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Source:Source:Source:Source:    

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�) 

------------- 
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காவ� &ைறயின" ெசா�வா"கேள, நிைலைம ‘க*+%,-’ இ��பதாக, அ�ப.�ப*ட 

நிைலைம �ய��வி� ெசா/த% ,+�ப�தி� நிைலைம. 

 

�ய�� காணாம� ேபா1�, மரகத�தி� க�யாண� ர�தாகி1� ஐ/தா3 நா*களாகி 

வி*டன. ஆ3
க� பா�., தைலயி� &�ைட� ேபா*+% ெகா�+ வய4%,� 

ேபாக� &வ5கிவி*டா�. எ5ேகேயா க� காணாத சீைம%,� ேபான பி-ைளயா�� 

ஊ" தி��பி வி*டா". அவர& ம�மக- ேகாமள
�, மகைன� ப-ளி%8ட�தி�, 

அ9�ப� &வ5கிவி*டா-. அ%காளி� க�யாண� நி�ற ம3நா- காைலயிேலேய, 

ட:னி� காதலைன% காணவ/த ேமாகனா, அ�ணைன� பா"�தைத ;<� 

விடவி�ைல. அவ- ,*+� ெவளி�ப*+வி+� எ�ற பய�. தா=%காாி 

ெவ-ைளய�மா 8ட, சாியா=< சா�பிட� &வ5கி வி*டா-. ஆனா� ‘அ�ன� 

த�ணி’ அதிகமா= இற5காம� க*.�� ப+�த ப+%ைகயாக% கிட�பவ- மரகத� 

ம*+ேம. ெவ-ைளய�மா அ>வ�ேபா&, ேமாகனாவி� &ைணேயா+, அவ- 

வாைய� பலவ/தமாக� திற/& நீராகார�ைத1�, ,ைழ�&% கைர�த அாிசி% 

க@சிைய1� ஊ�றி வி+கிறா-. 
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அ/த ஆ3
க�பா�., மா*+� ெதா*.யி� ��ணா%ைக� ேபா*+, 

பைனம*ைடயா� கல%கி% ெகா�.�/தா�. ேகாமள� ப-ளி� பய4%,� தைல 

சீவி%ெகா�.�/தா-. ெவ-ைளய�மா பாயி� கிட/தா-. ேமாகனா ப-ளி%,� 

ேபானதாக% ேக-வி. பி-ைளயா"8ட வய4%,� �ற�ப*+% ெகா�.�/ தா". 

அ�ேபா& - 

 

உயரமான ஒ�வ9�, த.யான ஒ�வ9� இவ"க�%கிைடேய ஒ� ெப�Cமாக 

அ5ேக வ/தா"க-. ேகாமள�, எD/தி�%,� 
�ேப, பி-ைளயா" அைடயாள� 

க�டா". 

 

“வா�பா 
�&, த�பி நீ5க எ� மகைன% ெகா�+ வ/&.... எ5கி*ட வி*E5கேள, 

ேடவி* எ�கிற& நீ5கதாேன... வா�பா. சாி... சாி... நீ யாராயி�/தா எ�ன�மா. எ� 

F*+%, வ/தேத ெபாி�. உ5கள நி%கவ<ேச ேபசேற� பா�5க...” 

 

தி�ைணயி� ப+�&% கிட/த ெவ-ைளய�மா த*+� த+மாறி எD/& உ-ேள 

ேபானேபா&, பி-ைளயா" அ5,மி5,மா=% கிட/த ;�3 நா�கா�கைள ஒேர 

சமய�தி�, ஒேர இட�தி� ெகா�+ வ/& ேபா*டா". ஆ3
�பா�., பைன 

ம*ைடைய� ேபா*+வி*+, அவசர அவசரமா=%, ைக கா�கைள% கDவினா�. 

அ/த F*.�, தா=� பி-ைளயா=� பழகிய 
�&, உ-ேள ேபானா�. அவ� ேபான 

நிமிட�திேலேய �ல�ப�. மரகத�தி� ஒ�பாாி... ‘வா... 
�&� த�பியா’ எ�ற திட 

வா"�ைதக�%,� பிற,, அ�தைன1� திரவ வா"�ைத. 

 

“எ�பா... எ�8ட� ெபற%காத ெபற�ேப! என%,% க�யாண
� ேவ�டா�. 

க�மாதி1� ேவ�டா�பா... நா�, இ�ப.ேய இ�/&*+� ேபாேற�பா... எ� 

ஆைச�த�பிைய எ� க�
�னால ெகா�+ வ/& நி3�&னா... அ&ேவ என%,� 

ேபா&�பா... ஒன%, ேகா.���ணிய��பா எ� த�பி... எ� 8ட� பிற/த 

பிற�ேப... நீ எ5ேக இ�%கிேயா... எ�ப.� &.%கிேயா, இ/த� பாவிேய ஒ�ன 

விர*.*ேடனடா... உயிேராட ெகாைல ெச=&*ேடனடா!” 

 

“அழாத%கா... அழாேத. அவைன ஒ5க க�C 
�னால நா� ெகா�+ வ/& 

நி3�&ேற�கா!” 
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“நீ ஆ3த4%,< ெசா�4ேற த�பி... எ� 8ட� பிற/த பிற�� வரேவ மா*டா�. 

வ�வானா 
�&?” 

 

“வ�வா�கா... வ�வா�!” 

 

ஊ9�க% க�திய மரகத�, ேம�ெகா�+ க�த 
.யாதவ-ேபா� ச�ன@ ச�னமா= 

ச�தமட5கி, 
ன5கலா= இD�&, த�ைன 
.�&% ெகா�டவ- ேபா� கிட/தா-. 

பி-ைளயா"தா� ெவளிேய இ�/த ப.ேய ‘ச�த�’ ேபா*டா". 

 

“நா
� எ�ன ��மாவா இ�%ேகா�. ேதடாத இடேம கிைடயா&. ேப�ப"ல ேபாடாத 

,ைறதா�. எ/த� திைசயி� ேபானா�9 ெதாி@சாலாவ& அ/த திைசைய� 

பா"�&� ேபாகலா�. எ5க ேபாயி*+ வேற ேமாகனா... உ� அ�ண�மா�%,� 

அ%கா�%,� ேமா� ெகா�+வா.” 

 


�ற�தி� நி�ற ேமாகனா, த�ைனேய �ம%க 
.யாதப. உ-ேள ேபானா-. 

அ�ண9%,, மல" எDதிய க.த�ைத இவ��, இவ- அ�ணைன� &ர�தியைத 

அவ�� ;<� விட%8டா& எ�3 ஒ� ஏ�பா+. ஆனா�, இ�ேபா& அ�ண� 

ேபான திைசைய< ெசா��விடலாமா எ�3 ஒ� ஆேவச�. பாதி ர�த�பாச�. மீதி 

எ/த அ�ணனா� த�ைன ெவ3�தாேனா அ/த “அ�தா�.” இ�ேபா& 

அ�ணனாகி வி*டா�. 
ைற%, அ�ைத மகளான மல"%ெகா.ைய சினிமா:%,% 

8*.�ேபா=, இவைள த5ைகயா%கி வி*டா�. மல"%ெகா.... நீ உ��ப+வியா.... 

எ5க அ�ண� ேசல க*+ன ேஜா%க�. ஒ�ன ஏமா�&னதா நிைன<�... நா� 

க�யாண� ப�ணி%க� ேபாறவ� கி*டேய அவ� யா��9 ெசா�� எ� 

காதைல% கைல<சி*.ேய... ஒன%,� ஒ��தி வ�வா.. 

 

ேமாகனா சிர�ைதேயா �ர�ேதா இ�லாம� அ/த� ெப�C%, ேமாைர% 

ெகா+�தேபா& ெம�ல%8ட< சிாி%கவி�ைல. பி-ைளயா" ேக*டா". 

 

“பா�பா யா�...” 
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அ>வள:தா�. அ/த�ெப� தைலேய ெவ.�ப& ேபா� ஏ5கினா-. பிற, அDவ& 

நாகாிகமி�ைல எ�ப& ேபா�, ெம�ல எD/&, அ5,மி5,மா= நடமா.னா-. 

மீ�+� உ*கா"/& அDைக% ,ரேலா+ ேபசினா-. 

 

“நா�தா� ஒ5க மக� 1னிவ"சி*.ைய வி*+ வில%க�ப+ற&%, காரணமான 

பாவி... ஆ�திர�&ல அவர அ.<ச& ம*+மி�லாம, �கா" ெகா+�& சில 

அேயா%கிய� பய�க�%, ைகயாளாயி*ேட�... ேடவி*+ ஒ5க ைபயேனாட 

நிலைமைய< ெசா�ன&�, எ�னால தா5க 
.யல... ஒ5க கா4ல... கா...” 

 

பி-ைளயா" ஓ.�ேபா= நி�3ெகா�+, அவ- 
&ைக� த*.% ெகா+�தா". 

 

“அழாத�மா... நீ காரணமா இ�லா*டா4�, ேவற யாராவ& காரணமா 

ஆயி��பா5க... அ�ப.ேய இ�லா*டா4�, அவனால அ5க நீ.<சி�%க 
.யா&. 

நீ வ/த&ல ஒ� ச/ேதாஷ�. நீ அDகிற&ல8ட ஒ� ஆன/த�. ஏ�னா, நீ5க வார& 

வைர%,� நா5க அனாைத மாதிாிேய தவி<ேசா�... எ�மா... ேகாமள� 

ச*+��*+�9 ேசா3 ெபா5,�மா...” 

 

ேடவி*, ேகாமள�ைத� பா"�&% ைகயா*.வி*+, பி-ைளயாைர ேநா%கி� 

ேபசினா�. 

 

“ேவ�டா5ைகயா... காபி ெகா+5க ேபா&�... வழில ெகா@ச� ேவைல இ�%,... 

க�யாண�&%, வ/த ;"�தி எ�கி*ட நட/தைத< ெசா�னா�... ெசா/த அ%கா 

க�யாணேம நி�ன& மாதிாி அDதா�... ஓ5க மக� �ய�� என%, சில 

ெல*ட"கைள எDதியி�/தா�... அவ� நைட1ைட பாவைன... எ�லாவ�ைற1� 

கண%,ல வ<�� பா"�த�ேபா... ஒ5க மகனா� ேசல க*டாம இ�%க 
.யா& 

எ�கிற&�, அவ�%, எ/த� ெபா�ேணாட1� க�யாண� கா*சி இ�%க 
.யா& 

எ�ப&�, �ாி@�&. அவ" தானா< ெச=யைல! உட�ேபாட உ-�3��%க- 

அ�ப.< ெச=ய ைவ%,&5க.” 

 

ஆ3
க�பா�., &�டா� ைகைய� &ைட�தப.ேய, அ5ேக வ/தா�. இ�ெனா� 

நா�கா�யி� உ*கா"/தப.ேய “அ�ேபா இவன% ,ண�ப+�தேவ 
.யாதா த�பி... 
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இ& பர�பைர% ,ணேமா...” எ�3 ேக*டா�. அவ9%,�, ஒ� ேவக�. த�பி%, 

வ/த& தன%,� வ/&வி*டதாக அவ- 8சாம� ெசா�ன&, ஒ�ேவைள 

உ�ைமயாக இ�%,ேமா எ�ற எ�ண�. ஆமா� எ�3 ெசா�� விட%8டாேத 

எ�3 ஒ� ந+%க�. ஆைகயா� அவ� ேம�ெகா�+ ேபசாம� இ�/தேபா&, 

ேடவி* ��3� 
�3� பா"�தப.ேய ேக*டா�. 

 

“பிரமிளா... நீ5க ெகா@ச� உ-ேள ேபாயி, அ%கா:%, ஆ3த� ெசா�45க. நா5க 

ெவளியில� ேபா= ேப�ேறா�...” 

 

தக�ப9�, மக9�, 
�&:� ேடவி*+� ஒ�ேசர நட/தா"க-. ேவ�ப மர�த.%, 

வ/தா"க-. அவ"கைள எ5ேக உ*கார ைவ�ப& எ�ற பிர<ைன பி-ைளயா�%,, 

ஆனா�, ேடவி*ேடா ேவ�பமர ேவாி� ேபா= உ*கா"/& ெகா�டைத� பா"�தவ", 

அவ9%, 
�னா� &�ைட விாி�& தைரயி� உ*கா"/தா". ஆ3
க�பா�., 

த� ேதாளி� கிட/த &�ைட எ+�&, ைவ%கேலா+ ேச"�&, 
�&:%,� 

ேபா*டா�. பிற, தா9� தைரயி� ச�மண� ேபா*+ உ*கா"/தா�. 

 

ேடவி* அவ"க�%, விள%கினா�: 

 

“பிரப@ச� ஒ� கட� எ�றா�, இ/த Kமிைய நிசமாகேவ ஒ� &ளி எ�3 ெசா�லா�. 

ஆனா4�, தனி�&ளி. இ&ல பல அதிசய5க-. இ�ப�தா3 ல*ச� வைக 

உயிாின5க-. இைவ ஒ�ைற ஒ�3 சா"/தி�%க ேவ�.ய ச/த"�ப5க-, 

ச5கட5க-. ெபா&வா= இ�ப�தா3 ல*ச� உயிாின�&%,�, இ�ப& வைக 

�ேரா*E9�, அதி4-ள அ3ப�& நா4வைக ச�&%க�ேம ஆதார�. அ�தைன 

சீவராசிக��, ெஜன.%ேகா* - அதாவ& பிற�பிய� 
ைறைம�ப.ேய 

இய5,கி�றன. அ�தைன சீவராசி%,� நாெலD�& என�ப+� ஒ� உயிாின% 

ேகா*பாேட ஆதார�! சாி, L*பமான விஷய� ேவ�டா�. நீ5க �ய�� 

பிர<ைனைய� ெதாி@�%கC� எ�கிற&%காக:� ஒ5க�%,� ஒ� ெதளி: 

வரC� எ�கிற&%காக:� நா� ேபசேற�. நீ5க விழி%கிறைத� பா"�தா� 

ஒ5க�%,� �ாியல... எ&%,� ைவ%ேக�!” 
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“இ/த ஜீவராசிக- ��3��ற< Mழ�� உ-ள கா"ப�, ைஹ.ரஜ�, ைந.ரஜ�,  

ஆ%Oஜ� ஆகியவ�ைற உ*ெகா�ேட பிைழ%கி�றன. ஆனா�, இய�ைக எ/த 

சீவராசிைய1� ஒ� ,றி�பி*ட எ�ைல%, ேம� வள"�&, தன& கா"ப� ேபா�ற 

ச%திகைள இழ%க� தயாராக இ�ைல. அ& ம*+ம�லாம�, இய�ைக ஒ� உயிைர 

ம*+ம�ல, ஒ� உயிாின வைகைய1� அழி%க� பா"%கிற&. இ�ப.� பலவைக 

உயிாின5க- அழி/& ேபா1� உ-ளன. இ/த நிலைம ஏ�படாதி�%க, 

உயிாின5க��, இய�ைகைய ஒ� வைகயி� ஏமா�3கி�றன. எ>வள: சீ%கிர� 

இனவி��தி ெச=யCேமா, அ>வள: சீ%கிர� இனவி��தி ெச=& வி*+, 

மரணமைடகி�றன. மனித� இற/தா4�, மா9ட� நி�ப& இ�ப.�தா�. 

இய�ைக1�, ஒ� வைகயி� 
ய�சி தி�விைனயா%,� காாிய5க�%, 

உட�ப+கிற&. ஒ� K<சி, ஒ� Kவி� 
*ைடயி*+வி*+, அ/த 
*ைடயி� 

பா&கா��%காக இ�ெனா� Kைவ1� இD�& ;., மகர/த< ேச"%ைகைய1� 

ஏ�ப+�&கிற&. அ/த 
*ைடயி�, 
தி"<சி1� K பழமாவ&� ஒேர காலக*ட�தி� 

நிகPகி�றன. K<சிக�%,, இ�ன K%களி�தா� 
*ைடயிட ேவ�+� எ�ப& 

ெதாிகிற&. K%க�%,� இ�ன K<சிதா� வர ேவ�+� எ�3� �ாிகிற&. 

அதனா�தா�, எ�லா மல"க�� ஒேர சமய�தி� மல"வதி�ைல. எ�லா� K<சிக��, 

ஒேர சமய�தி� பற�பதி�ைல! 

 

“இ�தைகய இனவி��தி உ�திக-, மனித9%,� ெபா�/&�. ம�ற சீவராசிகைள� 

ேபா�, ,றி�பி*ட ப�வ�தி� ம*+� இன<ேச"%ைக ெச=பவ� அ�ல மனித�. 

இவ9%,, எ%கால
� ச�மதேம. ஆைகயா�, இ/த மா9ட ேச"%ைகயா� ஏ�ப+� 

இனவி��தி� ெப�%க�ைத, இய�ைக ஒ� க*+%,- ைவ%க வி���கிற&. 

இத�காக� பிற/தவ"க- அ�க-. ஆணி� வி/&� &க-களி� உ-ள 

ேகா.%கண%கான உயி"��களி� ஒ�3, ெப� த�ைம உ-ளதாக:� 

இ�ெனா�3 ஆ� த�ைம உ-ளதாக:� இ�%,�. ெப�ணி� க��ைப 


*ைடேயா ெப� த�ைம உ-ள&. இதி� ஆணி� ஆ� த�ைம உ-ள 

உயி"�திர- ேச"/தா�, ,ழ/ைத ஆணாகிற&. ெப� த�ைம ேச"/தா� 

ெப�ணாகிற&. இைத ‘எ%Qஎ%Q’ ‘எ%Q ஒ=’ எ�3 ெசா�வா"க-. ேதனி%களி� 

ராணி ஈ, க��தாி�பத�காக, ேவைல%கார ஈ%க-, ஒ� காாிய� ெச=கி�றன. 

ப�வதாக�தா�, பற/& ேபா,� ெப� ஈ, பி�னாேலேய, ஆ� ேதனி%கைள� 
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&ர�&கி�றன. இன<ேச"%ைக ஏ�ப*ட&� 8*+%,� தி���� ராணி ஈ, 


*ைடக- இ+�. இவ�றி� ெவளி�ப+� ஆ� ஈ%கைள அ�ப.ேய வி*+வி+�. 

ஆனா� ெப� ஈ%க- பிற/தா�, அவ�றி� ஒ�ைறேயா இர�ைடேயா 

ேபாஷா%,ட� வள"�&, ம�ற ெப� ஈ%கைள, ேபாஷா%, இ�லாம� காய.%,�. 

ேபா*.%, அைவ வ/&விட%8டாேத எ�கிற பய�. இ�ப. ேபாஷா%, ,ைற/த 

அ� ஈ%க-தா�, ேவைல%கார ஈ%க-. இதனா� மனித ச
தாய�தி4� ஏேதா ஒ� 

சம<சீ" நிைலைய பராமாி�பத�, அ�க- உ�வாகிறா"க-. இவ"க�%, 

ந�ைம�ேபா�தா� நா�ப�தா3 ,ேராேமாச5க- எ�றா4�, இவ"க�%, எ�ப. 

இ/த அ��த�ைம வ�கிற& எ�ப& இ�9� சாியாக க�+பி.%க�பட வி�ைல. 

ஆனா�, ேதனி இன� வாழ% காரணமான ேவைல%கார ஈ%க- ேபா�, இவ"க�� 

மா9ட� வாழ பிற�பி%க�ப+கிறா"க-. ஆனா4�, அ��த�ைம%, 

,ேராேமாச5களி� ஏ�ப+� திாி�கேளா ஹா"ேமா� �ர�பிகளி� ேகாளாேறா... 

&��யமா= ெதாியவி�ைல. 

 

“மா9ட�தி� இ/த 
�றாவ& பிரதியான அ�ைய கி�ட� ெச=வ&� ேக� 

ெச=வ&� கா*+மிரா�.�தன�. நம%, சா�பி+வ& எ�ப. இய�ைகேயா அ�ப. 

அவ"க�%, ெப�ணாகேவா, அ�ல& ஆணாகேவா ெப� உட�பி� ஆC�, ஆ� 

உட�பி� ெப�C� இ��ப& இய�ைக. இதனா� இவ"க- Fர�திேலா 

விேவக�திேலா ,ைற/தவ"க- அ�ல. தி��யி��/& ம&ைர வைர%,� வ/& ந� 


�ேனா"க�ைடய 
&,� ேதாைல உாி�த மா�%காK" ஒ� அ�. இ�9� பல" 

மன&%,- ேசைல க*., உட��%, ஆCைட தாி�& ஆSஸ"களா= 8ட 

இ�%கா5க, ஒ5க மக9%,�, ெசா�ல ேவ�.ய விதமா< ெசா��யி�/தா� 

அவ�� ஒ� எ�ஜினியரா மாறியி�%கலா�. டா%ட�%, ப.%கிற என%ேக இ& 

ஞாபக�&%, வரல. ஒ5கைள< ெசா��% ,�தமி�ேல. ஆனா� அவ� ேசைல 

க*டற&, ெப� மாதிாி நட/&%கற& ேவC
�9 ெச=யற காாிய� இ�ல. 

ம��&வ�&ைறயி�, அ��பிற�ைப, ‘ெஹ"மா - �ராட%*’ எ�3 ெசா�கிேறா�.” 

 

பி-ைளயா" ெப;<� வி*டா". 
�&:%, 
D�� �ாி/த&. ஆ3
க�பா�.%, 

அைர,ைறயாக� ெதாி/த&. பி-ைளயா" ெப�;<ைச 
.�&% ெகா�ேட 

ேக*டா". 

 

“அ�ேபா எ� மக� �ய��ைவ� தி��தேவ 
.யாதா...” 
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“தி�/த ேவ�.ய& நாமதா�.” 

 

ஆ3
க�பா�. மனதி�,- மைனவி அD�திய �ைமைய, க�கைள அைவ 

கல%,�ப., ைவ�&% ெகா�+, ஒ� ச/ேதக� ேக*டா�. 

 

“டா%ட" த�பி, இ& பர�பைர ேநாயா. த�பி%, வ/த& அ�ண9%,� வ�ேமா?” 

 

“கிைடயேவ கிைடயா&... அ�க�%,% ,ழ/ைத ெப3கிற த�ைமேய கிைடயா&. 

இ& 
ைள%,� ேபாேத சாவியா� ேபாகிற விைத ெந�4 மாதிாி. ,@� இ�லாத 

8
*ைட மாதிாி.” 

 

ஆ3
க�பா�. சிறி& நி�மதி� ெப�;<� வி*டேபா&, 
�& ேக*டா�. 

 

“அ�ேபா ஆ�பைள, ெபா��ைளயா மா3ற&, பழனிய�மா, பழனிய�பனா மா3ன&, 

எ�ப.?” 

 

“அ��த�ைம ேவ3. பா�ன மா�ற� ேவ3. அ� அ�தா�. ,ழ/ைத ெபற:� 


.யா&. தர:� 
.யா&. திEெர�3 ெப�ணா= மா3கிறவ"கைள அ��9 

த�பா ெநைன%ேகா�... ெபா&வா மானிட�ைத ஆ� ெப� எ�3 பா"�பேத த��: 

ஆ� த�ைம அதிக� உ-ளவ5க, ெப� த�ைம அதிக� உ-ளவ5க எ�ேற 

பா"%கC�. ஒ>ெவா� ஆ�கி*ட1� ெப� த�ைம உ�+. ஒ>ெவா� 

ெப�கி*ட1� ஆ� த�ைம உ�+. 
D ஆ�, 
D� ெப�C�9 ேகா+ கிழி%க 


.யா&. ஏ�னா ெப�ணி� 
*ைட1� ஆணி� உயி"�திர�� ேச"/தேத 

மா9ட�. ஆ�த�ைம ஒ� க*ட�&ல அதிகாி%,�ேபா& அ&%, உ*ப+ற ெப� 

ஆணாக:�, ெப�த�ைம 
�3�ேபா&, ஆ� ெப�ணாக:� மாறலா�. ஆனா�, 

அ�யாக 
.யா&. அ��த�ைம, மா9ட�தி� ;�றாவ& ,ல�...” 

 

எ�ேலா�� பிரமி�& நி�றேபா&, ைவ%ேகா� பட�� ப%க�தி� ஒ� ச�த� ேக*ட&. 

அ5ேக நி�றப.ேய ேகாமள� அறிவி�தா-. 
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“சா�பா+ ெர....” 

 

“அ=ய=ேயா... ேவ�டா
�9 ெசா�ேனேன.” 

 

“நீ5க ெசா�னா நா� ேக*கCமா... எD/திாி5க” 

 

எ�ேலா�� எD/தேபா&, அவ"கேளா+ ேச"/& எD/த ஆ3
க�பா�.யி� 

மன&%,- ஒ� விபாீத ச/ேதக�. த�பி, ேசைல க*.ய நாளி��/& த�ைன1� ஒ� 

ேப.யாகேவ நிைன%,� இ/த% ேகாமள�, ேடவி*கி*ட ேப��ேபா& எ�ப.% 

,ைழகிறா-. ஆர�ப�&ல எ�கி*ட% ,ைழ@சாேள அேதமாதிாி. எைதயாவ& 

கி�டலா ெசா��*+, 
க�ைத எ5ேகேயா தி��பி ைவ�&%ெகா�+, அ5கி�/ேத 

கா%கா� பா"ைவயா= பா"%,� நளின�. நளினமாவ& ம�ணா5க*.யாவ& 

ேவசி�தன�... 

 

ஆ3
க�பா�. அவ"கேளா+ ேச"/& சா�பிட வி�ைல. அ/த நிலைமயி4�, 

ேகாமள� ந�ல சா�பாடாகேவ ேபா*டா-. ந�றாகேவ சிாி�&� ேபசினா-. 

 

எ�ேலா��, மீ�+� நா�கா�யி� உ*கா"/தா"க-. பிரமிளா ேடவி*.ட� ஏேதா 

ெசா�ல, அவ� மரகத� ப+�&% கிட/த அைற%,� ேபானா�. சிறி& ேநர�தி� 

ெவளிேய வ/தவ�, பா�* ைப%,- இ�/த ஒ� ேநா*+� ��தக�தி� 

எDதியப.ேய ேபசினா�. ஆ3
க� பா�.ைய� த� ப%க�தில வரவைழ�த ப.ேய 

ெசா�னா�. 

 

“உ5க த5ைக ெரா�ப F%கா இ�%கா5க... எ5கயாவ& ம��&வமைனயி� ேச"�& 

,�ேகாQ ஏ�&5க... ெகா@ச� நடமாட 
.@ச&� இ/த ம�/&கைள% 

ெகா+5க... ஒ5க OQட�%,� உட� நில பாதி<ச& மாதிாி மனநிைல1� 

பாதி<�ட�படா&. இ& V%க மா�திைர... ஒ>ெவா� ரா�திாி%,� ஒ� 

மா�திைரயா=, ஏD நாைள%,% ெகா+5க...” 

 

“ெத=வ� மாதிாி வ/தீ5க!” 
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“நா�தா� ேபயாயி*ேட�...” 

 

பி-ைளயா", பிரமிளாவி� 
&ைக மீ�+� த*.% ெகா+�தா". 
�& உ-ேள 

ேபானா�. இ�ேபா& மீ�+� மரகத�தி� ஒ�பாாி. அவளி� ,ர� அட5கிய&� 


�& க�கைள� &ைட�&%ெகா�+ ெவளிேய வ/தா�. பி-ைளயா" மக9%, 

ஆைணயி*டா". 

 

“ஏடா ெபாியவ�. இ�னி%, பQல ெநாிசலா இ�%,�. ேச"ம� ேகாவி� விேசஷ� 

பா�... பQல இட� பி.<� ஏ�தி*+ வா. நா�, வய4%,� ேபாேற�. நா� 

உ5கைள மற%கேவ மா*ேட�... பிரமிளா. ஒ�ேனாட ெப�/த�ைம... ெப�...” 

 

பி-ைளயாரா� ேபச 
.யவி�ைல. ஓ.வி*டா". 

 

அவ"கைள வழிய9�ப ட:�வைர%,� ேபாக ேவ�.யி�/ததா�, 

ஆ3
க�பா�. F*+%,- ேபானா�. அவ9%,< ச*ைடைய நீ*.யப.ேய 

ேகாமள� ேக*டா-. 

 

“�ய��ேவாட நிலைமப�றி ரகசியமா ேபசின& மாதிாி இ�/தேத... டா%ட" எ�ன 

ெசா�றா"?” 

 

ஆ3
க�பா�. அவ- நீ*.ய ச*ைடைய வா5காம� ேவ3 ச*ைடைய� 

ேபா*+%ெகா�+ ெவ.�தா�. 

 

“அ�ைற%,% ேக*ேட பா�... நா9�, �ய��:%, அ%காளா ஆகி*+ வாேற�9. 

அ& நிச/தானா�. நா9� ெபா�பைளயா ஆகி%கி*ேட இ�%ேகனா�. ஒன%, எ/த 

�க
� தர 
.யாதா�. ஒ�ைன� ெபா3�த அளவி� நா� ேப.தா�...!” 

 

“அ=ேயா... கட:ேள... நீ5க�� ஏதாவ& ம�/& சா�பிடலாேம�9 ெசா�ல 

வ/ேத�... ேடவி*+ ஒ5க�%, ம�/& சா�பிடC
�9 ெசா�னாரா�9 ேக*க 

வ/ேத�...” 
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“ஒன%, எ�லா�ேம அவ� இவ�. இ/த டா%ட" ைபய� ம*+� எ�ப. ‘அவ�’... 

அவ� ம�/& என%, ேவCமா? இ�ல அவேன ஒன%, ம�/தா ேவCமா...” 

 

ேகாமள�, ெவ.�தி��பா-. அ& அசி5க� எ�3 அ�ப.ேய தைரையேய 

பா"�&%ெகா�+ நி�றா-. அவ� ெவளிேயறினா�. அவ"க- “எ%கா வாேறா�” 

எ�3 விைடெப�றேதா, அவைள ஆ<சாியமாக� பா"�&வி*+� ேபாவேதா, அவ- 

பா"ைவயி� படவி�ைல. ெசவியி� விழவி�ைல. அ�ப.ேய ,�றி�ேபா= நி�றா-. 

�ய��ைவ, �%, Wறா%க ேவ�+ெம�ற ஆேவச�. அ/த ஆேவச�திேலேய 

அ5,மி5,மா= பா"�தப. நட/தா-. கா� வ��தேபா&தா� கால ேநர� ெதாி/த&. 

ெவளிேய ேவ�பமர�த.யி��/& தி��ப� ேபானா-. 

 

“ஒ5க�%, மணியா"ட" வ/தி�%,. �ய�� அ9�பியி�%கா"...” 

 

ேகாமள�, அ/த தபா�காரைரேய �ய�� ேபா� எாி�&� பா"�தா-. 

----------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    23232323    

 

அ/த< ேசாியி� ேசாி%,-, சராசாி நாைளவிட< �ைவயான நா-. 

 

ெச�ைனயி4-ள அ�தைன� ேப*ைடகளி��/&� ‘அ� அ�யான’ 8*ட�. 

ெப��பாலானவ"க- ப*+< ேசைல க*.யி�/தா"க-. ‘கி�*ேடா,’ ‘'கவாி5ேகா’ 

அ�ல& த5கேமா அ�தைன நைகக�� கD�தி4� காதி4� மி�னின. ஒ� ப/த� 

8ட� ேபாட�ப*.�/த&. அ�தைனேப��, ேப*ைட, ேப*ைடயா= நி�3 

ெகா�.�/தன". ப/த4%, அ�பா� ;�3 ெபாிய க� அ+�பி� அ�டா< ேசா3 

ெகாதி�த&. அேதமாதிாியான சி�ன%க� அ+�பி� இ�ெனா� ஈய� பா�திர�தி� 

ேகாழிேயா, ஆேடா ,ழ�பாகி% ெகா�.�/த&. அ/த< ேசாி� ெப�களி� நிசமான 

பல��, சைமய4%, ஒ�தாைச ெச=தா"க-. கா=/&ேபான வயி3கைள1� 

ஒ+5கி�ேபான மா"ெப4�ைப1� கா*.ய ,ழ/ைதகைள அவ"களி� அ�மா%க-, 
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இD�&% ெகா�+ ேபானா4�, அ�<ச;க� விடவி�ைல. தா=கைள1� 

,ழ/ைதகைள1� ேச"�ேத இD�த&. 

 

அ/த� ப/த�� ந+�ப,தி ஒ� ஓைல%,.ைசயி� வாச4%,ேம� உ-ள ஆகாய% 

8ைரைய� த*. நி�ற&. அ/த% ,.ைசயி� �வேரார� தி*.� 
"ேகவா� 

மாதாவி� பட�. சா
�EQவாி, மாதிாியான ேதா�ற�. ஆனா4�, அ�மா 

சி5க�தி�,� பதிலாக, ேசவ� மீ& சா=/& நி�றா-. அ/த< ேசவ� ெகா�ைட 

ெப��&� சிவ/&�, வானவி� வ�ண% கல�பி� ேதா�றிய&. அத� அலகி� ஒ� 

;"%க�தன� - மாதாவி� க�கைள�ேபா�. அ/த% க�களி� கீPேநா%கி� பா1� 

ஒளி%க�ைறக- பட�&%,-, ேமேல ஒ� ேகாவி� பட�. மாதாவி� பல ைககளி� 

ஒ�றி� திாிMல�. இ�தைன ல*சண5க�� ெகா�ட அ/த� �ைக�பட�தி� 


�னா� வாைழ1� ஆர@�� ம�.% கிட/தன. ,�&விள%, தீப� ,தி�&% 

,தி�& ஒளி"/த&. ஊ&ப�திக- ஊதாமேல சிவ��% ,�றி 
�&%கைள% கா*.ன. 

 

அ�மாவி� பட�தி�, 
��, ப�தாவ& ப.��% காாியான பா�திமா ச�மண� 

ேபா*+ உ*கா"/தி�/தா-. அவ"க-, வழ%க�ப. ஒேர ப<ைச மய�, அவளி� 

�டைவ1� ப<ைச ஜா%ெக*+� ப<ைச வைளய�க�� அ�ப.ேய ��வ ைம1� 

உத*+< சாய
�, ப<ைச ப<ைச. ெந�றியி4�, ப<ைச பிளாQ.% ெபா*+... 

எ�லாேம ப<ைசயாக, அவ- இைல தைழகேளா+ 8.ய ெச.யி� சிவ�� 

ேராஜாவாக ெஜா��தா-. 

 

இத�,-, ேப*ைட அ�க�%கிைடேய ஒ� சி�ன< ச�ைட. ேசைல க*டாம� 

45கி க*.யவ"கைள ஜமாவி��/& த-ளிைவ%க ேவ�+ெம�3 ஒ� �டைவ 

ெசா�ல, 45கிக�%,� �டைவக�%,� ேபா" &வ5கிய&. ஒ� ப%க�& 45கிக-, 

இட&ைகைய நீ*., வல& ைகைய அத�,ேம� பி.�&, ேம� ைகைய 

அ5,மி5,மா= உ�*., இ� உ-ள5 ைககைள1� ஒ�ேறா+ ஒ�3 த*., ேபா"< 

ச�த� எD�பினா"க-. இ& மாதிாிதா� எதிரணி1�... “�டைவ வா5கி% ெகா+5க. 

க*.%கிேறா�..” “அ.ேய எ� ச%கள�திகளா 45கிய கிழி<� �டைவ மாதிாி 

க*+5கேள�.... அ+�தவா*. இ�ப. ஜமா:%, 
�டமா வ/தீ5க, நட%கிற 

கைதேய ேவற...” 
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இ�தர���, ேபா" வா"�ைதகைள வி*டன. ஒ�தர�� ேப��ேபா&, ம3தர��  

இைடயி� ,3%கிடா&. அ& ேபசி 
.�த&�, ேம� ைகைய1� கீP ைகைய1� த*. 

தி*+%கைள ெவளி�ப+�&�... இ�ப%க
� ேசராதவ"க- “த�ேதறி 
�ைட5களா! 

நீ5க ேபாடற ச�த�&ல 
"ேகவா� மாதாேவ ஓ.ட� ேபாறா-. ஒ%கா�5க.. ஒ5க 

��தி%,�தா� ந�மள ெபா*ைட ெபா*ைட�9 ெபா3%கி� பய�க 

ச�தா=%கிறா5க. அைத% ேக%க வ%, இ�ல... வ/&*டா�க ச%கள�தி5க...” 

 

இத�,-, ,�வ%கா, ஐ�ப& வய& மதி%க�த%க ஒ� அ�ைய% 8*. வ/தா-. 

பி�னா� ப>வியமா= தி��பி� தி��பி� பா"�தப.ேய, அவைள ேலசா=% ைகைய� 

பி.�& 
�ேனா%கி நட/தா-. வழி அைட�தவ-களி�, அவ�ைடய ‘ேசலா%கைள’ 

ம*+� காலா� இடறி� ‘ெபாியவ5க�%, வழி வி+5கடா, வி+5க.’ எ�3 மாறி 

மாறி ‘டா’:�, ‘.’1� ேபா*+ ேபா*+ ,� அ�ைய% 8*.�ேபானா-. உடேன 

ப�தாவ& வ,�� பா�திமா உ*கா"/தப.ேய இ�வ" கா�கைள1� ைகயா� 

ெதா*+, அத�காக வைள�த உட�ைப நிமி"�தினா-. ,�வ%கா, அவ- தா= 

மதனாவிட� க�தினா-. “ந�லா இ�%,.�மா ஒ� ெபா�C ெச=1ற காாிய�. 

எD/& ,�பி*டா� எ�னவா�...” 

 

இத�,-, ,� அ�, 
"ேகவா� மாதா 
� உ*கா"/தா". எ�ேலா�� க�ல+�பி� 

ைவ%க�ப*ட ப<ைச வ�ண� தீ*ட�ப*ட பா� ெச�ைபேய பா"�தா"க-. பா� 

ெபா5கியபிறேக, Kைஜ... 

 


�னா�, ஒேரய.யா� ேபாகாம4�, அேத சமய� பி� த5காம4� ம�தியி� 

�ய��ேவா+ இ�/த ப<ைசய�மா, அ/த நிகP<சி ப�றி விள%க� ேபானா-. ப<ைச% 

கைர ேபா*ட, ெவளி" ம@ச- ேசைலயி�, ெவ-ைள வைளய�களி�, ப<ைச 

மதைலேபா� அைனவைர1� ஊ+�வி� பா"�த �ய��ைவ, 
*.யி� ெச�லமா= 

த*.யப.ேய, ெம&வான ,ர��, ப<ைசய�மா விள%கினா-. எவளாவ&, ஒ� 

ேலாலாயி த�ேனாட விள%க� சாியி�ைல எ�3 த*.% ேக*+விட%8டாேத எ�ற 

எ<சாி%ைக உண"ேவா+ இ/த மாதிாி சமாசார5கைள இ�ப.�தா� ரகசியமா= ேபச 

ேவ�+� எ�ப& ேபா� ேபசினா-. 
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“அேதா பட�&ல இ�%கவ-தா� ஒ�ேனாட, எ�ேனாட, ந�ேமாட ேலாகமாதா...  

இ/த மாதா ;ல� தா� மகேள நா� உ�ப�தியாேனா�. அ/த% கைதய ெசா�ேற� 

ேக-. அேதா... மாதா பட�&ல. ேமேல ஒ� ேகா*ைட ெதாி1& பா�. அ/த% 

ேகா*ைடயி� இ�/& ஒ� கால�&ல அரசா�ட மவராசா கா*+%, ேவ*ைடயாட� 

ேபாயி�%கா�. அ5ேக, &"%காேதவி த� த�பிேயாட ஏேதா ேபசி*+ 

இ�/தி�%கா-. மவராசா பா"�&*டா�. ேதவிகி*ட ேபாயி ‘ஒ�ேனாட நா� 

ேசரC�. சாய5கால� வ�ேவ�. தயாரா இ�’�9 ெசா��*+� ேபாயி*டா�. 

அரசனா<ேச... த+%க 
.1ேமா... இ�ேபா நம%, எ�ப. ேபாXேசா அ�ப. அ�ேபா 

அவ5க�%, மவராசா. &"%கா ேதவி, தவியா= தவி<சா-. உடேன, த�பி%கார� 

அ%கா ேசைலைய உ+�&%கி*+ அவள மாதிாிேய ேவச� ேபா*டா�, அ%கா:%, 

த�ேனாட &ணிய% ெகா+�&, அவ�%, ஆ�பைள ேவஷ� ேபா*+ வாச�ல 

உ*கார வ<�*+ இவ� ,.ைச%,-ள ேபாயி*டா�. ெசா�ன ேநர�&%, வ/த 

மவராசா, ,.ைச%,- ேபா=, ெபா�பைள ேவட� ேபா*டவைன ஏேதா ப�ணி*+� 

ேபாயி*டா�. ெவளிேய வ/த த�பி, &"%காேதவிைய� பா"�தா�. ப%க�&ல வ/த 

ஒ� நாைய கீேழ ெவ*ட ேவ�.யைத ெவ*.*+, த�பி%,� அ�ப. ெவ*.*டா-. 

த�பிகி*ட ெசா��*டா-. இனிேம� நீ அ�ய�பா. ஒன%,�9 தனி ஒலக�ைத 

நா� தாேற�! நீ அ� அவதாரமாக ப%ராஜி எ�கிற இட�&%,� ேபா... அ5க 

ஒன%, ேகாயி� க*.% ,�பி+வா5க... ஒ�ன� ேத. வார அ�க- கா4ல1�, 

எ�ேலா�� விD/& ,�பி+வா5க... நீேயா ஒ� வ�சாவளியில யாேரா ஒ��தைர� 

பா"�& ெபா*ைடயா ேபா�9 ெசா�னா� ெசா�ன&தா�. நி<சயமா ப�%,�... 

இ&, நா� ஒன%, ெகா+%கிற வர� எ�3 &"கா ெசா��வி*டா-. இ&தா� ந�ம 

வரலா3. அதனாலதா� ‘அ3�&� ேபா*ட’ ஒ>ெவா� ெபா*ைட1�, 
த�ல 

நா=கி*ட கா*டC�. அ��ற� நா�ப& நா- விரத� இ�%கC�. அத�,� பிற, 

இ/த பா�திமா:%, நட%கிற& மாதிாி Kைஜ நட%,�. அ��ற�தா� அெத�லா�.” 

 

ப<ைசய�மா, ;<� வி*டேபா&, �ய�� அவ- ெசா�னைத% கா&களி� 

ஏ�றி%ெகா�டா4� க��தி� ஏ�காத&ேபா� கிட/தா�. அ�ேபா&தா�, அவ� 

‘உ�’ ெகா*டாம� இ�/தைத நிைன�த ப<ைசய�மா, அவைன� த� ப%கமா= 

நிமி"�தினா-. அவ� க�க- நீாி*டன. உத+க- &.�தன. அவ- அவ� 
&ைக� 

த*.%ெகா+�தா-. மன�%,� ஒ�தண� ேபா*டா-. 

 

“ஒட@ச% க�4 ஒ*டா& மவேள... பிாி@ச உமி ெந�ேலாட ேசரா& மவேள... நா�  
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இ�ப�த@�  பாய அ/த ப�தாவ& வ,��%காாி%கி*ட ெகா+�த�ேபா நீ எ�ன 

ைப�திய%காாி�9 8ட நிைன<சி��ேப... நீ1�, ேவைலயில ேச"/& ந�லா 

இ�%கிறதா அ*ரேலாட எDதி1� பா"�ேத�. அ�ப.1� ‘ம9தார" பண�ைத வா5க 

ம3%கிறா"’ எ�கிற எD�ேதாட பண� தி��பி வ/தைத� பா"�தாவ&, நீ 

தி�/தC�. நீ அவைள பாச�ேதாட அ%கா�9 நிைன%கிறதாேலேய, அவ-, 

உ�ைன த�பி�9 &.%கிறதா ஆயிடா&... ஒ��தர� ப�தி, நாம அவ5க ேமல 

வ<சி�%கிற பாச�ைத வ<� தீ"மானி%ேகா�. இ& த��... ஒ��தர ந�ம வி��ப�&%, 

த%கப. பா"%காம�, அவ5க வி��ப�&%, த%கப. எைட ேபாடC� மவேள...” 

 

�ய�� ெம-ள 
C
C�தா�. 

 

“ஒ�ேவைள அ%கா:%, ெதாியாம இ�ல�னா அவைள% க*டாய�ப+�தி...” 

 

“
-�ல ேசல ப*டா4�, ேசைலயில 
-� ப*டா4� ச5கதி ஒ�Cதாேன 

மகேள!” 

 

“அ�ேபா எ�ப:ேம எ� அ%காவ, எ5க அ�மாவ...” 

 

“இனிேம� எ�ப:ேம பா"%க 
.யா&�9 ெநன<சி%க மகேள. இனிேம�, நா�தா� 

ஒன%, அ�மா... ந�ல&%,�, ெக*ட&%,� ெபா3��. ஒ�ன1� அ/த பா�திமா 

மாதிாி Kைஜயில வ<� பா"%கC�9 ஆைச. அ&%, 
�னால ஒ�ைன நா� த�& 

எ+�&%கC�. அ/த ,�வ%கா எ�னடா�னா, தாேன ஒ�ன� த�& எ+�பாளா�. 

அவ�� ந�லவ-தா�. ஒ�ேமல அவ�%,� ஒ� பாச�. அவ- மகேள�9 

8�பி*டா4�, நீ அ%கா�9தா� பதி� ெசா�லC�. சாியா...!” 

 

�ய��, ேபசாம� இ�/தேபா&, ப<ைசய�மா அவ� தைலைய அ5,மி5,மா= 

ஆ*.னா-. பிற, ேக*டா-. “ஒன%, யா�. அ�மா... நானா... ,�வ%காவா?” 

 

“எ5க%கா... எ5க%கா...” 
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ப<ைசய�மா, வி*+� பி.%க நிைன�தா-. இத�,- பா� ெபா5கிய&. அ/த ப<ைச 

ெச�பி� நா4 ப%க
� ெவ-ைள% ேகா+க- விD/தன. அ& ெபா5கிய ேவக�தி� 

எ�ேலா�%,ேம ச/ேதாஷ�. அ& மாதாவி� 
�னா� ெகா�+வர�ப*ட&. 

க�Kர� ஏ�ற�ப*ட&. எ�லா அ�க�� அவ"கேளா+ இர�டற% கல/த 

ெப�க�� ஒ� ேசர எD/& ,�பி*டா"க-. அவ"களி� மர��ப. ச/ேதாஷ�தி� 

ஒ� கவைலைய� �,�தி ஒ� ேதா�திர� பா.னா"க-. 

 

“மாதா மாதா... ப,<சார ேதவி மாதா... 
"ேகவா� மாதாேவ... இனிேம� எ/த பிற�� 

எ+�தா4� இ/த அ��பிற�� ஆகா& தாேய... ஆகா&...” 

 

,� அ�, தா�பாள� த*.��/& தி�நீைற1�, ,5,ம�ைத1� பா�திமா:%, 

Kசினா". ெபா*.*டா". தைல நிைறய K%,வியேலா+ இ�/த பா�திமா, 

க-ள<சிாி�பா= சிாி%காம� க�ைண ;.%ெகா�+ தைலைய< ��றினா-. எ�ன 

நிைன�தாேளா... ஏ& நிைன�தாேளா... 

 

எ�லா அ�க��, ,� அ�யிட�, பயப%திேயா+ ,5,ம�ைத வா5கி% 

ெகா�டா"க-. 
�வாிைச, பி�வாிைசயா,�ப. 
க5க- தி��பின. ஆனா4� 

தைலயி� பா� ,ட�ைத ஏ�றிய பா�திமா 
�னா� வ/தா-. இ��ற
� ,� 

அ�1�, ,�வ%கா:�, தா=%காாி மதனா:� Mழ, அவ- த�பா*+%, நட/தா-. 

அ�தைன அ�க��, த�த� அ/தQைத தாேம நி<சயி�&% ெகா-வ&ேபா� தி��தி 

அைம/த வாிைசயி� ெபா��தமான இட�ைத� ேத"/ெத+�தா"க-. ‘எ�ஜினிய"’ 

மக- கிைட�ததா� தன& அ/தQைத உய"�தி%ெகா�ட ப<ைசய�மா �ய��ேவா+ 

அ/த ஊ"வல�தி� தைல%,% கD�&� ப,தியானா-. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    24242424    

 

அ/த அ� ஊ"வல�, சிாி��� ,�மாள
மா= �ற�ப*ட&. வைளய�க- ,45கின. 

ெகா4�க- ,�மாளமி*டன. சில" சினிமா� பா*+� பா.னா"க-. சில" அத�, 

ஏ�றா�ேபா� அ5,மி5,மா= ஆ.னா"க-. அேதசமய�, வழ%கமான 

ஊ"வல�ைத� ேபா� அ%க� ப%க�ைத அல*சியமாக� பா"%காம�, அட%க 
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ஒ+%கமாக� ேபானா"க-. பிரதான சாைல வழியா=, மயிலாக ஆ., ,யிலாக� பா., 

ஒயிலாக நட/&, அ�ணா ச&%க� வ/&, அத�, அ�பா� எழிலக�தி�, எதிேர ஒ� 

இற5, 
ைன%,� ேபானேபா&, சாி:� ��தைரயி� உ*கா"/தி�/த நா�, ேப" 

ேநர. வ"ணைன ெகா+�&, விசில.�தா"க-. 

 

“ஏ= ெபா*ைட5களா... ேர*ைட% 8*.*.5களாேம. ெபா*ைட5களா... ஏ= 

ெபா*ைட, ஒ�ன� தா�. ெகா@ச� ேபாQ ெகா+ேம...” 

 

“இ&க�%, இ�னி%, இ�னடா வ/தி*+...” 

 

“ஏதாவ& ஒ� ெபா*ைட வய�%, வ/தி�%,�... இேதா அ/த ெபா*ைட%கி*டய 

ேக%கலாேம... ஏ= ெபா*ைட... ெபா*ைட� ைபயா... உ5க�%, வய�%, 

வாற&�னா எ�னா.... ெசா�4 க�C... கSாி<சி மாதிாி ேபாறிேய...” 

 

ெப��பாலான, அ�க- க�+%கவி�ைல. இ/த மாதிாியான வா"�ைதகைள இ/த% 

கட�கைர ெபா3%கிகளிட� ம*+ம�லாம�, ப5களா ெபா3%கிகளிட
� ேக*+% 

ேக*+ மர�&� ேபான மன5க-. ஆனா� �ய�� தி��பி� தி��பி� பா"�தா�. ஒ� 

சில இட5களி� Fறா�பா= நி�3 
ைற�தா�. அவனிடேம, ஒ��த� வய�%, 

வாற& ப�றி% ேக*டைத, ப<ைசய�மாவா� ெபா3%க 
.யவி�ைல. மகளி� 

பா"ைவயி� ஒ� Fர� தாயாக விள5க நிைன�தா-. ேம�ெகா�+ நட%காம�, 

தி��பி% ெகா+�தா-. 

 

“ஏ�டா எ<சி%கைல5களா... ெபா3%கி� பச5களா... ஒ5க F*ல1� ஒ� ெபா*ைட 

விழ... எ&%,டா எ5க- வ��%, இD%,றீ5க!” 

 

“இ& ேகாப�ப*டா%8ட அயகா�தா�டா கீ&...” 

 

“ஒ5க ஆ�தா�5கள� ேபா=% ேக�5கடா... ஏ�டா எ5கள சி�ரவைத 

ெச=1றீ5க?” 
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“அ�ப.�னா எ�ன�மா க�C... சி�திர�&ல பட� ேபா+றதா... ெச/தமிP ேத� 

ெமாழியா-... அவ-... தி*+� மல"ெகா.யா-.” 

 

இத�,- ,�வ%கா, அ5ேக ஒ. வ/தா-. அ/த அ� வாிைச1� கா<� ;<� 

ச�த�ேதா+ அவ"கைள வ*டமா= Mழ�ேபான&. ஆனா� ,�வ%கா விடவி�ைல. 

இ�ைற%, அ.�&விடலா�... நாைள%, அவQைத�ப+வ&... அவ- 

ப<ைசய�மாைவ உ4%கிய ேபா&, ப<ைசய�மா உYணமாக% ேக*டா-. 

 

“ேபாXQ நாயி5கதா� ெபா= ேக� ேஜா.<� எ5கள அல%கழி%,&... நீ5க�� 

ஏ�டா பிராணைன வா5,றீ5க...” 

 

,�வ%கா, ப<ைசய�மாைவ இD%க, ப<ைசய�மா �ய��ைவ இD%க, அவ�, அ/த� 

��ல"கைள� பா"%க, அவ"க- வாிைசேயா+ ேச"/தா"க-. ,�வ%கா 

ப<ைசய�மாவிட� காதி� ேபசினா-. அத�,- அவ- �ல�பி%ெகா�ேட நட/தா-. 

 

“ஒ� நாளா ெர�+ நாளா... ெபாD& வி.@சா ெபா*ைட... ெபாD& ேபானா�, 

ெபா*ைட... ச�பாதி%கிற பண�ைத% க�திய% கா*.� பி+5,றா5க. இ/த� 

ெபா3%கி5கைள� ப�தி ேபாXQகி*ட ெசா�னா, அ/த� ெபா3%கி5க�� 

ந�மள�தா� �ர*. எ+%கா5க... ேபஜாரான ெபாழ��... நீ ஏ�, க� கல5,ேற.! 

நா� இ�%ேக�... ,�வ%கா இ�%கா-.” 

 

“ஏ= ப<ச�மா... ஒன%, ;ைள இ�%,தா... அவ� யா" ெதாி1மா? பிேள+ 

ரா%க�ப�. பQல ப�ளி%காேவ க�ட%ட�%,� ெதாி1�ப.யாேவ அ3%கிறவ�. 

ேபாXஸு%,% ைகயா�. அவ� கி*ட ேபாயா. வாயா+ற&.” 

 

“அட%கட:ேள... என%,� ெதாியாம� ேபா<ேச! நாைள%, அவ� ,�ப�&%,� 

ேபாேய ம�னி��% ேக*+%க�ேபாேற�... பய�படாேத மகேள, நட! நா5க 

இ�%ேகா�!” 
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ப<ைசய�மா:�, ,�வ%கா:� �ய��ேவா+ 8*ட வாிைசயி� பைழய இட�ைத� 

பி.�&% ெகா�டா"க-. இத�,-, 8*டமா=% கிட/த க�[ாி� பய�க- ‘ஜி4%, 

ஜி4%,தா�, ,4%, ,4%,�தா�’ எ�3 ஆரவார� ெச=தா"க-. உடேன, பல 

அ�க- அ/த% 8*ட�தி� மீ& ெகா�%க- மாதிாி ெமா=�& ‘ெவளி<ச�&ல 

பா+ற& Fரமி�லடா. இ�*+� ப%கமா வா5கடா மி<சி’ எ�3 சாதாரணமா= 

ேக*டேபாேத, க�[ாி� பய�க- வாயட5கினா"க-. அ�க�� ெதாி/& 

ைவ�தி�%கிறா"க- - எ/த ெச*ைட விடC�, எ/த ெச*ைட ெதாடC
�9... 

 

அ/த% 8*ட�, ஆளி�லாத கடேலாரமா=தா� ேபான&. அ5ேக1� ேவ.%ைக 

பா"%,� 8*ட� திர�ட&. அைத� ெபா�*ப+�தாம� சிறி& ேநர பிரா"�தைன, 

பிற, பா�திமா ெச���பாைல கட�� ஊ�றினா-. இ�ேபா& அ/த% 8*ட�ைத� 

பா"�& ெவ*க�ேதா+ சிாி�தா-. வய&%, வ/தா<ேச... 

 

அவ"க- ஏேதா ஒ� ெபாிய காாிய�ைத 
.�& வி*ட தி��தியி�, தி��பி 

நட/தா"க-. இ�ேபா&, வயி3 வ��ப& மாதிாியான பசி. ப/தி%, 
/& எ�ற 

பழெமாழி%, ஏ�ப ஆ.யா. ஓ.னா"க-. அ�ேபா& அ/த� ப%கமாக ஒ� 

வா*டசா*டமான ஆசாமி. இ�*.� சாியாக� ெதாியவி�ைல. ஆனா4�, அவ� 

‘சி%ன�’ �ாி1�ப.யாகேவ இ�/த&. இட� ெபா�- ஏவ� ெதாி/& நட�ப&ேபா�, 

ச�3� த-ளி, �ய�� ேம� பா"ைவ ேபா*டப.ேய நட/தா�. ப<ைசய�மா 

,�வ%காவிட� கி�கி��தா-. 

 

“எ%கா. அேதா பா" எ�ைனேய 
ைற%கா� பா". ேபாக*+மா...” 

 

“சா�பி*+*+ ேபா...” 

 

“அ&%,-ள அவ� பசி அட5கி+ேம...” 

