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வாடா ம�� 

�. ச
�திர� 

வானதி பதி�பக�, 

13, தீனதாயா� ெத�, ெச�ைன-17 


த� பதி��: ஜூைல 1994; இர�டா� பதி�� ேம 1997; 

விைல !. 80.00 

(அமர# ஆதி�தனா# இல%கிய வி�& !. 50000 பாி� ெப�ற நாவ�) 

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

எ��ைரஎ��ைரஎ��ைரஎ��ைர    

 

மா)ட� எ�ற&ேம, நம%+ ஆ�, ெப� எ�ற இர,ைட� பிறவிகேள நிைன.%+ 

வ�கிற&. 'இேதா, நா/க0 1�றாவ& பிறவியாக நடமா2கிேறா�' எ�3 ஆ� 

உட�பி� ெப� மனைத5�, ெப� உட�பி� ஆ� மனைத5� தா/கி நி�+� 

மா)ட� பிறவிக0, ந� க�ணி� ப,டா7� க��தி� பதிவதி�ைல... உட� 

ஊன
�ேறா�%+� ம�ற பல9ன பிறவின�%+� ப:சாதாப�ப2� நா�, இ;த 

அ�பாவிகைள� பா#�த&ேம சிாி%கிேறா�... இவ#கைள� பய/கர� பிறவிக0 எ�3 

அ)மானி�& ஒ&/கி% ெகா0கிேறா�. 

 

என& இளைம% கால�தி� ெட��யி� உ0ள அ�கைள பி0ைள பி=�பவ#களாக% 

க�தி நா)� ஒ&/கி இ�%கிேற�... ஆனா7�, ஏ?, எ,2 ஆ�2க�%+ 
�� 

கட@�%+ அ�ேக50ள மAச%+�ப� எ�ற கிராம�தி� Bவாக�தி� நட�ப& 

மாதிாியான அ�களி� B�தா�டவ# விழாைவ% காD� வாE�� என%+% 

கி,=ய&. அ�ேபா& ெத�னா�கா2 மாவ,ட ம%க0 ெதாட#� அதிகாாியாக� 

பணியா�றிய தி�. �பாF அவ#கேளா2, அ/ேக ெச�ற&�, அ� ேதாழ#களிட� 

அ�ல& ேதாழியாிட� உைரயா=ய& இ�)� மனதி� ஆணி +�திய& ேபாலேவ 

வ�%கிற&. இ;த அ�பாவிக0 ப2� பா,ைட5�, அவ#க0 ேக�� ெபா�,களாE 

உ�2 ெகா?�ேதாாி� ேநர� ேபா%+களாE ஆகி� ேபானைத5�, அவ#க0 1லேம 
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ேக,2 ஆ=� ேபாேன�... இ�தைகய B�தா�டவ# விழா%கைள இ�)� நம& 

ப�திாிைகக0 'ஜா� ெசEதிகளாகேவ' பிர�ாி%கி�றன... இ;த அ� ஜீவ�க�%+ 

ந�ைம� ேபாலேவ உண#.க0 இ��பைத5�, ந�ைம விட அதிகமான +2�ப பாச� 

ைவ�தி��பைத5� நா� ஏேனா அ/கீகாி�பதி�ைல. 

 

அ�கைள� பா#�த ஒ� வார�தி�, ஒ� ப�திாிைக%+ இவ#களி� பிர:ைனைய 

க��ெபா�ளா%கி ஒ� சி3கைத எ?தி அ)�பிேன�. என& எ�லா% கைதகைள5� 

பிர�ாி%+� அ;த� ப�திாிைக, இ;த% கைதைய பிர�ாி%கவி�ைல... ேக,ட ேபா& 

கைத ெதாைல;& வி,டதாக அறிவி%க�ப,ட&. இ�ெனா� நகைல அ)�பலாமா 

எ�3 ேக,டா�, ம?�பலான பதிேல கிைட�த&. என%+� �ாி;& வி,ட&... 

அ�களி� ெச%F வாH%ைகைய சி�திாி%காத அ;த% கைதைய� பிர�ாி%க அ;த� 

ப�திாிைக%+ மன� இ�ைல... ஒ� ேவைள �னித% காத�களி� 

1Hக=%க�ப,=�%+� வாசக#க0 இ;த% கைதைய ரசி%க மா,டா#க0 எ�ற 

பய
� ஏ�ப,=�%கலா�. 

 

எ�றா7� அ�கைள� பா#%+� ேபாெத�லா� எ� மன� அைல%கழி;த&... 

இவ#கைள ைவ�& தனியாக ஒ� நாவ� எ?தி அ�ப=ேய பிர�ாி%க ேவ�2ெம�3, 

ஓ# எ�ண� ஏ�ப,ட&. இத�காக ெச�ைன &ைற
க�தி�+ அ�ேக 'ேசாி%+0 

ேசாியான' சா%கைட ப+தி%+0 வா?� அ�கைள: ச;தி%க: ெச�ேற�... 

ஆர�ப�தி� எ�ைன 'பக='... அதாவ& 'கபடதாாி' எ�3 நிைன�& அவ#க0 ேபச 

ம3�தா#க0... கா� மணி ேநர�தி�, அவ#க0 மீ& நா� ெகா�=�%+� 

ஆ�மா#�தமான மனிதேநய�ைத� �ாி;& ெகா�டன#. ஒJெவா� அ�5�, த�த� 

ேசாக% கைதயான ேசைல உ2�த�, K2பட�, +2�ப�தி��;& பிாித�, ஐ�ப& 

!பாE%+ ேசார� ேபாத�, ேபாMF சி�ரவைத ேபா�றவ�ைற% க�ணீ�� 

க�பைல5மாக� ெதாிவி�தா#க0. இவ#கைள ம,2� அ�களி� பிரதிநிதிகளாக 

எ2�&% ெகா0ளாம�, வடெச�ைனயி� காEகறி வியாபார� ெசE5� அ�கைள5� 

ச;தி�ேத�... 9,ேடா2 7/கி க,= வா?� அ�கைள5�, ப�பாE, ெச�ைன 

நகர/களி� இ�;& வி2
ைறயாக வ;த அ�கைள5� க�ேட�. அவ#களி� 

கைதகைள5� ேக,ேட�. நிைன�&� பா�/க0 - பதினா3 வயதி� - +2�ப�ேதா2 

ஒ,= இ�%க ேவ�=ய ப�வ�தி�, ஒ� மனித� பிறவிைய K2 ேபா,2 &ர�தினா� 

அ;த� பா?� மன� எ�ன பா2ப2�?... 
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இ;த� பி�னணியி�, இவ#க�%+ இ�தைகய பிறவி� பாவ� எ�ப= ஏ�ப2கிற& 

எ�பைத% க�டறிய பல எ�.பி.பி.எF. டா%ட#களிட� ேக,ேட�. அவ#க�%+ 

'ெஹ#மா �ராைட,' எ�ற வா#�ைதைய� தா� ெசா�ல� ெதாி;தேத தவிர சாியாக 

விள%க� ெதாியவி�ைல. இ& +றி�& சாியான விAஞான� ��தக
� நா� 

அறி;தவைர ெவளிவ;ததாக� ெதாியவி�ைல. ஆனா7� நா� பி�வா/காம� என& 

உறவின#களான டா%ட# ராP+மா#, டா%ட# கைலவாண� ஆகிேயாைர 

அDகிேன�. அவ#க�� ேம�ெகா�2 பல ��தக/கைள� ப=�&, அ�மாவி� 

க�விேலேய அ�க0 உ�வா+� வித�ைத எ2�&ைர�தா#க0... 

 

வடெச�ைனயி� வா?� எ� ந�ப# ேபராசிாிய# ��பிரமணிய�, தாவரயிய�� 

நி�ண#. இய�ைக, அைன�& உயிாின/கைள5� எ�ப= +ைற;த ச%தியி� ைவ%க 


ய�சி%கிறெத�3�, இ;த 
ய�சிைய 
றிய=%க உயி# இன/க0 எ�ப= தன& 

ச;ததிைய அவசர அவசரமாE வி��தி ெசEகி�றன எ�பைத5� விள%கினா#. இ;த 

'க�ணா�Q:சி' ஆ,ட�தி� அ�க0 அரவா�களாக இ�%கலா� எ�3 க��& 

ெதாிவி�தா#. இ;த: சமய�தி� என& உறவின# தி�. ைவ+�ட� ேம7� பல 

வி�தியாசமான அ�கேளா2 எ�ைன� ேப,= காண: ெசEதா#... 

 

தினமலாி� தைலைம ெசEதியாள# தி�. R��லா, அ�க0 ப�றி தா� எ?திய ஒ� 

��தக�ைத என%+� த;& உதவினா#. அேதா2 அவ#கைள� ப�றி தன%+� ெதாி;த 

விவர/கைள5� எ2�&ைர�தா#. 

 

நா� ெட��யி� பல ஆ�2க0 வாH;த& இ;த நாவ7%+ வ7S,=-யி�%கிற&. 

இவ#கைள மனித� பிறவிக0 எ�3 
த� 
த�� அ/கீகாி�த தைலவ# அ�ைன 

இ;திராகா;தி எ�3 ெட�� அ�க0 1லமாகேவ ேக0வி�ப,ேட�. இவ#க�%+% 

+=யி���%கைள% க,=% ெகா2�தவ�� அ�ைன இ;திராேவ! 

 

இவ#க0 ெட��யி� பல 92களி� 
�னா� ஆ=�பா2வைத பல தடைவ நா� 

பா#�தி�%கிேற�. ஆைகயா� அ�ைன இ;திரா �ட�ப,டேபா&, ந�றி 

வி�வாச�&%+ 
த�ட� ெகா2%+� இ;த அ�க0, B,ட/B,டமாக% B= பா= 

அ?தைத5�, அ�ைன இ;திராவி� ெகாைலைய அ2�& ெட��யி� நைடெப�ற 

ெகாTரமான கலவர/களி� ேபா&, இ;த அ�க0 பல மனித உயி#கைள% 

கா�பா�றிய 
ய�சிகைள5� ேநாி� பா#�த என& ெட�� ந�ப#க0 1ல� நா� 
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ேக0வி�ப,ேட�. அவ#களி� மனிதேநய�தி�+ இ;த நிகH:சிகைள ஒ� 

உைரக�லாக இ;நாவ�� சி�திாி�தி�%கிேற�. 

 

இ;த� பி�னணியி� நாவ7%கான நா�+ அ�தியாய/கைள எ?தி வி,ேட�. 

திUெர�3 ஒ� எ�ண� ஏ�ப,ட&. இ& ெவ3மேன ஒ� நாவலாக வ;தா� 

ஆயிர%கண%கானவ#கைள ம,2ேம ெச�றைட5�. அேதா2 ஒ� மா1� 

ேபாMFகாராிடமி�;& எ;த வைகயி7� வி�தியாச�படாத இ�ைறய திற� 

ஆயவாள#களா�, இ;த நாவ� வாசக: சி;தைனயி� இ�;& அக�ற�படலா�. 

இய�ைகைய� ேபா� +ைற;த ச%தி, நாவ�கைளேய பராமாி%+� நம& 

இல%கியவாதிகேளா2 ஒ� 5�த� நட�த ேவ�2மானா�, அ& பிரபல ப�திாிைக 

1லமாகேவ 
=5� எ�பைத உண#;ேத�. இ�ப= நிைன�த ேபா& எ� மனதி� 


தலாவதாக.�, 
=வாக.� நி�ற& 'ஆன;த விகட�' ப�திாிைக ம,2ேம. அத� 

ஆசிாிய# தி�. எF.பால��ரமணிய� அவ#க�%+ கைத: ��%க�ேதா2 க=த� 

எ?திேன�. சிறி& கால இைடெவளியி� ப:ைச% ெகா= கா,=னா#க0! 

 

விகடனி� ெதாட#கைதயாக வ;த இ;த 'எ�)ைர - வாடா ம��' வாசக# ம�தியி� 

ெவ�றி ெப�றதாக அறிகிேற�. இத�+ அ��பணி ஆ�றியேதா2 இ;த நாவ7%+ 

'��/க: ெசா�� விள/க ைவ%+�' 
�)ைரைய எ?தி% ெகா2�த ஆசிாிய# தி�. 

பால��ரமணிய� அவ#க�%+ நா� ந�றி%கட� ப,20ேள�. இேத ேபா� 

ஒJெவா� அ�தியாய� ெவளியா+� ேபா&� அத� தா%க� +றி�& எ�னிட� 

ெதாிய�ப2�திய விகடனி� ப�திாிைகயாள#களான ேதாழ#க0 �;தர�, வி.எF.வி. 

ஆகிேயா�%+ எ� ந�றி உாி�தா+�. இ;த� பைட�பி�+ 'எ�)ைர - வாடா ம��' 

எ�3 ெபய# ைவ�த என& அ7வலக� ேதாழ��, இல%கியவாதி5மான தி�. 

ச;தான�ைத இ;த ேநர�தி� ந�றிேயா2 நிைன�&% ெகா0கிேற�. 

 

எ�தைனேயா பைட��%க0 கா�தி�;த ேபாதி7� இைத� ெபாிய மனேதா2 ேக,2 

வா/கி� பிர�ாி%+� 'வானதி பதி�பக' அதிப# தி�. தி�நா.%கர� அவ#க�%+�, 

அவர& �த�வ# தி�. இராமநாத� அவ#க�%+� நா� ந�றி5ைடேய�. அழகான 


க�� ஓவிய� தீ,=ய அரF அவ#க�%+� எ� ந�றி! 

 

நாவ� ேவ3... ெதாட#கைத ேவ3... விகடனி� ெவளியான ெதாட#கைதைய எ�ப= 

நாவ� ஆ%கலா� எ�3 அ��ெப�� க��&%கைள அ0ளி� த;தேதா2, 

அ�ைமயான ஆE.ைரைய� த;தி�%+� ேபராசிாிய#, டா%ட# ராம. +�நாத)%+ 
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ந�றி%கட� ப,20ேள�. இேத ேபா� ெதாட#கைதைய நாவலா%+� பணியி� 

நா� ேசா�பி% கிட;த ேபா& எ�ைன உாிைமேயா2 த,=5�, 'தி,=5�' நாவலா%க 

ைவ�த என& பா�யேதாழ# ேதசிய 
ழ%க� த#ம�/க� அவ#க�%+ நா� ந�றி% 

கடைன தி��பி: ெச7�&வ& எ�ப& க=ன�. 

 

விகடனி� வ;த 'எ�)ைர - வாடா ம��' ெதாட#கைதைய நாவலா%கி, Bடேவ சில 

அ�தியாய/கைள5� இைண�& உ�வா%கிய இ;த நாவ�, வாசக#களாகிய 

உ/களிைடேய உலா வ�கிற&... 
த� 1�3 அ�தியாய/கைள ச1க� 

ெபா3�ேபா2 ப=�தா�, இதர அ�தியாய/க0 உ/கைள ஈ#�& வி2�. ஏ�கனேவ 

ஒ� சில ெவளிநா,2� ப�திாிைகயாள��, ெதாைல%கா,சியின�� எ�ைன� ேப,= 

க�2 வி,2 ெச�றி�%கிறா#க0. 

 

இ&, அ�கைள� ப�றி ம,2� எ?திய நாவ� அ�ல! ஒ� அ�ைய� பிற�பி�த 

ெப�ேறா# ப2� பா,ைட5�, அ;த% +2�ப� ெக2� ேக,ைட5� சி�திாி%+� 

நாவ�. இைத� ப=�& 
=�த&� இ;த அ�பாவி ஜீவ�க�%காக ஒ� நிமிட� 

உ/க�%+ வ�;த� ேதா�றினா� அ& இ;த நாவ�� ெவ�றி! இவ#க�%+ 

ஏதாவ& ெதா�டா�ற ேவ�2� எ�3 உ/க�%+� ேதா�றினா� அ& எ� 

ெவ�றி! வானதி பதி�பக�தி� ெவ�றி! விகடனி� ெவ�றி! எ�லாவ�றி�+� ேமலாE 

மனித ேநய�தி� ெவ�றி! 

 

ெந. 9, 11-வ& +3%+� ெத�,          �. ச
�திர� 

டா%ட# ராதாகி�Wண� நக#,  ெச�ைன - 600 041. 

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

இர�டாவ� பதி�� ���ைரஇர�டாவ� பதி�� ���ைரஇர�டாவ� பதி�� ���ைரஇர�டாவ� பதி�� ���ைர    

 

மா)ட�தி� 1�றாவ& பாிமாணமான அ�கைள� ப�றிய இ;த 'வாடா ம��' 

நாவ� இர�டாவ& பதி�பாக வாசக� ேதாழ#கைள ேநா%கி வல� வ�கிற&. 

எ?�தாள� எ�ற 
ைறயி� என%+� ெப�� அளவி�+�, அ��ேதாழ#க�%+ 

சிறிய அளவி� கிைட�&� உ0ள ஒ� ந�ல ெசEதியி� பி�னணியி� இ;த 

இர�டா� பதி�� ெவளிவ�கிற&. அமர# ஆதி�தனாாி� ஐ�பதினாயிர� !பாE 

'இல%கிய வி�&' இ;த நாவ7%+% கிைட�த&. டா%ட# ஔைவ நடராச�, டா%ட# 

ெபா�ேகா, ராணி ஆசிாிய# மாாிசாமி ஆகிேயாைர% ெகா�ட ந2வ# +? இ;த 



7 

 

நாவைல� ேத#;ெத2�த&. ெச�ைனயி� ராணி - சீைத அர/கி� இ;த வி�ைத 


த�வ# கைலஞ# அவ#க0 என%+ வழ/கினா#க0. என%+ அ�3 
த� இ�3 

வைர த�பிரா� ேதாழராக விள/+� தி�மி+ சிவ;தி ஆதி�த� அவ#க0 இ;த 

விழாவி� எ�ைன� ப�றி மிக உய#வாக% +றி�பி,ட ேபா& மிக.� ெநகிH;& 

ேபாேன�. அேத சமய� இ;த நாவைல உடன=யாக ெவளியி,2 என& 

பாி;&ைரக0 அைன�ைத5� ஏ�3% ெகா�ட வானதி பதி�பக உாிைமயாள# 

ெபாியவ# தி�நா.%கர� அவ#க�%+ ந�றி ெசா�லாத +�ற�ைத5� ெசE& 

வி,ேட�. எ�றா7� அவ# இைத� ெபாிதாக எ2�&% ெகா0ளாத ெப�;தைக. 

ஆனா7� இ�3� எ� மன� ேக,கவி�ைல. 

 

அமர# ஆதி�தனா# அவ#களி� 1ல� தா� எளிய, இனிைமயான தமிைழ% க�3% 

ெகா�2 எ� பைட��%களி� அைத� பய�ப2�திேன�. ஆைகயா� 'ஆதி�தனா# 

வி�&' கிைட�த& ஒ� வைகயி� ெபா��தேம. விழா ேமைடயி� நா� அறிவி�த& 

ேபா�, பாி�� ெதாைகயி� ப�தாயிர� !பாைய அ�� ேதாழ#களி� நலவாHவி�காக 

ஒ&%கி இ�%கிேற�. இ;த� பண� 'கட�� கைர�த காய�' எ�3 சில ந�ப#க0 

ெசா�னதா� இ;த� பண�ைதேய 1லதனமாக ைவ�& அ�க�%+�, அவ#கைள� 

ேபா� ந�;ேதா#%+� ஒ� அற%க,டைள உ�வா%கி% ெகா�=�%கிேறா�. அ& 


?ைமயாக வ=வ� ெபற இ�)� நா��, ேநர
� B= வரவி�ைல. 

 

இ;த நாவ� வ;த பிற+ தா� பல சி;தைனயாள#க�%+ அ�கைள� ப�றி ந�ல 

விதமான ஒ� க�ேணா,ட� வ;தி�%கிற&. இ�)� சில எ?�தாள#க0 இ;த 

நாவைல� ப�றி% +றி�பிடாமேல தா/க0 ஏேதா அ�கைள� ப�றி 
த� 


ய�சியாE எ?த� ேபாவதாக த�ப,ட� அ=�&% ெகா�=�%கிறா#க0... 

எ�றா7� இ& இ;த நாவ�� ெவ�றிதா�. இ;த நாவ� ம�D%+0 ேவராக 

இ�;& அ;த ேவைர விட� ெபாிய அ=மர�ைத5� கிைளகைள5� ேதா�3வி�தா� 

அ&.� ஒ� ெவ�றிதா�... ஆ/கா/ேக அ�கைள� ப�றிய விAஞான�Q#வமான 

க,2ைரக��, ெசEதி� பட/க��, மனிதாபிமான சி�தாி��� இ;த நாவ7%+� 

பிற+தா� ஏ�ப,20ளன... இ& ஒ� ஆேரா%கியமான ச/கதி... Bவாக�தி� 

ஆ�2%ெகா� தடைவ B2� அ�க�%+, காம% களியா,ட/க0தா� ெபாி& 

எ�ப& ேபா� சி�திாி%+� ப�திாிைகக0 Bட இ�ேபா& அவ#க�ைடய 

பிர:ைனகைள 
த� தடைவயாக ெவளியி,20ளன... அேத சமய� இவ#கைள� 

ப�றி இ�ப= 
த� தடைவயாக ஒ� நாவ� வ;தி�%கிற& எ�3 ெசா�வத�+ 

அ;த� ப�திாிைகக�%+ விசாலமான மன� இ�ைல... 
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Bவாக�தி� B=ய அ�� ேதாழ#க�%காக ஒ� விழா நட;தி�%கிற&... இவ#கைள� 

ப�றி 
த� தடைவயாக மனித ேநய�&ட� எ?திய எ?�தாளைன� ேப�வத�+ 

அைழ%க ேவ�2ெம�3 விழா%கார#க�%+� ேதா�றவி�ைல... ஆனா7� 

அ�க�%+ அழ+� ேபா,= நட�தி விழாைவ விகாரமா%கியவ#க0 

அைழ�தி�;தா7� நா� ேபாயி�%க மா,ேட�... 

 

ஏைழகைள� ப�றி எ?&கிற ஒ� எ?�தாள)%+ பாி� கிைட�தா7� அேத சமய� 

அ;த ஏைழக0 
�ேனறாம� இ��பைத5� க�Bடாக� பா#%கிேறா�... 

ஆைகயா� இ;த� பாி�க0 ஏHைமயி� ெவ�றிேய தவிர ஏைழகளி� ெவ�றி அ�ல... 

இேத ேபா� இ;த நாவ7%+% கிைட�த பாி��, ேப�� அ��த�ைமயி� ெவ�றிேய 

தவிர அ�களி� ெவ�றி அ�ல எ�ேற க�&கிேற�. இ�ப=% க�&வத�+% 

காரண
� இ�%கிற&. ேசாதைன% +ழாE +ழ;ைதக0 பிற�பி%க�ப2கிறா#க0. 

ெச�மறி ஆ,=��;& அத� நகலான இ�ெனா� ெச�மறி ஆ2 உ�வா%க�-

ப2கிற&. ெப�ேறா# இ�லாமேலேய நக� மனித#கைள உ�வா%+� ேவ�டாத 

ேவைலயி7� விAஞானிக0 ஈ2ப,=�%கிறா#க0. ஆனா� இேத இ;த 

விAஞானிக�%+ அ�க0 ஏ� இ�ப= உ�வாகிறா#க0 எ�3 ஆழமாக ஆE. 

ெசEய ேநரமி�ைல... ேக,டா� '+ேராேமாேசா� ேகாளா3' எ�3 ஒ� வா#�ைதயி� 

ெசா�� வி2வா#க0. இ�ைறய விAஞான ெபா�கால�தி� இ;த% ேகாளா3கைள: 

சாி�ப2�த ேவ�2ெம�ற மனிதாபிமான� எவ�%+� ஏ�படவி�ைல... இ&தா� 

இ�ைறய நைட
ைற... இ& மா3� எ�3 ந��ேவாமாக... 

 

'ஆன;த விகடனி�' இ& ெதாட#கைதயாக வ;த ேபா&�, பி�ன# இ& Rலாக 

வ=வ� எ2�த ேபா&� அ�ைமயான பட� வைர;த ஓவிய# அரF அவ#க�%+ 

மீ�2� ந�றிைய� ெதாிவி�&% ெகா0கிேற�. இ;த நாவைல 'இ;தியா Tேட'யி� 

விம#சி�த ேபராசிாிய# �. ேவ/க,ராம�, '�பம/களா'வி� விம#சி�த ேகாபா�, 

என& ேதாழ#களான ெச�மல#, தாமைர, தீ%கதி# உ0ளி,ட அைனவ�%+� நா� 

ந�றி% கட� ப,டவ�... இ;த நாவைல அ:��பிைழ தி��&வதி��;& இர�டா� 

பதி��%+ 
�)ைர எ?த ேவ�2ெம�3 எ�ைன வ��3�தியவ��, இ;த 

நாவேலா2 இர�டற% கல;த எ� ேதசிய� ேதாழ# த#ம�/க� அவ#க�%+�, இ;த 

R� சிற�பாக ெவளிவர� &ைண நி�ற ெபாியவ# தி�நா.%கர� அவ#களி� 

தி�மக�களான ரா
, ேசா
 ஆகிேயா�%+� ெச7�த ேவ�=ய ந�றி% கட� 

எ�னிட� அதிகமாகேவ உ0ள&... இத�+ 
�)ைர எ?திய விகட� ஆசிாிய# 

எF. பால��பிரமணிய�, ஆE.ைர எ?திய டா%ட# இராம +�நாத�, இ;த 

நாவைல விம#சி�& க=த/க0 எ?திய ஏராளமான வாசக� ேதாழ#க0 அ�தைன 
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ேப�%+� எ� ந�றி உாி�தா+க... இ;த� பைட�ைப பால%கா2 

ப�கைல%கழக�தி� பாடRலா%க% காரணமான அ;த� ப�கைல%கழக�தி� தமிH� 

&ைற� தைலவ# ேபராசிாிய# ராசாரா� அவ#க�%+� ந�றி5ைடேய�. இ;த 

நாவ7%+ ஆE. நிகH:சி ைவ�த தமிHநா2 
�ேபா%+ எ?�தாள# ச/க 

வடெச�ைன% கிைள� ேதாழ#கைள5�, ேகாைவ மாவ,ட�தி� இத�+ ஆEவர/க� 

நட�திய சக எ?�தாள# ேதாழ# ��ரபாரதி மணிய)%+�, அ;த அர/கி� ஆE.% 

க,2ைர ப=�த ேகாைவயி� வா?� ஞானியான பழனி:சாமி அவ#கைள5�, 

உைரயா�றிய ேதாழ# பழனி:சாமி உ0ளி,ட அைனவைர5� இேதா இ;த� 

த�ண�தி� நிைன�&� பா#%கிேற�... 

 

இத� 1�றாவ& பதி���, வானதி 1ல� விைரவி� ெவளிவர� ேபாவ& நி:சய�... 

அ�ேபா& என& 1�றாவ& 
�)ைரயி� அ�க�%கான அற%க,டைள ெசE5� 

ேசவக� ப�றி5�, இ;த நாவ� அகில இ;திய அளவி� திைர�படமாக 

வ;&0ளைத5� நா� +றி�பிடாமேலேய வாசக#க0 அறி;& ெகா0�� Kழ7�, 

அைன�தி�+� ேமலாக பாவ�ப,ட அ��ேதாழ#களி� வாH%ைகயி� ஒ� 

ஆேரா%கியமான மா3த7� ஏ�ப2ெமன ந��கிேற�. இ;த ந�பி%ைக நனவாக 

வாசக� ேதாழ#களாகிய நீ/க0 வாE:ெசா� அ�ள ேவ�2ெம�3� ேக,2% 

ெகா0கிேற�. 

 

4-5-1997         ேதாழைம5ட�, 

ெச�ைன-41.         �. ச
�திர� 

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

ஆ� ைர ஆ� ைர ஆ� ைர ஆ� ைர : : : : டா!ட" ேபராசிாிய" இராமடா!ட" ேபராசிாிய" இராமடா!ட" ேபராசிாிய" இராமடா!ட" ேபராசிாிய" இராம. . . . $%நாத�$%நாத�$%நாத�$%நாத�    

 

ஒ� +2�ப�தி� ஒ�வேனா, ஒ��திேயா அ�யாக மா3கிறா#க0 எ�பைத% 

க�
� ெகா�2 வ�ேவா�! அ%+2�ப� எ�ன பா2ப2�? - 'ெந�7ல சாவியாகி, 


,ைடயிேல B
,ைடயாகி ஆணிேல5� ேசராம� ெப�ணிேல5� ேசராம� 

அ�யாகி�ேபான இைளஞ� ஒ�வனி� கைததா� இ&. 

 

வ�ண 
� வ=வ
� (?) இ�;& உயி#�� அ�ற காகித மல#களாக உல.� 

அ�களி� அவல வாH. வி�தியாசமான பா#ைவயி� ெசா�ல�ப,=�%கிற&. 
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அ�க0, ஆ�பாலா? ெப�பாலா? இவ#கைள எ�பா�� B3வ&?. எ�திைணயி� 

B3வ&? எ�ற ஆராE:சி மிக� பழ/கால�தி� நிலவி வ;&0ள&. இவ#கைள 

உய#திைணயி� B3வ& பா� வ?வைமதி! ேசனாவைரய# 'ெப�ைம திாித7� 

உ�ேட)�, ஆ�ைம திாித� ெப��பா�ைம' எ�3 ெதா�கா�பிய� ெதாட# 

ஒ�றி�+� ெபா�0 விாி�பா#. ெப�ைம +ைற;&, ஆ�த�ைம மி%கைத அ� 

எ�ற ெசா�லா7�, ஆ�த�ைம +ைற;& ெப�த�ைம மி%கைத� ேப= எ�ற 

ெசா�லா7� +றி�ப#. 

 

B�&%களி� ஒ�வைகயான ேப=%B�& ப�றி: சில�பதிகார� B3கிற&. ஆ�ைம 

திாி;த ெப�ைம% ேகால�&%B�தா+� இ&. ெப� த�ைம மி+;& ஆ� த�ைம 

+ைற;தவைன� ேப= எ�கிற& நால=யா#. 

 

�ராண இதிகாச கால/களி��;ேத அ�க�� ேப=க�� இ�;&0ளன#. அரவா�, 

அ#:�ன� ம�3� ேப=ேயா2 கலவியி� ஈ2ப,ட க�ண�, ேப=%B�& ஆ=ய 

ம�மத� என� ப,=ய� நீ��. 

 

அ�க0 9ரAெசறி;தவ#களாக வாழ 
=5� எ�பத�+ வரலா�3: சா�றாக 

இ�;தவ� மா�%காQ# ! 

 

இJவா3 கட.0 
த� மனித#வைர அ�க0 ப�றிய வாH%ைக அJவ�ேபா& 

�ராண இதிகாச வரலா�3 நிகH:சிகளி� இட�ெப�30ள&. ேஷ%Fபியர& நாடக/ 

க0 ஒ�சிலவ�றி� அ�க0 நாடக மா;தராகி50ளன#. 

 

ந� தமிH இல%கிய�&0�� அ�க0 வாH%ைக ைய: சில#, +3நாவலாக.�, 

கவிைதயாக.� தீ,=% கா,=50ளன#. எ?�தாள# �. ச
�திர�தி� இ��தின� 

அ�க0 வாH%ைகைய 
?�பா#ைவ5ட� கா,2� �தினமா+�. இ; நாவ��, 

�ய��ைவ 'வாடாம��'யாக% கா,2கிறா#. +2�ப வாH%ைக , ெபா&வாH%ைக, 

தனி�ப,ட வாH%ைக எ�ற 1�றி7மாக அ?;தி வா= வத/கிய �ய��ைவ 

'வாடாம��யாக வழ/கி50ளா#. 

 

�ய��விட�, ப�& வய& 
தேல காண�ப,ட இய��, ெபாறியிய� க�@ாி%+� 

ேபான �திதி� அவ� த�ைன உண#;த நிைல, பி� அவ)0 இ�%+� ஏேதா 
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ஓ�ண#. - அவ� தனிேய இன/ +றி%க�பட� - ேப�;தி� ெச�7� ேபா&, 

க�@ாி கலா,டாவி�ேபா& கிராம ம%களி� பா#ைவயி� ப2�ேபா&, +2�ப�தி� 

சேகாதாி தி�மண�தி�ேபா&, காவ�கார#களி� க�ணி� ப2�ேபா& - இ�ப=: 

ெச�ற இட/களி� எ�லா� அவன& ப�ைப% கா,2வதாக இ��ப& எ&? 

எ�பைத அவ)0 ஏ�ப2� பா�ன மா�ற�திZேட விாி5� நிகH:சிகளாக: 

சி�திாி�&% கா,2வதி� ெவ�றி ெப�30ளா# பைட�பாள#. 

 

க�@ாியி�, ஆ�களி� ேவ/ைக�தனமான உட�ைப ேவ,ைக� தனமாE 

ேவ=%ைகேயா2 பா#�ப&�, ெப�கேளா2 ெப�ணாக ஒ,= நி�ப&� �ய��ைவ 

அ�யாக.�, ெப�ைம அவா.� ேப= யாக.� (Hermaphrodite) ஆகிய இ� 

நிைலக�%+� ஆளானைத% காண 
=கிற&. கிராம�&� ெப�க0 பா#ைவயி� 

'ெபா�பைள% க0ளனாகேவ' ெதாிகிறா� �ய��. 

 

ெப�ைமைய: சிைறயி,ட, ஆ� உட�� Q�ட �ய��வி� வாH%ைக 

நட�பிய�பட% Bற�ப,20ள&. �ய�� ேசைல க,=� பா#�ப&�, த�ைன 

ெபா�பைள என% +2�ப�தாாிட� Bறி%ெகா0வ&� - அ%+2�ப� தி� ஏ�ப,ட 

ஒ� மகாராW=ர Qக�ப�. 

 

�ய��ைவ வி���� உற.� ெப�ணிட�&%Bட% காதைல� ேபசாம�, ெந�றி 

வகி2 எ2�ப&, ேசைல க,2வ& ஆகிய இவ�ைறேய ேபசி� த�ைன அவ0 

இனமாக% க�&வ&�, க�@ாி ந�பனான 'ேடவி,' =ட�, �ய�� , ைக%கிைள 

உண#. ெகா0வ&�, சேகாதாி தி�மண� நட%க இ�;த KHநிைலயி� கதைவ� 

தாழி,2%ெகா�2 யா�%+� ெதாியாம� ேசைல க,=%ெகா0வ&�, நைகக0 

அணி;& ெகா0வ&மான அவ)ைடய அக��ற மா�ற/க0 பா�ன மா�ற�ைத 

ெம�ல ெம�ல ெவளி�ப2�&த�கான அறி+றிக0. இவ�றி� எதிெரா�யாக, த� 

சேகாதாி%+ நட%க இ�;த மணநாள�3, மணமக� 9,டாாிட� த�ைன� 

ெப�D%+� த/க:சி எ�3 பைறசா�றி% ெகா�டவ�. அவ#களிட�, சில சமய� 

ேப�, ேபா2ேவ�; சில சமய� ேசைல க,2ேவ�. ெர�2ேம பி=%+�' 

எ�கிறா�. விைள.? அவ)ைடய சேகாதாி, த� தி�மண� நி�3ேபானேத எ�3 

கவைல�படாம�, �ய�� இ�ப= மாறிவி,டத�காக வ�;தி� த�ெகாைல ெசE&  
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ெகா0வ& ஓ# அசலான பா#ைவ. 

 

�ய��விட� காண�ப,ட இ;த� ேபா%+, �ய��வி� அ�ணி ேகாமள� த� 

கணவ� அ3
க பா�=யிட�, உளவியலான அ:ச�ைத ஏ�ப2�த, கணவ)� 

�ய�� ேபாலேவ இ�;&வி2வாேனா என எ�ணி, 'ெப�டா,=யிட� ��ஷனாக 

இ�%ேகா மா�) பா�/ேகா' எ�3 ெசா�லைவ�ப& இய�ைக யான&. 

 

9,ைட� பிாி;த �ய��, ெச�ைன ெச�3 அ�% B,ட�தாேரா2 கல;& 

வி2கிறா�. அவ#க0 பா#ைவயி�, �ய�� , 'பாைனயா மா3
�ேன எ2�& 

வ;&வி,ட ப:ைச ம�!' கைத ெட��வைர நீ0கிற&. அ�கேளா2 அ�களாE 

ெட��யி� அவ)� ஒ�வ�....! அ/+, அ�களி� த#பாைர நட�தி% ெகா�=�;த 

அ��ராணி க/காேதவியி� கைரயி�லா: ெசா�&%+ வாாிசாகிறா� �ய�� . �ய�� 

'ேமகைல' எ�3 ெபய# K,ட� ெப3கிறா�. இ&நா0 வைர க�ணீ# சி;திய அவல: 

�ர�பி, அ�களி� அவல� தீ#%+� அ
த�ரபி யாகிய&! 

 

அ�களி� வாH%ைகைய இJவள. &��யமாக% கா,=விட 
=5மா? அவ#களி� 

ப�பா,ைட5�, ச
தாய�தி� சாியாக% கா@�றாத அவ#களி� அவல 

நிைலைய5� இJவா3 எ?த 
=5மா? 
ய�றி�% கிறா# ச
�திர�; ெவ�றி5� 

ெப�றி�%கிறா#. அ�க0 வசி%+� இட/க0, KHநிைலக0, விழா: சட/+க0 

ஆகியைவ ந�+ உண#�த�ப,20ளன. அ�கைள� ப�றிய ச
தாய� 

ெபா3��ண#:சி5�, மனித ேநய
� மி+;த அ%கைறேயா2 இ;நாவ�� 

Bற�ப,20ளன. ேடவி,, ப:ைசய�மா ஆகிேயா# அ�க0 ப�றி ஆ/கா/ேக 

Bறியி��ப& இர%க�ைத வரவைழ�பதா+�. அேதேபா�, =.வி.யி� �ய��, அ�க0 

சா#பி� ேப�வ&� ச1க�தி� அ�பிாிவின# மதி%க�பட ேவ�2� எ�பைத 

உண#�&கிற&. 

 

ேதாழ# �. ச
�திர�தி� �தின� இ�ப=�தா� இ�%+� எ�3 
�திைர 

+�திவிடலா�. கிராமிய� பி�னணிைய� பக,டாக� �ைனயாம�, ப,டவ#�தன 

மாக% B3வ& இவ�%+% ைகவ;த கைல. அச7%+ அணிகல� Q,=� பா#%காத& 

இவர& நைட. இவ# தமிH� �தின உலகி� தனியாக மண%+� கா,2: ெச='. அத� 
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வாச�, இவ�%+� ெதாைல[ர� பா#ைவைய5� த;&0ளைத இ��தின�தா� 

அறியலா�. 

 

இவ�றி� அ=�பைடயி�, தமிழி� ஒ� �திய க�� ெபா�ைள: ச1க: 

சி;தைனேயா2 அDகிய இவ�%+, 'தமிH B3� ந�7லக�' ந�றி ெசா�ல 

ேவ�2�. 

 

28, ப/கா� +=யி���,          இராம. +�நாத�. 

ேக.ேக. நக#, ெச�ைன - 78. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    1111    

 

�ய�� அ;த K,ேகைஸ� பி=�&% ெகா�=�;த வித�, அ&ேவ அவைன% 

ெகௗவி% ெகா�=��ப& ேபா� ேதா�றிய&. 

 

ஒ� ைகயா� பி=%க ேவ�=ய K,ேகைஸ 
&கி� சா#�தி ைவ�&% ெகா�2 

பி��றமாE இர�2 ைககைள5� ேதா0 வழியாE% கீேழ ெகா�2 ேபாE, அத� 

சி�ன� பி=யி� ெபாிய 'பி=' ேபா,2, எ&.� பி=படாதவ� ேபா�, அ;த� 

தா#:சாைலயி� +3%+� ெந2%+மாE அைலேமாதினா�. சிறி& ேநர�தி� 

ெப,=ைய� பி=�த இ� கர/கைள5� வி2வி�&, தைலயி� ைவ�த ேபா& அ;த� 

ெப,= கீேழ வி?;& ச�த� ேபா,ட&. அ& �ாியாமேல, அவ� அ/+மி/+மாE: 

��றினா�. பிற+ மீ�2�, இ� கர/கைள5� பி��றமாE% ெகா�2 ேபாE, 

விர�கைள மட%கி% ெகா�டா�. ெப,=ைய மீ�2� பி=�தி��பதாக அவ)%+ 

ஒ� அ)மான�. 

 

ேம�+�, கிழ%+மாE, ேபாE% ெகா�=�;த அ;த தா#:சாைலைய� ேபாலேவ, அேத 

கன�தி� அ;தகாரமான இ�0. அ;த� ப+தி 
?வைத5� ஆ,= ைவ�&% 

ெகா�=�;த அ�ர�தனமான இ�0. ேபE இைர:சலான கா�3. அத�+ 

ஏ�றா�ேபா� ேபE�தனமான ஆ2� ச.%+ மர/க0. ெதாைலவி70ள ஒ� 

+,ைடயி� 'அEேயா... அEேயா' எ�ப& மாதிாியான தவைள% க�த�க0. அ;த� 

ப+தி 
?வ&ேம, ேமேல க3��% +ைக ேபா�ற ஆகாய 1=யா� அைட-
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ப,=��ப& ேபா�ற ேதா�ற�... ப�ேவ3 மர/க0, இ�,ேகா2களாE, இ�ளி� 

அட#�திைய B,=% ெகா�=�;தன. ஆனா7� ஆ/கா/ேக மி�மினி� Q:சிக0 

சி�ன: சி�ன ஒளி 
�&%கைள: சிதறி% ெகா�=�;தன. அJவ�ேபா& ேமக� 

சின;& கா,=ய உயரவா%கிலான மி�ன� ப�வாிைசயி� ஒளி ப,2 தைரயி� 

கிட;த சில ஜாிைக% காகித/க0 ஒளி வ=வி� ஒளி#;தன. 

 

�ய��, தைலைய ேம7� கீ?மாE ப%கவா,=7� ஆ,=% ெகா�டா�. 

உட��%+0 சிைற�ப,ட ஏேதா ஒ�ைற வி2வி%க� ேபாவ&ேபா�, வாயகல, நி�ற 

இட�திேலேய நி�றா�. பி�ன# அ;த 'ஏேதா ஒ�3%+0' சிைறப,ட ேமனி%காக 

வி2தைல� ேபாரா,ட� நட�&வ& ேபா� அ/+மி/+மாE த�ைன உதறி% 

ெகா�டா�. அ;த உட�பி�+� தன%+� ச�ப;த� இ�ைல எ�ப&ேபா� தைலைய 

தனி�ப2�தி% கா�பி�தா�. ைககைள ஒ�3ட� ஒ�3 ேமாத வி,டா�. 

உத2கைள% க=�&% ெகா�டா�. பிற+ அ�ப=ேய அ/+ல� அ/+லமாE% 

+னி;& தைல எ&, கா� எ& எ�3 க�2பி=%க 
=யாதப=, +வியலாE% கீேழ 

கிட;தா�. அ&.� அ;த: சாைலயி� ந2�ப+தியிேலேய. அ�ப=யாவ& எ;த 

லாாிேயா, அ�ல& காேரா த� மீ& ேமாதி, தைலைய: ச%கர�ேதா2 ெகா�2 

ேபாக,2� எ�ப& மாதிாியான 
ட%க�. 

 

ெதாைல[ர�தி� ஒளி ேதா�றிய&. மிக: சி�னதாE� ேதா�றிய அ;த ஒளி, சிறி& 

ேநர�தி� ேமேல ெந�றி% க�ணாக.�, கீேழ சாதாரண% க�களாக.� கா,=ன. 

அைவ ெந�/க ெந�/க, தாலா,2 மாதிாியான ஒ� ச�த�. சிறி& ேநர�தி� அத�+ 

மாறான ச�தமாக.� ஒ��த&. அ;த 1�3 ஒளி% +விய�க�� ஒ� ெபாிய 

உ�வ�ைத இ?�&% ெகா�2 வ�வ&ேபா� ேதா�றிய&. 

 

�ய�� அ�ப=ேய உ,கா#;தி�;தா� - வ�வ& வர,2�, த�வ& தர,2� எ�ப& 

மாதிாி. ஆனா7� அ;த மரண ெந�%க�தி� அ%காவி� நிைன., அ�ண� 

பி0ைளகளி� ஞாபக�, அ�மாைவ� ப�றிய தாக�, அ�ணனிட� தி,2 வா/க 

ேவ�2ெம�ற ஆைச, அ�பாவிட�, சா,ைட% க�பா� அ=வா/கி, தா� ெசEத 

காாிய�தி�+ த�டைனைய ஏ�3% ெகா0ள ேவ�2� எ�ற மா3ேவடேமா 

அ�ல& �யேவடேமா ேபா,ட மன உைள:ச�க0... 

 

+வியலாE% கிட;த �ய��, மீ�2� மா)டமாE மீ�ட& ேபா�, வைள;&  
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வைள;& எ?;தா�. ெதாைலவி� வ�வைத அைடயாள� க�2பி=�&, க�கைள 

அகலமா%கியப=ேய சாைலயி� ஓர�தி�+ வ;தா�. அவைன ெந�/கிவி,ட அ;த� 

ெபாிய உ�வ�, அவைன� ெபா�,ப2�தாம� ஓ=ய&... ஆனா7� ேலசாE 

நி�ப&ேபா� ஒ� பாவலா% கா,=ய&. கீேழ நி�பவ#க0 தாவி, த� மீ& 

வி?;&விட% Bடா& எ�பத�காக, எ�லா� ேப�;&க�� ெசEவ& ேபா�ற 

பாவலாதா�. அவ�, அத� அ�ேக ெந�/க� ேபான ேபா&, அ& பாவலாைவ 

பாE:சலா%கிய&. ஆனா7�, ந2:சாைலயி� எைதேயா ஒ�ைற% க�2, அ& 

நி�ற&. மனித# எ�றா� நி�றி�%கா&. ஆனா� அ& ஒ� அழகான K,ேகF. அைத 

'ல%ேகஜா%காம�' ேபாவ& அ;த� ேப�;&%+� பி=%கவி�ைல. இத�+0, அவ� 

எ%கி எ%கி ஓ= அ;த� ேப�;தி� 
�னா� ேபாE நி�றா�. ஓ,2ந#, த�ைன� 

பா#%காம� கீேழ பா#�பைத� பா#�& அவ)� தன& பா#ைவைய அவ# 

பா#ைவயி� ெதாடர வி,டா�. அ& த�)ைடய K,ேகFதா� எ�3 அைர 

நிமிட�தி� அ)மானி�&, அைத� [%கி மா#ேபாடைண�&% ெகா�2 நிமி#;த 

ேபா& ேப�;& உ�மிய&. அவ� அ;த� ெப,=ைய இ� ைகயா7� [%கியப=ேய 

ைசைக ெசEதா� - அைத ஓ,2ன�%+% ெகா2%க� ேபாவ& ேபா�. உடேன 

"ஏ3Eயா சீ%கிர�" எ�ற 
கமறியா: ச�த�. அவ� அ;த� ெப,=ைய மீ�2� 

பி��றமாE வைள�&� பி=�&% ெகா�2 ேப�;தி� ப%க�& 
� வாச�� 

^ைழயாம�, பி�வாசைல ேநா%கி நிதானமாக நட;தா�. இ;த மாதிாி: சமய/களி� 

எ�லா� ேப�;&க�%+� எ�ப=�ப,ட ேகாப� வ�ேமா, அ�ப=�ப,ட ேகாப�தி� 

அ;த� ேப�;&� உ3மியப=ேய ஓட�ேபான&. ெகாAச� ஓ=ய&. உடேன அவ� 

அத� பி�னா� தைலெதறி%க ஓ=, பி� வாசைல% கட;&, 
� வாச�� 
த� 

ப=ைய மிதி�த ேபா&, "ஒ�ப� 9,2 பFஸு�) ஒன%+ ெநன�பா" எ�3 ஒ� 

+ர� ச�த� ேபா,டேபா&, அ& த�ைன�தாேனா எ�ப&ேபா� =ைரவ# பFைஸ 

நி3�தினா�. மீ�2� "ஏறEயா" எ�ற ஒ� உ0ளி��� அத,ட�. அத� ஆக#ஷண 

ச%தியா� ஈ#%க�ப,டவ� ேபா�, ெப,=ைய ஒ� ைக%+ மா�றி% ெகா�2, அ;த� 

ேப�;&%+ தா#:சாைல ேபா,ட& மாதிாியான க���% ைக�பி=ைய% 

ைக�ப�றியப=ேய உ0ேள ேபானா�. 

 

அ;த� ேப�;&%+0, பயணிக0 ஆ�வாாியாக.�, ெப�வாாியாக.�, 

அ#�தநாாீ�வரவாாியாக.� ம�=% கிட;தா#க0. 1�3 ஆ�வாிைச 

இ�%ைககளி� ஆ� ெப� ேஜா=க0. ஒ�றி� இ�ெனா�வ�� உ,காரலா� 

எ�ப& மாதிாியான 'ெந�%க�'. இ�ெனா�றி� ஆ� ஆசாமி கீேழ விழ�ேபாவ& 
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மாதிாியான இட ெந�%க=. ம�ற இ�%ைககளி� ப�ேவ3 வைகயான ெதா�பிக0, 

+�லாEக0, ெவ3;தைலக0, ெமா,ைட� தைலக0, 
= அழ+க0. மகளி# 

ப+திகளி7�, இேத விகிதா:சார�. ஒ��தி +ளி�%காக உட�ைப� தைலேயா2 

ேச#�& 
%கா2 ேபா,2 
�னி�%ைகயி� பி��ற% க�பி%+ அ�பா7�, பாதி 

உட�ைப� ேபா,=�;த வித�, பதினா3 
ழ� ப,2� �டைவைய நீள வா%கி� 

ம=�& அ;த% க�பியி� ெதா/க� ேபா,ட&ேபா� இ�;த&. இ�ெனா��தியான, 

இளAசி,2, ஜ�னேலார இ�%ைகயி� தனி�தி�;& [/காம� [/கி �க� 

ெப�3% ெகா�=�;தா0. ஒ� கிழவிய�மா, தன& இ�%ைக%+ 
� ப%க
0ள 

இ�%ைகயி� க�பியி� சாE;& [/கி% ெகா�=�;த ஒ� சி3மியி� ச,ைடைய� 

ப�3ேகாலாE ப�றியப=ேய [%க�தி� தைலைய ேம7� கீ?� ேபா,டா0. 

இதனா� அ;த: சி3மியி� தைல கீ?� ேம7மாE ஆ=ய&. அதனா7�, 

இ�வ�%+�, 'சைட�தனமான' [%க�. ஒ� தாE%காாி அ%க� ப%க� பா#�தப=, 

மகளி� மாரா�ைப அகல�ப2�தி வி,டா0. 

 

ம/கலான விள%கி�, அ;த� ேப�;&%+0 இ�;த [/காத க�க0 அ�தைன5� 

ஒ� ைகயி�, K,ேகைஸ� [%கி� பி=�&% ெகா�2 ம3 ைகயா� ேம� க�பிைய� 

பி=�&� த2மாறிய அவ� மீ& ெமாE�தன. அவ� ஓரள. த�ைன நிைல�ப2�திய 

ேபா&, பாதி% க�க0 தி��பின. ஆனா7�, மீதி% க�க0 அவ� உ,கா�வ& 

வைர, திைசமாற� ேபாவதி�ைல எ�ப& ேபா�, ஒ� மனிதேநய 9:ேசா2, அவ� 

மீேத நிைல ெகா�டன. அவேனா, பா#�த க�கைள� பா#%காம�, பாராத 

க�கைளேய பா#�தா�. ஆ� வாிைசயி�, அவ� க� ேபாகவி�ைல. 

தாE%+ல�தி� வாிைசையேய மாறி மாறி� பா#�தா�. அ;த இளAசி,2 

தனி�தி�;த இட�ைத தனி�&� பா#�தா�. ேப�;தி� +7%க7%+ ஏ�ப +7/கிய 

உட�ைப% க,2�பா,=�+0 ைவ�&% ெகா�ேட, ேம� க�பிைய� பி=�த ைகைய 

அத�ேம� ச%கர� ேபா� உ�ள ைவ�&% ெகா�2, இட�ைத% க�2வி,ட 

தி��தியி� கா�கைள நக#�தினா�. இ;த இளAசி,=� இ�%ைக அ�ேக வ;த&� 

ேம�பி=ைய: ச,ெட�3 வி,2வி,2, த2மா�ற�&ட�, அ;த இ�%ைகயி� 

பி=ைய� ப�றி% ெகா�ேட, அவ0 ப%க�தி� உ,கா#;தா�. ��மா 'சிவேன' எ�3 

உ,காரவி�ைல. உ,கா#;த ேவக�திேலேய, அவளி� இர,ைட: சைட� 

பி�ன7%+ ேம� இ�ெனா� இர,ைட: சைட ேபா� கா,சியளி�த Q�பி�னைல 

உ�3 உ�3� பா#�தா�. 
�ைல�Q பி�ன�. பிற+ ஆ:சாிய� தா/காம� அவ0 
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கா&களி� ெவ0ைள மீ� வ=வ�தி� ெதா/கிய ெதா/க,டா�கைள: சிறி& 

ெந�/கி� பா#�தா�. அவளாேலா, அ�ல& அவளி� அல/கார�தாேலா 

ஈ#%க�ப,டவ� ேபா� அவ0 உ:ச;தைலயி� ம�தியி� ெபா��த�ப,ட ஒ� 

சிவ�� வைளைவ5� சிறி& ேநர� பா#�தா�. 

 

அ;த� ேப�;தி� ஓ,2ந#, தி��பி� பா#�தா#. பிற+ வல& ப%க
0ள 

ெவளி%க�ணா=யி� ெதாைல% கா,சி� ெப,=ைய� பா#�ப&ேபா� பா#�தப=ேய 

வ�=ைய ஓ,=னா#. 'ஒ�5� ஒளி5ேமா - அ�ல& அைவ, ேதைவய�ற 

கா,சிேயா'... அவ# தன& எதி#பா#��% Bட%Bட, ேப�;தி� ேவக�ைத% 

+ைற�&% ெகா�=�;தா#. இேத ேபா� 'விழி�தி�%+�' பயணிக�� அ;த 

இ�%ைகைய எதி#பா#�ேபா2� ஏ%க�ேதா2� பா#�தா#க0. 'கால� க�கால�. 

க�D 
�னாலேய நட%+&' எ�3 ஒ� தா�தா, பா,=%+: ெசா��% 

ெகா�=�;தா#. அேத சமய�, பா,=, அவ# த�ைன� பா#%காம� எ/ேகேயா 

பா#%கிறாேர எ�ப& மாதிாி அவ# தைலைய� த� ப%க� தி��பிவி,டா0. பல#, 

அவ)� அவ�� ேம�ெகா�2 எ�ன ெசEய� ேபாகிறா#க0 எ�ப&ேபா� 

ஆவ7ட� கா�தி�;தா#க0. அவ#களி� க�க�%+ ம,2� ேப�� ச%தியி�;தா� 

அவ� ப%க�தி� [/கி% ெகா�=�;தவளி� காதி�, 'இ�)மா [%க�?... 

இ&%+மா [%க�?' எ�3 க�தியி��பா#க0. ஒ� ந2�தர ேஜா=யி� 

வா,டசா,டமான ஆ� பிறவி, தன& மைனவிைய� பா#�& "அ/ேக பா�... 

ெசா�� வ:� தனி�தனியா பFல ஏறி, இ�ேபா ஒ�ணா உ,கா#;& உரசி%கி,2" 

எ�3 அவ#கைள� பா#�தப=ேய ேபசினா#. மைனவி அவர& க�கைள� 

தி���வத�காக, தைல
=ைய� பி=�தி?�தா0. பிற+ "நீ/க0 ெசEயாததா?" 

எ�றா0. அ��ற� உத,ைட% க=�&% ெகா�ேட, "நா� ெசEயாததா" எ�3 த� 

ேப:� சாசன�தி�+� தாேன ஒ� தி��த� ெகா�2 வ;த ேபா&... 

 

ஜ�ன� க�பிகளி� 
க� ேபா,2% கிட;த அ;த� ெப�, ஏேதா ஒ� வாைட ப,2 

அைத உண#;தவ0 ேபா� க� விழி�தா0. ப%க�தி� இ��பவைன 'அ�ணேனா' 

எ�ப& மாதிாி க�கைள% கச%கி� பா#�தா0. பிற+ அவ� இ�ைல எ�3 

அறி;த&�, ச,ெட�3 எ?;தா0. அ�ப=5� அைசவ�3 இ�%+� அவைன� 

பா#�&வி,2, 'இ;த அநியாய�ைத� பா#%க யா�� இ�ைலயா?' எ�ப& ேபா�, 

��3
�3� பா#�தா0. பிற+ பி�ப%கமாE� தி��பி, "எ�ணா... எ�ணா" எ�3 
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க�தினா0. அ;த� ேப�;தி� 'கைடமைட' இ�%ைகயி� &0ளி� &0ளி வி?;&�, 

[%க� கைலயாம� கிட;தவ�, எ�தைனேயா ச�த/க�%+ ஈ2 ெகா2�தவ�, 

இ�ேபா& அலறிய=�& எ?;தா�. இத�+0 அவ�� அ;த இட�ைத வி,2, அவசர 

அவசரமாக ெவளிேய வர� ேபானா0. ஆனா�, அவேனா, இர�2 கா�கைள5� 


�னி�%ைகயி� 
&கி� +வி�& ைவ�&% ெகா�2, அவ�%+ வழியைட�தா�. 

 

அவ0 +ரலா�, அ�தைன [/கிய க�க�� இ�ேபா& த�த� தைலகளி� 

ெதா/+வ& ேபா� எ?;& நி�3 +னி;& பா#�தன. கைடமைட� 

ப+தியி��;தவ� ஓ2கிற ேப�;&%+0ேளேய ஓ=, அதனா� சிறி& இடறி, அவ0 

ப%க� ேபானா�. அவ0 உ,கா#;தி��பவைன உWணமாக� பா#�தேபா&- 

 

ஓ= வ;தவ�, உ,கா#;தி��பவைன அவ� 
=ைய� பி=�ேத [%கி நி3�தினா�. 

அ�ப= நி3�த�ப,டவ)%+% கா� விநா= Bட க�ைண கா,டாம� அவ� 

தைலைய 
�னி�%ைக% க�பியி� ேபா,2� ேபா,2 ேமாதவி,டா�. அவ)� 

ர�த: ெசா,ேடா2 அ=�தவ� இ?�த இ?�பி�+ உட�ப,டேபா&, இவ� அவ� 

தைல
=ைய� பி=�& பி��றமாக வைள�&, தன%+ வசதியாக ைவ�&% ெகா�2, 

அவ� 1%ைக5� வாைய5� ேச#�&% +�தினா�. காைல மட%கி ைவ�&, வயி�றி� 

உைத�தா�. ஆனா�, அ=ப,டவேனா எ;த எதி#�ைப5� கா,டவி�ைல - 'இ�)� 

அ=' எ�ப& ேபா�. 

 

எ�ேலா�� 'அ:ேசா' ேபா,டா#கேள தவிர, அைசயவி�ைல. ஓ,2ந#, வ�=ைய: 

சீராக வி,டப=ேய க�ணா=யி� ச�ைட% கா,சிகைள� பா#�தா#. இ�)� 

உ:ச%க,ட� வரவி�ைல எ�3�, அ�ப= வ;தா�தா� நிழ� 
க/கைள 

வி,2வி,2, நிஜ 
க/கைள� பா#%க ேவ�2� எ�ற நிதான�. ஆனா7�, இட& 

ப%க வாிைசயி� உ,கா#;தி�;த அேத ந2�தர வய& மனிதரா� ெபா3%க 


=யவி�ைல. மைனவி பி=�தி?�த ைகைய இ�ெனா� ைகயா� வில%கிவி,2, 

அ=த= இட�தி�+� பாE;தா#. அ=�தவ)%+� அ=ப,டவ)%+� இைடயி� 

நி�3 ெகா�ேட அத,=னா#. 

 

"ஏEயா இ�ப= மி�கமா+ேற... எ�ன�) விசாாி%காம� இ�ப=யா எ2�த உடேன 

அ=%க&" 
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"ஒ/க ெப�டா,= ப%க�திேல இ�ப= ஒ��த� ஒ,கா#;தா, நீ/க 

ெபா3�`/களா?" 

 

"ஏ/க இ/க வா/க... அ;த ஆ� அறிவி�லாம� ேபசறா�. நீ/க�மா அறிவி�லாம 

நி%க&?" 

 

"இ;தா�மா... அவ� இவ�) ேபசாதீ/க... இவ� ஒ/கைள இ�ப=� 

ப�ணியி�;தா..." 

 

"ப�ணி5மா:�... +திைர5மா:�... ெமாத�ல அ;த� ெபா�ைண விசாாி... அவேள 

தி,ட� ேபா,2 ேசா= ேசர: ெசா��யி�%கலா�. இ�ேபா ஒ�ைன� பா#�& 

பய�&ல அ;த அ�பாவிய% கா,=% ெகா2%கலா�. ஊ� ஒலக�&ல பா#%க�தாேன 

ெசE5ேறா�?" 

 

இ�ேபா&, அ=�தவ� உ,பட அ�தைன ேப��, அ;த இளAசி,ைட ச;ேதகமாE� 

பா#�தா#க0. அவேளா, 
க�ைத% ைககளா� மைற�&% ெகா�ேட வி�மி வி�மி 

ெவ=ெவ=யாE அ?தா0. அவ0 "உ�ைம" ெசா�ல� ேபாகிறா0 எ�3, 

எ�ேலா�� அ;தர/க வி��ப�ேதா2 பா#�த ேபா&, அவேளா, "ச�தியமாE என%+ 

எ&.� ெதாியா&. இவ� யாேரா? நா� யாேரா?" எ�3 மாறி மாறி5�, மா�றி 

மா�றி5� ெசா�� ஒJெவா� ெசா�7%+� ஒJெவா� விதமாE அ?தா0. 

 

அவ)%+ - அ&தா� அவள�ேக உ,கா#;& அ=வா/கிய �ய��%+ அ?ைக தா/க 


=யவி�ைல. நிைலைம அவ)%+ �ாிவ& ேபா��;த&. அ=�தவைன ஏறி,2 

ேநா%கி வி,2, அேத க�கைள அ�தைன ேப# மீ&� படரவி,2, அல/ேகாலமாE 

வி%கி வி%கி: ெசா�னா�. ர�த%கசி. வாேயா2, தி%கி� தி%கி: ெசா�னா�. 

 

"அவ0 யா��) என%+� ெதாியா&... நானா� தா� உ,கா#;ேத�." 

 

அ=�தவ�, மீ�2� அவைன அ=%க� ேபான ேபா&, அ;த ந2�தர வய&%கார#  
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அவ� தைலைய� பி=�&� தன& க%க�தி�+0 ைவ�&% ெகா�டா#. அ�ப=5�  

அவ� “நா7 ேப� த�பாE நிைன�பா/க�) நாேன எ� aFட# ப%க�தில 

உ,காரேல... இ;த� பய� எ�னடா�னா... அநியாய� ெசEதவைன வி,2வி,2... 

எ�ைன மட%+ற& எ�ன நியாய�?" எ�3 இயலாைமயி� க�தினா�. அ;த அ�மா 

ேவ3, ��ஷ� ப%க�தி� ேகாப�ேதா2 வ;&, ச,ைட% காலைர� பி=�தா0. 

இத�+0 அ;த ந2�தர�, அ=�தவ� மீ& ேபா,=�;த பி=ைய வி,2 வி,2, அவ� 


&ைக ெபா3 ெபா3 எ�ப&ேபா� த,=வி,2, அ=ப,டவைன B#ைமயாக� 

பா#�தா#. மைனவியி� ைகைய மட%கி, ஒ� ைகயி� ைவ�&% ெகா�ேட அவைன 

ச,ைட%காலைர� பி=�& க?�ேதா2 ேச#�& இ?�தா#. உடேன ஒ� பயணி 

இ�ேபா& தா� 9ர� பிட# பி=�& உ;த “இவன விட�படா&" எ�3 இ�;த 

இட�தி� இ�;தப=ேய க�தினா#. அ& காதி� விழாத& ேபா�, க�தியவைர� 

ெபா�,ப2�தாம�, த�ைன ெமாE�த மைனவிைய மீ�2� த0ளிவி,டப=ேய, 

ைக%+0 அட%கமாE பி=ப,டவைன ேம7� கீ?மாE உ7%கிவி,2 �ல� 

விசாரைண ெசEதா#. 

 

"நீ யா�டா... ஏE ெசா�றியா இ�ல..." 

 

அவ�, அவ# மா#பி� விழ�ேபானா�. அவ# சிறி& விலகி% ெகா�ேட அத,=னா#. 

 

"நீ யா�டா?" 

 

"ெதாியேல... என%ேக ெதாியேல..." 

 

"இ;த% கைதேய ேவ�டா�... அ�பாவி� ெபா�D/க ம�தியில ��மா 

உ,கா�வ& மாதிாி உ,கா�ற&. அ��ற� �ய!ப�ைத% கா,2ற&... மா,=%கி,டா 

ைப�திய� மாதிாி ந=%கற&... மாியாைதயா: ெசா�7... ஒ� ேப� எ�ன?" 

 

"�ய��." 

 

"இ;த� ேப�%+ாிய அ#�த� உன%+� ெதாி5மாடா அேயா%கிய� பயேல?... எ;த  
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ஊ�? எ�ன ெசE5ேற?" 

 

"ந�லா�ப,=..." 

 

"சீ... எ�ப=�ப,ட ேப#ல இ�ப=�ப,ட பய... எ/கி�;& வாறடா?" 

 

"எAசினீயாி/ காேலPல ப=%ேக�... ஊ�%+� ேபாேற�..." 

 

"எ&%காக� ேபாேற?" 

 

"பி=%கேல... பி=%கேல..." 

 

"வய�� ெபா�D ப%க�&ல உ,கார ம,2� பி=%+தா?... ெசா�7டா? நீ 
? 

ஆ��ைள� பய�. எ�ப=டா உ,காரலா�? ெசா�றியா, இ�ல 
&+� ேதாைல 

உாி%கDமா?" 

 

அவ#, �ய��ைவ உ7%கி% +7%கினா#. அவேனா, இ� கர�தா7� க�கைள 1=% 

ெகா�டா�. தைலைய ப�பர� ேபா� �ழல வி,டா�. அ;த மனிதாி� மா#பிேலேய 


க� ேபா,2, அவ# க?�ைத� ப�றி% ெகா�2 அ?தா�. பிற+, மி�சார� ஒ?+� 

�வி,ைச� ெதா,டவ� ேபா� தி2%கி,2, அவாிடமி�;& வி2ப,டா�. 

“ேவD
�னா எ�ைன ேபாMFல ஒ�பைட5/க... அவ/கதா� எ�லாைர5� 

அ/ேகேய அ=�&% ெகா0வா/களாேம... எ�ைன5� ெகா�ல,2�" எ�3 

அ�பாவி�தனமாக: ெசா�வ& ேபா� ெசா�னா�. மீ�2� அ?தா�. அ;த மனித#, 

பி= தளர, அவைன� பா#�தா#. அவ� பா#�த பா#ைவயி�, அ=�தவைன� தவிர, 

அ�தைன� பயணிக�%+� ஒ� அ)தாப� ஏ�ப,ட&. அ;த� ெப� Bட� தன& 

அ?ைகைய அட%கி% ெகா�2, அவைன அ)தாபமாக� பா#�தா0. சில# ச�த� 

ேபா,ேட ேபசினா#க0. அவைன� பா#�தா� +�றவாளியாக இ�%க 
=யா& எ�3 

ஒ� க,சி. ஏேதா ‘ஒ� மாதிாி’ எ�3 ஒ� க,சி. எ�ேலா�ேம ேப�;& சீ%கிர� ேபாக 

ேவ�2ேம எ�ற ஒேர க,சி. ஆைகயா�, அவைன ஒ� பிர:ைனயாக� பா#�தா#க0. 

