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க/ணா க/0, காதா ேக 0, தீர விசாாி2 ெதளி4த நிக5+சிக6 ஒ

சிலவறி ஒ 0ெமாதமான உவேம இ4த நாவ. நில!பிர2வதி

ஆணவ, தலாளி2வதி கபட, அரசா"க 'ய4திர வாதிகளி'

ஏேனாதாேனா! ேபாக6, கிராம"களி இ!ேபா2 நைடெப% ந;ன
ர/ட< ஒ"கிைண4த ைமயமாக இ!பைத=, ஏைழக ேகாைழகளா*

இ வைர, ஏ*!பவ க தா 'ேம*!பவ 'களாக இ!பா க எபைத=

விள வைகயி இ4த நாவைல எ?தியி!பதாக நிைனகிேற. ேபா

இலகியவாதிக, இைத வரேவபா க எ% @%வைதவிட, இ4த நாவைல

வரேவபவ க தா ேபா இலகியவாதிகளாக இக A= எ%

ெசால ேதா%கிற2. நாவ< AB ஓரளB மிைகயான2 எபைத அறிேவ.

அேத சமய, 'ஜாதி' Aைசக6, 'ேசாி' Aைசக6 ேச ேநரேம விAய

ேநர எபைத=, அ4த விAயைல உணராத மகளி Eகைத கைல
ேசவெலா<யாக இ4த நாவ ஒ< எ% நகிேற. பிரைஞ, பாதி!,

அAமன வட, ேதட எபன ேபாற இலகிய ஜால"கைள! ேபா 0, ெகௗதம
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னிவைர திைச தி! 'இ4திர' ேசவலல இ2. விA= னாேல க/விழி2,
கா0 கழனி+ ெச%, க0ைமயா* உைழ2 விAB காணாத ஏைழயினதி

ெநறி க/ைண திறக @B ெவறி+ ேசவ இ4த நாவ எ% மனதார
நகிேற.

நா த தலாக எ?திய 'ஒ ேகா 0 ெவளிேய' எற நாவ<, பாதி

பா ைவயாளனாகB, பாதி ப"காளியாகB இ4ேத. அ0த எ?திய 'ேசா%!
ப டாள'தி, ச% ஒ2"கி நிேற. ஆனா இ4த நாவ< த பதியி
விலகி நிற எனா, இ%திவைர அ!பA விலகி நிக Aயவிைல.
ஆ/Aய!பைன=, சினாைன=, காதாயிைய= நா பைடேத எபைத
விட, அ4த! பாதிர"கேள எைன! பைட!பாளியாகின எ% ெசாலலா.

இ2, பலமா அல2 பல;னமா எபைத வாசக க தா தீ மானிக ேவ/0.
ஆரபதி எனா பைடக!ப ட இ4த! பாதிர"கேள, பின என எ!பA

எ!பA எ?த ேவ/0 எ% உதரவி டன! பாதிர"க6ேக ஒ

பாதிரமாேன எறாG, எ4த க டதிG, யதா தைத மைறகவிைல.

காரண, இ4த! பாதிர"க, கிராம"களி பேவ% மனித வAவ"களாக

நிகிறன.

'ேதவி' வார! பதிாிைகயி, ஆரபதி நாைக42 அதியாய"க6
ெதாட கைதயாக A2 விட ேவ/0 எற ஏபா AபA, எ?த

2வ"கிேன. வாசக களிைடேய இ4த ெதாட கைத ஏப ட வரேவைப

கதி, ேதவி பதிாிைக ஆசிாிய தி. பா. இராம+ச4திர ஆதித அவ க, நா

எதைன அதியாய"க வைர ேவ/0மானாG எ?தலா எ% ெதாிவிதா .
அவ ெகா0த உசாகதி, பதிேன? அதியாய"க எ?தி, அவ Aக+

ெசாG னாேலேய, க/ேணா ட" கதி A2 ெகா/ேட. வாரா வார
வாசக களி கAத"கைள என அH!பி ைவ2, ஒ எ?தாளனிட

பதிாிைகயாசிாிய எ!பA நட42 ெகாள ேவ/0 எபத உதாரணமாக
திக? தி. பா. ராம+ச4திர ஆதித அவ க6, அIவ!ேபா2 எHட

ெதாட  ெகா/0, கைதயி நல"கைள=, ைறகைள=  A கா Aய உதவி

ஆசிாிய ேஜஜு எ மனமா 4த நறி. கAத"க Kல பாரா Aய ேதவி

வாசக க6 நறி.
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ெதாட கைத வ42 ெகா/A4த ேபாேத, அைத விம சி2 என கAத"க
எ?தியவ தி. வ<க/ண. ஆரப அதியாய"க, க2கைள+ ெசா<
ெகா/0 ேபாகிறேதயறி, கைலயசமாக இைல எ%, பிற சிற!பாக!

பாிணாம!ப டதாகB க2 ெதாிவிதா . உ/ைமதா. றி!பி ட

அதியாய"க6 கைதைய Aக ேவ/0 எற அவசரதி அ!பA
எ?திேன. இ4த L< @ட, அ4த ைறைய பதியி அதிகமாக+

ெச!பனிடாம ெமதனமாக இ42வி ேட. இைளய தைலைறைய, கா*த உவத<றி ஆ*B ெச*2 அைடயாள" கா 0 தி. வ<க/ண

அவ க6 எ நறி.

ெதாட கைத எப2 ேவ%. நாவ எப2 ேவ%. அேத சமய, விவாச2டH,
சKக! பிரைஞ=டH எ?த!ப0 ஒ ெதாட கைதைய, சிற4த நாவலாகB

ஆகிவிடலா எ% என வழிகா Aயவ , தி. ஆ .ேக. க/ண. ேதவியி
ெவளியான பதிேன? அதியாய"கைள= பA2வி 0, ர சிாிய கள
வGவாக இைல எ% க2 ெதாிவிதா . இைத அறி42 நா எ?தி

ைவதி4த '<"கைள'! பA2வி 0, அவைற 'ாி!ேபா

டாக'+ ெசாலாம,

கைதயாக+ ெசால ேவ/0 எ% ெசா< தளைத களமாகினா . இ4த

நாவைல ?ைம!ப0திய அ4த ?ைமயான இலகிய ஞானவாH எ நறி.
ேதவியி நா ெதாட கைத எ?திேய ஆகேவ/0 எ% எைன வ%தியவ

இலகிய ;தி அைம!பாளரான, எ எ?தாள ந/ப இனியவ. ெதாட கைதயாக
எ?2ேபா2, ெசால ேவ/Aய விவகார"க வி0ப 0! ேபாகலா எ%
நிைன2 நா தய"கியேபா2, கி டத ட அAகாத ைறயாக! ேபசி எ?த

ைவதவ ந/ப இனியவ. இவ உவாகியி இள4 தைலைறயினரான

ெவ"கேடச ரவி, ம2, ராேஜ4திர, எ.வி. மா ேபாற கவிஞ க6,

எ?தாள க6 (இர/ைட= ெச*ய@Aயவ க) ெதாட கைதைய காரசாரமாக

விம சி2 எைன கதாநாயகனாகினா க.

'தாமைர' உதவி ஆசிாிய ேசா அவ க, இ4த நாவ ெவறிகரமாக

ெவளிவவத எலாவைகயிG உதவினா . மிக+ சிற4த எ?தாள,
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கவிஞமான தி. இளேவனிைல, என அறிக!ப0தி, அவைரேய ஒ

அதமான அ ைட!படைத வைரய+ ெச*தா . நா தனியாக எ?திய நா

அதியாய"கைள! பA2, அவைற ேமG ெசைமயாக பல ஆேலாசைனகைள

வழ"கினா . என2 L ெவளி வவைத, தன2 ெசா4த! பைட! ெவளிவவ2

ேபா ெபமித!ப0 எ?தாளரான ேசாB எ நறி. இ2வைர ெவளியான

என2 பைட!க அதைனயிG சப4த!ப ட2ட, அைவ எ4தவிதமான

வரேவைப! ெப% எ% 2<யமாக கணி!பதி வலவ ேசா. எ

பைட!பி ெபைம!ப0பவ . எ?தாள களி, இ!பA எதைன ேப
இகிறா க? விர விட ேவ/Aய அவசியேம இகா2.

இ4த நாவ< இ%தி க டதி ஓரளB 'பிரசார வாைட' ;வ2 ேபா ஒ
க2 ேதாறிய2. என அ2 சாிெயன! ப ட2. பாதிர"க, த"க

ெகாைககைள+ ெசயலாேபா2, அைவ 'ேபச ேவ/0மா' எற நியாயமான

ச4ேதக வG!ெப%, நா, 'ேப+ைச' ைறக! ேபனாைவ எ0தேபா2,

'நாவ< ஆமாேவ இ2தா, இ2 பிரசார அல... எைத+ ெசாவதகாக நாவ
எ?தினீ கேளா... அ2தா இ2' எ% வாதாA ெவறி க/டவ , ேபா

எ?தாள ச"கதி ெசைன கிைளயி ெசயலாள கவிஞ இைளயபாரதி.
பிரபல பதிாிைககளி அ?தமான பாதிர"கைள! பைட!ப2 கAனமான காாிய.
வியாபார! பதிாிைககளி எ?2பவ க, விபைன! ெபாளாகி, நாளைடவி

ெவ% ெபாளா*! ேபான2 காரணேம, இ4த+ Mழதா. இ4த நிைல

என வராம ேபானத! ெப"காரண தாமைர! பதிாிைகேய. அ4த!

பதிாிைகயி நா ெபற பயிசி, பிரபல பதிாிைககளிG எதிெரா<!பைத

அறி; க. இ4த! பயிசிைய அளிதவ , கவிஞ ேக.N.எ-. அணாசல

அவ க. 'கவிைத எ ைகவா' எ% அவ ெசான ஒ வாிைய, நா
ெக Aயாக! பிA2 ெகா/0, ஓராயிர வாிகைள எ?தியிகிேற.

இலகியைத, நா ேபா ! பரணியாக க2வத உத4தவ ேக.N.எ-.
என2 எலா கைதகைள= வாி வாி பA2, ஒளிB மைறB இலாம

விம சி2 ஒளி பா*+சியவ . அவ Kலமாகேவ, ேபா இலகிய அறிக

கிைடத2. கவிைத உலகி எைன அறிக!ப0தியவ அவேர. நா எ!பA
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எ பைட!கைள நிைன2! ெபைம! ப0கிேறேனா அ!பA, அவ எைன

நிைன2! ெபைம!ப0பவ . இ4த நாவ< பாதிர"க அ?தமாக உளன

எறா, அத அவரளித அ?தமான பயிசிேய காரண.

இ4த நாவைல, மைற4த ேபரறிஞ நா. வானமாமைல அவ க6 காணிைகயாகி இகிேற. இள4தைலைறயினட, 'தைலைற இைடெவளி'

இலாம பழகிய அ4த இனிய அறிஞ , இ4த Lைல! பA!பத இைலேய
எ% நிைன ேபா2 ச"கடமாக இகிற2. நா 'ஆ*B' கைதக

எ?2வத E/0ேகாலாக இ4த அவ எ ர சி வணக"க. எ

பைட!களி, வாசக க அவைர! பா க ேவ/0 எபேத எ ஆைச.
நா யா ?

இ4த சKக வி0தியி ஒ ச வ .
இவ க சைமயகார க.
நீ"க?

சா!பிட! ேபாகிறவ க.
சா!பா Aகாக வா5கிறீ களா, வா5வதகாக சா!பி0கிறீ களா எபைத+

ெசால! ேபாகிறவ க.

கAத"க Kலமாக+ ெசாG"க.
பதிாிைக ஆசிாிய க, ெவ% வியாபாாிகளாக மாறி ெகா/A இ4த

காலக டதி இ4த கைதைய 2ணி42 பிராித தி. ராம+ச4திர ஆதிதH

மீ/0 எ நறிைய ெதாிவி2 ெகாகிேற.
அப,
--------------

. சதிர
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காணிைக

ேபராசிாிய' நா.
நா. வானமாமைல அவ'க*

இலகிய எறா

எனெதற ேகவி
பா டாளி இலகியேம

பைட!பிலகிய எ%
விைடயாக நிறேமைத

விைடெபறாம ேபா*வி டா
இ4த நாவ< AB

இ4திய Aவா ேபா2
இவாி இற!ேப

ஒ பிற!பாக மல.
--------------------------

- . சதிர
ஊ ஒ ர சி
1

அAயி 2A2 ெகா/A ப<, பா+சாகைள, அAவயி% கீேழ
மைற2 ெகா/0, அைசயாம கிட மைல! பா ேபால, ேந%வைர
கா சியளித ச டாப A, அ% ம 0, ெமா ைட! பைனேபா A=தி 4த

தைலைய 'விகாG', 2ைம+ க"கைள! பBட வைகயறாகளாG, சாகச
Oைல தடய"கைள, ஆைட ஆபரண"களாG, மைற2 ெகா6 வயதான

'இள ெப/ைண! ேபால' விழா ேகாலதி மினிய2.

அ"ேக ேகாயிGகேக ேபாட!ப A4த ேமைட ச% ெதாைலவி இர/0

கப"களி க ட!ப A4த ஒ<ெபகிகளி, 'விவசாயி... விவசாயி' எ% அ4த
கிராமைத @!பி0வ2 ேபாலB, அ4த கிராமேம ர<0வ2 ேபாலB பா 0

ஒ<த2.

அ"ேக 'சி% விவசாயிக ேமபா 0 தி ட விழா' நடக! ேபாவேத, கிராமதி

இ4த 'ேமக!பி' காரண.
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அைனவ அைம+சாி வைகைய ஆவேலா0 எதி பா 2 இ4தா க.
அைம+ச களிடமி42 கறைவ மா0க, விவசாய கவிக, ெநதி க

ேபாறவைற வா"கி ெகாவதகாக, சில சி% விவசாயிக விழா ேமைட

அகி ேபாட!ப A4த ெபPசி /டா தைலகளாக 'ேஜாA2'

ைவக!ப A4தா க. 'லய- கிள!' ெகா0 இலவச ஆைடகைள வா"கி
ெகாவதகாக ப2! பதிைன42 அாிஜன! ைபயக, அ4த! ெபPசி

னா உ கார, அ4த! பிைளகைள! ெபறவ க, ச% ெதாைலEரதி

நி% ெகா/A4தா க.

இ4த அாிஜன"க ஒ2"கியி4த இட2 அேகேய, உQ விவசாயிக
@ 0றB ச"கதி Kலமாக, அரசா"கதி உதவிேயா0, பா"களி

கடேனா0 அாியானாவி இ42 ெகா/0 வர!ப A ெஜ N இன!
பமா0க, க%க6ட க ட!ப A4தன.

அவறி அேக, சில இைளஞ க காரசாரமாக எைதேயா விவாதி2
ெகா/A4தா க. ஓரா/0 , அ"ேக 2வக!ப ட கிராம இைளஞ

நபணிமறதி நி வாகிக அவ க. இவ களி ெபபாலாேனா ப டதாாி

இைளஞ க. ஒேர ஒவ ம 0 எ டாவ2 வ! வைர இவ கேளா0 பA2,

எலா பாட"களிG 'ப-A' வ42 பணதி 'லா-டாக' வ4ததா, ேமெகா/0
பAக Aயாம ேபான ஆ/Aய!ப.

அவ பAகாதவ எபைத, அ4த @ டதி அைடயாள க/0 ெகாளலா.

அIவளB க 0ம-தான உட. கபடமிலாத க/க. எலாவைற= வா"கி

ெகா/0 அவைற தனேளேய ஆரா*+சி ெச*2 ெகா6 தனி ேதாரைண.
இைளஞ மற நி வாகதி தைலவH ப டதாாி=, பPசாய2 தைலவ

பரமசிவதி எதிாி=மான ஒ ப/ைணயாாி மக மா . இெனா

ப/ைணயாாி மகH, மறதி ெபா2+ ெசயலாளமான, மாணிக பி.ஏ.,

பி.A. விழாவி ேபச! ேபாகிற மற தைலவ மா, உபேதச ெச*2

ெகா/A4தா.
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"இ4தா பாடா... இைளஞ க சா பி, உைன! ேபசவிடாவி டா க%!
ெகாA பிAக! ேபாறதா* வாதாA, உ ேபைர ேபா-ட ல ேபாட

Aயாவி டாG நிக5+சி நிரGல ேபாட வ+ ேடா. ஊ ல நடகிற

அ Rழிய"கைள, அைம+ச னாேல அபல!ப0த ேவ/Aய2 உேனாட

ெபா%!."

"ேபா-ட ல ேப ேபாடாதேபா2 எ!பA! ேபசலாH ேயாசிேக."
"எவ/டா இவ? ேபா-ட ல 'ம% பல 'H ஒ வாசக இக2 எ2காக?

உனகாகதா... இ!ேபா அ2 பிர+சிைன இல. ந ஊ ல நடற அகிரமத நீ

பி+சி! பி+சி ைவகS. பினி! பினி எ02டS. அரசா"க சி%

விவசாயிக6 நாGல ஒ ப" உதவி ெதாைக=, மிக+ சி% விவசாயிக6
Kறி ஒ ப" உதவி ெதாைக= ெகா02, கறைவ மா0க, தைழமிதி
கவிக த<ய கியமானைத, பா" கடக Kல வா"கி ெகா0கிற
தி ட4தா சி% விவசாயிக ேமபா 0 தி ட. ஆனா நட4த2 என?"
"ப/ைணயா க, இவ"க ேப ல மா0கைள வா"கி தா"கேள வ+சிகி0றா"க.
பினாமி நில"கைள வ+சிகிற இவ"க, ேவைலகார கைள= பினாமி
விவசாயிகளாகி, அவ"க ேப ல= வா"கிகிறா"க. அ!ற @ 0றB ச"க2ல,
றி!பி ட ஒ ப"காளி @ ட4தா ேச 4திேக தவிர, மறவ"கள ேச கல.

ேச கB Aயல. @ 0றB தைலவ 'கமிஷ' வா"றா . க ண றேபா
நிலைத மடகி! ேபா Aகா . இ"க இகிற இ4த தனியா

பளி@ட2, பிைளக6காக! பா பBட , A Aனா வ2. இ2
பிளி"க6ேக ெதாியா2. பா Aைன ெகா/0 மாேனஜ மக6, மமக6,
கிண% த/ணி எ0க வேபா2தா, இ4த சமா+சாரேம ெவளில ெதாி=2.

அேதாட, இ4த மாேனஜ பா பBட விகிறேதாட, வாதியா"க சபள2ல=

'கிபள' எ02கி 0, ெபாள ெபா%கியா அைல=றா. இவ ம+சா

ேபா- 0 மா-ட . ேவ/டாதவ"க6 வகிற ல டர கிழி+சி! ேபா 00றா.

என வ4த இட விU கா ைட, அவ தராதைத, நீ  Aகா A 'ந

கிராமதிேலேய அறிவாளி= ஆறமிகவHமான மாணிக பி.ஏ., பி.A.ேக,
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இ4த கதிெயறா, யா வரா2'H ெசாG. ாி=தா... அ!ற மாத
ச"க2 ெகா0த ைதய மிஷிக பPசாய2 தைலவ ; ல=, சீ!
; ல= கிட2. ஒ மிஷி, தைலவேராட மக6, சீதனமா! ேபாயி 0தா.
ாி=தா...?"
இ!ேபா2, மறதி 2ைண தைலவ எஜினீயாி" பA!பி A!ளமா
பAதவHமான ேகாபா த ப"! ேபசினா:

"அ!ற... பPசாய2 தைலவ , 'ெச' ேபா 0 Uனியனி பண வா"றா .
ேரா ல ம/ண அளி! ேபா 0 0, பால" க 0னதா ாிகா

ப/Sதா . நீ

எைத+ ெசால மற4தாG, ஒ/ேண ஒ/ைண ம 0 ெசால மற42டாத...
அதாவ2, ச காைடய சGைககைள, அேயாகிய"கதா பயப0திகிறா"க.
ேசர ேவ/Aயவ"க6+ ேசரல... ேசரேவ இைல. இைத நீ ெசாலாம வி டா,
நா ஒைன உைதகாம விடமா ேட!"

அ4த+ சமயதி அ"ேக வ4தா மாசான. கா/Aரா

எ02 2!

பணகாரரா* ஆனவ . பைழய பணகார க, தைன 2 மனிதனாக
அ"கீகாிகாம, பைழய கவா 0 வியாபாாியாகேவ தைன இH நிைன!ப2
க/0, எாி+ச ெகா/டவ . கா/Aரா

விைதைய கா A! ேபசினா :

"நீ"க மா இ"க!பா... நம மா ெவ62 வா"க! ேபாறா. இைனேயாட

இ4த ஊர! பிA+ச சனி விலக! ேபாB2. மா ... பாயி/

பாயி/டா* எ?தி

வ+க, எ"க கல! ேபாடS, எ"க ம/ண! ேபாடS, யா தைலயில எத!
ேபாடSH நலா றி+ வ+க!"

கVாி! ேப+! ேபா Aகளி எ!ேபாதாவ2 ஆ%த பாி ெப% மா ,

அவ கைள! பா 2, "நா ேபசின2 அ!ற பPசாய2 தைலவ E!

ேபா 0+ சாகS! மாத ச"க தைலவி, ; 0 ெவளிேலேய வரமா டா ேவSனா! பா"க" எறா.
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அவ க பா தா கேளா இைலேயா, விழா ேமைடயி, விவசாய கவிகைள=,
ைதய மிஷிகைள=, கிராமநல ஊழிய களி உதவிேயா0, ஒ?"ப0தி

ெகா/A4த பPசாய2 தைலவ பரமசிவ, அவ கைளேய பா தா . "மாசான
அேட கவா 0 யாபாாி! ஒேனாட ேவைலயா! நீ E/A வி0றியா!

பா கலாமாடா... பா2!டலா" எறாG, தைலவ உQர ந0க4தா.
இவ ம 0, அ4த இைளஞ @ டைத! பா கவிைல. மாத ச"க தைலவி

சேராஜாவி மக ம<கா, அ"ேக நிற மாணிக பி.ஏ., பி.A.ையேய பா 2
ெகா/ேட நிறா. சீ எ ஏக இவ ஏ ாிய மா ட. அ4த

தA!பயக6 அவைர விடமா டகா"க. எ!பA ைகைய ஆ A ஆ A!

ேபறா ! எகி ட இ!பA! ேபசினா எனவா...

ம<கா ம 0மா பா தா? இைல - விவசாய @<! ெப/ணான த"கமா,

த 'அ*யா @ட! பிற4த அைத மகனான ஆ/Aய!பைன' அ!பAேய பா தா.

'ஒ தடைவயாவ2 எைன! பா றாரா... பB... பமா ைட, ம4திாி ைகயால
வா"க! ேபாற பB... வர 0. அ*யாைவ! பாற+ சால, என! பாக
வராமலா ேபாவா. அ!ேபா நாH பா காமG ேபசாமG இேக...'

இ!பA ஒIெவாவ ஒIெவாவைர! பா 2 ெகா/A4தேபா2, 'R Aயி'

இ4த ச!-இ-ெபட த"க!பH, பPசாய2 தைலவைரேய பா தா .

இ4த தைலவ -ேடஷH வ42 கள+சாராய Aத அ!பாவி

ஏைழபாைளகைள விட+ ெசாGேபா2, இவ 'பிைழ+சி! ேபாவ 0ேம. ஏைழ

ஜன"க' எ% நிைன2 வி Aகிறா .

ஆனா இ!பA உதவியேத த!பா! ேபாயி%. ஒ தடைவ, ஒ% அறியாத ஒ
ஏைழைய, Aததா* வழ! ேபா0பA ெசானேபா2, அவைர 'ெக

அB '

எ% ெசா<வி டா . பPசாய2 பரமசிவேமா ஒன மாதா டா, எ ேப
மாறி! ேபாயி0' எ% சவா< டா . உடேன இைத ச!-இ-ெபட ,

இ-ெபடாிட நட4தைத+ ெசானா, அவேரா, 'எ4த இ4திர பதவி
வ4தாG, இ4த ஏாியாB இ4திர இ4த! பரமசிவ. பா 2 நட42ைகயா'
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எ% ெசா<வி டா . த"க!ப, இ!ேபா2 நிஜமாகேவ பய42வி டா .

அைம+சாிட ெசா<, ஆசாமி, த/ணி இலாத கா 0' மாறி0வாேனா? -

எ2 ஒ சU

அAகலா.

இ4த அம கள பதா2 எப2 ேபா, ேசாியி இ42 சினா, தைலவிாி

ேகாலமாக ஓA வ4தா. ப டதாாி வா<ப. 'டBனி' ச கா உதிேயாக.

இைளஞ நபணி மற நி வாகிகைள தா/A ெகா/ேட, விழா ேமைடகேக

வ42, அ"ேக உ கா 4தி4த ஹாிஜன சி%வ , சி%மிகைள ைககைள! பிA2

Eகி நி%தி, 'வா"கல, நம 2ணிமணிக ெகா0கிறவ"க, ேசாில வ42

ெகா0க 0' எ% ெசா< அவ கைள விர A! பிA2 இ?2 ெகா/ேட

ேபானா.

சினா, ேசாி!பயகேளா0 சி%மிகேளா0, 'அ0த மாச+ சபள2ல
ஒ"க6 டBசரா, பாவாைடயா' எ% தாஜா ெச*2 ெகா/ேட, இைளஞ
மற நி வாகிகைள கட4தேபா2, சினானி கVாி ேதாழ மாணிக,

ம<காைவ 'இ!ர-' ெச*ய நிைனதவ ேபா, "என சினா ஊ !

பிர+சிைனகைள தீ கிறதி, எ"க6 ஒ2ைழ! ெகா0க ேவ/Aய நீேய
இ!பA! ப/ணலாமா?" எறா.
சினா அவைன ஏற இற"க! பா 2வி 0 வா ைதகைள ஏறி இறகி!
ேபசினா.

"அனகிளி சினிமாBல ஒ கா சி இ!ேபா ஞாபக வ2. கயாணமான
காதலH, அனகிளி=, மன உக! ேபசிகி 0 இகா"க... இர/0

ேப அ?கிறா"க. ரசிக க6 அ?கிறா"க. அேத சமய அனகிளி ேபா ட

ெந!ல மீH"க 2ளி வி?42 சா2. 2Aயா* 2A2. இைத யாேம
பா கல. பா க விபல. இ2 மாதிாிதா உ"க பிர+சிைன அனகிளி
பிர+சிைன."

"ஆனா ேசாி ஜன"கேளாட பிர+சிைன, அ4த ெந!ல 2ளி வி?42 2Aகிற
மீகைள மா2ாியான பிர+சிைன!"
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மாணிக இைடமறிதா.
"நீ எ"கள த!பா நிைனகிற சினா. ஒைன நா"க எ!ேபாதாவ2 ஹாிஜனா*

நிைன+! பழேறாமா? ஒ ; ல @ட ஒ தடைவ - காபி சா!பி Aேக"
எறா.

சினா, த ேதாளி கிட4த மாணிகதி ைகைய, கீேழ எ02! ேபா 0

ெகா/ேட, "ஹாிஜனா* இ4தாG, அ!பA நிைன2! பழக@டா2H

பAதவ க6 ஒ எ/ண வ2 பா"க... அ2தா, பைழய கால2 ஆ க

எ"கள ஜாதி! ேபர+ ெசா< @!0றைத விட ேமாசமான ச"கதி. நாம

சம2வமா* பழேறா எகிற2ல ெபைம ேத0ற அகபாவ உண வி X தி.
எ ; ல காபி சா!பி டேத ஒ நிUஸா இ2 பா"க. எைன! பா த2

ஹாிஜ எகிற ஒ எ/ண வ2 பா"க. இ4த இர/0 இற வைர,
நீ"க6 உ!பட! ேபாறதில. நா"க6 உ!பட! ேபாறதிைல. சாி. நா
வாேர."

சினா ேபா*வி டா. எேலா ெவளி!பைடயாக, அவ ஜாதிைய! ேபசி,
தி Aெகா/A4த ேபா2, ஆ/Aய!ப ம 0, சினா ேபாவைதேய
பா 2 ெகா/0 நிறா. எ டாவ2 வ! பA!ப2 வைர, தேனா0
உடGரச உ கா 42, கா2ரச! ேபசி, ைக=ரச நட4த இ4த சினா, இ!ேபா2
தைன! பா 2, இகியா ெசதியா எ% @ட ேக காம ேபாறதகாக,
மனதி மகினா.

'இ!பAேய வி டா த!' எ% எ/ணி, அ"ேக பPசாய2 பரமசிவ வ42,

"ஏ/டா மா ... நீ ெச*=ற2 நியாயமாடா... இ4த கிழவேன எலாைத=

கவனி+சிகிட 0H இ"க நினா எ!Aடா... வாடா. ஏல ஆ/A, ஒன
தனியா ெவதல பா வ+சி அைழகSமா... ேபா* ெபPசில உ கால.
ம4திாி தார மா ட வா"ல" எறா .

மா, ஆ/Aய!பH, பPசாய2 தைலவட ேமைடைய ேநாகி!
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ேபானா க. தைலவ வ4தேபா2, 'கழ A' ெகா/ட 2! பணகார மாசான
அ!ேபா2 கா2 ேக  Eரதி தைன கடதி ெகா/டவ , இ!ேபா2

மீ/0 அ"ேக வ42 இைளஞ களி கா2க6 கிகிதா .

"இ4த! பரமசிவ, ப/Sத பாதியளா... மHஷ மார எ!பA ளி!பா 0தா
பாதியளா... இவ நைனPட மா டாேன?"
இத, அமளிக6 கிகி! ேப+க6 அட"கின. வாணேவAைகக

ெவAதன. ேமள"க ழ"கின. அைம+ச வ42 ேமைடயி அம 4தா . மா ,

அவ பகதி உ கா 4தா. கVாி காலதி அறிகமான அ4த

அைம+சாிட சிாி2! ேபசி ெகா/A4தா. இ2வைர, அவ இ!பைதேய
ஒ ெபா டாக கதாத மாவ ட அதிகாாிக இ!ேபா2 மாைர 'சீாியஸாக'
எ02 ெகா/டா க.

'நீரா" கடG0த' பா ைட, ஒதி க ைட ர< பாAனா. அேத பா ைட,
அ4த! பளியி ச"கீத ஆசிாிைய ம"களைத! பாட+ ெசா<யி4தா,
ம"களகரமாக! பாA இ!பா. அ4த ஏைழ ஆசிாிைய! பதிலாக, மாத ச"க

தைலவியி சிதி மக பாAனா. தமி5தா* வா52 பாட@ட இ6ய-

இலாத 'இ6யஸா' ேநா*காாி ம"கள, பா ைட ேக 0 பாAயவைள!

பா 2 ெகாPச ச"கட!ப டா.

பா 0 A4த2, பPசாய2 தைலவ வரேவைர நிக5தினா . அைம+ச
உ பட அதைன ேபைர= பதவி, ததி ஏறபA அறிக!ப0திவி 0,
இ%தியி மாைர! பறி! ேபேபா2 "இ4த மா , இ4த ஊாி தவமா !

ேவைல! ேபாகாம, ேசைவகாக, தைன அ !பணி2 ெகா/டவ. இவ
இைலயானா, ஊ ஊராக இகா2. வகிற பPசாய2 தைலவ ேத த<,

நா நிக! ேபாவதிைல. இவைனதா நி%த! ேபாகிேற எபைத

பணிவட ெதாிவி2 ெகாகிேற" எறா . உடேன மக

ைகத Aனா கேளா, எனேவா, மாவ ட அதிகாாிக ைகத Aனா க. சிறி2

ேயாசி2வி 0, அைம+ச ைகத Aனா . அவ , பPசாய2 பரமசிவ ேத த<
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நிக மா டா எபதகாகேவ ைகத Aனா எ% @ டதி ஒ சாரா ேபசி
ெகா/டா க.

மா ேபச எ?4தா.
இைளஞ நபணி மற நி வாகிக, கா2கைள @ ைமயாகி, ைககைள
த 0வத தயாராக கா2 இ4தா க. மாசான, த நீ/ட நா கனB
நனவாவைத காண, அவைர த"களி ேகாZAயி ேச க விபாத உQ
பிரக களி ஊழக அபலமாவைத ேக பைதவிட, அவ களி க"க

ேபாகிற ேபாைக! பா !பதி அதிக அகைற ெசGதினா .

பி+சி உதற!ேபாறா! ேட*, பரமசிவ... KS ள கயிைற எ02கடா!
மா ைம அேக வ4தா. ஒIெவாவைர= ெபய ெசா< @!பி 0,

காமணி ேநரைத காலாவதியாகிவி 0, 'ெபா6' வ4தவ, அைம+சைர!

பா தா. அதிகாாிகைள! பா தா. பPசாய2 தைலவைர! பா தா.

அதைன= அ க"க. அவ ேத த< நிகேவ/0 எ% த Aய

கர"க. அவ, நறி இலாம ேபசலாமா... @டா2. இைளஞ மற நி வாகிக
என ெசாவா க. கிடகிறாக. சா- கிைடதா, இ4த! பயGவ6

இ!பAதா ேபவா"க.

"அைம அ/ண பரமசிவ அவ களி (பரமசிவ, அவH மாமா ைற.

ேமைட நாகாிகைத கதி, அ!பA! ேபசினா.) ேசைவ, இ4த கிராமதி

ேதைவ. அவ தா பPசாய2 தைலவராக வர ேவ/0. (உடேன பரமசிவ

ம 0 ைகத Aவி 0, மறவ க த டாம ேபானதா, ச"கட!ப 0 ெநளி4தா .)

எனிH, அவ , Uனிய தைலவ நி ததிைய எ Aயவ . அவ , அ!பA

நிறா, நா இ!பA நிக தயா . எ"க கிராமதி பிர+சிைனக சில உளன.

சிலேவ. பிர+சிைனக இலாத ஊேர2? அைவ இ4தன - இகிறன -

இ. எனிH மா/மி அைம+ச அவ களி ஆசிேயா0, அைம

அ/ண பரமசிவதி - ேசைவகா* பிற4த இ4த! பரமசிவதி ஒ!பிலாத

தைலைமயி கீ5, ேந ைமயி ெநA2ய 4த உவமா எ"க க ணதி
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ஓ*விலா உைழ!ேபா0, மாத ல மாணிகமா மகளி மற தைலவி சேராஜா
அைமயாாி தா*ைமயான ேபரடH, பிர+சிைனக தீ க!ப0. இ4த
நேலா , எலா வைகயிலான ஒ2ைழ! நக!ப0 எபைத, இைளஞ
நபணி மறதி தைலவ எற ைறயி ெதாிய!ப0தி ெகாகிேற."
நபணி மறதி மி+சமீதி நி வாகிக வாயைட2! ேபானா க. ைகக

இ?2 ெகா/டன. ெநPச"க ெகாதி2 ெகா/டன. மறதி

ஒ2ைழ! கிைட எகிறா. மற ஒ!ப ; 0+ ெசாதால?...
பPசாய2 தைலவர! ேபா* பாரா 0ற? அவ கால ேவSமினாG க?வி
A. மறத எ2ல இ?த? நீ, அவ மகள பா த பா ைவயிலேய

ச4ேதக!ப ேடா! அ!பA= உைன! ேபச+ ெசான எ"க வாயில ைம கபிய

வ+ேச இAகS. 2ேராகி! பய! வாவா... ஒ ைகய கால ஒAகா டா பா!

விழா A4த2. அைம+ச 'ஏைழ பாைளக6' விவசாய கவிகைள ெகா0தா .

கறைவ மா0கைள ெகா0தா . ஹாிஜன"களாக ேஜாAக!ப ட ஜாதி!

ைபயக6 இலவச ஆைடகைள= ெகா0தா . அவ , பாவ நபிதா
ெகா0தா .

@ ட கைலவத ேப, இைளஞ மறதி தைலவாிலாத நி வாகிக,

ஊ !பால அேக ேபானா க. அ4த வழியி வர!ேபா மா பயைல, உைத
உைதெய% உைத2, ஒ பைலயாவ2 உைடக ேவ/0!
கைல4த @ டதி, இர/0 ெப/க6கிைடேய, தைலA பிAகிற அளB+

ச/ைட.

மாணிக பி.ஏ., பி.A., மீ2 ைமய ெகா/A4த, மகளி மற தைலவியி மக
ம<கா, அவனிட, அ% எ!பAயாவ2 ேபசிவிட ேவ/0 எ% 2A2
ெகா/A4த ேபா2, ஆ/Aய!ப, அவைன தனியாக @ A ெகா/0 ேபா*
அவH இைணயாக! ேபசியதி அவ6 ஆதிர. இெனா ெப/ணிட

வாைய வி%வி டா.
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"இ4த ஆ/Aய பா"க, இவH இவ ேவ A= ச ட=... பA+சவ"கேளாட
நினா பA+சவ ஆயிட A=மா? பழற2ல= ஒ தர ேவ/டா. இ4த

ல சண2ல மா ைட ேவற ைகயி பிA+சிகி 0 இகா 2ைர - நாைள

இைத எ"க மாமா ; ல க ட! ேபாற2 ெதாியாம. ஆமா ச"காி, நம ஆ/A பி.ஏ.
பA+சிகாரா? எ.ஏ. பA+சிகாரா? உயர! பற4தாG ஊ வி ப42
ஆயி0மா? சீ+சீ!"

பினா வ42 ெகா/A4த, ஆ/Aய!பனி தா* மாமா மக, ம<காவி

னா வ42 நி% க ஜிதா:

"ஆமாA! எ"க அத மக விதா/A. உ"கள மா2ாி ேகாழிPைச! பிAகிற
ப42லA. அவ ேவ A க 0னா என, க டாம நினா எனA ஒன.
அதனால எனA நZட?"
இ2வைர தைன 'அமா' எ% அைழ இ4த த"கமா, தன 'அA'
ெகா0ததி, நிஜமாக அAப டவ ேபால த< அதி 42 ேபான ம<கா, ஊாி
நா டா/ைமகாராி மகளான அ4த பி.U.Nகாாி, த ெப/ைமைய,
ஆ/ைமயாக மாறிய2 ேபால! ேபசினா.

"யாரA, [ ேபா 0! ேபற! எ+சிகல நாேய! ஒ!ப எ"க மாமா ; 0ல நாயி

மா2ாி ேவைல பா கா . நீ வயGல @< கைள பி0"க! ேபாற ேவைலகார

நாயாA, ேபற... நா அவன! ேபனா ஒன எனA? மாணிக ம+சாகி ட
நிக, அவH என ததிA இ?"
"தல ஒ மாணிக2 ததியிகாH பாA! அவ ஒத ைக, நீ

க/ணAகிறவ ெப%வானாA! எ"க அத மக எ!பA இ4தா

ஒனெகனA? உைனயாA க Aக! ேபாறா... நீ @! டாG அவ
வரமா டாA..."

இயபிேலேய, ெபைமகாாியான ம<காவா தாள Aயவிைல.
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த"கமாB இைணயாகB ேபச Aயவிைல. ஆைகயா, ஆ6தவிைய

ேதAனா.

"ஏ ெபாிய*யா, இ"க வா"க. சீகிரமா வா"க. இ4த @<கார நாயி என

ேப+! ேபறாH பா!"
த"கமா, சி< தா.

"நா"க @<கார நாயி ம 0மிலA... ஒனமா2ாி அக"கார! பனிகள
ேவ ைடயாட! ேபாற நாயி"கA. எ அத மகHகா மா ைட வ+க

ததியிலH ெசாGத. ஒ பரமசிவ மாமாகி ட அவ மா ட ெகா02 டா,

நா இ4த ஊ ல இகலA. ஒ"க ஜப இHேம சாயாதA! எ"கள மHஷ"களா

நிைனகாத ஒ"கள, நா"க மHஷ"களா நிைனக! ேபாறதிைல!"

த"கமா, ேவகமாக! ேபானா. ஆேவச4 தணியாத க/ணகி ேபால! ேபானா.
வழியி, அ4த ெஜ N இன! பமா ேடா0, ஆ/Aய!ப ேபா*
ெகா/A4தா. அவைன! பா த2, அவ6 ஆேவச, அ?ைகயாகிய2.
ஏ"கி, ஏ"கி அ?தா. அ!ேபா2, அவைள ஆ%தலாக அைணக!ேபான
ஆ/Aய!பைன ைற2 ெகா/ேட சிறி2 விலகி நிறா. பிற, நட4த
ச/ைடைய விளகினா. ஆ/A ஆ%த ெசானா:

"ேபசினா ேபசி 0! ேபாறா - அவ எ!ேபா2ேம திமி பிA+சி ேபறவதா!"
"மா ைட ம 0 நீ ெகா02ட!படா2."
"நீ ெசாற2 ேன தீ மான ஆன விவகார. ஏைழக ேப ல மா ைட
வா"கி 0, எ02க2 என நியாய? உைன வி டாG வி0வேன தவிர

மா ட விடமா ேட!"
"ேப+ச பா..."
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"அட மா விைளயா 0+ ெசானா இ!பAயா? சாி. ேவகமா நட. இ4த மா ட
க A 0 இ4த மா பயல ஒ பிA பிAகS. எ2வாளி! பய!"

ஆ/Aய!ப, மா ைட! பிA2 ெகா/0 க\ரமாக நட4தேபா2, த"கமா,
மா ைட அவ விடவிைலயானா ஏபட! ேபா விைளBகைள நிைன2
ஓரளB கல"கியபA, நட4தா.
-----------

2

கி டத ட அ4த ஓைல ; A உயரதி கா/டாமிகதி க\ரேதா0,
கா 0 யாைனயி வாளி!ேபா0, ப+ைச வ/ண ேமனியி பாவ/ண! ளிக,
அ"மி"மாக அளி ெதளித ேகால! ளிக ேபா கா சியளிக

ேதாறிய அ4த ெஜ N கல!பின! பைவ=, ச% ெதாைலவி ரா சத

கவ/0 ேபா கா சியளி அ4த கைற= ஆ/Aய!ப க/ெகா டா2
பா தா.

@ 0றB+ ச"கதி Kல, ெவ னாி டாடாி ஆேமாதி!பி, ெப"கQ 
இ42 வா"கி வர!ப ட அ4த மா0, ெதாைலவி க ட!ப A த கைற
நவத திமிறி, அ2 Aயாம ேபாகேவ க A ெகா/ட கயிைற, நாகா
தடவிய2. பி வா* வ<ததாேலா, எனேவா தா பிைணக!ப A

வாதமடகி மரைத  Aய2.

ஆ/Aய!பH, மன ேக கவிைல. ைக காகைள உதறிெகா/ேட எ?42
கைற அவி52, மா A நா! ப0 இடதி க Aவி 0, மா ைட ஒ
ைகயாG கைற ஒ ைகயாG தடவி ெகா0தா. அ4த+ சமயதி

இளைமயிேலேய, 'பதவி ஆைச' பிA2 சிவேலாக ேபா*+ ேச 4த த

அைனைய= ; 0 ைகழ4ைத=ட மா பி ஏப ட க Aகளா

அழாம அ?2ெகா/A த"ைக மீனா சிைய= அவனா நிைனகாம
இக Aயவிைல. ஒ தடைவ த"ைகைய! பா 2, அவ6 அமாைவ=

பா க ேவ/0 எ% நிைனதவனா* ; 0 ேபானா.
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சிறி2 ேநரதி! பிற, ஓைல! ெப Aயி இ4த /ணாைக
எ02ெகா/0 வ42, விளி உைட4த ம/பாைனயி அைத நீாி 0 கலகி,
மா A னா ைவதா. அ4த சீைம!ப சா!பி0வைத! பா 2 தா,
தன! பிAதமான ேகாழிகறிைய சா!பி 0வி ட தி!தியி,
தைனயறியாமேலேய, வாைய 2ைடத ேபா2, த"கமா அ"ேக வ42 நிறா.
அவைள, ஆ/Aய!ப கவனிகவிைல எபைத அவ கவனிகவிைல. அைத
மக, தைன அல சிய!ப02கிறா எப2 ேபா, சிறி2 ேகாப!ப ட2 ேபா,
த ; 0 திப! ேபாக! ேபாவ2 ேபா, ேலசாக திபினா. அ!பA=,
அவ பா காததா, இ!ேபா2 அவ ெசமினா. தைல நிமி 4த

ஆ/Aய!பைன! பா 2 "மா0 வ42 0... இHம ஒம க/S ெதாி=மா?"
எறா - த க/கைள மா A மீ2, ம+சா மீ2 மாறிமாறி! பா 2

ெகா/ேட.

தி ெச*ய!படாத ைவரேபா, நா 0க ைட ேமனியி, பவ 'சைமகா
ேபா' பளபளக, L டைவயிG Lதனமாக விள"கிய மாம மகளிட,

ஆ/Aய!ப சிாி2 ெகா/ேட ேபசினானா அல2 ேபசிெகா/ேட சிாிதானா
எப2, விவாத2ாிய2. ேபசினா, சிாிதா. சிாிதா, ேபசினா.
"என ெசான?"
"மா0 வ42 0... இHம, மவராசH க/S ெதாி=மா?"
"நீ வ4தத ெசாGதியா?"
"எைன! பா தா ஒம மா0 மாதிாி ெதாி=தா?"
"ஆமா. நீ என எைனேம காராமணி!ப. காமேதH! ெப ப. இ4த
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மா 0 இ4த! /ணா எ!பAேயா, அ!பA நீ என."
"சாியான /ணா மாட. இ4த மா ட வசக APச2. எ"கமாவ ம 0
Aயல."

"Aயற காாியமா! <ய வசற ச க-காரனால @ட ஒமாவ வசக Aயாேத!

பாவ! எ"க மாமேன ஒமாகி ட  0!ப 0  0!ப 0 @னா!

ேபாயி டாேர! ஒமா... சாியான..."

"இ2ேமேல எ"கமாவ ேபனா... என ெக ட ேகாப வ."
"ஒன ேகாப வ4தா, என ேயாக வ4த2 மா2ாி. தைலயில  0வ,
ைகயில கி6வ, எ!பAேயா, உ ைக எேமல ப டா சாிதா..."
"நா எ2காவ ெசாGேத எகிறத, நீ விைளயா டா எ02கி டா அ!ற
நாம பழன2 விைளயா டா ேபாயி0"

"ெபா% த"கமா... இ4த மா ட க Aயா+; உைன க 0ற2தானா ெபாி?
ஒமாவ பாலால ளி!பா A, ஒ*யாவ ெந*யால ளி!பா A, நீ, எைன
ளி!பா 0பAயான கால வர!ேபாB2..."
"மா ட, பரமசிவ ேக க<யா?"
"ெர/0 தடவ ஆ வ4த2. தர Aயா2H ெசா< ேட. அ4த மீசகார
மா ட 'அBக!' ேபானா. நா அவாள எ0ேத. திபி! பாராம

ேபாயி டா. ேவலகாரH, ேவைலகாரேன எதிாியா மா%றா பா.
ச கால ஏழ எளியவ"க6காவ ெகா0கிற கறவ மா ைட=, உழB மா ட=,

மற ெபாள= - ப/ைணயா"க அக! பாக2ல என நியாய?

உதாரணமா இ4த மா0 Kவாயிர 'வா. இ2ல ச கா ம 0 ஆயிர 'வா

இனாமா ெகா02. இ2காவ, நம ேப ல வா"க+ ெசா<, அவ"க
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அHபவிகSனா என நியாய? அ2ல= அவ"க வி 0 வ+சததா நாம
எ0ேகா. க ண, ெபா/டா A ேப ஒ மா0 வா"கியிகா. அ4த அமா
சி% விவசாயியா... மிராதா மாரசாமி, காேல]ல பAகற ேபர ேபல உழB

மா0 வா"கியிகா. அவ மிக+ சி% விவசாயியா... இ!A எலா

பணகாரH, ெபா/டா A பிளியள @ட பி+சகார"களா ேஜாA+ச2ல,

இ!ேபா கிராம2ல எவ பி+சகார, எவ பிரேன ச கா ெதாியல!"
"அநியாயமா இேக!"
"நம ஆ6"கள+ ெசாG... Hசாமி, தா வா"கின வ/Aய மாரசாமிகி ட

ெகா02 டா. ராமசாமி, ெநதிர வா"கி, சேராஜாகி ட ஒ!பைட+ டா.

இைனகி பரமசிவ ; ல ப/ைணகார"க ேமைடயில வா"னத எலா அவ ; ல ேபா 0 0 வாரா"க ஊ எ!A உ!ப0? ; 0 னாலேய,
ைள=றவ"கள வ+சி என ப/ண?"
"எ"க*யா @ட உழB மா ட பரமசிவ ; ல க A 0 வ42 டா .

ேபாதாைறகி நா ம<கா கி ட 'ெதாியாம தி A ேடH' மனி!

ேககSH ஒத காGல நிகா. நா ெர/0 காGல இ"க வ42 ேட."

"ஒ*யாவ மாதிாி ஆ6வளாலதா ஊேர  A+ வரா! ேபா+! பரமசிவ2,
ெச! ைதக2காவேவ உடல ேதால வ+சிக மHஷ. ஆனா நா
அ!பA இல. ஆனான!ப ட ம<காவேய அAகாத ைறயா ேபன

த"கமாேவாட அத மக."

"எ"க*யா இலாம நா எ!பA வ42 ேட? அ2 கிடக 0. இனிேம, இ2
ஒம மா0 சாிதான?"
"நம மா0H ெசாG பிள..."
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"மணவற த 0ல இகிற ெபா/S மா!பிளயேள மாறி!ேபாற கால2ல
க?2ல தா< ஏ%னால, நா அ!A+ ெசால! ேபாறதில. அ/ணி எ!A
இ?"
ஆ/Aய!ப, அவைள ைற2! பா தா. பிாி2! ேப அவளிட, 'ஒமா
திதான ஒன இ' எ% ெசால! ேபானவ, ேகாபைத அடகி
ெகா/0, வா ைதகைள விட@டாதவ ேபா, உத ைட கAதேபா2,
த"கமா, % % பா 2வி 0, மா ைட தடவி வி0வ2 ேபா, அத
2ைக தடவிவி 0, அ4த+ சாகி மா A 2கி மீ2 வ4தி4த அவ
ைகயேக, த ைகைய ெகாPச" ெகாPசமாக ெகா/0 வ42, அவ ைகைய!
பிA2, ேலசாக வAெகா/ேட, "இ!பA+ ெசானாலாவ2 ஒம ேராஷ

வ42, 4தாிய, அபிமU @ Aகி 0 ேபான2மாதிாி, எைன ெகா/0
வ;ராH பாேக" எறா.

பிற அவ ைகேம, த ைக 'அ2காக' படவிைல எ% கா 0 வைகயி,
"அ/ணி எ!பA இகாவ?" எறா.

அவH அவ ேமெகா/0 எைதயாவ2 ேபசி இ!ேபா2 ஏப ட ெநட<
ெநகி5ைவ கைல2விட @டா2 எ% நிைனேதா அல2 த"ைகயி
நிைலைய கதிேயா "; 0ள சினா அகாேளாட எைதேயா

ன"கிகி 0 இகா. ேபாயி! பா" எறா.

த"கமா, 2ளி தி2! ேபானேபா2, ஆ/Aய!பனி மன 2ளி
தித2 இ4த! பமா0, எ 0 < ட பா கற2. பதினாG 'பா*; ச"க2ல

பா வா"காம! ேபானாG பரவாயில. ெவளியில வி%! பணைத க டலா.

ஐ42 'பா* ேலால கழி4தா, ஐ42 'பா* மா 0 தீவன2!

ேபா*வி டா, தின நாG 'பா*. மாத Lறிப2 'பா*. த"ைக மகH,
இனிேம நாA2 பயகி ட வா"ற த/ணி! பாG! பதிலா நிஜ!பால
ெகா0கலா. ேசற பண2ல, த"க+சிேயாட Kதிய மீ டS. ஒ

'அ Aய' ெச*2 ேபாடS. அைத அவ க?2ல மா A, 'ற+சிகி 0'
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இகிற அவ ஷகி ட ெகPசி @தாடA, ஒ!பைட+டS.
பரமசிவ, அக"கார பிAத மனித . நாG நாளா* ெவளிU ல இகா . ஊ
வ4த2, மா ைட வி 0 ைவ!பாரா? இ4த ெசாைச A பயGவ @ட, பால
ெகா/0 ேபானா, வா"கமா ேடH டா"கேள... எலா @ 0 கள"க!
பா2!டலா மாடா+... இலனா உயிரா+.

ஆ% மாததி  பரமசிவ, ஆ/Aய!பனிட, "இ2ல ஒ ைகெய?2!

ேபா0டா... ெசாைச Aல மாமா ஒன+ ேச க! ேபாேறH" ெசா< அவனிட

ஒ ைகெய?2 வா"கினா . பிற, த ச ைட! ைபயி இ42, இபேதா
'பா* நீ A, "இத உ ேப ல ெசாைச Aல க A0" எறா . ம%நா

ஆ/Aய!ப, "இ4தா மாமா ப2 'பா. மீதி பதிேனா 'பாய ேவல பா2

கழி+0ேற" எறா.

பரமசிவ, வார2 L% 'பா* ஐ42 'பா* வ A வா" அ4த வள,
"ஒ பண ேவற - எ பண ேவறயால" எ% பதறி+ ெசானேபா2, ஆ/A,

"தாயா பிைளயா இ4தாG வா* வயி% ேவறதா மாமா" எ% பவமாக+
ெசா<, பணைத அவ ைப திணி2வி டா.
அ!ற, ஒ மாததி  அவ @!பி ட இட2ெகலா ேபா*, நீ Aய
இடதி ைகெய?2! ேபா டா. ராெஜ
ஏைழ எபத அைடயாளமாக ஒ 'எ' கா

கா

ஆ\ஸ , அவH, நிலமிலாத

ெகா0தா . ப+ைச நிற. தபா

அளB. அவ ெபய , கவாி எலா அதி உளன. அ4த கா 0காகB,

@ டறB ச"கதி உ%!பின ஆனதாG, மா0 கிைடதிகிற2.
அ!ளிேகஷனி ேபா ட ைகெய?2, அவ ெசா4த ைகெய?2. இ4த மா0
அவHேக ெசா4த. என வ4தாG சாி... Aயா2, ெகா0க Aயா2.
உளதி ஒ பக உ%தி ேதாறினாG, இெனா பக கவைல
ேதாறிய2. பAத இைளஞ க, இைளஞ நபணி மறைத 2வகியேபா2

அதிகமாக ஆன4த!ப டவ ஆ/Aய!ப. ஆனா நா நா க6 னா
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மா , ேமைடயி ேபசிய வித, அவH தைன யாேரா ரவைளைய

ெநாி!ப2 ேபா<4த2.

வா"கிய மா ைட க Aவி 0 அவ ஊ ! பாலதி! ேபானா. அவ

ேபாேப, ெபாிய கலா டா. மா ப"காளிக6, மாணிக ப"காளிக6
ஒவைர ஒவ அAக! ேபானா க. இைளஞ ேமாத, ஊ + ச/ைடயாக

மா%மளவி! ேபா*வி ட2. கைடசியி ஆ/Aய!ப தா 'வில' தீ தா.
இ!ேபா2 மா , 'இைளஞ ெபபணி மற' எ% ஒைற 2வகி
இகிறா. பPசாய2 தைலவட ேபசிெகா/0, அவ மக பமாைவ!

பா 2 ெகா/0 இகிறானா. அைம+சட அைர நிமிட ேபசியதா

அவH திய ெசவா ஏப Aகிற2. ேவைல ேதA அைல= எலா!

பயக6 அவ மறதி ேச 4ததா ஒாிஜின மற, க?ைத ேத*42

க ெட%பா* மாறிய கைதயாக! ேபா* ெகா/A4த2.

சி4தைனயி இ42 வி0படாமேல அவ எ?4தா. ; 0 தி/ைண வ42

உேள எ A! பா தா.

உேள அவ த"ைக மீனா சி மலா42 ப02 கிட4தா. ஒ மாததி
 ழ4ைத பிற4த2. ஆனா அவளா பா ெகா0க Aயாத அளB

மா பகதி க Aக வ4தன. ஆைள வ/Aயி ஏறி பPசாய2 Uனிய

அGவலகதிகேக உள ஆரப காதார நிைலயதி @ A! ேபானா.
அ"ேக டாட க இைல. அேத டBனி 'பிரா[-' ப/ண!
ேபா*வி டா களா.

என ெச*வெத% ெதாியாம, அவ தவித ேபா2 ஆ-பதிாி ஆயா,

அவ கைள க0ைமயாக பா தா. அ4த! பா ைவயிேலேய மீனா சி இெனா

க A வ ேபா<4த2. இ%தியி 'Kதிைய' மா வாAயிட அட ைவ2,
பிைரேவ

டாடாிட கா Aனா. மீனா சி / ஓரளB க!ப டாG, வ<

நிகவிைல ேவ% வழியிலாம, மீ/0 ேபானா. அ!ேபா2 பி4த

ஆயா@ட இைல.
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ஆ/Aய!ப, த 'ெவளிெகாAைய' அட ைவ2, 'பிைரேவ

டாடாிட'

ேபானா. ர4த பா ெவளிேயற Aயாம இ!பதா, வ<ெய0!ப2

க/0பிAக!ப 0, டாட , பா ரகாம இக மாதிைர ெகா0தா . இ4த

வைகயி, இL% 'பா* ெசலவாகி வி ட2. இ!பA அவ கடப ட2,

சாியாக! பணி ெச*யாத அரசா"க டாட கேள காரண எ% அவ நிைனக
நிைனக, தனிட, ஒIெவா டாட கடப A!ப2 ேபா அவH

ேதாறிய2.

ஆ/Aய!ப தி/ைணயி நிறபAேய உேள எ A! பா 2வி 0
ெம*சி< 2 நிறா.

சினானி அகா காதாயி, த ைக!பிைளைய த"கமாவிட ெகா02வி 0,
மீனா சியி ழ4ைதைய எ02, பா ெகா02 ெகா/A4தா. ஏெகனேவ,
ெகாதவைரகா* ேபா இ இ4த ஹாிஜன! ெப/, த ேநாPசா
பிைளேக பா<லாத இ4த இள ெப/, த"ைகயி பிைள! பா
ெகா0!பைத நிைனக நிைனக ஆ/Aய!பH, அவ காைல ெதா 0

பிட ேவ/0 எப2 ேபாலB, அவைள! பா 2 'அமா அமா' எ% கத
ேவ/0 ேபாலB ேதாறிய2. மீனா சி, காதாயியிட லவ2, அவH
நறாக ேக ட2.

"பா காதாயி, அ4த மHஷ ழ4தய பாக வ4தாரா, இல எ Kதிய

பாக வ4தாராH ெதாியல. வ4த2 வராத2மா 'Kதிய எ"க'H ேக டா.
நா பதி ெசாGற2 னாலேய 'ஒ/ண வி2 திH! டானா -

ெப+சாளி! பயH' தா EH தி+சி 0! ேபாயி டா. பிைளய!
பாகேவ இைல பிைளய."

"அழாதீ"கமா... அ2காவ நீ"க 'எ"க/ண நட42ேபாற Eசில, அ%42ேபாற
Eசி ெப%வியரா? எ"க/ணன ெசானா ஒம வாயில க A வ'H

ெசா<யிக!படா2. இ!ேபா அவ வாயில க A வ4திகா. யாைர=

தி ட Aய<யா. ேந%  டாப A ெப A விக! ேபான எ"க ெபாி*யா

மவ ெசா ண ெசானா."
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மீனா சி பதறினா.
"அ*ய*ேயா க A வ42காம? காதாயி, நீ நலா இ!ப. இ!பேவ ேபாயி

பா 2 0 வவியா. நா ச/டாளி. எ4த ேநர2ல வா* திற4ேதேனா, பாவி

மHஷ எ!பA+ சா!பி0வா ? வயி2ள ஒ/Sமிலாத சமய2ல,
வா*ள ெக ட வா தய வ+கி 0 2!ற மHஷனா+ேச காதாயிகாதாயி..."

"மா கிட"கமா. க 0ன ெப/டா Aைய= ெபத பிைளைய= விட
Kதிய ெபாிசா நிைன+ச மHஷ ெகாPச நாைளகி ேலாG பட 0."

"அ!பA+ ெசாலாத காதாயி. அவ நல மHஷ தா. சின!பிைள மா2ாி
M2வா2 ெதாியாத மHஷ. ஆனா எ மாமியா இகாேள, அவதா
Kளியல"காாி... Kேதவி ச/டாளி... அவ ேபா0ற சாபிராணி ைகயிலதா,
இ4த மHஷ தி!பா. அ!ற, அ?2கி 0 இகிற எகி ட வ42 எ
க/ண 2ைட+சி 0, ரகசியமா வா"கி வ4த அவாவ வாயி ஊ 0வா."
மீனா சி, ெவ க!ப 0 க/கைள! 'ெபாதி' ெகா/டா. காதாயியி
ழ4ைத தமாாி ெபாழி42 ெகா/A4த த"கமா, அ/ணிையேய

பா தா. உடேன அவ6 ஆ/Aய!பனி நிைனB 'தெசயலாக' வர, ெவளிேய
எ 0! பா 2, வேரா0, வராக நிற ஆ/Aய!பைன அத Aனா.
"ெபாளய ேபற இட2ல உமெகன ேவல...?"
ஆ/Aய!ப, தன ேவைல இ!ப2ேபா, உேள வ4தா. த"ைகைய!