 

“இ�னி%, ந�ல நா�...” 
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“பா�திமா:%, ந�ல நா��னா, என%, எ�ன வ/த&? என%, எ>வள: கட� 

இ�%, ெதாி1மா... அேதாட, இவ�%, அ3%க&%, பண� ேவC�... த�&%, 

Kைஜ< ெசல:? எ�தைன ெசல: இ�%,&. எ� த�பி�பய ஒ� ைபசா8ட 

ெகா+%காம� ேபாயி*டாேன! அவ� F*ல1� ெபா*ட விழ... அ=ய=ேயா 


"ேகமாதா வா= தவறி ெசா��*ேட�.... அைத� ெபாிசா எ+�&%காத.. எ� 

த�பிேமல ேகாப�படாத.... எ5க வ�ச�&%, நா� ஒ��தி ேபா&�...” 

 

“சாி, சீ%கிரமா ேபாயி*+ சீ%கிரமா வா. இவள எ&%,. இD%,ேற...” 

 

“இ�பேவ ெதாழி� ெச=யா*.1�, ெதாி@� வ<�%க*+ேம...” 

 

“என%, எ�னேமா சாியா�படைல... அ��ற� ஒ� இYட�!” 

 

“கவைல�படாத ,�வ%கா. எ� மக�%, இYடமி�லாம� எைத1� 

ெச=யமா*ேட�. அவ-ேமல ஒ� &��� விழ%8ட ெபா3%கமா*ேட�... வா. எ� 

ராசா�தி...” 

 

�ய��:%,, ஒ�3� பி.படவி�ைல. ஆனா4�, அ/த ேசாி�ப,தி%,� ேபாக:� 

அவ9%,� பி.%கவி�ைல. ஒேர நா�ற�. �+கா*+ வாசைன. க�வா*+% 

,ம*ட�. க�ணா� பா"%க 
.யாத அசி5க�. இ/த% கட�கைர எ>வள: அகலமா 

இ�%,. 

 

ப<ைசய�மா ,�வ%காவிட�, மக-ேம� இ�/த தன& ஆதிப�திய உாிைமைய 

நி பி%,� வைகயி�, �ய��ைவ இYடமி�லாம�தா� இD�&%ெகா�+ 

ேபானா-. வி*+வி*+� ேபானா� ,�வ%கா மகளி� மனைத கைல�&வி+வா- 

எ�ற பய�. 
ைற�ப. த�&� Kைஜ நைடெப3�வைர இவ- ச*ட�ப.யான 

தாய�ல. 
"ேக மாதாவி� பட�&%, 
�னாேலா, அ�ல& ப�லவ� ேபா%,வர�& 

தைலைமயக�தி�, அ�ேக உ-ள ேகா*ட%க� 
னிQவர� ேகாவி�� �விகார< 

சட5,க- நட�தி, ஊசி ேபா*+� ெபாிதான தன& மா"பக�ைத� திற/&, அத� 

ேம� Kைஜ ெச=த ஒ� கி�ண�&� பாைல ஊ�றி இ/த �ய�� அ/த� பாைல 

அ�ணா/& ,.%,�வைர அவ- 
ைற�ப. தா1ம�ல �ய�� மக�ம�ல... 
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�ய��, ப�மா*.� பி�னா� நி�3 நி�3, ேபா,� க�3%,*.ேபா� நி�3 

நி�3 நட/தா�. ப<ைசய�மா:� அேதேபா� நி�3 நி�3, அவ� த� ப%க� 

வ/தபிறேக நட/தா-. இத�,- அ/த ஆசாமி1� ேபா%,% கா*.ேய நட/தா�. 

ப<ைசய�மா �ய��ைவ சிறி& ெதாைலவி� நி3�திவி*+ அ/த ஆசாமியி� அ�ேக 

ேபானா-. அவ� ைககைள� V%கி, த� ேதாளி� ேபா*+%ெகா�+ நிமி"/& 

பா"�தா-. பிேள+ ரா%க�ப�... 

 

அ5,மி5,மா= அ�பாவிக-ேபா� ‘ம�.யி�’ சிதறியி�/தவ"க- வ*ட� ேபா*+ 

ஓ. வ/தா"க-. ஒ��த� எதி" ஓ*ட� ேபாடாம� ��மாேவ நி�ற �ய��ைவ அவ� 


.ைய� பி.�& இD�தா�. அவைன� பா"�& ஓ.ய ப<ைசய�மாைவ நா�, ேப" 

,��ற� த-ளினா"க-. ஒ� ம�. ேபாXQ மிர*.ய&. 

 

“யா�டா. ெபா*ட�பச5க. ேபாXQனா ஒன%, அ>வள: ேகவலமா� ேபா<சா? 

ேட=... அ/த� �&<சர%ைக1� ைகைய% க*+5கடா... 
கெவ*+ ந�லா இ�%,... 

ஏ�. ப<ைச. ேபா�Q நாயி5களா.. ஒ�ன நாய அ.%க& மாதிாி சாவ. 

ெகா+�ேப� பா�...” 

 

பிேள+ ஊ%கிவி�த&. 

 

“யாைர வி*டா4� இவள விட�படா& சா"...” 

 

ேபாXQகார"க- ெசா�ல� ெபா3%காம�, ப<ைசய�மா:%,�, �ய��:%,� 

வில5, ேபா*டா"க-. 

 

�ய��:�, ப<ைசய�மா:� வா=வ� தா5க 
.யாம� &.�ததா� அவ"க�%,� 

பி�னணி% ,ரலாக அ/த ஆ*ேடாேவ அலறி%ெகா�+ ஓ.ய&. 

 

ைகயி� வில5கிட�ப*ட ப<ைசய�மா, ஆ*ேடாவி� திணி%க�ப*ட ேபா& 

வில5,� ைக1மா= ,�பி*டா-. 
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“அ& ப<ச மதைல சா"... வி*++5க சா"... அ& ஓட ெநன<சால ஓ.யி�%கலா�... 

��மா நி�9ேத சா"... அேதாட, ,�றவாளி நா�தா� சா"... எ� மக- இ�ல சா"...” 

 

அவ- ேப�வைத% ேக*+%ெகா�.�/த ேபாXஸாாி� ஒ��த" ப<ைசய�மாளி� 

வாயி� ஒேர ,�&தா� ,�தினா". அவ- அ/த ஆ*ேடாவி�,- சாி/& விD/தா-. 

இ�ெனா��த" �ய��வி� 
.ைய� பி.�& இD�& அவைன அ5,மி5,மா= 

ஆ*.னா". தைலைம% காவல" சவா�*டா". 

 

ேதவ.யா� ைபயா... தி�*+ ;ேதவி... யா�டா நாயி... ஒன%, ஆ3 மாசமாவ& 

வா5கி� த"ேரனா... இ��யா பா�...” 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    25252525    

 

அ/த ஆ*ேடா:%,-, ேம4� நா�,ேப" த5கைள திணி�&% ெகா�டா"க-. 

ஏேதா ேபச� ேபான ப<ைசய�மாைவ, ஒ��த" 
*.% காலாேல இ.�தா". அ/த 

வாகன�, ச�ப/த�ப*ட காவ� நிைலய� 
�னா� ேபா= நி�ற&�, இர�+ 

ம�.க- இ�%ைகயி� இ�/தப.ேய, அவ"கைள% கீேழ த-ளி வி*டா"க-. 

இ�வ�� தைரயி� விழ�ேபான ேவைள. ஆனா4�, ப<ைசய�மா:� �ய��:� 

ஒ�வைர ஒ�வ" ஆதரவாக� பி.�தப. கீேழ விழாம� சமாளி�தா"க-. அ& 

ேபாதாெத�3 அ/த� ேபாXQகார" ப<ைசய�மாவி� பி*ட�தி� வல&கா� 

K*O� அைடயாள�ைத� பதிய ைவ�&வி*+, அவ"க- இ�வைர1� 

ஆ+மா+கைள� ேபா� ேபாXQ &ைர�தன 
க�பி�,- த-ளி வி*டா". 

 

‘கிைர�’ இ�Qெப%ட", இ�/த இட�தி� இ�/த ப.ேய, சிறி& ெதாைலவி� உ-ள 

‘எ� அ�* ஓ’ இ�Qெப%டாிட� ேகாப� ேகாபமா=� ேபசி% ெகா�.�/தா". 

,�ற5கைள% கவனி%க ேவ�.ய த�ைன, ெச%\ாி*. .\*.%,� ேபா*+ 

,.%க த�ணீ" 8ட கிைட%காம� அைல%கழி�தைத ஒ� அ�றாட நிகP<சியாக< 

ெசா��% ெகா�.�/தா". அ�ேபா&தா� வ/த&ேபா� அவ" 
க�தி� ேவ"ைவ� 

&ளிக-. ைககளி� �Dதி� &க-க-. க�தினா". 

 

“ெம�9� கிைடயா&. க�9� கிைடயா&. 
க;.%ெகா-ைளய ,ைறடா�னா  
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எ�ப.% ,ைற%கற&... ேவற ப%கமா ேபாயி+5க சாமி�9 ெகா-ள%கார� கா4ல  

விD/& ,�பிட 
.1மா... காைலயில சா�பி*டத�பா... நீயாவ& ச*ட� ஒD5,... 

ஜா� ேவல...” 

 

அ/த ‘எ� அ�* ஓ இ�Qெப%ட"’ ஏேதா பதி� ெசா�ல� ேபானேபா&, அ/த� 

ப%கமாக ப<ைசய�மா:� �ய��:� ெகா�+ வர�ப*டா"க-. �ய�� 

அ5ேகயி�/த ேபாXQகார"கைள% க�+ பய/& வி*டா�. ைகயி� &�பா%கி. 

அ&%, ேமேல Mாி%க�தி. எ�ன ெச=ய� ேபாறா5கேளா... அ�ேபா&� 

ப<ைசய�மா ஆ3த� ெசா�னா-. “மகேள... அழாேத எ� மகேள! ந�ம 

இ�Qெப%ட"தா� மகேள! மா;லான ம9ஷ"...!” 

 

அ/த கிைர
�, ப<ைசய�மாைவ� பா"�& சிாி%க� ேபானா". அவ- 
�ைக 

க*ட�ப*.��பைத% க�+ ேகாப�பட� ேபானா". இத�,- அவ"கைள% 

ெகா�+ வ/த ேபாXஸாாி� ஒ� வயி�3வ�%கார" ச[*ேடா+ விவர� 

ெசா�னா". 

 

“இ/த� ெபா*ைட ந�ம ரா%க�ப�கி*ட ந�ைம ேபாXQ நாயி5க�9 

ெசா��யி�%கா� சா". ேபாXஸு� ெபா3%கி1� ஒ�3தானா�. தனியா< 

ெசா�னா%8ட பரவாயி�ல சா". ெபா*ட�பய4க ஊ"வல�&ல அவ9க 

ைகத*+ற&%காக அ�ப.� ேபசி யி�%கா-... இவள வி*+*+ வ/தா� அ��ற� 

எ/த� ெபா*ைட ந�மள மதி%,� சா". நா
� ெபா*ட�9தாேன அ"�த�...!” 

 

இ�Qெப%ட", �ய��வி� மீ& பட"/த பா"ைவைய வில%கி, ப<ைசய�மாேம� 

வியாபி%க ைவ�&, அவைள ேம4� கீDமாக� பா"�தா". அ/த ஏ<� எ/த ெச]னி� 

வ�� எ�ப& மாதிாி நிைன�தா". இத�,- ெவளிேயயி�/& ஒ*+% 

ேக*+%ெகா�ேட ஒ� கா�Qடபி- வ/&, ச[* அ.�தா". அத�, எதி" 

விகிதாசார விகித�தி� ப<ைசய�மாைவ� பா"�&வி*+, இ�Qெப%டாிட� அவ" 

ேபசினா". 

 

“சா". ஒ� மினி* சா". நா� ேபான வார� க@சா ேகQ ச�ப/தமா=, இவ- 

ஏாியா:%, ேபான�ேபா, ஒ� வைள:� பாைதயில நட/&*ேட இ�%ேக�. அ�ேபா 

இேத இ/த ெபா*ைட� பயதா� ‘வ/&+வா9வ ேபாXQ... வா5கி% ,.%க�9’ 
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ெபா*ட� பய� கி*ட ேபசி*.�%கா- சா". நா�தா� மாியாைதைய% 

கா�பா�தி%கிற&%காக தி��பி நட/& ப�& நிமிஷ� கழி<�� ேபாேன�...” 

 

இ�Qெப%ட", பாதி% ேகாப�ேதா+ ேக*டா". 

 

“தி*+ன&%காக ம*+�தா� பி.�தி5களா?” 

 

இ�ேபா&, ப<ைசய�மாேவ த�ன�பி%ைகேயா+ பதிலளி�தா-. 

 

“இ��5க சா"! வழ%க�ேபால S<ல ஒ��தேனாட... ஆனா� அவ� அ+�&% 

ெக+�த ரா%க�ப�...” 

 

இ�Qெப%ட" எD/தா". நிதானமாக நி�றா". ஏேதா ஒ� ந�ன�பி%ைகேயா+ 

பா"�த ப<ைசய�மாைவ� பா"�& நட/தா". உயர�தி� ஆற.%, ஒ� அ5,ல� 

,ைற:. ப�மனி� 
�ப�ேதD அ5,ல�தி�, ஒ�3 அதிக�. அவ" பா"�த 

பா"ைவயி�, நட/த நைடயி� �ய�� பய/&ேபா= ப<ைசய�மாவி� 
&,� ப%க� 

ஒளி/தேபா& - 

 

இ�Qெப%ட" K*Q காலா� ஒ� எகி3 எகிறினா". “எ�மா ேபாேனேன” எ�3 

அலறியப.ேய ப<ைசய�மா கீேழ விD/&, �ய��ைவ1� விழ�த*.னா-. அ/த 

இ�Qெப%ட", �ய��ைவ கD�ைத� பி.�&� V%கினா". அவர& ைககேள வாயாகி 

அவ� கD�ைத% க>வின. அ�ப.ேய அவைன� V%கி ப<ைசய�மா ேமேல 

ேபா*டா". �ய�� ஒலமி*டா�. “எ%கா, எ%கா. நா� எ�ன பா+ ப+ேற�9 

பா�%கா... பா�%கா...” 

 

அ%கா ம*+� இைத� பா"�தா�... இ�Qெப%டைர ��மா வி+வாளா? எ%கா... 

எ%கா... இ5க வா%கா இ5க வ/& பா�%கா... ‘மரகத%கா...’ 

 

இ�Qெப%ட", ேபாXQகார"கைள, ‘ச�தி5காக’ பா"�&%ெகா�+, “இ/த ைமன" 

ெபா*ைட ெசா�4ற ேமஜ" ெபா*ைடய ஏ� வி*E5க?” எ�றா". 
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உடேன ஒ� ேபாXQ இ�ெனா� ச[* அ.�&% ெகா�+ “ச�தியமா ெர�ேட 

ெர�+தா�” எ�றா". இ�ப.� த�ைன வ�பி� சி%க ைவ�த �ய�� கவனி%க� 

படேவ�.ய வித�தி� கவனி%க� ப+வா� எ�ப&ேபா� அ/த ேபாXQகார" 

அவைன பய
3�தி� பா"�தா". ப<ைசய�மா, வாயி� ஊறிய ர�த�ைத &ைட�&% 

ெகா-ளாம� �ய��வி� F5கி�ேபான ெந�றி� ெபா*ைட� தடவிவி*டா-. பிற, 

ஏ5கி ஏ5கி அDதா-. அ/த அவல ஒ�யி� பி�னணியி� இ�Qெப%ட" 

ேபா"%,ர� ெகா+�தா". 

 

“ஏ�டா ெபா*ைட! அைம<ச�5க. ஐ.ஏ.எQ. அதிகாாி5க நடமா+ற இட�&ல 

நடமாட%8டா&�9 ஒன%, எ�தைன தடைவ ெசா��யி�%ேக�. நீ அரவா9%, 

அ3%க&மாதிாி நா� அைம<ச�%, தா� அ3%கCமா... பாாி
ைன பால�&%,� 

ேபாக ேவ�.ய&தானடா... ஒன%, ��தி ெசா�ற ேபாXQகார5க நாயா...? அ/த 

அள:%, ஒன%, தி
�! ேபாXQ, மாமா ம<சா�9 ெநன<சி*ேட... இ/தா�பா. 

இவ5கள கவனி%கிற விதமா கவனி15க...” 

 

ப<ைசய�மாைவ1�, அவ- ேம� கிட/த �ய��ைவ1�, காலா� ஒ� எ�& எ�தி, 

ம3ப%க� த-ளி�ேபா*+ வி*+, இ�Qெப%ட" ெவளிேய �ற�ப*டா". 

அத�,ேம� அவ"கைள அ.%கவி�ைல. அவ�ைடய அ/தQ&%, அ>வள:தா� 


.1�. இத�,ேம� &�பா%கிதா� அவ�ைடய அ/தQ&! ஆைகயா� ல�தி% 

க�பிட� ெபா3�ைப ஒ�பைட�தா". 

 

�ய��, “மரகத%கா, மரகத%கா...” எ�3 மீ�+� மீ�+� ெசா��< ெசா�� 

அDதா�. ஒ� ெதா�பி மிர*.ய&. 

 

“ஏ�டா... மரகத%கா எ5கடா இ�%கா-? எ5க இ�/தா4� அ/த� ெபா*ட� பயல 

நா� ெசா�ேன�9 Qேடஷ9%, வர< ெசா�லC�... ெதாி@�தா...” 

 

�ய�� &.�&� ேபானா�. ைகைய% க*.ய வில5ைக ைவ�ேத அவைர அ.%க� 

ேபாவ&ேபா� உட�ைப ஆ*.னா�. இைத� பா"�& ஏேதா ஒ�ைற� 

�ாி/&ெகா�ட ைர*ட", தைலைய% கவிP�தி, எDதியப.ேய ேயாசைன ெசா�னா". 
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“ப<ைசய�மா அ�ப.ேய இ�%க*+�. அ/த சி�ன� ெபா*ைடேயாட .ரைஸ 

எ+�&*+ ஜ*.ேயாட வி+5க... ப%க�&ல எைத1� ைவ%காதீ5க. V%,� ேபா*+ 

சாக� ேபாறவ� மாதிாி 
ழி%கா� பா�5க. அ��ற�. ெசா�றைத% ேக*காம� 

கQட. ெட�, க�பழி���9 வ�ப விைல%, வா5காதீ5க...” 

 

ஒ� ேபாXQகார" ேஜா%க.�தா". 

 

“க�பழி��%,� பிற,தா� சா" கQட. ெட�&. மா�தி< ெசா�4றீ5க...” 

 

“ஒ�னமாதிாி ஆ�5க பிண�ைத%8ட க�பழி�S5க... ;ள இ�%கா=யா ஒன%,. 

சீாியQ சமாசார� ேபசேற�9 ெதாியல...” 

 

“எQ சா"...” 

 

இத�,-, இ/த% காவி� நிைலய�தி� பி� கத: திற%க�ப*ட&. ;�3 

கா�Qடபி-க- ல�தி% க��கேளா+�,  �த.ேயா+� ப<ைசய�மாைவ1� 

�ய��ைவ1� த-ளிவி*டா"க-. பிற, இவ"க�� &-ளி% ,தி�& அ5ேக ேபா= 

கதைவ� தாழி*டா"க-. 

 

திற/த ெவளி. ��3
�3� �வ". நா�ைக/& மர5க-. ஒ� ெப@சி� ஒ� 

45கி%கார� ,ற*ைட ேபா*+� V5கினா�. அவ� தைலமா*.� ஒ� ெப�. 

அவ�� V%க�. 

 

ஒ� ேபாXQ �ய��வி� ேசைலைய அவிP�தா". ஜா%ெக*ைட% கிழி�தா". பிற, 

அவைன உ�3� பா"�&, “K... இ&%,�தா� இ>வள: அம"%களமா...” 

பாவாைடைய% கீேழ ெகா�+ வ/தா". ெம�ல% க�ைண� திற/தா". அவ�%,� 

ெபா*ைடக எ�ப. இ�%,� எ�3 பா"%க ஒ� ஆைச. ஆனா�, அவ� ஜ*. 

ேபா*.�/தா�. அத�காகேவ, அவைன அ.�தா". ல�தி% க�பா� ,�திவி*டா". 


*.ைய� பி.�& இD�& 
*.%, 
*. த*.வி*டா". அவ� வ� 

ெபா3%காம� அலறியேபா&, ப<ைசய�மா, “ஏ�ெகனேவ M+ப*ட பிறவி=யா... 

அ.ப*ட உட��=யா... அ.%கC
�னா அவ�%,� ேச"�& எ�ன 
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அ.15ைகயா” எ�3 ம�வினா-. ம�றா.னா-. ,�பி*டா-. ,�பி*ட கர5கைள 

எ+%காமேல நி�றா-. 

 

ேபாXஸா" அ/த< சவாைல, ஏ�3%ெகா�டா"க-. ஒ�வ" ேதாைள� பி.�& 

அவைள உ*கார ைவ�தா". இ�ெனா��த" 
*.%கா�க- வைர%,� அவ- 

�டைவைய ம.�&வி*டா". பிற, இர�+ கா�கைள ெந�%கி ைவ�&%ெகா�+, 

கா� பாத5கைள வைள�&� பி.�&%ெகா�டா".  �த.%கார", அ/த% கா�களி� 

அ/த� த.ைய ைவ�& உ�*.னா". நில�ைத ஏ"%கல�ைப உDவ& மாதிாியான 

உ�*ட�, உDத நில�தி��/& வ�வ& ேபா�ற கசி:. நீ" ெகா�ட ம�. ர�த� 

உ�ட சைத. பிராணைன பி+5,� வ�. 

 

“எ�மா... எ�மா... 
"ேக மாதா... இவ9வ F*ல1� ஒ� ெபா*ைட விழ! ஐேயா, எ� 

க�C ேபா<ேச! ஐேயா எ� கா& ேபா<ேச...!” 

 

அ/த இர: 
Dவ&�, ப<ைசய�மா வ� ெபா3%க 
.யாம� அலறினா-. �ய��, 

அ%காைவ� ப�றி அவ"க- ெசா�ன ெசா� ெபா3%க 
.யாம�, 
ட5கி% 

கிட/தா�. காவ4%, இ�/த ேபாXஸா�� அ.�த கைள�பி� V5கிவி*டா"க-. 

அ/த, இ�வ�� மா+க- க*ட�ப*ட&ேபா�, �வாி� உ-ள இ��� 

வைளய5களி�, வில5ேகா+ ேச"�& க*ட�ப*. �/தா"க-. அ/த வில5ேகா 

�ய��:%,� தைலயைண... நா=< ச5கி�... ஆனா� நா=க- ,ைல%கலா�. 

இவ"க- ,ைல�தா�, அவ"க- க.�பா"கேளா... ப<ைசய�மா, 
ன5,வைத%8ட, 

ெம&வா= 
ன5கினா-. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    26262626    

 

ம3நா-, காைல ஒ�ப& மணி. 

 

இ�Qெப%ட", ர:�+%,� �ற�பட� தயாரானா", ஜீ�பி� ஒய"ெலQ க�வி 

க�திய&. அவ" ேமைஜயி� ெபா��த�ப*ட ைம%,� யா" யாாிடேமா 

ேபசி%ெகா�.�/த&. சில" &�பா%கிகைள &ைட�&% ெகா�.�/தா"க-. 

ேபாXQ சி�திர,�தனான ைர*ட" ேகQ க*+கைள அ+%கி% ெகா�.�/தா". 



29 

 

 

இ�Qெப%ட", ஒ� ஓரமா= ஒ+5கி நி�ற ,�வ%காைவ ஓர�க*.� பா"�தப.ேய 

“எQ...” எ�3 இD�தா". 

 

இர�+ கா�Qடபி-க-, ச[*ேடா+, இ� வாிைசகைள% ெகா�+ வ/தா"க-. 

மகளி" அணி ஒ� ப%க�. ஆ�க- அணி ம3ப%க�. இத�,- ஒ��த", 

�ய��ைவ1�, ப<ைசய�மாைவ1� வில5ேகா+ ெகா�+ வ/& ம�தியி� 

நி3�தினா". பாதி ேப�ைடய 
க5க- F5கி இ�/தன. இைமக- ெப��&% 

க�கைள மைற�தன. ,�வ%காைவ� த*+� த+மாறி� பாதி� பா"ைவயா� 

அைடயாள� க�ட ப<ைசய�மா, கதறினா-. கதறிய வாயி� ஒ� ல�தி� த*+. 

க�சி�. 

 

இ�Qெப%ட", மகளி" அணிைய ரசைனேயா+ அ9�பி ைவ�தா". ஆ�க- 

அணியி� ஒேர ஒ�வைர ம*+� நி3�திவி*+, ம�றவ"கைள ெவளிேய 

அ9�பினா". அவ"க- ேபான&� ைகவில5ேகா+ நி�ற ப<ைசய�மாைவ 

உ�3�பா"�&, ‘பாட�’ நட�தினா". 

 

“ஒ� ேப"ல இ�னி%, மா�றமி�ல... ப<ைசய�மாதா�... அேதா நி%கா� பா�... 

பி<�மணி... அவ� ெகா+�த கா� கிேலா க@சாைவ காேல^ ப%கமா ெகா�+ 

ேபாக� ேபாேன... அ&%காக அவ�கி*ட 
/W3  பா1� அ*வா�ஸா 

வா5கி*ேட... அ&%,-ள... நா9� அ/த% கா�Qடபி�� க@சா ைக மா3னேபா& 

ெவ+%,�9 பி.<சி*ேடா�... ந�லா ஞாபக� வ<�%க. ேகா"*ல ெசா�4�ேபா& 

மா�றி< ெசா��டாேத, அ��ற� ல�தி பி@�+�.” 

 

ப<ைசய�மா, �ல�ப�ேபானேபா&, ,�வ%கா சிறி& ைதாிய�ப*+, இ�Qெப%ட" 


�னா� வ/தா-. அவைர% ,னி/& ,�பி*டா-. ேசவலாசன� ேபா*ட 


"ேகமாதாைவ எ�ப.% ,�பி+வாேளா, அ�ப. அ/த� &�பா%கி மனிதைர% 

,�பி*டா-. ,�பி+� ைக1மாக% ெக@சினா-. 

 

“ஸா"... ஸா"... நீ5க 8�பி*ட ,ர4%ெக�லா� வாறவ5க நா5க.. .,.ைச%,, நீ5க 

ஆ- ெசா�� அ9�பினாேல ேபா&�. ேநர ேகா"*+%, வ/& ெச=யாத ,�ற�ைத 
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ெச=ததா1�, ெசா�ேறா�... ைக% கா�ேலேய அபராத
� க*டேறா�. இ/த ஒ� 

தடைவ ம*+� இ/த ப<ைசய�மா ெச=த ,�ற�ைத ேகா"*ல ெசா�45க சா"... 

ெபா= ேகQ ேவ�டா� ஸா"...” 

 

“ஏ= ,�வ%கா... கி�டலா ப�ேற... ஒ�ன மாதிாி ெபா*ைட5க விப<சார� 

ெச=1றதா ேகா"*ல வழ%,� ேபா*டா�, ஜ*^ சிாி�பா"... என%ேக சிாி�� வ��... 

அ��ற� ெகா@சநாளா ஒ�ன காணைல... ஏ�?” 

 

“8வாக� ேகாயி4%,� ேபாயி�/ேத� சா". அ��ற� ேகா"*ல நா5க ெச=1ற 

ெதாழிைலேய ெசா�னா எ�ன சா"? அ�ப.யாவ& ஜ*ஜு%, க� திற%க*+�... 

ச"%கா�%, ��தி வர*+ேம...” 

 

“,�வ%கா... நீ ஒவரா� ேபாேற... மா;�காாிேய<��9 வி*+ ைவ%ேக�.” 

 

“அ/த� பாச�&லதா� சா" நா� ேப�ேற�. ேவற இ�Qெப%டரா இ�/தா�, 

ேபசமா*ேட� சா". தய:ெச=& ேக�5க சா"... எ5கள மாதிாி� ெபா*ைடகைள... 

யா�� F*+ ேவைல%,< ேச"%க ம3%கா5க. சி�லைற வியாபார� ெச=தா�, 

ெபா3%கி� பச5க கி�ட� ப�றா5க... எ5க�%,� வயி3 இ�%ேக சா". 

அதனாலதான சா" ேவற வழியி�லாம� இ/த� ெபாழ�� ெச=1ேறா� சா"... 

நா5க��, ந�ல ,+�ப5க-ல இ�/& நாசமாகி வ/தவ5கதா5க சா"... அேதா அ& 

8ட எ�ஜினியாி5 காேல^ல ப.<�& சா". அரசா5க� ஊன
�றவ5க�%, உதவி 

ெச=1&... ெப�க�%, எ�லா� ெச=1&. ஆனா�, ெப�ணா:� ஆகாம�, 

ஆணா:� ேபாகாம� அ/தர�&ல நி�கிற எ5க�%, எ�ன சா" ெச=1&... இவள 

வி*++5க சா". இ�லா*டா� நிச வழ%, ேபா+5க சா"...” 

 

“ஒன%காக எ�ன ேவC
�னா4� ெச=ேவ�. ஆனா�, இவள விட�ேபாறதா= 

இ�ல...” 

 

“ெபா3%கி� பய�க எ5கைள க�திய% கா*. பண� பறி%கா5க�9 ஒ5ககி*ட 

எ�தைனேயா தடைவ எDதி% ெகா+�ேதா�. எDதி% ெகா+�தைத�தா� கிழி<�� 
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ேபா*.5க. இைதயாவ& ேக�5க சா". ப5களா விப<சார�&%,�, ப�ளி% 

விப<சார�&%,� எ�ன சா" வி�தியாச�... எ5கள ம*+� ஏ� சா" இ/த� 

பா+ப+�&றீ5க! ேபாXQ உற:� பைனமர�& நிழ4� ஒ�C�9 ெசா�ற& 

சாியா�ேபா<ேச சா"!” 

 

“இ/தா=யா ேடவி*... இவள1� உ-ள த-�... ஏ�டா ெபா*ட� பயேல. எ�லா� 

ெபா*ைடக�� ெசா�ற&மாதிாி நா9� ஒ�ைன ,�வ%கா�9 மாியாைதயா= 

ேப�ேற�... ‘அ=ேயா பாவ
�9’ பா"�தா� அதிக�பிரச5கி�தனமா ெச=1ேற. 

இ/தா�பா ேடவி*!” 

 

எ5கி�/ேதா ஓ.வ/த கா�Qடபி- ேடவி*, இ�Qெப%ட�%, 
த�� ச[*ைட 

அ.�பதா, அ�ல& ,�வ%காைவ அ.�பதா எ�3 ேயாசி�தா". ஆனா4�, 

ச[*ைடவிட, அ.�பதி� ஒ� ச/ேதாஷ� கிைட%,� எ�பதா� ,�வ%காவி� 

பிடறியி� ஒ�3 ேபா*டா". இ�Qெப%ட" அத�,ேம� அ.%காம� த+�& 

வி*டா". பிற, ெவ*ெடா�3 &�ெடா�றா= ேபசினா". 

 

“நீ தைலகீழ நி�னா4� க@சா க@சாதா�. கட�&ன& ப<ைசய�மாதா�...” 

 

,�வ%கா, விர%தி1ட9�, ெவ3ைம1ட9� ேக*டா-. 

 

“அபராத� எ>வள: சா" ேபா+வா5க...” 

 

“அ�ப.% ேக�. ��திசா�. ஐW3  பா=%,% ,ைறயா&... இ�லாவி*டா�, ஒ� 

மாத�.” 

 

,�வ%கா, ப<ைசய�ம"ைவ� பா"�தா-. அதி� பாதி% ,�ற�பா"ைவ. ப<ைசய�மா 

�ல�பினா-. 

 

“ஒ� ேப<ைச% ேக*காத& த���தா5கா... .ர5 ெப*.%,-ள ேப�ப" ம.��%,% 

கீேழ இ�W3  பா இ�%,&. ாி]ா மணி, ப�திரமா வ<�%க< ெசா��% 
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ெகா+�த&. 
"ேகமாதா பட�&%,� பி�னாேல கYட�ப*+ வா5,ன கா� ப:9 

த5க ேமாதிர� வ<சி�%ேக�. அ=ேயா... கட:ேள. எ� மவ�%காக பா%ேக�. 

இ�லாவி*டா�, அபராத� க*டாம�, ெஜயி4%ேக ேபாேவ�! மகேள... எ� 

மகேள... கவைல�படாேத எ� மகேள.” 

 

ப<ைசய�மா, �ய��ைவ ெந�5க� ேபானேபா&, அவ� Fறா�பா= சிறி& விலகி% 

ெகா�டா�. இ�Qெப%ட" உ<சாி�த ேடவி* எ�ற வா"�ைத அவைன சி�"%க 

ைவ�த&. ‘ேடவி*... எ� நிலைமைய� பா"தீ5களா ேடவி*! அ�ைற%, எ�ைன% 

கா�பா�3ன& மாதிாி இ�ைன%,� கா�பா�3F5களா ேடவி*! இ/த� 

ப<ைசய�மாவால நா� ப+ற பா*ைட� பா�5க ேடவி*. பாவ� அவ��தா� எ�ன 

ெச=வா- ேடவி*...’ 

 

,�வ%கா, இ�ெப%டாிட� ந�வா"�ைத ேக*+ வி*+� ேபாக ேவ�+� 

எ�ப&ேபா� கா�கைள� ேத=�&� ேத=�& நி�றா-. அவேரா, எைத1� 

ப.%காம� ைகெயD�&% ைகெயD�தா= ேபா*+% ெகா�.�/தா". உடேன 

,�வ%கா, ப<ைசய�மாைவ� பா"�& ‘ேகா"*+%, வாேற�’9 ,ர� எD�பாமேல 

அ/த வா"�ைதகைள மன&%,- ெசா��, அத�, ஏ�ப உத+கைள ஆட வி*டா-. 

பிற,, ெம-ள ெம-ள நக"/தா-. இத�,-, சகல ேபாXQ ச�பிரதாய5கைள1� 

உண"/த ஒ� ேபாXQகார" ப<ைசய�மாவி� வில5,� K*ைட� திற/தா". 

�ய��வி� வில5,� திற%க�ப*ட&. இ�Qெப%ட", 
க�ைத� தி��பாமேல 

ஆைணயி*டா". 

 

“ப<ைசய�மாவ ம*+� ேவ�ல ஏ�&. சி�ன� ெபா*ைடய� ப�றி அ��ற� 

ேயாசி%கலா�. பி�னாலெகா�+ ேபா= நி3�&.” 

 

ஒ� ைகயி�, இ� வில5,கைள ைவ�&% ெகா�.�/த கா�Qடபி- ஒ�வ", 

இ�ெனா� ைகயா�, �ய��வி� ைகைய� பி.�& இD�தா". ப<ைசய�மா 

இ�Qெப%டைர காைல� ெதா*+% ,�பி*டா-. ,�பி*ட ைகேயா+ நிமி"/தா-. 

 

“நா� ெபறாம� ெப�ற பி-ைள சா". எ�ேனாட அ9�பி ைவ15க சா": அவ�%,� 

ேச"�& அபராத� க*+ேற� சா"...” 
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“என%,� ெதாி1�... எ�ன ெச=ய9�
�9. இனிேம� அ/த� ெபா*ைடைய நீ 

பா"%க 
.யா&...” 

 

ப<ைசய�மா, சிறி& திைக�& நி�றா-. அவ" ெசா�னத� ெபா�- �ாி/& அதி"/& 

ேபானா-. மீ�+� ஒேர ஒ� ெசா��� ெசா�ல ேவ�.ய அ�தைனைய1� ஏ�றி 

ைவ�&< ெசா�னா-. “சா"... சா"... சா"... சா"...” 

 

இ�Qெப%ட", இ�ேபா& ப<ைசய�மாைவ� தி��பி� பா"�தா". 

 

“அ/த சி�ன ெபா*ைடைய வ<�. நீ ெபாழ�ப நட�தC�. நா� அ&%, ஆமா� 

ேபாடCமா... இவன எ�ப.% கவனி%கC�9 எ5க�%,� ெதாி1�... ஏ�பா! 

நீ5க�� ெபா*ைட5களா இவன ேவ�ல ஏ�&5கேள�பா!” 

 

�ய��ைவ ஒ� கா�Qடபி- பி�னா4�, ப<ைசய�மாைவ இர�+ ேப" 


�னா4� இD�&% ெகா�+ ேபானா"க-. ப<ைசய�மா, தி��பி� தி��பி 

க�தினா-. ‘எ�ன ெச=யCேமா ெச=15கடா’ எ�3 ெசா�வ& ேபா� விர%தி� 

பா"ைவ ேபா*ட �ய��ைவ� பா"�& ஒ�பாாி ைவ�தா-. 

 

“நா� ஒ�ன ெபாழ��%, அ9�ப மா*ேட� மவேள. இவ5க ஒ�ன எ5க அ9�பி 

வ<சா4� எ5கி*ட ஓ. வ/&+ மவேள... இவ5க எ�ன பா+ ப+�&னா4� அ&%, 

ம�/& ேபாட நா� இ�%ேக�.... நீ வார& வைர%,� நா� உ�ண:� மா*ேட� 

ஒற5க:� மா*ேட�... ஒ�ன ேபாXQ வைர%,� ெகா�+ வ/&*ேடேன 

மவேள...” 

 

ப<ைசய�மாைவ, ேபாXQகார"க- மீ�+� அ.%க� ேபானா"க-. அவேளா 

வாயி4� வயி�றி4� தைலயி4� அ.�&%ெகா�+ கா�கைள� தைரயி� V%கி� 

V%கி� ேபா*+%ெகா�+� அ�ேலாக�ேலால� ப*டதா�, அ/த� 

ேபாXQகார"க�%, அவளிட�, அ.%க இட� கிைட%கவி�ைல. அ/த ஏமா�ற�ைத 

அவைள இD�பதி� ஒ� ேவகமா%கி, ேவ9%,- ஏ�ற, ெவளிேய ெகா�+ 

ேபானா"க-. 
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----------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    27272727    

 

�ய��, ஆ� எ�ேறா, ெப�ெண�ேறா த�ைன அைடயாள� காணாம4� 

அைடயாள�ப+�தி% ெகா-ளாம4�, ஏேதா ஒ� ‘பிறவி’ எ�ப& ேபா� நி�றா�. 

 

இ�Qெப%ட", அவ� உடலைன�ைத1�, ேத.� பா"�தா". ஜ*.ேயா+ 

ம*+மி�/தா4�, அ/த� பா"ைவ தா5கமா*டா& �ய��, தன& ைககைள எ+�& 

,3%ேக ேபா*+% ெகா�டா�. அவைன அ.��த�காக எD/தி�%க� ேபானவ", 

அவ� 
க� மா:ேபா� ,ைழ/தி��பைத1�, க�க-, பா"ைவ%,� த5க�%,� 

ச�ப/த� இ�ைல எ�ப& ேபால:� இ��பைத� பா"�&வி*+, சிறி& இற5கினா", 

இர5கினா". ஆனா4� ,ர�� எ/த% ,ைழைவ1� கா*டாம� அத*.னா". 

 

“ஒ� நாைள%, எ>வள:டா ச�பாதி%கிேற. எ�தன ேப�கி*டடா...” 

 

�ய��, இ� ைககைள1� விாி�&% கா*.னா�. 

 

“நீ ஏேதா எ�ஜினியாி5 காேலஜில ப.�ததா ெபாிய ெபா*ைட ெசா�னா�. எ/த% 

காேலஜுடா... ெசா�றியா. 
&,� ேதாைல உாி%கCமா?” 

 

�ய�� ேபச� ேபாவதி�ைல எ�பதா= நி�றா�. 

 

“ேபாXQ எ&%, இ�%,&�9 ெநன<சடா... ஒ�ன மாதிாி ெபா*ட5கைள 

இYட�&%, விட 
.1மா? ெசா�றியா... இ�ல 
*.%, 
*. வா5கCமா...” 

 

�ய��, மா"பி� ,3%கா=% கிட/த ைககைள எ+�&% கீேழ ேபா*+, 
*.கைள 

இ+��� ப%கமாக மைற�&%ெகா�டா�. 

 

“ெபா3%கி� பயேல. மாியாைதயா ேக%கிற&%, பதி� ெசா�4. இ�ல. ஒ� 8ட  
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இ�%கிற ெபா*ட� பய4வ எ�லாைர1�, இ5ேக 8*.வ/& 
*.%, 
*.  

த*+ேவா�. ஒ� அ�மாவா... ப<ைசய�மா. அ/த� பயல த*+ற த*+ல அவ- 

தானா< ெசா��+வா-. அ��ற� ஒ�ன பிைழ�� நட�த இ5க அ9�பி 

ைவ<சி�%கறதா ,�ற� சா*., ஒ�பைன1�, ஒ�மாைவ1� ஊ"ல�/&, இ5ேக, 

வில5, K*. இD�&*+ வ�ேவா�. ேபாXQ�னா ேல� இ�லடா. கிராம�&� 

பய� மாதிாி ெதாி1&. உ-ளத< ெசா�4.” 

 

�ய�� அDதா�. பலமாக அ�ல, ெம&வாக. 

 

“ெசா�ேற�. எ5க அ�மாவ வி*++F5களா... அ�ேபா ேவ9ல ஏ3னா5கேள...” 

 

“அவளா ஒ5க அ�மா...” 

 

“அ�ப.�9 அவ5கதா� ெசா�றா5க. அவ5கள வி*++F5களா!” 

 

“எ5க�%, அைதவிட ேவற ேவைல இ�%,டா. ெசா�4.” 

 

“ஊ� ந�லா�ப*.. ம&ைர%,�, &ர�&%,.%,� ம�தியில... அ�பா ேப� 

பி-ைளயா" எ�ஜினியாி5 காேல^ல ப.<ேச�! ேசல க*.%க ஆைச வ/த&. அ/த 

ஆைச எ5க அ%கா க�யாண�ைத1� அ.<�*+ ேபாயி.<�.” 

 

�ய��, அ/த இ�Qெப%டைரேய ஒ� ஆ3
க� பா�.யாக, நிைன�த&ேபா� 

அDதா�. அD& அD&, ெசா�னைதேய தி��ப� தி��ப< ெசா�னா�. அவ9%,, 

தா� இ�ப. ஆகிவி*ேடா� எ�பைதவிட, அ%கா- க�யாண� நி�3ேபானேத 

ெபாிதா=� ெதாி/தைத� �ாி/&ெகா�ட இ�Qெப%ட", சிறி& சி3ைம�ப*டா". 

“நா9� இ�%ேக�... என%,� ஒ� சிQட". அவைள1� ஒ� கிாிமினலாேவ 

பா"%ேக�.” 

 

இ�Qெப%ட" இ�ேபா& மனித% ,ர�� ேபசினா". 
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“இ/தா�பா. இவன எ&:� ெச=யாதீ5க. இவ9%, எ5க ஊ"�ப%க�... இவ� 

ஏாியா ேபாX�%, இ�ப"ேமஷ� ெகா+�&+5க... இவன அவ5க;ல� இவ� 

F*ல ஒ�பைட%கC�. அ/த� ெபா*ட� பய�வள இவன� பா"%க விடாதீ5க. 

ஏதாவ& வா5கி% ெகா+5க. அ5ேக ேபா= உ*கா�டா...” 

 

�ய��, தாேன த�ைன% ைக& ெச=&ெகா�+ ேபாவ& ேபா� ேபானா�. பி� 

ப%கமாக� ேபானா�. எவேரா ஒ��த" ம�.யி� வ/தா". ேபா�ேஸா... 

கிாிமினேலா... அவ9%,�, தன%,�, E1� ப�9� வா5கிவர< ெசா�னா". 

இத�காகேவ ஓர5க*.யி�/த லா%க�பி��/& ஒ�வைர ப�& நிமிட�தி�, ‘ேதநீ" 

ஜாமீனி�’ வி+வி�தா". 

 

அ/த% காவ� நிைலய�தி� ெகா�ைல��ற�தி� ேபாட�ப*ட ெப@சி� உ*கா"/& 

ப�ைன% க.�& ேதநீைர உறி@சிவி*+, �ய�� அ/த ெப@சிேலேய 
ட5கினா�. 

அ5,மி5,மா=, ேபாXQ நடமா*ட�. ஒ� ெப*சீ* வ/த&. ‘இ�Qெப%டாி� 

அ�ைட ஊ"%கார9%,, இ&8ட< ெச=யாவி*டா� எ�ப.... அேநகமா 

ெசா/த%காரனா இ�%கC�... இ�Qெப%ட", ெகளரவ�&%காக மைற%கா�...’ 

 

�ய��, திEெர�3 ‘எ%கா’ எ�3 ெசா��, Fறி*+ எD/தா�. V%க� கைல/&, 

&%க� வ/த&. அ/த அ%காவிட� த�ைன அைழ�&� ேபாகிறா"க- எ�பதி� ஒ� 

ச/ேதாஷ�. ஆனா4� அ/த ச/ேதாஷ�ைத அ+�த நிமிட�தி� ஒ� ச/ேதக� 

&ர�திய&. ‘எ&%,� ேபாகC�? இனிேம� அ%கா:%, நட%க�ேபாற 

க�யாண�ைத த+%கவா... எ� காதைல% ெக+�தி*.ேய�9 த5க<சிகி*ட தி*+ 

வா5கவா... அ�மாவ, ஒ� பாவ
� அறியாத எ� அ�மாவ பைழயப.1� தி*டவா? 

இ&�லா� ெகட%க*+�. 
கவாிேயாட பண� அ9�பி ெவ<ேச�... ;@சியி� 

அ.�த& மாதிாி தி��பி அ9�பி*டா5க. அ& எ� F+�ல... நா� இ�9� 

அ%கா:%, த�பி, ெப�தவ5க�%, பி-ைள. ஆனா� த�பி%, அ%கா இ�ல. 

பி-ைள%, ெப�தவ5க�� இ�ல... 

 

�ய��, Fறா�பா= உ*கா"/தா�. மா*ேட�, பா"%க மா*ேட�; ேபானா�தாேன 

பா"%க. அ�ேபா... 
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�ய��, அ5,மி5,மா= ேநா*டமி*டா�. பி� ப%க
�, கிழ%,� ப%க
� சி�ன<  

�வ"க-தா�. ஒேர தாவி� ,தி�& விடலா�. த�பி�தாக ேவ�+�. இ�ைலயானா�, 

F*+%,% ெகா�+ ேபாக�ப*+, அ/த Fேட ஒ� லா%க�பா,�. இவ� 

பிர<ைனேய, அ/த F*+%, ஒ� த�டைனயா,�. 

 

�ய��, கிழ%,� ப%க �வ" அ�ேக ேபானா�. எ%கி� பா"�தா�. சாி�படா&. ஏேதா 

ஒ� க�ெபனி... பைழயப.1� பி.ப*+, 
�ப%க� வழியா= இ/த� 

பி�ப%க�தி�,% ெகா�+வ/& வி+வா"க-. அவ�, அ/த< �வைர� பி.�தப.ேய 

பி�ப%கமா= வ/தா�. எ*.� பா"�தா�. ,.ைச� ப,தி. இத�,� அ/த� 

ப,தி%,� இைடேய ஏக�ப*ட மாியாைத� தனமான இைடெவளி. 

 

அ/த< �வாி� ைக ேபாட�ேபான �ய��, த�ைனேய பா"�&% ெகா�டா�. ஜ*.. 

இேதா+ ேபானா�, அவ� அ.%க. ேக-வி�ப*.�%கிறாேன, கீP�பா%க�, அ5ேக 

ேச"�&வி+வா"க-. அவ� மீ�+� இ�/த இட�தி�ேக வ/தா�. இ�ேபா& 

ேபாXQ நடமா*ட� 
�ப%க�8ட அதிகமாக இ�ைல. ேலசா= பி� கதைவ< 

சா�தினா�. கீேழ ,வியலா=% கிட/த ேசைலைய� பா"�தா�. அத� ேமேலேய பல 

K*Q தட5க-. அவ� அ/த� �டைவைய எ+�தா�. ப<ைச%கைர ேபா*ட ெவளி" 

ம@ச- �டைவ. க*டலாமா... ப*டறி: எ<சாி%க, அவ� ப,�தறி:வாதியானா�. 

அ/த< ேசைலைய அவ� இர�டாக% கிழி�தா�. ஒ�ைற இ+�பி� ��றி% 

ெகா�டா�. ஒ�ைற இ+��%,ேம� கD�&வைர ��றி உட�பி� ஒ� அ5,ல 

இைடெவளி ெதாியாம� த�ைன மைற�&% ெகா�டா�. மைற/& ெகா�டா�. 

 

ஆனா4�, அவ9%, ஒ� உ3�த�, ேபாXஸா" த�ைன இ>வள: Vர� 

ந���ேபா&, இ�ப.� ேபாகலாமா? ‘ஏ� ேபாக%8டா&. காரண� இ�லாம� 

எ�ைன எ&%காக% ெகா�+ வரC�. இ/த% காரணமி�ைமேய நா� த�பி%க ஒ� 

காரண�.’ 

 

�ய��, பி��றமா= நக"/&, அ/த< �வைர� பி.�தப.ேய காவ� நிைலய�தி� பி� 

�வ"�ப%க� வ/தா�. இர�+ ைககைள1�, ஊ�றியப. ஒ�ப%கமா= உடைல< 

சா=�&, அதி� ஏறினா�. ம3�ற� ‘காவா=<’ �வாி� ,தி�தா�. ந�லேவைள, 

யா�� பா"%கவி�ைல. கிழ%,� ப%கமாக ஓ.னா�. ஒ� 
*+< ச/& அ5கி�/&, 
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ெத�,� ப%கமா= ேபா=, ,.ைச� ப,தி%,- மைற/&. அத� ேம�,� பாைத 

வழியா= நட/&. மனித% 8*ட�தி� கைர/& அ5,மி5,மா= தி��பி� தி��பி ஓட 

ேவ�.ய ெவ*ட ெவளியி� ஓ., நட%கேவ�.ய ச/த.� ப,தியி� நட/&, நி�க 

ேவ�.ய ‘ப�லவ�’ ப,திகளி� நி�3 - 

 

�ய�� எ�ப.ேயா ெச�*ர� ரயி� நிைலய�தி�, வ/&வி*டா�. ஏேதா ஒ� 

ேபாXQ ஜீ� அவ� ப%கமாக நக"வ& ேபா�, ஒ� மாைய. .%ெக* வா5க� ேபாவ& 

ேபா� ஓ.னா�. ஒ� இ+%, க:�ட" வழியாக நட/& ம3ப%க� ேபா= ம�ெறா� 

வாச� வழியா= உ-ேள கா�தி��ேபா" 8*ட�தி� கல/& ெகா�டா�. பயண< 

ேசா"வி� ப+�தவ"க-. பயண�தி�காக� &.�பவ"க-... எ&:ேம �ாியாம� 

விழி�பவ"க-... அDகி�ற ,ழ/ைதக-, எ5,�. ஏேதா ஒ� அவல< ச�த� 

மாதிாியான ஓைச. சிறி& ேநர�தி� சில ேபாXQ ெதா�பிக-... 

 

�ய�� எD/தா�. தைலயி� 
%கா+ ேபா*+% ெகா�டா�. ம@ச- ஆைட க*.ய 

ராம�5க �வாமிக- மாதிாியான ேதா�ற�. ேபாXOடமி�/& த�பி%க, அ/த< 

ேசாியி� ேசாி%,� ேபாகேவ�+� எ�ற ஒ� சி�ன எ�ண� 8ட அவ9%, 

ஏ�படவி�ைல. அைத நிைன�பத�ேக ம3�தா�. அ/த வாச�ைத ஏேதா ஒ� ெக*ட 

கன: எ�ேற ந�பினா�. அ5ேக ேபாவைதவிட எ5ேக ேவ�+மானா4� 

ேபாகலா�. ஆனா4� அ/த� ப<ைசய�மா ேம� ஒ� ப<சாதாப�. 

 

ஏேதா ஒ� ரயி� 8<ச�*ட&. அ&, எ&வாக இ�/தா4� பரவாயி�ைல 

எ�ப&ேபா�, அைத ேநா%கி ஓ.னா�. க�C%,� ெதாி/த ேபாXQ ெதா�பிகளி� 

அவைன% க*.ய.�தவ"க�� இ��பதாக அவ9%, ஒ� அ9மான�. அவ"க�� 

த�ப%க� நக"வ&ேபா�ற எ�ண�. அவ� ஓ.னா�. அ/த ரயி� ெப*.யி� ஒ� 

பி.ைய� ப�றியேபா&, கா�க- தைரயி� உரா=/தன. உ-ேள நி�ற யாேரா 

இர�+ ேப", அவ� ைகைய� ப�றி உ-ேள இD�&� ேபா*டா"க-. பயணிகளி� 

இ�%ைக%, அ�பா4-ள எ�ைல��ற�. நா�ைக/& ேப" நி�றா"க-. 

அ�தைனேப��, வாP%ைகைய� ெதாைல�தவ"களா=, அ�ல& அத�,- 

ெதாைல/தவ"களா=� ேதா�றினா"க-. அ/த� ப%க� வ/த பயணிக- அவ"கைள 


ைற�&� பா"�தா"க-. 

---------- 
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வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    28282828    

 

ரயி�, தாலா*டா= ஓ.ய&... தடா தடாவா= ஓ.ய&. அத� ச�த�ைத� பல" 

த5களி� மேனாபாவ�தி�, ஏ�ப ஒ�யைம�&% ெகா-ளலா�, ‘ேபாேறேன... 

ேபாேறேனா' எ�ேறா, ‘அ=யாேவ... அ�மாேவ’ எ�ேறா. 

 

விஜயவாடா:%, ரயி� வ/தேபா& .%ெக* இ�Qெப%ட" தைலைய% கா*.னா". 

அ5ேக நி�ற மா9ட மீற�கைள1�, கழி:கைள1� கீேழ த-ளி வி*டா". 

�ய��வி� 
ைற வ/த&� நிமி"/& பா"�தா". ‘பாலேயாகிேயா... இ/த வயதிேலேய 

இ�ப. ஒ� ச/நியாசமா... இ�ப. ஒ� ஒளி மயமா...’ 

 

.%ெக* ேசாதக" �ய��ைவ% ைகெய+�&% ,�பி*+ வழிகா*.னா". பயணிக- 

ப%க� வ/& ஒ� இட�ைத% கா*.� பணிேவா+ நி�றா". �ய�� அ/த இட�தி� 

உ*கா"/&, அவைர� பா"%காம� அ�ப.ேய க�கைள ;.னா�. அைதேய ஒ� 

ேயாகமாக:�, இலவச� பயண�தி�, அ9மதி�த த�ைன� ப�றி�தா� அவ" 

தியானி%கிறா" எ�3� ேசாதக" நிைன�தா". �ய��, த�ெசயலா= அவைர�பா"�& 

ேலசா= சிாி�தேபா&, அைத ஆசீ"வாதமாக% ெகா�டா". மகா� தாிசன�, 

பாபவிேமாசன� ல@ச விசாரைணயி� ெவ�றி கிைட%,�. சீனிய"க�%, 


�பாகேவ �ரேமாஷ� 8ட வரலா�...! 

 

அ/த� ெப*.யி�, ஒ� தமிP
க� 8ட இ�ைல. அ�தைனேப�� இ/தி%கார"க-. 

ஏேதா, ஒ� மத<சட5கி�காக ஒ� ெப*.ையேய ச*ட�ப. ‘வைள�&’� 

ேபா*.�/தா"க-. .%ெக* ேசாதக" தி��பி� தி��பி பா"�&< ெச�ற 

�வாமிஜிைய, அவ"க�� பா"�&% ெகா�டா"க-. ெபாிதாக எ+�&% 

ெகா-ளவி�ைல; எ�றா4� சிறிதாக:� நிைன%கவி�ைல. அ>வ�ேபா&. ச�பா�தி, 

Kாிைய நீ*.னா"க-. 

 

அ/த ஜி.. ரயி�, இரைவ1� பகைல1�, உ�*. வி*+ ஓ.ய&. இர�+ 

இர:கைள1�, ஒ� பகைல1� கழி�&%க*.வி*+, ஒ�நா- 
Dவ&� ஓ=ெவ+%க� 

ேபாவ&ேபா�, காைலயிேலேய �&தி�� ரயி� நிைலய�தி� வ/& நி�ற&. 
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�ய��:%, அ/த ரயி� நி�ற&�ட நிைனவி�ைல. சில மனித"கைள% கழி�&வி*+, 

சில மனித"கைள% 8*.வி*+, அ& மீ�+� �ற�ப+� எ�3 நிைன�தா�. அவ� 

பா*+%, உ*கா"/& ெகா�டா�. எ�ப.ேயா அ/த� ெப*.யி� ெவ3ைம �ாி/&, 

கீேழ இற5கினா�. .ரா� வ�.< ச�த5க-. பிாி/தவ" 8.� ேபசிய ேப<�%க-. 

ஆயிர� தைலெகா�ட அதிசய� பிறவி ஒ�3 நக"வ& ேபா�ற மனித%8*ட�. ‘%யா 

காேல... ஏம�.. எ/தா...யா...’ ேபா�ற வா"�ைதக- அ�தைன%,� ெபா&வான 

இ�ெனா� வா"�ைத... ‘அ<சா’ 

 

�ய��, தன%, ரயி�� கிைட�த மாியாைதயி� காரண காாிய5க- �ாியாம�, த� 

பா*+%, நட/தா�. 
�னா� ஒ� ச�த� ‘ம9ஷ� ேபாவானா... ஊ�%,... எ�ன 

த�ேவா�9தா� பா%கா5கேள தவிர, எ�ன ேவC�9 ேக*கைல. நீ5க ஒ�C. 

