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இபதா

ைர
($றா இ*தியி, ெதா,*களி பி$ப-தியி இ.திய

/த.தர திநாளி ெபாவிழா ெகாடாடபட1. #த /த.தர திநாளி

பரவச உண 2கைள, அ4பவித அ.நாைள ம5க6, அைறய மகி78சி அ4பவதி

($றி ஒ ப:- ;ட பிரதிப<5காத ெகாடாடைத5 காைகயி, பைழய
நிைன2கைளேய அைசேபா>வ1 தவி 5க இயலாததாக இ.த1. %திய

தைல#ைறக6, 4க ெபா6 வாணிப அைலயி? , சினிமா, சினதிைர

மாையகளி? , ெவளிநா> வா@%கைள ேத, 4ைழ25கான அAமதிேத அ.த
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அ?வலக வாயிகளி இர2 பகலாக தவ

கிட5-

உ*தி நிைலயி? , த:கைள

7க15 ெகா.தன. ந>தர வ 5க எ* அைடயாளமிடபட வ 5க ,

அறாட

ஏ*

விைலவாசிகளி?

ேதைவ ெந5ககளி?

வர25-

ேதைவயிலா ெபாகளி ‘திணி%’

ெசல25-

தா5-பி5க இயலாம, ‘உபாி’

வமான:கC5காக8 சதிய:கைள ெதாைலப1தா தம

எ* பழ5கப>

வி.த1. வ*ைம5ேகா> ேமேல ேமேல உய .1, ம5க6 ெதாைகயி அதிக

விD5காைட த வைரயைற5-5 கீேழ த6ளி5 ெகா.த1. அ.த

அதள15- இறியைமயாத ேதைவகளாக ெபகியி.த சாராய, F1,
ெபவாணிப விவகார:க6, ேகா> வைரயைற கட.த உ8சாணிவைர

ேகாேலா8சி5 ெகா.தன. நாெளா ெகாைலG ெபாDெதா ெகா6ைளGமாக

அழி2க6 சா ரா8சிய பைடெய>ைபG

விHசி5 ெகா.தன. ந

அறிவிய ேம பா>க6, ‘ரா5ெக’ ஏ2கைண, விெவளி ஆ@2, Jாிய
விைத5க>பி% எற சாதைனயாளரா ம>

ெபைம ெபறவிைல.

இதைகய ெதாழி 4ப:க6, உலகளாவிய ேமாசகளா? , ெப
வாணிப:களா?

‘வாணிப ’ நட1

அள25-

‘ெபைம’ ெப$றி5கிறன.

இ.த8 Fழ<? , அரசிய கசிகளி பதவி பி%5 ;டணி8 ச1ர:க
ஆட5கா@ நக 1த< இைடேய ஒ #5கிய %6ளியாக, /த.தர ெபாவிழா

அர:ேக$றபட1. %தாயிர , %திய ($றா> எற எதி பா %

இ.த5

ெகாடாட:கC5- ஒ வி*வி*Kய1. அர/ சா .1 , சாராம? , ேச .1
கிட.த ேம$பர%5- ஒ காபி -5-

வி*வி*% உ$சாக

ஊய1.

சினதிைர, ெபாிய திைரக6, பதிாிைகக6, நசதிர இர2கைள உவா5கி,
ேதசப5தி பாடகைள அர: ேக$றின. க பா ைவG
; ைம -ைற.1, இ5கால நடபிய?5-8 சிறி1

ம:கி, ெசவி%லA

ெதாட பிலாம, வாD ,

/த.தர ேபாராட கால #தியவ கைள ேத பி1, அவ க6 அைர -ைறயாக

உதி 5-

நிைன2கைள பதி2 ெச@1 ம5க6 ெதாட % சாதன:க6 கடைமைய

நிைறேவ$றின. இ.த5 ெகாடாட:களி, /த.தர ேபாராட நாகளி இ.1
ெதாட .1 ெபா1 வா7வி? , அரசிய வா7வி? , ஒேர இலசிய1டA
ேவக1டA

ெசயப> வர5;ய ஒ மனிதைர5;ட அைடயாள

#யவிைல. ஏெனனி, /த.தர

வ

எற விெவ6ளி உதயமா-

காண

ேபாேத,
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நா> 1டாடபட1 , -றி5ேகா6கைள எ>

இைடெவளிகளி ேபாராளிக6 த6ளபட1
தவி 5க #யாத நிக72களாயின.

பாைதகளி இ.1 -*கிய

-D5களாக பிள2க6 ஏ$பட1

கா.தியக6 கட /யரா8சிய, கிராம ரா8சிய5 கன2க6, தனிமனித M@ைம,

ஒD5க ப%களி அபைடயி அைம.தைவ. ஆனா அ.த வைரயைறக6

ெமல ெமல, தனல , பதவி, %க7 ஆகிய K8சிகளா அழி5க ெப$றன. அேத
K8சிக6, மனித வா7விய< அைன1 நல,5கைளG

விD:கி, %$* வள 8சி

ேபாறெதா ச#தாய வள 8சிைய, ேமைமைய ேதா$*விதி5கிற1.

வா75ைக வசதிக6 ஏராள . ஆனா? அபைட வா7வாதார:க6 Fைறயாட-

ப> வகிறன.

இ.த பினணியி, நா இ.த %தினைத எD1வத$கான உ.1த
ெப$றத$ெகா காரண

உ>.

‘Nடா< -ணேசகர’ எற ஈேரா> வழ5கறிஞ , த

ெதாழிைல ஒ15கி

ைவ1வி>, ‘வி>தைல ேவ6வியி தமிழக ’ எற தைலபி, ஒ அாிய (ைல
ெதா-5- #ய$சியி இற:கினா . அ.த நப , இத$காக நா> #D1

ம5கைள8 ச.தி1 , (லக:க6, ஆவண5 காபக:க6 எ* அைல.1 திாி.1
ேதG

தகவக6 திர>ைகயி அQவேபா1 வ.1 எைன8 ச.திபா .

ஆ வ#ட வி>தைல ேபாராட Jர கைள, தியாகிகைள ப$றிய ெச@திகைள

விவாிபா . ேதச வி>தைல ேபாராடதி ப:- ெப$ற Jர கைள ப$றிய
(க6, நா> தDவிG , பேவ* பிரா.திய:க6 சா .1

ப5கிறன. ஆனா, அ.த (களிெலலா , தமிழக

ேபாராட

ெவளியிட

சா .த Jர களி

ப$றிய விவர:க6 #Dைமயாக பதி2 ெச@ய படவிைல எற

உைம %லனாயி$*. எனேவ அவைடய ெப#ய$சியி பயனாக, பேவ*
சாேறா களா எDதபட (* க>ைரக6, /மா ஆயிர1 இ(*

ப5க:கைள5 ெகாட ( இ ெதா-%களாக பதிபி5கப> வி>தைல
ேவ6வியி தமிழக

எற தைலபி 2000 ஆ ெவளிவ.த1.

இ.த அாிய ெதா-% (ைல பதபி, /த.தர ேபாரா ட:களி கல.1
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ெகா6ள5 ;ய வா@ேபா, அAபவ:கேளா எ12

இைல எற நிைலயி? ,

எ சி*மி பவதி<.1, எDபெத> வயைத எயி5- இ.நா6 வைர,
இ.நா பிற.த ஒ ெபணா@, பா ைவயாளரா@, ஒ எDதாளரா@ மல .த
உண 2கCட இ.த ேதசிய நீேராடதி கல.த ெகா5கிேற எற

தAண 2 ஏ$பட1. நா அறி.த பழகிய பல

ெப$றா க6.

இ.திய /த.தர ேபாராட

எ மன அர:கி உயி

எப1, உலகிேலேய #த #தலாக, அஹி ைச

ெநறியி ம5கைள ஒ* திர, அ.த ேபண வி விைள.த ஆ$றிலனாேலேய,
அ.நிய ஆதி5கைத எதி ெகா6ள 1ணி.த வரலாறா- . அைத8 சாதிதவ , இ.த

இபதா

($றா மாமனிதராகிய கா.தியக6. அ.த 1947 ஆ>,

ஆகN-14-15 நா6ளிர25 ெகாடாட:க6 நட.த ேபா1 நா ெசைனயி
இ.ேத. %திய இளைம; %திய விெவ6ளி. ம5களி அ.த மகி78சிைய, அ.த
ஆரவார:கைள, எதி பா ைப, ந பி5ைகைய, -ைசயி இ.1 ேகாமா

வைரயி?மான மகி78சி பிரதிப<ைப நாA
இ.நாகளி ெகாடாட

அ4பவிேத.

எறா, -, ;1, விரசமான ஆடபாட:க6

எப1 நைட#ைறயாகி இ5கிற1; -$றம$ற அ.த மகி78சி ஆரவார:கைள,

‘ஆ>ேவாேம, ப6Cபா>ேவாேம’ ஆன.த /த.தர

பாட #ழ:1972 இ, நா

Fழைல மற5கேவ இயலா1.

அைட.1விேடாெம*’

/த.திர திநா ெவ6ளி விழாைவ5 ெகாடாேனா .

ஆனா வி>தைல ேபாராடதி ஆ5க ச5தியாக பாிணமித அஹி ைச
த1வ# , ெமாழி, சமய , சாதி, இன:க6 கட.த நா> ப$*

#$றி?

இ.நா6,

ேவ*பா>, பிாி2கC , பிள2கC , சாதி-சமய ேமாதகளாக2 ,

வ#ைற அழி2களாக2

உவாகியி.தன. 72இ, இ.த8 சறிைவ

அநாதமா5கி, கா.திய5 ெகா6ைகக6 இலசியமாக ஏ$க இயலாதைவயாக,
இ.நா ேம பா>5- அ5ெகா6ைககைள8 ெசயப>1வ1 மதிSனமா,
எற வினா5கைள எDபிேன. ‘ேவ5-நீ ’ எற %தின

தீவிரவாத#

#ரபா>

Fழ< உவாயி$*.

கா.தி ($றா> ,
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கா.தியக6, ச#தாய15-

அரசிய?5-மாக ஏD ெநறிகைள5 -றி5கிறா .:

1. ெகா6ைகேயா> ;ய அரசிய,
3. நாணயமான வாணிப ,

2. ப5திேயா> இைணG

இைறவழிபா>,

4. ஒD5க தைலயாய கவி,

5. மனிதேநய அபைடயிலான அறிவிய வள 8சி,

6. உைழபினா எ@1

ெசவ ,

7. மன8சாசி5-க.த இப .

இ.த ஏDெநறிகளி ஒ* பD1படா? , ச#தாயமாகிய மரதி K8சிக6 ம

பய ந-

உயி 8சைத உறிHசிவி>

எறா .

இ.த ெநறி#ைறகளி- வழி#ைறகளி சி$சில ேவ$*ைமக6 பிரதிப<த
ேபாதி? , அ.நிய ஆதி5கதி<.1 வி>ப>

இலசிய

ஒ*பட -ரலாக

ஓ:கி, அைத8 சாதித1.
ெபா1 உடைம8 சிதா.த

தனிமனித அபைடயி உவாகவிைல. அ1 ஒ

இய5கமாகேவ ெசயப>1

த1வமாகிற1.

ஆனா தனிமனித ஒD5கைத #னி*திேய ‘சதிய5 கிரகேபா

ெசயப>தபட1.

வ*ைமG , எDதறியா அறியாைமG பேவ* சமய கலாசார:கC

பாரத கல8சார

இ.தா? ,

எற பபா> இ.த 1ைண5 கட1 ம5கைள ஒ

ஆலமரமாக, விD1 களாக, ஒ*ப>தி தா:கி நிற1.

இ.நா6, #ப1 ேகாகளாக இ.தவ க6, (* ேகாைய தா

விடவ களாக ம5க6 ெபகியி5கிேறா . இ.த ெப5க# , அறிவிய

காரணமாக பல1ைற வள 8சிகC , ம5கைள ஒ:கிைண5- , ச#தாய ேம பா>

எைலகைள ெதாடா? , நடபியல வா7வி -ேரத:கC , வ#ைற

அறி2கC , மனித ேநய

மா@.1 வி>

வாணிப அவல:கC

இைரப>வத$-

என காரண ? கிராம:க6 தநிைற2 க>, ம5கைள வாழைவ1, நல:கைள
ெப5கி, அவசியமான நகர:கC5-

வள:ெகா>5க ேவ>

எற அபைட
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ெபாளாதார

எனவாயி$*? இய$ைக த

‘உன5கிைல’ எ* சகமனிதைர8 சாகைவ5-

ெகாைடைய எAைடய1
பிள2களி, அரசிய?

ேத>கிற1. ஏ2கைணகைள ெவ$றிகரமாக8 ெச?1

களதிேலேய, பனியா? , -> ெவ%களா?
மனித , ஊ5-8 ேசா* ேபா>

சாதைன நிகD
எ.த பாவ#

ெதாழி ெச@பவ மகிறன .

ஆதாய
அறியா

இ.த அவல:கC5- தீ 2 இைலயா? எ:- ெதாட:கி எப8 ெசயப>ேவா ?

எதி கால இ.தியா25- ந பி5ைக உடா? உ>. அழி2களி? , சில நல

விைதக6 ேதாறி யி5கிறன. அைமப>5 கிட.த நாகளி, பாரத
வி>தைலைய ப$றிய ஊ5க

ெப$ற தைலவ க6, அ.நிய மணி தா கிள 8சி

ெப$றன . ெவளி8சதி நி* பா 5-

ேபா1 தா, இ6 1<யமாக

ெதாிகிற1. ந ேவ கைள உண .1, /யந பி5ைகG

எD8சிG

ெப$*,

இலசிய15காக உட ெபா6 ஆவி அைனைதG # ைவதா க6.
இ.நாகளி, %திய கவிG

ெதாழி 4ப#

ெப$ற இைளஞ பல , ந

ேவ கைள ேதட %1ண 2 ெப$றி5கிறன . பேவ* தனா வ ெதா>

நி*வன:களி இய5க:க6 நா

ைல #>5ெகலா

அறியாைமையG

வ*ைமையG

அக$ற, அவ$*5-5 காரணமான ஊ$*5 ககைள தக 5க,

விழி%ண 2

ஊட, இ.த இய5க:க6 ெசயப>கிறன. சிேகா இய5கதி

ெசயபட ெதாட:கி இ5கிறன. ந<.த இட:களி எலா , %திய ஊ5க#
இ.1, மகளி /யஉதவி5 -D5க6, எDதறியாைம ஒழி%, சிறா ெதாழி
சி*ைமகைளத, சாதி சமய ேமாதகளி நிகD
கடறி.1, அவ$*5-5 காரணமான ச

-&ர வ#ைறகைள5

க அவல:கைள5 கைளத, எெறலா

பல இல5-களி இைளஞ பல ெசய பட ெதாட:கிG6ளன . %ல

ெபய .1

அ.நாகளி ;< ெதாழி ெச@1 சி*ைம பட8 ெசற தைல#ைறயி இ.1,
இ.நா6 %ல

ெபய .1 ெசறி5-

இைளஞ ேவ*படவ க6. இ.நாகளி

தைலெய>1 நிமி இைளஞ ந பி5ைக5-க.தவ களா@, %திய %திய

1ைறகளி சாதைனக6 ெச@பவ களா@ திக7கிறா க6. அவ க6 த

கடறி.1, %திய ஆ$ற?ட, பாரதைத மீ>

ேவ கைள5

%1யி ெபற8 ெச@வா க6.
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மகாபாரத# , இராமாயண# , பாரததி ெபைம ெசா?
நைம5- தீைம5-மான ேபாராட

இதிகாச:க6.

இQ2லகி இைடவிடாம நிக7.1

ெகா5கிற1. அழி2, உயி % இரைடG
#ேவா எைலேயா இைல.

மாறி மாறி5 கா>

கால15-

இராமாயண , இராமனி #F>த?ட #.1 வி>வதிைல. அேதேபா

-ேசதிர ேபாட மகாபாரத

ெதாடகிற1; யாதவ களி அழி2

காபிய

நிைற2 ெப$*விடவிைல. சீைத வனவாச

நிக7கிற1. ந

/த.தர ேபாராட#

ஒ

ேபாற1தா. அரசிய வி>தைலைய ெதாட .1 இ.த ஐ ப15-

ேம$பட ஆ>களி சாி2கC

ேமாதகC

ெகா5கிறன. காாி6 கவிG
நி8சயமாகிற1. உைறபனியி க-

வ#ைறகC நிக7.1

ேபாேத, விெவ6ளி ேதா*

ப/ைமக6 மீ>

‘உதரகாட ’ எற தைலபிட இ.த %தினதி?

எப1

உயி 5கிறன. எனேவ

அ.த ந பி5ைக வி

ெவ6ளிகைள5 காயி5கிேற. இ.த %ைனகைத, ச$ேற விதியாசமாக,
#A

பிAமாக %ைனயப.தா? , எ சி*மி பவதி<.1

இ.நா6 வைரயி?

நா க> ேபசி பழகி, அறி.1 உண .த பாதிர:கைளேய

உயி பிதி5கிேற. தனா வ ெதாய5க:க6 வாயிலாக, இ.நா

ேவ கைள5 க> %1யி&ட #ைன.16ள இைளய தைல#ைறயின
க$பைனயி உதிதவரல .

இ.(ைல அ8சி> ெவளியி>

பதிபக

தமிழகதி ெபைம5-ாியதா- .

இபதிபகைத 1வ:கிய அமர கண. #ைதயா அவ க6 ஒ வி>தைல

ேபாராட Jர ; சிற.த இல5கிய அறிஞ ; இ.த பதி% ெதாழி< வாயிலாக,
ெமாழி5- , இல5கிய15-

ப%கைளG

ேசைவ ெச@தவ ம>மலாம, த உய

அ8ேசைவயி வாயிலாக உண தியவ . வி>தைல

ேபாராடைத அ.நிய மணி ெசயப>த இ.திய ேதசிய இரா,வ
ேநதாஜி /பா ச.திர ேபாசி அ,5க ெதாடராக2
ெபய பாளராக2

ெமாழி

அைமத

திக7.த அவ , இல5கிய ேமைத ராஹு சா:5யாயனி

‘வாகாவி<.1 க:ைக வைர’ (ைல தமிழா5க

ெச@1 தமிழ5- அ.த

இல5கிய ேமைதைய அறி#கப>தியவ . அவைடய நிைனவைலக6 ‘#2கேள

ெதாட5கமா@’ (, இ.நாகளி சாதிமத Kசகளா ெநா.1 ேபான

இதய:கC5- நனீரைலகளாக திக7கிறன. /மா நா$பதா>கC5- #%,
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அெபாியா , எ (கைள பதிபி5க # வ.1 ஆதரவளி தா . அ.த

ஊ5க# , ேபராதர2 , இ.நா6 வைர, எ இல5கிய வா7வி, %திய #ய$சிகைள

ேம$ெகா6ள2 , வணிக ேநா5-ட ெவளியா-

பதிாிைககைள

நாடாம<5க2 என5- ெத பளிதி5கிறன. அவைடய வழி

ேதாறகளாக, இ.த பதிபக பணிைய8 ெச ைமGட ெதாட , திமி-.
மீனா, அகில கண, ெசவி உமா ஆகிேயா இ.நா6 எ (கைள

ெதாட .1 பதிபிதிப1 ேபாேற, இ.த ‘உதரகாட ’ (ைலG

அைமயாக அ8சி> வவைம1 ெவளியி5கிறா க6. அவ களைனவ5-

நா ெபாி1

கடைமப>6ேள. தமி7 வாசக ெபம5க6, இைத வரேவ$*

ஆதாிபா க6 எ* ந %கிேற.
நறி, வா715க6.

- ராஜ

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

கிண
உதரகா

ட : அதியாய 1

வாச< வ வ.1 நி* கத2 அைறப>

ஒைச ேககிற1. #$பக ேநர .

தாய மா6 ;டதி ேமேல மாடபட கா.தியக6 படைத, சி* ேமைசயி

ஏறி 1ைட15 ெகா5கிறா6. அறாட

அைத 1ைடப1, அவC5- ஒ

வழிபாடாக இ5கிற1. கா.தியகளி பட15-5 கீேழ, ஐயாவி பட#
அ மாவி பட#
இவ க6 யா

இ5கிறன. அவ$*5-8 ச$*5 கீேழ, ராதா மாவி பட .

இ* இைல. ஆனா இவ கCைடய வா7நாளி

நிைனவைலக6 அவ6 உ6ள5 கட< மாயேவயிைல.
அD5-பயாம 1ைடப1 ம>ேம அவ6 ெச@G
எ* எ12

இைல.

பணி. ெபா>, K மாைல

அ@யா இ.த நாகளி, கா.தி படைத5 ைகயா ($ற (<னா மல மாைல

ேபா ெச@யபட மாைல ஒ* அல:காி15 ெகா.த1. அ@யா ($பைத

விட பின , ம1ைர ஆசிரமதி<.1, ஒQெவா கா.தி ெஜய.தி நாளி?
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நH/ைடயா வவா . பைழய மாைலைய எ>1வி> %திய மாைலைய

இைசபா . அ@யா, ப>5ைகேயா> விD.தபி, நH/ைடயா அ5க வ.1
உகா .திபா . ேபசேவ மாடா க6. அ@யா இற.தபி உடேன வ.தா .
அ>த ஆ>5- அவ

இைல...

மின ேகா>களாக நிைனவைலகளி தா5கதி அபேய ெபHசியி மீ1

நிற அவ6, செட* இற:க #ய* சாG# இகர:க6 அவைள ெதா>
தா:-கிறன.

;8சதி -*க இற:கி நிைல ெப*கிறா6.
“ஒ. இவனா?...” ெவ*% #கைத8 /ளி5க ேம<>கிற1.
‘எைன ஏத$கடா ெதா> தா:கினா@? உைன ப1மாத
ைவ15 ெகா>, பா ெகா>1, பாச
சிைத.1 ெகா5கிேற...’ எ* மன

கா வள தத$காக அ, அ, வா@8
-ைமகிற1.

“வா:ைகயா? வா:க?” எ* ெகாைல%ற இ.1 வ
/ழ?

இ.த வயி$றி

ர:கசாமி, ேமேல

விசிறி5கான விைசைய ேபா>கிறா. ;டதி நா$கா< ஏ1மில.

அகலமான ெபH/ ஒ*தா இ5கிற1. அ@யா கைடசி நாகளி அதி தா

ப>தி.தா . அ.த5 ;டதி உதர5கைட5 ெகா5கிகளி ெதா:கிய ேத5-மர

ஊHச அ1. ராதா மா உகா .1 ஆ>வா6. ேதனா

/$*%ற:கC

ேபைட J>

“ேசவா--ல ” எறான பிற-, அ.த ஊHச இ:- வ.த1.

இ.த வி> , /$* வட

மைனகC

அ மாவி பிற.த J> வழியி வ.தைவ.

“உ5கா:ைகயா? விசிறில காேத வரல.”
அவ6 1ைட 1ணிைய எ>15 ெகா> சைமயலைற5-6 வ.1, அ>ைப

பா ப1 ேபால பாவைன ெச@கிறா6.

ராகி5;ேழா, ஒ அாிசி ெபா:கேலா தா இவ6 சைமய.
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ஏேதA

கா@, கீைர-ேமா .

ர:கசாமி சைமய$க வாயி$பயி நி$கிறா. “எ1னா?

வா:கி>

வர>மா மா?”
“என வா:க, ? ப8ச5 ெகா1ம< 1ைவய அர8சி5கிேற. என5ஒ,

வா:கி தரேவணா !” ந*5ெகற 1%.

“ர:கசாமி ?”
“ஐயா?” எ* அவ ஓ வகிறா.
“சி?A ெகாHச

ேமா . அ மா..!”

உ6ேள வ.1 அைட.த அவைள5 ெகா5கி ேபா> இD5கிறானா? உழ5-
தயிைர5 -*5கி, பாைனயி இ.த நீைர ஊ$றி, உ%

சீரக16C

தவைல8 ெச பி ெகா> வ.1 பலைகயி ைவ5கிறா6.

1ரவி

என Jராபானா? , வயி$*8சைத அைசயாம<ைல. இவைன அவ6 எேபா1
பா தா6? இ.த ப5க

ஏேதா விழா- கயாண

எ* வ.ததாக8 ெசானா.

மாைல சாைவ எற வாிைசகைள ஒ கசி5 கார அவC5- ெதாிவத$காக
வா:கி5 ெகா> நிறா. இவ6 அேபா1 வாச ேம திைணயி

அம .தி.தா6.

அபைனேபா க*%தா. எ>பான #க . சாதிேப எற திமி ெதாிG
பா ைவ. கசி5கைர ேவ.

இவ6 அலசிய பாவ1ட விசிறி5கைடைய ஆ5 ெகா.தா6.
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“எப இ5கீ:க மா? உ:க மமவதா பா1>, ;> வா:கA

ந8சாி5கிறா. மH/ கயாணதப வ.தி> உடேன கிள பிW:க. %1 J>

வசதியா க5- உ:க இடப கிண1ல எற8சி ஊதி>5 -ளி5கலா .

வய/ கால1ல, மக ெசவா5கா இ5கறப நீ:க இப இ5கலாமா?..” எ*
ெகHசினா; -ைழ.தா.
ஆபி?

மைல வாைழGமாக த>5க6 வ.தன.

“இெதலா

இ:க எ15-5 ெகாடாாீ:க? என5- ;D-8சிதா பழ5க .

என5- எ12

கட

வானா . இெதலா ெகா> ேபாயி அதா அ:க ேராேடார

இ5கிற ஏைழ5- ப -H/

-ழ.ைதGமா பிைழ5க வ.தி5-.

ெகா> ெகா>:க!” எ* திபினா6.

ஆனா அ* பா த அ.த உவமா? அவனா இவ? ஐ பைததாேன
கட.தி5கிறா? எDப1 எDபைத.1 எ* மதிபி>
ேசா .1 ேபானா? மைழG

கா$* ெவயி?

அள25- எப8

%ர ேபாடதாக8 ெசால

#யா1. ெசா-/ கா ; ஏ.X. எ* ஏேதேதா ெசாகிறா க6. உழேவா,
ேச$றி?

சகதியி? ஊறி, கா வயி$*5 கHசிG

க6 ெமா.ைதG ,

பைணயைமயி உலகி #D வா7ைவG

கழித பாட அவC5- நிைன2

“தாய மா? உ:காயா நல ெசவ%. அதா நீG

ெசவபா இ5கிற... ஏ.ெதாிGமா?”

ெதாி.1 ெதா,* வயதி?

இப 1வளவிைலேய?

எ* ஒ ப ெதாிய8 சிாிபா.
“அட, சீ! நீ எ1

ேபசாேத? ப8ச%6ள கிட ேபாயி இெதலா

அைம வ5க

ேம பயி வ.த1 , ேம ப5-ாிய எலா5 கச>கC

ேபசி5கி>!”

எ* சினாயி அத>வா6. அ.த பாட ெபா>5ெக* ெச1 ேபானா.

வி>ேமா? அவC5- ேதாறவிைலேய? ேம?
க விழிதா?

ப.1

இவ ேம வ5கதி தாேன
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அவ ேமாைர5 -1வி>5 -ளி 8சிைய அ4பவிபவனாக #க
பா 5கிறா.

“பாைன தணி ஊதி5 ->தியா மா? என இ.தா?
/க

கனிய

பாைன தணி

/க தா. ஃபிாிடYல வ8சத எ>தா ேத6 ெகா>றா%ல இ5- . ெவளில

வ8சா?

தாக

அட:கா1...”

“உ% திAறவA5- ெவளில வ8சா? , ஃபிாிஜூ5-6ளாற வ8சா?

தாக

அட:கா1?”
/5ெக* ஊசி5 -1 பா@கிற1.
ேப8/ எழவிைல.
ஆனா அவ6 மன

%ல %கிற1.

‘ேம ப'யி தா அ.த அ@யா க விழிதா . பகைள த, எேலா
எ* ெபாிய ைககைள நீ எேலாைரG

சம

அைண15 ெகா6ளவிைல?

இத7க6 15க ேமேல பட:கைள பா 5கிறா6.
கா.தி...மகா கா.தி...மகா1மா கா.தி... அ.த8 ெசா< கா.தியி, கீ7
வாிைசயி உ6ள அ@யா2
காணி5ைகயா5கினா க6.

அ மா2 த:க6 வா75ைகையேய

அவ க6 %ழ:கிய ம; தணி ...கிண*. இ*

அதி நீ அயி ெதாிG

பாைறைய5 கா5 ெகா> பளி:கா@, ஊ$*5 ககளா வாழைவ5கிற1...
“அ மா. உைன5 ;> ேபாக, A வ.தி5கிேற. ‘%1 வி உ
அபடA A ெகHசி5கிேற.” அவ6 காைல பி5க2

விைழகிறா.
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“ஏ@, இ.த5 கா?ல விழற சாகசெமலா
என5- ஒ உற2

யாடA

ேவணா . நா எ15- அ:க வர, ?

இல. நீ எ வயிதி -யி.த ேதாச15-

எைன எபேவா ெபைம ப>தி க2ரவி8சிட அ1ேவ என5- இ.த சம

#8F>

ேபா1மபா!’

“அ மா. நீ:க இப ேபசலாமா? அரசிய:கற1, ெசா.த ப.த15-

ம* தா? , நா உ:க மக:கற1 இலாம

அபா$பட1. நீ:க ஆயிர
ேபாயி>மா? ரHசித

ப>ப>5ைகயாயி5கா. அவதா அ மாைள எபனா?

;>வா:க. அவ:க மனெசாிG ப நட.1 ேபா8/, வாNதவ.தா. ஆனா
அ15- பிற- எதைனேயா மாறிேபா8சி. ேந1 பரம விேராதியா

இ.தவலா , இைன5- அரசிய ேமைடயிேல க தDவி ெசா.த

ெகாடா>றா. தா@ மக ெதாட %, ெபத ம5க6 ெதாட % வி>மா, விடா1.”

எ* எைன5 கடாய ப>தி அAபி8சி5கா. அவ ேப8/5- மதி%5

->5க5 ;டாதா?”

அவ6 பா 5கிறா6. இவ மகா சாம திய5கார. நாடக , வசன , சினிமாA

ஊறியவ. அரசிய< F1 வ.திட1A, அைற5- அ@யா உதறித6ளினா .

அ.த அரசிய ம5கைள நல மனித களா5-

ஒD5க இலசியைத #த<

ைவத1. இவ க6 அபைடேய ேவ* M...! மன/5-6 காறி உமி7.1 ெகா>

அவ6 சைமயலைற ப5க

தி %கிறா6.

“அ மா... அ மா...”
அவ அவ6 பி வ.1 காலயி விDகிறா.
“இதபா. இ.த நெபலா

என5- ேவடா . எனா இ.த நிழைல வி>வர

#யா1.”
ெதாைட க மி, கக6 கல:-கிறன.
“சாி, அைதபதி நா இப எ1

ேபசல. ேபயானா?

தா@ பா:க. ரHசித15-
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நாைள5- ஆபேரச. அ15- #ன உ:கைள பா 5க, A ெசாறா...”
அப உ-பவ6 எேறA

வெய>15 ெகா> வ.தி5கலாேம? இனி

என ஆபேரச? #பதிர> வயசிேலேய க பைபைய எ>1
ேபாடாயி$*. ெபாிய ைபயேன அபனி வாாிசாக சாிதிர

பணி5

ெகாபதாக அவ6 ெசவிகளி விDகிற1- அ>த ெபதா மH/.
இர>5-

ஒேர மாச தா விதியாச . அ1 பதிெனடா-# ஒ காத<

விD.1, வயி$றி வா:கி5 ெகா>, கயாண
ேவா சா .

பணினா க6... அ1 எனேவா

-ைபக6 ேமேல ேமேல ேச .தா, அட:காத 1 நா$றதி ஆவியப1ேபா

இ5கிற1.

“அ மா, இப, #A

இலாம, பிA

இலாம நீ எத$காக இ.த

Jைட5 க5 கா15 ெகா> இ5க, ? எN.ேக.ஆ . இ.த வைர சாி.
அவ ேபா@ பதினா* வசமாயி8சி. வாாி/A யா

இைல. இ1 ரNைட8

ேச.த1. அ.த பர/ராம நீ க5 கா5-றதாக நிைன5-

இலசியைத

எனி5ேகா -ழிேதா %ைத8சிடா. உைன ஒநா6, ேவைல5கார நாேய,

[> ெசா.த A நிைன5காேத, ெவளிேய எற:-A ெசா? #ன, நீ

#ெவ>5க, !”
அவ6 ஒகண

ெசாகிறா.

திைக5கிறா6. அவ ெசாவாேனா, ெசாலமாடாேனா, இவ

ெநH/ ெகாதி5கிற1.
“தாய மா, நீ த-.த ேபர வ8சி>, இ:ேக ஏைழ ெபக6 ெதாழி$ ;ட
ைவ5க, . நா உயி< எDதி இ5கிேற. கைடசி வைரயி?

எதாA

நீதா இ.1

கவனி5க, . ராதா மா ேபைர ைவ1 நடத, . எ:ெக:ேகா ெப

-ழ.ைதகைள5 ெகா?றா:களா . அ.த அவந பி5ைகைய5 கி6ளி எறிய, .”

அவைடய ெசா$க6 ஒ<5கிறன.
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அேபா1 ெபாிய ஃப காாியட, ர:க அ@யா25-8 சாபா> ெகா>

வகிறா.

“கிணா ேஹாட #தலாளி ஐயாைவ பா 5க வேரனா:க..” ர:க

-ைழ.1 நி$கிறா. இவ ேபா@8 ெசா< இபா. சாராய, லாY
சா ரா8சிய

எப1 ெதாிG . ‘இவெனலா

அரசிய ேமைடகளி %க7

மாைலகைள ேத>கிறா:க!’ எ* அ@யா %D:கி5 -ைம.தா . அவ பHசாய1,
நகராசி எ* ேத த கால:களி அவைர5 காண வவா. “தாய மா நல
தணி ஊ$றி5 கD2! கைறப.த தட:க6” எபா .

இ* ெபாிய சாைலயி ெபாிய ஒட க விடா. காேரா> வ.1

த:-றா:களா .

“அ@யா, சாபா> ைவ5க>:களா?...”
ெபாிய ெபHசி ப5க , சிறிய ேமைசைய ேபா> அவ பிப5க

வாைழ இைல

அ*5க8 ெசகிறா. ஆனா அத$-6 தைலவ வி>5ெக* தி பி

ேகாப1ட ெவளிேய நட5கிறா . அவைடய ேம ேவயி விசிறியி

காாியாி நீட ஆணி மா, அ1 நிைல-ைலய8 சாிகிற1. -ெபற மசாலா
J8ச#

-----------

வ*த அைசவ# , தாய மாளி உ6ள5கனைல Jசி வி>கிறன.
உதரகா

கா 5கத2 பெட* அைறப>
ேகாப ... ேகாப

ட : அதியாய 2

ஒைச ேககிற1.

பாவ ... அ1 நீசதனமான ெசயகC5- வழி வ-5- . அவC

ேகாபப>கிறா6.

“ஏ@ ர:கா ? என எழ2டா இ1 ? எ15-டா இெதலா

இ:க ெகா> வ.த?...”

அவ தைலைய8 ெசாறி.1 ெகா> நி$கிறா. ேசவா--ல அற:காவல
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-Dதா அவைன இ:- நியமிதி5கிற1. அ@யா இற.தபி, கிராமதி<.1
வ.தவதா. இ.த %6ளிைய8 /$றி இவ உற2க6 ஏேதேதா காரண

ெசா<5 ெகா> நகர8ச.தி5- வ.தி5கிறன . “இ.த நகரதி -யிபவ
அதிகமானவ க6 கிராம:களி இ.1, பேவ* காரண:கC5காக வ.1

ேவ விடவ க6தா... எ:கபா25கபா அ.த5 காலதி வியாபார A வ.தா .

ட2னி மளிைக5கைட ைவதாரா . எ:கபா, சிதபா அைத எேலாேம
ஊைரவி> வ.1 -ேயறினா:க...” எ* அ@யா ப>5ைகேயா> விD.த
நாகளி அ.த5 கைத எலா ெசாவா .

பதினா* வயதி கயாணைத பணி ைவ1, ைபயைன ேம ப%5ெவளிநா>5- அAப ேவ>

எ* கன2 கட அபாைவமீறி, அவ

கனைவ ெபா@யா5கினா . கா:கிரசி ேச .1 கத உ>1 விரத
க6C5கைட மறிய, தீடாைம ஒழி% எெறலா

சட திட:கைள உைடதா . இ.த J>, அவைர மண

ஏ$ற1 ,

மக அைறய நைட #ைற
%ாி.த பதினி

ெத@வ15-8 ெசா.தமான1. அ.நாளி அாிசி ம ெமாத வியாபார

ெச@த

-> பதி ஒேர வாாி/. ர:;னி இ.1 ேவ ப$றிய -ழ.ைதG -Gமாக

வ.த -> ப:கைள வரேவ$* ஆதாித காலதி கடபட J>. தாய மா25-

அேபா1 இப1 இபதிர> பிராய

இ5- . பாைன பாைனயாக

ெபா:-வா க6. ெபாிய 1>களாக5 கா@கைள ந*5கி ேபா>, ப%ட

ேவக ைவ15 -ழ % கா@8/வா க6. இ.த5 கிண$* நீைர இைர1 இைர1

ச.ேதாசமாக மனித ேநய அ4பவ:கைள5 ெகாடாய கால

அ@யா2

ேச .1 ஈ>பட ெபாிய ெதா ெகாடாட

அ1. அ மா2

அ1. ெந% எாி.1

ெகாேட இ5- . சாதி மத , ஏைழ பண5கார எ* பாராம வயி$* பசிைய

அவி5-

ெந% அ1.

ஆனா இேபா1 இவ6 மன ெநைப அவி5க எ.த வழிG
“ந ம தாய மா25- %6ள ெபற.தி5-. #தெர>

ெதாியவிைல.

ெபா,A இ.தி8சி.

இப ைபய...”
நா> பிாிவிைனயி ேபா1, கா.தி மகா தன.தனியாக5 கலவரப>
ெவ>

-1மாக இ.த இட:களி ெசபிலாம நட.தாெர*, அ@யா2
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அ:ெகலா

ெச* பா 1வி> வ.தி.தா . ேசாகமாக இ.த நாக6. ேசவா

--ல15-6 இ.த -< தா இவ6 ெப$றி.தா6. கா பேரஷ

ஆ/பதிாி ம1வ8சி, சி.தாமணி வ# இவ பிற.1விடா... ப1

பதிைன.1 நாகளி5- . உ6ேள வ.1 அ மா -ழ.ைதைய ெவளியி எ>18

ெசறா6. - வாச< அ@யா...
“என ேப வ8சி5கீ:க?”

இவC5-5 -ர ெசவிகளி விD.த1...
அவ6 %சA

ப5கதிதா நிறி.தா.

“அ@யா, நல ேபரா ைவG:க..”
“அ1சாி, நீ #தல, இனிேம கா6Cசாராய

பா 5 கிறதிேல* பிரதி5ைஞ

எ>15க... என? ெபா,க பிற.1 ச சாாி ஆனபிற- பன.ேதா%5க6ைள

ேத> ேபாக மாேடA நிைன8ேச. நா:கC
ேபாயி பிரசார

இ:க ஒQெவா -பமா

ப,ேறா . எ:க நிழ<ேலேய இ.தி> நீ ெமா.ைத

ேபா>> வர1 ெவகமாயி5-...”
“இனிேம இல சாமி...”

“இ.த இனிேம5- உயி உடா? ந.தனா சாிதிர
க6Cெமா.ைத8 Fழ<ேல பிற.1, சித பர

ெதாிGமா உன5-?

ேபாக, A கன2 கடா .

நாைள5- ேபாேவ, நாைள5- ேபாேவ பாரா . திநாைள ேபாவா ’A

ெசானா:களா . அ1 ேபா உைன ‘இனிேம -5காதவ ’A ெசாலவா?”
“இல சாமி. நி8சியமா இனிேம -5கமாேட...”
“எபனா?

நீ -5க #யாம வழி பணி>ேவா . ஏனா, /த.தர ச 5கா

வ.தி> . உடேன ம1 வில5-8 சட

ெநறிப>1ேவா !”
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“அப வ.திடா, எதைன ஏைழக6 மன -ளி ?...” அேபா1தா

ராதா மாவி -ர ேகட1.

“அபபா, -ழ.ைதைய ஏ:கிட5 -> மா..."
வாணா மா, K5-ழ.ைத எபேயA

15கினா -ழ.ைத5- வ<5- . கD1

நி$க நாளாகல...”
“அப நா உ5கா.15கேற. எ மல ைவயி...”
இேபா1 நிைனதா?

தாய மாளி ெநH/கி5 கக6 கசிகிறன.

“இவA5- ‘ேமாகதாN’A ேப ைவ5கிேற. ேமாகதாN! ேமாகதாN...”
“அ@யா! இ1 கா.திஜி ேபாில, அப?”
“ஆமா மா. ந ம நா>5- /த.தர

வ.1, சாதி மத , பனி, பசி, எலா

நிைறய ேப அவ ேபால வளர, . /த.தர

நிைறயேப அவ மாதிாி வர, .

ஒழிய,

வ.த பிற- நாைட வழி நடத

“ேமாக... ேமாக... ேமாகA ;பிடா நலா இ5- .”
அ மா %6ைளைய வா:கி5 ெகா> வ.1 அவளிட

ெகா>தா6.” உ %6ைள5-

அ@யா கா.தி ேபைர வ8சிடா . அவ அேமாகமா இ5க, தாய மா!”

‘ேமாகதா/, ேமாகதா/, ேமாகதா/’ எற அ.த KHெசவியி தா@ ஒ<

எDபினா6.
ஐ.1 மாத

ஆனேபா1, அவ6 சைமய ;ட1

ைலயி க.த< ேபா>வி>
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ேவைல ெச@1 ெகாபா6.
ேமாக, ேமாக... எ*, பHசமிG

ச.திாிG

ெகாH/வா க6.

‘ேமாக ? எ* சதமாக ராதா மா ;பிடா தி பி பா பா. அவ
ப5க வ.த ேபா1, - ப6ளி ெபாிய --ல ப6ளியாக வள .1விட1...
ஒபதாவ1 ப5க ெவளிேய ெச*விடா.
அேபாேத ேபைர மா$றி5 ெகா>விடா. அேபா1 %ச உயிட

இைல. எ.த அபைடைய அவ6 நிைலயான ெத* ந பினாேளா, அ1 ஆட

க>விட1. பHசமி ப6ளி ப% #1, கிராம ேசவிகா பயி$சிG

காHசி%ர

ப5க

#1,

ேசவிகா வாக ேவைல பா 5ைகயி கயாணமாயி$*. கிராம1

ைபயதா. ‘எல5ாிக’ ேவைல ெதாி.1 ெதாழி ெச@தா. படைப ப5க
-> ப

ைவதி.தா க6. ச.திாி ப6ளி #1 ந N ப%5-8 ேச .தி.தா6.

“அ மா, த பி ேபைர மாதி5கி8சி!...”
பHசமிG

மமகA தீபாவளி5- வவா க6 எ*, பலகார

வ.தி.தா6 அவ6.

/ட மாவைர1

“எனW ெசாற?”
“ஆமா. இத பா, ேநா> %தகதிெலலா
1,5-$* பா தா6.

எDதி5-!” அவ6

இளவழக... இளவDதி, இளவரச...
“N;ல ேப மாதிடானா?”

“ெதாியல. ஆனா, அவ ேமாகதாN கா.தியில. அ1 மாதிர நிச .”
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அேபாேத அவ6 ம> நிறா6. ஆதார5 கவிைய அபைடயாக5 ெகாட,
--ல

ப6ளியி அவ ப5க வி பவிைல. இவ க6 -ைச, அ.த

வளாகதி தா இ.த1. ப6ளி வ-%க6 ஏறி ஒப1, ப1 எ*
வ.1விட1. அ:ேகேய சாபி> த:கி ப5க, #ப1 பி6ைளக6 ேபால

இ.தா க6. மரதயி பரா:-ச , மத#1, /சீலாேதவி எலா

வ-ெப>பா க6. ஆ:கில

தமி7 இ.தி எலா பாட:கC உ>. /த.தர

இ.தியாவி -ம5கைள உவா5க ேவ>

எற அபைடயி ெபாிய

தைலவ க6 அ:ேக வவா க6. அ ப ச 5காவி ( ($*, ஏைழ

ெபகC5- ெதாழி %ாிய வசதி ெச@தி.தா . ராதா அ மா25- எளிய

#ைறயி அ:-தா கயாண

நட.த1. மமக, கப< ேபா-

எஜினியராக இ.தா . ‘/த.தர இ.தியாவி கட$பைடயி ேவைல’ எற

ெபைமGட அ மா ெசாவா6... ைபய அவ6 அதிகார வட15கபா

அேபாேத நDவிவிடா. ெந>ேநர

கணாயி # தைலவாாி5 ெகா6வ1

ேமாவாயி மீைச அ %வைத ெபைமGட தடவி5 ெகா6வ1

வய/5

ேகாளா* எ* ெபாப>தவிைல. தீபாவளி ெபா:க எறா அ@யாதா

அவ க6 எேலா5- கத ேவ ேசைல சைட வா:கி தவா .
“ேபா மா! என5- இ.த8 சைடG

அைர ட2ச

பி5கல. எ:கிட கா/ ->,

நா என5- %8சைத வா:கி5கிேற.” இ1தா #த ப அவ உயரமாக

வள .த பிற- ேவ, 1> சைட எ*தா வா:கி த.தா . அவ அவ க6
#கதி படாம நDவினா.

அவ சிகெர ] -பைதG ,

அவA5ெக* ஒ நப -ழா

8/விடாம வசன:கைள ேப/வைதG ,

இபைதG

பHசமி %ச க.தசாமிதா

அQவேபா1 வ.1 ெசானா. பாதி நாக6 ப6ளி5-8 ெசவதிைல. நாடக

பா ப1, எD1வ1, ேப/வ1 எ* ஈ>பா> காயதி, ஒபதி ேதற விைல.
அழகரச எ* ஒ ைபய இவைன ேத வவா. அப ப மாவி இ.1

வ.தவ. இ:ேக வ.தபி கயாண
ைவதி.தா.

அவதா க%8 சைட5 கசி.

க -> பமாக இ5கிறா. ைதய கைட
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அவ6 அ.த ராசமணிைய ேத8 ெசறா6.
ேதனா ேபைட8 ச.தி ‘கதிரவ ைதயலக ’ எ* பலைக மா இ.தா.

ஒ> திைணயி அவ மிசி ைவ1 ைத15 ெகா.தா. கீேழ ஒ

ெபா/ பிதா ைத15 ெகா.தா.

மிசி ஒடேதா>, அவ யாைரேயா தி5 ெகா.தா. அவCைடய

வளாக15- ெவளிேயG6ள ‘தமி7’ ெமாழிேய அவC5- %ாியா1. ஏெனனி
அவ க6 கிராமதி இப ‘கீ1, கிறா’ எற ெமாழி ேபசி5 ேகடதிைல.
“ஏ பா, ராசமணி இ5கிறாரா?”
அவ நிமி .தா. அட .த # பிப5க விD.த1. அட .த மீைச, “ஏ ேம?
நா.தா ராசமணி?”
திைக1வி>, “ஏ பா, நா தாய மா... எைன ெதாியல? அபா

ஒ கண

ெசள5கியமா? ெரா ப நாளாயி8சி, உைனG
என5-

உைன அைடயாள

என5- அைடயாள

ெதாியல,

ெதாியல...” எறா6.

“அேட...ேட...ஆமா ! தியாகி[> ேவைல5கார:களா8ேச? இளவழ- இபதா

காHசிவர

%றப> ேபா8சி. உ %6ள ஒ அைமயான நாடக எDதி5-.

அதபதி ேபசதா, தைலவ ;பிடAபி8சா. நா.தா %18சைட
த8சி->ேத. ேபா>> ேபாயி5-...”

அவC5- அேபா1தா %ாி.த1. இ1 #ைள இைல, ேவ வி> விட பயி

எ* ெதாி.1 ெகாடா6. அவ --ல ப6ளிைய வி> ெவளி8 ெசல

1த காரண

அேபா1 ெதாியவிைல. இ.த5 கத , பிரா தைன, உட$பயி$சி,

இ.தி, தமி7, ஆ:கில

எற மரத வ-%க6 எலாேம பி5கவிைல.

எேபா1 #ர> ெச@ய ெதாட:கினா எேற -றிபாக8 ெசால #யா1.
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காைல ஆ* மணி5- எD.தி5க மாடா. உட$பயி$சி ஆசிாிய மத#1

அவைன J # வ.1 காைத திகி அைழபா .
“எ.ேநர

1ர:-றா? எ.திாிடா ?” எ* ச.திாி பாயி இ.1 த6ளி

உ>வா6. சி$றப ஒவ அQவேபா1 காண: -பதி இ.1

வவா. ாி5ஷா ஒ>பவ. -கார. அவ6 %சைன5 ெக>தவேன

அவதா. “ஏ ெபாட8சி*5கி, #தல பிற.திடா, நீ மகாராணியா?
சாபி6ைளனா?

ஆ %ள. அ1 ெசத ேநர

M:க>ேம?” எ*

அத>வா. இ1 தாய மாளி ெசவிகளி அேநகமாக விழா1. ஏெனனி

அதிகாைலயி எD.1 அவ6 -ைல8 /$றிய இட:களி சாணி ெதளி1

ெப5-வா6. ப1 ப/5க6 உ6ள ேகாசாைல இ.த1. சாணி /ம.1 ேபாட

எ5-ழி உ>. பாகற.1, தயி , ேமா ேவைலக6 இ5- . சைமய$க

அ:ேகேய உைறG
கிண*

மாணவிகC

ஆசிாிய கC

ேவைல ெச@வா க6. ெபாிய

இ.த1. உட?ைழ% மிக #5கியமாக5 கதபட1.

ஆனா அவ6 ைபய பிறவியிேலேய யாேரA
ேவ>

எ* அட

ெகா>ப1

தன5காக எலா ெச@ய

பிதா. இ.தி எD15கைள, பாட:கைள பHசமி எDதி5

இவ ெகா> ேபாவ1மாக இ.தைத ஆசிாிய /ைபயா

க>பி1விடா . பHசமி ஏழிேலா எேலா ப15 ெகா.தா6. “நீ

இர> நாகC5-, அ.த வ-பிேலேய உகா .தி இ:ேக வரேவடா ”

எ* அவC5- வ-பி 4ைழய #யாதப தடைன ெகா>தா . இ.த

பயைல ெசைமயாக உைத1, வ-பி இ.1 அதைன பாட:கைளG

ைவதா .

எDத

ஆனா அவைன தித #யவிைல. கா/ எ:ேக ைவதா? கள2 ேபாயி$*.

அவC5- இவைன அ@யா # ெகா> நி*த 1ணி2 வரவிைல. அ.த5 கால

கடதி, -> ப தைலவ, இற.1 ேபான %தி1. அவ /த.தர
ெபாிதாக எதி பா தி.த வா@%5 கிைட5கவிைல.
“/த.தர

வ.தி8சில? அ@யா எபG

வ.த1

ம.திாி ஆயி>வா தாய மா, நீதா

என5- இ.த ேதாட5 கார ேவைல இலாம, க2ரவமா அவகிட ஒ ேவைல

ேபா>தர8 ெசால, . /த.தர8 ச 5காாி ஒ டவா< ேச2க. சிவ%

பைடவிைல ேபா>> தைலபா க> நா நிேப. இதினி வசமா,
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இ.த5 -> ப15- நாA

உழ8சி5கிேற.” எ* ஒநா6 அவ

ெசானேபா1 அவC5- 15கிவாாி ேபாட1.

அ.த J$- ெபாிய ெபாிய ேதசதைலவ க6 அவC5- ெதாி.1
வ.தி5கிறா க6. நா> அைம ப>5 கிட.த ேபா1, சிைறவாச

அ4பவிதவ க6; ெப> பி6ைளகைள மற.தவ க6 உன1 என1, சாதி, மத
எற பா-பாலாம அ.த Jைட அற8சாைலயாக5 கதியவ க6,
எேலாேம வ.தா க6. ேதச பிாிவிைன, மகாமாவி மரண

/த.தர ச.ேதாஷதி ]த கநிழகளாகிவிடன. தாய
அேபாெதலா

இெதலாேம

மாC5-

இைதப$றிய விவர:கேளா, உண 2கேளா இைல. அவ

ேத த?5- நி$க2மிைல. எ.த பதவிையG

ஏ$க2மிைல. பதவி

ஏ$கவிைலேய தவிர, ஏைழ எளியவ க6, தா7தபடவ க6 ப5க ேவ> ,
அவ கC5காக ப6ளிக6 நி*வ ேவ>
ெதாிG . - -ல

எபத$ெகலா # நிறா எப1

ப6ளியி அவ ப5க #ர> ெச@1 ஆறாவதி

தவறியேபா1, அ@யாேவதா அவA5-8 சீ> சிபாாி/

ப6ளி5 ;டதி ேச தா . அ ேபாேத ச பள

நைட#ைற5- வ.1விட1.

ெகா>1, மா பல

இலாத இலவச5 கவி

அவ6 ராசமணிைய பா 1வி> வ.த ேசதி அவ5- ெதாி.தி5கிற1 “ஏ மா?
ைபய நலா ப5கிறானா?”
அவ6 தைலைய5 -னி.1 ெகா6ள ேவ இ.த1. -*கி ேபானா6. /த.தர
வ.1 #த ேத த வ.1 இரடாவ1 ேத த?

நட5க இ.தெத* நிைன%.

இவ6 சைமய$ ெகாடைகயி ேவைல ெச@1 ெகா5ைகயி யா யாேரா
வவா க6; ேப/வா க6. ேநேவ அ@யாைவ ேத த< நி$க8 ெசா<
இ5கிறா ; நி$பா எறா க6.

அ.த5 கால அ1.
“என மா, ேபசல?...” அவ6 எைத8 ெசாவா6? கதைர வி>5 க*பணி.த1
ெசாவாளா? கா/ தி>த, ெபா@ ேப/த, %ைக -த ஆகிய
தீைமகைள ப$றி5 ெகாடைத8 ெசாவாளா?

*
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“அ@யா, அவைன அAபி8சி ைவ5கிேற, க8சி ைவG:க, உ:க பா ைவைய
வி> அAபி8சேத சாியில@யா!” எறா6 ெநH/ தDதD5க.
அவ சிாிதா .
“இேத ேபாற த%கைள மகாமா கா.தி;ட அ.த5 காலதி ெச@தி5கிறா .
இ.த வய/ அபயான1. அவ வயசி ‘ேகாைட’ தாடA A ஒ ேவக
வ . 15-

வய/, தாட> . ஆனா தா>ற ேபா1 , ஒ>ற ேபா1

ஒD5க :-ற தறி ெக> ேபாயிட5;டா1. அ1தா தாய மா, #5கிய ..”
ைபய தறிெகட தடதி ேபாகிறா எ* எப8 ெசாவா6? தறிெகட

தட , ெபா@, கள2, F1, க6, %ைக...

பதினா- பதிைன.1 வய/ க>ப>த ேவய வய/, அப

எ>15காடாக இ5கவிைல. அவ -1வி> வ.த1

தியைதG

அவேன அறி.தி5கிறா. அ மாவி மீ1

மதி% இைல...

இவ6

சேகாதாிக6 மீ1

இவ6 ேபசாம நி$ைகயி அவ ெதாட .1 ேபசிய1 நிைனவி மிAகிற1.
நாA

அ.த வயசி ெப$ேறாைர எதி 1 ேபாேன. என5- பதினா* வயசி,

சேராஜாைவ5 கயாண

ெச@1 ைவதா:க. அப அவC5- பனிெர>

வய/, ெசா.த ப.த#6ள -> ப தா. ெசா1 ப1, வியாபார A ச ப.த

பணிடா:க. அவ:கC5- இலாத உய .த ப% நா ப5க, A

ேச தா:க. ஆனா, அவ:க எைன ேம நா>5-5 கவி பயில அAபி ைவ1

ெவ6ைள5கார ெம8ச பதவி அைடய, A நின8ச1 நட5கல. கா.தி வ.திடா .

பைப வி> ேபாராட . பிற- ெதாட .1 வ5கீ ப%. சட ம*%,

சயா5கிரக A, #D/மாக மாறி ேபா8/. சேராஜா2ட ேபசிய1 ;ட இைல.

அவேள, எ வழிைய ேத .1, க6C5கைட மறிய, கத பிரசார A
ேபாேபா>5கி> ெஜயி?5- ேபானா6. இெதலா

தாய மா?...”

நிைன8சி பா
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“அ@யா, நீ:க எதாA

வழி கா>J:கனா, இப8 ெசாறீ:கேள?”

“இேல தாய மா. என5- இப ஒA %ாியி1. வி>தைல ேபாராடதி யா
எ:கைள5 கடாய ப>தி இD1விடல. ஆனா, கா.தி மகானி வா75ைக,
சதிய ேசாதைன. அ.த கா.தி, அவ ேப8/, நட% எ:கைளயறியாம, ஒ தியாக
வா75ைகைய ேம$ெகா6ள8 ெச@த1. ஒ> ெமாதமாக இ.த ேதசதி -ர,

சாதி, மத, பாைஷ, எலாைதG மீறி /யரா8சிய A #ழ5கிய1 இப. அ.த

இல5- வ #னேர, -ரகளி பிசிற5கிற1 என5- ெதாியி1. ைபயைன

தினியாA ேகடா எகிறிபா. சிகெர ஊ1றியாA நா ேகடா?

அவ எைனதா ெவ*பா. இ.த ப6ளி5 ;டதிேலேய உண2 ஒD5க ,
உட$பயி$சி, பிரா தைன எலா எத$-?... ஒD5க :கற1 ெவளில இ.1
வ<G*1வதாக இ.தா வரா1. அக5க>பா> ேவ, ...”

இப8 ெசா<வி> அவ ேயாசைனயி ஆ7.1 விடா . தாய மா6

ககைள5 க5 ெகா> எ:ேகா நி$ப1 ேபால உண .தா6.
‘ேமாகதா/’ எ* ைவத %6ளி உயி ெப$ற1

தைனேய அழி15

ெகாட1. இ.த ‘இளவDதி’5- /ய எ* ஒ* இ5கிறதா? இ.தா ேம?
ேம?

த%க6 ெச@திபானா?

ேவ விசிற?

நைட அரவ#

அவைள8 /ய உண 25-5 ெகா> வகிறன.

ர:க பி%றதி<.1 ஓ வகிறா.
“வா:க, வா:க சா ...!”

யாாிவ? வாடசாடமாக, ெவ6ைள #D5ைக8 சைட, கைர ேவ, ேம

ேவ, த:க8ச:கி< ேமாதிர:க6, ெந$றியி ஒ$ைற நாம , கிதா, மீைச.
“அ மா, வண5க !” எ* -னி.1 அவ6 எதி பாரா விதமாக5 காகைள
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ெதா>5 - பி>கிறா. ஏேதா ஒ ெசவாசைன அைழயா வி.தாளியாக

5-5-6 இவ %-.த1 ேபா 4ைழகிற1. “%ரவல அணா8சிய பா5க

வ.ேத. வ.தி5கிறதா ர:க ெசானா. சாபா> அAபிேன. வேரA
ெசா< அAபிேன. அ மா நலமாயி5கிறீ:களா?”

கா ைரவ ேபா<5கிற1. ஆபி6, ஆரH/, மைல வாைழ பிளாN5 ைபைள8
/ம.1 வகிறா. அவளிட

ெகா6கிறா6.

அவ$ைற5 ெகா>5க, அவ6 #கைத திபி5

“அ மாைவ பா 5க வர, A அ5க என, தின#

நிைன5கிற1தா.

ேவைல ெந5க, #யல. எ:க மா இ.த நா6ள, தியாகி அ@யாைவ பதி ஒ
நா5;ட ேபசாம இ.ததில. அவ:க ேபானப ;ட நீ:க வ.தி.தீ:க.

கடப> எ:கைள #A5-5 ெகா> வ.தவ:க. இப அவ:க ஆசில நலா

இ5கிற . அ மா ேப வ8சிதா #தல ஆ8சி மளிைகA ஆர பி8ேசா . இப
%ரவல அணா8சிதா, Fப மா 5ெகைடG

திற.1 வ8சா:க. சிவ<:க

&ஃ கா ட ஒடைலG

பயகிட அைழ%5 ெகா>1 உ:கைள ;>

வர8 ெசாேன. நீ:க வரல...”

/ாீெல* உண வி ைத5கிற1, ஆனா?

-ர< கார

காடவிைல.

“ச ேவாதயா தைலவ , ராதாகிணைன அைழ8சி> பா 5கி வ.1, அதைன

ாி5சா5கார:கைளG ; வ8ேசா . அப, அதினி ேப
திலA சதிய

இனி -5கிற

பண வ8ேசா . தி>8சாராய # , உச.த ஒயிA

வி5கபடா1A உ:கிட சதிய

வா:க, A அ.த ெபாியவைரG

;> உ:க J>ப ஏறி வ.ேத. நினபி5கா?...”

“ஏ மா, நினபில? அப ெபா@ ெசாற ஆளில நாA. இ.த5 கைட ைவ5க,

ஏDமைல ெதவில, தியாகி அ@யா உதவி ெச@1தா ெதாட:கிேனா . #த#தல,
உட % #யாம, ாி5சாவில வ.1, மHசC

-:-ம# , அாிசிG

ப%

வா:கினா:க. அெதப மா மற5- ? அ@யா வள த தியாக5 கசி இனி5இல. நீ:க சாராய

கா8ச5;டா1, -5க5 ;டா1A சதிய

வா:கி என
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? கா8சி வி1 மா

பிரேயாசன

 ->5கலனா ேபா^/கார ஏேதா ஒ

ெபா@5ேகைச ேபா> உ6ள த6Cறா. அவ ெ◌ாHசாதி ஏ:கா?ல தா

வ.1 விDவா. காிம:கல

கிராம Kரா ேபா^/ ஆதரவிதா ெதாழி நட5-1.

ந ம %ரவல அணா8சி கிட இெதலா

‘NகN’ பணA A தா வ.ேத.

அ15-6ள %றப> ேபாயிடா:க ேபா<5-?...”
அவ6 உ*1 பா 5கிறா6. ஆனா ேபசவிைல.
“அப வேர மா. வண5க ...” வ.த1 ேபா தி பி8 ெசகிறா.
ர:க பினா வழியAப8 ெசகிறா.
“அ@யாவ பா 5க, A வ.தி5கா:க. ெசா< அAபி8சா:க. நீ:கதா
வ.தவ:கைள...” ெசால 1ணியாம தைலைய8 ெசாறி.1 ெகா> நி$கிறா.
“நீ ஒ,

என5- ெவள5கவாடா . ப காாிய ேசாைத எ:ேக ெகா>

ேபானிேயா, அ:ேகேய இெதலா
எ1

இ:ேக வாணா .”

ெகா>ேபா! பாவபட ேசா* பட

பழ

உ6ளதி ஆழதி எ:ேகா நீ* K1 அவி.தா$ ேபா கிட.த ெபாறி கிள .1
ெபாறி ெபாறியா@8 /ட .1 தகி5கிற1.

இவ, ேபா^/ சாியிைல எ* இD1

>கிறா. ேபா^/, எ:கி.1

வ.த1டா? ஆசி5காரைன மீறி ேபா^/ எத$-டா, ஏைழைய அ15
க6ள8சாராய

கா@8ச8 ெசா?றா? ‘மா

’A யா5கடா வா:-றா?

ப>பாவிக6 /த.தர நா6, கா.தி ெஜய.திA அ>5க>5கா5 ெகாடா>றா!

தா@5-ல , அைன5-ல A, ேப8/5- ேப8/ K/றா. பாவிக, எதினி

ெபா,:கைள ெதா> சீரழி5கிறாAவ! அ.த5 கால1 நாடக ேமைடகளி,
/.தரா பா, கிடபா, வி/வநாத தாNA பானா:க. அப2

ேபா^N இ.த1.

நாடக5கார -பா. விய விய பா> பா ேபசி நபா. ேமைடயி
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ெப,:கைள ெதாட5;ட மாடா:க. அப நத ேஜாக6 ;ட,
நிசவா75ைகயி க$% விரத

காத1>. ெதாி.1

ெதாியா ம? , கய

மைனவி5- 1ேராக ெச@பவ, மன8 சாசிைய ஒ> ெமாதமாக
1ைடதவதாேன?
%ரவலரா , அணா8சியா ! யா5- %ரவல ? %ரவல , %லவ எலா
ஒ,தானா? என இழேவா, யா கடா க6? எலா5- பட .
“ஆ8சிய மா?. இப5 ;பி>பவ6 ச:காிதா.
“ஒ வாழஇல தாீ:களா? ச #க
ஒ எல ேவ, ...”

வ.தி5கிறா. ஊ5- ேபாறா. ேசா* கட

“தேரேன?...”
வி>விெட* உ6ேள ெசகிறா6. கிண$ற #$ற

கD2

அகலமான1. அத$- அபா

நீ Jணாகாம இ5க ைவத வாைழ. ெமா.த, -ைல த6ளி இ5கிற1.

கறி<5-

இைலைய இD1, ேவ< வழி வ.த ஆேடா மாேடா கதி5கிற1.

எ பி, கதியா அவேள ஒ இைலைய அாிகிறா6. பா ெசா>கிற1.
“ெம6ள. ெவ6ள சீல, ஆ8சி. கைர விD.திடா ேபாகேவ ேபாகா1...” ெசா<5

ெகாேட வா:கி5 ெகா6கிறா6.

“எ15- இதினி ெபாி/? ேசாெறா,

வாணா

அைதAதா

அவHெசா?தா. என5- மன/ ேக5கல. இ %> %6ளயா இ5கறபேவ

அவ மா வி> ேபா> ஆ]/5- ேபாயி>வா. %னாவிலதா அப இ.த . இப
அணA

மதனிG <5- அ.தால இ5கா:க. ச #வ15- இ:கதா,

ப5க1ல ெபா1 ல இஜினிாி: காேலஜில எட

கிைட8சி, ப% #8 சி>

ேபாறா. ஒ வள .த %6ள. இனி ெசற- #ள8சி எ:ேகா பற.1 ேபா- .”

30

“அண %6ள, பாசமா வ8சி5ேக. பாசமா இ5- மா, வதபடாத” எ*
இவ6 ஆ*த ெசாகிறா6.

“நாேன ெசா<5க5;டா1 ஆ8சி. %னாவிைல இ.தப எ:கண அபப

சிகெர -5- . பா A... அ12

உ>. மதனி எ:கC5-5 ேக5காம

தி>வா. எ:க மா ப>5ைகேயா> ெகட.தா. அபா ெசத பிற- ஆ* வச

இ.தா; எேதா ஆ8சி. நா இ:கிேய ெகட.1 கழி8சி>வ, அH/ வசமா8/, இ:க

வ.1. இனி இதா இட ...”

இவ6 இைலைய இரடா5கி5 ெகா>1 வி> ஊைமயாக பி ெதாடகிறா6.
நைட #.1 வாச ேம திைண ப இற:- # ச:காி தி %கிறா6.

சி*;>. # ெந$றியி சில நைர#க6 விDகிறன. நல சிவேபா கவ 8சிேயா

இைல. ெந$றியி சி* -:-ம ெபா> அத$-ேம சிறி1 திநீ*

அவ6

ம:கல தைம5-8 சாசியமாக இ5கிறன. ஆனா கDதி கயி* இைல.

ஒ மணி மாைலG

ஒாிைழ8 ச:கி<G

ய ரவி5ைக; ( ேசைல...

“ஆ8சி, காHசி%ர

ெதாிகிறன. பாஷனிலாம கD1

ேரால, %திசா ஒ அ ம ேகாயி? , ஆசிர#

க5கா:களா . ராஜராேஜNவாி அ பாளா . அ பாளி பதினா*

வவ:கைள சலைவ5க மடபதி ைவ1 Kைச நட5-தா . /தி மர#

ேசாைலGமா மன/5- ெரா ப எதவா, அைமதியா இ5-தா . பN ேபாற

வழிதானா . ேரவதி W8ச ெபள ணமி ெபள ணமி ேபாயி> வரா:க. அவ:க

எனிய5 ;பிடதா ெச@றா:க... ஆனா, அவ?>5கார மதவ:க ;ட நா

எபிேபாக? ஆ8சி, நீ:க வாறீ:களா? ஒநா ேபாயி> வேவா ?”
“ேபாலா மா, ேபானா ேபா8சி” எ* வழியAபி ைவ5கிறா6.

ச:காி, இேத நீளதி, பைழய J இ5கிறா6. இ.த ெத25- ேபேர

பைழயA ெததா. இ.த ெபாிய J> அ மாளி வழி வ.த ெசா1. அேபா

ெதலா , /$றி?

எதிேர பனமர:க6 இ.தன. மா.ேதா%. எலா

மானி

மா பழ . மா.ேதாைப5 காபவ க6 எ* -ைச J>க6 இ.தன. பினா
ஒ -ள

இ.த1. ப5கதி %$* இ.த1. எ12ேம இேபா1
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நிைனவிலாதப மாறிவிட1. ேகாயி இேபா1,

பதிைன.1 வஷ:களி ெவ:கேடசா ப6ளி5 ;ட
Jதியி /த.தர

ற>5கி இ.த

வ.தி5கிற1. பைழய கைட

வ.த வசதி அ@யா திற.1 ைவத பHசாய1

1வ5கப6ளி இேபா1, நகராசி ெபாிய ப6ளி5;டமாக இ5கிற1. எலா
ைலகளி?

இ:கி^/ ப6ளி5;ட

தா. எ:ேகேயா ெபா1 காேலY எ*

இஜினி ப%ப5க ச:காியி அண பி6ைளையG

அவைளG

இ:ேக

-ைவதா . அவ6 வாச< உகா .தி5ைகயி பா பா . இட ப5க

வயகளாக விாி.தி.த இட:கைள J>கC
விD:கிவிடன.

ஏேதேதா கட:கC

இ.த நாைல.1 ஆ>களி சாைல ேபா>விடா க6. காைல ஏழைர மணி,
எ>மணி எ* க`ாி பNக6 ேபாகிறன. ெப பி6ைள ஆ பி6ைள

விதியாச

இலாம #1கி பி ேபாட மாதிாி /ைமைய மா5 ெகா>

ப6ளி5- எதிேர நி$- . எதி 8சாாியி வாிைசயாக5 கைடக6- கட:க6
இேபா1தா #ைள5 கிறன. கைடக6 எ* , வ:கி வகிறெத*
கிறா க6. ப6ளி5 ;டைத நட1

ெசா

பமதாச, ெத?:கா, தமிழா, கனடமா,

இ.தியா எ* ெதாியா1. ப6ளி5காக ெபா1 இட:க6 எலாவ$ைறG

வைள15 ெகா> விடா. மா.ேதா%, -ைசக6 எலா இைல. -ள
இ.த இட#

அவ க6 வச . %$ைற8 /$றி ஒ ேகாயி எ>1, ப5திமா எ*

கா5 ெகா5கிறா.

இ.த J> அ@யா ப>5ைகேயா> இ.த நாகளி, காலமாவத$- ஒமாத
#% வ.தா. கவலாக, ஒைட5-8சிேபால இ.தா.
ைகதறி1> , வாைழபழ#மாக வ.தா. பழைத ைவ1வி>, ‘நமNகார ’

எ* பணி.தா. “வா:க. உ5கா:க..” எறவ ெம1வாக தைலயைணைய8

சாி ெச@1 ெகா> உகா .தா .

“எேப பட தியாகி நீ:க6? உ:க6 தியாக:களி நா:க6 வா7கிேறா . நீ:க6
இ:ேக ஊ உலக
விேட...”

ெதாியாம இ5கிறீ க6 எறறி.த1

நா கணி
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இப8 ெசா<5 ககைள 1ைட15 ெகா> அ.த5 ைகதறி 1ைட,
வண5க1ட அவ ைககளி ைவதா.
“இெதலா

இப எ15-? நீ:க...”

“ெசாேற. எ:கC5- K Jக ேகரள A ெசா? வா:க. ஆனா தாதா
காலதி மகாரார

எலா

ேபாயிடா:க. தாதா, திலகாி ேகஸாியி இ.தாரா .

ேபாயிடா:க. எ:க மா கனட . அவ:கபா Gத காலதி

கரா5 எ>1 நிைறய8 ச பாதிதாரா . எ:கபா அநாைத ேபா அவ க6

-> பைத அ ப8/, மகாமா ெசான மாதிாி ஜாதி மத ேபதமிலாம

வ8சி.தா . அ.த நடவ5ைக5காகேவ, சாதி ெவறிய க6

வாழA A லசிய

அவைர ஒ நல வயசி ெவ ேபா>டா:க. எ:க மா எைன அைழ8சி>

G.பி5- ேபா@, மகாேதவி வ மா ெதாியி ல? அ2:க கவி Nதாபனதி இ.1

எைன ப5க வ8சா:க. என5- இபெதாறா ($றா, இைளஞ கைள
அறிவிய கவிெபற வா@பளி5க நல ப6ளி5 ;ட

ைவ5க, A ஆைச. ஆைச

என, இலசியேம அ1தா. உ:க --ல நி வாகி, பரா:-ச

எ:க வியா

]ட15- வ.தி.தா . அவ தா இ:ேக வ.1 நீ:க6 கவிபணி ெச@ய, A

ெசானா . நா ேநராக இ:ேக உ:கைள பா 5க வ.திேட...”

“அபயா?. நல க1தா. ஆனா அ.த5 காலதில நா:க6 கவி ஒ
மனிதைர, ஒ -ழ.ைதைய #D மனிதரா5க ேவ> A நிைன8ேசா .”
“இப2

அேததா. நா ேநராக5 --ல N;ைல பா தி>தா வேர.

ெரா ப ஆ8சாிய , அ:ேக, இ.தி, இ:கி^ எலா ெசா<5 ெகா>5கிறா:க.

அ:ேகயி.1 ேபா-

கவிதர

இ5-”

பி6ைளக6 ஐ.ஐ..5- ேநராக ேபா- அள25-5

ஐயா ஒ*ேம ேபசவிைல.
“...நா ெதா.தர2 ெச@ய வி பல கவி பணி5- இ.த இட
நா கவ ெம

ஒ15கிதர, .

லமா, ேவய ஏ$பா> ெச@ய #G . கவி பணி5-,
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தியாகி அ@யா, நெகாைடயாக த.1 உதவ, ...”
-ர தழதழத1 “ஐயாவபதி, ஒேர வாாிசான அ மா, அ.த சேகாதாியி மைற2 எலா

ேக6விப> உகிேட. இ.த #D பாரத நா? , இப ஒ தியாகி இ5க

#Gமா?”
உ6ளி5-

அD5ைக, நா- நாக6 -ளி5காத விய ைவைய மைற5கதா

ம5ெகாD.1 ெசைட K/வா க6? -றிபிட ஒ பதிாிைக வ ேபாேத

அ.த ெசமண

J/ . ராதா மா உட % சாியாக இலாத நாக6.

“தாய மா, இ.த பதிாிைக5- ஏ இப ெச ேபா>றா ெதாிGமா?... எ*

ேகபா6.

“ெச விள பர15- இதில ெச ேபா>றானா?”
“இல தாய மா. இதி இதைன அD5- -ைபக6 அ8சாயி5-. அைத ப5க

இப ஒ ெசைட ேபா> இ5கிறா:க...” இெதலா

இேபா1 ஏ

நிைன25- வகிற1? அற:காவல -D எபா க6. பரா:-ச

வ.1

மாியாைதயாக அவளிட

ேப/

அ@யாவிட

ைகெயD1 வா:கி8 ெசவா. பிற பா 5நட.1 ெகா6வா. அ@யா2

ேபா1 மிக

அவA

அவ6 ேகக5 ;டா1 எ* கதாக இபா. ேபா-

ேபா1

ேபா1 அவைள

உ*1 பா 1 உ*#வ1 ேபா கவி5 ெகா> ெசவா. அவAைடய

ச.தன5 கீ$* , காவி வண5 கத சைடG

ேவச

எ* ேதா* .

ப6ளி5;ட

அ.த நடபி கபட:கைள

>

வி> விடா க6 ேபா இ5கிற1. ெதா:-ைபக6 ஆட,

ேகாழி5-H/கைள ேபா பி6ைளகைள அைட15 ெகா> தடதடெவற
சத1ட ேமாடா ைச5கி6 வ ஒ>கிற1. உதிாிக6 ேபா ஆேடா

ாி5சா5களி சில -ழ.ைதக6 ெசகிறன. ெசா ண

ஒ பிHைச இ>பி ஏ$றி5
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ெகா>, ைகயி %தகைப, தணீ -பி வைகயறா5கCட வகிறா6.
ெசா ணதி %ச, மாதா ேகாயி ப5க8 ச.15 -ைச5கார. ாி5சா ஒ5

ெகா.தா. ஏ$ெகனேவ அவA5- ஒ ெப சாதி இ5கிறா6 எ*

ெதாியாம, இவைளG

ேச 15 ெகாடா. அவ -தா. இவ6

இ<5கைட ேபா>5 -5க5 கா/ ெகா>தா6. கைரேவ5 கசிக6

ாி5சா5கார ச:க இவைன ஒ நல -மகனா5கி, ேத த கால:களி

ஆேடாாி5சா வா:-

கனைவ வள தன. ைகவச

இ.த ஒைட ாி5சா2

பறிேபாக, -15 -18 ெசதா. நல ேவைளயாக5 -ழ.ைத இைல...
ப தா ேபா-# இவைள பா 15 ெகா> தி %கிறா6. “அ மா,
ெகாHச

-5க தணீதா:க. இ.த வச

என இப Kமி காG1, இA

ப:-னிேய பிற5கல...”
இவ6 உ6ேள ெசகிறா6. இA

சாபிடாமேல நிைன2கைள அைச ேபா>5

ெகா.த உண 2 பசியா@5 கிள .ெதDகிற1. தணிைர8 ெச பி எ>15
ெகா> வகிறா6. -ழ.ைதைய5 கீேழ இற5கி இ5கிறா6.

“இ.தா மா...”
‘என5- தணி...” எகிற1 பிH/.
‘இ.த ெவ:கேட/வரா ப6ளியி ‘ெபா’ நிறமலவா? இ1 ‘ேராN’ நிறமாயி5-?
எ.த N;?”
“இ1 - ெசப ட மா... நீளேபாயி, ெச.தி Nேடா ப5க ச.1ல இ5-...”
“அ:கதான ேமாக N;A ஒ, இ.தி8சி?”
“ேமாக வியாலயா ெபாிசாயி, பா 5 ப5க

, மா கடா:க. அ:கதா

ப டா5ட , க டா5ட , ேதா டா5ட எலா

ஆNபதிாி வ8சி5கா:க.
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இ.த N;, மின ஜூ< W8ச இல, காெவல...? அவ:க மமக
நட11...”
“என5-தணி” எ* பிH/ நிைன2 ப>1கிற1. ெவ6ைள ‘ாிப’ அவி7.1
ெதா:க, # கைடயாக பிாி.தி5கிற1. ெச % தணிாி ெகாHச

உறிH/

-ழா@5 -பியி ஊ$றி5 ெகா>5கிறா6. பிற-, தா -5கிறா6.
“வாேர மா!” எ* ெவப$க6 ெதாிய நறி8 சிாி% மலர தி %கிறா6.
“இ.த ப5க

ேபாற...?”

“அதா. ெசவ.தி%ர

%15ேகாயிலட ேபாக, .”

-ழ.ைத5- ப%...

* வய/ நிர பாத

“நீ அ:ேக ேவைல ெச@றியா?”
“ஆமா மா, இவ:க மா ேபாN ஆ]சில ேவைல பா5-றா:க. [ல இவ:க

பா இ5-. %8சா [> க> வ.தி5கா:க. நா #ன இவ:க ஏDமல

ெதவி N; ப5கதில இ.தப ேவைல ெச@1கி.ேத. இப இவ:க

ெபாழி8ச`5- மாதிடா:க. என5- அ:ேக.1 இத5 ெகாடா.1

வி>> ேபாற1 கNடமாதானி5-. காலம அவ:க ைப5ல ஆ]/5-

ேபாறப N;ல ெகாடா.1 வி>>வா:க. இப நா: ெகா>வி>வ...”
“அபா எ:ேக ேவைல ப,றா:க?”
“அவ ச2தி5- ேபாயி5கா. கிழவிதா [ல...”
“பதனமா ேபா@8ேச...”
அவ6 ேபாகிறா6.
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/த.தர
மன .

வ.த1

ேதனா*

பாலா*

நிைனபி கHசி5கான பசிG
------------

பி ப5க

ஒ>

எ* ந பிய ஏைழகைள நிைன5கிற1

அ#:கி ேபாகிற1.

உதரகா

ட : அதியாய 3

மாமரதயி ச-5 -ைபக6 நிைற.தி5கிறன. -ைட, -ள ,

%$* எலா

ேபான பிற-, இ.த Jைட8 /$றி அற:காவல -D, ஒ க பி

ேவ< ேபா5கிற1. க பி ேவ<களி ெநா8சி, M1 வைள, ஆடாெதாைட
ேபாற எலா
இன#

<ைககC

கிைட5- . ஒ ப5க

ராதா மாவி நிைனவாக

மேதாறி8 ெசக6 ேவ<ைய5 கா5கிறன. இ.த மேதாறி

அைர1 ைவத ஒ மணியி ப$றி வி> . இர2 சாபி> ப>5- # அைர1

ைவ1 வி>5 காைலயி எD.த1 ைககC
ேகா1 ஒனா$ேபா அழ- மிளி

காகC சிவ% பவழ:கைள5

அதிசயைத5 -ழ.ைதக6 அ4பவி5- .

ைபசா ெசலவிலாத அழ-... இ1 அைரபத$ேக பயபட க?ர இன#

கிண$றயி கிட5கிற1.

இ.த5 கால எப மாறிேபாயி$*? யா மீேதா ேகாப ெபா:-கிற1. யா மீ1?

யா மீ1?

பற> பறெட* ெப5-கிறா6.
“அ மா ?...”
ர:கதா.
“ஏ பா, ைவ5ேகா பிாி5கார வ.தி5கானா?”
“இல மா. சாய% ம2தாயிடாரா .”
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அவ6 1ைடபைத5 கீேழ ேபா>கிறா6.
“யா... தியாகி சாய%வா? ஒ மாச

#ன ைச5கி ாி5சாவி ஏறி> வ.தா:க.

அ@யாவி நிைன2 நா6A...”
“எனேமா ெநH/ வ<5கி1னா%ல. ஒநா ச:காி ந சி: ேஹா ல

வ8சி.தா:களா . அ:கிேய ரா ேபாயிடாரா . இத, ரமணி வ.தி5-...”

அ.த5 கால1 மனிச, ஒேர மனிச... ேபாயிW:களா? எ* மன

-*கிற1.

இ.த ரமணி பா பா5ெக ேபா>வா. அபேய ப15 ெகா.தா.
“ஏ பா ? எ.த Jல இ5கா:க ? மக Jலதானா?”
“ெமயி ேரா>5கபால, ேபர சிதி5 [லதா வ8சி5கா:க. அ2தா
உ:ககிட ெசா<>வர8 ெசானா:க...”
“ஓ, ம.15கைட வ8சி5காA ெசானா:க. ஜமிலா %6ள.”
“ஆமா. அ.த ம.15கைடயிலதா நா ேவைல ெச@யிேற...”
“ஓ...” அவ6 ேபசாம அவைன பி ெதாட கிறா6.
இவ6 அ.த ‘ெமயி ேராைட’ தா ேபா@ ெவ-நாகளாகிவிடன. பைழய
சாைலயா அ1? அ1 ெவ*
இரடா

ெபாடலாக இ.த காலைத அவ6 அறிவா6.

உலக ேபா 5 காலதி, இரா,வ வக6 ெசலதா அ.த8

சாைல ெபாியதாக ேபாடபடதாக அ@யா ெசாவா . அகி விமான தள ,

பயி$சி5 ;ட . எ* Fழேல மாறி$*! இேபாெதலா

அ.த ப5க

ெசலேவ

#யா1. அேக இரயி நிைலய , மிக ெபாிதாக இற5ைக விாி15ெகா> இ

%ற:களி?

பகC

தள:கC மாக மனித ெந5க5-8 சாசியாக இ5கிற1.
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ேப.1 நிைலய

எ* ஒ15கிய இட

கைடக6 எ* மனித - இர> ச5கர,

பி1:கி எ:ேக பா தா? ேப.1க6,
* ச5கர:களி ேபா5-வர1

ெநாிசக6. ஆனா? இ.த ெபவழி8சாைல 1%ரவான, ஆேரா5கியமான

வணிக Jதிகைள8 ச.தி5-

இவC5- ெதாி.தெதலா

சாைலயாக இைல. எென னேமா கைடக6.

காபி5 கிள, ெவ$றிைல பா5- ேசாடா5 கைடக6,

மளிைக, J> சாமா கைடக6, 1ணி5கைடக6, ைதய கைடக6தா . அ.த
அபைடேய இைல. ஒ கஜ ம1ணி எறா 1ணி5கைட5கார5-

ெதாியவிைல. இவC5-5 ைகதறி #D ெவ6ைள8 ேசைல ;ட5
Nேடாாி ம>ேம கிைட5- .

கிைடபதிைல. -Hசித

ந>8சாைலயி ேகாழி உாி5கிறா. மா>8சைதைய5 கட

ேபா>கிறா.

வயி சைமய நட5கிற1. காைல, மதிய , இர2 உண2 வைகக6 இ:ேகேய.
சாைல கட.1, ரயி பாைதG கட.1 ரமணி அவைள5 ;8 ெசகிறா. கிைள

ெதெவாறி கைடக6 திற5- ேநர . ஜமீலா ெமகN எற ெபய விள:-

சி* கைட திற5கவிைல. அேக, டா5ட ய#னாேதவி, -ழ.ைத நல, ெபக6

ம1வ எற பலைகG
அ.த ச.திதா மரண

ெதாிகிறன . சாய%வி

ெதாிகிற1.

நிக7.த J> எபைத அறிவிப1 ேபா ஆக6

த மக அகம1 தா ெபாிய சாைலயி மளிைக5

கைட நடதி வ.தா. -> ப

ஒறாகதா இ.த J இ.த1.

இரடாவ1 மகA5-8 சி:கKாி இ.1 பண5கார ஒவ ச ப.த
கிைடத1 , -> ப
ப5க

பிள2 ப>விட1.

* பி6ைளகC

ஆC5ெகா

‘பிXனN’ எ* ேபா@ விடா க6. ஏெழ> வச15- #ேப அவ

வ.1 இைத8 ெசா< வதபடா . ஜமீலாவி %ச சி* வயசிேலேய

இற.1விடா. இ.த ைபயைன ப5க ைவ1, இ.த5 கைடG

ைவதி5கிறா. இ.த ம.1 ப%தா பதி5கிறா எறா .
ேபர ெபசாதி பாசமாக தாதாைவ பா 15 ெகா.தா6. இவA5-

இர> பி6ைளக6.

தாய மாைள5 கட1

ேபர ெபசாதி அவ6 ைககைள ப$றி5 ெகா>

அDகிறா6. வழ5கமான 15க விசாரைணகளி, எலா இனதவைரG

அவ6
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பா 5கிறா6. ரமணியி அ மா, ெபா> K2

இழ.த ைக ெப. ஆயிஷாவி

ெசவிகளி, வ.தவ கC5-5 காபி கல.திபதாக ெதாிவி5கிறா6. ஊ1வதி,
மாைலக6 எ* Fழ இற.த J>5-ாியதாக ெதாிவிதா? , 1ய

சா.தி5-ாிய அைமதிGடேனேய ேதா*கிற1.

ஆம

ச.15- ெவளிேய கா க6 வ.1 நி$கிறன. இ.த8 Fழ<, ஏேதா விபாீத

%-வ1

ேபா இவC5-8 /5ெக* உைற5கிற1. காஜிேபா அவ க6 மத8சட:-

ெச@பவ வகிறா .

தாய மா6 ெம6ள ெவளிேய*ைகயி, சீதாைவG

பமநாபைனG

பா 5கிறா6.

“மாமி? எப இ5கிறீ:க? கால ெசத#ன தா ரமணி ஃேபா பணினா.
சாய% மாமாைவ நா ப1 நாைள5- #ன யேத8ைசயா பNNடா%ல

பா ேத. “என மா, எ #? எப இ5ேக?"A ேகடா. அபா இற.1
ேபானப வ.தி.தா. இவ:ககிட எப2

பிாியமா, “எபபா இ5ேக, சீதா

நலா இ5கா? அவ:க மா -ைச பி6ைள:கC5- எDதறி2 ெதா>
ப,றதா ெதாிHசிேட. அவ:கள ஆதரவா வ8/5-:கபா, ஆடவ
நலேத ப,வாA ெசாவா:க...”
சீதா இவளிடேம 15க

-> ப15- அவாிட

விசாாிபவ6 ேபா மைட திற5கிறா6. சாய%வி ெசா.த5
ெந5க , ஜமிலாவி ைபயAட சாி. இவ /த.தர

ேபாராட1ட நி$கவிைல. ச

ேபாராட:களி?

க சம1வ

சா .த ஒ வி>தைல

த ைம அைடயாள ப>தி5 ெகாடா . /த.தர

வ ேபாேத அரசிய கசி கா.தியி ெகா6ைககC5- ஒ1 ேபாகாத
ெசயபா>களி பிள2கC5- இட

ெகா>த காரணதா அரசிய பதவி, ஆசி

எற எைலகைள வி> விலகிேய ெதா ஈ>படவ , அவ6 க.த

தியாகி. ஆனா இ.த சாய% அ@யா, சம1வ சிதா.ததி ப5க உ*தியாக

நி* ெதழி$ ச:க ேபாராட:களி #D #ைனபாக8 ெசயபடவ . அ.த5

கசிேய பிள2 பட1
எப பாதா?

