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ஒப+ ஆ!,க&-  ெவளியிடப%ட நாவ
ஆ!,க&-  ‘தினகர’ நாளிதழி

இ+. அத- இர!,

ெதாடகைதயாக ெவளியான+.

தினகர ஆசிாிய தி ேக.பி. க1தசாமி அவக&-, எனிட இ1த ெதாட&ஏப%ட தா&க3கைள அ4வேபா+ ெதாிவித ந!ப சினரா &- நறி&கட
ப%,ேள.

இ6 நம+ மன உவா3கி& ெகாளாத ெசற 8றா!டான இபதா
8றா!

ம+வ+ைறயி , உடைல ஊ,:வி அத உ:&கைள

க!ணாயி

பாப+ேபா

பா&க ைவ&- ‘$ேகனி3’ எற ைற<,

உடனயாக பட பி+, உடனயாக பட பிதவாிடேம அவர+
உவைத< ேப=ைச< திைரயி

கா%, >ேயா ைறைம< , இடெந%

இைணய ச?க ைறைமையேய தைலகீழாக ர% வி%ட+ எ:
ெசா லலா. இ1த ெப க!,பிக ச?கதி
மாறைத ஏப,தாம
வ1+வி%டன.

அேயா, மேனாேவகதி

ெம ல ெம ல

மாற3கைள& ெகா!,
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இபப%ட இ1த ெப க!,பிகளி , >ேயா - ச?கதி

ந ல+

ெக%ட+மான ெப1தா&கைத ஏப,+கிற+. இ+, இைறய& கிராம3களி
எப நிக@கிற+ எபைத விள&- பைடதா ‘எ6ைர - சாமியாக’ எற
இ1த தின எறாA இதி

>ேயா - ஆேயா தா&க இைலமைறB

காCமைறவாக& கா%டப%,, இத விைளBகளா
தினதி

ஏப%ட கைதயசேம இ1த

ேமேலா3கி நிகிற+. பிரபல விமசக ெபா+Bைடைம=

சி1தைனயாளமான ெதா..சி. அவக, இ1த நாவ
விDஞான தா&கதி ந ல அச3கைள கண&கி

>ேயா ஆேயாவான
எ,+& ெகாளவி ைல

எ: -றிபி%டா. இ+ ஒரளB உ!ைமேய. எ,த எ,பி
திணறத இ1த தா&கைத சிதாிபதி

கிராம3கைள

இத ந ல அச3க நFவி

ேபாயின. எறாA, எ1த பதிபிA எFதிய+ எFதியப இ&கேவ!,
எபதா

இ1த நாவைல அவ -றிபி%ட+ேபா

மாறி அைம&கவி ைல.

இைறய& கிராம3களி , அம ெகாைடக எபைவ கிராம ேதவைதக&-&
கா%டப, சAைககளாக மாறிவி%டன. இவறி
காலமாகி வி%ட+. இ1த திவிழா&களி

பயப&தி எப+ கட1த

‘ெட&கி ’ பட ேபா,வேத பிரதானமாகி

வி%ட+. எ6ைர - சாமியாக -றிபி%ட ேநரதி

ஏேதா ஒ&- ஆ

அட3கேவ!,. இவகைள சீாியஸாக எ,+& ெகா!ட கால மைலேயறி
வி%ட+. இவக அைத உண1+, -றிபி%ட ேநரதி- சாமியா%டைத
+ வி,கிறாக. கிராம ேதவைதக, கிராம ம&க அைனவ&-
ெபா+ைமயான+ எப+ேபாC ஒ4ெவா ப3காளி& H%ட, தத கிராம
ேதவைதகைள த3கள+ யமாியாைதேயா, இைண+& ெகாகிற+. இதனா
ப3காளி& H%ட3க&- இைடேய, ேமாத க ெகளரவ பிர=சிைனக
ஏப,கிறன. இ+, >ேயா ஆேயா கலா=சார ெதா,த த

தா&-த .

இர!டாவதாக, கிராமிய ேப= வழ&ைக ெதாைல&கா%சி தமி@ வழ&- +ரதி&
ெகா!&கிற+. அ!ணா=சி எற ம!வாசைன வாைத ‘அ!ேண’வாகி
வி%ட+. ‘மயினி’ எப+ ‘அ!ணி’ ஆகிவி%ட+. ‘வளதமா’, ‘அCயாைம’ எற
ெபா ெபாதி1த உறவாட

வாைதக ‘பா%’ எ: ேநாிA, ‘ெபாி ’ எ:

மைறகமாகB ேப= வழ&காகி வி%ட+. ெதாைல&கா%சி திைரபட3க
>ேயாவி

கா%டப, திைரபட3க அறாட ெபாF+ேபா&காகி வி%ட+.
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ஆக ெமாததி

கிராம+ இைளஞக&- வா@&ைக&-, >ேயா

திைரபட3க&- இைடேய ேவ:ைம காணயாம

ேபாCவி%ட+.

இதனா

கைத பினலாக&

ஏப, -,ப, ச?க= சி&க கைள, இ1த நாவ

ெகா!, வ1+ள+. கிராம3களி

>ேயா ஆேயா கலா=சார ஊ,:விய

தலாவ+ கால&க%டதிேலேய இ+ எFதப%டதா , இ1த தினதி

கைத

ேமேலா3கி<, >ேயா ஆேயா தா&க கீேழா3கி< உளன. இ1த வைல
பினI

-,பைத தவிர ேவ: எைத<ேம நிைன+ பா&காத ேகாலவB

எற இளெப!ைண, நாA ெதாி1த அல3காாி எபவ எப தன+ ேப= 
திறைமயா
இதனா

மய&கி +ளசி3கதிட இைண+ வி,கிறா எப+தா கைத.

ஏப, -,ப= சி&க க, ப3காளி= ச!ைடக யதாததி

இமிHட பிசகாம

ஒ

சிதாி&கப%,ள+.

இ1த நாவI நாயகியான ேகாலவைவ, கிராமைத வி%, ெவளிேயற= ெசC+,
யநலமிகளிட சி&கி ேவ: வழியி லாம

விைலமகளாக ஆ&கேவ!,

எ:தா தி%டமி%1ேத. ஆனா , மன ேக%கவி ைல. ஒ எFதாள,
+வ&கதி

பாதிர3கைள பைடபா. -றிபி%ட ஒ க%டதி

அ1த

பாதிர3கேள, ‘இப இப எ3கைள பைடபாயாக...’ எ: எFதாள6&ஆைணயி, எ: மகதான விமசகரான காலDெசற ெபா+Bைடைம த+வ
சி1தைனயாள ேதாழ ஆ.ேக. க!ண அவக எனிட அ&க H:வா.
அப அவ -றிபி%ட+, இ1த நாவI

எைன அறியாமேலேய, எ

விபதி- எதிராகேவ நிைறேவறி வி%ட+ உ!ைமதா. இ1த நாவI
ேகாலவேவ, ‘எ ைவ இபதா விள&கியாக ேவ!,’ எ: என&ஆைணயி%, வி%டா. அ1த ஆைணைய எனா
பைடபிய

மீற யவி ைல. இ+, ஒ

விசிதிர. பைடபாளி நிைன+ அவ நிைனத+ேபா

எFத

யா+ எபத- நாேன ஒ உதாரணமாகி வி%ேட.

கிராமதி

நிகF >ேயா ஆேயா கலா=சாரைத<, ெசா வைடகளி

மாறைத< ததலாக வாசக கவனதி- ெகா!, வ1த தலாவ+ நாவ
இ+ எ: -றிபிடலா. இ1த நாவைல பிர ரதி- எ,+&ெகா!ட ெபாியவ
தி நாB&கர அவக&-, அவர+ அச

நக களாக விள3- அைம

த வ&ள ரா, ேசா ஆகிேயா&- இ1த நாவI ெவறி உாிதா-.
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கிராமேம சாமியா,கிற+

Jட ெதாியாம

சாமி ஆ,கிறா' எப+ அைறய கிராம+ பழெமாழி.

அதாவ+ ஒத, தன+ ெசயைல பறிேயா அத பி விைளBகைள பறிேயா
ாியாத ேபைத எகிற ெபாளி

இ1த பழெமாழி வ1தி&கேவ!,. இ+ 

ெபா1தியேதா இ ைலேயா, இேபா+ ெபா1+கிற+.

இ1த நாவI தைலபிேகப ந>ன கலா=சார ஊ,:வலா

ேகாவி களி

ம%, இேபா+ சாமியா%ட நைடெபறவி ைல. கிராமேம சாமி ஆ,கிற+. ஆைம
-1த >, ேபாலான ெதாைல&கா%சி வரவைழ எ3ேக ெகா!, ேபா- எப+
ாியாமேல எ ேலாேம Jட ெதாியாம

சாமி ஆ&ெகா!, இ&கிறாக.

ேவபிைல அ&கதா ஆளி ைல.

இ1த நாவI , சாதி= ச!ைடக சிதாி&கபடவி ைல. ஆனாA, இதி

வ

ப3காளி& H%ட3களி ேமாத க இவைற ேபாறேத. ஆக, கலவரதிசாதி ம%,ேம காரணமாக இ&க ேவ!,ெமற அவசியமி ைல எபைத. இ1த
நாவ

ெசா லாம

ெசா கிற+.

ந ல 8 கைள ம%,ேம ெவளியி, பதிபக3களி

ஒறான திவர தக

நிைலய, இ1த நாவைல +பி+ ெவளியி,வ+ இ1த பைடபி- என&-
கிைடத ஒ இல&கிய& ெகௗரவ.

. சதிர
--------
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சாமியா க

- அதியாயஅதியாய- 1

அ1த ஆலமரதி அயி , அதைன ெப!க ைக< J இைல<மாC, வா<
ேப= மாC, த%, ம<மாC, தைலயி
ெசயி

L+ நிப+ேபா

ஆயா, F >=சி

ைவத L&க, அவகளி தளிேமனி

ெபாIB கா%ட, னாA பினாA ேலசாC

இய3கி& ெகா!1தன.

ச%டாப%யி ‘கிழ&- ஊாி’ ேம- ப&கமாC உள காளி ேகாயிA&னா , அமேன நிர1தாி எ: ெசா வைத நிர1தரப,+வ+ ேபா

-ைட

பி+ ேதாற கா%, அ1த ஆ , ேமேல சிறகா%, பறைவக, கீேழ
உடபா%, ெப!கமாC கலகலத+. அ1த ஆலமரேம ஒ ஆளாகி, .வி.
மகாபாரததி

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

ெகா!ப+ேபா

ேதாறிய+ விF+கேள சைட யாக, உ=சி இைல

தைழகேள தைல யாக, ஆலபழ3கேள உதிரா%ச& ெகா%ைடகளாக, அ1த ஆல
ாிஷி எ ேலாைர< ஆ%,வி+& ெகா!ப+ ேபாற பிரைமைய&
ெகா,த+. இ1த மர அ3ேக இபவக பிறபத- ேப பிற1த மர.
ஒேவைள அவக இற1த பிற- இ&- மர. இபப%ட இ1த மரதி-&
கீேழ -

அ1த ஆI அவாரைத மாைலயி%, மாியாைத ெசA+வ+ேபால, பதிென%,
இப+ ெப! L&க மாைல வவதி

அம1+ J இைலகைள& கதாி+,

ச+ரDச+ரமாக= சிதாி+, ெவ%<, %<, க%< ைககைள
இய&கதி

வி%டாக. ெச!பக Lேபாற த3கநிற தமா, -!,ம I

ேபாற த=சி வாடாL, த3கரளி ேபா -பாவாைட -ைடேபா

ழA ச1திரா,

Hைமயான பகைள& ெகா!ட ேராசாL மாதிாியான ராசகிளி ஆகிய
ெப!மாைல&- இைடயிைடேய இ%, நிரபப%ட இைலேபால த3கமா,
அல3காாி ஆகிய ந,தர-வய+ ெப!க... வானவி ேல ெப! வி லாC
பிறெப,த+ ேபாற அ1த பகெபாFதி

-

J இைலகைள= ச+ரDச+ரமாக ெவ%& ெகா!1த ச1திரா, எதிேர J
இைலகைள N&கி நிரபி அவசர அவசரமாக= %, தாயமாைவ பா+
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அத%டலான அேபா, ேக%டா.

“எனேத... ஒ நா இ லாத திநாளா இப= +ற. ைக உடப வி%,
கழ!,ட ேபாB+...”

“ஒன&ெகன ேபசமா%ேட... ஒன&- J தற+ ெபாF+ ேபா&-. என&ேகா ஒ
நா ெபாFத ேபா&-ற+... அவனவ கெபனி& கைடகல தீபாவளி ேபான$,
ெபா3க

பாி 6 வா3-றா6வ... நாம எனடானா J ெமாதலாளி&- ேபா,

வ!டA6 நாேம ேபான ெகா,&ேகா... இைத& ேக&க நாதியி ேல...”

தாயமா அைத&-, ‘பாவாைட தாவணி’ ச1திரா பதி

ெசா ல ேயாசிதேபா+,

பிைள&-% ெபறாA, அ1த வாைதகளி இர!டாவ+ வாைத&உாியவ ேபா

ேதாறிய அல3காாி, அல%&காமேல -:&கி%டா.

“ேவற எைதயாவ+ ேப 3க, ெதன ெபாழப பதிேய ேபசி ேபசி அA+
ேபா= ... இேபா +சா வ1தி&கிற சினிமாBல எ+ ந லா இ&கா?”

“நம ேகாண=சதிர+&- வார படெம லா டபா படதாேன...”

“ஆமாமா... அ1த& ‘ெகாளயில ேபாவா’ திேய%டல எ1த பட வ1தாA அ+
ந%,& கழ!ட படமாகதா இ&-...”

“நா ெதகாசியில< திெந ேவIயில< ஓ,ற சினிமாவ= ெசாேன...”

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

அல3காாி, ெவைள ெவேள தமா தைன& கி!ட
தி%ட ேபானா. இத- ஒ எ%, வய+ பய

ெசCவதாக நிைன+,

எ3கி1ேதா வ1தவ ேபா

வ1தா. ஒ ஆல விFைத எ%& -தி+ பிதப அ3- இ3-மாக
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ஆனா. தாயமாவி தைல&- ேமேல ேபா-ேபா+, கா கைள= %&
ெகா!டா. தாயமா பயதி

தைலைய நிமிதிய ேபா+, அவ காI

அவ

தைல சி&கி, அவைள தைரேயா, தைரயாக இF+ ேபா%ட+. உடேன
அ1த பய , விFைத வி%,வி%,, விF1த+ ஓய ேவகதி , தாயமாவி
Jத%, -ற விF1த+. இைலக ப%ட பறப+ேபா

ஆகாயதி

பற1தன.

J +கக ம! Nகட கல1+ மாயமாயின. தாயமா ஒபாாியி%டா.

“ஐேயா... எ அ:ப+ வ!டA இல< ேபா=ேச... J&கைட&கார6&- என
ெசா Aேவ... ஏ+ ெசா Aேவ... காDசா மக ப!Pன ேவைலைய
பா3க... எேல நாC&- ெபற1த நாேய... இேபா ஓ%டாA, அற வரதாேன
ேபாேற...”

அ1த பயைல பிபதகாக, நா- ெப!க எF1+, அவகளி
ேசைலகைள இ:&கி& க%ட, ?வாி
பிப+ேபா

?வ

ஒதி, ேகாழி, ப1ைத ேநா&கி பாC1+

சிறி+ ஓவி%,, பிற- ?= % நிறா. தாயமாB&-

ேவ!டாதவக உ%பட எ ேலாேம, அவைள பாிதாபமாC பாதாக.

தாயமா கத&Hட திராணி இ லாம

தைலயி

ைக ைவ+, -+&காI%,

உ%கா1தி1தேபா+, அவ&- உறB ெப!ணான ச1திரா ஆ:த

ெசானா.

“ஏ சிதி அFBேற... நா3க ஆ&-& ெகாDச இல< ேப&-& ெகாDச
N தாேறா... எளா பா&கிய. சிதி&-& ெகா,3கழா...”

எ லா ெப!க ைக நிைறய இைல எ,+ விர
தாயமாவி த%

நிைறய Nெள,+

ேபாட ேபானேபா+, அல3காாி இ&கனா ேபா%,

ேபசினா.

“அவ&- ைதாிய இ1தா காDசா ம=சா கி%டேபாயி அவ பய ப!Pன
ேகாலத= ெ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 இ3க... நா3க ேபா,ேறா... ேம<ற மா%ைட ந&-ற மா,
ெக,&-மா...”

“இ1த பா ச1திரா... மா, கீ,6 ேப ேன மாியாைத ேக%, ேபாB...”

“மா, ந ல சீவ... க!டவ பினால எ லா ேபாவா+...”

“அேபா நா க!டவ பினால ேபாறவ...”

“அபதா ேவPனா வ= &க3க...”

“ஏழா, ச1திரா, வர மீறி ேபசாத...”

“பின என வாடாL அைத...? தாயமா சிதி நமல ஒதி... அ1த Nம
மவனால... அ4வளB இலைய<, Nள< பறிெகா,+%, அ1தரதிேல நி&கா...
ஆ&- ெகாDச இல ெகா,தா ேதCDசா ேபாயி,ேவா... சீ... அ:த ைக&!ணா வ&காத ஆ3க...”

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

பாவாைட தாவணி ச1திராB&-, பFத இைல ேபா

டைவ க%ய

அல3காாி&-, இைடேய N கிளப நட1த வாC= ச!ைடைய எ லா
ெப!க ரசி+& ெகா!ேட இ1தாக. ச: ெதாைலவாC உ%கா1தி1த
தாயமாவி அேக கிட1த த% , இைலைய<, Nைள< எ,+ ேபாட
ேபானாக. ஆனா

தாயமா தி%டவ%டமாக= ெசானபேய எF1தா.

“என&- எவ பி=ைச ேபாட ேவ!டா. இ1த ேப=ைச வா3கி&கி%, அ1த
இலய வா3-ற+ ஒ4ேவாதிய மாதிாி அ,தவ6&- 1தாைன விாி&க+&சம...”
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ேசா1+ேபாC நட1த தாயமாைவ, எ லா ெப!க தாளயாம
பா+வி%,, பிற- தத த%டேக வ1+ உ%கா1தாக. தாயமா ேபாவைத
ச%ைட ெசCயாத+ேபா

-:D சிாிட அல3காாி J இைல ஒைற& கச&கி

ேபா%டபேய தன&- தாேன ேபசி&ெகாவ+ ேபா

ேபசினா. “தன&-

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

ச1திராB&-& ேகாப ெவபமாகிய+.

“இ1தா பா... எ3க சிதி... ஒ3கி%ட என பி=ைசயா ேக%டா? ேப=ைச விேட...
கைடசியில ஒ திய& கா%%ேட பாதியா?”

“எ திய எனத க!ேட? நா அ1த ம6ஷHட இ1த ஊ&- ஓ
வ1த+ேல என த? ஊ ஒலக+ல ெசCயாதைதயா ெசC+%ேட?”

“நா அைத நிைன= ெசா லேல. ஆனாA இேபா ெசா Aேற... ஓேபாற+
தனாA, அ+ ெபாிய தபி ல... ஓ வ1தவ +-&- பினாலேய
பிறதியாேராட ஒCயாரD ெசC<ற+தா த...”

“அேபா நா க!டவைன எ லா >%,&-ள வி%, கதைவ அைட&ேக6
ெசா றீயா?”

“-தள மன -:-:&-மா.”

“அேபா ஒ3க வச ெராப ேயா&கிய6 ெநனேபா?”

“நீ ெசானாA ெசா லா%டாA எ3க கப%ைடயா -,ப கBாிமா6க
மாதிாிதா... எ3க -,ப+ல எவளாவ+ ஒதி எவ Hடயாவ+
ஓேபாயி&காளா6 ஒ விரல மட&- பா&கலா...”
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“எ1த ேசாளத%ைட&-ள என நட&-ேதா? எ1த& க ேதா%ட+&-ள
என -: நட&-ேதா...?”

“ஒ4ெவா ேசாள த%ைடயா வில&கி பா... ஒ4ெவா கபா பிாி=  பா...
எ3க கப%ைடயா -,ப+ ெப!Pல ஒதிய& Hட ைக<3 களBமா
பி&க யா+. ஒ4ெவாதியள ேபால ப%டபகAல பளி&கா ஒதேனாட
ைச&கில உ%கா1+ வரல... அற ைச&கிகாரன ஒ&- வ= %,
இெனாத ைப&ல ஏறல...”

அல3காாி நிைல-ைல1தவ ேபா , ஆல விFைத பி+& ெகா!டா.
அ3கி1த ெப!க ச1திராைவ அத%டவி ைல. எறாA, இ1த அல3காாி
வா@&ைகப%ட ெசப%ைடயா -,ப+ ெப!க&- அல3காாியி
‘ச3கதி’ ெதாி1+, ேலசாC ேகாப வ1த+. அேதசமய அவ&- வ&கால+
வா3-வ+ தா3க அவைளேபா

ஆகதயா எ: அறிவிப+ேபா

ஆகிவி, எ: மா இ1தாக. ஒேவைள இத-ேம

ச1திரா

ேபசியி1தா , ஏதாவ+ ெசா I இபாக. ச1திரா வாைய L%&
ெகா!டா. அ1த ெப!க&- இைடேய இேபா+ ெமளன ெகா,3ேகா
ாி1த+.

அல3காாி&- வழ&கேபா

ெதா!ைட கனத+. அத-  ேபாற ஏேதா

ஒ:, ேமA கீFமாC கெம3- பாC1+, இ:தியி

 ெநறிைய& -திய+.

கெம3- இ%, ெமாCத+. சாதாரண ஒ சிாிைப& Hட தெசயலாC
பாபைதேய, க!டன& கைணயாக& கா!பவ... ச!ைட ச=சரB வேபா+,
சில ெப!க ‘ஒ பB ... ெதாியாதா’ எ: இ:தி ஆ<தைத பயப,தி
ேப கிறேபா+, வாைய நிரா<தபாணியா&கி ேக%,, தைலயி

மாறி மாறி அ+&

ெகா!, >%- ஓ, ஷைன தி%,பவ... இேபா+, ஓ ஒளிய
இடமி லாம

தவிதா. அ1த தவிபி

தன&-தாேன ேபசி& ெகா!டா...

அ+ ஒ சபதமா- எ: நிைன&காம தா, தன&-தாேன Sைரதா.
அல3காாி தன&-தாேன தன&-ேளேய ேபசி& ெகா!டா.

“நா ம%, ஓ வ1ததாேல தாேன இ1த ஏ=  ேப= ? நா ஓ வ1த ெபற-

12

பிற1த இ1த= ச1திரா பயமவ எப ேப றா? இவ3க -,பதில< ஒதிய
நா ஓட வ=சா இப ேப வாளா...? வ=சா என வ=சா? ஓட வ=ேச
கா%டP... க ப%ைடயா -,பத களி ெசளி -+ற+ மாதிாி
ெசC+ கா%டP...”

அல3காாி அ3-மி3-மாC திபினா. ேம- ப&கதிI1+ ெசப%ைடயா
-,பைத= ேச1த +ளசி3க ைகயி

ஒ கேபா, வ1தா. கிழ&-

ப&கதிI1+ கப%ைடயா -,பைத= ேச1த ேகாலவB ைகயி

ஒ

Hைடேயா, வ1தா.
------------அதியாயஅதியாய- 2

இற இ1+ வ1த +ளசி3க, ேகாலவB கி%டத%ட ஒேர சமயதி
எதிெரதிராC வ1+ நிறாக. +ளசி3க, அவைள ேலசாக பா+ வி%,&
ைகயி

இ1த கைப தைல&- ேமேல N&கி, சிவ ைவர3களாC மினிய

ஆலபழ3கைள அத+ விழத%னா. அப அததி
ேகாலவவி  ெநறியி

மரகத& கக ேபா

ஓாி பழ3க

பதி1தன. அவ, அவைற

எ,+ Nர >சியபேய, அவைன கD ழி+ பாதா. +ளசி3க, சிதி&காாி
அல3காாியிட எைதேயா ேபச ேபானா. ேகாலவB த சிதபா மக
ச1திராவிட எைதேயா ேக%க ேபாவ+ேபா

ேமAத%ைட கீFத%டா

ஈரப,த

அவைற பிாி&க ேபானா.