அ& ஒ5கேளாட பா"ைவ. என%, இ/த ரயி�ேலேய இ5கேய நி�9 தி��ப 

ஊ�%,� ேபாகலா�9 ஒ� ஆைச வ�&.’ 

 

�ய��, அ/த ரயிைல ேதவV&வனாக:�, அ�ர உ�வாக:� அ9மானி�த அ/த 

ஆC%,�, ெப�C%,�, இைணயாக நட/& இ����ப.கைள ஏறி, அவ"க- 

ப%கமாகேவ நட/தா�. ;�3 நா*க�%,� பிற, 
த� தடைவயா=� தமிைழ% 

ேக*ட& மகிP<சியாக இ�ைலெய�றா4�, &%க< �ைமைய% ,ைற�த&. அவ"க- 

ெமளனமாக நட/தேபாெத�லா�, இவ� ேப�5க-, ேப�5க- எ�3 

தன%,-ேளேய ெசா��% ெகா�டா�. ஆகாய� பால�தி� அவ"க- ப%கேம 

நட/&, அவ"க- ப%கேம இற5கினா�. இத�,- அவ"க- ைகயி4-ள 

M*ேகQகைள1�. ஒ� சி�ன �ைமைய1� பறி%க�ேபான ஆ*ேடா �ேரா%க"கைள 

தமிழி� தி*.வி*+, “ஆSQ கா" ஆயகா... ஆSQ கா" வ��” எ�3 ஒ� ெபா=ைய 

ஆைசயாக< ெசா��வி*+, ஆ*ேடா%க- வாிைசயாக நி3�த�ப*.�/த இட�தி�, 

வ/தா"க-. ��றி4� தமிP இ�லா ஓைச. ஒ�3� �ாியாத அ<சா%க-... அ/த 

அ/நிய% 8*ட�தி� �ய��வி�, அ/த� த�பதிய" த�ைன� ெப�றவ"க- 

ேபாலேவ ேதா�றிய&. பிற" ேப�� 
�� ேபசி� பழ%க� படாதவ�, அவ"க- 


�னா� ேபா= நி�றா�. ஏேதா ஒ� தமிP� பாச�... தனி�&� ேபா=விடவி�ைல 

எ�ற ஆ3த� அவ"களிட� 
க� 8�பி% ேக*டா�. 
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“சா" நீ5க தமிழா...” 

 

“ஆமா... அ&%ெக�னயா இ�ேபா...” 

 

�ய��வி�,, அ�பா ேபா*ட M+ நிைன:%, வ/த&. அ�ண� ெகா+�த அ., 

ெந@�%,- தா�டவமா.ய&. ஆனா4�, அவ"க- அ.�&வி*+ அைண�பவ"க-. 

இவ"கேளா, அத�,ேம� அவனிட� 
க� ெகா+%க ம3�&, ேபாXQ 

க�காணி�ேபா+ ஆ*ேடா, டா%Oகளி� ஏ3� பயணிக- வாிைசயி� 
�ேனா%கி 

நக�� மனித ;.க-. 

 

�ய��, ெவ3ைமேயா+ ரயி� நிைலய�தி�, ெவளிேய வ/தா�. ��3��ற� அ�3� 

ேபான& ேபா� பா"�தா�. இ&ேவதா� தன%,< ��ற� எ�ப& ேபால:� 

எ�ணினா�. ஆ5கா5ேக தமிP ேபசி% ெகா�ேட நட/தவ"களி� அ�ேக நட/& 

பா"�தா�. ஒ� த-� வ�.யி� மிளகா=� ெபா. Vவிய ெவ-ளாி%கா=கைள 

க>வியப.ேய தமிைழ வ.க*.� ேபசியவ"கைள� பா"�தா�. S.ைக� ேப<சாக 

‘ைட� எ�ன சா"’ எ�3 ேக*+� பா"�தா�. பா"%க�ப*ட தமிP 
க5க- எ�லா� 

இ/தி மயமாயின. இவ9%,� பாரா
கமாயின. 

 

�ய�� இ�ேபா& தமிP ேவ3, தமிழ� ேவ3 எ�ப&ேபா� நி�றவ"கைள 

ெந+மரமா=% க�தி அ5,மி5,மா=� பா"�தா�. சிறி& ெதாைலவி�, ஆகாய� 

பால�தி� இர�+ ேஜா. பQக-. எதி�� �தி�மான வாகன5க-. அத�,% கீேழ 

பி�வா5கிய இட�தி� ஆாிய சமா^ ேரா+ எ�ற இ/தி� ேபா"+கைள< �ம/த 

....சி. பQக-. நம& ப�லவனி� சகா%க-. �ய�� அ/த� ேபா"ைட� 

ெபா3�தவைர ஒ� த�,றி. ஆனா4� அ/த பQ வ/& தி��பி நி�ற&. அத�,-, 

ஆ+மா+க- 8ட அ�ப. ஏறா&. .�� மனித"க- ெப�டா*.ைய% 8ட கீேழ 

த-ளி�ேபா*+ வி*+ ப. ஏ3வ& ேபா��/த&. இ/த பQO�, எதி"��ற� 

நா�, இ�%ைகக- ெகா�ட ைச%கி- ாி]ா மாதிாியான ‘ய/திர ப*ப*’க-. இைவ 

ேபா*ட 8<ச�க-. தி��பி�பா"�தா�, ேமாடா%கைடக-. ேசாபா ெச* ேபா*ட 

ேதநீ"% கைடக-. பா=ல�%,� பதிலாக Qட> அ+�பி� அ>வ�ேபா& ைக�பி. 

உ-ள ஒ� ஈய� பா�திர�தி� பாைல1� ெவ/நீைர1� ெகா*.� தயாாி%க�ப+� 

திE" உYண பான5க-. ந+�ெத�விேலேய M*ேகா* ேபா*.�/தவ"க- 8ட, 

அ5ேகேய ஒளி: மைற: இ�லாம� ெவ/த 
*ைடகைள� தி�3 
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ெகா�.�/தா"க-. ப�ேவ3 வித ச�த5க-. ய/திர< ச�த�. ஒ� ம/திர< ச�த�. 

ஓ+� ச�த�. இ�
� ச�த�. ேப<ேச இ�லாத ெப�@ச�த�. ஆக ெமா�த�தி� அ/த� 

ப,தி ெமாழியி�றி� ேபசி%ெகா�.�/த&. 

 

�ய��:%, இல%,� �ாியவி�ைல. அ/த அ�மா ெசா�ன&ேபா�, மீ�+� அேத 

ரயிைல� பி.�& ஊ�%,� ேபாகலாமா எ�3 ஒ� சி�ன< சி/தைன. மனதி�,- 

ேபா*ட அ/த விைத, மரமா= மா3
�ேப, அவ� அைத 
ைளயிேலேய 

கி-ளிவி*டா�. இ�ப�& ஐ/&  பா=%,� ெபறாதவ� அவ�. 

 

�ய��வி� க�க- மீ�+� ெபா5கின. கD�தி�,- ஏேதா ஒ�3 உ-பி. 

ேபா*ட& ேபா�ற ெநாி<ச�. க��பா= ஏேதா ஒ�3 உ��+ திர�+, அவ� 

உட� 
Dவைத1� ஆ%கிரமி�ப& ேபா�ற த-ளாைம, அ%காைவ� ப�றிய 

சி/தைன. ‘எ%கா... எ%கா... நா� இ�%,மிட� ஒன%,� ெதாி1மா அ%கா. நா� 

தவி%,� தவி�� ஒன%,� ெதாி1மா%கா. நீ அ5கி�/& எ�ைன1�, நா� 

இ5கி�/& ஒ�ைன1�, ஒளி ேவக�தி� - விநா.%, ஒ� ல*ச�& இ�ப�ைதயாயிர� 

ைம� ேவக�தி� பா"�பதா= நிைன%ேக� அ%கா. உ� ைக நீ�+ நீ�+, நீள நீள 

அ&ேவ அழகாகி இ5கி�/தப.ேய, எ� தைலைய% ேகாதி% ெகா+�பதா= 

தவி%ேக� அ%கா. நா9� எ� தைலைய... கா�கைள நக"�தாமேல ெகா%,ேபா� 

நீ*., நீ*., ஆகாய மி�ேகாடா= ஆகி ஆகி, ஒ� ம.யி� 
க� ைவ%ேக� அ%கா. 


கமறியா மனிதர%கா. ஒ>ெவா�வ�� இ5ேக அ/நியமா=� ப+�ேபா&, நீ 

ெந�5கி ெந�5கி வாேற%கா. அ%கா. ஒ�ைன� பா"�ேபேனா மா*ேடேனா. 

பா"�ேப�9 வாழவா... பா"%கமா*ேட�9 சாகவா...’ 

 

�ய�� ெபா5கி� ெபா5கி% ,
3வைத ��3
�3� நி�பவ"க- பா"�ப& 

ேபா��/த&. ஆனா4�, அவைன ேவ.%ைகயாக� பா"%கவி�ைல. இெத�லா� 

சகஜ� எ�ப& மாதிாியான பா"ைவ. 

 

�ய�� ெம-ள நக"/தா�. அ/த ஆகாய� பால�தி� அ.வார Fதியி� நட/தா�. 

பா"ைவய�ற நட��. பாத� ம*+ேம இய5,� பயண�. கா�க- 
� ஏக ஏக, 

நிைன:க- பி�ேனா%கி� ேபாயின. அ�பா:%,� தைல%,னி:. அ%கா:%, 

நிராைச... அ�மா:%, மய%க�... த5ைக%,� தாP�தி... அ�ண9%, மானப5க�, 
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இைவ அ�தைன1� என%,, ஒ*+ ெமா�தமா= என%,... நட/தா� எ�ன... 

நி�றா� எ�ன... 

----------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    29292929    

 

�ய��வி� கா�க-, அவைன< �ம/தப.ேய கேரா�பா% ப,தி%, வ/தன. சாி:< 

சாைலயி� அவைன< சா=�திD�த கா�க-, ஒ� ர:�டானா� ப%க� நி�க 

ைவ�தன. ��3
�3� ��தம�ற தமிP� ேப<�%க-. ��றம�ற ,ர�க-. அவ� 

கா�க- தைரைய� ேத=�&� ேத=�&, அவைன நக"�தின. இ�ப.ேய நட/தா� 

எ3�� ஊர, இ���� ேத1� எ�ப&ேபா�, நி�க%8ட Kமியி� இட� கிைட%கா& 

எ�ப& மாதிாியான ேத=�� நைட... அவ�, அ^ம�கா� சாைலைய ெந�5கினா�. 

தைரயி� ,விய� ,வியலா= இ�ப%க
� கிட/த த*+ 
*+< சாமா�க-. 

விைளயா*+% க�விக-. கா=கறிக-. இனி��� ப�ட5க-. �வ"களி� பிாி/தா+� 

�டைவ விாி��க-. இைடயிைடேய நட%,� பா*+%க-. இவ�றி� எைத1� அவ� 

க�க- எதி"ெகா-ள ம3�தன. பிரப@ச ச5கம�தி�, அைன�ைத1� ��றைவ%,� 

ெபளதிக விதி ஒ�றி�, ம*+ேம உ*ப*டவ�ேபா� நட/தா�. அ/த< சாைலைய� 

தா�.. ராமா9ஜ� ெமQைஸ% கட/&, அத�,ேம� அதிக< ச/த.யி�லாத அ/த< 

சாைலயி� �ய�� சி�த� ேபா%, சிவ� ேபா%கா= நட/தேபா& - 

 

“ேஹ=... இத" ஆ>...” 

 

�ய�� நி�றப.ேய தி��பினா�. 

 

ஒ� F*+%,- இ�/& ெவளி�ப*ட 8*+%,ர�. ப<ைசய�மா. ,�வ%கா 

மாதிாியான ேதாரைணக-. அேத சமய� வாளி�பான 
க5க-. 

 

அவ� தன& உ�ைமயான ெசா/த5கைள% க�ட&ேபா�, ஓ.�ேபா= - அ/த 
- 

மல"க�%, ம�தியி�, மகர/த� த�டா= நி�றா�. 

 

அ/த F*.�,- ஆட� பாடலா=% ,தி�தவ"க- எ�லா�� ெவளிேய ஓ.வ/& 

அவைன< ��றி வ*டமா=< MP/& ெகா�டா"க-. ெமா�த� ஐ/& ேப". ஒ�3 

அச� காளி மாதிாியான ேதா�ற�... வ@சக� இ�லாம� வள"/த உட��... ம5கலான 
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ெவ-ைள... கD�ேதா+ ேச"�& ெதா5க� ேபாட�ப*ட ேடால%. இ�ெனா�றி� 

ைகயி� ����தாரா... ச&ரமான ப.ம� ெப*.யி� ப*ட�கைள அD�தி அD�தி, 

அத� ;ல� ெம��ய க�பிகைள ேம� க�பிேம� த*டவி*ட ,-ளமான உ�வ�... 

;�றாவ& அச� அழ,மய�... உத*+< சாய�தா� அதிக�. ேமாவா= நீள�தி�கான 

பி�ெகா�ைட... ெத45,< சாைட... ம�ெறா�3, க�னட வாைட... ஒ� க�ைண< 

��., ம3க�ைண< சீ�.வி*+� பா"%,� ,3��� பா"ைவ. நா*+% க*ைட 

உட��... உ�%, வ*ட% க�பி% க�க-... ம�ெறா�3, ந�ம ஊாி� அ/த% கால�& 

‘ஒட%,’ மாதிாியான ஒ��... 

 

�ய�� கி*ட�த*ட ,*.<சாமியா" ேபா� ம�றவ"க�%,� ப*டா4�, 

அவ"க�%, அ�ல& அவ-க�%,, அவ9%,-ேள ஒ� ‘,*.’ இ�%,� 

அைடயாள� ெதாி/த&. ஆ�%, ஆ-, அவ� ைகைய1� காைல1� ெதா*டா"க-. 

எதி"பாராத இனிய வி�/தாளி வ/தா� எ�ப.% ,&க��ேபாேமா... அ�ப.... 

அவ-க- ேடால%ைக� த*.வி*+, ���� தாராைவ ஒ�ெயD�பி, அவைன< 

��றி< ��றிேய ஆ.னா"க-. ேடால%காாி ேக*டா-. அ/த% ேக-வி%, பதி4� 

ெசா��% ெகா�டா-. ‘நீ யா�... ஒன%, நா5க இ�%ேகா�. பிக" ம� கேரா...’ 

 

அவ�, �ாியாம� 
ழி�தேபா&, ெமாழி ஒ� 
%கிய விஷய� இ�ைல எ�ப& ேபா� 

ேடால%காாி, அவ� 
&ைக1� ேடால% மாதிாிேய த*.னா-. 

 

இத�,-, எ�ேலா�� �ய��ைவ இ+�பி4� ேதாளி4� ைக ேபா*டப., அவைன, 

எ/த F*.��/& ெவளி�ப*டா"கேளா அ5ேக 8*.� ேபானா"க-. அவ9%,�, 

அவ"கைள� பா"%க� பா"%க, அவ"களி� வா=களி� &-ளி, தன& கா&களி� 

விD/த வா"�ைதகளி� ‘இன�’ க�டா�. ேதைன% ெகா+�& மகர/த� Vைள 

வா5,வத�, மல"/த மல"ேபா�, வா= விாி�தா�. அவ"க- அ�ேக நி�பதிேலேய 

ஒ� ஆன/த�. ப*ட பாெட�லா� பழ5கைதயான& ேபா�ற இர*.�� ச/ேதாஷ�... 

 

அ/த ‘_ �ெச*’.� 
தலாவ& அைறயி� ம�தியி� இர�+ ெவ-ைள% 

க�பிக�%, இைடேய இைண%க�ப*ட ப<ைச% க�பி%,% கீேழ ஒ� ெதா*.�... K 

ெம�ைத ேபா�ற ெவ�ெவ* ெம�ைத. ஒ� நா�, மாத% ,ழ/ைத ஒ�3 ம�லா/& 

கிட/த&. ‘அவ-க-’ இ�லாம� அழ�ேபான அ/த% ,ழ/ைத, இ�ேபா& 
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அவ"கைள� பா"�&வி*+, ெபா%ைகவா=< சிாி�ைப< சி/திய&. ைககைள ேலசா=� 

V%க� ேபான&. அ/த� ெதா*.� அ�ேக ஒ� ேமாடாவி� இ�/த இ�ப�&நா�, 

வய&� ெப�, அ/த% 8*ட�தி� �திதா= நி�ற �ய��ைவ� �&ேநா%கா= 

ேநா%கினா-. பிற,, கீேழ ,னி/& ,ழ/ைதயி� வாேயார�ைத 
/தாைனயா� 

&ைட�தா-. அ�ேபா& 
�ப& வய&%கார� பா�* சிலா%ேகா+, இர�டாவ& 

அைறயி��/& ெவளிேய வ/தா�. அ&வைர ,ழ/ைதைய� பா"�&% ைகைய 

அ5,மி5,� ஆ*. ேவ.%ைக ெச=த அ/த ஐவ�� இய5க� &வ5கினா"க-. 

 

காளிய%கா மாதிாியானவ- ேடால%ைக, இர�+ ைககளா� வ�.வி*டா-. 

தடவிவி*டா-. அ��ற� த*ேடா த*ெட�3 த*.னா-. தி��பி வ/& ெதா*.�� 

வயி�ேறா+ ேச"�& 
&ைக� V%கிய ,ழ/ைதயி� 
�னா�, ேடால%ைக 

ெகா�+ேபா= ஒ� சி�ன� த*+� த*.வி*+, மீ�+� அைத ெவளிேய 

ெகா�+வ/& ெநா3%கி� த-ளினா-. உடேன அ�தைனேப�� ப�பரமா=< 

�ழ�றா"க-. இைச% க�விக- இ�லாத ;வ", ைககைள� தாள லய�ேதா+ 

த*.னா"க-. ேடால%காாி, வாைய� திற/& ெதாைகயறா பா.யேபா&, ��மா 

இ�/த&க- அ��ற� அவ- எ&ைக ேமாைனேயா+ பா.யேபா&, &-ளி &-ளி% 

,தி�தா"க-. அதனா�, அவ"களி� தைலகளி��/&� K%க- தைரயி� &-ளின. 

அவ- ேவக ேவகமா=� பாட, ம�றவ"க- அணி� அணிலா=� தாவினா"க-. 

உடேன ேடால%கி� ெடா% எ�ற ச�த�&ட� பா*ைட ெமா*ைடயா= 
.�& 

காளிய%கா ;<� வி*டேபா&, அவ-க- கா�க�� அ�ப.ேய ஒ�<சா=�& 

நி�றன. மைழ வி*ட& ேபா�ற Mழ�. கா� நிமிட�தி�, ஒ� ெப�@ச�த�. அ��ற� 

ெம*+< ச�த�, ேம+� ப-ள
மான ராக�. உைட:� ,ைட:மான ,ர�. உட�ைப% 

,4%கி ஒ� ,தி. உ<ச%,ர� நி�,�ேபா& ஒ� 
க நிமி":. இைதய+�& ெம*ட< 

சி*டான பாட�. உடேன 
�னா� ஒ� &-ள�. பி�னா� ஒ� தாவ�. ஒ��தி 

�ய��ைவ1�, அ5,மி5,மா= ஆ*. வி*டா-. இைடைய இைடயா� 

இ.�&வி*டா-. மீ�+� ஒ� பா*+. ‘ஷாதி கியா .ச�ப"ேம. ப<சா ைபதா,வா! 

ெச�ட�ப"ேம, ,வா ப<ேசேகா சா" மகிேன.” அவ"க- பா.%ெகா�ேட 

ேபானா"க-. 

 

பி-ைள%காாி .��%,� �&�! இ/திைய இ@சி தி�ற&மாதிாி ேக*பவ-. அ/த� 

பாட4%, அ"�த� �ாியவி�ைல. ஆனா4�, கணவ� சிாி�ததி� அவ�� சிாி�தா-. 
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V"த"ஷனி� ேவைல பா"%,� கணவனி� பா�* ைபைய� பி.�திD�&, அ/த� 

பா*+%, அ"�த� ேக*டா-. அவ9�, அ/த த"ச9%ேக உ-ள இல%கண�ப. 

ெகா@ச� ைக வாிைசைய1� கல%கவி*+, ெமாழி ெபய"�தா�. 

 

“ெச=தாேள க�யாண� .ச�பாி�... 

ெப�றாேள பி-ைள ெச�ட�பாி�... 

வ/தேத பி-ைள%, நா4 மாச�... 

வள�ேத இவ- வயி�றி� ஒ� மாச� 

ேபாவாேளா மா*டாேளா அ�மா F+. 

‘ேபா%கிாி’ அ�மா:%,� ;Cமாச�.” 

 

அவ� கி*ட�த*ட ராக� ேபா*ேட பா.னா�. அ/த ஐவ�� ேலசா= உட�ைப% 

,4%கி, லயி�&� ேபானா"க-. பி-ைள%காாி கணவைன% க�,�தி� பா"�தா-. 

கிராம�& ம@சைள, .�� ப:ட" இ�9� &ர�தவி�ைல. வாயி� �டைவ%,- ஒ� 

வ.வழ,... அவனிட� ெச�ல
� சிC5க4மா=% ேக*டா-. 

 

“அ.�பாவி5க... இ/த மாதிாி பா*டா பா+றா-க-. ந�லேவைள என%, இ�9� 

இ/தி வரல�பா! என%, ஒ� மாச�9 எ�ப.% க�டா�5க! எ�லா� ஒ5களால!” 

 

“ஒ5க அ�பாவாவ& ��மா இ�/தி�%கலாேம...” 

 

“ஏ95க... எ5க�மா உ�டாயி�%க&� இ&க�%, எ�ப.� ெதாி1�?” 

 

“எ�ப.ேயா ெதாி@�%கி+றா5க... V%கணா5 ,�வி%8+ மாதிாி ஒ� ஆ<சாியமான 

விஷய�.” 

 

“சாி... சாி... அவ5கள ேபாக< ெசா�45க! தைல%, ஐ�ப& ைபசா Fத� இர�டைர 

 பா ெகா+�&+5க. ஒேர 8�&. தைர ேத@சி+�.” 

 

அ/த ஐவ��, த�பதிய" ேப�வைதேய உ�னி�பா=% ேக*டா"க-. எ&:�  
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�ாியாததா�, ெதா*.� பி-ைளைய� பா"�& ‘அழ,’ கா*.னா"க-. இத�,- 

அவ�, அவ"க- எ�லா� பண�ைத1� பா"�& விட% 8டாேத எ�பத�காக, ேவ3 

�றமா=� தி��பி ெப�*+%,% கீேழ ஜி�ைப� திற/&, ஒ� க�ைத ேநா*ைட உ�வி, 

அதி� ஒ� ஐ/&  பா= ேநா*ைட எ+�&, பாடகியிட� ெகா+�தா�. அவ- 

உத*ைட� பி&%கி, எ�ேலாாிட
� அ/த ேநா*ைட நீ*. இள%காரமா=< சிாி�தா-. 

அைத� பறி�&%ெகா�ேட ஒ� அழ, 
க� ெபா=%ேகாப� ேபா*+� ேபசினா-. 

“&� &மாேர பகேல ப<ேச ேக�ேய கி�னா  ேப ேதேத ேகா... %யா &மாரா க/தா� 

கா கீம� யஹி ைஹ...” ெமாத� ,ழ/ைத ெபற/தி�%,... இ>வள:தா� ெகா+%ேக. 

இ&தா� அேதாட விைலயா? 

 

அேதா+, அவ- விடவி�ைல. ெபா=%ேகாப� ேபா*+, அ/த  பாைய% ைக
க�பி� 

பி.�&, அவ� ஜி� ைப%,- திணி�&, ஒ� த*+� த*.னா-. அவ� ‘ஏ... ஏ’ எ�3 

ெநளி/தேபா&, இ�ெனா�3 அவ� ச*ைட� ைப%,- ைகைய வி*+� பண�ைத� 

ேத+கிற சா%கி� அவ� மா"ைப வ�.வி*ட&. 

 

அவ�, ‘சீ<சி’ எ�3 அ5ேக1� இ5ேக1மா= ெநளி/& 
க�ைத, ேவ�+ெம�ேற 

நாணி% ேகாணி ைவ�தி�/தவளி� ேதாளி� த�ெசயலா=� தைலைய� ேபா*டா�. 

ஒ��தி அவ� கD�ைத வ�.வி*டேபா&, நிச� ெப�டா*.யான பி-ைள%காாி 

‘எ�ன இ&. ெசாகமா இ�%,ேதா’ எ�3 எாி/தா-. இத�,-, இர�+ேப" அவ� 

இர�+ ைப%,-�� ைகைய வி*டா"க-. ஒ� ைக, ைக%,*ைடேயா+�, 

இ�ெனா� ைக ஒ� ெப�ணி� �ைக�பட�ேதா+� ெவளி�ப*டன. F*+%காாி 

அDைக% ,ர�� க�தினா-. 

 

“எ�ைன எ� F*ல ெகா�+ ேபா= வி*++5க. அ�பேவ ஊ"� ஒ5கள�ப�தி ஒ� 

மாதிாி< ெசா�னா5க...” 

 

“நா� ‘ஒ�மாதிாி’ ��ஷ� இ�ல. ஒ� ‘மாதிாி’ ��ஷ�. இ/த ேபா*ேடா ஒ� 

‘டால�ேடாட’ பட�. ந�லா பா�... அச� கிழவி. அ3வ& வய�, எ�ன �ேலா<சனா, 

இவ�க 
�ன வ<ச...” 
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�ேலா<சனா, அ/த� பட�ைத உ�3� பா"�தா-. ,மாி மாதிாி ேம%க� ெச=த  

கிழவிதா�. இத�,-, ெதா*.4%,- ைகைய வி*+ இர�+ேப" ,ழ/ைதைய� 

V%கி%ெகா�+ ெவளிேயறினா"க-. அைத� பா"�த �ய��:%, அ�ண� 

,ழ/ைதைய அேத பிராய�தி� பா"�த நிைன��; ெவளிேய ேபா= அ/த% 

,ழ/ைதைய ைவ�தி�/த ஒ��%காாியடமி�/&, அைத வா5கி%ெகா�டா�. 

உ-ேள, தா=%காாியிட� ெகா+%க� ேபானா�. உடேன அ/த இ�வ�� ெதாழி� 

ரகசிய� ெதாியாதவைன% காைத� பி.�& ெச�லமாக 
3%கிவி*+, ,ழ/ைதைய� 

பலவ/தமாக வா5கி% ெகா�டா"க-. �ேலா<சனா, வாச4%, வ/& க�தினா-. 

 

“அ=ேயா... எ� ,ழ/ைத. ஏ5க, ஒ5கைள�தா�. எ>வள: பண� ெகா+�தாவ& 

,ழ/ைதைய வா5,5க! இ>வள: ச�பள� வா5கி*+. அ@�  பா ெகா+�தா� 

எ�ப.? அ/த ரா*சசி எ�ன ெசா�றா-?” 

 

“ஒன%, ெமாத� தடைவயா ,ழ/ைத பிற/தி�%கா�.” 

 

“ஒ5க�%, ஒ�C� ெதாியாத& மாதிாி< ெசா�றீ5க.” 

 

“அவ- ெசா�றத< ெசா�ேற�. நா� ெவ3� மீ.ய�தா�.” 

 

“நா� ெப�தா இவ�%, எ�னவா�... சாி. ெசா�45க... ஒ5க மக� அவைள� 

பா"�&< சிாி%கா� பா�5க... அ�ப� ��திதா� அவ9%,� இ�%,�. இ�9� 

எ�னேமா ெசா�றா-. எ�னவா�...” 

 

“அ&:� ஆ� ,ழ/ைதயா�... W3  பா=%,% ,ைறயாம� ெகா+%கCமா�.” 

 

“அ=ேயா... ,ழ/ைதைய� V%கி*+� ேபாறா- பா�5க! அ+�த ,ழ/ைத%,% 

கவனி%கிறதா< ெசா�� ஒ� ஐ�ப&  பா ெகா+5க. சாியான க@ச� நீ5க!” 

 

அவ�, ஐ�ப&  பா= ேநா*ைட எ+�&%ெகா�+ அ/த ஒ��%காாியி� ப%க� 

ேபானா�. அைத% ெகா+�&வி*+ ,ழ/ைதைய% ேக*டா�. உடேன கிைட�த&. 
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F*+%,- வ/&, �ேலா<சனாவிட� ,ழ/ைதைய% ெகா+�தேபா&, �ேலா<சனா 

அவ"கைள� பா"�&� தமிழி� ெவ��& வா5கினா-. “த.<சி5களா... 

த*+%ெக*ட&களா... எ<சி%கைல எற�பாளிகளா... எ� ,ழ/ைதய இனிேம 

ெதா+5க பா"%கலா�...” உடேன அவ- ேகாப�ைத� �ாி/& ெகா�ட ேடால%காாி, 

படபட�பா= இ/தியி� ெபாாி/& த-ளினா-. அைத% கணவ� மைனவி%, தமிழி� 

பாிமாறினா�. 

 

“நா5க�� ம9ஷி5கதா�... எ5க�%,� ,ழ/ைதைய எ�ப. எ+%கC�9 

ெதாி1�. Kன,*.ைய% க>:ற& மாதிாிதா� பி.<ேசா�. ,ழ/ைத%, ஒ� ஜ*. 

ேபா+... பா� வராம� இ�%க மா�திைர சா�பிடாேத! தா=�பா4 தா=�பா4தா�! 

�*.�பா4 எ5கள மாதிாி... பிரேயாசன�படா&. ேபாயி*+ வாேறா�. அ+�த 

பி-ைள%, இ�W3  பா=. அ&%,-ள விைலவாசி ;C மட5கா ஆயி+ேம. 

வயி�&� பி-ளய அபா"ஷ� ெச=யாேத! ��ஷைன அ9சாி<�� ேபா! அ<சா ஆ�மி, 

ந�ல ய5ெம�.” 

 

“ஒ5க வா"�ைதேய ஒ5கள கா*.% ெகா+�தி*+ பா�5க! இ/த ஆ*க�%, 

இெத�லா� ெதாி1மா எ�ன?” 

 

“ெநசமாேவ கைடசி வாிதா� எ�9&. மீதி அவேள ெசா�ன&.” 

 

“ஏேதா இ�9� ேக%கறா�5க... பண� ேபாத�யா?” 

 

“எ5ேக ேவைல�9 ேக%கா5க...” 

 

இ�ேபா&, �ேலா<சனாேவ பி-ைளைய மா"ேபா+ ேச"�&% ,4%கியப.ேய 

‘V"த"ஷ�, ெட�விஷ�’ எ�3 ெப�ைமயா=< ெசா�னா-. 

 

தைலகளி� ைககைள ைவ�& சலா� ேபா*+ ெவளிேயற� ேபான அ/த ஐவ��, 

அ/த அைறைய ெந�5கி வ/& அவைன< ��றி ெந�%கினா"க-. ேடால% 

,ரெலD�பிய&. ����தாரா நாதெமD�பிய&. ெகா4�%கா�க- தாளமி*டன. 

பாடகி ஜா%ெக*+%,- திணி�த ஐ�ப&  பா= ேநா*ைட எ+�& அவ� ைப%,- 
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திணி�&வி*+, “பா=சா�... ஹேம ..வி.ேம. தி காேதா. ச�தி5 ேத... ேஹ5ேக இQ 

ப<சா^  பியாேகா அ*வா�Q... ேம... ேலேலாஜி.” 

 

�ேலா<சனா, கணவைன% ,ழ�ப�ேதா+ பா"�தேபா& அவ� விள%கினா�. 

 

“ெட�விஷ�ல இவ5க 
க�ைத எ�ப.யாவ& கா*.டCமா�. இ/த  பாய 

ல@சமா வ<�%கCமா�. இ�9� எ>வள: பண� ேக*டா4� த�வா5களா�!” 

 

“உ5க ெட�விஷைன ந�லா ெதாி@� வ<சி�%,&5கேள. சாி சாி�9 

தைலயா*+றீ5கேள. ஒ5களால, ெகா+�த வா%ைக% கா�பா�த 
.1மா? அ��ற� 

இ&5க�%,, ‘எ�லா�’ ெதாி1�9 ெசா�னி5க... நீ5க ெட�விஷ�ல இ�%கற& 

ெதாியைல.” 

 

“எ�லா
�னா, நீ1� நா9� எ�ப.% ெகா@�ேவா�9 விஷுவலா8ட ெதாி1மா 

எ�ன... பைழய ஆ� இ�.யா ேர.ேயா:ல இ�%கிறதா ெநைன< சி�%கலா�.” 

 

இ�ேபா&, �ேலா<சனாேவ அவ"களிட� தமிழி� ேபசி, அத�, ஏ�ப ைசைக 

ெச=தா-. 

 

“இவ� நா� கிழி<ச ேகா*ைட� தா�ட மா*டா�... எ�ப.யாவ& ஒ5க 
க�ைத 

..வி.யில கா*ட ைவ%ேக�... ேடா�* ஒ"ாி... நானா<�, ஏ5க, அ/த ஐ�ப& 

 பாைய அ�ப.ேய வ<�%,5க... ெசா�னா ெபா3%கமா*E5கேள... 

ெவைளயா*+%,< ெசா�னா அ�ப.ேய வ<�%கி*E5கேள.” 

 

அவ"க�%,� �ாி/த&. தைலகைள� தைரத*+� ப. சலா� ேபா*+வி*+ அவ� 

தி��பி% ெகா+�த ஐ�ப&  பாைய வா5கி%ெகா�+, தி��ப� ேபானா"க-. 

�ேலா<சனா, ��ஷனி� ைக%க.கார�ைத� பி.�தப.ேய க�க- ெசா�க% 

ேக*டா-. 

 

“ஏ5க இ/த ப<ைச 45கி%கார� ைபய�. எ� த�பி மாதிாிேய அச��ல இ�%கா�  
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பா�5க. யா� ெப�த பி-ைளேயா... ஒ�ேவைள தமிPநாடா இ�%,ேமா...” 

 

“த�பி ஒ� ேப� எ�ன�பா...” 

 

�ய�� இர�+ ைககைள1� விாி�&% கா*.னா�. அவ"க�� அவைன� 

தமிPநா*.� சாய� ெகா�ட Sஹா"%கார� எ�ப&ேபா� நிைன�&வி*டா"க-. 

�ய�� ெப�மினா�. ‘நா� ெக*ட ேக*+%, ேப<� ஒ� ேகடா...’ 

 

அ/த ஐவ�� அவைன� பி.�& இD�தா"க-. அவ9%, அ/த �ேலா<சனா 

F*.ேலேய இ�%க ேவ�+� எ�ப& மாதிாி ஒ� ஆைச! அவசர�ப*+ ைசைக 

ெச=&வி*ேடாேம எ�3 வ��த�. இத�,ேம� ேபசினா�, அசி5க� எ�3 

�யமாியாைத�தன�. அவ"க- இD�த இD��%, அவ� நட/தா�. அவ"க- 

அவைன< ��றி% 8�தாடாத ,ைறயாக% 8*.� ேபானா"க-. ஒ��தி, அவ� 

தைல� Vசிைய� த*.வி*டா-. இ�ெனா��தி ‘சா�பி*.யா’ எ�ப& ேபா�, 

வாயி� ைக ைவ�&% ேக*டா-. அவ9%,� ஒ� ெத��. அேத சமய� இவ-க�� 

எ�ன ெச=வா"கேளா எ�ற அ<ச�. ெச�ைன< ச�பவ� தி��பிவி+ேமா எ�ற 

பய�. 

 

எதி"�திைசயி��/& இர�+ ‘ேசைல க*.க-’ வ/தா"க-. சமவய&. ஒ��தி, 

க��ப�ற - சிவ�ப�ற ெபா&நிற�. ஒ��. இ�ெனா��தி த.<சி. �ய��ைவ< ��றி 

நி�றவ"களிட�, இ/தியி� ஏேதேதா ேபசி% ெகா�.�/தா"க-. அ/த ஏாியாவி� 

எவேனா ஒ��த� விப�தி� இற/&*டானா�. ஒ��த9%, ஆSQல சQெப�டா�. 

அழேவ�.ய இட�தி�, அழ�ேபாக ேவ�+மா�. அத�காக ஒேரய.யா= 

அழேவ�.ய&� இ�ைல எ�ப& ேபால:� ேபசினா-. ஒ� ப@சாபி%, �&% கா" 

வ/தி�%கிறதா�... விட�படாதா�... 

 

அ/த இர�+ ெப�க��, அ�3 தா5க- க�+ பி.�த வா"+ நட��கைள மா�றி 

மா�றி விள%கி% ெகா�.�/தா"க-. திEெர�3 ஒ��%காாி, �ய��வி� ேதாளி� 

ைக ேபா*டா-. பாடகி நீ�மா விவர� ெசா�னேபா& த.�தவ- �ய��விட� 

ேக*டா-. 

 

“நீ தமிழா...” 
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�ய��, ெவ3மேன தைலயா*டவி�ைல. ஆமா� எ�3 ஒ>ெவா� எD�ைத1� 

தனி�ப+�தி1� ஒ�3ப+�தி1� பதிலளி�&, அவைள ெந�5கிய.�தா�. அவ- 

அவைன இ+�ேபா+ ேச"�& அைண�&% ெகா�டா-. பிற, அவ� ேமாவாைய 

நிமி"�தியப., ஆன/தமா=% 8வினா-. 

 

“எ�பா. என%, மக- ெகட<சி*டா-. இனி% கவைலேய இ�ல...” 

 

அவ- �ய�� ேதாளி� ைகைய அD�தமாக� ேபா*டேபா&, ஒ��%காாி அ/த% 

ைகைய எ+�&% கீேழ ேபா*டா-. இ�வ�� மைலயாள�தி4�, தமிழி4� 

ேமாதி%ெகா�டா"க-. 

 

“நீ அ�ேல ெர�+ ம%கேள... த�& எ+�த&...” 

 

“ெர�+ 
�ைடக�� ெம*ரா� ,�ப�&%, பைழயப. ஓ.*டா-கேள.” 

 

“நீ ெதா*ட& ஏ&� சாியா>�யா... ந�ட 
கராசி அ>வன எ�ன... ஞா�... 

இ>ேள... த�ெத+%கண.” 

 

இத�,- தைல�பா*+%காாியான நீ�மா, ேடால%ைக ஒ� த*+� த*., ஒ��தி 

ைகைய எ+�& இ�ெனா��தி வாயி4� இ�ெனா��தி ைகைய எ+�& அ+�தவ- 

வாயி4� ைவ�& அைட�தா-. �ய�� ,ழ�பி� ேபா= நி�றா�. அவ9%, 

எவ�%,� மகளாக ஆைசயி�ைல. ப*ட& ேபா&�... 

 

அ+�த எ*+ ேப��, ஒ� ச/ைத� தா�., திற/த ெவளி ைமதான�ைத% கட/& 

;�3 மா.% க*.ட% ,விய�கைள ேநா%கி� ேபானா"க-. சி�ன< சி�ன 

அைறக-தா�. அரசா5க% ,.யி���க-. அ�ைன இ/திரா, இ/த� பிறவிக�%,�, 

அ5ேக இட� ஒ&%கியி�/தா". அவ�%,, இவ"களிட� இ�/த அ�ைப� ேபா�, 

இ�9� ஈர� உலராத �வ"க-. 
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அ/த மா.% க*.ட5க�%, ஒ� ஓரமாக தனி�தி�/த ஒ� சி�ன F+. அ/த 

F*+%, ெவளிேய ஒ� ஆலமர�. அைத< ��றி ஒ� வ*ட< �வ". அத� 

அ.வார�தி4� ேகாழியாசன� ெகா�ட 
"ேகமாதா. ஒ� ட�பா நிைறய விKதி, 

இ�ெனா�றி� ,5,ம�. 

 

அ/த ஆலமர�த.யி� இ�/தவைள, இவ"க- எ�ேலா�� பயப%திேயா+ 

பா"�தா"க-. அவ"களி� ,� அ� க5காேதவி... ஐ�ப& வயதி�%,�. பி�ப%க 
. 

;�3 சைடகளாக� ெதா5கின. அாிசி� ப�க-. ஊசிைய ைவ�& அ5,மி5,மா=% 

,�திய& மாதிாியான 
க�. ப:� மாதிாிமான நிற�. 

 

பாடகி நீ�மா, �ய�� கிைட�த விவர�ைத விள%கினா-. அ/த இ�வ�� 

ெசா�லாேத எ�3 அவைள ஜாைடமாைடயாக இ.�தா4�, அவ- இவ"க�%,- 

நட/& ெகா�ேட நட/த ‘�Fகார’ விவகார�ைத1� விள%கினா-. 

 

க5காேதவி �ய��ைவ� த�ப%க� வரவைழ�தா-. விKதியி*+, ,5,ம� 

ைவ�தா-. இ/தியி� ‘நதி கட4%, எ�ப. வரCேமா அ�ப. வ/தி*ேட... 

கவைல�படாேத. இனிேம� உ� வாP:� தாP:� எ5கேளா+’ எ�றா-. அைத 

அ/த இர�+ ேப�� தமிழி4� மைலயாள�தி4� ேபா*. ேபா*+ விள%கினா"க-. 

 

க5காேதவி, தீ"மானமாக< ெசா�னா-. 

 

“ெமாத�ல இைத, ‘இவளா%கC�’... 
D� ெப�ணா%கC�... அ/த< ெசல:%, 

யா" ெமாத�ல பண� ெகா+%கா5கேளா, அ�ேபா& யா�%, மக-9 

ேயாசி%கலா�.” 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    30303030    

 

�ய��, த�பிற�ைப� தாேன க�டவ�ேபா� - இ/த� பிறவியிேலேய நி"வாண� 

ெப�றவ�ேபா� ெதளிவைட/தா�. 

 

இ/த ஒ� மாத கால�தி� அவ"களி� ெபய"கைள< ெசா�4மளவி�,� ஓ*ைட  
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உைடச� இ/தியி� ேப�� அளவி�,� 
�ேனறி வி*டா�. நீ�மா... நசிமா... 

மா%கிெர*. ல*�மி... ப,<சா"ேதவி... ,@ச�மா... 

 

அ&, �மாரான அைற. நா�, க*.�க-. கயி�3% க*.�க-. ஆனா4� அவ�3%, 

ேமேல ெம�ைத. ,ளி" கால�தி� ;.%ெகா-வத�,� பய�ப+�த�ப+� ரசா= 

ெம�ைத. இ&வைர ஒ�.%க*.�� ,.�தன� ெச=த �ய��:%,�, ஒ� ெசா/த% 

க*.� கிைட�த&. 

 

ஒ��%காாியான மைலயாள�தா ,@ச�மா எ�ேபாேதா பிைச/& ைவ�த ச�பா�தி 

மாைவ இ�ேபா& சலைவ%க� மாதிாியான வ*ட%க��� உ�*.% 

ெகா�.�/தா-. அ+�பி� சி�ன< சி�ன� &�+களாக ெவ*ட�ப*ட உ�ைள% 

கிழ5,கைள தமிPகாாி ல*�மி ெபாாி�&% ெகா�.�/தா-. ேவக ைவ%காமேலேய 

அ�ப.ேய ெபாறி%க�ப+� அவசர ச�ஜி, இ�3 ,@ச�மாவி� சைமய� 
ைற. 

அவ�%, அவசர ச�ஜி ெச=ய� ெதாியா& எ�ற அ9மான�தி�, ல*�மி ஒ�தாைச 

ெச=தா-. பாடகி நீ�மா, தன& ப�கைள மாதிாி நீளநீளமான ெச�பக� K%கைள� 

தடவியப.ேய ேடால%ைக� &ைட�&வி*டா-. ந�மா ��றி4� கட�சி�பிகளா� 

பிேரமா%க�ப*ட 
*ைட வ.வ% க�ணா.யி� 
�னா� 
/தாைனைய 

இD�&�ேபா*+ ஒ=யாரமாக எD/தா-. இவ-தா�, அ5, அழ, மய�. இத�,- 

மா"%கெர*, நOமாவிட� ஒ� ஒய" ��ைள நீ*.னா-. நளிமா அைத 

விசால�ப+�தினா-. இர�+ ஒய"% க�பிக-. அவ�றி�, ப�� 
*ைட மாதிாி 

சி�ன< சி�ன ப��க-. ப�ேவ3 வைக வ�ண% கல��%க-... ந�மா, ஒ�ைற 

வ*டமா%கி, கD�ைத< ��றி1�, இ�ெனா�ைற1� அேத மாதிாி வ*டமா%கி 

உ<ச/தைலைய< ��றி வி�ேபால வைள�&% ெகா�டா-. மா"பக� ப-ள�தா%கி� 

இர�+ சாதா ேப*டாிகைள% ெகா�ட ஒ� ச&ர� ெப*.ைய� ெதா5க� ேபா*+ 

ஒ� வைளைவ நிமி"�திவி*டா-. உடன.யாக அவ- 
க� பிரகாசி�த&. நீலமா=, 

ம@சளா=, சிவ�பா=, ப<ைசயா=. தைல%,ேம� ேம4� கீD� ப��க- 

பளபள�தன. தைல%,ேம� வானவி� ஒளிவ*ட�. இைவ1� ேபாதா& எ�3 


க�தி� ஆ5கா5ேக ஜிகினா< சாிைககைள ஒ*.%ெகா�டா-. எ�ெகனேவ 

இைத�ேபா� சி5காாி�&% ெகா�ட மா"%கெர*ேடா+, நசிமா ‘சைதயாக’ நி�3 

ெகா�டா-. நீ�மா, எ/த ேம%க� ேபா*டா4�, ேதறாத ேகQ. அவ�%,� 

ெதாி1�. ஆைகயா� சாதாரணமாகேவ இ�/தா-. ேடால%ைக, ம*+� க�ைண< 

சிமி*.� த*.னா-. ேவ3 அைறயி��/& வ/த ப,<சா" ேதவி1�, ஜி4ஜி4 
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ெகா4�% கா�கைள� தைரயி� த*., ைக வைளய�கைள% ,4%கிவி*+, ேடால% 

ச�த�தி�, ��தி ேச"�தா-. 

 

�ய��வி�,, அவ"கைள� பா"%க� ெபாறாைமயாக இ�/த&. ந�மா அவ9%, 

‘ஆ*ட%கைலைய<’ ெசா��% ெகா+�& வி*டா-. இர�+ ;�3 இ/தி� 

பட5க�%,� 8*.� ேபா=வி*டா-. ஆனா4� இ�9� ‘Qெட�’ சாியாக 

வரவி�ைல. அ�ப.1� ஆட�ேபானா�, அ5ேக1�, ,@ச�மா ல*�மி 1�த�! 

இ�ப.�தா� ஆட ேவ�+�, அ�ப.�தா� ஆட ேவ�+� எ�3 ஆ�%, 

ஒ��தியாக அம"%கள� ப+�&கிறா"க-. �ய�� தன%,% ெகா�ைட வ/&வி*ட 

அ9மான�தி� ெபாிய ம9ஷி�தனமா=, ல*�மியி� ேசைலைய எ+%க� ேபானா�. 

நீ�மா, ேடால%ைக� த*. அவைன� தி��ப ைவ�&, தி*டவ*டமாக< 

ெசா��வி*டா-. அவ� 
D ம9ஷியா= மா3
�னா�, �டைவைய� 

ெதாட�படா&. இ�ேபா& இ�%கிற இேத பாவாைட தாவணியிேலேய இ�%க 

ேவ�+�. 

 

ச�பா�திைய, அவசர அவசரமாக< சா�பி*+வி*+ எ�ேலா�� வாச4%, ெவளிேய 

வ/தா"க-. ேச*+ F*+% க�யாண�. இவ"க- ஆட ேவ�+�. பாட ேவ�+�. 

அ*வா�ஸு� வா5கிவி*டா"க-. ���� தாரா%காாி1�, அ5ேக வந&வி*டா-. 

‘பாவாைட தாவணி’ �ய��, இ�ேபா& ச�வா" கமீQ ேபா*.�/தா�. 

ஆடமா*டா�. ஆனா� ஆ*ட� பயி�சி%, அைழ%க�ப*டா�. 

 

மாைல உ�%,ைல1� ேநர�... 

 

அ/த ‘க��யி�’ ெத�, வாிைசயி4� ேம�, வாிைசயி4� ஹ^ரா%களி� - 

அ&தா� அ�களி� ஆதி%க�. ம�ற ,.யி���க- சாதாரண மனித"களி� சகவாச% 

8+க-. இதனா�, ,ழ�ப� ஏ�ப*+, அ5ேக வ/தவ"களி� சில" அ. வா5கி% 

ெகா�+� ேபாயி�%கிறா"க-. இ�ேபா& இவ"களி� ப,தி, சராசாிகைளவிட 

அதிகமா= ஜி�ல.�த&. ஒ� ,.யி���� ப%க� ஒ� பளபள�பான கா", உ-ேள 

Lைழ/த&� ஒ�3 ஏறிய �வ+ ெதாியாமேல அ/த% காாி� க�Sரமாக� ேபா= 

உ*கா"/&, காைர� பற%க ைவ�த&. ‘இ�ெனா�3’, ேமா*டா" ைப%கி� 

ஏறிவி*ட&. சில F+க�%, 
�னா�, ைச%கி-க��, ‘ட�ளாக�’ ேபா=% 
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ெகா�.�/தன. அ/த வளாக�தி� ம�தியி� உ-ள ெபா& ம�டப�தி� ஒேர 

8�&. கவா�� பாட�க-. சிாி��� ,�மாள
மான இ� பிாிவி� லாவணி� 

பாட�க-. அைத� பா"%,� 8*ட�தி� கலகல�பான சலசல��... 

 

ஹியா... கீ�ேக... ஒ�Qேமா"... ஆலமர�த.யி� சில கா"க-... காாி� வ/தவ"க- 

8ட, கீழிற5கி ,� அ�யான க5காேதவியி� காைல� ெதா+கிறா"க-. அவ", ஒ� 

காைர, இவ"க- ப%கமா= ைகயா*ட, அ/த% கா" வ�கிற&... ஒ� ஆஜா9பா,வான 

ஜா*. அச� ேதவிலா� ேதா�ற�தி� ந+�தர� &.��... ‘�ய��... �ய�ேபா... ைஹ 

�ய�ேபா...’ 

 

�ய�� அ/த% ,.யி���� தி�ைணயி��/& கீேழ ,தி�&, அ/த ஜா* மனிதாி� 

அ�ேக ேபாகிறா�. அவ" ஒ� W3 பா= ேநா*ைட எ+�& அவ� ைப%,- 

திணி%கிறா". 
&ைக� த*.% ெகா+%கிறா". அவ� ைகைய எ+�&� தன& 

தைலேம� ேபா*+ சிறி& ேநர� ஆசீ"வாதமாக ைவ�&வி*+, நீ�மாவிட�, ஏேதா 

ேபச� ேபானா". அத�,- �ய�� அைர,ைற இ/தியி� ஆ5கில�ைத� 

&ைண%கிD�&� ேபசினா�. 

 

“கியா பிதாஜி... ஒ= ஹ�*ர*  பி ேநா*+...” 

 

அ/த� பிதாஜி, இ/தியி�, உண"<சிவச�ப*+� ேபசினா". ஒ� நிமிட�வைர, 

ேபசினா". 

 

�ய�� �ாியா& விழி�தா�. அவ9%, அைத விள%,�ப., நீ�மா, பா*+% 

,ரேலா+, ,@ச�மாவிட� ெகா@சி� ேபசினா-. உடேன ல*�மி ஒ� அத*+ 

அத*.வி*+, தமிழ<சியானா-. 

 

“நீ மைலயாள�&ல ேபசி, நா� அைதேவற எ� மக�%, தமிDல ெசா�லCேமா...!” 

 

“நீ பைரயன தமிேழாட, ஞா� பைரயன மைலயாள�... அவ�%, ந�னா= 

ம�சிேல... ஆ:�+.” 
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“வாய ;.%கி*+ ��மா இ�. ,@ச�மா... ஏ. �ய��... இ/த பிதாஜி �&சா 

ந*+%கைட அதா� Qேப" பா"*Q கைட ெதற/த�ேபா நீதான க�Kர� 

ெகாD�&ேன... இ�ேபா அ/த% கைட%, எ�ன க"ம�&%ேகா ஒ� ஏெஜ�O 

கிைட<சி�%கா�. நீ ைகராசி%காாியா�. ெமன%ெக*+ வ/தி�%கா". ஒன%, 

வ/தி�%கிற ப:ச� பா�... ஒ�ன ெபாிய ம9வியா%,ற ெசல:%, இவ�� நா9� 

ேபா*. ேபா*+ ச�பாதி%ேகா�... நீ எ�னடா�னா�, எ5களவிட ெர�+ மட5கா 

ச�பாதி%ேக. ேபசாம எ5கள த�& எ+�&%க...” 

 

�ய�� அ/த W3  பா= ேநா*ைட யாாிட� ெகா+%கலாெம�3 ேயாசி�தா�. 

தமிழி� இனமான
�, மைலயாள�தி� திராவிட ச%தி1�, அவைன இD%க.�தன. 

பிற, ேதசியவாதியாகி, நீ�மாவிட� நீ*.னா�. அவேளா, அ/த ேநா*ைட மீ�+� 

அவ� ஜா%ெக*+%,- திணி�தா-. இத�,- ஆஷா அ5ேக ஓ.வ/தா-. 

மரா�தி%காாி - &�பறிவ&தா� அவ- ேவைல. அ/த �ய��ைவ� பா"�& 
த� 

,ர� ெகா+�தவ�� இவேள. மரா�தி வாைடயி� ‘�ய�ேபா, �ய��’ எ�றா-. 

�ய�� அவைள சிேநகிதமா=� பா"�&< சிாி�தேபா&, அவ- ல*�மியிட� கா& 

வழியாக< ெசா�ல, அவ-, அைத, வா= வழியாக வி*டா-. கா&%,� வா=%,� 

இைடேய ஒ� ெமாழி மா�ற�. 

 

“நீ தி%,� ெதாியாம�, அைல@ச ெமாத� நா�ேல ஒ� மதராசி� ெபா�C 

அ&தா� - ந�ம தமிழா� F*+ல ,ழ/ைத பிற/த&%, பா+னீ5களாேம. அ/த% 

,ழ/ைத%, உட��%,< சாியி�லயா�. பிைழ%க& கYடமா�. இவ- இத ம*+� 

ெசா�ல வ/தா�9 ெநைன%காேத. இ5ேக நி�9 அ/த% க-ள� பயல� பா"%க 

இவ�%, வசதியா இ�%,&...” 

 

�ய��வி� 
க� 8�பி� ேபான&. இ�ேபா&தா� தன& 
கராசிைய நிைன�&� 

ெப�ைம�ப*டா�. ஆனா�, 
த� நாேள தா� ெதா*ட ,ழ/ைத அ&:� அ�ண� 

மக- மாதிாியான சி�ன% ,ழ/ைத%, இ�ப. ஒ� ஆப�தா? 8டா&. வர%8டா&. 

வரவிட%8டா&. 

 

பாடகி நீ�மா ப*ெட�3 ேபசினா-. 

 

“நா� ஒ� F*+ ச/ேதாஷ�ைத ம*+� ப5, ேபா*+%க ம*+� இ�ல. கYட  
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நYட�ைத1� ப5, ேபாடC�. அதனால, �ய��ேவா, ப,<சா" ேதவிேயா அ/த� 

ெபா�C F*+%,� ேபாக*+�! அ<சால+%கி...” 

 

�ய�� ப,<சா"ேதவிைய% ைகைய� பி.�& இD�தா�. அவ- ெமா%ைக 
க�ைத� 

பி.�& ஆ*.னா�. இ�வ��, ஒ�வ" ைகைய ஒ�வ" பி.�&%ெகா�+ 

ஓ.னா"க-. ேச*+ F*+% க�யாண�தி� தி�ன:�, ேச"%க:� நிைறய% 

கிைட%,�. ஆனா�, இைதெய�லா� பா"%க 
.யா&... 8டா&. 

----------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    31313131    

 

ெதா*.�� கிட/த ,ழ/ைதைய ேசாக மயமா=� பா"�&% ெகா�+ ைகைய� 

பிைச/த �ேலா<சனா, �ய��ைவ� பா"�& ஆ<சாிய�ப*டா-. பிற, அவளிட� “ஆ� 

ஹமாரா க"ேம” எ�3 அத�,ேம� இ/தியி� ேபச� ெதாியாம� விழி�தா-. 

ப,<சா"ேதவி இ/தியி4� ,ஜரா�தியி4� ஏேதா, அ/த மதராசி� ெப�C%,� 

ெதாி1� எ�ப&ேபா� ேபசினா-. இ3தியி� �ய�� ெசா/த ெமாழியி� ேப�� 

உண": இ�லாமேல ேபசினா�. 

 

“,ழ/ைத%, எ�ன%கா ெச=1&?” 

 

�ேலா<சனா அவைன அதி"/& பா"�தேபா&, அவ� ேம�ெகா�+� ெதாட"/தா�. 