அ;த ந2�தர மனித# அவ� ேம� ேபா,ட பி=ைய எ2�& வி,2, அவைன%  
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க�D/ க��&மாக� பா#�தா#. 

 

அவேனா, எவைர5� பா#%காம�, த�ைன�தாேன உ0ேநா%கி� பா#�ப&ேபா� 

நி�றா�. பிடாி வைர நீ�ட 
=. கா&களி� பாதிைய 1= அவ�ைற உ�மா�றி% 

கா,=ய ேகச�. �த#ேபா� ம�=ய உ:சி. நீளவா%கி� ேபாகாம7�, உ��2 

திரளாம7� அைவ இர�2� கல;த 
க�. ெச�ம� நிற�. சிெம�, நிற பா�,. 

அத�+0 ெசா�க�ப,டா7�, ெவளிேய இ2��: சைதைய% கா,2� நீல:ச,ைட. 

பதிென,2 வயைத% கா,2� உட�. உ:சி 
த� பாத� வைர ஒ� +ைழ.. 

விகிதா:சார�தி�+ ச�3 அதிகமான பி,ட�. பா� வ=5� 
க�. ஆனா� அ& 

க0ளி� பாேலா எ�3 ச;ேதகி%+� அளவி�கான மாறா,ட�. சில சி�லைற% 

+ைறக�ட� B=ய அழ+� ைபய� தா�. அவ� அ?வ&, அழேக அ?வ& 

ேபா��;த&. இ�ேபா& அ=�தவ� Bட� ேபசாம��;தா�. ஆனா�, 

அ/+மி/+மாE% கிட;த சில தனி%க,ைடக0 ஆஜராயின. 

 

"ேபாMF Fேடஷ� இேதா வர�ேபா+&... இவன ஒ�பைட:சி,2 ேபாயிடலா�." 

 

ேபாMF எ�ற&�, அ;த� ேப�;& ‘சட� பிேர%ேகா2’ நி�ற&. ஓ,2ந# 

இ�%ைகயி��;தப=ேய தி��பி “ஏ�யா... நீ க�ட%ட# ேவைல ெசEய வ;தியா? 

இ�ல க0ள%காதைல ரசி%க வ;தியா?" எ�றா#. அத�+� பிற+தா�, 

க�ட%ட�%+� �ரைண வ;த&. 
ட/கி% கிட%+� பறைவைய� பா#�&, 

நிதானமாக.� ந�பி%ைகேயா2� நட%+� Qைன ேபா� நட;தா#. �ய��வி� 

ைகைய� பி=�& ெவளிேய இ?�தா#. அவ� எ;த எதி#��� கா,டாம� இ?�த 

இ?�பி�+ வ;ததி�, அவ�%+ பய� கைல;த&. அத�காக ஒ� ச7ைக கா,2வ& 

ேபால, அவ� ெப,=யாக�தானி�%க ேவ�2� எ�3 அ)மானி%க�ப,டைத� 

[%கி அவ� ைகயி� திணி�தா#. அவ� 
&கி� ைக ைவ�தப=ேய அவைன 

நட�தினா#. பி� வாச7%+% ெகா�2 வ;&, ஒJெவா� ப=யாE இற/கி, இற/கி, 

அவைன5� இற%கி வி,டா#. அவ� கா,=ய பா#ைவ தா/க மா,டா& மீ�2� 

அவைன ஏ�றிவிடலாமா எ�ப& ேபா� விசிைல ஊதாமேலேய வி,2 ைவ�தா#. 

இத�+0 பாதி� பயணிக0 மி:ச� மீதிகளி� ெமௗன: ச�மத�ேதா2 “ேச... ேச... 

ந�ல பFஸுEயா..." எ�3 
D
D�தா#க0. நட�&ந# விசில=�தா#. 

மனசா,சிைய பல9ன�ப2�தி% ெகா�2 பலமாகேவ விசில=�தா#. ேப�;& 

ேபாிைர:சேலா2 பாE;த&. 



23 

 

 

தைரயி� கா� த,ட நி�ற அவ� - அ;த: �ய��, ைகயி��;த K,ேகைஸ 

9சிய=�தா�. அ&.� அவ� மன� ேபா� கிறீ:சி,ட&. அ�ப=5� ஆ�திர� 

தா/காம� அ;த� ெப,=ைய% காலா� இடறினா�. பி�ன# ர�த%கசி.% 

கா�கேளா2 அ;த� ெப,=ேம� உ,கா#;தா�. அ;த% காேட கத3வ& ேபா� 

க�தினா�. 

 

"எ�மா... எ�ைன எ&%காக இ�ப=� ெப�ேத? நா� யா��மா... யா�?" 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    2222    

 

�ய��, க�தி% க�தி% கைள�&� ேபானா�. அ�பாைவ5�, அ�மாைவ5�, தி,=� 

தி,= அ7�&� ேபானா�. 

 

அ;த� ெப,=ேம� அவல�தி� அவலமாக உ,கா#;தி�;தா�. ச.%+� ேதா�பி� 

ஊைளயி,2% ெகா�=�;த நாிக0, அவ� இ&வைர க�திய க�தைல ச%தி வாE;த 

ஒ� மி�க�தி� க#ஜைனயாக நிைன�& அ/+மி/+மாE: சிதறின. ஆனா� 

இ�ேபா& அவ� தைலயி� ைகைவ�&, தாேன தாேனயாE, த�ன;தனியாE 

உ,கா#;தி��பைத உண#;&, கா� கிேலா மீ,ட# ெதாைல. வைர ெந�/கி 

அவைன� பா#�& அைரவ,ட� ேபா,டன. ஆனா7� அவ� அJவ�ேபா& 

க�தினா�. ‘அ�மா’ எ�ற க�த� ‘அ�பா’ எ�ற அலற�, வா#�ைதகைள 

வரவைழ�&�, வ;தவ�ைற ெவளிேய &��வ& ேபால.� அவ� க�தியேபா& பி� 

வா/+� நாிக0, அவ� அைமதியா+� ேபா& ெந�/க� பா#�தன. ெபா&வாக ஆ0 

வாைட%ேக பய�ப2� அ;த நாிக0, அவைன5�, ஒ� ஆ3 மாத% +ழ;ைதயாக 

இள%காரமாE� பா#�தன. எ%காளமாE ஊைளயி,டன. எ�றா7� �ய�� இ�ேபா& 

அ;த� ெப,= ேமேல ப2�&% கா�கைள� தைரயி� ேபா,2� ேபா,2% +தி%க 

வி,ட ேபா&, அ;த நாிக�%+ ஒ� ெப�� அ:ச�. எதி#�திைசயி� ஓ=ன. 

 

இத�+0, அ;த% ெகாTர இ�ைள இர�டாE% கீ3வ& ேபா�, ஒ� லாாி 

ஒளி%க�ைறகேளா2 அ/ேக வ;& ேலசாE ெநா�=ய=�த&. �ய�� த�ைன� 

தாேன +3%கி% ெகா�2 ஈன 
ன/கலாE 
ன/கியைத� பா#�த =ைரவ# 

ஆ%aேல,டைர அ?�தினா#. அவ# அ)மான�ப=, அவ� சாியான ஆ%aெட�, 
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ேகF. எ;த வ�=ேயா அ=�&வி,2� ேபாEவி,ட&. எ2�&� ேபா,2 

ஆFப�திாியி� ேச#�தா� அ�ேபா& பா#�& ேபாMF வ��. ‘இதனா�தாேன ந2 

ரா�திாியி� &0ள� &=%க ேரா,=� கிட%+� மனித#க0 மீ&� வ�=க0 

ஏறி%ெகா�ேட ஓ2&...’ லாாி =ைரவ# த�ைன�தாேன ெம:சி% ெகா�டா#. அவ� 

ேம� லாாிைய விடாம�, வ�=ைய ‘ஒ=�&’ ஓ,=யேத, தா� ெசEத மிக� ெபாிய 

ேசைவ எ�ப& ேபா�, அ;த வாகன�தி�+0 உ,கா#;தப=ேய ஓ=, பிற+ 

தைலமைறவானா#. 

 

அ;த லாாியி� ஒளி%க�ைறகளாேலா, அ�ல& அ& ேபா,ட தகர ட�பா 

ச�த�தினாேலா, �ய�� எ?;தா�. கா�கைள மா�றி மா�றி, தைரயி� மிதி�தா�. 

அ�மாைவ ேந�%+ ேநராE� பா#�& இர�2 தி,2� தி,ட ேவ�2� 

ேபா��;த&. த,=% ேக,க அ�பா வ;தா�, அவைர5� ஒ� ைக பா#�& விட 

ேவ�2� எ�ற ேகாப�... க2�ேகாப�. 

 

�ய��, ெப,=ைய எ2�& வல& ேதாளி� ேபா,2% ெகா�டா�. அவல�ைத 

ஆ�திர� &ர�த, அவ� எதி# திைசைய ஏ%க�ேதா2 பா#�தா�. ஒ� ஒளி வ,ட�ைத� 

பா#�&வி,2, அ& வ�வ& வைர%+� கா�தி�%க வி��பாத& ேபா�, அைத ேநா%கி 

ஓ=னா�. அத� ேம� ேமாத� ேபாவ& ேபா�, 1:� 
,ட, தாவினா�. அ;த லாாி 

படாத பா2ப,2, அவ� மீ& ேமாதா% +ைறயாE நி�ற&. =ைரவ# க�தினா#. 

“உன%+ அறிவி�%கா? ைச2ல நி�) ைகயா,=னா� நி3�த மா,ேடனா? சாி... 

சாி... ஏ3... கா�... இ�%+�ல...” 

 

அ;த லாாியி� பி�ப%க� உ0ேள இ��பைத% கா,டாத தா#�பாE ேம�, ப�&� 

பதிைன;& ேப# ஒ�வைர ஒ�வ# ஆதரவாE� பி=�தப= +�பலாE% கிட;தன#. 

=ைரவ�%+� பி�னா� உ0ள நீ�ட ெபAசி� ஏெழ,2� ேப#. இவ#க0 ேபாதா& 

எ�ப& ேபா� கீேழ, ஆ3 ேப# 1,ைட 
=:�களாE ��/கி% கிட;தா#க0. 

�ய��ைவ ‘ேகபினி�’ ஏ�3வதா, அ�ல& பி�ப%க� அ)��வதா எ�3 ேயாசி�த 

=ைரவ# அவைன அைசேபா,2� பா#�தா#. பிற+ அவ� பா�, ச,ைட 

ேபா,=��பைத� பா#�&, ேகபி)%+0 ஏ�3�ப= கிளீன�%+ ைசைக ெசEதா#. 

உடேன, அ;த வ�=%+ ஒ� கா& இ��ப& ேபால கத. திற;த&. �ய��, டய# 

ச%கர�தி� கா� பதி�& ேமேல ஏறி% ெகா0வத�காக, கிளீன# ைகைய ெவளி�ப%க� 
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நீ,=னா�. அ;த இ�%ைக அைற%+0 ஒளி#;த விள%கி� ெவளிேய ெதாி;த ைகைய 

�ய�� பா#�தா�. அ& உ��2 திர�2, ஒJெவா� விர7� ஒ� இ���% 

+:சியாE� ெதாி;த&. அைத� ப�றி% ெகா0ள ஆைசேயா2 ைகைய நீ,=ய �ய��, 

பிற+ B:ச�ேதா2, நீ,=ய ைகைய மட%கி% ெகா�டா�. ஆனா7�, கிளீனாி� ைக 

அவைன ‘கிளீனாக’ உ0ேள இ?�& ெபAசி� ேபா,ட&. பிற+ அவனிட� ‘சக,2 

ேமனி%+’ இ�ப& !பாைய வா/கி =ைரவாிட� ெகா2�த&. அவ# அைத சிகெர, 

மாதிாி உ�,=, காதி� ெசா�கி% ெகா�டா#. இ�ப= இர�2 கா&களி7� பல 

ெசா�க�க0. 

 

அ;த லாாி, 
�னா� KH;த இ�ைள% ெகாைல ெசEதப=ேய ஓ=ய&. பி�னா� 

B,ட�தி� இ=ப,ட �ய��, பாதி உட�ைப� தன& ம=ேம� ேபா,டப= த� 


க�ைத 
க�தா� இ=�&% ெகா�2 [/கியவைன, ேநா,ட� ேபா,டா�. அவ� 

உ��2 திர�ட ேதாைள5�, வைல� பனிய)%+0 திமிறி% ெகா�=�;த 

மா#ைப5� பா#�&, தைலைய� தாH�தி% ெகா�டா�. கைள�பி� த� தைலைய 

அவ� மா#� மீ&� சா�தி% ெகா�டா�. ஒ� சில நிமிட/க0, அ;த லாாி வி,2 

வி,2 வ�� மர� ெச= ெகா=க0 ேபா�, அவ� மன உைள:ச�க��, நி�3 

வி,ட& ேபா�ற ஏகா;த உண#.. திUெர�3 பைழய உைள:ச�க�� பFa� 

ப,ட பா2� அவ)%+0 �திய �ைமயாக கன�தன. அ;த மனித ெந�%க=%+0 

அ/+மி/+மாE ெநளி;தா�. ஒJெவா� உராEவி7� ஒ�விதமான B:ச�. 

இனிேம7� இ�%க 
=யாத பத�ற�. அவ� அ?த?& க�தினா�. 

 

“எ�ைன எற%கி2/க... எற%+றீ/களா... எ?;& +தி%க,2மா?” 

 

=ைரவ#, அவ� ெசா�னைத% காதி� ேபாடாத& ேபா�, வ�=ைய� ேபாக ைவ�த 

ேபா&, �ய�� இ�%ைகைய வி,2 எ?;தா�. உடேன அவ# ேகாபமாக பிேர%ைக 

அ?�தி% ெகா�2 ”ஒ�பன 9,2 வ�= மாதிாி ஏ3ற&... அ��ற� ஒ�மா 9,2 

வ�= மாதிாி இற/+றதா? இ;தாடா ேமாக�... இ;த சனிய�கி,ட வா/+ன 

!பாய 1D தடைவ தைலைய ��தி ெகா2�தி2... இ;தா !பா. சாியான சா.% 

கிரா%கி...” எ�றா#. அ;த ெம,ராF =ைரவாிட� !பாைய வா/கிய ம&ைர கிளீன# 

ேமாக�, !பா5� ைக5மாE 1�3 தடைவ, தன& தைலைய: ��றி 
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உ0ள/ைக%+0 ைவ�&% ெகா�2, �ய��வி� ைகைய ��மா� ெதா,2வி,2 

ச;த=: சா%கி� அ;த� பண�ைத ைப%+0 ைவ�&% ெகா�டா�. பிற+, 

உ0ள/ைகைய விாி�& �ய��வி� ைகைய� பி=�& இ?�& அவைன% கீேழ 

+தி%க வி,டா�. 

 

�ய��, ேபாகிற லாாிைய� ெபா�,ப2�தாம� Bனி% +3கி நி�றா�. ஓ2கிற 

லாாியி��;& ஒ�3 டமாெர�3 கீேழ வி?;த&. அ�ப=� பிணமாE வி?;த 

K,ேகைஸ அவ� எ2�&% ெகா�டா�. வழ%க� ேபா� அைத� பி��றமாE% 

ெகா�2 வ;தா�. பிற+ அைத� ெதா�ெப�3 ேபா,2வி,2, ஆகாய�ைத 

அ�ணா;& பா#�தா�. வாயி7� தைலயி7� மாறி மாறி ைககளா� அ=�&% 

ெகா�டா�. அ=�த கைள�பி7�, அ=ப,ட கைள�பி7�, சிறி& நிதான�ப,டா�. 

மீ�2� ெப,=ைய� [%கி% ெகா�2, நா�+ தி%ைக5� பதினா3 

ேகாண/களாக� பா#�தா�. எ/ேகயாவ& ஓ=� ேபாகலாமா? எ�ப=� ேபாக 


=5�? பFa� கிைட�த& மாதிாி�தா� உைத கிைட%+�. லாாியி��;& 

ெப,=ைய� [%கி� ேபா,ட& ேபால�தா� [%கி� ேபா2வா#க0. ‘அEேயா... ஏ� 

தா� பிற;ேதேனா? எ�ப=�தா� இ�ப= ஆேனேனா?’ 

 

திUெர�3 அவ)0 ஒ� அ�ர ேவக�. அவ� நிைல%+ அவ� காரணமி�ைல எ�ற 

க�2பி=��. அத�+% காரணமானவ#கைள% காண ேவ�2ெம�3 ஆேவச�. 

அ%காவி� க?�ைத% க,= ஆ3த� பட ேவ�2ெம�ற ஆைச. எ;த 9,=� 

பிற;தாேனா, அ;த 9,=�+0ேளேய 
ட/கி% கிட%க ேவ�2ெம�ற 

ைவரா%கிய�. 

 

�ய��, 1#%க�தனமாக நட;தா�. அ;த நைடயி� ெப,=: �ைம ெபாிதாக� 

ெதாியவி�ைல. அ;த� தா#: சாைலயி� ந2�ப%கமாகேவ நட;தா�. ஓ=னா�. ஓ= 

ஓ= நட;தா�. ேநர� நீ�டா7�, அவ� உ,காரவி�ைல. கா�கைள ந�ைத 

ேவக�திலாவ& நக#�தி% ெகா�=�;தா�. அவ� வாE1:� கா�ேறா2 கா�றாE 

கல;த&. அவ�, அJவ�ேபா& ேபா,ட B:ச� நாிகளி� ஊைளேயா2 ஒ� 

ஊைளயாகிய&. ெச��ைப� ேதய ைவ�&, அத� ேம� கா� ேதய நட;தா�. 

கால[ர கனபாிமாண/கைள% கட;தவ� ேபா�, நட�பத�காகேவ நட�ப& ேபா�, 

நட;தா�. ‘&Wடைன% க�டா� [ர வில+’ எ�ப& ேபா� &Wட மி�க/க0 Bட 
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அவைன� பா#�&� ப&/கின. &Wட�தனமான லாாிக0 Bட அவ� அ�ேக பரம 

சா&வாக� ேபாயின. ஒ� காாி� ேபான இ�Fெப%ட# ஒ�வ# Bட, ‘ாிF%’ எ2%க 

வி��பாதவ# ேபா�, அவைன� பா#�&, தி2%கி,2, ம3ப%க� 
க�ைத� தி��பி% 

ெகா�2 ‘க�2%காமேல’ ேபானா#. அவ�, ெகா0ைளய=�தவ� ேபால.�, 

ெகா0ைள அ=%க�ப,டவ� ேபா7�, நட;தா�. ச.%+% கா2கைள� தா�=, 

ெமா,ைட ெவளிகைள% கட;&, மைல ேரா,=� சாி;&, கா�க0 இ��பேத 

ெதாியாம�, வ� எ�ற வாைதயி�லாம�, 1:� வி2வேத ெதாியாம�, 

1#:ைசயாகாமேல நட;தா�. சி�த ��ஷ� ேபால.� ெச�த ��ஷ� ேபால.� 


�ப& கிேலா மீ,ட�%+ ேமேல நட;& வி,டா�. இ;த அ�ர நைட%+ சா,சியாக 

கா�க0 9/கி� ேபாயி�;தன. க�க0 அபாய% கலாி� எாி;& ெகா�=�;தன. 

ெப,= உரசி, உரசி இ2�பி� இ� ப%க� ர�த% ேகா2கைள� ேபா,=�;தன. 

 

அ;த� ேதசிய ெந2Aசாைலயி��;& ஊ�%+� பிாி5� க�பி:சாைல வழியாக ஊ# 


ைன%+ வ;த&�, அவ)%+ உதற� வ;த&. அ;த� ப%க
0ள ச1க%கா2 

எ&.ேம இ�லாத K�ய% க��பாக� ெதாி;த&. Kாிய ஒளிைய% Bட பி=�&� 

பி=�& உ�2 வி,2, இ�,2 இ�,டாE ஏ�பமி2� ஆயிர%கண%கான க�ேவல 

மர/களி� அ=வார/களி� பல இட/களி�, ‘காE�த�’ ெதாழி� ம,2� நட;& 

ெகா�=�;த&. அவ�, அ;த% க�ேவல/கா,ைட� தா�=, ஆதி திராவிட 

ம%களி� ெதா+�� 92களி� ப%க� வ;தா�. அ;த 92கைள ஒ� +2�ப�தி� 

பிற;த மக�க�� ‘மக0க��’ ஒ,2 ெமா�தமாக ஆ%கிரமி�&% ெகா�டதா�, 

அைவ ேதைவ�ப,ட, அேத இனம%க0 ைகேவ3 கா� ேவறாக� [/கி% 

ெகா�=�;த �ளியமர அ=வார�தி� வழியாக நட;தா�. அ/கி�;&, மரமி�லாத 

ஒ� ெமா,ைட மைல%+�, மைழயி�லா அ;த ஊ�%+மிைடேய ‘ஓ2�’ மண�வாாி 

ஓைட வழியாக, கா�கைள நட�தி கிழ%+� ப%க� ��றி, அ/கி�;& ேம�+� ப%க� 

ேபானா�. ெத� நாEகளி� +ைல�ைப5� ெபா�,ப2�தாம� ேவ�பமர� கைட 

விாி%க, ‘ைவ%ேகா� பட��’ ெவ0ைள% +ைகயாE� ேதா�ற, தன& 9,ட�ேக 

வ;தா�. அ;த 92 ப�ைண: ேசவக� ெசE5� ஓைல 9டாக.� இ�ைல; அ�ல& 

ப�ைணயா#�தன�ைத% கா,2� பளி/+%க� 9டாக.� இ�ைல. �யசா#ைப% 

கா,2� �மாரான 92. 

 

�ய��, 9,2%+0 ^ைழய மனமி�லாம� B,2%+0 ^ைழய வி��பாத ேகாழி%  
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+A� ேபா�, அ;த ேவ�ப மர�தி� சாE;& கிட;தா�. அ�ேபா& எதிாி�தனமாE%  

+ைல�தப=ேய அ;த 9,=��;& ஒ� ‘+,= ராஜபாைளய�’ சீறி வ;த&. ஆ3 

மாத%+,= அவைன� பா#�த&� ெச�லமாE: சிD/கிய&. வாைல பி� 

கா�க�%+ இைடேய ைவ�&% ெகா�2 [சி ப=;த அவ� கா�கைள5�, 

கர/கைள5�, நா%கா� ஒ,டைடய=�த&. பிற+ அவ� வ�ைகைய: 

ெசா�வத�காக, அவ� 9,ைட ேநா%கி ஓட� ேபான&. �ய�� கீேழ +னி;&, அ;த% 

+,=ைய மா#ேபா2 ேச#�& அைண�&% ெகா�டா�. அ& ச�த� எ?�பாம� 

இ�%க அத� இர�2 தாைடகைள5� 1=, அத� 
ைனைய� பி=�&% 

ெகா�டா�. 

 

அ;த நாE%+,=யி� சீ�ற% +ைல�பாேலா அ�ல& ெச�ல 
ன/கலாேலா, 

ஏ�ெகனேவ இர. 
?வ&� [/காம7�, விழி�தி�%காம7�, பாயி� ��மா 

�ர�ட மரகத�, ெவளிேய வ;தா0. ஏேதா ஒ� �ாியாத �ைமைய� பிற�%+� 

ெதாியாம� �ம�ப& ேபா� உ:சி 
= சி�#�& நி�க நி�றா0. �ய��வி�+, நா�+ 

ஆ�2க0 1�தவ0. ஒ� வ,ட�தி�+0 அட/+� 
க�. ெவ0ெளாளி 9�� 

க�க0. எ�ேபா&� சிாி�&% ெகா�=��ப& ேபா�ற ேதாரைண. அ?�த� 

தி��தமான உட��, த,ைடயாக இ�லாம�, உ��2 திர�ட மா#பக�, ப?�த - 

அேதசமய�, காய� ேபாடாத மிளகாE நிற�. 

 

மரகத�தி�+�, ஒ� ெபாிய பிர:ைன. அவைள, அ�ைத மக)%+% ெகா2�பதா 

அ�ல& தாE மாமா மக)%+� தாைர வா#�பதா எ�3 அ�பா.%+� அ�மா.%+� 

இைடேய, ந2வ# இ�லாத ஒ� ப,=ம�ற�. ஆைகயா� இ�ேபா& இ�வ�ேம 

ேபசி% ெகா0வதி�ைல. கைடசியி� மாமா மக� இ�ெனா� ெப�ைண5�, அ�ைத 

மக� அ2�த ெப�ைண5� க,=% ெகா�ட&தா� மி:ச�. உடன=யாக 

அ�ப�கார� நாைல;& ெபாியவ#கேளா2 ஐ�ப& கிேலா மீ,ட�%+ அ�பா� 

ேப:� நட�த� ேபானா#. ம3வாரேம, ஒ� ஜீ�பி� ஒேர ஒ� ெப�D�, ஆ3 

ஆ�க�� ஒ�3 திர�2 வ;&, அவ�%+� ‘Q’ ைவ�& வி,2� ேபாEவி,டா#க0. 

ெப� ெகா2%க� - வா/க��, ெப��பா7� உ0bைர� தா�டாத அ;த “�ய 

மகர;த ேச#%ைக” ஊரா�%+ இ;த ஐ�ப& கிேலா மீ,ட# [ர மா�பி0ைளேய ஒ� 

அதிசய�. ஆனா�, ம�வியவ0 மரகத�தா�. மா�பி0ைள எ�ப=ேயா? Bேனா? 

+�ேடா? ெநா0ைளேயா? ெவ0ைளேயா? அவன& ெசா;த%கார#க0 யா��, இ;த 
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ஊாி� இ�லாததா�, அவ� எ�ப= எ�3 அறிய 
=யவி�ைல. ஆைகயா�, 


கமறியா ஒ��தனிட� 
;தாைன விாி%க� ேபாகிேறாேம எ�ற பய�. இடமறியா 

9,=� இடறி விழ�ேபாவ& ேபா�ற த2மா�ற�. இ;த: சமய�தி� தா�, 

பதிைன;& நா,க�%+ 
�� வ;த, த�பி �ய��, மா�பி0ைள ஊ# வழியாE� 

ேபாE ‘ைபயைன’� பா#�&வி,2 வ�வதாக: ெசா��வி,2� ேபானா�. “எ%கா, 

மா�பி0ைள ம,2� என%+� பி=%கல�னா இ;த% க�யாண�ைதேய நட�த 

விடமா,ேட�. நீ எ&%+� கவைல�பட ேவ�டா�” எ�3 ெசா��வி,2� 

ேபானவ� இேதா தி��பியி�%கிறா�... 

 

மரகத�, த�பிைய� பா#�& நாண�&ட� சிாி�தா0. கா&க0 நிமிர தைல கவிH;& 

நி�3 அவ� ப%கமாக, க�கைள ம,2� உய#�தினா0. அ�ப=5� அவ� பதி� 

ேபசாம� இ��பைத� பா#�&வி,2 ஆ:சாிய�ேதா2 நிமி#;தா0. அவைன� 

பா#%க� பா#%க அவ0 
க�, �ழி�பான&; ��=� ேபான&. கா�க0 த�பிைய 

ேநா%கி� தாமாE நக#;தன. எ�ன ேகால� இ&? 
க�தி� ர�த% கீற�க0; வாயி� 

ர�த: சிைத.க0, மரகத� பதறினா0. 

 

“த�பி... த�பி... எ�னடா ஆ:�? எ�னடா ஆ:�?” 

 

வயதளவி� நா�+ ஆ�2க0 இைடயி� நி�றா7�, உறவளவி� 
�பதா�2 

இைடெவளி ெகா2%+� தாE மாதிாியான அ%காைவ� பா#�த&�, �ய��வா� 

தாள
=யவி�ைல. அவ0 ேம� கால�றவ� ேபா� சாE;தா�. இதனா� நிைல 

த2மாறி� ேபான மரகத�, ேவ�ப மர�[ைண� பி=�&, த�ைன: சாி%க,=% 

ெகா�டேபா&, அவ� அ%காவி� க?�ைத% க,=� பி=�& அவ0 தைல%+ ேம� 

த� தைலைய� ேபா,2, ‘அ%கா... அ%கா’ எ�3 அர�றினா�. அ;த ஒேர 

வா#�ைதயி�, தன& உட�, ெபா�0, உயி#, அ�தைன5� ைவ�தி��ப& ேபா� 

ஓலமி,டா�. ஆர�ப�தி� ெசEவதறியா& தி%+
%கா=ய மரகத�, த�ைன, 

மன�தா7� நிைல�ப2�தி% ெகா�டா0. அவ�, 
&ைக� த,=% ெகா2�&, 

“எ&�னா7� அழாதடா...” எ�3 ைதாிய� ெசா��ேய, பய�ப,டா0. உடேன ஒ� 

சி;தைன. அ;த மா�பி0ைள பி=%காதைத, அவ� இ;த 9,2%+ வ�வைத� த2%க 


=யாத இயலாைமயி�, த�பி இ�ப= அ?கிறாேனா எ�3 ஒ� அ)மான�. அ;த 
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நிைன��� அ�3� ேபாக அவ0, த�பியி� 
க�ைத 
;தாைனயா� &ைட�&, 

ர�த% கைறகைள அக�றியேபா&- 

 

அ;த 9,2 வாசைல அைட�ப& ேபா�, நா�ைக;& ேப# ஒ�3 திர�2 

நி�றா#க0. பிற+ ஒJெவா�வராE ெவளிேய வ;தா#க0. தாE ெவ0ைளய�மா, 

மக0 மரகத�ைத� த0ளிவி,2, மகைன� த� மா#பி� சாE%க� ேபானா0. அவேனா 

அ�மாைவ� த0ளிவி,2, அ%கா ேம� மீ�2� சாE;தா�. ப?�த பன� பழ�ைத% 

ெகா�தி� ேபா,ட& ேபா�, 
க�தி� சி�ன: சி�ன: ��%க/கைள% ெகா�ட 

ெவ0ைளய�மா, மகைன: ��றி: ��றிேய வ;தா0. ‘அEையேயா... எ� பி0ைள%+ 

எ�ன ஆ:ேசா?’ எ�3 சராசாி% +ரைல விட அதிகமாக% க�தினா0. எ&.� 

�ாியாம� ப%க�தி� நி�ற 1�த மக�, ஆ3
க� பா�=யி� ைகைய� பி=�& 

ைவ�&% ெகா�2, ஆ3த� ேத2கிறவ0 ேபா� அவைன� பா#�தா0. ஒ� 

+ழ;ைதைய இ2�பி7� ஏ? வய&� பயைல ைகயி7� ைவ�&% ெகா�2 நி�ற 

ேகாமள�, ைம�&னைன ைவ�த க� ைவ�தப= பா#�தா0. இத�+0, இ2��% 

+ழ;ைத அ�மாவி� கா� வழியாக இற/கி, அ�ண� பய� உதய+மாாி� 

தைலைய ஆன;தமாE மிதி�&, �ய��வி� ப%க� ேபாE ‘ெச�த�பா, ெச�த�பா’ 

எ�ற&, இர�2 வய&% +ழ;ைத. அ�ேபா& அ;த வா#�ைத அபச+னமாE 

ஒ��த&. தாE%காாி +ழ;ைதயி� வாைய ஒ� ைகயா� 1= ம3ைகயா� இ?�&� 

பி=�தா0. ஆனா� அ�ணியிட� இ?ப,ட அ;த% +ழ;ைதைய, �ய�� த� 

ப%கமாE இ?�&% ெகா�2 அத� தைலைய� த� க?�தி�+0 ைவ�&% ெகா�2, 

“நீ ெசா�ன& மாதிாி ெச�&,ேட�மா... சி�த�பாவா ெச�&,ேட�” எ�3 அ?தா�. 

அவ� அ?ைக%+� த/ைகதா� காரண� எ�ப& ேபா�, ஏ? வய& உதய+மா#, 

எ?;& ேபாE, அத� தைலைய% +,=னா�. +2�ப�தின# எ�ேலா�� �ய��ைவ 

அதி#;& பா#�தா#க0. ஆ3
க�பா�=, எ&.� �ாியாம� மைனவி ேகாமள�ைத� 

பா#%க, பதி7%+ அவ0 அவைனேய பா#�தா0. அ;த ேவ�பமர�தி�+: சிறி& 

ெதாைலவி� உ0ள வாதமட%கி மர�[ாி� உ,கா#;தி�;த கணவைன ஓர/க,=� 

பா#�தப=ேய, ெவ0ைளய�மா சாைடயாக� ேபசினா0. 

 

“இ�ப=% +�&%க�7 மாதிாி எ&%காக நி�கD�. ெப�த பி0ைள ெபாறி கல/கி 

வ;தி�%கா�. எ�னடா ஆ:��) ஒ� வா#�ைத ேக,க�படாதா?” 
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பி0ைளயா#, ைகயி��;த ��,2, விர� இ2%ைக எாி�பைத உணரவி�ைல. அ;த 

இர�2 விர�க�� ெச;நிறமாகி, பிற+ ெவ� தழலாE மாறியைத அறியவி�ைல. 

வழ%க� ேபா� க�`ர� கைலயாம�, ‘ெபாிய மக�’ ஆ3
க� பா�=யைன� 

பா#�&, ேக,டா#. 

 

“ஏ�டா ெபாியவ�... இவ� எ&%காக வ;தானா�? எ&%காவ அ?வறானா�?” 

 

�ய�� அ?ைகைய நி3�தினா�. அ;த வாதமட%கி மர�ேபா� உ3தியாக.�, அத� 

ப,ைடக0 ேபால: சி�சில ��%க/களாக.� ேதா�றிய த;ைதைய% +�ற� சா,2� 

ேதாரைணயி� பா#�தா�. பிற+ த;ைதைய� பா#%காமேல, 9றா�பாக 

பதிலளி�தா�. 

 

“நா�, இனிேம� காேலஜு%+� ேபாகமா,ேட�. ேபாகமா,ேட�னா 

ேபாகமா,ேட�...” 

 

எ�ேலா�� ஆ=� ேபானா#க0. பி0ைளயா# அவ� ப%க�தி� அத,டேலா2 வ;& 

நி�றா#. ஆ3
க� பா�= ேகாபமாக ஏேதா ேபச�ேபாக, அவ� மைனவி ேகாமள� 

கணவைன இதமாக� பி=�&% ெகா�டா0. ‘பிளF-ஒ�’ த/ைகைய அ;த எதி#கால 

எெல%,ரானி% எAசினீய�ட� ‘கென% ஷ�’ ெகா2%க நிைன�தி��பவ0. 

ஆைகயா� ைம�&ன� மீ& ஒ� வாAைச. பா��� சாகாம� பா�ப=�த க��� 

ேநாகாம� எ�ப=� ேப�வ& எ�3, அவ0 ேயாசி�&% ெகா�=�;த ேபா&, 

பி0ைளயா#, எ/ேகேயா பா#�தப= அத,=னா#. 

 

“எ�&%+ ேநாவா�. கா%ைக%+% ெகா�டா,டமா�... இ�ேபாவாவ& க� +ளி#;& 

மன� +ளி#;தா� சாிதா�.” 

 

பி0ைளயா# பா#�த ைவ%க�ேபாாி��;&, அவர& த�பி5�, த�பி ெப�டா,=5� 

வி?;த=�& ஓ=னா#க0. த�பி%+� அவ�%+� தீரா� பைக. இ� தடைவ 

ேகா#,=�+� ேபானவ#க0. பி0ைளயா#, ேபசி 
=�த&�, மைனவி%காாி  
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ெவ0ைளய�மா அவ�%+ ஒ�தாைச ெசEதா0. 

 

“ெகா0ளி%க,ைட% க�D/க, எ� பி0ைளேமல ப,2�ப,2, பாவி�பய ப,2� 

ேபாயி,டா�.” 

 

இ�ெனா� ‘ெபா�பள: ச�ைடைய’ இ?%க வி��பாத பி0ைளயா#, “சாி, சாி 

உ0ேள வா/க” எ�3 அத,=னா#. அ;த அதிகாைலயி7� நக�ைத% க=�தப= 

ெவளிேய இ�;& வ;த இைளய மக0 ேமாகனாைவ அவ# பா#�தா#. ஆனா7�, 

அவ0 அவ# மனதி� பதியவி�ைல. ேவெறா� சமயமாக இ�;தா�, இேத இ;த� 

பி0ைளயா#, அவைள% ெகா?%க,ைட மாவாE� பிைச;தி��பா#. 

 

�ய��ைவ, மரகத� B,= வ�வா0 எ�ற அ)மான�தி� எ�ேலா�� உ0ேள 

ேபானா#க0. வாச�ேலேய நி�ற அ�மாைவ� பா#�&, “உ� ேவைலய� 

பா#�&%கி,2 ேபா�மா... உ�னாலதா� இ;த% ேக2” எ�3 �ய��ேவ 

அத,=னா�. உடேன ெவ0ைளய�மா0, “அ;த� பாவி ம)ஷ� எ�ைன� பழி 

வா/+ற&%காக கைடசி% கால�&ல எ� க�Dல கா,ட�படா&�), நா� ெப�த 

மவ மரகத�த க� காணாத எட�&ல, பா?/கிண�&ல த0�றா#... நீ5மாடா 

அ�மாைவ இ�ப=� ேபசேற?” எ�3 �ல�பி% ெகா�ேட நி�றா0. பிற+ மரகத� 

‘ேபா... ேபா’ எ�ப& மாதிாி ைகயா,=யதா�, அதி� ஏதாவ& அ#�த� 

இ�%+ெம�3 உ0ேள ேபாEவி,டா0. 

 

மரகத�, த�பியி� ைகைய� பி=�&, விர�க�%+: ெசாட%+� ேபா,டா0. அவ� 

கைல;த தைலைய: சாி�ப2�தினா0. “எ;த வா#�ைத ேப�னா7� காேலஜு%+ 

ேபாகமா,ேட� எ�கிற ேப:� ம,2� ேபசாதடா” எ�றா0. �ய��.� அ%காவி� 

இர�2 ைககைள5� எ2�& ேதா�%+ ேபா,டப=ேய ம�றா=னா�. 

 

“எ%கா... எ�னால காேலஜு%+ ேபாக 
=யா&%கா, இ;த� த/க:சிைய 

ைகவிடாத%கா... ஆ
�) ெசா�7%கா... அ�பதா� இ;த� த/க:சி 9,2%+0ள 

வ�ேவ%கா...” 
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மரகத� திைக�&� ேபானா0. எ�ன ேபசறா�... த/க:சி, த/க:சி�)... எ�ன 

வ;&,2& இவ)%+? 

----------- 

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    3333    

 

மரகத�, த�பியி� இர�2 ைககைள5�, தன& ஒ� ைகயி� பி=�&, 

வ7%க,டாயமாக இ?�&% ெகா�2 வ;&, உ0ளைற%+0 வி,டா0. �வேரா2 

�வராE சா�தி ைவ%க�ப,ட பைன நா#%க,=ைல, ம�லா%க� ேபா,டா0. 

�ய��வி� இ� ேதா0கைள5� இ� ைககளா� அ?�தி, அவைன% க,=�� 

உ,கார ைவ�தா0. அவேனா, பிரைம பி=�தவ� ேபா�, க�க0 திற;தி�;&� 

பா#ைவ படா&, கா&க0 உயி#�தி�;&� ஒ�க0 பதியா&, பி�&� பி=�தவனாE% 

கிட;தா�. மரகத�, அவ� 
�னா� நி�3 கீேழ +னி;& அவைன உ7%கினா0. 

“த�பி... த�பி... உன%+ எ�னடா ஆ:�” எ�3 ேக,டப=ேய அழ� ேபானா0. பிற+ 

அ?வ& அவைன ேம7� பல9ன�ப2�&� எ�3 நிைன�தவ0 ேபா�, நிமி#;& 

ேவ3 ப%கமாE 
க� தி��பி க�கைள� &ைட�&வி,2 அவ� க?�ைத ைககளா� 

ேகா#�&% ெகா�ேட, “ஏE... த�பி, ஏE... த�பி” எ�3 அத,=னா0. உடேன அவ� 

அ%காவி� ேதா0களி� இர�2 ைககைள5� ெதா/கவி,2 க?�தி� 
க� ேபா,2 

மா/+ மா/ெக�3 அ?தா�. “அ%கா... அ%கா... உ��படாம� ேபாE,ேடேன 

அ%கா?” 

 

மரகத�, அவ� 
க�ைத� [%கி நிமி#�தினா0. க�கைள 
;தாைனயா� &ைட�& 

வி,டா0. பிற+ த?த?�த +ர�� ேக,டா0: 

 

“எ�னடா இ�ப= தி2தி2��) வ;& நி%ேக, எ� க�ேண உன%+ தி�W= 

ப,=�%+� ேபா7%கடா... ேப�டா த�பி...” 

 

“எ%கா... இனிேம நா� காேலஜு%+ ேபாக மா,ேட%கா...” 

 

“அEயEேயா... எ;த� ேப:�� ேபசினா7�... அ;த� ேப:� ேபசாேத...” 
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�ய��, அ%காைவ� த0ளி� ேபா,2வி,2 &0ளி எ?;தா�. �வ# 1ைலயி� 

தைலைய: சாE�தப=ேய க�தினா�. 

 

“நா� ேபாகமா,ேட�... ேபாகேவ மா,ேட�...” 

 

மரகத�, த�பியி� ப%க� அ=ேம� அ=ேபா,2 நட;தா0. அவைன, ம3�றமாE� 

தி��பி, த� ேதாளி� சாE�&% ெகா�2 க,=7%+ வ;தா0. அவ� 
&ைக� 

தடவிவி,டா0. ேதாைள� த,=% ெகா2�தா0. 
க�ைத� &ைட�& வி,டா0. 

தைலைய% ேகாதி வி,டா0. பிற+ க?�ைத நீவி வி,டப=ேய உபேதசி�தா0. 

 

“ந�லா ேயாசி:�� பா� த�பி... ந�ம +2�ப�&லேய ெபாிய ப=��%+ ேபாற 
த� 

ஆ� நீதா�... அ&.� ‘காைர 9,2%கார�’ மக� க��பசாமி%+... அ./க 9,2ல 

எJவளேவா 
ய�சி ெசE&�... ஒ� ல,ச !பாE ைகயில ெவ:�%கி,2 அைலA�� 

Bட, அவ)%+ எAஜினிய�/+ல இட� கிைட%கல. ஆனா உன%+ தானா 

கிைட:��%+. இதனாலேய ந�ம ஊ�ல உ�னால ந�ம +2�ப�&%+ மதி��. அ;த 

மதி�ப +ைல:�டாதடா. ஊ� உலக�&ல த�பி ப=:சா, அ�ண� ெபா�
வா�... 

ஆனா� ந�ம�ண� அ�ப=�ப,டவனா... அ�பா.�, அ�மா.�...” 

 

“அவ/க ேப:ைச� ேபசாத%கா... இ�ப= எ�ன ெப�&� ேபா,ட அவ/கள எ�ன 

ெசEதா7� த+�.” 

 

“உன%+� ெதாியா&டா... அ�பா மன� ஒ� ேவைள க�லாயி�;தா7� அ;த% 

க�7%+0ள ேதைரயா இ�%கற& நீதா�டா... நீ காேலஜு%+ ேபா+� 

ேபாெத�லா�, உ�ைன எ�ப= வாAைசேயாட பா�பா# ெதாி5மா... ஊ#%கார/க 

உ�ன�ப�தி ெப�ைமயா ேப��ேபா&... ‘அவ� கிட%கா�)...’ ஒ��%+: 

ெசா��%கி,ேட, எ�ப=: சிாி�பா# ெதாி5மா... அதனால... அ%கா எ�ன ெசா�ல 

வ;ேத�னா...” 
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�ய��, திUெர�3 அ%காவிடமி�;& வி2ப,2, க,=�� இ�;& அ�ப=ேய 

வி?;தா�. தைரயி� அ/+மி/+மாE �ர�டா�. ேமாவாைய� [%கி [%கி 

தைரயி� இ=�தா�. “அEேயா... அEேயா...” எ�3 ைக கா�கைள: ��%கினா�, 

நீ,=னா�, மட%கினா�. 

 

மரகத�, இ�ேபா& தாேன பிரைம த,= நி�றா0. த�பியி� ப=�� நி�3 ேபாE 

வி2� எ�3 நிைன%க% Bட அவளா� 
=யவி�ைல. எ�ப=ேயா �தாாி�&% 

ெகா�2 அவ� அ�ேக ம�=யி,2 உ,கா#;தப=ேய “த�பி... த�பி...” எ�ற 

ேபா&, ெவ0ைளய�மா, உ0ேள வ;தா0. 

 

“அEேயா... இ/க வ;& பா�/கேள�” எ�3 ச�த� ேபாட�ேபான அ�மாவி� 

வாைய மரகத� ைககளா� ெபா�தினா0. அ�ேபா&�, அவ0 ேபசினா0. இதனா� 

தாE%காாியிடமி�;& விதவிதமான - விேநாதமான ச�த� ஏ�ப,ட&. எ�ப=ேயா, 

மகளிடமி�;& வி2ப,2� வி2வி�&% ெகா�2�, மக0 ெம�ல� ேப� எ�3 

ைசைக ெசEத ைகைய� த,=வி,டப=ேய அத�+ எதி#மாறான +ர�� ேபசி� 

தீ#�தா0. 

 

“ஒ�ப� ��திதான ஒன%+ இ�%+�... எ&%காக ெம0ள� ேபசD�ேன. இ& ஊ� 


?%க ெதாிய ேவ�=ய விஷய�... எ�லா� அ;த எரவாளி பய மக0 

சீதால,�மிேயாட ேவல. இவ/கி,ட5� நா� ப=:�� ப=:� ெசா�ேன�. உ:சி 

கால�&ல அவ0 சமாதி� ப%க� ேபாகாதடா ேபாகாதடா�ேன�... பாவி� பய 

ேக%காம இ�ப வ,=5� 
த7மா வா/கி,2 வ;&,டா�...” 

 

“அ;த� பாவ�ப,ட அ%காைவ ஏ�மா வ��%+ இ?%ேக... பாவிமக0 ெசா�லாம 

ெகா0ளாம &0ள� &=%க ெச�தவ0...” 

 

“உன%+ எ�ன= ெதாி5�... அ�ப= சாகறவ/கதா� ேபயா அைலவாவ... ேபான 

வ�ஷ� இற;த&ல�;& அ;த சீதால,�மி க�வ% கா,2ல லா;&னா0... நாேன ஒ� 

தடவ அவள� பா#�ேத�. ஊ#ல5� ெசா�னாவ... ஆனா இ�ேபா அ�ப= அவ 

லா;&ர& இ�ல. ஏ� ெதாி5மா? அவ0தா�, இவைன� பி=:�%கி,2 இவ� 

Bடேய காேலஜு%+� ேபாறாேள... அ��ற� அ/க இ�%க 
=யாம இவன இ/க 
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B,=%கி,2 வ;&2றாேள... ந�ம 9,2%+ வ��ேபாெத�லா� இவன 

வாE%+வாE த�பி... த�பி�) ெசா�ன... 1ேதவி... இ�ப அவைனேய ‘த/க:சி... 

த/க:சி’�) ெசா�ல வ:�,டா0...” 

 

“இவ� அ�ப= ெசா�னா�) உன%+ எ�ப=�மா ெதாி5�...” 

 

“எ�லா� நா� ேக,2%கி,2�தா� இ�;ேத�... Qவ�மா மயினிகி,ட ெசா�� 

தி�நீ# ேபா,டா சாியாயி2�... ஏல �ய�� வ;தேத வ;திய... உ� அ�ண� 

பி0ைளக�%+, ஏதாவ& இனி�� கினி�� வா/கி,2 வர�படாதா...” 

 

“எ�மா... ெமாத�ல நீ இட�ைத கா� ப�D. த�பி &W= ேக%கற நிைலயில 

இ�%கா�... நீ எ%காளமாவா ேப�ற... அ�மா%காாியா�... அ�மா... ேபா�மா.” 

 

“பாவி ெமா,ட.. எ�ன ேப:� ேபசறா0. என%+ ம,2� மன� &=%காமலா 

இ�%+�.” 

 

“உன%+ வாE &=%கிற அள.%+ மன� &=%கல ேபா�மா.” 

 

மரகத�, அ�மாவி� 
&ைக� பி=�& த0ளி� த0ளி, அவைள அ;த அைற%+ 

ெவளிேய ெகா�2 ேபாE வி,டா0. அ�ப=5� ெவ0ைளய�மா காலAெச�ற 

சீதால,�மிைய தி,=% ெகா�ேட உ0ேள வர� ேபானா0. அத�+0 மரகத� 

கதைவ� தாளி,டா0. பிற+ பி�&� பி=�& நி�ற �ய��ைவ [%கி நி3�தி, க,=� 

ப%கமாE நக#�தி, அவைன உ,கார ைவ�தா0. எ&.� நட%காத& ேபால 

ேபசினா0. 

 

“சாி... எ�ப சா�பி,=ேயா... 
த�ல சா�பி2டா...” 

 

“எ�ைன உ0ள இ�;& ஏேதா ஒ�) தி�)%கி,ேட இ�%+%கா... பா��, 

தவைளைய� பி=%+ேம அ�ப=... கா%கா ஓணாைன% ெகா�தி% ெகா�தி 
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விைளயா2ேம அ�ப=... எ�னால எ�ப=%கா சா�பிட 
=5�? எ%கா நா� 

காேலஜு%+ ேபாகமா,ேட�... சாியா...” 

 

மரகத� அவ)ட� ேபசவி�ைல. ஊேர விய%+�ப= ப=�& எ�ேலாாிட
� 

சகஜமாக� பழ+� த�பி%+ இ�ப=�ப,ட ஒ� எ�ண� எ�ப= ஏ�ப,=�%+� எ�ற 

ஆராE:சியி� ஈ2ப,டா0. அவ� உயர உயர� ேபாவேத கீேழ வி?வத�+�தாேனா 

எ�3 ஆயாச�ப,டா0. கி,ட�த,ட �ய�� மாதிாிேய அவ0 வி%கி�& நி�ற ேபா&, 

�ய�� அ%காைவ உ7%கினா�. 

 

“எ%கா... எ%கா... உன%+ ேபசி 
=:ச மா�பி0ைளைய பா�&,2 வராம 

ேபாE,ேட�... என%+ வ;த ேகாளா3ல, உன%+ வ;த மா�பி0ைளைய 

மற;&,ேடேன... நாென�லா� ஒ� த�பியா... ஆனா ஒ�D%கா... காேலஜு%+ 

ேபாகாத& மாதிாி அ/க5� ேபாகமா,ேட�) நிைன%காத... நீ ம,2� இனிேம 

எ�ன காேலஜு%+� ேபாகாதப= பா#�&%க... நாைள%ேக ேபாE மா�பி0ைளய 

பா�&,2 வ;&டேற�...” 

 

மரகத�தி�+ இ�ேபா& த�பியிட� எ�ன ேபச ேவ�2� எ�ப& 

ெதளிவாகிவி,ட&. 

 

“உ/க அ%காைவ� ப�தி எ�னடா நிைன:�%கி,ேட... நீ காேலஜு%+� ேபாகாம, 

நா� யா�%+� க?�ைத நீ,2ேவ�) நிைன:சியா... அ&தா� நட%கா&...” 

 

“எ%கா... எ�ன%கா ெசா�7ற... அ�ப=ெய�லா� த�&பி�&�) ேப�னால... 

எ�னால தா/கி%க 
=யா&...” 

 

“நீ காேலஜு%+ ேபாகாம இ�;தா�... அ&ம,2� எ�னால தா/கி%க 
=5மா...” 

 

“எ%கா... எ%ேகா...” 

 

“ஆமாடா இ& ஒ��%+: ெசா�ற வா#�ைதயி�லடா... நீ ப=�ைப வி,2,2 உ�ன 

சீரழிய வி,2,2... இ;த அ%காவால ேவற ஊ#ல இ�%க 
=யா&டா...” 



38 

 

 

�ய�� வி%கி�&� ேபானா�. அ%காைவ அ�ப=ேய க,=�பி=�& ேகவினா�. 

அவேளா கா�கைள நீ,= த�பிைய ம=யி� ேபா,2% ெகா�2, ஊாி� ப=�& 


�)%+ வ;தவ#களி� கைதகைள ெசா�ல� ேபானா0. இதி� அ%கா, 

அ�மாவானா0. த�பி மகனானா�. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    4444    

 

பி0ைளயா#, ேதா,ட�தி�+ ேபாE வ;தத� அ�தா,சியாE, தைலயி� ஏறி% கிட;த 

ஒ� �ைம அக�தி%கீைர% க,ைட, ெதா�ெப�3 
�ற�தி� ேபா,டா#. தைலயி� 

பா�� மாதிாி ��,= ைவ%க�ப,=�;த &�ைட எ2�& ஒ� 
ைனைய� பி=�& 

உதறியப=ேய, சைமயலைற� தி�ைணயி� உ,கா#;தா#. ெபா&வாக, 

ேதா,ட�தி�+% காைலயி� ேபானா� அ/ேகேய இர�2 ேத/காE பறி�&, வயி�த 

நிர�பி% ெகா0பவ#, ம�தியான� சா�பா,2: சமய�தி� ம,2� தா� வ�வா#. 

ஆனா�, இ�3 ேதா,ட�தி�+� ேபான ேவக�திேலேய தி��பி வி,டா#. எதி# 

அைற� ப=%க,=� 7/கி5� பனிய)மாக இ�;த �ய��ைவ ேநா,ட� 

வி,டப=ேய, த,=� பைழய அாிசி: ேசா�ைற� ேத/காE� &ைவயேலா2 பிைச;& 

ெகா�=�;த ஆ3
க� பா�=ைய� பா#�&% ேக,டா#: 

 

“ஏேட... ெபாியவ�... இவ� இ�)� ேபாகைல? நா� எ�னடா ெசா��,2� 

ேபாேன�? ேதா,ட�&ல இ�;& தி���� ேபா&, ஒ�D நா� இவ� க�Dல 

பட�படா&... இ�லா,டா, நா� ஒ/க க�Dல படமா,ேட�) ெசா�னத 

மற;தி,=யளா? ெச�%கிமவ�, ‘காிவ�:சி’ வாரா�. ெபாிய ப=���னா 

கWடமா�தா� இ�%+�... இ;த ஒ� மாத�லேய ெர�2 தடைவ அவ� வ�� 

ேபாேத என%+ ச;ேதக�... ஒJெவா��தியவள மாதிாி நா� வா%+� தவ3ற வ�ச� 

இ�லடா... இ�ப அவ� ேபாறானா... இ�ல நா� ேபாகDமா�) ேக�...” 

 

த�பி� தவறி ஒ� வா#�ைத வாயி��;& வி?;& வி,டா7�, அ;த ஒ� ெசா��� 

நி�+� அ�பாவி� ேபா%ைக அறி;தி�%+� ஆ3
க� பா�=, பாதி: ேசா�ைற: 



39 

 

சா�பிடாமேல ைகைய% க?வினா�. இத�+0, மரகத� ஓ= வ;& த�பியி� ேதாளி� 

பா�, ச,ைடைய� ெதா/க� ேபா,2, அவைன� [%கி வி,டா0. 

 

மரகத�, த�பிைய ஆைடைய மா�றி% ெகா0வத�காக, ப%க�& அைற%+� த0ளி 

வி,டா0. அவ)�, அ%காவி� வா#�ைத%+ மாியாைத ெகா2�ப& ேபா� சிறி& 

நட;&, மீ�2� அவ0 ப%கேம வ;தா�. தைலைய அ/+மி/+மாE ஆ,= 

ஓலமி,டா�. அ%காவிட� ெமௗன: ச�மதமானவ�, இ�ேபா& மீ�2� 
�/ைக 

மர� ஏற� ேபாவ& ேபா� அபல�ேதா2 ேபசினா�. 

 

“நா� ேபாகமா,ேட�. காேலஜு%+� ேபாக மா,ேட�. என%+� பயமா இ�%+... 

பய�ைத� தா/க 
=யைல...” 

 

“எ�னடா பய�, ெபா�லாத பய�? ந�மள மீறி எ�ப=டா பய� வ��? எ/ேக... 

அ%கா 
க�ைத� பா#�&: ெசா�7... எ�ப= பய� வ��...?” 

 

�ய��, அ%கா 1ல� அைனவ�%+� எைதேயா ஒ�ைற: ெசா�ல� ேபானா�. 

அத�+0 அவ� த;ைத பி0ைளயா#, தி�ைணயி��;& &0ளி எ?;& �வாி� 

சா�த�ப,ட சா,ைட% க�ைப எ2�தா#. உடேன ெவ0ைளய�மா, “இ&%+ ம,2� 

+ைற:ச��ேல. அவ� �யமாவா ேபசறா�? எ�லா� அ;த� பாழா� ேபாற பய 

ெபா�டா,= சீதால,�மி ப2�&ற ேவைல” எ�றா0. உடேன அவ# மக� ேம� +றி 

ைவ�த சா,ைட% க�ைப, மைனவி%+% +றியா%கியப=ேய க�தினா#. 

 

“எ�லா� இ;த� ெபா�பைள/க ெகா2%கிற இட� தா�... ெச�%கி மவன ந�ல 

வா#�ைதயா ெசா�� &ர�&ரத வி,2,2 தாலா,2� ேபா2றா�வ, தாலா,2... 

எ�ப= உ��ப2வா�? இ�ப ெசா�ற&தா� ெசா�7... அவ)%+� ப=%க 


=யா,டா� எ;த% ‘கா,2%காவ&’ ஓ=� ேபாக,2�. இ/க வர�படா&... ந�லா� 

ப=:� ஒJெவா� பாீ,ைச M.ல5� ராசா மாதிாி வர,2�... நா� ேவ�டா/கைல. 

அ�ப= இ�லாம, இ�ப= வ;தா�, ஒ�D இ;த 9,ல அவ� இ�%கD�. 

இ�ேல�னா நா� இ�%கD�... சீதால,�மி... ப2�&றாளா�... ‘காிவ�:�’...  
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வ;தி�%கா�...” 

 

இ;த: சமய�தி� ேகாமள� +3%கி,டா0. 
�ப& வய&%காாி. ெப/கb# 

க�திாி%காE மாதிாி சிறி& கர2 
ரடான 
க�. ஆனா7�, ெத�ைன இளம,ைட 

ேபா�ற அ;த நிற
�, அ;த லாவக
�, அவ�%+ ஒ� கவ#:சிைய% ெகா2�தன. 

இ�ேபா& வ�/கால� த/ைகயி� கணவ� எ�ற உாிைமேயா2, அவ0 �ய��ைவ 

அத,=னா0: 

 

“இJவள. பண� ேபா,2 உ�ைன எ&%காக ப=%க ைவ%ேகா�! இ;த 1D 

மாத�&ல, ஹாFட7%ேக மாதா மாத� எ?R3 !பா ஆகியி�%+... ��தக�, 

`ஸு�) தனியா 1வாயிர�... ஒ/க�பா, 9,ல இ�%க ேவ�=ய இ;த வய�ல, 

கா,ல கிட%கா#... ஒ/க அ�ண� காைலயில வய7%+� ேபாயி,2 ரா�திாி%+� 

தா� வாறவ�... இ;த ஊர... இ�னி%+�தா� பக7ல பா%கா�... அ&.�... நீ 

வி�ல=%கிறதால... நா/க ப2ற பா,ைட நிைன:�� பா#�தா�, உன%+ எ�ப= 

ப=%க மன� இ�லாம� ேபா+�?” 

 

எ/ேக5� ேதா�3�, மாமியா#-ம�மக0 மகா5�த� அ/ேக5� ேதா�றிய&. 

ெவ0ைளய�மா, மக� 1ல� எ:சாி�தா0. 

 

“அவேன சி�த� கல/கி நி%கா�. இ&%+ேமல ேபச% Bடா&�) ெசா�7டா...” 

 

ஆ3
க�பா�=%+, தாேய ேபச: ெசா��% ெகா2�த& ேபா��;த&. 

 

“எ&%+�மா ெசா�லD�? 
?�த ஆ�பைள� பய�... ஓ2ற பா�ைப பி=%கிற 

வய�... காேலஜு%+� ேபாகமா,ேட�, பயமா இ�%+�) ெசா�னா�, அவ0 

ேக,க% Bடாதா? 
,ைடயி2ற ேகாழி%+�தா� பி,= வ�%+�... ஒ� ம�மக0 

நைகைய அட+ ைவ:��தா� காேலஜு%+ பண� க,2ேனா�...” 

 

மரகத�தா�, ேம�ெகா�2 ெபா3%க 
=யவி�ைல. அ�ண�, அ�ணி 


க/கைள� பா#%காமேல பைழயைத% கிள�பினா0. 
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“இ�ப= ஒ� விவகார� வர�படா&�)தா� அ�பா, தீ#�& ெவ:�,டா#. த�பிய 

ப=%க ைவ%க ேவ�=ய& அ�ண� ெபா3��. அ&%காக த� ப/+ நில�&ல ஆ3 

மர%கா� வித�பா,ைட வி,2% ெகா2%க ேவ�=ய& த�பிேயாட ெபா3���)...” 

 

“எழா மரகத�... என%+� அவ)%+� இைடயில ெநலமா +3%க நி%+�? அ�பா 

ெசா��,டா#) இவ� த;தா7� இவ� ப/+ ெநல�ைத நா� வா/+வனா?” 

 

“நீ ��மா ெகட அ�மா�... இ& எ/க 9,2 விவகார�... அ2�த 9,2%+� 

ேபாறவ�%+ எ�ன வ;தி,2?” 

 

“எ;த 9,2%+� ேபானா7� இவ� எ� த�பிதா�...” 

 

பி0ைளயா#, மக�%+% +ர� ெகா2�தா#. வய&� ெப� ஒ��தி, தன& 

தி�மண�ைத� ப�றி - அ& நி:சயி%க�ப,ட பிற+� மைற
கமாக% Bட 

ேபச%Bடா& எ�3 நிைன�பவ#. அ& எ�ன எ;த 92... மக0 அ�ப=� ேபசியதி� 

ெகாதி�&� ேபாE ஆவியானா#. 

 

“எ�னழா... வாE ெரா�ப�தா� நீ�&... Rல� ேபால: ேசைலயா�. தாைய� ேபால 

பி0ைளயா�...” 

 

தாE%காாி ெவ0ைளய�மா, ��ஷ)%+� பதில= ெகா2%க அேத 

விகிதா:சார�திலான, வா#�ைதகைள� ேத=னா0. இத�+0, மரகத� 

அட/கிவி,டா0. அ;த அத,ட� +ர� தன%+� ேச#�&�தா� எ�பைத� �ாி;த 

ேகாமள
�, ேலசாE ெவளி�ப,ட நா%ைக% Bட உ0ேள இ?�&% ெகா�டா0. 

மரகத� வாயளவி� அட/கினா7� மன�தளவி� 9றி,டா0. கட;த ஒ�பதா�2 

கால�தி� 
த� 1�3 மாத/கைள ம,2� ‘ேபானஸாக’ வி,2வி,2, 

அ�ணி%காாி, ெசா�7%+: ெசா� ‘அ2�த 9,2%+� ேபாறவ0’ எ�3 இ=�& 

இ=�&: ெசா�கிறா0 - இவ0 எ�னேமா இேத 9,=� பிற;ததி��;ேத இ��பவ0 
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ேபால... இ�ப�திர�2 ஆ�2களாக எ;த 9,=� பிற;தாேளா, நடமா2கிறாேளா, 

அ;த 9,=��;&, ஒ� ஒ�ப& வ�ஷ%காாி, &ர�த� பா#�பைத% க�2 மரகத�  

 

ம��2 ேபானா0. அ;த 9,=��;& அ;த ஊ�%+ ‘அ&’ எ�ப=� ப,டதாக 

இ�;தா7�, ேபாE� ெதாைலய ேவ�2� எ�ற விர%தி. 

 

இ�ேபா& ஆ3
க� பா�= த�பிைய உ��பினா�. 

 

“சீ%கிரமாக: ச,ைடைய� ேபா2டா... இ�ப �ற�ப,டா�தா�, பFஸ� பி=:�, 

ரயிைல� பி=:� சாய/கால�&%+0ள ேபாக 
=5�...” 

 

�ய�� ைகெய2�&% +�பி,2� �ல�பினா�: 

 

“எ�னால எ&.� ெசEய 
=யேல அ�ேண... எ�ன% கா�பா�& அ�ேண. 

என%+ ப=��� ேவ�டா� கி=��� ேவ�டா�. வய7� ேவ�டா�. வாச7� 

ேவ�டா�... உ� கால=ேய ேபா&�...” 

 

ஆ3
க� பா�=, அர�2 ேபாE நி�ற ேபா&, பி0ைளயா# மீ�2� ேபா#%+ர�� 

ேபசினா#. 

 

“ேடE ெபாியவ�... நா� ேபாேற�டா... தி��பி வராத இட�&%கா ேபாேற�டா... 

உ� த/க:சி மரகத� க�யாண�ைத ந�லா நட�&டா...” 

 

பி0ைளயா#, &�ைட உதறினா#. �ய��, ��மாேவ இ�;தா�. இத�+0 மரகத� 

அ/ேகேய அவ� தைல%+0 ச,ைடைய ^ைழ�தா0. பா�ைட எ2�& அவ� கா� 

ப%க� ெகா�2 ேபானா0. பி0ைளயாேரா, ேபர� பி0ைளகைள% க�ன�தி� 

த,=வி,2, ேபாக� ேபாவ& ேபா��;தா#. �ய��வா� ெபா3%க 
=யவி�ைல. 

ச�த� ேபா,2� ேபசினா�. 

 

“ேபாறதாE இ�;தா�, 7/கிேயாடதா� ேபாேவ�...” 
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அைற%+0 ேபாE 7/கிைய% க,=% ெகா�2 வ;த த�பியிட�, ஆ3
க�பா�= 

K,ேகைஸ நீ,=னா�. பிற+ இ2�பி� +ழ;ைதேயா2 நி�ற மைனவியிட� சில 

!பாE ேநா,2%கைள நீ,=னா�. அவ0 அவ�ைற% +ழ;ைதயி� ைகயி� 

ெகா2�& ைம�&னைன ெந�/கி, அவன& ச,ைட� ைப%+0 +ழ;ைதயி� !பாE% 

கர�ைத உ0ேள வி,டா0. அ;த% +ழ;ைத !பாE ேநா,ைட% ெகா2%காம�, அவ� 

ச,ைட� ைப%+0 எ�ன கிைட%+� எ�ப& ேபா� &ழாவிய&. உடேன அ;த% 

+ழ;ைதயி� ைகைய� தி�கி, அவேள !பாைய� ேபா,டா0. 

 

�ய�� தி��பி� தி��பி நட;தா�. ேவ�பமர�ைத� தா�=, அ;த வாதமட%கி� 

ப%க� ேபானா�. ெப,=ைய அ/ேகேய ைவ�&வி,2 அ%காைவ ேநா%கி ஓ= 

வ;தா�. அவைள% க,=� பி=�&, அவ0 இர�2 ைககைள5� த� கர�தி�+0 

ச/கமமா%கி% ெகா�2, அவ� காதி� கி�கி��தா�. உடேன அவ0, 

அழவி�ைலயானா7�, வி�மினா0. த�பியி� தைலைய% ேகாதிவி,டப=ேய, “எ� 

பிர:ைனைய வி2டா... நீதா� இ�ப என%+� பிர:ைன” எ�றா0. பிற+ அவ� 

ெந�றியி� 
�தமி,2 அவைன� தி��பிவி,டா0. அ�மா%காாி பா#ைவயா� 

ேக,டா0. அ�ண�, வா#�ைதயாேல ேக,டா�. எ�ப=: ெசா�ல 
=5�? 

‘எ%கா... எ%கா... உ� மா�பி0ைள ஊ�%+� ேபாE ‘ைபயைன�’ பா#�&,2� தா� 

இனிேம�, ஊ�%+ வ�ேவ�. உன%+ வா%+% ெகா2�தைத மற%கல%கா... 

