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13, தீனதயா� ெத�, தியாகராய நக�, ெச�ைன-600 017 

�த� பதி��: �ச�ப� 1991; இர!டா� பதி�� ஆக$% 2000 

உாிைம : ஆசிாிய�&ேக. 
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பதி�� : ஏகைலவ� பதி�பக�, ெச�ைன 600 041 

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

எ��ைரஎ��ைரஎ��ைரஎ��ைர    

 

ஒ�ப+ ஆ!,க�&- ��� ெவளியிட�ப%ட நாவ� இ+. அத�- இர!, 

ஆ!,க�&- ��� ‘தினகர�’ நாளிதழி� ெதாட�கைதயாக ெவளியான+. 

தினகர� ஆசிாிய� தி� ேக.பி. க1தசாமி அவ�க�&-�, எ�னிட� இ1த ெதாட�&- 

ஏ�ப%ட தா&க3கைள அ4வ�ேபா+ ெதாிவி�த ந!ப� சி�னரா&-� ந�றி&கட� 

ப%,�ேள�. 

 

இ�6� நம+ மன� உ�வா3கி& ெகா�ளாத ெச�ற 8�றா!டான இ�பதா� 

8�றா!�� ம��+வ�+ைறயி�, உடைல ஊ,:வி அத� உ:��&கைள 

க!ணா�யி� பா��ப+ேபா� பா�&க ைவ&-� ‘$ேகனி3’ எ�ற �ைற<�, 

உடன�யாக� பட� பி��+, உடன�யாக பட� பி��தவாிடேம அவர+ 

உ�வ�ைத<� ேப=ைச<� திைரயி� கா%,� >�ேயா �ைறைம<� , இ�ட�ெந% 

இைணய�� ச?க �ைறைமையேய தைலகீழாக� �ர%� வி%ட+ எ�: 

ெசா�லலா�. இ1த ��ெப�� க!,பி���க� ச?க�தி� ெம�ல ெம�ல 

மா�ற�ைத ஏ�ப,�தாம� அ�ேயா, மேனாேவக�தி� மா�ற3கைள& ெகா!, 

வ1+வி%டன. 
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இ�ப��ப%ட இ1த ��ெப�� க!,பி���களி�, >�ேயா - ச?க�தி� ந�ல+� 

ெக%ட+மான ெப�1தா&க�ைத ஏ�ப,�+கிற+. இ+, இ�ைறய& கிராம3களி� 

எ�ப� நிக@கிற+ எ�பைத விள&-� பைட��தா� ‘எ�6ைர - சாமியா�க�’ எ�ற 

இ1த �தின� எ�றாA� இதி� >�ேயா - ஆ�ேயா தா&க� இைலமைறB 

காCமைறவாக& கா%ட�ப%,, இத� விைளBகளா� ஏ�ப%ட கைதய�சேம இ1த� 

�தின�தி� ேமேலா3கி நி�கிற+. பிரபல விம�சக�� ெபா+Bைடைம= 

சி1தைனயாள�மான ெதா.�.சி. அவ�க�, இ1த நாவ� >�ேயா ஆ�ேயாவான 

விDஞான� தா&க�தி� ந�ல அ�ச3கைள கண&கி� எ,�+& ெகா�ளவி�ைல 

எ�: -றி�பி%டா�. இ+ ஒரளB உ!ைமேய. எ,�த எ,�பி� கிராம3கைள� 

திணற��த இ1த� தா&க�ைத சி�தாி�பதி� இத� ந�ல அ�ச3க� நFவி� 

ேபாயின. எ�றாA�, எ1த� பதி�பிA� எFதிய+ எFதியப� இ�&கேவ!,� 

எ�பதா� இ1த நாவைல அவ� -றி�பி%ட+ேபா� மா�றி அைம&கவி�ைல. 

 

இ�ைறய& கிராம3களி�, அ�ம� ெகாைடக� எ�பைவ கிராம ேதவைதக�&-& 

கா%ட�ப,� சAைககளாக மாறிவி%டன. இவ�றி� பயப&தி எ�ப+ கட1த 

காலமாகி வி%ட+. இ1த தி�விழா&களி� ‘ெட&கி�’ பட� ேபா,வேத பிரதானமாகி 

வி%ட+. எ�6ைர - சாமியா�க� -றி�பி%ட ேநர�தி� ஏேதா ஒ��&- ஆ� 

அட3கேவ!,�. இவ�கைள சீாியஸாக எ,�+& ெகா!ட கால� மைலேயறி 

வி%ட+. இவ�க�� அைத உண�1+, -றி�பி%ட ேநர�தி�-� சாமியா%ட�ைத 

���+ வி,கிறா�க�. கிராம ேதவைதக�, கிராம ம&க� அைனவ�&-� 

ெபா+ைமயான+ எ�ப+ேபாC ஒ4ெவா� ப3காளி& H%ட��, த�த� கிராம 

ேதவைதகைள த3கள+ யமாியாைதேயா, இைண�+& ெகா�கிற+. இதனா� 

ப3காளி& H%ட3க�&- இைடேய, ேமாத�க�� ெகளரவ� பிர=சிைனக�� 

ஏ�ப,கி�றன. இ+, >�ேயா ஆ�ேயா கலா=சார� ெதா,�த �த� தா&-த�. 

 

இர!டாவதாக, கிராமிய ேப= வழ&ைக ெதாைல&கா%சி� தமி@ வழ&- +ர�தி& 

ெகா!��&கிற+. அ!ணா=சி எ�ற ம!வாசைன வா��ைத ‘அ!ேண’வாகி 

வி%ட+. ‘மயினி’ எ�ப+ ‘அ!ணி’ ஆகிவி%ட+. ‘வள�த�மா’, ‘அCயாைம’ எ�ற 

ெபா�� ெபாதி1த உறவாட� வா��ைதக� ‘பா%�’ எ�: ேநாிA�, ‘ெபாி’ எ�: 

மைற�கமாகB� ேப= வழ&காகி வி%ட+. ெதாைல&கா%சி திைர�பட3க�� 

>�ேயாவி� கா%ட�ப,� திைர�பட3க�� அ�றாட� ெபாF+ேபா&காகி வி%ட+. 



4 

 

ஆக ெமா�த�தி� கிராம�+ இைளஞ�க�&- வா@&ைக&-�, >�ேயா 

திைர�பட3க�&-� இைடேய ேவ�:ைம காண��யாம� ேபாCவி%ட+. 

 

இதனா� ஏ�ப,� -,�ப, ச?க= சி&க�கைள, இ1த நாவ� கைத� பி�னலாக& 

ெகா!, வ1+�ள+. கிராம3களி� >�ேயா ஆ�ேயா கலா=சார� ஊ,:விய 

�தலாவ+ கால&க%ட�திேலேய இ+ எFத�ப%டதா�, இ1த� �தின�தி� கைத 

ேமேலா3கி<�, >�ேயா ஆ�ேயா தா&க� கீேழா3கி<� உ�ளன. இ1த வைல� 

பி�னI� -,�ப�ைத� தவிர ேவ: எைத<ேம நிைன�+� பா�&காத ேகாலவ�B 

எ�ற இள�ெப!ைண, நாA� ெதாி1த அல3காாி எ�பவ� எ�ப� தன+ ேப=� 

திறைமயா� மய&கி +ளசி3க�திட� இைண�+ வி,கிறா� எ�ப+தா� கைத. 

இதனா� ஏ�ப,� -,�ப= சி&க�க��, ப3காளி= ச!ைடக�� யதா��த�தி� ஒ� 

இ�மிHட பிசகாம� சி�தாி&க�ப%,�ள+. 

 

இ1த நாவI� நாயகியான ேகாலவ�ைவ, கிராம�ைத வி%, ெவளிேயற= ெசC+, 

யநலமிகளிட� சி&கி ேவ: வழியி�லாம� விைலமகளாக ஆ&கேவ!,� 

எ�:தா� தி%டமி%��1ேத�. ஆனா�, மன� ேக%கவி�ைல. ஒ� எF�தாள�, 

+வ&க�தி� பா�திர3கைள� பைட�பா�. -றி�பி%ட ஒ� க%ட�தி� அ1த� 

பா�திர3கேள, ‘இ�ப� இ�ப� எ3கைள பைட�பாயாக...’ எ�: எF�தாள6&- 

ஆைணயி,� எ�: மக�தான விம�சகரான காலDெச�ற ெபா+Bைடைம� த�+வ 

சி1தைனயாள� ேதாழ� ஆ�.ேக. க!ண� அவ�க� எ�னிட� அ�&க� H:வா�. 

அ�ப� அவ� -றி�பி%ட+, இ1த நாவI� எ�ைன அறியாமேலேய, எ� 

வி��ப�தி�- எதிராகேவ நிைறேவறி வி%ட+ உ!ைமதா�. இ1த நாவI� 

ேகாலவ�ேவ, ‘எ� ��ைவ இ�ப��தா� விள&கியாக ேவ!,�’ எ�: என&- 

ஆைணயி%, வி%டா�. அ1த ஆைணைய எ�னா� மீற ��யவி�ைல. இ+, ஒ� 

பைட�பிய� விசி�திர�. பைட�பாளி நிைன�+� அவ� நிைன�த+ேபா� எFத 

��யா+ எ�பத�- நாேன ஒ� உதாரணமாகி வி%ேட�. 

 

கிராம�தி� நிகF� >�ேயா ஆ�ேயா கலா=சார�ைத<�, ெசா�வைடகளி� 

மா�ற�ைத<� �த��தலாக வாசக� கவன�தி�- ெகா!, வ1த �தலாவ+ நாவ� 

இ+ எ�: -றி�பிடலா�. இ1த நாவைல பிரர�தி�- எ,�+&ெகா!ட ெபாியவ� 

தி� நாB&கர அவ�க�&-�, அவர+ அச� நக�களாக விள3-� அ�ைம 

�த�வ�&ள ரா�, ேசா� ஆகிேயா�&-� இ1த நாவI� ெவ�றி உாி�தா-�. 
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கிராமேம சாமியா,கிற+ 

 

Jட� ெதாியாம� சாமி ஆ,கிறா�' எ�ப+ அ�ைறய கிராம�+� பழெமாழி. 

அதாவ+ ஒ��த�, தன+ ெசயைல� ப�றிேயா அத� பி� விைளBகைள� ப�றிேயா 

�ாியாத ேபைத எ�கிற ெபா�ளி� இ1த� பழெமாழி வ1தி�&கேவ!,�. இ+ ��� 

ெபா�1தியேதா இ�ைலேயா, இ�ேபா+ ெபா�1+கிற+. 

 

இ1த நாவI� தைல�பி�ேக�ப ந>ன கலா=சார ஊ,:வலா� ேகாவி�களி� 

ம%,� இ�ேபா+ சாமியா%ட� நைடெபறவி�ைல. கிராமேம சாமி ஆ,கிற+. ஆைம 

�-1த >, ேபாலான ெதாைல&கா%சி வரவைழ�� எ3ேக ெகா!, ேபா-� எ�ப+ 

�ாியாமேல எ�ேலா�ேம Jட� ெதாியாம� சாமி ஆ�&ெகா!, இ�&கிறா�க�. 

ேவ�பிைல அ�&க�தா� ஆளி�ைல. 

 

இ1த நாவI�, சாதி= ச!ைடக� சி�தாி&க�படவி�ைல. ஆனாA�, இதி� வ�� 

ப3காளி& H%ட3களி� ேமாத�க�� இவ�ைற� ேபா�றேத. ஆக, கலவர�தி�- 

சாதி ம%,ேம காரணமாக இ�&க ேவ!,ெம�ற அவசியமி�ைல எ�பைத. இ1த 

நாவ� ெசா�லாம� ெசா�கிற+. 

 

ந�ல 8�கைள ம%,ேம ெவளியி,� பதி�பக3களி� ஒ�றான தி�வர ��தக 

நிைலய�, இ1த நாவைல �+�பி�+ ெவளியி,வ+ இ1த� பைட�பி�-� என&-� 

கிைட�த ஒ� இல&கிய& ெகௗரவ�. 

 

        . ச��திர� 

-------- 
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அ1த ஆலமர�தி� அ�யி�, அ�தைன ெப!க�� ைக<� J� இைல<மாC, வா<� 

ேப=மாC, த%,� ம�<மாC, தைலயி� ைவ�த L&க�, அவ�களி� தளி�ேமனி 

ெச�யி� L�+ நி�ப+ேபா� ெபாIB கா%ட, ��னாA� பி�னாA� ேலசாC 

ஆ�யா�, �F >=சி� இய3கி& ெகா!��1தன�. 

 

ச%டா�ப%�யி� ‘கிழ&- ஊாி�’ ேம�- ப&கமாC உ�ள காளி ேகாயிA&- 

��னா�, அ�மேன நிர1தாி எ�: ெசா�வைத நிர1தர�ப,�+வ+ ேபா� -ைட 

பி��+ ேதா�ற� கா%,� அ1த ஆ�, ேமேல சிறகா%,� பறைவக��, கீேழ 

உட�பா%,� ெப!க�மாC கலகல�த+. அ1த ஆலமரேம ஒ� ஆளாகி, �.வி. 

மகாபாரத�தி� வ1தேத ‘கால�’, அ+ேபா�, ஊ�&- எைதேயா உபேதசி�+& 

ெகா!���ப+ேபா� ேதா�றிய+ விF+கேள சைட ��யாக, உ=சி இைல 

தைழகேள தைல ��யாக, ஆல�பழ3கேள உ�திரா%ச& ெகா%ைடகளாக, அ1த ஆல 

ாிஷி எ�ேலாைர<� ஆ%,வி�+& ெகா!���ப+ ேபா�ற பிரைமைய& 

ெகா,�த+. இ1த மர� அ3ேக இ��பவ�க� பிற�பத�- ��ேப பிற1த மர�. 

ஒ�ேவைள அவ�க� இற1த பிற-� இ�&-� மர�. இ�ப��ப%ட இ1த மர�தி�-& 

கீேழ - 

 

அ1த ஆI� அ�வார�ைத மாைலயி%, மாியாைத ெசA�+வ+ேபால, பதிென%, 

இ�ப+ ெப! L&க� மாைல வ�வ�தி� அம�1+ J� இைலகைள& க�தாி�+�, 

ச+ரDச+ரமாக= சி�தாி�+�, ெவ%�<�, �%�<�, க%�<� ைககைள 

இய&க�தி� வி%டா�க�. ெச!பக� L�ேபா�ற த3கநிற ��த�மா, -!,ம�I 

ேபா�ற த�=சி வாடா�L, த3கரளி ேபா�-பாவாைட -ைடேபா� ழA� ச1திரா, 

H�ைமயான ப�கைள& ெகா!ட ேராசா�L மாதிாியான ராசகிளி ஆகிய 

ெப!மாைல&- இைடயிைடேய இ%, நிர�ப�ப%ட இைலேபால த3க�மா, 

அல3காாி ஆகிய ந,�தர-வய+� ெப!க�... வானவி�ேல ெப! வி�லாC� 

பிற�ெப,�த+ ேபா�ற அ1த� பக�ெபாFதி� - 

 

J� இைலகைள= ச+ரDச+ரமாக ெவ%�& ெகா!��1த ச1திரா, எதிேர J� 

இைலகைள� N&கி நிர�பி அவசர அவசரமாக= �%,� தாய�மாைவ� பா��+  
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அத%டலான அ�ேபா, ேக%டா�. 

 

“எ�ன�ேத... ஒ� நா�� இ�லாத தி�நாளா இ�ப�= �+ற. ைக உட�ப வி%, 

கழ!,ட� ேபாB+...” 

 

“ஒன&ெக�ன ேபசமா%ேட... ஒன&- J� �தற+ ெபாF+ ேபா&-. என&ேகா ஒ� 

நா� ெபாFத� ேபா&-ற+... அவனவ� க�ெபனி& கைடக�ல தீபாவளி ேபான$, 

ெபா3க� பாி�6 வா3-றா6வ... நாம எ�னடா�னா J� ெமாதலாளி&- ேபா, 

வ!டA�6 நாேம ேபான ெகா,&ேகா�... இைத& ேக&க நாதியி�ேல...” 

 

தாய�மா அ�ைத&-�, ‘பாவாைட� தாவணி’ ச1திரா பதி� ெசா�ல ேயாசி�தேபா+, 

பி�ைள&-%� ெப�றாA�, அ1த வா��ைதகளி� இர!டாவ+ வா��ைத&- 

உாியவ� ேபா� ேதா�றிய அல3காாி, அல%�&காமேல -:&கி%டா�. 

 

“ேவற எைதயாவ+ ேப3க, ெதன�� ெபாழ�ப� ப�திேய ேபசி� ேபசி அA�+� 

ேபா=... இ�ேபா �+சா வ1தி�&கிற சினிமாBல எ+ ந�லா இ�&கா�?” 

 

“ந�ம ேகாண=ச�திர�+&- வார படெம�லா� ட�பா� பட�தாேன...” 

 

“ஆமாமா... அ1த& ‘ெகா�ளயில ேபாவா�’ திேய%ட�ல எ1த� பட� வ1தாA� அ+ 

ந%,& கழ!ட படமாக�தா� இ�&-�...” 

 

“நா� ெத�காசியில<� தி�ெந�ேவIயில<� ஓ,ற சினிமாவ= ெசா�ேன�...” 

 

“நீதா� பா�+%, வ1+ ெசா�ேல�... அ3க ேபாற+ ஒன&- ஒ!P� �திசி�Iேய 

மயினி...” 

 

அல3காாி, ெவ�ைள ெவேள� ��த�மா த�ைன& கி!ட� ெசCவதாக நிைன�+, 

தி%ட� ேபானா�. இத�-� ஒ� எ%, வய+� பய� எ3கி�1ேதா வ1தவ� ேபா� 

வ1தா�. ஒ� ஆல விFைத எ%�& -தி�+� பி��தப� அ3-� இ3-மாக 
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ஆ�னா�. தாய�மாவி� தைல&- ேமேல ேபா-�ேபா+, கா�கைள= �%�& 

ெகா!டா�. தாய�மா பய�தி� தைலைய நிமி��திய ேபா+, அவ� காI� அவ� 

தைல�� சி&கி, அவைள� தைரேயா, தைரயாக இF�+� ேபா%ட+. உடேன 

அ1த� பய�, விFைத வி%,வி%,, விF1த��+ ஓ�ய ேவக�தி�, தாய�மாவி� 

J��த%, -��ற விF1த+. இைலக� ப%ட� பற�ப+ேபா� ஆகாய�தி� பற1தன. 

J�� +க�க� ம! N�க�ட� கல1+ மாயமாயின. தாய�மா ஒ�பாாியி%டா�. 

 

“ஐேயா... எ� அ:ப+ வ!டA இல<� ேபா=ேச... J�&கைட&கார6&- எ�ன 

ெசா�Aேவ�... ஏ+ ெசா�Aேவ�... காDசா� மக� ப!Pன ேவைலைய� 

பா�3க... எேல நாC&- ெபற1த நாேய... இ�ேபா ஓ�%டாA�, அ��ற� வர�தாேன 

ேபாேற...” 

 

அ1த� பயைல� பி��பத�காக, நா�- ெப!க� எF1+, அவ�களி� ?வ� 

ேசைலகைள இ:&கி& க%ட, ?வாி� ஒ��தி, ேகாழி, ப�1ைத ேநா&கி பாC1+ 

பி��ப+ேபா� சிறி+ ஓ�வி%,, பிற- ?= �%� நி�றா�. தாய�மாB&- 

ேவ!டாதவ�க� உ%பட எ�ேலா�ேம, அவைள பாிதாபமாC� பா��தா�க�. 

 

தாய�மா க�த&Hட திராணி இ�லாம� தைலயி� ைக ைவ�+, -�+&காI%, 

உ%கா�1தி�1தேபா+, அவ�&- உறB� ெப!ணான ச1திரா ஆ:த� ெசா�னா�. 

 

“ஏ� சி�தி அFBேற... நா3க ஆ�&-& ெகாDச� இல<� ேப�&-& ெகாDச� 

N�� தாேறா�... எ�ளா பா&கிய. சி�தி&-& ெகா,3கழா...” 

 

எ�லா� ெப!க�� ைக நிைறய இைல எ,�+ விர� நிைறய� Nெள,�+ 

தாய�மாவி� த%�� ேபாட� ேபானேபா+, அல3காாி இ&க�னா ேபா%,� 

ேபசினா�. 

 

“அவ�&- ைதாிய� இ�1தா காDசா� ம=சா� கி%ட�ேபாயி அவ� பய ப!Pன 

ேகால�த= ெசா�I நQடஈ, ேக%க%,�... அ1த ெநா:3-வா� ப!Pன 

காாிய�+&- நாம ஏ� அபராத� க%,ற+ மாதிாி இல ெகா,&கP�...” 
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“சாி. நீ3க ேபாடா%டா இ�3க... நா3க ேபா,ேறா�... ேம<ற மா%ைட ந&-ற மா, 

ெக,&-மா�...” 

 

“இ1த பா� ச1திரா... மா, கீ,�6 ேபேன மாியாைத ேக%,� ேபாB�...” 

 

“மா, ந�ல சீவ�... க!டவ� பி�னால எ�லா� ேபாவா+...” 

 

“அ�ேபா நா� க!டவ� பி�னால ேபாறவ...” 

 

“அ�ப��தா� ேவP��னா வ=&க3க...” 

 

“ஏழா, ச1திரா, வர�� மீறி� ேபசாத...” 

 

“பி�ன எ�ன வாடா�L அ�ைத...? தாய�மா சி�தி ந�ம�ல ஒ��தி... அ1த Nம 

மவனால... அ4வளB இலைய<�, Nள<� பறிெகா,�+%, அ1தர�திேல நி&கா... 

ஆ�&- ெகாDச� இல ெகா,�தா ேதCDசா ேபாயி,ேவா�... சீ... அ:�த ைக&- 

!ணா�� வ&காத ஆ�3க...” 

 

“ேவP��னா ஒ� ைகய அ:�+& கா%,... நா� !ணா�� வ&ேக�...” 

 

பாவாைட தாவணி ச1திராB&-�, பF�த இைல ேபா� �டைவ க%�ய 

அல3காாி&-�, இைடேய N� கிள�ப நட1த வாC= ச!ைடைய எ�லா� 

ெப!க�� ரசி�+& ெகா!ேட இ�1தா�க�. ச�:� ெதாைலவாC உ%கா�1தி�1த 

தாய�மாவி� அ�ேக கிட1த த%��, இைலைய<�, Nைள<� எ,�+� ேபாட� 

ேபானா�க�. ஆனா� தாய�மா தி%டவ%டமாக= ெசா�னப�ேய எF1தா�. 

 

“என&- எவ�� பி=ைச ேபாட ேவ!டா�. இ1த� ேப=ைச வா3கி&கி%, அ1த 

இலய வா3-ற+ ஒ4ேவா��திய மாதிாி அ,�தவ6&- �1தாைன விாி&க+&- 

சம�...” 



10 

 

 

ேசா�1+ேபாC நட1த தாய�மாைவ, எ�லா� ெப!க�� தாள��யாம� 

பா��+வி%,, பிற- த�த� த%ட�ேக வ1+ உ%கா�1தா�க�. தாய�மா ேபாவைத 

ச%ைட ெசCயாத+ேபா� -:D சிாி��ட� அல3காாி J� இைல ஒ�ைற& கச&கி� 

ேபா%டப�ேய தன&-� தாேன ேபசி&ெகா�வ+ ேபா� ேபசினா�. “தன&-� 

ேபாவ�தா� தான�... பி=ைச ேபாடற+&- நாம ஒ!P� ெபாிய இட� இ�ல...” 

 

ச1திராB&-& ேகாப� ெவ�பமாகிய+. 

 

“இ1தா பா�... எ3க சி�தி... ஒ3கி%ட எ�ன பி=ைசயா ேக%டா? ேப=ைச விேட�... 

கைடசியில ஒ� ��திய& கா%�%ேட பா�தியா?” 

 

“எ� ��திய எ�ன�த� க!ேட? நா� அ1த ம6ஷ�Hட இ1த ஊ�&- ஓ� 

வ1த+ேல எ�ன த��? ஊ� ஒலக�+ல ெசCயாதைதயா ெசC+��%ேட�?” 

 

“நா� அைத நிைன= ெசா�லேல. ஆனாA� இ�ேபா ெசா�Aேற�... ஓ��ேபாற+ 

த���னாA�, அ+ ெபாிய த�பி�ல... ஓ� வ1தவ� �+-&-� பி�னாலேய 

பிற�தியாேராட ஒCயாரD ெசC<ற+தா� த��...” 

 

“அ�ேபா நா� க!டவைன எ�லா� >%,&-�ள வி%, கதைவ அைட&ேக�6 

ெசா�றீயா?” 

 

“-�த��ள மன -:-:&-மா�.” 

 

“அ�ேபா ஒ3க வ�ச� ெரா�ப ேயா&கிய��6 ெநன�ேபா?” 

 

“நீ ெசா�னாA� ெசா�லா%டாA� எ3க க��ப%ைடயா� -,�ப� கBாிமா6க 

மாதிாிதா�... எ3க -,�ப�+ல எவளாவ+ ஒ��தி எவ� Hடயாவ+ 

ஓ��ேபாயி�&காளா�6 ஒ� விரல மட&- பா�&கலா�...” 
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“எ1த ேசாள�த%ைட&-�ள எ�ன நட&-ேதா? எ1த& க���� ேதா%ட�+&-�ள 

எ�ன -:�� நட&-ேதா...?” 

 

“ஒ4ெவா� ேசாள� த%ைடயா வில&கி� பா�... ஒ4ெவா� க��பா பிாி=� பா�... 

எ3க க��ப%ைடயா� -,�ப�+� ெப!Pல ஒ��திய& Hட ைக<3 களBமா 

பி�&க ��யா+. ஒ4ெவா��தியள ேபால ப%ட�பகAல ப�ளி&கா ஒ��தேனாட 

ைச&கி�ல உ%கா1+ வரல... அ��ற� ைச&கி�காரன ஒ��&- வ=%, 

இ�ெனா��த� ைப&ல ஏறல...” 

 

அல3காாி நிைல-ைல1தவ� ேபா�, ஆல விFைத� பி��+& ெகா!டா�. 

அ3கி�1த ெப!க�� ச1திராைவ அத%டவி�ைல. எ�றாA�, இ1த அல3காாி 

வா@&ைக�ப%ட ெச�ப%ைடயா� -,�ப�+� ெப!க�&- அல3காாியி� 

‘ச3கதி’ ெதாி1+�, ேலசாC ேகாப� வ1த+. அேதசமய� அவ�&- வ&கால�+ 

வா3-வ+ தா3க�� அவைள�ேபா� ஆக�தயா� எ�: அறிவி�ப+ேபா� 

ஆகிவி,� எ�: �மா இ�1தா�க�. ஒ�ேவைள இத�-ேம� ச1திரா 

ேபசியி�1தா�, ஏதாவ+ ெசா�I இ��பா�க�. ச1திரா வாைய� L%�& 

ெகா!டா�. அ1த� ெப!க�&- இைடேய இ�ேபா+ ெமளன� ெகா,3ேகா� 

�ாி1த+. 

 

அல3காாி&- வழ&க�ேபா� ெதா!ைட கன�த+. அத�-� �� ேபா�ற ஏேதா 

ஒ�:, ேமA� கீFமாC �கெம3-� பாC1+, இ:தியி� �� ெந�றிைய& -�திய+. 

�கெம3-� இ�%, ெமாC�த+. சாதாரண ஒ� சிாி�ைப& Hட த�ெசயலாC 

பா��பைதேய, க!டன& கைணயாக& கா!பவ�... ச!ைட ச=சரB வ��ேபா+, 

சில ெப!க� ‘ஒ� பB... ெதாியாதா’ எ�: இ:தி ஆ<த�ைத� பய�ப,�தி� 

ேபகிறேபா+, வாைய நிரா<தபாணியா&கி ேக%,, தைலயி� மாறி மாறி அ��+& 

ெகா!, >%��-� ஓ�, ��ஷைன� தி%,பவ�... இ�ேபா+, ஓ� ஒளிய 

இடமி�லாம� தவி�தா�. அ1த� தவி�பி� தன&-�தாேன ேபசி& ெகா!டா�... 

அ+ ஒ� சபதமா-� எ�: நிைன&காம�தா�, தன&-�தாேன S�ைர�தா�. 

அல3காாி தன&-�தாேன தன&-�ேளேய ேபசி& ெகா!டா�. 

 

“நா� ம%,� ஓ� வ1ததாேல தாேன இ1த ஏ=� ேப=? நா� ஓ� வ1த ெபற-  
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பிற1த இ1த= ச1திரா பயமவ� எ�ப�� ேபறா�? இவ3க -,�ப�தில<� ஒ��திய 

நா� ஓட வ=சா இ�ப�� ேபவாளா...? வ=சா எ�ன வ=சா? ஓட வ=ேச 

கா%டP�... க�� ப%ைடயா� -,�ப�த க����ளி ெச���ளி -�+ற+ மாதிாி 

ெசC+ கா%டP�...” 

 

அல3காாி அ3-மி3-மாC தி��பினா�. ேம�-� ப&க�திI�1+ ெச�ப%ைடயா� 

-,�ப�ைத= ேச�1த +ளசி3க� ைகயி� ஒ� க�ேபா, வ1தா�. கிழ&-� 

ப&க�திI�1+ க��ப%ைடயா� -,�ப�ைத= ேச�1த ேகாலவ�B ைகயி� ஒ� 

Hைடேயா, வ1தா�. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    2222    

 

இ��ற�� இ�1+ வ1த +ளசி3க��, ேகாலவ�B� கி%ட�த%ட ஒேர சமய�தி� 

எதிெரதிராC வ1+ நி�றா�க�. +ளசி3க�, அவைள ேலசாக� பா��+ வி%,& 

ைகயி� இ�1த க�ைப� தைல&- ேமேல N&கி, சிவ�� ைவர3களாC மி�னிய 

ஆல�பழ3கைள அ��த��+ விழ�த%�னா�. அ�ப� அ��ததி� ஓாி� பழ3க� 

ேகாலவ�வி� �� ெந�றியி� மரகத& க�க� ேபா� பதி1தன. அவ�, அவ�ைற 

எ,�+ Nர >சியப�ேய, அவைன �கDழி�+� பா��தா�. +ளசி3க�, சி�தி&காாி 

அல3காாியிட� எைதேயா ேபச� ேபானா�. ேகாலவ�B த� சி�த�பா மக� 

ச1திராவிட� எைதேயா ேக%க� ேபாவ+ேபா� ேமAத%ைட கீFத%டா� ஈர�ப,�த 

அவ�ைற பிாி&க� ேபானா�. 

 

அல3காாி இைலகைள ?�யி�1த ஈர& ேகாணி�+!ைட எ,�+ உத:வ+ேபா� 

உதறி, அ1த இ�வைர<� ஓர3க%�� பா��தா�. அவ� எைத<�, எவைர<� 

சாC&க� ேபாவ+ேபா� சாC�+� பா��பவ�. கா&கா பா�&-ேம அ�ப��ப%ட 

பா�ைவ&காாி. இதனா�, ஊாி� இவ� இ�&-�ேபா+, சி�தி எ�:�, அ&கா 

எ�:� உ!ைமயான அ�ேபா, அைழ�பவ�க�Hட, அவ� இ�லாதேபா+, 

‘கா&கா& க!ணி’ எ�பா�க�. ஆலமர�தி� உ%கா�1தி�&-� எ1த கா&காயாவ+ 

எ=ச� ேபா,�ேபா+, இ1த அல3காாி, “பய கா&காவ பா�3க” எ�பா�. 

எ�ேலா��, கா&காைவ ஒ��&-� பா��+வி%,, அவைள� பா��+ ந�%,= 

சிாி�பாC சிாி�பா�க�. அல3காாி&- க!தா� கா&கா& க!ேண தவிர, உட�� 
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எ�னேமா, க�ட� மாதிாி பற&க ��<� எ�ப+ ேபா�ற ேலசாC� த%ைடயான 

உட��. த��ேபா ஒ�Iேயா இ�லாத பி�படாத அழைக= ம&-� பி��பான 

உட��. நா�ப+ வயதிA� நளின� -ைறயாத ேதாரைண. அேதசமய�, ம+&-� 

ஏேதா ஒ�: -ைடவ+ ேபா�ற �க� �F&க�. 

 

வாடா�L எேத=ைசயாக= ெசா�வ+ேபா� ெசா�னா�. 

 

“ஏ� ெர!, ேப�� ெசா�Iவ=ச+ மாதிாி நி&கிய... ஒ&கா�3கேள�. நா3க ப,ற 

பா%ைட�தா� ெகாDச� பா�3கேள�... ஏழா ச1திரா, அ1த� பாைய� தா... 

+ளசி3க� உ%கார%,�... ேகாலவ�B நீ<� உ%காேர�...” 

 

அல3காாிைய வர�பி�- மீறி� தி%�வி%ேடாேமா எ�: த�ைன�தாேன ேக%,& 

ெகா!டதா� த��� த�பாC J� �றிய ச1திரா, அவ�&- சAைக கா%,வ+ 

ேபா�, அ1த இர!, ச+ர��பாைய� +ளசி3க� நி�ற ப&கமாக >சினா�. அவ�, 

உடேன அைத எ,�+ ஆலமர& கிைளேபா� நீ!ட ேவாி� ம��+� ேபா%, 

உ%கா�1தா�. ேகாலவ�B அ�ப�ேய நி�றா�. 

 

அல3காாி �திய வரBகளான இ�வைர<� ேநா%டமி%,� பா��தா�. இ��ைப= 

சிைலயா&கி, அதி� எ!ெணC ேதC�+வி%ட+ ேபா�ற +ளசி3க�ைத, +�ளிவிழ� 

ேபா-� ஆமண&-& ெச� ஒCயார�தி� ேதா�றிய ேகாலவ�Bட� ஒ�பி%,& 

ெகா!டா�. அவனி� ��-ைற1த வ%ட&கிரா�ைப<�, அவளி� ேகாதி ��1த 

ம�Iைக�L ெகா!ைடைய<�, மன+&-� ஒ�: ேச��+ ைவ�+� பா��தா�. ஒ� 

அF�த�ைத, ஒ� ெம�ைம<ட� இைண�+� பா��ததி� அவ�&-& கணவனா� 

கிைட&காத க� கிைட�த+. இ�ேபா+, த� மனதி� ேதா�றிய சபத�ைத&Hட 

மற1+, அ1த இ�வைர<� இய�பாக இைண�+� பா��+ ஆன1த�ப%டா�. 

ச1தி◌ா◌ா, அல3காாிைய தாஜா ெசCவ+ேபா� ேக%டா�. 

 

“அ�த, ஒ3க ம=சா� மக� ஊைமயா?” 

 

அல3காாி&- இ�ேபா+ மன� ேலசாC க�ப%ட+. அவ�� இய�பாகேவ தி��பி& 

ேக%டா�. 
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“ஆமா!� எ� ம�மவேள... அேத ேக�விய அ�த தி��பி& ேக&ேக�, ஒ� 

ெபாிய�பா மக� ேகாலவ�B&- வாC ேபச வராேதா...” 

 

ேகாலவ�B�, +ளசி3க�� ஒ�வைரெயா�வ� பா��+& ெகா!டா�க�. +ளசி3க�, 

ேலசாC வைள1த த� ?&- Vனிைய ஆ� கா%� விரலா� அ��தப�ேய, 

ேகாலவ�ைவ<�, ச1திராைவ<� ெபா+�பைடயாC� பா��தப�ேய ேபசினா�. 

 

“நா� ேபச ஆர�பி=சா�... ஒ3க கா+ தா3கா+... க�மA அ:1+ எ� ைகயில 

விF�. அ�ப�= சிாி�பி3க...” 

 

“ஒம&- ம3கலமா ேபச வராேதா... ஆயிர1தா� இ�1தாA� நீ3க அதிக நாளாC 

டB6ல இ�1தவ��லா... கிராம�+ நாகாிக� வரா+தா�.” 

 

“எ� மவன அ�பி�� ேபசாத... ச1திரா... ந�ம ஊ�ல... ?%ைட N&கி வ!�ய�=... 

கைடசியல வ&-�லாம ெம%ரா&- ேபான பய மவ6வ�லா� அ3க எ=சி� 

பா�திர�ைத கFBனாA�, ஊ�&- வ1+ க!Pல க:��& க!ணா�ைய 

ேபா%,&கி%, வாயில சிகெர%ட ஊதி&கி%, ஒ� நா�லேய ேநர� 

ேபாவமா%ட&-�ன +�ளறத� பா�&-�ேபா+... எ3க +ளசி3க� ஊ�&- வ1த 

ெர!, வ�ஷ�+ல ஒ� நா� ஒ� ெபாF+Hட ஊர வி%,� ேபாகP��6 

நிைன&கல... பி�ள... ஏ!டா +ளசி3க�... ஒ�ன� தாCயா... ஒ� உர&கைட 

எ�ப�டா இ�&-...?” 

 

+ளசி3க� ைகயி� இ�1த க�ைப� த� மா�ேபா, மா�பாC= சா�திவி%,= சிறி+ 

எாி=சேலா, பதிலளி�தா�. 

 

“எ�ன சி�தி ேந�+�தா� உர&கைடைய� ப�தி ராமாயண� மாதிாி ேக%ேட... 

நா6� மகாபாரத� மாதிாி பதி� ெசா�ேன�... இ�பB� ேக%டா எ�ப�...” 

 

“ஒ� நாைள&-�ள உர&கைட உச1தி�&கலாமி�Iயா... ஏேதா ெதாியாம&  
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ேக%,%ேட�. த��� தா�பா... நா�னா... எ�ேலா�&-� இள&கார1தா�...” 

 

“இ�ப��தா� எ3க சி�தி&- ?&-&- ேமல ேகாப� வ1+,�... சி�தி இ�ெனா� 

ந�ல ெசCதி... சிெம!,&-� ஏெஜ�சி கிட=%,... உர&கைட ப&க�+லேய 

தனி&கைட ேபாட� ேபாேற�... இைத= ெசா�ல�தா�... இ�ேபா வ1ேத�...” 

 

“பா�தியா... அ�ேபா... சி�தி ேக%ட+ல த�பி�Iேய...?” 

 

+ளசி3க� அல3காாி= சி�தியி� �+ைக= ெச�லமாக� த%�& ெகா,�தேபா+ 

ெவ�ைள ெவேள� ��த�மா ஆ=சாியமாக& ேக%டா�. 

 

“+ளசி ம=சா�...” 

 

“ஏழா... ஒன&- அவ� அ!ணா=சி �ைற ேவP�... ஒ3க தா�தாேவாட அ�மாB�, 

அவ� தா�தாேவாட அ�மாB� சி�ன�மா ெபாிய�மா ம&க�... ஆைச&காக உறைவ 

மா�த�படா+...” 

 

“ஏேதா ஒ� �ைற... +ளசி... ஒ�ம�தா�... ெமா�த�... நீ� எ4வளB இட� 

�தியி��பிய�...” 

 

“எ!டா பரா&- பா&க+ மாதிாி பா&ேக... எ�லா� ெபா%ட� பி�ளிய�� ஆவேலாட 

�க�த நிமி�+றா�வ பா�... ஒ� பBச�தா� ெசா�I& கா%ேட�...” 

 

+ளசி3க�, ஒ� -%�� பிரச3க� ெசCய� ேபாகிறவ�ேபா�, மா�பி� சா�திய 

க�ைப நிமி��தி ைம& மாதிாி பி��+& ெகா!டா�. பிற- எ�ேலாைர<� 

ெபா+�பைடயாகB�, ேகாலவ�ைவ& -றி�பா<� பா��தப� ேபச� ேபானா�. 

 

“ப�+ வயசில... எ3க�பா எ�ைன...” 

 

“ஆமா�... ம=சா� த�பா நிைன&க�படா+... ஒ3க�பாைவ ஏ� எ�ேலா�� எI  
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டா&ட�6 ெசா�Aதாவ...” 

 

அல3காாி, ெபாC& ேகாப�+ட� அத%�னா�. 

 

“ஏC ��த�மா... வாைய& கிழி=��,வ� கிழி=சி... எ� ம=சாைன எ� ��னால 

வ=ேச... எI டா&ட��6 ெசா�Aற அளB&- ைதாிய� வ1+%ேடா... ஏேதா சி�ன 

வயல... எ� ம=சாைன... அ�ப� ஒ��த� மச&கி��%டா�... அ�ேபா ம=சா6&- 

ஏF வயசா�... ஒ� ேஜா$ய&கார� அவ�கி%ட காலணா வா3கி&கி%,... நீ 

பி�கால�+ல டா&டரா வ�வடா�6 ெசா�I%,� ேபாயி%டானா�. இ1த H: 

ெக%ட ம6ஷ6� அைத ந�பி, ஒ� ெச�த எIைய N&கி வ=&கி%,... ‘நா� 

டா&ட�. இ1த எIைய ஊசி ேபா%, பிைழ&க ைவ&ேக� பா�’6 ெசா�I அ1த 

எIைய ேகாணி ஊசிைய வ=சி... -�ேதா -�+�6 -�+னாரா�... இ1த 

ச%டா�ப%�&கார3க�&-= ெசா�I& ெகா,&கPமா... வ&கைண வ=%டா6வ... 

எI டா&ட�6...” 

 

அல3காாி நாடக பாணியி� ேபவைத வாயாடாம� ேக%ட ெப!க� கலகல�பாC= 

சிாி�தா�க�. ேகால வ�B, +ளசி3க�ைத� பா��தப� -:Dசிாி�பாC= சிாி�தா�. 

உடேன அவ�, தா� சி�பி வயி�றி� பிற1த ��+ எ�பைத நி(பி�ப+ ேபா� 

ேபசினா�. 

 

“எ3க�ப� கைதைய வி%,வி%,, எ� கைதைய& ேக�3க... பதிைன1+ வயல 

சிகெர%, பி�=ேச�6 எ3க�பா எ�ைன அ�=சி%டா�. நா� >%ல இ�1த 8: 

(பாைய எ,�+&கி%, ��I ேபாேன�... கேரா�பா&-ல காCகறி&கைட 

ேபா%ேட�... ேதறல... க�க�தா ேபாேன�... ேஹா%ட�ல ச�வரா இ�1ேத�... 

��யல... அ��ற� ப�பாC&- வ1+ தாராவில ந�ம தமி@ ஆ�க� ப-தியி� 

இ�1ேத�. ஆ%ேடா ாி& ஷா ஓ%�&கி%ேட, இ1தி� பட3க�ல $ட!% 

ேவட3க�ல ந�=ேச�...” 

 

“ஒம&- ரஜினிகா1�, கா��தி& மாதிாி ச!ைட ேபாட� ெதாி<மா?” 

 

“அவ3க�&- எ�ைன மாதிாி ச!ைட ேபாட� ெதாி<மா�6 ேக�...  
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அமிதா�ப=ச6&ேக $ட!% ேராA&- நா�தா� X�... சில��, க�தி, -$தி... 

எ�லா� அ�+ப�, இ1த ஊ�ல எவன ேவP��னாA� வர=ெசா�A...” 

 

எ�லா�ெப!க�� அவைன அதிசயி�+� பா��தா�க�. ேகாலவ�B, ��� அவ� 

$ேபா�% ேப!%ைட<�, � ச�%ைட<� பா��+, அவைன வா�ேகாழியாக 

நிைன�+ மன+&-� ைவதவ�; இ�ேபா+ அவ� உைடைய<�, உைட&-�ேள 

இ�1த உட�ைப<� ரசி�+� பா��+வி%,, த�ைன�தாேன தி%�&ெகா�வ+ேபா� 

ெம�ல �ன3கினா�. அல3காாி அவைன ஏறி%,� பா�&காமேல ேக%டா�. 

 

“தி�Q� ப%,ட� ேபாவ+டா... இ+&- ேமல எ+B� ெசா�லாத...” 

 

“எ�ேத. உ3க மவன நா3க தி�6ட மா%ேடா�... அ�ேபா ம=சா� ஒம&- எ�லா 

சினிமா ந�க�� பழ&க� இ�&-��ல...” 

 

“பழ&க� இ�&-மா... எ�லா�� எ�ைன� பா��+ மா$ட� மா$ட�6தா� 

H�பி,வா3க.” 

 

“ஒ�ம உட��&- நீ�� சினிமாBல ந�=சி�&கP�... இ1த ஊ�&- 

வ1தி�&க�படா+...” 

 

“கெர&டா ெசா�ேன... ஆனா� நா� எ3க�பா மாதிாி எI டா&டரா இ�&க 

வி��பல... �I டா&டரா இ�&க வி��பேற�... $ட!% ெதாழிAல ந�= ந�= 

அA�+� ேபா=... இனிேம� ந�=சா� ஹிேரா... இ�ல�னா வி�ல�... சி�ன= 

சி�ன ேவட�+ல ந�&க� பி�&கல... அதா� ஊ�&- வ1+%ேட�... இ�ேபா ?P 

ல%ச� ச�பாதி=சா=... ஒ� கால�+ல சினிமா எ,&க�தா� ேபாேற�...” 

 

“அ�ேபா ேபசாம ந�ம ஊ�லேய ஒ��திய கதாநாயகியாC ேபாடP�.” 

 

“நீேய ெசா�A... யாைர� ேபாடலா�...” 
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“இ1த& ேக�விேய ேக&க�படா+டா... ந�ம ேகாலவ�ைவ ப&க�+ல வ=&கி%ேட 

கதாநாயகி&- ஆ� ேத,ற+... ேகால�ேதாட அழக அவமான�ப,�+ற+ மாதிாி... 

பா�டா... அவ� எ�ப� ெவ%க�ப,றா�6... பா�, அ+ேல எ4வளB அழ- 

இ�&-�6 பா�... இவ�தா!டா ஒன&- கதாநாயகி...” 

 

+ளசி3க�ேதா, ேச�1+ எ�ேலா�� ேகாலவ�ைவ� �திய ேகாண�தி� 

பா��தா�க�. ஆனா� எ�ேலா�� எதி�பா��த+ ேபா�, அவ� 

ச1ேதாஷ�படவி�ைல. +ளசி3க�ைத& ேகாபமாC� பா��தப�ேய, அல3காாியிட� 

சின1+ ேபசினா�. 

 

“அல3காாி அ�ேத... ஒ3க மனல எ�னதா� ெநன=& கி%ேட...? எ�ைன�ப�தி... 

எ4வளB த��& கண&- ேபா%,%ேட... எ3க�பாகி%ட ெசா�Aேற� பா�...” 

 

எத�-� ஆடாத அல3காாி, ெகாDச� ஆ��தா� ேபானா�. அ1த மா�ற�ைத& 

கா%,வ+ேபா�, ஆலமர�தி� ைகேபாலான ஒ� விFதி� விரைல� பி��தப�ேய, 

ேகாலவ�ைவ� �ாியாதவ� ேபா� பா��தா�. அவ�&-& ெகாDச� பயெம,�த+. 

இ1த& ேகாலவ�வி� த1ைத பழனி=சாமி, க��ப%ைடயா� -,�ப�+&-� 

ேத�1ெத,&க�படாத - ேத�1ெத,&க அவசியமி�லாத - தைலவ�. வ��= 

ச!ைட&-� ேபாகB� மா%டா�. வ1த ச!ைடைய விடB� மா%டா�. அேதா,, 

இவ� >%, வாச� கதைவ� த%டாத ஒேர ஒ� ெபாிய மனித� அவ�தா�. அல3காாி 

ஒ� தடைவ Iமி%ைட அதிகமாக� தா!,கிறா� எ�: நிைன�+, அவ� 

வா@&ைக�ப%ட ெச�ப%ைடயா� -,�ப�+ ெசா&கார�க�, அவைள 

அ�&க�ேபான ேபா+, ‘க!ணா� காணாம�, காதா� ேகளாம�, தீர விசாாி&காம� 

ஒ� ெப! ேமல பழி ேபாட�படா+டா... எ�மா� நீ<� பழி வாரா+ மாதிாி 

நட&க�படா+’ எ�: அவ�&-� பா+கா��& ெகா,�தவ�. அவ� ெசா�ன 

ெசா�A&- மதி�� ெகா,�ேதா, அ�ல+ அ�&க வ1த ெசா&கார�களி� பல� 

அவள+ ரா�திாியா%ட ெசா&க%டா�க� எ�பதாேலா, அவைள அ�&காமேல 

ேபாCவி%டா�க�. 

 

எ�றாA� இ1த ப3காளி� பய�க� எதி�கால�தி� அவைள அ�&க, பி�&க 

வரமா%டா�க� எ�: நி=சயமாக= ெசா�ல ��யா+... அ�ேபாெத�லா� இ1த� 
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பழனி=சாமிதா� அவ�&-� பா+கா�பாக இ��பா� காரண� பழனி=சாமியி� க! 

இவ� நட�ைதைய ஒ�ேவைள பா��+ வி%டாA�, அவ� காதி� எைதயாவ+ 

ெசா�I மF�பிவிடலா�. காதா� ேக%டாA�, அவ� க!ைண, த� க!ணிரா� 

மைற�+விடலா�. தீர விசாரைண எ�ப+, இ1த= ச%டா�ப%�யி� நட&காத 

காாிய�. விவகார� எ�: வ1+வி%டா�, சி�னCயா மக� எ�ன நியாய�ைத= 

ெசா�வாேனா, அத�- எதி� அநியாய�ைத ேபபவ� ெபாியCயா மக�. 

இவ�க�&- எ+ நியாய� எ�ப+ �&கியமி�ைல. எவ� நியாய� ேபகிறா� 

எ�பேத �&கிய�. ஆைகயா�, அல3காாி, ேகாலவ�ைவ� பா��+, ந�%,= 

சிாி�பாC= சிாி�+வி%,, "எ� அ!ணா=சி... மவேள... உ%காேர �ழா...” எ�றா�. 

 

அ3கி�1த J�� ெப!க� பல�&-, அல3காாி மீ+ ேகாப� ேகாபமாC வ1த+. 

ஒ4ெவா��தி<� த�ைனேய கதாநாயகியாக நிைன�+& ெகா!���பவ�. அ1த 

நிைன�பிேலேய, நட&-�ேபா+ ஒ� -A&கேலா,�, இ�&-�ேபா+ ஒ� 

சிP3கேலா,�, எF�ேபா+ ஒ� �கெவ%ேடா,�, ேப�ேபா+Hட ஒ� சினிமா� 

பா%ைட� பி�னணியாக �ன3கி& ெகா!ேட ேபகிறவ�க� இவ�க�. 

அ�ப��ப%ட நாயகி& -ண3களி� ஒ�:Hட இ�லாத ேகாலவ�ைவ, அல3காாி 

கதாநாயகியாக� ேத�1ெத,�த+ அவ�க�&- அதிக�ப�யாக� ெதாி1த+. இ1த& 

ேகாப�ைத ��த�மா, வ&கிரமாC& கா%�னா�. மன+&-�, ஒ� ஐ.நா. சைபையேய 

-�யி�&க ைவ�தி��பவ�. 

 

“ஏC சி�தி... ேப=&-� ஒ� வைர�ைற ேவ!டா�... எ�ன ேப= ேபசி%ேட... 

ெச�த ேப=... அ+B� ஒ� �F�த ெபா��ள பி�ளய� பா��தா இ�� ெசா�Aற+... 

இ�ேபா அவள= ெசா�ேன... நாைள&- எ3கள= ெசா�லமா%ேட�6 எ�ன 

நி=சய�...” 

 

“இைடய� ெபா:�தாA� இட&-� நாC ெபா:&காதா�... ேகாலவ�ேவ நா� 

ெசா�ன+&- ேலசா ேகாப�ப%,%, இ�ேபா �மா இ�&கா�. ஒ3க�&- 

எ�ன�... வ1+%,” 

 

அைமதியாC உ%கா�1தி�1த ேகாலவ�B&- மீ!,� ேகாப� வ1த+. ‘ேலசா 

ேகாப�ப%ேட�... எ�கிறாேள... ேலசா இ�ல... இ�ல... நா� ெநசமாகேவ 
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ேகாப�ப%டனா&-�... அல3காாி&- அ+ ெதாியாம� ேபா=சி�னா 

ெதாிய�ப,�தP�...’ 

 

“ஏC அல3காாி... அ�ேத... எ�ன ெசா�ன...? நா� ேலச� ேகாப�ப%ேடனா...? 

அ�ப�ேய இ�&க%,�... எ3க�பா �Fசா ேகாப�ப,வா�... அ�ேபா ெதாி<� 

ஒன&-... எ�ைன எ�ன சினிமா&காாி�6 ெநன=சியா...? எ�ன� பா&க�+&- 

ஒன&- எ�ன த�&கி... மி6&கியா ெதாி<தா...?” 

 

அல3காாி சரணைடகிறவ� ேபா�, ம�யி� கிட1த J��த%ைட& கீேழ த�ளி� 

ேபா%,வி%,, த�னிைல விள&கமாகB�, அவைள= சமாதான�ப,�+வ+ 

ேபாலB� ேபசினா�. 

 

“ஒ� ேமல இ�&கிற பாச�+ல ேபசி%ேட�... ம�மக� எ�கிற உாிைமயில 

ேபசி%ேட�... ேவற த�பான எ!ண�+ல ேபசல... +ளசி3க� சினிமா�பட� 

எ,&கB� ேவ!டா�... அ�ப�ேய எ,�தாA� நீ அவ�Hட ந�&கB� ேவ!டா�... 

ஆைள வி,�மா...” 

 

இ�ெனா��தி இைடமறி�தா�. 

 

“எ�மா�... சினிமா வ1த பிறBதா� தகரா: வ��... +ளசி3க� ம=சா�, பட� 

எ,&க+&- ��னாேலேய தகரா: வ�+ பா�3க...” 

 

அ1த� ெப!களி� எவ�� இைடமறி�+� ேபசிய தமாைஷ ரசி�+= சிாி&கவி�ைல. 

த�ைன�தா� கதாநாயகி எ�: +ளசி3கேமா அ�ல+ அவ� சி�தி&காாிேயா 

ேத�1ெத,&-� வைர சிாி�பதி�ைல எ�: உ:தி L!டவ�க� ேபா� வாCகைள� 

ப�கதBகளா� அைட�தா�க�. இவ�களி� தனி ரக� பாஷாைட ச1திரா. இ1த ஒ� 

விவகார�தி�- ேகாப�பட ேவ!,மா அ�ல+ சிாி&க ேவ!,மா எ�: அவ� 

-ழ���ேபா+, அவ�&- ேவ!�யவ�க�, அ1த விவகார�தி� எ�ப� நட1+ 

ெகா�வா�கேளா அ�ப� நட1+ ெகா�வா�. ெபாிய�ப� மக� ேகாலவ�B 

கதாநாயகி ேத�வி� ெவ�றி ெப�றதாக அறிவி&க�ப%டேபா+ அைத ஏ�:, ரசி�+= 

சிாி�தவ�, இ�ேபா+ ேகாலவ�ேவ ேகாப�ப%டதா�, அ1த� ேத�B ேமாச� எ�:�, 
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ஆைகயா� தா6� ேகாப�ப%,= ெசா&கார பல�ைத& கா%ட ேவ!,� எ�: 

க�தினா�. 

 

“ஆனாA� ஒ3க�&- இ4வளB அடாவ� ஆக�படா+ அல3காாி அ�ேத... எ3க 

அ&காைவ� பா�&க& -A&கி மி6&-கிற சினிமா&காாி மாதிாியா ெதாி<+... 

வாIப� பயAவ Hட Xய% பா,ற மாதிாியா ெதாி<+... இ�6� ெகாDச� இட� 

ெகா,�தா�... எ3க&காைவ� ப�தி எ�னேவா ெசா�Aேவ ேபாA&-... எ3க&கா 

ஒ�ைன மாதிாி சிA&-றாளா... இ�ல மி6&-றாளா...” 

 

ேகாலவ�B&-� சி�த�பா மக� ச1திரா ேபவ+ அதிக�ப�யாக� ெதாி1த+. 