 

“அ�ைற%, ஒ5ககி*ட ேவC
�9தா� தமிழில ேபசேல! ஏ�9 ேக*காதீ5க. 

நா9� ஒ� ந�ல ,+�ப�தா�. இ�ப.யாயி*ேட�. எ�னடா ப�C& 

ம�மகேன... அ�ைதகி*ேட. நீயாவ& ெசா�4டா.” 

 

அவ- க�ணி" சி/தி கைத ெசா�4� ,ர�� ெசா�னா-. 

 

“ஒ� மாசமா தி+தி���9 ெவ*+ வ�&... பி*Qஸா�. க*+�ப+�த 
.யாதா�. 

ம�/& மா�திைர ெகா+�& எ*+ வய� வைர%,� எ<சாி%ைகயா=� 
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பா"�&%கCமா�. இ�லாவி*டா�, எ& ேவC
�னா4� நட%,மா�. இவ� ேவற 

இ�னி%, ரா�திாிதா� வ�வா". ப�&நா- _"...” 

 

�ய�� ;<ேச ஒ� ெவ*டாவ&ேபா�, 
ட5கி% கிட/த ,ழ/ைதைய� பா"�&வி*+, 

அவ�%, உபேதசி�தா�. 

 

“டா%ட�5க ெகட%கா9க. எ5க அ�ண� பய4%,� இ�ப.�தா� அ.%க. 

ெவ*+ வ/தி<�. ஒ� நா*+ ைவ�திய� கQVாி மா�திைரைய ேத9ல ஒ� வார� 

ெகா+�தா". ெவ*+, ெவ�& ேவ*டாயி*+. ேபசாம�, அைத வா5கி% 

ெகா+5க%கா.” 

 

“எ5ேக கிைட%,� ெதாியாேத!” 

 

“என%,� ெதாி1�. Kசா ேரா*+ல ஒ� ஆ1"ேவத ஆQப�திாி இ�%, ஒ� ெநா.யில 

ேபாயி*+ வாேற�.” 

 

�ய�� ப,<சா"ேதவியிட� ‘&� இத" ைப*.ேய’ எ�3 ெசா��வி*+ ஒ� 

ஆ*ேடாைவ% ைக த*.% 8�பி*டா�. அ& வ/த&� ஒேர தாவ�. 

 

ப,<சா"ேதவி, அ/த% ,ழ/ைதயி� தைலைய� பி.�& 
"ேகவா� ேதவிைய அ/த 

‘அ<சா ப<சா:%காக’ தியானி�தா-. �ேலா<சனாவி� 
&ைக� த*. ‘,< ைந. ,< 

ைந’ எ�றா-. அதாவ& கவைல�ப+�ப. ஒ�3� இ�ைலயா�. 

 

இத�,-, �ய��:� தி��பி வ/&வி*டா�. ஒ� ைகயி� ேத� பா*.�. ம3 

ைகயி� ப�& மா�திைர ெபா*டல�. ஒ� மா�திைரைய% ைகயாேலேய ந�%கி 

Vளா%கி உ-ள5ைகயி� ஏ/தி ேதனி� ,ைழ�&, ஆ- கா*. விர�� ேத=�&, 

,ழ/ைதயி� வாயி� ைவ�தா�. தா=%காாி பதறியேபா&, “இ/த ம�/& ந�ல& 

ெச=1�, அ�ப. ெச=யா*டா4�, ெக*ட& ெச=யா&. ;C ேவைள%,% 

ெகா+%கா” எ�றா�. 
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“எ>வள:  பா�பா?” 

 

“ஒ5க�%, ஏ� அெத�லா�!” 

 

“
�ன� பி�ன ெதாியாத என%,...” 

 

“நீ5க என%, அ%காமாதிாி இ�%கீ5க. அ& எ5க அ�ண� ,ழ/ைத மாதிாி 

இ�%,&. அ�ப. நீ5க இ�லாவி*டா4� எ�ன, ஒ��த�%, ஒ��த" 

உதவ�படாதா? நா� வாேற�. மா�திைர அ>வள:தா� இ�/த&. 

தீ"/&ேபான&�, Qடா%,%, வ/&+�.” 

 

“ஒன%, எ/த ஊ��பா?” 

 

“ஊைர< ெசா�னா4� ேபர< ெசா�ல� படா&�9 ெசா�4வா5க! ஆனா�, நா� 

ெர�+ேம ெசா�ல�படா&! ப.<ச& காேல^, இனிேம� ஆட�ேபாற& ெத� 

டா�Q! ஏ%கா அD:ேற... ,ழ/ைத%, ஒ�9� ஆகா&%கா...” 

 

“நா� ெகாழ/ைத%காக அழல�பா. நீ1� எ� த�பி மாதிாி. ஒ� ேகால�ைத 

ெநன<சா�, ஒன%, நா� ஏதாவ& ெச=ய9� த�பி!” 

 

“அ�ப.�னா, இ/த� த5க<சி%, ஒேர ஒ� உதவி ெச=. ஒ5க ஹQெப�ட எ5க 

ஆ*கைள பட� பி.<� ..வி.யி� கா*ட< ெசா�4... அ*ரQ ேவCமா? ப,<சா"... 

..வி. க�மி5... &� அ*ரQ ேபாேலா.” 

 

ப,<சா"ேதவி 
கவாி ெசா�ல, �ேலா<சனா எDதி%ெகா�டா-. �ய�� தானி�%,� 

இட�ைத% ைகநீ*. விள%கிவி*+, �ற�ப*+வி*டா�. 

---------- 
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வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    32323232    

 

ம3நா- காைலயி�, எ�ேலா�%,� 
�னாேலேய ,ளி�&வி*+, ஆலமர�த. 

க5காேதவியி� காைல� ெதா*+% ,�பி*+, F*+%, ஓ.வர� ேபானா� �ய��. 

இ�ைறய சைமய� அவ� 
ைற. அ�ேபா& ஒ� மா�தி ஜீ� ,3%ேக நி�ற&. அத� 


�ப%க� இ�/& ,தி�தவ�, ‘இஎ�ஜி’ காமிராைவ சாிபா"�&% ெகா�.�/தா�. 

ேப<ைச1� ேபசிய உ�வ�ைத1� ஒேர சமய� பதி: ெச=1� காமிரா. அ/த% 

,Dவி� தைலவைர�ேபா� ேதா�றிய �ேலா<சனாவி� கணவ� �ய��ைவ 

அைடயாள� க�+ெகா�டா�. 

 

“ந�லேவைளயா இ�னி%, ஒ� ச5% கா�யா இ�%,&... _" இD�&*டதால, 

ாி%கா"* ெச=ய 
.யாம� ேபா<�! ஒ5க ஆ*க- டா�Q ெச=யC�. ஒ5க 

தைலவ" ேப*. ெகா+%கC�.” 

 

“ெமாத�ல எ� ம�மக�பி-ைள எ�ப. இ�%கா� - அைத< ெசா�45க.” 

 

“ேத5%\ ெதளிவா இ�%கா�. அ��ற� நீ1� ேப*. ெகா+%கC�.” 

 

“ேவ�டா�... எ5க�பா பா"�தா &.<�+வா".” 

 

“இ/த ெந* ஒ"% இ/தி ஏாியா:%,-ளதா�. ேநஷன� ெந* ஒ"% இனிேமதா� 

வரC�. அ& வைர%,� இ5க ேபாடற& அ5க ெதாியா&. சாி�பா ,யி%...” 

 

“இ�ப. தி+தி�ெப�9 வ/& நி%கீ5கேள! எ5க ஆ*கள இனிேம�தா� ேத.� 

பி.%கC�.” 

 

“நீ ேவற... உ-ள ேபா=�பா"!” 

 

�ய�� த� அைற%,- ஒ.� பா"�தா�. ஒ>ெவா�3� த�ைன, இ/தி% 

கதாநாயகியாக நிைன�&%ெகா�+ ேபாQ 
க5கேளா+ ேபா%,% கா*.ன. 
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�ய��ைவ% க*.�பி.�& 
�த� ெகா+�தன. அவசர� ப:ட"க-. ஈர� காயாத 


க5களி� ப*+, ெவ-ைள� தி*+%களா= விகாரெம+�& நி�ற&� உ�ைமதா�. 

 

�ய�� அ/த ..வி. ,Dைவ% 8*.%ெகா�+ க5காேதவியிட� ேபானா�. 

�ேலா<சனா கணவ�, அ/த ,� அ�யிட� ஒ� Qேட*ெம�* ெகா+%க< 

ெசா�னா�. அவ" நம& அரசிய�வாதிகைள� ேபால எ/தவித ஒ�திைக1� 

இ�லாம� யா" யாேரா எDதி% ெகா+�பைத� ப.%காம�, சரளமாக� ேபசினா". 

 

“அ�க- மனித ,ல�தி� ;�றாவ& பாிமாண�. SYம" மரண�தி�,% காரணமான 

சிக�. ஒ� அ�. அ"ஜுன� அ�யி� உ�வ�ேதா+ இ�%,� ேபா&தா�, 

ெகளரவ�பைடகைள த�ன/தனியா= ேதா�க.�தா�. கட:-, ஆ� வ.வாகேவா 

அ�ல& ெப� வ.வாகேவா பாரப*சமா= இ�%க 
.யா&. அ� வ.வ�தி�தா� 

இ�%க ேவ�+�. அ�க-, ந�பி%ைக%, உாியவ"க-. அ/த% கால�& அ/த��ர 

காவல"க-. ஆனா�, இ/த ஆ�க�� ெப�க��... அவ"க- ெச=1� 

அேயா%கிய� தன5க��...” 

 

“,�ஜி ேமட�... விவா� ைதேய... கா�ஸ�*ேர* ஆ� 1வ" பிரா�ள�.” 

 

க5காேதவி, இண5கினா-. இ/த< சி�ன� தட5கேலா+, ஒேர ‘ேட%கி�’ எ�லா� 


./த&. பிற, அ/த ..வி. ,D ‘ேல�* மா"%’ - ‘பேனாரமா ஷா*’ எ�ற �திய 

..வி. ம/திர5கைள உ<சாி�தப.ேய, அ5,மி5,மா= �ழ�ற&. �ய��:� ஒ� 

Qேட* ெம�* ெகா+�தா�. இ�ேபா&தா�, தன%,�தாேன ஒ� சமாதான� 

ஏ�ப*.�%கிற& எ�3�, அவ� தமிP ெமாழியிேலேய ெசா�னா�. சில சராசாி 

மனித"களிட
�, Qேட*ெம�* வா5க�ப*ட&. நீ�மா ,D, இ&வைர%,� 

பாடாத பா*டா=� பா., ஆடாத ஆ*ட� ஆ., ஒ� அம"%கள� ெச=&வி*ட&. 

 

அ/த காமிரா%,D, ந�ல உபசாி�ேபா+ ேபான&�, எ�ேலா�%,ேம ஒ� 

எதி"பா"��. அ�ைற%ேக சாய5கால� ஏD மணி%, ேபாட�ேபாவதாக, �ேலா<சனா 

��ஷ� ெசா��வி*+� ேபா=வி*டா�. இ�ேபாேத இ�*டாதா எ�3 ஏ%க�. 

8டேவ இ�*ட.��< ெச=&வி+வா"கேளா எ�3 ஒ� பய�. 
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க5காேதவி, அ/த� ெப�நகாி� உ-ள, ,� அ�க�%,�, ேசதி ெசா��வி*டா-. 

�ேலா<சனா கணவ�, தைலயி*ட பிற,, அவ�ைடய ேப<�, உண": 

ெவளி�பா*.��/&, அறி: ெவளி�பா*.�, வ/த&. ப%க�& நகர5க�%, 

எQ.. 
ல� இ/த< ெச=திைய அவேர ெதாிய�ப+�தினா". பிரதம" இ/திரா 

கா/தி1� தா� ேப�வைத% ேக*பா" எ�3 ச/ேதாஷ�. 

 

அ/த வளாக�தி� ஏD மணி%ேக க�ெகா-ளா% 8*ட�. சராசாிக�� 

அ�%8*ட�தி� கல/& ெகா�டன". ப�ேவ3 அ��ேப*ைடகளி��/& ஆ*க- 

,வி/தன". நீ�மா:%, இ�9� ெகா@ச� ந�றாக .ரQ ெச=தி�%கலா� எ�3 

ஒ� ‘பி���தி’. க5காேதவி F*+%,-ளி�/த ..வி. ெச*ைட ஆலமர�த.� தி*.� 

ைவ�&வி*டா-. சாியாக ஏD மணி 
�ப�தா3 நிமிட�. அறிவி��� ெப�ைண 

அ.�&� ேபா*+விடலாமா எ�ற ேகாப�. அ/த% ேகாப� தீ"வத�,-ேளேய... 

 

பனி�&ளியி� பைனமர�ைத� பா"�ப&ேபா�, அ/த< சி�ன� திைரயி� அ/த 

ஏாியாைவ நி பி%,� ேல�* மா"% ஷா*. க5க�மாவி� ேப<�... இைடயிைடேய 

SYம", சிக�., அ"<�ன�. மா�%காK" ஆகிேயாாி� பட5க-. அ��ற� நீ�மா 

ேகாY.யி� ராக� தான� ப�லவி. அ�கைள� ப�றிய சராசாிகளி� உய"வான 

க��&%க-. �ய��வி� தமிP%,ர�. அவ� ேபசியைத அட%கி, அத�ேம� ச�த� 

ேபா*+ ஒ��த, இ/தி ஒவ"லா�... இ3தியி�, க5க�மாவி� ேவ�+ேகா-. 

கைடசியாக “இவ"க�� - ந�மவ"க- - ந�லவ"க-” எ�ற ைட*.�, நீ�மா, 

த�ைன� பாரா*.ேய, தன%,�தாேன ைகத*.னா-. நசிமா:%, ,ேளாச�பி� 

வரவி�ைல எ�3 ஒ� கவைல. ,@ச�மா, ல*�மிேயா+ ச�ைடேபா+வ& ..வி. 

யி4� கா*ட�ப*ட&. �ய�� தன& கைதைய< ெசா�ன& க�ணிைர 

வரவைழ�த&. 

 

க5காேதவி �ய��ைவ� த� ப%க� வரவைழ�& க*.யைண�தா-. ஒ� நாளிேலேய 

த�ைன ஊரறிய உலகறிய ெச=& வி*டத�காக அவைன அ/த ..வி.ைய� பா"�த& 

ேபாலேவ பா"�தா-. பிற, தி*டவ*டமாக அறிவி�தா-. 

 

“இ�3 
த�, இவ- எ�மக-. இ&%கான சட5, சீ%கிர� நட%,�. அ&%, 


�னால K�� நீரா*+, �Fகார சட5,, நா�ப& நா�%, ேம�தா� நட%க� 
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ேபா,&. ஆனா4� இ�பேவ ெசா��*ேட�. அ+�த சி�ரா ெபள"ணமியில ெப� 

சட5க வ<�%க� ேபாேற�! அ��ற� அ� ப*டாபிேஷக�...” 

 

ஒேர ,�மாள�. ஒேர நீளவா%, ைகத*ட�. க5காேதவிைய, மன&%,- தி*.ய 

ல*�மி1� ,@ச�மா:�, பிற, ஒ�வைர ஒ�வ" பா"�& ச/ேதாஷ�ப*டா"க-. 

�ய�� அவ�%,% கிைட%கல எ�3 இவ��, இவ�%,% கிைட%கைல�9 

அவ��, த5க�%,- ஒ� ச/ேதாஷ�ைத ஏ�ப+�தி, அதி� ஏமா�ற�ைத� 

ேத=மானமா%கினா"க-. 

 

�ய��, ல*�மியிட� ேக*டா�. ஒ*+% ேக*க வ/த ,@ச�மாைவ1� பா"�&% 

ேக*டா�. “ெப� சட5,�னா எ�ன&...” 

 

“அ&வா?... ஒன%, ெதாிய ேவ�டா�. ெசா�னாேல மய%க� ேபா*+ 

விD/&+ேவ...” 

----------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    33333333    

 

�ய��ைவ ெபள"ணமி�பத�கான சி�ரா ெபள"ணமி... 

 

அ/த அைறயி� ஒ� �வாி� �ய�� சா�தி ைவ%க�ப*டா�. உட� அளவி� 

நி"வாண�ப*+, நி"%கதியா= நி�றா�. நி�றானி�ைல. நி3�தி ைவ%க�ப*டா�. 

பிற/தேமனி% ேகால� ேபா*டவ�, எதிேர க�ணி� ப*டைத� பா"�&% 

கதற�ேபானா�. ஆனா� அவன& நீ�+ வள"/த தைல
.ேய அவ� வாயி� 

திணி%க�ப*.�/த&. இதனா� அ/த 
.% க�ைறக- வழியாக�தா� அவ� 

அைர,ைற� பா"ைவ ேபாட ேவ�.யி�/த&. அ/த� பா"ைவயி�8ட அ/த 

அாிவா- மி�னிய&. ஒ� 
D நீள
-ள ெவ*டாிவா-. பா"�தா� 
க� ெதாி1�. 

ெதா*டா� ர�த� வ��. அைத� பி.�&% ெகா�+ நி�ற அ�1�, அச� தாடைக 

மாதிாி ேகார ெசா ப�. �ய�� அனி<ைசயா� &-ள� ேபானா�. அவைன� 

பி.�தவ"க- அ5,மி5,மா= இ3%,கிறா"க-. 
.யி� பி. வ4�த&. அவ�, 

அ�ப.1� க�த� ேபானேபா&, வாயி��/த தைல
. கீPேநா%கி� 

ேபா=%ெகா�.�/த&. உ-நா%ைக ஆ%கிரமி�&% ெகா�.�/த&. 
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�ய�� அ5,மி5,மா=� �ரள� ேபானா�. இர�+ அ�க- இ�ப%க
� அவ� 

ைககைள இD�&� பி.�தி�/தன". இ+��%,% கீேழ ‘அதி�’ ஒ� க���% கயி3 


.<சாகி, இ� ப%க
� நீ�.�/த&. 
கமறியா இர�+ அ�க- அ/த% கயி�றி� 

இ�
ைனகைள1� இD�&� பி.�பத�காக, த5க- உட��கைள1� 
3%ேகா+ 

நி3�தி ைவ�தா"க-. அ/த% கயி�றி� ஆதார�திேலேய அவ"க- நி�ப& 

ேபா��/த&. �ய��வி� பாத5க�%,< சிறி& பி��றமா=, விKதி ,5,ம� 

ைவ%க�ப*ட ஒ� �& ம�பாைன. விDவைத விD5,வத�, வா= பிள/& 

கா�தி�/த&. 

 

அ/த அைறயி� ஜ�ன�க- அைன�&� ;ட�ப*.�/தன. உ-ேள1� ஒ� 

வ*டமான சி�ரா ெபள"ணமி மி� விள%,... எதி"<�வ"� ப%க� 
"ேகவா� மாதா, 

ேசவ� ேம� சாி/& நி�றா-. இவைனேய பா"%,� உ%ர� பா"ைவ. இவ9%,% 

,றி ைவ�த& ேபா�ற திாிMல�. பழவைக� பைட��%க-. ஊ&ப�திக-, 

ேமகம�டல�ைத உ�ப�தி ெச=தன. எ�ேலா��, �வ"%க.கார�ைதேய 

பா"�தா"க-. அ& ந-ளிர: ப�னிர�+ மணிைய% கா*. அ.�பத�,, இ�9� 

W3 தடைவ ெசாட%,�ேபா*+ விடலா�. 

 

�ய��வா� வி�ம�தா� 
./த&. மன� வி*+� ேத�பி, வா=வி*+ அழ 


.யவி�ைல. ..வி. கார"க- ேபான ம3நாேள, அவ� ,� அ� க5காேதவி%, 

நி<சயி%க�ப*ட மகளாக அவ- F*+%ேக, �ய�� வ/&வி*டா�. இ�ைல, 

வரவைழ%க�ப*டா�. மயி� இறகி� ெச=த& மாதிாியான க*.� ப+%ைக. தனி�த 

அைற. மி�விசிறி. ேவளா ேவைள%,, பிாியாணி 
த� பிாி@சி வைர 

ெகா+%க�ப*ட&. ஆனா4�, அ& ஒ� உய" ரக சிைறவாச�. அவ9%,� 

பழ%க�ப*ட எ/த அ�1� உ-ேள அ9மதி%க�படவி�ைல. ஆனா�, க5காேதவி 

அ>வ�ேபா& வ�வா-. இவனிட�, தன%,� ெதாி/த பல ெமாழிகளி4� சில 

வா"�ைதகைள உ�*.� ேபா*+ ஒ�வித� �& ெமாழியி� ேப�வா-. ஆனா4�, 

அ/த� ேப<� ெச=யாத காாிய�ைத அவர& ெச�லமான 
&,� த*+�, க�ன 

வ�ட4� ெச=&வி*டன. இைடயிைடேய ‘மகேள. நீ இ�ேபா இ��ப& மாதிாி, பல" 

இ�/தா4�, நீ எ�9ைடய மக- எ�பதா4�, என%,� பிற, ஒ�ேவைள ,� 

அ�யாக வரலா� எ�பதா4� இ/த� தியாக�ைத< ெச=&தா� ஆகேவ�+�’ 
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எ�றா-. �ய��:� ஏேதா அ� ச
தாய�தி�காக வி+தைல� ேபா" 

தியாகிக-ேபா�, ஏதாவ& ஒ�ைற< ெச=வத�, த�ைன ஆய�த�ப+�&வ-

தாக�தா� நிைன�தா�. அவ9%,, உண: ெகா�+வ�� ேசலா அ�களிட
�, 

ைகயா� ைசைக ெச=& வாயா� ‘%யா தமாஷா ைஹ’ எ�38ட% ேக*+� 

பா"�தா�. அவ"க- அவன& தமிP�ப+�திய இ/தி வா"�ைதைய ரசி�தா"கேள 

தவிர பதிலளி%கவி�ைல. ேபாதா%,ைற%, ல*�மிய%கா, Kடகமா= ெசா�ன 

ெசா�4�, பய
3�திய&. 

 

இ�3 காைலயி�தா�, அவ9%, ெவ3� தயி" சாத� ம*+� ெகா+�தா"க-. 

வழ%கமான பிாியாணி ,�மா க�ணி�8ட% கா*ட�படவி�ைல. அத�,� பிற,, 


D� ப*.னி, ,� அ�, அ>வ�ேபா& எ*.� பா"�தா-. எ&:ேம ேபசவி�ைல. 

அவைன� V5,�ப. ெதாைலவிேலேய நி�3 ெசா��வி*+� ேபா=வி*டா-. 

இர�+ ேப" அவைன இர: ப�ேத 
%கா� மணி அளவி� எD�பி வி*டா"க-. 

,ளி%க< ெசா�னா"க-. ,ளி�தா�. ப*.9- ப*டான ஒ� மி�ெவ*+ 45கிைய 

க*ட< ெசா�னா"க-. க*.% ெகா�டா�. சிறி& ேநர�தி�, இர�+ �& அ�க-, 

அவ� ைககைள சிேநகிதமாக� பி.�தா"க-. அவ"க- க�கா*.ய இட�தி�, கா� 

ேபா*டா�. அ/த F*+%,-ேளேய அல5காி%க�ப*ட ஒ� 
%க. அைற. 

க5காேதவி தன& அைற வாச� வைர வ/& அவ� 
&ைக� த*.% ெகா+�தா-. 

ெந�றியி� தன& ைகைய ைவ�& 
"ேக மாதா எ�றா-. அவ�%காக, அவைன 

நி�க ைவ�தவ"க-, அவள& க�ணைசவாேலேய உ-ேள ெகா�+ ேபானா"க-. 

உடன.யா=, கத: சா�த�ப*ட&. கசா�� அ�யி� ைகயி� இ�/தைத� 

பா"�&வி*+, க�த�ேபான �ய��ைவ, அ�ப.ேய ேமாதி� பி.�&% ேகாழிைய� 

பி.�ப& மாதிாி பி.�& அவ� தைல
.யாேலேய வாயைட%க ைவ�தா"க-. 

 

�ய�� க�த� ேபானா�. கதற� ேபானா�. உட�ைப அ5,மி5,மா= ஆ*.னா�. 

இைதெய�லா� எதி"பா"�த மாதிாி கி+%கி� பி.க-. ஆனா4� அ�ப. பி. 

ேபா*டவ"களா�8ட, அவ� க�களி� ெப�%ெக+�த நீைர நி3�த 
.யவி�ைல. 


�ப%கமா=% ,வி/த 
.%க�ைறயி�, அ/த% க�ணி"�&ளிக- உ��+ 

உ��+, க�ேமக� ஒ�3, மைழ�&ளிகைள உ�*.விட� ேபாவ& ேபா� இ�/த&. 

 

�ய�� எ�ேலாைர1� ெநா/&ெகா�ேட, ெவ/தா�. 
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‘எ%கா... நீ அ�ப.� ேபசாவி*டா�, நா� இ�ப. ஆேவனா... அ�ணா... ஒ� 

கால.யிேலேய காலெம�லா� கிட%ேக�9 ெசா�ேனேன... இ�ேபா ஒ� அாிவா- 

அ.யிேல &.%ேகேன... ேடவி* ஒ� ல*ட�%,%8ட பதி� ேபாடாத நீ5க- ஒ� 

மனிதனா ேடவி*! அ.�பாவி வ@சகி... நீ ப<ைசய�மா இ�ல. ெகா<ைசய�மா. 

எ�ைன .��%, விர*டாம� விர*., இ/த% ேகால�&%,% ெகா�+ வ/த&%, 

நீதா�. காரண�. அேட ,�வ�... ஒ�ன நா� ..வி.யில உலகறிய< ெச=த&%கா. 

எ�ன இ5க ெகா�+ வ/& அைட<ேச... இ�%க*+�, இ�%க*+�. உயிேராட 

ஒ�ன� பா"�தா�, 
த� ெவ*+ ஒ� தைல%,�தா�... என%,� ஒ� அாிவா- 

கிைட%காமலா ேபா,�... அ�பா... அ�மா... நீ5க ெர�+ ேப��தா� எ� 

நிலைம%,% காரண�. ஒ5கள அ�ப.% 8�பிடறேத பாவ�...’ 

 

�வ"%க.கார� ப�னிர�+ தடைவயி� ஆ3 தடைவ அ.�த&. உடேன ஏழாவ& 

ச�த�தி� கீேழ இற5கிய அாிவா-, எ*டாவ& ச�த�தி� ெச/நீேரா+ ேமேல 

நிமி"/த&. எ*டாவ& ச�த� ேக*பத�, 
�ேப, பாைன%,- ஒ� ச�த�. �ய�� 

கீேழ கிட�ப& &-�வ& ேபாலேவ &-ளினா�. அத�,-, வா=%,- இ�/த 
. 

நா%ைக< ��றிய&. 
க�ேதா+ ேச"�& ;%கைட��. யாேரா இர�+ேப", இர�+ 

இ�ப%க
� ைககைள� பி=�ெத+%க� ேபாவ& ேபா�ற இD��... 

 

�ய�� அ�ப.ேய மய5கி, �வாி� சா=/தா�. நிைன�& நிைன�& நிைனேவ 

M�யமான&... அD& அD& க�ணிேர க*.யான&. 

 

எ�லா அ�க�� கீேழ Sறி*+ விD� ர�த அ�விையேய பா"�தா"க-. அவ"க- 


க5களி� ஏேதா ஒ� ந�ல காாிய�ைத< ெச=&வி*ட தி��தி. அ/த ர�த ஊ�3 

நி�க%8.ய அ9மான ேநர�ைத< சாி பா"�ப& ேபா�, �வ"%க.கார�ைத� 

பா"�தா"க-. ர�த அ�வி சி3க< சி3க நி�3, மைல% ,�ைற% கா*+� ஆ3ேபா�, 

சைதைய% கா*.ய&. 

 

�ய��வி� வாயி��/&, தைல
. எ+%க�ப*ட&. ைகக- அவனிட� மீ�+� 

ஒ�பைட%க�ப*டன. ஆனா� அவனா�தா� ஒ�பைட%க�ப*ட கர5கைள இய%க 


.யவி�ைல. இ�ேபா& அ/த அ�கேள அவ�ைற இய%கினா"க-. அவ� 

ைககைள� பி.�&% கD�&� ப%க� ேபா*+%ெகா�ேட ஒ� அ� �ற�ப*ட&. 
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இ�ெனா� அ� அவ� கா�கைள� தா5கி%ெகா�ட&. அவ�, எ/த அைறயி� 

இ�/தாேனா, அ/த அைறயி� - அேத ஒ�ைற%க*.�� ஒ� உ3�� இழ/& 

ேபாட�ப*டா�. 

 

ம3நா-, எ�ேபா& க� விழி�தாேனா, அ�ேபா& அவ� க�களி� நீ�மா 

ேகாY.யின" ப*டா"க-. நீ�மா அவ� தைலைய% ேகாதிவி*டா-. ெவ*+< 

சிகி<ைச �கமா= நட/த& ேபா�ற ஒ� ,ளி"<சி� பா"ைவ. நசிமா தன& பணிைய< 

ெச=ய% கா�தி�/தா-. ல*�மி1�, ,@ச�மா:�தா� ேச"/தா�ேபா� அDதா"க-. 

க5காேதவி கிழ*+%, அவைன� பறிெகா+�தா4�, பி-ைள� பாச� அவ"கைள 

உ4%கி% ,4%கிய&. அ& எ�ெற�3� நிைல�தி�%,� எ�பைத, அவ"க- 

பா"ைவ கா*.ய&. நீ�மாதா�, தன%,� அDைக வ/&விட%8டா& எ�பத�காக, 

ஒ� அத*+ ேபாட ேவ�.யதாயி�3. 

 

�ய��, ல*�மி1�, ,@ச�மாைவ1�, காய 
ண5கேலா+ பா"�தா�. பிற, 

அவ"க- பா"�த இட�ைத, தா9� பா"�தா�. தைலைய� V%கி தைலைய% கீேழ 

தாP�தி� பா"�தா�. பா"%க 
.யாம�, க�கைள ;.னா�. நசிமா அவ� 

தைலைய நிமி"�தி, தன& வயி�றி� சா�தி% ெகா�டா-. நீ�மாதா� இ/தியி� 

ச/ேதஷமாக� ேபசினா-. ேடால% அ.�ப&ேபா� ைககைள ைவ�&%ெகா�+ 

ல+%கி, ல+%கி எ�3 ஒ� நா*+��ற� பா*ைட� பா.னா-. இத�,- 

வா*டசா*டமான இர�+ அ�க- உ-ேள வ/தா"க-. இ�வ" ைககளி4� இர�+ 

சி�ன� பா�திர5க-. இர�+ேம ஆவிஆவியா= ;<� வி*டன. ஒ�றி� ெகாதி%,� 

எ�ெண=. இ�ெனா�றி� அைதவிட அதிகமாக% ெகாதி�த ெவ/நீ". 

 

�ய�� அவ"கைள� &%கி�&� பா"�தேபா&, அவ"க- அவைன� பா"%காம� 

நீ�மாவிட� ெப5கா�யி� ேபசினா"க-. உ�வ
�, உ-ளட%க
� மாறினா4�, 

தா=ெமாழி%காாிகளிட� பிற ெமாழியி� ேபசாத வ5காள ர�த�தி� ர�த5க-. அ/த 

ெப5கா� அ�க- ெசா�னைத நீ�மா ல*�மி%, இ/தியா%க, அவ- �ய��வி� 

ஒ� காைல எ+�&� த� ம.யி� ேபா*+%ெகா�டா-. அவ- உ*கா"/தா�, 

தா9� உ*கா�வ& ஒ� அவமான� எ�3 நிைன�த&ேபா� ,@ச�மா அவ� 

இ�ெனா� காைல எ+�& நி�றப.ேய த� இ+�ேபா+ இைண�&%ெகா�டா-. 

மா"கெர* நசிமாவி� வயி�ேறா+ ேச"�& அவ� தைலைய பி�ப%கமா=< 

சா=�தா-. அ�தைன1� ெச�ல�பி.க- தா�. 
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�ய�� உதற� ேபானா�. ல*�மி அறி:3�தினா-. 

 

“��மா அ�ப.ேய ெக*.. இ& ந�ல ம�/&...” 

 

�ய�� அ�ப.ேய கிட/தா�. ஒ� அ� ஆவி பற%,� எ�ெண=%,-, ஒ� 

QKைனெமா�+, �ய��வி� காய�ப*ட இட�தி� கவிP�தினா-. உடேன ெவ/நீ" 

அ�, அேத மாதிாி �+ நீைர% ெகா*.னா-. ஆர�ப�தி� பிராண� ேபாவ& மாதிாி 

வ�. 
க�திேலேய ஒ� �ாீ" ஒ�. அ��ற� ஒ� இத�. அ�ப. 

ஊ�றவி�ைலயானா�தா� வ�%,� எ�ப&மாதிாியான நிைல. �ய�� ��மாேவ 

கிட/தா�. ல*�மி சிகி<ைச அ�கைள ‘ச�தி5காக’ பா"�தேபா&, அவ"க- ைகைய 

ஓ5கினா"க-. ‘நா5க எ�ன ஆQப�திாிகாாிகளா’ எ�றா"க-. ‘அ&:� ,� 

அ�ேயாட வாாி�கி*டயா’ எ�3 ேயா%கிய�தன�தி� பாதிைய% 

,ைற�&%ெகா�+ ேபசினா"க-. 

 

நீ�மா தவிர, ம�ற&க- �ய��ைவ பிரமி�&� பா"�தன". இ/த நீ�மாதா� ெபா= 

மாியாைத1ட� 
க�ைத% ேகாண ைவ�&, தைலைய� தாழ ைவ�&% ைகைய ேமேல 

ெகா�+ேபா= ‘சலா� சா�, சலா� சா�’ எ�றா-. ஒ�3� �ாியாம� விழி�த 

�ய��:%,, ல*�மி விள%க� ெசா�னா-. 

 

“நீ ந�ம ,�:%, வாாிசாக� ேபாறியா�... இ& வைர எவைள1� மகளா த�& 

எ+%காத அ/த% கிழவி ஒ�ன மகளா எ+�த& ஒ� ெபாிய அதிசயமா�... எ�லா< 

ெசா�&� ஒன%,�தானா�. எ�லா� 
"ேக மாதாவா� அ�-.” 

 

“இ�ேல, ..வி. மாதா கி�பா...” 

 

ல*�மி1�, ,@ச�மா:� ைககைள நீ*. நீ*., த*.� த*.� ேபா"�பரணி 

பா.னா"க-. அ.%காத ,ைறதா�. இ�ைற%காவ& அ.<�%க*+� எ�ப& மாதிாி 

எ�ேலா�� ��மா நி�றேபா& அவ"க- வா= வ��&� ேபா" நி3�த ஒ�ப/த�தி�, 

வ/&வி*ட& ேபா� ேவ3 ேவ3 ப%கமாக 
க� தி��பினா"க-. �ய��, 

ேவதைனேயா+ 
ன5கினா�. 
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“எ�லா� ேபாயி*+... இனிேம� ெசா�& வ/தா ஆக�ேபா,&... விள%,மா�3%, 

ப*+%,@ச� க*+ன&மாதிாி... கDைத%,, 
�&மாைல�9 ேப� ெவ<ச&மாதிாி... 

எ5க அ%காவ விட எ/த< ெசா�& உச�தி... அவேள என%, இ�லாம 

ேபாயி*டா-...” ப-ளி%8ட�தி� 
தலாவ& வ/&�, வாP%ைகயி� பி�னா� 

வ/தா<�... 

 

ல*�மியா�, தாள 
./தா4�, ,@ச�மாவா� தாள 
.யவி�ைல. அதி"ேவகமா= 

தி��பி, அவ� ப%கமா= ,வி/&, க�கைள� &ைட�&வி*டா-. நீ�மா விவர� 

�ாியாம� விள%க� ேக*டா-. ல*�மி, விள%கிய&�, நீ�மா, 
க� தி��பினா-. 

அழைவ�ப& தவிர, அDதறியாத நீ�மாைவ, அ�ப.� பா"�ததி� நசிமா:%, அதிக 

அDைக வ/த&. வ5காள�தி�, ப-ளியி� ப.%,�ேபா&�, பா*ெட�ன, 

ேப<ெச�ன... பாி�க-தா� எ�ன... வ5காள லதா எ�3 ப*ட� வா5கிவி*+ 

இ�ேபா& ஒ� ெத��பாடகியா=, உ-�%,- ஒ� பி<ைச%காாியா=... ஒலமிட 

ேவ�.ய நிைல... இைத� பிரதிப��ப& ேபா� மா"கெர* ஏ�ேவ! ஏ�ேவ எ�றா-. 

 

மயான அைமதி. ஒ>ெவா�வ�� இய�ைக ெகா+�த �ைமைய ேம4� கனமா%கிய 

ெப�ேறைர1� ம�ேறாைர1� நிைன�&� பா"�தா"க-. மன�ைத� பி� ேநா%கி 

நக"�தினா"க-. அ/த ைவ�திய அ�க-8ட, அ/த மயான� பா"ைவ%,% 

க*+�ப*ட& ேபா� சிறி& இைடேவைளயா= நி�3வி*+, மீ�+� 

எ�ெணைய1� ெவ/நீைர1� மாறி மாறி ஊ�றினா"க-. �ய��, &%க உண"ேவா+ 

பா"�தா�. நீ�மாவி� ைகைய எ+�&� தன& கD�தி� ��றி%ெகா�டா�. 

 

திEெர�3 எ�ேலா�� எD/தா"க-. 

 

,� அ� க5காேதவி, ஒ� த*ேடா+ உ-ேள வ/தா-. அதி� இர�ேட இர�+ 

கா=/த ெரா*.க-. இேதமாதிாியான ேகால�தி� அவைள� பா"�தறியாத 

ேசலா%க- அவ- ப%க� ஓ.�ேபா= அ/த� த*ைட வா5க� ேபானா"க-. ஆனா�, 

அவேளா ஒ� தைலயா*+ ;ல� அவ"கைள நி�ற இட�திேலேய நி3�திவி*+, 

த�ைன� பா"�& 
க�ைத� தி��பிய �ய��ைவ� பா"�ேத நட/தா-. அவ� 

கா�மா*+� ப%கமாக உ*கா"/தா-. அவ- பா"�த பா"ைவயி� எ�ேலா�� 
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வாசைல� பா"�தா"க-. சிகி<ைச அ�க�� கா�� பா�திர5கைள% கா*.வி*+, 

ேபா=வி*டா"க-. �ற�பட� ேபானவ"களி� ல*�மியி� ைகைய ம*+� 

பி.�&%ெகா�+, க5காேதவி, ம�றவ"கைள� ேபா,�ப. தைலயா*.னா-. 

�ய��ைவ� பா"�&� ேபச� ேபச ல*�மி, அைத� தமிழா%கி% ெகா�.�/தா-. 

மன� ஒ�3�ேபா& திறைம தானா= ெவளி�ப+� எ�பத�, ல*�மி உதாரணமாகி 

வி*டா-. ,� அ� ;<� வா5,�ேபாெத�லா�, ல*�மி �ய��:%,� ேப<� 

வா5கி% ெகா+�தா-. 

 

“�ய��... எ�மகேள... எ� வய�&ல பிற%காம� உ� வா@ைசயில பிற/த 

மகாராணிேய... ஒன%, எ� ேம� ேகாப� இ�%கைத ஒ� பா"ைவயாேலேய 

ெதாி@�%கி*ேட�. நீ இ/த� தியாக�தி�, ச�மதி<ச& ந�ேமாட அ� ச
தாய�தி� 

ெபா& வாP%ைக%, அவசிய�ப*ட&. 
D� ெப�ணான ேசலா அ�களி� 

யாைர1�, த�& எ+%காம�, பாதி� ெப� ேபா� இ�/த உ�ைன த�& எ+�தா�, 

ந� ச
தாய� எ�ைனேய மதி%கா&... ந� ச;க�தி� ெவ*+�படாதவ5க 

ெவ*+�ப*டவ5கள விட ஒ� ப. தாP�தி, 45கி க*+றவ5க, 

ேசைலக*+றவ5கைளவிட, அ/தQ&ல சி�னவ5க... எ� சிYையக- ஒ�ன 

தாPவா பா"%க% 8டா&�9தா� இ&%, ஏ�பா+ ெச=ேத�... எ�னேமா 

ெதாியல... ஒ�ன� பா"�த உடேனேய எ�ேனாட மல*+ வயி�&ல ஒ� &.��... 

எ� வாPநா�ல என%காக நா� ெச=&%கி*ட ஒேர ஒ� ந�ைம, ஒ�ன நா� த�& 

எ+�&%கி*ட&தா�...” 

 

“எ� க�ேண... நா� அ.%க. ேப�றவ- கிைடயா&. எ�ன�ப�றி� த�ப*ட� 

அ.�ப&� கிைடயா&. ஆனா4�, மகளான ஒ�கி*ட ெசா��யாகC�. நீயாவ& 

ெகா+�& வ<சவ-. நா�, எ�ைனேய யா"9 ேத.%கி*+ 
�ப�ைத/& 

வ�ஷ�&%, 
�னால இ5க வ/ேத�. ஜமீ� ,+�ப�&ல ‘M+’ வ<சா5க... ஒன%, 

இ���< M+�னா... என%, ெவ-ளி<M+... எ�ப.ேயா, அ5ேக இ�/&, த�பி<� 

க"நாடக�&ல ெப�கா� ப%க�&ல இ�%கிற எ�ல�மா ேகாவி4ல ந�மள மாதிாி 

பாவ�ப*ட ேதவதாசிகேளா+ இ�/ேத�. அ��ற� ெட��. அ�ேபா இ& ஒ� கா+. 

எ� நிலய� �ாி@�%கி*ட, பல" எ�ைன ஆ*.� பைட<சா5க. ஒ>ெவா� ,� 

அ�1� இ�ெனா� ,� அ�கி*ட எ�ன அ.ைமயா வி�தா5க. அ. அ.�9 

அ.<சா5க. ேபாXQ அ.<�, ‘பி-ைள தி�.’�9 ெபா&ம%க- அ.<�, ைக 

ஒ.@�&... கா� ஒ.@�&... இ& ெபா3%காம�, எ�ைன நாேன அ.<� தைல 



72 

 

கிழி@�&... ஆனா4� ெபா3�&%கி*ேட�. கைடசியில ஜமீ�தா" - அ�ப�, அவ� 

க�Cல நா� 
ழி%க%8டா& எ�கிற க�.ஷ�ல ப�& ஏ%க" நில�ைத எDதி 

வ<சா�... ேவற ப%க� F+ தாேர�னா�... நா� இ5கேய க*.%கி*ேட�. அ& 

எ�னேமா ெதாியல... ஒ�ைன மாதிாி எ�லா அனாைதக�� இ/த� ப%க� தா� 

வாரா5க... இ/திரா கா/தி ம�றவ5க�%, எ�ப.ேயா.. நம%, அ/த� 

��ணியவதிதா� ,.யி��பி� இட� ெகா+�தா-. ேபாXQ ைகய% க*.� 

ேபா*டா-. 

 

“எ� ெச�வேம! இ�9� பல இட5களி�, ,� அ�கேளாட ெகா*ட�, இ�9� 

அட5கல! ேசலா அ�கைள வி�கிற கால� ேபாக�ல. அவ5க உைழ<�% ெகா�+ 

வாற கா�ல இ/த ,� அ�5க வயி3 நிர��றா5க. இ& ேபாதா&�9, சில ச
க 

விேராதிக- அ�பாவி� ைபய�கைள% 8ட பலவ/தமா ெகா�+ வ/& 

அ3�&�ேபா*+ ந�மளமாதிாி ஆ%கி+றா5க. அ^மீாி ேக* - சிவ�� விள%, மாதிாி, 

க-ள<சாராய� கா=<�வ& மாதிாி இ/த ஆயாரா� - காயாரா� அரசிய� மாதிாி, 

அ�பாவி� பி-ைளகைள அ�களாக% காய.%கிற கால
� உ�வாகி ெசய�ைக 

அ�க�� உ�ப�தி ெச=ய�ப+றா5க! இைத எ�னளவி� எதி"�& நி%ேக�. 

இத�காகேவ ேபாXQ MP<சியில, ,� அ�கேளாட வ@ச�தி�, ெஜயி4%,� 

ேபாயி�%ேக� மகேள! ஆனா4�, இய�ைக அ�கைள% கா�பா�&ற&%,� 

ெசய�ைக அ�க- உ�ப�திைய� த+%கிற&%,� ேபாரா. வேர� மகேள! ஏேனா 

ெதாியைல, நீ என%,� பிற, அ/த� ெபா3�ப எ+�&%,ேவ�9 ஒ� ந�பி%ைக. 

இ&%,ேமல எ�ன� ப�றி� ேபச, 8<சமா இ�%,த.. இ&%,ேம� ஒன%, எ&:� 

ெதாியC
�னா, இ/த ல*�மி கி*ட ேக*+� ெதாி@�%ேகா. ந�லதா ெசா�னா�, 

ெசா�ல ேவ�டா�. ெக*டதா= ெசா�னா�, ெசா�4. தி��தி%கிடேற�.” 

 

�ய��, ேப<ைச அ�ப.ேய நி3�திவி*+, வி%கி�& நி�ற ,� அ�ைய� பா"�தா�. 

அ/த� ெபாிய ேதக�தி�,- அ�தைன அC%க�� அ�டசராசரமா=< ��3வ& 

ேபா��/த&. அ�மாைவ% க�+ெகா�டா�. ேலாகமாதா கிைட�& வி*டா-. 

ஊன�தா= இ�ைலெய�றா4� ஒ� ஞான�தா= கிைட�த& ேபா�ற உண":. 

அத�காக ஆயிர� உ3��%கைள1� ஐயாயிர� தடைவ ெவ*+%,% ெகா+%கலா� 

எ�ப& ேபா�ற ெவ-ள� பிரவாக உண":. 

 

“எ�மா... எ�ைன ஒ5கி*ட ஒ�பைட< சி*ேட�மா...!” 
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------------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    34343434    

 

�ய��:%கான, 
�ெப�� விழா%களி�, ;�றாவ&�, ெபாிய&மான ெப�விழா. 

 

அவ9%, அ3ைவ நட�திய நா�பதாவ& நாளி� அேத இட�தி� அ� ப*டாபிேஷக 

விழா நைடெப�3 வி*ட&. அைதய+�&, அவ� K�ெப=தைத% ,றி%,� விழா:� 

நட/& 
./த&. அவைன ஒ��%,, ஒ� ச:%,% க�பியி� உ*கார ைவ�&வி*+, 

அவேன, தானா= எD/தி�%,�ப. வி*+வி*டா"க-. இ�3 நட�ப& 


ைற�ப.யான �Fகார விழா. ,� அ�யான க5காேதவி, �ய��ைவ, மகளாக த�& 

எ+�& அ� உலகி�, பிரகடன�ப+�&� விழா! 
�ைனய நிகP<சிக- இர�.4� 


க� �ழி�&% கல/&ெகா�ட �ய��, இ�3 
Dமன�ேதா+ ஈ+ப+� விழா. 

 

அ/த ெவ*ைடெவளி 
Dவ&� ஷாமியானா ப/தலா� ேபா"�த�ப*ட&. உ-ேள சர 

விள%,க-. ேதாரண வாயி� மாதிாியான ெஜபமாைல மி� விள%,< சர5க-. ப/த� 

தா5காத 8*ட�. .��யி4�, அத� ��3��ற5களி4� உ-ள அ�தைன 

அ�க�� அ5ேக 8.வி*டன". க5காேதவிைய� ப�றி, எ�ேலா�%,� ந�ல 


ைறயி� ெதாி1� எ�பைத எ+�&% கா*+� ெப�58*ட�. அவ- அைழ�பி� 

ேபாி�, பல", க�க�தா, ப�பா=, ெச�ைன, ேபா�ற 
%கிய நக"களி��/& 

வ/தி�/தா"க-. அ/த� ப/த4%, ெவளிேய ஏெழ*+% கா"க-. ஐ�ப&%,� 

அதிகமான Q8*ட"க-. ெப��பாலானவ"க- வாயி� �டைவ க*.யி�/தா"க-. 

கா�வாசி�ேப" இய�ைக� ப*ைட1� ெசய�ைக�ப*ைட1� உ+�தியி�/தா"க-. 

இவ"க- எ�ப. அ�யாக இ�%க 
.1� எ�ப& மாதிாியான ெப� அழ,க-. 

அ3ைவ ெச=யாம� 45கிகைள% க*., மா"பி� மாரா�ைப�ேபா� &�ைட� 

பர�பியவ"க-, தீணட�தகாதவ"களா= ஓர5க*. நி�றா"க-. 

 

ஆலமர�த., 
"ேகவா� மாதா:%, தனி%கைள ெகா*.ய&. ஆ�தாவி� ெபாிய 

�ைக�பட�ைத< ��றி கல" ப��க- மி�னி மி�னி% கா*.ன. அ�மாவி� 


�னா� ேத5கா=, மா5கா=, திரா*ைச� பைட��%க-. ஒ� ெச��� பா�. க�Kர� 

ேஜாதியா= ெதாட"/& எாி/த&. அ& ,ைறய% ,ைறய, யாேரா க�Kர% க*.கைள 

எ+�&� ேபா*டவ�ண� இ�/தா"க-. 
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இத�காகேவ ம&ைரயி��/& வரவைழ%க�ப*ட அ�க- கரகா*ட
� 

காவ.யா*ட
� நட/& ெகா�.�%கி�றன. இேத ெச*+ இ�ெனா� பிாிவாகி 

‘ம&ைர மணி%,றவ�’ ெச=த மாெப�� ெசய�கைள% 8�தா= 
ழ5கின. 

ஒ�ெப�%கியி� இ/தி�பட� பாட�க-. ஆ5கா5ேக அ�க��, அவ"கேளா+ வ/த 

இைளஞ"க�� பிேர% டா�Q ஆ.%ெகா�.�/தா"க-. இ�ெனா� ப%க� ஒ� 

கவா�� பாட�. எ5,� ஒளி மய�. ஒ� மய�. 

 

�ய�� 
�ைல< சர5களா� அல5காி%க�ப*ட ேமைடயி� க5காேதவி1ட�, 

இைணயாக உ*கா"/ தி�/தா�. ஒ� அ� �ேராகித" ஏேதா ம/திர5கைள< 

ெசா��% ெகா�.�/தா". �ய��வி� உட�ேம� கா@சி�ர� ப*+��டைவ. 

அவ9%,� பி.�த ப<ைச பா"ட��, ெவ-ைள< சாிைக1� ெகா�ட ெவளி" ம@ச- 

ேசைல. அேத வ�ண ஜா%ெக* கா&களி� த5க வைளய5க-. கD�தி� வைள/& 

ெநளி/த ;�3 த5க< ச5கி�க-. ெப�விர� தவி"�&, எ*+ விர�களி4� 

எ*+வைக ேமாதிர5க-. த5க<ெசயி� க.கார�. �ய��ைவ< ��றி நீ�மா 

ேகாY.... ப%க�தி� ெந�%கமாக யா" நி�ப& எ�பதி� அ5ேக1� ,@ச�மா - 

ல*�மி 1�த�. ெசா/த F*+ நிகP<சி எ�பதா�, நீ�மா பாடவி�ைல. மா"%கெர* 

ஆடவி�ைல. நசிமா �ய��வி� அல5கார�ைத� பராமாி%க அவ� க�ன�ைத, 

ப:ட" ெம�ைதயா� ஒ�தினா-. ேவ"�த ப,திகைள� &ைட�&வி*டா-. ெச�* 

பா*.ைல அ.�&வி*டா-. ஜிகினா ஜாிைககைள ஒ*.வி*டா-. அவ� 
க� 

அவ"கேள வ,�&% ெகா�ட வைரயைற வ*ட�தி�,-, நிமி"�தி1� கவிP�தி1� 

ைவ%க�ப*ட&. ல*�மி - ,@ச�மா Kைனகளி� ச�ைட%, நீ�மா ,ர5கி� ஒ� 

நப" விசாரைண% கமிஷ�. 

 

ேமைட%, 
� வாிைசயி� ேபாட�ப*ட ;5கி� நா�கா�களி�, 
%கியமான 

�-ளிக-. ,� அ�க-. அ�க- ச5க� பிர
க"க-. க5க�மாவி� ஆசீ"வாத�தா� 


�ேனறியி��பதாக நிைன%,� ‘சராசாி’ பண%கார மனித"க-. ஒ>ெவா�வ" 

கர�தி4� ஏேதா ஒ� பாி�� ெபா�-. ெப��பாலானைவ ேசைலக-. சி3பா�ைம 

ேமாதிர5க-. 

 

அ/த அ� �ேராகித" க5காேதவியி� ைகைய� பி.�&% க.கார�ைத� 

பா"�&வி*+ ைகயா*.< ெசா�னா". உடேன, க5காேதவி, �ய��ைவ� பி.�&% 

ெகா�+ ��3
�3� அ�க��, ந*� மனித"க�� Mழ 
"ேகவா� மாதாவி� 
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ஆலமர�த.%,� ேபானா"க-. நசிமா அ5கி�/த பா� ெச�ைப பயப%திேயா+ 


"ேக மாதாவி� 
�னா� நக"�தி ைவ�தா-. இத�,-, அேத அ/த கசா�� அ�, 

ஒ� பிேளைட எ+�&, க5காேதவியி� ெப�விர�� ஒ� ேகா+ ேபா*ட&. பிற, 

அ/த விரைல எ+�&� பா� ெச�பி� வா=�ப%க� பி.�& அD�திய&. 

ர�த�&ளிக- ெசா*+< ெசா*டா=, பா�� விD/தன. உடேன எ�ேலா�� 

'
"ேகமாதா, 
"ேகவா�' எ�3 க�ன5களி� த�பள� ேபா*+%ெகா�டன". 

மகைள�ேபா�, ேசைலக*.யி�/த சடா
. க5காேதவி, தன& ர�த� கல/த அ/த� 

பா� ெச�ைப எ+�&, �ய��வி� வாயி� ஊ�றினா-. உடன.யாக �ேராகித அ�, 

�ய��வி� ைகைய எ+�&% க5காேதவியி� கர5களி� ஒ�பைட�தா-. உடைன 

ேச*+ F*+ க�யாண5களி� ஈ+ப+�த�ப+� ேமள வாிைசக- ஆரவார� ெச=தன. 

அ/த< ச�த�ைத அ
%,� வைகயி� கிளாாிென* ,ழா=க- உ<சக*ட�தி� 

ஓ5காரமி*டன. �ய�� தாயி� காைல� ெதாட, க5காேதவி 

அைண�&%ெகா�டா-. இ�வ�� பி�ன" �ேராகிதியி� ஆேலாசைன�ப., 

மீ�+� ேமைட%, வ/தா"க-. ஒ�3ேபா� உ*கா"/தா"க-. அ�ேபா&, 

�ய��:%, ெச�ைனயி� ேசாியி� ேசாியி� வாD� ப<ைசய�மாவி� நிைன: 

வ/த&. ேபாXQ ேவனி� ஏ3�ேபா&8ட, அவ- ‘மகேள, மகேள’ எ�3 

8%,ர�*ட& இ�ேபா& ச/ேதாஷ�தி�,< சிறி& தாழி*ட&. ப<ைசய�மா:� ஒ� 

அ�மாதா�. சி�ன�மா. உடேன �ய��:%,� தன& ,+�ப�தின" இ/த 

நிகP<சிைய� பா"�&� ெப�ைம�ப+வ&ேபா� ஒ� க�பைன. ஆனா�, இ& 

ெப�ைம%,ாிய விஷய/தானா எ�3 ச/ேதக�. இ3தியாக, ேடவி* 

,3@சிாி�பா=< சிாி�&% ைகைய ஆ*. ஆ*.% கா*+கிறா�. 
�த� ெகா+%க� 

ேபாவ&ேபா� உத+கைள% ,வி%கிறா�. ேடவி*... எ� ேடவி*! இ/த� 

ப*+<ேசைல ந�லா இ�%கா ேடவி*. எ%கா... நீ ம*+ேம வாழேவ�.ய இ/த 

மன�ல யாைர� ப�றிெய�லாேமா ெநைன%ேக� பா�... எ�ைன ம�னி<சி+%கா! 

 

இத�,-, நீ�மா, அவ� 
க�ைத� தி��பி� ேப<�% ெகா+%கிறா-. அ��ற� 

�ய��, அவ- கா*.ய திைசயி� பா"%கிறா�. �ேலா<சனா%கா... அDகிறாளா, 

சிாி%கிறாளா! இவ� ைகயா*.% 8�பி*டேபா&, எ�லா% க�க�� அவைள 

ெமா=%கி�றன. உடேன அவ- ேலசா= தைலயா*.வி*+, 8*ட�தி� கைர/& 

வி+கிறா-. 

 

�ேராகிதி, க5காேதவியி� காதி� கி�கி��தா-. அ�ேபா&தா� ேதவி%ேக அ/த  



76 

 

எ�ண� வ/த&. மக�%,� ெபய" M*ட ேவ�+�. எ�ன ேப" ைவ%கலா�. 