அல3காாி இைலகைள ?யி1த ஈர& ேகாணி+!ைட எ,+ உத:வ+ேபா
உதறி, அ1த இவைர< ஓர3க% பாதா. அவ எைத<, எவைர<
சாC&க ேபாவ+ேபா

சாC+ பாபவ. கா&கா பா&-ேம அபப%ட

பாைவ&காாி. இதனா , ஊாி

இவ இ&-ேபா+, சிதி எ:, அ&கா

எ: உ!ைமயான அேபா, அைழபவகHட, அவ இ லாதேபா+,
‘கா&கா& க!ணி’ எபாக. ஆலமரதி

உ%கா1தி&- எ1த கா&காயாவ+

எ=ச ேபா,ேபா+, இ1த அல3காாி, “பய கா&காவ பா3க” எபா.
எ ேலா, கா&காைவ ஒ&- பா+வி%,, அவைள பா+ ந%,=
சிாிபாC சிாிபாக. அல3காாி&- க!தா கா&கா& க!ேண தவிர, உட
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எனேமா, கட மாதிாி பற&க < எப+ ேபாற ேலசாC த%ைடயான
உட. தேபா ஒ Iேயா இ லாத பிபடாத அழைக= ம&- பிபான
உட. நாப+ வயதிA நளின -ைறயாத ேதாரைண. அேதசமய, ம+&-
ஏேதா ஒ: -ைடவ+ ேபாற க F&க.

வாடாL எேத=ைசயாக= ெசா வ+ேபா

ெசானா.

“ஏ ெர!, ேப ெசா Iவ=ச+ மாதிாி நி&கிய... ஒ&கா3கேள. நா3க ப,ற
பா%ைடதா ெகாDச பா3கேள... ஏழா ச1திரா, அ1த பாைய தா...
+ளசி3க உ%கார%,... ேகாலவB நீ< உ%காேர...”

அல3காாிைய வரபி- மீறி தி%வி%ேடாேமா எ: தைனதாேன ேக%,&
ெகா!டதா

த தபாC J றிய ச1திரா, அவ&- சAைக கா%,வ+

ேபா , அ1த இர!, ச+ரபாைய +ளசி3க நிற ப&கமாக >சினா. அவ,
உடேன அைத எ,+ ஆலமர& கிைளேபா

நீ!ட ேவாி

ம+ ேபா%,

உ%கா1தா. ேகாலவB அபேய நிறா.

அல3காாி திய வரBகளான இவைர< ேநா%டமி%, பாதா. இைப=
சிைலயா&கி, அதி

எ!ெணC ேதC+வி%ட+ ேபாற +ளசி3கைத, +ளிவிழ

ேபா- ஆமண&-& ெச ஒCயாரதி

ேதாறிய ேகாலவBட ஒபி%,&

ெகா!டா. அவனி -ைற1த வ%ட&கிராைப<, அவளி ேகாதி 1த
ம IைகL ெகா!ைடைய<, மன+&- ஒ: ேச+ ைவ+ பாதா. ஒ
அFதைத, ஒ ெமைம<ட இைண+ பாததி
கிைட&காத க கிைடத+. இேபா+, த மனதி

அவ&-& கணவனா

ேதாறிய சபதைத&Hட

மற1+, அ1த இவைர< இய பாக இைண+ பா+ ஆன1தப%டா.
ச1தி◌ா◌ா, அல3காாிைய தாஜா ெசCவ+ேபா

ேக%டா.

“அத, ஒ3க ம=சா மக ஊைமயா?”

அல3காாி&- இேபா+ மன ேலசாC கப%ட+. அவ இய பாகேவ திபி&
ேக%டா.
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“ஆமா! எ மமவேள... அேத ேகவிய அத திபி& ேக&ேக, ஒ
ெபாியபா மக ேகாலவB&- வாC ேபச வராேதா...”

ேகாலவB, +ளசி3க ஒவைரெயாவ பா+& ெகா!டாக. +ளசி3க,
ேலசாC வைள1த த ?&- Vனிைய ஆ கா% விரலா

அதபேய,

ேகாலவைவ<, ச1திராைவ< ெபா+பைடயாC பாதபேய ேபசினா.

“நா ேபச ஆரபி=சா ... ஒ3க கா+ தா3கா+... கமA அ:1+ எ ைகயில
விF. அப= சிாிபி3க...”

“ஒம&- ம3கலமா ேபச வராேதா... ஆயிர1தா இ1தாA நீ3க அதிக நாளாC
டB6ல இ1தவ லா... கிராம+ நாகாிக வரா+தா.”

“எ மவன அபி ேபசாத... ச1திரா... நம ஊல... ?%ைட N&கி வ!ய= ...
கைடசியல வ&- லாம ெம%ரா &- ேபான பய மவ6வ லா அ3க எ=சி
பாதிரைத கFBனாA, ஊ&- வ1+ க!Pல க:& க!ணாைய
ேபா%,&கி%, வாயில சிகெர%ட ஊதி&கி%, ஒ நாலேய ேநர
ேபாவமா%ட&-ன +ளறத பா&-ேபா+... எ3க +ளசி3க ஊ&- வ1த
ெர!, வஷ+ல ஒ நா ஒ ெபாF+Hட ஊர வி%, ேபாகP6
நிைன&கல... பிள... ஏ!டா +ளசி3க... ஒன தாCயா... ஒ உர&கைட
எபடா இ&-...?”

+ளசி3க ைகயி

இ1த கைப த மாேபா, மாபாC= சாதிவி%,= சிறி+

எாி=சேலா, பதிலளிதா.

“என சிதி ேந+தா உர&கைடைய பதி ராமாயண மாதிாி ேக%ேட...
நா6 மகாபாரத மாதிாி பதி

ெசாேன... இபB ேக%டா எப...”

“ஒ நாைள&-ள உர&கைட உச1தி&கலாமி Iயா... ஏேதா ெதாியாம&
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ேக%,%ேட. த தாபா... நானா... எ ேலா&- இள&கார1தா...”

“இபதா எ3க சிதி&- ?&-&- ேமல ேகாப வ1+,... சிதி இெனா
ந ல ெசCதி... சிெம!,&- ஏெஜசி கிட= %,... உர&கைட ப&க+லேய
தனி&கைட ேபாட ேபாேற... இைத= ெசா லதா... இேபா வ1ேத...”

“பாதியா... அேபா... சிதி ேக%ட+ல தபி Iேய...?”

+ளசி3க அல3காாி= சிதியி +ைக= ெச லமாக த%& ெகா,தேபா+
ெவைள ெவேள தமா ஆ=சாியமாக& ேக%டா.

“+ளசி ம=சா...”

“ஏழா... ஒன&- அவ அ!ணா=சி ைற ேவP... ஒ3க தாதாேவாட அமாB,
அவ தாதாேவாட அமாB சினமா ெபாியமா ம&க... ஆைச&காக உறைவ
மாதபடா+...”

“ஏேதா ஒ ைற... +ளசி... ஒமதா... ெமாத... நீ எ4வளB இட
தியிபிய...”

“எ!டா பரா&- பா&க+ மாதிாி பா&ேக... எ லா ெபா%ட பிளிய ஆவேலாட
கத நிமி+றாவ பா... ஒ பBசதா ெசா I& கா%ேட...”

+ளசி3க, ஒ -% பிரச3க ெசCய ேபாகிறவேபா , மாபி

சாதிய

கைப நிமிதி ைம& மாதிாி பி+& ெகா!டா. பிற- எ ேலாைர<
ெபா+பைடயாகB, ேகாலவைவ& -றிபா< பாதப ேபச ேபானா.

“ப+ வயசில... எ3கபா எைன...”

“ஆமா... ம=சா தபா நிைன&கபடா+... ஒ3கபாைவ ஏ எ ேலா எI
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டா&ட6 ெசா Aதாவ...”

அல3காாி, ெபாC& ேகாப+ட அத%னா.

“ஏC தமா... வாைய& கிழி= ,வ கிழி=சி... எ ம=சாைன எ னால
வ=ேச... எI டா&ட6 ெசா Aற அளB&- ைதாிய வ1+%ேடா... ஏேதா சின
வய ல... எ ம=சாைன... அப ஒத மச&கி%டா... அேபா ம=சா6&ஏF வயசா... ஒ ேஜா$ய&கார அவகி%ட காலணா வா3கி&கி%,... நீ
பிகால+ல டா&டரா வவடா6 ெசா I%, ேபாயி%டானா. இ1த H:
ெக%ட ம6ஷ6 அைத நபி, ஒ ெசத 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%டாப%&கார3க&-= ெசா I& ெகா,&கPமா... வ&கைண வ= %டா6வ...
எI டா&ட6...”

அல3காாி நாடக பாணியி

ேப வைத வாயாடாம

ேக%ட ெப!க கலகலபாC=

சிாிதாக. ேகால வB, +ளசி3கைத பாதப -:DசிாிபாC= சிாிதா.
உடேன அவ, தா சிபி வயிறி

பிற1த + எபைத நி(பிப+ ேபா

ேபசினா.

“எ3கப கைதைய வி%,வி%,, எ கைதைய& ேக3க... பதிைன1+ வய ல
சிகெர%, பி=ேச6 எ3கபா எைன அ=சி%டா. நா >%ல இ1த 8:
(பாைய எ,+&கி%,  I ேபாேன... கேரா பா&-ல காCகறி&கைட
ேபா%ேட... ேதறல... க கதா ேபாேன... ேஹா%ட ல சவரா இ1ேத...
யல... அற பபாC&- வ1+ தாராவில நம தமி@ ஆக ப-தியி
இ1ேத. ஆ%ேடா ாி&ஷா ஓ%&கி%ேட, இ1தி பட3கல $ட!%
ேவட3கல ந=ேச...”

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

“அவ3க&- எைன மாதிாி ச!ைட ேபாட ெதாி<மா6 ேக...
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அமிதாப=ச6&ேக $ட!% ேராA&- நாதா X... சில, கதி, -$தி...
எ லா அ+ப, இ1த ஊல எவன ேவPனாA வர=ெசா A...”

எ லாெப!க அவைன அதிசயி+ பாதாக. ேகாலவB,  அவ
$ேபா% ேப!%ைட<,  ச%ைட< பா+, அவைன வாேகாழியாக
நிைன+ மன+&- ைவதவ; இேபா+ அவ உைடைய<, உைட&-ேள
இ1த உடைப< ரசி+ பா+வி%,, தைனதாேன தி%&ெகாவ+ேபா
ெம ல ன3கினா. அல3காாி அவைன ஏறி%, பா&காமேல ேக%டா.

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

“எேத. உ3க மவன நா3க தி6ட மா%ேடா... அேபா ம=சா ஒம&- எ லா
சினிமா நக பழ&க இ&- ல...”

“பழ&க இ&-மா... எ லா எைன பா+ மா$ட மா$ட6தா
Hபி,வா3க.”

“ஒம உட&- நீ சினிமாBல ந=சி&கP... இ1த ஊ&வ1தி&கபடா+...”

“கெர&டா ெசாேன... ஆனா

நா எ3கபா மாதிாி எI டா&டரா இ&க

விபல... I டா&டரா இ&க விபேற... $ட!% ெதாழிAல ந= ந=
அA+ ேபா= ... இனிேம

ந=சா

ஹிேரா... இ லனா வி ல... சின=

சின ேவட+ல ந&க பி&கல... அதா ஊ&- வ1+%ேட... இேபா ?P
ல%ச சபாதி=சா= ... ஒ கால+ல சினிமா எ,&கதா ேபாேற...”

“அேபா ேபசாம நம ஊலேய ஒதிய கதாநாயகியாC ேபாடP.”

“நீேய ெசா A... யாைர ேபாடலா...”
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“இ1த& ேகவிேய ேக&கபடா+டா... நம ேகாலவைவ ப&க+ல வ= &கி%ேட
கதாநாயகி&- ஆ ேத,ற+... ேகாலேதாட அழக அவமானப,+ற+ மாதிாி...
பாடா... அவ எப ெவ%கப,றா6... பா, அ+ேல எ4வளB அழஇ&-6 பா... இவதா!டா ஒன&- கதாநாயகி...”

+ளசி3கேதா, ேச1+ எ ேலா ேகாலவைவ திய ேகாணதி
பாதாக. ஆனா

எ ேலா எதிபாத+ ேபா , அவ

ச1ேதாஷபடவி ைல. +ளசி3கைத& ேகாபமாC பாதபேய, அல3காாியிட
சின1+ ேபசினா.

“அல3காாி அேத... ஒ3க மன ல எனதா ெநன= & கி%ேட...? எைனபதி...
எ4வளB த& கண&- ேபா%,%ேட... எ3கபாகி%ட ெசா Aேற பா...”

எத- ஆடாத அல3காாி, ெகாDச ஆதா ேபானா. அ1த மாறைத&
கா%,வ+ேபா , ஆலமரதி ைகேபாலான ஒ விFதி விரைல பிதபேய,
ேகாலவைவ ாியாதவ ேபா

பாதா. அவ&-& ெகாDச பயெம,த+.

இ1த& ேகாலவவி த1ைத பழனி=சாமி, கப%ைடயா -,ப+&-
ேத1ெத,&கபடாத - ேத1ெத,&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 அவதா. அல3காாி

ஒ தடைவ Iமி%ைட அதிகமாக தா!,கிறா எ: நிைன+, அவ
வா@&ைகப%ட ெசப%ைடயா -,ப+ ெசா&காரக, அவைள
அ&கேபான ேபா+, ‘க!ணா

காணாம , காதா

ேகளாம , தீர விசாாி&காம

ஒ ெப! ேமல பழி ேபாடபடா+டா... எமா நீ< பழி வாரா+ மாதிாி
நட&கபடா+’ எ: அவ&- பா+கா& ெகா,தவ. அவ ெசான
ெசா A&- மதி ெகா,ேதா, அ ல+ அ&க வ1த ெசா&காரகளி

பல

அவள+ ராதிாியா%ட ெசா&க%டாக எபதாேலா, அவைள அ&காமேல
ேபாCவி%டாக.

எறாA இ1த ப3காளி பய க எதிகாலதி

அவைள அ&க, பி&க

வரமா%டாக எ: நி=சயமாக= ெசா ல யா+... அேபாெத லா இ1த
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பழனி=சாமிதா அவ&- பா+காபாக இபா காரண பழனி=சாமியி க!
இவ நடைதைய ஒேவைள பா+ வி%டாA, அவ காதி
ெசா I மFபிவிடலா. காதா

எைதயாவ+

ேக%டாA, அவ க!ைண, த க!ணிரா

மைற+விடலா. தீர விசாரைண எப+, இ1த= ச%டாப%யி

நட&காத

காாிய. விவகார எ: வ1+வி%டா , சினCயா மக என நியாயைத=
ெசா வாேனா, அத- எதி அநியாயைத ேப பவ ெபாியCயா மக.
இவக&- எ+ நியாய எப+ &கியமி ைல. எவ நியாய ேப கிறா
எபேத &கிய. ஆைகயா , அல3காாி, ேகாலவைவ பா+, ந%,=
சிாிபாC= சிாி+வி%,, "எ அ!ணா=சி... மவேள... உ%காேர ழா...” எறா.

அ3கி1த J ெப!க பல&-, அல3காாி மீ+ ேகாப ேகாபமாC வ1த+.
ஒ4ெவாதி< தைனேய கதாநாயகியாக நிைன+& ெகா!பவ. அ1த
நிைனபிேலேய, நட&-ேபா+ ஒ -A&கேலா,, இ&-ேபா+ ஒ
சிP3கேலா,, எFேபா+ ஒ கெவ%ேடா,, ேப ேபா+Hட ஒ சினிமா
பா%ைட பினணியாக ன3கி& ெகா!ேட ேப கிறவக இவக.
அபப%ட நாயகி& -ண3களி

ஒ:Hட இ லாத ேகாலவைவ, அல3காாி

கதாநாயகியாக ேத1ெத,த+ அவக&- அதிகபயாக ெதாி1த+. இ1த&
ேகாபைத தமா, வ&கிரமாC& கா%னா. மன+&-, ஒ ஐ.நா. சைபையேய
-யி&க ைவதிபவ.

“ஏC சிதி... ேப= &- ஒ வைரைற ேவ!டா... என ேப= ேபசி%ேட...
ெசத ேப= ... அ+B ஒ Fத ெபாள பிளய பாதா இ ெசா Aற+...
இேபா அவள= ெசாேன... நாைள&- எ3கள= ெசா லமா%ேட6 என
நி=சய...”

“இைடய ெபா:தாA இட&- நாC ெபா:&காதா... ேகாலவேவ நா
ெசான+&- ேலசா ேகாபப%,%, இேபா மா இ&கா. ஒ3க&என... வ1+%,”

அைமதியாC உ%கா1தி1த ேகாலவB&- மீ!, ேகாப வ1த+. ‘ேலசா
ேகாபப%ேட... எகிறாேள... ேலசா இ ல... இ ல... நா ெநசமாகேவ
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ேகாபப%டனா&-... அல3காாி&- அ+ ெதாியாம ேபா=சினா
ெதாியப,தP...’

“ஏC அல3காாி... அேத... என ெசான...? நா ேலச ேகாபப%ேடனா...?
அபேய இ&க%,... எ3கபா Fசா ேகாபப,வா... அேபா ெதாி<
ஒன&-... எைன என சினிமா&காாி6 ெநன=சியா...? என பா&க+&ஒன&- என த&கி... மி6&கியா ெதாி<தா...?”

அல3காாி சரணைடகிறவ ேபா , மயி

கிட1த Jத%ைட& கீேழ தளி

ேபா%,வி%,, தனிைல விள&கமாகB, அவைள= சமாதானப,+வ+
ேபாலB ேபசினா.

“ஒ ேமல இ&கிற பாச+ல ேபசி%ேட... மமக எகிற உாிைமயில
ேபசி%ேட... ேவற தபான எ!ண+ல ேபசல... +ளசி3க சினிமாபட
எ,&கB ேவ!டா... அபேய எ,தாA நீ அவHட ந&கB ேவ!டா...
ஆைள வி,மா...”

இெனாதி இைடமறிதா.

“எமா... சினிமா வ1த பிறBதா தகரா: வ... +ளசி3க ம=சா, பட
எ,&க+&- னாேலேய தகரா: வ+ பா3க...”

அ1த ெப!களி

எவ இைடமறி+ ேபசிய தமாைஷ ரசி+= சிாி&கவி ைல.

தைனதா கதாநாயகி எ: +ளசி3கேமா அ ல+ அவ சிதி&காாிேயா
ேத1ெத,&- வைர சிாிபதி ைல எ: உ:தி L!டவக ேபா
பகதBகளா

அைடதாக. இவகளி

வாCகைள

தனி ரக பாஷாைட ச1திரா. இ1த ஒ

விவகாரதி- ேகாபபட ேவ!,மா அ ல+ சிாி&க ேவ!,மா எ: அவ
-ழேபா+, அவ&- ேவ!யவக, அ1த விவகாரதி

எப நட1+

ெகாவாகேளா அப நட1+ ெகாவா. ெபாியப மக ேகாலவB
கதாநாயகி ேதவி

ெவறி ெபறதாக அறிவி&கப%டேபா+ அைத ஏ:, ரசி+=

சிாிதவ, இேபா+ ேகாலவேவ ேகாபப%டதா , அ1த ேதB ேமாச எ:,
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ஆைகயா

தா6 ேகாபப%,= ெசா&கார பலைத& கா%ட ேவ!, எ:

கதினா.

“ஆனாA ஒ3க&- இ4வளB அடாவ ஆகபடா+ அல3காாி அேத... எ3க
அ&காைவ பா&க& -A&கி மி6&-கிற சினிமா&காாி மாதிாியா ெதாி<+...
வாIப பயAவ Hட Xய% பா,ற மாதிாியா ெதாி<+... இ6 ெகாDச இட
ெகா,தா ... எ3க&காைவ பதி எனேவா ெசா Aேவ ேபாA&-... எ3க&கா
ஒைன மாதிாி சிA&-றாளா... இ ல மி6&-றாளா...”

ேகாலவB&- சிதபா மக ச1திரா ேப வ+ அதிகபயாக ெதாி1த+.
ஆனா , அ1த= சமயதி

அவைள& க%,ப,+வ+, தா கதாநாயகியாக

நபதி ைல எற ைவ, க யாணமான நைகக ம:பாிசீலைன
ெசCகிறாகேள, அப ம:பாிசீலைனயாC கதப, எ: பய1+ேபாC மா
இ1தா. ஆனா

அல3காாியா

அப= மா இ&க ய வி ைல. ேலசாC&

ேகாப வ1த+. அைத ேப=சாக மாறினா.

“ெராபதா +ளாத ச1திரா... ேபான வஷ பளி&Hட+ நாடக+ல
கதாநாயக மால க!ைண ?&கி%, சாCD கிட1ேத... சி3கார
விசில=சேபாHட டயலா&க மற1+ அபிேய கிட1த...”

“அ+ ெபாள ேபா%ட ஆள ேவட... அ+ல என த?”

“நீ ெபாள கி%டேய அபனனா...”

“எனழா... வாC ெராப நீ+? ஒ திய மாதிாி எ ேலாைர< ெநன=சி%ட
பா... இபேவ எ3க ெபாியபாகி%ட ெசா I ஒ நா&க ெவ% ேபாட=
ெசா Aேத பா... ேகால&கா எF1தி...”

“சாியமா... ெ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

இ1த கபா

ஆலேவாி

சாாிசாாியா= ெசற எ:கைள இ+ இ+& ெகா: -வி+& ெகா!1த
+ளசி3கதி- ஆேவச வ1த+... ேகாலவB ேம

ெமIதாகB, ச1திராேம

பலமாகB வ1த+. சிதி&-= ெசா வ+ மாதிாி= ெசானா.

“நம க!P னாலேய அமணமா திாிDச சின ெபா!P இ1த= ச1திரா...
ஏேதா J&க3கா மாதிாி வள1+%டா... ெபாியவ எகிற ெநனல -தி&கா...
ேபா< ேபா<... அவ கி%ட ேபாயி... மனி& ேக%ட பா... அவ&- உட
வள1த அளB&- அறிB வளராம ேபா= ... இ லனா இ1த சின விஷய+&இப ஆடமா%டா...”

“இ1தா பா... ஒம&- என&- ேப=சி ேல... ேபா< ேபா<6 ேப தியேர...
நா என ெதBலயா கிட&ேக... ஆ,ேற6 ேவற ெசா Aதிய... எைன
பாதா ஆ%ட&காாி மாதிாியா இ&-+... ஒம அ&காவ ேபாC ஆட= ெசா A...
ஒம த3க=சிய ேபாயி ஆட= ெசா A... இ லனா இ1த ?ளி அல3காாி
?ேதவி ச!டாளிய ேபாC ஆட=ெசா A... நா எ+&- ஆடP...”

“நீ ஆடா!டா... ஆ,னாA அசி3கமாதா இ&-...”

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

“நீ சின ெபா!ணா=ேச6 பா&ேக. இ லனா எைன, நீ நா6
ேப ற+&- நட&-ற ச3கதிேய ேவற... என நட1+ ேபா= 6 இ -தி&ேக.”

“எ3க&காவ எப சினிமா& கதாநாயகி6 ெசா லலா...? மா க!டப
ேப ற+&- திற1+ ெகட&ேகா...”

“சாி, எ3க சிதி ெசானைதேய நா திபி= ெசா Aேற... இேதா இ&காேள...
இ1த& ேகாலவB, சினிமாBல வார கதாநாயகி மாதிாியா இ&கா...? தமிF&-
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தமி@ கதாநாயகி மாதிாி<, இ1தி&- இ1தி கதாநாயகி மாதிாி< இ&கா... சாி...
ெசா I%ேட. இேபா என ெசCயPேமா அைத= ெசC+&ேகா...”

“ஏC ேகாலவB... எ&கா... ஒனதா... எF1தி... இபேவ நம
-,ப+&கார3ககி%ட ெசா Aேவா... எF1தி... எ -+&க A மாதிாி
இ&ேக...”

“நீேய நா ெசானைத ேபாC ெசா Aறியா... இ ல... நாேன ஒ
-,ப+&காரகி%ட வ1+ ெசா லPமா... இெனா தடைவ ேவPனா
ெசா Aேற... ந லா ேக%,&க... இ1த ேகாலவB...”

“எ&கா... எ&கா எF1தி... இவன ெர!,ல ஒ!P பா+ட6... நீ இேபா
எF1தி&கா%டா , இ1த +ளசி3க ெசானத லா ஒன&-= சாி6 அத...”