பா 2, "கவைல!படாத - நாேன ேபா* மா!பிளய பா 2 0 வாேர" எற2,
அவா சமாசார அ/ணH ெதாி42வி டேத எ% நாண!ப டா.
காதாயி, அவைன அத Aனா.
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"ஒம ெகாPச"@ட ெபா%!பில தலாளி. ஒமாலதா மீனா சி=, அ2

ழ4ைத= அவ-த!ப02. பற+சிகி ட பா A+ச பிளH ஊல கி/ட

ப/Sவா"க"

"ெச%கி மவHவள - ைகய கால ஒAேக. ஆமா, நீ பா ெகா0க2
என என சப4த?"
"பின என*யா? நீ காலா கால2ல ஒ கயாண ப/ணியி4தா ஒம

ெப/டா A இ4ேநர ஒ பிளய ெபதி!பாவ. மீனா சியமா மவH பா
ெகட+சி."

"நா கயாண ெசPசி, ; 0காாி இவகி ட ச/ைட ேபா A4தா நீேய
எைன! பிAபிAH பிA+சி தி Aயி!ப."

"எ"கயாவ2 மாமா மக, அத மககி ட ச/ட ேபா0மா - நம த"கமா த"க

கபியா..."

"நா த"கமாவதா க Aயி!ேபH ெசாGதியா..."
"நீ வி டாG, அ2 விடா2 எகி ட ஒம!பதி எIவளB ஆசேயாட
ெசா<யி ெதாி=மா..."

"சாி, நீ ெசாறபAேய காலா கால2ல இவள கயாண ெசPசி டாG இவ
இ2ள பிள ெபதி!பா எகிற2 என நி+சய? த பிைள

அவசர!பட @டா2H எகி டேய எதைன தடவ ெசா<யிகா
ெதாி=மா...?"

த"கமாவி க சிவ4த2. அ!ேபாேத கயாண நட42, அ!ேபாேத ழ4ைத

பிற42வி ட2 ேபா, தைரையேய பா தா. பிற சி< ெத?42 "ஏ ெபா*

ெசாறீ - ஒம KPசி" எ% ெசா<வி 0, ெவளிேய 'ஓட!ேபானா'. அத

29

வாச பக அைடகலசாமி நிறதா, அ*யாவி கதி விழிக! பய42,

உேளேய ஒ0"கி ெகா/டா.

அைடகலசாமி, உேள வ4தா . ஆ/Aய!ப ச% ஒ2"கி உ கா 42 ெகா/0

"உ கா மாமா" எறா. தா ேபசிய2, மாமாB ேக Aேமா எ%
ச"ேகாஜ. அேதசமய, நாைள தளி! ேபா 0ெகா/0 வ மாமH
உைறக 0 எற %தன.

அைடகலசாமி, தா எ02 வள த த"ைக மக மீனா சிைய ஆதரவாக!

பா 2 ெகா/ேட "இ!ப எ!பAயமா இ? ஆ/A அ4த ம42+ சீ ட

எ0டா எ"கி ட ெகாPச பணமி. ேகாண+சதிரதில வா"கி 0 வாேர"

எறா .

"ஒம ெசலB?"
"இகிற ெசலவ! பா தா ைகயில இகிற கா பதா2. அெதலா பாக

A=மா... எ த"க+சி மவ எ?42 உ கா 4தா என எ?பதாயிர 'பா
கிைட+ச2 மாதிாி. அ!ற, மா ட ஏ/டா பரமசிவ ; ல க டல?"
"எ4த மா ட மாமா?"

"எனடா ெதாியாத2 மாதிாி ேகற. நீ ஒ!பைட+சி0ேவH - நபிைகயா
ஒன வா"க+ ெசான மா ட, நீ வ+சிகி 0 இக2 நபிக 2ேராக/டா..."
"நா ெச*த2 நபிக 2ேராகமில மாமா! ச கா ல ஏைழ"க6காவ
ெகா0கிற மா0"கள, ஏமாதி வா"ற பரமசிவ4தா நபிைக 2ேராகி!"
"இ!ேபா நீ மா ட விட!ேபாறியா இ<யாடா?"
"எ மா ட நா எ2காவ விடS?"
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"நா ெசா<= விடமா Aயா?"
"நீ ஒம ; 0 ேக A4தா, நாேன ெகா/0 வ42 க Aயி!ேப. இ!ேபா

நீ தா* மாமனா வரல - பரமசிவேதாட ேவலகாரனா வ4திகிய..."

"நா ெசாறத ேக6. அIவளB ெபாிய சைபயில, ம4திாி ைகயால மா0 ெகா02
கBரவ ப/Sனவ 2ேராக ப/ண!படா2!"

"அ2 கBரவ இல மாமா! ேகாயிGல ெவ ட! ேபாற கிடாB ெகால X

2ன2 மா2ாி."

"ஒன எவ ெகா சீவியிகாH என ெதாி=. ஒ!ப திதான
ஒன இ. அவ, கள ேத"கா* பறி+சவ தா..."
"மாமா! எ"க*யாவ ேபனா, என ெக ட ேகாப வ. அ2B பரமசிவ
ேவைலகாரனா வ42கி 0..."

"ஒகி ட என ேப+சி. நா பரமசிவேதாட உ!ப தினவ. அவ ெசான2
மா2ாி, மா ட அBக! ேபாேற. நீ என ப/ணSேமா ப/ணிக! அB2
தாறீயா - நாேன அB2கிட 0மா...?"

"அBகிற ைகயி, 2/டா வி?. அ2 யா ைகயா இ4தாGP சாி."
"பா2!டலா..."
அைடகலசாமி, ஆேவசமாக ெவளிேய வ42 மா A கயிைற அவி52

ெகா/A4தா . ஆ/Aய!பH, 'றதி' கிட4த ஒ பாைள அாிவாைள
எ02 ெகா/0, மாமைன ெந"கினா.

--------
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3
அைடகலசாமி அ%ப2 வயதி. ைவர பா*4த உட. எG சைத=

ஒேறாெடா% ஒ A, இ%க!பறிய எஃ. அேதா0 மனித ேராஷகார .

ப/ைணயா க சா பி, பக2 ஊ களி ேபா*@ட, எதிாிகைள அA2வி 0

வ றநா_% ;ர . அ4த! பமா0, அவைர  0வதகாக ெகாகைள

தைரயி சா*தேபா2 அவ அைத பய"கரமாக! பா க, மா0 'பவாகி' வி ட2.
ஆ/Aய!பைன, த"ைக மகனா* பா காம, ப/ைணயா 2ேராக ெச*த
ப0 பாதகனாகB, கள ேத"கா* பறி2, அ!பA! பறி ேபாேத கீேழ

வி?42 ெச2! ேபான ைம2னனி மகனாகB கதினா . ஆ/Aய!பH,

அவ தா*மாமனாக ெதாியவிைல. பரமசிவதி காவ நாயாகேவ அவ

ேதாறினா . ப/ைண வயகளி, அவ அமா கைள பி0" ேபா2 ஒ

வா*கா அேக பிற4த அவ , இH அ4த வா*காைல தா/டாத,

ெகாதAைமயாகேவ, அவH கா சி அளிதா .

அைடகலசாமி, மா A கயி%+ ைக! பிாி2 ெகா/A4தா .
ஆ/Aய!ப, அாிவா6ட அவைர ேநாகி ஆேவசமாக! ேபா*
ெகா/A4தா. த"கமா, அவைன! பிA2 ெகாள! பா தா. அவ,
அவளிட இ42 திமிறி ெகா/ேட ஓAனா. ெவளிேய வ4த காதாயி, என
ெச*வெத% ாியாம, ைககைள ெநாிதா. இத அ"ேக வ4த, இைளஞ
நபணி மறதி நி வாகிகளான மாணிக, ேகாபா த<ய இைளஞ க6,

மறதி 'அ ைவச ' மாசான அேக இ4த பைன மரதேக நி%
ெகா/டா க. ஜாகிரைதயான Eர. ேமெகா/0 நகரவிைல.

இ2வைர பைனேயாைலகைள ெவ A ெகா/A4த அாிவா6ட, ஆ/Aய!ப

பரமசிவமாக ெதாி4த அைடகலசாமிைய ெந"கிவி டா. ைகைய @ட

ஓ"கிவி டா. காதாயி கதறினா. த"கமா, அ*யாB ேகடயமாக நி%
ெகா/டா. அ4த கிழவேரா, எைத= ெபா ப0தாம, மா A கயிைற,
காவாசி அவி52வி டா . ஆ/Aய!ப 'எதிாியி' மக த"கமாைவ
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தளிவி 0, கிழவைர ெவ ட! ேபாவதகாக தைன தயா ப0திய ேபா2 பமா A அ!பாவிதனமான பா ைவ, அவ அாிவா பா*+சைல

அதிகமாகியேபா2 -

உேள இ42 ெவளிேய வரAயாமG, உபேயாகமிலாம ேபா*வி ேடாேம
எப2 மாதிாி=, ரள Aயாம, எலா ெபா*ைமயா* ேபான2 ேபா தவித
மீனா சியி ஒ!பாாி+ சத, ெவளிேய ேக ட2. ஆ/Aய!பH அதிகமாக
ேக ட2.

"ஆயிர ெச*தாG அவ

நம தா*மாம அ/ணா+சி.
அ*யாB அ*யாவா

நம வள தவ அ/ணா+சி.
ேதா6ல Eகி வ+

E"க வ+சவ அ/ணா+சி.
அவர ெவ 0ன...

என ெவ 0 அ/ணா+சி"

ஏைழ! ெப/க6, தா"ெகாணா ேசாக வேபா2, ஒ!பாாி பிறகிற2. அ4த

ஒ!பாாிேய ஒ காவிய ேபா வகிற2. தாளநய" ெக ட வாழைகயி ச<2!
ேபா*, ேசாக2 K5கAக!ப0ேபா2, அவல பா டாகB, அ4த! பா 0
ஆமாவி ெவளி!பாடாகB ஆகிவி0கிற2. தாள, தானாக! பிறகிற2.
மீனா சியி ஒ!பாாியி ஆமா ேபசியிக ேவ/0. அ"ேக 'இழB'

விழவிைல. மீனா சி, ேமG ேமG ஒ!பாாி ைவக ைவக ஆ/Aய!பனி
அாிவா கர, ேவ% பகமாக வி?42 ெகா/A4த2. இளைமயி தா*

த4ைதயைர இழ4தபிற, தா* தாயா*, த4ைத த4ைதயா*, ேதாளிேல

Eகி வள த மாமா ேன வ4தா . 'ேமலெத' ராைமயா சி%வனாக இ4த

இவைன ஏேதா ஒ காரணதிகாக அAக, அ4த ராைமயாைவ, அாிவாைள

ைவ2 ெகா/ேட ஓடஓட 2ரதிய அைடகலசாமி னா வ42 சிாிதா .
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இ4த+ சமயதி, பமா ைட Xரணமாக அவி52வி ட அைடகலசாமி,

உ கா 42 ெகா/ேட அவைன நிமி 42 பா தா . அவ ைகயாிவாைள!

பா 2 ெகா/ேட, "ஏல நிH ட? ெவ 0ல! ஒேரயAயா* ெவ 0ல! நீ ெபாிய
மHஷ"கள! பைக+சி 0, அதனால பட!ேபாற கZடத! பா காமேல நா ஒ

ைகயாலேய சாBேற. ெவ 0டா, ெவ 0" எறா .

ஆ/Aய!ப த0மாறி ெகா/A4தேபா2, மீனா சி, "அமா சாBேபா2,
எ"கள ஒம ைகயில ஒ!பைட+சத மற4தி [ேர மாமா! எ"கள அனாைதயா

வி 0 [ேர மாமா. ேந2 @ட எ வாயில ேசாத உ A! ேபா 0கி ேட, எ

தைலைய ேகாதிவி ட மாமாேவ - இ!ேபா எ"க வாயில ம/ணளி ேபா0றீேர!

மா ட! பிAக2 நியாயமா?" எ% ெசா<ெகா/ேட அ?தேபா2,

ஆ/Aய!பH மீ/0 ேகாப வ4த2.

இத, காதாயி, ஆ/Aயி ேமாவாைய! பிA2 ெகPசி ெகா/ேட,

"ஆ/A மவராசா - நா ெசாGதத ேக6 ராசா! இ2 காலேதாட ேகால! ஒம
மாமா ெவ% அதா. அத எ*தவ பரமசிவ. அவ மா ட மவராசனா,

/ணியவா ெகா/0 ேபாவ 0. இ2 ஒம மா0... ேபா<-ல ெசாலலா.

ேபான மா0 தானா வ; வி 00ம*யா. வி 00 தலாளி..." எறா.

இ4த+ சமயதி, பைனமரதAயேக நிற இைளஞ ேகாZAயி ஆேலாசக

மாசான, அ"கி42 நகராமேல, "ஆமா/டா - மா ட இ!ப வி0; பா க
ேவ/Aய இட2ல, பாக ேவ/Aயத! பா2!டலா" எறா .

மா ைட அவி52வி 0, கைற அவி5க! ேபான அைடகலசாமியிட, "மா ட
ெகா/0 ேபாற ைகேயாட, எ தைலய= ெகா/0 ேபாயி0" எ% ெசா<,
அாிவாைள அவாிட நீ ட, அவ அைத வா"கி Eரமாக எறி42வி 0, கைற

அவி5தா . இத சத ேக 0, @ ட @Aவி ட2. மீைசகார உ பட,
ப/ைணயா க6 வ42வி டா க.

அைடகலசாமி, அவி5த மா ைட= கைற= ப/ைணயா ஒவாிட
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ெகா02, "நீேய இ4த ெர/ட= க 0 இ4த கயி%ல. ெகாPசத ேவSனா

ெகா0. E! ேபா 0+ சாவS" எ% ெசா< ெகா/ேட வட! பகமாக!
ேபானா .

ப/ைணயா க, மா ேடா0 கேறா0 ெத! பகமாக! ேபானா க. மா0,
மிர/0 மிர/0 பா த2. ஆ/Aய!பனிட வர 2A!ப2 ேபா,

ப/ைணயா கைள உதறிெகா/ேட, 'மா.. மா' எற2. அத க?தி,
ஆ/Aய!ப வா"கி! ேபா A4த மணி தாள2ட ஒ<க - கி டத ட

மா A சத, ஒ!பாாிேபா ேக ட2. மா0 'ச/Aதன' ெச*வைத! ாி42
ெகா/ட மீைசகார அத கைற, வGக டாயமாக தரதரெவ% இ?தா.
அ2 நகராம ேபானதா, அைத சிரம!ப 0 Eகி ெகா/0 ேபானா.

இ!ேபா2, இ4த ெஜ N இன கல!! ப, தா*ைம கா4ததா இ?க!ப 0
தானாக நட4த2.

மா0 ேபாவைத விட, த மான, மாியாைத, கBரவ எலா தைன நி கதியாக
வி 0வி 0! ேபாவ2 ேபா ஆ/Aய!ப ெச*வதறியா2 திைக2 நிறா.
பிற ஆேவச!ப டவ ேபா, தைரயி கிட4த அாிவாைள உZணமாக!

பா தேபா2, அவன2 'பைன மரதA' சகாக அத நிழைல! ேபால அவனேக
வ42, அவன2 ைககாகைள! பிA2 ெகாள, மாசான, "ெபா%டா, மா0 எ"க

ேபாயிட! ேபாB2... இ4த! பரமசிவ எ"க ேபாயிட! ேபாறா... நா"க எ"க

ேபாயிட! ேபாேறா... இ4த ஒ/S ேபாதா2, அவன பPசாய2 ேத தGல

ேதாகAக2" எறா . பPசாய2 ேத த Aவ2 வைர, ேபான

பமா0, அவH கிைடக @டா2 எ% அவேர நிைன!ப2 ேபா, அவர2

ஒIெவா வா ைத= ஒறபி ஒறாக தாமதமாக வ4தன.

இத, அைடகலசாமியி ைகைய! பிAத சீனியமா ஓAவ4தா. ஐப2

வய2காாி. அதி ெவA ேப+காாி.

"எ ஷனயால ெவ ட!ேபான - வளத கிடா மா ல பா=H ெசாGத2

சாியா! ேபா+ேச! நீ நாசமா! ேபாவ! ஊரா ; 0+ ெசா2 ஆச!ப ட ஒ
ெநPசில, 2 வர. ஒ ; ல எ6 ைவக - இழB விழ..."
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சீனியமா, ேப+ேசா0 ம 0 நிகவிைல. நிகB மா டா. கீேழ னி42,
ம/ைண வாாி, மமக மீ2 ேபாட! ேபானேபா2, த"கமா தாயி ைககைள!
பிA2 ெகாள, ைகயி<4த ம/, அைத அளியவ தைலயிேலேய விழ,
சீனியமா, வாைய மக பகமாக தி!பினா.
"ச/டாளி! ேவSனா இ!பேவ இ4த! பய ; ல ேபாயி இ42களா! ெபத
அ!பன ெவ ட! ேபாயிகா. இ4ேநர, எ மவராச மா/0 மAPசி ம/ணா
ேபாயி!பா, இIவளைத= பா2கி 0 நீ இ!பA நிகதவிட, அவ ; ல

ேபாயி இ42கிடலா. இவா காதாயிய, 'வ+சிகி ட2' மா2ாி உைன=

வ+சிகி0வா" எறா.

ஆ/Aய!பH, மா ைட! பறிெகா0த ஆதிர சீனியமா மீ2 திபி
ெகா/A4த2. த"கமா, அவ ஏடா ேகாடமாக எைதயாவ2 ெசா<,
எைதயாவ2 ெச*2 விட @டா2 எப2ேபா, அவைன க/களா ெகPசி

ெகா/A4தா. காதாயி ேகாப வ4த2. ஏேதா ெசால! ேபானா.

அேதசமய, எதி பாராத இ4த தாத< நிைலைல42 ேபான அவளா,

ஒ% ேபச Aயவிைல. பிற தைன நிதான!ப0தி ெகா/0 'இ4த

/டய பதிG ேக டா விவகார ஜாதி+ ச/ைடயா மாறினாG மாறலா.
ப/ைணயா"க6 ெகா/டா டமாயி0!' எ% தனேள ேபசிவி 0,
சீனியமாைவ நிமி 42, ேநராக! பா தா.
அ4த! பா ைவயி M0 தா"காத சீனியமா ச% நட42, ஒ மரதி பகமாக

நி% ெகா/0, மகைள ஆேவசமாக! பா தா. பிற "நீ வாாியா இ<யாளா?
இல அவ @டேய இக! ேபாறியாளா" எறா.

த"கமா, அவைள! ெபா ப0தாத2 ேபா, டைவ Eசிைய த A

வி 0ெகா/ேட அ"ேக நிறா. சீனியமா6, 'இPசி' தின2மாதிாி

இ4த2.
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"ஒ*யா வட! பகமா ேபாறா. அகா மவ ெகா0த அாிவா மாியாைதயில
ச4ேதாஷ!ப 0 ஒ/S கிடக ஒ/S ப/ணிட! ேபாறா. வாளா - ேபாயி!
பா !ேபா."

உேள, இH அ?ைகைய விடாத அ/ணிைய! ேபா*! பா க நிைனத
த"கமா, ேராஷகாரரான த4ைத, அமா ெசான2ேபால ஏதாவ2 ெச*தாG
ெச*2விடலா எ% நிைனதவ ேபா, பி2! பிAத த தைலைய

உ!பிவி 0 ெகா/டா. பின , அமாைவ ேநாகி நக 4தா.

அதாைன! பா 2ெகா/ேட, நகர Aயாம நக 4தா. அவ க/க,
ஆ/Aய!பனி க/க6ட ஒ A ெகாள! ேபாவ2ேபா 2Aதன.

அவனேக நிக! ேபாகிறைவேபா, காக இ?தன. அவைன கிளி
விைளயாAய ைகக, இ!ேபா2 ஒைற ஒ% ெநாி2 ெகா/டன. அவ
ேகாதிவி ட தைலA, இ!ேபா2 பாவாைட மாதிாி, காறி விாி4த2.
'பா ெபா"ற ேவைளயில... பாைன உைடPசி ேட ம+சா' எ%

மன2ேள ஒ!பாாி ைவ2 ெகா/0, 'நீ யாேரா நா யாேராH
ஆயி ேடாேம' எ% மன2ேளேய மாரA2 ெகா/0, தா யாேரா எ%
தவிதவ ேபா, தாயி பகமாக! ேபா* ெகா/A4தா.
மா0 ேபான ேவகதி மாம மக ேபாவைத நிைலதிய பா ைவ=ட,

நிைலைல4த உள2ட, 'அவ ேபான2 ஒ அAயா அல2 ஒேரயAயா'
எ% கண! ேபா 0 ெகா/A!ப2 ேபா, அவ கா பாதைத=,

உ+ச4தைலைய= உ% உ%! பா த ஆ/Aய!பைன, மாசான உ!பினா .
"ஏ/டா பி2! பிA+சி நிற? பரமசிவ... 'இ4தா பிAH' தைலய

02 டா. தானா மா Aகி டா. இத விட! ேபாற2ல. ;0 42 மா ட!

பிA+சவ ைகயில கா! மா டா டா - நா மாசான இல!"
மாணிக பிஏ.பி.A.= ஆ%த ெசானா.
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"கவைல!படாத ஆ/A. இ4த விவகாரத வ+ேச... நம ஊ ல இகிற ஒIெவா
விவகாரைத= தீ 2டலா. நா"க இக2 வைர நீ கவைல!பட

ேவ/டா."

ஆ/Aய!ப, இைளஞ நபணி மற நி வாகிகைள! பா தா. அ"ேக
வ4தி4த ஏெழ 0! ேபேம பAதவ க. ஊ நீதிகாக, உயிைரேய பணய
ைவக தயாராக இகிறவ க. இவ க இ வைர, அவ அPச
ேவ/Aயதிைல. ெசால! ேபானா, ஊ ேமாசAகைள அபலமாக! ேபா

ேபாரா டதி அவ மா0 தெசயலாக! ேபாயிகிற2. அIவளBதா. ச%
ேநர வைர, மா0 ெகா/0 ேபாக!ப ட ேபா2, ப/ைணயா க, தைனேய

க?தி கயிைற க A, காக6 இைணயாக ைககைள= ஊற ைவ2,
ெகா/0 ேபாவ2ேபா சி%ைம!ப ட ஆ/A, சிறி2 ெபைம!ப 0
ெகா/டா. பிற, அவ க6ட ேதாழைம=ட ேபசினா:
"நீ"க இேபா2 நா எ2காவ கவைல!படS! மீசகார மா ட

பிA+சிகி 0 ேபாBேபா2 - அாிவாள எ02 ஒேர ெவ டா ெவ டSH

நிைன+ேச. ஆனா, நீ"க %Pசிாி!பா சிாி+சிகி 0 நிகத பா த2 ஏேதா

விஷய இH ெதாிPேபா+!"
மாசான, %ேக 4தா .

"வ4த பயGவ, எ ஒத விரG! ெப%வாHவளா?  டாப A [கைடயில
நாG ேபர தனியா நிH சமாளி+ச ஆ6டா நா! இவ"கள ஒ அAயில

விழத A 0 மா ட ஒகி ட ெகா0க எIவளB ேநர ஆB? ஏ சின*யா
ெச*யல? அ"கதா விஷய இ. எதிாி த!! ப/Sேபா2 அவன அ4த
த!ப ப/ணவிடS. ஒ த! ஒப2 த! ெச*ய விடS. அ!ற ஒேர

ேபா0. ஆ6 எ?4திக!படா2."

இH, எ 0 த!க நட4தாதா, தன மா0 கிைடேமா எ%
ச4ேதக!ப ட ஆ/Aய!பH, ெபா%க Aயவிைல. வா*வி ேட ேக டா:
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"சாி. இH என ப/ணS - அைத+ ெசாG"க."
"அததா சின*யா ெசால! ேபாேன. நாம ச ட!பA எெனலா
ெச*யSேமா அத+ ெச*=ேவா. அ2 Aயா டா, சின*யாகி ட

இகேவ இ ேவ க ஒேர 2."

இத ைகயி சில ேநா 0! தக"கைள ைவதி4த, எஜினீயாி"

A!ளமாகாரனான ேகாபா "நாம இைளஞ நபணி மற2 மாணிக

தைலவராக இகS. நா ெசயலாள. இவ ரவி ெபாளாள. மறவ"க
எலா கமி A ெமப"க. தீ மான ேபா டா+. இ2ல ஒ ைகெய?2!

ேபா0" எறா.

ஆ/Aய!பH எாி+சலான எாி+ச. ைகெய?2! ேபா0வத இ2வா ேநர?
என ெச*ய... இவ"கள வ+தா, ேபான மா ட மீ கS.
ஆ/Aய!ப மற றி!ேப A ைகெய?2! ேபா 0வி 0, "சாி. இ!ப என

ெச*யலா" எறா.

"தல @ 0றB ச"க2ல ேபாயி ெசாGேவா. அ!ற 'மா0 திA

பரமசிவேம - இனிேம நீ ஓ 0 திட Aயா2'H வ ல, வாதமடகி இைலைய
வ+சி எ?தலா."

மாசானதி ஆேலாசைனயி ேபாி, இ.ந. மறதி ஏெழ 0 நி வாகிக6,
ஆ/Aய!பH @ 0றB+ ச"கதி! ேபானா க ச"க க Aட அ"ேக
வா"க!ப0 பா மாதிாி, ெவைள ெவேளெர% இ4த2. பேநா

@ 0றB+ ச"க அ2. ஆைகயா பல ஆசாமிக6, 'பேல' ஆசாமிக6மாக நல
@ ட.

உேள ேபானா, கிளா  நாகா<. அத எதி தா ேபா தைலவ அைற.
ச"க உ%!பின க, தா"க கடனாக வா"கிய மா0களி பாைல, அ"ேக வ42
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ெகா Aனா க. கிளா , ாிஜி-டாி வரB ைவ2 ெகா/A4தா .

உ%!பின க ஒவேரா0 ஒவ 'மாமா ம+சா' எ% ேபசிெகா/ேட பாைல
ஊறினா க. இ2 உ%!பின களி ஒ%ைமைய கா 0வதாக,

ெவளிU கார க நிைனகலா. விஷய அ!பA இைல. பல ஜாதிக நிைற4த

அ4த கிராமதி, றி!பி ட இர/0 ப"காளி ேகாZAகேள, ச"கதி

உ%!பின களாக+ ேச க!ப0கிறா க எப2தா, இ4த 'மாமா ம+சானி'
நிஜமான அ த.

னா வ42 நிறவ கைள எைட ேபா 0 ெகா/ேட, @ 0றB+ ச"க

தைலவ மாயா/A, ாிஜி-டாி எைதேயா எ?தி ெகா/A4தா . அவ , அA2
அA2 எ?2வைத! பா தா, அேநகமாக, ச கைர விநிேயாக பறிய

கணகாக இ.

மற தைலவ மாணிக ேபச! ேபானா. ெசயலாள ேகாபா ேபச! ேபானா.

உப ெபாளாள ரவி ேபச! ேபானா. ஆனா, மாசானதி வா* 4தி

ெகா/ட2.

"நம @ 0றB மா ட, பரமசிவ ஆவ+சி பிA+சிகி 0 ேபாயி டா. இத ச"க
மா விட!படா2!"

மாயா/A, ாிஜி-டாி இ42 க/கைள விலகாமேல ேக டா :
"எ4த மா ட?"
"நம ஆ/Aய!பேனாட மா ட."
"இ2 என ேபாO- -ேடஷனா? ச"கத! ெபா%த அளBல, மா0
வா"னவ"க, பா ஊதS. இலனா தவண! பணத க டS. யா

மா ட யா பிA+சா எகிற2 ச"க2 சப4தமிலாத விஷய. ச ட!பA

பா தா, ஆ/A, பண க டலனா, ச"க ேகா

ல வழ! ேபா0.
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ேகா

லதா, அவ மா0 எ!பA! ேபாயி 02H ெசாலலா. பரமசிவ

ம+சாH அவH ஆயிர இ. அ2 ச"க ெபா%!பாவா2. ஒ

வார பா !ேப. பண க டா டா, ேகா

ல வழதா ேபா0ேவ.

மா 0 ஆ/Aதா ெபா%!. அத கா!பாத ேவ/Aய ெபா%!

அவHதா. ச"க2 சப4தமிலாத சமாசார. சாி ேபாயி 0 வாாீயளா?"
மாசான ேகாபேதா0 பா தா .
"நீ ேபற2 ைறயிலாத ேப+. ?! Xசணிகாய ேசா2ள மைறக!

பாகிற ேப+. ச"க தைலவ எகிற ெபா%!ேபாட ேபசS."

"நா ெபா%!ேபாட ேபச ஆரபி+சா அ!ற நீ ெவ%!ேபாட ேபாவ

ேவ/Aயதி. ேபான வஷ நீ உழB மா0 ச"க கடHல வா"கினீ. சாி.

ச4ைதயி இ42 மா ட ; ல க A 0 அ!றமாவ2 விதிகலா. ெசPசீரா?

வா"ன ச4ைதயிேலேய மா ட விதீேர - இ2 ேவSனா ேநா [-

அH!ப 0மா?"

"ெமா ட தைல ழ"காG A+சி! ேபாடாேத= ம+சா."
"நாH அததா ெசாGேத. ழ"காGல அA+சா, ெமா ட தைலயி

வ<கதா ெச*=. ெமா ட தைலயில காய ப டா ழ"கால Eக

Aயா2. நா ெசாற2 உம! ாி=தா... இல ாிய ைவகSமா?"

மாசானதி ாி4த2. ாிய ேவ/டாத அளB! ாி4த2. ஆ/Aய!பH

ாி4த2. அேயாகியதன ெச*கிறவ நியாய ேபசினா, அ4த நியாயேம

அநியாயமாகிவி0 எப2 ாி4த2. என ெச*ய - எ!பAயாவ2 மா ைட

மீ Aயாக ேவ/0. அ2வைர, மாசானதிடமி42 மீள@டா2.
'ெபாளாள ' ேகாபா ஒ ேயாசைன ெசானா.

"ஆைர , மணியகார கி ட ேபாேவா. அவ கி ட மா0 தி0 ேபான2 ஒ
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ாி!ேபா

வா"கி கி 0, ேபாO- -ேடஷ ேபாேவா. நா யா எகிறத

இவ"க6 கா AயாகS."

மாசான 'கழ A' ெகா/டா . இதர நப க ஊ வல ேபால! ேபானா க.

மணியகார மாடசாமியி ; 0 வாசG! ேபானா க. ெவளி தி/ைணயி
உ கா 42 உேள எ A! பா தா க. இர/0 ைதய மிஷிக, K%

ெநதி க, இர/0 ேஜாA உழB மா0க, தைழமிதி கவிக, ய4திர

கல!ைபக.

மாடசாமியி மைனவியான, மகளி ச"க தைலவி சேராஜாB, அவ மக

ம<காB ஒ பக உ கா 4தி4தா க. எதிேர அைடகலசாமி= அவ மக

த"கமாB நி% ெகா/A4தா க. அைடகலசாமி மகைள அத Aனா .

"நாம பரபர பரபரயா ேசவக ெச*=ற 0ப இ2. ம<காவ நீ தி 0ன2

த!. ெதாியாம ேபசி ேடH ம 0 நீ ெசாலல. இ!பேவ ஒ ெகாைல நட.
உ... ம<கா கி ட..."

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

4

அ4த காலதி, அAைமகைள த/A வைகயி அவ கைள ஒவ பி
ஒவராக சி"க @/0 வி 0, பசிேயா0 பா*42 கIB சி"கைத=,
அத பசி சியாகி, தி ெகா!பளிக, நரக ெதறிக, நாG பக

அைடபட, மிகதி வா*!பக ேபா அAைமைய சீமாக6 சீமா Aக6
பதிரமான இடதி அம 42 ரசிததாக வரலா% @%கிற2.

அ4த வரலா% இ!ேபா2 ேவ% 'பதி அேத சமய மிக!ெபாிய விதியாச2ட
நட42 வவத எ02கா டாக, ம<கா, த"கமாைவ க/களா

கIBகிறவ ேபா பா தா. மாத ச"க தைலவி சேராஜா அைமயா,

அவைள !ப2 வடதி ேப ைகைய! பிA2, க?தி கயி% க Aய
கிராம சீ!, %Pசிாி!ட ேமாவா*கைள தடவி ெகா/0, 
ெநறிகைள+ கி ெகா/0, த"கமாைவ! பா தா க. ெவளிேய
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தி/ைணயி உ கா 4தி4த ஆ/Aய!ப, த"கமா பக, மாணிக
பி.ஏ.பி.A. ம<கா பக, மன2 அணிவ2 ெகா/டா க.

த"கமாேவா, எ2Bேம நடவாத2ேபா, ஒ ைகைய இ0!பி ஊறி, வி மாதிாி

வைள2 ெகா/0 க/கைள+ றி=ளவ பக ழலவி 0

ெகா/A4தா. அ*யாைவ ேதA, ளிய4ேதா!! பகமாக! ேபா*, அ"ேக
அவ இலாததா பைதபைத2, பPசாய2 தைலவ ; A பா 2வி 0,

இ"ேக ெதவி வ42 ஜாைடமாைடயாக! பா த ேபா2, அைடகலசாமி கிழவ ,
த 2 மாதிாி, மகளி யமாியாைத ஆக ேவ/0 எ% நிைனதவ ேபா,

அவைள உேள @!பி 0, மனி! ேக க+ ெசானா .

நா நா க6 ேப, சீ! நட4த விவரைத+ ெசான2, மன2

மகைள! பாரா Aய அ4த @H கிழவ , இ!ேபா2 ேக0 ெக ட, விவாச ெக ட,

எலா" ெக ட ஆ/A! பயGகாக த மக ஒ கிராம தைலவாி மகைள அ2B தா ேவைல பா  ப/ைணயாாி த"ைக மகைள, 'நாேய ேபேய'

எ% ேபசிய2, அதிகப சமாக ெதாி4த2. அவ ஒதைல!ப சமாக நிக

2ணி42 வி டா .

இவ பிற!பத ேப, இவ ேசவி 0ப இ2. மக வவா.

ேபாவா. ஆனா ேசவக இேக அ2 அ!பAயல. அ2 பாசைத தா/0

பதி.

த"கமா, அல சியமாக நிப2, கிழவ அவமதி!பாக ெதாி4த2. க/க,

இரத ெகா!பளி!ப2 ேபா சிவக, "இ!ேபா, ெதாிPசி ெதாியாம! ேபசி ேடH

ேக க! ேபாறியா - இல..." எறா .

த"கமா, ெவளிேய ஆ/Aய!பைன! பா தா. பிற தைனதாேன சி< 2

ெகா/0, "மனி!H வ4த2னா தல அ2தா ேககS. எ"க அத

மகைன, காரணமிலாம தி 0னா, நா ேக 0கி 0 இகSமா?" எறா.
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ம<கா, ஆ க இகிற ைதாியதி அத Aனா.
"அ2 இ2H ேபனா, ெக ட ேகாப வ. நா என ஆ0மாடா?"
கிராம சீ! சி< ெத?4தா .
"ஒ அ*யா க2காவ பாேக. இலனா நீ, எ மகள ேபசியிகிற
ேப+, /ணா காளவாசGல வ+சி..."
சேராஜா அைமயா , அரசியவாதியானா .
"அ*யா ேகறா இல. அவ மாியாத ெகா0கிற2காவ2, ெதாியாம!

ேபசி ேடH ஒ வா ைத ெசாேல! இவ KS நாளா கன ;"பAயா

அ?2கி 0 கிட4தா. நா"க@ட அவைள 'நீH' ெசான2ல. ெபத

அ!பH மாியாத ெகா0கவளா இ4தா, இ4ேநர அவ ெசான மா2ாி

ேக A!ேப. நீதா அ!பைனேய மதிகாதவளா+ேச!"

த"கமா, ஊறிய ைகைய எ02, ஆகா A விரைல நீ A ெகா/0, "மா

வாைழ!பழ2ல ஊசிைய ஏதற2 மாதிாி ேபசா/டாமா. ஒIெவாதிவ க 0ன

ஷைனேய மதிகாம சிG!பிகி 0 பிறதியா உபேதச ப/ண

வ420றாவ. இவ, இ4த ; ல இக2 வைர, எைன! ெபத ஐயா இல உ"கேளாட ேவலகார . எ உயி ேபானாG ேபாBேம தவிர எ வாயில

இ42 நீ"க விற2 மாதிாி வா த வரா2!"

'ெப/டா A மதிகவிைல எகிற சமாசார, இ4த ேவைலகார!பய மவ6
ெதாிPசி! ேபா+ேச' எற இரகசியமான ஆதிரதி சீ! ஐயா எ?4தா .

"நீ ம 0 எ மகளாக இ4தி4தா, இ4ேநர ெகா/ைடைய! பிA+சி, 'திB

திB'H திவியி!ேப" எ% சேராஜா அைமயா ெசானா .
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அைடகலசாமி ஆேவச சாமியானா . தி[ெர% மக மீ2 பா*42, அவ
தைலAைய! பிA2 ைக றி ெகா/0, மகளி 2கி பல"ெகா/ட

ம 0 தினா . 'அ*ேயா, ேபாேனேன' எ% வா* வைர வ4த

வா ைதகைள அடகி ெகா/ேட, த"கமா, அ!பாவி ைகைய! பிA2,
தைலைய உதற உதற, அவ6 ேவதைன வி-வ'பமாகிய2. எ!பAேயா

அவாிடமி42 தைன வி0வி2 ெகா/0, நாலA தளி!ேபா* நி%
ெகா/டா.

இ2வைர, அ*யாவிட ஒதடைவ @ட அAபடாத தன - தி A ெதாைல
அமாைவ@ட, 'எ மகள ேபனியானா ழிெவ A! த+சி0ேவ' எ%

சி"கேபா க ஜி ெபறவ, நாேப னிைலயி அAத அAயி
வ<ையவிட, அத காரண காாிய, அவ இதயதி ெப வ<ைய ெகா0த2.

விம! ேபானா. 'அ*ேயா அ*ேயா' எ% அழ!ேபானா. 'எைனயா அA+சிய
- எைனயா அA+சிய' எ% கதி, த தைலயிேல @ட, ைககைள! பாயவிட!

ேபானா. தி[ெர% அவ க/க ம<காைவ! பா தன. அதி ெஜா<த

அக"காரைத=, உத ேடாரைத விாித %Pசிாி!ைப= பா தன. எ2Bேம

நடவாத2ேபா இ4த சேராஜாைவ! பா தன.
அIவளBதா.

நீைர விழ ைவக! ேபான க/க, இ!ேபா2 ெந!ைப ெகா Aன. உள2

ஓல, ேபா !பரணியாகிய2. இயலாைம, எதி !பாக மாறிய2. த"கமா,

ம<காைவ, அவ6 அவ ெபேறா பய!ப0 அளB ச% ெந"கி
ெகா/0, அ?த4திதமாக! ேபசினா:
"அAேய, ம<கா! திரெகா/ைட, எைன! பழிவா"கி டதா நிைனகாதA!
நானாவ2 எ"க*யா கி டதா/A அAப ேட. ஒ அக"கார2,

ம/டகன2 நீ ஊ ல அAபட! ேபாற கால வர!ேபாB2A. என அA

வா"கி ெகா02 டதா நிைனகாதA. இ!ேபா எ"க*யா எைன அA+ச அA,
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பி 0 ம/ம4த பரமசிவைத, பா/Aய ராஜா அA+ச2 மாதிாியான அAA!
இ4த அA, ஒ"களமா2ாி அகிரமகார"க ஒIெவாவ ேமல= பட!ேபாBதA!"
ம<கா வாயைட2! ேபா* எ?4தேபா2, அைடகலசாமி, அேக கிட4த ஒ

தா கைப எ02 ெகா/0, மகைள ேநாகி ஓAனா . தி[ெர% அவ,
த"கமாB இைடேய ஓ உவ வ42 நிற2. க0ைமயான ேகாப,
ேமனிெய" ஆ0வ2 ேபா உடெலலா சி< 2 நிக, உயிைரேய பணய
ைவக தயாராவ2 ேபா, அ4த க\ர உவ, கிழவைர= மகைள= மாறி
மாறி! பா த2.

ஆ/Aய!ப மா ைட! பறிெகா02வி 0, மாம மகைள= பறிெகா0தாG

அவைள! ப< ெகா0க+ சமதிகாத ஒ ஏைழ. க\ரமாக+ சவா< டா.
"இனிேம அவேம ஒ அA வி?4தாG, இ!பேவ ெகாைல வி?. ஒ

ெகாைலேயாட நிகா2. ேவSனா அA+சி! பாக 0."

அைடகலசாமி, அதி 42 ேபானா . அவ ேகாப வரவிைல. தன ஏ

ேகாப வரவிைல எ% அவ ஆ+சாிய!ப டா . ஒேவைள, தன ேராஷ
இலாம ேபா*வி டேதா எ% @ட! பய!ப டா . எவைர=, 'ஒைத

ஒைதயா*' சமாளிக A= எ% இ2வைர த ;ரதி அைசக Aயாத
அபிமான ைவதி4த அ4த கிழவ வாயைட2, ைகயைட2, காலைட2
நிறா . மக ேம, அகா மக ைவதி பாசதி தாிசனதி,

அAமனதி ஏப ட ெபமித அவ ெவளிமனதி ஏப ட ேகாபதாபைத
ெசGபAயாகாம ெச*த ரசாயன மாற, அவேக ெதாியா2.

இத, ெவளிேய இ42 மாசான, ேகாபா, மாணிக, இH இர/0

K% இைளஞ க ஓAவ42 ஆ/Aய!பைன! பிA2 ெகா/டா க. கிராம
சீ!, அைடகலசாமிைய ஒ!! பிA2 ெகா/டா .
ஆ/Aய!ப த"கமாைவ! பா 2 ஆைணயி டா:
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"த"க ; 0! ேபா! எ ; 0! ேபா! எ மாமH ஒ அ*யாB ெச2

ஒ மணி ேநரமாB2! இனிேம நீ... நீ... எ ; 0ேக ேபாகலா. உ ேபாமா...

இ2 நிக@டாத இட."

அவ ஆைண க 0!ப டவ ேபா த"கமா கா0 ேபா 0ெகா/0
நகர! ேபானா. பிற, த கா ைட எ02 ேதாளி ேபா 0 ெகா/0,

ேசைலைய இ%கி! பிA2 க A ெகா/0 க\ரமாக ெவளிேயறினா. "ஏளா...
அவ ; 0! ேபாயி ெதாைல+சிராத!" எ% கிழவ ெசா<வி டதாக

நிைனதா . ஆனா வா ைதக, வாைய வி 0 ெவளிேயறவிைல எப2
அவேக ெதாியா2.

சீ!பி, இ!ேபா2 த உதிேயாகதி நிைன! வ4த2. மாசானைத!

பா த2, அ4த எ/ண அதிகமாக வ4த2. அத Aனா .

"என மாசான! கா<! பயGவள @ Aயா42 எ ; ல கலா ட ப/ண
வ4தியா? இேத மாதிாி நாH உ ; ல கலா டா ப/ண எIவளB ேநரமாB...
இல ேபாO- ாி!ேபா

ப/ணதா ேநர ஆBமா? பதி ெசாG!பா?"

மாசான பதி ேபசினா .
"அ/ணா+சி! த!பா நிைன+சி Aய. மா வழிேல வ4ேத. இ4த! ைபய"க,
ஒ"கள! பாக! ேபாறதா ெசானாHவ. ஆ/Aய!ப மா ட இவ

பிA+சிகி 0! ேபாயி டத+ ெசா<, ஒ"ககி ட ஒ ாி!ேபா

வா"கிகி 0,

ெபாிய அதிகாாிகள பாக! ேபாறதா+ ெசானாHவ. சாி சின! பயGவ, ெபாிய

மHஷ"ககி ட ஒ/Sகிடக ஒ/ண ேபசிட!படாேதH நாH @ட வாேர.

கைடசில எனடானா, என தா ெக ட ேப. எ ஜாதகேம அ!பA. சின

வயசில இ42 இ!பA."

சேராஜா அமா ாி42 ெகா/டா. சின வயதி, தா காத<2 க A!பிAத
'மாசான ம+சா' 'கவா 0 ஜாதகதா', தைன மணக Aயாம ேபானைத

 A கா 0வைத! ாி42 ெகா/0, அ4த ஐப2 வய2காாி, இ!ேபா2 இப2
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வய2காாியாகி தவிதா. எ!பேவா நட4த2 இ!பதா நட4த2 மாதிாி

இேக...

வா<பைத திப வரவைழ2 ெகா/A4த இர/0 தியவ களி 'னித
காத' தாப"கைள! ாி42 ெகாளாத மணியகார தபா 0! ேபசினா .
"ஒ ெகாைலேயாட நிகா2H இவ மிர 0றா. இவHகா நா ாி!ேபா
ெகா0கS. நலா இேக நியாய!"

இ.ந. மறதி உதவி தைலவ ேகாபா பதிலளிதா.
"நியாய நலா இகS ெபாிய!பா! அ2காகதா வ4ேதா. பரமசிவ

மாமா E/0Gல இவேனாட மா ட, இவ பிA+சிகி 0! ேபாயி டா .

ேவSனா இ!பேவ இவர விசாாி=. நீ ஒ ாி!ேபா

ேபாO-ல கெளயி/

ெகா0தா நா"க

ெகா0க வசதியா இ. அேதாட இ2 ஒேமாட

கடைம. Aயா2H ெசாற2 உாிைம இலாத கடைம."
மணியகார மா த A! ேபசினா .

"ஊர  ட! ?தியாற2H தீ மான ப/ணி Aய! பரவாயில. நா
ாி!ேபா

ாி!ேபா

0 தர Aயா2. ேவSனா, எைன! பறி தாசிதா கி ட
ப/ணிக"க."

ேவ% வழியிலாம, நபணிகார க ெவளிேய வ4தா க. மாணிக
ம<காைவ திபி! பா தா. அவ, அவைனேய பா 2 ெகா/0

இ4தா. "ஒன ேவS ம<கா - நீ எ2காக பிறதியா வகால2

வா"கS. இ!ேபா நடகத பா தியா?" எ% சேராஜா, மகளிட ேகாபமாக!

ேபவ2 மாணிகதி கா2 வழியாக இதயைத திய2. இ4தாG. இ.ந.
மறதி தைலவ அவ. ஒ ல சிய! ஷ. ப0களதி காத ஒ!பாாி

ைவகலாகா2!

மாசான அ4த இைளஞ கைள ப2 கிேலாமீ ட ெதாைலவிGள பPசாய2
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Uனிய அGவலகதி ெகா/0 ேபானா . அவ கைள ஆைணயாளாி

னா நி%திவி 0, அேக=ள அைறயி வைரபட"கைள ைற2

ெகா/A4த Uனிய எPஜினீயாி காைத கAக! ேபா*வி டா .

மாணிக பி.ஏ.பி.A., ஆைணயாளாிட நட4த விவர"கைள ஒ!விதா. அ4த

ஆைணயாள ேந ைமயானவ . அேத சமய தன கீேழ இ!பவ கைள=

ேந ைமயாக நிைனததா, ேமேல இ!பவ களி ெபாலா! ஆளானவ .

ஏெகனேவ இ4த! பரமசிவ தன க டாத - க ட விபாத ; 0
சிெம/

அலா ெம/

ெகா0கவிைல எபதகாக இவ லPச

வா"வதாக கெலட! கா ெச*2, அ4த! கா மHைவ விசாாிக

கெலட ேததி றிதிகிறா . இ4த+ சமயதி, இ4த! பரமசிவைத! பைக!ப2
E! ேபா 0+ சாவத+ சம.

அேதா0 ஆைணயாள! பல 'அபிஷிய' சிரம"க. 'ேவைல உணB'

தி டைத ப?திலாம ெசயப0த ேவ/0. Uனிய கணகைள தணிைக

ெச*2வ ஆA கார க6 ஒ மாத வைர இவ தா சிகெர A
இ42 சினிமா வைரயி கா ெகா0!பேதா0, அவ களி K% ேவைள+

சா!பா A இவ தா 'ெமா*' எ?த ேவ/0. பயண!பA வா"

ஆA கார க, ஒ நயாைபசா த"க உணவிகாக ெசலவழிக தயாராக இைல.

தணிைக எப2 ஆைணயாள அவ க6 'தனி ைகயா' ெசலவழிக

ேவ/0 எ% 'அ அபிஷியலாக' ஆகி! ேபான அபிஷிய சமா+சார. இ4த

ேவதைனயி அவ நபணி மற ேவதைன சினதாக ெதாி4த2. ஆைகயா

அ4த! பிைள Aகார பவமாக! ேபசினா .

"இ2 என சப4தமிலாத பிர+சிைன. கெலட மHநீதி நால மH

ெகா0"க. இலனா பா ப/ைண அதிகாாிய! பா"க. இலனா @ 0றB
ெட!A ாிஜி-Aராைர! பா"க. இலனா ராெஜ

ஆபிஸர! பா"க.

ஒ/S Aயலனா ேபாO- -ேடஷ ேபா"க. ஆனா ஒ/S - நா தா

இவ"கைள! பாக+ ெசானதா தயB ெச*2 ெசா<டாதீ"க."

மாசான, Uனிய அGவலகதிேலேய ஒ2"கி ெகாள, நபணிகார க,

அகாைமயி உள ேபாO- நிைலயைத ேநாகி! ேபானா க. மயான2
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அேக இ4த ேபாO- நிைலயதி, வழி மறி!ப2 ேபா ேபா A4த
ேமைஜயி, காைல ெதா"க! ேபா 0 ெகா/A4த ச!-இ-ெபட

த"க!ப, அவ கைள! பா த2, 'வா"ேகா வா"ேகா' எ% எ?42 வரேவறா .

உடேன ஓA!ேபா* நாகா<யி உ கா 42 ெகா/0 அவ கைள எதிேர

ேபாட!ப A4த நாகா<களி உ கார+ ெசானா . அவ க உ கா 4த2

ேக டா :

"ஒ"க தைலவ மா - மனிகS மி-ட மா வர<யா?"
மாணிக 4திாி ெகா ைடயானா.
"அவ எ டய!பனா மாறி டா சா ! எ"க மறதி இ42 அவன

நீகி ேடா சா ! நறி ெக ட பய சா ! எ"கள! பயப0தி எ"கைளேய கா A
ெகா02 டா சா !"

ச!-இ-ெபட க இ%கிய2. அ!பAயானா, இ4த! பச"க, மி-ட
மாேராட எதிாிகளா... ெதாியாதனமா உ கார+ ெசா< ேடேன...

"என விஷய? விஷயத ச 0! 0H ெசாG"க. ஒ"கேளாட சல

விசாாி+ 0 இக என ேநரமில."

அதி 42 ேபான மாணிக, விவகாரைத ஆதிேயா0 அ4தமாக+ ெசானா. ச!இ-ெபட ேயாசி2 ெகா/ேட ேபசினா .

"இ2 சிவி சமா+சார. அேதாட மா ைட! பிA+ச2 அைடகலசாமி. பPசாய2
தைலவ பரமசிவத சப4த!ப02ற2 அதிக! பிரச"கிதன. இ2ல யா

ஆ/Aய!ப?"

"இவ தா சா !"
"இவ தானா... ேயாI, எ?42 நிG*யா. ேவ Aய காவைர ேபா0*யா –
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ெபாிய 2ைர மா2ாி மA+சி க A 0 நிகைத. சீ! ாி!ேபா

த4தாரா*யா?"

ஆ/Aய!ப, அதி 42 ேபா* எ?4தா. ய4திர ேபா ேவ Aைய கீேழ
இறகினா. "சீ! தரமா டா சா " எறா.

ச!-இ-ெபட திதா .
"ெபாிய மHஷன, அவ இவH ேபசினா பல உட+சி0ேவ. நீ"கலா

பA+சவ"க. இ4த கி%கைன எ2காக இH கி%கனாறீ"க."

ஆ/Aய!பH, இதர இைளஞ க6 அதி +சி=%, ெச*வதறியா2 திைகத
ேபா2, ச டாப A தைலயாாி, அ"ேக வ42, இர/0 கAத"கைள ச!-

இ-ெப காிட நீ Aனா . ஒ%, சீ!, ஆ/Aய!ப தைன ெகாைல

ெச*ய வ4ததாக ெகா0த ாி!ேபா

. இெனா% ஆ/Aய!பைன 'உேள

ேபாட' மா எ?தியி4த ெரகம/ேடஷ ல ட .
ச!-இ-ெபட உதரவி டா .

"நீ"க வேபாேத நிைனேத. ஏ*யா ஆ/A, சீ!ப ெகால ப/ற அளB
ஒன ைதாிய வ42 0 இல? உ"கைள எலா ைவக ேவ/Aய இட2ல

ைவகS."

ஆ/Aய!ப, 'ைவகேவ/Aய' இடதி ைவக!ப டா. லாக!பி உேள
தள!ப ட அவ, இகிராதி கபிகைள! பிA2 ெகா/0 ெச*வதறியா2

திணறினா.
--------------

51

5
தா*!பாேல விஷமான2 ேபால, த ைகேய த க/ைண கைள4த2 ேபால,

லாக!பி ஆ/Aய!ப தைலயி ைக ைவதபA, உ கா 4தா. நீதி நீதி

எகிறா கேள - இத! ேப தா நீதியா? த ம த ம எகிறா கேள - இத!

ேப தா த மமா?
இேதா, இ4த! X Aய அைற இ அவH ெதாைலEரதி நட
ஒ ெபா2 @ டதி ேப++ சத காைத 2கிற2. 'ஏைழைய ஏ*கிற

கால ேபா*வி ட2' எ% ஒவ கைனகிறா . உடேன பல ைக த 0கிறா க.

அ!பA ைக த 0பவ க அேநகமாக ஏைழகளாகதா இக ேவ/0.

ெசாலAயாத ைக த ட. இAேபாற ழக! ேப+. 'யாேம அத மதா
பாதிக!பட அHமதிக!படா2' எற பச!ப.
ஆனா இ"ேக, இேத ஆ/Aய!ப, அ"ேக ேபா* நட4ததைத+ ெசால ேவ/0
எப2ேபா, இ கபிகைள அ?4த! ப%கிறா. ைபதியகார!

நட4தைத+ ெசானாG, அ"ேக= ஒ வழ '' ஆகலா எபைத அறியாத
ேபராைசகார. ஏைழ இ4த மாதிாி ேபராைசதாேன இக A=? எ4த

இடதி 'ஏைழ கால வ42வி ட2' எ% ழ"க!ப0கிறேதா, அ"ேக

இ42 ஒ அைர கிேலா மீ ட ெதாைலவி உள இேதா இ4த இடதி தா,
இ4த ஏைழ லப ெதாியாம, ாி4த2 ாியாம, ெதாி4த2 ெதாியாம
தவிகிறா. தி[ெர% அ4த! ெபா2@ டதி மா ேபவ2, அவ காதி

தானா*! பா*கிற2.

ஆ/Aய!ப, ெவ%!ேபா0 ச!-இ-ெபட ேமைஜைய! பா கிறா. ஒ

இலகிய விழா அைழ!பித5 ெதப0கிற2. 'நீதியி சிற4தவ ெந0Pெசழியனா
அல2 மHநீதி+ ேசாழனா' எற ப Aமற நடக! ேபாகிறதா. ேதைவதா.
நடக @டாதைவக நடேபா2, இ2 மிக மிக அவசியதா. அ!பைன
ெகாகிறவ, சதிர க Aய கைததா.
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நட4தைத நிைனக நிைனக, அவH நிைன!ேபா, அ4த நிைன!பிகான

ெநPசேமா, ேதைவயிைல எப2ேபா ேதாறிய2. அவ, 'உேள' ேபான2,
ெவளிேய இ4த இைளஞ நபணி மறகார க, த< விைற2!

ேபானா க. பிற மாணிக, "சா இ2 அநியாய" எ% யா ேவ/0மானாG,
அவைன! பயப0தலா எப2 மாதிாி ேபசினா. கைடசி வா ைதைய, அவ

உ+சாித விததி, 'அ'ைவ வி?"கிவி டவ ேபாலB ேதாறிய2.

ச!-இ-ெபட சின42 ேபசினா . "நா உ"கைள 'வா+' ப/ணிகி 0தா

வாேர. அைற! ெபா2@ டதி கலா டா ப/ண! ேபானீ"க. இ!ேபா

இ"ேகேய கலா டா ப/ண வ4திகீ"க. எலா எ த!தா" எ% அவ
'ச டய ' ெச*த ேபா2, மாணிக, மறவ க6 த!+ ெச*தவ க ேபா

மவியேபா2, ராம2ைர எற இ.ந. வா<ப "சா ! ஊ ல வ42 நட4தைத
விசாாி="க. அ!ற ேவSனா இவைன என ேவSனாG

ப/S"க. எ"க ேப ல த!H ெதாிய வ4தா ெச!ைப ைவ2

ேவSனாG எ"கள அA="க" எ% ெசானேபா2 ச!-இ-ெபட
அைமதியாக ேக டா .
"ஒ"க ேப?"
"ராம2ைர சா ."
"என ேவைல பாேற?"
"கவ ெம/

ெச வ/ !"

"ஓ! அ4த ைதாியமா... ஒ"க Aபா
இைனேக ஒ ாி!ேபா

ெம/

ெபயைர+ ெசாG"க. உ"க6

அH!பி0ேற."

ராம2ைர பய42வி டா! "சா ! என இ!ேபாதா கயாண ஆகியி சா .
இனிேம இ4த மாதிாி வ 2! ேபாகமா ேட சா ... சா ... சா ..." எ%
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ெசா<வி 0, அ4த! ேபாO- அதிகாாி னைகதேபா2, ஆசாமி ெவளிேயறி
வி டா.

மிPசாமேலேய மிPசி இ4தவ க6 ேபாகலா எப2ேபா ச!-இ-ெபட

எ?42 நி%ெகா/ேட, தீ மானமாக! ேபசினா .

"ஆைர . ஒ"கள மாதிாி ெவ Aயா* இக என ேநரமில. இவ ேப

எனடா... நீ"க மா இ"க. அவேன ெசால 0. ஆ/Aயா... ஆ. இ4த

ஆ/A!பய ெச*திக2 அ ட!

ேஹாமிைச

0 ம ட ... ெகாைல ெச*வதகான

யசி. அதனா இவைன இH இப2 நாG மணி

ேநர2ேள மாஜி-திேர

னா ஆஜ ப/ண!ேபாேறா! நீ"க அ"க

வ42 மாத 4L% 'பா* ேமல வமான உள இர/0 ெபா%!பான

நப கைள ெகா/0 வ42, ஜாமீ ெகா02 மீ கலா. இனிேமயாவ2 ஒ?"கா

இ"க. நீ"கலா பA+சவ"க. இ2 நம நா0. /ணிய Xமி. இ2காக

உைழகSேம தவிர, இ!பA உ!படாம ேபாக@டா2. உ"க6, ேவைல
ஆ ட வேபா2, நா"கதா உ"கைள! பறிய ேகெரட ெவாிபிேகஷைன

ெச*யS"கறைத மற4திடாதீ"க. ஓேக? ேக ேகா டள!."

இ.ந. இைளஞ க, ஆ/Aையேய பா க, அவ, த ெஜ N மா0 தைன
எ!பA! பா தேதா, அ!பA அவ கைள! பா க, அ4த இைளஞ க ஒ%ைமயி

அவசியைத உண 4தவ க ேபா, ஒ ேசர ெவளிேயறினா க. ேகாபா (இ.ந.
ெசயலாள - எஜினியாி" A!ளமா) ம 0 "கவைல!படாத ஆ/A. ஒ ெநாAல

ஜாமீ ெகா/0 வாேறா" எ% ெசா<வி 0, த க/ணிைமகைள

2ைட2 ெகா/ேட ேபானா. அவ க ேபான2, ச!-இ-ெபட ,

"எனடா... ஒ மனல நிைன+கி ேட? ஒைன மாதிாி எதைன ரBA"கைள!