 

க5காேதவி%, தன& பா*. ேபரான சீ�தாேதவி ெபயைர ைவ%க ஆைச. ஆனா4� 

�ய��ேவ ேத"/ெத+%க ேவ�+� எ�ற �யா*சி சி/தைன. �ய��வி� காதி� 

கி�கி��தா-; எ�ன ெபய" ைவ%கலா�? 

 

�ய�� பி�னா� நி�,� த� சிேநகிதிகைள� பா"%கிறா�. ஒ>ெவா� 

ேயாசைன%,� தைலயா*. ம3%கிறா�. ல*�மி, க�ணகி எ�கிறா-. ேவ�டா�. 

அ/த� ெபயைர% ெகா<ைச�ப+�த ேவ�டா�. அக�ைக... அ&:� ேவ�டா�. 

பாவ�ப*டவ-. இ3தியி�, �ய��ைவேய, நீேய ெசா� எ�ப& மாதிாி 

பா"%கிறா"க-. அவ� மன&%,- ஒ� மி�ன�. ப�தாவ& வ,�பி� ப.�த 

ஆ��திர� வரலா3 நிைன:%, வ�கிற&. அத�காக� தமிழாசிாிய" விவாி�த 

மணிேமகைல ப�றிய ,றி��... ஐ�ெப�� கா�பிய5களி� ஒ�றான ஒ� 

கா�பிய�தி� நாயகியான மணிேமகைல, விைலமாத" ,+�ப�தி� பிற/த ,லமா&. 

ேசாழ இளவரச� உதய,மார�, அவைள� பலவ/தமாக% கவர� பா"%கிறா�. 

அவனாேலேய, படாத பா+ ப+கிறா-. அ9பவி�த இ�ன�க�� ெகா@ச 

ந@சம�ல... ஆனா4�, அவ�மீ& அவ�%,� ஒ� காத�. 
�பிற�ைப அறி/தபிற, 

அ/த� ப�ற�ற நிைலயி4� காத� ஒ� ப�3%ேகாலாகிற&. இ3தி% க*ட�தி�, 

அவ�, த�ைன% ைக�ப�றாம� இ��பத�காக, &றவி� ெப� மணிேமகைல, 

காயச�.ைக எ�ற ேதவ� ெப�ணி� வ.வ� எ+%கிறா-. எ�ப.ேயா 

உதய,மார� அவைள� பி� ெதாட"கிறா�. மைனவிைய அவ� ெப�டாள 

நிைன�பதாக தவறா= எ�ணிய காயச�.ைகயி� கணவ�, இளவரசைன ெவ*.� 

ேபா+கிறா�. உடேன காயச�.ைக உ�வ�தி�,- ஒளி/தி�%,� மணிேமகைல 

க�&கிறா-. கத3கிறா-. உ<சக*டமாக ‘காயச�.ைக வ.வின- ஆயிேன� 

காத�’ எ�3 ெநகிPகிறா-. ஒ� &றவி காத�யானா-. ஆனா� இ5ேகேயா, ஒ� 

காத�, கைடசிவைர &றவியா= வாழேவ�.ய நி"�ப/த�. மணிேமகைலயாவ&, 

காயச�.ைக எ�ற ெப� உட�பி�,- ெப�ணா= நி�றா-. நாேனா, �ய�� 

எ�ற ஆ� உட�பி�,- ெப�ணா=� தவி%கிேற�... அேதா+, ேசாழ 

இளவரசைன�ேபால என& ேடவி* ேமாசமானவர�ல. ஆனா4� 8*.% கழி�&� 

பா"�தா� நா�, அ/த மணிேமகைல மாதிாிதா�. எவாிட
� ெசா�ல 
.யாம� 

மன&%,-ேள ,
ற ேவ�+�. அவ- &றவி. நா�அ�. இர�+%,� ெபாிய 

ேவ3பா+ எ�றா4�, அத� தா%க� ஒ�3தா�. 
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அ3ைவ%,� பிற, நா�ப& நா- ஓ=வி� க5காேதவியி� ;ல
� பல 

��தக5களி� வழியாக:� ஓரள: ெதளி: ெப�ற �ய��, இ�ேபா& க5காேதவியி� 

காதி� கி�கி��தா�. மணிேமகைலயி� வரலா�ைற ஒ� நிமிட�தி� ெசா�� 


.�தா�. க5காேதவி க�ணி" ம�கி% ,45கினா-. அவ�ைடய தா=வழி� 

பா*.யி� ேப�� ேமக�தா�. உடேன ைம% 
�னா�, அவேள எD/& “�ய�� 

எ�ற ெபய" ேமக�” எ�3 இD�தேபா&, �ய�� எD/& அ/த அவசர�தி� மணி 

எ�ற ெசா�ைல மற/& ேமகைல எ�3 ெசா��% ெகா+�தா�. இர�+ தடைவ 

�ய��விட� ெசா�� ஒ�திைக பா"�&வி*+, க5காேதவி 8*ட�தி�, க�Sரமாக< 

ெசா�னா-. “எ� மக- ெபய" ேமகைல.” 

 

பல�த ைகத*ட4%, இைடேய ேமளதாள�தி�, ம�தியி�, பல" அ/த� ெபயைர 

கYட�ப*+�, கYட�ப+�தி1� உ<சாி�தா"க-. பிற, 8*ட�தி ��/தவ"க- 

ஒ�வ" ஒ�வரா= எD/தா"க-. சீ" வாிைசக- ெகா�+ வர�ப*டன. ந�மா, ஒ� 

நா�ப& ப%க ேநா*.� இவ�ைற% ,றி�ெப+�&% ெகா�.�/தா-. ,@ச�மா, 

அவ�ைற ஓர5க*. ைவ�தா-. சீ"வாிைச அ&பா*+%, நட/தேபா&, ைம%கி�, 


�னா� நீ�மா ேடால% இ�லாம� வ/& இ+�பி� இர�+ ப%க5கைள1ேம 

அ�ப.� பாவி�&� த*.%ெகா�+, பா*+� பா.னா-. உடேன நாைல/& அ�க- 

அ/த� பா*.�, ஏ�ப ஆ*ட� ேபா*டன. 

 

சீ"வாிைசக- 
.1�ேபா& ப/தி1� &வ5கிய&. அத�காக� தனி�ப/த� 

ேபாட�ப*.�/த&. நீ�மா வைகயறா%க- எ�ேலாைர1� விD/& விD/& 

உபசாி�தா"க-. ச�பா�தி தீ"/& ேபானதா�, ெவளிேய இ�/& அவசர அவசரமாக 

அைவ ெகா�+ வர�ப*டன. ஆனா� பிாியாணி1�, இனி�� வைகயறா%க�� 

அ/த% ,ைறைய� ேபா%கின. அ/த அ�களி� ,.யி���%கைள அ+�& க:ரவ� 

பா"�&% ெகா�.�%,� சில�%,� நீ�மா சில" ;ல� சா�பா*+ 

வைகயறா%கைள% ெகா+�த9�பினா-. 

 

க5காேதவி1�, ேமகைல1� ப/த� ஓர� நி�3 எ�ேலாைர1� வழிய9�பி 

ைவ�தா"க-. அ�மா அறி
க� ப+�&� ஒ>ெவா� பிர
கைர1�, ேமகைல 

தைலதாP�தி, அ5கீகாி�தா-. பிர
க"க- ேபசி� ேபசிேய ேநர�ைத% 
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கட�தினா"க-. 8*ட�தினேரா, சா�பி*ட ைக ஈர� உல�� 
�ேன ஆ5கா5ேக, 

இ/தமாதிாி ச/த"�ப5களி� ம*+ேம பா"%க%8.ய அ�கேளா+ 

ேபசி%ெகா�.�/தா"க-. எ�ப.ேயா, 8*ட� எ�ப. வ�வ& ெதாியாம� 

வ/தேதா, அ�ப.� ேபாவ& ெதாியாம� ேபான&. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    35353535    

 

தா1�, மக�� F*.�, வ/தா"க-. ேமகைல, தன& அைற%,- Lைழய� 

ேபானா-. உடேன க5காேதவி, அவ- ைகைய� ப�றி, ெச�லமாக க�ன�ைத% 

கி-ளி, தன& அைற%,- ெகா�+ வ/தா-. ;வ" �ரள%8.ய ெபாிய க*.�, 

மாட�தி� 
"ேகவா� மாதா. �வ"களி� ப�ேவ3 வைக� பட5க-. க5காேதவி 

மக�%, விள%கினா-. 

 

“இ/த ஆயி� ெபயி�.5 எ5க தா�தா பட�. அச� ரா^��. இ& எ5க அ�மா பட�. 

எ�ப. ராணி மாதிாி இ�%கா- பா�... அ& எ� அ%கா... இவ� எ� அ�ண�... 

இவ9%, நா� த�பியாகாம�, த5ைகயா= ஆன ேகாப�&ல &�பா%கிைய எ+�& 

�ட வ/தா�. பா4ல விஷ�ைத% 8ட% கல/தா�. அ�ண9%, த�பி, த5ைகயா 

மா3னா4�, த5ைக%, எ�ப:� அ�ண� அ�ண�தாேன... அதனால அவைன 

எ�னா� ெவ3%க 
.யல... ஒன%,� ஒ� வைகயி�, இவ� உ5க ப%க� ெசா�ற& 

மாதிாி தா= மாம�... பைழய ஜமீ� மாம�...” 

 

க5காேதவி ெப�ைமேயா+ ேபச�ேபானைத ெவ3ைமேயா+ 
.�தா-. பிற, 

தன%,� பாச� ெகா+%க அைத� தி��பி வா5க ஒ� ஜீவ� கிைட�தி�%கிற& எ�ற 

ஆ3த�� ேமகைலயிட� மன� கா*.� ேபசினா-. 

 

“ெநசமாேவ ெசா�ேற�... நீ எ� மகளா வ/த&%, ெப�ைம�படேற�... இ�9� 

பல ெஜ�ம5க-ள நீ மகளா= வார&%, நா� ஆயிர� தடைவ 8ட அ�யா=� 

பிற%க� தயா". ஆனா� ஒ� க�.ஷ�... அ+�த ெஜ�ம�&ல நீ ெநசமாேவ 

ெப�ணா� பிற%கC�. நா9�, அ�ப.� பிற/தா�, ச/ேதாஷ�... இேத பிற�� 

தா� தைலயி� எDதி வ<ச& எ�றா�, ெநசமான ெப�ணா பிற%கற ஒ�ைன, நா� 

த�& எ+�&%கC�. இ&தா� எ� ஆைச... இ�ப. இ�ேபா8ட பல அ�5க 
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ெநசமான ஆ�கைள1�, ெப�கைள1� ,ழ/ைதயிேலேய த�& எ+�& 

வள"%கா5க... நா� ,�பி*ட 
"காேதவி, எ�ைன% ைகவிடைல... உ�ைன மாதிாி 

க-ள5கபட� இ�லாத அேத சமய�, ��திசா�யான ஒ� மக- கிைட�த&ல நா� 

ப+ற ச/ேதாஷ�&%, அளேவ இ�ல. ேப*.... இ�ேபா என%ேக எ� எ�ைல 

ெதாி1&.. எ�ேபா சா: வ/தா4� ச/ேதாஷமா ேபாேவ�.... ஒன%, எ�கி*ட 

மகளா= வ/த&ல ச/ேதாஷேமா, இ��ேயா, ஆனா�, என%, ச/ேதாஷ� தா5க 


.யைல....” 

 

ேமகைலயா� தாள 
.யவி�ைல. அ�மாைவ% க*.%ெகா�+ “என%,�தா�. 

என%,�தா�” எ�3 அவ- கD�திேலேய வா"�ைதக- உர��ப. ைகைய< ��றி 

வி�மினா-. ஐ/& நிமிட ேநர உண"<சி% ெகா/தளி��%க-... 

 

தா1� மக�� அ5ேகேய ேசைல மா�றினா"க-. க5காேதவி தன& 

ப*+��டைவைய ம.�& ைவ%,� மகைள� பா"�தப.ேய, ைந* க:� ேபா*+% 

ெகா�டா-. மக- கD�தி� ஒ� ெசயிைன ம*+� வி*+வி*+, மீதிைய அவளிட� 

ெகா+�தா-. மாட�தி� ைவ%க�ப*ட ஒ� சாவி%ெகா�ைத அவளிட� நீ*.னா-. 

பிற,, எேத<ைசயாக� ேபசினா-. 

 

“ெகா@ச நாைள%,� ெபா3�&%ேகா.... ஒ� மாத� கழி<� ஹா"ேமா� ஊசி 

ேபா*டா�, மா"பக�&ல ‘ேப+’ ேதைவேய இ�ைல... ெபாிசாயி+�. ெவ*+� 

��C இ�பதா� ஆறியி�%,... இ& 
.@ச&� அ& ேமல ெநன: வ��. 

அதனாலதா� ெசா�ேன�...” 

 

ேமகைல “ைந மாதாஜி, ைந” எ�3 அவசர அவசரமா= ெசா��%ெகா�ேட 

அ�மாவிட� வ/தா-. உண"<சி� பிழ�பாக� ேபசினா-. 

 

“ேவ�டா�மா... ஒ5க ெசா�ைல� த*+றதா= நிைன%காதீ5க. நா� இ�ப.ேய 

இ�/&*+� ேபாேற�. ஊசிேய ேதைவயி�ல... K�� நீராட ச:%,% க��ல 

உ*கா"/த& 8ட உ5க மனச ேநாக.%க%8டா& எ�கிறதாலதா�...” 
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“உ�னிYட�. ஆனா4� ெசா�ல ேவ�.ய& எ� கடைம, உன%,� ஆசாபாச� 

உ�+... ஆ�பைள5க ேமல ஒ� ‘இ&’ வ��. அ/த மாதிாி சமய�தி�, அேதா பா"... 

நா� அைடயாள� கா*டாத மீைச%கார�... ப�& வ�ஷ�&%, 
�னால ஒ� 

வார�&%, ஒ� தடைவ இ5க வ�வா"... அ��ற� மாரைட��ல ெச�&*டா"... 

என%,� இ�ப வயசாயி*ட&... அவேராட நிைன�� 8.%கி*ேட இ�%,&. ஆனா� 

‘அ/த ெநன��’ ேபாயி*ட&...” 

 

“நா9�, உ5ககி*ட எைத1� ஒளி%க வி��பல�மா. என%,�, ஒ��த" இ�%கா". 

ஆனா�, எ� அளவில தா� இ�%கா"... நா9� அவைர% காத�%ேக�. அவ�%, 

இ& ெதாியா&. ெதாி@சா�, ஒ�ேவைள காறி%8ட� &��வா"... நா9� அவ"கி*ட 

ெதாிய�ப+�த� ேபாறதி�ல. காத� ஒ� வழி� பாைதயா இ�/தா4� காத� 

காத�தான�மா... எ5க இல%கிய�&ல இைத� ெபா�/தா% காம� எ�3 

ெசா�4வா5க... இ�%க*+ேம... ெபா�/&ேதா ெபா�/த�ேயா... அவ� இ�%கிற 

இ/த மன�%,-ள... அ+�தவ� ேபாக 
.யா&�மா...” 

 

க5காேதவி மகைளேய பா"�தப. நி�றா-. மன�தி�,- வியாபி�த மீைச%கார� 

ேலசா= விலகி, ம�மகைன� ப�றிய ஒ� வ.வ% ேகா*ைட அ/த மனேம 

ேபா*+%ெகா�ட&. இத�,- ேமகைல, தன& பைழய அைற%,- ஓ.�ேபா=, 

பைழய M*ேகேஸா+ வ/தா-. &ணிகைள1� அ5ேக1� இ5ேக1மா=< சிதற 

அ.�&வி*+ ஒ� �ைக�பட�ைத நாணி%ேகாணியப., க5காேதவியிட� 

கா*.னா-. அவ- ெச�லமாக அத*.னா-. 

 

“இ�ப.யா. பட�ைத கச%கி ைவ%கிற&. நா� ெசா�ேற�. சா
�திாிகா 

ல*சண�ப. இவ� ந�லவ�. அரவா9%, 
�ப�திர�+ ல*சண5க- இ�/தா�, 

இவ9%, இ�பதாவ& ேத3�. இவைன நிைன�தா�, எவ� ெநைண��ேம 

வாரா&.... இைத% ெகா@ச� ெபாி� பட�தி பிேர� ேபா*+ மா*.டலா�. ஒ� 

ேமைஜயிேலேய வ<�%ேகா. அ��ற� ஒ5க அ�மா அ�பா, அ.%க. எ�கி*ட< 

ெசா�விேய அ%கா, அவ5க பட� இ�/தா4� ெகா+. பிேர� ேபா+ேவா�. இ/த 

F*ல இனிேம� ஒன%,�தா�. 
த� மாியாைத. நா� 
"ேகமாதாேவாட 

ஆலமர�த.யி� ஒ&5க�ேபாற கிழவி...” 
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ேமகைல, மீ�+� �ய��வாகி, ெப�ெறாைர நிைன�தா�. 8ட�பிற/தவ"கைள  

நிைன�தா�. சி�ன� பி-ைளகைள நிைன�தா�. க�க- ெபா5கின. இதய� 

கழ�+வி+� ேபா��/த&. பிற, உட�ைப ஒ� ,4%, ,4%கி, மன�ைத ஒ� 

நி3�& நி3�தி% க5கா ேதவியி� ேதாளி� சா=/& ேமகைலயா= ஒலமி*டா-. 

 

“எ�லாேம நீதா�மா. நீதா�மா...” 

 

அ�ேபா& - 

 

�ய��வி�, க�தைல�ேபா� ஆயிர� ஆயிர� க�த�க-. வாயி4� வயி�றி4� 

அ.�&% ெகா-�� அ�களி� �ல�ப�க-. பல�த ஒ�பாாி. அ5,மி5,மான 

கால.< ச�த5க-. ‘மாதாஜி மாதாஜி’ எ�ற �ல�ப�க-. தா1�, மக�� ெவளிேய 

எ*.� பா"�&� பரபர�தா"க-. படபட�தா"க-. 

 

தா1�, மக��, வா1�, வயி3�8ட ேவறி�லாதவ"க- ேபா� ெவளிேய வ/& 

எ�ன, எ�ன எ�ற ஒேர வா"�ைதைய ஒேர சமய� அ+%க+%கா=% ேக*டா"க-. 

அவ"கைள% க�ட&� அD& ெகா�.�/த எ�லா அ� ஜீவ�க�� அ5ேக ஓ. 

வ/தன. கீேழ �ர�டவ-க��, வாயி4� வயி�றி4� அ.�&% ெகா�டவ-க��, 

தைலவிாி ேகாலமாக அவ"க- 
�னா� வ/& நி�றா"க-. எ�ேலா�� ஒேர 

சமய�தி� ெசா�ல 
�ப*டன". இதனா� ேவகமான �ழ�� நீ" ெமா-ள 
.யா& 

எ�ப&ேபா�, வா=%,- இ�/& வா"�ைதகைள எ+%க 
.யாம�, 

அ�லா.னா"க-. ஒேர ஒ��தி நீ�மா ‘மாதாஜி இ/திரா ம"கயா... மாதாஜிேகா... 

பா.கா*Q... மா"�தியா...’ எ�3 அர�றினா-. அ�ேபா& எ�லா அ�க�� 

மீ�+� ஒேரய.யா= அDதா"க-. சில" வைளய�கைள� தைலயி� அ.�ேத 

உைட�தா"க-. நீ�மாதா� சிறி& சமாளி�& ‘ெரா%ேக, ெரா%ேக’ எ�3 

ெசா��வி*+, க�ணி�� க�பைல1மா= ஒ�பி�தா-. 

 

“மாதாஜி. ந�ைமெய�லா� ம9ஷஜீவனா மதி<�, F+ க*. விள%ேக�தி� த/த 

இ/திராஜிைய... அவ5க�%,% காவ� கா%கிற ேபா�ேஸ �*+% 

ெகா�9*டா5களா�. அ�மாைவ ஆQப�திாியில பா"�&*+, அைலேமாதி 

வ/தவ5க அD&கி*ேட ெசா�றா5க...” 
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க5காேதவி, க�தினா-. அவ- ேதாரைண%,� �ற�பான கா*+% க�த�. 

 

“இ�%கா&. இ�%க 
.யா&. எ5க�மா இ/திராஜி சாகமா*டா-. அவ-ேம� ,�+ 

பா=/தா4�, ,�+தா� சா,�. ந�ேமாட அ�மா சாகமா*டா-.” 

 

க5காேதவி, ஒ�பாாி ேபா+கிறவ"கேள, அ�ைன இ/திரா இற/&வி*டதாக த5க- 

ஆைச%, ஒ� ெவளி�பா+ ெச=கிறா"க- எ�ப&ேபா� அவ"கைள 

ஒ*+ெமா�தமா= ேகாப�ேதா+ பா"�தா-. ஒ� சிலைர அ.%க%8ட% ைகைய 

ஓ5கினா-. ஆனா�, யதா"�த�, அவ- வி��ப�தி�, விேராதமாக% 8�தா.ய&. 

ேகாரதா�டவமி*ட&. 

 

கைடக- ‘ட�ட�’ ெப�3 ;ட�ப*டன. ஆ5கா5ேக சாைலகளி� ஓ.ய பQக- 

அ�ப. அ�ப.ேய நி�றன. ம%க- ,�ப� ,�பலா=� ேபா=%ெகா�.�/தா"க-. 

ஒ�சில இட5களி� மயான அைமதிேயா+ 8.ய நைட. இ�9� சில இட5களி� 

‘,=ேயா 
ைறேயா’ எ�ற 8�பாேடா+ ஓ.ய மனித% கால.< ச�த5க-. 

க5காேதவி நிைல ,ைல/தா-. ந�ப 
.யாத&, நட/&வி*ட&. அரவா� 

த�ைன�தாேன கா:%,< ச�மத� ெகா+�த&ேபா�, அ�மா:� த�ைனேய கா: 

ெகா+�& வி*டா-. எ�லா� தைலவ"க�� மானிட�தி� ;�றாவ& தர�ைப� 

ப�றி� ெதாியாம4�, ெதாி/& ெகா-ள வி��பாம4�, அ�கைள 

அல*சிய�ப+�தியேபா& இ/த அ�ைன, அவ"கைள அரவைண�தவ-. இ�9� 

உயிேரா+ இ�/தா�, எ�னெவ�லாேமா ெச=தி��பா-. ெச=தா4� 

ெச=யாவி*டா4�, பரவாயி�ைல. அவ- உயிேரா+ இ�/தி�/தா� அ&ேவ அவ- 

ெச=த& மாதிாி... 

 

க5காேதவி, கன�த சி/தைன1ட� 
"ேக மாதாைவ 
ைற�&� பா"�தா-. பிற, 

அ/த� தி*.� ஏறி, ,ைடசா=/& கிட/தா-. கீேழ நி�ற அ�கேளா ‘மாதா மாதா.. 

எ&%,ேம பிரேயாசன�படாத எ5கைள எ+�&*+ எ5க அ�மாைவ% 

ெகா+�&+�மா’ எ�றா"க-. பல", த�த� 
க�தி� மாறிமாறி 

அ.�&%ெகா�டா"க-. இ/த� தா%க�தி� த� 
க�தி4� அ.%க� ேபான 

க5காேதவிைய, ேமகைல பி.�&% ெகா�டா-. நீ�மா பி�னா� வ/& 
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தா5கி%ெகா�டா-. 
"ேக மாதாவிட�, க5காேதவி தைலைய அவல�தனமாக 

ஆ*.யப.ேய 
ைறயி*டா-. 

 

“எ�மா, எ�மா... எ�தைனேயா ேவைல%, ம�தியி� இ/த� ப%க� வ/& எ5கைள 

விசாாி%கிற தாேய... ேத"த4%, 
�னால வராம� பி�னா� வ/த மாதா... 

ஒ�ைன� ேப.�தனமா= ெகா�9*டா5கேள... 
"ேகமாதா, நீ ஒ� ;"% மாதா. 

எ5க அ�மாேவாட சாைவ தா5கி%க ச%தியாவ& ெகா+....” 

 

ேமகைல1�, ேகவி% ேகவி அDதா-. அ�ைன இ/திரா:%, ஒ� அDைக1� 

அவ�%காக இ�ப. அD� தா=%காக ஒ� அDைக1மா= அDதா-. 

 

க5காேதவி எD/தா-. எ�ேலா�� அவைளேய பா"�தேபா& அவ- ஒ�வ" 

ஒ�வ�%கா=< ெசா�வ& ேபா�ற உர�த ,ர�� ெசா�னா-. 

 

“வா5க எ�ேலா�� ேபாகலா�. அ�மாவ% கைடசியா பா"�ேபா�!” 

 

க:ேனா+ �ற�பட�ேபான க5கா ேதவிைய, நீ�மா:�, ல*�மி1� F*+%,- 

ெகா�+ ேபானா"க-. அவ"கேள அவ�%,� �டைவ க*.வி*டா"க-. ேமகைல 

எ&:� �ாியாம� அ�மாைவேய ��றி< ��றி வ/தா-. க5காேதவி மகளிட� 

ெசா�னா-. 

 

“உன%, இ�9� ெவ*+�ப*ட இட� ஆறல.. 8*ட�திேல இ.ப*+ ஏதாவ& 

ஆயிட�படா&�மா. நீ இ5ேகேய இ� ல*�மி! நீ1� இ5ேக இ�/& எ� மகள 

ப�திரமா பா"�&%க..” 

 

“நீ5க இ/த% ேகால�ேதாட ேபாக ேவ�டா�மா. என%காக ப�&� பதிைன/& நாளா 

ரா�V%க� இ�லாம� ேபானவ5க நீ5க... ..வி. யிலதா� அ�மாவ% 

கா*+வா5கேள. இ5ேகேய பா"�&%கலா�... 8*ட�தில இ.ப*+ ஏதாவ& 

ஆயிட�படா&�மா...” 

 

“எ� மாதாவி� கா4ல தைலைய ெவ<சி*+ வரC� மகேள. இ�லா*டா�, நா�  
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உயிேராட இ�%கிற&ல அ"�தமி�ல.... ல*�மி, ஜா%கிரைத....” 

 

ல*�மி, ேமகைலயி� ைகைய உாிைமேயா+ ப�றிய ேபா&, க5காேதவி ஒ� ராணி� 

ேதனி பற�ப&ேபா� நட/தா-. உடேன, அ�தைன ேசலா அ�க�� அவ- 

பி�னா� நட/தா"க-. அ�தைன ேப��, அவைள� ேபாலேவ அD& நட/தா"க-. 

‘மாதாஜி அம" ைஹ... ஜி/தாபா�, இ/திரா கா/தி ஜி/தாபா�!’ 

----------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    36363636    

 

ல*�மி ேமகைலைய F*+%,-ேளேய பி.�& ைவ�&% ெகா�டா-. 

அைற%கதைவ� K*.வி*+, ..வி. Qவி*ைச� ேபா*+� பா"�தா-. ஒ� அைல 

வாிைசய�ல, பல அைல வாிைசக-. ல*�மி, ெதாைல%கா*சிைய� தி*.� தீ"�தா-. 

அ/த� ெப*.ைய% ைகயா� ,�த�ேபான ேமகைலைய� த+�&% ெகா�டா-. 

ேமகைல%, ஒேர அDைக. எ�ைன%, அவ�%, ஒ� ந�ல நா- வ/தேதா, அ&ேவ 

ெக*டநாளா,�ப. இ�ப. நட/தி*ேட. க5காேதவி அ�மா ெபாறி கல5கி 

ேபா,�ப. ஆயி*ேட...! 

 

ேமகைல, ல*�மியிட� இைத< ெசா��< ெசா�� மா=/தா-. அவ-தா� 

‘ெமா*ைட� தைல%,� 
ழ5கா4%,� 
.<�� ேபாடாத.... எ�ப.ேயா உன%, 

எ�லா� 
.@சபிற, இ& ெதாி@�ேத�9 ஆ3த� ப+....” எ�றா-. ேமகைல 

த�ைன� ப�றி ேம�ெகா�+ நிைன%க ம3�தா-. அ�ைன இ/திரா ெகாைல1�ட 

நிகP<சிைய� தன%,-ேளேய ��றவி+வ& அசி5க� எ�பைத� �ாி/& 

ெகா�டவ- ேபா�, ல*�மியி� ேதாளி� ைகேபா*+ 
ட5கி% கிட/தா-. 

ஜ�னைல� திற/&வி*டா-. இ�வ�� ஒ�வ" 
க�ைத ஒ�வ" பா"�& ேசாகமா= 

ேசாக�ைத� பகி"/& 
ட5கி% கிட/தன". ,��ற� ப+�&� V5கின". அ�ைன 

இ/திராவி� ேசாக
�, கட/த ப�& நா*களாக ப*ட பா+� V%கமா= வ/த&. 

எ�றா4� சிறி& ேநர�தி�, பய5கரமான ச�த5க-. அவ"க-, ஒேர சமய�தி� 

எD/தா"க-. 

 

எ5,� காாி�-. மி�சார% க�ப5க-, ப��க- இ�லாம� கிட/தன. அதி� 

ஒ*.யி�/த க�ணா.< சிதற�க-தா� மி�மினியா= மி�னின. ம�ெற�லா� 
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காாி�-, கா*.�-. ேமகைல �ய��வாக, மாணவனாக இ�/தேபா&, அ/த 

தா"<சைலைய� பி.�தேத இ�- அைதவிட அதிக� பி.�பான இ�-. இ��%,� 

பி�ேன எ�லா� எ�ப&ேபால, விதவிதமான ச�த5க-. எைவேயா 

ெநா3%க�ப+வ& ேபா�ற ச�த�. ெவ.�ப& ேபா�ற ச�த�, ெவ*+ மாதிாியான 

ச�த�. அ.�ப& ேபா�ற ச�த�. ‘மா, மா’ எ�3 ம�:� ச�த�. எைவெயைவேயா 

கீேழ விD/& சித3வ&ேபா�ற ச�த� 
ேஜ... ேசா+ேதா... 
ேஜ... ப<சாேவா எ�ற 

ச�த�. சி3வ�� மகளி�� ெக@சி அD� ச�த�. அ&ேவ தானா= அட5கி, நிச�தமாக 

மா3�ேபா&, இ�ெனா� ப,தியி� இேதமாதிாியான ச�த5க-. க5காேதவி 

வி3வி3ெவ�3 ேடால%ைக ச*ெட�3 நி3�&வாேள, அ�ப.�ப*ட நிச�த�. 

மீ�+� அ.�பாேள அ�ப.�ப*ட ஓல< ச�த�. ஜ�ன� வழியா= எ*.�பா"�தா�, 

ஆ5கா5ேக தீ�ப/த5க-. சாைலகளி� பலைர எாி\*+வத�,� ேபா&மான 

ஜுவாைலக-. அ+%,மா.% ,.யி���களி� கத:க- தைலயில.�ப&ேபா� 

சா�த�ப+கி�றன. மனித"க- சிதறி ஓ+கிறா"க-. மனித"கைள, மனித" 

&ர�&கிறா"க-. க� ெதாியாம� ஓ+� 8*ட�. அவ"கைள� தீ�ப/த�தா� ேத+� 

8*ட�. நா4ேப" ஒ� ஜுவாைல%,- V%கி� ேபாட� ப+கிறா"க-. ெவ/த&� 

ேவகாத&மா=� &.%கிறா"க-. அவ"களி� �டைல ஒளியிேலேய இ�ெனா��தாி� 

நீ�ட ெகா�ைடயி� ஒ� திரவ� ெதளி%க�ப+கிற&. ஒ� ,<சி உரச�ப+கிற&. ஒ� 

மனிதேன தீ�ப/தமா= எாிகிறா�. ,�பி*ட ைகக�%, ெவ*+. கா�� விD/த 

தைலக�%,% காலாேலேய ேமா*ச� ெகா+%க� ப+திற&. மா.யி� இ�/& பல" 

கீேழ V%கி� ேபாட�ப+கிறா"க-. அ=ேயா. இ& எ�ன ெகா+ைம. எ=தவ� 

இ�%க அ�ைப ேநாவாேன�. அ�ைப எாி�தா� 8ட பரவாயி�ைல. இைவ8ட 

அ��களாகலா� எ�3 ஒ>ெவா� மர�ைத1� ெச. ெகா.ைய1�, சி�ன@சி3 

மல"கைள1� தீயி*+� ெபா�%கினா� எ�ப.? 

 

ேமகைல, க�ைண ;.%ெகா-கிறா-. அவளி� தானா=% கதறிய வாைய ல*�மி 

;+கிறா-. இ��ப.% ெகாைலயி� இ/த ஈ%க�� சி%கி% ெகா-ளலா� எ�ற பய�. 

அ/த� பய�தி�, ஏ�ப, க�C%,� ெதாி/த பல இட5களி� பல" ,�ப� ,�பலா= 

வ/& ..வி. ெப*.கைள எ+�&%ெகா�+ ேபாகிறா"க-. Sேரா%கைள 

V%கி%ெகா�+ ேபாகிறா"க-. ல*�மி �தாாி�தா-. ேமகைலைய� ேதாளி� 

சா=�தப. ஜ�ன�கைள% ெகா%கி� ேபாட� ேபானேபா& - 

 

அ/த ெவ*ட ெவளியி�, ஒ� உ�வ�, ஒ*+ெமா�தமான க��� இ�ளி� ெவ-ைள% 

ேகா*+ ேபா*+ இ��ப& ேபா�ற ேதா�ற�. பிடாியி4� ேமாவா=%,� 
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பி�னா4� இ�ளி� அட"�திக-. ஐயா� இ�ெனாெச�* ைமேன நிராபரா� 

ஹு�... எ�3 த�ைன% கா�பா�ற< ெசா��, ஒேரய.யா= அல3� அவல%,ர�. 

அ/த உ�வ�தி��/& ெவளி�ப+கிற&. அபய� ெகா+%க ஆளி�%கா எ�ப&ேபா� 

அ5,மி5,� பா"%கிற&. அ/த உ�வ�தி�,< சிறி& பி�னா� ஒ� 

தீ�ப/த%8*ட�. அாிவா-, க��கேளா+ அ& &ர�&கிற&. அ/த உ�வேமா, தன& 

சிவ�� ட"பைன கீேழ ேபா*+வி*+� தைலவிாி ேகாலமா= அ5,மி5,மா= 

ஓ+கிற&. 
*.%கா�களி� சி%கி%ெகா-�� அளவி�கான 
.. உ�ைள%க*ைட 

மாதிாியான உட��. ஒ�ைத%, ஒ�ைதயா=, எவைர1� சமாளி%,� அ/த உ�வ�, 

இ�ேபா& ஓ., ஓ. ஒ>ெவா� F*+ 
�னா4� நி�கிற&. நி�,� Fெட�லா� 

;.% ெகா-கி�றன. ேக*,� கா&கெள�லா� ெசவிடாகி�றன. இத�,- ஒ� 

தீ�ப/த� 
�ேனா%கி தனி�& நக"கிற&. ஒ� அாிவா-, அத� பிடறியி��/& 

சிறி& ,றி விலகி கீேழ விDகிற&. அ/த ஒ�ைற� தர�பி�,�, தீ�ப/த� தர�பி�,� 

இைடெவளி ,ைறகிற&. உடேன அ5ேக கா*+% க�த�க-. இ5ேக க�த
.யாத 

ஓ*ட�. ,திகா� ஓ*ட�. ஜ�ன4%, அ�ேக நி�ற ல*�மிைய� பா"�&% 

ைகெய+�&% ,�பி+கிற&. அவ- அத�,� பதிலாக% கதைவ< சா�த 
�ப+கிறா-. 

உடேன, ேமகைல அவைள� பி�னா� த-ளிவி*+, 
�னா� வ/& ஜ�ன� 

க�பியி� 
க� பதி%கிறா-. ‘S<ேச ஆேவா’ எ�3 ெசா��வி*+, ஓ.�ேபா= 

அைற% கதைவ� திற%கிறா-. பிற, ைகைய இD�&� பி.�த ல*�மிைய கீேழ 

த-ளிவி*+ ஓ+கிறா-. பி��ற% கதவ�ேக ேபாகிறா-. கதைவ< ச�த� ேபாடாம4� 

திற%க ேவ�+�. அ/த உ�வ� அத�,- ெவ*+�படாம4� இ�%க ேவ�+�. 

கத: ெம-ள� திற%க�ப+கிற&. இத�, ேம� ஓட 
.யா& எ�ப& ேபா� ெவளிேய 

ப�மி நி�ற உ�வ�ைத, ேமகைல தைலைய� பி.�ேதா, தா.ைய� பி.�ேதா உ-ேள 

இD�&� ேபா+கிறா-. பிற, கதைவ இD�&< சா�&கிறா-. அ/த உ�வ� ;<� 

வி+வ& ந�றாகேவ ேக*கிற&. �ய� மாதிாியான ;<�. அவசர அவசரமா= அவ- 

கா*.ய சைமயலைற%,- ேபாகிற&. 

 

இத�,-, தீ�ப/த% ,�ப� 
�ப%க% கதைவ� த*+கிற&. எாி1� ப/த5களி� 

அ.%க*ைடகளா� கதைவ இ.%கிற&. ல*�மி அர�3கிறா-. ஆனா�, ேமகைல 

அ/த ல*�மிைய1� இD�&%ெகா�+ 
�ப%க� வ�கிறா-. கதைவ� திற/& 

அகல�ப+�தி ைவ�&%ெகா�+ எ�ன ேவ�+� எ�3 ேக*கிறா-. அ/த 

ச"தா"ஜிைய அத�,- சமயலைற%,- நக"�தி வி*ட ைதாிய�ேதா+� சம"�ேதா+� 

ேக*கிறா-. அ/த% 8*ட� அவைள ேம4� கீDமாக� பா"%கிற&. ஆ�பைளகேள 

ச"தா"ஜி ந�ப"க�%, அைட%கல� ெகா+%க 
.யாதேபா&, இ/த அ�யா� 


.1மா எ�3 த�ைன�தாேன மா"த*.% ெகா�+ ஒ� மனித� ேபாலான அ/த% 
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,�ப� �ற�ப+கிற&. ேமகைல கதைவ� திற/தப.ேய ைவ�தி�/தா-. அ5ேக 

ஆ.ய 8*ட�, ேவ3 ப%க� ஆட�ேபான ேபா&தா� கதைவ� K*.னா-. அ/த< 

சைமயலைற%,- ேபா= அ/த உ�வ�ைத 
&ைக� த*. நிமி"�தி வி*டா-. அத� 

ைகைய� பி.�& எ/த நி"வாண அைற%,- ெவ*+� ப*டாேளா அ5ேக ெகா�+ 

ேபானா-. ெமD, வ"�திைய� ெபா��தினா-. அ& அைணய� ேபாவ&ேபா� 

���+, பிற, Fறி*ட&. அ3ப& வயதான ச"தா"ஜி. ெசா*ைட ெசாட%, இ�லாத 

க�
. சி%க� சி+%க� இ�லாத தா.. ஆனா4� அ/த ஒ>ெவா� 
.1� தனி�& 

ஆ.ய&. இர�+ ைககைள1� ஏ/தி% ெகா�ட&. அதி� க�க- தாைரதாைரயாக 

நீ" ெகா*.ன. “ேமரா ப�தினி. ேமரா ேப*., ேமரா ேப*டா” எ�3 இல%கணம�ற 

இ/தியி� �ல�பிய&. ‘சா%ெல* நயி ைஹ. இ/திராஜி ஹமாரா மாதாஜி ைஹ’ எ�3 

மாறி மாறி� �ல�பிய&. ேமகைல அ�ப.ேய அவைர அ5ேக வி*+ ைவ�தா-. 

சா�பா+ ெகா+%கலாமா எ�3 ேயாசி�தா-. அவர& உண":கைள அவமதி%க 

அவ- வி��பவி�ைல. ேசா3 இற5,மா... 

 

ேமகைல%,�, ல*�மி%,� V%க� பி.%கவி�ைல. V%க�ைத1� பி.%கவி�ைல. 

க�ணய�� ேபா& திE" ஓல5க-. &�பா%கி< ச�த5க-. 

 

ம3நா- காைல வ/த&. ேசவ�க-8ட% 8வ� பய/தன. 

 

ேமகைல, ல*�மிைய1� 8*.%ெகா�+ �ற�ப*டா-. ச"தா"ஜி ெகா+�த 


கவாிைய ஜா%ெக*+%,- ைவ�&% ெகா�+, கதைவ� K*. வி*+� 

�ற�ப*டா"க-. இைடயி�, ,@ச�மா:� மா"%கெர*+� வ/தா"க-. அ�மா 

க5காேதவிைய� ப�றி% ேக*டா�, இ�9� வரவி�ைலயா எ�றா"க-. எத�,� 

நீ�மா இ�%கிறாேள எ�3 ேமகைல%, ஆ3த� ெசா�னா"க-. 

 

அ/த நா�வ��, ச"தா"ஜி ெசா�ன 
கவாி இட�ைத� ேத., த�ெசயலா= நட�ப& 

மாதிாி நட/தா"க-. ெச�னா மா"%க*தா�. 8�பி+� ெதாைல:தா�. ஆனா4�... 

கட:ேள... இ& எ�ன... ஒேர ர�த வாைட... எ�%,ழிேபா� பிண% ,விய�க-. 

க�கி� ேபான ேதக5க-. பாதி ெவ/த உட��க-. வயி�றி4-ள மரண% காய5க- 

ெதாியாம� சிாி�ப& ேபா� ,��ற%கிட/த ,ழ/ைதக-. நி"வாணமா=% கிட/த 

ெப�க-. ஆ5கா5ேக வாச�கைள இழ/த கைடக-. அ5,மி5,மா=< சிதறி% 

கிட/த விைல உய"/த ெபா�*க-. ஒ� ல�தி% க��8ட இ�லாத M�ய�. 

ஆ5கா5ேக கD,க- வ*டம.�தன. காக5க- ெகா�தி% ெகா�.�/தன. நா=க- 
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தி�3 ெகா�.�/தன. மனித< சைத ேம+க-. உைற/த ர�த% க*.க-. 
�ட� 


�டமா=. தைல. தைலயா=. 

 

ேமகைல பி�&�பி.�&� ேபானா-. ��3
�3� பா"�தா-. 8டவ/தவ"க- 

ஓட�ேபாவ& ேபா��/த&. இவைள1� இD�தா"க-. அவ- எதி"��றமா= 

இD�தா-. பிற, தா� ம*+� நட%க�ேபாவ& ேபா� ைசைக ெச=தா-. உடேன 

ல*�மி அவ�%, 
�னா� ேபானா-. ,@ச�மா பி�னா� வ/தா-. இைடயிேல 

ஒ� F+. 
தலாவ& அைற. ,ழி,ழியான ேதக�ேதா+ ஒ� ச"தா"ஜி கிட%கிறா". 

��றி4� நா�ைக/& ேப". அ/த ஆ3 மா.% ,.யி��பி� ம�/&%,%8ட, ஒ�வ" 

வரவி�ைல. அ/த ச"தா"ஜி இைளஞைன ம.யி� ேபா*+ ைவ�த இள� ெப�ேணா 

பி�&� பி.�&% கிட%கிறா-. இ�9� சிறி& ேநர�தி� அவேள த� ேசைலைய% 

கிழி�&%ெகா-ள ேவ�.ய நிைலைம. பி�த� பா"ைவ. சி�த� இழ/த ெச�த� 

பா"ைவ... 

 

ேமகைல, ஒ.�ேபா= உ*கா"/தா-. அ/த� ெப�ைண அ�ப.ேய க*.�பி.�& 

அDதா-. அவ- 
க�ைத ேதாளி� சா=�&, ‘நீ எ� சேகாதாி. &� ேமேர ெபக� 

ேஹா...’ எ�3 �ல�பினா-. அவேளா+ ம�ற ;வ�� ேச"/&ெகா�+ தைலயி� 

அ.�&% ெகா�டா"க-. பிண�தி� காைல ஒ��தி பி.�&%ெகா�டா-. ேமகைல, 

தா� க*.� பி.�தவைள% க� ;.� பா"�&, ‘ஒன%, யா" இ�லாவி*டா4� 

நா5க இ�%ேகா�’ எ�3 ெசா�ன ேபா&, அ/த� ெப� ‘ஓ’ெவ�3 அDதா-. ��றி 

நி�றவ"க�� அ/த� பிண�&� ப%கமா= ,வி/& ,வி/& அDதா"க-. ெம-ள 

ெம-ள வா=திற/& காவிாி நீ �றா=� Sறி*+ க5ைக நதிேபால அ5,மி5,மா= 

உட�ைப� �ர*.ய அ/த� ெப�ைண, ேமகைல1�, அவ- ேதாழிக�� பி.�&% 

ெகா�டா"க-. உட�� 
Dவதி4� ஒ*.%ெகா�டா"க-. இத�,- ஒ� சில 

மா.களி��/&, ஒ� சில" இற5கினா"க-. அவ"கைள� பா"�த ேமகைல%,% 

ேகாப� வ/த&. ைகயி��/த வைளய�கைள% கழ�றி ஒ>ெவா�வ�%,� 

ஒ>ெவா�றா=% ெகா+%க� ேபானா-. ,@ச�மா பி.�&%ெகா�டா-. இத�,- 

கணவைன� பறி ெகா+�த ச"தாாிணி� ெப�, ேமகைலைய வி*+� பிாிய 

மனமி�லாம� க*.�பி.�&� �ர�டா-. க�தினா-, கதறினா-. கணவ� 
க�ைத 


�தினா-. ேமாதினா-. 

 

ேமகைல சிறி& ேநர�தி�,� பிற, அ5கி�/& �ற�ப*டா-. ச"தா"ஜி 
கவாி 

ெகா�ட F*.�,� த�ெசயலாக ேபாவ& ேபா� ேபானா-. அ5ேக ெவளியி� 
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ேதாழிகைள நி3�திவி*+, உ-ேள ேபாகிறா-. ஆ�%, ஒ� ப%கமா=< சிதறி% 

கிட�பவ"களிட� ‘ஆ�கா பிதாஜி ஹ"பஜ�சி5 ஹமாரா க" ேம E%ைஹ...’ 

எ�கிறா-. அ/த% ,+�ப� கைடசிவைர%,� உயிைர% ைகயி� 

பி.�தி��ப&ேபா� அவ- வாைய� பா"%கிற&. ‘E%ைஹ’ எ�ற:ட� விவர� 

ேக*கிற&. பிற, ஒ��தி உ-ேள ஓ.�ேபா= ஒ� W3  பா= ேநா*ைட எ+�& 

ேமகைலயிட� நீ*.னா-. இ�ப. வ/த& ேகாப� அவ�%,. 

 

“நா5க  பா=%, ஆைச�ப*+ வரைல. அ�ப. ஆைச�ப+ற&%, நா5க 

ஆCமி�ல. ெப�Cமி�ல. உ5க�%,� பண� ேவCமானா�, ேக�5க. 

இ5கேய தாேரா�... ல*�மி%கா. ப"Qல எ>வள: பண� இ�%,&. ெகா�+வா...” 

 

8னி% ,3கி�ேபான ச"தா"ஜி ,+�ப�ைத ஆ3தேலா+ பா"%கிறா-. பிற, �வாி� 

ெதா5கிய ச"தா"ஜி பட�ைத இவேள எ+�& ஜா%ெக*.� பி� ப%க� 

ைவ�&%ெகா�+ �ற�ப+கிறா-. இ5ேக வ/த&%, அ�தா*சி... அ/த ச"தா"ஜி 

இைத� பா"�தா�தா� சா�பிடவாவ& ெச=வா". 

 

ேமகைல ேதாழிகேளா+ தி��பி நட%கிறா-. எ5கி�/ேதா இர�+ ச"தா"ஜிக- ஒ� 

F*ைட� பா"�& ஓ+கிறா"க-. அ5கி�/& இர�+ தா. ைவ%காத ஆ�க- ‘ஜ�தி 

ஆ>, ஜ�தி ஆ>’ எ�3 ,ர� ெகா+�தப.ேய அவ"க- ப%கமா= ஓ.�ேபா=, 

அவ"கைள இD�&%ெகா�+ த5க- F*+%,% ெகா�+ ேபாகிறா"க-. ஜ�ன� 

வழியா=� பா"�த ெப�க- ச/ேதாஷமாக� தைலைய ஆ*+கிறா"க-. மா9ட 

மர�தி� கிைளக- ெவ*ட�ப+கி�றன. ஆனா4� அத� ேவ"�பி.�� 

ந�றாக�தா� இ�%கிற& எ�ப& ேபா�ற தியாக பா&கா��%க-. �யநல ம3�பி� 

அைடயாள5க-, இ�ப.�ப*ட கா*சிக��, �ய��:%,�, ேதாழிக�%,�, 

ஆ5கா5ேக கிைட%க� தா� ெச=தன. 

 

அவ"க- அ5,மி5,மா=< ��றி, ெத�%களி� பிண�ேதா+ பிணமா=% கிட/த 

அபைல� ெப�கைள% க*.�பி.�& அDதா"க-. அல5ேகாலமா=% 

கிட/தவ"களி� கா�கைள< சாி�ப+�தி ைவ�தா"க-. ேல� ேலசான மனித 

நடமா*ட� ெதாி/த&. இவ"கைள� பா"�& பல" Fதி%, வ/தா"க-. இவ"களிடேம 

விவர� ேக*டா"க-. வ�
ைற ெப��தேபா& மா9ட� சி3�&� ேபாவத�,% 

காரணமான ‘ெத�ேவா�%,� உதவாத சிறிய Fண"க-’. Fண"களி� ஒ��த", 

இவ"களிட� ேக-வி1� பதி4மா=� ேபசினா". 
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“ப@சாபி��/&. இ/&%கைள அ�ப.ேய ெவ*. ெவ*. ச"தா"ஜிக- ரயி4ல 

அ9�பி ைவ%கா5களா�. .��%, த�ணி" ெகா+%கிற ய
ைன நதியில 

விஷ�ைத% கல/&*டா5களா�. .��யி� பல ெதா*.களி� விஷ�ைத� ேபா*+% 

கல%கி*டா5களா�. கனா*பிேளQல ஐ�ப&ேப" ெச�&*டா5களா�. இ�ைற%,% 

காைலயி� பல இட�தில ஒ*+ன ேபாQட"ல ப.<ேச�. த�ணிய ,.%கேவ பயமா 

இ�%,. ஆனா� தாக�. ஒ5க F*ல பைழய த�ணி" இ�%,மா. கிைட%,மா.” 

 

ேமகைல அ/த ஆசாமிைய ஒ� �Dைவ� பா"�ப& ேபா� பா"�தா-. ப%க�திேலேய 

மனித� பிண5க-. அ.1� தைல1மாக உ<சி
த� பாத� வைர ஒ�3ப*+ நி�ற 

மனித எ4��க- சிதறி% கிட%கி�றன. ர�த நாள5க- ெவ.�&% கிட%கி�றன. 

ஆனா� அவ�%,� தாக�. 

 

ேமகைல அ5,மி5,� பா"%கிறா-. ஒ� ெத�%,ழா=. அ5ேக ேபாகிறா-. 

ேதாழிக- இD�&� பி.%கிறா"க-. அ/த% ,ழாைய� திற/& த�ணிைர% 

,.%கிறா-. கா� நிமிட�தி�,� பிற, வாயி� உ-ள த�ணிைர அவளிட� ேக-வி 

ேக*டவ" ப%க� ெகா�பளி%கிறா-. ெச�தா� சாேவா� எ�கிற ேவக�! 

சாகாவி*டா� இ/த� ெபா=ைய� ெதாி/தவ"களிட� ெசா�ல ேவ�+� எ�ற 

தாக�! 

 

அ/த நா�வ��, மயான< சாைலக- வழியாக% ,.யி���%,� தி���கிறா"க-. 

நீ�மா ,3%,� ெந+%,மா=< ��3கிறா-. இ�9� எ/த% கத:� 

திற%க�படவி�ைல. �+கா*.லாவ& ெவ*.யா� ச�த� இ�%,�. �டைல� தீயி� 

பா��ேபா� சீ3� ச�தமாவ& ேக*,�. ஆனா� இ&ேவா மனித"க- ��மா ;<� 

ம*+ேம வி*+%ெகா�.�%,� மயான� ப,தி. இ�9� ஒ� வார�தி�,� 

த�மட%கி வாPவத�காக ;<ைச%8ட அட%கி வி+வ& ேபா�ற ஒ� ஒ�திைக. 

 

ேமகைல நீ�மாவிட� ேக*டா-. 

 

“அ�மா எ5க...” 

 

“அ�மா இ5க வர�யா. நா� எ5ெக�லாேமா ேத.*+ இ5க வாேற�...” 
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ேமகைல அDவா- எ�3 எ�ேலா�� எதி"பா"�தா"க-. ஆனா�, அவேளா பி�&� 

பி.�& அ/த ச"தாாிணி� ெப�, இவ- ேபானேபா& எ�ப.% கிட/& எ�ப. 


ழி�தாேளா, அ�ப.% கிட/&, அவ- ேபாலேவ க�க- ெசா�க, வா= &.%க, 

அ/த� தைரயிேலேய சாி/தா-. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    37373737    

 

க5காேதவிைய நா�ைக/&ேப" ைக�தா5கலாக நட�தி வ/தா"க-. அவ"களி� 

இர�+ேப" சராசாி மனித"க-. அவ"களி� ேதாளி� ைகேபா*டப. அவ"கைளேய 

ஊ�3ேகாலாக� பய�ப+�தி% ெகா�+, ெநா�.ய.�& வ/த அ�மாைவ� 

பா"�த&� ேமகைல &.�&� ேபா=வி*டா-. அவ- 
க�தி� சிரா=��க-. கா� 

பாத5களி� ர�த� ேதா=/த சைத< ெசதி�க-. 
*.%ைகக- F5கி� ேபாயி�/தன. 

தைல
. அல5ேகாலமாக% கிட/த&. 

 

ேமகைல அ�ப.ேய எD/& அ�மாைவ% க*.� பி.�&%ெகா�+, ‘எ�மா... எ�மா’ 

எ�3 ேபா*ட 8<ச��, ல*�மி, நீ�மா, ,@ச�மா உ*பட அைனவ�ேம ஓ. 

வ/&வி*டா"க-. க5காேதவி, அவைள� பா"�& ெம�ல< சிாி�& அவைள 

மா"ேபா+ அைன�&%ெகா�டா-. இ&ேவ ஒ� உ/& ச%தியாக, ேமகைல ஒ�பாாி 

ேபாலேவ ஓலமி*டா-. 

 

“எ�மா நா� &ரதி"Yட� பி.<ச ெபா�C�மா. அ%காேமல உயிைரேய 

ெவ<சி�/ேத�. அவ- க�யாண� நி�9 ேபா<�. ப<ைசய�மா ேமல பாச� வ<ேச�. 

அவ- ேபாX�ல படாதபா+ ப*டா-. நீ5க�� எ�ன எ�ேபா த�& எ+�தீ5கேளா 

அ�பேவ இ�ப. ஆயி*E5க... நா� இ5க இ�%க�படா&�மா... ேபாயி+ேற�... 

ேபாயி+ேற�...” 

 


�.ய.�த ேமகைலைய நீ�மா:� ,@ச�மா:� பி.�&% ெகா�டேபா&, 

க5காேதவி ேமகைலைய ெப�மிதமாக� பா"�&, அவ- தைலைய% 

ேகாதிவி*டப.ேய ேபசினா-. 

 

“எ�ன ேமக�. இ�ப.� ேப�ற... நீ ம*+� என%,% கிைட%கா*டா�, நா�  
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உயிேராட தி��பியி�%க மா*ேட�. அ�ைன இ/திராைவ� பா"%கவ/த 8*ட 

ெநாிச�ல�/& மீளாம�, எ�ன நாேன சாக.<சி��ேப�. எ�ைன� ெபறாம� 

ெப�த தா= ேபாயி*டா4� நா� ெபறாம� ெப�த மக- கிைட<�*டா-9 எ�ைன 

நாேன ஆ3த� ப+�&ேற�. நீ ம*+� ேபாயி*டா�, நா� ம*+� இ5க 

இ��பனா... ஒ� ேவைள உன%, எ�8ட இ�%க இYட� இ��யா...” 

 

ேமகைல இ�%கிற& எ�ப&ேபா� ேலசா= தைலைய ஆ*.யேபா&, நீ�மா, அ/த� 

தைலைய� பி.�& ேம4� கீDமா= பலமா= ஆ*.வி*டா-. க5காேதவி, 

எ�ேலாைர1� ஒ� பறைவ� பா"ைவயா= பா"�&வி*+ ேலசா= சிாி�தப.ேய 

ெசா�னா-. 

 

“இ/த ெர�+ நா�லேய, எ� மகைள1� உ5கைள1� பா"%காம�, எ�னால 

இ�%க 
.யல. ெச�&�ேபானா� எ�ப.�தா� இ��ேபேனா...” 

 

ேமகைல, அ�ப.� ேபச%8டா& எ�ப&ேபா� அ�மாவி� வாைய� ெபா�தினா-. 

பிற, அவ- பாத5கைள� பா"�&வி*+ மீ�+� அழ� ேபானா-. க5கா ேதவி 

அவ- க�கைள� &ைட�& வி*டப.ேய ேபசினா-. 

