H 3# 3#(பா? .- .=வ; பரவி
அவைள 33கிற;.

“ஏ காதி, எ& ச *ட ேதாசி வசியா? உன3 ைல(ராிேல; /தக
ெகா,டாதி#கிேற&!” எ& உாிைம ெகா,டா-ய அ,ண&, அவ& தா&
இவைன N*<3 K*- வ; அவ
அவH3 இத கயவனி& கபடDக

மனசி ஆைச( ெபாறிகைள எ=(பினா&.

ெதாிதி#3ேமா!

அவ@3 அ<; எ&ன ெச?யேவ,< எ& உடேன உ#(ப-யாக சிதிக
ெதாியவிைல எ&றா2 அவ& கயைமைய கிழி; கா*ட ேவ,<ெம&ற
ஆதிர ,< நிகிற;.

வி-யகாைலயி தைலயி ஒ# ;,<ட& அைற3

வத அவ&
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சிாி;ெகா,< த&ைன அE3ேபா; எ=; நி& க சிகிறா . “சீ!

நி2Dக அDக! நீDக இ:வள> ேமாசமா சதி ெச?யிவிDக&H நா ெகாIச.

நிைனகல...!”

அவ& மீைசைய வைள;( பலா க-கிறா&.
“இ(ப எ&ன வதி-சி ஒன3?”
“இ&H எ&ன வரE? எ&ன 1மில அடசி*< ஒ# ப&னி(பயல
>*-#கிறீDக!”
“நா >*டனா. நீ எ&ன ெசாற&ேன /ாியல. நா பதிாிைக ஆ`சில ேபாயி

உகா; ேபெசலா ஒ=Dகா( பா; 3<தி*< வேத&. இ&னிகி

சாDகால எ-ஷ&ல வ#; எலா. .= ைசV ேபா*ேடா!”

“a*ட>*< வத;3 சாியான பாட க; கி*ேட&. அவ மீைச4 அவH
ஐேயா...?”

ெநI ெவ-க ;யர `றி<கிற;.
“$, அழாேத காதி...” எ& அவைள ெம&ைமயாக .கைத( பி-; சமாதான

Kற வ#கிறா&.

“இ(ப எ&ன ஆயி-சி? ஒ,ணில. ேபாயி 3ளிசி*< வாடா, க,E. க/

க/Dகறெதலா ெபா,Eகைள தைள(ப<தற ெவலD3. நீ ததரமா

இ#கலா. உன3 அ<த<; ேமைடயில நிைறய சத (ப வ; ெபாிய
/ ளியாக( ேபாற...”
அவ

க,கைள ;ைட; ெகா கிறா .

“என3 ேமைட4 ததர. வாணா. நீDக எ&ைன கAயாண
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ப,ணிகிடE...”
“ப,ணிகி*டா( ேபா. இ(பேவ நீ எ& மிஸV&H தா& எலாாி*ட4
ெசாAயி#கிேற&.”
“சீ...!”
“சீ எ&ன சீ? நா& (ரா* விQV உ ளவ&...”
“நீDக ஒ# மிக ேமாசமான ஆ@, ெப, சாதிையேய விைல3 விகிற கீ9தரமான
ஆ@... அ(ப...!”
அவ& ெபாைம மீறி 3ரைல க<ைமயா3கிறா&.
“எ&னU எ&ன&H நிைனசி*< மிIற? நா மன வசா, உ&ன இ(ப விபசார

தைட ச*ட;Dகீழ விலD3 ேபா*< K*-*<( ேபாக வசி<ேவ&! ஜாகிரத...!

எ&ன?”

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

15

ம,ெவ*-3( /திதாக சீவி ைவத க*ைட4ட& Nர/திர& ெபாிய ப,ைண

ஐய N*< ெகாைலயி Pைழகிறா&. அகிரகார; N<, வாயி/ற N*-&

.&ப3தி .=வ; பல ெபா#

சிற(பDகா-3 வி*-#கிறா க . Oமணி

ஆகைர வைர நீ,ட ெகாைலயி வி#தாசல பி ைள ஆயிரD கா?சி
ெத&ைன பயிாி*-#கிறா . அத3 த,ணீ வி*<( பா ; ெகா @

ெபா(/ 3Iசித;3. பி& ெகாைல தா9வைரயி அவ

ெபாDகி தி&

.டD3வதாக( ெபய . ஆனா அ#ணாசலதி& காபி கிள( நாVதா>, 3#க
N*-ேலா, பி ைளவா

N*-ேலா ேவெறDேகா ேசா கிைட;வி<. இர>3

எDகி#கிறா , யா#3 உட தைச தீ கிறா

ெசால.-யா;.

எ&பைத அதியி*<
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ெபாிய ப,ைண ஐய 3Iசிதபாத இற; அவ 3மார க
அவ க

வாாிசாக வத பிற3

யா#ேம இD3 இ#கவிைல. ப,ைண4 உசவர/ வத;, பல

பDகி பிாி; ேபாயி. வி#தாசலபி ைளயி& ேமபா ைவயி தா&

இ(ேபா; எலா இ#கி&றன. ெபாியமா இD3 சிறி; நா*க@3 தனியாக

இ#தா . பி&ன உட நல ெக*<( ெபாிய மகHட& -A3 ெச&

அDேகேய இற; ேபானா . அத( ெபாிய மகH ெச&ற இர,டா ஆ,<

மாரைட(பி இற;ேபானா . அவ மக@ெகலா இத கிராமைதேய

ெதாியா;. இர,< ைமத க@, மக@ அெமாிகாவி2 ஆVதிேரAயாவி2
ஊ&றிவிட, அதமா> அDேகேய ேபா?வி*டதாக ெதாிகிற;. இD3

அ(ேபாைதக(ேபா; மகளி& வழிவத ம#மக( பி ைள வாேதவ& தா& வ;
ெதாட /ெகா,< ஆ,- ஒ#.ைற பண ெப ெசபவ . வாேதவ&

ெசDகப*<( பகதி ஒ# ப ளிKடதி ஆசிாியராக இ#கிறா . மிக>

பயத பாவ. அவ#ேக நில/ல&க

இ#கி&றன. இத N< வாச

எலாவைற4 வி ெதாைல;வி*<, ட>னி இர,< ஃ(ளா* வாDகி(

ேபா*டா2 பயH,< எ& ெசாA ெகா,-#கிறா . Nடாவ; N< &

க*<, Kட, தா9வைர, ெபாிய .ற .=வ; கபிவைல அ-தி#கிற;.
ெத&னேதா(பிA#; கா?க

ெகா,< வ; எ,ெண? ஆட காய(

ேபா<வதகாக, அ,ைமயிதா& வி#தாசல பி ைள வைலேபா*டா .
அைறக@3

ேத3மர `ேராக , ெப*-க

நிைறய( பாதிரDக . ெப#ப-(

பாதிரDகைள ெச&ற ஆ,-தா& வாேதவ& வ; வி( பணமாகினா .
எலா பி ைள லமாகதா&.

வாேதவ& வ;வி*டா அவ#3 ராஜ உபசார நட3. வி#தாசல தைரயி

உ*காரKட மா*டா&. பி&னா ைகக*-ெகா,< நட(பா&.

“இ:வள> ெபாிய a< எ;3Dக மா ெகடகிற;? நாதா இ(ப- அDகா-3
3<கEH ேபசி, ேதா; ப,ணிேன&. ஏேதா B 1பா வாடைக&H வ#.
ெகட;*<( ேபா>;!” எ& ைகெய=;3 நீ*-யேபா; வாேதவ& உள

3ளி ; ேபானா .

ஒ# ப3தி நில, சிகசிக, அவHேக எ& இத( ப; வ#ஷDகளி
தீ ;வி*ட;. அத N*-& ந<வைறயி ஒ# நிலவைற4 அதி சில

பாதிரDக@ட& ஒ# இ#/( ெப*-4 இ#(ப; வாேதவH3 ெதாி4.
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“மாாியம& ேகாயி ெசா;. இதில நைகெயலா எேதா இ#3பா. எலா
ெபாிய மாமி3 ெதாி4. சாவியKட ேத- எ<கE. இதிெலலா

எனெக&ன தைலயிெல=;? கிராம விவகாரதி நா& தைலயிடEH” எ&

வாேதவ& ெபா;(பைடயாக ெசாAயி#தா .

நிலவைறைய திற; இ#கிறா க . ெபாிய அ,டா, ெகா(பைர, ேகாயி

வழிபா*< சாமா&கைள 3#க@, அவ ைம;ன& நடராசH, ரDக&
ைபயH பி ைள4 பாதிரDகைள எ<(பைத ேமபா ைவ ெச?வ;ேபா
K-யி#கிறா க .

“ஏ 3Iசித? இDக வா-! இெதலா /ளிேபா*< தமா விளகி ைவ!”
ெத&ைன3 நீ1ற வத 3Iசிதைத K(பி*<( பாதிரDகைள எ<;
ெசல( பணிகிறா க .

Nர/திர& 3Iசித;3 உதவியாக ஏறி இறகி, ஆகைரயி ேத?க
ெகா,< வ#ைகயி கி*டமா அD3 வ#கிறா .

“த, ெபா=ேதாட a*<3( ேபாயி<! / ளDக தனியாயி#3...!” எ&றவ
3Iசிதைத க,ட; ஒ# வைசைய உதி ; காறி உமி9கிறா .
Nர/திர& மெமாழி Kறவிைல.
“எ&ன? நாபா*<3 ெசாA*-#கிற, நீ ேபசாமA#கிற?”
“எலா வார. நீதா ேபாறிய, அ(/ற இெத&ன?”
“நா ேபாயி*< நாளகளிசி மகியநா சாDகாலமா> வார;3. ஒ=Dகா
ெபா=ேதாட வ; / ளDகள பாதி*<#Dக. அத( பய, ப ளிெகாட;3(
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ேபாவாம -மிகி 3<தி*< திாிவா. ெசவகாமி*ட ெசாAயி#கிற a*ட(

பா;3Dக!. எ&னா?”
“சாி, சாி. நீ ேபா...!”

“எல, எDகடா ேபாறா உ ெபாபிள?”
வி#தாசல ேக*<ெகா,ேட வ#கிறா . ‘/திய ெப, பி ைள வதி#கிறா
எ&றா க=33 கி ேவகிற மாதிாி வதிடறா பா#’ எ& நிைன;
ெகா கிறா& Nர/திர&.
“ம*றாசி3...”
“அ- ெச#(பால. எ&னடா ம*றாசில?”
“ேபரணிDக...!”
“எ&னடா ேபரணி, ஊரணி, மயி#? நீDகதா ஏ= ஒப; வாD3றிDகேள!”
“KA ஒ,EதாDகளா? எ&னா ெவல விகி; சாமா& ச*ெடலா? மனிச&
ெசதா ெபாதகிற;3 எடமில, ெபாணைத ெகா,-*<( ேபாக வழியில,
3-யி#க எடமில, 3-க த,ணியி#கா; ேகாட வதி*டா!”
“எ&னாடா அ<கி*ேட( ேபாற? 3-யி#க எடமிலாததா இ:வள> ேப( ேபச
வாயி வதிசா&H ேக3ற? இ&னி3 உரவில Oசி ம#; வில விகிற;

ெதாியிதா? .&ன(ேபாலவா நீDக ேவல ெச?யிறீDக!”

“ெவலவாசி ேகாாிக4தா ைவ(பாDக. உைழசி( பா<ப<கிறவH3 ெந2
விகிற விலய ெசால உாிைமயில. எவேனா நி ணயI ெசI ேபா<றா&.
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க*<(ப-யா>ல&னா எDக ேமல நீDக பா4NDக. ஒர, Oசி ம#; அ;
இெதலா ப,Eற ெதாழிசாைல ெசலெவலா அத ெமாதலாளிக, அ;

தலயில வ ெவவசாயி தைலயில க*<றாDக. KA அதிக சபள அதிகH

சாமா& ெவலய ஏ;றாDக. நீDக எ&னேமா அI 1பாய ஏ= 1பாயாகி*ேடா,

ஏழ ஒ&பதாகி*ேடாH ெபாிசா ெசாAகிறீDக. ஒ# நாயி;கிழைம

உ,டா? சபளேதாட c> உ,டா? சீகா( ப<தா ஏ&H ேகக நாதி உ,டா?
எ&ன பதிர பா;கா(/? இ&H கட& வாDகி*< வ*- 3<க .-யாம
சா>ேறா...”
“அ- ெச#(பால. இத( பய எ&ன ேப( ேபறா பா#? ஏ,டால, அ&னி3(
ப,ண கீழ&H இ#த(ப, மிராதா எலாதாD 3<தா#. கAயாண
க#மாதர, அ; இ;&னா மிராதா 3<தா#. அ(ப> அ-ைம&H ெசாA
எகிறினிDக. ச*ட ெகா,< வ;*டாDக. இ&னி3 ேவறயா ததரமா

இ#கிறீDக. இ(ப> அ=வயா?”

“எ&னா ெசாததரDக இ(ப> இ#3;, ேசா;3 இலாத ெசாததர?”
“அ-ரா ெச#(பால. ெசாததர வ; உDக@3 எ&னடா ஒ,E வரல? வா?
ெகா@(/ வதி#ேக? ேபாற;, எDகனா2 ேபாயி சபாதிகிற;! அ,-ன

எடதேய ;ரதி*< திாியற;. ெபாிய ப-(/!... சாி சாி, அ,ட க*ட( ேபானவ நீ
இDெகDக வத?”
“ம.*- கெபா-Iசி ேபாசி, வத இத ேபாேற&.”
“இ&னி3 எலா( பD3 ச(ஜாடா .-ரE. நா;( பறிக ஆ# ேபான;?”
“சிைதய& ேபாயி#கிறா&...”
“உ ெபாபிள ெசா&னா&H .-காம ேபாயிடாத, க @3 கா தார, இ#;
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.-கE...”
வி#தாசல மீைசைய தி#கி ெகா கிறா . ஒ# கீ9(பா ைவ 3Iசிததி& மீ;

பதி; மீ@கிற;.

/;3- சDக அ2வலகதி K*ட ேதனி K*ைட(ேபா ெபாDகி வழிகிற;.

உ ேள ேதாரணமாக ெதாD3 பிரரDகளி வ,ணDகளி -ராடைர ஓ*<
3,<( ெப,E, .க ம*< ெதாி4 K<ேபா&ற வி,ெவளி உைடயணித

NரH க,க

இ<Dக( பகைள கா*- சிாி; ெகா,-#கி&றன . வாி

3தா- ெலனிH, பரத அட தா- கா மா ஸு /ைட(/ சிதிர

.கDகைள கா*- ெகா,-#கி&றன . நீ,ட ேகா*- ெச#க( ெபற

ேராஜா>ட& .= வ-வாக ேந# /&னைக /ாிகிறா . திய ந*சதிரDக@டH,

சதன(ேபலா வ-வி ெபாD3 ெநகதி ெச,<டH கதி அாிவா
ெதாட /ெகா,< வ .=; ேகால சி&னD கா*<கிற;.

நைர திைரக , ெபாD3 இளைமக , ஒய ைபகளி ெவ ைள;ணி ம -ப&
L3க , ச/டDக

எ& 3=மியி#3 கிராமதாாி பல# இரேவ நட;

வதி#(பதா ஆDகாDேக ப<; அய தி#கி&றன . சில K- நி& வாயிA

`- 3-; ெகா,-#கி&றன . எதிேர உ ள ெவறிைல( பா3 கைடயி,
எ,ெண? வழி4 கத ச#ம பளபளக, /திய மிHமிH(/ ச*ைட4
ேவ*-4 சிவ(/ ;,< ேகால;3( /;ைமயாகேவ நிக, சில இைளஞ க

வ,- வ#கிறதா எ& பா ; ெகா,-#கி&றன . ெசவைதய& ப-யி

காைல ஊ&றி ெகா,< /*ட தைர ேதாயாம 3தி இ#; `- 3-கிறா&.
“மாமா, பண க*-*UDகளா?”

ெபா&ன-யா& மாியாைதயாகேவ பலைர4 விசாாி; ெகா,< வ#கிறா&.
“எ&னா4சில ஒ#தர ம*றாசி ேபா?( பாகE. அதா வார...” பக

வி=; க,

3ழி; #Dகி(ேபான ைகத- கிழவ ஒ#வாி& ஆைச. “நாக( ப*ணத

கா*-2 ெபாிசில...?”
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“நா2 நாள KA ேபாயி<, ந*டதா. ஆனா இ; ேபால சத (ப வ#மா?...”
ஒ#வாி& நியாய.

“நா(ப; 1பா இ(ப பV சா சி3 3<கிறமில? அைத4 ேச; கண3(
பாதா. Kட தானா>;. ஆனா, அ;ெகலா பாதா ஆ>மா?”

“ஏ; நா2 நா? இத இ&னி3( /ற(ப<ற. நாளகி அமாசி. அமாசிய&னி3 ேவல
இல. .-*< ராதிாி கிளபி மயா நா தி#பிட( ேபாற.”
“அட இ;3H ம*றாசி ேபாற. ச.திர, `, ெபாிய மா-க*-ட, ைல*ட>,
இ&H எ&ென&னேவா இ#காமில... எலா ஒ# நைட பா கEமில?”
“அெதலா பாதி*ேட தான ேபரணில நட; ேபாற?...”
“நா எ=பதால ஒ# ேபரணில கலதி*ேட&. 3ளிக ெகா ள .-யாம ெவயி
ேவற, க*டமா( ேபாசி...”

“ஆமா உன3 E ேநர. 3*டயில எ#மய(ேபால ெகடகE!”
“ஏ(பா..? இ&னா விசய. நம தலவ மவ ஆ.க மவன. ெசாAகிறாDக...?
ஆச& ஏ; எ<தாDகளா?...”
“ஓ-*ட ெபற3 எ&னாத ஆச& எ<கற;?”
“அ(ப ைமத ேப#3.அேத 12தான? ெபா*ட / ளக@3 ெராப நீளசி
3<க Kடா;. க,-ச&னா...”
“ஆமா! ெபா*ட / ைளDக இலாம நீDக கிளிசி#NDக!”
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க*ைட 3ர அDேக ஒ# ெவ*< ெவ*-ெகா,< பா?கிற;.
“ஆ#? மாத சDக; அமாளா? ஏமா? ேபரணி3 உDK*<கார& வரல?”
“அவ# வதா எ(பி-? நாதா& வாேர...”
“இதமாதா அIசாபிளகி சமமாேச!...”
“ஆமா?யா. நாH பாதி*ேட வாேர&. இதினி ேப# ெவ ள4 ச ள4மா

உகாதி#கிறீDக. உணிைமயா, மாதைர மதிகிறவDகளா இ#தா, நீDக ஒ#
ப;( ெபா,<வள&னா2 ெகா,டாரHமில? நா ேபாயி ம23 நி&H

அத, பிேரமா( ெபா,ைண4 சDகிAயமாைவ4 K*-*< வேத&, எலா

ேபNDக!”
“அமா, உDகி*ட வா? 3<க .-4மா?...”
“இத தலவ வாரா#. அட எ&னDக, நீDகKட அகாள K*-*< வரல!...”
ச.க சிாிகிறா . .=சிவ(/ ேதDகா?( O;வாைல ச*ைட3ேம விளDக,
ைகயி வய ைபயி ;,<, ேவ*-, இ*A( ெபா*டல சகித ேபசாமேல
தDகசாமி பண வ[ ெச?4 ைல3 ெசகிறா .

“பாதீDகல? ேபசாமேல ேபாறா#?... ெபா,<வ@3 தயிாிய வாரEH

ேமைடயில ேபவாDக அலா#! ஆனா a*<3 ள ேபானா, கைதேய ேவற. இத

கள(பா

கார# வாரா# இத ேதாழ# க.H தா வாரா#. அப; அப; ேப#

வார பகதிேல ேண ெபா,<வ! ேநா*U 3<; ப-சி( ப-சி ெசாA*<
வேத...”

“அட ஏமா லவலவ&H கதி*ேட இ#கிற? ெபா,<வ அலா# உ&ன(ேபால
இ#(பாDகளா? a< வாச, / ள 3*-&H இ#கில?”
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3(ப& சாபா ெதாளெதாளத ச*ைட4 சிவ(/ கைர ேவ*-4மாக ெந#Dகி
நி& கி*டமா@3( பதி Kகிறா&.

“ஆமா, நா ேபனா லவலவ&H கதற;! நீDக வார பணத க @கடயில
3<தி*<...”
“ஏDக? வ,- எ&னேமா ப; மணிேக வதி<னாDக நா& ேவகமா
ஓ-யாேர&...” ேபைச மாகிறா& ஒ#வ& சா;ாியமாக.
“நாDக 3(/மDகலதிேல; நடேத வார. நீDக எ;#?...”
“நாDக க,ணDேகாயி. ராேவ இDக வதி*ட. காலம ஏ= மணிெகலா

வ,-3 ெர-யா இ#கEH இத... இத ேதாழ தா க,-சனா ெசா&னா#.

சா  3<தி*<( ேபாற;&னா பதிேன@ 1பா -ெக*ேட ஆயி(ேபா>தா.
இ(ப ந.3 ஒ#ேவள சா(பா<, நா$தா இ;ல அடக.”

வ-> அ2வலக;3 ெவளிேய நி& ஏக( ெப#ட& பா ;

ெகா,-#கிறா&. /திய ச*ைட4 கிரா( வார2 .கசவர.மாக( பளிெச&

சிவ(/ ;,< ெதாிய பல இைளஞ க

ேபரணி3 வ; ெகா,-#கி&றன .

நாப; 1பா? ெகா<;ெகா,< அவனா ேபாக இயலா;.

“நீDகதா .&னி4 ேபாயி#கீDக. நாதா ப*ண பாததில. நா ேபாற&
ேபரணி3!...” எ& Kறி( பா தா&.
“ெகடடா, கமா, அ>Dக 3(ப& சாபா#&H ஆ`சில ெபாகி எ<தி*டாDக.
நா இ&H எதினி நா இ#க(ேபாேற&? ெசபய, உன3 எதினிேயா
சத (ப வ#, ேபாவலா. அவDக இ; ெசாியில&னா -Aல தலநகாில ேபா?
ேபரணி நட;றதா இ#காDக. அ(ப உ&ைனேய அH(ப ெசாற,டா?” எ&
அ-; வி*டா& அ(ப&.
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.தலாளியிட 3ைழ; ேக*<( பா தா&.
“ஒ# a*-ேல; ெர,< ேப# வ ற;கிலடா. ேம2 எலா# ேபாயி*டா
பDகில மைடபா; ><ற; ஆ#?...”
ச.க அவ& வ#வத3 இட ெகா<கவிைல. இ#தா2 ஆைச அவைன

;ரதி வதி#கிற;.

சினிமாவி ம*<ேம க,-#3 ெச&ைன( ப*-ன, மா- பV, பகைல( ேபா

இரவி2 ஒளி# சாைலக , இ#ப; மா- க*-டDக , மி&சார ரயி வ,-,

3@3@ெவ& ெவ?யிA2 3@ைமயாக இ#3 சினிமா க*-டDக ,
சிைலக

எலா விைதகைள4 பா 3 ஆைச அவH3 அடDகவிைல. வ,-

வ# சமயதி நி& எ(ப-ேயH /3;வி*டா .தலாளி இறகிவிட
மா*டா எ& 3ழைதேபா நபிெகா,< நிகிறா&.

ச.க ெவளிேய வ#பவ , இவ& அச*< சிாி(/ட& நிபைத( பா ;

வி<கிறா . தி<கி*டாேபா விழிகிறா .
“ஏ,டா, நீ எ(ப வத?...”
“ெகாIச மி&னா-.”

“நாDக வத பVYலயா வத?... நீ எ;3டா வத, இ(ப?...”
“நாH வார .தலாளி, நாH ேபரணில கல; ேகாச 3<கேற& .தலாளி...!”
தைலைய ெசாறிகிறா&.
“அட...(பாவி? நீ வர(ேபாேற&ேன ெதாியா;? அெதலா இ(ப நீ4
வர;கில. ஏ,டாேல, சி&ன 3ளதேபால ஓ- வதி#கிற? உDைகயா3
ெதாி4மா?...”
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அவ& ெதாியா; எ& தைலயா*<கிறா&.
“ஒ# தர இ(ப K*-*<( ேபாDக .தலாளி...”
“இ(ப வ; எ&னடால வ/ 3<கற? உ&ைனயாவ; K*-*<( ேபாறதாவ;?
ேபசாம வத வழிய தி#பி(ேபா. நாம யா#மில&னா, வயல மா*ட>*<
அ-சா2 ேக வி .றயில. ேகாவ வ#ப- நடகிற!”
“இல .தலாளி, இத ஒ# தடைவ...”
ச.க;3 ேகாப வ#கிற;. “.தலாளி .தலாளி&H க=தகிறடா நீ!
இனிேம .தலாளி&H K(பிடKடா;!”
“பி&ன எ(பி-Dக K(பி<ற;?”
இவைன ச எ*ட தனியாக அைழ; ெசகிறா .
“ஏ,டால இ(ப- மானத வாD3ற? ேபாயி ஊ#ல ேவலய( பா#. அ<த தடைவ
எ;&னா2 உ&ைனேய அH(ப ெசாேற&.”
“இல .தலாளி...”
சிாி(/ வ; வி<கிற;. “.தலாளி&H K(பிடல&னா எ(பி-Dக K(பி<ற;?”
‘ேதாழேர’ எ& ெசாA ெகா<க ச.க;3 நா எழவிைல.
“அ,ேண&H K(பி<ற;!”
வ->3 சிாி(/ ெகா ளாம வழிகிற;.
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“அ,ேண&H எ(பி-Dக K(பி<ற;? அ,ேண&H அளசா, அ,ண& மவள
ஆ#&னா2 க*<வாDகளா? மாமா&H K(பி<ேற& .தலாளி?”
ச.க;3 சிாி(/தா& வ#கிற;. அவHைடய கபடமற 3ழைத உ ள

ேகாபி3ப-யாக இைல.

“அ(ப, இ(ப நா& ெசாறைத ேக@! வர பVைஸ( /-சி ஊ#3( ேபா?
ேவைலய(பா#! ெபா,ண க*டEனா, ெபா(ேபாட ேவைலய( பாகE,
நடகE; உ&ன நபிதா நா எலா வி*<( ேபாேற&!”
“என3( ப*டண பாகEH ெராப ஆைசயா இ#3 மாமா!”
“பாகலாடா. கAயாண ஆன; அனி& அH(பி ைவகிேற&. இ(ப நீ
ஊ#3( ேபா!”
தி#பி அவ& பVY ஏறி ெச2 வைர பா த பி&னேர ச.க
அ2வலக;

ெசகிறா .

வ->3 ஒ# ஆத, அவ& மாமா எ& அைழ; மனதி உ ளைத ெவளியி*<

வி*டா&. அவ ேகாபிக விைல.

கAயாண க*-, அவைன( ப*டண;3 அH(பி ைவ(பா !
அD3 மசா&, ப-; ேவைல ெச?4 மசா&, பா(பார( ெப,ைண க*-

இ#3 மசா& N*- தD3வா க .

அவH நாகாிகமாக நட(பா&. அ>ட& ப*டணதி ைகேகா; உல>வா&!

மா- பVY, எல*ாி வ,-யி ேபாவா க .
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3@3@ெவ& சினிமா ெகா*டைகயி உ*கா ; சினிமா பா (பா க . எ&ன

ேபரணி! ஒ# இட. பா க .-யா;.

ேபா?வி*< உடேன வ,-ேயறி தி#பி விட ேவ,<.
ேபாகாத; நல;... மாமா...
அவிட ஓ-(ேபா? இைத ெசால( பரபரகிற; மன.
பVY& ேவக ேபாதவிைல.
-------------

16

“3-(பத3 நீ ேவ,<!

3-யி#க இட ேவ,<!

/ைத(பத3 <கா< ேவ,<!”
ஆயிர பதினாயிரமாக இத ேகாஷ வாைன ெச& .*<கிற;.
ச.க இத3 .& பல ேபரணிகளி கல; ெகா,-#கிறா . இத(

ேபரணியி அவ#ைடய தைல.ைறைய ேச தவ கேள அதிகமாக ெதாிகி&றன .
.த&.தA அவ க

கிராமதிA#; ஆ*சியாளாி& ;ைணேயா< அவ கைள

அடக .ய&ற அைம(ைப எதி ;( ப; ைம ெதாைல> ஆ,க@
ெப,க@மாக ட>H3( ேபரணி வத நா

அவ#3 நிைன> இ#கிற;.