பாதி!ேப" எ% ெசா< ெகா/ேட ேபா*வி டா எ"ேகா...
ச!-இ-ெபட ேபான2, -ேடஷH தாேன இசா ] எ%

அறிக!ப0த விபிய2ேபா, ெஹ கா-டபி லாக!ைப திற42, உேள
வ42, "ேசாமாாி... ேசாதா! பயேல! அவனவ இகிற ேவைலைய கவனிக

Aயாம 2Aகிறா. நீ ச ட ேபசிகி 0 வ42 Aேயா" எ% 'ரBA'
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ஆ/Aய!பைன! பா 2, லதி கைப ஆ Aெகா/ேட ெசானேபா2,
ஆ/A=, சாக 2ணி4த ைதாியதி ேபசினா:
"நாH ச ட ேபற கால வ2 சா . ஏைழ"க ச ட ேபற2, வகீ

ச ட ேபற2 ஒ விதியாச இ சா . ஒ ேநாயாளி உலக2ல உள

எலா ம42கேளாட விவரைத= ெதாிPசி வ+சி4தா அ4த ேநாயாளி, எ4த
டாடைடய ம42 பிரேயாஜன!படலH அ த. இ2மாதிாிதா,
ஏைழ"க... நியாயத ேதA, அ2 கிைடகிற2கான ேத0ன யசியில நியாய
கிைடகா டாG ச டைத! ாிPசிகிறா"க. உதாரணமா எேனாட ெசா4த

மா0, ப ட! பகGல பறிேபானத+ ெசால வ4ேத. இ"க வ4த பிறB, மா0
கிைடகலனாG, லாக! கிைட+சி. அேதா0 ெகாைல ெச*ய
யசிகிறவைன, இப2 நாG மணி ேநர2ல மாஜி-திேர

னால

ஆஜ ப0தS, யா ஜாமீ எ0கS எகிற விவர ெதாிPசி 0."
ஆ/Aய!பைன, ேப+சா பணிய ைவக Aயா2 எபைத! ாி42 ெகா/ட

ெஹ கா-டபி, லதி கைப Eகியேபா2, "அA="க சா -

ப/ைணயா"க, எைன ெகாலதா ேபாறா"க. அ2 என சமதமில.

என மாதிாி, ஒ ஏைழ ைகயாலேய சாகS எகிற ஆைசயில ெசாேற -

பரவாயில, இ4த ெதாழிலாளிய ேபாO- ெதாழிலாளியான நீ"கேள ெகாG"க"
எறா.

ெஹ கா-டபி வாயைட2! ேபானா . அவைனேய விய!ேபா0 பா த அ4த+

சிவ! ெதா!பி அணி4த க%! மனித , அவைன! பா 2 "[ சா!0றீயாடா?"
எறா .

எ!பAேயா, இரB!ெபா?2 ேபா*வி ட2. அ4த அைறேள E"காமேலேய
E"கிய ஆ/A, தேனா0 அைடப 0 கிட4த ைசகி திAக, ப ைட+

சாராய வைகயறாகைள! பா தா. இவ க ஏ இ!பA ெக 0!

ேபாகிறா க? சீ+சி... ஆ/A ஒ சி4தைன. இவ க6 எைன! ேபா
நியாய" ேக 0, அநியாய ெபறவ களாக இகலா. அேயாகிய
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ேயாகியனாகB, ேயாகிய பய4தா"ெகாளியாகB ஆகி!ேபான இ4த
காலதி ஏைழகளி ஒ சாரா இ!பA ஆகிறா க எறா, அத அவ க

ெபா%!பல.

சி4தைனைய! பிேனாகி+ ெசGதிய ஆ/Aய!ப, அ4த ேபாO- நிைலய
காபB/

வாசைலேய பா தா. அவைன, மாஜி-திேர

னா ஆஜ

ப0த, ேபாO- வா நிகிற2. ஆனா ஜாமீ எ0க ஆைள காணவிைல.
மாணிக, ேகாபாG மற இைளஞ க6 எ"ேக ேபா*வி டா க எ%

ெதாியவிைல. மீனா சி எ!பA தவிகிறாேளா... ழ4ைத! பா ெகா0க
காதாயி வ4திக மா டா. எ!பA வவா? அவைளதா, அவ மாம

ெப/டா A பழி ேபா 0 ேபசிவி டாேள. த"கமாைவ இ4ேநர அ4த கிழ 0!

பய அA2 ெகானாG ெகாH!பா. மக எ% அA2, நா எ%
ெகாறி!பா.

தி[ெர% சத"ேக 0, ஆ/Aய!ப க/கைள+ ழறினா. ஜாமீ எ0க

வ4தி!பா கேளா...

ஜாமீகார க வரவிைல. அ4த கால2 ஜமீதாாி வாாிகளாக, த"கைள
தா"கேள நியமி2 ெகா/ட இ4த கால2 பரமசிவ, மா வ4தா க.

அவ கைள அ"ேக பா த2ேம, ச!-இ-ெபட , இ"ேக எ?4த2 ம 0மல -

எதி ெகா/டைழகB ேபா*வி டா .

பரமசிவ மா அவ கா Aய நாகா<களி அம 4தா க.
மா , "ேத" U ெவாிம+. நீ"க இலா டா ஊ ல லா அ/
வ4தி" எறா .

ஆ ட !ரா!ள

பPசாய2 தைலவ , "இைன ச வக சி ெபா2@ ட. நா தைலைம

தா"கிேன, இவ ேபசினா" எற ேபா2, ச!-இ-ெபட , "நா தா

@ ட நடதற2ேக ைலெச- ெகா0த2" எறா . உடேன எேலா

சிாிதா க.
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மா ெமல எ?42, ஆ/Aய!ப பகமாக வ42, ெம<ய ர< "ஆ/A...
இHேம ஒ?"கா நட42ேவH ெசாG. வி 0ட+ ெசாேற. இலனா

ஏ? வஷ. ஏேதா பழன பாச2ல ேகேற" எறா.

ஆ/Aய!ப ேயாசிதா. நமேக வ? ேபசாம, மா ெசானபA
ேக கலாமா? அ0த வஷ இவ தயBேலேய, பறிேபாகாத பமா ைட
வா"கலா. இ!ேபா இவ ேப+ைச ேக 0 ேபானா, %யி

ெகாைல=யிமா* கிட த"க+சிய ேபா*! பா கலாேம. பா<லாம சாக

கிட ழ4ைத ஏதாவ2 வழி ப/ணலா. த"கமா கைத! பா கலா.

பைழயபA= கிண% ெவ டேவா, மர ெவ டேவா ேபாவலா. மாமாB

ச4ேதாஷ!ப 0, அவ ைகயாேலேய த"கபாைவ ைக!பிA2 ெகா0!பா .
பAதவHகேள ெபா%!பிலாதேபா2, பAகாத நா எ2 வைப விைல

ெகா02 வா"கS.

@டா2, @டா2. பAதவ களா உ!படாம ேபான இ4த ஊைர
பAகாதவ"களாலதா ைற! ப0த A=. நா, எ யநல2காக, ஒ
ல சியைத வி 0 ெகா0க @டா2. மகாமா கா4தி படாத கZடமா... நா,
எHைடய Xரண த4திரைத அடமான ைவ2, இ4த அப த4திரைத வா"க

மா ேட. நா மா இல. நா மனித - மனித.

அவ வாயி இ42 வவைதேய, அ!ேபாைத ேதவ வாகாக கதியவ

ேபா, இைளஞ ெபபணி மற தைலவ மா , அவைன உ%!
பா தேபா2, ஆ/Aய!ப தி டவ டமாக @றினா.

"நா பதவி ெபா/S ஆச!ப0றவ இல மா ! நா நியாய2
ஆச!ப0றவ. நீ பழன ேதாச2ல ேக ட2 நறி. நீ உ/ைமைய தா

ெசா<யிக. நீ எகி ட பழகி, மா ட வ+சிகிட+ ெசான2, நா உகி ட
பழகி, உைன தைலவனா* ஒ2கி ட2 ஒ ேதாச4தா. ஒ"களால என

ப/ணSேமா அத! ப/S"க..."
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மாாி சிவ! க, ரத+ சிவ!பாகிய2. அவைன எாி!ப2ேபா பா 2
ெகா/ேட, பரமசிவ மாமா பகதி ேபா* உ கா 4தா. கா-டபி
ெகா/0வ4த கல பா டக கா<யான2, அவ க ேபா*வி டா க.

"ெபாியவ"க சினவ"க எகிற மாியாைத இலாம! ேபாயி 02 என..." எ%

ச!-இ-ெபட , அவைன! பா 2 ைற2 ேக டா .
ைறதவ , விைற2 உ கா 4தா .

சினா, அ"ேக அல சியமாக உேள வ42, அவ ெசாGனாேலேய ஒ
நாகா<யி உ கா 4தா. பிற ஆ/Aய!பைன= ேலசாக! பா 2வி 0,

மீ/0 பா ைவைய அல சியமாக வி டா.

அவ வ4ததா வழி கிைடததா* நிைனத ஆ/Aய!ப, 'சினா நீ=மா...
நீ=மா...' எ% மன2 ெசா< ெகா/0, ேவ%றமாக திபி,

க/கைள 2ைட2 ெகா/டா.
-------------

6

ச!-இ-ெபட சினா உ கா 4த ேதாரைண=, பா த வித,
பய!படாதவ ேபா க/ைண+ சிமி Aய லாவக, க ேடா0 பிAகவிைல.

ஆைகயா அவைன 'க/0காத2 ேபா' ைர ட எ?தி ைவத ஏேதா ஒ

றி!ைப! பA!ப2 ேபால பாசா" ெச*தா . மணியAத ெட<ேபாைன எ02
"ேடா/

ஒ ாி... நாG நாைள லாக!ல ேபா 0, ைகயில காGல விசாாி+சா

சாியா! ேபாயி0" எ% ெசா<ெகா/ேட அவைன ஜாைட மாைடயாக!

பா தா .

ப2 நிமிட ேபாயி. சினானா ெபா%ைமயாக இக Aயவிைல.

"வர+ ெசானீ"களா. விஷயத சீகிரமா+ ெசாலலாமா? ஏனா நாH பிN"

எறா வினயமாக.
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ச!-இ-ெபட , அவைன எாி+சலாக! பா 2 ெகா/ேட "அைற
மினி-ட கல42கி ட @ டதி 42, சின! ைபய"கைள அத A
@ Aகி 0! ேபான2 அனாவசியமான ஒ ச ட-ஒ?"! பிர+சிைன. அ!பேவ,
நா ஒ"கைள அெர-

ப/ணியிகலா. பA+சவரா+ேசH ெச*யல...

அ/ட -டா/ ? எ+சாிைக ெச*யற2காக @!பி ேட" எறா .
"ெபா*! எைன அெர-

ப/ணினா, ேசாிகார"க - உ"க பாணியில ெசால!

ேபானா, இ4த! பற!பய பிைளக, இ" வ420வா"கH பய. இதனால நீ"க எ"ேகயாவ2 ேபாக ேவ/Aயதிேமா எகிற பய!"
"U ஆ எ`A" =வ <மி ."
"<மி

மீறி! ேபாகிறவ"க6, <மி 0ள இ42 பதி ெசால Aயா2.

ேபாO- -ேடஷ, ஒ சKக -தாபன. ஒ"க பிைரேவ

இல."

<மிெட

-தாபன

"இ4தா பா"க மி-ட . அதிக! பிரச"கிதன ேவ/டா. நீ"க ஒ
வ!வாதியா* மா%ற2 உ"க6ேக நல2ல."

"ஏைழ ஹாிஜன! ைபய"க6, தா5B மன!பாைம வர@டா2H, அவ"க,
ஏமா2! ேப வழிக6 பகைடகாயா* மாற@டா2H நிைன2 எ

பிைள"கைள, நா @ A 0! ேபாற2 வ!வாத. அேத @ ட2ல ஜாதி!
ைபயகைள, ஏைழ! ைபயகளா ேஜாA+ச2 என வாத? எ"க ைபயகள

ேபால, ஜாதி! ைபயக6 சீைட ெகா0த ேமாசAைய! பறி, இ!பேவ ஒ

கெளயி/

ெகா0ேக. ஒ"களால ஆa எ0க A=மா?"

"அ2 அரசிய பிர+சிைன."
"பிற எகி ட ேபச, உ"க6 என ேயாகியைத இ?"
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"மீ-ட நீ"க ேபா-ட Aபா

ெம/ ல ேவைல பா க2 என ெதாி=.

ஒ"கைள! பறி ஒ 'சீர ' ாி!ேபா

அH!ப அதிக ேநர ஆகா2."

"தல அைத+ ெச*="க சா . அ"ேக ேவைல பா கிற எேனாட சகாக 'நா
ேகா டாBல வ4தவH' மனேளேய எாி=ற எாி+ச எைன= 02.
அேதாட, இைறய சKக அைம!பி மாத+ சபளகார எவH உ!பட!

ேபாறதில. இ4தாG, ேநாPசா ழ4ைத ெசதா ேதவலH நிைனதாG,
அ2 சாகிறைத! பா க விபாத த4ைதைய! ேபால, என ேவைலைய
ராஜினாமா+ ெச*ய மன வரல. தானா Aயாத ஒைற, உ"க ேபாO- ேபனா

Kலமாவ2 ெச*="க. ஒ"க6 ேகாA /ணிய. இIவளB ேபசறீ"கேள...
இ4த ஆ/Aய!பH, நீ"க வழ"கி இகிற நியாய, நியாய4தானா?"

"சப4தமிலாத விஷயைத! ேபசாதீ"க."
"இH ஒேர ஒ சப4தமிலாத விஷயைத ம 0 ேபசி 0, வாைய

KAகிேற. உ"கைள! பறி= என ெதாி= மி-ட த"க!ப.

கZட!ப ட ஒ ஏைழ 0பதி பA2 ேனறி, ெபாிய ெபாிய சKக

ல சிய"கேளாட ேவைலயி ேச 4தவ. ஆரப கால2ல ஏைழக6காக!

ேபாராA, பணகார கேளாட விேராதைத+ சபாதி+சவ. இதனாேலேய ஒ தடவ
ச-ெப/

ஆன தியாகி. 'நாம ச-ெப/

ஆன2, இ4த ஏழ! பயGவதாேன

காரணH நிைன2' ஏைழக ேமல இ4த அைப, ெவ%!பா*

மாதிகி டவ. இ2 ஒ"கைள காரணH ெசாலமா ேட. இ4த சKக
அைம!தா காரண. கெவ

- ஆ ஆேவ*- எ- ாீமி -. க சி

மா%றவ, தீவிரவாதியா* ஆகிற2 சகஜ. அ!ற நா வர 0மா - இல,
எ2லயாவ2 ைகெய?2! ேபாடSமா, இல எ2ளயாவ2 ேபா*
நிகSமா?"
ச!-இ-ெபட தைலைய கவி52 ெகா/ேட 'ேபாகலா' எறா . அவ ,
சின!பிைள மாதிாி ெநளி4த2, சினாHேக கZடமாக இ4த2. ைப

ைவதி4த ஒ கச"கிய காகிதைத எ02, அவாிட நீ A, 'பA="க சா '
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எறா. அைத த< ேவ/டா ெவ%!பாக பAத அ4த ேபாO- இைளஞ
பிற அவைன! பிரமி!பாக! பா தா . சினா அைமதியாக! ேபசினா:

"ெய- சா ! என ச ;- கமிஷ நட2ன '!-ஒ ேபா Aயில A.எ-.பி.

ேவல கிட+ச2. நாH என! ெபா/S ெகா0க தயாரா* இ4த ஒ

ஹாிஜன 'எ.எ.ஏ.' Kல ேவைலயில ேசரலாH தா த< நிைனேத.

அ!ற ேயாசி2! பா ேத. என ேம ஜாதிகார க ேமல அளB மீறின

ேகாப இக2 ெதாி=. நா A.எ-.பி.யா* மாறினா எனா

பாரப சமிலாம இக Aயா2H தீ மானி2, மனைச கலாகிகி 0,

ேவைலைய ேவ/டாH ேட. அ4த+ சமய2ல தபா இலாகாBல ெகஜ ட

ேவைல வ4த2 ஒ காரண. ஒ/S ம 0 ெசாேற சா ...

"ஏைழக6 நீ"க நியாயமா* நட4தா, பணகார"க விேராதத சபாதிகலா.
அநியாயமா* நட4தா, பணகார"களி பணத சபாதிகலா. ஆனா,

ஒ/S. பணகார"கா விேராத அேற சா0. ெகாலா2. ஆனா, ஏைழ

தாிதிர நாராயணகேளாட விேராத நிேற சாடா2 - ெகாG. பழெமாழிைய
மாறி! ேபா 0, பவமா+ ெசா< ேட. அ!ற உ"க இZட.

"பா 2 நட42"க. நா வாேர ஸா ! இ2 ேமேல= நா ேபசினா,
உ"க Uனிபார2 மதி! ெகா0காதவனா* ஆயி0ேவ. வேர ஸா !
தாிதிர நாராயணH இெனா ெபய ஆ/A...  ைப."

சினா ேபாவைதேய பா 2 ெகா/A4த ச!-இ-ெபட, த
Uனிபாரைத கழ A! ேபா 0வி 0, அவ பினாேலேய ஓடேவ/0

ேபா<4த2. ஏேதா ஒ 'எ! ஐ ஆைர' பைட2 ெகா/A4த பிமாவி ஒ

@றான ைர டைர! பா 2, "பா தியா*யா ஒைன மாதிாி அவ ஒ ஹாிஜ
தா. எIவளB ல சிய ெவறிேயா0 இகா பா தியா? நீ= இகிேய. நீ

எனடானா ஹாிஜன"ககி ட தா அதிகமா* வா"ற" எ% சீறினா . 'நா

ம 0 தானா' எப2 மாதிாி, ைர ட அவைர! பா 2 ஜாகிரைதயாக+ சிாிதா .
ஆ/Aய!பைன இைற 'ெசமைதயாக' கவனி!பதாக இ4த அ4த! ேபாO-
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இைளஞ தாேன லாக! அைறகேக ேபா* தாேன இ கதைவ திற42,

"ஆ/A, நீ ேபாகலா" எறா .

ஆ/A அவர2 மனBைள+ச ெதாியவிைல. ெதாிய@Aய நிைலயிG

இைல. த"க+சி எ!பA தவிகாேளா...  A!பய எ!பA கிடகாேனா...
த"கமா எ!பA ஆனாேளா... எலாைர= பாகS. உடேன பாகS.

ேபாO- நிைலயைத வி 0 ெவளிேய வ4த ஆ/Aய!ப, தைலவிாிேகாலமாக
ப- நிைலயைத! பா 2 ேவகேவகமாக! ற!ப டேபா2 எதிேர த"கமா

வ4தா. சாைலயி ேபாேவா வேவாைர! பறி கவைல!படாம, அவைன
அ!பAேய வ42 க A! பிA2 ெகா/0 ஏ"கி ஏ"கி அ?தா. "ஒ"க6கா
ம+சா ெஜயிG. ஒ"க6கா ம+சா ெஜயிG? எலா எனால - இ4த!
பாவியால" எ% லபி ெகா/ேட அவைன இ%க த?வினா.

ஒவ ைக ஒவ மீ2 ப டBடேனேய 2ளி 2A அ4த இர/0 இள

ேமனிக6, 'ஈயி ஓடலா*' ஆனாG, அ4த தGவ< ஒவித ஆ%ததா

இ4த2. இபேமா பவ2A!ேபா இைல. ஆனா அ4த ஆ%த - அ4த

2ப! பகி B, அ4த ேதாேளா0 ேதா நி 2ணிவான 2ைண, ஆயிர இப
கி6கி6!கைள விட ேமலான2. ஆயிரமாயிர பவ! பகி Bகைளவிட ேமலான

ஆ%த. உடைல ஊ0வி அதHேள இ ஆமாைவ அைண!பதகான
த?வ யசி அ2. தகாத யசியல.

இ2 ஜன"க6 எ!பA ெதாி=? ெதாியவிைல. ஆைகயா ெதவி ேபா*
ெகா/A4தவ க, அவசரமாக! ேபா* ெகா/A4தவ க @ட, சினிமாB
ேல டாக! ேபானவ க @ட, இலவச சினிமா கிைடத2 ேபா, ேவAைக!
பா தா க. இைத! ாி42 ெகா/ட ஆ/Aய!ப, த"கமாைவ ெமல

விலகB இவ பிாி42 நட4தா க.
"மீனா சி எ!பA இகா த"க?"

"அத ஏ ேககிய. பாவி மHஷி அ?த அ?ைக இேக... அத ெசா<=
Aயா2, ெசானாG தீரா2. ைகைய எ02 மா ல அA+ச2ல கைடசில மா ல
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இ4த /S பைழயபA வ<க ஆரபி+ 0. சீகிரமாக நட=. மயினி

2A+சிகி 0 இ!பாவ."

"ழ4ைதகி பாG கா ெகா0காம வ42 ேட. காதாயி= வ4திக
மா டா. என ப/ணினா?"
"இ4த த"கமா ெச2! ேபாயி டாH நிைன+சீரா."
"நீ இைகயில நா எ"க ேவSனாG இகலா. லாக!ல @ட

இகலா. மா விைளயா 0+ ெசானா, இ!பAயா கத Eற2? சாி.
ஒ*யா எ!பA இகா ? நீ எ ; 0தான ேபாேன?"

"நலா இேக. ஆயிர4தா அA+சாG அவ என ெபத அ*யா. அவ

ைகய! பிA+ ெகா0காம நா ஓ0கா<யா ஒம ; 0 வேவH ம 0
நிைனகாைத=..."

"ஏ*, நீ எ ; 0 எதைனேயா தடவ வ42க. ஒIெவா தடவ= ஒ"க
அ*யா என ஒ ைகைய! பிA+சா ெகா0தா? மHஷ ஒ தடவ@ட

ெகா0க மா டா ேபாGேக!"

"அ2 ேவற இ2 ேவற. நா இ2வைர எ"க அைத ; 0தா
வ42கி 0 இேக. ஆ/Aய!ப ; 0 இல."

"ஏ*, ேபைரயா+ ெசாGேத..."
"ெப/க பதறிB மாநா0H ேபா Aக2 ஒ ேப!ப ல வ4தி. பA+சி!
பா; அ!பதா ஒம! தி வ. ெபாைளயள அடகி வ+ச கால

மைலேயறிகி 0 இ."

"ேபாவ 0. ஒ*யா ஒைன அA+சாரா?"
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"இல. என ெகாPச உதறதா. அ*யா வ4தா. ேபசாம! ேபா* க AGல

ப0தா. நாH ேபசாம இ4ேத. இ!ப ெர/0 நாளா நா"க ெர/0 ேப
ேபறேத கிைடயா2. இ2ல ஒ நைமய! பா. கீாி=, பாமா இ4த

அ*யாB, அமாB, இ!ேபா ேகாழி= ேசவGமா ஆயி டாவ..."
"ஆவ 0. நீ இ"க வ4த2 யா ெதாி=மா?"
"இ4த! பாழா!ேபாற மாணிக, ேகாபாG ேந2 ராதிாிதா ெசானா"க.

நா மயினிகி ட ம 0 ெசா< 0 ஒேர ஓ டமா ஓA வ4ேத."

"ஆ% ைமG நட4தா வ4த? ப-சி வர!படா2? பாவ... எனால ஒன ெராப

கZட."

"அ2 கZடமில. இ!ப ைகய! பிAகிய பா, அ2தா கZட. ேபசாம விலகி
நட=. ஆள!பா, இ2தா ஒமகி ட அதிகமா* வ+க! படா2H

நிைனக2. என ெக ட ேகாப வ. ைகய வி0றீரா இ<யா? சீ... ப-ல

இகவ"க பாகா"க."

ஆ/Aய!ப அவ ைகைய வி டா. அவ சீறியதா அல. ஒ ப-சி

இ42 மாணிக ேகாபாG இற"கி வ4தா க. மாணிக வ42 ெகா/ேட

ேபசினா:

"ஒ பய@ட ஜாமீ ெகா0க வரமா ேடH டா. கிண% ெவ ட!ேபாற
ராமசாமி=, 'ஆ 0கிைட' ேபா0ற ஐயெபமா ேகானா ஜாமீH

வாேரH ெசானா"க. ஆனா, இ4த க ண இகாேர, அ4த! ெபாிய
மHஷ, இவ"க6 மாத வமான ச Aபிக

ெகா0க மா ேடH டா.

கைடசில ஒ"க ெபாிய*யா ேபர மயிசாமி வ4தா. KS ஏக நில

வ+சிகா. ைதய கைட வ+சிகா. மாச நா_% 'பா*கி ேமேல
வமான வ2. அவ ைகயில காGல வி?42 ஜாமீH வர சமதிக
வ+ேசா. இ4த கணக! பிைள பய ச Aபிேக

Aயா2H ெசா< டா."

ெகா0க Aயா2 - Aயேவ
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"மாசான?"
"க?த களவாணி மHஷ! ேந2 தைலமைறவா ஆயி டா. இைனகி
அக!ப டா. ேக டா, 'நா கவ ெம/

கா/Aராட - இ2ல

மா ட@டா2'H ெசா< டா . என ெபாலாத ' '? ெசா< டா."
"ேகாபா ஒ கன ஏ ;"கியி?"
"ஒ/Sமில. ஒ@ட+ ேசர@டா2H எ"க அ!பா ேலசா அA+சா."
அைனவ ஊ வ4தா க. அ"ேக ெதப ட ெபாிய மனித க அதைன
ேப, க"கைள தி!பி ெகா/டா க. பPசாய2 தைலவ பரமசிவ,

'பயைல எ!பA வி டா"க' எற ஆ+சாியதி K5கியேபா2, அவைர! பா 2!
பய42, பல ஏைழக ஆ/Aய!பனிட ேபசவிைல.
ஆ/Aய!ப த"கமாBட ; 0 வ4தா. மீனா சியா அழ Aயவிைல.
'அ/ணா+சி... அ/ணா+சி' எ% அ4த வா ைதகளி வழியாக உயி பிாிவ2

ேபாற ேவதைன! பிளிற. ெவளிகா ட நிைனதாG, உட ஒ2ைழ!
ெகா0காத பாசதி அ"க அைசBக. ஆ/A, த"ைக மகைன எ02 ைவ2

ெகா/ேட, த"ைகயி க/கைள ேவ A ைனயா 2ைடதேபா2 -

தி[ெர% பலமான அ?ைக ஒ< ேக ட2. அ2 ஒ<2 ெகா/A ேபாேத

ஒவ வ42, "த"கமா நீ= இவH, டBHல கயாண ெச*2கி டதா...

ம<கா ரளிய கிள!பி இகா. ஒ"க அ*யா ம4த A+சி 0 2ள

2Aக கிடகா. சீகிரமா ேபா" எ% ெசா<வி 0 அவ ஓAனா .
த"கமா பதறியA2 ஓAனா.
-------------
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7
அைடகலசாமி கிழவ இற42வி டா .
நபAயாத உ/ைம. எறாG இ4த ேராஷைத அ2

இலாதவ க6காகB, உடபிற4த ;ரைத, உடனி4ேத

ெகாபவ க6காகB, வி 0 ைவதி4த அ4த ;ர கிழவ , X+சி ம4ைத

A2 தைனதாேன ெகா% ெகா/டா . ஆ/Aய!ப ; A இ42,

த"கமா பாதி வழிைய கடேப, 2ள 2Aக வா54த அவ அ!பா,

2ள 2Aக+ ெச2! ேபா*வி டா .

த"கமா அ!பாவி மா பி ர/0 அ?தா. "நா பாவி*யா - ப0பாவி...

ச/டாளி... ஒம நா தா ெகாH ேட. எ"க அ*யாவ நாேன

ெகாH ேடேன... வி0"க, எைன வி0"க. நாH சாவS! அவைர

வழியH!பி வ+சேத நா. நாH அவேராட ேபாயிடS! வி0"க. அ*யா...
அ*யா... என! ெபத அ*யா..."

தைலயிG கதிGமாக பல"ெகா/ட ம 0 அவ ைககைள ேமாதவி 0

அA2 ெகா/டா. இதனா ைகயி ேபா A4த க/ணாA வைளயக

ெநா%"கி, அவ கதி தி, ரதைத ெகா/0 வ4த2.
"அ*யாேவ... அ*யாேவ... ஆைச=ள
அ*யாேவ - ஒம

ெகாலாம ெகாH ேடேன

ெகாைல ப/ணாம! ப/ணி டேன - நா

இலாம ேபாயி ேடேன - நீ

எ"ேகேயா ேபாயி [ேர...

எைன= @ A! ேபாB...

இரகள அ*யாேவ..."

அைடகலசாமியி மைனவி= அ?2 ெகா/A4தா. மகைள க A!பிA2,

க/கைள 2ைட2 வி 0 பி த தைலயிேலேய அA2 ெகா/டா.
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ெவளிேய நாவித படபட!ேபா0 ேபசினா :
"பிணைத ளி!பா ட ெகா/0 வா"க*யா."
த"கமா அ4த! பிணைதேய பா தா. பிண ேபா பா தா.
ெவளிேய ஒேர @ ட, கசசா! ேப+க.
"எ2 கல"காதவ எ!பA+ ெசதா?"
"பிைள லமழிதா ெபதவ என ெச*வா - இ2 பழெமாழி."
"ெசா4த மக ஓA! ேபாயி டா. மானள அ!ப ேவற எத+ ெச*வா?"
"ஊ உலகதி நடகாததா நட42 0? எதன பணகார ; ல கயாண

ஆனாேலேய கள! பிளியள கழி+சிகி 0 இகா6வ. அைத மகைன

ேபாO- -ேடஷல பா க! ேபான2 த!பாேவ? ேசாளத ைடளயா
@ Aகி 0! ேபானா?"
மா0 ேம* ைபய ஒவ விளகினா:

"சீ! ; 0 இ4த தாதா வ4தா. த"கமா அைத ெவளிU ல ஒ
ைபயைன! பா திேகH ெசா<கி 0 இ4த!ேபா, ம<கா உள இ42

சாட! ேபாற2 மாதிாி ஓAவ42கி ேட, 'ஒம மக அைத மகைன மீ A,

அ!பAேய கயாண ப/ணிகி 0 வார2! ேபாயி டாளா. வயி2ல

ேவ% - KS மாசமா. கயாணமா ப/ண! ேபாறிய'H ேக டா. உடேன இ4த
தாதா 'அ!பAேய இ4தாG நீ இ!பA ேபசலாமாமா... ஒமாேவாட சமாசார

ஒன ெதாி=மாமா... ஒ"க 0ப2 மாடா* உைழகிறவன - நா* மா2ாி
நட2லாமாமா'H ெசா<கி ேட ெவளிேய வ4தா . இ!ேபா ஒேரயAயா*
ெவளிய! பா2 ேபாயி டா. இ2 ெதாியாம இ4த த"கமா அைத... தா
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அ*யாவ ெகான2 மா2ாி அ?Bறா. அவர ெகான2 அ4த ம<கா

ெச%கிமவ தா."

"எலா இ4த ஆ/Aய!ப பயலா வ4த விைன. ஆழ4ெதாியாம கால

விடலாமா? கGல தைல ேமா2னாG தைலயில கG ேமா2னாG ேசத
தைல தானேவ? இ2 ஏ இ4த! பயG ெதாியல. பரமசிவ2கி ட
இவனால ேமாத A=மா? இவ அவH ேஜாAயா?"
"நீ மா கிட=ேவ! அவH இகிற மான2ல ஒம நாGல ஒ/S
இ4தா ஊ இ!பA  A+ வரா ேபாயிகா2."

"நீ அ4த  A+ வ ல 2ைக ேத+சிகி 0 நிகமா [. இ4த ஆ/A!பயல

பாேவ. எ!பA அA+சி! ர/0 வாரா."

ஆ/Aய!ப தைலயி அA2 ெகா/0 வ4தா. வ4த ேவகதி ஒ மரதி

ேமாதி, பின அ4த மரதிேலேய தைலைய ேமாதி ெகா/0 நிறா. இர/0

ேப ஓA!ேபா* பிA2 ெகா/டா க. அவ கைள விலகி ெகா/ேட அவ

மாமாவி ; 0 ஓAனா.

Kைலயி சா*2 ைவக!ப A4த மாமாவி காைல! பிA2 ெகா/ேட,
"மாமா, ஒம நா ெகாH ேடேன! எ02 வளத ஒம நாேன எமனா*

மாறி ேடேன"H லபினா. அ!ேபா2தா அ?ைகைய ஓ*2வி 0, மவி

ெகா/A4த த"கமா, ேகவிெகா/ேட, "நாம ெர/0 ேபமா* அ*யாவ

ெகா/S ேடாேம ம+சா" எ% ெசா< A ேப தைலயி அA2
ெகா/டா.

இெனா பகமாக அ?2ெகா/A4த அவ அமா, மகைள! பா தா.

'இHமா ம+சா...? இவனா இ"க வ4திகா?' அ4த கிழவி எ?42 நி%
கதினா:
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"நீ எ2ல வ4ேத? நா*! ெபாற4த நாேய! எேனாட மவராசைன இ4த
நிைல ெகா/0 வ4த2லாம, ேக< ப/Sத2 மாதிாி வ4தால நிேக?
ெகாைலகார! பாவி! நீ ேபாறீயா... இல நா இ4த aண2லேய உயிர

விட 0மா? ேபாறீயா இ<யா? ெகாைலகார! பாவி... ேபாடா!"

ஆ/Aய!ப, த"கமாைவ! பா தா. அவ பாிதாப! ப0வ2ேபா

பா தாேள தவிர பதி ெசாலவிைல.
கிழவி ேகாப ெர A!பாகிய2.

"இHமால நிகிற - ேபாறீயா இ4த aண2ேலேய உயிைர விட 0மால?
ேசாேபறி! பய மவேன!"

ஆ/Aய!ப மBனமாக ெவளிேயறினா. ; 0தா ேபாக! பா தா.

அவனா ேபாக Aயவிைல. ெவளிேய ேபா*, ஒ Xவர மரதி பகதி
உ கா 42 ெகா/டா. மரேதா0 மரமானவ ேபா, அ!பAேய சா*42

ெகா/டா.

எலா A42 ஒ வாரமாகிவி ட2. பிணைத Eகி! ேபானேபா2 இர/0

ேபாO-கார க வ42 'தெகாைல ப/ணியிகா . ைதக! ேபானா

எ!பAேவ' எ% ெசா<ெகா/0, அ4த! பிணைத வ/Aயி Eகி! ேபா 0

ெகா/0, 'ேபா-

மா

ட' ெச*ய! ேபானா க.

த"கமாB, அவ அமாB ஆ-பதிாியி cைழவாயிG ேபாேபாேத,

'ேக கீ!ப ' ைகைய நீ ட! ேபானா . ஆனா விாி4த தைல=ட, நீ வழி=

க/க6ட, பா/Aய ஆாிய!பைட கட4த ெந0Pெசழியனிட நியாய ேக க!
ேபான க/ணகி ேபா ேதாறிய த"கமாைவ=, ஒA42 ேபான சில ேபா,
ஓைல! பா* ட"கி கிட4த பிணைத= பா தேபா2, நீ Aய ைகைய

மடகி ெகா/டா . ஆனா ஆ-பதிாியி உள 'உயி கீ!ப க' அ!பA
இைல. 'எ!பA+ ெசதா . அ*ேயா பாவ' எ% வாயா
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ெசாலவிைலயானாG, மனதி அதைகய உண B ேதாறி, அ4த உண B

கதி அHதாபமாக! பிரதிப< எ% எதி பா த 'பிண+' ெசா4தகார க,
கி டத ட பிணமாபA 'பிணதனமாக' நட42ெகா/டா க. இ4த! Xமியி
பிற4த உயி ஒ% ேபா*வி ட2 எற உண விலாமேலேய, பிணைத!
பா ைவயி டவ களி அ டகாசமான+ சிாி!க, கிாிெக

உபயாச"க,

அரசிய விம சன"க. அ4த! பிணைத! பா 2@ட, நீ"க6 ஒகாலதி
பிணமாக! ேபாகிறவ க தா எபைத உணராத உயி !பிலாத ேப+க,
பிணைத! பாிேசாதி2 ெகா/A ேபாேத, அகி நிற

ந ஸமாக6ட வா* விைளயா 0க...

தி[ெர% 'த"க' எற ர த"கமாB ேக கவிைல எறாG, அவ
தா* ேக ட2. திபி! பா தா.

ஆ/Aய!ப!
தாேன இற42, தனதாேன 2க அHசாி!பவ ேபா, ேம2/ைட எ02,
வா* ைவ2 ெகா/0 விமினா. ைட சா*4த வ/A ேபால

பாதாதிேகச வைர ஒ பகமா*+ சாய, "மாமா மாமா" எறா. கிழவியா
தி டாம இக Aயவிைல.

"அவர அ%கத ேவAக பாகவால வ4த? ஒைன= இ!பA அ%ற கால

வராமலா ேபாB. எதனாவ2 ச ட!பA நீ இ"க வரலா. ேபால... ேபால. நீ
ெசPச2 ேபா2. எ மவராச உனாலேய - சாB னாலேய பிணமா

ேபாயி டா. அவ ெசத2 ஒ!தா. ெகாலகார!பய. இ"க எ2காவல

வத?"

ஆ/Aய!ப ேகவி ேகவி அ?தா. த"கமாைவ! பா தா. அவ எ2B

ேபசவிைல. அவ இகிறா எப2 ேபா பா க@ட இைல. இத

கிழவி, "ேபால, ேபாயி0ல. நீ நினா எ மவராசேனாட ஆவி நிமதியா இகா2"

எ% ெசானேபா2, ஆ/Aய!ப அ"கி42 நக 42 நக 42, நட42 நட42
எ"ேகேயா ேபா*வி டா.
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பிணைத ெகா/0வ42, K% மணி ேநர ஆகி=, ைறயான பாிேசாதைன

ாி!ேபா

கிைடகவிைல. ஆ .எ.ஓ. எ"ேகேயா ேபா*வி டாரா. ஆனா

அத! பிற வ4த இர/0 'வசதியான' பிண"க, வ4த2 ெதாியாமேல

ேபா*வி டன.

த"கமாB ஏேதா ஒ% த 0!ப ட2.
'அட கடBேள, பிணமான பிற @ட ஒவ த4திரமாக விட!படமா டாேனா...
பிணதி@ட ேர டா? இ"ேக இ!பவ க மனித களா, இல 0கா A
சமாதிகளி நீ A ெகா/A ககளா? பிற!ப2 ெதாியாம பிற42, ேபாவ2
ெதாியாம ேபா ஏைழ மீ2 எதைன காிசன? அ%ப2 வஷமா*
உைழ!ைப=, நறி விவாசைத= தவிர, எைத=ேம அறியாத அ*யாமீ2
எIவளB பாச? ெகாPச ேநர அவைர ஆ-பதிாியி ைவ2! பா க ேவ/0
எ% எIவளB ெபாிய இரக? அ*யா, நீ ெகா02 வ+சவ. நீ சாBற2

வைர ப/ைணயா"க6 ைகக A காக A நினிய. இ!ேபா

அ2! பிரதியா, அவ கேளாட E/0தலா, டாட 2ைரமா

மவராசமா"க, ஒம ைகைய காைல எ!பA க 0றா"க. இ4த மாதிாி
வா5ைக யாைக*யா கிைட? யா கிைட...?'
த"கமா விமியேபா2, கிழவி அவ6 ஆ%த ெசானா. ஆ-பதிாி
cைழ=ேபா2, ெவைள Uனிபாரதி, வனேதவைத ேபால ேதாறிய
ந ஸமாக, இ!ேபா2 அவ6 விதைவக ேபா ேதாறினா க. எ!ேபா
ாி!ேபா

கிைட? எ!ேபா பிண2 வி0தைல கிைட?

அவ க தவி2 ெகா/A4த ேபா2, சினா வ4தா. கிழவி கைத

தி!பி ெகா/டாேள தவிர, தி டவிைல. "ஏ* கிழவி, இ2 என உ ;0H
நிைன+சியா? ாி!ேபா

ெரAயானா தரமா ேடா?" எ% ஒ ெவைள

Uனிபாரகாாி விர Aயதா, அவளா சினாைன விர ட Aயவிைல.
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சினா அ"மி"மாக அைல42, ஒவழியாக பிணைத எ0தா. பிணதி

கா இர/ைட= இ?2 ெகா/0 வ4ேத, ெகா0க!ப ட2. ஏேதா ெபாிய
காாிய ெச*த2 ேபா, இர/0 ேப பைல கா A ெகா/0 நிறா க.

ஊ, ஒ வ/Aயி அேத ஓைல!பாயி பிண வ4தேபா2, ேசாி ஜன"க6,

'ஜாதி' ஜன"க6 @Aவி டா க. ெமௗன பய"கரமாக! ேபசிய2. பய"கரேம
ெமௗனமாகிய2. மாAயி நிறபAேய, ம<கா வாைய+ ச! ெகா A
ெகா/ேட அ4த! பிணைத! பா தா. ஆ/Aய!பH, அவ த"ைக
மீனா சி= ; 0ேளேய ஒவ ைகைய ஒவ பிA2 ெகா/0,
சி4ைதயிழ42, ெசய<ழ42 கிட4தா க.
அ4த ஊாி எதைனேயா ேப , தெகாைல ெச*திகிறா க. ஊ கார க

அவ கைள ெவளிேய ெதாியாமேல ைததிகிறா க. கிராம சீ!ேப, சிலைர
0கா0 வைர ேபா* வழியH!பி இகிறா . ஆனா 'ஒமா சமாசார

ெதாியாதாமா' எ%, த சசாரைத! பறி! ேபசிய அ4த கிழவைர, ெசத

பிற, சீ! மா விட விபவிைல. அேதா0, ம<கா ேவ%, 'த"கமாைவ
நா* மாதிாி இ?தAகS. அவ ஆ-பதிாில நா* மா2ாி கா2 கிடகS.

நீ"க ஒ"க R Aைய தாேன ெச*=றீ"க' எறா.

பரமசிவ - சீ! வைகயறாக6ைடய ;0க6 வாச ேபால, காக6+
ெச! ேபால, ைகக6 கதி ேபால வா54த ஒ ஜீவைன, இற4த பிற வி 0
ைவக தயாராக இலாத மணியகாராி ெசய, ஊாி இரகசியமாக

க/Aக!ப ட2. ெசா<ேய தீர ேவ/0 எற உண வி வ42, ெசால

Aயாம ேபான SS!க! ஜாகிரைதயான றக! 'மாடா* உைழ+ச
மHஷைனேய ஆ-பதிாியில அ%2! ேபாட வ+சா"கனா, நமள வி 0
ைவ!பா"களா?'
ஒ வார ஓAய2.
ஆ/Aய!பH, லாக!ேப ேதவைல ேபா ேதாறிய2. தHேள
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பா2கா!பாகB, பா2காக @AயதாகB இ4த ஒைற! பறிெகா0த

ேசாகதி<42 அவனா மீள Aயவிைல. மாமா, ம<கா ெசான2காக

ம 0மா ெசதி!பா . இல, அ2காக ம 0 இகா2. எைன லாக!ல

ேபா ட வத இ4தி. ஊ ல அநியாயகார"க6 அAைமயா

ேபாயி ேடாேம எகிற வத இ4தி. அகா மகேனாட மா ைட!

பிA+சி மானப"க! ப0தி ேடாேம எகிற2 இ4தி. இ!பA எலா

இ4த2னால... அவ இலாம! ேபாயி டா.

ஆ/Aய!ப ெச*வதறியா2 திைக2 நிறா. த"ைக ம42 வா"க! பண

இைல. ேவைல! ேபா* நாளாகிவி ட2. இ4த அாிசி தீ 42 ேபா+.
'டBH!' ேபாேபா2 @ட எலா! 'பயGவ6' இவேன Aெக

எ0தா.

ஒ பயலாவ2 'நா எ0ேகH' ைபைய @ட ெதாடல. த"க+சி க?2ல,
கா2ல இ4த2லா, ம42! ேபாயி 0. ழ4ைதேகா பா<ைல.

காதாயிய@ட காணல. [கைடயில ஆழா த/ணி! பாைல ேக 0!

பா கலா. ழ4ைதகி கா*+சி ெகா02 0 மதியானமா* மர ெவ ட!
ேபாகலா. KS 'பா* கிைட. அைரகிேலா அாிசி, ஒ வாைழகா*,
மி+ச2! பாG.

ஆ/Aய!ப ச<!ேபா0 [கைட! ேபானா. அ"ேக இ4தவ க இவைன

ஏென% ேக கவிைல. வழகமாக அவைன! பா 2, 'ஏ/டா ேபரா, ச00

விைளயாட வாாீயா? நீ ெஜயி+ டா எ மீைசைய எ020ேற' எ% ேக<

ேப பழனியா/A தாதா @ட பாராகமானா .

'த"க+சி எ!பAடா இ' எ% ேக  ெபாியசாமி மாமா அவ உ கா 4த

இடதி அேக உ கார மனமிலாதவ ேபா, நி% ெகா/A4தா . எ!பA!
ேபசA=? ஒவ அ!பA அவனிட ேபசிய ம%நாேள அவ மகH

பளி@ட2ல ச Aபிேக

ெகா0கமா ேடH ெசா< டா"க - அ2B வர+

ெசா<வி 0. அ4த ச Aபிேக

- 1966ஆ ஆ/0 பAத ச Aபிேக .

கிைடதி4தா அவ ைபயH டBனி பிUனா* ேவைல கிைடதி.
அவேனாட ேபசிய இெனாவைன ேபாOஸா ப ைட சாராய Aததகாக
@ A ெகா/0 ேபானேபா2 எதிேர வ4த பPசாய2 தைலவாிட 'மாமா'
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எறா அவ. அவேரா, "ஆ/A ஜாமீH வவா/டா" எறா . அ!பA!

ேபசிவி 0, அவைன வி0விகB ெச*தா . அவ எ!பA இவனிட ேபவா?

வாயிைன வி% வா ைதக ேபசினா ப ைட ேபாட A=ேமா?
ஆனா ஒேர ஒ எளியவ ம 0 ஆ/Aகேக உ கா 42 ெகா/0,
"கவைல!படாதடா, ஆ/A! ஒன கால வ" எறா. உடேன

[கைடகார, அவைன! பா 2, "ஒ ேவலய! பா 2 0! ேபாயா... இ"க

யா அனாவசியமா ேபச!படா2" எறா.

ஆ/Aய!ப எ?4தா. இவனிட பா வா"க Aயா2. சீ... அவ த4தாG

வா"க!படா2.

உலகிேல யாேம இலாம ேபான2ேபால, தா ம 0 தனியாக இ!ப2

ேபால, ஆ/Aய!ப ளிய4ேதா!ைப! பா 2, ேபாவ2 ெதாியாமேல ேபா*
ெகா/A4தா. வழியி த"கமா ஒ ம/ெவ A=ட ேபானா. @<

ேவைல! ேபா* ெகா/A!பா.

ஆ/Aய!ப ேவகமாக நட4தா. இ4த த"கமா @ட ; 0 வரவிைல.

; 0 @ட வர ேவ/டா. வழியில பா தா @ட, கைத தி!பி

ெகா/0 ேபாகிறா. எ!பA மன வ4த2. இ4த மனH ம 0 ஒ/S

இலாம இ4தி4தா எIவளB நறாக இ!

அவ வவைத! பா 2, த"கமாB ேவகமாக நட4தா. திபி! பாராமேல
நட4தா. ேபாகலாமா ேவ/டாமா எ% சிறி2 ேயாசித ஆ/A, பிற ஒேர
ஓ டமாக ஓA, அவைள வழிமறி!ப2 ேபா %ேக நி%ெகா/ேட ேக டா:
"த"க, நா என த!! ப/ணிேன... ஏ ேபசமா டேக?" த"கமா
கைத ேவ%றமாக தி!பி ெகா/ேட ேபசினா:
"நா வாேர, ேநரமாயி 0."
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"இ2தா ஒ பதிலா? நா ப/ணின த!ைபயாவ2 ெசா< 0! ேபா!"
"நாம த!! ப/Sனாதா அவ-த! படSH இல! பிறதியா ெச*=ற

த! - அவ"க6! பதிலா - நாம அவ-த!படSH ஆயி 02... நா

வர 0மா...?"

"ம+சா ம+சாH தி+ தி வ4த எ த"கமா இ!பA! ேபற2...?"
"ேநரமாB2, நா வாேர."
"என ேராஷ இ பிள! நாH ேபாேற."
த"கமா இ!ேபா2 G"கி G"கி அ?தா. அவைன ஆைசேயா0

பா 2வி 0, பிற அ2ேவ த! எப2 ேபா, கைத KAெகா/ேட,
ைகவிரகைள விாி2, க/களி படரவி 0, விரெலலா நைனய,

ேவதைனேயா0 ேபசினா.

"எைன மனி+சி0"க. நா ெகாைலகாாியா* ேபாயி ேட. அ!பைன

ெகானவH ஊ ல ேபறாவ. இனிேம, ஒம கயாண ப/Sனா, நா

அ*யாவ ெகான ெகாைலகாாிH ஊ ல ப ட ெகா020வா"க. எேனாட

அ*யாவ, ஒமவிட நா உசதியா நிைன+ச2 நிச. இ4த நிசத கா 0ற2காவ
நா விலகி நிேக. எ!பB விலகி நிக! ேபாேற. அமா, ஒமகி ட நா
ேபனா E! ேபா 0+ சாேவH ெசாGதா. அ*யாவ மா2ாி நா

அமாைவ= ெகால!படா2. இனா மக அவ அ*யா ெசத2 அபராத

க 0ற2 மாதிாி க/Sள க/ணா* இ4த அைத மவைனேய

க Aக<யாH ஊ ெசாலS. 'அ*யாவ ெகாH! 0 அைத
மககி ட ேபாயி டா'H ேபச!படா2. எ"ைக*யா எைத அவமானமா ெநன+சி
ெசதாேரா, அைதேய நா ெச*ய!படா2. அவ நிைன+ச2 த!னாG,
அவேராட த!ைப நா ஏ2கிடS. மயினி எ!பA..."

"சாி. ஒன ேநரமாB2. நீ ேபாமா. ஒ கயாண2காவ2 ெசாG. அழாேத!
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இ4த அ?ைகைய நா ெசதபிற வ+சிகலா!"
த"கமா சிறி2 தய"கி நி%வி 0, அவைனேய 6ைமயாகB,

ெவ%ைமயாகB பா 2வி 0 ம/ெவ Aைய மற42வி 0! ேபானா. பிற

நிைனB வ4தவளா* திபி வ4தா. ம/ெவ Aைய எ02 அவளிட ெகா0க!
ேபான ஆ/A, பிற அைத தைரயி ைவ2வி 0, தைரயி கா படாதவ

ேபா, ஆகாயதி பற!பவ ேபா, அத எைதேயா ேத0பவ ேபா
நட4தா.

ைநயா/A ேமளேபால, இதய 2Aக, உட ேவ க, உள கனக,

தைலெயலா ேநாக, ேவகேவகமாக நட42, ஊாி ஒIெவா KைலயிG,

இைளஞ நபணி மற தைலவ மாணிகைத ேதA ெகா/A4தா.
ஆனா மி-ட மாணிக பி.ஏ., பி.A.ேயா...
--------------

8

உQ பளி@டதி ஆசிாிய ேவைல கிைடகாம ேபான மாணிக பி.ஏ.,

பி.A. சிறி2 ேயாசி2! பா க 2வ"கினா. இைளஞ ெபபணி மற எ%
திய அைம!ைப உவாகிய மா , இ!ேபா2 'ப A ெதா A பதினா%' அறி4த

பிரகனாக மாறிவி டா. கிழவியி ெபஷனி இ42, மாியி கயாண

வைர, இ4த மாாி ெசா எ0ப0கிற2. இவைன க/டா அதிகாாிக6 ஓரளB

பய!ப0கிறா க. கிராமதி உள பAதவ க அைனவ அவைன+ றி
ெமா*கிறா க.

இைறய கிராமிய அரசிய<G மாவ ட அரசிய<G, அA!பைட!

பிர+சிைனக6காக வாதா0பவைன விட 'ேவைல வா"கி ெகா0!பவ -

ேவைலயி இ42 எ0!பவ - ப ைட சாராய கா*+பவ கைள ஜாமீனிேலா

அல2 எ2B நடவாத2 ேபாலேவா கா!பா%பவ - எ4த காாியதி
தராதர ெதாியாம மிர ட< பினணியி சிபாாி ெச*பவ' த<ய

ணாதிசய"க6, அ4த ணாதிசய"கைள ெகா/0 ெசG2 அதிகார ச"கி<
ெதாடைர ஏப0தி ெகாபவH4தா அரசியவாதியாக A=.
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இ4த! பினணியி மாணிகதா னணி வரAயாம ேபான2ட, ஒ
வாதியா ேவைல@ட கிைடகவிைல. ஊ கார க மாைர=,

மாணிகைத= ஒ!பி 0! ேபகிறா க. மாணிகைத !ைபயி

ேபாடவிைல. !ைபயாகேவ ேபா0கிறா க.

மாணிகதி எனேவா ேபா<4த2. ேபசாம தன2 இ.ந. மறைத=

மாாி இ.ெப. மறைத= ஒறாக இைண2 விடலாமா... கீாி=, பாமாக

இ4தவ க இ!பA விவ-ைத இலாம ேசகிறா கேள எ% யாராவ2

ெசால மா டா களா... எ!பA+ ெசாவா க? இ!ேபா2 யா விவ-ைத
இ? விவ-ைத ெக ட ண @ட விேவகமாக அலவா கத!ப0கிற2.
மாணிகதி ேயாசிக ேயாசிக ஆ/Aய!ப மீ2 அG! த Aய2.

ராசியிலாத பய. இவனா என ேவைல @ட கிைடகல. ஊ ல ஒவ @ட

மதிகல - என ெச*யலா?

எனதா அவ ேயாசிதாG அவ காக Kைளயி க டைளைய,

மீறியைவ ேபா ஆ/Aய!பனி ; ைட! பா 2! ேபா* ெகா/A4தன.

அேதா0 அ"ேக மா 0 விவகார2கான 'விUகைத'! ேபசி Aக ேவ/0!

ேகாபா அ"ேக இ!பா. ஒ சில இைளஞ க6 இத அ"ேக

@Aயி!பா க.

'மா 0' விவகார ேபாO- நிைலயதி<42 'ாிO-' ஆன2, மாணிக,
அவ @ டாளிக6 ஆ/Aய!பைன அைழ2 ெகா/0 ேபா*, ேகா ட

ஆ சி தைலவாிட கா Aனா க. அவ ேகா ட வள +சி அதிகாாியி விவகார

எறா . இவ க6 வள +சி அதிகாாிைய! பா தா க. அவ பா ப/ைண

அதிகாாியிட ைக கா Aனா . பா தா க. பா ப/ைண அதிகாாி, '@ 0றB

ெட!A ாிஜி-தரா த!பா* நிைன!பா . ஏனா இ2 அவேராட விவகார' எறா .

இவ க6 அ4த ெட!Aைய! பா தா க. அவேரா 'ராெஜ
ேபா"க' எறா . ராெஜ

அதிகாாியிட

அதிகாாி 'ேக!' ேபா*வி டா . திபி

வர!ேபானவ க6 ஒ தி[ ேயாசைன வ4த2.
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காாி ஏற!ேபான கெலடாிட, வழி மறி!ப2 ேபா நி% நட4த விவகாரைத

மீ/0 ெசானா க. கெலட ெசானபA விவகாரைத மீ/0 எ?தி அவர2
உதவியாளாிட ெகா0தா க. என ஆ+2 எ% ெதாியவிைல.

மாணிக நட42 ெகா/ேட ேயாசிதா. 'மாைல ேநர', 'மதி' மய" 'கக'

ெபா?2.

ஒைறயA! பாைத வழியாக நட42 ெகா/A4தவனி எதிேர ம<கா வ42

ெகா/A4தா. மய விழி இேகா இைலேயா க/ணி ைம தடவி அ4த

தவ!தவி மாணிகைத! பா 2 உத ைட கA2+ சிாி2 ெகா/ேட

வ4தா. மாணிக எ டாவ2 பAதேபா2, அேத உQ பளியி ஐ4தாவ2
பAதவ இவ. அ!ேபா2 மாணிக அவ6! பாட ெசா<

ெகா0திகிறா. 'ஏபிNA... எ"க!ப தாA... ஒபிNA... ஒ"க!ப ேபA' எ%

கி/டலாக! பாAெகா/ேட 'இ"கிOZ' க% ெகா0திகிறா.

அ!ற இவ எ"ேகேயா, அவ எ"ேகேயா பAதா க. வி0ைறயி

வேபா2 ேலசாக! ேபசி ெகா/டா க. பA! A42 ஊ வ4த பிற

அ2B இ4த மா 0 விவகார வ4த பிற, அவ யாேரா இவ யாேரா.

ம<காவி மீ2 த!பிைல. த/ணீ டைத தைலயி ைவ2 நடேபா2

அ4த ட நிஜமாகேவ கீேழ வி? அளவி அவைன! பா 2, க/களா

பகியிகிறா, வயG! ேபாேபா2, அவைன! பா 2+ சிாிதிகிறா.
அவ தா இ4த ஆ/Aய!ப அவைள விட ேமலானவ எப2ேபா, அ4த!
பயேலா0 றி+ றி, வ4தவைள உதாசீன ெச*2, னித காத< ெபா
விள"காம கிடகிறா.

மாணிக அவைளேய பா 2 ெகா/0 நட4தா. இவைள! பா காம

எனா எ!பA இக A4த2. எனகாக, எனகாகேவ த"கமாவிட தகாத
வா ைதகைள வா"கி ெகா/டவ. நா, அவ ெசா4தகார க6 எதிராக

எIவளேவா ெச*தாG, இேதா... இ!ேபா2@ட எைன! பா 2 சிாி2

ெகா/ேட வகிறா. 'கலானாG காதல' எப2ேபால சா*வா* பா கிறா.
இ4த க/ணகிைய - இ4த நளாயினிைய - இ4த தமி5! ப/பி ககட

X/ட ந"ைகைய, எனா எ!பA தவி க A4த2? எ!பA... எ!பA...
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ம<காவி வழிவி 0 மாணிக, மாணிகதி வழிவி 0 ம<காB,
த< ஒ2"கி, பிற அவ நிகிறா எ% இவ நட42, இவ நிகிறா
எ% அவ நட42, அேலா கல!ப 0, இவ வா*வி 0+ சிாிதா க.
மாணிக பிராய+சித ெச*கிறவ ேபா, அவைள வழிமறி!பவ ேபா
%ேக நி% ெகா/0, த< ேபசினா:
"எனமா... எைன! பா தா ஒன ஒ2"கSH ேதாSதா..."
ம<கா அவைன னி42 பா தா. ஏெனறா அவைனவிட, அவ இர/0
அ"ல உயர. நாண2டH, நாணமிலாத ேகாப2டH,

"ஒ2"கிறவ"கைள க/டா, நாேன ஒ2"கிகிற2 'ெப ட ' இைலயா?"

எறா.

"அடேட... ஒன இ"கிOZ வமா?"
"ஒ"க பிகாஸூ இ"கிOைஷ விட எ இ"கிOZ இ- ெப ட ."
"எ இ"கிOைஷ! பறி உன எ!பA ெதாி=?"
"நீ"க என ஐ4தாவ2 வ!ல த!த!பா ெசா< ெகா0த இ"கிOZ
இH நலா ஞாபக இ."

"அ2ம 0தான... தைலயில  0ன2, கனைத கி6ன2 மற42

ேபா+ேசா! இH ஒதடைவ கனைத கிளினாதா ஞாபக வH

நினேக!"

"இ4த மாதிாி! ேப+ைச எகி ட ைவகாதீ"க."
மாணிகதி க பிதைளேபா ெவ6த2. அவைள ேகாபமாக!

பா 2வி 0 மடமடெவ% நடக! ேபானா. ஆனா ம<காவி ேப+
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அவைன அ"ேகேய நிக ைவத2.
"ஆ/Aைய! ெபாிதா* நிைன2 ஒ ெபா/ேணாட மனைச! ாிPசிகாதவ,
எேனா0 எ2காக! ேபசS? ஒ"கள ெபாிசா! ேபனதாேலேய, ஒ எ+சிகைல

த"கமாகி ட அவமான!ப ேட. அ!ற அ4த த"கமாைவ ெபாிசா

நிைனகிறவ கி ட நா எ2காக! ேபசSமா? நா ஒ  டா. எைன!
ெபாிசா நிைனகாதவைர, இH ெபாிசா* நிைனகிேற. எனேக

ாியமா ட."

"ம< நீ ெசாறைத! பா தா - பா தா..."
"வயG! ேபாேற. வழிைய வி0"க."
"Aயா2. மீறி!ேபானா தைலயி  0ேவ. அடேட - நலா சிாிகிறிேய. எ4த
பிரZ வ+மா ப ேத*கிற? மா சிகெர

அ ைட மாதிாி ெஜா<ேத."

"நா எ"க வயG! ேபாேற. நீ"க ேவSனா உ"க வயG
வா"கேள. ெர/0 பக2 பக2 வயG"கதாேன."
"இ!ேபா ெகாPச ேவைல இேக."
"ஆ/Aய!ப @டதாேன? வழிைய வி0"க. ஒ"க வாைடேய ேவ/டா. உ
வழிைய வி0"க."