என%+� பி=%கா,டா இ;த% க�யாண�ைத நட�த விடமா,ேட/கா’ எ�3 த�பி 

மீ�2� ெசா��வி,2� ேபானைத எ�ப=: ெசா�ல 
=5�? ஆனா7� அவ0, 

ச�த� ேபா,2� ெதாைலவி� ேபான த�பிைய� தி��ப ைவ�&� ேபசினா0. 

 

“அ&%காக சீ%கிரமா ஊ�%+ வ;திடாேத... ேவD
�னா ெல,ட# ேபா2.” 

 

�ய��, அ%காைவ மல/க மல/க� பா#�&% ெகா�ேட, த� பா,2%+ நட;தா�. 

அ;த� ெபா& வழியி� நட;தா7�, தா� ம,2ேம தனியாE நட�ப& ேபா� 

நட;தா�. உட�ைப: ��,=: ��,=, ���2 ���2 நட;தா�. +ழாய=� ப%க� 

த�ணீ# பி=�&% ெகா�=�;த ெப�க0 கி� கி� ேபசினா#க0. “எ�ன வ;தி,2 

இவ)%+? ந�ைமேய பா#�&,2 நி%கா� பா�? �,ட�ைத ஏ� இ�ப= அைச:� 
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அைச:� நட%கா�? ைகய% கால ஏ� டா�F ஆ2ற மாதிாி ெகா�2 ேபாறா�? 

இேதா பா�=, இ;த மல#%ெகா=ய காணல. அேநகமா இ�ேபா ேதா,ட�&� 

ப%க�&ல நி�பா0...” 

 

அ;த% +ழாய=� ெப�கைள ஒ�றி� ேபாE� பா#�த �ய��, மீ�2� த�ைன� 

தாேன [%கி% ெகா�2 ேபாவ& ேபா� நட;தா�. அ%க� ப%க�&� ேதனீ#% 

கைட%கார#கைளேயா, அவ#க0 +சல� விசாாி�பைதேயா காதி� வா/காம�, 

ப�யா2 ேபால, த�ைன யாேரா இ?�&% ெகா�2 ேபாவ& ேபா� க?�ைத நீ,= 

நீ,=� ேபானா�. 

 

�ய��, அ;த% க�ேவலமர% கா,2� ப%க� ெந�/கி வி,டா�. 
0ள� ப�றிக0 

சி�#�ப& ேபா�, ப:ைச� பேச� எ�3 இ�;த அ;த% கா2, ெவ0ைள 

ெவ0ைளயாE சில ப+திகளி� +�3யி�� +ைல5யி�மாE, பாதி ெவ,ட�ப,ட மர� 

பிண/களாE% கிட�ப& ம,2ேம அவ� க�D%+� ேதா�றிய&. பைழயப=5� 

9,2%+� ேபாகலாமா எ�3 நிைன��. அ�ேபா& அ;த% கா,=� பிதாமக� - 

‘வா,:ேம�’ 9ரபா�= வ;தா�. வ��ேபாேத, ஒ�பாாி ேபாடாத +ைறயாக� 

ேபசி% ெகா�ேட வ;தா�. 

 

“ப=:சவ�னா ஊ�%+� பிரேயாசன�படD�... எ�லா� ப=:ச பச/க மாதிாி நீ5� 

பிரேயாசன� படைல. இ;த ச1க% கா2 ெச=யாE இ�%+� ேபாேத உர
� 

த�ணி5� ஊ�&னவ� நா�. அ�ேபா ஒ� &ளி த�ணிேயா, ஒ� பி= உரேமா 

ஊ�தாத பய7வ எ�லா�, ப,ட�பக7ேலேய நா� வள#�த மர/கைள 

ெவ,2றா/க�) ேபாM�%+� ேபானா�, அ/ேக இ�%கிற இ�Fெப%ட�, 

‘எ�ைன மாதிாி நீ எ�ப=டா கா%கி: ச,ைட ேபாடலா�’) அ=%க வாராேர தவிர, 

எ�தைன மர�த எவ� எவ� ெவ,2னா�) ஒ� ேக0வி இ�ல. ேக�பா� இ�ல... 

நா� ேபாM�%+� ேபாயி,2 வ;த&ேல இ�;& எ�லா�ேம க�ேவல மர/கள 

ெவ,2றா/க... ஆனா7� எ� க�D 
�னாலேய ெகாழ;ைத/க மாதிாி 

க�D%+� ெதாியாமேல வள#;த இ;த மர/கள ெவ,ட மன� ேக%கைல. இ;த 

விஷய�ைத நா� விட�ேபாற&� இ�ல... கெல%ட# கி,ட ேபாக� ேபாேற�... ஒ� 

ம) எ?தி% ெகா2...” 
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�ய��ேவா, 9ரபா�=யிட� ஒ� ம)� ேபா,டா�. 

 

“மாமா, மாமா... என%+ காேலP ேபாக� பி=%கல மாமா... 9,2ல &ர�&றா/க 

மாமா... ஒ/ககி,டேய எ�ைன ேவைல%காரனா ேச#�&%+/க மாமா...” 

 

9ரபா�=, அதி#;& ேபானா�. இ�ேபா&தா� அவைன 
?ைமயாக உ�3� 

பா#�தா�. பட#;த மா#��, விாி;த 
க
�, அத�ேக�ற கா� ைகக�� ெகா�ட 

�ய��, ெம0ள ெம0ள ேவ�3 ஆளாக மாறி% ெகா�=��ப& ேபா� ேதா�றிய&. 

ஒ2/கி� ேபாE நி�றவனி� 
&ைக� த,=% ெகா2�&வி,2, 9ரபா�= க�ைண 

1=னா� க�வியா� கிைட%கி�ற ப�மா�ைத5�, ஊழ� பண�ைத5�, அதனா� 

�ய��வி�+: ெசா;தமாக� ேபா+�, காைர5� ப/களாைவ5� க�கா,சி 

வ#ணைன ேபா� ெசா��% ெகா�=�;தா�. க�ைண� திற;தா�, அ/ேக �ய�� 

இ�ைல. 

 

�ய��, அ;த: சி�ன� Q;ேதா,ட�தி�+ அ�ேக வ;&வி,டா�. ப��ெச, த�ணீ# 

கீேழ இ�;& ேமேல +தி�&� பா5� காைர: �வ# வாE%கா�� கா� பதி�த ப=ேய, 

மல#%ெகா= Q�ெதா2�பைத% க�டா�. அ/கி�;& கா�3 ெகா�2 வ;த Q 

வாசைன அவ� 1%ைக� &ைள�த&. மல#%ெகா= கா�வாE நீைர% காலா� எ�றி 

எ�றி அ=�தப=ேய வாைழ நாாி� Q�ெதா2�தா0. அவ� க�ணி� ப2�ப=யாE 

அ;த மாைலைய� [%கி% கா,=னா0. அவ� வ�வா� எ�3 
�+வி;&�, 

வரமா,டா� எ�3 பி� வைள;&� அ�லா=% ெகா�=�;தா0. 

 

�ய��, அவைள ேநா%கி அ%க� ப%க� பா#%காமேலேய, ச#வ சாதாரணமாக நட;& 

வ;தா�. அ;த நைட%+� பய;&, அவ0 மைறய� ேபானா0. ஆனா7� கா�க0 

நகரவி�ைல. க�கேளா, அவைன% B�பிட� ேபாவ& ேபா� +வி;தன. �ய�� 

அவ�%+ ெந�%கமாக நி�3 ெகா�டா�. 

 

மல#%ெகா=, தைல தாH�தியப=ேய அவைன ேம� ேநா%காE� பா#�தா0. அவைன 

விட, 1�3 வ+��%க0 த0ளி� ப=�தவ0. ஐ;தாவ& ப=%+� ேபா&, எ,டாவ& 

ப=�த இவ�, தன& த/ைக ேமாகனா.%+�, அவ�%+� கண%+: ெசா��% 
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ெகா2�தி�%கிறா�. தைலயி� +,=யி�%கிறா�. ேதாைள% கி0ளியி�%கிறா�. 

அ��ற� இ�வ��, ஆ� ெப� ப0ளிக�%+� தனி� தனியாக� ேபாEவி,டா#க0. 

ப�தாவ& ப=%+� ேபா&, இவ0 ெபாியவளானா0. அ& 
=;& ெத�.%+ வ;த 

ேபா&, இவேன சகஜமாக� ேப:�% ெகா2�தா�. அைதேய சரசமாக எ2�&% 

ெகா�2 அவ0 9,2%+0 ஒளி;& ஜ�ன� வழியாக இவைன� பா#�பா0. 

இ�ேபா& Bட, �&ைமயான ப�வ உன#.கைள, அவேனா2தா� மானசீகமாக 

பகி#;& ெகா0�கிறா0. அவ� சி�ன வயதிேலேய த�ைன% கி2%கி� பி=யாE� 

பி=�த&, இ�ேபா&� அவ0 மன�ைத% கிற%கி% ெகா�ேட இ�%கிற&. 

 

மல#%ெகா=, தைலநிமி#;& அவைன ேந�%+ ேநராE� பா#�தா0. Q�&% +7/+� 

+�2ம�� ேபா�ற 
க�. ெச�ப��தி ெமா,2 பிாிவ& ேபா�ற உத2க0. 

ம�தாணி தடவிய ைகக0. 
�ப%க� இ��ற
� ெதா/கிய மாைலைய: 

சம�ப2�தியப=ேய, அவைன: சாE�&� பா#�தா0. அவ)� அவள& மAச0 

�ைடைவைய5� அேத நிற ஜா%ெக,ைட5� உ�3� பா#�தா�. பிற+ அவ0 


;தாைனைய� பி=�& இ?�&, “இ;த� �ைடைவ ந�லா இ�%ேக” எ�3 

ேக,2வி,2 அேத 
;தாைனயா� அவைள 1= வி,டா�. அவ�%+% ேகாப� 

கா�வாசி5�, தாப� 
%கா�வாசி5மாE ேகாபதாப� ஏ�ப,ட&. ேகாப�தி� மீேத 

ேகாப�ப,2, “எ�ைன மற%கமா,U#கேள” எ�3 ெசா��வி,2 அவ� பதிைலேய 

ஆவேலா2 எதி#பா#�தா0. அவ)� ேபசினா�. 

 

“மல#... மல#...” 

 

“இ&%+ேமல ேபச வராதா?” 

 

“ஏ� வரா&... உ� க?�&ல ெதா/+ற Qவில பாதியாவ& ெகாேட�...” 

 

“இ;தா/க... 
?சாேவ எ2�&%+/க... அ�பாடா... நா� வாHவத�+ 

இ�னி%+�தா� அ#�த� �ாி5&...” 

 

மல#%ெகா=, க?�தி� மாைலயான Qைவ எ2�&, மன�தி� மணவாளனாE� 

Q�தவனி� உ0ள/ைகயி� திணி�தா0. அ�ேபா&, அவ0 வல& ைக� ெப�விர�, 
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அவ� இட& ைக மணி%க,=� உரசிய&. அவ0 சி�#�தா0. Q�ெபEதத� 

Qரண�ைத� �ாி;தவ0 ேபா� அவ� ப%கமாE நக#;தா0. அ%க� ப%க� பா#�& 

ஆ0 இ�ைல எ�ற மகிH:சியி� அவைன ெந�/கினா0. ெந�%கினா0. க�க0 

அவ� கால=யி� அைல பாய, நாண�ப,2�, நளின�ப,2� நி�றா0. ஆனா7�, 

�ய�� அவ0 எதி#பா#�த& ேபா�, அவள& தைலயி� Q:K,டவி�ைல. ‘எ&%காக� 

தய/கD�?’ எ�ற 
D
D�ேபா2 அவைன ஏறி,2� பா#�தா0. 

 

�ய��, அ;த இர�2 
ழ� Qைவ5� தன& பிடறியி� ��றி% ெகா�டைத� 

பா#�&, மல#%ெகா= வயி3 +7/க, வாEவி,2: சிாி�தா0. எ�ப= விைளயா,2% 

கா,2றா#? சிறி& ேநர�தி� அவ0 சிாி�த 
க� சீ3� 
கமாவ& ேபா��;த&. 

அவைள� ப�றி% கவைல�படாம� ஒ� சி�ன: சிாி�ைப ம,2� ெகா2�&வி,2... 

 

�ய��, பிடறியி� க,=ய ம��ைக� Qைவ வ�= வி,டப=ேய கீேழ ைவ�த 

K,ேகைஸ� [%கி% ெகா�2 நட;தா�. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    5555    

 

பக7�, இர.�, ஒ�3ட� ஒ�3 ேபா# ெதா2�த ேவைள. 

 

க�D%+� ெதாி;த பகைல, க�D%+� ெதாியாத இர. ெகாாி�லா 
ைறயி�, 

தா%கி: சி3க: சி3க� தைலயா,=% ெகா�=�;த ேநர�. 

 

�ய��, அ;த� ப�கைல% கழக வாச7%+0 க�ணீ�� க�பைல5மாக ^ைழ;தா�. 

அ;த வாசைல� பா#�த உடேனேய, உட�� 
?வைத5� ஏேதா ஒ�3 தா%+வ& 

ேபால ஒ� வ�. அ;த வளாக�தி�+0 வியாபி�த ெபாறியிய� க,=ட� 

ெதா+��%கைள5�, ப,ட ேம�ப=�� அ2%+ மா=கைள5�, க�ெகா�2 

பா#%காம�, கா� பா#�& நட;தா�. ஆ/கா/ேக ம/கிய பகெலாளியி�, மாணவ 

மாணவிய# தனி�தனியாக.�, +?% +?வாக.� விைளயா=% ெகா�=�;தா#க0. 

சில மைறவான இட/களி� “இர,ைட விைளயா,2”, எ�றா7� க�D%+� 

ப2�ப=யான ைமதான�தி� ஒ� ப%க� மாணவ#களி� வா�பா� விைளயா,2, 
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ம3ப%க� மாணவியாி� Bைட�ப;& விைளயா,2. Bைட�ப;& ேவ�2ெம�ேற, 

வா�பா� கிர.�2%+0��, வா�பா� ப;&, Bைட�ப;& கிர.�2%+0�� 

வி?;& வி?;& எ�பின. உடேன ஆ� சிாி�� - ெப� சிாி�� - அ��ற� கலைவ: 

சிாி��. 

 

�ய��, Bைட�ப;&%காாிகைள� பா#%காம�, ‘வா�பா�’கார�கைள� பா#�தா�. 

+றி�பாக, ‘க, அ=%+�’ ஒ� மாணவைன% க�ெகா,டாம� பா#�தா�. அ�ப=� 

பா#%க� பா#%க� தாேன ஒ� ப;தாகி அைல%கழிவ& ேபா�, அ;த இட�ைத வி,2 

அ/+மி/+மாE: ��றினா�. தன%+�தாேன 
ன/கி% ெகா�டா� ‘எ�லா� 

பிர:ைனக�%+� 
=. உ�2. ஆனா� எ� பிர:ைன%+ எ�ன உ�2... நாேன 


=வாகD�... எ�மா... எ�ைன எ&%+�மா ெப�ேத?... 

 

விழி இழ;தவ#க0, தா/க0 நடமா=ய இட/களி� �வ2கைள ைவ�& நட�ப& 

ேபா� நட;&, மாணவ# வி2தி%+ வ;தா�. +றிAசி, 
�ைல, ம�த�, ெநEத�, 

ேபா�ற ப�ேவ3 வைள. ேபா#2க0 ெகா�ட க,=ட% +விய� வழியாE, பாைல� 

ேபா� ேதா�3� ஒ� க,=ட�ைத ேநா%கி நட;தா�. 
தலாவ& ஆ�2 

மாணவ#க�%ெக�3 ஒ&%க�ப,ட ஒ� ேசாி% க,=ட� மாதிாி அ&... அதி� 

இர�டாவ& மா=%+ வ;&, இட& ப%க� உ0ள நாலாவ& அைற%+0 வ;தா�. 

எ�லா அைறகளி7� ஏேதா ஒ� பா,2: ச�த�. “யா� ெகா2�த ேசைல இ;த� 

ெபா�D ேமேல...” “�%+மணி வ�= வ�&... ஓர�ேபா...” “க�னி ேமாி தாேய...” 

�ய�� ‘ேசைலயி�லாத’ அ;த அைற%+0, �%+மணி5�, க�னி ேமாி5�, கா&%+% 

ேக,காத அ;த இட�தி�+0 ேபானா�. அ/ேக எ;த� பா,2: ச�த�ைத5�, காதி� 

வா/காம�, எைதேயா ேபசி% ெகா�=�;த இ�வாி� கவன� கைல5�ப=, 

ெப,=ைய: ச�த� ேபாட ைவ�&% கீேழ ேபா,டா�. ஆனா7�, அ;த இ�வ��, 

அவ� வ�ைகைய அ/கீகாி%காத& ேபா� த/க�%+0ேளேய ேபசி% 

ெகா�டா#க0. ஒ�வ� ெம�ைத ேபா,ட க,=�� காைல விாி�&� ேபா,2 

க�`ரமி�றி உ,கா#;தி�;தா�. எ�றா7� அ;த� QAைச உட�பி�, ெபாறி 

கல/க ைவ�ப& மாதிாியான க�க0. இ�ெனா��த�, ேகாைர� பாயி� ச�மண� 

ேபா,2 இ�;தா�. 
?%க3��. 

 

க,=�� உ,கா#;தி�;த 1#�தி, ப=�பி� ஏ�ப,ட ேம2ப0ள�ைத� பண�தா�  
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நிர�பியவ�. ‘ப�லவ�’ எ�ற ெபயேரா2 அ;த% கால�திேலேய க,ட�ப,ட& 

ேபா�ற அ;த வி2தி%+% க,=�க0 கிைடயா&. கா�ற=%+� மி�விசிறி5� 

கிைடயா&. வா,ட#Bல�%+� பதி�, 1=யி�லாத ம� Bஜா, ‘=Fட�ப#’ 

�வ�%+� பதிலாக, ெசதி0 ெசதிளாE: சிைத;& நி�+� �வ#க0. ஆனா7�, கா� 

ெகா2�&% ைகேம� சீ,2 வா/கிய 1#�தி, ஒ� க,=7� ெம�ைத5� வா/கி� 

ேபா,2% ெகா�டா�. பய7%+ ‘ைசனF’ பிர:ைன. இ�ைலெய�றா�, ஒ� 

மி�விசிறி Bட வா/கியி��பா�. இ�வ��, இ�ேபா& ஒ� ந=ைகயி� பட�ைத 

ஆ�%+� பாதியாக� பிாி�&% ெகா�2 ஏேதா விள%க� ேக,2% ெகா�2� 

ெப�3% ெகா�2� இ�;தா#க0. ஒ�வ�%ெகா�வ# அ�ப=ேய நி�ற �ய��ைவ, 

அவ)%+� ெதாியாமேலேய க�சிமி,=� பா#�&% ெகா�டா#க0. வ+�பி�+% 

‘க,’ அ=�தா� Bட� ேதவைல. வா�தியா#க�%+, ஓைல ெவ= ைவ�தா� Bட� 

பரவாயி�ைல. ஆனா�, இ;த அ?1Aசிேயா, வ+��க0 &வ/+வத�+ 
�ேப 

அ/ேக ேபா+�. அைவ நட;& ெகா�=�%+� ேபாேத எ/ேகேயா மைற5�. பிற+ 

இரவி� அ?& ெகா�ேட அைற தி����. அவ#கேளா2 ேச#;& ப2%காம�, 

ெவளிேய வரா�டாவி� [/+�. இவ#க�� எJவளேவா ெசா��� 

பா#�&வி,டா#க0. ேக,டா�தாேன? ேந�3% Bட ஊ�%+� �ற�ப,ட அவைன, 

வழி மறி�தா#க0. அவ� K,ேகைஸ% Bட� பறி
த� ெசEதா#க0. ஆனா� 

அவேனா, த�ைன விடாவி,டா�, மா=யி��;& கீேழ +தி%க� ேபாவதாக 

சவா�,டா�. ஆைகயா�, அவைன இ�ேபா& அவ#க0 சகி�&% ெகா0வேத ஒ� 

ெபாிய காாிய� எ�3 நிைன�&% ெகா�டா#க0. 

 

�ய�� நி�றா�. உ,கா#;தா�. நி�றாேலா உ,கார� ேதா�3கிற&. 

உ,கா#;தாேலா நி�க� ேதா�3கிற&. எ/கி�;ெத�லாேமா, ேக,ட எ%காள% 

+ர�க��, ஏ%க�ைத% ெகா2%+� பாட�க��, அவைன எ&.� ெசEயவி�ைல. 

�ய�� 1ைலயி� கிட;த ேகாைர� பாைய% காலா� த,= 9H�தினா�. அத� ஒ� 


ைனயி� காைல மிதி�&% ெகா�2, ம3 காலா� அைத� பிாி�& வி,டா�. 

அ�ப=ேய +��ற: சாE;தா�. கா�கைள� பி�ப%கமாக ம=�& ைவ�&% 

ெகா�டா�. தைரைய� ேதா�= 
க�ைத� �ைத%க நிைன%+� ஆேவச�. 

த�ைனெய ெவ3%+� க�1ட�. பிற+, கா�கைள ேமேல [%கி5�, கீேழ 

ேபா,2� ெவ3; தைரயி� நீ:சல=�தா�. அவ� பிடறியி� க,=ய Qைவ 

அைமதியான அ?�த�&ட� பா#�த அ;த அைற� ேதாழ#களான பண%கார 

1#�தி5�, கட�கார 
�&.�, சிறிய இைடெவளி%+� பிற+, த/க�%+ இைடேய 
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நி�ற சினிமா ந=ைகைய அ��ற�ப2�திவி,2, மீ�2� ேபச� &வ/கினா#க0. 

திUெர�3 1#�தி%+, ேபராசிாிய# �/ைகயா வ+�ைப வாைத ெசEத ‘ஓ�F விதி’ 

நிைன.%+ வ;த&. விAஞான விதியாக அ�ல, தைலவிதியாக நாைள%+% ேக0வி 

ேக,பா#. பதிலளி%க 
=யவி�ைலயானா�, அவ�%+% ேகாப� வ��. அவ# 

ேகாப�ைத� ப�றி எவ� கவைல�ப,டா�? ஆனா�, ‘ெப� கிளாFேம,க0’ 

இள%காரமாE: சிாி�பா#க0. த/க�%+ விைட ெதாி5� எ�ப& ேபா�, ைககைள 

ேமேல [%கி% கா,2வா#க0. இவ#க0 ெவளிேய ேதவைதக0. வ+��%களி� 

‘ேச=F,’ ரா,சசிக0. 

 

1#�தி +ைழ;தப=ேய 
�&விட� ேக,டா�: 

 

“ேபராசிாிய# �/ைகயா அ3�தாேர, ஓ�F லா... அ�ப=�னா எ�னடா?” 

 

“ஐ�பதாயிர� !பாE ெகா2�& சீ,2 வா/கிேன இ�ல... நம%+� ெகாAச� மா� 

ெவ,2... பதி� உடேன கிைட%+�.” 

 

“எ� ேபாதாத கால� �ய��கி,ட ேக%க 
=யைல... ெசா��� ெதாைலடா... 

நாைள%+ அ;த ந=ைக சினிமா திேய,ட#ல ேதா�ற� ேபாறாளா�; B,=,2� 

ேபாேற�...” 

 

“வ+��ல பாட�ைத% கவனி%காம எவளடா கவனி:ேச?” 

 

“கமலாைவ... அவ0 எ�னடா�னா உ�ைன ைச, அ=%கா0... இ�பவாவ& உ:சி 

+ளி#;ததா?... இ�)� நீ ெசா�லல�னா ஒன%+� ெதாியைல�) அ#�த�.” 

 


�&, ேபராசிாிய# �/ைகயா ேபாலேவ உத,ைட% க=�&% ெகா�2, வயி�ைற% 

+7%கினா�. வாேய இ�லாம� அ;த இட�தி� ஏேதா ஒ� 
=:� இ��ப& 

ேபால.�, அைத அவிH%க� ேபாகிறவ� ேபால.�, ‘மிமி%கிாிேயா2’ ேபசினா�. 
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“ஒ� க�ட%டாி� - அ&தா�, மி� கட�தியி� ஏ�ப2� மி� அ?�த�, அ;த 

கட�தியி� ஓ2� மி�ேனா,ட அளைவ5�, அத� மி� தைட அளைவ5� 

ெப�%கினா� எJவளேவா, அJவள.. இ&%+� ேப�தா� ஓ�F லா... அதாவ& 

ஓமி� விதி... இ&தா� ந�ம ச�ெஜ%2%ேக பி0ைளயா# �ழி. ஓ�F எ�பவ# இைத% 

க�2பி=�ததா� இத�+ ஓ�F லா எ�3 ெபய#...” 

 

1#�தி 
�&ைவ விய;& பா#�த ேபா&, தைரேய ேப�வ& ேபா� ஒ� ச�த� 

ேக,ட&. 

 

“அ, கா�Fட�, ெட�பேர:ச#... அதாவ& ஒ� நிைலயான ெவ�ப நிைலயி� தா�, 

ஓ�F லா ெபா�;&�. ெவ�ப நிைல மாறினா�, அ& லா இ�ல... கலா,டா... இ;த 

லா.%+ கா�Fட�, ெட�பேர:ச# எ�கிற பிாிக�=ஷ� ெரா�ப 
%கிய�. 

இ&Bட� ெதாியாத நீ/க0லா� ஆ��ைள/களாடா?” 

 

1#�தி5�, 
�&.� அதி#;& ேபானா#க0. ஆன;தமான அதி#:சி, பிளஷ�, ஷா%. 

பைழய �ய��, வ;& வி,டா�. இனிேம� அவனிடேம பாட�ைத% ேக,2, 

ேக#�Fஸு%+ ெசா��% ெகா2%கலா�... 

 

1#�தி5�, 
�&.� ஒ�வைர ஒ�வ# பா#�&% ெகா�டா#க0. உடேன 
�& 

தைரயி� தவH;தா�. 1#�தியி� காைல வில%+�ப= க� ஜாைட கா,=வி,2, 

பதி� ெசா�வத�காக� [%கிய தைலைய மீ�2� தைரயி� ேபா,2% ெகா�2 

+��ற% கிட;தவனி� அ�ேக ேபாE உ,கா#;தா�. அவ� க?�&%+% கீேழ, தன& 

ைகைய% ெகா�2 ேபாE அவ� 
க�ைத நிமி#�தினா�. பிற+ அ;த% ைகைய 

ெம0ள ெம0ள நக#�தி, �ய��வி� மா#�%+% ெகா�2 ேபாE, அவைன ஒ� 

ைகயா� [%கி, த� ப%கமாக ெகா�2 வ;தா�. �ய�� அவ� ம=யி� ம�லா;& 

வி?;தா�. அவ� க�கேளா2 த� க�கைள ெந�டவி,டா�. அவன& உ��2 

திர�ட ேதா0களி� க�கைள அைலய வி,டா�. பிற+ தைலைய: ச�3 நக#�தி, 

அைத அவ� வயி�றி� ேபா,2% ெகா�2 அ�ணா;& பா#�தா�. 
�&, அவ� 

க?�ைத நீவி வி,டப=ேய, “எ?;தி�டா, எ?;தி�டா” எ�றா�. உடேன க,=�� 

கிட;த 1#�தி “எ&%+டா பய�ப2ேற... நா/க இ�%ேகா�டா... ேபாடா... ேபாE 
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க�ைத% க?வி,2 வாடா” எ�3 ஆ3த� +ர�� ேபசினா�. ஆனா�, 1#�தி 

ெசா�ன& ேக,காத& ேபா�, 
�&வி� ம=யி� கிட;த �ய��, திUெர�3 &0ளி 

எ?;தா�. கா�கைள� தைரயி� ேபா,2� தா�டவமா=யப=, ைககைள 

அ/+மி/+மாE அபிநய� கா,=யப=, இ�ேவ3 நிைலகளி� க�தினா�. 

 

“ேடE 
�&... எ�ப=டா எ�ைன� ெதாடலா�?... நீ ெபாிய ஆணழகனாேவ 

இ�;&,2� ேபா... அ&%காக இ�ப= எ�ைன� பாடா� ப2�தDமா?... 

ேக,கிற&%+ ஆ0 இ�ல�) ெநன�பாடா... இனிேம இ�ப= ெதா2ற ேவைல 

வ:ேச... அ��ற� மாியாதி ேபாயி2�...” 

 

�ய��, இ� கர/களா7� க�கைள 1=யப=ேய அைசயா& நி�றா�. பிற+ 

ெவ3ைம5� ெவறி5� ெகா�ட பா#ைவேயா2, அ;த அைற%+ ெவளிேய வ;தா�. 

மீ�2� உ0ேள வ;& ெச���%கைள% கழ�றி எறி;&வி,2, ெவ3/காேலா2 

வாச�ப=ைய� தா�=னா�. 
�&.�, 1#�தி5� ஓ=�ேபாE அவைன இ� 

ப%க
� KH;தப= மாறி மாறி% ெகAசினா#க0. 

 

“இ�ேபா எ�னடா நட;&,2&... வாடா !
%+0ள...” 

 

“உ� ��தி என%+� ெதாி5�... ேபாடா...” 

 

“ேடE அ;த த=ய)%காக வரா,டா7�, எ� 
க�&%காவ& வாடா...” 

 

�ய�� ச��& நி�றா�. அவ#கைள உWணமாக� பா#�தா�. +ளி#கா5� 

உWண�. எாி%+� உWணம�ல... பி,ட�ைத ஆ,=% ெகா�2 ைககா�கைள% 

+ைழய வி,2, சிD/கியப= சிாி�ப& ேபா� ேபசி, அ?வ& ேபா� 
=�தா�. 

 

“தனியா� ேபாற எ�கி,ட ஏ�டா வ�� ெசE5றீ/க... எ�ன வி2/கடா... வி,2� 

ெதாைல/கடா... இ;த பா�... ைகய� பி=:ேச அ��ற� நட%கிற& ேவற...” 

--------------- 
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வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    6666    

 

�ய��, ேவகி�&�, வி3வி3�&�, ப=களி� +தி�&% +தி�&% கீேழ இற/கினா�. 

அவ� ேவக�ைத� பா#�&� பய;&ேபான ஒ� நாEBட ம�லா%க� ப2�&% 

கா�கைள ேமலாக� [%கி சர�டரான&. ஆனா7�, அவ� அைத% கவனி%காம� 

ஏேதா ஒ�3 ய;திரேமா அ�ல& ம;திரேமா அவைன உ0ளி�;& ஓ,2வ&ேபா� 

ஓ=னா�. ஓ= ஓ= அவ� அ;த விைளயா,2 ைமதான�தி�+ வ;தேபா& அவ� 

உட� உ3��%க0 அைன�&� உ0ளி��� ேவைல நி3�த� ெசEவ&ேபா� 

இ�;த&. 

 

 

வா�பா�கார�க��, Bைட�ப;&%காாிக��, நா�+ ப%க
� ப%க�&%+ 1�3 

1�3 வாிைசயாE உ0ள மி�விள%+ ெவளி:ச�தி� ஆ=% ெகா�=�; தா#க0. 

ஆ� கிர.�=�, ‘வா�பா� ெந,’=� 
� வாிைசயி� வல& ப%க� ஒ��த�, பி� 

வாிைச%கார� எ2�&% ெகா2�த ப;ைத ப,2� படாம7� இ� ைககைள5� 

தாமைரகளாக% +வி�& ஒ� ப;ைத� Qைவ� த0�வ& ேபா� ெந,=�+ ேமேல 

ெகா�2 ேபாகிறா�. உடேன இட& ப%க�, ச�3� பி� த0ளி நி�றவ� ஒேர 

ஓ,டமாE, ஓ= வ�கிறா�. ெந,ைட ெந�/கி, ஒேர +தியாE% +தி�& அ;த� ப;ைத 

ெந,=� உரச விடாமேல அேத சமய� அத�+ ேந# கீழாக வி?�ப= 

‘க,’ட=%கிறா�. அ;த� ப;& எதி#� தர�பி� வி?வ& ெதாியாம� வி?கிற&. 

பி�னா� நி�3, ச#9F ேபா,டவ�Bட ‘க,’ அ=�தவைன% க,=� பி=�&% 

ெகா0�கிறா�. எதி#�தர�பின# Bட, ெந,2%+0 ^ைழ;& அவ)%+% ைக 

ெகா2%கிறா#க0. இ�ப=, அவ� பல தடைவ அ=�& அ=�&, எதி#� தர�ேப 

இ�லாம� ெசE& ெகா�=�;தா�. அ;த� தர�பி��;& வ;த சாE. ச#9F 

ப;ைத%Bட, ‘கட�’ ேபா,2� [%கி� பி�னா� வி,2, மீ�2� 
�னா� வ;தைத 

ஒேர பாE:சலாE பாE;& எதி#�தர�பி� கா� இட�தி� ேபா2கிறா�. இ� தர��� 

கரா�ேத மாதிாியான ச�த�&ட� அவைன வாH�தின. 

 

�ய��, அ;த ‘அதிசயைன’ அ�ணா;& பா#�தா�. ஜ,=யாE +,ைடயாகாம7�, 

ட.சராE நீ�2 ேபாகாம7� இ�;த இ2�� உைட5ட�, ேமேல ேமேல எ�பி5�, 

கீேழ கீேழ சாE;&� அ/+மி/+மாE: ���ட அவனி� ேவ/ைக�தனமான 

உட�ைப இவ� ேவ,ைக� தனமாக� பா#�தா�. அவ� ேதா0 +7/கியேபா&, 
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இவ)%+ இதய� +7/கிய&. அவ� +தி�&% +தி�&� ப;தா=யேபா& இவ� 

க�க�� +தி ேபா,டன. அைறயி� நட;த ரகைளைய மற;தா�. ேப�;தி� 

வா/கிய உைதைய மற;தா�. 9,=� தன%+ இைழ%க�ப,ட ெகா2ைமகைள� 

&ற;தா�. அவைனேய பா#�தா�. அவைனேய க�களா� ப;தா=, 

ம�றவ#களிடமி�;& தனி�ப2�தி� பா#�தா�. அவைன� ப�றி யாாிடமாவ& 

ெசா�லவி�ைலயானா�, அவ)%+ தைலேய ப;தாகிவி2� ேபா� ேதா�றிய&. 

அ%க� ப%க� பா#�தா�. ஆ� கிர.�2%+�, ெப� கிர.�2%+� இைடயி�, 

ஒ��தி இவைன மாதிாிேய அவைன� பா#�தா0. விைளயாட வராம�, ெவ3மேன 

வ;தவ0. அவ��, அ;த வா�பா� 9ரனி� ைக%+0 தாேன ப;தான&ேபா� 


க�ைத லாவகமாக ஆ,=னா0. ‘சபாW’ எ�3Bட: ெசா��% ெகா�டா0. 

அவ�, ஆ= 
=�& ெவ3� ‘பா=ேயா2’, தி��பி� ேபாவ& வைர%+� அ/ேக தவ� 

ெசEய� ேபாவ&ேபா�, ஒ� த;தி% க�ப�தி�ேம� சாE;& ெகா�டா0. இவ��, 

அ;த ‘வா�பா�’, 9ரேனா2 எ�.பி.பி.எF ப=�பவ0 தா�. 
தலாவ& 

ஆ�=ேலேய அவேன, இவளிட� வ�ய� ேபசினா�. ஆனா�, கிராம�&%காாியான 

இவளி� ஆர�ப% B:ச�ைத, அல,சியமாக எ2�&, ஒ&/கி% ெகா�டா�. ேபாதா% 

+ைற%+ அவன& சீனிய#க0 “வி,2� த0�டா. தானா வ�வா0; ஆர�ப�&ல 

எ�லா எ�.பி.பி.எF ெபா�D/க�� எ�.எF.எ�.=. ப=�தவைன� ேத2வா�/க. 

1ணாவ& வ�ட�தா� கிளாFேம,க0 க�D%+� ெதாி5�” எ�3 

ெபா&�பைடயாE: ெசா�னைத அ;த வா�பா�கார� தன%+0 த%க ைவ�&% 

ெகா�டா�. இ&, இவ�%+� ெதாி5�. ஆைகயா� இ�றாவ& அவைன 

எ�ப=யாவ& ‘க/கிரா,F’ ெசா��% கவன�ைத% கவர ேவ�2� எ�3 &=யாE� 

&=�தா0. 

 

இ;த: சமய�தி�, தன& ேதாளி�, ஏேதா ஒ�3 உர�வைத� பா#�& கவன� 

கைல%க�ப,ட ேகாப�தி� தி��பினா0. �ய��ேவா, அவளிடமி�;& ஒ� அ/+ல� 

Bட� பிாியாம� ேபசினா�. 

 

“அவ� ெரா�ப ந�லா ஆ2றா# இ��யா?... எ�மா=... இ�ப= யா�� ஆ= நா� 

பா#%கைல... ஆமா, இவ� ேப� எ�ன. எ;த ேகா#F ப=%கா�...” 

 

“த0ளி நி�7டா ராFக�... ட#,= ஃெப�ேலா... எ�னடா நிைன:�%கி,ேட..." 
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�ய��, எைத5� நிைன%காம�, ��மாேவ நி�ற ேபா&, அவ0 B:ச� ேபா,டா0. 

அ;த ஒ�ைற% B:ச�, வா�பா�-Bைட�ப;& B,ட�தி� எ?�பிய B:ச�கைள 

அ
%கிவி,ட&. அவேளா, �ய��ைவ� பா#%காம�, அ;த வா�பா�காரைன� 

பா#�தப=ேய க�தினா0. அவ� அ/ேக வ;&, இவைன வயி�றி� உைத�&, கீேழ 

9H�திவி,2, த�ைன வாாி அைண�&% ெகா0ள ேவ�2� எ�ற சினிமா�தனமான 

ஆேவச�. அவ�, 
க� தி��பி� பா#�ப& வைர%+� உ:சமாE% க�தினா0. அவ� 

ப;ைத ெந,=ேலேய 9சி எறி;& வி,2, சகா%க�ட� ேவக ேவகமாE வ;தேபா&, 

அவ0 அ?த?& க�தினா0. 

 

இத�+0 Bைட�ப;&%காாிக��, 
�=ய=�& ஓ= வ;தா#க0. வா�பா� 

ைபய�கைள 
;தி, அவ0 ப%க� ேபாEவி,டா#க0. அேத சமய�, அவ�க0 

வ�வ& வைர%+� எ&.� ேபசாம7�, �ய��ைவ� த�பி விடாதப=5� விdக� 

ேபா,2 நி�றா0க0. இத�+0, மாணவ#க0 அ;த� ெப� Q%க�%+ இைடேய, 

நா# நாராE நி�றா#க0. அவ0, அ;த வா�பா� கதாநாயகைன ம,2� 

பா#�தப=ேய விள%கினா0. 

 

“��மா ஒ� ேசA�%காக ெவளியி� வ;ேத�. Bைட�ப;& ஆ,ட�ைத� 

பா#�&%கி,2 நி�னா�, இ;த பாF,ட#, எ� ேதா�ல உர�றா�. கி�கி��பா 

ேப�றா�. அEேயா. நா� யா�மி�லாத ெப�ணா� ேபாயி,ேடேன... எJவள. 

ைதாிய� இ�%கD� இவ)%+.” 

 

அவ0 அழ அழ, ஒJெவா� மாணவ)�, 9ர ��ஷனானா�. இ�)� அ;த 

வா�பா�காரைனேய வி?/கி வி2வ&ேபா� பா#�த �ய��ைவ, ஒ��த� 
=ைய� 

பி=�& இ?�தா�. Bைட�ப;&%காாி ஒ��தி ‘+�&’ எ�கிற மாதிாி வல& ைகைய 


W=யா%கி, வாைய� பாதியா%கி, அ;தர�தி� ஒ� +�& வி,டா0. இதனா� 

அவைள% +ளி#வி%க ேவ�2� எ�பத�காக, ஒ� ெசகனா�, ஹீேரா, �ய��வி� 

1%ைக� பலமாக இ?�& வி,டா�. ஒ��தி கா� ெச��ைப% கழ,= எ�ேலாைர5� 

அ=%க� ேபாவ&ேபா� உயேர [%கினா0. இ�ப= எ�ேலா�� அவ� உட�ைப 

ஆ�%+ ஆ0, உ3�� உ3�பாE� பி=�&%ெகா�2, அவைன இ�ைச ெசEதா#க0. 
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�ய��.�, வ� தா/க 
=யாம� க�தினா�. உடேன, வா�பா� கதாநாயக� 

�ய��ைவ த� மா#ேபா2 ேச#�& அைண�&% ெகா�2, அவ� 
&கி� ைககைள� 

பர�பி%ெகா�2, அவ� தைலைய த� தைலயா� 1= பா&கா��% ெகா2�தா�. 

“வி2/க�பா. வி2/க�பா. விசாரைண இ�லாம� அ=%க% Bடா&” எ�றா�. 

 

�ய��, அவ� மா#�%+0 அைட%கலமாகி, ‘+Eேயா 
ைறேயா’ எ�3 B�பா2 

ேபா,டா�. அ;த� ெப�ைண: ��றி நி�ற ஒ��தி, அவளிட� விவர� ேக,டா0. 

அவ0 ெசா�னேபா&, அைதேய ேக,2% ெகா�=�;த இ�ெனா��தி5� 

ஒ�Fேமா# ேக,டா0. இ& ேபாதா& எ�3, இ;த ேடவி, அ;த ‘பாFட#ைட%’ 

கீேழ த0ளிவி,2 அ;த இட�தி� த�ைன ைவ�&% ெகா0�வத�+� பதிலாக, 

அவ)%ேக ச�ேபா#, ெசEவ& மாதிாி ேப�கிறா�... அEேயா... நா� 

அநாைதயாயி,ேடேன... 

 

அ;த� ெப�ணி� B:ச7�, �ய��வி� B:ச7� ெவளிேய உ0ளவ#கைள உ0ேள 

இ?�&% ெகா�2 வ;தன. எ�ப=ேயா விஷய�ைத dகி�&% ெகா�டா#க0. சில#, 

�ய��ைவ% கதாநாயக�தனமாக.� பா#�தா#க0. B,ட�தி� 
�=ய=�& 


�னா� வ;த 1#�தி5�, 
�&.� எ�.பி.பி.எF. மாணவ#களிட� மாறி மாறி% 

ெகAசினா#க0. 

 

“இவ� எ/க கிளாFேம,... அேதாட !�ேம,. எெல%,ரானி% அ�, 

ெட�க�dனிேகஷ� ேகா#aேல பF, இய# ப=%கா�. ெகாAச நாளாேவ மன� 

சாியி�ல. ேவD
�) ெசEதி�%க மா,டா�. இ;த� தடைவ வி,22/க...” 

 

ஒ� எ�.பி.பி.எF. 
தலா�2 எகிறிய&. அ�ப=யாவ& சீனிய#க0 த�ைன ேர%கி/ 

ெசEவைத நி3�&வா#க0 எ�ற ந�பாைச. 

 

“எ�ப=யா விட 
=5�... ஆ�ட# ஆ� ஒ� எ�ஜினியாி/ FTட�,... ஒ� 

எ�.பி.பி.எF. ெபா�D கி,ட வ�� ெசE5றதா.” 

 

“ேயாJ மா/கா மைடயா... எ�னடா ஆ�ட# ஆ�... எ�.பி.பி.எFனா ெபாிய  
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ெகா%காடா?” 

 

ெவடெவட�பான 1#�தி எகிறினா�. அ/ேக ெபாறியிய� ம��&வ% க�@ாி 

மகா5�த� வர� ேபாவ& மாதிாியான நிலைம. 

 

மாணவ#க0, விdக� ைவ%க� ேபானா#க0. மாணவிகளி�, 9ரா/கைனக0 தவிர, 

ம�றவ#க0 அழ� ேபானா#க0. 

 

அ;த மாணவ#க0, ஒ�ைற ஒ�3 ெதா,2% ெகா0�� சி�ன: சி�ன வ,ட/களாக 

நி�றன#. அவ#கைள அறியாமேல அவ#க0 அ=மனதி� ஏ�ப,ட +?உண#. 

அ/ேக +றிe2களாக� ெதாி;தன. ப,ட� ப=�� மாணவ#க��, ேவ=%ைக 

பா#�பத�காக வ;&, இ�ேபா& இ;த: ச�ைடயி� கல;& ெகா�டா#க0. 

அ�தைனேப��, வ,ட�தி�+0 வ,டமாE காண�ப,டா#க0. அ;த 

வ,ட�தி�+0�� ஆ�2வாாியான ெந�%க/க0. ேகா#Fவாாியான ெந�%க/க0. 

ஆ�க0 ேம� பட�� ெகா=களாக, டா%ட#-மாணவிக0 ஒJெவா� ஆ� 

எ�.பி.பி.எF. க?�&%+ ேமேல �டைவ பட� தைல சாE�& நி�றா#க0. இ& ேவ3, 

ம�ற மாணவ#க�%+ வயி�ெறாி:சைல% ெகா2�த&. ெபா&வாக ம�ற 

மாணவ#கைள அல,சிய�ப2�&வதாக ெவ0ைள% ேகா,2%கார#க0மீ& ஒ� 

+�ற� சா,ட� ப2வ&�2. ஆைகயா� அவ#கைள ஒ� நாைள%காவ& க3�� 

ேகா,2 ேபா,2 &%கி%க ைவ%க ேவ�2ெம�3, ம�ற மாணவ#க�%+ ஒ� 

ேவக�. இ;த: சமய�தி� எ�ேலாரா7� இள%காரமாE% க�த�ப2� இ�ெனா� 

ைபய�, எ�.பி.பி.எF. சா#பி� ஒ� ேபா2 ேபா,டா�. 

 

“ஆமா/கடா... எ�.பி.பி.எF.னா ெகா%+தா�. ஒ/க ‘ைஸ2’ மாணவிக0 கி,ட 

ேக,2� பா�/க. அவ0க�%+� ெதாி5�. நீ/க 
�/ைக மர�, நா/க �ளிய மர�.” 

 

ஏ�ெகனேவ. இ;த சமாசார�தி� ‘ெநா;&’ ேபாயி�%+� இதர மாணவ அணிக0, 

ெகாதி�&� ேபாயின. ஆ/கா/ேக ைல,2கைள� ேபா,2%ெகா�2 வரா�டாவி� 

நி�ற ெப� வி2திகைள, ஆ�ைமேயா2 பா#�தா#க0. ஒ�சில# அ/கி�;த 

ெப�கைள� த/க0 ப%க� வர: ெசா��% ைகயா,=னா#க0. உடேன 

எ�.பி.பி.எF. மாணவ#க�� ேச#;& ைகயா,=னா#க0. அ;த� ெத� ராம#க�%+, 
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அ/ேகேய அ;த மாணவ சீைதக�%+ ஒ� அ%கினி� பாீ,ைச நட�த ேவ�2 

ெம�3 &=��. இத�+0 எ�.பி.பி.எF. கிைட�பத�காக� ப=�&, பிற+ 

ெபாறிய�� ேச#வத�காக வி�ண�பி�&, இ3தியி� ப,ட� ப=�பி7� 

பாடாவதியான ஒ� பி.ஏ.%கார� ெப�மிதமாக� ேபசினா�. 

 

“ெபா�லாத எ�.பி.பி.எF... ஊசி ேபா,2� ேபா,ேட ஊசி� ேபாறவ/க... நா/க 

அ�ப=யி�ல. ஐ.ஏ.எFஸா வ�ேவா�. ஐ.பி.எFஸா வ�ேவா�. நீ/க ஊசி5� 

ைக5மா நி�னா7�, எ/க�%+ ச�d, அ=�ேத ஆகD�. ஒ� கா�Fேடபி0 

அத,ட7%+� பய;ேத, கFட= ெட�த, இய�ைகயான மரண��) ெசய�ைகயா: 

ெசா�ற பச/க�%+ வாE ேவறயா?” 

 

பல மாணவ#க0 ‘ஹிய#, ஹிய#’ எ�றா#க0. பலமாக% ைக த,=னா#க0. இத�+0 

ம�ற &ைற மாணவிக�� அ/ேக வ;&வி,டா#க0. அவ#க�%+�, �ய��வி� 

விவகார
�, அ;த விவகார�தி� ஏ�ப,ட உ0 விவகார/க�� �ாி;தன. 

எ�.பி.பி.எF மாணவ# கேளா2 எ;த� ெதாட#�� இ�ைலெய�3 நி!பி%க 

ேவ�=ய& ஒ� கடைமயாகிவி,ட&. பழ%க�ப,ட, பாி:சய�ப,ட டா%ட# 

ைபய�கைள%Bட, க�ணா� வில%கி ைவ�&வி,2 எ�.பி.பி.எF. மாணவிகைள 

எ;த ச�ப;த
� இ�லாம� தி,=னா#க0. 

 

“பா#%கற&%+ அழகா... ஒ� அ�பாவி கிட:சா� ேபா&� விடமா,=/களாU..!” 

 

“ஆமா/க=... இ;த ஆணழகைன. நீ/கேள வ:�%க/க...!” 

 

“ஒ/க�%+ மனிதாபிமான
�) எ&.� இ�%க 
=யா&. ஏ�னா, பிண/கைள� 

பா#�&� பா#�& பிண/களா� ேபான ெஜ�ம/க0 நீ/க...” 

 

ஆ� டா%ட# மாணவ#க�%+, இ& ஒ� வ#%க� பிர:ைனயாகி வி,ட&. ஆ�%+ 

ஆ0 எகிறினா#க0. �ய�� ேம� ேபாட�ப,ட பி=ைய ெந�%கினா#க0. இதனா� 

1#�தி பய/கரமாE க�தினா�. 
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“ஏ�பா. நா�தா� �ய�� ஒ�மாதிாி. ெகாAச நாளா மனநிைல சாியி�லாம 

இ�%கா�) ெசா�ேறேன! அ�ப=5� அவைன� பி=:� ைவ:சி/க�னா எ�ன 

அ#�த�! விட�ேபாறீ/களா. விட ைவ%கDமா...” 

 

�ய�� விவகார�ைதேய, மற;&ேபான மாணவ#க�%+, அ�ேபா&தா� அவ� 

நிைன.�, நிைல5� மன&%+ வ;தன. அவைன� த� மா#ேபா2 ேச#�& 

அைட%கலமாக ைவ�தி�;த ேடவி,, �தாாி�தா�. அ�ேபா&� ேகாழி, +A�கைள 

இற%ைக%+0 ைவ�ப& மாதிாி �ய��ைவ மா#ேபா2 ேபா,ட ைக%+0 ைவ�&% 

ெகா�ேட நட;தா�. 
�&வி� ேதாைள� பி=�&%ெகா�2, +தியாE% +தி�&% 

ெகா�=�;த 1#�தியிட�, �ய��ைவ ெம�ைமயாக� பி=�&� த0ளினா�. பிற+ 

“இவர ைச%கியா,ாிF, கி,ட B,=,2� ேபா/க” எ�3 ெசா�னப=ேய, 

எதி#�ப;ைத எதி#பா#�& எ�ப= பி�னா� நக#வாேனா, அ�ப= நக#;தா�. அவ� 

அ�ப= நகர, நகர, ெபாறியிய� ம�3� ப,ட� ப=��%க0 
�னா� நக#;தன. ஒேர 

கசா
சா ச�த�, அத�கான காரண�ைத ஒ��த� க�2 பி=�பாE: ெசா�னா�. 

 

“அ�ேபா நா/க�லா� ெம�டலா? இ&%+�தா� எ�.பி.பி.எF தி
��) ேப�... 

ெம�ட� எ�ன ெசE5
�) �ய��மாதிாி ெசE& கா,ட,2மா?” 

 

இ�ப=: ெசா�னவ�, அ;த டா%ட#-மாணவிகைள� பய
3�&வ& ேபா� 

அவ#கைள ஓர� சாE�&� பா#�தா�. அ;த மாணிவிக0 பய;&ேபாE ஓட�ேபான 

ேபா& அவ#க0 தர�பிேலேய சில மாணவ#க0 அவ# கைள� த2�தா#க0. இத�+0 

ேடவி, சிறி& ஆ#�பா,ட% +ரேலா2 ேபசினா�. 

 

“உ/க�%+� �ாியாவி,டா� நா� எ�ன ெசEய 
=5�? அவ�%+ ஏேதா ஒ� 

மனேநாE. மனேநா5�, வயி�3வ�, தைலவ� மாதிாி யா�%+� எ�ேபா 

ேவ�2மானா7�, வரலா�. இ&ல ெவ,க�ப2ற&%+ ஒ�D மி�ைல. எ/க 

விசி,=/ �ரபச# பரமசிவ� மன இய�� ஒ� அதாாி,=. ேகாவி� ப%க� கிளினி% 

எ� ேபைர: ெசா�7/க...” 

 

“நீ/க எ�ன �ர,சி� தைலவரா இ�ல தமிழின� தைலவரா, ெசா�ன உடேன  
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ெதாிA�%கிற&%+! உ� ேபைர: ெசா�ேல� மிFட#.” 

 

“பா� ெகா2%கிற மா,ைட ப�ைல� �2/கி� பா#%காதீ/க... ஆனா7� அவைர� 

பா%கிற&%+ மன�%+% கWடமா இ�%கறதாலதா� ெசா�ேற�. அவ� 


க�&%காக உ/க 
க�ைத அ�ப=ேய வி,2 ைவ%ேகா�. கி�ட� யா�%+� 

ெபா&: ெசா�& இ�ல. ஓ.ேக. எ� ேப� ேடவி,... டா%ட# பரமசிவ�&%கி,ட, நா� 

அ)��ேன�) ெசா�7/க... ேவD
�னா நா)� வாேற�. இ;தா�பா 

ஆ,ேடா...” 

 

ஒ� மாணவைன5�, ஒ� மாணவிைய5� எ�ைல வைர%+� ஒ�3ப,2 

ெகா�2வ;& வி,2, பிற+, அ;த மாணவிைய ம,2� ஒ� வி2தியி� ேச#�பி�& 

வி,2� தி��பிய ஆ,ேடா, அலறியப=ேய நி�ற&. 1#�தி, ேடவி,ைடேய 

பா#�&%ெகா�2 நி�ற �ய��ைவ� பி=�& ஆ,ேடாவி� த0ளினா�. அ�ப=5� 

அவ)� அ;த ேடவி,ைட-அைமதி ஒளி�� அ;த 
க�ைத5�, அ?�த� த?��� 

அ;த மா#ைப5� மாறிமாறி� பா#�தா�. இத�+0, 1#�தி5� 
�&.� �ய��.%+ 

இ��ற
� ஏறி% ெகா�டா#க0. மாணவ# கவன� 
?வ&� �ய�� ேம� 

தி��பிய&. இதனா� ேபார=�த பல#, B,ட� B,டமாE, +�ப� +�பலாE� 

ேபாE% ெகா�=�;தா#க0. இைர:சேலா2 B=ய மைழ வி,ட அைமதி. அ& 

ேச�ைறேயா, ேசதார�ைதேயா ஏ�ப2�தாம� மைற;ததா� ஏ�ப,ட நி�மதி. 

1#�தி5�, 
�&.� Bட �ரேவா% ஆகாம� விைளயா,2 உண#. மன�பா/கி� 

விவகார�, விகாரமாE� ேபாகாம� நட;& ெகா�ட ேடவி,ைட மன�தி�+0 

பாரா,=னா#க0. ேடவி,2�, அவ#க0 B�பி,டா� ேபாவ& எ�ப& ேபா� ஒ� 

காைல அ?�தி ைவ�& நி�றா�. இவ�க�%+� B�பிட ஆைச. ஆனா7� 

பி�னாேல ெசா��% கா,2வா#க0 எ�ற ச;ேதக�. ‘பிாிF=P’ எ�னாவ&...? 

--------- 

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----7777    

 

அ;த ஆ,ேடா பற;த&. இ�வ�%+� இைடேய சி%கிய �ய��, =ைரவேர தி��பி� 

பா#%+� வித�தி� க�தினா�. 
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“ஏ�டா எ�ைன இ�ப= இ=:சி,2 உ,கா�றீ/க... ேடE 1#�தி, ைகய எ2டா... 

ேடவி,ைட5� B,= வ;தா� எ�னடா...” 

 

அ;த ஆ,ேடா, டா%ட# பரமசிவ� ‘கிளினி%’ 
�னா� வ;& நி�ற&. ஆனா�, அத� 

வாச�, இைடயிைடேய சி�#�த இ���% கதவா� 1ட�ப,=�;த&. ப%க�& 

‘இ/கிMW’ ம�;&% கைடயி� விசாாி�தேபா&, அ;த டா%ட# ஏேதா ஒ� 

ெசமினா�%காக ப�பாE ேபாயி��பதாக.�, ேந�ேற ேபாE விடடா# எ�3� ெசEதி 

கிைட�த&. 
�&, ேகாப� ேகாபமாக% க�தினா�. 

 

“அ;த ேடவி, பய� ேவD
�ேன ந�மைள அைலய வ:�,டா� பா�டா... ந�ைம 

ெம�டலா ஆ%கி,டா�...” 

 

�ய�� 
�&ைவ 
ைற�தப=ேய ேபசினா�. 

 

“அவ�%+� ெதாியாம� இ�%கலா�. அவர� பா#�தா, ந�லவரா� ேதாD&... 

ஒ/கள மாதிாி ெதாியேல...” 

 

“எ�ப=டா!... இ�ப=�ப,ட ஒாிஜன� ேஜா%ைக% ேக,2 ெரா�ப நாளா+&. 1#�தி 

இ�ப எ�னடா ெசEயலா�...” 

 

“ைச%யா,ாிF, இ�லாம� ேபான&�, ஒ� வைகயி� ந�ல&%+�தா�. 

இ�லா,டா�, இவன ம,2ம�ல, இவ� அ�பா, அ�மா, இவேனாட ஒழ. மா2 

எ�ேலாைர5�, எ�லா�ைத5� பா#%கD
�) ைச%யா,ாிF, அட� பி=�பா#. 

‘ேப%கிர.�2' எ�ற ெபயாிேல, ேநாயாளிகைள ‘அ�ட#கிர.�2’%+0ள 

அ)��றவ/க�%+� ேப#தா� ‘ைச%யா,ாிF,’. அ2�த ெத�.%+� ேபாகலா�. 

என%+� ெதாி;த டா%ட#, [ர�& உற.... ந�ல ைகராசி. எ�லா�%+� ஒேர மாதிாி 

ஊசிதா� ேபா2வா�. அ��ற� தி��ப மா,டா/க... சிாி%காதடா. ேநாE 

ேபாயி2�) ெசா�ல வ;ேத�. =ைரவ# நீ/க�� சிாி:சா எ�ப=... ஆ,ேடாவ அலற 

விடாம�, சிாி%க வி2/க பா#%கலா�.” 
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அ;த ஆ,ேடா, அ2�த ெத�.%+0 ேபான&. அ& நி�ற இட�தி� ேம� 

ெபாறி%க�ப,ட பலைகயி�, அ;த டா%டாி� ெபய# 
�&ராேஜா... 

ேமாகனராேஜா... அ;த� ெபய�%+ 
�னா�, ஆ/கில எ?�&%க0 இ�ப�& ஆ3� 

இட� ெப�றி�;தன. அ�தைன5� இற%+மதி� ப,ட/க0. ஒேர B,ட�. அதி� 

கா�தி�;தாேல, பாதி� ைப�திய� பி=%+�. ஆனா7� அவ#க0 கா�தி�;தன#. 

இJவள.%+�, 1#�தி, தா� வ;தி��பதாக: ெசா�7�ப= கிளினி% ைபயனிட� 

ெசா�� அ)�பினா�. அ;த� ைபய)� உ0ேள ேபானா�. ெசா�னாேனா, 

ெசா�ல�ேயா... ெவளிேய வ;தவ�, அவ#கைள� பா#�&, தாேன ஒ� டா%ட# 

எ�ப& மாதிாி ெநAைச நிமி#�தினா�. 

 

இத�+0, ஆ/கா/ேக உ,கா#;தி�;த ெப�களி� தைல�Q%கைள5� கா� 

ெகா7�கைள5� ரசி�&� பா#�தா� �ய��, சில# கா�கைள இ?�& ைவ�&% 

ெகா�டா#க0. சில#, Q%கைள% ைககளா� 1=% ெகா�டா#க0. ந�லேவைளயாக 

ஒ� மணி ேநர�தி�+0, டா%ட# B�பி,2வி,டா#. அ�ேபா&, “நில�&%+ 

உ:சவர�� ைவ%கிற& மாதிாி டா%ட�%+ வ�கிற ேநாயாளிக�%+� உ:ச வர�� 

ைவ%கD�” எ�3 
�& க�தி% ெகா�ேட உ0ேள ேபானா�. 

 

அ;த 1வைர5�, டா%ட# எம[த#களாக� பா#�ப& ேபா��;த&. 1#�தி5� 


�&.� உ,கா#;& வி,2 �ய��ைவ நி�க ைவ�தா#க0. டா%ட# அவ#கைள� 

பா#%காம�, க=கார�ைத� பா#�&வி,2, “இ�)� எJவள. ேப��பா 

இ�%கா/க” எ�3 க�திவி,2, பதி7%காக% கா&கைள% +7%கலாE ைவ�தேபா&, 

க�ப.�ட# மாதிாியான ஒ��த# உ0ேள வ;&, “இ�)� பதினா3 ேப#” எ�றா#. 

அ�ப=: ெசா��வி,2� ேபாகாம�, அ/ேகேய நி�றா#. ேததி பதிைன;&. இ�)� 

ேபான மாத: ச�பள� ைக%+ எ,டா% கனியாகேவ இ�%+&...! 

 

டா%ட#, அ/+மி/+மாE� தைலயா,=யப=ேய ‘உ�’ எ�றா#. 1#�தி ெசா�னா�. 

 

“இவ� ேப� �ய��.” 
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“ஒ/க ேப�.” 

 

“எ� ேப� ஒ/க�%+� ெதாியாதா. உ/க சி�த�பா மகேளாட.” 

 

“இ�ப நா� ெகாAச� பிa. விஷய�ைத: ெசா�றீ/களா...” 

 

“இேதா நி%காேன �ய��, ெரா�ப பிாி�ய�, சா#. ஆனா� இ�ேபா ஒ� மாதிாி 

ஆயி,டா�. ைந,ல எ/கBட ப2%காம வரா�டா.ல ப2%கா�. 

ெபா�D/ககி,ட ஒவரா ேப�றா�. திU# திU#) அ?வறா�. ேகாப�படறா�. 

&�ைட எ2�& மாறா�� மாதிாி ேபா,2%கிறா�...” 

 

�ய�� டா%டாிட� எைதேயா ெசா�ல� &=�தா�. சகா%கைள� &ர�திவி,2, 

அவாிட� எ�லாவ�ைற5� ெசா�ல� ேபாவ&ேபா� அவ#க0மீ& ேபா/கடா 

பா#ைவைய 9சினா�. டா%ட# அவனிட� சில ேக0விகைள% ேக,க ஆய�தமானா#. 

இத�+0 ‘கிளினி% பாE’ உ0ேள வ;&, “சா# எ�.எ�.ஏ. ெவளிேய இ�%கா#. ஏேதா 

ஜலேதாஷ� வ;த& மாதிாி ச;ேதகமா�” எனறா�. 

 

டா%ட#, பரபர�தா#. இ�%ைகயி��;& எ?;& 1#�திைய� பி=�&� த0ளிவி,2, 

கதைவ� திற;&, “ஒ� மினி,ல B�பி2ேற�. ஜலேதாஷ� &�மலா வர�ேய... 

அ�ப=யா ச;ேதாஷ�” எ�3 ெசா��வி,2, கதைவ 1=னா#. பிற+ இ�%ைகயி� 

வ;& உ,கா#;தா#. ஆனா7�, அவ# பா#ைவ எ%Fேர ேபா� அ;த% கதைவ% 

கிழி�&%ெகா�ேட ேபான&. அவாிட� ஏேதா ெசா�வத�காக உத2 &=%க நி�ற 

�ய��ைவ� பா#%காமேல பிாிFகிாி�ஷ� எ?தினா#. எ?தியப=ேய, நா= 

பா#�தா#. ேலா பிள, பிரஷ# இ�;தா� இ�ப= ஒ� நிலைம வ�� எ�3 அவ�%+� 

ெதாி5�. ஆனா7� அைத� பா#%க இ�ேபா& ேநரமி�ைல. எ�.எ�.ஏ.ைவ� பி=�&, 

ஒ� எ�.எF சீ, வா/க ேவ�2�. �ய��ைவ� ெதா,2% Bட� பா#%காம� ஒ� 

தாளி� கி3%கியப=ேய, “இ;த மா�திைரகைள ஒ� வார�&%+% ெகா2/க... ைந,ல 

ஒ� மா�திைர ேபா&�. ெந%F, 9%ல வா/க” எ�றா#. பிற+ அவ#கைள, அ/ேக 

இ�லாத& ேபாலேவ அ)மானி�& அவ# ைபையேய பா#�&% ெகா�2 நி�ற 

க�ப.�ட# மாதிாியானவாிட�, “எ�.எ�.ஏ.ைவ% B�பி2/க” எ�றா#. ஆனா7� 

அவேரா ஒ� அ/+ல� Bட நகராம�, சிறி& &%க�ேதா2 ெசா�னா#. 
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“சா#. இ;த� ைபயன� ப�தி ெசா�றைத� பா#� தா� இவ� பா#%+ற பா#ைவைய% 

கண%ெக2�தா� அேநகமாக ெஹ#மா �ராட%டா, இ�%கலாேமா�) என%+ ஒ� 

ச;ேதக�.” 

 

“ஒ� ச;ேதக�ைத� [%கி% +�ைபயில ேபா2Eயா. நா,2ல யா# யா# எைத�ப�தி 

ேபசD�ேன விவFைத இ�லாம� ேபா:�. எ�.எ�.ஏ.ைய% B,=,2 வா�னா 

B,=,2 வாேய�. சாி பிரத#F. சாியாயி2�... ஒேக.” 

 

ெவளிேய வ;தவ#க0, எதிாி� உ0ள ம�;&% கைட%+� ேபானா#க0. கைட%கார# 

பிாிFகிாி�ஷைன� பா#�&வி,2, “இ;த மா�திைர மா#%ெக,ல இ�;& ெர�2 

வ�ஷ�&%+ 
�னாேலேய அ.,டாயி,ேட. ஆ�ட#ேன=J மா�திைர எ?தி� தர: 

ெசா�7/க. இவ)வெல�லா� டா%ட#” எ�றா#. உடேன 1#�தி மீ�2� 

டா%டாிட� ேபானா�. அைர மணி ேநர� கழி�& ம�;&% கைடயி� தாைள 

நீ,=னா�. ஏ? மா�திைரக0 ெகா2%க�ப,டன. அ/ேகேய, ஒ� ட�ளாி� த�ணி# 

வா/கி, �ய��வி� வாயி� ஒ� மா�திைரைய� ேபா,2, விைத%+� த�ணி# 

ஊ�3வ& ேபா� ஊ�றினா�. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    8888    

 

சகா%கேளா2 அைற%+0 வ;த �ய��, க,=�� ‘ஜ��’ ெசE& ஜ�ன�� 
&ைக� 

ேபா,டா�. அவ#கைள� ேபாலேவ அவ)%+� ஆ:சாிய�. நாமா இ�ப=% 

க�திேனா�. ஒ� மா�திைரயிேலேய சாியாயி,ேட. ஆனா7� அJவ�ேபா& 
க� 

�ளி�தா�. அவ#க0 அவ� ைகைய� பி=�&% +7%+�ேபா& ஒ� ஷா%. க�த 

ேவ�2� எ�ற எ�ண�. ஆனா� க�த% Bடா& எ�3 உ0�%+0ேளேய ஒ� 

க,டைள. எ�லாவ�ைற5� ேலசாE எ2%+� நிதான�. அ;த மா�திைர அவ� 

மன�ைத% க,=� ேபா,2வி,ட&. 

 

சிறி& ேநர�தி�, அ;த அைற%+0 ஏெழ,2� ேப# தி
தி
ெவன உ0ேள வ;தா#க0. 