அ(ேபா; அரசிய வி<தைல ெபறிராத நா*-& 3-மக

அவ க . அவ#3(

பதிென*< வய, மீைச அ#/ கிள சி மி3த ப#வ. ‘அ-ைமயாக

இ#(ப;தா& ந விதி’ எ& அ=தி கிடத மகைள ஊ1ராக ெச&, “தாதா
வாDக, மாமா வாDக, மாமி நீDக@ வாDக, அ,ேண, அகா எலா#
கல;3Dக!” எ& உசாக;ட& திர*-னா&. எத இ#*டானா2

பைகயானா2 உயி அச உைறததிைல. வாAப ேதாழ களி& அணிேய

ெவளியி#; வத தைலவ கைள( Oாிக ெச?தி#த; அநாளி,
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“நாைள எ,ணி வ*- வாD3 நம&கைள ஒழி(ேபா!”

“உ=பவH3 உாிய பDைக அ. ப<;Dக !”

“/ர*சி ஒD3க... இ&3லா( ஜிதாபா!”
எ&ெறலா இவ க

.ைற ைவ; ேகாஷமி*< ெகா,< ெவ ளமா?(

ெப#கி வதா க . ‘இவ கைள க*<(ப<த .-யா;’ எ&ற வைகயி அத

எ=சி அ(ேபா; ெபாDகி வதி#த;. இ(ேபா; அவ#3 ேகாஷமிடேவ வா?

அ:வாெறழவிைல. அ(ேபாதி#த நபிைக ஒளி இ(ேபா; 3ைற; வி*ட;.
“அ.ப<;! அ.ப<;!”
“ச*ட KAைய அ. ப<;!”
ச*ட ேபாட அ(ேபா; ேபாரா*ட; இ(ேபா; ச*ட ேபா*< அ.ப<த(

ேபாரா*ட!
தDக

அணியி &ேற & ெப,களி கி*டமா

ெதா,ைடைய கிழி;ெகா,< K>கிறா .

க*- ெகா,ட

“மாத தைம இழி> ெச?4 மடைமைய ெகா@;ேவா...”
“தாகாேத, தாகாேத! அாிசன மகைள தாகாேத!”
ததிர வ; .(ப; & ஆ,<களாகி4 அாிசனDக@3 தனி
ெதா3திக , தனி அைமசகDக

எ& சிற(/ க,காணி(/ எ& ஆடபர

கா*-யி#(ப; தா& ெபாிதாக இ#கிற;.

ெவயி மிக உகிரமாக தைலயி ப-;, ெநறியி விய ைவ வழிகிற;.

;,ைட தைலயி ேபா*< ெகா கிறா .

“விவசாய ெதாழிலாளிக@3 ஒ#Dகிைணத ச*ட ெகா,< வா!”
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“ெப&ஷ& வழD3! ெப&ஷ& வழD3!”

“KAேயா< வார வி<.ைற, ம#;வ வசதி எலா வழD3!”

சாைலேயாரDகளி கைடகளி வணிக நிவனDகளி உ ள மனித க ,
நைடபாைதகளி நட(பவ க

இைத சிற(பாக கவனிததாகேவ ெதாியவிைல.

ேந(பிய ODகாவிA#; ஊ வல ெதாட ; வ#ைகயி ேபா3வர;
ஊ திக@3தா& பாதி(பாக இ#கிற;.

“எ&ன ஊ வல?... விைலவாசியாக இ#3! ேவெற&ன? தின ஒ# ேபரணி
ஊ வல!”
“இல(பா விவசாய ெதாழிலாள சDக!”
“அ; பைச ெகா-யில? இ; சிவ(/ ெகா-யாக இ#3?”
“எலா ெதாழிலாள சDகதி2 எலா வ ண ெகா-4 இ#3 இ(ப!...”
“எலா# ேச; எதாH ெசIசா2 பலனி#3. ஒ#தன மதவ& க=த(
/-கிறதிAேய இ#தா எ&னத நட3? இதேய சாதகமாகி*< ேமேல
ேபாறவ& ேபாயி*ேட இ#கிறா&...”
நைடபாைதயி இத( ேபகைள ெசவி4கிறா ச.க, உைறகிற;.
ஓாிடதி 3ளிக இறD3 ேகாலதி தன; இளைம( Oாி(/கைள

கா*-ெகா,< ஒ# சினிமா ந-ைகயி& ‘க* அ>*’ க, சிமி*-( /&னைக கா*-

‘நீDகலா எDக ேபாறீDக? இ(ப- வாDக!’ எ& அைழகிற;.

“உரவிைல 3ைற4Dக ! உபதி ெச?த ெந23 க*<(ப-யா3 விைல

ெகா<Dக !”
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ேகாஷேம இடறி வி=வ;ேபா இ#கிற;.
“எ&ன எள>3 இ(பி-( ெபாபிள ெபாமய வசி ெதாைலசி#காHவ
Lேதறி!” கி*டமா காறி ;(/கிறா .

பழக(ப*<( பழக(ப*< கா?;( ேபான சாைலகளி அதைன காகளி&

அதைன மகளி& ெச#(பிலா அ-களி& உயி  ;-(ேபறி4 உண சி(ெபா-

பறகவிைல. “என3 உண சிேய கிைடயா;” எ& கிடகிற;. இத( ேபரணி
ெசல>, உடபா< இவறா .&ேன நி& வா9வி& .,< .-களா?
அ; பிரைனகைள கைரக .-ய( ேபாகிறேதா?
மைழசார ஓ?வ; திUெர& வ2க ெதாட வ; ேபா& 3ரக

தள ;

ஓ4 சமய எDேகா ஒ# தனி3ர எ=ப( பல# அைத ெதாவ;மாக

தமிழகதி& ைல.<3 கிராமDகளிA#; வத ம,ணி& ைமத களி&
ேபரணி சாைலயி வ#கிற;. உய நீதிம&ற வ#ேபாேத காவ ;ைறயின

த<; நி;கி&றன . தைலவ க

ம*<ேம அைமசைர சதி; ேகாாிைக(

பதிரDகைள அளிக அைழ; ெசல(ப<கி&றன .
ேபரணி, ெச&ைன(ப*-ன ேபாகிேறா, நா&3 நா

சபாதிய ேபா3 எ&

மிக( ெபாியேதா உசக*டைத எ*-யாயி. அதிகாைலயி அவ க

K<வாIேசாி3 அ#கி வ,-ைய நிதி காைலகட&க

.-; வதன .

இனி பக2ண>( ெபா*டலDகைள( ெபெகா,< பசியாறிய பி&, ஒ# 

ஊைர( பா ; வி*< இர> ப; மணியளவி கிளப ேவ,-ய;தா&.

“நா& ேகா/3 க-தாசி எ=தியி#கிேற&. இ(ப கிளப*<மா?” விைடெபற
நி3 ச.கைத( ெபா&ன-யா& நி;கிறா&.

“ஏ& காேர*? இ(பதா ஃ/* பாெக* ஏபா< ப,ணி#காDக, சா(பி*<வி*<

வ,-ல இவDக எலா#டH ஒ# ; நீDக@ பா க வாDக. சாDகால அI

மணி3தா ஆ`சில இ#; மக& வ#வா#. வ,- அேநகமா வி-காலமதா&

ெகள/. நீDக எட ெசா2Dக. வ; பிக( ப,ணிகிற!”
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ச.க;3 இ; உவ(பாக இ#கிற;.
மக& ஆயிர விள33( பி&ேன ஒ# 3-ைசமா வாாிய 3-யி#(பி

இ#(பதாக .கவாி ெகா<தி#கிறா&.

மாைல ஐ; மணி மா#3 அD3 வ; இறD3 ச.க .-தா இரேவ
சDக தைலைம அ2வலகதி வ; ேச ; வி<வதாக ெசாA
விைடெபகிறா .

அ<3 N<கைள றி கசகசெவ& இைரச; அ=3 /=தி4மாக சிவ

சிமிய , இைளஞ , ஆடவ , ெப,- தைரேயா< இ#3 3ழாைய றிய
ேமைட ெபய ; ெபாைக4 ெபா ைள4 நாற. பாசி4மாக ெப,-

Kச2 வைச4மாக இ#கிற;. கிராமதி2 இைவ இ#கி&றன. ஆனா.

அD3 இலாத கபட இDேக ேவேரா-( ேபாயி#கிற;. ப- ஏறி &றா

மா-3 ெசலேவ,< எ& க,< ெகா கிறா . ப-ேய ேபாேத /திய ஆ

எ&பைத அவ ;,< .க. கா*- வி<கி&றன.

தைலைய ெசாறி;ெகா,< அ=3( பனியHட& வ# ஒ# பர*ைட

இ&ெனா# ைகயி பி-த /ைக4 ;,< `-4ட&, “ஆ# நயினா? ஆர( பாக
வத?” எ& விசாாிகிறா&.
“ேகாபாH... ைகதறி ஆ`சில ேவல ப,றா#...”
“ஐயி# ெபா,ண க*-#ேக...”
“ஆமா...”
“அ># எ*< மணி3 ேமAல வ#வா#?... a*ட அ; வதி#3ேதா இ&னாேமா,
ேபாயி பா# நயினா!”
இத ேகா*ைட3

எவ& வதா2 ேபானா2 என3 ெதாி;தா&

ஆகேவ,< எ&ப; ேபாA#கிற;, அவ& அHமதி வழD3 ேப!
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அவH3 ேவைலயான பி& அவ ஒேர ஒ#.ைற தா& ெச&ைனயி அவைன வ;
பா தி#கிறா . அ(ேபா; சDக K*ட;காக வதா . அவைன( ப; நிமிச
பா க .-த;. /திய ெம#3 கைள4மாக இ#தா&. அவ#3( ெப#ைமயாக

இ#த;. பி.ஏ.யி ஒ# ப3தி அவ& ேதறியி#கவிைல. “.-Iசா அைத

.-சி<ரா!” எ&றா . ேவைல ெச?; சபாதி(பவ& எ& பண எ;>
அவனாக> ெகா<கவிைல. இவ#3 ேக*க Kசமாக இ#த;.

ைபயனானா2 அவ& ேதா@3ேம வள ; ப-;வி*டதா ச*ெட&
அநியமாகிவி*டா ேபா&ற பாவ இவ#

ஓDகியி#த;தா& காரண. ஆனா

அவ& இவ ஊ தி#/ைகயி ஓ*ட23 K*- ெச& உபசார ெச?;,

பிVேகா; ேக3 ெகா- .திாி( பழ., அ>3 காதி3, க=; மணி
மாைல4, .-யி ைவ;ெகா @ அலDகார ஊசிக@ வாDகி ெகா<தா&.
அைத ெதாட ; வத;தா& தி#மண ெச?தி. தா அDேக ெச&றி#ைகயி

அவ& அவைள சதிக ெச?; தமிட ேக*-#கவிைல எ&ற மாியாைத
3ைற> அவ#

/=வாக 3ைடயாமAைல. நா& ேவறாகிவி*டவ&, எ&

வா9ைக( பறிய .->கைள நாேன எ<(ேப& எ& ெசாவ; ேபாA#த;.
பிற3 அவ& ஒ# மாச;3 .&/ தி<ெம& /ற(ப*< வ; ச,ைட ெகா-

ஏறிவி*< ெச&றி#கிறா&. இவ .&னதாக க-த எ=தி( ேபா*-#கிறா .

அவ& N*<3 .&னதாகேவ வதி#கலா; அல; வ;வி<வா&. இவ கத>
எ,ைண( பா ; ெகா,ேட வ; த*<கிறா .

அ<த ப3தியி ஒ# ெப, வாயி ப-யி -ரா&YVடைர( ெபாிதாக

ைவ;ெகா,< உ*கா தி#கிறா . அதிA#; வ# பா*< ஒேர கதலாக

இ#கிற;.

தன; த*ட உ ேள இ#3 ம#மக@3 ெசவியி வி=மா எ&ற ஐய;ட&
சேற ேர-யாைவ நி; எ& ெசா2 பாவைனயி பா கிறா . ஆனா
அவ

அைத( ெபா#*ப<தாம ெவளிேய ைகபி- வாி ைவ;வி*<

சா?; நிகிறா .

சினிமா(பா*< /ாிய ெதாடD3கிற;. விரசமான ெசாகளி காத பா*<.
அவ பலமாக அ=தி 3;வ;ேபா கதைவ த*<கிறா .
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கத> திறக(படவிைல. ஆனா உ ளி#; 3ர வ#கிற;.
“ஆ#?”
“நா... ச.க, ஊாிேல; வதி#கிேற&. கிளிய;ைற.” கத> மகண

தா9(பா

வி<ப*< திற; ெகா @ எ& எதி பா கிறா . ெபா?யாகிற;.

“...அ># இ&னி3 வர ேநரமா3. பிற3 வாDக?” அவ#3 நா ஈர வறி உல ;
ேபாகிற;.

“நா. ேகா/வி& அ(பாதா&. கத> திறDக...”
“ஆராயி#தா2 அ(/ற வாDக...”
மனேதா< ஒ# வைச ெதறி; வி=கிற;.
நலேவைளயாக நாவி 3திகவிைல.
வி=Dகிெகா கிறா . உட .=வ; ஒ# [< பரவி 3ழ/கிற;.
“ஆராயி#தா2... அ(/ற வாDக?”
அவ ெபாிதாக க#தி, ெப#ைம ெபாDக, த& விய ைவைய ேத?; அவHைடய
ஏற க,டா . தா வ#வதாக க-த எ=தியி#; இ:வா அவமான
ெச?தி#கிறா&. அத( ெப, எ&ன, ப-தவளா? நாகாிக ெதாிதவளா?

வதவ , /#ஷனி& தக(ப& எ&பைத அறிவித பி&ன# கத> திற; பா ;(
ேபச மா*டாளா?
ெவளியி -ரா&சிVடைர ைவ;ெகா,< ேநா*ட பா 3 ெப, ஒ# ெசா
உதி கவிைல.
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அவ

மீ; ேகாப வ#கிற;. ெபா*ைட சிகிக ! பைல இளி; மயகி,

ெபறவ க

பாசைதேய ;ைட;விட ெச?4 சிகிக ! வாசA நிக

ைவ;, கதவைடக ெசாA அவமான ெச?கிறா& ;ேராகி!
க*சி மாறைல கா*-2 ப<பாதகமான ;ேராக!

ைபயி இ#3 கதப., பழ. அவைர( பா ; நைககி&றன. தாயிட

ஐப; 1பா? வாDகி ெச&றி#கிறா&.

இவ ைகயி பேத 1பா?தா& இ#கிற;. ேபா3ேபா; ப; இ#ப; வாDகி

ெசலேவ,< எ& நிைனதி#தா .

ெசாத மகனிடேம அவமான(ப*< தி#பி நடைகயி ெநI 32D3கிற;. வழி
நிசயமாக ெதாியா;. இ#

பரவிவி*ட ேநர. எலா சாைலக@, 33

ெத#க@ ஒேர மாதிாி ெதாிகி&றன. எ*<( ேபாிட வழிேக*< அவ க@ைடய

வ,-4 ேதாழ க@ தDகிய இடைத வதைடகிறா .
“அ;3 ள மகன( பாதி*< வதி*-யா?...”
தDகசாமி `-கDைக த*-ெகா,< ேக*கிறா&.

“இcDக, இத ஊ#ல ேக*டா எவனா2 வழி ெவவர ெசாறாDகளா?

அ<தா(பில ெகால>=தாKட( பாக மா*டாDகற; சாியாதானி#3.

அ;> இத ஊ#( ெபாபிளDக, எ&னேமா நாம ெவளிQ# ஆ@&னா அவDகள

க-சி .=Dகி<வேபால ேக*டாKட பதி ெசால மா*ேடDகறா@வ. காலம
ஆ` பகதா& பாகE. பாகாம ேபாகKடா;. வ,- காலம எதினி

மணி3 ெகள/...”

“அதா இ(ப சிலேப# சினிமா3( ேபாயி*டாDக, காலம வி-யற(பதா
ெகளபH?...”
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“ெகாIச நி&னிDக&னா அத(பய ஒப;3 ஆ`3 வதி<வா&. பா;*<
வேர&. இல, வ,- நி#/-யா( ேபாவEனாதா எ&ன ப,Eற;&Hேற&...”
“ஒ# அைர மணி ேபா;மிைல, அ*ஜV* ப,ணிகி*டா( ேபா...”
ச.க எ*<மணி3 .&பாகேவ அவHைடய அ2வலகதி& .& வ;

காதி#கிறா . இர> .=வ; உறDகியிராத .க ேசா வி அய தி#கிற;.

அவ& பVைஸவி*<, இறDகி வ#வைத அவ பா ;வி<கிறா . அவைர அD3
அவ& எதி பா தி#கவிைல ேபா2?
தி<கி*<( பி& சமாளி; ெகா கிறா&.

“எ&ன(பா? ராதிாி. திலக ெசாAசி. நாதா, கால ெக*<கிட3 ெதாிIசி

வசி*< உற> அ; இ;&H ெசாA கதைவ த*-னா திறகாத&H

ெசாA#ேத&. இ(ப-தாேன ெசாA*< ெகாைலேய ப,ணிடறாDக

இDக?... ஓ, ேபரணி3 வதி#தீDகளா(பா? ேந; Vடா ேடகிD. ஒேர ேவல,

அ(/றதா& ேபரணி&H எனேக ெதாிIசிசி. திலக ெசா&ன; அவைள

ேகாவிசி*ேட&. ெராப வ#த(ப*ேட&...”

“அ(ப-யா? நா& உன3 ெல*ட ேபா*-#ேதேன, வரல?”
“ெல*டரா? ஒ,E வரAேய? நாேன ேந; வார(ப, ேபரணி3 வ றவ இDக
வ; தDகி*<( ேபாகKடாதா, விதியாசமாகேவ நிைனகிறாDகேள&H
வ#த( ப*ேட&...”
“நீ ஆ`சிAயா இ#ேத?... சாி, உ& தDகசி, N*டவி*< ஓ-*டா. ெதாி4மாடா?...

அ&னி3 நீதான K*-*< வத ;ேராகி( பயல, இவ, காலம ெபா?ய

ெசாA*< ஒ-(ேபானா. ெவளில தலகா*ட .-யல. உன3 ெதாி4மாடா?”
அவ& தி<கி*< விடவிைல. எDேகா பா கிறா&.
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“எனெக(பி- ெதாி4? அவனாக உதவி ெச?யிேற&H வதா&. மா ;ேராகி
;ேராகி&H ெசாற;ல எ&ன(பா லாப? இ$ட(ப*<( ேபாயி#திசி&னா
நல;தா&. கமாயி#3...”
“கமாயி#3! அ(ப& ஊ#( ெபாபைள எலா அழிசவ&. அவ& மக&
எ(ப-யி#(பா&? அவ& ஒ=Dகா வசி#(பாேனா, K*-வி*<
சபாதி(பாேனா? ரத ெகாதிகி;...!”
“அ(பா, அ(பா... எ&ன இ;, இெதலா இDேக வசி( ேபசாதீDக! மாேனச
வ#வா இ(ப. நீDக அ(/ற வாDக!”
“அ(/ற ேவற வ; உ& N*< வாசல மானDெகடHமா? அ(/ற. இ(/ற.
வானா. நீ இ(ப பணைத 3<. நா& ேபாேற&.”
“ஏ; பண?”
“எ&னடா ஏ;&H ேககிற? உDகமா*ட 3ழய-சி வாDகி*<( ேபானிேய
அப; 1பா?...”
“அமா*-யா? நானா? அப; 1பா நா வாDகி*< வதனா? அவDக KA(பண

3<தாDக. வ->கி*ட அ(பேவ 3<தி*ேட&. அவ& க,டமானி3

ேபசினா&. அதனாலதா நீDக வரவைர3Kட நிகாம வேத&... இ(ப நீDக
இ(ப- ஒ# பழிைய( ேபா<றீDக? சீசீ!...”

“அட... பாவி, உDகமா, ெபத தாய( ெபா? ேபறவளாகி*-ேய...”
“எ&ன(பா, ெகாIசKட ஒ# Uஸ&Y இலாம இDக நி&னி*< க;றீDக? நா
வாேர&! N*ல வ; ேபசிகலா, ேபாDக!”
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அவ& வி ெர& உ ேள ெச&வி<கிறா&.
எாிமைல /ைகயாக 3ழ/கிற;; க,க

சிவகி&றன.

மிக( ெபாிய ெச&ைன( ப*-ன. அத& இயக. அவ#ைடய உண ைவ வி*<

ந=வி( ேபாகி&றன.

ெசாத மகேன இ(ப-( ேபானாேன?
த& மக& காA ேசபடலாகா;, பிறத 3-ைய உய தி( ெப#ைம ேச (பா&

எ& கன> க,டா . ஈர ம, ஒ*டKடா; எ& நிைனதத3 ஈரைதேய

;ைட; வி*டா க . ெபறவH ெபறவ@ அ=ெக& ;ைட;

வி*டா க .

உண சிைய வி=Dகிெகா,< ;,ைட தைலயி ேபா*<ெகா,<
நடகிறா .
------------

17

கடத சில நா*களாக தா4 தக(பH ஆேராச.ைடய இ# Oைனக ேபா
ச,ைடேபா*< ெகா வதாக அ>3 ேதா&கிற;. மாறாக பா*-4

பா*டH சீ,- ெகா @ ேப பிண3 ஓ?;வி*டன. மக

ஓ-(ேபான;, தா4 தக(பH3ம&றி பா*-3 ஓ அ-தா&. ஏ&, பா*ட&
க @கைட3 ெச&வ# ேநர தவிர மற ேநரDகளி தி,ைணயில

.டDகிேய கிடகிறா . ெபா=; வி-ததிA#; அ& நா3 ஊைளயி<கிறா&.

இத ஊைளெயாA /திதல. பழகமான இைசதா&. ஆனா வா9ைக இ(ேபா;

#தி 3ைல; கிட(பதா இ; நாராசமாக இ#கிற;.

“அத(பய ெம&னிய தி#கி காவாயில ேபா<! எ&னா;3- எள> இ(பஊளயி<றா? இத( பய23 ஒ# சா> வரமா*ேடD3;.”
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வாசA ேகால ேபா*<வி*< வ# அைவ அைழ; ல*மி இரகசியமாக,
“ேபாயி நா2 இ*-A வாDகி*< வா. ேந; .[< எ;> சா(பிடல அெவ.
பசிகிேதா எ&னேமா?...” எ& Kவ; ச.க;3 ேக*<வி<கிற;.
“ஏ?, எDக- ேபாற? இவள4 காலDகாதால கடNதி3( ேபாக ெசா2! பல
இளிசி*< எவD KடேயH ேபாவா? மான அச மாியாதி
ஆதா@கி#தால மவ@3 இ#3? ஒ# ஒச வ; ஊேர சிாிகி;;

தைலநீ*ட .-யல. /=க( பய2வலா நாக( பல இ<கி*< சிாிகிறா&.

அறி> இ#3தா உDக@3?”

ல*மி3 ஆதிர தாளவிைல.
சாணிைய அ ளி Kைடயி ேபா*< ைலயி ெகா*<கிறா . பர*<(
பர*ெட& .றைத( ெப#3கிறா .

ச.க;3 எ=சி அடDகவிைல. அவ#ைடய ஆறாைம3 ஒேர இலகாக

இ#(பவ

ல*மிதா&. .- சி2பAலாத Kத க*<, எ(ேபா; கைலயாத

பளிெச&ற ெபா*<, ெபாிய அதVைத கா*<வைகயி சீராக ெகாவ
ைவ; உ<த ேசைலக*<, பதித ரவிைக, க*<விடாத உட

எலா.அவ#ைடய கடத கால நிக9சிகளி& ைல.<3கைள எலா
3ைட4 வ,ண ேகாப*<கி&றன.

அைற கத> திறக(படாததா நா3 கதைவ( ேபா*< த*<கிறா&.
இவ எ=;ெச& கதைவ திறகிறா . அவ& சைமயல<கி& கீ9 ெச&

உ*கா ; ெகா கிறா&.

சைறெகலா, வாயி ப 3சி4ட& ஆகைர ேம*- நிைகயி
நா3வி& ஊைளெயாA மீ,< ேக*கிற;.

ந<N*- வ; அவ& அத ெச?தி#கிறா&. ல*மி அவைன இ=;

வ#வ; அவ& ஊைளயி<வ;மாக ஒ# அரDக விாிதி#கிற;.
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ச.க /ளிய மரதிA#; ஒ# நீ,ட பிரைப ஒ-; வ#கிறா . பளா

பளாெர& .;கி2 காA2 ேப? பி-தாேபா Nகிறா .

நா3 ஐேயா ஐேயா எ& பயDகரமாக ஊைளயிட, ல*மி கத, ெத#வி K*ட

K-வி<கிற;.

“பாவ, அத( பய23 அமாசி ேவதி-சி&னா இ(பி-யா>;...!” எ&
ெசாA ெகா,< ேபாகி&றன .

“உDக@3 எ&ன இ&னி3( ேபயி /-சி#கா...”
இரத கசி4 ைபயனி& காைல( பா ; .;ைக( பா ; க,ணீ த@ப
வி.கிறா

ல*மி.

“அமா... அமா... அமா...”
வா ைத 3ழ/ அத 3ழைதைய க,கைள ;ைட; சமாதான ெச?;
ஓரமாக அைழ; ெசகிறா .
“காபி... காபிமா கா...”
“காபிதான? வசிதாேர&. நீ ஏ& அ=>ற? நீ கதினதாலதான அ(பா அ-சா#?...”
ச.க /ளிய விளாைற ேம*-A#; ஆறி Nசி எறிகிறா . மனசி ஒ*-
ெகா,ட சாணிைய Nசி எறி; க=வ ேவ,< ேபா ஓ அ#வ#(/
ேதா&கிற;.

அகைர எலா பைச( பாயலாக க,களி அ.தைத தட>கிற;. /ர*டாசி

[ாிய& தகதகாயமாக அத( பைசயி& லகாரண நாேன எ& விாிய
கதி கைள( பர(/கிறா&.
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இத மனித கெளலா அப எ& ெசா2கிறாேனா? தன; ஏலாைம
விவ1பமாக .*ட, அழேவ,< ேபாA#கிற;. ல*மி... அவைள அ.தெமன

அைண; கிதி#கிறா .

அவ கைள அறியாைம ேசறிA#; ைக Lகிவிட... உயிைர( /லாக மதி;

அDேக வத தைலவ கைள, ேவ*ைட நா?கைள( ேபா ேபாcசா ;ரதி( பி-க

அைலத ேபா;, அவ க@காக இவ& காவலா? நி&ற ேபா;, ஊழிய ெச?த
ேபா;, இைடயி இவ

எ;ைண சதிQ*<பவளாக இ#தா ?

நா*டா,ைமகாராி& மகளாக, ெநIசி ஆைசைய மத காதAயாக இ#;,

எத ேநரதி2 /கAட ேத- வதவ#3 தமா ேசா நீ#மளிக .-4
எ&ற ;ணிைவ4 நபிைகைய4 அளிதி#தா .

அத 3-ைசயி ராஜ& எ&ற க_ாி மாணவ& தDகியி#தி#கிறா&.
ெகா ைக( பாடDக

/க*<வதி ம&ன&. அேநகமாக ச.க;3 சம

வயகாரனாக இ#(பா&. இைலேய ஒ&றிர,< Kட இ#தி#3. பா

வ-4 .க. அத 3-ைச3

ஒ# மாத ேபா தைலமைறவாக இ#தா&.

நாெளலா ப-(பா&; எ=;வா&. ச.க அ:வ(ேபா; ெவளிெச?தி

ெகா,<வ#வா&. எ=தியைத எ<;ெகா,< ெசவா&; இர> K*டDக@3
ஏபா< ெச?வா&. நா*டா,ைமயி& மக

ல*மி அ(ேபாெதலா ேசா

ெகா,<வ; ேபா<ேபா; ராஜHட& சிாி;( ேபவைத கா,பா&. இவ&

ெவளிேயயி#; வ; ேபா3 ஆ . அவேனா தைலவ எ&ற ஆ9த

மதி(/3ாியவ&. அ(ேபாெதலா கபடமாகேவா, சேதக;3ாியதாகேவா

ஓாிைழ Kட சி2ப ெதாிததிைல.