ேகாலவB பய1+ ேபா<, பதறி ேபா< எF1தா. அதைன ெப!க
பரபரபானாக. சில எF1+ வி%டாக. ஏேதா ெசா ல ேபானாக.
அத- ேகாலவவி ைகைய இF+&ெகா!, ேபாக ேபான ச1திரா
ச%ெட: நிறா. கிழ&- திைசையேய பாதப நிறா. அவ பாத
திைசைய அைனவ பாதாக. பய1+ பாதாக. படபடபாC
பாதாக. அ3கி1+ -

திமைல வ1+ ெகா!1தா. ேதாளிேல ம!ெவ% கிட1த+. அத இ
வாC அவ ேதாைள பறி& கிட&க, க& கைண அவ ைகேயா, ைகயாC
ெதா3கிய+. இட+ ைகயி

ஒ ெவ%டாிவா. அவ6&- இப+ ?:

வயதி&கலா. ெசம! நிற. %ட ெச3க

லாவக ெவ%டாிவா&- அவ

ைக&- விதியாச ெதாியவி ைல. ம!ெவ% கைண&- அவ ைக&-
ேவ:பா, ேதாறவி ைல. எ லா ெப!க ந,3கினாக. தமா
ச1திராைவ& ெகDசினா.

“ஏC ச1திரா... நீ ந லா இப... ேகாலவB அ!ணா=சி கி%ட ெசா லாத.
விைளயா%, விைளயா%டாேவ இ&க%,. விைனயாயிடபடா+... இ லனா
-+பழி ெவ%,பழி வ... ேகாலவB... நீயாவ+ இ1த -:%ட
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ெபா!Pகி%ட ெசா A...”

ேகாலவB ச1திராைவ= சமாதான ெசCயேபானா. ஆனா

அத- ச1திரா

1தி& ெகா!டா. ைககைள ஆ% ஆ% கா%,& கதலாC கதினா.

“எ!ேண... எ!ேண... சீ&கிரமா வா... இ1த +ளசி3க எ3கள அவமானமாC
ேப றா... சீ&கிரமா வா!ணா...”

திமைல ேவகேவகமாC ஓ வ1தா. +ளசி3க அவைன= ச1தி&க தயாராC
இப+ேபா , ைககைள மாபி

ம+ ேபா%,, >றாபாC நிறா.

ெப!கேளா, “எCேயா... எCேயா...’ எ: லபினாக... அ1த லப
திமைல&- அ1த இடதி- இைடெவளி -ைறய& -ைறய வAத+... அ1த=
சதைத& ேக%, பய1+ேபாC, ஆலமரதி
அDசி பற1தன... அைவ எF1த ேவகதி
ஆ%ட க!ட+ேபா

இ1த எ லா பறைவக

அ1த ஆலமரதி உ=சி& ெகாக

ஆன... திமைல< ெந3கிவி%டா. +ளசி3க

தயாராகிவி%டா.

ேவகமாக நட1+ வ1த திமைல அ1த ெப!களி H=சலாA, ச1திராவி
ைக>= பலமாக ஓ3கியதாA, ஓ%டமாக வ1தா. ?=சிFைப&
க%,ப,+வ+ ேபாலB, அைத ெவளி&கா%டாத+ ேபாலB, ஆல விFைத
பிதப, பிற- அத Vனிைய& ைகயி

% ைவதப, எ லா

ெப!கைள< ஒ%,ெமாதமாக பாதா. எதிேர ைகைய& க%& ெகா!,
ஆகாயைத பாதப, அல%சியமாC நிபதாC& கா%& ெகா!ட
+ளசி3கதிட -சல விசாாி&க ேபானா.

அேபா+...

ச1திரா, ெபாியபா மகைன பா+, நட1தைத= ெசா ல ேபானா. ேகாலவB
அ3ேக நிக பி&காத+ேபா , ச: தனியாC ேபாCநி: ெகா!டா.
அவசர அவசரமாக= ெசா லேபான ச1திராவி ைகைய ஒதி பிதபேய,
“ஏேதா ேகாப... பாவ... பழி... ஒ ெகாலேயா, ெர!, ெகாலேயா விFற+&-
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ெபா:பாளி ஆலாத” எறா. உடேன ச1திராB&- ஒ ச1ேதக. தா ெசா ல
ேபாவேதா, அ ல+ கிரகி+& ெகா!டேதா தபாக இ&கலா எற நிைன...
ஆைகயா

அவ ெசா லலாமா ேவ!டாமா எ: ேயாசிப+ேபா

உத%ைட&

கதேபா+ ச$ெப$ தா3கயாத திமைல அவைள அத%னா.

“என நட1த+6 ெசா Aழா... ஏழா... பயப,ேற... நா இ&-ேபா+, நீ
எத- பயபடP... மா= ெசா A...”

ச1திரா இேபா+ தன&- பயமி ைல எபைத நி(பிபதகாகேவ ெசா ல
ேபானா. இத- அல3காாி, 1தி& ெகா!, ேபசினா.

“மெப%ய கீேழ ேபா%,%, உ%காேற மணி... வயA&- காலயிலேய
ேபாயி%ேயா...”

“எழா ச1திரா... ெசா ேலழா...”

“நாேன ெசா Aேத ராசா... எ3க ம=சா மவ +ளசி3க, அவைனதா
ஒன&- ெதாி<ேம... சினிமா கி:&க6... ஏேதா ஒ சினிமாபட எ,&க
ேபாறைத= ெசானா. உடேன நா... இ1த அததா, நம ேகாலவB
கதாநாயகியாC ந&கP6 ெசாேன. ஒ த3க=சி என&- மமவ
ைறயா=ேச எகிற உாிைமயில ெசா I %ேட... அப= ெசான+
அைத&- இேபாHட தபா ெதாியல... தனா த6 ெசா A...
இனிேம

ெசா ல மா%ேட... ேந+ ஒ3க >%,&- நாைலD ெவள=

ச%ைட&கார3க வ1தி&கா3கேள... யா ராசா அவ3க... பழனி=சாமி அ!ணா=சிய
வில&- தீ+ விவகார ேபச H%டா3களா... ஒ3கபா வழ&காளியா
இ&க+ல இ1த ஊேர ெபமப,+ ராசா... உ%காேற...”

ச1திராவா

ெபா:&க யவி ைல. %டாளாகி& ெகா!&கிேறா எற

எ!ண வ1த+. ய மாியாைத&- வி ல3க ஏப%ப+ ேபாற அவமான.
அ!ணனிட ேகாப3 ேகாபமாC ேபச +வ3கி, பிற- அ1த ேப=ைச அFதF+
தா.

26

“நபாத அ!ணா... நபாத... அல3காாி அத மFறா... சாி அவதா திய&
கா%%டானா இ1த, +ளசி3க என ெசானா ெதாி<மா? நம ேகாலவB
தமிF&- தமி@ கதாநாயகியா<, இ1தி&- இ1தி& கதாநாயகியா< இ&காளா.
நா த%& ேக%ட பிற- தி:ல ெசா றா அ!ணா...”

திமைல ெவ%டாிவா ைகேயா,, ம!ெவ% ேதாேளா, +ளசி3க நிற
இடைத ேநா&கி நட1தா. அவேனா, இவ ஒ Nசி எப+ ேபா ,
அல%&காம

நிறா. இேபா+ இ1த ெப!க Hட எF1+ வி%டாக.

சில இவ&- இைடேய ேபாC நிக ேபானாக. பிற-, திமைல கவி@தி
பித ெவ%டாிவாைள நிமிதி பிபைத பா+வி%,, ந,3கிேபாC
நிறாக. ஒதி ஊாி

ேபாC= ெசா லலா எப+ேபா

இெனாதிைய

பிதிFதா.

+ளசி3கைத ெந3கிய திமைல, ேபாபரணி பானா.

“ஒ மன ல. எனடா ெநன...?”

“அனாவசியமாC ேபசாதடா... ஒனால ஆனைத பாடா...”

“எ த3க=சிய அவமானமா ேப ன+மி லாம திறா ஒன&-...”

“பாச+&- அைமயாகிறவ ைபதிய&கார... ஒன&- பதி

ெசா I எைன

அவமானப,த நா விபல... ஒனால ஆனைத பா... த

அ ஒ

அயாேவ இ&க%,...”

திமைல&- அவ ?ைள ஆைணயிடாம , ைகயி
+வ3கிய+. அவ வல+ ைகயா

இ1த அாிவா ஆைணயிட

அாிவாைள N&கி பி+, இட+ ைகயி

+ளசி3கதி ேதாைள ெதாடேபானா. +ளசி3க சேற விலகி, சினிமா
பாணியி

ச%ைடைய& கழ%, அைத திமைலயி

கதி

>சி, அாிவாைள

மைற+, அவைன திைசயறியாம , தி&- &காடாC ெசCயேபானா. இத-,
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அல3காாி, திமைல&- னா

வ1+ அவைன& ைகெய,+& -பி%டா.

மற ெப!க, அ1த= சமயதி , இவ&- இைடேய உள சின
இைடெவளிைய இ%, நிரபினாக. ேகாலவB, அழேபானா. அ3ேக
ஓேபாC அ!ணைன த,&க ேபானா. ஆனா
 A&க%ைட பிப+ேபா

‘பயமி லாத’ ச1திரா, வைவ

N&கி பிதா. அல3காாி, -பி%ட ைகைய

நிமிதாமேல, திமைலயிட ெகDசினா.

“சாமி சதியமாC ெசா Aேத... ராசா... இ1த +ளசி3க பய ... அைத
மகளா=ேச6 ெசாமா விைளயா%,&-தா ெசானா... இ1த= ச1திராவால
இ விைனயா-6 ெநன=சா... அவ ெசா Iயி&கேவ மா%டா... அத
ெப!ண கி!டலா ேப ற+... மாமா மவ6வ எ லா ெசC<ற+தான... மணி...
இ+&- ேபாயி...”

“இ1த பயேலாட அபா... 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&- ேபாBேபா+, நாேன
அவேளாட இைடயில ைகய ேபா%, டா$ ஆடலாமா... எ+&- ஒ வைரைற
இ&- லா...”

“+ளசி3க+&காவ நா மனா ேக%,&கிேற... ராசா... ெகாDச பினால
ேபாபா...” அல3காாி திமைலைய= ெச லமாக பி6&- தளினேபா+,
+ளசி3க சிறி+ 6&- வ1+ Sைரதா.

“நீ ஏ சிதி மனி& ேக&ேக... இ1தாபா... திமைல... ஒனால என ெசCய
<ேமா... அத= ெசC... நாம ெர!, ேப பளி&Hட+ல ஒ!ணா
ப=ேசாேம6 மா இ&ேக... இ லா%டா இ1ேநர...”

“ஓேகா... அCயா... எைன !ணிய+&-தா வி%, வ=சி&கிேயா... அைத<
பா+டலா...”
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அல3காாியா
க%ைடயி

ஒரளB சமாதானப%, தணி1த திமைல, இேபா+ அன

பித தீ ேபா

Jறி%,, அவைள ஒ ப&கமாக தளி வி%,வி%,

+ளசி3கைத ெந3கினா. அாிவா ைகயி

இ1தாA, அதனா

ெவ%ட தய3கினா திமைல. +ளசி3க ெதாைலவி

அவைன

ெச:, ஒ ெபாிய

க3க ைல N&கி ைவ+& ெகா!, நிறா. இவ அவ கF+&-,
அவ இவ தைல&- ஒவைர ஒவ ெந3காமேல -றி ைவதாக. எ லா
ெப!க, “எேமா... எேமா” எ: H&-ரI%, அ1த இவைர<ேம றி=
றி வ1தாக, காக3க கதின. -விக கீ=கீ= எறன... ச1திராB&-,
பயெம,+& ைககா

உதறிய+. அ1த= சமயதி , ச1திராவி பியி

ேகாலவB அவைள உதறிவி%, ஓ வ1தா. ெப!க வ%டதி

இ1த

இர!,

ெப!கைள இர!, ைககளாA தளிவி%டபேய, அ!ண6&- அரணாக
நிப+ேபா , அவ ப&கமாக திபினா. அப<, அவ தைல மைறயாம
இபைத பா+வி%,, -திகாI

நிறப, அ!ணனி தைலயி

தன+

ைகைய பரபி மைறதா. +ளசி3கைத அல3காாி பி+& ெகா!டா...
அவ ைகைய<, அ+ பித க ைல< கீேழ இFதா.

தமா, ெர!, -,ப3கைள< ேசராதவ. ஆைகயா , தா ேப வேத
நியாய எ: நபி, அ ெதா!ைடயி

-ரI%டா.

“திமைல அ!ணா=சி... நீ நட1தைத தீர விசாாி&காம அ&க ேபாற+ த.
+ளசி3க... அ!ணா=சி... நீ நட1தைத= ெசா லாத+ த... எ லாைத< விட
ெபாிய த... இ1த ப&க ஆைளயள இ&க வி,ற+...”

அல3காாி< அரசிய வாதியானா.

“ெர!, ேபேம மாமா ம=சா... ஒ!P&-ள ஒ!P... க!P&-ள
க!P... ஒ க!P இெனா க!ைண ைற=சா எ... ஒ ைகயி
இெனா ைகய அ=சா எ... ஒ காA... இெனா கால உத=சா எ...”

அல3காாி இபேய ேபசி& ெகா!ேட ேபாயிபா... ஆனா , ச1திராவா
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ெபா:&க யவி ைல... ேகாலவவ&காைவ, அல3காாி அப விமசன
ெசCதைத<, +ளசி3க அப அ1த விமசனதி- அFத ெசCதைத<,
திமைல த எ: ஏ:& ெகா!, ச!ைட&- ேபானதா , தா தபாக=
ெசா லவி ைல எ: ச1திரா நிைனதா. அேதா, திமைல அ!ண,
+ளசி3கைத அ&காம

ேபாC வி,வாேனா எற ச1ேதக. அவ

+ளசி3கைத= ெஜயிதா தா, தா அல3காாிைய ேதாகதத-= சம
எ: நிைனதா. இ+ட அவ உடபி

ஓய இய பான கப%ைடயா

ரத ெகாதித+. ெகாDச நDச அைமதிைய -ேராத= SறாவளியாC மாற
ேபானா.

“எ!ணா... நாதா ெபாிய >ராதி>ர6 இவ6&- ெநன... இ1த ஊாில
எவைன ேவPனாA எகி%ேட வர= ெசா A6 சவடா

அ&கா...”

திமைல +ளசி3கைத மீ!, பைகயா&கி பாதா. அவ அப=
ெசான+, இவைனேய சவாA&-& Hபி,வ+ ேபா

ேதாறிய+... அாிவாைள

எ,+& கீேழ எறி1தா... ம!ெவ%ைய N&கி& கீேழ ேபா%டா...
ெவ:டட +ளசி3கைத ைறதபேய சவாI%டா.

“சினிமாBல ஒதன >ரனாக கா%,ற+&காவ... இப+ ேபைர ெதமாயாC
கா%& கா%, சினிமா&கார6வ நைம நா%ைடேய ெக,+%டா6வ... இ1த
இட சினிமா எ,&கிற இட இ ல... எ3க கப%ைடயா வச+ ?தாைதய
இளவ%ட& க A N&-ன இட... சிலபா,ன Lமி... வாறியா... ஒைத&ஒைதயா ேபா%, பா&கலா...”

“சாி... ேபா%, பா+டலா... சினிமாBல ச!ைட க+& கி%டதால ெசா லல...
எ3க ெசப%ைடயா -,ப+ ரத இ1த உடல ஓ,றதால... ெசா Aேற...
எேபா வ= &கலா... எ1த& கிழைமயில வ= &கலா...”

“எேபா என எேபா... இேபா வ= &கலா... நா கிழைம< ேப
பயA&-தா...”
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“யாடா ேப..."

“ேவறயா... நீதா...”

இவ மீ!, ேமாத ேபானாக. இதகிைடேய ஒ இளெப! ஓேடா
வ1தா. அேக இ1த பதி& கா%
னா

இ1+ பாC1+ வ1தா. திமைலயி

ேபாC நி:, “ஒ அ நக1தி... அற ெதாி< ேசதி” எ:

எ=சாிதா.

எ ேலா, ‘வாராத+ ேபா ’ வ1த அ1த ெப!ைணேய பாதாக. மாபழ=
சிவ. த&காளி நிற டைவ. நாகபழ& க!க. அFத திதமான பாைவ.
அனாவசியமான ேதாரைண, + க:&-% மாதிாியான லாவக, தைன
மீறி எ+B நட1+விட யா+ எப+ ேபாற -:Dசிாி... அவ தைலைய
ஆ% ஆ% ேப ேபா+, க!க ஊDசலாட, கம க ெவளி=சேபாட,
இனெத: ெசா ல யாத அேத சமய எ ேலாராA இன3காண&Hய
கவ=சி&காாி; J த%ைட -ழ1ைதைய= மப+ேபா

இ,பி

ைவ+

பிதப ஒயிலாக நிறா.

அவைளேய பாத ெப!க, அ1த ேநரதி- அ1த தயக இவ
ஏதாவ+ ெசC+விடபடாேத எப+ேபா , அவகைள< பாதாக.
அவகேளா, இவக த3கைள பாதா தா ச!ைட வ எப+ேபா ,
 ைவத கா கைள பி வா3காம , அேத சமய உடகைள பினிFதப
நிறாக. திமைல, பதிரகாளி வ1த+ ேகாப தணி1த >ரபதிர சாமி ேபால,
+ளசி3கைத ைறத க!கைள, அவ ேம

ேபா%டபேய ேபசினா.

“நீ இ+ல தைலயிடாேத ரDசித... இ1த பய எ த3க=சி ேகாலவவ
அவமானமாC ேபசியி&கா...”

“அ என ே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... இ1தி6 ெசானா...”

“ஒ வய  ெபா!Pகி%ட ேபசற ேப=சா இ+... இவன நா விட ேபாறதி ல... நீ
ேபசாம அ1த ப&கமா ேபா...”

“ெபா%டபிளியள கி!ட

ப!Pறவன விடபடா+னா, ஒைம<

விடபடா+.”

“நீ எேன ெசா Aேற...”

“நீேர... ெநன=சி பா.”

“ேடC +ளசி3க... இ1த ரDசித அ,த சாதி ெபா!ணா இ1தாA நியாய
ேப றவ. அவ க+&காவதா நா ஒைன வி%, ைவ&ேக...”

“இேத வாைதய நா6 ெசானதா ெநன= &க...”

“ஆனா

இ6ம ஒ தடவ எ த3க=சிய பதி அ ேபசிேன... ஒைன

விடேபாறதி ல...”

“எவ!டா இவ கி:&க... ஊல என&- என ேவற ேவல ெவ% இ Iயா...”

“சாி இேதாட ேப=ைச வி,3க... மகேன +ளசி3க பைழயப உ%கா... மமவேன
திமல... நீ< உ%கா... எபாடா என&- இபதா ேபான உயி திப
வ1த+... ஏC ெபா!P ரDசித, அ+ என பிள, ‘நீேர ெநன=சி பா’.”
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“யாகி%ட ெசானாA ஒ3ககி%ட ெசா Aேவனா...”

“சாி. ேலசா வி,கைத மாதிாி= ெசா A...”

“எமா நா ஊர= ெசானா

ேபர& க!,பிJக... ேபர= ெசானா

ஊைர&

க!, பிJக... ெபா லாத ஆளா=ேச நீ3க...”

“ மா பB ப!ணாம ெசா Aமா...”

“எைன&-ேம ைகய ? வ=சாதா மாியாதி... திற1+ கா%னா
ெவ:3ைக<6 ஆயி,...”

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

“-&கிற+ன+ ஞாபக வ1+%,... ஏCயா +ளசி... திமைல... ெபாிய
>ராதி>ர3க மாதிாி +றிய... ப%டபகAேல ப%ட=சாராய காC=சி ஊைர&
ெக,&கிறா அ1த ெபமா சாமி... அவைன த%& ேக%கபடாதா...”

“எ3க சாதி ஆைளய அவ இவ6 ேபசபடா+...”

“ஒ3க சாதியா இ1தாA, எ3க சாதியா இ1தாA... எவ காC=சினாA -...
-ய& ெக,&- லா... ஒ3க சாதி... எ3க சாதி6 ம6ஷ3களில இ&-...
ஆனா

ம6ஷனாC இ லாத இ1த ெபமாசாமி காC= ற கேவலப%ைடயில

சாதி இ ல... யா எ&ேக, ெக%டாA தா ம%, சபாதி&கP... எகிற
சாதிதா இ&-+...”

எ லா ெப!க ரDசிதைத விய1+ பாதாக. ஆணவ இ லாத
தனபி&ைக... பி=ைச&காரதன இ லாத அட&க... வாயா எேறா ஊைம
எேறா ெசா ல யாத அளவி- வரக% நிபவ... அதைன ெப!க
இய  நிைல&- வ1தாக. ேகாலவB&- ெராப ெராப ச1ேதாஷ... ஆனா
ச1திரா அல3காாியிட ேதா: ேபானதாக நிைனதா. இ1த ரDசிதைத
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ெஜயி+, அ1த ேதா விைய= சாிக%ட ேபாவ+ேபா

ேக%டா.

“எமா... ரDசித... எ3க!ணா=சிய த%& ேக%ட+ மாதிாி +ளசி3க ம=சாைன
ஏ த%& ேக&கேல... எ3க!ணா=சினா இள&காரமா...”

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

“இவளா... இவ... மா கிட&கிற ச3க ஊதி&ெக,பா... நம ரDசித ம%,
வரா%டா... -+பழி ெவ%,பழி வ1தி&-... ஒன&ெகன... டBல
ஆ$பதிாியில அ!ண கிட1தா... அவர பா&கிற சா&-ல டB6&-
ேபாகலா6 ெநன=சிேப... ஆனாA இ1த வய ல இ1த தி
ஆவா+மா... மமவேன திமல... அைத தன Jய& -=  பாேர...”

அல3காாி ‘ேபல$’ ெசC+ ேபசியதா ... திமைல மாேவ நிறா. +ளசி3க
அ3கி1+, தா தI

ேபானா

அ+ ேதா வியா- எ: அவேன ஒ

அ6மான ேபா%,& ெகா!டவ ேபா , அ3ேகேய நிறா. அ!ணா=சி,
அல3காாிைய த%& ேக%காததி

ஆதிரப%ட ச1திரா, எF1தா. “இ6ேம

நீ3க ேவ!டா... ஒ3க வாைட< ேவ!டா” எ: ெசானபேய
Jத%ைட N&கி& ெகா!, நட1தா. பிற-, திபி வ1+, ேகாலவவி
ைகைய பி+ N&கினா. அவ அ3கி1+ ேபாக விபாதவ ேபா ,
ச1திராவி ைகைய பி+& கீேழ உ%காப இFதா. உடேன ச1திரா,
“ஒன&காவ நா ச!ைட ேபா%, என&-தா ெக%டேப... உன&-
கதாநாயகியா ந&க ஆச” எ: ெசானபேய ஓனா. சிறி+ ேநர அ3கி1த
ேகாலவB, அப ஒ ஆைச தன&கி ைல எபைத& கா%, வைகயி , “ஏC
ச1திரா... ச1திரா... நி Aழா” எ: கதியபேய ஓனா.

காக3க மீ!, அ1த ஆI

அம1தன. சி%,& -விக ப!ைணயா%க

ேபா , காக3களிட இ1+ சிறி+ மாியாைதயான இைடெவளியி

உ%கா1தன.

ஒ அணி , சி%,& -விைய இட ேக%, +ரதிய+. ஒ காக, அ1த அணிைல
இைர ேக%, +ரதிய+. ஆனாA எ1த பறைவ& ெகாைல< விழவி ைல.
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ெப!க மதியி

மீ!, னக

பா%,&க. +ளசி3க, திமைல< அ1த

ெப!க H%டதி +வாரக பாலகக ேபா
தமாவி ப&கதி

நிறாக. ரDசித,

உ%கா1+ அவ&- J றி ேபா%டா.

இ1த= சமயதி , J இைலைய< Nைள< இழ1த தாயமாB, காDசா6
அ3ேக ஓ வ1தாக. இ1த& காDசா6&- ஐப+ வய+&- ேம
உடபி

இ&-. அவ

ச%ைட மா% எவ பாததி ைல. ஒ +!, ம%, ேதாளி

கிட&-. அ+B ைக&-%ைட மாதிாியான +!,. இப= ச%ைட இ லாம
ெவயி ப%,, அவ க:த உட, Sாிய ஒளிைய பிரதிபI&காம
ெகா!டதா , அவ உட காC1த கவ மர ேபா

உவா3கி&

கா%சி கா%,. அவ&-&

ைகயளBHட வயி: கிைடயா+... ப&க, பிப&க ஒேர ப&க எப+
ேபாற ‘ஒ%யான’ வயி:. ேபாதா& -ைற&- உட ேலசாC& H ேபா%,
உவா3கி இ&-. இதனா

இவைர, ஊாி

காDசா எபாக. ஆனாA

இ1த மனித வ&கைணயி தா, காDசா, வசதியி

ஏகப%டவ.