நா7 7/கி%கார�க0. இர�2 பா�,க0. ஒ� ேவ,=%கார�. அவ#கேள 

உச�தியாக� பா#%+� ஒ� சபாாி%கார�. கல#�பனிய�கார#கேளா2 உ0ேள வ;த 

சபாாி, உயர�தி7� அகல�தி7� சராசாி%+ ேமேல. எ2�த எ2�பிேலேய ேக,டா�. 
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“த�பி 1#�தி%க�D, எ� ேப� ெபா�
க�. நீ ந�ம காேலP dனிய� ேத#த�ல 

ெசகர,டாி ேபாF,2%+ நாமிேனஷ� ேபா,=�%கியாேம.” 

 

“ஆமா�. உ,கா�/க அ�ேண.” 

 

“நா� தைலவ�%+ ேபா,= ேபாடற& உன%+� ெதாி5மி�ேல...” 

 

“ஆமா�ேண. ஒ/க�%+ ஒ�தாைசயா...” 

 

“அ&%+ ஒ� சீனிய# இ�%கா�. நீ உ0ேள வ;& 1ேண 1D மாச�தா� 

ஆ+&�பா...” 

 

“இ�%க,2ேம�ேண. பF, இய# பச/க�%+ க,=� கிைடயா&. ஃேப� 

கிைடயா&. 1,ைட� Q:சிகேளாட சகவாச�. இ;த% க,=ட�&%+ ம,2� ஒ� 

நாைள%+ Qக�ப� வர�ேபா+&. அ&%+ 
�னால, அைத� த2%கD�. 

இ&%+�தா�ேண ேபா,= ேபா2ேறா�.” 

 

“அ&%+ சீனிய�/க இ�%ேகா�பா. உன%+ ேவD�னா ஆயிரேமா 

ெர�டாயிரேமா வா/கி%ேகா. வாபஸாயி2.” 

 

“எ��ேண நீ/க... அரசிய� மாதிாி காேலP dனிய� ேத#தைல5� 

அசி/க�ப2�&றீ/க...” 

 

“அ��ற� நீ5� அசி/க�பட ேவ�=யி�%+� க�ணா. நீ வ;& 1D மாச�தா� 

ஆ+&. கWட�ப,2 இட�ைத� பி=:�,2, இ�ப ச,டமா ேப�ேற!” 

 

“இ;த� ப�கைல% கழக� ம,2� இ�லா,டா�, உ/களமாதிாி எ�னமாதிாி 

பி�ப2�த�ப,டவ/க�%+ எ&.ேம கிைட%கா&�) என%+� ெதாி5
�ேண... 
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ஆனா7� ஒ� க,=� ேக,கிற&ல த���ல அ�ேண. வAசக� இ�லாம� ேசா3 

ேபா2றா/க. எ/ேக5� இ�லாத �த;திர� இ/ேக இ�%+&... ஆனா7�...” 

 

“எ�னடா... ெவைளயா2றியா... நா� யா# ெதாி5மா?...” 

 

“நா� யா#) ெதாி5மாடா, பா%a/ல சி�வ# ெமட�F,. சி�வ#னா ெவ0ளி. 

ேகா�2�னா த/க�. உன%+ அ#�த� ெதாி5மாடா...” 

 

தைரயி� ச�பாணிேபால உ,கா#;தி�;த, 
�& ெநAைச நிமி#�தி எ?;தா�. 

[%கலான ேதா0கைள ேலசாE� த,=வி,டா�. அவ� ேபா,ட ச�த�தி� அ;த 

இர�டாவ& மா= மாணவ#க0 B=வி,டா#க0. �ய�� ஜ�ன�� சாE;தப=, 

ேமாவாைய நீ,= நீ,=, க�கைள% +7%கி% +7%கி, ேதாைள ஆ,= ஆ,=� 

ேபசினா�. 

 

“எ�னா/கடா இ&. ேபா,= ேபாடறவைன� ேதா�க=:� 9ர�ைத% கா,டD�. 

=பாசி,ட இழ%க வ:�, ஜூனிய# ஜூனிய#தா�) நி!பி%கD�. இைத வி,2,2, 

வி2தி வி,2 வி2தி வ;& அ=%க வாறீ/கேள, நீ/க ஆ�பிைள/களாடா...” 

 

வி2தி வி,2 வி2தி வ;தவ#க0, திைக�&� ேபானா#க0. அ/ேக B=ய 

ஜூனிய#க�� ெகாதி�& அவ#கைள 
�3ைகயி,டா#க0. ேர%கி/ எ�ற ெபயாி� 

இ&%+ ேமல, இவ/க நார�பா,2%+ டா�F ஆட 
=யா&. டா�ஸு%+ பா,2� 

பாட 
=யா&. இவ)க க���0ளி ெச��0ளி +�&ற&%+ 
க�ைத% ெகா2%க 


=யா&. இவ/க ெசா�னமாதிாி அ;த 
க�ேதாட பF Fடா�2%+� ேபாக 


=யா&. ந2 ரா�திாியில இவ/க கதைவ� த,= ந�ம [%க�ைத% ெக2%க 

விட�படா&. இ&%+ேமல5� இவ)வ�%+ ‘ேநா,F’ எ?தி% ெகா2%க%Bடா&. 

 

அ;த ‘1�3 மாத/க0’, அ/ேகேய அ3ப& மாத/க0 இ�;த&ேபா� உ�,2% 

க,ைடகைள எ2�&% ெகா�டன. &ைட�ப% க,ைடகைள� [%கி% ெகா�டன. 

நிைலைமைய� �ாி;& ெகா�ட மாணவ� தைலவ# ேவ,பாள)�, பல 

‘ெசமFட#’களி� பல பாட/களி� ‘அாிய#Fகைள’ ைவ�தி��பவ)மான 

ெபா�
க�, தன& சகா%கேளா2 ஜகா வா/கிவி,டா�. ஜூனிய#களா�, 
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�யமாியாைத%+: சவா� வ;தி�%கிறேத எ�ற கவைலய�ல. மாணவ#க0 பாட 

வாாியாக� பிாியாம�, ஆ�2 வாாியாக� பிாி;தா�, தா� ெஜயி%க 
=யாம� 

ேபாEவி2ேம எ�ற பய�. பதவி கிைட%க வி�ைலயானா� க,சி%+% ேகாப� வ�ேம 

எ�ற உைள:ச�. அவ#க0 ேபான&�, எ�லா மாணவ#க�� �ய��ைவ �கமாக� 

பா#�தா#க0. அவைன டா%டாிட� B,=%ெகா�2 ேபான அைறவாசிகைள 

விய�ேபா2 பா#�தா#க0. 

 

எ�லா� 
=;&, எ�ேலா�� [/கிவி,டா#க0. சிறி& ேநர� சீனிய#க0 

ஆ5த��ர,சி ெசEய வரலாெம�3, அைத எதி#ேநா%கி உ�ைள% க,ைடகேளா2� 

ஜாெம,ாி பா%Fகேளா2� கா�தி�;த ஜூனிய#க0 அ;த% கைள�பிேலேய உற/கி 

வி,டா#க0. �ய�� +ற,ைட ேபா,2� [/+வதி� அவ� அைற� ேதாழ#க�%+� 

அளவி�லா மகிH:சி. ஆனா7� காைலயி� க�விழி�த 1#�தி5�, 
�&.� 

க,=ைல� பா#�தா#க0. ஒ� மணி ேநரமாE அ/+ மி/+மாE� ேத=� பா#�தா#க0. 

�ய��ைவ% காணவி�ைல. சீனிய#களி� ேவைலயாக இ�%+ேமா... 

--------- 

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    9999    

 

வாH;& ெக,டவ#க0 எ�ப&ேபா�, அவ#க0 ‘ெக,2 வாHகிறவ#க0’ எ�ற 

�&ெமாழியாE ெசா�7� ப=யாE இ�;த& அ;த 92. 

 

சைமயலைற ம,2� பாடாவதி: �வேரா2 நி�க, அத�+ எதி#� திைசயி� �திய 

கா�கிாீ, �வ#களாலான 92. ��றி7� அைட%க�ப,ட பைன ஓைல கா�ப.�, 

அக�ற�ப,2% க�/க� �வ# க�`ரமாE நி�ற&. 
�1�3 அைறகைள% ெகா�ட 

இர�2 ப�தி% க,=ட�. அ;த இர�2� நீ�ட வரா�டாவி� அ�ல& 

தி�ைணயி� 
க/கைள% கா,=% ெகா�=�;தன. 

 

�ய��ைவ, யாேரா உ0ேள ெகா�2 வ;& வி,2 வி,2, வ;த �வ2 ெதாியாம� 

ேபாEவி,டா#க0. அவ� 1�ற= உயர�தி�+ ேம70ள தா#சாவி� ெபA�ேம� 

உ,கா#;தி��பவ#கைள� பா#�தா�. ஒ�வ# பிற%+� ேபாேத 
= 
ைள%காத 

ெமா,ைட. அ3ப& வயதி�%+�. அவர�ேக ஒ� க�`ரமான ‘ப’ வ=வ மீைச%கார 

இைளஞ�. அவ� ப%க�தி� மAச0 
க�ேதா2 B=ய ஒ��தி, வயி3 &��த 

�வாி� சாE;& 1:� வி,2% ெகா�=�;தா0. எதி#��ற நா�கா�யி� அேத வய& 

இைளஞ�. ஆனா7� மீைச ெதாியாத க���. 
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�ய��, 
�ற�தி� நி3�த�ப,ட ேமா,டா# ைப%கி� 
�ப%க 
க�பி� ஒ� 

கரா�ேத%காரனி� உ�வ�பட�ைத ரசி�&� பா#�தா�. ஆ��ள�னா இ�ப=�தா� 

இ�%கD�. இ�லா,டா அ;த ேடவி, மாதிாி இ�%கD�. அேதா இ�%காேன, 

காி1Aசி. 

 

�ய��, கரா�ேத உ�வ�ைத% க�ணி��;&�, ேடவி, உ�வ�ைத மன�தி��;&� 

வி2வி�&% ெகா�ேட, த�ைன ஆ:சாியமாக� பா#�பவ#கைள அகல% க� 

ேபா,2% ேக,டா�. 

 

“இ& ‘Q%க,=’ அ�ணாசல� 92தாேன.” 

 

“ஒ� கால�தி� ‘Q%க,=, Q%க,=’ எ�3 த�ைன இள%காரமாக� ேபசிய ஊேர, 

இ�ேபா& அைத மற;&, ‘வா�தியா# 92’ எ�3� ‘=ரா%ட#கார# 92’ எ�3� பல 

ெகளரவ� ப,ட/கைள வழ/+� ேபா&, �ய��, அ?கி�ேபான Q%கைள% கிள3வ& 

க�2 அ;த ெமா,ைட� தைலவ# ேகாப�பட� ேபானேபா&, ‘பி0ைள�தாE:சி’ 

ேக,டா0. 

 

“யா� நீ/க... எ�ன ேவD�.” 

 

“எ� ேப� �ய��. எ/க அ%கா ேப� மரகத�. ந�லா�ப,= பி0ைளயா� எ/க�பா.” 

 

வா5� வயி3மான அ;த� ெப� ‘வா/க, உ0ள வா/க’ எ�3 Bவியப=ேய 

எ?;தா0. 9,2%+0 எ,=� பா#�& “எ�மா, எ�மா” எ�றா0. பிற+ அவேள 

உ0ேள ேபாE ஒ� நா�கா�ைய எ2�&� ேபா,2, அைத ஒ� 
;தாைனயா� 

&ைட�& வி,டா0. உடேன அவ�, 1�3 ப=களி� 
த� ப= வழியாE ஏறாம� 

எகிறி% +தி�&, அவ0 ேபா,ட நா�கா�யி� உ,கா#;தா�. இத�+0 ஒ� வயதான 

அ�மா0, உ0ளைறயி��;& ெவளி�ப,டா0. ஒ� கால�தி� ேபாட�ப,ட பா�பட% 

காைத அ3�&, க�மைல� ேபா,=�%கலா� எ�பைத அவ0 கா&களி� 

சிைத;&ேபான அ=வார/க0 கா,=ன. எ�ேலா�%+� தி��தி. த�பி%காரேன 



69 

 

இJவள. அழ+ எ�றா�, அ%காைவ� ப�றி% ேக,க ேவ�டா�. ஆனா� 

இவ)%ேக ஒ� த=மா2 வய� இ�%+�. ெபா�D%+ எJவளேவா. கிழவி%கா 

தா� ேபாடற&. ெமா,ைட� தைலவ# ச;ேதக� ேக,டா#. 

 

“த�பி%+ எ�ன வய�?” 

 

“எ/க அ%கா.%+ நா7 வய� கீழ.” 

 

“சாி�பா... +�& மதி�பா எJவள. ேத3�.” 

 

“இ�ப�ெதா�) 
=A� இ�ப�திர�2 பிற%க� ேபா.&... ெந%F, ம�;� 

ெசவ�� சிFட# ெப#�ேட...” 

 

“மாமா.%+ நீ கைடசியில ெசா�ற எ;த எழ.� �ாியல. ஆனா7� பரவாயி�ைல. 

ஆனா�, ேப��ேபா& உட�ைப இ�ப= ஏ� வைள%ேக...” 

 

“நா� வைள%கைல மாமா. அ& தானா வைள5&.” 

 

“எ�ன �0ள அ�ப=� பா%ேக. உ� ம�மக)%+ ெமாத�ல ேமா# ெகா�2வா.” 

 

அ;த�மா, உ0ேள ேபாEவி,டா0. �ய�� த� ப%க� உ0ள நா�கா�யி� இ�%+� 

‘காி 1Aசிைய5�’ எதி#ப%க�& ‘சி2 1Aசிைய5�’ சகி���த�ைமேயா2 பா#�&% 

ெகா�2 அேத சமய� எாி:சலாE% ேக,டா�. 

 

“இவ/க�ல எவ� மா�பி0ைள...” 

 

பி0ைள�தாE:சி, அ�ேபாேத அவ� ைம�&னனாE ஆகிவி,டதாE நிைன�&% 

கி�ட7� ேக�5மாE% ேக,டா0. 

 

“நீ/கேள க�2பி=/க...” 
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�ய��, எதி�� �தி�மாE உ,கா#;தி�;த இர�2 இைளஞ#கைள5� பா#�தா�. 

எவ�� பி=%கவி�ைல. ஒ��த� Bட ‘ஆ��ைளயாE’� ெதாியவி�ைல. ‘எ%கா எ%கா 

இ;த% க�யாண� நட%கா&%கா. நட;தா� கிளி வள#�& Qைன கி,ட 

ெகா2%க&%+ சமான�. ஆல�பழ�ைத அ�ட/கா%கா ெகா�தி,2� ேபாற& 

மாதிாி... Qைனயாயி�;தா க�ல=�ேப�. கா%காவா இ�;தா� ைகைய ஓ/+ேவ�. 

ெர�2ல எைத5ேம ஒ�கி,ட அ�ட விடமா,ேட�.’ 

 

�ய��, த�னிடேம ேப�வ&ேபா� 
ன/கியைத பி0ைள�தாE:சி ரசி�தா0. 

அவ�� அ�ப=�தா�. மா�பி0ைள பி=%கவி�ைலெய�3 தன%+0ேளேய 


�ெப�லா� 
D
D�தவ0. இத�+0 அ;த இைளஞ#க0 இ�வ�� அழ+� 

பாி,ைச%+ அவனிட� மா#% வா/க ஆைச� ப,டவ#களாE ேலசாE: சிாி�தா#க0. 

வா5� வயி3� �திரவிH�தா0. 

 

“ஓ/க ப%க�தில இ�%கவ� எ� சி�ன அ�ண�. இவ� எ/க 9,2%கார�. 

அவ�...” 

 

“ஒ/க அ�பாவா இ�%கD�. இ�ல மாமனாரா இ�%கD�. அ�ேபா மா�பி0ைள 

யா�...” 

 

“ெபாிய�ண�.” 

 

“அEயEேயா. வயசானவேரா...” 

 

“வர�தாேன ேபாறா�... நீ/கேள பா#�&: ெசா�7/க. ஒ/க வயச� பா#�தா�, 

ஒ/க அ%கா.%+� வயசாயி�%+� ேபால� ெதாி5ேத. எ�பா, அ�ணைன% 

B,=,2 வா/கேள�...” 

 

மண�ெப� ேபா� நாண�ப,ட தாE%காாியிடமி�;&, மக0காாி ேமா# ட�ளைர 

வா/கி, �ய��விட� நீ,=னா0. அவ�, அைத% +=�&% ெகா�=�%+� ேபாேத 

அ�பா%கார# ெவளிேய �ற�ப,டா#. த�பி%கார)� Bடேவ ேபானா�. 
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பி0ைள�தாE:சி ��ஷ� காதி� கி�கி�%க, அவ� இ,� ேதாைச வைகயறா%கைள 

வா/கிவர எ?;தா�. அவ)� ேபானபிற+, பி0ைள� தாE:சி%+: �ய�� ப%க�தி� 

நி�க B:சமாக இ�;த&. உ0ேள ேபாEவி,டா0. 

 

�ய��.%+, அ�பேவ மா�பி0ைளைய� பா#%+� ஆவ�. த�பி%கார)%+ 

வயசாவ& ேத3�. அ�ண�கார)%+ அ&Bட� ேதறாேத எ�ப&ேபா� +3%+� 

ெந2%+மாக லா;தினா�. வாச�� ேபாE நி�றா�. ‘யா� அ&. இ;த� ப%கமா 

வாரா0. பFல... ��மா ப%க�&ல இ�;த&%+ ப.� ப�ணினாேள, அவளா, 

அவ0தா�. அேத ெர,ைட� பி�ன�... அேத அ?1Aசி. அவைன� பா#�தப=ேய 

9,2%+0 ^ைழய� ேபான அ;த� ெப�ைண, த�பி%க 
=யாதப= ைகைய% 

+3%காக நீ,=%ெகா�2, �ய�� ஒ� ேக0வி ேக,க� ேபானா�. அவ0, 

ேகாப�ப2வத�+� பதிலாக ச�த நா=க�� அட/கி, சகல நா=க�� ஒ2/கி, 

அவைன� பய�ேதா2 பா#�தா0. 

 

“ஓ/க�%+ இ;த 9டா...” 

 

“ஆமா... இ/ேக எ�ப=...” 

 

“எ/க அ%காைவ�தா�, ஒ/க 9,2 வா�தியா# மைல:சாமி பா�=ய)%+ 
=. 

ெசEதி�%+... ஆனா7� நா� ஓ.ேக. ெசா�னா�தா� க�யாண� நட%+�. 

ஒ/க�%+ அவ� எ�ன ேவD�?” 

 

“Bட�பிற;த அ�ண�...” 

 

“எ�ன� பFல ேபா,2 பாடா�ப2�&னாேர... அவரா... அ�ப= எ�னமா நா� 

ெபாிய த��� ப�ணி,ேட�... எ�ைனேய இ�ப=� ேபா,2 அ=:சவ�, எ/க 

அ%காைவ எ�ப=� ேபா,2 அ=�பாேரா... ஒ/க வாைடேய ேவ�டா�மா... 

ேந�%+ ேநரா ெசா��,ேட ேபாயிட� ேபாேற�...” 

 

அவ0, க�கைள� தாH�தினா0. பி�னா7� 
�னா7� பா#�தா0. ெம0ள  
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வி��பினா0. ரகசிய� ேப�வ&ேபா� ெசா�னா0. 

 

“அவ� எ� அ�ண� இ�ல. எ�ேனாட ‘உ,பி’” 

 

“அ�ப=�னா...” 

 

“இ�ேபா காத�:�,2 அ��றமா க,=%க� ேபாறவ�.” 

 

“அ=�பாவி ெக2�திேய=... ஒ/ க?�&ல, அவ� ைக ேபா2 
�னால உத,2ல 

வாE படலாமா. ஆமா, அ;த� பாவி� பய அ�ப= ரகைள ப�Dனாேன. நீ5� 

‘எ�ணா. எ�ணா’�) ேவச� ேபா,=ேய. பFல ஒ/க ஊ�%கார/க யாராவ& 

பா#�தி�;தா�...” 

 

“பFல யா�� இ�ல�) உ3தி ெசEத பிற+தா� நா� க�&ேன�. அவ�� 

ஹீேராவானா�...” 

 

“ந�ல ம)ஷி நீ. க,=%க� ேபாறவைன, Bசாம த/க:சி�) ெசா�றவ� ஒ� 

நாைள%+ உ�ைன� த/க:சியா ெநன:ேச�) ெசா��ட� ேபாறா�=. 

இனிேமலாவ& அ;த% க?ைத� பயல ‘கa�-சிFட#’) ெசா�ல: ெசா�7. 

aFட# எ�கிற வா#�ைத ெரா�ப� �னிதமான வா#�ைத... எ/க அ�மாவ என%+� 

பி=%கிற&%ேக காரண�, அவ0 எ/க அ%காைவ ெப�தா0 எ�கிற&%கா%�தா�...” 

 

“நீ/க ெசா�றப=ேய ேக%+ேற�... ஆமா� - நீ/க எ&%காக எ� ப%க�&ல வ;& 

உ,கா#;தீ/க...” 

 

“அ&வா... அ& ஒ� ெபாிய கைத. ெசா�னா7� தீரா&. ெசா��5� மாளா&.” 

 

“தய.ெசE& எ�ைன�ப�றி யா# கி,ட.� ெசா�ல�படா&. அ�ண�க0 அ=:ேச 

ெகா�வா/க. அ&%+ 
�னால நா� [%+� ேபா,2: சாக ேவ�=ய& வ��. 

இ&னால ஒ/க அ%கா க�யாண
� நி�)2�...” 
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“கவல�படாேத. கவல�படாேத�மா. நா� 1:� விடமா,ேட�. ெபா�D%+� 

ெபா�D இ;த ஒ�தாைச ெசEயா,டா% Bட எ�ப=?... ஆனா7�, ஒ�ேனாட 

அவ� ந�ல ஆ��ைளயா� ெதாியைல...” 

 

“அ��ற� ேபசி%கலா�. அேதா வாராேன. அவ� தா� எ/க�ண�... ஒ/க 

ம:சா�...” 

 

�ய��, ைம�&னேனா2�, த�பிேயா2� ம�தியி� வ;தவைன� பா#�தா�. பய;த& 

ேபா� இ�ைல. சாியான உயர�. இ��பா� ெச&%க�ப,ட& ேபா�ற உட��, 

வயிேற ெதாியாத வாளி��. எ�லா அவய/க�� தனி�&வ அழேகா2�, ஒ,2 

ெமா�தமான அழேகா2� ‘இ�ேவ3’ விதமாE� ேதா�றினா�. க�Aசிவ��. 

1%+தா� க�ட� மாதிாி. பரவாயி�ைல. தி�W= மாதிாி இ�;&,2� ேபாக,2�. 

�ய��வி� வ�/கால ைம�&ன� அவைன� பா#�&: சிாி�தா�. அவ� ேதாளி� 

ைக ேபா,டப=ேய உ0ேள B,=� ேபானா�. அ�மா விாி�&� ேபா,ட பாயி� 

உ,கா#;தா#க0. க�@ாி%காாி, அவ)%+� தன%+� ச�ப;த� இ�ைல எ�ப& 

ேபா� ேக,டா0. 

 

“நீ/க எ;த காேலP?” அவ� ெபயைர: ெசா�னா�. 

 

“நா)� அ/ேகதா� ப=%ேக�. ெம%கானி%க� இAசினியாி/கி� இர�டாவ& 

வ�ஷ�.” 

 

“நா� எெல%,ரானி% 
த� வ�ஷ�. உ/கைள� பா#%கேவ இ�ைலேய?” 

 

அ�மா%காாி, பி0ைள�தாE:சி மகளி� தைலைய வ�=% ெகா2�தப=, சி�ன 

மகளி� ெப�ைமைய, ெப�ைம பி=படாம� ெசா�னா0. 

 

“எ/க இ;திரா இ�%கிற எடேம ெதாியா&... அJவள. அட%க�. நீ/க ெநென:சி% 

Bட� பா#%க 
=யா&.” 
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“ஆமா. ஆமா. நீ/க ெசா�றப= ெநன:� பா#%க 
=யா&தா�...!” 

 

இ;திரா நக�ைத% க=�தேபா&, ‘பி0ைள�தாE:சி’ �ய��.ட� ேப:�% 

ெகா2�தா0. 

 

“மா�பி0ைள பி=:சி�%+தா.” 

 

“எ�ன ேக0வி ேக,2,U/க... என%ேக ம:சாைன% க,=%கலா� ேபால� 

ேதாD&.” 

 

எ�ேலா��, வயி3 +7/க: சிாி�தா#க0. அதனா� அ=வயி�றி� வ� எ2�த 

பி0ைள�தாE:சி, சிாி�ைப அட%கி%ெகா0ள� ப�ைல 1ட ேவ�=யதாயி�3. 

�ய�� ெபா&�பைடயாE% ேக,டா�. 

 

“ஆமா. க�யாண�ைத எ&%காக 1D மாச� த0ளி� ேபா2றீ/க...” 

 

பி0ைள�தாE:சி, ��ஷைன +3���தனமாE� பா#�&, ‘பதி� ெசா�7/க’ எ�ப& 

மாதிாி எவ�%+� ெதாியாம� ெபாE% ேகாப�ேதா2 அழ+ கா,=யேபா&, வா�தி 

ம:சா� விள%கமளி�தா�. 

 

“�Fட�%+ இ& மாச�... அவளால க�யாண�&%+ வர 
=யா&. அதனால 

+ழ;ைத பிற;த ெர�டாவ& மாச�&ல க�யாண�ைத நட�தலா
�),2 

ெபாியவ/க நி:சய� ெசEதி�%கா/க. ேவற காரண� எ&.� கிைடயா&...” 

 

வா�தியா# ெசா��வி,2 தி2%கி,2: சிாி�தா�. எ�ேலா�� வினாவாக 
க�ைத% 

+வி�தேபா&, அவ�, “+ழ;ைத பிற;த பிற+ க�யாண�) ெசா�ேற� பா�/க” 

எ�3 சிாி�தா�. 

 

�ய��, தன%+ 
�னா� ைவ�த, ப%கடா மசா� வைட� ெபா,டல/கைள  
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ம�றவ#க�%+� பாிமாற� ேபானா�. இத�+0, பி0ைள�தாE:சி, அைத� பி2/கி%  

ெகா�2, எ�ேலா�%+� பாக� பிாிவிைன ெசEதா0. �ய�� அவ�ைற� 

தி�3வி,2 அவசர அவசரமாE எ?;தா�. அவ� ஒயிலாக நி�ற ேதாரைண5�, 

க�கைள: சிமி,=ய வித
�, +ர�� இத
� அ;த% +2�ப�தின�%+ ஒ� 

மாதிாியாக� ப,ட&. ஆனா7� அவைன: K&வாத�ற ‘�பாவி’யாக எ2�&% 

ெகா�டா#க0. தாE%காாிதா� இ;திரா.%+ இவ� ெபா��தமாE இ�%க 

மா,டாேனா எ�3 அ�ேபா& ஆைச�ப,டைத இ�ேபா& ம3 பாிசீலைன ெசEதா0. 

 

�ய��ைவ, எதி#கால ம:சா�காரேன ேப�;& நிைலய� வைர வ;& 

வழிய)�பினா�. அவ� பFa� ஏறிய வித�, மா�பி0ைள%கார)%+ எ�னேவா 

ேபா��;த&. ேயாசி�தா�. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ––––    10101010    

 

�ய�� ப�கைல%கழக வி2தி%+ வ;தேபா& இரவாகிவி,ட&. 1#�தி5� 
�&.� 

அவைன� பைழயப=5� க�2%காம� இ�;தா#க0. இவ�தா� விடவி�ைல. 

 

“எ�னடா ஒ��தி எ/ேக ேபாயி,2 வ�&�) ேக,கிறீ/களாடா... நீ/க 

ஆ��ைள/களாடா...” 

 

“எ�னடா உள3ேற.” 

 

“எ/க அ%கா.%+ நி:சயி:ச மா�பி0ளய� பா#�& வி,2 வேர�. என%ேக அவ� 

ேமல ஒ� ஆைச. அ& காதலா மாறாம� இ�%க ெர�2 காரண� இ�%+.” 

 

“மா�திைர ேவக� 
=A�,2�) நிைன%ேக�. இ�னி%+ இவ)%+ ெர�2 

மா�திைரயா ேபாடD�.” 

 


�& மா�திைரகைள எ2%க� ேபானேபா&, 1#�தி க�தினா�. 
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“பாவி� பயேல. ேபானேத ேபாேன. ெசா��,2� ேபாகலா� இ�ல. உ�னால 

இ�னி%+� ெபாிய ரகைள. சீனிய#க0தா� உ�ைன% கட�தி,2� 

ேபாயி,டா/க�) நா/க உ�,2% க,ைடேயாட ேபாக, அவ/க ைச%கி0 

ெசயிேனாட எதி#%க, கைடசியி� விவகார� ‘ாிஜிF,ரா#’ வைர%+� ேபாயி,2&. 

ேபாMFல ேவற க��ைள�, ெகா2�தி�%+. இ�ேபா உ� ேப� &ைண ேவ;த# 

ேபர விட அதிகமா அ=ப2&... எ�னடா நிைன:�%கி,ேட...” 

 

“ேபாடா கீடா�) டா ேபா,2� ேபசிேன, ப�ல உைட�ேப�டா...” 

 

“நீ ம,2� ேபசலாமாடா...” 

 

“நீ ஆ��ள... டாதா� ேபாடD�.” 

 

“ேடE 
�&. இவ� வாE%+0ள மா�திைரைய� திணிடா. அ�ப�தா� 

த�&���&�) ேபசமா,டா�.” 

 

�ய��வி� வாE%+0 இர�2 மா�திைரக0 உ�,= விட�ப,டன. ஒ� ட�ள# 

த�ணி# நா%+ வழியாக உ��ேடா=ய&. அவைன% க,=�� ப2%க: 

ெசா��வி,2 1#�தி 
�&ேவா2 ப2�&%ெகா�டா�. 

 

எ�ேலா�� [/கிவி,டா#க0. ஒ� ம/கலான விள%+ ம,2� பாதி� [%க�தி� 

எாி;த&. நாEகளி� +ைல��: ச�த�Bட இ�ைல. �ய�� Bட ப2�த 

ேவக�திேலேய [/கிவி,டா�. அைன�&� அட/கி, அைன�& 1:�%க�� Bட 

1#:ைசயான& ேபா�ற ந2நிசி. 

 

�ய��, 9றி,2% க�தினா�. அ;த% க�த��, அவ� அைறவாசிக0 ம,2ம�ல, 

அ;த மா= 
?வதி7மி�;தவ#க0 அவைன ெமாE�& வி,டா#க0. சில பய�க0 

ஜ,=கேளா2Bட வ;தா#க0. �ய��ைவ� பா#�தா#க0. அவ� ைககா�க0 

இ?�தன. நா%+, வாE%+ ெவளிேய5�, உ0ேள5மாE� �ர�2 ெகா�=�;த&. 

ேம� உத2� கீH உத2� ஒ�ைற ஒ�3 ெந�%கின. ப�க�%+ இைடேய அவ� 

நா%+ ெவ,= எ2%க� ேபாவ& ேபா�ற ெந�%க�. க�க0 ெசா�கின. தைல 
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உ��ட&. அவனா� இ�ேபா& B:ச�ட 
=யவி�ைல. ஆனா7� ஏேதா ஒ� 

ச�த�. Qைனயி� கா� நக/களி� சி%கிய அணி� மாதிாியான அவல: ச�த�. 

 

1#�தி5�, 
�&.�, �ய��வி� தைலைய5� கா�கைள5� பி=�&� [%க, 

ம�றவ#க0 அவ� 
&+%+0��, பி�ப%க
� ைககைள: ெசா�கினா#க0. �ய�� 

B:ச�ப,2 ெநளிவ& ேபா��;த&. பிற+ அ;த ெநளிேவ, நிமிர 
=யாம� 

தி�டா=ய&. கா� ைகக0 அ/+ மி/+மாE ெவ,= ெவ,= அவைன: 

�ம;தவ#களி� 
க/களி� ர�த: �வ2கைள ஏ�ப2�தின. 

 

�ய�� கீேழ ெகா�2 வர�ப,டா�. அேநகமாE பிைழ%கமா,டா� எ�ற அ:ச�. 

எ/ேக ேபாவ&? ட.னி� எ;த டா%ட�� இ�%கமா,டா#. டா%ட# 9,ைட% 

க�2பி=%+� 
�ேப உயி# க�2பி=%க 
=யாத இட�தி�+� ேபாEவிடலா�. 

1#�திதா� த,2� த2மாறி: ெசா�னா�. 

 

“ெம=க� காேலP ஹாFட7%+� ேபாகலா�.” 

 

“
=யா&... அJவள. ேபசி,2 எ;த 
க�ேதாட ேபாற&.” 

 

“அ�ேபா உ/க �யமாியாைத%காக இவைன இ/ேகேய சாக வி2றதா?” 

 

மாணவ#களி� வாத� பிரதிவாத/க�%+ இைடேய �ய�� ம��&வ மாணவ# 

வி2தி%+% ெகா�2 ேபாக�ப,டா�. அ/ேக அத,=ய வா,:ேமைன பல +ர�க0 

அத,=ன. உடேன அவ� பய;&ேபாE வி2தி மாணவ# ெசயலாள# ேடவி,=� 

அைறைய% கா,=னா�. Bட� ேபாக உதற�. 

 

ேடவி, அைற 
�னா�, �ய��ைவ� தைரயி� கிட�தினா#க0. மாணவ#களி� 

B:ச��, ேடவி, கத. த,ட�படாமேலேய ெவளிேய வ;தா�. &0ள� &=%க% 

கிட;தவைன� பா#�&% +னி;& நா= பி=�தப=ேய ேக,டா�. 

 

“எ�ப= இ&. ஏதாவ& ம�;& ெகா2�தீ/களா...” 

 

“நீ/க ெசா�ன& மாதிாி டா%ட#கி,ட B,=� ேபாேனா�. ‘=ரா�+ைல’ச#)  
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எ?தி% ெகா2�தா#. ைந,ல ஒ�Dதா� ெகா2%க: ெசா�னா#. நா/க இவ� 

அதிகமா உள3றா�) Bட ஒேர ஒ� மா�திைரைய�தா� ேபா,ேடா�. இ�ப= 

ஆயி,டா�.” 

 

“நா/க எ�ப= எ�ஜினியராக% Bடாேதா, அ�ப= நீ/க�� டா%டராக% Bடா&. ஒ� 

மா�திைரையேய தா/க 
=யா&. இ&ல ேவற ெர�டா. கவைல� படாதீ/க. ஆ� 

சாக� ேபாற& மாதிாி அ;த மா�திைர அட� பி=%+�. ெவ3� மிர,ட� தா�. நாம 

ச�ைட ேபா,ேடாேம, அ�ப= ஒ� ெபாE: ச�ைட. சாி, சாி பிாிFகிாி�ஷைன 

எ/ேக. ஏ� அ�ப= ைகய விாி%கீ/க. ேபாE% ெகா�2 வா/க. நா� கீேழ 

=Fெப�சாி%+� ேபாேற�. அ/க ெகா�2 வ;&2/க. இவ# இ/கய 

இ�%க,2�.” 

 

�ய��ைவ அ/ேக B=ய ம��&வ மாணவ#களிட� ஒ�பைட�&வி,2 சக 

ெபாறியிய� மாணவ#கைள5� அ/ேகேய நி�+�ப= ைகயா,=வி,2, 1#�தி5� 


�&.�, கீேழ இற/கி� த/கள& அைறைய� பா#�& ஓ=னா#க0. ேடவி,2� 

அைற%+0 ேபாE ஒ� சாவிைய எ2�&% ெகா�2 கீேழ ஓ=னா�. கா� மணி 

ேநர�தி� அ;த 1வ�� உ0ேள வ;தா#க0. �ய��.%+ ராஜ ேயாக�. ெபாறியிய� 

மாணவ#க�� ம��&வ மாணவ#க�� ஊசி5� ம�;&� ேபால, மா�திைர5� 

த�ணி�� ேபால ஒ�வேரா2 ஒ�வ# விரவி% கல;&, அவைன ேடவி,=� 

ெவ�ெவ, ெம�ைத% க,=�� கிட�தினா#க0. ைக கா�கைள� பி=�& 

வி,டா#க0. இத�+0 உ0ேள வ;த ேடவி,, அவ� வாE%+0 ஒ� ெபாிய FQைன 

ைவ�&, உத2கைள ஒ,=% ெகா0ளாம� ெசEதா�. பிற+ 
றி. மா�திைரைய 

வாE%+0 ேபா,டா�. இ�ெனா� டா%ட#-மாணவ� அவ� வாE%+0 நிசமாேவ 

பா� வா#�தா�. 

 

காேல கா� மணி ேநர�தி� �ய��.�, அவ� ஆ,ட� ேபா,ட ைக5� கா7� 

அட/கிய&. ெசா�கிய க�க0 �கமாக� பா#�தன. அவ� எ?;தி�%க% Bட� 

ேபானா�. அவைன அைசய விடாம� 
�& பி=�&% ெகா�டேபா&, 1#�தி 

க�தினா�. 

 

“பாவி� பயேல. நீ இனிேம7� இேத மாதிாி ஏதாவ& ஏடாBட� ெசEய�தா� 

ேபாேற. ஒ�ப� எ� அ�பாவி மகன பா#�&%க�பா�) ெசா��,2� ேபானா�. நீ 
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ெச�&%கி�&� ேபானா அவ�%+ நா� எ�ன பதி� ெசா�லD�
�) இ�பேவ 

ெசா��2டா...” 

 

எ�ேலா�� சிாி�தா#க0. ேந�ைறய ச�ைட%கார#க0 இ�ைறய 

ந�ப#களானா#க0. ேடவி,, �ய��வி� இதய�தி� ப%க� FேடதாFேகா�ைப 

ைவ�தா�. பிற+ வயி�றி� ைக ைவ�தா�. பிற+ ேக,டா�. 

 

“த�பி%+ இ�ப எ�ப= இ�%+&...” 

 

�ய��.%+ ெவ,கமாகிவி,ட&. வயி�றி� ப,ட ேடவி,=� ைகைய� பி=�& அ& 

விலகாதப= ைவ�&% ெகா�டா�. நாணி%ேகாணி� ேபசினா�. 

 

“எ�ன� த�பி�) ெசா�லாதீ/க... ேவD�னா ேப� ெசா��% B�பி2/க...” 

 

ேடவி,, உ,பட எ�ேலா�� அவைன அதிசயமாக� பா#�தா#க0. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    11111111    

 

அ;த� ப�கைல% கழக வளாக�தி�, அகில உலகி� ஒ,2 ெமா�தமான 

தைலவிதிைய நி#ணயி%க�ேபாவ& மாதிாியான வா%+� பதி. நட;& 

ெகா�=�;த&. வி�;தின# மாளிைகயி� ஒ� வி.ஐ.பி. அைறயி�, ஒ� வா%+� 

ெப,= ைவ%க�ப,=�;த&. சில# எ2�& எ2�&% ெகா2%க, பல# ம=�& ம=�&� 

ேபா,2% ெகா�=�;தா#க0. ஒJெவா� ேப�பாி7� பதிைன;& மாணவ 

ேவ,பாள#க0. இவ#களி� இ�வ# ெப�க0. 

 

அ;த வி�;தின# வி2தி%+, ெவளிேய ஆ,ேடா%க�� டா%aக�� [0 பர�பின. 

ஒJெவா�றி7� ஏெழ,2 மாணவ வா%காள#க0. சில ேமா,டா# ைப%+க�� 

FB,ட#க�� வா%காள#கைள இற%கி வி,2 அவ#க0 வா%+: சாவ=%+0 

ேபான&� ெகா2�த வா%ைக அ/ேகேய மற�ப& ேபா�, மாயமாE மைற;தன. 

ைச%கி0களி� ஏற: ெசா�னா� எ�ேலா�%+ேம தய%க�. ெகா�2 வ;&வி,ட 

வாகன/க0 மீ�2� வ�� எ�3 வா%களி�தவ#க0 கா�தி�;த ேநர�தி� த/கள& 

அைறக�%+ 1�3 தடைவ ேபாE வி,2 வ;தி�%கலா�. 
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ஒ� வைகயி� இ& வரலா3 காணாத ேத#த�தா�. ெபாறியிய� க�@ாி dனிய� 

ேத#த��, 
தலா�2 1#�தி5�, நா�காவ& ஆ�2 ெச�ல
�&.� 

ெசயலாள�%+� ேபா,=யி2கிறா#க0. ெபா�
க�, தைலவ# பதவி%+�, அவ� 

ப=%+� இ3தி வ+�பிேலேய ப=%+� ஏகா�பர� அேத பதவி%+� ேபா,=யி2 

கிறா#க0. இ& தவிர, இ�)� சில ஜாயி�,, உதவி: ெசயலாள#க0, 

ெபா�ளாள#க0 பதவிக�%+� பல ேபா,=க0. ேர%கி/ ெசEய�ப,ட அைன�& 

மாணவ மாணவிக�� ஒ�3 ேச#;& 1#�தி%+� ெச�ல
�&.%+� 

வா%களி%கிறா#க0 எ�ற நிலைம. ெச�ல
�& ஃைபன� ஆ�2 எ�றா7�, 

ஃைபனான ைபய�. ேர%கி/ ெசEதவ#கைள� த2�தவ�. ஆைகயா� அ& ஒ�ேற, 

அவ)%+ 1ல பலமாக இ�;த&. ெபா�
க)%+, 
?�பய� பி=�த&. 

 

எ/+ பா#�தா7�, ேபாFட# மய/க0. மாய/க0, அ�தைனயி7� ெபா�
க�தி� 

தி�
க� ெபாிதாக.�, அவன& ெச,=� பட/க0 சிறிதாக.� இ�;தன. ஏகா�பர� 

ேகாW=5� �வெரா,=க0 அ=�தி�;தா#க0. சில மி�சார% க�ப/களி7�, 

விைளயா,2 ைமதான/களி7� [%+ ேபாட�ப,டைவ ேபா� ெதா/கின. இ�)� 

சில ேபாFட#க0 எ;த ச�ப;த
� இ�லாத பF நிைலய�தி7�, ெப�க0 

பா�ெட%னி%கி7� ஒ,ட�ப,=�;தன. ேபாFட#க0 எ�றா� சாதாரண 

ேபாFட#க0 அ�ல. ம�= கல#. “�ர,சி� தைலவாி� ஆசி ெப�ற இவ�%+ 

வா%களி5/க0” எ�3 ெபாிய ேவ�2ேகா0. அவர& கால=யி� ேவ,பாள� 

“தமிழின� தைலவாி�” ஆதர. ெப�ற அவ�%+ வா%களி5/க0 எ�3 ஒ� வாசக�. 

கைலஞாி�க� களி��;& ேதா�3� ஒளி%க�ைறகைள ச�ப;த�ப,ட மாணவ-

ேவ,பாள� 
கெம/+� தா/கி%ெகா0வ& ேபா�ற ேபாF, இ& ேபாதாெத�3 

பல# �ேய,ைச 9ர�ப க.�ட#களாக.� ேபா,=%+ நி�றா#க0. இவ#க0 

ேபாFட#க0 ேபாடவி�ைலெய�றா7�, கிேலா கண%கி� &�2�பிர�ர� 

அ:ச=�தி�;தா#க0. ெபா&வாக, மாணவ#க0 க,சி வாாியாக அணி 

பிாி;தி�;தா#க0. தி.
.க, அ.தி.
.க மாணவ#க0 யா�%+ வா%களி�ப& எ�3 

தீ#மானி�& வி,டா#களா�. ஒ��%+ கத#% ைக%+,ைட ைவ�தி�;த 

மாணவ#க0தா�, =��%+ =ர/கா� ேபா,=�%கிறா#களா�. அேநகமாக 

வா%+�பதி. 
=;த ஒ� மணி ேநர�தி�+� பிற+, யா�%+ வா%களி%க ேவ�2� 

எ�3 ஆைண வ;&வி2மா�! 
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அ�தைன ேபாFட#களி7� ப�ேவ3 வா%+3திக0. இ,=�யி� 


�பாிமாண/கைள5� B,ட� ேபாவதாE ெகா0ைக 
ழ%க�. ‘ஆயிர� உ�=/+ 

ஜாதி, ஆயி)� ேபாMF வர எ�ன நீதி’ எ�ற கவி�&வ வாிக0. ‘தனி ஒ�வ)%+ 

பாF இ�ைலெய�றா�, க�@ாிைய எாி�தி2ேவா�’ எ�ற அ#�த�திலான 9ர 

ேகாஷ/க0. பாட ேநர�ைத� பாதி ேநரமாE +ைற%க� ேபாவதாE ஒ� K�ைர. 

வ+�பி�+ இ�தைன நா,க�%+ வ;தா�தா� பாீ,ைச எ?த 
=5� எ�ற க� 

1=� பழ%க�ைத ம� 1ட: ெசEய� ேபாவதாக வா%+3தி. இ�)� ஒ�றி�, 

விைலவாசிைய% +ைற%க� ேபாவதாக.�, ஒ� சபத�. இ;தியா 
?ைம%+மா, 

தமிழக�தி� ம,2மா எ�ப& �ாியவி�ைல. ச�ப;த�ப,டவ#களிட� விள%க� 

ேக,டா�, அ;த% க�@ாி இ�%+� ஊ�%+% +�ப� +�பலாE: ெச�3 

விைலவாசிைய% +ைற�&, அ;த� �ர,சி இ;தியா 
?&� கா,2� தீ ேபா� ப�3� 

எ�3 1%+ வழியான விள%க/க0. எ�லாவ�றி�+� ேமலாக, தாEெமாழி% க�வி 

எ�ற ேபா#ைவயி� தமிைழ� திணி%க அ)மதிேயா� எ�3 K�ைர! 

 

மாணவிக�� சைள%கவி�ைல. மாணவ#களி� ேதா�%+� ேதாளாE 

இய/கினா#க0. சில சீனிய# மாணவிக0, ஜூனிய# மாணவிகைள ெமாப,2களி� 

வ7%க,டாயமாக ஏ�றினா#க0. இ�)� சில#, வா%காள� ெப�கைள ைச%கி0 

ேகாியாி� உ,கார ைவ�&% ெகா�2 அ;த ‘ெவயி,ைட’ சீ,=��;& ஓ,=% 

ெகா�2ேபாக 
=யா& எ�பதா�, ெவ3மேன உ�,=%ெகா�2 ேபானா#க0. 

பதவி எ�றா� ��மாவா? 

 

ஆ/கா/ேக +�ப� +�பலாE மாணவ# B,ட�. ேபராசிாிய#க0 ஒ&/கி நி�3�, 

உதவி� ேபராசிாிய#க0 ஒ&%க�ப,2�, அ;த� ேத#த� தி�விழாைவ ரசி�&% 

ெகா�=�;தா#க0. வாHநாளி� ஒ� தடைவ Bட வா%களி�பதி�ைல எ�3 

க/கண� க,=ய ஒ� சில தா=%கார அறி. ஜீவிக0, அ/ேக நட�பத�+� 

த/க�%+� ச�ப;தமி�ைல எ�ப&ேபா� ஆ/கில இதHகைள� �ர,=% 

ெகா�=�;தா#க0. வா%+� பதி. அைமதியாக நட�பத�+ உ3தி ெசEய 

காவ7%+� ேபா,ட ேபாMFகார#க��, அ/+மி/+மாE பரா%+� பா#�&% 

ெகா�=�;தா#க0. அ;த% க�@ாி%+ ெவளிேய இர�2 க,சி%கார#க0 க�தி5� 

க��மாக ேசாடா.� பா,=7மாக ஆய�த நிைலயி� நி�றா#க0. 
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ஒ� மாணவ� ப,டாள�, இைச% க�விகேளா2 பா=%ெகா�2, வி2திகளி� 

இ�)� [/கி% ெகா�=�%+� மாணவ மாணவிய�%+� தி��ப0ளி எ?:சி 

பா=ய&. ஒ��தனிட� உ2%+, ஒ��தியிட� கAசிரா% க,ைட, இ�ெனா��த� 

ஜா�ரா. ஜா�சி, க�ணகி, இளவரசி ேபா�ற ெப� வி2திகளி� ‘வா/க�மா 

ேவா,2� ேபாட’ எ�3 ஒ� ைபய� 
த� தடைவயாக மாியாைதேயா2 

பா=யேபா&, சில ெப�க0 மா= 
ைன%+ வ;& “நா/க எ�ன கிழவிகளா, 

அ�மாவா�. அ�மா. இ;த ல,சண�&ல ஒ/க�%+ ேவா,2 ேவற ேபாடDமா” 

எ�3 ேக,2வி,2 உ0ேள ேபாE வி,டா#க0. 

 

இ;த% ேகளி%ைக%+ ம3ப%க�, ஒ� தர�� மாணவ#க0 ஒ� ெலத# ைப� கவைர 

ஒJெவா�வ�%+� ெகா2�தா#க0. +ைற;த& 
�ப& !பாE ெவ3� ைப� கவ#. 

அச� காகித� ேபா�ற நிற�. உ0ேள ெவ�ெவ, &ணி வியாபி%க அத� இ� 

ப%க
� இர�2 ெர%a� கவ#க0. இர�=7�, ஒ� ேபனா, ஒ� +றி��� ��தக�, 

‘தைலவனி�’ பட�. இேதேபா�, இ�ெனா� தர�� ஓைச�படாம� 

ஒJெவா�வ�%+� ஒ� ‘கவ#’ ெகா2�த&. அ&%+0�� பண�ேதா2 ேச#;த 

இ�ெனா� தைலவனி� பட�. ெப��பாலான மாணவ#க0 ஒ�ைற வா/கி 

அைற%+0 ேபாE ைவ�& வி,2, அ2�த தர�பி��;& அைத5� வா/கி% 

ெகா�டா#க0. தைலவ�களி� பட�ைத% கிழி�&� ேபாட மற%கவி�ைல. 

 

இ;த அம#%கள�தி�, �ய�� 7/கிைய% க,=% ெகா�ேட அ/+மி/+மாE 

அைல;தா�. அவ� க�க0 ேடவி,ைட� ேத=% ெகா�=�;தன. க�கைள% 

கா�க0 பி�ப�றின. அ�றிர. ைககா� ெவ,=ய பிற+, அவ� மா�திைரகைள 

9சிெயறி;& வி,டா�. இ�3� வழ%க� ேபா� அவ)0 ஒ� கல%க�. ஒ� ஆைச 

நிராைசயான& ேபா�ற விர%தி. 1#�தி5� 
�&.� ேத#த� கேளபர�தி� 

அவைன% க�2 ெகா0ளவி�ைல. 

 

தனி�& விட�ப,ட �ய��, ேக,பா�� ேமE� பா�� இ�லாம� ம��&வ மாணவ# 

வி2தி� ப%க� ேபானா�. ேடவி,=ட�, தன& ஆைசகைள5� நிராைசகைள5� 

ெகா,=� தீ#%க ேவ�2ெம�ற ஒ� ஆவ�. ஆனா�, அவ� ேபான இட�திேலா 

யா�மி�ைல. எ�ேலா�� ேவ=%ைக பா#%க� ேபாEவி,டா#க0. ேடவி,2� ஒ� 
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சிறிய +?.� ேத#த�� வ�
ைற ஏ�ப,டா� 
த7தவி ெசEவத�+ ஏேதா 

=Aச�� பA�� வா/க� ேபாEவி,டதாக, �ய�� விசாாி�தேபா&, ஒ��த� 

ெசா�னா�. உ�ைமேயா, ெபாEேயா... கி�டேலா... 

 

�ய��, அ/+� இ/+மாE ெவ��2 ெவ��2 நட;தா�. ேடவி,ைட� பா#%க 


=யாம� ேபான&, அவ� கா�கைள� தி�%கிவி,ட&. நர��கைள 
2%கி 

வி,ட&. அ/+மி/+மாE� பதிைன;& கிேலா மீ,ட# [ர�ைத ஒ� கிேலா மீ,ட# 

ப+தி%+0ேளேய ��றி வி,டா�. ஒ� வி2தி வழிேய த� பா,2%+ நட;தா�. 

அ�ேபா& FB,டாி� க���% க�ணா= ேபா,ட ஒ��தி இ� கா�கைள5� 

இ�ப%க
� பர�பி தைரயி� ஊ�றி%ெகா�2 ‘வா%களி%காதவ#க0 வரலா� 

வரலா�’ எ�3 ஏல%காாி ேபா� 1�3 தடைவ க�தினா0. க���% க�ணா= 

ேபா,2 ெப� ெரள=ேபா� ேதா�றிய அவைள� பா#�&வி,2� பல மாணவிக0 

த�த� அைறகைளேய, �ய:சிைறகளாக மா�றி% ெகா�டா#க0. 

 

�ய�� ேயாசி�தா�. அவ)� ேவா,2� ேபாடDேம... 1#�திைய ெஜயி%க 

ைவ%கDேம. எ�பா=. எ�னமா கா7 வ�%+&. அவர இ&%+ ேமல ேத= நட%க 


=யா&�மா... 

 

�ய��, அ;த FB,ட#காாியிட� ேநாிைடயாக� ேபானா�. அவ0 ேவ3 எ/ேகேயா 

பா#�&% ெகா� =�;தேபா&, இவ�, அ;த FB,டாி� பி� இ�%ைகயி� ப,2� 

படாம7�, உ,கா#;தப=ேய அவளிட� ெகAசி% ேக,டா�. 

 

“நா)� ேவா,2� ேபாடD�... வா%+: சாவ=ல எ�ைன இற%கி2றியா அ%கா...” 

 

அவ�%+ அவ� அ�ப= ெந�%கிய=�& அம#;ததி� பாதி% ேகாப�. அ%கா 

எ�றைழ�ததி� மீதி% ேகாப�. கி�ட� ெசEகிறா�. கலா,டா ப�ண 

வ;தி�%கிறா�. இவைன விட�படா&. எ�ைன யா��) ெநைன:�%கி,டா�... 

 

அவ0, +Eேயா 
ைறேயா எ�3 B�பா2 ேபாட வி�ைல. நிதானமாக 

இற/கினா0. FB,ட�%+ Fடா�, ேபா,டா0. வல&கா� ெச��ைப% 

கழ�றினா0. அவ� தைலயி7� 
க�தி7� மாறி மாறி அ=�தா0. வி2தி� 

ெப�க�%+ இ&ல ெபா3%க வி�ைல. கீேழ ஒ= வ;தா#க0. இத�+0 �ய�� எ;த 
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ெசாரைண5� இ�லாம�, “எ&%காக அ%கா அ=%ேக. அ�ப= எ�ன�த நா� ெபாிசா 

ேக,2,ேட�. கா7 வ�%ேக�)தாேன ேக,ேட�” எ�3 க� கல/க% ேக,2% 

ெகா�=�;தா�. 

 

இத�+0, +�ப� B=வி,ட&. வா%களி%க� ேபானவ#க0Bட அ&தா� சா%+ 

எ�3 தி��பிவி,டா#க0. ெபா�
க)�, ரதகஜ, &ரக பதாதிகேளா2 அ/ேக 

வ;தா�. �ய��ைவ உ�3� பா#�தா�. இவ� 1#�தியி� ஆ0. @�� பய� 

எ�றா7�, அ�ைற%+ அவமான�ப2�ப= ேபசியவ�. விட�படா&. எ�லா� 

பய�வ�� நம%+ ேவா,2� ேபா2�ப=யா ெசE&டD�. இ& ஒ� ெச�a,=J 

இWd. நிைறய ேவா,2% கிைட%+�. 

 

ெபா�
க�, ��திசா�. �ய��ைவ அ=�தா� தாE%+ல� அவ� ப%க� ேபாEவி2� 

எ�3 ெதாி;& ைவ�தவ�. இ�)� இ;த% +ல� ெப�மளவி� வா%களி%க� 

ேபாகாம� வ�பள;& ெகா�=��ப& அவ)%+� ெதாி5�. ஆைகயா� �ய��வி� 

ேதாளி� ஒ� ைகைய� ேபா,2% ெகா�ேட, நிதானமாக% ேக,டா�. 

 

“ஏ�டா. நீ 
ைள:� 1D எல விடேல. மீைச Bட ெமாைள%கல. அ�ப=யி�;&� 

இ�ப= நட;&%கிேற. ேல=Fனா ஒன%+ அJவள. ேகவலமா� ேபா:� இ��யா. 

இ& எ�ன அெமாி%கா�) ெநைன:சியா. க�ணகி பிற;த நா2டா. ஒன%+ 

எJவள. ைதாிய� இ�;தா� அவ/கைள இ�ப= இ�சி�ேப. என%+� ெதாி5�டா. 

சீனிய# மாணவிக0, ஒ� 1#�தி%+ ேவா,2� ேபாட மா,டா/க�) ெதாிA�, நீ 

ேவD�ேன இ/க வ;&, கலா,டா ெசE5ேற. எ�னடா ெநைன:�%கி,ேட...” 

 

�ய��, எ&.� நிைன%காம� ��மா நி�றேபா&, 
�&.� 1#�தி5� அ/ேக ஓ= 

வ;தா#க0. 1#�தி, ெபா�
க�தி� ேமாவாைய� பி=�&% ெகாAசியப=ேய “இவ� 

@� அ�ேண. ஒ/க�%ேக ெதாி5�. விக�ப� இ�லாம� நட;தி��பா�... நா� 

அவ/ககி,ட ம�னி��% ேக,க: ெசா�ேற� அ�ேண. ேடE �ய��. அறி. 

ெக,டவேன. அவ/ககி,ட ம�னி��% ேக�டா” எ�3 க�தினா�. 

 

�ய��.�, அவளிட� ம�னி��% ேக,பத�காக 
க�ைத% +ைழ�தா�. அவ�� 

அைத ஏ�3% ெகா0ள� ேபாகிறவ0 ேபா� ைகயி��;த ‘ஒ�ைற: சில�ைப%’ கீேழ 
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ேபா,டா0. தாE%+ல�, ஏ�ெகனேவ ேப# வா/கிய �ய��ைவ, க�ைணேயா2 

பா#�த&. அ;த% க�ைண 1#�தி%+ ஆதரவாக% ைககளி� வ;&விட% Bடாேத 

எ�3 எ:சாி%ைகயான ெபா�
க�, ஒ� �கா#� ப,=யைலேய அ2%கினா�. 

 

“இ;த மாதிாி ேவற எ/கேயா , ேலUFகி,ட கலா,டா ப�ண நீ ேபாயி�%கிேற. ஒ� 

ேப,: பச/க எ�னடா�னா, நா/க0 - சீனிய#க0 ஒ�ைன% கட�&னதா �கா# 

ெகா2%கிறா�க0. நீ எ�னடா�னா�, அ�ைற%+ அ;த எ�.பி.பி.எF. ெப�ண 

ெமாலF, ெசEய� ேபாேன. இ�னி%+ எ�னடா�னா, இ;த பிரமிளாகி,ட வ�� 

ெசE5ேற. இ&ல நீ ம,2� ச�ப;த� படலடா. சீனிய#க�%+ எதிரா ஒ� ெபாிய 

தி,டமி,ட சதிேய இ�%+&!” 

 

ெபா�
க�, தன& ப%க�தி��;த மாணவ#கைள% க�ண=�தா�. உடேன 

எ�ேலா�� B:ச�,டன#. 1#�தியா� இ�ேபா& ெசEவத�+ ஏ&மி�ைல. அ;த 

வளாகேம அலறிய&. ெவளிேய நி�ற அரசிய�வாதிக0 பாதி[ர� வ;&வி,டா#க0. 

இத�+0 ேபாMஸா# உஷாரானா#க0. ஒ� ப+தியின# அரசிய�வாதிகைள% 

ெகAசி% ெகா�=�;தேபா&, இ�ெனா� ப+தியின# அ;த அடாவ= இட�தி�+� 

ேபானா#க0. ேபாMF இ�Fெப%ட# ைம%கி� எ/ேகேயா ேபசிவி,2 அ/ேக 

தனி�& வ;தா#. 

 

“நீ/க�லா� FTட�,F. எ�ன நட;த&�) அைமதியா ெசா�7/க.” 

 

பிரமிளா ெசா�வத�+ 
�ேப, ெபா�
க�, ெபாறி;& த0ளினா�. 

 

“நா/க சீனிய�/க, சா#. சீனிய#க0 
க�&ல காி QசD�ேன ெகா�� 
ைள%காத 

பச/க�லா� தி,டமி,2 இ;த �ய��ைவ. எ/க�%ேக சீனியரான இவ/கள-இ;த 

பிரமிளாைவ ெமாலF, ெசEய அ)�பியி�%கா/க. ஏ�ெகனேவ இவ� ஒ� 

ஏடாBட�. ேலUFகி,ட த��;தவ3மா நட%கிறவ�.” 

 

“எ�ன�பா ெபா�லாத த��. அச� @ச�. ேவா,2� ேபாட FB,ட#ல 

ஏறி%க,2மா�) ேக,=�%கா�. இத� ேபாE ஒ� ெபாிய விஷயமா...” 
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“இ& ெபாிய விஷயமி��யா. இ�னி%+ FB,ட#ல ஏ3ேற�) ேக,டா�.  

நாைள%+ ேர� ப�ேற�பா�. இ& எ�ன காேலஜா, இ�ல இவ� அ�ப� 9,2 

அ;த��ரமா... எ�னEயா ேபச வ;தி,ேட.” 

 

இ�Fெப%ட#, ேர� எ�ற வா#�ைதைய% ேக,ட உடேனேய பய;&வி,டா#. 

ெகAசேலா2 ேபசினா#. 

 

“இ�னி%+ அ=:�%+9/க... நாைள%+ B=%+9/க; வா/க ாிஜிF,ரா#கி,டேய 

ேபாேவா�. அவேர விசாாி%க,2�. அ�லா�� அெச�பளி Bடா&. மாணவ# 

தைலவ#க��, ேமட
� இ;த 7/கி� ைபய)� வ;தா� ேபா&�.” 

 

இ�Fெப%ட#, மி2%காக நட;தா#. எ�ேலா�� த/கைள� தைலவ#களாE 

அ)மானி�&, அவ# பி�னா� ேபானா#க0. பிரமிளா தய/கினா0. ெபா� 
க� 

உ�,=ய உ�,ட�� ேலசாE �ண/கினா0. உடேன ‘ந�லா மா,=%க,2�’ எ�3 

நிைன�ப&ேபா� நாைல;& ெப�க0 அவ0 
&ைக� பி=�&� த0ளி வி,டா#க0. 

ஆனா7� B,ட�தி� பாதி கா� வ��& இைடயி� நி�ற&. 1#�தி5� 
�&.� 

Bடேவ ேபானா#க0. �ய��வி�+ எைதேயா ெசா��% ெகா2�&% ெகா�2 

ேபானா#க0. ாிஜிF,ரா# எ�கிற பதிவாள# இ�Fெப%ட�ட� வ;த மாணவ 

மாணவிகைள எ?;& நி�3 வரேவ�றா#. ஏ�ெகனேவ நட;த விவர/கைள பிd� - 

ஒ�ற#க0 1ல� ெதாி;& ைவ�தி�;த அவ#, எ&.� ெதாியாத& ேபா� ‘வா, ேக� 

ஐ 2 பா# d’ எ�3 வினவிவி,2, ேசாபா ெச,ைட% ைககா,=னா#. அவ�� 

உ,கா#;தா#. ெபா�
க�, தா� ேப�வ&, அ/ேக ம,2ம�ல, வா%+� பதி.%+: 

ெச�கிறவ#க�%+� ேக,கேவ�2� எ�ப& ேபா� க�தினா�. 

 

“சா#. இவ� ேல��ப,டவ� இ�ல சா#. இ;த� பிரமிளாைவ ெமாலF, ெசEய 


ய�சி ெசEதி�%கிறா� சா#. ந�ல ேவள, நா/க ேபாE இவ/கைள% 

கா�பா�&ேனா� சா#. இவ/க அ�பா ெம,ராFல ெசகர,ேடாிய,ல க�வி 

இலாகாவிேல ெட�= ெசகர,டாி சா#.” 

 

இ�ேபா&, பதிவாள#, பிரமிளாைவ: சிறி& பய�ேதா2 பா#�தா#. அ�ப= பய� ஏற 

ஏற, �ய��ைவ� பய
3�&வ& ேபா� பா#�தா#. ெபா�
க�, U�பாைய� த,=�  
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த,=� ேபசினா�. 

 

“இ�னி%+ ெமாலF, ெசEதா�. நாைள%+ ேர� ெசEவா�. ஒ/க டா,ட#Bட 

இ/கதா� ஸா# ப=%கா/க.” 

 

பதிவாள�%+: ��%ெக�ற&. ‘சீ%கிர� 
=%கD�. இ�லா,= இ;த� 

ெபா�
க�, அ�மா, பா,= எ�ேலாைர5� இ?�பா�!’ 

 

“யா�� ச�ப;த� இ�லாத விஷய� ேபச�படா&. ைம =ய# ய/ேம�. எ&%காக 

அ�பா இ�ப= நட;&% கி,ேட. ப=%க வ;தியா இ�ல பி=%க வ;தியா...” 

 

�ய��, பதிவாளைரேய பா#�தா�. எ�ன�ைத ெசா�வ&, எ�ப=: ெசா�வ&? 

ேடவி,... ேடவி,... நீ/க எ/க ேபாயி,U/க ேடவி,... நீ/கதா� எ�ைன% 

கா�பா�த)�! உடேன வா/க ேடவி,... 

 

“ைம ய/ேம�. விவகார� ேபாMF ேகஸாகாம� இ�%க&%காவ& நீ ஏ� இ;த 

இ�ேனாச�, ைச�ைட ெமா�F, ெசEேத�) ெசா�றியா�பா...” 

 

+,ைட5� த,ைட5மான பதிவாளைர� பா#�&, �ய�� அ?தா�. 1#�தி5� 


�&.� அவைன உ7%கினா#க0. வாைய 1=னா#க0. இ�Fெப%ட�%+� பதி 

வாள�%+� பாி.ண#. ஏ�ப2வைத dகி�&% ெகா�ட ெபா�
க�, ேமைட� 

ேப:சாளியானா�. 

 

“இவ� ��மா ந=%கா� சா#... ேபானவார� ஒ� ெம=க� ேக#� கி,ட.� 


ைறேகடா நட;தா� சா#. இவனால ஒ� ெபாிய ச�ைடேய வர இ�;த& சா#. 

இவனால எ/க ெபாறியிய� மாணவ# ச
தாய�&%ேக அவமான� சா#.” 

 

“அ�ப=யா ைம ய/கேம�...” 

 

�ய��, அாி:ச;திர� மாதிாி தைலயா,=னா�. இத�+ேம� 1#�தியா� ெபா3%க  
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=யவி�ைல. 
�& ேவ3 அவ� 
&ைக% கி0ளிவி,டா�. 

 

“சா#. சா#. இவ� மனநிைல சாியி�லாதவ� சா#. ேபானவார� ைச%யா,ாிF, கி,ட 

Bட B,=,2� ேபாேனா� சா#. மன� ��தமானவ� சா#.” 

 

“��திசா�யான ேபா%கிாிய விட, ��தமான 
,டா0 அபாயமானவ�) உன%+� 

ெதாி5மா ய/ ேம�. நீ இ&ல தைலயிடாேத. ைம =ய# ைச�,. உ� ேப� 

எ�ன�மா... எ�ன நட;த&�மா...” 

 

பிரமிளா அ?தா0. அவ0 அ=�த இட�திேலேய, சில ெப�க0 �ய�� மனேநாயாளி 

எ�3 அவ0 காைத% க=�தா#க0. அ�ப=�ப,ட ஒ�வைன, இ�ப=: ெசE& 

வி,ேடாேம எ�3 மனவாைதயி� அ?தா0. வி,22/க சா# எ�3Bட ெசா�ல� 

ேபானா0. ஆனா� இ�ேபா& கைடசியாக அவ# ேச#;தி�%+� ெபா�
க�ைத� 

பா#�தா0. அ;த 
க� இ3கி% கிட;த&. அவளா� அழ�தா� 
=;த&. ேபச 


=யவி�ைல. இ;த அ?ைகையேய, பதிவாள��, இ�Fெப%ட��, �ய��.%+ 

எதிரான ஒ� சா,சியமாக எ2�&% ெகா�டா#க0. ெபா�
க�, அவ�%+� 

பிரதிநிதியாக� ேபசினா�. 