இவ உள

உைட.1 ேபானா .

“என மா, எ # ? எபயி5ேக?” பா இப5;ட. நா
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சினபி6ளயா இ5ைகயில, அபா ெரா ப தீவிர . எ:க J>5- சாய%

மாமா, மணி மாமா, ெச.தி மாமா, ரா/ மாமா எலா
உற25கார:கC

ெதாியா1, சாதி மத ேபத#

வவா:க. என5- ெசா.த

ெதாியா1. அப இ5கற8ேச,

இவ:க கசி பிாிHச1 , சாய% மாமா, மணி மாமா வ.தா5க, அவ:க;ட ேபச5

;டா1A அ மாகிட அபா ெசானா:க. என5- %ாியல. அ%ற.தா
ெதாிHசி8/. நா:க ெவைளயா>ல கசி- ேசா ேசறாபல, இ12 A

நிைன8சிேட. அப எ:கண ரமணா, “சீதா, நாெமலா எ #. சாய%மாமா,
மணிமாமாலா

அ@யி. ஜயி, எ #. எ #தா நலவ:க. ஐயி ெகடவ:க”னா.

‘சீ ேபாடா, சாய%மாமா எப வ.தா?
மி5Nச

எைன5 ;> ேபாயி மிடாG

வா:கி தரா:க. அவ:க ஒ,

அனி5- சாய:கால

ெகடவ:க இல!.’ேன.

சாய% மாமா வ.தா:க. நா வழிமறி8சி>, “மாமா, என5-

ஒ, ெதாிய, . நீ:க எ தாேன?”ேன.

“மாமா, சிாி8சி>, எ #னா என மா’னா.
“எ #னா நலவ:க, ஐயினா ெகடவ:க. நீ:க நவ:கதாேன?”
அவ:க ெபாிசா8 சிாி8சா:க. எ:க மா உ6ேள.1 ஓ வ.தா:க.
“வா:கேண. ஏ ேபா5கிாி? இபியா ேக5கிற1? உ6ள வா:க. இவ:க
ேபா5- %5கல. பி6ைள:க;ட இபி நிைன5- பயா ெசா<5 ->பா:க?
நீ:க மனசில வ8சி5காதீ:கேண”A ெசான1 என5- இப ேபால நின%
வ1.”
“அ மா அண:கிடதா இ5கா:களா?”
“இ5கா:க. இவ:க கசி கிசி இேலனா? , ஏைழபி6ைள:கள ேத>

ேபாயி ப% ெசா<5 ->5கிறா:க. ெபா, ச ப.தமா ேபாராட A

வ.திடா கல.15-றா:க. இெதலா ரமணா ச சார

%5கல. பனிேபா சமாசார தா.”

அதா அணி5-
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“சாி மா, நீ பாதி>வா. எேதா ந ம கால1ல மி8சமி.த ஒ ெதாட % அ1
#Hசி ேபா8சி.”
எ #, அ@யி...
சிாி5- ப இ.தா? , 1யர

தா #>கிற1. கிைளG , K2 , காG ,

கனிGமாக தா:கிய மரதி இ.1, எலா

வி>ப>கிறன. மரதி ேவாி

K8சி பி1விடதா?
அாிவாC

/திய? சினமிட கசி ப$றி அவC5- ெதாிG . /த.தர

ேபாராடதி ஒறாக ேபாராயவ க6 வவத$- # பிாி.1 ேபானா க6.
ெவ ம.1, சதி எ* பல

/த.தர

வ.த பின

ெகாய சிைற தடைன

அ4பவிதா க6. ேகரள1 ரா#ணி M5- ேமைட5- ேபா@, வி>தைல ெப$*

வ.தவ . கைட5-ைடயாக, -ைடைய இ>5கி5 ெகா> அ@யாைவ பா 5க
வவா . எேபா1

மகி78சி ;தா>

#க . ேப8/ “தாய மா அ5கா? எப

இ5கிறீ:க? /கமா?” எ* விசாாிபா .

“தியாகி சா ? என5- உ:கள பா 5கிறப வய ச.ேதாஷமா- . ஏ ெதாிGமா?”
“ெதாிய<ேய!”
“பாயதி விவாக

கழி8/ , ெரா ப5 கால

இலாம இ.த1 , அவ:கC

பா ையயி #க பாராம Nபாிச

சயா5கிரக பணி ெஜயி?5- ேபான1

எர ஒ பா5கிய : இ ைசைய விட அஹி ைச5- வ<ைம அதிக ; அைத நா

உ:கைளG , சேராஜனி ஏடதிையG

பா 5கிறப ெதாிHசிேப...”

“த பி, நா உ:கைள பா 5கிறப, -$ற உண 2 ெகா6கிேற. ஏ ெதாிGமா?
/த.தர ச 5காாி சிைற5 ெகா>ைமகைள நீ:க6 அ4பவிதீ கேள? நீ:க6 ம>
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கைடசி ேநரதி, வி>தைலயாகிவிடவிைல எறா...”
அவ சிாிபா மகி78சி ெபா:கி வ

“ஓ, அ1 எ.ெதா கிைளமா5N,

வா75ைகயி? நா$ப1 வயசி நா ம*ஜனன

ஆகி, /த.தர Kமியி

வா75ைகைய ெதாட:க அ ைவதேபா1, ைகயி காசிைல, த:க

நிழ<ைலA கவைலபடைல. அேத வி>தைல ச.ேதாஷ ெசா< #யா1.

ெவளிெய:-

சிேநக

நிைறHச ஜன:க6. எ அ4பவ:கேள ம*வவ

எ>தப எலா என5- பிாியபடவ களானா க6. பிேரைமைய நா

கயாண

ெச@1 ெகாேட. எேட ைபயA5- அ8ச நாராயண

ெபய தா. பிேரைம, நா பதிாிைகயி எDதியைத பா 1, எைன

ேதவ.தவ6. காலேம எலா

ேபா- .”

ெச@1 ெகா>தி> ஆNபதிாி ேஜா<5-

வா75ைகயி ஒQெவா கணைதG

மகி7.1 அ4பவி5-

ராதா மா25- உட நிைல சாியிலாம எேலா

ஒநா6 பதறிேபா@ வ.தா .

ரா#ணி தா

ப பா@ ெசறி.த ேபா1

“தாய மா அ5கா?. நா6 ேக6விப>வ1 நிசமா?... ேமாC5- ?ேகமியாவாேம?”
அ.த ெபய சைடKரா ேபா ெசவிகளி 4ைழ.த1.
“ஐேயா இெதன ஒ ேசாதைன? தியாகி சா5-, சேராஜினி எடதி5- இப ஒ
ேசாதைன வமா? என5- ேந1, ஒ சினிமா5கைத5- வசன

எDத, A

நடராச வ.1 ;பிடா. அப உ:க மகன பதி ேப8/ வ.தி8சி. அ2

படதில ஒ சிலைற ேவசமி5-, வாீ:களாA ேகடா. ஐ(*,

ஆயிர னா5;ட என5-5 கா/தா. அ15காக, நா எ.த ஒ இட15-

ேபா@

நி5க தயாராயில’ேன. அபதா அவ ெசானா, இ.த மாதிாிA;
உ:க மக, ஒ ெப சாதி -ழ.ைதகA இ5ைகயிேல, இெனாA

அரசிய< இ5கிறவ:கC5ெகலா ஒD5க

க,

ேதைவயிலA ஒ சடமால

வ8சிடா:க ? இப5;ட, %1சா பினணி பா>ற ஒ ெபா,;...அடசீ!
அதவி>:க. நீ:க, ெபத%6ள, அவ பதவி, பண , ெசவா5- எலாைதG
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ஒ15கி> இ5கிற1 எQவள2 ெபாிய விசய ?”
“நீ:க அைதெயலா இப எ15- நிைனK>றீ:க?... ராதா மா ேநாயி, நா
ேவடாத ெத@வமில. ஒ %D K8சி5-5 ;ட தீ % நிைன5காதவ:க... அ@யா,
நா>5-8 /த.தர

கிைட5க, , அ1வைர பி ம சாிய A இ.தா:க. அ மா

மன/ ெரா ப இHசி ேபானா:க. அப கா.தி வ.தி5கா:களா . அ@யா

பாதி> வ.த பிற-, அ மா, தனியா பா5க, A ேபானா:களா . பா%ஜி,
இவ:க இப விரத A ெசாறா:க. என5- ஒேர ஒ %6ள ேவ, . ெப

ணாக பிற.தத பலைன, தாயாக அ4பவி5க, A ெசானா:களா . உடேன

கா.திஜி ;பிடAபி ஆசீ வாத

ெபா, பிற.த1

பணினாரா . அ15- பிற- இ.த

த.திய8/ ெதாிவி8/, அ2ேர ராதாபாயிA ேபவ5க8

ெசா< பதி த.தி ->தாரா ..” எ* ெதாைட5கரகர5க8 ெசான ேபா1,
“அபயா மா? எQேளா ெபாிய விசய ? அ.த5 கால1ல, எ:க இய5க1ல

G.ஜில- இப . அப எ:கC5- பா1கா%5 ->5கிற -> பதி வய/

ெபக6, இபா:க. அவ:கதா, பல சமய:களி?

ெதாியாம சாபா>

ெகாடா.1 ->பா:க. ேபா^சி 1பா5கியவிட, பசி5 ெகா>ைம ெபாி/.
பினால அ.த ெபா,:க ேப5ேகா, கசி5ேகா கள:க வர5 ;டா1A

அ.த ேதாழ க6, சாதி, மத , ஏைழ பண5கார , பத1 பயாத1 எ*

ேவ1ைமெயலா M5கி எறிHசி> பகிர:கமா கயாண

பணிடா:க.

கசி-ெகா6ைக வ?பட1. அ.த5 கசி பிள2 பட1, ேசாக ..” எ*
வ.திய1 நிைனவி மிAகிற1.

“ஆய : %6ள கிட ெசா<> வ.தியா?... ேரா> ேமல ேபாற?” எற ;8ச<

தி>5கி> சாைல ஒர

வகிறா6. ரயி ேக வரவிைல. சாைல #D1

ேப.1க6, இ ச5கர ம5க6 ஊ வல:க6, உ*#

லாாிக6, ஆேடா

ெபாிய

வாகன:க6... ட5ெக* சிமி பலைக ேபாடபட நைட பாைதயி

ஏ*கிறா6. வாிைசயாக5 கைடக6. ‘நைடபாைத’ எ* ேபாடபட சிமி

பலைகக6 வாிைசயாக ெபய 5கப> இ>5-களி -யி5- -> ப:

கைள5 கைரேய$றி5 ெகா5கிறன. %தக:க6, பைழய பதிாிைகக6 எ*
அ>5கி வாணிப

இ>5-5-

ெச@G

கைட5- , ஜிரா5N எற பலைகயி பி உ6ள

இைடேய ஒ -ழ.ைத அD1 ெகா 5கிற1. ெவயி ப>
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ப>8 ச2:கி ேபான மாதிாியான #க#ைடய ெப ஒதி, இ>பி பிளாN5

-டதி நீட வகிறா6...

“எ.தா.. அ ேம. தியாகி எN.ேக.ஆ . Jட ைமயில?” இவ5- நிைன2 ெபாறி
த>கிற1.

அவ6 உ6ேள ெசல வழிவி>வ1 ேபா கீேழ அD
எ>15ெகா6கிறா6.

ெப -ழ.ைதைய இ>பி

“நீ. சிவ<:கதி ச சாரமில?”
“ஆமா . நல நிைன% வ8சி5கிறீ:க...” எ* -ழ.ைதைய வா:கி5 ெகா>,

“உ6ள வா:க மா, வா:க..” எ* ;பி>கிறா6.

“நா இப உ6ள வ ற15கில மா. உ ேப மற.1 ேபா8சி. நா இப ஒ
15- ேபாயி>வேர. ேவடபட ஒவ இற.1 ேபாயிடா . இ:க

தா ப5க ெதவி-”

“ஓ... ம.15கைட சாய%வா?. ேநேத காலம, உட % சாியிலA ச:காி ந சி:

ேஹா#5-5 ; ேபானா:க. ரா#ணிேசட ேமா இஜினிாி:

காேலஜில ப5கி1. அைதபா5க, A ெசானாரா . இபதா, -ழாயல,
மரகத

ஆயா ெசா<.த1. அவ:க ைந #8சி> ேபா-1...”

என ெசாகிறா6 இவ6?...
சிவ<:கதி ச சார , ெகாDெகாDெவற கன:கCட இ.த ெப வ$றி
ேத@.1, கக6 பாதாளதி இற:க. ேப8சி மைலயாள வாைட Jச...
“எ.தா அ ேம அப பா 5கிற1? நா /.தாிதா. சிவ<:கதி ச சாரமாA
ேகW:க.”
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-ழ.ைதைய இ>பி இ>5கி5 ெகா> அத இ -H/5கர:கைளG
“பா5- வண5க

ேச 1,

ெசா?.” எ* ஒ சிாிைப இைழய வி>கிறா6.

‘நீ #ன சீைல உ>தி.ேத மா. இப இ.த5 க2A ேபா5கிறியா. %ாியல.

ஆமா, நீ ரா#ணி ேசடாA ெசாேன. யா, M5- தடைனயிேல.1 மீ>
வ.1 க<யாண:க5 கி.தா, அவ ேபாயி ஏெழ> வசமா8சி ேபால.
அ2 மகனா?...”
“ஆம மா. அவ ேபானப ைபய எ@ ப8சி .த1. அ15- மினேய
அவ5- உட % சாியிலாம ேபாயி, ெரா ப5 கடனாயிட1. 1ைப ஆ/பதிாில

நல ேவைல வ.தி8சி. ஆனா %6ைளய அழ8சி> ேபாக #யல. சாய%
அ@யாதா பா1, ேஹா ல ேச தா. ஒQெவா ெவ6ளி5கிழைமG

பாபா:களா . மாசாமாச

அ ைம பண

ேபாயி

அAபி8சி5 ->5- ேபால.

ைபயைன %6ள` இஜினிாி: காேலஜில ேசதி 5கா:க. ப5கிேதா,

ப8சிாி8ேசா ெதாியல...” அவ6 ேபசி #5இவைள5 - பி>5 ெகாேட இ5கிற1.

வைரயி?

-ழ.ைதயி ைக

தனி8ைசயான ெசய ேபா, அவ6, %ைட ைவ5-6 ெசகியி.த /5-

ைபைய திற.1 கச:கிய ஐ.1 &பா@ ேநாெடாைற எ>15 -ழ.ைத ைகைய
பிாி1 ைவ5கிறா6.

“அ@ேயா, இெதலா எ15க # ?” எ* ெமாழி.த /.தாி, “தா:5N ெசா?,
-, தா:5N ெசா??” எ* -ழ.ைத ைகைய ெந$றியி மல தி ைவ5க
பணி5கிறா6.

கரபா K8சிைய ெதா>விடா$ேபா இ5கிற1. இ> அைறயி

படா K8சி பற5கா1. கரபா K8சி.
சிவ<:க

அவ6 ககளி ெவ- நாகளாக படவிைல. அைறய ெபாDதி

அவ6 பா த மனித க6, ச.தி%க6, 15க15-8 ெசற இடதி வ.1 விD.த
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ெச@திக6.
எைதGேம அவளா சீரண

ெச@1 ெகா6ள #யவிைல. J>5- வ.த1 ,

கிண$றி இ.1 நீாிைற1, வாளி வாளியாக ஊ$றி5 ெகா6கிறா6. சாய%... ஒ
ப.த

ேபா@விட1.

ரா#ணி, உட % சாியிலாம, நட5க #யாம ப>திபதாக, சாய% தா

வ.1 ெசானா . அவடேன அவ6 பைழய மா பல
சா5கைடG

ெகா/5கC

J பா 5க8 ெசறா6.

நிைற.த ப-தியி ஒ பைழய ஒ> J இ.தா .

அவ க6 ெசற ேபா1, ைபய ப6ளி5 ;ட
%ாி.த ஆNபதிாி5-8 ெசறி.தா6.

ெசறி.தா. பிேரமா, அவ6 பணி

“-னிH/ வா:க தாய மா, இ.த வாச இ5- ” எ* அவ எ8சாித -ர

ேக>, நாடா5 க< ப>தி.த ரா#ணி எD.1 உகா .தா . சிாிதா .
‘இ.த நா சிற.த மனித கைள, உய .த மனித கைள தைல -னிய ைவ5-

வாச இ1.”
சாய%2

சிாிதா . ைபயி இ.த ஆரH/ பழ:கைளG

ெபாடலைதG

ப5க
“

பிNேகா1

அகி இ.த /வரலமாாியி ைவதா6. சாய% க< ஒ

உகா .தா . “உகா:க மா?” எ* அவைள உபசாிதா .

, மணி5- பிேரைம வ.தி>வா. அ.த நா$கா<ய இDதி> உகா:க.”

எேபா1

மகி78சி ெபா:கி Kாி1 வ

#க , ேசாக உவமாக இ.த1.

ேப8ேச எழவிைல. சிறி1 ேநரதி வி மி வி மி அழலானா . “அ ேம, நா

M5-5 கயி$றி #.தி5கலா ... இ.த பாரத ச#தாய , கன2 கட, சம1வ,
ஜனநாயக, அஹி ைச8 ச#தாய
எ* அDதா .
--------------

அ.த5 கன2 1>1டா@ ேபாயிடத மா...”
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உதரகா
கால

எத$காக2

ட : அதியாய 4

யா5காக2 காதி5க விைல. ஆனா, த:க6 கன2க6

உைட.1 சித*வைத5 காண #யாம, அ.த ெநா*:-த?5-8 சாசிகளாக
இ5க வி பாமேல ககைள

விடா கேள? ரா#ணி இற.த ேபா1, ஐயா

இற.1 சில நாகேள ஆகியி.தன. அவ5- வாாி/ ேபா அவைடய

பணிகைள ெதாட .1 ஆ$*வதாக உல-5- அ15 ;*வ1ேபா, அ.த
மரணைத பட

எ>5க8 ெச@1, விள பர ப>தினா பரா:-ச , சாதிமத

ெதாியாம அநாைதயாக பி8ைச எ>த தைலெயDைத அழி1, ராமகிண

வி>தியி ேச 1 ஒD5கபி% ப5க ைவதா எ* அ மா ெசாவா .
அவC5- ெதாி.1 அவ ேசவாகிராமதி ஆதார5கவி பயி$சி ெப$*

வ.தவ. /ப@யா, மத#1, /சீலா எ* த:க6 மிக விசாலமான ேதாடதி

ஆ:கா:- ;ைர5 ெகாடைக ேபா>, --ல வியாலயைத 1வ5கிய ேபா1,

இ.த ெபாிய J ப மா அகதிகளி %க<டதி ஊழிய
அவ6 ேதனா ேபைட இல15- ெபய .தா6.
சேராஜா மாவி

ச:கி<G

ெச@1 ெகா.த

தாைதய J> இ1. ெபாிய சிவ%5 க ேதா> , பிபியாக8

வைளயகC

அணி.தி.த பாைய அவ6 சி* வயதி

பா தி5கிறா6. கணம:கல

வவா க6. பாடைனG

கிராமதி அ:காயி திவிழாவி ேபா1

ெதாிG . ெபாிய மீைசG , திற.த மா பி

உதிராச#மாக இபா . அவைடய பட

;ட இ*

மாயி உ6ள

பட:களிைடேய இ5- . அ.த பாட #ேப இற.1விட, பா கா1
ெதா6ைளயாக, உதிராச மாைல5 கDதாக, ெவ$*5ைககளாக மாறி
ேபானா6. இ:கி.த பன.ேதா%களி க6C5காக5 கலய:க6 கட5

;டாெத*, அ மாேவா> பாG
;ட5 காவ இ.தி5கிறா க6.

சின மா, ெபாிய மா எற ெசா.த:கC

ப மா அகதிக6 வ.திற:கிய ேபா1, இ1 %க<டமாக மாறிய1. ெதாட க6

-ழ.ைதG

-Gமாக இ:ேக அைழ1 வவா க6. இ:ேக ெகாைலயி

ேகாசாைல இ.த1. பா கறப1 , தயி கைடவ1 , J தவைல தவைலயாக

வப1

-ழ %5- உர< மசாைல அைரப1மாக நிதிய கயாண .

K.தம< ப5கமி .1 ஒ ஐய:கா /வாமி ைதய இைல ெகா> வவா .
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ஆயிர5கண5கி வா:-வா க6. சாைல #D1

ஆலமர:களி இ.1 விD

இைலகைள8 /த ெச@1, ஈ 5- ஒ1 ைத5- ெதாழி< சீவன

ெச@தா க6... இேபா1?
Kதான #னிவ வ.த ேபா1 பல

ஒெயாளி.தா க6. அ@யா, ெபா விைளG

Kமிைய, இலாதவ கC5ெக* வழ:கினா . இேபா1 அப அவ வழ:கிய
காேவாி ஆ$*பாசன1 விைள நில:கைள அரசியவாதியான ேம சாதி
ஆதர2ட, எவேனா அ4பவி5கிறானா . இவ6 ெசவிகளி எதைனேயா

ெச@திக6 விDகிறன. --ல வியாலயா வைளவி அவ6 கா ைவ1

எதைனேயா ஆ>களாகிவிடன. இ.த J>, /$* %ற:கெளலா

‘ரN’

எ*தா ெச@தி5கிறா க6. மகளி பிாி2 1யர

தா:காத சேராஜினி அ ைம,

ஒரா>5- ேம இ5கவிைல. அவ க6 இவ

ேபான பி, அ@யா

சிறெகா.த பறைவயானா . அவ க6 ேபான1 ம>மிைல; இ.த நா>
அரசிய<, அவ க6 க.த கன2கC

ெநா*:கி ேபான1தா.

ராதா மா25- அவ6 காலமான ேபா1 ஒ ைபய இ.தா. அ@யாைவ பா 5க

அ.த மமக ஒேர ஒ தடைவ வ.தா . “-ழ.ைத நலாயி5கா:களா?” எ*
ம>

15க ெதாைடயைட5க5 ேகடா6. அவ6 அவைர நறாக நிமி .1

பா ததாக5 ;ட நிைன2 இைல. அவ6 திமண

#.த1 , மHச கத 8

ேசைலG , KமாைலG தா<Gமாக, அேத மாதிாி கத ேவ உ>திய
மமகபி6ைளயிட

அவைள அறி#க

ெச@விதைத எப மறபா6: “எ:க

தாய மா. அ மா எ:ேக ேபாவா:கேளா, வவா:கேளா, ேநர

ஊ வள த1 தாய மா தா. இ.த J>5- எேபா1

இ.த8 சரணாலயதி எதைன பறைவக6 வ.தா?

தவறாம எைன

உயி த தாய மா.

தாய மா கவனி8சிபா”

எ* ெசான1

அவ க6 இவமாக அவைள பணி.த1 , சிறி1

இ.த8 சரணாலய

ெவ*ைமயாகிவிட1. அற:காவல -Dதைலவ

மாறாத காசி.

நிற

பரா:-ச தா. அ@யாவி மைற25-பி, கீழி.த மர]ேரா5க6 #த,

பட:க6 %தக:க6 எலாேம மா5- ேபா@விடன. ெபாிய பாதிர

பட:க6 எலா#

ேபா@விடன. ;டதி கா.தி பட# , ெபாிதா5கபட
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அ மாவி பட# , ராதா மாவி பட#

ஏ$ெகனேவ இ.தன. அ@யாவி

படைதG , --லதி இ.1 ெகா> வ.1 மாட8 ெசானா6. அ@யா
இ.த ேபா1

மைற.த பின

ெவ6ளி5கிழைம மாைலகளி பிரா தைன

பஜைன நட.1 ெகா.த1. பி ஒQெவாவராக... ப மா நி5ெகாலN, சாய%,
ரா#ணி, -H/ மா, /பல/மி, ராம/பிரமணிய . பிற-. ஏேதா வச.த கால8

சார ேபா ப5கதி வ.1 -யி.த மி<டாி5கார ...
பரா:-ச

/த

அAபிதா அவ இ:ேக வ.தா . காடாக5 கிட.த இடைத அவேர

ெச@தா . க பி ேவ< கனா . இ.த J>5-

அைம.த1. ேவ<யி

ஓ அர ேபா அ1

<ைக8 ெசகைள அழகாக வி>, ஒD:- ெச@தா .

ெகாQைவ5 ெகாகைள அட தியாக பட ப பி%ற

மாமர

வைரயி?

கனா . இ.த ேவைலயி தாய மா2 ப:- ெகாடா6. “நீ:க எ15- மா,
வயசான:க. ஆ6வ8சி ெச@15-:கAதா, ெசானா:க. நா ஒ ஆ6தாேன?...”
நல சிவ%; ஒட ெவய கிரா%. மீைச எ6C

அாிசிேபா இ.தா?

அழகாக ெவ இ.தா . அ5க பலா கதப, வாிைச ப$க6 ெதாிய8

சிாிதா . ஒ பனியA

கா5கி அைர நிஜா தா உைட.

“அ@யா, நீ:க இேத ெபாிய J> இ5ைகயிேல, எ:ேக ேபா@ த:கி> வாி:க?
இ:க J> க>ற வைர யி?

தாேர. அைசவ

ந ம Jல த:கி5கலா , சாபா> நா ெச@1

தா கிைடயா1. ைசவ . ஒ ேசா* சா பா ெபாாிய ரச

ெச@ேவ:க..” எறா6.
அத$-

ஒ சிாி%. ஆனா அவ சாபிட வர விைல. “J> ஒ*

ெபாிதிைல.

ஒ ;ைர5 - தா ேபா>5 ெகா6ள ேபாேற, மா. நா? நா6ள /வ

எDபி>வா:க காேலY ப5க எ சிேநகித:க இ5கா:க. பHசா%5 கார:க.

அவ:க ஒவார னா?

த:கA பா:க!” எறா .

“எ:ேக, ெபா1 காேலஜி:களா?”
“ஆமா. அதா வாிைசயா இ5ேக?..” எறா .
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சரசரெவ* ஒேர வாரதி /வெரDபி, Kசி, தைரைய உய தி சிமிbசி, ேமேல
அழகாக5 ;ைர ேபா>விடா . ேதாடமாக மா$ற, K8ெச விைதக6, ேவ %

நா$*, எலா

ப5க

ைவதா . இ.த J> எைலயி தாவரேவ< இ.தா?

மாமரத5- ேபாக #G . பி%ற

இ.த1.

பி

%$*5 ேகாயி வைர எைல

இ.த J>5-6 வ.1, பட:களி கீழி.த ெபHசியி, காைலயி Kத K5கைள5
ெகா> ைவபா . காசி1 ைப, ஒ$ைற, இரைட எ* வண வணமாக

K15 -?:கின. ெச பதி8 ெசக6, கறாகேவ ெகா> ைவதி.தா .

வாச ப5க , ஒ

:கி பிளா8/5கத2தா. வாச< ஒ சா@2 நா$கா<-1ணி

ேபா> ம5க5 ;ய1, அைத ேபா>5 ெகா> உகா .1 ஏேதA

ப15

ெகாபா . உ6ேள அவ சைம18 சாபிடதிைல. ெதநா@5- ஒ*
அவைர8 /Jகார

அ12

ெச@1 ெகா.த1. காைலயி அவ நட.1 ேபானா

ேபா- . அ1 ஆ* மாததி ெபாிய நாயாக வள .1விட1.

“இ:ேக ெவ6ளி5கிழைம பஜைன ெச@J:களாேம?” #த நாேள அவ ேகடா .
“ஆமா:ைகயா. அ@யா எதைன வசமாகேவா நடதி.தா:க. அவ
ேபான%ற# , அவ:கலா
அ@யா2

-Hச மா2

வரா:க. யா வ.தா?

வராவிடா? , சாய%

விடாம வவா:க..” எறா6.

அ>த ெவ6ளிய* J>க>

ேவைல #.1 அவ சிேநகித J>5-

ேபா@5 -ளி1, ெவ6ைள8 சைட, பனிய அணி.1, ஒ ைசகிளி ஒ

பாைனையG , ெகா> வ.தா . அைற5- நிைறய ேப பஜைன5- வ.1

இ.தா க6. நி5கலN, ச.தான , ராம

தி, எ* வராதவ கC

வ.தி.தா க6. அவைடய பHசாபி நப சி:, அவ மைனவி, இர>

-ழ.ைதகC

வ.தி.தா க6. அ.த5 க`ாி வளாகதி இ.1 வ.தி.த

ராமசாமி ”ஸா , ெரா ப நலா பா>வா . கட

வாசிபா ; மித:க

வாசிபா .”

எ* ச.ேதாசமாக8 ெசானா . சி: உடேன, “ெவNட , இ.1Nதானி, எலா
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பா>வா:க!” எறா .
அவC5- அைறய பஜைன மிக2

ராதா மா2

ச.ேதாசமாக இ.த1. அ@யா2 , அ மா2 ,

உகா .திப1ேபா ேதாறிய1. எேலா உண 8சி K வமாக

ஈ>படா க6. அ@யா25- மிக2

பித ‘ஹாி 1மஹேரா’ பாைட அவ

தனியாக பானா . ஒ இ:கி^ பா>

இட

ெப$ற1. எேலா

பானா க6. அ.த5 ;டதி ெதா:கிய ‘ப’ ெவளி8ச

ரா 1

ேபாதவிைல எ*

நிைனபா6. அ* அப ேதாறவிைல. இ.த பஜைனயி /ட

கிைடயா1. க Kர , மணி அத எ12ேம கிைடயா1. பழ:க6 ெகா>
வவா க6. அைத ப:கி> ஆC5-5 ெகாHச

எ>15 ெகா6வா க6.

ஆ:கா:- -ைசகளி உ6ள பி6ைளக6 சில சமய:களி வ ... அவ ெபாறி

கடைல வா:கி ைவதி.1 ெகா>பா .

“அ@யா5-, ம5க மAச:க..?” எ* அவ6 ேகடா6.
“எலா

இ5கா:க...” எ* மன

;றினா .

1C %

பாவ1ட கக6

ட விைட

அத$-ேம எ:ேக இ5கா:க, எத$- நீ:க6 இ:ேக தனியாக இ5கிறீ:க எ*
ேகக, M 1வ அவC5- ெத % இைல. அேபாெதலா

ெகா<

ஒ கறைவ ப/ இ.த1. உழ5-பா எ>15 ெகா> ெச* “அ@யா, பா
ெகாடா.தி5கிேற. கா8சி5கிேற. காபி, W எ1னா?
ேகடேபா1 அவ சிாிதா .
“நா பா, காபி எ12

ேபாட>மா?” எ*

சாபி>றதில. /தமான தணி , அ1தா -ேப.

உ:க6 கிண$* நீ அ த ” எறா .
அவ6 மைலதா$ேபா நிறா6.

“சாபா>தா ேவணா A ெதாிவி8சிW:க. நீ:க இ:க சைம5கிறாபல2

ெதாியல. ஒ கHசி, கிHசி... எ:க@யா25-5 ேக7வர- #ைள க5காய வ8/
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அைற8/5 கHசி ைவேப. நாA
தர>மா?’ எறா6.
இத$-

அதா -5கிற1. உ:கC5- வ8சி

ஒ சிாி% ம* ெமாழியாக வ.த1.

“அ மா, நீ:க என5- தாயாக இ5- வயசி இ5கிறீ:க. இ.த வயசி
மகதா உ:கC5- எலா

ெச@1 காபாத, . மணி5 ;>5-

ப5கதி, ராைமயா ச.தி ஒ அ மா ெமN மாதிாி வ8சி5கா:க ேநாயி விD.த
%சைன5 காபாதி, %6ைளைய ப5க ைவ5க இப ெதாழி ப,றா:க.

/ மா பண

->தா அ1 அவ:கC5-5 ெகளரவமாகா1. அ:ேக தா

சாபி>ேற. தபா ெநைன8/5காதீ:க!” எறா .

அேபா1 ர:கசாமி இ:ேக ேவைல5-8 ேச .1 ஒவச

தானாகி இ.த1.

பHசமியி %ச வைக எ* ெசா<5 ெகா> %15ேகாைட ப5கமி.1,
இவ அ மா இவைன5 ;5 ெகா> அவளிட
ெச@ய5 ேகாாி வ.தா6.
பHசமி, இர> தர

ேவைல5- பாி.1ைர

க2$* #Dபி6ைள ெபறவிைல.

றா

பி6ைளேயா> மா> ேபானா6. அவ6 அயி.த -> பதி?

வா75ைகயி?

ேப$றி,
ெசா.த

ெப %யல18 ேசா .த ேநர . வள த கடாேவ மா பி

பா@.1 -திவிட1. அவ6 %ச பிற- அ:ேக இ5க பி5காம ஊேரா>
ேபானா. அவA5-8 ெசா.தமா . அ.த ைபய நல ைபய. ‘எல5ாி5’

ேவைல ெச@1 ெகா>, ேசவிகா ேவைல ெச@த பHசமிGட அபாக5 -> ப
பணினா. -, கி, F1 ஒ மா/ மவிலாத பி6ைள.
தைல #Dகிய ேபா1 கணீ

அவியாக வ.த1. நலவ கC5- ம>

ஏ

நல வா72 அைமவதிைல? அவ6 ெப$றதி நல ெகா எ8சமிலாம ப>

ேபாயி$*. இவ பரா:-சதி ‘சிபாாிசி’ இ:- வ.தி5கிறா எ* ெதாிG .
ஒ%5- இவC5- ஒ ேசதி, அQவள2தா. மாதா ேகாயி வைளவி
க:க5கிஅவ6 %ச, இவ மைனவி, அ மா எ* -> ப ைவ1

ஊறிவிடா. ‘அ மா’வி ெந5க ெதாட %, தைன தவிர ேவ* யா5-

53

இ5க5 ;டா1 எப1 ேபா நட.தா. ரா,வதி இ.1 ஒ@2 ெப$ற

அ@யா மிக ெந5கமாக இவளிட
அவ கவ>

F1

தைலபடா6.

உற2 பாரா>வ1 அவA5- பி5கவிைல.

நிைற.த தைமைய அேபா1தா அவ6 உணர

-----------

உதரகா

ட : அதியாய 5

“சின5கா...”
;ட15-6 4ைழG ேபாேத -ர ெகா>ப வைள5 ெகாைலயி இ5தாய மா %ாி.1 ெகா> விைர.1 வகிறா6.

ெவயி /ெடாி5கிற1. “ஆயா, உ6ேள கீேழ விD.தி5எ>15 கிடலாமா?” எ* பி ப5க

மா:காெயலா

ேவ<5கபா<.1 ஒ -ழ.ைத ேகட1.

எெண@ க> Gகமான #. %Dதி ப.த ேமனி. இ>பி ஒ அD5-5

-ழ.ைதGட இெனா சி>...

அ.த5 -ழ.ைதக6 எ:கி.1 வ.தி5கிறா க6 எ* அறிய ேவ>

எற

ஆவ?ட “அ15ெகன, எ>1தாேர...” எ* ெசா? ேபா1, ேம<.1
ஏேதா அவ6 ைகயி விD.த1

ெந%1> படா$ ேபா உைறத1

தி>5கி>, ைகைய ேத@15 ெகாடா6. அேபா1தா அ.த5 -ர அவைள
இD5கிற1. அவ6 கிண$*5கைர தா வ ேபா1, ராச மாேள பி நைட
கட.1 வ.1 வி>கிறா6. அவCட ஒ இள

ெப, ேபர ெபணா?

ெதாியவிைலேய?
“எப வ.ேத ராச மா? இ1 பாிமளதி
“இல, சின5கா. இ1. இவதா

த மகளா?”

ணாவ1, ேமகலா...”

“அேட. ேமகலாவா? என இப வத5 -8சியா, க*1... வா... வா:க..”
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கிண$*5 கைரயி வாளியி இ.1, தணிைர எ>1 ேத@15 ெகா6கிறா6.

“எனேமா K8சி விD.தாபல க8சி8சி, எாி8சலா எாியி1... ேநேத ர:கசாமி
ெசானா, மாமர1ல K8சி %8சி5-A. பிHெசலா

உதி1; எெலெயலா

சகா5 காG1. இதன நா6ள, இப ஒ K8சி வ.ததில.”
“ெபாி மா.. இதபா:க, உ:க ெவ6ள8சீைல. ப8ைசயா %D ேபால..” எ* ேமகலா,

அவ6 ேம மாராபி ஒ இ5ேத@5கிறா6.

சி* %D5ைள எ>1 ேபா>5 காலா

கDதட /ாீA. “அ@ேயா, இ.த %Dவா இபி5 ெகா>1?...” எ* அவேள

எ>1 ேபா>கிறா6. மாராைப உத*கிறா6.
“இ.த வச

எ:-ேம மா சாியில. ைத அ*%

மா Kெவலா

ேபா1 மழ ெகா8சி.

நாசமா8சி. காH/ காH/, -*ைவய நாNதியா5கி8சி. ஆ1ல

தணிேய இல. கிராம1ல, மனிச:க இ5கேவ ேதாதிலாம ஆ-1 சின5கா.
பHசாய1 ேத த வமினேய சாதி8சட காலனி ெபா, ஒ,;ட,
ெத5- ெத ேம8சாதி ைபய ஓடா. ேகபி6 .வி. வ8சி.தவ. காத.

ஒ8சிA ெசா<5கிடா:க. அ1 ஒடல. அபேய ேதா%ல ெவ

ேபா.தா:க..”

அவ6 ெசவிகைள ெபாதி5 ெகா6கிறா6.
“#கா...!”
“எபேயா ஆயிட1 சின5கா. சாமியிலA ெசான1
ெசான1

%6ளார ஒட8 ச1 , K,ால அ*த1

ம>மில. சாமி ம>மில. எதினிேயா கசி:கC
கி5- சின5கா...”

சாதியிேலA

ஒ கால . இப சாதி

சன:கள5 ;*ேபா>5

கீ7தHைசயி ஆ$*பாசனதி ேவ< ேவ<யாக நில . அ.த ெபாிய J
ராச மா கயாண

க வ.த1 அவC5- ெதாிG . இ.த அ@யா2 , ராச மா
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மாமனா

சம வய15கார க6. அவைடய அண

தா ஒதைர ப$றி

உய வாக ேப/வா க6. அனிெபச அ ைம அவ க6 ஊாி வ.1 த:க, அவ

கிராமதி அழகாக ஒ கட

பா தி5கிறா6...

கனாரா . தாய மாC அைத

ராச மாவி %ச அ.த5 கலதி காசியி ப5க ேபானா. ெந>ெந> எ*

உயர . நல சிவ%. /ைட /ைடயான # பைப #5- #ேப

இவ களி அஹி ைச5- மா$றான %ரசி ஆGத எற கிைள5- தாவினா.
1பா5கிைய எ>15 ெகா> %<b மிராைச8 /டா.

ைட

ைடயாக

ெநா@ - அாிசி எலா -பைடகC5- அள.1விடா. ேபா^சி ககC5-
படாம ஓ ஒளி.1, கைடசியி பிபடா. அர/ 1ேராக5 -$ற

சா,

அவA5- தடைன விதி5-#, அவA5- 15- தடைன வ.1 வி>ேமா
எ* அHசி, ெப$றவ க6, அவA5-

ைள சாியிைல எ* ெபா@யாக ஒ

‘டா5ட ச  பிேக’ கா, அவA5- ஆG6 தடைன5- மா$றாக,
ைபதிய5கார ஆNபதிாி5-5 ெகா> ெசல8 ெச@தா க6.
ராச மா... படண15-, மாம மாமிGட வ

ேபாெதலா அவ க6

Jதா த:-வா க6. ராதா மா25- ஏெழ> வயசி5- . கீ7பா5க1

ஆNபதிாியி இ.1, ஓாிர2 அைழ1 வ.1, ஊ5-5 ;8 ெசறா க6...
அத$- பிற- இவ6 ஐ.1 ேப* ெப$றி5கிறா6. ஆனா, ைபய

-காரனான1 , தாயாதி ப:காளி8 சைடகளி -> ப
சினாபினமான1

மைனவிG

சிதறி8

காண ெபா*5காமேல மன#ைட.1 ெபாியவ ,

ேபா@விடா க6...

ேவ 5க விவி5க ெவயி< வ.தி5கிறா6. எ:கி.1 நட.1 வ.தா6?
இைடயி ஒ எப1 &பா@ ைநல5N சீைல. தா<8 சர> ம>ேம உட பி

இ5-

நைக ெந$றி, கனெமலா

/5க:க6. இவ6 கக6 1C ப உ$*

பா 5ைகயி, அவ6 “சின5கா..!” எ* தDவி5 ெகா6கிறா6. வி>வி15

ெகா> பாைனயி இ.1 ெச பி நீ ெமா> ெகா> வகிறா6.
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“உ5கா, தாயி... க, உ5கா...” ராச மா ககைள 1ைட15 ெகா6கிறா6,

சீைல #றாைனயா 1ைடதவா*.

“இ1 சனிய, 1ைட8சி5க5;ட உதவா1.” எ* ெசா<5 ெகா> ெச % நீைர
பகி ஆ/வாச மைடகிறா6. “க,, பாைனயிேல.1, இA: ெகாHச

ெகா>வா...” எ* ெச ைப மகளிட

தணி

ெகா>1 வி>, சின5கா, நீ:க

உ5கா:க!” எ* அ.த ெபHசி உகா 1கிறா6.
“காலம, எ> மணி5- நாA

இவC

-டேபாி தாசிதாரா]/5- வ.த ..” எ*

ெசா<வி> அ.த8 ெச % நீாி பாதிைய5 -5கிறா6 - மீதிைய, “நீ

-8சி5க மா?” எ* ெசா? ேபா1 ககளி கரகர ெவ* கணி /ர.1

கனதி வகிற1. அவC5- ஒ*

%ாியவிைல.

‘-டேபாி தாசிதாரா]சா?... இ:கியா? ெமயி ேரா>5கபால... பNNடா>
தா..? அ:கதாேன அ.த ஆ]ெசலா இ5-A ர:கசாமி ெசானா?”
“ஆமா, சின5கா. இவC5- ஒ ச பிேக>5காக வ.ேத..."
“என ச பிேக?”
“ேவைல5-தா. அ1 ச ப.தமாதா, உ:கைளG

பா5க வ.ேதா , சின5கா?...

உ:க --ல வியாலயாவில ஒ W8ச ேவைல5-A நபாைசேயாட வ.த .
ந ம %15- க#1 ெதாிGமில? அவபா;ட, /த.தர ேபாராட1ல
அப>, ெசயி<ேய ெச1 ேபானா...”

இவC5- ெவ*பாக வகிற1.
“ராச மா, ெசாத.தர ேபாராட A ெசாலாத, ெசாத.தர

வ.1 என வாD1?

அ.த ேபா^/ ேதவல. இப லா5க%ல அப> சா2ற1 ம>மா? ேபா</ேட
சக, ெபா %ள மான -ைல5கிற எட:களாகேவ ஆயி>1. %சன5
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ெகா> ேபாற1, அவன அ8சி5 -1சிரா5-1. ெபற-, ெபாசாதிய5

;> விசாரைண:கற ேபாில அவ #னாேய இ.த தய:க அைத5

கதற5கதற5 -ைல5கிற1. ெபற- அதளிெ◌ேய வி>ற1. அ1 [>5- வ.1,
காகித எDதி வ8சி > M5- மா5கி8சி. இப5 ெகாHச நாமின ஒ

பாதகைத எதி1, ெபா %ள:க ேபாராட

வ8சா:க. ‘மனிச உாிைம’A

ேப/னா:க. மின மாதிாியா ராச மா? இப எதினி வ5கீ?, டா5ட, ெபாிய
ெபாிய ஆ]ச ெபா %ள:க இல? ேபா^சிலேய ெபா %ள:க இ5கா:க. ந ம
கினா மா இல?. பைழய ச ேவாதய5கார:க? அவ:க ;ட வ.தா:க.

உணாவிரத A ேபாேன. நாA , அ@யா ேபான பிற- இ.த மாதிாி

ேபாராட னா, வ.1 ;பி>வா:க. ேபாயி.ேத. . இப அ.த5
கைதெயலா எ15-? நீ தாசிதா ஆபி/5- என ச பிேக வா:க வ.த?
அத8 ெசா??”
“எத8 ெசால? இ1 எதி கால என, எபிA ஒ,
%6ளA க<யாண

%ாியல. அண

க வ8ேச. அ.தபாவி இத நி 5கதியா நி*திபி>,

இெனாதி;ட இ5கிறா.”
“நிச.தானா ராச மா, நா ேக6விபட1?”
“ெநச.தா. ப பாயில, நலா ச பாதி5கிறா; ஒ,5-6ள ஒ,A க
வ8ேச. அணி உ5கி உடHசி ேபாயிடா. ேகா >ல ேபா> ஜீவனா ச

வா:கலா னா, அவ என ேவல ெச@யிறா, எ:ேக இ5கிறாA ஒ
ெவவர#

ெதாியல. நா? நா. #ன ம1ைரயி<.1 சி:கார

வ.தி.தா.

அணிேயாட த:க %ச. அவ ெசா?றா, அ.த ெபாணG

வ8சி5கல,

அவ 1பா@ேகா எ:ேகா ேபாயிடா %லA ெசா?றா. அ1 ந சாயி5கா .

ெர> %6ளி:க. வாஷில இவ பா தானா . எ:க ேபாயி இ.த பாவத5

ெகா5க, சின5கா?”

“தீர விசாாியாம க<யாண
வயிதில வ8சி ேநா2

க5க5 ;டா1. ஒறவாவ1 ஒடாவ1? ப1 மாச

ெநா பர#

அ4பவி8சி, ஒD5க# , சீல#மா இ5கிற ஒ
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எட1ல வளத பயிேர ந8/பயிரா, ம யி5-.”
“ஒ,ேம ேதாணல சின5கா. அவ ^2ல வ.த1 , இ1 அபேய அவ
வா:கி> வ.த சீைல, ப2ட அ1 இ1A ->1 உறவாயதிைல இவ.தா

%சA மய:கிய1

அணி #னால நிA எேதா ேபாடத ேபா>A

க ைவ8ச1 . ப பாயில ஆ> கிைட5கலA, ஆ* மாச
ஆேடாடேய கழிHசி ேபா8சி. ெபற-தா விசய

-> பமிலாம

%ாிHசி8சி. இ.த. தியாகி

அ@யாேவாட ப:காளி [> மணிச , சரவண, ஆ>ேதவ.1 -ைட
உைட8சா அ2 எ:க

தா வைகயில ஏேதா ஒற2. “அ மா, அவ

ஏ$ெகனேவ ஒ ந /;ட ெதாட % வ8சி> ஒ -ழ.ைதG

ேப

இ5- மா. ெர>

ஒேர பிளாலதா இ5கா:க. நா க> திேன. பாவி, இப

அநியாயமா ஒ ெபா, வா75ைகைய5 ெக>திேயA. மாமா, மாமா,
[>5-8 ெசாலாதீ:க, இவள நா க5கல. அ.த %6ள:க- அவ #த

%சA5- பிற.த1:க. அவ ஆ5Xடல ெசதிடா. எர5கப> ஆதர2

->ேத, அQவள2தா. மணிய ;ய சீ5கிர

;> வ.1 -> ப

ைவ5கிேற”னானா ! அைன5ேக ;ைர இHசி விD.தி8சி, சின5கா!”

எ* அDகிறா6.

அ.த ெப மரமாக நி$கிறா6.
இவC5“ெவ*

எ12

ேபச ேதாறவிைல.

எN.எN.எ.Xதா ப8சி.தா. பிற- ேமேல ேச 1 ப5க வ8சா8சி.

அணாமைலயில ஒ பி.எ>

#8சி5கா. ஆனா ஒD:கா ஒ ேவைல

கிைட5கல. சனாந` ல ஒ அH/மாச , தீப:-ல ஒ எ>மாச A காேலல
Jடவி> ஏD மணி5-5 கிள பி, ஒ பN ெர> பN %8சி ேபாயி> வ.தா.
எலா வியாபார

ப,ற N;. ஆயிர

&பா@5- ைகெயD1 வா:கி>,

ைகயில எD(*தா ெகா>தா. N; நட1றவ:க எலாேம

ெப8சாளி:கதா. ஒ நல சில நா? வா:கி5 ->5க5 ;ட #யல. சா.தா

Jேல.1தா ப8சா, பி.ஏ. அவ %ச சாியில. அ5கா த:ைக5-6ள பிர8ைன
வர5;டா1, நா ேபாக மாேடனிடா. %15-யில ஒ N;ல ேச.தா.
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ஆ*(* தா ->தா ைகயில. ெபாீ...ய த மNதாபன

நட1ற N;. ஒநா,

அெடடரா ேவைல பா த ெபாேணட மாரா%8 சீலய%8/ இDதி>
லா கதைவ8 சாதிடானா

அ.த8 சடாள. %15-ேய அேலால

கேலால ப8சி. நாேன நீ இனிேம அ.த N;ல ேவல பா5க

ேபாவாணா னிேட, சின5கா...”
“உ

%ச எப இ5கிறா?”

“இ5கிறா. என5- தா<5கயி*

ெபா> இ5-. இ.த ஆC இ5கிற1 தா

இப பார . அணைன5- மா>வாகட5கார வரேலனா, ேபா>ற ;8ச
ெசா< #யா1. #1கில ெபாளவ வ.த1. எ உயிைர வா:கினா சின5கா,
நா ஒதி எ15- ெபாணா ெபற.ேத? இபலா

ெபா, ெபற.த1ேம

எ5க பால ஊதி5 ெகா?றா:களா . அ1 ெரா ப சாிA ேதா,1...”
இவ6 மன

தாளாம அவ6 ேதா6கைள ப$றி ஆதரவாக5 ககைள

1ைட5கிறா6.

“அழாத ராச மா, நீேய இப அDதா, இ.த8 சிறி/5- என கதி? கைண
1ைட கால

சாபிW:களா, இைலயா?”

அவ6 ககைள ேம? ேம?

1ைட15 ெகா6 கிறா6. கக6 சிவ.1

ெசவிகளி?

வயிர:க6 Kாி5க, இளைமயி பா ெகாH/

4னி சிவ.1...

இர>

5கி?

#க , இ* எபயாகி விட1? உ6C
அைலப>

ஒ -> ப ெப...

“ஏ மா, மணிேமகல, காலம எதா8/
“உ . சாபிட .”

5-

ெவளிGமாக8 Fறாவளியி சி5->

சா%W:களா இ<யா?”
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“எ:க வ.1 த:கியி5கிறீ:க?...”
“ச பக அணிேயாட த:க8சி Jல.. மா பலதில. அ:கதா த:கி> ேந1

--ல வியாலயா ேபான ...”

அவ6 1,5-$* பா 5கிறா . “--ல15கா ேபானி:க?”
“ஆமா சின5கா. ச பக தா ெசானா. --ல வியாலயா,

, இட1ல

பிரா8 வ8சி5கா:க.உ:கC5-, ெரா ப ேவடபடவ:கA
ெசாJ:கேள? ேபாயி ஒ ேவைல ேகC:க. இ.த5 கால1ல உ5கா.தி.தா,

ேவல தானா மல வ.1 2ழா1... னா... கண ச2திேல.1 அ:கதா பண
->5கிறா. நாகபடண

ேபாயி ப->A அவகிட ேக> ேபாற15ேக

-னி ேபாேறா . சினவ ரா/, அ.த5 கசி இ.த5கசிA ஒ ப1

ைபசா5- %ணியமிலாம திாியிறா. பதாவேத ேதறல. அபனிட

சவடா ேப/றா...”

வ.1

எ:ேக ெதாட5க , எ:ேக #2 எற ெதாட % ெதாியாம நிைல

-ைல.தி5கிறா6.

“ெர>%6ள இ.1 , வழிவழியாக வ.த ெசாெதா,
ேசா15- நா?

K8ெசலா

ைட அாிசி ->5கேவ ஆயிர

கண5-8 ெசா?றா. [>

2D.1 பைடபைடயா /வ ெபா6ைள, தைர ெபா6ைளA

சிேலாA இ5- மா மி8F>

எலா

மிHசல. ஏச>

ெவளவா ெதா:கி>5 ெகட5-. இ:க வ.தா,

சாியாயி A ேகாைட க> வ.ேதா . அ.த தைலவைர

பா 5கேவ #யல..” விர5தியி ேவதைன ;>கிற1.

“யா பரா:-சைதயா ெசாற --ல நலா தாேன நட5-1?”
“அவ அ:க வாரேத இ<யாேம? ெபாிய கட ,

,மா கா ெபள

/வேர மதி ேபால இ5-. ெவளிேய ; 5கா யா எனA ஆயிர

ேக5-றா. அ.த5 கால1ல எபேவா நா:க ேபான எட

ேக6வி

இல அ1. ேபான
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உடேன ஒ ஆலமர

இ5-ேம? என5- அ1தா ஞாபக . அெதலா

ெவடா:க. நீள5;ைர ேபாட எட:க6 எ1ேம இல. மினாதா

ஆ]NA இ.தி8சி. எலா

அ.த ெபா %ள ைகயில தா இ5- அ2 அ:க

வாரேத இைலயா . ேசா1பர5க15 க.தாட யாேரா சாமியாேம? அ:கதா

இபாரா . இஜினிாி:காேலY, சயN காேலY, பா< ெட5னி5A ஏகபட

காேலY வ8சிடா:க. இ15-6ளேய N;, அதா --ல வியாலயா, ெட5னிக

இ Nb, க bட ைமய , எலா கயா8சி. நீ:க இ.த ஆ>, -ள ,
மர:க6, கிர2>, எ1

இல. மா மாயா கட . அைடயாளேம ெதாியல.

இவC5- ேப8ேச எD பவிைல.

“அ.த ெபா %ளனா யா ெச:கமலமா ? அவC5- அ %> ப% ஒ,
கிைடயாேத? பாகீரதிய மா J>ல ;டமாட சைமய ெச@தி.தி8சி.

அபேய அ@யா #த#தல --ல15-5 ; வ.தா:க, ப5க. பா5க

நலாயிபா. பரா:-ச 15-5 க வ8சா:க. என5- ெதாிH/ ஒ ெபா %ள
%6ளG

ஆ %ள%6ளG

ெபாற.தி8சி. சா1வான -ண ...”

“அெதனேமா, இப இ.த ெபா %ளயதா ெசாறா:க...” எ* -ரைல
இற5-கிறா6 ராச மா.

“டா5ட எமி<A ேப. கிறிNதவ:க. இவ:கதா எலா நி வாக# . ெவளி& ல

கா15 கா1 உ6ள ேபான . அ:க /வாில அ@யா, அ மா, கா.தி பட
மா5கா:க. ஒ சினபலைகயிேல ஊ1 வதி, K எலா

வ8சி.தா:க.

மதப ெவளி & ல, /வKர, அ.த வியாலய15- வ.த ெபாிய. மனிச:க,

Nடா:க, அரசிய வாதிக6, ம.திாிக6. உ:க மக ;ட மாைல ேபா>5கி>

வைக த.த1 படமளி% விழா நடதிய1. எலாதி?

இ5கா:க அவ

இ.த அ மாதா #தலா

இ5கா. அ2 ேச ம... இவ:கதா எலா .

எதைனேயா ெவளிநா>5கார:க... ேசவாதிலக A சாமி பட
ேகக5 ேகக தைல /$*வ1 ேபா இ5கிற1.
“அப, பரா:-சைத நீ பா5கேவ இைலயா?”

->தி5கா...”
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“அதா ெசானேன ? அ2 மட , சாமிA எனேமா ஆரா@8சி அ1 இ1A

ேப/றா:க மாச1ல ஒ5க வவாரா . தா, #, காவி சைட, உதி ராச
ேபா>> ேசவாதிலக
ப5க1ல...”
“பட

பட

வா:-றபட

இ.தி8சி. இ.த எமி< அ மாதா

->த1 ஆ?”

“அ1 என5- ெதாியல. ஒ தாவ8ச ெவ6ள5கார ...”
“இ.த5 கத ெகட5க> , நீ வ.த காாிய என ஆ8சி?”
“#தலேய ச பகதி த:க8சி, அளிேகச ஃபா

வா:கி அAபி8சி.தா,

அைத எDதி, ஒ ஏெழ> ச பிேகேடாட இைண8சி, சாதி8சா*, அபா,
தாதா ெதாிHசவ:ககிட வா:கின1, நனடைத5- ேவைல ெசHச இட:களி

வா:கின1 எலா
ஒ,

இட

அAபி ாிஜிNத ல அAபிய1 உ6பட #.(* &பா ஆ8சி.

வரேலA தா ேநர ;> வ.ேத. அ:க ஹிNடாி W8ச5-

இைலயா . பாடனி எ .எN.Xனாதா பா 5கலாமா . சின5கா,

இNடாினா, சாப5ேகடா? ஊாில, இப N; இலாம இைல. நா? கிட

கா ட இ5-. எ:க ஏச>, ஆ*#க , ஒ,மிலாம, மாமா #னா வ.1
நிA, “ேத:கா எற5களா:களா? காயேபா>டலா , (*(றா தி>

ேபா-1"A ேகபா. ஆ* %6ள:க. வசா வச

ெப1 ேபா>வா. எலா

இ:ேக.1 வள.த1 தா. இைன5-, அவவ, கD1 ெகா6ளாம நைக என,

வயிர , ப>A, கிராமதிேல.1 டா5சில ேபாறா:க, வரா:க. ரா5ட நி5கி1.
ஒ பய விவசாய

கயாண

ப8சி ஆ>1ைறயி ஆ]சரா இ5கிறா. எ:கனா?

காசினா, ஏ:கிேட.1 ச:கி<, வைளA வா:கி> ேபாவா.

இப அதனிG
இ(*5-

ேதா1> நா, தைல-னிHசி அவ:ககிட ேபாயி, (*5-

ைகேய.1ேற. சதியமா இ.த இவ இலனா, நா. உ/ர

விேப... [>ல ஒ ேரேயா இ.தி8சி. அத5;ட அ.த மா>வாகட
எ>1 ேபாயிடா, பாவி. அனாட

இவ5-5 - சைள ப,றால?
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சிலபா, ரா2ல, கDத ெநறி8/5 ெகானி>, ேபா<சில ேபா@

விD.திவமாA ேதா, ... ஆனா, இ.த %6ளய ஓாிட1ல ேச5க, ... இைத
நிைன8சி ெபா*5கிேற...”
“ஏ மா, ப8ச ெபா,தாேன? இபலா

cச எ>5கலாேம? இபதா-

ர:கசாமி ;ட8 ெசா?றா ஏைழ பாைழ, வயி15கிலாத1:க ;ட, N;
ப%5ேக ஒெணாA

cச இலாம சாிபட<ேய? இதா ேரா> ப5க

ஒQெவா ெதவி? , க bட , cசA %6ள:க ேபா-1:க. ர:கசாமி

அவ %6ள:கC5-, அHசா கிளாN, ஆறா:கிளா/5- மாச தலா (* &வா

->1 cசA ெசாறா. ப% எனேமா இலவச:கறா:க. ஆர ப1ல எD(*

எ,* கடA . பினால மரதிேல.1 மா:காG , ெதனமர1 ேத:காG

ெகா> விெத>15கிறா. ேபாக> A நாA

cச எ>5கலாேம மா ?”

எ1

ேக>5கிறதில...

இ1 %திய வயி$ெறாி8சைல5 கிளபி வி>கிற1.
“அைதேய ேக5-றீ:க சின5கா? இவ ப%, பதாதா . ‘மாN’ அதா கண5பி.எNX, எ .எNX ப8சி5க,மா. இவ, அப அ1தா ெகட8ச1. ப8சா.
ப N கிளாNதா, பி.ஏ. அ15- ஒ மதி% இல. ஒ,

வாணா , ஏச>

ஆ*#கதி மக பரேம/வாி, cச, ம>ேம எ>5-றா. சினவ. அவ %ச

காேலY %ெராபச . %15-5- ேபாயி>வரா. ைப5 வ8சி.தா. எ>

ல8சமா . கா வா:கியா8சி. அவ ‘மாN பி.எNXதா மால ெகாடா@ ேபா>,

cச எ>5கிறா. மாச ஏழாயிர

எடாயிர

வதா . ெபாற.த[ேடாடதா

இ5கா. இவC5-, பி.ஏ. ப%5-, பி.எ ப%5- , அHசாவ1 ஆறாவ1
கண5-5 ;டவா ெசா<5 ->5க #யா1? நா எடாவ1தா ப8ேச, அ.த

கால1ல. கண, பாிமளா, ஏ, இவC5-5;ட நா.தா சின5கிளாசில
J>பாட

ெசா<5 ->ேப. இப இபி இ.த ப% உதவா5கைர-

யாயி> A %ாியல...”
“அ1 சாி, நீ எனேமா தாசிதா ச பி ேகனிேய? அ1 எ15-?”
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“நா ேவைல5- ம> ேக5கல. அ2:க ஒ த ம ஆNட வ8சி5கா:க.

எN.ேக.ஆ . அ@யா கால1<ேய இ.த1 தானாேம அ1? இவ எ:கனா? ,

கிளா 5, ாிசஷனிNA ேவல ெசHசி5கி> அ1ல த:கி5 கலா :கற15காக5
ேகேடா . அ15-தா இவ %சனிலாதவ, ஆமிலA ச பிேக

ேவ, னா:க என எழ2 ச பிேகேடா? ெவவர

%ாியாம ேபாயி நிேனா .

ஆ]சா அ1? #தல ேபாரபேவ b %8சி5கிறா. யா, எ15-,

தா7தபட சாதி8 சாறிதழா? நிலமா, ெசாதா, வாாி/ உாிைமயா’A ேக>
பண

%>:கறா:க. அ.த எட1ல எதினி ஆ]ச க6 இ5கா:கA %ாியல.

ேகாவா?A எ:; 5கார ப@ய அ:க பாதா. “எ:க5கா இ:க..?"A

மணிய விசாாி8சா. அவA5- அரசிய கசி ெதாட %. “ேபாயி நீ:க, ெடஸ ட
ைவஃA ேபா> சாறித7 வா:கி>:க ேபா1 ."A அவேன ஃபார

வா:கி>

வ.தா. (* &பா ->தா ேபா1 னா. அ:கிேய எDதி எ>தி> அவ

#ேன ேபாயி, அ.த ஆ]ச5- #ன எ:கைளG ;> 4ைழHசா. அ2
ேமைசய8/தி ெபாிய ;ட . அ:ேக ஒ ஆள%8சி இவ, (* &பாையG

தாைளG ->தா...

“அவ அவ ப5கமா நினி5ைகயில, ஒ வயசான அ மா, நி5கிறா:க.

பினால ெர> ேப . 1> ேபாடவ, ேபாடாதவA ஒெரழ2

அ.த மாகிட, “ஏ மா, உ:க %ச5-, இெனா ச சார

நி8சியமா?” A ேக5-றா அ.த தாசிதா .
“இ^:ைகயா... நிசமா?

%ாியல.

இேல:கற1.

இல..."A ந>:கி5 கிேட அ2:க ெசாறா:க.

“ஏ மா, உ:கC5ேகா %6ள இல. அப அவேவ* ஒ க<யாண

ெச@1

ெகா5க மாடாA எபி ந %ற1? நாைள5- அ2:க ேவற, ெபச

‘5ைள ’ பண வ.தா எ:கC5- பிர8ைனயாயி>ேம? ஆமா... உ:கC5-தா

ஒ,மில. நீ:கேள உ:க %ச5- இெனா க<யாண பணி வ8சி5க
ேவ1தான?"A ேகடா

பா, அபேவ என5- அ.த8 சடாளன அ8சி
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ெநா*5க,

ேபால இ.தி 8சி, “ஏ, ேகாவா?? இ:க வா!"A கதிேன. என5-

இ:க ஒ ச பிேக>

வாணா ” னி> ெவளிய வ.ேத.

எழ2

“ஏ ெபாி மா? அவ:கிட (* &பாG . ஃபா #

->தா8சி. அHேச நிமிச1ல

வ.தி> ...” னா. அ15-6ள அ மா5- ெபா*5கல. அ.த ெபா*5கி, எ மகள
இ1ேபால எதாA

ேக5கமாடாA என நி8சய ? ப>பாவிக...

“சாதி8 சாறித7 ெபற ஒ இள ெபா %ள வ.1 நி5கி1. அH/(*

->தி5கா . பா % ெகாடாேற, %8சி5 கா>றியாA ேககிறானா

தய.” எ* தாசிதா அ?வலக5 காசிகைள விாி5கிறா6.
“சாி மா, உ6ள வா:க. கHசிG

ேசா*மா ஏேதா ஆ5கி வ8சி5கிேற...” எ*

அவ கைள8 சைமய அைற5-6 அைழ18 ெசகிறா6.
----------------

ட : அதியாய 6

உதரகா

காைலயி சாணிகைர1 வாசைல ெதளி1 ெப5கி5 ெகா5ைகயி,

விடாேத, பிபி... எற ;8ச? , ஒல#மாக ஒ ;ட

ெதவி %-.1

வகிற1. இ.த ெதவி ஒ காலதி இ.த ப:களாேவ பாதி இடைத

அைட15 ெகா.த1. பி ப5க

ம>

-ள

இைல, எதிாி?

ெபாிய நீ

நிைல இ.த1; மர:க6 இ.தன; பன மர:க6 உ>. ெபாிய சாைலைய

ெதா>

இடதி ஜY ப:களா இ.த1. ஜY யாெர* ெதாியா1. விவ

இ.த1. க>5க ேபா>5 ெகா> சிவபாக ஒ ஐய வவா . அவைடய

தாயா பமாசனி அ:ேக இ.தா . அ.த அ ைம இற.த பிற- அவ க6 யா

வரவிைல. அைத அட-5 கைட5கார ேச வா:கி, #D1மாக தக 1, J>க6

கனா . அேதேபா எதி 8சாாியி?

J>க6... -ள M .1 -ைப ேமடான

ேபா1, சீரா5கி, ம*ப மர:க6 ைவதா . சிவ%K5க6 K5- மர:க6, ேவ %,
எலா

நடா . இட1 ைகப5க

த6ளி, ெபாடலாக இ.த இட:களி க$க6

ந>, பிளா ேபா>விடா க6. ஒQெவா ஊராக #ைள15 ெகா5கிற1.
அ.த ப5க

தா -H/

-ழ.ைதG -> ப#மாக எ:கி.ேதா ெபய .1 வ.1

பிைழ5கிற1. பைழய கால:களி ெவ6ைள5கார 1ைர கய ப:களா எ*
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ஒ* இ.த1. இேபா1 அைதG

மடப

இ5கிறா க6. அ:- யாேரா சாமியா

கட ேபாகிறாரா . பி%ற

ேவ< ப5க

-ழ.ைதக6 அ.த5 - ப< இ.1தா வ.தா க6...
“ய மா, இபி ஒ பய க%5 கட

நி* மா பிH/ ேகட

சைட ேப ேபா>> ெதாபி

வ8சி> ஓனானா?” எ* வி ெர* வ.1 நி$-

ேமாடா ைசகி6கார

ேககிறா. அவபி உகா .1 வ.த ெப, “பாவி, ச:கி<ய அதி>

ேபாயிடா, டால தா<ேயாட ஏD சவர மா? ஆ> வாசல ேகால

ேபாட

-னிHசி.ேத, ஒ நிமிசமா வ.த1 ெதாியாம அதி> ேபாயிடா. அவ
ைகயில %1 ைவ5க, ெவள:காம ேபாக...” ேமாடா ைசகி6 பா@.ேதா>கிற1.
“ெநத#

நட5-ற1 தா, இவCவ, சயிA

ேபா>5க, ?”

டால

ெதாிG ப எ15-

“வாய5க வயிைத5 க சீ> நா> ேபா> -வி ேச 5கிறாபல பண
ேச1 நைக வா:-றத இப5 ெகா6ைள ெகா>5க, னா வயி* எாியாதா?...”
“ப2 ெவல ஆகாச15- ேபா21, ெர>ேவள ேசா15- உதரவாதமில.
எபிேயா வா:கி ேபா>5கிறாCவ...” ஆளாC5- ேபசி5 ெகா>
ேபாகிறா க6.
“த:க

த:க ” எ* ஒ ெவறிேய எேலாைரG

பி1 ஆ>வதாக ப>கிற1.

ேமாடா ைசகி6 காரைன எ:ேகா பா த நிைன2 வகிற1. ர:கசாமி வகிறா.

"ைமனாவதி ஆ/பதிாி ப5க

இவ %ச இளநீ வி5கிறா. அனாட

-8சி> வவா. இவ த பி5காரதா கழ> ஒ5கிறா...” எ* விவர
ெசாகிறா.

ேமேல ேககவிைல அவ6. 1ைடபைத த வி> /வ ப5கமாக பி

ப5க

ெசகிறா6. சாண

ஒயி.த வாளிைய5 கDவி ைவ5கிறா6. ெகா<

வச

கழி8ச க> இற.1 ேபாயி$*. இேபாெதலா

ஒேர ஒ கிடாாி5க* தா இ5கிற1. பத15- வரவிைல. இத தா@ ெசற
ஊசி5க ெச?தி
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தா கவைடய8 ெச@கிறா க6. இத அ மா ல/மி ->5 கைற ஈற1.

அ1 த>5கி த>5கி விD

ேபா1 இவ6 வயி* 15- . தாயிட பா -5க5

;டவிட ேவ> . மைழ ெப@1, எதிேர, ப/ைமயாக இ.த1. ப/ைவG

கைறG காலாற ேமய வி>வதாக நிைன1 நி* ெகா.தா6. அேபா

பா 1, ேமாடா ைசகிளி சிவ<:க

-*5ேக வர, க* பய.1 மிர>

த>5கிதாவ, அ1 ச5கரதி அப>8 ெசத1.

“அடாடா.. ஸாாி, ஸாாி மா...” எ* வைய நி*தி இற:கினா, சிவ<:க ...

சிவ<:க தா இேபா1 ெசறவ. செட* நிைன2 வகிற1. அ*

கைற ந/5கிய ேபா1 இபதா. அவ ேகாலைத பா த ேபா1 ஒ*

ெசால ேதாறவிைல. அ@யா ப>தி.த நாகளி, ஒ ெவ6ளி5கிழைம

பஜைனயி ேபா1 வ.தம .தா. அ.த சிவ<:க , மாறி மாறி ேதா*கிறா.
“ைபய யா? ஏ பா? எ:க ப5கிற?”
“இ:கதா ஸா , நகராசி N;<ல. அபா அ மா யாமில. பாதிர5 கைடயில

ேவைல5-A வ.ேத. அவ:க J> மால தா கைட ைபயகC5-

சைமய சாபாெடலா . ஊாில ைந ப8சி.ேத. அபதா எ:க

பாG

ெச1 ேபா8சி. இ:க ேவைலAதா அழ8சி> வ.தா:க. ஆனா

என5- ப5க, A இ5-. ெஹ ப,:க ஸா !” எ* அபேய கா<
விD.1, காைல ப$றி5 ெகாடா.
“ேட@, எD.தி. இ:க Jல இ.தி5க! தாய மா. இவ இ:கிேய இ5க> . J>
எQவள2 ெபாி/? உன5- இடமி5- நலா ப!” எ* த5 ெகா>தா . அ.த
வச

#.1 பதி எ> # அவ இற.1 ேபானா .

அ@யா, அ@யா எ* விD.1 %ரடா. “ைபய இ:ேகேய இ5க>

தாய மா? உன5- ஒ ஊ* ேகாலா இைறவ அAபி இ5கிறா. “த பி,

அபா அ மா இேலA நிைன5காேத. நீ நலபயா, %1 பயிரா வளர, .

இ.த அரசிய ேச$றி?

நல பயி வ எ* ந %ேற. உைழ8/

பிைழ5க, ; ெபா@, F1 எ12

ஒட5;டா1.” எ* அவ தைலயி ைக
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ைவ1, ஏேதா ஒ அைமதி வ.தா$ ேபா ேப/வா . அவ வ.த பிற- அவேன

மலசல ]:காகைள5 ெகா> ெகா5 கD2வா. ஒநா6 பாதிர5 கைட

நாடா இவைர விசாாி5க வவ1 ேபா வ.1, ெபத -ரெல>15 க.தா .

“ஏேல, நீ பா>5-8 ெசாலாம ெகா6ளாம வ.திடா என அத ? கைடயில

ஆளிலாம ச:கடமா இ5-...? ஸா , இவன நா:க ப5க ைவ5கிேறா Aதா
ெசா<5 ; வ.ேதா . இவA5- 1> ேவ, . ப% வாணா , கைடயில

ேவைல5கி5கிேறனா. இப. நீ:கலா

என நின]:க ஸா ?”

“அப ஒ,மி<:க. நீ:க தபா நிைன5காதீ:க. ேவைல ெச@15கி>

ப5கிறத வாணாA ெசாலமாேட. காலம எ> மணி5- N; ேபா@

வி>, ஒமணிேயா> #.1, ைபயக6 ேவைலG
க1...” எறா .

ெச@யேவ, :கற1 எ

“எேல@, சாய:கால [>5- வ.தி>. அ:ேகேய சாபி>> N; ேபாகலா !”

எ* ெசா<வி> ேபானா .

ைபய அவ காகைள பி15 ெகா> அDதா. “அ மா, அவ:க J>5அAபி8சிடாதீ:க! நா அதினி ேப5- சைமய ெச@1, பாதிர

கDவி J>

1ைட8சி. ரா ப>5-#ன பனடாயி> . காலம நா?மணி5- எDபி>வா:க.

இவ:க ெபாியாதா அ5- . அ மா, நா இ:கிேய இ5கிற, அAபிடாதீ:க.
உ:க மக ேபால நிைன8சி5-:க. நா ெபத தாய பாததில, நீ:க தாயி...”

இD1 பி15 ெகா> இ.தா. அ@யா இற.த பிற-, அவைன5 ைகேயா>

அைழ18 ெச*விடா க6.

நாைல.1 வட:க6 அவைன பா 5கவிைல. பிற- ஒநா6 ேத த

கேளவரதி, ;ட ;டமாக வா5காளைர8 ச.தி5க வ.த கைர ேவ5

;டதி இவ ெதபடா. இவ6 மக எ .எ.ஏ.வாக இ.த நாக6.

தடாெல* இவ6 காகளி ெந>Hசாகிைடயாக வ.1 விD.தா.
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இவ6 1,5-$* நிறா6. “ஏ பா? சிவ<:கமா?” அரசிய?5- வ.தியா?...

நீ நலா ப8சி, உைழ8சி வாழA A அ@யா ெசானாேர! கைடயில ேவைல
ெச@தி>. கேடசில அரசிய...?”

“ஆமா மா, அரசிய நலதிைலயா? #Dேநர ெதாடனாயிேட-உ:க... மக
%ரவல கசிலதா:க ெதாடனாயி5கிற, ஆசீ வாத

எனறா.

ப,:க மா ?”

அவ6 வாயைட1 ேபானா6.
பிற- அவ கயாண

ெச@1 ெகாடதாக8 ெசா< ஒ ெபைண அைழ1

வ.தா. “கா<ல2D.1 - பி>, /.தாி. ந ம தைலவ #னிைலயிதா
க5கிேட.” எறா.
“உ:க ஆசீ வாத1ல நலா இ5கிேற. ாிய எNேட பிXனN
ப,ேற...” எறா.
அத$- பிற- கைற ந/5கிவி>, “ஸாாி” ெசா? ேபா1 தா த>

ப5கிறா. சலைவ ேவ, ெவ6ைள8 சைடயி இரத 1ளிக6 ெதளித
ேகால1ட தைல-னி.தவா*, “ெதாியாம நட.திட1 மா.” எறா.
“மனி8சி>:க..” எறவ ர:கைன பா 1, “அேண, பா 5 ப5க

மணா:க அேண இபா, அ2ர5 ;> வ.1, இைத அ%றப>தி
/த

ெச@திட8 ெசா?:க. நா அ2சரமா ேபாயி> இ5கிற. இலா...”

அவ6 அவ ேவ மபி இ.1 அவனிட
க>

&பா@ ேநா>5 ெகா>பைத5

காணாதவளாகி, ல/மிையG , இ.த #த$கைறG ஒ5 ெகா>

ெகாைல%ற

ெசறா6.

‘ாியஎNேட பிXனN’ எப1, %ற ேபா5- நில:கைள வைள1,

ஆசியாளாி ைபகC5-5 கா/ ேச 5- ெதாழி எ* சாய% ெசாவா.
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அவ ெபசாதிையதா அ* சாய% மரண15-8 ெசற அ* ப தா6.
ஆனா அவ பி நைகைய பறி ெகா>1 பிரலாபி15 ெகா> ெசற

ெப, அ* பா த அவ மைனவியாக ெதாியவிைலேய?
ஒ*

%ாியவிைல. இ12 . அரசிய கசி தைலவாி ‘அ’ைய பிப$*

ெதாேடா? பிப5க மா ெபதா? கா % பD1 வைள.1

ெநளி.1

உதி .தி5கிறன. ச-களி ெந% ைவ1 %ைக காயதாேலா?... K8சி5-

ம.த5க ேவ> எ* ர:கனிட தா ெசால ேவ> . அவA5- இவ6

நட%, ேபா5- ஒ*ேம %ாியவிைல. “இேத ெபாிய [ட / மா ேபா>
வ8சி5கிறீ:க.

வாயிர

ேபால வாடைக வ ..” எ* அ5க ெசாகிறா.

அ.த J அவ6 இ5க உாிைம இைல எபைத உண 1வ1 ேபா
ேதா*கிற1. இ5க> , இவ யா ? நாைள5- இதி ஒ ஒட,

சாராய5கைட எ* திற.1 விடா? ெபகைள ைவ18 ச பாதி5க ‘லாY’

கனா? அவ6 அ@யா அ மாவி நிழ< இ.1, அவ க6 உைப
உெகாட நறி5-, நீசதனமான காாிய:கC5- இட

ெகா>5கலாகா1.

ராதா மாவி ைபய அெமாி5காவி இபதாக நிெகாலN ைபய ஜா Y
ெசானதாக சாய%ேவ ெசா< இ5கிறா . மமகA

ேவைலயி இ.1 ஒ@2

ெப$*, எ:ேகா இமாலயதி இபதாக8 ெசானா . அவ களி யாேரA

J> ப5க

நி8சயமாக வவா க6 எ* ந %கிறா6. --ல வியாலய

ெதாட:கி ஐ ப1 வச

ெகாடானா க6. ெபாிய விழா நட.த1. அத$-

ராரபதி வ.தா , அவ வ.தா , இவ வ.தாெரெறலா

ஆனா இ.த பரா:-ச

இ.த

ெச@திக6 வ.தன.

அவC5- ஒ அைழபித7;ட ைவ5கவிைல. அவC

அேபா1 ேசாகமாக இ.தா6. ப5கதி, அ.த மி<டாி5கார த பி கா % ஒ.1

சா@.தா$ேபா தி>ெம* ேபா@விட %தி/. அவளா ஏ$*5 ெகா6ளேவ

#.தி5கவிைல... எேபா1

/*/*பாக இபா . இ.த ேதாடைத

ச சார# , இர> -ழ.ைதகC

வவா க6. வாிைசயாக பல நிற:களி

எQவள2 அழகாக ைவதி.தா6! சனி ஞாயி* நாகளி அ.த பHசாபி சிேநகித

Kதி.த அ>5-5காசி1 ைபKைவ அழகாக வாைழ நாாி ெதா>1, ெப

-ழ.ைத5-5 ெகா>பா . இவ6 இ.த ப5கதி நி* அைத அவ ெதா>5-

அதிசயைத பா பா6. ஒநா6 காசி1 ைப மல கைள இ.த J
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படதி# அழகாக ஒ கிணதி நி&$றி அதி பரபி5 ெகா5ைகயி,
“ஏ த பி? இ.த K5கைள எப நீ:க இQவள2 அழகாக ெதா>5கிறீ:க?
ஜாதிம<, #ைல, அரளி எலா

ெதா>5கலா . அ1;ட #ைலG

அ.த%6ள:க ெர> சைடயி?

வ8சி.தா:க. நாேன க, ேபாட5

ம<G

கா % நீளமில. இதில கா ேப ெதாியா1 ெதாடறபேவ உதி.1 ேபாயி>1.

;டா1. நீ:க நலாயி5க,

த பி.” எறா6 மன

1C ப.

மீைசைய5 க15 ெகா> ஒ சிாிைப8 சி.திய1 இேபா1 ேபா இ5கிற1.
ர:கA5- அவ ஒ #6 ேபால இ.தா .
“அ.த ஆ6 மி<டாி இல, -5கிறா! ராதிாி வாச%ற

ஈசிேசாில சாHசி>

அவ -8சத நா பா ேத.” எறா ஒநா6. “/ மா பழி ெசாலாத, யா
ேமல வாணா?

எ12

ெசா?றதா?” எ* அவ6 க.தா6.

இரவி நசதிர:கைள பா த வண

அவ அப உகா .தி.த நாக6

உ>. ேவ<யி மயி மாணி5க5 ெகா தா*மாறாக பட .தி.தைத ஒநா6

இர2 ஒD:- ெச@1 கா.தா . -ைச5- ெவளிேய ஒ மிவிள5- உ>.
இவைர நா

எத$காக5 க காணி5கிேறா எ* ெதாியாமேல அவ6 பா தா6.

ஒநா6 இர2 ர:க ;றிய1ேபா அவ பைடயான சி* பா< இ.1
-பைத5 கவனிதா6. எறா? அவC6 அவ மீ1 இ.த மாியாைத

ேபாகவிைல.

ஒ வசேமா எனேமா அவ இ.த காலதி, #A

பஜைன நிக7.த1. #வி அவ தா

அைனவ

ககைள

பிA

இ.திராதப,

ஓ ... சா.தி... சா.தி... எ* பா>வா .

 இலயிதிபா க6. அதி சில வா ைதக6 இA

அவ6 நிைனவி மிAகிறன. பிதிவி சா.தி... ஆப... சா.தி... அ.தாி;

சா.தி... இ.த பாைட8 ெசா?# இத ெபாைள அவ எ>18 ெசானா .
“எலா

உலகதி சா.தியைடய, . நீ நிைலக6, கட, மர:க6, வள:க6,

<ைகக6, ஆகாச , எலாேம அைமதியாக இ5க ேவ, . ப/, பசி

ம>மிலாம. இத$ெகலா#

உயி , 1%, உண 2 எலா

இ5-.

மனிதA5- ஆடவ ப-தறி2 ெகா>தி5கிறா. நா இண5கமாக வா7.1,
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அைமதியாக, யா5-

தீைம ெகா>5காம இய$ைகைய ேநசி5க ேவ, . ஒ

ேபா ஏ வகிற1?... மனித இ.த விதிைய ப-தறிவினா மீறி, இ ைச
ெச@கிறா...”
அவ ெசா$க6 இனிய நாத

ேபா விDகிறன.

‘த பி? உைன ஏ அ.த ஆடவ இப எ>15 ெகாடா? ‘நி வாண
ேதசதி ஒ ைகயகல 1ணி ெகா> மான

மைறதவ ைபதிய5காரனா? நீ

அபதா யமA5- பிதவனானாயா? அவளாக5 காைலயி அவ

எD.திபத$- # அ.த # வாயி< சாண நீ ெதளி1 ெப5க #ைன.த
ேபா1 அவ ெவளிேய வ.1 “அ மா, இ:க; நீ:க என இெதலா

எ* 1ைடபைத பி>:கினா .

ெச@ய?..”

“வி>:ைகயா, அ.த # வாச ெதளி8/ ெப5-ேற, அேதா> இைதG ...”
“வாணா , வி>:க. நீ:க தா@. நா இ:க ெவயா இ5கிேற.” அ* அ1

ேபாராடமாக இ.த1. அவ6 ெவறா6 எறா?

ெகாடா க6.

ஓ உடப5ைக ெச@1

“அ மா, நீ:க # வாசல அழகாக5 ேகால ேபா>றீ:க. என5- அ.த மாதிாி

இைழ, சன இரைட இைழ வ றதில... இ:க ேகால ேபா>:க...” எ* ஒ15
ெகாடா . அவC5- %6ளி /$*
#த< இவளிட

க$*5 ெகா>, அவCைடய கவியறி2 ெகா> அ.த5

ேகால:களி பேவ* வவ:கC

ேகா 1

பிாி1

/ழி5ேகால:க6 நிைறய ெதாிG . ராதா மா

மாதிாிகC , %6ளிகளி எணி5ைககைள5

ேபா>வத$கான 4,5க:கைள8 ெசா<5 ெகா>தா6.

--ல1 பிரா தைன மடபதி, அைவ அழ-ற வவ
மாத

ெப* . மா கழி

வ.தா, %திய %திய ேகால:க6 வ-பைற #$ற:களிேலேய விாிG .

பHசமி5-5 ெகாHச ஆ வ
இைல.

உ>. அ>தவC5-8 /தமாக இதி ஈ>பா>

ஒநா6 பHசாபி நப க6 ேகாலைத பா 1வி>, அவளிட

வ.தா க6.
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“மாதாஜி, அ.த5 ேகால

ேபாட5 க15 ->:க?” எறா6. “அட என மா?

அ.த த பி ெசானாரா?...”
அவ6 கணவ உடேன ெகா8ைச தமிழி “ேதவா25- ஆகாசதி தா ேகால
ேபாட ெதாிG , இ:க ெதாியா1, Kமிலேன. இவ ந பல. பிற-தா

ேகேடா , நீ:க ெரா ப நலா வரHசி5கிறீ:க..” எறா. அ.த த பி
வழ5க ேபா மீைசைய5 க15 ெகா> சிாிதா .
“ஆகாச15 ேகால , அழி2. நாச . இ1 அழ-. /ப

ெச@யிறா:க!” அ1 என ேப8/ திறைம ?

அைமதி. அைத இவ:க

அதனா -5கிறாேரா எற -*-*5- உ*த, ெநHசி ேதாறியி.த1.

ஒநா6 கிண$றயி ஒ நா@5- வ.தி.த1. ஒ மாசமான ெதநா@5-.

அத கDதிேல காய இ.த1.

“அடாடா!...” எ* அைத 1ர5கி5 ெகா> ேபா@ ம.1 ேபா>, ைவதிய

ெச@தா . அத$- நா6 ேதா*

பா ஊ$*வா ; ெரா, பிNேகா1 எ*

ெகா>தா . பHசாபி சிேநகித -ழ.ைதக6 வ.1 விைளயா> . ப.1 ேபாடா
கQவி வ . அத$- ‘ச5தி’ எ* ெய . “ச5திமா ! ேட@ ச5தி ேபப கார

வரா, வா:கி>வா. ேகாலைத அழி5க5;டா1!” எெறலா ேப/வ1 காதி

விD . பஜைனயி ேபா1 உ6ேள வ.1 ஒரமாக இ5- . ஓ
ெசா?

ச5தி, சா.தி

ேபா1 எD.1 அைசயாம நி$- . அைத அைழ15 ெகா>

காைலயி? மாைலயி? , நட5க ேபாவா . பக?ண25-8 ெச?

ெச? .

ஒநா6 அதிகாைலயி எேபா1

ேபா அவ நட5க8 ெசறி5கிறா . நாG

;ட8 ெசறி5கிற1. அேபாெதலா

இ5கவிைல. ஏாி5கைர வைரயி?
ேபா1 அ12

ேபா1

கிழ5- ப5க

J>க6 எD பி

ெசவா எ* நிைனபா6. அவ ஓ வ

தாவிதாவி ஓ வ . இவC5- இெதலா

ரசி5- ப இ5- .

இவ க6 #பாக சாணமி> ெப5கி5 ெகா பா6. இேபாெதலா

அவ -ைச வாச?5-

அவேள நீ ெதளி1 ெப5கிவி>கிறா6.
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J> தி %

ேபா1 கிழ5கி ஒளி உதயமாயி5- . சிறி1 ேநர

நா@5- பா?

ெராG

ெகா>பா . அவ

இைளபா*வா .

கிண$றயி நீரா 1ணி

ேதா@1 உல திவி>, ெவளிேயறி கிள %வா . நாைல.1 மாத:களி நா@
நறாக வள .1, -ர அ8/*1மள25-5 -ைல5க ெதாட:கிவிட1.
ெத#ைனயி யாேரA

பழ5க மிலாதவ ெதபடாேல அத -ர

விதியாசமாக5 ேக- . “ ... ச5தி...உ*மாேத!... யா அ:ேக?” எ* அவைடய

-ர?

ெதாட . அவC

-ளி15 ெகா.தா .

ெவளிேய வ.1 பா பா6. அ* அவ கிண$றயி

கைடைபயனாக இ.1, ப5க ேவ>

கைட5-8 ெசற சிவ<:க

எ* ஒ1:கிய பி மீ>

அ.த வைளவி வ.தி.தா. அவAைடய உட

வள தி, அவைன அைடயாள

ெதாி.1 ெகா6ள #யாம மா$றியி.த1.

“சிவ<:கமாபா? அைடயாளேம ெதாியல? எ:ேக இ.த ப5க ?”
“எ:க #தலாளி இவ:களபா5க அAபி8சா:க...”
நா@விடாம -ைலத1. “-ைல5காேத ச5தி. ந ம ைபய ெதாிHசவதா” எ*
ெசா<வி>, “இA

அேத கைடயி தானி5கிறியா?” எறா6.

“இ^:க. இ1 ேவற கைடயி:க..” எறா. அத$-6 அவ வ.1விடா . அ:நி* ேகப1 நாகாிக
விடா6.