"ம<, ம< நா மைடய.  டா. உேனாட அைப! ாிPகாத இAய .
நாH வாேர. நாH வாேர."

ம<கா அவைன நாண2ட பா தா. அக பக யாராவ2 இகிறா களா

எ% அவசர அவசரமாக! பா 2 ெகா/0, யா இைலெய%
ெதாி4தபிற, அவனிட ரகசிய ேபபவ ேபா ேபசினா.
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"இ!ேபா ேவ/டா. வய< அ!பா இகா . அமானா க/0க மா டா.
ைந ல எ"க மாமாேவாட ; 0 வாறீ"களா?"
"எ4த மாமா?"
"என ஒேர ஒ தா* மாமாதா. பPசாய2 தைலவ பரமசிவ.
"அ!பA+ ெசாலாதமா. பPசாயைத கைல+சா+. அவ இ!ேபா பழ."
"எ"க மாமாைவ! பழH ெசானா நாH உ"க6! பழதா. சின

வயல நா பழனைத இ!ேபா 2!பிக Aயா2."

"விைளயா 0+ ெசாறைத விதியாசமா* எ0தா எ!A? இனிேம
சதியமா* பரமசிவ சித!பாB எதிரா* எ2B ெச*யமா ேட, ேபா2மா?
அவ ; ல என விேசஷ?"
"ஒ"க6 ெதாியாதா... பரமசிவ மாமாேவாட Kத ெப/S, மாசான

சித!பாேவாட மகH இைன நி+சயதாXல. அேத @ த2ல

அவேராட இர/டாவ2 மக இ4திராB, இைளஞ ெபபணி தைலவ

மா அ/ணா+சி நி+சயதாXல. ஏெகனேவ அவ"க ெர/0 ேப

காத."

"அAடா சேக. அ!ேபா நாம இர/0ேப ம 04தா மா இேகா."
"அ2 நா காரணமில. சாி. ெர/0ல ஒ/ைண+ ெசாG"க. எ மன

ாி4தி4தா வா"க!"

"ஒ"க மா அ/ணா+சி இகிற இட2ல நா எ2?"
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"ஒ"க ம<கா இகிற இட2 - உ"க6காகேவ இகிற ம<காைவ!
பா க வர!படாதா? சாி வழிைய வி0"க."
"பரமசிவ மாமாB 2ேராக ப/ணி ேட. அவ க2ல எ!பA
விழிகிற2?"
"கவைல!படாதி"க. அவைர=, மா அ/ணா+சிைய=, ஒ"கைள ஒ"க ; ல

வ42 @!பிட ைவகிற2 நானா+."
"பரவாயிைலேய."

"நா மாத ச"க தைலவி சேராஜாேவாட மகளா."
"சாி. நாH எ"க வயG! ேபாேறனா. நீ= ஒ"க வயG! ேபாறயா. சாி,

ேபாேவாமா...?"

ஆ/Aய!ப ; 0 அவசர அவசரமாக! ேபா* ெகா/A4த மி-ட

மாணிக பி.ஏ., பி.A. ம<காBட ேதாளி ேதாபட, ைகேயா0 ைக=ரச,

'வழிமாறி' நட42 ெகா/A4தா.

இரB வ4த2. பைழய பPசாய2 தைலவ பரமசிவ ; A பணகார க

அதிகமாக வ4தா க. அ4த கிராமதி ஜாதி விதியாச இலாததா த டாசாாி

த"கசாமி, ப/ைணயா கதி ேவ பிைள, ராமசாமி ேகானா த<ய ெபாிய

மனித க6, மாசான, மாணிக த<ய திய மனித க6 @Aயி4தா க.
ம<கா எ!பA மாணிகைத அ"ேக ெகா/0 வ4தாேளா, அேத ேபா அவ

அமா சேராஜா கிராமதி பணகார க 'பைழய கவா 0' ேபத"கா டாம
ஒ%ைமயாக இகவிைலயானா, ஏைழபாைளக6 இளகாரமாகிவி0
எபைத உண 42, அ/ண பரமசிவதிட வாதாA, மாசான ம+சானிட பைழய
காதைல ஞாபக!ப0தி அ?2, னவாி மகைள, பினவாி மகH
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'A+'! ேபா0 ேவைலைய+ ெச*2வி டா. ப/ைணயா க மதியி

தன! திய அ4த-2 கிைடத தி!தியி, மாசான மகி542 ேபானா .

க! அைறயி ஒ ேமைஜயி ேம இர/0 தாபாள"களி ேத"கா*, பழ,
எலாவறி ேம வரத சைணயாக 'பா* ேநா 0 கைறக
ைவக!ப A4தன.

எ!பAேயா, பேயாக தினதி அ4த தாபாளத 0க அச மா!பிைள
ேஜாடைனேயா0 வ4தி4த மாசானதிட, மாாி அ!பாவிட
ெகா0க!ப ட பிற, நாப2 ஏக நிலதி, அ2B நPைச நிலதி, !ப2

ஏகைர 'வாயிலா மனித க' ேபாி எ?தி ைவதி, ப/ைணயா கதி ேவ

பிைள ெபாிய சத2ட ேபசினா .

"நாம பPசபா/டவ மாதிாி ஒ%ைமயா* இ4தா எ4த! பய வாலா ட A=?
ஆ/A!பய @ட ச ட ேபறானா அ2 அவேனாட ;ர இல! நேமாட

ெதமாAதன. ெச%கி மவன ஆ6 வ+சாவ2 ெகாலS. @<!பயGவள
இ4த சினா பய ேவற E/A வி0றா. ேந2 எ க2 எ2ேலேய

அ4த+ ேசாி! பய ;ரபா, 'ெசத மா ைட நா"க EகB மா ேடா, தினB
மா ேடா'H ெசாறா. காலைத! பாதியளா, அவHவ பா கிற விதேம

சாியில. இ2லா நாமதா காரண. பரமசிவைத, ஆ/Aேயாட தனியா

வி ேடா. அவ ெஜயிG! ேபாவாம திபAயா வி ேடா. இ!ேபா ேலசா

ஒIெவா பயG ஆ/Aமாதிாி ஆகிகி 0 வாராHவ. அ4த! பி+சா/A!பய

ஆ ட கA+சி மா ட கA+சி இ!ேபா மாசானைதேய கAகிறா!"
மாசான பதறினா : "எனவா... எனவா..."

"சாியான பயிதியகார நீ! அ4த க/S ெதாியாத கிழவி கி ட வா"கி!

ேபா Aேய வயG. அ4த பி+சா/Aகி ட என ேர 0! ேபசி தைக
வி ட?"

"பாதி! பாதி."
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"பி+சா/A!பய, ச கா இ!ேபா ேபா Aகிற ச ட!பA ெவளாைமயில
கா ப"ைக எ02க! ேபாறானா. எ கி ேடேய ெசாGதா."
"ெசகி மவன ெச!ைப கழ A அAக!..."
"விைனேய ஒனாலதா வ4த2; பரமசிவ2 வ4த2. இ!ேபா ஒன

வர!ேபா2."

பரமசிவ பதறினா . "என என*யா வ42 0? ஆ/A!பய என

எதிாியா? விசாரைண @! டதாலேய நா றவாளிH அ தமா?

பா2!டலா."

"நா அ2காவ+ ெசாலலேவ! கால க<கால. ேந2 சாணி ெபா%ன

பயGவ @ட இ!ேபா ச ட ேபற காலமா! ேபா+. அதனா நாம ஒ%ைமயா

இகS. ஒவ வார ஆபைத, எலா தன வ4ததா நிைனகS.
இலனா நமதா வ. ஏ*, மாணிக! நம மாேனஜ ஜ<"க,

ஒைன பளி@டதி ெஹ மா-டரா* ேபா 0வா. இனிேமலாவ2 மா

இ!பியா? சிாிகா பா... ாி=தா..."

மாணிக ாி4தவ ேபா ஏெகனேவ தைன அைண2 ெகா/A4த

மாைர தாH அைண2 ெகா/0 சிாிதா. பிற எேலாைர= பாசேதா0

பா தா.

இ4த+ சமயதி "என ஒ வழி ெசாலா டா நாH எேலாைர= இ?2
விட ேவ/Aய2 இ" எ% ெசா<ெகா/ேட @ 0றB+ ச"க தைலவ
உேல வ4தா . ஊாி ரகைள வர!ேபாவதகான ஒ சபவைத ெசால!

ேபானா .
-----------
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9
@ 0றB+ ச"க தைலவாி அநியாயமான ேகாபதி ஒ நியாய இ4த2.
ச"க2 உ%!பின களி !ப2 ேப ஒ வ"கி, கறைவ மா0 வா"க, தலா

Kவாயிர 'பா* வழ"க  வ4தி4த2. அ4த வ"கி= 'டா ெஜ ைட'

நிைறேவற ேவ/Aய நிைலயி இ4ததா, சீகிரமாக <-ைட அH!பA
ச"கைத ேக க, @ 0றB தைலவ த உறB @ 0 EரமாகB,
பகமாகB, இ4த ஆ%ேபைர <-A ேச தி4தா .

ஆ% ேபாி நா ேப பாமா ைட நப ேதைவயிலாத வாதியா க. இ4த
ஆ% ேப ச"கதி ைற!பA உ%!பின களாக+ ேசவத னாேலேய

இவ க ெபய <-A ஏறி, அ4த <-0 வ"கி! ேபா*, 'Aரா! டாக' மாறி,

'Aரா!

கறைவ மா0களாகி, அ4த மா0க6, இவ கள2 ;0களி

இறமதியாயின. எறாG எனேமா ெதாியவிைல. K% பமா0க

ெகா0த ஒவாரதி ெசதன. இ!ேபா2 ஒ பமா0 சாக கிடகிற2. அ2

சாகவிைலயானாG, மா A உாிைமயாள அைத சாக அA2வி0வா .
ஏெனனி இனிேம அ2 ேதறினாG பா ேதறா2.

ெசத பகைள வா"கியவ க @ 0றB+ ச"க அH!பிய <-A இ4தாG
ச"கதி உ%!பின களாக+ ேசராம இ4தவ க. இ!ேபா2 'நா உ%!பின
இைல. பமா 0! பண க ட Aயா2' எகிறா க. மிPசி ேக டா,

'நீ= ெவ னாி டாட ப" ேபா ட2 ெதாியாதா... ஆயிர 'பா மா டதான

அநியாய விைல த4திய. நீேர க 0' எகிறா க.
'எதைனேயா ேப மா 0 தவ இைகயில நா ஒ"க6 த4தனடா'

எ% தைலவ 'த4தன' பாAனா, 'அ2காவ ெசத மா 0! பண க ட

A=மா... என ேப+! ேபசிறிய ெசத ேப+" எறா ஒவ .

"சனி, 2ாிேயாதரன... @ட இ4ேத ெக0த2 மாதிாி நீ மா ட

தனாேலேய மா AகSH ஊசி ேபா 0 த4த2லதா மா0 ெச2!

ேபா+. நாH ேயாசி+ேச. ெமபரா ஆB னாேலேய மா ட தாாீயேரH
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ேயாசி+ேச. கைடசில நீ வபரா இ4திகிய. மா 0!பாG !ப2

'வா* விதி. தீவன நாப2 'பா*! ேபா Aேக. மீதி ப2

'பா* ெகா0ேவ" எ% ஒவ 'ெகா0' ேப+ைச@ட! ேபசிவி டா .

ேத ெகா Aய திட @ட, ெகா Aய இடைத! பிA2 ெகா/0 கசகலா.

ஆனா எைத= கசக Aயாம, கச"கி! ேபான @ 0றB ச"க தைலவ ,

பPசாய2 தைலவ ; A ?மிய ஊ ! பிரக க @ டதி ைறயி டா .
அ"ேக அ4த 'நாG ேப' இ4தா க. 'ம"கள காாிய' நைடெபற!

ேபாேபா2, 'தAமா0தனமா*' ேபறா பா எ% நிைனதவ க ேபா,

பிரக க ேபசாதி4த ேபா2, @ 0றB! தவ தி தி! ேபசினா .

"நமேளாட ேச 4தவ"க பிைழக 0ேமH ெசPச2 த!பா! ேபா+. மாேனஜ

பா பBடர விகா. வாதியாவ சபள2ல பிAகா. ெவளிேல ெதாியல.

கணக!பிைள நில விகவ கி ட= வா"றவ கி ட= வா"றா.

ெவளில ெதாியல. `! நிலவாில, தைல ஐப2 ைபசா ேபா0றா. அ2
ெவளில= ெதாியல. ரசீ2ல= வரல. ஆனா நா ம 0 மா Aகி ேட. ஏ?
ஏ ெதாி=மா? நீ"க ஒதயா ெச*=றிய. பிறதியா ப" ெகா0காம
ப/Sறிய. ஆனா நா இவ"க நாG ேப ; ல= பமா0 சீேதவியா+ேச,
இக 0H நிைன+ேச. கைடசில எைன Kேதவியா ஆகி டா"க.

"பா 02 பேராபகார ப/Sனவ பல! பிA+சி! பாகா"க. பரவால!

நாைளேக ராஜினாமா ப/ண! ேபாேற. ஆனா அ2ள நீ"கலா யா
யா ெபயல மா0கள வா"கினியேளா அவ"ககி ட மவாதியா மா0கள
ெகா02டS. மா ட ம 0மில - Aராட, தி, ய4திர கல!ைப

எலாைத= ெகா02டS. இலனா நலா இல - ஆமா நலா இல.

தி0 ேபா2 ேச 42 திட!படா2 எகிற2 சாியா! ேபா+. என ேயாசிகிய?

பதி ெசா< 0 காாியத கவனி"க. ஆ/Aய!பH அநியாய ப/Sன

என இ2B ேவS; இன ேவS."

ஊ !பிரக க அதி 42 வி டா க. கைலக!ப ட பPசாயதி னா

தைலவரான பரமசிவ விழி2 ெகா/டா . விைரவி நடக! ேபா

விசாரைணயி இவ ேகாளா% ப/ணி டா, ஏெகனேவ பPசாய2 தைலவ
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எபைத ப. (பைழய) தைலவ H சினா பய ெசா< ெகா02 எலா!

பயG ெசாறா"க. இைத இ2 ேம விட!படா2. பரமசிவ எ?42 நி%

ேபசினா .

"அ/ணா+சி நீ ேபத2 ஒனேக நலா இகா? கா*+ச மர2லதா கெலறி
வி?. ஒன நா"க வி 0 ெகா0!ேபாமா? இவ"க எ"க ேபாயிட! ேபாறா"க.
நாம எ"க ேபாயிட! ேபாேறா?"
@ 0றB+ ச"க தைலவாி ேகாப ெர A!பானாG, 'உலக ெமாைறகாக'

அ4த இடதி அடகி ெகா/டா .

தாபாள த 0க6ட இ4த மா!பிைளகளி த4ைதமா களிட

"பனிெர/டாயிர 'பா இ, நலா எ/ணிக"க" எ% ப. தைலவ
பரமசிவ ெசானேபா2, அவ அ!பA+ ெசாG னாேலேய பணைத
எ/ணிய மாசான, மாாி த4ைத= ேலசாக சிாிதா க. மா

மாசானதி ைம4தH உேள ; 0கதவி ஒவ ேம ஒவராக+ சா*42
ெகா/0 ெம*மறக நிற வ"கால மைனவிகைள! பா தா க.

@ 0றB+ ச"க தைலவ ம 0 'பனிர/டாயிர' எற2, 'ாிகா

பA' தலா

Kவாயிர மதி!ள ெச2!ேபான நா ப மா0கைள நிைன2 ெகா/டா .
பனிெர/டாயிர2ல ஒபதாயிர நம தைலயில வி?4தி0ேமா... மா0வ

ெசதேத ெசத2 - இMர- ஆன பிறB ெசதிக! படாதா... இலனா,

இ4த! பயGவ மா ட வா" னால ெசதிக!படாதா...

எ!பAேயா நி+சயதாXல நிைறB ெபறத அறிறியாக, வாைழ இைழக
விாிக!ப 0, ேகசாி ைவக!ப 0, ெபா"க ேபாட!ப 0, இைவ எலா
தின!ப 0 ெகா/A4த சமயதி...

தைர!பாயி கிட4த மீனா சி க/ணி ெபகிய நீைர, ைககைள EகAயாம
Eகி 2ைட2 ெகா/டா.
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அவ மா பிGள /ணி, நீ க A, ஏ ைட= நில ேபால, அவ

மா பகைத ைட42 எ0தன. பிரசவ வ<ையவிட ெபவ<. அ?ைகைய அடக
Aயாத அரக வ<. ஒேவைள டாடாிட ேபானா தீரலா. டாட டBனி
இகிறா . ேநரேமா இரB. அ/ணனிடேமா காசிைல. மாணிக அAத

'பAயி' அவ ேசா 42 ேபா* கிடகிறா. அவனிட எ!பA+ ெசாவ2,
ெசாலாம இ4த வ<ைய எ!பA தா"கி ெகாவ2?
"காளியமா! ஒைனேய பி ட என மா லேய Mலா=ததால 2திேய.

எைன ஒேரயAயா ெகாG. எைன ெகாH, எ அ/ணா+சி! பலத

ெகா0. அ*ேயா எனால தா"க Aய<ேய! வ< தா"க Aய<ேய! அ/ணா+சி...
அ/ணா+சி..."

ெவளிேய க! தி/ைணயி உ கா 4தி4த ஆ/Aய!ப பதறியA2
உேள ஓA வ4தா.

"எனமா எ2 தாயி @!பி ட?"
மீனா சி பைல கA2 ெகா/டா. அவ கைத=, அதி இைழேயாAய
2யர ேரைகைய= க/ட2, த மா வ<ைய வி/0ைரக @டா2 எ%
நிைனதவ ேபா, ஊசிேபா திய தைல, உட ?வைத=

/Aயி? நரக வ<ைய சகி2 ெகா/டா. அ/ணா+சி ஏெகனேவ

ழபி இகா. நாைளகி திெநேவ<ல நடக!ேபாற விசாரைணகாவ

ேயாசி+கி 0 இ!பா. அேதாட இ4த த"கமா, அவன உயிேராட

சாகA+சி டா. நாH அவன ைத+சிட!டா2. எேனாட ேவதனய+ ெசா<

அவன ேவதன!ப0த!படா2. என ஆனாG சாி.

ஆ/Aய!ப மீ/0 ஏேதா ேக க! ேபானேபா2 ழ4ைத அ?த2. அ?த2

எபைதவிட அழ! பா த2. அ?வத திராணி ேவ/டாமா?

ஆ/A ழ4ைதைய எ02 ேதாளி ேபா 0 ெகா/0 2ைக த A
ெகா0தா. பிறதா அத இரB பா ெகா0கவிைல எபைத

உண 4தவ ேபா, த"ைகைய! பா 2, "ஒன அறிவிகாழா... நா தா
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அ2 இைத நின+சி மற42 ேட; நீ=மா..." எ% அவ ெசானேபா2,

'எனள பா இ42 ழ4ைத ெகா0க Aயல. ஒ மனள

நியாய இ4தாG அ2 ஒன கிடக<ேய... அ2 மாதிாி' எ% நய2ட,

ேசாக"காி 4தர வாயா ெசால! ேபானா. Aயவிைல. எ?4த நாைக

இ?க ைவத2 வ<.

ஆ/Aய!ப ழ4ைதைய ேதாளி ைவ2 ெகா/ேட ;0 ?

ேதAனா. அAகைள! பாைனக ேமேல இ4த பர/, கீேழ கிட4த தகர ட!பா
எ", எதிG ஒ இபைத42 ைபசா கிடகவிைல. இ4த ல சணதி
நாைள திெநேவ<! ேபாகS. ப- சா ], ஒ ஆ6 ம 0 இர/0

'பா*. அ2B ேபாவத ம 0. தி[ெர% அவ மனதி ஒ ஆேவச.

பாைள அாிவா6ட பரமசிவ ; 0! ேபா* மா ைட அவி52 ெகா/0

வரலாமா? வ4தா மா0 வ. இைலயானா உயி ேபா. இ4த இர/A

ஒ% வ4தாG சாி - இெனா% ேபானாG சாி, லாப4தா.

ஏேதா ஒவித சதிய ஆேவச2ட, அவ காசிலாத தகர ட!பாைவ காகளா

தளி, ஒ பாைனைய உைட2, பாைள அாிவாைள எ0க! ேபான ேபா2,

சினானி அகா காதாயி வ4தா. கட4த ஒ மாதமாக அவ களி க/களி

அக!படாதவ தய"கி தய"கி வ42 ழ4ைதைய வா"கி ெகா/டா.

மீனா சி காதாயியி ைககைள! பிA2 ெகா/0 அைத நைனதா. பழிைய
ம42 ெகா/0, அ4த! பழிைய மனிதாபிமானதிகாக உதறி ெகா/0 வ42

நிற காதாயிைய க/கல"க! பா தா ஆ/A. இவ யாேரா... நா யாேரா...
இவ ஜாதி ேவற, எ ஜாதி ேவற. சீ ஜாதி - ம/ணா"க A ஜாதி... ெத!?தி

ஜாதி. ஜாதிய Eகி எழில ேபாட - அ2 ெகாளி வ+, டைடக!

ஆ/Aய!ப என ெச*கிேறா எ% ெதாியாம அவ ைககைள! பிA2
ெகா/0 "அகா... எ @ட! ெபாறகாத ெபாற!ேப! ஒ மாசமா எ"கைள!
பா காம எ!Aகா இ4த? எ!Aகா மன வ4த2? எகா... எகா" எ%

ெசா<வி 0, அ?வ2 ஆ/பிைள அழகிைல எ% நிைனதவ ேபா
அவைள ழ4ைதைய! ேபாலB, ழ4ைத ேபாலB பா தா. காதாயி
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பதறினா.
"ெமாதலாளி என வா த! ேபசி! [. இ4த அப..."
"இ4தா பா, இனிேமG எைன ஜாதிய நப+ ெசானீயானா, என ெக ட
ேகாப4தா வ. நீ= பி+சகாாி, நாH பி+ைசகார. இ2ல ெமாதலாளி
ப ட எ2? நாம ப டைத ேக 0 ேக ேட ப டா நிலத@ட

வி 0 ேடா."

"நீ ெசானBடேன ஞாபக வ2. நீ இகிற இ4த ;0 ப டா நில
இ<யா. றேபாகா. ; ைட பதிைனPசி நாைளயில கா< ப/ணாவி டா,

இA!பா"களா. தாசிதா ேநா A-ல ைகெய?2! ேபா 0 டாரா. நாைள
ஒம வமா. சினா ெசானா. நா இைத+ ெசாலதா ஓAவாேர!"

"அ!பAயா! வர 0. இ4த! ேபா- மா-ட , இ4த இதம 0 கிழிகாம
ெகா020வா. ேநா [- வர 0. அ!ற பா 2கிடலா. இவ

ஒIெவாவைன= வ ல ஒ 0ற ேநா [ஸ கிழிக2 மாதிாி கிழிக! ேபாேற!"
காதாயி, எ4தவித! பதிG ேபசாம, ழ4ைத! பா ெகா0தா. ழ4ைத

காகைள 2ளி ெகா/0, ைககைள ஆ Aெகா/ட2. ப மா A ம0ைவ  A Aேம க% A, அ2மாதிாி, ெபறாம ெபற அ4த தாயி
காகைள, தெசயலாக ெதா0வ2ேபா, மீனா சி ேலசாக! பிAதா.
காதாயி, ெதாிய@டா2 எப2 மாதிாி.
ெபா?2 ல 4த2.
ஆ/Aய!பH ஒ% ஓடவிைல. இபைத42 ைபசா ெகா02 பா வா"க

Aயாதவனா நியாயைத எ!பA வா"க A=? நியாயதி விைல

அதிகமாயிேற! ேயாசிதா. அேதா0 இெனா ேயாசைன= வ4த2. மா ைட!
பிA+ச2 மாமா. அவ ம/ேணா0 ம/ணாயி டா. ச ட!பA, அவ தா த
எதி . ச ட இலாதபA, த எதிாியான பரமசிவதி பா2கா!பாக ச ட
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இகலா. மாமாவ அவமான!ப0தற2 மா2ாி எ2காவ விவகாரைத

இ?கS? அேதாட நமளால சமாளிக Aயா2. எலா! பயG ைகைய
வி 0 டா. ைகைய வி டா பரவாயிைல. அ4த ைகைய இெனா

ெப/ேணாட க?2ல வி0றா. வி தைலயி பன"காைய வ+சி 0,

பன"கா 0 நாி மா2ாி ேபாயி டா"க. நம வ ேவ/டா. மாமாேவாட, மா0

ெசததா நிைன+சிடலா. மர ெவ ட! ேபாவலா. ஒ?"கா த"க+சி ேசாறாவ2

ேபாடலா. மமவ! பயG பாலாவ2 கிைட.

ஆ/Aய!ப ; ைட வி 0 ெவளிேய வ4தா. இ% இைளஞ நபணி மற
உதவி தைலவ ேகாபாைல @ A ெகா/0, ெநைல ேபாவதாக ஏபா0.

ெநைல= ேவ/டா ெதாைல= ேவ/டா. ப ட2 ேபா2 சாமி!

ேகாபாைல! பா 2 த திய Aைவ+ ெசாவதகாக! ற!ப ட ஆ/Aய!ப,
தைலைய தடவி ெகா/ேட நட4தா. எதிேர த"கமா வ42 ெகா/A4தா.

அ?கைட4த டைவ, சிக வி?4த தைலA, எ"ேகேயா பா  க/க,

தளாA ெகா/ேட நட4த அவைள! பா க, ஆ/Aேக பாிதாபமாக இ4த2.
"என த"க இ!பA ஆயி ட?"
"எ"க இ!பA?"
"இைனகி திெநேவ< ேபாகS. ேயாசி+! பா ேத. மாமேன

ெச2 டா. அவ பிA+ச மாடா ெபாி. அேதாட எனால தனியா நிக Aயா2.

நீ எ!ேபா எகி ட ேபறத நி%தி Aேயா அ!பேவ மனள ேபசிகி A4த
நியாய, பA!பAயா ேபறத நி%தி 0. ேகாபால! பா 2 விவகாரைத

வி 0டலாH ெசால! ேபாேற. வர 0மா? வ42 மர ெவ ட! ேபாகS."
த"கமா, அவைன நிமி 42 பா தா. கல"கிய க/களி ஒவித ஒளி! இ Aன
; A ைவத ெம?வ தி ேபா - தைனேய எாி2 ஒளிமயமாவ2 ேபா

க/க ெசைம!ப டன. வா* தானாக! ேபசிய2.
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"நியாய இ!ேபா @ப 0 கிட. அ4த @ைன நி2ற2, நாம வளPசிதா

ஆகS. அ!பA வைள=ேபா2 2 வ<. அத! பா க!படா2. நாம

நியாயத நி2ற ேவக2ல அ4த நியாய நிறலா. அ2 நி%ற ேவக2ல

நமள@ட Eர ;சி அAகலா. அ2 கவைல!பட!படா2. எ"க*யா என

நா சாBற2 வைர ெத*வ. ஆனா, மா 0 விவகார2ல அவ ஒ
றவாளி. அவ மா ைட! பிA+ச2 நா ேவSனாG சா சி

ெசாற2 வர தயா! எேனாட அதா என ஷனா வர!படா2H

தீ மான ப/Sன பாவிதா நா. ஆனா, அவ நாணய2காவ

ேபாரா0னவ H ஜன"க ெசாலSH நிைனேக. அவரவிட அவ

வ+சிகிற நியாய ெஜயிகS. இலனா நா உயிேராட இக2ல
நியாயமில. வர 0மா? ைகயிேல ெர/0 'பா இ. தர 0மா? நீ

ைகெதா 0 வா"கா/டா. தைரயில வ+சி0ேத எ02கி0."
ஆ/A, த"கமாைவ விய!ேபா0 தவி!ேபா0 பா தா.

அவேள, தைன+ றி ஒ ேவ<ைய, அவ தா/ட Aயாத அளB!
ேபா 0 ெகா/டா. அ4த ேவ< ப 0 இரத வர@டா2 எபதகாக,

ஒ2"கி ெகா6 வைகயி, அவ ம/ெவ Aைய தைரயி ைவதா. அைத,
இ!ேபா2 ஏ தி கா 0கிறா?
ஆவேலா0 பா தவ, அவளி க/க ெச2! ேபான2 ேபாலB, காத

அதHட உடக ைட ஏறிய2 ேபாலB ேதாறியைத! ாி42 ெகா/டா.
இவ பைழய த"கமா இைல; அவ ெச2 டா... ெச2 டா. அவ
ெசத2னால நாH ெச2கி ேட இேக.

தைனேய, தாேன, 0கா 0 Eகி ெகா/0 ேபாகிறவ ேபா, அவ
ஆேவசமாக நட4தா.
---------------
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10
'2சாமி உய நிைல ஆரப! பளி@ட' எ% ேபா

ெபாிதாக இ4தாG,

அ4த! பளி@டதி ெபPக, ைகயிழ42 கா<ழ42 கிட4தாG
பரவாயிைல. ெபபாலான ஆசிாிய க6, உ%! ைறB இலாமேல,
ஊனமாக கிடகிறா க. ஒ வ!, இெனா வ! இைடேய
இ4த ஓைல த Aயி கக இ4தனேவ தவிர, கா*42 ேபான ஒ

ெதன4த A @ட கிைடயா2. ஒறாவ2 வ!பி பAகிற பயக, பாடைத
கவனிகாம, இர/டாவ2 வ!பி பிரபா அAப0 ைபயகைள ரசைன
கல4த அ+சேதா0 பா !பா க. ஐ4தாவ2 வ! ஆசிாிய 'த பானிப

ேபா

எ!ேபா/டா நட4த2?' எ% ேக  ேபா2, ஆறாவ2 வ!பி பA

ைபயக 'நறி ஒவ  ெச*தகா' எற ஔைவயா பா ைட ஒ!பாாி

ைவ!பா க. அ4த ஒ!பாாி, த பானிப

ேபாாி அAப 0 கிட4தவ களி

@!பா0 மாதிாி, ஐ4தாவ2 வ!பி ேகவி ேக ட ஆசிாிய! பதிலாக வ.
பயக6, பதிலளிக ேவ/Aய அவசியமிகா2. இ2ேபா, ஏழாவ2 வ!பி
'எ?வா* எறா, எனெவறா எ?வா*' எ% ஒ ஆசிாிய , திகி திணறி!
பாடP+ ெசா< ெகா/A ேபா2, எ டாவ2 வ! மாணவ க, ஆசிாிய
த"கைளதா எ?4திக+ ெசாகிறா எ% நிைன2, இ0! நிஜா கைள!

பிA2 ெகா/ேட நிபா க. இ!பA 'ெநகமான' பளி@ட அ2. L%
மாணவ க6காக க ட!ப ட அ4த க டடதி, ஐ42 வ!க6காக

க ட!ப ட அ4த! பாடாதி க டடதி, இ!ேபா2 ஐ4L% மாணவ க; எ 0

வ!க. இ4த இல சணதி ஒ சில வ!க6! பல ெசaக.

இIவளB மாேனஜ ஜ<"க, திய க டட க Aயி!பதாகB, \ேரா,
விPஞான கவிக, சா*B! ெபPக இ!பதாகB கண கா A,

அரசா"கதிட இ42 'கிரா/ ' வா"கிறவ . ஆைகயா, தம2 ழ நாகா<
சிமாசனதி 'கிரா/டாக' உ கா 42 ெகா/0, இர/0 ாிஜி-ட கைள

ைகயிேல4தி ெகா/A4த க/ணாA ஆசிாிைய ஒதிைய விளாசி
ெகா/A4தா .
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"ஏமா, ெகாPசமாவ2 ஒன தியிகா?"
அ4த ஆசிாிைய அவைர நிமி 42 பா காமேல, மவினா . இ4த
ஜ<"கதி, பாடP ெசா< ெகா0தவ அ4த! ெப/மணி. அ!ேபா2,

இவர2 அ!பாB, 2+சாமியி மகHமான த"க+சாமி மாேனஜ .

ஜ<"கதி, அாி+வA ெசா< ெகா0தேத, இ4த க/ணாA

ஆசிாிையதா. தியிகாH ேகறா. அ2B, 'மாதா, பிதா, , ெத*வ'
எ% ெசா< ெகா0த ஆசிாிையயிடேம! க/ணாA ஆசிாிையயான அ4த

B, இ!ேபா2 ெத*வமாக விள" ஜ<"க, ாிஜி-ட கைள! பி0"கி
ெகா/0, பக"கைள! ர Aெகா/ேட, ஆகா A விரலா ஒ இடைத+
 A கா A ேக டா :

"ஏமா, மாடக/S வ! அ ெட/ெட- ாிஜி-ட ல ஆ!ஸ/

ேபா Aகி"க. அேத சமய ந/பக உணB ாிஜி-ட ல பிரஸ/

ேபா Aகி"க. வ! வராம அவ எ!பA சா!பிட A=?"

ஆசிாிைய ெம% வி?"கினா . 'ேப!ப ல சா!பா0 ேபா0றேபா2 வராதவ,
சா!பி A!பா. ேபாடாத சா!பா 0, வராதவ வ4தா என!பா' எ%

ேக 0! பா !ப2ேபா கபைன ெச*2 ெகா/டா . அ%க! ப0கிற ஆ0 மாதிாி

மாேனஜைர பாிதாபமாக! பா தா . ஜ<"க நாகா<யி இ42 சிறி2 'ஜ!'

ெச*2 ெகா/ேட தீ !பளிதா .

"வ! வாரவன சா!பிடாதவனா கா 0னா ஒ/Sமில. வராதவன

வ4தவனா கா 0னா ெபாிய த!மா."

"எ!ேபாதாவ2 சா!பா0 ேபா A4தாதான இ4த இழB ெதாி=."
வா*தவறி வா ைதைய வி 0வி ட ஆசிாிைய, மாேனஜைர, வழி!பறி

ெகாைளகாரைன! பா !ப2 ேபா பாிதாபமாக! பா தா . அதி 42 ேபான
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ஜ<"க, சிறி2 ேநர த 4நாைளய ைவ @ 42 பா தா . நிதானமாக

ேக டா :

"ஒ"க6 ாி டய

ஆக எதைன வஷ இ [+ச ?"

ஆசிாிைய, ஆபைத! ாி42 ெகா/டா . ஜ<"க யாைர= மாியாைதயாக

அைழகிறா எறா, அ2 ஆப2. ஆசிாிைய, அவைர! பா 2 ைகெய02

பி டவாேற, "வயசாக வயசாக என Kைள ழபி! ேபாயி 02. நீ"க தா
ெபாிய மன ப/ணி..."

ஆசிாிைய ேமெகா/0 ேபச Aயாம திணறிய ேபா2, மாேனஜ ேமைஜயி
இ4த 'ேப!ப ெவயி ைட' உ A ெகா/ேட, ெமௗனமாக இ4தா . ஐ42

நிமிட வைர, அவாிட நவாைக எதி பா 2 நிற க/ணாA ஆசிாிைய,

மவி ெகா/ேட திபி திபி! பா 2 ெகா/ேட, நட4தா . அ!பA அவ

இ%தியாக திபிய ேபா2, "இ0பசாமிய வர+ ெசாG"க. நீ"க எ!பA!
ேபா டாG கவைல!பட மா ேட. மிPசி மிPசி! ேபானா, ெட!A

இ-ெபட இப2 'பா* ெகா0க ேவ/Aயதி. அIவளBதா. சாி,
ேபா* இ0பசாமிைய வர+ ெசாG"க" எறா .

க/ணாA ஆசிாிைய, கா< க/ணாA திவி ட2ேபா 2A2 ெகா/ேட

நட4தா . இ0பசாமிைய @!0றாேன - A-மி- ஆனா ெபஷ

கிைடகாேத!

க/ணாA ஆசிாிைய ெசான2, இ0பசாமி, மாேனஜாி அைற வ4தா .
இ4த சாமி நாபைத42 வய2. ஆஜாHபாவான ேதாற. இ0ப,
மைலகைள Eகினா எறா, இவ ஜ<"க சா பி, ெதகாசி,

பாபBட Aகைள=, ேகா2ைம K ைடகைள= Eகி ெகா/0 ேபாகிறவ .

அ4த காலதி 'சில' விைளயாAயவ .

"@!பி A"களா... மீைசகார வ/A ேபாB2. ேகா2ம K டய ஏத 0மா?
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சினா பய ஊ ல இல."
ஜ<"க, அவைர உ காபA ைசைக ெச*தா . அத பாகேவ சாமி

உ கா 4தா . உ+சி ெவயி, 'சிலப-', ஆ/Aய!ப, சினா, ெட!A

இ-ெபட த<யவ கைள! பறி! ேபசிவி 0, @ 0றB விவகாரைத

ஜ<"க 'தெசயலாக' ேக பவ ேபா ேக டா .

"ஆமாP சாமி, நீ @ 0றB தைலவ கி ேட ஏேதா தகரா% ப/Sனியரா..."
"நா ப/ணல. அவதா ப/ணா. ெசத மா 0 எவ 'பா ெகா0!பா?"
"வா" ேபா2 சாகல இலா?"
"மா0 வா" ேபா2 சாகல. நா உ%!பினரா= ஆகல. ச ட!பA அவ என

ெச*யSேமா ெச*2க 0!"

"அ!பA+ ெசானா எ!பA? ஒமகாவ எ"க ெபாிய*யா மக நZட!பட A=மா?
நீ ெசாGதல ஒ நியாய இகா/டாமா?"
"பின என... அ4த கமயில, இவ, கைனயா கி ட இேக, அ4த மா ட
ேக ேட. அ2 இ!ேபா கG மாதிாி இ. ேக ட மா ட தராம, ேகளாத மா ட

த4தா. தி ட ேபா ேட சாBற மா ட த42 டா."

"அவ அ!பA நிைன+சி4தா, ஒம ச ட விேராதமா த4தி!பாரா? எ!பAேயா
ேந சீரா ேபாகS."
"ேந சீனா?"
"பணைத க டS."
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"ெசால!ேபானா, அவ தா மா 0! /ணா வா"கி! ேபா ட2

கா தரS."

"கைடசியா நீ என ெசாறீய?"
"நீ"க என ெசாறிய?"
"பணத க 0H ெசாGேத!"
"க ட Aயா2H ெசாGேத!"
"நா ெசானா@டவா?"
"கடBேள ெசானாG..."
"இ4த! பா... இ2 நலா இல!"
"சாி. ேவற ேப+! ேபசலா."
"ஏ?"
"இ2 ஒ"க6 சப4தமிலாத ேப+."
"சப4த இ. நீ ேகால2ள தி+சா, நா ளிள தி!ேப.
@ 0றB ச"கதில ெமப ஆகாமேல கட வா"கி, ச கார ஏமாதி, ேமாசA
ெச*த2காக, மாேனஜ எகிற ைறயில ஒைம நா ச-ெப/
ெதாி=மா?"

ப/ணலா,
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"ெபா* ச Aபிக

ெகா0த2 - இ4த '\.`ய' கிழி+சி! ேபா ட2 - ேகா2மய

வித2 - பா பBடர [ கைட வித2 - இIவளைவ= நா எ?தி! ேபாடலா

ெதாி=மா?"

"சாி, நீ ஒமால ஆனத! பா! நா எனால ஆனத பாகிேற!"
"இ!பேவயா? அ!றமா? எ!ேபானாG நா ெரA!"
ஜ<"க, இ0பசாமி= ஒவைர ஒவ ைற2! பா 2
ெகா/டா க. யா த< க/ைண எ0!ப2 எற ேபா Aயி, விழியாடாம
விழி விலகாம பா தா க. அ4த+ சமயதி, ஒ இள ஆசிாிைய அ"ேக

வ4தா. "இத= எ?தி! ேபா0ேற. இ"க பளி@ட2! பதிலா ேதவதயா
A நட" எ% ெசா< ெகா/ேட இ0பசாமி ெவளிேயறினா .

இ0பசாமிைய, எலா ஆசிாிய க6 ெமா*2 ெகா/டா க. 'அவ
ஆளனா ச-ெப/

ப/ணி! பா க 0' எ% இ0பசாமி வி0த

சவா K+, ஜ<"கதி நறாக ேக ட2. மா ச-ெப/

எ%

மிர A! பா க நிைனத மாேனஜ , இ!ேபா2 ெபாிய!பா மகனான @ 0றB

தைலவ மா 0! பண கிைடக ேவ/0 எபைதவிட, தா ஆபிைள

எபைத நி'பி!பதகாக, ேவ% வழியிலாம, ஒ காகிதைத எ02 எ?தினா .

த!. எ?திய2 அ4த இள ஆசிாிைய. ைகெய?2! ேபா ட2 ஜ<"க.
ெகா0க! ேபான2 பிU.
இ0பசாமி ச-ெப/

காகிதைத ைகயி ைவ2 ெகா/ேட

ஜ<"கதிட வ4தா . கா ைகெயலா ஆAய2. க ஜிதா .

"தல, எகி ட நீ"க விளக ேககS. அ!றதா ச-ெப/
A=. ச ட4 ெதாியாத பயGவ மாேனஜரா வ4தா..."

"ேயாI... மாியாதி ெகா02 மாியாதி வா"! நா ப/ண ேவ/Aயத

ப/ணி ேட! நீ இனிேம ெச*ய ேவ/Aயத ெச*2க!"

ப/ண
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இ0பசாமி 'ெச*ய ேவ/Aயைத+' ெச*தா . நாகா<யி உ கா 4தி4த

ஜவி தைலைய! பிA2 ெகா/0, ேமைஜயிேல தினா . ேமைஜ கீேழ

வி?4த2. அதேம மாேனஜ வி?4தா . இ0பசாமி விடவிைல.

ஜ<"கதி இர/0 காகைள= பிA2 ெகா/0, அ4தர"கதி

ெகா/0 வ4தா .

இத சத" ேக 0, ஆசிாிய க, மாணவ க எேலா ஓA வ4தா க.

மாேனஜ , பளி@டைத '0ப! பாசேதா0' நட2பவ . ஆைகயா அவர2
ெந"கிய உறவின களான பல ஆசிாிய க, இ0பசாமியி இ0!பி
காகைள ைவதா க. இ2, உறவினரலாத ஆசிாிய க6! பிAகவிைல.
பல ர< டன .

"அவ"க ச/ைடய விலகி தீ காம, இ0பன எ2*யா அAகிய?"
"ஏ*, அணாசல... இ0பன வி0றியா... ஒ இ0!ப ஒAக 0மா?"
"அவ எ!பA*யா எ"க ம+சான அAகலா?"
"ஒ"க ம+சா எ!பA*யா அவர ச-ெப/
கி6கீைரேயா? எ!A*யா ச-ெப/

ப/ணலா? வாதியா னா

ப/ணலா?"

இ0பசாமி, இ0!ைப தடவிவி 0 ெகா/ேட, த பக ேபசிய ஆசிாிய
ழாதி மதியி நி% ெகா/டா . ஒ ஆசிாிய , "இ!பேவ நம மாநில
ெசகர டாி த4தி அAகS. இவ வ!! ேபாகாம நாம ேபாக!

ேபாறதில. பா திடலா."

க/ணாA ஆசிாிைய, கீேழ இ42 இH எ?4திகாத ஜ<"கைத!

பா தா . "வரவர சினவ"க ெபாியவ"க எகிற மாியாத இலாம! ேபாயி 0"
எறா ெபா2!பைடயாக. க?தி கிட4த சிGைவ றிைய ெதா 0,
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இேயநாத நறி= ெதாிவி2 ெகா/டா .
இத ஊ கார க, அ"ேக @Aவி டா க. இ0பசாமி= ெசா4தப4த

உளவ . ஆபல ஓரளB உளவ . ஆைகயா ஊ கார க, இர/0

ேகாZAகளாக! பிாி4தா க. ெபாிய ேகாZA ஜவி' 'ேஜ' ேபா ட2. சின2

இ0பH.
"ச-ெப/

வாப- வா"கா டா பளி@ட நடகா2."

"பளி@ட நடகா டா ஊ இகா2."
இத @ 0றB தைலவ ஓAவ4தா . ஜ<"கதி ைக கா இர/ைட=
பிA2 ெகா/ேட, "அ!பா /ணியவா, ப"காளி ; ல தீ!பிA ேபா2,

கால க A அ?த கைதயா ப/ணி Aேய! இரகசியமா தீ க ேவ/Aய விவகாரத
ச-ெப/

ப/ணி ெபாிசாகி, எைன= ந0 ெதB ெகா/0 வ42 ட...

இ!ப ஒன தி!திதாேன" எறா .

ஜ<"க ெவ62! ேபானா . ெபாிய*யா மகனா இவ? இவHகாக நா

ச-ெப/0 ெச*2, உைத= திHேக - நறியிலாம! ேபசறா பா...
ஒ மணி ேநரதி ேபாO- வ4த2. இ0பசாமிைய இ?தா க. எதி !

ெதாிவித சக ஆசிாிய க இவைர=, சின ேகாZAயி K%

ஆசாமிகைள= ஜீ! ேபா டா க. ஊாி, சில பதிகளி 'ெக ட
வா ைதக' தி 0 தி டாக ேக டன.
-------------
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11
சாமேகாழி @விய சமய.
பி+சா/A=, இH நாைக42 ேப க6, மாசான, 'க/S ெதாியாத'
கிழவிகி ட வா"கி! ேபா ட வய<, பனவா6 ைக=மாக நிறா க. வய,
ெநபயி களாG, ெநபயி க ெந மணிகளாG ேமானமாக! ேபசி
ெகா/A4தன. பி+சா/A, ெபயேகற அளBதா ெசா2. அ2B
Pைச. மானாமாாி கிணைற ந ம"கலமிலாத கா0. அதனா தா, மாசான
நிலைத தைக எ0தா. !ப2 வயதி. கயாண ஆனபிறதா,

தன பண ேவ/0ெம% நிைனதா. மாசானதிட வயைல

ேக டேபா2, அவ த டாம ெகா0தா . தைக ேர 0! ேபசவிைல. ேபச

ேவ/Aய அவசியமி!பதாக இவ நிைனகவிைல.

பனவா6ட அவH, அவ ஆ க6 ைல சா*க cைழ4தேபா2,
மாசான, கா/Aரா

ஆ க6டH, மாாி ெசா4தகார க6டH, அ"ேக

வ4தா . ஒIெவாவ ேவக ைவதி4தா க. ஒ சிலாிட

பனவா க ேவ%. கதி ேவ பிைள ைக"க ய!
பி+சா/A அ!பாவிதனமாக ேக டா:
"என மாமா! ேவ ைட! ேபாறியளா?"

மாசான, த ைகயா கைள ேயாசி2! பா 2, சமரச சமா க சீலதி
வ42விட@டாேத எபதகாக, அவ எ0த எ0!ேப ெபாிய எ0!.
"வயGள ேபாவாத..."
"ஏ மாமா?"
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"ேபாவாதனா ேபாவாத!"
"ஏ மாமா?"
"கதி ேவ பிளகி ட என ெசான?"
"ஒ/SP ெசால<ேய!"
"ெவளாைமயில காவாசி ஒனH ெசாலல?"
"ஆமா, ெசாேன. நாப2 அ%ப2H இ4தத ச கா எ?பதP -

இபதPH ேபா A. ேவSனா கிராம ேசவக ேக 0! பா."

"நா எ2ல ேககS - ெச%கி மவன."
"மாமா, வா தய விடாத=."
"ஏல விடமா ேட? பாதி! பாதிH எலா பயிாிடயில, ஒன ம 0
ெகாபால ைள+சி?"
"ஆமாமா உாிம எகிற ெகா இ!ப ைள+சி."
"இ4த ெகாப சீவிவி ட சினா பயல= சீBறனா இ<யாH பா. இ4தா

ேப+சி2, காடசாமி, வயல அ%"க!பா - ேதவAயாமவ என ப/SதாH
பா!ேபா!"

பி+சா/A அதேம தாள Aயவிைல.
"வயGல இற"னா ெகால நட!"
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பி+சா/A ெசா< Aேப, இர/0 ேப , அவைன விலாவி தினா க.
பி+சா/Aயி ஆ களி பாதி!ேப ஓAவி டா க. மீதி!ேப பனவா கைள

Eவத ேப ேவககளா த!ப டா க. பி+சா/Aைய=, எPசிய
ஐவைர= இ?2 ெகா/0 ேபா*, அேக இ4த ெதைன மர"களி
க Aைவதா க. பி+சா/A தா பயிாி ட வய<, தா விைதத ெநைல,

மாசான ஆ க அ%!பைத ெமௗனமாக! பா 2 ெகா/A4தா. தைனேய

அ%!ப2 ேபா அவ 2Aதா. இ A க/KA திற!பத, நட42வி ட

கைத. அக பக2 வயக6 ஆ கேள வரவிைல.

ெபா?2 விA4த ேபா2, ெநபயி க 0 க டாக க ட!ப 0, ளத"கைர

ெகா/0 ேபாக!ப ட2. பி+சா/Aயா பிரமி!பி இ42 வி0பட Aயவிைல.

இ!பA= நடமா... இ!பA= நடமா?

இத, க!ப A காபி ேபா 0 அைத ஈய! பாதிரதி ெகா/0 வ4த அவ
மைனவி, ஷைன! பா 2வி 0, 'ேகா'ெவ% கதறினா. அவைன

க A!பிA2 அ?தா. அவ அ?தேபா2, ெபா?2 ?தாக! லராத சமய.
சத"ேக 0, அக பகதி வய ேவைலகாக வ4தி4தவ க, யாேரா
கிண% வி?42 வி டதாக நிைன2, அ"ேக ஓA வ4தா க. வ4தவ களி
ெபபாலானவ க ஹாிஜன விவசாய @<க. பி+சா/Aைய=, அவ

ேதாழ கைள= க 0கைள அவி52 வி டா க. அ4த அ%வ னி!ேபா*

நிறா க.

ஒ ஹாிஜன விவசாய @< அத Aனா. இெனாவ சினாைன

@ Aெகா/0 வவதகாக ஓAனா.

"என மாசான ெமாதலாளி, நீ ப/Sன2 நல2கா, இல ெக ட2கா?"
"நீ எ!A எ02கி டாG சாிதா."
"எ2*ய அவ"கைள மரதிேல க Aவ+சிய?"
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"அவ"ககி டேய ேக6."
"ெமாதலாளி இ!A! ேபச!படா2. அ!ற த"க!பG க ட ேவ/Aயதி."
"ஏல பற!பயல..."
ஒ 'ஜாதி' விவசாய @<, மாசான2! பதிலளிதா.
"பற!பய கிற!பயH ேபனா, பல ஒட+சி ைகயில ெகா0!ேப! எ2ேவ

அவ"கள க A வ+சிய? ஏ/டா, @<!பயGவளா - நாைளகி ஒ"கைள= இவ

இ!A க A ைவகமா டா எகிற2 என நி+சய? ஒ"க க/ைணேய நீ"க
திகலாமாடா?"
மாசான ஆ க ைககல! தயாராக ேவ ககைள தைரயி தி!
பா தா க. ஆனா மாசான வி 0 ெகா0!ப2 ேபா ேபசினா . ேகா

வழH எவ அைலவா. இவHகள ேளா- ப/ற2 ெதாியாம ப/ணH.

சிெம/ ல கலக2 ெதாியாம கலக2 மா2ாி.

"நா மாடா ஒைழ2, இ4த நிலத வா"கி! ேபா Aேக. கட வா"கி நில

வா"கியிேக. வா"ன கடH வ A@ட ெகா0க Aயல. இவ

ெவளாைமயில காவாசி ேககா. நியாயமா? நீ"க ெசாG"க! ஏல, ேவ

கவள கீழ ேபா0"கல. பயிதியகார! பய மவHவளா... ெசாG"க!பா..."
"நியாயேமா, அநியாயேமா? நீ எ!A அவ"கைள க A ைவகலா?"

நிைலைமைய எ!பA+ சமாளிகலா எ% மாசான ேயாசி2 ெகா/A4த
ேபா2, மா, மாணிக வ42, மாசான பகதி வ42 நி%

ெகா/டா க. பரமசிவ, ஜ<"க, கதி ேவ பிைள= @Aவி டா க.
சினா, நாைக42 ேசாி ஆ க6ட அ"ேக வ4தா.
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பி+சா/A, மாைர! பா த2, த தபிைய! பா !ப2 ேபா இ4த2.

பAத ைபய. வா ைத வா ைத, 'சித!பா சித!பா' எபவ. ஒ தடைவ,
'ஒ நல சிலா ச டயா வா"கி! ேபா0 சித!பா' எ% ெசானவ.

பி+சா/Aயா விமைல அடக Aயவிைல. ேகவிெகா/ேட ைறயி டா.
"மா நீேய ெசாG!பா! எ"கள அA அAH அA+சி இ4த மர2ல

க Aவ+சி டா. நீ @ட அனிகி ேமைடயில ேபேபா2, 'ச காேராட நில+
சீ திதத அம ப/ணSH ேபச<யா? ச கா ெகா0க+ ெசானத

ேக ட2 த!பா? நீேய ெசாG மா ! நீ என ெசானாG க 0!ப0ேற!"
மா பி+சா/Aைய க0ைமயாக! பா தா. பா 2ெகா/ேட ேக டா:
"ஒம இ2 பதா2. கலககார! பயGவ ேப+ச ேக 0 ஆ0ற ஒைம... என
ப/SனாG த!"

பி+சா/A, அதி +சிேயா0 மாைர! பா தா. இ4த மாதிாியான க0ைமைய
அவ எதி பா கவிைல. அ!பAயானா, வழியி பா  ேபாெதலா,

தைன அவ 'சித!பா சித!பா' எ% அைழதெதலா தாசி, தனிட
வபவைன, 'அதா'H ெசாற2 மா2ாியா? பி+சா/A, மாைர
அதி +சிேயாடேய பா தா. பா 2 ெகா/ேட இ4தா.

சினா பIயமாக! ேபசினா:
"பி+சா/A ெமாதலாளி, அவ இ!ேபா தைலவ... ஒகி ட ஒ ஓ 0தா
இ."

மா , அன கக சினாைன! பா 2 கதினா:
"சினா, நா ெபா%2! ெபா%2! பா 2 ேட. எைலைய மீ%ற. ஒ"க
ஜன"கள ெக02 0, எ"க ஜன"கைள= ெக0க! பாற2 ஒன நலதா
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Aயா2!"
"எ"க ஜன"கனா என அ த மா ! இ4த பி+சா/A ஒ"க ஜன! அவர
க Aவ+ச2 ஒ"க ஜன! வி0வி+ச2 எ"க ஜன! பி+சா/A தலாளி இ!ேபா

ெசாG. நீ எ"க ஜனமா? அவ"க ஜனமா?"

நிைலைமைய கதி ேவ பிைள ேவ% திைச தி!ப! பா தா .
"ேசாி ஜன"க ேப+ச ேககாதியடா. ப6! பைறய"க6 இட"

ெகா0காதியடா. அ!ற நாி நா டாம ெகா0தா கிைட ெர/டா0

ேக ட கதயா A=. ஏ, மாசான! ஒன அறிவிகா? அவன இ!பAயா க A
ைவக2? சீ... நீயிலா மHஷனா..."

பரமசிவ த பா 0! ேபசினா :
"மா!ளகி ேயாசைனேய கிைடயா2. இ4த! பி+சா/A யா? நம
பைலேய நாம தி நாத பாகலாமா? நீ ப/Sன அகிரம2
ேகாயிG ெர/0 ேத"கா அபராத ேபா A."

கதி ேவ பிைள, தி ேவ பிைளயாக! ேபசினா :
";0 ெர/0ப டா @தாA ெதாடா. எலாைத= ஊ ல ேபாயி

ேக 0கலா. ெவளாமய எ!A! பிாிக2H ஊ ல ேபாயி தீ2கிடலா."
ஜாதி விவசாய @<களி ஒ சில , ெகாPச சத ேபா ேட ேக டா க.
"அெத!A, வயG விவகார வயGலேய தீரS. எ"க ஜன - ஒ"க ஜன"ற கத

ேவ/டா. சினா ெசான2ல த!ல. ஒ"க ஜன - எ"க ஜன"ற2லா
ஊர ஏமா2ற ேவல."

ெபபாலான விவசாயிக6, விவசாய ெதாழிலாள க6 ேபசாம நிறா க.
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பிர+சிைன வ!வாதமாகி விட@டா2 எபதகாக, சினாH வி 0

ெகா02! ேபசினா.

"சாி ேபாக 0. மாசான பி+சா/Aய க A வ+ச2காக ெவளாைமயில
அவ காவாசி தா ெகா0கS. மீதி பி+சா/A! ேபாகS.

இலனா வதா."

கதி ேவ பிைள கறாராக! ேபசினா . இ4த! ப6!பைற எதி !ைப மாசான -

பரமசிவ வைகயறாகளா தா"க A=. நமளால A=மா? ஒத

; 0கார... இவHவள= நாம ைபள ேபாட Aயா டாG, ைகள
ேபா 0கS.

"சாி மாசான, நீ வி 0 ெகா0. கடB ஒன கா/Aரா ல ெகா0!பா."
மாசான, ெமௗன+ சமதேதா0 இ4தா . பரமசிவ ெபா2!பைடயாக!
ேபசினா :

"ஆமா. கதி ேவ பிள ெசான2 மா2ாி - மா!பிள ெச*திடS. பி+சா/A,
ஒம கா ப" ெநG வர ம+சா ஜவா!. சாி, எலா ேபாயி ேவலய!
பா"க. என சினா, நீ= ஒ நPைச வா"கி! ேபாட!படாதா..."
சினா வினயனானா.
"எனகாக வா"கா டாG, பிறதியாகாக வா"கSH தா இேக.
ேநர வரா/டாமா?"
அவ ெசானைத பரமசிவ ாி42 ெகா/ட2 ேபாலேவா, ாியாத2 ேபாலேவா

கா A ெகாளவிைல. சிாி2 ெகா/டா .
ெபபாலானவ க ேபா*வி டா க.
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சினாைன+ றி! பல விவசாய @<க M54தா க. ஒ ஜாதி @<,
தி 0வ2 மாதிாி ேபசினா.

"ஒன ைதாிய ேபாதா2 சினா. மா பயல நாக! பி0"கி+ சாகிற மாதிாி

ேக AகS. நா"க உயிேராட இகிற வைர ஒ ேமல ஒ 2@ட

விழா2!"

சினா ேலசாக+ சிாிதேபா2, இH னி! ேபா* நிற பி+சா/A,
சினானி க?ைத க A ெகா/0 விமினா. சினா, அவH ஆ%த

ெசானா.

"அழாதி"க. நா அழ ைவகிறவ"கள அழ ைவகிற2காவ பிற4தவ"க. நாேம
அ?தா எ!பA?"
பி+சா/A த க/ணீைர, ெவ டாிவா ;+! ேபா /Aவி டா.

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

12

ஆ/Aய!பH மா 0! பிர+சிைனேயா0 ; 0! பிர+சிைன= வ4த2. அவ

றேபா நிலைத 'ஆரமி2' ;0 க Aயி!பதாகB, அைத ஏ

இAக@டா2 எ% தாசிதா ேநா [- அH!பி இ4தா . ேகாபா,

பதிெல?தி ெகா0தி4தா. தைலைற தைலைறயாக இ ; ைட

இA2, அ4த இடதி<42 தைன ெவளிேயற அரசா"கதி உாிைம

இைல எ% அவ எ?திய காகிததி ைகெய?2! ேபா 0, தாசிதா,
ேகாண+சதிர ேபா* தபா< ேபா டா. ஒ வாரதி! பிற, ேநா [N

ஏ பதிலளிகவிைல எ% தாசிதா மீ/0 கAத ேபா A4தா . ஆ/A,
மீ/0 ேகாபா Kல பைழய கAததி நகேலா0, திய கAதைத= எ?தி,
தாGகா அGவலகதி ேநராக+ ெச%, அ"ேக இ4த கிள கிட

ெகா02வி 0 வ4தா. ேந% எனடாெவறா, ஒ ேநா [N, இர/0
ாிைம/ட க6 அவ பதி ேபாடவிைல எ%, நாைள ம%நா
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விசாரைண எ%, அவ ேபாகவிைலயானா, அத அவேன

ெபா%!ெப% தாசிதா சல விசாாி2 கAத ேபா A4தா .