ெபாிய ப,ைணயி& ெசவாைக ஒ<கேவ சி&ன(ப,ைண தர தி இத(

/ர*சிகாரைர ஆதாிதா . ல*மியி& அ(ப& ெபாிய ப,ைணயி& கீழி#த ஆ .

ஆனா2 உ Zற இவ க

பகமி#; ெவளி(பைடயாக விேராதி;

ெகா ளாம அIசி ெகா,-#தா&.

“எேல ச.வ? ெவத ேகா*டயில எA இ#3தா. தீவ*-கார& /ைக ேபாட
வாரானா!”
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இத ெச?திைய ல*மிதா& ெகா,< ெச&றா . த(பிெச&ற அவைன

மைறவானப-ேய கடதிெகா,< வா?கா மதக-யி ப<கைவத;,

காவ;ைறயின ேமேல ெச&ற; இ(ேபா;ேபா ச.க;3 நிைன>3
வ#கிற;.

அ&றிர> அத ேசாி .=வ; ேபாc /3; ேவ*ைடயா- இ#த;.
ல*மியி& உட .=வ; அலDேகாலDக .
ஒ#நா

ஒ# பக ெச&ற பி&னேர, அவ& ெச?தி அறி; ப;Dகி வ; பா தா&.

விமி ெவ-க அ=த அவைள .தலாவதாக தீ,- அைண; ஆத Kறிய;
அ(ேபா;தா&.

மைற; மைறயாம2 சாைடயாக> ைசைகயாக> ெநIசDகைள( பாிமாறி

ெகா,-#தவ க

அத 3தற(ப*ட ேவைளயிதா& பகிரDகமாக

ஒ#வ#ெகா#வ எ& தாDகி நி&றன .

இைத ெதாட ; ச.க ேபாcசி& க,களி ம, Lவ, ஓ- ஒளிய

ேவ,-யதாயி. தர தியி& ைம;னாி& N*- கட_ாி ெச&
ேதா*ட ேவைலகாரனாக இ#தா&. ஆ மாச கழி; நாக(ப*டண

ேகா *- அவ ெசா&னப-ேய ஆஜராகி, பி&ன அவ .யசியிேலேய ஜாமீனி

ெவளிேய வதா&. ஊேர [னியமாகி இ#த;. ல*மியி& அ(ப& இற;

ேபாயி#தா . அமா@ட& மாம& ஊரான பாDக23 ெச&றதாக

ெசா&னா க . அ(ேபாெதலா இ(ப-( பVஸா இ#த;? நைட... எDேகH

ஒளி; ேபாக வ,- கிைடதா உ,<. ஒ# .&னிரவி அவ& ெச& கதைவ

த*-னா&. 3ளி கால. தி,ைணயி யாேரா ெபாியவ ப<தி#தா .
“ஆர;?”
“நாதா கிளிய;ற...”
3ர ச*ெட& கா*- ெகா<; வி*ட;.
“ல*மி...!” விளைக எ<; வ; அவ&.& கா*-னா

தா?.
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“நீ... உசிேரா< இ#கியா தபி?... சாமி .னிVவரேன?...” எ& கைரதா .
ல*மி... ல*மி... அத விளெகாளியி சிைலேபா நி&றி#த ேகால
அவH3 மறேகேவயிைல.

ெநறியி 3D3ம. - தி#நீ, விமிய மா / .& த ளிய வயி, ெசைம
ெவ@த நிற.... $...

3(ெப& ஒ உ$ண பா?; உ2கினா ேபா இ#த;.
தா? உ ேள உ*கா தி ைவ; ேசா ேபா*டா .
எDேகா அக பகமி#; ேசா வாDகிதா& வதி#தா . அத ேநரதி

ல*மி அவனிட ெசா&ன ெசாக ...

“இDக... எலா#... நீDக&H நிைனசி*-#காDக. நா& உDககி*ட /னிதH

ேவசேபாட இVட(படல. ேபாcகார( பாவி அநியாய ப,ணி*டா&.

எ;னா2 தி&H கரசிடலாH அமா ெசாA. கAயாண ஆ3.&ன

வாணா&-&H. நா உDகள ஒ#க உசிேராட பா; ெசாA*<, ஆ 3ள
எதில&னா2...” அவ

ேமேல ேபச விடாதப- வாைய( ெபாதினா&.

“ேபாவ*<. எலா# நிைனகிறா(பல அ; எ/ ளயாேவ இ#க*<. நீ
இேல&னா என3 ஒ,Eேமயில... ஆ 3ளெமலா ேபசாத, ல*மி!”

எ&றா&.

உடேன தர தி .&னிைலயி தா& அவ க

கயாண நடத;.

விவநாதH Kட கயாண;3 வா9; Kறினா . பிற3 தா& அவ

சிைற3 ெச&ற; Kட.

வழ3, ேகா *<, சிைற எ& கயாண ெச?த சில ஆ,<க

எ(ப-ேயா

கழிதன. 3ழைத பிற; ஒ# வய வைரயி2 எைத4 P*பமாக அவ க
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கவனிகவிைல. மரத-யி ஏைணயி ேபா*<வி*< இவ க

ேபாவா க . பசித= ேபா;, மற 3ழைதக

ேவைல3(

3*ைட த,ணீைரேயா காவா?

த,ணீைரேயா Kட ஊவா க . ேகாபா பிற; அவ& ேபச, நடக ஆரபித
பி&ன#, இத3( ேப வரவிைல. எலா 3ழபி. கா க#(/ ேச*ைட

எ& ெப,க

அ(ேபா; ஊ க*ைட மீறி எDேகா ெச& Oசாாி ைவதிய

ெச?தா க . பயனிைல. ைபயனி& வள சி4 ஏடாKடமாக இ#த;. காதி4

அ> பிறத பி& இர,< தடைவக

க#>றா . இர,< நிகவிைல.

அ(ேபா;தா& சி&ன(ப,ைண N*< அமா

ெசாA, அவ

/;3-

ஆVபதிாி3 ெச& பி ைள ேவ,டா எ& சிகிைச ெச?; ெகா,டா .
அத சமயதிதா& கிழவி இவைன( /;3- ஆVபதிாியி ெகா,<

கா*-னா . 3ணமாக சிகிைச சாதியமிைல எ& ெசாAவி*டா க .
இ(ேபா; சில நா*களாக, இத( பய ேபாcகாரனி& அரவிதா, அல;...
சிைற3 ெச& மIச* காமாைல ேநா? வ; ெசதாேன, அத தைலவனா

எ& சேதக வதி#கிற;. இவ

ேதா&கிற;. இவ

ஏ& க#ைவ கைலகவிைல எ&

ஏ& அத( பயைல ேசா*-( பா;காகிறா

எ&

எாிச வ#கிற;. ேசா தி&பத3 3ளி(பத3 சில நா*க , ஊைர

K*<கிறா&. காதியிட அவH3( பய உ,<.

காதி ெச&ற பிற3, இDேக எலா 3ைல; ேபாயி.
ல*மி வி#பி ;ேராக ெச?தி#கிறாளா?...
இத எாிசைல தாள .-யவிைல. ஆறி மடமடெவ&றிறDகி 3ளிகிறா .

உடைப ேத?; ேத?; ஓ< நீாி 9கி 3ளிகிறா .
அவ வா9ைகயி எதைனேயா சத (பDக
சேதக இ;வைரயி2 ேதா&றியதிைல.
எ,ணDக

ேந ; ல*மியி& மீ; இ(ப-

.3( பிாித வடதி& .ைனகளா? எ(ப- நிைன>கைள

ெந#<கி&றன!
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ெகா ைக Nர க , உயிைர( /லாக நிைனதவ க , ேமம*ட;

உய மதி(/3ாியவ க , பலைர அவ ெதா,ட& எ&ற .ைறயி ெந#Dகி( பழகி

அறிதி#கிறா . எவ# மா.னிவ இைல.

ஐய , .தAயா , நா4< எேலா# மனித கேள; பலNனDக

இலாத மனித

யா#மிைல. தா9த சாதிகார& ம*<ேம ெநறிகா3 விஷயதி
பலNன(ப*டவ& எ&பதிைல...
எனேவ ல*மி... அத( பய...
“ெமாதலாளி...?
கைரயி வ-> ேதாளி ம,ெவ*-4ட& நிகிறா&.

நீ#3 ளி#; தைலநீ*- வாைய காறி ெகா(/ளித பி& அவைன தி#பி(
பா கிறா . வ-> தவைற உண தா ேபா& /&னைக ெச?கிறா&.
“எ&ன மாமா, ஐயமார( ேபால காலDகாதால 3ளிக எறDகி*-ய?”
“மாதா, நி&ேன; ப2 விளகி*< 3ளிகலா ேபால இ#திசி, கைளெய<க
ஆளH(பிசி*-யா?”
“ஐயா K*-( ேபாயி#கா#. நா ேமசாாி( பD3 மைட பாதி*< வார. a*ட...
அத(பய வதி#கிறா, மாமா...”

அவ& தயDகி தைலைய ெசாறிகிறா&.
“யா#...?”
“நீDக வாDக, ெசாேற&...”
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ச.க ேகாவண;ட& ப-ேயறி ேவ*-ைய கசகி( பிழிகிறா .
ஈர உட மைறய விாி;( பி-; ெகா,< வ#கிறா .
“ஐயனா# ெகாள;ேல; அெவ வதி#கிறா&...”
“யா#, ேசாைலயா? பIசமி /#சனா?”
“ஆமா. ஆயி ெச;( ேபாசி. a*ட கIசிகாச நாதியில. தபிகார& மாமியா

a*ேடாட ேபாயி ேசதி*டா. அ(ப எ&னிேயா அலா ெசா&னாHவ. ெதாியாம
ெசIசி*ேட&H K*-*<( ேபாவ வ; நிகிறா...”
“இ(ப / ள அவனி;தாமா...?”
வ->3 கைட ேகா-யி சிாி(/ எ*-( பா கிற;.
“நீDக வ; ெசா2Dக மாமா...”
N*-H

சதைதேய காணவிைல. ேவ ேவ*- உ<; ேமேல ;,ைட(

ேபா ;ெகா,< ெநறியி ;ளி தி#நீைற( Oசியவராக வ->ட& நடகிறா .

இ(ேபா; 3-ைசக

அகைரயி இ#கி&றன.

எலா ேவ1& ஆதார இலாத ெவ Kைர4 கீ த<(/க@மாக
இ#கி&றன. இவHைடய N*-& வாயிA கயிக*-A உ*கா ;

ேசாைல பி ைளைய ெகாIசி ெகா,-#(ப; க,களி ப<கிற;.

.-யி நிைறய எ,ெண? அ(பி ெகா,< சிக(/ ச*ைட ேபா*-#கிறா&!
எ*ட இ#; பா 3 இத கா*சி, ச.க;3 ெநIசி அ-(ப;

ேபாA#கிற;. ஒ# ெப,ைண உய ;கிற தா?ைம3 மதி(/ ெகா<(ப;

அத( பி ைளைய மனித(பி ைள எ& நிைன(ப; தாேனா?
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இவ கைள க,ட; அவ& அவசர அவசரமாக எ=தி#கிறா&.
“வணக.Dக...”
“உகா;க, நீ4.”
“இ#க*<; நீDக உகா#Dக...”
“<கா*<3 வழி ேவEH ேகாாிைக வசி#3. ேபாாிD3ழா? ேபாடற;3
ெந#கி*-#கிேறா. இத ேகாைட3 க$ட இ#கா;.”
“ேதா(ேபாட பாைதையேய 3கா ெகா,டா; ேரா*-ல ேசதிடலா&H
.&னிேய வ; பா; எலா எ=தி*<( ேபாயி#கா#, கணக(பி ைள.

ேட(ெபலா வசி அளதாவ. அ;3 ள ெச*-யா# ெநலத வி;( ேபா*டா#.

எலா ேகாளா வதிாிசி...”

“ெந#கி*ேட இ#(ேபா. இ(/ எ&ன, ெபIசாதிய K*-( ேபாகவா
வதி#கிற?”
அவ& நிலைத( பா ; ெகா,-#கிறா&.
“எ&னேமா அ&னி3( ெபாலாத ேநர... எ&னேமா நட;ேபாசி. இ(ப, அ;
வதா K*-*<( ேபாவலா&H. /#ச& ெபாIசாதி&H ஒ# க*<3 ள ஆன

ெபற3... படலகி அதால Oசிணிகா >@தாKட எ<;கிற. / ள,
ெபாIசாதிய ெவலகி ><ற; ெசாியில&H ேதாணிசி...”

3ழைதைய அவ& இ&H ைவ; ெகா,-#கிறா&. அ; சிவ(/ ச*ைடயி&

பிதாைன(பறி இ=கிற;. ;#;#ெவ& ைககைள4 காகைள4

அைசகிற;.
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“...மா#டா... பயேல...” எ& ெகாIசி க-கிறா&.
“பIசமி! இDக வா ெபா,E!”
ச.கதி& 3ர2காகேவ காதி#தா ேபா அவ

3- வாயிA வ;

நிகிறா .

“எ&ன ெசா2ற!... உன3 வி#(ப எ(ப- இ#3?”
“இDக ஏ& ெகடகE?... அ; ெசா&னா(பல அ(ப ஆ# ேபசேயா ேக*<*<(
ேபசி-சி. ஊ#ல க,ட; ேபறாDக...”
“அ(ப உன3( /#ச& ேமல ேகாவமில?...”
ச.க;3 சிாி(/ வ#கிற;. ஆனா அவ

சிாிகவிைல.

“ஏ& ேகாவ? யா#ேமல எ(பி- ேகாபிகிற;Dக? ம,Eல சாணிய4D
ெகா*<ேறா. தழ4தா அ=வ( ேபா<ற. அ;Aேய நி&H*< எசி4

;(பி*<தா நா; ந<ற ேச;ல ெபாறகிறவDக எ&னாத
ேகாவ(ப<ற;Dக, ெசா2Dக?”

ச.க சிைலயாகி(ேபாகிறா . பIசமி, அவ#3 ெதாி; இ<(பி ;ணிைய

றிெகா,< ெபய#3 மாறா(/( ேபா*<ெகா,< நா நட இறDகிய
சிமி...

அத காலதி ெப,க

நட>3 இறDகினா நிமிர .-யா;. ஒ# ெப,ணி&

இயபான ஆசாபாசDக , ேவ*ைகக , உ;தக

எலாேம அத

ம,ேணா<தா&. மா பி பாக*<. நீ .*- காேலா< வழி4. நாவி&

வற*சிைய, பசி தாக ேபா&ற ேவ*ைககைள மாற ெவறிைல ச#ைக நிமி ;

வாயி அடக இயலா;. அ(ேபா;... அவ#ைடய தா?, “ேட?, யா ரா...!’ எ&
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பயDகரமாக ஒ# நா

கதினாளா. “நா& காளியாயி, நா& காளியாயிடா.

ேபா<Dகடா Oைச!...” எ& ெவ-; வததா 3ர.
மணிகார& பய; ேபானானா. சாமி வதி- தDகமா@3 எ& ந<Dகி,

“தாேய, எ&ன ேவE ெசா2...” எ& க&னதி ேபா*< ெகா,டானா!
ஆனா இத ததிரைத எ(ேபா; ைகயாள .-4மா? 3*< ெவளி(ப*<
வி*டா...! ம,ணி& /தவிக

ம,ைண( ேபா எலா# ெபாகிறா க ...

ேசாைல வாDகி வதா& ேபால இ#கிற;. .3 வாைழ(பழ. வ#கி&றன.

3ழைத அவைர( பா ; சிாிகிற;.

அைரயி ஒ# ெச(/கா ேச ; சிவ(/ கயி க*-யி#கிறா&. அக&ற

க,களி ைம, ெநறி .=; அ(பி ெகா,ட ைம(ெபா*<.

3ழைத... பரDகி Oசணிையேய பா3றதில... இ; மனித 3ழைத. யாேரா

ெசாத ெகா,டா- யா N<களிேலா ெபா&H மணி4 பா2 ெந?4மாக
வளைம ெசழிக யா N*< ேச க@ேகா ேபா? ேசர பசி4 ப*-னி4மாக
உதிர ெகா<தா க . அ(ேபா; அத ம,ைண ெவதா களா? இ&

உசவர/ உாிைம ச*ட. க,;ைட(/களாக விளD3 ேபா; ம,ைண
ெவ;விட .-4மா?

3ழைதைய .தமி*<ெகா,< ஒ# .3 ;,ைட வி,< ெகா<கிறா .
மன ேலசாக இ#கிற;.
------------

கா#3

18
அம தி#(பவ யாெர& இன க,<ெகா ள .-யா;. க(/

அ-த க,ணா-; பி&னா ப*<திைர.

“இ&னி3 நாம தி#வா1 ேபாலாமா காதி? /;(பட வதி#3...”
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அவைன அ(ப-ேய க=ைத( பி-;விடேவ,< ேபா இ#கிற;.

கபடமறியா;, உலைக எ*- அளக காைவக ;-த அ&ைறய காதி

இைல. ஆழெதாியாத சகதியி .*/தாி சிகி ெகா,-#3 மல அவ .

வ-> பா/3 அIசாம . @3 Kசாம தாைழ3ைல ெகா,< வ#வா&.
உைடயா N*- சேராஜா>3 அத( Oவி உயி . எ&ன வாச பா#!

`ேரா;ணில வசா அ(பி-ேய /திசா இ#3 எ& ேபாறி( ேபாறி
ைவ(பா .

வர(பி நட3ேபா; ேசறி விழ கா த<மாறி வி*டா, பிற3 3ளி;

கைரேயறிவிடலா.

இத ேசறிA#; கைரேயவ; எ(ப-?
நமண ேசா(/, ப>ட , O, ெபா*<, நல ேசைல, எத நீாினா2 ேபாக.-யாத

ேச...

“சி&னமா வராDகளா?...”
“சி&னமா>3 இ(ப வார /;(பட எ;> /-கAயா...”
க,கைள சிமி*<கிறா& சாA, ேகாகிலைத( பா ; ெகா,ேட. இத

கிராமதிA#; அவ

ஓ- ெசவைத( பறி நிைனகேவ .-யவிைல. சிறி;

ேநர வாசA ேபா? நி&றாKட பல#ைடய க,க

த&மீ; பதிவ;

ேபாA#கிற;. ஆனா இ:வா ெவளிேய ெச&றா த(/வத3 ஏேதH

வழியி#காதா?

அ&ைறய நிக9சி3( பிற3 அவ

மிக> கிA பி-;( ேபாயி#கிறா .

உ Zற இ-; வி=; அ=திவி*ட நபிைகயி& இ-பா<களி& ஒ#
சிதிலைத( பறி ெகா,<தா& அவ
ேயாசிகிறா .
இவ

இேசறிA#; மீ@ வழிைய

ம#,< ேபாயி#(பைத க,<ெகா,ட சாA4 களி(பி3 வைகயி

அ:வ(ேபா; வ; க_ாியி ேச#வ; 3றி;( ேபசி உசாக *<கிறா&.
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பIசா( பகைல கழகதி& Pைழ.க க_ாி( பாீ*ைசகான காகிதDகைள
அவளிட வ; கா*- அவ
விவாதிதா&.
ெவ3நா*க

எத( பாட எ<; ெகா ளலா எ&

கழி; இ(ேபா; சினிமா>3 அைழகிறா&.

“எDக தD3ேறா ரா>3?”
“நா& உ&ைனவி*ேட ேபாக மா*ேட&. ஏ& பய(ப<ற க,E...”
அவHைடய ஒ:ெவா# ேபசி2 கவட ெநளி; அ#வ#(பா?

ெவ(O*<கிற;. த& மைனவிைய விைல( ெபா#ளா3வைத விட ேவ ஒ#

ேகவல இ#க.-4 எ& அவ@3 ேதா&றவிைல.

“அDக எDக ஃபிர,* ஒ# /ெராபச இ#கா#. அவர உன3 *QசH3 ஏபா<
ப,ணி வசிடலா&H ேயாசைன ெசாறா#, அ(பா. ஏ& காதி?”
“. ெச?4Dக...”
“வா, அ(ப இ&னி3 சினிமா பா ;*< தDகி காலம அவர( பா; ஏபா<
ெசI*< வரலாமில?”
காாி ேபா? ெகா,-#கிறா க . அட அச*<( ெப,ேன? இத கா சவாாி,
உய த ேசைல, அ; இெதலாவ3 விைல உ,<. இ(ேபா ெதலா விைல
ேபாட(படாத எத சர3, எத இயக. உலகி இைல.
ஒ# ெப,ைண, அவள; ெம&ைமயான இயபி O3 உண >கைள எ(ப-

கபட;ட& கனிய ைவ; அைதெகா,ேட அவைள N9;கிறா க . இத

கயவ க !

ேகாகிலதி&பா அவ@ைடய ெநIச ஒ*-ெகா கிற;. அவ

ேதவதாசி மரபி
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வதவ . இத ச.தாய இ(ப- ஒ# மரைப அHமதிதி#கிற;.
அவ@ைடய கபடமற அறியாைமயி பயDகரமான இதைகயேதா அHபவ

ெவ-; ;ைளதபி&ன அத( ெபாத வழியாக பல இ#,ட ப3திகைள
;லா பாரமாக( பா க.-கிற;.

ெப,... ெப,ைண இ:வா பதா<வதேக அவ

ைவதி#கிறா கேளா?

த& நாைவ( பறி;

தன; தாைய4, ைபதியகார நா3ைவ( பறி4 அவ

தீவிரமாக சிதிததிைல.

இநா

வைர

தாைய ேபாcகார& கபழி; வி*டா& எ&பைத சில ஆ,<க@3 .&ன
அவ

அறிதா . விைலவாசி( ேபாரா*ட எ& 3(ப& சாபாாி& ெப, சாதி

மாாியமா> கி*டமா@ ேபானா க . ஆனா அமா ேபாகவிைல. அ(ேபா;

அ(பாவிட அ; பறி( ேபேபா; பா*- “ஒ#க [<ப*<, அவ ெச&ம
மி[< அHபவிகிற;. ெபாிய ேபாரா*டதா. ஊ# நாயிDக@3 எ&ன

ெதாி4?...” எ& ேபசினா . “;ேராபத சீலய( /-சி=த(ப அவ ேதவியா
இ#தா. இத கA4க;ல எத சாமி வ#;? சாமி4தா க,ணளிIசி ேபாயி

இவ@3 இத த,டைனைய 3<திசி. காலDகாதால அத( பய

3ரெல<; கைதயில, வயித சDக*ட ப,E;...” எ& கதினா . ஆனா

அ(ேபா; “சீ இெதலா K*- ெசாற ேப!” எ& இழிவாகேவ ேதா&றிய;.
இ(ேபாெதலா அமாவி& .க அவ

ெசால.-யாத ேவதைன ேதா&கிற;.

ெநIசி ேதா& ேபா;

ஐயா அவைள மண;, 3<ப எ&ற ேபராதர> ெகா<த;...
ெநI ெவ-க அவ கால-யி N9;, “அ(பா நா& ெதாியாம ெசIசி*ேட&,
ம&னிசி3Dக” எ& /லப ேதா&கிற;.
அத N<, அ காைலயி Nதி ெதளி(ப;, ேவைல3 ெச2 ெப,க ,

அவ களிைடேய உ ள க*<(பா<க

எலா ெபா#

ெபாதிதேதா
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அவசியமான வா9>காக விாிகிற;.
ஆனா, அவளா இத அழிவிA#; எ(ப-( ேபாக.-4?
விபசார தைடச*ட எ&றா எ&ன?
ெப, ஒ#.ைற கபழிக(ப*ட; கைறப*<, அேத வா9ைக 3ழியி
த ள(ப*< வி<கிறா . பல.ைறக

தனியாக இ#3ேபா;, ேகாகிலதிட

இைத(பறி ேக*க நிைனதா . ஆனா, அவ

ேபவதிைல.

ெசால(ேபானா காதி, சினிமா ம கைத(/தகDக , சா(பா<, உைட எ&
சாA அHபவிக சிைற(ப*-#(ப; ேபாதா& இ#தி#கிறா . ேவைலகார(

ெப,, அல; ப,ைண ஆ@ Kட அவளிட ேபச.-யாத காவலாக அவ

இ#தி#கிறா .

ஒ:ெவா# சமயDகளி, அத தைட ச*ட எ;வாக இ#தா2 ஏேதH காவ
நிைலயதி ேபா? இவ க

அகிரமDகைள ெசாA, அல; எ=தி(ேபா*டா

எ&ன எ& ேதா&. ஆனா காகித. கவ# ஒ#நா

ேக*ட; ேகாகில,

“பா/ைவ வி*< ெகா,-*< வர ெசாேற&...” எ&றா .

அவ&, “ேப(ப ேபனா ேக*-யாேம? யா#3, ல*ட எ=தE?” எ&றா&.
ேப(ப ெப&சி வரவிைல. அவ@ைடய ைக(ைபயி ச *-பிேக*,
வைகயறாதா& இ#த;. எ=தினா அவ க@3 ெதாியாம அH(ப .-யாேத?
தி#வா1 வ;வி*ட; /ல(ப<கிற;. ஒ# ெபாிய ஓ*டA& .& வ,-ைய

நி;கிறா& சாA.

மணி ஏ= எ&பைத க-யார கா*<கிற;.
மாைல ஆ*ட சினிமா ;வDகி இ#(பா க . ஏ= மணி3 இD3 வ#வத&
காரண. யா#3 விைல ேபசேவா?
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அவ@ைடய தகா(/ உண >, சதிகளைனைத4 திர*-ெகா ள

ஆயதமாகிற;.

கலா(ெப*-யி இ#3 தDக சDகிA, 3D3ம( ெபா*டணித சிவத

.தலாளி சாA3( /&னைக4ட& வணக ெசாகிறா&. “1மா” எ& ேக*ப;
ேபா .க கா*-, ச ேநரதி ஒ# சாவிைய எ<; ெகா<கிறா&.
அ(ேபா; அத சில நிமிடDகளி, காதி ெவளிேய பா ; நிைகயி, ச எ*-

ஒ# ஆசனதிA#; மாைல தினசாிைய( பா ; ெகா,-#த .க ச*ெட&
அவ

மீ; ப-கிற;. அவ@ பா ;வி<கிறா .

“நீயா..?”
ேத>, “நா... நா&தா&... ேத>. நா&தா&!”
இவ

அவைன( பா ; த& மன உண >களைனைத4 ெகா*-வி<

பாவைனயி நிகிறா .

“...வா... வா காதி!...” சாA மா-(ப-யி நி&றைழகிறா&. ஓ*டA& கலகல(பான
K*டதி அவ@ கல; ;ளியாகிவிட ேவ,<ேபா இ#கிற;.
ேத>... ேத>3 ெதாிதி#3ேமா?
அவHட& அதிகமான பழகஅவ@3 கிைடயா;. அவ

தைதயிட ‘தைலவ ’

எ& வ; நி& 3ைழ4 விவசாய ெதாழிலாளி அல அவ&. அ& பVY
ேபா3ேபா; அவ& அவ க

அ#கி வ; அம ; ேபவா& எ&

எதி பா தா க . ஆனா வரவிைல.
ேத>...?
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அவ& எ(ப-(ப*டவேனா?
அைற கதைவ( ைபய& திற;விட( ப-யி தாவி ஓ<கிறா&.
இவ

காக

பி&னAட அDேகேய நிகிறா .

“...எ&ன? வா, ேமல...?”
அத*-னாேபா அ#கி வ; சாA அவைள அைழ;( ேபாகிறா&.
“நா வரமா*ேட&. எ&ன...”
அவ

கத நிைனகிறா . 3ர எ=பவிைல. பய ெதா,ைடைய( பி-கிற;.

“எ&ன திகசி(ேபாயி அDேகேய நி&னி*ேட?...”
“எDK#கார#” எ&ற ெசா வாயி வ;வி*ட;. அவசரமாக வி=Dகி

ெகா கிறா .