இைல எ*ண .தவளாக J> ப5க வ.1

அ* அவ6 ஒய ைப ேபாட, அளெவ>15 கதிாி5-

ேபா1 ர:க வ.தா.

“%ாிHசி:கல? அ.த பய, ஒயி ஷாலதா ேவைல ெச@யிறா. இ2
மி<டாி காWேல.1 வா:கி தாரா, ச</ ெவல5கி...”
உைமயி அவC5-5 -1பட ேவதைன உடாயி$*. அபG

இ5-ேமா? இ.த ேவதைன, அவைடய நடைதயி ஒ -1 உ*தியானதா
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ஏ$படதா? அல1, கவடறியாத பி6ைள, ப1 ஒD5க பாைதயி #ேனற

#யாதப ‘ஒயி’ கைட5- வ.1, க6ள வாணிப
வைரய*5க #யவிைல. அவ வழ5க

ேபா பஜைன5- வ.தா ; எேலா

வ.தா க6; பானா க6; பழகினா க6. ஆனா?

இ.த1.

இதனா அவ6 வாச ெதளி15 ேகால
ப5க

கவனிபதி ஆ வ#

படா, உதி 5-

ச.ேதாச#

பழ-வதா ஏ$படதா எ*

கநீல

ப.தா$ேபாதா

ேபா> விட பிற- அதிகமாக அ.த
ெகா6ளவிைல. எேபாேதA

இரெடா ெச$கைள தவிர ேப/வதிைல.

த>

ைவகாசி5கைடசியி, ேகாைடயி வறசி %D5கமாக இர2களி M5க
பி5காம வைதத ஒ நாளி, விய$காைலயி அவ6 அய .1 ெவளி

திைணயி உற:கியி.தா6. ‘ஊ’ எ* நாயி அDைக அவ6 %லகைள

உ/பி எDபிய1. ககைள திற.1 பா 5ைகயி காைல %ல .த1 ெதாி.த1.

அவசரமாக8 சாவி எ>1, வாயி க பி5 கதைவ Kைட திற.1 ெகா>
ேபானா, நா@தா அDகிற1 எ* %ாி.த1.
“ேட@, ச5தி ஏடா? ஏனDற?.”

:கி பிளா8/5 கதைவ5 ெகா5கிைய அக$றி

திற.1 ெகா> அவ6 ெசறேபா1, அ1 அவC5- # ெச* J>5-6

4ைழ.த1. உயர5கத2தா எறா? , திற.ேத இ.த1; சா@2 நா$கா<யி

அவ ப>தி.தா . விள5-, ேமைச விள5- எாி.த1. அ1வைரயி?

அவ6

உ6ேள ெச* பா ததிைல. ெவ6ைளயத /வாி ஒ மா/மவிைல.

மட5க5;ய க<, ப>5ைகவிாி%, தைலயைண கச:கவிைல. மட5ேமைசயி, %தக:க6 நைல.1 ஒD:காக மட5- பலைகயி ைவ5க-

ப.தன. 1ணி ைவ15 ெகா6C

அலமாாிG

சி* ைக ெப அவ -ைட அவ தாள வாசி5பைழய ேபப அ>5-... ேரேயா...
“ஐயா. ஐயா?..."

யிலாத1தா. அதேம

பாைன கவி7தியி5கிற1.
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அவ6 -ர< அDைக தDதDத1. நா@ /$றி8 /$றி வ.1 -ைலத1. அவ6
ேசைலைய ப$றி இDத1. “ஐயா, த பி.?”

ேதாைளப$றி உ?5கினா6. எேபா1

M:-வ1ேபா இ.தா .

ேபாற ஓ அைர5ைக பனிய; ேவ

அவ6 அலறி5 ெகாேட வ.தா6. அேபா1தா ர:க வ.1 ெகா.தா.
“ர:கா, ர:கா... என ஆ8/A ெதாிலயபா, அ2 அ.த த பி.”
அவ சலனமிலாம உ6ேள வ.1 பா 1 வி> ேபானா. இ இற:கின

மாதிாி இ.த1.

ப1 மணி5-6 எேலா

;விடா க6. பரா:-ச

காைர ேபா>5

யா யாேரா, ெப:;ட

;விட1. யா யாேரா ரா,வதின ;ட

ெகா> வ.தா. நி5ெகால/, சாய%, ஜானகிய மா, கைட5கார நாடா , இA
வ.தி.தன .

1 பாக அவ6 அைலபா@.தா6.
மாைல5-6 எலா அட:கி ேபாயி$*. பHசாபி நப க6, நாைய அைழ18

ெசறன . அவைடய க, அலமாாி, %தக:க6 எலாேம ெகா>

ேபானா க6. சட:- எ* %ேராகித யாேம வரவிைல. வ வ.1 உடைல

மயான15- எ>18 ெசற1. நி5ெகால/தா ெகா6ளி ைவதாக8 ெசானா .
அ>த நா6 ெபாிய பிரா தைன ;ட

எேபா1

ேபா அவ க6 J>5

;டதி நட.த1. அேபா1, அவ5-8 சாபா> ேபா>5 ெகா.த

அலேம? மா வ.1 கதறி அDதா6. ஒ வயி, ெபா:க, வைட, /ட
எலா

வ.1 இற:கிய1. J> கா<ப,#, ஒ ப5க

பைழய ேபப

க>ட, இர> சிறிய பிரா.தி பாகேளா எ1ேவா இ.ததா . ர:க ெவ.த
%ணி ேவ ெச-

நியாயைத8 ெசானா.

“எனேமா, இல இலனி:கேள? -... அதா மாரட8சி உசி ேபாயி8சி,
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ம5க மனிச:க யா வரவில...”
அவைன எாி1 வி>பவ6 ேபா பா தா6. “இப என15- இ.த நியாய ?
அ2 எப ேபானா என? ேபாயிடா...” எறா6.
அைறய பஜைனயி, அவைர ப$றி பHசாபி5கார , நி5ெகால/, சாய%

எேலாேம ேபசினா க6.

“/த.தர நா உைமயான ேதசியவாதி. பல வைகயான ஆ$ற, திறைம, Jர ,
1ணி2 எலா

;ய அ$%த மனித . உயி கைள5 ெகா? ஒ ேசைவயி

தா@நா>5-8 ேசைவயி இ.1, Jர

கா ெவ*

பணிைய ெதாடராம,

அஹி ைச வழி வ.தவ . உலக #Dவ1 , ேபா பைடக6 இலாம

ஒவ5ெகாவ எ* வாழA A ெசாவா ’ ..... எெறலா நி5ெகாலN
ேபசினா . அவ

இரா,வதி இ.தவ . அவ ைபய டா5டராக ெதாழி

ெச@பவ. அவ ;ட ேபசினா. “அ:கி6, நீ:க6 அதிகமாக ஃபிXக

Nெரயி பணி5க5 ;டா1A ெசாேன. அவ எைதG

ெபாப>தியதிைல. “இதபா ஜா Y, நா நிைன5காமேல என5- மரண

இனிைமயான #வாக இ5க, , க நாடக ச:கீததி - # மணிக6A

ஒ

ெசா?வா:க. அதி ஒத #1/வாமி தீசித . அவ எைடய%ரதிதா
அமரரானதாக8 ெசாறா:க. பாரதியி ஜம Kமி. அவ , தம5- #2 வ A
#னேமேய அறி.தி.தா A ெசாறா:க. சீட கெளலா

இ5க, பாேட

இ.தாரா . “மீனாசி ேம#த A, பா>, “மீனேலாசனி, பாசேமாசனி."A

-ரெலDபி பாடறப, சமாதியாயிடாரா . ‘பாச ’ வி>ப>, அ பிைகயி

ம5- ேபாயிடா A ெசானா ஒநா6. அவ ககளி அபேய தணி

வழிHசி8சி..” எ* ;* ேபாேத கணி தDதD5க நிறா.

“அ:கி6 வ.தா, அவ ேபசறத5 ேக>5கிேட இ5க, A ேதா, . “ெட@X,
இப ஒ ஆ 5ெகN ரானா எதினி வாதிய

இ5-: கா1 வாதிய ,

ேதாவாதிய க பி வாதிய A எதினி இ5-. அெதலா# ேச .1தாேன

‘ஹா மனி’ உடா-1? அ1ேபால உலக1 மனிச:கெளலா

ஒணா, -1
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ெவ>, பைக இலாம, ‘ஹா மனி’:கற1 வராதா என? இப ேம நா>
ச:கீத , இ.1Nதானி, க நாடக A எலாைதG

வரல?" பா. அைத எதாA

பி8சி>வா ெர> ேபைரG

ேச1... ஒ தனி இைச

ேபசி, நா வாடமா இ.தா உடேன க>

நி5ெகாலசி மமக6 அDதா6.

ேச1வ8சி. ‘ஹா மணி பா..” எ*

‘ஹா மனி எறா எனெவ* ெபா6 ெதாியவிைல அவC5-. ஆனா
மன/5- %ாி.த1.

பினா வாைழக6 ெசழிதி.தன. இைல அ*15 ெகா> அலேம?

ெசைகயி, இவC5- அ.த ச.ேதகைத தீ 15 ெகா6ள5 -ைட.த1. அவேள

%ாி.1 ெகாடா$ேபா, “சாய% சா , ச.தான
ெச@ய8 ெசானா:க பண

சா

வ.1, இ.த ஏ$பாைட8

->தா:க. என5-5 ;ட பிற.1, ஒ>றெவலா

#6Cகதா. ஆனா... இப ஒ மAச ஞானி. அதி .1 ேபசாம ஒ சிாி%. மீைச

வ8சிட மி<டாி5கார, -பேனா எனேமாA, ெரா ப பயபேட.
உதிராச

ச.தன5கீெதலா ேபா>>, ஒ கட வ . ம.15

கைட5கார. பா ைவேய நனா5கா1. கிட ேபானாேல அ.த வாைட வ .

அவைன வராேதA ெசால #யா1. ஏனா, அ.த5 கட18 ெசா.த5
கார. -> ப

ெச:கபடா . ஞாயி15கிழைம கைடய

“ஏமாமி, சா பாரா இ1? பாலா1 தணினா?

> ேபாவா.

தாக அட:- ... கதிாி5கா

ெபாறிய கச5-1... நீ எப சியா எலா ேபாடேபாற?” பா, கட:கார.
“அப இவ தா ஒ சிாி%8 சிாி8சிேட, ‘/வாமி, நீ:க சாபா>

நலாயிலனா, இ:ேகேய ஏ வாீ:க? ேபசாம, அசயா ஒடல சாபாட
வ8சி5கிற1?.’

பா. அ.தா6 சிாி8சிேட இேல... எனனா?

ஐய மாமி

சைமய பணிேபா>1னா... அ1 ஒ... இ1 தாேன?”னா.
“அெதன /வாமி, இ1?..."A எ.திாி8சி அவ உதிராசைத %8சி

இDதா ெவலெவல1 ேபாயிடா. அவ வ.1 சாபிட உ5கா.தா னா ஒ

பய ேபசமாடா...

79

“ராதிாில சாபா>5- உ5காரமாடா . வ.1 ர> இ<ேயா, ஒ

சபாதிேயா வா:கி> ேபாவா . அ:ேக எதிேர ப>பாவி:க ஒயி கைடய

திற.1 வ8சிபா:க. ;டமா இ5- . ராதிாி சாபா>A வர பாவி ஒத
பாெல>திேட வ.தா. அ.த5 கைடய அ:ேக.1 எ>5க, A #னிசி

பா<5- ேபாயி எDதி5->தா.. அவ5- மிள- சீரக
ேபா> ரச னா %5- . ஃேனா> ரச#

5 ைப %5கா1. சின ச %ட

K> த

பால ஊதி5->ேப. பிளாN

- அைத ஒ 1ணிைபயி ேபா>> ேபாவா .

நா@5- ெர> இ< இ5- .”

“அப... பால ரச தா ->]:களா மா ?”
“ஆமா .?. அவ வர15- மின சில தய:க பால ப15கிேட வவா:க விள:காத %சைனG , N;< ப5-

ஒ,5-

-ழ.ைதகைளG

காபாத நா பிைழ5கAேம மா? பா கட5-

ைலயி. அப

ஒைண5 கDவி, சினதா பைடயா இ5-A ரச

ஊதி5 ->தப,

சிாி8சா, பிற- ேபாயிடா. ராதிாி நா Fடா ப ேபா>

வைர இபா .

-8சி> வராA ெதாிHசா சைடய %8சி இD1 த6ளி>வா .

எவனா?

என5- அ1 ெபாிய பலமா இ.த1. இப ேபாயிடாேர!...”

அ.த ச.ேதக5 க %6ளிகைள அவCைடய ஒQெவா ெசா?
கைலதன.
-------------

உதரகா

ட : அதியாய 7

அவ ேபானபி அ.த5 -? , ேதாட#
கைரயா %$*

அெதல

அைற.1

பராமாிபா இலாம பாழாயின.

காடா@ மய ெசகCமாக ஆயின. சில நாகளி அவ6,

/த ெச@1 அவ நிைனவாக விள5ேக$றி ைவ5கலா எ*

நிைனபா6. ெவ6ளி5கிழைம கா.திபஜைன அவ5- பி கைள

கடேவயிைல. பிற- ஒநா6 பரா:-சேம வ.தா. அவ வ.தா ேப8/

ர:கAடதா. அவைள #ைற1 பா 1வி> மா5- ேபாவா. “தாயி!”

எ* அதடலாக5 ;பி>வா. ‘தாய மா’ ;ட5 கிைடயா1. “மாபெயலா
/தமா ெப5கி 1ைட5கிறதில?... வா, மாெயலா

ெப5கி 1ைட”
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எபா. அவ6 ெத@வமாக5 கதிய அ.த ஆைட;ட அவைள அப

ஏவியதிைல. அவ6 #1தி 5காம, அமாாி, %தக:க6, பதிாிைக5க>க6

%ைகபட:க6 எலா

ைவதி.த அ>5- த>க6, எலாவ$ைறG த

ெப5-வா6. இர> மணி ேநரேமA

ஆ- . அ1வைரயி?

அவ

அலமாாிைய திற.1 காகித:க6, ஃைபக6 எ* பா பா. அவC5-, ஏேதா

ஓ அாிய %ைதயைல அவ களவா8 ெசவ1 ேபா ேதா* .

அ.த தடைவ அவைன ெவ-நாகC5- பிற- பா ததா ேபா? , ஆ6 மாறி
இ.தா. மிAமிAெவ* சைதபி5க, ெவ6ைளG

பிேர

கணாGமாக5 காசி அளிதா. # ம>

க%மாக தாG , த:க
கேரெல* பிடாியி

ெதா:கிய1. ஒ பD% நிற கத ஜிபா ேபா.தா. அதேம ஒ
உதிராச மாைல ெதாி.த1. ஆகைள5 ; வ.1 ப5க15-,

ேதாடெமலா

/த ெச@ய பணிதா. தைல மைறய8 ச$*8/வ

எD பிய1. உ6ேள ஒ ெகாடைக ேபாடா க6. ெபாிய சாைலயி, ‘ஹா ேவ ’
கைட ைவதி.தவ கC5- அ1 கிட:கைறயாக இ.த1. ஏேதா தகரா* வ.1,
அ12

கா<யாகிவிட1. ெவளி K> 1பி1, கத2

ெகாகC

%%த கC

1பி5க,

மட, /வேரறி5 -தி1 சீடா>பவ கC5- ,

-பவ கC5- , த%5காாிய:க6 ெச@பவ கC5ெகா5கிற1. இ.த J> எைலயி இ5-

இட

ெகா>15

மாமர , அ.த உறைவ

விடவிைல. கிைளகைள8 /வ5- ேம பரபி, உாிைம ெகடா>கிற1. ர:க
மரதி ேமேலறி, அ.த ப5க
“நாரைதமர

ஒ, ெபாி...சா வள.1 கா8/ ெதா:-1?” எ* பறி1

வகிறா. அ.த ப5க
உாிைமG

இற:-கிறா.

ஓ ஏணிேய சாதி இ5கிறா. இவC5- எ.த

இைல. ர:கைன அவ6 எ12ேம ேகபதிைல. அவ எஜமான

நிைலயி இ.1 அவைள அதிகார

ெச@வதிைல. ஆனா, அ.த J அவ6

வா7கிறா6. ஒய ைப பிAகிறா6. அவC5ெக* ஒ ெதாைக வ:கியி அ@யா
கயி5கிறா . அத வ மாசதி ஆயிர
தன5ெக* எ.த8 ெசல2

&பா@ ேபா வ . அவ6

ெச@ய ேவ இ5கவிைல. ெமயி ேரா

ெந5கயான ச.ைத ப-தியி மாயி வ:கி இ5கிற1. #% அவC5-

பாிசயமாக இ.த ஆக6 யாேம இேபா1 இைல. மாச

பிற.தா பண

ெசல25- எ>15 ெகா>, ேக7வர-, அாிசி, ப%, கா@ எ* வா:கி வ.1
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வி>கிறா6. அ@யா, அ மா எேலா

இைற5-

இ.த காலதி, கிண$றி இ.1 நீ

ப %ெச - -ழா@ எலா இ.தன. மாயி உ6ள -ளியலைற5-

நீ ேபா- . #த #தலாக இ.த Jதா அ.த5 காலதிேலேய பி%ற

‘ெச5 டா:5’ க, இ1 ேபாற கழிவைற கனா க6. அவC5- ெதாி.1

/மா , ப1 வச:க6 ேபா அ.த மல5-ழி நிர பியதாக ெதாியவிைல. அ12
Jைட வி> அபா பி ப5க
ெவளிேய*

ெகா தா, இ.த1. அதி<.1 நீ

-ழாG , அ1 ம,5கயி வG

அைமதி.தா க6.

%ைத -ழிG

ராதா மா இற.1 ேபாவத$- #, J வ.1 த:கியி.த ேகாவா?, “தாய மா,
ெச5டா:5 நிர பி ேமேல ஈர

வ1 எப எ>தா:க?” எ* ேகடா. அவ

ம1ைர கா.தி கிராமதி இ.1 வ.தி.தா.

“என5- ெதாிய<ேய@யா? அபி5;ட ஆ-மா?”
“ஆமா, இ:ேக ஏ1 பாதாள சா5கைட ? அ1 படண1லதானி5-...”
அவC

பா தா6. ேகாவா? மைண த6ளி, சிமி பலைக

பிதா. நிர பி 1C பி அD5-5 கசி.த1...

டைல5 க>

“அ@ேய! இ1 ெரா ப ேமாசமில? அனைன5- எ>தி> ேபாற1
ெகா>ைமயினா, அதவிட இ1 ெபாிய ெகா>ைமயா இ5-ேம? இ.த5 -ழிய,
ப1வச5 கச>கைள எப எ>பா:க?...”
அவ6 ேககவிைல. ேதாட

1ர2 எ* ேபாவா க6. மல

அ6C

ெகா>ைமேய, ட2 நாகாிக வசதிகைள அ4பவிபவ ெபகிய பிற-தா
வ.தி5கிற1. ேகாவா?ேவ, அேபாைதய பHசாயதி ெசா<, சா5கைட5 கழி2
நீ வG

ஆகCமாக5 ெகா> வ.தா. இர> ஆகC

நறாக5

-1வி> வ.தி.தா க6. ஒ அைர  கிரXைன அ.த5 -ழியி ஊ$றி5

கல5கி, க பி ேவ<5கபா வைய நி*தி ஒவ வாளிவாளியாக எ>15
ெகா>5க, ம$றவ வயி?6ள ]பாயி ஊ$றினா.
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“தாய மா, கதவசாதி5-:க, நீ:க வராதீ:க?” எ* ேகாவா? கதினா?

அவளா உ6ேள இ5க #ய விைல. அேபாெதலா

இ.த ப5க

ெபாடலாக இ.ததா எ:ேகா ப6ளதி வ வயாக5 ெகாவி>
வ.தா க6. சாG:கால ஐ.1 மணிGட 1%ர2 ெச@1, பைழய சா5-5

க.தகளா 1ைட1, ஏெழட ஆழ#6ள -ழி5-6 நிறவைன பா 1
தாய மாC5- அ* இரெவலா

உற5க வரவிைல. அ:ேக வ.த பிற-,

-ைப ;>பவ கைளG , வாளிகளி மல
ெச?

ெதாழிலாளைரG

உண 2 #> .

/ம.1 வயி ஏ$றி5 ெகா>

பா தி5கிறா6. நாA

நாகாிக ெபக ெபக, ட2;ட
ச#தாயதி உ6 மல5-ழிகC

இ.த சாதி தா எற

ெந:க ெந:க, ெவளிமல5-ழிகCட,

ெபகிவிடன.

கழிவைறைய ேத@15 கD2ைகயி அ:- கிட.த ]1>க6 அவைள
பிேனா5கி இD18 ெசகிறன. இத$- # இ:- %ைக பிபவ கேள

வ.ததிைல எ* ெசால #யா1. ெவ$றிைல பா5- %ைகயிைல ேபா>பவ க6,
%ைக -பவ க6 எலாேம வ.தி5கிறா க6. ஆனா, அ.த5 ;ட

அவC5- ெதாி.1 %னிதமானதாகேவ இ.தி5கிற1. அ.த நிழேல அவC5ம$றவ களிட
ெசா ண

ஒ மாியாைதைய ெப$* த.தி5கிற1.

-ர ெகா>15 ெகாேட வகிறா6.

“என மா, [> திற.1 ஜிேலானி5-, நீ:க இ:க இ5கீ:க?"
‘வா மா, என விசய
“ஒ -ட

? -ட#

ைகGமா வ.தி5க?”

தணி எ>தி> ேபாற மா? பாவ , நா, ேவல ெச@யிற [>ல

ெகண* வதி ேபாயி8சி. அ@யா ேவற 1பாயி<.1 வரா:க. இ.த வச

%1சா5 கன [ெடலா

ெகண* வதி தணியிலாம ேபா8/. ஒ மழ

ெப@யல. 1 வானா தணி ஊ* A, /-ணா Nேடா N கார:க [>ல
வாணா:க. உ6ள1

ேபாயிட1. ேபா ேபா>றா:க. லாாி தணி தா ஒ
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வாரமா வா:-றா:க. -5க ஒதவா1...”
“யா, அன5-, %6ளய N;ேல.1 அழ8சி> ேபானிேய அ.த [டா?”
“ஆமா மா. ப:களா[>5 ெகண*, எப2

வதா1. ேதாட5ெகண*. அத

இ8சி ஃபிளா க>றா:க. அ.த ப5க காHசி%ர
#தல ேகணில கடைதG

ேரா> வதா . இ8சவ:க,

ேபா>1 1டா:க... ெகா>ம...”

“சாி, சாி, நீ தணி எ>தி> ேபா!”
ரான

கிாீ8 கிாீ8 ெச* சதமி>கிற1.

“ெசா ண , எெண@ 1ணி ெகாடாேர, ெகாHச

ேபா>. ேகணி8 /வாில

ஏறி ேபாட பயமாயி5- நின வா5-ல எடல.”
உ6ேள ெச*, விள5ெகெண@5-பிைய எ>1 ஒ கிழி.த 1ணியி ஊ$றி5
ெகா> வகிறா6. ெசா ண

தணிைர5 -டதி ஊ$றி, அதி ஒ

ேபா> அபா ைவ1வி> ஏறி நி* எெண@ ேபா>கிறா6.

ைய

“பதிர மா, பதிர ...”
கீேழ இற:கி, ேசா%1ைட தடவி5 ைகைய5 கDவி5 ெகா6கிறா6.
“அ2. இைலயா?.”
“யா?...”
“அதா, காாிய5கார... நா த:கா ேவா,மாA ேகடா. அ மா என

ெவலA ேக>>வர8 ெசானா:க. ப1 &பா5- ஆ*காA மா 5ெகல
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வ8சி5கா. இ1 %திசா இ5- , வா:கியாA அ மா ெசானா:க. அதா
ேகேட... இ:ேக எ:க நா த மர

இ5- ?”

“அ2 வவா, அவகிடேய ேகC” எ* ெசா< அA%கிறா6.

ச$ைற5ெகலா ர:க வகிறா.

“ஏ மா, அ.த ெபா %ள இ:ேக.தா தணி எ>தி> ேபா21?”
“ஆமா, %1சா வ.தி5கிற காலனில ஒ Jல ேவைல ெச@யிறா. -5க தணி
இல, ஒ -ட

எ>தி> ேபாேறனா...”

“அபWனா, வி>டறதா?...” விழிக6 உள அவ -ர< ஏ$ற

எசமானA5-ாிய ேதாரைண கா>கிற1.

ஒ

“ஏ பா, இ.த J> நிழல ஒ1:கி, ேகணி நிைறய ஆடவனளால நல

தணி இ5கறப தாக15-5 -5க பி8ைச ேகடாபல வரவ:ககிட
இேலA ெசால8 ெசா?றியா? அ1 எனால #யா1.”

“அ.த ெபா %ள அைத பா5ெக ேபா>வி5-1, ெபாிய பN Nடா%ல ஒ
-ட15- இ(* #.(* ச பாதி5- ?”

இவC5- %ாிகிற1. தி பி பா 15 ெகா> “நீG
நா தைடயா இ5கல.”
அவ எ12
-----------------

ேபசவிைல.

வாணா, எ>1 வி15க.
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உதரகா
இவ6 மன

ட : அதியாய 8

அைமதியிழ5கிற1. இ.த Jைட5 க5 கா15 ெகா> இவ6

எத$காக இ5க ேவ> ?. ஆனா எ:ேக ேபாவ1? நிழ<ேலேய இ.1

பழகிவிடா என? ெசா.த நிழ எேறா, ெசா.தமிலாத நிழ எேறா ஒ*

கிைடயா1. எலா மனைச ெபா*த1. அவ6 ‘மக’ அ* வ.1 ெகHசினா.
ேபாக பி5கவிைல. ஏ? ஏ?
வள த கடா மா பி பா@.த1.
கா.தி 1பா5கியா /டப> இற.1 ேபான ேபா1;ட அ.த J அப ஒ
1யர

வ.1 கQவவிைல. ஊ உலகேம அDத1. ர-பதிராகவ ராஜாரா , ஈ/வர

அலா ேதேர நா
உணாவிரத

எ*, ஆ:கா:- பிரா தைன5 ;ட ;னா க6.

இ.1 15க

காதா க6. ஆனா 15க எப1, அப

பகி .1 ெகா6ள5 ;யதாக இலாம, -றிபா 18 ேசதப>1

இ ைசயாக வ.1 வி.த1.
/த.தர

வ.த பிற-, எN.ேக.ஆ . ேத த< நி$க ேவ>

தைலவ க6 பல

அவைர5 --ல

அ பாக,

எ*, கசி

J வ.1 பா தா க6;

வ$%*தினா க6. அவ5- ெதா-தி ஒ15கினா க6.
“பதவி இலாத ம5க6 ேசைவேய இ1வைரயி?

நா ெச@த1. இனிG

என5-

பதவி ேவடா ...” எ* பிவாதமாக ம*1விடா க6. அவ6 %சA5-தா
மி-.த ஏமா$ற .

“என ஆC இ2? ேந ஐயா MதAபி5;ட வானா A ெசாறா?” எ*
#ண #Aபா.” “ெபாD15- இ.த ேதாட ேவைல எ>பி ேவைலA

ப2சிலாம கிட5கிற15-, ந ம ஊ நா>ல ேபாயி பிைழ8சி5கலா ..” எபா.
அபG

அவைளG

ேபாகவிைல. அ.த வைளவிதா,

* -ழ.ைதகைளG

வி>வி> ேபா@8 ேச .தா. -1வி> இைசேகடாக விD.1

மைடயி அப> ேபானா.
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ேந இற.1 ேபாவத$- #%;ட அவைர எேலா

வ.1 ேகடா க6.

சீனாேவா> ேபா வ.த1. ராதா மா;ட வைளயகைள5 கழ$றி த:க

ெகா>தா க6. த:க15- மா$*5 -ைற.த1. கா:கிர/5கார, தமி7

ெபணி ‘தா<ைய’ ப$றி இDப1 ேபா ேநாWN அ8ச1 ஒனா க6...

ஆனா இ1, நட.த நா6 -யர/ தின . வியாலய18 /வ களி இ.தி ஒ<க,
தமி7 வாக எ* எDதியி.தைத பா 1 வி> உ6ேள வ.1 /ப@யா,
பரா:-ச

எேலாாிட#

வ.1 ெசானா . ‘இைத5;ட ஒD:காக எDத

ெதாியவிைல!’ எ* /ப@யா, ைமைய எ>15 ெகா> ேபா@ திதினா.

‘ஒ<க’னா, ேந மாறாக ெபா6...” எ* சிாித1 அவC5- நிைன2

இ5கிற1.

ெகாேய$றிவி>, ேவ* பல ப6ளி5;ட:களி அவ ெகாேய$றி5 -யர/

நா6 ெகாடாட:களி ப:- ெகா6ள ேபானா . அேபா1 ராதா மா அ:-

இ.தா6. -ழ.ைத ‘வி5ர ’

,நா? வயசி5- . ப6ளி5;ட வளாகதி,

பா>, ேப8/, நாடக எ* ெதாட:கி நட.1 ெகா.த1.
அேபா1தா ேபா^/ வG

/சீலா W8ச

;ட#மாக உ6ேள 4ைழ.த1. அ மா2

தி>5கி> ஓனா க6. இ.தி கலவர

அேபாெதலா

அதிகமாகேவ இ.த1. இ.தி பிரசார சபாவி 4ைழ.1, %தக:கைள நாச

ெச@த1.

தீ ைவ1, உ6ளி.தவ சைடைய5 கிழிதா க6 எெறலா ெச@தி

ேக6விபடா க6. ஆனா அ1 இ.த அ@யா25ேக வ

நிைனதி5கவிைல.
--ல

எ* அவ6

J>, ப6ளி5 ெகாடைகக6, மர:க6 ஆகிய Fழ<, தனியாக, பைழய

கால ம8/Jடாக ெதாிG . #%ற

ஒ ெபாிய ேவபமர

கிைளகைள விாி1

நிழ பர% . வாயி வரா.தாவி -ைட8/வாி ராதா மா உகா .1 %தக

பபா6. வரா.தைவ5 கட.த ெபாிய ;டதிதா ேதசதைலவ களி பட:க6

இ.தன. கீேழ அம .1 தா ேப/வேதா, ($பேதா, பிரா தைன5 ;ட
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நட1வேதா ெச@வா க6. அ:ேக தா அவைர வயி<.1 இற:கி5 ;
வ.தா க6.

#த #த< உ6ளி.த அவ6தா விைர.1 வநதா6.
“தாய மா, ேபசினி தணி ெகா> வா!” எ* ெசா< அ மா, அவ

காய:கைள 1ைட5க பH/

1>

ெகா> வ.தா . ஒ சா@மா திைட5

ெகா>1 உகார ைவதா க6. கத 8 சைட தாராக5 கிழி.1 ெதா:க, உ6ேள

இரத5 காய ... சைமய ெச@1 ெகா.த 5-மணி, இவ6 மமக பா%,

பHசமி %ச... அவைன ஏேனா பா% எ* ;பி>வா க6. க.தசாமி ‘எல5ாி5’
ேவைல ெதாி.தவ.
எ.த தீபால:கார#

ஒய இD.1 அவ ெச@வா. அவதா ;டைத

வில5கி, டா5ட வர வழி ெச@1, ம.1 வா:கி வ.1, உதவினா. அ* அவ
-யர/ நாைள #னி>, ;டதி இ.த பட:கC5- ஸூாீய ப

ேவைலயி இ.தா. Nc< அவ நிற ேபா1தா எதி பாராத1

நட.தி5கிற1.

‘அ@யா, ஒ ஈ -H/5-5 ;ட தீ % பண மாடாேர? அவ5- இ1 எப
நட.த1? இப /யரா8சிய ஆசிதான நட5-1? ...” எ* %ல பினா.

“ஸா , க ெளயி %5 பணி, எஃ.ஐ.ஆ . ேபா>டேறா ” எ* ேபா^/
அதிகாாிேய ெசான1 ேகட1.
“அபா, நீ:கதா இ.த அரசிய?

ேவானா

மணா:கG

ஒ1:கியி5கிறீ:கேள? இப எ15- அ:கிரம

ஆ$றாைமபடா6.

வாணா A

பணா:க?” எ* ராதா மா

“நா>5- /த.தர A உ:ககாலதி கன2 கட1 நட.தா8/. இ:ேகேய

ெகாடாய -யர/ தின விழா இலாம ேவெற இட:கC5- ேபாக
ேவ,மா?...”
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“பிாி ஆசியி ;ட உ:கC5- இப எ12

ேநரல. கா<தா

சாைடய விD.த1. சைடைய5 கிழி1, கீறி கல ெகா>1... இ.தி

ப5கா ேபாக> . இப ஒ வ#ைறயி ஈ>பட,மா?... இA

ேகN,

கீெஸ* ேபானா எெனன நட5-ேமா ெதாிய<ேய?...” எ* அ மா
%ல பினா .

“இ^:க மா, இ.த5 - ப ெகா6ளி எ>தி> திாிவ1, ெவ*
பி6ைளகளி எதி % இல. திடமி> பி6ைளக6 மனசி விஷ

N;
விைத8/, இ.த

ச.த பைத ெந5கயா5கியி5கா:க. ேந1 ெத$ேக ஒ ேபா^N

இNெப5டைர அ1 ேபா> எாி5க #ய$சி நட.தி5-. அ@யா உயி5ேக

ஆபதா #Hசி5கலா . இத இப / மா விட5;டா1. ேகN %5பணி...”

எ* ேபா^/5கார ெசான ேபா1, அ@யா அவ ைகைய ப$றி5 ெகாடா .

“ேக/

வானா , ஒA

வாணா . இ.த நா> அரசிய இப தா*மாறா5

-ழ % A நா நிைன5கல. எலா 1%ைடய ப6ளி பி6ைளக6. -மர

பவ1 ேவக . அவ கCைடய எதி கால ெகட5 ;டா1. ெகா6ளி எ>தவ,
ெகாCதியவ, ெகாைல ெச@ய வ#ைறயில இற:கியவA ந

நா

திராவக

ககளிேலேய

ஊதி5 ெகா6Cற ெச@ைக- எதி விைன ேவணா . அவ க6 அைமதி

வழியி ெசலாதத$- நாேம காரண A உ*திப>த5 ;டா1. -ழ.ைத தீயி

ப5க

உகா .1 -8சி ெகாC1கிற1. அ மா அைத வா:கி திபி8

F>ேபா>வாளா? வி>:க6. நா தா இப பாட

இ.த எD8சிைய8 சமாளி5கலா A பா 5க, ...”

க$*5 ெகா6ள ேவ, . எப

“இ1 எD8சி இைல ஐயா. இ1 ஒ அரசிய கசியி F78சி. பி6ைளகைள
1%8 சீடா5-கிறா க6.”
“இ5க> . எபG
;ட

வ#ைற5- வ#ைற தீ 2 அல...”

கைல.1 ேபாயி$*. அ.த ேபா^/ அதிகாாி இேபா1 ஒ@2

ெப$றிபா . எ:கி5கிறாேரா, எனேமா?
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அ.த இரத5கைர ப.த ேவ, கிழி.த சைட எலாவ$ைறG அவ6தா

ேசா% ேபா> 1ைவ1 உல தினா6.

அ@யா அ* #D1 ப8ைச தணீ அ.தவிைல. “யா
பா 5க ேவடா
ப5க

எைன வ.1

எ* ெசால மா.” அ?வலக அைறயி ெதாைலேபசியி

/ப@யாதா உகா .தி.தா.

எதிேர, கா.தி பட , கNMாிபா அ ைமயி பட ... ப5க8 /வ களி அேபாைதய
ேதசதைலவ களி பட:க6. dாிய ப எாிய இைண%5 ெகா>5கவிைல.

ககளி நீ வழிய வி மினா . அப அவ 1யரைத ெவளிப>தி அவ க6

கடதிைல.

“அபா, ெவ*ேம பனி இ5க5 ;டா1. ெகாHச கHசி -G:க6...”
“ேவடா மா...’எ* ைசைக கானா .
“ராதா, நீ ேவணா, த %ரா வ8சி> ஹாி1மஹேரா பா>!” எறா அ மா. அவ6
த %ைர எ>1 வ.1 உகா .த1

வி5ர ஓ வ.1 விட1. “நாA ... நாA ...”

த %ைர அவ6 மீட #யாம ெதா.தர2 ெச@யேவ “தாய மா, -ழ.ைதைய
மரத ப5கேமா ேதாட15ேகா ெகா> ேபா@ விைளயா>5 கா>!”
எறா அ மா.

-ழ.ைத ைகையG காைலG

உதறி5 ெகா> #ர> பிதா. அவ6

அவைன ப$றி வளாகதி ெகா> ெசறா6. ப/, க*, ம$ற பி6ைளகளி
ெகாHச, எ12ேம அவைன மா$றவிைல. அவ6 பினா<.த த:க6

-?5- 1ர5கி8 ெசறா6. கிண*, 1ளசி மட , ம<ைக5 ெகா எற
ப/ைமயான Fழ, பHசமி அேபா1 கட` ப5க கிராம ேசவிகாவாக இ.தா6.
பா% வ.1 வ.1 ேபாவா. ச.திாி எN.எN.எ.X. #1, ஆNபதிாி
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பயி$சி5-8 ேச .தி.தா6. -விகைள5 கா5 ெகா>, அாிசி ெநா@ைய

#$றதி இைறதா6.

‘அ@யா25- இப8 ெசHச2:க யா ெதாிGமா?” எ* ேக>5 ெகாேட

பா% நிறா.
மனதி ச.ேதக

-திட அவ6 விழி1 பா தா6.

“அவ:க N;தா...”
அவ6 திைக1 ேபானா6.
ஒப1, ப1 எ* ேதறாம அரசிய ேபசி5 ெகா> திாி.த1 அவ6 உண வி

ப.த1. அ>5- தமி7 ேப8/, பா>, நாடக , சினிமா எ* பாதி நாக6
J>5ேக வவதிைல.

வ.தா? , ேசாைத ேபா> எற அதடதா. ச.திாி ெரயினி: ேச .த பிற-

வாரதி ஒநா6தா வவா6. பHசமிG

இைல. இவ6 அேநகமாக

சாபா>5 ;டதி இபா6. இவ ஒதA5- சில நாகளி அ.த8

சாபாேட ெகா> வ.1 ைவதிபா6. ெவ*ேம தா வாயி$கதைவ8
சாதியிபா6. “இெதன மா ேசா*? என5- வாணா

ெகா> ேபாவா. தைட த6ளியிபா.

ேபா!”எ* ேகாபி15

ச.திாி Kேபாட சி-8 ேசைல உ>தி5 ெகா> எ:ேகா கிள பி5
ெகா.தா6 அ*.
“எ:கW?”
“ஆNபதிாி5-தா. இனி5- ைந. ெதாிGமில?”
“அ15- ெர> மணி5ேக சீவி8சி:காாி8சி5கி>5 கிள %ற?”
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“ஃபிரN ;ட சினிமா5- ேபாேறா மா, அHசைற5- #Hச1

ஏDமணி

b5- அபேய ேபாயி>ேவ. மில...”
“நீ காைலல ;ட8 ெசாலாம, இனி5- பா1 என சினிமா? ஊேர
அேலாலமாயி5-1?...”
“எ ஃபிர 5ெக வா:கி வ8சி5கா மா. காைலயில இ:க ெகாேயத ,

பிற- கலவர , ேபச #யல. கலவர னா, ேநர ஆNட?5-தா ேபாேவ...” எ*

;றிவி> ேபாகிறா6. -ழ.ைத பா%விட

இவC5- மன
அA/யா2

ெகா6ளவிைல.

/சீலா W8ச

விைளயா5 ெகா.தா.

விழா நட.த இடதி ேபாடபட விாி%கைள8

/5 ெகா.தா க6.

“தாய மா, பா% எ:ேக? இ:ேக அHசா* பி6ள:க ெவளில ேபாகேவ
பயப>1:க. லN, -ளத:கைர ப5க

தா Jடா . அவன5 ெகா>வி>>

வர8 ெசா?...”
“ஏ மா? அQவள25- கலவரமா ?”
“இல ஆயா, ெவளிேய சில பா@N, வ.1 நா:க இ.தி ப5கிற N;A,

தா<ய5 க>ேவா A மHச5கயி* வ8சி> நி5கிறா:க. இ.தி ேநாெடலா

வா:கி5 கிழி5கிறா:க...”

“அட பாவிகளா? எவடாவ? -ைலய உவி ேபா>ேற? இவAவ வாணா ப5க
வானா ? அ15-A ஏ, ஊைர5 ெகாCதறாAவ? நீ:க வா:க மா, உ:க
J>க6ள நா பதிரமா ேச5-ேற ? ஏ பயப>றீ:க?... தா<யா

க>றாAவ?”... அவயி$றி<.1 கிள .1 வ.த1. அ.த5 -ழ.ைதகைள அவ6
அ* நடதி5 ெகா> J>களி ெச* ேச தா6. ஆ:கா:- ேபா5க$ற
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விடைலக6 நி* ெகா.தா க6. எ:ேக பா தா? , /வ களி தகளி

காி5ேகாடா இ.தி அர5கி! ேபா> அப1ேபா பட . தி பி வ

ேபா1,

ெகா> பாவி க இD15 ெகா>, ேதனா ேபைட8 ச.ெதாறி ேகாச

ேபா>5 ெகா .தா க6. எ:- பா தா? , இ.தி5- பாைட; தமிD5-

ேமைட தமிD5- உயி இ.தி5- மயி எப1 ேபா ெகா8ைசயான வச2கC ,
எதி பத:கCமாக8 /வ க6 அசி:கப>தப.தன. ேதசிய5

ெகாகC ;ட க2ரவ

ெப$றி5கவிைல.

கபேல கவி7.த 1யர1ட தி பி வ.தா6. அ>த வார

இவ6 கணி வதா6. இ.தி தீ, மாநில ெம:-

பHசமி வ.த ேபா1,

ப$றி எாி.த1.

“எ மா, உ:கபா, தி>8 சாராயத5 -8சி> இபி பிப5கமா

4ைழவா. ‘இபி பா வாத இட1ல நHச5 -8சி> வாீ:கேள’A

அ8சிேப. ேபா^/ %8சி> ேபாயி> . “தாய மா, ேபா, ஜாமி க>5
;யா” பா. கடசில அH/
ேபைரG

-H/மா வி>>8 ெசதா உ:க

,

இ.த நிழலதா வள ேத. அவ எப இபயானா?

இ:க வ.தா, “இெதன ேசா*, மனிச தி பானா? இ.த J>ல, ஒ “பட
சியா, கிைடயா1. சாதில ெபாிய... அ@யிA ெநன%. இ:க யா

உச.ததில. எலா ேகாழிய8சி, ஆட8சி5 கறி தினவ:க ேவச
எ:கபாேர உனாலதா ெசதாA எலா

ேபா>றா:க.

ெசாறா:க” எ* கதி5க8ைச

கனா. மீைச அ பி1ளி 5க, அட:காத காைளயாக ைகமாறி ேபானா.
ெமல ெமல அவனாகேவ 115 ெகாடா. அ.த அயி இ.1 அ@யா

ேதறேவயிைல.
அறாட

கத?

ெகாகா>த?

ேகாச# , ப6ளி5 ;ட:கைள அைட5க8 ெசா<, க*%5

அ:ேக அர:ேகறின. அவ6 ைம.த தைலைமயிேலேய கா<5

- ப வியாலய16 4ைழ.த1.
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உ6ேளேய இ.த வி>தி8 சி*வ சி*மிய பல

ெப$ேறார$றவ க6.

/ப@யா2

மத#12

வ #ைறைய8 ச.திதா க6. ப6ளி

டபட1.

அ.த வச

பாட:க6 சாியாக நட5கவிைல. ேகாைட வி>#ைறேயா>, அ@யா

-> ப , ெபய .1 இ.த இட15- வ.த1. பரா:-ச , நி வாகியானா.

அவ ைவதி.த காைர அேற கா<5 - ப ந/5கி உைட1விட1. அத$-

பிற- அவ கா எ12 வா:கவிைல. இ:ேக வ.த பிற-, ைசகி6 ாி5சாவி,
தா பர

ரயி நிைலய

ெச*, மா பலதி இற:கி ப6ளிைய பா ைவயிட

நட.ேத ெசவா . சில நாகளி ெவளிb பNகளி ஏறி8 ெச*

இற:கி5

ெகா6வா . அேபா1, யா யாெரலாேமா அ.த J>5- வ.தி5கிறா க6.
அேபா1... ராதா மா -ழ.ைதGட ப பாயி இ.ததாக நிைன2. அவ6 ைபய

அ.த J>5-6 வ.தா.
-----------------

உதரகா

ட : அதியாய 9

காைல பதைர பதிேனா மணி இ5- . அவ6 J வலப5க

பட .1

கிட.த அவைர5 ெகா5-5-8சிக6 ந> ஏ$றிவி>5 ெகா.தா6. இA

ைத பிற5கவிைல. இ1 ஊறிய விதி இ.1 வ.த ெகா அல. ஏ$கனேவ

ப.த< அவைரK5க ெதாட:கி இ.த1. வாசைல ஒ, க பி ேவ< க
இ5கிறா க6. #%ற

ேநராக Jதிதா. ஆனா எதி 8சாாி யி J>க6 இைல.

ஆ>மா> உ6ேள 4ைழயாதப க பி ேவ< இ5கிற1.

இவ6 அ:கி.ேத பா 5ைகயி கா ஒ*, வாச< வ.1 நிற1 ெதாி.த1.

‘மணா:க’ ஓ வ.1 க பிேவ<5- அபா நி* அவைள அைழதா.
;ைழயான ;<5கார. ெபாிய சாைலயி உ6ள ேரச கைடயி

/மபவ. அவAைடய ெபய எனெவ* யா5-

ைட

ெதாியா1 ‘மணா:க’

எற ெபயாி அவ ச.ேதாசமைட.த1 ேபாலேவ சிாிபா.
“ய மா? உ

மக வ.1கிறா! அவ6 ட5ெக* நிமி .தா6 “யா, யாரபா
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ெசாறீ:க?”
“ஆமா மா, தமி7 %ரவல , இளவDதி அ@யா... பி6ள நிலா பட
ேபா>தல? இவதாேன பா> கைத வசன

ேபா> ேபா>A

எலா ?... வ.1கீறா...!”

அவC5-8 ெசால ெதாியாத ஒ -ழப . J> ப5க

ேபாகலாமா,

ேவடாமா எ* நிறா6. அவைள ெபா*த ம> %சனா வ.த %6ைள

- உற2க6 இலாமலாகிவிடன. ஏெனனி, பHசமி இ.த5 கலவர:க6

நிக7.த ேபா1

றாவதாக5 கபமாக இ.தா6. #த இர> தர

கைல.1 ேபானதா,

க2$*

றாவதாக அவ6 க2$ற ேபா1, தா@ J>5ேக

வரவிைல. பா%25- ெப$ேறா இைல. ஒ அண தி8சியி

பால5கைரயி கைட ைவதி.தா. அவ ச சார

ெபாியா/பதிாியி

உதவியாளராக இ.தா6. இர> -ழ.ைதகCட J அவ சின மா2

இ.தா க6. அ:ேக பிரசவ15- ேபானா6.

எ>மாசதிேலேய நH/5ெகா #த< வ.1, அவC
பி6ைளG

பிைழ5கவிைல,

பிைழ5கவிைல. த.தி வ.1, அவ6 பதறபதற ேபானா6.

பயனிைல. நல மமக. அத$- பிற- அவ கயாண#
ெச@1ெகா6ளவிைல; இ:- வர2

இைல. -, F1, ெகட வழ5க

எ12ேம

கிைடயா1. ராதா மா ேபான ேபா1;ட வ.தா. திபரா@1ைற ஆசிரமதி
ேவைல ெச@தி5ேகமா, அபப அண -ழ.ைதகைள பா ேப...

#.தாநாதா, ேபபல ெச@தி பா ேத... ெபா@யா இ5க5 ;டாதாA
நின8ேசேன"A அDதா. அேபாேத உட % வதி, எதி?

பிபிலாதவனாக

இ.தா. காேவாி %ைதமண< சி5கி இற.ததாக ஒ கா > வ.த1. அேபா1

அ மா இ.தா . ச.திாி ‘ந N’ ப% #1வி>, ெகாHச நாக6, ஒ தனியா
ம1வமைனயி #.(* &பா@ ச பள

வா:கி5 ெகா.தா6. பிற- ஏேதா

வா@% வ.தெத* அெமாி5கா ெசறா6. எேபாேதA

திைக1 நி$ைகயி.

ஒ கத

வ . அவ6

அ மாேவ பி%றமாக5 -ர ெகா>தா6. “தாய மா...?” அவ6 தைலைய ெதா:க

வி>5 ெகா> ெசறா6.
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“ேமாக வ.தி5கா, க<யாண . சினிமாபட5கார ெபாணா . ச.ேதாச
சமாசார

வா...!”

“அ மா, நா அவைன பா 5கேவ பிாியபடல...” மன/5-6 ெசால ெதாியாம
ேவதைன. ஆதிர , ெபா:க அவைள அைசயவிடாம த>தன.

“அட, சீ! இெதன அச> பிவாத : ஒ நல காாிய , ெபதவ:க
ெபாியவ:கC5- பதிாிைக வ8/, ஆசீ வாத

வா:க, A வ.தி5கிறா,

அ@யாேவ ச.ேதாசப>றா வா!’
அவ6 ேபா@ ;டதி நிறா6. அவ ேநராக அவ6 கா< வ.1 விD.தா. இ1
ேபா, அ@யா, அ மா25-

மாைலக6 ெகா>15 கா< விD.திபதாக

ெதாி.த1. இவC5- மாைல இைல.

“அ மா, நீ:க எலா
ஒ ச ப.த

கடாய

வரA , நீ:க தா மா%ள J>5கார:க. இப

கிைட5க நா ->1 வ8சி5க, ...” எறா .

சிவபாக, # வD5ைக மின, ஒ நாம5கார ெபாியவ , கத சைட அணி.1

வ.தி.தா . இவைள5 கட1

ைக-விதா .

“தாய மா தாேன ? நிைனபி5கா ? இ.தா1ல ப மா5காராC5ெகலா த:க

இட

ெகா>1 அவாவாC5-8 ெசா.த ஊ5- ேபாக உதவி ெச@த ேபா1...

கிண$* தணி இD1, -H/ -ழ.ைதகC5- 1ணி மணி வா:கி5 ->1...
“ஓ... த பி விஜயராகவனில?” எறா6 அவ6 விய.1. மன/5-6, அத$-6
எப5கிழவனா@ ேபானா@ எற ேக6வி #ைளத1.

“ஆமா உ:க மா ைக5-ழ.ைதைய எ>தி> ெசயி?5- ேபானா:க. இப
எப இ5கா:க? நீ:க கயாண

க நலாயி5கீ:கல?”
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“இ5ேக மா. கா:கிரN தியாக15-, ம5கC5-A இ.த கால

ேபாயி8ச மா. வ:கால ச.ததி5- கடைனதா ைவ5க ேபாேறா A

ெபாியவ ராஜாஜி ெசாற1தா ப<8சி5-. ட பா8சாாி திட:க6. கா.திஜி

எெதலா வாணா A ெசானாேரா, அெதலா

நா>ல வ.திட1...” எறா .

“அ@யா, நீ:க இப ஒ1:க5 ;டா1. வர, , ெபாியவ எைன அ15காகேவ

இனி5- அAபி8சா . நாைள5- நரசி ம சா வவா , உ:கைள5 ;>

ேபாக. இப ஒ1:-வ1 விேவக A படலA, அவ ெசானைத நா

ெசா?கிேற. /த.தர15- #.தி இ.த கா:கிரைச5 கைல8சிட, A

கா.திஜி ெசானா . ஆனா யா ேகடா:க? அபா5- பிற- ெபா,A

ஆசி மாறி5-... நீ:க ஒ15க, ...”

“எனபா, ேமாகதா/, நீ கயாண15-தாேன ;பிட வ.தி5ேக, எப
?”

கயாண

ெபணி த.ைதயாக ெதாி.த ஒக>5ககார , அவைள திபி பா 1

“வண5க மா... ெபான பல , எ ேப. உ:க மக, எDதிய பி6ைள நிலா

பட

நாதா எ>ேத. இ:ேகேய ஜி.. ேரால, ெவ$றில ஓ>த. #த படேம ேப

%கD

ச பாதி8சி5 ->தி5-. அணா தைலைமயி பாரா> விழா

வ8சி5கிேறா . இப அ@யாகிட ஒ -> ப பாN ->தி> ேபாேற.
அவசிய

வ.1 பா5க, ...” அவ6 -ழ பி ேபானா6. கயாண பதிாிைகயா,

சினிமா பாஸா, அ@யாைவ பா5க வ.த1, ேத த விசயமா?
“அ@யா அவசிய

வ.1 பா 5க, ... ேத த வ1. அ1 #Hச1

ைத பிற.1

க<யாண A நிைன8சி5கிேறா . ெபாிய மா, இதா ெபா,
ஃேபாேடா...”
ெபாிய ேதாைபைய திற.1 ெபணி %ைகபடைத எ>1 அவ
அ@யாவிட

ெகா>தா . அ@யா, அ மாவிட

ெகா>5க, “ெபா,, லசணமா

இ5கா. இ.தா, பா தாய மா...” எ* ெகா>தா6.
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“இதில நா ெசால என மா இ5-? நீ:க ெசானா சாி...”
“ெபா,5- என வய/?...”
“இ.த மாசி வ.தா பதிென> #யி1. அெதலா

சி5க இல. ஊாில

ெபா %ள%6ள:க N; எ> #யதானி5-. அத #8சிடா. நலா

சைமபா, மAச:க -ண

அறிH/ நடபா. நா ெசால ேவணா

நீ:கேள

ெதாிHசி]:க...” எறா அவைள பா 1.
அ மா அத$-6 சைமயலைற5-6 காபி தயாாி5க8 ெசறா6. அவ6 உடேன

அ மாைவ வி>வி5க8 சைமயலைற5-8 ெசறா6.

“நீ ேபா@ ேபசி5ெகா தாய மா, உற2க6 வி> ேபாக5;டா1. அரசிய
ேவற, இ1 ேவற. ேபா மா...” எ* அ மா வ$%*திG

அவேள காபி தயாாி15 ெகா> ெசறா6.
பழத>கC
இ.த1.

Kவித7கC

அவ6 ேககவிைல.

ஒ %திய 1வ5க15-5 கய ;றினா$ேபா

பட15கான இலவச பாைஸ அ@யா அ மாவிட

ெகா>தா .

“ராதா இ.தா ேபா@ பா 5கலா . அவC5- தா ேமாக எDதிய1னா,
ெகாடாடமாக ேபாகலா பா...’ எறா அ மா.
‘ஏ, நீG

தாய மா2

ேபா@ பா 1வி> வா:கேள?”

“அ@யா, என5ெகா,

அைதபா 5க ேவடா !” எறா6 அவ6

ெநHசைட5க, சினிமா25- அ@யா ெசற நிைனேவ இைல. அ மா2

அ மா2

ெசறி5கிறா க6. பமினி சிவாஜி நத இராமாயண

ராதா

ேபானா க6.

அவC5- 1வ5க #தேல சினிமாவி ஈ>பா> இைல. கா:கிரN ெபாகாசி
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நட5- . அ:ேக ெசறி5கிறா க6. பHசமிG
மத#1, எேலாடA
பரா:-ச#
பிரசார

/ப@யா2

ச.திாிG

ேபாயி5கிறா க6. அ:ேக காதி5கைடயில

மாறிமாறி வ.தவ களிட

உ6நா>5 ைகெதாழி

ெச@வா க6. அ@யா மிக தீவிரமாக ஈ>பட கால . அ:ேக நாடக

நட5- . நவா இராஜ மாணி5கதிைன... ராமதாN நாடக
எலா
--ல

ராதா மா2 ,

பா தி5கிறா6.

சி*பி6ைளக6. நாடக #ய ஒப1 மணி ஆ- . ;டேதா> நட.ேத

வ.1வி>வா க6... அ:ேக அவ க6 இ.தேபா1 தா அQைவயா பட

வ.த1. /.தரா பா6 அ மா6 --ல வியாலயா நிக78சியி வ.1

பாயி5கிறா க6. ெவ6ைள8 ேசைலஉ>1, ெவ6ைள ரவி5ைக ேபா>5

ெகா> வ.1 எேலாாிட#

ேபசினா ...

அ.த சினிமா ப$றி அேபா1, அவC5- தவ*தலான கேத விழவிைல.
த மகைன8 /$றிேய அவ6 ெசவியி விD.த ெச@திக6, அ:- ஒD5க எற

வைர #ைறகC5- இடமிைல எற கைற அவ6 உண வி ெவ*Kவிட1.
“இ.தா:க, ேபாN வ.தி5-....”
ர:க ஒ கா ைட5 ெகா> வ.1 ெபHசியி ேபா>கிறா. ஈர8 ேசைலைய
உல தி5 ெகாபவ6 தி பி பா 5கிறா6. வான

டமாக இ5கிற1.

“என5கா, ேபாN>? என5கா எDத ேபாறா:க?”
ர:க ெவ*

சவடாதா. ப5க எDத பவிசிைல எப1 அவ6 அAமான .

அவC5- ச % அ மா எDத ப5க5 க$பிதி5கிறா6. இ.திG ஆ:கில#

;ட, --ல5 ;டதி அ.த5 காலதி பி6ைளக6 பயி? ேபா1 உட இ.1
நைன.தி5கிறா6. ேபச எDத வரா1. எD1 %ாிG . க*% ைம தடவி,

வ.தி5-

15க5 கத ...

“ெசற 28.ேததி வியாழ5கிழைம, இர2 ப1 மணி5-, எ:க6 த.ைதG ,
சின %<b மிரா/தாரமாகிய ெத@வ நாயகனாாி %தவ தியாகி,

தடபாணி, அமர பதவியைட.தா எ* ெதாிவி15 ெகா6கிேறா . இப5-,
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ராேஜ/வாி அ மா6 மைனவி...”
* மக6க6 - மமககளி ெபய க6, மககளி ெபய க6 எலா

எDதியி5கிறா க6. இர> மாச

#% அ:ேக வ.த இைளய ெப

மணிேமகைலயி %ச ெபய , ந.த-மா எ* பதிவாகி இ5கிற1. -> ப

ெபைம. கடைமகைள5 கா$றி பற5க விடவ கைள வில5க #யாத, ஊ ,

ச

க5 க>பா>க6, க2ரவ:க6.

“இ.த ஆைள ஒQெவா நா6 ராதிாி கDைத பி1 ெநறி1 வி>, ேபா^சி
ேபாயி சரணைடHசிடலா A வ1 சின5கா! இ.த ெபா,, ஆதரவிலாம
வ.தி8ேச, இ15காக நா உசிேரா5கிேற.” எறDத -ர ெநHசி

உயி 5கிற1. ஒ வழியாக ெச1 ெதாைல.தா...

ஒேவைள, 1பாேயா எ:ேகேயா ேபாயி.த மமக வ.திபாேனா?
யா கடா க6? ஒJ>... ெபாிய J>... அத$- ப:- ேக> ெவ>5-15-5
;ட தயாராவா க6!

செட*, ஒ நைட ஊ5- ேபா@ பா 1 வி> வரலாமா எ* ஆவ
எD %கிற1. இ:ேக இவ6 எத$காக, எைத5 க5 கா15 ெகா> இ5க
ேவ> ?...

அவ6 இ.த எைலைய வி> ேபா@ ெவ-கால

அவ6 எ.த இட15- நகரவிைல. அ@யா2

பழகிய ெதாட %க6 எ* ம1ைர, சின ம:கல

ஆ@விட1. அ மா இற.தபி

;ட, ெசா.த ப.த

ேபா@ வ.தி5கிறா . ெபா15

;ட:க6, அரசிய சா .த நிக78சிகC5- ேபானதிைல. ந%

ேதாழைமG

எ* ெச*

வி>விடாம தாமைரயிைல தணி ேபால ஒG

உற2 ,

விடாம

ைவ15 ெகா.தா . நி5ெகாலN, சாய%, பமாவதி அ மா, எலா

வவா க6. பைழய கன2கைள அ.த5கால ச.ேதாச1ட ேப/வா க6. கா.தி

சி.தைன நட5- .
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நிைறய %தக:க6 வா:-வா ; பபா . ஆனா அவைர அரசிய< ஈ>பட
ெபாியவ க6 வ$%*திG

ஆரவார1ட நட.த1?

ஈ>படவிைல. அவ6 மக கயாண

எதைன

அவ சா .தி.த அரசிய கசி ஆசிைய பி1 விடேத? ராதா மா
வி5ர#ட கயாண15- வ.தா6.

ராதா மா ஒ ைகதறி8 ேசைல அணி.1, தா<5ெகாG
அணி.1 எேபா1

ேசைல.

இர> வைளயகC

ேபா வ.தா6. அ மா கத 8ேசைல; அவC

ெவ6ைள8

மணமகளி த.ைத5- ெத@வந பி5ைக அதிகமா . #த நாேள -ல

ெத@வ5ேகாயி< -> ப1ட ெச*, சட:- ெச@1 திமண

#1விடா களா . மாைல வரேவ$%, மிக ெபாிய திமணமடபதி
நட.த1. அரசிய தைலவ க6, சினிமா நசதிர:க6, வண விள5ேஜாடைனக6, எ* மிக ஆட பரமாக இ.த1. அ@யா, தாேம ெபாியவ

இராஜாஜிைய ேபா@ பா தா? , %திய கசிைய ஏ$*5 ெகா> அரசிய<

4ைழயவிைல. விலகிய1 விலகிய1தா. இவ கைள 1ர5கி சி மாசனதி
ைவத ெபாியவாி கசி இ.த இட

ெதாியாம ேபானதாக8 ெசானா க6.

இவ க6 கயாண வரேவ$%5-8 ெசற ேபா1, அ.த அரசிய கசி

தைலவராகிய #தவேர, அ@யாைவ ைகபி1 வரேவ$றா . ேபாேடா

பிதா க6. அ மா இர> ெவகல5 -1 விள5-கைள பாிசாக அளிதா .

ெபைண ெப$றவ6 நல மாதிாியாக இவளிட

வ.1 ேபசினா6.

“அ மா, எ:க ெபா,, கிராம1ல வள.த1. நா:க ெரா ப ஆசார . இ:ேக

எD Kாி ஒ J> வா:கியி5-. அ1லதா ெர> ேபைரG

தனி5-> ப

ைவ5கிறதா ேயாசைன. நீ:க வ.1 ;ட இ.1, அவC5- நல1 ெபாலாத1
எ12

ெசா<5 ->5க, ...”
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ராதா மாதா Fழைல5 கலகலபா5கி ேபசி5 ெகா.தா6. “ச ப.தி மா,

இவ:க நல1 ெசா<5 ->பா:க. ெபாலாத1 நி8சயமா8 ெசா<5 ->5க

மாடா:க...” எ* சிாிதா6.

“ஒ ேப8/ வழ5-தா மா ெசாேன. இ1 நல1, இ1 சாியிலA

பிாி8சறிய ெதாியாத ெபா, மா. ெபா %ள N;லதா ப8சா. இ2 சினிமா
ைலல எற:கினேத தாதா5- ச மதமில. விவசாய.தா பர பர பர பைரயா.

கசில ேச .த1 , %1சா இப அகல5கா வ8சி5கா:க. #த#தல எ>த

பட , (* நா6 தா8சின1 , ெதாட .1 இவ:க எல5சல ெசயி8ச1 ,
நல பயா வ.தி5-. அ.த5 கால1ல, எ:க மாமா, நாகபடன1ல
நாடக5கார:கள5 ;> வ8சி> நாடக

நடதி ஏகமா ேதாதா நாடக5கார:க,

சினிமா5கார:கனாேல -> ப15- ஒதவா1A நின8சி.த -> ப .
ஏேதா ெபாியவ:கலா

பா1 நடதி5கா:க. எ:கால1ல, ஒ ‘உ6 பா’

ேபா>ற15- எ:க மாமியா, அப ேப/வா:க!... கால மாறிேபா8சி...”
“நீ:க ஒA

கவலபடாதீ:க ச ப.தி அ மா, தாய மா ேபா@ இ.1, நலா5

கவனி8சிபா...”
அவC5- 1,5ெகறி.த1.
%திய உற2, %திய ெதாட %களா? இ1 சாதியப>மா? அவ6 ேபா@ அ.த
J... எப?
கயாண

#.த1 அவ க6 J> தி பி விடா க6. %1 J> வா:கி,

ச பிரதாயமாக5 -> ப

ெசல வ.தா க6.

ைவ5க அவ6 மகA , அவ6 ச ப.திகC

அைழ18

“தாய மா, மாேடA ெசாலாம ேபா! நீர8/ நீ விலகா1. அரசிய ேவற, மனித
உற2 ேவற. அரசியல அபப மா$ற

வரலா . ேவற ேவற வா75ைக #ைற

வரலா . மனித உற2க6, மனித ேநய , அ1 மாறாம இ5க, .”
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தAைடய இர> ெவ6ைள8சீைலகைள ைபயி ைவ15 ெகா> அவ6
#த #தலாக அ.த நிழைல விற:கினா6; மகAட ெசறா6.
--------------

உதரகா

ட : அதியாய 10

“ஏ மா! யா இற.1 ேபாயிடா:க?... 15க5 கதாசி ேபால இ5- ?”
ர:க பி%றதி இ.1 ஏணிைய 15கி5 ெகா> வகிறா.
“ஊல, அைன5- மகைள5 ;> வ.தாேள. அெதா ெர> மாச
இ5- . அவ%ச ெசதிடா.

“அ.த5 கால1ல, எப இ.தா:க ? காசில ேபாயி ப8சா. 1பா5கி5
-> ேபா> பண5கார மிரா/கைள ஒழி5க, A ஒ மிராைச8 />>,
ைடேயா> ெநைலG

அாிசிையG

-பைட கC5-5 ->ேபA %1#ைற

ெகாடா.தா. ேபா^/ %8சி> ேபாயி மரண தடைன, ஆG6

தடைனA -ைற8சி, அைதG மனநிைல சாியி லA ைபதிய5கார

ஆ/பதிாி5- ெபதவ:க ெசா< மாதினா:க. அவ அபேவ தியாகிA

ெசதி5கலா . அ ப1 வச , அH/ %6ள:கைளG
வைத8சி> ஒழிHசா. இA
ஒற2 இல. அவ பாவ

->1, அவைளG

ேசா* வ5கல... தைலைய #Dகேற. ஒ>

ெதாலHசிேத!”

கிண$றயி ெச* தணிைர8 ேச.தி அபேய தைலேயா> ஊ$றி5

ெகா6கிறா6. ெவயி ேநர15- ஊ$ற ஊ$ற இதமாக இ5கிற1. ேசைலைய
பிழி.1 ெகா> உ6ேள மா$*8 ேசைல எ>5க வகிறா6. ;ைட நிைறய

நாரத:கா@, மணைத Jசி எைன பா , பா எ* அைழ5கிற1.

இத$- யா வி1 ேபாடா க6? யா நி&$றி பராமாிதா க6? யா
பலென>5கிறா க6 ? ேவ<5- ம*%ற
-1ப>, மர

ேசாக

கா5கிற1.

மாவி எாி K8சிக6 விD.1, பய
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இ.த5 காயி என பளபள%? சில கா@களி ெபானி மினலா@,

பவமைட.த கனியி Kாிபா@ ெமகிட ேந தி. இ.த5 ெகாைலயி

இப ஒ நாரைத விைள.ததாக அவ5- நிைனவிைல. #% எேபாேதா

எ?மி8ைச கா@தெத* --ல

J>5- வ.த1>. ெபாிய ெபாிய சாகளி

ஊ*கா@ ேபா>வா க6. பிற- இரெடா இட:களி ெபாிய ெபாிய #கCட

எ?மி8ைசேயா, நாரைதேயா எ* ெதாியாம ெசக6 #ைள1 ெபாிதாக
வ.1 கா@.1 ேபாயி5கிறன. “இ.த5 ெகாைலயி மாமா காலதி வ.1

ப>ேபான எ?மி8ைச5- பிற- அ.த சாதி மரேம வரதில...” எ* அ மா

ெசா<வி>, ந சாியி இ.1 ஒ சா15-5 க* வா:கி வ.1 நடா .
நட

றா

வசேம அ1 கா@த1. உயரேவ இைல. பர.1, பி%ற#

#கைள நீ5 ெகா> ஒ ெபாிய இராசசி ேபா அம .தி.த1.
ெவைமயாக K5க6. அ1 கா@த1 எறா, பவ

கிவ

எபெதலா

இலாம கா@15 -?:கி$*. பறிப1தா கட . அேபாெதலா

இ.த

மணா:கதா ;ைழ உட ைப ைவ15 ெகா>, -8சியா கிைளகைள

நீ5கி பழ:கைள பறிபா.
யா J>5- வ.தா?

உாி18 /ைவ5-

சா15- ஜூNதா. “ெநல சி மா!” எ*, பழைத

மணா:க ச.ேதாசதி ெமாத உவமாக ெதாிவா.

ராதா மா25- அவைன மிக2

பி5- . வி5ர

ைபயனாக அ:- வ.த ேபா1,

-ழ.ைதயி கனைத ெதா>5 ெகாH/வா.

“மாமா, உ:கC5- ஏ மணா:கA ேப?” இைத5 ேகட2ட அவ

ச.ேதாச

நிர பி வழிய8சிாிதா.

“க,, எ:காயி5- #த ெபாற.த நா? %6ள ெச1 ேபா8சி. நா... அHசாவ1.
#தெபாட%6ள, -லெத@வ1 ேப வ8சா:க, அ:காயிA. ச1 ேபா8சி.
ரடாவ1 ஆ %ள%6ள, #னியசாமிA ேப ைவ5க, னி.தா:க.
நாCல K>1.

ணாவ1, நாலாவ1 ர>

ேன

ெபாற.த2டேன K8சா . அப,

எ:காயி நிைன8சிசா . இ1 மணா:கயா5 ெகட5க> A நின8சா:க. ேபேர
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வ@5கல. நா... மணா:கயாேவ உ5கிற...”
அ.த சிாி%, வா75ைகயி M5-மர15- ேபா@ வி> மீ>
ரா#ணியி சிாிைப நிைன[> . ஒQெவா கண#

வாழ வ.த

வா7ைவ ேநசிபவ க6.

வா75ைகயி இழ%க6, ேநா2க6, சிதிரவைதக6, ெகா>ைமக6, -&ர:க6,
அபாய:க6 எலா இ5கிறன. இவ$*5- ந>ேவ, எேபா1

நிைறைவ5 கா> , வாழைவ5-

மனித க6.

சிாி5- ,

ம,5- நறி ெசா? உைழபாள

அ.த8 சா15-, ராதா மா ப பாயி ேநாவாக இ5ைகயி K2 பிH/மாக5
கா@.1, ப> ேபாயி$*. அ1 இனெத* விவாி5க #யாத Kமியி

ேசாகமாக ேதாறிய1. எ?மி8ச:கா@ அள2 பிH/கேள ஒராயிர

இ5- ேபால

ேதாறிய1. மணா:கதா பறி15 ெகா> மரைத ெவ8

/தப>தினா. அேபா1 தா ேகாவா? வ.த1 , மல5-ழி /த

நட.த1.

ெச@த1

“ய மா இ.த சாதி - ஐயிமாதி ஒச.த சாதி. சி5 டா:கிதா தீடாK8சி...”
எறா.

இேபா1 அவதா உ6ேள வகிறா.
“வண5க

ெபாீ... மா...”

“எனாபா, எப5கிறீ:க, உ:களபா5-ற ேதயில?”
“ெநலாகிேற மா. ெபா, ந / ப8சி JனN ஆNபதிாில இ5-1. ைபய,
இஜினீ ப5கிறா. நம5- எப2

ேபாலதா ேவல. கிழ5கால, ேஜாதிகா%ர

ஃபிளா க>றா:க இல? அ:கதா வாசேமனா 5ேற. ைந>, பகல இபW
எதாA

ேவல ெச@யற1தா. காாியகார ெசானா காெயலா பறி8சி5-ேத.

#ன இ:க ஆரHசி இ.தி8ேச? அ1 காயி... ஆனா இ1

ெநலா5-

ெகாDHசி. அ.த மி<டாி5கார ஐயா இ.தாேர, அப எW.தி8சி, ஆ>
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ேதாட#மா... என5- ெசா மா வாடக5கி 2.தா;ட ெநலா வ8சிேப...”
“ஏ, நீ:க, உ:க தலவைரயா

லமா5 ேக5க ேவய1தாேன?”

“அெதப? இவ:க ேவற க8சி. நாம ேபாயி எWேபச.? எ
ெசா<8சி, அெதலா

ெபாHசாதி

ேபாயி ேக5காத, இ:கிேய ந#5- ச2ாிய னி8சி.

இனா? ஒ1:க எடமில. ெபா பிள:க, வய/ ெபா,:க, ஒ தீ>
ெதாவ5க னா, கட Jதி5- பினால ரயிேவ லயப5க தா ேபாவ, A
இ.தி8சி. இப ெபா1 கழிபற கடா:க...”
“ெபா,5-5 க<யாண

கW:களா?”

“இ<:க, ெபாீ மா... உ:ைகயில ெசா?ற15ெகன. அ15- ந / ப5க எட
வா:க எதினி கNட பட. ெதாிமா..? அளிேகச ேபா>, தாசிதா ச 
ேவ> அ1 இ1, அலா

வா:கி5கிA ேபானா, அ:க, &வா அ பதாயிர

வ8சாதா எட னா, ஒ கNமால . தலவ , %ரவலைரயா கீறா:க, அைம8சரா, இ.த
வட மி8F>

க8சில நா.தாகிேற... உA5-5;ட ெதாிHசி5- . மின, இ:க

தியாகி அ@யா ஒட % #யாம ப>1கிறா எ15க மீ: ேபா.தி8சி.
எ .ஜி.ஆ . ஆ8சி வ.த ெபற- இ1 எத 5க8சி. ஆனா?

தலவ %ரவலைரயா, அ.த

ஆ8சில அைம8ச... ெபாீ மா, நீ:க வ.1 ெசானி:க, “இ.தாபா, அ@யா,
M5கமிலாம அ2திப>றா ைம5க நி*தி>J:களாA. ப1 மணி5-

மினேய ;ட

#8சிட ...”

“ஆமாமா . நினபி5கபா. உ:கள மணா:கA ;%ட மாடா:க, ஒ
ேப வ8சா:க...”
“ஆமா மா, ெகாழ.தேவ?A வ8சா:க. அத ெசா<ேய ;>வா:க... ஆனா
இப நீ:க ஆ ;ட அப5 ;%டறதில. எ:காயி வ8ச மணா:கதா

ெநல8சி5-” எ* சிாி5கிறா.
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“சாி:க ெகாழ.தேவ?, ெபா,5- ந / ப5க அ பதாயிர

->தா எட

வா:கினி:க?”
“2>வனா? ேநர, %ரவல அ@யா [>5- ேபான... ேபா/, 1பா5கி, காவ?
எலா

மறி8சா:க. ‘ேபாயி ெசா?:க. நா. ஆதிநா க8சி5கார. அவ:க மா

இ5கற ஊ5கார. மணா:க பா5க, A வ.1கிறாA

ெசா?:கேன. ஒடேன ஆCவ.தி8சி... உ6ளாற ;%டறாA. “இனாயா,
எகிற"னா நா ெசான. த பா:க@யா, நா தா7தபட ஆதிதிராவிட சாதி,
அ:கேபானா, எ ெபா,5- ந N ப5க அளிேகச ேபா>, ெலட
வ.1கி1. எ>தி> ேபானா, அ பதாயிர

கட, :கிறா:க. இனா

நாய ?ன. அ2 ைகய5கா அ#தினா ஒடன ேபா ேபா> ஆாிடேயா
ேபசினா ஒ லட ைட ெச@1 ->5க ெசானா ெகாடா.1 ->ேத.
சீ>5 ெகட8சி, ப8சி #8சி, இப JனN ஆ/பதிாிலதா ந சாகி1. வார
தா ஆஃ%. அப [ட இ5- .”

“ெபாிய ெபாிய மணிச:க, மினிNட:க வ.1 ைவதிய

ஒநா

பா15கிற

ஆNபதிாியா8ேச அ1வா?”
“ஆமா மா. %ரவல அ@யா ;ட ெச5க%5- ேபாவாரா . அவ:க
ச சார15-5;ட

, மாச

மின ஆபேரசA ெசா<8சி...”

“அப உ:க ெபா,, பதாயிர15- ேமல ச பாாி5- ...” மணா:கயி

#கதி அ.த ச.ேதாசதி Kாிபி நிழ பகிற1. அவ6 1,5-$*

பா 5கிறா6.

“க2 ெம> ஆ/பதிாியனா ச பள

அதிக

ெகைட5-மா? பிற- ^2 அ1

இ1, ->5-மா. இ:ேக நாலாயிர.தா ->5கிறா:க...”
“ஏ பா, சீ> வா:கினாபல, ஆதிதிராவிட A, ேவைலG

வா:க
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ேவய1தான?”
“ஆமா

ெபாி மா. அ1 #னேம அளிேகச ேபா8சி. இபதா, ேபான மாச

ேவைல5- வ.தி8சி. லடர எ>தி> ஆ/பதிாி5- ேபான அைம8சல ;ட

உ6ளாற K.1ற #Hசி8சி. இ:ேக ேபாக #யல. ஒேர காரா வ1. யா யாேரா
கதவ ெதாற.1 உ>றா:க. ேபாறா:க. நா ெகH/ன. யா, தமி7 ெசவிA,
ந சாகீ1. எ

ெபா,. #5கியமான லட ->5க,

ேபச, A ெகH/ன.

ப1மணி5- காேலல ேபான. வாச<ேய நிA5கி.ேத. அ1

பன>மணி5- வரா.தால அ.த5 க>தாசிையG

எ>தி> வ.தி8சி.

கா? ைகெயலா ெதாபி ேபா>>...” எ* ெசா?
ெபா:க சிாி% வழிகிற1. “நீ ஏ பா இ:ெகலா

Hசி,

ேபாேத ெபைம

வ.தீ:க? ெபாிய ஆ]ச:க,

தைலவ க6ளா வர எட , இ:க வ.1 ஏ ேபைர5 ெக>5கிறீ:க? நா[>5-

வேவல! அப பா5-ற1. இப [>5- ேபா:க"A ெசா<8சி...”
அவ சிாிதா?

ெகா6கிறா.

அவAைடய 15க

“ ‘க2 ெம ேவைல எலா

ககளி உகி வழிகிற1. 1ைட15

வாணா பா. இ:க ெசர மினிNட எ .பி.

ெபாிய ெபாிய ஆCக, நக:க எலா வரா:க. க2 ெம ஆ/பதிாில
ஒ,மிலாத ஏைழ:க வ.1 உ>5 ெகட5- . /த

ஒணி5கா1... அ:க பதாயிர

->தா? , பாHசாயிர

/காதார

->தா? இ15-

சாியாவா1’னி8சி...”
----------

உதரகா

ட : அதியாய 11

“ஏ பா, இ:ெகன கைதயள.தி> நி5கிற ? இ.த5காெயலா சா5-ல ேபா>,
ஏச> ஆல ெகா> ->தி>.” ர:க வ.1 ெசாறா. எ.த ஏச>, யா

ஏெச> எ* ேகக #யவிைல. எேதா ஒ நாகாிக

நாைவ அD1கிற1.

சி? %க6 ைகைய5 -1கிறன. ஆனா? அவளா எ12

#யவிைல. ெசா ண

வ.1 ேகடா எ* ெசாலலாமா?

ெச@ய
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அவ சா5ைக5 ெகா> ேபான பிற-, நா- கா@கைள8 சைமயலைற ேமைட மீ1

ைவதிபைத பா 5கிறா6. பினா இைல5 -ைபகைள ேவ<ேயார

வி>, 1ர>5 ேகா?ட ர:க ெசவைத பா 5கிறா6.

த6ளி

“ஏ பா, நா? கா@ எ15- வ8சி5ேக?...”
“உA5-தா. உ% ேபா> கHசி5-5 க8சி5கலாமில?” அவAைடய ேப8சி

ேதாரைண ெம<ய உண 2களி #களா@ -1கிற1. வா:க ேபா:க மாியாைத

எலா

/தமாக ேபா@விடன. அ.த5 காைய இனி எ>1 ந*5க5;ட மன

எலா

கா/...

ஒபா1, அ$ப ெபா6 இைல இ1. அைமயான ெபா6. ஆனா இவ கC5-

வாயி கீ7திைணயி நி* ஈர#ைய அவி71 வி>கிறா6. எ:ேகா அகி

‘ேபா ’ Kமி1ைள5- ஒைச நாராசமாக8 ெசவியி விDகிற1. க பி5கதைவ
திற.1 ெகா> ெதவி நி* பா 5கிறா6. எதி %ற

‘பிளா’ ேபா5-

இடதிதா கிண* ேதா>கிறா க6 ேபா<5கிற1. ஏாி இ.த இட தா.

-ைபகைள5 ெகா

னா க6. #6 காடா@ இ.த1. /$றி ஒ ேவ<

ேபா>8 /த ப>தினா க6. ஆNட க>வதாக8 ெசானா க6. தகர5

ெகாடைக மாதிாி நீட ெசக6 தா ெதாி.தன. இதயக6 ேபா இர>
* காபிாி ைபயக6 தா

ேபாவா க6. “பர:கிமைல ப5க

பன மர:கCேட %-.1 அ.த ெச>5-6

ெபாிய காேலஜி5காேம, இஜினி காேலஜி,

அதில ப5கிறா:களா . ஆனா, அவAவ ப5கிறதா ெதாியல. கHசா

வி5கிறாAவ” எ* ர:க ெசானா. இ1 ேபாற ெச@திகைள அவ6

ெசவிகளி ேபாட தவறமாடா.

இேபா1 பற:கிமைலயி அ.த5 காேலேஜ இைலயா . ச:காியி அண

மகைன அ:ேக ேச 5கதா வ.1 இ:ேக -> ப
ேவற:ேகா ேபா@விட1. அ.த5 காபிாிகC

ைகமாறி, கிண* ேதா>கிறா க6.

ேபாடா6. அேபாேத அ1

இைல. இேபா1 அ.த இட

இ %5 க பிகைள ஏ$றி5 ெகா> ஒ லாாி ேபாகிற1. பிேன ஓ ஆேடா.

இர> ச5கர ைப5 எ* ெதவி இ.த பக ேநரதி?

ச.த எவ சிவ
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பாதிர5கார , வD5ைக மைட பளபள5க, ைசகிைள த6ளி8 ெசகிறா .

பினா, ஜய.தி W8ச . ைப, -ைட எைதG காணவிைல. #க ெசவெசவ எ*

இ5கிற1. இவ6 ஜுபி< N;< ேவைல ெச@கிறா6. இ.த ெத

ைலயிதா பைழய ஒ>Jைட வா:கி5 க5 ெகா.தா6... இ:ேக

தா வகிறா6.

“ஆ8சி மா, ெகHச உ6ள வாீ:களா?”
“வா:க என விேசச ’ அவ6 வாச கதைவ8 சாதிவி> உ6ேள ெச? ேபாேத
ஜய.திG

வகிறா6. “என மா? இனி5- N; இைலயா?”

“இ5-. ^2 ேபாேட. ச:காி இ:க வ.ததா மா ?” ேக6வியி உ6ள பத$ற

அசாதாரணமாக இ5கிற1.

“யா... உ:க Jல -யி.த ச:காியா?”
“ஆமா மா, ப1 நாளா அவள5 காணல.”
“என1? காண<யா?...”
“#த ஞாயி15கிழம மாசாமாச

நாேனா, அ2:கேளா வ.1 வாடைக வா:கி>

ேபாேவா . அவ இ:க வ.1 அH/ வசமாக ேபா21 - அண %6ள ப8சி

#8சி> ேபாயிடா. இ:கிேய கிாி8 மா1ாி %6ள:கள வ8சி> இ.தா.

“ேமட , நா பிழ5கAேம, இ8 ெச@யிற15- நீ:க ஒ,

ெசால

மா:கA நிைன5கிற..."னி8சி. சாிA ஒ15கிேட. பாவ மா, அ1.
வாசப5க1ல உ6ள &#ல, காலம எ> மணி5- ெஜேரா

ெர> மணி வைரயி?

ம.15- ம>

டா5ட வவா

பாபா. ஓமிேயாபதிதா. ஏைழ எளி/:கC5-

ப1 &பா வா:-வா சாய:கால ெமயிேரா> J>ல

இபா. %6ள:கள5 ெகா> வி>ற எNத , ஈ/வாி ெர>ேப

கத2

K5கிறத பாதி> டா5ட ட ேக5கா:க. அவ5- ெதாியல.

சாதாரணமா அ1 எ:-

ேபாகா1. ஞாயி$*5 கிழம %6ள:க வரா1. எபவாA ,
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ரயி ேக தா, ஆHசேநய ேகாயி?5- ேபா- ... இப ப1 நாளா5

காணலA ெசாறா:க. இ.த ப5க

1ணி5கைட5கார J>ல

ெதாியலறா:க...” அவ6 ெசாவ1 ெவ*

விவர:களாக இைல.

“ஏ மா இQவள2 பதடப>ற? அண, இல உற2கார:க, ெதாிHசவ:க

J>கC5- அவசரமா ெகள பி ேபாயிபா... அவC5-... க<யாண

%ச வ8/5க<யா?...”

“அ@ேயா, அ1 ெப பாவ
அ1னால க<யாண

ஆ8சி மா! வய/5- வ.த ேநர

க>கிற1. இபG

“இவ:கலா

சாியிலயா .

காசிA ஆகாமேல அ.த5 கனி ெத@வ

ெநபா நினி.தா...” ெசா?
ஒ பாவ

ஆயி

ேபால

ேபாேத ஜய.தி5-5 ககளி -ள

உடா எ* ெநH/ பைத5கிற1.

%னாவில இ.தா:க. இவ5- இெனா அண இ5கிறா.

ஒ த:க8சி அெமாி5காவி இ5கிறா. அபா ந>வய/ல எற.1டா ேபால.

கடப> ைபய:கள ப5கவ8சி, க<யாண:கா தி ெசHசி5கா:க. அ மா

கேடாசி வச:க6ள, பாாிசவாG வ.1 ப>திடாளா . இவள5 க<யாண A
கழி8சி யா [>5காA

அAபி8சிடா, மாமியா5- ஆ ெச@யிற1A

அணிகாாிேய வ.த எடெமலாம இத8ெசா< த>திடாA ெசா?வா:க.
எ:க5கா %னா2ல இ.தா. அப அ2க

நாA

எலா ப5க#

விசாாி8சிேட. ஆ8சிய மா, அரச %ரசலா8

ெசா<5கிறா:க. -ேரா ேபட ப5க
ஒ ெபா %ள ெபாண

லமாதா இ.த Jல வ8ேச.

ப1 நா மின ரயில அப> ந/:கி

இ.தி8சா . பர:கிமல ேபா^/ ேடசல விசாாி8ச1ல,

ெபாியா/பதிாி5- அAபி8சி, பா கிட:கில வ8சி.தா:க. ஆ வரல.

எாி8சிடா:கA ெதாிG1. ஆ8சி மா... வயிேற 15கி1. [ட சாவிேபா>
ெதற.1, ேதன. அவண அர/5-, <5- ஃேபா ேபாட, ஒ,

ெதாியல. த.தி ஒ, அAபி5கிற. எ.த ப>பாவி என ெச@ தாேனா,
எேனமா...”
நா ஒ5 ெகா6கிற1. உட<?6ள ேகாடாA ேகா அ,5கC -?:கினா$

ேபா இ5கிற1. /வைர பி15 ெகா> ஒ5 ெகா6கிறா6.
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“ஆ8சி, காHசிவர

ேரா>ல, அ:க ஒ அ பா6 ேகாயி ஆசிரம

வ8சி5கா:களா , வாாீ:களா, ேபா@ வரலா ..” எ* ேக> -ர ஒ<5கிற1.

அவ6 ேபாக விைல.

“ஏ மா, அ.த வாச டா5ட எபி வயசான வ.தா...”
“ஐய மா, அ2 ெர ப நல மனிச. அவ5- வயசா-ெதா,றாக ேபா21.
ெச1 ேபான ச சார

நிைனவாதா தம ைவதியேம ப,றா.

அ25-A ஒ ைசகி6 ாி8சா, அ1லதா வவா ேபாவா அ2தா
ெசாலேபானா, காப.1.”
“ஆமா, நாA

பாதி5கிற. ெவCபா ேவ சைட ேபா>>

கணா ேபா>> வ வா இ.த ப5க

அ.த ப5க

5-5

ஏைழ எளிெசலா

வ.த ெபற-தா அ2 உ:க J> & %ல வ8சிடாA ெதாிG .”

“ஆ8சி மா.. என5-, அ.த N;ல ஒ தய இ5கிறா. ேமாசமான ஆC.

அவ ச:காிய5 ;%>2>, “ஏ மா, இ.த %6ளி:கள வ8சி> ேலா?ப>ற.
காWல லH8டா5ெக ேபாடற உேதச இ5- ஒ ெலம பா, இலா
விஜிடபி6 த5காளி பா, காலம ப1மணி5- வ.தா ஒ மணிேயாட ேவைல
-ேளாN. இப ஆ*மாசம
தர

, மாச#மான %6ள:க. அDைகய மாதி,

] எ>1, ேநா2 ெநாபா1, உன5- என ெகட5கி1? இ1ல மாச

ெரடாயிர

ெசா<8சாம.