அதி Zடைத! ேபா, விசாரைண= விசாரைணேயா0தா வ ேபாG.
தாசிதாாி இ%தி கAத வ4த அேத நாளி, மாவ ட @ 0றB அதிகாாியிட

இ42 ஒ விசாரைண கAத வ4திகிற2. அதாவ2 நாைள ம%நா மா0

சப4தமாக விசாரைண இ!பதாகB, அவ மா A உாிைமகான சகல

த-தாேவஜுக6டH ெநைல வர ேவ/0 எ% கAத வ4திகிற2.
;0 'ேபாகம' இக! ேபாவதா? மா0 வவத! ேபாவதா? இலாதைத
வரவைழக, இ!பைத விட ேவ/Aயிேமா... மா0 ெபாிசா? ;0 ெபாிசா?
ஆ/Aய!ப தீவிரமாக ேயாசி2 ேயாசி2 ழபி ெகா/A4த ேபா2,
ேகாபா ஒ ேயாசைன ெசானா. அதபA, திெநேவ<யி நட
விசாரைணைய ஆதார கா A, ; 0 விசாரைணைய ஒதி! ேபா0பA

வ டா சி தைலவைர 'பணிவட' ேக 0 ெகா6 மHைவ எ?தி

ெகா/0 தாGகா அGவலகதி! ேபானா. ேகாபா அவHட ேபாகவிைல.

ேபாக ேவ/Aய ேதைவ= இைல. இ!ேபாெதலா ஆ/A 'தாGகா

ம டதி' தனியாக! ேபா ெதளிB ஏப 0வி ட2. மாவ ட ம டதிதா
ேகாபா ேதைவ.

தாசிதாைர! பா 2வி 0, அ!பAேய அரசா"க ஆ-பதிாியி சி0சி0காத ஒ
டாடைர! பா 2, ைகயி கா< வி?42, த"ைகயி மா ! /S

ஏதாவ2 ம42 வா"கி ெகா/0 வர நிைனதா. த"ைகைய கவனிகாம

ேபானதகாக தவிதா. இH இர/0 நா களி, அவைள ேதாளி

ைவ2 Eகி ெகா/0 ேபாயாவ2, ஆ-பதிாியி ேச க ேவ/0 எ%

நிைன2 ெகா/டா.

தாGகா அGவலக, 'இழB ;0' மாதிாி தைலவிாி ேகாலமாக கிட4த2. 
தனிட கAதைத வா"கிய கிளா ைக அைடயாள க/0ெகா/0 ஆ/A,

"ஸா , நா ப2 நாைள னால ஒ காகித ெகா0ேத. தாசிதா கி ட
ெகா0தியளா?" எறா.
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கிளா , அவைன 'சதி"காக!' பா தா. பிற 'நதி"காக' நிற ஆ/Aைய

ைற2! பா 2 ெகா/0 'நீ யா*யா?' எறா.
"ஆ/A."

"ெபாிய கவ ன... ேபர+ ெசான2 ஞாபக வ420..."
ஆ/A, ஏேதா ெசால! ேபானா. ெசாலவிைல. கிளா  வ4த2 ெதாியாம
ேபா*வி டா. அரசா"க எப2 தா ஒவேன எப2 மாதிாி, அ"ேக எலா

ஆசாமிக6 நட42 ெகா/டா க. ஆ/Aய!ப காதி4தா, காதி4தா தாசிதாைர! பா க Aயவிைல. பா க! ேபானா, 'டா<கார' வி0வதாக
இைல. "எனேவ, தாசிதார ெவ%"ைகேயாட பா கிற2னா அIவளB
ேலசா? ைபயில இகத ெகா0தா, ைகயில இகத= பா கலா..."

ஆ/Aய!ப ஆ-பதிாி! ேபாக ேவ/Aய அவசரதி, தா ெகா/0வ4த
கைண மHைவ, பிUனிடேம ெகா02வி 0 மடமடெவ% ஆ-பதிாி!

ேபானா. 'பிNயேய A-`ஸாக' ெகா/ட டாட களிட ேபச அவH

@+சமாக இ4த2. எ!பAேயா ஒவைர! பா 2 ேக டா. அவ , "ேயாI...

ேபஷ/

பா காம எ!A*யா ம42 ெகா0க A=" எ% ேகாபமாக+

ெசா<வி 0, அேக இ4த ஹB- ச ஜனிட, "இH கிராம தி4தலH

ெசானா நபமா ேடH ெசானீ"க. இ!ேபா ஓ

இ- =வ ாி!ைள" எறா .

பிற இவ ஆ"கிலதி எைதேயா ேபசி, சிாிதா க. ஆதார மனிதனாக
இக ேவ/Aய ஆ/A, அ"ேக 'ஆதாரமா'க!ப டா.

ஆ-பதிாி எற அ4த மயான Xமியி இ42, @னி%கி ஆ/Aய!ப

ெவளிேய வ4தா. வி0விெட% நட4தா.

ேகாண+சதிரைத தா/A ஊ !பக வ4த ேபா2, த"கமா தைலயி

Gக 0ட ேபா* ெகா/A4தா. ஆ/Aய!ப ேவக ேவகமாக நட42
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அவேளா0 இைணயாக நட4தா. த"கமா ேவ%றமாக கைத தி!பி

ெகா/0 நிறா.

"த"க, எ@ட நடக@ட! பிAக<யா? ஏ ேபசமா டேக த"க?"
"த"கமா, அ!பேனாட ெச2 டா. இ!ப இகவா - இெனாதி."
"ெசதவ, எைன= சாகA+சி 0 ெசதிகலா."
த"கமா பதிலளிகவிைல. கதி எ4தவித சலன இைல. 2க எ, 2ளி
வி ட க, ம"கலான பா ைவ, பிணதி உயி ஒ%, ெவ% ஜட

இயக2காக ம 0ேம இ!ப2 ேபாற அைசBக. ேகாப!பட! ேபான

ஆ/A, அவைள! பா 2! பாிதாப!ப 0! ேபசினா.

"த"க, ஒன கயாணH ேகவி!ப ேட. நிசமா ெசாG த"க?"
"அமா..."
"ெசாG."
"அமா ஏேதா 2!! பா 2கி 0 இகா..."
"ஒன இ2ல சமத4தானா?"
"எ"க*யா, எ சமதேதாடயா இற4தா? எலா நம சமத!பAயா நட?

நடக2லா சமதH நிைன+சாதா வாழ A=!"

"அ!பAனா ஒமா ெசாGத மா!பிைளகி க?த நீ ட தயாரா இக...
அ!பAதான?"
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"அ*யாவ ெகானவ நா. அவர ெகான ஊ ல இக!படா2. இ4த ஊர வி 0
எ"ேகயாவ2 ஓA! ேபாவS; எ!A ஓA! ேபானாG சமத4தா!"
"அ!பAனா ஒ/S ெச*! ; 0! ேபா* ஒ அவாள ெகா/0 வாேர ஒ ைகயால என ெவ A0."

"என ேநரமாB2. அமா ேத0வா. அ*யாேவாட சமாதில ேபாயி த"கரளி!Xவ
ைவகS. இைனகி ெசIவாகிழம."

"எ சமாதி ஒ தடவயாவ2 வ42... ஒ Xவ வ+சி 0! ேபா! A=னா
ஒ ஷேனாட ேவSனாG வா."

ஆ/Aய!ப ெவறிபிAதவ ேபா நட4தா. த"கமா Gக ைட

அ"ேகேய ேபா 0வி 0, அத ேம உ கா 42, அைசயாம -தபி2
உ கா 42 இ!ப2 ெதாியாம, அவைள திபி! பாராமேல நட4தா.
ஆேவசம அனலாக, மன ேபான ேபாகி நிைன2, கா ேபான ேபாகி நட42,
க/ ேநாகிய கா சிகைள காணாம, நட42 ெகா/A4த ஆ/Aய!ப,
தி[ெர%, ேலசாக நைடைய தள தினா. அவ, அைம+ச கர பட வா"கிய,
அ4த ெஜ N இன கல!! பமா0, அவைன! பா 2 தைலைய+ சேற நிமி தி,

'மா... மா...' எற2. பைழய மீைசகார, அத ம0ைவ! பிகி, பா கற42
ெகா/A4தா.

அேக ம<காB, பரமசிவதி திாிக6 வாயள42 ெகா/A4தா க.
தி[ெர% ேப+ைச நி%திவி 0, அ4த! பகமாக வராத ஆ/Aய!ப அ!ேபா2

அ"ேக நட42 ெகா/A!பைத! பா 2வி 0 ஓரளB பய42 வாயைட2

நிறா க. பரமசிவதி ; 0 மாAயி இ42 கீேழ இற"கி ெகா/A4த

மா, மாணிக கீேழ வர! ேபாவைத நிைன2, அ4த! ெப/க ஓரளB

ஆ%தலைட4தேபா2, அ4த! றநா_%! ேபா ;ர க, இற"கிய பAக A

அ!பAேய நிறா க. ஆ/A ஏதாவ2 ப/ணிவி டா...
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'ேதா க/டா ேதாேள க/டா ' எ% கப ெசான2ேபா, ஆ/Aயி
க/களி அ4த! பமா0 ம 0ேம வி?4த2. ெசா4தமாகி, ெசா4தமிலாம ேபான
அ4த மா ைட, அவ பா 2 ெகா/ேட நிறேபா2, மா A வா cனிைய!
ேபா மீைச ைவதி4த அேத மிைசகார, மா ைட அவி52 ெகா/0 ; A

பிபகமாக! ேபானா.

இ!ேபா2 அ4த! ெப/க6, ெமல நட42, பிற ேவகமாக நட42 மாA!பAயி

ஏறி, அ"ேக நிற மமத கேளா0 ேச 42 ெகா/டா க. மண!ெப/க,

மா!பிைளக6ட திமணதி  ேச 42 நிக@டா2 எற மரைப மீறி,
ஆப2 ஆ/A ேதாச இைல எப2 ேபா 'அவ க' அ"ேக

ேபானா க.

ஆ/Aய!ப, அ4த மனித! பிறவிகைள நிைனயாம, மா 0! பிறவிைய ம 0ேம
நிைன2 ெகா/A4ததா, பிறவி எ0தத ெபா ாியாதவ ேபா

; 0 வ4தா.

அவ தன2 ெவ%"ைககைள! பினி ெகா/0 விழிகைள உ A, வழி
ாியாம தவிதேபா2, தைரயி தைலவிாிேகாலமா*, மா  க Aகளி Eசி
த< பGட ன"கைல= ேச 2 கA2 ெகா/A4த மீனா சி,
அ/ணனி ெசாலாத நிைலைய, ேகளாம ேக டவ ேபா, த ைககைள

மா ! பக ெகா/0 ேபானா. பிற, "ஒ மPச 2/0 தா" எறா.

த"ைக ஏேதா ம42 ேக கிறா எ% நிைன2, அவ ெசலாி2 கிட4த

'அPசைற! ெப A' அைதவிட அதிகமாக+ ெசலாி2! ேபான, மPச
2/ைட எ02, த"ைகயிட மBனமாக நீ Aனா. ஐ42 நிமிட கழி2

மீனா சி, "இத வ+சிக" எ% சீ 0க A உள 'ஆ Aய' வAவதி இ4த
மா"கயைத நீ Aனா. அதி 42ேபான ஆ/A, த"ைகையேய உ%!
பா தா. மா + ேசைல ேமேல கிட4த மPச கயி%கAயி, அ4த மPச

2/0 ெதா"கிய2.
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எ2B ாியாம, எ"ேகேயா இ!ப2 ேபா, யாேரா யாேகா, எைதேயா
ெகா0!ப2 ேபா, அவ க/ணி42 பா க Aயாதவ ேபா பா தா.
மீனா சி, அவனி ேகார மB[கைத, த ;ர! ேப+சா ைலதா.
"ெவ/ண திர6ேபா2 தாழிய உைடக! படா2 அ/ணா+சி. நாைளகி நீ

விசாரைண! ேபா* ஆகS. இ!ேபா நா ெகா0கிற2 நீ - நியாய2

க ட!ேபாற தா<! க 0றத க 0. அ!ற நியாய... 'அ%த<யா' நினா

நிக 0. அ!A நிகா2. இ!ேபா நா ஒகி ட ெகா0கிற இ4த தா<,
அநியாயகார பாவியேளாட தா<ய அ%காம விடா2. ஏ அ/ணா+சி கல"ற?
நமகி ட ெர/0 இ. தல நியாயைத வ+சி அA!ேபா! அ2

Aயா டா... அவா எ"ேக ேபாயி 0! இவHவள எாிகாம எ சடல

எாியா2!"

ஆ/Aய!ப அவைள பயேதா0, பய"கல4த விய!ேபா0 பா தா. சடல
கிடGH ேபறாேள! எ2ெக0தாG அ?கிறவ, இைனகி ஏ இ!A!
ேபறா? க ஏ இ!A காளியாதா மா2ாி ேகாரமா இ? க/ண ஏ இ!A
உ 0றா?
"வா"றியா... இைலயா?"
மீனா சியி அத டG! பய4தவ ேபா, அவ ம%ெமாழி @றாம, அ4த

தா<ைய பயபதி=ட வா"கி ெகா/டா. காபB த"க. அவ க?2

ேவ<யாக இ4த <"க ெபாறித அ4த தா<, ேவ< அைடப ட நீதிைய,

அ4நீதி அைடப ட மா ைட மீ  Mலா=த ேபா அவH ேதாறிய2.
என ெசாவெத% ாியாம, தைனேய ேநாகிய த"ைகைய, தாH ேநாகி,

அவளி இ2வைர காணாத அசாதியமான பா ைவ @ ைமயா ப ைட

தீ ட!ப டவ ேபா, அவ க/க ெஜா<தேபா2 காதாயி வ4தா.
"இ4தா ப2'பா... சினான உ A மிர A வா"ேன. அதிகாாிவள!

பா2 பய!படாத=! காவாசி! ேபர ஒ ேகாழி Aய கா A மிர Aனா

@ட பய420வா"கH சினா கி%க ெசாGதா.
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அநியாயகார"க6ேக பய!ப0றவ"க, நியாயகாரH நி+சயமா

பய!ப 0தா ஆகS. மா ெவ 0 ஒ/S 2/0 ெர/0H ேப. ஏ

பணைத வா"காம பாகிய..."

ஆ/A, அ4த ப2 'பாைய வா"கி, க/களி ஒறி ெகா/டா. மீனா சிைய
அ த2ட பா த ேபா2, அவ, "எ க?2 காவலா இ4த2. ஒ

ைக காவலா இக 0" எறா.

ெபா?2 ல 4த2. எPசினீயாி" A!ளமாகார ேகாபா காைலயிேலேய ெப A

ப0ைககேளா0 வ4தா. "உ, ற!ப0 டயமாயி 0" எறா.
"ெப A ப0ைகேயா0 வ4திேக!"

"அ!றமா ேபசலா. ற!ப0!பா... நாம ஆ\ஸ"க6 காதிகலா.
ஆ\ஸ"க நமகாக காதிக மா டா"க."

ஆ/Aய!ப த"ைகயிட க/களா விைடேக டா. மீனா சி, விழிகைள ஆ A,
ஆகாயதி இ சாமிைய! பா 2 ைகெய02 பி ட ேபா2,

"இைன ம 0 ெபா%2க. நாைள அ/ணா+சி, ஒன எ!A=
ஆ-பதிாியில ேச20ேத" எ% ெசா<வி 0, சிறி2 ேநர அவைளேய
பா 2 ெகா/0 நிறா. ேகாபா, அவ ைகைய ஆதரவாக! பிAக,

இவ ற!ப டா க.

பளி@டதி அேக வ4த ஆ/Aய!ப மீ/0 த"ைகைய! பா 2வி 0
வர நிைனதவ ேபா நி%, திப! ேபானா. இத அ"ேக

இ0பசாமி=, பி+சா/A=, இH சில ஆசாாி! ைபய ஆ%க
வ4தா க. ச-ெப/Aேலேய இH காலைத கழி இ0பசாமி, சத

ேபா 0 கதினா .

"வி 0 ெகா02டாதடா... ெச%கி மவHவள ெச!பால அAகS."
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"ஒம விஷய எனா+சி?"
"எனகாவ ச!ேபா

ப/Sன ெர/0 ேபைர= ேந2 ச-ெப/

ப/ணியிகா"களா. பா2!டலா. இத விட! ேபாறதிைல. நீ=

விட!படா2. மா ட வா"கிதா ஆகS. ேபான வஷ பி+சா/A ேப ல
வா"ன மா ட இவகி டேய தி!பி ெகா02 ேட. ேவSனா,

இவ"கி ேடேய ேக6. ஏல... பி+சா/A, நல2 ெச*தைத= சத ேபா 0+

ெசாலSமில."

பி+சா/A சத ேபா ேட ெசானா.
"சின*யா ெசான2 வா-தவ4தா. இேத மாதிாி ஒ மா0 ; 0 வரS.
ேதவAயா மவHவ தாஜா ப/ண! பா!பா"க. நபிடாத. நா நபி ேமாச

ேபாேன! என ெவளாைமயில கா ப" தாரதா பரமசிவ 'வில'

தீ தா. கைடசில இப2 K ட ெநல ப2 K டயா கண கா A கா

ப"க வா"கிக+ ெசாGதாSவ. ெகால நடக! ேபாB2 பா ."
ஆசாாி! ைபய ஆ%க, த ப" ேபசினா:

"மா பரமசிவ வைகயறா திெநேவ< டாNயில ேபாறாHவ! ெச%கி

மவHவள ஒேர ெவ டா ெவ டS. அவH"கேளாட எ"க த டாசாாிய= தீயில

ேபா 0 ட ேபாடS."

இத @ ட @Aவி ட2. பரமசிவ ெசா4தகார ஒவ , ஆசாாி! ைபயைன!

பா 2 "ஏல ஆசாாி! வா தய அள42 ேபல! இலனா ெச!பA ப0வ -

ப0வா! பயல! யாரல ெச%கி மவH ெசாGத? இெனா தடைவ ெசாG
பா கலா!"

@ டதி நிற இெனாவ இ0பசாமிைய த02வி 0! ேபசினா:
"நா ெசாGேத! பரமசிவ ெச%கி மவ! மா ேதவAயா மவ! இ!ேபா
உனால ஆனத! பா."
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ெசானவ , "நா எ2 ெசாேனமினா..." எ% இ?தேபா2,

இ0பசாமிைய இ!ேபா2, ஒ ந0தர! ெப/மணி - ெத*வாைன த02வி 0,
"ஏல, டல! மாியாதியா ேபா! இலனா நாேன ஒ தைலயில சாணிய கர+சி

ஊ2ேவ! ஒ பரமசிவ ஊர தைகயால எ0திகா? பி+சா/A
ெசானபA ெகா0தானா? இ4த ஆ/A!பயல என பா0 ப02றா பாதியா?

மாியாதியா ேபா - இலனா..."

ஆ/Aய!ப அவ கைள ேநராக! பா 2 ெநPைச நிமி தி ெகா/டா.

ேகாபா ம 0 @னி %கி நிப2 ேபா ேதாறிய2.

இவ ஊைர கடேபா2, சிேநகித பாவமான க"க ெதாி4தன. [

கைடகார ஒவ "[ சா!0"கடா" எறா .

ஆ/A= ேகாபாG ேகாண+சதிர வ42, 'க டெபாமH' 4தா க.
'@ 0றேவ நா 0ய B' எற ேபா-ட பளபள!பான பளபள!ட ெஜா<க,
சைமகா ேபா ட ேமைஜ, வழவழ!பான வழவழ!ட மிHக, வலவ க6

'ெய-' ேபாட ேவ/0 எபதாேலா எனேவா ஆ"கில 'எ-' எ?தி வAவதி
அைம4த நாகா<யி, மாவ ட அதிகாாி உ கா 4தி4தா .

எதிேர ேபாட!ப A4த நாகா<களி 'பைழய பPசாய2' பரமசிவ, @ 0றB
ச"க தைலவ , மா , மாணிக, மாசான உ கா 4தி4தா க.

"நீ"கதா மினி-ட கி ட ெசா<, என..." எ% ேபசிய அதிகாாி,
ஆ/Aய!பH, ேகாபாG அ"ேக வ42 நிபைத! பா 2வி 0, தன2

'ெடேடஷ' யசி, அ"ேகேய அB டான2ேபா, க/கைள இைமக6

ெவளிேய அB டாகி அவ கைள அத Aனா .
"நீ"க யா?"
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"எ ேப ேகாபாG! இவ ஆ/Aய!ப - விசாரைண வ4திகா ."
"ஒ"கைள! பா தா பA+சவ மா2ாி ெதாி=2. மாேன - ேவ/டா. தல

ெவளில ேபா* நிG"க. சீ 0 ெகா02 அH!"க. @!பி ட பிற வா"க!"

ஆ/Aய!பH, ேகாபாG ெவளிேய ேபா* நி% ெகா/டா க. உேள கிரZ

பா டக உைட சத ேக ட2. Aேபா2 ஏப ட 'விக' ேக ட2.
ஒ மணி ேநரதி! பிற, அவ க உேள அைழக!ப டா க. மாவ ட
அதிகாாி விசாரைணைய 2வ"கினா .

"நீ"க ேகாபாலா? உ"கைள நா @!ட<ேய... ெவளிேய ேபா"க."
'இவ"க ம 0 எ!பA வரலா' எ% ேக க! ேபான ேகாபா, ேகாபைத அல2

பயைத அடகி ெகா/0, ஆ/Aய!பH ம 0 ேக  வைகயி, "நா

ப- -டா/ ல நிேக. நீ வா" எ% ெசா< வி 0 ெவளிேயறினா. அவ

ெவளிேய%வ2 வைர ேபசாம இ4த அதிகாாி விசாரைணைய 2வகினா .
"ஏ*யா... இவதா ஒ மா ட பிA+சாரா?"

ஆ/A அவ கைள ேநா ட வி டா. விசாரைணயி பிரதிவாதி

உ கா 4திகிறா . வாதி நிகிறா. அநியாய அம 4திக நியாய நிகிற2.
அவ ேகாபைத அடகி ெகா/ேட பதிலளிதா:
"இவ அ2தா இ4த! பரமசிவ..."
"ேகவி பதி ெசாG*யா... மா ட! பிA+ச2 யா ?"
"இவ ஆ வ+சி..."
பரமசிவ எகிறினா .
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"இவH இவ மாமH ச/ைட ேபா0ற2 மா2ாி ேபா 0, மா ைட எ"ேகேயா

வி2 0 எ ேமல பழிைய ேபா0றா. இவH ஜாமீ ைகெய?2! ேபா ட

பாவ2காவ நா @ 0றB ச"க2ல பணத க A ெதாைலேக. இனிேமல

இவ இIவளB ேபன பிற நா பண க 0ற2, அபராத க 0ற2 மா2ாி

க ட மா ேட - க டேவ மா ேட! ச கா கடைன ஏ!ப விட! பாறா."
அதிகாாி பரமசிவைத ைகயம தி, அபய அளி2வி 0, ஆ/Aைய,
அபாயமானவ ேபா பா 2 ெகா/0 அத Aனா .
"மா ைட! பிA+ச2 யா?"
"அைடகலசாமி!"
"அவ எ"ேக?"
"ெச2 டா ."
"ெட ச

Aபிேக

ெகா/0 வ4திகியா..."

"எ"க ஊ தைலவ"க இேதா இகா"க ேக6"க."
"இ2 ஆ\சா... ;டா... என அைடகலசாமி இற42 டா H ாிகா

ேவS.

அ!ற4தா ேமெகா/0 விசாாிக A=. அேதாட இவதா மா ட பிAக+

ெசானா H நீ நி'பிகாவி டா, இவ ஒேமல மானநZட வழ!

ேபா டா, நா ெபா%!ல. நாைல= ேயாசி2 அ0த மாச Kணா4 ேததி
வா!"

ஆ/Aய!பனா ேமெகா/0 ெபா%ைமயாக இக Aயவிைல.
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ஆ%மாத காலமாக அடகி ைவதி4த ஆேவச, இெனா ஆ/Aய!பனாக
உெவ0த2. பைழயவ ெச2 தியவ பிற4தா. அ"ேக ெச2
ெகா/A4த நீதி இவH வ42 2Aத2.

"அட நி%2*யா... நீ= ஒ விசாரைண=! ஒைன மா2ாி ெபா ட!பயGவ
ஆ\ஸரா ஆனதால தா, இ!ேபா நியாய ெபா ைடயாயி 0! ஊ ல வ42
விசாாிகாம, மிசார விசிறி கீேழ நீதி வழ"ற ஒ"கள மா2ாி

அேயாகிய"களால... இ!ேபா ேயாகியH - அேயாகியனா* ஆகலாமாH
ேயாசிகா. நலா ேக6*யா... எைன இ4த ச ட2ல நபிைக இலாம

ப/ணி Aய! ச ட2ல இகற ஓ ைடயில அேயாகிய த!பிகிறா. ஏைழ

அ4த ஓ ைடயில க A இகிற விசாரைண எகிற E கயி%ல ெதா"றா.
ஒமகி ட! ேபசி! பிரேயாஜன இல! ஒம ேபச ெவகிறவ"கள, ேபச Aயாத
இட2 அH!பி டா நீ ேபசாம இ!பிய. ஏ*, மாசான, பரமசிவ
ஒ"களதா/டா... மா , மாணிக, நீ"கலா ஊ வா"க! அ"ேக

ஒ"க6 நா இழB எ0கா டா - எ ேப ஆ/A இலடா... அசி"க
பிA+ச பயGவளா!"

"ேபாO-! ேபாO-!" எ% அதிகாாி சனமான ர<G, மறவ க 'வழியி
மடவாேனா' எ% ந0"கி ெகா/0 இ4த ேபா2, ஆ/Aய!ப ஆேவச
வAவாகி, அத த உவேம உயிராகி, அைன2ேம Eசாகி, அ4த மனித
Eசிகைள த Aவி0பவ ேபா, ேவ Aயி பட 4த Eசிைய த Aவி 0

ெகா/ேட ெவளிேயறினா.

"ேபாO-ல உடேன ெசாலS" எ% மா எ?4தா. எேலாேம எழ

Aயாம எ?4தா க.
--------------

13

ேவஷ"க கைல=ேபா2 விபாீத"க நட!ப2, விபாீத"க நடேபா2

ேவஷ"க கைலவ2 இயைக. அ4த இயைகயி விPஞானX வமான உண B
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மாற"களி ரசாயன ேச ைகயா, கி டத ட விபாீத மனிதனாக நட42

ெகா/A4தா ஆ/Aய!ப.

மா கிட4த ச"ைக த காதி ஊதி, தைன ெக02, த"கைள ேமப0தி
ெகா/ட உQ ேவஷதாாிகளி ேமாசAதனமான பிதலா ட! ேப+க, ஒ
அதிகாாியி அ"கீகார2ட நட!பைத! ாி42, ாி4ததா நட42, ெநைல நகர
;தி ஒறி, நீதிேக ப<யானவ ேபா ஆேவசமாக நட4த அவ எதிாி,
அரச"க+ சின"களான ஒ ேபாO- ஜீ!, 'க டெபாம' ப-, அைம+ச
ஒவாி வைகைய வரேவ%! ேபா A4த வரேவ வைளB ஆகிய
அதைன= 2+சமாக ெதாி4தன.

ப-N ேமாத! ேபாகிறவ ேபா நட4தா. மாத+ சபளகார அதிகாாிகைள

நபி, தன2 அறாட+ சபளைதேய பறிெகா0த அவ, பறிெகா0!பத
இனிேம எ2B இைல எப2ேபா, தைலைய+ சா*2, பக

ெவ டாிவாளி @ ைமேயா0 ெஜா<க எைதேயா பறிக! ேபாகிறவ ேபா
நட4தா.

ேலசாக Eறிய மைழ பலமாக! ெப*த2. ைபயி இ4த ஐ42 'பா* ேநா 0

நைன42விட @டா2 எபதகாக, ஒ ெபாிய க Aடதி ெவளி தா5வாரதி

நிறா. தெசயலாக உேள பா தா. 'வா*ைமேய ெவG' எற ஒ

வாசக, அவனிட யாசக ெச*வ2 ேபா ெகPசிய2. பிற வாச பAக A

ேம ெஜா<த ேபா ைட! பா தா. 'மாவ ட விவசாயிக @ 0றB+ ச"க'

எற வா ைதக அவ க/களி தி கா2களி உபாைதைய ெகா0தன.
'இ4த க Aடதி நிபைத விட மைழயி நைனவ2 எIவளேவா ேதவைல'

எப2ேபா அ4த ெகா 0 மைழயி அவ காறி 2!பி ெகா/ேட
நட4தா.

ெவளிேய வ42 ேவகமாக நட42 ெகா/A4தவனி காக தாமாக நிறன. ஒ

ைதயகைடயி ச ைடயி 'காஜா' ேபா 0 ெகா/A4த ஒ எ 0 வய2!

பாலகைன ைதயகார கதாியா அவ பிP விரக பிசபA அAக, அ4த+
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சி%வ 'அ*ேயா அமா' எ% கதாம, 'ரமான அைமதி=ட தா
வா"கியைத ெபாியவனான பிற, இH பிறகாத ஒ சி%வH ெகா0க!
ேபாகிறவ ேபா, எ"ேகேயா ெவறி2! பா தா.
மைழ நீாி ச%கி வ/Aைய+ ச%க ைவத ஒ வேயாதிக வ/Aகாரைர
Aராபி கா-டபி 'அறிB ெக ட மைடயா' எகிறா . அ4த வேயாதிக
'வயசானவைன இ!பA அறிவிலாம ேக கலாமா' எ% @றாததா,

ேமெகா/0 வ/Aைய அவரா 'த4திரமாக' ஓ ட Aகிற2.

ஒ ஏைழயி த4திர, அவ தமானைத! பறி கவைல!படாத ேபா2தா
தகா<கமாகவாவ2 நிகிற2 எற அாிய உ/ைமைய உண 4தவ ேபா,
;தியி கா<ழ42 நி டவ கைள=, க/ணிழ42 நி கிழவிகைள=,
விழி பி2"கிய ஏைழகைள= பா த க/கேளா0, விேசஷ ப- ஒறி,

ெப/கைள! பா 2 'சீ A' அA2 ெகா/0 ேபா ஓ இைளஞ
ேகாZAைய= பா கிறா.

கயாண, கமாதி= ஒேர சமயதி நட!ப2 ேபா, ககால, பிகால

ஒேர சமயதி இய"வ2 ேபா ேதாறிய, @ட - ேகார - Aைச ;தியி,

பளபள!பான கா க6, பா2ைக இலாத மனித க6, ம<4த ;தியி, தனியா
ப- ஒறி அAப 0, 2ணியா Kட!ப 0 கிட, ஒ ஏைழயி சடலைத
ெவறி2! பா 2 ெகா/ேட அ4த ஏைழ 0ப, 'நZட ஈ0' ேக டா,

தைன! ேபா ஏமாறதி ஆளா எற எ/ண எாி+சலாக, தைன
அறி4தவ ேபா சி4தி2, அவ தைனயறியாமேல ப- நிைலயதி
வ42வி டா. மைழ= நிற2; அவH நிறா.
தி[ெர% த ைகக பிAக!ப0வைத உண 42, அவ தைலைய
நிமி தியேபா2, ேகாபா ெப A ப0ைக=ட, அவைன ஒ Aெகா/0
நிறா. அவனிட இவேனா, இவனிட அவேனா ேபசவிைல. ஆ/Aயி
க/கைள=, நிமி 42 நிற ேமாவாைய= பா 2! ாி42 ெகா/ட ேகாபா,
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அவ 2ைக ஆதரவாக த A ெகா0தா. இவ மBனமாக, ஒ

ேஹா டG ேபானா க.

இ <யி ைக ைவ2வி 0, M0 தா"கAயாம ைகைய உதறிய ேகாபா,

"ெந! நீதி= ஒ% - ெதா டா ெர/0ேம 02" எறா. ஆ/A எ2B

ம%ெமாழி @றாம இ!பைத! பா 2வி 0 "இதனால தா நீதிைய ஆற!

ேபா0றா"க ேபாG" எறா.

"என நட4த2" எ% ேநாிைடயாக ேக காம, அவ ஜாைடமாைடயாக!
ேபசியைத! ாி4ேதா அல2 ாியாமேலா, ஆ/Aய!ப சா!பா 0 த A ைக

ைவகாமேல அவH அவேன ேபவ2 ேபா ேபசினா.

"என ஒ ச4ேதக! எ த"க+சி எலா தா="க6 வார2மா2ாி
பிரசவதி! பிறB பா ர4த2. அ!A பா ர42, மா ! /ேணாட உபாைத

தா"காம கZட!ப டா. அைத மக6 அவ-ைத!ப0ேபா2 ஆ%த

ெசாற2காவ மாமா மவ வ4தா. அதனா சாக@டாத மHஷ ெச2 டா .

என ஒ ச4ேதக! ஏைழக6 நலதா* வார2 @ட ெக டதா* A=ேமா?
இலனா விசாரைணH ச4ேதாஷமா வ42 0, சவகைளேயா0 திப
ேவ/Aயதிமா? இலனா பாமா0 பழிமாடா மா%மா?"

ேகாபா ஆ/Aையேய மBனமாக! பா தா. அவ க/க ெதாைலEரைத

2ழாBவ2ேபா பா !பைத=, ைககளிர/0 ேவகளா* மாறியைவ ேபா

வி4தி!பைத= பா த ேகாபா, "என நட4த2?" எறா.

நட4தைத விவாி2 வி 0, "ேதவAயா மவHவ எ மாமாவ E/Aவி 0, மா ட
பிAக வ+சி 0, கைடசில அவ எ@ட+ ேச 42 மா ைட விக2

நாடகமா0னதா ெசாறா"க. இவ"கள எ மாமா ேபான இட2ேக அH!னா

என? இ4த வா தய ேகக2காவ2 எ மாமா ெச2 ெதாைலகாம

இக!படாதா..." எறா.

இத ச வ வ42, "ஆ க வார சமய சீகிரமாக சா!பி0"க" எறா .
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ஆ/A ெவAதா:
"ஏ*யா... அ4த ேமைஜயில நாG ேப [ A+ச பிற ேபசிகி 0 இகா"க.

அவ"கள தல ேபாக+ ெசால*யா. அ? ேவ Aகாரைன க/டா

ஒைன மா2ாி ஏைழ@ட இளகாரமா! ேபா+! எ"க ெர/0 ேபாில @ட

எைன! பா 2தா ேக கிற! இ4த நா ல ஏைழ ஏைழதா*யா எதிாி!

கவல!படாத - சீகிரமா+ சா!0ேறா. அ2ள ஒ ெமாதலாளி ெகா ட!

ேபாற காச எ02 2/0ல க Aகி0."

ச வ ஒ2"கி ெகா/டா . இவ ரBA. கா ெகா0காம சா!பிட வ4த ரBA.

ேபச!படா2.

ேகாபாG ஆ/Aய!பைன! பா க ஆ+சாியமாக இ4த2. எ!பA அடகமாக

இ4தவ எ!பA மாறிவி டா! அவைன ேமெகா/0 பா தா, தன
ஆேவச வ42வி0 எ% பய4தவேபா, மடமடெவ% இ <கைள

வி?"கினா. ச வ பழிவா"க! ேபாகிறவ ேபா ஆ/Aயிட 'பிைல'

ெகா0தா . பய42 ெகா/0தா ெகா0தா .

இவ ெவளிேய வ4தா க. நாக ேகாவி< இ42 ெசைன! ேபா -

ெவளிேய சி"காரமாகB, உேள சீரழி42 கிட4த எ-பிர- ப- வ42 நிற2.

ேகாபா ப0ைகைய ப-N 'ைசA' இ4த KA மைறத பளதி

ேபா 0வி 0, M ேகஸுட ப-ஸு ஏறினா. ஜன ஓர இைகயி
அம 42 ெகா/0, ெவளிேய நிற ஆ/Aய!பனி ைககளிர/ைட= த

உள"ைககளி ஏ4தி ெகா/0 லபினா.

"எைன மனி+சி0 ஆ/A! ஒனேக ெதாி=... ஐ42 த"ைககைள= நா தா
கைரேயறி ஆகS. அவ"க சா பில அவ"க6காகேவ அ!பா எைன பAக

வ+சா. அதனா ஆயிர 'பா* கிைடகிற இ4த ேவலைய எனால விட Aயல.
பாாீ கெபனி; பபா*ல இட ெநகAைய! பறி கவைல!படாம இ4த

ேவைலயி ேச 4தா, பA!பAயா* சபள @0. 'ஒைன நி கதியா*

வி 0 0! ேபாேறாேம'H நிைனகேவ கZடமா* இ. ஆனா எேனாட

0ப கZடைத= பா காம இக Aயல. த"க+சிகேளாட @< ேவைலயில
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பA+ச நா, அவ"க6 @< ெகா0கா டா, கடB என @<

ெகா0!பா . ஆனா ஒ/S ம 0 சதியமா+ ெசாேற. நா மா இல!

நா மாணிக இல! மான"ெக ட மாசான இல! ஒன!ேபால ஒ ஏைழ.

ஆயிர 'பா* சபள வா"னாG, த"க+சிக6காக ஏைழயா வாழ!ேபாற

பணகார ஏைழ. நா எைறேம ஒ ந/ப. எ"ேக ேபானாG எ மன
ஒகி டதா இ... ஒகி டதா... ஒகி ட... ஒ..."

ேகாபா அ?ைகைய அடக Aயாம, அைத, அத ேபாகி வி டா.
ஆ/Aய!ப சி< 2! ேபசினா:

"அட எ2காவ!பா அ?Bற! ெபாளயேள அழாத இ4த கால2ல நீ ஆபிள

அழலாமா... அ!பAேய அ?தாG எனகாக அழாத! நா இ!ேபா 2ணிPச க ைட!
இ2 ஒ/S விறகா எாியS! இலனா ஒவ தைலயிலயாவ2 விலகாம

விழS! அழாத!பா... நீ பபா*! ேபா*தா ஆகS. அP த"க+சிக6
ஒைனேய நபியிைகயில - நீ நபிைக 2ேராக ப/ண!படா2.

அழாத!பா... க/ைண 2ைட+ மனைச= 2ைட+ேகா!"

ப-சி இ!பவ க எேலா தைன! பா பA, ேகாபா

விமிெகா/ேட ேபசினா. ெகPசினா. ேகவினா.

"எ த"க+சிகைள, பரமசிவ - மா ேகாZA ஏதாவ2 ப/ணி!படாேத...
ஏெகனேவ மீைசகாரH மாேராட தபி= ஜாைடமாைடயா கி/ட
ப/Sனா"களா... அ*யாB வயசாயி 02."

"இ4த உடல ஒ ெசா 0 ரத இக2 வைர, அ4த ரத"ெக ட

பயGவளால ஒ த"க+சிமா ஒ ஆப2 வரா2. ஏனா என பாைள

அாிவாதா 2ைண. ச ட எகிறைத ச ட ேபா 0 ைவகிற கால2ல அைத

நா நன கால காலமாயி 0. இ!ேபா நாேன காலனா மாறி ேட! ஒ

த"க+சி ஒதிேயாட ைகையயாவ2 பிAகSH இல - பிAக நிைன+சாேல
ேபா2... அ4த ைக ெர/டா வி?. கவல!படாம! ேபா! இ!ேபா எ4த

ணேதாட இகிேயா அ4த ணேதாடேய திபி வா! சின! பிைள

மா2ாி அழாத. பா... எலா ேவAக பாகா"க பா. வி2நக ல ேபா*

கைத அலபிக."
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எ-பிர- பலவ ற!ப ட2. ேகாபா ஆ/Aயி ைககைள Eகி

தமி டா. ப- சகர"க6, தா ேரா 0 தமி 0 ெகா/ேட
உ/டன. ப- ேபாவ2 வைர -தபி2 நிற ஆ/Aய!பனி க/க,
அ4த ப- மைற4த2, நீைர ெந! ழபாக, கீேழ சி4திய2. அத! ேபா A
ேபா0வ2 ேபா, உள அகினி ழபாக மாறி ெகா/A4த2.
ெநகமானவனி நி !ப4தமான பிாிB 2யைரவிட, அ4த! பிாிவினா
ெநகமானவH கால+ Mழலா, மனதாG அ4நிய!ப 0! ேபாகலா எற
ந பி எதி கால அ+%ததா, அவைன அதிகமாக வா Aய2.
இேத ேகாபா, அ0த ஆ/0 வ42 'ஹா* ஆ/A...' எ% ெசா<வி 0

இவHைடய பதிG கா2கைள ெகா0காமேல ேபாகலா. இ!பவ

அவைன! ெபா%த அளவி இற4தவனாக! ேபாகலா. இ4த வைகயி எதி கால

எப2 இற4த காலமாகலா. நிக5கால - நீதி நிகழாத காலமாயி 0. காத<த

மாம மக, க/னாேலேய மாறிவி டா. க/னா நட4த அநியாய,
வா*வழி வா ைதகளாக @ட, ஊாி வரவிைல. எதி கால எப2 எதிாியாக
வ கால.

Mயதா M54தவ ேபா ஆ/Aய!ப றி+ றி வ4தா. ஊ! ேபாக

ேவ/0 எற எ/ண ேதாறாம, தைன இழ4தவ ேபா, தைனேய
தாேன ெதாைல2வி 0, ேத0பவ ேபா, அபாசதிர, E2A,
ெச"ேகா ைட, தி+ெச4E த<ய இட"க6! ேபாவதகாக, தனிதனி

தட"களி நி% ெகா/A4த ப-கைள ெவறி2! பா 2 ெகா/0, ஊ!

ேபா*, எவைன த< 'ெபா<' ேபா0வ2 எ% அவ ேயாசி2 ெகா/ேட,

Kலதன ேதைவ இலாத ஒ தி டைத அவ தீ A ெகா/A4த ேபா2 -

ப- நிைலயதி அேக இ4த ஒ அவா கைடயேக ஒ கா வ42 நிற2.
காாி னிைகயி அம 4தி4த Uனிபார ேபா ட இர/0

ேபாO-கார க6 மா ஆ/Aைய அைடயாள கா Aனா. "ேகாபா பயல
காSேம. அவனதா ெமாதல பிA+சி! ேபாடS" எறா மாசான. மா ,
தைலவ ஆைகயா ஒ தாசிாிய ேபா<தனேதா0 ேபசினா:
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"இ-ெபட சா ! அவைன நீ"க கZட!ப0தSH நா"க நிைனகல! அ2

எ"கேளாட ேநாக இல. எ"க உயி உதரவாத ேவS! அ2தா எ"க
ல சிய. ஊ வ4த2 ஏதாவ2 ெச*திட!படாேத எகிற பய2லதா
ஒ"ககி ட வ4ேதா. அவைன பழிவா"கS எகிற ேநாக2ல வரல.

நலேவைள எ"க சிதி மக @ட நீ"க 'Aெரயினி" ேம டா*' இ4திகீ"க இலனா நா"க ைதாியமா ஊ! ேபாக Aயா2!"
இ-ெபட ஆ%த @றினா .
"நீ"க ைதாியமா* ேபா"க - நா பா2கிேற."
கா பற4த2. ேபாO-கார க ஆ/Aய!பனிட வ4தா க. எ0த எ0!பிேலேய
ஒ கா-டபி அவ கனதி அைற4தா . இெனாவ பிடாியி

அைற4தா . இ-ெபட விைற2 நிற ஆ/Aய!பைன பா 2+ சீறினா .
"நீ என ெபாிய ரBAயாடா... ஊ ல ெகாைல ெச*=ற2 தைக

வா"கியிகியா... ஒ @ டாளி ேகாபா எ"கடா? ெசாறியா... ஒைத

திHறியா..."

பிரயாணிக6, ேஹா டகளி பிாியாணி திறவ க6, நிற அம 4த
இட"களி இ42 அைசயாமேல, ஆ/Aய!பைன! பா க, அவேனா த<

ெச*வதறியா2 திைக2, பிற பாZ ச4திரேபாைஸ! ேபால - பாலக"காதர

திலகைர! ேபால - பாரதியாைர! ேபால - ெலனிைன! ேபால - க/க,

ேபாO-கார கைள சா ைடயA ெகா0!ப2 ேபால, நிமி 42 பா தா. உடபி
அAப டாG ஆமாவி அAபடாத2 ேபா, அவ க\ரமாக ைககைள
க A ெகா/0, விேவகான4தைர! ேபா நிறா. ேநராக நிறா.
ேபாO- இ-ெபட அத Aனா .
"ெசாGடா, க?த! ஒ @ டாளிய எ"ேக? நீ ெசாலாம ஒைன

விட!ேபாறதில. ெசாGடா..."
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ஆ/Aய!ப க\ரமாக! பதி ெசானா:
"நா இ4த நா A பிரைஜ. த< எைன 'டா' ேபாடாம மாியாைத ெகா02!
ேப"க. எைன அA+ச2 மனி! ேக6"க. அ!ற மீதி விவகாரைத!
ேபசலா!"

இ-ெபட அதி 42 ேபானவ ேபா அவைன! பா தேபா2, கா-டபி

ஒவ , "இ2 -ேடஷல கவனிக ேவ/Aய ேக- ஸா " எறா .

அ4த! ேபாO-கார க நலவ க. ைகயி வில" மா Aனா, அவH
வ< எ% நிைன2, அவ ேதாளி ேபா A4த 2/ைட எ02, நறாக
%கி, அவ ைககைள! பிறமாக ெகா/0 வ42 க Aனா க. அ!ேபா2

ற!பட! ேபான டB ப-சி அவைன ஏறிவி 0 அவ க6 ஏறி
ெகா/டா க.

ப-சி இ4தவ க, 'ஒட... இ!A இேக, இவHலா எ2காக
திடS' எ% ஒவெகாவ தி 0தனமாக! ேபசி ெகா/டா க.
ப- ேபா* ெகா/A4த2. ேமபாலதி அேக இ4த ஒ ஜBளிகைடயி

மா ேகாZA டைவகைள விாி2! பா தா க. கயாணதி 2ணி

எ0கிறா க ேபாG. ஆ/Aய!பனி க/களிG அவ க அக!ப டா க.
அவ கைள! பா 2 அ"ேகேய க ஜைன ெச*ய ேவ/0 எப2ேபா 2Aத

ஆ/A, அ4த 2A!ைப க/களி ம 0 ஏBகைணேபா வி 0 ெகா/டா.
அவ ெநறிைய+ ழிததா ஏப ட வ வைளBக, Kறாவ2 க/ேபா

மினிய2. வா ைத பிரளய"களாக வராம ேபான ேவக , தியேதா ஆ%க
தீ!ெபாறி ேபால, க/கைள அகினி க Aகளாகின.

-------------
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14
மதியான ேவைள, Mாிய ெந!ைப ககி ெகா/A4தா. அகினி
க Aக ஆ"கா"ேக வி?வ2ேபா ஆ/Aய!பனி ; 0 ெவளிேய

க டா4தைர ெபா"கி ெகா/A4த2. ; 0@ைர தீ!பிA!ப2ேபா சிவ42

ெகா/A4த2. வ<ைய கA!ப2ேபா மீனா சி பைல கA2

ெகா/A4தா. காதாயி, அவ ழ4ைத! பா ெகா02 ெகா/A4தா.
ஒ டைட க மாதிாி உட, அ4த க ைனயி உள Pச ேபால
தைல= ெகா/ட ழ4ைத, காதாயியி மா  ைனைய, பமா A ம0ைவ
 A  A A க% A ேபால, ேலசாக தைலைய Eகிய2. பிற
வGவிழ4த2ேபால, தைலைய காதாயியி வல2 ைக மA!பி சா*2
ெகா/ட2. அ4த ழ4ைதையேய பா 2 ெகா/0, அத பர ைட தைலைய+
ெசலமாக தடவிவி 0 ெகா/ேட, காதாயி, "எமாA... ெர ட!பிள
ெபதவ6வ என ப/Sவா6வ" எறா. மீனா சி பதிG ஏேதா

ேபச!ேபானா. மா  வ< அவேளா0 ேபசாம திணறி ெகா/A4ததா,

அவைள! பா 2+ ேசாகமாக+ சிாிதா. விளகினா:

"பாG இல ேபாG - ஒ"க மக கAகா. ஆ... எனமா வ<. ெபா%2க
மவராசா! ; ல ேபாயி சா! 0 0 வாேர. ராதிாி ஒன நலா பாG

கிைட. ஏ ராசா அ!A! பாக? பாG இ<யா? இ<யா க/S... ராதிாி
வைர ெபா%2க மவராசா. ேசாில ஒ சவல!பாA= இ!பAதா

கA+சா. நமள மா2ாி ஏைழ உட@ட 2ேராக ப/Sத!பா.

ெபா%2கடா எ மவராசா... என? ராதிாி வைர ெபா%க Aயாதா...
இH ெகாPச ேநர2ல எ g 0கார வ420வா. கா வா"கி பாG

வா"கி 0 வாேர க/S."

மீனா சியி க/களி ேதாறி, கனதி உ/0 மா ைப நைனத நீைர!

பா 2 காதாயி தி0கி டா.
"எ2மா அ?விறிய?"
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"ஒ/Sமில. எைதேயா நிைன+ேச. எனேமா வ2."
"அழாத ராசாதி! ஆ= ?வ2 அ?தவிய6 இல. சிாி+சவிய6மில.

ேவSனா பா"க இH ெகாPச நாைளயில ஒன ஒ ெகாற=
இகா2. இகிற கZடலா பற42ட! ேபாB2 பா..."
"எ!ப விA=ேமா, எ தலயில என எ?தியிேகா..."

"ஒ அமா ப0த பா ட பாதியாடா எ ராசா. பா ெகா0க ேவ/Aயவ
க/ணீர ெகா0கிறத பாதியாடா எ ராசா! இக ேவ/Aய2 இலாம,
இலாம! ேபாகேவ/Aய2 இகத பாதியாடா க/S. இ4தா, அமா க/ணீர

2டடா - அமாவ அழாதH ெசாGடா..."

காதாயி, ழ4ைதயி ைகைய எ02 மீனா சியி கனதி ைவ2

2ைடதா. தா*காாி ழ4ைதயி பிP விரகைள! பிAதபA சிறி2 ேநர
அ!பAேய லயிதி4தா. பிற, "எமா... எ*யா... ஏ அ/ணா+சி... மா ல

வ<ேக! வ< தா"க Aய<ேய! தா"க Aய<ேய..." எறா.

காதாயி ழ4ைதைய எ02, பாயில கிடதிவி 0, மீனா சியி தைலைய Eகி,

த மAயி ைவ2 ெகா/டா. சிறி2 ேநர ெமௗன. பின அ4த ெமௗனேம
வ<ததா காதாயி ஆதரவாக! ேபசினா.

"இHம= ெபா%க2ல அ தமில. எ ; 0கார ேமள2 ேபாயி 0
இH ெகாPச ேநர2ல வ420வா. இகிற பணத பி0"கிகி 0

அவைர= @ Aகி 0 வாேர. எ4த! /ணியவா கி டயாவ2 வ/Aய

ேக 0, ஒன ஆ-பதிாில ேச20ேறா. கவல!படாத க/ணா A! அ2ள
ஒ அ/ணா+சி= வ420வா. இ4த சினா ெநா%"வான காSேம..."

"அ/ணா+சிய காSேம காதாயி - ஏதாவ2..."
"அவ சீகிரமா வ4தாதா த!. ேநரமாB2னா என அ த... அதிகாாிமா

130

நலா விசாாிகாவH அ த! பாேர ேவSனா மவராச மா ேடா0

வ42 நிக! ேபாறா - அ!ேபா நா ேபாயி 0 'ெசத' ேநர2ல வ42ேத."
மீனா சி தைலயா A விைட ெகா0தா. அ!பA தைலயா Aயதி மா  வ<க

2ைக வைளதா. அவைளேய இைம த டா2 சிறி2 ேநர பா 2

ெகா/A4த காதாயி, அவைள ஆ-பதிாியி ேச க ேவ/0 எ%

நிைனதவளா* மடமடெவ% ெவளிேய ேபானா.

ெந!ைப க Mாிய, ெச4தண நிறேதா0, ேம ேநாகி நக 42

ெகா/A4த2. ழ4ைத பசி மயகதி E"கி ெகா/A4த2. அ4த ஆ%மாத!

பிைள, அ%ப2 வய2 கிழேதாறதி அ!பAேய கிட4த2.

மீனா சி அரவ ேக 0 திபி! பா தா. அவ கணவ ேவ க வி%வி%க

நி% ெகா/A4தா. அவ அமாகாாி இ0!பி ஒ ைகைய ைவ2

ெகா/0, மகைன=, மமகைள= ஒேசர மிர A ெகா/A4தா.

அவ கைள! பா த2 மீனா சி விமினா. விமGட ெதா/ைட சிக,

வ<=ட மா  சிகிய2. மாமியா காாி மகைன! பா 2, "ேகேளமில... வாயில
ெகா6க டயா வ+சிகி 0 இேக. இ4தா பா, தா<ய@ட வி2
திH! டா. நீ உயிேராட இேபாேத, இவா அ%தவா மாதிாி கிடகா

பா. ஒன சீரழிகSேன வ42 ெதாைல+சிகா பா..."

தன! பிற42 ெதாைலத பிைளைய பாசேதா0 பா 2 ெகா/A4த

சி"கார - அ2தா மீனா சியி ஷ - அமாவி பாசதா உ4த!ப 0,
"ஒ"க/ண எ"கழா ேபாயி டா? ெச%கி மவன ெர/0 ேகவி

ேககSH வ4ேத! நா ேபா ட தா<ய எ"கழா - ெசாறியா... ெநPசில
மிதிக 0மா" எறா.

மீனா சி அவைன மிரள மிரள! பா தா. க/ணி நீ வரவிைல. காதி ஏேதா

இைரவ2 மாதிாி இ4த2. அவ கைள! பா த2 ஆ6தவி கிைடததாக

நிைனதவ, இ!ேபா2 ப டமர ேபா அ!பAேய ப0தி4தா. அைத

அல சியமா* நிைனத மாமியா காாி, "இவா சாியான நீ<! ேகறத ேக6ல!

இ4த ; ல எIவளB ேநர நிக2?" எறா.
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சி"கார, 'ேக க ேவ/Aய' ேக க @டாதைத ேக டா.
"நா இ!ப ெசாGத2தா - எ!ப ெசாலத2. இH ப2 நாைளயில, எலா

நைகேயாட= ெபா"கG வரேவ/Aய ெச! டேதாட ; 0 வரS.
இலனா, தா<யயாவ2 யாகி டயாவ2 ெகா02டS. ஆமா.

ெசாGறத+ ெசா<!பி ேட."

மீனா சியி ேமனி G"கிய2. உலக 2யைரெயலா ஒறாக+

ம4தவேபா, ெநறி! ெபா ைட ஆகா A விரலா அ?திவி 0 ெகா/ேட,

பிைளைய=, அைத! பிற!பிதவைன= மாறிமாறி! பா தா. 'தா<ய

ேவSனா த420ேத. இ4த! பிளய ெகா/0 ேபாயி கா!பா2' எ%
ெசால நிைன2, அவைன! பா க நிைனதேபா2, மாமியாாி %! பா ைவ
அவ க/ணி  Aய2. ெசால வ4த2 ெநPேளேய நிற2. இத,

"ஜாலமாழா ேபா0த. ைகேகயி, Kளி, எ பிள எைன ஒ ைகய!

பிA+சாேனா - அைனேக அவ 'ெகாGகா' ேபாயி டாேன. ெசத2ல=
கணகிலாம, வா54த2ல= கணகிலாம! ேபாயி டாேன" எ% ஒ!பாாி

ைவதேபா2, அமா, 'மமக ெகா0ைம' தா"க Aயாம லவதாக நிைனத

சி"கார "நீ ஏமா அ?Bற? ஒனதாழா! ஒனால ப2 நாைளயில வர
A=மா - இல இெனா கயாண ப/ணிக 0மா" எறா.

மீனா சியி ெவ%ைம, வ<ைய ெவற2. ைகைய Eகி வாைய! ேபச ைவத2.
"நீ கயாண ெச*தாGP சாி - கமாதி ெசPசாGP சாி. இைனேயாட நா

தா<ய%2 ேட. ெமாதல ேபா, ேபா..."

சி"கார திைக2 திணறியேபா2, மாமியா காாி "இHமால நிக... வா
ேபாவலா. என ேப+ ேபசி டா பா. க?த, களவாணி /ட" எ%
ெசா<ெகா/ேட மீனா சிைய Mடாக! பா தா. பிற மகைன, 2ைக!
பிA2 தளிெகா/ேட ெவளிேயறினா.
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Mாிய சா*42 ெகா/A4த2 ேபா, மீனா சி= சா*42 ெகா/A4தா.
ஊேளேய ;0 இ4தாG இ!ேபா2 அ2 தன4தனியான கா A

சினPசிறிய தராக மீனா சி ேதாறிய2. மரண! பா! பய!ப0

எ<ேபால, அவ மலா42 ப0தவ/ண, த ேமனிைய தாேன நக தி
ெகா/A4தா. தாளAயாத வ<. மீளAயாத மா ! பார. மீ க வராத

ஆ க. எ<தா ேதா/Aெய02, ம/S வைளயமாக ைவ2 வாச
ெச*= இ!பிடதிேளேய வ42 நி பாைப! பா 2, த!பிக
26வதாக நிைன2, பாபி வா*ேளேய வி?வ2 ேபா, அவ

தைனயறியாமேலேய, த உடைப நக தி, நக தி உயி விைட ெகா02

ெகா/A4தா.

திெநேவ<! ேபான அ/ண என ஆனா எ% ெதாியவிைல. என

ஆனாேனா என ெசPசாவேளா... தி[ெர% ; 0 ெவளிேய ஆசாாி! ைபய

ஆ%க, ச/க ேகானா ேபசிெகா/0 ேபாவ2 ேக ட2.

"அநியாயத பாதியாடா - கால க<காலமா! ேபா+. ஆ/A, திெநேவ< ப-

-டா/ ல நி ேபா2 - ேபாO-கார"க அA அAH அA+சி, ைகயில வில"

ேபா 0 ெகா/0 ேபாயிகா"க பா!"

"ேபாO-கார"க ேபாடல ேகானாேர! ஆ/A வில" ேபா ட2 நாமதா.
நமளால ஒ/S ப/ண Aயா2H நிைன+சிதா, அவ ைகயில வில"
ேபா AகாHவ. நாமேள வில"க ேபா Aக2 வைர, இ!பA! பல
அநியாய நட சாமி!"

"வா, இ4த சினாைன! பா2 ெர/0ல ஒ/ண ேக!ேபா!"
மீனா சி எ?4திக! பா தா. காைல மடகி! பா தா. ைககைள ஊறி!

பா தா. தைலைய அ?தி தாவ! பா தா. உ/0 உ/0, /0
/0, ெவளிேய ேபாக! பா தா. ேபசிெகா/0 ேபானவ கைள
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அ"கி4தபAேய ர ெகா02, 'இ"க வா"க... எ அ/ணா+சிய என
ப/SனாHவ... ெசாG"க... ெசாG"க...' எ% ெசால! பா தா.

க/கைள கழ A, அ/ணா+சி இ இடைத! பா 2வி 0 வவத

அH!ப! ேபாகிறவ ேபா விழிெதறிக! பா தா. அவ வில"ைக உைடக!

ேபாகிறவ ேபா ைககைள தைரயி அAதா. அவைன உைததவ கைள

உைதக! ேபாகிறவ ேபா, காகைள ெவ Aனா. க?ைத ஆ Aனா.

உட அவ நிைனதபA ேக கவிைல. அ4த உடைப த/A!பவ ேபால

ைககைள எ02 தைலயி அAதா. தைலAைய! பி*தா.  ெநறியி

அAதா. தைலைய Eகி Eகி தைரயி ேமாதினா. ைகைய Eகி

Eகி கதி அAதா. அAத ைகைய மீ/0 Eகி, மா பி அைற4தா.

மாறி மாறி அைற4தா. தைல ெபா%2 ெகா/ட2. க சகி2 ெகா/ட2. 
ெநறி வி 0 ெகா0த2. ஆனா மா ! / - மா பகதி ேதாறியி4த
அ4த எமக Aக -

அைவ வி 0 ெகா0க தயாராகவிைல. அைவக6 வி0தைல ேவ/0

ேபா ேதாறியிக ேவ/0. எதைன நாைள இ4த ஏைழ! பிராணியிட

த"கியி!ப2? எதைன நாைள ம42 மாய ெச*யாம த"கைள சீ4தாம
இ இ4த ; A இ!ப2? த"களி கிய2வைத அறியாத அ4த
; A, த"க கிய2வைத கா ட விபின. அைவக6 ேராஷ

ஏப 0வி ட2. ஆேவசமான ேராஷ. அவைள த"க6ட அ!பAேய Eகி

ெகா/0 ேபாக நிைனத 2ேவஷமான ஆேவச!
உ+சி இரB - அவ6 உ+சக டமான நரக.

ெநP பிள!ப2ேபால மீனா சி 2Aதா. எமதி இ%தி நிைலயி தவிதா.
காதாயிைய காSேம எ% தவிதா. அ/ணH! பதிலாக அ4த

அகாைள! பா 2வி டாவ2 க/ Kடலா எப2ேபா, க/கைள உயி !ட

ைவதி4தா.