தாயமா, காDசா6&- எதிறமாC நிறபேய ைறயி%டா.

“பா3க... இவ மகதா எ Jத%ட த% வி%,%, ேபானா. இைல&-
N&- கா ேக%டா... எெனனேவா ேப றா.”

“என&- கறிேவல மாதிாி இ&க ஒேர ஒ பயல< ஆல மர+ல இ1+ கீேழ
தளி ேபா%ட+மி லாம கா ேக%-றிேயா... கா ... இப எ ைபய6&வமபி மாதிாி வ1+%,... ைவதிய கி%ட கா%டP... தாயமாகி%ட கா
வா3கி தாறியளா... இ ல நாேன வSI= &க%,மா...”

தாயமா லபினா.

“பா3க இ1த ம6ஷ ேப ற அநியாயத... நா ச%ட ேபசேற6 ஏகனேவ
J ஏெஜ!% +ைர=சாமி என&- நா பா+&கி%, இ&கா. இேபா
ெகா,த இைல&- N&- J ேபாடா%டா. அற Jய த யாம
ப!ணி,வா...”
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“இேபா எ பய
அவைள பதி

கா

பிசகிேயா... ைக பிசகிேயா... க%,Aல கிட&கா, அ+&-

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

அல3காாி வில&- தீதா.

“ம=சா அப= ெசா லபடா+. அவ&- ஏதாவ+ ெகா,&கP...”

“அேபா எ ைபய ஒத& ைகயி பிசகி கிட&காேன.”

“பிச-ன ைகய ஒ=சி,... சாியா ேபாயி,...”

“ஆள பா... ஆமா... மாமா... ஒமா க யாண+லயாவ+ ச%ைட ேபா%,%,
ேபானீரா...”

+ளசி3க தலாவதாகB, திமைல இர!டாவதாகB காDசாைன& கி!ட
ெசCதைத& ேக%ட ரDசித க+ ெதாிவிதா.

“இனிேம

நீ3க ெர!,ேப இதா ெபா+& காாிய+ல ஒ!ணா

நி&கP... தாயமாB&- அவகி%ட ஏதாவ+ வா3கி& ெகா,3க... இனிேமலாவ+
ச!ைடைய வி,3க... சாி அவ கி%ட வSI= ...”

காDசா வS

ேப=ைச மாற நிைன+ ேபசினா.

“ஏ... இவ6க&-ள என ஆ= ...”

ரDசித எ4வளேவா, க!ண+ பா+, வாடாL ேக%கவி ைல.
காDசானிட, நட1தைத அபேய ஒபிதா. தாயமாB&- நQடஈ,
ெகா,&-ப ெசான அல3காாி மீ+ ேகாபபட காDசா, மா& கிட1த
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ச3ைக, ஊதி& ெக,தா. ேப=ைச திைச திபிய+மா= ... அல3காாி&- பதில
ெகா,த+ ேபாலB ஆ= ...

“எமா... அல3காாி... எ3க ெசப%ைடயா -,ப... இவ3க கப%ைடயா
-,ப தாயா பிளியா இ&க+... ஒன&- பி&கIயா ஒ ேசாI& கFதய
பா+%, இ&க ேவ!ய+தான... ெர!, -,பைத< உ!, இ ல6
ஆ&கிடாத தாயி... சாி... நா வாேற... எ மவ6&- ஒத& ைகயி...”

அல3காாியி க !ய+... மன+&- ப1த நிழ
ைகயி

க!P&- இளான+.

இ1த J இைலைய, ேகாப3 ேகாபமாC கிழி+ ேபா%டா.

------------அதியாயஅதியாய- 3

அ1த >, ெவளிேய பாபத- ‘அபாவி’ மாதிாி ெதாி1தாA உேள
அசகாயSரதனமாC இ&-. இர!, ப&க வியாபித ெவளி
தி!ைணகைள தா! வாசைல தா! ேபானா

ெபாிய ற, ஒ ப&க

ைச&கிக ேமா%டா ைப&- நி:தி ைவ&கப%1தன. இெனா ப&க
ஒ,3கிய ஒ பாைத வழியாக= ெச: ஒ கதைவ இFதாேலா திற1தாேலா
இெனா மிகெபாிய ஓ%,& ெகா%டைக, அதி
அவறி

ப+ பதிைன1+ பா

மா,க.

நா- ெஜசிக. ெகா%டைக&- அேக சாண எாிவா< கிட3-.

அவைற பயப,தி மி6 ம3கலான மிவிள&-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

இ1+ ச1திராB, ேகாலவB வ1+ உளைற&- ேபானாக. சிறி+
ேநரதி

இவ ெவளிேய வ1+ றதி

ச1திரா, வாி

ஒ பாைய ேபா%, அம1தாக...

சாC1தபேய J : கைலைய& ேகாலவவி-= ெசா I&

ெகா,+& ெகா!1தா. ‘பF இலய... எ,&கபடா+... ெவ%,ேபா+
கதாிய ஆ%டபடா+... %,ேபா+... அ ெபாிசா<... Vனி சிறிதா<
இ&கP... அ ல... இ...’
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மதியான ேவைள.

ைவரப%ட உடபி

‘த3கப%ட’ கFைத= சாC+ ைவத பழனி=சாமி,

க%I ப&க ேபானா. அ:ப+ வய+&கார. அடாவயி லாத பாைவ,
வயி: மா ஒேர மாதிாி இ1தன. பக ததி1தாA, ெவைள
ெவைளயாக மினின. அணி

வா

மாதிாியான ேலசாC ெவைளப%ட க:

மீைச... மாநிற ேமனி... உ!, திர!ட க!க. ெமாததி , அவைர பாதா ,
ஒ பயப&தி ஏப,.

தி[ெர: நாைக1+ ேப திதி எ: வ1தாக. ஒவ ம%, க%I
உ%கா1தா. இெனாவ அதி

உ%கார ேபானா, பிற- என

நிைனதாேரா, அ1த& க%A&- எதிேர கிட1த நாகாIயி
நாகாIயி

உ%கா1தா. எதி

உ%கா1தி1த ‘-ள& கதாி&காC’ ராமசாமி Jைகேயா,

ேபசினா.

“இ1த= சினபய ம&க சினதனமாC ேபாயி%டா3க... வரவர ம%, மாியாதி
இ லாம ேபா= ...”

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

“ம%, மாியாதி இ1தா தாேன... ெபாியவய ெசா A&- மதி ெகா,&கP
எகிற ெநன வ...”

பழனி=சாமி, அவகளிட வாCவி%,& ேக%காம

க! வி%, பாதா. ‘-ள&

கதிாி&காC’ ராமசாமி, காைள மா, வாைல ஆ%,வ+ மாதிாி தைலைய ஆ%&
ெகா!ேட ெசானா.

“நம காளியம ேகாவில< , ேப=சியம ேகாயிலா&கP6 பா&கா3க...
ப&கி பயAவ...”
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க%I

இ1த பழனி=சாமியி சினமா மக அணாசல, ராமசாமிைய

விர%னா.

“ெவதிலய +பி%,... விள&கமா= ெசா ேலமில... மா,  ைல ைவ&க+ மாதிாி
ெவதிலய இயா தி3க+... ஆதிேயாட அ1தமா= ெசா A...”

“ெசா Aேத. பழனி=சாமி அ!ணா=சி... ேகாபபடாம& ேக&கP... நம
-,ப+= சினபய ெமாவ6வ, இ1த ஆல காளியாதாB&- அம ெகாைட
ெகா,&கயில... ெட&-ல சினிமா... நா ெசா லல... சினபய மவ6வதா
ெட&-ல சினிமா பட ேபாடP6 ெசா Aதா3க... ‘நாம பரபைர
பரபைரயாC அமைன பயப&திேயாட -,றவ3கடா... >ேயா சினிமா
ேவ!டேவ ேவ!டா’6 ெசாேன. ேக&க மா%ேட6 ஒத& காAலேய
நி&கா3க... கால கIகாலமா ேபா= .”

பழனி=சாமி, நிமி1+ உ%கா1தா. க%I

இ1+ எF1+ றதி- ேபாC

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

“அற என ேக%டா3க... ாி&கா% டா$... ேக%பா3கேள... வி Aல<,
ெபாள வி A ேவP6 ெசா Iயிபா3கேள... எவளாவ+ சினிமா நைக
ேகாவி

ெகாைய ஏதி ைவ&கP6 ெசா Iயிபா3கேள...”

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

பழனி=சாமி மைனவி பா&கிய, றைத& கீேழ ைவ+வி%,, ராமசாமிைய
பா+ சிாிதபேய ேக%டா.

“ஏC ெகாF1தா... ஒ3க அ!ணா=சி -ண ெதாிD  நீ பா%,&- ேபசி&கி%ேட
ேபாற பா... அவிய இF+ இF+ ேக%கிற+ல இ1ேத ஒைன எட&- மட&கில
சி&க ைவ&க+ ெதாியல...”
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“நீ ெசேத மா இ பா&கிய... ேடC ராமசாமி... எ1த ெச:&கி மகல... இப&
ேக%ட+...? ேபாகிற ேபா&ைக பாதா

அமைனேய >ேயா பட+ல ந&க=

ெசா Aவா3க ேபாA&-... நீ அவ6வ&- என பதி

ெசான...”

“ஒ3கள& ேக%,= ெசா ேற6 ெசாேன...”

“எ லாேம என& ேக%,தா ெசC<றிேயா... இவ நம ெபாபள
பிளிய இ லா%டா ஒன ந லா& ேக%ேப...”

“ மா& கிட3க... ஒ3கள மீறி ேபாவா3களா... எபா மா3களா... அவி=ச ெமா=ச&
ெகா%ைட ேவPமா... தாளி=ச ஏழைல& கிழ3- ேவPமா...”

“ெர!ைட< ெகா!, வா3கேள... மயினி...”

பா&கிய >%,&- ேபாCவி%டா. க%I

உ%கா1தி1த அணாசல

ேக%டா.

“நீ3க என அ!ணா=சி ெசா Aறிய...”

“ஒைன ேதா வாய6 ஊல ெசா Aற+ சாியா இ&-டா... இ+ல ெசா ற+&என இ&-, ஒ3க&ேக ெதாியேவ!டா... அ ெதாியாத அம நம
அம... இ1த ச%டாப% ேதாற+&- னாலேய இ&கிற அம நம
அம... க!க!ட ெதCவ... Hபி%ட -ரA&- Lவ ேபா%ேடா ெகளளி
?லேமா -ர

ெகா,&கற தாC. அ1த தாய அவமானப,தற+ மாதிாி >ேயா

பட6, ாி&கா% டா  ேபாடPனா எனடா அத... இைதவிட
அம ேகாவில இF+ ?டலா...”

“ெசப%ைடயா -,ப+ பயAவ... >ேயா பட ேபாட ேபாறா3களா...
டா$காாிய& H% வர ேபாறா3களா... நாம ம%, மா இ&காலாமா6
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நம -,ப+= சினபய மவ6வ...”

“ெசப%ைடயா6வ, நா கப%ைடயா6 ஒ!ணாடா... அவ >ேயா
டா$ வ=சா... நா ைவ&கP6 க%டாயமா... ேபா% ந லதாகB
இ&கP... ந ல+ல< இ&கP... ெக%ட+ல வ1தா

ெக%ட+லதா

<...”

“நம -,ப+ சினபய மவ6வ...”

“எ1த= ெச:&கி மவனாவ+ ேபசPனா எ3ககி%ட வ1+ ேபச= ெசா A... ஒ3க
ஆைசைய அவ3க ?ல ெசா லபடா+...”

“அCேயா அ!ணா=சி... நா3க ஒ3கள மாதிாி பைழய கால+ ஆ%களா=ேச,
ெநன=சிHட பாேபாமா... சினபய மவ6வதா...”

இத- பா&கிய, கி!ண, தாலா, த%, ஆகியவறி

ெமா=ைச&

ெகா%ைடைய< ஏழைல& கிழ3- +!,கைள< ெகா!, வ1+, ஆ&ஒறாக& ெகா,தபேய, அபிராய ெசானா.

“எ1த பய என ெசானா6 தி%டவ%டமா= ெசா A... ஒ3க அ!ணா=சி
தி%ட ப!ணி&-வா...”

“ேவற யா... இ1த= சினபய மவ6&- தைலவேர... நம திமைலதா...”

ேமா%டா ைப&ைக +ைட+& ெகா!1த திமைல, ேவ$% +ணிைய
பா&கிற சா&கி

த1ைதைய பாதா... அவ மைனவியிட பதி

“இ1தா பா&கிய... அவகி%ேட ேகாவி

ெசானா.

ேபேர%ட ெகா,+, டாேஸா,

சினிமாேவா எ+ ேவPனாA ே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 பிள... ேகாவி

கண&- வழ&-

ேபேர%ட...”

திமைல, ேமா%டா ைப& ச&கரதி- கைத மைற+& ெகா!ேட ன3கி
ேபசினா.

“நா ஒ!P அ ேபசல. சினCயாகி%ட அ ஒ அபிராய
இ&-+6தா ெசாேன... அ+ேவ எ அபிபிராய6 ெசானனா...
எCயா ஒம ஆைச&கி என மா%ட ைவ&கிய...”

இத- ச1திராவி த1ைத அணாசல, அமா ேப=சி< அ3ேக வ1+,
றதி

நிறாக. பிற-, ச1திரா, ேகாலவB உ%கா1தி1த பாயி ,

அபா&கார உ%கா1+ இ1தா. அமா&காாி உேள ேபானா. மக
திமைல, இ6 தைன மீறி ேபாகவி ைல எபைத மன &- ரசி+&
ெகா!ட பழனி=சாமி, இெனாைற& ேக%டா.

“ஆலமர+ ப&க ஒன&- +ளசி3க+&- ஏேதா தகரா:6 காDசா
ெசானா... என விஷய...”

“ெசா Aபயா ஒ!Pமி ல... மா விைளயா%,&- ேபசி&கி%, இ1ேதா.”

ஒ Jைய உ%, Nைள திணி+, -=சியா , அைட+ வி%,, அைத 8I
எப& க%ட ேவ!, எ: ேகாலவB&- மீ!, ெசா I& ெகா,&கேபான
ச1திரா, அ1த Jைய& கீேழ ேபா%டா... Jத%ைட காலா

உைத+& கீேழ

தளியபேய, வரா!டாவி- எதிேர நிறப இதமாகேவா, மிதமாகேவா
ேபசாம

இர!- இைடப%ட -ரI

ெசானா.

“அ!ணா... ெபாC ெசா Aதா... ெபாியபா... கப%ைடயா -,ப+
அல3காாி, நம ேகாலவB +ளசி3க பயேலாட கதாநாயகியாC ந&கP6
இளபமாC ெசா Aதா... +ளசி3க எனடானா ேகாலவB தமி@&- தமி@
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கதாநாயகியாB, இ1தி&- இ1தி&காாியாகB இ&கா6 >&-= ெசா A
தா... இவகி%ட நா எ லாைத< ெசானா , திமைல அ!ண
+ற+ மாதிாி +ளி%, எவேளா... ஒ ?ேதவி ேப=ச&ேக%,, இ=ச ளி
மாதிாி நி&கா...”

பழனி=சாமியி தபி<, ச1திராவி த1ைத<மான அணாசலதி-&
கப%ைடயா -,ப ரத ெகாதித+. அ!ண மகைன= சானா.

“நீய லா எ+&-ல இ1த உடப வ= &கி%, இ&கP...? நம ெபா!ண
ெச:&கி மவ சினிமா&காாியா ெநன=சி ேபசியி&கா, நீ பா%,&- வ1+%ட
பா... நீ கப%ைடயா6 ெசா I&க+&- ெவ%கபடP... ஒைன எ
அ!ணா=சி மக6 ெசா ற+&- நா ெவ%கபடP...”

அ3ேக இ1தா , இ6 ஏதாவத ேபச ேவ!ய+வ எ:, அைத தவி&க
நிைனதவ ேபாலB, அணாசல, >%,&- ெவளிேய வ1தா. அ1த= சமய
பா+, அ1த >%,&- அேக ஓய வ!பாைத வழியாC ேபான
அல3காாிைய பா+ வி%டா. அவைள இதமாக வரவைழ+, பலமாக தி%
தீப+ எ: தீமானிதா.

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

அல3காாி மாரா= ேசைலைய இF+ ?, இ,பி

இ1+ ழ3கா

டைவைய த% வி%டப சாதாரணமாக வ1தா. வாச

ப&க%

வைர

நிற

அணா=சல, அவ ெந3க ெந3க, தன+ பகைள ெந&கி& கதா.
ஆசாமி&- நாப+ வயதி&-. அவ உடபி , ரததி- பதிலாக சாராயேம
ஒடேவ!,. நாி&-றவ மாதிாி உ:தியான ேதாற. -தி%ட மீைச. ம+ைரயி
ஏேதா ஒ ஆ$பதிாியி

ேபா%,, எபேயா சாராய பழ&கைத அவாிடமி1+

பிாி+ ?: மாசமாகிற+. ஆனா

ேநறி

இ1ேத ேலசான - ஆைச.

இைற&ேகா அ+ேவ பலமாகிவி%ட+. அ1த ஆைசைய நிைறேவறினா
எ ேலா நாேய ேபேய எ: ேப வாக எப+ ெதாி1+ ெவ: ப ைல&
க+& ெகா!1தா. இேபாேதா அல3காாி கிைட+ வி%டா.
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அணாசலதி -ணாதிசய3கைள ெதாி1+ ைவதி1த அவ மைனவி
ேப=சியமா, ஆசாமிைய ேநா%ட ேபா,வதகாக வி,வி,ெவ: வாச

ப&-

வ1+, அவர+ தாபாC=சிய ேவ%ைய பி+ உேள இFதா. ெவளிேய
அவ அல3காாிைய ஏடாேகாடமாக ேபசிவிட&Hடா+ எபைதவிட, இ1த
அல3காாிைய தாேன விர%ட ேவ!, எற எ!ண. இவ, அல3காளி<
ஒேர தாC& கிராமைத= ேச1தவக. பைழய பைக ஒ: கண&- &கபடாம
இ1த+.

அணாசல மைனவியி வAவா
அ=சதா

இF&கபடாம , ேவ% அவி@1+வி, எற

அபேய நிறா... அைத பாத அல3காாி<, -:Dசிாிேபா,

வ1தா. அணாசல, அவளிட ெந3கி வ1தா... “எனழா... ெச:&கி பலவ%ற”
எற வசB ெமாழிகைள= ம1+ நிற அவர+ வாைய, அல3காாி பாத
பாைவ<, சிாித சிாி, அைட+வி%டன... ஏேதா ஒ கிற&க கதி , என
ேப வ+ எ: ெதாியாம

அவ விழிதேபா+, அவர+ அைம மைனவி

ேப=சியமா, ேனறினா. ெவடெவடத உட&காாி... தைல நாப&க ெமா&ைகயாக நிபதா

அவைள பைப எபாக. எ4வளB ப

எ!ெணC ேதC+, எ4வளB ெபாிய சீபா

வாாினாA, அவ தைலயி

ப&க, பிப&க தைலைய ஒ: ெசC+விட யா+. அச

கர .

‘பைப’, அல3காாி  வ1+ அர%னா.

“ஆமா ேக%க ஆளி ல6 ஒன&- எ!ணமா...”

“என த3க=சி ெசா Aேத...”

“த3க=சி ெபா லாத த3க=சி... எ3கப என ஒ3கமாைவ வ= %,
இ1தானா...”

“எ3கப ஒ3கமாைவ வ= %, இ1தாA... நீ என&- த3க=சிதா... ஆனா

44

நா அப நாகாீக& -ைறவா ேபச மா%ேட.”

“நாகாிக... N நாேய... ஒன&கா நாகாிக... ப%டபகAலேய அ,தவ6&1தாணி விாி&கிற எ=சி&கல இரபாளி... 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 ேகாலவைவ சினிமா&காாி6 ெசா Aேர...
சினிமாBல ந&க ஆச இ1தா

நீ ந... ஊல க!ட க!டவ3கHட எ லா

ந&கிற ஒன&-தா ந ந லா வேம... எ3க -லமா க!P ேகாலைத
எபமா ெசா லலா... ஒைன மாதிாி க!டவ கி%டெய லா ப A
இளி&கிறவதா சினிமாBல ந&கP... எ ராசாதி ேகாலவB ஏ
ந&கP...”

“அப விஷயத ெபாிசா&-ேற...”

“யாழா அப... இெனா தடவ ெசா A...”

“ஒன&- கா+ ேக&கா%டா நா என ப!Pற+...”

“என&- அபேய கா+ ேக&கா%டாA, ஊல நீ ஆ,ற ஆ%ட ேபா,ற ேபா,
ந லாேவ ேக&-+...”

“எைத< சிப,தாம ேபசாத த3க=சி... ஒன&- ஒ ெபா!P இ&கா...”

“எ ெபா!P&- சாபமாழா ேபா,ற ச!டாளி... கைடசில ஒ திய& கா%%ட
பாதியா...”

“எ திய அ எனத க!,%ட ெபாிசா...”
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“நம ஊல க யாண ஆ-ேன ஆ%ட ேபா%, ஒ களபிள கழி=ச.
கF+ல மDச& கயி: விF1த பிறகாவ+ மா இ&கலா. இ1தியா...
க யாண ஆன ஆறாவ+ மாச+ேலேய காDசா அ!ணா=சிய காI
ப!Pேன... ெவளி\ாிேல இ1+ வ1த மிளவத

வியாபாாிய மட&கி ேபா%,

கா பறி=ேச... எ3ேகேயா இ1+ வ1த ெடCலைர... ெமா%ைடய=ேச... ஒயேமன
ஓ%டா!யா&-ன... ெசப%ைடயா -,ப மான ெபா:&காம -திேயா
-தி6 -தி=ச எI டா&டைர< மட&கி ேபா%ேட... ந ல ேவைளயா ஒ
ெபா!P டBல ேவல கிட=ச+ ஒகி%ட வராம தபி= %டா... இ லா%டா
அவைள< எவகி%டயாவ+...”

அல3காாி -றி ேபானா. இபப%ட அததி தா, இ1த= ச1திராB
ேபசினா. ஆனா , இ1த ேப=சியமாைவ ேபா

எவ இப I$ைட

பததி ைல. அ1த I$ைடவிட, அவ I$% ெபாி+தா... எறாA அ3ேக
அமணமாக இப+ ேபா

உண1தா. இ1த ேப=சியமா, ேகாலவைவ,

தா கதாநாயகியா&க ேமெகா!ட யசி&காக ேபசவி ைல எப+
அவ&- ெதாி<. இவ திமணமாகாம

க%டாப%யி

-மாிகளாC=

தியேபா+, ேப=சியமா, மாமா மக ைற ேவ!ய ஒ வாதியாைர&
காதI+, ெதா%ட+!,. ெக%ட+!,. அல3காாி&-, வய & ேகாளாறா... அேத
அ1த வாதியாைர இ1த அல3காளி பயப,தினாளா... அ ல+ அ1த வாதியா
பயப,தினாரா எபைத= ெசா ல யா+. எபேயா ஒவைர ஒவ
பயப,தி& ெகா!டதி , ேப=சியமா காத
ஊசி ேபா

ஊசி ேபான+, கைடசியி

அ:ப%,, கைடசியி

ேப=சியி கFதி

காத:1த

அணாசல கயி:

ேபா%டா. இ1த பைழய பைகைய& ேகாலவB நிக@=சி ?ல ேப=சியமா
+பி&கிறா எப+ அல3காாி&- ெதாி<... ஆனா
யா+... அ+B இ1த >%
அற ேவ!,மானா
ைவ&கலா... ஆனா

ஓ,ற நாைய& க!டா

ெவளியி

ெசா ல

ைவ+ ெசா லயா+... ெகாைலேய விF...

+ளசி3கைத ைவ+, ‘அ1த’ விவகாரைத= ெசா ல

இேபா...

விர%,ற நாC&- ெதா&- எப+ேபா , அல3காாியி

ெமளன ேப=சியமாைவ இ6 அதிகமாக ேபச ைவத+.
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“பதி

ெசா ேலமிழா... பதினி... க!டவ பினால லா +ற நாயி நீ...

இப இ&கயில எ3க ம=சா மவைள சினிமா&காாி6 ெசா Aற+&எதனாவ+ ச%ட+லழா இடமி&-...? ெசா Aழா... ைகேகயி... ெசா Aழ Hனி...
ெசா Aழா Sபனைக...”