 

“ஒ�வ# ெசய�ப,டா�தா� மதி�`2 ெசEய�ப2கிறா#. ேநா%க/களா� அ�ல... 

ஆg�... நா, இ�ெட�ஷ�... நாைள%ேக இவ� ஒ� ெப�ைண ேர� 

ெசEயலா�. த,=% ேக,கிற, எ�ைன மாதிாி ஆ,கைள ெகாைலBட: ெசEயலா�. 

மனநிைல சாியி�ல�) அ�ேபா ெசா�ல 
=5மா. அேதாட பிரமிளா ேலா%க� 

ேக#0. அவ/க க�dனி,= இ;த ட.னி� அதிக�. நாைள%ேக கதவைட�� ெசEதா� 

ந�ம காேலஜு%+ ெக,ட ேப� இ��யா. ஒ� ெப�ைண மானப/க� 

ப2�&ணவ)%+ பதிவாளரான நீ/க எ�ன த�டைன ெகா2%க� ேபாறீ/க?” 

 

இ�Fெப%ட# நிமி#;தா# - தா� ஏ� தீ#மானி%க% Bடா& எ�ப&ேபா�. அேதா2 

கதவைட�� நட;தா� 
த� சFெப�, அவ#தா�. பதிவாளாிட� நாK%காக ேபச� 

ேபானவ# தி2%கி,2 எ?;தா#. ஒ� ச�d, அ=�தா#. அைத ஏ�3%ெகா�ேட 

உ0ேள வ;த =.எF.பி ாிஜிF,ராைர� பா#�& வண%க� ேபாடாமேல தன& 

வ�ைகயி� ேநா%க�ைத% +றி�பி,டா#. 
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“இ;த� ெப�தா� ெமாலF, ஆன ெபா�D இ��யா? இவ/கள ெம=க�  

ெடF2%+ அ)�பD�.” 

 

இ�ேபா& 
�& +
றினா�. 

 

“இ& லா%க� இ�ல சா#. காேலP.” 

 

“நீ யா�டா ெகா�ப�... யா#கி,ட ேபசேறா�) நிைன�&� ேப�... இ�Fெப%ட#... 

இவ)%+ ஒ� ேடாசிய# ேபா2...” 

 

“எF சா#... இ�மீ=ய,� சா#...” 

 


�&வி� வாைய 1#�தி 1=%ெகா�டா�. �ய�� எ&.ேம நட%காத& ேபா� 

அ�ப=ேய நி�றா�. பிரமிளா தன%காக அ?தா0. �ய��வி�காக அ?தா0. ஒ� 


ர,2� பயைல - ஒ� த;திர%காரைன 
�பி� ேயாசி%காம� அவேன கதிெய�3 

ஆகிவி,ேடாேம எ�3 
�ெப�� அ?ைகயாE அ?தா0. அ;த அ?ைகயா� 

ேகாப�ப,ட =.எF.பி. �ய��ைவ 
ைற�தா#. விவகார�ைத% ைகவிட வி��பிய 

பதிவாள#, இ�ேபா& அ& ைகைய வி,ேட ேபா+� நிைல%+ வ;தைத உண#;& ஒ� 

தா�கா�க� தீ#�� வழ/கினா#. 

 

“�ய�� இF சFெப�ட, ைர, ெநள. ைந,ல ைவF-சா�சலர க�ச�, ெசE&. 

ேம�ெகா�2 எ�ன ஆg� எ2%கDேமா அைத எ2�ேபா�!” 

 

ெபா�
க�, ஏ�ெகனேவ க,சி 1ல� பாி:சய�ப,ட =.எF.பி.யிட� 

கி�கி��&வி,2 
ழ/கினா�. 

 

“இவைன ேபாMFல ஒ�பைட5/க சா#. இவ)%+� பி�னால ஒ� ெபாிய கிாிமின� 

ேக/ேக இ�%+&... ேபாMஸாலதா� இைத% க�2பி=%க 
=5�.” 

 

“நீ நிைன%கறைதவிட பலமான ஆg� Bட நி#வாக� எ2%கலா�. ந�தி/ இF  

!�, அ.,. 9.சி. வர,2�. இ;தா�பா ைம =ய# ய/ெம� �ய��, நீ இனிேம�  
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வ+��%+� ேபாக�படா&.” 

 

பதிவாள# தீ#�பளி�& வி,2, அ& அ�ேபாைத%+ 
=;த விவகார� ேபா� 

எ?;தா#. அ�ேபா&, எF.பி. உ0ேள வ;தா#. 

----------- 

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    12121212    

 

�ய��, உட��� உண#.� ஒ�ைற ஒ�3 சிைறெய2�த& ேபா� 
ட/கி% 

கிட;தா�. 

 

அ;த அைற%+0 
ட/கி இர�2 நா,களாகி வி,டன. அவ� சா�பிட% Bட 

ெமFஸு%+� ேபாக ம3�தா�. 1#�தி5�, 
�&.�தா�, ேவளா ேவைள%+ 

அவ#கேள ெமFa��;& உண.� ெபா,டல/கைள: சிைற�ப2�தி% ெகா�2 

வ;தா#க0. 1#�தி ெசயலாள# ேத#த�� ெவ�றி ெப�3 வி,டதா� அ;த� 

பதவிைய: �ய��.%+ ஆதரவாக� பய�ப2�தி� பா#�தா�. ெஹ:ேசா=ைய - 

அதாவ& ெபாறியிய� &ைறயி� மி�னD� பிாி.� தைலவரான - ெஹ, ஆ� த 

=பா#,ெம�ைட� பா#�தா�. அவ# ைககைள ேமேல [%கி% கா,=னா#. எ&.� 

ேபசாம� அவ# அ�ப=: ெசEத&, விஷய� தைல%+ேம� ேபாEவி,ட& எ�3 

அ#�த�ப2�&வதா, இ�ைல, �ய��ைவ% கட.0தா� கா�பா�ற ேவ�2� எ�3 

எ2�&% ெகா0வதா எ�3 �ாியாம� விழி�த 1#�தி, பிற+ இர�2� ஒ�3தா� 

எ�ப&ேபா� பதிவாளைர� பா#�தா�. அவ�� “இ& தனி�ப,ட விவகார�” எ�3 

ெபா&�பைடயாக: ெசா��வி,டா#. அ�ேபா& B,2: ெசயலாள# பதவி%+� 

ேபா,= ேபா,2 நா�+ வா%+களி� ேதா�வி5�ற ராம�/க� ஒ� ேயாசைன 

ெசா�னா�. சீனிய#க0, த�ைன ேர%கி/ ெசE& ெசEேத தன& மன நிைல 

பாதி%க�ப,டதாE, �ய��ேவ &ைணேவ;த�%+ ஒ� ம)% ெகா2%க ேவ�2� 

எ�றா�. இ;த ம)ைவ5� மீறி நி#வாக� நடவ=%ைக எ2�தா�, ேவைல 

நி3�த�தி� ஈ2படலா� எ�றா�. அவேன ஒ� ம)ைவ எ?தி% ெகா2�தேபா& 

�ய�� அதி� ைகெய?�&� ேபாட ம3�&வி,டா�. “உ�ைமைய மைற:� நா� 

ப2ற பா2 ேபா&�. ெபாE ேவற ேபசDமா” எ�3 ெசா�ன& ம,2ம�லாம� அ;த 

ம)% காகித�ைத% கிழி�&� ேபா,டா�. அவ� த/கைளேய அ�ப=% கிழி�&� 

ேபா,2 வி,டதாக பல 
தலா�2 மாணவ#க0 நிைன�& ஒ&/கி% ெகா�டா#க0. 

இ�ேபா& அவ� இ�வ# தவி#�& எ�ேலாரா7� ைகவிட�ப,டவனாகி வி,டா�. 
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�வாி� சாE;& �ரைண ெக,2 உட�பி� ஒ� சி3 அைச.Bட இ�லாம� 

இ�;தவைன ஒ�வ# உ0ேள வ;& உ7%கினா#. கா%கி dனிபார� ேபா,=�;த 

அ;த நா�ப& வய&%கார�%+% ைகயி� ல�தியி�ைல. 

 

“ஓ/க ேப�தாேன �ய��. ாிஜிFதிரா# ைகேயா2 B,=,2 வர: ெசா�னா#. 

எ?;தி�/க...” �ய��, அ�ப=ேய எ?;& அவ�ட� அ�ப=ேய �ற�ப,டா�. அவ# 

பரபர��% +ர�� ேக,டா#. 

 

“7/கிேயாட வாறீ/க...” 

 

“ஆமா.... ேசைல இ�ல...” 

 

�ய��, சிறி& [ர� நட;& இைடயி� நி�3 அவைர� தி��பி� பா#�தா�. 

&ைணேவ;த�%+ அ2�த ப=யாக உ0ள ஆனான�ப,ட ாிஜிF,ரா# கி,டேவ 

இ�ப= வ�கிற இ;த ர.= அ;த� ெப�ணிட� ‘அ�ப=�தா�’ நட;தி��பா� 

எ�3�, அவ0 தா� க�பழி�ைப ெவளிேய ெசா�� அவமான�பட வி��பவி�ைல 

எ�3� நிைன�&%ெகா�டா#. ஆைகயா� அவ)%+� பி�னா� இைடெவளி 

ெகா2�ேத எ:சாி%ைகயாE நட;தா#. ‘இ;த மாதிாி பச/க இ2��ல பி:�வா 

இ�;தா7� இ�%+�.’ 

 

�ய��, வி2தி% க,=ட�தி��;& வி2ப,2 மாணவ# Q/கா வழியாE நட;&� 

கட;&� வி�;தின# இ�ல� 
�னா� நி�3 ‘எ/ேக ேபாக ேவ�2�’ எ�ப& 

ேபா� ெதாைலவி� வ;தவைர� பா#�தா�. அவ#, பதிவாள�%+%Bட% ெகா2%காத 

அ�தைன பய ப%திைய5� அவனிட� கா,=, அ;த இட�ைத5� கா,=, பிற+ ேவக 

ேவகமாE ஓ=வ;& அவ)%+ 
�னா� ேபானா#. இ��ைபவிட வ7வான&ேபா� 

ேதா�றிய ேத%+மர மா=�ப= வழியாE நட�ப& ெதாியாம� நட;&, �ய�� 

பதிவாள# அைற%+0 ^ைழ;த ேபா& அ;த� பதிவாள#, அவ� 7/கிைய� பா#�& 

ேலசாE தி2%கி,ட&ேபா�, ேப�ப# ெவயி,ைட எ2�தா#. பிற+ 
�னா� இ�;த 

இ�வாிட� ஏேதா ெசா�ல, ஆ3
க�பா�= தி��பினா�. பி0ைளயா# அைசயா& 
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இ�;தா#. அவ#கைள� பா#�&வி,ட �ய��.�, அ�ண� ப%க�தி� ேபாE 

நி�றா�. அவ� க�கல/க �ய��வி� ைககைள� பி=�தா�. பி0ைளயாேரா, 

அவ� அ/ேக இ�லாத& ேபா� ேமேல ஓ2� மி� விசிறிைய ெவறி�&� பா#�தா#. 

அ�ேபா& பதிவாள# +ைழ;தா#. 

 

“உ,கா��பா... ��மா உ,கா#... நீ உ,காரலா�. d ஆ# ேநா லா/க# ைம 

FTட�,.” 

 

�ய��, உ,காரவி�ைல. இத�+0 த,ெட?�&� ெப� ஒ��தி ைகயி� ஒ� 

ஃைபேலா2 வாச� ப%க� நி�றா0. அ/+மி/+மாE பரா%+� பா#�&� ேப:� 

நட�பைத� ப�றி%Bட� ெபா�,ப2�தாம� ைப� க,ைட அல,சியமாக ேமைஜயி� 

9சி அ=�ப&ேபா� ைவ�&வி,2, இ2�பி� ைக ைவ�& நி�காம�, அவ0 

கால=யா� அவ#க0 கவன� கைலய%Bடா& எ�ப& ேபா� ெம0ள ெம0ள 

நட;தா0. அ& அவ0 நட�ைதைய5� கா,=ய&. பதிவாள��, அவ�� 

ேயா%கியமானவ#க0 எ�பைத விஷூவலாக% கா,2வ& ேபால.� இ�;த&. 

பதிவாள#, அவ0 ேமைஜயி� ைவ�த ெபா�வ�ண% ேகா�ைப வா/கி, அ:ச=�த& 

ேபாலான மி�னD ைட�பி/ காகித�ைத பி0ைளயாாிட� நீ,ட, அவ# ேபசாம� 

இ�;தைத� பா#�&வி,2, ஆ3
க� பா�=யிட� ெகா2�தா#. அவ� ப=�&� 

பா#�&வி,2 ம�றா=னா�. 

 

“இ;த ஒ� தடவ ம,2� ம�னி:சி2/க சா#. இவ� அ�ப=�ப,டவ� இ�ல சா#. 

ஒ� �?ைவ� பா#�தா% Bட ஒ&/கி� ேபாறவைன ஒ� �?வாE ஆ%கிடாதீ/க 

சா#.” 

 

பதிவாள# ாி�ப�கைள� Qவாக ைவ�தி�;த அ;த� ெப�ைண% +றி�பாE� 

பா#%க, அவ0 ெவளிேயறினா0. அ;த அைறயி� அைற% கத.களி� ஆ,ட�ைதேய 

பா#�தவ#, அ;த ஆ,ட� 
=;த&� ேபசினா#. 

 

“நா� ஏ�ெகனேவ ெசா�ன& மாதிாி, இ& 
=A� ேபான விஷய/க. இவ� ந�ல 

ைபய�. அ�ப=�ப,டவ� இ�ல�) என%+� ெதாி5�. ஆனா7� ெர�2 தடைவ 

இ�ப= நட;தவ� 1�றாவ& தடைவ ேவற மாதிாி5� நட%கலா� இ��யா. 
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அேதாட.... சாி, அெத�லா� உ/க�%+ ேவ�டா�. நா/க ஒ/க ைபயைன 

நீ%கல�னா, ேபாMF ேகஸாயி2�. அ�ைற%ேக எF.பி. உ/க ைபயைன 

ஒ�பைட%+�ப=யாE: ெசா�னா#. நா�தா� ம3�&,ேட�. இ�ைற%+%Bட 

ெர�2 தடைவ ேபா� ெசE&,டா#. ேபா�Fல மா,2னா�, எ�ன ஆ+�) 

ஒ/க�%ேக ெதாி5�. விவகார� ேகா#,2%+� ேபானா� 5னிவ#சி,=ேயாட 

எ�லா% கதைவ5� இ?�& 1ட ேவ�=ய&தா�. தனி மனிதைனவிட, ஒ� 

நி3வன� ெரா�ப 
%கிய� இ��யா. நா/க, இவ�, அ;த ெபா�Dகி,ட நட;த& 

சாிதா�) ேகா#,ல வாதாட 
=5மா. நீ/கேள ெசா�7/க...” 

 

“இவ� நட;தைத சாி�) ெசா�லைல சா#. சாி�ப2�&/க�)தா� ெசா�ேற�. 

க�ைண கா,ட: ெசா�7ேற�. பி:ைச... ேக,ேக�...” 

 

“அழாதீ/க மிFட# ஆ3
க�பா�=... நா/க க�ைண கா,=யி�%க�தா� 

ெசE5ேறா�. இவ� ேவ�2ெம�ேற ெசEதி�;தா�, காேலஜ வி,2 எ%Fெப� 

ெசEதி��ேபா�. அ�ப=: ெசEதி�;தா� ஒ/க த�பிய ேவற எ;த% காேலஜுல5� 

ேச#%க 
=யா&. கவ#ெம�, ேவைல%+� ேபாக 
=யா&. ஆனா� நா/க அ�ப=: 

ெசEயல. நீ/கேள ம)�ேபா,2 ஒ/க ைபயேனாட =.சி.ைய ேக,கிற& மாதிாிதா� 

அ;த% காகித�திேல எ?தியி�%ேகா�. ஒ/க�%+ இWட
�னா ைகெய?�&� 

ேபா2/க... இ�லா,டா�...” 

 

பதிவாள#, இ?�தேபா&, பி0ைளயா# எ?;தா#. ெபA�ேம� ஏ�ற�ப,ட அ;த% 

கால�& மாணவ� ேபா� ைககைள% க,=%ெகா�2 ஒ� ெசE5ைள 

ஒ�பி�ப&ேபா� ஒ�பி�தா#. &%க
�, &யர
�, எ&ைக ேமாைனயாக உைட;த 

+ரேலா2 ஒ�பி�தா#. 

 

“இவ� தானாE 
ைள:ச கா,2:ெச= அEயா. எ/க ஊ� ேமாச
�னா, அ&லேய 

எ/க வ�ச� ப2ேமாச� அEயா. எ/க வைகயறா.ல எவ)%+� ெப�விரல%Bட 

ெபற,ட� ெதாியா& அEயா... இதனாலேய எ/க வைகயறா.%+ த�+றி% 

+2�ப�) ேப� அEயா. அதனாலதா�, இவ� எ,டாவ& ப=%+� ேபா& 

‘வயலவிட உன%+ ப0ளி%Bட� ெபாிசாயி,ேடா�’) அ=%க%Bட� ேபாேன�. 

இவ�தா� எ�ைன: ச�த� ேபா,2, த�பி%+� பதிலாக நா� ெர�2 மட/+ 
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ேவைல பா%ேக�) இவன ேமல ேமல ெகா�2 ப=%கவி,டா�. கைடசி ச#%கா# 

பாீ,ைச எ?தி, இவ� ந�ல மா#% வா/+னதாE, ெபாிய மவ� ெசா�னேபா&, ‘ஒ� 

த�பிய வய� ேவைலய� பா#�&%கி,ேட ச#%கா# ேவைல%+ எ?தி�ேபாட: 

ெசா�7�) ெசா�னவ�யா நா�. இ;த ெர�2 பய�க�� ேச#;& இ/க 

எ?தி�ேபா,ட& என%+� ெதாியா& அEயா... இட� கிைட:ச&� பண
�) 

வ;த&. ெபாியவ� தைலைய: ெசாாி;தா�யா... இ;த� ப=�� ப=:சா எ�ன 

ேவைல கிைட%+
�) ேக,ேட�யா. நா� கனிAசத பா#�&,2 ஒ/க 
�னால 

நி%காேன, இவேன ‘கைடசி� பாீ,ைச 
=5�ேபாேத ெவளி ேதச�&%+ ேபாற 

ேவைல கிைட%+�. ஆயிர%கண%+ல !பா கிைட%+
�’) ெசா�னா�. உடேன 

நா� இவன பிடறியில ஒ� ேபா2 ேபா,ேட�யா. ‘ெச�%கி மவேன, பாைச ெதாியாத 

ஊ�%+� ேபாE ேவஷ�ைத மா�தி நீ எ/கைள மற%க&%+ ஒ�ன நா� ப=%க 

ைவ%கDமா... இ;த ஒ�D%காகேவ உ�ைன� ப=%க ைவ%க மா,ேட�’) 

ெசா��,ேட�யா. ெபாியவ�. அதா� இவ�, என%+� ெதாியாம� எ/க ஊ# 

கா�,ரா%ட# கி,ட 1வாயிர� !பாE ைகமா�தா வா/கி, இவைன இ/க 

ேச#�தா�. ைப�திய%கார� பய�. அ;த% கா�,ரா%ட� எ� காைத% க=:சேபா&... 

நா�தா� ஐயாயிரமா ெகா2%+�ப=: ெசா�ேன�. இ;த +,ைட இ�பதா�யா 

ேபா,2 உைட%ேக�...” 

 

“எEயா. எEயா. எ/க வ�ச� ெகா�தனாைர5�, சி�தாைள5� ம,2ேம ெகா2�& 

வ;த வ�ச�யா! அ;த வ�ச� தைழ%க இவ� பிற;தி�%கா�யா. த#ம� பிர�ேவ. 

க�ைண கா,2. இவன� தி��பி அ)�னி/க�னா, எ� 9,2%காாி 

தா/கமா,டாEயா... ஏ�ெகனேவ எ� மகைள அவ0 அ�ண� மக)%+% 

ெகா2%கல�) ஆ=�ேபாயி�%கா0. எ� பி0ைளக0 அவ�%+% ெகா0ளி ேபாட 

வ:சிடாதீ/க அEயா...” 

 

பதிவாள# உ�ைள நா�கா�யி� அ/+மி/+மாE ெநளி;தா#. திUெர�3 ஆ3
க� 

பா�= எ?;தா�. உ,கா#;தி�;த நா�கா�ைய� தைரேயா2 ேச#�& இ?�&� 

ேபா,டா�. சிறி& பி�)%+ நட;தா�. பி0ைளயா��, பதிவாள�� பய;&ேபாE 

எ?;தேபா& அ�ப=ேய ெதா�ெப�3 வி?;தா�. நீ:சல=�ப&ேபா� ைககைள 

ஊ�றி, ஊ�றி நக#;& ேமைஜயி� அ=வார% க,ைடக�%+ ேமேல ைகைய� 

ேபா,2, பதிவாளாி� கா�கைள� ேத=� ேத=, ேத=யைத� பி=�&%ெகா�2 

�ல�பினா�. "க�ைண கா,2/க சா#... க�ைண கா,2/க... பி:சி�Qைவ பி%கற&  
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மாதிாி பி:சிடாதீ/க சா#... அEயா... த#மராசா...” எ�3 அர�றினா�. 

 

பதிவாள# ஆ=�ேபானா#. ெவளிேய ஒ� சி�ன% B,ட� கத.க�%+ இைடெவளி 

ெகா2�& எ,=� பா#�த&. பதிவாள#, அவ#கைள� பா#�& ‘ெக,அ.,’ எ�3 க�தி 

தன& இயலாைம%+ வ=காைல ஏ�ப2�தினா#. பிற+ இ�ட#காமி�, வி.a.யிட� 

ஆ/கில�தி� ேபசினா#. அ2�த 
ைனயி� ஒ� க�த� வ;த&; இ;த 
ைனயி� 

இ�;த பி0ைளயா�%+� அத� உ%ர� �,ட&. ேபசி 
=�த பதிவாள# உத,ைட� 

பி&%கியப=ேய ேபசினா#. 

 

“காேலP எெலgன%Bட ேபாMF ெவ:� நட�த ேவ�=ய கால� இ&. 

க0ள:சாராய� கா:�றவ�Bட ப=%கிற கால� இ&. இ;த சில;திவைல% கால�&ல, 

ஒ/க ைபய� எ�ப=ேயா சி%கி,டா�... ஐயா� ஸாாி. இ;தா�மா அ;த 

ச#=பிேக,கைள ெகா�2 வா�மா. ெபாியவேர... அ;த காகித�&ல ஒ� சி�ன% 

ைகெய?�& ேபா2றீ/களா... �ய�� நீ5� ேபா,22. மிFட# ஆ3
க� பா�= 

எ?;தி�/க... எ�னால ெசEய 
=Aச& ஒ/க த�பிய ேபாMFல ஒ�பைட%க� 

ப2றைத� த2�த&தா�...” 

 

ஆ3
க� பா�=, எ?;தா�. அ�பாைவ� பா#�தா�. 
திேயா# க�வி இய%க�தா� 

ைகெய?�&� ேபாட ம,2ேம ெதாி;த பி0ைளயா#, பதிவாள# நீ,=ய ேபனாைவ� 

பி=�தப=ேய ேயாசி�தா#. அ�ேபா& ஆ3
க� பா�= பைழயப= “சா#” எ�3 

ெசா��% ெகா�ேட கீேழ +னிய� ேபானேபா&, பி0ைளயா# எ?;தா#. ஆ3
க� 

பா�=யி� 
=ைய� பி=�& 
க�ைத நிமி#�தி, க�ன�தி� ப,2ப,2 எ�3 

அ=�& வி,2, “ெச�%கி மவேன. நீ என%+�தாேன பிற;ேத” எ�3 க�தினா#. பிற+ 

“எ/ைகயா ைகெய?�&� ேபாடD�... இ/க... இ&லதாேன...” எ�றா#. ேதாளி� 

கிட;த &�ைட வாE%+0 ைவ�&%ெகா�ேட ஒ� 
�ைத ெசா�ைதயா%+� - 


�& 
�தாE ைட� ெசEத காகித அ=யி� எ?�&% B,=% ைகெய?�&� 

ேபா,டா#. பிற+ �ய��ைவ� பா#�& “நடேல...” எ�3 அத,=னா#. 

------------- 
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வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    13131313    

 

பி0ைளயா#, பி0ைளகேளா2 ெவளிேய வ;தா#. அ;த அைறயி� வாச�ேலேய 

அ;த� ெப� ெகா2�த பைழய சா�றிதHகைள� பா#�&வி,2 “+�ைபயில 

ேபாட�மா” எ�றா#. ஆ3
க�பா�=தா� அைத வா/கி%ெகா�2 பி�&� 

பி=�&�ேபாE நி�ற த�பிைய5� இ?�&%ெகா�2 அ�பாவி�+� பி�னா� 

ஓ=னா�. 

 

அ;த 1வ�� இர�டாவ& மா=%+ ஏறி, அ;த அைற%+0 நட;தேபா& 1#�தி5� 


�&.� அவ#க0 வ;த& ெதாி;த&ேபா�, கதைவ� திற;தா#க0. பி0ைளயா�� 

ஆ3
க� பா�=5� வழியி� பதிவாளைர� பா#�பத�+ 
�னா�, அவ# விவரமாக 

எ?தியி�;த க=த�ைத 
�&விட� கா,=யி�;தா#க0. பி0ைளயா# ஜ�ன� 

வழிேய பா#�தா#. ஆ3
க�பா�= தைலைய� ெதா/க� ேபா,டப= நி�றா�. 

 

�ய�� �யமாக நி�காத&ேபா� நி�றா�. 1#�தி ப,2� படாம7� ேக,டா�. 

பாீ,ைசயி� 
=ைவ எ?&� ேபாேத ெதாி;&ெகா�ட மாணவைன�ேபா�. 

 

“நீ/க ெசா��5� ேக,கைலயா...?” 

 

பி0ைளயா# ெவ=�தா#. 

 

“எ�ப=�பா ேக,பா/க. இவ� ெசEத காாிய� ேல��ப,டதா. இேதா பா� இ;த: 

ெச�%கி மவ� இ�ப= 7/கிய% க,=%கி,2 வ;தா
�னா உபகார� ெசEய 

நிைன%கவ/க��, உப�திரவ�தா� ெசEவா/க...” 

 

“எ�ப=5� அ2�த வ�ஷ�&ல பைழயப=5� ேச#�&டலா�.” 

 

“பசில பா7%+� &=%கிற +ழ;ைத%+ சிைன ஆ,ைட% கா,2ற கைத... நீ 

ஆ3த7%+�தா� ேபசேற! ஆனா�, அ& ேதைவ�படாத அள.%+ மன� 

மற�&,2... ஏடா ெபாியவ�... ெப,= ப2%ைகய எ2டா... ஒ� எ�ஜினிய# 

த�பிைய சீ%கிரமா B,=,2 ேபா)� பா�... ெபாிய ேவைல கா�தி�%+�லா.” 
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பி0ைளயா#, ெவ3ைமயாக: சிாி�தேபா&, ஆ3
க� பா�= த�பியி� மி�,டாி 

=ர/% ெப,=ைய� திற;தா�. Q,=�லாம� ேபான ெப,=. எ;த வைகயி7� 

ேச#%க
=யாத ெப,=. 1#�தி5� 
�&.� திணறினா#க0. அல/ேகாலமாE நி�ற 

�ய��ைவ அம/கலமாE� பா#�&வி,2 அ;த� ெப,=%+0 ஆ�%ெகா� 

ெபா�ைள அ0ளி�ேபா,டா#க0. அ?%+� பா�,கைள5� ச,ைடகைள5� 

ம=�& ைவ�&வி,2, இைடயிைடேய ேசா��, சீ��, க�ணா= ஹா/க#கைள� 

ேபா,2வி,2, அவ�றி�+ேம� ��தக/கைள அ2%கினா#க0. பி0ைளயா# 

+3%கி,டா#. 

 

“ஒ/க�%+� பிரேயாசன�ப2ற ��தக/கைள எ2�&%+/க�பா... ஏடா... 

ெபாியவ� ஒ� ஆைச� த�பி%+ வா/கி% ெகா2�திேய... கண%+ ெமஷி�... அைத 

ஒ�ேனாட இ;த� த�பிக0 கி,ட ெகா2... எ&%+டா பாE தைலயைணய: 

��,2ேற. இவ/க�� என%+ பி0ளி/க மாதிாி�தா�டா... நா� எ�பவாவ& 

வ;தா7� வ�ேவ�டா... ஒ� ப=:ச பி0ைள ேபாயி,டா7�, என%+ இ�)� 

ெர�2 ப=:ச �0ள இ�%கா/கடா...!” 

 

ெப,=ைய% +ைட;& ெகா�=�;த 1#�தி, தி2%கி,2 எ?;தா�. பி0ைளயா# 

அ?தி�;தா�Bட அவ)%+ அ�ப= அ?ைக வ;தி�%கா&. அவேரா சிாி�தா#. 

ப�கெள�லா� கழ�2 விழ�ேபாவ&ேபா� சிாி�தா#. அவனா� தா/க 


=யவி�ைல. அைசவ�3 நி�ற �ய��ைவ% க,=�பி=�&, ேத�பினா�. அவேனா, 

இ�ேபா&தா� உயி#�ெத?;தவ�ேபா� அ/+ல� அ/+லமாE 1#�திையவி,2 

விலகி%ெகா�=�;தா�. 

 

எ�லாவ�ைற5� க,=�ேபா,டாகி வி,ட&. ஆ3
க� பா�= =ர/% ெப,=ைய� 

&ா%கி% ெகா�டா�. பி0ைளயா# K,ேகைஸ எ2�&% ெகா�டா#. ஐ;தா�2 

கால�தி�காக% ெகா�2 வர�ப,ட உடைமக0 ஐ;& நிமிட�திேலேய 
ட%க� 

ப,டன. 1#�தி5� 
�&.� அவ#கைள வழிய)�ப� �ற�ப,டா#க0. 1#�தி 

அ/+மி/+மாE� ேத=வி,2, “ேடE 
�&, Q,ைட எ/ேகடா ெவ:ேச” எ�3 

ெசா�னப=ேய, 
�&ைவ� பா#�தா�. அவேனா-அ;த பா%ஸ# 
�ேதா தன& 

க�`ரமான 
க�ைத: �வாி� ேபா,2 அதி� க�ணிரா� ேகா2க0 ேபா,2% 

ெகா�=�;தா�. பி0ைளயா# அவ� அ�ேக ேபாE 
&ைக� த,=% 

ெகா2�தேபா& அவ� வி�மினா�. ெவ=�தா�. பி0ைளயா�� “எ� மவேன, எ� 
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மவேன” எ�3 அவைன% க,=� பி=�&%ெகா�டா#. 1#�தி தா� த�ைன 

அட%கி%ெகா�2 சமாளி�தா�. 

 

“நீ/க ேபாE%கி,ேட இ�/க; நா� இவன சமாளி:சி,2 பி�னாலேய வாேற�.... 

ஏE 
�&... எ�னடா இெத�லா�...” 

 

ஆ3
க� பா�=, �ய��ைவ ேலசாE த0ளிவி, டா�. அவேனா, தன& 

ேதாழ#கைள� பா#�தா�. உ0ேள இ�%+� இதய�ைத% கா,2வ&ேபா�, உத2க0 

பிாி;தன. க�ணி# பா#ைவைய ம/க=�த&. க�கைள� &ைட%காமேலேய அ;த 

அைறைய வி,2 ெவளிேயறினா�. மீ�2� தி��பி வ;&, தா� தட� ேபா,ட 

இட�ைத� பா#�தப=ேய நி�றா�. பிற+ கீேழ ஒேர ஓ,டமாE ஓ=னா�. ஒJெவா� 

அைறயி7� 1விர�2 ஆ3 க�க0. நீ# ெசாாியவி�ைலயானா7�, நி�மதிய�3� 

தவி�தன. ஒ� அைறயி� க�ணதாசனி� ‘பா=: ெச�7� பறைவகேள’ எ�ற பாட� 

ேவ�2ெம�ேற ஒ� ேசாக� பகி#வாக ேட�பி� ஒ�%க விட�ப,ட&. 

 

ஆ3
க� பா�=, ைகயி��;த =ர/% ெப,=ைய� தைல%+ மா�றி அைத 
� 

ப%கமாE சிறி& சாE�&, தம& க�ணிைர மைற%க 
ய�சி ெசEதா�. எ;த� ப=க0 

வழியாE ஏறி, த�பிைய� பா#%க.�, பண� ெகா2%க.� வ�வாேனா, அ;த� 

ப=களி� இனி ஏற 
=யா& எ�ற எ�ண�தி� அவ� கல/கியேபா&, அவ� 

க�ணீ�� க�ன�தி� இற/கிய&. 

 

இ;த 1வ�� த/க0 பா,2%+ நட;தா#க0. ஆ/கா/ேக வி2திகளி� 

ெவளி�ப+திகளி� ஏேதா ெசா;த அைறயி� &%க� நைடெப�ற ேதாரைணயி� 

நி�றவ#கைள� பா#%காமேல த;ைத5� ெபாிய மக)� நட;தேபா&, �ய�� 

அவ#கைள� பா#�&% ைகயா,=னா�. அவ#களி� இதய�ைதேய இ?�&� 

ேபா2வ& ேபா�ற ஒ� அ�பாவி% ைகயா,2. அதனா� உட�� எ�லா� 

ஆ=�ேபாE அ;த மாணவ#க0 1:ைச� பி=�&%ெகா�2 நி�றா#க0. 

 

வி�;தின# வி2தி� ப%க� வ;த&�, �ய�� நி�றா�. அேதா, அ;த Uல%F 

க,=ட�தி�தா� ேடவி,... எ� ேடவி, இ�%கா#... நா� ப2�பா2�... ப,ட பா2� 

அவ�%+� ெதாி5ேமா, ெதாியாேதா... 
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அ�ேபா& அ/ேக வ;த 1#�தியி� காதி� ரகசிய� ேப�வ&ேபா� ேபசிவி,2, 

�ய�� ஓ=னா�. அைன�ைத5� அதிர ைவ%க� ேபாவ&ேபா� ஓ=, ேடவி,=� 

திற;த வாச� வழிேய உ0ேள ேபானா�. சிறி& ச;ேதாஷ�ப,டா�. ேடவி, 

ம,2ேம தனியாE இ�%கா#. 

 

உ��2 திர�ட வா�பா� கைளேயா2, எகிறி எ�திய உ�ைள% கா�கேளா2 

ஓ/கி, ஓ/கிய=�& ைவர�ப,ட ேடவி,=� ைகக0 எைதேயா எ?தி% 

ெகா�=�;தன. அவ� ைகைய� பி=�& எ?&வைத நி3�த ைவ�&, �ய�� 

ெசா�னா�. 

 

“எ�ைன ெவளிேய�தி,டா/க ேடவி,...” 

 

“ேக0வி�ப,ேட�. ேமாசமான நிdF. மாணவ அரசிய�வாதி%+ உ/கைள� ப� 

ெகா2�&,டா/க. இ�%கேவ இ�%+ அ2�த வ�ஷ�. ெமாத�ல உ/க 

மனநிைலைய ந�லா வ:�%கD�. ைச%யா,ாிF,கி,ட ேபா/க த�பி...” 

 

“நா� ஒ�D� த�பி இ�ல... எ� மனநிைல சாியா�தா� இ�%+... எ�ன� 

�ாிA�%கிற மனநிைல தா� உ/க�%+ இ�ல... நா� ஒ�D ேக,ேப� 

த�9/களா?... ேடவி,...” 

 

“உயிைர� தவிர எைத ேவD�னா7� ெகா2%க� தயாராயி�%ேக�.” 

 

“ஒ/க ேபா,ேடாைவ% ெகா2/க...” 

 

ேடவி,, ஏேதா ேக,க� ேபானா�. �ய��வி�+ மனநிைல 
�றிவி,டைத அறி;& 

அதி#;தா�. அவ� ேக,ட& கிைட%காம� ேம7� பாதி%க�பட% Bடா& 

எ�பத�காக, எைதேயா +ைட;& ஒ� ேபா,ேடா பிரதிைய எ2�&, �ய��வி� 

ச,ைட� ைப%+0 ைவ�தா�. அவ� ேதாைள� த,=% ெகா2�தா�. �ய��, 

க�ணி�� க�பைல5மாE ேகவினா�. 
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“நா� வாேற�... ேடவி,... எ� உட��ல உயி� இ�%கிற வைர%+� ஒ/கைள 

மற%க மா,ேட� ேடவி,. நீ/க�� எ�ைன அ�ப�ப நிைன�தா� அைதேய ெபாிய 

பா%கியமா நிைன�ேப� ேடவி,. 1#�திகி,ட அ,ரF இ�%+. ெல,ட# ேபா2/க 

ேடவி,... நா)� ெல,ட# ேபா2ேற� ேடவி,... எ�ன மற%க மா,U/கேள 

ேடவி,...” 

 

�ய��, ேடவி,=� மா#பி� சாE;தா�. ேடவி, அவ� 
&ைக� த,=% 

ெகா2�தா�. பிற+ அவைன தன& ேதாேளா2 ேதாளாE: ேச#�&% கீேழ 

இற%கினா�. 1#�தி நி�ற ப%க� �ய��வி� ைகைய� ப�றியப=ேய �ய��ைவ 

இ?�&%ெகா�2 ேபானா�. பி0ைளயாாிட� அவைன ஒ�பைட�&வி,2 

அவ)%காக க#�தாிட� ஜபி�ப&ேபா� தைல தாH�தி நி�றா�. பிற+ 1#�திைய 

ெமளனமாக ேநா%கிவி,2� ேபாE வி,டா�. அ�ப=� ேபானவைனேய பா#�& 

�ய��, வி�மியேபா& பி0ைளயா# �ல�பா% +ைறயாE ேபசினா#. 

 

“ஏடா ெபாியவ�. ந2 ரா�திாி%+ 92 ேபாற& மாதிாியான பFஸா பா�டா... 

இ�லா,டா... ஊ� சிாி%+�... ந�ம 9,2%ேக நாம தைல மைறவா ேபாக ேவ�=ய 

கால� வ;&,ேட கால� வ;&,ேட...” 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    14141414    

 

ஒ� மாத கால�, அ;த% +2�ப�தி�+ இர.� இ�லாம� பக7� இ�லாம� ஓE;த& 

- �ய��ைவ� ேபா�. 

 

அ;த% +2�ப�தி� ேமாகனா தவிர, அைனவ�� ஊாி� ேதைவ�ப,ட அளவி�+ 

ேம� தைலகா,ட வி�ைல. ஆ3
க�பா�=5� பி0ைளயா�� அதிகாைலயிேலேய 

வய7%+� ேபாEவி,2 ஆ0 அரவ� 
=;த இரவிேலேய 9,2%+� தி���வா#க0. 

மரகத�, அJவ�ேபா& அ?� த�பிைய: சாி%க,2வதிேலேய த�ைன% கழி�தா0. 

எ�ப=யாவ&, அ2�த ஆ�2 அவைன அ)�பி ைவ�&விட ேவ�2� எ�பதி� 

அவ�%+ ஒ� +றி%ேகா0. அ�ணி%காாி, ேகாமள� த/ைக%+ ஏ�கனேவ தா� 

க,=வி,ட& ேபால.�, இ�ேபா& த/ைக விதைவயாக இ��ப& ேபால.� ஒ� 

&%க�ேதா2 9,2 ேவைலகைள% Bட: சாியாக: ெசEயவி�ைல. அ�மா%காாி 
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ெவ0ைளய�மா, கணவேனா2 சாைடமாைடயாக: ச�ைட ேபா,2% கிைட%+� 

இ�ப�ைத இழ;தவளாE� பாைய விாி�&� ப2�&% ெகா�டா0. அ�ண� மக� 

அ;த 9,=� ‘கா�’ ைவ�தி�;தா�, இ�ப= ஒ� நிைலைம ஏ�ப,=�%கா& எ�ப& 

அவ�ைடய அ)மான�. இதனா� 
�பி� பா#�தறியாத ெவளிd# 

மா�பி0ைளயி� ெமா,ைட� தைல அ�ப� கா� ப,ேட இ;த நிலைம எ�றா�, 

அவ� மக� கால= ைவ�த&� எ�ென�ன நட%க� ேபா+ேதா எ�3 இ�ேபாேத 

அவ�%+ ஒ� பய�. 

 

�ய��ைவ� ப�றி ஊாி7�, ப�ேவ3 விதமான வத;திக0. மல#%ெகா=ைய� 

பா#�பத�காகேவ, அவ� க�@ாிைய� பா#%க வி��பவி�ைல எ�3 ஒ� 

கி�கி���. க�@ாியி� இ�ப=�ப,ட ஒ� அ�பாவி, ஒ� ெப�ைண பலவ;தமாக% 

க�பழி%க 
=5மா எ�3 ஒ� வாத�. இ;த% கால�தி� அ�பாவிகைள�தா� ந�ப 


=யா& எ�3 ஒ� எதி#வாத�. கட;த கால�தி� இற;த சீதால,�மி, அ�ன%+A�, 

வ=வரசி, ேபா�றவ#க0 அவைன ஆ,=�பைட�பதாக ஒ� ஐதீக� ேப:�. அவ� 

எ�ேபாதாவ& ஊ�%+0 ேபானா�, ெப�க0 ப%கேம நி�பைத நிைன�&, 

ஊரா�%+ அவ� மீதி�;த ச;ேதக� ஓரள.%+ உ3தி�ப,ட&. ெபா�பள% க0ள�. 

இ;த� பி�னணியி�, �ய�� வல& ப%க அைறயி� க,=� கா�� சாE;தப= 

கிட;தா�. அ;த அைறயி�தா� மரகத%கா.�, ேமாகனா.� த/+வ&. இ�ேபா& 

�ய��.� அ/ேக ேச#;& ெகா�டா�. ேமேல +3%காக% க,ட�ப,ட ெகா=யி� 

ேசைலக�� பாவாைடக�� ெதா/கின. ேமாகனாவி� தாவணி ம=��% 

கைலயாம7�, அ%காவி� ேசைலக0 
ர2 
ரடாE ���2� கிட;தன. ஒ� சி�ன 

- ஐ;த= உயர அழ+ `ேரா. ெவளிேய ம�தாணி% கல#. இைடயிைடேய ப:ைச� 

�0ளிக0. அ;த� �0ளிகேள ஒ� ேகா2 மாதிாி5� ேதா�றிய&. அ%காவி� 

க�யாண�தி�+ சீதனமாக வா/கி ைவ�தி��ப&. 

 

�ய��, மனவ� தா/காம� தைலைய: ��றினா�. இ&வைர எ&.� ேபசாத அ�பா, 

இ�ைறய எ,டாவ& நாளி� “நாம தைலமைறவா இ�;தா%Bட சில பய7வ வய7 

வைர%+� வ;& ெதாியாத& மாதிாி% ேக%கா�. சீ%கிரமா இவ)%+ ஒ� 

க�யாண�ைத ெசE& ைவ5/க�) சிபாாி� ெசE5றா�. ‘உயர� பற;தா7�, 

ஊ#%+�வி ப�;தாக 
=5மா’�) ேப�றா/களா�. இவ� வாைய% கிளறி 

ேவ=%ைக ேவ3 பா%கா/களா�. ெச3%கி மவன ஊ�%+0ள ேபாக ேவ�டா�) 
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த,= ைவ5/க!” எ�3 அவமான
�, &%க
� விரவ ெசா�� வி,2� 

ேபாEவி,டா#. 

 

�ய�� இ;த உ:சிெவயி� சமய�தி�, உட�� ேவ#%க% கிட;தா�. அ�பாவிட� 

சிபாாி� ெசEய�ப,ட க�யாண ேயாசைனைய நிைன%க நிைன%க எ/காவ& ஓ=� 

ேபாEவிட ேவ�2� எ�ற ேவக�. தனிைம� பய�. அ�மா.� அ�ணி5� ெவளி 

ஊாி� &W= ேக,க� ேபாEவி,டா#க0. அ%கா, ஒ� 9,2%+: சா�பிட� ேபாE 

வி,டா0. ஒ� ெப�D%+ க�யாண� நி:சயி%க� ப,டா� ெசா%கார#க�� - 

அதாவ& ப/காளிக��, ‘ெகா2�தா� - எ2�தா� வைகயறா%க��’ அ;த 9,2%+ 

ஆ2 ேகாழிேயா2 வ;& ஒ� 1,ைட அாிசிைய ேவகைவ�& ஆ%கி� ேபா2வா#க0. 

+ைற;த& R3ேப#, +ழ;ைதக�� +,=க�மாE ஒேர ப;தியி� உ,கா�வா#க0. 

இ;த: சமய/களி�தா� தீராத பைக5� தீ��. ஆனா7� எ;த� ெப�D%காக 

“ஆ%கி�” ேபாட வ;தா#கேளா, அ;த� ெப�ைண சா�பி,=யா எ�3 Bட 

ேக,கமா,டா#க0. ஆனா7�, இ;த வழ%க� 
க� ெதாியாத ஏேதா ஒ� 9,2%+� 

ேபா+� ஒ� ெப�D%+� தா� தனி�& விட�படவி�ைல எ�ற ைதாிய�ைத% 

ெகா2%+�. ப%க உறவாக இ�லாமேலா, அ�ல& வசதிய�றவ#களாகேவா 

இ��பவ#க0, ச�ப;த� ப,ட ெப�ைண 9,2%+% B,=வ;& தட�டலாE% 

ேகாழிய=�&, ச�பா அாிசி ெபா/கி, ெப�ைண5� சா�பிட ைவ�&, தா/க�� 

சா�பி2வா#க0. இ;த வழ%க�தி�ப=, அ�ைற%+� Q;ேதா,ட�தி� �ய��.%+� 

Q%ெகா2�தாேள, மல#%ெகா=, அவ0 9,=�+ மரகத� ேபாEவி,டா0. 

மல#%ெகா=யி� அ�பா, வசதியி�லாதவ# அ�ல. ‘கா,டா� 1,டா� கேளா2’ 

அாிசி�ெப,= எ2%க அவ�%+ இWடமி�ைல. அ;த அள.%+ �&�பண�. 

மரகத
�, ஆயிர� கவைலகளி7� தன%+ ஒ� அ��த� கிைட�தி�%கிறா� எ�3 

த�பி ெசா�ன ெசா�ைல ந�பி சிறி& ச;ேதாஷமாக� ேபாயி�%கிறா0. அவ0 

தி��பி வர இ�)� ேநரமா+�. 

 

�ய��, &=யாE� &=�தா�. ப=�� ேபாEவி,ட கவைல, அவ)%+� இ�லாம� 

இ�ைல. எதி#காலேம அ�3�ேபாE, கட;த கால�ைத� தி��பி� பா#%க 


=யாம7�, நிகHகால�தி� நி�க 
=யாம7�, ���2 கிட;தா�. எJவள. ேநர� 

அ�ப=% கிட%க 
=5�. அ/+மி/+மாE லா;தினா�. அ%காவி� க�யாண� 


=;த&�, த�ெகாைல உ,பட எைதயாவ& ஒ�ைற: ெசEய ேவ�2ெம�3�  
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நிைன�&%ெகா�டா�. 

 

�ய�� ‘இ�ம�’ ச�த� ேக,2 உ0ேள இ�;தப=ேய ெவளிேய பா#�தா�. 


�ற�தி� மல#%ெகா= நி�கிறா0. அவைன� பா#�த&� பாராத& ேபா� ‘அ�ணி, 

அ�ணி’ எ�3 கைன%கிறா0. �ய��, உ0ேள இ�;தப=ேய +ர�,டா�. 

தனிைம� &ய# தானாE ேபான மகிH:சி. 

 

“உ0ேள வா மல�. ��மா வா. நம%+0ள எ�ன இ�%+...” 

 

மல#%ெகா=%+ தைலைய யாேரா த,=வி2வ& ேபா��;த&. உட�� 
?வ&� ஒ� 

ேவ%கா2. அத� உ0ேளேயா ஒ� ெவ;நீ#�தனமாக இத� காண� &=%+� �க�ைத, 

அ;த �கேம �யமாE வ;த&ேபால ஒ� ெநகிH:சி. ஆனா7� அவ0 பி+ேவா2 

வ;தா0. தாHவார�தி� ஏறி நி�றவைள� பா#�& அவ� “��மா வாேய�=... நீ 

யா�... நா� யா�... வா வா” எ�றா�. அவ�, அ�ப=: ெசா�ல: ெசா�ல, அ;த: 

ெசா�கேள அ�3 Q;ேதா,ட�தி� அவ0 இதய�தி� ஏ�ப2�திய ��%க/கைள 

நிமி#�தின. விைளயா,2%காக�தா� ‘அவ#’ அ�ப= Qைவ ைவ�தி��பா# எ�3 

ஒ� சமாதான�. யாைரேயா அ%க� ப%க� ஆைள� பா#�& வி,2, இவ# அைத: 

ெசா�� த�ைன% கலவர� ப2�தாம� Qைவ, தி��பி% ெகா2%க ேநரமா+� எ�3, 

அ�ப=ேய ேபாயி�%க ேவ�2� எ�ற �யவி��ப சி;தைன. ஆைச%+ இல%காக 

இ�;தவ� ப=�ைப 
றி�& வ;ததி� ஒ� &%க�. அ&.� ஒ� ெப� விஷய� 

எ�பதா�, ப2 &%க�. இவ�� ஒ� வைகயி� &W= ேக,க.� வ;தி�%கிறா0 

எ�3 ெசா�லலா�. ஆனா7�, அவைன� பா#�த உடேன, அ&.�, அவ� 

அJவள. ேபசியபிற+, &%கேம, �கமாக மாறிய&. ஆனா7� மீ�2� 9றா�பாE% 

ேக,ப&ேபா� ேக,டா0. 

 

“அ�ணி இ��யா?” 

 

“எ�ன= இ&... ஒ� 9,2%+�தாேன வ;தி�%கா0...” 

 

“சி�ன அ�ணிைய% ேக,ேட�!” 
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“உன%+ அவ0 1�தவ0தாேன.” 

 

“ெதாியாதா... நா� சி�னவ0.” 

 

“ஆமாமா. நீ அ�மணமா திாிAசேபா&, அவ0 ஜ,= ேபா,=�;தா0. இ�ேபாBட 

ஞாபக� வ�&:” 

 

மல#%ெகா=%+ ெவ,க� பி2/கி� தி�ற&. ெவளிேயற� ேபானவைள �ய�� அவ0 

ைகைய� பி=�தி?�&, க,=�� உ,கார ைவ�&வி,2, அவ)� உ,கா#;தா�. 

அவ0 தைலைய ஆ:சாியமாக� பா#�தா�. 
� ெந�றியி� ஐ;தா3 


=%க�ைறக0. ெந�றி%+� பாதிவைர ெதா/கின. ேந#வகி2 எ2�தவளி� 

தைலயி�, அ;த 
=%க�ைற ேவ#�பி=�த இட�தி� ஒ� +3%க� வகி2. அவ)%+ 

ஆ:சாிய�. இ& எ�ப= 
=5�...? 

 

“ஏE மல�. இ;த வகி2 எ�ப=�மா வ��...?” 

 

“அ& கிட%க,2�. ஒ/கைள எ&%காக காேலஜ வி,2 நீ%கினா/க?” 

 

“இ;த ச;ேதாஷமான, சமய�&ல பைழய +�ைப எ&%+ மல�... ஒ�ைன� 

பா#�த&� என%+ எJவள. ச;ேதாஷமா இ�%+& ெதாி5மா? இ�ப= ச;ேதாஷ� 

ப2ற& இ;த ஒ� மாச�&ல இ&தா� ெமாத� தடைவ. அ��ற� இ;த வகி2...” 

 

“இ�பவாவ& எ�ைன� �ாிA�%கி,U/கேள. நா� ஒ/கைள� பா#%க�தா� 

வ;ேத�. மரகத அ�ணி கி,ட, நா� வார& வைர%+� எ/க 9,ைடவி,2 

�ற�பட% Bடா&�) ெசா��,ேட�. ஒ/க�மாேவாட, &W=%+�ேபான 

எ/க�மா வ#ற&%+, சாய/கால� ஆ+�) ெசா��,டா0. ேமாகனா, இ�ேபா வர 

மா,டா0. அ;த: ேசதி ஒ/க�%+� ெதாியேவ�டா�. அ�ப=ேய அவ0 வ;தா7� 

கவைலயி�ைல. எ� மன� அவ�%+ ந�லாேவ ெதாி5�.” 

 

“அ= எ� ராசா�தி. என%+ ஒ�Dதா� �ாிய மா,ேட/+...” 
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“எ�னவா�?” 

 

“ேசைல எ�ப=% க,டD�) ெதாியைல. ெகாAச� எ?;& ஒ� ேசைலைய% கழ,=, 

பைழயப= க,2 பா#%கலா�. நாம ஒ�)%+0ேள ஒ�). அ��ற� ஏ�= 

ெவ,க�...” 

 

“எ�பா=, வி,டா� அ&%+ ேமல5� ேபா9/க ேபா��%ேக... என%+� பயமா 

இ�%+. ‘அைத’ க�யாண�&%+ ாிச#J ப�ணி%+ேவா�. நா� வாேற�... 

இ&%+ேமல இ�;தா�, ஒ/க ஆைசைய எ�னால5� த2%க 
=யாம� ேபாயி2�.” 

 

“எ&%+� அ;த ேசைலய...” 

 

“:சீ... ேப:ச� பா�. நா� வாேற�...” 

 

மல#%ெகா=, ெவளிேய ேபானா0. ஜா%ெக,2%+0 வல& ைகைய வி,2� &ழாவி, 

நா�காE ம=%க�ப,ட ஒ� காகித�ைத ெவளிேய எ2�& 
�த� ெகா2�தா0. இ;த 

காகித 
�த�தி�+� பிற+, மீ�2� அ;த அைற%+0 ஓ=வ;&, 
�தமிட�ப,டைத, 

அவ� ம=யி� ேபா,2வி,2 ஓ=னா0. பிற+ நாண�ேதா2 தி��பி வ;& “பதி� 

எ?தி ைவ5/க. நாைள%+ வ;& வா/கி%கேற�” எ�3 அேத நாண�ேதா2 

ெசா��வி,2, அ;த நாண�ைத5�, அவனிடேம வி,2வி,2 ஓ2வ&ேபா� 

ஓ=னா0. 

 

�ய��, க=த�ைத� பிாி�&� ப=�தா�. 

 

எ� அ�பி�+ாிய ...... �ய��... 

 

ேகா=,ட இட�ைத, நீ/கேள Q#�தி ெசE& ெகா0�/க0. நா�, இ�ப= ேகா2 

ேபா2வத�+% காரண�, நீ/க0 எ�ைன�ப�றி எ�ன நிைன%கிறீ#க0 எ�ப& 

�ாியாததா�தா�. காதல# எ�3 எ?தினா�, ச;ேதாஷ�ப2ேவ�. ந�ப# எ�3 
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இ,2% க,=னா� ஒ� ந�பி%ைகேயா2 இ��ேப�. சேகாதாி எ�3 எ?தினா� 

த�ெகாைல ெசE&ெகா0ேவ�. அ��ற� உ/க0 இWட�. 

 

�ய�� ேம�ெகா�2 அ;த நீ�ட க=த�ைத� ப=%க இயலவி�ைல. ெசா,2 

ெசா,டாக.�, அ�வி ேபால.� ெகா,=ய க�ணி#, அ;த காகித�தி� வி?;& 

வி?;& அவளி� காத� ெமாழிகைள நைன�& நைன�& ைநய� �ைட�தன. அவ� 

அ?&ெகா�ேட இ�;தா�. அவ)%காக �ய இர%க அ?ைக, +2�ப�தி�காக �ய 

ெவ3�� அ?ைக, அேதா, சிாி��� +�மாள
மாE எதி#கால இனிைமகேளா2 அ;த 

வாச�ப%க� நி�3 +தி�ேதா=� ேபானாேள, அவ�%காக ஒ� பாிதாப அ?ைக. 

 

�ய�� அ;த% க,=� ச,ட�ைத% +�தினா�. கா�கைள� பி�ச,ட�தி� ைவ�& 

அ=�தா�. +��ற� ப2�தா�. ப%கவா,=� ெநளி;தா�. திUெர�3 ஒ� நிைன��. 

ேடவி,=� நிைன��. அவ� த� ைகைய� பி=�& அைழ�&� ேபான&, 

மணவைறயி��;& இற/கி� த�ைன அவ� 9,2%+ அைழ�&� ேபாவ& ேபா�ற 

க�பைன... அ&ேவ அ:ச உண#வாக� &வ/கி, ஆைச உண#வாக மய/கி, 

ஆகாய
� Qமி5மாக வி�வ!ப� எ2�&, அவைன ஆ%கிரமி�த&. அவ)0ேள ஒ� 

ெவறி! ேடவி,2%+% க=த� எ?த ேவ�2�. எ�ேபா& எ?தலா�... இ�ேபாேத... 

இ;த விநா=ேய... 

 

அவ�, க=த� எ?&வத�காக த/ைகயி� ர� ேநா,ைட எ2�& ஒ� 
ர,2� 

தாைள% கிழி�தா�. அைத, அ;த ேநா,=� ேமேலேய ைவ�&%ெகா�2, மாட�தி� 

ைவ�தி�;த பா� பாயி�, ேபனாைவ எ2�தா�. அ�ேபா& தைலைய� 

[%கவிடாம� த2�த கயி�3% ெகா=ைய� பா#�தா�. அ%காவி� ப,2: ேசைல. 

த/ைகயி� பாவாைட. இ�வாி� எவ�%+ எ�3 ெதாியாத பிரா. 

 

இ&வைர அைட�& ைவ�த உண#.க0, அவ� உ0ள�ைத ம,2ம�ல. 

உட�ைப5� உைட�&% ெகா�2 `றி,டன. க�க0 படபட�தன. 
க� +ைழ;த&. 

இ2�� வைள;த&. ெப�விர� தைரயி� வ,ட� ேபா,ட&. நா%+ ���ட&. 

இதய� அ=�&% ெகா�ட&. 1ைள பிரகாசி�த&. 

 

�ய��, ஒ� 
=.%+ வ;தா�. ேடவி,2%+, இ;த 7/கிேயா2 க=த� எ?&வ&, 

அவைர அவமான� ப2�&வ& மாதிாி. எ�ைன நாேன ஏமா�றி% ெகா0வ& மாதிாி. 
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எ?&வைதேய எ?&கிேறா�. ெபாE ேவஷ� கைல�&, நிச ேவஷ� ேபா,2 

எ?தலா�. இ& ெவ3� க=தம�ல. ச�திய வா%+ ச�திய�தி�+ ெபாEேயா, ெபாE 

ேவடேமா Bடா& எ�3 ெபா�0. 

 

�ய�� கதைவ: சா�தினா�. ஆனா�, தாH�பா0 இடவி�ைல. அட%க
=யாத 

ஆைச ஒ� பாதி, யா�� பா#%கமா,டா#க0 எ�ற எ�ண� ம3 பாதி. 7/கிைய% 

கழ�றி% கா� வழியாE ேபாகவி,2% +வியலா%கி, அ;த% +விய���;& ேவ3 

ப%க� +தி�தா�. த/ைகயி� ெவளிறிய ெவ0ைள� பாவாைடைய எ2�&� தைல 

வழியாE வி,2, அ& 
%காடாE% க�கைள 1ட, தைலைய நிமி#�தி, பாவாைடைய 

இ2��%+% ெகா�2 வ;&, நாடாைவ இ3%கி, [%+� ேபா2வ& மாதிாியான ஒ� 

��%ைக ஏ�ப2�தினா�. ைக%+ எ,=ய பிராைவ எ2%க� ேபானா�. 

அ�ேபா&தா� ச,ைட ேபா,=��பைத அறி;&, அ;த நீல:ச,ைடைய 

‘ப,ட�’கேளா2 ேச#�&% கிழி�&, இ� &�2களா%கி 7/கி% +விய�� ேம� 

ேபா,டா�. பிற+ காலா�, அவ�ைற எ,= உைத�& வி,2, பிராைவ எ2�&, 

ெகா%கிைய மா,=னா�. எ;த ஜா%ெக, ெபா�;&� எ�ப& ேபா�, ெகா=ைய 

மைற�தவ�றி�, ஒ� மAச0 கலைர� ேபா,டா�. அ;த% கல�%+ மா,சாக, ேசைல 

இ�லாததா�, ேபா,ட ஜா%ெக,ைட% கழ�றிவி,2, சிவ�� ஜா%ெக,ைட 

மா,=%ெகா�2, அேத நிற வாயி� �டைவைய எ2�தா�. ப,2:ேசைல ப%க� 

ேபான ஒ� ைகைய, இ�ெனா� ைக த2�த&. ‘பாவ� அ%கா. இைத% கட=% 

ெகா�2தா� ேவற 92க�%+� சா�பிட� ேபாவா0.’ 

 

�ய��, �டைவயி� ஒ� 
ைனைய இ2��� ப%க� ெசா�கினா�. சாியாக 

வரவி�ைல. �டைவ க,2வேத ஒ� கைல எ�ப& இ�ேபா&தா� அவ)%+� 

�ாி;த&. ெகா�வ�, 
;தாைன, ேபா�றைவ எ�ப= உ�வாகி�றன எ�ப& 

அவ)%+: சாியாக� பி=படவி�ைல. ஆனா7� உட�� 
?வ&� தா3மாறாக: 

��றினா�. மாரா�ைப% காேணாேம... எ�ப=ேயா ேதா�%+% கீேழ ஒ� 

ைக%+,ைட அள.%+ அகலமான &ணி கிைட�த&. ேபா&� மாரா��. அ��ற� 

எவ0 கி,டயாவ& ேயாசைன ேக,2%கலா�. 

 

�ய��, அ;த சீதன� `ேரா ேமேல இ�;த சாவிைய எ2�&, `ேராைவ� திற;தா�. 

அத� ேம� த,=��;த இ�ெனா� சாவிைய எ2�&, லா%கைர� திற;தா�. 1�3 
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அ,ைட�ெப,=க0. அ%கா.%காக வா/கிய நைக ந,2%க0. த/க இைழயி� 

ஆ,=ய� வ=வ�தி� ேகா#%க�ப,ட மா#பள.%கான கா� மாைல. இ�ெனா� 

ெப,=யி� ஒ� ெந%லF. ம�ெறா� ெப,=யி� ெவ�ெவ, வைளய/களி� 

ைவ%க�ப,ட நா�+ த/க வைளய�க0. `ேராைவ� Q,டாமேல சா�திவி,2 அத� 

ஒ� ப%க� உ0ள ெசJவக% க�ணா=யி� த�ைன� பா#�தா�. ஆன;த�. அட 

மற;&,ேடேன. மீ�2� `ேராைவ� திற;& அத� ேம�த,=ேலேய கிட;த 

ெகா7�கைள எ2�&, கா�� மா,=% ெகா�டா�. க�ணா=யி�, பிரமி�பாE 

பா#�தா�. `ேரா.%+ ேம��;த ப.டைர� Qசி%ெகா�டா�. ட�பியி��;த 

+/+ம�ைத எ2�& ேடவி,, ேடவி,' எ�3 ெசா��%ெகா�ேட ெந�றியி� 

திலகமி,டா�. 

 

கா� ெகா7�க0 ஜ�ஜ� எ�3 ச�த�ைத எ?�ப, அ/+மி/+மாE நட;& 

பா#�தா�. அத�+ ஏ�ப, ேலசாE ஆ=னா�. ஒJெவா� காைல5� [%கி� [%கி, 

ஆ,= ஆ,=, நாத� எ?�பினா�. ைககைள� �ர,=� �ர,= ெபா�ெனா� 

எ?�பினா�. மீ�2� க�ணா=யி� த�ைன� பா#�&%ெகா�டா�. பாழாE� 

ேபாகிற இ;த� �டைவதா�... பரவாயி�ைல. நாைள%+ மல�கி,டேய 

ேக,2%கலா�. பதி� க=த� வா/க வ�வாேள. 

 

�ய��, ெப�ைமைய: சிைறயி,ட ஆDட�ைப த�=�ப&ேபா�, +தியாE% 

+தி�தா�. பிற+ அ&ேவ ஆன;த% B�தான&. ேமைஜயி� தயாராயி�;த 

காகித�ைத5�, அத� ேம� ைவ%க�ப,ட பா�பாயி�, ேபனாைவ5� +றி 

பா#�தப=ேய நா�கா�யி� உ,கா#;தா�. எ?தி, எ?தி, எ?தியவ�ைற% கிழி�&� 

ேபா,டா�. ஏேதா ஒ� ெந�ட�... எ�ன&... ஆமா�. பாச
� ேநச
� கா,=ய அ;த 

ஆ��ைள� பய�க0 1#�தி%+�, 
�&.%+� ஒ� ெல,ட# ேபா,ேடனா, அ�� 

ெச7�&கிறவ#கைள வி,2வி,2, அ�� ெச7�த�ப2கிறவ�%+ எ?&வ& 

�யநல� இ��யா... அ;த� பய�களி� ‘உட�பிற��’ பாச�ைத மற%க 
=5மா... 

 

�ய�� ேடவி,2%+, எ?த�ேபான காகித�ைத, 1#�தி%+� 
�&.%+� ேச#�& 

எ?தினா�. பிற+, ேடவி,2%+ இ�ெனா� ேநா,2� ��தக�தி� ஒ� ந�ல 

காகித�ைத% கிழி�தா�. த/ைகயி� =ராயி/ ேநா,2� ��தக�. அ&%+0 ஏேதா 

ஒ� ஆ� பட� வைரய� ப,ட தாைள வி,2வி,2, அ2�த தாைள�தா� எ2�தா�. 
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எ?த� &வ/கினா�. வா#�ைதக0 தாமாக வ;தன. மலாி� வா#�ைதகைள5� 

ெகாAச� தி�=% ெகா�டா�. 

 

“எ� ேடவி, ...... அவ#க�%+. 

 

“நா� ேவ�2� எ�3தா� ேகா=,ேட�. அைத உ/க0 வி��பமான 

வா#�ைதயா� இ,2 நிர��/க0. காதல# எ�3 எ?தினா�, எ� கWட� பற%+�. 

ேதாழ# எ�3 எ?தினா� ஒ� ந�பி%ைக பிற%+�. சேகாதர# எ�3 எ?தி 

நிர�பினா� &%க
� ேசாக
� எ� ெநAைச இ,2 திர���. நீ/க0 எ� 

ேடவி,டா:ேச..எ�ைன� �&� ெப�ைண% B,=� ேபாவ& ேபா�, ைகபி=�&% 

B,=:ெச�ற காதல னா:ேச! நா� அ;த ரா,சசியா� அவமான�ப,ட ேபா&, 

அைத� தீ#�& ைவ:ச க�ணியனா:ேச! என%+% காத� வர� ெகா2�த 

��ணியனா:ேச! ஒ/க�%கா ெதாியா&. நா� ேகா2 ேபா,ட இட�தி� ஆ�யி#% 

காதல# எ�3 எ?த இட� ேபாதா& எ�3 பா#%காம� காதல)%+ாிய அ�தைன 

வா#�ைதகைள5� உ/க�%+� ெதாி;&0ள அ�தைன ெமாழிகளி7� எ?&/க0... 

ேடவி,! எ?&/க0... 