ழ4ைத ேலசாக அ?த2. வாைய ேமG" கீ?மாக ெகா/0 வ4த2. 'ஏதாவ2
ெகா0' எப2 ேபா அவைள ஏகேதா0 பா த2. பா வா க ேவ/Aய
ழ4ைத, அவைள பாGகாக! பா த2.
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ஒ ஓரதி 2A2 ெகா/A4த மீனா சி, ழ4ைதைய ேநாகி
ஆேவச!ப டவளா*, அSஅSவாக நக 42 வ4தா. மலாக! ப02
ெகா/ேட இர/0 காகைள= ெகாPச" ெகாPசமாக நக தி, தைலைய ேல
ேலசாக அைச2, 2ைக ெமள ெமள+ ெசGதி, ழ4ைதகேக
ெந"கினா. ழ4ைதைய ெந"கிய2, ேலசாக ஒகளிதவா% ப02
ெகா/0, ஒ ைகைய ழ4ைதயி 2கி ேபா டேபா2, க/ணி இ42,

கனக2! வழியாக வ4த க/ணீ , அவ க?2! பதியி 2ளி2ளியாக

வ42 ேத"கிய2. அ4த! பிைள - அவ ெபற பிைள, அ4த க/ணீைர,

பாலாக நிைன2 உத0கைள ேலசாக வி2 Aத2. A2 A2வி 0

'இH ேவ/0 இH ேவ/0' எப2 ேபா அவைள ஏகேதா0

பா தேபா2 -

மீனா சி மா ! /ணி வ<ைய ெவறவ ேபா, பாசைத திறவ ேபா,
ைகக விைறக, க/க ைடக, ெநறி "க, Kகி Kதி! பதிலாக,
ஒ ெசா 0 க/ணீ த"கேபா மிHமிHக, வ<யா 2Aகாம

அைசவ% கிட4தா.
--------------

15

ஆ/Aய!பனி ; A<42 ெவளிேய வ4த காதாயி, ேசாி+ ெச% ஷ
வ4த2, ஷைன= @ A ெகா/0 வ42, யாாிடமாவ2 வ/A ேக க
ேவ/0 எ% நிைனதவளா* நட42 ெகா/A4தா. கிராமதி, ேசாி
இைடேய உள 'காவ சாவA' ேபா கா சியளித டைல மாடசாமியி

பாழைட4த ேகாயிGகேக வ4த ேபா2, திய சாைலக ேபா டதாக ெவ%
ம/ைண அளி! ேபா 0, அவைற பா5ப02 மாசான, Uனிய

அGவலகதி இ4ேதா அல2 'பி.டபிU.A' அGவலகதி இ4ேதா எதிேர

வ42 ெகா/A4தா . காதாயிைய! பா த2 சிாி2 ெகா/டா . ேப+சி

4தி ெகா/டா .

135

"என அமா6, ெவயிGல... ேவ க வி%வி%க வாற?"
"என ப/ற2... யார= E/Aவி 0 0, அ!ற எதிாி! பக ேச 42கிட
நா ேம ஜாதில பணகாாியா பிறக<ய..."

"ஏ Xடகமா! ேபற உட+சி! ேப. பல சமா+சார"க6காவ பல ேவஷ ேபாட
ேவ/Aயதி. ஆனாG இ4த ஆ/A!பய ேமல என ஒ தனி!பாச

உ/0. எ"க சிதி மவேளாட நாதினா சின ம+சாேனாட ெபாிய*யா ேபர

அவ - நானாடா டாG சைத ஆ02."

"ஒம பாசத வ/A மா ட த42 கா 0."
"ஒனகிலாத வ/A மாடா - என சமா+சார..."
"மீனா சி வ<ல 2A2. ஆ-பதிாில ேசகS. எ ஷ வ4த2 அவர=
@ Aகி 0! ேபாவS. ஏனா ெபா ட+சி"க தனியா! ேபாற கால இH

வர<ேய."

மாசான ேயாசிதா . அவேளா0 'விைனயாக' விைளயாட ேவ/0 ேபா<4த2.
ெகாPச பயமா= இ4த2. பரவாயில - ப 0 படாமG ேபசலா. வ

வ4தா ேவ க இ. அைதவிட @ ைமயான ேபாO- ெசவாள மா

இகா. பா2!டலா. பி+சா/A!பய @ட ேச 42 திGG ப/Sத
சினா பய அகாவ, நடயா நடக ைவகS. ஆ/Aய!பன இ!ப ெபாிய

மHஷனா ேபற பி+சா/A!பய பய!ப0பAயா ப/ணS. ஆ/A 0ப

சீரழிPசா பி+சா/A!பய 'தி42வா' - 'பினாமி' நில இக2 ெதாிPசி

ேபானாG பய!ப 0! ேபசமா டா. பி+சா/Aய அAகSனா ஆ/Aய

அAகS. ஆ/Aய அவ த"க+சிய வ+ேச அAகS. மாசான கைத

சீாியஸாக ைவ2ெகா/ேட ேக டா :

"காதாயி ஒ ஷ ேமள அAக! ேபாயி4தானா..."
"இ!ப ேமளததா அAக! ேபாயிகா. எ2 ேககிய?"
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"ேகாண+ சதிர2ல வர+சில ேபாO-கார"க யாரேயா ஒ ேமளகார
A+ச2காவ இ?2கி 0 ேபானா"களா."

"அ*ய*ேயா அ2 எ ஷதாH ஒம நலா ெதாி=மா... சீகிரமா+
ெசாGP சாமி."

"ச டாப A ேமளகாரH ெசானா"க. சாமி கவனிகல. ப-ல வர+சில கா2ல
வி?4த2."

"அட கடBேள, '; லதா ேபா0ேற பிள - ெவளில ேபாடமா ேட'H

ெசானவ... கைடசில... சாமி... நிசமா அவராதா இமா..."

"எ கா2ல வி?4தத ஒ கா2ல ேபா ேட. எைன சதிய"@ட ப/ண+
ெசாGவ ேபாGேக. சாி சீகிரமா சினான ேபாயி பாக+ ெசாG."

"அ4த 'ெநா%"வா' ெதகாசிலலா ேவல பாகா. சாய"காலமாதா
வவா. அட கடBேள... ேபாO-கார"க 'பாவி மHஷன' என பா0

ப02றா"கேளா..."

"ஏ அமா6 ேபசிகி 0 இக... சீகிரமா ெகாPச பணத எ02கி 0
ேபாறத! பா காம? ஒேவள, ேகாண+சதிரதில இலா டா, ஆல"ள2ல
ேபாயி! பா. ஏனா என இ4த! ேப+ கா2ல வி?4த சமய ப-,

அதி=2கி ட நிH2. அதனா அ4த! பக இற ஆல"ளமா - இ4த!
பக இக ேகாண+சதிரமாH ெதாியல."

"என*யா நீ - ஒம ஊ காரன பிA+சிகதா ேக ட பிறB - ெகாPச தீர

விசாாிக!படாதா..."

"பி+சா/A ச!ேபா

டா ஒ தபி ப/Sன @2 இதயாவ2

ெசாGேதேன - ேப+ச வளகாம ஆகேவ/Aயத பா பிள! சினா வார2
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வைர காதிகாத. அேதாட அவ ேமல ேபாO-ல க/S. ஒ ஷ
ம 0 சினாேனாட ம+சாH அவ"க6 ெதாிPசி4தா, நீ அ!ற ஒ

ஷன உயிேராட பாக Aயா2. சீகிரமா ேபா பிள!"

காதாயி, பயதிலாAனா. ஷ, இ2வைர லாக! ேபாகாதவ. லாக!பி
இ4தா@ட பரவாயிைல; ஒேவைள சினா ம+சாH ெதாிP ஏதாவ2
ஏடாேகாடமா ப/ணி!  டா"கனா... அட கடBேள, இ4த மHஷ ேவற
உயிேராட பாக Aயா2H ெசாGதா - 'காி' வா* மHஷ. இவ

ெசானபA நட4தி4தா, கடBேள, எ ஷன உயிேராட பா!ேபனா?
காதாயி ேவகமாக+ ேசாி! ேபானா. அகபகதி ெசா<வி 0,

2ைண! ெபாிய!பாைவ @ Aெகா/0 ேகாண+சதிரைத! பா 2

ஓAனா. அ"கி42 ஆல"ளதி ப-N ஏறிய பிறதா, அவ6

மீனா சியி ஞாபக வ4த2. மீனா சி அமா எ!A இகாவேளா... எ ஷ

எ!A இகாேனா... இவாி யாகாக அ?வ2 எ% ெதாியாம, இ%தியி
தனகாக அ?பவேபா அ?2ெகா/0, அவ இைகயி அம 4தா. ப-

ைகைய ககிெகா/ட2.

காதாயியி கணவைன! பறி ேசாியிG, 'ஊாிG' மக ஆ"கா"ேக நிறபA

ேபசி ெகா/A4தா க. 'ெபாிய ெபாிய ேஹா டGல AகவHகள

பிAகமா டா"க. @ட+ேச42 ேவSனா A!பா"க. ேமளகார மாதிாி ஆ

அக!ப டா, உடல ேமள அA!பா"க. கா*+றவன க/டா பல

கா 0வா"க."

ெபபாG அHதாப2ட ேபசி ெகா/A4த 'ஊ ' ஜன"களி ஒ பதி,

தி[ெர% வாயைட2! ேபா* நிற2. ஒ க ைட வ/Aயி ெவைள 2ணி

Kட!ப 0 அ4த வ/A வ42 ெகா/A4த2. ஊ கார க ஓAனா க.

4தாநா இரB க!ப A வ/A அA2 ெகா/0 ேபான னியா/A பிரைம
பிAதவனா* வ/Aயி உ கா 4தி4தா. பினா மாாி த4ைத

சின2ைர நட42 வ42 ெகா/A4தா .
எேலா பதறினா க.
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"என மாமா... என நட4த2..."
"என தாதா... என இ2?"
சின2ைர ஏேதா ெசால! ேபானேபா2 னியா/A 'ேஹா'ெவ%

கதிெகா/ேட ெவைள 2ணிைய விலகினா. இர/0 ஓைல!பா*+

 ட<, இர/0 பிண"க சிைத42 கிட4தன. வய2 வ4த இர/0

மகைள= K% சின! ைபயகைள=, ஒ 'ெச/0' நிலைத= ைவதி4த

ஐப2 வய2 நயினா , க சிைத42 கிட4தா . ஒ வடதி தா

கயாண ஆன, ேசாி வா<ப Kைகயா, காG, க2 இைட!ப ட
பதி, காணAயாத அளB+ சிைத42 ேபாயிக, க !ப தாித
மைனவிைய=, வயதான தா* த4ைதயைர= பா க நிைனதவ ேபா, க/க
2தி நிக, ஏேதா ேபச! ேபாகிறவ ேபா வா* திற42 நிக, விைற2
கிட4தா.

னியா/A பலமாக லபி ெகா/A4த ேபா2 ஓரளB அதி +சி அைட4தி4த
சின2ைர விளகினா .

"4தாநா நயினாைர=, Kைகயாைவ=, க!ப 0 வ/Aய அA+சிகி 0,
னVர! பா 2! ேபாக+ ெசாேனனா... நா ப-ல ச4ைத னாலேய

ேபாயி ேட. எனடா வ/Aய காSேமH பழயபA ப- ஏறி வ4தா,

ெச"ேகா டய தா/A மைலயாள எைலள லாாி ேமாதி மா0, இவ"க6

ெச2 கிடகா"க. வ/Aேமல லாாி நி2. அமயான வ/A - Lறா

சிதறி!ேபாயி 0. கதி ேவ பிள வ/Aய அA+சிகி 0 வ4த இ4த னியா/A,
பி2! பிA+சி உ கா 4திகா."
"அ!ற?"
"அ!ற என... ேபாO-கார"க வ4தா"க. பிேர இ-ெபட வ4தா. ஏேதா
ேகா0 ேபா டா"க. எ!பAேயா ஆ6 ெகாPச ைகயில தளி 0 பிணத
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மீ Aகி 0 வாேர, எ*யா... எ ஒட எ!A ந0"2. யாராவ2 ஒ ேசாடா
வா"கி 0 வா"கடா..."

இத நயினாாி மைனவி=, மக6 அலறியA2 ெகா/0 ஓAவ4தா க.

"இ4த வயசில ளில ேபாறீேர'H நா பாவி ெசானைத= ேககாம - இ!ேபா
ஒேரயAயா*! ேபாயி [ேர... ேபாயி Aேய எ ராசா" எ% நயினா மைனவி,

வாயிG வயிறிG அA2 ெகா/டா. அவ மக 'அ*யா... அ*யா' எ%
ெசா< ெகா/ேட ஏ"கியவ, அ!பAேய மய"கி வி?4தா. உடேன கைடயி
இ42, ைக வா"கி, அ"ேகேய ஒ க< ைவ2 இA2, அவ காதி

ைவ2 ஊதினா க. சின2ைர ேசாடா வா"கி ெகா/0 வ4தவ, அைத
உைட2, அவ கதி ெதளிதா. நயினா மைனவி நட!ப2 ெதாியாம

லபிெகா/0, அவளி சின! ைபயக, "அ*யா... அகா" எ% ஏ"கி
ஏ"கி அ?2ெகா/0 இ4தேபா2, ேசாி! ைபய Kைகயாவி மைனவி,

தைலயிG, கதிG அA2 ெகா/ேட ஓA வ4தா. ஒ மிசார கபதி,
அவ தைலைய ைவ2 ேமாத! ேபானேபா2, இர/0 ேசாி! ெப/க அவைள!
பிA2 ெகா/டா க. Kைகயாவி வயதான தா* த4ைதயைர, நா ேப

ைகதா"கலாக @ A வ4தா க. ெசால Aயாத @ ட. ெசா ெதா0க
Aயாத ந0க.

பிணதிகேக வ4த2, சிறி2 ேநர அ!பAேய -தபி2 நிற Kைகயாவி

மைனவி, பிற அவ தைலேயா0 த தைலைய+ ேச 2 உ A ெகா/ேட,

"எ மவராசா, 'ஒ 'பா ெகா02 0! ேபாறிேய! ஒனலா எ2!

ெபா/டா AH' பாவி ெமா ட ேக ேடேன... ேக ேடேன... ஒகி ட கைடசியா
நல வா த ெசா< வழியH!பாம ைவ2 ெதாைல+ேசேன... கைடசில
ெபா/டா A நிேக. ஷ நீ ேபாயி Aேய, எ ராசா... எைன

ெநா42கி ேட ேபானீயா... இலH ஒ வா த ெசாG ராசா - எ மவராசா...

எ மாணிகேம... நா கைடசி வைர மPச கயிேறாட இ!ேபH,

நிைன+ேசேன மவராசா... ஒன த"க2ல ெசயிH ப/ணி! ேபாடேறH

ெசா< 0 இ!ப இ4த மPசகயித= பறி+சி Aேய எ மவராசா..." எ%

ெசா<+ ெசா< கதறினா.
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ஓரளB யநிைனB வ4த நயினாாி மைனவி Kைகயவி மைனவியி

க?ைத க A! பிA2 ெகா/ேட, "நானாவ2 வா542 APசவா... நீ அறியாத

வயசில வா5ற பிைள... வாாி ெகா0தி Aேய. வாாி ெகா0தி AேயA" எ%

ெசா< ெகா/ேட அ?தேபா2, ஊ ஜன"க ெமாதமாக அ?தா க.

ஒ சில ஆகேவ/Aய காாிய"க6காக த"கைள திட!ப0தி ெகா/ேட,
@ டைத அத Aனா க.

"சாி, இHம அ?2 என பிரேயாஜன... அவ"க விதி APசி ேபா+."
"விதி யார வி 02... ; ல இ4தி4தாG சாB ேவற வைகயில வ4தி.
அைனேக தைலயில எ?தினத, அA+சி எ?த A=மா? அவ"க னால
ேபாறா"க; நாம பினால ேபாவ! ேபாேறா. அIவளBதா."
"சாி. பிணத இற"க!பா. சின2ைர சின*யா திடமான ஆ6. எ!பAேயா
பிணத ெகா/0 வ42 டா. ேவற ஆளா இ4தா அ"ேகேய த+சி 0

வ4தி!பா"க. சாி. கதி கதி ேபசிகி A4தா எ!பA!பா... ெபாளயள
வில"க. உ சீகிர... மPச ெவயிG அA2 பா"க..."

இத த"கமாB, அவ அமாB, இதர ெப/0 பிைளக6 வ42
வி4தா க. நயினாாி மைனவி, த"கமாவி அமாB ெபாிய*யா மக.
த"ைகைய க A! பிA2 அ?தா. எலா! ெப/க6 க A! பிA2 அழ,

ஆ/க க/ணீைர 2ைட2 ெகா/ேட பிண"கைள இறகினா க. ஒவ

எேலா சா பிG ெசான2 ஒ!ெகாள!ப ட2.

"இ4த ேகாரத ; 0 ெகா/0 ேபாவா/டா... ேநரா 0கா 0

ெகா/0 ேபாவலா!"

நயினாைர ஒ க A< ைவ2 'ஜாதி' 0கா 0, Kைகயாைவ 'ேசாி+'

0கா A ெகா/0 ேபாக! ேபானா க. ஒறாக மA4தவ க தனிதனியான

இட"க6 ெகா/0 ேபாக!ப0 சமயதி, நயினாாி மைனவி, ஷ
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பினாG, Kைகயாவி மைனவி, த ஷ பினாG அலறியA2
ெகா/0 ஓAயேபா2, ஊ ஜன"க /AயA2, அவ கைள! பிA2
ெகா/டா க. Kைகயாவி தளாத வய2 த4ைத, த மைனவியி ைகைய

எ02 ேதாளி ைவ2 ெகா/0 "இ2! ெபாறB நா"க இக!படா2.

எ"க ெர/0 ேபைர= யாராவ2 கல Eகி! ேபா 0 ெகாG"க" எ%

ெசான2, எேலா உளைத= ெகாற2.

ஆ/0கணகி வா54த நயினா, KைகயாB ஒ மணிகணகி
ைதக!ப டா க. இIவளB ெபாிய ேகாரைத, சமீப காலதி பா தறியாத

ஊ மக, ஒவட ஒவ ேபசாம, ஒவ கைத ஒவ பா 2 ஆ%த
ெகா0!பவ க ேபாலB, ஆ%த ெப%பவ க ேபாலB, ேசாக+ Mயதி
ேசா B% நிறா க. அ!பA= இ!பA=மா* மாைல கட42 மணி

ஏழாகிவி ட2.

எலா A42 அவரவ  த ; 0 விவகார"க நிைனB வர

ேதாறியேபா2, சினா ேசாி மக அைனவைர= திர A ெகா/0 ஊாி
ைன வ4தா. Kைகயா மைனவிைய= இ ெப/க ைகதா"கலாக

@ A ெகா/0 வ4தா க. வ ட வ டமாக நி% ெகா/A4த ஊ மக

ேசாி @ டதிகேக வ42 ேச 4தா க. விவர ாியாமG, விவரைத

ெதாி42 ெகாள ேவ/0 எ% அவ க @ டேதா0 @Aயேபா2, சினா,
ஆசாாி! ைபய ஆ%கதிட, "சீகிரமா நயினாரமாவ @ Aகி 0 வா!பா"
எறா. அவ கதி க0ைம. சிேநகித! ைபய ஆ%கதிட

க0ைமயாகதா ெசானா.

@ டதி ஒவ ேப+ைச 2வ"க நிைன2 "என சினா, ஒ ம+சான

ேபாO- பிA+சி வ+சிகா. ஒ/S கிடக ஒ/S ப/ணி!ட! ேபாறா"க.
காதாயி ேவற ேபாயிகா... ராதிாி ேநர - நீ ேபாயி பாக!படாதா" எறா .
"ஒ/Sமில சாமி. ெதகாசில ம+சா வ42 ேமலார2 ேமள2
ேபாgதா=, அகாகி ட ெசா<0பA= ெசானா. அவ6 ெசலBH

ப2 'பா ேவற த42 வி டா."
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"ஒ ேவள - அ2! பிறB?"
"இல*யா. எைன ம+சா ப- -டா/ ல வ42 வழியH!னா. அ!ேபா

மணி நாலைர. காதாயி இ"கி42 ேபாBேபா2 ெர/0 மணியா."
"அ!பAனா?"
"இ4த மாசான ரளிய கிள!பி வி Aகா."

"ஏ ெச%கிமவ. இH அவH %சா வி0ற2 ேபாகல பா! அவன

கவனிகS! ஆனா இ!ேபா நீ ேபாயி - காதாயிய! ேபாயி! பாகா/டாமா,

ராதிாி ேநர."

"ெர/0 ேபர அH!பி வ+சிேக. ஆல"ல2ல எ"க ெபாியமா ;0 இ.
அ"க த"கி 0 காைலயில வர+ ெசா<யிேக. ெபாியமா, மவHவள

@ Aகி 0தா ேபாO- -ேடஷ ேபாயி!பா..."

"எனடா நீ... நீ ேபாற2 எ!A? பிறதியா ேபாற2 எ!A?"
"இ!ேபா என இதவிட கியமான ேவல இ!பேவ இ. பி+சா/A, ேபா*
நயினாரமாவ @ Aகி 0 வா. ஆ%க ேபக."

"அ4தா அவ6 பினிய6 வாரவ பா. அவ"கள எ2காவ!பா @!பி ட..."
"ெசாGேற."
ெசால! ேபான சினா, ேம ேநாகி @ ைமயாக! பா தா.
நயினாைர! ைத2வி 0 ஐப2 அ%ப2 ேப வ4தா க. மாசான, பரமசிவ,
சின2ைர, `!, க ண, ஜ<"க த<ய பிரக க வ42
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ெகா/A4தேபா2, இ0பசாமி=, இH ஒ சில @ டதி வ42
ேச 42 ெகா/டா க. நயினா மைனவி, அேக இ4த வ/A+ சகரதி

சா*42 'மவராசா... மவராசா...' எ% லபி ெகா/Aக, த"கமாவி அமா,

அவ6 4தாைன மA!ைப ைவ2 ;சி ெகா/A4தா. த"கமா னிG

அதிக 'ம"கலான' பா ைவ=ட  A காகைள! பிA2 ெகா/0

உ கா 4தி4தா. Kைகயாவி மைனவிைய=, மாமனா மாமியா கைள=

நாைக42 ேப ஆவாச!ப0தி ெகா/A4தா க. வ/AயA2 ெகா/0

வ4த னியா/A, த"கமாவிட ேபா A ேபா0பவ ேபா பி2! பிA2,
ைபதியமா* ஆக!ேபாகிறவ ேபா நிறா.

எனேமா நடக! ேபாB2 எபைத அHமானி2 @ ட நிறேபா2,

நயினாைர! ைததவ க அ"ேக ச"கமமானா க. கதி ேவபிைள, "இHமா

கைலயல? ெசதவ"க@ட சாவ A=மா? ேபாயி ேவலய! பா"க!பா" எ%
ெசானேபா2 - பரமசிவ, சின2ைர= ச% னா நட4தா க.
சினா கதினா:

"அ"ேகேய நிG"க! ஒ"களதா தலாளி! ஒ அA நகர!படா2 - அ"ேகேய

நிG"க."

பரமசிவ, சின2ைர= அதி 42 ேபா* நிறேபா2, சினா அவ கைள
வழிமறி!ப2ேபா னா ேபா* நி%ெகா/டா.

"சின2ைர ெமாதலாளி! நா ஒமகி ட சில ேகவி ேககS - அ*யா பதி

ெசாலS."

சின2ைர ெவ/டா .
"நீ எனடா ேகக2 - நா என ெசாற2? வழிய வி0றியா இல..."
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"ெமாதலாளி! அ!பA+ ெசானா எ!A? நா நயினாரா மாறி ேகேக.

Kைகயாவா மாறி ேகக! ேபாேற. இ4த ஜன"கேளாட ேவலகாரனா நிH
ேகேக ெமாதலாளி! த ம2ர... ேகாப!படாம பதி ெசாலS."

"ந0ெதBல எனடா ேகவி?"
"ஏனா ந0ெதBல ெர/0 0ப நி2 பா"க."
சின2ைர சா பி, பரமசிவ ஏேதா ேகாபமாக! பதி ெசானேபா2, மாசான
எ!பA கழ Aகலா எ% ேயாசி2 ெகா/A4தேபா2, @ டதி ஒ

வயதான மனித "அவ என ேககா எகிறததா ேக 0 0! ேபா"க"
எறா . சின2ைர தய"கினா . சினா ேக டா:

"ெமாதலாளி! எதி திைசயில வ4த லாாி, பார வ/A ேமல அநியாயமா
ேமாதியி. ேபாO-கார"க வழ ேபா Aகா"களா? நீ"க ேபாO-ல
கெளயி/ட எ?தி ெகா0தீ"களா? நZட ஈ0 ேக Aயளா?"
சின2ைர சீறினா .
"இவ ெபாிய வகீG!"
@ டதி ஒவ எதி  ேகவி ேக டா .
"சைபேயாட சமத2லதா அவ ேககா. ஒ?"கா பதி ெசாGேவ!"
கதி ேவ பிைள ாி42 ெகா/டா . ெசத2 அவ ஆளல. நியாய ேபசினா .
"சின2ைர... நீ இ!A எடமடகா ேபச!படா2. பதி ெசானா ெகானா

ேபா0வாவ? அவ"க யா.. ஒேமாட தாயி பிளிய! ெசாG - சைப
ேக2லா..."

145

சினா மீ/0 ேக டா:
"ேக 0 ேட. இHம நீதா பதி ெசாலS."
"ஒனகாவ+ ெசாலல. சைபகாவ+ ெசாGேத! லாாி எ!பA ேமாதி+H

ெதாியல. இவ"க Eக கலக2ல வ/Aய %கா ஓ 0னதா ேபாOகார"க
ெசானா"க. பிேர இ-ெபட ெசானா. எ ேமல வழ!

ேபாட!ேபாறதா ேவற மிர 0னா"க. நா பிணத ெகா/0 வ4தேத ெபாிய பா0."

"என ச ட ெதாி= சாமி! விப2ல யாராவ2 இற42 டா ேபாO- வழ!
ேபாடாம இக Aயா2. ஆனா அ4த வழக ேதாபAயா= ேபாடலா இதனால அவ"க6! பண கிைட; ெசதவ 0ப2 ஒ/S

வரா2. இ2 ஒம ெதாிPசி இகS. ஏனா ேபான வஷ ஒம
ெகா64தியா மவ, பிைரேவ

ப-ல அAப 0+ ெசதேபா2 அவ"க 0பத

வழ! ேபாட+ ெசா< பதாயிர 'பா* வா"கி ெகா0திகிய. அேதாட
ஏைழ"க ேமல 'அர' வ A கடH வழ! ேபா 0 ஜ!தி ப/ண ெதாி=ற
அளB ேகா

அHபவளவ... ஒம ெதாியா2னா, நப Aயா2."

"நற2 நபாத2 ஒ இZட. நா நட4தத+ ெசா< ேட. நாேன பிேர
இ-ெபட, ேபாO-கார"க6 அப2 அப2 'பா* வா*காிசி

ேபா ேட."

தி[ெர% 'பிணவ/A' ஓ Aவ4த னியா/A பித தைலேகறியவ ேபாலB,

பித ெதளி4தவ ேபாலB கதினா. இபேதா வய2ாிய ெமைம

தி/ைம இைட!ப ட ர< கதினா:

"ெபா*. சின2ைர கிழவ ெசாற2 ?! ெபா*. நா க/ணால பாேத.
ஏ* கிழ 0 Kேதவி நீ உ!ப0வியாடா..."

எேலா அவைன விய!ேபா0 பா தேபா2 னியா/A 'ேஹா' ெவ%

ேபாிைர+சைல எ?!பிவி 0 பிற ஏ"கி ஏ"கி அ?2ெகா/ேட ேபசினா. அ4த+
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சமயதி மா, மாணிக அ"ேக வ42 ேச 4தா க. னியா/A விகி

விகி திகி திகி! ேபசினா.

"ேபாO-கார"க ேகா0 கிழி+சா"க. லாாி Aைரவர @ட அA+சா"க. ெகாPச

ேநர2ல லாாி ெமாதலாளி வ4தா. அவகி ட ெமாதல அத A! ேபசினா"க.

அ!ற பிேர இ-ெபட H ஒத வ4தா. அவH லாாி ெமாதலாளிய

மிர 0னா. மிர Aகி ேட எைதேயா எ?2னா. பிறB இ4த கிழவ ப-ல

வ42 இற"னா. நா 'ஓ'H அ?ேத. இவH ெமாதல ேலசா அழதா
ெச*தா. அ!ற ேபாO-கார"க இவன தனியா @ Aகி 0! ேபா*

ேபனா"க. பிேர இ-ெபட எ A எ A! பா தா. பிறB லாாி தலாளி ஒ
'பா ேநா 0 க ட இ4த+ சின2ைர கிழவ கி ட 0தா. இவ உ

ச ட!ைபள வ+சா. பிேர இ-ெபட எ?2னத கிழி+சி! ேபா 0 0

இெனா/S எ?2னா. ேபாO-கார"க கிழி+ச ேகா ட அழி+சி 0 ந0 ேரா ல

%கா ேகா0 ேபா டா"க. இIவளைவ= நா க/ணால பாேத; ெர/0

க/ணால= பாேத... சதியமா*! பா ேத..."

@ டதி பய"கரமான நிச!த. எேலா சின2ைரைய

எாி2வி0வ2ேபா பா தா க. க ண, மணிய அவ ைபேள

க/கைள வி டா க. சின2ைர மாைர பாிதாபமாக! பா தா . சினா

அத Aனா:

"எIவளB வா"னிய? ெர/0 பிணத எIவளB ேர 0 விதீ? சீகிரமா+
ெசாற2 ஒம நல2!"

மா ேகாப ெகா!பளித2. த4ைத ெசாமிக ம4திரமிைல எப2

Kேதா வா. த த4ைத ெசான ம4திர+ ெசாG, அவ க ய4திர ேபா
க 0!படவிைலயானா என அ த? எைன! பா தBடேனேய தாசிதா

எ?42 நிகா. ச!-இ-ெபட சலா ேபா0றா. கெலட ைக ெகா0கா.

இ4த ேக0ெக ட பPச! பராாி பயGவ6 - அவ"க அ!பா பதி

ெசா<கி 0 நிகதா? இைத அவ அHமதி!பதா? நா ல ச ட ஒ?"

எ!பA ெக 0! ேபா+...

மா ேமனியாட, விழி ரத+ சிவ!பாக, பய"கரமா* கதினா:
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"நீ"க வா"க!பா! அவ"க என ப/ணSேமா ப/ணிக 0. நா*,
ேப* பதி ெசா<கி 0... வா"க!பா!"

மா ெசானைத ெசயப02பவ. ஆைகயா த4ைதயி ைகைய! பிA2

ெகா/0 இ?தா. இ!ேபா2 சினானா ஆதிரைத க 0!ப0த

Aயவிைல. மா இைணயாக கதினா:

"மா ! ெசாறைத ேக6! ஒ அA நக 4த - அ!ற ஒேரயAயா* வி?4தி0ேவ!

ஒ!ப பிணமாBற2 னால நீ பிணமாயி0வ!"

@ டதி ஒ சில ேகாபமாக எ?4தேபா2, 'பைழய கால2' பரமசிவ, த

ஜாதிகார க த"க6காகதா எ?வதாக நிைன2, ச% மிர A! ேபசினா :
"எனடா சினா, ஒ மனசில எனடா நிைன+சிகி ட?" - மா வ"கால
மாமனா வகால2 வா"கினா:

"கைடசில - ஒ பற! திய கா A ட பா!"
சினா இ!ேபா2 அைமதியாக! ேபசினா. வ!வாதிைய பதிG வ!

ாீதியி ேபசி ெவறியைடய+ ெச*ய@டா2.

"நா பைறய தா மா ! பற!தியதா கா 0ேற. எைன மா2ாி பA+ச
நீ இ!பA! ேபைசயில நா அனாதயா! ேபான ெர/0 0ப2காவ எ

பற!திய கா 0ேற! ஒ மHஷ எIவளBதா நாகாிக!ப A4தாG,
எIவளBதா ேமனா மிHகியா இ4தாG, அவH இயலாைம வேபா2,
அவேனாட க+சாதி... அதாவ2 அவேனாட நிஜமான 'இவ' வ420H

ைசகாலஜி ெசாG2. அதனால நா வத!படல. ஆனா, ஏ* பி+சா/A!
நயினாரமாவ=, Kைகயா சசாரைத= இ"க @ Aவா!"
இ0பசாமி, நயினாரமாைவ=, பி+சா/A Kைகயாவி மைனவிைய=,
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மாம மாமியாைர= @ A வ42, சினா னா நி%தினா க. அவ க

அழ அழ சினா க ஜிதா:

"மா மிர A பிரேயாஜனமில! இ4த நயினாரமா ஒ மகள கைரேயதS.

KS ைபய"கள வள கS. இ4த Kைகயா ெப/டா A நிைறமாத க !பிணி!

இவ கால2 க/ கல"க!படா2! நயினா, KைகயாB, சின2ைர

'எசமா' ; A, வஷகணகி மாடா உைழ+சவ"க! அவ"க பிணத ேவற

வி2 டா! இவ"க6 வழி ப/ணாம - நீ"க வழி நடக Aயா2!"

ஜ<"க இ0பசாமிைய! பா த2 ேகாப வய!ப 0 கதினா :
"ஒ நயாைபசா@ட தரAயா2! ஆனத! பா"க! பிண2 ேர 0 ேபற
கால வ42 0, என..."
இத நயினாரமா, "சினா, நா எ ஷைன விக வரல. வில ேபச வரல.
நீ @!பி AேயH வ4ேத! எ மவராசேன ேபாயி டா. இHம பணமா ெபாி"

எறா. Kைகயாவி மைனவி, "ம+சா நீ 'பா வா"கி ெகா0கா/டா.

அ2 எ கா Eசி+ சம! ஒனால ேபான ஷன ெகா/0 வர A=மா...

அ2 A=னா ெச*யி! ஒன ேகாA /ணிய" எ% ெசா<வி 0,

நயினாரமாவி மா பி தைலைவ2 அழ, நயினாரமா அவ கைத
தடவிவி 0 ெகா/ேட கதறினா.

சினா, அ4த! ெப/கைள பி+சா/Aயிட, ஆசாாி! ைபய ஆ%கதிட
ஒ!பைட2வி 0 ஆணிதரமாக அத Aனா.

"இ4த மா2ாி அ?த?ேத அழ Aயாம! ேபான ஜன"களா ேபாயிடாதி"கமா...

சின2ைர என ெசாறீ?"

பரமசிவ சின2ைர! பதிலாக! ேபசினா :
"எனடா சினா... ேசாியா கள ெகா/0 வ42 மிர A வழிமறிகிற அளB
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வ42 Aயா? ேம ஜாதிகார"கள - அவ"க ஊள வ4ேத மிர 0ற அளB
வ42 ட இல? ேம ஜாதிகார"க ைக=ல வைளய ேபா AேகாH
நிைனகியா? எ"க ஆ க மா ேபசாம இகிற ைதாியமா? பற!தி

எகிற2..."

பரமசிவதி 'ஜாதியா கேள' இ!ேபா2 க\ரமாக! ேபசினா க.
இ0பசாமிைய=, பி+சா/Aைய= ேபசவிடாம ேபசினா க.
"யால ஒ"க ஆ க... ெச*=றத= ெச*2! 0 இH ஆ ேசகியா..."
"ஜாதிய பதி ேபறிய! நம ஜாதி நயினாைரேய ஒ சப4தி வி2 0
வ4திகா. அைத ஏ ேகக மா டக? வா* ெச2 டா? ஒ வா* அ?காம

சாகா2!"

ஆ/க ம 0 ேபசவிைல. ெப/க ேபசினா க. ெத*வாைன, பரமசிவ
க/னா விரைலவி 0 ஆ Aெகா/ேட ழ"கினா:

"ஊ ெசாGமா ப< - காA!பாைனள வி?மா 2ளி! ஒ ஜாதி
ஏைழவள எ!பவாவ2 உ கார வ+சி ேபசியிகியா? இ4த கதி ேவ பிளய
எ!பவாவ2 நிகவ+சி ேபசியிகியா? இவ, சினா கா Eசி!
ெப%வியா? நயினாைன= Kகைன= வி2 0 !பழி ெச*2 த2 வ4த

பயல விளமாதால சாதS! ஏ* த"கமா! சாணியகர+சி ெகா/டாA -

இவ KPசில ஊதலா!"

நயினாாி மக @ டதி ஆேவசைத ெதாறி ெகா/டவ ேபா ேபசினா:
"நமள ெக0கேத இ4த ஜாதிதா! நம ஜாதி ம<காதா ேபானவார

எைன! பா 2, 'எ+சகல நாேய'னா. நாம எலா  டாப Aல
உலகமா மா2ாி, ேசாியா கேளாட ேசரS! ஏ*யா சின2ைர! எ"க*யாவ

எIவளB! ேபசின? எIவளB வித?"
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த"கமாவி அமா இ!ேபா2 னா வ4தா. தைலயி அA2ெகா/ேட

வ4தா.

"எ ஷ ஒ"க6 ெச!பா உழ+சா. நிG"கற இட2ல நினா.

உ கா"ற இட2ல உகா4தா. அ!பA!ப ட மHஷைனேய ஆ-பதிாில

அ%2! ேபா 0 ட! அவ ெபத மவ6, நா ேபன மா!பிள அ*யா,
ஒகி ட விசாாி+சா... நா ெபத மவள கள!பிள கழி+சதா, ஒ த"க+சி

சேராஜா ெசா<யிகா. ஏ*யா பரமசிவ! இIவளB ெச*2 0 இH

ேபறியா ேப+! எ மவ கயாண நின2 மா2ாி, ஒ மவ கயாண
நினா எ!பA கல"வ?"
இ0பசாமி ஆதரB ெசானா :
"ஏ சிதி அ?Bற... நீ= ைகயில ெவ/ெண* வ+சிகி 0 ெந*கி

அலய!படா2. சினா, பி+சா/A - இவ"கள மர2ல வ+சி க 0னா"க.
ஆ/A!பயல நாயா அலகழி+சா"க. இ4த ப+ச மதல த"கமாவ அர!

ைபதியமாகி டா"க. என ேவற ச-ெப/

ப/Sறா"க. இவ"கள

இ!பAேய விட!படா2! இ!ேபா பிணத விதா"க - நாைளகி நமளேய
உயிேராட வி!பா"க! க 0"கடா... கயி% எ"கடா..."

பரமசிவதி ப"காளிகளி ஒ சில ஏைழக6 மன2 ேக கவிைல. எனதா

இ4தாG இ!பAயா ேபற2. அ2B பாபBட வித இ0ப.

"சாி. ைபச ப/S"க. ெபாிய மHஷ"கள ஒேரயAயா அவமான!ப0த!படா2.
அ2B ேசாிகார"க னால."

சினா அைமதியாகேவ ேபசினா:
"அளேகச! நீ எைன தி கா A டதா நிைன+சா - ஏமா42 ேபாயி [ H

அ த! பணகார"க ஒ/S Aயா டா ஜாதியயாவ2 ெதாழிலயாவ2

ேகவலமா கா A! ேபற2 இயைக. நா ேபனதால, பைறயH ெசானா"க.
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இைதேய நீ ெசா<யி4தா 'பைனேயறி! பயலா இ!A ேபற2'H

ெசாGவா"க...  டாப A பைனேயறி மாயா/Aேயாட ; டேய சமாதியா

ஆனவ"க பணகார"க. அதனால ெகாPச பா2! ேப. உலகைமH ஒ

;ர!ெபா/S ேசாில வ42 ேச 4திகா சாமி. நீ ேசரS."
ச/க ேகானா சமாதான ெசானா .
"அவ கிடகா Vஸு! பய - வி 0 த6 சவ2! பயல."
கதி ேவ பிைள ைழ4தா :
"சாி, ஆன2 ஆ+, ேபான2 ேபா+. ேந சீரா AB ப/S"க."
சினா இ%தியாக! ேபகிறவ ேபா ேபசினா.

"ஒ ஏைழேயாட உட, பணகாரேனாட உடப விட அதிக மதி!ள2. ஏனா
பணகார ெசதாG அவ பண 0பத கா!பா%. ஆனா ஒ ஏைழ,

த உடப ம 0ேம Kலதனமா வ+சி! பிைழகிறவ. அவ ெசதா ஒ

0பேதாட Kலதனேம ேபாயி 02H அ த. அதனால இவ"க6 ஒ

வழி ப/ணாம எவH நகர Aயா2. இைன நயினா, KைகயாB
வ4த2, நாைள இ"ேக இகிற யா ேவSனாG வரலா! யா
பிணத ேவSனாG விகிற நிைலைம வரலா! இ4த நிைலைம

இைனேயாட ேபாகS!"

மா ேகாப வ4த2. ெசலா ேகாபைத ெபா%ைமயாகி ெகா/டா.

மாணிக ம<காைவ! பா க ேநரமாகிறேத எ% தவிதா. மாசான, 'கழ ட
Aய<ேய' எ% கல"கினா . ஜ<"க, இ0பசாமிைய பயேதா0

பா தா . சின2ைர, 'சினதன ெவளி!ப டதி' நிைல ைல4தா

எறாG இவ க எேலாைர= விட, அதிகமாக கல"கி! ேபானவ பரமசிவ.
அளேகச ெசான2 சில தைலயா Aய2 வா-தவ4தா. ஆனா அவ"க

@ட ஆ ட ேவ/Aய அளB ஆ ட<ேய! இ4த அளேகச @ட இ!ேபா

ேபசமா டகாேன! ஒIெவா பயG கத எ!பA வ+சிகா. இ4த
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சின2ைரயால நாம6 சினதனமா ஆயி ேடா! இ2 இ4த சினா

பய@ட காரண இல. அ-திவார ேபா டேத இ4த ஆ/A!பயதா.

ெச%கிமவன வி A!பா"கேளா...

சினா இ%தி எ+சாிைக வி0தா:
"ெர/0ல ஒ/S ெசாG"க. ெகா0க Aயா2னாவ2 ெசாG"க!"
கதி ேவ பிைள அ"மி" க/கைள+ ழலவி 0 ெகா/ேட ேபசினா :
"சின2ைர= அ!பA! ப/ணியிக @டா2. அ4த ெர/0 0ப

வாழS. சின2ைர... நீ ெகாPச ெகா0கS."
சின2ைர அழாைறயாக ேக டா :
"பண எ"க*யா இ?"
யாேரா ஓ ஆசாமி பினா<42 ர ெகா0தா.

"பிணத வித கா இ. மார வித பனிெர/டாயிர 'பா* கா
இ."

கதி ேவபிைள சினானி ைககைள! பிA2 ெகா/டா .
"சினா நா ெசாறத ேக6. 0ப2 ஆயிர 'பா* ெகா0க+

ெசாGேத - வா"கிெகா0 ராஜா!"

"ஆமாபா... பிள ெபா2!பிள. நா வி 0 ெகா0கS ெகாPச -

அவ"கதா தி ெக டதனமா..."
இெனா பி ர:
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"எவயில, தி ெக டதனமா! ேபற2? ஒ!ப ெசதி4தா இ!ேபா இ!A
ேபவியால..."

சினா சிறி2 ேயாசி2வி 0+ ெசானா.
"சாி ஒ"க க2காவ வா"கிகிேறா! ஆனா இ2 அ வா-தா! ஆனா
ஒ க/Aஷ. லாாிகார ேமல வழ! ேபாடS. நZட ஈ ைட ெர/0

0ப2 ெகா02டS. வழ ஆP ெசலவ - எIவளB ஆனாG
சின2ைர ஒ2கS. ஒேவள இவ அ"க ப/ணி 0 வ4த ேகாளா%ல,

வழ ேதா2 டா இவ 0ப2 Kவாயிர ;தமாவ2 ெகா0கS.
சமதமாH ேக 0+ ெசாG..."
"என சின2ைர ெசாGத..."
சின2ைர தய"கியேபா2 மா அவ ம 0 ெதாி=பA க/ணAதா.

சின2ைர தைலயா Aவி 0, ைபள இ4த ஆயிர 'பாைய சினானிட
நீ Aவி 0, "மீதிய நாைளகி தாேர! நபிக இகா!" எற ேபா2 சினா,

"இ!பேவ ஒ அாிெம/

ஒ சில , "அாிெம/

எ?தி ைகெய?2! ேபா0ேவா" எறா. இத

எ2 - ெகா0த வாக மீறி 0 அ4த ஆ6 ஊ ல

வா5தி0வாரா..." எறா க. சினா தா ெசானைத வ%தவிைல.

பரமசிவ வைகயறாக ேபா*வி டா க. திபி! பா 2 ெகா/0 ேபான

மாசானைத, பி+சா/A ேபா*, அவ ச ைடைய! பிA2 ெகா/0, "ஏ*

மாசான, ெபாறளிய கிள!பி வி 0 0 ேபாறியா... யா லாக!ல இ4த2?
வ42 ெசா< 0! ேபா" எ% ெசா<, பிடாியி இர/0 ேபா ட ேபா2,
பரமசிவ வைகயறாக ெபாறி கல"கி நிற ேபா2, @ டதி ஒ சில

"ெக0வா ேக0 நிைன!பா. வி0. அவH லாக!! ேபாற கால வ.

வி0" எறா க. பி+சா/A வி 0வி டா. மாசாண பி*2 ெகா/டா .
அAப டைத விட வ<தேத அவ! ெபாிய அவமானமாக இ4த2. 'நா

ேகவி!ப டைததா ெசாேன. அ2ல என த!' எ% மாசான ெசால
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நிைனதா . '@ ட நபா2' எ% உ6ண B உண தியைத நபினா .
உடைப Eகி ெகா/0 ஓAனா .

@ ட ேபாக! பா த2. கிண% ெவ 0ேபா2 ைகெயாA4தவ க, பார

வ/Aயி காெலாA4தவ க சினாைன+ M542 ெகா/டா க. M54தவ களி

ஒவ "சினா எ"கள= கவனிகS. நZைடஇ0 வா"கி தரS. நZட

ஈ0H ஒ/S இகேத இ!பதா எ"க6 ெதாி=" எறா க. சினா

க/கைள+ சிமி A ெகா/ேட பதிலளிதா.

"வா"கலா! ஆனா ஊ சாியா இ<ேய! ஒIெவா கபா ஒA+ச அ/ண

தபி"க, ஒ க 0 கப ஒAக Aயாம! ேபானைத பளி@ட2ல பA+ேசா ளி உதவ<ேய!"

"அ!பA+ ெசாலாத. இ!ப நா"க ஒ பினால நிக<யா... எ2ல= 2ேராகி!

பயGவ இ!பா"க. அவ"கள கணல ேசகாத..."

"எனாத ேச2 என ப/ண... ஆ/Aய!ப லாக!ல இகானா.
ேகாபால ேபாO- ம2ைரயில மடகி லாக!ல ேபா Aகா."

"அட கடBேள... இத விட!படா2 சினா. பரமசிவ இேபா2 ம 0

ெசா<யி4ேத அவன பி+சி எ0தி!ேபா! ஊேராட த மான-த

ஆ/Aய!ப. சினா, சினா - நீதா ஏதாவ2 ப/ணS."

"சாி. கெலட ஒ மH எ?2ேவா. ைகெய?2! ேபா0"க. இ!பேவ ஒ
லாாிய! A+சி ஆல"ள2ல எ"க அகாவ! பா 2 0, காைலயில

திெநேவ<! ேபாயி 0, ம2ைர ேபாயி 0 வாேர. நயினாரமா,
ராமாயி, இ4தா"க பணத வா"கிக"க. பி+சா/A, இத ெகா0."

பி+சா/A இர/0 அம"க<களி ைககளிG பணைத ைவதேபா2,

இ0பசாமி, சின ெசால+ ெசால எ?தினா . எ?தி Aத2 சினா,

155

த"கமாவி அமாைவ! பா 2, "நீ"க ெமாதேல ேபா0"க. ஒ"க மமக
ச4ேதக!ப0வா " எறா.

"ைகெய?2! ேபாட ெதாிPசி4தா எ தைலயிலேய நா ெகாளி
ைவ!பனா..."

"பரவாயில. இ!A வா"க."
சினா கிழவியி ெபவிர ேரைகைய! ேபா டா. த"கமா இர/டாவதாக

ைகெய?2! ேபா டா. பழ கிழவிக 'கீறG' காகிதைத கீ%வ2 ேபா
ேத*தா க. எேலா ைகெய?2! ேபா டா க. ச/க ேகானா

கைட!பக நிறவ கைள @ A ெகா/0 வ42 ைகெய?2 வா"கினா .
சினா மHைவ எ02, ைப ைவ2 ெகா/0, ஆசாாி! ைபய

ஆ%கைத, "ேகாண+சதிர வைர ைசகிளி வி0றியா" எறேபா2 ைபய

; 0 ஓAனா - யா ைசகிைளேயா உ A வர.

சினா ஆசாாி! ைபய ைசகிளி ஏறி ெகா/டா. "விட!படா2 என
ஆனாGP சாி" எற2 @ டதி பல ரக. த"கமா, சினாைன

அ தேதா0 பா தா. 'நா பைழய த"கமாவா* மாறி ேடH ெசாG'

எ% ெசால நிைனதா. ெசால A=மா? நாணேமா, அ?ைகேயா ஏேதா ஒ%

அவைள த0த2.

@ டேதா0 @ டமாக நட42, அமாBட ; 0 வ4த த"கமா,

மீனா சிைய! பா க நிைனதா. இத நயினாரமாB ஆ%த

ெசாவதகாக, கிழவி அவைள தHட @!பி டா. நயினாரமா ; A
இ4த த"கமாவி, அ4த 0பதி ேசாக கைத=ட, த கைத=
நிைனB வ4த2. ஊேர தைன நிரபராதியாக நிைன!பைத உண 4த2, தா

நட42 ெகா/ட2 உைரத2. 'அவ மன என பா0ப A. மீனா சி

அ/ணிய, ஒ நாைள நாG தடவ பாற நா, நாG மாத2ல ஒ தடவ @ட
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பாக<ேய! எனால எ!A இக APச2... அ/ணி என நிைன!பா. அவ

லாக!ல என பா0ப0றாேரா... அ/ணி ெதாி=ேமா ெதாியாேதா...'

தி[ெர% த"கமா எ?4தா. றBண வி ஓAனா. இரB மணி இர/0

இ. ஆ/Aய!பனி ; 0! ேபான2 'ஊேர' அதிபA கதினா.

-----------

16

'லாக!' Aதன Kறாவ2 நா. அ% அவைன உைததா க.
ேபாO- ெந!பி ஆ/Aய!ப காியவிைல. மாறாக ட ேபா ட த"க

ேபா மினினா. அ4த 'அA ெந!, அவைன+ Mடாகியேத தவிர, டவிைல.
ைவர!ப0தியேத தவிர, வதகவிைல. அவனி ஒ ைவராகிய பிற4த2.
ெந!, எைதயாவ2 பிA2 ெகா/0தா நிேம தவிர, அதனா தனி2 நிக
Aயா2. இ2ேபா தனி2 நிக Aயாம, தைனேய பிA2 ெகா/A4த
நியாய ெந!பி த ேமனியி வி?4த அAக, நியாயதி மீேத ப டதாக அவ

பாவி2 ெகா/டதாG, 'அ+சமிைல அ+சமிைல அ+செமபதிைலேய'

எ% 'அAெகா' தடைவ, அவ பாரதியாாி அAகைள! பறி ெகா/டதாG,

ேபாO-கார களி ைகக தா ஓ*4தன. உைதத X - காகளி தா

'6' ஏப ட2.

M0 M ைட தணி எப2 ேபா, ேபாO-கார களி ேகாப ெந!,
அவன2 ெநPசி அனலாகி, க/களி Mடான ெந!ைப ளி வித2.
ேபாO-கார க6 ாி42 ெகா/டா க. அAகிறபA அA2, உைதகிறபA
உைத2, 2கிறபA தினா திடாதவ @ட, 'அ*ேயா சாமி... நா

திAன2 வா-தவ4தா. அAகாதி"க ெசாGேத' எ% ெசா<வி0வா.
ஆனா இவைன வாயி ரத" ெகா 0பA தி=, லதி ககளி ரத
2ளிக ப0பA 2கி அA2, Aைய இ?2,  ெநறிைய வாிேல
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ேமாத ைவ2, காக இர/ைட= நீ டைவ2 அவறி ேம ' தAைய
பல"ெகா/ட ம 0 அ?தி=, தாதG னாG, பினாG,

"ெசாGடா ஒ @ டாளி ேகாபா களகடத ெச*=றத ெசாG, ஒன

வி 00ேறா! இலனா ஊைமகாயதாலேய சாவ! ேபாற" எ% அத Aய
ேபா2, அவ ஊைமேபாலேவ உத0கைள கA2 ெகா/0 ஒ%
ேபசவிைல.

அவைன அAத கைள! தீர, '[' Aத ேபாO-கார க அவH '[' வா"கி
ெகா0தா க. ஆ/Aய!ப '[' ேகா!ைபைய பணிவாக வா"கி ெகாவ2ேபா

வா"கி, பிற அைத ெவளிேய ;சிெயறி4தா. அ4த ேகா!ைபைய, பரமசிவமாக,

மாராக, மாணிகமாக, மாசானமாக நிைன2 ெகா/0 வல2 ைகைய உய தி,

ேகா!ைபைய Eகி, பி அைத - ேபாO- சினமாக நிைன2 ெகா/0 அ2
சினாபினமாபA ;சிெயறி4தா.

அவ அ!பA ;ேபா2 அ4த லாக! அைறேள Aதன நட2வ2ேபா
ேதாறிய இர/0 வா<ப க6, ஒ ந0தர 2/0 மீைசகார, அவைன!
பிA2 ெகா/டா க. ேபாO-கார க அA2விட@டாேத எப2ேபா,

அவைன மைற2 ெகா/டா க. ஒ லாக! வாசி அவைன தன2 சகைலயாக

நிைன2 உாிைம=ட அத Aனா.

"அவ"க ஆைசேயாட வா"கி ெகா0கிறத இ!பA எறியலாமாடா... இ2

அவ"கேளேய Eகி எறி=ற2 மா2ாி. அவ"க ஒன ;னா ேகற2 யா

இகா"க? வி0"க சா .  டா! பய - அHபவ இலாத பய. அ0த தடவ

வேபா2 இ!பA! ப/ணமா டா."

ஆ/Aய!ப ேகாபமாக எ?42, ப0ேகாபமாக உ கா 4த ேபாO-காரைர!

பா தா. சக லாக! வாசிகைள ெகா ட ெகா ட! பா தா. ஒவ சிதறிய

ேகா!ைப 2/0கைள ெபா%கி ெகா/A4தா. இெனாவ

அ"மி"மாக! பரவிய ேதநீ  2ளிகைள காகளா ேத*2வி 0

ெகா/A4தா. அவ கைள! பா க! பா க ஆ/Aய!பH அHதாபமாகB

ஆேராஷமாகB இ4த2.
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இத இH ேகாப தீராம இ!ப2ேபா ேதாறிய ேபாO-காரைர,
தாஜா ெச*= ேநாகேதாேடா எனேவா, ேகா!ைப 2/0கைள! ெபா%கிய

ஆசாமி, "ேபா"க சா , ஒ அP நிமிட ேல டா வ4தி4தா நா ைசகிள

ேம 0!பாைளய2ல விதி!ேப. நாH எதைனேயா ேபாO-கார"கள

பாதிேக. ஆனா ஒ"கள மா2ாி க/தி பாப பாகல சா ! நீ"க இ"க

இக2 வைர எ"க ெதாழிG உ!படா2 சா ! ைசகிள அேவ%

ஆணிேவ% ஆனால நீ"க எ"கள அ!A ஆகி0விய... இ<யா ம+சா...

ெசாGேட..."

ேபாO-கார , த ேதாப ைட நபைர ெபைமேயா0 பா தேபா2, இ2வைர
எ2B ேபசாம இ4த ஆ/Aய!ப ர ெவAயாக, ரவைளேய
2!பாகியாக, வா*வழியாக வா ைத ரைவகைள றி பா 2! ேபா டா:
"நீ"கலா மHஷ"களா... /ண! பயGவளா! ஏைழH ெதாிPச2
காரணமிலாமேல, எ!A ேவSனாG அAகலாH ஆயி!ேபான

கால2ல - நாம காரணத ெகா0கலாமா? நமள மா2ாி ஒ சில ஏைழ"க,

ைசகி தி0ற2னால பணகார"க கள! பண2ல கா வா"கி ஓ 0ற2
ெதாியாம! ேபாB2. நாம ேகாழி தி0ற2னால, அவ"க ேதசைதேய ப ட!

பகGல ெகாைளயAக2 யா க/S ெதாியமா ட. நாம லாக!ைபேய

;டா நிைனக2னால, நம 0ப ; ைடேய லாக!பா நிைன2. நா

மHஷ"க!பா! நமள= எவH 'நீ நாH' ேபற2 உாிைம கிைடயா2. நாம

அ4த உாிைமைய ெகா0க!படா2.

ஒ"களால ஏைழ எளியவ"க எேலாேம ெக ட ேப. ைசகி கட2ற2ல
கா 0ற சாம தியத, உ ஊ லேய ேமாசA ப/Sறவ"கள, கட2ற2ல

கா/பிகS. கதாி வ+, பாெக ட ெவ 0ற2ல இகிற திறைமைய,

ஏழபாைளகேளாட வயி2ல அAகிறவேனாட வயி% கிழிகிற2ல கா டS.
அநியாய கார"கள எதி கிற2ல இகிற தி!தி ேவற எ2ல= இக
Aயா2. இைனகி நா ல நடகிற அநியாய2 நாம6 காரண.

நமேளாட சின+ சின த!பால பணகார"கேளாட ெபாிய ெபாிய த!"க
மைற=2! மைறக!ப02!"
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ேபாO-கார ஆ/Aைய அதி +சி=ட பா தா . இவ நஸைல டாக

இ!பாேனா? ெதG"கானாவி இ42 தமி5நா 0 தைலமைறவா

வ4திகானாேம !பாராI - அ4த ராவா இேமா?

இ-ெபட வ4த2 தன2 ச4ேதகைத ஊ ஜித!ப0தி ெகாள ேவ/0
எப2ேபா, அவ பய2டH, ஏேதா ஒ அவா

கிைடக! ேபாகிற

தி!தி=டH, ெநளி42 ெகா/A4த ேபா2, ேகாண+ சதிர2ல, '[
சா!0றியாடா' எ% ஆ/Aைய ேக ட ெஹ

கா-டபி அ"ேக

ேதாறினா . ஆ/Aைய! பா 2வி 0, "என ஆ/A இH வ 2ப
விட<யா" எறா .

"இHேமதா ஆரபிக! ேபாேற! நீ"க எ!பA இ"க வ4திய?"
"ஒைன லாக!ல இ42 வி ட ம%நாேள என அN-ெட/

ச!-

இ-ெபடரா ரேமாஷ வ42 0, இ"கதா R A."
"அ!பAனா நா ைகராசிகாரH ெசாG"க. என ரேமாஷ வ42 0.
னால ப Aகா0 டBHல லாக!. இ!ேபா ஜிலா தைலநக ேலேய லாக!

கிட+சி. சீகிரமா ெம ரா ரேமாஷ வ420. இ<யா ஸா ..."
னாைளய ெஹ

கா-டபி6, இனாைளய அN-ெட/

ச!-

இ-ெபட அவைன அதி 42 பா தா . வைறயாள பிறகவிைல;

உவாக! ப0கிறா.

அறிரB எேலா இ < வைட ெகா0க! ப ட2. ஆ/Aய!ப தன

ெகா0க!ப டைத வா"க ம%தா. அN-ெட/

'எ-.ஐ' எIவளேவா

ெசா<! பா தா . லாக! வாசிக, த"க6ைடய இ < வைடகைள @ட அவ
வாயி ஊ Aனா க. ஆ/A உத0கைள வி2 ெகா/டா. "எைன

எ2காக அA+சா"கH ெதாி=னால, இனிேம நா சா!பிட! ேபாறதில"

எ% ஆ/A, அ4த! ெபயகிலாத ேதாரைண=ட ெசா<வி டா.
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ேபாO-கார க உ பட எேலாேம வாயைட2! ேபானா க. ம%நா
காைலயிG, அவ '[' Aக ம%2வி டா. எ 0 மணி வ4த

இ-ெபடாிட, விவகார ெசால!ப ட2. அவ உQர அதி 4தாG, அைத
ெவளிேய கா A ெகாளாம, "எதைன நாைள இகாH பா !ேபா!

இவைன இ!ேபா அடகா டா எ!பB அடக Aயா2. பய"கரவாதியா*
மா%ற அறிறி க2ல நலா ெதாி=2" எ% ேபாO-கார களிட

ெசா<வி 0, எ"ேகேயா ற!பட! ேபானா .

%ேக, மா 0 விவகாரைத 'விசாரைண' ெச*த மாவ ட அதிகாாி ஓAவ4தா .