ஆனா�, அ1த= சமய�தி� அவைள& க%,�ப,�+வ+, தா� கதாநாயகியாக 

ந��பதி�ைல எ�ற ��ைவ, க�யாணமான ந�ைகக� ம:பாிசீலைன 

ெசCகிறா�கேள, அ�ப� ம:பாிசீலைனயாC க�த�ப,� எ�: பய1+ேபாC �மா 

இ�1தா�. ஆனா� அல3காாியா� அ�ப�= �மா இ�&க ��ய வி�ைல. ேலசாC& 

ேகாப�� வ1த+. அைத� ேப=சாக மா�றினா�. 

 

“ெரா�ப�தா� +�ளாத ச1திரா... ேபான வ�ஷ� ப�ளி&Hட�+ நாடக�+ல 

கதாநாயக� மா��ல க!ைண ?�&கி%, சாCD கிட1ேத... சி3கார� 

விசில�=ச�ேபாHட டயலா&க மற1+ அ�பி�ேய கிட1த...” 

 

“அ+ ெபா��ள ேபா%ட ஆ��ள ேவட�... அ+ல எ�ன த��?” 

 

“நீ ெபா��ள கி%டேய அ�ப�ன�னா...” 

 

“எ�னழா... வாC ெரா�ப நீ�+? ஒ� ��திய மாதிாி எ�ேலாைர<� ெநன=சி%ட 

பா�... இ�பேவ எ3க ெபாிய�பாகி%ட ெசா�I ஒ� நா&க ெவ%�� ேபாட= 

ெசா�Aேத� பா�... ேகால&கா எF1தி�...” 

 

“சாிய�மா... ெதாியாம= ெசா�I��%ேட�... இ1த� ேப= வி%,%, அ,�த ேப= 

ேபசலா�.” 
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அ1த� ெப!க�&-� நட1த ஏடாேகாடமான ேப=ைச ரசி�+& ேக%ப+ ேபாலB�, 

அைத� ெபா�%ப,�தாத+ ேபாலB�, ைகயி� இ�1த க�பா� ஆலேவாி� 

சாாிசாாியா= ெச�ற எ:��கைள இ��+ இ��+& ெகா�: -வி�+& ெகா!��1த 

+ளசி3க�தி�- ஆேவச� வ1த+... ேகாலவ�B ேம� ெமIதாகB�, ச1திராேம� 

பலமாகB� வ1த+. சி�தி&-= ெசா�வ+ மாதிாி= ெசா�னா�. 

 

“ந�ம க!P ��னாலேய அ�மணமா� திாிDச சி�ன� ெபா!P இ1த= ச1திரா... 

ஏேதா J�&க3கா மாதிாி வள�1+%டா�... ெபாியவ� எ�கிற ெநன��ல -தி&கா�... 

ேபா<� ேபா<�... அவ� கி%ட ேபாயி... ம�னி��& ேக%ட பா�... அவ�&- உட�� 

வள�1த அளB&- அறிB வளராம� ேபா=... இ�ல�னா இ1த சி�ன விஷய�+&- 

இ�ப� ஆடமா%டா�...” 

 

“இ1தா பா��... ஒம&-� என&-� ேப=சி�ேல... ேபா<� ேபா<��6 ேபதியேர... 

நா� எ�ன ெத�Bலயா கிட&ேக�... ஆ,ேற�6 ேவற ெசா�Aதிய�... எ�ைன� 

பா��தா ஆ%ட&காாி மாதிாியா இ�&-+... ஒ�ம அ&காவ� ேபாC ஆட= ெசா�A�... 

ஒ�ம த3க=சிய� ேபாயி ஆட= ெசா�A�... இ�ல�னா இ1த ?ளி அல3காாி 

?ேதவி ச!டாளிய� ேபாC ஆட=ெசா�A�... நா� எ+&- ஆடP�...” 

 

“நீ ஆடா!டா�... ஆ,னாA� அசி3கமா�தா� இ�&-�...” 

 

“இேதா பா�... +ளசி3க�... இ+&- ேமல ேபசிேன... என&-& ெக%ட ேகாப� 

வ��...” 

 

“நீ சி�ன� ெபா!ணா=ேச�6 பா&ேக�. இ�ல�னா எ�ைன, நீ நா�6 

ேபற+&- நட&-ற ச3கதிேய ேவற... எ�ன நட1+ ேபா=�6 இ�� -தி&ேக.” 

 

“எ3க&காவ எ�ப� சினிமா& கதாநாயகி�6 ெசா�லலா�...? �மா க!டப� 

ேபற+&- திற1+ ெகட&ேகா...” 

 

“சாி, எ3க சி�தி ெசா�னைதேய நா� தி��பி= ெசா�Aேற�... இேதா இ�&காேள... 

இ1த& ேகாலவ�B, சினிமாBல வார கதாநாயகி மாதிாியா இ�&கா�...? தமிF&-� 
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தமி@ கதாநாயகி மாதிாி<�, இ1தி&- இ1தி கதாநாயகி மாதிாி<� இ�&கா�... சாி... 

ெசா�I%ேட�. இ�ேபா எ�ன ெசCயPேமா அைத= ெசC+&ேகா...” 

 

“ஏC ேகாலவ�B... எ&கா... ஒ�ன�தா�... எF1தி�... இ�பேவ ந�ம 

-,�ப�+&கார3ககி%ட ெசா�Aேவா�... எF1தி�... எ� -�+&க�A மாதிாி 

இ�&ேக...” 

 

“நீேய நா� ெசா�னைத� ேபாC ெசா�Aறியா... இ�ல... நாேன ஒ� 

-,�ப�+&கார�கி%ட வ1+ ெசா�லPமா... இ�ெனா� தடைவ ேவP��னா 

ெசா�Aேற�... ந�லா ேக%,&க... இ1த ேகாலவ�B...” 

 

“எ&கா... எ&கா எF1தி�... இவன ெர!,ல ஒ!P பா�+ட6�... நீ இ�ேபா 

எF1தி�&கா%டா�, இ1த +ளசி3க� ெசா�னத�லா� ஒன&-= சாி�6 அ��த�...” 

 

ேகாலவ�B பய1+ ேபா<�, பதறி� ேபா<� எF1தா�. அ�தைன� ெப!க�� 

பரபர�பானா�க�. சில� எF1+ வி%டா�க�. ஏேதா ெசா�ல� ேபானா�க�. 

அத�-� ேகாலவ�வி� ைகைய இF�+&ெகா!, ேபாக� ேபான ச1திரா 

ச%ெட�: நி�றா�. கிழ&-� திைசையேய பா��தப� நி�றா�. அவ� பா��த 

திைசைய அைனவ�� பா��தா�க�. பய1+ பா��தா�க�. படபட�பாC 

பா��தா�க�. அ3கி�1+ - 

 

தி�மைல வ1+ ெகா!��1தா�. ேதாளிேல ம!ெவ%� கிட1த+. அத� இ��� 

வாC அவ� ேதாைள� ப�றி& கிட&க, க��& கைண அவ� ைகேயா, ைகயாC� 

ெதா3கிய+. இட+ ைகயி� ஒ� ெவ%டாிவா�. அவ6&- இ�ப�+ ?�: 

வயதி�&கலா�. ெச�ம! நிற�. %ட ெச3க� லாவக� ெவ%டாிவா�&-� அவ� 

ைக&-� வி�தியாச� ெதாியவி�ைல. ம!ெவ%� கைண&-� அவ� ைக&-� 

ேவ:பா, ேதா�றவி�ைல. எ�லா� ெப!க�� ந,3கினா�க�. ��த�மா 

ச1திராைவ& ெகDசினா�. 

 

“ஏC ச1திரா... நீ ந�லா இ��ப... ேகாலவ�B அ!ணா=சி கி%ட ெசா�லாத. 

விைளயா%, விைளயா%டாேவ இ�&க%,�. விைனயாயிட�படா+... இ�ல�னா 

-�+�பழி ெவ%,�பழி வ��... ேகாலவ�B... நீயாவ+ இ1த -:�%ட  
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ெபா!Pகி%ட ெசா�A...” 

 

ேகாலவ�B� ச1திராைவ= சமாதான� ெசCய�ேபானா�. ஆனா� அத�-� ச1திரா 

�1தி& ெகா!டா�. ைககைள ஆ%� ஆ%� கா%,& க�தலாC க�தினா�. 

 

“எ!ேண... எ!ேண... சீ&கிரமா வா... இ1த +ளசி3க� எ3கள அவமானமாC 

ேபறா�... சீ&கிரமா வா!ணா...” 

 

தி�மைல ேவகேவகமாC ஓ� வ1தா�. +ளசி3க�� அவைன= ச1தி&க தயாராC 

இ��ப+ேபா�, ைககைள மா�பி� ம��+� ேபா%,, >றா�பாC நி�றா�. 

ெப!கேளா, “எCேயா... எCேயா...’ எ�: �ல�பினா�க�... அ1த� �ல�ப� 

தி�மைல&-� அ1த இட�தி�-� இைடெவளி -ைறய& -ைறய வA�த+... அ1த= 

ச�த�ைத& ேக%,� பய1+ேபாC, ஆலமர�தி� இ�1த எ�லா� பறைவக�� 

அDசி� பற1தன... அைவ எF1த ேவக�தி� அ1த ஆலமர�தி� உ=சி& ெகா��க� 

ஆ%ட� க!ட+ேபா� ஆ�ன... தி�மைல<� ெந�3கிவி%டா�. +ளசி3க�� 

தயாராகிவி%டா�. 

 

ேவகமாக நட1+ வ1த தி�மைல அ1த� ெப!களி� H=சலாA�, ச1திராவி� 

ைக>= பலமாக ஓ3கியதாA�, ஓ%டமாக வ1தா�. ?=சிF�ைப& 

க%,�ப,�+வ+ ேபாலB�, அைத ெவளி&கா%டாத+ ேபாலB�, ஆல விFைத� 

பி��தப�, பிற- அத� Vனிைய& ைகயி� �%� ைவ�தப�, எ�லா� 

ெப!கைள<� ஒ%,ெமா�தமாக� பா��தா�. எதிேர ைகைய& க%�& ெகா!, 

ஆகாய�ைத� பா��தப�, அல%சியமாC நி�பதாC& கா%�& ெகா!ட 

+ளசி3க�திட� -சல� விசாாி&க� ேபானா�. 

 

அ�ேபா+... 

 

ச1திரா, ெபாிய�பா மகைன� பா��+, நட1தைத= ெசா�ல� ேபானா�. ேகாலவ�B 

அ3ேக நி�க� பி�&காத+ேபா�, ச�:� தனியாC� ேபாCநி�: ெகா!டா�. 

அவசர அவசரமாக= ெசா�ல�ேபான ச1திராவி� ைகைய ஒ��தி பி��தப�ேய, 

“ஏேதா ேகாப�... பாவ�... பழி... ஒ� ெகாலேயா, ெர!, ெகாலேயா விFற+&- 
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ெபா:�பாளி ஆலாத” எ�றா�. உடேன ச1திராB&- ஒ� ச1ேதக�. தா� ெசா�ல� 

ேபாவேதா, அ�ல+ கிரகி�+& ெகா!டேதா த�பாக இ�&கலா� எ�ற நிைன��... 

ஆைகயா� அவ� ெசா�லலாமா ேவ!டாமா எ�: ேயாசி�ப+ேபா� உத%ைட& 

க��தேபா+ ச$ெப�$ தா3க��யாத தி�மைல அவைள அத%�னா�. 

 

“எ�ன நட1த+�6 ெசா�Aழா... ஏ�ழா... பய�ப,ேற... நா� இ�&-�ேபா+, நீ 

எத�-� பய�படP�... �மா= ெசா�A...” 

 

ச1திரா இ�ேபா+ தன&-� பயமி�ைல எ�பைத நி(பி�பத�காகேவ ெசா�ல� 

ேபானா�. இத�-� அல3காாி, �1தி& ெகா!, ேபசினா�. 

 

“ம�ெப%�ய கீேழ ேபா%,%, உ%காேற� மணி... வயA&- காலயிலேய 

ேபாயி%�ேயா...” 

 

“எ�ழா ச1திரா... ெசா�ேல�ழா...” 

 

“நாேன ெசா�Aேத� ராசா... எ3க ம=சா� மவ� +ளசி3க�, அவைன�தா� 

ஒன&-� ெதாி<ேம... சினிமா கி:&க�6... ஏேதா ஒ� சினிமா�பட� எ,&க� 

ேபாறைத= ெசா�னா�. உடேன நா�... இ1த அ�ததா�, ந�ம ேகாலவ�B 

கதாநாயகியாC ந�&கP��6 ெசா�ேன�. ஒ� த3க=சி என&- ம�மவ� 

�ைறயா=ேச எ�கிற உாிைமயில ெசா�I� �%ேட�... அ�ப�= ெசா�ன+ 

அ�ைத&- இ�ேபாHட த�பா� ெதாியல... த���னா த���6 ெசா�A... 

இனிேம� ெசா�ல மா%ேட�... ேந�+ ஒ3க >%,&- நாைலD ெவ�ள= 

ச%ைட&கார3க வ1தி�&கா3கேள... யா� ராசா அவ3க... பழனி=சாமி அ!ணா=சிய 

வில&-� தீ��+ விவகார� ேபச H��%டா3களா... ஒ3க�பா வழ&காளியா 

இ�&க+ல இ1த ஊேர ெப�ம�ப,+ ராசா... உ%காேற�...” 

 

ச1திராவா� ெபா:&க ��யவி�ைல. �%டாளாகி& ெகா!��&கிேறா� எ�ற 

எ!ண� வ1த+. ய மாியாைத&- வி�ல3க� ஏ�ப%���ப+ ேபா�ற அவமான�. 

அ!ணனிட� ேகாப3 ேகாபமாC� ேபச� +வ3கி, பிற- அ1த� ேப=ைச அFதF+ 

���தா�. 
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“ந�பாத அ!ணா... ந�பாத... அல3காாி அ�த மF��றா�... சாி அவதா� ��திய& 

கா%�%டா�னா இ1த, +ளசி3க� எ�ன ெசா�னா� ெதாி<மா? ந�ம ேகாலவ�B 

தமிF&- தமி@ கதாநாயகியா<�, இ1தி&- இ1தி& கதாநாயகியா<� இ�&காளா�. 

நா� த%�& ேக%ட பிற-� தி�:ல ெசா�றா� அ!ணா...” 

 

தி�மைல ெவ%டாிவா� ைகேயா,�, ம!ெவ%�� ேதாேளா,� +ளசி3க� நி�ற 

இட�ைத ேநா&கி நட1தா�. அவேனா, இவ� ஒ� Nசி எ�ப+ ேபா�, 

அல%�&காம� நி�றா�. இ�ேபா+ இ�1த ெப!க� Hட எF1+ வி%டா�க�. 

சில� இ�வ�&-� இைடேய ேபாC நி�க� ேபானா�க�. பிற-, தி�மைல கவி@�தி� 

பி��த ெவ%டாிவாைள நிமி��தி� பி��பைத� பா��+வி%,, ந,3கி�ேபாC 

நி�றா�க�. ஒ��தி ஊாி� ேபாC= ெசா�லலா� எ�ப+ேபா� இ�ெனா��திைய� 

பி��திF�தா�. 

 

+ளசி3க�ைத ெந�3கிய தி�மைல, ேபா��பரணி பா�னா�. 

 

“ஒ� மனல. எ�னடா ெநன��...?” 

 

“அனாவசியமாC ேபசாதடா... ஒ�னால ஆனைத� பா�டா...” 

 

“எ� த3க=சிய அவமானமா� ேபன+மி�லாம தி�றா ஒன&-...” 

 

“பாச�+&- அ�ைமயாகிறவ� ைப�திய&கார�... ஒன&-� பதி� ெசா�I எ�ைன 

அவமான�ப,�த நா� வி��பல... ஒ�னால ஆனைத� பா�... �த� அ� ஒ� 

அ�யாேவ இ�&க%,�...” 

 

தி�மைல&- அவ� ?ைள ஆைணயிடாம�, ைகயி� இ�1த அாிவா� ஆைணயிட� 

+வ3கிய+. அவ� வல+ ைகயா� அாிவாைள� N&கி� பி��+, இட+ ைகயி� 

+ளசி3க�தி� ேதாைள� ெதாட�ேபானா�. +ளசி3க� ச�ேற விலகி, சினிமா� 

பாணியி� ச%ைடைய& கழ%�, அைத தி�மைலயி� �க�தி� >சி, அாிவாைள 

மைற�+, அவைன திைசயறியாம�, தி&- �&காடாC ெசCய�ேபானா�. இத�-�, 
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அல3காாி, தி�மைல&- ��னா� வ1+ அவைன& ைகெய,�+& -�பி%டா�. 

ம�ற� ெப!க��, அ1த= சமய�தி�, இ�வ�&-� இைடேய உ�ள சி�ன 

இைடெவளிைய இ%, நிர�பினா�க�. ேகாலவ�B, அழ�ேபானா�. அ3ேக 

ஓ��ேபாC அ!ணைன� த,&க� ேபானா�. ஆனா� ‘பயமி�லாத’ ச1திரா, வ�ைவ 

��A&க%ைட� பி��ப+ேபா� N&கி� பி��தா�. அல3காாி, -�பி%ட ைகைய 

நிமி��தாமேல, தி�மைலயிட� ெகDசினா�. 

 

“சாமி ச�தியமாC ெசா�Aேத�... ராசா... இ1த +ளசி3க� பய�... அ�ைத 

மகளா=ேச�6 ெசா�மா விைளயா%,&-�தா� ெசா�னா�... இ1த= ச1திராவால 

இ�� விைனயா-��6 ெநன=சா... அவ� ெசா�Iயி�&கேவ மா%டா�... அ�த� 

ெப!ண கி!டலா ேபற+... மாமா மவ6வ எ�லா�� ெசC<ற+தான... மணி... 

இ+&-� ேபாயி...” 

 

“இ1த� பயேலாட அ�பா... என&- மாமா ெமாறதா� ேவP�... இதனா� இவ� 

த3க=சி �Qப��, என&- மாமா ெபா!Pதா�... அ+&-�6 அவள� ேபாயி... 

நா� N&கி%, வர%,மா... இ�ல வயA வர��&- ேபாB�ேபா+, நாேன 

அவேளாட இைடயில ைகய� ேபா%, டா�$ ஆடலாமா... எ+&-� ஒ� வைர�ைற 

இ�&-�லா...” 

 

“+ளசி3க�+&காவ நா� ம�னா�� ேக%,&கிேற�... ராசா... ெகாDச� பி�னால 

ேபா�பா...”  அல3காாி தி�மைலைய= ெச�லமாக� பி�6&-� த�ளினேபா+, 

+ளசி3க� சிறி+ ��6&- வ1+ S�ைர�தா�. 

 

“நீ ஏ� சி�தி ம�னி��& ேக&ேக... இ1தா�பா... தி�மைல... ஒ�னால எ�ன ெசCய 

��<ேமா... அத= ெசC... நாம ெர!, ேப�� ப�ளி&Hட�+ல ஒ!ணா� 

ப�=ேசாேம�6 �மா இ�&ேக�... இ�லா%டா இ1ேநர�...” 

 

“ஓேகா... அCயா... எ�ைன �!ணிய�+&-�தா� வி%, வ=சி�&கிேயா... அைத<� 

பா�+டலா�...” 
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அல3காாியா� ஒரளB சமாதான�ப%,� தணி1த தி�மைல, இ�ேபா+ அன� 

க%ைடயி� பி��த தீ ேபா� Jறி%,, அவைள ஒ� ப&கமாக� த�ளி வி%,வி%, 

+ளசி3க�ைத ெந�3கினா�. அாிவா� ைகயி� இ�1தாA�, அதனா� அவைன 

ெவ%ட� தய3கினா� தி�மைல. +ளசி3க� ெதாைலவி� ெச�:, ஒ� ெபாிய 

க�3க�ைல� N&கி ைவ�+& ெகா!, நி�றா�. இவ� அவ� கF�+&-�, 

அவ� இவ� தைல&-� ஒ�வைர ஒ�வ� ெந�3காமேல -றி ைவ�தா�க�. எ�லா� 

ெப!க��, “எ�ேமா... எ�ேமா” எ�: H&-ரI%, அ1த இ�வைர<ேம �றி= 

�றி வ1தா�க�, காக3க� க�தின. -�விக� கீ=கீ= எ�றன... ச1திராB&-�, 

பயெம,�+& ைககா� உதறிய+. அ1த= சமய�தி�, ச1திராவி� பி�யி� இ�1த 

ேகாலவ�B அவைள உதறிவி%, ஓ� வ1தா�. ெப!க� வ%ட�தி� இர!, 

ெப!கைள இர!, ைககளாA� த�ளிவி%டப�ேய, அ!ண6&- அரணாக 

நி�ப+ேபா�, அவ� ப&கமாக� தி��பினா�. அ�ப�<�, அவ� தைல மைறயாம� 

இ��பைத� பா��+வி%,, -திகாI� நி�றப�, அ!ணனி� தைலயி� தன+ 

ைகைய� பர�பி மைற�தா�. +ளசி3க�ைத அல3காாி பி��+& ெகா!டா�... 

அவ� ைகைய<�, அ+ பி��த க�ைல<� கீேழ இF�தா�. 

 

��த�மா, ெர!, -,�ப3கைள<� ேசராதவ�. ஆைகயா�, தா� ேபவேத 

நியாய� எ�: ந�பி, அ�� ெதா!ைடயி� -ரI%டா�. 

 

“தி�மைல அ!ணா=சி... நீ நட1தைத தீர விசாாி&காம அ�&க� ேபாற+� த��. 

+ளசி3க�... அ!ணா=சி... நீ நட1தைத= ெசா�லாத+� த��... எ�லா�ைத<� விட 

ெபாிய த��... இ1த� ப&க� ஆ��ைளயள இ�&க வி,ற+...” 

 

அல3காாி<� அரசிய�வாதியானா�. 

 

“ெர!, ேப�ேம மாமா ம=சா�... ஒ!P&-�ள ஒ!P... க!P&-�ள 

க!P... ஒ� க!P இ�ெனா� க!ைண �ைற=சா எ��... ஒ� ைகயி 

இ�ெனா� ைகய அ�=சா எ��... ஒ� காA... இ�ெனா� கால உத=சா எ��...” 

 

அல3காாி இ�ப�ேய ேபசி& ெகா!ேட ேபாயி��பா�... ஆனா�, ச1திராவா�  
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ெபா:&க ��யவி�ைல... ேகாலவ�வ&காைவ, அல3காாி அ�ப� விம�சன� 

ெசCதைத<�, +ளசி3க� அ�ப� அ1த விம�சன�தி�- அF�த� ெசCதைத<�, 

தி�மைல த�� எ�: ஏ�:& ெகா!, ச!ைட&-� ேபானதா�, தா� த�பாக= 

ெசா�லவி�ைல எ�: ச1திரா நிைன�தா�. அேதா, தி�மைல அ!ண�, 

+ளசி3க�ைத அ�&காம� ேபாC வி,வாேனா எ�ற ச1ேதக�. அவ� 

+ளசி3க�ைத= ெஜயி�தா�தா�, தா� அல3காாிைய� ேதா�க��தத�-= சம� 

எ�: நிைன�தா�. இ�+ட� அவ� உட�பி� ஓ�ய இய�பான க��ப%ைடயா� 

ர�த� ெகாதி�த+. ெகாDச நDச அைமதிைய -ேராத= SறாவளியாC மா�ற� 

ேபானா�. 

 

“எ!ணா... நா�தா� ெபாிய >ராதி>ர�6 இவ6&- ெநன��... இ1த ஊாில 

எவைன ேவP��னாA� எ�கி%ேட வர= ெசா�A�6 சவடா� அ�&கா�...” 

 

தி�மைல +ளசி3க�ைத மீ!,� பைகயா&கி� பா��தா�. அவ� அ�ப�= 

ெசா�ன+, இவைனேய சவாA&-& H�பி,வ+ ேபா� ேதா�றிய+... அாிவாைள 

எ,�+& கீேழ எறி1தா�... ம!ெவ%�ைய� N&கி& கீேழ ேபா%டா�... 

ெவ�:ட��ட� +ளசி3க�ைத �ைற�தப�ேய சவாI%டா�. 

 

“சினிமாBல ஒ��தன >ரனாக கா%,ற+&காவ... இ�ப+ ேபைர ெத�மா�யாC 

கா%�& கா%�, சினிமா&கார6வ ந�ைம நா%ைடேய ெக,�+��%டா6வ... இ1த 

இட� சினிமா எ,&கிற இட� இ�ல... எ3க க��ப%ைடயா� வ�ச�+ ?தாைதய� 

இளவ%ட& க�A N&-ன இட�... சில�பா,ன Lமி... வாறியா... ஒ�ைத&- 

ஒ�ைதயா ேபா%,� பா�&கலா�...” 

 

“சாி... ேபா%,� பா�+டலா�... சினிமாBல ச!ைட க�+& கி%டதால ெசா�லல... 

எ3க ெச�ப%ைடயா� -,�ப�+ ர�த� இ1த உட��ல ஓ,றதால... ெசா�Aேற�... 

எ�ேபா வ=&கலா�... எ1த& கிழைமயில வ=&கலா�...” 

 

“எ�ேபா எ�ன எ�ேபா... இ�ேபா வ=&கலா�... நா�� கிழைம<� ேப�� 

பயA&-�தா�...” 
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“யா�டா ேப�..." 

 

“ேவறயா�... நீதா�...” 

 

இ�வ�� மீ!,� ேமாத� ேபானா�க�. இத�கிைடேய ஒ� இள�ெப! ஓேடா� 

வ1தா�. அ�ேக இ�1த ப��தி& கா%�� இ�1+ பாC1+ வ1தா�. தி�மைலயி� 

��னா� ேபாC நி�:, “ஒ� அ� நக�1தி�... அ��ற� ெதாி<� ேசதி” எ�: 

எ=சாி�தா�. 

 

எ�ேலா��, ‘வாராத+ ேபா�’ வ1த அ1த� ெப!ைணேய பா��தா�க�. மா�பழ= 

சிவ��. த&காளி நிற� �டைவ. நாக�பழ& க!க�. அF�த� தி��தமான பா�ைவ. 

அனாவசியமான ேதாரைண, +��� க�:&-%� மாதிாியான லாவக�, த�ைன 

மீறி எ+B� நட1+விட ��யா+ எ�ப+ ேபா�ற -:Dசிாி��... அவ� தைலைய 

ஆ%� ஆ%�� ேப�ேபா+, க!க� ஊDசலாட, க�ம�க� ெவளி=ச�ேபாட, 

இ�னெத�: ெசா�ல ��யாத அேத சமய� எ�ேலாராA� இன3காண&H�ய 

கவ�=சி&காாி; J�� த%ைட -ழ1ைதைய= ம�ப+ேபா� இ,�பி� ைவ�+ 

பி��தப� ஒயிலாக நி�றா�. 

 

அவைளேய பா��த ெப!க�, அ1த ேநர�தி�-� அ1த� த�ய�க� இ�வ�� 

ஏதாவ+ ெசC+விட�படாேத எ�ப+ேபா�, அவ�கைள<� பா��தா�க�. 

அவ�கேளா, இவ�க� த3கைள� பா��தா�தா� ச!ைட வ�� எ�ப+ேபா�, 

�� ைவ�த கா�கைள பி� வா3காம�, அேத சமய� உட��கைள� பி�னிF�தப� 

நி�றா�க�. தி�மைல, ப�திரகாளி வ1த+� ேகாப� தணி1த >ரப�திர சாமி ேபால, 

+ளசி3க�ைத �ைற�த க!கைள, அவ� ேம� ேபா%டப�ேய ேபசினா�. 

 

“நீ இ+ல தைலயிடாேத ரDசித�... இ1த� பய எ� த3க=சி ேகாலவ�வ 

அவமானமாC ேபசியி�&கா�...” 

 

“அ�� எ�ன ேபசி%டா�...” 
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“எ� த3க=சி சினிமாBல கதாநாயகியாC ந�&கலாமா�. தமிF&- தமி@  

கதாநாயகியா�. இ3கிZ&- இ3கிZ கதாநாயகியா�...” 

 

“எ!ேண... இ3Z$6 ெசா�லல... இ1தி�6 ெசா�னா�...” 

 

“ஒ� வய� ெபா!Pகி%ட ேபசற ேப=சா இ+... இவன நா� விட� ேபாறதி�ல... நீ 

ேபசாம அ1த� ப&கமா ேபா...” 

 

“ெபா%ட�பி�ளியள கி!ட� ப!Pறவன விட�படா+�னா, ஒ�ைம<� 

விட�படா+.” 

 

“நீ எ�ேன ெசா�Aேற...” 

 

“நீேர... ெநன=சி� பா��.” 

 

“ேடC +ளசி3க�... இ1த ரDசித� அ,�த சாதி� ெபா!ணா இ�1தாA� நியாய� 

ேபறவ�. அவ� �க�+&காவ�தா� நா� ஒ�ைன வி%, ைவ&ேக�...” 

 

“இேத வா��ைதய நா6� ெசா�னதா ெநன=&க...” 

 

“ஆனா� இ6ம ஒ� தடவ எ� த3க=சிய� ப�தி அ��� ேபசிேன... ஒ�ைன 

விட�ேபாறதி�ல...” 

 

“எவ!டா இவ� கி:&க�... ஊ�ல என&- எ�ன ேவற ேவல ெவ%� இ�Iயா...” 

 

“சாி இேதாட ேப=ைச வி,3க... மகேன +ளசி3க� பைழயப� உ%கா�... ம�மவேன 

தி�மல... நீ<� உ%கா�... எ�பாடா என&- இ�பதா� ேபான உயி� தி��ப 

வ1த+... ஏC ெபா!P ரDசித�, அ+ எ�ன பி�ள, ‘நீேர ெநன=சி� பா��’.” 
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“யா�கி%ட ெசா�னாA� ஒ3ககி%ட ெசா�Aேவனா...” 

 

“சாி. ேலசா வி,கைத மாதிாி= ெசா�A...” 

 

“எ�மா� நா� ஊர= ெசா�னா� ேபர& க!,பி��Jக... ேபர= ெசா�னா� ஊைர& 

க!, பி��Jக... ெபா�லாத ஆளா=ேச நீ3க...” 

 

“�மா பB ப!ணாம ெசா�A�மா...” 

 

“எ�ைன&-ேம ைகய ?� வ=சா�தா� மாியாதி... திற1+ கா%�னா 

ெவ:3ைக<�6 ஆயி,�...” 

 

“எ�பா நீ கஷாய� த%,ற உரைலேய கஷாய� ேபா%, -�&கிறவளா=ேச." 

 

“-�&கிற+�ன+� ஞாபக� வ1+%,... ஏCயா +ளசி... தி�மைல... ெபாிய 

>ராதி>ர3க மாதிாி +��றிய... ப%ட�பகAேல ப%ட=சாராய� காC=சி ஊைர& 

ெக,&கிறா� அ1த ெப�மா� சாமி... அவைன� த%�& ேக%க�படாதா...” 

 

“எ3க சாதி ஆ��ைளய அவ� இவ�6 ேபச�படா+...” 

 

“ஒ3க சாதியா இ�1தாA�, எ3க சாதியா இ�1தாA�... எவ� காC=சினாA� -�... 

-�ய& ெக,&-��லா... ஒ3க சாதி... எ3க சாதி�6 ம6ஷ3களில இ�&-... 

ஆனா� ம6ஷனாC இ�லாத இ1த ெப�மா�சாமி காC=ற க�ேவல�ப%ைடயில 

சாதி இ�ல... யா� எ&ேக, ெக%டாA� தா� ம%,� ச�பாதி&கP�... எ�கிற 

சாதிதா� இ�&-+...” 

 

எ�லா� ெப!க�� ரDசித�ைத விய1+ பா��தா�க�. ஆணவ� இ�லாத 

த�ன�பி&ைக... பி=ைச&கார�தன� இ�லாத அட&க�... வாயா� எ�ேறா ஊைம 

எ�ேறா ெசா�ல ��யாத அளவி�- வர��க%� நி�பவ�... அ�தைன ெப!க�� 

இய�� நிைல&- வ1தா�க�. ேகாலவ�B&- ெரா�ப ெரா�ப ச1ேதாஷ�... ஆனா� 

ச1திரா அல3காாியிட� ேதா�:� ேபானதாக நிைன�தா�. இ1த ரDசித�ைத  
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ெஜயி�+, அ1த� ேதா�விைய= சாிக%ட� ேபாவ+ேபா� ேக%டா�. 

 

“எ�மா�... ரDசித�... எ3க!ணா=சிய த%�& ேக%ட+ மாதிாி +ளசி3க� ம=சாைன 

ஏ� த%�& ேக&கேல... எ3க!ணா=சி�னா இள&காரமா...” 

 

“நீேய அவர� த,�தி�&கP�... நீ ெசCய ேவ!�யத�தா� நா� ெசCேத�.” 

 

“இவளா... இவ�... �மா கிட&கிற ச3க ஊதி&ெக,�பா... ந�ம ரDசித� ம%,� 

வரா%டா... -�+�பழி ெவ%,�பழி வ1தி�&-�... ஒன&ெக�ன... டB�ல 

ஆ$ப�திாியில அ!ண� கிட1தா... அவர� பா�&கிற சா&-ல டB6&-� 

ேபாகலா��6 ெநன=சி��ேப... ஆனாA� இ1த வயல இ1த� ��தி 

ஆவா+�மா... ம�மவேன தி�மல... அ�ைத �தன J�ய& -�=� பாேர�...” 

 

அல3காாி ‘ேபல�$’ ெசC+ ேபசியதா�... தி�மைல �மாேவ நி�றா�. +ளசி3க� 

அ3கி�1+, தா� �தI� ேபானா� அ+ ேதா�வியா-� எ�: அவேன ஒ� 

அ6மான� ேபா%,& ெகா!டவ� ேபா�, அ3ேகேய நி�றா�. அ!ணா=சி, 

அல3காாிைய� த%�& ேக%காததி� ஆ�திர�ப%ட ச1திரா, எF1தா�. “இ6ேம 

நீ3க�� ேவ!டா�... ஒ3க வாைட<� ேவ!டா�” எ�: ெசா�னப�ேய 

J��த%ைட� N&கி& ெகா!, நட1தா�. பிற-, தி��பி வ1+, ேகாலவ�வி� 

ைகைய� பி��+� N&கினா�. அவ� அ3கி�1+ ேபாக வி��பாதவ� ேபா�, 

ச1திராவி� ைகைய� பி��+& கீேழ உ%கா��ப� இF�தா�. உடேன ச1திரா, 

“ஒன&காவ நா� ச!ைட ேபா%, என&-�தா� ெக%ட�ேப�... உன&-� 

கதாநாயகியா ந�&க ஆச” எ�: ெசா�னப�ேய ஓ�னா�. சிறி+ ேநர� அ3கி�1த 

ேகாலவ�B, அ�ப� ஒ� ஆைச தன&கி�ைல எ�பைத& கா%,� வைகயி�, “ஏC 

ச1திரா... ச1திரா... நி�Aழா” எ�: க�தியப�ேய ஓ�னா�. 

 

காக3க� மீ!,� அ1த ஆI� அம�1தன. சி%,& -�விக� ப!ைணயா%க� 

ேபா�, காக3களிட� இ�1+ சிறி+ மாியாைதயான இைடெவளியி� உ%கா�1தன. 

ஒ� அணி�, சி%,& -�விைய இட� ேக%,� +ர�திய+. ஒ� காக�, அ1த அணிைல 

இைர ேக%,� +ர�திய+. ஆனாA� எ1த� பறைவ& ெகாைல<� விழவி�ைல. 
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ெப!க� ம�தியி� மீ!,� �னக� பா%,&க�. +ளசி3க��, தி�மைல<� அ1த 

ெப!க� H%ட�தி� +வாரக பாலக�க� ேபா� நி�றா�க�. ரDசித�, 

��த�மாவி� ப&க�தி� உ%கா�1+ அவ�&-� J� �றி� ேபா%டா�. 

 

இ1த= சமய�தி�, J� இைலைய<� Nைள<� இழ1த தாய�மாB�, காDசா6� 

அ3ேக ஓ� வ1தா�க�. இ1த& காDசா6&- ஐ�ப+ வய+&- ேம� இ�&-�. அவ� 

உட�பி� ச%ைட மா%� எவ�� பா��ததி�ைல. ஒ� +!, ம%,� ேதாளி� 

கிட&-�. அ+B� ைக&-%ைட மாதிாியான +!,. இ�ப�= ச%ைட இ�லாம� 

ெவயி�ப%,, அவ� க:�த உட��, Sாிய ஒளிைய� பிரதிபI&காம� உ�வா3கி& 

ெகா!டதா�, அவ� உட�� காC1த க�வ மர� ேபா� கா%சி கா%,�. அவ�&-& 

ைகயளBHட வயி: கிைடயா+... ��ப&க��, பி�ப&க�� ஒேர ப&க� எ�ப+ 

ேபா�ற ‘ஒ%�யான’ வயி:. ேபாதா& -ைற&- உட�� ேலசாC& H� ேபா%, 

உ�வா3கி இ�&-�. இதனா� இவைர, ஊாி� காDசா� எ�பா�க�. ஆனாA� 

இ1த மனித� வ&கைணயி�தா�, காDசா�, வசதியி� ஏக�ப%டவ�. 

 

தாய�மா, காDசா6&- எதி��றமாC நி�றப�ேய �ைறயி%டா�. 

 

“பா�3க... இவ� மக�தா� எ� J��த%ட த%� வி%,%,� ேபானா�. இைல&-� 

N�&-� கா ேக%டா... எ�ென�னேவா ேபறா�.” 

 

“என&- கறிேவ��ல மாதிாி இ�&க ஒேர ஒ� பயல<� ஆல மர�+ல இ�1+ கீேழ 

த�ளி� ேபா%ட+மி�லாம கா ேக%-றிேயா... கா... இ�ப எ� ைபய6&- 

வ�ம�பி� மாதிாி வ1+%,... ைவ�திய� கி%ட கா%டP�... தாய�மாகி%ட கா 

வா3கி� தாறியளா... இ�ல நாேன வSI=&க%,மா...” 

 

தாய�மா �ல�பினா�. 

 

“பா�3க இ1த ம6ஷ� ேபற அநியாய�த... நா� ச%ட� ேபசேற�6 ஏ�கனேவ 

J� ஏெஜ!% +ைர=சாமி என&- நா� பா��+&கி%, இ�&கா�. இ�ேபா 

ெகா,�த இைல&-� N�&-� J� ேபாடா%டா. அ��ற� J�ய �த ��யாம� 

ப!ணி,வா�...” 
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“இ�ேபா எ� பய� கா� பிசகிேயா... ைக பிசகிேயா... க%,Aல கிட&கா�, அ+&- 

அவைள பதி� ெசா�ல= ெசா�A3க... அD ப�+ (பாயாவ+ ேவP�...” 

 

அல3காாி வில&-� தீ��தா�. 

 

“ம=சா� அ�ப�= ெசா�ல�படா+. அவ�&- ஏதாவ+ ெகா,&கP�...” 

 

“அ�ேபா எ� ைபய� ஒ�த& ைகயி பிசகி கிட&காேன.” 

 

“பிச-ன ைகய ஒ�=சி,�... சாியா� ேபாயி,�...” 

 

“ஆள� பா��... ஆமா... மாமா... ஒ�மா க�யாண�+லயாவ+ ச%ைட ேபா%,%,� 

ேபானீரா...” 

 

+ளசி3க� �தலாவதாகB�, தி�மைல இர!டாவதாகB� காDசாைன& கி!ட� 

ெசCதைத& ேக%ட ரDசித� க��+� ெதாிவி�தா�. 

 

“இனிேம� நீ3க ெர!,ேப�� இ���தா� ெபா+& காாிய�+ல ஒ!ணா 

நி&கP�... தாய�மாB&- அவ�கி%ட ஏதாவ+ வா3கி& ெகா,3க... இனிேமலாவ+ 

ச!ைடைய வி,3க... சாி அவ� கி%ட வSI=...” 

 

காDசா� வS� ேப=ைச மா�ற நிைன�+� ேபசினா�. 

 

“ஏ�... இவ6க�&-�ள எ�ன ஆ=...” 

 

ரDசித� எ4வளேவா, க!ண��+� பா��+�, வாடா�L ேக%கவி�ைல. 

காDசானிட�, நட1தைத அ�ப�ேய ஒ�பி�தா�. தாய�மாB&- நQடஈ, 

ெகா,&-�ப� ெசா�ன அல3காாி மீ+ ேகாப�பட காDசா�, �மா& கிட1த 
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ச3ைக, ஊதி& ெக,�தா�. ேப=ைச திைச தி��பிய+மா=... அல3காாி&- பதில� 

ெகா,�த+ ேபாலB� ஆ=... 

 

“எ�மா... அல3காாி... எ3க ெச�ப%ைடயா� -,�ப��... இவ3க க��ப%ைடயா� 

-,�ப�� தாயா பி�ளியா இ�&க+... ஒன&-� பி�&கIயா ஒ� ேசாI& கFதய 

பா�+%, இ�&க ேவ!�ய+தான... ெர!, -,�ப�ைத<� உ!, இ�ல�6 

ஆ&கிடாத தாயி... சாி... நா� வாேற�... எ� மவ6&- ஒ�த& ைகயி...” 

 

அல3காாியி� �க� !�ய+... மன+&-� ப�1த நிழ� க!P&-� இ�ளான+. 

ைகயி� இ�1த J� இைலைய, ேகாப3 ேகாபமாC கிழி�+� ேபா%டா�. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    3333    

 

அ1த >, ெவளிேய பா��பத�- ‘அ�பாவி’ மாதிாி ெதாி1தாA� உ�ேள 

அசகாயSர�தனமாC இ�&-�. இர!, ப&க�� வியாபி�த ெவளி� 

தி!ைணகைள� தா!� வாசைல� தா!�� ேபானா� ெபாிய ��ற�, ஒ� ப&க� 

ைச&கி�க�� ேமா%டா� ைப&-� நி:�தி ைவ&க�ப%��1தன. இ�ெனா� ப&க� 

ஒ,3கிய ஒ� பாைத வழியாக= ெச�: ஒ� கதைவ இF�தாேலா திற1தாேலா 

இ�ெனா� மிக�ெபாிய ஓ%,& ெகா%டைக, அதி� ப�+ பதிைன1+ பா� மா,க�. 

அவ�றி� நா�- ெஜ�சிக�. ெகா%டைக&- அ�ேக சாண எாிவா< கிட3-. 

அவ�ைற� பய�ப,�தி மி�6� ம3கலான மி�விள&-க�. 

 

பழனி=சாமி, >%�� விசாலமான வரா!டாவி� ஒ� ேத&-& க%�I� எ1த� 

�ராண 8ைலேயா ப��+& ெகா!��1தா�. அவ� மைனவி பா&கிய�, அவ�&- 

எதிேர தைரயி� உ%கா1+, எைதேயா �ைட�+& ெகா!��1தா�. ெவளிேய 

இ�1+ ச1திராB�, ேகாலவ�B� வ1+ உ�ளைற&-� ேபானா�க�. சிறி+ 

ேநர�தி� இ�வ�� ெவளிேய வ1+ ��ற�தி� ஒ� பாைய� ேபா%, அம�1தா�க�... 

ச1திரா, வாி� சாC1தப�ேய J� �:� கைலைய& ேகாலவ�வி�-= ெசா�I& 

ெகா,�+& ெகா!��1தா�. ‘பF�� இலய... எ,&க�படா+... ெவ%,�ேபா+ 

க�தாிய ஆ%ட�படா+... �%,�ேபா+... அ� ெபாிசா<�... Vனி சிறிதா<� 

இ�&கP�... அ���ல... இ��...’ 
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ம�தியான ேவைள. 

 

ைவர�ப%ட உட�பி� ‘த3க�ப%ட’ கF�ைத= சாC�+ ைவ�த பழனி=சாமி, 

க%�I� ப&க� ேபானா�. அ:ப+ வய+&கார�. அடாவ�யி�லாத பா�ைவ, 

வயி:� மா��� ஒேர மாதிாி இ�1தன. ப�க� த��தி�1தாA�, ெவ�ைள 

ெவ�ைளயாக மி�னின. அணி� வா� மாதிாியான ேலசாC ெவ�ைள�ப%ட க:�� 

மீைச... மாநிற ேமனி... உ�!, திர!ட க!க�. ெமா�த�தி�, அவைர� பா��தா�, 

ஒ� பயப&தி ஏ�ப,�. 

 

தி[ெர�: நா�ைக1+ ேப� தி�தி� எ�: வ1தா�க�. ஒ�வ� ம%,� க%�I� 

உ%கா�1தா�. இ�ெனா�வ� அதி� உ%கார� ேபானா�, பிற- எ�ன 

நிைன�தாேரா, அ1த& க%�A&- எதிேர கிட1த நா�காIயி� உ%கா�1தா�. எதி� 

நா�காIயி� உ%கா�1தி�1த ‘-�ள& க�தாி&காC’ ராமசாமி J�ைகேயா, 

ேபசினா�. 

 

“இ1த= சி�ன�பய ம&க� சி�ன�தனமாC ேபாயி%டா3க... வரவர ம%, மாியாதி 

இ�லாம� ேபா=...” 

 

“ம%, மாியாதி இ�லா%டா ேபா%,�... ெபாியவிய ெசா�Aறத& ேக%கP��லா.” 

 

“ம%, மாியாதி இ�1தா தாேன... ெபாியவய ெசா�A&- மதி�� ெகா,&கP� 

எ�கிற ெநன�� வ��...” 

 

பழனி=சாமி, அவ�களிட� வாCவி%,& ேக%காம� க! வி%,� பா��தா�. ‘-�ள& 

க�திாி&காC’ ராமசாமி, காைள மா, வாைல ஆ%,வ+ மாதிாி தைலைய ஆ%�& 

ெகா!ேட ெசா�னா�. 

 

“ந�ம காளிய�ம� ேகாவில<� , ேப=சிய�ம� ேகாயிலா&கP��6 பா&கா3க... 

ப&கி� பயAவ...” 
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க%�I� இ�1த பழனி=சாமியி� சி�ன�மா மக� அ�ணாசல�, ராமசாமிைய 

விர%�னா�. 

 

“ெவ�திலய� +�பி%,... விள&கமா= ெசா�ேலமில... மா, ��ைல ைவ&க+ மாதிாி 

ெவ�திலய இ��யா தி3க+... ஆதிேயாட அ1தமா= ெசா�A...” 

 

“ெசா�Aேத�. பழனி=சாமி அ!ணா=சி... ேகாப�படாம& ேக&கP�... ந�ம 

-,�ப�+= சி�ன�பய ெமாவ6வ, இ1த ஆ�ல காளியா�தாB&- அ�ம� ெகாைட 

ெகா,&கயில... ெட&-ல சினிமா... நா� ெசா�லல... சி�ன�பய மவ6வதா� 

ெட&-ல சினிமா� பட� ேபாடP��6 ெசா�Aதா3க... ‘நாம பர�பைர 

பர�பைரயாC அ�மைன பயப&திேயாட -��,றவ3கடா... >�ேயா சினிமா 

ேவ!டேவ ேவ!டா’�6 ெசா�ேன�. ேக&க மா%ேட�6 ஒ�த& காAலேய 

நி&கா3க... கால� கIகாலமா� ேபா=.” 

 

பழனி=சாமி, நிமி�1+ உ%கா�1தா�. க%�I� இ�1+ எF1+ ��ற�தி�-� ேபாC 

ஒ� ஓரமாC காறி� +�பி%,& க%�A&- வ1தா�. நிதானமாக& ேக%டா�. 

 

“அ��ற� எ�ன ேக%டா3க... ாி&கா�% டா�$... ேக%���பா3கேள... வி�Aல<�, 

ெபா��ள வி�A ேவP��6 ெசா�Iயி��பா3கேள... எவளாவ+ சினிமா ந�ைக 

ேகாவி� ெகா�ைய ஏ�தி ைவ&கP��6� ெசா�Iயி��பா3கேள...” 

 

“அ!ணா=சி ேநாில ேக%ட+ மாதிாிேய ெசா�றியேள... அ�ப�<� ேக%டா3கதா�.” 

 

பழனி=சாமி மைனவி பா&கிய�, �ற�ைத& கீேழ ைவ�+வி%,, ராமசாமிைய� 

பா��+ சிாி�தப�ேய ேக%டா�. 

 

“ஏC ெகாF1தா... ஒ3க அ!ணா=சி -ண� ெதாிD� நீ பா%,&- ேபசி&கி%ேட 

ேபாற பா�... அவிய இF�+ இF�+ ேக%கிற+ல இ�1ேத ஒ�ைன எட&- மட&கில 

சி&க ைவ&க+ ெதாியல...” 
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“நீ ெச�ேத �மா இ� பா&கிய�... ேடC ராமசாமி... எ1த ெச:&கி மக�ல... இ�ப�& 

ேக%ட+...? ேபாகிற ேபா&ைக� பா��தா� அ�மைனேய >�ேயா பட�+ல ந�&க= 

ெசா�Aவா3க ேபாA&-... நீ அவ6வ�&- எ�ன பதி� ெசா�ன...” 

 

“ஒ3கள& ேக%,= ெசா�ேற�6 ெசா�ேன�...” 

 

“எ�லாேம எ�ன& ேக%,�தா� ெசC<றிேயா... இவ�� ந�ம ெபா�பள� 

பி�ளிய�� இ�லா%டா ஒ�ன ந�லா& ேக%ேப�...” 

 

“�மா& கிட3க... ஒ3கள மீறி ேபாவா3களா... எ�பா மா�3களா... அவி=ச ெமா=ச& 

ெகா%ைட ேவPமா... தாளி=ச ஏழைல& கிழ3- ேவPமா...” 

 

“ெர!ைட<� ெகா!, வா3கேள�... மயினி...” 

 

பா&கிய� >%,&-� ேபாCவி%டா�. க%�I� உ%கா�1தி�1த அ�ணாசல� 

ேக%டா�. 

 

“நீ3க எ�ன அ!ணா=சி ெசா�Aறிய...” 

 

“ஒ�ைன ேதா�வாய�6 ஊ�ல ெசா�Aற+ சாியா இ�&-டா... இ+ல ெசா�ற+&- 

எ�ன இ�&-, ஒ3க�&ேக ெதாியேவ!டா�... அ��� ெதாியாத அ�ம� ந�ம 

அ�ம�... இ1த ச%டா�ப%� ேதா�ற+&- ��னாலேய இ�&கிற அ�ம� ந�ம 

அ�ம�... க!க!ட ெதCவ�... H�பி%ட -ரA&- Lவ� ேபா%ேடா ெகளளி 

?லேமா -ர� ெகா,&கற தாC. அ1த� தாய அவமான�ப,�தற+ மாதிாி >�ேயா 

பட��6�, ாி&கா�% டா�� ேபாடP��னா எ�னடா அ��த�... இைதவிட 

அ�ம� ேகாவில இF�+ ?டலா�...” 

 

“ெச�ப%ைடயா� -,�ப�+ பயAவ... >�ேயா பட� ேபாட� ேபாறா3களா�... 

டா�$காாிய& H%� வர� ேபாறா3களா�... நாம ம%,� �மா இ�&காலாமா�6  
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ந�ம -,�ப�+= சி�ன�பய மவ6வ...” 

 

“ெச�ப%ைடயா6வ��, நா� க��ப%ைடயா6� ஒ!ணாடா... அவ� >�ேயா 

டா�$ வ=சா... நா� ைவ&கP��6 க%டாயமா... ேபா%� ந�லதாகB� 

இ�&கP�... ந�ல+ல<� இ�&கP�... ெக%ட+ல வ1தா� ெக%ட+லதா� 

��<�...” 

 

“ந�ம -,�ப�+ சி�ன�பய மவ6வ...” 

 

“எ1த= ெச:&கி மவனாவ+ ேபசP��னா எ3ககி%ட வ1+ ேபச= ெசா�A... ஒ3க 

ஆைசைய அவ3க ?ல� ெசா�ல�படா+...” 

 

“அCேயா அ!ணா=சி... நா3க�� ஒ3கள மாதிாி பைழய கால�+ ஆ%களா=ேச, 

ெநன=சிHட பா��ேபாமா... சி�ன�பய மவ6வதா�...” 

 

இத�-� பா&கிய�, கி!ண�, தாலா, த%, ஆகியவ�றி� ெமா=ைச& 

ெகா%ைடைய<� ஏழைல& கிழ3-� +!,கைள<� ெகா!, வ1+, ஆ�&- 

ஒ�றாக& ெகா,�தப�ேய, அபி�ராய� ெசா�னா�. 

 

“எ1த� பய எ�ன ெசா�னா�6 தி%டவ%டமா= ெசா�A... ஒ3க அ!ணா=சி 

தி%ட� ப!ணி&-வா�...” 

 

“ேவற யா�... இ1த= சி�ன�பய மவ6&-� தைலவேர... ந�ம தி�மைலதா�...” 

 

ேமா%டா� ைப&ைக� +ைட�+& ெகா!��1த தி�மைல, ேவ$% +ணிைய� 

பா�&கிற சா&கி� த1ைதைய� பா��தா�... அவ� மைனவியிட� பதி� ெசா�னா�. 

 

“இ1தா பா&கிய�... அவ�கி%ேட ேகாவி� ேபேர%ட ெகா,�+, டா�ேஸா, 

சினிமாேவா எ+ ேவP��னாA� ேபா%,&க%,�... தைல இ�&கிற இட�+&- 

அவ6&- கF�+ வ1+%,... அதனால இனிேம எ� தல, கF�+ இ�&கிற 
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இட�+&-� ேபாC -னியP�... எ,�தா பி�ள... ேகாவி� கண&- வழ&- 

ேபேர%ட...” 

 

தி�மைல, ேமா%டா� ைப& ச&கர�தி�-� �க�ைத மைற�+& ெகா!ேட �ன3கி� 

ேபசினா�. 

 

“நா� ஒ!P� அ��� ேபசல. சி�னCயாகி%ட அ�� ஒ� அபி�ராய� 

இ�&-+�6தா� ெசா�ேன�... அ+ேவ எ� அபி�பிராய��6 ெசா�னனா... 

எCயா ஒ�ம ஆைச&கி எ�ன மா%ட ைவ&கிய�...” 

 

இத�-� ச1திராவி� த1ைத அ�ணாசல��, அ�மா ேப=சி<� அ3ேக வ1+, 

��ற�தி� நி�றா�க�. பிற-, ச1திரா, ேகாலவ�B உ%கா�1தி�1த பாயி�, 

அ�பா&கார� உ%கா�1+ இ�1தா�. அ�மா&காாி உ�ேள ேபானா�. மக� 

தி�மைல, இ�6� த�ைன மீறி� ேபாகவி�ைல எ�பைத மன&-� ரசி�+& 

ெகா!ட பழனி=சாமி, இ�ெனா�ைற& ேக%டா�. 

 

“ஆலமர�+� ப&க� ஒன&-� +ளசி3க�+&-� ஏேதா தகரா:�6 காDசா� 

ெசா�னா�... எ�ன விஷய�...” 

 

“ெசா�A�ப�யா ஒ!Pமி�ல... �மா விைளயா%,&- ேபசி&கி%, இ�1ேதா�.” 

 

ஒ� J�ைய உ�%�, Nைள� திணி�+, -=சியா�, அைட�+ வி%,, அைத 8I� 

எ�ப�& க%ட ேவ!,� எ�: ேகாலவ�B&- மீ!,� ெசா�I& ெகா,&க�ேபான 

ச1திரா, அ1த J�ைய& கீேழ ேபா%டா�... J��த%ைட காலா� உைத�+& கீேழ 

த�ளியப�ேய, வரா!டாவி�- எதிேர நி�றப� இதமாகேவா, மிதமாகேவா 

ேபசாம� இர!��-� இைட�ப%ட -ரI� ெசா�னா�. 