 

“ேடவி,! உ/க0 ெபா�
க�ைத, உ/க0 �ைக� பட�ைத� பா#�&� 

பரவச�ப2கிேற�. அைத� ப�திர மாக ெப,=%+0 ைவ�&� Q,=யி�%கிேற� 

ேடவி,! நீ/க0 அ�3, எ� ச,ைட� ைப%+0 உ/க0 �ைக� பட�ைத 

ைவ�தேபா&, சி;தி�ேத� ேடவி,! கட.ேள. கட.ேள. என%+ இ�தய ஆபேரஷ� 

நட%க ேவ�2�! அத�+0 எ� ேடவி,=� ஒ� சி�ன� �ைக� பட�ைதயாவ& 

உ0ேள ைவ%கேவ�2�. இ&ேவ எ� ேவ�2ேகா0. ேடவி,! பதி� எ?&9#களா 

ேடவி,! நீ/க0 எ?தாவி,டா7�, நா� எ?தி% ெகா�ேட இ��ேப� ேடவி,! 

அவ�ைற நீ/க0 ப=�தாேல ேபா&� ேடவி,!” 

 

வாச� கத. ட�ெப�3 திற%க�ப,ட&. உ0ேள ^ைழ;த மரகத�, “யா�= நீ” எ�3 

த�ைனயறியாமேல ேக,டா0. அ��ற� வாயி� ைக ைவ�தப=ேய அவைன 

Fத�பி�&� பா#�தா0. அவைன: ச�றி: ��றி வ;& �ல�பினா0. 

 

“த�பி... அEேயா...எ� த�பி...” 
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மரகத� அEயEேயா, அEயEேயா எ�3�, த�பி, எ� எ� த�பி எ�3� ெசா�ன 

வா#�ைதகைளேய வாயி� ��றாக வி,டா0. �ய�� ேடவி,2%+ எ?திய க=த�ைத 

அவ�%+� ெதாியாம� `ேரா.%+ ேம� ேபாட�ப,ட =Wd ேப�ப�%+% கீேழ 

லாகவமாக ைவ�&வி,டா�. 

 

வாச�ப%க� இ�ெனா� கால=: ச�த
� ேக,ட&. 

 

ெவளிdாி� &W= ேக,2வி,2, 9,2%+� தி��பிய ெவ0ைளய�மா, தன& ெசா;த 

9,=7� ஒ� &W= வி?;த&ேபா� உ0ேள ஓ=னா0. 

 

�ய��ைவ: ��றி: ��றி வ;த மரகத�தி�+ அ�மா வ;ததி� சிறி& ைதாிய
� 

நிதான
� வ;தன. ஆனா7�, பத,ட� +ைறயாமேல, “எ�மா, எ�மா. ெமாத�ல 

கதைவ: சா�த�மா... யா�%காவ& ெதாிA�ட� ேபா.&�மா” எ�3 க�தினா0. 

 

அ�ப=5�, ெவ0ைளய�மா கதைவ: சா�தாம� மகைனேய வாயகல� பா#�&வி,2, 

பிற+ வாயி7� வயி�றி7� அ=�&%ெகா�2 தைரயி� �ரள� ேபானா0. மரகத� 

அவைள� த2�&, ஒ� ைக%+0 அட%கி%ெகா�2, அவைள5� ேச#�&, இ?�& 

இ?�&, ம3ைகயா� கதைவ� தாழி,டா0. 

 

தா5�, மக��, �ய��வி� ைககைள� பி=�&% ெகா�டா#க0. மரகத� த�பியி� 

தா3மாறான �டைவைய% கைளவத�காக, அவ� ேதாளி� ெதா/கிய �டைவ 

^னிைய� ெதாட�ேபானேபா&, �ய�� அவ0 ைக%+% கீழாக +னி;& தைலைய� 

பி�வா/கி, சிறி& விலகி நி�றா�. மரகத�, இ� கர/கைள5� இயலாைமைய% 

கா,2வ&ேபா� ஆகாய�ைத� பா#�& ஆ,= வி,2% ெகAசினா0. 

 

“த�பி... த�பி... நீ ெசE5ற& உன%ேக ந�லா இ�%காடா...” 

 

“த�பி�ல.த/க:சி�) ெசா�7%கா...” 

 

“ஏE மரகத�... சி�த� +ழ�பி�ேபாE நி%கவ� கி,ட எ�ன ேப:�... �ய��, அ�மா 

ெசா�7வைத% ேக�டா... உன%ேக இ& அ2%+மாடா... அ�பா.%+� ெதாிAசா...” 
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�ய�� கதைவ� திற;& அ�மா.%+ வழி கா,ட� ேபானேபா&, மரகத� அவைன 

மட%கினா0. “வா�மா, வ;& பி=�மா” எ�3 ெசா��%ெகா�2, அவ� இ2�ேபா2 

ேச#�&, தன& இட& ைகைய வைள�&� ேபா,2, வல& ைகயா� அவ� 

ஜா%ெக,ைட% கிழி�தா0. 
&+� ப%க� ஏ�ப,ட சி�ன கிழிச7%+0 ைகைய: 

ெசா�கி, அைத% கீேழ5� ேமேல5மாE இ?�தா0. அவ� பிராேவா2 நி�றேபா&, 

அ�மா%காாி, ‘அட�பாவி� பயேல’ எ�3 க�திவி,2, அைத� பி=�& இ?�தா0. 

இதனா�, �ய�� சிறி& த2மாறியேபா&, மரகத� அவ� ேதாளி��;& 
&+� 

ப%க� வி?;த �டைவைய இ?%க� ேபானா0. அ�மா, அவைன வ;& 

பி=�&%ெகா�டா0. 

 

�ய��, அ�மாைவ ஒ� அ= அ=�தா�. அ%காைவ ஒ� த0�� த0ளிவி,2, அவ0 

மீ& ஓ/கிய ைகைய, அ�ப=ேய ைவ�&%ெகா�டா�. அவேளா, அவ� ேசைல 

^னிைய� ப�றி%ெகா�ேட அ/+மி/+மாE� தாவி�தாவி, பிற+ அவேனா2 

ேச#;& ஒ,=%ெகா�2 ‘எ�ன�மா பா#�&%கி,ேட நி%ேக’ எ�3 ெசா�� வி,2, 

ைகைய� த�பியி� இ2���ப%க� ெகா�2 ேபானா0. அ�மா%காாி5�, அைறப,ட 

க�ன�ைத� தடவி வி,2%ெகா�ேட, மகைன ெந�/கினா0. அJவள.தா�. 

�ய�� ஒ� உத3 உதறினா�. தைலைய ரா,=னமாE வி,டப=ேய, 

ரா,சத�தனமாE உதறினா�. “எ�மா.எ� க�D ேபா:ேச” எ�3 கீேழ வி?;த 

ெவ0ைளய�மா, ேமேல எழாம� அ�ப=ேய கீேழ கிட;&, 
ன/கினா0. அவ� 

த0ளிய த0ள�� �வாி� ேபாE% +��ற வி?;த மரகத�, த,2� த2மாறி நி�றா0. 

ெந�றிைய� பி=�தப=ேய கீேழ &=�த அ�மாைவ% ைக�தா/கலாE� [%கி 

உ,கார ைவ�தா0. அ�மாேவா, பைழயப= சாி;தா0. மரகத�, த�பிைய ேநா%கி 

நக#;தா0. அவ� க�தினா�. “யாராவ& கி,ட வ;தீ/க. நா� ெஜயி7%+� ேபாக 

ேவ�=யி�%+�! நா� ஆ��ள இ�ல! இத ெமாத�ல ெதாிA�%+/க!” 

 

ெவ0ைளய�மா, க�கைள% கச%கி%ெகா�2, வ��த இட�ைத� தடவி வி,2% 

ெகா�=�;தேபா&, மரகத� அவைன மீ�2� பா#�தா0. கி,ேட ெந�/க 
=யாத 

பா#ைவ: எ,= உைத%க� ேபாவ& ேபா�ற கா�க0 : �ய�� ப�ைல% 

க=�&%ெகா�2, யா# ப%க�தி� வ;தா7�, இர�=� ஒ�ைற� பா#%க� ேபாவ&  
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ேபா� ஆய�த நிைலயி� நி�றா�. 

 

மரகத� எ;த: �வாி� ேமாதினாேளா, அ;த: �வாிேலேய தைலைய� ேபா,2 

அ/+மி/+மாE� �ர,=னா0. “த�பி, எ� த�பிேய... கட.ேள. அவன இ�ப= 

ஆ%கி,=ேய, ஆ%கி,=ேய” எ�3 அர�றியவ0, திUெர�3 தைலைய: �வாி� 

ைவ�& ேமாதினா0. ேமாதி%ெகா�ேட இ�;தா0. 

 

�ய��, அ%காவி� தைலைய� ெதா,டா�. உடேன அவ0, அவைன ேலசாE 

த0ளிவி,2% ெகா�2, தைலைய: �வாி� ைவ�&� ேதE�&%ெகா�ேட 

இ�;தா0. �ய�� அ%காைவ� பலமாக� தி��பி வி,டா�. அவ0 த�ைன எ�ன 

ேவ�2மானா7� ெசE&ெகா0ளலா� எ�ப& ேபா�, அவ0 ப%கமாக% ைககைள 

நீ,=னா�. அவ0 ைகைய எ2�& இ2��: ேசைலயி� ப%க� ெகா�2 வ;தா�. 

9றா�� இ�லாம� +ைழ;& நி�றா�. க�க0 எாிகி�ற ெம?+வ#�திகளாE 

உ�கி%ெகா�=�;தன. மரகத�, த�பிைய அ�ப=ேய க,=� பி=�& மீ�2� 

அ?தா0. இத�+0 அவேன �டைவைய அவிH�&, கீேழ ேபா,2வி,டா�. அவ0 

கால=யிேலேய ேபா,டா�. அ%கா0 கீேழ கிட;த 7/கிைய% ைகயி� 

ைவ�&%ெகா�2 ‘நீேய பாவாைடைய% கழ,2’ எ�3 உத2 &=%க: ெசா�னா0. 

அவ�, பாவாைட%+ ேம� 7/கிைய% க,=%ெகா�2 அைத அவிH�&� 

ேபா,டா�. மரகத� சிறி& &%க� +ைற;& ேக,டா0. 

 

“+/+ம�ைத5� அழி:�2டா...” 

 

“ேடவி, இ�%கற வைர%+� அ& இ�%+�...” 

 

மரகத�தி�+, ஒ�3� �ாியவி�ைல. பைழய த�பிைய, �&��& வைக வைகயாE 

பா#�ப& ேபா�, பா#�தா0. உ�,2%க,ைட உட��. இ�ேபா& 
� ப%கமாE, 

சாி;&, ஒ2/கியி�;த&. எ/ேகா பா#%+� பா#ைவ! எைதேயா ேத2� உைள:ச�! 

அவளா� இ�)� தாள 
=யவி�ைல. அவைன அ�ப=ேய அைன�&%ெகா�டா0. 

“த�பி... த�பிேய...” எ�3 �ல�பியப=ேய ெநAசி� ஏேதா +�&வைத� பா#�& 

அ?�தமாE� பா#�தா0. அவ� க?�தி� கா� மாைல5�, ெந%லஸு� கிட;தன. 

அவ�ைற5� வைளய�கைள5� அவேள கழ�றி, `ேரா ேம��;த அ,ைட� 
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ெப,=%+0 ைவ�தா0. க�கைள வி,2வி,2, இ�ேபா& கா&கைள� தடவிவி,ட 

ெவ0ைளய�மா, இ�)� எ?வத�+ எ;த 
ய�சி5� ெசEயாம� கிட;தா0. அவ0 


க�தி� ஒ� சி�ன� ெதளி.. மக� ேசைல க,2வத�கான காரண�ைத 

உ3தி�ப2�திய அ;த% க�2பி=�� சாதகமாக இ�லாததா� ச��ேபா2 

ெசா�னா0: 

 

“எ�லா� அ;த சீதால,�மிேயாட ேவைலதா�. இவ)�, அவளமாதிாிேய 
ழி%கா� 

பா�... அவள மாதிாிேய இ2�ப% +7%+றா� பா�. க�ைண: சிமி,2றா� பா�. 

ஏ�=.. த,2%ெக,ட 1ேதவி. ஒ�ன நா/களா= சாக: ெசா�ேனா�... இ;த 

9,2%+ வ;& இ;த� பயல த�பி த�பி�) ெசா�னதாேலேய இவ� ஒன%+ த�பி 

ஆயி2வானா=... யாைரயாவ& பி=%கD�னா, ஒன%+ சமாதி க,=%கி,=�%+� 

ேபாேத ெர�டாவ& க�யாண�&%+ நி:சய� ெசE&%கி,ட அ;த� ‘பலப,டற�பய’ 

ஒ� ��ஷ� 
�&%+மார� பி=. ஒ� மாம� ‘நர/கன’ பி=: அ�ப=5� 


=யா,டா�, ஒ� ம:�ன� ‘ெகா%கன’ பி=, எ� மகன எ�ப=� பி=%கலா�=. 

எ�தனாவ& ச,ட�&ல= இடமி�%+! இ� இ�... Qவ�மா மயினிகி,ட ெசா�� 

ஒ�ன பாதாள: சிைற5ல த0�ேற�...” 

 

“எ�ன�மா நீ. பைழய க#நாடகமா இ�%ேக... ஒ� ேவள 1ள% ேகாளாேறா 

எ�னேவா...” 

 

“��மா பினா�தாதீ/க. உட� ேகாளா3தா�...” 

 

“பா�தியா, பா�தியா... இ;த 1ேதவி சீதால,�மி மாதிாிேய அ7%கி% +7%கி 

ேபசறா� பா�. இ;த வா#�ைத இவ)%+� ெதாியாத வா#�ைத! அ;த� பாழாE� 

ேபான சீதால,�மி, அ=%க= ெசா�7ற வா#�த - பினா�தாதீ/க...” 

 

மரகத�, த�பியி� நிைலைம அ�ணி%+� ெதாிய% Bடா& எ�பதி� இ�ேபா& 

அ%கைற கா,=னா0. ஆைகயா�, சிறி& அறி.Q#வமாE% ேக,டா0. 

 

“அ�ணி, பி0ளி/கள எ/க�மா... ந�லேவைள... இ;த% B�த அவ0 பா#%கேல...” 
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“1ளி அல/காாி... 1ேதவி ச�டாளி! எ/க 9,2%+ ேபாேற�), இைடயிேலேய 

ேபாயி,டா0. நா7 நாைள%+ வரமா,டாளா�. ேபர� ப=�� ெக,2� 

ேபா+ேம�) ெசா�ன&%+, ‘ேபாக,2ேம. ஒ/க பர�பைர%+ கட.ேள வ;& 

காேலP நட�&னா7� ப=�� ஏறா&�)’ எ�னமா% ேக,2,டா0 ெதாி5மா... 

யாைன ேச3ல சி%+னா�, தவைளBட கி�ட� ப�Dமா�.” 

 

மரகத� எ&.� ேபசாம� த�பிைய� பா#�தா0. அவ� �வ#ேம� உட� ேபா,2, 

க�ேம� நீ# ேபா,2 நி�றா�. ஏேதா ேபச�ேபான அ%காவா� அ& இயலாம� 

ேபாEவி,ட&. ெவ0ைளய�மா. உஷா#�ப2�தினா0. 

 

“கால=: ச�த�ைத� பா#�தா ஒ/க�பா மாதிாி ெதாி5&. அவ�கி,ட விஷய�ைத: 

ெசா��டாேத. பாவி ம)ஷ�, ஏ�ெகனேவ ெநா;& ேபாயி�%கா�... நா� 

ேபசி%கி2ேவ�. நீ வாய வ:�%கி,2 ��மா இ�...” 

 

“ஒ� ெசா�7ேலேய 
=ேய�மா. ந2 ரா�திாியில வாறவ�. இ�ைன%+ ஏ� இ�ப 

வறா�...” 

 

ெவ0ைளய�மா, கதைவ� திற;தேபா&, அவைள� பா#�& 
ைற�தப=ேய 

பி0ைளயா# வ;தா#. அவ��, அவாிட� ேபசினா0. 

 

“&�ைட எ/ேக�) ேகேள�=. ந�ல &�2...” 

 

“அடேட... வய7ல +�&% க�7ல ேபா,ட &�ைட அ�ப=ேய வ:�,ேட�. 

இ;ேநர� அ& கிண�&%+0ள வி?;& மித;&, அ��ற� த�ணி# +=:� 

ேபாயி�%+�. ஏழா. மரகத�, ஏ� இ�ப= எ�லா� ெசதறி% கிட%+. நைக� ெப,=கள 

ஏ� ேமேல வ:சி�%ேக. இவ� ஏ� இ�ப= தா3மாறா நி%கா�...” 

 

“ஒ�Dமி�ல�பா...” 
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“92தா� ஒ�Dமி�லாம ஆயி,ேட. இவ� ஏேதா 9,ல ேசைலைய% கீலய  

உட��ல ��தி%கி,2 எ�ென�லாேமா ப�Dனானா�. அ;த% ‘க�வா�பய’ 

அ�ணாசல� ெமன%ெக,2 வய7%+ ைச%கிளி� வ;& எ�கி,ட ெசா��,2� 

ேபாறா�. அதனாலதா� இ�ப= ஓ= வ#ேற�.” 

 

மரகத�, அ�பாைவ� தி2%கி,2� பா#�&வி,2, 9,=� கிழ%+: �வைர� 

பா#�தா0. ஜ�ன� திற;தி�%கிற&. ஓ=�ேபாE சா�தினா0. பிற+ அ�பா ப%க� 

தி��பி, ஏேதா சமாளி%க�ேபானா0. இத�+0, ெவ0ைளய�மா விள%க� 

ெசா�னா0. 

 

“எ�லா� இ;த ஊ�%+ இைடயில வ;&,2 இைடயிேலேய ேபான 

சீதால,�மிேயாட ேவைல. ந�ம பி0ைளய ேபயா ஆ,2றா�) ெசா�ேல�=...” 

 

“Qவ�மாவ B�பி2ற&%ெக�ன... ந�ம நிலைம தா� அ;த ெமா0ளமாாி வார 

அள.%+ ஆயி,ேட.” 

 

“B�பி,2% B�பி,2 வாேய வ�:�� ேபா:�. எ� த�பி வ;& B�பிட,2�. 

9,2%+ நா� வ;&. ஒ� ��ஷ� 9��%கார பி0ைளயா�. அEேயா, ேபைர: 

ெசா��,ேடேன. எ�ப= எ� 9,2� ப=ேயறலா�) ேக,டா� நா� எ;த 


க�ேதாட தி���ேவ
�) ெசா�னைதேய ெசா�7தா0. ஆனா7� இ;த 9�� 

ஆவா&�மா... ஊ� ஒலக�&ல ெசEயாதைதயா ெசEதா0. ஆைச�ப,டவன 

காத�:சா0. அவைனேய க,=%கி,டா0. அ&ல எ�ன த��...” 

 

ெவ0ைளய�மா, தாேன ஒ� கால�தி� இ;த� பி0ைளயாைர% காத��ததி� லயி�& 

நி�றா0. பி0ைளயா��, அவ0 ேப:ைச ேலசாE ரசி�தா#. Qவ�மா அவர& ெசா;த 

ெபாிய�பா மக0. இவ�%+ 1�3 வய& 1�தவ0. சாியாக நா�ப�& 1�3 

ஆ�2க�%+ 
�� ‘9மேசன�’ மாதிாி இ�;த ேலாக� த#மைர, காத��தா0. 

க�மா%கா2�, ேசாள� த,ைடக��, அவ#க�%+ இட� ெகா2�தன. த#மேராட 

+2�ப�&%+, இ;த இF+ ெதாF+ ெதாிAசேபா&, மகைன 9,2%+0 

Q,=னா#க0. ஆனா�, இ;த� Qவ�மா அசரவி�ைல. ஆளி�லாத சமய�, அ;த 
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9,2%+� ேபாE, க0ள:சாவி ேபா,2 Q,ைட� திற;தா0. த�ம# த,=% ேக,க� 

ேபானேபா&, அவைர ஒ� அத,2 அத,=, கதைவ: சா�தி� தாழி,டா0. ப,= 

ெதா,= பதினாறி7�, நட%காத ஒ� மாெப�� காத� �ர,சியா�, பி0ைளயா# 

ெசா%கார�க��, த�ம# ெசா%கார�க�� ெசா�ேலா2�, க�ேலா2� 

ேமாதினா#க0. இவ#க0 ச�ைட 
=5
�ேப Qவ�மா, இ�தர�பி�+� ஒ� 

ேபரைன� ெப�3� ேபா,டா0. விஷய� அேதா2 
=;த&. ஆனா�, 

பி0ைளயாைர� ெபா3�த அளவி�, அ& இ�)� 
=யவி�ைல. அ%கா, அ%கா 

எ�3 அவ0 ேம� அJவள. பாச� ைவ�தி�;தா#. இ�ப= ஓ=� ேபாகாம� 

‘உ,கா#;த’ அவ0, அத�1ல� தன& வ�ச�தி�+� தைல%+னிைவ 

ஏ�ப2�திவி,டாேள எ�3 அவ�%+% ேகாப�. அ&, B=யேத தவிர 

+ைறயவி�ைல. ெச�ற ஆ�2 Qவ�மா, தன& மக)%+, ெசா;த த�பியி� மகைள 

தா� க,ட ைவ�தா0. அதி��;& ெசா;த ெபாிய�பா மகனான, இ;த� பி0ைளயா#, 

அ;த ெபாிய�பா மக� ேகாய%க�ணேனா2� ேபசமா,டா#. 

 

பி�ேனா%கி: ெச�ற பி0ைளயாாி� மன�ைத ெவ0ைளய�மா 
�ேனா%கி: 

ெச7�தினா0. 

 

“இ�ப=% +�&%க�லா நி�னா� எ�ப=? பி0ைள &=யா� &=%கா�. தவியாE� 

தவி%கா�. ஒ� நட நட;&. Qவ�மா மயினி 9,2%+� ேபாE, வர: ெசா�7ற&... 

பி0ைளய விடவா ெகளரவ� வ;&,2. ஆனா7� இ;த 9றா�� ஆகா&�பா... ேவற 

யா� ேபானா7� மயினி வரமா,டா0. அவ0 வராம� இ;த சீதால,�மி 

ேபாகமா,டா0! அ��ற� அவரவ# இWட�...” 

 

பி0ைளயா#, இWட�&%+ விேராதமான ஒ� காாிய�ைத: ெசEத& ேபா�ற 

ெப�1:ேசா2 விவர� ெசா�னா#. 

 

“இ�பதா� வழியி� அவள� பா#�ேத�. 9,2%+ வா%கா�ேன�... Bடேவ 

�ற�ப,டா0... நா�தா�, தி�நீ3 எ2�&,2 வா�) ெசா�ேன�. வழியிலதா� 

பா#�ேத�... ப=ேயறி� பா#%கல...” 
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“கீழ வி?;தா7�, மீைசயில ம� பட�யா�...” 

 

“எ�லா� இ;த� ப�னாைட� பயலால. ேபச% Bடாத ஒ2கா�கி,ட, நா� வ�ஷ% 

கண%+ல வ:சி�;த 9�ப வி,2% ெகா2%க ேவ�=யதா� ேபா:�...” 

 

“பா�தியாளா மரகத�... ஒ�ப� பா#%க&%+� ேபசற&%+� ‘ேபய�’ மாதிாி 

ெதாிAசா7�, அவ� மன� ேதவைத மாதிாி�) நா� அ=%க= ெசா�றத 

���ப2�தி,டா� பா�. இ;த மாதிாி எ� அ�ண� மக)%+� வி,2% 

ெகா2�தி�;தா...” 

 

“ஏழா மரகத�... ஒ�மா ஏ� இ�ப= வாய% கிழி%கா�) ேக�...” 

 

“எ�ன�மா நீ... த�பி இ;த நிலயில இ�%+� ேபா&, ஒன%+ எ�ப=�தா� ேபச 

வ�ேதா...” 

 

“ேபா= ��ணா%+. Qவ�மா மயினி தீ#�& வ:�2வா0! அதனாலதா�, 

கவைலயி�ைல. அேதா மயினிேய வ;&,டாக, நம%+ ந�லகால� ெபாற;&,2. 

மரகத�, ஒ�பாவ மயினிகி,ட ெர�2 வா#�ைத ேபச: ெசா�7... வாE 

அ?விடா&...” 

 

Qவ�மா மயினி, இர�2 ைககளி7�, இர�2 ெகா�& ேவ�பிைலைய� 

பி=�தப=ேய ேலசாE ஆ=%ெகா�2 வ;தா0. ஜா%ெக, இ�லாத உட�� 

அ�ேபாதி�;த மி�)� சிவ�� இ�ேபா& &�� பி=�தி�;த&. 
,=களி��;& 


ழ/ைகக0 வைர%+� ப:ைச நீள வா%+ 
க�. ஒ� க�ைண உ0ேள5� ம3 

க�ைண ெவளிேய5� வி,2� ேபா�ற ேதாரைண... பி0ைளயா# ேலசாE சிாி�தா#. 

வரேவ�3 வி,டாரா�. ெவ0ைளய�மா, மயினியிட� ஒ� ச;ேதக� ேக,டா0. 

 

“மயினி... மயினி... ஒ�ப& ேத/கா ேக�`க. ஒ� +ைல வாைழ�பழ� ைவயி�) 

ெசா�79/க... ஒ� க,2 ெவ�திைல ேக�`க. 
�ப& !பா த,சிைண தரD�) 

ெசா�7வி/க... ஒ�)ேம ேக%காம அ�ப=ேய வ;&,=கேள...” 
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“அ&�லா� ஊ�%+�. ஒல+%+�. இ�ைன%+ நா7 ேப� 
�னால எ� த�பி 

எ�ன அ%கா�) B�பி,டா�. அ&ேவ ேபா&� என%+. ஏ�டா த�பி, நா� நக
� 

சைத5மா இ�;ேதாமடா. எ�ைன, அ;த% ‘கி;&கால�’ இட%+� ேபசினா�) 

அவன ஓட ஓட விர,2னிேயடா... காைலயில [%க� கைலAச&�, எ/க அ%கா 

க�Dலதா� 
ழி%கD�) ஒ� ெபாிய�பா 9,=ேலேய ப2�பிேயடா... 

பAசபா�டவ# வனவாச� ப=%கிறத ேக,2%கி,ேட இ��ேபாமடா. அ�ப=�ப,ட 

ந�மள விதி பிாி:சி,ேடடா, அ%கா.%+% ெகா2�த ஆ50 த�டைன ேபா&�டா. 

அ&%+%Bட கழி. இ�%கா�டா... நீ ம,2�, அ%காள இ�ப= வி,2,=ேயடா... 

நீ, அ%கா�) இ�னி%+: ெசா�ன&� நா�, பாவி ெமா,ட... எ�ப= ச;ேதாஷ� 

ப,ேட� ெதாி5மா...” 

 

ெவ0ைளய�மா, இ� ைககளா7�, 
க�ைத ேவ�பிைல% ெகா�&%கேளா2 

1=னா0. ஏ/கி ஏ/கி அ?தா0. பி0ைளயா#, க�கைள� &ைட�&வி,2 

அ%காவி� 
&ைக� த,=% ெகா2�தா#. இைத� பா#�&வி,2 மரகத
� 

அ?&வி,டா0. ெவ0ைளய�மா0 ேலசாE: சிாி�தா0. 

 

Qவ�மா.%+ அ�ேபா&தா� �ய��ேவ நிைன.%+ வ;த&. 9,2%+0 வ;தா0. 

�வாி� சாE;& நி�றவைன உ,கார ைவ�தா0. ெத�+� ப%கமாE 
க�ைத� 

தி��பிவி,டா0. பிற+ அத,2� +ர�� ேக,டா0. 

 

“ச�மண� ேபா,2 ந�லா உ,கா�/க, எ� ம�மவேன. இ�ைனேயாட ஒ/கள� 

பி=:ச `ைட கழிA�,2&�) நிைன:�%ேகா! எ�பா. பி0ைளயா� த�பி, ேவற 

எ&.� ேவ�டா�. ஒ� க,=% க�Qர� வா/கி,2 வா. 
=5
�னா�. ெர�2 

வாைழ�பழ�. ஊ&ப�தி.” 

 

பி0ைளயா# ஓ=னா#. அவ#, தைல மைற;த&� ெவ0ைளய�மா, மயினிட� 

�ல�பினா0. 

 

“ெவளியில ெசா�னா ெவ,க%ேக2 மயினி. ேசைல5�, ஜா%ெக,ைட5� 

ேபா,2%கி,2 +தி%கா�. ஏE மரகத�. நீ ஏ� இ�ப= ைகைய ஆ,2ேற. மயினிைய 
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ப�தி ஒன%+ எ�ன ெதாி5�. அவியிள உ/க�பா உ0பட எ�ேலா�� வில%கி 

வ:சேபா&Bட, தனிேய நி�னவிய. அ;த மாாிய�மாேவ கதி�) மயினி அ�ேபா 

ந,ட ேவ�பAெச= இ�ேபா இJவள. +�& ேவ�பிைலைய% ெகா2�& மரமா 

நி%கி&. மயினி க,2ன மாாியா�தா ேகாயி7%+ அேத ேவ�பமர� விசிறி 9�&... 

மயினி... மயினி... எ;த ரகசிய�ைத5� க?�த அ3�தா%Bட ெசா�லமா,டாக!” 

 

“அைதவி2 ெவ0ைளய�மா. ேசைல க,2ற& ெபாிய விஷயமா:ேச...” 

 

“நீ/கேள இ�ப= பய�படலாமா மயினி. எ�லா� அ;த: ெச�&�ேபான 

சீதால,�மிேயாட ேவைல...” 

 

Qவ�மா மயினி%+: ெசா��% ெகா2�த& மாதிாி ஆகிவி,ட&. இட& ைகயி� 

ைவ�தி�;த ேவ�பிைல% ெகா�ைத, வல& ைக% ெகா�ேதா2 ேச#�&� பி=�&% 

ெகா�2, �ய��வி� 
க�தி�+ 
�னா�, ேம7� கீ?மாE ஆ,=னா0. அ;த 


க�ைத, அ;த இைலக0 வ�=% ெகா2�தன. உடேன அவ0 க�கைள 1=% 

ெகா�2 மாாிய�மாைவ� ப�றிய பா,ைட� பா=% ெகா�ேட, ேவ�பிைல% 

ெகா�ைத பலமாக ஆ,=னா0. பிற+ ஆேவச�ப,2 அேத ெகா�ைத: �ய��வி� 

தைலயி� ெகா�தவி,டா0. தைலைய� பி=�& ேவ�பிைல% ெகா�தாேலேய 

அ=�தா0. பிற+ இ2�பி� கா�� ைப ேபா� ெசா�கியி�;த விQதி� ைபைய எ2�& 

உ0ள/ைகயி� ஒ� கவள� தி�நீைற ைவ�&% ெகா�டா0. வாைய% ைகயி� 

அ=யி� ைவ�தப=ேய அ;த� தி�நீைற எ2�& அவ� 
க�&� ப%க� 1�3 

தடைவ ஊதினா0. பிற+, அவ� தைலைய ஓ/கி ஓ/கி அ=�தா0. அவ� வ� 

ெபா3%க 
=யாம� இர�2 ைககளா7� தைலைய மைற�தேபா&, 

ெவ0ைளய�மா0 அவ�ைற� தைலயி��;& பிE�ெத2�தா0. அ�ேபா& தா� வ;த 

த�பிைய� பா#�&, “எ�மவேன பி0ைளயாேர... ஆ�தா�%+% க�Qர� 

ெகா��&டா” எ�றா0 அ;த அ%கா. 

 

பி0ைளயா#, ஒ� க,= க�Qர�ைத5� ெவ�றிைலயி� ைவ�&% ெகா��தினா#. 

ேஜாதியாE எாி;த அைத, Qவ�மா, ெவ3/ைகயா� [%கி� தா�பாள�தி� 

ைவ�தா0. அைத% ைகயி� ஏ;தி%ெகா�ேட அத,=னா0. 
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“ஏE சீதால,�மி. எ�ேனாட காவ7%+0ேளேய நீ எ�ப== வரலா�? மாியாதியாE 

ஓ2றியா.இ�ல, ஒ�ன பாதாள% +ைக%+0ள பி=:�� ேபாடDமா... சாி, சாி, 

ேக,கிறத ேக,2, வா/+றத வா/கி%கி,2 ேபசாம ேபா! ஒன%+ எ�ன ேவD� 

ெசா�7=! நீ ேபயா� ேபானா7�, நீ5� எ� மக0தா�=. ஒ� தாEகி,ட ேக0 

மகேள.” 

 

�ய��.%+� &%க� +ைற;&, மகிH:சி ஏ�ப,ட&. 
த� தடைவயாக த�ைன ‘=’ 

ேபா,2�, மக0 எ�3� அைழ�த அ�ைதைய� பா#�&, ேலசாE: சிாி�தா�. 

ெவ0ைளய�மா அத,=னா0. 

 

“இ�ப= சிாி:சா சீரழிA� ேபாேவ மகேள! சீ%கிரமா ேக,2,2 சீ%கிரமா ேபா. 

உன%+ எ�ன ேவD�=...” 

 

�ய�� �யமாகேவ பதிலளி�தா0. 

 

“ேசல ேவD�... ேசல ேவD�... ேடவி, ேபா,ட ெவளி# மAச0 &�2மாதிாி 

நிற�&ல ேசல இ�%கD�. ஜா%ெக,... ெவ0ைள உ0பா=, பாவாைட. ஏெழ,2 

வைளய7, +/+ம�...” 

 

“சாி. இ�பேவ ஓ�=�ேபா... நீ ேக,ட& எ�லா� அ2�த ெசJவா%கிழைம உ:சி 

கால�&ல ஒ� 92 ேத= வ��.” 

 

Qவ�மா, ெச���த�ணி, ெச���த�ணி எ�3 க�த அ;த க�த� 
=5
�ேப, 

மரகத� ெச��� ைக5மாக வ;தா0. அைத வா/கி%ெகா�ட Qவ�மா �ய��வி� 


க�தி� ெச�ைப5� ேச#�& 1�3 தடைவ 9சிய=�தா0. அJவள. உ%ர�. பிற+ 

ெந�றியி� தி�நீ3 இ,2, +/+ம� ேபா,2, வாைய� திற%க: ெசா��, அதி� 

1�3 தடைவ ைகைய உ0ேள வி,2, ெவளிேய எ2�தா0. ஒ� ெபாிய 

பிர:ைனைய� தீ#�& வி,ட ெப� மித�தி� ேபசினா0. 

 

“கல/காேத பி0ைளயா#... எ� ம�மவ)%+� பி=:ச `ைட இ�னிேயாட  
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=Aசி,2... ச;ைதயில ேபாயி ந�ல ேசைலயா வா/+... சீதால,�மி ெகாAச�  

நாகாீகமானவ0 பா�... வைளய7� ர�பரா இ�%க,2�...! 

 

ெவ0ைளய�மா, ஒ� ச;ேதக� ேக,டா0. 

 

“ேடவி,2�னா யா�? அ;த� ேபைரேய இ;த சீதால,�மி ெசா�றாேள! ஒ�ேவள 

க�யாண�&%+ 
�னால அவன வ:�%கி,2 இ�;தி��பாேளா...” 

 

“எ%கா... இ;த 1ளிைய வாய 1ட: ெசா�7%கா. யாைர5� பழி 

ெசா�லD
�னா� Bசாம ெசா�7வா!” 

 

Qவ�மா, ெவ0ைள% ெகா= பி=�தா0. 

 

“ஊ#%கைத நம%ெக&%+ ெவ0ைளய�மா... ந�ம வைர%+�தா� நா� பா#%கD�. 

சீதால,�மி ேக,ட& எ�லா�ைத5� எ� ம�மவ� ைகயில ெகா2/க. அ2�த வார� 

ெசJவாE%கிழைம உ:சி� பக7ல எ� ம�மவ� யா�%+� ெதாியாம ேபாயி 

சீதால,�மி சமாதியில ேசைல, &ணிமணி, வைளய7, எ�லா�ைத5� வ:�,2 

தி��பி� பா#%காமேல வ;&டD�! இ&%+� மீறி சீதால,�மி, க,2�படல�னா 

இ�%கேவ இ�%+. பாதாள: சிைற!” 

---------- 

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    15151515    

 

உ:ச ெவயி�, உ:சிைய� பிள;த ேநர�. 

 

�ய��, பா�, ச,ைட ேபாட ம3�&வி,டா�. அவ� ேபா%கிேலேய வி,2� 

பி=�தா#க0. ஆ3
க� பா�=%+�, அவ� மைனவி%+� இதி� இWடமி�ைல. 

Qவ�மா மீ&� ஒ� ந�பி%ைகயி�ைல. ஆனா7� ந�ைம வரா& ேபானா7� தீைம 

வரா& எ�ற அ)மான�. மரகத�, ஒ� [%+� ைபயி�, �டைவ ஜா%ெக,, பா=, 

பாவாைட வைகயறா%கைள நிர�பி, அவ�றி�+ேம� வைளய�கைள� திணி�&, 

த�பியிட� நீ,=னா0. ‘பிளF-ஒ�’ ேமாகனா எ�ன�மா இெத�லா� எ�3 அ�மா 
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ேதாளி� 
க� ேபா,2: சிD/கினா0. அவேளா, 
�ற�தி� எ�லாவ�ைற5� 

ேம�பா#�த Qவ�மா மயினியிட� ஒ� ச;ேதக� ேக,டா0. 

 

“மயினி. இ;த மாதிாி ேசல� &ணிகள பைட:சி,2 நாமேளதான உ2%கிற& 

வழ%க�.” 

 

“ேதவைதக�%+ ேந�ற &ணிமணிகைள நாம எ2�& உ2�தலா�. ஆனா� இ& 

ேபE%+ ைவ%கிற&. தீ,2% கழி%கற& மாதிாி...” 

 

“Bட யாைரயாவ& அ)�பலாமா... இவ� அ/க5� 9,ல ேபா,ட B�& மாதிாி...” 

 

“கவைலேய ேவ�டா�. சீதால,�மி ெவலகி,டா0. ஆனா7� ச,ட� ேப�ற பய 

மவ0, Bட யாராவ& ேபானா�, அ;த ஆைள� பி=:�%கி,2, தி��பி% ேக,டா�, 

‘�ய�ப வி,2� ேபா�)தாேன வா%+% ேக,=ய. அ�ப=�) ெசா��2வா... 

அதனால, எ� ம�மவ� தானா� ேபாயி,2 தானா வர,2�. வா/கEயா 

ம�மவேன...” 

 

�ய��, ெசா�ல� ெபா3%காம�, அ�ைத அ�ேக ேபானா�. Qவ�மா இ2�பி��;& 

விQதி� ைபைய எ2�& அவ)%+� தி�நீ3 இ,டா0. இ�ெனா� இ2�பி� இ�;த 

+/+ம: சிமிைழ எ2�தேபா&, “சாியா ெந�றி� ெபா,2ல ைவ5/க அ�ைத” எ�3 

�ய��ேவ ெசா��% ெகா2�தா�. பி0ைளயா# தி,ட�ேபான வாைய% க,=� 

ேபா,டா#. 

 

�ய�� �ற�ப,டா�. அ�ணி%காாியா� தா/க 
=யவி�ைல. 

 

“K,ேகைஸ �ம;&,2 காேலஜு%+ ேபாகிற ைகயில [%+� ைப5� அ&.மா... 

ேச!” 

 

ம�மகைள அ�தி�Q� ேபா� பாசமாE� பா#�த மாமியா# ெவ0ைளய�மா, அவ0 

தைல%+ ேமேல உ0ள ஜ�ன� வழியாக� பா#�தா0. அேத ைவ%க�பட��  
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ப%க�தி� ெகா?;த� ெப�டா,=யி� நடமா,ட�. 

 

“Qன%க�ணி... பா#%கிற பா#ைவைய� பா�... 
த� தடவ. நா� ெப�த பி0ைள 

காேலஜு%+� ேபா+� ேபா&�, ேவD
�ேன +3%ேக வ;தா0. எ�லா� 

ெவள/காம ேபாயி,2... �ய��. ெகாAச� த�ணிைர +=:�,2� ேபா!” 

 

�ய��.%+, அ�ண� மக� த�ணி# ெகா�2 வ;தா�. அைத% +=�&வி,2, 

அவ� �ற�பட� ேபானேபா&, Qவ�மா மயினி, மா#ைப� த,=, �ய��.%+� 

ைதாிய� ெசா�வ& ேபா� எ�ேலா�%+� ெசா�னா0. 

 

“தி��பி� பாராம ேபாயி,2, தி��பி� பாராம வரD� எ� ம�மவேன. மாாியா�தா 

இ�ப எ�கி,ட இ�;& ஒ/கி,ட வாரா0. சீதால,�மி5� நீ/க ெகா2%கிறத 

வா/கி%கிட அ/க தயாரா இ�%கா0, ஏடா Bட� ெசEய மா,=யேள...” 

 

�ய��, பலமாக� தைலயா,=வி,2, வாசைல� தா�=னா�. அவ#க0 ெசா��% 

ெகா2�த&ேபா� ஊ# வழியாக� ேபாகாம�, இர�2 ப%க
� வாிைச வாிைசயாE 

நீளவா%கி� உ0ள +=ைச 92களி� இ2%+ வழியாE நட;தா�. அந�% கால�& 

வழ%க�ப=, ‘1ேண 
%கா� பி=’ இைடெவளிேயா2 க,ட�ப,ட ம� �வ#க0. 

அ;த இ2%+ வழியாE: ெச�றவ�, ‘வ�ணா%+=’ வழியாE� ப��தி% கா,ைட� 

தா�=, க�ேவல மர%கா,=�+% கிழ%+� ப%க� ேபாE வி,டா�. அ/ேகதா�, 

சீதால,�மிய%கா சமாதி இ�%+&. “த�பி த�பி” எ�3 அவைனேய வைளய வ;தவ0 

ப,டைற: ச,ட�ேபா� பர;த உட���, விாி;த 
க
� ெகா�டவ0. திUெர�3 

இற;&வி,டா0. 

 

ஐ;தா�2 கால�, +ழ;ைத� ேப3 இ�லாம� கிட;தவ0 இ;த சீதால,�மி, 


தலா�2 
=;த.டேனேய, மாமியா#%காாி, அவைள: ெசா�7%+: ெசா�, 

“மல=... மல=...” எ�றா0. அ�ேபாெத�லா� அவ�%+ ஆ3தலாக இ�;த கணவ� 


�&.�, கால� ேபா%கி� “மல=... மல=...” எ�பா�. ஒ�நா0, சீதால,�மி5� 

&=�&�ேபாE, நீ� மலடா இ�%கறதால தா� நா)� Q%காம�. காE%காம� 

இ�%ேக�. எ�3 ெசா�� வி,டா0. உடேன அ;த� ��ஷ�பய�, அ�ேபா நீ 
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க�யாண�&%+ 
�னாலேய க0ள� பி0ைள கழி:சி�%ேக எ�3 சா=யி�%கா�. 

அ2�த இர�2 மணி ேநர�தி�, சீதால,�மி இற;&வி,டா0. த�ெகாைல எ�ப& 

+2�ப% க,சி, ெகாைல எ�ப& அ;த +2�ப�தி�+ ேவ�டாதவ#களி� க,சி. 

அவ0 ெச�தா7�, இ;த� ேப:� இ�)� சாகவி�ைல. �ய��.%+ அவைள 

நிைன%க நிைன%க, பாிதாப� ஏ�ப,ட&. ேடவி,2�, த�ைன அ�ப= ஒ&%கி 

விடலாேமா எ�3 பய
� ஏ�ப,ட&. 

 

�ய��, 
%கா�வாசி [ர� ேபாEவி,டா�. கீேழ ைக ந?வி வி?;த [%+� ைபைய 

எ2%க% +னி;தா�. R� ேசைலதா�. ஆனா7�, ேடவி, க?�&%+ இ� ப%க
�, 

ெதா/கியேத, அேத மாதிாி ெவளி# மAச0 நிற�. ெவ0ைள ெவ0ைளயான 

வைளய�க0. ேமாடா�&ணி, பாவாைட, பா=, சீதால,�மி அ;த ஆைடகைள� 

பா#�பாேள தவிர, உ2%கமா,டா0 எ�ற அ)மான�தி� ஜா%ெக,2%+� 

ப,ட�க0 இ�ைல. பா=%+% ெகா%கி ைத%க�படவி�ைல. நீளவா%கி7� அகல 

வா%கி7� ம=%க�ப,2, ஓர= நீள�தி�+� அைரய= அகல�தி�+� அேத அள. கன 

பாிமான�தி�+� உ,ப,2� ேதா�றிய அ;த: ேசைலைய, அதிசய�ேதா2 

பா#�தா�. அவ)%+� ேபான ஆைச �& 9:ேசா2 தி��பி வ;த&. ேயாசி�தா�. 

ஆனா� �டைவைய ேபானவார� க,2ன& மாதிாி க,ட�படா&. எ�ப=% க,டலா�. 

இ;த மல� வரேவ இ�ைல. பதி� ெல,ட# ெகா2%கைல�) ேகாப�. எவ0 கி,ட 

ேக,கலா�...? 

 

ெசா�� ைவ�த&ேபா�, அவ� எதிேர 1�3 ெப�க0 ெதாைல&ார +ள�&� 

ப%க�தி��;&, தைரயிற/கி% ெகா�=�;தா#க0. ஒ��தி, &ைவ�த &ணி 

மணிகைள மா#� வைர%+� க,=ய �டைவ%+ ேம� அ/+மி/+மாE ம=�&� 

ேபா,=�;தா0. இ�ெனா��தி, ஈர��டைவைய% க,=%ெகா�2 
;தாைனைய 

ம,2� விாி�&% காய�ேபா,2% ெகா�2 வ;தா0. ம�ெறா��தி இவ0க0 

ம�தியி� ஒ� கதாநாயகி, இFதிாி ேபா,ட �டைவ ஜா%ெக,, அச�தலான பா#ைவ. 

ெகா�&� க�க0, +மிழியி�லா% க�ன�. உ��ட 
க�. ைகயி� பிளாF=% 

Bைட. அைவ 
?%க ஈர�&ணிக0. 

 

அ;த 1�3 ெப�க��, ெசAசிவ�� ெவ,2% கிளிக0 மாதிாியான Q%கைள: 

�ம%+� &வர� ப���� பயி#க0 பளி:சி2� ேதா,ட வர�பி� வழியாE, ஊ�%+ 
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அ�ேக உ0ள காிச� கா,2� ப%கமாக வ;தா#க0. �ய��வா� ெபா3%க 


=யவி�ைல. ெப�வாசைன க�2, அவ#கைள� பா#�& ஓ=னா�. அவ#கேள 

தி2%கி,2 நி�3வி,2, அ��ற� நட%+�ப= ஓ=னா�. இத�+0 சிாி�&%ெகா�2 

நி�ற அவைன, பிளாF=% Bைடயி� ஈர�&ணிகைள� பி=�&%ெகா�2 இFதிாி 

&ணிகைள% க,=யி�;த ச;திரா, அவ� ைகயி��%+� [%+� ைப%+ ெவளிேய, 

அத� நா%+�ேபா� &��திய �டைவைய� பா#�தப=ேய, ேகாப� ேகாபமாக% 

ேக,டா0. 

 

“ெச�&�ேபான எ/க அ�ணிைய5� எ/க +2�ப�ைத5� ேகவல�ப2�தD�) 

தி,ட� ேபா,=�%கீ/க இ��யா... அ&.� இ;த% கால�&ல இ�ப= ஒ� 

1ட�தன�. ைவ%கிறதா இ�;தா ஒ� பா,= சமாதில ைவ%க ேவ�=ய&தாேன!” 

 

இ�ெனா��தி இைட மறி�தா0. 

 

“இவ)வ +2�ப�&%+ அ�ேபா சமாதி க,ட%Bட வ%+ ஏ&?” 

 

�ய��வி�+ அ;த ச;த#�ப�தி� எ&.� பி=பட வி�ைல. K&வாதி�லாம� 

ேக,டா�. ைபயி��;த ேசைலைய� [%கி% கா,=% ேக,டா�. 

 

“இ;த: ேசைலைய எ�ப=% க,டD�) ெசா��% ெகா2%கிறயா ச;திரா...!” 

 

அ;த 1வ�� அவ� கி�ட� ெசEகிறாேனா எ�3 தி2%கி,டா#க0. அத�+0 

அவ�, �டைவைய� ேப�2%+ ேம� ��றி, எ�ப= ெகா�வ� ைவ%க ேவ�2� 

எ�ப& �ாியாம� அவ#கைள� பா#�தா�. அேத அ;த ச;திரா.%+, இ�ேபா& 

1ைளயி� ஒ� மி� ெபாறி. அைத இ=யாக இ=%க வி��பினா0. கா�3 வா%கி� 

வ;த ேப:�, உ3தி�ப2வ& ேபா��;த&. அவைன� பா#�த� ப�ைல% க=�தவ0, 

இ�ேபா& ப�ைல% கா,=� ேபசினா0. 

 

“ெமாத�ல அ;த� Qவரச மர� ப%கமா� ேபாயி, பாவாைட ஜா%ெக,ட ேபா,2,2 

வா/க... �டைவ க,2றத� ப�தி நா� ெசா��� தாேர�!” 
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�ய��, அ;த� Qவர�� ப%கமாக� ேபானா�. இத�+0 &ணிமணிகைள உட��  


?வ&� பா��� பிடாாி மாதிாி ேபா,=�;த எளியவளான Kாியா, ச;திராைவ 

அத,=னா0. 
�ப& வய&%காாி.... ப�ைண: ேசவக�. 

 

“எ�மா� ச;திரா. நீ ெசE5ற& ஒன%ேக அ2%கா&! அவ� ந,2% கழ�2 நி%கா�. 

இ�ப=யா ஒ��தன% ேகவல�ப2�தற&. ப?�த ஓைல வி?� ேபா& ப:ைச ஓைல 

சிாி:�தா�...” 

 

“இவ)�. இவ� +2�ப
� ேச#;& எ/க அ�ணி ஏேதா இவைன ஆ,=� பி=:� 

�டைவ ேக%+றா�) ேகவல�ப2�தலாமா... இ&ம,2� ஒன%+ உைற%கா%+�. 

உன%+ இWடமி�ல�னா யா# நி%க: ெசா�ன&... ேபாேய�...” 

 

“ேபாகாம ஒ� 9,2%கா வர�ேபாேற�...!” 

 

அ;த எளியவ0 ஓ,ட
� நைட5மாE ஊைர� பா#�&� ேபானா0. இத�+0, �ய�� 

‘பாவாைட5� ஜ�ப�மாE’ அ;த எAசிய ெப�க0 
�னா� வ;& நி�றா�. 

ச;திரா அவனிடமி�;& �டைவைய வா/கி, அைத எ�ப=% க,ட ேவ�2ெம�3 

ெசா�ல� ேபானா0. இத�+0 ப%க�தி� நி�றவ0 �ய��ைவ� பா#�&� 

பய;&வி,டா0. இ;த ச;திராவி�+� ஒ� அதி#:சி. ஒ�ேவைள அ�ணிேய 

இவைன� பி=�தி��பாேளா எ�ற ச;ேதக�. ஆனா7� அவ�%+ இதி� ந�பி%ைக 

இ�ைல. எவேனா, ஒ��தைன% காத��& அ;த� ேப:� 9,=� அ=ப,டேபா&, 

‘அவைன� பா#�தி�;தா�, எ� க�D +�டா� ேபாயி2�’) Bசாம� ெபாE 

ெசா�� யா�� ேக,காமேல க�Qர�ைத ஏ�றி அைண�தவ0 இ;த ச;திரா. 

க�Qர�தா� அைண;தேத தவிர, இவேளா, இவ0 காதேலா அைணயவி�ைல. 

இதனாேலேய, இவ0 நா�திகவாதி ஆகி வி,டவ0. 

 

�ய��, அவசர� தா/க 
=யாம� �டைவைய நீ,=னா�. அவ0 அைத 

வா/கி%ெகா�ேட, உட�பி� ��றவி,டா0. 

 

“இ;தா பா� �ய��. ேசைலல இ;த 
ைனைய இ�ப=� பிாி:� ெதா���%+ ேமல 

ெசா�கD�... அ��ற� இ;த மாதிாி �டைவய வல& ப%கமா இ2�ப: ��றி ெர�2 
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தடவ ��தD�... ��தியா:சா. ந�லா� பா�... இ�)� மி:ச� இ�%கிற இ;த� 

&ணிய, @சா வி,2, ேதா�ல ேபாடD�. ேபா,டா:சா. இேதா. இ;த மாதிாி @சா 

இ�%கிற &ணிைய ��%+� ைப மாதிாி மட%கD�. மட%+ மட%கா மட%கியா:சா. 

இ&தா� ெகா�வ�. இைத5� ெதா���%+ ேமல இ�ப=: ெசா�கD�. எ/க 

உ2�தி% கா,2 பா#%கலா�...” 

 

�ய��, அவளிடமி�;& அ;த� �டைவைய பயப%திேயா2 பா#�&, பலவ;தமாக� 

பறி�தா�. அவ0 ெசா�ன&ேபாலேவ, ஒ� ெசா�+. இர�2 ��3. 

 

அவ0, தி��த� ெகா2�தா0. 

 

“
;தாணி அJவள. ேவ�டா�... ஆ... இ�ப சாி தா�. அ;த @சா இ�%க &ணிய: 

��%+/க... சபாW. இ&தா� ெபா�பைள%+ ல,சண�. நீ ெபா�பைள மாதிாிேய 

ஆகி,ேட...” 

 

“ெபா�பள மாதிாி எ�ன தாயி... நா� ெபா�பைளேயதா�.” 

 

�ய��, வைளய�கைள% +7%கி% கா,=னா�. “ெகா7�� இ�;தா ந�லா 

இ�%+�. ஒ� ெகா7ச% ெகாAச� தாாியா=” எ�3 ேக,டேபா&, ��மா நி�றவ0 

பய;தா0. �டைவ U:ச#, தி��தி�ப,டா0. 

 

பிற+ ப�ைல% க=�& 
க�ைத ேகாரமா%கியப=ேய ெசா�னா0. 

 

“சாி... எ/க ேபாகDேமா... ேபா... நா/க 9,2%+� ேபாேறா�!” 

 

ச;திரா, அ�ப=5� ேபாக மனமி�லாம�, �ய��ைவ ரசி�&% ெகா�2�, 

ஓட�ேபான சி�த�பா மகைள� பி=�&% ெகா�2� நி�றா0. அ�ேபா&... 

 

பி0ைளயா��, ஆ3
க� பா�=5�, ஒ�வ# பி�னா� ஒ�வ# ஓ=வர, அவ#க0 

பி�னா� ஒ�வைர ஒ�வ# &ர�&வ&ேபா� மரகத�, ெவ0ைளய�மா0, அலறி 
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அ=�& ஓ= வ;தா#க0. சிறி& இைடெவளி ெகா2�&, Qவ�மா ேவ�பிைல% 

ெகா�ேதா2 ஓ=வ;தா0. ஊ�%+0 ேபான ‘எளியவ0’ Kாியா ஒJெவா� 9டாக 

விஷய�ைத இ�)� ெசா��% ெகா�=�%கிறா0. 
த� ெசEதி பி0ைளயா# 

9,2%+�தா�... 

 

மரகத� &D%+�3 நி�ற ச;திராைவ 
=ைய� பி=�&% கீேழ த0ளினா0. அ;த 


=யி� பி=ைய விடாமேல, அவைள அ/+மி/+மாE இ?�தா0. அ�ப=5� 

ஆேவச� தணியாத காளியாE, அவைள� [%கி நி3�தி, 
க�தி� காறி% 

காறி�&�பினா0. அவைள ம�லா%க� த0ளிவி,2, ம3ப=5� 
=ைய� பி=�&, 

இ?�&, �டைவ க,=ய த�பியி� ப%க� த0ளிவி,2, ஆேவச� +ைறயாம� 

ஆைணயி,டா0. 

 

“எ�ன=, ெநன:�%கி,ேட... ஒ��த� ேலசா ெக,2� ேபாயி,டா�, அவன 

ஒேரய=யா% ெக2�&ட Dமா. இ�ப அவ� கால� ெதா,2% +�பி,2 அவ� 

க,=யி�%கிற �டைவய உாி;&... ந�லா ம=:�� தரD�. இ�லா,டா� நீ இ;த 

இட�&ல இ�;&, ஒ� அ= நகர 
=யா&...” 

 

“நீ/க ம,2� எ/க அ�ணிய ேகவலமா%கலாமா. அவ/க இவன ேபயாE 

பி=:சி�%கறதா5�, ஒ/ககி,ட �டைவ யாசக� ேக,டதா5� எ�ப= ேகவல� 

ப2�தலா�? இவ�கி,ட &ணிகைள% ெகா2�&, எ�ப= அ)�பலா�. ஒ��தி ெச�த 

பிற+�, அவைள பைழய ப=5� சாக=%கDமா...” 

 

மரகத�தி�+, மன� ேக,கவி�ைல. அவ0 ெசா�வதி7� ஒ� அ#�த� உ0ள&. 

�ய��.%+ ஒ� நீதி, சீதால,�மி%+ இ�ெனா� நீதி எ�3 இ�%க 
=யா&. 

ைககைள� பிைச;தா0. அ�ேபா&, தாE%காாி ெவ0ைளய�மா ஒ� உ�ைமைய% 

க�2பி=�த& ேபா� கீேழ +னி;தா0. +னி;தப=ேய ஒ�3வி,ட நா�தினா# 

Qவ�மாமீ& ம�ைண வாாி வாாி 9சினா0. இ�ேபா& அவ0 உட�ேப ம� 

நிறமான&. ெவ0ைளய�மாவி� ைக இ�ப= இய/கி% ெகா�=�%+�ேபாேத, 

வா5� இய/கிய&. 

 

“அ2�&% ெக2�தவேள! +=ய% ெக2�தவேள! ஒ���திய% கா,=,=ேய=! இ;த�  
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பாவி ம)ஷ� கி,ட இ�;த பைக%+, பழி வா/கி,=ேய= ச�டாளி! இ/க5� 

ெசா��% ெகா2�&, அ/க5� ெசா��% ெகா2�&, எ/கள ேகவல�ப2�தி,=ேய=! 

நீ உ��ப2வியா=! ஒ� 9,=ல5� இ�ப= ஒ�) 
=யாதா...? ைகேகயி Bனி! 

நீ�!” 

 

Qவ�மா, ெவ0ைளய�மா ேபா,ட ம� &க0கைள மாாியா�தா ேபா,ட 

அ�ைமேபா� நிைன�&%ெகா�2 ேவ�பிைலைய ைவ�& தடவிவி,டா0 

பத,டமாக, பிற+ அ/+மி/+மாE ��றி: ��றி ஆகாய�ைத� பா#�& ைகைய ஓ/கி 

ஓ/கி அர�றினா0. 

 

“அ= மாாியா�தா! எ�ன ஏமா�தி,=ேய=... நீ உ��ப2வியா=! எ�லா�%+� 

ெசEயற& மாதிாிதாேன எ� ம�மவ� பி0ைள%+� ெசEேத�! இ;த ஆ;ைத% 

க�ணி ெசா�ற& மாதிாி நா� நட;தி�;தா�, க�D அவிA� தி�ைணயில 

கிட�ேப�! மாாியா�தா! எ� Bட�பிற;த பிற��%ேக ெர�டக� ெசEதி,=ேய=! 

த�பி! பி0ைளயா#! நீ5� ந��றியாடா..?” 

 

பி0ைளயா# பி�&� பி=�& நி�றேபா&, ஊாி��;& ெப�/B,ட� ஓ= வ;த&. 

அதி� சீதால,�மி வாH%ைக�ப,ட +2�ப�& ஆ,கேள அதிக�. பி0ைளயா# 92 

ேமல� ெத� எ�பதா�, அவர& ப/காளிக0, இனிேம�தா� வரேவ�2�. ச;திரா, 

தன& ப/காளி% B,ட�ைத� பா#�த பிற+, அ& வ� 
�னாேலேய, அ/ேக 

ஓ=�ேபாE, க�தினா0. கதறினா0. பிற+ கீேழ +னி;& ஒ� க�ைல எ2�&% 

ெகா�2 மரகத� ேம� எாிய� ேபானா0. யாேரா அவ0 ைகைய5� க�ைல5� 

ேச#�&� பி=�தா#க0. சீதா ல,�மியி� கணவ�. 
�&%+மா# சி/க� ��கைள 

எ:சாி%ைக ெசE5� ெகா�ப� யாைனேபா�, B,ட�தி��;& தனி�ப,2 
�னா� 

வ;தா�. மரகத�ைத� பா#�&, த�ன�பி%ைக% +ர�� ேக,டா�. 

 

“ஏE மரகத�! ஒ�ைன5� இ?�&� ேபா,2 அ=%க என%+ எJவள. ேநரமா+�.” 

 

ஆ�%+ ஆ0 ேபசினா#க0. 
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“எ�ன�பா நீ.ெபா�பள� �0ளிய ச�ைடயில அ=�ேப� பி=�ேப� எ�கிேற! அட, 

விட�பா, பAசாய�& ைவ%கலா�!” 

 

“பAசாய�&%+� ேபாக நா/க எளியவ/க இ�ல. R3 தைல% க,ேடாட 

இ�%கவ/க... இ;த மரகத�ைத விட�ேபாறதா இ�ல!” 

 


�&%+மாைர, அவ� ப/காளிகேள இ?�&� பி=�தேபா&, அவ� 9ரனானா�. 

ஆ3
க�பா�=, அவ� ேமாவாைய� பி=�&% ெகAசினா�. பி0ைளயா# அ?�த� 

தி��தமாE சவா�,டா#. 

 

“எ/க�ல யாைரயாவ& ெதா,2� பா� பா#%கலா�...!” 

 

Qவ�மா ஆகாய�ைத� பா#�& ைக த?வி% +�பி,டா0. 

 

“+�&�பழி ெவ,2� பழி வர�ேபா.ேத.எ� சி�ன� த�பி ெப�டா,=, அ;த 

Qன%க�ணி, ேகா0 ெசா�னைத, நா� ெசா�னதா நிைன%காேள! மாாியா�தா! நீ 

உ�ைமய: ெசா�7=! இ�லா,டா. நீ5� ெபாEயி! இ;த ேவ�பிைல% ெகா�&� 

ெபாEயி...!” 

 

பி0ைளயாாி� த�பி ெப�டா,=5�, Qைன% க�ணி5மான �%மணி 

அ�ப=�ப,ட ப,ட�ைத% ெகா2�த த� ெபாிEயா மக� ெப�டா,= Qவ�மாைவ 

விளாசி� த0ளினா0. 

 

“எவ= Qைன%க�ணி! ேகா0 ெசா��: ெசா��ேய +=ய% ெக2�பாேள. எ� 

ம:சா)�, ம:சா� ெப�டா,=5� ஆகா&தா�. ஆனா� �ய��, நா� இ2��ல 

எ2�& வள#�த பி0ைளய=. 
?�த ஆ��ள�பயல ேலசா 1ைள 

+ழ�பியி�%கா�) அ;த சா%+ல எ� பி0ளய இ�ப= ஆ%கலாமா=! பாவி! நீ5� 

ேவ,=க,=, கிரா� வ:�, ச,ைட ேபா2ற கால� வ��= வரா,டா நா� 

ஒ��த)%+ 
;தாணி விாி:சவ0 இ�ல=!” 
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இத�+0, ெபா�பைளக0 ேபச%Bடா& எ�3 ஆ�பைளக0 க�தினா#க0. B,ட�  

ேலசாE அட/கிய ேபா&, அ�ேபா& ‘ெச�&�ேபான’ சீதால,�மி%+�, 

க�யாண�தி�+� பிறேக, வயி3 ஒ2/கி� ேபான ேப:சிய�மாவி�+�, தா�க0 

ேபா,ட 
�&%+மா# திமிறி� திமிறி� ேபசினா�. 

 

“எ� ெப�டா,= சீதால,�மிய அவமான� ப2�&ன&%+ பி0ைளயா# மாமா, 

இ/ேகேய பதி� ெசா�லD�! இ�லா,டா அவர நகர விடமா,ேட�!” 

 

“அட வி2ேட... கிராம�&� பழ%க�. இ�ப=: ெசEதாலாவ& மக)%+ ��தி 

ெதளியாதா�) ெப�தவ/க�%+ ஒ� ஆைசதா�. வி,2�த0��பா!” 

 

“சாி, வி2ேட... இ;த% கால�&ல5�, ெவ0ைளய�மா பா,=5� வாழ�தாேன 

ெசE5றாக, பா,= ம�ைடய� ேபா2ற& வைர%+� இ;த மாதிாி தீ,2% 

கழி%கற&� இ�%க�தா� ெசE5�!” 

 

“ஏE ேபரா�=! ேந�& எ�கி,ட தி�நீ3 வா/கி ெந�தியி� Qசி%கி,2, சீ,2 

விைளயா= ெஜயி:சத மற;&டாதடா... நா� ம�ைடய� ேபா,டா�, ஒன%+ 

‘ெவ,2:சீ,ேட’ கிைட%கா&டா...” 

 

B,ட� ேலசாE சிாி�த&. ஆ3
க� பா�=5�, அவ� மைனவி ேகாமள
�, 

மரகத� ப%க� ேபாE அவைள நாேய ேபேய எ�3 தி,=% ெகா�=�;தன#. ஆனா� 


�&%+மா#தா� வி,2% ெகா2%கவி�ைல. 

 

“எ� ெப�டா,=ய ேகவல�ப2�&ணவ/கள நா� ேகவல�ப2�தாம� 

விடமா,ேட�!” 

 

பி0ைளயாரா� ேபசாம��%க 
=யவி�ைல. 

 

“ெப�டா,=ேமல ெரா�ப�தா� ஆைச வ:சி�%ேக... அதனாலதா� அவ0 

�2கா,2%+� ேபான ம3மாசேம ச;நியாசி ஆயி,ேட!” 
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“ஏE பி0ைளயா� மாமா! இ�ப=� ேப�னா உ�மீ& நா� ைக ைவ%கேவ�=ய& 

வ��!” 

 

“ஏல... நீ ஒ� அ�ப)%+� பிற;தவ�னா எ/க அ�ண� ேமல ைக வ:�� பா�!” 

 

��7%க,ைட� தைலயி� ைவ�&%ெகா�2, மைனவி ெசா�ன விவர/கைள% 

ேக,2%ெகா�=�;த பி0ைளயா# த�பி ச�
க�, அ;த% க,ைட கீேழ 

ேபா,2வி,2 தா#�பாE;தா#. அவர& மைனவி Qைன%க�ணி பிற;த&� 


�&%+மா# +2�ப� எ�பதா�, பாதி�ேப# ��மா இ�;தா#க0. மீதி�ேப# 

ேயாசி�தா#க0. இத�+0 உ0b# அரசிய�வாதிகளான ஓர� க,ட�ப,ட, 

ஊ#%கிழ2க0 த/கள& ெபா� கால�ைத மீ�2� நிைலநா,ட� பா#�தன. அவ#க0 

சா#பி�, எ�ப& வய& ராமசாமி ேபசினா#. 

 

“வி2/கடா... வி2/கடா... ச��� பய�களா! ச;திரா அ�ப=: ெசEத&� த��! 

மரகத� அ&%+ அவள அ=:ச&� த��: ெர�2 த��� சாி%+: சாி...” 

 

“அ�ேபா எ� ெப�டா,=ைய அசி/க� ப2�&ன&...” 

 

“எவ�டா இவ�... நீ5� பி0ைளயா# அ�மா, ‘வ=வ�ைத’ ஒ�ன ேபயா பி=:� 

ஆ,2றதா, ஊ# 
?%க த
%க=! பி0ைளயா# ேக,டா�, அவைன மர�&ல க,= 

ைவ%ேகா�!” 

 

“அ;த� ேபயி காலாவதி ஆயி�%+ேம...” 