வ . காபி சாபா> கழிH/ ேபா- ’னானா .” டா5ட ட

“யா, அ.த பாவி, தாசனா ?”
“தாசேன வ.1 ேகபனா? அவA5- எ>பிக6 இ5ேக? சீ? N;லா? அ:ேகG
ெரடாயிர

%6ள:க ப5கி1:க. பணமா கற5கிறா. ேஹமாA ஒ

ெபா,. அவகிட ஏழ ெபா, தாேனA பல இளி8சி5கிறா. அவ
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ேம8சாதி இல. அ1:க தா, ேபா< க2ராதி பாதி> வி>5 ெகா>1 Kசி
ெமD- . இவ ேநர ேபா^/5- ேபாயிடா. மாத ச:க ;ட வ.த1. ஆனா,

எ:ெக:ேகா பணத5க, வாய5காிசி ேபா> எ.த ேபபாி?

ஒ சமாசார#

வராம பா15கிடா. ெபா பிளக, வயிதிலல, ெநHசில ெநப வ8சி>
ேவல பா5-ேறா . எனேமா ப8சிடா, ேவல பா1டா ெசாத.தர
வ.தி னா:க. ஒெரழ2
இவC5- ஒ*

இல...”

ேபச ெதாியவிைல.

“இப, நம5- ஒ 1%

ெகட5கல. இவதா ரயி பாைதயில விD.1 த$ெகாைல

பணிடாளா, இல, எதாA

நட.1 பாைதயில Jசிடா:களா? அவயி*

ெசாேற ெசாேறA இD5-1. நாA

ெர> ெபா

வ8சி5கிேற. ஒ, இத நாலா வச

பிளN ஒணில நி5கி1. எ.ேநர#

%ள %6ள:கள

ெம5கானிக ப5கி1. ெரடாவ1,

.வி. #ய பா பணி> வ.திடா நா

காேலல ஏழர மணி5- [டவிடா, ெபாD தடHசி வர. சனி5கிழைம
ஞாயி15கிழம ;ட ேலா?தா. அ:கிG

எலா

ெபா %ள%6ள:க. எ8.எ . நல

மாதிாி... N;ல நலா ெகாடாறA , நல ேப வா:கA ன... எலா

பாவபட J> %6ள:க. அ1:கC5- ஒ வழி கா>ேறா :கற திதிதா.
இ:க J>ல வ.தா இ.த மனிச, ெபா %ள %6ளய ேபாயி சிகெர வா:கி>

வர8ெசாறா. அத %8சிதின...
“யாாிடேமA

ெசா< அழேவண>

எ* ேதா*

ஆேவச . ஆ$றாைம,

யாைர5-ைற ெசால?...”
“ப5கிற%6ள:கள இ.த நாசகார விேய ெக>5-1 ஆ8சிய மா? இ.தாC,

வி.ஆ .எN. எ15- வா:கிடா?... ெர> வள .த %6ளகள வ8சி>,

J<ேய பால வா:கி வ8சி>5 -5கிறா. இ15-தா அ2சி: ேபா >

J>5- ேபான . சீ...” ககைள 1ைட15 ெகா6கிறா6.

“இப Jல ரணகள . சினனவ, ேபசாம எ N;<ேலேய ப5க
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வ8சிேப. அ1 ஒD:கா வ.தி5- . அர/ ப6ளி5;ட , இ2 அ.த/5சாியிேலA, ஆயிர

ஆயிரமா %>:-ற N;. அ:ேக.1, ‘மிN எ<ெக’

ேபா5- இ.த இள/கள அA%றா:களா . இவ ேபாேவA நி5கிறா. மாச
ஆயிர

&பா@5-5 -ைறயாம அ15- ேலாஷ, கிாீ , ெலா> ெலா/5-.

கண1ற.திேட -ழில %8சி ஒரப த6Cறா. நா என ெச@ய>

ஆ8சி மா? ெவ6ள கைர%ரள வ1. ெவ*

கைரG

ம,. -> ப :கற1

எபி நி5கி ?... இனி5- இ.த ச:காி. நாைள5- இ1 என5-, எ %6ள:கC5-

ேநரா1A என நி8சிய ? #தல இ.த5 -5கைடகைள

டமாடா:களா?

எ:க N;ேல.1, எ>னா%ல ஒயிகைட. அ15- ேபாறவார எடெமல
அ %5-றி ேபாட ேபா >. ரா8சசகள அழி8ச, காளி எப அ2தார
எலா

நி

ஒவா*

எ>1

ல ஆ5க ேபாறாேளா...!”
8/ வி> தணிகிறா6.

“ஆ8சி, ;ைட எதாA வ8சி5கீ:களா? இ.தா ->:க... பண
ெகாடா.தி5கிேற...” இ>பி இ.த சி*ைபைய எ>5கிறா6.
“இைலேய மா, நா ேபா> ைவ5கிேற. இப #க கைடயி அ.த

நாஇல. ெமயி பஜா ேரா>ல இ5-னா. நீ:க இப பண

தரேவடா . நா ேபா> ைவ5கேற... பதனமா ேபா:க மா...”
--------------

உதரகா

ஒ,

ட : அதியாய 12

“பதன . எ1 பதன ? யா5-? எப?...”
ஆயி #க ெதாியா1 அவC5-. கிழமாக8 ச2:கி ேபான அபனி #க

நிைனவி நிழலாக ெதாிகிற1. அவைள இர> ேதா6களி?

காக6

விழ15கி5 ெகா> மாாிய ம ேகாயி திவிழா25-5 ;ேபாவா .
ெபாி...ய காவிாி. அத கைர ேம இ5- . இற:கினா பாிச 1ைற.

;ைடேபா பாிச இ5- . அதி உகா .1 ஒநா6 ;ட5 காவிாியி

ேபானதிைல. திவிழா ஆமாசதி வ . பைடய ேபா> - பைல பா 15
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ெகா> நி$பா6. ;ட

ேகாயி<லா, ஆ15கைரயிலா எ* நிைன2

ெதளிவிைல. அ ம ேத வ . அ@யா, ஆ>தைல, மாவிள5-, பழ

எலா

ெகா> வவா . இ.த நிழ பட:கC ;ட ம:- ப, அவ ஒநா6 ெச1
ேபானா . சினாயி அவைள அேத காவிாியாதி ப5க

நி*திவி>, “ேபா,

உ:க மாம [>5-?” எ* ெசா<வி> ேபா@விடா6. இ>பி ஒ #ழ

சீைல 1> ம>ேம உ>தியி.தா6. கரகரெவ* பாிச 1ைறயி ப5க

இற:கி நிறா6. பாிச< இ.1 ெசவத அ@யா மா க6, ேகா>, க>5க

ேபாடவ க6, ெபா %ைளக6 இற:கி கைரேம இ.த வயி ேபானா க6.

நட.1

ேபானா க6.

“ேசாி%6ள ேபா<5ேக? ெபாD1 எற:கி ேபா8ேச, ஏ மா நி5கிற...?” எ*
பாிசகார ேகடா .

“எ:கபா ெசதிடா. எ:க சினாயி, ‘நீ மாம[>5- ேபாயி>’A இ:க
ெகாடா.1 2> ேபாயிடா:க...” எ* அDதா6.
“யா உ:கப...?”
அவC5-8 ெசால ெதாியவிைல.
“சினாயி அ5- , ->ைவ5- ...” எ* ெபாிதாக அDதா6.
“அடபாவேம? ...” அவ /$*#$*

பா தேபா1, இெனாரா6 வ.தா .

“அதா பா, ராய பைணயாC. சிதாதி. -8சி>5 காவாயில 2D.1
ெசதிடா. அவ

ெபா, ேபால இ5- இ1.” எற விவர

ெசான1 ,

பாிச கார . அவC5-8 ேசா* வா:கி5 ெகா>1 அவ -ைசயி த:க ைவ15
ெகாட1

மற5கவிைல.

பிற- அ>த நா6 அவ , காைலயி ஆ]/5-5 க8ேசாி5-8 ெசபவ க6
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ெசைகயி, பாிச< ஒ ஒரதி உகா தி ைவதா . #த நா6 ேகா>
க>5கA தைலபா2மாக வ.த ெபாியவ , “ஏ பா ேசாைல? உன5-5

கயாணேம ஆவல, இ1 யா ெபா,?” எ* ேகடா . அவ என

ெசானா எபைத அவ6 ேக>5 ெகா6ளவிைல. அவCைடய கன2

நிைறேவறி5 ெகா5கிற1. ெபாிய

:கி க ைப உ6ேள வி>, அவ

பாிசைல த6ளி5 ெகா.தா . பாிச?5-6 ெவ*

ைகைய5 -*5ேக க5 ெகா> நி*, காவிாிையG

க பினா த6ளி8 ெச?

ஒ$ைற8 சீைல 1>ட
ெவ6ளைதG ,

வி.ைதையG பா 15 ெகா.தா6.

:கி

:கிைல

எ>1 உய தி ம*%ற

ைவ5- ேபா1 நீ ெசாய1. ேமேல படேபா1

ஆ$றி -*5ேக ேபாG

வ.1 ... நீள ேவ>

எப உட சி< த1? இ.த பயண15- #ேவ வராம, இவட இ.த

‘ம*பG

எற க$பைனயி இ.தா6.

சினாயி J>5ேகா, சினாயி ேபால ெபா %ளக6 உ6ள ேவ* எ.த

J>5ேகா எனிய அAபிடாதீ:ைகயா’ எ* பாிசகாராி காகைள

பி15 ெகHச அவ6 உ*தி ெச@1 ெகா.தா6. அ5கைர வ.1 எேலா

இற:கி8 ெசறன . ேகா>5கார ;ட இற:கி நட.1 ேபானா .
“எற:- %6ள, உ

ேபெரன?”

அவ6 இற:-வதாக இைல. ேப

ெசாலவிைல. ேபெர* அவC5- என

இ.த1? அப ‘க,தா@’ எ* ெசலமாக5 ;பி>வா. ‘உ:காயி

எ> ெபதா, நீ ஒதிதா மா என5- அழகாயி ேபாட பி8ச...’ எ* க6வாைட
J/

/வாச

#ட, அைண1 உ8சிேமா.1 பாசைத5 ெகா>வா .

சினாயிேயா ஆயிர

இவ6 ெபாD15-

ேபதி5- , கழி8ச?5-

;பி>8 சாப

ெகா>பா6.

மணி தனியாக விைளயா5 ெகாபா6.

அபதா காைலயி? , ெபாD1 சா@.த பிA

ேசாேறா ;ேழா, எ1ேவா

ெகா>பா. அவ அைமயாக #8/5-6 ைவ1 ேவகைவத
வ6ளி5கிழ:ேகா, ெபா>5 கடைலேயா ெகா>த1 இேபா1

வவி5கிற1.

பாிச 1ைறயி நிற1 ‘ெப’ எ* யா

ககளி நீைர

அவைள5 -ைலபத$-ாிய ெபா6
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எ* நிைன5கவில. “ெபா %ள%6ள அ@யா?” எ* பதனமாக பா 5க,

அ5கைரயி வ5கீ அ@ய J ேச தா . அவ கா.தி கசி. அவைள

பி%றமாக தா பாிசகார ;8 ெசறா . மா>5 ெகாடைக,
எ5-ழிக6... வாைழ மர:க6, அவைர ப.த... இவ

;பிடா .

பினா<.1 தா

“ஏ பா, என விசய ?...”
மHசசீைல உ>த சிவபாக ஒ ெப பி6ைள. அ மா... அ@ய சாதி5க>.
கா1களி வயிர ேதா>க6 மினின.

Jலா...?

“பாிச5காைரயா, எனிய இ:ெகலா

5கி ெபா>க6 பளபளதன. இவ க6

2>> ேபாகாதீ:க? நா உ:க;ட

வாேர. உ:க5-5 கHசி கா8சிதாேர. ஒ:க5- எ1னா? ெச@யிேற...”

எ* அவ காைல பி15 ெகாடா6.
“யாரபா, -ழ.ைத, உ6ேள வாேய?”

“இ5க> மா...” எ* ெசா<5 ெகா> ெகா கட.1 கிண$*5கைர

ப5க

நிறா க6.

“இ1... ேசாி... -பைட8சாதி:க. அப ஆயி ெச1, அநாதியா வ.1 நி5கி1.
ெபா %ள%6ள அ மா, காபக
அ6ளிேபா> . ஒ ேநர

%ணியமா2 ...”

வ.தி8சி. ஏேதா ெகால சாணி சகதி

ெர> ேநர

ேசா*1:க. உ:க5-

“அH/ வய/;ட இ5கா1 ேபால... பாவேம?...” எறவ6 அகி வ.1 அவ6

ைகைய ப$றினா6. விலாவி சினாயி ேபாட F> %ணாக இ.த1. அதி ஈ

வ.1 -.திய1.

“என மா இ1? இ1 F>5காய ேபால... அடாடா... சீ5ேகாதி5-?” அவ6
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ேகாெவ* ெபாிதாக அDதா6.
“ெர ப பயப>1:க. ெபா %ள%6ள, உ:கC5- %ணியமா ேபா21 மா,
சினாயி ெகா>ம, நாC

ெதாிHசவ...”

“நீ கவலபடாத எ J> பி6ைளயா பா1ேப. எ:க J>5 கம< ேபால
பா1ேப. ேபாயி>வா.” எ* அவைன அAபினா6. இவC5- பய
பி15 ெகாட1. ேத பி ேத பி அழ ெதாட:கினா6. “சீ... அழாத

அழ5;டா1...” எ* அவ6 ககைள 1ைடதா6. ேசா% ேபா>5

-ளிபா னா6, கிண$றி நீாிைற1 ஊ$றி... ஒ! அவ கC5-5 கிண*
கிைடயா1. ேமா>வா@5கா கைரயிதா ச பாைன5கDவி, 1ணி அலசி...

அப ெசதபிற- அவ6தா எலா ெச@வா6. சினாயி காைலயி வய?5-

ேபானா, மாைலயி அ.த இெனா ஆCட வவா6. இவ

க6

-பா க6. ேசா* கா@8சினா ஒ வா@;ட வரா1. ேகடா அபா6.
-ளிபா, F>5காயைத பHசா 1ைட1 ஏேதா களி % ேபாடா6.

%ணி படாம, காவைர ெதா:- க2... Kேபாட1. அவைள5

-ளிபா5ெகா5ைகயி இேனா அ மா அ:- வ.தா6... “என ச %?

அபா ஒ1பரா?” அ மா தி பி பா தா6. “உ ? அவ ெசHச1 எைதG நா
ஒ15கல!”
1ணி ெகா>1 காய15- ம.1 ேபா>ைகயி உ6ளி.1 சைமயகார
ேபா<5கிற1, வ.தா .

“ச % மா, உ:கபா பாதா ரகளயாக ேபாறேத?”
“ஓ@, உ ம5ேக5கல. இனிேம நீ சைம5க வரேவடா . நா:கேள

சைம8சி5கேறா ! சா%டறவா சா%ட> , இலாதவா ேபாக> !” எறா
ேகாபமாக. இவCைடய கத<, ெமாைட தைலயி ஒ உ8சி5 ->மிG

ச.தன5-*5- , விசிறி மைடGமாக ெபாியவராகிய அவ6 அபா ;டதி,
நைட ஒரதி வ.1விடா .
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“அ, ச %? நனாயி5கா? ேக5கேற, வழிவழியா ேவதயயன

-> ப W, இ1?... ஏ, பற

பணின

ேதவி! ேபா ெகாலப5க ? எ:ேக.1 இ:க

ெகா> வி5கா? எலா

இ.த தா# ->5கிற எட . ேபா...!” விசிறி5

கா %ட ஓ வ.த அவைர பா 1 அ மா சிாிதா . அவ6 ம> ஒேபாக

#யாதப தAட ஒ5 ெகாடா6.

“கிட வராதீ:க. தீ> ஒ5- . அபா, நீ:க என பேற6, வாசப5க

மயா இ.15-:ேகா. நா:கதா சைம5க ேபாேறா . சைம8/ சாபாைட,

& ல

மயா, ராகவன5 ெகா> ->5க8 ெசா?:ேகா!”
“பிராரத ... ஏ ச % இப வைத5கிற?”
“யாரபா உ:கள வைத5கறா இப?... அதா தா#, உ:க மாபிள, அவனவி>
இ.த Jல இெதலா ;டா1A ெசால8 ெசா?:ேகா, நா இவைளG
;> ேபாயிடேற...”
உ6ேள ;8 ெச*, இைல ேபா>, வாைழ5கா@ ெபாாிய? ப%5

-ழ %

ெந?8 ேசா*மாக பிைச.1 ேபாடா6. ேதவைத5 கைதகைள யா

அவC5-8 ெசானதிைல. ஆனா ஒ ேதவைத அவC5- தாயாக இ.1,
பா1காதா6. அ* சாபிட உடேன, பைழய ேசைல மபி அ மா ப>5க
ைவத 1

1ர:கிேபானா6. எதைனேயா நாைளய ஆதரவ$ற, பய ,

வயி$*பசி, எலா அ.த ேதவைத5 ைகயா நீ:கிவிடன. அ.த J அவ6

பல விஷய:கைள %ாி.1 ெகாடா6. ெபாியவ5- ெபசாதி #த< ேலேய

இற.1விடா6. இர> மகக6, இவ6 ஒ மக6. மகக6 இவ
< ப பா@ எ* கயாண

ப1,

க ேவைலயி இ.தா க6. கம< இவைடய

அண மக6. இவைள, ப1 வய/5-6, J எ>பி ேவைல ெச@ய வ.த
தா#25-5 கவிடா . தா#ைவ அவ தா

ப5க ைவதா . தா#25- அ5கா

#ைறயி ஒர மா6 அ:ேக அ5க வ.1 அதிகார

ெச@வா6.
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கம<, உ6C ப6ளி5;டதி நாலாவ1 ப15 ெகா.தா6. தா#,

ச பகாவி %ச, வ5கீ. வாச ப5க , கலகலெவறி5-

நைடயி

மாப. மா5- யா யாேரா கசி5கார க6 வவா க6. சீA அ@ய -மாNதா.
J ெபாிய விவ இ.த1. கிழவ வாச ேம திைண, கீ7 திைண,

#ப5க அைற இ1ட நி*தி5 ெகாடா . ெகாைல%ற ேபாக

ேவ>மானாதா காதி K,ரைல மா5 ெகா> ேபாவா . அ.த சமய

அவ6 எ:ேகA

ைலயி ஒ5 ெகா6வா6. அ மாைவ பா 5க, கதரணி.த

இள பி6ைளக6 வவா க6. நிைறய %தக:க6 ெகா> வவா க6. கம<

இவைள விட ெபாியவ6. அ மா இவC5- , தமி7, இ:கி^/ எலா

ெகா>தா6.

வ5கீைலயா, மாயி இ.1 இற:கி, Jைட8 /$றி8 ெச?
பி ப5க

க$*5

ச.1 வழியாகேவ

ேபாவா . அவ5ெக* -ளியலைற ஒ* இ.த1. மாாி#1 எற

வ5கார அேநகமாக Jேடா> இ.தா. அவதா அவ5- ெவ.நீ

ேபா>, 1ணி1ைவ1, வேயா5 க8ேசாி5-5 ;8 ெச* எலா
ேவைலகC

ெச@தா. கம<G

அவ , ;டதி ஒ ப5க

ப>15

ெகா6வா க6. ஊHச பலைகயி அ மா ப>பா . வி/பலைக ஒ* உ>.

அவC5- அேபா1 எ12

%ாி.1 ெகா6ள வயசாகவிைல. அ@ய J>

நைட#ைறகைள ப$றி எ12

ெபாிய இட

ெதாி.திராததா, சாபா>, 1ணி, அ%, %ழ:க

எலா கிைடத எதி பாராத ச.ேதாச

இவ6 %ாி.1 ெகாட ெச@திக6...

8/ #ட< பழகியபி

கிழவ ஒ நா6 தவறாம இவைள பா 5க ேந .1 விடா, பற]ைட,

ெதாைலH/ ேபா, திமி திமி... எ* க1வா . அவ6 பி%ற

ெகா<

ெச* ஒ5 ெகா6ைகயி அ மா உடேன வ.1 வி>வா ... “அவ ஒA

]ைடயில. இ.த J>5- நல1 வ.தி5-. கண மா, நீ பயபடாேத! அ.த5
கிழ

இப எைத ேவணா8 ெசால> . உகிட வரா1...” எ* ேத$*வா6.

இவ6 வ.1 தீ>பட J, அவ சாபி>வதிைல. அவ5-, தைல
ெமாைடயத, ெவ6ைள8 சீைல அ மா சாபா> ெகா> வ.1 வாச

அைறயிேலேய ெகா>பா . அ.த5 ;டதி சாமிபட:க6, Kைச சாமாக6,

120

விள5- எலா

இ.தன. எலா#

அ@ய தா கிழவ5-

எளிய1களி இரத

எ>பி. கிழ

வாச அைற5- ேபா@விடன. சீA

க.1 வ5-5 கட ெகா>5- . ஏைழ

உறிH/வ1 ேபா வ வா:- , எபெதலா

அ மா

அைத தி> ேபா1 உதி .த உைமக6.
/.தர

/.தர

எ* ஒவ வவா . அ மா ராைட ைவ1 ( ($பா . அவ

பH/ பைட ெகா> வ.1 ெகா>பா . ($ற (ைல சிடதி /$*வைத
அவ6 பா 15 ெகாேட இபா6. அ மா அவைள எDத8 ெசா<வி>,
($பா .

“கா.தி, கட:கார, சடாள, இப பர பர த ம:கைள நாச

பணிடாேன

?” எ Jல, என5-5 ைக நைன5க வழியிலாம இப அ>ழிய

பறாேள?

அ மா இலாத -ழ.ைதA க கல:காம வ8சி.ேத. பாவி ெநைப

அ6ளி5 ெகா>றாேள! ஆசாாிய /வாமிக6 வராராமா ?”
“ஆமா. பி மதான%ர
வறாரா . Kரண- ப

சதிரதி த:கறாரா . இ.த ெத வழியா நாைள5-

->1 உபசார

பணA A எ:கணா

ெசா<.தா. ப1 நா6 த:-வா ேபால. இபதா விவNைதேய
இைலேய? தைல எ>5காம, எவளாA

எைனேபால இ5கறவா ெத ப5க

வ.ேதா எபாேதா ெதாைல5க5;டா1. அப ஒரா1ல பி;ை◌

பணி5கப, ஒ

ேதவி ெதாியாம, அ.தா1ல வ.1>தா . பி;ை◌

எ>5காம ேபாயிடாரா ...”

“ஏ 5மிணி ! இ:க வா! ஏ$ெகனேவ அ1 ஆ5-, நீ க6ள ஊதி5

->5கிறியா? வ.1 ேசாத ேபா>> ேபாய8 ேச ? என ேப8/?’ எ*

அ மா கதியேபா1 அவC5ேக 15கி வாாிேபாட1. பாவ , அ.த மா...
“அH/ வயசி?

ப1 வயசி?

கயாணதபணி வ8சி>, ெபா,கள

வைத5கிற1? யா அ.த ஆசாாிய, எ15- இப5 ெகாைல பாதக

பறா?..” எ* அ மா, ச % எறைழ5க ெப$ற ெத@வ , காளி அவதார

எ>தா$ேபா கதினா6.
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“இவAவ வடவாள:கைள எ>1விடா, ப6C பைறA ஒ15கி
வ8சி5கிற -ைச5 -ைப ேம> நாத#

அDக?

பாி/த A ேதா, .

மாியாைதயா ேபா@5ேகா?” அ.த மா ெவலெவல1 ஒ5 ெகாடா6,

/வேரா>. அவ6 அ:- இ.தேபா1 தா அ.த5 ;டதி ெபாிய கா.தி பட ,

ேந பட , /பா ச.திரேபாN பட , எலா

ெகா> வ.1 மா னா க6.

அ மா மHச6 கத %டைவ உ>தி5 ெகா>, அவைளG
அைழ15 ெகா>, ெதவி ெசறா, யா

கம<ையG

பா 5க மாடா க6. கதைவ

அைட15 ெகா> உ6ேள ேபாவா க6. ெத5 ேகாயி ெபமா6 ேகாயி

இ.த1. அ மா எ.த5 ேகாயி?5-6C

ேபானதிைல. ஒநா6 கத சைட

அணி.த /.தர , பி8ச#1, த:கேவ? எலா

வ.தா க6... எலா , அ மா,

அவ6, கம< ெதவி மகாமா கா.தி5- ேஜ! வ.ேத மாதர , /பா

ச.திரேபாஸு5- ேஜ...” எ* கதி5 ெகா> ேபானா க6. மத#1தா

ெப:-ர< க1வா. இவ க6 ேஜ ெசாவா க6. ஆனா ெதவி ஒ -H/
-ழ.ைத;ட இைல. தி8சிேபா-

ரயிபாைத. அைத5 கட.தா அ:ேக தா?கா

க8ேசாி இ.த1... ஒ;ைர பிராமணா6 காபி கிள இ.த1. இவ க6 தா?கா
க8ேசாி5- # கதினா க6. ப5கதி தா கம< பத ப6ளி5;ட . அ*

ப6ளி5 ;ட

இைல.

டவா< ேபாட ேசவக வ.1 விரனா. ஒ ேபா^/5கார வ.தா .
“எலா

ேபாயி>:க மா, ஏ. %6ள #ழிய ேநா>ேவ” எ* அவைள

பா 1 ேபா^/5கார சாைடயாக பய#*தினா. அவ6 அ மாவி ப5க

ஒ5 ெகாடா6. மத#1ைவG /.தரைதG வில:- ெகா> வ.1 K
அைழ18 ெசறா க6. இவ க6 ம*பG

கதி5 ெகாேட J>

தி பினா க6. அ* சாG:காலேம ைகதானவ க6 இவ
விடா க6.
---------------

உதரகா

தி பி வ.1

ட : அதியாய
அதியாய 13

அ.த J அவ6 வ.தபிற-தா அ மா, அவ கCட க6C5கைட

மறிய?5- ேபானா . கா:கிரN ெபாியவ க6 யாேரA

வ.1 சிவ ேகாயி #
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;ட

நட5- . தவறாம அ மா2ட இவ6 ேபா@ வி>வா6. கம<யி தா@

த.ைதய5-, இவ6 த:க6 மகைள இப தவறான பாைத5- இ>8 ெசவ1

பி5கவிைல. கம<யி அபா, அ.த5 ேகாைடயி %றப> வ.தா . “ச %, நீ
இப நடப1 ெகாHச#

சாியில. அபா கிட5கிறா . உ %சA5-

வ.தவளா நட.15க ேவடாமா? அவ என ஆனா?

உன5- தா< கன

%ச. அவைன நீ மதி5க, . எனேமா உ J> மா>5காரன விட ேமாசமா

நடதற?”

அ மா சைமயலைறயிதா இ.தா . அவ6 அ:ேக இப1 ெதாியாம அவ

தணி.த -ர< கதா .

“ரா#, இ.த விஷயதி நீ தைலயிட ேவய1 அநாவசிய . இ1 நா பிற.த

J>. எ தா@ J>. இ:- நா எ இடபதா இேப. இ:ேக -ழ.ைத
இ5கா. இவைள வ8சி> இ15-ேம ேபச வி பல. உ ெபைண நீ
தாராளமா ;> ேபா?”

“...யா... இ1தா அ.த பற8சனியனா?” ஒ5 ெகா.த அவைள, அ5க5

ைக ஓ:கினா . அேபா1 அ மா அ.த ஓ:கிய ைகைய ப$றி5 ெகாடா .
“இத பா ரா#. உ

ெபாண நீ ;>ேபா. ேவற விவகார

பணாேத.

Jணா வா ைதைய5 ெகாடாேத!”
“என பய#*தற? உன இ.த நி#சேம ெவளிேயதி ஜயில களிதி:க ைவ5க
#G

எனால! என நிைன8சி5ேக! நாள5கி, இ.த பற5கDதேய,

உ %சன5 ைக5-6ள ேபா>> உன இ.த விட வி> ெவறடலன
என ஏA ேகC! பா %5 -5- பா வா5கிற! ஏேதா ஆ %ள5

கDதயானா?

ெபாதி /ம5- . இ1 உட J>5- ெரடக

ெச@G

சாதி!

ேக>5க!” எ* கதிவி> ஒவா@ தணி ;ட5 -5காம கம<ைய
அைழ15 ெகா> கிள பி விடா .

அவC5- அDைக அDைகயாக வ.த1. எ:ேகA

ஒேபா@ விடலாமா எ*

நிைனதா6. அவ6 அழ அழ, அ மா கணீைர 1ைடதா6. ஆனா?

சாபிட
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பி5கவிைல. ப>தா 15க

எ:னா?

வரவிைல. “அ மா. என எ:;5ேக,

அAபி8சி>:க. எனால உ:க5-5 கNட - என தினா

திட> . நா உச.த சாதில பிற5கல...”

இப8 ெசானேபா1, அ மா அவைள5 க5 ெகாடா6. அவC5-

வ.த1. அ மா அDவைத5 காண #யவிைல. எ.ேநர#
விடாதப பா1காதா6.

அவ6 எ:-

அDைக

ேபா@

அ* ( ($றா6. அ*.1 அ*.1 ேபாயி$*. அவ க6 J ைகயா ‘கீ’

ெகா>5- ஒ கிராம ேபா இ.த1. எைற5காA

இரவி அ மா அதி

பா> ைவபா . அதி கா.தி பா> வ . ‘ந பி5ைக ெகாெடேலா

ராைட8 /$*ேவா ’ எ* ஒ பா> வ . மதி8சய1ல -யி5கிற1;

ைக

ம1ைரயி பா? வி5கிற1. ேமா வி5கிற1...” இ.த பாைட5 ேகடா கம<G

அவ

விD.1 விD.1 சிாிபா க6. ாிேயா ேடயனா எ* ஆ> ேம@5-

பா> வ ... பிற-, நா1திேப நமசிவாயேவ...A ஒ பா>...

அ* அவைள8 ச.ேதாச ப>த அ மா பா> ைவதா . ஆனா அவC5-

பி5கவிைல. -%ற ப>15 ெகா> வி மினா6.

அ.த நாகளிதா சிவ ேகாயி மீ:கி ேபச இ.ைதயா வகிறா எ*
/.தர

வ.1 ெசானா .

“நா நிைன8சா உைன ஜயி< த6ளி5 களிதி:க ைவ5க #G ”எ*

அண ெசானதி<.1 தாேனா எனேமா அ மா25- ஒ பய
“/.தர , அவைர ந
நடராஜ /.தர

வ.தி.த1.

J>5-5 ; வாேய? எ:ேக வ.1 த:கி5கா ?...

Jலா ?”

“ஆமா . அவ ச சார# ;ட வ.தி5கா:க. அவ:கC
க6C5கைட மறிய ெச@1

, மாச

ெஜயி?5- ேபானவ:க

தடைன ெப$* வ.தி5கிறா ...”

அேபா1தா அவ கைள, இ.த %திய பா1காவல கைள அவ6 பா தா6,
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அவ கCடேனேய வ.1விடா6.
நலவ கைள எலா , கட26 ஏ ேசாதி5கிறா ?
ஐ.தா* வச:க6 ;ட ச % அ மா பிற- உயிேரா> இ5கவிைல. காச ேநா@

எ* ெசானா க6. ேபா 5கால . இவ6, அ மாவி அ மா, பா, /$ற

அகதிக6 எ* இ.த Jதா இ.தா6. கா.திேயா> எலா தைலவ கC

அ@யா2

சிைறயி. -> பய

எ* ஊேர கா< ெச@1 ெகா> சன5- ப

எ:ெக:ேகா கிராம:களி அைட.தி.த1.

அவ6 அ:- வ ேபா1 ராதா மா பிற5கவிைல.
ச % அ மாைவ பா 5க -ேரா ேபைட ஆ/பதிாி5- ேபான ேபா1,
ராதா மா25- நாைல.1 வயசி5- . இவ6 வய/5- வ.1, எ> கச

கத

சி$றாைட உ>1, கயாண15- நிற ேநர . “தாய மா, ச % மா ஆNபதிாில

ப>தி5கா:களா , உைன பா 5க, A /.தர15கிட ெசா<

அAபியி5கா. இபேய -*5க ஒெர> நட.1 ேபாக, , வாியா?” பி
க %ளி ெகாைட எ>15 ெகா.தவ6 ஓ வ.தா6. அ மா2

ெவளி8 ெசவைத பா 1வி>, ராதா மா2

“நாA

அவ

நாA ” எ* ஓ வ.த1.

‘நீ பாட இ. ஜாA, பலா:-ழி ஆட8 ேச15க!” எ* ெசா<வி>,
இர> ேப

கிள பினா க6. /.தர ... அவ #வD5ைகயாகி, அைடயாளேம

ெதாியாம ெம<.1 இ.தா . அவைள பா 1 அைடயாள %னைக ெச@தாேர

ஒழிய, ேபசவிைல.
ேதா%

1ர2

-ள#

-ைடGமாக இ.த இட:க6 கட.1 அ.த

ஆNபதிாி5- ேபானா க6. காவ எ* எ12

-றி ேம ஏறினா க6. ஒராளிட

சா15-G , பிNேகா1
‘காேடY’ எறா க6.

/.தர

இ.ததாக நிைனவிைல. ஒ

அ@யா, ஒ சீைட5 கானா .

அட:கிய வைலைபைய அவ6 /ம.1 வ.தி.தா6.
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க< ப>தி.த1... ச % அ மாவா?
வயிர:க6 Kாி5க, ெந$றியி ெபா>ட மHச கத ேசைலயி #த #தலாக
அவ6 பா த அ.த ச % அ மாவி உவமா இ1?...
“அ மா...!” எ* அவ6 அலறி5 ெகா> அகி ேபானா6. ஆனா, இ.த மா
அவைள அகி ெசல5 ;டா1 எப1 ேபா த>தா6.

கக6 இ.த இடதி இர> வ:-க6 ெதாி.தன. #க சபி

#கதிாி5கப>...

உண 8சி வசப> அவ6 கண மா எ* நீய ைக ெவ*
நர பாக இ.தன. இம வ.1விட1.

எ? பாக,

இவ6 செட* தாவி ப$றி5 ெகாடா6; ெநHைச நீவிவிடா6. சளி1%
ேபாட ெபயி இரத1ட விD.த ேகாைழ...

‘அ மா... அ மா... அ.த ெத@வ15-5 க -டா...?”
‘கண மா... எைன ெதாடாேத, வானா . சேராஜா... -ழ.ைத நலா5காளா ?
எதைன வயசா8/...?”
கிண$*5-6ளி.1 ேப/

-ர.

ஆனா அவ6 விடவிைல. ேப8ேச எD பாம இவC5- 1யர

“சேரா, கண மா25- நல ைபயனா, உட % உைழ5ஒதைன பா 15 கயாண

#ய1.

உைழபாளியாக

ெச@1 ெகா>1>:க. கண மா, எW5ேக?

ப5கிறத வி>டாேத...”
இவ6 எ12ேம ேபச ெதாியாம பிரைம பிதா$ ேபா நி* ெகா.தா6.
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“கணம:கல1ல ஒ நலைபய இ5கா. அ:க N; ப% #8சி>

எ:க Jேடா> தானி5கிறா. 1ர1 உற2. அவபா அ.த5 காலதி சிேலா

ேதயிைல ேதாட15- ேவைல ெச@யேபாயி, அ:ேகேய ெசதிடா . அ மா
ம>

இ5கா...”

“கண மா5- %8சா5 க5க> . அவ ச மதி5க, ..” அ மா எ:ேகா

பா 15 ெகா> இைத8 ெசானா .

பிற-, “கண மா, நீ ேபா@8 ேச .தி5-

இட

பாி/தமான இட . நா எத8

ெசாறகிறத நீேய... ெதாிHசிப. ஆனா, நாதா ேமலானவA திமில

இ5கிறவ.தா #5காவாசி ஆ %ளG . அ.த ஆ %ள5-

கா.தி மகாதா ெசா<5கா ...

ஒD5க , சதிய தாA

இவ6 ச % அ மாவி ைகைய ப$றி அDதமாக த உண 8சிைய5
ெகானா6. ைக கதகத ெவறி.த1.

“ெபாணாபிற.தவ அவAவ என ெசHசா?

ெபா*5க, . இேலனா...

இேலனா... நீ ெபா %ள தா, ெபா %ள தாA...”
“ச %. வாணா , வாணா மா, அழ5;டா1...” எ* அ மா சா15-ைய ந*5கி,

அ:ேக அலமாாியி இ.த கணாைய எ>1 அDதி சா* எ>தா . அவேள
வா:கி அைத பக8 ெச@தா .

அலமாாியி இ.த அைட ெபைய, ஊசி ம.ைத எ>1 பா தா .
“அ மா, நா இ:கிேய த:கி அ மா5- ேவயத8 ெச@ய>மா ?”
“வாணா , வாணா மா, யாேம இ:க த:க5 ;டா1. பதிரமா J>5- ேபா:க.
ஒ>வாெரா சீ5- ேபா:க மா... நீ:க வ.தேத என5- ெரா ப ஆ*த.

/.தர.தா அபப கவனி8/5கறா. என5ெகன ேவ, ...? /த.தரததா
பா5கமாேட?” இத$-6

8சிைர1 இம வ.1விட1.
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யமவாதைன எறா இ1தானா..?
J>5- வ.த1
அவC

பி ப5க

ந8/5 ெகா< ேசாேபா> ேத@1 அ மா2

-ளிதா க6. 1ணிகைள 1ைவ1 உல 1

அDைகயாக வ.த1.

இேபா1 ;ட அ.த 1யர

ேபா1 அDைக

ஆறாத %ணாக ேம?5- வகிற1. சா2

J>5-8 ெச* வ.தா$ ேபா -ளிதா க6.

ஒ மாச15-6 ச % அ மா இற.1விடா க6. ேசதிைய இ:ேக வ.1 /.தர

ெசாலவிைல. ஒ மாசமான பிற-தா ெதாிய வ.த1.
அேபா1, இவC5-5 கயாண

கணம:கல
------------

ெச@ய அ மா அ@யா, ராதா மா எேலா

;8 ெசறி.தா க6.
உதரகா

ட : அதியாய 14

ஜய.தி W8ச ;ைட5காக வரவிைல. ெகா> வைத எலா திற.1 மைடயாக

ெவளியா5கிய பிற-, ‘;ைட’ எற காரணைத #தா@பாக ைவ1வி>
ேபாயி5கிறா6. இ:ேகG6ள #க கைடயி இேபாெதலா

பிளாN5 வய

கிைடபதிைல. ெபாிய சாைல ெந>க நட.1, ஆNபதிாி ப5க #ைள16ள
ஒ ெந5க பஜாாி, ஒய , ம$*

பேவ* ைக ேவைலகC5கான ெபாக6

இ5கிறன. ெபாிய சா5கைட ப5கதிேலேய ெச%5கைட, ேபாேடா

N>ேயா, கா@கறி ம, ேத:கா@5கைட, ககைள பறி5- மHச6, ேகசாி
கல களி ஜா:கிாி ல> வைகயறா5க6 ெதாிG

மிடா@5கைட... சா5கைட5-

ப5கதி, ஒ நாி5-றதி இ>%- #1- ஏைனயி ஒ ெப,ட சர சரமான

மாைலகைள ெதா:க வி>5 ெகா> ேபாகிறா6. அ.த வாிைசயிதா அ.த5

கைட இ.ததாக நிைன2. உ6ேள ச.ைத... கா@கறி வ.திற:- லாாிக6
ஆ5கிரமி5-

ெநாிச. இலாதவ வா:- 1ணி5கைடக6... அ:ேகேய ைதய

மிசிைன ைவ1 வாணிப

ெச@பவ க6.
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அவC5- எத$- வ.ேதா எற உண ேவ அழி.1 விடா$ேபா இ5கிற1. ஒ
ெப, சாைலயி பலரக வய ;ைடகைள ைவ15 ெகா> வாணிப

ெச@கிறா6.

“ஏ மா, ;ைட5- வய எ:ேக வா:கினீ:க?” அவ6 இவ6 வினா25- விைட

அளிபவளாக இைல. அவைள8 /$றி இ5-

வ.தவ களிட

ேபர

;ைடகைள வா:க

ேப/வதி -றியாக இ5கிறா6.

“என மா, ஒேரயயா எப1 &பா ெசா?ற...? அ ப1Aதா நா ேபான
மாச

வா:கிேன. த:க8சி ஊ5- எ>தி> ேபாயிடா... ெசா<5->!”

“ஒேர விைல. அ ப1 &பா ைப நாA
இபதH/ வச
ேகட1,

->தி5கிற. இ.த ஒயர பாதியா?

தா:- . அபி ேபாட ைபயி. பிளாN5ைப, ேக>

, மாசதில % %>5-1, அ1 அ ப1 அ*ப1A வி5கிறா:க...”

“சாி, எDபதHச வ8சி5க!...”
“ஒ ைபசா -ைறயா1. ெதா,*னா தர க> பேய ஆ- . ரயி
ெசல25-5;ட வராத கிரா5கி...”
அ.த ெப ேம?

&பாG ,

பா 1 ஒைற எ>5கிறா6. ைகைபயி இ.1 ஒ ஐ ப1

* ப1 &பா@ ேநா>கைளG எ>15 ெகா>5கிறா6.

அ>த>1 ைப வா:க வகிறன .

ஒய எ:ேக கிைட5கிற1 எற வினா25- விைட ெதாியவிைல. #ெபலா

கைடகளி இேத ைபக6 மாயிபா க6. அவ களிடேம ஒய

கிைட5- .

“ஏ பா, ஒய . ;ைடபிAற1 இ5கா?”
“இப யா மா இ.த5 ;ைட எ>தி> ேபாறா:க ? விதவிதமா பிளாN5 ைப
வ.தி8சி. அலா ெபா %ளகC

>Jல ல ச A ேவைல5- ேபாறா:க ?
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கா@கறி, 1ணி மணி எலா

‘ேகாி ேப5’ வ.தி8சில?” எ* விள5க

;*கிறா கைட5கார ைபய.

த6Cப வி$பைன! ஆ5கழி2... வா:க, வா:க எ* பாதிர5கைடயி இ.1
அ>5க>5காக ஆ> உர ‘கிைரட ’கC -ளிரலமாாிகC

-விதி5-

கைடகளி வி$பைன ைபயக6 அைழ5கிறா க6. ெதவி தைலயைணயி

இ.1, ேபா ைவ வைர ேபா>5 ெகா> வி$பைன நட5கிற1. ஒQெவா

கைடயி? , ெபாகைள5 காட2
இ5கிறா க6.

இர2 ஒப1, ப1 மணி வைரயி?

ேபச2 , இளவய/ ெபக6 தா

இவ க6 ேவைல ெச@1 வி>, பதனமாக

ேபா@8 ேசவா களா? ம*ப ம*ப ச:காியி #க

ேதா*கிற1. J>5-6

ஆ 1ைண இலாத ெப எறா, இ.த அள25-, -> ப
வசி5-

ெதவி 1ணி.1...

ேச, நிைன5க ெபா*5கவிைல, ேவ* எ12

ேதாற2

இ5கமாக ம5க6

இைல.

இைன5- ச:காி... நாைள5- என5ேகா, எ ெப,5ேகா... எ* ெந%5
-ர< ெவ.1 வதாேள, ப1 (* பி6ைளகC5-5 கவிபணி ெச@G

ஜய.தி W8ச ...

அ.த5 காலதி?

இப அரச ெபாரசலாக, ெதாட % க$பிப1 உ>. ஆனா,

உைமேயா ெபா@ேயா, வியாலயதி, மத#1 தமீ1 மா/ப> விட1

எற ெசாைலேய தா:காம ரயி தட வாளதி தைல ெகா>தா. ஒரா

ெப ெதாட %, உற2 எப1, கயாண

பா1கா5கப>

எற %னித ெப5-6 ைவ1

விைல மதிபிலாத ெபா5கிச . அைத இப5 கா< ேபா>

மிதி1 Fைறயா>கிறா கேள?. இைத எலா ேககவா, உயி வா7கிறா6?...
“என, ஆ8சி மா? எ:ேக இ.த ப5க ?...”
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செட* நி* பா 5கிறா6. “யா...”
பமனாக சிவபாக, /ளான ெச பைட #ைய அD.த வாாிய ெபாிய

ெகாைட... வயிர:க6...

“என, பழமாA ெத ப:களா J> ஆ8சிதாேன? %ாிய<யா என? -Hச மா

ெபா, ச2.தர ... பா1 ெரா ப நாளா8சி... பா@ மாமா ம2தான ேசதி ேக>

அ.த ப5க

வ.ேத. நீ:க வ.தி> ேபானதா ெசானா:க. நா தைலய

கா> உடேன காாில வ.திேட. இவ எ

ெபா,. ஊ மிளாA ேப.

இவ கயாண15- பதிாி5ைக ைவ5கிற சா5-ல ;ட வ.1 பா5க #யல.
கயாண

திபதில வ8/5கிேடா . ஜா ஜூ

அவ6 அ மா2.தா வ.தா:க...”

“அ1சாி, நீ தி.நக ல இ.ேத? அ:கதான இ5க?”
“இ<:க ஆ8சி. இவ:கபா எ>வசமா மNகல இ5கா:க. நேர.திர
இபதா பப #8சி> G.எN. ேபாயி5கிறா. நா இப ந:க ந` ப5க

வ.திட எ:க மாமனா ெபாிய ைபய எற.தபிற- ெரா ப ப>திடா.
ைபய, ெபா,, எலா

G.எN. ேபாயிடா:க. எ:க ஓரகதியா2

N;

W8சரா இ.தா:களா, ாிடய ஆகி மகேனாட ேபாயிடா:க. பிற- தா நா:க

இ:க வ.ேதா ... நீ:க அேத ப:களா2லதா ஒைத5- இ5கீ:களா? ராதா மா,
%ச, மக யானா?

வ.1 பா5-றா:களா?”

“ஒ நா வவா:கA நின8சி5கிற...”
“அப... உ:கC5- வயசா8சில, மக ;ட ேபாயிர<யா?”
“ஏ மா, யா5- வயசானா, யா5- என ? நீேய இப ெசாற, %ச, மக
எேலா

எ:ேகேயா. யாட ேகடா? தா@ நா> மண த>

ஒ>றதி<ேய இ5கா:க. இ:க எ:கவ.த ெசா?...”

“அதா ஆ8சி, ஆ5கழி2A ேபா5கா. தீவாளி வ1. 1ணி மணி
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வா:கலாA வ.ேத. இவ %சA

ஏ$பா>

ெசானா%ல G.எN.தா ேபாறா. எலா

ஆயிட1. #த தீவாளி. ேபாகலாA ெசானா. இனி5- இவC5-

^2. எ:க Jல சனி5கிழமதா 1ணி எ>ேபா ...”

“1ணி எலா

எ>தா8சா?...”

“இத, கா5-6ள இ5-. வா:கேள ஆ8சி, அபேய ந ம Jல வ.1 நா?நா6

இ.தி> ேபாகலா ? ஒைத5-தாேன இ5கிறீ:க? எ:;டேவ ;ட

இ5கலா ... ஆனா, நீ:க மக ;பி>5 ;ட ேபாகல. அ1 எபேயா

ேபாக> , இப எ ;ட வா:க ஆ8சி...”

“நீ இப ந> ெதவில நிA ;பிடா நா வவனா?”
“சாி ஆ8சி மா, அப வா:க, [>5-5 காாில ேபாகலா . அ:க வ.1
;%டேற...” எ* ச2.தர

சிாி5கிறா6.

“வானா . நீ:க பதிரமா ேபாயி>வா:க. இ.த ம>
விசாாி8சிேய. அ1ேவ ச.ேதாச ...”
“என5- ச.ேதாச

ஆ8சிய நின%வ8சி>

நீ:க வ.தாதா...” எ* அவ6 ைகைய வ<யப$றி இD1

கா 5கதைவ ைரவ திற5க, உ6ேள அவைள உகார8 ெசாகிறா6. “ஊ மி, நீ

#ன உ5கா.15க...”
“என மா, நீ?...”
“ஒ,மில. காைர வி>:க மயிசாமி. இபேய பைழய மாA ேரா> வழி
ேபாயி கிராN பணி, வய5 ெகா>> ேபா:க!”
ெசா-/ வ. உ6ேள -C-Cெவறாகிற1... 1ணிபா சகைள த6ளி
பினா ைவ5கிறா6. ெபாிய கா ...
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இவ6 பா -ழ.ைதகைள தாதா ர:; சைட வ#ேப கப< ஏ$றி

பதிரமாக ஊ5- அAபி விடா . ஆனா, அவ இ.திய ேதசிய ரா,வதி

இ.1 ைகதாகி, தபி வ.1 -$*யிராக, வ.தவ . அவ6 இ5-

ப:களாவாச அைறயி உட ெபலா

ெகா%ள:கC

அ.த

காய:கCமாக

ப>தி.த நிைனவி5கிற1. ச % அ மா இற.த பிற- /.தர

இ:ேக வ.1

ெதாடா$றினா. உட ேதறி, அவ <5-8 ெசறா . நனில
ெசா1பெதலா இ.த1... எபேயா அ.த5 கிைள ம*பG
மணி தறி5காம.

ப5க

ெசா.த

செட* வ ஒ1:கி நி$கிற1.
“எனபா ?...”
காேரா வைய ஒரமாக நி*திவி> இற:-கிறா . கணாைய இற5கி,
ச2.தர

பா 5கிறா6. “எேதா ஆ5Xட ேபால இ5- ேபா^/ ஏக15-

நி5கிறா:க?”
ேபசாம அவ6 J> தி பியிபா6.
வயி$ைற ச:கட

ெச@கிற1. “ய மா, கதவ ெதாற.12>; நா எற:கி5கிேற.”

“கதைவ திற.1 ெகா> அவ6 #த< இற:க, இவC

இற:-கிறா6. நிைறய

வக6 நி$கிறன. சாைலயி ேபா5-வரேத நி* கிட5கிற1. இவழியி,
ஒ வழியி?

“ச2.தர

ேபா5-வரதிைல. ைரவ விbக15-6 %-.1வி> வகிறா .

இததாேன, பா 5-கிட வ.தி5கிேறா . நா இபேய -*5க

தி பி, ெபா நைடயா ேபாயி>ேவ. இனி5-5 கிள பின ேநர

சாியில

ேபால. நீ:க பைக 1ணி வா:கி> ேபாறீ:க, பதனமா ேபா@> வா:க...”
“ஒ ெபா, அப>5 கிட5-. பிாியாணி ெபாடல:க சிதறி5கிட5-. கசி5
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ெகா ேபாட ஆேடா நி5கி1...”
“சாியான ‘ஈQWசி:’ ேக/பா, இ.த ெபா*5கிக, ஆேடாவில பிாியாணி
ெபாடலத வ8சி>, பா 5- ப5க நட.தி.த ெபா,கள 1ரதி>

ைக%8சி இDதி5காAவ #5கியமான நப ேபான எட
இ.த ெபா*5கிக அ %>5கிடா:க...”
ெசவிகளி விD

ப.தா>கிறன.

ெதாியாம நDவிடாகட

ெச@திக6, ெசவிபைறைய 1ைள1, உண 2கைள

இ.த Kமியி எத$காக இ5கிேறா எ* பலJன

ஆெகா6கிற1.

படபக< ந>Jதியி இ.த ெப ேவைட நட5கிற1. #ெபலா

ஒ தமி7 தினசாி வா:கி ப15 ெகா.தா6. ெகாைல, ெகா6ைள,
க$பழி%, கசிமா*

அவ6

%ணிய:க6, ம5கைள ஏமா$றி பதவி பி5-

சா1ாிய:க6, கசி பல

கா> மாநா>க6, இவ களிைடேய ப.தாடப>

வா5-*திக6, எற ெச@திக6 தவிர ஆேரா5கியமாக, ெத % ெகா>5க, ந பி5ைக

ெகா>5க எ.த8 ெச@திG

இைல. மாச (* &பா@ மி8ச

எ*

நி*திவிடா6. ஒபைழய ேரேயா இ.த1 ைகயட5க ராXNட . காைல
ேநரதி அதி ெச@திக6 ேகபா6. ெவ6ளி5 கிழைம8 சட:காக கா.தி பஜைன

வ . அைத எ>15 ெகா> ேபான பரா:-ச , ஒ மிக8சிறிய ரா எ<Nட ,
பாடாியி ஒ>வைத5 ெகா> வ.1 ைவதா. இேபா1 அதி என

ேகாளாேறா, காதயி ைவ15 ெகாடா?

ேகபதிைல. மாயிேலேய

ெகா> ைவ1விடா6. அவ6 நடமா> Fழேல ெச@திகளாக இ5கிறன.

இ* அவ6 சாதாரணமாக, யேத8ைசயாக, ெவளி5கிள பி வ.தி5கிறா6.

எதைன ெச@திக6? அவல:க6? ந>Jதியி ேவைடயாடபட ெப யாேரா?
மணா:க

லமாக5 கசியி பிற.த நா6, இற.த நா6 விழா5க6

ெகாடாடப>

J/ . ர:கA

ேபா1, பிாியாணி ெபாடல:கேள விழா8 சின:களாக மண

இ.த பிாியாணி விழா5களி ஆதாய ெப*வா எப1

அவC5- ெதாிG . மட -மா - ஏ.ஒ. ]ஃ, ஸ ெர எ* ரயி பாைத
ேயார

-ைச5 கைடகளி எDதியி5- . ெவ ேதா?ாிப1

அ:ேகேய
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நட5-

எ* ெசாகிறா க6. இ.த லசணதி, ப/வைத த>%8 சடமா !

ேவ-ேவெகற அ.த5 -ைச5 கைடக6, இரத

ெகா1 கைடக6 எலா

கட.1 வகிறா6.

ககி ேபான சா5கைடக6, கறி

ேகாமாதா -லமாதா... ப/5கைள5 - பி> Kைச ெச@ய ேவ,
ஆசாாிய /வாமிக6 இேபா1

வணபட:க6.

எ* மட1

ெசாகிறா . பதிாிைககளி அவைடய

பதிாிைக5 கைடகளி ெதா:-கிறன. ேகாமா தா5க6, -ைப ெதாயிதா
வயி$* பாைட பா 15 ெகா6ள ேவ இ5கிற1. ெசா.த5கார இைவ

கற5- வைர காைலயி? , மாைலயி?

ெகா6வா.

ேத வ.1 ெகா> ேபா@5 கர.1

“யாW அ.த ஆசாாிய? எ15-5 ெகாைல பாதக

பறா?” எ* ச %

அ மாவி ஆ:கார5 -ர மின பா@.தா$ேபா ஒ கண
வ5கார த:கேவ? சில நாகளி த
அைழ1 வவா.

உ?5-கிற1.

* நா- வய/ பி6ைளகைள

“ேட@, #கா ? இ:க வாடா!” எ* அ மா ;பி>வா .
“சாபி>றியா?” எ* ேகபா . எேபா1 ேகடா?

அழகாக ‘உ ’ எ*

தைலயைசபா. அ.த ெப மா5- எ.த5 -ழ.ைதைய5 கடா?

பிைச.1 ஊ>

தாப

ேதா*

ேசா*

ேபா? ! ஒ பைட ெவ6ளி5 கிணதி

தயி&$றி8 ேசா* பிைச.1 ெகா> வவா6. அவைன ஊHச$ பலைகயி

உகா தி ைவ18 ேசா*ா>வா6. “ெகாழ % ேசா* ேவ,மா ?”
அத$-

‘உ ’ எ* தைலயைசபா. ‘வயி* எைன இ5கிற1. உ:க மா

இனி5- என -ழ % வ8சா:க?” எ* ேகபா6. த:கேவ?

ைலயி நி*

பா 15 ெகாபா. “மி...மீ..” எ* வா ைத வ# “ேட@” எபா
த:கேவ?.
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“...இல.# #:க5கா@5 -ள %” எ* ெபா5ைக பைல5 கா8 சிாிபா.
அ மா அவ வாைய 1ைட1வி>, கன

கி6ளி #த ெகாH/வா6.

மர5கறி உண2, அப நாகாிக பபா அைடயாளமாக இ.த1.
ஆனா அேத அ மாவி அணமா , அேபா1 ஆ>

ேகாழிG

சாபி>பவ க6 எற உைம அ மாவி ெசா$களி ெதறி1விD . “இ:ேக
நா தீடா5கி, -லாசார

ெக>5கிேறனா , ெபைண5 ;> ேபாறா!

இவ Jல ெபாிய 1ைர5ெகலா

தீ த

பிரசாத

ெகா>5- பா ய

பா 1 பழக> ?” எ* க> க>தா6. அ.த % ச தா#25-

இெதலா

இ.தி5-ேமா எ* நிைன5க ேதா*கிற1. கைடசியாக8 ெசான ெசா...
‘ஆ %ள ெபா %ளய, இவதாA ஓ:க #யாம, நீ ெபா %ள ெபா %ளA...

ஒ>5கி>வா’ எ* தாேன ெசானா6? இதைன ப% ப1, ேவைல
ெச@1 ச பாதி1, என உசதி வ.தி5-? என மதி% வ.தி5-?.
அவ6 %ச... எதைனேயா வைககளி ேவ*படா. எேலாைரG

ேபா

ச6ைளGமாக ேபா>5 ெகா> மதிபாக இ5க ேவ, ,

ெவ6ைளG

வா75ைகைய அAபவி5க ேவ,

அேத ேவைலைய நகர15- வ.1

எற ஆைசதா. அவ கிராமதி ெச@த

ெச@கிறா. எடாவ1 ேதறியி5கிேற.

இ.த ப%5- ஒ க2ரவ ேவைலயிைலேய எ* -ைற ப>5 -பழகினா.
அ1 ;ட8 ேச வா சாியாக இலாததனா. ஆனா, அவ, அவைள மற.1 எ.த
ெபைணG

ேவ* க ெகா> பா ததிைல. “எ க,தாய தவிர

பா5கிற ெபா %ள எலா , ெத@வ
பா5-ற ெபா %ள எலா

என5-, %6ளா ஏ க<யாண

ெபத தாயா ெதாியிற1 தாGA ெசானா .

ெபா*5கி பயAவ...” எ* -ேபாைதயி?
ெப /க

கடல?

தைன ேவ* ப5க

இDபவைன,

ேத, எ:ெக:ேகா 4ைழபவ கCட ேமாதி8 சைட

இDதி5கிறா... ஆனா, மகனிட

அ.த ேந ைமேய இைல.

இ.த ஒD5க8 Fழ இலாம இ.தி.தா, அவ6 %சA

ஒ கா பிசகி
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இபாேனா ?... அவA5- அவ6 இ.த5 -< மீA
அவ6 வள .த1

பத

ெப$ற1

மர5கறி இல:களி?

கறிG

சைமததிைல.

சா1Jக

ம5களிட# தா . எனேவ, அவ6 கணவ ேவ* உண2 ெகாடா? , ெவளிேய
இ.த உற#ைற J>களி தா சாபி>வானாக இ5- . அவைள அவ

சைம5க8 ெசானதிைல. கட$பைடயி இ.த ராதா மாவி %ச எலா

சாபி>வா ; -ப1

உ> எ* ெசா<5 ெகா6வா க6. அைதG

ைபயதா ெசா<5 கானா.

ஆனா, கய மைனவி5- 1ேராக

#யவிைல.
---------------

உதரகா

மகைனG மமகைளG
ெப$ற அபA
-தன

ைவதா க6.

ெச@வ ெதபைத அவளா சீரண

ெச@ய

ட : அதியாய 15

-தன ைவ5ைகயி ச ப.தி அ மாC

அவைளG

அவ6

அைழ18 ெச*தா எD

“எ ெபா, ரHசித15- ட2 பழ5க எ1

ெபைண

ாி %திய J

ெதாியா1. விவசாய5 -> ப மா.

உ:க மக ெபாிய மனிசாேளா> பழ-றவ... அ1லய இவள உ:க மகள ேபால

பா1, ஏதா%ல ெசா<5 ->:க மா..!” எ* ெசா< வி> ம*நாளிரேவ
அவ க6 ஊ5- வேயறிவிடா க6. ம*J> அைழ18 ெசல5;ட,
மமகபி6ைள5-, %திய அரசிய, ெவ$றி பட %க7 ேபாைதயி ேம?

1ைறயி பல ேவைலக6. %திய ெமாைச5 ேபாட தள . -ளியலைற, கD2

அேத

]:கா, பாதிர:க6 கD2 இட , காN அ>%, -5க , எலா ெப,5-

பா 1 பா 1 வா:கி இ.தா க6. அவC5ேக இ.த5 -5கைர உபேயாகி5க

ெதாியா1. அதிக ேப சாபி>வத$-, பாைனதா ைவ1 வபா க6, அவ6

%ழ:கிய சைமய$ ;டதி. அவ6 J? சி*சி* பிளா8/ விறகாக5 கைட

ெதாயி இ.1 வா:கி வவா6. Fைளயி ைவத ம அ>%, ஒேர கைட
தீைய அட5கமாக பாதிரதி ஏ$றி சைமயைல மிக எளிதா5- . சைமய$

;டதி, ெபாிய இ<5 ெகாபைர உ>. ஆடா:க<தா
மாவா>வா க6. அ மி, கதிாிைக எலா %ழ5கதி இ.தன.

137

“அேத, என5- இதவ8சி சைம5க ெதாியா1. என ெச@ய?” எறா6 ரHசித .

“நா எத5கேட? இத எபி5 ெகாC1ற1A க15கிடேதா>, அைதG
அ.த சைமய5கார பயகிட5 ேக5கலா

இல?”

“ெதாியல அேத...”
“ேபா21...” எ* ஒ %திய அ>5ைக ேத .1 அதி ஒ பாதிரதி அாிசிG ,
ேமேல ப%

ைவ1, நீ&$றி

 அ>பி ஏ$ற8 ெசானா6. அ.த5 காலதி

%னாவி இ.1 அப ஒ அ>5- பாதிர

வா:கி வ.தி.தா அ மா.

காைலயி நலபயாக இ< காபி அவேள தயாாி1 %திய மமகைள5

ெகா>5க8 ெச@தா6. ேமைசயிதா பாிமாற. அேபா ெதலா சாபா>

ேமைச, அவ6 பழகியி5கவிைல. பிதைள ெச % பாதிர:கC5- பதிலாக,

‘Xவ ’ எ* ெசா?

பாதிர:க6 இட ெப$றி.தன. அவ6 மகனி #

விழி5க2மிைல. ேபச2மிைல. காைலயி கா வ.த1, அவ ேபா@ ஏறி5

ெகாடா.

J> ெப5கி 1ைட1, பாதிர

அவேள ெச@தா6.

“அேத, நீ:க எ15- இெதலா

கDவி, நீ பி1 ைவ1 எலா ேவைலையG

ெச@யறீ:க? ேவைல5- ஒ ஆ6

ேபா>5கலாமில?” எறா6 ரHசித .
“வாணா மா, நா இ5கிற வைரயி?

ஆெளலா

வானா . இெதலா

என5-

பழ5க தாேன?” எ* ம*1விடா6.
காைலயில ெசறவதா. மதிய
சைமதா6. %1மண

சா பா , ெபாாிய, எலா

ைவ18

எற க5- மாறாத J>, ெவ$றிைல பா5- பழ

ேத:கா@,

இனி% வைகக6, எலாேம இ.தன.
“#தல சாபிட வர8ேச, ஒ ல>2

பழ#

வ8/ பாிமா* மா? உ:க
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வா75ைக நலா, %6ள - ேயாட ச.ேதாசமா இ5க, மா!” எறா6.

#சீவி K8F அல:காிதா6. /வாமி அைற எ* ஒ தனி அைற இ.த1.

ல/மி, சரNவதி, பி6ைளயா , #க எ* ெவ6ளி பட:க6 /வாி

மாயி.தா க6. இர> அழகிய -1 விள5-க6 /வாமி அைறயி எாிய

வி.தா க6. பக ஒ மணி5- அவ சாபிட வவா எ*

எதி பா தி.தா6. ‘கா ப2>’ /வ தைலமைறவாக உயர . ெபாிய இரைட5
கத2 வாச, கா வ.1 ேபாக வசதியாக இ.த1. J>க ெவ6ைளய1

‘ெபயி’ அத மி8ச ெசா8ச:க6, /$றி?

K8ெசகC

கா@கறிகC

நிைற.தி.தன. வசதியாக நல

பயிாிடலா . இ.த இட

நட.தா K.தம<8 சாைல. அ5க

%திய ப-தி. ச$* எட

ப5க எ* J>களி ெந5க

“மணி ஒேன காலாயி8சி. க,, நீ சாபி>5க, #க

வா ேபா8/...”

எறா6 மமகளிட .
“வாணா

இைல.

அைத, அவ:க வர> ...” எறா6. மாறாக, “நீ:க சாபி>:க அைத,

காலம நீ:க பA

சா%டல. ெவ*

ேக7வர- கHசிதா -8சீ:க” எறா6

அவ6. இவC5- அவயி$றி சி<ட ெதாட:கிய1.
திமண

நட.1, மHசளி ப/ைம மாறவிைல. மணி

ேபானா ஆயிர
ல>2

பழ#

றாயி$*. “ஆ %ள:க,

ேவைல இ5- மா; நீ உ5கா, நா ேசா* ைவ5கிேற” எ*
ைவ18 ேசா* ைவதா6. ேசா$ைற எ>1 வாயி ேபா>5

ெகா6ைகயி அDைக வ.1 விட1. “இப ஒ பாவமா?...” ெசலமாக வள த
ெப$ேறாைர வி> வ.1 #பி ெதாியாதவனிட

உற2 ெகா6வ1, ெபாிய

%ரசி. அவC5- அபனி ஆதரைவ தவிர எ12ேம %ாி.திராத வய/, பய#

ெதாியா1. வ.1 ேச .த இடேமா அைப ெபாழி.தவ க6. %சA

மதிைபG

உயிைரG

இர28 சாபா>5-

ைவதி.தா. ஆனா, இவ...

அவ6 மீ1

வரவிைல.

மாப>5ைகயைற5ேக ேபாகாம கீேழ ேபா.த ேசாபாவி உகா .ேத
ேசா .தி.த1. “எதாA

சாபிட மா? பனிேய ப>15க5 ;டா1...”
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இவC5ேக ேபசபி5கவிைல. பக< சைமத1 ஆறியி.த1. F> ெச@1,
ெகாHச

சாபிட8 ெச@தா6. இவC

ரசைத ஊ$றி5 கைர15 -1வி>,

கீேழ ஒ பலைகைய தைல5- ைவ15 ெகா> ப>தி.தா6. #த #தலாக,

ச % அ மா அரவைணபி அ.த5 ;டதி பைழய %டைவ ெமைதயி
#ட:கிஉற:கிய நிைன2 வ.த1. -ழ.ைத பவ
இவC

-ழ.ைததா. “எ:க %6ள5கி ஒ,

எQவள2 M@ைமயான1?

ெதாியா1:க, நல1

ெபாலாத1...” எ* அவ6 தா@ ;றிய1 ெசவிகளி ஒ<5கிற1. இவ6 பி6ைள
எேப படவ? அவ இ.திைய எதி 5க> , அதிர அரசிய ேபச> ,

சினிமா வசன

எDத> , வசன

ைகபிதி5ேவ>ேம?

ேபசி ந5க> ; -5க> . இவைனேய ந பி

இ.த5 -ழ.ைத ெபைண Kேபா ைவ15 ெகா6ள

பHசமிைய %ச எப அேபா> ைவதி.தா? அவC5-5 ெகா>பிைன
இைல. ஆனா, ச % அ மா, %ச, தா# ?

இேபா1 நிைன1 பா 5கிறா6. அவ களிைடேய எ.த உற2

இ.தி5கவிைல எேற ஊகி5கிறா6.

விய$காைலயி இவ6 கத2 திற.1 -ழா@ நீைர பி1 # வாச ெதளி5க
வைகயி கா வ.1 நிற1.

இவ6 திைக1ேபா@ வாளிேயா> ஒ1:கினா6. ேமேவ விசிற இவ கா 5

கதைவ ஓ:கி அ1 வி> உ6ேள ெசறா. மாபயி அவ ஏறி8 ெசற1

ெதாி.த1

அவ6 வாச ெப5கி, ேகாலமிடா6. தி பி வ.1 ேசாபாவிேலேய

ப>1 1:கிவிட மமகைள ெம6ள எDபினா6.

“அ மா, ரHசித , உ %ச வ.திடா%ல ேபாயி காபி கீபி வ8சி>
வரவாA ேகC...” எறா6.
அவ6 தி>5கிடா$ேபா எD.தா6. “ஒ,மில மா, பய.தியா? ேபாயி
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#க கDவி5 கி>, காபி வ8சி தாேர, எ>தி> ேபா! மணி ஆறாயி8சி...”
#த நாளிர2 கா@8சிய பா இ.த1. %திய பா இன#

வ.தி5கவிைல.

ெபா ேபா>, பிடாி இற5கி, அ.த பாைல8 /டைவ15 காபி ேபாடா6.
%திய டவரா த ளாி ஊ$றி5 ெகா>1 அAபினா6. பய.த %றாைவ ேபா

ேபாயி$*.

காபிைய5 ெகா>1 வி> அவ6 வரேவயிைல. எ>, ஒப1, ப1மணியாகி
விட1. இவ6 அ>ைப அைன1வி>, பி ப5க

தா7வைரெயலா

/ணா பத தடய:கைள ேத@15 கDவினா6. பாவா:கி5 கா@8சி ைவ1

வி>5 -ளிதா6. ேசைல 1ைவ1 உல தினா6. பைழய -ழ %

ெபாாிய?

#த நாளிரேவ கல.1 ெகாதி5க ைவதி.தா6. ேசா$றி நீ&$றி ைவதி.தா6.

எ.த ெபாைளG Jணா5கி பழ5கமிைல. இர25-6 தீ 1 வி>வா க6.
பதைர மணி /மா5-, கைல.த தைலG , கைல.த ெபா>மாக5 கீேழ வ.த
ெபணி #க

அD1 அD1 சிவ.தி.த1 இவC5-8 ெசாேறெலற1.

“ஏ மா, அDதியா?...”
‘இேலேத...’ எறா?

பிழியபிழிய அDைக வ.த1.

“அச>, அழாத ஒ ெபா %ைள5- வா75ைக:கற1 இ1தா. ேபாவ> ...
அDவாத மா!...” இத$-ேம எைதG

ேகப1 நாகாிக

இைல.

“சாி, நீ காபி -, ராதிாிேய சாியா சா%டல. வா, #கைத 1ட8சி5க. ப?
விள5கி> வா!”
அேபா1, மாயி -ளியலைற இைல.
“சாி அேத...” எ* ேபானா6. அதி .1 ேபச ெதாியாத ெதப1 #D/

உைம.
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“இைன5- எப ேபாக ேபாறா? 1ர:கி எ.திாி8சி5 -ளி8/5 ெகள பற8ேச,

மணி பனட8சி> . எலா தலகீழா இ5-...” எ* ெசா<5 ெகாேட,

அவ6 பைழய ேசா$றி உைபG
“எ:க J?
எ1னா?

தயிைரG

ேச 1 பிைச.1 தாளிதா6.

இபதா அைத ெச@ேவா ! எ:க மா, இபதா

ெகாதி5க வ8சி, /டவ8சி>வா:க. எ:கெண, அபா, சிதபா,

அைத எலா

சாபி>வ . ஆனா, உ:க மக...”

“ஆமா, எ:க ஆகாசதிேல.1 வ.திடாேனா? எப எ.திாி8சி வராேனா?
எனேமா?...”
“அேத...’எறவ6 நிலைத பா தா6.
“ஏ மா...’
“... ஒணில... நீ:க கறி மீA ஒ,
‘கர’ ஓ>

சைம5க மாW:களா ?”

க பிைய ெதா>விடா6.

“ஏ மா? உன5- ெதாிGமில? சைம8சிேபா>!”
அவ6 ஒA

ெசாலவிைல.

மா> ெகா> வ.1 பா கற5க ஒவ வ.தா. ஃபிாிY வ.த1. கறி மீ

மசாலா ெபாக6 எலா

வா:கி த.1 ேவைல ெச@ய ஒ ெப வ.தா6.

/ைட /ைடயான #G

5- #ழியாக5கைளயாக இ.தா6.

இவ6 தன5- ேவய கHசிேயா, -ழ ேபா ைவ15 ெகா> பிப5க

தனிேய

ேதாடைத5 ெகாதி5 ெகாேடா தணி பா@8சி5 ெகாேடா இபா6.
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மரகத#

ரHசித#

சைமயலைறயி ேபசி5 ெகாேட, மீ கD2வேதா, மசாைல

அைரபேதா, விதாரமாக8 ெச@வா க6. அவ எேபா1 வ.தா?

எ12

தயாராக இ.த1. ஃபிாிஜி - வைகக6, -ழ %, கறி எ1 ேவ>மானா?
இ.த1. ேதாடதி கீைர ேபா>, நறாக வள .தி.த1. அேபா1தா
கட` ஆNபதிாியி ேவைல பா 15 ெகா.த ச.திாி, ஒநா6 வ.தா6.
கயாண15- ஒநா6 வ.1 வி> ேபானா6. ேதாடதி இ.த அவ6

ைகைய5 கDவி5 ெகா> பி%றமாக வ.தா6.

“ேய@, ஜூN? நீ எ:ேக இ:ேக? எனேமா, பினணி பாடகியாகி ஒ கல5-5
கல5-ேவேன, -ழ % கல5கி5கிற?”
ச.திாி உயரமாக வள .தி.தா6. #ைய ெதாள ெதாளெவ* பிடாியி %ரள
4னியி ம>

பினிவி.தா6. ெசவிகளி வைளய:க6.

“-ழ %கல5கினா ெகாறHசா ேபாயி> ? என5- சாN கிைட8சி>1A
வ8சி5க!”
“இவ:கள உ:கC5- ெதாிGமா ச.திாி அ5கா?”
“ெதாிGமாவாவ1? இவ

, வயசில

5ெகாDக நினி> அDத ேபாேத, இவ

பினணி பாடகியா வ, A தா அDதா...”
“ஏ மா, ச.திாி!... யா?...”
“உன5- ெதாியாதா மா ? காத#1 மாம மக. இவC5- எப

5 ெகாD- .

அெணதா இ15- ஜூNA ேப வ8ச1. ெசா.த உற2#ைறகேள ெதாட %

வி> ேபா@விடன. இவ ந ம --ல வியாலயாவில ப8சால ?...”

“ப8சா. பிற- பப நி*தி>, அவ மா, [> ேவைல5- அAபி8சிடா...”
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“இல5கா, கா பேரச N;ல பிற- ப8ேச... கமலேவணி அ மா Jலதா

இ.ேத அ2:க பா>ற பாெடலா

அபிேய பா>ேவ. அெண என5-

நி8சியமா சாN தரதா ெசா<5கா:க, %1பட1ல...”

ச.திாி, அெமாி5கா25-8 ெசல வா@% வ.தி.த ச.ேதாசதி மித.தா6.
சாமாக6 வா:கினா6. அவைளG

அ மா, அ@யாவிட

ஆசி ெப$றா6.

;5 ெகா> ப:களா J>5- வ.1

“ச.திாி, உன5- பிதவ யாரானா? , நலவராக ஒதைர வா75ைக

1ைணயாக5 ெகா6” எ* அ@யா வா7தினா . ெட< ெச* அ:கி.1
விமானதி ெசவதாக இ.தா6. அ@யாதா நப கC5- எDதி எலா

ஏ$பா>கைளG

ெச@ததாக அறி.தா6.

“ஏ மா, மக J> எப இ5- ?”
அ மா ேகடா . “எைத8 ெசால அ மா? ஒ,

சாியில. ஆனா, மமக

ெபா, நல ெபா,. கவலாத ெபா,. இப ெம@ேயா

ெபா@ேயாA இ5-. அவ:க அ மா J>5- எDதி ேபா>, அழ8சி>
ேபாக8 ெசா?றதாA ெதாியல...”
“ச.ேதாசமான சமாசார

ெசாற ! இ.தா:க, ச 5கைர வாயி ேபா>5-:க!”

எ* அ மா ச 5கைர வழ:கினா . ஆனா இவC5- ச 5கைர இனி5கவிைல.

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

உதரகா
“எ %6ளிய எபனா?

ட : அதியாய 16

காபாத8 ெசா?:க தாயி, அெவ அபெயலா

நட5கிறவனில தாயி! கா>கழனி ெவ6ளாம இலாம, இ:ஙன பHச
வ.1, பா>ப>ற

எனேமா பட

;> ேபாயி, பட

%ைழ5க

வரயிவா. கடயில ேவைல ெச@தி.தவன5

நலா வரயிறாA, வ8சிடா:க கசில ேசதிடா:க.
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அ5கா த:க8சினா5;ட எட இ.1தா ேப/வா தாயி. அவ

ேபாயி, ேரா>ல

ேபாற ெபாண %8சி இDதாA %8சி> ேபாயி>1 தாயி!”
J> 1ைட15 ெகா5-

அவ6 தி>5கிடா$ேபா பா 5கிறா6. அவCட

வD5ைக மைடG , -:-ம திநீ* ெபா>மாக ஒ ெபாியவ நி$கிறா .
எ:ேகா பா த நிைன2.
இவ6 நிமி

நைன5கிறா6.

ேபா1, அ.த பHைசதா@, இவ6 காலயி விD.1 கணிரா

“இ.தா மா எD.தி...” எ* எD%கிறா6. செட* அ.த ெபாியவாி
நிைன2 வகிற1. இவ6 பண
ராம<:க

வா:க8 ெச?

வ:கியி இவ பழ5க .

எ* ெபய . ெபச வா:கி5 ெகா> விடா . ஒேர ைபய

கிறிNதவ ெபைண5 கயாண

ெச@1 ெகா> மத மாறி ேபானா.

“...வா:ைகயா எ:ேக இ %> 1ர ? எலா
மடமடெவ* வாளிையG

நலா5கீ:களா?...”

/ைணையG பி ப5க

ைககDவி5 ெகா> வகிறா6.

ெகா> ைவ15

“இ.த ஏைழ ெப,5- ஒ வழி ெச@ய, . உ:களா தா #G . இ.த

அரசிய கசி5கார:க என அ5கிரம

ெச@தா?

ேகபா ேக6வி இேலA

ஆயி8சி. இ.த மா காHசி%ரதிேல.1 அவ ெகா> வ.1 ெத ெதவா

விப. இ5கிற1 அ:கதா. வ6Cவ --ல1ல ஒ ப1 ப8சி.தப, ஒநா

வாதியா அ8சா கா1 சாியா ேக5கலA ெசாறா. என விசய A %ாியல.

ப% நிA ேபா8/. ஒ கைடயில, இ:கதா மளிைக5 கைடயில ேவைல5- வ8சா.
கா1 சாியா ேக5கலA ெசால #யா1. ெகாHச ம.தமா இபா.

ஒதர15- ெர> தர

ெசால, . #தலாளி Jல மால, கைட

ைபயக6 அHசா* ேப - தமா அ:ேகேய ப>1பா:க. பி ப5க
ெவற-, மைட, அ1 இ1 வ8சி ெபா:கிதி பா:க. ஒ ேநர

அப ஒநா, ஒ

காிைய வ8சி>, பி ப5க /வாில, கிண*, ெதனமர , FாியA
வரHசி5கிறா. மதியான

ெவளில

-ளி8சி>, #தலாளி5- Jேல.1 ேசா*
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ெகா> ேபாக, . கைட5- [>5- ைசகி6ல ேபானா, ப1 நிமிச
ரயி ேக>

ஆ- .

டா, ெரா ப ேநரமாயி . இவ பினா ெவ6ளய8ச /வர

பாD பணி5கறத பா1, ெசவி>பயல, அவ5- ேசா1 ேநர

தபினா

தா:கா1, ச5கர ேநாயி5கார எ* ெசைமயாக அ1 விடா6. அD1

ெகாேட ைபய #தலாளியிட
ேக5கிறா.

ேநரமானைத8 ெசா< மனி%5

இவA5- ப>5ைக, Kய கதவி ப5க கைடயிதா. இரர> ேபராக

இர2 காவ. இவ காவ<5கவிைல. பN ஏறி ஊ5- ேபா@விடா. அவ6

அ மா தி, அவல /ம.1 வைகயி இவைன5 ; வ.1 மனி%5 ேகக

ைவதா6. “ேட@, நீ நலா வைரயிறA ஏ ெசாலல? உன5- இனிேம வைரயிற

ேவலதா. உன5- வ ண

பி எலா

வா:கி தாேர! இ.த5 கைட வாணா !”

எ* ஆ8சாியதி ஆ7தினா . அேபா1 ேத த வர இ.த1. அவ அரசிய

கசியி பிரதான ஆதரவாள . ஒQெவா ெதவி?

கசி8 சின:க6, தைலவ

உவ , /ேலாக:க6 எD1வ1 ேவைலயாயி$*. பித ேவைல, ச பள , ம$றவ

-தா? , ] சிகெர %ைகதா? இவ ஒD5கமாக இ.தா. கசியி

இைளஞ அணி தைலவனாக இவ6 ெபயர நாகமணிதா கசிைய இைளஞ
அைனவ5-

உாியதாக ஆ5கினா.

“அ மா, இவனேபால வைரயிறவA5ெகலா

சாராய , பிாியாணி, இெதலா

தா ெகா>பா:களா . இெவ -5கமாடா. இ2:கெப -8சி5 -8சி

பாழாயிதா, நா ெர> ெபாட%6ளகளG

ஆதாளG ;> இ:- வ.1

ச.தியில நி5கிற. அ.த கட5கார சாமி ெரா ப நலவ, அ2 இவA5- ச பளமா

->தி>வா சாராயத வா:கி ஊதி அ>த கசி5காரAவ இவனேபால
பய:கள5 ;> ேபாவா:களா . இவன ஒ5க ரா2ல ேபா>

அ8சிடாAவ ேமேல பான எDதி.தானா... எ %ட நலா வரயிறா!

தலவ, அணா பட

வாணா

அ8சா வரHசி.தா. அ8சிைகய ஒட8சிடா:க. சாமி, க8சி

அவA5- கட ேவலேய ேபா1 A அDத. அவதா %1ா க>

ேபாட ;> ேபாக8 ெசா< பண
திடல ெபாி...ய ;ட . ேதாரண

->தா. இப ஒணில. பலாவர

க, ைம5- ெச> ேபா> அைட வ8சி

ஏ$பா> பண ;யி5கா:க. அH/ேப, ஆேடால பிாியாணி ெபாடல
பா எலா

எ>தி> ேபானா:களா . ந மப@ய உ6ள,
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-.தி.தி5கா ப8ைச - சிவ% ெவள5- வேம அ:க சிவ% வரப,
வெயலா

நிபாடா, அப அ.த ெபா, ஒரமா ேபாயி.தி8சா

நினி8சா ெதாி...ல... ேமாடா ைப5கில, இைளஞ அணிதலவ
நினா:கறா:க. ச>A வ கிள பற8ேச, அ.த ெபாண5ைகய %8சி,
ஓேகாேகாA சத ேபா> இDதா, அ1 வரல. இDதி> ேபா-#ன
அ1 கீழ 2ழ, பினா வ.த வ ச5கர1ல அப8 சிA பாத2:க
ெசாறா:க; என நட.தி8ேசா ஆடவA5-தா ெவளி8ச . ஆேடா2

சாHசி8சி. அலா

ஒடா:க. எ ப@யA , இெனா பய, அவ

-பாA ெசா?வா. ெர> ேபைரG

ேபா5-, தாயி!”

அவ6 கதற< உட?

உ6ள#

ேபா^/ %8சி ெகால5ேக/

ம> -?:கவிைல. Kமா ேதவிேய

-?:-வ1 ேபா இ5கிற1. Kமாேதவி -?:கி5 -#*கிறா6. ‘நா இA என
சாசி ெகா>ேப’A ஆகாசத பா1, அனி5- சீைத, -?:கினாேள, அ1

மனசில ேதா,கிற1. இவ சீைதயா? அH/ %ச இ5கிறீ:கேள, இபி மான
உாி5கிறாேனA 1ேராபைத கதறினாேள, அ.த5 காசியா இ1? இவ6 வயி$றி
உதிதெதலா 18சாதன வாாிசா?...
அவைள இD1 அைண15 ெகா6கிறா6.
அ.த5 காசி இவC5-

க# உயி 5கிற1. ஆரH/ வண ேமலாைட #க

சா@.1கிட.த1. இ>%5-5 கீ7. சிைத.த ேகால ... கா ெச% ஒ* த6ளி5
கிட.த1. அவ6 உனி5 ெகா> பா த காசி...

அவC5- %ாிகிற1. வா ைத5- வா ைத அல. ெதவி நட5-

ெப

ேவைட. அ.த5 கால1 ராஜா ராணி5 கைதகளி, ேமாசமான ராஜ-மார

வவா. அவ -திைரயி வ.தாேல ெபக6 எேலா
எவேளA

ஒ ஒளிவா க6.

த>ப>விடா, அவ6 அ.த%ர15-5 ெகா> ெசலப>...

கச5க ப>வா6.
இ:ேக அ.த%ர

ேதைவயிைல...
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“அ மா. நீ:க மனசில வா:கிW:கேளா எனேவா. ெபதவ:க
ேதைவயிேலA, தீ.1 ேபாயிட கால

இ1. நீ:க ெரா ப வயிரா5கியமா, உ:க

மக, இைன5- ெபாிய பதவியில இ5கிறவ வ.1 ெர> மாச15- #ன
;ட5 ;பிடதாக2 , நீ:க #க

->ேத ேபசலA

ர:கசாமி

ெசானானா? , இ.த ப@ய, அ%ராணி. அப8 ெச@யிறவ இல. ஏேதா

பிாியாணி சாபா>Aற ஆசயிலதா ேபாயி5கா. அவ தணி கிணி ;ட

ேபா>றவ இல. ேபா > எD1ற ெதாழிA ஒA நட1ற பய தணிேலேய
மிதபவ. இவ.தா ேவைல ெச@யிறவ. கணால பாதவ:க, உ:க ேபர

நாகமணிதா அ.த ெபண 1ரதி> வ.1 ைகய%8சி இDதாA

ெசாறா:க. ஆனா அவ வி A X5ன எ1 இ.தானA தபி8சிடா.

ைப5 ம>.தா இ.தி5-. எ12
தபி8சி>றா:க. இ1 ெவ*

%ாியல. -$ற

பணினவ:க

ஈQ Wசி: ம>மில. ெகாைலA வழ5-பதி2

ெசHசிடா:க. அ.த ெபா,, கயாணமான ெபாணா . %சகார
1பா@ல பண

ச பாதி5க ேபாயி5கிறா. இ1, அ மா;ட த:கி, சீ>5

க ெபனி நடதி>5-A ெசாறா:க. நம5- அெதலா. ேதைவயில. நீ:க

ேபாயி உ:க மகன பா1 ஒ நாயைத8 ெசால, .”

மைல உ8சியி நி$ப1 ேபால இ5கிற1. ச*5கி5கீேழ விD

நாகமணினா, மரகத ெபத %6ள தா. ரHசித15-

அபாய

த1 மக6. ரHசிதைத

மண5- #ேப, பா>சாN எ* வ.1 வைலயி மா5 ெகா> க பமான
நிைலயிதா அவ6 மீ கDவ2 , கறிவா:கி வர2

மசாைல அைற5க2

வவ1 ேபா வ.1 ஊறினா6. அவேள தா வ.1 ேச .ததாக ெதாி.த1.
#Dகாம இ5- மகைள ஆமாச15- #ேப வ.1 வைளயல>5கி5 ;8
ெசைகயி அவ6 மக Jதா இ.தா6. வைளய அ>5-

இ:ேகேய ெபாிதாக5 ெகாடானா க6.

ைவபவைத

“அேத, நீ:க இ.த J<ேல இ:க...” எ* மமக6 அவ6 ைகைய ப$றி8

Fசகமாக8 ெசா<வி>5 காாி ெச* ஏறி5 ெகாடா6.

கா அகற1 , உற#ைறக6 எலா ெசற1 , விறி8சி>5 கிட.த J
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அவC

மரகத#

ம>ேம இ.தா க6.

அ.த ெப தடாெல* அவ6 கா< விD.தா6. “அேத, நீ:கதா இப
என5- ெத@வ . இப, ஒ தா<5க2 ேபாடதால, பண

இ5கிறதால,

வைளய, நைக, சீைலA வி.1 ெகாடா>றீ:க. ஆனா, எ வயிதில
/ம5கிற1 உ:க மக

லமான %6ள. அபேவ என5 க<யாண

பணி5கி:கA ெகH/ேன. ராயேபைடயில கமலேவணி அ மா Jல
இ5ைகயிேலேய அ5க வவா. ஒநா, &#5- வ.1 பா5 கா>A

அழ8சி> ேபானா. பா>ேன. க:ைக5கைர ேதாட A பான.” “ெரா ப
நலா பா>ற. பாேடாட என5- ஒனிG
ெசானா.

ெரா ப %8சி5-"A

ககளி நீ , நட.தைத உண திய1.
“பிற- கசி5;ட

நட5-ற எடதிலலா , பா>பாட அ2ேர எDதின

பாடபாட8 ெசா<5 ; ேபானா. ேபாNடெரலா

ேபாடா:க. ெர>

தபா, ம.1 -8சி கவ5 கல8சிேட. ‘எப:க ந ம க<யாண ’ேப. எல5ச
#ய> . நாம ெஜயி8ச1
சதிய

#த க<யாண

பணி>, இப 1ேராக

ெகாதி5-

ந #1தாA தலேமல8சி

பணிடா. அேத!...”