 

“அ!ணா... ெபாC ெசா�Aதா�... ெபாிய�பா... க��ப%ைடயா� -,�ப�+ 

அல3காாி, ந�ம ேகாலவ�B +ளசி3க� பயேலாட கதாநாயகியாC ந�&கP��6 

இள�பமாC ெசா�Aதா... +ளசி3க� எ�னடா�னா ேகாலவ�B தமி@&- தமி@ 
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கதாநாயகியாB�, இ1தி&- இ1தி&காாியாகB� இ�&கா�6 >��&-= ெசா�A 

தா�... இவ�கி%ட நா� எ�லா�ைத<� ெசா�னா�, தி�மைல அ!ண� 

+��ற+ மாதிாி +�ளி%, எவேளா... ஒ� ?ேதவி ேப=ச&ேக%,, இ�=ச �ளி 

மாதிாி நி&கா�...” 

 

பழனி=சாமியி� த�பி<�, ச1திராவி� த1ைத<மான அ�ணாசல�தி�-& 

க��ப%ைடயா� -,�ப ர�த� ெகாதி�த+. அ!ண� மகைன= சா�னா�. 

 

“நீய�லா� எ+&-ல இ1த உட�ப வ=&கி%, இ�&கP�...? ந�ம ெபா!ண 

ெச:&கி மவ� சினிமா&காாியா ெநன=சி ேபசியி�&கா�, நீ பா%,&- வ1+%ட 

பா�... நீ க��ப%ைடயா�6 ெசா�I&க+&- ெவ%க�படP�... ஒ�ைன எ� 

அ!ணா=சி மக�6 ெசா�ற+&- நா� ெவ%க�படP�...” 

 

அ3ேக இ�1தா�, இ�6� ஏதாவத ேபச ேவ!�ய+வ�� எ�:�, அைத� தவி�&க 

நிைன�தவ� ேபாலB�, அ�ணாசல�, >%,&- ெவளிேய வ1தா�. அ1த= சமய� 

பா��+, அ1த >%,&- அ�ேக ஓ�ய வ!��பாைத வழியாC ேபான 

அல3காாிைய� பா��+ வி%டா�. அவைள இதமாக வரவைழ�+, பலமாக தி%�� 

தீ��ப+ எ�: தீ�மானி�தா�. 

 

“ஏழா... அல3காாி... ெகாDச�... இ3க வா...” 

 

அல3காாி மாரா��= ேசைலைய இF�+ ?�, இ,�பி� இ�1+ �ழ3கா� வைர 

�டைவைய� த%� வி%டப� சாதாரணமாக வ1தா�. வாச� ப�&க%�� நி�ற 

அ�ணா=சல�, அவ� ெந�3க ெந�3க, தன+ ப�கைள ெந�&கி& க��தா�. 

ஆசாமி&- நா�ப+ வயதி�&-�. அவ� உட�பி�, ர�த�தி�- பதிலாக சாராயேம 

ஒடேவ!,�. நாி&-றவ� மாதிாி உ:தியான ேதா�ற�. -�தி%ட மீைச. ம+ைரயி� 

ஏேதா ஒ� ஆ$ப�திாியி� ேபா%,, எ�ப�ேயா சாராய� பழ&க�ைத அவாிடமி�1+ 

பிாி�+ ?�: மாசமாகிற+. ஆனா� ேந�றி� இ�1ேத ேலசான -� ஆைச. 

இ�ைற&ேகா அ+ேவ பலமாகிவி%ட+. அ1த ஆைசைய நிைறேவ�றினா� 

எ�ேலா�� நாேய ேபேய எ�: ேபவா�க� எ�ப+ ெதாி1+ ெவ:� ப�ைல& 

க��+& ெகா!��1தா�. இ�ேபாேதா அல3காாி கிைட�+ வி%டா�. 
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அ�ணாசல�தி� -ணாதிசய3கைள� ெதாி1+ ைவ�தி�1த அவ� மைனவி 

ேப=சிய�மா, ஆசாமிைய ேநா%ட� ேபா,வத�காக வி,வி,ெவ�: வாச� ப�&- 

வ1+, அவர+ தா��பாC=சிய ேவ%�ைய� பி��+ உ�ேள இF�தா�. ெவளிேய 

அவ� அல3காாிைய ஏடாேகாடமாக� ேபசிவிட&Hடா+ எ�பைதவிட, இ1த 

அல3காாிைய� தாேன விர%ட ேவ!,� எ�ற எ!ண�. இவ��, அல3காளி<� 

ஒேர தாC& கிராம�ைத= ேச�1தவ�க�. பைழய பைக ஒ�: கண&- ��&க�படாம� 

இ�1த+. 

 

அ�ணாசல� மைனவியி� வAவா� இF&க�படாம�, ேவ%� அவி@1+வி,� எ�ற 

அ=ச�தா� அ�ப�ேய நி�றா�... அைத� பா��த அல3காாி<�, -:Dசிாி�ேபா, 

வ1தா�. அ�ணாசல�, அவளிட� ெந�3கி வ1தா�... “எ�னழா... ெச:&கி பலவ%ற” 

எ�ற வசB ெமாழிகைள= ம1+ நி�ற அவர+ வாைய, அல3காாி பா��த 

பா�ைவ<�, சிாி�த சிாி���, அைட�+வி%டன... ஏேதா ஒ� கிற&க க�தி�, எ�ன 

ேபவ+ எ�: ெதாியாம� அவ� விழி�தேபா+, அவர+ அ�ைம மைனவி 

ேப=சிய�மா, ��ேனறினா�. ெவடெவட�த உட��&காாி... தைல�� நா�- 

ப&க�� ெமா&ைகயாக நி�பதா� அவைள ப�ைப எ�பா�க�. எ4வளB ப� 

எ!ெணC ேதC�+, எ4வளB ெபாிய சீ�பா� வாாினாA�, அவ� தைலயி� 

��ப&க, பி�ப&க தைல��ைய ஒ�:� ெசC+விட ��யா+. அச� கர� ��. 

 

‘ப�ைப’, அல3காாி �� வ1+ அர%�னா�. 

 

“ஆமா� ேக%க ஆளி�ல�6 ஒன&- எ!ணமா...” 

 

“எ�ன த3க=சி ெசா�Aேத...” 

 

“த3க=சி ெபா�லாத த3க=சி... எ3க�ப� எ�ன ஒ3க�மாைவ வ=%, 

இ�1தானா...” 

 

“எ3க�ப� ஒ3க�மாைவ வ=%, இ�1தாA�... நீ என&- த3க=சிதா�... ஆனா�  
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நா� அ�ப� நாகாீக& -ைறவா ேபச மா%ேட�.” 

 

“நாகாிக�... N நாேய... ஒன&கா நாகாிக�... ப%ட�பகAலேய அ,�தவ6&- 

�1தாணி விாி&கிற எ=சி&கல இர�பாளி... வ1த%�... மDச& கடDசா...” 

 

“இ1தா பா� த3க=சி... மாியாதி -,�+ மாியாதி வா3-.” 

 

“மாியாைதய வா3கB� ஒ� த-தி ேவ!டா�...? ஒன&- எ+&-ழா மாியாதி... 

எ+&-ழா எ� ம=சா� மக� ேகாலவ�ைவ சினிமா&காாி�6 ெசா�Aேர... 

சினிமாBல ந�&க ஆச இ�1தா� நீ ந�... ஊ�ல க!ட க!டவ3கHட எ�லா� 

ந�&கிற ஒன&-�தா� ந��� ந�லா வ�ேம... எ3க -லமா� க!P ேகால�ைத 

எ�ப�மா ெசா�லலா�... ஒ�ைன மாதிாி க!டவ� கி%டெய�லா� ப�A 

இளி&கிறவ�தா� சினிமாBல ந�&கP�... எ� ராசா�தி ேகாலவ�B ஏ� 

ந�&கP�...” 

 

“அ�ப விஷய�த ெபாிசா&-ேற...” 

 

“யா�ழா அ�ப�... இ�ெனா� தடவ ெசா�A...” 

 

“ஒன&- கா+ ேக&கா%டா நா� எ�ன ப!Pற+...” 

 

“என&- அ�ப�ேய கா+ ேக&கா%டாA�, ஊ�ல நீ ஆ,ற ஆ%ட�� ேபா,ற ேபா,� 

ந�லாேவ ேக&-+...” 

 

“எைத<� �சி�ப,�தாம ேபசாத த3க=சி... ஒன&-� ஒ� ெபா!P இ�&கா�...” 

 

“எ� ெபா!P&- சாபமாழா ேபா,ற ச!டாளி... கைடசில ஒ� ��திய& கா%�%ட 

பா�தியா...” 

 

“எ� ��திய அ�� எ�ன�த க!,%ட ெபாிசா...” 
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“ந�ம ஊ�ல க�யாண� ஆ-��ேன ஆ%ட� ேபா%, ஒ� க�ள�பி�ள கழி=ச. 

கF�+ல மDச& கயி: விF1த பிறகாவ+ �மா இ�&கலா�. இ�1தியா... 

க�யாண� ஆன ஆறாவ+ மாச�+ேலேய காDசா� அ!ணா=சிய காI 

ப!Pேன... ெவளி\ாிேல இ�1+ வ1த மிளவ�த� வியாபாாிய மட&கி� ேபா%, 

கா பறி=ேச... எ3ேகேயா இ�1+ வ1த ெடCலைர... ெமா%ைடய�=ேச... ஒய�ேமன 

ஓ%டா!�யா&-ன... ெச�ப%ைடயா� -,�ப மான� ெபா:&காம -திேயா 

-தி�6 -தி=ச எI டா&டைர<� மட&கி� ேபா%ேட... ந�ல ேவைளயா ஒ� 

ெபா!P டB�ல ேவல கிட=ச+� ஒ�கி%ட வராம த�பி=%டா... இ�லா%டா 

அவைள<� எவ�கி%டயாவ+...” 

 

அல3காாி -�றி� ேபானா�. இ�ப��ப%ட அ��த�தி�தா�, இ1த= ச1திராB� 

ேபசினா�. ஆனா�, இ1த ேப=சிய�மாைவ� ேபா� எவ�� இ�ப� I$ைட� 

ப��ததி�ைல. அ1த I$ைடவிட, அவ� I$% ெபாி+தா�... எ�றாA� அ3ேக 

அ�மணமாக இ��ப+ ேபா� உண�1தா�. இ1த� ேப=சிய�மா, ேகாலவ�ைவ, 

தா� கதாநாயகியா&க ேம�ெகா!ட �ய�சி&காக� ேபசவி�ைல எ�ப+� 

அவ�&-� ெதாி<�. இ�வ�� தி�மணமாகாம� க%டா�ப%�யி� -மாிகளாC= 

�தியேபா+, ேப=சிய�மா, மாமா மக� �ைற ேவ!�ய ஒ� வா�தியாைர& 

காதI�+, ெதா%ட+!,. ெக%ட+!,. அல3காாி&-�, வய& ேகாளாறா... அேத 

அ1த வா�தியாைர இ1த அல3காளி பய�ப,�தினாளா... அ�ல+ அ1த வா�தியா� 

பய�ப,�தினாரா எ�பைத= ெசா�ல ��யா+. எ�ப�ேயா ஒ�வைர ஒ�வ� 

பய�ப,�தி& ெகா!டதி�, ேப=சிய�மா காத� அ:ப%,, கைடசியி� காத:1த 

ஊசி ேபா� ஊசி� ேபான+, கைடசியி� ேப=சியி� கF�தி� அ�ணாசல� கயி: 

ேபா%டா�. இ1த� பைழய பைகைய& ேகாலவ�B நிக@=சி ?ல� ேப=சிய�மா 

�+�பி&கிறா� எ�ப+ அல3காாி&-� ெதாி<�... ஆனா� ெவளியி� ெசா�ல 

��யா+... அ+B� இ1த >%�� ைவ�+ ெசா�ல��யா+... ெகாைலேய விF�... 

அ��ற� ேவ!,மானா� +ளசி3க�ைத ைவ�+, ‘அ1த’ விவகார�ைத= ெசா�ல 

ைவ&கலா�... ஆனா� இ�ேபா... 

 

ஓ,ற நாைய& க!டா� விர%,ற நாC&-� ெதா&- எ�ப+ேபா�, அல3காாியி� 

ெமளன� ேப=சிய�மாைவ இ�6� அதிகமாக� ேபச ைவ�த+. 
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“பதி� ெசா�ேலமிழா... ப�தினி... க!டவ� பி�னால�லா� �+ற நாயி நீ...  

இ�ப� இ�&கயில எ3க ம=சா� மவைள சினிமா&காாி�6 ெசா�Aற+&- 

எ�தனாவ+ ச%ட�+லழா இடமி�&-...? ெசா�Aழா... ைகேகயி... ெசா�Aழ Hனி... 

ெசா�Aழா S��பனைக...” 

 

-�றி�ேபாC நி�ற அல3காாி தி[ெர�: த� தைலயிேல ப%,�ப%ெட�: 

அ��+& ெகா!டா�... வாயிA� வயி�றிA� மாறிமாறி அ��+, நிசமாேவ 

�ல�பினா�. 

 

“கடBேள... கடBேள... இ4வளB ேப=ைச<� ேக%கP��6 ஆ!டவ� 

விதி=%டாேன... இனிேம� நா� இ�1த+ல<� ேச�தி இ�ல... ெச�த+ல<� ேச�தி 

இ�ல. அCேயா... அ�ேமா... எ�னமா ேக&-றா�. அைட&கல��6 வ1தவைள 

இ��� ேபசி%டாேள... இ4வள�ைத<� ேக%,%, நா� உயிேராட இ�&கPமா...” 

 

அFைக= ச�த� ேக%,, ேகாலவ�B�, ச1திராB� ஓ� வ1தா�க�. அ�ப�<� ேப=சி, 

வசைவ விடவி�ைல. 

 

ேகாலவ�B, அல3காாிையேய பாிதாபமாக� பா��தா�... அவளிட� ேபச� ேபான 

ச1திராைவ ஒ� இ� இ��+ த�ளிவி%,, அFகிறவைள, அழ�ேபாகிறவ�ேபா� 

பா��தா�. நட1தைத� �ாி1+ ெகா!ட ச1திராவி�ேக பாவமாக இ�1த+. 

அ�மாைவ� தி%ட� ேபானா�. இத�-� வரா!டாவி� ேபசி& ெகா!��1த 

பழனி=சாமி<�, ம�றவ�க��, அவ� அFைக= ச�த� ேக%, >%,&- ெவளிேய 

தாவினா�க�. இர!ேட இர!, நிமிட�தி� நட1+ ��1த இ1த வசB அவ�க� 

கா+கைள ெமCயாகேவ எ%டவி�ைல. பழனி=சாமி பதறிய��+& ேக%டா�. 

 

“எ�ன அல3காாி... தி,தி���6 இ�� அFவேற...?” 

 

ேகாலவ�வா� ெபா:&க ��யவி�ைல. 

 

“எ�பா... அல3காாி அ�ைதைய ந�ம சி�தி அசி3க� அசி3கமா� ேபசி%டா... 

அ+B� அளB&- ேமல, அவ�Hட இவ� Hட�6 ேப�கள= ெசா�I= ெசா�I...” 



47 

 

 

“ஏழா ேகாலவ�B... ந�ல+&-& காலமி�ல... எ�கிற+ சாியா�தா� இ�&-+... 

நா� ம=சா� மகைள சினிமா&காாி�6 ேபசி%டாேள�6 வயி� ெதாி=சைல 

ேபனா�. நீ அவ�&காக வ&கால�+ வா3-ேற... ஏழா... ச1திரா... எF1தி�... பாவி 

ம6சா... இ�6மா ஒம&- இ1த ஊ%ல ேவைல...” 

 

ேப=சிய�மா கண&-� தீ�1த தி��தி<ட6�, அேதசமய�, ெசா1த&காாியான 

ேகாலவ�விட�, �திய கண&ைக� திற1த அதி��தி<ட6�, ச1திரா சகிதமாC� 

ேபாCவி%டா�. அ1த� ‘பாவி ம6ஷ�’ அ�ணாசல��, நரசி�ம அவதார�ேபா� 

வாசA&- உ�ேள<�, ெவளிேய<மாC இ�லாம�, வாச�ப�யி� நி�:, பிற- 

நிைல-ைல1+ நட1தா�. ேப=சிய�மாவி� ந%�, அவள+ பைகைய விட 

ேமாசமான+ எ�ப+ ெதாி1த+ேபால, அவ� -,�ப�ேதா, ேபானைத யா�� 

க!,&கவி�ைல. 

 

பழனி=சாமி, அல3காாியி� ப&கமாக வ1+ நி�:, ஆ:தலாகB�, SசகமாகB� 

ேபசினா�. 

 

“அவ� அறிவி�லாதவ�. அவ� ேப=ச ெபாிசா எ,�தா நாமதா� சிறிசா� 

ேபாயி,ேவா�... ஆனால அ!ணா=சி ெசா�ற அ��த�த �ாிD&க... நாம�லா� 

வா@1+ ��Dசவ3க... ந�ம பி�ளிய�&- ந�ம ெசா�தவிட ந�ம ேப�தா� 

ப&கபலமாக இ�&-�. ஒன&-� வயசாயி%,... அDல வைளயாத+ ஐ�ப+ல 

வைளயP�... ேகாலவ�ைவ நீ அ�� ேக%��&க�படா+. எ� ெபா!P�6 நா� 

Lசி மF�பி ேபசல... இ�ெனா��த�Hட வாழ� ேபாறவ�&- சினிமாBல 

ந�&கP��6... ஒ� எ!ண� வர�படா+... பா�... ஆனா� அ+&காக 

ேப=சிய�மா ஒ�ைன அ�ப� ேபச&Hடா+தா�... பா&கிய�, த3க=சி&- ேமா� 

ெகா,... ஏழா ேகாலவ�B... ஆலமர� ப&க� ேபாேன... தி�மைலய, அ3ேகேய 

ஒ�ைன ெவ%�� �ைத&க= ெசா�Iயி�&ேக�...” 

 

பா&கிய� ேமா� ெகா,&-� எ!ண� இ�றி� ேபசா+ இ�1தா�. அைத அல3காாி 

ேவ:விதமாக எ,�+& ெகா!டா�... ‘பழனி=சாமி -,�ப�தி� ச�மத�தி� 

ேபாி�தா�, ேப=சிய�மா ேபசியி�&கிறா�... அவ� ேபவ+... இவ3க ேபவ+  
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மாதிாி�தா�... இ�&க%,�, இ�&க%,�...’ 

 

ஆயிர1தா� ெசா�னாA�, அல3காாி, பழிவா3-� உண�ைவ விட, 

அவமான�ப%ட உண�Bட� -A3கி& -A3கி அFதப� ேபானா�. 

 

அல3காாி ேபாவைதேய பா��+& ெகா!��1த ேகால வ�வி�-� க!ணீ� 

ெகா�பளி�தத+. அவ� சி1திய க!ணீேர ஆவியாகி, இவ� க!களி� ேமகமாகி, 

ெப�?=& கா�றா� ெதாட�ப%,, நீராகி விFவ+ ேபாI�1த+. அவ�ப%ட 

அவமான�ைத நிைன�+ நிைன�+ ம�-கிறா�... பாவ�... அல3காாி... அவ� மன 

எ�ப�� +�&-ேதா... எ�ப�� தவி&-ேதா... ேப=சிய�மா சி�தி ெசா�னைத யா� 

கி%ட<� ெசா�I ஆ:த� ேதட ��யா+. 

 

ேகாலவ�B �:� ��:� பா��தா�. தி�மைல சா�பிட உ%கா�1தா�. அ�பா 

ெசா1த&கார�கேளா, ேபசி& ெகா!��&கிறா�. ‘ஒ� எ%, நட1+, அல3காாி 

அ�ைத&- ஆ:த� ெசா�னா� எ�ன... அதனா� அவ� மன தி��தி�ப,ேதா... 

இ�Iேயா... எ� மன தி��தி�ப,�... ப,ேதா... படIேயா... அல3காாி அ�ைத 

க!ைண� +ைட= அ+வழியா ெநDைச� +ைட&கP�...’ 

 

ேகாலவ�B ெம�ல எF1+ >%,&- ெவளிேய வ1+, ேவகமாC நட1தா�. 

அல3காாிைய= சீ&கிர� பா�&க ேவ!,� எ�பத�காக& -:&- வழியான ஒ� 

ஒ�ைறய��பாைத வழியாக நட1தா�. 

 

அல3காாியி� அFைகைய நி:�தினா�தா�, தன+ அFைக நி�-� ேபா� 

ேதா�றிய+. தி&க�: ஒ��தி �ல���ேபா+, நா�- தி&-க�ேம திைசயறியா+ 

�ல��வ+ேபா� ேதா�ற� கா%,கிற+. மா6ட�, நைரப%, ேபான+ ேபா� 

கா%,கிற+. 

 

ேகாலவ�B&-, இ1த மாதிாியான சி1தைன, அவ� ��தி� த-தி&- ஏ�ப, இேத 

தா&க�தி� ேவ:விதமாC உ%�-1த+. 

 

“இ�லாதவ� ெப!டா%�... எ�லா�&-� அ!ணிதா�... அFகிறவ� அல3காாி 

அ�ைத அ�ல... ��ஷ� பல� இ�லாத... ெசா�+ப�+ இ�லாத அ�த... 
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ெபா��ளேயாட அFைக... இவ3க அFைக நி&கா%டா� ஊ� சிாி&க ��யா+... 

உறB&- அ��த� கிைடயா+... பாவ� அ�ேத...” 

 

ேகாலவ�B, ஞானவ�வாC நட1தா�. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    4444    

 

ஆ!,&- ஒ� தடைவேயா அ�ல+ இ� தடைவேயா கா�: தவிர எ+B� உ%�காத 

கா%,� ப-தி&-= ெச�:, மனித சDசார3கைள மற1+, ஒ��த� தன+ கட1த கால 

நிக@=சிகைள ஒ�: விடாம� மன+&-& ெகா!,வ1+, அ1த அ6பவ�தி� 

அ��பைடயி� த�ைன�தாேன ம:பாிசீலைன ெசC+ ெகா�ள ேவ!,� எ�: 

ெபாியவ�க� ெசா�வா�க�. அ6பவ� �&கியம�ல... அ6பவ�தி� இ�1+ 

பாட3க� க�:& ெகா�வேத �&கிய� எ�பா�க�. 

 

இ1த மாதிாியான ெபா�ெமாழிகேளா அ�ல+ அ6பவ� பாிசீலைனேயா ெசCதாக 

ேவ!,� எ�பேதா அல3காாி&-� ெதாியா+... ஆனாA�, அ1த� ப��தி& 

கா%��-� இ�ேபா+ அைத�தா� ெசC+ ெகா!��1தா�... ஆகாய�ைத 

மைற&-� அட��தியான �ளிய1ேதா�பி�- கிழ&ேக உ�ள ப��தி& கா%�� அவ� 

�� ைகைய� ெதாைடயி� ஊ�றி, ேமாவாைய உ�ள3ைகயி� ேபா%,� தன+ 

வா@&ைக நிக@=சிகைள அைச ேபா%,& ெகா!��1தா◌ா�. விடைல� ெப!க� 

ேபா� ெவ��+ நி�ற ப��தி= ெச�க�... வா@B&- ��Bைர H:� நிைலயி� 

இ��ேபாாி� கண&ைக கா%,வ+ேபா�, ப��தி= ெச� இைலகளிA�, 

வாC&காேலார� இ�1த ஆமண&-= ெச�களிA� சித:!, கிட1த ப��தி 

இைலக�... சவைல& -ழ1ைதகைள� ேபால -:�ப�கைள& கழி�+& ெகா!��1த 

சர� ேக%, ெச4விளனி� ெத�ைனக�... அவ� உட�ைப வ��& ெகா,�த 

அக�தி&கீைர= ெச�க�... அவ�&- இதமான ெம�ைத விாி�� இ�&ைகைய& 

ெகா,�த ப��� பர��... 

 

அல3காாி அைன�ைத<� மற1+ தன&-�ேள த�ைன� ேத�& ெகா!��1தா�. 

அ�ப�� ேத��ேத�� தா� ேதட ேவ!�ய+ அவசியமா எ�ற ேக�வி<� Hடேவ 

பிற1த+. உட� பிற1+ ெகா�A� ேநாC மாதிாி, அவ� அ�மா, ஒ� பண&கார& 

கிழவ6&- வா@&ைக�ப%டா�. ��ப+ வய+ வி�தியாச�. மைனவிைய அ�த� 

?ல� ம%,ேம ஆ!ைமைய நி(பி&க நிைன�தவ� கிழ%, அ�பா. ஆ!ைம& 
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-ைறவாA�, வய+ �தி�=சியாA� இள� மைனவிைய= ச1ேதக�ப%டவ�... ெக%ட 

ேப� வா3-றேத வா3-ேறா�... ெக%,�ேபாேய வா3-ேவா� எ�: திட�ப%ட 

தாC&காாி, அவ�&-� அவள+ ஆைச நாயக�க�&-�, ெப�ற மகளான தாேன 

காவ� கா&க ேவ!�ய ெகா,ைம... 

 

இ�தைகய ச�ேபாவ ச�பவ3கைள& காP�ேபா+�, அ�மா த�மீ+ பா<� 

ேபா+�, ஏதாவ+ ஒ� இட�தி� ஒளி1+ J� -��த அ6பவ3க�... அ�ப�காரேன 

ஒ� நா� அவைள& ைக<� களBமாC� பி��+, ெத�B&- இF�+ வ1+, அவைள 

உைத உைத எ�: உைத�+, அவ� +!,� J�ைய ஊரா�&-& கா%�, அவ� 

மனைச� +!, ேபா%ட சி:ைம... J�ைய வி%டவ�&-, அ�மாவி� விைளயா%, 

நிக@=சிகளி� ேபா+�, அ�பாவி� ெகா,ைமயான ெசய�களி� ேபா+�, யாேரா 

த� தைலைய வ��& ெகா,�ப+ ேபா�ற க�பைன... எவேனா ஒ��த� த�ைன 

ம�யி� ேபா%,, உ=சிேமா1+, த%�& ெகா,�+, ஆதரB ெகா,�ப+ ேபா�ற 

அறியா� ப�வ�தி� �ாியாத சி1தைனக�... 

 

ேகாப� வ��ேபாேதா... வ��த� வ��ேபாேதா J� பி��ப+ ேபா�, ம+பான� 

அ�1+வ+ேபா�, இவ�&- அ�தைகய ச1த��ப3களி� பாAண�B& க�பைனேய 

ஒ� ‘ேபாைத’ ஆகிவி%ட+. அ�மா, க�ன�ைத& கி�ளிய வIயிA�, உறB� 

பிணியி� +�&-� ேபா+�, எவேனா ஒ��த� - ஒ� ராஜ��திர� அவ� க�ன�ைத 

வ��& ெகா,�ப+ ேபா�ற எ!ண�. இ�ப� ?= வி,வ+ எ�ப� இய�ேபா, 

அ�ப� எவேனா ஒ��த� அவ�&-= ெசCகிற க�பைன& காத� சிகி=ைச 

இய�பாகிவி%ட+. �ைக பி��பவ6&- இ�ன சிகெர% எ�: இ�&கலா�... 

இவ�&ேகா இ�னவ� எ�: இ�ைல. ஒ� ெகா,ைமயான அ6பவ�தி�- 

��னா� எ1த வாIபைன� பா��தி��பாேளா அவேன, அவள+ ேசவக�... 

அவேன அவள+ ராஜ��திர�... இ�ப��ப%ட விபாீத& க�பைனயா�, பலாிட� 

சி&கிய பிற-, எவைன<� சி&க ைவ&க ேவ!,� எ�ற எ!ண� ெகா!டவ�. 

இ�ேபா+Hட அவ�, த� உட�வாகி� ஏேதா ேகாளா: எ�: எ!ணி, 

க!டவைன எ�லா� ேபா%,& கதைவ= சா�+வதாக நிைன&கிறா�... அவ� 

பிர=சிைன உடைல� ப�றிய+ அ�ல... மனைத� ப�றிய+ எ�: �ாியாதவ�... 

காI� உ�ள �!P&-� ெதாைடயி� ெநறி&க%,வ+ ேபா�, காய3க� 

பாAண�B ெநறியாக�ப,�+ற+ எ�பைத யா� ெசா�வ+? 
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அல3காளி, அ3-மி3-மாC� பா��தா�. இ�ேபா+ அவ�&-� ேதைவ ஒ� ஆ!... 

அ+, அவ� கணவனாக இ�1தாA� கவைல இ�ைல. எF1+ நி�ற அல3காாி, 

ேம�ேக உ�ள �ளிய1ேதா�ைப ஊ��வி� பா��தா�. கிழ&ேக உ�ள க���� 

ேதா%ட�ைத ஏறி%,� பா��தா�. வட&ேக பன3கா,... ெத�ேக ப$ ேரா,, 

அவ�&-� ெதாி1த - அவைள� ெதா%ட காDசாைன& காேணா�... எI டா&டைர& 

காேணா�... மிள-வ�த� வியாபாாிைய& காேணா�... J� ஏெஜ!% பா� 

பா!�ைய& காேணா�... எவ� ம�<� எ%டவி�ைல... எவ� ைக<� தைலைய& 

ேகாதிவிட இ�ைல... 

 

அல3காாி&-� பாAண�B� பாசா3- ஏ&க�, பழிவா3-� எ!ணமாக 

மா�றெம,�த+. ஊ�&ெக�லா� நியாய� ேப� பழனி=சாமி, அவ� த�பி மைனவி 

ேப=சிய�மாைவ ஏவி வி%,வி%,, ஒ�:� ெதாியாதவ� ேபா� ந��தா�. அவ� 

ெபா!டா%� பா&கிய�, ெகாF1த� ெபா!டா%� தி%,ற+ சாி எ�ப+ேபா� 

ேமா� ெகா,&காம� அல%சிய�ப,�தினா�... தி�மைல� பயேலா, ஒ� வா��ைத 

த%�& ேக%கவி�ைல. க�� ப%ைடயா� பய�களி� ஒ��த�Hட, 

அ�ேபாைத&காவ+ அனாதரவாC நி�ற த�ேம� க�ைண கா%டவி�ைல. 

ெசா&கார� பய�களான ெச�ப%ைடயா�கேளா ேக%க� ேபாவதி�ைல... இேத 

ேக�விைய� ேப=சிய�மா, காDசா� ெபா!டா%�ைய ேக%��1தாேலா, 

த�6ைடய இ�ெனா� ம=சானி� மகளான தாய�மாைவ& ேக%��1தாேலா, 

இ1ேநர� ெகாைல ெகாைலயாC விF1தி�&-�... எ�ைன& ேக%டா� யா�� ேக%க 

மா%டா3க... நாேனதா� ேக%கP�... ஒ�ைத&- ஒ�ைதயாC... அ+B� ஒ� 

ெபா��ைள எ�ப�& ேக%க ��<�... பழனி=சாமி&- ேசா�யாக ��<மா... 

ேப=சிய�மாB&- நா� எதிாியாகிற த-தி... என&- இ�&-தா... ஒேர ஒ��த� 

கி%டதா� �ைறயிட ��<�... ஆ:த� ெசா�ல அவரா� ம%,ேம ��<�... 

மைலயாள ம1திரவாதி மகைள& க�பழி�+, அ��ற� காB வா3கி 

இச&கியா&கினாேர, டைல மாடசாமி... அவ� த�ைன<� க�பழி&க%,�... 

காவா&க%,�... ஆனா� க��ப%ைடயா� -,�ப�த பழிவா3க ேவ!,�... 

ஒ��திையயாவ+ எ�ைன� ேபா� ஆ&க ேவ!,�... அவ� ஆ&கி& 

கா%டேவ!,�... 

 

அல3காாி ச�மண� ேபா%, உ%கா�1தா�. �+ைக நிமி��தி ேநராக  
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உ%கா�1தா�...  க!கைள ?�யப�, வி�A� பா%டாளி பா�ய பாடைல,  

மன+&-� பா�னா�. 

 

“N&கி ைவ&-� கா�க�&-... டைல&- 

+�தி�LB ச�லடமா�, 

 

எ,�+ ைவ&-� கா�க�&-... டைல&- 

எ�&கல�L ச�லடமா�... 

 

ச�லட�� -�லா<மாC... டைலேய 

ச3கட�ைத ேபா&க வா��...” 

 

ஒ�பாாிேபா�, பா� ���த அல3காாி ச�த� ேபா%ேட வர� ேக%டா�. 

 

“டைலமாடா... டைலமாடா... தி&கி�லாத என&- நீதா� ெதCவமடா... 

க��ப%ைடயா� -,�ப�த நா� பழிவா3கி ஆகP�... உ�?ல� நாேனா, எ� 

?ல� நீேயா ஒ��திய காB வா3கி... இச&கியா&கP�... அ�ப� நீ ஆ&-னா�... 

ச1ைதயில வி�க+&காவ வள&-ற எ� கிடாைவ ஒன&- ெவ%,ேற�. ஒ� பாைன 

ெபா3க� பைட&ேக�... எ�� �!ணா&-... ஏராள� ைவ&ேக�... நீேய கதி... நீேய 

அைட&கல�...” 

 

அல3காாி டைல மாடைன� தியானி�தப�, ைககா�கைள ஆ%டாம�, 

அைச&காம� அ�ப�ேய இ�1தா�... ெவ%டாிவா�, -:&-�த�, -�லாC 

ஆகியவ�:ட� H�ய டைலமாட சாமிைய& -�பி%டப�ேய, க��ப%ைடயா� 

-,�ப�ைத� தி%�னா�. அ�ேபா+... 

 

அவ� ேதாைள யாேரா ெதா,வ+ ேபாI�1த+... காDசாேனா, எI டா&டேரா 

எ�: க! விழி�தா�... ேகாலவ�B...! அவ� ேதாைள� ெதா%டப� -னி1+ 

நி�றா�... பிற-, அ1த ேதாைளேய ப�:&ேகாலாக� பி��+ கீேழ உ%கா�1+ 

வி�மினா�. அல3காாிைய& க%�� பி��+ அFதா�. 
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“ஒ3கள ேப=சிய�மா சி�தி... அ�ப�� ேபன+ல... என&- ச�மதமி�ல... அ�ேத... 

எ�லா� எ�னால வ1த+�6 நிைன&-� ேபா+, மன ேக%க மா%ேட�-+... 

அ�ேத... ஒ3கள எ�லா�மா... நாய� ேபன+ மாதிாி ேபசி%டாBேள... அ�ேத... 

எ�ைன ம�னி=சி%ேட�6 ஒ� வா��ைத ெசா�A3க அ�ேத...” 

 

அல3காாி ேகாலவ�ைவ ஒ� கண� பா��+வி%,, ம:கண� ஆகாய�ைத ேநா&கி, 

ைகெய,�+& -�பி%டா�. 

 

“எ�ைன எ+&- அ�ைத -�பி,திய... எ3க சி�தி<� ச1திராB� ஒ3கள 

ேபசியி�&க� ேப=&-... நா�தா� அ�ேத... ஒ3க காAல விF1+ �ரளP�... 

ேலசா சிாி3க அ�ைத... நீ3க சிாி&கP�... சிாி=ேச ஆகP�... எ�ைன அ�பி� 

-�பிடாதி3க... அ�ேத... ஒ3கள இ�ேபா பா��தபிறBதா�... அ+B� அ1த= 

சிாி�ேபா, பா��த பிறBதா�... மன ேலசா-+ அ�த...” 

 

அல3காாி ேகாலவ�ைவ மா�ேபா, ேச��+ அைண�+& ெகா!டா�. அவ� 

வள�&-� பIகிடாைவ அைண�பாேள அ�ப�! பிற- அவ� மன�ைத� த%�& 

ெகா,�+� ேபசினா�. 

 

“ஒ�ைன இ�ேபா பா�&-�ேபா+ அ�ைத&- எ4வளB ச1ேதாஷமா இ�&-+ 

ெதாி<மா... நீ ஒ��தி இ1த சன�+ல ெசா�ன ஆ:த�... ஒ� ேகா� ேப� 

ெசா�ன+&-= சம�... நீ இ�பி�... ஆ:த� ெசா�Aற+&காகேவ இ1த அ�தய 

எ�லா�� தி%டP� ேபால ேதாP+...” 

 

“ேவ!டா� அ�த... நீ3க N&-� ேபா%,= சாவியேளா இ�ல... கிண�+ல விF1+ 

உயிர மா�பியேளா�6 பய1+ வ1ேத�.” 

 

“இ1த& கிண�+ல விழP��6தா� வ1ேத�... நீ ம%,� வராவி%டா� 

விF1தி��ேப�...” 

 

“அ�ப��லா� ெசCதிடாதிய... அ�த, பாவ�... +ளசி3க� ம=சா� சாதாரணமா 

ேபகன+&- எ3க!ணா=சி ந�லா தி%�%டா�. அவ� கி%ட<� எ�ைன� த�பா  
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நிைன&க�படா+�6 ெசா�I,3க... அ�ேத... அ�ேபா நா� ேபாேற� அ�ேத...” 

 

“ஏ� இ��� பய�ப,ேற... அ�த&கி%ட நி�கிற+&-� பயமா...” 

 

“ஆயிர1தா� இ�1தாA� இ�ேபாைத&- நீ3க எ3க -,�ப�+&- ச!ைட&காாி... 

ஒ3ககி%ட ேபச வ1த+ ெதாிDசா எ3க!ணா=சி எ�ைன ெவ%�� 

ேபா%,,வா�... அ+&காவ எ3க�பா அ!ணா=சிய அ�&க� ேபாவா� - அவ�, 

ெவ%,ற+&- அ!ணா=சி எ� உட��ல இட� ைவ&கிIேய�6...” 

 

“பரவாயி�Iேய... ந�ல ேபறிேய...” 

 

“சாி... நா� வாேற� அ�த...” 

 

ேகாலவ�B எF1தா�... அவைள வழிய6��வத�காக அல3காாி<�, எF1தா�... 

அ�ப� எF�ேபா+ +ளசி3க� வட&-� ப&கமாக உ�ள பன3கா%�� இ�1+ 

வ1+ ெகா!���ப+ ெதாி1த+. 

 

அல3காாி மன�தி� ஒ� பழி<ண�B... ஆனாA� மன ேக%கவி�ைல. ேப=சிய�மா 

தி%,�ேபா+, எதி��ப+ மாதிாி ேபசியவ�, ஒ� பாவ�� அறியாத அ�பாவி... 

இ�ேபா நா� கல3-றைத� பா�+%, கல3-றவ�... ‘இ1த ப=ச மழைலய� ேபாC... 

ஏ� Hடா+... ப,கள�+ல ஒ�பாாி Hடா+... அேதாட... இவைள... நா� ஒ�6 

கிட&க ஒ�6 ப!ணல... +ளசி3க� Hட ேச��+ வ=சி... ேப=சி தலய 

ெமா%ைடய�&க� ேபாேற�... பழனி=சாமிய... ப,�த ப,&ைகயா&க� ேபாேற�... 

எவ��... ச1த��ப� கிைட=சா� ஓ�� ேபாறவ�தா�6 நி(பி&க� ேபாேற�... 

இதனால... இ1த ேகால�ேதாட வா@&க பாதி&கா+... +ளசி3க� எ�ன ம%டமா... 

க��ப%ைடயா� வைகயறா�னா க��&கரசி�6 பய மவ�வ... மா� த%,றவேள... 

அ�ப� த%,ற ைகய�தா� த,&க� ேபாேற�... அேதாட... இ+ டைலமாட�... 

உ�தரB...” 

 

அல3காாி பழிைய= டைலமீ+ ேபா%,வி%,, ேகாலவ�ைவ, தன+ ஆ%ைட� 

பா��ப+ேபா� பா��தா�. பிற- “ஒ� விஷய�... ஒ� அD நிமிஷ� ேபசP� 
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உ%கா�” எ�றா�. ேகாலவ�B உ%கா�1தேபா+, அல3காாி, தைலைய= ெசாறிகிற 

சா&கி�, +ளசி3க�ைத அ�ேக வ��ப� ைசைக ெசCதா�... அவ6� அ1த& 

ைகயா%ட�ைத& க!டவ�ேபா� நைடைய ஓ%டமா&கி வ1தா�. 

 

ப=ைசநிற ெவ%,&கிளி ஒ�: த�தி� த�தி& -தி�+, அல3காாியி� பாத�தி�-� 

சி&கிய+. ேவI&கா�தா� L ஒ�ைற, ஒ� ஓணா� க��+& கீேழ ேபா%ட+... காக� 

ஒ�: த3கரளி= ெச�யி� ஏறிய அணிI� -Dைச& ெகா�திவி%,� ேபாCவி%ட+... 

ேவதைன தாளாத அ1த அணி� ?&கி� ர�த� ெசா%ட அ3-மி3-மாC� +��த+. 

 

அல3காாி ேகாலவ�ைவ ஒ%�னா�ேபா� உ%கா�1தி�1தா�. ஐ1தா: சி�ன= 

சி�ன& க�களாக� ெபா:&கி எ,�+, அவ�ைற வல+ �ற3ைகயி� ைவ�+, 

அ�ப�ேய ைகைய மா�றி& க�கைள உ�ள3ைக&-& ெகா!, வ1தா�. அவ� 

ஏேதா ெபாிய விஷய�ைத= ெசா�ல� ேபாவதாக நிைன�த ேகாலவ�B அவசர 

அவசரமாC& ேக%டா�. 

 

“எ�த, ஏேதா ெசா�லP��6 ெசா�னிேய...” 

 

“அத மற1+%ேட� பா�... ஏ�மா ேகால�... எ� ப��ப ப�தாவேதாட 

��=%ேட...? நீதா� ப�ளி&Hட�+லேய ப$%ல வ1தியா�.” 

 

“அ1த அநியாய�த ஏ� அ�த ேக%கிறிய... ப�தாவ+ வ-��ல எ�லா பாட�+ல<� 

நா�தா� ப$%... பிள$XBல ேசர� ேபாேன�... ேகாண= ச�திர�+ல ப�ளி&Hட� 

இ�&கதால அ�பாB� சாி�6%டா�... ஆனா� எ3க�மா வய� ெபா!P&- 

ப��� ேவ!டா�6%டா�. ேப=சிய�மா சி�தி<� ஒ�+� பா�%டா�...” 

 

“அவ�&- அவ� மக� ச1திரா ப�&காம� ேபானதால நீ<� ப�&க&Hடா+�6 

ந�ெல!ண� வ1தி�&-...” 

 

“எ�ன எழேவா... அ�ேபா எ�Hட ப�=சவ3க - இ�ேபா காேல]ல பி.ஏ., பிஎ$^. 

ப�&கிறாவ... அவ�வள� பா�&-� ேபா+�லா� என&- ெவ%க� பி,3கி� 

தி�6+... அ�மாவ தி%�� தீ��+டP� ேபால வ�+.” 
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“அ�மாேவா... அ�பாேவா... ஒ��தி த�ேனாட வா@&ைகைய தா�தா� 

அைம=&கிடP�...” 

 

“நா� வ�ேற� அ�த... >%ல ேத,னாA� ேத,வா3க...” 

 

“-ைற<� ேக%,%,� ேபா�மா... அ�த ெசா�ேற�6 த�பா நிைன&காத... நீ வய� 

வர��&- ேபாகாத ெபா!P... ஒன&- ஒ3க வயA �F+� எ3க இ�&-+�6 

ெதாியா+தா�... அ�ப�� ப%ட நீ விவசாயி&- வா@&க�ப%�யானா�... அவ� 

எ4வளBதா� பண&காரனாC இ�1தாA� வய� ேவைல&-� ேபாயாகP�... அேத 

��ஷ� கைட க!ணி வ=சி�&கவனா<� நா,நக� �த� பா��தவனா<� 

இ�1தா� ��ற�+ ெவயிAHட �+-ல படாம வாழலா�.” 

 

“எ3க�பாB&- இ+�லா� ெதாியாமலா இ�&-�...? நா� வாேற� அ�த...” 

 

“ெச�ேத இ��மா... எ+ல -ைற வ=சாA� ��தியில ம%,� -�ற� -ைற 

ைவ&க�படா+... ஒ3க�பா ஒ�ைன ந�ல இட�+ல ைவ&க ஆைச�ப,வா�தா�... 

ஆனா� ந�ல இட� எ�கிறத தீ�மானி&கிற+லதா� ேகாளா: வார+!,... 

ெமா�த�+ல... இ1த அ�த வி���ற+ ஒன&- ��ஷனா வாரவ� ேவ%� ச%ைடேய 

ேபாட�படா+...” 

 

“எ�ன�த நீ3க...” 

 

“ேப!% ச%ைட ேபா%டவனாC இ�&கP��6 ெசா�ல வ1ேத�... சிாி�ப� 

பா�... நீ சிாி&-�ேபா+ தாமைர�L விாிDச+ மாதிாி இ�&-+. சாி �ற�ப,... 

ஒன&-� ேநரமாயி%,... எ�ன கால�= ச�த�? யா� வார+...” 

 

“+ளசி3க� ம=சா� வாரா�... அவ� கி%ட எ3க!ணா த�பா நட1த+&- நா� 

ெரா�ப ெரா�ப வ��த�ப,றதாC ெசா�A3க அ�ேத...” 

 

“இேதா அவேன வ1+%டா�... நீ ெசா�A... எ�ன +ளசி3க� ேகால�த அ�ப�&  
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பா&ேக...” 

 

“இ1த� ெபா!P இ3க எ+&காக வ1தா�, இF�த ச!ைட ேபாதா+�னா...” 

 

“நா� வாேற� அ�த...” 

 

“ஒ� நிமிஷ�மா... ஏ!டா +ளசி3க�... ஒன&- ஏ� தராதர� ெதாிய மா%ேட&-...? 

பாவ� ேகாலவ�B... ஆலமர�+= ச!ைட&காவ ெரா�ப வ��த�ப,றா�... ஒ�ைன 

அவ3க அ!ணா=சி அ�ப�� தி%,ன+&- +�யாC +�&கா�... நீ எ�னடா�னா 

அவ� மன �ாியாம எாியற ெந���ல எ!ெணCய ஊ�+ற...” 

 

“ஆனா� அ1த ெந��ப வ=ச+ ேகாலவ�Bதாேன...” 

 

“சாி அ�ப�ேய வ=&க... இ�ேபா ப�தவ=ச3கேள ெந��� அைண&-�ேபா+... நீ 

எ!ெணய ஊ�+னா� எ��... பாவ� ேகால�... ஒ� மன உடD ேபான+&காவ 

ஆேள உடD%டா�...” 

 

“நீ இ%,&க%�� ேபனாA� ேபேவ... சி�தி... ேகாலவ�ேவ ெசா�னா�தா� நா� 

ந��ேவ�...” 

 

“சாி�பா, நீ எ�ைன ந�பா!டா�... ஒ� மாமா மகேள ெசா�Aவா�... ேகாலவ�B 

ஒ�ன�தா�... நா� ெசா�ன+ நிச��6 ஒ� வா��த ெசா�I%, அ��ேய ஓ,... 

ஒன&-� ேநரமா-+ பா�...” 

 

“ெரா�பB� பி- ப!ணாத... ேகால�... சி�தி ெசா�Aற+ நிசமா�6 ெசா�A. 

அடேட எ� இ�� ெவ%க�ப,ற... சாி எ�ைன ேந�&- ேநராC பா�... நாேன ஒ� 

�க�+ல இ�1+ ெதாிD&கிேற�...” 

 

ேகாலவ�B, க!கைள& கீேழ ேபா%, ேமேல நிமி��தினா�... +ளசி3க� 

அைரவ%டமாக� ேதா�றினா�... உடேன +ளசி3க�, “ெசா�A... ெசா�A...” 
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எ�றா�. அ�ப�<� அவ� தி��பவி�ைல... உடேன சI�ேபா,, “சாி... நீ 

ெசா�லB� ேவ!டா�... நா� ேக&கB� ேவ!டா�... நா� வாேற� சி�தி... 

இ�ேபா உர?%ைட வார ேநர�” எ�றா�. 

 

ேகாலவ�B அவ� ேபாCவிட&Hடாேத எ�ப+ ேபா�, தைலைய நிமி�தினா�. 

அவைன ேந�&- ேநராC பா��+வி%, �க�ைத இ� ைககளினாA� ?�, 

மைற�+& ெகா!டா�. பிற- விர�கைள அகலமா&கி அவ�றி� இைடெவளி&- 

இைடேய அவைன� பா��தா�. இைலதைழ மாதிாியான ச%ைட... ராPவ >ர�க� 

ேபா,வ+ மாதிாி... இர!, ைபக�... ேதா�ப%ைடயி� இ�1+ மா�B வைர&-� 

ப=ைச நிற� ப%ைட... த3க நிற�திலான பி�தா�க�... இ:&கமான ேப!%... 

சிெம!% கல� பளபள&-� ெப�%... க!ைண& Hச ைவ&-� க�கார�... 

 

அல3காாி உ�சாக�ப,�தினா�. 

 

“ஒ� ம=சா� கி%ேட ெசா�ேல�... ேகால�, இ�லா%� எ�ைன ெபாC ெசா�Iயா 

ெநன=ட� ேபாறா�...” 

 

ேகாலவ�B அ�ைதைய� பா��ப+ேபா�, அவள+ ம=சா� மகைன� பா��தா�. 

பிற- -ழ1ைதக� எF�+&H%� ஒ�பி�ப+ ேபா� ஒ�பி�தா�. 

 

“அ...�...ைத... நி...ச...�...” 

 

“அ�ைத நிச�தா�. ஆனா� அவ3க ேபவ+...” 

 

“நி...ச...�...” 

 

“இ�ப�தா� தமிேழ க�+&கிறியா...?” 

 

“ேபாடா... ேபாடா... ெபா&கி... அவள ெரா�ப�தா� ேகI ெசC<ேற...” 

 

“ஆனா� நா� நிசமாேவ ெசா�Aேத� சி�தி. தி�மைல எ�ன ெந�3-�ேபா+  
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அவைன ஒேர ேபாடாC ேபா%���ேப�... ஆனா� த�ெசயலாC இவ� �க�ைத� 

பா��ேத�... சாி... நாம ெச�தாA�... பரவாயி�ல... இவ� அ!ணா, 

சாவ�படா+�6 அ�ப�ேய நி�ேன�... இ�லா%டா ப1தா�யி��ேப�...” 

 

ேகாலவ�B அவைன ந�றி<ட� பா��தா�. ஆனாA� சவடாலாக இ�ேபா+ 

ைதாிய�ப%,� ேபசினா�. 

 

“ப1தா,ற+&- எ3க!ணா ைகயில எ�ன வைளயலா ேபா%��&கா�...?” 

 

“பா�தியா சி�தி... அவ�&- வார ேகாப�த...” 

 

“க��ப%�யா� -,�ப ர�தமா=ேச... �மாவா...” 

 

“நீ ெசா�ற+� சாிதா� சி�தி... தி�மைல அாிவாேளா,�, நா� க�ேலாட<� 

நி�-�ேபா+ இவ� அ!ணா தைலைய�தா� மற=சா�... எ�ைன� ப�தி& 

கவல�படல...” 

 

ேகாலவ�B ெம�: விF3கி� ேபசினா�... 

 

“அ!ணா தலய மற=சி... அாிவாைள<� மற=%டா... அ+ல ஒ3க ம=சா� 

மவ6&-� லாப1தான அ�த...” 

 

“சாியா= ெசா�ேன...” 

 

“ஆனா� ஒ�6டா... +ளசி3க�, ந�ம ேகாலவ�B ஆயிர�+ல... ஒ��திடா. 

அவளவ� வாயில ெக%ட வா��ைதகைள ம1+கி%,� திாி<�ேபா+ இவ� வாயில 

த�பி� தவறி&Hட ஒ� வா��த வரா+டா...” 

 

“பழகி� பா�தா�தா� ெதாி<�...” 
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“ேபாடா ேபா&கிாி... ேகாலவ�B ேகாலவ�Bதா�... ெகாDச ேநர�+&- ��னால 

இவ� >%லேய இவ� க!P ��னாேலேய இவேளாட சி�த�பா ெபா!டா%� 

ேப=சிய�மா எ�ைன அவ� கி%ேட ேபாேன... இவ�கி%ேட ேபாேன�6 க!டப� 

தி%�%டா...” 

 

“ஒன&- ?ள இ�&-தா சி�தி... ஒ� வா��த என&- ெசா�I அ6�ப 

ேவ!�ய+தான? அவ� ெகா!ைடய தைலயி� இ�1+ எ,�தி�&க மா%ேட�...” 

 

“நீ<�லா� இ�ப� �ரடனாC இ�1+ எ�ப��தா� -�ப ெகா%ட� ேபாறிேயா... 

ம6ஷ6&- ெபா:ைம ேவP!டா... எ�பBேம... ெசா�Aறத ஒ��த� 

பத%ட�படாம� �Fசா ேக%,%, அ��றமா�தா� பதி� ெசா�லP�. பாதி ேக%ட 

உடேன பதி� ெசா�Aற+ அைர கிண: தா!,ற+ மாதிாி... ேப=சிய�மா ேபன 

ஏ=ல நா� ஆ�+ல விழலாமா... -ள�+ல விழலாமா�6 அF+கி%ேட வ1+ 

இ3ேக உ%கா�1ேத�... எ� ராசா�தி என&- ஆ:த� ெசா�ற+&காவ இ3ேக ஒ� 

வ1தா�... எவ�டா இ�� வ�வா�... பாைல� பா&கதா... பா� காC=ச பாைனய� 

பா&கதா... எ� ராசா�தி... ஒன&காவ... நா6�, இவ6� எ4வளB அவமான�த 

ேவP��னாA� தா3கி�ேபா�...” 

 

அல3காாி ேகாலவ�ைவ& க%��பி��+ நா�ைக1+ தடைவ ��தமி%டா�. பிற- 

“ஏ!டா நா� அவைள ெகாDறத நீ பா�&ேக... அவைள நா� ��தமி%டா 

ஒன&ெக�னடா” எ�றா� -:�பாக... 

 

“நா� வாேற� அ�த... வாேற�.” 

 

“ம=சா�6 ெசா�A... இ�லா%டா +ளசி3க��6 ெசா�A...” 

 

“+ளசி3க� ம=சா�6 ெசா�Aவா�...” 

 

ேகாலவ�B எ+� ேபசாம� நி�ற இட�+லேய நி�றா�. அல3காாி ேகால�தி� 

தைலைய வ��வி%டப�ேய ெசா�னா�. 

“அ�ைத<� ஒ� Hடேவ வாேற�... ஒ� நிமிஷ� நி�A... இேதா வ1+%ேட�...” 
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அல3காாி எ3ேகேயா ஒ+3க� ேபாவ+ேபா� ேபானா�. ேகாலவ�B� +ளசி3க�� 

தனி�+ நி�றா�க�. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    5555    

 

அல3காாியி� >, நிசமாகேவ சி�ன >,தா�. அேதசமய� ெச%டான >,. 

கிழ&-� ப&க� ஊரா%சி ஒ�றிய கா!�ரா&ட� ஒ�வாி� இர!, மா�& க%�ட= 

வேர இவ� >%,&- அர! மாதிாி. ெத�-� ப&க�தி� பாதியளB சைமய�க%,�, 

மீதியி� மா%,� ெதாFவ��. ேம�-� ப&க� இவேள ஒ� கா�பB!% வைர 

ஆ�<ர�தி�-& க%�வி%டா�. எI வைள மாதிாி ெவளிேய ெதாி1தாA�, உ�ேள 

ேபாக� ேபாக உ:தியாக இ�&-� விசாலமான >,. அ1த >%,&-� எI 

வைளB&-� வ�வ+ மாதிாிதா� ஒ,சலான வாச� வழியாC வரேவ!,�. இதர 

>,கைள� ேபா� இ�லாம�, அ1த� ெத�& கதB� சா�த�ப%ேட இ�&-�. 

 

அல3காாி -ளி�பா%�ய தைல��ைய& ேகாதிவி%டப�ேய, +ளசி3க�ைத� 

பா��+& க!சிமி%�யப�ேய ேக%டா�. 

 

“ேகாலவ�வ எ�னடா ப!Pேன... அ�� தைலெதறி&க ஒ,றா�...” 