“ஒ,ணில. அவ# ைகயில ேப(பாில ரஜினி ஆ* ப,ணின சினிமா ேபால பட
இ#திசி. பாேத&...”
“இ&னி3 ரஜினி பட ேபாகEமா, கமலஹாச& பட ேபாகEமா?”
“இர,< ேப#ேம இலாத பட ஒ,EKட இAயா?”
“ஏ இலாம?. .தல எ&ன சா(பிடலா ெசா2, ஆ ட ப,Eேற&.”
ைபய& வ#கிறா&.
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இவ

இர*ைடக*-, க,ணா-, அைறயிA#; வ# ஒ#விதமான /=க

அவ

கடத சில நா*களாக( ப-தி#3 பதிாிைக கைதகளி, மA>(

ெந-, இவறி ஒ# பயDகர /ைததி#(பதான உண வி 3ழபி நிகிறா .

பதி(/களி சிதிாிக(ெபற, கபழி(/( ெப,க

பா கிறா . கபழி(/காகேவ கயாணDக

பலைர நிைன;(

நடகி&றன. கபழிதபி&,

அவைள எ&ன ேவ,<மானா2 ெச?;ெகா ள உாிைம ெபறவ&, உைடயவ&.
இத அபாகிய;3 ஆளான ெப,ெணா#தி, ைகயி 3ழைத4ட&

பா,-ேசாி கடA வி=; உயிைர .-; ெகா வைத த1பமாக
சிதிாிதி#தா
அவ

ஒ# ெப, கதாசிாிைய.

கபழி(ைப நியமமா3கிறாளா?

“எ&ன ஒேர ‘-’யா இ#கிற காதி? நீ சிாிசி*< சேதாசமா இ#கE.
என3 உ.H இ#கிறவDகள க,டா பி-கா;...”
அவ

பளிெச& சிாிகிறா . ைபய& இர,< பிேள* அவா, ச(பாதி 3#மா,

எலா ெகா,< வ#கிறா&.

அத( ைபயனிட ஒ# சீ*< கிகி ‘வாசA நி3 ேத>விட ெகா<’ எ&
அH(பலாமா?
ஆனா, இவ& காவலாக இ#கிறா&.
அவா> 3#மா> ெநIசி 3ழப வி=D3கிறா . பைழய கால கைதகளி

வ#வ;ேபா அ/த நிகழேவ,<!

ேகா*ைட மதி23ேம ஆலமர வி=ைத( பறி உ ேள கதாநாயக&
வதிறD3வா&. அ(ப- அவ

ெவ3நா*க@3 .& சினிமா பா தி#கிறா ,

அ(ப- யா வர(ேபாகிறா க ?
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“காதி, அ(பா உ&ைன ம*றாV ஆVடA ேச கலாH ஒ# எ,ண
ேக*டா#. இDக&னா உன3 உDK# ஆ@க வ#வா, ேபாவா&H ஒ# Kச

இ#3H அவ க#;. எ(ப-4 இத வ#ச எ; ெச?யிற;கில. உன3

இ$டமா...”

“எDக,ணH3 க-தாசி எ=தி( ேபாடEH கவ ேக*ேட&. நீDக காதிAேய
ேபா*<கிடல...!”
“உDக,ணH3 நாதா& ேசதி அH(பிேன&. ேந;தா ஒதிாிய#

பாேத&H ெராப சேதாசH ெசா&னா&H வ; ெசா&னா# நாதா
உDகி*ட ெசால மற; ேபாேன&!”

ஒ&பதைர மணி3 கிள/ .& 3ளியலைறயி ெச& .கைத க=வி
ெகா கிறா .

ப>ட ேபா*< மப-4 ெபா*< ைவ; ெகா கிறா .
தி#திெகா,< அவHட& வ#கிறா .
ஓ*டA K*ட வ;வி*ட;. அவ க
.தலாளி, /&னைக ெச?கிறா .

வ#ைகயி கலாவி இ#3

கார-யி ஒ# பிைசகார கிழவி உ*கா தி#கிறா . ெவறிைல பா3 கைட

வாசA கயி ெந#(பி `-3 ஒ#வ& ெந#(/( பறைவகிறா&. ேத>...
ேத>ைவ காணவிைல.

“எ&ன சினிமா&H .-> ப,ணினிDக? மீ,< ேகாகிலாவா?” ெவளியி

இ#(பவ#3 ேக*கேவ,< எ&ற மாதிாியி சேற உரகேவ ேக*கிறா .
வ,- ெசகிற;. இரவி அதிகமாக லாாிக

நடமா*டேம 3கி<கி&றன.

காாி& ெவளிச சாைலயி வி=ேபா;, எதி வ,- ெவளிச ப<ேபா;, இத
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ஊாி யாைர ெதாி4 எ& ;ழா>கிறா . /;3- பழகமான இட;

நாைக3( ேபா? வத பழக உ,<. ‘ெப,கைள தனியாக அH(பKடா;’
எ& பா*- க<ைமயாக நிபா . இவ

உைடயா N*<3 ெசவைதேய

ஆேமாதிக மா*டா . “ேபாயி*< வர*<. அ(பதா& தயிாிய வ#” எ&பா
அ(பா.

‘எ& தயிாியதி அைரகிண தா,- இ#ளி வி=ேத& அ(பா!’
சேரெல& இD3 விவசாய ெதாழிலாள சDக எ&ற அ2வலக இ#3 எ&ற
நிைன> வ#கிற;.

.& கா*சி K*ட இ&H ெவளிவரவிைல.
சாA, சிகெர*ைட ஊதிெகா,<, ஏ எ& ேபா*ட அைடயாளதி ஏயி& ஒ#
காேலா<, உடA ஒ&மிலாம .ழDகாைல க*- ெகா,< த& நீல விழிைய

அதரDகமான எ,ணைத கா*< சாளரமாகி ெகா,< உ*கா தி#3
ெப,ைண( பா தவா நிகிறா&.
திUெர& அவ

அ#கி இ#கிறாளா எ& பா (ப;ேபால தி#(பி(

/&னைககிறா&.

“காதி நீ ஆ, 3ளதிேல நீசல-(ேபல?”
“ஹு... என3 ெதாியா;...”
“உன3 நீச2ைடேபாடEH என3 ஆைச...”
சிகெர* சாபைல Lணி த*- ெகா,< சிாிகிறா&.
“-ெக* வாDகி*< உ ளாற ேபாக ேநரமா3மா?”
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“நாம பாகனில உகா;(ேபா...”
“ஹேலா, எ&ன(பா சாA ஆளேய காண..?”
யாேரா ஒ# விடைல ேதாைள 323கிறா&.
“மீ*, மிV காதி?...”
பர*ைட தைல4 யாைன 3ழா? ச*ைட4மாக இ#3 அவ& /&னைக
ெச?கிறா&.

இவ@3 இ; ஏேதH .&ேனபாடாக இ#3ேமா எ&ற திகி பர>கிற;.
அவ க

ேபேபா; K-யி#3 K*டைத க,களா ;ழா>கிறா .

அ(ேபா; பட .-; K*ட ெவளிேய தி/தி/ெவ& ெவளிவ#கிற;.
அவ க

சீ*< வாDக நிைகயி, சேரெல& காதி K*டதி கல;

ெகா கிறா . வி<விெட& ெவளிேயகிறா . அவ@3 அ<த சிதைன
இைல.

ஒ# கிராமதா& ேபா&ற ஆE, மைனவி4 ைக3ழைத4ட& .&ேன

நடகி&றன . தைல( Oைவ( பி?;( ேபா*<வி*< அவ

விைரகிறா .

“Lேதறி” எ& காறி உமி9கிறா

அவ க@ட&

அத( ெப,.

“எ&னாெள>? Kசநாச இலாம!...”
“அ(பி- இ#தாதா சனDக வாரDக...”
“ெநலால. சாமி பட, ஆதிபராசதி ெநலா#திசி, தி#விைளயாட
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ெநலா#திசி...”
அவ க

விைர; நடகிறா க . இவ

இ#கிற;.

அவ க@3 ஈ<ெகா<க ஓடேவ,-

பி&ேன ாிசாக . லாாி ெவளிச வி=ேபா;, கா த&ைன ;ரதி வ#வதாக

கிA பி-; நா ஒ*-ெகா ள NழA ஒ;D3கிறா ; ஓ<கிறா .

“எ&னாDக...? ஒDக@3 ெவவசாய சDக ஆ` எDக இ#3&H ெதாி4மா?...”
அத ஆ

தி#பி( பா கிறா&.

“ஆ#மா நீ?...”
“இADக... வ;. பVஸு3 நாH எDக,ணH வத, அவ# பVஸுல

எ&ன உகாதி வசி*< எ;க கட?3 ேபாயி*< இதா வதிடேற&H ேபானா#
பVஸு அ;கா*-4 எ<தி*டா நா அ,ண& வரAேய&H எறDகி*ேட&.
பாதா கடயில அ,ண& இல. ஓ-(ேபாயி பVYல ஏறி( ேபாயி<சி ேபால

இ#3...”

கைத ஒ& ஒ*<(ேபா<வ; சிரமமாக இ#கிற;.
“எ&னமா, ராேநர பதனமா இ#;கிடாம இ(பி- எறD3வாDகளா?”
“எDகி*ட காெசா,Eமில. அ,ண& வராம நா ேபாயி*< -ைரவ ேக*டா
எ&ன ப,Eேவ?...”
“எ;ா#...?”
“/;3- ேபாவE.”
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“காலம அIசைர3தா இனி பVஸு...”
“அதா, ஒDK*ல வ; தDகி*<, ெமாத பVYல ெகாIச ஏதி/*UDக&னா... நா
உDக@3. உDகள எ&னி3 மறகமா*ேட&...”
“/;3-ல எத( பக?” அத( ெப, இைடமறிதா .
“ரதNதி3( ேபாகE.”
“எ&னாமா, /திெக*ட ெபா,ணா இ#கிறிேய? அவ# ஆபிள ஓ-வ;
ஏறி(பா#. ைடவாி*ட ெசாA பாக ெசா2றதில?”
ெப, பி ைள3 அவ@3 இட ெகா<(பதி வி#(பமிைல எ& /ாிகிற;.
ெப,க

தா ெப,க@3 .த எதிாிகளாக இ#கிறா க .

ேகாகிலதிட அதரDகமாக இ#க எ:வள> .ய&றா ?
“நட; ேபாசி, ெகாIச எரக கா*<Dக. என3 கா காக 3<; ஏதி
/;3- அH(பி<Dக. நா. மறகேவ மா*ேடமா...”

“இத வெபலா நம3 எ&னா;3” எ&ற மாதிாியி ெப, பி ைள நட;
ேபா? ெகா,-#கிறா .

“நாDக இ#கிற எட;ல ெபாிய... 3<ப. எலா யா# எ&ன&H ேக(பாDக...”
“என3 ஒகார எட 3<Dகமா, உDகள(ேபால நாH ஒ# ெபா,E.

காைலயி நா& ேபாயி<ேவ&. உDக@3 சேதக எ; வாணா. /;3-ல...
டாட a< இ#3 ேவ,-ய மனிசா

இ#காDக. உDக@3 அ(பி- ஒ#
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1வா காசில சேதக இ#திசி&னா, காதில ேபா*-#கிற ேதா<
கழறிதாேர&. வ; வாDகி3Dக...”
அத ேச 3ழியிA#; மீள, காைல எ<;வி< நபிைகயி அவ கைள(

பறி ெகா கிறா .
------------

19

ப ளமாக இ#3 பDகிA#3 அதிகமான ேதக நீைர, ஓ இைறைவ க*-

ேம*<( பD33 மா.,- இைற; ெகா,-#கிறா&.

அ; ேகாவி23ாிய நில. சபா( பயி , பகDெகா ைளயாக க,கைள4

மனைத4 கவ ; ெகா,-#கிற;. வர(/ மிக 3கலாக இ#கிற;. காைல
எ*- எ*- ைவ; ச.க மிக விைரவாக வா?காA இறDகி கட;
வ#கிறா . ெபா&ன-யா& இ& வ3(ெப<க வரேவ,<.

பைழய கைடெத# ெகா*டைகைய வி*< /திதாக ஆேறாரதி 3(ப& சாபா
.தAேயா#ைடய 3-ைசக@3 அ#கிேலேய ஒ# சி Kைர 3-

அைமதி#கிறா க . விவசாய ெதாழிலாள சDக ெகா-ைய ந*<, ‘ப-(பக’

எ& எ=திய அ*ைடைய4 மா*-யி#கிறா க .

.ைறயாக திற(/ விழா எ& ஒ& ெகா,டாடவிைல. ெபா&ன-யா& /த&

கிழைம4 சனிகிழைம4 வ#கிறா&. .கியமாக வ->, மா.,-, சிைதய&

எ& ஐதா ஆ,க@ட&, அ, #மணி, சாலாசி ஆகிேயா# .த வ3(பி

வ; அவ& பாட ெசாவைத4, பலைகயி எ=தி( ேபா<வைத4 ேக*டா க ,

பா தா க .

ச.க, இைளஞ க , தDக

ெதாழி, ெபா; அறி>, ச.தாய, உலக, அரசிய,

ெபா#ளாதார சா த அறி>ெபற ேவ,-யத& .கிய;வைத எ<;ைரதா .
பி&ன , அ<த வ3(/3( ெபா&ன-யா& வதேபா; ச.க ஐய Oமியி

ம#; ெதளி(/3( ேபா?வி*டா . அத3 அ<த வ3(பி ஐதா ேப Kட
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இைல. வ->, 3(ப& சாபாைர( பா ;ெகா ள ெசாAவி*<, ேவெறDேகா
உழெவ& ேபாயி#தா&.

அவ& இ(ேபாெதலா அவ க,களி அதிக ப<வதிைல. 3(ப& சாபா

ம*<ேம Kட Kட வ#கிறா&. பழனி(பய எ(ேபாேதH இD3 வ#கிறா&.
ேச;ா மதைக எ*-ய; சாைலயி ைசகி

வ#கிறேதா எ& பா கிறா .

ெபா&ன-யா& ைசகிளிேலேய வ; வி<கிறா&. காதிைய க*<வ;தா&

நடகவிைல. அத தைல3னி> நீDக, இத அவைட .-த; அைவ

இவH3 விமாிைசயாக க*-ைவக ேவ,< எ&றெதா# N/ இவ#
ஓDகியி#கிற;.

“வணக காேர*. ப; நிமிச ேல*டாயி<சி...”
ைசகிைள வி*-றDகி அைத உ#*-ெகா,ேட அவ& அவ#ட& நடகிறா&.
பைமயி Oத வ,ண( Oகளா?( ெப,க

3னி; கைள பறிகிறா க . நல

மைழ4 ெவயி2 பைம3 Nாிய அளிக, க&னி( ெப,ணி& மல சிேபால

‘L ’ பி-;( பயி க

விாிதி#கி&றன.

.*ெச-களிைடேய மாாியமா  ளி ெபா3கிறா .
“மாாியமா, வ-> இ#கிறானா?...”
“அவH3 ஒட/ நலால. ஐயனா 3ள; வயிதியாி*ட( ேபானா...”
“ஏ எ&னாசி? ெராப 3-சி*டானா?”
“அ(பி-ெயலா வ-> 3-கமா*டா. அ&னிகி மழயில .[<

நனIசி*டா&. சளி /-சி காச2 ஒட/ வA4மா அலா-னா. ேசாேற
சா(பிடறதிேல. பிதமாயி#3&னா...”
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“சாி, பழனி இ#கிறானா?”
“பழனி இ(ப எ(பி- வ#வா&? மிசி&ல *ட வ#மில?”
“வ3(ப சாயD காலமா வசிகிற;&னா2 ேதா;(ப<றதில. அலா 3-க(
ேபாயிடறாDக. ெபாபிளDக@3 N*< ேவலயி#3. ஆனா இ(ப நட> உழ>
இல, மதியான ஓரவ# ஒ;கலா&H நிைனசி வேர&... அதா&, காேர*
காலம ஏ= மணி3 ேவல ெதாடDகி, மதியான ெர,< மணிேயாட ேவலய

.-சிடHE சில இடDகளி அ. ப,றாDக. மIச3-( பகெமலா

இ;3 ஒதி*-#காDக, இ;னாேல நாம நா2 மணி3( ப-(பக
நடதலாமில...?”
ச.க ேபசாம நடகிறா .
இைத ஒ(/ெகா ள .-யவிைல அவரா.

“நாம இத சDக K*ட;ல ேபசின;தான? ேசதில எறD3னா ஏ= மணி
ேநர. தல நிமிராம ேவைல ெச?ய .-4மா? ந<வில ஒ#மணி, ெர,< மணி
இ#கிற; சாிதா&. காலம எ*<ேல; ப&ன,<. ெபற3 இர,-ேல; அI,

அIசைர&H இ#கிறதா சாி. அேநகமா பகதிேலதா ெபா,<வ a<க@3(

ேபாயி*< Kட வாராDக. / ளிகி( பா2 ெகா<கிற;&H ேவற இ#3...

அ;மிலாம, ெர,< மணிேக க @ கடயில ேபாயி உகாதி<வாDகல?...”
சDக; வாச23 வ#கிறா க .
நாைல; சிவ சிமிய ம*<ேம ஆ-ெகா,-#கி&றன .
“ஏ,டால? VK23( ேபாகல நீDக?”
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ெபா&னனி& பய .#க& ச.க ேக*ட; ைக உறிIசிெகா,<
ஒ<கிறா&.

ெபா&ன-யா& 3-ைசக@3 .& நி& “யா#மில?... ஏ. ராசாதி
உDக,ணெனDக...” எ& ஆ

K*<கிறா&.

“எேப# ராசாதியில...”
இைடயி பாவாைட கிழி; ெதாDக .- அவி9; மைறக அேதேபா&ற
சாய2ைடய ஒ# 3ழைதைய இ<கிெகா,< நி3 சிமி சிாிகிற;.

சDக; கதவாக அைமத இர*ைட வாி கீைற எ<; ைவகிறா&. திற(/

ைவபவத& சாணி ெம=கி ேகாலமி*ட;தா&. க#ைம Oசிய பலைக ஒ#

.*<க*ைடயி& ஆதரவி சா?தி#கிற;. உ ேள ஆ< ேகாழி வைகயறாக

வ; தDகிய அைடயாளமாக( /=ைகக , எசDக .

“மாத சDக; கி*டாமாள காண! இத நவி ப,ணி ைவகKடா;?”
“தா... யாரDக...? பா*-! ெகாIச இDக வா!...”
ஒ# கிழவி தைரைய( ெப#கி த ெச?ய அக(ப<கிறா .
ஒ# கீைற ெகா,< வ; ேபா*< அம ; க# பலைகைய ;ைட;,

ைகேயா< ெகா,< வதி#3 சா3க*-யா ேததிைய எ=தி( ேபா<கிறா&.
ைபயிA#; /திய பதிாிைக, சிறிய ;,<( பிரரDகைள எ<; ைவகிறா&.
ச.க யாேரH வ#கிறா களா எ& பா கிறா .
மாடசாமி வா?கா க*டேபா*ட சிவ(/ ;,<ட& ஓ- வ#கிறா&.
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“.தலாளி... .தலாளி... Nரபதிரைன4 3Iசிதைத4 ேபாcசில /-சி*<(

ேபாறாவ...!”

“எ&னடா..? ேபாcசிலா?”
“ஆமா அகிரகார;( பக காலேம; K*ட K- ெகட3;...”
“ஏ, எ&னாசி?”
“ேகாயிA அம& நைகெயலா வசி( O*-#தாDகளா. ெபா*ஒடசி#3தா...”
“அ;3...? NரபதிரHெக&ன? ேகாயி23 நைக இ#கிற விசயேம நம3

ெதாியா;.”

“அெத&&ேமா E நா .&னம ெசDகப*< ஐயி#, வரதராச& எலா# வ;

ெபா*- ெதாற; அலா நைக4 பா ; வசி( O*-னாDகளா. இ(ப ெபா*-

ஒடசி#3 தா. சர(பளிேயா, பதகேமா காணாம ேபாயி-சா. NரபதிரH
3Iசித.தா a*ட ராவில இ#தாDகளா. கி*டமா இ(பதா அ=;கி*ேட

ேபா>;, வ->( பயதா K*-*<( ேபாறா.”
“இெத&னடா வபாயி#3?”

ெபா&ன-யா& ைசகிைள த ளிெகா,< வ#கிறா&.
அகிரகார; K*ட இ&ன. கைரயவிைல.
3#க

N*< வாசA ரDக& பய, நடரா சி&ன தபி, வி#தாசலதி&

அகா, ைலயா& மைனவி எலா# இ#கி&றன .
“எ&னDக சாமி?”
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“ச.வமா? வா(பா. விசாரைண&H ேடசH3 ெகா,< ேபாயி#காDக.

நிலவைற கத> திறதி#3. இ#/( ெப*-ய ம சாவி ேபா*<

திறதி#காDக. ஒ*-யாண, சர(பளி மாைல, கAைழச பதக, நா2 சDகிA
எலா காணAயா. E நா .&ன ஐய வ; AV* ெகா,டா;

பாதாDகளா...”

“3Iசித, இத( ெபாபிள பாவ, அத ேவற /-சி#காD3றிய?”
“Nர/திர& a*<லதா ரா தD3றானா, காவ23&H. ேதDகா /<Dகி(
ேபா*-#காDக, சாமா& ச*ெடலா இ#3. இத( ெபாபிளதா ேகக

ேவ,டா. இவ@ இDகதானி#தி#கா. இர,டாDக*< 1ல நிலவற

இ#3...”

“ராதிாி O*-*<( ேபாேன&H நடரா ெசா2றா&. அத 1 O*< திற;
ப; இ#ப; நாளாசி. பாதிரெமலா 3Iசித ேதசி வசா, என3 ெதாி4.
அத( பகேம நா ேபாகல&H Nர/திர& அழறா&, பாவ. ஆனா, நைக

எ&னேமா காணல. 3Iசிததி& சீைலயி சாவி இ#ததா. அ;தா மா;

சாவியா...”

“இெத&ன சாமி, நபறா(பல இAேய? அத( ெபாபிள எேதா நா2ேபர
அ,-*<( பிழசி*-#திசி. அத( ேபாயி...”
“அதா இவ L,<தA அவ@ சபத( ப*-#கலா...”
“எ&னா சாமி, ேக>றி ெந?ெயா=>;&னா ேககிறவDக@3 மதி வாணா?”
“ேகாவி23 சாமி 3/டேவ ேபாகாத ஆ@Dக, ேகாயி விசயேம ெதாியா;. இ;
அ(ப*டமான [*சியாயி#3ேத?”
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வி#தாசலதி& அகா

மDகமா த& ெபாிய 3ரெல<;( பா?; வ#கிறா .

“கழிசடDக. சாமி 3பிட( ேபாகாத சனியDக. இத ேகாயி விழா நலப-யா

நடகKடா;&H கச க*-*< இ(பி-( ப,ணி ெதாலசி#3Dக.

3Iசிதமா 3Iசித, ெவள3மா;3( ப*<3Iசல. எDேகேதா வத பர

நாயி. அத a*ட வசி, ேசா ேபா*ட;3 இ(பி- ேகாயி ெசாத

களவா,-#கிறாேள? Nர/திர& தல ெதறிசி நி&னா&. எ&னடா ேப? ஒ#

நிமிசதில ;கி எறிIசி<வா! ப,ணகார பயHவளாவா இ#3றாHவ?”
ச.கதி& நாவி வைசக

ெகா கிறா .

ெதறிகி&றன. ெகா*-விடாம ப;கி

“கணக(/ ள, பழயமணிகார அலா#தா இ#தாவ. அத க@த வாய
ெதாறதாளா? இனிVெப*ட# வ; ேககறா# இவ, வாெய ெதாறகல. இத
சாவி உன3 எ(பி-மா ெகடசிசி&H ேக3றா# ஒ,Eேம ேபசல. சாி

ேடசH3 இ*<( ேபாயி ேக3றப- ேக3ேறாH ேபாயி#காDக. தDக

விகிற ெவலயில ேடய(பா! ேபாயி#3ற ெபா#ள ஒ# ல*ச;3 காE...”
இத நைககைள இவ கேள ப;கிெகா,< இ(ப- நாடக ஆ<கிறா களா?
ேகாயி தி#விழா நாடகேம இத3தானா?
ஆனா இைதெயலா எ(ப- ேக*ப;?
“நாம அ(ப அVதமDகல ேபாயிதா& பா கE. . @ேமல ேபா*ட ;ணியாக
நம சக வா9ைக ஆயி<சி.”
ச.க;3 ெநறி ேவ கிற;. காைலயிA#; ஒ=Dகாக ஒ&

சா(பி*-#கவிைல. சிறி; நீராகார அ#திவி*< வி-யகாைலயி வய23

ெச&றவ தா. N*<3 ெச& ஏேதH சா(பி*<வி*<( ேபாகலா எ&
ேதா&கிற;.
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“வா(பா, ெபா&H, N*<3( ேபாயி*< வரலா...”
ைசகிளி பி&ேன அம ; ெகா கிறா . விைரவாகேவ வி< தி#பி வி<கி&றன .

ைசகிைள வாசA நிதிவி*< உ ேள 3னி; Pைழகிறா .

வாசA ெப*ைடேகாழி4 ஒ# 3I இைர ெபா3கி&றன.
தி,ைணயி அ(பா ப<தி#கிறா . இ(ேபாெதலா இவ ப<ேத கிடகிறாேர

எ& ேதா&கிற;.

N< திறதி#கிற;. உ ேள மனித அரவேம ெதாியவிைல.
“அ!...”
Kவிெகா,ேட ந<வி*- ;,ைட( ேபா*< ெகா,< அம#கிறா .
தா?தா& பி& தா9வைரயிA#; வ#கிறா .
“உகா# தபி. எDக ெர,< ேப# ெவளிேய ேபாயி#கிறாDகளா?”
“காதா& மாம& வ; ெசா&னா, நட>&H நாளாகி( ப; 1பாகிேமல
ெசலவா>தில? ேபாயி#காவ...”
“ேசாறி#3தா, எ;னா2 இ#தா எ<; ைவயி. ஒேர 3ழ(ப. இ(ப ேபாcV
ேடசன( பா க ேபாவE...”
இெதா& கவனமிலாதவ

ேபா உ ேள பா கிறா

கிழவி.

சைமயலைற இ#*-A#; ைகயி த,ணி ெச/ட& ெவளி(ப< உ#வ

க,களி .தA நிழலாக பி&ன Lலமாக - உயி வ-வாக ெதாி; பா ைவைய
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அ(பி ெகா கிற;.
த,ணிைர ெகா,< கீேழ ைவ(பவ
விரக

3னிைகயி க&னதி ெந#(/ தழலாக

Nகி&றன. த,ணி சிதற( பாதிர பி-ைய வி*< ந=வி சா?கிற;.

காதி இைத எதி பா தவளாகேவ வைர( பறி ெகா,<, க,ணீைர

வி=Dகிெகா,< அவைர( பா கிறா .

‘இ; நியாயமா’ எ& ;ைள(ப; ேபாA#கிற; அத( பா ைவ.
சிறி; ேநர அவ#3 எ;> /ாியவிைல. ெபா&ன-யா& ெவளிேய வ;

ெத#ைவ( பா கிறா&.

“எத Iசிய வசி*< நா? மாதிாி உ ேள PழIச? சீசி! ெவகDெக*< எ(பிவ; உ ளாற PைழI எ.&ன வ; நிகிற? ெபா*ட சிகி, உD3ணத
கா*-*-ேய?” அவ
அவ

அைசயேவயிைல.

எதிெராA எ=(பியி#தா அவ#ைடய ெபாDக23 3ைமச23

வ-காலாக இ#தி#3. சிைலயாக நி&ற;எ=சி3 L,<ேகாலாக

இ#கிற;. த.ைடய சீறதி& ேவ கைள அைச(பதாக இ#கிற;. எனேவ

தம3 சாதகமான வைகயி ம#மக

ெவளிேய நிதி ைவத;, மக&

உதாசீன(ப<திய; எலா நிைனவி /ர,< ெகா<; அவைர
ெவறியனா3கி&றன.

“எ&னU, நாD ேக3ற, நிகற? அத( பய Kட VK*ட லல ஊ ேகால

ேபானியாேம? ஒ*டேல பா ததாக ஒதிாிய ெசா&னா# எ,சாE ஒ#

சாணா 3கி(ேபாேன&. அ(பி-ேய ெகட; மான ;-சிசி. அ(பி- ஒ#
ஒட/ ேக3மாU?... இத 3-லெபற;...” வைசக

எ=; தா>கிறா .