-றிேபாC நிற அல3காாி தி[ெர: த தைலயிேல ப%,ப%ெட:
அ+& ெகா!டா... வாயிA வயிறிA மாறிமாறி அ+, நிசமாேவ
லபினா.

“கடBேள... கடBேள... இ4வளB ேப=ைச< ேக%கP6 ஆ!டவ
விதி= %டாேன... இனிேம

நா இ1த+ல< ேசதி இ ல... ெசத+ல< ேசதி

இ ல. அCேயா... அேமா... எனமா ேக&-றா. அைட&கல6 வ1தவைள
இ ேபசி%டாேள... இ4வளைத< ேக%,%, நா உயிேராட இ&கPமா...”

அFைக= சத ேக%,, ேகாலவB, ச1திராB ஓ வ1தாக. அப< ேப=சி,
வசைவ விடவி ைல.

ேகாலவB, அல3காாிையேய பாிதாபமாக பாதா... அவளிட ேபச ேபான
ச1திராைவ ஒ இ இ+ தளிவி%,, அFகிறவைள, அழேபாகிறவேபா
பாதா. நட1தைத ாி1+ ெகா!ட ச1திராவிேக பாவமாக இ1த+.
அமாைவ தி%ட ேபானா. இத- வரா!டாவி

ேபசி& ெகா!1த

பழனி=சாமி<, மறவக, அவ அFைக= சத ேக%, >%,&- ெவளிேய
தாவினாக. இர!ேட இர!, நிமிடதி

நட1+ 1த இ1த வசB அவக

கா+கைள ெமCயாகேவ எ%டவி ைல. பழனி=சாமி பதறிய+& ேக%டா.

“என அல3காாி... தி,தி6 இ அFவேற...?”

ேகாலவவா

ெபா:&க யவி ைல.

“எபா... அல3காாி அைதைய நம சிதி அசி3க அசி3கமா ேபசி%டா...
அ+B அளB&- ேமல, அவHட இவ Hட6 ேபகள= ெசா I= ெசா I...”
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“ஏழா ேகாலவB... ந ல+&-& காலமி ல... எகிற+ சாியாதா இ&-+...
நா ம=சா மகைள சினிமா&காாி6 ேபசி%டாேள6 வயி ெதாி=சைல
ேப னா . நீ அவ&காக வ&கால+ வா3-ேற... ஏழா... ச1திரா... எF1தி... பாவி
ம6சா... இ6மா ஒம&- இ1த ஊ%ல ேவைல...”

ேப=சியமா கண&- தீ1த திதி<ட6, அேதசமய, ெசா1த&காாியான
ேகாலவவிட, திய கண&ைக திற1த அதிதி<ட6, ச1திரா சகிதமாC
ேபாCவி%டா. அ1த ‘பாவி ம6ஷ’ அணாசல, நரசிம அவதாரேபா
வாசA&- உேள<, ெவளிேய<மாC இ லாம , வாசபயி

நி:, பிற-

நிைல-ைல1+ நட1தா. ேப=சியமாவி ந%, அவள+ பைகைய விட
ேமாசமான+ எப+ ெதாி1த+ேபால, அவ -,பேதா, ே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 அதத ாிD &க... நாம லா
வா@1+ Dசவ3க... நம பிளிய&- நம ெசாதவிட நம ேபதா
ப&கபலமாக இ&-. ஒன&- வயசாயி%,... அD ல வைளயாத+ ஐப+ல
வைளயP... ேகாலவைவ நீ அ ேக%&கபடா+. எ ெபா!P6 நா
Lசி மFபி ேபசல... இெனாதHட வாழ ேபாறவ&- சினிமாBல
ந&கP6... ஒ எ!ண வரபடா+... பா... ஆனா

அ+&காக

ேப=சியமா ஒைன அப ேபச&Hடா+தா... பா&கிய, த3க=சி&- ேமா
ெகா,... ஏழா ேகாலவB... ஆலமர ப&க ேபாேன... திமைலய, அ3ேகேய
ஒைன ெவ% ைத&க= ெசா Iயி&ேக...”

பா&கிய ேமா ெகா,&- எ!ண இறி ேபசா+ இ1தா. அைத அல3காாி
ேவ:விதமாக எ,+& ெகா!டா... ‘பழனி=சாமி -,பதி சமததி
ேபாி தா, ேப=சியமா ேபசியி&கிறா... அவ ேப வ+... இவ3க ேப வ+
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மாதிாிதா... இ&க%,, இ&க%,...’

ஆயிர1தா ெசானாA, அல3காாி, பழிவா3- உணைவ விட,
அவமானப%ட உணBட -A3கி& -A3கி அFதப ேபானா.

அல3காாி ேபாவைதேய பா+& ெகா!1த ேகால வவி- க!ணீ
ெகாபளிதத+. அவ சி1திய க!ணீேர ஆவியாகி, இவ க!களி
ெப?= & காறா

ேமகமாகி,

ெதாடப%,, நீராகி விFவ+ ேபாI1த+. அவப%ட

அவமானைத நிைன+ நிைன+ ம-கிறா... பாவ... அல3காாி... அவ மன
எப +&-ேதா... எப தவி&-ேதா... ேப=சியமா சிதி ெசானைத யா
கி%ட< ெசா I ஆ:த

ேதட யா+.

ேகாலவB : : பாதா. திமைல சாபிட உ%கா1தா. அபா
ெசா1த&காரகேளா, ேபசி& ெகா!&கிறா. ‘ஒ எ%, நட1+, அல3காாி
அைத&- ஆ:த

ெசானா

என... அதனா

அவ மன திதிப,ேதா...

இ Iேயா... எ மன திதிப,... ப,ேதா... படIேயா... அல3காாி அைத
க!ைண +ைட= அ+வழியா ெநDைச +ைட&கP...’

ேகாலவB ெம ல எF1+ >%,&- ெவளிேய வ1+, ேவகமாC நட1தா.
அல3காாிைய= சீ&கிர பா&க ேவ!, எபதகாக& -:&- வழியான ஒ
ஒைறயபாைத வழியாக நட1தா.

அல3காாியி அFைகைய நி:தினா தா, தன+ அFைக நி- ேபா
ேதாறிய+. தி&க: ஒதி லேபா+, நா- தி&-கேம திைசயறியா+
லவ+ேபா

ேதாற கா%,கிற+. மா6ட, நைரப%, ேபான+ ேபா

கா%,கிற+.

ேகாலவB&-, இ1த மாதிாியான சி1தைன, அவ தி த-தி&- ஏப, இேத
தா&கதி

ேவ:விதமாC உ%-1த+.

“இ லாதவ ெப!டா%... எ லா&- அ!ணிதா... அFகிறவ அல3காாி
அைத அ ல... ஷ பல இ லாத... ெசா+ப+ இ லாத அத...
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ெபாளேயாட அFைக... இவ3க அFைக நி&கா%டா

ஊ சிாி&க யா+...

உறB&- அத கிைடயா+... பாவ அேத...”

ேகாலவB, ஞானவவாC நட1தா.
-------------அதியாயஅதியாய- 4

ஆ!,&- ஒ தடைவேயா அ ல+ இ தடைவேயா கா: தவிர எ+B உ%காத
கா%, ப-தி&-= ெச:, மனித சDசார3கைள மற1+, ஒத தன+ கட1த கால
நிக@=சிகைள ஒ: விடாம
அபைடயி

மன+&-& ெகா!,வ1+, அ1த அ6பவதி

தைனதாேன ம:பாிசீலைன ெசC+ ெகாள ேவ!, எ:

ெபாியவக ெசா வாக. அ6பவ &கியம ல... அ6பவதி

இ1+

பாட3க க:& ெகாவேத &கிய எபாக.

இ1த மாதிாியான ெபாெமாழிகேளா அ ல+ அ6பவ பாிசீலைனேயா ெசCதாக
ேவ!, எபேதா அல3காாி&- ெதாியா+... ஆனாA, அ1த பதி&
கா%- இேபா+ அைததா ெசC+ ெகா!1தா... ஆகாயைத
மைற&- அடதியான ளிய1ேதாபி- கிழ&ேக உள பதி& கா%
 ைகைய ெதாைடயி

ஊறி, ேமாவாைய உள3ைகயி

அவ

ேபா%, தன+

வா@&ைக நிக@=சிகைள அைச ேபா%,& ெகா!1தா◌ா. விடைல ெப!க
ேபா

ெவ+ நிற பதி= ெசக... வா@B&- Bைர H: நிைலயி

இேபாாி கண&ைக கா%,வ+ேபா , பதி= ெச இைலகளிA,
வாC&காேலார இ1த ஆமண&-= ெசகளிA சித:!, கிட1த பதி
இைலக... சவைல& -ழ1ைதகைள ேபால -:ப கைள& கழி+& ெகா!1த
சர

ேக%, ெச4விளனி ெதைனக... அவ உடைப வ& ெகா,த

அகதி&கீைர= ெசக... அவ&- இதமான ெமைத விாி இ&ைகைய&
ெகா,த ப 

பர...

அல3காாி அைனைத< மற1+ தன&-ேள தைன ேத& ெகா!1தா.
அப ேதேத தா ேதட ேவ!ய+ அவசியமா எற ேகவி< Hடேவ
பிற1த+. உட பிற1+ ெகா A ேநாC மாதிாி, அவ அமா, ஒ பண&கார&
கிழவ6&- வா@&ைகப%டா. ப+ வய+ விதியாச. மைனவிைய அத
?ல ம%,ேம ஆ!ைமைய நி(பி&க நிைனதவ கிழ%, அபா. ஆ!ைம&
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-ைறவாA, வய+ தி=சியாA இள மைனவிைய= ச1ேதகப%டவ... ெக%ட
ேப வா3-றேத வா3-ேறா... ெக%,ேபாேய வா3-ேவா எ: திடப%ட
தாC&காாி, அவ&- அவள+ ஆைச நாயகக&-, ெபற மகளான தாேன
காவ

கா&க ேவ!ய ெகா,ைம...

இதைகய சேபாவ சபவ3கைள& காPேபா+, அமா தமீ+ பா<
ேபா+, ஏதாவ+ ஒ இடதி

ஒளி1+ J -த அ6பவ3க... அபகாரேன

ஒ நா அவைள& ைக< களBமாC பி+, ெதB&- இF+ வ1+, அவைள
உைத உைத எ: உைத+, அவ +!, Jைய ஊரா&-& கா%, அவ
மனைச +!, ேபா%ட சி:ைம... Jைய வி%டவ&-, அமாவி விைளயா%,
நிக@=சிகளி ேபா+, அபாவி ெகா,ைமயான ெசய களி ேபா+, யாேரா
த தைலைய வ& ெகா,ப+ ேபாற கபைன... எவேனா ஒத தைன
மயி

ேபா%,, உ=சிேமா1+, த%& ெகா,+, ஆதரB ெகா,ப+ ேபாற

அறியா பவதி ாியாத சி1தைனக...

ேகாப வேபாேதா... வத வேபாேதா J பிப+ ேபா , ம+பான
அ1+வ+ேபா , இவ&- அதைகய ச1தப3களி

பாAணB& கபைனேய

ஒ ‘ேபாைத’ ஆகிவி%ட+. அமா, கனைத& கிளிய வIயிA, உறB
+&- ேபா+, எவேனா ஒத - ஒ ராஜதிர அவ கனைத

பிணியி

வ& ெகா,ப+ ேபாற எ!ண. இப ?= வி,வ+ எப இய ேபா,
அப எவேனா ஒத அவ&-= ெசCகிற கபைன& காத

சிகி=ைச

இய பாகிவி%ட+. ைக பிபவ6&- இன சிகெர% எ: இ&கலா...
இவ&ேகா இனவ எ: இ ைல. ஒ ெகா,ைமயான அ6பவதினா

எ1த வாIபைன பாதிபாேளா அவேன, அவள+ ேசவக...

அவேன அவள+ ராஜதிர... இபப%ட விபாீத& கபைனயா , பலாிட
சி&கிய பிற-, எவைன< சி&க ைவ&க ேவ!, எற எ!ண ெகா!டவ.
இேபா+Hட அவ, த உட வாகி

ஏேதா ேகாளா: எ: எ!ணி,

க!டவைன எ லா ேபா%,& கதைவ= சா+வதாக நிைன&கிறா... அவ
பிர=சிைன உடைல பறிய+ அ ல... மனைத பறிய+ எ: ாியாதவ...
காI

உள !P&- ெதாைடயி

ெநறி&க%,வ+ ேபா , காய3க

பாAணB ெநறியாகப,+ற+ எபைத யா ெசா வ+?
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அல3காளி, அ3-மி3-மாC பாதா. இேபா+ அவ&- ேதைவ ஒ ஆ!...
அ+, அவ கணவனாக இ1தாA கவைல இ ைல. எF1+ நிற அல3காாி,
ேமேக உள ளிய1ேதாைப ஊவி பாதா. கிழ&ேக உள க
ேதா%டைத ஏறி%, பாதா. வட&ேக பன3கா,... ெதேக ப$ ேரா,,
அவ&- ெதாி1த - அவைள ெதா%ட காDசாைன& காேணா... எI டா&டைர&
காேணா... மிள-வத

வியாபாாிைய& காேணா... J ஏெஜ!% பா

பா!ைய& காேணா... எவ ம< எ%டவி ைல... எவ ைக< தைலைய&
ேகாதிவிட இ ைல...

அல3காாி&- பாAணB பாசா3- ஏ&க, பழிவா3- எ!ணமாக
மாறெம,த+. ஊ&ெக லா நியாய ேப  பழனி=சாமி, அவ தபி மைனவி
ேப=சியமாைவ ஏவி வி%,வி%,, ஒ: ெதாியாதவ ேபா

நதா. அவ

ெபா!டா% பா&கிய, ெகாF1த ெபா!டா% தி%,ற+ சாி எப+ேபா
ேமா ெகா,&காம

அல%சியப,தினா... திமைல பயேலா, ஒ வாைத

த%& ேக%கவி ைல. க ப%ைடயா பய களி
அேபாைத&காவ+ அனாதரவாC நிற தேம

ஒதHட,

கைண கா%டவி ைல.

ெசா&கார பய களான ெசப%ைடயாகேளா ேக%க ேபாவதி ைல... இேத
ேகவிைய ேப=சியமா, காDசா ெபா!டா%ைய ேக%1தாேலா,
த6ைடய இெனா ம=சானி மகளான தாயமாைவ& ேக%1தாேலா,
இ1ேநர ெகாைல ெகாைலயாC விF1தி&-... எைன& ேக%டா

யா ேக%க

மா%டா3க... நாேனதா ேக%கP... ஒைத&- ஒைதயாC... அ+B ஒ
ெபாைள எப& ேக%க <... பழனி=சாமி&- ேசாயாக <மா...
ேப=சியமாB&- நா எதிாியாகிற த-தி... என&- இ&-தா... ஒேர ஒத
கி%டதா ைறயிட <... ஆ:த

ெசா ல அவரா

ம%,ேம <...

மைலயாள ம1திரவாதி மகைள& கபழி+, அற காB வா3கி
இச&கியா&கினாேர, டைல மாடசாமி... அவ தைன< கபழி&க%,...
காவா&க%,... ஆனா

கப%ைடயா -,பத பழிவா3க ேவ!,...

ஒதிையயாவ+ எைன ேபா

ஆ&க ேவ!,... அவ ஆ&கி&

கா%டேவ!,...

அல3காாி சமண ேபா%, உ%கா1தா. +ைக நிமிதி ேநராக
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உ%கா1தா... க!கைள ?யப, வி A பா%டாளி பாய பாடைல,
மன+&- பானா.

“N&கி ைவ&- கா க&-... டைல&+திLB ச லடமா,

எ,+ ைவ&- கா க&-... டைல&எ&கலL ச லடமா...

ச லட - லா<மாC... டைலேய
ச3கடைத ேபா&க வா...”

ஒபாாிேபா , பா த அல3காாி சத ேபா%ேட வர ேக%டா.

“ டைலமாடா... டைலமாடா... தி&கி லாத என&- நீதா ெதCவமடா...
கப%ைடயா -,பத நா பழிவா3கி ஆகP... உ?ல நாேனா, எ
?ல நீேயா ஒதிய காB வா3கி... இச&கியா&கP... அப நீ ஆ&-னா ...
ச1ைதயில விக+&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 தியானிதப, ைககா கைள ஆ%டாம ,
அைச&காம

அபேய இ1தா... ெவ%டாிவா, -:&-த, - லாC

ஆகியவ:ட Hய டைலமாட சாமிைய& -பி%டபேய, கப%ைடயா
-,பைத தி%னா. அேபா+...

அவ ேதாைள யாேரா ெதா,வ+ ேபாI1த+... காDசாேனா, எI டா&டேரா
எ: க! விழிதா... ேகாலவB...! அவ ேதாைள ெதா%டப -னி1+
நிறா... பிற-, அ1த ேதாைளேய ப:&ேகாலாக பி+ கீேழ உ%கா1+
விமினா. அல3காாிைய& க% பி+ அFதா.
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“ஒ3கள ேப=சியமா சிதி... அப ேப ன+ல... என&- சமதமி ல... அேத...
எ லா எனால வ1த+6 நிைன&- ேபா+, மன ேக%க மா%ேட-+...
அேத... ஒ3கள எ லாமா... நாய ேப ன+ மாதிாி ேபசி%டாBேள... அேத...
எைன மனி=சி%ேட6 ஒ வாைத ெசா A3க அேத...”

அல3காாி ேகாலவைவ ஒ கண பா+வி%,, ம:கண ஆகாயைத ேநா&கி,
ைகெய,+& -பி%டா.

“எைன எ+&- அைத -பி,திய... எ3க சிதி< ச1திராB ஒ3கள
ேபசியி&க ேப= &-... நாதா அேத... ஒ3க காAல விF1+ ரளP...
ேலசா சிாி3க அைத... நீ3க சிாி&கP... சிாி=ேச ஆகP... எைன அபி
-பிடாதி3க... அேத... ஒ3கள இேபா பாதபிறBதா... அ+B அ1த=
சிாிேபா, பாத பிறBதா... மன ேலசா-+ அத...”

அல3காாி ேகாலவைவ மாேபா, ேச+ அைண+& ெகா!டா. அவ
வள&- பIகிடாைவ அைணபாேள அப! பிற- அவ மனைத த%&
ெகா,+ ேபசினா.

“ஒைன இேபா பா&-ேபா+ அைத&- எ4வளB ச1ேதாஷமா இ&-+
ெதாி<மா... நீ ஒதி இ1த சன+ல ெசான ஆ:த ... ஒ ேகா ேப
ெசான+&-= சம... நீ இபி... ஆ:த

ெசா Aற+&காகேவ இ1த அதய

எ லா தி%டP ேபால ேதாP+...”

“ேவ!டா அத... நீ3க N&- ேபா%,= சாவியேளா இ ல... கிண+ல விF1+
உயிர மாபியேளா6 பய1+ வ1ேத.”

“இ1த& கிண+ல விழP6தா வ1ேத... நீ ம%, வராவி%டா
விF1திேப...”

“அப லா ெசCதிடாதிய... அத, பாவ... +ளசி3க ம=சா சாதாரணமா
ேபகன+&- எ3க!ணா=சி ந லா தி%%டா. அவ கி%ட< எைன தபா
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நிைன&கபடா+6 ெசா I,3க... அேத... அேபா நா ேபாேற அேத...”

“ஏ இ பயப,ேற... அத&கி%ட நிகிற+&- பயமா...”

“ஆயிர1தா இ1தாA இேபாைத&- நீ3க எ3க -,ப+&- ச!ைட&காாி...
ஒ3ககி%ட ேபச வ1த+ ெதாிDசா எ3க!ணா=சி எைன ெவ%
ேபா%,,வா... அ+&காவ எ3கபா அ!ணா=சிய அ&க ேபாவா - அவ,
ெவ%,ற+&- அ!ணா=சி எ உடல இட ைவ&கிIேய6...”

“பரவாயி Iேய... ந ல ேப றிேய...”

“சாி... நா வாேற அத...”

ேகாலவB எF1தா... அவைள வழிய6வதகாக அல3காாி<, எF1தா...
அப எFேபா+ +ளசி3க வட&- ப&கமாக உள பன3கா%

இ1+

வ1+ ெகா!ப+ ெதாி1த+.

அல3காாி மனதி

ஒ பழி<ணB... ஆனாA மன ேக%கவி ைல. ேப=சியமா

தி%,ேபா+, எதிப+ மாதிாி ேபசியவ, ஒ பாவ அறியாத அபாவி...
இேபா நா கல3-றைத பா+%, கல3-றவ... ‘இ1த ப=ச மழைலய ேபாC...
ஏ Hடா+... ப,கள+ல ஒபாாி Hடா+... அேதாட... இவைள... நா ஒ6
கிட&க ஒ6 ப!ணல... +ளசி3க Hட ேச+ வ=சி... ேப=சி தலய
ெமா%ைடய&க ேபாேற... பழனி=சாமிய... ப,த ப,&ைகயா&க ேபாேற...
எவ... ச1தப கிைட=சா

ஓ ேபாறவதா6 நி(பி&க ேபாேற...

இதனால... இ1த ேகாலேதாட வா@&க பாதி&கா+... +ளசி3க என ம%டமா...
கப%ைடயா வைகயறானா க&கரசி6 பய மவவ... மா த%,றவேள...
அப த%,ற ைகயதா த,&க ேபாேற... அேதாட... இ+ டைலமாட...
உதரB...”

அல3காாி பழிைய= டைலமீ+ ேபா%,வி%,, ேகாலவைவ, தன+ ஆ%ைட
பாப+ேபா

பாதா. பிற- “ஒ விஷய... ஒ அD நிமிஷ ேபசP
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உ%கா” எறா. ேகாலவB உ%கா1தேபா+, அல3காாி, தைலைய= ெசாறிகிற
சா&கி , +ளசி3கைத அேக வப ைசைக ெசCதா... அவ6 அ1த&
ைகயா%டைத& க!டவேபா

நைடைய ஓ%டமா&கி வ1தா.

ப=ைசநிற ெவ%,&கிளி ஒ: ததி ததி& -தி+, அல3காாியி பாததி-
சி&கிய+. ேவI&காதா L ஒைற, ஒ ஓணா க+& கீேழ ேபா%ட+... காக
ஒ: த3கரளி= ெசயி

ஏறிய அணிI -Dைச& ெகாதிவி%, ேபாCவி%ட+...

ேவதைன தாளாத அ1த அணி

?&கி

ரத ெசா%ட அ3-மி3-மாC +த+.

அல3காாி ேகாலவைவ ஒ%னாேபா

உ%கா1தி1தா. ஐ1தா: சின=

சின& ககளாக ெபா:&கி எ,+, அவைற வல+ ற3ைகயி

ைவ+,

அபேய ைகைய மாறி& ககைள உள3ைக&-& ெகா!, வ1தா. அவ
ஏேதா ெபாிய விஷயைத= ெசா ல ேபாவதாக நிைனத ேகாலவB அவசர
அவசரமாC& ேக%டா.

“எத, ஏேதா ெசா லP6 ெசானிேய...”

“அத மற1+%ேட பா... ஏமா ேகால... எ பப பதாவேதாட
= %ேட...? நீதா பளி&Hட+லேய ப$%ல வ1தியா.”

“அ1த அநியாயத ஏ அத ேக%கிறிய... பதாவ+ வ-ல எ லா பாட+ல<
நாதா ப$%... பிள$XBல ேசர ேபாேன... ேகாண= சதிர+ல பளி&Hட
இ&கதால அபாB சாி6%டா... ஆனா

எ3கமா வய  ெபா!P&-

ப ேவ!டா6%டா. ேப=சியமா சிதி< ஒ+ பா%டா...”

“அவ&- அவ மக ச1திரா ப&காம ேபானதால நீ< ப&க&Hடா+6
ந ெல!ண வ1தி&-...”

“என எழேவா... அேபா எHட ப=சவ3க - இேபா காேல]ல பி.ஏ., பிஎ$^.
ப&கிறாவ... அவவள பா&- ேபா+ லா என&- ெவ%க பி,3கி
தி6+... அமாவ தி% தீ+டP ேபால வ+.”
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“அமாேவா... அபாேவா... ஒதி தேனாட வா@&ைகைய தாதா
அைம= &கிடP...”

“நா வேற அத... >%ல ேத,னாA ேத,வா3க...”