இேத இ4த இ-ெபடாி அ4த-2ள அதிகாாி அவ . இவ ஒேர

அ4த-தி இ4ததா, யா யா த< 'விZ' ெச*வ2 எற சீனியாாி A!

பிர+சிைன உளதி 'ஈேகாவாக' பல ெபா2 நிக5+சிகளி ஒவைர ஒவ
'க/0காம' இ4திகிறா க. இ!ேபா2 விசாரைண அதிகாாி,

இ-ெபடைர 'க/0க' வ42வி டா . கா< விழாத ைறயாக ேக டா .

"இ-ெபட சா ! ஆ/Aய!ப ேமல சா ]ஷீ

ேபா 0 A"களா?"

"ேபாடல; இைன! ேபாட!ேபாேற. நீ"க சா சி ெசால ேவ/Aயதி."
"இ-ெபட சா ! விவகார ெவ% லா அ/

ஆ ட இல! ேகா

0!

ேபானா, எ2காக மிர 0னாH ேகவி வ. அ4த ேகவியி பமா0
வ. @ 0றB+ ச"க விவகார, ேப!ப ல வ. இ!ேபா நா%ற நாத

ேபாதாதா? அதனால தயB ெச*2 எனகாக அவைன அர A மிர A வி 00"க.

பாழா! ேபாற இ4த ேவைலயிேல ேச 4ேத பா"க... ஒ"க ேவைல எIவளேவா

ேதவைல."

இ-ெபட த ேவைல ேதவைல எபைத அ"ேகேய நி'பி!ப2ேபா
ேபசினா :

"நீ"க நிைனக2 மாதிாி விவகார ைல டா இல. ஊ ல ேபா* மி-ட மாைர
ெகாைல ப/ணி டாH வ+ேவா; மாேராட ெப/டா A
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தா<ய%!பாேளா எனேவா - நா தா<ய%க ேவ/Aயதி. இ2
எ-பிளாNI இZஷூ! நீ"க தைலயிடாம இக2 ெப ட !"

"அ*ேயா நா தைலயிடாவி டா எ தைல ேபாயி0 சா ! தயB ெச*2 நா

ெசாறைத ேக6"க. நாம ெர/0ேப கவ ெம/
ஒவெகாவ அ ெஜ-

ெச வ/ -.

ப/ணா டா எ!பA சா ?"

"எ4ெத4த பனி! பயG"க @ட எலா அ ெஜ-

ப/ேற! ஒ"க @டவா

ப/ணமா ேட. இ2 `ாிய- ேக-. அதனாலதா..."

"ேகா

ல எலா அபலமா. நீ"க ப- நிைலய2ல அவ ைகைய

க 0ன2 ெவளில வ. ஏெகனேவ இவேனாட ஆ க எகி ட வ42 0 எ"க

எ-.பி.கி ட ேபாயிகா"க."

"இ!ேபா என ப/ணலாH ெசாறீ"க?"
"அவைன வி 00"க."
"சாி. அ!ற ஒ ஹBN" ெசாைஸ A அைமகலாH நிைனேகா!
நாைள ஒ"க ஆ\சி வர 0மா?"
"ேநா - ேநா - நாேன வாேர!"
விசாரைண அதிகாாி ேபா*வி டா . அவைர ெதாட 42 இ-ெபட, தன2

ஜீ!பி ஏற!ேபானா . எ-.பி.யிட ேபாயி ஆ கைள ேநா ட
வி0வதகாக. இத ஒ ெட<ேபா 'கா' வ4த2. இ-ெபட

அல சியமாக! ேபாைன எ02வி 0, க அசி"கமாபA ேபசினா .

"சா ... சா ... எ- சா ! ஆ/A சா ! எ-ட ேட* சா ! ப- -டா/
பிாிவ/AI அெரசா !"

சா !

சா ! ேநா சா ! சா ... சா ... எ-U- மீ சா ! எ- சா ! எ-
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ேபயைற4தவ ேபா இ-ெபட ெட<ேபாைன ைவதா . ைக ைடைய

எ02 கைத 2ைட2 ெகா/டா . பிற ஆ/Aய!பைன! பா தா .

எ-.பி.யிட பறிெகா0த ஆ"காரதி ப2 சதவிகித மீ/0 வ4த2.
"ேயாI ஆ/A, ஒைன வி 00ேற - இனிேம ஒ?"கா இ!பியா?"
ஆ/A அைமதியாக! பதிலளிதா:
"நீ"க விடB ேவ/டா - நா ஒ?"கா இகB ேவ/டா!"

"இ4த மா2ாிலா உளற!படா2! நீ உ/0; ஒ ேவல உ/0H இகS.

இலனா 'ைப/

ஓவ ல' ேபா ேடாமினா, வார2 நாG தடைவ

ேகாண+சதிரதி ேபா* ேபாO- -ேடஷல ைகெய?2! ேபாட

ேவ/Aயதி. இனிேமலாவ2 பவமாக! ேபசி, பவமா நட42ேகா! சாி,

திபி! பாராம ஓ0!"

ஆ/Aய!ப திபி! பாராம ேபசினா. பவமாக! ேபசியவைர! பாராம

ேபசினா:

"நா இ4த நா ேடாட பிரைஜ! வாகாள ப Aய< எ ெபய இ. நா
ெததல! திடல! கள+சாராய கா*+சல! எைன அ!பAயி42 ைகைய
க Aெகா/0 வ4தி"க! அA அAH அA+சி"க! மிதி மிதிH மிதி+சி"க!

நியாயத ேக டவH அநியாயத த4தி"க! எைன எ2காக அA+சி"கH

ெதாி=னால நா நகர! ேபாவ2 இல... தயB ெச*2... நீ"க எ2 என

தயB ெச*யS? எைன ேகா

ேபசிகிேற!"

ல நி%2"க - ேபச ேவ/Aயைத!

"அ!பAனா நீ..."
"ேபாக+ ெசானாG ேபாக! ேபாறதா* இல."
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இ!ேபா2தா, அவH மனித எப2ேபா பா த இ-ெபட அதி 42

ேபானா . உடபி ;"கியி4த இட"கைள=, கீறியி4த பதிகைள= ஊதி

ெகா/ேட - எேலாைர=, எலாவைற= ஊ2கிறவேபா, ஆ/Aய!ப

அைமதியாக, காகைள விாி2! ேபா 0, ைககைள! பர!பி ெகா/0

உ கா 4தி4தா.

அவ ேபாகாததா தாH ேபாக Aயாம, இ-ெபட அ"ேகேய இ4தா .

அவைன, 'தாஜா' ெச*தா, கா-டபிக6 இளகார. அH!பி ைவகாம
ேபானா, எ-.பி. தாளி2வி0வா . என ெச*யலா?

இ-ெபட ேயாசி2 ெகா/A4த ேபா2 ைகயி ஒ காகித2ட உேள
cைழ4த சினா, "என சா , எ-.பி. ெசா< ஒ அவ ஆ2. இHமா

ஆ/Aய விடல" எ% எாி+சேலா0 ேக டா.

இ2வைர அைமதியாக - அ2ேவ ஆணவமாக ெதாி=பA இ4த ஆ/A,

சினாைன! பா த2 க/ கல"கினா. சினா அவனேக வ42 அவைன

Eகி நி%தி, மா ட அைணதேபா2, ஆ/Aய!பனா விமாம இக
Aயவிைல.

"சினா, இ!ேபாதா ஒன க/S ெதாிPதா சினா. நாம ஒ/ணா
சா!பி 0, ஒேர பாயில ப02, ஒ தா* மகக மா2ாி இ4தைத மற42 Aேய,

சினா மற42 Aேய... நா என த! ப/Sேன சினா! எலா!

பயGவ ட= ேபற நீ எகி ட ேபசாம இ4திேய! நா பாவிதா - ஆனா நீ

ேபச@டாத அளB! பாவியா சினா... ெசாG சினா!"

சினானி க/க6 கல"கின. பாச இவைர= ேவதைன! பா 0ட

தாலா A ெகா/A4தேபா2, 2விதமான ஏைழைய+ ச4தித அதி +சியி

இ42 மீளாத இ-ெபட , சினாைன தனியாக @!பி 0, விவகாரைத

விளகினா . சினா மீ/0 ஆ/Aயிட வ42, அவ கர"கைள! பிA2
ெகா/0 காேல] வாதியா மாதிாி ேபசினா:
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"ேபாO-கார"க நம எதிாியில! இைறய அசி"கமான சKக நிஜதி

நிழதா ேபாO-! நிஜத ெதா டாதா நிழGல ெதாி=. நிழல பிA+ நிஜத!

பிAக Aயா2! சாி ற!ப0!"

ஆ/A= சினாH ெவளிேய வ4தா க. சினா அவசர அவசரமாக!

ேபசினா.

"ஆ/A, நீ ெமாதல ஊ! ேபா! நா வ ற2 வைர வாைய= ைகைய=
க Aகி 0 இகS. ேகாபால ம2ைரயில ேபாO- A+ வ+சிகா"களா.

நா ம2ைர! ேபாயி 0 அவைன @ Aகி 0 வாேர... சாி சீகிரமா ேபா!
இனிேம நீதா சினா... நா தா ஆ/A... மற42டாேத?"

சினா ேபா*வி டா. தனி2 விட!ப ட ஆ/Aய!ப, ப- நிைலயதி
வ4தா. அ"ேக, அவனிடமி42 எலா வைகயிG Eரமா*! ேபான ெந"கிய
உறவின ஒவ , அவனிட ஒ தகவைல+ ெசானா .

"ஆ/A, ஒ ; ல ஒேர அ?ைக+ சதமா ேக 02. ஒ த"க+சிேகா

பிைளேகா ஜனி வ42 உயி ஏேதாH ேபசிகி டா"க. அ"ேக ேபா ட

அ?ைக+ சத, பரமசிவ ; 0 ேரAேயா சத2ல, சாியா கா2ல விழல. எ2
சிகிரமா ேபாேட."
------------

17

ஆ/Aய!பH சி4தைன அைன2 ஒ"கிைண42 ; ைட ேநாகிய2

'த"க+சி ஏதாவ2 ஆகியிேமா... ழ4ைத ஏதாவ2... அடகடBேள, எ

த"க+சிைய நிராதரவா* வி 0 0 வ42 டேன... இ!ேபா என ஆகியிேமா...

கடBேள, அ!பAேய ஏதாவ2 ஆகியி4தா... அ2 ழ4ைதயா இக 0.
த"க+சியா* இக!படா2! அ*ேயா ழ4ைத என பாவ ப/ணி+2.

கடBேள, யாேம சாவ!படா2... யாேம சாவ!படா2...'

அவH - அ"ேகேய தாவி த ; A திக ேவ/0 ேபா ேதாறிய2.

அ"ேகேய ெச2 த ; A ஆவியாக! ேபா* நிக ேவ/0 ேபா ேதாறிய2.
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ச டாப Aயி உள த ; ைடேய தா வி0 ெபK+சா இ?2,
அ"ேகேய ெகா/0 வர ேவ/0 ேபா ேதாறிய2. உடெலலா ஒேர

அG!பா* மாறிய2ேபா /0 நிறா. பிற அ"ேகேய நி%ெகா/0, த
; A இ!ேபா2 என நட எபைத! பா கிறவ ேபா, வி-வ'ப

எ0தவ ேபா, எ A! பா தா. இ4ேநர அ"ேக என நட4திேமா - எ2
2வ"கியிேமா - எ2 A4திேமா!

இத, ெதகாசி ப- உ%மிய2. அ!ேபா2தா ஆ/A யநிைனB வ4த2.
; A! ேபாக ேவ/0மானா, ப-சி ஏறிதா ேபாயாக ேவ/0. பறக

Aயா2. தைனயறியாம ச ைட! ைப ைகவி ட ஆ/A 2Sறா.

இ4த ஐ42 'பாயி நா 'பாைய ேஹா ட 'பி' சா!பி 0வி ட2.

ேப+வாகி ேகாபா<ட ேக க மற42வி டா. இ!ேபா2 என ெச*வ2?
ப- ஏறி க/டடாிட நிைலைமைய+ ெசா< ெகPசலாமா... உேள
இ!பவ களிட ேக கலாமா... ேவ/டா. பிற ேவதைனைய, த

ேவதைனயாக க2 கால இH வரவிைல. எேலா சிாி!பா க. அேதா

ேஹா ட< இ42 ேபாகிறாேர, உறவின - அவாிட ஓ டமா* ஓA!ேபா*

ேக கலாமா... கடனாக ெர/0 'பா* ேக கலாமா... ேவ/டா - ேவ/டா.

அ0த ெதவி - அ2B ப"காளி ; A ேநாயா, ெநாAயா எபைதேயா,

ேநாயாளி, தாயா பிைளயா எபைதேயா ெதாி42 ெகாள விபாத இவனிட
கா வா"கி, சீகிரமா* ; 0! ேபாறைதவிட, ேபாகாம இ!பேத ேம.

அ!பA! ேபானா எ த"க+சி ஆமா சா4தியைடயா2. அ*ேயா! எ த"க+சி

ெசதி!பாேளா...

ெதகாசி ப- நக 42 ஓAய2. அத பினா ஓAய ஆ/Aயி க/களி

?திைய வாாி இைர2 ெகா/ேட அ2 ஓAய2. அ0த ப- க/டட

பனியHட ெநளி2 ெகா/0 நிற ேதாரைணைய! பா தா, இH
அைரமணி ேநர ஆ. என ெச*யலா?
ஆ/Aய!ப அ4த நாப2 கிேலாமீ ட Eரைத= காலாேலேய கட!ப2 எ%
தீ மானிதா. ஓ ட, நைட=மாக! ேபானா. எலா A4திேமா எற
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Aவிலா 2யரதி நட4தா. க/னா நட அகிரமைத=, அத

காரணக தாகைள= ஓ ட Aயாம ேபானத! பிராய+சித ெச*பவ

ேபா ஓAனா. எதிேர வ ப-க6, லாாிக6 ஒ2"க 0 அல2 தைன
ஒழிக 0 எப2 ேபாலB, தா ேமாதினா அைவகளா தா"க Aயா2

எப2 ேபாலB அவ தாவி நட4தா.

எனதா ஓAனாG, எனதா நட4தாG, உடலைம! எ% ஒ%

இகிறேத... அவனா ஓட Aயவிைல. சிறி2 இைள!பாறினா. மாறா4ைத
எற ஊைர கட4தேபா2 ஒ ளிய மரதி அேக சிறி2 நிறா. எதிேர

வ ப-க6 னா ேபா* விழலாமா எப2 ேபால @ட நிைனதா.

அ4த மரதிேலேய 2/ைட க A, E! ேபா 0+ சாகலாமா எப2 ேபாலB
எ/ணினா.

பிற, K+ைச இ?2! பிA2, நிதானமாக விட விட, அவH ஒ ைவராகிய
ஏப ட2. த"க+சி ஏதாவ2 ஆகியி4தா, ைற4த2 இர/0 ேபைரயாவ2

தீ 2 க AயாகS. அவ ம 0 இற4தி4தா, அவH, ஊேர

திற4தெவளி+ சிைற+சாைலயாகிவி0. அைதவிட, த Aைச ; ைடவிட,

வGவான வ கைள ெகா/ட, இ கிராதி கதBகைள ெகா/ட க டட

எIவளேவா ேம.

ஆ/Aய!ப மீ/0 நட4தா. காகேள - ப- சகர"களாக, ைககேள -

'-ேடாி"காக' அவ த உடைப ஓ A ெகா/0, மகாமா கா4தி த/A
யாதிைரயி நட4த2 ேபா நட4தா. எ/சா/ உட, எ/ண"க

சிைறபட, அ4த எ/ண"கேள உடைப ய4திர! ெபாறியாக, ய4திர ேபால,
ஆல"ளைத தா/A, அதிUைத கட42, சாைல!Eைர ெந"ேபா2,
பிபக Kh மணியாகிவி ட2. ஊைர ெந"க ெந"க அவைன உள
ெநகி ெகா/ேட இ4த2.

இத ெதகாசியி இ42 ெநைல நகைர ேநாகி! ேபா* ெகா/A4த
ஒ ப-சி இ42, 'ஆ/A ஆ/A' எ% சத ேக ட2. உலகி தைன

@!பிட யா கிைடயா2 எப2 ேபால, ேவ% யாைரேயா @!பி0கிறா க எ%
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நிைனதவனாக, அவ நட42 ெகா/A4த ேபா2, இர/0 ேப K+சிைரக
ஓAவ42, அவ ேதாைள! பிAதா க.
ஆ/A நிமி 42 பா தா. ஒவ ேசாிவாசி ேகாவி4த. இெனாவ,
அவHட மர ெவ 0 மாடசாமி. இவ க/களிG ேசாக ம/A, சாப
நிற Xதி4த2. ஆைள எாிதா கிைட அ-திைய! ேபால ஆ/Aய!ப,
அவ கைள! பா தBட, அவ கதானா எ% நி+சய!ப0தி ெகாபவ

ேபா சிறி2 உ% ேநாகிவி 0, பிற படபட!பாக "யா எ2B இ<ேய"

எ% ெசா<வி 0 ெவறி2! பா தா.
மாடசாமி இ?தா.
"அ!பAலா ஒ/Sமில..."

"ஒ"க6 ேகாA /ணிய... ெசாG"க!பா - காGல ேவSனாG
வி?ேற; உயி ஏதாவ2..."
"உயி ஒ/S இல; அ!பAேய ஆனாதா என ெச*ய A=."
"த"க+சிகா... இல..."
"மீனா சிதா! பிைழ+சிகி0வா. சாி. ப- வ2 ஏ%!"
ப-சி, அவ க ஆ/Aய!பனிட, ஊாி நட4தைத விளகினா க.
மீனா சிைய! பறி ம 0 விளகமாக+ ெசாலாம, மறவைற விளகமாக+

ெசானா க.

ஆ/Aய!ப, மாடசாமிைய=, ேகாவி4தைன= பா த ப2
நிமிடதிேளேய ாி42 ெகா/டா. எறாG, அவ க வாயா அவ

ேக க ெகாதி அ4த வா ைதைய வரவைழக விபவிைல. உ/ைமைய
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எதி ேநாக! பய! த"ைக உயிட இ4தாG இகலா எகிற ந!பாைச!

ஊ ேபா*+ ேச வைரகாவ2, அவ உயிேரா0 இ!பதாக நிைனக E/Aய

விேனாதமான எ/ண!

அ4த Kவ ேகாண+சதிரதி இ42, ச டாப Aைய ேநாகி நட4தா க.

ஊ வ4த2, ஊாி ெபபதியின , தா"க ைகெய?2! ேபா டதா
தா ஆ/Aய!ப வி0தைலயானா எற ெபமிதேதா0, அவைன!
பா தா க. அ4த! ெபமித ெகா0த ெநகதி, அவ ; A நட
ேசாக, தத ;0களி நட!ப2 ேபாலB நிைனதா க. ெதகளி
நிறவ க அைனவ, அவ பினா நட4தா க.
ஊ வ4தBட, ஆ/Aய!பனிட மீனா சி இற4தைத! பறி, யா
ெசாலேவ/Aய அவசியமிைல. நாவித ஊதிய இழB+ச"கி ஒ<, அவ
கா2க6 ஓலமி ட2. ெப/களி அ?ைக ர, மர"களிG

ம/வ களிG இ4த பறைவகைள சி< க ைவத2.

[ கைடகளி, வழகமான வாAைக+ சிாி! இைல. ஒIெவாவ கதிG
எ விைதத2 ேபாற விரதி. அவ ேசாகதி, மீனா சியி மரணதி

தா"கேள காரண எப2 ேபாற ஒவித றBண B. ஒ வேயாதிகரா தாள

Aயவிைல. ஆ/Aயி ைககைள! பிA2 ெகா/ேட, "பாவி! பயேல, ஒ
அப மா 0காவ, ஆச த"கசிைய பறிெகா0தி Aயடா" எறா .

"அப மா டால இல மாமா! அப! பயGவளால அவ அபா=ல ேபாயி டா.

இHம எ2காவ மற+சி! ேபசS" எறா , அவைன எதி ேநாகி வ4த இ0ப.
ஆ/A - ஊாி திய ேபா ேதாறவிைல. தன! பினா ேதாறி,
னா ேபா*வி ட த"ைகைய நிைன2 ெகா/ேட, அவ ஓAனா.
மீனா சி, ; 0 வாசG ேம ஆகாயதி நி% ெகா/0 அவைன,

'அ/ணா+சி - அ/ணா+சி' எ% ெசாவ2 ேபாற பிரைம. தா கா/ப2,
ேக ப2 கனB எப2 ேபாலB, இ!ேபா2 அ4த கனB Aய! ேபாகிற2
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எப2 ேபாலB, அைம உடபிற! அகாைமயி பாயி ப02 E"வ2
ேபா% ஒ பாசா" எ/ண. நட4தைத நிராகாி!பவ ேபால அவ ; 0

க!, க/ெகாளா @ டதிHேள ஊ0வி! ேபானேபா2 -

மீனா சி ளி!பா ட!ப 0, 2+ேசைல க ட!ப 0, ெநறியி திலகமிட!ப 0,
ெவளி தி/ைணயி ஒ Kைலயி சாதி ைவக!ப A4தா. றிG

ெப/க @ ட. மாரA2 அ? ெப/க, தைலயி அA2 ெகா6
தா*மா க.

"க ைடயில ேபாற பயGவளால நீ க ைடயா* ேபாயி Aேய எ ெமாவேள" எற
ஒ!பாாி.

"அநியாயகார! பாவியளால, நீ அநியாயமா* ேபாயி Aேய" எற தா*மா களி
ேகவக.

த"கமா, சத ேபாட திராணி இலாம, அ/ணிையேய ெவறி2! பா 2
ெகா/A4தா. அவ அமா, ஆ/Aய!பைன! பா த2, அவ தைன

ெவளிேய ேபாக+ ெசாGவா எ% நிைனதவ ேபா ெவளிேயறி
ெகா/A4தா.

அ?2 வி 0 ஓ*4தி4த காதாயி, ஆ/Aைய! பா த2 அ?2 ர/டா.
"நா பாவி*யா, பாவி... ேமள2! ேபான எ ஷைன சாராய A+சி 0
ேபாO- பிA+சிகி 0! ேபானதா இ4த மாசான ெநா%"வா ெசானா.

நா அறிBெக ட ஜட! திெக ட ெபாைள - ஷைன ேதA ேபாO-

-ேடஷ - -ேடஷனா* ேதA அைலPேச. ேந% ராதிாி வரல. எ ராசாதி

மா ல வ< தா"க AயலH ெசா<+ ெசா< அ?த2. அவைள நா

ஆ-பதிாி @ Aகி 0! ேபாறதா* ஏபா0. இைத ெதாிPசிகி 0 அ4த

மாசான ெநா%"வா ;/ ரளியாக கிள!பி டா. இதனால எ ராசாதி

ேபாயி டா. எமா எ ராசாதி, இனா... ஒ அ/ணா+சி வ4திகா .

ஒைன பா ைவ! பா ைவ பா கிற, ேப+! ேப+! ேபற, ஒ ெசல
அ/ணா+சி வ4திகா பாமா - க/ைண திற42 பாமா... ஒ
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தடைவயாவ2 பாமா. எ ராசாதிேய! எ த"கேம! பா க மா Aயா?

ஒைன தா* தாயா வளத அ/ணா+சிய பாக மா Aயாமா - பாA எ
ராசாதி!"

காதாயியி லபலா, எலா! ெப/க6 @!பா0 ேபா டா க. த"கமா

என ெச*கிேறா எப2 ாியாமேல ஆ/Aய!பனி க?தி ைக ேகா 2
ெகா/0 அ?தா. பிற அவ ேதாளிேலேய மய"கி வி?4தா. நாைக42

ெப/க அவைள தா"கி! பிA2 4தாைன+ ேசைலகளா கதி
;சினா க.

ஆ/Aய!பH யா ேப+ ேக கவிைல. எ4த உவ ெதாியவிைல.

Kைலயி Kைலயா*, க/ KA E"பவ ேபா, 'வ4தி Aயா அ/ணா+சி'

எ% ேக ப2ேபா உத0க பிாி4திக, 'சா!பா0 ேபா0ேற வா' எ%

ெசா< எ?4திக! ேபாகிறவ ேபா, வல2 ைக தைரயி ஊற!ப A!ப2

ேபாற லாவக2ட, 'என நல ம4தா கிட+ 02; இனிேம மா ல

வ<கா2 அ/ணா+சி' எ% இட2 ைகைய, உள"ைக ெதாி=பA அபிநயமா*
கா 0பவ ேபா ேதாறிய த"ைகையேய ெவறி2! பா தா.

அ!ேபா2தா பிற4த ழ4ைத ேபாலB, பA!பAயாக வள வ2 ெதாியாம
வள 4த சி%மி ேபாலB, இளெப/ ேபாலB, தா பா த பல உவ"க
ெகா/ட, த ஒேர ஒ த"ைகைய! பா க! பா க, அவH பாைள அாிவா
இ இட நிைனB வ4த2. ைககைள ெநறி2 ெகா/0, கனக2!பி

உ ற"கைள கA2 ெகா/0, அவ கர"க 2Aதேபா2 -

இர/0 ேபாO-கார க கிராம சீ!பான ம<காவி த4ைதேயா0 உேள
வ4தா க. பைழய ச!-இ-ெபட , "இ2 தெகாைல ேகH - ாி!ேபா

வ4தி. பிணத பாிேசாதைன ப/ணS. ஆ-பதிாி E"க*யா" எ%
அத Aனா . கிராம சீ! க\ரமாக தைலயா Aனா .
அIவளBதா!
இழB வ4த @ ட தினெவ02 நிற2ேபா சி< 2 எ?4த2.
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"எனடா நிைன+சிகி A"க... ஆைள"கனா பிணத E"கடா

பா கலா! ெகா0ைம ஒ அளB ேவS*யா! பிண2கி ட ேபா"க
பா கலா! ஒ"க காகி+ ச ைடய கழதா டா எெனH ேக6"க..."

"ேபாO-கார"க எனடா ப/Sவா"க... எலா இ4த சீ! பாவியால

வ4த2. ேதவAயாமவH இெனா பாைட க 0"கடா..."
-------------

18

நிைன2 பா க Aயாத காலதி இ42, மறவ க6 நிைனBக6ாிய
உண Bகேள இலாத2 மாதிாி, ஒ சிலேர எலா+ சமயதிG, ேபசி
ெகா/A4த நிைலைய மா%வ2ேபா, இ!ேபா2 எேலா ஒேர சமயதி
ேபசினா க. ஊாி எ2 எ2 எ!பA எ!பA நடகிற2 எப2 ெதாி4தி4தாG,

அைவ பறிய ெதளிவிலாம கால" காலமா* காலைத கடதிய ஏைழ -

பாைளக, இ!ேபா2 ெதளி4த2 ேபா ேபசினா க. எேலா ஒ ேசர ?மிய
அ4த இழB ; A, பல இழBக நி ணயிக! பட! ேபாகிறன எப2 ேபாற

ெவA+ சத"க. அAவயிறி M ைட கா 0 ெந!! ேப+க. இதயைத

2ைடெத02, ெசைம!ப02 வா ைத ரைவக. பிணமாக வா54தவ கைள,

பிண"க ெதளிய ைவ2வி ட2 ேபாற, 'சாக 2ணி4த' 2ணி+ச ேப+க.

சினா ெசான2 ேபா, தனிதனி +சிகளாக இ4தவ க, இ!ேபா2 ஒேசர

விற க டாகிவி டதா ஏப ட ;ர! பா ைவக! ேவதா4ததி! பதிலாக

;ரைத உமி5 வா ைதக! ஆ/டா/0 காலமாக, அAமனதி பய

ெந!ைப ைவ2 ெகா/A4த மனித க, இ!ேபா2 அைத ெநPசிேல ேகாப
ெந!பாக ெகா/0 வ4தா க!

மீனா சி இற4தத, தா காதாயிைய அH!பிய2ேவ காரண எ% ஊ

?ைமயாக! ாி42 ெகா/டா, உைத கிைட எ% நிைன2, தனியாக
உைத வா"க தயாராக இலாத மாசான4தா, த பைழய காத<யி ஷைன

'ாி!ேபா

' ெச*ய ைவதா எப2 ஒவ ெதாியா2.
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ஆ/Aய!ப வி0தைல ெச*ய ேகாாி 'ைக' ெகா0தவ க, இ!ேபா2 'ைக
நீ டB' தயாராகிவி டா க. னி4த தைல நிமிராம, நி மலமான ேதாற,
ெநPைச ெதா0 வாPைச= ெகா/0 வா54த மீனா சிைய, ஒ அ!பாவி
ஏைழ! ெப/ைண, இற4த பிற பழிவா"க 2A `!பி அபதன,
அவ க6 ஆேவசைத ெகா0த2. இைற மீனா சி ேந 4த2,

நாைள த"க6 ேநரலா எற அ+ச உண B, 'தா' தகா!

உண வாகிய2. நைட!பிண"களாக வா54த ெபபாேலா , இ!ேபா2 த"கைள,

அ4த! பிணேதா0 ஐகிய!ப0தி ெகா/டா க. உடெலலா ேகாப தீ

பறி, ேமனி எாி42, வா* வழியாக! ைக வவ2 ேபா, வா ைதக அன
க Aகளாயின.

"எ"க பிணத ெகா/0 ேபானால இ4த! பிணத ெதாட Aயா2."
"நீ"க ெமாதல பிணத ெதா0"கடா பா கலா!"
"ஏேல ேபசிகி 0 இகிய - ெச%கி மவHவள ESல க A ைவ="கள..."
ேபசி ெகா/A4த @ ட, தி[ெர% அைமதியாபA, த"கமா விாித
தைலேயா0, விாித கர"கேளா0, ேகார ெசா'பியான காளிேபால,
ேபாO-கார க னா வ42 நிறா. வ"க விேபா வைளய, நா

அேபா நீள, அவ அ?தமான அைமதி=ட ேபாO-கார கைள ேந

ேநராக! பா தா. ச!-இ-ெபட அ4த! பா ைவயி ேகாரைத விட
அதைன E/Aவி ட ேசாக மனைத ெகௗவியிக ேவ/0. ச%

படபட!பாகேவ ேபசினா .

"நா"க எ"க கடமய+ ெச*யதா வ4ேதா! ஒ கிராம `! தெகாைல
நட4திகதா* ாி!ேபா

ெகா0தா நா"க மா இக Aயா2! மா

இ4ேதாமானா, ; ல மா இக ேவ/Aய2 வ. அதனால வ4ேதா!
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ஆ-பதிாியி பிணத ேசாதைன ெச*ய ேவ/Aய2, அ2 நடவAைக எ0க

ேவ/Aய2 எ"க கடைம."

இத காதாயி சி0சி0ெவ% அ"ேக ஓAவ42 ேபாO-கார க6 மதியி
பா2கா! ேத0பவ ேபா நிற `!ைப ெவறி2! பா 2 ெகா/ேட
ெவAதா.

"ஏ*யா `!! ஒ ெமாகர க ைட நீ=லா `!பாயா? என பா2
பதி ெசாG*யா! ஒதி தெகாைல ப/ணSனா, த"கரளி ெகா ைடய இலனா பயிேராைன சா!டS. எ ராசாதி ப0த ப0ைகயா கிட4தா.

நடகேவ Aயாத அவளா ேதா ட2ல ேபா*, த"கரளி ெகா ைடய! பறிக
A=மா*யா? தைரயி வி?4த ைகைய Eகி வா*கி ட ெகா/0 ேபாவ

Aயாத அளB இ4தவளால எ!பA*யா எ?42 நட42, ம42 வா"கியிக
A=? ெகாPசமாவ2 ேயாசி+சி பாதியா... நீ பிணத ேசாதன ேபாடSH

எ?தலாமா*யா... ேசாதன ேபாடSH நிைன+சா நீ தா"வியா*யா... E...

நீயிலா - மHஷ?"

தி[ெர% ெத*வாைன ஓA வ4தா. இவ இப2 இபதிர/0 ஆ/0க6
 `!பிட வாி க ட! ேபான ேபா2, சில சமா+சார"கைள ைக="

களBமாக க/டவ.

"ேசாதன ேபாடSH எ?தியிகியேர... ஒம ; 0 ச"கதி ெதாி=மா? ஒம
மக ம<காேவாட ரதத ேசாதன ேபா 0! பா!ேபாமா? பாதா அவ ஒம
மவளா - மாசான மவளாH ெதாி=. அ2 நீ ேசாதன ேபாட+ சமதி+சா -

நா"க இ2 சமதிேகா. எ பிைள பளி@ட2ல ேசா% ேபாடலH,
ஒமகி ட எதன தடவ ெசா<யிேக? அ!ேபா மா இ4த ைக - இ!ேபா

எ2காவ*யா எ?தS. இ4த ைகய ஒAக எIவளB ேநர*யா ஆ?

வாி!பண2தா ரசீ2 தராம திH ெதாைலக! இ!ப பிணத= திH

ெதாைலக நிைனகியா..."

கிராம N!பா இதேம தா"க Aயவிைல. @ டதி இ4த

'ெசாகார!' பயக @ட மா இ4தைத! பா 2 அதி +சியைட4தா . ச!-
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இ-ெபடைர! பா 2 ஏேதா ெசால!ேபானா . இத ஆ/Aய!ப

அAேமலA ைவ2 நட42 ச!-இ-ெபட னா வ42 நிறா. காதாயி,
அவ ஏதாவ2 ெச*2விட! ேபாகிறா எப2 ேபா %ேக வ4த ேபா2,
ெவ%ைம=ட ெவறி2 ெகா/A4த த"கமாB, ஓரளB யநிைனB

ெபறவளா*, "நீ ேபசாம நிG. அ*யா, ேபாO- மவராசமாேர... உயிேக

மதி!பிலாத ஆ-பதிாியில பிண2 எIவளB மதி! இH
ெதாிPசவ நா. உ"க6 சடல ேவSனா... எ சடலைத

ேவSனா எ02கி 0! ேபா"க! எ"க மயினி..."

த"கமாவா ேமெகா/0 ேபச Aயவிைல. த தைலயிேலேய அA2

ெகா/டா. கதி அA2 ெகா/டா. ஆ/Aய!ப அவைள இ?2 த

இ0!! பகமாக இைண2 ெகா/A4தேபா2 @ ட ேகாபமாக

எ?4திக! ேபான2. ஆ/Aய!ப @ டதினைர க\ரமாக ைகயைச2,
மா இபA சமிைஞ ெச*2வி 0, ஆணியA!ப2 ேபா ேபசினா:
"ச!-இ-ெபட சா , இ2 தெகாைல இல. இ2 ெகாைல ஸா . நீ"க

க/0பிAக Aயாத அ!பA க/0 பிA+சாG வழ ேபாட Aயாத ெகால
ஸா ! எ த"க+சி மா ல க A வ4தBடேன, நா ச கா ஆ-பதிாி

@ A! ேபாேன. அ"ேக டாட இல. டாட இ4த சமய2ல ம42 இல.

அ4த ஆ-பதிாியில அவள கவனி+சி4தா ெசதிக மா டா. இ4த!

பாழா*ேபாற மா ட நா ம4திாி ைகயால வா"காம இ4தி4தா, நாH/0

எ ேவைல உ/0H இ4தி!ேப. கிைடகிற @<யில த"க+சி ம42

வா"கியி!ேப. இவ ெசதிக மா டா. இ4த மா 0 விவகாரத

அதிகாாி"க இ?தAகாம ஒ?"கா விசாாி+சி4தா, நாH இவேளாட

விவகாரத பாதி!ேப. இவ6 ெசதிக மா டா. எ தா* மாமா மக

ேமல, இ4த `!ேபாட மக அபா/டமா பழி ெசாலாம இ4தி4தா, எ
மாம ெசதிக மா டா. இவ எ த"க+சிய கவனி+சி!பா. அவ6

ெசதிக மா டா.

"சாி. இ4த காதாயி ஷைன ேபாO- பிA+சிகி 0! ேபானதா மாசான

ெசாலாம இ4தி4தா இ4த உடபிறவா சேகாதாி - எேனாட சேகாதாிய

ஆ-பதிாியில ேச 2 பிைழக வ+சி!பா. சாி ெதாைலய 0. எைனயாவ2

ஒ"க ஆ க ைகைய க A ேபாO- -ேடஷல ைவகா டா, நா ஓேடாA
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வ42 - எேனாட உடபிற!ப கா!பாதி இ!ேப. ெசதிக மா டா.
அதனால இ2 ெகாைல! தெகாைல இல! க ணைன எலாமா* ெகாPச"

ெகாPசமா* ெகான2 மாதிாி எேனாட த"க+சிய ச கா டாட"க,

அதிகாாி"க, எேனாட திகி 0 இ4த பயGவ, அ4த மாசான, இ4த சீ!
இ!A எேலாமா* ெகாைல ப/ணி டா"க. ஒ"களால ேக- ேபாட A=மா

ஸா ..."

ச% ேநரதி  தைலயிG, கதிG அA2 ெகா/ட த"கமா,

இ!ேபா2 இெனா அவதார எ0தவ ேபா க ஜிதா:

"ேபாO- எசமாHவேள! எ அைத மகன, ஒ"க ஆ க - ச கா 2ணிமணியள
ேபா 0கிற திமி%ல, அவ"க6தா ைக காG இக2 மாதிாி அA
அAH அA+சி, மிதிமிதிH மிதி+சிகா"க. இனா பா"க, இ4த
மHஷேனாட ைகயி காயத, உத0 கிழிPசி இகத பா"க! வல2 க/S

;"கி இகத பா"க! தனியா அக!ப டவ H அA+சி டா"க - இ!ேபா எ"க
ைக= காG ஒ"க ேமலப டா, எ"கள இ!ேபா ேகக2 யா? ஒ"க6

இளநீ ெவ A 0த பரமசிவ வவானா? இல, ஒ"கள மிர A பணியவ+ச

மா வவானா? இ!ேபா உ"க உயி - எ"க ைகயில! யா ைகயில? ெசாG"க

எசமா மாேர?"
இ!ேபா2 @ ட - பலாக மாறிய2. எேலா எ?42 ேபாO-கார கைள!
பா 2 /AயA2 ேனறினா க. ஒவைர ஒவ தளிெகா/0,

நிதான கைலயாத ஒசில , 'ெபா%"கடா ெபா%"கடா' எ% ர 0தனமாக!
ேபானவ கைள இ?2! பிAக, @ டதி அக!ப ட ழ4ைதக @ர<ட,

பிணமான மீனா சி, ேகாப4தணியாத க/ணகிேபா ேதாற, ஒேர அமளி... ஒேர

@+ச...

ச!-இ-ெபட பய42 வி டா . ேபாO-கார க தவிதா க. சீ!

ேதாGாித வாைழ!பழேபா 2வ/டா . ாிவாவைர எ0க@ட

இடமிலாதபA /AயAத @ டதி சிகிய ச!-இ-ெபட , "ெகாPச
ேநர மா இ"க" எற பலமான ர ேக 0 எ A! பா தா .
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சினாH, ேகாபாG உேள வ42 ெகா/A4தா க. அதி Zடவசமாக
அவ கைள! பா த ப, மீ/0 @ டமாகி, அவ க ேபாO-கார களிட
ேபாவத வழி வி ட2. ேகாபா, த ைகயி ைவதி4த M ேகைஸ ஒ

ஓரமாக ைவதா. சினா அைமதியாக! ேபசினா.

"நட4தைத வழியி ேகவி!ப ேட. நீ"க ேபாO-கார கைள அAக! ேபாற2
த!! அவ"க அவ"கேளாட கடைமைய+ ெச*ய வ4திகா"க."

"அவ"கள அAக! ேபாகல!பா... இ4த `! பயல அAக! ேபாேனா!

ெச%கி மவேனாட மிளகா* தைலய பறிகாம விடமா ேடா. ஓேஹானானா..."

"அ2B த!! `!, ேபாO-கார க, ப/ைணயா"க த"கேளாட
பதவிைய=, பணத= த!பா பயப02ற2 எ!பA த!ேபா, அ!பA நாம

அAக! ேபாற2 த!! அவ"க ஏைழக ேம அதிகாரத ஏவிவி0கிற2 எ!பA+
ர/டேலா, அ!பA நி கதியா மா Aகி ட தனிமனித கைள, நா

ெமஜாாி Aயா* இேகா எகிற2காக அAகிற2 ர/டதா! இதனால
நி கதியா* நிகிற நாமதா ேமG நி கதியா* நிகS!"

ச!-இ-ெபட ெகாPச சத ேபா 0! ேபசினா :
"நா"க `! ாி!ேபா

ெகா0ததால வ4ேதா. இ!ேபா மீனா சி

இயைகயாகேவ மரணமைட4தா எகிற2 ாி42 0, பPசாயதா இ!பA

தீ !பளி2வி டதா* ாிகா ைட ேளா- ப/ணிேவ. ஒ"க இZட!பA நீ"க

அடக ப/ணிகலா. ேயாI, `! - ஒேனாட பதவி தி%ல, விவகார
எ!பA விபாீதமா* மாறி 0 பாதியா? தாசிதா கி ட ெசா< ஒைன என
ப/ேற பா? ஒைன மா2ாி அறிBெக டவ"க, சின+ சின பதவியில
இகதாலதா ெபாிய பதவியில இகவ"க6 அறிB ெக டவனா
ேபாயி டா"க."

சமேயாசித தி ெகா/ட ச!-இ-ெபட ெசானேதா0 நிகவிைல.
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மீனா சி! பிணதி அேக ெச%, த ெதா!பிைய கழறி, ைகயி ைவ2

ெகா/0, சிறி2 ேநர ெமௗனமாக தைல கவி542 நிறா . இைத! பா த

ேபாO-கார க6, த"க ெதா!பிகைள கழ A ைககளி ைவ2 ெகா/0

அPச< ெசGதினா க.

ஐ42 நிமிடதி  ஆேவச!ப ட அதைன ேப, மன2
அ?தவ களா*, க/களி ெபா"கி, கன"களி வழி4த நீைர 2ைடக
மற4தவ களா*, அ!பAேய G"கி! ேபா* நிறா க. இ4த சாகி `!

ெவளிேயறிவி டா . இ2வைர அழாமG அ?ைகாிய அைடயாள"கைள

கா டாமG இ4த ஆ/Aய!ப, அ4த ஜன சதிர பாச சாகரதி, ஆேவச+
M ைட தணி2 ெகா/டவ ேபா தைறயாக அ?தா.

"மீனா சி, ஒனகாக எதைன ேப அ?Bறா"க பா மீனா சி, அனாைதயா+
ெசதாG, இ!ேபா ஒைன மக மா2ாி ஜன"க நிைனகிறத! பாக மா Aயா
மீனா சி? ஒனகாவ @Aயிகிற இ4த @ டத, ஒ தடவ பா2 0, அ!றமா

க/ண K0 மீனா சி. நாம அனாைத இல மீனா சி. ஒேவைள அ/ண

அனாைதயா நிக!படா2H - நீேய ெத*வமாகி இவ"கள ெகா/0 வ4தியா

மீனா சி? யாேம எ A! பா காம ேபான ; 0 @ ட வரSH
நிைன+ேச ெசதியா? சாேபா2 எைன நிைன+சியாமா... அ/ண,

அனாைதயா வி 0 0! ேபாயி டாேனH கல"னியாமா... உயி

ேபாBேபா2 - உ மன என பா0ப 0ேதா! எெனலா நிைன+ேதா!

நமள மா2ாி ஏைழய6 மனேன ஒ/S இக!படா2 மீனா சி - இக!
படா2!"

எவேரா இர/0 ேப ஆ/Aய!பைன! பிA2 ெவளிேய இ?2 ெகா/2
ேபானா க. ச!-இ-ெப க க/ கல"கியவரா* சினாைன! பா 2,

"அ!ேபா நா வர 0மா ஸா - ேடா/

ஒ ாி! ாிகா ைட ேளா-

ப/ணி0ேற" எறா . சினா உடைப அைசகாமேல, அைசக AயாதபA

பதிலளிதா:

"மீனா சிேயாட ாிகா ைட நீ"க ேளா- ப/S"க! ஆனா அவ ாிகா ைட
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நா"க இனிேம தா 2வக! ேபாேறா! ெராப ேத"- ஸா ... ஒ"க6

ப+ைச த/ணீ @ட ெகா0க Aயல!"
ேபாO-கார க ேபா*வி டா க.

வாதமடகி கக % ெந0மாக! ேபாட!ப 0, ெதைன ஓைலக

விாிக!ப டன. நாவித , 'பிணத E"க*யா' எ% ெசா< ெகா/ேட,

க/ணீைர, ைகயிGள ச"காேலேய லாவகமாக 2ைட2 ெகா/0, ச"

ஊதினா . உடைப+ சி< த ஓைச, மனிதனி ஜீவ மரண கணைக A!ப2
ேபா ஓ"காரமாக ஒ<த ஓைசகிைடேய, மீனா சி பாைடயி கிடத!ப டா.
நாவிதாி ைபய நிலகாிக ேபாட!ப 0, ெந! K ட ெச*ய!ப ட

கலயைத எ02 ைகயி பிA2 ெகா/டா. இத மீனா சியி

ஷH, அவ அமா இதர வைகயறாக6 வ42வி டா க. ஷகார

அமாB ெதாியாம க/கைள 2ைட2 ெகா/டா.

பாைடைய நாேப Eகினா க. ஆ/Aய!பைன= நாேப

ைகதா"கலாக! பிA2 ெகா/டா க. த"கமாைவ நா ேப அைண2

ெகா/டா க. பிண ெகா/0 ெசல!ப0வைத, பரமசிவ ; 0 ஒளி42
ெகா/ேட மாசான, மா , ம<கா, பரமசிவ மக ஆகிய நா ேப

பா தா க. நா, நா ஒைற கழிகாம ெப எப2ேபா
ெப"@ ட, பிணதி! பினா ேபான2.
தைறயாக, ெமைத ேபா<4த ப0ைகயி ப0க ெகா02 ைவத
மீனா சி, 0கா A, ஏெகனேவ விறக அ0க!ப A4த அ0கி

ைவக!ப டா. அவள2 ழ4ைத ெமா ைடயAக!ப ட2. அ4த+

சினPசி% ழ4ைத அமாைவ விேநாதமாக! பா த2. இ2தா அமாைவ!

பா  இ%தியான தண எப2 ெதாியாம, அ2 உ%திேயா0 பா த2.

அமா இ4தா, ேகாயி ளதி எ0கேவ/Aய 'பிற4த A' - தாயவ,
மAயி ைவ2! பிAதிக, தா*மாம %வ<க, தக!ப சிாிக,

ெத*வதி காணிைகயாக ெகா0க ேவ/Aய பிற4த Aைய, ெத*வமாகிய
அமாவிேக ெகா0க ேவ/Aய அவலநிைல ெதாியாம, அ4த ழ4ைத
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சிாிக@ட+ ெச*த2. 'தாயிலா! பிைள ஊ சிாிக ஆ' எற உ/ைம

ெதாியாம அ2 சிாித2.

"ழ4தய, சிைத ெகாளி ைவக+ ெசாG"க*யா" எறா நாவித .
ஆ/Aய!ப இ0!பி இ4த ழ4ைத=ட சிைதைய ெந"கினா. அவனா

நடக Aயவிைல. நாேப தளிெகா/0 ேபானா க. ழ4ைதயி

ைகயி, ெகாளிக ைட ெகா0க!ப ட2. அத ைகைய=, க ைடைய=
ேச 2 ஒவ ஒ! சிைதயேக ெகா/0 ேபானா . ஆ/A கதறினா.

அவைன=, ழ4ைதைய= னா ெகா/0 வ4தவ க, இ!ேபா2 பினா

ெகா/0 ேபானா க.

சிைதயி தீ பிAத2! சிைதயி ம 0மா?
--------------
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விறேகா0 ேச 42 மீனா சி எாி42 ெகா/A4தா.
மயான காைகக, அ"மி"மாக! பற42 ெகா/A4தன. Xணிவிக
அேக இ4த ேதா டதி எ ெசA ஒைற வைள2, சிைத2
ெகா/A4தன. ஒ சில சமாதிகளி ைளதி4த எகைல+ ெசAகைள,

ைமனா விக, அலகளா க 42 ஆரா*+சி ெச*2 ெகா/A4தன.
அகாைமயி இ4த கிறி-தவ+ 0கா A, ெவைள நிறதி சிGைவ
றிக6ட அைம4த சமாதிகைள! பா ைகயி ப02 கிட ப மா0க,
தைலகைள நிமி தி! பா !ப2 ேபா ேதாறிய2. அவ% நடமாAய எைம

மா0க ஒறிர/A, காக"க உ கா 42, 'உனிகைள' தி%

ெகா/A4தன.

மா/0 மA4ேதாாி மரண கைதகைள வி/0ைர!ப2ேபால, பைனேயாைலகைள
சலசலக ைவத ேப*கா% ஒ ப?த பைனேயாைலைய ;5த, அ4த ஓைல
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சிைதயி ப 0, தீேயாைலயாக மாற, சிைத! ைக அAயி ெச4நிறமகB, cனியி
கைமயாகB ேதாற, பைன மரகா0க வழியாக, ஆகாயைத 2ைளக!
ேபாவ2 ேபா ேபான2. ேப*காறி வி?4த ெதன" ைபைய,

சி 0வி ஒ% ெகாதி ெகா/A4த2.

G மானாகB, மாH! <யாகB, < ேவடனாகB உமாறி=,
தாவதி 2வகமாகB, தாக!ப0வதி AவாகB ேதா% உமாற
அலா2 ஒ மாற இலாத மரண, மB[கமாக ேகார தா/டவ
ஆ0வ2ேபா, சிைத!ைக ேப* கா% ஏறாேபா, ெநளி42, சிைத42
ஒ% பலவாகB, பல ஒறாகB, தீ நாைக ெதா"கவி 0 ெகா/0 ஆAய2.
மீனா சி எாி42 சாபலான2, அ4த அ-திைய, அேக=ள ஏாியி
கைர!பதகாக, ச% ெதாைலவி இப2 இபைத42 ேப

உ கா 4தி4தா க. இவ க தவிர ெபபாலானவ க ;0க6

திபிவி டா க. ஆ/Aய!ப, ழ4ைதைய த மAயி ைவ2 ெகா/0,
அவைன! ேபா ேதாறிய அத ெமா ைட தைலைய தடவி ெகா/0, எாி=

சிைதைய ஏகேதா0 பா தா.

"ெப/டா A ெசத 2ZAைய @ட ேககல" எ% ெசா<, யா இர/டாவ2
கயாண! ெப/ைண ெகா0க வராம இ42 விட@டா2 எபதகாக,
அமாBட வ4தவ ேபா ேதாறிய மீனா சியி ஷ @ட, எைதேயா
ஒைற! பறிெகா0த ஏக2ட நிறா.

'நா ேபா ட தா<ய @ட வி2 திH Aயடா பாவி'H நாக! பி0"கி 0+
சாபAயா* ேக6டா எ% அமாகாாி ெசானைத மன!பாட ெச*தி4த

அவனா, இ!ேபா2 அைத ஒ!பிக Aயவிைல. ஆ/Aைய! பா 2, "அ!ேபா
நா..." எறா.

ைம2னைன! பா 2 த"ைகயி தாபய வா5ைகைய=, ஏலாதவைன!

ெபற 'வலரகி' மாமியாைர= நிைனB ெகா/0 வ4த ஆ/Aய!ப,
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ைப கிட4த காபB தா<ைய எ02, ைம2னனிட நீ A, "இ4தா இ2
ஒம ேதைவயா இ" எ% ெசா< நீ Aனா. ைம2ன, அவ
ெசானத ெபா ாியாமேல, அ4த! ெபாைள வா"கி ெகா/0, தா ெபற
பிைளைய அ"ேகேய வி 0வி 0, தய"கி தய"கி சிைதைய! பா 2

ெகா/ேட ேபா* 'ெதாைல4தா.'

அவைனேய பா 2 ெகா/A4த @ ட இ!ேபா2 ெமௗனைத கைலத2.
"4தாநா ; 0! ேபாயி4த!ேபா அ/ணா+சிH ஆசேயாட மீனா சி

@!பி டா. இ!ேபா? மாவா+ ெசானா - 'E"ேபா2 ஒ K+! அ2 ழி
ேபா 0 இ?தா கா ேபா+' இ2 ெதாியாம 26ேறா 2Aகிேறா"
எறா ஒ கிழவ .

சினா, அவ! பதிலளிதா.
"அ2 சாிதா சாமி! மனித சாகலா. ஆனா மனிதல சாவதிைல. அ4த
ல2காக, நாம சா னால ஏதாவ2 நல2 ெச*யாம, இ!A K+ைச!
பிA+கி 0 K+ச! பறி! பாAனா த!பி<யா..."
ஆ/Aய!ப, ஆத"கேதா0 ேபசினா:
"நீ இIவளB ேபறிேய சினா; நீ @டதா த!! ப/ணி ேட!"
"என ப/Sேன?"
"ஊ ஜன"க எலா ஒ/ணா திர/0, `!ைப=, ேபாO-கார"கைள=
அAக! ேபானேபா2 நீ த0தி ேட. ெர/0 ெச%கி மவனயாவ2 ெவ A!

ேபா AகS! சாி ேபாவ 0... எ ைகயால ஒ ெகாைலயாவ2 விழாம!

ேபாவா2!"
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"இ4தா பா ஆ/A, நீ ெசா< ட; நா ெசாலல. அIவளBதா விதியாச.
ஆ/A, உன ஞாபக இகா? நா எ டாவ2 வ!! பAேபா2,

'திேவா0' வாதியா பிெரP+ ர சிைய! பறி+ ெசாGேபா2, கிலA

எகிற ஆ=ததால எதிாிகைள ெகானதா+ ெசானா. உடேன நா

கிலAH எ2காக! ெபய வ4த2H ேக ேட. வாதியா , ஆ0 தி0ன
திட மா2ாி விழி+சா. உடேன நா 'கி' ப/Sனதால கிலAH ேப

வ4ததா+ ெசாேன. உடேன, நீ 'கிAயா' இகவ"கள ெகாற மிஷி அதனால கிலAH ேப வ4திH ெசாேன. ஞாபக இகா?

சம2வ, சேகாதர2வ, ஜனநாயக ஆகிய ல சிய"க6காக 2வ"கிய

பிெரP! ர சி, கைடசில எேத+சாதிகார2ல A=ற2 காரண என?

ெசாG பா கலா..."

ஆ/A, ேகாபா உ பட எேலா சினாைனேய பா தா க. சினா

தனதாேன ேபபவ ேபா ேபசினா:

"ெபாளாதார சம2வைத வ<=%தாத எ4த! ர சி= ெவறி ெபறா2.

ெசா2ாிைமைய ஒழிகாத எ4த! ர சியிG ஆமா இகா2. ெவறி ெப%

ேபாரா ட2! ெபய ர சி. அ2ேவ ேதாவியானா கிள +சி. இ"Oஷி
ெசால! ேபானா னா ெசான2 ெரவGஷ. பினா ெசான2
ாிெப<ய. நா ெச*ய நிைனக2 ர சி! நீ ெச*ய நிைனக2 கிள +சி!

அதாவ2 நீ நிைனக2 மா2ாி ேபாO-கார கைளேயா `!ைபேயா

அA+சி4தாG சாி - ெகாH4தாG சாி - ேபாO-கார"க இைத த"க

Aபா

ெம/0 எதிரான நடவAைகயா* நிைன!பா"க. ெபா2 மக6

ேபாO- எறா கி6கீைரH ஒ எ/ண வர!படா2H, விவகாரத
ச ட ஒ?"! பிர+சிைனயா* பா !பா"கேள தவிர, ெபாளாதார! ேபாரா டமா*

நிைனக மா டா"க. தமிழக ?வைத= அடவத உள அதைன ஆ=த!

ேபாOஸு, ாிச I ேபாOஸு, இ4த ச டாப Aயி 'ேடரா' ேபா 0, நைம

ச A பாைனைய உைடகிற2 மா2ாி உைட+சி! இைத நீேய விபமா ேட!

அேத சமய ெர/0 விதைவ! ெப/க6காக! ேபாராA, அ4த! ேபாரா ட

ஊைரேய மாறியி. இைத மாற ேவ/Aய அளB மாற ஒ ர சி

ேதைவ!"
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"சாி, ஒேனாட ர சி தா என2!பா?" எறா பி+சா/A - மாசான ெச*த
ப2 K ைட ெந, அ4த! ர சியி கிைடமா எபைத அறிய

விபியவனா*.

சினா, ரகசிய ேபவ2ேபா ேபசி, த?த?த ர< Aதா.
"அைறP சாி, இைறP சாி, ஆ/Aைய உயியிரா* ேநசிகிறவ
நா. கிராம"க  A+ வரா* ேபாவத காவாசி காரண, பAத
பயக தா. இவக X Zவா பயக. அதாவ2 த"கைள கிய!

ப02ற2காக எைத= பிர+சிைனயாவா"க. இவ க மதியதர வ!பி

ேமம ட வ தக கலா+சாரதி வாாிக. இவ"க6 த2வ கிய

இல. தைலைமதா கிய. எலாவைற= தீ க!ேபாற2 மா2ாி பாவலா
ப/S இவ"க, யா @ட ேவSனாG ேசவா"க. தா"க

ெபாிசாகS"கற ஒேர ல சிய2காக, தியாக ெச*ய ேதைவயிலாத எைத=

ெச*வா"க. மா , மாணிக இ4த வைக! பயக... கா A ெகா0கிற2

ேலசான காாிய எகிற2னால, அைத+ ெச*2 டா"க. ஏனா இவ"க6,
இவ"கதா கிய. அதனாலதா ஆ/Aய மா2ாி ஏைழகைள E/Aவி 0,

அ4த ஏைழகேளாட அAவயி%ல எாி=ற தீயி ளி கா*வா"க. ஆ/Aைய ஆறி

தளி 0 அவ பிண மிதேபா2, இ4த! பயக, அ2ல சவாாி

ப/Sவா"கH என ெதாி=! அதனாலதா ஆ/A இவ"கேளாட

பிரைமயி இ42 வி0ப0ற2 வைர - நா காதிக தீ மானி+ேச. நா
இைடயில தைலயி A4தா, இ4த ஆ/Aேய என விேராதமா* மாறி

இகலா! அேத சமய இவைன ஆபதி இ42 மீ கிற2காக அ!ப!ேபா
யசி எ0திேக. ஆனா நாH ஒ த!! ப/ணி ேட! ஆ/Aைய

அளB ேம தவிக வி 0 ேட! இதனால மீனா சி இறக ேவ/Aயதாயி 0.
அ/ணா+சிய ேபாO- ைகைய க Aெகா/0 ேபானா"க எகிறத ேக ட
அதி +சியிேலேய அவ ெசதிகலா! இ4த வைகயி நாH ஒ

ெகாைலகார தா..."

ேகாபா ேபச Aயாம விகி2! ேபான சினானி 2ைக த A
ஆவாச!ப0தினா. சினா ெதாட 4தா:
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"ஒ வைகயி மீனா சிேயாட மரண ஆ/Aய!பேனாட இழ!. இெனா

வைகயி இவ மரண தா நா ெச*ய!ேபாற ர சிேயாட விைத! மீனா சி

ஊன ாீதியி இற42, ந ர சியி ஞான ாீதியி வாழ! ேபாகிறா! நைடய
ர சி, ெச2, உயி ெகா02 டா."
"சாி, ஒேனாட ர சி தா என? நா ெவளாைம ெச*த நில கிைடமா?
ஆ/Aேயாட பமா0 கிைடமா? அத+ ெசாG!"
"ெசாGேற! நைடய ஊ நைடைறய கவனி+சாேல, உலக நைடைற
ெதாி=. ஓ"கி வள 4த பைனமர2ல ஏறி, பயினிைய இறற2 எப2

அபாரமான ேவைல. ெபைம!பட@Aய சாதைன. ஆனா அ4த ெதாழிைல+

ெச*பவைன, பைனேயறிH ேகவலமா! ேபேறா. கிண% ேபா* ெவA
ம4த வ+சி பாைறைய பிளகிற2, எலாராG ெச*ய Aயாத ேவைல. அ4த

ேவலய+ ெச*பவைன ேகவலமா* நிைனேகா. அ4த ேவைலைய+

ெச*பவைனவிட, அ4த ேவைல கா/ ரா

எ0கிறவ ெபாிய

மHஷனாயி டா. இ2மாதிாி - அ?ைக எ02 0 தைத ெகா0கிற

ேவைல சலைவயாள ேவைல. அவ"கள வ/ணாH ெகாதAைமயா*

வ+சிேகா. ப/ைண நில2ல அG பகG ேவைல ெச*=றவைன

பைறயH தளி வ+சி ேடா. இ!பA கZடமான ேவைலக ெச*றவ"கைள

ேகவல!ப0தி அ4த ெதாழிகைளேய ேகவலமாகி ேடா. ஏைழக,

ேகாைழகளா* இ வைர ஏ*!பவ க தா ேம*!பவ களா* இ!பா"க."
"ேம*!பவ கைள என ெச*யSH ெசாGற" எறா இ0ப.
"ெசாGேற! நம சதாய2ல உைழ!பவ - ேம*!பவ எகிற பிாிேவாட
இெனா பிாிB இ. இ2 அதிகார வ க. நில!பிர2வ ஆணவ,
தலாளி2வ கபட ெகா/ட இ4த அதிகாரவ க4தா, சKக சம2வதி

த எதிாி! ஒ கெலட னா கிளா  'நீ"க'H ெசால @டா2.