ெநHேசா>, அ.த தைலைய8 சா தி5 ெகா> ஆ*த ெமாழி.தா6.

‘நீ:க வி> ேபா> ேபாயிW:க. அ2:க, -ளி5கேபாயி5கப, என5

;பி>5 கனதில அ8சா “ஏ? நீ திட

ேபா>> இ:க

வ.தி5கியா? நறிெகட நாேய! ->5கிற பணத வா:கி> எ:கினா?

ேபாயி8 சா2! நீ இ:க வ.1 என பய#*1றியா? ேவசி!”A ெவரனா..
அ2:க -ளி8சி> வ.1 “ஏ மரகத

எனேமா மாதிாி இ5க?

அDதியா”னா:க...”
“இல:க ஒடட அ8சனா, Mசி விD.தி 8சி..."A ெசா<8 சமாளி8ேச.
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“இப நீ:க என ெச@J:கேளா என5- ெதாியா1 அ2 எபWனா?

ஒநா

J>5- வவா நீ:க அ2ர மாீ8சி, அவ ைகயால எ கDதில ஒ மHச5

க2* கட8 ெசால, . எ வயிதில இ5கிற %6ள5- அபா இ2A

எலா

அறிய, . நா ேவசியிலA நீ:கதா உல-5-8 ெசால, ...”

ஒ வார

அவ J> தி பவிைல.

ஒ அதிகாைல ெபாDதி வ.1 கதைவ தனா.
அவC

மரகத#

# ;டதிதா ப>தி.தா க6. அவ ேமேவ விசிற

ேமேல ஏறிேபானா. காைலயி பதைர மணி5- அவ கிழிற:கி வ.1,

-ளியலைறயி ப 1ல5கி #க கDவி5 ெகாடா. “காபி ெகாடா, மரகத ?”

எ* சடமாக ஆைணயி>வி> # ;டதி ேசாபாவி உகா .1

பதிாிைகைய பிாி15 ெகா5ைகயி காபிGட இவ6 ெச* நிறா6.
“ஏ ெகளவி! உன5ெகன ேவைல இ:க? ஏ இ:க வ.1 தாவ*5கிற? ஒ தர
ெசானா %ாியா1?”
“%ாியி1ரா! %ாியி1! நா நீ இ:க ெசானா?

இ5கிற. அ15- #ன ஒ காாிய

கிள பி>வ...”

“என நீ? ெவவகார
எ1னா?

நி5க ேபாறதில. ேபாயிேட

இ5-. அ1 ஆன1

இ.த நிமிசேம

ப,ற? இதபா, ரHசித15- என5- எைடல %-.1

பண... ெபற- உன ெபதவA ;ட பா5கமாேட?”

“நீ பா5கமாடA ெதாியிடா என5-. அ.த ெபா, நலபயா ெப1
ெபாழ5க, . எ வாாி/ ெவள:க, Aதா இ5ேக நீ ேபாயி காபி -8சி>

-ளி8/ #Dவி சித /திேயாட வா... உன5- சாமிKத A ஒ,

ந பி5ைக

இேலனா? , அ2:கC5- இ5-. நீ அறிHேசா அறியாமேலா, ந பி5ைக
உ6ளவ:க;ட ச ப.த

வ8சிேட. அ1னால...’
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“அ1னால... ?”
“ஒ ேந 8சடா... நீ -ளி8சி #Dவி> வா, அ1 - பி> #Hச1 , நாேன

ெகள பி ேபாயி>வ..."

அவ காபிைய உத ைவ1 பகிவி> ேபானா. -ளியலைறயி ேசா%

மண

வ.த1. இவ6 Kைசயைறயி -1 விள5-கைள ஏ$றி ைவதா6. சாமி

பட:கC5- K8சாதினா6. ஊ1பதிகைள5 ெகாCதி ைவதா6. அைறயி

கத2 மைறவி நீரா K8F, ெபா> ம:கலேகால1ட மரகத

அவ6 ைகயி மHச கிழ:-ட ;ய %திய தா<5 கயி* இ.த1.
“உ6ேள ேபாயி, நலபயா வ#ச

இ.தா6.

தைழ5க, A ேவ5கி>5 - பி>...

#க வ6ளி ேதவயான ;ட இ5-ற பட.தா...”
“நீ... 2டமாேட..?” எ* உ6ேள ெசற1

நி* ெகாடா6.

அவ6 அ.த5 -*கலான வாயி<

“ேட@, அ.த தா<ய வா:கி அவ கD1ல க>?” எறா6 உரத -ர<.
-1பட உண ைவ விD:க #யவிைல “ேய ெகளவி, இெதலா
நாடக !”

“நா நாடக

ஆடலடா! Jணா ெபாபாவ

என

ேத5காத! இவவயி1 %6ளதா

ெமாத வாாி/! / மா ேபசாம, தா<ய வா:கி5 க>?”
தா<ைய5 கனா.
“ரகசியமா நீ ->திடா, அ1 அப ேப ெதாியாம ேபா- டா! ஒ15ேகா!...”
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ேபச வழியிைல. -:-மைத5 ெகா>1 ைவ5க8 ெசானா6 மரகத .
சேரெல* அவ ெவளிேய* #, மரகத

அவ6 கா< விD.1 பணி.தா6.

கணிட அவைள5 க5 ெகாடா6. “ஆயி/Kர நீ:க ெச@த இ.த உதவி5-,
நா உ:கC5-8 ெசபா உைழ5க, ..” எறா6.

ரHசித

ெசவதி வள .த அபாவி ெப. கவ> F1 ெதாியா1. ஆனா

இவ6, அபயல - ெநளி.1 வைள.1 எகிறி திமிறி, தனிடைத உ*தி ெச@1

ெகா6C

-ண

பைடதவ6. சில நாக6 இரவி வரமாடா. இவA5-

சைமய?

சாபா> வசதிகC , ெப-வத$- # இவ6 கDதி காதி

ெதாட -ழா , மாைல, பாரா> எ* வபவ ேபாகிறவ . அதிகமானா க6.
5கி, ைகயி எ* ேத5 ெகாடா6.
“அேத, என5- இ2:க இ.த ெந5ேல/ வா:கி வ.தா:க! நலா இ5கா,
பா:க!” எ* கா>வா6.
சில நாகளி, “அேத, ஷீ: இ5-தா . ;பி>றா:க, நாA
ேபாேற”A ெதாிவி15 காாிேலறி5 ெகா6C

ஊ5-

அள25-, இவCைடய

#5கிய1வ மD:கிவிட1. வாச ப5க ஒ ெகாடைக ேபா.தா க6.

சிA, பழனி எ* இர> பி6ைளக6 அ:ேக பதிாிைக அ?வலக
நடதினா க6. ஒநா6 இவ6 கதைவ K8 சாவிைய அவ களிட

வி>5 கிள பிவிடா6.

ெகா>1

“என தாய மா? திW A வ.திட?”
ராதா மா வ.தி.தா6. “எப வ.தீ:க மா ? மமக%6ள வ.தி5கா:களா?...”
எ* ேக>, அ மாவி காேலா> ஒ நிற - ைபயைன பா 1,

“ராசா... எW5ேக? தாய மா பாய நினபி5கா?” எ* ெகாHசினா6.

“ஏ மா, சாமி இலA ெசான உ:க %6ள #க ப5தனாயிடா ேபால

இ5-?” எறா வ.த விநாயகசாமி, பைழய கால15 கத  ெதாட . நிைறய
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கைத க>ைர எD1வா . %தக:கைள மாயி ெகா> வ.1 அ>5-வ1 ,
பப1

ேப/வ1

ஒQெவா ெவ6ளிG

ேவைல, கா.தி ($றாெட*. அேத J வாச<
கா.தி பாசைற எ* நடதினா க6 எபெதலா

ெதாிG .

விநாயகசாமி ம1ைரயி இ.1 வ.தி.தா . கயாண காசி இலாதவ .
“என ெசாறீ:க மாமா?... இப வாாியா /வாமி பிரச:க னா, ;ட

ெகா6ளல. அைன5-5 கட2ைள ந %றவ #டா6A ெசானவேர, இப ேபச
#யாம ஆயிடா ேபால இ5-...”
“இல ராதா மா... இத, இ.த பதிாிைகய பா:க...” அவ ெகா>த
பதிாிைகதாைள அவC

பா தா6.

“என, -வியாேர இளவDதி%ரவல , இ மைனவியைடய கட26

ெதாடரா@விடாராேம? உைமயா ?”

“அைனயாாி ெந5க5-, கா1 கா1 ைவதா$ ேபா தைல -னி.1

விடதாக5 ேக6வி. நம5ெகத$ைகயா இ.த உ61ைற சமாசாரெமலா ?”
ராதா மா சத

ேபா> ப5கிறா6.

அவ6 அ:ேக நி$கபி5காம பி ப5க ெசறா6.
“ஆமா , மாமா, இ.த பதிாி5ைக5 -ைப எலா
“ரா

நீ:க வ:-றீ:களா?”

ரா ! என5ெகன ேவற ேவைல இைலயா, காைச இப8 ெசலவழி5க?

ந ம அ@யா ேப ேபா> இ.த விலாச15- இ1 அAப ப5-?”
அ@யா மாயி இ.ததா அவ6 அ* அவைர பா 5கவிைல.
“பதிாிைகக6 சீரழியி1 இனி5-! நா இ:க படண

வ.த %1சில, ெமள
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ேராலேயா ட2லேயா எேதா ெபாிய கைடயில, அபலா , ெபா பிள:க
இப ேபாக #யா1, ெசலலாேமா, எ1ேவா, நினபில, ஒ ெபா %ள

ெபா ைம, இ>பள25- வ8சி, ‘பாைசN’ அளெவ>5கறா%ல... என5- சாியா5
;ட நினபில. அ:ெகலா

அ.நிய1ணி வா:காேதA ெசாலதா

ேபாேவா . அ.த ெபா மய பா5கேவ ;8சமாயி.தி8சி. இப நின8சி

பா5-ேற. இ.த பதிாிைக, சினிமா, /வெரா எலாதி? , ெபா %ளய

1கி?ாியிற ேவலயாதானி5-. ஒ 1ேராபதய 1கி?ாிHசா 18சாதன.

பாரத Gத
எலா

வ.த1. இப, ஒ பதிாிைகய, -> பதிாிைகைய பா 5க #யல.

வ5கிரமாயி5-?” எ* அ மா அ?15 ெகாடா .

“அ மா, இேத நா அ:க ம1ைர வாசக வட1ல ெசாேன. ெபா பிளகதா,

இ.த மாதிாி விஷய:கள பா 1 எதி 5க, . அ1 எ:க? நா?ேப ேச#ன?
ப1ேப பிாி5க வரா:கேள?”
“என5-5 ;ட ேதா, . இப ந ம தமி7 பட:கள பா5கிேற பதிாிைககC ப5கிேற. ஆனா, இதிெலன தமி7 கலாசார

%திசா

இ5-A %ாியல. ைகயி ாி:5N வ8சிகி> ேப/ற1 , ஆ,

பா ன ேச .1 ‘பா’ டாN ஆன1

ெப,

கலாசார ேமாச A ெசானா:க. ஆனா,

ெவ6ைள5கார ேபாயி, ந ைம நாேம என கலாசாரத மீ>5

கி5கிேறா ?... ந

கா>றதிதா எலா

தமி7பட:களி, வ

காத<க6, நாயகிக6, உட ைப5

இ5-. அ12 ஹீேராயி கனவி வ

‘காத

காசிக6...ஆகா’ இதா கலாசார ! பா ேபல, ஒ மராதி சிேநகிதி ந ம பதிாிைக
கைதகளி வ

பட:கள பா 1>, ‘உ:க ெமராசில ெபா,க ஸாாிேய

உ>5கிறதிைலயா’A ேகடா. ‘இ<ேய! என5- ெதாிHசி அபயில. பட
ஒ கவ 8சி5காக ேபா>வ’A ெசாேன...” எ* ராதா மா2

அேத

கைத8 ெசானா6. அவ6 அ* திைச ெதாியா பிரைமயி நிறா$ேபா

உண .தா6.

ந ைம ஆள வ.த பர:கிய, இ.த சன:கைள %Dவாக ேபா>மிதி5-

வைகயி அதிரயாக8 ெச@ய #யவிைல. ஏெனனி ப5காத கிராம
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வாசியிட# , ஏைழயிட# , ஒD5க கலாசார , அதனா ப$றிய ேந ைம, பிவாத
எலா

இ.தன. அ.த ஆதாரதிதா கா.திஜி, இ.த நா> ம5கC5- உக.த1

அஹி ைச வழிA ெசயபடா . இெதலா , அேயா> ேவர*5க ப>1

இைன5-. Mலமா இ5கிற தீவிரவாத ;ட ஒ15கலா . ஒ அரசிய கசி,

சினிமாA ஒ நJன5 கவிைய ம5கைள மய:கைவ5- த.திர:களி
கவ .1...

“விநாயக மாமா, நீ:க வரவர எலாேம பிரச:க

இ15ெகலா

யா வரமாடா. ேவற எதாA

க>ைரA ஆர பி8/>றீ:க.
ேயாசைன ப,:க...

அவ தைலைய தடவி5 ெகா> ேபானா .
அேபா1தா அ மா ேகடா .
“தாய மா ? அப நீதா அவைன5 கயாண

பணி5க8 ெசா<

கடாயப>தனியா?”
“என5- ேவற வழி ெதாியல மா? அப ெதாியாத %6ளA வ8சி> அவ
ச:கடப>வாேள?”
“‘இதார தைட8சட ’னா? , இவ:க தபி8சி>வா:க! ஏனா, இவ:கதாேன
எைதG ஒ%5 ெகா6C
“அ12

ேவா> ம.ைதய உவா5கி இ5கா:க?”

சாிதா” எறா6 அ மா.

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

உதரகா

ட : அதியாய 17

இேபா1, மின கீ*க6 மைடைய5 ;* ேபா>கிறன. த% வழியி வள
ச.ததி, த% வழியிேலேய K2

பிH/

உதி 5-மா?

155

ஆனா, பழிேயாாிட , பாவேமாாிட

எறலேவா வி.தி5கிற1? அவ அ*

வ.1 ;பிடா; ெகHசினா.
அ* ம>மிைல. இத$- #%

ரHசித15-

ரHசித அAபி வ.தி5கிறா.

அவ6 மீ1 அறி<.ேத ேகாப தா.

“ெகளவி இ1 வ8சி5 கDத*திடேத ?” எறாளா

ரHசிததி பா.

தா ெச@த1 தவேறா எற உ*த அவ6 அ மனதி மணலா@ ேவதைன த.1
ெகா5கிற1...

கா.தி வழியி கத>தி, ம1வில5- பிரசார

ெச@1 சிைற ெசற

ெபமணிக6, பிற- ச

க ேசைவ எ* ஆதரவ$ற, ஆநாைத வி>தி எ*தா

அபபட நி*வன

ஒ* ெவ$றிவிழா ெகாடாயேபா1 அ மா இைல;

த:க6 ேசைவகைள ெதாட .தா க6.

அ@யா இ.தா . <யி இ.1 அேபாைதய பிரதம இ.திரா அ ைமயா
வ.1 ேபசினா . இவ5- அ.த ஆ:கில வா ைத5- அ த
எறா?

%ாியவிைல

ஒவ ெமாழி ெபய தா . “ெவ6ளிவிழா ெகாடா> , இ.த

நி*வனதி

லமாக ேசைவ ெச@G

ெபக6 சிற.த ச

க ேசவக க6 தா .

ச.ேதகமிைல. ஆனா இ1 சிறபாக ெபாவிழா5 ெகாடாட ேவ>

ெசாலமாேட. ஏ எறா, ஒ #ேன$ற ச#தாயதி ஆதரவ$ற

எ*

ெபக6, க பிணிக6, அநாைதக6 எற க %6ளிக6 இ5கலாகா1...” எ*
ெசானாரா .

அநாைத ெபக6, க பிணிக6... அநாைதக6...
அநாைதக6 எப வகிறா க6?
மரகத

ஒ பி6ைளைய ெப$*, அைத அநாைதயாக5 -ைப ெதாயிேலா

எ:ேகா விட5;டா1 எ* தா அவ6 ஆதர2 ெகா>5- ஒ நி ப.தைத
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ஏ$ப>தினா6. ஒ சமய

ஒ ெபாிய வ5கீ J ேவைல5கி.த ெப

க பமாகிவிடா6. வ5கீலா, அவ மகனா எ* அ.த ெப ெசாலவிைல.

பயதி உைற.1 ேபானா6. அ மாதா அவைள அ.த இலதி ெகா>

ேச பிதா . ‘உ:க --லதிேலேய ைவ15 ெகா6ளலாேம, சேரா மா’ எ*
அவ ேகடாரா ... அ மா அ@யாவிட

வ.1 ெசானா . “இ:- த% நட5க5

;டா1 தாய மா, நீ உ பி6ைளைய தா<ைய5 ெகா>1 -ழ.ைத5- ஒ
அ:கீகார

ெகா>த1 ெரா ப சாி...” எறா .

ஆனா தவறாக ஒ பி6ைள5- தாயான பிற-, மரகத , எ.த பாைட
ெதாழிலாக5 ெகா> வா75ைக நடத வ.தாேளா, அ.த பா ப5கேம தி பி

ைவரா5கியமாக இ.தி5கலா . இைலேய...?
சீ! ஆ தி.தாம, ெப எ:கி.1 ைவரா5கிய

காபா6? இவ6 இேபா1,

1பிய எ8சிைல எ>1 விD:-வாளா? ஒ ஏைழதா@5- நியாய .

--லதி அபதி1 எதைனேயா ஆ>களாகி விடன. பரா:-ச

%?5-

இவைள

மதி5கமாடா. சாசி5கார கா< விDவைதவிட, சைட5கார

கா< விழலா .

அவ கCைடய #ைறSைட வா:கி5 ெகா> மக J> ெசல #2
ெச@கிறா6.

பி$பக< ர:க, மாமர15-

ெதனமர15- எ ைவபவ எ*

ஒவைன5 ;5 ெகா> வகிறா. வாச< ஆேடாவி ஒ பா<தீ

சா5கி இ.1 ெவளி நீல ெபாைய5 ெகா> வகிறா க6. மரைத8 /$றி5

ெகாதி 1ர2கிறா க6.

இவC5-8 / மா இ5க #யவிைல.
“ஏ பா, மாமர

#8F>

K8சி. %D%Dவா இ5-. க8ச எட

படாபில ெகா%ளி5-1...”

ெந%
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“அெதலா

ேபாயி>

பா மா? இ1, K8சி ெகா<, உர

கா பிெள5N உர ...”

எலா

ேசத

ர:க, உடேன, “--லதிேல.1 டா5ட அ மா தா அAபி வ8சி5கா:க!”

எ* தீ 5கிறா.

இவC5- ேபச வாயிைல. எறா? , “ர:கா, உ:கிட ஒ சமாசார
ெசாலA , அவைர அAபி> வா” எ* தய:கி நி$கிறா6.

“என விசய ...?” ேகஇ5கிற1.
ராம<:க

ேதாரைணேய அவைள ஒ15கி த6ள ேபா1மானதாக

வ.தைதG அ.த ெப பி6ைள கதறியைதG

“மன/ அ8/5கி1. அ2:க இப இ5கிற எட

ெசாகிறா6.

என5- ெதாியா1. அேசா5

நகேரா, அணா நகேரா ெசானா:க. உன5-தா அ.த ப5க#

பழ5க .

இ>> ேபாறியா?”
“இெதன மா, நாய

! [>ேத வ.தவ:கள ெவற அ8சி:க. இப எனிG

ேச1 அபா:க! த2ர2

இப அ2:க கசி இவ:ககசி5- ஆதர2 ;ட இல.

உ:கC5- அர/ வாணா மணா:கய5 ேக> வா:கி>வேர. ேபாயி>

வா:க!” எ* க1 1பிவி> ேபாகிறா.

‘மணா:கயாகிய -ழ.ைதேவ?’ ெபா:கிவ

ச.ேதாச8 சிாி%ட

தைல1ணிைய உதறி5 ெகா> மாைல ஆறைர மணி5- வகிறா.

“அ மா, ;%W:களாேம! காாியகார வ.1 ெசானா நா, ஜகேஜாதி
ெபளேடசலதா கிற, உ %6ள, %ரவலர@யாவ பா5க, A ெசானா...’
கடைலஉைடதா$ ேபா இ5க

உைடப>கிற1. “Qலாச

ேகடா. Qலாச
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என, நா ; ேபாேற. எ15-

அ2ர பா5க, . தா, K:காவா >

ப5க , ெதா.தரவாகீ1. ஒ மீ: எ1னா?
;> வர, . ெகாHச

வ@5க, . ந ம சினவர5

கா/ ெசல2 பணA

இல5ச வ1A

ெசாறா:க...” ேத8 ெச* அவைப மிதி1 விடா$ ேபா ;8ச

ஏ$ப>கிற1.

“க8சி விவகாரெமலா
ேபர%6ள:கலா

வ.தி5காளா ...”

வாணா பா, -ழ.தேவ?. / மாதா மமக,

பா5க, A ேகேட எ மக, அெமாி5காேல.1

“ஆமா மா, ச.திாி டா5ட தாேன? அவ:க மக;ட ெபாி டா5ட ப8சி>, எ மக

இ5கிற ஆNபதிாியிலதா வ.தி5-தா . ச.திாி அ மா5-தா, அெமாி5கால கா
ஆ5Xெடடாகி, ஒ ைக பலமிலாம ேபாயி 8சா ...”
இவC5- ெதாியாத பல ெச@திகைள ைவ5கிறா.
“அப நாள5காலம, நா c #8சி, -ளி8சி #Dவி> வார. வாடக5காெர>தி> வர>மா?”
“அ@ய@ய, அெதலா
“நா

வாணா பா! நீ எப ேபாவ...?”

ேபாவ...’ எ* வாைன பா1 ெபா5ைக ப ெதாிய ஒ சிாி%

மலகிற1.

“பNசி<யா ேபாவ. அத? நாA
இர2 #Dவ1

உற5க

வார..?”

வரவிைல.

வரேவ$% எப இ5- எபைத அ4மானி5க #யவிைல.
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காைலயி எD.1 ெந>.ெதாைல2 பயண ெச@ய ேபா-

உண 2ட

தயாராகிறா6.

“அநாவசியமா ஒ ெப பாவைத. இைல ஏைழ தாயி சாப ேவடா . அ.த

விபைத நாேன கணா பா ேத. அ.த ைபய மீ16ள வழ5ைக

இலாமலா5கி வி>:க6.”

-ழ.ைதேவ?, அவைள மி வயி ஏ$றி5 ;8 ெசகிறா.
ைசதாேபைடயி இற:கி, ஒ ஆேடாைவ பி1 அவைள ஏ$றி8

ெசகிறா. அவ6 ேபா-

இட:க6 எ12ேம அவC5- பாிசயமாக

ெதாியவிைல. ெபாிய கட:க6. அ>5- மாக6. ெபாிய சாைலயி<.1

தி பி, வழியி #ேப ேபா^/... காவ அைறயி 1பா5கிGட காவல க6.

யா யாேரா ெவ6ைளG

ச6ைளGமாக. ஆேடாைவ அ:ேகேய நி*தி

வி>கிறா க6. சிறிய ெஷேபா ஒ இடதி கைரேவ ைபய இவ கைள

ேநா5கி விசாாி5கிறா... “யாேராA ெநன8/5காத த பி. அ மா...” அவைன8

ச$ேற விலகி அைழ18 ெச* காதி கி/கி/5கிறா.

ெபாிய ேகாைட5 கத2கைள அவ திற.1 அவ கைள ம>

எQவள2 ெபாிய இட ?

# வாயி< உ6ேளG

வி>கிறா. உ6ேள

காவ.

அ?வலக அைற. -ழ.ைதேவ? உ6ேள ெச* தகவைல8 ெசாகிறா.

அேபா1தா அவC5- ெவ*:ைகயா@ வகிேறாேம எ* உ*1கிற1.
மரகத15- #த< இர> பி6ைளக6. அ>1 இர>

எலா5- அேநகமாக5 கயாணமாகிவிட1. திமண

ெபக6.

எறா, #% வ.1

அவ க6 அைழ% ைவதா க6. அேபா1 அ@யா இ.தா க6. மH/

கயாண15-8 ெசறா6. மிக ெபாிய ஆட பர1ட நட.த1. அ:ேக
அவC5- தைன #னிைலப>தி5 ெகா6ளேவா அறி#க ெச@1
ெகா6ளேவா ;ட இடமிைல. ரHசித

ேப8/ உபசரைண ெச@தா6.

ம>ேம, ‘வா:கேத’ எ* ஒ வா@

ேபரெப,5ெக* ஒ ெவ6ளி5 -:-ம8 சிமிD

ரவி5ைக 1>
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வா:கி5 ெகா> ெசறி.தா6. அைத மணவிைடயி ஏறி5 ெகா>5க2

அவC5-8 ச:கடமாக இ.த1. மரகததி ைகயி ெகா>1, “நா

ெகா>தாக5 ->திட மா ? நலா5கியா?” எ* ேக>5 ெகாடா6. “அேத,
சாபி>> ேபா:க...? த, நJ, பாய சாபா>5 ;ட 15-5 ;>
ேபா மா ?” அ.த ெப யாெர* ெதாியவிைல. சிவபாக வயிர#

ெபாிய இட1 ெப ேபா இ.தா6.

ப>மாக,

அவைள5 ைகைய பி15 ;8 ெசறா6. ெபாிய ;டதி ப.தியி #த

நா$கா<யி உகார ைவதா6. தனிபட #ைறயி கவனி5க8 ெச@தா6.

சாபா> #.த பி, வாயி< தா Kலைப வழ:கி ெவளியி அAபி ைவதா6.
ெத நிைற.த கா க6. ேபா^/5கார நிறி.தா. அ.த8 Fழ< நைக

நறி, கா< ெச% மிறி, ஒ ெவ6ைள8 சீைலGட இவ6

ெவளிேய*வைத பா 1 ேபா^/5 கார, ‘ய மா?...’ எறா. இவ6 எ
சா,

ஒ சாணாக5 -றி ேபானா6. “எனபா...’

“ைபய5 கா> ?...”
அவC5-8 சாீெர* ேத6 ெகா$*.
“இ.தாபா, தா Kல ைபயி. வாணா , நீேய வ8சி5க?”
க கல:கிவிடன. “உன5- ேவ, , தாய மா, ேவ, ? அவ க6
ஆட பர15-, ஊ5- ெம@%5- வ.1 அைழ% ைவபா க6. உன5- இ:ேக
கா ைவ5க என த-தி?” அத$- பிற- அவ6 இ*தா கா ைவ5கிறா6.
ெபாிய ;ட , ரதின5 க பள . ேசாபா5க6. எதிேர அணா, ெபாியா , கா.தி

பட:க6. ப/ைமயான Kெதாக6. ;டதி யாேம இைல. ெதாைலேபசி,
அவ6 மக அணா2ட இ5-

%ைகபட ...

-ழ.ைதேவ? ஏ உ6ேள வரவிைல?
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இவ6 அ.த5 ;ட15- பி%ற

ெச?

வாயி< உ6ள மணிதிைரைய

பா 15 ெகா> நி$ைகயி, -ழ.ைதேவ?விட

ேபசிய அ?வலக5கார

வகிறா. இைளஞ. ேவ சைடGட சாமானி யனாக இ5கிறா.
“அ மா, ஏ நி5கிறீ:க? உ6ளாற ேபா:க?...”
‘இ5க> பா, இ.த Jைடயா, அ2... இ5கிறாரா?.”

“%ரவல அ@யா, ஊாில இ^:க. காலமதா ம1ைர5- ேபானா:க. நீ:க
அ மாள பா5கலாேம? ேபா:க...”
“இலபா, அவ:க, மரகத மா இ5கா:களா? அவ:களதா பா5க, ...”
அவ ெதாைலேபசிைய எ>1 உ6ேள ெச@தி ெதாிவி5கிறா. ச$* ேநரதி

மH/... மH/ வகிறா6. ஒசலாக வவாக இ5-

ெப. #ைய5 -ைடயாக

ெவ5 ெகா>, பமனாக, ேல/ைவத ைநயி வகிறா6.

“ஒ, நீ:க... அபா மாதான ?” அகி ெச* அவ6 கனைத தட2கிறா6. க

விழிக6 ேசா .தி5கிறன. ெசவிகளி வைளய:க6. ேவ* ஒ நைக இைல.

அவ6 ைகைய5 கன:களி<.1 வில5-கிறா6.
“ஏ மா, மH/... நலா5கியா?”

“ , இப யார பா5க வ.தீ:க? அபா ஊாில இல. அ மா ந X:ேஹா#ல
இ5கா:க...”
இத$-6 மரகதேம அ:- வ.1 வி>கிறா6.
மரகத ... மிAமிA%8 ேசைலG

ைக ெகா6ளா வைளயகCமாக அவைள

பா 1, “எ:க இ %> 1ர ?” எ* -1கிறா6.
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“மரகத , நலாயி5கியா மா?...”
“ஏேதா ஒ

%ணிய1ல நலா5ேகா .” அவ6 அகி ெச* மரகததி

ைககைள ப$றி5 ெகா6கிறா6.

“மரகத , அநாவசியமா, ஒ ெபாபாவத ஏைழ தாயி சாப15- ஆளாக

ேவணா . நீ:கலா ெரா ப நாைள5- நலா இ5க, . அ.த விபைத நாேன
கணால பாேத. நா வாரப, அ.த ேராலதா நட.த1. ஏைழ பாைழ,

பிாியாணி5- ஆசப>5 ;ட 15- ேபாயி5கா. அ.த ைபயதா

ெபா, ைகய%8சி இD1 ச5கர15- அல 2டாA, ெகாைல வழ5-

ேபா5கா . நாகமணிதா...”

“ஏ, ெகளவி!” எ* அவ6 -ர அாிவா6 ெவடாக பா@கிற1.
“நீ கணால பாதியா ? ஏ இபி ெபா@ ெசா?ற? உன5- அ1தா ெதாழி?!
ெபத மகA5- எதிரா5 கசி க>ற சம ! ஆ> நைனயிேதA ஒநா@

அDதி8சா ! எதி 5கசி:க, ேவ,மிேன கதிய5ைகயில வ8சி> திாிG1:க.
நா- அண5- ஊ<ேய இல. எதிராளிக கிட பணத வா:கி>, ஒ,ேம
அறியாத %6ளய வ %ல மா உ5கா, அ.த பரேதசி5 - ப. இ1 F1வா1

அறியாத %6ள. ேபாNட , பான A இவ:கிட பண

அ>தவA5-8 சாதகமாக பிரசார

வ5கால1 வா:கி> வாியா? எ.த

வா:கி>,

ப,னா. நீ இப அ.த பய? கC5Hசிய வ8சி> இ:க வ.த?...”

இவC5- இ.த அக6 பழ5கமிலாதைவ. ஈன8 சாதியி பிற.தா? , அபி

அரவைண%

பாிவி -ரகCேம அவC5- நியாய:கைள பதிய

ைவதி5கிறன. அநியாய:கC5- அவ6 தைல வண:கிய திைல. ஆனா,
ஒ1:கிேய பழ5கமானவ6. ேநராக நி* இழிவ %கைள தா:-கிறா6.

“இதபா மரகத , என நீ என ேவணா@ ேபசி>ேபா! அதனால என5-
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ஒ,

இல. ஆனா, நீ ஒ ெபா %ள. நா? ம5கள ெபதவ. இனி5-5

கணியமான ஒ இட1ல நீ இ5ேகனா, இ1 எபி வ.த1A ஒ நிமிச

ெநன8சிபா. ந ம %6ள:கC5- நாமதா நல வழி காட, . ம*ப ெசாற

ேரா>ல அனாட

ேபாறா:க ஆனா...”

வ க2.1 ேமாதி சா2 ேந1. அெதலா

விதிA தா

“இதபா ெகளவி! ஆனா ஆவனா ேக5க நா வரல. மாியாைதயா எடத5 கா<

ப,! ேபா!” எ* ெவ>கிறா6, ெவர>கிறா6.

அ* கயாண மடப வாயி< ேபா^/5கார, அவ6 தா Kலைபைய
திற.1 காட8 ெசானாேன, அேபா1 ெநHசி ைதத ஊசி அவC5-

ேவதைனேய அளி5கவிைல. இ.த ேவதைனைய விD:கி5 ெகா6ள இயலவிைல.

ச.திாி வ.திபதாக5 -ழ.ைத ேவ? ெசானெதலா
நிைன25- வரவிைல.

அ.த ேவதைன எாி8ச<

அவ6 ெவளிேயறியைத5 கவனி1 வி> -ழ.ைதேவ? வாயி அைறயி<.1
ஓவகிறா...

“அ15-6ள வ.திW:க...?”
அவ6 பதிேல1

;றாம வி>விெட* நட5கிறா6. -ழ.ைதேவ?, கி>கிெட*

உ6ேள ஓ, “வேர... வேர தலவர@யா கிட மற5காம ஒ ேப8/ ேபா>:க.
சினவதா ஏ$பா> ெச@வா... வர... வண5க

அ@யா. வண5க .” ஒQெவா

ேபா^/, வாசப5காவ எேலா5- , சலா , வண5க

ெசா<வி> அவ

வகிறா. வி>விெட* அ.த ெத தி பி ெபாிய சாைல5- வகிறா க6.
“ெபாி... மா, ஆேடா ;%ட>மா?”

“அட ேவணா பா, இத ஒெர>, பNசில ஏறினா ேபாயி எற:கலா .”
-ழ.ைதேவ?5- ேபசேவ அவ6 இட
---------------

ைவ5கவிைல.
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உதரகா
இ.த வச

மைழ5கால

ட : அதியாய 18

எ* ெப@யேவயிைல. அவ க6 கிண*, ைகவி>

வாளியி எ>5-மள25- நீ ஏ* . உ6வைரேயா> நி$கிற1, நீ . மா கழி5-ளி

எ* -ளி

இைல. ப5கதி காடா@5கிட.த இட:கைள 1%ர2 ெச@ய

ர:கAட இர> ஆக6 வகிறன . நாரைத ேவ %, ெகாQைவ5 ெகாக6,

ெநா8சி, ஆடாெதாைட, கீழாெந< எ* ம.1 ேத>பவ க6 இ:ேக வவா க6.

எலா

இேபா1 -வியகளாக5 கழி5கப>கிறன. ‘பா %...!’

தபி ஓட #யற உயி கைள தயா அ15 ெகாகிறா க6. ஒ பறி அ:ேக

-5 -> ப
அைரG

ைவதி5கிற1 ேபா? ? அைவகC

-ைறGமாக நி$-

->-ெட* எதிேர

/வ கC5கிைடேய ஒ>கிறன. அ.த அைற /வ

க>மான:கைள ஒ, பைழய கீ$*, சா5-, சிம.1பலைக எ* மைற%
கCட ஒ இட

ெபய .த - ப -ேயறி இ5கிற1.

“நா:க6 எலாேம, கிராம:கைள வி>, வியாபார

ப%A, இட

ெபய .தவ:கதா” எ* அ@யா ெசான -ர ஒ<5கிற1. ஆனா இப
பிைழ5க வழியிலாமலா வ.தா க6? இப5 -H/

-ழ.ைதGமாகவா

வ.தா க6?
ைச5கிளி, /5- வைளய5க பி, கயி$*ட இர> ேப அ:ேக ேபாகிறா க6.
ச$ைற5ெகலா பறியி
எதிெரா<5கிற1.

தாய மாC5- வயி$ைற ச:கட

5கமான பிளிற அ.த ப5க

ெம:-

ெச@கிற1.

“கிறிN1மN வதில?..” எ* ெசா<5 ெகா> ர:கசாமி ]5காரைல
உமி7கிறா.
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“கிழ5கால ெபாிய ஜப5;ட

க>றா:க.”

“%திசில. அ1 ;ைர5 ெகாடாயா இ.தி8சி; அத ெபாிசா க>றா:க.
ெவளிநா>ேல.1 பண

ெகா>ைதயா...” இவ6 பா 15

ெகா5ைகயிேலேய இர> கா க6 வ.1 நி$கிறன. #த< வ.1 நி$-

காாி கதைவ திற.1 ெக> ஒ ெப இற:-கிறா6. நல ெவCபாக,

உயரமாக, கிராதைலG , நீட ெதா:கடாA ,
இ5கிறா6. சவா கமிN, பாத

5-5கணாGமாக

15கிய ெச%... பினா பமனாக... ஓ,

ச.திாி... கைரயிலாத இளநீல ப>8 ேசைல, கேரெல* சாய

ேபாட#.

அ8சாக அபேன ேபா, ஒ ைபய க%5 கணாைய5 கழ$றி5 ைகயி
ைவ15 ெகா>, அ.த Jைட ேம? கீDமாக பா 5கிறா. இவ
ரHசிததி ைபயனா? ர:க பரபரெவ* வ.1 கதைவ நறாக திற.1

“வா:க... வா:க மா, வா:க...! #னிேய ஒ ேபா ேபா>
ெசா<5கலாமில?” எ* மா5- ஏறி8 ெசகிறா.
இவ6

8சைட5க நி$ைகயி, மிA

ேவG , ெவளியி 1ல:பிடாியி விD

எ6C

காசாய ப> ஜிபா2ட, அேத ப>

உதிராச த:க மணிகC

மா பி %ரள,

அாிசிGமான # தாGட அவ... பரா:-ச

இற:-கிறா. நல கபி, ேசைல உ>திய பமனான ஒ ெப, சிவ.த
கDதி ெம<ய ச:கி<யி ேகாத சி?ைவ, வயிர ேதா>க6, %ைதய%ைதய

ெவ6ைள மN< ரவி5ைக...

“அ மா எப இ5கிற? ெர> மாச

#ன நீ வ.தி.தியா , உடேன

ேபாயியா . மH/ ெசா<8சி. என5- உைன ஒ நைட வ.1

பா 5க, னதா, மகளிரணி ெபா*% வ.த பிற- நி5க ேநரமில. எபேயா

ெபாD1 ஒ ேபாயி>1. என5- ” ச.திாி #5- # “ேபா1 ” எ* ெசாவ1
ேபா ைகைய5 கா>கிறா6.
அவ6 மக J> ப.த

நிைன5கேவ கச% ப.தாகதிரCகிற1. இவ6 அ:-

ெச* வ.தபி மக மாரைட% வ.1 ஆNபதிாியி ப>தி.ததாக8 ெச@தி
வ.த1. -ழ.ைதேவ?ேவ வ.1 ெசானா. இவ6 அைசயவிைல.
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“அ மா, எப இ5கிறீ:க..?”
பரா:-சமா, அ மா எ* ேக>, ைக -வி5கிறா? இ1 கனவா நிைனவா?

ஒகா ேத த?5- நி$கிறானா? “தாயி, மாய வ.1 ெப5கி>ேபா! 1டப

எ>தி> வா? இ:க ஏ நி5கிற, ேபா!’ எ* ேபசிய பரா:-சமா? காசாயதி

ம ம என ? அ.த5 காலதி நாடக:களி ஆசாடKதி ேவச

க>வா க6

அபயா?...
இவ6 திைக1 நி$ைகயி அ.த அ % மீைச இவ6 காைல ெதா>5
- பி>கிற1. அ.த ேலால5- /.தாிG

அைத8 ெச@கிற1.

“என மா, திக8சி ேபாயிW:க? இவ எ மக அ ஷிதா. G.எN.ல ெமசி
#8சி> வ.தி5கா. இவ தமி78 ெசவ, ரHசிததி இரடாவ1 ைபய.
எஜினிாி: #8சி>, ந ம க ெபனி<ேய இ5கிறா. ;டப8ச /தாவேய
க5கிடா...”
“ஏ மா வாச <ேய ேப/றி:க ? உ6ள வா:க. எலா உ6ேள வா:க... அ மா,
வா:க!” ேம<.1 விாிசம5காள த ேபாடப5கிற1.
“உ5கா:க. #னேம ஒ ஃேபா ேபா>...” எ* ர:க ெசா?
இெனா மN< ஜுபா, உதிராச

ேபாேத,

வகிற1. ப6ளி5 ;ட1

பமதாச.

“அடாடா... வா:க, வா:க ஸா , வண5க ...”
“நமNகார . சாமிஜிய ந ம N;ல ஒ நா6 சிற%8 ெசா$ெபாழி25-5
;பிட, A அபாயிெம ேநர
ேபாேட...”

ேக5க ேந15;ட ஃேபா
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“...நா இபலா

--ல

ெசடாில இ5கிற தில - சாமிஜி ஆசிரமதிலதா

என இ5- ப உதர2. இைன5-5;ட அவ:க அAமதியிதா

வ.தி5கிேற. எலா
%ரC

இவ:கதா நி வாக . டா5ட எமி<, லச லசமா

டா5ட ெதாழில 2>>, இ:க கவி8 ேசைவ5காக வ.1

வா75ைகையேய ெகா>தி5கா:க. இ1 சாமிஜியி ஆைணதா.”
அ.த Kசணி #க

ைக -வி5கிற1.

இத$-6 ஓரா6 ஆபி6 ஆரH/ மைல வாைழ அட:கிய த>, ெபசி, ேகாலா,

பான வைகக6 எலா ெகா> வ.1 ைவ5கிறா.
அவ6 /வாி இ5-

அ.த பட:கைள நிமி .1 பா த வண

/வேரா>

சா@.1 நி$கிறா6. ககளி நீ ம-கிற1. ராஜல/மி ெசான ெச@திக6
#>கிறன.

இ.த பமதாச... ஜய.தி W8ச ெசான ெச@திக6, ச:காி... ச:காி, அேட@
ெபா*5கிகளா, இ.த %னிதமான இடைத மா/ ப>தவ.தி5கீறீ களா?

எ.தி:கடா? எ* கத ேவ>ேபா இ5கிற1. ஆனா, அவ6 யா ? இ.த

J உைமயான உாிைமயாள யா ? எ:ேக! ராதா மாவி ைபய, வி5ர ,

/ட #Gட 11ெவ* இ5- . ரா 1 பானா, அழகாக தாள

ேபா> ...

ஏ5 ேதா... ஏ5 ேதா...
கா.தியகளி ஒேர பிரா தைன5 ;ட தா அவ6 பா தா6. அேபா1,
ைபய பிற5கவிைல. ராதா மா பாவாைட சைட ேபா>5 ெகாட வய/.

கா.திஜி இ.தி பிரசார சைப5- வ.தி.தா . அ1தா அவ கைடசியாக8

ெசைன5- வ.த ேநர . அ மா அ@யா எேலா

பிரா தைன5 ;ட15-

#% ேபா@விடா க6. ச.திாி, பHசமி, ராதா மா, எேலாைரG

/சீலா ேதவி,

மீனாசி எ* --லதி ேச .த -ழ.ைதகCட #ேப ;5 ெகா>

ேபா@ விடா க6. --லதி அ.த5 காலதி டய ேபாட ெபாிய ெரைட

மா> வ ஒ* உ>. அைத அவ6 %சதா ஒ>வா. ஆனா அ*
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அ.த வைய8 /ப@யா ஒ5 ெகா> ேபானதாக நிைன2. இவC

%சA

சாய:காலமாக8 ெசறா க6.

என ;ட

இவ6

?

ஒேர தைலக6. ேசவாதள ெதாட க6. ;டைத5 க>ப>தி5
ெகா.தா க6. இளமHச6 கத 8 ேசைலG

ரவி5ைகG அணி.த ெப

இ.த5 ;டதி தா இபா◌ா◌்... எ* நிைன15

ெதாட க6. அ மா2

ெகா> ெதாி.த #கைத 1ழாவினா6. ஆ:கா:- மர:க6 இ.தன. அ.த

ம5க6... ந>ேவ உயரமாக ஒ ேமைட ேபாடப.த1, ஏணி

மர:களிெலலா

ேபாற பகளி கா.தி ஏறிய1 ெதாி.த1. ேமைடயி ெபக6, ஆக6

இ.தா க6. மாயம.திர

ேபா இ5கிற1.

ஏ5 ேதா... ஏ5 ேதா... எ* அவ ெசான ம.திர5 -ர< ;ட
க>ப> தாள

அபேய

ேபாட1. அ.த /தி, தாள , எலா தா*மாறாகி விடன.

அவC5-5 கணீ வ.1 கன:கைள நைன5கிற1. Fழைல மற.1 அவ6

நிற நிைலயி யா என ேபசினா க6 எ* %ாியவிைல.

“அபா... நா... வேர. ாிபளி5ேட ெச<ேரஷA5- எபயாA
;> வர, ...”

சாமிஜிய5

“நி8சியமா. நா தகவ ெசாேற. நீ:க வ.1 பா:க...” அவ ெசற பிற-,
பரா:-ச

தாைய உவி5 ெகா6கிறா. பிற- எமி<யிட

லச லசமாக %ரC

எேதா ேப/கிறா.

ம1வ ெதாழி ஏதாக இ5- ? இ.த

ெபா*5கிகளி அநியாய:கைள5 கைர5- ம1வ ெதாழிலாகதா இ5- .
இேபா1, ெபாைட பி6ைளகேள ேவடா

எ* கவிேலேய ெப

வ.தி5கிற1. ‘ஏ,

-ழ.ைதகைள தா@மா அழி15 ெகா6C #ேன$ற

உன5- %ச, பி6ைள இலா1 ேபானா? , ெப எற ஈ2 இர5க , நியாய
அநியாய மன/

இைலயா? ராஜல/மி ெப,5- இட

இைலA

ெசாலவா இ.த அ@யா இப ஒ நி*வனைத உடா5கினா ?... இ.த இட ,

அ.த மாதிாி ஒ --ல15- உதவA

எறி.தா?

ராதா மாவி அ.த

ைபய, வி5ர ... த பி, -ழ.ேத, நீ எ:கபா இ5கிற? பனிகைளG
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பா %கைளG

விட5 கீழான சம:க6 ெபகவா அ@யா இ.த மைண தத

ெச@தி> ேபானா:க?...’

கணிைர அவளா க>ப>த #யவிைல.
“அ மா. அ மா...?...”
ச.திாிதா எD.1 நி* அவ6 ைகைய ப$*கிறா6.
“ஏனிப அD2ற? நீ எ15- அழ, ? உ மக ெச1 %ழ8சி5-. அவ
மன/5-6ள, அ மா கிேட.1 ஒ இதமான ேப8/ வரலA தாப.தா
அதிகமாயி5-. நீ யாேரா ஒ ெபா*5கி பய?5காக, J> ேத வ.1, அவ:கள

அவமான

ெச@தி> ேபானத ரHசிததால ;ட தா:க #யல. ஆ/பதிாி5-

ஒ எ> வ.1 பாதி5கலாமில? நா அ:கதா இ.ேத...”
“ச.தி மா, அெதலா
அெதலா

இப எ15-8 ெசா?றீ:க? அ1 உ:க -> ப விசய ...

இப வாணா . ”

“... தாய மா, இப நா ேநரா விசய15- வேர...” எ* பரா:-ச

அவைள

பா 1 உகாகிறா. தாைய தடவி5 ெகா>, ேமேல பா 5கிறா.
“அ@யா. தியாகி எN.ேக.ஆ . எ கன2ல வ.தா:க. %Dதில ேதய ேவய
எைன, ேசைவயி %ட

ேபா> இனி5-5 கவி5-A ஒ வா7நா6

ெதா>5- அ பணி5க ஆளா5கியவ, அ.த வ6ள. உன5- நா ஏ காசாய
ேபா>5க, A ேதாணியி5க, . அ1 நியாயமான1 தா. ‘த பி, நா

ேதா$*வித --ல5 -ைல நீ ெபாிய கவி சா ரா8சியமா வள திேட. ம5க6

-ல15- நீ இA

ேசைவ ெச@ய, . ‘ஆமிக ’ இலாத வா75ைக இல. நீ

#Dசா அதி ஈ>படA ...’னா:க. என5- #தல ஒA
ஒேன. ந ப அ@யா பட

அ:ேகG

%ாியல. சாமிஜிகிட

ஆசிரம1ல இ5- இப அவ:கதா

ெசானா:க நீ... காவி உ>த, A உதரவாயி5-A... இ.த பாரத ேதச
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மகாக6 உவான ேதச . /வாமி ராமகிண பரமஹ ச , விேவகான.த ,
கா.திஜி, ந

தியாகி, எேலா

வழிகா இ5கா:க. அ.த வழியி நீ இA

ேசைவ ெச@ய, னா:க. இப, நகரதி
இ.தா? , ேநா@5;ட

வசதிகைளG

ைல5-

ைல ஆNபதிாி

ெப1 ேபா8/. இப இ.த இட

#D1மாக, எலா

அட5கிய நJன சிகி8ைசக6 ெச@Gமள25- ஒ ஆNபதிாி

கட, A இ5கிேறா ...” அவ நி*1கிறா.

ச.திாி ெதாடகிறா6. “ஆமா மா. இப த பி, ‘ஹா ஃெப@<ய ’னான பிறபிைழ8/ நடமா>றானா, அ1 நJன ம1வ தா. அெமாி5கா2ல இ5கிற
மாதிாிேய அதைன வசதிகCட, அ:ேகேய பயி$சி ெப$ற டா5ட க6, அ15-

ேவய சாதன:க6 எலா

வரவைழ8சி உவா5-

இ5கிறா:க. எனி5கி.தா? , உ:கC5-

திடதில இற:கி

வயசா21 எப15-ேமேல

ஆயி>1. எ15- இ:ேக கHசி கா8சி5 -8சி> தனிேய இ5க, ?...
ெசா?:க?”
தா உவ, அவC5- மிக அவபாக இ5கிற1. “நீ:க உ:க மக

J>5- ேபாக இட படலனா ேவணா . ேபசாம, --ல ‘கா னாி’
உ:கC5-ன ஒ &

வசதியா, இபேய கா.திபட , அ@யா பட

வ8சி5 ->1டேறா . உ:கC5- என வசதி ேவ,னா?

மா,

அப...”

அவC6 ஒ பிரளயேம நட5கிற1.
‘தாய மா, சதிய

மயிாிைழ ேபா இ.தா?

அத வ<ைம ெபாி1. விடாேத.

அ.த5 கவி8சாைல ேபாதா இ.த ஆNபதிாிG

இ:ேக இட

இய:- . எ.த ஏைழ5-

இ5கா1. ஜய.தியி பைழய J, அ.த கிறிNதவ டா5ட ,

ெதாள ெதாளெவ* ெவ6ைள8 சரா@ ேபா>5 ெகா> வ பHைச
பராாிகC5- ைவதிய ெச@கிறாேர, அத$- மா$றிைல இ1. இ1
#தைலகC5-...’

“என மா? ேயாசி5கிற ? இப உலக#8F> , ெரா ப ேவகமா வள 8சிG
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மா*த?

வ.தி5-. 20055-6, ச 5கைர ேநாG

> வாத#

வள A ெசாறா:க வசதி, ச2ாிய:க6 இபG

மிக ேவகமா

பாதிைப உடா5-1. நா

இப எதினி கிராம:கC5- ேபாேற? நில1ல ேவல ெச@யிறவ:கC5- அ.த
கால1ல கHசி, ;DA ->தி]:க. இப ரNனா, ேகா5A ேக5-றா:க.

ெபா %ள:க களிமண ேத8சி தலகச5-வா:களா . இப.? சி5சா %, கிளி
சா

%A விதவிதமா பா5ெக வா:கி தைல கச5-றா:க. .வி. இலாத -ைச

இல. அ1னால, வள 8சிேயாட, பாதி%கைளG

நாம நிண8சி பா 5க ேவ

இ5-...”
இேபா1, -ழ.ைதேவ? ;ட1 வாயி< ெதப>கிறா. ச.திாிைய பா 1,

;ைழயாகேவ - பி> ேபா>கிறா.
“வண5க

டா5டர மா!...”

ஒேர மல 8சி உவ . “வா@யா, மணா:க! எWயி5ேக?”
“வண5க

ேச ம ஐயா !”

பரா:-ச15- ‘ேச ம’ பதவியா?
இவ வைக இ*5கைத தள 1கிற1.
“ேயாQ, JனN ஆNபதிாிையவிட மிக ெபாி/ இ:க ஒ ஆNபதிாி
வரேபா-1.”
அவ #Dதாக மல .1, “ச.ேதாச
இைளய தைல#ைறக6 இர>
வகிறா க6.

அ@யா, வர> ” எ* ஆேமாதி5கிறா.
அத$-6 பி%ற

ெச* /$றிவி>
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“வண5க , ச.திாி மா மகளா?...” அத$- ஒ சிாி%, ைக-வி%.
“அ8சா %ரவலர@யா மாதிேய கிறா... வண5கைமயா, இைளய %ரவல ...” எ*

மீ>

சிாி%.

அரசிய கசி எப1 இப ஒ பலாபழமாக ஈ5கைள5 -.தைவ5-ேமா?
“என, பா! பாதியா?...”
“பினா ஒ ேரா பைழய J>:க இ5-... அைதG ேச15கிடா, இ.த இட

ஒ ஃைபQ Nேடாாி பி:கா, ேபNெம - காேலY, ெபாிய ஓப NேபN,
எலா

ெச@15கலா . அ.த ப5க எேதா ச 8 க>றா:க ேபால...”

“அெதலா

ெதாைலயில. நாம ஒ பி6ைளயா ேகாயி மாN5 - எலாேம

ப5க1ல ஏ$பா> பணிடலாம - ஏனா, ேநா@A வரவ:க எலாேம கட26
ந பி5ைகயதா வ8/ வவா:க. நா#
எ மத#

ச மத ...”

ச.திாிG

இைளயவ கC

‘கட26’ அைளதா ைவ5கிேறா .

ர:க உைட1 த

பானைத5 -5கிறா க6.

“.... உ , வர>மா?” எ* உ*1 பா ப1 ேபா பரா:-ச

ேபாகிறா.

“அ மா, நீ ஒ,

ேக>வி>

ேயாசைன பணாேத. நீர8சி நீ விலகா1. இபேவ நீ

வ.தா;ட ;> ேபாயி>வ. அபி நிைன8சி>தா வ.ேத.”
“சாி சாி, நீ ேபாயி>வா!” எேலா
---------------

ேபாகிறா க6.
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உதரகா

ட : அதியாய 19

#தைல... #தைலதா அவைள விD:க5 கQவி விட1. யாைனைய #தைல

கQவிய ேபா1, யாைன ஆதி

லேம எ* 1தி5ைகைய உயர 1ர5கி

பிளிறியதா . 1தி5ைகயா, 1 பி5ைகயா?... இவC5- எ.த 1தி5ைகG
1 பி5ைகG

-ைற.தபச

ெதாியவிைல...

மன ேவதைனைய8 ெசா<5 ெகா6ள5 ;ட யா இைல. அ.த

தைல#ைறேய ப> ேபா@விடதா? %திய தளிேர வராதா?...
கைடசி காலதி, அ@யா, மன உைள8சேலா> உட?
ேநாெய* எ12

பாதி5கப.தா .

இலாமேல ப>5ைகேயா> இ5க ேவய அள25- ந<.1

ேபானா . ஆதிநாகளி அ5 -> பதி சைமயகாரராக இ.த சி:கார

இற.தபி வ.தி.தா. எறா? , அவA5-

அ மா

வயதாகி க பா ைவ ம:கி

இ.த1. “தாய மா, நா அ>% ேவலய பா15கிேற, கHசிேயா, இ<ேயா
எ1னா?

ெச@1தாேர, மதெதலா நீ பா15க” எ* ெசா< விடா.

-ளி5க நீ எ>1 ைவ1, 1>, ேவ ைவ1 பணி ெச@வ1, அவைர5 ைக
பி15 -ளியலைற5-5 ;8 ெசவதாயி$*. -8சிைய ஊறி5 ெகா>

Jைட8 /$றி, எதிேர விாி.த ேதா%திட< அவ காைலயி நட.தா இவ6
உட ெசவா6. இ.த நடமாட#

-ைற.1, இ*தியி Jேடா> #ட:கி,

த பி நிரHச, இவ க6 எேலா

வவா க6. பிவாதமாக ம.1 சாபிட

ப>5ைகயி? த6ளிவிட1. அேபா1 காம டா5ட இ.தா . ப மால/மியி

ம*1விடா . ப மால/மி, தீ:-ர< பா>வா6. ‘ம.திரமாவ1 நீ*;
வானவ தா#ள நீ*’ எ* அவ6 பா>

கசிG .

ேபா1 ககளி எலா5-ேம நீ

அவ க6 வ.1 ெசற1 , “தாய மா...” எ* ;பி>வா . -ர தDதD5க,

எைன 1ர5கி வி>றியா? எபா . #1கி திநீ$ைற தட2வா6. ப>5ைக

ேயாரதி ேவபிைலதா ைவதிபா6. அவ எD.1 இய$ைக5 கட

கழி5-

பாடதி அம ேபா1 அவ6 உதவ ேவ இ5- . ஏற5-ைறய
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ஒ மாத கால

அ12

ெதாியாமேல இயலாமேல இ.தா . ைக5 -ழ.ைதைய

ேப,வ1 ேபா அவ6 ெதாடா$றிய ேபா1, “தாய மா, நீ எ தா@, ெத@வ ”

எ* வி #வா . அவேளா, “அப எலா
அபA5- நா ெச@G

எபா6.

ெசாலாதீ:க@யா, எைன ெபத

கட இ1. இ1 ெச@ய நா ->1 வ8சி5க, ”

“தாய மா, அ@யாவ5 கவனி8சி5ேகா மா?” எ* அ மா ெசான ெசா

ஒ<5- ...

‘பரா:-சைத சதிய1ர எ* கபலாம ந பின கேள... அதனாதா
அவ கனவி வ.தீ:களா, அ@யா? என5- ஒநா6 ;ட5 கனவி
வரவிைலேய? அவ கனவி வ.1, ஆNபதிாி, வி.தின வி>தி, அெமாி5கா
ேபால வசதிA, அெமாி5காைவ இ:- ெகா> வர8 ெசானி:களா?...
%ாியவிைலேய?’
------------

உதரகா

ட : அதியாய 20

மா கழி5-ளி எபா க6. எதிேர அைர-ைற5 கட

ஒறி ஐயப Kைச5-

ெபாிய ப.த, தீபால:கார:க6 நட.1 ெகா5கிறன. இவ க6 ெதவி,
ப6ளி5;ட #5கி<.1 வாைழ த> விள5-க6; #க, கணபதியி
தீப5ேகால:க6 விள:-

ேதாரண வாயிக6. க% ேவக6, அ8சிட

தா6க6, ரசீ1 %தக:க6, உயக6, ச.தன -:-ம5 கீ$*க6,

உதிராசமாைலகளி பவனிக6 Fழைலேய எேபா1
இ.த ஒ15- %றைத5 கலகல5க8 ெச@கிற1.

இலாத வைகயி

ஒ< ெப5கிைய இவ க6 J> ப5க திபி ைவதி5கிறா க6. ேதனிA

இனிய -ர< வ

ப5தி பாட?

இவC5- நாராசமாக ஒ<5கிற1. காைலயி

வாைழ மர:கைள5 ெகா> வ.1 ெவ, ‘ஐயப எD.தளதி5ேகாயி’
அைமத பிற-, அ.த5 கழி2கைள இவ க6 J இெனா ப5கதி
-வியலாக ேபா>கிறா க6. அ:ேகேய எ:ேகா அ>%

வ.ேதா காைல பலகார

ேயா காN ெகா>

ெச@1 சாபிடபி அ.த எ8சி இைலகC

கழித

175

வாைழ5 -வியகளி விDகிறன. பி ப5க# , கிழ5ேகG
-யி%கC5-8 ெச?

வழிதடமாகவிைல.
எேபா1

வழிதட

ேபா ர:க, பி%ற

அ1. இன#

உவா-

அதிகார K வமான

மா>5- ைவ5ேகா உதறி ேபா>வி>

பி கதைவ K5 ெகா> சாவிைய மா>கிறா. பிற- ேபாகிறா.

இேபாெதலா
பாெடா<G

அவ எ12

ேப/வதிைல.

பஜைனயி சரண5 ;வ?

மைட கன5க8 ெச@கிறன. அ@யா

காலதி? இ1 ேபாற Kைச உ>. மணி5 ;>5- ப5கதி ஐயப ப5த

சமாஜ

க>வத$காக ஓமிேயாபதி டா5ட , சிவராம அபளி% வா:கி8

ெசற1

;ட நிைனவி 5கிற1. அவேர இ:- ;ட ெவ6ளி5கிழைம பஜைன5-

வவா ... இேபா1 அவ -> பேம இ:- இைல. காவி, க%, ப5தி, வா72,
எலாேம, இல5- எ1 எ* ெதாியாமலாகிவிடன...
ராதா மா சீ5காகப>தி.த நாகளி, அ மா2

அ@யா2

இ:ேக

ேச .தா$ேபா ஒ மாத ;ட த:கியதிைல. மா$றி மா$றி இரத ெகா>5-

ேநாயாக இ.த1. அவ க6 ஒ சமய

ேநரதி, பரா:-ச

அவசரமாக விமானதி ப பா@ கிள %

ஒ ெபைண அைழ15 ெகா> வ.தா. #ைய

#Dசாக ெவ5 ெகா> காதி ஒ சி* சிவ% நசதிர

மின, ெம<தான

ஒ ( ேசைல உ>தி5 ெகா.தா6. ெந$றியி சி* -:-ம ெபா>.
“எைன ெதாிகிறதா மாமா ?...’ எ* இவ காகைளG ெதா>5

- பிடா6.

“ஏ@, அ4 இல? எப வ.ேத?” த நீ #ய ெவடா?

சாைட மாறி>மா?...

கிர எப இ5கிறா? -ழ.ைத... நிசா இல? -ழ.ைதய5 ெகா> வர<யா?”
“ராதா பதி5 ேக6விபேட, கடமா இ5- மாமா, கிர பா ட ல இ5கா .

என5- ேபார8சி ேபா8/. -ழ.ைதேயாட தா வ.தி5ேக. உ:க --ல1ல

என5- இப அவசியமா ேவைல ேவ, . தாீ:களா?...

“என மா இப5 ேக>>? உன5கிலாத ேவைலயா?”
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“அபா எப இ5கா:க?...”
“இ5கா:க. சினணா, அ5கா யாேரா> ஒ1 வரல. அ மா எலா15ஈ> ->தி.தா. இவரால யாேரா>

அஜN பணி5க #யா1... சாி,

மாமா, -ழ.ைதய அ:ேகேய ேஹா ல வி>> வ.ேத...”
“நீG

அ:ேகேய த:கி5கிறியா?...”

“ஆமா . என5- அ.த8 Fழ %8சி5-...”
ேபசி5 ெகாேட அவ க6 காாிேலேய ஏறி5 ெகா> ேபானா6.
அ.த தடைவ மகைள வாாி5 ெகா>1 வி>தா அவ க6 வ.தா க6.
ேசாைலயி பா@.த மின, இளநீ -?:-

1யர

ப.தகால . 1யர

மரைத5 க5கிவிடா$ ேபா

விசாாி5க வபவ க6 மா$றிமா$றி ேசாக5 -ழிைய5

கிள தி5 ெகா.தா க6. அேபா1 அரசிய Fழ?

ஏேதா கிரகண

பிதா$ேபா<.த1. இ.திரா கா.தி ஆட நாகளி ஏ$பட ெந5ககளி

அவ க6 மிக2

மன ெநா.1 ேசா .தன .

அ* காைல... ஆனி, ஆ எ* நிைன2. விG

ேநரதி # வாச ெதளி1

ெப5கி5 ெகா .தா6. ேசாக /ம5- Jடாதலா ேகால ேபா>வதிைல.

அேபா1, ெமாைட தைலயி சி*->மிG , காவி1ணி ஜிபா2

ேதாளி மாய ைபGமாக ஒவ வ.1 நிறா .

ேவG ,

“மாதாஜி, பா5கி பா@ இ5கிறாரா?” எ* ேகடா . அவ தமி7 இ.தி5கார
ேப/வ1ேபா இ.த1.

அவ6 தைல அைசதா6. ஆனா அவ இவ6 எ12

ேப/வா6 எபைத

எதி பாராதவ ேபா, வி> விெட* உ6ேள 4ைழ.1 விடா . அவ6 ெகாHச
ெவலெவல1 ேபானா6. நா> நட%, அேபாைதய அரசிய பினணி எதி?
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இவ6 சி.ைத ெசலவிைல. J ஒளிேய மா@.தி.த1. வரமி.1 ெப$ற

மக6 ககைள
ேதா*கிற1.

 Jைட மீளா 1யி< ஆ7திவிட தாகேவ இேபா1

இ.த சாமியாாி பி அவC

எD.1 பி ப5க

உ6ேள விைர.ேதகினா6. அ மா அேபா1 தா

கிண$றயி ப1ல5கிவி> அ>ப5- வ.1

ெகா.தா . அ@யா25-5 ெகா1ம<-- /5-5 காபி5- நீ ைவ5ைகயி

இவ6 ேசதிைய8 ெசால சைமய க பி %றமாக வ.தா6. ‘பா கற.தி>
வாியா தாய மா?’
இவ6 எ12

ேபசாம ெகா?5- ேபானா6. ைககDவிவி>, மகDவ நீ ,

ெச %மாக பா கற5க ேபானா6. பாைல5 கற.1 ெகா> வைகயி, அ.த8

சாமியா , கிண$றயி நீாிD1, பெபாயி ப1ல5-வைத பா தா6.

இேபா1 மா>க6 நிற அ.த ெபாிய ெகா இைல. கிண$* #$றதி

#பி.த 1ளசி மட

ம>

இ5கிற1.

-ளிபைறயி ெபாிய தணீ ெதா உ>. அத ப5க8 /வாி, கிண$றி

நீாிD1, உ6ேள ெதா நிர% ப வி>வத$- ஒ ேகா#க ேபாற ‘வா@’

உ>. -ளிபைறயி ெச* தணி இ5கிறதா எ* பா 1வி>

நைடைய ெப5கி8 /த

ெச@தா6. அேபா1 அவ கிண$றி இ.1

நீாிைற1 அ:ேகேய நீராடலானா .

“அ மா, &மி ெதால தணி இ5ேக?” எ* ெம1வாக8 சைமயலைறயி

வ.1 ெதாிவிதா6.

அ மா ேபசவிைல.
அவ5- அ*ப1 வய/5- -ைறயா1. நல உயர . -ளி1 #1 1ைட

உ>த ேகாலதி த சைட, ேவ எலா

ேசா% ேபா> 1ைவ1

ஒரமான ெகாயி உலதினா . பிற-, நிற ேகாலதி, ககைள

 தியான

ெச@தா . இவ6 -ளிபைற வாயி<ேலேய நிறா6. #$ற15- வராம பிற-

தணிைர எ>1 இ ைககளா?

Fாியைன ேநா5கி5 கா விழ8 ெச@தா ...
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அ மா உ6ேள காபி வக5 ெகா.தா . அ@யா2

பி%ற

ெசற ேபா1, இவ6 ேகடா6.

நைட வழியாக

“எ15க மா அப தணிைய ேமேல கா, வி>றா:க?”
“FாியA5- அ 5கிய வி>வதாக8 ெசாவா:க. வட5ேக ெபக6;ட இைத8
ெச@வா:க. தாய மா... ச.நியாசிக6 ெந%

ட மாடா க6. ஏனா,

அவ:கேள ெந%A அ த . அ15-தா காவி உ>1றா:க. எலா

ஆைசக6, ப.த:க6 ெபா/:கிய ெந%...”
அவ6 எ12

ெசாலவிைல. அவ மீ1 மி-.த மாியாைத ஏ$பட1. ;டதி

வ.1 வாெனா<8 ெச@திைய5 ேகடா அவ . அ மா, பிப5க , அ@யாவிட ,

“யாA ெதாியல, இ:க வ.தி5காேர ?” எ* ெம1வாக5 ேகடா .

அ@யா, “இப என ? பயமாயி5கா? என பய ? நடப1 நட5க> , நா
சதிG

பணல...” எறா . Kடகமாகேவ இ.த1.

“யாA உ:கC5ேக ெதாிய<யா?” எ.த பதி?

ஒ

வரவிைல.

“தாய மா, அவ என சாபி>வா A ெதாியல. ேகா1ைம வா:கி வ8சி5-.
த%ைட8சி> மிசினில ெகா> ேபா@ அைர8சி> வா!’ எறா அ மா.
“ேகைப மா இ5கில? அைதேய ெராேயா, ேதாைசேயா ெச@யலாேம?”
எறா அ@யா.

அேபாெதலா , இேபா1 ேபா அரசிய அறாட மனித வா75ைகயி

ம<னப> இைர.1 கிட5கவிைல எ* ேதா*கிற1. அவ6 ேகா1ைம

அைர1 வ.தா6. சாமியா

ெரா சஜி ெச@தா . ேசா*

அ@யா2

இ.தியி ேபசி5 ெகாடா க6. அ மா

வதா . நைடயி ெமைதப வைளவி உ6ள
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அைற மிக ெபாிய1 எ* ெசாலலா . அ:ேக ஒ ெபH/, அலமாாியி
%தக:க6, கீேழ உகா .1 எDத ப5க சா@2 ேமைச எலா உ>. சாமியா
பதைர மணி5ேக, ெராG

M:கேபா@விடா .

சஜிG

சாபி> வி> அ.த அைற5-

மா5-8 ெசல ெவளி%றதி ஒ ப உ>. இேபா1 அ1 இைல. அ@யா

காலமா- #ேப, அ1 பதிரமிைல எப1 ேபா தக 1, வாசைல
Kசிவிடா க6.

சாமியா , M:கினா , M:கினா , அபி உ6ேள தா7ேபாடவிைல. அ@யாதா

பா 1 வி> M:-வைத அறி.1 ஒைசயிறி வ.1 ;ட1 பாயி அம .தா .
அ.த ேநரதி அ4 பரபரபாக வ.தா6. அவ6 ேவைல ஒ%5 ெகாடபி,

இவ க6 1யரப.த காலதித -ழ.ைதையG எ>15 ெகா>

அ5க வ.தா6. மக6 ேபான ேசாக15-, இவ6 வ.1 பழகிய1 ஆ*தலாக
இ.த1. -ழ.ைத நிசா நல அழ-. /ட #. கவ>5 கக6.

எேலாாிட#

மழைல சி.தி பழ- . இவ6 விரைல ப$றி5 ெகா>

“ேபாலாமா?” எ* ேக- .

“நா கைட5- ேபாேற, நீ வாியாடா க,?” எபா6.
“தாய மா, அவ கைடயி வ.1 கடைதG

வா:கி5 ->A ேகப... எ:-

ேபாவாணா . உ5கா. பா5- கா5கா வட கத ெசா?” எ* அ4 ேப8ைச

மா$*வா6.

ஆனா அேபா1 -ழ.ைத வரவிைல... அவ6 ம>ேம வ.தி.தா6.
“அபா?...” எறா6.
“வா மா?...”
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அவ அகி பாயி உகா .தா6.
“ெவாி ஸாாி அபா, என5- வழி ெதாியல. அ:ேக வ.திடா .” ;ட1 Mணி

சா@.தவா* நிற அ மா25- அேபா1தா %ாி.த1 ேபா? !
“அ4... உ சிதபாவா?”
“ஆமா . சத

ேபாடாதீ:க மா. இவ ேபா^/5- பய.1 வ.தி5கிறா .

காேலஜில ப5கிறேபாேத ஆ .எN.எN.ல ேச .திடா. எ:க பா, நிைன8சா
கணீ வி>வா. அபேவ ச.நியாச
இப கிள பிடா...”

வா:கிடா:க. ஷிேகசதில இ.தா .

“ஏ மா, உ கயாண1ல வ.தி.தாேர? <ல... ராதா ;ட வ.தி.தா.
எலா

காவி - ச.நியாசினா விD.1 விD.1 நமNகார

எ* அ@யா நிைன[னா .

“அ மா ேபாில தனி வி/வாச . மாதாஜி, மாதாஜி
அவ:க J>5ெகலா

பணினா:க...”

பா... ெபாியபா, அைத

ேபாக மாடா:க.’

“உ:க மா5- அ.த5 கால1 ேதசிய ரத ...”
“இப ஒ,

ேபச வாணா ” எப1 ேபா அ@யா சாைட கானா .

“அபா, நீ:க ெமா6ள எதாA ெசா< அAபி8சி>:க. நீ:க எனதா

அரசியேல.1 விலகிடா? , அரசியகசி, ேதசிய A ஊறினவ . அமர . பழ/
%1/A #க1ல ேபா>5கலனா? , இ.த ேநரதி என நட5- ,

நட5கிற1A ெதாியா1. உ:கC5- எ.த5 கட#

வர5;டா1 அபா!”

அவ ைககைள ப$றி5 ெகா> ெசா<வி> அவ6 ககைள 1ைட15

ெகாடா6.
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“நா வேர மா..!” எD.1 நிற அ மாைவ தDவி5 ெகாடா6. தாய மாளி

ைகைய ப$றி “வர>மா தாய மா” எ* விைட ெபற நிறா6.
“எ1

சாபிடாம ேபாறீ:கேள அ4 மா ?”

“ாிgா நி5-1 வாசல, -ழ.ைதய வி>> ஓ வ.ேத... நீ:க நலா
இ5க, ... எ1

வர5;டா1.”

வி>விெட* அவ6 வாச< ெச* ாி5ஷாவி அம .தா6. அ@யா2

பி1 ைவத சிைல ேபா அம .தி.தா க6. 1யர

அ மா2

கQவியேபா1, அ8ச

ெதாியவிைல. இேபா1, இன %ாியாத கைம F7.தா$ேபா இ5கிற1.
எதைன #ைறக6 சிைற5- ேபாயி5கிறா க6? ேபா^ேச வ.1
#ென8சாி5ைக ெச@1
ெசறா க6.

தைடமீறி அ8சமிைல அ8சமிைல எ* சிைற

இேபா1... ேந மக6 ஆசியி... அவC5- %ாிய2மிைல; %ாியாம?

இைல. கா.திைய8 /ட கசி. ஆனா அேபாெதலா , இதைன நாக6

இலாம இேபாெதன ெக>பி?... இவCைடய ைபய J?

;ட8

ேசாதைனக6, அதிர நடவ5ைகக6, சிைற எ* பராபாியாக5 ேக6வி
ப.தா6. வாெனா< இப1 அ சதிட பாடகC

ெச@திகCமாக அவி75கிறன. பெட*

கிளி பி6ைள8

>கிறா6. அவ6 மக J

ேசாதைன, காவ, சிைற எற ெச@தியி;ட அவC5-8 ச:கட

அDதவிைல.

ஏெனனி அவ க6 உைப திபவ க6, தணி -5கிறா க6 எ* பதிவாகி
இ5கிற1. காைலயி நீரா, FாியA5- அ 5கிய

வி>... பிராமண ...

பிராமண கைள அ உைத எ* கசி கய நாகளி;ட, அத$-8 ெசய
வவ

வரவிைல. அ.த ப-தறி2 ெபாியா , எதி 1வமான ராஜாஜிG

இதய

ெதாட நப களாகதாேன இ.தா க6?... இ.த ச.நியாசி என

ெச@1விட #G ?
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அவ மாைல ஆ*மணி5-தா உற:கி எD.1 வ.தா . கிண$ற5-8 ெச*
M@ைம ெச@1 ெகா> ;ட15- வ.தா .
“யா வ.தி.தா ...?” எ* அ@யாவிட
ெவ6ைள5 ைக5 -ைட கிட.த1.

ேகடா . அ:ேக அ1 தவறவி.த

“நலா 1ர:கிW:க ேபா<5- ?”
“ஆமா . ஒ வாரமா M:காத, ஒ@ெவ>5க #யாத நைட, அைல8ச. உ:க6

மக6 தவறிவிடைத5 ேக6விபேட... அ4தா ெசானா. பா1>

ேபாகலாA வ.ேத. கயா-மாி ேபாேற” எறா .
அ மா2

அ@யா2 ேபசவிைல.

இவ6 சைமயலைற வாச$பயி நிறா6. அ மா விள5ேக$றினா . கீைத தியான

/ேலாக

ெசானா . ககைள

இர2 கHசி அ.1

 ம2ன பிரா தைன ெச@தா க6.

ேபா1,

“அ4 வ.தி.தாேளா?” எ* ேகடா . இவ க6 ஏ1

விைடயளி5- # அவேர,

“நா, நீ:க6 அ:ேக இ] க6 எ* ேபாேன. பிற-தா ெதாி.த1. இ:ேக
வ.ேத. ெர> நா6... த:கலாமா?”
“தாராளமா... உ:கைள அ1 கயாணதி பா த1.”

“ஆமா ... அப ப:களாேத. அ1 ெரா ப விேவகமாக8 ெச@தா... இப இ1
விேவக

இல. பய ... எலா

பய , ஆைச, அதீதமான ஆைச, பய ...”

யாைர8 ெசானா , எத$-8 ெசானா எ* அவC5- %ாியவிைல...
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“பாவ

அ4. இ.த வயசி -ழ.ைதைய வ8சி> தனியாக...”

“அெதனேமா, ராதா ேபானபிற-, இப இவ வ.1 அ மா, அபாA பழ-வ1
மன/5- ஆ*தலாக இ5-.”
“அ.த ைபய நலவ. ஏ ஃேபா N எைல, ெந5கA வா75ைக.
இளவய/பிவாத , J %. ெர>ேப5-

ெபா.தல. அவ அ மா அபா

ெர> ேப , ஷிேகசதிலதா இ5கா. இவ ேவ N அ1 இ1A

-ழ.ைதய M5கி> நா5K வ.திடா. என5- இப அவகிட இெதலா

ச.த ப

இல. இ:க இ5க> . பதிர தா...”

ேபச

யாேம ேபசவிைல...
அ.த ெந5க காலதி ஒ #கைத இேபா1 நிைன1 பா 5கிறா6.
இர2 #Dவ1

காசிக6.

1,5- 1,5காக நிைன2க6, மய5கமா, கனவா எ* %லராத

ராதா மா ப பாயி Nேடஷசனி வா:கி5 ெகா>ததாக5 -ழ.ைத வி5ர
Kத5கணா ெகா> வ.தி5கிறா. அ.த5 -ழாயி ெபா.திய

ஒ

கணாயி கைண ைவ1 திபி5 ெகாேட இ.தா, அழகழகாக, %தி/

%திசாக ேகால மாதிாிக6 வகிறன. வண வண5 ேகால:க6.

“பா, பயாNேகா பா5-றீ:களா ?...” அவ6 ககளி ெபாதி, -ழ.ைதேய

தி %கிறா.

ெதாட 8சியாக ெதாியவிைல. ைபயனிைல. அவேள ைவ1 பா 1வி>
ைவ1 வி>கிறா6. - -ல5-<, அ1 இ5கிற1. அவ6 பி6ைள...

பபவ, “அ5கா, ேசா* ைவ!” எ* வகிறா... பHசமி தா ைதய இைல
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ேபா>, ெபா:க ேபாற ேசா$ைற ைவ5கிறா6. அவ எD.1 காலா
இட*கிறா.

“இ1 என ேசா*? ஒ #ைட கிைட ெபாாி8/ வ@5கிறதில? மன/5-6ள

பாபாரசாதிA நினேபா? ஆதி5க சாதி - திராவிட5 -ம5கைள மிதி15

ெகா5காி5- சாதி...” எ* அ.த5 -ழாைய 1ா5கி எறிகிறா. அ1 உைட.1

சி*சி*ெவA

கணா 1>களாக8 சித*கிற1.

“அ@ேயா...” எ* கவிழி5கிறா6.
செட* எD.1 உகாகிறா6.
கனவா... கன2...? பHசமி இைல. ராதா மா இைல, -வா72 எ12மிைல.
அ.த5 -ழா@ கணா, -ழ.ைத ைவ1 விைளயாய1 உைம. அ1 கீேழ
விD.1 உைடயவிைல. வி5ரேம காகித:கைள உாி1, கணாைய
ெவளிப>திவிடா. பிற- ெபாத #யவிைல. ெவ*

1>க6.

கணா

-ழ.ைத விைளயா> தனமாக அ.த ெபாைள Jணா5கிவி> ம*பG
ெபாத #யாம அDதா.

“ேவ* வா:கி5 ெகா>5கிேற...” எ* சமாதான

ெசானா க6.

-ழ.ைத விைள2 ெதாியாம விைளயாய1.
நலெதா ேகால காய ெபா6 அழி.த1.
-ழ.ைத அ.த ஒ>5காகித:கைள விைளயாடாக பிாித1. இேபா1

இவ கC

அேத ேபாற விைளயாதா ஈ>ப5கிறா களா? இ.திரா

அ ைம அHசி5 காி15 ெகா சிைறயி த6ளியவ க6 ஆசி5-

வ.தி5கிறா க6. நா எெனனேமா நட5கிற1. கணா 1>க6
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சிதறி விD.தா$ ேபா, அதைன வண:கC

இ.த ேதச ம5கைள, வா75ைகைய

ெபா@, கப>, F1, வ#ைற இரத5கைற எறா5கிவி> அழி.1விடன.
அவ6 இேபா1 என ெச@ய ேவ> ? --லதி அவ க6 கா>
ைலயி -ெபயர ேவ>மா? ச.திாி ;பிடைத ஏ$*, நீர1 நீ விலகா1
எபைத நி&பி5க ேவ>மா?...
ஒ*

%ாியவிைல. அ.த5 காலதி ேதசா.தர

ேபாவ1 எபா க6.

எலாவ$ைறG 1ற.1 காசி5- நட.ேத ேபானா களா ! ேகத நாத , பாிநாத
எ* ேபாவா க6, தி பி வரமாடா க6 எபா க6. ஏ? இ.த அ@யப க6

க*ைப5 க5 ெகா> ெதாைட கிழிய கா1 ெசவி> பட8 சரண

;2கிறா க6. ேகாயி?5- %றப># வா@5 காிசி ேபா>கிறா க6... காரண
அQவள2 அபாய:கைளG

கட.1 ேபாகிறவ க6 தி பி வரமாடா க6...

காைலயி இவ6 வாச ெதளி5- ேபா1, மாைல ேபாட ப5த க6 /ைமGட

கிள பிவிடா க6. கஎாி8ச தீர இவ6 நீரா>கிறா6. அ>%

டேவா

சைம18 சாபிடேவா மனமிைல. கதைவ K5 ெகா> கிள %கிறா6.

ர:கனிட

K>5- ேவ* சாவி உ>.

அவ6 எ:ேக ேபாகிேறா

ேபாகிறா6.
--------------

எற சி.தைன இலாம, ெபாிய சாைலயி நட.1,

உதரகா

ட : அதியாய 21

%திய %திய கட:க6, வணிக வளாக:க6... ெந5 கக6 -ைற.1, ேவ$*ா

ெச?

வதட

‘அ@யா2

ெதாிகிற1. இளெவயி இதமாக இ5கிற1.

அ மா2 அவளிட , Jைட வி> ேபாகிறாயா, தாய மா ?’ எ*

ேகப1 ேபா ேதா*கிற1.
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எைன மனி8சி>:க... என5- எ12
எைன ெவளிேயற8 ெசாகிற1.

ெதாியல. நீ:க காய சதிய

இப

அேபா1தா ைகயி மா$*8 ேசைல ;ட இலாம வ.திப1 உண வி
ைத5கிற1... ‘காHசி’ எ* ஊ ேப விள:ேப.1 ேபாகிற1.

ஒ காலதி. இர> %ற:களி?

பி%ற

கா5 ெகா> ஒ

பசிய வயகளாக இ.தன. இப நல

சாைலயாக அேபா1 இைல... ஆனா, இ%ற:களி?

ஏேதேதா ேப ேபாட

-யி%கC5காக, J>மைன எைல5 க$க6 #>#டாக ெதாிகிறன.
ஒ ெபாிய /$*8/வ5- இைடேய ேமேல ெவைமயான MபிG
சின#

சி?ைவ8

ெதாிகிற1. சாைலயி இ.1 அ.த5 ேகாயி?5-8 ெசல ஒD:கான

வழிG , K8ெசகC

அைம.தி5கிறன. செட* இட1 ைக ப5க

பா 5கிறா6. பசிய மர:க6 ெதாிகிறன. சாைலயி எைலயி பா1காபான
#க பி ேவ<5-6, சிவ.த ெத8சிK5க6 -?:-

எD15களி ‘சிவச5தி ஆசிரம

ப/ைமயான அர. ெபாிய

ப/Hேசாைல’ எ* எDதப5கிற1. ெபாிய

வாயி< அகற கத2க6 திற.தி5கிறன. உ6ேள, மிக அைமதியான Fழ,
மாமர:களி Kமி தாைய பா1கா5இA

ப/:-ைடக6 ேபா F7.தி 5கிறன.

K5க ெதாட:கவிைல. மிக ெபாிய பர%. பேவ* வண மல களி

ேதாட .

ஆ:கா:- ஒறிர> ேப ேதாட ேவைல ெச@பவ ெதாிகிறன ... பாைதயி

அ %5-றி கா>

இல5-க6. சிவச5தி ஆலய ... கிண*... ெபா15-...

“ஆ8சி, காHசி ேரால சிவச5தி ஆசிரம A ஒ, இ5-தா . மன/5- ஆ*தலா

இ5-மா . ெரா ப அழகா, அ பாளி பதினா* வவ:கைள அைம8சி

5கா:களா . ஒநா ேபாவலாமா? வாியளா?”
ச:காி... ச:காி... நீ இ:- வ.தாயா?...

ஒ கா இ:- இபாேளா? ேக6வி படெதலா

ெபா@யாக ேபாக> .
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ச:காி... உட பிற.தவனி -> ப , ம5க6 எ* உைழ5கேவ, அ5கினிேம
நி* தவ

ெச@தாேய அ மா ?...

ெந$றியி திநீ* , கீேழ -:-ம#
கD1

ய ரவி5ைகG

1ல:-

#க#

ஒசலான, மாநிறேமனியி

ைகதறி8 ேசைலGமாக அவ6 “ஆ8சி மா!” எ*

;பி>Q1ேபா ேதா*கிற1.
ெவைமG
#%ற

நீல

சிவ% அழ- விளி %கCமாக ெதாிG ேதவியி ஆலய .

எதிேர ஒ பாதா மர , அழகிய தீபாராதைன த>கைள ேபா கிைள

பரபி5 ெகா5கிற1. அைத8 /$றி வDவDபான ேமைட அதி ெவ*

காவி 1டணி.த, சிவ%5 கயிறி ேகாத ஒ$ைற உதிராச

அணி.த

சாமியா இ5கிறா . தா மீைச இைல. ச$* ெதாைலயி ஒ>5;ைர

ெகாடக6 ெதாிகிறன.

பளபளபா@ இைழ5கபட பக6.
ப>

பளபள%மாக ஏெழ> ஆ ெபக6, ப5த க6 ெதாிகிறன . மிக

ெபாிய சலைவ5க ;டதி ஓ அழகிய விதான#ைடய மடபதி ேதவி
சலைவ5 க< எD.தளி இ5கிறா6. சாிைக5கைரயிட மHச6

அர5-8ேசைல. ப8ைச ரவி5ைக. #1
வாஹினியாக, அபய

இரதின:கCமான மாைலக6. சி ம

ெகா>1 அ6 %ாிG அ பிைக. இ.த பிரதானமான

அ பிைகைய8 /$றி, பதினா* Mகளி, மாட:களி அ மனி ெவQேவ*
தி5ேகால:க6. காயாி, சைக, 1 5ைக, எெறலா
எDதியி5கிறா க6. ஆனா அவC5- எ.த வவி?

ெகா15 ெகாதாக ெவைமG

ெபய

ச:காிேய ெதாிகிறா6.

சிவ%மாக மல க6 அல:காி5-

பிரதிைமகளி, ககைள திற.1 ெகாடா?

ெதாிகிறா6.

ச:காி5- நா$ப1, நா$பைத.1 வயசி5-மா?

5 ெகாடா?

அவேள
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எதைன K5கைள இ.த Kமி பிரசவி5கிறன?
எலாேம காயாகிறனவா? காயாகாத K5க6 தா கட2C5- எ* அ6
ெப*கிறன... ஆனா கட2C5- ம>ேம Kசைன5-ாிய K5க6, ஆைணG
ெபைணG

ெத@வ சாசியாக இைண1, உலைக வாழைவ5- ஒ

ெதாட5க15கான மணமாைல5-

பயப>

K5க6... ஆனா, மாைலக6

கசிகளி ெவ$றி8 சின:களாக, அD5- பிரதிைமகைள அல:காி5- கசி

மாைலகளாக... மிதிப>

K5களாக, %Dதியி Jசப>5 க- ...

ெநHைச8 /ைம அD1கிற1. இல5- ெதாியாம ஒQெவா பிரதிைமயி

#A

நி* மீ6கிறா6.

ெபாிய இடமாக இபதா, ;ட

இைல ேபா ேதா*கிற1. ஆனா,

பிரதான மடபதி # ஐ ப1 ேப5-5 -ைறயாம வ.திப1 ெதாிகிற1.
ெவ6ைள ேவ அணி.த ஒ பி மசாாி ேபாற இைளஞ Kைச ெச@கிறா .
அவ என ம.திர

ெசாகிறா எப1 ெசவிகளி விழவிைல.

பிரதானமான இராஜராேஜ/வாி - அ மைன Kசித பிற-, பதினா*
வவ:கC5-

அவ Kைச ெச@கிறா . ஆ:கா:- அவட Kைசைய

பிப$*வ1ேபால சில ப5த க6 நக .த வண

ெவளிப5க , திைண விளி பி நி*, பா 5-

இ5கிறன . அேபா1,
விதியாசமான ஒவைன

அவ6 பா 5க ேநாி>கிற1. ஒ<யாக, ; விD.த #க . ெவ6ைள ேவ...