 

“சனிய6&- ர�ப�6 ெநன��... ேபச வாெய,&க+&- ��னாலேய ஒ�%டா�... 

நா� பா�பாயில<�, ெம%ரா$ல<� பா&காத ெபா!Pவளா... ெதா%டா... 

ெதா%டவ� ைக க:�பா இ�1தாA� சிவ&-�... அ�� சிவ�� ெபா!P3கள 

ஆயிர& கண&-ல பா�தா=...” 

 

“ஒ� தாயி கி%ட ேபற ேப=சாடா இ+... நா� ஒ� அ�பா Hட� பிற1த 

சி�த�பாேவாட ெபா!டா%�டா. ெப�த தாC&-= சமமானவடா...” 

 

+ளசி3க� அ1த ‘தா�சாவி�’ நா�காIயி� உ%கா�1+, பைன மர�+ Nைண� 

பி��தப�ேய, உ�ேள பைன நா�&க%�I� -ற%ைட வி%,& ெகா!��1த 

சி�த�பா சீைம=சாமிையேய பா��தா�. ேநாDசா� உட��... -=சி& கா�... -=சி& 
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ைக... அல3காாி= சி�தியி� ஒ� காலளB&- அவ� உட��. அவைரேய பா��த 

+ளசி3க� சி�திைய& H�ைமயாக� பா��தா�. அவ� மீ+ ேகாப�� வ1த+... 

Hடேவ பாிதாப�� வ1த+... H�ைம� பா�ைவைய வில&கி, ேலசாC சிாி�தா�... 

அவ�� அ1த= சிாி�ைப� �ாி1+ ெகா!டவ� ேபா�, அவ� க!கைள� தவி��+ 

�க�ைத ேவ: �றமாக� தி��பி& ெகா!டா�. தாC&காாி, எ1த மக6&-� 

எவைள<� பி��+& ெகா,&க மா%டா�... க!��பாேள தவிர, காத� பாைத 

வ-&கமா%டா�... அத�- அல3காாி சி�தி மாதிாி பல அ6பவ3க��, 

அல3ேகால3க�� ேதைவ... 

 

அல3காாி �F� நைன1த ைதாியசாIயானாA�, அ1த= சமய�தி� +ளசி3க�ைத 

ஏறி%,� பா�&கேவ அவ�&-& H=சமாக இ�1த+. �க�ைத அவ� ப&கமாC 

தி��பாமேல விள&கமளி�தா�. 

 

“ந�ம ேதா%ட�+� ப&கமா ச%ட� ேபற ரDசித� வ1+கி%, இ�&கா�. அத� 

பா��+%,�தா� ேகாலவ�B ஓ�யி��பா�. அவள வி%,� பி�=சா 

சாியாகிவி,�...” 

 

“அவைள வி%,� பி�&கா!டா�... விடாமA� பி�&கா!டா�... சாி நா� 

வர%,மா...” 

 

“வ1த+� வராத+மா �ற�ப,ேற... ேகாலவ�ைவ� ப�தி சி�தி&கி%ட ேக%க 

வ1திேயா�6 நிைன=ேச�...” 

 

“நீ ேவற... இ1த= சி�தி �க�த ஒ� நாைள&- பா&கா%டா� என&- எ�னேமா 

மாதிாி இ�&-�. இ�ைன&- சிெம!,&- தனி&கைட ேபா,ேற�... ஒ� தாிசன� 

இ�லாம ேபா%டா ந�லா இ�&-மா...” 

 

“நீயாவ+ இ1த சி�தி&கி%ட ெப�த பி�ைள மாதிாி நட&கிய�பா... அ+B� ெப�த 

மவேள ேபான பிறB...” 
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“நா� எ�பB� ஒ�கி%ட ந�லா�தா� இ��ேப� சி�தி. ப�பாயில<�  

ெச�ைனயில<� பல எ&$�ரா ெப!கைள� பா��தவ� நா�. நா� ஒ!6� 

‘அைத’ ெபாிசா எ,�+&கிற+ இ�ல... இ�� எ�ப�ேயா இ�1த பல ெப!P3க... 

இ�ேபா த3கள மா�தி&கி%, ேப�� �கFமா இ�&கா�வ. அதனால நா�� ந�மள 

மா�தி&கிடP�...” 

 

அல3காாி வாயைட�+ நி�றேபா+, கதB த%ட�ப%ட+. +ளசி3க� கதைவ� 

திற�பத�காக நட&க�ேபானா�. அவ� அவ� ைகைய� பி��+� த,�த ப�ேய 

உ�ேள �க� ேநா&கி க�தினா�... 

 

“ஒ�ம�தா� ேயா4... N3-?Dசி... ப!டார�... எ� பி�ள நி&கா�... இ�ல�னா 

ந�லா ேக%ேப�... எ1தி��... யாேரா வாச� கதவ த%,ற+ கா+ல விழல... 

+��&ெக%ட ம6ஷ�... எF1+�ேம...” 

 

அ1த� ‘த%,&ெக%ட’ ம6ஷ� எF1தி�&கவி�ைல. உடேன அல3காாி ஒ� 

ட�ளாி� இ�1த த!ணிைர எ,�+& ெகா!, உ�ேள ேபானா�... சீைம=சாமி 

�க�தி� விF1த நீ� ?&-&-� ேபாக, அலறிய��+ எF1தா�. அல3காாி, அவ� 

�+ைக� பி��+, ெவளி&கதவி� திைச ேநா&கி� த�ளினா�... அவ��, அவி@1த 

ேவ%�ைய& க%�& ெகா!��1தா�, அவ� ஆைணைய நிைற ேவ�ற ேநரமா-� 

எ�: நிைன�தவ� ேபா� ேவ%�ைய& ைகயா� N&கி� பி��+& ெகா!ேட 

ஓ�னா�... கதைவ� திற&-�ேபா+ ம%,� ேவ%�= �&க�ைத இட+ ைகயி� 

பி��+& ெகா!டா�. 

 

உ�ேள வ1த எI டா&ட�, மக� +ளசி3க�ைத எதி�பா�&க வி�ைல. தைல&-�, 

கF�+&-� வி�தியாச� காண��யாத ேதா�ற�... ேவ%�& கைரைய, இர!, 

கா�க�&-� ம�தியி� ெந�3ேகாடாC ைவ�+& ெகா�வதி� சம��த�. த�ைன� 

தாேன வாாி& ெகா��� தைல��... 

 

ெவளி&கதவி� இ�1+ 8ற� Nர� நட1+ தா�சாB&- வ1த எI டா&ட�, சா&-� 

ேபா&காC ேபசினா�. 

 

“ஒ�ன எ3ெக�லா� ேத,ற+டா... உர&கைடய ேவல&கார� பயAவ கி%ட  
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வி%,%, வ1தா... கைடதா� உ��ப,மா... நீதா� உ��ப,வியா.” 

 

“ஒ�ம ேசாI& கFதய� பா��+%, �மா கிட<�... கைடைய எ��� 

பா&கP��6 என&-� ெதாி<�... ெபாிசா கைட ெகா,�+%டவ� மாதிாி 

ேபறா�... ��தி ெக%ட ம6ஷ3க... மக� �+சா ஒ� கைட திற&காேன�6 ஒ� 

ெநன�� கிைடயா+. கைட� ப&க� ேபாேவா��6 ஒ� எ!ண� வ�ல... 

அ�பாவா� அ�பா... ெபாிய அ�பா...” 

 

+ளசி3க� ேவகமாக ெவளிேயறினா�... எதிேர வ1த ேகாழிைய& காலா� 

எ�தியப�ேய ேபானா�... அல3காாி&- மன� ேகாணிய+. �க� ேகாணிய+... 

அ1த= சமய� பா��+, வ1த கணவனிட� ேகாப�ைத& கா%�னா�. 

 

“��தி ெக%ட ம6ஷா... கதவ ஏ� தாழி மாதிாி திற1+ வ=%, வாறீ�... ந�லா 

L%,�...” 

 

சீைம=சாமி இ�6� ேவ%�ைய& க%டாமேல கதைவ� தாழி%,வி%,, மைனவி 

இ�1த ப&க� ஓ�வ1+, ஈர�ப%ட �க�ைத, இர!, ேதா�களிA� ைவ�+� 

ேதC�தப�ேய எI டா&ட� �க�+&- எதிராக நி�: ேவQ�ைய& க%ட� 

ேபானா�... டா&ட� க�தினா�... 

 

“ஒன&- ?ைள இ�&காடா... �%ட�பயேல... ஒ+&-��றமா ேபாயி ேவ%�ய 

க%ேட�ல... ��திெக%ட பயல...” 

 

“இ+ ��தி சாியா இ�1தா நா� ஏ� சீரழி<ேற�.” 

 

“எ�ன அல3காாி... ஒ� ேப= ஒ� மாதிாி இ�&-+...” 

 

“எ� ேப= எ�பBேம ஒ� மாதிாிதா�. யா� கதவ� த%,ற+... ேயா4 த%,& ெக%ட 

ம6ஷா... கதவ� திற1+%, L%,�... அ��ேய ேதா%ட�+&-� ேபாயி ஆ%,&- 

��A ெவ%�%, வா��...” 
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“கதவ� L%�%, எ�� ெவளில ேபாற+...” 

 

“எ� தைலெயF�+... எFதா&-ைற&- அFதா ��யா+... சாி வாரவ� கதவ� 

பா�+&-வா�... நீ� ேபாயி� ெதாைல<�...” 

 

சீைம=சாமி திற1+வி%ட கதB வழியாக உ�ேள எ%�� பா��தா� காDசா�... எI 

டா&டைர� பா��+� தி,&கிட வி�ைலயானாA�, ச3கட�ப%டா�. எ�லா�&-ேம 

‘ரகசியமாC’ ெதாி1த விஷய3கைள பகிர3கமா= ெசா�ல ��<மா எ�ன... காDசா� 

தா�சாB&- வ1+, ெபDசி� எI டா&ட� ப&க�தி� உ%கா�1தா�. இ�வ�� 

ஒ�வைர ஒ�வ� ெவளிேய�:வதி� ஈ,ப%டா�க�. 

 

“சிெம!% கைட ேபாட�ேபாேற�... அ�பாவ& காPேம�6 ஒ� மவ� +ளசி3க� 

ஊ� LராB� ஒ�ைன� ேத�&கி%, இ�&கா�. நீ இ3க வ1+ ஜ���6 

இ�&ேக...” 

 

“இ�ன&கி வயAல ந,ைவ�6 ெசா�ேன... ேவைலயா%கள ேம� பா&க+&காவ 

ேபாகா!டாமா... நீ ேபாகா%டா� தி�%,� பய பி�ளிய சாியா நடா+... நா�+ 

த!ணிலேய �3கி� ேபா-�...” 

 

“இ1த வய&- ேமல ந�மால ேவல பா&க ��யா+... பயAவ எ+&- இ�&கா�. 

கவனி=&- வா3க...” 

 

“ஒ�ைன கவனி=%,�தா� இ�&கா3க...” 

 

“த�ைன ெம=சி&கி%டா� தவி%,& ெகாF&க%ைட... ஈய�ைத� பா��+ இழி=தா� 

பி�தள...” 

 

அவ�க� ேபவைத ரசி�+& ேக%,& ெகா!��1த அல3காாி, அவ�களி� 

அ�ேபாைத&- எவைர� ேத�1ெத,�ப+ எ�பதி� பிர=சிைன இ�ைல... +ளசி3க� 

ெசா�ல ேவ!�யத= S%சகமாக= ெசா�Iவி%டா�... எவைர� பைக�தாA� 
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அவைன� பைக&க�படா+... இ1த ம6ஷைன அவ� க!P��னா� கைடசில 

கா%�னா�தா� சி�தி தி�1தி%டா�6 நிைன& கா%டாA�, தி�1தி வாரா�6 

நிைன�பா�... 

 

அல3காாி சாம��தியமாக� ேபசினா�... 

 

“ம=சா� ந�ம ைபய� சிெம!% கைட ேபா,றா��லா... நீ� ெப�த�ப�... க�Lர� 

ஏ�+�ேபா+ நி&கா!டாமா...” 

 

“நீ<� ெசா1த= சி�திதாேன... நீ<� வா...” 

 

“நா� வர�தயா�... ஆனா� ஒ�ம ெபா!டா%�... சாியான தாடைகயா=ேச... நா� 

அ3க வ1தா� ஆடமா%டா�? ஒம&-� அவள� த%�& ேக%க +�� கிைடயா+...” 

 

எI டா&ட� �ாி1+ ெகா!டா�. �ற�ப%டா�. இ�6� அ3ேக இ�1தா� 

ெப!டா%�ைய� ப�றி எ�னெவ�லாேமா ேபவா�. ‘கைடசில இ1த& காDசா� 

பயலவிட நா� கழிவாC ேபாயி%ேடேன...’ 

 

ெத�&கதைவ ேநா&கி நட1த எI டா&ட�, கால�= ச�த� ேக%,� தி��பினா�, 

காDசாைன ச1ேதாஷமாக& ேக%டா�. 

 

“நீ<� எ� மக� உர& கைட&- வார+ல ச1ேதாஷ�...” 

 

“நா� அ+&- வ�ல... ஒ�ைன அ6�பி%, கதைவ� L%,ற+&- வ1ேத�...” 

 

எI டா&டைர அ6�பிவி%, கதைவ<� தாழி%, வி%,, மீ!,� அல3காளியிட� 

வ1த காDசா� ப�ைல இளி�தா�... அல3காாி, அவைர, ஏற இற3க� பா��தா�... 

“ஏC காDசா�! அ1த ஆலமர�த� விஷய�+ல எ�ைன எ�னமா� ேபேன... 

மற1+%ேட�னா ெநன=ேச... தாC பி�ைளயா இ�&க ஒ3களா நானா ெக,&ேக�? 

இ�... இ�...” 
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வா@&ைகயி� ேமA� ��ேன:வத�- ஏ�கனேவ ��ேனறிய அ6பவ�தி� 

ஒ4ெவா�வ�&-� தன&- எ�: ஒ� வழியைம�+& ெகா�வா�கேள, அ+ேபா�, 

அல3காாிேயா தன&ெக�: இ�ேவ: தனி�பா�ைவகைள வ-�தி�1தா�... 

தைலைய ேலசாC= சாC�+ உத,கைள ��தமிட� ேபாவ+ேபா� -வி�+, தைல 

��ைய� ேதா� வழியாக மா�பிேல ேபா%,& ெகா!, க!கைள அகலமா&கி, 

இ�ேபா+தா� �+சாC� பா��ப+ ேபாலB� பா��பா�... அ�ப�� பா��தா� அ+ 

ப,&ைகயைற� பா�ைவ எ�: ெபா��... இ�ைலயானா�, கF�ைத ��னா� 

நீ%� க!கைள இ,&கி, இ,�� ேம� ைகேபா%, பா��பா�. இ+ இள&கார� 

பா�ைவ... 

 

அல3காாி இ�ேபா+ இர!டாவ+ ரக� பா�ைவயி� நி�றப�, காDசா6&- 

ஆைணயி%டா�. 

 

“ெமாத�ல... ெத�&கதவ ந�லா திற1+ வ=%, வா��...” 

 

“ஏ� பி�ள... �+� ேப=...” 

 

“நா� �I ேபால ந�பற ம6ஷ�... எIேபால ஆ-�ேபா+... நா6� மாறி�தா� 

ஆகP�... சாி... சாி... கதவ� திறB�... ஒ�ம எ� ��ஷேனாட ெபாிய�பா 

மவ�6தா� இ�ேபா ேபேற�... ‘அ+’�6 நிைன=� ேபசல. நீ� கதைவ� 

திற&கியரா நா� திற&க%,மா... ைகைய வி,�...” 

 

“ஒன&காவ ஆைசேயாட தி�ெந�ேவI அ�வா வா3கி%, வ1தி�&ேக�. ெம%ரா$ 

ேபாயி�&கிற இச&கி� பயகி%ட காDசி�ர� ப%,� �டவ வா3கி%, வர= 

ெசா�Iயி�&ேக�...” 

 

“எ�ைன எ�ன தாசி�6 நிைன=சிரா... அ�ப� ெநன=சா இ�பேவ இட�ைத& காI 

ப!P�... எ3க அ&கா அதா� ஒ�ம ெப!டா%� எ�ேபா ஒ� கால�தி� 

‘காDசா6&- எ�ைன& க%� வ=சி%டா3க�6 ப%� ெதா%� பதினா:&-� 

ேக%-� ப�யா த�&க�=சா�6 ேக�வி�ப%டேனா, அ1த பாிதாப�+லதா� ஒ�ம  
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ேமல ஆச வ=ச+... கா பண�த நிைன=சி�ல...” 

 

“நா� அ�ப�= ெசா�னனா... அ1த= ெச:&கி என&- ெகா,�த S%,&- நீதா� 

ம�1+�6 என&-� ெதாியாதா...” 

 

“எ3க&கா ெசா�ன+ சாிதா�6 நிைன&ேக�... நீ�தா� ஒ�ம ��திய& 

கா%�%�யேர... ேபசாம ேபாB�... எ3க தாயா பி�ைளயா பழ-தியேரா... அ3க 

ேபாB�... ஒ�ம ஒ%,� ேவ!டா�... உறB� ேவ!டா�... சாி... சாி... கதவ� 

திற&கP�... ைகய வி,�... வ!ணா� ெசCத+ த!ணிேயாடயா�... இ1த 

அல3காாி அ��� அ�ப��தா�...” 

 

“சாி... இ�ேபா உ�ேள வா... அ��ற� விவரமாC ேபசலா�...” 

 

“ெமாத�ல எ�லா�ைத<� விவரமா ேபசியாகP�...” 

 

“விவரமா�தா� ெசா�I� ெதாைலேய�...” 

 

“ப=ச� பி�ள �ாியா+... அ1த ஆலமர�த�யில எ�ன ெசா�னி�...? அத<� அ1த 

தி�மைல� பய� ��னால... ெச�ப%ைடயா� -,�ப��, க��ப%ைடயா� 

-,�ப�� தாயா� பி�ளியா பழ-ற -,�ப3க... ெர!, -,�ப�ைத<� உ!, 

இ�ல�6 ஆ&கிடாத�6... இ1த வாCதாேன ெசா�I=... இ�ேபா ஏ�... அ+ 

இ�� இளி&-+...” 

 

“பயி�தியார� பய மகளா இ�&கிேய... நா� எ+&-= ெசா�ேன�6 ேயாசி�+� 

பா�தியா... ஒன&-�, என&-� இ$&-, ெதா$&- இ�&-��6 ஊாில ஒ� 

ச1ேதக�... அ���லா� கிைடயா+ எ�கிறத ெசா�லாம= ெசா�Aற+ மாதிாிதா� 

நா� அ��= ேபேன�... ேவற அ��த�தில இ�ல...” 

 

“ஒம&ெக�ன... ெகாDற+&- ஒ� இட�... -ைல&கிற+&- ஒ� இட�... கைடசியில 

என&-�தா� யா�மி�ல...” 
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“ஒ�ேமல ஒ� Nசிபட ெபா:�ேபனா...” 

 

“நிச1தா�... Nசிபட ச�மதி&க மா%�ய�... ஏ�னா... அ1த= சா&-ல Nசிய� 

த%,ற+ மாதிாி எ�ன� த%டலா� பா��... கைடசில ஒ�மால நா�தா� 

அவமான�ப%ேட�...” 

 

“விஷய� ெசா�A... க!P... எ� ராசா�தி இ�ல...” 

 

“ேப=&- ஒ!P� -ைற=ச� இ�ல... ஒம&ெக�ன, அ1த ஆலமர�த�ல அ��� 

ேபசி�பி%[�. எ�ைன நீேர அ�பி�� ேபசி%டாதாேல யா� ேவP��னாA� 

எ�ப� ேவP��னாA� ஏசலா��6 ஆயி� ேபா=... நா� பழனி=சாமி 

அ!ணா=சி... சீ... எவ� அ!ணா=சி... பழனி=சாமி >%, வழியா சிவேன�6 

ேபாC&கி%, இ�&ேக�... ேப=சிய�மா ��ஷ�, >%,&-�ள H�பி%, வ= 

ஏேதா ேக%க� ேபானா�... அ+&-�ள அவ� ெப!டா%� ேப=சி எ�ைன 

அவ�Hட ேபானவ�, இவ�Hட ேபானவ�, அவேள... இவேள�6 க!டப� 

தி%�%டா...” 

 

“ெச:&கிய ெகா!ட= சிைர&கP�... இவ� ம%,� க�யாண� ஆBற+&- 

��னால ேயா&கியமா? நீ அவ� நா&ைக� பி,3-ற+ மாதிாி ேக%��&கP�...” 

 

“நா� அ��& ேக%��1தா� அ3ேகேய எ�ைன ஒேர ெநா:&காC 

ெநா:&கியி��பா3க... நீ�� அ3க வ1+ நா�தா� ெர!, -,�ப�ைத<� +!, 

ேபா,றதா= ெசா�Iயி��பிய�... ஒ�மால நா� ப%ட அவமான� ேபா+�Cயா...” 

 

“எ� ர�த� எ��& ெகாதி&-+ ெதாி<மா... பழனி=சாமி ம=சா� த%�& 

ேக%கIயா...” 

 

“சாியான ஆ�. கி�ளி ம6ஷ�... ேப=சிய�மாைவ<� கி�ளி வி%,, எ�ைன<� 

தாலா%,ற மாதிாி� ேபறா�... கைடசில ஒ�ம� பா��+ அைற&-�ளதா� 
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ஆைசேயாட ெவ%க�ப%ேட�னா... இ�ேபா அ�பல�+ல<� ெவ%க�பட 

ேவ!�யதா� ேபா=... எ�ன ேப=ைச ேபசி%டா...” 

 

“இ�&க%,�... இ�&க%,�... அவள ஒ� காAல விழ ைவ&ேக�...” 

 

“அ1த& -,�பேம எ� காAல விழ�தா� ேபாB+... ஆனா� ஒ�மால இ�ல... ந�ம 

-லெதCவ� டலமாட சாமியால...” 

 

“எ�ன பி�ள உள:ற...” 

 

“அ+ கிட&க%,�... ந�ம டைல&- எ�ேபா ெகாைட ெகா,&ேகா�...” 

 

“ெதாியாத+ மாதிாி ேக%கிறீேய... ஆ�& கைடசி ெவ�ளியில...” 

 

“அத ெமாத� ெவ�ளியில ெகா,�தா எ�ன...” 

 

“அ+ ��யாேத... க��ப%ைடயா� -லெதCவ� காளிய�ம6&- �த� ெவ�ளியில 

வழ&கமாக ெகா,&கா3க...” 

 

“அவ3க வழ&க� கிட&க%,�... அ1த வழ&க�த ஒட=சி... ந�ம மாட6&- ஏ� �த� 

ெவ�ளியில ெகா,&க�படா+... ஏ+� ச%டமா... த�மமா...” 

 

“ெகா,&க&Hடா+�6 இ�ல... பர�பர பர�பைரயாC வ�கிற வழ&க�...” 

 

“அ�ேபா... -,மி வ=சா3க... இ�ேபா இ�&கா... அ�ேபா நா%டா!ைம�6 தனி 

அ1த$+ தனி�ப3- இ�1++... இ�ேபா இ�&கா... பர�பைர பர�பைரயாC ஒ� 

அ�ைம� பழ&க�த மா�த� படா+�6 ச%டமா...” 

 

“தாயா பி�ைளயா பழகி%ேடா�...” 
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“நாமதா� தாயா பழ-ேறா�... அவ3க ஒ!P� பி�ைளயா பழகல... அ�ப� 

நிைன=சா எ�ைன இ�� ேபசியி��பாளா...” 

 

“ஒ� ேகாப�� நியாய�� �ாிய+... அேதாட காளிய�மா� தாC. டைல அவேளாட 

பி�ைள... அ�மாB&- விேசஷ� �த�ல... நட&க+தாேன �ைற...” 

 

“பி�ைள தைலெய,�தா� தாC ஒ+3கி&கP�... இ+வைர&-� 

ைபய�தியார3களாC இ�1த ெச�ப%ைடயா� H%ட� ஒ+3கP�...” 

 

“சாி அவ3ககி%ேட ேபசி� பா��ேபா�... இ�ேபா உ�ேள வா...” 

 

அல3காாி, இ�ேபா+ �தலாவ+ பா�ைவைய >சினா�. தைல ��ைய பி�னா� 

ேதா�வழியாC ேபா%,, க!கைள அகல�ப,�தி, வாைய& -வி�+, காDசா� 

ேதாளிேல ெச�லமாக ைகேபா%,, அவ� காைத� பி��+� தி�கியப�ேய 

உபேதசி�தா�, 

 

“இ1த ஊ�ல அவ3க -,�ப1ேத உச�தி�6 அ1த க�� ப%ைடயா� பயAவ�&- 

ஒ� ெநன��... வர�ேபாற பDசாய�+ ேத�த�ல Hட பழனி=சாமி தா� 

தைலவ��6 இ�பேவ ேபறா3க... நா� ந�ம +ளசி3க�ைத<� ேயாசி=� 

பா�3க�6 ெசா�ற+&-&Hட வ&கி�லாம இ�&ேகா�... ஊ�ல -ள�+ மீ� 

ப3காக%,�, வழ&- வ�� விவகாரமாக%,�, க��ப%ைடயா� -,�ப�தா� 

��னால நி&-+... அ+B� ெநDச நிமி��தி நிக��ல�6 ெநன��ல... 

இ+&-�லா� காரண� அவ3க -லெதCவ�+&- �த�ல அ�ம� ெகாைட 

ெகா,&கிறதாலதா� நாேம ந�ம ெதCவ�ைத பி�னால நிைன&கதாலதா� இ��& 

கிட&ேகா�... இ1த வழ&க�ைத மா�+னா�தா� அவ3க திமி: அட3-�... 

‘காDசா� பயல நீ வ=&கி%, இ�&க+ என&-� ெதாியாதா�’�6 ேப=சி எ�ன� 

பா��+ ஒ� ேப=� ேபசி%டா�... நீ� பயலா�... அ+B� காDசா� பயலா�... 

�பிரமணிய�6 ெநச� ேபர= ெசா�Aற+? பயலா�... காDசா� பயலா�...” 

 

“நீ ெசா�ற+ல<� ஒ� நியாய� இ�&-+... அ1த� பயAவ�� ந�மள  
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ெத�மா��6தா� ெநன&கா3க... இ�லா%டா இ1த& -,�ப�+&ேக ெபாிய 

ம6ஷனான எ�ைன அ�ப� ேபசியி�&கமா%டா�... சாி... இ�ேபா எ�ன 

ெசCய6��6 ெசா�Aேத...” 

 

“வி�ய வி�ய ராமாயண� ேக%,%, சீைத&- ராம� சி�த�பா�6 எ� ��ஷ� 

ேகைணய� ேக�வி ேக%ட+ மாதிாி இ�&-... இ1த ஆ� மாத �த� ெவ�ளில ந�ம 

மாட6&- ெகாைட ெகா,&கP�... எ�ன ெசா�Aதீ�...” 

 

“பர�பர பழ&க�ைத மா�த�படா+�6 க��ப%ைடயா� பயAவ தகரா:&- 

வ1தா�...” 

 

“இேதா எ� ைகயில ப�+ வைளய� கிட&-+... ந�ம -,�ப�+ ெபா�பிளய கி%ட 

ேபானா� 8: வைளய� ேச��... ெச�ப%ைடயா� ஒ4ெவா��த6� இைத� 

ேபா%,&க3க... ேவ%�ைய� N&கி �1தாைனயா� ேபா%,&க3க...” 

 

“சாி�பா... அவ3க அ�ம6&- �த� ெவ�ளில ெகாைட ெகா,�தாA� ந�ம 

மாட6&-� �த� ெவ�ளிய ெகாைட... நீ உ�ேள வா...” 

 

“சவடா� ேப=சில இ�&க�படா+... இ+ நீ� ம%,� ெசC<ற காாியமி�ல... ஆ� 

பிற&க இ�6� பதிைன1+ நா�தா� இ�&-+... இ�பேவ ேபாC ந�ம -,�ப�+ 

ஆ%கள ��=%, வா��... அ�ப� ��=சி%�ய�... எI டா&டர, கி%டேவ 

ேச&கமா%ேட�... இ�லா%டா ேவற மாதிாி... சாி �ற�ப,�... இ1த& கிண�+� 

த!ணி இ3கதா� இ�&-�...” 

 

அல3காாி காDசானி� ைகைய� பி��+ இF�+, கதவ�ேக ெகா!, வ1+, 

கதைவ� திற1தா�. ெத�B&- வ1த காDசா� ஏமா�ற�ைத ஆேவசமாக மா�றி& 

ெகா!, நைட ேபா%டா�. 

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

  



73 

 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    6666    

 

‘-ள�த�’ வய�, வசதி<�ள -,�ப�தி� ?�த -ழ1ைத மாதிாி; -ள�தி� ெபாிய 

வாC&காI� உ�!ேடா,� நீைர& கிைள வாC&கா� ?ல� உ�வா3கி ெசழி�+& 

ெகாழி�த நில�. அ1த -ள�தி� �&கிய கா�வாயி� த!ணி� �தI� இ1த வயI� 

பாC1தாக ேவ!�ய இட�தி� உ�ள இட�. த3க விைதகைள விைத�த+ேபா� 

ெந�பயி�க� கதி� S�கேளா, ெபா�மயமாC மி�னி, த�ளா�� த�ளா� ஆ�ன. 

அ1த க��பிணி� ெப!க�&-� ெத�ைன மர3க� காவ� கா�தன. ஆமண&-= 

ெச�க� சாமர� >சின. 

 

வய� ஓரமாC உ�ள கிண�றி� ப�� ெச%�� இ�1+ த!ணி� பாள� பாளமாC� 

பாC1த+, ஒளி ெவ�ள� ேபா�ற �F>= -%� அ�வி ஒ�: ெகா%�& ெகா%�& 

கமைல& கிட3ைக& கடலா&கி& ெகா!��1த+. ேசைல, பாவாைடகைள� +ைவ�+ 

���+= சர� ேம%�� உல��திவி%,, �கெம3-� மDச��, உடெல3-� 

ேசா��மாC நி�ற ேகாலவ�B, பி�னைல அவி@�+� பி��றமாC& ைகைய& 

ெகா!, ேபாC� தைல��ைய த%�வி%,, தகர&-ழாC வழியாக� பாC1த 

த!ணி�&-� தைலைய& ெகா,�தா�. அ�ப�ேய ம�லா1+ கிண�+= வாி� 

சாC1தப� கா�கைள நீ%�, ைககைள� பர�பி ேமேல இ�1+ ெகா%�ய நீைர= 

சிP3கி= சிP3கி அைத& க��ப+ ேபா� க��+, வாC&-� வ1த நீைர= ெச�லD 

ெச�லமாC& ெகா�பளி�+, கடலைல ேபா�, ேவக ேவகமாC� பாC1த நீ�, த� 

ேமனியி� ப%,, L�LவாC= சித:வைத ரசி�தப�ேய -ளி�+& 

ெகா!��1தேபா+... 

 

ேகாலவ�B, ஆ� அரவ� ேக%,, தி,&கி%,� தி��பினா�. அ1த அ=ச�ைத& 

கா%,வ+ேபா� ஊசியாC ஒ�றான உத,க�, சிவ��= சி�பியாC மல�1தன. 

அல3காாி, ேதாளி� �டைவகைள �+-� ப&க��, மா��� ப&க�� 

ெதா3க�ேபா%, வல+ ைகயி� கல� கலராக ஜா&ெக%,&கைள<�, ெவ�ைள� 

பாவாைடகைள<�, ஈரD ெசா%ட= ெசா%ட இ,�ேபா, ேச��+ அைண�தப�, 

ேகாலவ�வி� ேம� ஒ� ஈர� பா�ைவைய >சியப� ேக%டா�. 
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“ஒ�ன மாதிாி ெபாிய இட�+� ெபா!Pவ இ��� ப%ட� பகAல ப�ளி&கா 

-ளி=சா ந�லதா�மா...” 

 

“ேபா3க�த... ெபா�லாத ெபாிய இட�... ெபாிய இட��6 ந�மள நாேம சி�ன 

இட�+ல L%�&க+ த��...” 

 

“அ�ேபா அ�ைதய மாதிாி -ள�+ல வ1+ -ளி&க+...” 

 

“-�றால�+ ெபாிய அ�வில -ளி=சா=... ஐ1த�வில ஆ�யா=. ந�ம -ள�+ல 

நீ=ச� அ�=சா=. ஆனா� எ3க ப�� ெச%, த!ணில தைலைய& ெகா,&கிற க� 

ேவற எ+ல<� வ�ல அ�ேத... நீ3க�� ஒ� தடவ இ+ல -ளி=� பா��தா 

ெதாி<�...” 

 

“எ�லா வயAல<� -ள�+� த!ணி பா<+... அதனால ப�� ெச%,&- ேவலயி�ல. 

ஒ3க கிண�+ல அ+B� -ள�த�& கிண�+ல இ�� ப��ெச%ட ேபா%, த!ணிய 

ெகா%ட வ=சா� பா�&கவ3க எ�ன ெநன�பா3க...” 

 

“அ+ அவ3க க!ேணாட ேகாளா:...” 

 

“ஒ3க அ!ணா=சி தி�மைல பா��தா��னா�...” 

 

“எ3க!ணா=சி ேகாப� வ=சி�&கிற மனல -ண�ைத<� வ=சி�&கவ�... 

அவ�தா� அ�பாB&-� ெதாியாம ப�� ெச% சாவிைய& ெகா,�தா�...” 

 

“ஒ�பா, ல&கிதா�...” 

 

ேகாலவ�B -ளி�+ ���+வி%,, கீேழ ெதா3கிய �1தாைன= ேசைலைய& கச&கி� 

பிழி1+வி%,, அைத ைவ�ேத தைலைய� ேதC�+வி%, ப�� ெச%, அைற&-� 

ேபானா�. கா�மணி ேநர� கழி�+, மா�பழ �ைச� ேபா%ட �டைவேயா,�, மDச� 

கல� ஜா&ெக%ேடா,� ெவளி வ1தா�. 
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“ஒ3கள ெரா�ப ேநர� கா&க வ=%ேடனா அ�த...” 

 

“அ�ப��லா� இ�ல... இ1த அழ-& ேகால�த க!Pல பா�&க+&- எ4வளB 

ேநர��னாA� கால நி:�தி ைவ&கலா�.” 

 

“ந�லா�தா� ேபறிய...” 

 

“ஆமா... ஒ� ேசைலயில ஈர� ெதாியல...” 

 

“எ��� ெதாி<�... வ!ணா� ெவ��த �டைவ... என&- ஈர� �டைவேயாட ஊ� 

வழியா நட&க+&- ஒ� மாதிாி இ�&-�... +ணி அ�ப�ேய உட�� �F� ஒ%� 

சீ... அதனாலதா� -ளி&க வ��ேபாெத�லா� Hடேவ ஒ� ேசலய& ெகா!, 

வ1+,ற+...” 

 

ேகாலவ�B, -ளி&-�ேபா+ உ,�த ேசைலைய, ெர!, த��� த�பிவி%, அைத 

சா� ேம%��, ‘காய�’ ேபா%,வி%,, அேத ேம%�� காC1+ ெகா!��1த 

+ணிமணிகைள ஒ4ெவா�றாC எ,�+, அ,&கி& ெகா!��1தேபா+, அல3காாி 

அ�ைத அ3ேகேய, LடகமாC& ேக%டா�. 

 

“ேமல� ெத�Bல கா�+& க��ப� -,�ப�த= ேச�1த அ&கினி ராசாவ�ப�தி நீ 

எ�ன ெநன&ேக...” 

 

“ராைமயா மாமா மக�தாேன... ந�லவனா=ேச... தா6!,... த� வயA!,�6 

இ�&கிறவ�... வ�� +�� கிைடயாதவ�6 அ�பா ெசா�Aவா�... எ1த& ெக%ட 

பழ&க�� கிைடயாதா�...” 

 

“ஓ3க�பா ெசா�னா� அ+ல ஒ� அ��த� இ�&-�... பரவாயி�ல... ஒன&-& 

பி�=சவேன ��ஷனா அைம<ற+ல என&- ச1ேதாஷ�...” 
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“எ�ன அ�த ெசா�Aதிய...” 

 

“ஒ�ைன அ&கினி ராசாB&- க%� ைவ&கறதா... ஒ� ேப=... அ�ப,+... 

அவ3கேள ஒ�ைன� தர= ெசா�I ேக%டா3களா�...” 

 

“அCயCேயா... எ3க�பா ச�மதி&க மா%டா�... அவ� ச�மதி=சாA�, நா� ச�மதி&க 

மா%ேட�...” 

 

“எ�ன ேகால�... அல3ேகாலமாC ேபற... நீதா� அவைன ந�லவ�6 

ெசா�ேன... ெக%ட பழ&க� இ�லாதவ�6 ெசா�ேன...” 

 

“ந�லவ3களா இ�&கிறவ3கைள எ�லா� ஒ��தி வி��பP��6 இ�ல. ெக%ட 

பழ&க� இ�லாம� இ�&க+ல ச1ேதாஷ1தா�... ஆனா� அ+ேவ ந�ல பழ&கமா 

ஆயிடா+...” 

 

“அ�ேபா ந�ல பழ&க��னா எ+தா�...” 

 

“நாAேப� கி%ட கலகல�பா ேபசP�... அ+ேவா ெவ�+� ேப=சாவ�படா+... 

சிாி&க= சிாி&க� ேபசP�... அேதசமய� சிாி�பாC சிாி&-�ப�யாC உளற�படா+... 

கி!டலா ேபசP�... அ+ேவ இள&காரமா ஆயிட�படா+... நாA நா, 

�தியி�&கP�... அேதசமய� ந�ம ஊர மற&கB� படா+... வ��= ச!ைட&-� 

ேபாகாத சா+வா இ�&கP�... அேதசமய� வ1த ச!ைட&-� பய1+ ேபாகாத 

>ர� இ�&கP�... மி6&கி மி6&கி உ,&கB� படா+... அேதசமய� உட��ல 

ஒ!Pேம இ�லாத+ மாதிாி இ1த அ&னி ராசா ேபால ேவ%�ய தா��பா= காC�� 

பி�=ச �%,& காAகள கா%ட�படா+... ந�லவனா இ�&கP�... ஆனா� 

அ�பாவியாC இ�&க�படா+.” 

 

“எ�மா�, எ�னமா ேபேற... நா� ஒ�ன ஊைம�6 ெநன=ேச�... ஒ� ெநDசில 

இ�தைன ச3கதிய�� இ�&-+�6 யா�&-� ெதாியா+... நீ ெசா�ற 

த-திெய�லா� எ3க ம=சா� மக� +ளசி3க�+%டதா� இ�&-+...” 
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“நா� யாைர<� -றி�பா= ெசா�லல. ஒ��தைர� பா�&-� ேபா+ அ�ப�� 

பா��தவ3க மனல பய�ைத<� தர�படா+... பாவமா இ�&ேக�6 பா&கவ3க 

நிைன&கற+ மாதிாி<� இ�&க�படா+... அ&னி ராசாவ� பா�&-�ேபா+ 

பாவமா�தா� ெதாி<�...” 

 

“எ3க +ளசி3க�ைத� பா&க பய� வ�ேமா...” 

 

“சீ... அ���லா� இ�ல... எ�த... இ1த க�யாண� ேப=ச� ப�றி ெகாDச� விவரமா= 

ெசா�A3க... என&-� பயமா இ�&-... ந�லவ� எ�கிற ஒேர காரண�+&காவ 

அ�பா அவைன எ� தைலயில க%ட�படா+...” 

 

“ஒ� நிலம என&-� �ாிய+�மா... ெபா!டா%�கி%ட ஒ��த� ெரா�ப ெரா�ப 

ந�லவனா இ�&க�படா+... ேபா&கிாியா இ�&கP�... ேபா&கிாி�6 அ�ைத எ1த 

அ��த�+ல ெசா�Aேத�6 �ாி<தா... அடேட... ெவ%க�த� பா�... நீ ��திசாI... 

நா�தா� �%டா�... ஏமா1+%ேட� ஒேரய�யாC...” 

 

“யா�கி%ேட...” 

 

“ேவ: யா� கி%ேட... எ� ��ஷ� கி%டதா�... ெவ%டா�ப%�ல 

விைளயா%,�தனமா திாிD கைடசில... விைனயாயி%ேட�... க%�&க வ1த 

ெவளி\� பயAகள உ�_� பயAவ கல=சி வி%,%டா3க... கைடசில எ3க�மா, 

‘இவ� க�யாணமாவாமேல கிழவியாC ஆயி,வா ேபாI�&ேக. -�ேடா, ெசவிேடா. 

ெநா!�ேயா, �டேமா எவனயாவ+ ஒ��தன இF�+%, ஓ��ேபானா&Hட 

ச1ேதாஷ�ப,ேவ’�6 எ� கா+படேவ இ�ெனா� கிழவிகி%ட= ெசா�னா�. 

அ1த= சமய� பா��+ இ1த ஆPல அழ- ம�ன� அ�=ன ராச+ைர... அதா� எ� 

>%,� ேப&க� க�தாி&காC வி�க வ1தா�... ஒன&- அ&னி ராசா எ��� ெதாி<ேதா 

அ���தா� இ1த சீைமயிேலேய இ�லாத சாமி... என&- பாவமாக� ெதாிDச+... 

�மா ெசா�ல�படா+... எ�ைன ைச&கி�ல N&கி%, வ1த அளB&- ந�ல 

ம6ஷ�தா�... ஆனா� க%�& கா&க� ெதாியாத ெத�மா�... சாியான ட�பா... 

பாவ� பா�+ பாவ�ப%ேட�... பாவியாேவ ஆயி%ேட�... என&- வ1த நிலம 

ஒன&- வர�படா+...” 
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ேகாலவ�வி�- உட�ெப�லா� ந,3கிய+. ைகயி� ம��+ ைவ�த +ணிக� கீேழ 

விF1+ ம!ைண அ�பின. அல3காாி, அவ�ைற வா3கி மீ!,� த!ணிாி� 

நைன�+� பிழி1தா�. அவ�ைற� ேதாளி� ேபா%டப�ேய, ஒ4ெவா�றாC எ,�+ 

உதறினா�. அ�ேபா+ -ள�+& கைரைய� பா��+ வி%டா�. 

 

“எ�பாB... +ளசி3க�... இ3க வாடா...” 

 

“நீ வாட... உடேன வா...” 

 

“எ�பBேம அவசர�... இ3க வாடா...” 

 

ேகாலவ�B&- அ�ைதயி� -ர� வA�+�, +ளசி3க� -ர� சி:�+� ேக%டன. 

ேவெறா� சமயமாக இ�1தா�, “ஆ��ள இ3ேக எ+&-” எ�றி��பா�. இ�ேபா+ 

ஒ�ேவைள அ&னி ராசாB&-& கF�ைத நீ%ட ேவ!�யதி�&-ேமா எ�: 

கF�ேதா, ேச��+� தைல ழல நி�ற ேகாலவ�B, அ�ப�<� ேபசவி�ைல, 

இ�ப�<� ேபசவி�ைல. 

 

+ளசி3க� உ�!ேடா� வ�வ+ேபா� ஓேடா� வ1தா�. அவள�ேக வ1+ ேம� 

?= கீ@ ?= வா3க நி�றப�ேய, ஒ� வாியி� கா���ளி, அைர���ளி மாதிாி 

?= வா3கி� ேபச� ேபானா�. வழ&க� ேபா� அல3காாி, �1தி� ேபசினா�. 

 

“ஒ�ன நா�தா� க�= தி�6வனா... இ�ல... இ1த& ேகாலவ�Bதா� க�=� 

தி�6,வாளா... ஏ!டா இ�� வரமா%ேட�ேன...” 

 

“தைல&- ேமல ஆயிர� ேவைல இ�&-+... இ�பேவ ெம%ரா$ ேபாேற�... 

சிெம!% க�ெபனி ஏெஜ!%கேளாட H%ட� நட&-+... ஒ�கி%ட ெசா�லாம� 

ேபாக ��<மா... அ+&- வர+&- ப�+ நா� ஆ-�... ஒ� >%,&-� ேபாேன�... 

நீ -ளி&கிற மத-&- வ1ேத�... சி�திய� பா�&காம� ேபாக� ேபாேறேம�6 

கவைலேயாட கைரயில நட1தா� ஒ� -ர� ேக%-+... இேதா சிெம!% கைடயில 

சாமி -�பி%ட -3-ம�... சீ&கிரமா... வா3-... ேநரமி�ல...” 
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“ெரயிA&-�தா� இ�6� ேநரமி�&ேக... ஏ� இ�� ப%ைடயில ேபா%ட ந!, 

மாதிாி +�&ேக...?” 

 

“ெரயிA&- ேநர� இ�1தாA� தி�மைல இ3க வார+&- அதிக ேநர� இ�ல. ‘எ� 

வயA&-�ள ஒன&ெக�னடா ேவைல... எ� த3க=சி நி�கா�6 தாேன 

ேபாேன’�6 வ��&- வ�வா�...” 

 

“ஒ�ைன மாதிாி அவ6� ��ேகாபி... ஒ�ைன மாதிாி அவ6� ந�லவ�... சாி... 

சாி... -3-ம�த தா...” 

 

“நா� ம%,� வ=சி&கி%டா எ�ப�...? அவ�&-� ெகா,... நீேய அவ� ெந�றில 

ைவடா...” 

 

“ஒன&- ேவற ேவல இ�ல... ேவற வினேய ேவ!டா�...” 

 

“நாA நா, �தி<� கைடசில ஒ� ச%டா�ப%� ��தி ஒ�னவி%,� ேபாக 

மா%ேட3ேக... ெகா�1தியா ெந�றியில -3-ம� வ=சா� எ�ன த��... ஒ�ைனவிட 

வயல சி�னவ�... அவ� எ3ேக இ�1தாA� ந�லா இ�&கP�... அவைள 

வா@�+ற மாதிாிதா� உ�ைன ைவ&க= ெசா�Aேத�...” 

 

+ளசி3க� ேகாலவ�ைவ� ஏறி%,� பா��தா�... அவேளா, தைரயி� ெப�விரைல 

ைவ�+& கி:&கி& ெகா!��1தா�. 

 

எ�ப��ப%ட பா%டாக இ�1தாA�, அ+ சினிமா� பா%டாக வ1+வி%டா� ேபா+� 

எ�: நிைன&-� கவிஞைன� ேபால, பிரரமாவதாC இ�1தா� எ4வளB 

ேமாசமாகB� எFத� தயாரா-� எF�தாளிைய� ேபால, அல3காாி தா� நட�த 

நிைன�த நிக@=சி நட1+ ெகா!���பதி� ஏ�ப%ட மகி@=சிைய& கா%,� 

வைகயி� த�ைன�தாேன பிரமி�பாC பா��தப�, ெப�மிதமாC நி�றா�... 

இ�ேபா+ அவ�&-& ேகால வ�B, +ளசி3க�, ேப=சிய�மா, �தIய ஆ%கைள� 
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ப�றிய எ!ணேம இ�ைல. ஒ� ெமாழியி� எF�+&கைள� ப��+வி%,, அவ�ைற 

மன+&-� ேசகாி�+ வி%, மற1+ வி,ேவாேம, அ�ப� ஆ!டவ� எF+� 

தைலெயF�+� ேபா�, தா6� த�னாேலேய அழி&க ��யாத ஒ� எF�ைத� 

தைலெயF�+&- ேம�, தைலயாய எF�தா� எFத ��<� எ�ற ெப�மித�தி� 

ேகாலவ�ைவ உ�:� பா��தா�... அ�: ஆலமர�த�யி� அவ� எதி��+� 

ேபசிய+ேபா�, ஒ�ேவைள இ�:� எதி��+� ேபசலா� ஒ�: ஓரளB 

பய1தவ�&-, ேகாலவ�வி� ெமளன� மனைத& ெகா� க%�� பற&க= ெசCத+... 

ேகாலவ�வி� �+ைக� பி��+, +ளசி3க� ப&கமாக� த�ளி வி%டப�ேய 

ேபசினா�. 

 

“இ+ல ேயாசி&க+&- எ�ன இ�&- ேகால�...? -ளி=சி%, ல%மி மாதிாி ெதாி<ற 

ஒ� �க�+ல -3-ம� வ=சா�, நீ மகால%மி மாதிாி ெதாிேவ... +ளசி3க� 

கா�தி�&கா� பா�... ஆயிர�ெத%, ேவைலய வி%,%, ஒன&காவ நி&கா� பா�... 

நீ நி��+னாதான அவ� -3-ம� ைவ&க ��<�... கால3கா�தால எைத 

ேவP��னாA� ேவ!டா��6 ெசா�லலா�... -3-ம�த அ��� த%டலாமா... 

�மா�தா� ைவ&க�ேபாறா�... தலய நி��+ ேகால�...” 

 

ேகாலவ�B ேகா, ேபா%,& ெகா!��1த ெப�விர� ழ�சிைய நி:�தாம�, 

மன+&-� ழ�: ெகா!��1தா�... ‘-3-ம� ைவ&கிற+ ந�ல+தா�... ஆனா� 

இவ�... இவ� எ�� ைவ&கலா�... எ�� எ�ைன� ெதாடவிடலா�... விட�படா+... 

Hடேவ Hடா+... பாவ� த�பா ெநன�பாேரா... த�பா ெநன�பாேர�6 த�� ெசCய 

��<மா...? ேவP��னா அவ� ைகபடாம� ைவ&க ��<��னா ைவ&க%,�... 

அெத�� ��<�... இைத அ�ைத ெசா�Aற+ல ஒ� அ��த� இ�&ேக... சி ேந�&- 

ேநரா... அவ� ஒ�6� ைவ&க�படா+�6 எ��= ெசா�றதா�... தயB தா%ச!ய-

��6 ஒ�: இ�&-+�லா... அவ� -3-ம� ைவ&கிறதால ேவற அ��த� எ�� 

வ��... வரேவ வரா+... வரவிடB� படா+... அ+&காக ஒ� ஆ��ள அ+B� 

வாIப� ஒ� ெபா��ைள&- அ+B� சி�னDசி:&-... சீ...’ 

 

+ளசி3க�தி�-& ெகாDச� எாி=ச� வ1த+... ச�: அவசர� வ1த+... அ1த 

இர!,� கல&க� ேபசினா�... 

 

“என&- ேநரமாB+ சி�தி... நீேய அவ�&- வ=சிவி,... நா� வாேற� சி�தி...” 
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ேகாலவ�B அவைன அவசர அவசரமாக ஏறி%,� பா��தா�... பா��த விழிகைள 

�க�ைத� தாவி� பா��தப�ேய நி�றன.. அல3காாி அ1த= S@நிைலைய= 

ெசா�I& கா%�னா�. 

 

“ஒன&- ?ைளேய கிைடயா+டா... ஒ� ெபா!ேணாட க!ணைசவில இ�1ேத 

அவேளாட மனைச� �ாிD&க� ெதாியல... அ+B� சாிதா�. ��ன�பி�ன எ1த 

ெப!ேணாடB� பழகியி�1தா� தாேன ஒன&-� ெதாி<�... நீதா� ஏக� ெபா!P 

விரதனா=ேச... சாி�பா... ந�ம ேகாலவ�B எ�கிற ெநன��ல... அவ� ந�லா 

இ�&கP� எ�கிற எ!ண�+ல ைவடா... -3-ம�த ைவடா H:ெக%ட -�பா...” 

 

இட+ உ�ள3ைகயி� ஆIைலேம� இ�1த -3-ம�ைத, ஆ�கா%� விரைல<� 

ெப�விரைல<� இைண�+ எ,�+, அவ� கர� ேகாலவ�வி� ெந�றியி� ேபாக� 

ேபானேபா+ அவ� சிாி�+& ெகா!ேட -னி1தா�. சிP3கி& ெகா!ேட 

பி�வா3கினா�. அல3காாி அவ� �+ைக� பி��+ நக��தி, ேமாவாைய= ச�: 

N&கி வி%,வி%,& ைகைய எ,�தா�. அ1த �க� உயராமA�, தாழாமA� 

இ�1ததி� அவ� ச1ேதாஷ�ப%டேபா+... 

 

+ளசி3க� வல+ ைகயி� நா�- விர�கைள& ேகாலவ�வி� தைலயி� பர�பி& 

ெகா!, ெப�விரலா�, அவ� ெந�றிைய அF�தினா�... அ1த& -3-ம� பதிைவ 

வ%டமாC� பிராி�ப+ ேபா�, ெப�விரைல அவ� ெந�றி� ெபா%�� ேலசாக 

ழலவி%,, கர�ைத எ,�தா�. உடேன அல3காாி -லைவயி%டா�. எ3ேகேயா 

பா��த காக� எF1+ பற1ேதா,�ப� வாC&-� நா&ைக மணிய��ப+ேபா� 

�றிவி%,, “இனிேம ேகாலவ�B&- ந�ல கால�தா�” எ�: ெசா�I ேலசாC 

நி:�திவி%,, “ேகால� இனிேம� யா�கி%ட வா@&ைக�ப%டாA� அ+ ந�லாேவ 

அைம<�” எ�றா� எ=சாி&ைகயாக. 

 

ேகாலவ�B, அ3-மி3-மாC� பா��தா�... கைரயி� யாைர<� காேணா�... 

க!P&- எ%�ய Nர�தி� காேணா�... அவ� எ�ன ெதா%டத... ஏC அவ� எ3ேக 

ெதா%டா�... -3-ம� வ=சா�... Lசாாி ைவ&க+ மாதிாி... அ4வளBதா�... சாி 

ேபாவ%,�... ந�ல ேவள... யா�� பா&கல... -3-ம� வ=ச+� ந�லேவள... யா�� 

பா&காத+� ந�லேவள... 
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ேகாலவ�B ஆடா+ அைசயா+ சிாி�+ நி�றா�... மீ!,� ெப�விரலா� தைர 

கிழி�+ கவி@1த தைலயி� நிமிர �ய�ற க!கைள அைரவ%ட� ேபாடைவ�+, 

-3-ம� ைவ�தவைன S%சம= சிாி�ேபா, பா��தா�. அல3காாி விள&கினா�. 

 

“ஏC மவேன... +ளசி3க�... எ� ம�மக�... எ� ராசா�தி&- இ1த -3-ம� 

எ4வளB அழகா இ�&-�6 பா�டா... ஒேர�யாC சிமி!, உர��6 

அைலயாதடா... அழக ரசி&கB� பழகி&கடா... எ� ராசா�தி&- -3-ம� ெந��� 

நிலா மாதிாி இ�&கத� பா�... -3-ம�+&- ம�தில ெவ�+ இட� இ�1தா அ+ 

விள3கா+�6 அ��த�... ந�ம ேகால�+&- �Fசா இ�&-... அதி�Qட&காாி... 

பா�டா... எ�� இ�&-�6...” 

 

“நீேய பா��+&கி%, இ�... என&- ரயிA&- ேநரமாயி%,... நா� வாேற�...” 

 

ேகாலவ�B தைலைய நிமி��தியேபா+, +ளசி3க� கிண�ைற� தா!� ேபாC 

வாC&கா� ப&க� ேபாCவி%டா�. அவ�&-& ேகாப�... ேபாேற�6 எ�கி%ட 

ெசா�லIேய... சி�தி ேபாேற�6 ெசா�லாம ேபாேற�6 ெபா+�பைடயா= 

ெசா�ன+ல இ�1+ அவ� என&-� ேச��+�தா� ெசா�Iயி�&கா�6 அ��த�... 

அCயCேயா நா� எ�ென�லாேமா நிைன&ேகேன... ஏேதா �க�த நி��+ேன�... 

ஏேதா -3-ம� வ=சா�. அேதாட சாி... அ+&- ேமல... அ��த� ப,�+த�... அ+... 

த��... த��... 

 

அல3காாி&- ெகாDச� பய� வ1த+... ேகாலவ�ைவ, ஒ� ப&கமாC சாC�+ பி��+ 

அைண�தப�ேய ெகDவ+ேபா� ேக%டா�. 