கிழவி 3ேக மறிகிறா .

க*<கடDகவிைல.
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“எ&னடால, உன3( /தி ெபர,< ேபா? அ; இத ம*<3 சமாளிசி*<
வதி#3ேத&H ஒ# த&ம ேவணா? இத உபய Kடதா& ேபாயி
க*-கி*டா&. அவ& ஒ# a*-ல ெகா,டா; வசி ெகாளாவல?...”
“நீ இ(ப நாய ேபச வதி*-யா3? அவD க,E காணாம ெதாைலIசி
ேபாயி#கிறா. ஓ-( O-சாேம&H ேக*டவDக தி#பி வதி-சி

ேபாA#3&H ெசா2ற(ப... மானேம ேபாயி<ேம! யாரா#ேகா நாயI

ெசா&னா&. ெபா,ண ம*< K*- வசி*டா&H ெசாலமா*டா? ஒ# பய
எ&ன மதி(பானா?... இனிேம இவள எத(பய க*<வா? ேபாயிெதாலIசவ
அDகிேய இ#கிறத >*<*< ஏ,- வேத?”
அவ@3 உத<க

;-கி&றன. .கைத -ெகா,< வி.கிறா .

“ஏ,- வேத? அ(ப& .கதில காி Oசினா2 சமாளிசி3வா&, இ#; அவன
சாவ அ-கEH தி#பி வதியா? உன3 [< ெசாரண இ#தா(
ேபாயி#(பியா, ேபானவ தி#பி வதி#(பியா?. இதபா#, இத N*-ல இனிேம
எடமில. நட... எவDகி*ட ேவணா( ேபா...”

அவ

ைகைய( பறி த @கிறா . அவ

வி=கிறா .

எதி (/ கா*டாததா த<மாறி

“ேல, ச.க. நீ ெசத மா#டா. அ; வரேவ மா*ேடHதா ெசாAசா. ஆ;ல

ெகாள;ல >=; பழிெகா,< வராம வதிேச&H எரக(ப<. ஆத 3-யா

ெபத பயதா, ப-சி*< வதி#கிறா&ல. ேத>, ஐயி# a*-ல வதி#சா. ஐயி#
அவDக Kட ெசாA அH(பிசி#கா#. இதபா# ல*ட Kட 3<தி#கா#...”
ஒ# க-தைத ெகா,< வ; ெகா<கிறா .
“ச.க;3 ஆசீ வாத. மக

காதிைய ேத>>ட& அH(பி ைவகிேற&.

எ;> .ர,டாம ஏெகா . அவ

மகா ைதாியசாA. ேசாதைன3

அக(ப*< அதிA#; எ=பி வ#வ;தா& தீர.
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உ&Hைடய ஊ ெக*<, சாதிெக*<, ெகா ைக ெக*< எலா *ைடக*ைவ;வி*<, மனிதாபிமான க,ேணா< பா#. /ைதமணA கா ைவதவ

ெதாி; த(பி வதி#கிறா . இ&ைறய நிைலயி ெப,ணின எ:வள>3(

பா;கா(பிலாம இ#கிற; எ&பத3 அவ

அPபவேம ேபா;. இத

நிைலைய மாற( ெபாிய அளவிேல எதாH ெச?ய ேவ,<ெம& ேதா&கிற;.
அவைள அ-காேத. /,ப<தாேத. விவநாத&.”
ச*ெட& ெத#வாசைல( பா கிறா .
நா3 ைகயி ம,ைண ைவ;ெகா,< சிாி; ெகா,ேட ெந ;வ;ேபா
இைறகிறா&.

ைசகிைள, ெபா&ன-யாைன காணவிைல.
தைலவிாிேகாலமாக கி*டமா@, ேத>> வ#கி&றன .
ேத> சேற .கமலர வணக ெதாிவிகிறா&.
“எD3-ல ம,ண ளி( ேபா*<*டாDக, அத ேதவி-யா! ஊரா / ளக அதினி

ேபர4 ெகாலசி( ேபாடEH வத பரநாயி. எ/#சH3 ஒ,E ெதாியா;.

இ>#ேபாயி க ளசாவி ெகா,டாதாரா. மாாியாயி! நீ பா;கி*<தா&
இ#கிற...?”

ெத#வி உ ள ெபா*< ெபா-க

K-வி<கி&றன. ப<ைகேயா< கிடத

கிழவ& ஏேதா கன> கைலதா ேபா& எ=; உ*கா#கிறா&.

“நீDக இ(ப ெகாIச வாDக. நாம ேபாcV VேடசH3( ேபாயி ேமெகா,<
ெச?ய ேவ,-யைத( பா (ேபா..” எ& ேத> நிதானமாக Kகிறா&.
“நா& காலம வதி#ேத&...”
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“நாH அதா& கிளபிேன&... இ; ஒேர அடாவ-யால இ#3. எ(ப-ேயா

க,ணி வசி நாடக ேபா<றாDக. ேகாவி தி#விழா&H வர(பேவ

சசயமாயி#திசி...”

“இ(ப, .கியமா மணிகார#. வரதராசெனலா Kட ெராப அகைற கா*டல.
நைக எ&ென&ன இ#திசி&H சாியா AV* 3<கேவ ஆ@Dக இல. சாவி

ெச;(ேபான அமா வாேதவDகி*ட 3<;, அவ# ெகா,டாதாரா. ஆனா,
அ; நிலவற சாவிதா&H 3#க

ெசாறா#... வி#தாசல, வாேதவ& நா2

ேப#3 .&ன சாவிய கா*- திற; நைகய( பா;*< வசா#&H, பிற3

ெப*-ய நிலவறயில வசி( O*-*< அத சாவிய a*-ல ெகா,< `ேராவி
வசா#&H ெசாறாDக. Nர/திர& .தாநா அ>#கி*ட சாயDகால கா

ேகக( ேபானானா. Kட;ல அவன( பாததாக அமா ெசாAசா. `ேரால
சாவி ெதாDகிசா. ஒ,E நபறா(பல இல. ேகாயி23 இதினி ெசா;,

நைக இ#3, ஏ& எ,ேடாெம,* ேபா * கீழ வரலDகிறேத ெபாிய ேக வி.
.தல, நாம ேபாயி அத( ெபாபிளய வி<விசி*< வரE. Vேடஷனிேல ரா
ேநர;3 வசிக Kடா;&H ச*ட இ#3.”
கி*டமா இைத ேக*ட; 3.றி( பா?கிறா .
“ெபாபிள... ெபாபிளயா அ>? எD3-கில ம,E ேபா*<*டா! ஊரா/ள
ஒ#த& பாகியில. இவ ேபாcகாரன4 வளசி*-#(பா... ஊ# சனமறியாம,
ஒடப வி; சீவிகிறவ@3( ேபாயி ச*ட ேபறிய?...”
“த, ஏனி(ப- ேலா2 ேலா2&H க;றீDகமா? ஒ# ெபாபிளகி( ெபாபிளDகற
எரக /தி உDக@3 இலாம ேபான;தா எலாத4 விட ேமாச!...”
அவ க

ப- ஏறாமேல நிகி&றன . ச.க ச*ைடைய மா*- ெகா,<

ெசகிறா .
---------------
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20
நீ , பைம, மர, ெச-, /த எலாேம இ#*< தா&.
ஆனா வ->3 எலா ;Aயமாக ெதாி4. அத இட; ம,தறி

ஒ:ெவா&3 அவHட& உறவா-ய பாிசய.,<.
மைடயி 3லD 3லDெக& தவைளக

Oாி;( பா< இனிய ஒA அவH3 மிக

ரமியமான சDகீத. இத ம,E நீ# சிA(/ த& உடAA#;

வதாேபா2, அத கலைவயிேலதா& உ#வானாேபா2 ேபதம உண#

உண >.

இத3 .க வா? வா ைத கிைடயா;.
N Nெச&  ளி( பயலாக ேகாவணைத( பா?சிெகா,< 3*ைட

மா*<3 ேஜா- ேச ; .த&.தலாக நாயக நிலதி ஏேரா*ட இறDகிய

கால நிைனவி#கிற;. ெவ,ைம4 நீல. க#ைம4மாக மி&H உட2ட&
கா; ெவ*- ெகா/ சீவிெகா,< வத ெவபளேசாி ேசா-ைய

ஆகைரயி ேத?; 3ளி(பா*- ெகா*-23 ெகா,<ேபா3ேபா;
அவH3 ம,E மா< தன3 ெசாதமிலாதைவ எ&ற உண ேவ
இ#ததிைல.

உழேவா*ட>, களியி நடக>, உர Nச>, ம#; ெதளிக>, நா(

பறி; க*< ம; வ; Nச> அவ& களியா*டDகைள( ேபா க, அைவ
அவ& இளைம4ட& இைசதி#கிற;.

“ஏ,டா வ->? அாி ப=;*டா(பல இ#3. நாளகி காலம /தி

ெகா,டாதி<!” எ& .தலாளி அவைனதா& ெகா,< வர ெசாவா .

“ேபான 3வகி மாம& சா>&H ேபாயி*UDக. மழ ெந#3;&H நாேன /;
எ<ேத. ேமனிேய காணல...” எ&றா ெச&ற ஆ,-.
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பழக(ப*ட காேல வ=3 வைகயி வான யா#காகேவா க,ணி

வ-(ப;ேபா அவH3 இ& ேதா&கிற;. த-ைய ஊ&றிெகா,<

விைரகிறா&.

அமா ெபா*< கடைல4 ெவDகாய. ைவ; ;ைவய அைரதி#தா .

<ேசா, வத க#வா< ;ைவய2மாக வயி நிைறய உ,<வி*< அவ&
/ற(ப*-#கிறா&.

நிைறத வயி# ெவளி 3ளி சி4 அவH3 மன நிரபிய உசாகைத

ஊ*டவிைல. இ:வா மைழகா 3வி; ெபாழிவ; பி&ன சேற ஓ?;

மப- ஒ# பா*ட ெகா*<வ;மாக இ#3 நா*களி க,மா? மைடயி

;ணிைய க*-ைவ; மீ& வி=தி#கிறதா எ& பா க ெசவா&. வ->3

இ(ேபாெதலா அத மாதிாியான ஆ வDகேள பிறகவிைல.

கா அவ& மன 3ழ(பைத( பிரதிபA3 வைகயி வய23

ந=வ

வ=3கிற;. பயி மிதிப<ேபா;, பாைப மிதிதா2 ஏபடாத 3ளிேரா*டதி

சிA கிற;.

தவைளகளி& ஒAைய4, நீ பா4 ஓைசைய4 தவிர ேவ உயி (ேப ெதாியாத

இ#ளி அவ& நட; ஓ-4 ேபாகிறா&.
இ2(ைப மர ேம<, பைச மர;3

படபடெவ& சிறைக அ-;ெகா @

பறைவக ... காவா?; இ#ம#Dகி2 தாைழ ெசழித /த க ... 3ளதி நீ

ெதாியாம ைமத*டாக - கிடகிற;.

ேமேல ேபா*-#3 சா3 ெகாDகா*- நீ ;ளி வி=; கனமாக
கனகிற;.

ஐயனா 3ள; ேகாயிA .&ெபலா ஒ# விள3 எாிவ;,<. இத

எ,ெண? விைலயி ேகாயி23 யா விளெகாி(பா க ? 3திைரNரH3
ஐயனா#3 Oைச4 விழா> கிைடயா;. இ(ேபாைத3 இத ேம*-

இறதவ கைள( /ைத3 Oைசதா& நடகிற;!
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ஒ# 3-ைசயிKட ஒளியி& உயி (பிைல.
இவ& ேபா? தி,ைண .=வ; இர*ைட விாிசாகா ேபா ;
ெகா,-#3 N*<(ப- ஏகிறா&.

“பIசி...! பIசி...!” ைகத-யா த*<கிறா&.
தி,ைணயிA#3 ஆ*-& க=;மணி அைசகிற;.
நா? ெசவிய-; ஓைச எ=(/கிற;.
கதைவதிற; சினி விளைக உய ; பIசமி3 ஒேர ஆசாிய!
“அ,ேண!... வாDக,ேண! அட மழல நனIசி*டா வதீDக...”
அவ& சாைக உதறி தி,ைணயி ேபா<கிறா&.
“இ&னா#Dக!... அ,ணா வதி#3, அ,ண..!”
ேசாைல தி<கி*டாேபா எ=தி#கிறா&.
“ச*ைடெயலா நனIசி#கி...!”
“இல... ேமல ;,<தா... அ;DKட ெராப இல.”
விளைக( ெபாிதாகி ைவ;( பாைய இ=;( ேபா*< “உகா#Dக அ,ேண...”

எ& பIசமி உபசாிகிறா .

வ-> ேவ*- #*- நைனயாம ைவதி#3 ஐய கைட ேச>
ெபா*டலைத எ<; ைவகிறா&.
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“எ&னா, இேநர;ல வதி#கீDக. ெபா@ேதாட வாரதில?”
“ெபா=ேதாட வாரEHதா பாேத. ேநரமாயி( ேபா...”
“மழ நல;தா. ெப?யிற நா@ல ஊ;னாதான பயி#3 நல;! உDக பக
எ&ன(/ ேகாயில தி#*<( ேபாசா, Nர/திரன( /-சி
அடசி#காDகளா!”
“அத வ>ெதாிசல ஏD ேக3றிய...? இ>Dக சாமி இத அகிரமத(

பா;கி*-#கிற;தா என3( /ாியல. நா இ(ப அ;விசயமாதா வத;.

இவHவ அகிரம;3 நாம ேபசாம இ#தி*ேட இ#தா எ&னகி வி->கால
வ#;...”

அவ& எ;> ேபசாம இவ& .கைதேய பா கிறா&.
“இ(பதா பாதி*< வாேர. இDக எ;னா2 சீ3 ெசவா(/&H ெமாட
வதா3ளதில >=;தா சாவE ேபால இ#3!...”
“தாசிதா#*ட பி-ச& 3<தி#3...”
“கிளிசாDக. இவHவ@3 அ3 இ#தால? ேபாடால, வயல எறDகி(

ெபாணத ெகா,-*<( ேபாDக&H ெசாA*< இவ# ேபாயி*டா#. வயல

எறDகியி#தா அவHவ மா வி<வாHவளா? அDக 3-சய( ேப;(

ேபா*டாHெவா. எ&ன மயி# ப,ணினா# தலவ#? மவன ஓ*-வி*டா#, மவள
ஓ*-வி*டா#. ேச;க மா*ட, ந<ெத#விேல நிகவசி
ெச#(பால-(ேப&னா#, இ(ப ஒ# ஒட&ப-க மாதிாி தி#பி வதி-சா!...”
“யார,ேன? காதியா?...”
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“ஆமா. ஒழ(பாளி ஒழ(பாளிய ெசாற,<ற கதயாயி#3. இ(ப கிளா
எ<கிறாDகளா, மயி#! இவ# ெசாத a< க*-யா. இ(ப ெவளியா@ ஒ#த&
வாரா. ைசகிள த ளி*< அவ& வார; ேபார;! அவ& /...ர......சி...&H

பலவயில எ=தி( ேபா*<( பாடD க;3<கற; அவ K*- ><ற;...?”
.க சிவ(ேபகிற; அவH3.
“இவDக எ&னி3 இெதலா எ=தி க;கி*<( /ர*சி ப,Eற வரயி2

நாம சா>ற. ‘Nணா கதி ஆ((பா*ட ப,ணாம ேபாDக’&னா# அவ& ஆேராட
ைகயா@? ேபாc... எDகா@ 3தவாளி இல,E எ=தி 3<கிற;&னா
3<பா. ேகா *-ல வ; பா#பா. .E / ளக, கி*டமா ெபா/ள பாவ.
மாத சDகH உ#*- மிர*-*< வ#ேம! அ; ஒேர நா ள ேவ>-யாயி-சி..?”
ைகவிளகி ஒ# `-ைய ெகா@தி ெகா,< அவH3 ஒ& ெகா@தி
ெகா<கிறா& ேசாைல.

அத கார( /ைகயி& மண [ழA& அசமIசதன;3 வி#வி#(O*<கிற;.
பIசமி Kகிறா :
“இத, நா*டாம ெபாபளகி மாச. .&ன ெமாத( ெபாIசாதி / ள ெப;தா

கழிசி க,< பாவ ெச;( ேபாசி. அ(ப தாிசா ெகடதிசி. Lகி*<(
ேபானாDக. இ;3 .த(/ ள வ3திAேய ெச;(ேபாசி. அ(ப /;3-

ஆபதிாில வசி#தாவ. இ(ப ணாவ;. ஆபதிாி3( ேபாவாணாH அ;

எDகி4 ேபாவல. காெலலா நீ ெகா,< இ#3... பாவ...”

“அதா, இவHவள நபி( பிேரசனமில. ேகாயில பத( ேபா<றா ெசDக சிமி*-

எDேக; வார;&H ெதாியல. நம3 ஒ# ஆவ;&னா அI 1வா 3<க, ஒதவி
ெச?ய நமகி*டேய ஆ#மில. அ(/கால;ல எதாH சபாாிசா, வ*3<கேவ ெந2 ெசாியா(ேபா>;. நாெளலா ஒழசி*<, ேரச& கைடயில

ஒ,E*ெடா# நா@ ேபா<ற அாிசிய வாDகியா; அர வயி;3 கIசி
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காசேறா. ஆ, ஒ,ணா, அாிசனH3 கட&, அாிசனH3 ஆ<, அாிசனH3(
ப ளிெகாட&றா! எத(பய வDகில கட& 3<கிறா&, ஈ< எ;மிலாம? எவ&
நம3 சாமீ& ேபாட வரா&? ஆேரா 3<கிறா&, ஆேரா வாDகிகிறா&;

அ(பி-ய(பி-ேய ேபா>;! ப ளி3<;3 ஏ,டால அH(/றதில&H

ேககறாDக. ஒ# ;ணி தசி 3<க .-யல. பா(பாதி மவன ப ளிெகாட;3
அH(பிசி, ஆனா பா<ப*< எ*டாவ; வாரயில க,E ெதாியல&H

ெசாA*ேடயி#தா&, ெபயிலாயி*டா&. ெர,< வ#சமா, இ(ப ஒழ>3தான

வாரா...”

அத இரவி& அதரDகமான தனிைமயி, வ-வி& ெநIச( /ைகச கிள ;

உ ளி#3 ஆறாைமகைள த ளி வ#கிற;.

இெதலா எலா#3 ெதாித;தா&. ஆனா எ&ன ெச?வ;; மைழ
ேச தாேபா ஐதா நா*க

ெப?தா, N*<3

.டDகி இ#க

ேவ,-ய;தா&. வ#ச .=வ;மா KA இ#கிற;?
ேசாைல எ=தி#கிறா&.
“எDக ேபாற இ(ப?...”
“நா*டாம a*ட ேபாயி K*-யாேர&.”
“K*-*< வா மசா&, இ&னிகி ெர,-ல ஒ,E தீ;கE. ெசா&ன ேப
மாற நாணயDெக*டவ நம என;லதா இ#கிறதா...”
மீைசயி ைக ேபாகிற;.
“நீ வதி#கிற; அ(பா#3 ெதாி4மா அ,ேண?”
“நா ெநனசி*< வேத. அவ#3 சாராய வாDகிக கா ெகடசா ேபா;.
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கடNதில ேபாயி, அைதயி# வதி#கா#, இத ப,ண .தலாளி
வதி#கிறா#&H ைக நீ*- ஒ,E அைர&H ேக3றா#, பிச வாD3ற மாதிாி.

ெமாதலாளி a*< ெகழவனா#3 சாராய வாDகி 3<க இவ# ஆ@... ேபரணி
ேபானாDக; நா ேபாேற&H ெகIேன. >*டாரா? ேபாடாலா, உன3தா

அவ க*ட(ேபாறன. அ(ப ேபாலா,டா&னா#... இ(ப ெவளியாள K*-(

ேபா>ற;மா...”

ைக தி&ப,ட பறிேபான 3ழைத ேபா ;க `றி<கிற; அவH3.
“நீ எ&னாேமா ெசா&ன, எ&ன&னா2 அதாயா, அத( ெபாபிள எலா#
நாெதா*<Kட எ; எ<கல, அ&னி3 a< இலாம அவDK*<3(

ேபாயி#தமில?... அ(ப பாதேன, ெமாதலாளி நலவ#, ெபாபிளDக

வாணா&னி#(பா. வா?கா# 3-(ெபா,E, சாபா# எனதிேல ேபாயி ஏ,டா
க*டE, நம / ளகி மா(பிளயா ெகடகா;&னி#(பாDக... நீ ஏ அ,ேண
இ;3( ேபாயி 3மIசி*-#கிற?...”
“அ(ப- இல பIசி, ஒன3 ெதாியா;; அ எ&னதா& ெக*<. .&னலா
அ; நட>3 வ#. நாயக a*< சாணி அ ளி(ேபா*<( ேபா*< ெகாள;ல

வ; 3ளி3. இ(ப ஒெரட;3 அத>டறதில. ேபானா ஆயி Kடதா
ேபா>;. க,Eல படாம காப; ப,ணியி#காDக. ஆனா, அத( பய

கிளாெச<க வாரா&. ேராVல Oசீல. க*-கி*< .&னா- வ;
உகாதி#கா. Kடேவ #மணி(ெபா,E.”

“அ,ேண, ேபானா( ேபா>;. ஊ#ல ஒன3( ெபா,ணா இல? இத இ(பதா
மாDெகா/ேல; இவ# மாம& வதி#தா#. உமசாH3 இத வ#ச

க*<வாDகல? தனவாகிய இ#3. ‘ேமசராயி சடD3 தி ெர,<

வ#சமாயி-சி, ெவ@(பா இ#3 ெபா,E’&H ெசா&னா#. கம 3தி
அலா ேபா*-#காவளா, Y2வ ஏன இ#வெதா,E எ<;,

மா(பிளகி வா* ேமாதர அலா ேபா*< கAயாண ப,EேவாH

ெசா&னா#, மழவகாளி சிாிசி&னா ஒ# நா ேபாயி, இத( பயைல4 கா*-*<
எலாI ெசாலEH ெநைனேச, நீேய வதி*ட...”

245

“இத பா# பIசி, ஒ#மா ெநல ெசாதH இலாம, ஒ# கா; மழகி க.கா
3த எட இலாம, நாD கAயாண க*ட( ேபாறதில...”
“ேபா,ேண... அெதலா எ(ப வ;, நீ எ(ப கAயாண க*<கிற;?”
“உன3 ெதாியா;. /ர*சி வ#. ரத( /ர*சி. அெதலா வராம, இவDக
ஒ,E வழி3 வார( ேபாறதில...”
பIசமி அவ& க,களி ஒளி# தீவிரைத க,< உ @ற பய; ேபாகிறா .
வாயிA அ-சதDக

ேக*கி&றன.

நா*டா,ைம கதி மீைச4 ேபா ைவ ேபா த ேமனி4மாக .&ேன வ#கிறா&.
Nர&, ராச(ப&, சDகிA ஆகிய நாவ வதி#கிறா க .
Nர& நா*டா,ைம சாபாாி& தபி. சDகிA Nரனி& மசா&. ராச(ப& அத
3-யி#(பி ஐதாவ; வைர ப-தவ&.

“எ&னடா வ->, வா?கா மகள க*ட( ேபாறதா ேப வதிசி...”
இவH3 மீைச ;-கிற;. நா*டா,ைம உ*கா ; ெகா ள( பாைய நக தி(

பIசமி மாியாைத ெச?கிறா .

“எ; ெந#க- இலாம இத ேநர;ல வரமா*ட? எ&னேமா ெசாA*டா,
ேகாயில தி#*<( ேபாசா. .(ப; ஏனமா? ேபாc வதிசாேம?...”
“ஏனமில ெபாி... சாமாHDகளா. இவHவ ெகா ளய-சி*<, கDகாண பா3ற
ப,ணகாரன( /-சி( ேபாcசில அடசி#கிறாHவ...”
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“எ&னேமா ெபாபிள தி#-னா&H ெசா&னாHவ!”
“ெபா/ள யா#? அ;> [*சிதா. நாம இதினி நா அகிரம;3( ெபாேதா.
இனி4 ெபாகிற; அநியாய. இ(ப, நாம எதி (ைப கா*ட இ; ஒ# நல
சத (ப. நம என; ஆ@, Nர/திர&. அவன அநியாயமா ேபாAசில /-சி
அடசி#கா. நாம B ஆயிர ேபரா( ேபாயி ேபாcV ேடசன வளசி, அவன

வி<விசி*< வதிடE.”
`-(/ைகைய ஊதிெகா,< வாரசியமாக நா*டாைம இவைன( பா கிறா&.
“உDக பக அலா வாராHவளா?”

“வ#வாHவ. அமDேகாயி, க,டா]#ெகலாD Kட ஆ@வ ேபாயி#கா.
ேடசன ஒடசி, அவன வி<தல ப,ணH. கா; கா; வசா(/ல ராேவா<
ேபாயி தாகிடE...”
“அ; சாிதாபா. இத எடதில அவ ேபாc ேடச& இ#திசி&னா. நீ ெசாற;
சாி. இவHவ வாரா&H ெசா&ன;ேமயில அவDக உஜாராயி<வாDக? மா
தி/தி/&H கா#ல4 ஜீ(பி2 வ; எறDகி ேவ*ைடயில ஆ<வாHவ?”
“ஆமா, ந.3 அதினி ேப#3 ைககாAல? த- க/, க2, ம.*-, அ#வா
எலாD ெகா,< ேபாகமா*ேடா?”
“...அ; சாி. நீDக ஆ@வ ேபாற;3 ள அவ& உஜாராயி#(பா,டா?. இத,
இ;3 ளாற ேபாc3 சமாசார ேபாயி#3; இத ப&னாட( பய2வ தாக(
ேபாறாHவ&H...”
“அெதலா ேபாயி#கா;. ெராப க.கமா ஏபாடா>;...”
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“ச.க வா?கா# ெக*-கார#தா, நல தலவ#தா. ஆனா, அ&ைன3 இDக
ெசதவள வசி*<, அத( பி.;கி*ட கால >=; ெகIசிேனா. அ(ப.
அவDகி*ட(ேபாயி, இல தரைதயா, சி&ன நாயக#, ஆாி*ட&னா2
ெசாA, எDக@3( ெபாண ெகா,<ேபாக வழி ப,ணினாரா? எ&ன
மயிராசி&H ேபாயி*டாேன?”
“இ(ப நாDகம*< ேபாcV ேடசன ஒடசி ஒDக ஆ@வள ெகா,-*<
வரEமா3? அவ& ெக< வசி*< இDக வ; ெபாபிளDகள 3லசி(
ேபா<வா&? நாDக இ(ப எ&னேமா ெசாA*<( ேபானா#&H ேபரணி3 இத

ராச(பH நாH ேபாயி#ேதா. எலா ெவவரமா ேக*< எ@தி 3<தி#3

இத தபா, பயி# அத ெபற3 எDக@3( பாைத >டE. ேரா< ேபாடE.
இல&னா... ஜாடா> ரா>த பக ேபா>ற;&H .-> ெசIகி*ேடா.”
வ-> கிணெவ*ட( Oத /ற(ப<வைத எதி பா திராததா சேற
திைககிறா&.

“இ(( ச.க வா?கா# அன(பி நா வத&H ஆ# ெசா&ன;?”
“பி&ன... யாரH(பிசி வத?...”
“யாரH(பE? ந.3 அறிவில? ேசா;ல உ(/(ேபா*< தி&னல?”
“அ(ப நீயா இெதலா ேராசன ப,ணி*< வதியா ஏ,டால...?”
“இல. இ(ப நாIெசாலமா*ேட ந.3( பி&னா- ப-சவDக, ந.காக ரத

சித தயாரா இ#கிறவDக இ#காDக. ெதனெவ<தவதா ெசாறிIசிகE.

ேசதில ெகடகிறவDக நாமதா... நாம எதி (ப கா*-னா அவ க@ ேச;
நேமாட நி(பாDக...”
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“அ; யா#டா அதினி ெபாிய ப-சா@? எDக3 ெசாA(ேபா<,
ெதாிIசிகேறா.”
அவ& விழிக

33கி&றன. 3ர இறD3கிற;.