கத ... கத சைட வD5ைகயிைல; # 1 ைப Kவாக இ5கிற1.
அவ #கைத பா 5-

ஆவ< அவ6 அேத இடைத8 /$றி வல

வவ1

ேபா வகிறா6. #ப5க வாயி< ெபாிய மணி தீபாராதைன எறைழ5க

/நாதமாக ஒ<5கிற1. அவ தி %கிறா. அவC

கD1மணி ெதாிய... ெந$றியி ப8ைச5-1ட...

பா 5கிறா6.
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“என மா, பா5-றீ:க?... என5-

பாதா%ல இ5-..."

“நா. தாய மா... --ல ... எN.ேக.ஆ . தியாகி.”
“அ மா..! நா /ப@யா, ெதாியல...?”
ஏேதா பிகிைடதா$ேபா மன

சி< 5கிற1.

ேபசவிைல. தீபாராதைன5- ேபாகிறா க6.
இவ அ மா அHசைல. அபா கிைடயா1. ேசவா கிராம

ஆசிாிய ெபா*ேப$ற ேபா1 இவA

ேபா@ பரா:-ச

வ.1

வ.தா. ராதா மா25- இ.தி ேபச

பயி$சி ெகா>தி5கிறா. நல க*%; இேபா1, உட ெவC1 ேசாைக

பா@.தா$ேபா இ5கிறா.

தி>ெம* ஒநா6, -ைலவி> ேபா@விடா. அ மா அHசைல

--லதிதா பின ேவைல ெச@தா6.

ேப8ேச எழவிைல. ெவ-நாக6 ெசறபி அறி#கமானவ கைள பா த

மகி78சி பிரதிப<5கவிைல.

தனியாகதா வ.தி5கிறானா? எ:கி.1 எ:- வ.1 #ைளதி5கிறா?

பிரதான ேதவி5- பி /$றி?

வ.1 தீபாராதைன #கிற1. க Kரதைட

அ:ேகேய ந>வி ]டெமாறி ைவ1 வி>கிறா Kசாாி.
ப5த கC5- அ.த Kசாாி இைளஞேர, K5கC
-:-மK, க Kர மண#

தீ த பிரசாத#

கைர.த தீ த நா25- %னித

தகிறா .

;>கிற1.

%லக6 ஒ>:கிவிடா எ.த8 /ைவG கவ 8சி ெகா>5கா1 அ@யா. ராதா மா

வி மைற25- பிற-, வழ5கமாக, கீைதப18 ெசாவா . அ மா2ட அவC
ேகபா6.
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ேயாகதி ஒ>:கியவ அ மா. ஒ -ழ.ைத ேவ>ெம*, கா.திஜிைய
தனியாக8 ச.தி1, %சனி பி மசாிய விரதைத மா$றி5 ெகா6ள அறி2ைர

ெப$றா . #தாக ஒ* ெப$றைத இழ.த ேசாக ... ஒேர வச தா...

இர2 ப>தவ , உற5கதிேலேய இைறவன ேச .தா . ேநா@, ெநா, எ12ேம
அ4பவி5கவிைல... ஆனா, அ@யா25- 1யர

இைலயா?...

%ாியவிைல.
அவ6 அ.த பிரசாத தீ ததிேலேய, கனவி மிதப1 ேபா நி$கிறா6.
ஒ ெபாிய ‘Xவ ’ அ>5கி ச 5கைர ெபா:க ேதவி5நிேவதனமாயி5கிற1.
எேலா5-

வாதா மரதயி கட சாமியா வாைழ இைல 1>கைள5

ெகா> வ.1 ெகா>5கிறா . Kசாாி ஒ வாளியி ெபா:கைல எ>1 வ.1 ெபாிய

கரயா ஒ கர எ>1 ேபா>கிறா . ப>5கைர ேவக6, சாிைக

%டைவக6, -ழ.ைதக6 எ* எேலாேம அ.த விசாலமான ;டதி பளி:-

தைரயி அம .1 பிரசாத
“அ மா, நீ:கC

உ,கிறன .

வா:கி5-:க?”

இைலயி ச 5கைர ெபா:க. ெந@ மண5- , #.திாி திராைச ெதாிG
ெபா:க. /வாமிG ப5த கC ம>

ெசழிபிைல; பிரசாத#

ெசழி%தா.

ெபா:க?ட அவ6 பயி இற:-ைகயி, ப5-5 கீேழ உ6ள /தமான
கடைப5க<, சாமியா ஒ வாளி ெபா:கைல ேபா>#, ஏெழ> நா@க6
வகிறன.

எலாேம ‘அநாைதக6’தா . தாேம ெத ெபா*5கி இன விதி ெச@G
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உயி க6. அவ$றி ஒ* ெசாறி நா@. அ1 அவசர அவசரமாக விD:கிவி>,
இA

இA

எ* -ைல5கிற1. /ப@யா, த இைலயி இ.1 ெகாHச

ேபா>ைகயி சாமியா ஓ வகிறா . “நீ:க ேபாடாதீ:க /வாமி. அ1 பசியிைல;

ெவறி” எ* ைகயா விர, “ேபா” எ* 1ர1கிறா . ஆனா அ1

/ப@யாைவ5 -றி ைவ1 ஓவர, தாய மா, த இைலயி இ.1 ெகாHச
கீேழ ேபா>கிறா6. அத$- அ1 அட:கவிைல.

“நீ:க சாபி>:க மா..?” எ* /ப@யா வ$%*1கிறா. ஆனா தாய மாைவ
1ரதி, அவ6 கா< பா@.1 %டைவைய இD15 கத1

அபேய இைலGட நDவவிட1

அவ6 ெபா:கைல

மின ெவடாக நிக7.1 வி>கிறன.

“அடாடா... நா ெசாேனேன, ேக:களா?”... ஒ,

ஆகா1 தாேய,

-ழாயயி %ைண5 கDவி5 ெகா6C:க6.”
“சாமி! ெகாHச

-:-ம

வா:கி வகிறா.
அவC5- ஒ*

->:க, கவாயி ைவ5க> ” /ப@யா -:-மைத

%ாியவிைல. மணி ெபா:க சிதறி இ5கிற1. நா@ ெவறி

தணி.தா$ ேபா ஒயி5கிற1.

“தாேய, இப உ5கா:க, ெகாHச
பாதா

பிரசாத

தர8ெசாேற, சாபி>:க!” எ*

மரத ேமைடயி அம .த அவ கைள8 சாமியா உபசாி5கிறா .

“இ5க>:க. இத இவேர வ8சி5கா...” /ப@யாவி பிரசாததி இ.1
சிறிதள2 உகிறா6. அவCைடய உ*தி, 1ணி2 எலா
ெவறிநா@, ெசாறி நா@ கதி5கிற1... இ12

ைந.1 கைரகிறன.

ஊ7விைனயா?

-< ஒ ைபயைன நா@ க1விட1. உடேன அ@யா அவைன ராயேபைட

ஆNபதிாி5- அைழ18 ெசறா . ெதா%ைள8 /$றி பதினா* ஊசிக6

ேபாடேவ>
ேபா-மா?

எ* ேபாடா க6 ‘அ மா மாதிாி’ உற5கதி பிராண

192

பசி, பனி, எலா உ8ச5 கட மரண பயதிதா ெகா>வி>ேமா? சாய%,
சிைற உணா விரததி எபெயலா ஆைச கா அைத #றி5க8

ெசாவா க6 எ* ;றியி5கிறா . ரா#ணி...? ேச! அ.த ெநH/ர

ஏனிைல?

ம2னமாக அவ க6 அ.த ெபாிய ஆசிரமைத8 /$றி வகிறா க6. ஆ:கா:ேக

நிற கா களி, வ.தி.த ப5த க6 ேபாகிறா க6.
ம2ன

கனதி5கிற1.

“நீ:க எ:கிேயா, வட5- அபேவ ேபாயிடதா8 ெசானா:க? இ:க வ.1 எதினி
நாளா8/? இபதா எ:கிG

இ.தி இல. எ:க இ5கிறீ:க? உ:க மா...”

“அவ:க அபேவ ஊ5- ேபானா:க. அHசா* மாச1ல ேபாயிடா:க இப1
வசமா8/. நீ:க எப இ:க? ெபாிய Jல இ<யா?”
அவ6 அத$- விைட ;றாம, “--ல

ேபானி:களா? பரா:-சைத

பாதீ:களா?” எ* ேககிறா6.
“என என15- வா:க ேபா:கA ெசா?றீ:க? நா உ:க மக ேபால.
/ மா, /ப@யா, இ:- எ:க வ.ேதA ேகC:க...”
அவ6 மன

இேலசாகிற1. “என இ.தா? நா ப8/ ேவல பா5-ற க2ரவ

இலாதவ. எேதா நலவ:கள அ ஊழிய
எல8ச-ேபால. இப இ1ல K2

ெச@ததி Kப.த வ8சிட

இல; ப/ைமG

ேபானா? , உ/ உண 2, அட:கல...”

இல. ெநா*:கி

கணி ெபா:க, -ர கரகர5கிற1.
“இதபா:க, விதிA ெசாறத இப நாேன ந %ேற... ராதா மா ஆNபதிாில
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இ.தப பா ேத. பிற-

- கைடசில, அ@யா அ மாைளG

பா ேத. அ.த

இ.தி5கேளவர1ல, உ:க ப@ய எைன ேநராக அ8சி, சைடய5 கிழி8சி,
அவமான

அவமான
ஒ,

பணினா. அ%ற#

இ:ேக இ.ேத. அ15- ேமலான

வ.த1. ஒேபாேன. எ1 அவமான , எ1 இD5-, எ1 த ம A
இப %ாியல. விதியி ைக எDதி8 ெச?

வா75ைக...”

‘ஏ பா, /ப@யா, ராதா மா J>5கார , ைபயலா

எ:க இ5கா:க

ெதாிGமா?...”
“அவ:க அபேவ ேநவிேல.1 ாிடயராகிடா:க. வட5ேக இமாலய ப5க ,
ேபானா:க. சிேகா

Qெமல தீவிரமா இ.தாதா ேக6விபேட.”

“அ1 எனபா?...”
“அ1வா, அ:ேக ெபாிய மரெதலா ெவ5 கா>கைள அழி8சி, பாி/த:கைள

மா/ப>1வைத எதி 1 ஒ இய5க . ‘சிேகா’னா ஒ5கிற1A அ த .

கரா5 தய:க மர ெவட வர8ச உ:கள மாதிாி ெபா பிள:க அைத

அபேய க> ஒ>, எ:கள ெவ> பினால மரத ெவ>:கA

ெசாற இய5க ...”

ெநH/ உ-கிற1 “அ@யா, ப@ய...?”
“ைபய அெமாி5கா2ல பி.எ8.. பறாA ெசானா:க அவ:க அைத இற.1
ேபானா:க. ேவற ேச.த மனிச:க யாைரG நா பா 5கல...”
“வி5ர . அ15- ஒ கயாண
“ெதாியல. இப உலகேம கிராம

காசி பணி<யா ?”
மாதிாி /:கி ேபா8சிA ெசாறா:க.

வியாபார, அத ம ெதாட % க6தா இ*5கி %8சி5-. அ15-6 மAச:க
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ஒெதாத ெதாியாம வைல5-6 இ*கி ேபாயிடா:க. எ:கிேயா இ.1

வ.1 கைட 1ற.1 ேகாழி5கறி பணி வி5கிறா...”
“அ@ேயா, அெதலா ெசாலாதீ:க...”
நிக7காலேம ேவடா

எ* ெசாவ1 ேபா, மர:களிhேட வ.1 ெவளிேய

நி$கிறா க6. வாிைசயாக8 ெச%க6 ைவதி.த இடதி /ப@யா த

ெசைப இன

க> மா5 ெகா6கிறா. அவC5-8 ெச பணி.1

பழ5கமிைல. ெவளிேய*கிறா க6.
----------------

உதரகா

ட : அதியாய 22

அவ க6 சாைலயி அைவ5ைகயி ஒ பN வவ1 ெதாிகிற1 இ.த
ஆசிரம15ேக ஒ - ப இற:-கிற1.
“வா:க ஏ*:க; நாம ேபாகலா ?”
“வாணா பா, ஒெர> நட.1 ேபாயிரலா ?”
“இப இ.த %வாத

வாணா . ஏ*:க” அவ பலவ.தமாக அவைள பNX

ஏ$*கிறா. “ேக.ஜி. ஆNபதிாி. ெர> 5ெக” எ* ெசா<வி> மகளி
இ5ைகயி கா<யாக இ.த இடைத பா 1 உகா தி ைவ5கிறா.
“ேக.ஜி. ஆNபதிாியா? அ:ெக எ15கபா ேபாவ, ? நாம மினாேய

எற:கிடா -*5-8 ச.தில %-.1 N; ப5க
“ெகாHச
அவ #க

வாய

தி பிடலாேம?”

> வாீ:களா ?”

ஏணிப5 க>பாக மாறேவ> ?

ெபாிய சாைலயி அ.த ஆNபதிாி இ5கிற1. ெவ- நாகளாக8 ெசயப>
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ஆNபதிாி எ* ெபய . ஆனா ெச* ெந:-

ெதாியா1.

சாைலயி அவ க6 வ.திற:-

ேபா1, பி$பக

பிரபல

ப$றி அவC5-

* மணி இ5கலா .

கிறிN1மN, %தா> ெபா:க எ* எ:ேக பா தா? த6Cப விழா.
ஃபிாிY, வாஷி: மிசி கிைரட எ* ந> ெத25ேக வவ1ேபா
கைடபரபி இ5கிறா க6. 1ணி5கைடகேளா, பழ5கைடயி ெமா@5ஈ5கைள ேபா ம5கைள5 கவ

பரபர5-6ளா5கி இ5கிறன. ஒ %ற

தைலயைண ெமைத விாி% எ* ம5கைள5 ;வி அைழ5- வாணிப .
இைடஇைடயி சி5க, மட மசாலா ெந J/

ெதாகC

நிர பி வழிG

உண25கைடக6. -ைப

கழிபட பிளாN5 -ைபக6... ஏேதா ேதாைச5-

இைடேய ைவ5கபட உைள மசாலா ேபா உய .1 ேபாயி5- .

ஆNபதிாி5-6 அவ அவ6 ைகைய ப$றி5 ெகா> அைழ5கிறா.
“ேய, இப எ15- ஆ/பதிாி? 2>:க!”

‘எ15கா? ெசாறி நா@; ெவறி நா@, விச

நீைர உறிHசி, நீ /ட, எ8சி#D:க

#யாம, நாயேபால” அவ6 வி?5ெக* ைகைய உதறி5 ெகா6கிறா6.
“அெதலா

ஒ,மாகா1. அதா அ பா6 -:-ம

வ8சா8ேச!”

“என5- அதிெலலா ந பி5ைக இல. #ர> %5காம உ6ள வா:க... எேதா

ச5தி உ:கைளG த6ளி> வ.தி5- எைனG
காாிய

%ாிபடல; வா:க..."

ஆNபதிாியி?

4ைழ.த1

ெச?

இற:-

த6ளி> வ.தி5-. காரண

அ.த ேநரதி ெக>பி ெதாியவிைல. ஒ பைழய J>தா.

;ட மைறபி த ேபா ஒ த>%. ஒD:ைக ேபா பி%ற

இடதி ஒ க<, ேநாயாளி ெப ப>தி5கிறா6. ெசா>
அ.த நிைலயகி ஒ ெப கவைலGட நி$கிறா6. ெபHசியி

வாிைசயாக ேநாயாளிகேளா உறவின கேளா -.தியி5கிறன . எ:ேகா ஒ

-ழ.ைத Jாி>5 க1

-ர ெசவியி விDகிற1.
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ம.தக#

உ6ேள இ5கிற1. அகி உ6ள தி வாச< /ப@யா தைல

நீ “ஒ நா@க ேகd:க. ஊசி ேபாட, ” எ* ெசாவ1 ெசவியி
விDகிற1.

“வள % நாயா, ெத நாயா ?” எ* ந N ேககிறா6.
“ெதாியல. ஆனா அ1 ேகாயி நா@!”
“என@யா ? ெவளயா>றியா? ேகாயில நா@ வள5கிறா:களா ?”
“ஏ, ;டாதா?’ எ* ேக>வி>, “அ1 ெசாறிநா@, ெவறிநா@...” எ*

#5கிறா.

அவ6 அவ சைடைய ப$றி இD5கிறா6. “ஒ,
“அப, அ.தப5க
ஆயிர

வாணா பா !”

ேபாயி சீ> ேபா>> வா:க. அH/ ஊசி ேபாட, ;

&பா@ ஆ- .”

“இபேவ அH/ ஊசிG

ேபா>>J:களா? ஆயிர

&பாG

->திட...?”

“என@யா, எகன #கனயா ேப/றீ:க. இQவள2 ஆ- A ெசாேன. ெசாறிநா@,
ெவறிநா@A ெசானீ:க. அH/ ஊசி ேபாடாதா பதிர . இப #தல

#.(* க>8 சீ> வா:கி> வா:க!”
அவ அ.த ப5க

நக .த1

இவ6 வ.த வழியி நைடைய5 க>கிறா6.

ேகாயி?5- ேபானா6, நா@ கத1, சாி. இவைன பா 1 எதைன வச
ஆயி5கிற1? இப தீ

எ* வ.த வழியி ஆயிர

&பா@5- ஊசியா? #கா?

இவ6 மாச8 ெசல2 ;ட அQவள2 ஆகாேத?
வி>விெட* கைடகCேட அவ6 நட5ைகயி அவ விைர.1 வ.1 அவ6
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ைகைய ப$றி நி*1கிறா. ைகபி இ*-கிற1 எ? %

அ.த5 ைக5- இ1ைண வ<ைமயா?

நர %மாக ெதாிG .

‘என மா? தி ப பா5-#ன எேதா பி.. உஷாA ஒ>றீ:க ? நா #.(*
க8 சீ> வா:கிேட! வ.1 ஊசி ேபா>5-:க?”
“என5- ஊசிகீசி ஒ,

வாணா@யா, நா அப நா@ மாதிாி ஊைளயி>8

சாவ, A விதியி.தா, சாவேற. என 2ட@யா !” அவ விைடேய ;றாம அவைள இD1 வகிறா.
க>5க>

இடதி ஒ ந N ெப, அவ6 ேசைலைய அக$றி, கா<ல பட

க5காயைத பா 5கிறா6. #ழ:கா?5-5 கீ7 ஆ> சைதயி கQவி இ5கிற1.

இர> /$*8 சீைலG

கிழிப5கிற1. இரத

ப5கிற1.

கவாைய ம.1 நீ ேபா>5 கDவி8 /த ெச@கிறா6.
‘ப ஆழமா #ெனட1ல பதிHசி5- பா... ஏ மா ேபாயி ெசாறி நாய5க5கிறீ:க
இ.த வயசில...?” அவ6 சிாி5காமேல கபட இடதி ம.1 1ணி ைவ5கிறா6.
“இ.த மா5-, %6ள -, ேபர ேபதிA இல. ெபாD1 ேபாகல ேநரா

ேகாயி?5- ேபாயி, ெசாறி நாய5 க8சிடா:க, ேபானா ேபா21A, நா
ேகாயி?5- வ.தவ, இவ:கள த1 எ>15கலாA இ5ேக...”
“அ1

சாிதா. வய/ எDபெத>A ேபா5கி:க. இ1 இரடாவ1

-ழ.ைத பவ . தெத>5கிற1 சாிதா..”

பHசா நறாக 1ைட1, பதமாக பிளாNதிாி ேபா>கிறா6.
பிற-, இட1 ைகயி ஊ சிG

ேபா>கிறா6 இெனா ந N.
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“ெரா ப தணி படாம வ8/5-:க மா ? நாள5கழி8சி வா:க. அ>த ஊசி

ேபா>5கலா .”

ெவளிேய வகிறா க6.
/ப@யா ஒ ஆேடாைவ5 ;பி>கிறா.
“ஏ பா, உ:கிட5 கா/ ெரா ப இ5-தா? ெபா நைடயா நட.1
ேபாயிரலாேம?”

“உ:க கால ெசபில. கால காய . ஏறி உ5கா:க..” அவ6 உகாகிறா6.
“ப6ளி5;ட வாச< கலகல%5 ;ட

இைல.

தி % ேபா1, ச:காி இ.த J>5;ைர ஒ>க6 பிாி5கப5கிறன...

ெசாேரெலகிற1...
“ஏ பா. ெகாHச

நி*1?...”

அவ தா ேபா@ வி>கிறா. J> ப5கதி அ@யப வாைழக6

இைல5-ைபக6 அல: கார:கைள இர>

இD1 ேபா5கிறன.

* ேநாHசா மா>க6, பறிக6

அவ6 வயி இ.1 இற:-கிறா6.
“த...F.” எ* ைக ஓ:கி பறிகைள விர>கிறா6.
இ>பி இ.த சாவிைய எ>15 கதைவ திற5கிறா6. J அ ைவத1ேம,

வயி* ;2கிற1.
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“உ6ள வா:க... வாபா...’ எ* திதி5 ெகா>, பி %றமி.1 1ைடப

எ>1 வ.1 # வாச அல:ேகால:கைள ெப5-கிறா6. அ.த வாைழ5

கழி2கைள உ,

மா>களி ெகாைலயி கடப.த ெசவைலG

இ5கிற1. இவைள5 கட1

அ1 தானாக J> ப5க

ேபாகிற1. உ6ேள

வ.1 பி%ற5கதைவ திற.1 அைழ15 ெகா6கிறா6. ேசைல 4னியி, இரத5
கைற ெதாிகிற1. கச5கிG

#D1

ேபாகவிைல.

ேவ* ேசைல மா$றி5 ெகா>, அ>ைப ப$ற ைவ5கிறா6. அாிசிைய5 கைள.1
ைவ1வி>, ேசைலைய ேசா% ேபா> 1ைவ1 உல 1கிறா6. அைர



ேத:கா@ இ5கிற1. அைத ந/5கி வற மிளகா@, %ளி ைவ1 அைற5கிறா6.
சைமயைல #1வி> அவ6 ெவளிேய வ.1 பா 5கிறா6. மாப அைற K

இ5கிற1. ;டதி, ெவளிதிைணயி இைல. எ:ேக ேபா@விடா?

ப5க1 மைன5க ெச:க வ.1 இற:கி அ>5கி இ5கிறா க6. ெதவி

க பி ெகா> ேபா- , சிமி

ெசகிறன.

ைட /ம.1 ெச?

ஏேதேதா வக6

“எ:ேக ேபானா, ெசாலாம ெகா6ளாம ? ஆனா, எ:கி.1 எப
வ.தா?...”
Fனியமாக இ5கிற1 கனவா, நிக7வா?
உ6ேள ெச* சாபிட2

பி5கவிைல. வாயி<ேலேய நி$கிறா6. க*1

வாய #க1ட வகிறா.

“ஏ பா? எ:ேக ேபாயிேட? நா ஒ ேசாத ெபா:கி வ8சி>5 காதி5கிேற.

ெபாD1 சாH/ ேபா8சி ஒேவள சா%டதா ேபானி:கேளா?...” ேவகமாக8
ெசா$க6 வகிறன.
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“வ.1... அ.த ஒ> J> பிாி5கிறா:கேள, அ:க யா இ.தா:க?” /5ெக*

ெநHசி கதி -திவிடா$ ேபா ேவதைன ேதா*கிற1.
“வயசான ஓமிேயாபதி டா5ட , ஏைழகC5- ைவதிய

பணி.தா . இப

வர#யல ேபால இ5- அவ படைப ப5கதிேல.1 வவா ... சாபிட

வாியா?”

“ஒர மா கிாீ8 நடதி.தா:கA ெசாறா:கேள, ச:காிA...”
“அ... ஆமா .. அவளதா நா? மாசமா5 காணல. %ற.தவ வ.1 ;>
ேபாயிடாபல...”
‘நீ #தல சா%ட வா. என5- பசி5கிதபா, ஊசிேபாடேதா எனேமா,
எனி5-

ெதாியாத பசி...”

“நீ:க அ2:கள பாதி5கீ:களா தாய மா...”
“#தல நீ பசியா*. பிற- பா5கலா ...” இைலைய ேபா> மைண ேபா>கிறா6.
அவ #க

கDவி5 ெகா> வகிறா.

ேசா* ரச , 1ைவய... ேமா ...
அவ இைலைய எ>15 ெகா> ெசகிறா. இவ6 கைர15 -5கிறா6.
அேபா1 ர:க உ6ேள வகிறா. ெபHசியி கிட.த த.தி ேபபைர பா 15

ெகா> நி$-

/ப@யாைவ பா 5கிறா. என மா, ெசாலாம ெகா6ளாம

கதவ K> ேபாயிட காலம இல, மதியான

இல, %6ள J>5-

தா ேபாயிேயாA ேபா ேபா> பா ேத, சாி வியாலயா 25-தா
ேபாயிேயா மன/மாறிA விசாி8ேச, அ:இ2 யா?”

இல. எ:க ேபாயி> வேர!
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இவ இேபா1 எஜமானனாகிவிடா. வாீ:க, ேபாறீ:க;ட இைல...
“இ2 யா?”
“இ2, அ.தகால1 ஆC. --ல1ல ேவைல ெச@தவ. ேப /ப@யா...”
/ப@யா நிமி .1 பா 5கிறா.
“வண5க#:க. நீ:கேள ெசா?:க. என இ.த இடெமலா

ெபா*பா

பா15க ேச ம அ@யா, வ8சி5கா:க. இபதா. ெசாலாம ெகா6ளாம

தி>தி>A ேபாயிடறா:க, வயிசாயி>8சி. மக ;பி>றா:க. அ:க ேபாக, .
இலனா --ல

ப5கேம அ2 அ2N தாேரA ;பி>றா:க. அ12

மாேடA இ% நட5-றா:க. என5-தாேன@யா, ெபாலா%? நீ:க எ.த
ெரயில, எ:ேக.1 வாாீ:க? என5- ஒ ேசதி ெசானா ேடசA5வ.திேபல? தியாகி அ@யா ெசா.த5கார:களா?” ர:கனி நிைல ெகா6ளாத
பரபர% ெவளிப>கிற1.

“அவ:கC5- ெரா ப ேவயவதா. இபதா அவ:க யா இைலேய?”
“அ1 சாி. நீ:க எ.1ாிேல.1 வ.தி5கிறீ:க?”
“%னா... ஒ காாியமா வ.ேத. இ.த மாைவ எதி பாராம ேகாயில பா ேத.
அ:க இவ:கள ஒ நா@ க8சிட1. ;>ேபாயி ஆ/பதிாில ஊசி

ேபா>5 ெகாடா.1விேட.”

‘அடாடா... என மா ? இ15-தா நா ெசா<ேட5கிற. எ.த
ேகாயி?5- ேபானீ:க? திநீ மைலயா? ஏகாதசி ;ட இ<ேய?...”
“இதபா ர:கா. நா ஒ,

J>5 ைகதி இல. உ ேசா<ய பா தி>
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ேபா. அபி ேபானா ேபாயி> ேபாற...”
அவ ஒ*

ேபசாம ேபாகிறா. #க உபியி5கிற1.

/ப@யா விள5- ைவ1, பிரா தைன எ* அைரமணி உகா .தி5கிறா.
“ஏ பா, நீ என காாியமா வ.ேதேன ெசாலல. அ@யா பா>5- ரNA,
எலா

வ8சி5கிறதா ெசாறா:க. ஆனா, கைடசி

இ.ேத. /த பா<?

விச

8ைச அவ:க 2டறப நா.தா

ேச.தி> A அபேவ %ாிHசிடா:க. இ.த

இட1ல, சதியமா, ஏைழ எளி/:கC5-5 கவிேயா ைவதிய ேசைவேயா

பண, அ மா ேபைர வ8சி நடத, A அவ:க எண . மால ]ேரால,
அ மா, ராதா மா உபேயாகி8ச சாமாக6, ேபாேடா பட:க6, 1ணிமணி, Jைண
எலா

இ5-. அபேவ பரா:-ச , எைன அவ:க ெந5கதிேல.1

வில5க, A பா தா /ப@யா. அ@யா, அ மா2

ேபான பிற-, இ.த ேதசத

நின8சி மனெசாHசி ேபானா:க...”
“%ாியி1...”
“எனேமா, உன5 கட1 என5- இப ெத பா இ5-. #.தாநா வ.1... அவ...
என மிர>றாபல ெசா<> ேபாயி5கிறா. இ.த இட

மி8F>

ெபாிய ஆNபதிாி, ெகN அ2N, அ1 இ1A அெமாி5கா25- ேமல
வரேபா2தா . இதபா, கிழ5கால, -> ப

வைள8சி

-> பமா ெபாழப ேத வ.1

அலா>1:க. எ15கால, அ:க பைழய ப:களா ஒ, இ.தி8ேச, அைத இ5க

வ.த சன:கள பாேத. கடபாறய வ8சி> ெவயில இபாAவ. அH/

-H/மாக இ8சத எ>1 அ>5- . காலம அாிசி ப%, கறி மீA வா:கி வ.1

அ>% வ8சி ெபா:- . திA . எெண@ காணாத # அD5-. சா:காலமா
தணி ேச.தி5 -ளி5- . ஆ %ள:க ராதிாி -8சி ேபா> கடயா தரயில

ெகடபாAவ ஒ ெபா %ள, பாவ , ெர> %6ள, இ:க திைணயில
ப>5கிேற பா... ப>15க ேப... இைதG அப இபா:க...”
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இவC5- ெதாைட க மி ேபாகிற1. “எலா இடதி?

இேத வரலா*தா மா.

நா. இப ஒ #5கிய விசாரைணயா ேந1தா வ.ேத வ.த1 , விசாாி8ேச. இ.த

இட , Jதி என5- நலா ெதாிGேம? ஆனா, இ.த ெத25- இப, மயி ர:க

ெதனல ேபா 5-! %1நக காலனி அ12

ெதாியல. மணி5;> கிட

விசாாி8ேச. அ:ேக ெமN வ8சி5கிற அ மா, அரச பாதி>8 ெசானா:க.
அ.த Jட5 கானா:க. [> W8ச J>, விதிடா:க.

, லச A வா:கி

ாிஜிNத ஆயி8சினா:க. அபதா அ:க டா5ட இ.ததா- வயிதிய

ப,வாA Kவி5கிற ெபா %ள ெசா<8சி. W8சர ேத> ேபா- #ன,

N;ல விசாாி8ேச. வா8ேம ெசானா, நீ:க விசாாி5கிற ெபா %ள, இ:க
நா? மாசமா இல. அவ:க, சிவச5தி ஆசிரம

ேபாக, A ெசானா:க.

அபேய ேபா@ த:கிடதா5 ேக6வி. நீ:க யா:கA ேகடா. நா

%னாவிேல.1 வ.தி5கிேற. அவ:க... அணேன. அப நீ:க ேவறயா?
#ன ;ட ஒரண இபதா வ.1 விசாாி8சா. அ.தெபா %ள ஒ

மாதிாிA இDதா... பளா A அவ கன1ல ஒ அைற விேப.

அட5கி5கி> ஆசிரம1ல ேபா@ பா ேபா A தா வ.ேத. அ:க யா

த:கறா%லேவ ெதாியேலனா:க...”
“/ப@யா...!” எ* ]றி>

அவ6 -ர அலறலாக ஒ<5கிற1. அேபா1 அவ

சைட உ6 ைபயி இ.1 அ.த5 கத உைறைய அவளிட
ந>:-கிற1. அவ6 பிாி5கிறா6.

ெகா>5கிறா. ைக

ேதவாீ , உய தி, /ப@யா வாதியா அவ கC5-, அயா6 ச:காி, அேநக

ேகா நமNகார:க6. எைன த:கC5- நிைனவி5- . நா இேபா1, 13
மயிர:க

Jதி, பாரதி %1 காலனி எற விலாசதி இ.1 இ.த5 கத

எD1கிேற. எ ெபாியண ராஜNதானி?
ேபா@விடா க6. அ மா2

சினண சி:கK5-

காலமான பிற- எ நிைல ேமாச . நா உ:கைள

அ4மா ெசள5கி பா 1 ேபச #ய$சி ெச@ேத. க> ெகா6ளாம

ேபா@விW க6. பிற- அண மகA5- இ:ேக இஜினியாி: காேலஜி இட

கிைடத1. ஒ J> எ>15 ெகா> அவைன ப5க ைவ5க - அவA5சைமய பணிேபாட எ* #2 ெச@1 எைன இ:ேக ெகா>
ைவதா க6. #த<

* வச

ஒJ மாயி இ.ேதா . பிற-

அவ க6 கா< ெச@ய8 ெசானதா, ப5கதிேலேய சி* Jெடாறி இேபா1
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இ5கிேற. அண ைபய ப% #.1 சி:கK ேபா@ விடா. என5அவ இ.த வைரயி?

பா1காபாக இ.த1. பிற-, நாேன ஒ ஜீவன

ேதட

ேவ, இேத இடதில, ேவைல5- ேபா- தா@மாாி சி* -ழ.ைதகைள
பா 15 ெகா6கிேற. இ.த J வாச %றதி ஒ நல டா5ட ,

வயசானவ , ஏைழகC5கான ைவதியசாைல நட1கிறா . இர2 எ> மணி5-

அவ ேபா@வி>வா . காைல பதைர மணி5- வவா . அதனா இர2 ேநர:களி

என5- பயமாக இ5கிற1. இ:ேக யாைரG

ந ப #யவிைல. என5-தி5-

இைல. இ.த5 கத கட2ட எைன வ.1 ஏ$*5 ெகா6C:க6. எைன

ேபாற ஆதரவ$ற ெபகC5- இ:ேக எ.த பா1கா%

இைல. உ:கைள

தா ெத@வ&பமாக ந பியி5கிேற. உடேன த.திேபா பாவி1 வ.1 தய2

ெச@1 ஏ$*5 ெகா6ள2 . தா6 பணி.1 ேக>5 ெகா6கிேற. அயா6, ச:காி...
-----------

உதரகா
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ஜய.தி W8ச ெதாிவித விவர:க6 இரத5 ேகா>களா@ மிAகிறன.
ெத@வ15ேக உாியதாக %னித

காத மலைர5 கச5கி %Dதியி ேத@1வி>,

அத மீ1, நா5;/ அபவாத #கைள படரவிட கயவ அர5கனாக நி*
ெகா5காி5கிறா. காவிப> மணிமாைலக6... சிவச5தி ஆசிரம

எப?

ெபத தா@, ;டபிற.தவ:க, உைழைப வா:கிடா:க. யாேம அவைள5

காபா$றவிைல. ஆA
சிைற ெசறா க6...

ெப,மாக அஹி ைச ேபாராடதி ப:-ப$றி8

G.ஜி.ல இேபா . சாபா> ெகா> வவா:க. சிேநகமாக பழ-ேவா . த%
அபிபிராய

வர5 ;டா1A கயாண

ெப ெந%தா. ஆனா?

பணி5 ெகா6ேவா ...

அவைள தவறாக ஆ பய ப>தினா,

அழி2தா. அ.த ெநைப பா1கா5க ேவ> .
/ப@யா எ:ேகா பா 15 ெகா> ேப/கிறா.

இபதH/ வச15- #ேன, -ல, மத #1 ரயி தடவாள1ல
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தைலெகா>தா. நினபி5கா?
ைமதானதி பி6ைளகைள5 ; பிரா தைன ெச@வதி இ.1 உட$பயி$சி
ேம$ெகா6வ1, ேதசியகீத , வ.ேத மாதர இைசப1 #த அைன18 ெசய

பா> ஒD5க:கC அவ தைலைமயிதா ெநறி ப>தபடன. அபD5-

ெதாியாத உைட; ேதா$ற . மாநிற தா. அவ ஒD5க5 -ைறவானவ எ*

க %6ளிைய ைவ5கேவ #யா1...
“ஏபா ?”
“/சீலா ேதவிய ெதாிGமிைலயா?”

“ெதாிG . ெரா ப 1வ5க காலதிேலேய இ:ேக வ.1 ேச.தா:க. %ச
சி*வயசிேலேய ேபாயிடா. ஒ -ழ.ைத,
வ . /சீலாவி அ5கா, வார
அ@யாG
“நீ:கலா

, வய/, அ12

ந ப N;?5-

ஒ#ைற ;> வவா:க. அ மா2

;ட5 ெகாH/வா:க. வ.ேத மாதர

நலா பா> ...”

-ைல வி> ேபான பிற-, கபட மிலாம இ.த Fழல, ஒ

1 ப பத வ8சி எறிHசா:க. ஒ தடைவ /சீலா ^25- ேபாயி> வ.தா:க

என நட.தி8சிA ெதாியல. மதியான சாபா> ேநர15-5 கிள பி

ேபாயிடா:க. அனி5- சாG:கால

அவ:கண ம>

வ.தா:க. என

நட.தி8சிA ெதாியல. வி>தியிேல இ.த சரNவதி W8சைரG , ஜான மா

W8சைரG

;பி> பரா:-ச

விசாரைண ெச@தாரா . இெதலா

என5-5

கவனேம இல. ஆனா, மாைல பிரா தைன5- மத#1 வரல. ம*நா

காைலயிேல ைசதாேபைட தடவாள1ல, எ5NபிரN வ5- தைல

ெகா>திடா .

ஆசிரமேம ெகா?A ஆயிட1. ரயி பாைதைய5 -*5ேக தா

ேபாயி5கா, விய5கால

பாைதேயார நட5க ேபாவா, விப1A

கணீ விடா . பரா:-ச

உகினா. /சீலா W8ச பிற- வரேவயிைல...”

ேபப கார:க தகவல ேபாடா:க - அ@யா;ட இர:க ;ட15- வ.1
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‘அட...பாவி...? இ...இ1 ெகாைலயி<யா? ஒ அகி ைச5 ேகாயி<ல ெகாைலகார
பாவி அபேவ உவாயிடானா?...”
“ஆமா மா. இவ /சீலா W8ச5- மத#1 சகவாச

ெந5கமாக

இபதாக2 , அவ க6 திமணைத நடதி ைவ1 ஆசிரமதி ேபைர5

காபா$*:க6 எ* ஒ சக W8ச எD1வ1ேபா ெமாைட5 கதாசி அண
ேப5- எDதி இ5கிறா. அவ:க உச.த சாதி. சநாதன5 -> ப . இவ தா7.த
சாதி. அ12

விதவா விவாகைத ஏ15காத வ:க. -ழ.ைத ேவற இ5-.

மத#1ைவ விசாரைண எற ேபாி என ெசானாேனா? அவ உசிைரேய

தியாக ெச@தா... அ>த இல5- நா.”
ஏல5காG கிரா % க Kர#

மண5- ெப எ* நிைனதி.தாேள? அத

உ6ளி.1 ேமாசமான பா8ைச %D5ைகG
ெவளியாகிறன.

“அ மா ேபாயி, அ@யா2

கரபா %D5ைககC

ஒ@.1 ேபாயி.தா:க. இவ அவ:க வரேபாெதலா

பிரமாதமா சதிய ேஜாடைன ெச@1 வ8சிபா. என5ேக ஒ,

ெதாியலனா பா:க? நி வாகேம ெகாHச

அபலா

ெகாHசமா கா.தி சதியதி இ.1

நDவி, கைறபய ஆர பிதி5- - கண5- வழ5ெகலா , அவ ேபாி தனி8

சிலைற ேச

வழி க> பி5க8 ெசா<5 ெகா>த1. எேலாைரG

ேபா>5 ெகா6C

ைக5-6

சா1ாிய:க6 ேச .தன. அதனால அ>த கைள எ>த நாதா...”
“எனேமா இ.தி எதி %8 Fழ< ஒடாம வட5ேக ேபாயிடA தா
நிைன8சி.ேத. அ@யாவிட

வ.1 நீ அபதான ெசா<> ேபாேன?”

“ஆமா மா. இெதலா ேமாசமான பபா> ஒD5க8 சிைத2களி கய
அரசிய ஆசிகளி விைள.த பயக6. ம1 வில5ைக எ>1, கட கட
இட:களிெலலா

கைடதிற.1 ம1 சாரைத ஓட விட1, சினிமா கைடவிாித
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இழி2க6, ‘க$பழி%’ எற ெசாேல உ8சாி5க8 ;சிய ஒD5க:கைள

பதிாிைகெளலா ‘மHசளாக’ மாறியதா /தமா 1ைடதன. (ஏ) சினிமா:கற

#திைரதா பணைத அ6ளித A, இ.த ெசைன பன1 சாைல,
ைல#5-க ெளலா விள பர:க6... மத#1, மயி நீபி உயி வாழா5

கவாிமானானா . என5- உயிைர வி>வ1 ேகாைழதன A பட1. மழைலப6ளி

இ.த1. அ@யா இ.த நாளி ப5கதி இ.த -ப15 -ைச பி6ைளக6

;ட வ . அ1 அ மா வ.த காலதி மழைலப6ளி5-5 -ைச5 -ழ.ைதக6
வவதிைல. ஓரள2 வசதியாக இ5-ழ.ைதகC

-ழ.ைதக6 வ.தன. எலா5

ெவளிேய இ.1 தா வ.தா க6. ேதாட5கார, காவலாளி

யா5-ேம உ6ேள -> ப

இைல. அேநகமாக த:-

W8ச கC5- ம>ேம வி>தி. அ1 அ மா இ:ேக வ

பி6ைளக6,

நாகளி -ழ.ைதைய

வி>வி> வவா க6. அ1 தானாக ஆபா5- . அ4/யா W8ச , நா,

ஆ]சி இ.தா அ1 அ:ேகேய இ5- . தி> A ஒநா6 வியாலயாவி

ெவளி%ற8 /வாி, எைனG

அ4ைவG ப$றி, ேக<பட

ேபா.தி8சி.

அ1 /ப@யாA எDதி, “நா:க %திசா க5கிட ேஜா தாA:க”A பா>

ேபா.தி8சி. -ழ.ைத திைக8/ேபாயி பா5-றபல...
“நல ேவைளயா, நா காலம Fாிய உதி5-

ேபாேத நட5க ெவளிேய வ.தவ

பாதிேட. ஒடேன உ6ேள ெகாட5- ேபாயி ேத:கா மைடய5 ெகா>

வ.1 அழி8ேச. ேநரா பரா:-ச1 J>5- ேபாேன. உ6ளாறதான அப
J>? அவ:க ச சார , வாசல ேகால

ேபா.தா:க. ‘இ.தா:க மா,

மத#1கிட யாேரா ெவளயானா:க, அ.த ெந%ல அவ உசிைர5
->தா. இப ஏ:கிடG

அேத ெவளயாட ஆேரா ஆ>றா:க? நாெனா,

உ/ர2டமாேட. சதியத நி&பி5க, -த

ப,றவ:கள5 ெகா> வர

என5- #G . ஆனா, ச ப.தபட, ஒ அபாவி தா@5- அ1 ேகடாக #G ?
எ* ெசா<வி>, /ணா ைப எ>1 நாேன அழிேத. அ>த நாேள கா

க>தாசிய நீ> இ:ேக அ@யாட வ.1 ச பிரதாயமா8 ெசா<>
ேபாேன...

“அப ேபானவ, இ.த படண1 மைண இப வ.1 மிதிேபA
ெகாHச#

நிைன5கல...”
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அவ -?:கி5 -?:கி அDகிறா.
“அட... /ப@யா? /ைபயா? என இ1? ஏ பா, ஏேதா நட.தி8சி. அ15-
ேபா@ இQவள2 வதப>ற? அ1 பிற-

வச1ல அவC

இ:- வ.தி>தானி.தா. ெர>

%ச ;ட ேபாறதா8 ெசா<> ேபானா. அ@யா

இற.தேபா1 அவ ேபபாில ‘தியாகி’A க>ைர எDதியி.ததா நி5ெகலN
டா5ட ப8சி8 ெசானா, ;ட1ல...”
அவ ேதறி #கைத 1டா 1ைட15 ெகா6கிறா.
“தாய மா, நா இப ேபாேற. மணி5;> ப5க1லதா பைழய ஆC,

ராம<:க A, அ:க த:கியி5கிேற. நா வேர, நாைள5-. நீ:க ம*5க ஊசி
ேபா>5க, ” எ* ெசா<வி> எD.தி5கிறா.

“இரபா ஏ, இ:க ரா த:க5;டாதா? இப ;ட அவM* க>வா:கA
பயமா?...”

“பய.1கி> ஒடல. இA

ெகாHச

விவர

விசாாி5க ேவயி5- வேர...”

அவ ெசற பிற-, அவC5- ைகயகல இைள விரயத ஒளிதிாிG

அைண.1விடா$ேபால இ5கிற1.

பரா:-சதி அசாதிய வாதைனகளா ம>
ச:காி விசயதி?

அவ காயப5கவிைல.

காயப5கிறா.

‘அயா6 ச:காி’ எைன உடேன வ.1 ஏ$*5 ெகா6ளேவ> ;

பா1காவ<ைல...
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அப எறா, இவ அவைள திமண

ெச@1 ெகாடானா ?

வரதசைண5ேகா எத$ேகா அவைள இ ைசப>1பவ இைல. இவைன8

ேச .த தாG அபபடவ6 இைல. நிைன1 பா 5கிறா6. ச:காியி

கDதி தா<8சர> இ.ததாக ெதாிய விைல. ஒ சி* மபவழ மாைல

ம>ேம ெதாிG . கD1 இற:காத ரவி5ைக; விலகாத மாறா%8ேசைல. தைல%,
ெதா:கா1. இD1 ம உ>தி இபா6...

அவ ம*நா6தா அவைள ஊசிேபாட, வ.தைழ18 ெசவதாக5 ;றி

இ5கிறா.

ஆனா, ஒகா வவாேனா எ* வாச<ேலேய நி* பா 5கிறா6.
ஒ>க6 எ>த பிற- அ.த J> இ5கப>கிற1.
-ழ.ைதேவ? வகிறா.
நைடயி ேசா 2. எேபா1

ேபா சிாி% இைல; ெபா:கி வ

இைல. வ.1 வரா.தா திைணேயார

-.1கிறா.

ெபமித

“ஏ பா, ேசா வா இ5கிற? நீ இப இ.1 நா பா 5க<ேய ?”
‘தல ேநா21 மா. W வா:கி5 -8ச. ம.1 கட5கார ஒ மாதிைர ->தா
ேக5கல...”
“ஏ பா..? உ:கள பாதாேல இ5கிற 15க பற.1 ேபா- ? பனி ெவயிேலா ...”
‘இனாவா ? [ேல ஆ
“ஏ, உ:க ச சார

இல. மேச ெசாியி<:க.”

இ<யா?”

“அவ மவ ஆேடா> ேபாயி -.திகினா...”
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“ஓ, மகA5-5 க<யாண
“ஒ %6ளG

ஆயி>தா?”

கீ1!”

“மக ேவைலயாயி5கிறாரா?”
“கீறா இசினி ேவல...”
“அப ச.ேதாச சமாசார தா. நீ:க எ %>5 கடப>, ெபா, %6ளய

ப5க வ8சி ஆளா5கி நல ெநலைம5-5 ெகாடா.தி5கிய ெபா, ெபாி...ய
ஆNபதிாில ேவல பா5-1, அபா25- ஒட % ‘/கமிலனா, பா5காதா?”
அவ ேபசவிைல. சிறி1 ேநர

ெமளன .

‘அ மா, உ:கள5- %>>5கிற, நா:;ட எதினிேயா தபா ெநன8சி>கிற.
இ.த மா, அைம8ச %6ளிய 2>, இW வ.1 -.திAகிேதA. ெபாணா21,
%6ளியா21!”
இவC5- ஒ*

ேதாறவிைல.

‘உ:கிட ெசாற15கிணா மா; ச5கா ஆ/பதிாி ேவல வ.தி8சி. என5- ஒ
ேநா2னா, ேபாயி வயிதிய

பா15கலா ... இப... அ.த ஆ/பதிாி வாச?5ேக

ேபா2ற15கில...”
“வார

ஒ தபா உ:கள வ.1 பா5-றதில?”

“அ1

ேப8ச 2> மா. நா. ெநன8சா%ல அ1 இல. ேபான வார

கயாண

க5கிேறA ெசா<8சி. நா ஒ,

வ.தி8சி. நா,

ேபசல. அ.தபய இனா

ெசHசா ? ப5கிறபேவ, லQ2A ஆயி அபA5- ெதாியாமேய
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க5கிடா. ெபா,;ட ெபாி...[> %ச ெபாHசாதி ெர> ேப

ேவைல5- ேபாவ, . அப வ.1 ஆயிய5;%>றா. இவ, மணத>
ேபாறா... தனி [>தான வ8சிகிறா:க? அபா, நீ:க வா:கA ;%டல.
ேபா மா...”
-ைறேய ெசாலாத மனித. த ம5க6 கைடேதற ;ைழயாகி எ:ெக:ேகா கவ>

ெதாியாம %-.1 %ற படவ. அவA5காயப5கிற1.

த மான உண 2,

“ஆேரா ஒ ெபாி... டா5டரா . வய/ அ பதா2தா . இ1. ேதைவயா மா? எ:;

ைபயேன ஒத ம.1 கைட வ8சிகிறா, கேடாெம ப5க . ‘மாமா,
எகிேற’A விசாாிப. இ1 எபவாA

வ.1 கடா, ேக< ேப/வா. ஒ

அH/ சவர அ இயா ேச1 வ8சிகிேற. ெநல பயா ஒ க<யாண

வ8சி, ெகட5கலாA ெநன8ச1 ெகனாவாK>1.”

க

“நீ:க க<யாண15ேக ேபாவ<யா?”
“நா %6ள[ல ேபாயி, எ ச சார

ைகயில அத5 ->ேத... ஒ சவர ேமாதிர ,

,சவர ெசயி. ஒ சவர கா15- ெதா:கடாA , Kமாதிாி ேதா> .

என5- ெதாிHச ேச> கடயிலதா சீ> ேபா> வா:கின. %6ள க<யாண

ேபாவல. ேபர %6ளி5-5 கா1 -1 ைவபா:கA ெநன8ேச ஒநா ப@ய

கால வ.தா. %6ள பா15க, . தனி ஆ> வ8சிகிேறA இ>கிA ேபானா.”
“நீ:க ேபாக<யா?”
“ஒ வா ேபான. ந ம %ரவல அ@யா [>5-5 ;டதா ேபாவ. அ:க

இனானா?

க8சிA ஒ மவாதி உ>. ஒடேன ஃேபா ேபா> சீ>

வா:கி5 ->தா:க... அ:க மதி5கலனா5;ட, அட ேபாA 2>டல... எ

ச சார கிறாேள, அவ5- ஆமில. எ:க ெசா.த ஊ, தி8சி ப5க , சிமி
ஃபா5டாி5- ப5க . மான

பாத சீம. சிமி பாடாி க>றப அ:க ேவல

ெச@யிற ப:காளிேயாட சட ேபா>> அ8சிேட ேபாசில
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ெசா<>வாA ஒயா.ேத. இ:க அப ^5ேகா காி ஏச> ஒத இ.தா.

அ2ாிட

ட ெசமேப. அப உ> வ.த மணா:க நாA.

ெசம5கிற பய?வலா

-பாAவ கட ெபா %ள சாவாச#

ட

வ8சிபாAவ.

நா... இத இ1 ேபால, இப ஏ.ஜி. ஆ/பதிாி கிேத, அ15- பினால, ஏச>

அ@யா ஆ>. நாG>... ராம ேபா>> ெசDபாபா... ] சிகெர> ஒA

ெதாட மாேட... கால ெபாி...ெகண*. அ1ல தணி எற8சி5 -ளி8சிேப.

வாரதில ெர> வா, சினிமா5- ேபாவ. எ .ஜி.ஆ . பட னா, ெமாத

ேபாவ... க<யாண

கா8சிA ெநன5கல. அப, இவ க<யாண:க %ச

ெசதிடா. ஆமிலாம தா இ.தா. அப, ரயி பால
எலா ெபா %ளக ;ட2

%திசா க>றா:க.

ேபாவா வவா. நா அ ப1 கிேலா

ைடய8 ெசம.1

வல ைவேப. -ேடானிேல.1 வாரப, பாபா ஒ நா. ராதிாி
ெபா %ளகேளா> சினிமா ேபாயிகி நாA
இவகிட வி

அ>தா2ல -.திகிேற. எவேனா

பணிகிறா. அG1கிேன ெவளிேய ேபாயிடா. அபால, ம5யா நா ேபாயி,
நாHெசான, உனிய கயாண

பணிகிேற ச மதமாேன.

“நாG> சா5- ெரா ப ச.ேதாச . “மணா:க, நீதா நல மனிச. நீ ெவ*
மணில. த:க5 க!”A ெசா<, அ2தா இ(* &வா ெசல2 ெசHசி,
திநீ மைல5- இ> ேபாயி க வ8சா. அவ, அவ:க Jல ேவல ெசHசா.
நல மனிச. ^5ேகா காிGமில. அ2, அ.த மாலா Kடா:க. [ைடG
இ8சிடா:க...”
“/வேராேடாA

ெசா< அD” எ* மன8 /ைமைய5 ெகா>கிறாேனா?

“அவ இப, %ச ெபாிசில, வசதியாகிற மக [>தா ெப /கிறா. மமக

ெபா, ட5-%5-A [>5-6ளாறேவ ஷூ ேபா>கிA தNஸா%Nஸு

இ:கி^சில ேப/றா. ‘ெச2.தி, உA- இ1 ேதவயா? யா யாேரா, எசமாA:க,

[ல, ச பள15- ேவல ெசHச . அலாேம நனி வி/வாசமா கீறா:க. ஆனா,

ெபதவ:கள ேவல5கார:கA ெநன5கிற எசமாAவ ேதவயா? வா, ேபாவலா ’ன.

அட, ேபா@யா, ந ம %6ளி:கதா. என5- ஒ,

ெகாறயிலனிடா. ெபத

213

%6ளி: கேள ந ம மதி5கல. ேபர%6ளி:களா மதி5கேபா21?... சாி, வார மா.
உ:கிட ேப/ன. தலவ< ெகாறHசா ேபால கீ1... வார மா...”

“ஏ@யா, ெகள பிW:க? அப தனிேய சைமய பணி சாபி>றீ:களா?”
அவ தி பி பா 5கிறா. “இல, நாA

தனியாதா இ5கிற. அட, வயிசான

கால1ல, ஒ பி ேசா*, தணி நா ->5கமாடனா? ஒ கHசி, கசாய
எ1னா? ...” அ.த8 சிாி% எ பா 5கிற1.

ைகெய>15 - பி>கிறா. “ஒ:க ெநல ம/ %ாியி1. எனி5கா?
ேபானா, வார, வார ெபாி... மா?” எ* ெசகிறா.
ெபா@G

கள2

பிற5கவிைல.

உலகி, இன#

வHசக# , கHசி5கிலாத வ*ைமயி?

2G.1

உட?ைழபி?

பாி/த:கC தமான உண 2கC , ேந ைமகC

இ5கிறன. கா.திஜியி சதிய வா7ைவேபாலேவ இ.த மணா:கயி

வா72

சதியமான1தா. இ.த சதிய அபனி பர பைர, ெபா@ ைமகளா

கவரப> அ.த மாைய யிேலேய #D-கிற1. ராதா மாவி ைபய எப

இபா?
.....
அ*

ம*நா6 காைலயி?

/ப@யா வரவிைல.

ஆNபதிாி5-5 ;ேபாக நி8சய

வவா எ* ந பிய1

மாைல ஐ.1 மணி5- த ேஜானாைபGட வகிறா.

நட5கவிைல.
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“வாபா, ேநதி<.ேத எதி பா தி.ேத. ஆ/பதிாி5- ஊசி ேபாட
;> ேபாேறA ெசான ெநன%...”
“...அடடா... மற.1ேபாயிட. இப ெகள %:க ேபாயி ஊசி ேபா>>
வ.திடலா ?”

“அட... அெதலா
“அெதலா#

வாணா . நீ இப உ5கா. ஒ W ேபாடா.1 ->5க>மா ?”

வ8சி5கீ:களா?...”

“நா சாபி>றதிலனா?

வ8சிேப. யானா?

வ.தா ெகட5க> A

ஒ 1ா6 பா5ெக...”
“அெதலா

வாணா . அப உ:கC5- இப ஆ/பதிாி5- ேபாக வாணாமா?”

“என5- ஒ,

ஆகா1. ஒ ஊசி ேபாடா8சி, ேபா1 . அ பா6 -:-மேம

ேபா1ேன, ேக5கல. சாி, நீ:க எ:க ேபாயி என விசாாி8சி:க?...”

“எலா

விசாாி8ேச... நா பாவி, பாவி, மனி5க #யாத பாவி!” எ*

தைலயி அ15 ெகா> #கைத

5 ெகா> வி #கிறா.

பி மசாிய . அ1 ஒD5க . என ஒD5க ?
“நா எ:ேக ேபா@ இ.த மகாபாவ15-5 கDவா@ ேத>ேவ ? உய -றி

தீபமாக எைன நிைன1 இ*மா.தி.ேத. -ழியி விD.தி5கிேற. அ.த

தீப

ெப.தீயா@ எைன8 F7.1 க5-கிற1. எ:ேக ேபா@ இற5கிைவேப?

காவிப>, மHச6ப>, Nபக , உதிராச , திநீ* -:-ம , ச.தன
எலாேம கைற பி1ேபான, சீ7பி1ேபான ச
விட1 தாேய, இைத5 கீறி யாேர ைவதிய

க அைடயாள:களா@

ெச@ய ேபாகிறா க6?
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தீவிரவாதிகளா? ெவ ->5 கார களா ?...
“கைடசி காலதி பா%ஜியிட , அெமாி5க பதிாிைக5- ஃேபாேடா எ>5-

ெப ஒதி வ.1 ேகடாளா . அ,-> வ.1விட1; உ:க6 அஹி ைச

ெநறி தா5- பி5-மா எறாளா . உ> - அ,-ைட ேபாட வபவ,
கைடசி நிமிடதி மன

மாறிவிட #Gம. அ,-ைடவிட அஹி ைச ச5தி

வா@.த1 எறாரா . அ* மாைலேய, அவைர8 /> ெபா/5கிவிேடா ...”

#த நா6 மணா:கயாகிய -ழ.ைதேவ?, காய ேசாக#க15-

இத$-

ேவ*பா> இைல எ* அவC5- ேதா*கிற1.

“அ மா, ச:காிைய 115க வைத1 அழிதவ நா, நாதா. பாவி, ஆ

எற கவ , இ*மா%. அக:கார . சா.தி, சதிய , அஹி ைச, பிர ம8சாாிய
எலாேம ஆ அக:கார:க6... இவA5-தா பிர ம சாாியமா? அவC5உ>. ஆனா, இ.த ஆ வ5க
எனிட

%க<ட

அவைள வி>வதிைல. அபைலயாக

ேகடா6. ஒ ெபணாக பிற.த -$ற15காகேவ, ...

ஐேயா, ஐேயா” எ* அைற.1 ெகா6கிறா.
அவ6 அவ ைகைய ப$றி இத

ெச@கிறா6. ெந$றி ெபாைட தட2கிறா6.

“த பி, நீ ெதாி.1 ெச@யல. வதபடாேத. எ12

ந

இ8ைசயி நட5கவிைல.

விதியி ைக எ* நீதாேன ெசானா@? ஆ*த ெகா6...”
------------

உதரகா

ட : அதியாய 24

--லதி இ.1 ெசற /ப@யா, %ேனயி ஒ வியாலயதி இ.தி
க$பி5க8 ேச .தா. தமிழ அதிகமாக வசி5-

ேபைட ஒறி, ஒ J>

மாயைறயி -யி.தா. அவ க6 தா அ.த ப-தி5-8 ெசா.த5கார .

கீ7தளதிதா ச:காியி அண -> ப

இ.த1. வாயி%ற

கடைப5

க வர.தாவி மரதாலான மாப வரா.தாவி இ.1 ேநராக ெத25-5
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-ழ.ைதக6 ேபாக #யாதப, க பியழி பா1கா%
J> பி%ற

ெசல, பி%ற

கத2

இ.தன. அ.த

#$ற15-5 ெகா> ெச?

இ.தன. அ1 மராதிய த பதியி ப-தியி இ.த1. #$றதி

பகC

தகர5-ைசகளி சில எளிய -> ப:க6 இ.தன. இைடயி ெபாிய ெபா1

தணி  ெதா; -ளி5க, 1ைவ5க வசதிக6. /ப@யா அ.த ப-தியி இற:கி

த ேதைவகைள நிைறேவ$றி5 ெகா6வா. ேம தளதி ெபா1வான கழிபைற

வசதி இ.த1. கீ7தள #$றதி?

அ.த வசதி இ.த1. ச:காியி -> ப

-யி.த ப-தி # ;ட , ஒ ப>5ைகயைற, சைமய, சாபா>5கான ;ட ,

-ளிய, கழிபைற வசதிக6 ெகா.தன. அவ க6 #$ற15- வரேவடா ,

எறா?

ேம தளதி? , கீ7 தளதி? ேவைல ெச@த ஹீராபா@, அவ க6

J> 1ணிகைள #$றதி 1ைவ1 உ6 வரா.தாவி உல 1வா6.
ஏ$ெகனேவ ஒ F> விD.த உண வி இ.த /ப@யா, அ5க ப5க

தமிழ

-> ப:களி ேப8/ வா ைத ைவ15 ெகா6ள5 ;ட5 ;சியி.தா. அவ

க$பித வியாலயதி மராதி ெமாழி பிரதானமாக இ.தா? அ.த ெமாழிG
அவA5- ந- ெதாி.தி.தா? , அவA5- அ.த பிரேதச#

ப5கவிைல. அவ க$பித வியாலயதி இபால
அவ அறாட நியம:கC5கபா, எ.த திைசயி?

ச

க#

அ.நிய

பதா க6.

கைத8 ெச?தியி5க-

விைல. தாேன த உணைவ அேநகமாக தயாாி15 ெகா6வா. ெரா, கா@,
ப%... NடQவி இைத தயாாி18 சாபி> வி> ேபாவா. அ:ேக காைல,

ஏழைர5- ஒ ப-திG , பி$பக இர> மணி5- ஒ ப-திG

- இர>

அ>5-களாக ப6ளி வ-%க6 நைடெப* . ேமதள1 த பதி அ5க கதைவ

K5 ெகா> மாைல ேவைளகளி, பஜ, Kஜா எ* ேபா@ வி>வா க6.

அவ கCைடய மக6 ஒதி ேகாலாKாி இ.தா6. இர> மககC

ெவளிநா இ.தன . இரா,வ

ெதாட பான கண5- தணி5ைக அ?வலராக

ேவைல பா 1 அவ ஒ@2 ெப$றவ . அ.த அ ைமயா J<.தப ப1

மராதியி எ .ஏ. பட

ெப$றவ . அவ க6 அவ மீ1 அளவிற.த அ% கா

னா க6. ‘கீ ’ ‘க’ எ* ஒ$ைறயாக இ5- அவA5- அ.த அ ைம சி*

கிணதி ஏேதA

ெகா> வ.1 ெகா>பா6. அவ க6 ேகாலாK5-

ேபா- ேபா1, வாயி # கத28சாவி ஒைற அவனிட
அவA5- ெதாிG ேபா1, ச:காியி அணA

ெகா>1 ைவபா க6.

அணிG

ேவைல5-
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ேபா@5 ெகா.தா க6.

* வயசி ஒ ெப -ழ.ைத. இA

ெபாியவனாக ஒ ைபய; ைக5-ழ.ைத எ*

ெகாHச

* -ழ.ைதக6 இ.தா க6.

அண க*பாக, தா யாக இபா. மைனவிG

பமதா. காைலயி

எடைர மணி5- அவ க6 ைப5கி ேவைல5-8 ெசவா க6. ைக5-ழ.ைத

ச:காியி இ>பி இ.1 அD . பிற- டாடா ெசா? .
இெதலா

ெசவிவழி5காசிக6 தா . # ;டதி ஒ க< ெபாிய மா,

ப>திபா . ந<.த -ர< அவ6, “ச:காி, %6ள ெதால என

பணி5கா பார மா, #கா, எனிய இப8 ேசாதி5கிறிேய?” எ*
%ல %வ1 ெசவிகளி விD .
அவைனG

ெகா6C
அ.த

அறியாம, அ.த5 -> பதி உ6ள ச:காி யா எ* ெதாி.1

ஈ %... -ேயறிய1 எ* இேபா1 ேதா*கிற1.

* வய15 -ழ.ைத அேகG6ள ஒ பாலபவன15- ேபா@5

ெகா.த1. ஐ.தா* J>க6 த6ளி உ6ள அ.த மழைல ப6ளி5-5 காைலயி

அ மாேவா, அபாேவா ெகா> வி>வாேரா, அல1 ஆயா யாேரA

இ.தா கேளா? ஒநா6 மதிய , ச:காி இ>பி ைக5-ழ.ைதGட இ.த5

-ழ.ைதைய ப6ளியி இ.1 அைழ1 வ.தைத அவ பா தா. அவ6 தைல

-னி.1 நட.தா6.

அ.த5 -ழ.ைத ‘பா’ எறைழ15 ெகா> ேமேல வ . -ழ.ைத ெபய
பவானி. “பவானி கா@காேதா ?” எபா .

தாதா “மீ ேஜQலா” எ* அ1 மராதியி பதி ெசா? . த கவன
சிதற5;டாெத* அவ கதைவ ஒ5களி15 ெகா6வா.
மாைலயி சில தமி7 மாணவ க6 அவனிட
எேலா

வ.1 இ.தி க$*5 ெகாடா க6.

ைபயக6. ஒ தடைவ அ.த5 -ழ.ைத அேபா1 அவ அைற5-6

வ.த1. “பா இேல?”

“இல. அவ:கலா

ஊ5- ேபாயி5கா:க. நீ இப சம தா, நல
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பி6ைளயா5 கீேழ ேபாயிட மா, கிளாN நட5-தில?” எ* அAபி ைவதா.
அேபா1 -ளி கால . வி>% நாக6. J>5கார க6 ஊாி<ைல. அவ
அைறைய ஒடைட அ18 /த

ெச@தா. ேபா ைவ தைலயைண உைர, சைட

எலாவ$ைறG கீேழ ெகா> ெச* ேசா% ேபா> 1ைவ1 பிழி.1
வி> நீரானா. சிெல* நீராவி> வைகயி கீ7தள1

சைமயலைறயி இ.1 -ழ.ைத அல*

ஒ< ேகட1. ‘ஒ,மில...

இதபார மா...’ எற சமாதான:க6 எ>படவிைல. தாளாத ேநாவி, -ழ.ைத
15கிற1; தவி5கிற1. அவ ேமேல 1ணிைய5 ெகா> ெசைகயி பி வாயி
கத2 திற.த1. ஹீரா... ஹீரா...? யாமிைல. அவ6 அலறி %Dவா@ 15-ழ.ைதைய எ>15 ெகா> #%ற

ேச .1 அDத1.

ேபாைகயி, ெதா -ழ.ைதG

“-5கைர இற5கி>, பைப எ>தி.ேத மா, சீலய%8சி இD1 வ %
பணினா. அணி அவC5- வயி* ம.தமா இ5-, உட % />1, ரசHேசா*

த2ர எ1
ேவா,

->5காதA ெசா<> ேபாயி5கா:க காலம எ.திாி8சி ேபடா

ேச2 ேவா, A ெதா.தர2 ப,னா. ெர> கிண1ல ேபா>5

->ேத. தி:கிய2மில. வாாி எற8சி5கா... இப ைகப% இ>5கிேல.1

நDவி, இவைகயில ெகா8சி... ேத:காைண ஒறHசி ெகட5-. என
ப,ேவ...” எ* ச:காி பிரலாபி5-

-ர< விசிறி5 ெகா.தா6.

“இப %6ளிகள 2>%> ெபாிச ம>

;> இ2:க ேபாயிடறா:க.

ச:காி, ேதாசமா2 இ5கில, K/. வாக,, பா விசரேற...”
அ.த ேநரதிதா அவ ெசறா.
“என மா? என ஆ8சி?...”
“அேத. அத. பப5 ெகாடா. அ>பி ேல.1 ெகாடா...”
“அ ெசபால, ேக5-றவ:க என ெநனபா:க? அ மேயாட 15கிாிதன
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அபிேய வ1?” எ* பா பா@.தா6.
“அ மா நீ எ15- இபி எலா

ேப/ற? %6ள5- வ< எாி8ச...”

ேதாைச மாைவ எ>1 வ.1 அவ6 ேபாட #ைன.த ேபா1, அவ பாயி
ப5கதி உகா .தி.த -ழ.ைத பவானிைய பா தா.

%ற:ைக, பிH/ விரக6, மணி5க> பி%ற , #ழ:ைக5 கீ7ப-திகெளலா
சிவ.1 ரண

ப.த1. “ேதாைச மாெவலா

ேவணா . சி தணி

ெகாடா:க... இ:க, ஐN வா:கி>வேர!” எ* அவ எதி ப5க

கைடயி இ.1 ஐN 1>க6 வா:கி வ.1 தடவினா. பிற- அவேன
டா5டாிட

இ.த

1ர5கி8 ெசறா.

அவ பா 1வி> “நலேவைள, -ளி .த ஐN ைவதீ க6” எ* ெசா<,

களி % தடவி, பா1காபாக ஆ:கா:- ம.11ணி ைவ1 பிளாNதிாி
ேபாடா . ைகயி ஒ சா5ேல ெகா>தா .

“யா ெபத %6ளேயா ? சமய15- வ.1 உதவி பணின. இேலனா, என
ெச@G

அ1?... அ2:க ெர>ேப

ெபாி %6ளய5 ;> ஹாயா ^2A

ப பா@ ேபாயிடா:க. நாள5கி மதிய வரா:க. த பி சமய1ல உதவின...” எ*
நறி ெசானா6 ெபாியவ6.
இபதா பாிசய

ெதாட:கிய1. ம*நா6 ப பாயி இ.1 வ.த மக,

காதி.1, இவ வாசகசாைல5- ேபா- ேநரதி வாயி< மகCட
நிறி.தா.

“ெரா ப ேத:5N ஸா ! நீ:க தமி75கார A இபதா. ெதாிG . அ மா

ெசானா:க. ெரா ப ெரா ப ேத:5N ஸா . ேரால விD.தாேல கவனி5காம

ேபாற கால

இ1... டா5ட5- என ஆ8/ ஸா ?”
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“ேநாேநா... அெதலா ஒ,மில. நீ:க ஒ,

->5க வாணா . பாபா,

எபயி5-?” எறா.
“அ:கிC5- ேத:5N ெசானியா?... நீ:க சா5ேல வா:கி5 ->தீ:களாேம?
ெரா ப ேசட ஸா .”

அவ உ6ேள அைழதைத ெமைமயாக ம*1 வி> ெவளிேயறினா.
ெபா6ளி5 ெகா%ள கிள பாம F>5காய

எறா?

ஆறிவிட1. அதிக

சிவபிைல

இள. ேதா< ேத:காெயெண@ பளபள5க -ழ.ைத வவா6.

இத$காகேவ அவ மிடா@ வா:கி ைவதி பா; ெகா>பா.
ப1 நாக6 ெசற பி ஒ நா6, ெவயி ப>

ப, ெபாியவ6 வாயி?5-

ேநராக5 கா< எெண@ தடவி5 ெகா> உகா .தி.தா6. அவ ஏழைர5-8
ெச*வி>, பதிெனாறைர இைடேவைளயி வ.தி.தா. காைல உண2
எ12
ஏேதA

தயாாிதி5கவிைல. சில நாகளி ேநரமாகிவிவிடா, இ.த ேநரதி
‘கி8ச’ தயாாி1 உ>வி> இர> மணி5- ேபாவா.

அவ வ ேபா1, Nட25- எெண@ வா:கி வவைத பா 1, “த பி? என,
இப வாீ:க?” எ* ேகடா6.
“இ^:க, NடQ எெணயாயி>1. அதா வா:கி> வ.ேத.”
“அடாடா, நீ:க ஏ சிரமப>றீ:க?... எ:க J>ல எெண@ இ5-. இ:க காN
அ>பானதால, எெண@ உபேயாகமில. ஹீராகிட ெசானா, வா:கி>

வாரா, கா >தா. ஆமா. த பி, நா ேக5-ேறேனA தபா நிைன8சி5காதீ:க,
தனியா சம8சி சாபி>றீ:க...? Jல... யா இ<யா?... ெபாற.த [>5-
ேபாயி5கா:களா?... இலா இபதா, %ச ெபாHசாதி ெர> ேப
ேவைல ெச@யிறா:க. ஒேர எட1ல இ5க #யாம...”
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“...ேச, ேச அெதலா இல மா. நா தனி ஆ6...” எ* ெசா<வி>

வி>விெட* ேமேலறி வ.1 விடா. இப ஆர பி1 அ.த மா6 அதிகமாக

ேப8/5 ெகா>5கலானா6.

“த பி, ெசத நி?:க...” -ழ.ைத பவானி ஒ டபிைய எ>1 வ.1 ெகா>5- .
“இனி5- ெபா:க... உ6ள வா:க... ஏனிப ஒ5கி>ேமாA
ேபாறீ:க?...” “...அெதலா

ஒ,மில மா” எறா அவ. சாரதா!... அ மா...

மமக6 வ.தா6. “உ6ள வா:க ஸா . எ:கC5- டய

இலாம ேபாயி>1.

வாரதில ஒ நாதா ^2... அ மா ெசா<ேட இ5கா:க. ைபயன5 ;>

அ2:க ‘ெடN’ கிட ேபானா:க. என5- வாஷி:, அ1 இ1A ேவைல.
ச:காி ம>

இலனா இ.த5 -> ப

அவ6 அைழதி5கிறா6.
ேமேல சாவிதிாி அ மா2

ச:காியி தாயா எலா

ேபசினா க6.

நாறிேபா- .” மாமி யா5காகதா

/5டக பாG ஊாி<.1 வ.தா க6. அவ களிட

ேபசியி5கிறா6. அவ க6 இவ

‘ச:காி5- வய15- வ.த ேநர சாதக

அவனிட

வ.1

சாியிைலயா . இதனா ெப ேக> வ

இட:களி வர அைமயவிைல. ச:காியி த:ைக5- ;ட5 கயாணமாகி

விட1. /5டக , ச:காியி அபா2

ஒேர தணி5ைக 1ைறயி ேவைல

ெச@தவ களா . இ.த J>5- அவ க6 வ.த ேபா1 ச:காி5- பதிைன.1

வயசி5-மா . அவ ெவQேவ* இட:கC5- மா$றலாகி ேபான ேபாெதலா
-> பைத 1ர5க #யாம, ச:காிையG

அணகைளG

ேபாயி5கிறா க6. அவ ஒ@2 ெப$* ஒ வச

இ5-

அண இரடாவ1 அண.

த:ைக. த:ைக5- இ:ேக வ.1 தா கயாண

ைவ1 வி>

;ட இ5கவிைல. இ:ேக

தவ ெட<யி-ஒ அ5கா-

ெச@தா . அவ இற.1 ேபான

ம*வடேம, அ.த மா ‘Nேரா5’ வ.1 ப>1விடா . ைக கா அைச5க

#யாம இ.த1. அவ பா தேபா1 - இேபா1 ேதவைலயாக இ5-1.

ச:காி5-5 கயாண

எ* யா

லமாக ேவA

வர வ.தா? , அணA

அணிGேம த>1 வி>வதாக, அவ6 அ மா ெசா< வ.தினா களா . ஏேதா,
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நைக, பாதிர

பழ5க

எ12

எ* ேசகாி1 ைவதி5கிறாளா . தா க

># ெகட

இலாத நல ைபயைன பா 1 ஒ%வி5க ேவ>

இ5கிறா களா .

எ*

“/ப@யா, ச:காி ெரா ப நல ெப. இ:ேக வ.1 தா தமி7 N;<
எN.எN.எ.X. #தா6. உன5-

ஒ 1ைண. அவC5-

மாேடA ெசாலாம ஏ15கபா...A ெசானா:க.”

ஒ ஆதர2.

அவ ககளி நீரவி வழிகிற1.
F>பட -ர:- ேபா அவ அ.த இடைதவி> அ>த வாரேம கா< பணி5
ெகா> ேவ* ேபைட5- ேபானா. அ:கி.1 பNX ப6ளி5 ;ட

வவா. யா கணி?

பட5 ;டா1 எற மாதிாி ஒேபானா.

ஒநா6, பNX /5டக அவைன பா 1 விடா .
“/ப@யா!” எ* கதிவி> அவ இற:-

இடதி இற:கினா .

“எனபா? என ஆ8/, உன5-? எ15காக இப ஒ>ற?... இப நா:கலா
கயாண

பணி> -> ப A /கமா இ5க<யா? உன5- என பிர8ைன?”

எ* ேகடா . அவ அைற5- வ.தா . ஏேதேதா ஊக:கைள5 கிளபி அவைன8

ச.ேதக5கணா ஆரா@.தா . “ஒ, அெதலா
மனி8சி>:க. கயாண

இல சா , எைன

-> ப A இலாம, ஆசாாிய விேனாபா பாேவ ேபால

மனித -ல15- ேசைவ பணA A...”
அவ ஆதிர1ட பைல5 க15 ெகா> ேபானா . பிற-, /5டக , மக6

J>5-8 ெசற இடதி மாரைட% வ.1 காலமானா எ* ேக6வி படா.
நறி ெகாற பாவியாக, சாவிதிாிய மாைள பா 5க5;ட அவ ேபாகவிைல.

ேம?

ஒ வசமாயி$*. ஒநா6 அ4மா ம.தி ப5க ஒ மாணவAட

நட.1 ெகா.தா.
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ச:காி ைகயி கா@கறி ைபGட -*5கிடா6.
“மனி8/5-:க..” எறா6 தைல நிமிராம.
“அ மா இற.1 ேபாயிடா:க சாவிதிாி அ மா தா ெசானா:க, உ:கைள
J>5- வர8 ெசானா:க..” எறா6.
“ ... அ15-A வழில வ.1 மறி5க ேவணா ...” எறா. அப ஏ க>ைம

கானா ? ெபாறிகடைல ந>ேவ க5ெக* கபடாம ஒ* இ5-ேம?
அப... ஏ? ஏ அப ெவ>5ெக* ேபசினா? என காரண ? பயமா?

பய

அவ மீேத அவA5- பய . ஏென* ெதாியவிைல. பயதி எD.த

J பா, J பி எD.த பயமா? %ாியவிைல.

அ.த வசேம மராவாடா கிைள5- ேபானா. எதி பாரா விதமாக ேபவா

பா 5கி சாவிதிாி அ மாைவ ேபர5 -ழ.ைதகCட பா தா.

“/ப@யா?... எப இ5ேக?... உன5- ெதாிGமா? நீ வேவA அ.த

ெபா, ச:காி ெரா ப எதி பா தி.தா. இப அவ:கேள இதைன

வசமா இ.த Jைட5 கா< பணி> ேபாயிடா:க. %ச ெபசாதி

இர> ேப5-

ராNஃப கிட8சி8/. ெட<5- ேபாயிடா:க...”

எறா6 வத1ட.

சிறி1 கால15- பிற- அவA

நா5K வியா ]ட15- ேபானா. இதைன

வச:கC5- பிற-, %ேனயி ஒ கதர:கி கல.1 ெகா6ள வ.தா. பைழய

ப6ளி தைலவ க:காத ச மா, “/ப@யா, உன5- ஒ ெலட வ.தி5நா? மாசமி5- . வ8சி5கிேற. N; ப5க

அ.த5 கத ஏதாக இ5ப6ளி5;ட

வா, நாைள5-!” எறா .

,

எற ேயாசைனேய அவA5- எழவிைல. பைழய

ப1 வசமா-1, பா ேபா

எ*தா ேபானா.
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அ.த5 கத தா அவ6 பா த கத .
“அ மா, நா வ.1 விசாாி1 மணி5;> ப5க

ெமN அ மா ெசான1 ,

இ:ேக N;?5-தா வ.1 ேநராக ேபாேன. தா@மா , பி6ைளகைள5

காைலயி ப6ளியி வி>வி> ேபானா, இவ6தா அ.த5 -ழ.ைதகைள
த J>5கைழ1 வ.1 தாேயா தகபேனா மாைல, ஆ* அல1 ஏD மணி5-

அைழ18 ெச?

வைர ைவ15 ெகா6வாளா . ப6ளியி விசாாிG:க6

எறா க6. நா வா8ேம த>தைத ெபாப>தாம உ6ேள ேபாேன.
அ.த ஆ]சி, ப>ஜிபா உதிராச

Nபக , திநீ* -:-ம

எ*

உகா .தி.தா. ‘ச:காிA இ:க கிாீ8 வ8சி.தா:களாேம’A
வாெய>த1 , அவ #க சிவ.1 விட1.

“யா ரா இவ:க? ஏ@யா? எ:ேக.1 வாீ:க, ச:காி, கி:காிA, கDத %8சி

ெவளிேய த6C@யா, வா8 ேம! வா8ேம! சீ@! ஒ நடைத ெகட கழிசைட,
அைத ேத> ஆளாளா, இ:க வராAவ? நாேன அவள5 காணேமA ெசா<,

அணகார யாA க> தகவ ெசால8 ெசாேன. ேக> ெகட1

N;?5-5 ெகட ேப. எவ:;ட ஓனாேளா?. உட % சாியிலA டா5ட ட

ெசானாளா . எ8.ஐ.வி. இ.தி8சிA ெசா<கிறா:க... கம ..." அவ

கDைத பி5க ேபாயிபா. அத$-6 வா8ேம இவைன ெவளியி

ெகா> வ.1 த6ளி விடா.

“எனால தா:க #யல... தா:க #யல. கதியா -தி8 ெச@G

ெகாைலையவிட மாபாதக

இ1. இ.த பாதகைத8 ெச@தவ நா. நா.

அவCைடய ெந% %னித15-5 -ைல1 அழித பிA

க$பி5கிறா:கேள? எ.த டா5ட ... எவ... இவAகைள ச ஹார

கள:க

பணA ...”

கக6 சிவ.1 ெவறிபித நிைலயி அவ ெவளிேய பா@ைகயி நல
ேவைளயாக ர:க எதிேர வகிறா.

“இன சா?... எதான ேபா>டாயா?” எ* -ப1 ேபா சாைட

கா>கிறா.
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அவைன ஒ த6Cத6C

சா1கிறா6.

ேபா1, அவ6 விைர.1 # வாயி கதைவ8

“/ப@யா, ேவடா , ேபா21பா, அ1 அவ விதி... ஆ*த ெகா6C. ர:கா,

உன5- ஒAமில, நீ ேபா.” மாப அைற5கதைவ திற.1 அ:ேக அமர8

ெச@கிறா6.

“/ப@யா, இப ெபா:-வதால தீ 2 இலலேசாப லச

ெபக6,

ப5கிறா:க ேவைல5- ேபாறா:க. ஆனா, அ2:கC5- ேவ,:கற மனிச

மாியாைத கிைட5கல... ஆ*த ெகா6ளபா...”
அவ ேபசாம உகா .தி5கிறா. கதைவ ெம6ள8 சாதி5 ெகா>

வகிறா6.

---------------உதரகா

ட : அதியாய 25

/ப@யா வ.1 ேபான1 விய$காைல5 கன2 ேபா ந பி5ைகயளிபதாக
இ5கிற1.

“நீ:க இ:க வி> ேபாகாதீ:க. ைகயி பி5க ேவயைத #Dகவி>ேட.
இப ஒ 1 %தா இ1. இைத %8சி> ேபாராட, . பழெசலா

இ:க. இ:ேகேய இ:க. நா வேவ. அ@யாவி வழி... வ

அDக.

இள பயிைர

ேத> ேபாேற. ந %:க...” எ* ெசா<வி> ேபா@ ஒ மாத15-

ேமலாகிவிட1. இவைள ர:க இேபாெதலா

அதிகமாக5 ககாணி5கிறா.

லாாியி ெச:க வ.1 ப5கதி அ>5-கிறா க6. ைத பிற.1, மா, %திய
ெமா>க6 -?:க நி$கிற1. அப1 வாய இைல8ச-கC

ப5க

K8சிG

ஒ

இ.தா? , ந பி5ைக உ> எ* Kதி5கிற1. அைத பா 1 வி>

ந பி5ைக ெகா6கிறா6.

வ:கி5-8 ெச* ெசல2 பண

எ>15 ெகா> வைகயி, கா.திபிற.த

மாநிலதி, Kக ப வ.1 -H/ -ழ.ைத நலவ ெகடவ எ* பாராம ப<
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ெகாட1 ேபாதாெத* மத5கலவர

ப$றி எாிG

ெச@திகைள ெதாைல5காசி,

பதிாிைக தைல% எ* கைட விாி5கிறன. ெவளியி வ

ேபா1தா,

அறாட, வ சா2, தீப$றி எாித, -1 ெவ> ெகாைல ெகா6ைள எலா
உண வி -1கிறன. இேபா1 எலா

ேக>பழகினா$ேபா, மர1

ேபாயி5கிற1. #ெபலா , அ:ேக அநீதி இ:ேக அ5கிரம

எ*

ேபாராட:க6 ப$றி5 ேக6வி ப>வா6. ச ேவாதய அைமைப8 ேச .தவ க6,
இவைள அைழ15 ெகா> ேகாைட # ேபாராடதி கல.1 ெகா6ள
ைவதன . “அ,-> ேவடா ; இெனா சைட ேவடா . மனித

ஒ$*ைமGட வா7ேவா ...” எெறலா ேகாச:க6 ைவதன . யா யாேரா
இவC5- #கமறியாத ஆக6, ெபக6, இைளஞ க6, ேவைல ெச@G

ெபக6. ராம<:க தா இவைள வ.1 ;8 ெசறா . அ.த ஏைழதாயி
மகA5- நியாய ேவ அைழ1 வ.த இராம<:க . மணி5; ப5க
கைட மாயி இ5கிறா . அவ தா

மைனவிG

இற.1, மகA

/ப@யா25-8 ெச@தி ெதாிவிதவ .

ேவ$* மத15காாிைய திமண

ஒ

ெச@1 ெகா>

ேபானபி ஒ$ைறயாக, ‘ச ேவாதய ’ எற இய5கதி தைன ஆப>தி5
ெகா> இ5கிறா . அவைர பா 5க ப ஏ*ைகயி, கீேழ வாிைசயாக

இ5-

கைடகளி ஒறான ‘ேப5காி’யி ஆ6, “யார மா? ேமேல எ:ேக

ேபாறீ:க?” எ* ேககிறா.
“ராம<:க A வD5ைக தைல; உயரமா, #ன வ:கில இ.தா:க...”
“அ2 இப இ:க இல மா. &ைம5 கா< ெச@தி> ேபாயிடா:க!”
‘ேபான மாச

பாேதேன?”

“ஆமா மா, அ2 ெசா.த ஊ5- ேபாயிடா. இப அ.த &ெமலா , ‘பிைர’
ஒடகார எ>தி5கா...”
/ப@யா 1 % எறா, 1 %

நDவிவிடதா? மன1 ேசாகமாக இ5கிற1.
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திWெர* ஏ ேபானா ? ெச@யாத -$றைத ேபா> ஒ ஏைழைபயA5-5
க>:காவ தடைன ெகா>தைத எதி 15 ேகக8 ெசானாேர, அத$காக
அவைரG

ெவனா களா? இ.த இட

ேவடா

எ* ேபா@விடாரா?

அவ6 மயி பண1ட உ8சி ேவைள கட.1 வி>விெட* J> தி %ைகயி,
உ6ேள ஆளரவ

ேககிற1. வாயி வரா.தா க பி5 கத2 உ6 ப5க

Kயி5கிற1. /$றி5 ெகா> அவ6 பி%ற

ெசகிறா6. இர>

ஆக6 வ.தி5கிறன . ெபாிய மாமரதி கிைளகைள ெவ8

சா@தி5கிறன . K2

*

இைலகCமாக ஒட5கழிப> ெமாைடயாக நி$கிற1.

ர:க ெபாிய கிைளைய இD15 ெகா 5கிறா. அவC5- பகீெரகிற1.
பிப5க

ெச?

ேபாெதலா

சிேநகமாக விசாாி5-

மாமர . அ1 எதைன,

கா@, கனிக6 ெகா>தி5கிறன ? கணம:கலதி<.1 வ.த ெசா1 அ1.
கா@ -ட -டமாக இ5- . பDதா அப ஒ இனி%. ஊாி<.1 வ.த

பழைத தி*, ெகாைடைய ராதா மா -ழ.ைதயாக %ைத1 1ளி 1

வள .1 கனி ெகா>த மர .

“ஏ பா இைத ெவ>றீ:க? நி*1:க? ஆயியபைன ெவ>ற15-8 சமான .
ஏ ர:கா ? இப அழி8சாய

பேற? அ1 உைன என ெச@த1?”

“ேச ம சா தா ெவட ெசானா. இ1 K8சி %8சி ேபாயி நி5கி1. ெவ*
-ைப, கிட ேபாக #யல...”
“அ15காவ? உ ஆயியபA5- ேநா2 வ.தா இபிதா ெவ>J:களா?

ேச ம ெசானாரா ? யா ரா அ1 ேச ம, ேபா ம ? வி>>:ைகயா, உ:கள
ைகெய>15 - %டேற!” அவ6 அ.த5 கிைளகளி ந>ேவ நி* ைகெய>15
- பி>கிறா6.

“கிழவி, இ.த ெசம, நாடகெமலா எ:கிட வ8சி5காத நா அ2 ஆC.

அ2 ச பள

->5கிறா இனி5- மரத ெவ>னா நா ெச@யிேற. நீ

த>5க, னா அவகிட ேபாயி இெதலா

ெசா?...”