 

“>%ல -3-ம� வ=சத ெசா�Aவிேயா... எ�பா... எ� ராசா�தி எ�ப� இ�&கா�...? 

இ�ப தா� பிற1த -ழ1ைத மாதிாி... இ1த ஊ� நாகாீக� இ�லாத+ பா�... 

ந�A&-� ெக%ட+&-� வி�தியாச� பாராத+ பா�... அதனா�தா� ெசா�ேன... 

ெசா�லமா%ட�லா...” 

 

அல3காாி, அவ� �க�ைத நிமி��த� ேபானேபா+, ேகாலவ�B அவ� பி�யி� 

இ�1+ திமிறி, விலகி, நி�: ெகா!டா�... -3-ம� அழிDட�படாேத...  
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கைல<ற+ சகச1தா�; ஆனா� கால3கா�தாலேய கைலய�படாேத... 

 

ப�� ெச%�� த!ணி� Jறி%,� பாC1த+... $வி%ைச ஆ� ெசCய� ேபான 

ேகாலவ�B, சர� ேம%�� கிட1த ?3கி� கழிைய எ,�+, Nர நி�றப�ேய 

$வி%ைச நி:�தினா�... இ�ைலயானா�, த!ணி�&-� ப&க�+ல ேபாயி, அ+ 

ெந�தில ெதறி= -3-ம� கைரD... சீ... கைரய�தா� ெசC<�... ஆனா� ம�தில 

கைரD வ%ட&ேகா, ேபா%ட+ மாதிாி இ�&க அபச-ன��6 அ�த 

ெசா�றாேள... அ+&காக�தா� ேவற எ+&காகB� இ�ல... ஆமா... இ�ல... இ�ல... 

இ�லேவ இ�ைல... 

 

அல3காாி, இ1த= சமய� பா��+, தன+ ேதாளி� கிட1த �டைவைய எ,�+, 

உதறினா�... அதிI�1த த!ணி� ேகாலவ�வி� �க�த� ெதறி�த+... ேகால� 

ஆ��ேபாCவி%டா�... -3-ம� கைர1தி�&-ேமா, அ�ைதகி%ட ேக%ேபாமா? 

ேவ!டா�... �க�த நி��+ேவா�... அழிDசி�1தா அ�தேய ெசா�Aவாேள... 

-3-ம� ைவ&-�ேபா+ நாA விரலால தைலைய எ�� த%,னா�... த%டல� 

த%டல... ஒன&- த%,ன+ மாதிாி ெதாிD+... அவ� ஒ!P� த%டல... 

 

ேகாலவ�B அல3காாி&- ��னா� ேபாC நி�றா�. �க�ைத நிமி��தி& 

கா%�னா�. அவேளா த� பணி அ�ேபாைத&- ��1+ வி%ட தி��தியி�, உதறிய 

ேசைலைய வைள�+ இட+ ைகயி� -:&காC� ேபா%டப� இ�ேபா+ 

பாவாைடைய உதறினா�. அ�ைதயிடமி�1+ +�ளி& -தி�த ேகாலவ�B ைகேயா, 

க!ணா� ெகா!, வராத+&காக வ�1தினா�. பிற- ஒ� <&தி வ1த மகி@=சியி� 

கமைல& கிட&கி� -னி1+ பா��தா�. அதி� த3கி நி�ற நீாி�, அவ� �க� 

ெதாி1த+. -3-ம�ேதா,... இைடயிைடேய வ%ட வ%ட சி�ன= சி�ன க!ணா� 

பதி=ச �டவ அைத வா3கP�... ேகாண=ச�திர�+ல கிைட&காேத... ெம%ரா$ல 

+ளசி3க� ம=சாைன வா3கி... அ�ேய ேகால�... ஒன&- ெகாF�� ஜா$தி�... 

 

“நாம ேபாேவாமா ராசா�தி... ஒ� ம=சா� வ=ச -3-ம� ஒன&- எ�� ெஜாI&-+ 

ெதாி<மா... யா� கி%ட<� விைளயா%,� ேபால ெசா�Iடமா%�ேய... அ� எ� 

ம�Iக�Lேவ... ஒ�ன�ப�தி என&-� ெதாியாதா... ஆனாA� �மா ேக%ேட�...” 

 

ேகாலவ�B�, அல3காாி<� இைண1+ நட1தா�க�. வாC&கா� வர�பி�- 

வ1தேபா+, ஒ�வ� பி� ஒ�வராக நட1தா�க�. ேகால� க!ணி� பட�1த ��ைய 
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ஒ+&கினா�. பிற- பய1தவ� ேபா�, ஒ+&கிய கர�ைத உ�:� பா��தா�. 

அ3-மி3-மாC ஆ%�� பா��தா� ைகயி� -3-ம� ெதாியல. ��ைய ஒ+&-ற 

ேவக�+ல ந�ல ேவள ைகயி -3-ம�+& கி%ட ேபாகல... ஒ�ேவைள ேம� ப&கமா 

உ=ச1தைல&-� ேபாC இ�&-ேமா... இ�&கா+... இ�&கா+... எ�ப��ப%ட 

-3-ம� இ+... அCயCேயா... அவ� வ=சா�6 ெசா�லல... கல���லாத 

-3-ம��6 ெசா�ல வ1ேத�... அ4வளBதா�... அ4வளேவதா�... 

 

இ�வ�� கைரயி� ஏறினா�க�. கா�றி�, ேகாலவ�வி� தைல��, சாியாக 

ெந�றியி�, அ1த& -3-ம� ெபா%�� ேம� விF1த+... ��ைய� ெதா%டா� 

-3-ம� ேபாயி,�... ெதாடா%டா ஒ�ேவள ��ேய கல=சிட�படாேத... அ�ைத 

கி%ேட ெசா�I அ1த ��ய பதமா எ,&க= ெசா�Aேவாமா... சீ... த��... த�பி�ல... 

சாிதா�... ஆனா� அ�ைத த�பா நிைன&க�படா+... -3-ம�+&ேக இ�ப� 

-தி&காேள�6 ெநன=சிட�படா+... 

 

ேகாலவ�B, -3-மமாC= சிாி�தப�, அல3காாி&- இைணயாக நட1தவ�, ச�ேற 

பி�னைட1தா�; தைலைய அ3-மி3-மாC ஆ%�, ெந�றியி� ப%ட ��ைய 

தைல&-& ெகா!, ேபாக ச�&க$ ெசC+ பா��தா�... இதனா�, ேமA� ஒ� 

க�ைற� தைல�� ெந�றியி� வ1+ விF1த+தா� மி=ச�... இைணயாக நட1+ 

ேகாலவ�B, எ3ேக எ�ப+ ேபால அல3காாி தி��பி� பா��தா�... அவைள<� 

பா��தா�... அவ�&-� பி�னா� அ&னி ராசாவி� த1ைத ராைமயாைவ<� 

பா��தா�... பி�ன� நி�ற இட�தி� நி�றப�ேய ேபசினா�. 

 

“ேகால�... அேதா ஒ�ன& க%�&க� ேபாறதா ேப= அ�ப,ற அ&கினி ராசாேவாட 

அ�பா ராைமயா... வாரா�... நா� ைநஸா◌ா� ேபசி... ஊசா%ட� பா&ேக�... நீ 

>%,&-� ேபா...” 

 

“அ�த க�யாண� நட&க�படா+...” 

 

“அ�ைத எ+&- இ�&ேக�... நீ ைதாியமாC >%,&-� ேபா...” 

 

ேகாலவ�B ��ேனறினா�. காI� ��ப%���ப+ ேபா�, ஒ� காைல� N&க 

��யாம� N&கி அைத இ,�ேபா, ேச��+ இைண�தப�ேய நி�ற அல3காாி, 
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ராைமயா வ1த+� காைல& கிேழ ேபா%டா�. Hைனைய� தைலயி� ம1+, 

அக�தி& கீைரைய& ைகயி� பி��தப�ேய வ1த ராைமயாவிட� ேப=& 

ெகா,�தா�. இ1த ராைமயா ம=சா� யா�ட6� ேபச மா%டா�. ெப!ெண�றா� 

காத Nர� ஒ,வா�. ஆனா� அவ�&-� இ1த அல3காாியிட� ஒ� சி�ன= சபல�. 

 

“வயA&- ேபாயி%டா வாாீ� ம=சா�...” 

 

“பா�தா எ��� பி�ள ெதாி<+...” 

 

“ைமன� மாதிாி ெதாி<+... ேபாவ%,�... எ� மக� அ&கினி ராசாB&- எ�ேபா 

க�யாண�த ைவ&க� ேபாறி�...” 

 

“இ1த ஆவணில ��=டP�... ஏதாவ+ +�� இ�1தா ெசா�A...” 

 

“இ,��ல ��ளய வ=%, எ3ெக�லாேமா ேத,னாளா�... பழனி=சாமி அ!ணா=சி 

மக� ேகாலவ�B எ+&- இ�&கா�...?” 

 

“ஆமா�. அ+B� ந�ல ேயாசைனதா�... ஆனா� அவ� ப�+ ப�=சியி�&கா�... 

இ1த� பயமவ6&- ைகெயF�+� ேபாடேவ வரா+.” 

 

“வாரா!டா�... எ+&- வரP�... இ1த& கால�+ல ெபா��ள எ!ணி&க 

H��ேபா=... அதனால காேல] ப�=ச ெபா!P Hட கா� �ைரவர க%,றா�... 

சா! பி�ள ஆனாA�... ஆ!பி�ள ஆ!பி�ளதா�... ஒ3க -,�ப� ெபாிய 

-,�ப�... ேகாலவ�Bதா� அத& க%�& கா�பா�த ��<�...” 

 

“இ1த ெநன�� என&- வராம� ேபாயி%, பா�... இனிேம� எ� மக� 

அ&னிராசாதா� மா�பி�ள... ேகாலவ�Bதா� ெபா!P...” 

அல3காாி அைத ஆேமாதி�பவ� ேபா� இ�ேபா+� -லைவயி%டா� - ெச�த 

>%�� ச3- ஊ+வ+ மாதிாி... 

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



86 

 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    7777    

 

அேத ஆலமர அ�வார�. 

 

Sாிய� ெவளிேய உ�ளவ�கைள= ட�ேபாவ+ ேபா� பா��தாA�, அ1த மர�த�� 

ெப!கைள, கிைளக�&-���, இைல தைழக�&-��� மைற1தி�1+ கமாக� 

பா��+& ெகா!��1தா�. எ�லா� ெப!க��, ம�தியி� ஒ� ேர�ேயா 

�ரா�^$டைர ைவ�+ ‘ம=சாைன� பா�தீ3களா’ைவ ரசி�+& ேக%,& 

ெகா!�1தா�க�. அ1த� பாடA&- ஏ�ப, ப%,� படாமA�, இ�1த இட�தி� 

இ�1தப�ேய ஆ�னா�க�. அ1த பா%ேடா, பா%டாC� பா�, த3க� -ரைலவிட� 

பா�யவ� -ர� அ�ப� ஒ�:� ெபாிசா இ�ைல எ�ப+ேபா� நிைன�+& ெகா!, 

சில ெப!க� அ1த� பா%�� ஒ� வாி&- அ,�த வாிைய� பா�னா�க�. 

 

“ஏ�ழா... ேராசா�L... சினிமா� பா%ட ேக&கவிேடமிழா. நீ பா,றதவிட கFத 

கன=சா� ந�லா இ�&-�.” 

 

“நீ -%�=வ� ப&க�+ல நி&கிறவ. ஒன&- அ�ப��தா� ெதாி<�. அேதாட ஒ� 

-ரல விட எ� -ரA ேமாசமி�ல." 

 

வாடா�LB�, ேராசா�LB� ச3கீத�ைத= ச!ைடயா&க� ேபானேபா+, அல3காாி 

இ�ெனா� ெப!ேணா, வ1+ ேபசி& ெகா!ேட உ%கா�1தா�. 

 

“ந�ம ேராசா�L -ரA&- ஏ+ழா ஈ,. எ3க +ளசி3க�+& கி%ட ெசா�I அவள 

சினிமாBல பி�னணி� பாடகியாC ேபாடலா��6 ேயாசி�+&கி%, இ�&ேக�.” 

 

“இவ பா,னா�னா ேர�ேயா ெப%�ேய ெவ�=சி� ேபாB�.” 

 

“இ�ப��தா� சீலாவ<� ெசா�னாBளா�. சானகியB� ெநன=சாவளா� 

ேவP��னா� பாேர�. +ளசி3க� வர%,�.” 
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“இ+ எ�ன �+சா Zலாவதிய H%�%, வ1தி�&ேக.” 

 

“ஏ� வர�படாதா. ேமல�ெத�&காாிவ வ��ேபா+, கீழ� ெத�&காாி வர�படாதா.” 

 

“ஒேர ஊைர<� ஏ� சி�தி +!, ேபா,ற? ஒ� நா�� வராதவளா=ேச�6 

ேக%ேடா�.” 

 

“ேந�+ இ3க �Fசா வரIயா. இ�ைன&- ேவற கைடயில J� ேபாடPமா. எ� 

ெகாF1த� மவ�&- �த� ெதாி<�. ெசா�I& ெகா,�தி�&ேக�. அதனால 

-��%,& H�தா� H%�யா1தி�&ேக�.” 

 

“J� ந�லா இ�லா%டா. ஏெச!, J�கள கழி=சிட� ேபாறா�. அ��ற� நQட� 

ஒன&-� தா�.” 

 

“எ�ன அ�மா� அ�ப�� ேபேற. J� ஏெச!, பா�பா!�&- இவிய J�ய& 

கழி&கிற ைதாிய� வ�மா.” 

 

இ�ப�= ெசா�ன ராசகிளி ஏ� ெசா�ேனா� எ�ப+ மாதிாி நா&ைக& க��தேபா+, 

இ1த� ெப!க� அவைள= Sேதா, பா��+வி%,, வாய�றவ�க� ேபா� ேப=&-� 

தி[� பிேர& ேபா%டதா�, அ�ப�� ேபாட�ப,� வாகன= ச&கர� மாதிாி இவ�க� 

நா&-க�� -ளறியப�ேய உளறின. இைத� �ாி1+ ெகா!ட அல3காாி, 

ச1திராைவ� பா��+� ேப=ைச மா�றினா�. 

 

“ச1திரா... எ� ம�மவேள... ஒ�ன பைழயப�<� இ3க பா&க+&- எ4வளB 

ச1ேதாஷமா இ�&- ெதாி<மா.” 

 

ச1திரா, அல3காாி அ�ைதைய ைவ�தக! ைவ�தப� பா��தா�. அ�மா எ�ப�� 

தி%�னாA� இ1த அ�ைத மனசில வ=&கIேய. எ�கி%ட ெகாDச3Hட 

ேகாப�த& கா%டIேய. இ1த, ேகாலவ�B&காவ, அ�மா அ�ைதய அ��� 
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ேபசியி�&க� படா+. கைடசில எ1த& ேகாலவ�B&காவ ேபேனேனா, அ1த& 

ேகாலவ�ேவ கால வாாி%டாேள. 

 

“ம�மவேள ச1திரா. அ�ைத&- பதி� ெசா�ல ��யாத அளB&- ேகாவமா.” 

 

“இ�ல�ேத... இ�ல. என&-� ��தி வ1+%,. எ1த நாயி ச1ைத&-�ேபானா 

நம&ெக�ன. நீ3க. எைத<� மனல எ,�+&காதிய அ�ேத.” 

 

“அ�� எ,�தி�1தா ஒ�கி%ட ேபவனா.” 

 

அல3காாி ெகாF1த� மக� Zலாவதியி� விலாவி� இ��தா�. “ெசா�I& 

ெகா,�தைத சாியாC ெசCேயமிழா. எ�ைமமா,” எ�றா� ரகசியமாக. வாெனாI= 

சினிமா� பா%�� ெமCமற1+ ேபான Iலாவதி, சி�தி இ��த இ� தா3க ��யாம� 

விழி�தா�. எ�லா� ெப!க�� J� �:வ+ ப�றி, அவ� ெசா�I& ெகா,�ததாக 

நிைன�தேபா+ அவ� �ாி1+ ெகா!டா�. ேந�+ ரா�திாி சி�தி& ெசா�I& 

ெகா,�தைத அ�ப�ேய ஒ�பி�தாக ேவ!,�. இ�லா%டா ந�ம விவகார�த சி�தி 

அB�+ வி%,,வா�. 

 

எ�றாA� எதி�கால அல3காாியாC ஆவத�-ாிய அ�தைன த-திக�� த�னிட� 

இ��ப+ேபா�, Zலாவதி சாம��தியமாக� ேபசினா�. 

 

“அ�ப�= �+. இ�ப�= �+�6 ெசா�ேல� சி�தி. இ+&-� ேபாயி ஏ� 

எ�ைமமா,�6 ஒ� வாயி�லா சீவன ைவ<ேற. இேதா பா�... ந�லா�தாேன 

�தியி�&ேக�. ந�லா இ�&கைத தைலயா%�� தா� ெசா�Aேவ. வாயால ெசா�ல 

மா%ேட. ஆமா ஒ3க�&-� ெதாியாதா... ந�ம ராைமயா ெபாியCயா மவ6&-� 

பழனி=சாமி மாமா மக� ேகாலவ�B&-� க�யாண� நட&க� ேபாBதாேம. ெர!, 

>%ல<� தீ�மான� ெசCதா=சா�. இனிேம ைக நைன&க ேவ!�ய+தா� மி=சமா�; 

சி�தி இ1த� J�யாவ+ ந�லா இ�&-தா. சி�தி...” 

 

“நா� ெசா�I& ெகா,�ததா=ேச... ந�லா இ�லாம இ�&-மா.” 
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“எ�ன ெசா�ன... ேகாலவ�B&-� அ&னி ராசாB&-மா... இ�&கா+.” 

 

“ஏ� இ�&கா+. ேகாலவ�B&- அ:ப+ பB� நைக ெசCதி�&-. ��பதாயிர� 

ச�� ெகா,�பா3க. அ&னி ராசாB&- அவ� ப3-&ேக ?Pேகா%ைட வித�பா, 

இ�&-+. ராைமயா, கா�+&க��ப� -,�ப�+ல ெபாிய ஆ�. பழனி=சாமி மாமா 

க��ப%ைடயா� H%ட�+ல �த� தல. ஏ� Hடா+...” 

 

“எ�ப� இ�1தா என&ெக�ன. இ�&கா%டா என&ெக�ன. ெகா,�பா� இQட�. 

ெகா��வா� இQட�. ஆனாA�...” 

 

எ�லா� ெப!க��, ஆ=சாிய�ப%டேபா+, ச1திரா க�திாி�த இைலைய& கீேழ 

ேபாடாமேல ேயாசி�தா�. ேகாலவ�B ேம� அவ�&- ஆயிர1தா� ேகாப� 

இ�1தாA� அவைள அ1த� ‘ெப�த%�’ அ&னி ராசாேவா, ேச��+� பா�&க 

��யவி�ைல. அைத விட அ&காைவ ெவ%�� ேபா%,டலா�. அேதா, அ&கினி 

ராசாB&-& ேகாலவ�B ேபாயி%டா�, அ1த அ&கினிய விட ேமாசமான அவ� த�பி 

‘ப�ல6&-’ எ�ைன&Hட க%� -,&கலாேம. இ1த� ேப= இ�&ேகா இ�Iேயா. 

இ�&க� படா+. ெபாிய�பா ச�மதி&கேவ மா%டா�. ஒ� ேவள ராமCயா மாமாB&- 

அ�� ஒ� ஆச இ�&-�. இ1த அ&கினி ராசாB&-�தா� ஆச கீச�6 எ+Bேம 

கிைடயாேத. 

 

ச1திரா, பதிலளி�ப+ மாதிாிய�ல, பதில��ப+ ேபா� ேபசினா�. 

 

“ஆல�பழ�த அ!ட3கா&கா ெகா�தவிட மா%ேடா�. ப�யாத �%டா�&- 

ப�=சவள -,�பமா&-�. ேபா<� ேபா<� அ&கினி ராசா, ேகாலவ�B&கா? எ3க 

அ&கா மைல�னா, அவ� ம,. ெவ�+� ேப= ேபசாதிய. எ3க&கா கா�Nசி&- 

அ&கினி ராசா ெபறமா%டா�.” 

 

அ1த� ெப! -�பI� ேமல� ெத�ைவ= ேச�1த அ&கினி ராசாவி� ெசா&கார� 

ெப!க� இ�1தா�க�. அ1த ராசாைவ� ப�றி அவ� ெசா�ன+ சாிதா� எ�: 

அவ�க�&- ெதாி<�. ஆனா�, அவ�க�, அ3ேக வி%,& ெகா,&க� தயாராC 

இ�ைல. 
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“எ3க அ&கினி ராசா கா�Nசி&- ஒ3க ேகாலவ�B ெபற மா%டா�. �மா 

ஒன&-�தா� ேபச� ெதாி<��6 ேபசாேத. என&-� ேபச� ெதாி<�. ஒ3க 

ெபாிய�பா மக� தி�மைல எ� கா�Nசி&- ெபறமா%டா�.” 

 

“சாி... சாி... யாைர<� யா�� கழி=� ேபச�படா+. ஒ4ெவா�� த�� அவேரா, 

அ�ப� அ�மாB&க பிற1த+ மாதிாி இ��பாவ.” 

 

ேமல ஊ�� கீழ ஊ�� ேமாதி& ெகா!, கிளிக� ேபால க�தியேபா+ அல3காாி 

மகி@1+ ேபானா�. ஆக, அ&கினிராசா, ேகாலவ�B க�யாண� ேப= ச�ப1த�ப%ட 

-,�ப3களி� அ�ப,ேதா இ�ைலேயா ச1தி&- வ1+வி%ட+. இ1த� ெப!கேள 

இ1த= ேசதிைய� ெத��ெத�வாC, >, >டாC, ஆ� ஆளாC� பர�பி வி,வா�க�. 

இ1த �%டா�பய மவ� Zலாவதி இ+&-ேமல எ+&- இ�&கா�. அ+B� கழிB 

J�யாC �+&கி%,. 

 

ச1திராவா� தாள ��யவி�ைல. மீ!,� எகிறினா�. 

 

“எ3க!ணா=சிய ெசா�ன ஒ� வாய...” 

 

“நி:�+3கழா... நி:�+3க... இனிேம� எ+ ேபசினாA� ெவ:� ேப=�தா� 

ேபசP�. ந�ம +ளசி3க� த�பி வ1தாலாவ+ அவ� வாைய& கிளறி, கமலகாச� 

சாிகாவ ப!ணி&கி%ட+, கா��தி& `பிாியாைவ ைகவி%ட+, இ1த மாதிாி 

�&கியமான விஷய3கைள� ேபசலா�. இத வி%,%, ெவ%�� ேப=சா ேபசி அ�த� 

வ��ேபாA&-...” 

 

அ1த� ெப!க� ம�தியி� இ�1தாA�, எ3ேகேயா இ��ப+ேபா� இ�1த ரDசித�, 

J� �+வைத நி:�திவி%,, உர&க� ேபசினா�. 

 

“சினிமா&கார3கள� ப�தி<�, சினிமா&கள� ப�தி<� ேபசி� ேபசிேய ந�ம வா@&க 

சினிமாவா� ேபா=. சினிமாேவ வா@&ைகயா=. ந�ைம மாதிாி ஏமாளிவ 

இ�&கதாலதா� அவ3கேளாட அ�ப விஷய3கைள ெபாிசா எFதி ந�மள<� ேபச 
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ைவ&கா6வ. அவ6க�&காவ+ கா கிைட&-+. நம&-� தா� 

சினிமா&கார3கைள ேபசி� ேபசி உ�_� பிர=சிைன மற1+ ேபா=. சதா 

சினிமா&காரன<�, சினிமா& காாிய<� ெநன= ெநன= ந�ம ஊாில நட&கிற 

அ&கிரம� அநியாய�ைத ேபச&Hட மா%ட&ேகா�.” 

 

“அ�ப� எ�ன ெபாிசா அ&கிரம� நட&-.” 

 

“இைத&Hட ெசா�I& கா%ட ேவ!�யதி�&-. �1தா நா� ஐய3க!P 

ெபாியவர, அவ� மக6� ம�மவ�� ெச��ப வ=ேச அ�=சா3க. த%�& 

ேக%டமா...? மைலய��ர�தா பா%�ய அவ� மக� ப%�னி ேபா,றா�. 

ேக%ேடாேமா... மா%ேடா�. நம&- சினிமா ந�ைக காத� ேதா�வி �&கிய�. 

பாவ�... இ1த ஐய3க!P தா�தா ெச��பால அ�ப%டா எ�ன... ெப�&- மாறால 

அ�ப%டா எ�ன... சினிமாBல ஒ� ச�பவ�த& கா%�னா�தா� நம&- அFக வ��. 

அ�பB� ேகாப� வரா+...” 

 

எ�லா� ெப!க�� ரDசித�ைத= ச3கடமாC� பா��தேபா+, தாய�மா, ரDசித� 

ேபசியைத வழி ெமாழி1தா�. 

 

“ரDசித� அ,�த சாதியா இ�1தாA� அவ� ெசா�Aற+ 8�+ல ஒ� வா��த. நா� 

எ+&காவ ேபா, வ!டல ெகா,&கP�... ஏெச!, எ+&காவ பF�த இலய 

ெகா,&கP�. ந�ல J�ய கழி&கP�... HIய எ+&காவ -ைற&கP�...” 

 

“இ1த பா�... �மா ேகபி 1தர�பா மாதிாி பா�&கி%ேட இ�&காத. 

ேக%கP��னா ஏெச!, கி%ட ேக�. நா3க�� ஒன&- ச�ேபா�%, 

ெசC<ேறா�. அவ� ப!ற+� அ&கிரம1தா�.” 

 

ரDசித� ஆன1த�ப%டா�. மகி@=சி தாள ��யாம�, பி��த%�� ேமள� அ��தா�. 

பிற- அF�த� தி��தமாக& ேக%டா�. 

 

“ஓ3க�&- அ1த பா�பா!� ஏதாவ+ ஒ� வைகயில உறB. அதனால ேயாசைன  
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வ��. அதனா�, நாேன ெமாத�ல ேக&ேக�. அ��ற� நீ3க ேப3க. 

அல3காாிய�மமா எ+&- எF1+ நி�கீக.” 

 

“எ3க >%,&கார� வயAல இ�1+ வ1தி��பா�. ப=ச& -ழ1ைத மாதிாி பசில 

+��பா�. அவ� +�=சா� எ�னாலதா� ெபா:&க ��<மா. ேபாயி ேசா: 

ேபா%,%, வாேற�. ஏC Zலாவதி ேசாI ��D%,. எF1தி�.” 

 

அல3காாி<�, Zலாவதி<�, ேபாC& ெகா!��1தேபா+ தாய�மா வ�ணைன 

ெகா,�தா�. 

 

“ஆ, நைன<ேத�6 ஒநாC கவைல�ப%,தா�. ��ஷ6&-�லா ேசா: ேபாட� 

ேபாறாளா�. ந�லா ேபா%டாேள. க�ள� ��ஷ� கி%ட...” 

 

“எ1த& க�ள� ��ஷ�... எ�தைனேயா...” 

 

“J� ஏெச!, கி%ட இ3க நட1தைத ஓ��ேபாபி ெசா�ல� ேபாறா�.” 

 

“சாி... எெச!, நாம ெசா�Aறத அவ� ?ல� ெதாிD& கி%டா நம&-� ேப= 

மி=ச�தாேன. ஆனாA� எ3க -,�ப�+&- வ1த அல3காாி ெபாிய�மய இனிேம 

அ��� ேபச�படா+...” 

 

சிறி+ ேநர�தி�-� பிற-, அ1த� ெப!க� அணிவ-&காத -ைறயாக, பி�& 

கைட&-� ேபானா�க�. ேமல, கீழ ஊ�க�&- ம�தியி� இ�&-� கைட. அர3- 

அர3கான அைறக�. வரா!டாைவ� தா!�ய �த� அைறயி�, இ�ெனா� மா�& 

J�ைய பி��+�, -��+� அம�&களமாC இ�1த ஏெஜ!% அத%�னா�. 

 

“எ�ன இ�ப� வாிைசயா வ1+ நி�கிய. ஏேதா ெசா�ல� ேபாறிய ேபாA&-. எ�ன 

விஷய� ரDசித�.” 
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“நீ3கேள ேக%டதால என&- ச1ேதாஷ�. இனிேம� ேபா, வ!டA ேக%க�படா+.  

கIைய<� க%டP�. J�ய கழி&கேதா, பF�� இலய ெகா,&கேதா Hடா+.” 

 

“ஒ� சாதி ��திய கா%�%ட பா�தியா...” 

 

“நீ3கதா� கா%,தீ3க...” 

 

“எ�ன� ெசா�ன ��=சிமாறி. ஒ3கள�தா� பி�ளியளா... நா� ந�ேமாட 

சாதி���திய கா%,றதா இ1த க!டார �!ட ெசா�Aதா�... நீ3க சாதி 

ெபா!Pவளா... இ�ல சாதி ெக%ட ெபா!Pவளா�6 ெதாியP�. 

சாதி&காாியாC இ�1தா� கைட&-�ள வா3க. பலசாதி�னா அவேளாடேய 

நி�A3க...” 

 

ரDசித� பயமி�றி ெசா�னவைன ேந�&- ேநா◌ாC� பா��தா�. பிற- அ1த� 

ெப!கைளேய பா��தா� - அவ�க� எ,&-� ��வி�தா� தன+ எதி�காலேம 

அட3கி இ��ப+ ேபால. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    8888    

 

ச%டா�ப%�யி� �க�பி� உ�ள ��க� ேகாவி�, ஊ�&- வ�கிறவ�க��, 

ேபாகிறவ�க�� இ1த& ேகாவிைல� பா�&காம� ேபாக ��யா+. அ4வளB 

க�Jரமான ேகாவி�. ேகா�ர& ேகாவிலாக இ�ைலெய�றாA�, அழ-, க�Jர�, 

>ர�, நளின� ெகா!ட கலைவயி� ேதாC1ெத,�த+ ேபா�ற ��க�சிைல. 

ைகயி� த!ட�ேதா, தனி�தி�&-� ��க�, தனி=சிைல. அ�ணகிாிநாதாி� 

பாட�ெப�ற தலமாக& Hற�ப,வ+!,. இ1த& ேகாவிA&- எ�ேலா�� 

வ�வா�க� எ�றாA�, இத� பராமாி�� ச%டா�ப%� ைசவ� பி�ைளகளி� 

ெபா:�பி�தா� உ�ள+. சில மாத3களாக ேகாவிைல ஊேர எ,�+& ெகா�ள 

ேவ!,� - எ�: ேப=. அ�ேபாதாேன ேகாயி� நில�த ஊ�� ெபாிய மனித�க�� 

அ�&கலா�. ெபாிய மனித�க� S%சகமாக= ெசா�னைத, சி�ன மனித�க� 

இ�ேபா+ ஊெர3-� பிர=சார� ெசC+ வ1தா�க�. 
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ரDசித� ேகாவிA&-� மயி� சிைல&- அ�பா� உ�ள க� Nணி� சாC1தப�ேய  

அ1த ஆ!�= சிைலையேய பா��+& ெகா!��1தா�. அவ� அ�ேக ஒ� த%,. 

அேத J��த%,. ஆனா� இ�ேபா+ J�கேளா, இைலகேளா இ�ைல. ��ைல�L 

மாைல, �� �ளாC� பா��ேபா� ம��+ ைவ&க�ப%��1த+. கத�ப� 

க!P&கினிய ேதா�ற�+ட� ��ைலைய� ெதா%,& ெகா!��1த+. சிவ��, 

ெவ�ைள ேராஜா&க� தனி�தனியாக� த%�ேலேய அ,&கி ைவ&க�ப%��1தன. 

த%�� எDசிய ப-தியி�, ம�B ம�&ெகாF1+, எAமி=ச� பழ3க�. இ�ெனா� 

சி�ன� த%�� ஜாிைக& காகித& க�Lர� +!,க�, ஊ+ப�திக�. இ�ேபாைத&- 

அ1த� L வி�பைன&- அவ� ஒ��திதா� ஏகேபாக �தலாளி. ெதாழிலாளிகளாC� 

ேபாரா%ட� +வ3கி, �தலாளியாC ��1+ ேபானவ�. தி�மைல அவைள� பா��+ 

தி,&கி%,& ேக%டா�. 

 

“எ�ன ரDசித� இ�� ப!ணி%ேட? பரவாயி�ல. J�ையவிட Lைவ� ெதா,ற+ 

ந�ல+தா�. ஆனாA� இ�ப�� தனி ஆளாC ேபானபிற-�, எ�பB� -ளி=ச+ 

மாதிாிேய, ஒ�னால எ�ப��தா� இ�&க ��<ேமா. ஒ�ைன மாதிாி ‘�த�’ 

எவளால<� ��யா+ ரDசித�” 

 

“நா� �தமாC இ�&க+தா� ஒ3க�&-� ெபாிசா ெதாிய+. J� ஏெச!% 

பா�பா!� அ�தமாC ேபசின+, ஒ� விஷயமாக� படல... எ�ன...” 

 

“நா6� ேக�வி�ப%ேட� ரDசி...” 

 

“ரDசித�...” 

 

“ேக�வி�ப%ேட� ரDசித�. அ1த� பய ஒ�ைன ெரா�ப அவமானமா� 

ேபசி%டானாேம. அல3காாிய வ=சி&கி%, இ�&கவ�... அ1த� ப�னாைட� 

பய�கி%ேட ெக%ட வா��ைதய தவிர ேவற எைத<� எதி�பா�&க ��யா+. சாி... 

வி%,� த��, கFதய...” 

 

“கFதய வி%,� த�ளிடலா�. ஆனா� ஒ� வய&- வ1த ெப!ண, அ+B� ஊ�ல  
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ைமனாாி%� சாதில இ�&கிற எ�ைன வா� ேபா��6� தாசி�6� ேபவைத 

எ�� விட ��<�...” 

 

“அவ� கிட&கா�...” 

 

“ஓ3க த3ைக ேகாலவ�வ �மா கதாநாயகி�6 ெசா�ன+&ேக எ�ன -தி 

-தி=சீ3க. ஆனா� எ�ைன அவ� அவமானமாC ேபவைத சாதாரணமாC 

எ,�+&கி%�3க. எ�ன பிர!, நீ3க...?” 

 

“சாி�மா, த��தா�... எ�ன நட1த+�6 ெசா�A...?” 

 

“ெசா�Aேத�... ஓ3க கி%ேட ெசா�I, எ+B� ஆக� ேபாற+�ேல. 

யா�கி%டயாவ+ ஒ��த� கி%ேட ெசா�லா%டா எ� தைலேய ெவ�=,� 

ேபாI�&-. அதனால ெசா�Aேத�. அ�ப ஒ3க�&-� +ளசி3க�+&-� ஏ�ப%ட 

ச!ைடயில நீ3க எ�ைன ரயி�ேவ ேக%,ல வ= சினிமாB&-& H��%டைத 

காரணமா வ=, அைத ெசா�ல� ேபாறதாC மிர%�, எ�ைனயறியாமேல எ�� 

விவகார�ைத தீ��+ வ=ேசேனா அ�ப� நீ3க�� ஒ3கள அறியாம�...” 

 

“ச%, �%,�6 ெசா�ேல�...” 

 

“பா��தீ3களா நா� ேபறைத நீ3க கா+ ெகா,�+ ேக%கிறைதேய என&- 

உபகார� ெசCததாC நிைன&கீ3க.” 

 

“த���தா�மா... த���தா�. ேதா��&கரண� ேவP��னாA� ேபா,ேற�.” 

 

“நா� J� ஏெச!,கி%ட எ3கேளாட -ைறய= ெசா�ேன�. உடேன அவ� நா�, 

எ� சாதி� ��திய& கா%�%டதா ெசா�னா�. நா� அவ�, அவேராட வ�&க 

��திய...” 

 

“அ�ப��னா...” 
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“அ+ ஒ3க�&-� �ாியா+... ஆனாA� ெசா�Aேத�. அவ� த�ைன �தலாளியா 

அ6மானி=, அ+&-ாிய �தலாளிய�+வ ��திய& கா%,றா�6 ெசா�Aற+&காவ 

சாதி� ��தி�6 அவ� ெசா�ன+�, நீ3கதா� கா%,றீ3க�6 ெசா�ேன�. அ1த 

ஆசாமி, ெரா�ப& ெக%�&கார�. உடேன அவ� ஒ3க சாதி �Fச<ேம -�ற� 

ெசா�AறதாC விஷய�ைத திாி=சி விஷமா&கி%டா�. சக ேதாழிக�&- சாதிெவறிய 

ேவற ஊ%�%டா�. அவ�க��, ரDசித� நீ எ+ ேவP��னாA� 

ேபசியி�&கலா�. ஆனா� எ3க சாதிய ம%டமா� ேபசியி�&க�படா+�6 

எ�ைனேய தி%�%,, எ�ைன தனியா நி�க வ=%, உ�ேள ேபாயி%டா�வ. J� 

ஏெச!, இ�61 தி%�னா�... ெச�&கியா�... ேதவ�யாளா�... ஊ�ல நா� 

இ�&க ��யா+�6 ெசா�னா�. எ�னால த%ட�தா� மா�த ��Dேத தவிர 

அநியாய�த மா�த ��யல...” 

 

“இைத ேக%ட+&ேக எ� ர�த� இ�ப�& ெகாதி&-+. ஆனா� நீ எ�ப� இ�� 

சிாி=&கி%ேட ேபச ��<+.” 

 

“அ�ப�& ேக�3க... இைதவிட ேமாசமான அ��த�+ல ேபச�பப%ட நாகாிகமான 

வா��ைதகள ேக%,� பழ&க��6 அ��த�. ஒ3க�&ேக ெதாி<� நா3க ைசவ� 

பி�ள மா�3க...” 

 

“அதனாலதா� எ� தமி@ ஓ3க தமிைழவிட வி�தியாசமா இ�&-+�லா...?” 

 

“தமி@ ஒ�6தா�... ெகா=ைசயா ேபேறா�. அ1த& ெகா=ைச<ல ஒ3க+ �F� 

ப=ைச... எ3க+ பாதி�ப=ைச... அைத வி,3க... எ3கா%க� டB6&-� 

ேபாயி%டா3க. பிள$, ப�=ச எ�ைன, ெம%ரா$ல ேவைல பா�&கிற அ!ண� 

H�பி%டா�. காேல]ல ப�&க ைவ&க� ேபாறா�6 ேபாேன�. சைமய�காாியாC 

ேவைல ெகா,�தா�. அ!ணி சாைட மாைடயாC தி%�, ேநர�யாதி%�, எதி�>%, 

கி:&க� ஒ��தேனாட காரணமி�லாம ச�ப1த�ப,�தி, கைடசில நாேன இ3ேக 

வ��ப�யாC ெசC+%டா�. அ!ணா ஒ��&- பண� அ6��றா�. உ��&காவ+ 

உதB+...” 
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“நீேய ெம%ரா$ல ேவைல ேத� இ�&கலாேம...” 

 

“பா�ேவ% க�\னி%��6 பிற1+%ட கிராம�+� ெப!P என&- சAைக 

கிைடயாேத. ெபா+வா ேம� சாதியி� இ�&கிற பிராமண�க� ேவைல கிைட&காம� 

தி!டா,றதாC கைத வ�+. நாவ� வ�+. �வியி� நாடக� வ�+. அவ3கள 

மாதிாிேய நா3க�� ஒ� கால�+ல ஆ=சாரமாC இ�1தவ3க. இ�ேபா ேம�சாதி 

��திைரேயாட ேமாசமா கQட�ப,ேறா�. பிராமண�க�&காவ+ நா, �F+� 

ெசா�I&க அவ3க சாதி எ�லா ெமாழில<� மாகாண�+ல<� இ�&-+. எ3க சாதி 

அ�ப� இ�ல... இ1த பிர=சிைனைய எ,�+= ெசா�லB� நாதியி�ல...” 

 

“கைடசில ஒன&-� சாதி� ப�+ இ�&க�தா� ெசC<+...” 

 

“எதால பாதி&க�ப,ேறாேமா. அ+ேமல ஒ� சி1தன வர+ இய�ைக. சாதியால 

பாதி&க�ப,� ேபா+ நா� சாதி&காாியாC ஆயி,ேற�. J�� ெதாழிலாளி� 

ெப!ணாC பாதி&க�ப,�ேபா+, ஒ� ெதாழிலாளி ெப!ணாC இ�ல, ஒ� 

ெதாழிலாளியாC மாறி,ேற�. சாதி&க%ைட வி%,, சாதிய�ற மனித சாதி 

க%,&-�ேள ேபாகிற+&- �ய�சி ெசC<ேற�. இதனா�தா� J� ஏெச!ட 

தி%,ன+&- ச�மதி=ச ேதாழிக� ேமல ேகாப� வரைல. -%டா�ப%�ல 

‘க!ணா�&கார�’ J� �+� ெப!க�&- ச3க� வ=�&க+ மாதிாி நா6� 

ைவ&க�தா� ேபாேற�.” 

 

“அCயCேயா ச3கமா...” 

 

“எ� ஊ�ல. உ��படாத பய�க எ�லா� உதவா&கைர சினிமா� பய�க�&- ச3க� 

ைவ&-�ேபா+, நா� ஏ� ைவ&க�படா+.” 

 

“அ�ப��னா நீ பைழயப�<� அ3ேக ேபாC J� �தP�...” 

 

“நா� தயா�. ஆனா� இ�ேபாைத&- சாதி மய&க�+ல இ�&-� ேதாழிக� அ1த 

மய&க� கைலDச+�. அவ3க எ�ைன H�பிட ேவ!�யதி�ல. நாேன ேபாC= 

ேச�ேவ�.” 
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“ஒ� கQட�ைத ேக%கிற+&- மன&- கQடமாC இ�&-. நா� உயிேராட 

இ�&க+ வைர&-� நீ சிரம�பட&Hடா+. இ1தா 8: (பாC. ஒ�ேமல தா� சதா 

என&- ெநன�� ரDசித�. நீ இ�லாம� எ�னால வாழ ��யா+ ரDசி. அட 

கடBேள... எ�ப பா��தாA� ஒ� �க1தா� க!P ��னால நி&-+. இ1த (பாC 

எ� அ�� காணி&ைக. நா� இ�&கிற வைர&-� நீ கவைல�பட&Hடா+... 

கQட�பட&Hடா+...” 

 

“அதாவ+ நீ3க எ�ைன ‘ைவ�பா%�யாC’ வ=&->3க... காலெம�லா�...” 

 

“எ�ன ரDசித�... நா� ஒ�ைன அ�ப� நிைன=� பா�&கேவ ��யா+. ஏேதா ஒ� 

அ��... காதA�6 வ=&கேய�... நீ எ� ஆ<வைர&-� +ைணயாC 

இ�&கP��6 ஏேதா ஒ� ஆைச.” 

 

“ெமாத�ல, ஏேதா எ�கிற வா��ைதய எ,3க. நா� ஆ<� வைர&-� ஒ3க�&- 

+ைணயாC இ�&க� தயா�. நீ3க ரயி�ேவ ேக%ல ேக%டைத அதனாலதா� ெபாிசா 

எ,�+&கேல. ஒ3கைள நா6� வி���ேற�... ேநசி&கிேற�...” 

 

“நா� ெகா,�+ வ=சவ�...” 

 

“�த�ல எ� ேதாளில இ�&கிற ைகய எ,3க. அ+&- ��னால நா� ெசா�றைத= 

ெசC<3க. இேதா இ�&- மDச�+!,. இேதா இ�&- ம1திாி&கிற+&காக நா� 

வி�கிற கயி:. இ1த கயி�+ல. மDச� +!ைட& க%�, இ1த ��க� சா%சியாC 

எ� கF�+ல க%,3க. உடேன எ�ைன ஒ3க >%,&- H%�� ேபா3க. ஒ3க 

அ�பாகி%ட ஒ3களால ேபச ��யா%டாA� நாேன ேபசி&கிேற�.” 

 

“அெத�ப�... தி,தி���6 ேயாசி&காம�...?” 

 

“எ�ைன எ�ப� ேயாசி�+ வி��பIேயா. அ�ப� ேயாசி&காம தாIய& க%,3க... 

காதI&க+&- ேயாசி&க�படா+. க�யாண�+&- ம%,� ேயாசி&கPமா. ஒ3கள 

மாதிாிதா� ந�ம நா%ல, பல காதல�க� காதIக�. காத� எ�ப+ வா@&ைக&காக 
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ேபாட�ப%ட வழி. இ1த பிரதான வழியி� -:&- வழிக�, த�ெகாைல வழிக�, 

ெகாைல வழிக�6 பல கிைள வழிக� இ�&-. இவ�ைற வி%,%, பிரதான வழியி� 

ேபானா� தா� வா@&ைகைய= ைவ&க ��<�. இ�ல�னா ம&கP�. எ�லா� 

ெப!க��, த3கேளாட காத� ெவளி�பா%ைட& கா%,ற+&- ��னால, இ�ேபா 

நா� ஒ3ககி%ட ேக%கிற ேக�விைய ேக%��1தா� ஒ�6 காதேல வ1தி�&கா+. 

இ�ல�னா ேதா�வி எ�பேத வ1தி�&கா+. இ1த பிரதான வழியி� ெதாிகிற 

வா@&ைக >%ைட� பா��தா�, கிைள வழிகளி� இ�&கிற கிணேறா, -ளேமா, 

-%ைடேயா, க�திேயா, க�ேபா ெதாியா+. ெதாிய ேவ!�ய அவசிய�� இ�ைல. 

நா� இ�லாம� ஓ3களா� வாழ ��யா+�னா, இேதா எ� கF�+. நா� கF�+&- 

�தIட� ெகா,&கிறவ�. க�ன�+&- இர!டாவ+ இட�... எ�ன ச�மதமா... 

என&-= ச�மத�...” 

 

தி�மைல த,மாறி� ேபானா�. அ1த ஆ�&கா�றிA� அவ� உட�� விய��த+. 

அவனா� ேந�&- ேநராC� பா�&க ��யவி�ைல. எைத<ேம விDஞான L�வமாC 

சி1தி&-�ேபா+ அ+ த�ைனேய தன&- அைடயாள� கா%�வி,கிற+. அ1த 

அைடயாள� சில சமய� பி��பதி�ைல. பி�ப,வ+� இ�ைல. 

 

தி�மைல ஏேதா த�� ெசC+வி%டவ� ேபா�, ரDசித�திட� ெசா�லாம� 

ெகா�ளாம� ெவளிேயறினா�. ேதாளி� கிட1த +!ைட எ,�+ �க�ைத<�, 

பிடறிைய<� +ைட�தப� நட1தா�. காI�ப%ட ஒ� ட�பாைவ N&கிெயறி1தா�. 

க!ணி� ப%ட ஒ� நாைய க�லா� அ��தா�. எதிேர -சல� விசாாி&க 

வ1தவ�கைள& -�றவாளிக� ேபா� பா��தப� நட1தா�. இ1த� +ளசி3க� எ�� 

-தி&கா�. அவைன மாதிாி நா�� -தி&கP��னா�, ஒ� கைட ேபாடP��6�, 

அ+&காக ��க�, அ�பா மன&-�ேள ேபாகP��6� ��க� கி%ேட 

ேபானா�, அ1த ச!டாள� பய� அவைன மாதிாிேய எ�ைன ஆ&கி%டா�. 

 

தி�மைல, -ேராத3 -ேராதமாC பா��+, ேகாப3 ேகாபமாC நட1+, +ளசி3க� 

கைட ��னா� வ1+ நி�றா�, ஆ3காரமாக, ஆேவசமாக. அ3ேக நி�ற ஒ� 

சி:வ� காதி� எைதேயா ெசா�னா�. அ1த= சி:வ� அ1த& கைட&-� ேபாC, 

மீ!,� தி��பி வ1+ தி�மைலயிட� ஒ�பி�தா�. 

 

“ஒம&- சிெம!, ெகா,&க மா%டாரா�. +ளசி3க� அ!ணா=சிேய ெசா�I%டா�.  
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கைட�னா எ�லா�&-� ெபா+தான...? ஒம&- ம%,� எ�� இ�ல�6 

ெசா�லலா� ம=சா�...?” 

 

தி�மைல அ1த= சி:வைன� பி��+ த�ளியப�ேய தைலயா%�னா�. பிற-, 

+ளசி3க� கைடைய ேநா&கி, அF�த� தி��தமாக நட1தா�. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    9999    

 

அ1த �&கிய >தி ம%,� இ�ைலயானா�, ச%டா�ப%�, சாதாரணமான� ப%�யாகி 

இ�&-�. ஆனா� அ1த ஊாி� ேம�ப&க�, கி%ட�த%ட ஊாி� ேவI ேபால 

இ�1த, அ1த= தா�=சாைலயி�, தி�வ��வ� ப$க��, க%டெபா�ம� ப$க�� 

ஓ�& ெகா!��1தன. இ1த� ப%�யி�, இ1த= சாைலயி� நி�: ப�&க%,க� 

வழியாக ப$ஸு&-� ஏறிவி%டா� ஒ��த� ம+ைரயி� இற3கலா�, 

இ�ெனா��த� நாக�ேகாயிI� ஒ� N&க� N3கி%, எழலா�. இ1த= 

சாைலயி�தா� +ளசி3க�தி� உர&கைட<� சிெம!% கைட<� ப&க�தி� 

ப&கமாC உ�ளன. எதி��ப&க� ப$ $டா!%. நா�ைக1+ ெப%�& கைடக� ஒ� 

சில ேதநீ� கைடக� வாிைசயாC இ�1தன. இவ� கைடக�&- அ1த� ப&க��, 

இ1த� ப&க�� வாடைக ைச&கி� கைடக�. ஒ� வாசகசாைல. உ��படாத ஒ� 

ந�க6&- உ�_� உதவா&கைர� பய�க� ைவ�தி�&-� ரசிக� ம�ற�. சில 

அரசிய� க%சிகளி� கிழி1+ேபான ெகா�க�. 

 

+ளசி3க�, ேவைலயா%க� சிெம!% ?%ைடகைள ஒ�:&- ேம� ஒ�றாக 

அ,&-வைத ேம�பா�ைவயி%,& ெகா!��1தா�. அவ� எதி�பா��த அளவி�- 

சிெம!% ?%ைடக� வி�காததா�, ேவைலயா%கைள� தி%�& ெகா!��1தா�. 

தி[ெர�: தி�மைல கைட&- ��னா� வ1+ நி�பைத, அவ� பா�&கவி�ைல. 

இ�வ�&-� இைடேய உ�ள பைழய தகராைற<�, அ�ேபா+ N+�பயA&- 

இ�வ�� ெசா�I அ6�பிய ெசCதிைய<�, எதி� ெசCதிைய<� ெதாி1+ 

ைவ�தி�1த ேவைலயா%க�, ?%ைடகைள அ,&காம� தி�மைலைய 

அ,&க,&காC பா��தேபா+, ேவைல தைட�ப%டைத� பா��+ +ளசி3க� அவ�க� 

பா�ைவ நிைல�த இட�தி� பா��தேபா+ . 
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தி�மைல ேவ%�ைய� தா�� பாC�+& ெகா!, சி�ம க�ஜைன ேபா%டா�. 

 

“என&- எ��டா நீ சிெம!% இ�ல�6 ெசா�லலா�?” 

 

“நீ எ��டா ேக%கிற விதமா ேக%காம� இ�&கலா�?” 

 

“நா� எ�ப�& ேக%டா ஒன&ெக�னடா...? ஒன&-� ேதைவ பண�தானடா...?” 

 

“அ+&- ஒ� காAல சிெம!% ?%ைடைய ேபா%,%, -�பிட ��<மா? ஒன&- 

சிெம!% ேவP��னா எ� கைடயில வ1+ தா� ேக%கP�. ெத�Bல வ1+ 

ெகா,&க நா� ஒ� ேவைல&கார� இ�ல.” 

 

“நீ இ1த ஊ�&- ந�ல �ைறயில எ�லா�&-� சிெம!% ெகா,&கற+&காக ஒன&- 

ஏெஜ�சி ெகா,�தி�&கா3க. நீ எ,&கா%டா நா� எ,�தி��ேப�. அதனால நீ 

என&- இ�பேவ இ1த இட�+லேய சிெம!% ?%டய த1தாகP�. இ�ல�னா, 

நா� உ�ைன விட�ேபாறதாC இ�ல.” 

 

“நீ இ4வளB ெசா�ன ம%,� நா� ஒன&- சிெம!% தர�ேபாறதாC இ�ல. எ�ேபா 

த1தாA� த�ேவ�. ஆனா� இ�ேபா தைலேய ேபானாA� தரேவ மா%ேட�.” 

 

“தரா%டா எ,�ேப�.” 

“எ,&கிற ைகய ஒ��ேப�.” 

 

“பா�+��டலா!டா.” 

“பா�+&கி%ேட இ�டா.” 

 

ேவைலயா%க� ெச�ப%ைடயா� க��ப%ைடயா� ஆகிய இர!, -,�ப3கைள=  

ேச�1தவ�க�. ஆைகயா�, த�த� ேசவ�க�&- ஆதரவாC உட�ைப 

நிமி��தியேபா+ - 

 



102 

 

தி�மைல, இ���& கா�கைள எ%டா&கி& கைட&-� Vைழய� ேபானா�. 

+ளசி3க� தன+ -$தி& ைககளா� அவைன ம�லா&க� த�ளியேபா+, கீேழ 

விழ�ேபான தி�மைலைய, க��ப%ைடயா� ேவைலயா� தா3கி& ெகா!டா�. 

அ1த ஆ�திர�தி� தி�மைல, +ளசி3க� வயி�றி� காலா� உைத�தா�. அ1த 

வIைய ‘எ�மா’ எ�: ெசா�I� தா3கி& ெகா!ட +ளசி3க�, தி�மைல ேம� 

பாC1தா�. இ�வ�� நி�: ெகா!ேட அ��தா�க�. விF1+ ெகா!ேட 

உைத�தா�க�. எF1+ ெகா!ேட ஒ�வ� �க�தி� ஒ�வ� -�தி& ெகா!டா�க�. 

பிற- க%�� பி��+ உ�!டா�க�. சிெம!% ?%ைட&-� சி&கியப�ேய ழ�:, 

வாச� வழியாக� �ர!,, சாைலேயாரமாக ப1+ ேபா� உ�!,, நாC ேபால 

-ைல�+, நாிேபால ஊைளயி%,, ந!, ேபால �!,, ந, ேரா%��- வ1தா�க�. 

ந�ல ேவைளயாக அ�ேபா+ ப$க� வரவி�ைல. ேவைலயா%க�&ேகா வாI-

&ாீவ� ேபாைர� பா��+& ெகா!, நி�ற ராமனி� நிைல. இ�வ�� உ�!, 

�!டதி�, எவ� +ளசி3க�, எவ� தி�மைல எ�: ெதாியவி�ைல. தி�மைல 

+ளசி3க�ைத கீேழ ேபா%, ேமேல வ��ேபா+, ெச�ப%ைடயா� ஆ%க� அவ� 

கF�ைத� பி�&க -னி<� ேபாேத, தி�மைல கீேழ<�, +ளசி3க� ேமேல<� 

வ1+வி,வா�. +ளசி3க� ேமேல ேதா�:�ேபா+, அவைன அ1தர�தி� N&கி� 

ேபாட நிைன�த க��ப%ைடயா�க� அத�-� தி�மைல ேமேல வ1தைத� பா��+, 

-னி1த உட�ைப நிமி��தினா�க�. 