 

“நீ அD,ற&%காக பிற%கல., மகேள. நீ வாழ ைவ%க வ/தவ-. ஒ� அ�பாவி 

ச"தா"ஜிய நீ கா�பா�&ன வித�ைத% ேக-வி�ப*ேட� மகேள. இ&%காக நா� 

ெரா�ப ெரா�ப ெப�ைம�படேற�... மகேள. அ/த ச"தா"ஜி எ5க இ�%கா"? சாி சாி 

இ�%க*+�, ெவளில வரேவ�டா�9 ெசா�45க. ேப= ெகா�ட ஜன5க-. ேவ� 

பயிைர ேம1&. பயி3 ந@ைச &��&... கவைல�படாத எ� மகேள! நீ 
Dசா 

ப%,வ�ப+ற& வைர%,�, இ/த அ�மா:%,% க�ைல� V%கி� ேபா*டா4� சா: 

வரா&. ஏ�. உ5கள�தா�, எ�ைன1� எ� ெபா�ைண1�, ெகா@சேநர� 

தனியா இ�%க வி+றீ5களா...” 

 

8*ட�, ெம�ல ெம�ல கைர/த&. ‘ெவ/நீ" ெவ<� ஒ�தட� ேபாட*+மா...’ எ�3 

ேக*ட ல*�மிைய1�, க5காேதவி க�களா� ேபாக< ெசா��வி*டா-. பிற, 

ேமகைலயி� ேதாைள� ப�றியப.ேய க*.�� உ*கா"/தா-. ேமகைல கீேழ 

இ�/தப.ேய அவைள அ�ணா/& பா"�தா-. ஒ�வாி� அ�காைம, 
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இ�ெனா�வ�%, �க� ெகா+�தி�%க ேவ�+�. ேப<ச�ற ெப�� �க�தி�, 

ஒ�வைரெயா�வ" ஈ"�தப.ேய இ�/தா"க-. பிற, க5காேதவி வழிெய5,� தா� 

க�ட ேகார% கா*சிகைள, மனித" உயிைர மனித" பறி�த ெகா+ர% கா*சிகைள 

விவாி�தா-. 

 

“எதி�� �தி�மா வ�கிற ெர�+ நா=க-ல ஒ� நா= க.%க� ேபா,&�9 

வ<�%ேகா, அ�ேபா... எதி"ல வ�கிற நா= பதி4%,% ,ைல%காம வாைல 

பி�ன5கா�க�%,-ள ெசா�கி%கி*டா, க.%க� ேபாற ெரள. நா= அைத% 

க.%கா&. ஆனா� ம9ஷ� அ�ப.யா...? ,�பிட% ,�பிட ெவ*+றான�மா... 

எ/த% கா4ல சரணாகதியா விDறாேனா அ/த% காலாலேய விD/தவ� தைலய 

மிதி%கான�மா... ம9ஷைன மி�க�9 ெசா�ற& த���மா.. மி�க5க- ெரா�ப 

ந�ல&�மா...” 

 

ேமகைல, அ/த� ப,தியி� தா� க�ட கா*சிகைள விவாி�தா-. இ�வ�� 

க�ணி�� க�பைல1மாக ஒ�வ" 
க�ைத ஒ�வ" &ைட�தேபா& நா�ைக/& 

அ�க- அவ"க�%, 
�னா� வ/& ,�பி+ ேபா*டா"க-. 

 

“நா5க ேபாபா4ல இ�/& வாேரா�. 
"ேக மாதா:%, ஒ� ேகாவி� க*+ற 

விஷயமா...” 

 

“ஆமா. உ5க ெல*ட" கிைட<ச&... ேகாவி� க*ட எ>வள: ெசலவா,�...” 

 

ேமகைல அவசர அவசரமா=% ,3%கி*டா-. 

 

“எ�மா... 
"ேக மாதா:%, ேகாவி� க*ட*+�. ேவ�டா�9 ெசா�லல. ஆனா� 

அ/த% ேகாவிேலாட ேகாவிலா, ந�மள மாதிாி பிற�ெப+�& M+ப*டவ5க�%,�, 

ெத�:ல V%கிெயறிய�ப*டவ5க�%,� ஒ� ச�திர
� ேச"�& க*டC�9 

ெசா�45க�மா...” 

 

“எ� ராசா�தி. இ/த�தி*ட� என%, வரல பா�. சாி அ��றமா இவ5ககி*ட ேபசி 

ெமா�த� எ>வள: ஆ,�9 கண%, பா�... பாதி< ெசலவ நாம ,+�&டலா�...” 
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“சாி�மா. பாதில பாதிய இ�ப ,+�ேபா�. அ��ற� ேவைல எ�ப. நட%,&�9 

ெதாி@� மீதிைய அ��ற� ெகா+%கலா�... த�பா ேபசி*ேடனா�மா...” 

 

“இ�ல. எ� ெச�ல� ெபா�C... ெத%க�தி� ெபா�C5கேள 

��திசா�5கதா�...” 

 

ேபாபா�, அ�க- ேபா=வி*டா"க-. ம�தியான� கண%ேகா+ வ�வதாக 

ெசா��வி*+, அ/த இட�ைத வி*+ அக�றன". இத�,- ேமகைல, அ�மாவி� 

காய5கைள தன& ைக%,*ைடயா� &ைட�&வி*டா-. பிற, “உ5களமாதிாி 

ெபாிய மன� உ-ளவ5கைள1� கட:- இ�ப. பட<சி*டாேர” எ�3 தாப�ேதா+ 

ெசா�னா-. க5காேதவி அவ- ைககைள எ+�&� தன ேதாளி� ேபா*+%ெகா�ேட 

உப�யாச� ெச=வ& ேபால ஒ�பி�தா-. 

 

“ேமக�... உட��ல ஊன� உ-ளவ"க�%, இய�ைக நYட ஈடா ஒ� அசா�திய 

ச%திய ெகா+%,&. ெஹல� ெஹ�லேர இ&%, ஒ� உதாரண�. ைபபிளி� 8ட ஒ� 

வாசக� உ�+... ேதவ,மார� உலக பாவ5கைள< �ம/த& மாதிாி, அவ" வழியி� 

மா9ட�தி� பாவ5கைள< �ம%க% கட:- திடமான, ந�பி%ைக%,ாிய 

மனித"கைள� ேத"/ெத+�&, அவ"க�%, சி4ைவைய< �ம%க< ெசா��% 

ெகா+%கிறாரா�. இ& ெபா=யா இ�/தா4�, இ&ல1� ஒ� உ�ைம இ�%,. 


ட�, ெசவி+, ,�+ ேபா�ற ஊன� கட:- ெகா+�த சி4ைவ எ�றா�, 
D%க 


D%க அ��த�ைம ெகா�ட நா� �ம%கிற சி4ைவ ஏ�நாத" �ம/தைத விட� 

ெபாிய சி4ைவ. பிற%,�ேபேத மாி�& அ/த மாி�பி��/& எD/தவ"க- நா�. 

அதனால ந�மள ப�றி நாேம இர%க�பட ேவ�டா�!” 

 

“உ5களால எ�ப.ய�மா இ�ப.� ேபச 
.1&...?” 

 

“யாைர1� விய/& பா"%காேத! நா� இ�ப.� ேப�ற& நீ நிைன%கிற& மாதிாி 

ெபாிச�ல. ந� 
�ேனா"க-, நம%காக எDதி ைவ<சி�%கிற ��தக5கைள� 

ப.�தா�. அறி: தானா= ெப�,�. ப*டறிைவ அதி� கல/தா�, அ&ேவ ேபாக� 
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ேபாக ஞான� ஆ,�. என%, நீ ஒ� உதவி ெச=யC�. இ�ைன%,� 

நாைள%,மான உதவி அ�ல. எ� வாPநா- வைர%,மான உதவி...” 

 

“அ&%,�தான�மா நா� இ�%ேக�.” 

 

“தின
� காைலயி� ஒ� மணி ேநர�... மாைலயி� ஒ� மணி ேநர� நா� ெசா�ற 

��தக5கைள நீ ப.<�% கா*டC� ெச=வியா...?” 

 

“எ5க ஊ�ல ஒ� பழெமாழி�மா. க��� தி�ன 8�யா�9...” 

 

“அ�ப.< ெசா�4 எ� ராசா�தி. காைலல இ/த ச;க�ைத தராசி� நி3�த 

கா"�மா"%ேசாட சி/தைனய எளிய 
ைறயி� விள%,� க*+ைரகைள� ப.<�% 

கா*டC�, மாைலயி� பகவ�கீைத, இ�ல�னா ைபபி-. இ�ப. எ�ேனாட ஆ1- 

பாிய/த� வைர%,� நீ ப.<�% கா*டC�.” 

 

“இ�பேவ ஆர�பி%கலாமா அ�மா...” 

 

“ேவ�டா�மா. 
த�ல அ/த ச"தா"ஜிய ேபா= பா"�ேபா�. ஆயிர� ��தக� 

ப.�ைபவிட ஒ� மனிதாபிமான� உய"/த&. இைத நா� ��தக�திலதா� ப.<ேச�. 

ஆனா� நீேயா அைத< ெசய�� கா*.*ேட. இ/த F*+%, இனிேம� நீ இளவரசி 

அ�ல, அச� மகாராணி! இனிேம� நா� நி�மதியா சாேவ�.” 

 

“கைடசியில ெசா�ன வா"�த இனிேம�, உ5க வாயில இ�/& வர%8டா&�மா...” 

 

“யா" ெசா�ன&? ஒ� தா= பா� ,.%,� ,ழ/ைதைய ஒ� மா"பக�தி��/& 

இ�ெனா� மா"பக�தி�, மா�3�ேபா& உ-ள இைடெவளிதா� மரண
�9 

டா8" ெசா�னா". மரண பய�ைத வி+கிறவ"களிட�தா�, வாP%ைக சிேநகிதமா= 

சிாி%,�.” 

 

ேமகைல, க5காேதவிைய ஆகாய
� Kமி1மா= ஆனவ- ேபா� பா"�தா-.  
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ஆெண�ேறா, ெப�ெண�ேறா, அ�ெய�ேறா 8ற
.யாத ஒ� அ�-வ.வா=  

க�டா-. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    38383838    

 

கால� ஒ�ப& ஆ�+களாக ஓ.�ேபா= �ய��ைவ 
D%க 
D%க 

ேமகைலயா%கிவி*ட&. 

 

அ/த ஆலமர� அ�ப.ேயதா� இ�/த&. ஆனா�, 
"ேகவா� மாதா:%, அ/த 

மர�த. ஒ�.% ,.�தன� ேதைவயி�லாம� ேபா=வி*ட&. த�ன/ தனியா= 

தனி%,.�தன� நட�&கிறா-. அவ"கைள� ேபாலேவ, அ/த மர�தி�, அ�ேகேய, 

8��மாதிாியான ெபாிய ேகாவி�. கா� ைவ%க% 8��ப.யான பளி5,% க�க-. 

ஒ� ��3 ெபாிய தள�. அ�ேபா& �ைக�படமாக இ�/த 
"ேகவா� மாதா, 

இ�ேபா&, சலைவ%க� சிைலயாக மாறிவி*டா-. அ/த< சிைல%, 
�னா�, 

கி�Yண� பட�. பி�ப%க< �வாி� க5காேதவியி� சடா
.�பட�. 

 

ேமகைல, ேதவி%,% க�Kர� ஏ�றி, க�;.� தியானி�&வி*+, பைழய 

ஆலமர�த.%ேக வ/தா-. இ�ேபா& அ/த% ேகாவி�, அ�க�%, ம*+ம�லா&, 

அைனவ�%,� ெபா&% ேகாவிலாகி வி*ட&. இவ-தா�, ேகாவிைல 

நி"வகி%கிறா-; எ�றா4� ஆ*க- அதிகமா,�ேபா&, ஆலமர�த.%, 

வ/&வி+வா-. அேதா+, ேகாயி4%,-ேள அ�களி� ந�ல& ெக*ட&கைள 

ைவ�&% ெகா-ள வி��பவி�ைல. காைலயி4�, மாைலயி4� இ/த ஆலமர�த.ேய 

ஒ� தியான� தி�ைணயாக:� தீ":� திடலாக:� மாறிவி*ட&. நீ�மா:%, 


�ப� ஒ�3 தானா= விD/& வி*டதா�, இ�ேபா& பா+வைத வி*+வி*+, 

ேடால%ைக ம*+�தா� அ.%கிறா-. அவ- உட�பி� ஒ� ெதா=:. ல*�மி 


க�தி� ேதம�க- மாதிாியான வய&� தட5க-. ,@ச�மா:%, அதி� ச/ேதாஷ�. 

அவ�%, இ�9� ��%க5க- வரவி�ைல. ஆனா4�, உட�� 
Dவ&� ெகா@ச� 

��5கி�ேபா=தா� இ�/த&. ேமகைல%,�தா� பிராய வயதி� ம3�ற எ�ைல. 

 

அ/த� ேதாழி% கா=க- ேலாசா=� பD%க�ேபான ேபா&, அ/த ேமகைல� பி@� 

இ�ேபா& ந�ல காயாகி வி*ட&. க.%,�ேபாேத இனி�ப& மாதிாியான ஒ�வித 
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&வ"��% கல/த இனி�ைப� த�ேம ெகா=யா%கா= அ& மாதிாி 
க�. சிறி& ேலசா= 

கர+ 
ர+, பைழய ,ைழ: இ�ேபா& க�Sரமா=� ெதாி/த&. பைழய ெசா5கி� 

பா"ைவ, இ�ேபா& ெசா%,� பா"ைவயான&. 

 

ேமகைல%,� பி�ப%க�, நீ�மா:�, ந�மா:� நி�3 ெகா�.�/தா"க-. 

மா"%கெர* அவ- ப%க�தி� உ*கா"/தி�/தா-. ல*�மி1�, ,@ச�மா:� அ5ேக 

வ/& ெகா�.�/தா"க-. ேப" எ�னேமா தனி�தனி F+க-... ஆனா�, இவ"க- 

ெப��பா4� ‘கி<ச� காபிென*’ மாதிாி, ேமகைல F*.�தா� இ��பா"க-. 

 

ேமகைல, த�ைன� பா"�பத�காக அ5,மி5,மா= 8.%8.� ேபசியப.ேய 

நி�றவ"கைள� பா"�தா-. தா1� மக�மா= தனி�தி�/தவ"க- க�ணி� 

ப*டா"க-. 

 

“எ%கா! ஏ� அ5ேகேய நி�கீ5க... வா5க%கா...” 

 

ஒ� கால�தி� இ3%கி% க*.ய கயி3ேபா� ேதா�றிய �ேலா<சனா, இ�ேபா& 

ெதா�ைபயா= சாி/& நி�றா-. அவ- வயி3 ெப�மளவி� 
�9%,� 
&, 

சி3மளவி� பி�9%,மா= தட� விலகி நி�றன. ஆனா4� அவ- 
க�தி� ,3@ 

சிாி��. வழ%க�ேபா� க�கைள� தாP�தி தாP�தி� பா"%,� மாத% கைடசி� 

பா"ைவய�ல. மகளி� ேதாளி� ைகேபா*+ ம/தகாசமா=< சிாி%,� அழ,� 

பா"ைவ. ேமகைல அ/த< சி3வைனேய உ�3� பா"�தா-. அறி: ஜீவிக- ேபா+� 

,"தா - ஜி�பா ேஜாரான நிற�. 

 

“எ� ம�மக� ெரா�ப�தா� வள"/&வி*டா�.” 

 

“எ�ன ஆ�.? லாQ* F% பா�தீ5க... அ&%,-ளயா வள"/&ட� ேபாேற�!” 

 

“ெபா�C வள"�தி1� S"%க5கா= வள"�தி1� ஒ�Cடா. இ�ேபா ஆ��ள 

வள"�தி1�... அ�ப.யா ஆகி*+.” 

 

“ம�மி! வா* ஆ�. ேச=Q” 
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“இ�ப.�தா� ஏதாவ& �ாியா*டா இ5கிXY காரனா மாறி+வா� �ய��.” 

 

“இவைன� பா"%,�ேபாெத�லா�, நா� ஒ� F*+%, ெர�டாவ& தடைவயா 

வ/தத&�, இவ9%, கQ&ாாி மா�திைர வா5கி% ெகா+�த&� ேந�& நட/த& 

மாதிாிேய இ�%,&%கா. ஆனா�, ேபான மாச� இவ9%,% ெகா+�த& மாதிாி 

கQVாி மா�திைரய ஒ� ,ழ/ைத%,% ெகா+%க< ெசா�ேன�. ெவ*+ 8.<ேச 

தவிர ,ைறயல. இ�ேபா கQVாி மா�திரயில1� கல�பட�.” 

 

�ேலா<சனா ஏறி*+� பா"�தா-. இள/&றவி மாதிாி ெவளி" ம@ச- ேசைல. பி. 

தளராத உட��. பா"ைவயிேலேய ெர�+ வித பாவ�. ஒ�3 பிற�தியா" பாவ�ைத� 

ேபா%,வ& ேபா�ற பா"ைவ... இ�ெனா�3, தாேன ஒ� பாவமான& ேபா�ற 

உ*பா"ைவ. எைதேயா ேத.%ெகா�.��ப& ேபா�ற க�க-. ெவ3மேன 

உட�ைபவி*+, உ-�%,- யாைரேயா ேபசவி+வ& ேபா�ற ேதாரைண. 
க�தி� 

ேலசான 
�ற�. விேவகேமா... விர%திேயா! 

 

“�ய��. ஏ� அ�ப.� பா"%கிேற? என%, நீ எ�ப:ேம �ய��தா�. உ� 

ம�மக9%, ஆசீ"வாத� ெகா+. இ�னி%, அவ� பிற/த நா-. இ�ேபா 8*டமா 

இ�%,�. அ��றமா ேபாகலா�னா ேக*டா�தாேன... ந�ம கால� மாதிாியா! 

நம%ெக�லா� ெப�தவ5க ெசா�4தா� ேவத வா%,.” 

 

“இ�ல%கா. அ�ப:� நா� அட5கா� பிடாாிதா�. ேக*கைல. ேக*க 
.யைல. 

ேபாக*+�, வாடா எ� ம�மகேன!” 

 

ேமகைல காைல� ெதா*ட சி3வ9%,, ெந�றியி� ,5,மமி*டா-. 8டேவ ஒ� 

எ�ண�. எ� அ�ண� மக�� இவைனவிட ெபாிசா வள"/தி��பா-. ேமகைல, 

நீ�மா காதி� கி�கி��தா-. அைத< சிரம�ப*+% ,னி/& ேக*ட நீ�மா, அ/த< 

சி3வைன% 8*.%ெகா�+ உ-ேள ேபானா-. 

 

ஒ>ெவா�வராக வ/& ெகா�.�/தா"க-. அ�க- அ�லாத மனித"க��  

வ/தா"க-. ஒ� க*ட�தி�, தா1� மக�மான இ� அ�க-. ெபாியவ�%, அDைக,  
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சி�னவ�%, 
ைற��. �விகார� எ+�தவ- �ல�பினா-. 

 

“ந�ம 
ைற�ப. தாயான நா� இவள அ.%கலா�. இவ- எ�ைன எ�ப.� தி��பி 

அ.%கலா�?” 

 

அ5ேக ‘நி�ற&’ அத*டேலா+ ேக*ட&. 

 

“ெப�&�ேபா*ட அ�மாேவ எ�ைன அ.%கைல, இவ- எ�ப. அ.%கலா�!” 

 

ேமகைல க�ைண ;., �ய��வாக மாறினா�. 

 

அ�மாைவ அவ� தி*.யி�%கிறா�. ஆனா� ஒ� நா-8ட, இவைன அவ- 

க./ததி�ைல. அ.%க�ேபான ைகையேய ெச�லமாக� பி.�& ெசாட%, 

வி*.�%கிறா-. ‘அ�மா. நீ இ�ப எ�ப. இ�%கிேயா! இ�%கியா... ெச�திேயா...’ 

�ய��:%, அ�மாவி� நிைன��%, ஊடகமாக அ%காளி� நிைன�� ெந@ைச 

அாி�த&.‘அ�ண� என%, M+ ம*+மா ேபா*டா�, கD�ைத% க*. அDதவ9� 

அவ�தாேன. ப�கைல% கழக பதிவாள" 
�னா�, அ�பா எ�ப.% ெக@சினா". ஒ� 

ல*ட" ேபாடலாமா?  பாேய தி��பி வ/&ேத... நா9� பி-ைளயா�%, பிற/&*+ 

�யமாியாைத இ�லாம இ�%க 
.1மா? மனேச மர�&�ேபா<�!’ 

 

�ய��, அ/த ஆலமர�த.யி� 
"ேகமாதாவி�, இைணயாக இ�/த க5காேதவி 

பட�ைதேய பா"�தா�. என%காக எD/& என%காகேவ வாP/தவ-. அ/த% 

கால�தி� ந�லா�ப*.யி� வி�4�பா*டாளி, சி5கி ேபா+� த� மகைன� 

‘பா*டாளி’ யா%கிவி*+ அவ9%,� பி�பா*+� பா+வாேர. அ�ப. எ�ைன 


�னி��தி த�ைன� பி�னி��தியவ-. இவ- ெசா��% ெகா+�த வரலா3�, 

அ-ளி% ெகா+�த உபேதச5க��, ப.%க% ெகா+�த ��தக5க�� நிைன�&� 

பா"%கேவ ேநர� ேதைவ�ப+� அளவி�, நீ��. அ�மா ெப�3� ேபா*டா-. 

ப<ைசய�மா எ+�&� ேபா*டா-. ஆனா� இ/த க5காேதவி அ�மாேவா, எ�ைன 

என%, அைடயாள� கா*., நாேன அவெள�3 ஆ%கி% கா*.யவ-. அ3ப& வய& 
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ெபாிய வயத�ல. இ�/தா4� உயி" ப+�த ப+%ைகயி� V5,� ேபாேத 

ேபா=வி*ட&. ஆனா�, அ/த அதி"<சி, இ�9� ேபானபா.�ைல. 

 

�ய��, மீ�+� ேமகைலயாகி க5காேதவி பட�ைத% ைகெய+�&% ,�பி*டா-. 

கட/த ஓரா�+ கால�தி� இவ� இ�ப. அ.%க. ,�பி+வதா� அவ- 

ேதாழிக�%, அ& ஆ<சாிய�ைத% ெகா+%கவி�ைல. ஆனா4� அ5ேக நி�ற தா= 

அ�%, ேநரமாவ& ேபா��/த&. எ5ேகேயா �ற�பட�ேபான மகைள இD�&� 

ேபா*+% ெகா�ேட இ�மினா-. ேமகைல%, உண": வ/த&. அத*.னா-. 

 

“ஏ�. அ�மா அ.�தா நீ1� தி��பி அ.%கCமா...” 

 

“அ�மா 8ட பா*+�பாட வாேறேன�. ப@சாபி பய4வ விசில.%கா�. 

F*+%,-ளய இ� எ�கிறா�. F*+%,-ள இ�%கவா நாம பிற/தி�%ேகா�...” 

 

“ேபசாம� ெர�+ ேப�� ஒ� சட5, வ<� �விகார�ைத ர�& ெச=1றீ5களா!” 

 

கிழவி, ேமகைல க�.�பைத� பா"�&வி*+, ‘சாி’ எ�றா-. உடேன சி�னவ- 

அDதா-. ‘மா*ேட�, மா*ேட�’ எ�3 தைலைய ஆ*.னா-. அ�மாைவ 

அ5ேகேய அ.%க� ேபானா-. பிற, ,� அ�யான ேமகைலைய� பா"�&, 

நா%ைக% க.�தா-. ேமகைல தீ"�பளி�தா-. 

 

“அ�மா அ.%கலா�, மக- அ.%க�படா& எ�கிற அ�க- ச�பிரதாய�ைத 

பி.<�%கி*+ இ�%க% 8டா&. எ�லா� ஒ� ெசா�4ல அட5கC�. ேகாழி மிதி<� 

,@� சாகா&�னா, ,@� மிதி<� ேகாழி சா,மா ெபாிய�மா... ஏ�., இனிேம� 

அ�மாவ அ.%கிற ேவைலய வ<�%கி*டா�, அ��ற� நட%கற ச5கதி ேவற...” 

 

அவ"க- ேபான&� 45கி1� 
�டா�� பனிய9மா= ஒ�வ�. ப%க�தி� ஒ� 

�டைவ அ�. 

 

“இவ�%, அ+�த வார� சி�ரா ெபள"ணமியி� நி"வாண� வ<சி�%ேக�. 
"ேக 

மாதாேவாட ஆசீ"வாத
� உ5கேளாட சி3 ெதாைக1�...” 
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“க���% கயிற க*. ெவ*.� ேபா+ற கா*+ மிரா�.�தன� இனிேம� ேவ�டா�. 

நம%,�9 ஒ� டா%ட" ேத>நக"ல இ�%கா". இ&%,�ேன ந"O5 ேஹா� 

வ<சி�%கா". அவேர ஆபேரஷ� ெச=வா". ல*�மி%கா, இவ�%,% ெகா@ச� 

பண� ெகா+...” 

 

“ஆபேரஷ� சமய�&ல ெகா+%கலா�. இ�ப ெகா+�தா�, விQகி விQகியா 

வயி�&%,-ள ேபாயி+�. ஏ�. 
ைற%ேக... பண�ைத, டா%ட"கி*ட�தா� 

க*+ேவ�. ெகா@ச� சா�பி*+*+ உ*காேர�...” 

 

ேமகைல, எD/தி�%க� ேபானா-. அத�,- நா4 ேப" காாி� இற5கினா"க-. தைல 

தாP�தி% ,�பி*டா"க-. ேமகைல அவ"கைள1� 8*.% ெகா�+ F*+%,- 

ேபானா-. ைடனி5 ேடபிளி� உ*கா"/தா"க-. ல*�மி ச�பா�திகைள ைவ�தா-. 

மா"%ெர* ச�ஜிைய ைவ�தா-. ,@ச�மா, நீ�மா:� சைமயலைற%,- உ�*.% 

ெகா�.�/தா"க-. 

 

ேமகைல, சா�பி*டப.1�, அவ"கைள சா�பிட ைவ�தப.1� ேபசினா-. 

 

“ஒ5க வழ%க�ப. ஒ5க பிாி: அ�க- யாராவ& ெச�தபிற, அவள தைலகீழா 

ேபா*+ ைவ<�, பிண�ைத ெச��� ைவ<� அ.<�%கி*ேட �+கா*+%,� ேபாற& 

இ/த% கால�&%,� ெபா�/&மா�9 ேயாசி<�� பா�5க. ேநா%க� �ாி1&. 

இனிேம� அ+�த பிறவியிலாவ& ெச�&�ேபான& அ�யா� பிற/& சீரழிய% 8டா& 

எ�கிற உ5க ஆேவச�ைத% கா*+&... ஆனா�, நா
� மனித சீவராசிக-தா�... 

ந�மால1� ெசா/த% கா�ல நி%க 
.1�.” 

 

“எ�ப. பைழய ச�பிரதாய�ைத...” 

 

“ஏ� கிறிQ&வ சி4ைவயி� அைற@ச ேகால�த கா*+றைதேய, இ�ேபா அ�ப. 

கா*ட�படா&�9 கிறிQதவ"க- ம�தியிேலேய ஒ� க��& நில:&. எைத1�, 

ேசாக�&ல 
.%காம�, ஏ�நாத" சி4ைவயி� இ�/& Sறி*+ உயி"�ெதD/ததா= 
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கா*டC�9 ேம� நா+களி� இள� பாதிாிமா"க- வாதா. வாறா5க. எ&%,� 

ேயாசி<�� பா�5க... எ5க�மா க5காேதவி இ�/தா4� இைத�தா� 

ெசா��யி��பா5க.” 

 

ேமகைலயிட�, வாதிட�ேபான அ/த% கிழ*+ அ�க-, அவ- ைக கD:வ& ேபா� 

க�க�� த5கைள% கDவி% ெகா-வைத� பா"�& வி*டா"க-. ேயாசி%க 

ேவ�.ய விவகார�. ெச��ப. பட ேவ�.ய&, அ�கைள ைநயா�. 

ெச=கிறவ"க-தா�. 

 

அ/த ;வைர1� வழிய9�ப ேமகைல வாச4%, வ/தேபா&, ஒ� பட,% கா" 

வ/த&. ேமகைல �ாி/& ெகா�டா-. 

 

“பிதாஜி... பிதாஜி” 

 

அ/த ச"தா"ஜி கா�� ைகேபா*டவைள� V%கி நி3�தி, ஆர� தDவினா". 

 

“கானா காதியா பிதாஜி...” 

 

“ைந ேப*.. இ�பதா� சா�பி*ேட�. எ� F*+%, நீ வ/& ஆ3 மாச� ஆ,&. 

ேவைல தின
� இ�%,� மகேள. நா�தா� அதி��/& ஒ� நாைள%காவ& 

விலகC�...” 

 

“எ5க பிதாஜி 
.1&? ெவ*ட ெவளியா= இ�%கிற இ/த இட�&ல அ�க�%காக 

ஒ� த"மQதலா க*டC� எ�கிற& எ5க அ�மாேவாட ஆ%ைஞ. அ&%, பிளா� 

ேபாடறதில1�, ேபா*ட பிளாைன� தி��&ற&ல1� இ�%ேக�. க*.ட� ஒ� கைல 

எ�கிறைத மற/&*+, அ/த% கைல%ேக சிைறைவ%கிற மாதிாி ஒ��த� பிளா� 

ெகா�+ வாறா�...” 

 

“இ/த ச"தா"ஜி8ட பைழயப.1� ஒ�கி*ட அைட%கலமா வரலா�. ச"தா"ஜி 

&ர�&கிற ப@சாபி இ/&%க��, இ5க வரலா�. அதனால ெபாிசா க*+. எ�  
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ந�ெகாைட எ�ேபா ேவC�?” 

 

“கைட%கா� ேபா*டபிற, வா5கி%கிேற�... ெசம�தியா ேக*ேப�.” 

 

“ஒன%, இ�லாத பணமா? அ��ற� மகேள, ேகாப�படாம� ேக%கC�. ஒன%, 

பாிதாப�ல ஒ� சி�ன பா%டாிைய எDதி ைவ%ேக�9 ெசா�ேன�. த*.*ேட. 

ஆனா�, இைத� த*ட விடமா*ேட�. இ/திர�ாியி� உ�ேப"ல ஒ� F*ைட எDதி 

ைவ<�*ேட�. மாத� ெவ3� ப�தாயிர�  பாதா� வாடைக வ��. அேதாட ெர�+ 

ல*ச�ைத உ�ேப"ல .பாசி* ேபா*+*ேட�.” 

 

“இ&%,�தா� எ� பா5% அ%க:�* ந�பைர% ேக*.5களா... என%, எ&%, 

பிதாஜி...” 

 

“நீ என%, ெச=தி�%கிறைத, நா� பைழயப.1� ெசா��%கா*ட வி��பல. 

ஆனா�, நா� உன%,�9 ஏதாவ& ெச=யா*டா�, எ� ஆ�மா சா/தியைடயா&. 

எ� ஆ�மா சா/தியைடயC�9 நீ வி���னா�, இைத ஏ�&%கC�...” 

 

ச"தா"ஜி அவ- ெமளன�ைத ச�மதமாக எ+�&% ெகா�+, �ற�ப*டா". அவ�%,% 

கா" கதைவ� திற/&வி*+, காாிேல�றி, வழிய9�பிவி*+� தி��பிய ேமகைல, 

‘எ5க�மா க5காேதவி ெசா�ேத நா4 தைல
ைற%,� ேபா&�. இ&%,ேமல 

எ&%,?’ எ�3 ெசா�னப.ேய ஆலமர�த.யி� உ*கா"/தா-. இ/த� ேப<ைச 

ம*+� அவ- ேதாழிக- காதி� வா5க ம3�தன". 

 

இத�,-, இ�ெனா� 8*ட� எ/த% கல��� இ�லாத அவ"களி� 8*ட�. 

 

“விேவ%�ாியி� ஒ� ஆSஸ"ேமல பQ ேமாதி இற/&*டா�...” 

 

“சாி, 8டமாட� ேபா= அD5க, கா� ெகா+�தா� வா5க�படா&...” 
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“ந�ம ஏாியா:%,-ள ேமாசினி ,� அ�, ேசலா அ�கைள அ9�பி ைவ%கா�.  

ேந�3 ெகா@ச� கலகல��...” 

 

“அெத�லா� 8டா&. இ�னி%, ம*+� அ/த ஏாியா� ப%க� ேபாகாதீ5க. 

ேமாசினிகி*ட நா� ேப�ேற�.” 

 

“இவ- ;C தடைவ ஆள மா�தி*டா-. 
தலாவ& ஆ- அDகிறா�. ெர�டாவ& 

ஆ- ெபா�
றா�...” 

 

வாச�� நி�ற ல*�மி �கா" ெச=தவைள% க�.�தா-. 

 

“ஏ�., ,திைர% ெகா�ைட, தராதர� ெதாியாம� இைத�ேபா= அவ-கி*ட 

ெசா�றய.. இவ- ;ணாவ& ஆ�பைளயாவ& மா�றாம� இ�%க< ெசா�4...” 

 

ேமகைல மீ�+� எD/தா-. அத�,- ஒ� கா". எ/த ந�ல காாிய�தி�,� அவளிட� 

விKதி ,5,ம� வா5கி%ெகா�+ ேபா,� கா". ப�தா�+க�%, 
�� ஒ� W3 

 பா= ெகா+�தேத, அ/த% காாி� வாாி�% கா". 

 

ல*�மி, வாச�� த�ைன ஒ� மாதிாி� பா"�பைத �ாி/& ெகா�ட ேமகைல, 

உத*ைட% க.�தப.ேய F*+%,- வ/தா-. நீ�மா, நளிமா, மா"கெர*, ,@ச�மா, 

ப,<சா"ேதவி எ�ேலா�� ல*�மிைய� பா"�& க�ைண< சிமி*.னா-க-. 

ேமகைல ேக*டா-. 

 

“எ�ன%கா ேவC�.” 

 

“சி�ராெபள"ணமி ெந�5,&. 8வாக� ேபாகC�. ந�ம ��ஷன நாம 

பா�தாக9ேம...” 

 

“நா�, எ�ன ேபாகேவ�டா�னா ெசா�ல� ேபாேற�!” 
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“நீ வரC�. இவ�க எ�லா� இ/த வ�ஷ� நீ இ�லாம� 8வாக�  

ேபாக%8டா&�9 ெசா�றா�க... ஏ�., எ�ன ேபசவி*+*+ நீ5க ��மா 

நி�னா எ�ப...?” 

 

“விD��ர� ப%க�&ல இ�%கிற 8வாக�தாேன. நா� வரமா*ேட�. தமிP ேப�ப"ல 

- ப�திாிைகக-ல வ/த ெச=திகைள� ப.�தா�, வா/தி வ�&. அ�கைள அச� 

தாசிகளா எD&றா5க. நா� பிற�ெப+�தேத அ&%,�தா� எ�கிற& மாதிாி, ப%க� 

ப%கமா எDதறா5க. ஆ�பைள5கைள� தவிர, நம%, ேவற சி/தைனேய இ�ைல 

எ�கிற மாதிாி எD�&. இதனாேலேய விD��ர� ப%க�&ல இ�/& விடல� பய4க, 

8வாக�&%, பQ பQஸா ேபாறா5களா�. அ& 8வாக� இ�ல, 8வ�. இ/த< 

சி�ரா ெபள"ணமி%, நா� வழ%க�ேபால ,ஜரா�ல இ�%கிற 
"ேக மாதா 

ேகாயி4%,� ேபாேற�. எ�கட நீ5க ேவC
�னா வா5க. ஆனா� நீ5க 8வாக� 

ேபாக%8டா&�9 நா� ெசா�லல.” 

 

ல*�மி, வாைய� திற/& ைவ�& ேயாசி�தா-. அ�ப. அவ- வாைய� திற/தா�, 

சி/தைன பிற%கா& எ�3 எ�ணிய& ேபா�, ,@ச�மா அவளி� இர�+ ேமாவா� 

பிாி:கைள1� ஒ�3 ப+�தினா-. அவ- நிைன�த&ேபாலேவ ல*�மி%, ஒ� 

சி/தைன பிற/த&. 

 

“8வாக�&ல ம*+�தா� 8�தா�டவ�%, ேகாயி� இ�%கதா... நிைன%காத.... 

பா�.<ேசாியி�, பி-ைளயா",�ப�&ல அரவா� இ�%கா", கட[�%, இர�+ 

கிேலாமீ*ட" Vர�&ல கட�கைரேயாரமா= ம@ச%,�ப� எ�கிற இட�&ல ந�ம 

��ஷ� இ�%கா". இ/த இட� அ�ைமயான இட�. 8வாக� மாதிாி அசி5க� 

கிைடயா&. பி-ைளயா",�ப� மாதிாி ெவ.விப�&% கிைடயா&. ந�ம�ல இ�%,ற 

ேமனாமி9%கி5க வராத இட�. நா� ஒ� தடைவ ேபாயி�%ேக�. இ/த� தடைவ நீ 

மா*ேட�னா4�, நா�, அ9மா" ராமல*�மணைர� V%கி*+� ேபான&மாதிாி 

ஒ�ைன V%கி*+� ேபாயி+ேவ�...” 

 

ேமகைல, மீ�+� �ய��வானா�. 

 

‘கட[" ப.�த ஊ�%,� ப%க�தி4-ள நக". ஒ� ேவைள ேடவி* அ5ேக டா%டரா  
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இ�%கலா�. அ/த ஆ�பள� பச5க8ட க�Cல படலா�. F*+%,� 

ேபாக%8டா&தா�. ஆனா4�, ெதாி@சவ5க கிைட<சா ,+�ப நிலைமைய 

ெதாி@�%கலா�. ேபாகலாமா, ேவ�டாமா? இ�%கிற நி�மதிைய எ&%காக% 

ெக+%கC�...’ 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    39393939    

 

8�தா�டவ" ேகாயி4%,, 
�னா4� பி�னா4�, சராசாி மனித"க�%,% 

8�தாகி� ேபானவ"களி� 8*டமய�. 

 

ச/தன% கா�பி*ட 8�தா�டவ" சிைல, சிறி& ெதாைலவி� அைல அைலயா= 

ஆ"�பாி%,� கடைல� பா"�&% ெகா�.��ப& ேபா�ற பிரைம. அ/த% 

கட�ைர<ச� காதி� ப*+, கவன� கைல/&, 8�தா�டவ" தி+%கி*+� பா"�ப& 

ேபா�ற க�க-. Sட�தி�,% கீேழ கி�Yண�, அ�யா= உ�ெவ+�& 

அரவானிட� கD�ைத நீ*+� பட�. இத�, அ�ேக பசியட5கா% காளியி� ேகார 

ெசா ப� பட�. அ/த< சி�ன% க�வைற%,-, ஒேர �ைக மய�, ேத5கா=� 

த�ணி" ,*ைடேபா� ெப�கியி�/த&. 

 

அ/த% ேகாவி4%,� பி�ப%க� ஒேர மாதிாியான ,.ைச F+க-. அவ�றி� 

தி�ைணக- 8ட ேம+ ப-ளமி�லாம� இைடயிைடேய வா=கைள% கா*.% 

ெகா�.��ப& ேபா�3 ேதா�றின. ஒ>ெவா� தி�ைணயி4�, நா�ைக/& 

அ�க-. ஊ" ஊரா=, ெமாழி ெமாழியா=, 8.யி�/தா"க-. நாதிய�ற& ேபா�, 

சாதிய�ற சன5க-. ஒ��தி ��வ�தி�, ைம தீ*.% ெகா�.�/தா-. 

இ�ெனா��தி, ேம%க� ெச*.4-ள க�ணா.ைய< சா"�தி ைவ�&வி*+, அழ, 

பா"�தா-. இ�ெனா��தி ேவ.%ைக பா"�த விடைல� பய�கைள &ர�திவி*+, 

பாவாைடேம� பட"/த வாயி� �டைவைய% கழ*.வி*+, ப*+� �டைவைய% 

க*.%க� ேபானா-. ெகா�ைட% ,�விகைள� ேபா�ற ச�த�. Kணி%,�வி 

மாதிாியான சிC5க�க-. சில�%,� ப�க- ம*+ேம ெவ-ைள. சில�%, 
ழி 

ம*+ேம க���. V%கணா5,�வி% 8+க- மாதிாி ெகா�ைடக-. அவ�றி� 

அரளி� K%களி��/& அ�தைன K%க�� சவகாச� ெச=தன. 
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அ/த% ேகாவி4%, 
�னா�, க�Kர5க- தி*+� தி*டா= ஏ�ற�ப*+, கா*+� 

தீயா=� ப�றி எாி/தன. பல அ�க- க��ப*.ைய விட, ெபாிய ெபாிய க�Kர% 

க*.கைள� ேபா*டா"க-. ேப<ைச% ,ைற%காத உ�மி ேமள�. அ�க- 

அ�லாேதா", அ/த% ,�ப�& ம%க-, ேத5கா= பழ�த*+%கேளா+ 8. 

நி�றா"க-. அ%க� ப%க�& அ��த� பிறவிகைள% 8வாக�தி� பா"�ப& ேபா� 

பா"%காம�, த5களி� ஒ�வ" ேபா� பா"�தா"க-. சில�%, உற:ம�ற பைக1ம�ற 

M�ய� பா"ைவ. 

 

8�தா�டவ" ேகாவி4%,% கிழ%,� ப%க�, ெபாிய ெபாிய க�க- ேகாண� 

மாணலாக% கிட/தன. அவ�றி�, இைடேய ச&ர� ச&ரமான மண� தி*+. அ5ேக 

அ%க�ப%க�& அ�களி� ஜமா. இ�வ�%,� இைடேய ஏேதா ஒ� ச�ைட. அ/த 

இ�வ�%காக, க*சி பிாி/& ைகைய நீ*. நீ*., த*.� த*. ஆ�%, ஆ- ேப<�. 

ஜமா� தைலவி �/தர�மா, அவ"க- க�தி அட5க*+� எ�ப& ேபா� 

வி*+�பி.�தா-. அ/த< சமய�தி� ஒ� ெவ-ைள%கா". கட�� ேபா,� பட, 

ேபா� வ/& நி�ற&. அத� 
�ப%க, பி�ப%க கத:களி��/&, ஆ3ேப" 

சிேநகிதமா=< சிாி�தப.ேய ெவளிேய வ/தா"க-. ேமகைல, ெவளி" ம@ச- ப*+< 

ேசைலயா� தைலைய மைற�த 
%கா*ைட எ+�தா-. நீ�மா, ஒ� அச�தலான 

பா"ைவேயா+ நி�றா-. ல*�மி1�, ,@ச�மா:�, ேமகைல ப%கேம நி�3 

ெகா�ட ேபா&, இ& வைர கடைலேய பா"�திராத மா"கெர*+�, ப,<சா" ேதவி1� 

சிறி& ஓ.�ேபா= ஆ"�பாி%,� கடைலேய அ5,மி5,மா= &-ளி� &-ளி� 

பா"�தா"க-. 

 

கீேழ உ*கா"/தி�/த அ�� ெப�க- அ/த அ3வைர1� ேமலா= பா"�தா"க-. 

அவ"க- கD�தி� மி�னிய நைககளி�, க�8<ச�ைத1� மற/& அதிசயி�&� 

பா"�தன". நி<சயமா= அ& ‘கவாி5’ இ�ைல எ�பைத% க�டறி/த&�, 

அவ"கைள% ைகயா*.% 8�பி*டா"க-. விவகார� ேப�வத�,, தா� ஆய�த� 

ெச=தேபா&, ேசலா%க- கா"%காாிகைள� பா"�பதி� ஜமா� தைலவி%, சிறி& 

எாி<ச�. ஆனா4�, த�ைன அறியாமேல எD/& நீ�மா ப%க� ேபானா-. ஏேதா 

ேபசினா-. உடேன அவ- - இ+�பி� ைகத*., “ேமகைல ேம ேபாேலா” எ�3 

அவைள< �*.% கா*.னா-. 
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ஜமா� தைலவியான �/தர�மா, தன& ,�+<ச*. உட�ைப ஆ*.யப.ேய 

ேக*டா-. 

 

“அ� கித" ைஹ...” 

 

“தமிழிேலேய ேப�5க. நா9� தமிP நா*+%காாிதா�... ப.�த&� ப%க�&லதா�...” 

 

ேமகைல ேம�ெகா�+� ேபசாம� அ�ப.ேய நி�றா-. �/தர�மா:� 

�ாி/&ெகா�டா-. ஒ>ெவா� ெந@�%,-�� ஒ>ெவா� ேசாக�. அைத இட� 

ெபா�- ஏவ� ெதாியாம� ெகா*ட 
.யா&. அவ-, நீ�மாவி� ைகைய1� 

ேமகைலயி� ைகைய1� ஒ� ேசர� பி.�&% 8*.� ேபானா-. கீேழ கா=/& 

கிட/த மர�ைத% கா*. உ*கார< ெசா�னா-. பிற, அ& அவ"க�%,< சாி�படா& 

எ�ப&ேபா� ‘ப%கிய.%காத’ ஒ� பாறா5க�ைல% கா*.னா-. அவ"கேளா 

தைரயிேலேய உ*கா"/தா"க-. ,@ச�மாவிட� எைதேயா காரசாரமாக விவாதி�&% 

ெகா�.�/த ல*�மி அ5ேக ஓ.வ/& ேமாவாைய இ.�& இ.�&< ெசா�னா-. 

 

“நா5க�� பா"�தா4� பா�ேதா�மா... இ�ப. ஒ� நிலைமய பா"%கல�மா... 

கட["ல ஈய.%கிற பய�8ட லா*^ல  � கிைடயா&�9 ந%கலா= ெசா�றா�. 

 � இ�ல�னா இ�ேல�9 ெசா�ல ேவ�.ய&தாேன... அ&%, ஏ� ந%க�, 

இளி��, எள%கார�... எ5க ெட��யாயி�/தா�, SQ Sஸா ‘கவா�’ 

ெச=தி��ேபா�. இ�ல�னா ேஜா+ பி@சி�%,�...” 

 

ஒ� ேமாகன 
க%காாி ச��ேபா+ பதிலளி�தா-. 

 

“நீ5க ேவற. அ�ப.ேய  � கிைட<சா4�, ந+ ரா�திாியில ேபாXQகார� வ/& 

கதவ� த*+வா�. க@சா எ>வள: வ<சி�%ேக�9 க�ன�தில அைறவா�. 

ம&ைரயில நா� ப*டபா+...” 

 

ேமகைல, ஜமா� தைலவியி� ப%கமா= ெந�5கி� ேபா= உ*கா"/& ெகா�டா-. 

எதிாி� யாேரா ஒ��த� 45கி1� பனிய9மா=, பி*ட�ைத% ,4%கி% ெகா�ேட 

அ�னநைட ேபா*டா�. ச/ேதக� ேக*டா-. 
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“ந�ம இன� மாதிாி ெதாி1&. ஆனா� ந�ைம1� க�+%காம� ேசல1� 

க*.%காமேல திாி1&.” 

 

“அ& என%,� ெத�@சவ-தா�. ெசா/த F*லய இ�%கா-: அ5க5க சைமய� 

ேவைல%,� ேபாயி*+ அ�ண� F*+%, ேபாயி+�... ,+�ப�&ல1�, யா�� 

க*+�ப+�தல. இ& மாதிாி ப.தா�டா ப�தினி மாதிாி1� இ�%கா�க. கா=கறி 

வி�&� பிைழ%கிறா�க. இ/த% கட["ல 8ட ஒ��த� அ@� நா- ைச%கி- 

வி*டா�. அ/த அ@� நா�� ஆ.�பா+ற&%, ந�மள மாதிாி ஜீவ�க- 

வ/தா�5க. ஆனா4�, ஒ�ைன மாதிாி எ�ன மாதிாி, F*ட வி*+ ெதார�த�ப*+ 

அல5ேகாலமா ஆனவ5கதா� ெமஜாாி*.. நீ எ�ன நிைன%ேக...” 

 

ேமகைல, ,+�ப�ைத நிைன�தா-. மணியா"ட" பண� தி��பி வ/தைத1� 

நிைன�தா-. எ�ைன1� F*ேடா+ ைவ�தி�/தா�, எ�ப. இ�/தி�%,�... 

இய�பான அவள& உ-ள�தி� இள%க� திரவ நிைலயி��/&, திட� ெபா�ளான&. 

தன%,-ேளேய ஏேதேதா 
ன5கி% ெகா�டா-. 

 

இத�,-, ல*�மி, ‘ஒ�ைற�’ ேத.� பி.�&< ெச�ல� ெச�லமா=� 

ேபசி%ெகா�.�/தா-. ,@ச�மா:%,, ஒ� மைலயாள அ� கிைட�தா-. 

மா"%ெர*+� ப,<சா"ேதவி1�, இ�9� கட� ப%கமி�/& தி��பவி�ைல. நீ�மா 

ெப5கா�யி� உர�&% க�தினா-. அ�ப.யாவ& எ/த வ5காளி%காாி1� த�ைன 

அைடயாள� க�+ெகா-ள*+� எ�ப& ேபா�. பிற, தன& ேதா�விைய 

ெவ�றியா%,� வைகயி� சிறி& ெதாைலவி� பா*+� பா.%ெகா�.�/த 

ெமாழியறியா� ெப�க�ட� விழியா� ேபசினா-. அ��ற� ேடால%கி� ெடா% 

ெடா%. அவ"களி� ட%... ட%... 

 

எ�ேலா�ைடய கவன
� ேமகைலைய வி*+ வி*+� �&%கதாநாயகியான 

நீ�மாவி� ெரா*. மா: 
க� ேநா%கி� ேபானேபா&, அவைள விட இ�ெனா�3 

அதிகமாக% கவ"/த&. 

 

அரவா� சாமியி� மர�தைல ைவ%க�ப*ட ேகாயி� ேத", ேமள தாள�&ட9�,  
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வாணேவ.%ைக1ட9� வ/&ெகா�.�/த&. இ5கி�/த அ�கைள� ேபா� பல  

மட5, அ�%8*ட�, ேத�%, 
�னா4� பி�னா4� ஆ.�பா. வ/தன". 

கரகா*ட�, காவ.யா*ட�, பிேர% டா�Q. நீ�மா ப%க�தி��/ தவ-கைள வி*+ 

வி*+ அ/த% 8*ட�ேதா+ ேச"/& ேடால%ைக� த*ட வி*டா-. இத�,-, 

அரவா� எ�3� அைழ%க�ப+� 8�தா�டவாி� ேத" ேகாவி4%, எதிேர 

வ/தேபா&, உ-`" ேமள� விலகி, ெச*+ ேமள� அதி"/த&. நாதQவர� 

உ<ச�தி�,� ேபான&. க�Kர ஒளி வ*ட�ேதா+ கீேழ இற%க�ப*ட அரவா� 

தைல%,� தயாரா= ைவ%க�ப*ட மர%கா�க-, மர%ைகக- உ*பட அ�தைன 

உ3��%க�� ெபா��த�ப*டன. அவ�%, ம.சா" ேவ*.1�, ம@ச- கல" 

ச*ைட1� உ+�த�ப*டன. மர%ைகயி� ஒ� இ��� திாிMல� ெபா3�த�ப*ட&. 

அவ" உ-ேள க�வைற%,% ெகா�+ ேபாக� ப*டா". அ5ேக இ�/& ஒேர ஒ� 

க���� Kசாாி W�3%கண%கான ம@ச- &�+% கயி3கேளா+ ெவளிேய வ/தா". 

கீேழ உ*கா"/& அவ�� நா�ைக/& ேசலா Kசாாிக�� கயி3களி� ம@ச- 

&�+கைள% க*.%ெகா�.�/தா"க-. உடேன அவ-க- நாலா ப%க
� இ�/& 

,வி/தா"க-. சி�ன% க�வைற%,- இட� ேபாதவி�ைல. இத�,- உ-`" மீனவ 

த"மக"�தா%க- ஒ>ெவா��திைய1� அவ- மி9%க�தி�, ஏ�ப ,ர� 

ேபா*டா"க-. நைக%காாிக�%, ஒ� யாசக ச�த�. ப*+� �டைவ%காாி%, ஒ� 

தடவ�, வாயி� �டைவ%, ஒ� அத*ட�. 8ைர��டைவ%, ஒ� ,�&. 

 

W�3%கண%கான ெமா/ைத� K%க- ஆயிர%கண%கான ேகாண�தி� �யமா= 

ஆ+வ& ேபா�ற ேதா�ற�. ஆயிரமாயிர� மனித� தைலக-, ஒேர ஒ� உ�வ� 

ெப�ற& ேபா�ற ெநாிச�; ஆனா4� எ�ப.ேயா வாிைச விாிவான&. உ-ேள1� 

ஒ� Kஜாாி. �ைக ;*ட�தி�,- �ைக/& ேபானவ". க�வைற%,- வ/த 

அ�க�%,, ம@ச- &�+ ெகா�ட ம@ச- கயி�ைற% க*.வி*டா". உ-ேள 

தா� ேபா*டவ-க- ெவளிேய நி�ற ெவ35கD�&கைள ஏளனமா=� பா"�தன. 

 

சிறி& ஒ&5கி நி�ற ேமகைலைய< �*.%கா*., ஜமா�தைலவி �/தர�மா ;�த 

த"மக"�தா ஒ�வாிட� ஏேதா ெசா�னா-. அவ-, கா" ைவ�தி��பைத 

வா"�ைதயா4� ெசா��, இர�+ ைககைள1� Q.யாி5 மாதிாி ைவ�& அ5ேகேய 

கா" ஒ*+வ& ேபால% கா*., பட� ேபா*+% கைத ெசா�வ&ேபா� ெசா�னா-. 

உடேன அ/த த"மக"�தா ேமகைலமீ& ஒ� வி.ஐ.பி. பா"ைவ ேபா*டா". நா�ப& 

வய& �/தர�மாேவ, ெப�C%,� ேதாழியாக உ-ேள ேபானா-. உ��+ திர�ட 
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க�ப�& ஆ�டவரா= உ-ள உ�சவ;"�தி 8�தா�டவைர1� அேத மாதிாி 

க�சிைலயா= ஆனவைர1� அவ- உ�3�பா"�தா-. அ�ேபா& Kசாாி, ேத5கா= 

உைட�த ைகேயா+, அவ- கD�ைத ேலசா= வைள�& தா� க*.னா". ப*+� 

�டைவேயா+�, பக*+� நைககேளா+� ேதா�றிய அவ-, வி�தியாச�ப*டவ- 

எ�பைத உண"/த&ேபா� ;�3 
.<�%கைள1� ஆற அமர 
Dைமயாக:� 

வி�தியாசமாக:� க*.னா". பிற, �/தர�மா:%, ஒ��%,% க*+வ&ேபா� ஒ� 

இD�� இD�தா� அவிP/&வி+வ& மாதிாி, தா�, க�வைறயி��/& ெவளிேய 

வ/த ேமகைல, 8�தா�டவைரேய ெவறி�&� பா"�தா-. அ5ேக, அேத மர உ�வ� 

மனிதனாகிற&. ைகயி� பி.�&-ள Mலா1த� QெடதாQேகா�பாகிற&. ேடவி*. 

அவைள� பா"�&< சிாி%கிறா�. ேமகைல கD�தி� ெதா5கிய ம@ச- &�+ 

தா�ைய,க�க�%,% ெகா�+ ேபா= ஒ�றி% ெகா�டா-. மனதி�,- ேடவி*, 

ேடவி* எ�றா-. அவைள ஆ<சாியமா= பா"�த �/தர�மாவிட� ப*+� படாம4� 

ேக*டா-. 

 

“கட["ல ேடவி*+�9 யாராவ& டா%ட" இ�%கா5களா?” 

 

“ேடவி*ேடா எ*வ"ேடா. பி-ள கழி%கற&ல ஒ�னா� ந�ப".” 

 

“நா� ெசா�றவ� ந�ல ம9ஷ�.” 

 

“எ5க பா"�தா4� டா%ட�... டா%ட" ஜன�ெதாைக ெப��&� ேபா<�. யா" க�டா 

ேடவி*ைட” 

 

“சாி, இ&%,ேமல எ�ன நட%,�?" 

 

“எ�லா�%,� தா� க*+ன பிற, 8�தா�டவ" �ற�ப+வா". நா
� ந�ம ��ஷ� 

பி�னால ஆ.� பாடC�. அ��ற� அவைர காளி%, ப� ெகா+�பா5க. நா� 

தா�ய3%கC�. இ>வள:� 
.ய நாைள%, பக� ப�னிர�+ மணி ஆயி+�. நீ 

இ�ப�தா� ெமாத� தடைவ வாறியா?” 

 

“ஆமா�.” 
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“அரவா� சாமி கைத ெதாி1மா?” 

 

“ஒ� காாிய� ெச=யலாமா? கா� ெர.யா இ�%,&. கட[ர ஒ� ��3< ��றி*+ 

சித�பர�&%,� ேபாயி*+ வ/&+ேவாமா.” 

 

“நா� ேபாற&%,-ள ேகாயிைல ;.+வா5கேள!” 

 

“ேகாயில ;டலா�. ஆனா�, ேகா�ர�ைத ;ட 
.1மா? எ*. நி�3 பா"�&*டா�, 

அ&ேவ என%, ெபாி�.” 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    40404040    

 

ேமகைல1� �/தர�மா:� காைர� ேத.� ேபானா"க-. ஒேர ஒ� கா"தா�. 