228

1யர

தாளாம ம>கிற1.

‘மரைத ெவ>ற கரா5ட க6 வ.தா, ெபா %ள:க /தி மரைத5

கபா:க. எ:கள ெவ> மரைத ெவ>:க பா:க... அப ஒ இய5க
இ5-. அ1ல தா ராதா மா %ச இ5கறதா8 ெசானா:க...’
“த பி! இ:க வா:க! எ:ேகேயா நட5-ற அநியாய

இல. உ:க [<ேய

நட5-1.” எ* அDகிறா6.
ேசா* ெபா:கி ைவ1வி> ேபானா6. ேசாெற>5க ேதாறவிைல. இ*

மரைத ெவ>கிறா க6. நாைள5- என நட5- ?...

வாச< நி* ெவறி1 பா 5கிறா6. ெவயி. பார வக6, கடட
சாதன:க6 /ம.1 ெச?

க>

அ.த கிள% %ைக, %Dதி எலா அவ6

இயலாைமைய ேம? ; ைமயா5-கிறன. அேபா1 ெதவி ெச?

ெப

ஒதி, %னைகGட அவைள ேநா5கி, ‘நமNேத’ எ* ைக-வி5கிறா6. க1,
ெம<.த உட, கன:க6 Kாிதா$ேபா #க

இ.தா? , தாைட எ? %க6

1தி5 ெகா> ெதாிகிறன. அட தியிலாத # பி கDேதா> கதிாி5க

ப5கிற1. ககளி ஒ ந பி5ைகெயாளி. ைகதறி8 ேசைல; ெவ>,
ஃபி: இலாத ரவி5ைக நைக ந> எ12

வைளய:க6.

இைல. கா1களி சி*

“நா உ6ள வர>மா?...”
க பி5 கதைவ நறாக திற5கிறா6. “வா மா, நீ யாA என5- ெதாியல.
இ.த ப5கதில பா ததா நினபில. %திசா, அ:ேக கிழ5ேக நிைறய J>க6
க வ.தி5கா:க. நீ யார ேத வர ? யா மா ?”

இவ6 ஆவ?

பரபர%

க>5கட:காம ேபாகிற1.

229

“நா:க ேம$ேக, %திசா இ5-

வ.தி5கிேறா . வ.1 ஒ மாச

எ5N ஸ விN கார:கC5கான காலனி5தானா-1...”

“ஓ, அப... உ:க...” எ* ேக-# இதய

அ:ேக இ:ேக எ* ேபா வ.1 அறாட

வ<ப1 ேபா இ5கிற1. கா கி,

Jர களி உடகைள8 /ம.1

ெபக6 வ.தன. இ.த5 -ழ.ைதைய பா தா #ப1 வய/ இ5கா1.

அத$-6...

“இ:க யார மா இ5கா:க?”
“அ மா இ5கா:க. அவ:கC5- நட5க #யிதில. அதா என அAபி8சா:க.
வாசல வரா.தா இ5- . எதிேர மரெமலா

இ5- . ேசாைலயி ந>ேவ

ெபாிய J>A ெசானா:க. ரா ஜி மாமா, நா அபாA ;பி>ேவனா:க...”

“க,? உ:க மா ேப அ4தாேன? அ4... அ4... --ல1ல ேவைல ெச@ய
வ.தா. இ.த ப>பாவி பணின தி?#6Cல, -ழ.ைதய M5கி>

ேபாயிடா. அப, உ:கபா உ:கபா, ாிடயராகி வ.திடா:களா? நீ... நீ...

எபடா, அடயாள

ெதாியாம ஆயிட சிவபா, தைலநிைறய /ைட #G ,

ேராஜாK மாதிாி #க#

ஆயி5கா மா?”

இேப... க*1 ெம<Hசி... கயாண

“உ . ெர> -ழ.ைத இ5-...”
“அ மா, அ.த ஆடவேன, #கேன உனிய இ:க அAபியி5கா. என

ெச@Gற1A திடா.ேத. உ:க மாவ நா இபேவ பா 5க, . இேத

வேர...”

“இ:க தாதிமா, நா ேபாயி ஒ ஆேடா ;> வேர?”
“ஆேடாெவலா

எ15-? இ.த ப5க

தாேன? நா நடேபமா ?”
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“இல தாதிமா, ெகாHச Mர

ேபாக, . நீ:க வயசானவ:க.”

“வயசா? ஏ மா, நீ வர8ேச, நா நடேப. அ.த ப5க

தாேன ேபாக, ? அவ

அ ப1 (* பா. அடாவ... அடாடா, உைன உ6ேள ;பி> ஒ வா@

தணி ;ட5 ->5காம. கிள %ேற பா’ எ* ெசா< உ6ேள அைழ5கிறா6.
;டதி அ.த பட:கைள அவ6 பா 5கிறா6.
“ஒ... என5- ம:கலா நின% வ1. இ:ேக ெபாிய பிர % ேசாபா... அதில தாதா...
மல உ5காதி வ8சிபா:க. நா அவ கணாய எ>1 திறேப...”
அவ6 ககளி நீ மக, அ.த5 கன:கைள வழி1, ெந$றியி ெபா

ெசா>5கி5 ெகா6கிறா6.

“க,, ெபாD1 உ8சி5- வ.1 இற:-1. நீ சாபிேயா ...”
“இனிேமதா. -ழ.ைதக6 N;ேல.1 வர ெர> மணியா- . சஜி பணி
ேசா* பணி வ8சி5-. காலம ர5ஃபாN ஆயி5-...”
‘க,, ஒ வா@ தயி ேசா* தாேர. சாபி>டா...” அவசரமாக ெபா:கிய

ேசா$றி உைற தயிைரG

உ%5கைலG

ேபா> பிைசகிறா6. ஒ <வ

த> இ5கிற1. பிேன ெச* இைலய*5இபேய கிைட5-

இல5-...

மன இைல. இபேய,

த ேசா* , அேபா1 ேபாட நா த:கா@ ஊ*காG ைவ15
ெகா>5கிறா6. பி%ற

ெகாைலயி மர

-ளியலைறயி அவ6 ைககDவ8 ெசைகயி

ெவ>வ1 ெதாிகிற1.

ெபHசி அம .1 ைகயி தைட ைவ15 ெகா> அவ6 சாபி>வைத

பா 15 ெகாேட நி$கிறா6. இளநீல வண8 ேசைல. Mய ெவைம ரவி5ைக.
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‘சதிய ேதவைதயா?’
“நீ:க சாபி>:க, தாதிமா !”
அவ6 சாபி> #5-

வைர ெநH/ ெநகிழ பா 5கிறா6.

மன1 நிைற.தவளாக தாA மீதி8 ேசா$ைற பிைச.1 சாபாைட #15

ெகா6கிறா6. அவ6 பாதிர:கைள5 கD2 வைர, அ.த ெப ;டதிேலேய
பட:கைள பா 15 ெகா> நி$கிறா6. இவ6 கிள %
மர5கிைளகைள அ%றப>1
உட ெபலா

ேபா1, ர:க

ேவைலயி ஊறியி5கிறா “சீ! K8சி:க...

த8சி ேபா8சி!” எ* கிைளக6 இD5- ஆ6 ெசாகிறா.

“இைத எபேவா ெவ ேபா5க, . அப த6ளிேபா>. கிரசி ஊதி
எாி8சிடலா .”

காதி ேக> ேககாம?

அவ6, “ர:கா, நா ெகாHச

ெவளிேய ேபாற.

ெசாலாம ேபாயிேட காத! வாச5கதவ K5க!” எ* ெசா<வி>
நட5கிறா6. அேபா1தா, அவ அ4வி மகைள பா 5கிறா.
“யாாிவ:க? அனி5- வ.தி> ேபானா... இ1...? எ* அவ

ேயாசைனGட “எ:ேக மா, இ.த ப5க ?” எ* ேகைகயி அவ6 விைட

ெகா>5காம நட5 கிறா6.
“ஏ மா, உ

ேப மற.திட1, உ

ேபெரன?”

அவ6 %னைக ெச@கிறா6. “நிசா... நிசா.தினிA ேப. இர2 K5-

எ:கபா ேப வ8சாரா . நா ராதிாிதா பிற.ேதனா ...”

“ஆமா, பாாிஜாதK ராதிாிலதா K5- . ப5கதி அ.த மர

KA

இ.தி8சி. ஒ ப1

மணி5- - #A வாசைன வ . இப5;ட இ.தி8சி. பா %வ.தி8சிA
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ெவ ேபாடாAவ... உ:கபா இப Jேடாட இ5காரா? ாிடயராகி
இபா:க...”
“இல... அபா ேபாயிடா:க..”
அவC5- அ.த சாமியா , சிதபா எ* ெசான உற2 #ைற, அவ த:கிய
ேபா1, ;றிய ெச@தி ஊசி5- தா@ ைத5கிற1. இவளிட

அைதெயலா

ேகக ெதாியவிைல. நீள ெந>க சாைலேய வ.1 இ %ற:களி?

-யி%க6. இைடேய ேவைல5காக இட

ெபய .1 -> ப#

-Gமாக

த:- #> #டான -ைசக6; சா5கைடக6. ஊ 5-ைபகைள எலா

ெகா> ெகா> இட . ஒ காலதி ஏாியலவா? ‘பாவிகளா! /$*8Fழ மா/
எ* ெசா<5 ெகா> ! ஈ5க6 ெமா@5கிறன. நிசா #கைத வாைய

ேசைலதைலபா

5 ெகா6கிறா6. “சீ, எ.த ஊாிேல.1 இQவள2 கழிைவG

ெகா> ெகா>றா:க?...”
‘#கைத அதா
அ.த இட
ப5க

ேட. அதனாலதா ஆேடா வ8சி> வரலாேன...”

தாய பிற-, சாைலேயார:களி மர:களி ப/ைம விாிகிற1. ஒ

க`ாி...”

‘இ1 இஜீனியாி: காேலY, இ15-6ளதா அ ாிX: அ:கி இ5கிறா:க.
அவதா இ:க... எ:கC5- இட

ஏ$பா> பணினா . இேதா. இதா,

வா:க...”
“பர J #னா6 ரா,வ Jர -யி%” எ* எDதிய வைள2 வாயி?5-6
4ைழகிறா க6. ப1 பதிைன.1 J>க6 தா #Dைம ெப$றி5கிறன.

J>கைள8 /$றிய ேதாட:க6 இேபா1தா உவாகி வகிறன. வாிைசயாக

ெதாிG

J>களி ஒறி நிசா வாயி மணிைய அ5கிறா6. ேதாட15- நீ

பா@8/வத$காக வாயி< ஒ -ழா@ இபைத அவ6 பா 5கிறா6. தி-கிறா6.

தணீ வகிற1. காகைள5 கDவி5 ெகா6கிறா6. கதைவ உ8சியி

ைக5-ைட ேபாற ஒறா #ைய5 க5 ெகா5-

ஒ சி: ைபய
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திற5கிறா. ஐ.1 வய/ ஆ* வய/ மதி5க த-.த ஒ ெப, ைபய இவ

தாயி மீ1 ேகாப

கா>

ப இ.தியி ேபசிய ப அவCைடய ேசைலைய

ப$றி5 ெகா6கிறா கள. “உ6ள வா:க தாதிமா! நிகி, நியா, தாதிமா5- பிரணா
ப,:க!...”
“அட க,களா?” எ* -ழ.ைதகைள தDவி #தமி>5 ெகா6கிறா6.

மயாக, ெவ*:ைகGட வ.தி5கிறாேள?. அடாடா, ஏ மா, இ:ேக ப5கதில

கைட ஏதாA

இ5கா? நீ ;பிட, உடேன ஓ வ.திேட...”

“இ:க ப5கதில காேலY கா பXல இ5-...”
“அப, நீ வழிகா>றியா ேபாயி மிடா@ வா:கி> வாேர...”
“ேநா, தாதிமா, நாேன ைசகி6ள ேபாயி வா:கி> வாேர. என வா:க> , ேக5,
மிடா@...”
“எ1னா?

வா:கி> வா த பி” எ* ஒ (* &பா@ ேநாைட5 ெகா>5கிறா6.

அத$-6 அ4, அவைள ப$றி5 ெகா>, #னைற5- வ.1 வி>கிறா6.
“அ மா என இ1....?”
“தாய மா...”
அவ6 தாவி ப$றி5 ெகா6கிறா6.
அ4 மா...!
அட .1 க*த #, நைர1 #%ற

வா75ைகயி அதி 2கைளG

பD1 ப>... அ.த அ4வா?...

மைட ெதாிய, #க #D1

ேசாக:கைளG

தா:கிய கீறகCட... பவாிைச
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“அ மா...? என மா இப? அைடயாளேம ெதாிய<ேய #னைற8 ேசாபாவி

உகா தி ைவ5கிறா6.

நிசா -ழ.ைதகைள அைழ18 ெச*, ெரா தயாாி5க #ைனைகயி, “நா:க
ெரா சஜி சாடா8சி?” எ* -ழ.ைதக6 -ர ேககிற1.
“நிசா, அம எனமா ெரா ப,றா? நா:க எலா

சாபிடா8சி.

உன5- பேராடா பணி வ8சி5கிறா பா!”
“அட...?”
நிசா ெரா சஜி த>ட வகிறா6.
------------------

உதரகா

ட : அதியாய 26

"நீ:க சாபிW:களா, அ மாஜி ?”
“ஆ8/ மா. நீதா மா2 பிைசH/ வ8சி> ேபாயி.ேத. அவ மடமடA

ஃ%கா பணி ேபா>டா. உன5- பேராடா பணி ைவ5கிேறனா.

வாணா பா, அவ வ.தா Fடா பணிபாேன. ேக5கல. ைப:க ப தா

பேறA பணி வ8சி5- பா?” இவC5- ப5கதி -யி.தவ5நபராக வ

சி: -ழ.ைதக6, மைனவி நிைன2 வகிற1.

“ஏ மா, இ.த %6ள யா?”
அத$-6 ைசகிளி, ேக5, மி5Nச வா:கிய ைபGட அம வ.1 வி>கிறா.
“டபி@...? ள

ேக5 ேவ,மா, ெச ாி ேக5 ேவ,மா? இவ 15கி பி5-#

இ -ழ.ைதகC

ஒ வகிறா க6.
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“என5-...! என5-...!”
“தாதிமா5-!”
அவ6 வா:கி5 ெகா6கிறா6.
ைபயி ஒ ெபயி இவைக ேக5-க6 - ஆ* - ஆ* எ* பனிர>

இ5கிறன. ஒைற எ>1 அவ6 ெப -ழ.ைதயிட

- நியா - வாைய5 கா>

கிற1, அவ6 ஊ>வ1 ேபா ெகா>5க, ப$றி5 ெகா6கிற1. பிற- ைபயA5-.

இ.தா த பி - உேப அமாரா?.... அவA

வாயி வா:கி5 ைகயி ப$றி5

ெகா6கிறா. “நிசா மா?” எ* ;பி> அவC5- ஒைற5 ெகா>5கிறா6.
அவC

வாயி வா:கி5 ெகா6கிறா6. பிற- இெனா 1ைட அ1வி வாயி

ைவ5க, அ1 கணீட ைகயி எ>15 ெகா> இெனா 1ைட

அவC5- ஊ>கிறா6.

ஆடவேன! நீ இதைன கைணG6ளவனா? இ.த8 சின8சின ெச@ைககளி,
இQவள2 மனநிைற2 கிைட5-மா?
“இ.த %6ள யாA ெசான மா?.”
“ப5க1 இஜீனியாி: காேலY இல; அ1ல %ெராபசரா இ5கா. இவ:க மாமா

கிரேணாட ெந:கிய சிேநகித . ஏ ஃேபா X இ.தா ... அவ

லமாதா,

இ.த இடேம என5- ெச@1 ->தா:க..”
“அபயா ? இ2:க எதினி நாளா இ:க இ5கா:க?”
“இ5-

என5ேக ெதாியா1. ப1 வசமி5- A நிைன5கிேற. தாய மா...?”

-ர உைட.1 கணீ வழிகிற1.
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“கைடசில ஒ தீ8ெசாைல8 ெசா<... நாேன எ தைலயி மைண அ6ளி
ேபா>5கிேட. நாேன... நாேன...” அவ6 -?:- ேபா1 இவC5- ஏேதா

%ாிகிற1; %ாிய2மிைல.
“நீ என மா ெசாற...”
“ஆமா

தாய மா, இனி உ:கC5-

என5-

ப.த

இைல. எ -ழ.ைதைய

எ>தி5கி> நா ேபாேற. இனிேம நம5-6 எ.த ெதாட % ேவடா . நீ:க
எ %சA

இல, எ -ழ.ைத5- அபா2

இலA கதிேன. தாய மா,

உன5- மனிேப இைலA ேபாயிடா:க. அவைர நா மனி5க

மாேடேன. அவ நீ மனி5க ேவடா , உன5-?:கி5 -?:கி அDகிறா6.
ேதாட5கத2 தா7 அக$*
உ6ேள வபவ க6, சி:“பிரணா

மாதாஜி! ஞாபக

மனிபிேலA...”

ஒ< ேககிற1.
மைனவிG ...

இ5-தா? நீ:க ேகால

ேபாட8 ெசா<5

->தீ:கேள...?”
“அ மா... ேதவா அ:ேக வ.தி.தேபா1 வேவாேம?...”
அப... அப... அ4 மா... அ.த அவ...
மீைசைய பலா க15 ெகா> அ % ப$க6 ெதாிய8 சிாி5ேதா*கிற1.

“உ:கC5-, ம5க மAச:க? ...”

ேகால
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“எலா

இ5கா:க...”

அத$-ேம அவ6 ேககவிைல. ேககவிைல...
“அ425-

ெசா...

%சA5-

சாியிைல. அவ:க பிாிHசிடா:க..” சாமியா ெசான

“அபா, அவ தி> A வ.1டா . என5- என ப,வ1A ெதாியல.
அAபி வ8ேச...”
“அ4 மா, நிசாவி அபா ேப என ெசான ?...”
“கிர, Jல ெசா?வா:க. F ய கிர ேதQA ேப. இவ:கலா
ேதவாA தா ;பி>வா:க.”
“சி:-, ஏ மா, உ:க ேப ெதாியல. நீ:கலா#

என5- எ12 ெசாலாம

இ.திW:கேள?...”
“எ:கC5- எப ெதாிG

மாதாஜி?... அவேர அ:ேக வ.1 தனியா இட

பா 15கி> வ.1தா ெசான1.”
“எலா

எ பாவ ...”

“மாதாஜி, நீ:க இப2

இ:ேக இ5கலா . ப5கதி வ.தி5கிறீ:க. அ4பஹ

ெரா ப ஒHசி ேபாயிடா:க பாவ ... ெரா ப... அவ:கC5- வ.த மாதிாி கட

ஆ5-

வரா1, வர5;டா1...”

நா:க அ.த ப5க ைப5ல ேபாேவா , நீ:க சில நாைள5- நி]:க.
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“ெரா ப நறி அ@யா. இ.த ேதச1ல, எலா
இலாம ேபா-

க.தலா -ள* பயா மAச உறேவ

ேபா1, நீ:கலா இ5கீ:க. உ:க ப@ய ஒ ேபாயி ேக5-

வா:கியா.1 வாய5கா வா:கிடா. நலா இ5க, ... %1 நா1:க. நா
இனி அ5க வேவ...”
“நா:க வேரா

மாதாஜி.”

அவ க6 ம*பG

வண:கி விைடெப*கிறா க6.

அவ க6 ெசறபி, இ*5க

தள .1, மீ>

நிைன2களி அவ6 மித5கிறா6.

இ*5கமா- உண 2களி

“தாய மா, எ:க6ள எ.த Kைச வழிபா> ெச@தா?

ெதாி.1 , ெதாியாம?

ஒவாி கைடசியி வ .

அறி.ேதா அறியாமேலா நா ெச@த பாவ:கைள எலா

மனி1 வி>:க6 எ* கட2ளிட

சரணைடவ1 ேபா இ5- .

சி*பி6ைளகளி 1 பிைய பி1 சிறக1 1பைத பா 5க, ப/:கறி

உட< சி* கைல Jசி அத உட< சி< பைலக6 பர2வைத பா 5க எ*
1ப

ெச@வா க6. நாேனா...

“தாய மா, உ:கC5- ெதாிGேமா, எேனமா? உய -ல15- ஒ மனிதாி
நடைத5-

ச ப.தேம இைல எ* சி*வயதிேலேய நா அறிH/கிேட.

எ அ மா என5- அH/ வயசாக இ5- ேபாேத ‘பிலகாச ’ வ.1
ேபாயிடா. எ சிதிையேய அபா கயாண

பணி5 ெகாடா .

சிதி5-தா இர> பி6ைளக6. எ அபாவி த பிதா அ.த5 காலதி

ஆ .எN.எN.X ேச .1, சாமியாராக ேபானவ . எ அ மா ேம அவ5ெரா ப பிாிய . நா -ழ.ைதயாக இ.த ேபா1 அ5க வவா . அவைர5
கடா சிதி5-

த> ச

பி5கா1, அபா25-

க-பா , ஆட

பர

எலா

பி5கா1. அபா25- ெட<, ேம

பி5- . அ மா25- அ.த வா75ைகயி

பி%5கிைடயா1 எ* சிதபா ெசாவா . ஆனா ெரா ப நா6 இ5கல.

அபா அ மா ெச1 ேபா- #ேப சிதிைய J ெகா> ைவ15
ெகா.தாரா . என5-

நிைன2 இ5-. அபா -1 வி> வவா .
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சின வயசிேலேய என5- அ.த சமாசார மனசி பதிH/>1. எ வா75ைக

பினா இH/ ேபான15ேக அ1தா காரண ... தாய மா...!”
#கைத

5 ெகா> அவ6 வி #கிறா6.

“அ2 -5கிறா பா இ5-...”
“அ.த பால இHசி K> மிள- சீரக

த ேபாட ரச

->ேப...”

பனி%ைகயா@ காசிக6.
“ம5க மனிசா இ5கா:களா?”
“இ5கா:க... அ.த8 சிாிபி எ12ேம ெதாியவிைல. பழ-பவாிட

அ.த8

சிாிேப ஒ5ெகாட1.”
“சிதி அவைர5 கயாண

அவC

பணிட பிற-, எைன ஆயாவிட

வி>வி>

அபா2ட ெவளிேய ேபாவா6. அபதா மாமா எைன நா5K5-5

; வ.தா . அவ கC5- இர> -ழ.ைதக6 பிற.1 த:கவிைல. அவ
அ:ேக ‘இ:கி^’ ைஹN;< W8சராக இ.தா . மாமிG

சரNவதி

வியாலயதி, பிற-, என5- ப1 வயசான பி ேவைல ெச@தா . கிர
-> ப

ஒ வைகயி மாமி5- உற2தா. கிர அபா படாரா கா ைட

ஃபா5டாியி ேவைலயாக இ.தா . கிர ஐ.ஐ.யி ப1வி>, ஏ ஃேபா X
ேச .தா. எ த பிக6 இர> ேப

ப15 ெகா.தா க6. நா ப%

#1, <டேர8ச எ .ஏ. பணிேன. ெட<யிேலேய பளி5 N;<

ேவைல5-8 ேச .ேத. அப, அபா25-5 -யினா, உட % ெக>விட1.

பி.பி., ஷூக ... ஏறி, ஒதர

‘ைம’ அடா5-

வ.ததா, சிதி ெரா ப5

க>பா ைவதி.தா6. அேதா>, ப5தி மHசாியாகி விடா6. ெபாிய மனித
J>, ேம

சாக6, பஜைன ெச@வா க6. ‘கி பா ’ சீடாட , இெதலா

தைலநக நாகாிக . கிர அேபா1 ெட<யி இ.தா. சாதாரணமான

பழ5க , அவைன, சிதியி பஜைன5 -Dவி ஒதனாக அ5க ஞாயி*
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பஜைனகளி வர8 ெச@த1. நல -ர. தமி7, ஹி.தி, ெவNட  எ* பா>வா.
என5- மிக ஆ8சாியமாக இ5- . நா5K வா75ைக, எளிய ( ேசைல வா75ைக
அ1 ஒ ‘மி கிளாN’, சாதாரண, ப.தா இலாத மனித ெகாட1, என5- அ1

பிதி.த1. ஞாயிெறறா கிர காைலயிேலேய வவா. நா:க6, கைல

இல5கிய , சினிமா எ* ேப/ேவா . ‘பி8சி ேபா8/, கயாண

பணி>ேவா ’A தீ மானி1, ெட<யிேலேய நடதிவிடா க6. அப எ

தாதா ;ட இ.தா . ஆ*மாச

கழி8/தா ெச1ேபானா .

“ஆனா, அவட ெட< -வா ட X -தன

பணேபான பிற-தா,

அ.த வா75ைக %ாி.த1.”
“என ெசால தாய மா! சாய:கால A ஒ, வரேத, கிள%5- ேபாகதா.
எைன ேபா<.த மைனவிகC

ேபாவா க6. பா ... -, ;1...

“#த நா6 ‘திமண பா ’ ெகாடாடேம என5- ெவ*பாகிவிட1.
‘எைன ஏமாதிW:க! சீ, ேரா5’ெனலா
வ.1 சிதியிட#

அபாவிட#

கதிேன. அDேத. J>5-

சைட ேபாேட. ‘ாிலா5N, அ1, ரா,வ

க>பாடான வா75ைக. பா ட ஏாியாவி, அவ க6 இ.த நாைட5

கா5கிறா க6. உதமமான பணி. கிர நல ைபய. நீ அவேனா> இ.1
மா$றலா . எேதா ெகாHச

ாிலா5N பணி5 ெகா6வ1 உ6ள1தா...”

கிர அேற வ.1, அவைள8 சமாதான ப>தி5 ;8 ெசறா. அபG

இபGமாக8 சில மாச:க6...

க பமானா6. அேபா1 ப:களாேத ெந5க. இவC5- சிதி வைள கா%

ெச@தா6. ப> சாிைக, நைக, எ12

மாமா -> ப

இவC5- பி5கா1. அதனாேலேய ரா ஜி

அவC5- பி5- . அவCைடய வைளகா% சமயதி அவ

ெட< வ.தி.தா . சிதி தினா6. “கா1

கால1லதா கத க> அD

5-A ஒ நைக இைல. அ.த

Hசி மாதிாி இ.ேத, இ.த பெடலா

நா>1தாேன? கா1 வைளயைத5 கழ$றி எறி. உ அ மாவி ேதா>, நைக

ந
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எலா

ேபா>5க, ” எ* ேபாடா6. அப ;ட அDேத.

“ரா ஜி மாமா, நீ:க ெசா?:க! இ.த சமய எ ச.ேதாச #5கியமா, அவ:க

ச.ேதாசமா ?”

“ெர> தா. ஒ நாைள5-தாேன மா ? ‘வி>5 ெகா>’னா . அ.த #த

பிரசவ , ஏD மாசதிேலேய -ழ.ைத பிற.1 த:கல. கிர சக ல. இ.தா .
இேத வா75ைகதா. “இனி இைல

பா. -வா ட N. காைல5ெக>பி... ஒேர

மாதிாி Fழ, தத <N5, ைகயிலாத ரவி5ைக, பளிெரற ஆைடக6,

க பளி பினக6, பா , ன , அ1, இ1... எலா . உடேன ம*ப

க ப . அேபா1 மாமா வ.1 நா5K5- அைழ8சி> ேபானா . அ:ேகதா
ஆNபதிாியி இவ6 பிற.தா6. ஒ வ.தா . ச.ேதாசமாக, -ழ.ைதைய

M5கினா . “அ4, பைழய கிர இல. %தியவ, நா ஒ த.ைத, நீ அ மா”A

க கசி.தா , ‘%தியேதா உல- ெச@ேவா , ெகட ேபாாி>

-ணமைத ேவெறா>

சா@ேபா ’A பானா . அ.த5 -ர< மய:கி ேபாேன. %திய

ந பி5ைகGட, -ழ.ைதையG எ>15 ெகா>, ெப:கC5- ேபாேன.
மாமா2 மாமிG ெகா> விடா க6. இர>
எ12

* நாக6, %திய இடதி

ெதாியல. சைட5காலதி, எைல %ற:களி ‘ெடஷ’ ஆனா

அெதலா

இலாத ேபா1மா?

“மாைல ெந:- ேபாேத என5- ெடஷ. இர2 வ

வைரயி?

அ1 ஏறி

ெவ5-மள25- வ . அDேவ. தி>ேவ. -ழ.ைத5- ஒறைர வய/ #.த

சமய . ஒநா6 இர2 -8சி> >Jல ல வரப எ:ேகேயா ேமாதி, தைலயில

இரத5காய . கேடா> வ.தா . நா எப 18சிேபA பா15-:க!

நா எ.த #2

எ>5க ேவ இ5கல. அனி5-தா அபா ‘அடா5’

பி5கல. எலா

சாியாயி> . உ:கபா, ஒAமிலாம Jல வ8சிேட

வ.1 ெச1 ேபான தகவ வ.த1. சிதி5- நா கிர ேம -$ற
-8சா . ஒ அடா5 வ.த%ற

நாA

சாய1

எப எபேயா வழி5-5 ெகா>

வ.ேத. இ.த5 காலதி கா.தி சமாசார எ12

ெச? பயாகா1. நிJணா

உ தைலயி மண6ளி ேபா>5காேத. ச JNல இ5கற1னா இப
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இ5கதா இ5- ...”
“ஆனா, எனால சகி8சி5க #யல. ஒ நா6 கடப தி>, ‘நீ சதியைத
மீ*றவ. என5- %சA , எ -ழ.ைத5- அபா2

ேவடா A

கிள பிேட. நா5K5- ேபாேன. மாமாவி உபேதச

பவனாாி விேனாபா இ5கிறா . அ:ேக ேபா@ ஒ மாச

பி5கல. அப

இ.ேத. பிரNX

ேவைல ெச@ேத. பஜாஜி மைனவி, ெபாிய மா இ.தா . பிரா தைன, ;>
ேயாக . எதி? மன/ ஈ>படல... அ:ேக.1 தா ரா ஜியி --ல15வ.ேத...”

அவ6 எ:ேகா பா 5கிறா6.
“ ‘இA

ஒேர ஒ தடைவ என5- ச.த ப

-> அ4, ஒேர ஒ தடைவ!’A

ெகHசினா , நா5K வ.1. நா ேககல தாய மா, ேககல... ‘ச.நியாசி’

சிதபா5- நா கைடசி கால15- ஒ கா கடா இ.ேத கா:டா
--லதி நா W8சராக8 ேச .ேத. இ12

ப8ச1... அ15க%ற ...”

“அ மாஜி, கNMாி J>5- ேபாேறறா...!” நிமி .1 பா 5கிறா6.
“ஓ... மணி ஆறைர ஆயி>தா? மணி ஆனேத ெதாியல... தாய மா, உ:கC5இனி5- ேபாகAமா? இ:ேக இ:கேள?"
இவ6 ச:கடப>கிறா6. அவ6 நிைன1 வ.த இல5- இேபா1 இA

சி5கலாக இ5கிற1. எறா? , இேபா1 #ெவ>5க #யா1. “நா, நாைள5-5
காலம வேர அ4 மா, அ:க ஆCவ வ.1 மர

ெவ.தாAவ ஆ6தா

பா15கறா. நா, உதவாம என ெச@ய ேபாற? கடசீ கால1ல, அ.த த பி...”
ெநH/ கமறி5 கணி தDதD5கிற1.
“ெசா5கத:க . இ.த5 ேக> ெகட உலக1ல, இபி ஒ மனிச இ5க
#யா1A ஆடவ அழ8சிடாA ெநனேப... விதி... விதி மா!...

243

ப5க1ல ேதாட

ேபா> கிளி ெகாH/ . ஒ நாயி. ச5திA ேப வாரா வார

பஜைனல வ.1 அைமயா பா>வா. பாைனய வ8சி> தாள

உட %ெகA ெதாியாத ேப8ேச மா...!” எ* வ.1கிறா6.

த>வா...

-ழ.ைதக6 டாடா கா விைட ெகா>5க, நாள வேர எ* ெசா< ெவளி

வகிறா6.

இ> வ

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

ேநர . அவ6 Fழ< நிைனவிறி நட5கிறா6.
உதரகா

பினா வி>விெட* சத

ட : அதியாய 27

அவைள தி பி பா 5க8 ெச@கிற1...

“மாதாஜி, பிரணா . நாதா!” தா, தைலபா... “அமாாி அபா.”
“நா ;டவேர. இ ேபா8சி. வழியில கட கNமல:க6...”
அவ6 சிாி5கிறா6. “சி:-, நீ:க இ.த தமிெழலா

ேப/றீ:க?” அவA

சிாி5-

ஒ< ேககிற1. “கNமல ’: கற1 சமNகித வா ைத மாதாஜி. அபனா
அD5-, க8சடாAதா அ த . இ:க ெசைன பாைஷயில, எலா

இ5-.

“டா கய>K> , ெவல ேப>5-வ... ெதாிமா...!” எ* ெசா< ரசி18

சிாி5கிறா.
“அெதலா

வாணா சி:-, என5- இதினி நா6 நீ:க இ:க இ5கிறேத ெதாில...

இ:க ஏாி இ.தி8சி. ஏாிவைரயி?
சன:க6ளா

நா$ற

;ட வேவ. இ.த [> இ5கிற

அ:க:க கீ1 மர8சி> - இ5- .”

வ.1 விட1. #கைத

5 ெகா> நட5கிறா க6.

ஆேடா. இர> ச5கர வக6 ேபாகிறன. ஒ பாரவ பளிெர* ஒளி

கா வகிற1...
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“சி:-, நீ:க எ:க கடJதி5கா வாீ:க? நீ:க ைப5-ல ேபாJ:கல? நட.1
வாாீ:க?”
“உ:கC5காகதா வாேர, மாதாஜி. உ:ககிட ேபச, A...”
“அபியா! அ4 மா பதிதான ேபச ேபாறீ:க? என5- அ:க ஒ,
சி:-. கடசி கால1ல இவ:கC5- 1ைணயா இ5-ற1A #2

சாில,

பணி5கிற. அ2:க இைன5- மரத ெவ>றாAக. நாைள5ேக

கடபாைரய எ>தி> விட இ5க வரமாடாAவA என நி8சிய ...?ஆமா,
சி:-, நிசா ெபா, %ச எ:ேக இ5கா, இபலா
பண

1பா@, ச2திA

ச பாதி5க ேபாறா:க, அபயா?...”

“அைத8 ெசாலதா வ.ேத. மாதாஜி. அ4கிட எ1

ேககாதீ:க. மன/

சாியிலாம ஒ மாதிாி இ.1 இபதா நலாயி5கா:க. ேதவா ேபானேபா1,

அவ:க அ:கிC5- நா:க ேசதி அAபிேனா . அ4ேவாட பிரத N ெர>

ேப , G.எN. ேபாயிடா:க. அவ:க சிதிG
சாமிG

<ல இல. கணான.த

ேபாயிடா:க. நிசா, ப8சி>, ‘நிbதிேயட ’A, கிராம:களிெலலா

‘அேவ ெனN’ ெகாடார15காக ெதேவார நாடக
அதில ஒ பிஹாாி ைபய... அவA5கயாண

இ15-

எலா நடதி.தி8சி.

லQA ெசானா:க. ஆனா,

பணல. ஒநா, பிஹா லதா, தா; ஆC:க நாடக நட5கிறேபாேத

-திடா:க. அ4... ெட<லதா இ5கா... எ:க அ:கி பா1, ெபச, அ1
இ1A எலா

ஏ$பா> பணி5கா:க. அப இ.த ஷா5..” இ1 நடபா,

கனவா, எ:ேக எ* %ாியா1 அதி 8சியா அவC5-

காக6 இய:காம

உைறகிறன. சில விநாகளி சமாளி5கிறா6... #கா...!
ெர> %6ளி:க...

“அ1, அ4, வள %5- எ>திட பி6ைள:க. தீவிரவாதி:களால அபா

அ மாைவ பறி ெகா>த ப8ைச பி6ைள:க. பHசாபில ஒ Nதாபன1

லமா

245

இவ வள5க எ>15கிட பி6ைளக6. அ42
எலா
எ12

நிசாவி, அவ லவ ைபய /தாக

ேச .1 தா எ>திடா:க...”

ேபச ேதாறவிைல.

“மாதாஜி, நீ:க வ.தி.தா ஆ*தலாக இ5- . இப2 , நிசா, அ.த
அதி 8சிேல.1 மீளல. ]ஹாாி:க, இைதG தீவிரவாதிA, #திைர -தி

அெரN பணிபா:க. ஆனா, நல ேவைளயா, அெதலா

நட5காதப, ேவற

Nதபான:க6, /தாக ெகாைல5காக5 கடன

ெச@த இய5க:க6

%ச இற.திடா A, ெசா? . இ.த ப5க

ஒ15- %றமா இ5-னா? ,

பா1காதி5-. நி5கலN சா%5- ெதாிG . நிசாவி -ழ.ைதக6A ெசா? .

நிசா இப;ட ஒ’எ.ஜி.ஒ.’ இய5க1ல இ5-. இ:க இA

ேந1தாஎ:ேகா, ‘எ@N’ -ழ.ைதகC5- ஒ பராமாி% ேஹா

பழகல.
இ5-A

ேபாயி> வ.தா. அபதா உ:கள பா 5க8 ெசா< நா அAபிேன.”
J> வகிறா க6. சி:-

வகிறா .

“ஏ மா, காலம ேபானவ:க... எ:க ேபாறீ:க, யா வரா:கA %ாியல. ஆ>5ஆ> தீவிரவாதி ஒளிHசி5கிறானாA ேத>றா:க. அைன5- ஒராள5

;> வ.1 -/-/A ேபசி.தீ:க. ேசா* பணி ேபாW:க. அவ

ைபய எ>தி> ேபானா ஆைர ேத> வ.தா, எ15- வ.தாA %ாியல.
இப இ.த ஆC ஆ?...”
சி:- பா 5கிறா . “5யாஜி? என ெதாியல? ெபா1ாி காேலஜில இ5கிேற.

ேதவா சா இ5கிற பஜைன5- வ.தி5கிேற. %ாியல?... நா தீவிரவாதி
இலபா?...”

“இல... இல சா, ெரா ப நாளாயி>தா? அதாக ேபா-1 ப1 வச .
வ.தி> ேபாயி> இ.தாதா %ாிG

ெதாியல...”

ஒ ெபா, வ.தி8சி. அ1

ஆA
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“இ1 பா ர:கா, அ1 யா

இல. உ:க ேச ம அ@யா கிட ெசா?.

அனி5- வ.த1, /ப@யா. இ:க இ.த அ@யாவி ெதாட . --லதி

ேசைவ பணினவ, மதியான

வ.த1, அ4 மாவி மக. ேபா1மா?...’

‘என5ெகா,மில மா, நீ:க ெசானைத அவ:க கிட ேபாயி8 ெசாேற.
என5ெகன ?...”

“மாதாஜி, நா வேர. உலக

எபிேயா ேபாயி5-. கவைலபடாதீ:க...

வேர...”
சி:- ேபாகிறா .
அவ6 அ.த பட:கைள பா 15 ெகா> நி$கிறா6. உலகி எதைன

விதமான 1ப:க6! தைல #ைறக6 தாமாறாக வள .தி5கிறனவா ?

சாைலயி ேபா-

ெபைண5 ைகைய பி1 இD15 ெகாைல ெச@1வி>

அ.த பழிைய ஒ ஏைழயி தைலயி /மதி பாவைத5 ெகா5 ெகா6C

தைல#ைற. ஆசி5கார களி அ5கிரம:கைள %ாி.1 ெகா>, உாிைமகC5-

ேபாராட இ.த ஏைழகC5- விழி K>வ1 ப$றி ேப/கிறா க6. வழ5கமாக

நட5-

ேப/

கசி5 ;ட:களி, ஆனா கசி5- எதி 5கசிக6 ேமைட ேபா>

ேபா1 இ.த8 ெசா$க6 ெசவிைய பிள5- . இ:ேகG ;ட நாைல.1

ஆ>க6 எதிேர ைமதானதி, ஜனவாி ஒறா.ேததி5- #.ைதயராவி ‘கைல
இர2’ எ* நாடக:க6, ேப8/ ப மற

எ* நடதினா க6. இவC

பா தி5கிறா6. தபைடைய த5 ெகா> சைடயி ேம இ>பி?

தைலயி?

சிவ% 1ணிைய8 /$றி5 ெகா> பா>வா க6. நக நைகய

ேபைர8 ெசா<, அவ5- ெபா, பிற.தா ெகாடாட , இவ:கC5-
ெபா, %ற.தா ேகாலாகல . ஆனா -ைசயிேல -பாயி5- ெபா,

%ற.தா க6ளி பா? ெந?மணிGமா?A ேகபாக. ஏைழயி # கட26
ெரா &பதில தா வவானா கா.தி. எ:க கசிேய ‘பிாியாணி’

ெபாடலதாலதா வள1’ பா. ஆனா இ.த நாடக:க6 நட5- ேபாேத

அ5கிரம:க6 நட5- . விழி%ண 2 வ.ததாக இவC5- ெதாியவிைல. இப
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நாடக

ேபா>, ம5க6 விழி%ண 2 ெகா>, ஆதி5க5கார கைள எதி 5க ம5க6

கிள பி வி>வா கேளா எ*தா -தினா களா?...
அ.த5 காசிைய ப$றி5 க$பைன ெச@தாேல உட சி< 5கிற1. 1வCகிற1.
ச:கிாிைய5 -ைல15 ெகாைல ெச@த பாதக ...
இ.த ம,5ேக தHச

எ* வ.தி5கிறா களா?

F1 வாதறியாத ெப, தீவிரவாதிகளா ெப$ேறாைர இழ.த ப8ைச5

-ழ.ைதகைள5 ைக நீ அரவைண1 வள 5- ெப:கைண, இ.த5 ‘க/மால’
மணி பிைழதி5-மா? இவ கC5- தீவிரவாதிக6 எ* #திைர -தி
உ6ேள த6ளி விடாதா?
இர2 #Dவ1

உற5க

பி5கவிைல. மைட நர %5-6 பல #ரக6

பி@1 பிரா>கிறன. பய:க6, ேசாக:க6, இழ%க6... ஏ இப?

மணி விைளயாய1, அபனி ேதா6 மீ1 அம .1 திவிழா பா 1, பாிச<
ஏறி8 ெசற1, ச % அ மா பிைச.1 ஊய தயி 8ேசா*, ெமாடெமாடெவற
கத 8சீைல -யணி.1, ஒ 1ைணைய5 ைகபித1, ப/ைமயான தா< அளித
பா1கா%, #த பிரசவதி ேபா1, சேரா அ மாவி மாமியா இவைள
பி15 -?5-6 பிரசவ

பா த1, அ.த #த அDைக...

எலாேம இபமான ெபாD1க6. மாைலயி அ.த5 -ழ.ைதக6 கDைத5 க5

ெகாட1, வாயி ேக5 வா:கி5 ெகா>, அவைளG
எலாேம மனசி பரம/க

சி5க8 ெச@த1,

அளித அ4பவ:க6. ஆனா, ஒ ைகயகல1ணி5-6

ெப,ட பி மானைத மைற5க ேபாரா> , அபைலயா@,
ெவறிய களி Fழ<... சதிய:க6.

எப? எப?... #கா! #கா... #கா... ககைள
ெச@கிறா6. எலாவ$ைறG

5க,

 M:க #ய$சி

மற5க ேவ> . காைலயி எD.1 ேகாபேமா,

ஆதிரேமா படாம J> 1%ரவா5க ேவ> . #கா, உைன5 ;பி>வைத
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தவிர என5- ஒ*

%ாியவிைல.

#க Fரைன ‘ச ஹார ’ ெச@ய பிறெப>தா . ச % அ மா2டA
கம<GடA

சிவ ேகாயி #நட5- இ.த5 காசிைய பா பா க6.

FரA5- ஒQெவா தைலயா #ைள5- . பிற-, எலா

வாகனதி #க அ:கி.த Jதிகளி ம>

ேபா- . மயி

உலா ேபாவா . இவ க6 இ.த

ெத25- வரா1. அதனா ச % அ மா அவ கைள இர2 அைழ1 ேபாவா6.

அ.த சிவ ேகாயி # ைமதானதிதா கா:கிரN ;ட:க6 ஏ$பா>
ெச@வா க6... ப1 ேப ;ட இ5கமாடா க6. பய ெதாியா1. அவC
கம<G

உர1 வ.ேத மாதர

இ5கிறா6?
சிறி1 ேநர

எ* க1வா க6. கம< இேபா1 எ:-

;ட5 கக6 ேசாரவிைல. இப இ.தேத கிைடயா1... வாச<

அ8 சத:க6 ேககிறன.

பாவயா ேபாகிற1? ப6ளி5 ;ட15- ப5கதி பிளாN5 ெதாகைள
அபேய இற5-வா க6. அகி சா5கைட இ5- . Jேலேய மா>
கற.தா க6. இேபா1 இைல. பி%ற

ைவதி5கிறா6. அவளிட

நாடா கைட ஆ8சி மா>

தா இேபா1 உழ5- பா வா:கி ேதா@5கிறா6...

ஏேதேதா எண:க6 ஓ>கிறன...
ேபசாம கணம:கல

ேபானா என ?... அழகாயி ேகாயி இ5- . ஆதி

-ளி1வி> அ:ேகேய ஏேதA
இர2 #Dவ1
கணம:கல
திமண

ேவைல ெச@1, ெபா:கி திறா என?...

%ைடத நர %க6, மைட கன5க8 ெச@கிற1 ஊ ...

எப இ5- ? அ@யாவி

தாைதய ஊ . அ:-தா அவ6

நட.த1. அழகாயி, ஊ  ெத@வ . ப5கதி பாமணி வா@5கா. அ>த

ப5கதி கால

காலமான பைணயைமகளி -க6 இ.தன. ஊ 

ெபாியதன5கார க6, ேமல சாதி எபவ க6, ஒேர ஒ ெததா ஐயமா ெத
எ* ஒ* இ.த1.

நாைல.1 J>க6 தா . ஏற5-ைறய அ ப1 அ பைத.1 வச:க6. அ@யாவி
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ப:காளி - வைக, ெபாியபா மக ஒத தா ஊேரா> இபதாக ராஜல/மி
ெசானா6. இ1 மிக உகபாக இ5கிற1. விடப.த

- மீ>

ெதா$றி5

ெகா6ள ேவடா . வா@5கா; காேவாி #:கி5 -ளி1, சீைலைய 1ைவ1

மரதி க உலரைவ15 கைல5 ; சயி ெபா:கி...
உடேன வேயறிவிட ேவ>
உகா

எற கிள 8சியி அவ6 எD.தி5கிறா6.

ேபாேத தைல /$*கிற1.

இெதன.. இப? ஆசி...!
ைகைய ஊறி5 ெகா> சமாளி5கிறா6. இர2 உற5கமிைல எறா, பி

கைட திற.1 ெகா> இய$ைக வாதைனைய தீ 15 ெகா6ள5 கழிபைற
நா>

ெதாைல வ . ஆனா #த நா6 அவ6 அபேய ப>தி.தி5கிறா6.

/வைர ப$றி5 ெகா> விள5ைக ேபா>கிறா6. கத2 தாைழ திற5கிறா6.

வாயி பைய5 கட.தா6. தைல கி ெர* /$ற, நிைல த>மா*கிற1. விD.த1

நிைனவிைல.
--------------

உதரகா
அவC5- நல நிைன2 வ

ட : அதியாய 28

ேபா1, அவ6 வயி ேபா@5

ெகா5கிறா6. அவைள வயி ஏ$றிய1, ம:கலாக நிைனவி

நிழலா>கிற1. ‘ஏ பா, எனிய எ:ேக ெகா> ேபாறீ:க?...’ அவ6 ேக6வி5-

பதி இைல. #ேன யாேரா வ ஒ>கிறா. கா ... அவ6 தைலைய யாேரா
ப$றி8 சா@15 ெகா5கிறா க6. யா ...? யாேரா ஒ ெப...

அவ6 உகார #ய?கிறா6. ஏேதா இ*5கி5 கயி.த க>க6 எலா

அவி7.1 விடா$ேபா உட ெவலெவல1 1வCகிற1... #கா...! இ1 என

பயண ?...
ககைள



 திற5கிறா6.

“அபேவ %6ள வ.1 ;டேபா1 மவாதியா ேபாயி5கலா ல! இபபா.
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காலம வ.1 பா5-ற. கத2 1ற5கர உ6ள K5ேக. பினால வ.1, -தி8சி,
பாதா 2D.1 ெகட5-1. வயிசானா?

J %ல ெகாறவில...”

ர:கனி -ரதா.
ஆக, #கேன இவைள அ%றப>1கிறா.
எ:ேக ெகா> ேபாகிறா ?
-<, அ.த ->, சைப

5கியி ஆCைக5கா?

இைல... மரகத க1 1%

J>5-6ளா?

“நா மாபாவி... மாபாவி. பி மசாிய , ஒD5க எலா

/ப@யாவி -ர மிAகிற1.

ெபா@” எ*

“நா பாவி, மனி5கமாேடA ெசாேன; நீ மனி5க ேவடா ; ஆனா
உன5-

மனி%5 கிைடயா1A ேபாயிடா தாய மா !”

அ4 அDகிறா6.
இவ6 எ:ேக ெகா> ெசலப>கிறா6?
உலகதி என அதிசய

எ* -ளதி இ.த யச ேகட ேக6வி5-

தம%திர என ெசானா ? நா6 ேதா*

உயி க6 மவைத மனித பா 5 -

கிறா. ஆனா தா வா7வைத ப$றி கன2கைளG

ெகா6வ1தா அதிசய

எ* தாேன ெசானா ?

க$பைனகைளG

சைம15

அப இவ6 கணம:கல5கனவி நிறா6. ஆ*, ேகாயி, நலநீ , மனித

சிேநக , மா/படாத Fழ... ஏேதா ஒ வாயி< இவ6 வ வகிற1.
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வயி<.1 இற:கி அ.த ெப,

ர:கA

J>ப ஏ$றி5 ;8

ெசகிறன . இவளா நிமி .1 பா 5க5 ;ட #யவிைல.
அ:ேக ஒ ;டதி, நா$கா<யி உகார ைவ5கிறா க6.
J யா

இபதாக5 -ர ேககவிைல. ஒ சாபா> ேமைச; அைத8

/$றிய நா$கா<களி ஒறிதா அவைள உகாரைவதி5கிறா க6. தைல
தாி5கவிைல. ேமைச மீ1 கவி7.1 ெகா6கிறா6.

அேபா1 தா பா 5கிறா6. அவ6 ேசைல...யிைல, உ>தியிப1. நீளமாக

க2... ைந, ‘அ1’ ேபா5கிறா6. ‘#கா ?’ இெதன ேகால

? இைதயா

இவC5- மாவிடா க6?
“ஏ மா? நீ ர:க ெபாHசாதி ம1தாேன? எ சீலய ஏ எ>தி> இைத

மானீ:க? இெதன ேகால , இ.த வயசில என5- ?”

“ேகா8/5காத தாயி, நீ சீைலய நன8சி> ெதாபயா5 ெகட.த ஒடேன அ1 ேபா
ேபா>8 ெசா<> என5- ஆளAபி8சி1. ஒட % நாதெம>5கா1?... இ1
%1/தா... எ த:க8சி வ8சி.தா. ஆப15- ஒணிேலA 15கி மான...”

சிறி1 ேநரதி ர:க இெனா பணியாளAட வகிறா.
“நீ:க ேபா ேபாடபேவ அ மா &

/தமா5க8 ெசா<டா:க...” அவைள

இவமாக நடதி5 ;8 ெசகிறன .

கீேழ பளி:காக தைர. ஒ வாயி< 4ைழ.1 ஒD:ைக ேபாற ப-தி கட.1 ஒ

அைற5- வகிறா க6.

அ.த அைறயி ஒ க<, ெமைத - விாி% - தைலயைண அதி

உகா 1கிறா க6. “ப>15க மா? உ மவ [>தா. அ2 <5-

ேபாயி5கிறா ச.ேதாசமா இ...!”
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அவ6 பதிைல எதி பாராமேல ர:கA

1யர

கைரG

அவ ச சார#

கணீ ;ட வரவிைல.

ேபாகிறா க6. அவC5-

‘எ ஆGசில நா க ெமைதA சாயவிைல. இப, இெதலா#
தடைனயா, #கா?’
நா என த% பணிேட? க%, அசதிய , ெபா@யிA 1ைண ேபாக
மாேடA ெசான1 தபா? #கா, எைன5 கீேழ த6ளினிேய, அபிேய
சாக25க5 ;டாதா?...
“ஆ... ப>15-:க ெபாிய மா! அ%ற

நா:கலா

எப பிைழ5கிற1?”

‘ெவ6ைளயி சி* Kேபாட சவா கமிN அணி.த ஒ அழகான ெப கDதி
ரப மாைலGட அவைள ப>5க ைவ5கிறா6.
பனி Kேபால #க . சிாி%. பளீ 8சாய

இைல. ஒ ெமைமயான மண ;

அவ6 ெதாடேபா1 உண ேவ இதமாக இ5கிற1.
கா1களி அைத மா5 ெகா>, அவC

நா$கா<யி அம .1 அவ6 ெநHைச,

#1ைக பாிேசாதி5கிறா6. ககைள நீ5கி பா 5கிறா6. இரத அDத
பா 5கிறா6.

“ெபாி மா, நீ:க சாியாேவ சாபிட மாW:கேளா? ஒட %ல ரதேம இல...?’
“ஏ சா%டாம?... ேந15;ட அ4 %6ள:கேளாட, இ:க %6ள ேக5 வா:கியா.1
->தா...”
அவC5- அெதலா %ாி.தி5கா1.
ெமைமயாக8 சிாி5கிறா6.

253

“உ:க உட %5- ஒணில. நலா சா%டA ; ெரN எ>5க, , M:க, .
ஒ நாலH/ நா6ள சாியாயி> . பிற- உ:க அ4, %6ள:க, சி:கா, அெதன

சி:-?... அ:ேக ேபாயி ஜா<யா இ5கலா . இப உ:கC5- ஒ ெபா,

சாபா> ெகா> வ . சாபி>:க. எ.திாி8சி நட5க5 ;டா1. மாதிைர

ெகாடா.1 ->ேப. ேபா>> நலா M:-J:க. எ1வாA
இத, மணி ெகாடா.1 தலப5க

ேவா,ன,

N>ல ைவ5கிேற. அG:க. கனி மா

ஒ ெபா, வவா இப, அவ உ:கC5- எ1 ேவா,னா?

ெச@வா.

வர>மா?...”
ெமைமயாக8 சிாி1 வி>5 கதைவ

5 ெகா> ேபாகிறா6.

யா இ.த ெப ? ச.திாியி மக6... ேபெரனேவா ெசானா6. அ 8சனாேவா,
எனேவா, அவளிைல இ1. ஒ கா இ1 மரகததி மகளா? ரHசிததி
மமகளா?... அ.த5 ெகாயி இபி ஒ மலரா?... ஆனா நHைச உ6ேள
ைவதி5- K5;ட அழகாக இ5கிற1. இைல. எலா K5கC
ெச@ய தாேன மணி உதி5கிறன?

தியாக

ச$ைற5ெகலா த சாபா>ட கனிய மா எற ெபைண5 ;5
ெகா>, டா5ட ெப வகிறா6. நீ பாதிரைத ஒரமாக இ.த ேமைச மீ1
ைவ5கிறா6.

“இதபா:க, இவதா கனி மா. உ:கC5- என ேதைவப>ேதா அத இவ

கிட8 ெசா?:க. உ:கC5- இவ ஒ ேபதி...” அD.த வாாிய பின? , ஒ
K ேபாட மHச6 வாயி ேசைலGமாக பளி8ெச* இ5-வி5கிறா6.

ெப, ைக

“இவ:க யா ெதாிமில? எ .பி. அ@யா5- அ மா. ெபாியவ:கள இப5

- பிடா ேபாதா1. நலா பா15க, . சீ5கிர

ப>த, .”

நல பயா உட ப -ண
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“சாி:க டா5டர மா!”
“#தல இவ:கள ெமா6ள பா&#5- ேபாக,னா ;>ேபா. #கைத
1ைட8சிவி>, சாபா> ->, பிற-, இதா, இ.த மாதிைர வ8சி5கிேற,
மாதிைர. ->5க, ...”

,

“சாி:க டா5டர மா.”
“அப, நா வேர ெபாி மா ? மாதிைர சாபி>> நலா 1:-:க...”
கனைத8 ெசலமாக தவி> ேபாகிறா6.
கனிய மா, கதைவ தாழி>கிறா6.
அவைள ெம6ள எDபி, அகி?6ள -ளியலைற5-5 ெகா> ெசகிறா6.
ஓ... -ளியலைறயா? பளபளெவ* பளி:- எதிேர கணா, கD2
கணாயி அவ6 #கைத பா 5க, க%
#க

‘அசி:கமாக’ ப>கிற1. எேபாேதA

ெதா.

ெவC%மாக ப ெம* #

அவ6 கணாயி #க

பா 15

ெகா5கிறாளா? %ச இ.த நாகளி ;ட5 கணா பா 1 #க

சீவி ெபா> ைவ15 ெகாடதிைல. அட:காத #ைய ஒ மர8சிபினா

அD.த வாாி ைகயா /மாராக வகி> பிள.1. #.1 ெகா6வா6. ஒ ஊசி ெசக

ேவ> . இேபா1 # ;ைழயாகிவிட1. எறா? , இ*க #வ1ேபா
ெசகி5 ெகா6வா6...
உ5கா:க...
“அ மா. இ1ல...”
உயர கா ெதா:கேபா> உகா

கழி%5கல .
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“கீழ வDவDA இ5-, பதிர , உ5கா.15-:க...” அவ6 உகா .1

ெகா6கிறா6. பவிள5க ஒ ப$பைச தகிறா6. நி$க #யவிைல. அபேய

விரலா 1ல5கி5 ெகா6கிறா6. ப ெபாேயா, ேவப:-8சிேயா ைவ1

1ல5கிதா பழ5க . கைடயி ஏேதேதா ப$ெபாக6, ெகா>5கிறா. அவ6

ப$கC5- ஒ ேக> இைல. அ425- எப ப$க6 ேத@.1

#கைதேய மா$றிவிடன?

விD.1

கனிய மா, அவ6 #கைத ேத:கா@ K1 வாைலயா 1ைட1,

ப>5ைக5-5 ; வகிறா6.
ப5-வமாக ப%

ேசா*

ரச#மாக பிைச.1, #ேன Nc< ைவ5கிறா6.

அD5-5 -ளதி தாமைரகளா ?...
வய1 #தி .1, உட?

உ6ள#

ந<.த காலதி, இ.த பாி2

ேப,த?

எ1ைண ஆ*த அளி5கிற1?
“ெகாHச

தயி&தி ேசா* பிைசய>மா ெபாி மா? இHசி ஊ* கா@ இ5-.”

“வாணா.தாயி, என5- தாயா நி5கிறீ:க. ேபா1 மா. வழ5கைத2ட ெநறய
சா%ேட. நீ ேபாட ைகயி...” எ* அ.த5 ைகைய5 ககளி ைவ15
ெகா6கிறா6. ைகயி ஈர

பகிற1. ச % அ மா, நீ:க இ.த &ப1ல

வ.தி5கீ:களா? எனிய இ.த5 கண மாள5 கைரேயத கனிய மா &ப1ல
வ.தி5கீ:களா? அ மா, உ:கC5- நா ஒ,ேம ெச@ய<ேய ?...” எ*
வி #கிறா6.

மாதிைர சாபிட ச$* ேநரதி அவ6 மய:கி, உற:கி ேபாகிறா6. கன2க6,
பிாிசக6 எ12

இலாத ஆ7.த உற5க . ேநர

ெதறி.1விட உற5க .

எற உண ைவேய மிதி
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கைண ெமல திற5க உண 2 வ ேபா1, அைற5-6 ெவளி8ச

இ5கிற1.

உன5- எ1 ேதைவபடா?

பரவி

‘மணி அ, கனிய மா வவா6’ எ* டா5ட

ெப ெசான1 நிைன25- வரவிைல. ெம6ள எD.தி5கிறா6. வயி$றி
உ6ள பல:கைள ேதா ேபா>விடா$ ேபா பலJன

ஆ ெகா6கிற1.

நர %கேள அ*.தா$ ேபா* 1த நிைல இைல எறா? , நி$க திராணி

இைல. ெமல க< நக .1 /வைர ப$றி நட.1 -ளியலைற5- வகிறா6.

விD.1 வி>ேவாேமா, பளி:- தைர பாழாகிவி>ேமா? ேக< ேப/வா கேளா

எெறலா

அ8ச வைத5கிற1. தைரயி அபD5க$ற தைம பாழாகிற1.

ேபா 5களதி, ேகாைழ5-

Jர

வமா . அவ6 எபேயா சமாளி1,

வாளியி நீ பி1 ஊ$*கிறா6. கDவ #யவிைல. ெம6ள எD.1 வா@

கDவி5 ெகா6கிறா6. கக6 பாதாளதி ேபா@, #க ேத@.1 ேசா .1, J %
1ணி2

அபட சகா@5 காசி அளி5கிறா6.

ெம6ள /வைர ப$றி5 ெகா> ப>5ைக5- மீ6கிறா6. Nc< உ6ள மணி,
கவனைத5 கவகிற1.
அைத அ5கிறா6.
கனிய மா வவா6; வ.த1 , ‘இ.த8 சனிய ைந ேவடா , என5- சீைல

ெகா> வ.1 தா மா, ெவ6ைள8சீைல... எ* ேகக ேவ> . கத2

திற5கப>கிற1. கனிய மா இைல. ஒ> மீைச ைவ15 ெகாடா$ ேபா

ஒ பணியாள. அவ ேமைசைய பா 5கிறா.

“இனா ெப /? அதா நாதா இ< சனி சா பா வ8சிகிற, சா%டல?...”

பிளாNைக 15கி பா 5கிறா.
“காபிG

அபேய கீ1?... மணி ஒண5க ேபா21. லH8 அ2 வ.தி8சி.

இ.ேநரமா M:கின?”
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“என5- இ< காபிெயலா

வாணா.த பி. கண மா இல? அவள5 ெகாHச

வர8 ெசா?:க.”
“யா அ1, ெப /?...”
“...அ... கண மால, கனி மா. அவதா என5- எ1

ெச@G A டா5டர மா

ெசானா:க... அவ:க இ<யா?”
“ஆ, அ சிதா ேமடமா? அவ:க அ@யா ;ட ெட<5கில ேபாயிகிறா:க?...”
“அவ:க எ ேபதிதா. இவ:க ேவறபா, ேந1 வ.1 பா1, மாதிைர
->தா:க...”
“ஓ, அவ:களா, அ2:க உன5- பா1 மாதிைர ம.1 ->தா:களா?”
“ஆமா. அவ:கதா கனி மாைள இ:க ; வ.தா:க. ேந1 M5கமாதிைர
->திடா:க ேபால இ.ேநர

M:கி இ5கிேற.”

“கனி மா இ:க இல, சி.தாமணி ப:களா25- ேபாயி5- . நா இப லH8
ெகாடாேற. அ/வினி ேமட

ஆ]N &#ல இ.தா ெசா< அA%ேற...”

எ* ெசா<வி> நாதா சமாசார:கைள எ>1 ேபாகிறா.
இ1வைரயி?

மரகத , மH/, ச.திாி யாேம இ:ேக வரவிைல. ெபாிய

அரமைனகளி இபதா நட5-ேமா? சி.தாமணி ப:களா எப1
தவளி வாசNதலேமா?
அவ6 வா7.த உல-5-

இ.த நடபிய உல-5-

எதைன விதியாச ?

அவ6 மகA5- எதைன மகக6, எதைன மக6க6 ?
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அ.த ஒ> மீைச சாபா> ெகா> வகிறா.
ெபாிய த சாபா> ைவ1 ேமேல இெனா தடா

5 ெகா>

வகிறா. க?5ககி N>< ைவ5கிறா. தணீைரG
ைவ5கிறா.

தைட திற.1 வி>, “ெப /, - மா ெபாாிய, அலா

கிளாசி ஊ$றி

Nெபச இனி5-.

உன5-A ெகாடா.தி5கிேற... சாபி>... வ டா ?” எ* ேபாகிறா.
மசா ெந

5ைக 1ைள5கிற1.

சி* கிண:களி -ழ ேபா, - மாேவா ஏேதா ைவதி5கிறா. ப%

ரச#

ேபா> பா:காக பிைச.1 ெகா>த அ.த8 ேசா* இைல இ1...

ேசா$ைற ெதாடேவ ைக ;/கிற1. கீேழ அவ ைவத தைட எ>1

ப>5கிறா6.

உணாவிரத

வி>

எ* அவ6 அறி.1 இ.ததிைல. ஆனா எதைனேயா

ச.த ப:களி, வயி$*5 -ண2 ெகா6ள ேதாறியதிைல. ேநர
இ.ததிைல. பசி ெதாி.ததிைல. அவ6 காகC

ைககC

நறாக இய:க,

/த.தரமாக இ.த நாகளி பசி1, பனி கிட.ததிைல.
சிைற உணாவிரத

ச:க , ேபாராட
இ5-

ப$றி8 ெசாவா க6. /த.தர

வ.த பின , ெதாழி$

எ* ெபக6 சிைற5- ேபானா க6. உணா விரத

ேபா1, உறவின கைள வி> நல நல பட:கைள5 ெகா> வ.1

ெகா>5க8 ெசாவா களா . ஆனா, உயி ேபானா? , ேகாாி5ைக நிைறேவறாம
உணா விரதைத #15 ெகா6ள மாடா க6.

இேபா1 இவC5- பசி5கிற1. ஆனா எD.தி5க ேவடா . ககைள

ெகா> கிட5கிறா6.

5
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எதைன ேநரமாயி$* எ* ெதாியவிைல.
“ஆயா...ஆயா... ? எ.திாி... கனி மா ேசா* ெகாடா.தி5கிேற. வாழ5கா

ெபாிய. ெவ.திய5 -ழ % வ8சி5கிற எ.தி, பாவ , க/மால:க, ெகால பனி
ேபா>டாAவ... எ.திர மா... மணி ஒ ப த5க ேபா21...”
இ1 நிசமா, ம*பிறபா?...
“அ.த ெபா*5கி ேவா,ேன ேகாழி5-மா2

அ1

இ1

ெகாடா.1

வ8சி> ேபாயி5-! என, ரHசித மா ;>விடா:க. அ2:க ப:களாலதா
நா இேப. அ/வினி ேமட
ஈர1டா #க

;யா.தா:க, வ.ேத.

, வா, பாவ ...”

திதி, அவைள8 சாபிட ைவ5கிறா6.

“நீ சாபியா கனி மா ?”
“எனபதி இனா ஆயா? நீ:க வயசான வ:க, சீ5காளி, சாய:கால.தா

அ/வினி ேமட

ஃேபா ேபா> விசாாி8சா:க. என5 காலேமேய அ:க ேபாக8

ெசா<டா:க. இ:க, ச.திாி அ மாதா எலலா

பா5- . அவ:க கசி காாியமா

ெவளிb ேபாயிடா:க...” சாபா> ெகா>1 #1 1ைட1 வி>கிறா6.
-ளியலைற5-5 ; ேபாகிறா6.
அேபா1 கதைவ திற5-

ஒைச ேககிற1.

அைற5-6 அ/வினி-டா5ட ெப வ.தி5கிறா6.
“எப இ5கிறீ:க பாய மா ?”
“...வா மா, நீ நலா இ5க, . நீ ெசானா%ல என5- ஒணில. ெமாதல,
என5- எேனாட ெவ6ள சீல ரவி5ைக ேவா, மா. ேந1, இ* #D5க
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M:கி இ5கிற. -ளி5காம, கDவாம, நா இபி ேசா* தினதில. என மாதிர

->திேயா மா, M:கி, பசி... ேசா*... பாவ8ேசா*A ெநனேப. ஆனா... ஒ:க
அ% என5- %திசா இ5-. யா ெபத ெபா,கேளா, நீ:க நலா

இ5க, . எசீல ஒ,

எ>15காம, இத மா... க,, என5- சீல

ெகாடா.1 ->தி. நலா ேபா8சி. நா பா>5- எ வழில

ேபாயிடேற...”

“ேசைலதாேன? நி8சயமா தாேர. இப, நீ:க நட.1 ேபாக #GமாA பா1
ெசா?ேற... ப>:க...”
“கனிய மா, இெதலா

எ>தி> ேபா...”

அவ6 -ழா@ ைவ1 இவைள பாிேசாதி5கிறா6.
பிற- கதைவ தாழி>வி> உகாகிறா6. அவ6 ைகைய த ைகயி

ைவ15 ெகா6கிறா6.

“உ:கC5- இ:ேக இ5க பி5க<யா?”
“வாணா மா. எ:கிேயா பா பரேதசி மாதிாி இ5கிற /க

இ1ல இல. நீ யாேராட

மகA, என5- ெதாியல. மக, மக6, உற2, ெசா1 /க எலா

பாவமைல

ேமேல நி5கிற1A மன8சாசி -11. அ1னாேல தா எலா 1ற.ேத. நா

அய இட

சதிய

-யி.த ேகாயி. இப அ:க, ஆ/பதிாி க>றா:

களா ; ‘லாY’ க>றா:களா . என ேபா ேபாA ெவரனா:க- ரா

#8F>

M5கமில. எப2D.ேதA ெதாியல. #க... என

நிண8சி5கிறா, எ.த கதி5- ஆளா5க ேபாறாA ெதாியல...”
“ஏ மா, உ:க ெசா.த மக [>5-தாேன வ.தி5கிறீ:க?”
“ெசா.த . இ.த வயிதல எட

->ேத. அவ:க பா, -பா. ஆனா...
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கன ெபாசாதிய த2ர ஒ நிழல5;ட அ.த எண1ல நிைன5கல. அ.த

ெபாி மணிச , ப1 நாளய %6ளய5 ைகயிெல>1, ‘ேமாகனதா/’A அ.த
மகா1மா ேபர வ8சா. “தாய மா, ந ம %6ள ெபாி...ய ஆளா வவா பா!"
பா. அவ எ1

பா 5காம நல பயா ேபா@8 ேச .தா...’

அவ6 இவ6 ைகைய அDதி பி5கிறா6. அவC

உண 8சி வசப>வ1

ெதாிகிற1. இவ6 ரHசிததி இைளய மகளா? ேபர மைனவியா?
“க,, நீ யாA இA

ெதாியல மா ?”

“நா யாரா?...”
ேக>வி> %னைக ெச@கிறா6.
“நி8சியமா ெதாிய,மா?...”
“உன5-8 ெசால விபமிேலனா ேவணா .ஒேண ஒ,
ேக>5கேற...”
“உ:கC5-8 ேசைல ெகா>5 ெகா>5க ேவ, . ெவளியில ெகா>விட
ேவ, ... அதாேன?”

#கா, என5- அ1 ேபா1 . ேரா>ேமல சினHசி*/கலா

வகC5-

ப<யா-1:க. அப எ:கியா? நா ேரா> ேமல 2D.தி5க5 ;டாதா?...”
“ஆமா

பா மா. இ.த #கA5-5 -/ % ெரா ப. என ெச@ய, அ2ேர

ெர> ெபாடா5கார. பதாத15-, எ5க8ச5கமான ப5த க6 வைலயிேல
சி5கி> பணா> வாணிப ேபர:களி தவி8சி5கா. அதா -ள*ப

பணிடா...”
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“நீ யார மா ெசா?ற?”
“உ:க கட26 #கனதா...”
அவ6 செட* நிைலப>கிறா6. இ.த இள.தைல #ைற ப$றி அவC5-
ெதாியா1. அவ மக6 தாேனா?

“ஏ:க, நா ேக5-ற. நீ:க - %டற சாமி, #கேனா, ராமேனா, ஈ/வரேனா, யாராக
வானா?

இ5க> .

ைல5-

ைல ேகாயி, - பாபிேஷக , தீமிதி, காவ,

பாயச A - பி>றா:கேள, எ:கியாA

ஏைழ5- நியாய

நட5-தா? நா

க2 ெம ஆ/பதிாிலதா இ5கிேற. சீ> ேபா>றதிேல.1, ஆபிேரச
ேட%6 வைரயி?

பண

உ2றா:க. மய5க

இேலனா, எற5கி2>டறா. எ:கியாA

->5-#ன, பண
அ$%த

ேக5-றா.

நட5-தா?... கசி...

கசி5காக ஏைழ, கசி மாற, %15காசி 1வ5க, எலா15- அ2:க ேவ

இ5- பதவி %5க, அவ:கைளேய /ற5 ெகா6ைளய5க. சினிமா, .வி. அ1
இ1A எதினிேயா வைல. அ15-6ள உ:க சாமிேய 2D.திடா...”
“க,, நீ ெசா?ற1 அதினிG

ெம@தா...”

அவ6 உகி ேபா@, ஒ பHைசயி பி6ைளைய5 காபா$ற அ.த J>5- வ.1
அவமானபடைத8 ெசாகிறா6.

“பா, ெகாHச

ெபா*15-:க. உ:கள நலா ஆ5கி, ெவளில

ெகா>2>டேற. நீ:க, இைளய வ:கள ஒ, ேச1 ேபாராட

தயாராக, ... உ:கC5- ெதாிGமா? இ1 ‘ெகN& ’A ேப. எதினி

ெபா,கள5 கதற5கதற5 -ைல8சி5கா:க ெதாிGமா? சினிமா, .விA
மய:கி, அழகழகான ெபா,க6 இவ:க வைலயி விD.1... எ:க மா.” கக6

-ளமாகிறன.

263

“நி வாண5காத’A ஒ பட . ேபேர கழிசைட. அ1 ெவளிவரல. எ:க5கா25-8
சாN ->5கிறதா, ெசா<, இ:ேக ெகாடா.1, -ைல8சாAவ அப
அனி5-, மக இனி5-.”
“சிவா சிவா...” எ* காைத ெபாதி5 ெகா6கிறா6.
“த$ெகாைல, யாைரேயா டயர5டைர5 காத<8சா, ஏமா$ற A பதிாிைக5கார:க
டாAவ... எலா மீயா2

இவ:க கிடதாேன இ5- ? அ#5க வ8சி,

மலைததிA பிைழ5கிற ெதாழிகளா ேபாயி>1...”
“அ மா, நீ ேவற எ1னா?

ேப/. ரணைத5 கிள*

வ<5-1... உனிய ேபால ஒ ப1, (* ஆயிர

ஆபிேரச வானா . ெரா ப
ேபக ேசரA . நா சாவ5

;டா1.”
“வா:க. அதா Nபிாி..” ைகைய அDதமாக ப$*கிறா6. ெடா5ெடா5 ெக*

கத2 தடப>கிற1.

எD.1 கதைவ திற5கிறா6.
“-வினி: ேமட . இபதா இவ:கள- பி.பி. பா5க வ.ேத...”
“பா தா8சில?... ேபா!” அவ6 மின ேபா இவைள ஒ கண
ேபாகிறா6.

பா 1வி>

“அேத...? வா:கேத...” எறவ6 அைற வாயி$பயி நி* அவ6 ஒD:ைக
கட.1 ெசவைதேய பா 5கிறா6. பிற- கதைவ8 சாதிவி> வகிறா6.

“இ1:கலா

ெகாHச

ச.1 ெதாிHசாேல 4ைழH/ பதி5- . தாசி -ல .

சீரழிHச -ல . இவ பா ெதா,ா* வய/, இA

இ5கா. இ1:களலா
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இ.த வட15-6ள 4ழய2ட5 ;டா1A ெசானா, உ:க மக காதி<ேய

ேபா>5கிறதில. ந ம Jல, சினHசிறி/ நடமா>ற இட .

“இவ சிாி8சி5-ழHசி, சா1ாியமா ேபசி, %ளிய:ெகா %A %8சி5-வாCவ.
லாஜிைல ஓடல வா5ைக வ8சி>, வயிதில வா:கி5கி>, உ:க
மகதாA சதிய ெச@ய 1ணிHசவCக...”
அவC5-5 கா1கைள ெபாதி5 ெகா6ள5 ைகக6 பரபர5கிறன. பா பி கா
பா பறிG . இவ6 அப வ.தவ6தாேன ?

“ஏ மா, அநாவசியமா ஒ ெபா, இெனா ெபாண பழி ெசால, ... ?
டா5ட5- ப8சி5கிற ெபா,...”
“அேத, அபெயலா

ெபா,கC5- ெவ5க

உரசினா5;ட, கா1
விவாி5-

நின8சி எடேபாட5;டா1. இ.த5 காலதில இ1ேபால
மான

;8ச

ஒ,ேம கிைடயா1. ;ட1ல ேதா6

5- வ8சி, இவ க$பழி8சாA ேகா >ல 1ணிHசி

சாதி. நாமனா ெசதி>வ . அ1

இலாம 4ைழயிற வ5க . அ1

இவ டா5ட :ற ேபல ைலசN

இ1 ெபாிய ர2. ெமக ப5க, , இன

-ல , ம*வா72A உதவி ேக> வ.தா. Fைகயா இ5காA, இவ:க உதவி

ெசHசா:க. அைதேய சா5கா வ8சி>, அ5காைவ பா5க வ . நாA

கபலாம

தா நின8சி.ேத... இப நீ:க ;ட அைன5- அ.த ைபயA5காக நியாய
ெசானி:கேள. எ.த பயேலா, எவ ைகையேயா %8சி இDதி5கிறா. விபாீத

நட.தி8சி. அத ந ம ைபய ேமல ேபா> ேக/ ெதா>5க 1>னேத இவதா.

ஒ -> ப15-6ளிேய எதி 5கசி ப,1. மான

ெகட சம:க. இ.த

[>மவA ெசா<> திாியிறாளா . இவ ப8சி பாN பணா, ச JN
பணA ...”

த -$ற:கைள மைற5க, பிற #கதி? -ைபைய J/வ1தா பாிகாரமா ?...

அவ6 ேபசேவயிைல.
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“சாி, அ1 ெகட5-1 வி>:க, அைத. கடசீல நீ:க வ.1 ேச.தீ:கேள, அதா
ெபாி/. நா - %டாத ெத@வ

இல. ஒQெவாத

வ.1 ;%>, நீ:க

வரயில. அவ:கC5- இேத -ைறயிலதா ‘அடா5’ வ.தி8சி. இத இப

;ட A ேபாயி5கா:க. அ 8சிதா ;ட ேபாயி5-. அ1 G.எN.ல ப8சிதா,
அ1தா ெரா ப5 கவன . நா, இத இப5;ட ெர>நா, திபதி5- ேபாயி,

அ:கபிரதசிண

ெசலா

பணி> வார தி5கயாண

பணி ைவ5கிேற, ேக/கீ

ேபாக> A ேவ5கிற... அ:க த:கி5கிற காேடYல

அ5காதா ஃேபா ேபாடா. அத தல /தி விD.திடா:க, உடேன ர:கன இ:க

ெகாடார8 ெசா<5கிறA... நலா பா5க8 ெசா?:க. Nெபஷ<N

/.தரராைச வ.1 பா5க8 ெசா:க, Nேக‘கீ’ எ1னா? , என
ெசலவான?

பா5க ேவாணா ேன. சா%W:களா?... 1 பா எள8சிW:க...”

8/ விடாம ப>பா@ விாி5கிறா6.
“உ:க5கா ரHசித

இ.த [ல இைலயா?”

“இேத கா ப2>தா. ெசாலேபானா, அ2:கதா இ:க ப>திபா:க.

அ5கா25- அ.த ஆபிேரசA5- பிற- நடமாட #யல. ெதரபிN வரா:க

கால, நா? விரல எ>திடா:க. இப5;ட அைதய பா5க, #னா:க.

பா5கலா A ெசா<> வ.ேத. உ:கC5- எ1 ேவா,னா? , தய:காம
ேகC:க. நாA

உ:க ச.திாி ேபாலதா...”

அவ6 ைகைய ப$*கிறா6.
“என5- எனா மா ேவ, ? இ.த எள2 ‘ரN’ என5- ஒட ைபேய அ*5-1.

எ ெவ6ள சீல, ரவி5ைக ெர>

அ:ேக அ.த [>ல தகர ெபால இ5-.

அைத ர:கA5- ேபா ேபா>8 ெசா<5 ெகாடார8 ெசானா ேபா1 ...”

“அ.த சிலதா ேவ,மா? இபேவ ஃேபா ேபா>ேற. நா உ:கC5- %திசா,
அைர டச ெவ6ைள8 ேசைல, நல ெம</ ஆ கேயா, ஃ%வாயிேலா,
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ெசடா ெகா>வர8 ெசாேற. வயககால1ல நீ:க ச2ாியமா இ5க, ...”
அவ6 ேபசி5 ெகாேட ேபாகிறா6. அவ6 உண வி ேசைலைய தவிர

ேவெறா*

%ாியவிைல.

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

உதரகா

ட : அதியாய 29

காைலயி விழி% வ.1 எD.1 உகாகிறா6.
“நீ:க உட % நலாக, . எD.1, உ:க ேசைலைய உ>1 ெவளிேய ேபாக, .
ஆயிரமாயிர

ேப உ:கைள ேபா உ*தியாக ேபாரா>பவ கைள8

ேச ] க6..."

இ1தாேன டா5ட ெப ெசான க1?
ஆ:கா:- இ5கிறா க6. -> ப

-> பமாக5 கிராமதி இ.1 ெபய .1,

Kமிேதவி5-8 ெசாறி சிற:- ப$றினா$ ேபா -ைப ேம>களி? சா5கைட
ேத:ககளி?

விைளயா>

தைல#ைறகைள வள பவ க6... மாறேவ, .

“ஆயா, வண5க . எWகிறீ:க?” ைகயி பிளாN5 ைப #ட#ட5கிற1.
“நலாயிேட கனி மா, சீைல ெகாடா.தி5கியா?”
“இ.தா:க, ெவ6ள சில இல. இனி5- எபG

வா:கியா.திவ.” அவ6

ைபைய திற.1 1ணிகைள எ>5கிறா6. இர> உ6பாவாைடக6; இர>
ெவ6ைள ரவி5ைகக6. ெதாடா வD5- இர> ேசைலக6. ஒ*

ெவ6ைளயி சி* சிவ% K5க6 ேபாட1; இெனா* மHசK5க6

ேபாட1. அவ6 எ>கஜ

ேசைல-ெவ6ைளயி பி ெகா/வ

ைவ1தா

உ>1வா6. அபேய பழ5கமாயி5கிற1. கதாி Kேபாட ேசைல உ>திய

கால

உ>. பிற- உ6பாவாைட உ>தி ஆ*கஜ

ேசைல உ>தினா6.

ைகதறி8 ேசைலதா. பHசமி இற.1 ேபான பிற- அவ6 ெவ*

ேசைல எ* மாறிவிடா6. -Hசித

ெவ6ைள8

1ணி5 கைடயி, காதிப.தா 1ணிேய
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வி$பா. அவ கைடயிேலேய ஒ ைதய$கார உ>. அேத 1ணிைய இவC5கD1

, இ>% இற:க ைத15 ெகா>பா.

காைல5கட கழி1, நீரா, %திய ஆைடகைள அணி.1 ெகா6கிறா6. இ.த மாதிாி

உைடக6 இவ6 இ1 வைர அணி.ததிைல. ரவி5ைக ெதாளெதாளெவறி5கிற1

கD1 இற:கி, இ>% ஏறி.

“இ1, ரHசி அ மாேவாட அ மா25- த8சி வ8ச1. எ>15 ->தா:க. பண
->தி5கா:க. நா அபால ெவ6ள சில எ>தாேர... ேபாயி, நாதா
ெகாடாேர” எ* ேபாகிறா6.
ைந உைடமாறினா? , இ.த உைட ஏேதா ச 5கN ேகாமாளி ேபா
ேதா*கிற1, பி #1ைக இD1 இD1 வி>5 ெகா6கிறா6. சிைறயி
இப1 ேபா ஓ உண 2. அைறயி ஒ%ற

-ளியலைற. சி* இைடெவளி. பி

வாயி கதைவ திற5கிறா6. கா<யான K8/ வ ணதகர:கC , ெசகளிலா

ம ெதாக6, த>#>க6 அட:கிய தா7வைர. சி* ம #$ற . அதி

%?

#6C

வள .தி5கிறன. தைலமைறG

உய .த /வ . அ.த

எைல8/வாி மீ1 கணா 1>க6 பதி5கப5கிறன.

... அ/வினி ெசான ெசா$க6 அ.த5 கணா8 சி?களி நிழலா>கிறன.

அபைல ெபகளி -ரகைள அைவ ெவளிேய விடாம வா:கி5
ெகா5- .

“இனா மா, கதவ 1ற.தி>5 -8சி ேபாவலாமாA பா5-றியா?”
15கிவாாி ேபாடா$ேபா தி பி பா 5கிறா6. கனி மாதா.

அகலெபா>. பளிெர* சிாி%. கDதி பமனான தா<8சர>...
“ஒ,மில மா, / மா உ5கா.ேத பழ5கமிைலயா, கத2 இ5ேகA 1ற.1
பாேத...”
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“வா:க, /ட/ட ெபா:க ெகாணா.தி5கிேற.” அவ6 தி பி வகிறா6. த
ெபா:க, சனி... இப ஒ கால ... சாபி>#, “நீ ஒவா@ சாபி>

கனி மா ?”

“ஐ@ேய, நாலா

இப சா%டமாேட...”

“ஏ.? நீ ஒவா@ சா%டாதா நா எ>ேப. நாேன ->5கிேற... வாய
ெதாற?”

அவ6 சிாி%

ச.ேதாச#மாக ம*5கிறா6... “அட இனா நீ... யா னா?

பாதா:கA வ8சி5க, எனிய5 கDத%8சி ெவளிேல த6ளி ேபா^/5->திவா:க. வாச<ேய ேபா/ உ5கா.தி5- ெதாிGமில?”
“இல கனிய மா, ெதாியாமதா ேக5-ற, ேபா^சில %8சி5 ->5கிற அள25- நீ
என -த ெசHேச, ஏ பயப>ற? நா பா15கேற. நீ பாதி நா பாதி

சாபி>வ ...”அவ6 உகி ேபாகிறா6.

“ேபா1 , ேபா1 , நா எ:காதாளேய பா5-ேற, அவ எனி எபேயா
பா>ப>, #தல என5- ஊ>வா. அப -கார. அவ அ8ேச ெசதா.

இெனாதிய [ல ெகாடா.தா. அவ என இN;?5- ெதாரதி>
எலா

திA5-வா. ஆப5கட வ8சி.தா. இN;ல ேபா>ற ேசா*தா. அப

லாாி ேமாதி ெச1 ேபா8சி. நட ஈ>A ஒ லச

->தா:க. அத

வா:கி> அவ ஓடா. எ:க ப5க1 [ல ஒராC இ.தா, அ2 கிாீ

ஆ/பதிாில வா > பாயா இ.தா. அப ரHசி அ மா5- ஆ%ேரசனாகி ெரா ப

ஒட % காயலாவா இ.தா:க. பாவ , அவ:கC5- [ேடாட இ.1

கவனி8சி5கதா வ.ேத. அபதா நா மனிசி ஆயி.ேத... அபிதா இ:க வ.த...”
இைத8 ெசா<வி>, அவைள மா ேபா>தைலைய8 சா@1 அைண15

ெகா6கிறா6.
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“தாயி, ஆயா, எபி ேவணா?

வ8/5க, நீ:க ேபாற8ேச இ.த எட1ேல.1

எனிய5 ;> ேபாயி>:க. உ:கC5-5 கடசி வர ஒழ8சி, எ கணா
%8ச எட ...”

காபா1ேவ. இ1 அசி:க
கத2 தடப>

ஒைச...

செட* /தாாி15 கைண 1ைட15 ெகா> கத2 தாைழ திற5கிறா6.
வ.தவ6 ச.திாி... கனிய மாைள உ*1 பா 5கிறா6.
“நீயா ? கதைவ தாபா ேபா>5கி> என ரகசிய ? நாதா ->தா8சில?
எலா

எ>தி> ேபா?”

கபட நா@5- ேபால /டா?

சமாளி5கிறா6.

“இ^:க டா5டர மா, அவ:க ரN பணிடா:க. சா1ன.”
“ஆமாமா . எலா15-

பதி வ8சிபிேய! இவ:க பதிென> வய/ பவ .

கதவ சாதினாளா . ேபா, ேபா, அ.த [ல இ5கறவ, இ:க எ15- வர, ?
இ:க -வ மா, ல8/மி ஆராA

ேபா!’ இவ6 /> ேபாகிறா6.

பா1பா:க, நீ வாய5க@ய ெபாதி>

ச.திாியா! ந N ேவைல5- பத அ.த ச.திாியா! கனடாவிேலா

அெமாி5காவிேலா யாைரேயா ெகா8சி5காரைன கயாண
ெகாடாளா ...

“ய மா, இ:க வர ேவைல5காாி:ககிட நீ எ1

பணி5

ேப8/ வ8சி5காத வய/ கால1ல

நீ தனியா இ5க5 ;டா1. ெபதவ பி8ைச எ>5கிறா. இவ ஏ.X. காாில

ேபாறாA எதி 5கசி5கார ேமைட ேபா> அசி:கமா ேப/றா. இப5;ட,

அயா6 /வாமிய பா1 ஒ Kைச ைவ5க தா ேபாயி> வேர. மாசாப ,
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பிசாப

இ5-...”