'கெலட ெசானா 'H தா கெலட கி ேடேய ெசாலS.
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"இ4த மாதிாி ெகாதAைமதனைத ச"கி< ெதாடரா* ெகா/ட நி வாக
அைம!பி, சKகதி பணகார பணகாரனா* ஆகிறா. ஏைழ

ஏைழயாகிறா. இதனா நா0 ேனறலH நா ெசாலல. த4திரதி!

பிற எIவளேவா ேனறி இேகா. இேத ஆ/A இைன ேபாO-ேடஷேன ந0"பA ர சி ெச*ய A=2னா - அ2 நா ேடாட

ேனற. இேத ஆ/A இப2 வஷ2 னால இ!பA+ ெச*தி4தா,
அவ ேபான இட G ைள+சி. ஆக நா0 நலா ேனறியி.

அேத சமய நா0 ேனறிய அளB நமள மா2ாி ஏைழக ேனறல.

ப-ஸுல ேபான ேகாபாைல வழிமடகி, ம2ைரயி லாக!பி அைடகிற கால
ேபாகல! அேதசமய அவைன எைன மா2ாி ஒ பற!ைபய..."
"ஏ, அ!Aெயலா ெசாலாத!பா..."
"எைன மா2ாி சாதாரணமானவ மீ கிற அளB கால வ4தி. சKக

சம2வ2காக ச கா - நில+சீ தித ச ட வ4த2. ஆனா எேலா

பினாமி ேப ல எ?தி வ+சிகா"க. நம வ4த மா0"க, அவ"க ; ல ேம=2.

நாம ைகைய க Aகி 0 மா இேகா. ஒ நிக5+சிதா ஞாபக வ2.

க ேதா ட2கார"க, ர"க ேதா டைத அழிகாம இக, K"கி
ககைள+ ெச2கி, மிளகா* ேசாைற+ ெச*2, ஒ பாைறயில வ!பா"க. கப

தின வகிற ர""க, இைடயில இகிற மிளகா* ேசாைற திH 0 அ!ற எாி+ச தா"க Aயாம K"கி ககைள எ02 ஒைற ஒ%

அA+சிகி0. க ேதா ட பதிரமா* இ. இ2மாதிாி நா வ%ைம
எகிற மிளகா*+ ேசாைற+ சா!பி 0, வ!வாத, ெமாழி, ஜாதி த<ய

ககைள ைவ2 அA+சிகி0ேறா. நம+ ேசரேவ/Aய க ேதா ட

பதிரமா* இ."

"நாம ேதா ட2ள இற"கS. ககைள ஒAகS. அ2 வழிய+

ெசாG."

"ெசாGேற! சKக உறB, ெபாளாதார உறவி அA!பைடயி அைமPச2.
உறB மனிதாபிமானேமா, மனிதாபிமானதி உறேவா ேதைவயிைல. எ4த
ஜாதியா* இ4தாG, அ4த ஜாதியி ஏைழயா* இ!பவ ஹாிஜ தா.
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நீைரவிட, ரத அ?தமா* இகலா. ஆனா பண, ரதைத விட
அ?தமான2. பணகார பணகாரேனா0 ேசேபா2, ஏைழ ஏ ஏைழேயா0
ேசர@டா2?"
"இ!ேபா யா!பா ேசர@டா2H ெசான2? ேசற2 வழிய+ ெசாலாம..."
"ெசாGேற! நாைள எ"க ேசாில - நாம எலா அதிகாைல ஐ42 மணி

@0ேவா. ேசாில @டSH அகபாவ2ல ெசாலல. ஆ/டா/0 காலமா*

அடகி ைவக!ப ட பதிைய னித! ப02ற2காக - நமள ஜாதி

இலH நி'பிக2காக @டSH ெசாGேத. இ"க இகிற இப2

ேப - ேசாியில ேத%ற !ப2 ேபமா* ஐ42 மணி @0ேவா! @A நம

மா0கைள ைக!ப%ேவா! நம ேப ல இகிற பினாமி நில"களி ஏ

க 0ேவா - சாிதாேன!"

"சாிதா! சாிதா! மாசானதி ட இக ெநG K ைடய எ0கS!
சின2ைரகி ட இ42 Kவாயிர, Kவாயிர 'பாைய வா"கி, Kைகயா
0ப2, நயினா 0ப2 ெகா0கS. ெச%கிமவ ேக-

ேபாடமா ேடH ெசாGதானா..."

இத சிைத எாி42 A4த2. அ"ேக @Aயி4த அதைன ேப எ?42,

சிைதகேக ேபானா க. அ-திைய எ02 ெகா/0 ஏாிகைர! ேபா* நீாி

கைரதா க.

சினா அவ கைள உஷா ப0தினா.
"மற42டாதீ"க - ேமள+சத ேசாியில ேக ட2 வ42டS. க ணத

எ!பAயாவ2 அ"க ெகா/0 வ42டS. ஆனா யாைர= அAக!படா2...

மீனா சி, எெனன காரண"களா மைற4தாேளா... அ4த காரண"க

ஒழிவதகான காாிய"கைள+ ெச*ய!ேபாகிேறா! இ2 மீனா சி அ-தி சா சியா*

நா எ0கிற சதிய! மீனா சிேயாட அ-தி, ந ர சி அ-திவார!"
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எேலா திதா* பிற4தவ க ேபா, ஊ திபினா க.
ஆ/Aய!பனிட இ4த ழ4ைதைய, சினா, காதாயியிட ெகா0!பதகாக
எ02 ெகா/0 ேபா*வி டா.

Mயதி M0 தா"காம, ஆ/Aய!ப த"ைகைய சாதி ைவதி4த

Kைலயி சா*4தி4தா. எ" இளி ஆதிக. ஊேர E"கி வி ட2.

ெவ%ைமயி ெவைம தா"காம, அவ தவி2 ெகா/A4த ேபா2, "நா
வரலாமா" எ% ஒ ர ஒ<த2. த"கமா.

சா!பா 0 த 0டH, ஒ ஈய! பாைன=டH வ4த த"கமா, அவ னா
வ42 அம 4தா. சாதைத! பிைச42 அவ வாயி ஊ Aனா. பிற

"அமாதா சா!பா ட ெகா/0 ேபாக+ ெசானா" எ% ெசால ேவ/Aயைத

நா வா ைதகளி ெசானா.

"த"கமா எைன ைகவிட மா Aேய!"
த"கமா அவ ைககைள அ?4த! பிAதா. ஒவ ைகைய ஒவ பிAக, க
ெதாியாத அ4த இ A இவ, எ2B ேபசாம, ஒவ உளதி
இெனாவ வியாபிக, ஒவ ேமனியி இெனாவ உயிராக, உள"க
த?வி ஒ%ப டைத கா 0 வைகயி ைகேயா0 ைக கலக, ேதாேளா0 ேதா

உரச, பிற ஒவ ேதாளி ஒவ தைல=, ஒவ தைலயி இெனாவ
ேதா6மாக ேலசாக க/ணய 4தேபா2 ேசாியி ேமள+ சத ேக ட2.

ஆ/Aய!பH த"கமாB சி< 2 எ?4தா க.
----------

20

ஊ + ெச!காக ஒ2க!ப ட இடேபா ேதாறிய ேசாி! பதியி,
ெபபாலான Aைசக6, நைடவாச, றவாச கிடக 0, ைறயான

வாசேல கிைடயா2. ஓைலத Aகதா வாச கதBக. உைட42 கிட4த மண
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க ைடக தா ேஸாபா ெஸ 0க. சைமயலைறதா சயன அைற. Aைசகளி

0மி ேபா<4த ஓைலக ெசலாி2, அத இ2க காறா

அைலகழிக!ப 0, ேசாியி வட! பதியி இ4த னீ-வர ேகாயிG,
அ +சிக!ப டைவ ேபா வி?42 ெகா/A4தன. மனித க னி42 ெகா/ேட

நிக ேவ/Aய Aைசக. ெதா டா விழ@Aய ம/ வ க. ெதாடாமேல

வி? சில4தி வைலக.

னீ-வர ேகாயி க!பி, ஜாதி - ஹாிஜன"கைள வரேவப2 ேபா

மாவிைல ேதாரண க ட!ப A4த2. Kல விரகதி னா, 'ச வ ஜாதி
ெச2, சமத ம ஜாதி பிற4த2' எ% எ?2களா ேகால ேபாட!ப A4த2.

ேகாயிG னா உள ஆலமர Eைண+ றி க ட!ப A4த சிெம/

ேமைடயி சினாH, இH ஒ சில ஹாிஜன வா<ப க6 நி%ெகா/0,
ஊ ைனைய ேநாகி ெகா/A4தா க. காதாயி=, இH சில
ெப/க6, இ0!பி ழ4ைதகைள ைவதி4தாG அைவ இலாதைவ ேபா
இய"கி ெகா/A4தா க. காதாயியி கணவ 2க!ப, ஒ தவி

ேமளைத தாளேதா0 அAக, அ4த தாளதி ஏறாேபா, ஒ எ 0 வய2+
சின! பய 'சி"கி' ேபா டா. ெனா நா அரசா"க விழாவி அைம+ச

ெகா0!பதாக இ4த சீைடகைள வா"க Aயாம ேபான ஹாிஜன+ சி%வ க6,
சி%மிக6 சினா வா"கி ெகா0தி4த தாைடகைள அணி4தவ களா*,
அவ எ?தி ெகா0த ஒ பாடைல SS2 ெகா/A4தா க.

ஊாி<42 ஒவ ஒவராக, இவ இவராக வ42 ெகா/A4தா க.
சாமேகாழி @வ!ேபாகிற ேநர. 2வ ந சதிர ட வி0 கால. பி+சா/A,
ச-ெப/டான ஒ ஆசிாிய , னியா/A த<ேயா ெமாதமாக வ4தா க.

ஆ/Aய!பH, த"கமாB, ஒவ ைகைய ஒவ பிAதபA வ4தா க.
அவ க வ4த ஐ42 நிமிடதி, ேகாபாG, அவ த4ைத, த"ைகக6
வ4தா க. அைரமணி ேநரதி கிண% ெவ ட! ேபா* காெலாA42

கா/Aராடரா ைகவிட!ப ட ேலாக, பளி@ட ச

Aபிேக 0 ம%க!ப 0

'டBனி' ச கா க?ைதைய ேம*க Aயாம, எைம மா0கைள ேம*2
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ெகா/A மகைன! ெபற மாடசாமி, சாைலேயார ச கா மரைத

ெவ 0பA E/Aவிட!ப 0, பின ைக=" களBமாக! பிAப ட ேபா2 -

மரவியாபாாியா ைகவிட!ப 0, ைகவில" ப ட காதவராய, த டாசாாி
த"க+சாமியிட 'Kேதவி' எ% அAகA அ +சிக!ப ட ஆசாாி! ைபய

ஆ%க, ப/ைணயா களி வய< கிைடேபா 0, வயி% விைட காணாத
ச/க ேகானா , நாவித , சலைவயாள த<யவ க ஓA வ4தா க.
காதாயியி இ0!பி இ4த மீனா சியி ழ4ைதைய, த"கமா

வா"கியேபா2, "இ4த ேமள+ சத2லேய ஆ/A அ/ணா+சிய, ஒன தா<

க ட+ ெசால 0மா" எறா காதாயி. த"கமா நாணவிைல. ெப/ைமயா
'பசைல நிற' படரவிைல. காதாயிைய @ 42 பா 2 ெகா/ேட "நா

இ!ேபா இ4த ஊ திாிேயாதனாதிபதிகள Aக வ4திகிற திெரௗபதி" எறா ேகாயி ஒறி  நட4த ஒ விG! பா 0 நிக5+சிைய நிைன2
ெகா/ேட.

இத இH பல @Aவி டா க. சினானா ஓரளB 0ப+ ைமைய

ைற2 ெகா/ட ேசாி விதைவ Kைகயாவி மைனவி=, ஜாதி விதைவ

நயினாரமாB, இH பல ஏைழபாைளக6 அ"ேக ஓேடாA வ4தா க. ேசாி
Aைசக க\ர!ப டைவ ேபா, காறி சி< தன. வாதமடகி மர"க6,
Xவர கிைளக6, ஒ%ட ஒ% ேமாதி க ஜிதன. கலா* இ4த னீ-வர
உயி ெப%, மனித அவதார"களா* மாறிய2 ேபாலB, ேசாி ஜன"க6 சாதி
ஜன"க6 ஜாதிைய ெதாைல2வி 0, ஏேதா ஒைற க/0பிA!ப2
ேபாலB, ஒவைர ஒவ திதாக! பா !பவ க ேபாலB, இ2வைர
அ!பA! பா காம ேபானத! பிராய+சித ேத0பவ க ேபாலB, ஒவ
ேதாளி இெனாவ ைக ேபாட, னீ-வரனி திாிMலைத, ேபா ேகால
X/டவ க ேபா பா தா க. கிழி4த ேவ AகளிG, மகி!ேபான
ேசைலகளிG, ஒ Aய வயி%களிG, ஏேதா ஒ% த 0!ப ட2. மான!

தமான! அPசி அPசி சாக விபாத ெச%! ெச2 வா5வைதவிட, வா542

சாக நிைன ைவராகிய. யா, யாடH அதிகமாக! ேபசவிைல. வாயி

ேவைலகைள க/க எ02 ெகா/டன. னீ-வரH க !Xர
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ெகா6தாமேல அநீதிகைள ெகா6தி, அகிரம"கைள உைடக! ேபாகிற

மனிதாபிமான பதி! பரவச!

ஆ/Aய!ப @ டைத! பா தா. மீனா சி இறகவிைல. இவைர

வாழாம ேபானவ இற4தபிற வா5கிறா. அகிரம"கைள கைளயேவ/0

எற இதய"களி நாA2A!பாக, அதகாக எைத= ெச*ய தயாரான

கர"களி எஃகாக வா5கிறா. ஒ த"ைகைய வி 0ெகா02 பல த"ைககைள+

சபாதிதவ ேபா, ஒ தா*மாமைன! ப<ெகா02, பல 'அமாகைள'

ெப% ெகா/டவ ேபா, ஆ/A @ டைத! பா தா. தனி மனிதனாக

நி% சதாயமாக மாறிய அவைன, சதாயமாக நிற @ ட, தனிமனிதனாக
உமாற ஆன2 ேபா, அவைன ஒ ேசர! பா த2.
ஆடவ க வாிைச வாிைசயாக நிறா க. அைனவ ேவ Aகைள தா பா*42,

ேதா 2/0கைள தைலயி கிாீடமாக க Aய 'ம2ைர ;ரக' ேபா மா ைப

நிமி தி நிறா க. அ4த மா க இதய"க6 கவச ேபால நிமி 42

நிறன. 'சின!பய மவHள பாேர' எப2 மாதிாி பா 2 ெகா/A4த சில
ேசாி கிழவ க, ளிகா* KAய ேபா ைவகைள ;சிெயறி4தா க.
சினா ஆணிதரமாகB அைமதியாகB ேபசினா:
"இைறயி இ42, நம நல கால. ேசாி Aைசக6, ஜாதி Aைசக6
ஒ/ணாயி 0. இனிேம நா நடத! ேபாற உாிைம! ேபாரா டதி யா,
வ!வாத பாைட ேபா த Aயா2" எறா.

அவ ெசா< Aத2 ஆ/Aய!ப, "க ணத காSேம" எறா. அ4த!
பகமாக அதிகாைலயி 'வாகி"' ேபா க ணைத, /0க டாக க A

ெகா/0 வவத ஏபா0 ெச*ய!ப A4த2. சினா, க ண கடத!ப 0
வவைத கவனி!பதகாக ெவளிேய ேபாக! ேபானேபா2, ஊ க ணைத,
நாேப Eகி ெகா/0 வ42, சினானி னா நி%தினா க.

சினா Eகி ெகா/0 வ4தவ கைள கA4தா: "ஏ/டா ெபாிய மHஷன
வGக டாயமா ெகா/0 வ றி"க? @!பி டா தானா வவாேர?"
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"நா"க பய42 @!பி ேடா. அ!ற நய42 @!பி ேடா. அவ மா ேடனா -

அ!ற4தா" எ% த வயிறி க ணதி 2ைக ைவதி4தவ.

K+சிைரக+ ெசானா. க ணைத! பா 2வி 0, அனி+ைசயாக தைலயி

க Aய 2/ைட எ0க! ேபானவ க, அவைர பிற '2/0' ேபா0வ2ேபா
பா தா க. பரபைர! பழகதா எழ!ேபான ஒ கிழவ , காேம

காேபா 0, க\ரமாக உ கா 4தா .

க ண உடெலலா ஆட, ேபச Aயாம, ஆ 0 A மாதிாி நிறா . எ2Bேம
ாியாத2ேபா, க/கைள கசகி ெகா/0, பி எலா ாி4தவ ேபா
@ டைத! பா தா . சினா அவைர ஆ%விதா.

"ஒம ேப ல எ"க6 ேகாபமில! ஒைடய நிைலைமயி நா இ4தாG
இ!பAதா நட!ேப! ேபாவ 0. ச ேவ நபர சம-கித ம4திர மா2ாி
ரகசியமா* வ+ச2 ேபா2. யா யா - யா யா ேப ல, எ4ெத4த நிலத -

பினாமியா* எ?தி வ+சிகா"க எகிறத ெசா<0. ஒைம வி 00ேறா.

இ2ல நீ ெவ க!ப0ற2 அவசியமில. ஒம அவமான!ப02ற2 எ"க

ேநாகமில. அேதாட நீ ெபாிய மHஷ. நீ ஏைழக நில2ல வில"க

ப/Sன2 மா2ாி நா"க ஒம உடல வில"க ப/ணமா ேடா. பய!படாம

விவரமா+ ெசாG."

சினானி சிேனகித பாவமான ேப+, க ணதி ெகாPச ைதாியைத

ெகா0த2. தைன க/ட2, 2/ைட எ02 இ0!பி க 0 '2/0!
பயக' @ட இ!ேபா2 தா பா*42 நிபதா அதி 42 ேபானாG, அவ
சாம தியமாக! ேபசினா .

"அட"க ப டாைவ பா தாதா விவர ாி=. ேபா* எ02கி 0
வர 0மா? ஒ ெநாAயி வ420ேற."
க ண ைழ4தேபா2, சினா சிாி2 ெகா/ேட ைழ42 ேபசினா:
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"ஒம ேமல எ!பA தனி!ப ட விேராத கிைடயாேதா - அ!பA தனி!ப ட பாச

கிைடயா2. ஒைம ேராத இலாமேல த!ேபாேறா. விேராத

இலாமேல KPசிய கிழிக! ேபாேறா. யாகி ட கரA வி0றீ ? Eக2ல

எ?!பி ேக டா @ட, ச ேவ நபைர+ ெசாறவ நீ. நீ ெசா<தா ப டா
நிலத ப/ைணயா"க பினாமியாகியிகா"க. ெசாறீரா - இல திB

திBH திவ 0மா?"

திவி வி0வா"கேளாH, திதிெவ% விழித க ணதி ஒ%

ாி42வி ட2. 'இனிேம இ4த பயகைள, யா எ2B ெச*ய Aயா2.
நமேக ெபாலா!' மடமடெவ% ஒ!விதா .

"ேப+சி2 ள2ல - பரமசிவ நில இப2 ஏக ல, பதிைனPசி, தைல -

Kணா* அைடகலசாமி, ஆ/Aய!ப, மயானதிர, பிைளயா , ெபமா

ேப இ. கி ட!பா நில2ல ளதA பாசன பி+சா/A ேப ல!"
"ச ேவ நபேராட ெசாGேவ!"

க ண ச ேவ நபட ெசால+ ெசால, சினா றி2 ெகா/டா.

கைடசியா* ஒ ேகவிைய ேக டா.
"ஒம நில யா ேப ல இ?"
"எனகாவ2 வில கிைடயாதா?"

"ஒம வில @டா2 - வில"தா ேபாடS! சாி ெசாG."
"எேனாட நில2ல பிைளயா ேகாயி பக2ல இகிற நில, இ4த
கிZண ேப ல இ."

"பிைளயா ேகாயி நில - ேகாயி ெசாதா+ேச?"
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"இல - அத ப டா! ேபா 0, அ!ற இவ ேப மா2ேன."
"நல2. காதாயி இவ காபி ெகா02 0 ஒ ; லேய இவர ெகாPச
ேநர2 காவGல ைவ."

க ணைத இர/0 ேப தளிெகா/0 காதாயியி ; 0! ேபானேபா2,
இH ச-ெப/Aேலேய கிட இ0ப சாமி=, இெனாவ

மீைசகாரைன தளிெகா/0 வ4தா க. அவ தைலயி இர/0 எ/ெண*

Aக இ4தன. மீைசைய சினானி னா நி%திவி 0, "உளைத+
ெசாG - இலனா 2ல AH க 0ேவா" எறா இ0பசாமி.

மீைசகார அ4த மீைச ப0பA தைரயி வி?42, @ டைத வண"கிவி 0!

லபினா:

"சாமி சதியமா* ெசாGேத - இ4த எ/ெண* Aன பளி@ட2 மாேனஜ

ஜ<"கதா ெதகாசில ரகசியமா விக+ ெசானா. ேக ல இ4த

பிளிய6 ேகா2ைமைய தாளி+ ரைவயா கி/A ெகா0க2காக

பளி@ட2 வ4த எ/ெண* AHH சதியமா* என ெதாியா2.

ெநG வ/Aல அ4த ேதவAயா மவ தா ெகா/0 வ42 ேபா டா. இ2தா

நிஜ."

ஆ/Aய!ப ெப4தைமயாக! ேபசினா:
"பரவாயில அ/ணா+சி! நீ என சின வயசில ெநா" ெவ A ெகா0தைத
மறகல, சாி நீ= எ"க ஜாதில ேச. இலனா ம<கா ஒ மக ேமல= பழி

ேபா0வா."

மீைசகார ச4ேதாஷமாக+ ேச 42 ெகா/டா. சினா @ டைத

உசாக!ப0தினா.

"நா எ ேவைலைய ராஜினாமா! ப/ணி ேட. இனிேம வா54தாG
தா54தாG உ"கேளாடேய இ!ேப. இ!ேபா நாம ஊ 42, நம
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ேப ல இகிற ெபா கைள ைக!பற! ேபாேறா! ச ட!பA நம+

ெசா4தமான நில2ல உழ!ேபாேறா! ஆனா யாைர= நா

அவமான!ப0த!படா2. ச 0! 0H காாியத A+சிடS. நாG

Kைலயில= அவ"க ேபாOஸு! ேபாகாதபA ஆ கைள நி%தியிேக.

இ4தாG சீகிரமா* AகS. ற!ப0ேவாமா? ம+சா! நீ ேமளத அA=.

ேட* பயGவளா... நா எ?தி ெகா0த பா ைட! பா0"கடா..."

@ டதின னா 2க!பனி ேமளதி ஏப சி%வ சி%மிய
பாAனா க. சினா னீ-வராிட இ4த திாிMலைத எ02

ஆ/Aய!பனிட ெகா0தா. ஆலமரேதா0 ேச 2 க A ைவக!ப A4த

@ ைமயான பிதைள ேவைல எ02 பி+சா/Aயிட ெகா0தா. சி%வ

சி%மிய தாள நயேதா0 பாAனா க.
திய ஜாதி திய ஜாதி
திய ஜாதி பிற2

ைம ெகா% நைம ஆக
திய ஜாதி பிற2!

பள ஜாதி ெசத2; பைறய ஜாதி ெசத2.
கள ஜாதி ெசத2; பிைள ஜாதி ெசத2.
றவ ஜாதி ெசத2; 0ப ஜாதி ெசத2.
ெர A ஜாதி ெசத2; ெச A ஜாதி ெசத2.

ச வ ஜாதி ெச2ேம சமத ம ஜாதி பிற2!
(திய)

நா டா ஜாதி ெசத2; நாடா ஜாதி ெசத2.
நா=0 ஜாதி ெசத2; நா*க ஜாதி ெசத2.
கB/ட ஜாதி ெசத2; ெகௗட ஜாதி ெசத2.
பலஜாதி ெச2ேம பா டாளி ஜாதி பிற2!
பா டாளி ஜாதி பிற2!
(திய)

அணிவ!ைப அறியாதவ க @ட அணிவ2+ ெசறா க. ஊ வல
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ேபாலB, தீவ A ெகாைள ேபாலB, ஊ ஐப2 ேபராக cைழ4த

@ டதி, இ!ேபா2 பல , ெசாலாமேல ேச 4தா க. யா ேகளாமேல அ4த!
பா ைட! பாAனா க. @ டதி னா, ஆ/Aய!பH, சினாH
க\ரமாக! ேபானா க. காதாயி=, த"கமாB அத அ0தாேபா
ேபானா க. ஏேதா ஒைற அைடயாள க/0ெகா/ட தி!தியி, பல மதிேம
Xைனக @ டைதேய ஒ மதிலாக நிைன2, அர/ேபா ஆனா க.
ஊாி உள ெபபாலான ஏைழ மக - ஆறA உடைப 'நாகA' @னி
%கி நடமாA வ4த அ4த ேறவகார க, இ!ேபா2 ஒ பைனையவிட
உயரமான நீளதி உட, ஆறA அகலதி மா " ெகா/ட, இ2வைர

பா தறியாத ஒேர ஒ அர மனிதைன! ேபா ேதாறினா க. ஒ 0!ேபா ட

ரவிைகக6, கிழி4த ேசைலக6, இ2!ேபான ேவ Aக6, அ%!ேபான

2/0க6, அ4த அர மனிதனி ஆைடகளாக, பைழய ஜாதிகைள+ சாAய திய
பாட, அ4த மனிதனி ஆமிக ரலாக, ஆெணேறா, ெப/ெணேறா
இலாமG, அ4த இயக அலாமG ேதாறிய அ4த அ தநாாீ-வரதி
ஒIெவா அA= ேபரAயாக, ஒIெவா வா ைத= தியேதா

பிரேமாபேதசமாக, ஊாி ஒIெவா உ%! கதிகல"கி, பின 'கதி'

க/ட2ேபா எதிெரா<யா* ஒ<த2.
--------------

21

பைழய ஊ + சாவA க டடதி அேக உள திய க டடதி னா

@ ட ேபா* நிற2. @ 0றB+ ச"க க டட அ2. சதைத ேக 0 உேள

E"கி ெகா/A4த @ 0றB தைலவ , தெசயலாக கதைவ திற4தா . ஏேதா

கிறி-தவ க பாAெகா/0 ேபாவதாக நிைனத தைலவ , ஆ/Aய!பைன!
பா 2வி 0, அ4த! பயதிேலேய அவைன அ02 நிபவ கைள! பா க

விபாம, கதைவ+ சாத! ேபானா . கதவி ஒ பதிைய KAவி 0,

இெனா பதிைய Kட!ேபான ேபா2, பி+சா/A அவைர= அ4த கதைவ=

ஒேசர இ?தா. "வி 00!பா - வாேர" எ% தைலவ கத, பி+சா/Aயி
இ! பிA, ெவ/ெண*! பிAயாக, தைலவ ெவளிேய வ42 இர/0
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ைககைள= Eகி தைல ேம ெகா/0 ேபா* ைவ2 ெகா/0, "நீ"க என

ெசானாG ேகேக! எலா! பயGமா+ ேச 42 எைன= ேமாச

ப/ணி டாHவ. நீ"க என ெச*தாG, என+ ச4ேதாஷ4தா" எறா

அ?2ெகா/ேட. சினா அத Aனா:

"இ!ேபா அ?Bறீ ! அ!ேபா இ4த ஆ/A அ?தா! அவ த"க+சி அழAயாத
இட2! ேபாயி டா! ஒ வா த பரமசிவத த A ேக [ரா? அநியாயத

த A ேககாதவ 2க= த A! பா கிற கால வ42கி 0 இ*யா...
@ 0றவ... 0ப உறவா ஆகின ஒம இ!ேபா என ெச*ய! ேபாேறா
ெதாி=மா?"

"சைபயில நா ேதா!கரண ேவSனாG ேபா0ேற! என

ெசானாG ெச*=ேற! நாேன ஒ"ககி ேட வர!ேபாற சமய2ல நீ"க எகி ட

வ4திகி"க."

"ேயாI, இ2 சைப - @ 0றB+ ச"கமில. இ4த த6! ேப+சிலா
ேவ/டா."

"என ெச*யS ெசாG"க."
"சாி ேபேர ட எ0. எதன ேப ; ல - எதன ேப ேப ல - எதன மா0 இ.

விவசாய கவி இH+ ெசாலS. ேபேர ட எ02கி 0 வா. உ

சீகிர."

@ 0(றB) தைலவ , ைப/

ெச*த ஒ ெபாிய ேநா 0! தகைத எ02

ெகா/0 வ4தா . ஆ/Aய!ப அத Aனா:

"கதவ! X A 0 வாேவ! இலனா மா பய ச"கத ெகாைளயA+சி 0

பழிய எ"க ேமல ேபா0வா."

சினாH தி[ெர% ஒ ேயாசைன.
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"ேகZ ைக ெகா/0 வா."
தைலவ உேள ேபா*, ேகZ ைக ெகா/0 வ4தா . அத அ ைட பைழய

காலணா நாணய ேபா ம"கியி4த2. சினா அவர2 ைககளிேலேய அ4த

ேநா 0 இபA பிாி2ெகா/0, "ேகZ பால- ஆயிர 'பா* பதிைனPசி
கா இகS. இகா?" எறா.
"அ2 வ42..."
"நா"க தி 0 @ ட இல*யா... பணத ெதாடமா ேடா. ேபல- பண
இகாH ெச ப/ற2காகதா ேக ேட!"

"அ2 வ42... ஒ அவசரH மாசான ராதிாி ஐ4L% ேக டா."
"மீதி ஐ4L% 'பா* பதிைனPசி கா?"
"மா அவசரH..."
"ஏ*யா, @ 0றBனா எெனH ெதாி=மா*யா? ஊேர ஒ 0பமா* இ42

எலா ெதாழிைல= ெச*=ற2காக அைமக!ப ட ல சிய @ 0றB. காகா

@ட ஒ/ணா+ சா!02. மHஷH ஒ/ணா உைழ2 ஒ/ணா+

சா!பிட@டாதா எகிற ேகவி விைடதா*யா @ 0றB. காகாவ! பா 2

க2கி0ற2! பதிலா 'காகா' பிAக2 @ 0றB+ ச"கத

பயப0தலாமா*யா."

ேகாபா ஒ காைல தைரயி ேத*2 ெகா/ேட கதினா:
"2சா இவ க 0ன ; 0ல @ 0றB! பண எIவளB ேபாயிH ேக6
சினா! இவன அA+சாதா உளத ெசாGவா!"
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சினா ேகாபாைல ைகயம தினா. @ 0றB தைலவ உடெபலா

ந0"கிய2. மா கழி ளிாிG உட விய க ெவலெவல2 நிறா . உயி

இ!ேபா2 'பினாமி மாதிாி, ஒ A= ஒ டாமG நிப2ேபா, சவகைள படர,

தவைள மாதிாி தைலைய Eகி! பா தா . Aயவிைல.
சினா அைமதியாக! ேபசினா:

"சாி ஒம+ ெசா< றமில. க/S னால பல @ 0றB+ ச"கத ேமாசA

ப/Sனவ"க, பளபளகிற கா ல ேபாறத! பா த நீ, க-ட-ல இ42 வ4த

2ணிகள, ெப/0 பிளிக6 ெகா0த2லேயா - ச கரய ெதகாசியிேலேய

வித2லேயா - த!பில; த! எ"க ேமலதா. -டா ாிஜி-ட இகாேவ?
ச கைர K ைட இ! எIவளB இகS? ாிஜி-ட ல இகிறபA
இகா?"
"பரமசிவ ; 0 கயாண வைககாவ..."

"ஆயிர இழBல ஒ கயாணத நட2றவ"க @ட, இH நீ ேசர! ேபாறீரா?"
"சாமி சதியமா மா ேட!"
"சாி. அ!பAனா @ ட2 னால நட=... ேபேர ட வ+சிகி0.
ஒIெவாவH எத எத, யா யா ேப ல வா"கியிகாH ெசாலS...
ெசாG;ரா?"
"ெசாலா டா காGல கிடகிறத Eகி தலயில அA!"
"இவ ெசானாG அAகS. ெசாலா டாG அAகS."
"நம வாயி இ42 இ4த மாதிாி வா த வர!படா2. சாி நட=."
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@ 0றB+ ச"க தைலவ - பல, பல மா0கைள ஏைழக ேபாி வா"கி

ெகா0தவ , இ!ேபா2 மா0 மாதிாி னா நட4தா . 'ேவகமா நட=ேவ' எ%
@ ட, ஒேர ர< ெசால, அவ ஒேர கா< நட!பவ ேபா ஓAனா .
@ ட ேபா* ெகா/A4தேபா2, ஓவ Nயட, ேவகமாக
நட42ெகா/A4த மாசான, திபி! பா 2வி 0, தி0கி 0! பா 2வி 0,

ஓட!ேபானா . அவரா  உைதப ட பி+சா/A, ைகயி ஒ ெபாிய கைல
Eகி ைவ2ெகா/0, "ஏல, ெர/0 பயGவ6 மாியாதியா நிG"க.

இலனா இ4த கலால ஒேர ேபா0" எ% ெசா<வி 0, ைகைய கிாிெக
ஆ டகார மாதிாி Eகியேபா2, மாசான, பPசாய2 Uனிய ஓவ Nய,
அ4த க, தைலேம ேபாக 0 எப2ேபா னி42 ெகா/ேட நிறா க.
@ ட அ"ேக ேபாவ2 வைர, ம/ ேநாகி நிறா க; <ைய! பா த2,
ஓட நிைன2, ஓட Aயாம, அ!பAேய றி! ேபா* நி ஒ டக மாதிாி!
ேகாபா ஓவ Nயைர அத Aனா:
"ைகயில என2*யா..."
"எ ... Uனிய ேரா0கள! பறிய கண."
"அ2 என ெதாி=. இ!A ெகா0"க."
ேகாபா ஓவ `ய ெகா0த 'எ' ைக! ர A! பா தா.
"ஆமா. ேசாில ேரா0 ேபா டதா எ?தியி - எ!ப*யா ேபா Aய? ள2!
பக2ல கெவ

க 0னதா இ - எ!ேபா*யா ேபா Aய? நீ

ெக Aகார - ேப!ப ல ேரா0 ேபா0ற2ல. ஒ"கள மிPச Aயா2 ேபாGேக.
அவனவ, ேபா ட ேரா ல ெகாPச மாறி எ?தி அ ெஜ-

ப/Sவா. நீ

ேபாடாமேல எ?தி ட! உ/ைமயிேலேய நீ -ெபஷ<-0*யா... சீ நீயிலா..."
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காதாயி கதினா.
"ஓவ Nய எஜமா, எ"க ேசாில ேரா0 ேபாட இடேம இல. இலாத இட2ல
ஒமால எ!A ேரா0 ேபாட APச2? இ!பA ஏைழ எளியவ"க வாி! பண2ல

வா5றதவிட நீ - ஒம ெப/டா Aய @ A ெகா02! பிைழகலா எசமா.

வழி ெதாியாத ஜன"க6, நீ வழி ேபா 0 நலாதா வழி கா Aயிகிய.

அ*யா, நம ேசாில வ42, பாவ கZட!ப 0- மாசான மவராச ேபா ட ேரா ட
அள42 பாதிகா பா"க... ஏ* சினா, சாமி ஒ கல உட+சி ெகா0.
E... எ"க6 நல2 ப/ண@ட ேவ/டா - நல2 ப/Sனதா+

ெசாலாமலாவ2 இக!படாதா?"

ஓவ Nய தைலகவி542 நிறா . அவ ேபா A4த ெட < ச ைட=, ட
ெந

ேப/0, தனியாக கழ% வி?42 நி வாணமாக நிப2ேபா

தைலகவி542 நிறா . மாசான ெகா0த பணதி வா"கிய ஆைடக, அவர2
மானைத மைறக Aயாம விய ைவைய உறிPசி, உ!பின. க?தி கிட4த
த"க+ ச"கி<, E கயி% ேபா அ?திய2.
சினா ெபா%ைமேயா0 ேபசினா:
"நாH ேபானவார வைர கவ ெம

ச வ/ தா ஸா ! நம சபள

ைறBனாG அரசா"க நைம நபி ல சகணகான பணைத, நம

ெபா%!ல ெகா0தி. நாமதா ேசைவ ெச*ய ததியானவ"கH நாம

பA+சிக பA!ைப நபி, ெபா%!ைப ெகா02. ச கா எகிற2 ஏேதா ஒ

-தாபன அல. அ2 நாலைர ேகாA தமி5 மக. அ%ப2 ேகாA இ4திய மக.
இ4த அ%ப2 ேகாA மகேளாட பண2ல, நாம ஒ கா எ0தாG - அ2 நம

ெப/0 பிைளகள அ%ப2 ேகாA ேப @ A ெகா0க2+ சமான.
இ!ப ஒம ேபாO-ல ஒ!பைட+சிடலா... ஒம 0ப4தா ந0ெதBல

நி. ஒம இட2 ஒ ேயாகிய வ4தாG ஒ மாத2ல

அேயாகியனாயி0வா. தனி!ப ட ெசா2ாிைம இக2 வைர இ4த மாதிாி

அதிகாாிக தா இ!பா"க. ஒIெவாவH த ததி ஏறாேபால ஒ
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அரசியவாதிய ைபள ேபா 0றா. அதிகாாி - அரசியவாதி

ைபளB, அரசியவாதி - அதிகாாி ைபள=மா* இ42கி 0, அரசா"க

ைபள ைகைய! ேபா0ற கால - ஒ"கள மாதிாி ஆ க6தா ேம

அதிகாாி"க கி ட= நல ேப கிைட. நீ"கதா இZடமான இட2,

இZடமான சமய2! ேபாக A=. சாி, எ2காவ அ?கிறீ"க? அ!பAேய

அ?தாG - இ4த சKக அைம!காக அ?. நா"க ஒம அAக மா ேடா அழாேத=!"

ஆ/A %கி டா:
"இவHவ, அA+சா வ<ேமHதா அ?வா"கேள தவிர, மான ேபாேதH
அழமா டா"க. மான"ெக ட பயGவ!"

"ெபா2 பணத ஒவ அபகாிேபா2 ஒIெவா பிரைஜ= - த ெசா4த!

பண ேபாற2 மாதிாி 2A+சா இ4த மாதிாி நடகா2. அ!பA எவH 2AகB

இல. 2AகB மா டா. ஏனா ெபா2 வா5ைக ேவ%. ெசா4த வா5ைக

ேவ% எ% இர/0 நிைல இக2 வைர, ெர ைட ேவட, ெர/0"
ெக டா ேவட இகதா ெச*=. ேயாI மாசான, இவ கா

ெகா0க2காக @ 0றB+ ச"க! பணத வா"கியிகியேர நியாயமா*யா!"
மாசான சமாளி2 ெகா/ேட ேபசினா .
"த!தா. ஆனா ெர/0 ைக த Aனா தா ஓைச கிைட."
"எ4த ஓைசயில ெசாறீ..."
"இைத ெவளி!பைடயா ெசாலSமா?"
"உைத ேவ/டானா ெசாG. ெபா2! பணத எ0க2 அேயாகியதன
ெதாி=மா..."
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"வ A வி0ற2?"
"என*யா ெசாGத?"
"@ 0றB தைலவ மா தரல - வ Aதா த4தா ! ஐேயP இபதP

'பாய எ02கி 0தா த4தா."

எேலா @ 0றB தைலவைர! பா தா க. அவ பைல கA2

ெகா/ேட, "இவ - பி+சா/A ேப ல ேபான வஷ2 4தின வஷ ஒ

கறவ மா0 வா"கினா" எறா .
பி+சா/A 2ளினா:

"ஒ!பன உைதகிற பயல! எ மா ட தாறியா... இல ஒ க?2ல கயி% க A
எ ; 0 ெதா?Bல க ட 0மா?"
மாசான அ%க! ேபாகிற ஆ0 மாதிாி விழிதா . அேத அ4த ஆ0 @ 0றB

தைலவைர, ஓநா* மாதிாி= பா த2. 2க!ப கதினா. ைகைய

ஓ"கினா. "எைன ேபாO- பிA+சதா ரளிய கிள!பி வி Aகிேய. நீ

உ!ப0வியா...?"

சினா மீ/0 அைமதியாக! ேபசினா: "அAபட ேவ/Aய2 மாசான அல;

அவைன! ேபாறவ கைள உவா சKக அைம!ேப!"

"சாி, சாி. நீ - அ4த மா ைட பி+சா/Aகி ட ெகா020."
சினானி அைமதியான வா ைதக6! பினா 'த ம அA', 'ெர- ' எ02

ெகா/A!பைத! ாி42 ெகா/ட மாசான, வி0விெட% நட4தா . @ ட
அவ பினா நட4த2. ஓவ Nய ம 0 அ"ேகேய நிறா . ேகாபா

ைகயிGள 'எ' ைக 'எ ' எ% ெசால Aயாம, நிற இடதிேலேய
நிறேபா2, @ ட அவைர க/0"காணாம நக 4த2.
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மாசான ெதா?வி க Aயி4த, கறைவ மா ைட அவி52 பி+சா/Aயிட நீ ட,

அவ "எ ெதா?Bல க 0ேவ" எ% ெசால, அவ மைனவி, இைடயி

ஏதாவ2 நட42, வ<ய வ4த மா0 ேபா*விட@டா2 எற பயதி, "மா

கிட=ேம - ஒ மHஷன ஒேரயAயா*யா அவமான!ப02ற2" எ% ெசா<

ெகா/ேட மா ைட வா"கி ெகா/டா.

"இவ எைன ெதைன மர2ல க A வ+சத மற42 AயாA?"
"இவ ஒ ெபா ட ெதைன. இ!பதா நலா 'அHபவிகா' - க ைடயில
ேபாறவன வி 0 ெதாைல=."

பி+சா/A 'வி 0 ெதாைலகவிைல' - இ0பசாமிைய=, இH இர/0
ேப கைள= @ A ெகா/0, மாசான ; 0 ேபா*, ப2 ெந
K ைடகைள 2கி ைவ2 Eகி, @ டதி மதியி ேபா டா.
ஆ6ெகாவரா* ெந K ைடகைள Eகி அேக இ4த இ0பசாமியி
; A ேபா 0வி 0 சின2ைர ; ைட! பா 2! ேபானா க. அ4த

; A அ0த ; 0காாியான க/ணாA ஆசிாிைய சிGைவ றிைய Eகி,
ஜீசஸு நறி ெதாிவி2 ெகா/ேட, @ டதி ேச 4தா. @ ட மாேனஜ
ஜ<"க! பயைல, கவனிகாமலா இ!
சின2ைரயி ; 0 னா @ ட ஒ 0 ெமாதமாக நிறேபா2, உேள

ளி2 ெகா/A4த 'பிணவியாபாாி' ஈர2/ைட க Aெகா/ேட வ4தா .

சினா ஆேவசமாக! ேபசினா:

"ஒமகி ட ேபசிகி 0 நிக ேநரமில. நயினாரமாB, Kைகயா

ெப/டா A, ெமாத ஆறாயிர 'பா* ேவS. ெகா/0 வ42 தாறீராநா"கேள எ02க 0மா? ெகாPச ெபாh"க!பா... அவ விேவகி - ெவ 0

வி?H ெதாி=."
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சின2ைர பிரைம பிA2 நிறேபா2, "ேபா* எ02கி 0 வாேவ" எ%

ெசா<ெகா/ேட, னியா/A அவைர தளினா. "அவ ெசPசெதலா

த!தா... நா தாேர."

உேள இ42 சத" ெகா0த அவ மைனவி பண2ட வ4தா. சினா

வா"கி ெகா/ேட, சின2ைரைய அத Aனா.

"ஒேமாட ெசல மக மா எ"கேவ... அ4த மாெப தைலவைர நா இ!ேபா
பா கS."

தா*காாி ெகPசினா. சின2ைர பிரைமயி இ42 வி0படவிைல.
"சினா, ஒகி ட பி+ைச ேகேக. தி ெக ட பய - எ க2காவ..."
"கவல!படாதி"கமா... நா"க எ"கள காற @ டேம தவிர, தாற
@ டமில. எ அமாவ மாதிாிதா, நீ"க6 அவைன! ெப2

வள தி!\"கH ெதாி=."

சின2ைரயி மைனவி ைகெய02 பி ட ேபா2 @ ட நக 4த2.
மாசான, @ 0றB தைலவ @ டதி னா வவைத! பா 2!
ாி42ெகா/ட ப/ைணயா க, ஜனசதியி ெவ!ப தா"க மா டாதவ களா*

தத ;0களி உள 'பினாமி' விவசாய கவிகைள எ02 ெகா/0 தயாராக

இ4தா க. @ 0றB தைலவ ஒIெவாவ ; 0 னாG நி%, "இவ
; ல !பேனாட மா0 இ. ராம2ைரேயாட தி இ" எ% பA!ப2,

உடேன சப4த!ப டவ க, றி!பி ட ெபாகைள= மா0கைள=, தானாக
ெகா/0 வ42 ெகா0தா க. இ!பA ஒIெவா ; 0 னா தைலவ

பA!பைத ேக கB, ப/ைணயா க ெகா/0 வ42 ேபா0வைத! பா கB,

@ டதி ரமியமாக இ4த2. சில அவசரதி த"க நிஜ! ெபய

வா"கிய ேபா- கல!ைபகைள@ட ெகா/0 வ42 ேபா டா க.
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@ டதி<4தவ களி பல , தா"க 'ஒநா ராஜாவாக' இ42 ஆ சி ெச*த
கறைவ மா0கைள=, உழB மா0கைள= தா"கேள அவி52 ெகா/டா க.
அIவளB ெபாிய @ ட, சின சத"@ட இலாம, அரதனமான

அைமதிேயா0, கறைவ மா0க6டH, விவசாய கவிக6டH, பைழய

பPசாய2 பரமசிவதி ; A னா வ42 நிற2. பைழய கால2

க Aட, உ%தியாக இ4த2. நாைல42 பAக சா*வாக ஏறிதா கதB! பக
ேபாகலா. @ 0றB+ ச"க தைலவ ம 0 பAேயறி, வாச கதைவ

த Aெகா/ேட "பரமசிவ நம கால APசி 0. இH நாம இைத!

ாியா டா - நம தைலயி நாமேள ம/ைண வாாி! ேபா டதா அ த.

கதைவ திற. உ உயி நா உதரவாத" எறா . கதB திறக!ப ட2. பல

தைலக ெதளிவிலாம ெதாி4தன. 4திய இரB, ஏேதா 'அாிசி @ ட'

ேபா0வதகாக @Aயி4த மா , மாணிக, ம<கா, சேராஜா அைமயா
ஆகிேயா தைலக6, இதர ஆசாமிகளி தைலக6, Eர2! பா ைவ+ சின

சின ேத"கா*க மாதிாி ெதாி4தன.

இ2வைர ெபா%ைமயாகB, அைமதியாகB இ4த ஆ/Aய!ப இ!ேபா2
க ஜிதா. ஆ% மாதமாக அடகி ைவதி4த ேகாப, கைரைய! பி*ெதறி=

கா 0 ெவள ேபா ழி ேபா ட2.

"ஏ* மான"ெக ட மா ! அ02 ெக0கிற மாணிக! - நீ"க ஒ அ!பH!

பிற4தவ"கனா கீேழ இற""கல! இ!ேபா எ4த ேபாO- வ2H பா !ேபா!

திெநேவ<யில, எ ைகய கால க A ெகா/0 ேபாவ வ+ச எ+சிகல

பயGவளா - ஒ"க ைகய கால இ!ேபா க A! பாக 0மாடா! கீழ இற""கல!

பரமசிவ இHமா எ மா ைட தராம நிகிற?"

சினா ஆ/Aயி ேதாைள அ?4த! பறி ெகா/ேட, "பைழய தைலவேர,

ேநரத கட2னா மான மாியாதி எலா கட42 ேபாயி. ஆ/A ேகற2

கா2ல விழ<யா" எறா.

@ 0றB தைலவ , "பரமசிவ, சீகிரமா வா!பா. ஒ உடல ஒ Eசி@ட
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படா2" எறேபா2 - காதாயி, "ஏனா - நா"க Eசிய அAகமா ேடா" எ%

தைலவ ேகாAடாத இடைத! X தி ெச*தா.

ஏேதா ஒ சதி உ ப டவ ேபா, பரமசிவ கீேழ இற"வத காைல

Eகிய ேபா2, அவர2 மைனவி, "ேப மHஷ, ேபதனமா ெச*தத, காலா உதறி!
ேபா 00"க! என தா< பி+ைச ெகா0"க! தா<! பி+ைச ெகா0"க" எ%

அ?தேபா2, ஊ மகைள எ!ேபா2 அகபாவமாக! ேப, அவைள= @ ட
அHதாபேதா0 பா த2. உடேன சினாH, "நீ"க நிைனக2 மா2ாி நா"க
நடக மா ேடா - அழாதி"கமா" எறேபா2, பரமசிவ மடமடெவ% கீேழ

இற"கின . மீைசகார மடமடெவ% ேமேல ஏறினா.

மீைசகார, தைழமிதி கவி, ெநதி க ேபாற ெபா கைள ேமேல இ42
ெகா/0வ42 ேபா டேபா2 - பரமசிவ, ஆ/Aய!பனி மா ைட, கேறா0

ெகா/0வ42, அவறி கயி%கைள அவனிட நீ Aனா . அ4த ெஜ N

கல!பின! ப, ஆ/Aய!பைன, த க% A மாதிாி நிைன2, அவ ைகைய
நாகா தடவிய2. க% Aேயா அவைன த< பா 2 சிறி2 மிர/0வி 0,

பின அவைன! பா 2 'மா... மா...' எற2.

த"கமாB ஆ/Aய!பனி ஆேவச ெதாதி ெகா/ட2. கதவகி நிற
ம<காைவ! பா 2 ெகா/ேட கன கக ழ"கினா:

"அAேய ம<கா! அ!ேபா ெசான2 ஞாபக இகாA. எ அத மகைன என
ேப+! ேபசின? எ அ*யாவ எ!A ெகாH ட? பழிகார /ட... மாியாதியா

ஒ மாமகி ட இகிற மா 0 கயிற, எகி ட வா"கி ெகா0A...
ெகா0கியா இல, மா 0 வாGல ஒ ெகா/டய க டSமா? இ!பவாவ2

ாிPசிகA. சினா அ/ண ெசான2 மா2ாி ஏைழ"க ெந! +சிA!

உரசி டா விடா2A. சாி மா ட வா"கி எகி ட ெகா0A. நீ இ"க வாாியா - இல

நா அ"க வர 0மா? அAேய - மாசான ைவ!பா A சேராஜா! நா கள!பிள

ெபததா+ ெசாேன - ஒ கள மவள, இ"க வ42 மா ட ெகா0க+ ெசாGA!
இல..."
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மா, மாணிக ேபயைற4தவ க ேபால, ேபைய அைற4தவ ேபா நிற
த"கமாைவ ஏறி 0! பா 2வி 0, பிற தைலகைள அைதாியமாக கீேழ

ெகா/0 ேபானேபா2, காதாயி, "ம<, வா ராசாதி! வ42, மா ட நீ ெகான
கிழவ மக கி ட ெகா0 /ணியவதி" எறா. ம<கா தய"கி தய"கி, ஒ
பAயி இற"கி, இெனா பAயி காைல இறக! ேபானேபா2, த"கமா

"அ"ேகேய நிGA - சவ2 /ட! ஒகி ட ெஜயி+ என எனA ஆக
ேவ/Aயதி" எறா அைமதியாக.

ம<கா, 'எ ' ஓவ Nய மாதிாி, நிற இடதிேலேய நிறேபா2, @ டைத
ஒ ர உGகிய2. பல சர சீைம+சாமி, இர/0 K ைடகைள
ெகா/0வ42 ேபா 0வி 0, @ டதி னா ெந0Pசா/ கிைடயாக

வி?42 பி டா . அ4த K ைடகளி 'Nவி -!ைள கா !பேரஷ' எற

திைர இ4த2. சீைம+சாமி கீேழ இ42 எழாமேல ெகPசினா :

"த ம! பிரகேள! எைன மனி+ேசH ெசாலS. இ4த! பரமசிவ இ4த
அாிசி K ைட=வள, எ கைடயில வ+சிக+ ெசானா. இ2 ச காேராட அாிசி

K ைடH ெதாிP ெதாியாம வா"கி ேட!"
சினா ேகாபேதா0 ேபசினா: "

பா ஒ . அதாவ2 ஏைழபாைளக6

ேவைலேகத உணவா* ெகா0க2காக, அரசா"க நபி ெகா0த அாிசி

K ைட"க... அட பாவி! திைரைய கைலகாம @ட அவசர2ல

வி2கிேய. நீயிலா பPசாய2 தைலவரா? பலசர எசமா, இ2
நியாயமா அ*யா... ஆயிர மகளி நாயகேம! பரமசிவ மவராசா... பதி

ெசாG..."

பரமசிவ தைலைய தா5தி ெகா/டேபா2, பலசர, "நா தா ெகா0ேத.

சீைம+சாமி ஒ பாவ அறியாதவH ெசாGேவ" எ% தா5திய தைல

மீ/0 தா?பA அத Aய2.

@ ட ற!ப ட2. வழிெந0கிG ப/ைணயா க எ02 ைவத விவசாய
கவிகைள=, மா0கைள=, @ 0றB தைலவ உதவிேயா0,
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சப4த!ப டவ க வா"கி ெகா/டா க. மாேனஜ ஜ<"க ; Aகேக

வ4தேபா2, இ0பசாமி, "வா"க உள ேபாகலா" எ% ர ெகா02வி 0,

'ஆ ஆ' எற ேகாரைஸ எதி பா தேபா2, சினா, "ேவ/டா - அ2 ேவற
வழியி" எ% ெசா< த0தா. 'Kேதவி' எ% த டாசாாி ெகா0த

ப டைத+ ம4த ஆசாாி! ைபய, "எ"க Kேதவி ; ட ேசாதைன ேபா டா

நிைறய த"க கிைட. அ2 இகிற இட என ெதாி=. என

ெசாறிய" எறேபா2 சினா அவைன= த02வி 0 க\ரமாக! ேபசினா:
"இனிேம தா நம ேசாதைனேய இ. இ!ேபா பய!ப 0 ஒ2"கி நிகிற
பரமசிவ, மா வைகயறாக ஊ ேபாO- ெகா/0 வரலா. பரவாயில.

பய!படB ேவ/டா. நாேம ஒ பளி@ட க 0ேவா. நம பிளி"கள

அ2ல ேச !ேபா. இ0பசாமி= ச-ெப/டான மீதி இர/0 ேப

பளி@டைத கவனி!பா"க."

க/ணாA ஆசிாிைய க/களா ெகPசி ெகா/0 ேபசினா :
"சினா, நா ஒன ஒ கால2ல பாட ெசான ஆசிாிைய எகிறத

மற42டாத சினா... எைன= ேச 2க சினா. சபள"@ட ேவ/டா

சினா. கைடசி கால2லயாவ2 மாியாைதயா* ேவைல பா க2 ஒ
ஆைச. அைத நிராைசயாகிடாதடா க/S."

சினா ெநகி542 ேபசினா:
"எனமா நீ"க... 'ேட* மைடயா நா தா/டா பளி@டH' ேக காம
இ!பA ெகPறீ"கேள! ஆ/A, நம [+ச நமள அ!ேபா அA+ச2 மா2ாி
அA+சி ேகளாம ேபறத! பா..."

ஆ/Aய!ப ஆசிாிையயி ைககைள எ02 க/களி ஒதி ெகா/டா.
க/ணாA ஆசிாிைய சிGைவ றிைய எ02 அ"மி" ஆ A ெகா/டா .
'இ4த மபய ஜ<"க, என ேகவி ேக டா. இ4த மா2ாி ஒ 'இ2'
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இப2 வஷ2 னால வ4தி4தா நாயி கி ட= ேபயி கி ட= ேப+
வா"க ேவ/Aய2 இ4திகாேத!'

சினா @ டைத! பா 2 பலத ர< ேபசினா:
ஒ @ 0றB+ ச"கைத= அைம!ேபா. நா அைமகிற இ4த+ ச"க2,
பளி@டதி, அரசா"கதிட அ"கீகார ேக ேபா. த4தா தர 0.

தராவி டா ேபாக 0. இனிேம நா ஒறா* வா5ேவா. இலனா ஒறா*

சாேவா. நா ஒIெவாவ இ4த @ ட2 க/க, கா2க எ%, ந
ஒIெவாவ, இ4த @ ட, க/க, கா2க எ% நிைன ேபா2
எIவளB ஆன4தமா* இ ெதாி=மா? இ4த ஆன4ததி ஈ0 ஏ2? இனிேம
நம எ4தவித ேபத கிைடயா2. ேகாபா ஒ எPஜினிய . இவேனாட

ெபா%!பி, ஒ சி% ெதாழிைல 2வேவா. நா ஐப2 ேபரா* cைழ42,

இ!ேபா 4L% ேபரா* ஆயி ேடா. மன2ேளேய ைம42 ெகா/A

ஏைழக, ச4த !ப கிைடதா ர சி! பைடேயா0 ேச வா க. ெபாிய

மனித க வி0 ேபாரா டைத ஆ/Aைய மா2ாி ஒ சில ஏைழக வGவாக!
பிA2 ெகா/டா இதர ஏைழக நி+சய ந பகேம வவா க எபைத
நி'பி+சி ேடா. அ4த கால2 மன க, எதிாி நா A மீ2 ேபா

ெதா0!பத அறிறியாக, அ4த நா 0! பமா0கைள ைக!பறி ெகா/0

வவா களா. எதிாி - மா0கைள மீ Aவி டா, ேபா 2வ". இ2 ேபா ந
ஆ/Aேயாட மா ைட பறி2, ப/ைணயா க ேபா !பிரகடன ெச*தா க.

நா அ4த மா ைட மீ Aவி ேடா. இனிேமதா இ4த! ேபாரா ட ேபாராக!

ேபாகிற2. மக சதியி னா, எ4த சதி= Eளா. சாி. மா0கைள
க Aவி 0 சீகிரமா* வா"க. பினாமி நிலதி ேபா* ஏ க 0ேவா."

த"கமாB, இதர ெப/க6, கறைவ மா0கைள! பறி ெகா/0, தத
இ!பிட வ4தா க. த"கமா, பமா ைட= அத கைற= ஆ/Aயி
; A க Aனா. அவ அமாகாாி அத ைவேகா ெகா/0 வ42

ேபா 0வி 0, @ டைத ேநாகி ஓAனா. த"கமாB அேதா அ4த! ளிய

மரதி இ42 வயகா ைட ேநாகி நக 42 ெகா/A திய ஜாதி=ட
ேசர 2Aதவளா* ஓ0கிறா. அ4த ஓ டதிG, அைத மக ஆ/Aயி
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க\ரமான ர< க/0/டவ ேபா, சிறி2 நி% ரசி2வி 0, மீ/0

பா*42 நடகிறா.

இ2வைர ெதாி42 ெதாியாமG இ4த ச"கதிக, இ!ேபா2 அசாதாரணமா*
ேதாற, அ4த ேதாறதி உய 42 க\ர!ப டவ களா*, நீ/டேதா
ேபாரா டதி த"கைள ஆயத!ப0தி ெகா/டவ களா*, திய பா டாளி

ஜாதி, ஆ/Aய!ப - சினா வழிநடத, நில ேநாகாம, ெதாைலவி ெதாி4த
பினாமி நிலகா ைட ேநாகி, நிமி 42 ெச% ெகா/A4த2.
"திய ஜாதி பிற2" எற பாட, ஆமிக ராக2ட ஒ<க, அ4த ஒ<ேய
ஆகாய Xமிெய" ேபெரா<யா* வியாபிக, ஒவேர பலரா* ஆன2ேபா,
பலேர ஒவரா* ஆன2ேபா, ெவவ2 ேவ/டா, ெவல!ப0வ2
ேவ/டா எற இலைக ேநாகி, ேகாைழயா* வாழ ம%த அ4த ஏைழ @ ட

ேபா* ெகா/A4த2.
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