 

“எ;த� பயமவ� விசில=:� +3%ேக ேப�ற&... க,= வ:�, ேதாைல 

உாி:�2ேவ�.நா� ெசா�றத ந�லா% ேக�/கடா... மரகத� ெவளிd#ல 

வாழ�ேபாற ெபா�D! அவ0 த�பிய�ப�தி ம,2� க�யாண�தி� யா�� 1:� 

விட�படா&! இேதமாதிாி 
�&%+மா�%+, 
�ப& வயேச 
=யேல... 

இனிேம�தா� ெகாைல ேபாட�ேபாற வாைழ... அவ�தா� சீதால,�மிைய% 
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ெகாைல ெசEதா�) எ;த� பய7� ேபாM�%+ ெமா,ைட� ெப,=ஷ� 

ேபாட�படா&!" 

 

இ�தர���, க�சி� ஆன&. பி0ைளயா# ேப:ச�றா#. 
�&%+மா# 1:ச�றா�. 

ராமசாமி% கிழவ#, ெவ0ைள 
லா� Qச�ப,ட& ேபா�ற இ���� ப�க0 ெதாிய 

+த#%கமாக% க0ள: சிாி�பாE சிாி�தா#. இ�ப= பAசாய�& ேபசி எ�தைன 

வ�டமா:�...! 

 

கைலய�ேபான B,ட�ைத% க�=��� பா#ைவேயா2 பா#�&, அவ# ம�ெறா� 

தீ#�ைப5� வழ/கினா#. 

 

“இ;த �ய�� பயைல B�பி2/கடா... 
,டா�பய மவ)%+ ேப� வ:சேத நா�. 

அவைன சைபயில ெவ:� ெர�2 வா#�ைதயாவ& ேபசி% க�=%கD�...” 

 

எ�ேலா�� க�ேபா,2� ேத=னா#க0. �ய�� இ�ைல. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    16161616    

 

ச;த= சா%கி�, 9,2%+ ஓ= வ;த �ய��, அ;த� ேப�%+ ஏ�ப த�ைன�தாேன 

�திய வ=வ�தி� பைட�&% ெகா�=�;தா�. 

 

தைலைய பா� ெசE& அச� ெப� ேபாலேவ ேதா�றினா�. அ;த பா� தைலயி7� 

ஒ� சிவ�� வைளய�. பிடாியி� ாி�ப� க,2%க0. பிராேவா2 B=ய ஜா%ெக,. 

அைத� பாதி மைற�த 
;தாைன... பாவாைட நாடா ெதாி;த ேசைல%க,2... ர�த: 

சிவ�பான +/+ம�... ெவளிேய அதி#;& ேபாE நி�ற அ�பாைவேயா, 

அ�ணைனேயா கவனி%காம�, ைக வைலய�கைள% கலகல�பா%கி% 

க�ணா=யி� இர�2 ப%க இ2��%கைள5� பா#�&, அ/+மி/+மாE, அ;த 

அைற%+0 உலவி% ெகா�=�;தா�. 

 

ஆ3
க�பா�= அ�பாைவேய பா#�தேபா&, அவ#, ‘த�’ பி=�& நட;தா#. 1:ைச 

1%கி� ம,2� ைவ�தி��பவ# ேபா� 
க�ைத நிமி#�தி% ெகா�ேட நட;தா#. 


&ைக% கா,=ய �ய��ைவ� த� ப%கமாE� தி��பி, த� 
க�&%+ எதிராE 
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ைவ�&% ெகா�2, நிதானமாக% ேக,டா#. �ய7%+ 
� வ�� ஒ� அைமதி... 

ப&/கி% ேக,டா#. 

 

“ஏE �ய��. ேசைலய அ.3டா! ஜா%ெக,ட கழ,2டா!” 

 

“மா,ேட�!” 

 

“ஏ� மா,ேட?” 

 

“ஏ�னா. நா� ெபா��ள! ேக#�!” 

 

“இ�ேபா அ.%க� ேபாறியா இ��யா?” 

 

“மா,ேட�! நீ/க ெசEத த��%+ நா� எ&%+ த�டைன அ)பவி%கD�?" 

 

“எ�ன த��டா ெசEேத�?” 

 

“எ�ன�) ெதாி5&... எ�ப=�) ெசா�ல� ெதாியல!” 

 

“த�&வ� ேப�றியேளா. சாி, இ�ேபா ேசலய அ.%க� ேபாறியா மா,=யா?” 

 

“உயிர வி,டா7� வி2வேன தவிர, ேசைலய விட மா,ேட�!” 

 

Bட%Bட பதிலளி�&% ெகா�=�;த �ய��, “எ�மா” எ�3 க�தியப=ேய கீேழ 

கிட;&, ைகைய% காைல ஆ,=னா�. ம�லா%க� [%கி� ேபா,டா� கர�பா�Q:சி 

எ�ப= ஆ2ேமா, அ�ப= ஆ=னா�. இத�+0 பி0ைளயாாி� வல& கா� �ய��வி� 

விலாவி� மீ�2� உைத�த&. அவ� “எEேயா ேபானேன” எ�3 வல& ப%க� 

�ர�டேபா&, பி0ைளயா# இட& காலா� ஒ� உைத உைத�& அவைன இட& 

ப%க� �ர,=னா#. உைத�& உைத�& அவைன, அ;த அைற%+0 உ�,=% 
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ெகா�ேட இ�;தா#. இத�+0 ஆ3
க� பா�= அவைன% க?�ைத� பி=�&� 

[%கி நி3�தினா�. அவைன அ;தர�தி� ெகா�2 ேபாE நி3�தினா�. 

பி0ைளயா# தீ#மானமாக% ேக,டா#: 

 

“ேசலய அ.%கிறியா இ�ைலயா? ெபாியவ� நீ அவ� ேசலய� ெதாட�படா&! 

ஒ�3 அவ� சீலய அவனாேவ கழ,=� ேபாடD�. இ�ல�னா இ;த இட�&லேய 

+ழி ெவ,= அவைன� �ைத%கD�. அவன% கீேழ ேபா2...” 

 

கீேழ வி?;த �ய��விட�, பி0ைளயா# அவ� இர�2 கா�களி7� ஒ� காைல 

ைவ�& அ?�திய ப=ேய ேக,டா#. 

 

“ேசைலய கழ,2டா...” 

 

“நா� ெபா��ள... கழ,ட மா,ேட�!” 

 

“கைடசியா ேக%ேக�...” 

 

“எ�ப ேக,டா7� சாி...” 

 

பி0ைளயா#, அ;த% கதைவ� தாழி,டா#. அவைன� ெப3வத�+ 
�� எ�ப= 

உட�பி� ஒ� 
3%+ வ;தேதா, அ�ப= அவ�%+ வ;த&. ஒேர எ�&, “எEேயா...” 

எ�3 �ய�� கீேழ ப2�தா�. ஆ3
க� பா�=, அவ� க?�தி� த� பாத�ைத 

ைவ�&% ெகா�2 கீேழ ேபா,2 அ?�தினா�. அத,=% ேக,டா�. 

 

“ஏல இ�ப: ெசா�7. இனிேம7� ேசல க,2வியா...” 

 

“க,2ேவ�. எ%கா... எEேயா.. எ� க?�&� ேபா:ேச... எ� தைல ேபா:ேச!” 

 

“இவ� இ�ப=: ெசா�னா% ேக,க மா,டா�டா. இ���% க�பிைய எ2�& K2 

ப�ணி,2 வாடா...” 
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பலமாக� த,ட�ப,ட கதைவ� திற;& ெகா�2, ஆ3
க�பா�= ெவளிேய 

ஓ=னா�. உ0ேள அலறிய=�& ஓ= வ;த மரகத
�, ெவ0ைளய�மா.� 

�ய��ைவ� �ர,=% ெகா�=�;த பி0ைளயாைர� த2%க� ேபாE, தா/க�� அ= 

வா/கினா#க0. அவேரா தன& ைக5� கா7� ஒ=ய� ேபாவ& ேபால.�, ஒ=�&% 

ெகா0ள� ேபாவ& ேபால.� இய/கினா#. �ய��வி� வாயிேல கா�+�&. 


க�திேல ைக%+�&. இைடேய வ;த ெப�க�%+ விலா%+�&. ஒ� ெபாிய 

மர�ைத% +றிைவ�&% ேகாடாாியா� இைடெவளி ெகா2%காமேல அைரமணி ேநர� 


�னா7� பி�னா7� இய/+� அ;த% ைகேய, இ�ேபா& ஒ� ேகாடாாியாகி% 

கீேழ மர�ேபா� கிட;த �ய��ைவ ெவ,=% ெகா�=�;த&. க�7 ம�ணான கர2 


ர2 நில�தி� Bட, ஒ� அ= ஒ� விநா= Bட நி�காம� மணி%கண%கி� உழ. 

ெசE5� அவ# கா�க0, அவ� உட�ைப உ?& ெகா�=�;தன. �ய��.� 

இ�ேபா& �ல��வைத வி,2வி,2, ஒ� ைவரா%கிய�ேதா2 அ�ப=ேய கிட;தா�. 

இத�+0 ஆ3
க�பா�= வ;தா�. வல& ைகயி� சா&வான மர�பி= அத� 


ைனயி� நீ�2 வைள;த க�பி! அத� 
�ப%க� ர�த%க,=, பி0ைளயா# 

�ய��ைவ� [%கி நி3�திய ப=ேய ேக,டா#. “ஏேல ேசைலய எ2%கிறியா...” 

 

�ய��, இ�ேபா& தைலைய மா,ேட� எ�ப& ேபா� ஆ,=னா�. 

 

ெவ0ைளய�மா, பி�&� பி=�& நி�றா0. மரகத� ெந2Aசா�கிைடயாE வி?;& 

அ�ணனி� கா�கைள% க,=%ெகா�டா0. ேமாகனா ெவளிேய அ�ணியி� 

ப%க�தி� அவைள� ேபாலேவ ெவ3�ேபா2 உத,ைட� பி&%கி% ெகா�2 

நி�றா0. ஆனா7�, சி�த�பா, சி�த�பா எ�3 ஓட� ேபான ெபா=�பயைல, 

தாE%காாி த2%கவி�ைல. 

 

பி0ைளயா# அ7�&�ேபானேபா&, ஆ3
க� பா�= 
�ேன வ;தா�. 

அைமதியாக�தா� ேக,டா�. 

 

“ேடE, �ய��! இனிேம� ேசல க,2வியா... ஆமா�னா தைலயா,2ேற...!” 

 

அ�ண�கார�, கா�கைள இ3%கி� பி=�த மரகத�தி� ைககைள  
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மிதி�&%ெகா�ேட 
�ேனறினா�. ைகயி70ள இ��� 
ைனைய �ய��வி�  

கா�� ைவ�தா�. �டைவ 1=ய 
,=யி� ைவ�தா�. அ/+மி/+மாE ெநளி;த 

இ2�பி� இ� ப%க
� ைவ�தா�. ாி�ப�க0 க,=ய பிடாியி� ைவ�தா�. 

ெபா�/கிய வாைடேயா2 ப,ட இடெம�லா� ெபா�/கிய&. ஒJெவா� K,2%+� 

ஒ� ேக0வி... “ேடE ேசல க,டமா,=ேய...” ஒJெவா� ேக0வி%+� ஒ� பதி�! 

‘க,2ேவ�, க,2ேவ�’ எ�ப& மாதிாி தைலயா,2� பதி�! 

 

ஆ3
க�பா�=யி� கா�கைள, மரகத� அைசய விடா& பி=�&% ெகா�ட ேபா&, 

பி0ைளயா# ெபாிய மகனி� ேவைலைய ேம�ெகா�டா#. ஒேர +�&. �ய�� வாயி� 

ர�த�. ஒேர K2. ேதா0ப,ைடயி� ைவ�த க�பிைய எ2%கவி�ைல. எாி;த �ைக 

மைறயவி�ைல. மரகத� ஆேவசமாE எ?;& ஓ=வ;&, அ�பைன% கீேழ த0ளினா0. 

அவ# ைகயி��;த இ���% க�பிைய Kலா5த�ேபா� பறி�தா0. கீேழ வி?;த 

அ�பைன ேநா%கி அைத% ெகா�2 ேபாக� ேபானா0. அவேரா - அ;த� 

பி0ைளயாேரா, “ஏ
ழா நி%ேக! ேபா2! K2 ேபா2! இ;த% ேகால�த பா#%காம 

இ�%க எ� க�Dல K2 ேபா2!” எ�றா#. உடேன அவ0, அ;த% க�பிைய 

இ�ெனா� ைக%+ மா�றி எ;த% ைக அ�ப)%+: K2 ேபாட நிைன�தேதா, அ;த% 

ைகயிேலேய K2 ேபா,டா0. சைத சைதயாE த�ைன�தாேன ெபா�%கினா0. �ைக 

�ைகயாE �,டா0. 

 

இத�+0, 1ைலயி� சாE;& கிட;த மரகத� க�தினா0. 

 

“எ� உட�பிற�� வாயில &ைர த0�ேத. ைக5� கா7� ��மா கிட%+ேத! அ=:�% 

ெகா�),=யேள” 

 

�ய��, �ரைணய�3% கீேழ கிட;தா�. வாயி� ^ைர5�, ர�த
� மாறி மாறி 

வ;தன. ஒ�ேறா2 ஒ�3 கல;&� வ;தன. மரகத� த�பிைய ம=யி� எ2�&� 

ேபா,2%ெகா�டா0. அவ� ைகைய எ2�ேத த� தைலயி� அ=�&% ெகா�டா0. 

பிற+ �ரைண ெப�3 ர�த�ைத� &ைட�& வி,டா0. ைககா�கைள� பி=�& 

வி,டா0. &ைட%க� &ைட%க ர�த�. பி=%க� பி=%க சைதக0. ெவ0ைளய�மா 

ஒ�பாாி ேபா,டா0. �ய��வி� 
க�ேதா2 
க� 
,=, வி�மி வி�மி ேபசினா0. 

 

“நீ எ�ப= இ�;தா7� நா� ஒன%+ தாE தானடா. எ� வயி�&ல ெபாற;த&  
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எ�ப=5� இ�;&,2� ேபாக,2ேம. ஒ/க�%+ எ�ன வ;&,2. எ� ராசா.எ� 

சீைம�&ைரேய... எ� ெசJவரளி� Qேவ. ஒ�ன% ெகா�7 ெகா�7�) 

ெகா�),டா)வேள... நீ பிைழ�பியாடா...” 

 

அ�ப)�, மக)�, �ய��ைவேய பா#�தா#க0. அவ)%+ ேலசாE ெதளி. வ;த& 

ேபா� க� திற;த&� இ�வ�� அ;த அைறைய வி,2 ெவளிேயறினா#க0. 

தி�ைணயி� ஆ�%+ ஒ� ப%கமாக: �வாி� சாE;தா#க0. 9,2%+ ெவளிேய 

ேவ�ப மர�த=யி� ஒேர B,ட�. உ0ேள வர ேயாசி%+� B,ட�. 
�ற�தி� த�பி 

ச�
க�. ப%க�தி� அவ# மைனவி. உ0ேள இ�ேபா& மரகத�, த�பி%+ 

உபேதசி�ப& ேக,ட&. “சாி, நீ எ2%கா,டா7� எ�னயாவ& எ2%க வி2” எ�ற 

யாசக� ேப:�! வி�ம�! ெவ=��! “இ�ப=� தா� ந�ல பி0ைளயா நட;&%க)�” 

எ�ற 
=.ைர. 

 

பி0ைளயா�%+� ேலசாE� ெதளி.. 
�ற�ைத� பா#�தா#. ப�தா�2 கால� பைக 

ேபாE, சி�ன வயதிலா=ய ெத�லா/+:சி ஆ,ட
�, கிளி�த,2 விைளயா,2� 

மன�தி� வியாபி�தன. த�பிைய� பா#�&% க�தினா#. 

 

“ஏேல ச�
க�.ஒ� 9,2%+0ள வாற&%+ யா� கி,டடா ேயாசைன ேக,கD�... 

இ&லதா�டா நீ ெபாற;ேத...” 

 

ச�
க�, மைனவிேயா2 தி�ைண%+ வ;தா#. அ�ணனி� க?�ைத% 

க,=%ெகா�2 அலறினா#. பி0ைளயா# த�பியி� தைலைய வ�=வி,டப=ேய 

த?த?�த +ர�� ேபசினா#. 

 

“ஒ��தன இழ;&,டா7�, இ�ெனா��தன வா/கி%கி,ேட�! அ;தவைர%+� 

ச;ேதாஷ� ! வயசானா�தா� ��திேய வ�&: �%+மணி -உ0ேள ேபாயி நீ ேசைன 

ெகா2�த உ� மகேனாட அல/ேகால�த� பா��மா... எ;த ேநர�&ல 

ெப�ேதேனா...” 

 

ெவளிேய நி�ற ேவ�பமர�த=% B,ட�தி� ஒ� ெபாிய ச�த� ேக,ட&. அ;த 

ச�த�தி�+ாியவ# உ0ேள வ;தா#. ராமசாமி% கிழவ#. 
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“ஒ%கா�� ம:சா�...” 

 

அவ# உ,காரவி�ைல. �ய�� கிட;த அைற%+0 ேபானா#. ப�& நிமிட�தி�+� 

பிற+ தி��பி வ;தா#. அ;த% கால�& பAசாய�& தீ#�� ேபாலேவ தி,ட 

வ,டமாE� ேபசினா#: 

 

“�ய�� தானா: ெசEயைல! எ;த ஆ��ைள%+ அ�ப= ேசைல க,ட மன� வ��...? 

வைளய� ேபா2�) யாராவ& ெசா�னா% Bட, நம%+ எ�ப=� ப,ட ேகாப� 

வ�&...? ஒ��த� அ&.� ஒன%+� ெபாற;தவ� இ�ப= ஆயி,டா
�னா�, 

ஏதாவ& K,�ம� இ�%+�! ேபE%+� பா#�தா:�! இனிேமயாவ& ேநாE%+� 

பா#%கD�!” 

 

“என%+ ஒ�Dேம ஒடமா,ேட/+ மாமா...” 

 

“அ&%+% காரண�, நீ அவன எதிாியா பா#%கிறிேய தவிர, அவ)%+0ேளேய ஏேதா 

ஒ�D. அவ)%+ எதிாியா இ�%கிறத பா#%கைல. ப0ளி%Bட�&ல ெமாத�ல 

வ;& ஊ#, ஜன/க�%ெக�லா� பி=:�� ேபான, அவேன இ�ப= ஆயி,டா�னா, 

எவ� ஆகமா,டா�ேன�...! அதனால ேகாண:ச�திர�&ல �&சா வ;தி�%கிற 

ந#a/ ேஹாமிேல நாைள%ேக ேச#�தி2. எ� ெகா?;தியா0 மக�தா� 

க,=யி�%கா�. நா)� ெசா�ேற�. மரகத�&%+ க�யாண� நட%+ 
�னாேலேய, 

இவ)%+ ெசாகமாயிடD�. ஆனா7� ஐயாயிர� !பாயாவ& கற;&2வா�. 

!பாய ெபாிசா நிைன%காேத!” 

 

“ெபாிசி�லதா�. ஆனா�, க�யாண: சமய�. எ�னடா ெசா�ேற ெபாியவ�.” 

 

“க�யாண� ப;த7ல மா�பி0ைள 9,2%+ ெகா2%+றதா ஒ��%ெகா�ட 

ப�தாயிர� !பாதா� இ�%+.அைத எ2%க 
=யாேத!” 

 

“ஏ� 
=யா&? எ�லா� பண�ைத5� எ2�& த�பிய ஆFப�திாில ேச�/க! என%+ 

க�யாண�ைத விட அவ� �கமாகிற&தா� 
%கிய�!” 
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“ஒ� க�யாண�ைத� ப�தி நீேய ேப�ற அள.%+ வ;&,=யா...” 

 

“கால�&%+� த%கப= நீ5� மாற)� மா�பி0ள. ந�ம கிராம�& பயமவ�வ Bட 

ஆள� பா#%காம க?�ைத நீ,ட நா/க ஆடா மாடா�) ேக%கிறா�வ... மரகத�த 

ெப�த&%+ நீ +2�& வ:சி�%கD�. க�தாி%காE) ெசா�னதால ப�திய� 


றிAசிடா&. சாி. காைலயில வாேற�! ெர=யா இ�!” 

 

ராமசாமி% கிழவ# ேபாEவி,டா#. பி0ைளயா# உ0ேள தி��பி� பா#%காமேல 

பிடறியி�, வாE இ��ப& ேபா� ேபசினா#. 

 

“ஏழா, மரகத�... ஒ�மாவ அவ)%+� தவி,ட வ:� ஒ�தட� ெகா2%க: ெசா�7. 

ஒன%+ வரா&. அ;த 1ேதவி%+�தா� வ��. ந�ல ைகராசி!” 

 

இர., எ,=� பா#�&% ெக,=யான&. 

 

அ;த 9,=� ேமாகனா.�, சி�ன% +ழ;ைத5� தவிர யா�ேம சா�பிடவி�ைல. 

ஆ3
க� பா�=யி� ஏ? வய&� பய�Bட சா�பிட ம3�தா�. ெவ0ைளய�மா 

த�ணிைர% +=�&வி,2�, மரகத� க�ணிைர% +=�&வி,2� 

ஒ2/கிவி,டா#க0. �ய��, அ%கா0 அைறயி� ம�லா;& கிட;தா�. மரகத� அவ� 

தைலைய வ�=, வ�= கைத ெசா�னா0. த;ைத%காக சா�ராPய�ைதேய &ற;த 

ராம�. தைமய� ெசா�ைல த,டாத பா�டவ� த�பிக0. எ�லாவ�ைற5� 

ேக,2%ெகா�=�;த �ய��, இைடயிைடேய ‘ெதாி5& அ%கா ஆனா 
=யைலேய’ 

எ�றா�. 

 

அ2�த ப�தி அைறயி� ஆ3
க� பா�=யி� மைனவி ேகாமள� ேத%+% க,=�� 

ஒ�:சாE�&� ப2�தி�;தா0. ஒ�ப%க� இ�வய& மக0. ம3ப%க� ஆ3
க� 

பா�=. சி�ன�பய� சி�த�பா ப%க� ேபாE வி,டா�. ஆ3
க� பா�=யாவ& 

க�கைள 1=% ெகா�2 [/காம� கிட;தா�. ேகாமளேமா, க�கைள 1டாமேல 

கிட;தா0. அ2�த ஆ�2 ைம�&ன� க�@ாி%+� ேபாக 
=5� எ�3 கன. 

க�டவ0 இ�3 அ;த% கன. சிதறியைத% க�Bடாக� பா#�& வி,டா0. 

இனிேம� தன& த/ைக%+ அவ� கணவனாக 
=யா& எ�பைத% க�டறி;த&�, 
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அவ0 மன� அ;த% +2�ப�&ட� க,ட�ப,ட ப;த�ைத அ3%க 
ய�சி 

ெசEயவி�ைலயானா7�, அவிH%க 
ய�சி ெசEத&. அவ0 மன� அ;த 
ய�சியி� 

சில உ�ைமகைள, அ�ல& உ�ைமக0 ேபா�றவ�ைற� ேத=% க�2 பி=%க� 

�ற�ப,டன. அ�ப=% காண%கான, ெப�றவ#க0 த�ைன� ‘பா?� கிண�றி�’ 

த0ளி வி,டா#கேளா எ�ற எாி:ச�, �+;த ஊாி7�, பிற;த ஊாி7� தைல நிமி#;& 

நட%க 
=யாேத எ�ற ேவதைன. ஆ`ஸராE இ�%+� அ�ணைன% 

க,=யவளிட�, ‘எ� ைம�&ன)� எ�ஜினியரா%+�’ எ�3 மா#த,ட 
=யாம� 

ேபான மன%கவைல. இ;த �ய��வா� தன& பி0ைளகளி� எதி#கால
�, 

பாதி%க�படலா� எ�ற ெதாைலேநா%+% கவைல. ஐயாயிர� !பாE அழ 

ேவ�=யதி�%ேக எ�ற உடன=% கவைல. எ�லாவ�றி�+� ேமலாக... 

 

ைம�&ன)%+ வ;த&, மணவாளனிட
� இ�%+ேமா எ�ற ச;ேதக�. இ�லற 

வாH%ைகயி� ஏ%க/க0 இ�ைலயானா7�, அ?�தமான தா�ப�திய உற. 

கிைட%காம� ேபாயி�%+ேமா எ�ற ேக0வி. 
த�ரவி�Bட, இ;த 

ஆ3
க�பா�= சினிமா% கதாநாயக�ேபா� த�ைன% ைககளி� ஏ;தி% 

ெகா0ளாம�, &�ைட% க=�&%ெகா�2 நி�ற& Bட, ஒரள. ெபா,ைட: 

ெசயேலா எ�ற விரசமான சி;தைன. ஒ�தடைவ, ைச%கிளி� பி�னா� இ�;த தா�, 


�னா� உ,கார: சிD/கியேபா&, அவ� ேரா2 மைற%+� எ�3 ெசா�ன& 

இ�ேபா&, மனைத மைற�த&. சி�சில சி%கலான சமய/களி� - +றி�பாக, ம�மக0 - 

மாமியா# மகா�ேபாாி�ேபா& எ�லா% கணவ�மா�� ெசEவ& ேபா�, இவ�, 

த�ைன அ=�ப& கிட%க,2�, அ=�பத�+%Bட ைகைய ஓ/காத& Bட, ஒ� 

ஆ�ைமய�றதனேமா எ�ற எ�ண�. ஆக ெமா�த�தி� அவ0 பிர:ைன 

பாீ,சி�&� பா#�&% க�டறிய 
=யாத விவகார�. த�பி%+ வ;த& அவைன� 

ேபாலேவ 
கஜாைட ெகா�ட அ�ணனிட
� ஓரள. இ�%+� எ�ற 

மேனாவிகார�. இ�ைறய ச�ைடயி� Bட அவ� 
�&%+மாாிட� ெகAசினாேன 

தவிர, ஒ� மா9ர� ேபா� மா#த,டவி�ைலேய எ�ற +ைற. 
ைற� ெப�க0 

கி�ட� ெசE5�ேபா& Bட, த%க பதில= ெகா2%க� ெதாியாம�, அ;த� 

ெப�கேளா2 ெப�களாE: சிாி�தவ�... அ�ேபா& ஏக�ப,ட ெபாறாைம... 

இ�ேபா& ஆ�றாைமயாE ெவளி�ப,ட&. Bடேவ, ஊாி� த�ைன க�களா� 

வைளய வைளய� பி=�த பலசர%+% கைட%கார பா�=யைன% க,=யி�%கலாேமா 

எ�ற ம3 பாிசீலைன. 
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வழ%க�தி�+ விேராதமாE� ேப:� ெகா2%காம� இ�%+� மைனவியி� மனநிைல 

�ாியாம�, ஆ3
க� பா�= த�பா,2%+� ேபசினா�. அவைள� த� ப%க� 

இ?%காம�, ம3ப%கமாE ப2�தி��பைத5� மா�றி% ெகா0ளாம� ேபசினா�. 

 

“ஒ� நா�� அ=%காத உட�பிற�ப அ=:� ெநா3%கி,ேட�. எ� ைகயால 

இ2�பில [%கி வள#�த பய7%+ இ2��லய K2 ேபா,2,ேட�. இனிேம� 

அவ� எ/க ேதற�ேபாறா�... என%+ எ�னேவா ச;ேதகமாக.� இ�%+. 

பயமாக.� இ�%+. நாைள%ேக ந#a/ேஹா�ல ேச#%க 
=யா&தா�. ஆனா� 

எJவள. !பா ஆனா7� சாி. 
=. ெதாியற வைர%+� பா#�&ட ேவ�=ய&தா�. 

பா� ெபா/கி வ��ேபா& பாைன உைடAசி,2. எ�ன ேபச மா,ட/க...” 

 

“ேபசற&%+ எ�ன இ�%+. யா# யா�%+ எ& ெகா2�& வ:சி�%ேகா அ&தா� 

நட%+�. எ?தா% +ைற%+ அ?தா 
=5மா! ஆமா, ஒ/க பர�பைரயில ேவற 

யா�%காவ& இ�ப= வ;தி�%கா?” 

 

“என%+� ெதாிA� இ�ல!” 

 

“எ&%காக இ%க�னா ேபா,2� ேபசறீ/க?” 

 

“காரண� இ�%+. ஒ� ம)சேனாட பர�பரய நிைன:�� பா#�தா�, அ&ேவ ஆதி 

அ;த� இ�லாத&. எ� தக�ப� வழி� தா�தா, தாEவழி� தா�தா, அ;த 

தா�தா%கேளாட தாEவழி� தா�தா, தக�ப� வழி� பா,=. ெநன:�� பா#�தா�, 

உலக� 
?�ல5� நாம ஏேதா ஒ� வைகயில, ஒ� கிைளயில, ஒ� இைலயா 

இ��ேபா�! ஆனா�, நம%+�தா� ந�ம தா�தா.%+ ேமல யா�ேம ெதாியாேத! 

மிAசி� ேபானா� Q,=. ந�ம ேவைர நாம ேத2றேத இ�ல!” 

 

“எ�ன நீ/க ெபா��ள மாதிாி� �ல�பறிய!” 

 

“இ&%+� ேப� �ல�பலா... ெபா�பள�னா7� ஆ�பள�னா7� மன� 

ஒ�Dதான�மா...” 
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“அ�மா. அ�மா.. எ�ப� பா#�தா7� நா� ஒ/க�%+ அ�மாதா�!” 

 

“தாE%+� பிற+ தார�) ��மாவா ெசா�னா�. அேதாட ெபா�பளய மதி%க� 

ெதாியD�... அவ�வள அ=%கிறவ� ��ஷ� இ�ல. தா�ைய ைலெச�ஸா 

ைவ�தி�%கிற ேவ,ைட%கார�... எ/க�பா Bட, எ/க�மாவ� தி,2வா�... அ�மா 

தி��பி% ெகா2%கிறைத5� வா/கி%+வா�. ஆனா�, என%+� ெதாிA� ஒ� நா0 

Bட எ/க�மாைவ அவ� அ=:ச& கிைடயா&...” 

 

“அவ�� �ய��ேவாட அ�பாதாேன!” 

 

“இ�னி%+ எ�ன... ஒ�. ேப:� ஒ� மாதிாி ேபா+&�மா... ேபசாம� [/+!” 

 

“ஒ/ககி,ட இ;த மாதிாி வா#�ைதய�தா� எதி# பா#%க 
=5�. த0ளி� ப2/க...” 

 

“ஒ�ன� த0ள: ெசா�றியா. இ�னி%+ ெநைன:சா7� அ& 
=யா&!” 

 

“எ�ைன%+�தா� அ& 
=A�தா�.” 

 

“நா� உ�ன: ெசா�னா� நீ எைதேயா ெசா�ேற! சாி... நீேய ெசா�7... த�பிய 

நாைள%ேக ேச#�திடலாமா. இ�ல த/க:சி க�யாண� 
=5ற&வைர இ?�&� 

பி=�ேபாமா..?” 

 

“எ;த ேநாE%+� ம�;&�2. ஆனா பர�பைர ேநாE%+% கிைடயாதாேம!” 

 

ஆ3
க�பா�=, அவ0 ேதாளி� 
க� ேபா,2 அவைள� த� ப%க� தி��ப� 

பா#�தா�. தீ#. காண 
=யாத வ�%+, ெபயி� கி�ல# ேபா2வ& ேபா�, 9,ைட 

உ7%+� அ;த� பிர:ைன%+ ஒ� தா�கா�க ம�;& ேத=னா�. ஆனா�, அவேளா 

அவ� பி=யி��;&, திமிறி இைடெவளி ெகா2�&� ப2�தா0. அவ�, அவைள 
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மன&%+0 பாரா,=னா�. ‘பி=�த உடேனேய எதி#�பி= ேபா2பவ0, �ய�� 

ைம�&ன)%+ ஏ�ப,ட ேகாளாறா�... அ;த உண#ேவ அ�3� ேபானா0! 

பாச%காாி... 

 

ஆ3
க�பா�=யா�, [/க 
=யவி�ைல. அவைன ஆ3த� ெசE&� 

ஆ�3�ப2�தி5� ேப�� மைனவிைய5� ேபசாம� வி,2வி,டா�. மீ�2� 

அவ)%+� த�பியி� நிைன. வ;த&. அ=�த ைக5�, உைத�த கா7� &=�தன. 


=யாத ஒ�ைற 
=வா%க நிைன�தேபா&, அ;த� பய� எ�ப=� &=:சாேனா. 

எ�ப=� தவி:சாேனா... இ;த மாதிாி சமய�தி� எ�லா� பய�வ�� தி,2ற& மாதிாி 

அவ� ஒ� வா#�ைத தி,2னானா... இ��ேய! இ��ேய! 

 

ஆ3
க�பா�= வாEவி,ேட �ல�பினா�. 

 

“எ� த�பி%+ அ�ணனாகாேம ேபாயி,ேடேன... ேபாயி,ேடேன...” 

 

ேகாமள�, ெபா3ைம இழ;தா0. தி��பி� ப2%காமேல ேக,டா0. 

 

“ெமாத�ல ெபா�டா,=%+ ��ஷனா இ�%ேகா மா�) எ�ணி� பா�/க!” 

 

ஆ3
க�பா�= எ?;& உ,கா#;தா�. அவ0 
க�ைத எ2�& ம=யி� 

ேபா,2%ெகா�ேட ேக,டா�: 

 

“நீ எைதேயா 12 ம;திரமா ேப�றிேய... எ�ன விஷய�.” 

 

ேகாமள�, அ;த 12 ம;திர�ைத ெசா�லா%கி வி,டா0. அவ� ெச�லா%காசாE 

ஆன&ேபா� மர�&� ேபானா�. மாி�&�ேபானா�. 

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

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    17171717    

 

அ;த% க,=ட�, ம��&வமைனயா, அ�ல& லா,ஜா எ�3 ஒ� ப,=ம�றேம 

நட�தலா�. 
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ெவளிேய, வைள. வைளவா5� அழகழகா5� ேதா�3� அ;த இர�2 மா=% 

க,=ட�தி�+0, டா%ட#களி� நடமா,ட�ைதேய காணவி�ைல. ஆ/கா/ேக சில 

ைபய�க0 =ப� ெச,2கைள� ெபா,டல� ெபா,டலமாக.� த,2� த,டாக.� 

எ2�&% ெகா�2 ேபானா#க0. இைத ைவ�& அ;த% க,=ட�ைத லா,P எ�3 

ெசா�னா� த�பி�ைல. அேத சமய� ெவளிேய இ�ெனா� ப%க�தி� ஒ� ம�;&% 

கைட5� உ0ேள ஒ� இட�தி� தைலயி� ெவ0ைள% ைக%+,ைடகைள% க,=ய 

ெப�கைள5� பா#�தா�, அைத, ம��&வமைன எ�3� 
ன/கி%ெகா�ேட 

ெசா�லலா�. 

 

அ;த% க,=ட�தி� இர�டாவ& மா=யி� ஆறாவ& எ� அைறயி� �ய�� 

த�ன;தனியாE% கிட;தா�. Fபிாி/ க,=�, அவ� �க�படாம� ேபானதா� 

கிைட�த �கமான க,=�. சி�னேத அழ+ எ�ப& ேபா� சி�ன அைற. ெமாைச% 

தைர. வா� ேப�ப# �வ#க0. அவ� க,=7%+� பி�னா�, கிளி� பி=�த ேப=� 

ஏெழ,2% காகித% +விய�க0. ஈஜிa ேகா2க0. ர�த: சி�திாி��கைள% கா,2� 

ஒ� தா0. சி3நீ# இய��கைள: ெசா�7� ஒ� ச&ர% காகித�. ^ைரeரைல% 

கா,2� எ%Fேர பட�. தைலைய� பட� பி=�த இ�ெனா� பட�. ர�த அ?�த�, 

எ�லாேம ெநக=J. அதாவ& அவ� உட�நிைலைய% கா,2� �பச+ன அறி+றிக0. 

கி,னி5� சாி எ�றா�, அவ� 9,2%+� ேபாகலா�. எ;த ேநா5� கிைடயாதா�. 

வாடைக ம,2� நா�%+ நா�ப& !பாE. சிகி:ைச%+� தனி�பண�, ம��&வமைன 

நி#வாக டா%ட�%ேகா அவன& சகா%க�%ேகா ைச%யா,ாிF,=ட� அவைன% 

கா,டேவ�2� எ�ற எ�ணேமா அவைன� ேபச வி,2% ேக,க ேவ�2� எ�ற 

ெதாழி� அ%கைறேயா வா/கிய பண�தி� ஒ� சதவிகித அளவி�+% Bட 

வரவி�ைல. 

 

�ய��, அ;த: ேசைல க,= ரகைள நட�திய ம3நாேள ேசரவி�ைல. மரக�தி�+ 

எ�3 ைவ%க�ப,ட பண�ைத எ2%க கறா# ேப#வழியான பி0ைளயா�%+� 

பி=%கவி�ைல. அேதா2, நா,2 ைவ�திய� பா#�தா#க0. தைல%+� ைதல�, 

வாE%+ அாிWட�, ைகயி� ஒ� தாய�&... யாராவ& ெசEவிைன ைவ�தி��பா#க0 

எ�3 ஒ� Qைஜ. அ�ப=5� இ�ப=5மாE ஒ� ேதா,ட�ைத அட+ ைவ�&, இ�ப& 

நா,க0 கழி�ேத அவைன இ/ேக ேச#�தா#க0. இ/ேக வ;& ஒ� வாரமாகிவி,ட&. 

அ�பா ஒ� தடைவ வ;தா#. அ�ண� பலதடைவ வ;தா�. ேமாகனா ெவளிேய 

நி�ேற பா#�&வி,2� ேபாEவி,டா0. அ%கா வர 
=யா&. அ�ணி வரவி�ைல. 
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�ய��, அ;த% க�யாண அைழ�பிதைழ மாறி மாறி� ப=�&வி,டா�. ெகா�ல)ர# 

ராமசாமியி� ச� ��திர� மைல:சாமி%+�, ந�லா�ப,= பி0ைளயா# மக0 

ெசளபா%கியவதி மரகத�&%+�, ெபாியவ#க0 நி:சயி�த தி�மண�. வ�ைகைய 

வி���ேவா# எ�ற ப,=ய�� சி�த�பா, சி�தி, ச�
க�, �%+மணி ெபய#. 

நில%கிழா# எ�ற ப,ட�தி� ஆ3
க�பா�=. �ய�� எ�ஜினியரா�... 

அைழ�பிதழி� 
க�பி�, அ�ண� ஆதி நாராயண� த/ைக ஆதிபராச%திைய 

எ�லா� வ�ல ஈFவர)%+ ச;திர#, Kாிய# சா,சியாE ைகபி=�&% ெகா2%+� 

ட�0 கல# கா,சி! 

 

�ய��, அ;த அைழ�பிதைழ இர�டாE� பிாி�&, தன& ேபைர ெப�ைமயாக.� 

பா#�தா�. பா#�&� பா#�& ெவ3ைமயாக.� சிாி�தா�. இ�ேபா&தா� அவ� 

ெபய# ப,= ெதா,= அளவி� 
த� தடைவயாE அ:சி� வ;தி�%கிற&. அ&.� 

எ�ப=�ப,ட அறி
க�. எ�ஜினிய#! 

 

�ய�� ப�ைல% க=�தா�. அ�ண� வ;தா�; அைழ�பிதH ெகா2�&வி,2� 

ேபானா�. ஆைசேயா2 ேபசிய அ�ண� கைடசியி� த�ைன% B,=%ெகா�2 

ேபாவத�+� பதிலாக “க�யாண�ைத� பா#%க 
=ய�ேய�) ஏ�டா கல/+ேற. 

அ%கா, ஒேரய=யாவா ேபாயிட�ேபாறா0. ப�& மாத�&%+0ேள ந�ம 9,2%+ 

வ;&தாேன ஆகD�” எ�3 ந�பி%ைகேயா2 ெசா��வி,2� ேபாEவி,டா�. 

 

�ய�� தனிைமயி� தவி�தா�. அவனிட� ேப:�% ெகா2%க ஒ� கா%கா +�விBட 

கிைடயா&. அ;த� ப%க� வ�� ந#ஸ�மாBட, இவ� ெபா&�பைடயாக ஏதாவ& 

ேக,டா�Bட, ‘�கமாயி2�’ எ�3 ஒேர வா#�ைதயி� �கமி�லாம� பதிலளி�தா0. 

ந#a/ ப=�� ப=�&வி,2, ஆயிர%கண%கி� பண� பி2/+� அ;த ஆFப�திாி - 

லா,ஜி�, அவ�%+: ச�பள� ஐRைற� தா�டவி�ைல எ�ப& இவ)%+� 

ெதாியா&. அவ��, த�ைன உதாசீன� ெசEவதாக நிைன�தா�. 

 

�ய�� அ;த% க�யாண அைழ�பிதைழ எ2�& வாயி7� 1%கி7� அ=�தப=ேய 

அ;த அைற%+0 ��றினா�. ெச%+மா2, இவனிட� ��ணா%ைக% ேக,க 

ேவ�2�. ‘அ%கா க�யாண�தி�+ ேபாக 
=யைலேய...ேபாக விடைலேய... 
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எ%கா... எ%கா, நா� இ�லாம ஒன%+% க�யாணமா?... மா�பி0ள அழகா: 

ெசா�னேபா& எ�ப=: சிாி:ேச... எ�ப= 
க� ெபா/கி:�... எ�ப= உத2க0 

QவாE� பிாிA�&... வாE:ெசா�7%ேக இ�ப=: சிாி�த அ%காேவ... ஒ�ன, அ;த 

அழ+ மா�பி0ள ப%க�திேல இ��தி, நீ சிாி%கிற சிாி�ைப நா� பா%கா�டாமா... 

அ%கா... நா� இ�லாம ஒன%+% க�யாணமா...? 

 

�ய�� உ0ேள இ�%க 
=யாம7� ெவளிேய ேபாக 
=யாம7�, அ;த அைற%+0, 

��றி: ��றி வ;தா�. கா�� F`டா மீ,ட# க,= அ& ெசய� ப,டா� இ�ப& 

கீேலா மீ,ட# ேவக�ைத5�, 
�ப& கிேலா மீ,ட# [ர�ைத5�, கா,=யி�%+�. 

திUெர�3 அவ� கா�கைள அைர: ��றா%கி நி�றா�. வாச7%+0 ஒ� கா7�, 

ெவளிேய ஒ� கா7மாE ஒ��தி ஒ&/கி நி�றா0. 
�ப& வய& இ�%கலா�. 

உ��2 திர�ட மா#பக�. ல,சண% க��பி, காதி�, ெவ0ைள வைளய/க0. 

 

அவ0, அவைன ஒ� அQ#வ� ெபா�ளாக� பா#�தா0. க,=ய Qைவ� தைலயி� 

க,ட�ேபாவ& ேபா� பா#�தா0. ேலசாக: சிாி�&%ெகா�ேட உ0ேள வ;தா0. 

ஏேனா ெதாியவி�ைல... அவ)%+� அவள�ேக ஒ� �க�. ஏேதா ஒ�3 

இ�வ�%+� ெபா&வாக நி�3, ஒ�வைர ஒ�வ# ஈ#%+�ப= ெசEத&. �ய�� 

ேக,டா�: 

 

“நீ/க யா�%கா?” 

 

“ெபற;த& இ;த ட.)தா�பா... ஆனா ப�& வயசிேலேய ஓ=�ேபாயி,ேட�. ஏ� 

அ�ப=� பா%ேக தனியா�தா� ஓ=ேன�! நீ இனிேம� ெசEய� ேபாறத நா� 

அ�பேவ ெசEேத�. இ�ப& வ�ஷ�&%+ ேமல ஆயி,2&. அ�மாவ� பா#%க 

ஆைச. உயிேராட இ�%கா/க. ஒ��த# க?�த ஒ��த# க,=� பி=:� அ?ேதா�. 

ஆனா7� அ/க 9,ல இ�%க 
=யாத நிலைம. இ/க வ;&, ��மானா�னா7� 

கா7ல 
0� +�தி,2�) ெசா�ேன�. அைத எ2%கD�ேன�. அ&%+ 


�னாேல, அதாவ& அ;த 
0ைள எ2%+ 
�னால. ர�த�ைத ெடF, 

ெசEயDமா�... இ�)� எ�ென�லாேமா ெசEயDமா�. என%+� வசதியா� 

ேபா:�... இ/கதா� இ�%ேக�...” 
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“நீ/க எ;த !
..” 

 

“ஒ�ேபா&...” 

 

“ஒ,கா�/க%கா. ஒ/கBட ஆ�டா�2 கால� பழ+ன& ேபால ேதாD&!” 

 

“எ�மா=. ஒ� ஒ� ெசா� ேபா&�... ஆமா ஒ� ேகாளா3 இ�ப எ�ப= இ�%+?” 

 

�ய�� அ;த� ெப�ைணேய ைவ�த க� ைவ�த ப=� பா#�தா�. அவ0 அவைன 

உட�பி�+0�� உ0ள�தி�+0�� ஊ2�வ&ேபா� பா#�தா0. அவ� 
க�தி� 

சி�ன: சி�ன கர2
ர2க0. அவைள� பா#�த&� ஏேதா இல%ைக அைடய 


=யவி�ைலயானா7�, அைடயாள� க�ட தி��தி. 

 

அவ0 அவ� ேதாளி� ைக ேபா,2, ஏேதா ேபச� ேபானா0. அவ)� தன& 

கWட/கைள, நWட/கைள க�ணீ�� க�பைல5மாE ெசா�ல� ேபானா�. 

இத�+0 ஒ� பி�தைல% ைக%+,ைட. அவைள விர,=ய&. 

 

“ஒ� !
%+ நா� வ;தா�, நீ இ/க இ�%கிேய... ேபா�மா... ெபாிய ெபாிய 

டா%ட�/க வ�கிற சமய�...” 

 

“ஒன%+ வசதி�ப2�ேபா&, ஒ�பதா� ந�ப�%+ வா... ஒ�கி,ட நிைறய ேபசD�!” 

 

�ய�� தைலயா,=னா�. ந#ஸ�மா, ஒ��%+ அவைன5�, தி�கிற உ��%+ 

ெம=%க� தாைள5�, உ�� ச�பி�லாம� பா#�&வி,2� ேபாEவி,டா0. 

 

�ய��.%+ மீ�2� தனிைம வ,=5� 
த7மாE வ;த&. அவ)ட� ேபா# 

ெதா2�த&. ஒ�பதா� எ� அைற%+� ேபானா�, அ/ேக இ;த ந#ஸ�மா. �ய�� 

தி��பி வ;தா�. க�யாண அைழ�பிதைழ மீ�2� ப=�தா�. இ;ேநர� 

மா�பி0ைள 9,டா# வ;தி��பா#க0. எ�ைன விசாாி�பா#க0. அ;த ெர,ைட� 

பி�ன�காாி, நா� பFஸுல அ=ப,டத த�&�பி�&�) உளறிட�படாேத. 

அேதாட அவள� ப�தி நா� யா#கி,ட.� ெசா�லேவ இ�ல�) ெசா�லDேம... 
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அவ0 கிட%கா0... அ;த ‘ஆ�பள� பய�வ’ 1#�தி5� 
�&.� வ;தி��பா)வேள. 

அ�ண� அைழ�பிதH அ)�பி, ெல,ட�� ேபா,டதா ெசா�னாேன. ஒ�ேவள 

ேடவி,2�, வரலாேமா. நா� ெசா�� அ�ண� அவ�%+� அ)�பி வ:சாேர... 

ேடவி,... ேடவி,... உ/க�%+ 1D ெல,ட# எ?தி,ேடேன ேடவி,, ஒ� 

ெல,ட�%+%Bட பதி� எ?தைலேய ேடவி,. ஒ�ேவள எ� 9,2%+ 

வ;தி�%+ேமா... அ�ண� தர�ேய. அவ)%+ எ/க ேநர�? க�யாண�&%+ வர: 

ெசா�� எ?தியி�;ேதேன ேடவி,. நீ/க வ�9/களா... என%+� ெதாி5�. நீ/க 

வ�9/க�). நீ/க அ/க வ;& ஒ/கள வரேவ�க, நா� இ�லா,டா�, 

ந�லா�%+மா ேடவி,! அேதாட அ;த ‘ஆ�பள� பச/கதா�' எ�ன�ப�தி எ�ன 

நிைன�பா/க...” 

 

�ய�� ெம0ள ெம0ள�தா� ஒ� 
=.%+ வ;தா�. அ�ப= வ;த&�, அ&ேவ ஒேர 

ஒ� 
=. எ�3 உ3தி�ப2�தி% ெகா�டா�. அேதசமய� அ%காவி� 

வாH%ைக%+ எ;த% +;தக
� வர%B=ய எைத5� ெசEய%Bடா& எ�3� உ3தி 

எ2�தா�. அதனாேலேய 7/கிைய% க,ட�ேபானவ�, அைத 9சி� ேபா,2 வி,2, 

பா�ைட மா,=%ெகா�2, 
?%ைக: ச,ைடைய5� ‘இ�ெசE&’ ெகா�2 

�ற��டடா�. “அதிக ேநர� இ�%க�படா&. தா� க,2ன உடேனேய ஓ= 

வ;&டD�. அ;த� பய�வைள5�, ேடவி,ைட5� இ/ேக வர: ெசா�லD�. 

ைகயி�தா�, அ�ண� ெகா2�த !பா இ�%ேக... இ/ேகேய ேஹா,ட7ல வா/கி 

க�யாண: சா�பா,ைட� ேபா,2டலா�... ேடவி,2%+, எ�ன பி=%+�) 


த�ேலேய ேக,2 வ:�%கD�. அவ� ப%க�&ல இ�;ேத நா)� சா�பிடD�...” 

 

�ய�� கதைவ� ��திசா��தனமாE உ0 தாH� பா0 ேபா,ட&ேபா�, இைடெவளி 

இ�லாம� இ3க: சா�தினா�. ெவளி� தாH�பா0 ேபாடாமேல, �ற�ப,டா�. அ;த 

ம��&வமைன%+ 
�னா� வ;& நி�ற ஐ;& நிமிட�தி� அ;த� ப,=%கா,2%+� 

ேபா+� ட.� பF வ;&வி,ட&. ஏறி%ெகா�டா�. ஒ� !பாE ஐ�ப& ைபசா 

=%ெக,. 

------------ 
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வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    18181818    

 

அவ� அ;த ஊ#�பாைத வழியாE நட;&, க�ேவல மர%கா,ைட� தா�=, அேத 

இ2%+ வழியாE 9,2%+ வ;தேபா&... 

 

ேவ�ப மர�த=யி� ஒேர ஆ�க0 B,ட�. ெத�ன/கீ�3% ெகா,டைக. 

9,2%+0, ெப�க0 B,ட�. 
�ற�தி� ெபாிய ப;த�, சலைவ� ெதாழிலாளி 

ெகா2�த ெவ�%க�ேபா,ட ேசைலக0 ேமேல உ0ள கீ�3% ெகா,டைக 

ஓைலகைள மைற�&% கா,=ன. ப;த7%+0ேளேய ஒ� +,=�ப;த�, விழா ேமைட 

மாதிாியான ேஜா=��க0, கல# ப�� ேதாரண/க0. அவ�றி�+ ேபா,=யாக 

மாவிைல� ேதாரண/க0. 
�ப%க� +ைல வாைழக0. QDா� ேபா,ட ெபாிய 

ெச��. அத�ேம� மAச0 தடவிய ேத/காE, அ�ேக நாழி, ெந�, ப%கா. அத� ேம� 

ஒ� விள%+... அத� 
�னா� ேமள: ெச,2. `�பி: ச�த�. 

 

ெச,2 ேமள� ெகா,=ய&. B,ட� 
�= ய=�த&. ப;தியி� ஒ� வாிைச. அைத� 

பா#�&%ெகா�2 ம3 வாிைச. �ய��ைவ யா�� சாியாக% கவனி%கவி�ைல. 

அ�ப=% கவனி�தவ#க�� அவ� எ�ப= வ;தா� எ�ப& மாதிாி5� 

பா#%கவி�ைல. பி0ைளயா�%+, ெபாிய ெபாிய ேவைலக0. ஆ3
க� பா�=%+ 

அவசர அவசரமான ‘ேசா�க0’. ெவ0ைளய�மா, ப;தி� ப%க�. ேகாமள�, 

எ/கி�%காேளா...? 

 

�ய�� &0ளி% +தி�& அ%காவி� அைற%+0ேள ேபானா�. அவைள: ��றி ஒ� 

ெபாிய ெப� வ,ட�. அத�+0�� சி�ன: சி�ன வ,ட/க0. அவ� அ;த 

விdக/கைள அபிம�d மாதிாி உைட�&%ெகா�2, உ0ேள ேபானா�. ‘ஆ��ள 

இ�ப=யா இ=:�,2 வாற&’ எ�3 பல ெப�க0 - +றி�பாக ெவளிd# ெசா;த/க0 

ெசா��% ெகா�=�%+� ேபாேத, அ%காைவ� பா#�தா�. 

 

அவ0 ெஜகேஜாதியாE மி�னினா0. பி�னைல மைற%+� சரAசரமான Q%க0. 

உ:ச;தைலயி� ெவ0ளி வைள.. ஒளிய=%+� க�ம�. ஒளிவி2� சிவ�� 1%+�தி. 

க�ெணாளி ஒ� ப%க�. ெபா�ெனாளி ம3ப%க�. நீல மAச0 காAசி� ப,=� 

உடெலாளி ஒ� ப%க�. அ%கா கா�மாைல5�, க?�&மாE ஒ,=யாண
� 
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இ2��மாE ஒளியாE, ஒளி�� ஒளியாE மி�னினா0. அபிராமிப,ட# வ#ணி%+� 

அ�பா0 மாதிாி... 

 

மரகத� த�பியி� ைககைள� பி=�&% ெகா�டா0. அவ� ேப�, 

ேபா,=��பைத� பா#�& ெப�மகிH:சி. இ/கிMW டா%ட#�னா இ/கிMW 

டா%ட#தா�. ஒ� வார�திேலேய +ண�ப2�தி,டா/கேள... 

 

�ய�� ��மா இ�%கவி�ைல. 

 

“எ%கா... ஒ� மா�பி0ைளய� பா#�& மய/கி விழ�ேபாற பா�. அ#:�ன� 

ப�வாிைசைய� பா#�& வி,2 பவள%ெகா= மய/கினாளாேம..அ�ப=..” 

 

“அ�ேபா மா�பி0ைள%+� ெத�&� ப�லா. உத,ைட மீறி ெவளியில தைலகா,2ற 

ப�லா...” 

 

எவேளா, ஒ� சி�த�பா மக0, இ�)� பா#%காத ம:சாைன, இ�ேபாேத கி�ட� 

ெசEதா0. எ�லா� ெப�க�� சிாி�தேபா&, ஒ��தி அவசர�ப2�தினா0. 

 

“சாி... சீ%கிரமா ேகாயி7%+� ேபாயி,2 வ;&2ேவா�. மாம� சட/+, மா�பி0ைள 

அைழ���) ஆயிர� இ�%+. ைபய� 9,டா# வ;&கி,ேட இ�%கா/களா�. 

எ�மா� மரகத�. இ�பேவ இ�ப= ெவ,க�படாத=! அ;த ரா�திாி%+� ெகாAச� 

வ:�%க! ஏE �ய��� த�பி, இ;த !ம ந�லா� பா#�&%கD�. எ�லா� ெபா��� 

இ/கதா� ெகட%+&... யாைர5� 9,2%+0ள விடாத!” 

 

�ய�� தைலயா,=னா�. த�பிைய% ேகாயி7%+% B,=� ேபாக நிைன�த மரகத�, 

த�பியி� தைலைய வ�=வி,2, நட;தா0. ��றி7� ெப�க0 Kழ� 

ேதேரா,டமாE� ேபானா0. 

 

�ய�� அ;த அைறைய அ/+மி/+மாE ேநா,ட மி,டா�. ெவளிேய ஒ��த ேமள: 

ச�த�, ெவளிேயறி% ெகா�=��ப&ேபா� சி3க: சி3க: ெச�&% ெகா�=�;த&. 

மண�ெப� மரகத�ைத, ெப�க0 ேகாயி7%+% B,=�ேபானேபா&, அ�ப=% 
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Bடேவ ேபாகாத&, �ய��.%+ ஏக�ப,ட மகிH:சி. இ;த அைறைய5� அைற%+0 

இ��பைத5� பா#�&% ெகா0ள ேவ�2�. எJவள. ெபாிய ெபா3��. யாைர5� 

உ0ள விட% Bடா&. ேடவி, வ;தா7�Bட. ேடவி, நீ/க வ�9/களா... 

அ%காகி,ட ஓ=�ேபாE ேடவி, ெல,ட# ேபா,டாரா�) ேக,கலாமா... 

ேவ�டா�, அ%கா த�பா நிைன�பா0. ச;ேதக� ப2வா0... 

 

�ய��வி�+ ேடவி,ைட நிைன%க நிைன%க பாைல வன�, ப�Aேசாைலயான&. 

க�க0 தானாE% +ளி#;தன. ப�க0 உத2கைள� ேதனாE% கJவின. அ;த 

அைறைய அவ� உ�3� பா#�தா�. அேதா அ%காவி� நி:சயதா�Qல� �டைவ. 

ேடவி,2%+� பி=�த ெவளி# மAச0 கல#. 

 

�ய�� சிறி& ேயாசி�தா�. ஆனா7� ேடவி,ைட நிைன%க நிைன%க அவ� 

உட�ைப அட%கிய ஒ�ைற, அட%க�ப,ட ஒ�3 அ=�&� ேபா,2 வி,ட& மாதிாி 

ேதா�றிய&. அட%க�ப,ட ம�ணி� ைம;த#க0, `றி,2 எ?;தா� எ�ப=ேயா 

அ�ப=, சிவேன எ�3 உ0ேள கிட%+� தீ%+:சி உரச�ப,டா� எ�ப= ‘ச%தி’ 

ெவளி�ப2ேமா... அ�ப=... கதைவ: சா�தி% ெகா�டா�. தாளி,டா� த�பாE 

நிைன�பா#க0. ெகாAசேநர� வைரதா�. அ%கா.� அவ0 ப,டாள
� 

உதிரமாட� ேகாயி7%+� ேபாEவி,2 92 தி��ப அைரமணி ேநர� ஆ+�. இ& 

ப�& நிமிட ேவட�. 

 

�ய�� �டைவைய ம,2�தா� க,ட நிைன�தா�. ஆனா7�, அ;த� பாவாைட, 

அ& உட�பி� ப,டாேல ஒ� �க�. பா�2%+ ேமேல க,=%ெகா�டா�. ஜா%ெக, 

இ�லாத ஒ� பாவாைடயா... பிரா இ�லாத ஒ� ஜா%ெக,டா. �ய�� ெப�ணாகி 

வி,டா�. `ேரா க�ணா=ைய� பா#�& +/+மமி,2% ெகா�டா�. அ�ப=% 

+/+ம� இ,ட த� ெசா;த% ைகையேய ேடவி,=� ைகயாக� பாவி�&% 

ெகா�டா�. வைளய� கிைட%+மா எ�3 அ/+மி/+மாE ேநா,டமி,டா�. 

அத�+0... 

 

அ;த அைறயி� கத. ஒேரய=யாE திற%க�ப,ட&. ஒேர ெப� ப,டாள�. ெவளிd# 

வாைட ஆன;த% B�தாE� ேபசினா#க0. ‘ெபா�D ெரா�ப ெரா�ப அழகா 

இ�%ேக, அ�ண� ெகா2�& வ:சவ�. ஆனா� தைல ஏ� இ�ப= ெமா,ைடயாE. 


= ஏ� அ�ப=?’ ஒ��தி ேக,டா0. “மயினி ெகாAச� பி�னால தி���/க!” 
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�ய�� அ�ப=ேய திைக�& நி�றா�. மைல� பா�பி� ெகாைலகார% க�D%+%  

க,2�ப,2 அ�ப=ேய நி�+� இைர மாதிாி நி�றா�. 
�னா0 

பி0ைள�தாE:சிைய, +ழ;ைத5� இ2��மாE� பா#�தா�. அவேளா, க�யாண 

மா�பி0ைளயான அ�ண� ெசா�ன சில ச;ேதக/கைள மன�தி� 

தி��பி%ெகா�2, அேத சமய�, அவசர�பட%Bடா& எ�3 சில ச;ேதக/கைள% 

ேக,டா0. 

 

“நீ/கதா� மண�ெப�ணா?” 

 

“இ�ல, ெபா�D%+� த/க:சி...” 

 

“ேப�...” 

 

“ேபரா... ேப�...” 

 

அவ)%+, உடன=யாE ெபாE ெசா�ல� ெதாியவி�ைல. அவேளா, அவன�ேக 

ேபயாக� ேபானா0. ம�ற� ெப�க0 த2�&� ேகளாம�, அவ� கர�ைட% கா�� 

நீ,=%ெகா�=�;த ஒ�ைற� பா#�&வி,2 அவ� ேசைலைய உாி;தா0. 

பாவாைடேயா2 நி�றவைன� பா#�தா0. அ;த� பாவாைட%+ ேமேல ெப�, 

ேபா,ட ேப�=� வ,ட�. கீேழ அேத மாதிாியான, இர�2 சி�ன வ,ட/க0. 

ஆர�ப�தி� அவ0Bட க�த�ேபானா0. ஆனா7� நிதான�ப,டா0. அலறிய=�& 

அம#%கள� ெசEய�ேபான ெப�கைள, ேபசாம��%+�ப= ஆ0கா,= விரைல 

உத,=� ைவ�&, அவ#கேளா2 ெவளிேயறினா0. Bட வ;தவ#கைள மீ�2� 

ேபசாதீ#க0 எ�ப& மாதிாி ைசைக ெசEதா0. அ�ண� ச;ேதக�ப,ட& சாியா� 

ேபா:�. 

 

�ய�� சிறி& ேநர� �ாியாம� விழி�தா�; பிற+ அவசர அவசரமாE ேசைலைய 

ம=�& ைவ�&வி,2, பா�ைட� ேபா,2%ெகா�ேட ச,ைடைய5�, மா,=% 

ெகா�2 ெவளிேய வ;தா�. தி�ைண�ப%க� அவ0களி� 
&+கைள� பா#�&, 

“நா� மரகத%கா த/க:சி, �ய��.%+� த/க:சி. சில சமய� பா�, ேபா2ேவ�. 

சில சமய� ேசைல க,2ேவ�. ெர�2ேம பி=%+�” எ�றா�. காலதாமதமான 
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ெபாE. பி0ைள� தாE:சி கால� கட�த வி��பவி�ைல. �ய��ைவ� பா#�&: 

சிாி�தா0. “அ/ேக ேபாE இ�%ேகா�” எ�றா0. அவைனேய ெவறி�&� பா#�த 

ச;திராவி� பி�னைல� பி=�& இ?�தப=ேய ெவளிேயறினா0. 

 

�ய��.%+ அவ#கைள: சமாளி�&வி,ட தி��தி, அவ#க�%+� தா� ஒ� நாகாிக� 

ெப�ணாக ேதா�3வதி� ஒ� ச;ேதாஷ�. அைரமணி ேநர�தி�... 

 

அ;த� ப;த� 
?%க ஒேர ச�த�. இ�ன& எ�3 தனி�&� பிாி%க 
=யாத ச;ைத: 

ச�த�. அைத5� மீறிய ெவ0ைளய�மாவி� ஒ�பாாி: ச�த�. ஆ3
க� பா�=யி� 

க�த�, கதற�, அேத ராமசாமி% கிழவ# இ�ேபா& ேமள� நி�ற 9,=� யா�%ேகா 

உபேதசி�ப&ேபா� உபேதசி�தா#. 

 

“எ�லா� ந�ைம%ேக�) எ2�&%க�பா... க�யாண� ம,2� யா# யா�%+ 

ெகா2�பைனேயா... அ/கதா� நட%+�. ஆனா7� ெச�%கி மவ�வ 

த;திர%காாி/க. இ;த� பய ேகால�ைத� பா#�&,2, ச�த� ேபாடைல பா�! 

அ�ப=� ேபா,டா�, நா� அவ/கைள அத,= ஊ� வி,2 ஊ� வ;த மா�பி0ளய 

க,டாய�ப2�தி தா� க,ட வ:சி2ேவா�) ந�லாேவ ெதாிA� வ:சி�%கா�வ. 

மா�பி0ைள கா�%+ 
�னால ேவ)ல வ;&... ஒ� மக� ேபா,ட ேகால�ைத 

பா#�&,2 எைதேயா ேகாண: ச�திர�தில வ:சி,2 வ;ததாE ஏமா�தி ேவ)%+0ள 

ஏறி� பற;&, வழியில வ;த மா�பி0ள காைர5� மட%கி தி��பி காி:சா� +�வி 

பற;த& மாதிாி பற;&,டா�வ பா�. அ�ப=5� ேரா,2ல ஒ��த�கி,ட 

‘ெபா�ேணாட +2�ப� ெபா,ட% +2�ப�. பி=%காம ேபாேறா�)’ ெசா��,2� 

ேபாயி�%கா�வ பா�! த;திர%கார� பய மவ�வ... சாி�பா, ேபான& ேபாக,2�. 

ேபா,ட ப;தல� பிாி%க�படா&... ேபசாம ந�ம வ�த� வியாபாாி%+% க,= 

வ:சிடலா�. ஐ�ப& வய�ல5� க�யாண� ெசEத ஆ�பைள/க இ�%க�தாேன 

ெசE5றா/க...” 

 

பி0ைளயா# அவல�ைத ஆ�திரமா%கினா#. 

 

“ம:சா�, யாைன ப2�தா7� +திைர ம,ட� ம:சா�. இைதவிட, க�D%+% 

க�ணா வள�த மகள எ�%+ழியில ெபாைத:சிடலா� ம:சா�. நீ� இ�ேபா என%+ 

ம:சானா� ேபசல. அ;த ெசர/+� பய7%+ ெபாிய�பாவா ேப�றீ�. 9,ட வி,2�  
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ேபாறீரா ம:சா�?” 

 

ராமசாமி% கிழவ# 9றா�பாE ேபானேபா&, பி0ைளயா# �ய��ைவ� த�ெசயலா� 

பா#�& வி,டா#. ஒ� க�ைப எ2�பத�காக மண�ப;தைல இ?�&� ேபா,டா#. 

அ& சாி;தேபா&, ஒ� க�ைப உ�வினா#. �ய��ேம� ேம7� கீ?மாE உ:சி5� 

பாத
மாE படர வி,டா#. உ:சி பிE;த&. ெந�றி `றி,ட&. �ய�� அ/+ மி/+மாE 

ஓ=னா�. ஓ=ய ப%கெம�லா� அ=. பிற+ அ�ப=ேய நி�3ெகா�டா�, ைகைய% 

க,=%ெகா�2, ‘அ=�&% ெகா�’ எ�ப& மாதிாி. பி0ைளயாைர நா7 ேப# 

பி=�&%ெகா�டா#க0. ஆ3
க�பா�= அ�பாவி� வாாிசானா�. அ;த% க�ைப 

எ2�ேத த�பி%+ 1%கி� ர�த� வ=5மா3 அ= ெகா2�தா�. ேதா0 ேதாைல 

உாி�&% கா,=னா�. அ�ேபா& மரகத� ேகாவி�� இ�;& அல/ேகாலமாE 

வ;தா0. நா�+ ெப�க0 அவைள� பிண�ைத� பி=�ப&ேபா� 

பி=�&%ெகா�டன#. க�யாண� ஆ+
�ேப கைல;த ெந�றி, விாி;த 
=... 

 

�ய�� ‘எ%காE...’ எ�3 `றி,2 ஆ3
க�பா�= யி� ேபE% B�தா2� க��%+ 

இைடேய ஓ=னா�. அ%காவி� காைல% க,=%ெகா�2 அ?தா�. அவ0 சீறினா0. 

&%க
� ேகாப
மாE% க�தினா0. 

 

“சீ... யா�டா ஒன%+ அ%கா. எ� வாH%ைகைய ெக2%கற&%+�ேன உட� பிற;ேத 

ெகா�7� ேநா5டா, நீ! இ�ப உன%+ ச;ேதாஷ�தாேனடா!” 