இ5-A ெசானா. அ6 வா5கா வ.திடேதA கவைலயா

“உ த பியாடாA5- இதிெலலா

இப ெரா ப ந பி5ைக வ.திடாபல

ேபால.” இட5காக அவ6 உதி த ெசா$க6 -திவிடவிைல.
“ஆமா, எலா

எப2

ஒேர மாதிாி இ5கா:களா? கால15 ேகத மாதிாி மாற

ேவயி5-. உ கால1ல இ.த கா:கிரேச இனி5- ெபா@ பிதலா -

டதி? , Fதி?

அ>தவ:க காைல வாாி வி>றதி?

தா %ழ8சி5-

அனி5- ராைட (தி:க. இப யா ெச@யிறா:க? ;<5- மார5-ற
ஆCகதா-நீரார

சாபிட ேசாி ஆCவ, ரசனா, ேகாலா, ெபசி ேக5-றாAவ [>

ேவைல5- வரவ, ேகபி6 .வி. வாசி: ெமசி இ5காA ேக5-றாCவ.
கிராம1ல, ஒ ேநர5கHசி5- மாடா உழ8சவAகள, ந பி5ைகA 15கி வ8சி1
த பி. அவAவ ந ம ேசாைதேய திAபி>, நம5ெகதிரா கசி மாறி ெகா
பி5கிறாAவ...’
இவ6 ைகைய ப$றி நி*1கிறா6.
“ச.திாி, இ.த ெவவகார

ேகக என5- ெத % மில, திராணிGமில. நா

எனி5-ேம யா ெக> ேபாக,

எலா

உ*த,

1 பபட, A ெநன5கல மா. இப2

நலா இ5க, A தா நிைன5கிற. பிசாப , மாசாப A ஏ

?...அவ:க2:க ெநHைச ெதா> பா1 தி.தA . த%தபா

பணி ஒ தப

ட #யா1. இ.த ேதசேம, சன:கேள உ:க அரசியலால

பாழாயி5- தாயி! உைன5 ைகெய>15 - பிடாத -ைறயா ேக>5-

கிடேற. என5- இ.த மாளிைக வாச

ேக5கிறெதலா

ேவானா . நா ேபாயிடேற.

ஒ ெவ6ள1ணி8 சீல. ெவளில எற:கினா இ1 ஒடாம

நDவி>ேமாA பயமா இ5-...”
கணீ ம-கிற1.
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“இத பா, உன5- இ1தா J>. நீ ஒ ப1 ைபசா ேத, %6ைள5- நல1

ெபாலா1 பணல. அவேன தைல1ா5கி #A5- வ.த. நீ எ15- ஆ ெசா
ைதேயா, ஆ வ8சைதேயா பா % மாதாி கா5க, ? அதைன அ5கைர உ6ள

வ:க, அ.த மக %ச, %6ள. அ2க தாயாதி ப:காளிய5 ;> வர> , என#

ெச@ய> ? நீ அ:க அைடயா %8சி>கிற15- பரா:-ச
எலாேம என ெசாறா:க ெதாிGமா? அவ:களலா

ெச@தியா . என5ேக நா5க %>:கி>8 சாவலா

ம>மல- ேவற

வர2டாதப நீேய

ேபால இ.தி8சி.

“ெபாியவ, அ.த ெபா %ளய வ8சி.தா- அரச ெபாரசலா சேரா அ மா5-
ெதாிG . மக ெசத1 அதா ெசதிடா:க. இப, [ட எ

ேபல எDதி

வ8சி5கா:க. யா வர#யா1A ெசாற1A... ெசாறா:க. இெதலா
இனி5- அரசிய. கசி தைலவரா க2ரவமா, எ .பியா இ5கவ5- எதினி

ேகவல ?” இவC5- உடேல ப$றி எாிகிற1 சீைத அ5கினியி எாி.த ேபா1 இப
இ.ததா? அபாவி? நீ எ உதிரதி ஜனிதவளா?
பளா பளாெர* அவ6 கன:களி?

#கதி?

அைறகிறா6. ைக எாிகிற1.

ச.திாி வி5கி1 ேபாகிறா6.
“ஏ, எ? பிலா நா5-னா, எ1 ேவணா?

யாைர ேவ,னா?

நீ ந / ேவைல5- ப8சவW? ஆ %ள ெபா %ளA ேபத

ேப/மா?

இலாம எலாைரG

ெதாேட- அதனால உA5- அதினி ேப ெதா>%A ஆயி>மா? எ.த
பனி சம இைத8 ெசா<8/? அத M5கி> வ.1 எ

Hசில அ215

ெகா>ற நா இ.த நிமிசேம இ:ேக.1 ேபாயி>வ. அைன5- நா 2D.தா,

அபேய சாவ> A 2டேவய1 தான ?... நா5- அDவ, A நா ெசால
மாேட. அைன5-, அ.த மனிசேமல, 2D.1 அ8சி சைடய5 கிழி8சி காைர
ெநா*5கி அ2மான பணினாேன, உ த பி ெபாி... அரசிய தலவ! அேபா,
இள %6ைள:க. ேக/கீ/ ஒ,

வாணா , 2>>:கA ேபா^/ இN

ெப5ட கிட ெசானவ அ.த ெபாி...மனிச ! அவ:கலா

ெத@வ . அ.த

பதினி ேபாில உ விசதக5-ற. ெபா %ள5கி ெபா %ள ேசதவாாி அ8சி5

-த*ற சாதியில நா:க! அ% ஆக5;டா1"A... கக6 கல:கி5 -ர

தDதD5கிற1.
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“அ.த %, கடசீ வைர ஆறல, எ.த ெபா %ளயினா?

அவைள ெதா>5

-ைல5கிற1, க? க ைசகி6 ெசயி ேசாடா பா கதி- ெதலா.தா
நீ:க ஆர பி8சிவ8ச கசி5 கலாசார . அதா இனி5- இ.த8 சீரழி25-

எலாைரG

சதிய

ெகாடா.தி5-. ஒ கசி5-

இல.”

ஒ ெகா5- இைன5- அ.த

இ.த8 சீைலேய ெநHைச அ*5-1.
இவCைடய ெபா:ெகD8சி, %யேபா வ.த சீ$ற , அவைள5 க

ேபாடா$ேபா பிரமி5க ைவ5கிற1

அேபா1, எ:கி.ேதா -ரக6, ஐேயா, ஐேயா எற ேசாக5 -ரக6

எதிெரா<5கிறன. ச.திாி செட* கதைவ திற.1 ெகா> விைரகிறா6.

அவC5-

நி$கிறா6.

%ாியவிைல. ெம6ள5 கதைவ திற.1 ெகா> ஒD:ைகயி

ஒ பணியாள வகிறா. கைண5 கச5கி5 ெகா> அD-ர<, “அ@யா,
தைலவ அ@யா, மாரைட%ல Kடா...” எ* ெச@தி ெதாிவி5கிறா.
அவ6 %ச இற.த ேபா1, அவைள8 /$றி யா

அ15 ெகா> அழவிைல.

--லேம உகா .1, 1திபாடகைள பாய1. ெபாிய ெபாிய ஆகெளலா

வ.தா க6. அவ தி>தனமாக5 -தா. ேபா^/ பி1வி> . ஆனா
ஜாமீ வழ5- இலாமேல, தடைன ெகா>1 வி>விபா க6. க

ெகாதிபா % ேபா உைன5 கவனி5க ேவயி5கபா, எ:ேக கிைட5-1,
ெசா?? எபா அ@யா, ஒநா6 ேபாைதயி வ ேபா1தா விD.1 க<

அப> மாடா. ஆனா அவ அேபாைதய இலசியபாைதயி ஒ

#6ளாக ெநனா எ* வைச பாடவிைல. மாியாைத ெச@தா க6. இ.த

ேதாட

ெசா?

அவ உைழ%; பைட%. தாய மா, இதைன மர:கC , அவேப

-ழ.ைதக6 எபா . அவ6 ெபாைட அழி5கவிைல. இகழவிைல;
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வண8 ேசைலைய உாி.1 ெவ6ைள வழ:கவிைல. 1ைணைய இழ.தவC5-5

-ழ.ைதக6தா

ஆதர2 எ* வ<G*தினா க6.

இேபாேத, அவ6 பி1ைவத களிமணாக அம .தி5ைகயி ேப ேபராக
வ.1, யா யாேரா #க மறியாதவ கெளலா வ.1 அ15 ெகா>
அDகிறா க6.

“இைத எ15- மரகத

;யா.ேத?... ெகா6ளி... ெகா6ளி... ேகாடா, கD2

ேபால உ5கா.தி5-. அப ேல2யா ஆ/பதிாி5-5 ெகா>>

ேபானப;ட மவராச %ழ8சி வ.1, எலாைரG
ேப5-

பா1 விசாாி8சா. அதினி

சில 1ணி வா:கி5 ->தா:க. இ1 காி5கால வ8ச1 , ஒ,ேம

இலாம சிாி8சி> பற.1 ேபான ஆC, திW A மா வ<5கி1A ெசானவ

ஆ/பதிாி5- இ> ேபா-#ன உசிேபா-மா? பாவி, பாவி,

ேதவி,

சடாளி, #தல நீ ெச1 ெதாைலய5 ;டாதா? #ழி8சி5கி> பா5-1 பா ?
ெபத ைபய:கிட5 ெகா6ளி வா:கி> ேபாவ, A இ5காதா? %சைன
#D:கினா. ெபத ெபா,, மமவ, அலாைரG
ஒன எடதிலணா?

வாயில ேபா>5கிடா.

ஆர2டா?... பிசா/... 15காி...”

ெசவிகளி ஈயைத5 கா@8சி ஊ$றி மார5கிறா க6. ஏ இபெயலா
நட5கிற1?

கக6 எாிகிறன‘#கா! எ மீ1 உன5-5 கைண இைலயா? ஏனிப வா வைத5கிறா@?’
அைலய1 ஒ@.1 இ6 வகிற1, ேநர

என ஆயி$* எ* ெதாியவிைல.

அவைள ெபா*த வைரயி ‘காலேம’ நி* ேபாகிற1.

உற5கேமா, மய5கேமா, நிைன2 மறப1, #கா, உ கைண....
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இ6 படல:க6. கைரகிறன.
உதய5கதி ேபா கனிய மாவி -ர ெசவிகளி விDகிற1.
“ஆயா. ஆயா, நா கனி மா...”
ஆ...? கனி மா...”
அவ6 ைகயி ஒ த ள இ5கிற1.
“வா:க. ஆயா,

Hசி கDவிகிA இ.த5 காபிய -G:க. உ:கC5;ட ெத %

இ5கா1. பிசா/:க, பிசா/:க, உ:கள என ேகாரமா ெசா?1:க? ெபாற
ேபா5-... வா:க...” அவைள அைழ1 #க கDவ, நீராட8 ெச@கிறா6. ஒ
Kேபாட வாயி சீைல ெகா> வ.தி5கிறா6.

“இ1 எ சீைல. நீ உ>தி5க ஆயா...” க தDவி #தமி>கிறா6.
“அ/வினி ேமட

கிட8 ெசா<5கிேற. உன5-8 சீல வா:கி எபWனா?

த.திவா:க. நாம ேபாயிரலா . நாைள5கி...”

“நாைள5கி ேவணா . இபேவ ேபாகலா

க,. என எWனா? , ேடசல

அவ6 -னி.1 ெம1வான -ர<, “நீ உ

%6ளயபா5க ேவாணாமா? கணா

ெகா> 2>>... அ1 ேபா1 .”

ெபால ஐN வ8சி, ஆகாசதில பற.1 வ1. சனேமா சன , மாைலG
நி5-1:க. ெட<ேல.1 அைம8ச ெபாியவ:கலா
வவா. எலா5 கசி தலவ:கC
அெதலா

பா5க வாணாமா?...”

“என5- ஒ,

பா5க வாணா

K2மா

வாரா:க. #தலைம8ச

வரா:க. .வி. காமிராவா வ.தி5-.

கனி மா. இ.த எடத 2> எபினா?
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ெவளில ெகா> ேபா. அவ:க ேவற அ மாA இ:க வ.1 என பா5க,

ேபாேடா %5க வாணா ....”

“சாி, இ.த காபிய5 -8சி5க, நா வாேர...”
காபிைய ப-கிறா6.
“நீ யா ெப$ற மகேளா? இப நீதா என5- மக6 மக, அப அ ைம, எலா
க,?...”
“அDவாத, அDவாத ஆயா, அநாைத5- அநாைத 1ைண. நா உேனாட வேவ.
எ.ேநர#

இ.த %6ளி:க சீட; உன5-5 -மா ேசா* ெகாடா.தி8ேச,

அ.த5 க/மால15- ெபாி/ என5 க வ8சி தா< ேபாட வ8சி5-.

,வா இ.த8 ச.திாி அ மாேவ மாதிைர ->15 கல8சா, பாவி, ெபற-தா

தா<- நீ வா, அ/வினிேமட

ெரா ப நலவ:க. ெபாிய மா. ரHசிய மா2

நலவ:கதா. ஆனா, இ2:கலா

விச . எWனா?

ேபாயி>வ ...”

ெவளி உலெகலா அைல ஒ@.1, 1%க6 ம:கிய இ6 ேநரதி, ஒ
ேபா ைவைய ேபாதி அவைள5 கனிய மா எபேயா ஒD:ைக, ச.1, எ*

;8 ெசகிறா6. பிேன ஒ சி* தி வாயி. கத2 திற.த1

ஒ Jதி-அரவ

அட:கிய ெத. அ/வினி ஓ ஆேடா2ட நி$கிறா6. அவ6 ைகயி ஒ ைப

இ5கிற1.

‘கனி மா, பதிர .... நா ெசானெதலா நினபி5கா?...”

“சாி ேமட . பா15க. ெபாியசாமி, பதிரமா ;> ேபாயி Nேடசல

எற5கி>:க!”
அவ ைகயி &பா@ ேநாைட ைவ5கிறா6.

அவ க6 அ.த எைலைய வி>8 ெசகிறா க6.
-------------
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உதரகா

ட : அதியாய 30

இேள பிாியவிைல. கனிய மா அவ6 ைகைய ப$றி, எD K ரயி நிைலய
பயி உகா தி ைவ5கிறா6. எதிேர, எேதா பNக6 உ*#கிறன. பயணிக6
ஏ*கிறன . ேதநீ 5கைடயி //பாக வியாபார

நட5கிற1. ஏேதேதா ஊ

ெபய ெசா<5 ெகா> ஆகைள அைழ5கிறா ஒ ைபய.
“ஒ W வா:கியார>மா ஆயா?”

“வாணா பா, உA5- வா:கி5 -8சி5க...”
அவ6 எD.தி5கவிைல. மி வ5-8 ெச?

பாலதி? கீD

பரபர%.

வி.1 விட1. தபதபெவ* ;ட . ரயி ெபகளி இ.1 இற:கி ஒ

வகிற1. திWெர* கா5கி8 சைட ேபா^/ எ:கி.ேதா வ.1 ெமா@5கிற1.
கனி மா இவைள உ6ேள ெபHசியி ெகா> உகா 1கிறா6. ைபைய
அவளிட

ெகா>1 ‘பதிரமா வ8சி5க, நா 5ெக எ>தி> வாேர,

எதனா?

வா:கியாேர. இத நி5கிற வதா ேபா2 கிறா:க. பதிரமா இ...”

அவ6 ேபாகிறா6.

Fாிய பளிெர* ெதாிகிற1.
இ.த நிைலயதி ேநராக5 கா உ6ேள வ . இவ6 இேபா1 உகா .தி5-

இடதி கா வமா? எ12

ெதாியவிைல.

கணம:கலமா, கிளிய.1ைறயா?... ச % அ மாேவா> இ.த Kவhரா?
எ.த ஊ ? எ.த ஊ5- அவ6 சீ> எ>தி5கிறா6: கணம:கல , ஆ1
ேம, ம*ப5க

ெபாிய வா@5கா, வா@5கா ேம ேகாயி, #%ற

ெபாிய ைமதான . ெபாிய அரசமர . ேவபமர . ேம$ேக ஆ$* ப1ைறயி

இேத ேபா மர#>. அ:ேக பி6ைளயா இபா .
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அழகாயி ேகாயிைல அ>1, வா@5கா< ம*%ற

-சன:களி ஊ . அைத

அழகா%ாி எேற ெசாவா க6. அ@யா -> ப15-8 ெசா.தமான நில:க6

அ.த ப-தி #Dவ1

இ.தன. எலாவ$ைறG , அ.த5 -ம5கC5ேக வழ:கி,

கீ78ேசாி எற ெபயைரG

விேனாபா அக6 வ.த ேபா1 மா$றி ைவதா ...

அ.த5 ேகாயி # அவ க6 திமண

நட.த1. அவ6 ேசாி8சாதிதா. ஆனா,

%ச அ@யா25- உற26ள ேமசாதி. அ.த இட:கைள ‘சமீ’ேபா ஆட சாதி,

எதைனேயா #ைறக6 அழகாயி திவிழா25- அ மா2ட அவ6

ெசறி5கிறா6. அ மாவி மைற25- பிற- ஊ5-8 ெசலவிைல.

அ@யா2

காலமான பிற-, அவ5-8 சி$றபா மகனா- #ைறயி ராம<:க

எபவ வ.தா .

“தாய மாவா? எப மா இ5ேக?...” எறா .
“ஊேர, ந ம உறெவலா

கா<, எவெனவேனா கசி வ.தி5கிறா. ஈ/வர

ேகாயி?5- ஒேவைள Kைச5- வ ப இல... அழகா%ாிA ேபர வ8சி நில

நீ8/5 ->1 வாழவ8சாேர, எலா

எ>ப> பண

ச பாதி5க, அ:க இ:ேகA

K8சி. அவவ சாமி ேபர8 ெசா<, அவா கதி எ>5கிறாAவ.ேபான பHசாய1
ேத தல, ஊேர ெர> ப> ேபாயி8சி. எேதாஇ5கிற...’ எ* ெசான1

ந பி5ைக5 கன2களி இைடேய க %ைக திர6 ேபா நிைனவி உயி 5கிற1.
#%, அழகாயி திவிழாவி, நா-

ைலகளி?

-ய*1 இரதப<

இ>வா களா . #15 கப Kசாாியி மீ1 அ ம ஏற, அவ -ய*1

இரத

-பாரா . அவC5- ெதாி.1 அெதலா

அ.த Kசாாிைய பா தி5கிறா6. ச.தன#

நட5கவிைல. ஆனா

-:-ம#

தாி1 அவ கைள

வரேவ$பா . ேகாயி வைளவி ெபா:க ைவபா க6... பா> ;ெதலா

நட5- . அ.த Kசாாி மக சிவசாமி பதா. தHசா[ தமி75 க`ாியி
ேவைல பா பதாக அ@யாைவ5 காண வ.தா.
ஏேதேதா நிைன2க6.
“பா! பா!...”
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அவ6 தி>5கிடவ6 ேபா பா 5கிறா6. ஒ ெப ேபா^/. ைகயி எைதேயா

ெபாிய ேசாடா உைடபா ேபா ைவ1 அவைள, அ.த ைபைய தட2கிறா6.
ெகா6ளாம ;ட . “ைபயில என வ8சி5கிற ...”

நிைலய

அவC5ேக ெதாியா1. திற.1 கா>கிறா6. இ> %திய ெவ6ைள8ேசைல,
உ6ளாைட, ரவி5ைக, ஒ கவாி ஐ.1 (* &பா@ ேநா>க6; இெனா
ைபயி, கனிய மாளி சீைல 1ணிக6. “எ:ேக ேபாற?”

“கணம:கல . எ ேபதி 5ெக எ>திடா, சாபிட எதாA

வா:கியாரA

ேபானா...”

வ ெபகளி சா5-5 கயா %ரவல , கைல8 ெச ம, நா> ேபா$*

தமிழாள , அடேல*, இளவDதி அ@யா மைற2... எ* ெச@தி எD1கிறா க6.
தபதெவ* ெவளிேய ;ட

வா7க, வா7க எற ேமாதிய15 ெகா>

ஒ>கிற1.

ெவ6ைள5 - தா2 கா சைடGமணி.த இள
உைடயணி.த ஒ ெப,

பி6ைள ஒவA , அேத ேபா

அ:ேக வகிறா க6. “பாய மா, இ:க

உகாரலாமா?” ைபைய மயி ைவ15 ெகா> அவ6 இட

ெகா>5கிறா6.

அ.த ைபய அழகாக %னைக %ாி.1 ‘தா:5b’ எ* நறி ெசாகிறா.

ஆனா ெந5கிய1 உகாரவிைல. “இ.த வதா விD %ர

எ* ேக>5 ெகாட -H/
-> ப

#ேன*கிற1.

ேபா2தா?”

-ழ.ைதG சாபா> ேபாகணிGமாக ஒ

ேநரமாக ஆக, இவC5-5 கவைல ேம<>கிற1. கனிய மாைவ5
காணவிைலேய?
இA

யா யாேரா இைளஞ , வகிறா க6. பதவ , பயாதவ , ;ட

ெந5-கிற1. மாபக6 அதி

;ட . பதிாிைக, %தக , காபி, W, தணீ
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வாணிப:க6 நட5“ஏ

ேமைட.

பா, உ:க ேபதி வர<யா இA ?... நீ:க ேபாற வ, அதா அ.த

பிளாஃபாரதிேல.1 ேபாயி8சி...”
“அபியா ? என5- ெதாி<ேய ? இப வாேரAதா ேபானா...”
“பண

->தி5கீ:களா?”

“இல தாயி...”
“இப 5ெக இ5-தா?...”
“இ<ேய?...” அD1 வி>வா6 ேபா<5கிற1.
“ஒேர ;ட . எ:ேகயாA

மா5- . சாி, உ:கC5- நா சீ> வா:கி>

வேர. இத வெபாறப> . விD%ர1ல எற:கி மாயவர வல ேபா:க!”
அவ6 இவளிட

எ12

ேககாம, ெசற ம* நிமிடதிேலேய ஒ பயண8

சீ> வா:கி வ.1 ெகா>5கிறா6. (* &பா@ ேநா>-"சிலைற இைலேய?...”
“பரவாயிைல.” எ* அவளிட#6ள ஆ* ப1 &பா@ ேநா>கைள5
ெகா>5கிறா6. பிற- அவைள, அ:- ஒ ெபயி ஏ$றி வி>கிறா6.
ேபா^/... ெபா பிைள ேபா^சிட

இவC5- அ4பவ

இைல.

பா தி5கிறா6. ேபா^ெசறா அHசி ஒளி.த நாக6, ‘ேபா^சிட

%8சி5

->தி> வா:க’ எ* ெசான கனிய மா, எ:ேக? நிசமாக ேபா^சிட

%8சி5

->1விடா களா? #கா?
;ட

-H/

-ழ.ைதG

இளவட# , பளீ வண:கCமாக ெந:-கிற1.
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அவ6 சனலயி ரயில ேமைடைய ஆMர1ட கனிய மா25காக 1ழ2
ககCட நி$ைகயி ேமாதித6Cகிறா க6. ‘க5;/5-’ ேபா-

ெகாD5கைட5-6 அவிG

ப% பட

வழியி,

ேபா அைடப5கிறா6. ெவ6ைள

உ>%-ப8ைச சிவ%5 ெகா5கார விைர.1 அ>த ெப5- #ேன*கிறா ...

அேதா கனி மா...

அவ6 எபிதாவி ஏறினா6 எ* ெதாியவிைல. ஏறிவிடா6. பயி நி$நாம5கார அவைள இD1 உ6ேள த6ளிவிடா . வ ேவக

அவ6 மன

இ*5க

பி5ைகயி

தள .1 ேலசாகிற1 “க,, நீ வ.தியா? எனிய அ.த

ேபா^/கார மா 5ெக வா:கி5 ->1 ஏதி2டா:க. நீ எ:க மா

ேபாயிட?...”

அவ6 -ர அ.த8 ச.ைத இைர8ச< எ>படவிைல. அ.த8 சன ெந5க

வாைடயி, அDததி, /ட விட மனிதேநய ... நாம5கார பைட நாம ,
திபதி ெபமாளா? சி5-வாைட J/

ஒ ெபஇ>பி -ழ.ைதGட

இ5கிறா6. க5-/ வாைட, ெநய5கிற1.
கனிய மா எபேயா எதைனேயா ேப8/5கைள ஏ$* அவளிட

வ.1

வி>கிறா6. ஒ ெபHசியி 1ணி விாி1 இர> -ழ.ைதகைள வி5கிறா6.
ெந5கமாக இர> ெபH/களி?

ம5க6. கீேழ, -டா ச, ெப, ைப

எ* சாமக6. வழியி ஒ ெகா@யாபழ5;ைட இ5கிற1. ஒ ைக5-ைட
வியாபாாி, #*5- வாணிப

இவ கெளலா

ெச@G

ெப பி6ைள...

எேபா1 எப ஏறினா க6?

“ஆயா, இ1 பாசHச வ. ெபாி... வல இ>> ேநரா மாயவர1ல எற:கி
பNX ேபாகலாA அ/வினி ேமட

ெசானா:க ம, 5ெக எ>ேத,

வ ஒ பதைரனா:க. அ15- உ5காரA இட

ேபாட,மா, ெதாியல.

வ<ேய பா மா, இ5- னா, ஒத . சாிA பாதா, அ.த வ அ.த
பிளா ஃபார1ல ேபாயி>1. உன5 ;5 காம நா எபி ேபாற1? அ.த5

கா/ Kர ேபா8சி. திாி ப வ.1 ெவளில ெர> 5ெக எ>ேத. உனிய

ேபா^/5கார அ மா ;> ேபாறத பா1, விD%ர

ெர>A 5ெக
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எ>தி> ஒயாேர... அ/வினி அ மா, ஆயிர

எ>1 ேவNடா5கிட ைபயி பதிர .”
கபடமிலாம இவC
“தாயி, இ.ேநர

&வா ->தா:க. அH/ (*

நட.தைத8 ெசாகிறா6.

அப>8 சாவ இ.திேய!...”

“ேபாவ> . எபேயா, வல ஏறிட ?”
வ ஊகிற1; நி$கிற1; ;ட
இ5-

ஏ*கிற1 பி1:-கிற1. இவைள ெபHசியி

பி6ைளகைள நக தி, கனிய மா உகா தி ைவ5கிறா6.

கீேழ, ேலாலா5-

ெபாிய

5- ெபா>மாக, ஒ ெப, -டானி<.1

%ளி8ேசா* எ>1 அைட த ைவ1 பி6ைளகC5-5 ெகா>5கிறா6.
இவ க6 எேலா எ:ேகா கயாண15- ேபாகிறா க6. நாைல.1 இள

ெபக6, விடைல பி6ைளக6, ந>தர வய/ ச சாாி- இரயி பயணதி
ச.ேதாச:கைள அ4பவி5கிறா க6.

ஒ இர>:ெகடா பி6ைள உகா .த பேய மர8சட

கழி5கிற1.

நைனய, சி*நீ

“அ@ய, இனாமா, இ1பா, அ1 ெவளி5கி.தி5- இபேய ேசா*
ைவ5கிறீ:க?”
கனிய மா க1கிறா6.
ைககDவ5 ;ட நீாிைல. ஒறைர இர> வய/ இ5- . மைட ெதாிG

#ைய வாாி உ8சியி க நாடா2

K2 ைவ1 அல:காிதி5கிறா6.

கனதி ெந$றியி காிய ெபா>க6.
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ெப... இ5கடான நிைலைமகைள அவேள சமாளி5கிறா6.
சையேய கழ$றி 1ைடதா$ ேபா சன?5- ெவளிேய J/கிறா6. பிற-

பி6ைளGட கழிபைற ப5க

ேவ> .

ேபாகிறா6. அ:ேக தணி ெகாHச

வ.தி5க

“தணிேய ெகாHF>தா வ.தி8சி... [ேட.1 %றபிடறப இ5காம, இ:க
வ.1 அ மாள5 கட ப>தலாமா?...”
அத$- ஒ #த .
அ.த ஆ ெபாியவனாகி இவைள வாழைவபானா?
கனிய மா எைதேயா நிைனதா$ ேபா சிாி5கிறா6.
“எ15-மா சிாி5கிற?...”
“இல, ேபா^/5காாி:க,

ட#8ெசலா

தடவினா:க. நாய 2> ேமா.1

பா5க ெசானா:க அ.த பிளா பார1ல ெநன8ேச. சிாி% வ.தி8சி.”
“இனாேமா அ2:க கடைம. இ.த சன:க, ந ைம ேபால கபலாம கா1-1,
க<யாண A ேபா-1! எனிேய அவ தடவி பாதா...”
மன15-6 இ.த5 ;டதி -> ைவ5- , -திெயறிG தீவிரவாதி

இபானா? ஆனா, எவ ஒD5க , எவ ஒD5கமிைல எ* எப8 ெசால
#G ? ெப... ெப -ழ.ைததா வாழ ைவ5கிற1. இவளிட

மீைசேயா, கிதா மீைசேயா, ‘ஆயா’ எ* பாி2 காடவிைல...
கா.தி

ணா

வ-% ரயி< தா ேபாவாரா . இப

அ.த ஒ>

, கிைடயா1

எதைனேயா இ5-தா . ஆனா, ‘ெர>’A நி*தி5கா:க. சாமி நீ:க ேபாயி
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அ ப1 வச15-ேமல ஆ8சி. இப அவமாவாA

பா:க சாமி! இ.த ேதச
விD%ர

வ

எப இ5-A?

ேபா1 ெபாD1 சாG

வ.1 இ.த ெபால

ேநர .

அேடயபா? என ;ட ?...
ஒ மாதிாி இற:-கிறா க6. த6C#6C, அவசர:க6...
ஒேர தைலகளாக ெதாிG

மனித5 ;ட .

ப6ளிபி6ைளகளி சீைடக6; சவா கமிNக6; க*த அ:கிகC5-6
வி>

வைலகCட 1?5க ெபக6... ெவ6ைள உ>% கா > /ய

8/

ெகாகCட ேபாகிறா . %ரவல , கைல5ேகா, எD18 ெச ம, தைலவ ,

இளவDதி மைற2... க*% எD1 அ8/- ேநாW/க6 ஒட ப5கிறன.

அவ %க7 நாெட:-

அைலய5- , இர:க பா>

கசி5 ெகா5;ட .

அவைள ெம6ள அைழ18 ெச*, ஒ இ5ைக ேத உகார ைவ5கிறா6

கனிய மா.

யா யாேரா ேபாகிறா க6. அறி#கமிலாதவ க6; இ.த நா> ம5க6. இவ கைள

சதியபா@ ெகா> ஒ:கிைண5க #யறா .

கனிய மா, ஒ காகிததி நா- வைடகC , பிளாN5 ைப - நீமாக

வகிறா6.

“இ5-iர> ேபாடா,

, ப1 &பா:-றா. அ15- சடனி

கிைடயாதா . ேபமானி!” எ* தி5 ெகாேட அைத ைப மீ1 கீேழ

ைவ5கிறா6. ஒ பிளாN5 ைபைய பலா கிழி1 தணிைர திற5கிறா6.

“ஆயா, ைகய5 கDவி5-:க...” ெகாHச ைகயி வி> அவ6 #கைத
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1ைட5கிறா6.
“ய மா, இ1 -5கிற தணி இல?”
“-5கிற1 கD2ற1 அலா15-

இ1தா. ரயில, அதினிகா/ 5ெக>5-

%>:கினா, கDவ தணி இ.தி8சா? இப எ:க தணி ேத> ேபாக?...

நாலைர மணி5- வ இ5கா . நாம உடேன ேபாக, . நா ெவளிேய ேபாயி

5ெக எ>தி> வர.” அவசர அவசரமாக #15 ெகா>, அவ6 ைகைய

ப$றி அைழ18 ெசகிறா6. ப ஏறாம இ% பாைத கட.1, வயி ஏ$றி
வி>கிறா6. உகார இட

ககைள

கிைட1 வி>கிற1. ெந5க தா. சா@.தா$ேபா

5 ெகா6கிறா6.

வ எேபா1 %றப>கிறெத* ெதாியவிைல. அபிக6, ;8ச,
ெந5க:க6 உைற5காத ஆ/வாச .

இ இரவாகிவிட1. சித பர , சீ காழி எ* -ரக6 ேககிறன. வ

எ:ேக நி$கிற1, %றப>கிற1 எ* அவ6 ககைள திற5கவிைல “#கா... நீ
நல1 தா ெச@யிேவ, எனிய எப5 ெகா> ேபாவ, A, நீதா ெநன5கிற!...”
“பாவி பய?வ எழ2 சினிமா, ஊ உலகைத5 ெக>15-8 /வரா5-1. ஏேதா

படமா . ப1 &பா ->1 டால வா:கி மாகி>, (* இ(*A 5ெக
வா:கி> அழியி1. - பிகாG1. ஒழ2, நட2A %ைழ5கதணி இல.

கசி5காரAவ ெகா %8சி5 கி> இ.த இள/கைள அ ெவ>A திைச
திப -றாAவ ேந1 எவேனா ெசதிடானா . அ15-A ஒ பய

மெணைண ஊதி5கி> எாிய நி5கிறானா . அப ஆயி லேபாலேபாA

அ8சி> சா25- ேபாவ தா<ய வ8சி 1>5 ->5கிறா.”
அவ6 க விழி1 பா 5கிறா6.

பனியA

ைலயி அைர5ைக ைவத அD5-

ேவGமாக ஒ #தியவ மHச6 ைபைய பி15 ெகா>

நி$கிறா . அவ வாயி<.1தா ெசா$க6 வகிறன. மீ>
>கிறா6.

ககைள
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வ கட5ெக* நி$கிற1. “அலா

எற:-:க, ஏற:-:க!”

“இ1 இனிேம ேபாவாதா . எற:கி, பN %8சி ேபாக, . ஏ மா, எ:க
ேபாவ, ?”

“நா:க %15- ேபாயி அபால கணம:கல

ேபாவ, ?”

“இ1 %15-ல நி5யாதா?”
“நி5- . ஆனா, இனாேமா ேபாராடமா . ரயி பாைதயி நி* ராதிாியில
மாறிய ெச@யிறா:க! ேபாகா1A கா > ெசா<> ேபாறா...”
இற:-கிறா க6, பN நி*த15- ெவளிேய*

- ப?ட கல.1

ெகா6கிறன . விள5-கைள8 /$றி K8சிக6... கனிய மாளி ைகைய5

ெகயாக ப$றி5 ெகா5கிறா6. ப ஏறி இற:கி வைகயி, எD Kாி
கட ைபய, அ.த ெப, இA
இவ:கC

அவ கைள ேபா நாைல.1 ேப க6...

எ:ேக ேபாகிறா க6? அவ க6 இ.தியி ேபசி5 ெகா> #ேன

நட5கிறா க6.

கசகசெவற பN நி*த .
“ஏ பா, %15- ேபாற பN...”
“இல... நாகபண , திவா& ” எ* ஏேதேதா ேப ெசாகிறா. “- மாண
பN ேபாயி8சி. இனி காலம நா?மணி5-தா...”
பN நி*ததி ப5க , இர2 கைடகளி ெசா@ெய* ேதாைச ேபா>கிறா.
;ட

ெமா@5கிற1. உ*மி விள5க5- பNக6. -5க, கDவ தணீாிைல.

கீேழ சகதியாக ஈாித - பி அD5-.
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கழிபைறயி இய$ைக5கட-ெவளிேய$ற #யாத நா$ற . கனிய மா, அ.த
பி1 உகா தி ைவ5கிறா6. இர> வாைழபழ

த:- ;டதி ஓ இட

வா:கி வகிறா6. Fடான பா எ* விர நீள த ளாி இனிபாக5 ெகா>

வ.1 ெகா>5கிறா6. காைலயி. காைலயி ேபா@விடலா . “#கா... இ.த
அதினி சன:கைளG

கைரேய$*!” ககைள

>கிறா6.

கனிய மா யாாிடேமா விசாாிப1 ெசவிகளி விDகிற1.
“கணம:கலெமலா
அ:ெகலா

ேபாவாத மா. %15-ேய ேபா2ேதாA ச.ேதக .

ஒேர கலவர . பNைஸேய மறி1 நி*தி, ெவ

ேபா>டாAவ!...”
%$*5-6 ைகவி>விடாளா? பா %க6 வ.1 /$றி5 ெகா6கிறன.

கனிய மா ஏ1

ேபசவிைல.

ெபாD1 நறாகேவ விகிற1. கீ7வானி உதய

சிவ.1, சாைலயி

ெபா$கிரண:கைள பய வி>கிற1. ந பி5ைக5 கதி க6 அவைள இதமாக
தட2கிறன. ஒர1 இ5ைக. இவ இ5ைக.
“கணம:கல

ேபா-தாபா ?” -:-ம ெபாடளி.த நட1ன, ெவளிேய

இற:கி ெவ$றிைல8 சா$ைற 1%கிறா.
“%15- ேரா>ல எற:கி5க?”
கனிய மாளிட

இர> ப1 &பா@ ேநா>கைள வா:கி5 ெகா> சீைட5

கிழி15 ெகா>5கிறா. 5ெக... 5ெக...
“மானேர.த, ம<கா%ர
எற:கி5-:க?”

அெதலா

ேபாகா1, நி5கா1. %15- ேரா>ல
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ஒ ெமாைடபய ேதநீ ெகா> வகிறா. கனிய மா இர> ேதநீ

வா:-கிறா6.

ப விள5கவிைல, கDவவிைல. ேதநீர.1கிறா6. கனிய மாைள பா 15
கசிகிறா6.

தா@, ெத@வ . %ட

எ.த #ரடA

ேபாட ெசா5கத:க . இவC5- தனி வழி அ8ச

இைல.

எ.த5 கா#கA இவC5- %திதல... அழகாயிேய வ.1 இவ6

உவி அைழ18 ெசகிறாேளா?...

%15- சாைலயி இற:-கிறா க6. வழியி அசாதாரணமான அைமதி ெதாிகிற1.

ஓ> ப6ளி5 ;ட8 /வாி அசி:கமான ஆ ெப கி*5கக6 ககளி

ப>கிற1. ஓட, ெப5கைட, /வெரா, தக6 கிழி5கபட ெகா> பாவி

எாி5கபடசிதில:க6. ஒட?5-6 இர> ேபா^/5கார ெசகிறன .
கண ம:கல
--------------

தி %

வழியி ஈகா5ைக இைல.இவ க6 நட5கிறா க6.
உதரகா

கணம:கல

ட : அதியாய 31

கிராம எப1 ெபாிதிைல. காைலயி இ.1 உ6ேள வ.1

ஊத:கைரேயா> ெச*, பிற- ெபாிய சாைலயி ேப.1க6 ெச? , அ12

#% கிைடயா1. இ.ததட வ.த பிற- அவ6 ஒேர ஒ தடைவதா

வ.தி5கிறா6. ராதா மா25- உட நல இைல எ* ெதாி.த பி அப

வ.1, அ:கி.1 ஒ மா> வயி ஊ வ.தா க6. அழகாயி5- Kைச

ைவ1 ேந .1 ெகாடா க6. %15 -8சாைலயி இ.1 ஐ.தா* கிேலா

மீட இ5- . #ெபலா

வழியி கட:க6 இ5கா1. ஒேர ேசாைலயாக

இ5- . Kவர/, வாதமட5கி, ேவ % எலாேம இ5- . அழகாயி ேகாயி?5-5
-*5ேக ெச*விடலா . ஆனா இேபா1 அ.த ப/ைமக6 இைல. ஆேள

இலாத பன ஒைல5 -ைசக6, #6 படக6 ெதாிகிறன. சாைலயி கடா$

ேபா ஒ ஒ> ப6ளி5 ;ட . 1வ5கப6ளி எ* வி6Cகிற1, பலைக. அத
இ.த திைணயி இர> ஆ>க6 ப>தி5கிறன. ஓ அ -ழா@.

அ:கி.1 பா தா ப/ைமயான வயக6 ெதாிG . ெவ6ைளG ச6ைளGமாக5
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கட:கேள ெதாிகிறன. ெதJ>கைள ஒய ெகாைலகளி, ெதனமர:க6

மைட ெதா:க5 கா@.தி5கிறன. ஈ/வர ேகாயி ேகா%ர
வழியி ஏேதேதா கைடக6... சா %, காபி16, சர
ஒ கைடதா

திற.தி5கிற1. ேநராக வா@5கா. அ.த பால

ெதாிகிற1.

சரமாக ெதா:-கிறன. அ.த

தானா, ஆ$*ேம> வ

வைர ெதன.ேதா% , ெவ$றிைல5 ெகா5காகC இ5- . ஏேதா J>க6,
ம>

ெதாிகிறன. -ைட ஆெடனா...

அவ க6 # ஒ ேபா^/5கார வகிறா. ெதா.திெதாிய, ந>தர வய/5கார.
ைகயி?6ள தயா தைரையத, “நி?:க ? எ:க வாி:க?” எ*
அதிகாரமாக5 ேககிறா. கனிய மா ேபசவிைல.

இவ6 ேயாசைன ெச@கிறா6. செட*, ‘அழகாயி [>5-’ எ* ெசாகிறா6.

அத$-6 கனிய மா சமாளி1, “ஆ, எ:கத [> இ5-” எ* ெதாடகிறா6.
“அத [டா? ஆ, ேப ெசா?!”
“அதா அழகாயிA ெசாேனல; அழகா%ாி ப5க ...”
“அழகா%ாிப5க

ஆ

ேபாக5;டா1. நட:க, NேடஷA5- ?”

“ஏ@யா? எ15- நா:க NேடஷA5- வர, ? எ:க ம5க மAச:கA
இ5கமாடா:களா? நா வா5க பட1 இ.த ஊதா. இ1 ேபதி, நா:க

படணதி ேல.1 %றப>, ஒ ேந 8ச5கடA வாேரா . இ:கிேய த:-ேவா .

உ:கC5- தியாகி எN.ேக.ஆ . ெதாிGமா:க?”
“இதபா, இ.த கதெயலா

ஊ5-6ள ஆவரதானா?

நட.த ஊ, ேசதி ெதாியா1?”

வாணா . இ:க இப தியாகிGமில, ஆமில.

எ:கC5- ெதாிய, . நட NேடஷA5-. கலவர
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“நா:க எனபா ேபப ப5கிற1? ேந1 ராதிாி வய ந> வழியிேல

நி*திடா:க. அ:ேக.1 பN %8சி காலம %15- வ.ேதா . ரயி பாைதயி

தடவாள1ல நிA மறி5கிறா:கனா:க. இப பNஸு ேராேடாட ேபா21.

சன:கள ஏ பா இதினி கட ப>த, ?”

“இெதலா , இNெப5ட ட வ.1 ெசா?...”
சாி, ெவவர

இலாத ஆளாக இ5கிறா. என கலவர

நட.1 இQவள25-

ஆயி5- ? படணதி தா 1பா5கி, ெகா6ைள வ ேமாதி8 சா2
அறாட

அர:ேக*1. கிராமதில வ.1, த:கி எதாA

நல1 ெச@யலா

எ*

ப/:கன2களி மித.தாேள?
வா@5கா கைர ஓரதி, ஊத:கைர எைலயி %திய ேபா^/8சாவ

இ5கிற1. ;ைரதா. தீயைண% வாளி. ைசகி6. எ:கி.ேதா #ைளதா$ ேபா

ஓ அD5-5 க2Aட ஒ ெப -ழ.ைத அவ கைள பா 5கிற1. ேபா</

பய

இைலேயா?

அ.த5 காவல, ேமைசயயி ெதாைலேபசியி ேபசி5 ெகா5அதிகாாியி # விைறபாக வண5க
அ.த அதிகாாி இள

ெதாிவி5கிறா.

பி6ைளயாக இ5கிறா.

“ஸா , இவ:க அழகா%ாி ப5க
அவ அவ க6 இவைரG

வரா:க..”

ஏற இற:க பா 5கிறா. பிற- மாியாைதயாக,

“என மா? யா நீ:க? எ:கி.1 வ.தி5கிறீ:க!” இவCைடய வய15- ,
ந<25-

மதி%5 ெகா>5கிறா.அ:ேக ஒ ெபH/ இ5கிற1. “உ5கா.1

ேப/:க மா, யா நீ:க?”
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“தியாகி -> ப

அ@யா. கா.தி, ேந எலா

கிட ேபசி5கா:க. க<யாண

வ.தி5கா:க. சேரா அ மா, கா.தி

பணி, %ச

ெபாHசாதியா வாழாம,

ேதச15-A ெசயி ேபானா:க. ஈ/வர ேகாயி Jதி:க... அ@யா, அ மா
ெர>ேப5-

இதா ஊ.”

காவல இைடமறி1, “ஏேதேதா கைத ெசா?1க6” எ* அவசரப>கிறா.
“கைத இல, த பி நிச ... தியாகி எN.ேக.ஆ . அ2:க கால1லதா
அழகா%ாிA ேப வ8சா:க. நிலெமலா விேனாபா வ.தப Kதான இய5கமா,

அ.த5 - ம5கC5ேக எDதி வ8சா:க... சேராஜினி அ மா. அவ அபா25-

ஒேர வாாி/...” கக6 கசிகிறன.
“என ேப ெசானீ:க?”

“தியாகி எN.ேக.ஆ . சினி கிண அபா, இ2 ேப இராம ச.திர.
எN.ேக.ஆ னா எலா5-

ெதாிG .”

“நீ:க அ2:கC5-8 ெசா.தமா? இ.த ெபா, யா..?”
“அ2:க நிழைல அ, சதிய5 -ைடயி

, தைல#ைறயா வா7.தவ. கா.தி

ெசான பிற-, வா7.1 ெபத ஒேர மக ேபாயி>1, அ மா அ@யா எலா
ேபாயிடா:க. எ

ேபதி இ1. அ:க நா> நட%, ம5கமAச:க எ1

%5கல.

இத ஒ க<யாண கவ8ேச. அவ... பாவி, ;சாம, ெச@யாத அ5கிரமெமலா
ெச@யிறான. ப8ைசயா இ5கிற ம,A வ.ேத, இ:கிG

எாிHசி ெகட5கி1...

ஒ,ேம %ாியல:க...”
“சாி, சாி, அDவாத இ.த

ைடய வா:கி ைவயிபா. ைசகிள எ>தி>ேபாயி,

%15- ஒடல.1 பிளாNகி காபிG

ப1 இ<G

ஒ (* &பா@ ேநாைட ைவ5கிறா. சாி எ* ம*பG

வா:கி> ஜதி வா!”
விைறபாக ஒ
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வண5க . ெதாிவி1வி> ேபாகிறா. அேபா1தா இA

ைசகிளி வ.திற:கி வண5க

ெதாிவி5கிறன .

இ காவல க6

“ெபாி மா, நீ:க இ:க..."
“காபி ஸா !’ எ* வ.த காவல பிளாNைக திற.1 கிளாசி ஊ$றி ைவ5கிறா.
“அ.த ெபாி மா5-5 ->!” எறவ, கனிய மாைள5 ;பி>கிறா. “நீ
வா மா, எ: ;ட ?” எ* அைழ5கிறா. அவ6 எ12

ேககாமல ேபாகிறா6.

அடபாவி, இ< காபி வா:கி>வாA (* &பாதாள5 ->தி>, அவள
ம>

எ:ேக ;> ேபாறா? அவ6 பைதபைத%ட எD.தி5கிறா6.

“ஏ ெகளவி, உ5கா! உன5-தா காபி. -சி5க!”
“ஐயா எ ேபதி அவ. அவள எ15- எ:க ;> ேபாறா, உ:க எN.ஐ.?

அவ6 காபிையG

ெவ6ைள8 சீைலையG

மற.1 ெவளிேய விைரகிறா6.

ஆனா அ.த5 காவல இவைள ப$றி5ெகா> வ.1 உகா 1கிறா.
“இப5 -.1:க. ெபHசி ேபா5கில? உ:க ேபதி5- ஒ,

ஆவா1;

பயபடாதிய.”
“ஒ,

ஆவாதா? எனிய இ:க உ5காதி வ8சி>...”

ேமேல ேபச8 ெசா$க6 வரவிைல.
நிைல ெகா6ளவிைல. பா தா நலபி6ைள மாதிாி இ.தாேன? பாவி?
பிண.தினி5 கD- ;ட பா 5க அழகாகதா இ5-ேமா? அவC5- 1ைண
நா, என5- 1ைண அவ6A வ.தேம? அழகாயி, இ1 உன5ேக
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நலாயி5கா? நீ இ:க ெத@வமா இ<யா? ஊேர Fனிய

%8சா%ல இ5-.

பNXல எனேமா ெவ ேபாடா, -தி ேபாடானாAவ...
உட ேப 15கிற1. அ.த பாவதி இ.1 இ.த பாவ15கா?
காபியி ஈ வ.1 -.1கிற1.
அவ6 அைதேய ெவறி1 பா 5கிறா6. கனி மா, நீதா அழகாயி. நீ
ஆ:காாியாயி>வ, உன5காக நா பயபடல அழிHசி ேபாயி>வி:கடா?...
அவ ம>
வகிறா.

ெதாபிைய தைலயி இ.1 எ>15 ெகா> -னி.1 உ6ேள

இவCைடய ெபா:க ெவ5கிற1.
“ஐயா, எ

ேபதி எ:க? அவள என பணினிய?... இப நீ:கலா

ெபா %ள

ெவறி%8சி அைலGற தாலதா நா> இப ஈரமிலாத பாலவனமாயி8சி. -> ப5

க>பா>A, லசலசமா க5ெகால பணி ேபாW:க. ெவறி அதிக

மாயி8சி. அ1 ெகாறயல. Kமாேதவி தா:-வாளா? பாவி:களா? இ.த ம,,
தணி மர

மைட எலா

உ:க ஒD5க1ல தா@யா 1ளி5க, . அனாட

ெகாைல, ஆதாேள, ெபத1 ெபா,னா அழி5கிறா. ரதெவறி.”

அவ6 ைகைய அவ ப$*கிறா. அDதமாக ப$றி உகார ைவ5கிறா.

அவA5-

ைக ந>:-கிற1.

“உண 8சி வசபடாதீ:க ெபாிய மா. நீ:க ெசா?ற -$ற8 சா>5ெகலா

எனால பதி ெசால #யா1. ஏAனா ஆதி5க ெச?1 ஆவ 5கமா

ெபாற.தி5கிேற. உ:க #ன ெவ5கப>ேற, ஆணா %ற.த15காக. உ:க

ேபதியால எ:கC5- உதவ #G . நீ:க காபி -G:க, உ:கைள5 ;>

ேபாற...”
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“என5- %ாிய<ேய த பி, அவ உதவறத எனாலG
ேபால...”

“தபா ேபசல. நாயமாதான ேகW:க. இ:ேக

#G . நா. தபா ேபசிட

, நாள5- #ன ரத5களாி.

அழகா%ரதிேல.1 ஒரா %ள, ஊத:கைர ேம8சாதி ெபாண5 ;>
பNXேல ேபாயிடா. பNஸ மறி8சி ேபா>, ஊத5கர ஆCவ அவ:க
ெர> ேபைரG

ெவ ேபாடாAவ. த>5க வ.தவ:கC5ெகலா

உைத, பN ைரவ

கட5ட

அ,

ஓடா:க. ஓடேன அ>த நா6, அழகா%ாி

ஆC:க ராேவ %-.1 ஊத: கைரயில அ.த ெதைவேய எாி8சா:க... ேபா^/,

நா:க என ெச@ய #G ? அழகா%ாில ஒ ெதேவ ைக1 பணி5கிேறா .
ஊத:கைர5கார:கC தா... காபி -8சி5-:க... வா:க...” அவ6 அ.த5

காபிைய அ.1கிறா6. பிற- அவேன அவ6 ைகைய ப$றி அைழ1 வகிறா.

வா@5கா< அ:க:ேக #ெசகC , %?

பரவி5கிட5கிற1. அைத5 கட.1

அ:ேக ெத25-6 4ைழகிறா க6. எலா ம8/ J>க6; ஒறிர> மா

J>களாக மாறி இ5கிறன. அைத5 கட.1 ஒ$ைறயாக அர/ க5 ெகா>த

J>க6 ஏெழ> ெதாிகிறன. ஒ J இ.1 யாேரா -ழ.ைத எ பா 1

வி> உ6ேள ஓ>கிற1. ஒ J>5-6 அவைள அவ அைழ18 ெசகிறா.

ெசபிலாமேல நட.1 பழகிய அவC5-5 காகளி #6 ைததா வ<த
திைல.

-ைசகளாக இ.த அழகா%ாி, ம8/ J>களாக இ5கிறன. .வி.
சாதன15கான உ8சி5 ெகாக6 இ5கிறன. உ6ேள... தைரயி, பா@களி?
க.த@ ேசைலகளி? ெவ>ப>

-1ப> , தீ5காய ப> , உடக6,

சின அைறயி நா- ேப . பாதி உயி ேபா- - ேபான நிைலயி ஒ கிழவA58/ வா:-கிற1. ஒ பிH/5 -ழ.ைத. கா@8ச ெகாதி5க5 க #

1வ5கிற1. அத தா@, மைடயி அப>5 கிட5கிறா6. ஏேதா ஓ
அD5- 1ணி இரத5கைறGட #ேயா> ஒ5கிட5கிற1. பதிைன.1

பதினா* வய/ பி6ைள ஒவ கா ஒ.தநிைலயி இ5கிறா. கிைடத

1ணிைய8 /தி இ5கிறா க6. கனிய மா, #$றதி அ>ெபாிய வி>, ஒ
ம சயி எ:கி.ேதா நீ ெகா> வ.1 F> ெச@கிறா6. பிற-, க.த
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1ணிகைள நைன1 ரத5காய:கைள, அ.த ெப பி6ைள #கைத

1ைட5கிறா6.
அவ ஒ*

ேபசாம, அ>த J>5-5 ;8 ெசகிறா. அ:- ஒ நிைற

கபிணி க விழி5காம கிட5கிறா6. ஒ இைளஞ க விழிதா? , பசி, பசி,

வ< வ< எ* சாைட காட #யாம #ன-கிறா. ைகக6 இர>

ேபா5கிறா. இரத J8ச

கெப*

க>

8ைச பி5கிற1. அ:ேக ஒ

ெப, ந ச மா ேபா, இரைட பின ேபா>5 க5 ெகா5கிறா6.
இ<ைய ஒ இைலயி ைவ1 பி@15 ெகா>5கிறா6.
“ெடடா வா:கி வர8 ெசானேன, வரல?...”
“ேபாேட சா . நாத

இ:கல. ேவற ப5க , பினாேல.1 வ1. ேகாயி

கிணதிேல.1 தணி ெகாடா.தா காNடபி6.”

“ஆNபதிாி5-5 ெகா> ேபாக வ இல. இத இப வ , அப
வ :கறா:க... அப>5 கிட5கிற வ:க என சாதி, என ஊ?...”
“இ.த மாதான கவைலயாயி5-1. -ழ.ைதயி 1% வயதி ேக5கல.
அதி 8சியா இ5கிறா:க. அவாN NேடY” அவ தைலைய5 -னி.1
ெகா> ெவளிவகிறா .

“உ:க ேபதிய சமயதி ; வ.தீ:க. நா:க கலவரத அட5கதா வ.ேதா .

ஆனா, இ.த பாவ:கைள எபி 2ட? கா5கி8சைட5-6ளG

கா5கி ேபாடாG ெவறி இ5- ெசா.த ப.த

மன/ இ5-.

ஏ1 எனA பாராம ஓ>றவ:க

ஓடா:க. பிப> ேபானவ:க, உ6ள ேகா > ேக/ இ5-. ஆனா,
இவ:க?...”
அேபா1 அ:ேக, வயதானவ ஒவ , வாயி< நி$கிறா .
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“என, தாய மா? நின% இ5கா?...”
“ஐயா சாமி, இெதன@யா ேகால ...?”
“அெதலா

ஒ,

ேக5காதிய. இ2 எN.ஐ. ெசா< அAபி8சா,

இபA வ.தி5கா:கA. ேபதியG ;> வ.தி5கி:கனா:க.

ஆ/பதிாி5- இவ:கள5 ெகா>> ேபாவ, A பா5-ற. அவவ...

நாA

ெமA #D:கறாAவ இ5கிற லாாி, கா எலாைதG எ>15கி> கசி
தலவ ேபாயிடா A ஓ>றாAவ...”
அவ கக6 இ>:க, விய%ட “நீ:க எW மா வ.தீ:க?” எ* விசாாி5கிறா .
அவ6 ைகெய>15 - பி>கிறா6. “அெதலா
எலா

இப வாணா

ச:கட . அ மா வயிதில இ5கற -ழ.ைத, ேநர

அ@யா. வ ற வழி

வரப எதினி

ச:கடப> வ1? அழகாயி ேமல பாரத ேபா>> வ.ேதா . இ:க வ.த1...
ெவளி உலக5கா1,

8/ %1சா 2>றாபல இ5-. அ@யா...”

“நா ஒடேன இவன %15-5- அAபி8சி, ம.1 க>5 கட 1ணி, எலா

ெகாடார8 ெசாேன. எலா கதவ K> ஓடாAவ %15-ல;ட

தீைவ%, அத...”

-ரைல தா7தி ‘இ.த ெதவி<ேய, உ:க மக:கசி தாதா ஒத

இ5கிறா. ேபா^/ %8சி> ேபாயி5-. Jல பைழய சீைல 1ணி எலா

ேத5 ெகாடா.1 ேபான ஒ ெபா %ள ேபா^/காNடபி6, ம<கா%ர

ஊ.

ெபா %ளனா, அ15- இயபா ஒ பாி2, ெமைம இ5-. தணி ெபா15
கிண15- எQவள2 ெதால25- ேபாக, ? அ.த கால1ல வாய5கால

தணி வ ... ெர> வச மா8சி. எலா எழ2
ெசானா%ல சமய15- வ.தீ:க...”
மன

ெநகி7.1 ேபாகிற1.

அரசியலா5கிடாAவ... நீ:க

296

அறிர2 கபிணி ெப இற.1 வி>கிறா6. அவ6 %சA , அவ தாG ,

அவ6 சேகாதரA5-

ெசா< அAபி வ.1 ேசர ஒ #D நாளாகிற1. அத$-6

ஒ ேபா^/ வ வ.1, அபடவ கைள ஏ$றி8 ெசகிற1.
அவைள5 ெகா> /டைலயி இ*தி8 சட:- ெச@வத$நி$க ேவ இ5கிற1. அவC
/டைல, இA

கிழ5கி இ5கிற1. #% அ:ேக ப>ைக5கா> ேபா இ5- .

வா@5கா?5- , ஆ$*5வா@5கா

ேபாகிறா6.

ேபா^/தா #

இைடேய

ட

ெதாிG . இேபா1 கா> இைல.

ேடா> ெச* இ*தி #1 ஆ$* ேம இற:கி, அ:ேக

-ைட ேபா<5- ேத:கிய நீாி -ளி5கிறா க6. ஈர1ட அவ க6

வ ேபா1, அழகாயி ேகாயி< /வ ெதாிகிற1. %திய வண5 ேகா%ர .
#% /$*8/வ கிைடயா1. ெபாிய திட இ5- . அதிதா ெபா:க
ைவப1

உ>5க1 பா>

ேபா1 , ;15க>

இபா க6. பினா<.த ெபாிய ேவபமர
அர/

ேவ %

;ட இைல. பி6ைளயா ம>

ேபா1

சன:க6 ;

இைல. வா@5காேலார

இ.த

அநாைதயாக இ5கிறா .

அ:காயி சிைறைவ5கபடா$ ேபா /$*8 /வ , வாயி$கத25-6 இ5கிறா6.

ஊேர, ேகாயி # நி$க5 கா கDவ, அவC5- ெதாி.1, ேதாடபட
கிண*, /$*8 /வ5-6 சிைறப5கிற1. இ.த5கைரகளி, J>கட

கைடகா ேதானா மண பாி.1 தணி வ.1வி> . அப உைற

இற5கிய கிண*...

“அவ6 ெவளியி நி* பா 5கிறா6.
Fலைத ம> , ‘ேக>5-’ ெவளிேய யாேரா, அ8/*1வ1 ேபா ந>
ைவதி5கிறா க6.

அேபா1தா ஓ இைளஞ ;ட

அ:- வகிற1. எD K ரயி நிைலயதி

அவ6 பா த ெப, இைளஞ. பிற- மாயவரதி இற:கி இவ க6 பNஸு5-8
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ெசைகயி ;டமாக8 சாைலயி, #1கி /ைம ைபகைள ேபா>5 ெகா>

நட.தவ க6.
அவ க6 வ

ேபாேத, வழியி உ6ள #ெசகைள, வா@5கா< பட .த

#கைள அ%றப>தி5 ெகா> வகிறா க6. ஒவ ேகாயி # நட

Fலைத அைச5கிறா. எ>1 ஒ%ற
“ஆGத கெலg.

ைவ5கிறா.

* வா6, ேவக %, இப Fல ...” எ* க*பாக,

உ8சியி # க5 ெகா>, கDதி காமிரா2ட ெதாிG
ேப/கிறா6. %ாிகிற1.

ெப இ.தியி

“கா<! இத நீ ெதாட, ெவ>வா:க? அ1 அபேய இ5க, ..” எ*

ெசாகிறா ேபா இ5கிற1. ‘கா<’ எ* ெபய5-ாிய இைளஞ, அ.த
Fலைத M5கி ஓ:கி ச ஹார

ப,

பாவைனGட பா 5கிறா.

“தாேய, அ6%ாி... நா:க6 இனி அஹி ைச விரத
ஆGத:கைள உ காலயி ேபா>கிேறா . நீG

பா த ெப தமிழி உர5க8 ெசாகிறா6.

ேம$ ெகா>, இ.த
ேபா>வி>...” எ* ரயிலயி

“என ெசாறா இவ?” எ* ம$றவ சாைட காட அ1, ஆ:கில , இ.தி
ெமாழிகளி ெமாழி ெபய 5க ப>கிற1 ெநH/ நிைறகிற1.
ேநராக கனிய மா, கDவி8 /த

வகிறா6.

ெச@திபா6 எ* அ.த J> ப5க

அ.த J #, 1ணிக6 கச5கி ேபா 5கிறா6. அவ6 ேவ* சீைல

உ>தி5கிறா6.

“ஆயா, வா:க. எ:க -ளி8சீ:க? இத இவ:க ப5க1 [> உ6ள கிண* இ5-.
-ளி8சி, 1ணிெயலா

கச5கி உலதிேட. இ.த8 சீல, #ன வ.தா:கேள,
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அவ:க அAபிய

டயில இ.தி8சி. ஜா5ெக அைதேய ேபா>ேட.

உ:கC5- ஒ சீல, ஜா5ெக ;ட இ5-...”
“நப

ட ேபா^/ ேடசல இ5-. கனி மா, அத5 ேக> வா:கியாரA

இல? உ 1ணிமணி இ5-...?”
“ . ேகேட, அ.த ேபா^/கார, அதா ந ம #தல ெவரனாேர, அ2
“அWலா

த.திட மாட , அ15-6ள நீ:க ெவ-> கதி

வ8சி5கீ:களாA பாிசீலைன பணி> பிற-தா தவ ...”னா.” அ.த ப5க1 J>5காாிேய அவ கC5- உ6ேள அைழ1, இைலயி
ெபா:கிய ேசா*

-ழ %

பைட5கிறா6. “கா@ எ1

இல மா. ஊ*கா@

ேவ,மா?”
“வாணா மா... இேத நலா5-1. நீ:கலா

இ:கிேய தா இ5கீ:களா தாயி?”

“ஆமா மா. எ:க [>5காரர ேபா/ %8சி> ேபாயி5-. பய மா இ5-.

.வி.லG

சினிமா<G

கா>றா%ல ஆயி8சி. அ.த ைபய ெபாி

ப%ப8சா. 1பா@5- ேபாயி, #N<மாயிடாA ெசாறா:க. ஆனா
அெதலா

எ:கC5- ெதாியல மா. வசதிதா. ப8சிட பய:க #A5- வ.1

வசதியாயிடா:க. ஊத:கைரயில ேமலெத ெபா,, அ1

இேதாட

படணதில ப8சி8சா . அவன5 க>ேவA ெசா<5-. அவபா,

ெபாியபா, வியாபார , அ1 ெநா8சி ேபா8சினா?

J %. #ைற

ப@யனதா கட, னி5கா. அவ அ ப1 சவர ேபாட, னாளா . இ2

[ட வாசல வி1 அவன5 கட நி8சிய

பணியா8சி. இவ:க ரா25- ராேவ

%15- ேபாயி, கால ேபானா:கனா:க. ஆCவ பNXல %-.1 அழகா%ாி
ஆC:க அH/ ேபர ெவ%டா:க. ெபாைணG
அவC5-5 ேகக #யவிைல. வாயி ேபாட கவள

ெவடாAவ...”
இற:க ம*5கிற1.
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இபி ஒ சாதி5 ெகா>ைமயா இ.த ஊல...?
“சாதி எ1

ெதாியாமதா இ.த

அ மா. சின8 “சாதி, நீ எனடா? A

J %தா. அனி5- பபில, வசதியில. இப;ட வசதியிலாம, பன ஒல5
-சயில இ5-ரா:க. தணியில, ஒழவில, ெபாழபில. எ>ப>

ேபா21:க. கட

கட ;< ேவலA. வய/ ெபா,க6ளா

எ:கிேயா

ேபாயி ட2னில பிைழ5கி1:க...தா, காேவாி ஏாி பா:க! சிதிர ைவயாசி, மாசி
மா கழி எலா ஒ,ேபால5 ெகட5- அலா
#5கிறா6.

க8சிதா மா இப’A

“ஓ:;>5கார என ேவைல ெச@தா?”
“இN;ல வாதியா. எ:க மாமா, ெபாிய [> மணியமா இ.தா:க.
%15-5- ேபா@ வவா, பNல மா5கிடா ேகெசா,மில.
2>டா:க. ஆனா?
விள5- ைவ5-

கலவர

#Hசி8சி, வ.திவா:க..” சாதி, சமய , கசி...

ேநர ப5க1 J> அகிலாவிட

எெண@ திாி வா:கி8

ெச*, ேகாயி< விள5ேக$*கிறா க6. ெவளி மாடதி உ6ள அக< ஒ* ,

இெனாைற பி6ைளயா #%

கனிய மா ஏ$*கிறா6.

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

ட : அதியாய 32

உதரகா

“வா:க வா:க... நீ:க இ:க சாபிட வJ:கA மதியானேம ெசாேன.
இ.ேநரமா8சி?” எ* இராம<:க

வரேவ$கிறா .

“எப:க? Jேல.1 அவ:கலா

ேபான பிற-, கDவி கிDவி எலா

/த

பணின . ேபாட1 ேபாடப ெகட5- ஓயி5கா:க. அ.த ெர> J?

ஆ

இல. எேதா திட1ல கன Jடா . அர/, ஆசி மாறிடதா , -

இ5க 2டலயா ... ேபா</5கார த பி நலவ...”
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“இ.த [ ைபய தா மா, க%சாமி Kசாாி மக, சிவசாமி ெதாிGமா? அவ

ைபய. கேடசி ைபய. ேபா</A ெசாற , ப.ேதாபN1 காவA உசிைர

பணய

வ8சி> b பறாAவ. எேதA

அடாவ இ5- . ஆனா, ெமாத5 கசிகC
அைமG

கலாசார1ல என நட5- ?...”

அ:ெகா, இ:ெகா,

ஆசிG

லHச பண1ல

“உ5கார மா, ஏ நி5கிற? என சா%W:க?” அவ6 ெசாகிறா6.
ெபாிய ;ட . ேமேல உய .த க>மான . -ழ விள5ைக உ6ளி.1 வ
பணியாள ெபா1கிறா.

“G வா:கி> வ.1 ெபாதினியா? எப?” எ* அவ ேககிறா .

“மதியான ைச5கி6ள %15- ேபாயி வ.ேத” எ* அவ ெசாகிறா.
உயர, கா.தி பட ... அ@யா பட , அவைடய தாயா , தகபனா பட:க6

இ5கிறன.
“நாம>

இ.த [>ல அேத -> பதி தைல #ைறயாக இ5கிேற...”

“அப ெபா %ள:க யா , இல@யா@யா?”
“ெபா %ள ஆ %ள ஆ

ெபா,

ேபான வச

இல. ச சார

ேபாயிடா.

, %6ள, ஒ ெபா,.

தவறிேபாயிடா. ஒ %6ள ெட<ல இ5கிறா.

ெர>ேப G.எN.ல இ5கா:க ேபதி, மகவயி1 ேபதி வ.தி5கா. விவசாய,
விைத Jாிய விைதA ஆரா@8சி பணி அெமாி5கால பட வா:கியி5கா.
இப இ:ேக வ.தி5கிறா. ைஹதராபால ேவைல எ>தி5கா...”

‘க<யாண

கட<யா?...”

“இ.த5 கால1ல, அவ:கவ:க ெசாத.தர ... த2ர, க<யாண

பணி நைக

நட ேபா>5கி>, %ச ;ட ஜா<யா இ5க,Aற ஆைசய2ட, இ.த
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மாதிாி இள. தைல#ைறக6, %1சான ச
எலா

க உண ேவாட ெசயப>றா:க.

ப8சா? , ஆகாச1ல பற5கிறேதா, அ, Gத

%திசா விHஞான

ப,றேதா ெபாி/A நின5கல. இ.த நா> வ*ைமக6 ஏ ெதாைலயல, ஏ
ெவ> -1A வாரா:க? ஏ இ.த பனா> #தைலகC5-

இைரயாறா:கA சி.தி5க ெதாட:கிடா:க. இனி5- இ.த கிராம:க6 ேத

வ.தி5- ஒ ;ட . நீ:க பாதி]:கேள? அ:ேக ச பாதி8சி, நிதி திர,
தா@ நா> ச

க ேசைவ5- வ.1 ெசயப>றா:க.”

மன/ ெபாெல* K5கிற1.
“ந ம ேபர ெபா, எ1:க? ஒேர ைசசில அHசா* ெபா,:க இ5கா:க...”
“சாதி இன , மத

இல, #N< கிறிNதவ இ5கா:க க*பா ஒ ெபா,

எ>பான பேலாட #ய5 க> பாதிபி:கேள?...”
“ஆமா, அதா ேபதியா?”
“அ1 மய பிரேதச1 ஆதிவாசி ெபா,. ஃேபாேடா கிராஃபரா . ந ப

#யல. /த.தர பாரததில க #ன நிைறய அழி2கைளதா பா 5கிேறா A

என5- மன/ ெரா ப தா:கலா இ.த1. நீ:க பாதி]:க, அழகா%ாி நிசமாேவ

அழகா%ாியா தா இ.தி8சி. சாராய கலாசார , .வி. சீரழி2, வ.1 தா

#ேனற பா5-றவ:கைளG காலவாாி இD5-1... நீ:க வரப, பன
ஓல5-ைச பாதி]:கேள? அெதலா
லாடாி8சீ?
இவ க6 ேப/

சீரழிG

ச பாதி8/

சாராயதி?

சன:க6...”

ேபாேத அவ க6 எேலா வ

“அழகாயி ேகாயில மடப

அரவ

க5கா:க, %1சா வ ண

அ8சி5கா:க. ஆனா, ஒ ெபாிய ேவபமர

ேககிற1.
எலா

உ>. ெபாிய எடத அட8சி,

%6ளயாைர ெவளிேய த6ளி, எ15- மதி எDபி ேக> ேபா>, K>
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ேபா5கா:க அ@யா? ெகண*;ட உ6ள அ %>5கி8சி, ெபா:க
ைவ5கிற1, ;15க>ற ெதலா
“உ6C5-6ள ப<]ட , Fல

ெபா இ5- #ெனலா

இ<யா?...”

எலா இ.தி8சி. இ5- . ெபாிய உய
அழகாயி ஏைழயா இ.தா மா. மிHசிமிHசி

ெவ6ளில க மல தா ேபா>வா:க. /தி ந.த வனமா இ.தி8சி. வா@5காகைர
Kர அ>5கரளி Kதி5-

கல கலரா, வ6ைள ேரா/, ேச%A. இப இ5கா?”

“இ^:ைகயா...”
“ஊத:கர5கார தா இப ேகாயி நி வாக

#D/ . க*% 1>

ேசதவெனலா , அ மA5- திவாசி, அ1 இ1A ெவ6ளித:க

ேபாடா:க.

திவிழா25- எ:ேக.ேதா, ாிகா  டாN ேபால ெபா %ளகள5 ; வ.தா:க.

சாராய

சைடA ஆயி ஒ வச

ெவ> -1ல திவிழாேவ நட5கல. சின

கா ப2ட ெபாிசா5கி ெபாிய கத2 ேபா>> Kடா:க. ந ம ெத

ேகாயி விசயதி எ12

கா1ல ேபா>5கிறதில. இ:ேக நாலாவ1 [>...

மின, உ:கC5- ெதாியா1, ந ம ஒற2தா உ

உ>. அவ:கலா

%சA5-5 ;ட ெசா.த

அபேவ ஊைர 2> ேபாயி, Kேய ெகட.தி8சி. அத

ெவல5கி வா:கி>, இப ;ட -ைட-ஆெடனா இ5- . ேகபி6 .வி வ8சா.
அவதா எேத ஒ கழக5கசி. இப எ1A ெதாியா1. ஒநா ரா2ல %6ளார
ேப1, வா@5கா5கைர மரதல வ8சிடாAவ. உ ெபா உட8சி5-.

டா@, c@A சட நாறி8சி. ேகா > ேக/A ேபானாAவ #ன, அழகா%ர1
ஆCதா, வ6Cவ-ல , நலைபய, தமி7 ப8சவ, அவ.தா தமி7ல Kைச

ப,வா. அவைன ேவணாA பழிேபா>>, ம<கா %ரதிேல.1 ஒ

அ@ய ப@யைன5 ெகாடா.1 வ8சா:க. அவ ைச5கி6ள வ.1, அ:கிேய ஒ
ெபா:கல ெபா:கி, Kைச ப,வாA ெசானா:க. இப, அ.த தி>5

கயாண15- அவ உட.ைத. 1பா@ ைபய 1?5கனாயிடா. அவைன

இ.த அ@ய ைபய, ஒ N;ல ப8ச சிேநக A ஒ படாச யாேரா

ெகாCதி ேபாட, அ.த ப@ய எ.த தி5கில ஓனாA ெதாியல...” அவ6

ம2னமாக இ5கிறா6.
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எேலா

உ6ேள வகிறா க6. ஒ ெபH/

சா@2 நா$கா<G , இர> மர நா$கா<கC

ஒ பைழய கால பிர %பினிய
இ5கிறன. ராம<:க

சா@2

நா$கா<யி சா@.தி5கிறா . தாய மா ெபHசி அம .தி5க, கனிய மா,

ஒ நி$கிறா6.

அவ க6 எேலா ெபHசி?
“எலா

தைரயி?மாக உகாகிறன .

பாதீ:களா?”

“பா ேதா .

, அாிவா6, -1க %... என அ1?” எ* அ.த ெப, தமிழி

ேபசியவ6 ேககிறா6.

“இவதா, எ ேபதி. ெச:கமல . இதா... வி5ர ... உ:க J> ேபர, ஒேர வாாி/”
“இ1 Fஜி... மயபிரேசதிேல.1 வ.தி5- இ1, ^லா, ஒாிசா, இவ திA...
வ:காள , இ1, மாயா... மணி%ாி... இேதா இ.த J> சி:கார ... உசரமா

பா5-றாேர? அவ கா<...”
எலா

அவ6 காைல ெதா>, வண:-கிறா க6.

எலாைரG

#கைத வழி1 திகழி5க ெநH/ -ைழகிற1.

“நீ:க எலா

எ:ேக.1 வாீ:க@யா?”

“கா<, திA, ^லா, இவ:கலா

ஏ$ெகனேவ இ:க பிராஜ5ல

ப:ெக>15கி5கிறா:க. நீ பராமாி%, 1வாத, இறா பைண
எதி %A இய5க:க6ள ச ப.தப5கிறா:க. அபைடயி, நம5-

ஜனநாயக உாிைம இ5-. எ:க தாதா பா காலதிேலேய வ.தா8சி. அப ஏ

வ*ைம ெதாைலயல? இ.த5 கசிகெளலா ஏ எலா பிர8ைனகC5- ,
சாியா தீ 2 காணாம, இ5-. ம5கெளலா

நாம சாியான ஆகைள
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ேத .ெத>5-

உாிைம ெப$றி5கிேறா A உணரல? ஏ இQவள2 லHச ?

சாராய ... எ:க அைம%, ஒ கிராம1ல சாராயேம இலாம மாதி #D ெவ$றி
ெப$* இ5- அ1 மாதிாி ெபகC5-, விழி%ண 2 ெகா> வ.1 மாதற

திட . #தல, வ#ைறய மாத, ... இ:க தமி7நா இபதH/ வச
ேபால ம1வில5- நைட#ைறயி இ.ததா ...? தாதா ெசாறா...”

“ஆமா மா, இ.தி8சி. எ:ேகா சில மீறக6 இ.த1. ப6ளிக6, க`ாிக6,
ஆ]/க6A, - ஒழிHசி.த1. திைட ஒழி5க #யல. அ.த %தி எபிேயா
வ1. அ15காக காவ 1ைறேய ேவணா A ெசாறா%ல, ம1வில5க
எ>தா:க...”
“ஆமா, இப அைதவி>>:க. தாதா, ஊத:கைர5 கார:கC

அழகா%ாி5கார:கC , ெவ5கிடா:க. யா5- நட ? இைத உணர8

ெச@ய, . இ.த ஊ ஆCக, அ.த ஊ ஆCகள ேச1 வ8சி... எெனன
-ைறA %ாிHசி>, நல -யாசி ம5களாக உாிைமGட ெசய பட8

ெச@ேவா ...”

“அப நீ:கலா

ெவQேவ* இடதிேல.1தா வ.தி5கீ:களா?”

“எலா , இ.த நா>ல பிற.தவ:கதா பா ஆனா, இ.த வி5ர , திA இர>
ேப

அெமாி5காவி இ.1 வ.தி5கா:க. அேநகமாக எலா ப5கA ,

ஆரா@8சிA ேபாேனா . ஆனா இப, எ:க பிற.த நா>5- எதாA

பணA A வ.தி5கிேறா , ஆயா...”
அவC5- எ12
“வி5ர

ேபச #யாத நிைறவி மன

1C %கிற1.

த பி, என உ:கC5- ெநனபி5கா?... இதினி நாளா நா

உ:களபாபனாA ெகட.ேத உ:க தாதா வ8ச ெசா1... அ1 அழியி1. மரத
ெவனா:க.” 15க ெதாைடைய அைட5கிற1.
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“தாய மா, அவ:க வ8ச ெசா1 எனி5-ேம அழியா1. ஆரா? அழி5க #யா1,

ந ம கால1ல அ1 நி&பணமா-1. இ ைசயி இ.1 அஹி ைசதா வர

#G . இ>5-பி உதய தாA இ.த பி6ைள:க நி&பி5கிறா:க”
“ேகாயி கத2 சாதி5-. Fலைத ேக>5- #னா ந> வ8சி5கா:க.
எேதா, பய:கரமா...”
“இ2 அைதG

ஆ ப>5க வ8சா. ஆக, Kன கத25- #ன

எ:கC5- %தாி? அ:-

இ:-

கிட8ச ஆGத:கள ேகாயி?5- #ன

ேபா> நா:க சரணடHசிேடா ... தாதா !”
வி5ர

ெசாகிறா.

“அ12

சாிதா. இப கா.தி இல; விேனாபா இல; ஐய பிரகா நாராயணA

இல...”
வி5ர

அவைளேய பா 1 %னைக ெச@கிறா. அவ5- அைசபி, ராதா மா

மாதிாி, அவ6 த.ைத மாதிாி, தா@ மாதிாி ேதா*கிற1.

“#ன, உ:கC5- நினபி5கா?... நா -ழ.ைதயா இ5ைகயிேல, அ மா,
ரயிேவ Nேடஷல, ஒ கைலடா Nேகா... வா:கி5->தா. க,ல வ8சி
திபி திபி பாதி.ேத. இ:ேக, எலாாிடG

காேன. நீ:க

என5- ேசா*னீ:க. அைத வ8சி பாதீ:க. பிற-, அத உ5கா.1 நாேன

ஒன காகித , ேபாக தணில ேபா> ெவளயா எலா
கணா1ெடலா

பிாி8சிேட.

ெகா ேபா8/, உ:ககிட ஒதா ஒதாA

அDேத...?”
அவ6 ககைள 1ைட15 ெகா6கிறா6.
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அவ அேத ச பவைத இ.தியி ெசாகிறா. %ாியாதவ க6 இேபா1

சிாி5கிறா க6.

ஆனா தாதா இ.த5 கலகலபி கல.1 ெகா6ளவிைல.
“ந ம கலாசார , அஹி ைச, எளிைம, ஒD5க எலா இபதா பி% விட
கணா 1>களாயிடன. ஆனா இைளய வாாி/க6 அனி5-

ெவ6ைள5காரைன எதி 1, எலா

ஒேர இலசியதி ;னாபில

வ.தி5கிறீ:க. அ1தா ஆ*த...” எ* ஆ7.த -ர< ேப/கிறா .
“அைறய மாதிாி இைல” எ* கா< ெசா?

ஆேமாதி5கிறா6.
“ந

ேபா1, ெச:கமல

வரலா$* ஆரா@8சி அண ெசாவ1 சாி. /த.தர ேபாராடதி

ெவ6ைளயைன J7தA

எற -றிதா ெபா1, #தல, அ1 1பா5கி

கலாசாரதி தா ெவளிபட1. ஹில , ஜபாA, ேநதாஜியி ஐ.எ.ஏ.
வைர ேபா8/. கா.தியி அஹி ைசயி இல5- பிாிகாரைன ம>

அ%றப>திய1... இ1 அபயிைல.

“சாியா8 ெசால, னா ெப பாைமயான ேப5- அப2
எ.த ெதளி2

திடவடமான க1

/த.தரத பதி

இலA ேதா,1. அப இ.தா,

இப2 , /த.தர னா என, மனிதைடய அபைட உாிைமக6
எனெனலா

எ12ேம ெதாியாத அேத ெப பாைமைய வ8சி

-யாசி:கறேபாில, ஒேர -ைப ;ள ம5களா8 சிதறவி5கா1... இப
என5ெகலா இ.த பரா பாிய

ப$றி, உண 2 K வமா ஒ,ேம ெதாியா1.

ஆனா, நா ஒ ப1 வசமா ெவளிநால இ5கிேற. அபப வேவ.

அபா;ட ஒவார , அ:ேக இ:ேகA வரபதா பிர8ைனக6 %ாியி1. காேவாி,
வா@5கா, ேகாயி, ந

ெகா6ைகக6, மனிதேநய உற2க6 எலா

சிைத.1

ேபான பிற-தா அைமயாக ெதாியி1...”
“சிைதயா1... ெகா> வேவா ... மீேபா ” எற ெதானியி Fஜி-ைகைய
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உய தி5 கா>கிறா6.
“எைத, சாதி, மத , தீடாைம, ெப ஒ>5க, இெதலாமா? இைவ ெயலா#
இ:ேக இ.திய கலாசார பபா இ.தி5-, மற5காேத!” சிாி%, ;டேவ

க>ைமயான #க:க6.

“அதாவ1, பைழயன சில1 கழி1, %திய1 %-தி...”
இவ க6 இ:ேக ேபசி5 ெகா5ைகயி, கனிய மா, சி:கார , கா<, ^லா

ஆகிேயா பி%ற

நDவி விடைத5 கவனி5கவிைல.

“த பி, நீ:க...” எ* தாய மா 1வ:-# அவ அகி வ.1 ைகப$றி5

ெகா6கிறா. “என ேபாயி நீ:க நா:கA? நா உ:க ேபர...”
“சாி, சாி... ராசா... நீ:க..”
“இதாேன, ராசா2

வாணா . நீ:க ேபான வார , அ4 ஆய பாதீ:களா .

உ:க Jட எேதா மேநஷன நி*வன15- 2டறா:க, மரத ெவனா:-

கA ெசானீ:களா ...”

“நீ [>5- ேபானியாபா? --ல1ல உ:க தாதா வா7.த கால

நிைன%

இ5-ன. இப பாதியா?"
“நா ேபாகல. நா ேநர ராஜாK ேபான பjாி கவால ப5க , அபா அ:கதா,

சிேகா

Qெமல ஆ5வா ேபாரா5கா. பிளாN5- ைபய

/தப>1வ1, விழி%ண [>வ1A. அவேராட நிைறய ேப இ5கா:க.

/ப@யாA ஒதர பா ேத. அ2 உ:க;ட ஏேதா ேகாயி?5- வ.தாரா .

ெவறி நாயி க8சி8சா ...”

“அபா, எலா ெசா<டானா?...”
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“ஆமா, த பி, அ:க நீ:க ேபா@, ஒ ெவறி நா@ ஒழி%

Q ெம ெசய

ப>1:கனா. எேதா மனநிைல பாதி5கபடவ ேபால இ.தா ...”
“நீ J>5- ேபாக<யா?”
“ெச:கமல#

நாA வாசேலா> ேபாேனா . சாமாெனலா

லாாில

ஏதி.தா:க. ேநரா அ4 ஆய பா ேதா ...”

“அவ:க உ:கC5- ெதாிGமா... இல, உன5- ெதாிGமா?”
“நிசா2 , விேனா1

என5- ெரா ப பழ5க . நிசா NேடNல, ‘திேயட ’

NடWN5- வ.தி.தா, எேதா Nகால ஷில. விேனா அைமயான ஆ5ட .

ெர> ேப

ெடேகஷேனாட ஈ>படவ:க. ஸஃத ஆமிய5 ெகானா%ல

அவன5 ெகானிடா:க... இ.த நி*வன:கC5- எதிரா, த5ேகடா, உடேன
தீவிரவாத #திைர விD.தி1. அ12

ெசட ப 115-பிற-, இ.த பய ,

நிரபராதிகைளேய தீவிரவாத வில:-5-6 த6C1... அதா, ெரா ப கவனமா8 ெச@ய
ேவயி5-. அப என5-, ஐ மீ, அ4 ஆேயாட ேப/றப, நீ:க இ:க
வ.தி]:கA ெதாியா1. உ:க மக J>5- அAபிடதாக2

மய:கி

விD.ததாக2 , அ சி: அ:கி விசாாி8சி> வ.1 ெசானாரா . அ1 ;ட,
உ:க மக இற.த ேசதி ெசானப நீ:கதா இற.திW:கேளாA -ழ பி
ஃேபா ேபாடா:களா . ெரNபாேஸ இைலனா:க...”

“நா:க ேபான1ல, அ.த ஆ5- ெரா ப ச.ேதாச . இப நிசா;ட எ:க ராஜ5
எ1லாA

ஆ5வா ெசய ப>ேறனி5கா. அவ:கC5- Kவh ேபாக,

ஆைச. தாதா, அ:ேக அவ:க அைத அ.த கால1 ஃாிட

ஃைபடராேம? .பி

வ.1 இற.1 ேபானா:களா ... ெரா ப ‘ேட ேடவி’A ெசானா:க ெவ

WNல, J>5-6ள ஒ தா7தபட அாிசன ெப -ழ.ைதய எேலாைடய
எதி ைபG

ெபாப>தாம ெகா> வ.1 வள தாளா ... எ:க ச % அைதய

நா பட1லதா பா தி5கிேற. எ:க மா2

அவC

ஒணா சாபி>
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ப>1, ப8சி... அ.த கால1ல தா?கா]/ #ன ேபாயி, ‘மகாமா கா.தி
ேஜ’A கதினாளா ?”

KHசார விசிறி அ5கிற1... “அ4 மா, கம< மகளா நீ?...”
“ஏ

பா அDறீ:க...?” “ஒ,மில தாயி, அ.த தயிாிய , ேந ைம, 1ணி8ச,

எலா

உ:கC5- வ . வ.தி5-...”

“என, எலா

ேபசி5கீ:க? வா:க, வா:க... /ட8/ட சபாதி... சஜி,

ெர... வா:க, வா:க தாதா, பா, ேஹ@...”
கா< ைகயி இைலகCட அைழ5கிறா. தைல எணி இைல ேபாட

ப>கிற1.
“எலா

உகா .தா எபி? ெரா யா ப,வா:க?”

“நா:க பணி ேபா>ேவா . கர , கர ..."
“கரமா கர

ேவடா . எலா பணி #G:க. நா:க சாபி>>

ேபா>ேறா .”
மதிய

சைம1 ைவத ேசா*, -ழ % சபாதி, ெபாாிய, இேபா1 ெச@த கா@-

சஜி எ* கல.1 பாிமாறி, கல.1 ேபசி...
அவைள உகார ைவ1 ேபா>கிறா க6.
“அடாடா, வா:க த பி ... என ைகயில?”
“இ1, அவ:க, ெபாிய மா2ைடய ைப. அைத5 ->தி> ேபாகலாA வ.ேத.
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அவ:கC5-

எN.ஐ...

அவ:க ேபதி5- நறி ெசால, ...” ேபா^Nகார த பி...

“அடாடா... ைககDவி 1ைட15 ெகா> வகிறா6.
“நீ:கC

உ5கா.1 சாபி> ேபா:க த பி!” எ* ராம<:க உபசாி5கிறா .

“இ^:க. பிற- ஒ நா6 பா 5கலா . நா J>5- ேபா@ ஆ* நாளா21.

-ழ.ைதG

அவC என ஆ8ேசாA கவலப>பா:க. இப மாச

ேவற. ஆயா, உ:க ேசைல, எலா

பதிர . பா15-:க...”

“ஐயா... எ ெவ6ள சீல, அ.த ெபா, ->த1, சதிய , அத5 கற படாம...

ெகா> வ.திW:க... நறி, நறி ஐயா !”
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