“உDக@3 ெதாிIசா@தா... நம ஆ@. அமD ேகாயி, நாெமலா ஒ,ணா
திர,ெட=தா ேபாc ஆ# ஒ# மயி# ெச?ய.-யா;. அ(பதா வழி3

வ#வாHவ நம பக நாய இ#3...”

நா*டாைம மீைசதி#கAேலேய ஆ9தி#கிறா&.
“அ; சாி... எ(ப ேபாயி வளசிக( ேபாறீDக?"
“நாள ரா>. க(/H அ(பி-ேய ேபாயி வளசிசி கிடE. அதால க,டா]#
கிளியெதாற, ஆ;3 இத( பக இ#; எலா ஊ#சனDக@, ெமாத

ஒ# நாலாயிர;33 ெகாறயாம. நம பலைத கா*டE. ெபாபிளDக Kட

வரE. அ(ப எ&னேமா எலா# வ; ேபாரா-னாDகதா. இ(ப ஒ#த#3

ஒ# N#சமில. அலா எேதா ைகயில கா ெகடசா க @கடயில 3<தி*<

ேபசாம ேபாயி<றாDக... அலா# வரE...”
“சாி(பா, வார ேபா...”

“த-, க/, அ#வா எலா ெகா,-*< ஒ# ஆ மணிேக வதிடE.

நமெக&னா;3&H நிைனசிர Kடா;. நமள(ேபால ெதாழிலாளி

Nர/திர&...”
“சாி(பா...”

“ேகாயி தி#விழா>3 இDேக; ஒ# ெபாபிள4 மகி எ<தி*<( ேபாகாம
பா;3Dக. ந.3 அ;3 ஒ,E சபதமில.”
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“சாி(பா...”
அவ ‘சாி(பா சாி(பா’ எ& ெசா2ேபா; இவH3 சிறி; சேதக

ேதா&கிற;. “எ&னாடா இத(பய யா#&H நிைனசிராதீDக. நாம பலத

கா*டE...”
“அதா& ெசாA*-ேயடா...! எலா ேக*< கி*UDகல? பா;(/<ேவா...”
“அ(ப... இத ெசாA ேபா*<( ேபாவதா வேத&. நா வார.” வ->

எ=தி#கிறா&. த-ைய எ<; ெகா கிறா&. சா3 ெகாDகாணிைய4
எ<;( ேபா*< ெகா கிறா&.

எலா ஓைசகைள4 அைச>கைள4 ;ைட3 வ,ண ஒ# திைர வி=;
வி<கிற;.

இவ& வாயிப-ைய தா,<ேபா;, அத திைரைய ெமல 3;வ;ேபா

3ழைதயி& சிEDகெலாA ேக*கிற;.
-------------

21

அ இர> ேசா,ட பி& த*ைட எ<; ெகா,< ெசகிறா . ஒ# .=

நாளாகிற;. தா4 Kட காதியிட ேபசவிைல.
காதி ைலயி நி& உ Zற 3.கிறா .

கி*டமா “இ-யா தலல >=தி-கா!” எ& ஓலமி*< ெகா,< வ#கிறா .
“வா?கா# /;3- ேபாயி#கா#. ெசாA*<( ேபாவலா&H வேத.
ேநெதலா ஒேர அலயா அலIசி*ட. இ(பி- இ-யா வதிாிேச!”
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ல*மி நா3ைவ ேசா தி&ன ைவ; ெகா,-#கிறா .
“நா ந_# நாயக ெநலதிேல சபா நட>. நாயகரமா Kட ெர,< நா KA
வ#ேத&H ேபாயி*ேட ெசல>ேக க*டல. இ&னி3 வார(ப ெவள3 வசி(

ேபாசி. பVஸு வ#H நி&H பா ேத வரல. மழேவற Lத( ேபா*<கி*ேட

இ#3. கட ெத#(பக வாரேசதா கா;ல >@திசி. 3Iசிதத ேவற

/-சி*<( ேபாயி#காவளா?”

“அவ ேபச எ<காதீDககா! எ& தலகி க2>=தேத அத ேநயினாலதா.
ேநயி அவ /=; ெத# ெத#வா அலIசி சாவE! எ வ> எாியி;!”
ைகைய ெசா<கி கி*டமா சபிைகயி காதி3 உட 32D3கிற;.
“அவள ஏ& சாப ேபா<ற? அவ அலIசி*டா(பல உன3 நலாயி<மா? நாமதா
ஏெகனேவ ஈன3-ல ெபற; நாயா( ப<றேம, பதாதா?”
“a*ேடாட >=; ெகடDக&H அ-சி(ேப. ஆ/ேரசன( ப,ணி ெதாலசிேட,
/ ள வாணா.&H. அத ஆ/ல ெகாணெதாிI; இ(ப ைக4Dகள>மா(
/-ப*< சதிசிாிகி;.”
“இ(ப இவ# /;3-3( ேபாயி#காரா?”
“ஆமா. பணDகா ேதா; ப,ணE, சDக;ல ேபசEH ெசாA*<(
ேபாயி#கா#...”
கிழவி வாயிAA#; வ; அ#கி உ*கா#கிறா .
“/ ளDகெளலா a*-ல இ#கா?”
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“ேந; Oரா ப*-னி. அ&னாட கIசிகாச கட& வாD3ற கதியாயி#3.

அலா#3 இவ ெவ<3 ;<3&H ேபசி*< திாியிறாேள&H கா*ட.
மா*- வசி*டாDக... நா எ&ன ப,ண(ேபாற...?”

“அ=வாத-? இ;3ேமல எதினிேயா வதி#3. எ&னாடா, நாம ெதா<ற
ெபாபிளய இவH ைக ைவகிறதா&H Kட மா*-#(பாHவ, ஒன3
ெதாியா;. அத க@த ேகானா பய ஒ#தன நபி ஓ- வதா, அெவ >*<*<(

ேபாயி*டா. நாI ெசா&ேன ெசவேன&H இDக ஒ# பக இ#;க. இலா*-

இDக நம 3-ல ஒ#தன ேச;க. காகா 3ளிசா ெகாகாயி<மா?

ேமசாதிகாரH3( ெபா,டாயி#தி*டா நீ ேமசாதி&H

ேச;(பாவளாU&ேன. ெபா/ளயா( ெபற;*< சாதி எ&ன சாதி? அலா

சாதிA4 ெபா/ள சீரழியற சாதிேத. க*ன ெபா,டா*-ய க,E க,ணீ#மா

அ-சி*< வ,- க*-*<( ேபாயி ஊ#ேம4ற ஆ/ள இ#கிற(ப ெபா/ளகி

எ&ன காவ; இ#3? அவHவ ேமேவ*-ய ேபா*<*< டா>U>&H வதி<வா.
இவ கத இ(ப எ&ன ஆசி? த& சன ஊ#நா<&H இலாம ெவர*-*-Dக&H
நம3 இவ ஒ=Dகா இ#தா ஈர இ#3மில? இ(ப எவ& வ#வா&? ேபாc
ேடச&ல அத நாயிDக ெபா/ளய க,டா மா ><மா?”
காதி3 உத<க

;-கி&றன.

3Iசிதைத அவ

பா தி#கிறா . 3ள(ப-யி அ=தகா ைவகவிைல

எனி எ:வா கா வ=கி ெகா,<ேபா? வி<ேமா, அ:வாேற வா9ைக4

கவனமிைல எனி ஊ&ற வழியிலாம ேபா?வி< ேபா2!
தைத ெவ; உதாசீன ெச?தா .

தா?. “ஏ,- க,E...” எ& ஒ# அ&/ ெசா உதி கவிைல. இதைன3,
வா9ைகயி காி(ைப4, கச(ைப4 அPபவி; ெகா,-#(பவ ...

களகளெவ& க,ணி ஊகிற;.
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கி*டமா அவைள( ெபா#

ெபாதித பா ைவயா பா ;ெகா,ேட

“வாேர&...” எ& ேபாகிறா .

“அகா, சா(பிட வாேய?” எ& அதா& K(பி<கிறா .
ல*மி எ;> ேபசாமேல நா3ைவ ைக க=வ த ளி ெசகிறா .
அவ& காதிைய அ(ேபா;தா& பா (பவனாக .க மல#கிறா&.
“கா...யி...கா.யி...”
ஒ# சிாி(/ வழிகிற;. “.யாயி... வ?யா...”
“ேபாடால...” எ& ல*மி த @கிறா .
காதி .&ெபலா வி<தியிA#; வ#ேபா; அவH3 கடைல
உ#,ைடேயா மி*டாேயா வாDகி வ#வா . அத( பழக.

அவHைடய பிற(/ வா9> ஒ# /திய ெபா#ைள அவ@3 அறி>;கிற;.

இத நா3 ெப,ணாக( பிறதி#தா & வயசிேலேய வயி கா?; இற;

ேபாயி#3. இதைன நா*க

உயி வாழேவ வா?(/ இ#தி#கா;.

“ஏ,- இ(ப எ&னா;3 அ=வ?... எ&னேமா, ேபான, வத இ(ப இத
தல3னி> வதி#கல&னா, இேத கி*டமா ஊ# Oரா த.க-சி*< வ#வா?”
“இ(ப ம*< அ-க மா*டா&H எ&ன நிசிய? இவ எ&னா;3 இ(ப உ ள
வதா? ஒளவறியதா!" எ& .E.Eகிறா

பா*-.

“உDக(பா பா தாரா-?”
“அலா பாதாசி. அ-சாசி, . @ 3தி-சி&H ெசா2ற; க2
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த<கி-சி&H ெசா2ற; ேபால ெபா,Eதா ெக*<( ேபா>;&H ஒலக
ெசா2. உ மாதிர எ&ன&H அறிI ெதாிIச ெபாபைளேய அத

ெநனகல&னா?”

அமா@ பா*-4 ேபசிெகா ைகயி அவ@3 க,ணி மைடயாக(
ெப#கி க&னDகளி வழிகிற;.

“a*-ல ெச3லக ேபால நா இ#கிறன, ஏDகி*ட ெசாA*<( ேபானியாU?

/;3-ல, க&யாVதிாி, அவDகதா Uச , ஏDகி*ட ேக3றாDக. காதி எ(பஇ#3&H. அறிIசவDக, ெதாிIசவDக, நாயக a*டமா, எலா /<Dகி
எ<தி*டாDக. வர(/ல வ; ெதறிசி*டா எத( பயிைர4 க,டவDக@

.திசி*<தா ேபாவா. நா;க*<ேல; ந=வி-சி&H ஆ# வயல ெகா,<

வ?(பாHவ? ப-சவ, [<ப*ட 3<ப;ல தைலெய<;வ, அசடகமா
இ#க ெதாியாம ேபாயி*-ேய?”

“எ&ன ம&னிசிற; கிடக*<. எதினி ைமேயா ெசமக( பிறதி#கிற ஊ#
உலக ம&னிகாேத?”
அவ

க,கைள ;ைட; ெகா கிறா .

இரவி பதிரமான இடதி ப<தி#தா2 உறக வரவிைல.
அ& சாAயி& பி-யிA#; த(பி ஓ- வத சாகசைத நிைன;( பா கிறா .

இர> தன3 அைடகல ெகா<த ெசDகமலைத4, மி& வாாிய ஆ`சிேல நா*
KA ேவைல ெச?4 அவ

/#சைன4, 3ழைதைய4 நிைனகிறா .

அவ களிட ஒ# ெபா? கைதைய ெசாA இர> தDகினா . காைல பVஸு3

தணிகாசலேம அவைள K*-வ; /;3-யி ரத Nதியி வி*டா&. பV

சிலைற Kட வாDகி ெகா ள தயDகினா&.

“ஏமா கா; ேதா*ட கழ*- தாரDகற? பாவ, நாDெகா,< உ&ன( பதிரமா
>*<டேற&!” எ& Kட வதா&.
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“ப<பாவி( பயக . இவDக ராசிய தாேன இ(ப நட3;? படவாவ இத( ப-

ஏற வி*டேத த(/: நீDகலா இ(ப- ெதா*டா #Dகியா ஊ@ ஊ@&H

அ=ற; தா /-கல என3! அஹிைச அஹிைச&H ெசா&ன காதி Kட

‘ெபா,Eக

தகா(/3 கதி வகலா. 3தமில’&H ெசாA#கா .

நா& சாவிதிாிகி*ட Kட ெசாேவ&...” எ&ற ஐயாி& ெசாக

ஒAகி&றன.

காதி

“விபசாரதைட ச*டனா எ&ன மாமா...” எ& அவாிட தா& ேக*டா

அவ .

“ஏ&? நீ எ;னா2 ெவளில ெசா&னா உ&ன அ;ல மா*ட வசி<ேவ&H
பய.தினானா?”
“உDக@3 எ(பி- மாமா ெதாிIசிசி?” எ& ஆசாிய(ப*டா .
“இ; ெதாியாதா? இதபா#, இத த#ம, ச*ட எலா ஆபிைளகி

த(பிசிகதா. உDகள( பய.;ற;3 க/Dகற;. அ; ேபாயி-சி&H

இவHவ இ$ட(ப- ேவ*டயா<ற;. உ&ன(ேபால இ#கிற ெபா,Eக இனிேம

அழ3டா;. ேவ,-ய; அ=;*UDக. ெபாபிள மகதா மHஷாபிமான.

அத(பய... நா அவன ஏெழ*< வயசில K*-*< வதி#தா, பாேத&. இ;மாதிாி

ஒ# பிரேயாசன. இலாத மய ெசாமக வதி#3. ச*ட, சகதா, நீDக

இத அநியாயDக

எலா மாத நிகE. இவHவ மாத சDக அ;

இெதலா ேபாA. உDக சDகிAகைள நீDகதா அ;கி*< ஏ&H ேககE.

அ&னிகி#த எதைனேயா அநியாய ேபாயி#3. ஆனா, ஒ,E ம*<

அ(ப-ேய இ#3. ெப,ண-மதனதா. இலா*ட நா3ேமல ப2(ேபா*<
எவனா2 நாலாயிர அIசாயிர பதாயிரH ேக(பானா? பழகின ஆனய

வி*<( /; ஆனய அ-ைம(ப<;றா(பல, உDக@3 நீDகளா விலD3

ேபா*<கறா(பல ெதாட ; வதி*-#3. எDக a*-ல, அவ ேபற(ப, நா பல

சமய ஒ,EI ெசாலாம ரசிசி*-#(ேப&. இ(பி-( ேபறாேள&H ேகாவ

வதாKட அடDகி<. ெப,E3 சமமா ெபா#ளாதார ததர, ெபா(பி
பD3, மாியாைத எலா உ,<. ச*டத மாதE. நீDக ஏ&H ேக*<
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கிளபி*UDக&னா ஒ# பய23 Iசி கிைடயா;. க/ ெபாபிைளகிதானா?
விபசார ெபாபிளயாலா வ#;?...”
சாவிதிாியி& ேசைலைய உ<;ெகா,< ஒ# வார ேபா அத N*- அவ
அவாிட ;ணி>( பாட ேக*டா .

ேத> அD3 அ-க- வ#கிறா& எ&பைத அ(ேபா; தா& அறிதா .
அவைள அD3 க,ட .த நாேள அவ& தி<கி*டாேபா பா தா&.
“நீDக... இDகதா இ#கிறீDகளா?”
“அ*வேக* ராமதர N*<3 வ#ேவ&. நீ... நீDக...”
“நீDக அ&னி3 ஒ*ட வாசல நி&னிDக. ஆனா எ&னால எ;> ெசால

.-யல. ஆனா, உDகள க,ட; எ(பU&னா2 த(பிகEH நிசயமா
நிைனசி*< ஓ-வேத&... தி#பி வார(ப உDகள காணல...”
“இ#ேத&. ைதயகடயில உகா; நீDக ேபாறத( பா ேத&. ஆனா... எ(பிஎ&னால அHமானிக .-4?”
“அதா,டா ெசாA,-#ேத&. நீDக ளா இ(ப இ#கிற ச*டDகைள
ஒ;க Kடா;. உDக விலD3கைள நீDகேள உைடசிகEH!” ேத>

சிாிதா&.

“சாமி, வடெகலா ெபாபிளய வி; வாD3ற;3 சத நட3தா.

ெபாபிளய அட3வ கட& வாD3றாDகளா. இ(ப> /#ச& ெசத;

சிைதயில ப<;கிேறாH ெபாபிளக ேபாறாDகளா.”

“அ:வள>3 இல, நாப ேமலDகறியா? ெவளயாடலடா ேத>, நீதா& தீவிரமா(

256

ேபற. இத( ெபாபிளகள ஒ,Eேசக .-4மா உ&னால? அ;3 ஒ#

:ெம,* ேவE. ெபா=; வி-I எதைன ெப, அவமான சDகதிக

ேக*கிேறா?...” எ&றா அவ .

“ஏ& சாமி அ>Dகள K*<ற :ெம&ைட4 ஆபிளதா ஆரபிகணமா?...”
எ& ேத> சிாிதா& அவைள( பா ;.

“ஆமா,டா, அவDகதா ெவளில தல நீ*டேவ இ(ப பயமாயி#3ேத? அெதலா
இல, உDக@3 நல; ெச?ய வாரH நபிைக 3<கேல&னா
வ#வாDகளா? அதா& ெசா&ேன&!”
“ஆரபிசி*டா( ேபா சாமி. இவDக வா9ைகைய ஒ# ச*ட பாதிசா,

ச.தாயதி& வளைமைய4தா பாதிகி;. இவDகள( ேபாலவDக ஊ#3 வ;

ெபாபிளDக கி*ட மனமாறைத ெகா,<வரE. கிராமதில எ; ேபச

.-யிறதில?”

“ஜமாயிடா, உன3 இ(பேவ எ& நலாசி. அத கால;ல ேதவதாசி ஒழி(/3

.;ல*மி ெர*- ச*ட சைபயில அ(ப- ஒ# எதி (ைப சமாளிசாDக(பா.

ேதவதாசி .ைற ஒழிIசாசி&றாDக. ஆனா, இ&னிகி ெபா,EDகள வ

வியாபார ெச?யிற; ச வசாதாரணமாயி#3. ப-கிற;, சபாதிகிற; எ;>

மனைச மாதல. இ;3 .தல ஆபிளDக மாறேவE. இவHவள அ-சிதா&

மாதE. உ@;(ேபான சாதி(பழக, சபிரதாய, சக( பழக, சமய(

பழக எலா மாறE. ஒ# ெபாபிைள காவAலாம ஒ# தனி மனிசDகி*ட

அ/*<*டா மானD3ைலகிறதா? எ&ன அநியாயடா இ&னி3 நட3;?
ந ளிரவி அவ ேக*ட, உைரத ெசாக
அவ தத ;ணிவி அவ

ேக*3 ெச?தி.

உயி#ட& ஒAகி&றன.

ேத>>ட& தி#பி வதி#கிறா . வத>ட& .தA

“ஏ,- Lக வரAயா, .ளDகால க*-*< உகாதி#கிற?”
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“எ&னா-? எ&னா-? எ;னா2 இ#திசி&னா ெசாA ெதால. தாய(ேபால
சீரளிய வாணா.”
“யமா, 3Iசித. ேபாcV Vேடச&ல இ#(பாேள. உ&ைன4 எ&ைன4 ேபால
ெபாபைளதான! இ;3 .-ேவ கிைடயாதா? அ&னிேல; இ&னி வரயி2,
கா*<மிரா,- காலேத;, இ&னி3 சதிரH3 மHச& ேபாற காலதி2

ஒேர நீதிதானா? இ(பலா ேபாcV Vேடஷ&ல ஒ# ெபாபைள4 ராவில
வசி#க Kடா;&H ச*ட இ#3தா?”
“ச*ட எதினிேயாதா இ#3&H ெசாறாDக. அெதா,E நம3
உத>றதிAேய?”

“அமா, ஒதவாத ச*டத நா ம*< ஏ& வகE? ஒதவாத ச*ட;3 நாம
ஏ& அIசி நடகE?...”
“அIசல&னா எ&னா- ெச?ய .-4?”
“ெபாபளகி( ெபாபைளேய எதிாியா நிகாம நம எனH நிைனகE.
கி*டமா 3Iசிதத எ&னா தி*< தி*<சி? 3Iசித ஏேதா ஊ#ேல; /#ச&

ெவர*- வதிசி&H பா*- ெசாAசி. இ(பி- வத உடேன அவைள

க,ணியமா ஆ# வாழ விடல. க*-ன ெபாIசாதி / ளக@3 ;ேராக ெசIச

Nர/திரH3 கச க*-கி*< இ(ப எலா ேபாரா<வாDக. ஆனா,

3Iசித...? அவ எ<ப*ட ெபாபிள. ஆ, ஊ&னா அவ விவசாய சDக;3
ெமபாில, மாத சDக;ல இல, ஆ# ெசல> ெச?யிற;&H ேக*டா2
ேக*பா? நாம ஒ# ப; B ெபாபிள ேபாயி, எ,டா ெபாபிளைய ராவில
ேடச&ல அடசி வசிய&H ேக*டா?... ேக*டா? நாDக OசிDக இல, ெகா*<ற
ேத@&H காமிசா?...”
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இ#ளி அத 3ரA /திய .3ட& தாயி& ெசவிகளி பா?கிற;.
“ஏ,-? ேபாAச நாம எ;;க .-4மா?”
“ஒ#தரா .-யா;. ெபாபிள&னா, அவள. அவள எ(பி-4 நகிடலா&H
இ#கிறத எலா# ேசதா மாத .-யாதா? அமா ஆ/ளக வ; நம பக

இ#க மா*டா&H ேதாE;. த(பி தவறி யாேரா ஒ#தக இ#(பாDகளா

இ#3. நாமேள ேச; இ;3 ஒ# நியாய ேகக இ; சத (ப... நா இத
ந=வ விடKடா;.”
-----------

22

நவராதிாி விழா ெதாடDக( ேபாகிற;.
ெப#மா

ேகாயி, சிவ& ேகாயி இர,-2 வழக;3 அதிக(ப-யான

Oைஜகளி 3#க

பரபர(பாக இ#கிறா .

மாாியம& ேகாயி /;(பிக(ப*-#கிற;. ைத சிப ேகா/ர ேகாபி

வ,ண( பி&/லதி சிபDக
3

/திய ெபாA> ெகா,< விளD3கி&றன.

.& ம,டப ெமா*ைடயாக இ#த;. அத3 சிம; Kைர

ேபா*-#கிறா க . ெவளிவாி ெவ,ைம4 சிவ(/மாக( ப*ைட தீ*-

;லD3கிற;.
3-ைசக
ெப,க

இ#த இட ;(/ரவாக சமமாக( ப*-#கிற;.
ெபாDகAட ‘ேகா<’ கிழிதி#கிறா க .

கைட க,ணிக

ேசாி( பி ைளக

வர(ேபாவத3 .&ேனா- ஒ# ெதா*- ரா*-ன வதி#கிற;.
ஏக;ட& எ*ட நி& பா ; ெகா,-#ைகயி, மற

சிவ சிமிய ப;ைபசா> இ#ப; ைபசா> ெகா<; அதி ழ&
களிகிறா க .
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ஆDகாD3 வயகளி& இைடேய, கிராமDகளி& ெவளிேய ஒ;3(/றDகளி .*<
.*டா? ைவேகா ேவ?த;, ெவ Kைரயாக> ம, வ களாக>

விளD3 3-களி ஒ# /திய கிள சி உ#வாவைத ேதா வி3 எத
அைடயாள. இத( ப3திகளி ெதாியவிைல. 3#க

மல ெகா?கிறா .

3ளதி ஏ*ைடயாவி& N*<3 ெசாதமான நா&3 வா;க@, த&

உடைமயாளைர விள3 க`ர;ட& அ&னDகைள(ேபா உல>கி&றன.
மா*< வாகட ெச?4 ஆபதிாி கிழவ& இ#மி ெகா,< ஆ(
ப-;ைறயி ப ;ல3கிறா&.

மைழ ெப?; சகதியாயி#(பதா ஆேறார ேம*<( பாைத வ=3ெம& பVைஸ

ஊ#3

Pைழய விடாமேல தி#(பிவி*டா&. ச.க நட; வ#கிறா . ெவயி

 ெள& வி=கிற;.

இத ெவயிA .தி த மணிக

3(ெப& ப=3. அவைட3 தயாரா3.

சனி, ஞாயி வ;வி<கிற;. திDக* கிழைமதா& ெச& Nர/திரைன வி<வி;

வர .யசி ெச?யேவ,<. அத3

பண... பண திர*டேவ,<.

வ->... த-ைய ஊ&றி ெகா,< ஆ( பால கட; ஓ<வ; ெதாிகிற;.
ச.க எதி ெவயி23 க,கைள சாி; ெகா,< K>கிறா .
“வ-ேவா?...!... வ-...ேவா?...?”
அவ& தி#பி( பா கவிைல.
இர> .=வ; உறDகவிைல.
அவ க@3 எதிராக( ேபாரா*ட நட;வ; எ& K-(ேபசி .-> எ<கேவ
ேநரமாகிவி*ட;. ப<த இடதி *ைட(Oசிக , ம,ைடைய ெகா;
பிரைனக .
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ெபா&ன-யா& காதிைய க*<வா& எ& ேதா&றவிைல. ஐயைர( பா க

இ(ேபா; ேநரமிலாமலாகிவி*ட;.

N*<(பக தி#/.& ஆகைர ேம*- அ நிபைத( பா கிறா .
“ஏ,-, அDேக ேபாயி நிகற?...”
வ->... அவHகாகவா?
“எ&னா-?”
“ஒ,ணில(பா... நா>... நா> ஓ-*டா&...”
“எDக?”
“அமா@ அகா@ ேபானாDக. இவH Kட( ேபாற&H ஓ-னா. 1மி
ேபா*<*<( ேபானாDக. ெராப க;னா& ெதாற;>*ேட&.”
“அமா@ அகா@ எDக ேபாயி*டாDக?”
எ(ப- ெசாவ;?
“எ&னா- நிகற? எDக ேபாயி*டாDக?”
“கி*டமா மாமி வ; ராதிாி அ=திசி. ெர,< ேப# காலம எலா(
ெப,<வள4 ேச;*<, அVதமDகல ேபாc ேடச&ல ேபாயி ஆ (பா*ட
ெச?ய( ேபாறாDக...”
ச.க திைககிறா .
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“பா*-ெயDக?”
“இDகதா இத( ெபா/ளகெளலா ேச;கி*<( ேபாக( ேபா>;...”
“அட? இவ@வ@3 இ/*< தயிாிய வதி-சா? ஆ/ளக எலா
ெதாலIசி*டாDக&H இவ@வ ெகளபி*டா@Dகளா?”
“ேவற ஆ# இDக வத;! ேத> வதானா?”
அ இைல எ& தைலைய ஆ*<கிறா .
“இெத&னடா இ;!...”
அவ வாயி .றதி வ; நிகிறா .
த,ணி ெகா,<வ# #மணி பா ; வி<கிறா .
“அ,ண& இத வதி*டா#. எ&னாDக!... நாDக ெபா,<வ ளா ேபாcV
ேடசH3( ேபாற;&னா .-ெவ<தி#3. த,ணி ெகா,டா; ெவசி*<,
அலா ேபாற. நீDக / ள 3*-ய( பாதி*< a*ட ெபா(பா இ#Dக!”
“அட... அ/*< தயிாிய வதி<சா? இெதலா ஆ# ெகள(பி >*ட;?”
“ஆ# ெகள(பி >டE?... யா#&னா2 ெகள(பி >டEனா வ#மா! எ(ப4
நீDகதா ேபாவிய? இ(ப நாDக ேபாற. பதிேனா# மணி வா3ல அலா
அVதமDகல ேரா*-ல வதி<Dக&H ல*மியகா, ெசாA*<( ேபாசி.
தலவ# ெபIசாதியாேச, ெசா&னா ேககவானா?”
ச.க உண சிைய வி=Dகி ெகா கிறா .
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ெசவைதயH ேகா-யா& N*< தாதா> ெவயிA நிகி&றன .
“இ(பதா வாீDகளா, ெமாதலாளி... அலா ேபாcV ேடஷ& வளசிக(
ேபாறாDகளா? நம ெபாபிளக@3 எமா ெதகிாிய பா#Dக!”
“வளசிகிட*ட, ஆனா நாம இDக உகாதி#கிறதா?...”
அமா வ#கிறா . க,கைள சாி; ெகா,<.
“அலா# ேரா*டா,ட ேபாறாவ. ேச;# மத3க(பால ஒடயா# a*ட ேபாயி
ெசாA*< வார காலேமேய 3(ப& சாபார அH(பிசி#3. இவ@வலா

ேபானா ஒ# தவ த,ணிேவாEமில?...”