 

�ய�� அ%காைவ� பா#�தா�. ெந���: K,ைட விட� ெபாிய K2 ப;த� க�� 

அ=ையவிட ெபாிய அ=! �ய�� ேத/காE உைட�பத�காக இ�;த அாிவாைள 

எ2�& பி�தனாகி நி�ற அ�பனிட� ெகா2�தா�. அவ# ��மா இ�%கேவ 

அ�ணனிட� ெகா2�தா�. அவ)� அைசவ�3 நி�கேவ அ;த அாிவாைள 

எ2�&� தன& க?�&%+% +றி ைவ�தா�. இர�2ேப# வ;& பி=�&% 

ெகா�டா#க0. 

 

�ய�� அ%காைவ� பா#�தா�. அவேளா எ/ேகேயா நி�ப&ேபா� நி�றா0. ‘எ%கா’ 

எ�3 வாE 
,ட வ;த வா#�ைதைய மீ�2� ெநA�%+0 
,= ேமாதவி,2, 

அவ� ெவளிேய ஓ=னா�. தி%கறியா, திைசயறியா இட�&%+. மனித வாைடேய 

இ�லாத கா,2%+... 
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----------- 

வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��வாடா ம��, , , , அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    19191919    

 

�ய�� அ;த ஒ�பதா� எ� அைற%+0 ஒேரய= யாE� ேபாவ&ேபா� ேபானா�. 

 

அவ� ம��&வமைனைய வி,2� �ற�ப2வத�+: சிறி& ேநர�தி�+ 
��வைர, 

அவைன அ�ெபா?க� பா#�த அேத அவ0, இ�ேபா& உலரவி,ட தைல
=ைய 

ஒ� ேசர பி=�தப=ேய அவைன� பா#�தா0. எ?;&, அவ� அ�ேக ேபாE, அவ� 

ைகைய� பி=�& ஒ� நா�கா�யி� உ,கார ைவ�தா0. அ;த� தீ�டேல அவ)%+ 

ஒ� �கமாக இ�;த&. அவேளா, அவ� அல/ேகால�ைத5�, சைத: சிைத.கைள5� 

&%க�ேதா2 பா#�&வி,2� பரபர�தா0. ‘அEயEேயா எ�ன ெகா2ைம=’ எ�3 

அர�றியப=ேய, மைல�& நி�றா0. அவனிட� ஆ3தலாக� ேப�வத�+ மாறி மாறி 


ய�சி�தா0. 
=யவி�ைல. வா#�ைதகேள பனி% க,=களாகி, க�க0 வழியாக% 

கசிய�ேபாவ& ேபா�ற நிைல. 

 

அவ� ெச�ப,ைட மீைச ைவ�&%ெகா�ட& மாதிாி நீளவா%கிலான ர�த%ேகா2. 

க?�தி� ர�த உழ.� தடய/க0. கீேழ இ�%கிற ம� ேமேல வ�ேம, அ�ப= சைத 

ெதாி;த&. ேதா0ப,ைட &ணி கிழி;&, ர�த உைர:ச�� உைற;& கிட;த&. அ;த% 

க�ைப� பதிய ைவ�த சி�ன: சி�ன� தடய/க0. உ:ச;தைல க��� 
=5�, ஒ� 

சிவ�� நிற�, உட�பி� ஒJெவா� ப+தியி7� ஏேதா ஒ� பாதி��. க�களி7� அ& 

இ�%க ேவ�2� எ�ப&ேபா�, அ& நீைர: �ர;த&. 

 

அவ0 கதைவ நிதானமாக, ெவளிேய எ,=� பா#�&: சா�தினா0. ஏேதா ேபச� 

ேபானவைள, ேவ�டா� எ�3 தைலயா,=வி,2, அவ� ச,ைடைய% 

கழ,=னா�. 
&கி� ர�த� திரவ�ேதா2 ஒ,=%ெகா�=�;த, ச,ைட�&ணி வர 

ம3�த&. அவ0 அைத� பிE�ெதறி;தா0. ஏ�கனேவ இ�3� ேபாயி�;த பணியைன 

அ�3� ேபா,2வி,2, பா�ைட5� கழ�றி, அவைன ஜ,=5ட� நி3�தினா0. 

க,=�� ைவ�த பனிய� +வியைல, ஒ�3 திர,= ர�த% +விய�கைள� 

&ைட�தா0. ர�த%ேகா2கைள அத� ஒர/களி� &ைட�& வி,டா0. அவைன% 

கீேழ +னி�& தைலயி� ர�த% கசிைவ� ேபா%கினா0. அவ� வாைதைய ெம�வ& 

ேபா� ப�ைல% க=�தா�. 
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அவ0 ெவளிேய ஓ=னா0, கதைவ: சா�தினா0. அவ� கதைவ� த,=யேபா& அைத 

ெம�ல� திற;& ‘ச�த� ேபாடாத... ம�;& வா/கி,2 வ;&டேற�’ எ�3 

ெசா��வி,2, யாேரா கீேழ உ�,= வி,ட& ேபா� ப= வழியாE ஓ=னா0. 

ந�லேவைள... அ�ேபா&தா� ம�;&%கைட பாதி 1ட�ப,ட&. அ;த% கைட அ;த 

ம��&வமைன டா%ட#களி� சீ,2%களி��லாம�, ம�;& மா�திைர ெகா2%காத 

கைட. ஆனா7�, இவ0 ெகAசிய ெகAச��, =Aசைர% ெகா2�த&. ெவ,2% 

காய� எ�ற.ட�, த�ைன டா%டராக அவ0 அ/கீகாி�&வி,டதாக% க�தி, 

கைட%கார#, நா�ைக;& மா�திைரகைள% ெகா2�&, எ;த ேவைள%+ எ& எ�3 

விள%கினா#. பி&%கினா� பிசி� மாதிாி வ�� ஒ� =dைப5� ெகா2�தா#. அவ0 

1�3 ப�& !பாE ேநா,2%கைள நீ,= எ,2 �பாைய� தி��ப வா/கி% ெகா�2, 

மைல ஏ3வ&ேபா� ப=ேயறினா0. 1�3 1�3 ப=களாக அவ0 தாவி% 

+தி�ததா�, மா= 
ைன%+ வ;த&�, அவளா� நகர 
=யவி�ைல. 1:� 
,ட 

அைற%+� தி��பினா0. அவேனா, 
,=% கா�� ைக ஊ�றி� தைலைய 

அ;தர�தி� ெதா/க வி,2 அைசவ�3 இ�;தா�. 

 

அ;த� ெப� அவைன� [%கி நி3�தினா0. உட�� 
?வத�+� அ;த ஒ� பா,=� 

=/ச# அேயா=� ேதைவயாக இ�;த&. பA� அைத 
?ைமயாக உறிAசிவி,ட&. 

அவ� காய/க0 அ;த� பA� ஈர�ைத அ=ேயா2 வா/கி% ெகா�டன. அJவ� 

ேபா& அவ� வ� ெபா3%காம� &=�தா�. அவைன அறியாமேல ‘எ�மா, எ�பா’ 

எ�ற வா#�ைதக0 வ;தன. அவ� அவ�ைற5� க=�&% ெகா�டா�. நி3�தி% 

ெகா�டா�. 

 

இத�+0, அ;த� ெப� அவ)%+ ஒ� மா�திைரைய% ெகா2�&வி,2, அவைன% 

க,=�� ைக�தா/கலாக% கிட�தினா0. பிசி� ம�;ைத� பி&%கி, அைத அவ� 

ர�த: சைதக�%+ ெவ0ைள% ெகா�பள/க0 ேபாலா%கி, தடவிவி,டா0. பிற+ 

வாைய% ைக%+% ெகா�2ேபாE அ;த% ைக வழியாE� ேப�வ&ேபா� ேபசினா0. 

 

“ஒ�ன எ;த� பாவிடா இ�ப=� ப�Dன&... அவ� 9,ல5� ஒ� ெபா,ைட 

வி?�. ேவD
�னா� பா�...” 
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அவ�, தைலைய� [%க� ேபானா�. ஏேதா ேபச� ேபானா�. அவ0 ஒ� ைகைய  

அவ� தைலயி� ைவ�&% ெகா�2, இ�ெனா� ைகயா� அவ� உத2கைள ஒ,ட 

ைவ�தா0. தைலயைணைய எ2�& அவ� தைல%+ அைணயா%கினா0. பி�ன#, 

அ;த� தைலைய� த�ப%க மாக� தி��பி ைவ�&%ெகா�ேட சில ேக0விக0 

ேக,டா0. 

 

“ஒ� ேபெர�ன?” 

 

“�ய��!” 

 

“�ய���னா தானாE 
ைள�த �/க�) ேப�. அ&%+ எ;த அபிேஷக
� 

கிைடயா&!” 

 

அவ0, எைதேயா ேயாசி�ப&ேபா� தைலைய ேவ3 ப%கமாE� தி��பினா0. அவ�, 

அ;த� தைல ேபான ப%க� க�கைள: சிரம�ப,2� தி��ப ேவ�=யதாயி�3. 

அவ0, த� க�கைள� &ைட�&வி,2, அவ� ப%க� மீ�2� தி��பினா0. 

 

“ஒன%+ ெபா�பைள/க மாதிாிேய �டைவ க,டD�... வைளய� ேபாடD�) 

ெநன�� வ�மா?” 

 

“இ�)� வ�&. இJவள. அ=:ச பிற+� வ�&!” 

 

“வர,2ேம... எ�ன += 
?கி� ேபா:�... இேத மாதிாி, ஆ��ள/கைள� பா#�தா 

ஆைச வ�மா? அவ/கைள ெவ3� உட�ேபாட பா#%க% B:சமா இ�%+மா...” 

 

“ஆமா%கா... ஆமா%கா! ஆனா ேடவி,ைட ெநன:ச பிற+, அவ#ேமல ம,2�தா� 

மன� நி%+&!” 

 

“ஒன%+ ஒ� ேடவி,2�னா, என%+ ஒ� 
னி# அகம&. இ�ேபா இவ)வ 


%கியமி�ல! இவ)வ�%+ நா
� 
%கியமி�ல... வி,2� த0�. நீ 9,2%+�  
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ெதாியாம அ=%க= ேசைல க,2வியா...” 

 

“ஆமா�.அதனாேலேய எ/க அ%கா க�யாண� நி�)ேபா:�!” 

 

“அட%கட.ேள... அழாத�பா, ஒ/க அ%கா.%+ இ�ெனா��த� இனிேமலா 

பிற%க� ேபாறா�!” 

 

“க�=�பா எ/க அ%கா.%+% க�யாண� நட;&2�) ெசா�றீ/களா...” 

 

“ஏ� நட%கா&... எ&%காக நட%க�படா&... க�=�பாக நட%+�...” 

 

அ;த� ெப�ணா�, அத�+ேம� ேக0வி ேக,க வி��பமி�ைல. அவ0 மன
� 

நி�3ேபான க�யாண� ைதேய நிைன�த&. இத�+0 அவ�தா� தானாக� 

ேபசினா�. 

 

“அ�பா K2 ேபா,டா#! அ�ண� K2 ெகா2�தா�! அ�ப=5� என%+ ெசாரைண 

இ�லாம ேபாயி,ேட... எ/க அ%கா, எJவள. ெசா��5� எ�னால ேசல க,டாம 

இ�%க 
=யைலேய... ெபா�பள/க ப%க�&ல அவ/கேளாட அவ/களா 

நி%கD
�) வ�கிற ஆைசைய த2%க 
=யைலேய!” 

 

திUெர�3, அ;த� ெப� அவ� தைலைய� &ா%கி த� ம=யி� 

ேபா,2%ெகா�டா0. அவ� ெநAைச நீவி வி,டா0. அவ0 க�ணி# அவ� 

மா#ைப நைன�& அைவ5� ெந���% ெகா��/க0ேபா� நி�றன. அவ0 கீேழ 

+னி;& +னி;& தன& ெந�றியா� அவன& ெந�றிைய ேலசாE 
,= 
,=ேய 

ச�ன% +ர�� ஒ�பாாி ைவ�தா0. 

 

“எ� மகேள... எ� மகேள... நா)� ஒ�ன மாதிாி, ஒ� ந�ல +2�ப�&ல பிற;&, நீ 

ப,ட அ�தன ெகா2ைம கைள5� ப,டவ0தா�=! ைகய ஒ=:சா/க=! தைலைய 

ெமா,ைடய=:சா/க=! எ�லா�%+� மாதிாி, ஒ�ன மாதிாி - எ�ன மாதிாி இ�%கிற 

அ�தனேப�%+� கிைட%கிற மாதிாி என%+� K2 கிைட:�&=! ந�மள மாதிாி 

யா�� ெபற%க�படா&=... ெபற;தா7� இ�%க�படா&=...” 
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“எ%கா... எ�ன�லாேமா ேப�றீ/க...” 

 

“ேபசேவ�=யததா�= ேபசேற� எ� மகேள. நா�, இனிேம� ஒன%+ அ%கா 

இ�ல - அ�மா... ஒ�ன� ெபறாம� ெப�த அ�மா... எ�தைனேயா ேப� எ/கி,ட 

த�ெத2%க: ெசா�� வ;தா�வ... நா�தா� ேயாசி:ேச�... ஒ� மக0 இ�;தா7� - 

அ& உ��ப=யா இ�%கD�) நிதானி:ேச�. எ� ��ஷ� B�தா�டவ# 

ச�தியமாE ெசா�ேற�=...” 

 

“ஒ� ��ஷ� B�தா�டவ# எ/க இ�%கா#...” 

 

“க�லாE இ�%கா#. க,ைடயாE இ�%கா#. Bவாக�&ல இ�%கா#. 

பி0ைளயா#+�ப�&ல5� இ�%கா#. இெத�லா� ஒ� நிமிஷ�&ல ெசா�ல 
=யாத 

ச/கதி எ� மகேள... ஒ� தடைவ நீ எ�ன அ�மா�) B�பி2=. அ�பதா� நீ எ�ன 

ஒ��% ெகா�டதா அ#�த�=..” 

 

“மா,ேட�கா... என%+ அ�மா பி=%கா&. அவ0 தாேன எ�ன இ�ப= ெப�&� 

ேபா,2,டா0.” 

 

“B�தா�டவ#, ெப� ேக,டா அவ0 எ�ன= ெசEவா0... எ/க�மா, எ�ன� 

பா#�& &=:ச& மாதிாிதா� அவ�� &=:சி��பா0. ஆனா7�, எ�ப=ேயா எ� 

B,2ல [%கி� ேபா,ட +யி7 
,ைட நீ. ஒ�ன அைடகா�& ஆ50 வைர%+� 

பராமாி%க ேவ�=&, எ�ேனாட ெபா3��!” 

 

“அ�ப=�னா...” 

 

“நா� ஒன%+ அ�மா�னா அ�மாதா�. நாம எ/க ேபானா7� ஒ�ணா�தா� 

ேபாேவா�! ஒேர பாயில தா� ப2�ேபா�. ஒேர த,2லதா� சா�பி2ேவா�... நீ 

எ�ன அ�மாவா பா#�&%கD�. நா� ஒ�ன மகளா நட�தD�. B�தா�டவேர, 

B�தா�டவேர, ஒன%+ ெபா�D கிைட:ச& ேபாதாதா. இ�)மாEயா ஒன%+ 
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ஆைச தீரல. இ;த சி�ன� பன/+��த இ�ப= ேகார ஓைலயா ஆ%கி,=ேய, 

ஆ%கி,=ேய...” 

 

“என%+ எ&.ேம �ாியமா,ேட%+ அ%கா...” 

 

“இ�)மா= நா� ஒன%+ அ%கா... கைடசியா ேக%ேக� எ� மவேள. எ�ைன 

இ;த% கண�திேல�;& அ�மா�) B�பிடD�... ஆனா7�, நா� ஒ�ன 

வ��3�த மா,ேட�. ப:ச பன;ேதா��ல இ= வி?;த மரமா நி�கிற இ;த� பாவிய 

அ�மா�) ெசா�7ற&� ெசா�லாத&� ஒ�ேனாட இWட�...” 

 

அ;த� ெப�, இ�ேபா& ேப:சட/கி உ,கா#;தா0. பிற+ ம=யி� கிட;த 

�ய��வி� தைலைய� தைலயைணயி� ைவ�&வி,2 எ?;தா0. கர/க0 

இர�ைட5� 
�ப%கமாக.�, பி�ப%கமாக.� க,=% ெகா�2 நட;தா0. 

அJவ�ேபா& �ய��வி� வாைய - வாைய ம,2ேம பா#�தா0. 

 

�ய�� தைலைய� பி=�&%ெகா�ேட ேயாசி�தா�. அவ0 &=�த &=�ைப அ?த 

அ?ைகைய� தாயி)�, சால� பாி;த ேந#�திைய நிைன�&� பா#�தா�. இவ0 

ெவ3� தாயாக ம,2� ெதாியவி�ைல. ஆதிபராச%தி... ேலாகமாதா... ெபறாம� 

ெப�றவ0. 

 

�ய��வி� க�களி� தாைர தாைரயாக நீ#, எ7�� கசி;& க� வழியாE 

திரவமாவ& ேபா�ற ெதளி நீ#. உத2க0 &=�தன. நா= நர��க0 ஒJெவா� 

அD.� Qாி�&� Qாி�&� �& ெம�காகிற&. உட��%+0 அவைன இ&வைர 

&��3�திய ஒ�3, அவ� உட�� 
?வ&� ஒEயாரமாக வியாபி%கிற&. ஒ� 

ரா,சa, ேவட� கைல�& ேதவைதயாகிறா0. ஆனா7� அவைள ஒ� அ�ர�, 

ஒ�ைற% ெகா�ப� ஈ,=யா� +�த�ேபாகிறா�. இேதா நி�கிறாேள... இ;த� தாE, 

இவ0 ஆவியாகி அவ� வாE வழியாE உ0ேள ேபாகிறா0. அ;த அ�ரைன, &வ�ச� 

ெசEகிறா0. அவ0 ெவ,=� ேபா,ட ஒJெவா� &�2கைள5�, வாE வழிேய 

ெவளிேய 9�கிறா0. பிற+ ெவளிேய வ�கிறா0. உWண KாியனாE நி�கிறா0. 

ெந�/க ெந�/க எாி%காத ெப� Kாிய�, இ;த% க,டா;தைர%+ வாHவளி%+� 

Kாிய�தாE... 
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�ய��, ஒ� +ழ;ைத எ�ப= 
த�� அ;த வா#�ைதைய உ:சாி%+ேமா அ�ப= 

உ:சாி�தா�. 

 

“அ�..�.மா...அ.�.மா. அ�மா. அ�மா..." 

 

அவ0, அ�ப=ேய ஓ=வ;தா0. அ;த% க,=� ச,ட�தி� 
க� ேபா,2 அவ� 

மா#பி� சாE;தா0. அவ� ைககைள எ2�&� த� க?�தி� ேகா�&% ெகா�டா0. 

‘மகேள... எ� மகேள’ எ�3 ஒேர ஒ� தடைவ ஒ� சி�ன: ச�த�. அ��ற� தா5� 

மக�� அேத நிைலயி�, அேத பி=வார�தி�. கால�ைத5� பி=�& ைவ�&% 

ெகா�ட& ேபா�ற பி= வாHவி� பி=படாத ஒ�ைற� பி=�&வி,ட தி��தி. 

1�தவ�%+ ஒ� ஆ3த�. சி�ன&%+ ஒ� அ=�தள�. 

 

அ;த� ெப� க� விழி�தா0. த�ைன மற;& அவைளேய பா#�த �ய��விட� 

நா�&=%க ேபசினா0: 

 

“மகேள, மகேள... நீ ப,ட& ேபா&� மகேள... இ;த தாEகி,ட ஒ� �ைமைய% 

ெகா2�&2 மகேள... எ� �ைம ஒன%+ ேவ�டா�. ஆனா� ஒ� �ைம என%+ 

ேவD�... ெந�7ல சாவியாகி, 
,ைடயில B
,ைடயாகி ஆDல5� ேசராம�, 

ெப�Dல5� ேச#%காம� அ�யா� ேபான ஒ�ேனாட கைதைய ெசா�7 மகேள. 

தாEகி,ட: ெசா�லாம யா#கி,ட ெசா�7ேவ மகேள! ெசா�னா�தாேன மகேள. 

பார� தீ��... வாE வழியா� தாேன அ;த� பார�ைத நா)� வா/கி%ெகா0ள 


=5�...” 

 

�ய�� ெம0ள ெம0ள� Q விாிவ& ேபா� தன& கைதைய ெசா�ல� ேபானா�. 

+ர�� கவைல வ;தா7�, க�ணி� நீ# வரவி�ைல. இ;த அ�மா பா#�&% 

ெகா0வா0 எ�ப& மாதிாியான ந�பி%ைக. ெசா�னா� - ெசா�னா� - அ�ப=: 

ெசா�னா�... �வ#%க=கார� 
�
ைற ேவ3ேவ3 விதமாE அ=%+� வைர 

ெசா�னா�. அவ0, அவ� உண#:சி� ெப�%கான சமய/களி� சிறி& ேநர� 

ேபசவிடாம� த2�தா0. அவ� ப�& வயதிேலேய ேல� ேலசாE எ,=� பா#�த 

ெப� ேபா%ைக ெவ�ெற2�த 9ர�ைத: ெசா�னா�. பிளFT.%+ வ;தேபா& 

பாதி உண#.கைள ஆ%கிரமி�த ெப�ணாகிய ேப�ண#. ப&/கி� பா5� ��யாகி, 
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ெபாறியிய� க�@ாி%+� ேபான ஒ� மாத கால�தி�+0ேளேய த�ைன% கJவி% 

ெகா�டைத - அ;த ர�த�பசி தாக� அட/காம� அ%காைவ5� ெகா�லாம� 

ெகா�3 ேபா,டைத அ?த?& ெசா�னா�. இ�ேபா& அவ�� அ?தா0. 

அவைன% க,=� பி=�&%ெகா�ேட ஓலமி,டா0. 

 

“நானாவ& த�+றி மகேள! பிற%+�ேபாேத வய7ல �ர�டவ0 மகேள! ஆனா� நீ 

ப=:சவ0. எ�ஜினிய ராக கன. க�=�%ேக.க�ட கன. ப�%கைலேய. இ;த 

நா,ல, கா& ேகளாதவ)%+ ைசைக ெசா�� விள%+றா/க. க�ணி�லாதவ� 

ைகய� பி=:� வழி கா,2றா/க... ஆனா ந�பள மாதிாி ெபா,ைட/கள க=:�% 

+த3றா/கேள மகேள. ஒ�ன எ�ப=�தா� வாழைவ%க� ேபாேறேனா! இ;த அ�மா 

உயிேராட இ�%க& வைர%+� ஒ�ன க�கல/க ைவ%கமா,ேட� ராசா�தி... 

க�ணீர� ெதாட= எ� க�ேண...” 

 

அ;த� ெப�ேண இ�ேபா& �ய��வி�காக கவைல�ப2வ& ேபா��;த&. 

ஆனா7� அ;த �ைமயி7� ஒ� �ைவ இ��ப&ேபா� நக�ைத% க=�தா0. 

இ�ேபா& �ய��ேவ நிலைமைய விள%கினா�. 

 

“எ%கா... இ�ல...இ�ல... அ�மா... ஒ�ேவள எ/க அ�ண)�, எ/க�பா.� எ�ன� 

ேத= வரலா�. அவ/க மன�� ஏைழ. ஆனா7� என%+ அவ/கBட ேபாக 

இWடமி�ல, ஒ�Bட�தா� வ�ேவ�...” 

 

“இ;த வா#�ைத ேக,க எ�ன தவ� ெசEேதேனா? நீ ெசா�ற&� ஒ� வைகயில 

சாிதா� மகேள. ேபசாம பF Fடா�2%+ ேபாயிடலா� மகேள... இனிேம� 

காைலலதா� பF கிைட%+�. ஆனா7� இ�பேவ ேபாயிடலா� மகேள! ஒ� !
ல 

ேபாயி எ2%க ேவ�=யைத எ2�&%க=!” 

 

“ஒ� &��ப%Bட எ2%கமா,ேட�...” 

 

“அ&.� ஒ� வைகயில சாிதா�= இேதா எ� =ர/% ெப,= இ;தா சாவி, எ;த� 

பாவாைடைய ேவD
�னா7� எ2�&%ேகா. எ;த: ேசைலய ேவD
�னா7� 

க,=%ேகா. நா� கண%+ 
=:�,2 வ#ேற�. எ�ேனாட ஆFப�திாி கண%க 

ெசா�ேற�...” 
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“எ�ேனாட கண%+�...” 

 

“ேவ�டா�. 
=%க ேவ�டா�. கா�%காக ெசா�லல. ஆனா, அ&.� 
%கிய�தா�. 

எ/க�பா +தி�%+0ள இ�ல எ�கிற மாதிாி ஆயி2�. பைழய கண%ைக மற;&2, 

�திய கண%ைக &வ%கலா�. கதைவ சா�தி%ேகா. க,ட ேவ�=ய �டவய 

க,=%ேகா. அ�மா ஒ� ெநா=யில, வ;&டேற�...” 

 

அவேளா அ�ல& அவேனா அ�ல& அ&ேவா ெவளிேயறிய&� �ய�� ர�த: ேசறான 

ேப�,, ச,ைட கைள% கழ�றி, அவ�ைற ஒேர ��,டாE ��,=, ஒ� 1ைலயி� 

எறி;தா�. பிற+ எறி;தைத எ2�& தைல%+ ேம� 1�3 தடைவ ��றி 

அவ�றி�மீ& காாி &�பினா�. &�பி &�பி அவ�ைற 9சி கடாசிவி,2 அ;த =ர/% 

ெப,=ைய� திற;தா�. அ2%க2%காE ைவ%க�ப,ட ேசைலகைள எ2�&% கீேழ 

ேபா,டா�. ஒ� ெவளி# மAச0 �டைவ கிைட�த&. Bடேவ அேத நிற ஜா%ெக,. 

ெப�ணாகி வி,டா�. 

 

இத�+0 அவ0 மீ�2� உ0ேள வ;தா0. �ய��ைவ அதிசயி�& பா#�&வி,2 

அ�ப=ேய க,= அைண�தா0. ைக வைளய�களி� சிலவ�ைற% கழ�றி, அவ� 

ைககளி� மா,=னா0. அவ� ெந�றியி� 
�தமி,டா0. உடேன அவ� அவ0 

ெந�றியி� 
�தமி,டா�. பிற+ த,2
,2 சாமா�கைள எ2%க% கீேழ +னி;தா�. 

அவ0 பரவச�ப,2, “மகேள! மகேள!” எ�3 அவைள: ��றி: ��றி அர�றினா0. 

 

தாE%காாி =ர/% ெப,=ைய� [%கி� ேபானா0. பிற+ அ;த� த+தி மக�%+�தா� 

உ�2 எ�ப&ேபா�, அைத: �ய��விட� நீ,=னா0. பிற+ த� ெகா�ைட மாதிாி 

உ0ள சா%+ 1,ைடயி� 
ைனைய� பி=�&� [%கி%ெகா�டா0. இ�வ�� 

ஒைச�படாம� ப=யிற/கினா#க0. ஒ� ைச%கி0 ாிgாைவ� பி=�& பF நிைலய� 

வ;தா#க0. தி�வ0�வ# ேப�;& ேபா#2�, அத� பட
� ெதா/கிய இட�த�ேக 

வ;தா#க0. ெப�க0 B,ட�தி� ச;ேதக� வரவி�ைல. ஆனா�, சில சி�லைற� 

பய�க0 ��றி:��றி: வ;தா#க0. தாE%காாி �ய��ைவ எ:சாி�தா0. 

 

“ஒ� தைல ஒ� மாதிாி இ�%கைத� பா#�&,2 அ;த� பய7வ க� சிமி,2றா)வ 

பா�... தைலயில 
%கா2 ேபா,2%க= எ�ன அதிசய� பா�... ஆ�பள உைடயி� 
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இ�;தா�, ஒன%+% கWட�... ெபா�பள உைடயில இ�;தா� அவ)வ�%+% 

கWட�... காைல ைகய ந�லா.நீ,=� ப2 மவேள... தி�வ0�வ# பFBட ேல,டா 

வ�மா�... ஏேதா இ;தி - எதி#�பா�... நாம எ�ன ேகா,ைட%கா ேபாேறா�. க?த� 

பய பFஸு எ�ப ேவD
�னா7� வ;&,2� ேபாக,2�.” �ய�� 
%கா=,2 

அ�ப=ேய அ�3� ேபானா�. இத�+ேம� எ&.� இ�ைல எ�ப& மாதிாி ஒ� �ைம 

வ��ேபா& வ�ேம ஒ� [%க� அ�ப=�ப,ட ெப�; [%க�. க�ணிைமகைள 

இ��ற
� இ?�&� பி=%+� [%க�. 

 

இரவி� அ�ப= அ�ப=ேய நி�ற பFக0, அ;த பF நிைலய�தி�+ வி=யைல% 

கா,2� ேசவ�க0 ேபா� ெகா%கர%ேகா ேபா,டன. அவ�%+ �ய��வி� ெப�; 

[%க�ைத% கைல%க மன� வரவி�ைல. 
க�ைத% க?வி வி,2 

தி�வ0�வ#காரனிட� இர�2 ேடா%க�கைள வா/கி%ெகா�டா0. ஒ� ேதனி# 

கைட�ப%க� ேபான ேபா&, �ய��.�, அவேளா2 ேச#;& ெகா�டா�. மகளி# 

ப%க� ேபானா� ெப�களி� B:ச�, �ய�� ஒைச�படாம� ஒ� �த#�ப%க� 

ேபானா�. அ�ப=5� இ�ப=5மாE காைல மணி ஒ�பைத� தா�=வி,ட&. 

 

“எ�தா�...” 

 

�ய�� தி��பி� பா#�தா�. அவ� அவசர அவசர மாE% ேக,டா�. 

 

“எ/க அ%கா எ�ப= இ�%கா0 மல�. ஒ�ேவள மா�பி0ைள மன� தி�;தி 

வ;தி��பாேரா�) ஒ� ஆைச...” 

 

“எ�லா�ைடய ஆைசைய5� தா� ெபா=� ெபா=யா ஆ%கி,U/கேள... சாி சாி எ� 

ெல,டைர% ெகா2/க... எ� ��திய எைதேயா கழ,= அ=%கD�...” 

 

“லJ ெல,டைர�தாேன. நா� அ/ேகேய கிழி:�� ேபா,2,ேடேன... ச�தியமா ந�� 

மல�. என%+ அதனால எ�ன பிரேயாசன�...” 

 

�ய��, இ�ெனா� உ�வ�ைத அைடயாள� க�2 ேக,டா�. 
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“அ& எ� த/க:சி ேமாகனா இ�ல? அவ0 ப%க�தில... அவ� யா�...” 

 

“லJவ�. ெர�2 வ�ஷ லJவ�. உ/கள மாதிாி எெல%,ரானி% FTட�,... 

ப=�ைப இைடயில விடாதவ�. பி=:சா7� பி=:சா0 �ளிய/ெகா�பாE பி=:சா...” 

 

“எ� த/க:சிய க�கல/காம கா�பா�&வானா?” 

 

“அைத நீ/க ெசா�ல�படா&...” 

 

�ய�� தாேன ேவ�2ெம�ேற �டைவைய% க,=% ெகா�2 ப=�ைப5� 

வி,2வி,ட& ேபா�3 அவ0 ேபசினா0. அவைன அ�வ��பாE பா#�தப=ேய 

ேமாகனா நி�ற ப%க� ேபானா0. அ;த வா�பனிட� இவைன% கா,=� ேபசினா0. 

உடேன அ;த வா�ப� Fத�பி�தா�. ேமாகனாவிட� எைத எைதேயா ேக,டா�. 

அவ0, த,2� த2மாறி� ேபசி%ெகா�ேட ேபானா0. அவ� அத,2வ& ேபா� 

தைலைய ஆ,=னா�. உடேன அவ0 அழ� &வ/கினா0. அவ0 க?�&� வா5� 

ெவ,2 வ;த&ேபா� ேம7� கீ?� ஆ=ய&. 

 

ேசைல க,=ய �ய��வா� தா/க 
=யவி�ைல. ேநராக அவ#க0 ப%க� ேபானா�. 

வா�ப மி2%ேகா2 அத�+ாிய உைடேயா2 பயி�வா� ேபா� நி�ற அ;த 

வ�/கால ம:சானிட� ெகAசினா�. 

 

“நா� இ�ப= ஆயி,டேன�) எ� த/ைகய ைக விடாதீ/க... ஏேதா எ� ேபாதாத 

கால�. எ�னால ஒ/க�%+ சிரம� இ�%கா&. நா� தி��பி வரேவ மா,ேட� 

மா�பி0ள...” 

 

“ஒ/க ஊ�� ப%க� இ�ப= ஏேதா நட;த& ெதாி5�... ஆனா�, அ& ஒ/க 9,ல 

எ�கிற& என%+� ெதாியா&. இவ0 எ&%காக எ�கி,ட மைற%கD�? இைத 

மைற�தவ0 நாைள%+ எைத எைதேயா மைற�பா0 இ��யா, மல�?” 

 

�ய�� ைகைய� பிைச;தா�. ைகெய2�&% +�பிட� ேபானா�. அ�ேபா& B,ட� 

B2வ& ேபா��;த&. தி�வ0�வ# பFஸு� வ;&வி,ட&. தாE%காாி +ர� 

ெகா2�தா0. “மகேள... மகேள... வா மகேள...” 
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ப�ைல% க=�&%ெகா�=�;த ேமாகனா க�தினா0. 

 

“ேபாE� ெதாைலேய�டா. அ%காைவ5� ஒ� வழி ப�ணி,ேட... எ�ைன5� ஒ� 

வழி ப�ணி,ேட! இ&%+ேமல யார வழி ப�ற&%காக நி%ேக. ஒ�ன இ�ப= 

ப,ட�பக�ல ேசைல க,=%கி,2 யா� நி%க: ெசா�ன&: அ;த� &ணி ஒன%+ 

ேசைல. அ&ேவ என%+ பாைட! [...” 

 

�ய��, ஓ=னா�. ெம0ள நக#;& ெகா�=�;த அ;த பFa� பி�னா� 

தைலெதறி%க ஓ=னா�. 

----------- 

வாடா ம�� - அ�தியாய� - 20 

�ய�� வழி தவறியவ� ேபா� அ/+மி/+மாE பா#�தப=ேய, அ;த வழிைய 

ஆகாய�தி7� ேத2வ& ேபா� ‘அ�மா’ கா,=ய வழியி� நட;தா�. 

 

ெச�ைன� ெப�நகாி� மிக 
%கியமான ஒ� சாைலயி��;& ஒ� பாைத 

&0ளி%+தி�& ேம,=� ஏறிய&. அதி� ஆ,ேடாைவ நி3�தி: �ைமகைள� [%கி% 

ெகா�2, தா5� மக�மாE நட;தா#க0. B�=��;& கீேழ வி?;& பற%க� 

தவி%+� கா%ைக% +A�ேபா�, தனி�&� தவி�&� கிட�ப& ேபா�ற ப+தி. 

ெவளிேய எ&.ேம ெதாியாத மதி� �வ#. ச#%கா# �வ#. தைலவ#களி� 

பா&கா��%காக, க,ட�ப,ட ஓர:�வ#. அத� ம�தியி�, ேபானா� ேபாகிற& 

எ�ப& ேபா� ஒ� ைச%கி0 ாிgா ேபாக%B=ய பாைத. அ;த� ‘ெப�’ �ய��வி� 

ைகைய� பி=�&%ெகா�2 ^ைழவாயி7%+ அ�ேக நி�றா0. ஒ� ப%க� 

ேதநீ#%கைட ம3ப%க� லா�டாி% கைட. இ� கைடகளி� உாிைமயாள#க�%+� 

‘வ;&வி,ேட� பா�/க0’ எ�ப& மாதிாி க�+7/க: சிாி�&வி,2, நைடைய� 

ெதாட#;தா0. அவ#க0 ேலசாE� தைலயா,=: சிாி�தா#க0. ைச%கி0 இ�%ைகயி� 

உட�ைப� ேபா,2 இ� கா�கைள5� 
�ப%க� ேபா,2 
ட/கி% கிட;த ாிgா 

மணிைய, அவ0 அ=�& எ?�பி வி,டா0. மகளிட�தி�, தன%கி�%+� 

ெச�வா%ைக% கா,=% ெகா0வதி� - அத�காக ெசலாவணிகைள� ேத=% 

ெகா0வதி� ஒ� மகிH:சி. அேத சமய�, அ;த மணி, த�ைன� தி,= தன%+ மகளிட� 

ஒ� ெக,ட ெபய# வ;& விட% Bடாேத எ�ற பய�. ந�லதனமாக� ேபச� ேபான 

மணிைய, ெபா�லா�பாE பா#�தப=ேய இ�ெனா� வைள.� பாைதயி� தி��பி, 
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மளிைக% கைட%காரைர� பா#�&, க�களா� +சல� விசாாி�தா0. வட%+� ப%க� 

+=ைசகைள எ�லா� தா�= க�`ரமாக இ�;த ஒ� க,=ட�ைத� பா#�& நட%க� 

ேபான �ய��ைவ ைகைய� பி=�&� தி��பி, ைச%கி0 ம,2ேம த,2� த2மாறி� 

ேபாக%B=ய ஒ� ச;&%+0 இ,2: ெச�றா0. 

 

ேகாணிகேள, கத.களான +=ைசக0, ேம� Bைர ேபானா7�, அைத�ப�றிய 

கவைலேயா அ�ல& கவைல�ப,2% கவைல இ�ைல எ�ற ெதளிவாேலா, நா�+ 

ம��வ# க,=ட/க�%+ இைடேயேய +=�தன� ெசEகிறவ#க0. ஒ�ைற%க� 

Qத�ேபா�, ஒ� ெபா;ைதேய 9டாE% கா,2�, +=யி���%க0. கைரயா� 

��3மாதிாி ஆ/கா/ேக +�பலாE% கிட;த சி�ன: சி�ன நா7கா� Bடார/க0. 

இைவக�%+0, +:சி%கா� +ழ;ைதக0. வயி3 த0ளிய பி0ைளக0. உட��களி� 

ேகா2க0 ேபா,ட& ேபா�ற நர�� மனித#க0. அேத சமய�, ஏHைம, உைடைய5� 

உைட�ெதறி5� ப�வ%காாிக0. 

 

�ய�� அவ0 பி�னா� `திேயா2 நட;தா�. ஓட�ேபாவ&ேபா� தி��பி� 

பா#�தா�. அவேளா, ஆ/கா/ேக பா�திர/கைள விள%கி% ெகா�2�, ப� 

ேதE�&%ெகா�2�, தி,2 
,டாக நி�ற ேதக%கார# களிட� +சல� விசாாி�தா0. 

அவ#க0 இ& யா# எ�3 ேக,கமா,டா#களா எ�ற ஆவ�. ‘எ� மக0’ எ�3 

ெசா�ல ேவ�2ெம�ற ஆைச. எ�ேலா�� அவைள சிேநகித�ேதா2 பா#�தா#கேள 

தவிர, ேபசவி�ைல. ேப�வத�+ ேநர
� இ�ைல. 

 

அ;த: ேசாி%+0ேளேய ஒ� ேசாி மாதிாியான ப+தி. அத� 
�னா�, ப:ைச� 

ப:ைசயாE உ��ைட உ��ைடயாE த�ணிைர மைற%+� +,ைட. க�ேதா�றி 

ம� ேதா�றா%கால�தி�, தமிழ� எ�ேபா& 1�&� பிற;தாேனா அ�ேபாேத 

ேதா�ட�ப,ட& ேபா�ற ஊ�த%+,ைட, அத� ேம� வாச� ெசEத ெகா�%க0, 

உ��ைட உ��ைடயாE அ/+மி/+மாE பற;&ெகா�=�;தன. இ/ேக5� 

+=ைசக0, ஆனா�, அ;த% +=ைசகைளவிட இைள�&� ேபானைவ. ஓாிர�2 

தவிர, அைன�தி7� தவH;& ேபாக ேவ�2�. மர�பலைகயி� �வ#% +=ைசக0. 

தகர ெநளி.களி�, வா?� இட/க0. இவ�றி�+ இைடயிைடேய எ:சி� ைதய� 

இைலக0. +ழ;ைதகளி� அசி/க/க0. 
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இ�ேபா& அவைள5� �ய��ைவ5�, எ�லா% க�க�� ெமாE�தன. �ய��ைவ 

இன/க�2 ெகா�டவ#க0 ேபா�, அவ#க0 பா#�த பா#ைவ%+� ேக,ட 

ேக0விக�%+� ‘எ� மக0’ எ�றா0. 
%கிய சிேநகித#களிட� ம,2� அவைன� 

ப�றி: சிறி& விவர� ெசா�னா0. சில&க0, �ய��வி� ேதாைள� த,= 

+[க��தன#. சில�%+� ெபாறாைமக.ட வ;த&. ஆனா� அ�தைனேப�� 

�ய��ேவா2 ��றி: ��றி நட;தா#க0. வழியி� ஒ� [%கலான ேம2. அ/கி�;த 

+=ைசயி��;& +�வ%கா இற/கினா0. அ;த% கால�& சிர,ைட� ெபா,2 

மாதிாியான 
க�. அச� வ,ட�. நிதானமான பா#ைவ, ஆேவச� ெகா2%காத 

அ?�தமான க�க0. அ� ராணி. அத�ேக�ற க�`ர�. �ய��ைவ ேநா,டமி,டா0. 

அ;த� ெப�ணிட� ேக,டா0: 

 

“பாவ� ப:ைச மதைல... எ/க அைலA�&=...” 

 

“எ/க ஊ�%+ ப%க�& ஊ�%கா... ந�மள மாதிாிேய அவ�%+� K2 ேபா,2 

ெசாரைண ெகா2�தி,டா/க. அதனால எ� பி�னாலேய வ;தி,டா0. காேலP 

ப=�தி,2 இ�;தி�%கா0.” 

 

“அ=�பாவி... ப:ைச ம�D, பாைனயா மா3 
�ேன எ2�&,2 வ;தி,=ேய=...” 

 

“எ%கா எ;த� ேப:�� ேபசினா7� இ;த� ேப:ச ேபசாேத... இ/கேய அA� 

வ�ஷமா இ�%ேக�... இ�)மா நீ எ�ன� �ாிA�%கைல!” 

 

“த�பா நிைன%காத= ப:ைசய�மா. இவள இ/க ெகா�2 வர&%+ நம%+ த+தி 

இ��ேய�)தா� ேக,ேட�. சாி ெமாத�ல 9,2%+% B,=,2� ேபா! அ��ற� 

ஆக ேவ�=யைத� பா#%கலா�.” 

 

�ய��ைவ: ��றி நி�றவ#க0 இ�ேபா& அவைன: சிறி&, வி�தியாசமாக� 

பா#�தா#க0. பி�&� பி=�த அவைன, சி�த� கைல%க, சில# அவ� ேசைலைய 

ைகயா� இFதிாி ேபா,டா#க0. 
க�ைத, 
;தாைனயா� &ைட�தா#க0. 

அவைன� பா#�&, அ/+மி/+மாE அட�ேபான ‘ஒ��திைய’ பல# இ2�பி� 

இ=�தா#க0. +ரைல� தவிர அைன�&ேம ெப�ைமயி� ெவளி�பா2க0. அ;த% 
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+ர�களி� ஒ� சிலதா� த=�தைவ. Q ைவ�த இ;திரா%க0. ெபா,2 ைவ�த 

மல#%ெகா=க0. க�சிமி,2� ேமாகனா%க0. இவ#கைள� ெப� B,ட�தி��;& 

பிாி�ப& க=ன�. இதனா�தாேனா எ�னேவா, அ�க�ேக உ0ள ேசாிகளி� உ0ள 

ெப�களி� இ�;& இவ#கைள� பிாி%க 
=யவி�ைல. 

 

ப:ைசய�மா த� மகைள� ெப�ைம பி=படாம� பா#�தா0. அேத சமய� ேதாழிக0 

ேபா,ட அ:ச:ேசாவி� சி3ைமயி� சி%கி5� தவி�தா0. அவ0 கி,ட�த,ட 

�ய��ைவ வ7%க,டாயமாக இ?�&% ெகா�ேட ஒ� 1ைலயி� ப&/கி% கிட;த 

தன& +=ைச%+� ேபாE கதைவ� திற;தா0. உ0ேள ேநா,டமி,டா0. ைவ�த& 

ைவ�தப=ேய இ�;தன. தகர� ெப,= ெசள%கியேம. நா#%Bைட5�, அத�+0 

இ�;த சி�லைற� ெபா�,க�� நலேம. ஈய�ேபாணிக0, ஒ�றி�ேம� ஒ�றாE 

அ2%க�ப,ட பிளாF=% +ட/க0. ஏேதா ேநாE பி=�த&ேபா� [சி &க0களான 

‘கி�மிகைள%’ கா,=ன. 

 

ப:ைசய�மா, 1ைலயி� இ� �வ#� பிாிவி� சா�தி ைவ�த ேகாைர� பாைய 

எ2�தா0. ஒ� உத3 உதறி, விாி�தா0. உைற இ�லாத தைலயைணைய எ2�&� 

ேபா,டா0. �ய��ைவ ெகாAச� ெகாAசமாE அ/+ல� அ/+லமாE: சாி�& அதி� 

உ,காரைவ�தா0. இத�+0 அ/ேக5� ஒ� சி3 B,ட�. பாயி7� தைரயி7மாE� 

பட#;தா#க0. ப�ேவ3 வைக ெப�Dட��%காாிக0. ெவளிேய &��திய 

க�காாிக0. அைவேய ஒ2/கி� ேபான ந2�தர/க0. விஜய� எ�ற Q#வாசிரம� 

ெபயைர% ெகா�ட விஜயா �ய��வி� ேதாளி� ைக ேபா,டா0. அ:ச=�த சிவ��. 

�0ளிேயா 
=ேயா இ�லாத 
க� ஆH;த க�க0. ஒJெவா��தி க�D� உலகி� 

அ�தைன &%க% கட�களி7� அ;த% க�கைள� �ர,= +3க� தாி�& மீ�2� 

ெபா��திய& ேபா� ேதா�றின. 

 

இத�+0, எவேளா ஒ��தி எ/கி�;ேதா ஒ� பாைன� த�ணிைர% ெகா�2 

வ;தா0. ப:ைசய�மா ைகயா�, த�ணிைர� ெதா,2, கத.%+ ெவளிேய ஒ� உத3 

உதறிவி,2, ேம�+ ப%க
0ள Qைச� தி,=� 
�னா� உ,கா#;தா0. ம�தியி� 

ேசவ�மீ& ஆசன� ேபா,ட திாிK�. அவ�%+ ஒ� ப%க� பி0ைளயா#. ம3ப%க� 

��லா/+ழ� கி�Wண�. உட�பி� க,=க0 வ;த&ேபா� ேதா�றிய ம��வாி�, 

அவ0 அ�பாவி� பட�. அவ0 க�Qர�ைத ஏ�ற�ேபானேபா&, “ப:ைசய�மா...” 

எ�ற ச�த� ேக,2� தி��பினா0. க�ன�தி� த�பள� ேபா2பவைள� பா#�தா0. 

+�வ%கா... அ/கி�;ேத ேபசினா0. 
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“மனேச ேக%கைல= ஊ#ல இ�;& தி��பி வாறிேய. ஒ�ன�ப�தி ஒ� வா#�ைத 

நா� ேக%கைல பா�. ெமாத�ல அ�மா.%+ Qைசைய 
=. இவ�� ந�லா 

இ�%கD�) +�பி2... அ��றமா வாேற�!” 

 

“ஒ,கா�%கா... ஒ/கி,ட ெசா�லா,டா தைலேய ெவ=:�2�...” 

 

+�வ%கா, �ய��வி� ப%க�தி� ேபாE, அவ� ேதாைள� த,=வி,டப=ேய 

உ,கா#;தேபா&, ப:ைசய�மா தா�பாள� ேபா�ற தகர�தி� க�Qர� ஏ�றி 

அ�மாைவ: ��றி: ��றி வ,டமிட ைவ�தா0. அ;த% க�Qர� மாதிாிேய, 

உ0�%+0 எாி;தவ�%+ +�ேவ விQதி ெகா2%க ேவ�2� ேபா� ேதா�றிய&. 

அவ0 ைசைக ெசEத&�, +�வ%கா.� எ?;தா0. எ�ேலா�%+� விQதி +/+ம� 

ெகா2�தா0. பிற+, அவள& கவன�தி�காகேவ கா�தி�;த ப:ைச அ�மாைள அ;த� 

பட�தி�+ 
�னா� உ,கார ைவ�&வி,2, தா)� உ,கா#;தா0. அவ0 “�... �... 

ெசா�7” எ�றா0. ப:ைசய�மா0 வி3வி3�பாக.� ெவ3ெவ3�பாக.� 

ேபசினா0. 

 

“அ�மா எ�ன% க,=� பி=:� அ?தா0. அ�பா எ�பேவா ெச�&� ேபாயி,டாரா�. 

நா� ேதா�ல [%கி வள#�த த�பி, ெதாைலவில நி�ேன க�ண% கச%கினா�. 

ெப�டா,= அவ� கா&ல ஏேதா ெசா�னா0. அ��ற� அவ� எ� ப%கமா வ;& 

எ/ேக இ�%க� ேபாேற�) அ;நியமாக% ேக,டா�. ‘ெசா;த 9,ல இ�%காம� 

எ;த 9,2%கடா ேபாவா�)’ அ�மா தி��பி% ேக,டா0. ‘இ�ப=யா ேசைல க,= 

வாற&? இனிேம�, எ�லா� பய�வ�� எ�ேவ,=ய Bட ேசைல மாதிாிதாேன 

பா#�பா/க�’) ெசா�னா�. அ�மாதா� எ� வயி�3ல ஒ� மா2 பிற;தா7� 

என%+ பி0ளதா�டா... உன%+ உட�பிற��தா�டா�) அ?த?& த�பி%+: 

ெசா�னா0. எ�கி,ட ஏேதா ர�த வாைடயி� ஓ=வர� ேபான, பி0ைளகைள அவ� 

ெபா�டா,= ெர�2 சா�& சா�தினா0. அ&%+ேமல அ/க இ�%க பி=%கல. நா� 

9,2%+0 ேபாயி, ெவளி�பைடயாேவ ெகAசிேன�. ‘த�பி, த�பி... நம%+ ெபா&: 

ெசா�&, அA� ஏ%க#, ஆ�&� பாசன�. நீ5� நா)� பிற%கற&%+ 
�னால இ�;த 


�பா,ட� ெசா�&... K2 ேபா,ட அ�பா வா/+ன ெசா�&Bட ேவ�டா�. 


�பா,ட� ெசா�&ல சாி பாக�ைத5� ேக%கல. கண%+�ப= அ%கா.%+ அA� 
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ல,ச� வ��. ஆனா� என%+� ேதைவயி�ல. அ%கா ெபா�ணா யி�;தாேல, 

க�யாண� கா,சி�) அ�பா 1D ல,சமாவ& ெசலவழி:சி��பா�. நீ, 

அJவளைவ5� தர ேவ�டா�. ஒன%+ எ& ேதாDேதா, எJவள. ேதாDேதா அத% 

ெகா2டா, அ%காவால இ�ப எ&.ேம 
=யல. நீ ெகா2%கிற பண�ைத பா/கில 

ேபா,2,2 ெம,ராFல ெமாட/கி%கிேற�. உன%+ வி2தைல ப�திர� 

ேவD
�னா7� எ?தி% ெகா2%ேக�) நா� ெகAசிேன�. ைகைய தி�ேவா2 

மாதிாி வ:�%கி,2 அ?ேத�...” 

 

“சாி. அழாேத! என%+ நட;த&தா� ஒன%+� நட;தி�%+. ஒ� த�பி அ&%+ எ�ன 

ெசா�னா�?” 

 

“சா,ைட% க�ப எ2�&,2 அ=%க வ;தா�. அ��ற� ‘நீ ந�ம +2�ப�&%+ 

ஏ�ப2�தியி�%கிற ேகவல�&%+ நீதா� நWடஈ2 தரD�’னா�. பதிைனA� 

வ�ஷ� கழி:�� பா#%+ற, அ;த% கால�& அ�ணைன ஒ� அைரமணி ேநர�&லேய 

க?�த� பி=:�� த0ளினா�. 'அ�மாைவ ம,2மாவ& ந�லா வ:�%கடா’�) 

த0ளாத அ�மாைவ% க,=�பி=:�% கதறி,2 ஒ� ஆFப�திாில !� எ2�& 

த/கிேன�. பண� வா/க எ2�&,2�ேபான பணெம�லா�, நாசமா� ேபாயி,2. 

இவ0 என%+ மகளா கிைட:ச& எ�லா�ைத5� சாி%க,=,2... இ;த ச;ேதாஷேம 

ேபா&�...” 

 

“இவள�ப�தி. நா ஒ/கி,ட அ��ற� விவரமா ேபசD�. சாய/காலமா ேபசி%கலா�.” 

+�வ%கா எ?;தா0. எ?;தப=ேய ஆ3தலாக.�, அ�பாக.� ேபசினா0. 

 

“ஒ�ேப� எ�ன=..” 

 

“�ய��...” 

 

“ந�ல ேப�. ந�லவளாேவ இ�. ஏ�= த= 
�ட/களா... இவ�%+ எவளாவ& 

நாWடா வா/கி% ெகா2/கேள�=... அவைளேய நாWடா மாதிாி பா%கீ/க...” 
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+�வ%காவி�+, ம�றவ0க0 மாியாைத கா,= எ?;தி�%கவி�ைல தா�. 

ஆனா7�, அவ#க0 கா�கைள +3%கி%ெகா�2, அவ�%+ வழிவி,டதி�, ஒ� 

ேதாழைம உற.�, அ;த� ேதாழைம%+� ெதா�டா�ற அவ#க0 தயாராE இ��ப& 

ேபால.� ேதா�றின. இத�+0, ஒ��தி, நாWடா ெகா�2 வ;தா0. +�வ%கா, 

அவசர�ப,2 தி,=வி,டேம எ�ப& மாதிாி உத,ைட% க=�& நி�3வி,2, 

ேபாEவி,டா0. இத�+0, ப:ைசய�மா நாWடா வா/கி வ;தவ�%+% காைச நீ,ட, 

அவ0 ம3%க ஒ� ெச�ல: ச�ைடேய நட;த&. “ேபா/க=... எ� மக0 ெகாAச� 

[/க,2�” எ�3 அ�தைன ேபைர5� விர,= வி,டா0. கதைவ: சா�திவி,டா0. 

 

�ய��, அழ�ேபானா�. அ;த வாE%+0 ப:ைசய�மா இ,=�� &�ைட எ2�& 

ைவ�தா0. மசா�வைட� &�ைட ச,=னியி� �ர,= ஊ,=னா0. அவ� 9,2% 

ேகாழி B.ட ெகா�த வி��பாத வாைட. ெவளிேய &�ப� ேபானவ�, அ�மாவி� 

க�களி� ெபா/கிய பாச�ைத� பா#�&வி,2, &=�த &=�ைப% க�2வி,2, 

அ�ப=ேய வி?/கினா�. வா;தி வர�ேபான&. 9,ைட நிைன�& அழ�ேபானா�. 

அ;த அ?ைகையேய &%க� &�2களாக மா�றி, உண.� &�2கேளா2 கல;& 

உ�டா�. 

 

ப:ைசய�மா, 9,ைட� ெப�%கினா0. விாி�த பாைய எ2�& உதறியப=ேய மீ�2� 

அைத விாி�தா0. அ?%+� தைலயைண%+� பைழய �டைவைய ம=�& 

உைறயாக� ேபா,டா0. �ய��ைவ அ�ப=ேய கிட�தினா0, ெதாைலவி� கிட;த 

ஒ� [%+� ைப ெபா,டல�ைத% கா� விர�கைள% ெகா%கியா%கி ேலசா வைள�&� 

பி=�& மகளி� கா�கைள மயி�ற+ேபா� [%கி� பி=�& அதி� ைவ�தா0. பிற+ 

எ?;&, உட�பி� 1:ேசா,ட� இ�றி எ;த ஓ,ட
� இ�லாம� கிட;த மகைள 

ஆைச தீர� பா#�&வி,2, கதைவ� திற;& ெவளிேய சா�தினா0. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    21212121    

 

�ய�� பிண� ேபால% கிட;தா�. &%க�தி�+ இத�+ேம� எ�ைல இ�ைல எ�ப& 

ேபால.�, அ& எ�ைல தா�= [%க�தி�+ வ;&வி,ட& எ�ப& ேபால.� 

கிட;தா�. ஆகாய% Bைரயி� ஓ,ைட%+ ேம� க� ேபா,2 உயரமாE� பற;த ஒ� 

க?+ Bட, அ& பிணேமா எ�ப& ேபா� தாழ� பற;& பிற+ த� பா,2%+� 
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ேபான&. கா%ைகக0 Bட% கைர;தன. ஒ� மணி ேநரம�ல, இர�2 மணி ேநரம�ல. 

கி,ட�த,ட இர�2 சினிமா%க0 பா#%+� ேநர�. 

 

எ�றா7�, �ய�� அ/+மி/+மாE� �ர�2 ெம0ள ெம0ள க�விழி�& ெம�ல 

ெம�ல எழாம� அ�ப=ேய வாாி:��,= எ?;தா�. ‘எ�மா... எ�மா’ எ�3 `றி,2% 

கிள�பிய வா#�ைதேயா2 எ%கா எ�ற வா#�ைதைய விரவி% கல%கவி,2, 

அ/+மி/+மாE� பா#�தா�. அ& க�ணா= `ேரா உ0ள அ%கா அைறயி�ைல. 

அ%கா.� அ/ேக இ�ைல. சிெம�, ேபா,ட தைர5மி�ைல. ேவ�பமர% கா�3 

9:�மி�ைல. விசாலமான பர��� இ�ைல. ேகாழி% B2மி�ைல. அ;த% Bேட 

அவ� 9,=� இைதவிட� ெபாிதாகேவ இ�%+�. இ& எ&... எ�ன&... ஓேகா... 

இ&தா� நிர;தரமான 9ேடா... நா� கன.ல எ/க%கா Bட ேத%+% க,=�ல ச�த� 

ேபா,2 சிாி�&%கி,2 இ�;ததா கன. க�டேன அ& ெபாEேயா...? 

ெபாEேயதா�...! 

 

�ய�� க�ைண� &ைட�&% ெகா�டா�. அ&, அவ� 9ட�ல... ெப�ேறா# 

இ�ைல. உட�பிற��களி� ஒ�வ�மி�ைல. அவ#கைள இனிேம� பா#%க 
=யா&. 

பா#%கேவ 
=யாதா? Bடாதா... அ�ேபா இ& எ�ன வாH%ைக... இ& ேதைவயா... 

எ%கா... எ�மா... அEேயா... அ�ணா... எ�ன வ;& B,=,2�ேபா அ�ணா... 

அ�பா... எ�ைன இ?�&,2�ேபாE ஊ#லயாவ& ெவ,=� �ைத5ம�பா... 

 

�ய�� 9றி,2% க�தினா�. ஆனா� அ;த% க�த� தன%+0ேள ஏ�ப,ட ச�த� 

எ�ப& அவ)%+� ெதாியா&. +2�ப�தினைர, இனிேம� பா#%கேவ 
=யா& 

எ�ற நிைன��... அவ#கைள அ�ேபா& பா#%க ேவ�2� எ�3 &=�பாக மாறிய&. 

இ/கி�;& இேதா இ;த ஓ,ைட வழியாE... ஊ2�வி ஆகாய�தி� &0ளி% +தி�&, 

அ/கி�;& பிற;த 9,=� பிணமாகவாவ& விழ ேவ�2� எ�ற ஆேவச�. B,= 

வ;த ப:ைசய�மா ேமேலேய ஒ� ேகாப�. உட�ெப�லா� ஒேர ஆ,ட�. 

அவ)%+0, தா� ம,2ேம பிற;&, தா� ம,2ேம தனி�& இ��ப& ேபா�ற 

ெகா2ைமயான ெகாTர�. 

 

�ய�� மீ�2� 9றி,டா�. எ�ேலா�%+� இ�ேபா& ேக,ட&. அ%க� ப%கேம 

ஒ,2ெமா�தமாE அ/ேக வ;த&. +=ைசைய இ=�&% ெகா�2 வ�வ& ேபா�ற 

ஒ� B,ட�. எ�ேலா�� பைதபைத�தேபா&, ஒ� இ�ப& வய&%காாி அவ� 

ப%க�தி� ேபானா0. ம�றவ#க0 பய;& ேபாE நி�றேபா&, அவ0 அவைன� 



175 

 

ேதாேளா2 ேச#�&� பி=�தா0. “ஒ�ன மாதிாிதா�= நா)� ப�தாவ& ப=:சவ0. 

மா= 9,ல வாH;தவ0. நம%+ இனிேம யா�ேம கிைடயா&=... ஒ��த�%+ 

ஒ��த#தா� ஆ3த�=... நா)� இ/க வ;த�ப ஒ�ன மாதிாிதா� தவி:ேச�... 

அதனால ெசா�7கிேற�, ந�ல& ெசEயாதைத நா� ெசE5� த/க:சி... அழாேத... 

9,ல ேபாE அ?தா7� பா#%க&%+ க�D வரா&. ேக%கிற&%+% கா& 

கிைட%கா&” எ�றா0. 

 

�ய�� ஆேவச� சிறி& +ைற;& அ;த� ப�தாவ& வ+��%காாியி� 


,=%கா�களி� 
க�ேபா,2 
,=னா�. ேமாதினா�. சில&க0, கWட�ப,2� 

ேபானதா� அ;த% கWடேம ரசைனயாக சிாி�தன. &%க�ைத 1ைள மா�றிய 

ரசாயன: சிாி��... இத�+0 ப:ைசய�மா0 வ;&வி,டா0. ‘எ�ன=, எ�ன=’ எ�3 

ெசா��%ெகா�ேட �ய��ைவ ம=யி� கிட�தினா0. பிற+ “அழாத=... நீ அ?கிறத 

பா#�&,2 நா� ஒ�ன கட�தி,2 வ;ததா நிைன�பா�க=... ாிgா மணிேயாட 

ைகைய% கால� பி=:�... லா�டாிகார�%+ &ணி &ைவ:�% ெகா2�& நாைள%ேக 

ஒ�ன ேவD
�னா, ஒ� 9,லய வி,2டேற�. அழாேத! அழ�படா&=” எ�றா0. 

பிற+, “ேபா/க= ேபா/க. எ� மவள ெகாAசேநர� எ�கி,டய வி2/க” எ�றா0. 

 

எ�ேலா�� ேபாEவி,டா#க0. அவ#கேளா2 ேபாக� ேபான ஒ� கால�&� 

ப�தாவ& வ+��� பயைல �ய�� காைல�பி=�& இ?�ேத ப%க�தி� ைவ�&% 

ெகா�டா�. ப:ைசய�மா0 ேக,டா0. 

 

“எ&%காக அ?ேத எ� மகேள... தாEகி,ட மைற%க�படா&=.” 

 

“ஆமா... �ய��... இவ/க�%+ நீ மகளா வ;த& ஒன%+ ஒ� அதி#Wட�. என%+� 

இ�%காள ஒ��தி... கா#ல ேபாறவ/கள பா#�& ம,2� க�ண=%கDமா�...” 

 

�ய�� ஓலமி,டா�. இ?�& இ?�&� ேபசினா�. ேகHவர+ BழாE% +ைழ;த 


க�தி� ெதா,2%க ைவ�த எ0���ைட மாதிாியான க�க0, நிைல+�த ஏ/கி 

ஏ/கி� ேபசினா�. 

 

“எ/க%கா எ�ப=� &=%காேளா... அவ�%+ இனிேம� க�யாண� நட%+ேமா? 

நட%காேதா... நா� பாவி! எ� த/க:சி வாH%ைகைய5� ெக2�&,ேடேன!” 
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�ய�� எ?;தா�. நா�ைக;& +:சிகைள ைவ�&, +3%+ ெந2%+மாE ெகா�ட 

ெபா;& வழியாE பிற;த திைசைய� பா#�தா�. பிற;த 9,ைட ஊேரா2 ேச#�&% 

க�களா� நக#�தி நக#�தி� த� ப%க� ெகா�2 வர�ேபாவ& ேபா� பா#�தா�. 

இத�+0 அ;த� ப�தாவ& வ+��%காாி பா�திமா அவ� ஜா%ெக,ைட� 

பி=�தி?�&, 
&+� ப%க�ைத� தி��பி 
க�&க+ எதிராக� ேபசினா0. 

 

“எ;த� பிர:ைனைய5� அத� எ�ைலவைர%+� ேபாE� பா#%கD� �ய��. நீ 

9,2%+� ேபானா�, அ/ேக ேபாE எ�ன ப�ண�ேபாற... க�பைன ெசE& பா�... 

�டைவைய% க,டாம� இ�%க 
=5மா? அ�பா K2 ேபாடாம� இ��பாரா? ஊ� 

சிாி%காம� இ�%+மா? நீ ேபாறதால ஒ� 9,2%+ பிர:ைன வ�ேம தவிர, எ;த� 

பிர:ைன5� தீரா&! ந�லா ேயாசி:�� பா�... கா� வ:சி�%கிற +2�ப�&ல 

பிற;தி,2, இ/ேக கால இ?�&%கி,2 திாி5ற என%+ ம,2� எ/க 9,2%+� 

ேபாக ஆைசயி�ைலயா...” 

 

�ய��, ேயாசி%க ேயாசி%க ேயாசைனேய அ�3� ேபானா�. ப:ைசய�மா, 

அவைன% க,=� பி=�&% ெகா�2 ேகவினா0. 

 

“கைரயா� ��&ல இ�;& ெவளி�ப,ட ஈச7 பைழயப= அ;த� ��&%+0ள ேபாக 


=யா& மகேள! உைடAச க�7 ஒ,டா& மகேள! கீேழ வி?;த +A� கா%கா 

நிைன:சா7� அைத B,2%+0ள ைவ%க 
=யா&= மகேள! நாம பிற�தியா# 

சிாி%க&%காக - சினிமாவில காெம=%காக - 
ர,2� பய7%+ வ=காலாக� ெபாற;த 

ெபா,ைட/க=..” 

 

�ய�� ெம0ள ெம0ள% ேக,டா�. 

 

“ஒ� ெல,டராவ&, ஒேர ஒ� தடைவ...” 

 

“ல,ட# ேவ�டா� மகேள! அ& அ./கள ெகA�ற& மாதிாி இ�%+�. நா� எ/க 

9,2%+ ெசEதைத ஒன%+� ெசEய�ேபாேற�. உ/க அ%கா, ேப�%ேகா அ�பா 

ேப�%ேகா இ�ப�தA� !பாE அ)�பி ைவ%ேக�. ந�ம அ,ரைஸ5� 
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ெகா2%ேக�. நீ5� கீழ நா7 வாி எ?&, அ��ற� எ�ன நட%+&�) பா#%கலா�... 

எ�ன. +�வ%காவா? இேதா வ;&,ேட�.” 

 

ப:ைசய�மா +=ைச%+ ெவளிேய வ;தா0. +�வ%கா அவைள ஒ� ப%கமாE B,=� 

ேபானா0. அவ0 ெசா�னைத% ேக,2 ப:ைசய�மா பதறினா0. 

 

“
=யா&%கா... 
=யேவ 
=யா&. எ� மகள யா�%+� ெகா2%க 
=யா&. ஊசி 


ைனயில ஒ�த% கா7ல தவ� இ�;& எ2�த& மாதிாியான மக0. ெந��ப வள#�& 

அ&ல திெரளபதியா வ;த& மாதிாியான மக0. இ&ல ேப�ற&%+ எ&.ேம இ�ல...” 

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

 

Continued in part 2 

 