“-ைற< ேக%,%, ேபாமா... அத ெசா ேற6 தபா நிைன&காத... நீ வய
வர&- ேபாகாத ெபா!P... ஒன&- ஒ3க வயA F+ எ3க இ&-+6
ெதாியா+தா... அப ப%ட நீ விவசாயி&- வா@&கப%யானா ... அவ
எ4வளBதா பண&காரனாC இ1தாA வய

ேவைல&- ேபாயாகP... அேத

ஷ கைட க!ணி வ=சி&கவனா< நா,நக த பாதவனா<
இ1தா

ற+ ெவயிAHட +-ல படாம வாழலா.”

“எ3கபாB&- இ+ லா ெதாியாமலா இ&-...? நா வாேற அத...”

“ெசேத இமா... எ+ல -ைற வ=சாA தியில ம%, -ற -ைற
ைவ&கபடா+... ஒ3கபா ஒைன ந ல இட+ல ைவ&க ஆைசப,வாதா...
ஆனா

ந ல இட எகிறத தீமானி&கிற+லதா ேகாளா: வார+!,...

ெமாத+ல... இ1த அத விற+ ஒன&- ஷனா வாரவ ேவ% ச%ைடேய
ேபாடபடா+...”

“எனத நீ3க...”

“ேப!% ச%ைட ேபா%டவனாC இ&கP6 ெசா ல வ1ேத... சிாிப
பா... நீ சிாி&-ேபா+ தாமைரL விாிDச+ மாதிாி இ&-+. சாி றப,...
ஒன&- ேநரமாயி%,... என கால= சத? யா வார+...”

“+ளசி3க ம=சா வாரா... அவ கி%ட எ3க!ணா தபா நட1த+&- நா
ெராப ெராப வதப,றதாC ெசா A3க அேத...”

“இேதா அவேன வ1+%டா... நீ ெசா A... என +ளசி3க ேகாலத அப&
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பா&ேக...”

“இ1த ெபா!P இ3க எ+&காக வ1தா, இFத ச!ைட ேபாதா+னா...”

“நா வாேற அத...”

“ஒ நிமிஷமா... ஏ!டா +ளசி3க... ஒன&- ஏ தராதர ெதாிய மா%ேட&-...?
பாவ ேகாலவB... ஆலமர+= ச!ைட&காவ ெராப வதப,றா... ஒைன
அவ3க அ!ணா=சி அப தி%,ன+&- +யாC +&கா... நீ எனடானா
அவ மன ாியாம எாியற ெநல எ!ெணCய ஊ+ற...”

“ஆனா

அ1த ெநப வ=ச+ ேகாலவBதாேன...”

“சாி அபேய வ= &க... இேபா பதவ=ச3கேள ெந அைண&-ேபா+... நீ
எ!ெணய ஊ+னா

எ... பாவ ேகால... ஒ மன உடD ேபான+&காவ

ஆேள உடD %டா...”

“நீ இ%,&க% ேப னாA ேப ேவ... சிதி... ேகாலவேவ ெசானாதா நா
நேவ...”

“சாிபா, நீ எைன நபா!டா... ஒ மாமா மகேள ெசா Aவா... ேகாலவB
ஒனதா... நா ெசான+ நிச6 ஒ வாத ெசா I%, அேய ஓ,...
ஒன&- ேநரமா-+ பா...”

“ெராபB பி- ப!ணாத... ேகால... சிதி ெசா Aற+ நிசமா6 ெசா A.
அடேட எ இ ெவ%கப,ற... சாி எைன ேந&- ேநராC பா... நாேன ஒ
க+ல இ1+ ெதாிD &கிேற...”

ேகாலவB, க!கைள& கீேழ ேபா%, ேமேல நிமிதினா... +ளசி3க
அைரவ%டமாக ேதாறினா... உடேன +ளசி3க, “ெசா A... ெசா A...”
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எறா. அப< அவ திபவி ைல... உடேன சIேபா,, “சாி... நீ
ெசா லB ேவ!டா... நா ேக&கB ேவ!டா... நா வாேற சிதி...
இேபா உர?%ைட வார ேநர” எறா.

ேகாலவB அவ ேபாCவிட&Hடாேத எப+ ேபா , தைலைய நிமிதினா.
அவைன ேந&- ேநராC பா+வி%, கைத இ ைககளினாA ?,
மைற+& ெகா!டா. பிற- விர கைள அகலமா&கி அவறி இைடெவளி&இைடேய அவைன பாதா. இைலதைழ மாதிாியான ச%ைட... ராPவ >ரக
ேபா,வ+ மாதிாி... இர!, ைபக... ேதாப%ைடயி

இ1+ மாB வைர&-

ப=ைச நிற ப%ைட... த3க நிறதிலான பிதாக... இ:&கமான ேப!%...
சிெம!% கல பளபள&- ெப %... க!ைண& Hச ைவ&- ககார...

அல3காாி உசாகப,தினா.

“ஒ ம=சா கி%ேட ெசா ேல... ேகால, இ லா% எைன ெபாC ெசா Iயா
ெநன= ட ேபாறா...”

ேகாலவB அைதைய பாப+ேபா , அவள+ ம=சா மகைன பாதா.
பிற- -ழ1ைதக எF+&H% ஒபிப+ ேபா

ஒபிதா.

“அ......ைத... நி...ச......”

“அைத நிசதா. ஆனா

அவ3க ேப வ+...”

“நி...ச......”

“இபதா தமிேழ க+&கிறியா...?”

“ேபாடா... ேபாடா... ெபா&கி... அவள ெராபதா ேகI ெசC<ேற...”

“ஆனா

நா நிசமாேவ ெசா Aேத சிதி. திமைல என ெந3-ேபா+
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அவைன ஒேர ேபாடாC ேபா%ேப... ஆனா

தெசயலாC இவ கைத

பாேத... சாி... நாம ெசதாA... பரவாயி ல... இவ அ!ணா,
சாவபடா+6 அபேய நிேன... இ லா%டா ப1தாயிேப...”

ேகாலவB அவைன நறி<ட பாதா. ஆனாA சவடாலாக இேபா+
ைதாியப%, ேபசினா.

“ப1தா,ற+&- எ3க!ணா ைகயில என வைளயலா ேபா%&கா...?”

“பாதியா சிதி... அவ&- வார ேகாபத...”

“கப%யா -,ப ரதமா=ேச... மாவா...”

“நீ ெசா ற+ சாிதா சிதி... திமைல அாிவாேளா,, நா க ேலாட<
நி-ேபா+ இவ அ!ணா தைலையதா மற=சா... எைன பதி&
கவலபடல...”

ேகாலவB ெம: விF3கி ேபசினா...

“அ!ணா தலய மற=சி... அாிவாைள< மற= %டா... அ+ல ஒ3க ம=சா
மவ6&- லாப1தான அத...”

“சாியா= ெசாேன...”

“ஆனா

ஒ6டா... +ளசி3க, நம ேகாலவB ஆயிர+ல... ஒதிடா.

அவளவ வாயில ெக%ட வாைதகைள ம1+கி%, திாி<ேபா+ இவ வாயில
தபி தவறி&Hட ஒ வாத வரா+டா...”

“பழகி பாதாதா ெதாி<...”
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“ேபாடா ேபா&கிாி... ேகாலவB ேகாலவBதா... ெகாDச ேநர+&- னால
இவ >%லேய இவ க!P னாேலேய இவேளாட சிதபா ெபா!டா%
ேப=சியமா எைன அவ கி%ேட ேபாேன... இவகி%ேட ேபாேன6 க!டப
தி%%டா...”

“ஒன&- ?ள இ&-தா சிதி... ஒ வாத என&- ெசா I அ6ப
ேவ!ய+தான? அவ ெகா!ைடய தைலயி

இ1+ எ,தி&க மா%ேட...”

“நீ< லா இப ரடனாC இ1+ எபதா -ப ெகா%ட ேபாறிேயா...
ம6ஷ6&- ெபா:ைம ேவP!டா... எபBேம... ெசா Aறத ஒத
பத%டபடாம
உடேன பதி

Fசா ேக%,%, அறமாதா பதி

ெசா லP. பாதி ேக%ட

ெசா Aற+ அைர கிண: தா!,ற+ மாதிாி... ேப=சியமா ேப ன

ஏ= ல நா ஆ+ல விழலாமா... -ள+ல விழலாமா6 அF+கி%ேட வ1+
இ3ேக உ%கா1ேத... எ ராசாதி என&- ஆ:த

ெசா ற+&காவ இ3ேக ஒ

வ1தா... எவடா இ வவா... பாைல பா&கதா... பா

காC=ச பாைனய

பா&கதா... எ ராசாதி... ஒன&காவ... நா6, இவ6 எ4வளB அவமானத
ேவPனாA தா3கிேபா...”

அல3காாி ேகாலவைவ& க%பி+ நாைக1+ தடைவ தமி%டா. பிற“ஏ!டா நா அவைள ெகாD றத நீ பா&ேக... அவைள நா தமி%டா
ஒன&ெகனடா” எறா -:பாக...

“நா வாேற அத... வாேற.”

“ம=சா6 ெசா A... இ லா%டா +ளசி3க6 ெசா A...”

“+ளசி3க ம=சா6 ெசா Aவா...”

ேகாலவB எ+ ேபசாம

நிற இட+லேய நிறா. அல3காாி ேகாலதி

தைலைய வவி%டபேய ெசானா.
“அைத< ஒ Hடேவ வாேற... ஒ நிமிஷ நி A... இேதா வ1+%ேட...”
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அல3காாி எ3ேகேயா ஒ+3க ேபாவ+ேபா

ேபானா. ேகாலவB +ளசி3க

தனி+ நிறாக.
-------------அதியாயஅதியாய- 5

அல3காாியி >, நிசமாகேவ சின >,தா. அேதசமய ெச%டான >,.
கிழ&- ப&க ஊரா%சி ஒறிய கா!ரா&ட ஒவாி இர!, மா& க%ட=
வேர இவ >%,&- அர! மாதிாி. ெத- ப&கதி
மீதியி

பாதியளB சைமய க%,,

மா%, ெதாFவ. ேம- ப&க இவேள ஒ காபB!% வைர

ஆ<ரதி-& க%வி%டா. எI வைள மாதிாி ெவளிேய ெதாி1தாA, உேள
ேபாக ேபாக உ:தியாக இ&- விசாலமான >,. அ1த >%,&- எI
வைளB&- வவ+ மாதிாிதா ஒ,சலான வாச
>,கைள ேபா

வழியாC வரேவ!,. இதர

இ லாம , அ1த ெத& கதB சாதப%ேட இ&-.

அல3காாி -ளிபா%ய தைலைய& ேகாதிவி%டபேய, +ளசி3கைத
பா+& க!சிமி%யபேய ேக%டா.

“ேகாலவவ எனடா ப!Pேன... அ தைலெதறி&க ஒ,றா...”

“சனிய6&- ரப6 ெநன... ேபச வாெய,&க+&- னாலேய ஒ%டா...
நா பாபாயில<, ெம%ரா$ல< பா&காத ெபா!Pவளா... ெதா%டா...
ெதா%டவ ைக க:பா இ1தாA சிவ&-... அ சிவ ெபா!P3கள
ஆயிர& கண&-ல பாதா= ...”

“ஒ தாயி கி%ட ேப ற ேப=சாடா இ+... நா ஒ அபா Hட பிற1த
சிதபாேவாட ெபா!டா%டா. ெபத தாC&-= சமமானவடா...”

+ளசி3க அ1த ‘தாசாவி ’ நாகாIயி
பிதபேய, உேள பைன நா&க%I

உ%கா1+, பைன மர+ Nைண
-ற%ைட வி%,& ெகா!1த

சிதபா சீைம=சாமிையேய பாதா. ேநாDசா உட... -=சி& கா ... -=சி&
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ைக... அல3காாி= சிதியி ஒ காலளB&- அவ உட. அவைரேய பாத
+ளசி3க சிதிைய& Hைமயாக பாதா. அவ மீ+ ேகாப வ1த+...
Hடேவ பாிதாப வ1த+... Hைம பாைவைய வில&கி, ேலசாC சிாிதா...
அவ அ1த= சிாிைப ாி1+ ெகா!டவ ேபா , அவ க!கைள தவி+
கைத ேவ: றமாக திபி& ெகா!டா. தாC&காாி, எ1த மக6&-
எவைள< பி+& ெகா,&க மா%டா... க!பாேள தவிர, காத

பாைத

வ-&கமா%டா... அத- அல3காாி சிதி மாதிாி பல அ6பவ3க,
அல3ேகால3க ேதைவ...

அல3காாி F  நைன1த ைதாியசாIயானாA, அ1த= சமயதி

+ளசி3கைத

ஏறி%, பா&கேவ அவ&-& H=சமாக இ1த+. கைத அவ ப&கமாC
திபாமேல விள&கமளிதா.

“நம ேதா%ட+ ப&கமா ச%ட ேப ற ரDசித வ1+கி%, இ&கா. அத
பா+%,தா ேகாலவB ஓயிபா. அவள வி%, பி=சா
சாியாகிவி,...”

“அவைள வி%, பி&கா!டா... விடாமA பி&கா!டா... சாி நா
வர%,மா...”

“வ1த+ வராத+மா றப,ேற... ேகாலவைவ பதி சிதி&கி%ட ேக%க
வ1திேயா6 நிைன=ேச...”

“நீ ேவற... இ1த= சிதி கத ஒ நாைள&- பா&கா%டா

என&- எனேமா

மாதிாி இ&-. இைன&- சிெம!,&- தனி&கைட ேபா,ேற... ஒ தாிசன
இ லாம ேபா%டா ந லா இ&-மா...”

“நீயாவ+ இ1த சிதி&கி%ட ெபத பிைள மாதிாி நட&கியபா... அ+B ெபத
மவேள ேபான பிறB...”
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“நா எபB ஒகி%ட ந லாதா இேப சிதி. பபாயில<
ெசைனயில< பல எ&$ரா ெப!கைள பாதவ நா. நா ஒ!6
‘அைத’ ெபாிசா எ,+&கிற+ இ ல... இ எபேயா இ1த பல ெப!P3க...
இேபா த3கள மாதி&கி%, ேப கFமா இ&காவ. அதனால நா நமள
மாதி&கிடP...”

அல3காாி வாயைட+ நிறேபா+, கதB த%டப%ட+. +ளசி3க கதைவ
திறபதகாக நட&கேபானா. அவ அவ ைகைய பி+ த,த பேய
உேள க ேநா&கி கதினா...

“ஒமதா ேயா4... N3-?Dசி... ப!டார... எ பிள நி&கா... இ லனா
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
டளாி

இ1த த!ணிைர எ,+& ெகா!, உேள ேபானா... சீைம=சாமி

கதி

விF1த நீ ?&-&- ேபாக, அலறிய+ எF1தா. அல3காாி, அவ

+ைக பி+, ெவளி&கதவி திைச ேநா&கி தளினா... அவ, அவி@1த
ேவ%ைய& க%& ெகா!1தா , அவ ஆைணைய நிைற ேவற ேநரமா-
எ: நிைனதவ ேபா

ேவ%ைய& ைகயா

N&கி பி+& ெகா!ேட

ஓனா... கதைவ திற&-ேபா+ ம%, ேவ%= &கைத இட+ ைகயி
பி+& ெகா!டா.

உேள வ1த எI டா&ட, மக +ளசி3கைத எதிபா&க வி ைல. தைல&-,
கF+&- விதியாச காணயாத ேதாற... ேவ%& கைரைய, இர!,
கா க&- மதியி

ெந3ேகாடாC ைவ+& ெகாவதி

சமத. தைன

தாேன வாாி& ெகா தைல...

ெவளி&கதவி

இ1+ 8ற Nர நட1+ தாசாB&- வ1த எI டா&ட, சா&-

ேபா&காC ேபசினா.

“ஒன எ3ெக லா ேத,ற+டா... உர&கைடய ேவல&கார பயAவ கி%ட
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வி%,%, வ1தா... கைடதா உப,மா... நீதா உப,வியா.”

“ஒம ேசாI& கFதய பா+%, மா கிட<... கைடைய எ
பா&கP6 என&- ெதாி<... ெபாிசா கைட ெகா,+%டவ மாதிாி
ேப றா... தி ெக%ட ம6ஷ3க... மக +சா ஒ கைட திற&காேன6 ஒ
ெநன கிைடயா+. கைட ப&க ேபாேவா6 ஒ எ!ண வல...
அபாவா அபா... ெபாிய அபா...”

+ளசி3க ேவகமாக ெவளிேயறினா... எதிேர வ1த ேகாழிைய& காலா
எதியபேய ேபானா... அல3காாி&- மன ேகாணிய+. க ேகாணிய+...
அ1த= சமய பா+, வ1த கணவனிட ேகாபைத& கா%னா.

“தி ெக%ட ம6ஷா... கதவ ஏ தாழி மாதிாி திற1+ வ= %, வாறீ... ந லா
L%,...”

சீைம=சாமி இ6 ேவ%ைய& க%டாமேல கதைவ தாழி%,வி%,, மைனவி
இ1த ப&க ஓவ1+, ஈரப%ட கைத, இர!, ேதாகளிA ைவ+
ேதCதபேய எI டா&ட க+&- எதிராக நி: ேவQைய& க%ட
ேபானா... டா&ட கதினா...

“ஒன&- ?ைள இ&காடா... %டபயேல... ஒ+&-றமா ேபாயி ேவ%ய
க%ேடல... திெக%ட பயல...”

“இ+ தி சாியா இ1தா நா ஏ சீரழி<ேற.”

“என அல3காாி... ஒ ேப= ஒ மாதிாி இ&-+...”

“எ ேப= எபBேம ஒ மாதிாிதா. யா கதவ த%,ற+... ேயா4 த%,& ெக%ட
ம6ஷா... கதவ திற1+%, L%,... அேய ேதா%ட+&- ேபாயி ஆ%,& A ெவ%%, வா...”

65

“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 உேள எ% பாதா காDசா... எI
டா&டைர பா+ தி,&கிட வி ைலயானாA, ச3கடப%டா. எ லா&-ேம
‘ரகசியமாC’ ெதாி1த விஷய3கைள பகிர3கமா= ெசா ல <மா என... காDசா
தாசாB&- வ1+, ெபDசி

எI டா&ட ப&கதி

ஒவைர ஒவ ெவளிேய:வதி

உ%கா1தா. இவ

ஈ,ப%டாக.

“சிெம!% கைட ேபாடேபாேற... அபாவ& காPேம6 ஒ மவ +ளசி3க
ஊ LராB ஒைன ேத&கி%, இ&கா. நீ இ3க வ1+ ஜ6
இ&ேக...”

“இன&கி வயAல ந,ைவ6 ெசாேன... ேவைலயா%கள ேம
ேபாகா!டாமா... நீ ேபாகா%டா

பா&க+&காவ

தி%, பய பிளிய சாியா நடா+... நா+

த!ணிலேய 3கி ேபா-...”

“இ1த வய &- ேமல நமால ேவல பா&க யா+... பயAவ எ+&- இ&கா.
கவனி= &- வா3க...”

“ஒைன கவனி= %,தா இ&கா3க...”

“தைன ெம=சி&கி%டா தவி%,& ெகாF&க%ைட... ஈயைத பா+ இழி= தா
பிதள...”

அவக ேப வைத ரசி+& ேக%,& ெகா!1த அல3காாி, அவகளி
அேபாைத&- எவைர ேத1ெத,ப+ எபதி

பிர=சிைன இ ைல... +ளசி3க

ெசா ல ேவ!யத= S%சகமாக= ெசா Iவி%டா... எவைர பைகதாA
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அவைன பைக&கபடா+... இ1த ம6ஷைன அவ க!Pனா

கைடசில

கா%னா தா சிதி தி1தி%டா6 நிைன& கா%டாA, தி1தி வாரா6
நிைனபா...

அல3காாி சாமதியமாக ேபசினா...

“ம=சா நம ைபய சிெம!% கைட ேபா,றா லா... நீ ெபதப... கLர
ஏ+ேபா+ நி&கா!டாமா...”

“நீ< ெசா1த= சிதிதாேன... நீ< வா...”

“நா வரதயா... ஆனா
அ3க வ1தா

ஒம ெபா!டா%... சாியான தாடைகயா=ேச... நா

ஆடமா%டா? ஒம&- அவள த%& ேக%க + கிைடயா+...”

எI டா&ட ாி1+ ெகா!டா. றப%டா. இ6 அ3ேக இ1தா
ெப!டா%ைய பறி எனெவ லாேமா ேப வா. ‘கைடசில இ1த& காDசா
பயலவிட நா கழிவாC ேபாயி%ேடேன...’

ெத&கதைவ ேநா&கி நட1த எI டா&ட, கால= சத ேக%, திபினா,
காDசாைன ச1ேதாஷமாக& ேக%டா.

“நீ< எ மக உர& கைட&- வார+ல ச1ேதாஷ...”

“நா அ+&- வல... ஒைன அ6பி%, கதைவ L%,ற+&- வ1ேத...”

எI டா&டைர அ6பிவி%, கதைவ< தாழி%, வி%,, மீ!, அல3காளியிட
வ1த காDசா ப ைல இளிதா... அல3காாி, அவைர, ஏற இற3க பாதா...
“ஏC காDசா! அ1த ஆலமரத விஷய+ல எைன எனமா ேப ேன...
மற1+%ேடனா ெநன=ேச... தாC பிைளயா இ&க ஒ3களா நானா ெக,&ேக?
இ... இ...”
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வா@&ைகயி

ேமA ேன:வத- ஏகனேவ ேனறிய அ6பவதி

ஒ4ெவாவ&- தன&- எ: ஒ வழியைம+& ெகாவாகேள, அ+ேபா ,
அல3காாிேயா தன&ெக: இேவ: தனிபாைவகைள வ-தி1தா...
தைலைய ேலசாC= சாC+ உத,கைள தமிட ேபாவ+ேபா

-வி+, தைல

ைய ேதா வழியாக மாபிேல ேபா%,& ெகா!, க!கைள அகலமா&கி,
இேபா+தா +சாC பாப+ ேபாலB பாபா... அப பாதா

அ+

ப,&ைகயைற பாைவ எ: ெபா... இ ைலயானா , கFைத னா
நீ% க!கைள இ,&கி, இ, ேம

ைகேபா%, பாபா. இ+ இள&கார

பாைவ...

அல3காாி இேபா+ இர!டாவ+ ரக பாைவயி

நிறப, காDசா6&-

ஆைணயி%டா.

“ெமாத ல... ெத&கதவ ந லா திற1+ வ= %, வா...”

“ஏ பிள... + ேப= ...”

“நா I ேபால நபற ம6ஷ... எIேபால ஆ-ேபா+... நா6 மாறிதா
ஆகP... சாி... சாி... கதவ திறB... ஒம எ ஷேனாட ெபாியபா
மவ6தா இேபா ேப ேற... ‘அ+’6 நிைன=  ேபசல. நீ கதைவ
திற&கியரா நா திற&க%,மா... ைகைய வி,...”

“ஒன&காவ ஆைசேயாட திெந ேவI அ வா வா3கி%, வ1தி&ேக. ெம%ரா$
ேபாயி&கிற இச&கி பயகி%ட காDசிர ப%, டவ வா3கி%, வர=
ெசா Iயி&ேக...”

“எைன என தாசி6 நிைன=சிரா... அப ெநன=சா இபேவ இடைத& காI
ப!P... எ3க அ&கா அதா ஒம ெப!டா% எேபா ஒ காலதி
‘காDசா6&- எைன& க% வ=சி%டா3க6 ப% ெதா% பதினா:&-
ேக%- பயா த&க=சா6 ேகவிப%டேனா, அ1த பாிதாப+லதா ஒம
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ேமல ஆச வ=ச+... கா பணத நிைன=சி ல...”

“நா அப= ெசானனா... அ1த= ெச:&கி என&- ெகா,த S%,&- நீதா
ம1+6 என&- ெதாியாதா...”

“எ3க&கா ெசான+ சாிதா6 நிைன&ேக... நீதா ஒம திய&
கா%%யேர... ேபசாம ேபாB... எ3க தாயா பிைளயா பழ-தியேரா... அ3க
ேபாB... ஒம ஒ%, ேவ!டா... உறB ேவ!டா... சாி... சாி... கதவ
திற&கP... ைகய வி,... வ!ணா ெசCத+ த!ணிேயாடயா... இ1த
அல3காாி அ அபதா...”

“சாி... இேபா உேள வா... அற விவரமாC ேபசலா...”

“ெமாத ல எ லாைத< விவரமா ேபசியாகP...”

“விவரமாதா ெசா I ெதாைலேய...”

“ப=ச பிள ாியா+... அ1த ஆலமரதயில என ெசானி...? அத< அ1த
திமைல பய

னால... ெசப%ைடயா -,ப, கப%ைடயா

-,ப தாயா பிளியா பழ-ற -,ப3க... ெர!, -,பைத< உ!,
இ ல6 ஆ&கிடாத6... இ1த வாCதாேன ெசா I= ... இேபா ஏ... அ+
இ இளி&-+...”