“அ; சாி, ஆ# இெதலா இ(ப திU H ெகள(பி வி*ட; அமா?”
“ஏ,டா... ஆ#&னா2 ெகள(பEமா? வ3;(/ ள அத ேநர வத;
வாரா(/லதா. எ&னா அ3ரவ; ெபாபிள எதினி3( ெபா(பா? காதி

திU H ராதிாி எதிாிசி( ேபாலானா. ெபாபிளய( ேபாcV ேடச&ல ைவக
அதிகார இல. ேபாயி >ட ெசா2வனா. ெகளபி*டா@வ ேபாவ*<H

நாHதா ெசா&ேன. தா, ஆ;க(பால ேமகால ெகளகால எலா ேசாி சன.
ெபாபிள4 ேபாDகடா&H ெசால ெசா&ேன. இத ெகளவH ெகாமாி(

ெப,E இல&னா நாHதா ேபாயி#(ேப&. வத; வார;, ;ணிIச-(
ேபாவ! இனிேம எ&னா;3- பய(படE? இனிேம எழக( ேபாற;
ஒ,ணில&H ேபாக ெசா&ேன...”
ச.க ச*ைட( ைபயி கடனாக( ெப வத ஐப; 1பாைய ெந#-
ெகா கிறா . ேபாகாதீ க

எ& த<க அவ#3 எத அதிகார. இைல.

ஆனா, காதியா இ:வள> /ைக எ=ப( ெபாறி இ*-#கிறா ?
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NரமDகலதி ஒ# ெபா; K*ட ேபா*-#கிறா க

எ&ற நிைன> வ#கிற;.

ஊன.ேறா#3 உதவியளி3 வDகி விழா. எD3 பா தா2 ெபாிய ெபாிய

விளபரDக

ெதாDகின. ெபாிய சாைலயி /;3-யி ஆ*சியாள கைள,

அதிப கைள வா9; வைள>க@ ேதாரணDக@ அம களமாக இ#தன.
காவ;ைற மிக ெக<பி-யாக இ#3 இத ேநரதி, இவ க

ஆ (பா*ட

ெச?ய( /3தா எ&ன நட3?
ச.க N*<3

அ- ைவகாமேல 3ளைத றிெகா,< வயகளி]ேட

ெசகிறா . ஒ# ஈ காைக ெத&படவிைல. அத ேநர;3 ெவயி2, கதி வ;

தைலயைச3 பயிாி& ெம&ைமயான வாசைன4 அவ#3 உதவிைல.

அம& ேகாயி ேசாியி& .& வ,ணா 3ளதி& பக /தியெதா# வெரா*3-ைச வெரா&றி ெதாிகிற;.

‘ஊன.ேறா#3 நவா9> ைசகி

வழD3 தி*ட!...’

‘விதைவய#3 மவா9> - உதவி ெதாைகயளி3 தி*ட!...’
‘ெதாழிலாளிக@3 சாதனDக

அளி3 தி*ட.’

அத வெரா*-ைய தவிர, ேவ எ;> ேசாியி /;ைமயாக ெதாியவிைல.
வ,ணா 3ள நாகாிககாாியி& அப உைடேபா பாசியாைட உ<; த&
வற*சிைய மைற; ெகா,-#கிற;. ேம சாதியா அD3 வரமா*டா க .
அ=3 வ,<கைள( ேபா சில 3ழைதக@ சிவ சிமிய# பாைதயி

நட;வ# அவைர .ைற;( பா கி&றன . மறப- எத உசாக உயி (/

இைல. N<கெளலா வைமயினா த& ேமனி மைறக இயலாத 3மாி, கத
ெகா,< - நாணி க, /ைத(பைத( ேபா க, /ைத; கிடகி&றன.
ஒ&றி ஒ# கிழவி, ேம சீைல கிழிச2ட& இனிேம எனெக&ன எ&
உ*கா ; கிடகிறா .
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“ஆயா, ேத> a< எDக இ#3?”
ஆயா>3 3ர கா*டKட சதியிைல ேபா2! ைகைய ம*< அத

திைசயி அைசகிறா .

இெத&ன, ஊேர <காடா ேபாயி*டா(/ல ஆர4 காேணா...!
படைல3

சில 3-ைசக , ெசாறி நா?க . ஆ*<( /=ைகக

நிைறத

தி,ைணயி இ&ெனா# கிழ. பிறத ேமனியி ஒ# பய அ=;ெகா,<

நிகிறா&.

“ஏ,டா அ=>ற? அமாலா எDக?"
ைபய& விசி; விசி; அ=வதிேலேய இ#கிறா&.
நட>, அவைட எ& ேவைல ெந#3 காலDகளி தா& 3-ைசக

இ:வா

ெவைமயாக கா*சியளி3. இத நிைல இ(ேபா; அசாதாரண. Dகி

பிளாசி ேபா*ட 3-ைச ஒ& நாகாிகமாக ெதாிகிற;. பிளா கத>

O*-யி#கிற;.

“ஏ பயேல? இத a*<காரDகலா எDக?”
யா#3 ெசால ெதாியவிைல.
ெவயி உசி3 ஏகிற;. அத3

எலா# கிளபி இ#(பா களா எ&ன?

உ @ற ஒ# ேதாவி உண > எாிச2 ம,<கி&றன.
சாைலைய ெதா< இடதி சாகா -ெகா,< ஒ# சி கைட. அD3
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விளபரதி ஊன.ேறா உதவி, சலைவ ெதாழிலாள#3 அைமச இVதிாி(

ெப*- வழD3கிறா .

ஒ#கா மாைல K*ட;3 இ(ேபாேத எேலா# ேபாயி#(பா களா!
சாைலயி க,கைள ெகா,< பா ைகயி சDக ெகா-ைய Lகிெகா,<,
நாைல; ேப வ#வ; ெதாிகிற;. இர,< ெப,பி ைளக , & ஆ,க .

3ழைதைய Lகிெகா,< வ#கிறா

ஒ# ெப,.

“வணக அ,ேண! நாDக 3ம*iாிேல; வார.”
“ஆ# ெசாAயH(பிச;?”
“ெசதமி&னதா, பளனி, 3(ப& சாபா# மவ ைசகி ள வ; ெசா&னா. அலா
வாDக அதமDகல ேபாc ேடசனா,ட, தலவர( /-சி வசி#காவ&னா,
ஒடேன ஓ-யார...”

ஓர; கைடயி ெவறிைல /ைகயிைல வாDகி ெகா,< நடகி&றன .
“நாI ெசா&ன, தலவர இல. ெபாபிளயதா /-சி வசி#3&H
ெசா&னா&H, நீ இல&ேன!... சசாரததா /-சி#காவளா, இல...”
“கி$டா, மாாியமD ேகாயி நைகய தி#-*டா&H அநியாயமா பழிேபா*<
Nர/திர&Dகற ேதாழைர4, 3IசிதமாDகற ெபாபிளய4 ேந;( /-சி
வசி#கா. இத அநியாயைத க,-கதா ேபாேறா இ(ப.”
3#தி சிவ(பான ெகா- ஒ&தா& அவ க@ைடய விதியாசமான த&ைமைய

எ<;ைரகிற;. சாைலயி ெசல ெசல, ஆDகாD3 வயகைரகளி ஒைற4

இர*ைட4 ஆE ெப,Eமாக வ#கி&றன .
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இவ க

நட>ேகா, உழ>ேகா ெசலவிைல எ&பைத ெகா-க

கா*<கி&றன.

இன

NரமDகல சாைல .க(பி ேமா# நீ#மாக கைர; ைவ;ெகா,< கதசாமி
வழD3கிறா&. 3#வி சிவ(/ ெவறிைல வா4 நைரத .-4மாக உைடயா
நிகிறா .

“வணக சாமி...”
“ேல, ச.கமா, பாதியாட ெபாபிளகள? அ(ப .த.தல நாம /;3-3
கிளபினேம, நா(ப;.Eல? அ(பி- இ#3! .=க ெபாபிளகதா. காதி
காலம வதிசி, ஆமணி இ#3. 3(பDKட, மாமா இ(பி- சமாசார. நாDக

ேபாக( ேபாறனிசி. அ;3 ள இ:வள> K*ட K*டEனா அவிDக@3
எதினி ஆேராச இ#கE?” “மதிாி வ; விழாவில இ&னி3?... இ(ப

ேபாc வதிடா;...?”
“விழா .தாநா ள?... அ; ஒ# சாDகிய. க*சிகார& நா2 ேப#3 வழDகி
எலா ஆயி(ேபாேச!...”
“நா ேததிய கவனிகAயா? இ&னி3 இ#பெத*-ல, அ; இ#வதா...”
இவ காதிைய4 ல*மிைய4 பா கவிைல. கி*டமாவி& .கதி

சலனமிைல. இவைர( பா ; “வணக அ,ேண” எ& ெதாிவிகிறா . அவ

மன3 3Iசித;காக இதைன ெபாிய ஆ (பா*ட ெச?வ;
ெபாகவிைல ேபா2!

“எதினி மணி3 கிள/றாDகளா?”
ஓரதி அம ; ஒ# ெப, 3ழைத3( பா ெகா<கிறா .
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“அதா ேபாயி#காவ, மி&னா- ெகாIச ேப#. ெபா/ள வசி#க
Kடாதாமில! நமெக&ன எள> ெதாியி;!”
“இதா எDக ெகா=தியா மவள இ*<*<( ேபாயி க,டமானி4 ேபசினாHவ...
எதினிேயா!”
ஆல மர; 3#விக

இைரவ;ேபா ஒ# கலகல(/.

ெபா=; சாய ெதாடD3 ேநரதி இவ க

அணி கிள/கிற;.

“மாத ஒைம, ஒD3க!”
“ெப,ைண இழி> ெச?4 ேப?கேள, ஒ-(ேபாDக !”
ேத>வி& 3ர தனி; ஒAக, பல 3ரக@ .ைற ைவகி&றன.
“நிரபராதிகைள வி<தைல ெச?!”
“3Iசிதைத வி<தைல ெச?! காவ நிைலயDகைள கபழி(/

நிைலயDகளாகாதீ ! மாத தைம இழி> ெச?4 மடைமைய ெகா@;ேவா!”
காதி3 எDகி#; இதைன ஆேவச வ#கிற;? ல*மி பழி தீ க
வதி#கிறாளா? ெந அைறைவ ஆைல4, ெபாிய ப ளிKட. இடெபற
அVதமDகல; கைட Nதியி அ,ைம காலDகளி க,டறியாத ெப,க

K*ட. அத காவ நிைலய உய மதி(/( ெபற /றகாவ நிைலயதிA#;
ஏற க,ட பி& இதைகய ெகளரவ;3 ஆளாவ; இ;ேவ .த தடைவ.
K*டதி, ஐ;ெகா# விகிதேம ஆ,க

கலதி#கி&றன . அவ க@

விளி/ க*-ெகா,< நிகி&றன . இவ க

காவ நிைலயைத ெந#D3

.&ேப நிைலயதிA#; காவல மறிகி&றன .
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“3Iசிதைத வி<தைல ெச?! காவ நிைலய கபழி(/ நிைலயமல!”
ச.க .& பக ெசல வி#பவிைல. K*டதி& பி&ேன அவ#,

NரமDகல; ரா>, சி&ைனயா>, ேச தாேபா நிகி&றன . வ->

த-4ட& ந<வி மீைசைய .கிெகா,< நிகிறா&.
மாைல ெவயி இறD3 ேநர.

“எலா தி#பி( ேபாDக! ேபாயி<Dக! இDக ஒ# ெபாபிள4 காவ
நிைலயதி கிைடயா;!”
“ெபா?! 3Iசிதைத4 Nர /திரைன4 இD3 ெகா,<வதீ க , 3Iசிதைத

வி<தைல ெச?4Dக ?”

“இதா... Vேடஷ&ல யா# ெகைடயா;. ெபாபிளய ேந; ராேவ வி*<வி*ேடா.
எ&ன;3 Nணா ஆ (பா*ட ப,EறிDக?”
இ; ஒ# [9சியா? நிசமா?
“இDேக ெப, யா# இைல. Nணாக ஆ (பா*ட ெசI கலவர ப,ணாதீDக.
ேபாDக!”
“3Iசித இைல எ&பைத எ(ப- ந/வ;?”
“நீவாணா உ ளாற வா...! பா#?”
“சீ!” எ& காறி உமி9கிறா

ல*மி.

“நாDக அதினி ேப# உ ளாற வ; பா (ேபா!”
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“இதமா, N, வ/ ப,ணாம மாியாதயா( ேபாயி<Dக. ெப, பி ைளகைள

இர>3 ைவ(பதிைல. வி*<வி<கிேறா. காலம Vேடஷ&ல வ; அவDக பதி>

ெசIசி*<( ேபாயி<வாDக!”

“அ(ப. அதமா எDக இ#காDக&னா2 ;(/ ெசாலEமல?” ல*மி4
காதி4ேம ேப வா ைத நட;கிறா க .

“அ; நாDக ெசாறதில. வாணா காலம எ*<மணி3 வ#வா. வ;
பா ;3Dக!” இவ க

எ&ன ெச?வெத& திைகைகயி படா படாெர&

அதி ேவ*<கைள( ேபா& ஓைச ேக*க, K*டதினிைடேய இ#; பாைன
;,<க

காகிதDக

ெவ-; சிதற, “ஐேயா, <றா&, <றா&” எ& ெப,க

அேலாகேலாலமாக அத 3கிய கைடெத#வி& ஓரDகளி சிதறி(

ேபாகி&றன . ெவளியி#; காA3ப /3; த @வைத( /ாி; ெகா,ட

வ->, ெப,க@3 காவலாக வத ேவ சில ஆடவ க@ ைகத-களா2,
ெகா- க/களா2 தாக ெதாடD3கி&றன .

“ச*-3 ள ப*டா ெவ-ய வசி ெகா@தி#கிறாHவ... நம ஆ@வ
அைமதியா இ#Dக. ேதாழெரலா அைமதியாக இ#Dக!”
கக

வ; வி=கி&றன. ச.கதி& ெநறிைய ஒ# Kரான க பத பா கிற;.

ல*மி3 ேதாளி அ- வி=கிற;. ஒ# ந<தர வயகாாி ேமாத(ப*< கீேழ

வி=கிறா . காவலாி& 3,டாத- ழ& 3ழ(பைத அடக அக(ப*டவ
ம,ைடைய உைட; வி<கிற;.

ஒ&றிர,< ேவ-ைக பா தவ க Kட அவசரமாக கைடகைள -வி*டன .
வ->வி& ேதா ப*ைடயி வி=த அ-, அவைன தைரயி N9தி வி<கிற;.

மீ,< எ=; ெப,பி ைளக
ைககளி ஓDகி அ- வி=கிற;.

தைலகளி அ- விழKடாெத& த<கிறா&.
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காதி இதைகய கலவரைத எதி பா தி#கவிைல. சிபி ைள உசாக;ட&

.& வாிைசயி நி&ற அவ@3 ெநI பைதகிற;. ேத> வ->ைவ Lகி

நிதி ேதாளி ைக ெகா<; ெசகிறா&.

கீேழ வி=த ெப,ணி& .கதி த,ணிைர ெதளி; .த2தவி ெச?ய சில
விைரகி&றன . அதிேநரதி ெபாெல& மல த /தரைன; மிதிப*<

சிைத; ம,ேணா< /ர,டாேபா& அவ க@ைடய நபிைக உசாகDக
சிைத; ேபாகி&றன.
--------------

23

அ>3 உ ேள அ- ைவகேவ ேதா&றவிைல. சிறி; ேநர ெகாைல ஆ

கைர ேம*-A#; எதி  சாாியி ெச2 ஆ*கைள( பா கிறா . இ&H

சிறி; ேநர வாசA இறDகி, கிழேக 3ளகைர வைரயி2 ெச& வா?கா

கட; யாேரH வ#கிறா களா எ& பா கிறா .

அவ கெளலா அVதமDகல ேபானா, ேபாcV ேடஷ& ஆ (பா*ட எ&றா
எ(ேபா; வ#வா கேளா?
கH அவ& மாமியா  கிழவி4 தி,ைணயி 3தியி#கிறா க .
“நா>வ உ ேள ேபா*-#கியா அ?”
“இல பா*-. அவனதா ேத<ேற, காலம ஒ-( ேபாயி*டா...”
“அDக ேகாயிலா,ட ரா*-ன வதி#கில? எலா ஓ-(ேபாயி#3Dக...”
N*<3

ஒ- வ#கிறா . பா*- தாதா>3 ேசா நீ#மாக உ(/(ேபா*<

மிளகா? ;ைவய2ட& ைவ; ெகா<கிறா .

“ேசா சமசி ைவகிறாயா-?... எ;னா2 ேபா*< ஒ# 3ள/ காசி வ?யி.
அத(பய எDக இ#கிறாேனா?”
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“காண பா*-..!”
“ஓ-( ேபாயி*< வ#வா. எ&னேமா க(பேல .=>றா(பல இ#3, அவன(பதி
எ&ன இ(ப?”
அ>3 உ Zற ஏேதா ஓ அச ஆ*ெகா @கிற;. ேசாைற வ-; ைவ;,

ஒ# கார 3ழைப K*- ைவகிறா . N<ெப#கி, மா<க@3 த,ணி
கா*-, எலா ேவைலைய4 .-தாயி. ெவயி பி& .ற; வாி

ஓ-வி*ட;.

காதி மணிகணகாக( /தக ப-(பா . படDக
ஏேதH N*<3

ெபா#தா;.

ெச?வா . அ>3 N*<3

கதிாி(பா . ஒ*<வா .
உ*கா தி#கேவ

நா3 இதைன ேநர எD3 ேபா? வராமA#ததிைல. ஒ#.ைற ம#

நீகி

வைரயி2 ேபா?வி*டா&. அவைன அத( பகதி எலா#3 ெதாி4.

ெகா,< வ; வி*< வி<வா க . அவH3 த,ணிைர க,டா பய. ஆ

3ளதி நிசயமாக இறDகமா*டா&.

ெந#(/(ெப*- கிைடதா ெகா@;வா&. `- 3-கேவ,< எ& சாைட

கா*<வா&. ெவளிேய யாேரH 3-; ெகா,-#தா ேபா? ேக*பா&.
ேகா- தாதா அவH3( `- 3-க ெகா<(பா . அவ

அமா தி*<வா ...

“எ&னா-? அ? இDக வ; நிகிற?”
“நாயக a*டமா!”
“வாDகமா... வாDகமா!...”
“எ&னா-? எலா ேபசிகிறாவ? உDககா வதி*டாளாேம?”
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“வாDகமா, பா*- இ#3...”
“ேக*ட;3( பதில காணல?...”
“ஆமாமா. அலா# இ&னி3 அVதமDகல ேபாயி#காவ...”
“எ&னா விேசச?”
“Nர/திர& மாமாவ( ேபாcசில /-சி வசி#காவல? அ;3தா?”
நாயகரமா /#வைத ளிகிறா .
“அ;3 இவDெகலா ேபாயி எ&ன ெச?ய( ேபாறாDக-?”
“என3 ெதாியா;Dக, பா*-கி*ட ேக@Dக...”
“சா;ாிய காாியாேச நீ! ஏ,-! ேகாயி விழா>3 இ(ப ஆ# மகி எ<தி*<(
ேபாயி 3பி<றதிைல&H தீதி-சா?”
“அத(பதி எலா ேபசிகADக. a*<(பக வாDகமா, பா*- இ#3...”
“*< வAகி;- ெகாIச வாத மடகி எல ெகா,டா&H ஒDகி*ட ெசால
ெசாA அச;*ேட. ேகாமதி ெசா&னா, ைலயா >*< ெகாைலயில

இ#3&H. அ;வர வதேம ேகாயில எ&னேமா வ ணெமலா

அ-சி#காவ&னாDகேள, பாதி*<( ேபாவH வேத. நீ இDக ேம*<ல
நிகிறிேய? ஏ&H ேக*ேட&. உ ள ேபா-! கால ெக*< கிட3;!”
மாைல 3கி மIச

.கி க#ைம பர>கிற;.

ெவளியி க*-ய மா*ைட உ ேள க*- சாணிைய எ#3ழியி ேபா*டாயி.
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அ>3( ெபா=ைத( பி-; த ளினா2 ேபாகவிைல. தா9வைரயி2 ள

அைற நா3விலாம திற; விறிசி*< கிடகிற;. அகைரயி

க @கைடயி பளிெச& ெப*ேராமாV ைல* ெதாிகிற;. கீேழ பாபா?

ெநளி4 ஆ. .;கி வாி(பால. அத& மீ; நிழ2#வDக

ெசா*டா?

ெசா*< பனி;ளி(ேபா ஒ:ெவா&றாக நக ; வ#கி&றன.
ெகாக

ெஙா?ெய& ெசவிகளி பா<கி&றன.

மாாியமாவி& 3ர ேக*ட;.
“/ ள வதிசா?”
“ஆ# அ(பாவயா ேக3றிDக? அவ# காலம வதி*<( ேபாயி*டா#...”
“அவDகலா இ(ப எDக வ#வாDக? நா>... அரச மரத-ல 3தி*< `-

3-சி*-#3. / ளDக ளா K- சிாிசி சீ*<;Dக. இ; /க >*<*<
இ#தி. a*<3 ெதாி4ேமா, ெதாியாேதா&H ஓ-யாேத. ேசா
வசீDகளா?...”
“வேச! நீDக சா(பி<றீDகளா?...”
ெவறிைல சாைற ;(பிவி*< ேவ,டா எ& மாாியமா ைககா*<கிறா .
“நா ேபாேற&. பதனமா இ#;க. அத( பயல .<கி >*<*<( ேபாேற&.
ெர,< ெவற> இ#தா தாேய?”
.* ளிைய ஒ-; Kைடயி ைவ; ெகா,< ெசகிறா . இவ க@ேக

விற3 தீ ;வி*ட;. Dகி கா*- ேபா? ெகாIச ேசகாி; வரேவ,<.
ெகாைல(படைல இ=; க*-வி*< வாசபக வ#கிறா .
“ேசா சா(பி*<*<( ப<;கU. நா கன( ேபாயி( பா;*< வர
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ெசா2ற.”
கிழவ எ=; ேக*கிறா . “எலா எDக ேபாயி*டாவ?”
“.&ன ேபானேம /;3-3 அ(ப- எலா ேபாயி#காவ.”
“KA தவராறா?...”
“இல... ெபாபிளய( ேபாcசில K*-*<( ேபாயி#கிறானா...”
ஒ# வைசைய உதி ; வி*< சாராயைத( ப#3கிறா .
ெலா ெலாெக& இ#ம வ#கிற;.
ெத#வி பி ைளக

ேபா3 அரவDக .

3Iக

யா N*-ேலா பி ைள அ=கிற;.
மாடதி .E .Eெக& சினி விள3 எாிகிற;.
ந<வி*- அ விாி(ைப விாி;( ப<கிறா . பா*- அ#கி வ; #Dகிய

ைகைய அவ

தைலயி இதமாக ைவகிறா .

“ேசா தி&னியா க,E?...”
“அ>Dகலா வர*<ேம!...”
இ#ளி Dகி ேதாைகக

சரசர(ப;ேபா ஓைச ேக*கிற;.

“பா*-! நா>... நா> வதி#கிறா...?”
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“நீ இ#. நா ேபாயி( பாகிேற...”
பா*- பி&பக கதைவ திறகிறா .
பி&பக யா யாேரா ஒ-வ# அரவDக . கிழவி3 ெநI திெக&
32D3கிற;. நா ேமல,ணதி ஒ*- ெகா கிற;. அவ
அ=தமாக தாளி<கிறா .

உ ேள வ; கதைவ

அ விளைக ைகயி எ<;ெகா,< வாயிபக நா3 வதி#கிறாேனா
எ& பா க( ேபாகிறா .

அ<த கண வாசA ெவ ைள4 ச ைள4மாக இ#ளி உ#வDக . ஒ#

ெமா*ைட பனிய&, “ேட?, சிகி ;ணிய அ>Dகடா வசமா சிகி*டா” எ&

ெகாகாிகிற; இர*ைட ெதா,ைடயி.
கிழவி3 எ(ப-( /லனாயிேறா?

அ<த நிமிஷ உலைக அவ& ைகயி வி=கிற;.
“ேட மாடா, கா, அமாசி...! எலா வாDக!...”
பா*- அைவ உ ேள இ=; வ; ந<N*< கத>க
வி<கிறா .

இர,ைட4 தாழி*<

கிழவ தி<கி*< எ=தாேபா தி,ைணயி வைச ெபாழிகிறா . ஈK*ட

ேபா வாயிA K-வி<கிற;. ெசவைதயH கH மாடசாமி4 ைகயி

கதிராிவா , த- சகித வ; எதி தா3த ெதா<கி&றன .
;ணிைய உ#வி ச*ைடைய கிழிகிறா க .

“ஏ,டா இ(பி- திமி#/-சி மனிச ரத;3( ேபயா அல4றீDக?”
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“அத ெகளவன உதசி எறி4Dகடா! சாமி ேகாயி பதல ெந#(/
வசி#காHவல?...”
“பதெலறியிதா? எாிய*<! எDக வ>ெதாிச அ;வா பதி*< எாிற;!...”
“பாதிDகளா? இவHவதா வசி#காHவ! எேல ெந#(/ 3சிய கிளிசி(
ேபா<Dக! இவHவ@ எாிய*<!”
ெசவைதயH மாடசாமி4 ரDகைன( பி-; 3.3கி&றன . உழேவா*-

Lகி அ-; மத உர வா?த உடக . காA3பைல எதி க அவ க

அைனவ# திர,< ஆகைர ேம<, 3ள(பக எ& அர, நிகி&றன .
அைவ தி,ைணயி ப;Dக ெச?;வி*< கிழவி4 ெவளிேய உலைகைய
ைகயிெல<;ெகா,< வ#கிறா .

இர> ெந-ய இரவாக ஊ ; ெசகிற;. 3I 3ழைதக

உறDகவிைல.

மநா* காைலயி இ#
மலரவிைல.

கிழவ க

யா#ேம

வில3ேபா; ேகாயி2 (/றDக@ .=ைமயாக

பத காி; ளி4 ெமாைக4மாக கிடகிற;. உடபி ஒ# ;,< ;ணிKட

இலாம 3Iசிததி& உட காவா?கைரயி கிடகிற;...
-------------

24

தDக உ#கி தழ 3ைழத ேதனாக வ# கதிரவ& க,< மகி= அவைட
இைல. அ:வ(ேபா; வா& க#ைம கா*-, ஆதவனி& ஆ*சி அத3
மல#வதகிைல எ& அ; நா*களி& அவைட.

யா#3 ;யரமானா எ&ன? எD3 ரத சிதினா எ&ன? எD3 தீக#கினா
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எ&ன? உைழ(ைப ததவ க@3 ;ேராக ெச?யாத அ&ைனேய சதிய

எ& கதி க

ப=; சா?தி#கி&றன.

உைழ(ேப எDக

சதிய எ& ஒ*-ய உட2 #Dகிய .க.மாக 3(ப&

சாபா#, ெபா&ைனயH மறவ# 3ளி இறD3 அத வி-யA
களதிAறDகி அாிகைள ெகா?; ைவகிறா க .
இனி ெப,க

வ; அாிகைறகைள அ<கி க*<வா க . ஆ,களி&

தைலயி க*<கைள Lகிவி*<, ந*<ைவத பயி க

மக;வதா& எ& நிைறெவ?;வா க .

எDக

ைக

களதி க*<கைள அ-த மணிகைள4 ைவேகாைல4 ேவறா3 ேபா;
உடனி#(பா க .