க�+பி.�பதி� சிரமமி�ைல. �/தர�மா, த�9ைடய ேசலா அ�கைள% 

க�+%காம� ேபானா-. தைரயி� கா� பாவாம� நட/தா-. ேமகைல, அ5ேக 8.ய 

தன& ேகாY.%, தா� க*.% ெகா-��ப.< ெசா��வி*+, காாி� ஏறி% 

ெகா�டா-. ஜமா� தைலவிைய1� ஏ�றி%ெகா�டா-. 

 

கட[�%,- கா" பஜா" பஜாரா=< ��றிய&. அவ- க�க- ஒ>ெவா� டா%ட" 

ேபா"டா= பா"�த&. �/தர�மா, அைத�ப�றி% கவைல�படாம�, அ"<�ன9%,� 

நாகக�னிைக%,� பிற/த அரவா� 8�தா�டவரா= மாறிய �ராண�ைத நீ*. 


ழ%கி< ெசா��% ெகா�ேட இ�/தா-. மகாபாரத� ேபாாி�, பா�டவ" ெவ�ல 

ேவ�+மானா�, அ�தைன சா
�திாிகா ல*சண5கைள1� ெகா�ட ஒ�வைன� 

ப�யிட ேவ�+ெம�3 சகாேதவ� ஜாதகமாக ெசா��வி*டா�. இ/த 

ல*சண5கைள% ெகா�டவ"க- ;வ". அ"<�ன�, கி�Yண�, அரவா�. 

இவ"களி� இளி<சவாய� கைடசி ஆ-. ச�மதி�தா�. ஆனா� ஒ� நிப/தைன 

ேபா*டா�. காளி%,� ப�யா,� 
��, க�யாண� ெச=& ைவ%க ேவ�+� 

எ�றா�. எ/த� ெப�C� இண5கவி�ைல. இ3தியி�, கி�Yணேன ஒ� 

அ�யாகி, அவைன% க*.%ெகா�டா". ேபாாி� காளி%, அரவா� 
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பைட%க�ப*டா�. ஆனா�, காளியா�தா, மனமிர5கி அரவாைன ஒ�ைற�தைல 

உ�வமா%கி அத�, உயி *.னா-. அவ�%,� ேப"தா� 8�தா�டவ". 

ஆைகயா� எ�லா அ�க�ேம கி�Yண அவதார5க-.” 

 

இ/த% கைதைய க��ேதா+ ெசா�ன �/தர�மா, பிற, ச��ேபா+ ெசா/த% 

க��ைத< ெசா�னா-. இ/த% ெகா-ளயில ேபாற அரவா9%, எ�ன வ/தி*+&. 

அவ9%,�தா� ��தியி�ல�னா, இ/த கி�Yண9%,மா... கி�Yண�, ஒ� நா- 

8�&%, மீைசைய எ+�&*+ அ�யானா�. இ/த அரவா9� ஒ� ரா�திாி ஆைசய 

தீ"�&%கி*டா�. கைடசியில நாமதா� அ�ேபா�9 ஆயி*ேடா�.” 

 

ேமகைல, ஏ�ெகனேவ ெதாி/& ைவ�தி�/த அ/த% கைதைய நய�த, நாகாிக� 

க�தி� �திதா=% ேக*ப& ேபா� தைலயா*.% ேக*டா-. பிற, ெவ3�ேபா+ 

ெசா�னா-: 

 

“கி�Yண� கிட%கா� வி+. அவ9%ெக�ன பைழயப.1� ஆணா=, மாறி*டா�. 

.ைரவ", சித�பர�&%, வ�.ய வி+�பா...” 

 

அ/த% கா", சித�பர�ைத ேநா%கி விைர/த&. நா�, கா� பா=<ச�� பா=/த&. 

சாைல ஓரமாக இ�/த ப�கைல% கழக�தி� ப%க� அ& வ/தேபா&, அவ- காைர, 

நி�க< ெசா�னா-. சிறி& Vர� நட/தா-. 8ட நட%க�ேபான திE"� ேதாழிைய% 

ைகயா*.� த+�தப.ேய நட/தா-. அைசவ�3 நி�றா-. ேதாழி%காாி ேபா=�தா� 

அவைள உ��பி வி*டா-. கா�%,- ஏறி ‘ேகாவி� ேகாவி�’ எ�றா-. 

ேகாவி4%,� ேபான&�, ேகா�ர�ைத, ஒ��%, ,�பி*+வி*+, காைர Fதி 

Fதியா= விட< ெசா�னா-. ேபா"* ேபா"டா=� பா"�தா-. ேடவி* அ/த% 

கால�தி� �*.% கா*.ய ெசமினா" �கP ைச%யா*ாிQ* கிைட�பாரா எ�3 

பா"�தா-. அ5ேக ஒ� ெப*.% கைட இ�/த&. அவ- சைள%கவி�ைல. அேத 

ம�/&% கைட%,� ேபானா-. ேடவி*ைட� ப�றி ேநர.யா= விசாாி�தேபா&, 

அ�ப. ஒ��த� இ�ைல எ�ப&� ‘இ�ப.�ப*ட’ ஒ��தி, விசாாி%கிற அள:%, 

ஒ��த� இ�/தா� அவ� பிாிQகிாி�ஷ�க�%, ம�/& ெகா+%க� ேபாவதி�ைல 

எ�ப& மாதிாி1� அேத பைழய கைட%கார", பைழய �ய��ைவ� ெதாியாம� 

ேபசினா". 
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அ/த% கா", ெவ3ைமேயா+, 8�தா�டவ" ேகாயிைல ேநா%கி வ/த&. வழியி� 

ேமகைல தன& வரலா�ைற1�, ேடவி* உ-ளி*ட கைத மா/த"கைள1� 

ெசா�னா-. ேகாயில�ேக வ/த&� இ�வ�� 8�தா�டவாி� ேதைர� பா"�& 

ஓ.னா"க-. ேமகைல கட� ம�ணி� ஓட 
.யாம�, ெச��ைப% ைகயி� 

பி.�தப.ேய ஓ.னா-. இ�வ�� அ/த மனித% கட�� இ� &ளிகளாகி - ஒ� 

,
ழியாகி மைற/& ேபானா"க-. 

 

ேமகைல ேதாி��%,� 8�தா�டவைர� பா"�தா-. ேடவி*டாக� ேதா�றிய ஒ� 

உ�வ�ைத வ4%க*டாயமாக வில%கினா-. ேத�%, 
�னா� நட%,� 

‘தி��ேபாைர�’ பா"�தா-. காளி ேவஷ� ேபா*டவ��, அரவா� ேவஷ� 

ேபா*டவ��, க�தி1�, வா�மாக, ேவ4� வி�4மாக ேபாாி+கிறா"க-. &-ளி� 

&-ளி�, த-ளி� த-ளி, தா� V� எ�3 ,தி%கிறா"க-. அரவா�, காளியி� 

வா�%, ப�யாகாம�, லாகவமாக தைலைய வைள%கிறா�. காளிைய%8ட அவ� 

ெகா�ல ேபாவ& ேபா�ற நிைல. உடேன, எ�லா அ�� ெப�டா*.க��, 

ெகா�ைடயி4-ள K%கைள எ+�&, அரவா�ேம� K�Kவா= F�கிறா"க-. சபாY 

ேபா+கிறா"க-, விசில.%கிறா"க-. விநயமாக ஆ+கிறா"க-. அ/த% கால�&, 

ஆகாய அ��க- ேபா�, வாணேவ.%ைகக-. இ/த% கால�& அC ஆ1த5க- 

ேபா� சிவகாசி ெவ.க-. அ�களி� நா*.ய5க-. உ�மி ேமள�. உ-`" 

அ�களி� ேட��க-. ெவளி\" நீ�மாவி� ேடால%. ஒேர ச5கீத% 8<ச�, 

அரவா9%, வ%கால�&. காளி%,� - காளியா.%,� தி*+%க-. 

 

அரவா� சாமியா. வ4வானவ". ஆனா4� �ராண� தீ"��%,% க*+�ப*+ 

தைலைய நீ*+கிறா". ஒ� ‘பாவலா’ அாிவா- ெவ*+. அ�ப.ேய தைரயி� 

சா=கிறா". சாராய வா= ேகாCகிற&. அ/த< சமய�தி� ேதாி��/த அரவா� தைல 

ெவ*ட�ப+கிற&. அ�தைன அ�க�� - அD& �ல��கிறா"க-. ��ஷனி� தைல 

&�டாகி வி*டைத% க�+, உட�ேப &�டா� ேபாவ&ேபா�, மார.%கிறா"க-. 

ைககைள ஒ�ேறா+ ஒ�3 உரசி வைளய�கைள உைட�&% ெகா-கிறா"க-. 

ெகா�ைட விாி�&, மல"<சர5கைள� பி=�&� பி=�&% கச%கி எாிகிறா"க-. சில" 

ஒ�வ" கD�ைத ஒ�வ" பி.�& அDகிறா"க-. ெசா/த� ��ஷைன� பறிெகா+�த 

ஒ� ப�தினி8ட இ�ப. அழமா*டா-. கணவ� ேபானதா� அைன�&� ேபான ஒ� 

தி%க�ற ெப�8ட இ�ப. �ல�பமா*டா-. ஒ��%கான ஒ�பாாியி�ைல. 

உ�பி�லா� ப�டமா=� ேபானத�கான அDைக. உட�பி� ப*ட M+கைள1�, 
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மன�தி� ப*ட இழி:கைள1� நிைன�& நிைன�& ஆ�றாைமயி� அD� அDைக. 

8*ட� 8*டமா= நி�றா4�, தனிைம�ப*ட& ேபா�ற தா5ெகா�ணா� 

&யர�தி� அDகிறா"க-. ெபா*டழி�&� Kவழி�& த�ைன அழி�&%ெகா-வ& 

ேபா�ற தைலய.க-... மாரைட�� வ�வ& ேபா�ற மார.��%க-... 

 

அ/த� ேத" உ�%,ைல/த அரவாேனா+ பக� பதிெனா�மணி அளவி�, ‘ப/தல.�’ 

ப%க� ேபாகிற&. அ5ேக ஒ� க�ப�. அ/த% க�ப�தி� க�ப�ேபா� எ/தவித 

சலன
� இ�லாம� ஒ� Kசாாி நி�கிறா". ஒ>ெவா� அ�1� அவ" 
�னா� ேபா= 

நி�கிற&. அ/த நிச மனித" இ/த ெபா=� ெப�களி� தா�கைள அ3�& எறிகிறா". 

ெகா@ச ந@ச
-ள K%கைள1� பறி%கிறா". மி<ச மீதியான ெபா*+%கைள 

ேவ"ைவ% ைகயா� அழி�&வி+கிறா". ம@ச- &�+ பறிெகா+�த ஒ� இ�ப& 

வய&%காாி க�ப�தி� ப%க� ேபானா-. 8ைர� �டைவ%காாி அ/த% க�ப�திேலேய 

தைலைய 
*. 
*. ஒ�பாாி ைவ�தா-. 

 

“காகித� K:�9 க�;.� 

ேபானீேரா - எ�ராசாேவ 

வாடாம���9 ேபசாம� 

ேபானீேரா... நா9� 

அ�ப9%, ேவ�ப5கா=, 

அ�ண9%, எ*.%கா=. 

ஊ�%, தி�Y.%கா=, 

ஒன%,%8ட ஊம�த5கா=.” 

 

அ&வைர அ/த நிகP<சிகைள ஒ��%ெக�3 நிைன�& ேசாக�ேதா+� க�Sர� 

கைலயாம4� நட/த ேமகைல, Kசாாி தா�ைய� பி.%,�ேபா& ைகயிேலேய 

ம@ச- &�ைட� ெபா�தி%ெகா�+ ச�த� ேபா*ேட ேடவி*, ேடவி* எ�றா-. 

எவேளா ஒ��தி, இவ- ைகவிர�கைள� பலவ/தமாக� பிாி�&, ம@ச- கயி�ைற� 

V%கி% கா*.யேபா&, அாிவா- அைத� &�+ ப+�திய&. ேமகைல, 

ெவறிபி.�தவளா= எD/தா-. ப%க�தி� க�ப�ைத� பி.�& க*.யDத 8ைர� 

�டைவ%காாிைய இவ�� க*.� பி.�&% ெகா�டா-. அவைள அறியாமேல 

ஓலமி*டா-. தாளநய�ேதா+ ஒ�பாாி ேபா*டா-. பாட�க- அவைள� ேத.வ/தன. 

 

“ெச.யா= 
ைள<சி�/தா�... 
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Kவா= மல"/தி��ேப�. 

ெகா.யா= வள"/தி�/தா�... 

ெகா��ேல பட"/தி��ேப�. 

நதியா=� பிற/தி�/தா�... 

கட�ேல ேச"/தி��ேப�. 

ந�டா=� பிற/தா4�... 

வைளயிேல வாP/தி��ேப�. 

இர�டா=� பிற/ததாேல 

&�+ப*+ நி%ேகேன! 

M+ப*ட மன�� 

ெசா�னா4� ேக*க�ேய... 

F+ேபாக ேவC
�9 

ெவறிபி.�& &.%,த=ேயா...” 

 

அச/&ேபான, �/தர�மா ேமகைலைய� V%கி வி*டா-. அவைள< ��றி1� 

ப�றி1� �ல�பிய ெட��%காாிக�%, ஆ3த� ெசா�னா-. 

 

“கவைல�படாதீ5க.... மன�ல நீ�ட நாளா அைட<� வ<சி�/த& இ�ப 

உைட<சி*+ வ/தி*+. இ&:� ஒ� வைகயில ந�ல&%,�தா�. இனிேம� 

ஒ>ெவா� வ�ஷ
�, 8*. வா5க... இ�ேல�னா இவேளாட இ�தய� ப[� 

மாதிாி ெவ.<�+�...” 

 

“ேந�3 வ/த&� வராத&மா சில" அ�னதான� நட�&றத� பா"�&*+ அ+�த 

வ�ஷ� நா
� அ�ப. நட�தC�9 ெசா�னவளா இ�ப. அDகிற&...” 

 

“அDகிறவ- தா�. ம9ஷி. இ�லா*. அ
%க. க-ளி. அவ-, கைதய 

எ�கி*ட:� ெசா�னா-. ெசா/த ஊ�%, அவள% 8*.*+� ேபா5க. அ%காைவ� 

பா"�தா�, பி�த� ெதளி1�...” 

 

ஒ�பாாிைய வி*+வி*+ ேலசா= ஆ�வாச�ப*+% ெகா�.�/த ேமகைல 

அவ"கைள� பா"�&% 8ைர� �டைவ%காாியி� பா*ைடேய மீ�+� 

ஒ�பாாியா%கினா-. சிறி& மா�றி, ஓலமி*டா-. 
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“அ�ப9%, ேவ�ப5கா=... 

அ�ண9%, எ*.%கா=; 

தைம%ைக%, விஷ%கா=... 

த5ைக%ேகா ��ைட%கா=...” 

 

அவ-, �ல�பைல� பா"�&வி*+, அ�தைன அ�க�� �ல�பினா"க-. 

ஒ*+ெமா�தமா= ஒ�பாாி ைவ�தா"க-. 

---------- 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    41414141    

 

ேமகைல ேவ*. ச*ைடேயா+, �ய��வானா�. 

 

�மா" ப�& ஆ�+க�%, 
��, அ/த% க�ேவல5கா*ைட� த�ைன விD5க� 

ேபாவ&ேபா� பய/த அேத �ய��, இ�ேபா& அ/த% கா*ைடேய விD5க� 

ேபாவ&ேபா� பா"�தா�. அ/த%கா+ அவைன விD5க%8.ய வைகயி4� 

இ�ைல. பாதி� ெபா*ட�. க�ேவல மர5களி� வ�சாவழிக- ஆ5கா5ேக 

சி3பா�ைமயாக% கிட/தன. ஆகாய நிலா பாதியாகி ஒளிபர�பி% ெகா�.�/த&. 

அ/த% கா*ைட% க�ேபா� கா�த வா*<ேம� Fரபா�.ைய வி*+ ைவ�தி�% 

கிறா"கேளா அ�ல& அவைன1� மரமா= ெவ*. ம�ணி� சா=�தா"கேளா... 

 

�யசி/தைனயி��/& ெவளி�ப*ட �ய��, அ�ேக நி�ற ெவ-ைள% காாி� 

ெவளிேய ெத�ப*ட வைளய� ைககைள� பி.�&%ெகா�+ கீேழ ,னி/& ஏேதா 

ெசா�னா�. திற%க�பட�ேபான, பி� கதைவ இவேன வ4%க*டாயமாக< 

சா�திவி*+ அ/த% கா" தி���வ& வைர%,� நி�றா�. அ& ஓடாம� தய5கி� 

தய5கி நட/தேபா&, இவ� ஓ.�ேபா= ஏேதா ெசா�ல, அ& ஓட� &வ5கிய&. 

 

�ய�� பைழய பாைதயிேலேய நட/தா�. ஆதி திராவிட ,.யி��� வழியாக நட/&, 

ெச��ைப1� மீறி, கா�� &ைள�த 
-ைள எ+�பத�காக நி�றா�. அ�ேபா& 

இ�/த ெதா,�� F+கேள இ�ேபா& ம%க.�&% கிட/தன. ஆனா� அ/த� 

�ளியமர% ,.ைசக- ெப�கியி��ப&ேபா� ேதா�றின. �ய�� அ5கி�/& தாவி, 
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அேத மண�வாாி ஓைட வழியாக� ேபா=, ேம�,� ப%கமா=< ��றி வைள�ேத 

நட/தா�. 

 


�� மாதிாி பய/த�ல. மனதி� நிைன:கைள அைசேபா*+� பா"�பத�,, 

நட/தவழிேய ந�லதாக� ப*ட&. அேதா+, F*.� எ�ன நிலைமேயா எ�ற பய�. 

அைத எதி"ெகா-ள ஒ� தய%க�. 

 

�ய�� இ�ேபா& ேவகி�& நட/தா�. ஆ5கா5ேக ேதா�றிய �&� பண%கார 

F+கைள ப*+� படாம4� பா"�தப.ேய நட/தா�. ,+�ப�&%, ஏ�ெகனேவ 

ஏ�ப*ட அதி"<சிைய, �&�பி%க%8டா& எ�ற ேநா%க�ேதா+ ேவஷ�ைத1� 

மா�றி% ெகா�டா�. கட[ாி� வா5கிய, ேவ*. ச*ைட. ஒ�ேவைள �டைவேயா+ 

ேபானா� நிராகாி%க�ப+ேவாேமா எ�ற பய�தா� வா5கி� ேபா*ட&. அேதா+, 

த�ைன�தாேன இ�ேபா& �ாி/& ெகா�டதா�, அவ9%, அ/த ேவ*. ச*ைட1� 

விக�பமாக� ெதாியவி�ைல. ெகா�ைடதா� ஒ� மாதிாி ெதாி/த&. பரவாயி�ைல. 

அவ� தா�தா ைவ�தி�/த ெகா�ைடதா�. அ.%க. 
.ைய% க�தாி�&, 

இத�ெக�ேற வ�� ‘
.%கார9%,’ அ�ேபாேத ஒ�  பா=%, வி�பாரா�. 

 

�ய�� F*ைட ெந�5க ெந�5க ேவக�ப*டா�. இ�ேபா& ஒ>ெவா� அ.1� ஒ� 

கிேலா மீ*ட" &ாரமாக� ேதா�றிய&. ஓ.�பா"�தா�. அ�ப.1� Vர� 

,ைறயாத& ேபா�ற உைள<ச�. இ�9� எ>வள: Vர� எ�ப&ேபா� ஒ� ,�& 

மதி��� ேபா*டா�. இ�9� அ>வள: Vரமா எ�ப&ேபா� ஓ. ஓ. நட/தா�. 

ஆனா4� அ/த ேவ�பமர�த.%, வ/தேபா&, கா�க- உட��%, ந58ரமாயின. 

இ�ப. &.�த தா�, இ>வள: நா��, எ�ப.�தா� இ�/ேதா� எ�3 

த�ைன�தாேன விய/&ெகா�+ நட/தவ�, இ�ேபா& அ/த ேவ�ப மர�த.யி� 

நி�3 தன& ேக-வி%ேக விைட க�ட& ேபா� நிைல,ைல/& ெவ/& நி�றா�. 

அ/த F*ைட ஒ�ைறேய ,றியாக ைவ�& �திய நாகாிக< �வ+க- எைத1� 

கவனி%காம� நட/தவ�, திEெர�3 
டவனானா�. அ/த ேவ�பமர�ைத� 

ேதாழைமேயா+ பா"�தா�. கிைளக- அதிகமாக இ�ைல. ஆ5கா5ேக ெவ3� 

,<சிகைள% கா*.% ெகா�.�/த&. அத� V"8ட< ெசா�ைத ெசா�ைதயா= 

ேதா�றிய&. ப*ைடக- ெதா*ட உடேன கீேழ விD/தன. ஆனா4�, அ& அவ9%, 

ஒ� உயி"ேதாழ� மாதிாி உறவா+வ& ேபா��/த&. கா�றி� அவ� ேதாளி� 

விD/த ஒ� ேவ�ப�பழ� அவைன< சா�பி+கிறாயா எ�3 ேக*ட& ேபா��/த&. 
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அவ9�, அைத% ,சல� விசாாி�ப& ேபா� அத� அ.வார�ைத< ெச�லமாக� 

த*.னா�. Vைர% க*.�பி.�& நி�றா�. 

 

உடன.யாக, ஒ� நா=< ச�த�. அவைன% க.�&% காய�ப+�த வ/த ெபாிய நா=. 

அவ9%,� ேலசா= பய� பி.�த&. அ/த ேவ�ப மர�தி� ஏறலாமா எ�38ட 

,திகா�� நி�றா�. ைககைள ேம� ேநா%கி எ%கினா�. இத�,-, ெவ-ைள1� 

ெசா-ைள1மான அ/த நா= அவைன� பா"�& வாைல ஆ*.ய&. 
க�ைத% 

,ைழ�த&. அத� வா� வேயாதிக�தி� தானா= ஆ+வ& ேபா��/த&. அவைன� 

ெபா=%க.யாக:� க.�த&. ப�தா�+க�%, 
� இ�/த அேத ,*. நா=. 

அவ�, அைத% க�+பி.%,� 
�ேப அ& க�+வி*ட&. F*+ வாசைல ேநா%கி 

சிரம�ப*+% ,ைற�த&. வேயாதிக� அ/த% ,ைல<ச�ேலேய ெதாி/த&. அவ� 

அத� தைலைய வ�.வி*டேபா& அ/த அ/திம நா=, ,ைல�பைத%8ட 

நி3�திய&. 

 

திEெர�3 
�வாச� திற%க�ப+கிற&. அதி� ஒ+5கி�ேபான ஒ� உ�வ�. யா" 

இ&... அ�3 ேபா� அ%காவா. இ�ைல. அ�ண�. 8ட�பிற/த அ�ண�... 

அ=ேயா... இ& எ�ன ேகால�... கமைல%க� மாதிாி இ�/த அ�ண�... இ�ப. ஏ� 

உ�விழ/& ேபா=வி*டா�. ச*ைட% க�� மாதிாி Fாிய�ப*ட அவ� ைகக�� 

கா�க�� இ�ப. ஏ� 
�5ைக% க�பா= ஆயின... 

 

ஆ3
க� பா�. த�பிையேய பா"�தா�. ைகேயா காேலா ெவ*+�ப+�ேபா&, 

சில விநா.க- வ�ேயா, ர�தேமா ெதாியாம� ெவ-ைளயா=� ெதாி1ேம, 

அ�ப.�ப*ட உண"வ�ற பா"ைவ. அ��ற� அதி� Sறி+� ர�த� ேபா�ற ேவக�. 

பிராணைன� பி=�ெதறி1� வ�. பாசவ�, 

 

அ�ண�, பா*டாி ைல*ைட V%கி எறி/&வி*+, த�பியி� ப%க� ஓ.னா�. த�பி 

M*ேகைஸ� V%கி� ேபா*+வி*+, அ�ணைன ேநா%கி ஓ.னா�. இ�வ�� 

ேமாதி%ெகா�டா"க-. 
*.%ெகா�டா"க-. இ�வ�%,� இைடேய எ/த ச�த
� 

வரவி�ைல. ஒ*.%ெகா�டவ"கைள� பிாி%க 
.யா& எ�ப& ேபா�ற ெந�%க�. 

இைடெவளிேய இ�லாத அைண��. கா�3%8ட உ*�க 
.யாத பாச� தDவ�, 

அ�ண�, த�பிைய நிமி"�&கிறா�. பிற, அ�ப.ேய அD& அவ� தைலயி� 
க� 

ேபா*+ ம�:கிறா�. த�பி, அ�ணைன நிமி"/& பா"%க 
ய�சி%கிறா�. அ/த 
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ய�சி ேதா�3 க�க- அ�ணனி� மா"ைப நைன%கி�றன. அ�ண� த�பிேம� 

ேபா*ட பி.ைய விடாமேல �ல��கிறா�. 

 

“த�பி... எ5கள மற/&*.ேயடா! ஒ�ன எ5ெக�லாேமா ேத.ேனா�! யாைர 

மற/தா4�, இ/த அ�ணைன மற%கலாமாடா... மற%க%8.ய அ�ணனாடா 

நா�... எ� உட�பிற�ேப, ஒ� அ�ணி ேக*ட ஒ� ெசா�லாேலேய நா� இ�9� 

தவி<�%கி*.�%ேக�... ஒ� ேகா. ெசா�லால1� விள%க 
.யாத ஒ� நிலைமய 

ெநைன<� எ�ப.� �ல�பறிேயா... எ5ெக�லா� ��&னிேயா? ஒன%, நா5க ெச=த 

ெகா+ைமைய மற/&+டா. அ&%, கட:- ந�லாேவ 8� ெகா+�&*டா"டா... 

அ�ைற%, எ� கால.யிேலேய இ��ேப�9 ெசா�னிேய! அ�ப.< ெசா�ன எ� 

ஆச� த�பிைய காலால உதறி*ேடேன, த�பி... எ� உட�பிற�ேப, ப�தா�+%,� 

பிற, பைழயப. கிைட<ச எ� ெச�வேம. ஒ�ைன விட மா*ேட�டா. இனிேம� 

விடேவ மா*ேட�டா...” 

 


*. ேமாதி அDத அ�ண9%,, அவேன ஆ3த� ெசா�ல ேவ�.யதாயி�3. 

இ�ேபா&தா� அவ� தவிர ம�றவ"க�� இ�%கிறா"க- எ�ற ஒ� எ�ண� 

உ-ேளா.ய&. அ/த அளவி�, அ�ண� அDதD& அவைன அழ< ெச=யாத 

நிைல%,% ெகா�+ேபா= வி*+வி*டா�. �ய�� த*+� த+மாறி% ேக*டா�. 

ேக*,�ேபாேத அDைக. 

 

“F*ல... F*ல... எ�லா��...” 

 

“வாடா... உ-ள வ/& நீேய பா�டா, யா�� சாகைல.” 

 

“அ%கா... அவேளாட க�யாண�.” 

 

“அவ- ம*+� ந�லப.யா= ேபாயி*டா-. நி�மதியா= இ�%கா-.” 

 

அ/த வாச��, அ�3 ேபா� இ�3 ேவ3 எவ�� ெவளி�படவி�ைல. �ய��:%,, 

அ&ேவ ேவ"�&% ெகா*ட ைவ�த&. அ�ணைன ஆதரவாக� பி.�தப.ேய 

வாசைல� தா�. உ-ேள ேபானா�. அ/த இர�+ ப�தி F*.� தி�ைணயி� 

நா" நாரா= ஒ� உ�வ�. க*.�� கிட/தா4� க*.�தா� ெதாி/தேத தவிர, அ/த 
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உ�வ� ெதாியவி�ைல. அத�, எதி"��ற� பாயி� ஒ� உ�வ�. ஊற ைவ�த 

ேசைலேபா�, ஒ+5கி% கிட/த&. 

 

ஆ3
க�பா�., மி�விள%ைக� ேபா*டா�. க*.�� அ�ேக ேபா= ‘எ�பா 

எD/திாி5க... யா� வ/தி�%கா�9 பா��’ எ�றா�. அேத ச�த�தி�, ‘எ�மா 

உ�ைன1/தா�’ எ�றா�. ஆனா4� அ/த உ�வ5க- அைசயவி�ைல. 

ப%க�&%, ஒ�றாக உ-ள இர�+ அைற% கத:க-தா� திற/தன. ஒ�றி� 

ேமாகனா ெவளி�ப*டா-. இ�ெனா�றி� ேகாமள�. ேதா-வைர வள"/த ஒ� 

பாவாைட தாவணி ஜா%ெக* ெப�ைண% கா*. நி�றா-. அவ- காதி� ஏேதா 

கி�கி��தா-. 

 

�ய�� அவ"கைள� பா"%காம� நா"%க*.�� ப%க� ,னி/தா�. அ�பாவி� 

காைல� ெதா*+% ,�பி*டா�. இத�,- த*+�த+மாறி வ/த அ�மாவி� 

கD�ைத� ேதாேளா+ ேச"�&� ேபா*+%ெகா�ேட ‘எ�பா... எ�பா... நீ5க ெப�த 

பி-ள வ/தி�%ேக�பா, ஒ5க பி-ைள�பா’ எ�3 அDதா�. 

 

ஆயிர� ஆயிர� ஒ� ெப�%கி< ச�த5களா4�, மா+களி� க�தலா4� ேகாழிகளி� 

8வலா4� ெத�< ச�ைடகளி� ஓல5களா4� எD�ப 
.யாத அ/த உ�வ�, 

இ/த< சி�ன< ச�த�ைத% ேக*+% க�ைண� திற/த&. அ/த% க�Sரமான 
க�, 

இ�ேபா& ப*+% கிட/த&. வா= க�ேபா� சி3�&�, க�க- வா= ேபா� 

ெப��&� ,ழிகளாக - ப-ள5களாகி% கிட/தன. ஆனா4�, அ/த உ�வ�தி�,- 

ஒ� ேவக�. உ�திர< ச*ட� மாதிாியான ைகக- இ�ேபா& ஒ� விர� த.யி� 

கிட/தன. ஆனா4� அ& �ய��வி� ேதாைள� ப�3கிற&. அவ� தைலயி� 

ேபா*+%ெகா-கிற&. அவ�, அத�,-, அ/த உ�வ�ைத� V%கி நி3�தி மா"ேபா+ 

அைண%கிறா�. அ/த உ�வ� அவைன நர��% கயிறா= இD%கிற&. ‘எ� 

ெச�வேம, எ� ெச�வேம’ எ�3 �ல��கிற&. ேம�ெகா�+ ேபச
.யாம� 

தைலைய ஆ*+கிற&. உடேன ஆ3
க�பா�. வ/& அ�பாைவ< �வேரா+< 

சா�&கிறா�. ஆனா4�, அவைன மீறி அ/த உ�வ�தி� 
க� �ய��வி� 
� 

கவிPகிற&. உமிPநீரா� ஒ� 
�த�. க�ணிரா� ம3 
�த�. இைடயிைடேய 

அDைக ஒ�, அைத� த+%,� இ�ம�க-. 
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�ய�� த� பிடாியி� இ�ெனா� 
�த� கிைட�பைத� பா"�& அ�ேபா&தா�  

அ�மாைவ உ�னி�பா= பா"%கிறா�. அவனா� அல*சிய� ப+�த�ப*ட அவ� 

அ�மா... மத"�ேபா+� Fரா5கைன ேபால:� இ�/த அ�மா, ,3கி� 

ேபாயி�%கிறா-. ஆனா4� இ�ேபா& அவைன 
�னி4� அதிகமா= இ3க� 

ப�3கிறா-. அவ� எ4��க- ெநா35க� ேபாவ&ேபா� இD�&� பி.%கிறா-. 

அவ� ைகைய எ+�&� த� ேதாளி� ேபா*+% ெகா-கிறா-. அவ� 
&கி� 


க�ைத� �ர*+கிறா-. ஈன 
ன5கலா= 
ன5,கிறா-. ‘ராசா... ராசா... 

பா�தியாடா ஒ� அ�பாேவாட ேகால�ைத, அ�ணேனாட அவல�ைத' எ�3 

ேம�ெகா�+ ேபச� ேபானவைள ஆ3
க�பா�. ஒ� அத*டேலா+ பா"%கிறா�. 

அவைள� ேதாேளா+ ேதாளா= ேச"�&� பி.�& அதா� வ/&*டாேன. ராம"8ட 

பதினா4 வ�ஷ� வனவாச� ேபாக�யா? இ&%,ேமல நா� அDதா... அவ� இ5க 

வ/த&� நம%, இYடமி�ல�9 அ"�த�’ எ�3 ெசா��வி*+, அ�மாைவ� 

தைரயி� உ*கார ைவ�&, வ�னிமர� Vணி� சாய ைவ�தா". 

 

ேகாமள�, �ய�� த� ப%கமா1� 
க� கா*. ஒ� அDைக அழேவ�+� 

எ�ப&ேபா� தன& க�கைள� &ைட%கிறா-. அ.ேயா+ மாறியவ- இவ-தா�. 

அ.ய�3� ேபானவ�� இவ-தா�. வ*ட
க�, நீ�+வி*ட&. க�ன5க- 

,ழிகளாகி, ேமாவாைய� தனி�&%கா*., ஒ�வித பாிதாப�ைத1� பய5கர�ைத1� 

ஒ� ேசர% ெகா+�த&. அவ- த� ப%க�தி� நி�ற ப�& வய& மகைள, �ய�� ப%க� 

த-ளிவி*டா-. ஆனா� அ/த� ெப�ேணா 
�றவி*ட 
�5ைக%கா= மாதிாியான 

அ�மாவி� ைக%,- மீ�+� ஒ+5,கிறா-. அ�ேபா& ஒ� பதினா3 பதிேனD 

வய&� பய� உ-ேள இ�/& வ�கிறா�. ஆ3
க�பா�.யி� 
த� பதி��. 

அவைன� ேபாலேவ, உ�வ
�, உ-ளட%க
�. �ய��ைவ, உ�னி�பா=� 

பா"�தா�. ேமாகனா ஒ� அ<ச. ேசைலேயா+ சி�ன அ�ணைன அம5கலமா=� 

பா"�தா-. அவ- 
க�தி� சி�சில கா=��%க-. வாடவி*ட K%கைள< �ம%,� 

வத5கிய ெகா. மாதிாியான ேதாரைண. 

 

�ய�� அவ"கைள1� பா"�தா�. அவ"க�� தன%,� ெதாி1� எ�ப&ேபா� 

தைலயா*.வி*+% ேக*டா�. 

 

“அ%காைவ... அ%காைவ எ/த ஊ"ல ெகா+�தி�%,? எ�தைன ,ழ/ைத இ�%,&?” 
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இ�ேபா& எ�ேலா�� ேச"/& �ல��கிறா"க-. ஆ3
க�பா�. அட%க 
.யாம� 

த�பிைய% க*.� பி.�& ஓலமி+கிறா". பி-ைளயா" ேபச 
.யாம� வி%,கிறா". 

ெவ-ைளய�மாவி� ைக பாதி தைலயி4�, பாதி அ/த� Vணி4� அ.�&% 

ெகா-கிற&. ேமாகனா, தைலைய� தாP�தி% ெகா-கிறா-. ேகாமள� மகைள� 

ப�3%ேகாலாக� பி.�&%ெகா�ேட ‘ேபாயி*டாேள. ந�ைமெய�லா� வி*+*+� 

ேபாயி*டாேள, ேபாக%8டாத இட�&%,� ேபாயி*டாேள’ எ�3 �ல��கிறா-. 

இ&வைர எ/த< சலன
� இ�லாம� நி�ற அ/த விடைல�பய� அ�மாைவ 

ஆ�வாச�ப+�&கிறா�. 

 

�ய�� அவசர அவசரமா=% ேக*டா�. 

 

“எ5க%கா எ5ேக ேபாயி*டா-? அ=ேயா... ெசா�45க! எ� உயி� ேபா,
�னா� 

ெசா�45க!” 

 

ஆ3
க�பா�., நிதான�ப+கிறா". ப�தா�+ கால�தி�,� பிற, வாரா& ேபா� 

வ/த மாமணி� த�பிைய அத�,ேம� அழவிட%8டா& எ�ற உ3தி1ட� யா" 

F*.ேலேயா யா�%ேகா நட/த&ேபா� ேபச�ேபாகிறா". 
.யவி�ைல. இ3தியி� 

,ரேல ,�3யிராக, வா"�ைதக- ெகாைலப*+, ெகாைலப*+ �ய��வி�, 

ெகாைலவாளா,�ப.< ெசா�கிறா". 

 

“நீ ேபான ஒ� வ�ஷ�&%,-ேளேய V%,� ேபா*+< ெச�&*டாடா! ெச�& 


.@� சிவேலாக� ேபாயி*டாடா... த�பி... த�பி... ஏ�டா ேபசமா*ேட5க... 

த�பி... த�பி... ேப�டா... ேப�டா... ஏடா ெபாியவ�, சி�த�பா, ெந@ச� தடவி 

வி+டா. �%ைக எ+டா... சீ%கிரமா ெகா�+ வாடா..." 

 

�ய�� ,��ற% கிட%கிறா�. ;<� 
*.� தவி%கிறா�. கா�க- அ5,மி5,மா= 

ஆ.ன. பி-ைளயா" மகனிட� வர அ�லா+கிறா". ெவ-ைளய�மா மக� ப%க� 

தவPகிறா-. ேகாமள� ஒ� �%ைக எ+�& தைரயி� ேபா*+ ஒேர ைகயா� ,�தி< 

�%க� �%கலா%கி ைம�&னனி� தைலைய நிமி"�தி வா=%,-. ெகா�+ 

ேபாகிறா-. மக� ெகா�+வ/த த�ணtைர அவ� வா=%,- ஊ�3கிறா�. 

ஆ3
க�பா�. த�பிைய ம.யி� கிட�&கிறா". க*.�� &.%,� அ�பாைவ� 

பா"�& அபய� ெகா+%,� 
�க� ைகைய� ேபால ஆ%கி% கா*+கிறா". ேமாகனா 

ெகா�+வ/த இ�ெனா� ெச��� த�ணிைர எ+�&� த�பியி� 
க�தி� 
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அ.%கிறா". அவ� ேலசா=% க� விழி�தேபா&, த�பிைய அ�மாவி� ம.யி� 

ேபா*+வி*+ உ-ேள ஓ+கிறா". 

 

அவ" ஓ.ய அைற%,- த*+
*+< சாமா�க- கீேழ விD� ச�த� ேக*கிற&. 

Kைன பய/& ேபா= ‘மியா>’ ேபா+கிற&. அைடகா%,� ேகாழி 8%,ர�+கிற&. 

ப�& நிமிட� கழி�& ெவளிேய இ��பவ"க-, அவ��, மரகதமா= ஆக�ேபாகிறாேரா 

எ�3 பய/& உ-ேள ேபாக� ேபானேபா&, ஆ3
க�பா�. ைகயி� ஒ� கச5கிய 

தாேளா+ ெவளிேய வ/தா". இத�,- அ�மாவி� ம.யிேலேய தைலைய 

உ�*.%ெகா�.�/த �ய�� ெம�ல எD/தா�. அ�ண� அ/த� தாைள, 

அவனிட� நீ*.னா". பிற, 
க�ைத% ைகயா� மைற�&% ெகா�+ ேகவினா". 

 

�ய��, அ/த% காகித�ைத உ�3 உ�3� பா"�தா�. எ*டா� கிளாQ எD�&... 

அ%காவி� அேத ைகெயD�&. 

 

“த�பி... எ� ஆைச� த�பிேய... 

 

“இ�9� ெகா@ச ேநர�&ல... அ%கா சாக� ேபாேற�டா... நீ வ�ேவ வ�ேவ�9, 

ஒ� வ�ஷமா வழி பா"�& கா�&% கிட/ேத�டா... ரா�திாியி� நா= ,ைல%,� 

ேபாெத�லா�... நீதா� வ/&*ேட�9, அ%கா பல தடவ ஓேடா. வ/& கதவ� 

திற/ேத�டா... க� ேநாக� பா"�ேத�டா... நீ வர�ேயடா... இ�ைன%, 

வரா*டா�, நாைள%, வ�ேவ�9 இ& வைர%,� பி.<� வ<ச ;<ச இ�ைன%, 

ஒேரய.யா= விட� ேபாேற�டா... நா9� ெச�& ஆவியாகி ஆகாய�&ல பற/& 

உ�ைன� பா"%க 
.1மா�9 ேயாசி%ேக�டா... என%, ஆவி�9 இ�/தா�, 

அ& ஒ�ன�தா�டா ��தி வ��. 

 

“த�பி... எ� ராசாதி... ராசா... ஒ�ன விர*+ன இ/த அ%காவ ம�னி<�+டா... 

ச�தியமா< ெசா�ேற�டா... ஊ� ஒலக�&ல... நா� க�யாண� நி�ன கவைலயில 

V%, ேபா*+ ெச�ததா= ெசா�னா4� ெசா�4 வா5க... எ4�பி�லா நா%, 

எ�ப. ேவC
�னா4� ேபச*+�. எ� மன� என%,�தா� ெதாி1�... எ� உட� 

பிற�ேப... ஒ�ன� பா"%க 
.யாத ஏ%க�&ல தா�டா அ%கா சாக�ேபாேற�... 

ஒ�ன ெநைன<ச ெந@�%, எ/த% க�யாண
� கா�&ாசிடா... இ�ேபா V%,% 

கயிற எ+%க�ேபாற இ/த சமய�&ல8ட நீ எ�பவாவ& வ�ேவ�9 எ� மன�ல 



125 

 

ப*டா�, இ/த உயி� ேபாகா&டா... ஆனா4� நீ வரமா*.ேய... அ�பாவ மாதிாி 

ஒன%,� ைவரா%கிய� உ�ேட... எ�பவாவ& இ/த� ப%க� வ/தா�... இ/த� 

தாைளேய, நானா நிைன<� வ<�%கடா... அ%கா ேபாேற�டா! ஒ�ன 

ஆவி ப�திேல ேத. வ"ேற�டா!” 

 

�ய�� Mனியமானா�. அ�ப.ேய நிைல,ைல/& கிட/தா�. அ�ண� 
&ைக 

உ4%கிய&� அவ9%, ேலசா= உண":, க�ணீரா� நைனய�ேபான அ/த% 

க.த�ைத அ�ணனிட� ெகா+�& அைத ம.�&� த��ப. ைசைக ெச=தா�. 

அ�ண� அ/த% க.த�ைத அவ� ெசா�னப.ேய ம.�& அவ� ைப%,- ேபா*ட 

ேபா&, �ய�� அ/த% ைகைய1� ைபைய1� ஒ� ேசர� பி.�தப.ேய அ�ணனி� 


ழ5ைகயி�, 
க� ேபா*+ ேத=�தா�. 

 

எ�ேலா�� ஆ�%ெகா� ப%கமாக வி��பினா"க-. பி-ைளயா"தா� த*+� 

த+மாறி ‘எ� த�பிய 8�பி+5க. ச/ேதாஷ�ப+வா�...’ எ�றா". ஆ3
க� பா�., 

“நீ ேசல ேவC�னா4� க*.%கடா. ஆனா�. இனிேம� நீ எ�8ட�தா�டா 

இ�%கC�...” எ�றா". ெவ-ைளய�மா- இ�ேபா& ெம�/த ,ர�� ஒ� விவர� 

ெசா�னா-. 

 

“எ�பா �ய��... ஒ5க அ�ண9�... மயினி1� நீ ேபான நா�ல இ�/& ஒ��த�%, 

ஒ��த" ேப�ற& இ�ல�பா. அவ5க�%,-ள எ�ன நட/&ேதா,. ஏ& நட/&ேதா. 

ச�ைட1மி�ல. சமாதான
மி�ல. ேந�%, ேநரா பா"%கிற&� இ�ல. நீயாவ& ��தி 

ெசா��...” 

 

ேகாமள� அ�ப.ேய உ*கா"/& 
க�ைத% ைககளி� மைற�&%ெகா�+ 

வி�மினா-. �ய��:%ேகா அ%காவி� தா%க� இ�9� ேபாகவி�ைல. ஆனா4� 

அ�ணைன% ேக-வியா=� பா"�தா�. ஆ3
க� பா�. ச��ேபா+ ெசா�னா". 

 

“சா,�ேபா&, ச5கரா, ச5கரா�9 ெசா�� எ�னடா பிரேயாசன�... ஒட��ல 

ேபா*ட M*ைட மற/&டலா�... ஆனா மன�ல ேபா*ட M+... அ/த M+ இ�9� 

எாி<�%கி*+�தா� இ�%,�... கா&ல ஈ*. மாதிாி ,�&&... நா� ெச�தபிற, எ� 

ெந@� ெவ/தா4� ேவ,�. அ/த ெசா�4 ேவகா&டா... சாி சாி... இ�ேபா எ&%, 
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அ/த� ேப<�... பி-ளிய தைலெய+�&*டா�, அ&ேவ ேபா&�. ந�ம த5க<சிய 

கைரேய�தி*டா�, அ/த ச/ேதாஷ� ஒ�ேண ேபா&�...” 

 

ஆ3
க�பா�. ேபசி 
.�த&�, கா� மணி ேநர� ெகா+ர ெமளன�. 

பி-ைளயாாி� இ�மைல1� ெவ-ைளய�மாவி� &�மைல1� தவிர ேவ3 எ/த< 

ச�த
� இ�ைல. 

 

�ய�� அ�ண� மகைனேய ேநா*டமி*+ அவ9%காகேவ ெமளன� கைல�தா�. 

 

“நீ எ�ன ராசா ப.%ேக...” 

 

“பிளQ + 
.<�*ேட� சி�த�பா. ஒ5கள மாதிாிேய ந�ல மா"% வா5கியி�%ேக�... 

இட� ெகட<சி*+. ஒ5கள மாதிாிேய ெமாி*ல கிைட<ச&. பண� க*ட 
.யல. 

க*+ற&%,� வசதி இ�ல. ஒ5கள மாதிாிேய...” 

 

“எ�ன மாதிாிேய�9 ெசா�ேன பி<�+ேவ� ப+வா... நீ ந�லா இ�%கC�... 

எ�ைன மாதிாி ஆகாம� ெபாிய எ�ஜினியரா மாற9�, அ&%, நா� இ�%ேக�. 

ேமாகனா:%, மா�பி-ள ேதட�யா அ�ணா<சி...” 

 

“எ/த எட
� ,திரமா*ேட5,டா... வய� ேவற ஆயி*ட&. நீ ேபான &%க�&ல 

அவ�� ஒ� வ�ஷ� பி�&� பி.<� எைதேயா பறிெகா+�தவ- மாதிாி இ�/தா-. 

அ��ற� சாியாயி*டா-. ஒ� 
�ப& வய� மா�பி-ள இ�%,... ந�ல உ�திேயாக�. 

ஐ�பதாயிர� ‘��-’ ேக%கா5க. அ/த ெரா%க�ைத% ெகா+�&*டா ேபா&�. 

அ%கா�%,< ெச=த நைக இ�%,. வய� வி%கலா�னா இ/த F*ட% 

ெக+%கC�ேன வ/தவ- விடமா*ேட5கா...” 

 

“நீேய ெசா�4 �ய��... வயல வி�&*+ எ� பி-ள ெத�வில நி%கCமா... ஒ��த" 

வாழற&%, ெர�+ ேபைர% கா: ெகா+%கCமா...” 

 

“ெபா35க அ�ணி. அ�பாவ... ஏ�ணா இ�ப. கவனி%காம வி*+*ேட...” 
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“வாத�&%, ம�/& உ�+. பி.வாத�&%, ம�/& உ�டா. ேசா3 

ேபா+�ேபாெத�லா� ‘எ� மக� �ய�� சா�பி*டாேனா இ�ைலேயா’�9 

சா�பா*+� த*ைட எ+�& F�வா�... அைர�ப*.னி. 
%கா�ப*.னி, இதனாலய 

..பி. வ/&*+. வி�லாதைதெய�லா� வி�&� பா�&*ேட�. ம�/ேத ேவ�டா�9 

ெசா�றா�... நீ வ/&*ட இ�ல... இனிம சாியாயி+�. ஏதாவ& சா��+டா. இ/த 

F*ல எவ�� ேக*கமா*டாேள...” 

 

ேகாமள�, சைமயலைற%,- ேபானேபா&, �ய��, “நி�45க அ�ணி, இ>வள: 

நட/த பிற,� எ� வயி�&ல எ&:� இற5,மா...” எ�றா�. பிற, சிறி& 

இைடெவளி ெகா+�&� ேபசினா�. 

 

“நாைள%, ட:�ல... ஒ� ேப� எ�னடா... ேமாகனா... ச*+9 ஞாபக� வரல... 

நாைள%, நீ எ� 8ட ேகாண<ச�திர�&%, வா... ஒ�ேப"ல பா5%ல ஒ� 

அ%க:�* ேபாடC�. ‘ேகா�*’ கா"+ வ<சி�%ேக�... உ�ேப"ல ஐ�பதாயிர� 

 பா= க*.+ேற�... அ/த வ*.யில நீ ப.%கC�. ம�ற ெசல:%, நா� மாதா 

மாத� அ9��ேற�. நீ எ� க�C 
�னாலய எ�ஜினியராகC�... அ��ற� 

அ�ணா<சி அ�பாவ நாைள%ேக ட:�ல ஆQப�திாியில ேச"%கC�... எ>வள: 

ெசலவானா4� சாி... ேமாகனா க�யாண�&%, எ>வள: ேக*டா4� சாி�9 

ெசா�45க... ெட��%,� ேபான&� பண� அ9�பி ைவ%ேக�. ேமாக�. இ5க 

வாடா. எ� ம�மகேள நீ1� இவ9� இ�ப.�தா� ேதாராயமா இ��S5க�9 

உ5க�%, .ரQ எ+�&*+ வ/தி�%ேக�...” 

 

பி-ைளயா", இ�ேபா& ெகா@ச� ெதளிவாக� ேபசினா". 

 

“நா5க�� ஒ�ன படாதபா+ ப+�தி*ேடா�... அ��ற� டா%ட�%, ப.%கிற 

ைபய� ேடவி* ெசா�ன��ற�தா� என%ேக �ாி@�&... நீ தனி� பிறவியா�... நீ 

ேபான ேவக�&லய ேசைலய% க*.*+ வ/தி�/தா%8ட ேச"�தி��ேப�. நீ எ/த� 

திைசயில ேபாேன�98ட ெதாியாம ேபா<ேச ஒ� ல*ட" ேபாட%8டாதாடா? 

இ>வள: பண
� ஏ&டா...” 

 

“நா� ஒ5க ர�த�பா, க*+%,�தைக%, எ+%கிற நில�& ெவ-ளாைமயில  
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கா�ப.8ட அதிக� எ+%காதவ�%,� பிற/தவ�. ஒ� ைபசா8ட த�பான வழியில 

ச�பாதி%கல. இ�ேபா ேடவி* எ5க இ�%கா". அ/த ஆ�பள� பச5க எ�ப. 

இ�%கா5க...” 

 

“ேடவி* ஆர�ப�&ல வ/தா�... எ�னேமா இ5க யா�� 
க� ெகா+�& 

ேப�றதி�ல. அ/த� பய�க�� ெர�+ ;C தடைவ வ/தா5க. அேதாட சாி.” 

 

“மல" எ�ப. இ�%கா- ேமாகனா...” 

 

“எவேனா இD�&*+� ேபாயி அல%கழி<� பி-ைள1� வயி3மா வி*+*டா�. 

எ�ஜினிய"9 ந��னா-. �ளியமர�ைத� பி.<ேச�னா-. கைடசியல அ&ல V%,� 

ேபாடாம ஓ. வ/&*டா-.” 

 

�ய�� எD/தா�. அ%கா- இ�/த அைறைய� பா"�& நட/தா�. அ/த அைறைய< 

��றி< ��றி� பா"�தா�. அ/த இட�திேலேய Sேரா, Vசி ப./& கிட/த&. 

அ%காளி� பட� வா.� ேபான மாைலேயா+ ெதா5கிய&. அவ� தனி�தி�%க, 

அ/த% கதைவ< சா�த� ேபானேபா&, ேகாமள
�, ேமாகனா:� ைககைள� 

பிைச/தப. அ5ேக வ/தா"க-. அவ� ஒ��த�%,� ேப�வ& இ�ெனா��த�%, 

அ"�த� �ாியாத&ேபா�, ெபா&�பைடயாக< ெசா�னா�. 

 

“கவைல�படாதீ5க... நீ5க ெர�+ ேப�� ெச=த காாிய5கைள� ப�றி நா� 

யா�கி*ட1� ;<� விட மா*ேட�. எ� மன�ல 8ட தி��பி வரவைழ<� ேயாசி%க 

மா*ேட�. இ�பவாவ& ஒ� உதவி ெச=15க. என%,� தாயாகி�ேபான எ� அ%கா 

அைறயில எ�ன� தனியா வி+றீ5களா...” 

 

�ய�� க�ணி�� க�பைல1மா=% கதைவ< சா�தினா�. 

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

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    42424242    

 

அ/த< ேசாியி� ேசாி%, ஒ� கால�தி� ெவ35 காேலா+ நட/த �ய�� இ�ேபா& 

ேமகைலயா= காேரா+ ேபானா�. 



129 

 

 

அேத அ/த ெவ-ைள% கா", ெவளிேய உ-ள பிரதான சாைலயி� ஓர�தி� 

நி�றப.ேய, ,3கலான அ/த< ேசாி�பாைத%,- ேபாக 
.1மா எ�ப&ேபா� 

அ5,மி5,மா= பாவலா� ேபா*+ ப&5கி� ப&5கி 
�னா4� பி�னா4� 

நக"/த&. இ�ேபா&, அ�ேபாைதய ேதநீ"%கைடைய ேஹா*டலா%கி% ெகா�டவ", 

த�ெசயலாக ெவளிேய வ/தா". அ/த% காாி� கவ"<சி%, உ*ப*+ “உ-ேள 

ேபாகா&5க...” எ�றா". 

 

அ/த% கா" அ5ேகேய ஓர� க*ட�ப*ட&. 
�னா��/& நீ�மா:� மா"கெர*+�, 

பி�னா��/& ,@ச�மா:� ல*�மி1� ஆ�%, ஒ� வழியாக இற5கினா"க-. 

பிற, உ-ேள எ*.�பா"�& இ�வ�ேம ைகைய நீ*.னா"க-. ேமகைல 

நOமா:ட� ெவளிேய வ/தா-. 8�தா�டவ" ேகாவி�� உைட�த - உைடப*ட 

வைளய�க�%,� பதிலாக, ெவ-ைள1� ம@ச�� கல/த பிளாQ.% 

வைளய�கைள� ேபா*.�/தா"க-. ம�றவ-கைள� ேபாலேவ ெகா�ைட 

நிைறய� K%,விய�. அேத ெவளி" ம@ச- �டைவ, ப*+<ேசைல தா�. 

 

அவ"கைள� பா"�த&� ‘ேல. லய�க-’ எ�3 நிைன�தவ"க-, ேவ*.கைள 

இD�&� ேபா*+, 
க5கைள நிமி"�தி, த5களி� ேவ�+ேகா-ப., அவ"க- 

அ5ேக வ/தி��பதாக ஒ� அ9மான� கா*.னா"க-. ேமகைல, ஆவைல அட%க 


.யாம� ‘,�வ%கா - ப<ைசய�மா இ�%கா5களா’ எ�3 ேக*டா-. 

8.யவ"களி� 
க� ��.ய&. ேஹா*ட�கார", அ/த% ெகா�ைட 


க�தி�,-��, ேசைல உட�பி�,-�� 45கி க*.ய �ய��ைவ அைடயாள� 

க�+ இள%காரமா=< சிாி�தா". ம�றவ"கைள� பா"�&% க� சிமி*.னா". 

அ�ேபா&தா�, எ�ேலா�� உ�3� பா"�தா"க-. இ�ேபா& ேவ*.கைள1� 

45கிகைள1� ட:ச"க- ெதாி1�ப. ம.�&% க*. னா"க-. கா*.னா"க-. 

அேட... இ&களா... 

 

அ/த அ3வ��, ேச"/தா�ேபா� நட/தா"க-. அ/த� பாைதயி��/& ஒ� ஒ�ைற� 

பாைத பிாிய� ேபான இட�தி� ேமகைல ேலசா= நி�றா-. அ�ேபா& 

“ஒ�ேபா&கடா... எ�லா� கி�* நைகடா” எ�ற ேப<�. அ/த ஏாியா:%, 
�� 

ச�ப/த�படாதவ"க- மாதிாியான நாகாிக உைட%கார"க-. ல*�மி தி*ட� 
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ேபானேபா& சிாி�பா= சிாி�தவ"கைள எாி�&� பா"�தப.ேய, ேமகைல, அவ- 

உ-ள5ைகைய அD�தினா-... ல*�மியி� வாைய ஆ� ெச=ய:� ஆ� ெச=ய:� 

அ& தா� Qவி*< எ�ப&ேபா�. ேமகைல, ந�ல சாைல ேபாட�ப*ட அ/த� 

ப,திைய நி�3 கவனி�தா-. மளிைக%கைட, இ�ேபா& ப�ெபா�- அ5கா.யா= 

மாறிவி*ட&. அேத கைட%கார"தா�. உைடயி� மா�றமி�ைல. ஆனா� 

ேதாரைணயி� ஒ� &ைர�தன�. ெதாைலவி� ெதாி/த அ�ேபாைதய பளி5,% 

க*.ட�. இ�ேபா& அ%க� ப%க
� கிைளவி*+ ஒ� ,*. நகரமாக� ேதா�றிய&. 