“பயிதியார பய மகளா இ&கிேய... நா எ+&-= ெசாேன6 ேயாசி+
பாதியா... ஒன&-, என&- இ$&-, ெதா$&- இ&-6 ஊாில ஒ
ச1ேதக... அ லா கிைடயா+ எகிறத ெசா லாம= ெசா Aற+ மாதிாிதா
நா அ= ேப ேன... ேவற அததில இ ல...”

“ஒம&ெகன... ெகாD ற+&- ஒ இட... -ைல&கிற+&- ஒ இட... கைடசியில
என&-தா யாமி ல...”
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“ஒேமல ஒ Nசிபட ெபா:ேபனா...”

“நிச1தா... Nசிபட சமதி&க மா%ய... ஏனா... அ1த= சா&-ல Nசிய
த%,ற+ மாதிாி என த%டலா பா... கைடசில ஒமால நாதா
அவமானப%ேட...”

“விஷய ெசா A... க!P... எ ராசாதி இ ல...”

“ேப= &- ஒ!P -ைற=ச

இ ல... ஒம&ெகன, அ1த ஆலமரதல அ

ேபசிபி%[. எைன நீேர அபி ேபசி%டாதாேல யா ேவPனாA
எப ேவPனாA ஏசலா6 ஆயி ேபா= ... நா பழனி=சாமி
அ!ணா=சி... சீ... எவ அ!ணா=சி... பழனி=சாமி >%, வழியா சிவேன6
ேபாC&கி%, இ&ேக... ேப=சியமா ஷ, >%,&-ள Hபி%, வ=
ஏேதா ேக%க ேபானா... அ+&-ள அவ ெப!டா% ேப=சி எைன
அவHட ேபானவ, இவHட ேபானவ, அவேள... இவேள6 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 எைன ஒேர ெநா:&காC

ெநா:&கியிபா3க... நீ அ3க வ1+ நாதா ெர!, -,பைத< +!,
ேபா,றதா= ெசா Iயிபிய... ஒமால நா ப%ட அவமான ேபா+Cயா...”

“எ ரத எ& ெகாதி&-+ ெதாி<மா... பழனி=சாமி ம=சா த%&
ேக%கIயா...”

“சாியான ஆ. கிளி ம6ஷ... ேப=சியமாைவ< கிளி வி%,, எைன<
தாலா%,ற மாதிாி ேப றா... கைடசில ஒம பா+ அைற&-ளதா
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ஆைசேயாட ெவ%கப%ேடனா... இேபா அபல+ல< ெவ%கபட
ேவ!யதா ேபா= ... என ேப=ைச ேபசி%டா...”

“இ&க%,... இ&க%,... அவள ஒ காAல விழ ைவ&ேக...”

“அ1த& -,பேம எ காAல விழதா ேபாB+... ஆனா

ஒமால இ ல... நம

-லெதCவ டலமாட சாமியால...”

“என பிள உள:ற...”

“அ+ கிட&க%,... நம டைல&- எேபா ெகாைட ெகா,&ேகா...”

“ெதாியாத+ மாதிாி ேக%கிறீேய... ஆ& கைடசி ெவளியில...”

“அத ெமாத

ெவளியில ெகா,தா என...”

“அ+ யாேத... கப%ைடயா -லெதCவ காளியம6&- த

ெவளியில

வழ&கமாக ெகா,&கா3க...”

“அவ3க வழ&க கிட&க%,... அ1த வழ&கத ஒட=சி... நம மாட6&- ஏ த
ெவளியில ெகா,&கபடா+... ஏ+ ச%டமா... தமமா...”

“ெகா,&க&Hடா+6 இ ல... பரபர பரபைரயாC வகிற வழ&க...”

“அேபா... -,மி வ=சா3க... இேபா இ&கா... அேபா நா%டா!ைம6 தனி
அ1த$+ தனிப3- இ1++... இேபா இ&கா... பரபைர பரபைரயாC ஒ
அைம பழ&கத மாத படா+6 ச%டமா...”

“தாயா பிைளயா பழகி%ேடா...”
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“நாமதா தாயா பழ-ேறா... அவ3க ஒ!P பிைளயா பழகல... அப
நிைன=சா எைன இ ேபசியிபாளா...”

“ஒ ேகாப நியாய ாிய+... அேதாட காளியமா தாC. டைல அவேளாட
பிைள... அமாB&- விேசஷ த ல... நட&க+தாேன ைற...”

“பிைள தைலெய,தா

தாC ஒ+3கி&கP... இ+வைர&-

ைபயதியார3களாC இ1த ெசப%ைடயா H%ட ஒ+3கP...”

“சாி அவ3ககி%ேட ேபசி பாேபா... இேபா உேள வா...”

அல3காாி, இேபா+ தலாவ+ பாைவைய >சினா. தைல ைய பினா
ேதாவழியாC ேபா%,, க!கைள அகலப,தி, வாைய& -வி+, காDசா
ேதாளிேல ெச லமாக ைகேபா%,, அவ காைத பி+ திகியபேய
உபேதசிதா,

“இ1த ஊல அவ3க -,ப1ேத உசதி6 அ1த க ப%ைடயா பயAவ&ஒ ெநன... வரேபாற பDசாய+ ேதத ல Hட பழனி=சாமி தா
தைலவ6 இபேவ ேப றா3க... நா நம +ளசி3கைத< ேயாசி= 
பா3க6 ெசா ற+&-&Hட வ&கி லாம இ&ேகா... ஊல -ள+ மீ
ப3காக%,, வழ&- வ விவகாரமாக%,, கப%ைடயா -,பதா
னால நி&-+... அ+B ெநDச நிமிதி நிக ல6 ெநனல...
இ+&- லா காரண அவ3க -லெதCவ+&- த ல அம ெகாைட
ெகா,&கிறதாலதா நாேம நம ெதCவைத பினால நிைன&கதாலதா இ&
கிட&ேகா... இ1த வழ&கைத மா+னாதா அவ3க திமி: அட3-...
‘காDசா பயல நீ வ= &கி%, இ&க+ என&- ெதாியாதா’6 ேப=சி என
பா+ ஒ ேப=  ேபசி%டா... நீ பயலா... அ+B காDசா பயலா...
பிரமணிய6 ெநச ேபர= ெசா Aற+? பயலா... காDசா பயலா...”

“நீ ெசா ற+ல< ஒ நியாய இ&-+... அ1த பயAவ நமள

72

ெதமா6தா ெநன&கா3க... இ லா%டா இ1த& -,ப+&ேக ெபாிய
ம6ஷனான எைன அப ேபசியி&கமா%டா... சாி... இேபா என
ெசCய66 ெசா Aேத...”

“விய விய ராமாயண ேக%,%, சீைத&- ராம சிதபா6 எ ஷ
ேகைணய ேகவி ேக%ட+ மாதிாி இ&-... இ1த ஆ மாத த

ெவளில நம

மாட6&- ெகாைட ெகா,&கP... என ெசா Aதீ...”

“பரபர பழ&கைத மாதபடா+6 கப%ைடயா பயAவ தகரா:&வ1தா ...”

“இேதா எ ைகயில ப+ வைளய
ேபானா

8: வைளய

கிட&-+... நம -,ப+ ெபாபிளய கி%ட

ேச... ெசப%ைடயா ஒ4ெவாத6 இைத

ேபா%,&க3க... ேவ%ைய N&கி 1தாைனயா ேபா%,&க3க...”

“சாிபா... அவ3க அம6&- த
மாட6&- த

“சவடா

ெவளில ெகாைட ெகா,தாA நம

ெவளிய ெகாைட... நீ உேள வா...”

ேப=சில இ&கபடா+... இ+ நீ ம%, ெசC<ற காாியமி ல... ஆ

பிற&க இ6 பதிைன1+ நாதா இ&-+... இபேவ ேபாC நம -,ப+
ஆ%கள = %, வா... அப =சி%ய... எI டா&டர, கி%டேவ
ேச&கமா%ேட... இ லா%டா ேவற மாதிாி... சாி றப,... இ1த& கிண+
த!ணி இ3கதா இ&-...”

அல3காாி காDசானி ைகைய பி+ இF+, கதவேக ெகா!, வ1+,
கதைவ திற1தா. ெதB&- வ1த காDசா ஏமாறைத ஆேவசமாக மாறி&
ெகா!, நைட ேபா%டா.
-------------
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அதியாயஅதியாய- 6

‘-ளத’ வய , வசதி<ள -,பதி ?த -ழ1ைத மாதிாி; -ளதி ெபாிய
வாC&காI

உ!ேடா, நீைர& கிைள வாC&கா

?ல உவா3கி ெசழி+&

ெகாழித நில. அ1த -ளதி &கிய கா வாயி த!ணி தI
பாC1தாக ேவ!ய இடதி

இ1த வயI

உள இட. த3க விைதகைள விைதத+ேபா

ெநபயிக கதி S கேளா, ெபாமயமாC மினி, தளா தளா ஆன.
அ1த கபிணி ெப!க&- ெதைன மர3க காவ

காதன. ஆமண&-=

ெசக சாமர >சின.

வய

ஓரமாC உள கிணறி

ப ெச%

இ1+ த!ணி பாள பாளமாC

பாC1த+, ஒளி ெவள ேபாற F>= -% அவி ஒ: ெகா%& ெகா%&
கமைல& கிட3ைக& கடலா&கி& ெகா!1த+. ேசைல, பாவாைடகைள +ைவ+
+= சர

ேம%

உலதிவி%,, கெம3- மDச, உடெல3-

ேசாமாC நிற ேகாலவB, பினைல அவி@+ பிறமாC& ைகைய&
ெகா!, ேபாC தைலைய த%வி%,, தகர&-ழாC வழியாக பாC1த
த!ணி&- தைலைய& ெகா,தா. அபேய ம லா1+ கிண+= வாி
சாC1தப கா கைள நீ%, ைககைள பரபி ேமேல இ1+ ெகா%ய நீைர=
சிP3கி= சிP3கி அைத& கப+ ேபா

க+, வாC&- வ1த நீைர= ெச லD

ெச லமாC& ெகாபளி+, கடலைல ேபா , ேவக ேவகமாC பாC1த நீ, த
ேமனியி

ப%,, LLவாC= சித:வைத ரசிதபேய -ளி+&

ெகா!1தேபா+...

ேகாலவB, ஆ அரவ ேக%,, தி,&கி%, திபினா. அ1த அ=சைத&
கா%,வ+ேபா

ஊசியாC ஒறான உத,க, சிவ= சிபியாC மல1தன.

அல3காாி, ேதாளி

டைவகைள +- ப&க, மா ப&க

ெதா3கேபா%, வல+ ைகயி

கல கலராக ஜா&ெக%,&கைள<, ெவைள

பாவாைடகைள<, ஈரD ெசா%ட= ெசா%ட இ,ேபா, ேச+ அைணதப,
ேகாலவவி ேம

ஒ ஈர பாைவைய >சியப ேக%டா.
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“ஒன மாதிாி ெபாிய இட+ ெபா!Pவ இ ப%ட பகAல பளி&கா
-ளி=சா ந லதாமா...”

“ேபா3கத... ெபா லாத ெபாிய இட... ெபாிய இட6 நமள நாேம சின
இட+ல L%&க+ த...”

“அேபா அைதய மாதிாி -ள+ல வ1+ -ளி&க+...”

“-றால+ ெபாிய அவில -ளி=சா= ... ஐ1தவில ஆயா= . நம -ள+ல
நீ=ச

அ=சா= . ஆனா

எ3க ப ெச%, த!ணில தைலைய& ெகா,&கிற க

ேவற எ+ல< வல அேத... நீ3க ஒ தடவ இ+ல -ளி=  பாதா
ெதாி<...”

“எ லா வயAல< -ள+ த!ணி பா<+... அதனால ப ெச%,&- ேவலயி ல.
ஒ3க கிண+ல அ+B -ளத& கிண+ல இ பெச%ட ேபா%, த!ணிய
ெகா%ட வ=சா

பா&கவ3க என ெநனபா3க...”

“அ+ அவ3க க!ேணாட ேகாளா:...”

“ஒ3க அ!ணா=சி திமைல பாதானா ...”

“எ3க!ணா=சி ேகாப வ=சி&கிற மன ல -ணைத< வ=சி&கவ...
அவதா அபாB&- ெதாியாம ப ெச% சாவிைய& ெகா,தா...”

“ஒபா, ல&கிதா...”

ேகாலவB -ளி+ +வி%,, கீேழ ெதா3கிய 1தாைன= ேசைலைய& கச&கி
பிழி1+வி%,, அைத ைவேத தைலைய ேதC+வி%, ப ெச%, அைற&-
ேபானா. கா மணி ேநர கழி+, மாபழ ைச ேபா%ட டைவேயா,, மDச
கல ஜா&ெக%ேடா, ெவளி வ1தா.
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“ஒ3கள ெராப ேநர கா&க வ= %ேடனா அத...”

“அப லா இ ல... இ1த அழ-& ேகாலத க!Pல பா&க+&- எ4வளB
ேநரனாA கால நி:தி ைவ&கலா.”

“ந லாதா ேப றிய...”

“ஆமா... ஒ ேசைலயில ஈர ெதாியல...”

“எ ெதாி<... வ!ணா ெவத டைவ... என&- ஈர டைவேயாட ஊ
வழியா நட&க+&- ஒ மாதிாி இ&-... +ணி அபேய உட F  ஒ%
சீ... அதனாலதா -ளி&க வேபாெத லா Hடேவ ஒ ேசலய& ெகா!,
வ1+,ற+...”

ேகாலவB, -ளி&-ேபா+ உ,த ேசைலைய, ெர!, த தபிவி%, அைத
சா

ேம% , ‘காய’ ேபா%,வி%,, அேத ேம%

காC1+ ெகா!1த

+ணிமணிகைள ஒ4ெவாறாC எ,+, அ,&கி& ெகா!1தேபா+, அல3காாி
அைத அ3ேகேய, LடகமாC& ேக%டா.

“ேமல ெதBல கா+& கப -,பத= ேச1த அ&கினி ராசாவபதி நீ
என ெநன&ேக...”

“ராைமயா மாமா மகதாேன... ந லவனா=ேச... தா6!,... த வயA!,6
இ&கிறவ... வ + கிைடயாதவ6 அபா ெசா Aவா... எ1த& ெக%ட
பழ&க கிைடயாதா...”

“ஓ3கபா ெசானா

அ+ல ஒ அத இ&-... பரவாயி ல... ஒன&-&

பி=சவேன ஷனா அைம<ற+ல என&- ச1ேதாஷ...”
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“என அத ெசா Aதிய...”

“ஒைன அ&கினி ராசாB&- க% ைவ&கறதா... ஒ ேப= ... அப,+...
அவ3கேள ஒைன தர= ெசா I ேக%டா3களா...”

“அCயCேயா... எ3கபா சமதி&க மா%டா... அவ சமதி=சாA, நா சமதி&க
மா%ேட...”

“என ேகால... அல3ேகாலமாC ேப ற... நீதா அவைன ந லவ6
ெசாேன... ெக%ட பழ&க இ லாதவ6 ெசாேன...”

“ந லவ3களா இ&கிறவ3கைள எ லா ஒதி விபP6 இ ல. ெக%ட
பழ&க இ லாம

இ&க+ல ச1ேதாஷ1தா... ஆனா

அ+ேவ ந ல பழ&கமா

ஆயிடா+...”

“அேபா ந ல பழ&கனா எ+தா...”

“நாAேப கி%ட கலகலபா ேபசP... அ+ேவா ெவ+ ேப=சாவபடா+...
சிாி&க= சிாி&க ேபசP... அேதசமய சிாிபாC சிாி&-பயாC உளறபடா+...
கி!டலா ேபசP... அ+ேவ இள&காரமா ஆயிடபடா+... நாA நா,
தியி&கP... அேதசமய நம 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 உடல
ஒ!Pேம இ லாத+ மாதிாி இ1த அ&னி ராசா ேபால ேவ%ய தாபா= காC
பி=ச %,& காAகள கா%டபடா+... ந லவனா இ&கP... ஆனா
அபாவியாC இ&கபடா+.”

“எமா, எனமா ேப ேற... நா ஒன ஊைம6 ெநன=ேச... ஒ ெநDசில
இதைன ச3கதிய இ&-+6 யா&- ெதாியா+... நீ ெசா ற
த-திெய லா எ3க ம=சா மக +ளசி3க+%டதா இ&-+...”
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“நா யாைர< -றிபா= ெசா லல. ஒதைர பா&- ேபா+ அப
பாதவ3க மன ல பயைத< தரபடா+... பாவமா இ&ேக6 பா&கவ3க
நிைன&கற+ மாதிாி< இ&கபடா+... அ&னி ராசாவ பா&-ேபா+
பாவமாதா ெதாி<...”

“எ3க +ளசி3கைத பா&க பய வேமா...”

“சீ... அ லா இ ல... எத... இ1த க யாண ேப=ச பறி ெகாDச விவரமா=
ெசா A3க... என&- பயமா இ&-... ந லவ எகிற ஒேர காரண+&காவ
அபா அவைன எ தைலயில க%டபடா+...”

“ஒ நிலம என&- ாிய+மா... ெபா!டா%கி%ட ஒத ெராப ெராப
ந லவனா இ&கபடா+... ேபா&கிாியா இ&கP... ேபா&கிாி6 அைத எ1த
அத+ல ெசா Aேத6 ாி<தா... அடேட... ெவ%கத பா... நீ திசாI...
நாதா %டா... ஏமா1+%ேட ஒேரயயாC...”

“யாகி%ேட...”

“ேவ: யா கி%ேட... எ ஷ கி%டதா... ெவ%டாப%ல
விைளயா%,தனமா திாிD கைடசில... விைனயாயி%ேட... க%&க வ1த
ெவளி\ பயAகள உ_ பயAவ கல=சி வி%,%டா3க... கைடசில எ3கமா,
‘இவ க யாணமாவாமேல கிழவியாC ஆயி,வா ேபாI&ேக. -ேடா, ெசவிேடா.
ெநா!ேயா, டேமா எவனயாவ+ ஒதன இF+%, ஓேபானா&Hட
ச1ேதாஷப,ேவ’6 எ கா+படேவ இெனா கிழவிகி%ட= ெசானா.
அ1த= சமய பா+ இ1த ஆPல அழ- மன அ= ன ராச+ைர... அதா எ
>%, ேப&க கதாி&காC விக வ1தா... ஒன&- அ&னி ராசா எ ெதாி<ேதா
அதா இ1த சீைமயிேலேய இ லாத சாமி... என&- பாவமாக ெதாிDச+...
மா ெசா லபடா+... எைன ைச&கில N&கி%, வ1த அளB&- ந ல
ம6ஷதா... ஆனா

க%& கா&க ெதாியாத ெதமா... சாியான டபா...

பாவ பா+ பாவப%ேட... பாவியாேவ ஆயி%ேட... என&- வ1த நிலம
ஒன&- வரபடா+...”
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ேகாலவவி- உடெப லா ந,3கிய+. ைகயி

ம+ ைவத +ணிக கீேழ

விF1+ ம!ைண அபின. அல3காாி, அவைற வா3கி மீ!, த!ணிாி
நைன+ பிழி1தா. அவைற ேதாளி

ேபா%டபேய, ஒ4ெவாறாC எ,+

உதறினா. அேபா+ -ள+& கைரைய பா+ வி%டா.

“எபாB... +ளசி3க... இ3க வாடா...”

“நீ வாட... உடேன வா...”

“எபBேம அவசர... இ3க வாடா...”

ேகாலவB&- அைதயி -ர

வA+, +ளசி3க -ர

சி:+ ேக%டன.

ேவெறா சமயமாக இ1தா , “ஆள இ3ேக எ+&-” எறிபா. இேபா+
ஒேவைள அ&னி ராசாB&-& கFைத நீ%ட ேவ!யதி&-ேமா எ:
கFேதா, ேச+ தைல ழல நிற ேகாலவB, அப< ேபசவி ைல,
இப< ேபசவி ைல.

+ளசி3க உ!ேடா வவ+ேபா

ஓேடா வ1தா. அவளேக வ1+ ேம

?= கீ@ ?= வா3க நிறபேய, ஒ வாியி கா ளி, அைரளி மாதிாி
?= வா3கி ேபச ேபானா. வழ&க ேபா

அல3காாி, 1தி ேபசினா.

“ஒன நாதா க= தி6வனா... இ ல... இ1த& ேகாலவBதா க= 
தி6,வாளா... ஏ!டா இ வரமா%ேடேன...”

“தைல&- ேமல ஆயிர ேவைல இ&-+... இபேவ ெம%ரா$ ேபாேற...
சிெம!% கெபனி ஏெஜ!%கேளாட H%ட நட&-+... ஒகி%ட ெசா லாம
ேபாக <மா... அ+&- வர+&- ப+ நா ஆ-... ஒ >%,&- ேபாேன...
நீ -ளி&கிற மத-&- வ1ேத... சிதிய பா&காம
கவைலேயாட கைரயில நட1தா

ஒ -ர

ேபாக ேபாேறேம6

ேக%-+... இேதா சிெம!% கைடயில

சாமி -பி%ட -3-ம... சீ&கிரமா... வா3-... ேநரமி ல...”
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“ெரயிA&-தா இ6 ேநரமி&ேக... ஏ இ ப%ைடயில ேபா%ட ந!,
மாதிாி +&ேக...?”

“ெரயிA&- ேநர இ1தாA திமைல இ3க வார+&- அதிக ேநர இ ல. ‘எ
வயA&-ள ஒன&ெகனடா ேவைல... எ த3க=சி நிகா6 தாேன
ேபாேன’6 வ&- வவா...”

“ஒைன மாதிாி அவ6 ேகாபி... ஒைன மாதிாி அவ6 ந லவ... சாி...
சாி... -3-மத தா...”

“நா ம%, வ=சி&கி%டா எப...? அவ&- ெகா,... நீேய அவ ெநறில
ைவடா...”

“ஒன&- ேவற ேவல இ ல... ேவற வினேய ேவ!டா...”

“நாA நா, தி< கைடசில ஒ ச%டாப% தி ஒனவி%, ேபாக
மா%ேட3ேக... ெகா1தியா ெநறியில -3-ம வ=சா

என த... ஒைனவிட

வய ல சினவ... அவ எ3ேக இ1தாA ந லா இ&கP... அவைள
வா@+ற மாதிாிதா உைன ைவ&க= ெசா Aேத...”

+ளசி3க ேகாலவைவ ஏறி%, பாதா... அவேளா, தைரயி

ெபவிரைல

ைவ+& கி:&கி& ெகா!1தா.

எபப%ட பா%டாக இ1தாA, அ+ சினிமா பா%டாக வ1+வி%டா
எ: நிைன&- கவிஞைன ேபால, பிர ரமாவதாC இ1தா

ேபா+

எ4வளB

ேமாசமாகB எFத தயாரா- எFதாளிைய ேபால, அல3காாி தா நடத
நிைனத நிக@=சி நட1+ ெகா!பதி
வைகயி

ஏப%ட மகி@=சிைய& கா%,

தைனதாேன பிரமிபாC பாதப, ெபமிதமாC நிறா...

இேபா+ அவ&-& ேகால வB, +ளசி3க, ேப=சியமா, தIய ஆ%கைள
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பறிய எ!ணேம இ ைல. ஒ ெமாழியி எF+&கைள ப+வி%,, அவைற
மன+&- ேசகாி+ வி%, மற1+ வி,ேவாேம, அப ஆ!டவ எF+
தைலெயF+ ேபா , தா6 தனாேலேய அழி&க யாத ஒ எFைத
தைலெயF+&- ேம , தைலயாய எFதா

எFத < எற ெபமிததி

ேகாலவைவ உ: பாதா... அ: ஆலமரதயி

அவ எதி+

ேபசிய+ேபா , ஒேவைள இ: எதி+ ேபசலா ஒ: ஓரளB
பய1தவ&-, ேகாலவவி ெமளன மனைத& ெகா க% பற&க= ெசCத+...
ேகாலவவி +ைக பி+, +ளசி3க ப&கமாக தளி வி%டபேய
ேபசினா.