 

அ1த= சாைலவாசிக�, அைனவ�ேம H�வி%டா�க�. சிறி+ ேநர� ேவ�&ைக 

பா��+வி%,, யா� ேதா�கிறா� எ�பைத க!, பி�&க அதிக ேநர� ஆ-� 

எ�பதாA� எவ� ப,&கிறா� எ�: ெதாிவத�-�, த�த� கைட வியாபார� 

ப,�+வி,� எ�பதாA�, இ�வைர<� பிாி�+ வி%டா�க�. பிாி1தவ�க� சிறி+ 

பி�வா3கி நி�றேபா+ பிாிப%டவ�க� மீ!,� பிைணய� ேபானா�க�. ஒ�வ�&- 

அA�+ வி%ட+. கா!�ரா&ட� தாேமாதர� பிாி�த ஆ%கைள வில&கி� 

த�ளிவி%,, இ�வாி� ைககைள<� பி��+ ேந�&- ேநராC நி:�திவி%,, 

க�தினா�. 

 

“நா3க யா�� ஒ3கள பி�&க மா%ேடா�. உ� பா<3க. எவனாவ+ ஒ�வ� கீேழ 

விFற+ வைர&-� �மாேவ இ�&ேகா�. ேடC ஆ$ப�திாி&- ஒ� வ!�ய ெர� 

ப!ணி ைவ<3கடா.” 
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தாேமாதர�, ேவ: யாைரேயா ெசா�வ+ மாதிாி<�, அ+&-� த3க�&-� ச�ப1த� 

இ�ைல எ�ப+ ேபாலB� +ளசி3க��, தி�மைல<� ேம�?=, கீ@?= வா3க 

நி�கிறா�க�. ம�ேபாைர= ெசா�ேபாரா&-கிறா�க�. தி�மைலயி� காதி� ர�த� 

ஒFகிய+, +ளசி3க� க��த க�. ர�த= ெசா%,&கேளா, ேபசினா�. 

 

“ெச:&கி மவ�. சிெம!% ேக%டா தர மா%டா3கா�. என&- இ�ேபா ெர!, 

?%ட சிெம!% ேவP�. வா3காம� ேபாக மா%ேட�. ெச:&கி மவ� சாியான 

நாயி. எ�� க�=சி�&கா� பா�3க.” 

 

தி�மைல ெகா,�த அ�யி�, ைக வைள�+ நி�ற +ளசி3க�, வைளயாத வல+ 

ைகைய ஆ%�யப�ேய பதிலளி�தா�. 

 

“நா� நாயி�னா இவ� ெவ%�யா�. எ� ைகய எ�� வள=சி�&கா� பா�3க. 

சிெம!% அவ6&- இனிேம� எ�பB� கிைடயா+. ேவP��னா� �கா� 

ப!ணி&க%,�.” 

 

இத�-� ஊேர H�வி%ட+. பா&கிய�, தி�மைல காதி� ெப�&ெக,�த ர�த�ைத 

�1தாைன ேசைலயா� +ைட�தப�ேய ஒ�பாாியி%டா�. ேகாலவ�B, அ�மாB&-� 

தாய�மாB&-� பி�னா� நி�: ைககைள� பிைச1தா�. ரDசித� ெந�றி= 

�&க3கேளா, நி�றா�. ச1திரா, +ளசி3க�ைத நாேய, ேபேய எ�: தி%ட, 

+ளசி3க�தி� அ�மா அ�ன�மா எதி�தி%, ேபா%டா�. அல3காாி, +ளசி3க�தி� 

ைகைய� தடவி வி%டப�ேய, “எ� ராசா ராசா” எ�: க�தினா�. இத�-� 

க��ப%ைடயா�க��, ெச�ப%ைடயா�க�� அணிவ-�+� ஆ��பாி�+� 

ேபசினா�க�. 

 

“சிெம!% வா3க விடமா%ேடா�.” 

 

“தராத சிெம!% எ,&காம விடமா%ேடா�.” 
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“ெச�ப%ைடயா� கைட&-�ள வ1+ சிெம!% எ,&கP ��னா� அ1த& 

கைடேய க��ப%ைடயா�க�&- சமாதியாயி,�.” 

 

“க��ப%ைடயா� வ�ச�+&- �� வ=ச காைல பி� வ= பழ&கமி�ல. அ1த� 

பழ&க�ைத மா�தி&கB� தயாராC இ�ல.” 

 

“சாி வ1+ பா�3க.” 

 

இ1த ச!ைட&- ?�றாவ+ கனபாிமாணமாக, ‘கா�+& க��ப� -,�ப�+’ அேத 

அ1த ராைமயா ேகாபாேவசமாக� ேபசினா�. S+வாதி�லாத மனித�தா�. 

ேகாலவ�ைவ, அ&னி ராசாB&- தி�மண� ெசC<� உ:திேயா, அவ� 

ேபசவி�ைலதா�. ஆனாA� பழனி=சாமி ம=சா� ேம� �திதாக வ1த பாச� அவைர 

இ�ப�� ேபச ைவ�த+. 

 

“ஏC +ளசி3க�! நீ ேபற+ அ&கிரம!டா. ஒ� கைட உர�த வயAல ேபா%, 

இ�ேபா பயிெர�லா� சாவியா ேபாயி%,.” 

 

“சிெம!,&-�, உர�+&-� எ�ன ச�ப1த�.” 

 

“எ3க அ!ணா=சிய ேபச வி,டா. ேபமானி�பயல... அவ� யாேராட<� ேபசாதவ�. 

இ�பவாவ+ ேபச%,�.” 

 

“ஒேர வா��ததா� ேபச� ேபாேற�. +ளசி3க� கைட ெபா+& கைட. சாமிைய 

ந�பாதவ� க�Lர� வி�க+மாதிாி இவ� பி�&காத தி�மைல&-� சிெம!% 

?%ைடய ெகா,�தாகP�. இ�ல�னா கைடைய உைட=சாகP�.” 

 

கா�+& க��ப�க� ‘ைப�தியார த�ம�’ ராமCயா!ண� பி�னா� க=ைச& க%�, 

அவாி� இ=ைசைய நிைறேவ�ற� +��தா�க�. ஆனான�ப%ட அதிகாாிகைளேய 

ெகDசி<�, மிDசி<� மட&கி� ேபா,� ஒ�ைத >, கா!�ரா&ட� தாேமாதர� 

விவகாாியானா�. 
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“ேடC +ளசி3க� ேபானா� ேபாவ%,�. தி�மைல&- ஒ� ?%ைட 

சிெம!ைடயாவ+ ெகா,.” 

 

“இைதவிட எ� உயிர& ேக�� தாேர�.” 

 

“உயி�� இ�ேபா ேபாக�தா� ேபா-+.” 

 

ரDசித� அ�ேமல�யாC நட1+, H%ட+&- ��னா� வ1+ தீ��பளி�பவ�ேபா� 

ேபசினா�. 

 

“நா� எ�லா�&-� ெபா+�பி�ள, அ,�த சாதி அ�ப�. நா� ெசா�Aறத& 

ேக�3க. ந�ம \னிய� கா!�ரா&ட� அCயா தாேமாதர�, ��க� ேகாயி� �க�� 

க%,ற+&- உபயமாC ப�+ ?%ைட சிெம!% வா3கி +ளசி3க� கைடயிேலேய 

ேபா%��&கா�. அ+ல எ�தன ?%ைட சிெம!ட ேவP��னாA� தி�மைல 

அவ�கி%டேய பண�த& ெகா,�+%,, எ,�+&க%,�. தாேமாதரCயா த�ேனாட 

சிெம!% ?%ைடய எ,�+& ெகா,�பா�. இதனால +ளசி3க� மான�� ேபாகல. 

தி�மைல மான�� ேபாகல. சிெம!% ?%டதா� ேபாB+.” 

 

“ரDசித� ஒ�ைன ெகாF��&- அ6�பி ைவ&கP�.” 

 

அ1த� தீ��பா� எ�ேலா�&-� தி��தி. ஒ� சில க�நாடக விவகாாிக�தா� 

மன+&-� �ன3கி& ெகா!டா�க�. “ேபா<� ேபா<� ஒ� ஒ�ைத >%,� 

ெபா!P அ,�த சாதி&காாி... ெசா&கார� பல� இ�லாத ரDசிதமா இ1த வழ&க 

தீ��+ ைவ&கP�. நா3க எ+&- இ�&ேகா�?” 

 

விவகார� தீ�1+ ெகா!��1த ேபா+, அ&கினி ராசாவி� அ�பா ராமCயாதா� 

தன+ பாவ�தி�- மாறாக விடா�பி�யாக� ேபசினா�. 

 

“அ+�லா� ��யா+. தாேமாதர� சிெம!% வி�:� ேபான சிெம!%.  
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+ளசி3க1தா� அவ� ைகயால ேவற சிெம!%ட ெகா,&கP�.” 

 

தாேமாதர�, ராமCயாவி� ேமாவாைய� N&கி, த� உ�ள3ைகயி� தா3கி& 

ெகா!ேட ம�றா�னா�. 

 

“ேபாவ%,� ம=சா�. ேபாவ%,� ெர!, தர��ேம ச�மதி= %டா3க. நம&ெக�ன 

வ��. ேடC +ளசி3க�. எ� சிெம!% ?%ைடைய தனியா ஒ+&-. இ1தாடா 

தி�மைல 8�றி எ!ப�+ நாA (பா<� ��ப+ ைபசாைவ<� எ,. எ�கி%டேய 

ெகா,. சிெம!%ேடாட விைல. வய� ெபா!P வள�தி மாதிாி H�&கி%ேட 

ேபாB+. இ�ைனய ேர%,�ப�. மீதி& கண&- அ��ற� பா��+&கலா�.” 

 

“ஆமா ெதாியாம�தா� ேக&ேக�, நீ� விவகாாியா, இ�ல வியாபாாியா, 

மா�பி�ேள.” 

 

தி�மைல ச%ைட� ைபைய� +ழாவினா�. ேவ%�ைய� N&கி, டBச� ைப&-� 

ைகவி%டா�. அ�ேபா+தா� அவ6&- உைற�த+, ெவ:� ைகயி� �ழ� 

ேபா%��&கா�. இ1த= சமய�தி� யாாிடமாவ+ பண� ேக%டா�, தா� 

+ளசி3க�திட� வ��= ச!ைட&-� ேபானதாக அ��தமாகிவி,�. தி�மைல எ�ன 

ெசCவ+ எ�: �ாியாம� விழி�தேபா+, +ளசி3க� �ாி1+ ெகா!டா�. தி�மைல 

வ��= ச!ைட&ேக வ1தவ� எ�பைத நி(பி�பத�காக, அவ� ெதா!ைடைய& 

கைன�+& ெகா!, சைபயிட� �ைறயிட� ேபானேபா+ - 

 

தி�மைல அ!ணாவி� த,மா�ற�ைத� �ாி1+ெகா!ட ேகாலவ�B, அ!ணனி� 

அ�ேக வ1+, �1தாைனயி� ம��+ ைவ�தி�1த இர!, 8: (பாC 

ேநா%,&கைள தி�மைலயி� ைகயி� லாவகமாக� திணி�தா�. உடேன அவ�, 

அ1த ேநா%,&கைள ப�+ (பாC ேநா%டாக பய1+ பா��+, பிற- ச1ேதாஷ�ப%, 

தாேமாதரனிட� நீ%�னா�. 

 

+ளசி3க�, ேகாலவ�ைவ, ப�கைள& க��+� பா��தா�. 

-------------- 
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அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    10101010    

 

ேகாலவ�B, மீ!,� அேத அ1த -ள�த� வய�, ப�� ெச%�� -ளி�+& 

ெகா!��1தா�. ஏேதா -ளி&க ேவ!,ேம எ�பத�காக -ளி�ப+ேபா�, 

த!ணி�&-� தைலைய& ெகா,&காம�, ‘கா&கா’ -ளியலாக& -ளி�+& 

ெகா!��1தா�. ேசா��� ேதC&க ேவ!,� எ�ற எ!ணமி�லாம� எF1தா�. 

க!க� -ள�+& கைரைய� பா��தன. அவ�&ேக ெதாி<�, அல3காளி 

வரமா%டா� எ�:. ஆனாA� ஒ� சபல�. அல3காாி அ�ைத வ1தாA� வ�வா�. 

அவைள� ேத� +ளசி3க�� வ1தாA� வ�வா�. அ�ைதைய� ேத�யா, இ�ைல 

த�ைன� ேத�யா. ேகால�, ப�� ெச% அைற&-� +ணி மா�றியப�ேய, தன&-� 

தாேன ெசா�I& ெகா!டா�. 

 

“பாவ� +ளசி3க�... அ!ணா அவ� ைகய தி�கி� ேபா%டாேன. இ�ேபா ைகயி 

எ�ப� இ�&ேகா...? அவ� ம%,� எ�னவா�... அ!ணா காத& க�&க... ஊசி 

ேபா%ேடாேம... ேவ!டாத ச!ைட என&காவ இவ� வி%,& ெகா,�தி�&கலா�. 

நா� ெர!, ைகைய பிைச1த+ ெர!, ேப�&காவ�6 அவ�&-� ெதாி<ேமா 

எ�னேவா. எ�ைன<� ச!ைட&காாியாC நிைன&க� ேபாறா�. அ�ப� ெநண&க� 

படா+�6 அல3காாி அ�ேதகி%ட ெசா�லP�. ��<மானா� அவ� கி%டேய... 

அெத�ப� ��<�... ஏ�... வாயாலதா� ேபச ��<மா... க!ணால ேபச ��யாதா... 

இ1த= ச!ைடயால அவர ெநன&க&Hட என&- த-தியி�லாம ேபாயி%ேட. ந�ல 

ேவைள அ�பா அ!ணாைவ�தா� தி%,னா�. அ�&க&Hட ேபாயி%டா�. 

+ளசி3க� ந�ல ைபய�6 ேவற ச�%�பிேக% ெகா,�தா�. அல3காாி அ�ைதகி%ட 

ெசா�லP�. அ1த அ�ைத&- ?ள இ�ல. நா� இ3க இ��ேப�6 ெதாிD 

வரேவ!டா�... அ�ைத&-� தா� ?ள இ�ல... அவ�&-மா... சீ=சி... இ+&-ேமல 

நிைன&கற+ இ�6� ேகாப� ஆறாத எ3க!ணாவ அவமான� ப,�தற+ மாதிாி.” 

 

ேகாலவ�B, ம�தா�� மனைத& க�லா&கி& ெகா!டா�. ஈர� �டைவைய� பிழி1+, 

?�றாக ம��+� ேதாளி� ேபா%,& ெகா!,, �ற�ப%டா�. அடேட எ�ன 

ச�த�... ராைமயா மாமா ச�த�... +ளசி3க� ம=சா� ச�த�... 

 

ேகால� �தI� ஆன1த& ேகாலமானா�. பி�ன�, அ�ப�ேய ேசாக& 

ேகாலமானா�. 
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ராைமயா வய�, +ளசி3க� வயA&-� ப&க�+ வய�. இ3கி�1தப�ேய ேபசினா� 

அ3ேக ேக%-�. அ1த வய� ெந�பயிைர� +ளசி3க��, ராைமயாB� Hடேவ 

அ&கினி ராசாB� �றி= �றி� பா&காவ. ைககைள ஆ%� ஆ%� ேபதாவ. இ+ 

எ�ன? ராமCயா மாமா +ளசி3க�ைத அ�&க�ேபாற+ மாதிாி +��றாேர. மாமா 

அவர தி%டாத<�, தி%ட�படா+. 

 

இ�ேபா+ அவ�க�, அ1த வயI� கிண�+ ேம%,&- வ1+, ேகாப3 ேகாபமாC 

ேபசி& ெகா!���ப+ ேபா� ெதாி1த+. +ளசி3க� ம=சா� இட+ ைகயி�, 

பிளா$திாி ேபாட�ப%,, அ+ ஒ� +ணி&க%�� ெதா3கிய+. அட&கடBேள... 

ஆனாA� எ3க!ணா ேமாச�. அ�=சாA� இ�ப�யா... பாவ�... எ�� 

+�&காேரா...? எ�ப� வI&-ேதா...? 

 

ேகாலவ�B&- அ1த� ப&க� ேபாக ேவ!,� ேபாI�1த+. அவ�க� ேபவைத& 

ேக%க ேவ!,� ேபாI�1த+. எ�லாவ�றி�-� ேமலாக, +ளசி3க� ம=சா� ைக 

பிசகியி�&கா, இ�ல ஒ�Dசி�&கா�6 ெதாிD&கP�. கடBேள... கடBேள பிசகி 

இ�&கP�... ஒ�Dசி�&க�படா+. இ1த� பாவி ெந�தியில எ1த ேநர� -3-ம� 

வ=சாேரா, ைக ஒடDசி%ேட. ஒட=சி%டாேன... நாசமா� ேபாறவ�... கடBேள... 

கடBேள... ஒ�=சவ� எ3க!ண�6 ெதாியாம தி%�%ேட� பா�. சாி... இ�ேபா 

அ1த� ப&க� ேபாகP�. எ�� ேபாற+... ேபாற+ல த�பி�ல. பைழய ச!ைட 

விஷயமா<� ெர!, ேப�� ேபசலா��லா. 

 

ேகாலவ�B ேயாசி�தா�. அ3கி�1தப�ேய அ1த வயA&-� தாவி& -தி&க� 

ேபாகிறவ�ேபா�, �� பாத3கைள அF�தினா�. அடேட... ராமCயா மாமா... 

கிண�+ ேம%,ல ஒ� ேராசா= ெச� இ�&ேக. நாைலD L இ�&ேக. தைலயில 

வ=சா� எ�� இ�&-�. யா�� எ�ப�<� ேபாவ%,�. நா� L�பறி&க�தாேன 

ேபாேறா�.” 

 

ேகாலவ�B நட&க ��யாதவ� ேபா� நட1தா�. த�ைன ந�ப ��யாதவ� ேபா� 

நைட ேபா%டா�. ஒ�ைத� பர�பி�, ைககைள அ3-மி3-மாC ஆ%�, ச�&க$காாி 

ேபா� நிதானமாC நட1+, ராைமயா மாமாவி� வயA&- வ1+வி%டா�. அ&கினி 
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ராசா பரா&-� பா��+%, இ�1தா�. +ளசி3க��, ராைமயாB�, காரசாரமாக� 

ேபசினா�க�. அ&கினி ராசா, அவைள� பா��தா�. எ�ன�மா�6 ேக%க திராணி 

இ�ைல. அ�பா �க�ைத<� அவ� �க�ைத<� மாறி மாறி� பா��தா�. 

 

ேகாலவ�ேவ அவ�க� கவன�ைத& கைல�தா�. 

 

“மாமா... இ1த ேராசா� Lைவ நா� பறி=&க%,மா...? ந�ல LB...” 

 

+ளசி3க�திட� வாெய�லா� ப�லாக& க��+& -�தி� ேபசிய ராைமயாB&-& 

ேகாலவ�ைவ& க!ட+�, ப�ெல�லா� வாயாகிவி%ட+. பய மவ�&-� அ&கினி 

ராசாவ& க%�&க ஆசதா�. இவ� ச�மதி&காம க�யாண� நட&காேத�6 இ6ம� 

பய�படேவ!டா�. 

 

ராைமயா, அவைள மகைள� பா◌ா�ப+ேபா� பா��+� த1ைத ேபா� ேபசினா�. 

 

“ஒன&-�லாத Lவா�மா. நீ பறி&காத... ��� -�+�. எல அ&கினி ராசா. ேவ%�ய 

எ,�+ கா� வைர&-� இF�+� ேபா,ல. ?ேதவி... மாமா மவ�&- L�பறி=& 

ெகா,டா. எ�லா� Lைவ<� பறி=& ெகா,டா...” 

 

அ&கினி ராசாB&-= ெசா�ல ��யாத மகி@=சி. அவ6&-� இ1த& க�யாண� 

ேப= ெதாி1தி�&க ேவ!,�. அவைள ஆவேலா, பா��தா�. அ6மா� சDசீவி 

மைலய� N&கிய+ மாதிாி, L&க� ெமாC�த அ1த ேராசா= ெச�ையேய ேவ�ட� 

பி,3-வ+ ேபா� L&கைள� பறி�தா�. ?�: L&க�, ஒ� ெமா%,, நா�ைக<� 

அவளிட� நீ%�வி%,, ஏேதா ேபச�ேபானா�. பிற- அவ6&- ெவ%க� வ1த+. 

ஒ��ேபாC +ளசி3க� ப&க�தி� நி�: ெகா!டா�. 

 

ேகாலவ�B, அ&கினி ராசாைவ� பாவமாக� பா��தா�. +ளசி3க�ைத<� 

‘பாவமாக�’ பா��தா�. அவேனா, அவ� ப&க� ச%ெட�: தி��பிவி%,, அேத 

ேவக�தி� �க�ைத ராைமயாவி� ��னா� நி:�தினா�. ேகாலவ�B, தைலயி� L 

ைவ&-� சா&கி� அ3ேகேய நி�றா�. அவ� ேபாக%,� எ�: ேப=ைச நி:�திய 
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+ளசி3க�, பிற- அவ� ஒ� ெபா�%ட�ல எ�பதாC� ேப=ைச வி%ட இட�தி� 

இ�1+ +வ3கினா�. 

 

“ஒம&- எ�� சி�னCயா நQட ஈ, ெகா,&க ��<�.” 

 

“எ�னடா ேப=� ேபசற. ஒ� உர�த வா3கி, இ1த ஆ: மர&கா� வித�பா, 

அ4வள�+ல<� ேபா%ேட�. ம�ற வயAல ெந�A� பயி�வ. -%ைடயாC 

நி&-�ேபா+ எ� வயAல பயி� ெந%ைடயா சிAசிA�6 வள�1த+ல 

ச1ேதாஷ�ப%ேட�. இ�ேபா பயி��லா� சாவியாC ேபாயி%ேடடா. இ4வளB&-� 

ம�த வயA&கார3க மாதிாிதா� த!ணி பாC=ேன�. L=சி ம�1+ அ�=ேச�. 

எ�லா பயி�� ெந�A& கதிர= ம&-� ேபா+, எ� ெந�பயி� மல� மாதிாி 

சாவியாயி%டடா. ஒ� உர�+லதா� ஏேதா மி$ேட&-...” 

 

“சாி, க�தாேத<�... என&- மற1+ ேபா=. எ�ன உர� வா3கினி�.” 

 

“ெபா%டாசிய�... சீம உர�...” 

 

“ஒ... அ+வா... இ�ேபா ந�லா ஞாபக� வ�+. அ1த உர�ேதாட \ாியா உர�த கல1+ 

ேபாடP��6 அ&கினி ராசா கி%ேட ��க� ேகாவி� ��னா� ெசா�ேன�. 

இ�Iயா அ&கினி.” 

 

அ&கினி, ஆமா� எ�ப+ேபா� தைலயா%�னா�. உடேன, +ளசி3க�, “ஒ�ம மக� 

கி%டேய விசாாி<�” எ�றேபா+, அ�பா ேக%டா� ம%,ேம ேப� அ&கினி 

ேபசாம� இ�1தா�. 

 

“+ளசி3க� ெசா�Aற+ நிசமாடா.” 

 

“ஆமா... ெபா%டாசிய� உர�த, \ாியா உர�ேதாட ேபாடா%டா பயி� ெபா!P 

மாதிாி வள��. ஆனா� சைமயா+. அதாவ+ வய&- வரா+�6 +ளசி ெசா�ன+ 

வா$தவ1தா�. நா� ஒ�ம கி%ட ெசா�லல. ெசலவா-ேம�6...” 
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“ேபா�� ேபா<� என&- வ1+ மகனா வாC=ேச பா�. நீ<�லா� ஒ� ச�சாாியா. 

ெசலவா-��னா ெநன=ேச? வயல ந%டா� ெசலவா-�. நடாம� இ��பேமா? ப�� 

ெச% ேபா%டா கெர!% ெசலவா-�. ேபாடாம ைவ�பமா? L=சி ம�1த�=சா 

ெசலவாB�. அ�&காம இ��பமா? நீ<�லா� ஒ� விவசாயியா&-�. ஏேட 

+ளசி3க�. ஒ�ன நா� தி%,வ+ த���தா�, �%டா� தன1தா�. த�பா 

எ,�+&காதேட.” 

 

“தைலைய ெவ%�%, த���6 ெசா�A�. என&-� ெதாி<�, நீ3க எ�லா�� 

எ�ைன இ�� காி== ெகா%,விய3க�6. ப!டார� பரேதசியாC ேபானவ�, 

அ+B� உ��&-� உதவாத எI டா&ட� மக�, ந�லா ச�பாதி&காேன�6 

ெபாறாம. ஆனா� ஒ!P ெசா�Aேற�. இ1த ஊேர ேச�1தாA� எ�ைன +ர�த 

��யா+. ஒ3களால மிர%ட ��<�. ஆனா� விர%ட ��யா+.” 

 

+ளசி3க�, ேபாக� ேபாகிறவ�ேபா�, ெச��� ேபாட� ேபானா�. அைத� பா��த 

ேகாலவ�B, ராைமயா மாமா வய� வழியாக= சி�ன வாC&கா� வர�பி� நட1தா�. 

ராைமயா, அ&கினி ராசாைவ அ��தி��பா�. பிற- ம�மக� ேகாலவ�B&-� அ1த� 

பழ&க� வ1+விட&Hடாேத எ�: ப�ைல ம%,� க��தா�. +ளசி3க�திட�, 

“ைவ&ேகாலாவ+ வ�மா. அைத மா%,&-� ேபாடலாமா” எ�: ேக%க� ேபானவ�, 

ம�மக�&-& ேக%-�ப�யாC அவ� இ�6� ஏடா ேகாடமாC ேபசிவிட� படாேத 

எ�: பய1+ ேபானா�. 

 

அ1த வயைலவி%, அ,�த வய� ெச�ற ேகாலவ�B தி��பி� பா��தா�. 

+ளசி3க� வ1+ ெகா!��1தா�. ேவ%� ச%ைடேயா, அ�ல. ெபா�ைம= 

ச%ைடேயா,�, பாவாைட மாதிாி அகலமான ேப!%ேடா,�. ேகாலவ�B 

அவ6&-� பய1+ நட�பவ� ேபா� நட1தா�. பிற- இ�ெனா� வாC&காA&- 

வ1த+� ப+3கி நி�றா�. ேச... காெல�லா� ஒேர சகதி. வாC&காAல கால& 

கFவP�. எ�ப� அ��+... எ�மா�... 

 

ேகாலவ�B, கா�கைள& கFவி& ெகா!��&-� ேபா+, +ளசி3க� வ1+வி%டா�. 

அவைள ஒ� கண� உ�:� பா��+வி%,, தி��பி� பா�&காமேல நட1தா�. 

ேகாலவ�B கFவிய ஒ� காேலா,�, கFவாத இ�ெனா� காேலா,� ஓ�னா�. 
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அவ� �க�ைத� பி�ேனா&கி= ெசA�+வத�காக இ�மினா�... ெச�மினா�... 

அவ� தி��பிய+� நாண�ேதா, நி�றா�. அவ� மீ!,� நட&க� ேபானா�. 

அவ�, வா��ைதகளா� இைடமறி�தா�. 

 

“அல3காாி அ�ைதய& காேணா�...” 

 

“H%�%, வா கா%,ேற�... பாச� ெரா�ப�தா� ெபா3-ேதா.” 

 

“ஒ�ம ைகயி...” 

 

“ஏ� �Fசா உைடயல�6 ேக%கியா? ைகயில பணமி�லாமேல சிெம!% ேக%, 

வ��&- வ1த அ!ண� ைகயில (பாC திணி=சத நா� மற&கல... எ�மா�... 

ஒன&-& ேகா� -�பி,. இ1த வ�� +��&- ?லேம நீதா�. எ3க அல3காாி சி�தி 

விையா%,&-= ெசா�னத. நீ ெபாி ப,�தாம இ�1தி�1தா� என&- ைக<� 

ஒ�Dசி�&கா+. ஒ3க!ணாB&- கா+� கிழிDசி�&கா+. இ�6� எ�ென�லா� 

நட&க� ேபா-ேதா. ஒ�ன ந�ல ெபா!P�6 ெநன=ேச� பா�, எ�ைன...” 

 

+ளசி3க�, அவ� இதய�ைத இ%, நிர�பாத+ ேபா�, ெசா�ல வ1தைத<� ெசா�I 

��&காமேல ேவ: ப&கமாக நட1தா�. 

 

அவைனேய பா��+ நி�ற ேகாலவ�வி�- வி&க� வ1த+. அ+ வி�மலாகிய+... 

ெவ�= ச�தமாகிய+... கசிவாகிய+... க!ணிராகிய+. 

 

‘ைக ஒ�D%டாேம... ஒ�D%டாேம... எ� மன அவ�&-� �ாியIேய... நா� 

எ�பB� ந�ல ெபா!Pதா�. அவ�கி%ட யா� ெசா�Aற+... நா� ெசா�ல 

��யா+. அ�ப�ேய ெசா�ல� தயாராC இ�&க+&- அவ� ேக%க� தயாராC இ�ல. 

அ�ேத... அல3காாி அ�ைத... எ3க�ேத ேபாயி%ேட... எ�ப�ேத வ�ேவ...’ 

 

ேகாலவ�B -ள�+&கைர வழியாக நட1தா�. ேபானவார� அவ� ைவ�த -3-ம� 

கைலய�படாம� ஆன1த அதி�=சி<ட� ேபான அேத கைரயி�, த�ளா�� த�ளா� 

தானாC நட&காம� யாேரா நட�+வ+ேபா� நட1தா�. 
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எ�ப��தா� >%,&- வ1தாேளா. வழியறியாமேல, பழ&க� ப%ட காரண�தா� 

வ1+வி%டா�. ெத� வாச� கதைவ திற1+வி%,, Vைழய� ேபானா�. அ�பா ஏ� 

சி�த�பா கி%ேட இ�ப�& க�+றா�. 

 

“அெத��டா... அ&கினி ராசாேவாட ேகாலவ�B... ெநன=& Hட� பா&க 

��யா+�பா.” 

 

“ஏ� ��யா+... தி�மைல&-� +ளசி3க� ெச:&கி மவ6&-� நட1த ச!ைடயில, 

ராைமயா ம=சா� ந�ம ப&க� நி�னா�. இதனாலதா� +ளசி3க� பயA� இற3கி 

வ1தா�. அேதாட கா�+& க��ப� -,�ப� ந�ம அ�மா பிற1த -,�ப�. ஆ�பல� 

உ�ள -,�ப�.” 

 

“சாி ேயாசி&ேக�... ேயாசி&ேக�...” 

 

“ேயாசி&க ேயாசி&க ேகாலவ�Bதா� ெகா,�+ வ=சவ�6 வ��...” 

 

அ�பாவி� �தலாவ+ பதிI� �F ெவ�றி க!டவ�ேபா� நிமி�1த ேகாலவ�B, 

அவர+ இர!டாவ+ பதிI� +வ!டா�. ேதாளி� கிட1த அ1த ேசைல ேபா� 

க!ணிரா� ஈர�ப%, நிைல�ப�யி� சாC1தா�. அ�பா ச�மதி&க மா%டா�. 

ஒ�ேவைள அ�ப� ச�மதி=%டா� வ��� கா&கPேம. 

 

“அல3காாி அ�ேத... நீதா� எ�ைன& கா�பா�தP�.” 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    11111111    

 

ேகாலவ�B -�றியப�ேய நி�றா�. 

 

அ&னி ராசாB&-, தா� மைனவியா-� ச1த��ப� இ�&கிற+ எ�பைத அவளா� 

நிைன�+&Hட பா�&க ��யவி�ைல. அ1த ஆ�திர�திA�, ஆேவச�திA� தன+ 

இட+ ேதாைள வல&கர�தா� பி��+ அF�தினா�. அ1த� ேதாளி� ெதா3கிய 

ஈர��டைவ, கச3கி� ேபாC அவ�&காக& க!ணி� சி1+வ+ ேபா� த!ணீ� 
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ெசா%,= ெசா%டாக அவ� ைக வழியாக உ�!ேடா�ய+. அவ�&-, இ�ேபாேத 

அல3காாி அ�ைதயி� >%,&-� ேபாC அவ� ேதாளி� ைக பி�னி, மா�பிேல 

தைலேபா%,, அழேவ!,� ேபா� இ�1த+. அத�காக� தி��ப&Hட� ேபானா�. 

அ+ எ�� ��<�? அல3காாி அ�ைத >%,&- ஆ��ைள3க ேபானா� ச1ேதக� 

வரா+. அ�தைன<� இட&- மட&-3க. ஆனா� ஒ� ெபா�பிைள ேபானா� 

ச1ேதக� வ��. அ1த அளB&-& ெகா�க%�� பற&-� அ�ைத >%,&-, இ�ேபா 

ம%,ம�ல எ�ேபா+� ேபாக ��யா+. ஆனா� அ�ைதய பா��+�தா� ஆகP�. 

 

ேகாலவ�B >%, வாச� ப�ைய� தா!ட� ேபானா�. அத�-� சிறி+ 

ெமளன�ப%ட >%�� அ�மாவி� ச�த� ேக%ட+. 

 

“ஊ�ல எவள� பா��தாA�, எவன� பா��தாA� அ&னி ராசாB&-�, 

ேகாலவ�B&-� க�யாணமாேம க�யாணமாேம�6 ேக�விேம� ேக�வியாC 

ேக&கா3க. என&- பதி� ெசா�ல��யல. இ1த� ேப= எ�ப� வ1த+.” 

 

“இ+ேவ ஒ� ந�ல ச-ன��6 ெநன=&கP�. மயினி.” 

 

“ச-ன�... ந�ல ச-ன�... Lனய ம�ல வ=� பா��த ச-ன�. அ+B� நாம தீ�மான� 

ெசC<ற+&- ��னாலேய ஊ� தீ�மான� ப!P+. ஒ�ம�தா�... தி�மைல ஏேதா 

ஒ3க கி%ட ேபசPமா�. நீேய ெசா�ேல!டா...” 

 

ேகாலவ�B&-, ேபாC� ேபாC வ1த உயி�, இ�ேபா+ ேபாகாமேலேய அவ� 

உடI� �Fைமயாக நி�ற+. அ!ணா, நம&காக அ�பாகி%ட ச!ைட ேபாட� 

ேபாறா�. அவ� ேபா,ற ச�த�+ல. இ1த ெச�த ேப= இ�னேயாட ��யP�. 

 

ேகாலவ�B >%,&-� Vைழ1தா�. இ�ப+ எ%,&க� ேபா%, நட&க ேவ!�ய 

Nர�ைத� ப�ேத எ%டாக� தாவி, தன&- எ+Bேம ெதாியாத+ேபால, -:&காக& 

க%�ய ெகா�யி� ேசைலைய� பர�பி� ேபா%டப�ேய, அ!ணா தி�மைலைய� 

ப%,�, படாமA� பா��தா�. ‘சீ&கிர� ேப அ!ணா... அ�பாகி%ட ேபச பய1தா� 

வ��. அ+&காவ இ�ப�யா ேயாசி&க+. ேப!ணா... ேப... அ&னிராசா, அ�ம� 
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த3ைக&- ஆவா+�6 அ�=� ேப. நீ ��&-��ன க�யாணேம நட1+�� 

ேபாA&ேக...’ 

 

அ�பாைவ ேந�&- ேநராC� பா�&க� பய1த+ ேபால, அ�மாைவ� பா��+ அவ� 

வழியாக� த�ைன� பா��த மக� தி�மைலைய ேநா%ட� வி%டா�. பிற-, இவ�� 

‘அ�மா’ வழியாகேவ மகைன� பா��+வி%,, மைனவியிட� ேக%ப+ேபா� மகனிட� 

ேக%டா�. அவ� காதி� க,&க� மாதிாி ேபாட�ப%ட பிளா$டைர� பா��த+� 

ேகாப� வ1த+. 

 

“எ�ன ெசா�ல� ேபாறானா�. அ�ம� ெகாைட விஷய�+ல சினிமா�பட� 

ேபாடP�6 ெசா�ல� ேபாறானா. இ�ல காத க�&க ெகா,�த+ மாதிாி ?&ைக<� 

ெகா,&க� ேபாறானாமா...” 

 

“அவ� ெர!ைட<� ெசா�ல வ�ல...” 

 

“பிற- ெசா�லற+&- எ+Bேம இ�Iேய...” 

 

“ேகாப�படாம ேக�3க. அவ� ெசா�ல நிைன&கைத�தா� நா� ெசா�Aேற�. 

நானா= ெசா�லல...” 

 

“நீ எ�பதா� இ�� நீ%� �ழ&கி� ேபறைத விட� ேபாறிேயா?” 

 

“தி�மைல&- விவசாய� பா��+ அA�+� ேபா=சா�. அF&- ேவ%�ேயாட 

அைல<ற+ பி�&கைலயா�. அதனாலதா� +ளசி3க�+&- இவைன� பா��தா 

இள&காரமா�. அதனால இவ6� ஒ� கைட ைவ&கPமா�. ேகாண= ச�திர�+ல 

இ�ல�னா. ந�ம ஊ� கா� ேரா%ல கமிஷ� கைட ைவ&கPமா�. +ளசி3க� 

மாதிாி ஆயிர& கண&-ல ச�பாதி&கPமா�.” 

 

“இைத ெசா�ல�படா+�6 நீேய ெசா�ல�படாதா... பா&கிய�...” 
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“நா� இவ�கி%ேட எ4வளேவா ெசா�I%ேட�. +ளசி3க� பய�, அ��த ரா�திாில  

-ைட பி�&கிறவ�. ஆயிர& கண&-ல ச�பாதி=சாA� கைடசில அாிய��ர� 

த3க��+ மாதிாி சினிமா எ,&ேக�6 ெம%ரா$ ேபாயி, ச�பாதி=ச பண�ைத 

எ�லா� நாசமா&க� ேபாறா�6 ெசா�Iயா=.” 

 

“+ளசி3க��, ந�லா இ�&கP��6 நீ நிைன&கP�. நாெட�லா� வாழ ேக, 

ஒ�6� இ�ைல. அேதாட +ளசி3க�, நீ ெநன&க+ மாதிாி ஏமாளி இ�ல. 

ெக%�&கார பய. ேவP��னா� பா�. பண�த ேமA� ேமA� ேச�பாேன தவிர, 

சிைத&க மா%டா�.” 

 

“அ�ேபா... அவ� உச�தி... ந�ம பி�ள ம%டமா...?” 

 

“ஒ��தன உச�தியாC� ேபறதாேலேய, இ�ெனா��த� தா@�தி�6 அ��தமி�ல. 

இவ� அவனவிட ஒ�ப� அதிக��6 என&-� ெதாி<ம. நா� வய� ேவைலய 

கவனி= எ4வளேவா நாளா=. இவ�தாேன க%�& கா�+ வாரா�. இவ6&- 

எ�ன -ற... ேமா%டா� ைப& வ=�&கா�... எ3ேக ேவP��னாA� ேபாகலா�.” 

 

“ஆனாA� அவ� ெகாDச� மாியாைதேயாட...” 

 

“நீேய அவ6&- ெசா�I& ெகா,�ேப ேபாA&ேக, பா&கிய�. வியாபாாி&- 

மாியாத�னா ெநன&ேக, அதா� இ�ல. இ1த� பயAவ அைற&-�ள க!டவ� 

காA�லா� விF1+%,, ெவளில ேமனா மி6&கியாC அைல<ற பயAவ. இவ6&- 

கமிஷ� கைட ைவ&ேக�6 வ=&க. ைவ&க+ ஒ�6� ெபாிசி�ல நம&-. ஆனா� 

அ�� வ=%டா -ேபாZ$கார� தி�%, ெந�ல வா3கி%ேடா��6 �மா �மா 

வ1+ ெதா�ைல ப!ணி&கி%,, மா�A&- வ�வா�. வாி ஆJஸ� வ�வா�. 

ைலெச�$ பா&க வாேற�6 \னிய�கார� வ�வா�. இவ� ஒ4ெவா��த� 

ைகயில இ�ல, காAல பண�த ைவ&கP�. அவ6வ அத%,ற அத%டA&- கா+ 

ெகா,�+ ேக%,, ெகா,&கிற லDச�ைத<� பி=ச&கார� மாதிாி ெகா,&கP�. 

ஒ��த6&- பண� ெகா,&கிற+ த���ல. அைதேய -�பி%,& -�பி%, லDசமா 

ெகா,�தா அ+ அ�ைம�தன�. அ1த& கால�+ -%� ராசா&க ெபாிய ராசாB&- 
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க�ப� க%,ற+ மாதிாி. விவசாயி&- அ�� இ�ல. எ1த� பயA&-� பதி� ெசா�ல� 

ேதைவயி�ல. இ1த& கBரவ� எவ6&-� வரா+�6 இவ6&-= ெசா�A.” 

 

“விவசாய�ைத<�, வியாபார�ைத<� ஒ!ணா கவனி=&கி%,.” 

 

“இ1தா பா�... நீ இ��� ேபனா�, இவ� ஒ� நாைள&- >%ல இ�&கிற பண�ைத 

எ,�+&கி%, ெம%ராஸு&ேகா, ம+ைர&ேகா ஓ� சீரழிய� ேபாறா�. அ+தா� 

நட&கP��6 நீ ெநன=சா� அ��ற� ஒ� இQட�. எ�ைன� ெபா:�த அளBல 

இ1த� பிலா&கண� இேதாட ��<+. சாி சீ&கிரமா காபி&- ஏ�பா, ப!P. வாி 

ேபா,ற+&- ஆ�3க வ�ற சமய�.” 

 

பழனி=சாமி, தன+ கா+கைள� தி�கினா�. ஒ� ��B&- வ1+வி%டா� அவ� 

அ�ப��தா�. தி�மைல, உ�ெம�: இ�1தா�. பா&கிய� தன&-�ேள 

�ன3கினா�. ேகாலவ�B அ1த& கயி�:& ெகா�ைய& கீேழ இF�+� 

ேபா%டப�ேய அ!ணாைவ ஏமா�ற�ேதா, பா��தா�. அ�மாைவ, ேகாபமாக� 

பா��தா�. அவ6&காவ எ�� ேபறா�. என&காவ ஒ� வா��த ேபதாளா. 

ெபா!P�6 வ1+%டா அ�மாவ&-&Hட இள&கார1தா�. அ&னி ராசாவா� 

அ&னி ராசா. எாிD எாிDேச அைணD ேபாற அ&னி. 

 

பா&கிய� மக� ப&க�தி�- வ1+ தன+ ேகாப�ைத& கா%�னா�. 

 

“இ4வளB த!�ல இ�&கிேய...? ஒன&- ?ள இ�&கா...? த�மா,... ெகா�ய இ�� 

பி�=சா இF&க+...? இ�னா பா�... அ:1+%,...” 

 

ேகாலவ�B ப�றிய கயி�:&ெகா� இர!டாக அ:1+, அவ� ஒ� ப&க�+ 

�ைனைய� த�ைன யறியாமேலேய பி��+& ெகா!, இF�தி�&கிறா�. 

அவ�&ேக ெதாியவி�ைல. கீேழ விF1த ஈர=ேசைலைய<�, காC1த 

பாவாைடைய<� எ,&க� ேபானேபா+, அ�மா விர%�னா�. 

 

“-ளி=%, வார+&- இ4வளB ேநரமாழா. இனிேம� ப��ெச% ப&க� ேபா... ஒ� 

கால ஒ�=� �,ேற�. ேடC தி�மைல... சா��, ராசா... எ�ழா இ4வளB ேநர�...” 
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ேகாலவ�B அ�மாவி� தி%��- வ��த�படவி�ைல. வழ&க�தி�- மாறாக 

ச1ேதாஷ�ப%டா�. ஒ� ‘விஷய�த’ ெசா�ல� ேபாறாேள. 

 

“ராமCயா மாமா வயAல ஒ� ச!ட�மா... +ளசி3க�+&-�, அவ�&-� அ�த� 

வராத -ைற. அ��ற� ெர!, ேப�� இணDசி ேபாயி%டா3க. இ1த 

அ&னிராசாB&- ஒ!Pேம ெதாியல�மா. +ளசி3க�, வயAல வா3-ன உர�ேதாட 

இ�ெனா� உர�த கல1+ ேபாட= ெசா�னாரா�. இ1த அ&னி ராசா, சாியான 

அசம1தமா... ெபா%டாசிய� உர�த, \ாியா உர�ேதாட கல1+, ேபாடாம வயலேய 

சாவியா&கி%டாரா�. ராமCயா மாமா +ளசி3க� ச!ைடயில, தன&- ச�ப1த� 

இ�லாத+ மாதிாி நி&கா� அ&னிராசா.” 

 

“அ&னி ராசா, உ�தம�... ேயா&கிய�... அ�ப��தா� நி�பா�. +ளசி3க� மாதிாி 

அவ� எ�ன காவாI� பயலா...? பர�பர பண&கார�.” 

 

ேகாலவ�B -�றி� ேபானா�. அ:1த ெகா�ைய& க%டாம�, விF1த ேசைலைய 

எ,&காம�, இய&கமி�றி நி�றா�. இ1த= சமய�தி�, இ�ப+ இ�ப�ைத1+ 

ெசா&கார& க��ப%ைடயா�க� அவ�களி� ஒ�வ� தி�மைலைய� பா��+& 

ேக%டா�. 

 

“ஒ3க வயAல ப�� ெச% ஓ�&கி%, இ�&-+. நீ இ3ேக இ�&ேக.” 

 

ேகாலவ�B ைககைள உதறியேபா+ பா&கிய� H�பா, ேபா%டா�. 

 

“ப�� ெச%ட ஆ�� ெசCயாம வ1+%�யா...? எ�ம மா, மாதிாி தைல ஆ%,றா� 

பா�. ேபாழா... சீ&கிரமா வயA&-� ேபாC ஆ� ப!ணி%, வா. இ1ேநர� வயேல 

?@கியி�&-�. ஓ,ழா... வரவர ஏ�தா� இ�� பி�+� பி�=� ேபாறிேயா...? 

ஓ,ழா... இ�ல�னா வயA -ளமாயி,�.” 

 

உ�ேள இ�1தவ�க� பழனி=சாமி இ�1த தா�சாB&-� ேபாC, ெபDகைள<�  
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நா�காIகைள<� தைரைய<� இடமி�லாதப� நிர�பினா�க�. பழனி=சாமி வாி� 

சாC1த தைலைய நிமி��தியப�ேய ேக%டா�. 

 

“எ1த� பய மவ6கேளா... ந�ம அ�ம6&- ��னால >�ேயா பட� 

ேபாடP��6 ெசா�Aதா3களாேம. எ1த� பய�னாA� இ�பேவ 

ெசா�ல%,�...” 

 

“ஒ3க ேப=&- எதி��ேப= உ!டா. வி�Aல தா� ெகாDச�...” 

 

“வி�Aல<� ெபா��ள வி�A கிைடயா+. ந�ம அாிய��ர� ெவ�றி&-மா� 

வி�Aதா�. அவ3க கிைட&கா%டாதா� அ,�த வி�A.” 

 

“அ��ற� ேமA�...” 

 

“ெச%, ேமள� ைவ�ேபா�. ந�ம ஊ� கேணச� ெர!, த%, த%ட%,�. இ1த� 

தடவ -�றால�+ல ம%,� த!ணி ெகா!, வ1தா� ேபாதா+, ேதாரணமைல 

��க� ேகாயி� ைனயி� இ�1+� நீெர,&கP�.” 

 

“அ��ற� வாி எ4வளB அ!ணா=சி.” 

 

“ஐ�ப+ (பாC வாி ேபா+�.” 

 

“எ�� ேபா+�. இ1த வ�ஷ� ச�பர� விடP�. ாி�ேப� பா&கேவ ஆயிர� (பாC&- 

ேமல ஆB�.” 

 

“ஒன&- ?ள இ�&காடா. ெகா�+-ைற&- அ!ணா=சி ெகா,�+%,� ேபாறா�. 

அ�ப+ (பாC வளிேய அதிக�.” 

 

“சாி... சாி... ஐ�ப+ (பாC. ச�பர�த பF+ பா��+ அல3கார� ெசC<ற ெசலB எ�  
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ெபா:��. இ�6� ஏ+� பா&கி இ�&கா ேபற+&-...? பா&கிய� காபி ெகா!, 

வா. தி3கற+&- ெமா=ச&ெகா%ைட பாசி� ப��� எ+ இ�1தாA� சீ&கிர�... 

சி&கிர�...” 

 

>%,&-� த%,�%,= ச�த3க� ேக%டன. அ�ேபா+ ப�-ண� ஓ� வ1தா�. 

ேமல�ெத� ராமCயாவி� த�பி வ��= ச!ைட&- பழ&க�ப%டதா� ‘வால�’ எ�: 

வ&கைண ெப�றவ�, ��ற�தி� நி�றப�ேய ஊைளயி,வ+ ேபா� ேபசினா�. 

 

“ஒ3க�&- ஒ� விஷய� ெதாி<மா... ெச�ப%ைடயா� -,�ப�+ல<� 

டைலமாட6&- இ�ேபா ‘வாி’ ேபா,தா3க. ெச:&கி மவ6வ�&- திமிர� 

பா�3க. நீ3க விேசஷ� வ=சி�&கிற நாைளயிேலேய அவ3க�� ைவ&க� 

ேபாறா3களா�...” 

 

“வா3கடா... �ற�படலா�... ந�ம ைவ&கிற ெவ�ளில ைவ&கா!டா��6 ெகDசி� 

பா��ேபா�. மிDனா3க�னா டைலமாட� ேகாயிலேய தரம%டமா&கிடP�. 

க��ப%ைட யா6வள� ப�தி எ�னதா� நிைன=&கி%டா3க ெத�+வாளி� 

பயAவ...” 

 

எ�ேலா�� எF1தா�க�. தி�மைல<� திமிறியப�ேய எF1தா�. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    12121212    

 

ேகாலவ�B&-, அ1த தி!டா%ட�திA�, ஒ� ெகா!டா%ட�. 

 

ெசா&கார�மா�, உ%கா�வத�- ��ேப ேகாலவ�B >%ைட வி%,� �ற�ப%, 

வி%டா�. அ1த& -ழ�ப�திA� சிறி+ ெதளிB ஏ�ப%ட+. வழியி� அல3காாிைய� 

பா�&கலா�, அ�ல+ அவ� ம=சா� மகைன� பா�&கலா� எ�ற மனேவா%ட�ேதா, 

உடேலா%டமாC ஓ�னா�. ஆனாA� அவ�கைள கைடக� ப&க� காேணா�. 

J�&கைட� ப&க� ேப=சி�ைல. -ள�+&கைரயி� அல3காாி இ�லாத ெப!க� 

H%ட��, +ளசி3க� இ�லாத ஆ! H%ட�மாக� ேபாC&ெகா!,� 

வ1+ெகா!,� இ�1தன. 
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வயA&-� வ1த ேகால�, ப��ெச%ைட நி:�தாம� ெவ�ள�ெப�&காகி& 

கைர<ைட1த வாC&காைல<�, எ�ைலேபாC இர!டற& கல1த சி�ன= சி�ன 

மிளகாC பா�திகைள<� வாயகல� பா��தா�. பி�ன� ப��ெச% ெவ�ள�ைத 

உ�:� பா��தா�. இேதா இ1த ப�� ெச% ேமளதாள�ேதா,, அல3காாி அ�ைதயி� 

-லைவேயா,, அேதா அ1த -�விக� ‘ெக%� ேமள�, ெக%� ேமள�’ எ�: 

H:வ+ ேபா� Hவிய கா=ச� ?=சா ச�த�ேதா, இவ�றி� சகல 

சா%சிய3க�ட6� +ளசி3க� ம=சா� -3-ம� ைவ�தா�. ைசப� மாதிாியான 

ெபயிA -3-ம� அ�ல. த�=ச -3-ம�... 

 

ேகாலவ�B, யநிைனB&- வ1+, ப�� ெச%ைட ‘ஆ�’ ெசC+வி%,, 

எதி��திைசைய எேதா ஒ� திைசயாக நிைன�+ ேநா&கினா�. அ3ேக உ�தம� 

அ&னி ராசா, தா� சாியாக& கிரகி&காததாேலா, அ�ல+ +ளசி3க� ெசா�ல 

ேவ!�ய அளB&-= ெசா�லாததாேலா, சாவியாகி�ேபான ெந�பயி�கைள 

வ%டம��த காக3கைள விர%�ய��+ காவ� கா�தா�. அவ� ஒ� ெபா�%ட�ல 

எ�ப+ேபா� அ1த� பறைவகேளா பய�படவி�ைல. அ&னிராசா ேகாலவ�வி� 

கவன�ைத& கவர “ஏC கா&கா.” எ�றா�. அைத� பா��த ேகாலவ�B&- அ3- 

நி�க� பி�&கவி�ைல. வர�ெப�: நிைன�+ வய� வழியாக நட1தா�. -ள�தி� 

மத-� ப&க� வ1த பிற-, மீ!,� ைககைள உதறினா�. ப�� ெச% அைறைய L%ட 

மற1+%ேடேன... 

 

ேகாலவ�B, மீ!,� நட1த வழியிேலேய நட1+, வய� ேம%��- வ1+ ப�� ெச% 

அைறைய� L%�னா�. சிறி+ Nர� நட1தபி�, மீ!,� ைககைள உதறி தி��பி 

வ1+ சாவிைய எ,�+& ெகா!டா�. அ&னிராசா அவைள ச1ேதாஷமாக� 

பா��தா�. ேலசாC பா%,&Hட பா�னா�. அ�ப� பா%டாக நிைன�+ அவ� 

எைதேயா இF இF எ�: இF�தா�. இ�ப� அவைள� பா��பைத<�, 

பா�யைத<� பா��த ேகாலவ�வி�-& ேகாப�� வ1த+. Hடேவ அ6தாப�� 

வ1த+. ‘ஓ�ம என&-� பி�=சி�&-. ஆனா� ��ஷனாC பி�&கல�6, ேநரா ேபாC 

நாகாிகமாC ெசா�Iடலாமா. எ�மா�... அ�பாB&-� ெதாிDசா ெவ%�� 

�த=சி,வா�. அ��ற� +ளசி3க� ம=சா� -3-ம� வ=ச+&- அ��தமி�லாம� 

ேபாயி,�. அவ� ைக ராசியி�லாத ைகயா இ�&கா+. இ�1தா கைட இ�ப� 

ெசழி=சி�&காேத.’ 
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ேகாலவ�B கைர வழியாC நட1+, க!மாC வழியாC இற3கி ஊ�&-� 

Vைழ1தேபா+, ேதைவ�படாதவ�க� அைனவ�� ெத�ப%டா�க�. ேதைவ�ப%ட 

இர!ேட இர!, ஜீவ�கைள& காணாததா�, அவ� ஜீவன�றவ� ேபா� 

நட1தா�. எதி� பா���ட� வயA&-� ஓ�யவ�, ஏமா�றமாக நட1தா�. 

அ&கினிராசாவி� ஆ&கிரமி��&- நட�த�ப%ட ேப=. அவ� ?=ைச இ�ேபா+ 

தைட ெசCத+. அ!ணாB&- எ� ெபா�1தாத க�யாண�ைதவிட, கைட ைவ�ப+ 

ெபாிசா� ேபாயி%,. அ�பா எ�னடா�னா ப%,� படாமA� பதிலளி&கா�. 

அ�மாB&ேகா, அ&கினிராசா உ�தமனா�. நா� யா� கி%ட ெசா�ல, எ�ப�= 

ெசா�ல. �மா ஆ:தA&-�னாவ+ ெசா�IயாகP�. இ�லா%டா தைலேய 

ெவ�=� ேபாயி,�. அ�ேத... அல3காாி அ�ேத... 

 

ஊாி� ப�ளி&Hட�தி�- அ�ேக வ1த ேகாலவ�B, அ3- மி3-மாக� பா��தா�. 