 

ேமகைல, அ/த< ேசாியி� ேசாி%கான வைள:� பாைத%,- தி��பினா-. 

உத*ைட< ச��% ெகா*.னா-. மா�ற� ஏ&மி�/தா�, அ& ேமாசமான மா�ற�. 

அேத ,*ைட. அேநகமாக அ�ேபாைதய த�ணி"தா�. பல மட5, நா�ற� 

ெகா�%களி� ெதாைக1� ம%க- ெதாைகைய�ேபா� ெப�கியி�/த&. அேத 

எ�வைள� ெபா/&க-, அேத ேகாழி%கத:% ,.ைசக-, அேத தகர ட�பா �வ"க-. 

 

சிறி& பி�வா5கிய ேதாழிகைள இD�&� பி.�த ப.ேய, ேமகைல, ஊாி�, 

F*+%,� ேபான ேவக�ைத� ேபா� ஒ� ேவக�&ட� நட/தா-. அ5கி�/த எ�லா 

அ�க��, ,�ப� ,�பலா= ஓ. வ/தா"க-. ேமகைல, 
த��, ெதாி/த ேம*+% 

,.ைச%,- எ*.� பா"�தா-. �டைவயி� உ*ப%க�ைத ெவளி�ப%கமா%கி, 

‘�&<ேசைல’ க*.%ெகா�.�/த ,�வ%கா, சிறி& அச/& நி�றா-. பிற, �டைவ 


ைனைய அ�ப.ேய வி*+வி*+ “அ.ேய எ� ராசா�தி” எ�3 க*.� பி.�&% 

ெகா�டா-. அ/த அைண�பி� �க�ேதா+, ேமகைல, அவ- ேதாளி� கிட/தேபா&, 

அவ- ேதாழிக- ெகா�%க.�த கா�கைள ஒ�ேறாெடா�3 ேத=�தா"க-. நீ�மா 

த�ைன இ�ைச ெச=த ெகா�%கைள ேடால%ைக அ.�& அ.�&� &ர�த� 

ேபானா-. 

 

ேமகைல, ,�வ%காவி� ேதாளி��/& வி+ப*+ ேலசா=% ேக*டா-. 

 

“எ5க�மா... எ�ப. இ�%கா-?” 

 

“ஏேதா இ�%கா-.” 

 



131 

 

“எ�ப.%கா எ�ைன அைடயாள� க�ேட...” 

 

“நா5க ெநன<சா%8ட ஒ�ன மற%க 
.யா&.. நா5கதா� ஒ�ன கட�&ேனா�9 

ேபாXQகார5க எ5கள� ப+�தன பா+... அ.<ச அ.... அவ9வ F*.ல1� ஒ� 

ெபா*ைட விழ. இ�ேபா8ட பைழய ேகQ இ�%,&�9 �&� ேபாXQகார� 8ட 

ேக�பா�. அவ5கேள ஒ�ன அ.<�% ெகா�9��பா5கேளா�9 எ5க�%,� 

பய�. அ/த� பய�ைத பய/&கி*ேட ெசா�ன பிற,தா� ேபாXQகார� எ5கள 

வி*+ வ<சா�.” 

 

“ஒ5கள ெரா�ப சிரம�ப+�தி*ேட�. எ�ன ம�னி<சி+5க...” 

 

“நீதா� எ5கள ம�னி%கC�. ஒ� தடவ ஒ�ன .��யி� கா�%,-ள பா"�ததா= 

ப�தாவ& வ,��% காாி பா�திமா ெசா�னா-. .��யில ..வி.யில1� பா"�ததா 

ெசா�னா-. நா� ந�பைல.” 

 

“அவ- எ5ேக இ�%கா- ,�வ%கா?...” 

 

“அ@� வ�ஷ�&%, 
�னால ப�பா= ேபானா-. ஒ�ன மாதிாி ந�லா ஆனாேளா, 

இ�ல எ5களமாதிாி S<� S<சா திாி@�*+ அைல1றாேளா... அ%காளால இ�ப 


.யைல.... ந�ம�ல ஒ�ன மாதிாி ஆயிர�&ல ஒ�3தாேன கைரேய3&... அ/த 

வைகயில என%, ெரா�ப ெரா�ப ச/ேதாஷ�. இ�ப.< ச/ேதாஷ� ப*ட&, ஒ� தடவ 

எ5க�மா இ5க வ/& எ�ன பா"�&வி*+� ேபானேபா&தா� இ�ேபா எ� மக- 

வ/தி�%கா-.” 

 

ேமகைல, ,�வ%காவி� தைலைய நிமி"�தினா-. நக�ைத% க.�&%ெகா�.�/த 

ேதாழிகைள� பா"%காமேல, அவ- ெந�றியி� 
�தமி*டா-. 
க� 

ேம+ப-ளமாகிவி*ட&. பைழய அழ, கைல/& ேபான&. ��வ5க�%,% கீேழ 

க���� தி*+க-. அச�தலான க�க- இ�/த இட�தி�, ெவ3� ,ழிக-. 
"ேக 

மாதா பைழய ,�வ%கா எ5ேக ேபானா-... உட�ைப% ,4%காமேல ேப�வாேள... 

இ�ேபா& அ/த� ேப<சி� ேவக� தா5காம�, உட�� தானா= ,45,ேத. அேத 

அ/த சிர*ைட� ெபா*+ 
க�. எ�ப. சி�4 சி�லா=� ேபான&... 
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,�வ%கா ேமகைலைய வழிநட�தினா-. 8டேவ, அ/த .��%காாிக�� 

ேபானா"க-. அவ"க�%,� பி�னா� ஒ� அ��ப*டாள�. நீ�மா அ5,மி5,மா= 

ெபா3%கிய தமிP வா"�ைதகைள அவ"க- கா&களி� ேபா*+� ேபா*+% 

கா*.னா-. “எ�ன.... ஒ�மாள... கபிாீ<சி5களா...” 

 

ேமகைல கிழி/த ேசைலகளி� உட�ேப கிழிப*ட& ேபா� ேதா�றிய அ/த� ப@ைச� 

பராாிகைள� பா"%க மனமி�/&�, 
க� அத�கான திராணிைய இழ/த& ேபா� 

நட/தா-. அ/த% ,.ைச வாச4%,- நி�3 
"ேக ேதவியி� பட�&%, 
�னா� 

கா4� தைல1� ஒ�ைற ஒ�3 ெதாட, 
ட5கி% கிட/தவைள� பா"�&... 

 

“எ�மா... எ�மா...” 

 


ட5கி% கிட/த உ�வ� 8�பி*ட ,ர�காாியி� 
க�ைத� பா"%காமேல ‘�ய��... 

�ய�� எ� மவேள’ எ�3 வாாி<��*. எD/த&. ேமகைலயி� உைடைய1� நைக 

ந*+%கைள1� ப%க�தி� நி�ற ேதாழிகளி� மி+%ைக1� பா"�& 

அைண%க�ேபான ைககைள அ�ப.ேய ைவ�&%ெகா�ட&. அத�,- ேமகைல 

‘அ�மா அ�மா’ எ�3 அ.வயி�றி��/& ,ரெலD�பி, அவைள அைண�&% 

ெகா�டா-. சி%ெகன� பி.�&% ெகா�டா-. சி3க< சி3க அDைக, பதி� அDைக 

ப<ைசய�மா ேமகைலயி� 
க�ைத நிமி"�தி, மாறிமாறி 
�தமி*டா-. அவ- 

ைகைய� தன& ைகயி� பி.�&% ெகா�ேட பா�5க. எ� மவைள எ�ப& மாதிாி 

ெவளிேய பா"�தா-. ப<ைசய�மாவி� ல*சண% க��� 
க
�, இ�ேபா& ேமக 

;*டமா=� ெதாி/த&. நா*+%க*ைட உட�� சீ%,% க*ைடயா= மாறி வி*ட&. 

 

இத�,- ‘,*.’ அ�க-, அ5,மி5,மா= ஓ., நா�கா�கைள% ெகா�+ வ/தன. 

;�ேற ;�3 நா�கா�க-தா� கிைட�தன. அ&:� ‘சராசாி’ ேசாி% கார"களி� 

F+களி� கிைட�தைவ. நீ�மா:�, நOமா:� அதி� உ*கார� ேபானேபா&, 

ேமகைல அவ"கைள% ெகா@சலாக:� ெக@சலாக:� பா"�&வி*+, 

,�வ%காைவ1�, ப<ைசய�மாைவ1�, அவ�றி� பலவ/தமாக உ*கார ைவ�தா-. 

ப<ைசய�மா ஒ�பாாி ேபா� ,ர�*டா-. 

 



133 

 

“நீ இ�ப.< ெசா�லாம ெகா-ளாம� ேபாகலாமா மகேள... இ/த� பாவிய ேபாXQ 

வ/& ஒ�ன ஒ�பைட%,�ப. ேக*+&. அ&ல ெர�+ ப�4 ேபாயி*+... ஒ� கா4 

ஊனமாயி*+... இ�ேபா ஒ�னைர% கா4லதா� நட%ேக�. நானாவ& ,�றவாளி. 

,�வ%கா எ�ன ெச=தா-, ;C மாச� ஆQப�திாியில ெகட/தா-. ‘அ&ல’ மிதி<ச 

மிதில இ�ேபா அவ�%, ‘ஒ�C%,’ சாியா ேபாகமா*ட%,... அவQைத� 

படறா-.” 

 

“பைழய கைத எ&%, ப<ச�மா... நம%, ச/ேதாஷ� எ�கிறேத ெரா�ப% ,ைற<ச�. 

அைத ேவற ேம4� ,ைற%கCமா... �ய��. எ�ப. இ�%ேக... நீ ந�லா இ�%க& 

நா5க ந�லா இ�%க&மாதிாி இ�%,..” 

 

“ெர�+ேப�� எ�8ட .��%, வ/&+5க.” 

 

“ேவ�டா�.... நா� இ5க இ�லா*டா... இவ�வள ேபாXஸு�, 

ெபா3%கி5க��, சீரழி<�+வா5க நா� இ�%க%க�.தா� அவ5க ைகயில கா4ல 

விD/& இவ�வ வயி�&ல அ.படாம பா"�&%கேற�.” 

 

“அ�ேபா எ5க�மாவ ம*+மாவ& 8*.*+� ேபாேற�.” 

 

“என%,% ைக ஒ.@ச&மாதிாி இ�%,�. இ�/தா4� 8*.*+� ேபா. இ>வள: 

நா�� ஒ�ன� தா� ெநைன<�*.�/த அ�பாவி... ஒ� ப%க�&ல இ�/தா�தா� 

இ�9� ெகா@ச நாைள%காவ& உயிேராட இ��பா-.” 

 

ப<ைசய�மா, எD/தா-. ேமகைலைய% க*.� பி.�&%ெகா�+ “மவேள, மவேள... 

நீ எ�ன மற%கைல மகேள. அ/த ஆQப�திாியில பா"�த அேத மகளா�தா� 

இ�%ேக மகேள!” எ�3 பைழய ப<ைசய�மாவா= அேத மாதிாி அர�றியேபா& 

 

“ஆ��ள ெகைட%காம இ�ேபா ெபா*ைட%, ெபா*ைடேய க*.� பி.%கீ5களா?” 

 

எ�ேலா�� எதி"�திைசைய� பா"�தா"க-. 
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ஏெழ*+ ேபாXQகார"க-, அவ"க- ம�தியி� இ+�பி� &�பா%கி ைவ�த 

இ�Qெப%டேரா ச� இ�Qெப%டேரா. எ@சியவ"க- ைகயி�, ல�தி% க��க- 

‘மி@சின’. அவ"களி� கனமான K*Q கா�க- ஆ5கா5ேக ப-ள5கைள 

ஏ�ப+�தின. &�பா%கி அதிகாாி, ல�தி%க�ைப அ5,மி5,மா= ஆ*.யப.ேய 

,�வ%காைவ� பா"�&% ேக*டா". 

 

“இ/த� ெபா*ைட5கள எ�ேபாடா இற%,மதி ெச=ேத... இ/த� ெதாழி4%, ஆ� 

ப�தைலயா?” 

 

,�வ%கா:�, ப<ைசய�மா:� பதறி�ேபா= எD/தா"க-. “உ*கா�5க சா"... 

உ*கா�5க சா"...” எ�3 த5கள& நா�கா�கைள அவ"க- ப%கமா= இD�&� 

ேபா*டா"க-. &�பா%கி%கார" ேமகைலைய ஏற இற5க� பா"�தா". அவ-, 

த�ைனேயா, தன& &�பா%கிையேயா அ5கீகாி%காததி� ஒ� ஏமா�ற�, க"வப5க�. 

 

“அ/த� ெபா*ட�பய� எD/தி�%க மா*டாேனா! எ&:� எ%Q*ராவா 

ெமாள<சி�%ேகா... ேட=, ெபா*ைட! வாடா இ5ேக!” 

 

ேமகைல, நிதானமாக எD/தா-. அவைள� பி.�திD�த .��%காாிகைள உதறி� 

த-ளிவி*+, அவ" 
�னா� ஓ.�ேபா= நி�றா-. இ+�பி� ைக ைவ�த ப.ேய ஒ� 

ச/ேதக� ேக*டா-. 

 

“நீ5க ேபாXQதாேன! இ/த கா%கி \னிபார� உ5க&தாேன!” 

 

&�பா%கி%கார" ேகாப�ைத அட%கி%ெகா�+, ேமகைலைய� ேபசவி*டா". சாி/& 

ேபாக�ேபான ல�தி% க��கைள ைகயம"�தினா". 

 

“எ&%,% ேக*ேட 
�னா�, ேபாXQகார5கைள ‘உ5க- ந�ப�’9 

ெசா�4வா5க... ஒ� ,.மகைனேயா, மகைளேயா ெர�+ேம இ�லாம�ேபான 

எ5கைளேயா மாியாைத ேபா*+ ேபசC
�9 ச*ட� ெசா�லாம< ெசா�4&. 
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அதனா�தா� ேக*ேட�! நீ5க ேபாXQகார5களா ெதாியைல; ஒ�ேவைள 

ேபாXQல இ�/& கா%கி \னிபார�ைத தி�+ன ெபா3%கி� பச5களா=...” 

 

ேமகைலயா� ேம�ெகா�+ ேபச 
.யவி�ைல. கீேழ விD/& கிட/தா-. வாயி� 

ர�த�. &�பா%கி%காராி� K*Qகா� இ�9� காைல� V%கிய நிைலயிேலேய 

தா�டவ�தி�,� தயாராகியேபா&, அவர& வா= வா"�ைதகளா� �*டன. 

 

“எ�னடா ெநன<ேச ெபா*ட�பயேல... ெவ-ைள% கா"ல க@சா கட�தினா 

வி*++ேவாமா. ஒ>ெவா� ெபா*ட Fடா ேசாதைன ேபா+5க�பா. எ�தைன 

கிேலாடா ெகா�+ வ/ேத... ஒ�ன பாேலா ெச=&%கி*+�தா� இ�%ேகா�: 

காைலயிேலேய வ/& இ/த ப<ைசய�மாகி*ேட கா&ல ம/திர� ேபா+றியா...” 

 

ச�-இ�Qெப%ட" ஓ5கிய காைல, ேமகைலயி� 
க�&%ெகதிரா= ெகா�+ 

ேபாக�ேபானேபா&... 

 

“ேட= ேபாXQ ெபா3%கி... ஒ� F*ல1� ெபா*ைட விD�டா, 8சாம ெபா= 

ெசா�றிேய. இ&%ேக நீ1� ஒ� ெபா*ைடயா� ேபாேவ... எ5ேக எ� ராசா�தி ேமல 

கா� ைவ பா"%கலா�...” 

 

ச�-இ�Qெப%ட" அச/தா". த�ைன ஒ� ெபா*ட�பய� - அ&:� ப<ைசய�மா, 

அ�ப.% ேக*டதி� அதி"/& ேபான அ/த� &�பா%கி, ,�வ%காைவ ஆ3தலாக� 

பா"�த&. அவ�� ஆேவச�ப*டா-. 

 

“இ�ப.� தராதர� ெதாியாம% ,தி%கீ5கேள... நீ5க உ��ப+F5களா. ேபான மாச� 

மா
� க*+ேனா�. இ/த மாச� இ�9� க*டல�9 இ�ப.யா ,தி%க&. 

பி<ச%காச ேநரா= ேகேள=யா!” 

 

,�வ%கா:� கீேழ விD/தா-. ஆனா� ேமகைல எD/தா-. இத�,-, பி�& பி.�& 

நி�ற, நீ�மா, ச�-இ�Qெப%ட" ைகைய� பி.�& இD�தா-. ல*�மி ‘எ�ைன< 

�+டா’ எ�3 
/தாைனைய% கீேழ ேபா*+ வி*+, மா"ைப% கா*.னா-. அேத 

சமய�, ஆ3 ேபாXQகார"க�� அ/த அ�% ,.ைசகைள சிைத�& சி�னா பி�ன� 
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ெச=& ெகா�.�/தா"க-. பல ெமா*ைடயாயின. சில க*ைடயாயின. ம� 

பாைனக- சி�4 சி�லா= ெநா35கின. ஈய� பாைனக- அ/த� பைழய ,*ைடயி� 

விD/தன. ,.ைசகைள% கா�பா�ற ஓ.ய பல அ�க-, திெரளபதிகளாக நி�றன". 

இத�,- நீ�மா ,ர� ெகா+�தா-. 

 

“ேபாXQ ம"தாபா�... ேபாXQ ம"தாபா�.” 

 

அ/த ம"தாபா� எ�ற வா"�ைதயி� ெபா�- �ாியாத அ�தைன ேபைர1� அ/த 

வா"�ைத எ�ப.ேயா ப�ற ைவ�த&. ஒ>ெவா� உட��%,-�� ஒ� ெந��� 

^வாைல எாி/த&. அ.ப*+ ேநா,� அ�தைன அ�க�� கி� வி*+� ேபான& 

ேபா� ேபாXஸாைர MP/தா"க-. ர�த சா*சிேயா+ க�தினா"க-. இத�,- அ/த% 

கா*+� தீயி� உYண�தா� M+ வ/தவ"க- ஒ�3 ேச"/தா"க-. அ/த< 

ேசாியி4-ள சராசாிக��, இ�ேபா& அசாதாரண5களா� திர�டன". த.ய.% 

க��கைள� தாவி� பி.�தா"க-. எ5கி�/ெத�லாேமா ஓ. வ/தா"க-. ெவளிமன 

அவமான< �வ+க�� அவ�றி� எ<ச5களான அ<ச5க�� அ.மன% 

ேகாபாேவச�தி�, வழிவி*டன, ெத� நா=க-, ேவ*ைட நா=களாயின. 

F*+�Kைனக- கா*+� Kைனகளாயின. உ-ேள1�, ெவளிேய1� ஒேர ச�த�. 

 

ெதாைலவி��/& க�வி<�... அ�கி��/& எD�தி� ெகா�+வர 
.யாத இதய� 

பதி�த வச:க-... சில" ஆேவச�ப*+ உைடகைள� V%கிய&� உ�ைமதா�. 

அ/த< ேசாிேய ப�றி எாிவ& ேபா��/த&. வயி�றி� எாி/த&, அ/த வளாக�ைதேய 

எாி�ப&ேபா� ேதா�றிய&. சரமாாியான க�வி<�. கதவைட��. அ/த� ேபாXQ 

அதிகாாி &�பா%கி� ப%க� ைகைய% ெகா�+ ேபானா". ேமகைல அ/த� 

&�பா%கியி� ,ழாைய� தன& ைககளா� ;.னா-. உடேன .��%காாிக- 

அவைள1� அ/த� &�பா%கி%காரைர1� அ5, மி5,மா= த-ளினா"க-. 8<ச� 

ேபா*டா"க-. ,
றி% ,
றி 
ழ5கினா"க-. ஏ<�%க-, அ/த ஏாியாவி� 

எ�ைலைய� தா�.ன. 

 

அ/த ேபாXQ ஆசாமி, அதி"<சியைட/தா". ஆழ� ெதாியாம� காைல வி*ட கவைல. 

&�பா%கியா� �*டா� எ�தைன ேப" சாவா"க-? எ@சியவைர எ�ன 

ெச=ய
.1�? ஆேற ஆ3 ல�தி%க��க- எ�ன ெச=ய 
.1�? அவ" பி�வா5க� 

ேபானா". ‘இரவி� ரதகஜ &ரக பதாதிகேளா+ வரலா�’ எ�றா�, ஒ� வழியைட��. 

ேபாதா%,ைற%,, ெப�சி4� ,றி�� ேநா*+மா= ஏெழ*+�ேப". ெசகர*ேடாிய* 
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பிரQெம�... F*+%,� தி��பியவ"க-, ச�த� ேக*+ வ/த&ேபா� ெதாி/த&. 

ேஜா�னா� ைபைய ஒ� ைகயா� தடவி ம3ைகயா� ேமாவாைய� தடவி 

அ5,மி5,மா= MP/தா"க-. ேமகைலயிட� ஒ� ேப*., நீ�மாவிட� ஒ� ேப<�. 

ப<ைசய�மாவிட� ஒ� கி�கி���. &�பா%கி%காராிட� ஒ� ,3%, விசாரைண. 

 

இத�,-, ஒ� அ�Qெட�* கமிஷன" ஒ� ெப�� பைடேயா+ வ/தா". எ/த 

ெட�ேபா� ெசா�னேதா. அ5ேக நி�ற ெச=தியாள"கைள� பா"�த&� அவர& 

இ���
க�, க��� 
கமான&. த.ய.%, ஆைணயிட� ேபானவ", த.ய. 

ப*டவ"ேபா� தவி�தா". ப�திாிைக% கார"கைளேய உ�3� பா"�தா". ‘இ/&’ ரவி, 

‘எ%QபிரQ’ ேகாபா�, ‘தின�த/தி’ �,மா", ‘தினமல"’ W��லா, ‘பி.ஐ’ 

ெவ5கேடY, ‘1எ�ஐ’ ரேமஷ�, ‘மாைல
ர�’ ேமாக�ரா^, ‘தின�V&’ கனகரா^, 

‘தினமணி’ ெஜக�னாத� இ/த மாதிாி ெச=திகைள ம�/&%,� ேபாடாத 

‘வாெனா�’ ெச=தி ஆசிாிய" ச
�திர�. 

 

அ/த ந*ச�திர அOQெட�* கமிஷன" ேமகைல� ப%க� ேபானா". 

 

“எ�ன�மா நட/த&?” 

 

“நீ5கேள எ�ன நட/தி�%,
�9 ெதாி@�%க லா�. அ/த% ,*ைடயில கிட%கிற 

பா�திர5கைள� பா�5க. ம�Cல சாி@ச ,.ைசைய� பா�5க. எ� வாயில 

வழியற ர�த�ைத� பா�5க. ,3%ேக ேபசாத ல*�மி%கா... இ/தா5க சா" எ� 

விசி*.5 கா"+... இைத1� வ<�%,5க. இ& எ�ேனாட பிதாஜி கா"+... அவ� 

F*ல1� ஒ� ஐ.பி.எQ. இ�%கா".” 

 

“ஸாாி. நீ5க யா��9 ெதாியாம�...” 

 

“இ5கதா� ஸா" எ�லா�ேம த�� ெச=1ேறா�. யா��9 ெதாியாம� அ.%கிறத 

ெபா3�&%கலா�. ெதாி@�%கி*ேட அ.%கிறத எ�ப. சா" ெபா3�&%க 
.1�? 

இ/த அ� ஜீவராசிக�%, எ�ன சா" இ�%,&? அரசா5க�&ல1� ேவைல 

கிைடயா&. கைடக�ணியில1� ேச"�தியி�ல... யா�%ெக�லாேமா க�ைண 

கா*+றதா= ெசா�ற தமிPநா+ அர�, இவ5க ப%க� க�ைண% கா*டல... 
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இ>வள:%,� அைம<ச�5க ேபாகிற சாைல� ப%க�தா� இவ5க அைல1றா5க... 

நட%கிறா5க.” 

 

“இெத�லா� எ5க அதிகார�&%, அ�பா�ப*ட விஷய�... நட/தைத< ெசா�45க.” 

 

“ஏ.O.லா"... ஒ5க�%, ெசா�லா*டா4� பிரஸு%, ெசா�னதா= ெநன<� ��மா 

இ�5க... இ/தா�மா, ஒ5கள� ப�தி< ெசா�45க.” 

 

ேமகைல, ேபாXQகார"கைள� ெபா�*ப+�தா& ெச=தியாள"களிட� த�ைன� 

ப�றி< ��%கமாக:�, அ5ேக நட/தவ�ைற விவரமாக:� ெசா�னா-. 

அ�Qெட�* கமிஷன" ��னைக�&� ேபசினா". 

 

“இ/தா�பா... எ�லா� ேபாXஸு� ெவளியில ேபா5க. நாைள%, எ�ன ஆSQல 

பா��மா... இ&தா� எ� கா"+...” 

 

“ேபாகாத%கா... அ. அ.�9 அ.�பா5க.என%, கிைட<ச& மாதிாிேய கிைட%,�.” 

 

ஒ� 45கி� ெப�, அச� ெப� ேதா�ற% ,ர�� ேபசியேபா& எ�ேலா�� 

சிாி�தா"க-. அ��ற� சிாி�த& த�� எ�ப& ேபா� வாைய ;.னா"க-. 

ஆ5கா5ேக MP/& நி�ற ,�ப�க- இ�ேபா& 8*ட5களாகி, ,ைழ/& நி�றன. 

ஏ.சி.1� பிரQெம�9� ‘ஆழமாக�’ ேபசி%ெகா�டா"க-. 

 

“வா5கேள�. உ5கள நாேன .ரா� ெச=1ேற�. ;C ஜீ� இ�%,&...” 

 

“ேவ�டா� சா"... Q8*ட" இ�%,&. பQ Qடா�+� ப%க�&ல இ�%,&.” 

 

“எ�ன ப�ற&... நா� இ�லா*டா� &�பா%கி� பிரேயாக� அள:%,� 

ேபாயி�%,�. ேசதி ேக*+ ஓ. வாேற�. சி.எ�. ெச%\ாி*+%,� ேபாகC�...” 
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“நீ5க ேபா5க ஸா"...” 

 

“பா"�&� ேபா+5க...” 

 

“நட%கிறத�தா� பா"%ேகாேம...” 

 

அ/த அளிQெட�* கமிஷன", தன& பாிவார5 கேளா+ தய5கி� தய5கி� 

ேபானா". நாைள% காைல வைர உயிைர% ைகயி� பி.%கேவ�.ய நிைல. எ&%,� 

கமிஷன�%,... ெட�. கமிஷன" தாளி<சி+வா"... ‘..சி.’ கி*ட ெசா��டலா�. அவ" 

பா+... கமிஷன" பா+... கமிஷன" பா+... ..ஜி.பி. பா+... 

 

ேபாXQ அக�ற&�, ேமகைல ெச=தியாள"கைள% ைகெய+�&% ,�பி*டா-. 

 

“தய:ெச=& எ5கள கவ"<சி� ெபா�ளா= ெச=தி ேபாடாதீ5க... நா5க ப+ற 

பா*ைடெய�லா� ெசா��*ேடா�. ஒ5க F*ல1�. எ5கள மாதிாி ஒ� ெபா*ைட 

விழலா�... அத ெநைன<� ஆ�ைமயா ெச=தி ேபா+5க. விள�பர� 

க*டாயி+ேம�9 பய�படாதீ5க... இ/த ேசாி�ப%க
�. ஓ5க ேபனா... மனிதாபி 

மான�ேதாட தி��ப*+�...” 

 

ெச=தியாள"க- அச/& ேபானா"க-. அவ"கேள அ/த< ேசாியி� ேசாிைய 

அ�ேபா&தா� பா"�ப& ேபா� 
க� �ளி�தா"க-. இத�,- அேத 45கி� ெப�, 

ேமகைலயிட� ஒ� ேபா+ ேபா*டா-. 

 

“ஓ5க�%ெக�ன... நீ5க பா*+%, ெட��%ேகா ப�பா=%ேகா ேபாயி+F5க... ஒ� 

வார� கழி<� ேபான ேபாXQ ம<சா� தி��பி வ�வா� ல�தி% க�ேபாட. அ�ேபா 

யா� வ�வா ெதாைண%,...” 

 

ேமகைல அ/த 45கி%காாிையேய பா"�தா-. அவ�� ஒ� 
.:%, வ/தா-. 

------------- 
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வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----    அதியாய� அதியாய� அதியாய� அதியாய� ----    43434343    

 

ஆ�, ெப�, அ� எ�ற அ�தைன த�ைம கைள1� தா�.� ேபானவ-ேபா�, 

ேமகலா அ%காவி� பட�ைத� பா"�த வித�ைத� பா"�தா�, பா"�தா-, பா"�த&. 

எ�38ட< ெசா�ல
.யா&. இத�,� ேமலான ஒ� வா"�ைதைய இனிேம�தா� 

ேதட ேவ�+�. க�+பி.%க ேவ�+�. 

 

F*.��/& ெகா�+வ/த, அ%காவி� பட�ைத< சிறி& ெபாிதா%கி 

க5காேதவியி� �ைக�பட�தி�, அ�ேக மா*.வி*டா-. அ%கா எDதிய அ/த% 

கச5கிய ‘எ*+ வய&%’ காகித�ைத அைதவிட� ெபாிய கல"� தாளி� ஒ*.வி*டா-. 

அைத1� பிேர� ெச=& அ%காவி� பட�தி�,% கீேழ மா*.வி*டா-. அ/த% 

க.த�ைத .��%,� தி��பிய பிற,, இ/த ஒ� மாத கால�தி� ஐW3 

தடைவ%,ேம� ப.�தி��பா-. அ%கா:%,< ெச4�த�ேபா,� ல*சா"<சைன 

ேபா�, இ�9� ப.�&%ெகா�ேட இ�%கிறா-. அவ�%, அ& ஒ� தி�%,ற-. 

ப.%க� ப.%க மீ�+� ப.%க� V�+� பாச%,ற-. அ/த% ,றளி� அ%காவி� 

,ர4� ஒ��த&... 

 

 

ெம�ைத நா�கா�யி� உ*கா"/தப.ேய, அ%காவி� பட�ைத1�, ேகாவி�களி� 

ைவ�தி��ப& ேபா�ற ம/திர� தகடா= அ%கா பட�தி�,% கீேழ சா�தி 

ைவ%க�ப*ட அ/த% க.தமி�%,� க�ணா.< ச*ட�ைத1� உ�3� பா"�தவ-, 

அ%கா:� தா9� உறவா.ய ஊ�%, மீ�+� ேபாக� ேபாகிற மகிP<சிைய 

நிைன�தப.ேய எD/தா-. இத�,-, நீ�மா இர�+ M*ேகQகைள ஒ�ற�ேம� 

ஒ�றா= அ+%கி ைவ�& வி*+, ேபா"ைவகைள ம.�&, ஒய"% 8ைட%,- 

திணி�தப.ேய, “ஜ�தி, ஜ�தி” எ�றா-. பிற, ேமகைலயி� 
�னா� ேபா=, தன& 

க.கார� ெகா�ட ைகைய� V%கி% கா*.னா-. 

 

ேமகைல அவசர அவசரமாக எ/த� �டைவைய% க*டலா� எ�ப&ேபா� 

ேயாசி�தா-. கால�தி� ேகாப�ைத1� க�ைணைய1� நிைன�தப. ெவளி" ம@ச- 

�டைவைய எ+�& உட�பி� ��றியப.ேய உ-ள�ைத< ��றவி*டா-. 

அ�ணனி� க.த� 
/தா நா- கிைட�த&. பதிைன/& நா*க�%, 
�� 

க�யாண அைழ�பிதDட� அவ� அ9�பிய க.த�. ேததி ந�றாகேவ ெதாிகிற&. 
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தபா� 
�திைர1� அ�ப.ேய. ஆனா� தபா�&ைற, இதர சேகாதர� 

&ைறகைள�ேபா� பி�வா5,வதி� 
�ேனறி% ெகா�+தா� இ�%கிற&. இேத 

நிைல நீ.�தா�, ச�ப/த�ப*ட ெப�C%,% ,ழ/ைத பிற/தபிற, 8ட க�யாண 

அைழ�பிதP கிைட%கலா�. கிைட%,ேம... அ&ேவ ெபாி�. 

 

ேமகைல இ>வா3 தன%,- ேபசியைத� தாேன ரசி�&, ெம�ல< சிாி�தா-. 

அ�ணனி� க.த�ைத1�, மீ�+� மன&%,- வாசி�தா-. அ�ண� மக� 

ேமாக� எ�ஜினியாி5 காேலஜி� ேச"/& வி*டானா�. ேபான மாத� 

அ9�பிய&ேபா� அவ9%,% க�டப. பண� அ9�பி< ெச�ல� ெகா+%க% 

8டாதா�. த5ைகயி� க�யாண�தி�, இ&வைர அ9�பிய பண�தி� நிைறய 

மி<சமி�%கிறதா�. ‘ஆSQகார’ மா�பி-ைள%,, அள:%, மீறி< ெச=& அவ� 

ஆைசைய ேபராைசயா%க% 8டாதா�. F*+%, மன� ேபான ேபா%கி� 

வா5கி%ெகா�+ வர%8டாதா�. அ�பா:%, ெப�மள: �கமாகி, இ�ேபா& க�ைப 

ஊ�றி நட%கிறாரா�. பைழய Qைட�� ேபச� &வ5கி வி*டாரா�. அ�மாதா� 

இ�9� சாியான உட� நிைல%ேகா, அ�ல& மனநிைல%ேகா தி��பவி�ைலயா�. 

 

ேமகைல ேயாசி�தா-. அ�ணிைய� ப�றி ஒ� வா"�ைத இ�ைல. ஏதாவ& ெச=ய 

ேவ�+�. அ�மாைவ1� இ5ேக 8*. வரேவ�+�. F*.� இ�%,�ேபா&, 

8�பி*டத�,, ேமாகனா:%,� தைல� பிரசவ� பா"�&வி*+�தா� வ�ேவ� 

எ�3 ெசா�� வி*டா-. அ/த% க.த�தி�, அ�ண� இ�ெனா� தகவ4� 

எDதியி�/த& நிைன:%, வ/த&. ஊாி� ெப�ைமயா=� ேப�கிறா"களா�. சி�ன 

வயதி� வ/த ேகாளா3 இைடயிேலேய வ/& இைடயிேலேய ேபா= வி*டதாக 

நிைன%கிறா"களா�. ஆைகயா� ஒ� நா4 நாைள%, ேவ*. ச*ைட உ+�தி அைத� 

ப�ைல% க.�தாவ& ெபா3�&% ெகா-ள ேவ�+மா�. இ&8ட� ெபாிதாக� 

ெதாியவி�ைல. - ‘இ�ப.%,� ��தி ெசா�ல ேயா%கியைத இ�லாத அ�ண� 

ஆ3
க�பா�.’ எ�ற 
.:ைர அவைள ஒ� கல%,% கல%கிவி*ட&. 

 

ேமகைல அ/த% க�யாண அைழ�பிதைழ ;%கி� ைவ�& ஆ*.யப.ேய 

ேடவி*ைட நிைன�தா-. இத�,- அ�ணனி� ேவ�+ேகா- நிைன:%, வ/த&. 

அவசர அவசரமா= எD/தா-. �டைவைய% கைள/& வி*டா-. அ�தைன� ெப� 

உைடகைள1� கழ�றி வி*+, ேவ*.ைய உ+�தி% ெகா�டா-. ச*ைடைய� 

ேபா*+%ெகா�டா-. இ�ேபாேத பழகி% ெகா-ளலா�. ேமகைல, �ய��வானா�. 
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இத�,- உ-ேள ஓ. வ/த ல*�மி, ,@ச�மா வைகயறா%க-, அவைள 

ஆ<சாிய�ேதா+ பா"�தா4� அதி"<சியாக� பா"%கவி�ைல. அ/த% க.த விவர�, 

அவ"க�%,� ெதாி1�. F*.��%,� ேபா& வாயி� �டைவைய% க*.% 

ெகா�.�%,� ப<ைசய�மா, மக- வா5கி% ெகா+�த ஒ� ப*+< ேசைலைய% 

க*.ய ப.ேய ேமகைலைய ஒ� மாதிாி பா"�தா-. அவ- 
க�தி� இ�9� 

மி9%க� இ�ைலெய�றா4�, கிற%க
� இ�ைல. அவ- பா"ைவைய� 

�ாி/&ெகா�ட ேமகைல சிறி& க�.�ேபாேட ேபசினா-. 

 

“ேபசாம� இ5ேகேய இ��மா... ஏக�ப*ட ேநா=. இ�9� ஊசி 

ேபாடேவ�.யி�%,... இ/த டா%ட" மாதிாி எ/த டா%ட�� வரா&. இ�9� 

ஒன%, ெம*ராQ வாைட ேபாக�யா... ப*ட& ேபாதாதா... ,�வ%கா அ5க இ�%க 

ேவ�.யதால இ�%க வ<சி�%ேக�... ல*�மி%காவ%8ட 8*.*+� ேபாகைல. 

இ/த நீ�மாைவ அவ�%காகேவ 8*.*+� ேபாேற�. அ�மா இற/&*டா�9 

க�க�தா� ப%க� ெசா/த ஊ�%,� ேபானவைள அ�ண� த�பி5க கD�ைத� 

பி.<� ெவளியில த-ளி*டா5க. அவளால, மானப5க� எ�கிறைதவிட, ெசா�& 

ப5க� வ/&+ ேமா�9 பய�. அதனாலேய இவ- பி�&� பி.<�% கிட%கிறா-. 

ல*�மி%கா! அேதா கா/தி, கார�மா"%Q, ெஹல� ெக�ல", பட� ேபா*ட 

��தக5க- இ�%, பா�... எ�லாவ�ைற1� எ+�& ெப*.%,-ள ைவ%கா. ஏ� 

அ�ப.� பா"%ேக...” 

 

“உ�ன� �ாி@�%கேவ 
.யைல.. 8�தா�டவ" ேகாயி4ல ,ழ/ைதயா மாறி 

அ�ப. [*. அ.<ேச, ெம*ராQல எ�னடா�னா ச�-இ�Qெப%ட�%, 

சQெப�* வா5கி% ெகா+�ேத. எ�லா தமிP� ப�திாிைககைள1� ந�ம 

பிர<ைனைய� ப�தி ெபாிசா ெச=தி ேபாட வ<ேச... ஆனா4�, ந�ம ஊ�%கார5க 

எ<சி%கைல ��தி அவ5கள வி*+� ேபாகா&. ஒ� ேப�ப"ல ‘அ� அழகிகளி� 

ஆ"�பா*ட� ப+ தமாY’9 ேபா*டா� பா�. ந�ம பிர<ைனயவிட அவ9%, ந�ம 

ெநளி: �ழி:தா� ெபாிசா� ேபா<�. அவ� F*ல ஒ� ெபா*ைட விழ. ஆனா4� 

8*.% கழி<�� பா"�தா�, தமிP� ப�திாிைக5க ந�ம தைல நிமிர வ<சி*+.” 

 

,@ச�மாவினா� ��மா இ�%க 
.யவி�ைல. பி...ஐ., 1.எ�.ஐ. ஏெஜ�Oகளா� 

நா+ 
D%க இ/த< ெச=தி எ�ப.ேயா ஒ�வித�தி� வ/த& அவ�%,� ெதாியா&. 
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ஆனா�, மைலயாள�தி� வ/த& ந�லாேவ ெதாி1�. எ�ன ெநென<�%கி*டா- 

இ/த ல*�மி... 

 

“ஏ.E... பிரா/தி... தமிPநா+, மா�ர� ஆேனா... ப�திாி%ைக உ-ள�9 

விஜாாி%கேல... எ5கட... மைலயாள�&ல... 8.1� வ/&*+�+...” 

 

ேமகைல, அ/த% காகித� ��கைள% ைகயா*.� த+�தேபா&, ப<ைசய�மா, தா�, 

அவேளா+ ேபாக ேவ�.யத� அவசிய�ைத% கைடசி நிமிட 
ய�சியாக< 

ெசா�னா-. 

 

“ஊ�%காக இ�பேவ ேவ*. ச*ைடயில நி%ேக... ெகா�ைடய எ�ப. மைற%க 


.1�. இ/த நீ�மா:%, எ�ன ெதாி1�? நா� 8ட வ/தா�, தைல%, 
�டா� 

க*.வி+ேவ�. நீ�மாவ எ� மக-9 ெசா��, ஒன%, அ/த நா4 நாைள%,� 

மாமியா" மாதிாி ந.�ேப�. ேயாசி<�� பா�...” 

 

“ேயாசி%கிற&%, எ&:மி�ல ப<ைச. ஒ� ெபாிய ேடாபாவ வா5கி ெகா�ைடய 

உ-�%,-ள திணி<சிடலா�.” 

 

“ல*�மி%கா... அ�மாவ ெபா*ைடயா 8�பிடாேத. நீ ெசா�ற ேடாபாேவா... அ%கா 

ெசா�ற 
�டாேசா ேதைவயி�ல. எ� த5ைக%, ந�ல இட�தில 
.@சா� 

ெமா*ைட ேபா+றதா=, பழனி ெமா*ைடயா�. கி*ட ேவ�.%கி*ேட�. 

ேபா,�ேபாேத ெமா*ைட ேபா*+% கி*+�தா� ேபாக�ேபாேற�!” 

 

“எ�ன. இ& அ%கிரம�... யார% ேக*+ இ�ப. ேந"/ேத... க�ணா. 
�னால 

ஒ>ெவா� 
.யா, நீவி ரசி�பிேய... இ�9� வி*டா�, தைலைய% 8ட 

ெவ*.%கிேற�9 ேவ�+ேவ ேபா��%ேக...” 

 

ேமகைல, ல*�மிய%காைவ� பா"�& மீ�+� சிாி�தா-. எ�ேலா�� அவைள 

பிரமி�&� பா"�த ேபா&, அவ- த�ைன ஒ� சாதாரண ம9ஷியாக கா*.%ெகா-ள 

நிைன�&, தைலைய சிறி& ,னி/தா-. அவ- ப.�த ஒ� கா/திய� ��தக�தி�, 
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‘ஒ��த"’ பிறாிட� த�ைன�ப�றி எ/த பிரமி�ைப1� ஏ�ப+�&� வைகயி� நட/& 

ெகா-ள%8டா&. ேதாழைம உண"ேவ ேமேலா5கி நி�கC�. அவ"க��, 

ந�ைம�ேபா� ஆக 
.1� எ�ற ந�பி%ைகைய ஏ�ப+�த ேவ�+� எ�3 

எDத�ப*.�/த& அ.%க. நிைன:%, வ�வ& ேபா� இ�ேபா&� வ/த&. 

ல*�மிய%காவி� ேதாளி� ஒ� ைக1�, மா"கெர*.� ேதாளி� இ�ெனா� ைக1� 

ேபா*டப. ெபா&�பைடயாக< ெசா�னா-. 

 

“F*ட ப�திரமா பா�&%,5க... இ/திர�ாி F*+ வாடைகய 
த� ேததிேய 

வா5கி+5க... யாராவ& உதவி%, வ/தா�, ைகயில இ�%கத ெகா+5க. ஒ5கள1� 

இ>வள: ெபாிய F*ைட1� வி*+*+� ேபாக ச5கடமா�தா� இ�%,...” 

 

“இ&%,�தா� நீ1� ஒ� மகள �Fகார� ெச=ய9� எ�கிற&...” 

 

“ேதைவயி�ல அ�மா. என%, எ� அ��த�ைமேய மக-. அ/த அ��த�ைம யா" 

யாாிடெம�லா� ஊ+�வி நி�ேகா, அவ5க எ�லாேம எ� வாாி�க-தா�. சாி, சாி, 

பிதாஜி கா" வ/தி*+. நீ�மா ஒ� 
க�&%, எ�தைன தடைவ ெபயி�ட.�ேப...” 

 

“ஆமா, நீ�மா:%, அ5க ேபாயி பா�* ச"* ெகா+%க� ேபாறியா...” 

 

“இ�ல.இ�ப.ேயதா� வ�வா-. பா"%கிறவ5க அவள எ� ஃபாாி� 

ெப�டா*.�9 நிைன<�*+� ேபாக*+ேம..” 

 

எ�ேலா�� சிாி�தா"க-. நீ�மா, தன& ேம%க�ைப�தா� அவ"க- கி�ட� 

ெச=கிறா"க- எ�3 உத*.� ஓவரா=� ேபான ��Q.%ைக� &ைட%க� 

ேபானா-. ேமகைல, அவசர�ப*+, அவசர� ப+�தினா-. “ஜ�தி, நீ�மா.. .ஜ�தி. 

நா� ேபாக�ேபாற& ப*ப* வ�. இ�ல. *ெரயி�.” 

 

நீ�மா, M*ேகQகைள� V%கி%ெகா�+ ேமகைல1ட� �ற�பட� ேபானேபா& 

தபா�கார" ஒ� க�ைத காகித5கைள� ேபா*+ வி*+� ேபானா". 
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ெப��பாலானைவ ப�திாிைகக-. ,� அ�களி� விழா நிகP<சிக-... அத�,-ேள 

ஒ� இ�ல�* கவ". எ+�&� பா"�தா� ேமாகனா ெபய". ப.�&� பா"�தாேலா 

 

“எ� அ��-ள அ�ண� அ�ல& அ%கா:%,, 

 

“ேமாகனாவி� வண%க�. 

 

“நீ5க- எ�னிட� கா*.ய க�ைண%,, நா� வாPநா- 
Dவ&� 

கடைம�ப*.�%கிேற�. உ5க- உதவி ம*+� இ�ைலயானா�, ெமா*ைட மரமா= 


./தி��ேப�. ஒ�ேவைள நம& அ%காவி� நிலைம என%,� வ/தி�%கலா�. 

எ�ப.ேயா எ�லா� ந�லப.யா= 
.ய�ேபாகிற&. எ�னடா ஊ�%, வர�ேபாகிற 

தன%,� த5ைக இ�ப. ஒ� க.த� எD&கிறாேள எ�3 நீ5க- நிைன%கலா�. 

அத�,% காரண
� இ�%கிற&. 

 

“அ�ண� உ5கைள எ�ப.யாவ& க�யாண�தி�, வரவைழ%க ேவ�+� எ�3 

ஒ�ைற% கா�� நி�கிறா�. அவ� ப.%காதவ�. அறிவி�. ஆனா� நீ5க- 

ப.�தவ", ப�பாள", எ�னதா� ேவ*. ச*ைடேயா+ வ/தா4�, உ5க- ேப<�� 

நைட1� ‘அவ"க�%,%’ கா*.% ெகா+�&விடலா�. எ� வாP%ைக மரகத%காவாக 


.யலா�. அ��ற� உ5க- இYட�. எ�ைன எ�ப. பQ நிைலய சமா<சார�தி� 

கா*.% ெகா+%கவி�ைலேயா, அ�ப. இ/த க.த விஷய�தி4� கா*.% ெகா+%க 

மா*E"க- எ�ப& என%, ந�றாகேவ ெதாி1�. 

 

“எ� வாP: நீ5க- ேபா*ட பி<ைச. இ/த� பி<ைச%காாிைய எ5கி�/தா4� வாPக 

எ�3 அ5, இ�/தப.ேய வாP�திய���ப. பணிவ��ட� 

ேக*+%ெகா-கிேற�. 

 

உ5களி� உயி�%, உயிரான சேகாதாி  ேமாகனா.” 

 

ேமகைல, அ/த% க.த�ைத மீ�+� ஒ� தடைவ ப.�&வி*+, தைலைய 

அ5,மி5,� ஆ*.னா-. ல*�மி அைத� ப.�&வி*+, ம�றவ"க�%, அத� 

விபர�ைத< ெசா��%ெகா�.�%,�ேபா& ேமகைல, அ%காவி� பட�ைதேய 
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பா"�தா-. பா"%க� பா"%க அDைக ெகா*ட% ெகா*ட% க�ணீ"! நீ"வா" 


க�ேதா+, தன%,-ேள சிறி& 
ன5கி% ெகா�டா-. பிற, க�ணீைர< 

��.வி*+, ச"வ சாதாரணமா=� ேபச 
ய�சி�தா-. 

 

“நீ�மா அேத கா"ல ேபா=. ந�ம .%ெக*ட கா�ஸ� ெச=&*+ வ/&+... இ�9� 

ெவயி*.5 �Q*ல ெபய" இ�%கிறதால 
D�பண
� கிைட%கலா�. ஜ�தி. 

,யி%...” 

 

ேமகைல, த�ைன� தவி�&� பா"�தவ"க�%, ப*+� படாம4� பதிலளி�தா-. 

‘மகேள மகேள... நானி�%ேக� மகேள... நா5க இ�%ேகா� மகேள’ எ�3 �ல�பிய 

ப<ைசய�மாவி� 
&ைக� த*.வி*+ ேகாப�தி� கா�கைள� ேபா*+� தைரயி� 

மிதி%க வி*ட நீ�மாைவ இD�&� பி.�&%ெகா�+, ேமகைல அDைக< 

சிாி�ேபா+ ெசா�னா-. 

 

“எ� ெச�ல� த5க<சி, எ�ைன நா� கா*.% ெகா+�& வி+ேவ�9 

த�ைன�தாேன கா*.% ெகா+�&*டா-. அவ- பய
� நியாயமான&தா�. 

ெப��பாலானவ5க த5கள ைமயமா வ<��தா� ம�தவ5கைள நிைன%கா5க. 

ந�லேவைள. அவ- ஒ��தி ம*+� என%, சேகாதாி இ�ேல. நீ5ெக�லா� யாரா�! 

நீ�மா... ஜ�தி�மா...” 

 

நீ�மா �ற�பட� ேபானா-. இத�,- ‘8ாியாி�’ ஒ� க.த�. ,�வ%கா க.த�. 

நீ�மாைவ ேலசா= ைகயம"�திவி*+ அ/த% க.த�தி� மீ& ஒ*+ ெமா�தமான 

பா"ைவைய� ேபா*ட ேமகைல, இ�ேபா& ஒ>ெவா� வாியாக� ப.�தா-. 

 

“எ� 8ட� பிற%காத பிற�ேப! 

 

“ெசாகமா இ�%கியா? ப<ைசய�மா ெசள%கியமா... ஒ� ேதாழிக- �கமா... 

 

“நீ ந�ம சன5கள, 8�பி*+ வ<� ேப�னதி� எ�ேலா�%,� ச/ேதாஷ�. நா�, 

ெர�+ேப�� ேப*ைட ேப*ைடயா= ேபா= ேபசிவி*+, அ��ற� ஒேர இட�&ல 

8., சில 
.: எ+�ேதாேம, அ& சீரா நட/&%கி*.�%,. நாதியி�லாம� ேபான, 
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நம%, நீ ேஜாதியா= வ/தி�%ேக�9 எ�லா� ேப*ைடயில1�, ந�ம ஆ*க- 

ேபசறா5க. ந�ம ச5க�&%, நில
� பா"�&*ேடா�. இ�ேபாைத%, அ&ல ஒ� 

ந�ல ,.ைசயா ேபா*+%கலா�. அேதாட ச5க�ைத நீதா� திற/& ைவ%கC� 

எ�கிற& ந�ம ஜமாேவாட தீ"��. நம%,�, ச"%கா"ல ேவைல%, இட� 

ஒ&%கC�... ,.யி��� தரC�... உதவி� ெதாைக வழ5கC�... எ�லாவ�3%,� 

ேமல ேபாXQ ெபா=%ேக� 
.:%, வரC�9 நீ ேப�ன& ந�ம ஆ*க- 

எ�ேலா�ைடய காதில1� இ�9� ேக*+%கி*ேட இ�%,... 

 

“ஆனா4�... ந�ம ஜன5ககி*ட ெகா@ச� த+மா�ற�. அ��த�ைம மாதிாி - அ& 

உட�ேபாட ஒ*+ன&. இ/த� பய� அ9பவ�ேதாட ஒ*+ன&. ேபாXQ 

கமிஷனேர, ேந"ல வ/& விசாாி<�*+� ேபானா". பய�பட ேவ�டா�9 எ�லா� 

ேபாXQ அதிகாாிகைள1� ப%க�&ல வ<�%கி*ேட ெசா�னா". ஆனா4�, ஒ� 

வார�&ேலேய ேபாXQ ‘��திய%’ கா*.*+... ச�-இ�Qெப%ட" மாறி*டா". 

ஆனா, சவடா�தன� ேபாகைல. ஒ�கி*ட பய/& பய/& ேபசினா- பா�, 

45கி%காாி, அவள ேந�3 ேபாXQ வ/& அ.அ.�9 அ.<� இD�&%கி*+� 

ேபாயி*டா5க. க@சா கட�&னா-9 தி*+. அவ�%,% க@சிைய� தவிர க@சா 

ெதாியா&. இ�ேபா எ5க வ<சி�% கா5க�9� ெதாியைல. நா� ேபானா4�, 

பைழய பைகயில எ�ைன1� ஏதாவ& ெச=யலா�. இ�ப. ேபாXQ ெபா= வழ%, 

ஒ� ப%க�. ேகா"*ல8ட எ+�த எ+��ேலேய இ>வள:  பா அபராத�9 

ெசா�றா5கேள தவிர தீர விசாாி%கிறதி�ல. நம%, ெர�+ ப%க
� அ.... 

 

“நீ ெசா�ன& மாதிாி இ& தனியா< ெச=1ற காாிய� இ�ல. ஒ� ச5க� 

ெச=யேவ�.ய காாிய�. அதனால, நீ உடேன வரC�. இ�லா*டா�, நா5க 

8�ேடாட ைகலாச�தா�. கா� வில5ேகாட ைக வில5,� ேச"/&+�...” 

 

“ராசா�தி மாதிாி வாPகிற ஒ�ைன, இ/த மாதிாி சி%க4ல சி%க ைவ%கிற&%, 

மன�%ேக கYடமாக இ�%,&. அேத சமய� ஒ� மன�� என%,� ெதாி1�.” 

 

�ய��, ேமகைலயானா-. 

 

ேவ*.ைய1� ச*ைடைய1� Fசி� ேபா*+ வி*+ ெப�ணாைடகைள%  
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க*.%ெகா�டா-. உட�ைப< ��றிய �டைவ ெவளி" ம@சளா அ�ல& &ளி" 

ப<ைசயா எ�பைத% க�+பி.�பதி�, அவ�%, அ%கைறயி�ைல. ,�வ%காவி� 

க.த�ைத ஜா%ெக*+%,- திணி%கிறா-. அD�த� தி��தமாக< ெசா�கிறா-. 

 

“.%க*ட கா�ஸ� ெச=ய ேவ�.ய அவசியமி�ல நீ�மா... கா"ல 

M*ேகQகைள1� த*+
*+< சாமா�கைள1� எ+�& ைவ. ெம*ராQல நிைறய 

ேவைல இ�%,. ஜ�தி நீ�மா... ஜ�தி...” 

 

எ�ேலா�� திைக�&� பா"%கிறா"க-. ;+ ம/திரமா= ேபசிய ேமகைல ஆ�திர� 

ெகா. க*.� பற%க, ஆேவச�, கன� க*.% ெகாதி%க% ெகாதி%க< ெசா�கிறா-. 

 

“நா5க தி��பிவர ஒ�வார� ஆகலா�. ஒ� வ�ஷ� 8ட ஆகலா�. எ5ேக இ�%க� 

ேபாேறா�9 எ5க�%ேக ெதாியா&. சீ%கிரமா= தி��பி வ/தா4� அ.%க. 

ெம*ராQ ேபாக ேவ�.யி�%,�. நOமா... பரா%,� பா"%காேத! மா"கெர* 

ஜா%கிரைத. ல*�மி%கா, ,@ச�மா கவைல�படாதீ5க. எ�மா. இவ�5க ஒன%, 

எ�ைனமாதிாி மக�க... பிதாஜிகி*ட விவர�ைத ெசா�45க. நா� ச/தி%க�ேபாற 

பிர<ைன%,, அவ" ;ல� ம�திய அரசா5க�ேதாட உதவி1� ேதைவ�படலா�... 

நீ�மா ,யி%...” 

 

“.ைரவ" சா�... தி��யில ரயில பி.%க 
.யா*டா4� பாிதாபா�லயாவ& 

பி.%கC�. எ�ப.1� பி.<சாகC�... விட�படா&...” 

 

.ைரவ", அ/த அழகான காைர உ3ம வி+கிறா". சி5க�ேபா� க"ஜி%க வி+கிறா". 

 

வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� வாடா ம�� ----����������������    

---------xxx------- 