“இ&H நா2 நா( ேபானா கள ெகடகா;. நாயக கள;3 ெகா,-*<(
ேபாயிடலா!”
“வானா, அதினி Lர எ;3( ேபாவH .தலாளி? இதா, காவா தா,ேரா*ேடார பலவ க2 ேபா*< வசி#3. நாெல*<, அ-சிரலா!”
ெசவைதய& Kகிறா&.
ச.க;3 ேவைல ெச?வ; பழக வி*<( ேபா? வி*டதா தாேனா விய ைவ

இ(ப- ஊகிற;? உ @ற ஒ# [< பரவி தகிகிற;.  வாD3கிற;.
சேற நிமி ; ஆவாச ெபகிறா .
“நீDக கைரேயறி<Dக. இத ஆசி, ஒ# நிமி*<.”
3(ப& சாபா அவைர விர*<கிறா&.
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“அேட பழனி, ேகா*<( ப=தய இ(பி- Nடா..?”
ெதாைலவி ெப,க

காவாைய கட; வ#வ; ெதாிகிற;. சிவ(/ பைச4

நீல.மாக( / ளிகளா? நக ; வ#கி&றன . எதைன ேப இத நா&3 மா

நில;3 எ& கணகி*<( பயனிைல. இ; பIச; அவைட. ஆ*க

அேதா இேதா எ& வ; ெந#D3வா க . அதைன ேப# பDகி*< ெகா ள

ெகா<க ேவ,<.

சாைலேயார; க*டாதைரயி, .த& .தலாக இத 3ைவ கதி கைள

அ-க( ேபாகிறா க . ெபா&னமா K*-( ெப#3கிறா .

சா?வாக ைவதி#3 ஆ பலைக ககளி2 பனி ஈரமா மைழ ;ாற ஈரமா
எ& ேவப<த இயலாத வைகயி ஈர ப-தி#கிற;.

களதி அ; ைவ;வி*< 3(ப& சாபா# ெசவைதயH அமாவாசி4
தைல;,ைட உதறிெகா,< விடாயாற( ேபா?வி*டா க . வானி இ&

ெவயி கிைடயா; எ&பைத(ேபா ேமக K-யி#கிற;. ‘க#ேமக மிைல’ எ&
ச.க திட ெகா கிறா .

மாாியமா த& கிழ3ரைல கிள(பி 3லைவ இ*<ெகா,< வ#கிறா .
அ; 3லைவெயாAயா, ெநI பிள;வ# ஒ(பாாியா எ&ப; /ாியாம

ச.க;3 சDகட பிைசகிற;.

மர/களி2 சடD3களி2 ஊறி(ேபான ெப, 3ல.
வா9ைகயி& அைல(/களி பாைறகேளா<, அ;வானDக@டH

ேமா;,டா2 இ&ன. நபிைகைய விடாத தா*-...
சிவத க,களி அவ@3 ஈர பைசகிற;.
அவ

அாிககைள ஆைகயி ைவ;( பிணிைகயி அவ

ம*ைட த& தைலயி ஏறி ெகா கிறா .

அ#கி நி&
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“ெமாதலாளி! நீDக ேபாDக. நாD ெகா,-*<( ேபாேற...” எ& பழனி( பய வ;

மகிறா&.

இவ க@ெகலா தDக

இனதி உைழகாம ேமபா ைவ ெச?4 ஒ#வ

எ&ற ெப#ைமைய ெகா<(பதி ஒ# ெகளரவ! ஆனா அவ க*ைட

ம;ெகா,< வர(பி நடகிறா . .&ெபலா இ:வா ஓ- நடத;,<.

சDக தைலவ எ& ஆனபி&, ெபய#3 கதி ெகா?வாேர ஒழிய, அதிகமாக

உைழ(/ ெகா<க இறD3வதிைல.

இ(ேபா;, ‘உDகைள(ேபா, உDகளி ஒ#த& நா&’ எ& ெசாAெகா,<

பார ம; வ#கிறா .

அ, ைகேத த விைர>ட& அாிைய தைல கா மாறி( பா ; ைவ;

க*<கிறா .

கA& பக சாபா# ெசவைதயH, அமாவாசி4 க*<கைள( பிாி;

.& அாிகளாக எ<; மாறி கA ஓDகி அ-கி&றன , ெநமணிக

நிலதி சிதறி N9கி&றன.

சபா ெந23 இ;ைண அவசர. உைழ(/மிைல. ந&றாக( ப#;வி*ட

மணிகைள ெவதைர த*டAேலேய உதி ;விடலா.

திUெர& வானகதி இத நிைற> கா*சிைய( பா 3 ஆவA
ேமகதினிைடேய தைல நீ*<கிற;.

அத ஒளியி, சாபாாி& தள த ேமனி, சதியதி& வ-வாக மி&Hகிற;.

ச.க ெநI ெநகிழ கைற ைமைய இறகிவி*< நிகிறா .

இத சதிய ஒளி பிற பDைக தி#<வதாக இ#தா கிைடகா;. இத சதிய,

அவ& இ(ேபா; 3-;வி*< வதி#(பதா ளியாக ம=Dகி விடவிைல.
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அவைனேய பா ; ெகா,-#3 ச.க;3 இ(ப- ஓ அழகிய வ-வ
தம3 இ#3மா எ&ற ஐய ேதா&கிற;.
இவ க

எ(ேபா; யா#3 அ-ைமகளிைல. உயி 3ல;3 உணவளி3

இெதா,< மனித ெதா,<. இ;ேவ பாிOரண;வதி& விளகDக .
மைனவிக , தாய , 3மாாிக

மான 3ைலக(ப*டா2, தைல மக&க

3ற

சா*ட(ப*< காவ சாவ-களி சிைறயி#தா2, ெபா*< ெபா-க
ெதா,ைட நைன3 உயி (பாA&றி அ=; வா-னா2, .திய தா? தைதய

பராமாி(பவாி&றி .டDகி ேசா ; ைந; கைரதா2 இத ேநரதி& .கிய
;வ;3 சமானமிைல.

3னி; நிமி ; நிமி ; 3னி; மாறி மாறி களியி விைளதைத
கA அ-;, மனிதH3 மா*<3 எ& பிாி;( ேபா<கிறா க

ம,ணி& ைமத க . இவ க

அவ

தDக

3#திைய ம,மாதா>3 உைழ(பாகி

உயி  [*ைட அ.தமா3 இரசவாத /ாிபவ க .

இ; பைச ெந... இ; ஒ=Dகாக கா?; வியாபாாியி& சாைக நிைற;

கடனைடய ேவ,<.

“எ&ன ச.வ?. அ(/ வசி*-யா? ெர,< நா ேபாவ*<னிேய?”
உைடயா ைசகிளி வ; இறD3கிறா .
“ஆமா. நா2நாளா ெவயி காIசி#3. ேந; /தி பாேத, அ;டலா&H
ேதாணிசி. ெவலதா எ&னமா#3H /ாியல...”
உைடயா உத*ைட( பி;3கிறா .
“ஒ,E ெசாகமில. க*<(ப-ேய ஆவா;. அவ;3D கீள தா ேக3றாDக...”
ச.க;3 நா எழவிைல. இத 3ைவ அ(ைப எதி பா ; எதைன

கட&க

வா? பிள; நிகி&றன! அ&றாட உ(/( /ளி சாமா&களிA#;,
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வா9வா சாவா எ& ெந#3 ேபாரா*டDக , அ-த-க , வ/ வழ3க

ஆகிய

எலா ெசல>க@3 இத ஒேர சத (பதி தா& ஆதார காண .-4!
“நா. /;3- ேபாேற&. காதி ஐய N*-தான இ#கா?”
“ஆமா?யா... இத( ேபாரா*ட இ(ப அவDக கி*டதா .ைன(பா இ#3.
ெப,க@3தா& எலா( ப-யி2 அநியாயDக

நட3;. இ;3 ஒ# ெபாிய

இயக ெசயபட ைவகE. அ;தா& என3 வா9ைகயிேலேய ல*சியH

அ; ஒேர பி-யா இ#3. ஐய Kட இ(ப இவDக@காக அத காலைத( ேபால

அ:வள> ஆேராசமா நிகிறா#...”

“ெச?ய*<. நாH அைமச வரா னாDக, பா; விசாரைண ேகாாிைக

3<கலா&H ேபாேற&. வ->3 சாமீ& கிைடசி<. Nர/திரH3

கிைட3. ேத> விசயதா ஒ,E ெச?ய .-யாேதா&H ேதாE;...”

“K*ட;ல ச*-ல ப*டாைச வ இவHவேள ெகா@திகறாHவ. இெதலா
தி*டமி*< ெசIசி#காHவ?யா. ேத> ெவ-3,< வசி#தா&,
தீவிரவாதிDகற AV-ல ேசகிறாDக&H வகீைலயா அ&னிேக ெசா&னா#...”
“இDக இ#3ற 3,ட#கள வசி*ேட எலா காாியைத4 ெசIசி*< இ(/-(
பழிய( ேபா<ற; இ(ப நட;*<தானி#3. அத( ெபா/ளதா பத23

ெந#(/ வசா&H, ஒ<ற(ப த<கி >=; க2ல ம,ட த*-

ெசதி*டா&H எ:வள> சா;ாியமா காாியைத .-சி, ஒ# விசாரணயிலாம
ெகா@தி*டாHவ?”
“காதி அைததா& இ(ப( /-சி*-#3. 3Iசித;3 இவDக ெசIச அகிரம
எேதா ெதாிIசி#3. அவள( ேபாcல /-சி 3<கிறா(/ல 3<;,
இவHவேள K*-யா; பய.தி இ#கிறாDக. மசியல, தீ;

க*-யி#கிறாHவ. காலம நாDக ஓ-வ; மறிகிற;3 .&ன, ெபாணத
எ<தி*டாDகேள? காலம வி-யறேச ெகா-யா& நா>வ ேத-*<(
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ேபாயி#கிறா&. ெபாண ெகடதி#3. பாதி#கிறா&. ;ணியிலாம

ெகடதிசி, பாேத&Hறா&. இவH3( பய /-சி ஓ-யா; வ;

ெசாAயி#கிறா&. ேத>, வ-> உ பட ப;( ேபரயில ேபாcல /-சி
வசி#தா&? நா இDக வார;3 ள விசாரண .-சி அவள எாிசி*டாHவ!”
“அதா&, எலா விவரமா விசாரண ெச?யE. அ&னகி ராதிாி ேசாில வ;
ஆ<கைள தாகியி#கிறாDக. காதி4 ெம*ராY, மாத சDகDக

பக

இைத எ<;கிடEH எ=தி( ேபா*-#3. /;3-யில இ(ப ஐயி#மக

சாவிதிாி4, காதி4 ஒ# இைளஞ மாத அணிேய ேசதி#கிறாDக. இதமாதிாி
ெப,க@கிைழக(ப< ெகா<ைமகைள எதி ;( ேபாராட ேம ப-(/,

கயாணH எேதேதா நிைனேச&. ஆனா, அ&னி3 ெசாத வா9ைகைய விட
ந ச.தாய வி<தைலதா& .கியH ேபாராட வேதாேம, அேத ஒ# ேவக
அவDக கி*ட இ(ப வதி#3.”
“வர*<. ப*- ெதா*-ேல; ப*டண வரயி2 இ&னி3( ெபாபிள
வியாபார நட;*<தானி#3. அ(ப. நீ நாளகி வாியா?...”
“இத அ(/ இல&னா நாH வ#ேவ&, அைமசைர( பா 3ேபா; நாH
இ#கEதா. பணத*< ேவற, வத ெவல3 ெநல விகE. ஆனா நா&

வி<றதில&H வசி*ேட&. N< வாச ேபானா2 ேபாக*<H வசி*ேட&...”
“இ&னி3 ஆ@றவDக, அாிசனH3 எலா ெச?யEH ெசாA*டாதா&
கைத ஓ<. அதவைகயி ஒ# நியாய ேதாணியி#கிற;தா& அ&னி3
இ&னி3 விதியாச. அ&னி3 இத ேமசாதிகார& ‘KA&னா2
3<தி<வ. இவ& நம3 சமமா நம ெத#வில நடகிறதா, மான
ேபாயி*<ேத’&H ெநனதா& ஊர>*<( ேபானா&. இ&னி3 எத
ேமசாதியாH இ(ப- ெவளி(படயா ெசாலமா*டா&. இAயா?”
“...ேகாயில ெந#(/ வ; பதி... எ;னா2 3றி(/ நீDக கா*டEமில,
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அ>Dக 3றசா*ைட மகறா(பல...?”
“அதா& நீ வரEH பாேத&...”
“காதிகி*ட ெசாA#ைகயா... அ, எDகமா எலா#ேம இ;3 .கிய
சா*சிகளா வ#வாDக. ெந#(/ ெகா@தி( ேபா*ட; நா>வா இ#கE.

இேல&னா, அ>Dகேள ெகா@தி#கE. நா> அ&னி3( `- ெகா@தி

வசி*-#தா&H மாாியமா ெசாA இ#கிறா. ெந#(/3சி கிடசா

விள3மா; 3சிய ஒ:ெவா,ணா எ<; எாிய><வா&. உபேயாகமத பயல

இ(ப- ேசாJ*- கா(பா;றாேள&H நா நிைனசி(ேப&. இதன கலவரதில

அத( பய23 ஒ# ேக< வரல பா#Dக! ெப#மா ேகாவி வாசல ம,ண ளி(

ேபா*<*-#தா&H யாேரா ெசாA எDகமா ேபாயி K*-யாதாDக. 3Iசித

ெந#(/ வசி*< தாேன >@தாDகற; பச( ெபா?யி?”
“அ(ப நா& வேர&.”

“வாDைகயா... கடசீவர?3மில, நபிைகய எ(ப> ><றதில. நம3 அ<த
தைல.ைற4 நியாய;3( ேபாரா-ேய ஆகEனி#3...”
ச.க க,ணீைர ேதகி ெகா @ வைகயி வாைன( பா கிறா . வானி

க#ைம அத 3விகிற;.

கீேழ வி=த பைச ெநைல 3வி; சாகி ேபா*< க*- ைவகிறா .
பக2ண>3Kட ஓ?> ெகா ள இயலாதப- வா& க#ைம 3வி; Lற
வி=கிற;.

/ைகயிைலயி ஊறிய எசிைல ;(/வத3 Kட ஓடாம மணிகைள ேவறாக,
அாிகைறகைள ஓDகி ஓDகி அ-கிறா க .

தி#ைக மீ& வாAனா ெச?த சா*ைடய-4, .ர*<காலணி உைதக@ ப*ட
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சாபாாி& ேமனி, தள ; 32D3கிற;. அைத( பா ைகயி, தைலமகH3
அேத அPபவDக

ெதாட#கி&றனேவ எ& ெநIச இ3கிற;. ஆ,டாH

அ-ைம4 இைல எ& ச*ட(ப- தீ ;வி*ட பி&ன# வி-> கால

வரவிைல. ெநIைச 3க ைவ3 இழி ெசாக@, உட வாைதயி
;-;-க இைசக@3 ஆளாக இவ க

எ&ன தவைற ெச?தி#கிறா க ?...

“மழ ெகா*<ேபால இ#3 .தலாளி. ேபாயி வ,- ெகா,-*< வாDக...!”
வியாபாாிக

வ#பவ க

உ @ாி இ#கிறா க . ேக வி(ப*< இத ெநைல வாDக

யா# இைல. மைழ எ&றா வியாபாாிக@3 ைக ேமலாகிவி<.

ஆ=பா=மாக( ேபா3ேபா; இ&H விைலைய 3ைற(பா க .

வ-> இலாத; ைக ஒ-தாேபா இ#கிற;. இ&H க*<கைள ம;

வர(ேபா< நட;, மைடகளி இறDகி கட;, ெகா,<வ; ேபா*<

ெகா,-#கி&றன .

ச.க ஒ-ெச& வ,- பி-; வ#கிறா .
ேசகாித மணிகைள அ ளிக*-ய *ைடகைள வ,-யி ஏைகயி ;ாற
மைழயாக வ2கிற;.

“சாபாேர, வ,-ல 3தி*< நீDக ேபாDக ைமதத நாDக பா;கேறா. என3
சDக*டமாயி#3.”
“அட ஒ,ணில, இெதலா /;சா? மைழ இ&H ெபாிசா ெகா*<ற;3.&ன
அ-சி( ேபா*<டலா.”
ச.க ைகைய( பறி நி;கிறா .
“நீDக நி2Dக. பழனி அ-க*<...”
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.தியவனி& க,க

கலD3கி&றன;

/ளிய மரத-யில ஒ;Dகி நிகிறா .
“இ&ைன3( /திசா? மழ இ(பி-( பய.;. ெபாற> ெசத >*<-சி&னா
அ-சி( ேபா*< வாாி*<( ேபாற;தா. ஆனா. இத மனல இ(ப உஜாரா

எ;மில... இத( ப; வ#சமா, அத( பயதா /; ெகா,<வ#வா. நாயக

ஊேடா, ஐயி# பDேகா, எ;&னா2 அவதா. நா& பாகாத ேபாAசா? இ(ப உச
வர/ ெநலப-யா அ.ப<தEH ேபாரா*ட ேபாகAயா? லதிெய<;(
ெபா/ளக பக அ-கிறாேன&H 3க Oேத, ெவற*-னாHவ ஆ;Aேய

>=ேதா. ஆனா... பய இ#கறா&. இ;3&ேன தைலெய=தி*டா. அவ&
ைகயி ம,Eல ேபற ைகயி&H மதி(பா இ#ேத, அவD ைகய அ-சி

Kழாகி*டாHவேள அ;தா தாளல(பா!”
3தி ெகா<தாேபா ;யர ெப#க, 32Dகி அ=கிறா& சாபா . “அெதலா
ஒ,ணிADக. ெபாபிள தைலயில அ- >=தி<Hதா ைகயவ அவேன

வாDகி*- #கிறா&. ஆனா, டாடாி*ட நா& ேக*ேட&, பாேத&,

நலா(O<H கார,- 3<தி#கா#, இேல&னா2 ஐயி# அ,ண& மவ,
ெராப ைகராசி. எDகா2 நடக .-4H ெநனசனா? அவDக நம3&னா
எலா ஒதவி4 ெச?வாDக. ெகா,< கா*- நலப-யாகிடலா, நீDக ஏ&
வ#த(படறீDக? ெசத a*ட(ேபாயி இ#Dக. அதா .கா2 .-Iசிாிேச?”
“அவH3, தா& .&ன நி&H K*ட நடதE, ேபாரா*ட ேபாவEH ஒேர

/-. ரா>ல ஐயனா ெகாள;3( ேபாயி ெசாA*< வதி#கிறா! பIசமி4

ேசாைல4 நாDக ெகள/ற(ப வாறாDக. ‘ஏ,டால, ச.வ வா?கார ேககாம
நீயா எ&னடா இ;’&H ேக*ேட&. ெமாகD 3<தானா?. அத ெவட(பய ேத>,
அவ ேபச ேக*<கி*<, ெபாபிளயள எறகினா ஒDக மக. அ; எ&ன
மாாியாதா ஆேவச வத(பல ஒேர /யலால ேபசிசி? இ(ப எ&ன ஆசி!

அவHவ அநியாய;3 Bறாயிர சா*சி ெகா,டா#வாHவ. நாம எDக ேபாவ

சா*சி3?”
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“அ(ப- எலா இல சாபாேர, நம3 சா*சி இ#3. சதிய எ(ப>ேம
அநாதயாயிரா;!”
“3த 3சில&H இ#கிேறா. எ(பி- ேக நடதி எ(பி- மீள(ேபாற?
க,ட கனாெவலா கதி .;ற(ப ெபாைகயா& >=தா(பல பாழாயி-ேச!”
“சாபாேர, நீDக எ&னா;3 இ(ப தனியா பிாி( ேபறீDக? இ; ஒDக

மகேனாட ஒ# தனி(ப*ட விவகார. வழ3.மில. இத உலக .[< உ ள

ச.தாய( பிரசிைனேயாட வழ3. ச.தாய உசி வாழ, ஆதி ெதாழி இ;. ம,

ஒ# தனி(ப*ட ஆ@Dக@3 ம*< ெசாதமிலDகற; தீரE. கா;, [ாிய&,
சதிர& இெதலா. ேபால ம,E த,ணி4H தீரE. நாம இ;காக(

ேபாரா<ேறாH நினசி3Dக. நீDக எ&னா;3 அைதாிய(படE? நாம
ெச?யிற ெதாழி இேல&னா. எ;>ேம இேல!”
N*ட#கி வ,- வ; நி&ற;, ஓ*-வத ெசவைதயேன *ைடகைள

இறகி தி,ைணயி ேபா<கிறா&. அ> ல*மி4 K*- ஒ=Dகாகி

ைவதி#கிறா க . இத3
U;

சDகிA, க#(ப& எேலா# வ#கிறா க .

ேபா*< நீ கா?சி இறகி ெவல ேபா*< அ எேலா#3

வழD3கிறா .

“ச.வ கள; ேம*<ல இ#கிறானாடா சDகிA?”
பா*-3 மகைன( பறி கவைல.
“பாழா(ேபான மழ இ&H ெர,ட># ெபாதி#கா;? அ># நாயக
a*<3 தா (பாயி வாDகியார( ேபாயி#கா#!”
நா3 வ,-ைய( பா த; ைஹைஹ எ& ஓ- வ#கிறா&.
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“ேபாட...ல... ேபா!”
*ைடகைள அ<கியபி& எேலா# அDேகேய காதி#கி&றன . இ#

வ#வ; ெதாியாமேல கவிதி#கிற;.

தி,ைணயிA#3 கிழவ ச*ெட& விழி;( பா கிறா .
“மைழயா ெப?யி;?”
“ஆமா. 3-கிற ேநர வதிாிசி&னா எதிாி(ேப” பா*- அத*<கிறா .
அ மாடதி விளேகறிெகா,< வ; ைவகிறா .
“அ(/>*<, மழ /-சிகிேச, பாதி ெந2 a*<3 வரAேய, எDக ெகட;
அலா<றாDகேளா&H தவிகி; மன...”
“மள ெப?யி;. வாமடல ;ணியக*- வசா மீH >@. என3தா க,E
தமா ெதாில. ஒ#க பா#...” எ& ஆரபி; தம3 ேளேய சிாி;
ெகா ள>, பா*- மீ,< அத*<கிறா .

“தாதா அத கால;Aேய இ#கா#” எ& 3தி இ#; `- 3-3 சDகிA
சிாிகிறா&.

அ(ேபா;, த& ைபயினா தைல .க;3 கா(/ ெச?;ெகா,< காதி

விைர; வ#கிறா . ெதாட ; .=தாக நைனத ேகாலதி ல*மி4

ச.வ. வ; ப-ேயகி&றன .
“அட... காதி? நீ எ(ப வத?...”
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“வதி*ேட இ#கிேற&. பVஸ அ&னா,டேய நிதி*டா&. அ(/
>*-#கீDகளா(பா இ&னிகி? நா ெநனசி*ேட வேத&. நாகப*டண;

கா(பால காற=த ம,டல உ#வாகிற;&H ேர-ேயாவிேல ேநேத
ெசா&னா&...”

“ஒடயார( பாதியா?...”
“அDக வதி#கிறாரா?... நா இ&H பா கல அ(பா. கால பVYல ேபாேற&.
ஒ# .கியமான சDகதி, நம தDகசாமி ெசா&னா# ம*றாசில, சDக க*சி&H
இலாம, பலதர(ப*ட ெபா,Eக@ ேச;, ெப,கைள இழி> ெச?4
விளபர, பதிாிைக, /தக இெதலா த<கEH ெபாிய K*ட, ஊ வல
நடதறாDகளா. ெப,க@ெகதிரா அட3.ைற அ*iழிய நட(பைத எலாD
க,-( ேபவாDகளா. நா& ேபாயி கல;கேற&னி#கிேற&, சாவிதிாி

எDKட வ#;. /;3-ல இ#; இ&H ஒ# அமா Kட வராDக. எ&ன

அகிரம அ(பா? ெபா,Eகள கடதி*<( ேபாயி, அர/ நா<க@3 விகற

ேவலேய நட3தா! இ;தானா நம ெப#ைமயா ெசாA*-#கிற பாரத நா*<(

ப,/, கலாசார! ெநனசா வயிெறறியி;! ம,ண தனி(ப*டவ& அ-ைமயா
வசி*< அத& சாரைத கற;, யநல ெப#கிகிறா&. அ(பி-(

ெப,ைண4 அ-ைமயாகி விகிறா&; இைத - இத அகிரமDகைள கா*-,

ேவச ேபா<றவDகள ெகா,< வ; நிதE! இ;3 .-> ெகா,<

வரE!”

“நா& ப*டண ேபாற(பா நாளகி!”
ல*மி3 ெநI வி.கிற;.
அவ

தைலயி ஆதரவாக ைக ைவ;, “.தல ஈர ;ணிய மாதிக காதி...

ேபாவலா...” எ& அைழகிறா .

ச.க;3 நா எழவிைல.
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“ஆ# இ#கா கள; ேம*<ல?”
3(ப& சாபாாி& தள த 3ர.
“ஆ# இ#கா...? ஆ# இ#கா...?”
அத ேக வி ச.கதி& உ ளவைர ேமாதி எதிெராAகிற;.
தா (பாைய( ேபா*< -வி*< வதி#கிறா க . நியாயமாக உைழகிறவ&

பDகி இ#கேவ,-ய மானேம இ&னிகி&H இ(பி- ெகா*<;. நாம

அநியாய ேககலDகிற சதியதா& இ(ப காவ, அ இத ச*டய வாDகி
உ ள ெகா-ல ேபா*<*<( ைபய எ<தி*< வா; இவDகலா காதி#காDக
எேநரமா?”
அ பண(ைபைய ெகா,< வ; ச.கதிட ெகா<கிறா .
“க,< .த ஒ,E இ(ப பா3றா(பல இல. ெவள> நலாதா க,-#3
எ;3 இ#க*<H பண ெகாIச ேக*< வாDகி வசி#கிேற&. இ(ப

ப;(ப; 1பா தாேர&. வி-; கண3( பா;கலா.”
இதகாகேவ காதி#தவ க

க @கைட3தா& ஓ<வா க !

“சாபாேர, நீDக இ(ப எDக a*<3( ேபாற;? இDக இ#Dக?”
காதிைய உ;( பா கிறா& சாபா .
“வ-> நாைளகி வதி#வா...”
“ைகயி எ(பி- இ#3?”
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“ைகெயலா நலா( ேபாயி<... Nர/திர& Kட வதி<வா, ேகதா நடதE...

ஆனா... ேத> அ>#3தா நா இ(ப ம*றாக ேபாற;Kட, அ; .கியமான

காரண. நியாயH உரக 3ர எ=(பினா இ(பி- ஒ# ஆப; க*சி&H

ேபா<ற; ஒ# ததிரமா வசிறாDக. இ#கிற அகிரமைத எலா நல ேவச

ேபா<றவதா& ெச?யிறா&. ஏ&H ேக*டா, அவ& ஆகாதவ&. ேத>வ(ேபால
இ#கிறவDக@3 நாம ேபாராட ேவ,-#3...”
காதியி& ஆ9த 3ர2 மDகலான ஒளி4 அவ க

ச.தாயதி& 3ரலாகேவ

ஒA(ப; ேபா&ற சிA (ைப ேதாவிகிற; ச.க;3.

தைல;ணிைய அவி9; ேதாளி ேபா*< ெகா,< சாபா தி#/கிறா&.
“இ(ப எ&னா;3( ேபாவH? ம#மவ ேசாறாகி வசி#கா. இ#; ேபசி*<(
ேபா>ற;?” ச.க அவ& பி&ேன வ; அைழகிறா .

“இ#க*<பா! நா இ(ப( ேபாற a*<3 ெபா/ள அ(பேவ a*<3(
ேபாயி*டா. ேசாறாகி எ;னா2 கசகி ெகாள/ வசி#(பா!”
அவ& ப-யிறDகி( ேபாகிறா&. இ#*-2 அத உ#வ சதிய வ-வமாக

;Aயமாக( /லனாகிற;.

இ#ேளா< அவ& மைறத பி&ன#, உயி 3ல வா= உைழ(ைப ெகா<3

அத மனிதனி& பிப மிக அழகாக மிக( ெபாியதாக வள ; வள ;

ஆெண& ெப,ெண& இன பிாிக.-யாத ஓ ஆறலாக அவ க#ைத
நிைறகிற;.

“அ(பா! உ ளாற வ; எ;னா2 சா(பி<Dக!”

வாயிப-யி படசிதிரேபா ேதா& அ அைழகிறா . உட சிA ;
அவ தி#/கிறா .
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