அல3காாி அ�ைத >, அ3ேகதா� இ�&-+. ேபாC� பா��தா எ�ன... அD 

வ�ஷ�+&- ��னால அ�ைத >%,&-� ேபாயி�&ேகேன. �+சாவா ேபாக� 

ேபாேற�. அெத�ப�... அ�ேபா நா� வய&- வரல. அ�ைத >%,&- வய� 

ெபா!Pவ ேபானா�தாேன, ஊ�&- ச1ேதக� வ��. ச1ேதக�... ெபா�லாத 

ச1ேதக�... தாய& கழி=சாA�, த!ணிய& கழி&க�படாதா�. அதாவ+ த!ணி வராத 

ஏேதா ஒ� இடேமா, அ1த த!ணிேயா அசி3கமாC இ�&-�6 அ+&- அ,�த 

இட�ைதேயா, த!ணிையேயா கழி&க�படா+. அ�ப�ேய அ1த த!ணிய& 

கழி=சாA� இ1த அ�ைதைய& கழி&க�படா+. அவ�&- ஆயிர� வி�ல3க� 

இ�&-�. ஆனா� அ1த அ�ைததா� எ�ைன& கா�பா�+வா�. ப�தா!டா 

ப�தினிமா� அ&னி ராசாB&- எ�ன ��&கP��6தா� ேபவா�வ. ஒ� 

ெபா!P த�ேனாட க�யாண�ைத� ப�தி ேபறதா�6 சிாி�பா�வ. 

 

ேகாலவ�B அ3-மி3-மாC= �றி� பா��+வி%,, அல3காாி >%�� 

ெவளி=வாி� -��ற= சாC1+ நி�றப�, �க�ைத மைற�+& ெகா!, கதைவ� 

த%�னா�. அதிக ேநர� த%ட ேவ!�ய அவசியமி�ைல. அல3காாியி� பாவி 

ம6ஷ� கதைவ� திற1+வி%,, ஆ=சாிய�ப%டா�. பிற- இ3ேக பாேர� எ�ப+ 

மாதிாி, ெபாிய >%,� தி!ைணயி� ஒ� ேசைலைய� ைத�+& ெகா!��1த 

மைனவிைய� பா��தா�. உ�ேள ஓ�வ1த ேகாலவ�B, காDசா�, எI டா&ட� 

கா%,� அவசர�ைதவிட அதிக அவசர� கா%�� கதைவ� தாழி%டா�. 
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அல3காாி ஊசி 8ேலா, எF1தா�. ேசைல ஒ� ெபா�%ட�ல எ�ப+ேபா� அைத 

விசிறிய��+வி%,, பாதி வழி நட1+, ேகாலவ�ைவ, தன+ ம:பாதி ேபாலா&கி, 

அைண�+& ெகா!ேட ேபசினா�. 

 

“எ�னடா... இ�� +�ம� வ�ேத�6 ெநன=ேச�. நம&- பி�=சவ3க 

வ�வா3க�6 எதி� பா��ேத�. நீ வ1+%ேட... ஆ< 8:. இ1த >%,&- அD 

வ�ஷ�+&- ��னாலதா� வ1தி�&ேக. இ�Iயா...?” 

 

ேகாலவ�B பதி� ெசா�ல�ேபானா�. அல3காாி மக� விமலா க�bாி ப��+ 

���+வி%,, வி,�ைறயி� வ�� ேபாெத�லா� இவ� வ1தி�&கிறா�. அ1த 

அ!ணிய இவ�&- ெரா�ப பி�&-�. விமலா!ணி ம+ைரயி� க�யாண� 

ஆனபிற- அ�மாவ எ%�� பா&கேத கிைடயா+. ப&க�+ ஊ�&- ��ஷேனாட 

வாரா�. இ1த� ப&க� வ�ரேத இ�ல. அ�மா நட�ைத சாியி�ல�6 இ�பதா� 

அ�மா�&- ெதாி<� ேபாA&-... அவள ஞாபக�ப,�தி இவள அழ வ&க�படா+... 

 

அல3காாி ெமளனமாக நி�ற ேகாலவ�ைவ ேதாளி� ைக ேபா%,, தி!ைணைய 

அ,�த அைற&-& H%�� ேபானா�. பிற- கணவ6&- ஆைணயி%டா�. 

 

“எ� ம�மவ�&-& ேபா!டா வா3கி%, வா��. இ�லா%டா மசா�வைட. 

ஒ�ன�தா� ேகனCயா... ஏ� இ�ப� பரா&- பா&ேக... என&-�6 வ1ேத பா�... 

சாியான அ&னி ராசா. JேராBல கா இ�&-... எ,�+%, ஒ,Cயா.” 

 

“என&- எ+B� ேவ!டா�ேத. சா��,ற நிைலயில<�, நா� இ�ல�ேத.” 

 

ேகாலவ�B, அல3காாியி� மா�பி� விF1தா�. அவளி� இ� ேதா�கைள<� 

பி��+& ெகா!, அ3-மி3-மாக� தைலயா%�னா�. வி�மிய�பேய ேபசினா�. 

 

“அ�ேத நீ3க ெசா�ன+ சாியா� ேபா= அ�ேத. எ�ைன அ&னி ராசாB&- 

எாி=,வாவ ேபாA&-. ஆமா�ேத... அ&னி ராசாB&- அேநகமா எ�ைன 

��=,வாவ ேபாA&ேக. நீ3கதா� எ�ன& கா�பா�தP�.” 
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“அCேயா... என&- ைக<� ஒடமா%ட&-. காA� ஒடமா%ட&ேக... ஒ�ைனயா... 

அ&கினி ராசாB&கா... அட& கடBேள... ேயா4 ஒ�ம�தா�... +ளசி3க�ைத நா� 

ெசா�ேன�6 ைகேயாட H%� வா��. இ3க வா��Cயா. ெசா�ல� ெபா:&காம 

ஓ,வியேர... எ+ ேக%டாA� �Fசா& ேக&கP�... +ளசி3க�ைத� தனியா& 

H�பி%,, நா� உடேன வர= ெசா�ேன�6 ெசா�A�. ேகாலவ�B இ�&கா�6 

ெசா�லாத<�. ெசா�I%டா ெவ%க�ப%,%, வரமா%டா�. இ1தா�� ஐ�ப+ 

ைபசா. ஒ� [<�, மசா�வைட<� சா��%,%, அ�பி�ேய ஆ%,&- ��A 

ெவ%�%, வா��.” 

 

அல3காாி, கணவைன வாசI� வழிய6�பி ைவ�த ைகேயா, கதைவ� 

தா@�பாளி%, வி%, அ1த இைடெவளி ேநர�தி� ேகாலவ�வி� பிாிைவ ெபா:&க 

��யாதவ� ேபா� ஓ�வ1தா�. ேகாலவ�B ம�வி ம�வி& ேக%டா�. 

 

“அவ�... அவ�... எ+&க�ேத.” 

 

“நா6� ேயாசி=ேச�. ஆனா� அவனாலதா� ேயாசைனேய ெசா�ல ��<�. பா� 

ஒ� நிலமய� பா��+, இ1த அ�ைத&ேக ைககா� ஆ,+பா�. ஒ�ைன 

கா�பா�தியாகP�. இ+ல அ�த பிறழ� ேபாற+�ல. ஆனா� எ��& கா�பா�தற+. 

இ+&- +ளசி3க�தா� சாியா ேயாசி�+ ெசா�Aவா�. சாி... எ�ன நட1த+. எ+ 

நட1த+�6 இ1த அ�த கி%ட ஒ�வாி விடாம ஒ�பி�பியா�. நா� இ�&ேக� 

ெசா�A� எ� ராசா�தி.” 

 

ேகாலவ�B, வயI� +ளசி3க� -3-ம� ைவ�த அ1த நாளி� இ�1+, அ1த ப�� 

ெச%�� -ளி�தாA�, -3-ம� ைவ&க�படாத இ1த நா�வைர வாிவாியாC 

வா��ைத வா��ைதயாC ஒI ஒIயாC ஒ�பி�தா�. ெசா�I ���+வி%,, மா3- 

மா3- எ�: அFதா�. அF+ ���+வி%,, அ�ைதைய ேசாகமாக� பா��தேபா+ - 

ெத�&கதB த%ட�ப%ட+. அைத� திற�பத�காக +�ளி& -தி�தவைள, அ3ேகேய 

இ�&-�ப� ெசா�Iவி%,, அல3காாி ெவளிேய வ1தா�. கதைவ� திற1த+�, 

+ளசி3க� வாச�ப�யி� நி�றப�ேய “எ�ன சி�தி” எ�றா�. “உ�ேள வா�பா” 

எ�: அவ� கர�ைத� பி��+ உ�ேள இF�+வி%,, அல3காாி கதைவ மீ!,� 

தாளி%டா�. அவ�, கதைவ ஒ� ைகயா� திற&க �ய�சி ெசCதப�ேய ேக%டா�. 
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“ஒன&- ஏ� சி�தி கால� ேநர� ெதாியல. இ�னி&- ந�ம டைல மாட6&- 

வாிேபாட ந�ம ெசா&கார3க H�யி�&கா3க. க��ப%ைடயா� -,�ப�+ 

காளிய�ம� ெகாைடேயாடேய ந�ம ேகாவிA&-� ெகாைட�6 நாேன ��B 

எ,�தா=. ஆனாA� H%ட�+ல ��B எ,&கதா பாவலா ெசCயP�. எவ6� 

க��ப%ைடயா6வ�&-� பய1+ ��வ மா�றிட�படா+ பா�.” 

 

“அ�ப� மா�தி%டா� நாம உயிேராட இ�&க+ல அ��தமி�ல. உ�ள யா� 

இ�&கா�6 பா�...” 

 

“அடேட... ேகாலவ�B... இவ� எ+&- வ1தா�...?” 

 

“காரணமா�தா� வ1தி�&கா�. அ&கினி ராசாB&- அவள& க%ட� ேபாறா3களா�. 

அவ�&- இQடமி�ல. நா� அ1த& க�யாண�ைத த,&கPமா�.” 

 

“இ�&கிற உப�திர� ேபாதா+�6 இவ� ேவறயா...? அேதாட இவ�� ேலப%டவ 

இ�ல. அ�ைன&-. தி�மைல&- ரகசியமாC ைகேயாட ைகயாC பண�ைத 

எ,�+...” 

 

“பைழய கைத ேவ!டா!டா. சி�தி ெசா�னா�, அ+ல காரண காாிய� ஏதாவ+ 

இ�&-�. ஆ:தலா அவ� கி%ட ெர!, வா��த ேபசி%, ேபா.” 

 

“எ�ன சி�தி இ+... அவ�கி%ட எ�ன ேப=. அ+B� ஒ� >%ல. கதவ 

?�&கி%,... இ+�லா� ெகாைலயில ேபாC ��<ற சமா=சார�...” 

 

“இ�ேபா நீ அவ�கி%ட ேபனா� ேகாயி� விவகார�+ல நா� ெஜயி�ேபா�. 

எ�ப��6 ேகளாத. ேபசாம அவ� கி%ட ேபடா... ஆ:தலா ேப... 

விைளயா%டா...” 

 

“ேபா சி�தி...” 
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“நீ அவ�கி%ட ேப�ேபா+ சி�தி ேபாயி,ேவ�...” 

 

அல3காாி க!சிமி%�யப�ேய சிாி�தா�. +ளசி3க�தி�-� கிற&க� வ1த+. 

இ�வ�� ேகாலவ�ைவ� பா��தப�ேய ேபானா�க�. உ�ளைறயி� க%�I� 

உ%கா�1தி�1த ேகால� எF1தா�. க!ணி� ெசா%,&க� கF�தி� 

ெப�&ெக,�தன. அல3காாி அவ� க!கைள �1தாைனயா� +ைட�+ வி%,� 

ெப�?=ேசா, ேபசினா�. 

 

“ஒ� கதய�தா� இவ� கி%ட ெசா�I%, இ�1ேத�. +�=%டா�... 

+�=%டா�... அ�ப�� +�=%டா�. எC +ளசி3க�... எ� மவேன... ேகால� 

ந�ம ெபா!Pடா. அல3 ேகாலமாC ஆயிட�படா+டா. அவள எ�ப�<� கா�பா�தி 

ஆகP�. எ�மா� என&- தைல&- ேமேல ேவல. ந�ம டலமாட� ஆ%,&- தவி, 

வ=%, வாேற�.” 

 

டைல மாட6&- வளிேபா,� நாளிேலேய ேகாலவ�ைவ த�னிட� வரவைழ�த 

மாடனி� தி�விைளயாடI� ெமC சிI��+ அல3காாி ேபாCவி%டா�. +ளசி3க�, 

இ,��� ெப�%ைட� தடவியப�ேய ேகாலவ�ைவ� பா��தா�. இ�வ�� சிறி+ 

ேநர� ேபசாம� ஒ�வைர ஒ�வ� பா��தா�க�. ேநரமி�லாத +ளசி3க� 

ேநர�யாகேவ உ:தி ெசா�னா�. சி�தி Lடகமாக� ேபவதி� ஏதாவ+ அ��த� 

இ�&-� எ�ற அ��த�தி� ேபசினா�. 

 

“கவைல�படாேத ேகால�. அ1த அ&னி� பய� ஒ�ைன எாி&காம நா� 

பா�+&கிேற�. அழாேத�மா... ேவற எ1த வழி<� இ�லா%டா நாேன ஒ� கF�+ல 

தாI ேபா,ேற�. பய�படாேத... ஒ3க�பா ச�மத�ேதா,தா�.” 

 

ேகாலவ�B ��லாி�தா�. அவ� ெசா�ன கா%சிைய நிைன&க நிைன&க& க�ன� 

சிவ1த+. அ!ணாேவாட ஏ�ப%ட அமளி +ளியி�, இவனா� அ�� ெசCய ��<மா 

எ�: அவைன ஏ&கமாC� பா��தா�. பிற-, அவனா� ��<� எ�:�, அத�-ாிய 

சா+ாிய��, சம��+� அவனிட� இ��பைத& க!, ெகா!டவ� ேபாலB� 

அவைன= சிாி��� சிP3கAமாC� பா��தா�. அ�பா அவ6&- ந�ல ச��பிேக% 

ெகா,�த+ அவ� �க�தி� ந�ல சிவ�பாக மல�1த+. 
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+ளசி3க� அவ� ேமாவாைய, ஒ� ைகயாேலேய நிமி��தினா�. எ1த ெந�றி� 

ெபா%�� -3-ம� ைவ�தாேனா, அைத எ=சிலா&கியப�ேய உ:தியளி�தா�. 

 

“இ1த ��த சா%சியாC ெசா�Aேற�... இ1த +ளசி3க� ஒ�ைன& 

ைகவிடமா%டா�...” 

 

அ1த அைற&- ெவளிேய, அல3காாி டைலமாட� கிடாேவா, விைளயா� 

விைளயா�� பா�னா�. 

 

“+�ளாத +�ளாத ஆ%,&-%� 

எ�கி%ட இ�&-+... Sாி&-�தி” 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    13131313    

 

க��ப%ைடயா� H%ட�தி� காளிய�ம� ‘வாி விதி��’ ச%,���6 

��1+வி%ட+. ஆனா�, ெச�ப%ைடயா� H%ட�தி� வாி விதி�� ர�ப� மாதிாி 

இF�த+. �தI� H%ட�ைத எ3ேக நட�+வ+ எ�: பிர=சிைன ேமலாவாாியாக 

எF1த+. ‘காDசா�’ வழ&க�ேபா� த� >%��தா� நட�தேவ!,� எ�றா�. 

ஆனா�, +ளசி3க� தைலெய,�+ வி%டதா� அவ� த1ைத ‘எI டா&ட�’ தன+ 

>%�� ைவ&க ேவ!,� எ�றா�. இ:தியி� இவ�க� வசி&-� இட�தி�- அ�ேக 

உ�ள ப�ளி&Hட ைமதான�தி� H�வி%டா�க�. ெசா�I ைவ�த+ ேபா�, 

கிழவ�க� ஒ�ப&கமாகB�, வாIப�க� ஒ� ப&கமாகB� உ%கா�1தா�க�. இ1த� 

தடைவ க��ப%ைடயா� காளிய�ம6&-, இ1த= ெச�ப%ைடயா� %ைல 

மாடைன� ேபா%�யா&-வ+ எ�: தீ�மானமாகிவி%டதா�, அ1த& -,�ப�+� 

ெப!க� H%ட�தி�- ெவளிேய கா+ேக%-� ெதாைலவி� H�&H� நி�றா�க�. 

அவ�க�&-� ஒ� எாி=ச�... ஒ� ஆைச... அெத�ன எ�லா வ�ஷ�� �த� 

ெகாைட க��ப%ைடயா� ெகாைட. 

 

‘-�மவ�’ -�தாI3க� பிாி�+& ெகா,�த நா�- ெவ�றிைலகைள& -த�பி& 

ெகா!��1த H%ட�தி� �க�பி� இ�1த எI டா&ட�, ‘பா� -�&க� ெதாியாத’  
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அ�பாவி Lைன மாதிாி ேக%டா�... 

 

“சாி�பா எ�ேபா ெகாைடைய வ=&கலா�.” 

 

“இ+ எ�ன ெபாியCயா �+&ேக�வி. இ1த ெவ�ளில வாி�னா அ,�த 

ெவ�ளிலதான ெகாைட. இ+ல ஏ� ச1ேதக� வ�+.” 

 

காDசா� விள&கமளி�தா�. “ச1ேதக� ஒன&- வ�ல... ஆனா� சில பயAவ�&- 

இ�&-. அதனால தா� எI டா&ட� அ!ணா=சி ேக&காவ.” 

 

“ஏC. யா�� சைபயி� வ&கண�ேபர ேபச�படா+. ெநச�ேபர�தா� ெசா�லP�.” 

 

“ஆமா... எI டா&ட� தா�தாேவாட ெநச�ேப� எ�ன.” 

 

“சி�ன�பய மவ6களா. �மா இ�3கடா... சாி... அ,�த ெவ�ளில ெகாைட... 

அ�ப��தாேன...” 

 

“க��ப%ைடயா� H%ட� நம&- ேவற யா���ல... ெகா!டா� ெகா,�தாக... 

அேதா, காளிய�மா மாட6&-� தாயி... தாC&-� பிற-தா� மக�...” 

 

“காளிய�ம6&- டல மவேனா இ�Iேயா... ஒ3க�மா ெபாற1த+ 

க��ப%ைடயா� -,�ப�... ஒன&- தாCமாம� -,�ப� உச�தியா� ேபா=சா...?” 

 

“ஏல உ%கா�ல... ஒ� மாம� ம=சா� உறவ >%ல வ=&க. இ+ சைப...” 

 

“எ� தாC மாம6&-� என&-� எழB எ%, கிைடயா+�6 ஒ3க�&-� 

ெதாியாதா...?” 

 

“ஒ� ேவள இ1த= சா&-ல ேசர� பா&கிேயா எ�னேவா...?” 
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“பர�பைரயாC அவ3கதா� �த� ெவ�ளில ெகா,&கா3க. நா� அ1த& ேகாவிAல 

ேபாயி மாைல எ,�+� ேபா,றவ3க. அவ3க ந�ம ேகாயிAல வ1+ உ�தரB 

ேக%கிறவ3க... ேவ!டா3கல... ஆனா� ஒ� வா��த அவ3ககி%ட ேக%,&கி%,...” 

 

“நீ ேவP��னா அவ3க காAல ேபாயி �%,. நா3க ேபாக� ேபாற+�ல.” 

 

காDசாைன� ெதாைலவி� நி�ற அல3காாி, �க�ைத= !�= !�& ைககைள 

ேமேல ேமேல N&கி N&கி� N!�வி%டா�. அவ� வி,வாரா... 

 

“பர�பைரயாC பழ&க� எ�கிற க��ப%ைடயா� ப���, ெச�ப%ைடயா� 

அ,��ல, இனிேம� ேவகா+. அவ3கள இ�� வி%டதாலதா� ந�பள இள�பமாC 

நிைன&கா3க. அவ3க க!P&- பழனி=சாமிதா� ஒேர ஒ� ெபாிய ம6ஷ�. 

நாேனா, +ளசி3க�, அ�பாேவா ெவ:� ம6ஷனா&Hட� ெதாியல. எ4வளB தி�� 

இ�1தா ந�ம +ளசி3க� பய கைட&-�ள வ1+ அ1த� தி�மைல� பய� அ��பா�. 

எ4வளB தி�� இ�1தா� ந�ம அல3காாிய...” 

 

“ஏC யா� ேப=ச ேபனாA� அல3காாி ெபாிய�மா ேப= எ,&க�படா+.” 

 

எ�லா�� எதி�பாராத வைகயி�, அல3காாி அ3ேக ஓ�வ1தா�. சில ெப!க�, 

அவ� ேசைலைய� பி��+ இF�+�, அவ� அைத வி%,வி%, வர� தயாரானவ� 

ேபா� �!�ய��தா�. கைடசியி�, அ1த� ெப!க� தா� H=ச�ப%,, பி��த 

ேசைலைய ஓ��ேபாC அவ� ேதாளி� ெதா3க� ேபா%டா�க�. 

 

அல3காாி, சைப&- ��னா� வ1+ க�தினா�. 

 

“எ�ன அல3காாி ேப= ேபச�படாதா. ெபறB எ+&-ல ெபாிய�மா�6 

ெசா�Aத...? அ+&-� பதிலா ேவற வா��தய ேபா%டா எ�னடா. ேபசிதியேளா... 

ேப= ெச�த ேப=... இ+ ெகளரவ சைபயா... இ�ல ெச�ப%ைடயா� சைபயா... 

என&- இ�ேபா ெதாியP�.” 
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“எ�ன அல3காாி இ1த= சமய�தில...” 

 

“பி�ன எ�ன ம=சா�... ெகளரவ சைபயில திெரளபதிய +=சாதன�பய +கிAாிDச+ 

மாதிாி... பழனி=சாமி >%ல எ�ைன அ�ணாசல� அ�� மான அவமானமா� 

ேபசி%டா�. காDசா� ம=சான பய�6 ேவற தி%,னா�, அ1த ேப=சி. +ளசி3க� 

கைடயில வ1+ அ�=%,� ேபாறா� தி�மல...” 

 

“எ�மா... இ+ ஆ��ள விவகார�. நீ ேபா... ெபா��ள&கி ேவல இ�ல...” 

 

“ஆ��ைளவ ெபா�பைளயா மாறி%டா, ெபா��ளயவ ஆ��ளயா மாறி�தாேன 

ஆவP�...? எ3க�&- அதா� ஒ3க -,�ப�+ ெபா��ளய�&-... இ3க 

H�யி�&கிற ெச�ப%ைடயா�... ஆ��ள மா�ல எ�தைன ேப� க��ப%ைடயா� 

பயAவ கால& கFவ� ேபாறிய�6 ெதாி<�...” 

 

எI டா&ட�, க!ைண= சிமி%�யப�ேய எ=சாி�தா�. 

 

“அல3காாி ஒன&- அபராத� ேபாட ேவ!�ய+ வ��.” 

 

“அ�ப��னா அைத<� நீ�தா� க%டேவ!�யதி�&-�. எ3க >%, ம�மத 

ராசாேவாட Hட� பிற1த அ!ணா=சியா=ேச.” 

 

“ேபா�மா... ேபா�மா... ஏல... ேபC� பய மவ6ளா... ேலசா சிாி3கல... -டA 

அ:1+ட� ேபாB+.” 

 

+ளசி3க� எF1தா�. அ�பாைவ ஒ� �ைற�� �ைற�+, அவைர க�சி�பா&கி 

வி%,� ேபசினா�. 

 

“அல3காாி சி�தி ெசா�ன+ல த�பி�ல. சி�தி நீ ஏ� ேபாேற, இ3ேகேய நி�A.  
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அ,�த ெவ�ளில ெகாைட ெகா,&ேகா�. சாிதாேன...” 

 

“ஒ� வா��த அவ3க கி%ட<�...” 

 

“நாம எ�ன ேவைல&கார6வளா, எசமா�க கி%ட உ�தரB ேக%க.” 

 

“ஒேர நா�ல ெர!, ெகாைட&- H%ட� சித:�. அ�த� Hட வ��...” 

 

“அைத நா� பா��+&கி,ேற�. ந�ம ேமல ஒ� Nசி +��� விழா+. அ��ற�...” 

 

“அ�ப��னா சாிதா�.” 

 

+ளசி3க� மீ!,� உ%கா�1+ அ�பாைவ� ேபசவி%டா�. +ளசி3க�திட� 

பல�&-� பய�. இவ� கி%டதா� உர�த வா3கியாகP�. இவேனா, ராமCயா 

வயல� ப!Pவ+ மாதிாி ப!ணிட�படா+. அேதாட இவ�கி%ேட கடேன�6 

வா3-னாA� கடனிலேய வா3கலா�. எ�லா�+&-� ேமல, ந�ம பய�. இளவ%ட� 

பயAவ�லா� இவ� ப&க�. இ1த& -,�ப�+ல, �த� தடைவயா, நாகாீக� 

ெதாிDச ந�ம பய�. 

 

“சாி�பா... வாி எ4வளB ேபாடலா�...?” 

 

“அ:ப+ (பாC.” 

 

“ேபா+மா...?” 

 

“ேபாதா%டா எ� மக� +ளசி3க� இ�&கா�.” 

 

“சைபயிலயாவ+ நா� இ�&ேக�6 ெசா�ேல� டா&ட� அ!ணா=சி. தைல 

இ�&-�ேபா+ வா� ஆடலாேமா...” 
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வா�தா� ஆ,� எ�ப+ ேபா�, +ளசி3க� மீ!,� எF1தா�. இைலதைழ 

உைடேயா, இ+தா� தீ��� எ�ப+ மாதிாி ேபசினா�. 

 

“இ�பேவ ெசா�I%ேட�... >�ேயா சினிமா�பட� ேபாட� ேபாேறா�...” 

 

“தி�விைளயாடலா... ச�L�ண ராமாயணமா... ெர!,ல எ+�னாA� சாிதா�...” 

 

“ெர!,� இ�ல. ஒ� இ3I$ ச!ைட�பட�. ஒ� தமி@ காத� பட�...” 

 

“க%டண� வSI&கா%டா சாிதா�...” 

 

“அ��ற� வி�A, ெபா�பள வி�Aதா�. ச�&கைர� ப%� சைடய�மாேவாட வி�A.” 

 

“எ�லா�ைத<� நீேய தீ�மான� ப!ணி%ேட. நீ<� யா�,ந�ம பயதாேன, 

ச�மதி&ேகா�... ச�மதி&ேகா�...” 

 

“நீ3க ச�மதி�பி3க�6 என&-� ெதாி<�. எ+&- ெசா�ல வ1ேத�னா... ந�ம 

டைலமாட� ேகாவிAல இ�ப�ேதா� சாமி3க... எ&$ �ராவா ஒ��தர ேச��+ 

இ�ப�திர!, ேப� சாமியா,றா3க... இவ3ெக�லா� அளேவாட ஆட6�.” 

 

“எ�ன�பா... நீ -,�ப& க%,�பா, H%ட�+ல ேபற+ மாதிாி ேபற... சாமிகள 

பழி&க�படா+.” 

 

“நா� சாமிகள� ேபசல... சாமியா�கள�தா� ேபேற�. சாமியா,ற 

எ3க�பாைவ<� இ1த சி�னCயாவ<� ேச��+�தா� ெசா�Aேற�. த!ணி 

ேபா%,%, யா�� சாமியாட�படா+. அ�ப� ஆ,னா இளவ%ட3க ேகாயி� 

ப1தAலேய க%� வ=,ேவா�.” 

 

‘ப%ைட தீ%,�’ சாமியா� ர�தின� உாிைம&-ர� எF�பினா�. “ஒ� வய&-�  
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த&கப� ேப +ளசி3க�.” 

 

“+ளசி3க� ெசா�ன+ல எ�ன�பா த��. சாமியா,ற நா�லயாவ+ -�&காம 

இேர�. ேபான வ�ஷ� -�=��%, மகேள�6 ெசா�Aற+&-� பதிலா 

மயினி�6 ேபற. மாட6&- ராமா&கா எ�ப� மயினி ஆனா�.” 

 

“சாி, சைப ��யலாமா...? ெர!, நாைளயி� வாி� பண�த எ�லா�� 

ெகா,�+ட6�.” 

 

எ�ேலா�� எழ�ேபானேபா+, ப�+� பதிைன1+ ேப� �றி வ1+ நி�றா�க�. 

அ�தைனேப�� க��ப%ைடயா� -,�ப�தின�. இவ�க� வரைவ எதி�பாராத 

காDசா� க�தினா�. 

 

“எ�ன�பா இ+. அ�&க வார+ மாதிாி வ1தி�&கிய.” வ1தவ�களி� �&கியமான, 

ஒ�வ� மாியாைத<ட� ேபசலானா�. 

 

“நாம எ+&- ம=சா� அ,=&கP�. நீ3க�� வாி ேபா,றதா ேக�வி�ப%ேடா�...” 

 

“ஆமா... அ+&ெக�ன இ�ேபா...?” 

 

“வ�ஷா வ�ஷ� நா3கதா�...” 

 

“ஒ3க�&- இ1த ‘நா�’ எ�கிற அக3கார� வர�படா+�6தா� அ,�த ெவ�ளில 

ெகாைட ெகா,&க� ேபாேறா�.” 

 

“அ,�த வ�ஷ� நீ3க ெமாத�ல ெகா,3க. நா3கேள வி%,& ெகா,&ேகா�. இ1த 

வ�ஷ� வாி ேபா%,%ேடா�...” 

 

“நா3க�1தா� ேபா%,%ேடா�.” 

 



134 

 

“இ�ப� வித!டாவாதமா ேபனா எ�ப�...?” 

 

“க��ப%ைடயா� ேபனா� வாத�. அைதேய நா3க ேபனா வித!டாவாத�. 

அ,�த வ�ஷ� நா3க வி%,& ெகா,&ேகா�. இ1த வ�ஷ� நா3கதா� நட�த� 

ேபாேறா�.” 

 

க��ப%ைடயா� -,�ப�ைத= ேச�1த ‘நா%, வ&கீ�’ நாராயண�, ெகDசாமA� 

அேதசமய� மிDசாமA� ேபசினா�. நா%, வ&கீ� எ�: ெபய� எ,�தவ�... 

 

“ேகாயி� �ைற�6 ஒ!P இ�&ேக. காளி, மாடேனாட தாC. வ�ஷா வ�ஷ� 

ஒ3க மாட� எ3க காளிகி%ட வ1+ விLதி Lசி%,� ேபாC�தா� ஆ,ற+ வழ&க�.” 

 

“இ1த வ�ஷ� எ3க மாட� ஒ3க காளிகி%ட விLதி வா3க மா%டா�...” 

 

“சாி வா3க%,�. வா3காம� ேபாக%,�. இனிேம� வ�ஷா வ�ஷ� மாறி மாறி 

காளி&-�, மாட6&-� ெகாைட ெகா,�+,ேவா�. இ1த வ�ஷ� காளி&ேக �த� 

ெகாைடயா இ�&க%,��6 எ3க பழனி=சாமி அ!ணா=சி ஒ3ககி%ேட ெசா�ல= 

ெசா�னா�.” 

 

ேகாலவ�வி� சிேநகித�தா�, அ,�தவ�க� பதிலளி&க%,� எ�: த�பா%,&- 

இ�1த +ளசி3க�, அ1த� ப&கமாக வ1த தி�மைலைய� பா��+வி%டா�. 

அ4வளBதா�. �திய உறB பைழய பைகயான+. அF�த� தி��தமாக& ேக%டா�. 

 

“ஏ� பழனி=சாமி எ3ககி%ட வ1+ ேக%க மா%டாேரா...? அவ� ெபாிய ம6ஷனா 

இ�1தா� அவ� >%, வைர&-1தா�.” 

 

தி�மைல&-= ெசா�I& ெகா,&க ேவ!�யதி�ைல. 

 

“ஏல... ெச:&கிமவேன. யா�ல பழனி=சாமி... ேப� ெசா�I& H��,ற அளB&- 

வ1+%�யா...?” 
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“பழனி=சாமி... பழனி=சாமி... எ�னல ெசCேவ...?” 

 

“இ�ேபா ஒ�ைன<� ஒ� ெசா&காரைன<� எ�ன ெசCய� ேபாேற��6 பா�.” 

 

“>, வி%, >டா அ�&க வ1தி�&கிய. ஏல... நீ3க�லா� நிசமான 

ெச�ப%ைடயா�னா எ,3கல அாிவாள. ைகயி� அ+ இ�லா%டா, க�ல எ,3கல.” 

 

க��ப%ைடயா�க��, ெச�ப%ைடயா�க�� >ர� தன�திA�, ேப��தன�திA� 

ஒ�வ�&- ஒ�வ� சைள�தவ�க� இ�ைல. இ�தர���, �றநாc�: >ர�க� ேபா� 

ேமாத� ேபானாA�, அ1த� ப�ளி&Hட ைமதான�தி� அ�ேபாைத&- 

ெச�ப%ைடயா� வைகயறா&கேள அதிக�. ேபாதா&-ைற&-� +ளசி3க�, அ1த& 

-,�ப�தி� இைளஞ�க�&-& -$தி எ�ற ெபயாி� எைதேயா ெசா�I& 

ெகா,�தி�1தா�. அவ�க� அ1த -�ைவேய ஒ� மாதிாி ஏடாேகாடமாC� 

பா��தேபா+தா�, அவ� அ1த வி�ைத� பயி�சிைய இைடயிேல நி:�திவி%டா�. 

எ�றாA�, இ1த வாIப�க� இ1த& க��ப%ைடயா�கைள= சமாளி&க க�றேதா� 

ைக�ம!ணளB -$தி ேபா+� எ�ப+ேபா� ைககைள= �&கி ைவ�+ நீ%ட� 

ேபானா�க�. -$தியா�... 

 

�றி வைள&காம� ெசா�வதாக இ�1தா�, இ�ப+ ேப� ெகா!ட 

க��ப%ைடயா� H%ட�ைத 8: ேப� ெகா!ட ெச�ப%ைடயா� H%ட� �றி 

வைள�த+. அ1த& H%ட�தி�-� மா%�ய நாராயண�, பழனி=சாமியி� த�பி 

அ�ணாசல�, மக� தி�மைல, -�ள& க�தாி&காC ராமசாமி, ஆகிய ஒ� சில� 

ம%,�, ‘கி%ட வா3கடா’ எ�: ேபசினா�க�. ஆனா� அ1த& -ர�கேளா 

ெகDவ+ ேபா� தா� ஒI�தன. எதிாிகளா� ஒ�:� ெசCய ��யா+ எ�: 

ெதாி1த+�, எகிறி எகிறி� ேபவ+ எ1த� ப%�யி� உ!ேடா இ�ைலேயா இ1த= 

ச%டா�ப%�யி� வழ&க�. க��ப%ைடயா�கைள� பா��+ ெச�ப%ைடயா�க� 

சீறினா�க�. 

 

“இ�ேபா Hட ேல%,�ல. ெத�வி%, ெத�Bல அ�&க வ1த+&- ம�னி��& 

ேக%,%, ஓ�� ேபா3க. வழி வி,ேறா�... இ�ல�னா ஒ3கள ஒ� வழி ப!ணாம  
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விடமா%ேடா�.” 

 

+ளசி3க�, மனித வைள&-� மா%�& ெகா!ட தி�மைலைய ஏளனமாக� 

பா��தப�ேய ேபசினா�. 

 

“ஏC. தி�மல... இ�ப +�ேள!டா...?” 

 

“நீ ேவP��னா ஒ�ைத&- ஒ�ைதயா வாறியாடா...? பதிைனD ேபர 8: ேப� 

மட&-ற+ ெபாிய >ரமா...?” 

 

“இ+ ெதாியாம சBடா� ேபற+ ம%,� >ரமா...?” 

 

“சாி. ெதாியாம வ1ேதா��6 ம�னி��& ேக%,%, மாியாதியா ேபா3க.” 

 

“ஒ�ைத&- ஒ�த வாடா.” 

 

“வ�ேவ�. ஆனா� நா� எ%,ேபர ஒேர சமய�+ல சமாளி&கிறவ�. ஒ�ன ம%,� 

கவனி=%, எFேபர வி,ற+&- தயாராC இ�லல.” 

 

ெச�ப%ைடயா�க��, க��ப%ைடயா�க�� இ1த மாதிாியான ச1த��ப�தி� 

ைககல�� இ�லாம� வாயா,வா�களா எ�: ஒ� ச1ேதக� வ�வ+ இய�ைகதா�. 

அ+ அ1த ஊ� ம!வா- எ�ப+ ம%,ம�ல, +ளசி3க� தி�மைல தவிர, எவ6� 

எவ6ட6� தனி�ப%ட �ைறயி� ேமாதவி�ைல. ஒ�ேவைள இ1த= Sழேல 

இ�6� ெகாDச� ேநர� நீ��+ இ�தர�பி� யாராவ+ ஒ�வ� மீ+ ஒ�வ� ைகேயா, 

காேலா த�ெசயலாக� ப%டா�, அ+ ெகாைலகளி� ெகா!, ேபாC விடலா�. 

அ�தைகய ச1த�ப3களி� H%ட� -�பலாகிவி,�. ஒ� H%ட� ஒேர மனித�ேபா� 

உண�=சி வச�ப,�ேபா+ அத�-� ெபய� -�ப�. அ�ப��ப%ட S@நிைலயி�, 

மாம� ம=சாைன ெவ%,வா�. ம=சா� மயினிைய� +கிAாிவா�. 

 

ெச�ப%ைடயா�, இள&காரமாC� ேபச� ேபச, க��ப%ைடயா� வ�ச�+& H%ட�  
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-�பலாகி& ெகா!��1த+. த�கா�பி�காவ+ தா&கியாக ேவ!,� எ�:  

தி�மைல<�, அவ� சி�ற�பாB�, ேவ%�கைள� தா��பாC1தேபா+ அல3காாி ஓ� 

வ1தா�. ைககைள� தைல&- ேம� N&கி -�பி%டப�ேய H&-ரI%டா�. 

 

“ஏCயா... நா� இ�ைனேயாட இ�1+ இ�ைனேயாட ேபாற அ1நிய� இ�ல. 

அ�னிேயா�னியமா இ�&கவ3க. நாைள&- ஒ��த� �க�+ல ஒ��த� 

விழி=சாகP�. டைல&-�, காளி&-�, பI ெகா,&க ஆ, இ�&-, ேகாழி 

இ�&-... ம6ஷ3க ேவ!டாCயா...” 

 

அல3காாி, ெச�ப%ைடயா� வ%ட�ைத உைட�+, உ�ேள ேபாC ஒ4ெவா� 

ெச�ப%ைடயாைன<� பி�னா� த�ளி& ெகா!��1தா�. பல� அ+தா� சா&- 

எ�: அவ� ெதா,��னாலேய பி�னா� ேபானா�க�. சில�, அவ� மீ+�ள 

பைழய ேகாப�ைத மன+&-& ெகா!, வ1+, த�ளியவைளேய த�ளினா�க�. 

 

இ1த= சமய�தி�, ஐ�ப+ ேப� ேம�-� ப&க�தி� இ�1+ ஒ� வ1தா�க�... 

கா�+&க��ப�க�... அ&கினி ராசாவி� சி�த�பா ப�-ண�, அ1த H%ட�தி�-� 

தைலைம வகி�பவ� ேபால, ��னா� நி�றா�. அத�-� அ1த, ‘கா�+&க��ப� 

H%ட�’ வ%ட� ேபா%ட ெச�ப%ைடயா� H%ட�தி�- ெவளிேய ஒ� வ%ட� 

ேபா%ட+. இ1த& கா�+&க��ப�க� அ�த� திலக3க�. அ��+வி%,� தா� 

ேபவா�கேள தவிர, ேபசிவி%, அ�&க மா%டா�க�. ஊ�வி%, ஊ� ேபாC 

அ��+வி%,, ெச: ெவ�: தி���வதிA� �ரட�க�. ப�-ண� தைல�பாைவ& 

க%�& ெகா!ேட க�தினா�. 

 

“தனியா மா%�&கி%டா இ�ப�யா, அவ3கள ேகா,ேபா%, ைவ&க+ மாதிாி 

ைவ&க+, ஏC +ளசி3க�. அவ3கள வி,டா... வி,றியா, இ�ல விட ைவ&கPமா...” 

 

+ளசி3க� �மா இ�1தேபா+, காDசா� பதிலளி�தா�. 

 

“எ�ன ப�-ண�... விவகார� ெதாியாம� ேபற. ெமன&ெக%, எ3கள 

அ�&கிற+&-�ேன இ3க வ1+ வ�� ெசCதா6வ. இவ6வள அ�= கிட�தி%ட+ 
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மாதிாி ேபதிேய. இ1த இ�ப+ ேபைர<� மல�தி�ேபாட எ4வளB ேநரமாB�? 

ெசCேதாமா...” 

 

“அ��= ெசCதா� பி�னால எ�ன நட&-��6� ேயாசி&க6��லா..” 

 

“ெத�வி%, ெத� வ1த பிறB அ1த தி��&- அட3க ��<மா. அ�ப��ப%ட 

உயி�தா� எ+&-...” 

 

“+ளசி3க� ெபாியவிய ேப�ேபா+ நீ �மா இ�. சாி... இ�ேபா அவ3கள 

விட�ேபாறியளா...? இ�Iயா...?” 

 

“நீ ெபா+�பி�ள. நீ ெசா�ன பிறB� ேக%காம இ��பமா? ஏல +ளசி3க�... இ3க 

வாடா... மாாிய�பா த�ளி� ேபா. எல கBக!ணா... ஒன&- தனியா ெவ�+ல பா&- 

வ= ெசா�லPமா...? சாி... ப�-ண� உ%கா�. விஷய�த இ�பேவ ேபசி� 

தீ��+டலா�. பழனி=சாமி ம=சான H�பி,ேவாமா.” 

 

“எ3க�பா H�பி%டாA� வரமா%டா�.” 

 

“எ3க +ளசி3க�ைத<� ஒ3க தி�மைலைய<� ஊரவி%ேட +ர�தி%டா ஊ�ல 

ேபற+&- எ1த விவகார�� இ�&கா+.” 

 

காDசா� ேபச� ேபச, எI டா&ட� அவைர விலாவி� இ��தா�. ஒ�ேவைள, அ1த& 

-,�ப�தி� தன&- உ�ள இர!டாவ+ ெபாிய ம6ஷ�தன�ைத எ� மக� 

+ளசி3க� பறி=,வா�6 பய�ப,தானா... கFத களவாணி� பய�... தீ�பி�=ச 

ப3காளி >%ைட அைண&காம அவ� காைலேய க%�� பி�= அFத பய� 

மா+ாி�லா அFBறா�. இ1த எIய�... எI டா&ட�, காDசா� வாைய, தன+ 

ைகயாேலேய ெபா�தி&ெகா!, ேபசினா�. 

 

“நீேய ெசா�A ப�-ண�. எ3க ேகாவிA&- எ�ேபா ெகாைட ெகா,�தா 

இவ3க�&- எ�ன. இவ3கதா�, ெமாத�ல ெகாைட ெகா,&கP��6 ச%டமா,  
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இ�ல ச�&கா� உ�தரவா... ெசா�A ப�-ண�.” 

 

ப�-ண� பதி� ெசா�வத�- ���, அவாி� சி�னCயா மக� J� ஏெச!% 

பா�பா!� பதிலளி�தா�. 

 

“ச%ட� ேவ!டா�... உ�திரB ேவ!டா�... ச�பிரதாய��6 ஒ!P இ�&-�லா. 

இ1த ஊ�லேய ெபாிய -,�ப� எ3க -,�ப�. எ3க >ரப�திர சாமி&ேக, ஒ3க 

ெர!, -,�ப�� காளி&-�, மாட6&-� ெகா,�+ ��=ச பிறBதா� 

ெகா,&ேகா�. கைடசி ெவ�ளில நட�+ற எ3களால �த� ெவ�ளில நட�த 

��யாதா எ�ன...” 

 

“சாி�பா... நா3க ெர!, -,�ப�� நட�தல. ஒ3க கா�+& க��ப� 

>ரப�திர6&ேக �த� ெவ�ளில ெகா,3க. ஒ3க�&- வி%,& ெகா,&ேகா�. 

ஆனா� க��ப%ைடயா� H%ட�+&- எ1த வ�ஷ� வி%,& ெகா,�தாA� இ1த 

வ�ஷ� வி%,& ெகா,&க� ேபாற+ இ�ல. இ�பேவ ெசா�A, ஒ3க -,�ப�+ல 

ராமCயா த�பிதா� ெபாியவ�னாA�, நீதா� தைல. ெசா�A...” 

 

எIடா&ட� ேபா%ட ெகா&கி� பி�யி� மா%�யப�, ப�-ண��, J� ஏெச!,�, 

உட�ைப ெநளி�தா�க�. ஐ�ப+ வய+&கார ப�-ண�தி� ைவர�ப%ட க���ட�� 

களிம!ேபா� -ைழ1த+. எI டா&டாி� இ1த ேயாசைன&-& கா�+& 

க��ப�களி� பல� ஒ�+� பா�னா�க�. 

 

“ஆமா!ணா=சி... ஆமா த�பி... ஊாிலேய ெபாிய -,�ப� ந�ம -,�ப�. நாமேள 

�த� ெவ�ளில ெகாைட ெகா,�ேபா�.” 

 

ப�-ண� அரசியI� ெகாDச� அ6பவ�ப%டவ�. அதனா�, உட�ைப& 

-ைழ�+�, -ரைல உய��தி<� ேபசினா�. 

 

“?ள இ�&காடா... ெபா+&H%ட�+ல கைடசில ேபறவ� யா�... தைலவ� தாேன. 

இ+ மாதிாி... கைடசி ெவ�ளில ெகாைட ெகா,&க+தா� ந�ம -,�ப�+ ெப�ம. 

சாிேவ... எIம=சா�... எ�ன ெசா�Aதிய�.” 
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“ஒ3க�&- எ�� கைடசி ெவ�ளி �&கியேமா. அ�� எ3க�&- �த� ெவ�ளி. 

இ+ல ேபற+&- ஒ!Pேம இ�ல.” 

 

“ஊ� வழ&க�ைத மா�த�படா+. இதனால ஊேர -%ட� �FதியாC ஆயி,� 

ஒ3களால. அ�ம� ெகாைடைய அ,�த ெவ�ளி&- த�ளி� ேபாட ��<மா, 

��யாதா. கைடசியாC ேக%ேக�...” 

 

“கைடசியாC ேக%டாA� சாி, ெமாத�ல ேக%டாA� சாி, வ=ச+ வ=ச+தா�. இ+ல 

ேப=&ேக இடமி�ல, மா�பி�ள...” 

 

“அ�ேபா இ1த& கா�+& க��ப� -,�ப�+&கார3க ெசா�Aறத ேக%க மா%�ய... 

அ�ப��தாேன ம=சா�.” 

 

“நீ அ�� எ,�+&கி%டா� நா3க எ�� பதி� ெசா�Aற+ மா�பி�ள...? ஆனா� 

எ3க மாட6&- அ,�த ெவ�ளில ெகாைட நட1ேத தீ��.” 

 

“அைத நட�த விடாம� ெசCய எ3க�&- எ4வளB ேநர� ஆ-��6 நிைன&கிய.” 

 

அல3காாி ஒ+&-��றமாC நி�ற ெப!க� H%ட�தி� இ�1+ ஓேடா� வ1தா�. 

 

“நீ ேபற+ல ஒ� வைக<� இ�லல... ெதாைக<� இ�ல... எ3க டைல மாட6&- 

நட�+ற விேசஷ�த யாராவ+ த,�தா�, அவ3கள எ3க மாடேன ேக%பா�. 

ெசா�மா பழனி=சாமி அ!ணா=சி >%,&-� ஒ3க >%,&-� ெகா,&க� வா3க� 

ேப= நட&-+�6 தா� N��6 -தி&க�படா+.” 

 

“எ3க -,�ப�+ல ெபா��ைளவ இ�� அ�பல�+ல வ1+ ேபற பழ&க� இ�ல. 

அ��� ேபனா, ஒேர ெவ%டா ெவ%�� பி,ேவா�. வ�ஷ&கண&-ல இ�பி� வி%, 

ைவ&கமா%ேடா�.” 
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“எ3க க��ப%ைடயா� -,�ப�+ல<� அ�ப��தா�. எ3க ெபா��ைளக எவ�� 

எ3கள மீறி� ேபாக மா%டா�வ. எ3க ெபா��ளயால, எ3க தல, எ�பB� -னிDச+ 

கிைடயா+.” 

 

கைடசியாக� ேபசிய தி�மைலைய உ�:� பா��தப�ேய, +ளசி3க� ‘ஒேகா 

அ�ப�யா...’ எ�: ெசா�I ஏளனமாC= சிாி�தா�. 

 

ப�-ண� எF1தப�ேய க�ஜி�தா�. 

 

“எ1த� ெபா��ளய� ப�தி<�, எ1த� பயA� ேபச�படா+. ஆனா� ஒ!P, 

ெச�ப%ைடயா� H%ட� டலமாட6&- இர!டாவ+ ெவ�ளியிலேயா, 

?�றாவ+ ெவ�ளியிலேயாதா�, ெகாைட ெகா,&கP�. இைத<� மீறி 

ெகா,�தா� டைலமாட� ஆடமா%டா�, ஊ�தா� டைலயாB�.” 

 

“நீ� இ�� மிர%,ற+ ந�லதா� படல.” 

 

“ந�லதா� ப,ேதா, ெக%டதா� ப,ேதா, நாA நா� ெக, ெகா,&ேக�. ந�லா 

ேயாசி= ஊேராட ஒ�+வா3க.” 

 

“நீ� ம%,� ஊராயிடாேத.” 

 

“ஆ-தா ஆகIயா�6 அ��ற� ெதாி<�. ஒ3க ேகாயிAல ேமள= ச�த� ேக%டா�, 

அ��ற� இ�ெனா� ேமள= ச�த�� ேக%-�. அ+&- இட1தராதிய. எF1தி�3கல. 

இவ6வ கி%ட நம&- ேவலயி�ல.” 

 

ப�-ண� எF1தா�. அவ�ட� வ1த ெசா&கார�க�� க�� ப%ைடயா�க�� 

எF1தா�க�. இ1த கா�+&க��ப� H%ட�தி� பல� ெச�ப%ைடயா�, 

க��ப%ைடயா� -,�ப3களி� ெப! எ,�தவ�க�, ெகா,�தவ�க�. ஆனா� 

ெச�ப%ைடயா� -,�ப�தி� இ�ப� உறB ைவ�தி��பவ�க� ஏைழக�. அவ�க� 
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ப�-ண� ேபசியைத மன+&-� ஆ%ேசபி�+& ெகா!ேட த�த� உட�கைள 

பி�னா� நட&க வி%டா�க�. 

 

ெச�ப%ைடயா�க� ஆ��ேபாC வி%டா�க�. காDசா�, எI டா&டைர 

-�றDசா%,வ+ ேபா� ேபசினா�. 

 

“ஆழ1ெதாியாம� இற3கி%ேடாேம. கா�+&க��ப3க க��ப%ைடயா� பயAவHட 

ேச�1+%டா3க. நாம எ1த ?ைல&-... ஏC... +ளசி3க� எ�னடா இ+...” 

 

+ளசி3க�, அF�தமாக� ேபசினா�. 

 

“கவைல�படாதிய சி�த�பா. ெம%ரா$ல இ�1+ லாாில ெரள�கள ெகா!, 

வாேற�. சினிமா $ட!% ஆ%கைள<� ெகா!, வாேற�. அ+&-�ள எ� ைக<� 

கமாயி,�...” 

 

அல3காாி&- வழ&க�ேபா� ெநD கண�த+. �� ெந�றி&-�, உ�ளி�1+ ஏேதா 

ஒ�: உ�!, வ1+ ேமாதிய+. கா+க� இைர1+, ெவளி=ச�ைத விர%�ன. அ1த& 

H%டேம ஒ� காடாகB�, தா� ம%,� தனியாகB� ேதா�றிய+. எ�பி��லா� 

-�தி& -�தி� ேபறா3க. ஏல... கா�+& க��ப�களா... க��ப%ைடயா� 

?Dகளா... எ� நிைலயில ஒ3க அ�மா��, ெபா!டா%�மா�� இ�1தா, 

அவ�வ��, எ�ைன மாதிாிதா� இ��பா�வடா. என&- காலேம. காலனா 

வ1த+, ஒ3க�&-� ெதாி<மாடா... 

 

+ளசி3க�, ேபவைத, ஆ�:�பைடயாக ேக%,& ெகா�வத�காக, சி1தைனேயா, 

நிப1தைனேயா, எைதேயா ஒ�ைற தைடெசC+வி%,, உ�னி�பாC& ேக%ட 

அல3காாி, இ�ேபா+ எ&காளமாக� ேபசினா�. -:Dசிாி��� - ெகா�ைக 

�ழ&க�மாC, 

 

“எ+B� ேவ!டா� டல மாட�. என&- ெசா�I& ெகா,�தைத, நா� ஒ3ககி%ட 

ெசா�Aேவ�. நீ3க நா� ெசா�னத ெசCதா� ேபா+�. கா�+&க��ப�கைள<�,  
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அ1த க��ப%ைடயா�கைள<�, ஒேர க�திாியா� ெமா%ைட அ�=டலா�.” 

 

ஆ!க�, அல3காாிைய அதிசயமாக� பா��தா�க�. இ+வைர அவைள 

இள&காரமாக� பா�&-� ெச�ப%ைடயா� தாC&-ல�, அவைள� தைலவியாக 

ஏ�:& ெகா!ட+ேபா� அ!ணா1+� பா��த+. 

------ 

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    14141414    

 

க%�I� கா�ேபா%, உ%கா�1தி�1த பழனி=சாமி, ப3காளிக� ெசா�வைத 

வழ&காளியாC இ�&-�ேபா+ எ�ப�& ேக%பாேரா, அ�ப� எ1தவித உண�ைவ<� 

�க�தி� கா%�& ெகா�ளாம� ேக%டா�. கா�+& க��ப�க� தைலயி%டைத= 

ெசா�A�ேபா+ ம%,�, ேமாவாயி� ஊ�றிய ைகைய எ,�+ வி%, நிமி�1+ 

உ%கா�1தா�. எ�ேலா�� ெசா�I ���த+�, இ�6� ஏதாவ+ இ�&கிறதா 

எ�ப+ேபா� அவ�கைள� பா��+ வி%,= சிறி+ ேநர� ெமளனமாக இ�1தா�. 

அவ� வாையேய எ�ேலா�ைடய க!க�� ெமாC�தன. அவ�� நிதானமாக& 

ேக%டா�. 

 

“ஒ�ேவள நா� ேந�ல ேபாயி ேக%கல�6 அவ3க ெநன&கலா�. நாேன, எI 

டா&ட� >%ல ேபாயி, ேக%கேன... எ�ன ெசா�றிய...” 

 

“அ+ ம%,� Hடா+ அ!ணா=சி... அ1த +ளசி3க� ெச:&கி மவ�... ஓ3கள ேப� 

ெசா�I& H��,றா�...” 

 

“ேகாப�+ல சில வா��ைத வாரத ெபாிசா எ,&க�படா+... ந�ம தி�மைலகி%ட 

ச!ைட ேபா%ட பிற-Hட இ1த +ளசி3க� ஒ� நா� எ�ைன� பா��+%, வாயில 

இ�1த சிகெர%ட N&கி எறிD%, மாியாைதயா ேபானா�... நா6� ேபாேன�6 

அவ3க�&-� ஒ� தி��தி இ�&க%,ேம...” 

 

“அ+ ம%,� Hடா+ அ!ணா=சி... ஒ3க மாியாதி&காவ நா3க ச!ைட&-� 

ேபாேனா�... இனிேம� எ3க மாியாதி&காவ நீ3க ேபாவ�படா+... அ��ற� உ3க 

இQட�...” 
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இQட� எ�ற வா��ைதைய இQடமி�லாம� உ=சாி�த ப3காளிகைள, தி,&கி%,� 

பா��தா� பழனி=சாமி. எ�லா� இவனால எ�: தி�மைலைய� பா��+� 

ேபச�ேபான வாைய அட&கி& ெகா!டா�. அ�ேபா+, அவ� த�பி அ�ணாசல� 

“இ1த +ளசி3க� பயதா� ெரா�ப -தி&கா�... அ1த அடாவ�� பயேலாட 

இ�ெனா� ைகய<� ஒ�&கP�” எ�றா�. 

 

பழனி=சாமி தி%டவ%டமாக= ெசா�லாம�, ேயாசைன ேக%ப+ ேபா� ேக%டா�. 

“சாி... நா� வி%,& ெகா,�ேபாமா... அவ6வ ேவP��னா ெவ�ளில 

ெகா,�+%,� ேபாறா�...” 

 

“அ!ணா=சி... இ1த விஷய�+ல ம%,� எ3கள வி%,& ெகா,�திடாதிய... எ�� 

அ�ப�& ெகா,&க+, த�மராசா. த�பிமா�கள திாிேயாதன6&- அ�ைமயா&-ன+ 

மாதிாி, ஒ3க ெப�1த�மய �ாிD&க ��யாத த�-றி� பயAவ அவ6வ...” 

 

பழனி=சாமி, காபி ெர�யா எ�ப+ மாதிாி... கதவி� சாC1+ நி�ற மைனவி 

பா&கிய�ைத� பா��தா�. அவ� அ�ேபா+தா� ஞாபக� வ1த+ேபா�, 

சைமயலைற&-� ேபானா�. பழனி=சாமி தி%டவ%டமாக� ேபசினா�. 

 

“சாி, ெர!, ேகாயிA&-� நட&க%,�...” 

 

“அவ3க டைல&- எ�ப�...” 

 

“இ�ேபா அவ3க ேப= ேதைவயி�ல... நாம ந�ம அ�ம6&- அ,�த ெவ�ளில 

ெகாைட ெகா,&ேகா�... அ4வளBதா�... அ+தா� ேப=...” 

 

“எ�பா. இ�பதா� மன -�1த+... அ!ணா=சி�னா அ!ணா=சிதா�...” 

 

தி�மைல&- ஒ� வய+ -ைற1த ராம�� ப&-வமாC ேபசினா�. 
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“ந�ம ேகாவிA&-� அவ3க ேகாவிA&-� இைடேய இ�&கிற Nர� H��, Nர�. 

இ3க இ�1+ அ3க பா&கலா�. அ3க இ�1+ இ3க பா&கலா�...” 

 

“இ+&-�தா� ஊாில ஒ�ன ேதா�வாய�6 ெசா�Aதா3க... ச%,��%,6�6 

ெசா�ேல!டா...” 

 

“நா� ெபாிய�பா கி%டதா� ேபேற�... ஒ�மகி%ட இ�ல... ேகாவிA&- கைளேய 

H%ட1தா�... அ1த& ேகாவிAல... இ�ப�திர!, ேப� சாமியா,றா� ந�ம 

ேகாவிA&- ஒேர ஒ� சாமியா�. அ+B� ெந�தில தி�நீ� Lேற�6 ந�ம 

வாC&-�ேளேய ைகய வி,ற சி�ன=சாமி� தா�தா... இவ� ஆ,றதவிட இவ� 

ைககாA ஆ,ற+தா� ஜா$தி...” 

 

“சி�ன�பய மவ6&- ேப=ச பா�... இ�ப எ�னல ெசCய6�... ேவP��னா நீ 

சாமியா,... நா� ஒ+3கி&கிேற�... பா�டா பழனி=சாமி...” 

 

“அ�ேபா சாமி ஆ,ற+� ஆடாத+� ம6ஷ� இQட�த ெபா:�த+... அ�ம� 

இQட�த ெபா:�த+ இ�ல3கிறியளா...” 

 

“ஏல நா%, வ&கீA நாராயணா... -த�&கமாC ேபசாம... இ1த= சி&கA&- ஒ� வழி 

ெசா�ேல!டா...” 

 

“ெசா�ல மா%ேட�... ெசC+ கா%,ேவ�...” 

 

“அவ3க >�ேயா பட�+&- அதிகமாC ஒ!P ெசCயP�... ெசCய� ேபாேற�...” 

 

“எ�ன ெசCய� ேபாேற...” 

 

“இ�ப ெசா�ல மா%ேட�... ஆனா� ெசCேவ�...” 
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“ெச:&கி மவ6&- தி�ர� பா�... ந�ம மனச அ1தர�+ல வி,றா� பா�... ெபா��ள 

நாடகமாடா...?” 

 

“இ�ல...” 

 

“ாி&கா% டா�ஸா...?” 

 

“இ�லேவ இ�ல...” 

 

“பிற- எ�னதா� ெசCய�ேபாற...” 

 

“ேவP��னா... ெபாிய�பாகி%ட தனியா ெசா�Aேற�... அவ�&- ச�மத��னா 

அ1த& காாிய�த ெசC+... ெச�ப%ைடயா� ேகாவிAல சாமியா,ற பயAவHட ந�ம 

ேகாவிA&- வ��ப�யாC ெசCய� ேபாேற�... ெபாிசா...” 

 

“ஏல நா%, வ&கீA... நீ ெச�ப%ைடயா6வள விட தி��பி�=ச பய�... 

எ�னதா�6 ெசா�ேல!டா...” 

 

“நீ� ஆயிர� ேக�வி ேக%டாA� இ�ப ெசா�லமா%ேட�... ஆனா� ஒ!P... 

ெச�ப%ைடயா� ேகாவிAல கா&கா -�விHட இ�&கா+... ெபாிய�பா ம%,� 

ெகாDச� க!ைண ?�&கP�...” 

 

பழனி=சாமி, நா%, வ&கீைல எைடேபா%,� பா��ப+ேபா� பா��தா�. க%�� 

ச%ட�தி� ைவ&க�ப%��1த ஒ� �ராண� ��தக�ைத பிாி�தா�. பிற- 

ெப�?=ேசா, ேபசினா�. 

 

“எ�� ேவP��னாA� ெசC<3க... ஆனா� ெர!, க!�ஷ�... எ�ைன 

ேகாயிA&- வா�6 வ��:�த�படா+... ெச�ப%ைடயாைன க!டா� ஒ+3கி� 

ேபாகP�... வ�� +�� வ=&க�படா+...” 
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எ�ேலா�� ஒ�மி�+� ேபச� ேபானா�க�... அத�-� காபி ட�ள�க� ஆவி பற&க 

வ1+வி%டன. 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    15151515    

 

ேகாலவ�B ெத��பாைத ெதாி<�ப�யான இட�தி� உ%கா�1தி�1தா�. ெத�வி�, 

+ளசி3க� ேபாவைத� பா�&க� பா�&க, அவ�&- ஏ� பா��ேதா� எ�ப+ மாதிாி 

ேகாப� ஏ�ப%ட+. கைடசில ேபா<� ேபா<� இ1த& கழி=� ேபா%ட +ளசி3க�த 

ெபாிசா ெநைன&கிேற� பா�. ம6ஷனா இவ�... இ�ல... இவ�... ஊேர -�பி,ற 

மாதிாி பா&கிற எ3க�பாைவ ேந�+� பிற1த இ1த ம6ஷ� பழனி=சாமி�6 

நா&-ேமல ப�A� ேபா%, ேபசியி�&கா�. என&-, -3-ம� வ=ச+ ெநன�பி�1தா, 

��த� த1த+ மற&கா%டா. இ�� +��வாரா... கைடசில, இவ� அ1த 

கா�+&க��ப� H%ட�+ல உைதப%டாதா� ��தி வ��... 

 

அCயCேயா அ&கினி ராசா அ1த வைகயறாவா=ேச... +ளசி3க�த உைத=சா� 

நா��லா விFேவ�... அ+B� அ&கினி ராசா ��னால... அ+ அ��ற�... இ�ேபா 

நா6� க��ப%ைடயா�... எ3க -,�ப�த இள&காரமா ேபற யா�� என&-� 

ெபாிசி�ல... ஆமா என&- -3-ம� வ=சைத அ1த ம6ஷ� த�&க��பாேரா... 

��த� ெகா,�தைத அ�பல�ப,�+வாேரா... எ+&-� அவ� கி%ட ேபாயி 

ெசா�I%, வ1+டP�... நீ�தா� -3-ம� வ=சீ�... நா� ெந�திய& கா%டல�6 

ெசா�லP�... ��த�த எ,�+&கீ%[ேர தவிர... நா� த�ல�6 ெசா�லP�... 

ெதாிD ெதாியாம நட1தத மற1+,�... நீ யாேரா... நா� யாேரா�6 ெசா�லP�... 

இனிேம� அவ�&-� என&-� க�யாண� நட&கா+... எ�மா� இ4வளB நட1த 

பிற-� அவ�... எ3க -,�ப�த இ4வளB இள�பா ெநன=ச பிற- அவர க%�&க 

அ�பா ச�மதி=சாA�... நா� ச�மதி&க மா%ேடனா&-�... ?Dசில அ�=சா�ல... 

அவ�கி%ட பைழய -�ைபைய கிளற�படா+�6 ெசா�I%, வ1+டலா�... 

 

ேகாலவ�B, பய�படாம� எF1தா�... க�Jரமாக நட1தா�... அேத அ1த 

ஒ�ைறய�� பாைதயி� ஒ%ட�� நைட<மாக நட1தா�... மாைல ேவைள எ�பதா�, 

க!P&-= சிலேர ெத�ப%டா�க�... அ+B� ெதாைலவி�, அவ� அ1த� 

ப�ளமான ப��தி& கா%��-& -:&- வழியாC வரB�, +ளசி3க��, ேந� 

வழியாC வரB� சாியாC இ�1த+. ேகாலவ�ைவ� பா��+, +ளசி3க� சிாி�தா�. 
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அ1த= சிாி�பி� பாதி&ேகாப� பற1+ ேபாவைத உண�1த ேகாலவ�B, எDசிய 

ேகாப�ைத விட� ேபாவதி�ைல எ�ப+ேபா� ‘த�’ பி��+ நி�றா�... +ளசி3க�, 

அவ� அ�ேக வ1தேபா+ அவ�, அவ� ைக எ%டாத ெதாைலவி� நி�: 

ெகா!டா�... மனதி�-� ேபசியைத ஒ�பி�தா�... 

 

“நா� ஒ�6� ஒ�மகி%ட ெகாDச வரல... ந�மஞ&-�ள நட1தைத ெசா�ல� 

படா+�6தா� ெசா�ல வ1ேத�...” 

 

“எ3க டைல மாட� ச�தியமாC= ெசா�Aேத�... எ� தைலேய ேபானாA� 

நம&-�ள நட1தைத ெசா�லேவ மா%ேட�... அேதாட ெர!, சமய�+ல<� த�� 

ெசCத+ நா�தா�. நீயி�ல...” 

 

“அ�ேபா எ3க�பாவ... சைபயில... ேப� ெசா�I... ெமா%டCயா...” 

 

“நா6� ஒ!ண�மாதிாி ஒ� �%டா�... எ��= ெசா�ேன�6 என&ேக ெதாியல... 

எ3க�பா ��னால சிகெர%ட பி�&கிற நா�, மாமா ��னால... பி�=ச+�ல... 

இ�6� ஆயிர� ச!ைட வ1தாA�, ஒ� சிகெர%ட&Hட பி�&க மா%ேட�...” 

 

“அ+ அவேரா� இQட�... அனாவசியமாC சைபயில எ�ைன<� அ&கினி 

ராசாைவ<� அல3காாி அ�ைத எ+&- ச�ப1த�ப,�தP�...” 

 

“சாியான ைப�திய&காாி நீ... சி�தி அ�ப�= ெசா�னதாலதா�, இனிேம� ெபா!P 

ேக%க அவ3க ேயாசி�பா3க... இ�லா%டா சி�தி ெசா�னைத நீ(பி&கதாC 

ஆயி,�... பா�... எ3க சி�தி ேலக�ப%ட சி�தியி�ல...” 

 

“எ� ெந�தில -3-ம� வ=ச ெநன�பி�1தா�, அ+ த1த ஞாபக� இ�1தா�, நீ� 

வி%,& ெகா,&கலா��லா... ஒ� ெவ�ளி&-� பதிலா... இ�ெனா� ெவ�ளில 

ைவ&கலா��லா...” 

 

“இேதா பா� ேகால�... ஒ� ேமல என&- ‘இ+’ வார+&- ��னால ேபா%ட தி%ட�  
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அ+... இ�ேபா அத மா�தற+ கQட�... ஆனாA� எ3க ஆ%க� கி%ட ெசா�I�  

பா&ேக�... ெகDசி� பா&ேக�... ேபா+மா... அேநகமாC எ3க ெகாைடய த�ளி 

வ=டலா��6 நிைன&ேக�... அ�� ��யல�னா... நீ எ�ைன த�ளி 

வ=ட�படா+...” 

 

“ெர!, -,�ப�+&-�ள இ4வளB� நட1த பிற- நம&-�ள... நம&-�ள...” 

 

“க! கல3காத ேகால�... நீ ெசா�ற+ மாதிாி... இ4வளB நட1த பிற-� ஒ3க 

அ!ண� ந�ைம ஒ!ணா= ேசர விடமா%டா�... இ1த இைடெவளில 

கா�+&க��ப� பய�வ -:&ேக வாரா�... அவ3க�&- ஒ�ைன& க%டP� 

எ�கிறைதவிட பழனி=சாமி மாமா >%ல ெப!ெண,�ேதா��6 ேப� வா3கP�. 

அ1த� ேபராைசயிலதா� ந�ம ‘கிழ ஊ�’ விவகார�+ல தைலயி%, ச!டய 

ெபாிசா&கி%டா3க... ஆனா� ச�தியமா ெசா�Aேத�... அவ3க தி%ட� பI&கா+... 

எ�னால ஒ�ைன& க%ட ��<ேதா இ�Iேயா... அ&கினி ராசா க%ட 

விடமா%ேட�... எ3க அ�ம� -ைடைய த�ளிவ=%டா எ�ன ெசCவா3க... 

�ய�சி ெசCய� ேபாேற�... ��DசாA� ��யலா�. அ�� ��யாம� ேபானாA� 

ஒ3க க��ப%ைடயா� H%ட� எ�ைன அ�=சாA� ப%,&-ேவ�... தி��பி 

அ�&கமா%ேட�...” 

 

“ைக எ�� இ�&-...?” 

 

“இ�ேபா பரவாயி�ல... நாைள&- க%ட எ,&க� ேபாேற�...” 

 

“எ3க!ணாகி%ட (பாC ெகா,�தைத த�பா நிைன&க� படா+... �ளிய�பழ� வி�த 

பண�... அ�பா எ�கி%ட >%,&-�ள ைவ&க ெகா,�தா�... நா�தா� ச!ைட= 

ச�த� ேக%, மற1+ ேபாயி (பாேவாட வ1+%ேட�... த�பா நிைன&க� படா+...” 

 

“சாி... பைழயத வி,... ஒ�ன� பா��தா� என&-�தா� த�� ெசCய�படா+�6 ஒ� 

எ!ண�... அ�ப��ப%ட �கராசி ஒன&-...” 

 

“இ6ேம நாம ச1தி&க�படா+... வழில பா�தாA� ேபச�படா+... கி%டாதாயி� 

ெவ%ெடன மற�6 ப�ளி&Hட�+ல ப�=ச பாட�...” 
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ேகாலவ�B தி&கினா�... வி&கினா�... �1தாைனைய எ,�+& க!கைள ஒ�றி& 

ெகா!டா�. பிற- ச�த� வராம� இ�&க வாயி� ஒ�றி& ெகா!டா�. +ளசி3க�, 

அவ� ேதாளி� ைக ேபா%டா�. இர!, ைககளாA� அவ� �+ைக� த%�& 

ெகா,�தேபா+, அவ� அவ� மா�பி� �க� ேபா%டா�. கF�தி� ைக ேபா%டா�... 

பிற- அவனிடமி�1+ வி,ப%,, அவைன ஏறி%,� பா��தவ�, இ�ெனா��திைய� 

பா��+வி%டா�... 

 

“அCயCேயா... ரDசித�... ரDசித�...” 

 

ேகாலவ�B, த� மா�பி� சாC1தைத, தி�மைல த� காI� விF1ததாக� பாவி�+& 

ெகா!ட +ளசி3க� ச1ேதாஷமாக= ெசா�னா�. 

 

“அவ� பா&கல... ேவற ப&கமா நி&கா�...” 

 

“அCேயா... ந�மள பா�+%,தா� அ�ப� தி��பி நி&கா�... அேதா வாரா� 

பா�3க... எ�ேமா... அவ� ஊ�ல ெசா�னா என&- ம%,மி�ல... எ3க 

-,�ப�+&ேக ேகவலமா=ேச...” 

 

ேகாலவ�B பய1தப�ேய ஓ�னா�... +ளசி3க� சிாி�தப�ேய நி�றா�... அல3காாி 

சி�தி ெசா�னப�ேய உயி�&- உயிராC ேபசியா=... அவ�கி%டேபாC 

ெசா�லP�... சிாி�பா�... சிாி�பா�... அ�ப�= சிாி�பா�... 

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

அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�அ�தியாய�----    16161616    

 

காைல ேவைள... கதிரவ� த3க� பிரேவச� ெசCத ேநர�... 

 

ஆலமர�த�&- அ�ேக அ�ம� ேகாவி�, கைள க%�ய+ எ�றா�, டைல மாட� 

ேகாவிA� �மா இ�&கவி�ைல... இ3ேக க��ப%ைடயா�க� ப�+� பதிைன1+ 

ேப�, அ3ேக ெச�ப%ைடயா�க� பதிைன1+ இ�ப+ேப�, இ�தர��� த�த� 

ேகாவி�கைள உ�:� பா��தா�க�... அ�ம� ேகாவிI� சில� பல�&-�, டைல 
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ேகாவிI� பல� சில�&-� உ�திரBக� பிற�பி�ப+ ேபா�, ேகாவி�களி� 

ப�ேவ: இட3கைள= %�& கா%�னா�க�... உடேன இர!�A� ஏணிக� 

சா�த�ப%டன... யா� ஏணியி� �தI� ஏ:வ+ எ�ப+ேபா�, இ�தர��� ஏணி& 

க%ட�திேலேய ேபா%� ேபா,வ+ேபா� ேதா�றின. ஏறியவ�களிட� !ணா��& 

கலச�� Nாிைக<� ஒேர சமய�தி� ெகா,&க� ப%டன... அ�ம� >%�� ெதளி1த 

!ணா�� ெவ�ைள டைல >%�� ம3கலாகB�, டைல >%, ெவ�ைள= 

!ணா�� அ�ம� >%�� ம3கலாகB� ெதாி1தைத, ெச�ப%ைடயா�க��, 

க��ப%ைடயா�க�� த�த� ேகாவி� வ�க� அதிகமாC பிரகாசி�பதாக 

அ6மானி�+& ெகா!டா�க�. 

 

காளிய�ம� ேகாவி�, ச%டா�ப%�யி� ேமல ஊ�&-� கீழ ஊ�&-� எ�ைல& 

ேகாடாக உ�ள ேகாவி�... இத�- ெத� கிழ&ேக +ளசி3க� >,... தி�மைல நட&க 

ஏF நிமிட��, அ&னி ராசா நட&க� ப�னிர!, நிமிட�� ஆ-� Nர�தி� 

இ�1த+. டைலமாட� ைவ�தி�&-� -:&-�த�, காளி ேகாவி� ப&க��, 

காளியி� திாிSல� டைல ேகாவி� ப&க�� ந�றாக� ெதாி1தன. 

 

ேதநீ� கைடயி� இ�1+ ெபாிய Hஜாவி� வா3கி வர�ப%ட காபிைய, ைகேயா, 

ெகா!, வ1த ட�ள�களி� -��+& ெகா!��1த J�� ெப!கைள& ‘-�ள& 

க�தாி&காC’ ராமசாமி விர%�னா�... அவ�&-& ெகா,&காம� -��தா� எ�ப�...? 

 

“ெகாDச� த�ளி உ%கா�3க... இ�6� த�ளி... த�ளி...” 

 

“இ�பப�ேய த�ளி� த�ளி� ேபானா�... டைல மாட� இ�&காேர, அ1த 

ேகாவிAல ேபாCதா� இ��ேபா�...” 

 

நா%, வ&கீ� நாராயண� -:&- விசாரைண&- ேபாC வி%டா�. 

 

“அ�ம6&- நாைள&-� ப1த&கா� ந,ேறா�... அ��ற� க! திற�ேபா�... 

எவளாவ+ �தப�த� இ�லாதவ� இ�1தா�, இ�பேவ எF1+ ேபாயிடP�...” 

 

சில ெப!க� சிாி�+& ெகா!டா�க�... சில� �க�ைத= ழி�+& ெகா!டா�க�.  
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பல�, ஆ3கா3ேக H�&H� நி�ற வ!ண� இர!, ேகாயி�கைள<� க!ணா�  

அள1தப�ேய வாயள1த ஆ%கைள வாயகல� பா��தா�க�. 

 

ெச�ப%ைடயா� ேராசா�L சிாி&கவி�ைல... ழி&கவி�ைல... சின1தப�ேய 

ேபசினா�... 

 

“இ1த நா%, வ&கீ� நாராயண� ந�ம எ�ேலாைர<� த� ெபா!டா%� மாதிாி 

�தப�த� இ�லாதவ�6 ெநன=சி%டா� பாேர�...” 

 

“எ3க அ!ணா=சி ெப!டா%� எ1த வைகயிலழா �த ப�தமி�ல...? அ�ம6&- 

�த� இ�லா%டா ேகாப� வ���6 உலக நட�ப= ெசா�னா ஒன&- ஏ� 

வI&-+... ஒ3க டல மாதிாி எ3க�ம� �!ணா&- தி�கிறவ� இ�ல...” 

 

க��ப%ைடயா� வாடா�L ேராசா�Lைவ� தி%ட, ‘கா�+& க��பி’ த3க�மா தன+ 

க��ைத� ெபா+& க��தாக= ெசா�னா�. 

 

“ெச�ப%ைடயா� H%ட ஆ��ைளக�&-�தா� திமி��6 பா��ேதா�... 

ெபா��ைளக�&-� அ�பி��தா� ேபாA&-...” 

 

“ஏC த3க�மா... நீ ேமல ஊ�&காாி... ஒன&ெக�ன� வ1தி�&-... நா3க ெர!, 

-,�ப�� கீேழ ஊ�காாிவ... அ��ேபா�... பி��ேபா�... அைண�ேபா�... நீ 

பா%,&- �மா இேர�...” 

 

“இனிேமல... ந�லா ஞாபக� வ=&க... ஊ� ஒ!Pதா�... அ+&-�தா� எ�ைல 

உ!ேட தவிர, அ+&-�ள எ�ைல கிைடயா+... இனிேம� க��ப6� 

க��ப%ைடயா6� ஒ!P... ெச�ப%ைடயா� வாயில ம!P... அ�ம� 

ெகாைடயில பா&க�தா� ேபாேறா�...” 

 

“ஏழா வா��தய அள1+ ேபழா... இ�ல�னா ஒ� தைலயி� ம!P விF�... 

இ�பேவ...” 
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“எ3கழா... ம!ண�ளி ேபா, பா�&கலா�...” 

 

“இ�ெனா� தடவ ெசா�A பா�&கலா�...” 

 

க��ப%ைடயா�கைள �மா ெசா�ல&Hடா+... எ�லா� ெப!கைள<� ஒேர 

மாதிாி பாவி�+ விர%�னா�க�. 

 

“நா3கதா� நாயிமாதிாி ஒ��தர ஒ��த� -த:ேறா�... ஒ3க�&- எ�னழா 

வ1+%,...? எF1தி�3கழா... இ1த ச!ைட&- விைனேய ஒ3க ?ல1தா� 

வ1++... ஒ��ேபா3க... இ1த� ப&க� எவ�� வர�படா+... ஏல... ப&கிாிசாமி... 

ெவ�ைளயால அ�&ேக... ெவ�ைள �மா க!ண� பறி&கா!டமா... ேபா3கழா...” 

 

J��ெப!க� எF1தா�க�... த%,� J�<மாC நட1தா�க�... நா%, வ&கீ� 

நாராயண� விர%�னா�... எ�: எழவி�ைல. J�ேயாட ேநர� வ1தா=... அேதாட 

இ�ைன&- கண&-� பா��+ கா வா3-ற நா�... எைடேபா%, இைல வா3-ற 

நா�... 

 

சிேநகித�தி� அ��பைடயி� ஒ4ெவா��த�� , இ�ெனா��திைய இ��தப�ேய 

கலகலெவ�: சிாி�தப� ேபாவா�... ஆனா�, இ�ைற&ேகா, கா�+& க��பி<� 

க��ப%ைடயா�க�� கல1+ ேபாக, ெச�ப%ைடயா�க� த3க�&-� ம%,ேம 

ேச�1+ ேபானா�க�... தி�மைல தி%,வாேன எ�ற பய�தி�, +ளசி3க� 

ஒத�பாேன எ�ற அ=ச�தி�... 

 

அ1த� ெப!க� த3க�&-�ேளேய ஒ� வைரய�படாத ச!ைட&ேகா%ைட� 

ேபா%,& ெகா!,, J�&கைட ப�ேயறினா�க�... நா�- ப�யி� ��கிற க�N! 

தி!ைணயி� சில சி:வ�க� J�&- ேலபி� ஒ%�& ெகா!��1தா�க�. 

உ�ளைறயி� J� இைலக�, அ,&க,&காC அ,&கி ைவ&க� ப%��1தன. 

ப&க�+லேய N�க� -வியலாக இ�1தன. இர!,&-� ம�தியி� உ�ள 

ேமைஜயி� தரா. 

 

ஒ4ெவா��தி<� ஒ� பயIட� J�கைள எ!ணி& ெகா,�+ வி%,, கண&-�  
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பி�ைளயிட� ைகயளவி� உ�ள ேபேர%ைட நீ%�னா�. அ�ேபா+, ஒ� ‘அ!டா  

-!டா’ அைறயி� இ�1+ ஏெச!, வ1தா�... ‘இ�’ எ�ேறா ‘இ�’ எ�ேறா 

ெசா�ல ��யாத வய... ��ப+ ��ப�ைத1+ இ�&-�... அவ� �க�ைதவிட, �� 

ந�றாக இ�1த+... உட�ைபவிட உ,�� ந�றாக இ�1த+... க!P&-& கீேழ 

க�� வ%ட3க�... ைககளி� ேதம�... ஆனாA� அவ� அத%�= ெசா�னா�... 

 

“ெச�ப%ைடயா� -,�ப�+� ெபா!Pவ�&- இ�ைனயில இ�1+ இல 

கிைடயா+... நாைள&- வ1+ கண&க ��=&க%,�... இனிேம� இ1த& 

கைட�ப&க� தி��பி&Hட பா�&க�படா+... ஏல ேதசி3-... ?Pல ஒ� ப3- J� 

இலய க��ப%ைடயா�, கா�+& க��ப� ெபா!க�&- நிர1+ ேபா,டா... 

ெச�ப%ைடயா� ெபா!Pவள தி��பி� பாராம ேபா3க...” 

 

ெச�ப%ைடயா� ேராசா�L ேநர�யாக& ேக%டா�. 

 

“எ3கள எ+&காவ ேபாக= ெசா�Aதிய�...” 

 

“இ+ கா�+& க��ப� பா�பா!� நட�+ற கைட... ெச�ப%ைடயா� 

ெபா!Pவ�&- இ3க இட� கிைடயா+...” 

 

“நீ� ஒ!P� �தலாளி இ�ல... க�ெபனி ஏெச!,...” 

 

“சாி க�ெபனி&ேக க�ைள!% ெகா,3க... இனிேம� இ1த� ப&க� வர�படா+...” 

 

“ெச�ப%ைடயா� ஆ��ளHட ச!ைடேபாட வ&கி�ல... வ1+%டா�... 

ெபா!PவHட ச!ட ேபாட...” 

 

“நா� ச!ைட ேபா%டா... ஒ3களால தா3க ��யா+... மாியாதியா ேபாறியளா... 

இ�ல... J� ஒ%,ற பயAவள வ= கF�த� பி�=� த�ளPமா...” 

 

ஏெச!,, அ�ப�= ெசா�Iவி%,, தி,&கி%டா�... காரண� J� ஒ%,�  
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பய�களிA� ெச�ப%ைடயா�க� இ�&கிறா�க�... அவ�கைள நாைள&- >%,&- 

அ6�ப ேவ!,� எ�: தி%ட� ேபா,வ+ ேபா�, ேமாவாைய அவ�கைள� 

பா��ேத ேமA� கீFமாC ஆ%�னா�... ெச�ப%ைடயா� ெப!களி� பல� 

ஏைழக�... ெசா�+�ப�+ இ�லாத S�ய3க�... J� �றிேய பிைழ�பவ�க�... 

ேவ: பிைழ��� ெதாியாதவ�க�... அவ�க� அழ�ேபாவ+ ேபால நி�பைத� 

பா��+வி%, அவ�களிட� ஆலமர�த�யி� ச!ைட ேபா%ட க��ப%ைடயா� 

வாடா�L ேகாப�ைத நிதான�ேதா, கா%�� ேபசினா�. 

 

“இவ�வள விர%,ற+ நியாயமி�ல... ேகாயி� ச!ைடய ேகாயிAலதா� 

பா&கP�... ேமள�+ல பா&கP�... தாள�+ல பா&கP�... J�ல பா&க�படா+... 

இவ�வ�� எ3கள மாதிாி ெதாழிலாளி ெபா!Pவ...” 

 

J� ஏெச!% +�ளி எF1தா�. 

 

“அ�மாமா�&- அ4வளB தி�� உ!டாயி%ேடா... ஊ�&கார6வளேய உ!, 

இ�ல�6 பா�&கிற -,�ப�+ல ஆ��ைளயாC இ�1தாA� சாி, ெபா��ைளயாC 

இ�1தாA� சாி... இ3க இடமி�ல... எவளாவ+ ெச�ப%ைடயா6&- பிற1தவதா� 

இ��� ேபவா... அ�ப� பிற1தவ�வ வரா!டா�... ம�தவ�வ வர%,�... ஏC 

த3க�மா... ந�ம -,�ப�+&காாிகள வர= ெசா�A... வாறியா...? இ�ல... 

அவ3கவ3க அ�பா அ�மா கி%ட ெசா�I J� �+றைத நி:�தி%, வய� 

ேவைலயில ேபாட= ெசா�லPமா...?” 

 

கா�+& க��ப�க��, க��ப%ைடயா� ெப!க��, ைகவிர�கைள& 

க��தப�ேய ேயாசி�தா�க�... எ�மா� வய� ேவல பா&கைதவிட N&-� ேபா%,= 

சாகலா�. J� �+னாதா� ைகயில ெர!, கா �ர�+... >%ல<� மதி&காக... 

வயA&- ேபானா� வர�� மாதிாி மிதி�பாவ... இ1த அ�ம�ெகாைட ��<ற+ 

வைர&-1தா� ெச�ப%ைடயா� ெபா!Pவள� த,�பா�... அ��ற� 

ஆ:னேசா: பைழய ேசா: மாதிாிதா�... 

 

ெச�ப%ைடயா� ெப!க��, இதர ெப!கைள� ேபா�, �மா ஒ� ேப=&காக 

அ�ப�� ேபசியி�&கP� எ�: அ6மானி�+, இைல வா3க Vைழ1தேபா+, 

ஏெச!, அத%�னா�. 
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“நீ3கெள�லா� எ+&காவ ேசல க%டP�... ந�ல மா%,&- ஒ� அ�... ந�ல 

ெபா!P&- ஒ� ெசா�A... மான� மாியாதி ேவ!டா�... எ1த ெச�ப%ைடயா�� 

இ�6�, இ3ேக நி&கா�னா அவ�&- மான� ெர!டா� ப%ச��6 அ��த�. 

கா�6 வ1+%டா எ�ன ேவP��னாA� ெசCவா�வ ேபாA&-...” 

 

ேராசா�L, வாடா�Lைவேய பா��தப� ெச�ப%ைடயா� ெப!க� க!ணி� 

சி1தினா�க�. க��ப%ைட வாடா�L, பதிA&- க!ணி� சி1தியப�ேய அவேளா, 

நி�றா�... பிற- அ1த� ெப!கேளா, ெவளிேய வ1தா�... இ1த� ெப!க� 

அவைள உ�ேள த�ளிவி%டாA� அவ� அவ�க�டேனேய ெவளிேய வ1தா�... 

“ஒ!ணா= சிாி=ேசாேம, அ+ேபா� ஒ!ணாேவ அFேவா�...” எ�: ெசா�னப�ேய 

ெவளிேயறின�. 

 

ெச�ப%ைட� ெப!க�, வாடா�Lேவா,, கைட&- ெவளிேய வ1+, >தியி� 

நி�றா�க�... நட1தைத ந�ப ��யாம�, ேம�ெகா!,� நட&க ��யாம� 

$த�பி�+ நி�றா�க�... அ�ேபா+, ரDசித� எதி��ப%டா�... அவைள� பா��த+�, 

இவ�களி� ஒ��தி ச�த� ேபாடாமேல அFதா�... பிற- ரDசித�தி� ைககைள� 

பி��+& ெகா!, ஒ�பி�தா�. 

 

“அ�னி&- ஒ�ைன அ,�த சாதி� ெபா!P�6 J�� பய அவமானமா 

தி%,�ேபா+ �மா இ�1ேதாேம, அ+&- இ�ேபா ந�லா அ6பவி&ேகா�... 

ரDசித�, க��ப%ைடயா� ஆ��ள<�, ெச�ப%ைடயா� ஆ��ைள<� ேபா%� 

ேபா%டா� கா�+& க��ப6&- எ�ன வ1+%,... நா3க இ�ேபா J� �த� 

படாதா�. அDசா: வ�ஷமா ெசC<ற ேவைலைய எ�பி� நி:�தி%டா� பா�...” 

 

“ரDசித� நீயாவ+ LB வி�+� பிைழ&ேக... நா3க எ�ன ப!Pேவா�...? J�ய 

பி�=ச ைகயால ம�ெப%�ய பி�&க ��யா+... இைலய �%�ன ைகயால ��A 

ெவ%ட ��யா+... இதவிட அ1த காி��வா� எ3கள ஒேர ெவ%டா 

ெவ%�யி�&கலா�...” 

 

ரDசித�, அ1த� ெப!கைள இர!, ப&க�� ைக நீ%� இ� �ைனகளிA� 

நி�றவ�களி� கர3கைள� ப�றியப�ேய சாதாரணமாக� ேபசினா�. 
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“ம6ஷைன<�, ம6ஷிைய<� பிாி=� பா��தா�, அ��ற� ைகயி காA�6� 

பிாி&க ேவ!�ய+ வ��... அ�னி&- எ�ைன சாதிய= ெசா�I விர%,னா�... 

இ�ைன&- ஒ3கள -,�ப�த ெசா�I விர%,றா�... நாைள&- க��ப%ைடயா� 

ெபா!Pவள விர%,வா�... அ��ற� கா�+& க��ப� -,�ப�+ல �த� 

ெசா&காரன ேச��+%,, ெர!டாவ+ ெசா&காரன விர%,வா�... அ��ற� �த� 

ெசா&கார6வ6�ல அ!ண� த�பி�6 ஏ�+&கி%, சி�த�பா, ெபாிய�பா 

பி�ைளகைள விர%,வா�. பிற- த�ைன�தாேன ம%,� வ=&-வா�... இ�ப�� 

ப%டவ6வள �தI� விர%,னா�தா� ந�மள மாதிாி ெதாழிலாளி3க ஒ�றாC 

ேசர��<�...” 

 

“இ�ேபா ேவல இ�லாம >தியில நி&ேகாேம... ரDசித�...” 

 

“கவைல�படாதிய... -%டா�ப%�ல க!ணா�&கார�6 ஒ��த� ஏ�பா%,ல J� 

�:� H%,றB ச3க� வ1தி�&-... அ+ல J� �தி பிைழ&கலா�... 

இ�ேபாவாவ+ நம&- ச3க� ேதைவ�6 ேதாPதா...” 

 

“அ+ல எ�ன ச1ேதக�... இவன விட�படா+...” 

 

“க!ணா�&கார� கி%ேட ெசா�Aேவா�... அவ� ேலப� ேகா�%,ல ஏ�பா, 

ெசCவா�... ேபேர, ��தக�த ப�திரமா ைவ<3க... சாி நாம இ�பேவ -%டா�ப%� 

ேபாC H%,றB ச3க�+ல பதிB ெசCயலா�... ேகா�%ல இ�ல�னா... 

அரசா3க�+ல... �கா� ெகா,&க+ ப�தி ��ெவ,�ேபா�... இவைன நீ3க 

வி%டாA�, நா� விடமா%ேட�...” 

 

ஏெச!, பா�பா!�, அ1த� ெப!களி� பி�ப&கமாக ஓ�வ1+, ��ப&கமாக 

நி�: க�தினா�. 

 

“எ�ன� ெசா�ன ரDசித�... எ�ைன நீ விடமா%�யா... இ�பேவ ஒ� ேசலய� 

பி�= இF&ேக�... ஒ� க�ள� ��ஷ�ல எ1த� பய வ1+ கா�பா�+றா�6 

பா&கலா�...” 
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ரDசித� எ1தவித உண�ைவ<� கா%டாம�, அ�ப�ேய நி�றா�. 

அ+ம%,மி�லாம�, J� ஏெச!ைட ேந�&- ேநராC� பா��தா�. அவ�, ஏேதா 

த�னிட� -சல� விசாாி&க� ேபாவ+ ேபாலB�, அத�-� பதிலளி&க ேவ!�ய+ 

தன+ கடைம எ�ப+ ேபாலB� சினமைடயாமேல அவைன� பா��தா�. “அCேயா 

சாமி நா� அ�ப� ஒ�6� ேபசல” எ�: ரDசித� ச�ஜா�� ெசா�வா� எ�: 

எதி�பா��த ஏெச!, சிறி+ அதி�=சி<�றா�. ஆனாA� ெச�ப%ைடயா� 

ெப!கைள� பய�:�+வத�காவ+ ரDசித�ைத ஏதாவ+ ெசCய ேவ!,�. 

ஒ��&காவ+, அவ� ேதாளி� கிட&-� �1தாைனைய& கீேழ இF�+� ேபாட-

ேவ!,�. ெச:&கி மவ�... 

 

ஏெச!,, ரDசித�ைத, அ�ேம� அ�ைவ�+ ெந�3கினா�. எ�ன 

ெசCய�ேபாகிேறா� எ�ப+ ெதாியாமேல - அேதசமய�, ஏதாவ+ ெசCயேவ!,� 

எ�ற >றா��ட� ெந�3கினா�. இத�-� ெச�ப%ைடயா� ெப!க�, 

ரDசித�ைத= �றி வி\க� ேபா%டா�க�. அ1த வி\க�தி�- ��னா� 

க��ப%ைடயா� வாடா�L, த�ைன�தாேன ��னா� நி:�தி& ெகா!,, 

ஏெச!ைட� பா��+= சவாI%டா�. 

 

“ஏC... பா�பா!�... நீ ெநசமாேவ... ம6ஷ�னா... ரDசித�த ெதா, பா&கலா�...” 

 

“எ�னடா ெநன=ேச... ப!ணி� பயேல...” 

 

“ஒ��தி இர!டாவ+ கைணைய� ெதா,�தா�... இைதய,�+ எ�லா� ெப!க�� 

�1திய��+ ேபசினா�க�. 

 

“ஒ� ெபா��ளய, அ+B� ஒ�த >%, ெபா!ண, அ�&கவாறிேய... நீ<�லா� 

ஆ��ைளயாடா...” 

 

“J�& க�ெபனில நீ ெபாிய ேவைல&கார�... நா3க சி�ன ேவைல&காாிவ. எ3கள 

வராத�6 நீ எ��டா ெசா�லலா�...” 
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“ஊ��னா ஆயிர� நட&-�... ஐயாயிர� இ�&-�... க��ப%ைடயா� -,�ப�+ல 

ெபா!P எ,&கP��னா... �ற�ப� ேக%கறத வி%,��%,, இ��யாடா 

ஆ,ற+...? ஆ��ள� தி��ல அைல<றவ6வ... ச!ைட&- நா3க ெபா%ட� 

பி�ளியல எ�னல ெசCேவா�...” 

 

“அ�ம� ெகாைட&-� J� �தற+&-� எ�னல ச�ப1த�... எ�ம மாேட...” 

 

“ஏ�ல... பி�+� பி�= நி&ேக... ரDசித�த ெதா,ல பா&கலா�...” 

 

“ெப!கள ெகா,ம� ப,�தினா ஆ: வ�ஷ� ெசயிA&- ேபாக6��6 

ெதாி<மாடா...” 

 

“J� �+றத ஒ�னால த�ெசயலாC நி:�தலா�... நிர1தரமா ��யா+�6 

க!ணா�&காரைர வ= ஒன&- ெசா�I& ெகா,&ேகா� பா�...” 

 

“இ1த ரDசித� �க�த ஏறி%, பா�ல... அனாைதயா, அ�மாவ... இழ1+%, இ�&க 

இவளயால ேசலய உறிேவ...” 

 

“எFழா அவ�கி%ட ேபசி&கி%,... சாணிய& கைர= அவ� தைலயி� ஊ�+3க... 

அ1த சாணிய எ,ழா...” 

 

ஒ��தி ஆேவச�ப%, ச�:� ெதாைலவி� கிட1த எ�ைமமா%,= சாணிைய 

எ,�தா�... இ�ெனா��தி, அவைள� த,�+, அவ� ைகைய அ3-மி3-� ஆ%�, 

சாண�ைத& கீேழ த%�வி%டா�... இத�-� அ&க� ப&க�தி� ேபா%� 

ெகாைடகைள� ப�றி& H�& H�� ேபசி நி�றவ�க�, அ3ேக ஒ� வ1தா�க�... 

அ1த� ெப!கைள= ச�த� ேபாட வ1த எ�ேலா��, அவ�களி� ஆேவச�ைத& 

க!, ச�: பய1+, அ+ தணிவ+ வைர&-� கா�தி��ப+ ேபா�, அவ�கைளேய 

பா��தா�க�... ஏெச!,, ெவலெவல�+� ேபானா�... ஒ��தி&-� பதி� 
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ெசா�ல�ேபானா�, இ�ெனா��தி ேக�வி ேக%டா�... அவ�, அ1த� ப&க� 

நி�றவ�களி� ெப��பா�ைமயினரான ெசா&கார�கைள� பா��+ இ�ேபா+ 

�ைறயி%டா�. 

 

“இவ�வ ேபற ேப=ச� பா�தியளா... ெபா��ள�6 பா&ேக�...” 

 

“நா3க�� ஒ3க ஆ%க� ெமாவ�+&காவ ஒ�ன வி%,%,� ேபாேறா�ல... 

சா&கிரத... அ,�த வார� நீேய ஒ�ைகயால எ3க�&- J� இைலய ெகா,&கியா... 

இ�Iயா�6 பா�... ெபா!ண மானப3க� ப,�+னா�... N&-� 

த!டைனயா�... அ�=சா ஆ<� த!டைனயா�... J� இைலய ம%,� பா�&காம, 

ேப�பைர<� ப�=� பா�. வா... ரDசித�...” 

 

“இவ�... எ3க... J� இைலய பா&கா�...? அைத= �+ற விரல�தான பா&கா�...” 

 

எ�லா� ெப!க��, ரDசித�ைத �+ைக� பி��+�, ைகைய� பி��+� இF�+� 

த�ளி& ெகா!, ேபானா�க�... அவ� எ�னேமா இ1த ஏெச!ைட 

தி%�ய+ேபாலB�, இவ�க� எ�னேவா சமரச� ெசC+ ைவ�ப+ ேபாலB�; 

இவ�க� நட&க, நட&க, J� ஏெச!%�� ப&க� நி�றவ�களி� ேப= ேக%ட+... 

?ைள இ�&கா... ம!ைடயில மசாலா இ�&கா...? இ+&-� ேப�தா� திமி�... 

ெகா���... அ1த& H%ட� இவ�கைள= ெசா�னதா அ�ல+ அவைன= ெசா�னதா 

எ�: அ1த கேளபர= ச�த�தி� சாியாக� �ாியவி�ைல. 

 

ரDசித� ��லாி�+� ேபானா�... ெச�ைனயி�, அ!ணி ெச!பக�, ‘ேவP��னா 

அவ�கி%ட ேபாC இ�1+&க... நீ பா�&காம அவ� எ�ப�� பா��பா�’ எ�: ஆ! 

பா�ைவ&ேக �+ இல&கண� வ-�தேபா+, அவ� அழவி�ைல... வயதான, அ�மா, 

மக�&- க�யாணமாகாேதா எ�ற ஏ&க�தி� இற1த ேபா+Hட, அவ� அ1த 

+&க�ைத, ‘ஒ� ஜீவனாவ+ கவைலய�ற இட�+&-� ேபாயி%ேட’ எ�: ஆ:தI� 

மற1தா�... இ1த J� ஏெச!%,�, அ�ேபா+ ேப�ேபா+�, இ�ேபா+ 

ேப�ேபா+� அவ�&- அFைக வ1த+... ஆனா� அழவி�ைல... ஆனா� 

இ�ேபாேதா, அ1த� ெப!க� தன&காக ஒ��கமாC நி�பைத நிைன�+� 

பா�&-�ேபாேத அF+வி%டா�. இர!, ெப!களி� ேதா�களி� ைககைள 
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ேபா%டப�ேய, தைலைய அ3-மி3-மாC ஆ%� ஆ%� அFதா�... க!ணி� 

ெப�&ெக,�த நீ��, �க�தி� +ளி��த ேவ�ைவ<� வாெய�ற கடI� வ��+ 

ெகா!��1தன... அ1த� ெப!க� +��+� ேபானா�க�. 

 

“அழாேத ரDசித�... அழாத... அவ� அறிவி�லா பய�... நா3க��தா� அவ6&- 

ந�லா ெகா,�தமா... அவ� தைலயி� சானிய ஒ� +!டாவ+ எ,�+� 

ேபா%��&கP�... அ+ ெசCயாத+ த��தா�... அழாத ரDசித�...” 

 

ரDசித� க!ணிைர� +ைட�த ஒ��தியி� கர3கைள� த� கர3க�ட� 

இைண�+& ெகா!ேட வி�மA&கிைடேய ேபசினா�. 

 

“நா� அவ� தி%,னா�6...” 

 

“அவ� ெபாிய இவ�... எர�பாளி� பயல மாியாதியா ேபசாத... சாி ஏேதா ேபச 

வ1ேத... ெசா�A ரDசித�...” 

 

“நா� அவ6&காவ அழல... ஒ3க அ�ப ெநன=சா� அFக வ�+... ஒ3க அ��&- 

நா� த-தியா இ�&க மா%ேடேனா�6 பய� வ�+...” 

 

“சாி... சாி... ெசா�மா ெகாDச ேநர� எைத<� ேயாசி&காத சாியாயி,�... நீ இ�ேபா 

எ+B� ேபச�படா+... ஆமா... அ1த� ப&க� த�ெசயலா வ1தியா? இ�ல இ�ப� 

நட&-��6 எதி�பா��+ வ1தியா?” 

 

“எழா... ெதா%�ல<� ஆ%�, பி�ைள<மா கி��ற...” 

 

“அவ�� >%ல நட&க க�யாண� ேப= ந�பி... ெதா%,ல<� வ=%டா... 

தாலா%,� ெதாிD&கி%டா... கி��ற+&- மா�பி�ளதா� வ�ல... பி�ைள&- 

எ3ேக ேபாற+...” 

 

“எ1த சமய�+ல தமாQ ெசCயP��6 ெதாியா!டா�...? ஒ� வார�+&- J�  
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�+றனால... எFப�ைதD (பாC வ��... இ�ேபா அதவி%,வி%, அனாைதயா 

நி&ேகா�... எவ�&காவ+ உட��ல S, ெசாரைண இ�&-தா...?” 

 

சிாி�த ெப!க� அFைகைய அட&-வ+ேபா� சிாி�ைப அட&கினா�க�. ஒ��திைய 

ஒ��தி ஆ:தலாக� பி��+& ெகா!டா�க�. H%ட�தி�-�, இ�1தாA�, 

தனிைம� பய உண�B காசி�லாம� -,�ப�தி� இ�&க� ேபாகிேறாேம எ�ற 

அ=ச�... 

 

எ�ேலா�� ��க� ேகாவிA&- வ1தா�க�. ேசா�1+ ேபாC உ%கா�1தா�க�. 

ரDசித� அவ�க� ��னா� அவ�க�&- �க� ெகா,�+ அம�1தா�... இ�ேபா+ 

பைழய நிைல&- வ1+ வி%டா�... சிாி�பத�ேக வா@&ைக எ�ப+ மாதிாியான 

சிாி��... H� வா@வேத ேகா� ெப:� எ�ப+ ேபா�ற பா�ைவ... 

 

க!கைள அகல ைவ�+� ேபசினா�. 

 

“நாம எ�லா�� -%டா�ப%�&- ெமா�தமாகB� ேபாேவா�... இ�ல�னா நா�, 

ராசகிளி, வாடா�L ேவP��னா� இ�6� ெர!, ேப�... அDசா: ேபராC 

ேபாேவா� . -%டா�ப%�ல க!ணா�&கார� ந�மள பா�த+ேம இைல N� 

த�வா�. க�ன�+ள வ=ச ைகய வி,3க. -%டா�ப%�ல J�� ெதாழிலாளி 

ச3க�ைத ைவ&க அ1த க!ணா�&கார� படாதபா, ப%டா�. அ�ப�<� 

விடா�பி�யாC ச3க� வ= அைதேய H%,றB ச3கமா மா�தி&கி%டா�, அ+&- 

��னால அவைர அ�=சா3க... ஊ�லேல1+ த�ளி வ=சா3க... அவ� மசியல... 

அவ� நம&-� ேச��+ பா,�ப%டதால நாம அதிகமா கQட�பட ேவ!�யதி�ல... 

சாி... இ�பேவ... ேபாேவாமா...” 

 

“இ�6� வயி�+&-�ள எ+B� ேபாகல... காபிய&Hட சாியா -�&கவிடாம அ1த 

நாசமா�ேபாற நா%, வ&கீA வ1+ விர%�%டா�... >%ல ேபாயி ெகாDச� கDசி 

-�=%, வாேற�... எ3க வரP� ரDசித�...” 

 

“இ3ேகேய வா3க...” 

“��ன�பி�ன ேயாசி&காம ஏ�ழா எF1தி�&கிய... J��பய, ரDசித�த இ3க வ1+ 

மிர%ட� ேபாறா�...” 
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ரDசித�, ெபா+�பைடயாC ேபசினா�. 

 

“நீ3க ேபா3க... ஒ� ெபா!ண... அவமான� ப,�+னால ஆ<� த!டைன�6 

ெசா�I%�3க�லா... அ1த ஆ�&- இ+ ெபாC<�6 ெதாியா+. ஒ� ெபா!ண 

எ�னபா, ப,�தி%,� ஜாமீ�ல வ1+ட ச%ட� இட� ெகா,&க+ அவ6&-� 

ெதாியா+... அவன மாதிாி ஆ%க� �%டாளா இ�&க+�, ஒ� வைகயில 

ந�ல+&-�தா�. சாி சீ&கிரமா ேபாயி%, வா3க...” 

 

அைன�+� ெப!க�� ரDசித�ைத விய�ேபா, பா��+வி%, நட1தேபா+, 

ரDசித� வாடா�Lைவேய விய1தப� பா��தா�... அவ�&- இ�ேபா+ �+- கா%� 

நட&-� இ1த வாடா�L க��ப%ைடயா� -,�ப �F உண�ைவ<� மீறி 

வ1தவ�... அவ� ெபாிய ம6ஷி... பாதி&க�ப,� வாC�� வராதேபாேத... 

பாதி&க�ப%, வி%டவ�கேளா, ேச�1த அவ� ��னா� ேபாC நி�: -�பிட 

ேவ!,�... ��கைன& -��,வ+� -�பிடாத+� அ��ற�... 

 

ரDசித�, ��க� சிைலையேய உ�:� பா��தா�... அ1த ேகாவணா!�ைய 

பா��+� பா��+� ேபசி& ெகா!டா�... ��கா... ஒ�ைன� பா�&க� பா�&க எ� 

மன� ெநகிF+டா... ஒ�ன இ1த& ேகால�+ல பா�&-� ேபாெத�லா� நீ சிவ� 

மக� மாதிாி என&-� ெதாியல... சிவகாசில தீ�ெப%�� ெதாழிAல ஈ,ப%��&கிற 

சி�ன� ைபய� மாதிாி ெதாிய+டா... இ1த ஏெச!% கி%ட J� ஒ%,ற பிDக� 

மாதிாி ேதாP+... நீ ைகலாச�த வி%ட+ மாதிாி... நீ ப�&க வசதியி�லாம 

ப�ளி&Hட�த வி%,%, மர� ெவ%,ற, கிண: ேதா!,ற விவசாய HI� 

ைபய�கள க!P ��னால பா&க+ மாதிாி இ�&-டா... ெம&கானி&-களிட� 

தி%,� உைத<� வா3கி%,, ெவ:ைமயாC பா&-ற பிD� பய�க... ஞாபக� 

வ�+டா... 

 

ரDசித�, அ3ேக ைவ�+வி%,� ேபாயி�1த L�த%ைட� பா��தா�... நாைள �த� 

இ+ J��த%டாக� ேபாகிற+... அவ� எF1தா�... ைகயி� இ�1த உதிாி� L&கைள 

��க� பாத�தி� ேபா%டா�... கத�ப� Lைவ மாைல ேபா� ம��+, ��க� 

சிைலயி� கF�தி� ேபா%டா�. அவ� தன&ெக�: ஒ� L� +!ைட எ,&க� 

ேபானா�... நீ%�ய கர�ைத= �%�& ெகா!டா�... ெப!கைள நைகேபா%, நைக 
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ேபா%ேட நைக��&- இடமா&கி%டா3க. L ைவ�+� L ைவ�ேத LவாC வாட 

வ=%டா3க... 

 

ரDசித� ேகாவிA&- ெவளிேய வ1தா�... ேம�-� ப&கமாக, ரயி�ேவ பால�ைத� 

பா��தவ�, கிழ&-� ப&க� உ:ம� ச�த� ேக%,, தி��பினா�... தி�மைல, 

ேமா%டா� ைப&கி� க�Jரமாக வ1+ ெகா!��1தா�. 

 

ரDசித�தி�-, ேகாலவ�ைவ ப��தி& கா%�� பா��த ேகால� நிைனB&- வ1த+... 

இ+ ெவ:� காத� பிர=சிைன ம%,ம�ல... ஊ�� பிர=சிைன... +ளசி3க�தி�-, 

ஒ�ேவைள இ1த& ேகாலவ�B எ�தைனேயா ேப�களி� ஒ��திேயா எ�னேவா... 

அவ� ேம� +ளசி3க�தி�-, நிசமாேவ காத� இ�1தி�1தா�... ேந�: எ�கி%ேட 

அ�ப� வ�பா ேபசியி�&கமா%டா�... தமாQதா�... ஆனா� அ1த தமாQ, 

நிசமானா� ச1ேதாஷ�ப%���பா�... அ�ப�� ப%டவனிட� இ�1+ 

ேகாலவ�ைவ& கா�பா�றியாகP�... ஒ�ேவைள... அவைள, அவ� நிசமாேவ 

காதI=சா�... காதI&க%,�. க�யாண�+&-� பிற- காதI&க%,�... விஷய�ைத, 

இ1த தி�மைலயிட� எ�ப�= ெசா�வ+... எ�ப�யாவ+ ெசா�IயாகP�... 

��க6&- இவ�� ப&த�... ��க� ேகாவி� ��னா� “ஆேவச�படமா%ேட�. 

அாிவாைள எ,&கமா%ேட�”6 ச�திய� வா3கி%,, ப&-வமா= ெசா�லP�... ஒ� 

ெபா!ைண<� கா�பா�தியாகP�... ஊைர<� கா�பா�தியாகP�... 

 

ரDசித� தி�மைலைய� பா��+ ேபாZ$கார� ைகயா%,வ+ ேபா�, வல+ ைகைய 

நிமி��தி, உ�ள3ைகைய ெவ:3ைக ஆ&கினா�. 

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

((((ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி 2222� பாக�தி�� பாக�தி�� பாக�தி�� பாக�தி�))))    

--------- 