“இ+ல ேயாசி&க+&- என இ&- ேகால...? -ளி=சி%, ல% மி மாதிாி ெதாி<ற
ஒ க+ல -3-ம வ=சா , நீ மகால% மி மாதிாி ெதாிேவ... +ளசி3க
காதி&கா பா... ஆயிரெத%, ேவைலய வி%,%, ஒன&காவ நி&கா பா...
நீ நி+னாதான அவ -3-ம ைவ&க <... கால3காதால எைத
ேவPனாA ேவ!டா6 ெசா லலா... -3-மத அ த%டலாமா...
மாதா ைவ&கேபாறா... தலய நி+ ேகால...”

ேகாலவB ேகா, ேபா%,& ெகா!1த ெபவிர

ழசிைய நி:தாம ,

மன+&- ழ: ெகா!1தா... ‘-3-ம ைவ&கிற+ ந ல+தா... ஆனா
இவ... இவ எ ைவ&கலா... எ எைன ெதாடவிடலா... விடபடா+...
Hடேவ Hடா+... பாவ தபா ெநனபாேரா... தபா ெநனபாேர6 த ெசCய
<மா...? ேவPனா அவ ைகபடாம

ைவ&க <னா ைவ&க%,...

அெத <... இைத அைத ெசா Aற+ல ஒ அத இ&ேக... சி ேந&ேநரா... அவ ஒ6 ைவ&கபடா+6 எ= ெசா றதா... தயB தா%ச!ய6 ஒ: இ&-+ லா... அவ -3-ம ைவ&கிறதால ேவற அத எ
வ... வரேவ வரா+... வரவிடB படா+... அ+&காக ஒ ஆள அ+B
வாIப ஒ ெபாைள&- அ+B சினDசி: &-... சீ...’

+ளசி3கதி-& ெகாDச எாி=ச

வ1த+... ச: அவசர வ1த+... அ1த

இர!, கல&க ேபசினா...

“என&- ேநரமாB+ சிதி... நீேய அவ&- வ=சிவி,... நா வாேற சிதி...”
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ேகாலவB அவைன அவசர அவசரமாக ஏறி%, பாதா... பாத விழிகைள
கைத தாவி பாதபேய நிறன.. அல3காாி அ1த= S@நிைலைய=
ெசா I& கா%னா.

“ஒன&- ?ைளேய கிைடயா+டா... ஒ ெபா!ேணாட க!ணைசவில இ1ேத
அவேளாட மனைச ாிD &க ெதாியல... அ+B சாிதா. னபின எ1த
ெப!ேணாடB பழகியி1தா

தாேன ஒன&- ெதாி<... நீதா ஏக ெபா!P

விரதனா=ேச... சாிபா... நம ேகாலவB எகிற ெநனல... அவ ந லா
இ&கP எகிற எ!ண+ல ைவடா... -3-மத ைவடா H:ெக%ட -பா...”

இட+ உள3ைகயி

ஆIைலேம

இ1த -3-மைத, ஆகா% விரைல<

ெபவிரைல< இைண+ எ,+, அவ கர ேகாலவவி ெநறியி

ேபாக

ேபானேபா+ அவ சிாி+& ெகா!ேட -னி1தா. சிP3கி& ெகா!ேட
பிவா3கினா. அல3காாி அவ +ைக பி+ நகதி, ேமாவாைய= ச:
N&கி வி%,வி%,& ைகைய எ,தா. அ1த க உயராமA, தாழாமA
இ1ததி

அவ ச1ேதாஷப%டேபா+...

+ளசி3க வல+ ைகயி

நா- விர கைள& ேகாலவவி தைலயி

பரபி&

ெகா!, ெபவிரலா , அவ ெநறிைய அFதினா... அ1த& -3-ம பதிைவ
வ%டமாC பிர ாிப+ ேபா , ெபவிரைல அவ ெநறி ெபா%

ேலசாக

ழலவி%,, கரைத எ,தா. உடேன அல3காாி -லைவயி%டா. எ3ேகேயா
பாத காக எF1+ பற1ேதா,ப வாC&- நா&ைக மணியப+ேபா
றிவி%,, “இனிேம ேகாலவB&- ந ல காலதா” எ: ெசா I ேலசாC
நி:திவி%,, “ேகால இனிேம

யாகி%ட வா@&ைகப%டாA அ+ ந லாேவ

அைம<” எறா எ=சாி&ைகயாக.

ேகாலவB, அ3-மி3-மாC பாதா... கைரயி
க!P&- எ%ய Nரதி

யாைர< காேணா...

காேணா... அவ என ெ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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ேகாலவB ஆடா+ அைசயா+ சிாி+ நிறா... மீ!, ெபவிரலா
கிழி+ கவி@1த தைலயி

தைர

நிமிர யற க!கைள அைரவ%ட ேபாடைவ+,

-3-ம ைவதவைன S%சம= சிாிேபா, பாதா. அல3காாி விள&கினா.

“ஏC மவேன... +ளசி3க... எ மமக... எ ராசாதி&- இ1த -3-ம
எ4வளB அழகா இ&-6 பாடா... ஒேரயாC சிமி!, உர6
அைலயாதடா... அழக ரசி&கB பழகி&கடா... எ ராசாதி&- -3-ம ெந
நிலா மாதிாி இ&கத பா... -3-ம+&- மதில ெவ+ இட இ1தா அ+
விள3கா+6 அத... நம ேகால+&- Fசா இ&-... அதிQட&காாி...
பாடா... எ இ&-6...”

“நீேய பா+&கி%, இ... என&- ரயிA&- ேநரமாயி%,... நா வாேற...”

ேகாலவB தைலைய நிமிதியேபா+, +ளசி3க கிணைற தா! ேபாC
வாC&கா

ப&க ேபாCவி%டா. அவ&-& ேகாப... ேபாேற6 எகி%ட

ெசா லIேய... சிதி ேபாேற6 ெசா லாம ேபாேற6 ெபா+பைடயா=
ெசான+ல இ1+ அவ என&- ேச+தா ெசா Iயி&கா6 அத...
அCயCேயா நா எென லாேமா நிைன&ேகேன... ஏேதா கத நி+ேன...
ஏேதா -3-ம வ=சா. அேதாட சாி... அ+&- ேமல... அத ப,+த ... அ+...
த... த...

அல3காாி&- ெகாDச பய வ1த+... ேகாலவைவ, ஒ ப&கமாC சாC+ பி+
அைணதபேய ெகD வ+ேபா

ேக%டா.

“>%ல -3-ம வ=சத ெசா Aவிேயா... எபா... எ ராசாதி எப இ&கா...?
இப தா பிற1த -ழ1ைத மாதிாி... இ1த ஊ நாகாீக இ லாத+ பா...
ந A&- ெக%ட+&- விதியாச பாராத+ பா... அதனா தா ெசாேன...
ெசா லமா%ட லா...”

அல3காாி, அவ கைத நிமித ேபானேபா+, ேகாலவB அவ பியி
இ1+ திமிறி, விலகி, நி: ெகா!டா... -3-ம அழிD டபடாேத...
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கைல<ற+ சகச1தா; ஆனா

ப ெச%

கால3காதாலேய கைலயபடாேத...

த!ணி Jறி%, பாC1த+... $வி%ைச ஆ ெசCய ேபான

ேகாலவB, சர

ேம%

கிட1த ?3கி

கழிைய எ,+, Nர நிறபேய

$வி%ைச நி:தினா... இ ைலயானா , த!ணி&- ப&க+ல ேபாயி, அ+
ெநதில ெதறி= -3-ம கைரD ... சீ... கைரயதா ெசC<... ஆனா

மதில

கைரD வ%ட&ேகா, ேபா%ட+ மாதிாி இ&க அபச-ன6 அத
ெசா றாேள... அ+&காகதா ேவற எ+&காகB இ ல... ஆமா... இ ல... இ ல...
இ லேவ இ ைல...

அல3காாி, இ1த= சமய பா+, தன+ ேதாளி

கிட1த டைவைய எ,+,

உதறினா... அதிI1த த!ணி ேகாலவவி கத

ெதறித+... ேகால

ஆேபாCவி%டா... -3-ம கைர1தி&-ேமா, அைதகி%ட ேக%ேபாமா?
ேவ!டா... கத நி+ேவா... அழிDசி1தா அதேய ெ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...

ேகாலவB அல3காாி&- னா

ேபாC நிறா. கைத நிமிதி&

கா%னா. அவேளா த பணி அேபாைத&- 1+ வி%ட திதியி , உதறிய
ேசைலைய வைள+ இட+ ைகயி

-:&காC ேபா%டப இேபா+

பாவாைடைய உதறினா. அைதயிடமி1+ +ளி& -தித ேகாலவB ைகேயா,
க!ணா ெகா!, வராத+&காக வ1தினா. பிற- ஒ <&தி வ1த மகி@=சியி
கமைல& கிட&கி

-னி1+ பாதா. அதி

த3கி நிற நீாி , அவ க

ெதாி1த+. -3-மேதா,... இைடயிைடேய வ%ட வ%ட சின= சின க!ணா
பதி=ச டவ அைத வா3கP... ேகாண=சதிர+ல கிைட&காேத... ெம%ரா$ல
+ளசி3க ம=சாைன வா3கி... அேய ேகால... ஒன&- ெகாF ஜா$தி...

“நாம ேபாேவாமா ராசாதி... ஒ ம=சா வ=ச -3-ம ஒன&- எ ெஜாI&-+
ெதாி<மா... யா கி%ட< விைளயா%, ேபால ெசா Iடமா%ேய... அ எ
ம IகLேவ... ஒனபதி என&- ெதாியாதா... ஆனாA மா ேக%ேட...”

ேகாலவB, அல3காாி< இைண1+ நட1தாக. வாC&கா
வ1தேபா+, ஒவ பி ஒவராக நட1தாக. ேகால க!ணி

வரபிபட1த ைய
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ஒ+&கினா. பிற- பய1தவ ேபா , ஒ+&கிய கரைத உ: பாதா.
அ3-மி3-மாC ஆ% பாதா ைகயி

-3-ம ெதாியல. ைய ஒ+&-ற

ேவக+ல ந ல ேவள ைகயி -3-ம+& கி%ட ேபாகல... ஒேவைள ேம

ப&கமா

உ=ச1தைல&- ேபாC இ&-ேமா... இ&கா+... இ&கா+... எபப%ட
-3-ம இ+... அCயCேயா... அவ வ=சா6 ெசா லல... கல லாத
-3-ம6 ெசா ல வ1ேத... அ4வளBதா... அ4வளேவதா...

இவ கைரயி

ஏறினாக. காறி , ேகாலவவி தைல, சாியாக

ெநறியி , அ1த& -3-ம ெபா% ேம

விF1த+... ைய ெதா%டா

-3-ம ேபாயி,... ெதாடா%டா ஒேவள ேய கல=சிடபடாேத... அைத
கி%ேட ெசா I அ1த ய பதமா எ,&க= ெசா Aேவாமா... சீ... த... தபி ல...
சாிதா... ஆனா

அைத தபா நிைன&கபடா+... -3-ம+&ேக இப

-தி&காேள6 ெநன=சிடபடா+...

ேகாலவB, -3-மமாC= சிாிதப, அல3காாி&- இைணயாக நட1தவ, சேற
பினைட1தா; தைலைய அ3-மி3-மாC ஆ%, ெநறியி

ப%ட ைய

தைல&-& ெகா!, ேபாக ச&க$ ெசC+ பாதா... இதனா , ேமA ஒ
கைற தைல ெநறியி

வ1+ விF1த+தா மி=ச... இைணயாக நட1+

ேகாலவB, எ3ேக எப+ ேபால அல3காாி திபி பாதா... அவைள<
பாதா... அவ&- பினா
பாதா... பின நிற இடதி

அ&னி ராசாவி த1ைத ராைமயாைவ<
நிறபேய ேபசினா.

“ேகால... அேதா ஒன& க%&க ேபாறதா ேப= அப,ற அ&கினி ராசாேவாட
அபா ராைமயா... வாரா... நா ைநஸா◌ா ேபசி... ஊசா%ட பா&ேக... நீ
>%,&- ேபா...”

“அத க யாண நட&கபடா+...”

“அைத எ+&- இ&ேக... நீ ைதாியமாC >%,&- ேபா...”

ேகாலவB ேனறினா. காI
யாம

ப%ப+ ேபா , ஒ காைல N&க

N&கி அைத இ,ேபா, ேச+ இைணதபேய நிற அல3காாி,
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ராைமயா வ1த+ காைல& கிேழ ேபா%டா. Hைனைய தைலயி
அகதி& கீைரைய& ைகயி

ம1+,

பிதபேய வ1த ராைமயாவிட ேப= &

ெகா,தா. இ1த ராைமயா ம=சா யாட6 ேபச மா%டா. ெப!ெணறா
காத Nர ஒ,வா. ஆனா

அவ&- இ1த அல3காாியிட ஒ சின= சபல.

“வயA&- ேபாயி%டா வாாீ ம=சா...”

“பாதா எ பிள ெதாி<+...”

“ைமன மாதிாி ெதாி<+... ேபாவ%,... எ மக அ&கினி ராசாB&- எேபா
க யாணத ைவ&க ேபாறி...”

“இ1த ஆவணில = டP... ஏதாவ+ + இ1தா ெசா A...”

“இ,ல ளய வ= %, எ3ெக லாேமா ேத,னாளா... பழனி=சாமி அ!ணா=சி
மக ேகாலவB 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 ெபாள எ!ணி&க
Hேபா= ... அதனால காேல] ப=ச ெபா!P Hட கா ைரவர க%,றா...
சா! பிள ஆனாA... ஆ!பிள ஆ!பிளதா... ஒ3க -,ப ெபாிய
-,ப... ேகாலவBதா அத& க%& காபாத <...”

“இ1த ெநன என&- வராம ேபாயி%, பா... இனிேம

எ மக

அ&னிராசாதா மாபிள... ேகாலவBதா ெபா!P...”
அல3காாி அைத ஆேமாதிபவ ேபா
>%

ச3- ஊ+வ+ மாதிாி...

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

இேபா+ -லைவயி%டா - ெசத
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அதியாயஅதியாய- 7

அேத ஆலமர அவார.

Sாிய ெவளிேய உளவகைள= டேபாவ+ ேபா

பாதாA, அ1த மரத

ெப!கைள, கிைளக&-, இைல தைழக&- மைற1தி1+ கமாக
பா+& ெகா!1தா. எ லா ெப!க, மதியி

ஒ ேரேயா

ரா^$டைர ைவ+ ‘ம=சாைன பாதீ3களா’ைவ ரசி+& ேக%,&
ெகா!1தாக. அ1த பாடA&- ஏப, ப%, படாமA, இ1த இடதி
இ1தபேய ஆனாக. அ1த பா%ேடா, பா%டாC பா, த3க -ரைலவிட
பாயவ -ர

அப ஒ: ெபாிசா இ ைல எப+ேபா

நிைன+& ெகா!,

சில ெப!க அ1த பா% ஒ வாி&- அ,த வாிைய பானாக.

“ஏழா... ேராசாL... சினிமா பா%ட ேக&கவிேடமிழா. நீ பா,றதவிட கFத
கன=சா

ந லா இ&-.”

“நீ -%= வ ப&க+ல நி&கிறவ. ஒன&- அபதா ெதாி<. அேதாட ஒ
-ரல விட எ -ரA ேமாசமி ல."

வாடாLB, ேராசாLB ச3கீதைத= ச!ைடயா&க ேபானேபா+, அல3காாி
இெனா ெப!ேணா, வ1+ ேபசி& ெகா!ேட உ%கா1தா.

“நம ேராசாL -ரA&- ஏ+ழா ஈ,. எ3க +ளசி3க+& கி%ட ெசா I அவள
சினிமாBல பினணி பாடகியாC ேபாடலா6 ேயாசி+&கி%, இ&ேக.”

“இவ பா,னானா ேரேயா ெப%ேய ெவ=சி ேபாB.”

“இபதா சீலாவ< ெசானாBளா. சானகியB ெநன=சாவளா
ேவPனா

பாேர. +ளசி3க வர%,.”
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“இ+ என +சா Zலாவதிய H%%, வ1தி&ேக.”

“ஏ வரபடாதா. ேமலெத&காாிவ வேபா+, கீழ ெத&காாி வரபடாதா.”

“ஒேர ஊைர< ஏ சிதி +!, ேபா,ற? ஒ நா வராதவளா=ேச6
ேக%ேடா.”

“ேந+ இ3க Fசா வரIயா. இைன&- ேவற கைடயில J ேபாடPமா. எ
ெகாF1த மவ&- த ெதாி<. ெசா I& ெகா,தி&ேக. அதனால
-%,& Hதா H%யா1தி&ேக.”

“J ந லா இ லா%டா. ஏெச!, Jகள கழி=சிட ேபாறா. அற நQட
ஒன&- தா.”

“என அமா அப ேப ேற. J ஏெச!, பா பா!&- இவிய Jய&
கழி&கிற ைதாிய வமா.”

இப= ெசான ராசகிளி ஏ ெசாேனா எப+ மாதிாி நா&ைக& கதேபா+,
இ1த ெப!க அவைள= Sேதா, பா+வி%,, வாயறவக ேபா

ேப= &-

தி[ பிேர& ேபா%டதா , அப ேபாடப, வாகன= ச&கர மாதிாி இவக
நா&-க -ளறியபேய உளறின. இைத ாி1+ ெகா!ட அல3காாி,
ச1திராைவ பா+ ேப=ைச மாறினா.

“ச1திரா... எ மமவேள... ஒன பைழயப< இ3க பா&க+&- எ4வளB
ச1ேதாஷமா இ&- ெதாி<மா.”

ச1திரா, அல3காாி அைதைய ைவதக! ைவதப பாதா. அமா எப
தி%னாA இ1த அைத மனசில வ= &கIேய. எகி%ட ெகாDச3Hட
ேகாபத& கா%டIேய. இ1த, ேகாலவB&காவ, அமா அைதய அ
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ேபசியி&க படா+. கைடசில எ1த& ேகாலவB&காவ ேப ேனேனா, அ1த&
ேகாலவேவ கால வாாி%டாேள.

“மமவேள ச1திரா. அைத&- பதி

ெசா ல யாத அளB&- ேகாவமா.”

“இ லேத... இ ல. என&- தி வ1+%,. எ1த நாயி ச1ைத&-ேபானா
நம&ெகன. நீ3க. எைத< மன ல எ,+&காதிய அேத.”

“அ எ,தி1தா ஒகி%ட ேப வனா.”

அல3காாி ெகாF1த மக Zலாவதியி விலாவி

இதா. “ெசா I&

ெகா,தைத சாியாC ெசCேயமிழா. எைமமா,” எறா ரகசியமாக. வாெனாI=
சினிமா பா%

ெமCமற1+ ேபான Iலாவதி, சிதி இத இ தா3க யாம

விழிதா. எ லா ெப!க J :வ+ பறி, அவ ெசா I& ெகா,ததாக
நிைனதேபா+ அவ ாி1+ ெகா!டா. ேந+ ராதிாி சிதி& ெசா I&
ெகா,தைத அபேய ஒபிதாக ேவ!,. இ லா%டா நம விவகாரத சிதி
அB+ வி%,,வா.

எறாA எதிகால அல3காாியாC ஆவத-ாிய அதைன த-திக தனிட
இப+ேபா , Zலாவதி சாமதியமாக ேபசினா.

“அப= +. இப= +6 ெசா ேல சிதி. இ+&- ேபாயி ஏ
எைமமா,6 ஒ வாயி லா சீவன ைவ<ேற. இேதா பா... ந லாதாேன
தியி&ேக. ந லா இ&கைத தைலயா% தா ெசா Aேவ. வாயால ெசா ல
மா%ேட. ஆமா ஒ3க&- ெதாியாதா... நம ராைமயா ெபாியCயா மவ6&-
பழனி=சாமி மாமா மக ேகாலவB&- க யாண நட&க ேபாBதாேம. ெர!,
>%ல< தீமான ெசCதா=சா. இனிேம ைக நைன&க ேவ!ய+தா மி=சமா;
சிதி இ1த Jயாவ+ ந லா இ&-தா. சிதி...”

“நா ெசா I& ெகா,ததா=ேச... ந லா இ லாம இ&-மா.”
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“என ெசான... ேகாலவB&- அ&னி ராசாB&-மா... இ&கா+.”

“ஏ இ&கா+. ேகாலவB&- அ:ப+ பB நைக ெசCதி&-. பதாயிர
ச ெகா,பா3க. அ&னி ராசாB&- அவ ப3-&ேக ?Pேகா%ைட விதபா,
இ&-+. ராைமயா, கா+&கப -,ப+ல ெபாிய ஆ. பழனி=சாமி மாமா
கப%ைடயா H%ட+ல த

தல. ஏ Hடா+...”

“எப இ1தா என&ெகன. இ&கா%டா என&ெகன. ெகா,பா இQட.
ெகாவா இQட. ஆனாA...”

எ லா ெப!க, ஆ=சாியப%டேபா+, ச1திரா கதிாித இைலைய& கீேழ
ேபாடாமேல ேயாசிதா. ேகாலவB ேம

அவ&- ஆயிர1தா ேகாப

இ1தாA அவைள அ1த ‘ெபத%’ அ&னி ராசாேவா, ேச+ பா&க
யவி ைல. அைத விட அ&காைவ ெவ% ேபா%,டலா. அேதா, அ&கினி
ராசாB&-& ேகாலவB ேபாயி%டா , அ1த அ&கினிய விட ேமாசமான அவ தபி
‘ப ல6&-’ எைன&Hட க% -,&கலாேம. இ1த ேப= இ&ேகா இ Iேயா.
இ&க படா+. ெபாியபா சமதி&கேவ மா%டா. ஒ ேவள ராமCயா மாமாB&அ ஒ ஆச இ&-. இ1த அ&கினி ராசாB&-தா ஆச கீச6 எ+Bேம
கிைடயாேத.

ச1திரா, பதிலளிப+ மாதிாிய ல, பதிலப+ ேபா

ேபசினா.

“ஆலபழத அ!ட3கா&கா ெகாதவிட மா%ேடா. பயாத %டா&ப=சவள -,பமா&-. ேபா< ேபா< அ&கினி ராசா, ேகாலவB&கா? எ3க
அ&கா மைலனா, அவ ம,. ெவ+ ேப= ேபசாதிய. எ3க&கா கா Nசி&அ&கினி ராசா ெபறமா%டா.”

அ1த ெப! -பI

ேமல ெதைவ= ேச1த அ&கினி ராசாவி ெசா&கார

ெப!க இ1தாக. அ1த ராசாைவ பறி அவ ெசான+ சாிதா எ:
அவக&- ெதாி<. ஆனா , அவக, அ3ேக வி%,& ெகா,&க தயாராC
இ ைல.
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“எ3க அ&கினி ராசா கா Nசி&- ஒ3க ேகாலவB ெபற மா%டா. மா
ஒன&-தா ேபச ெதாி<6 ேபசாேத. என&- ேபச ெதாி<. ஒ3க
ெபாியபா மக திமைல எ கா Nசி&- ெபறமா%டா.”

“சாி... சாி... யாைர< யா கழி=  ேபசபடா+. ஒ4ெவா த அவேரா,
அப அமாB&க பிற1த+ மாதிாி இபாவ.”

ேமல ஊ கீழ ஊ ேமாதி& ெகா!, கிளிக ேபால கதியேபா+ அல3காாி
மகி@1+ ேபானா. ஆக, அ&கினிராசா, ேகாலவB க யாண ேப= சப1தப%ட
-,ப3களி

அப,ேதா இ ைலேயா ச1தி&- வ1+வி%ட+. இ1த ெப!கேள

இ1த= ேசதிைய ெதெதவாC, >, >டாC, ஆ ஆளாC பரபி வி,வாக.
இ1த %டாபய மவ Zலாவதி இ+&-ேமல எ+&- இ&கா. அ+B கழிB
JயாC +&கி%,.

ச1திராவா

தாள யவி ைல. மீ!, எகிறினா.

“எ3க!ணா=சிய ெசான ஒ வாய...”

“நி:+3கழா... நி:+3க... இனிேம

எ+ ேபசினாA ெவ: ேப= தா

ேபசP. நம +ளசி3க தபி வ1தாலாவ+ அவ வாைய& கிளறி, கமலகாச
சாிகாவ ப!ணி&கி%ட+, காதி& `பிாியாைவ ைகவி%ட+, இ1த மாதிாி
&கியமான விஷய3கைள ேபசலா. இத வி%,%, ெவ% ேப=சா ேபசி அத
வேபாA&-...”

அ1த ெப!க மதியி

இ1தாA, எ3ேகேயா இப+ேபா

இ1த ரDசித,

J +வைத நி:திவி%,, உர&க ேபசினா.

“சினிமா&கார3கள பதி<, சினிமா&கள பதி< ேபசி ேபசிேய நம வா@&க
சினிமாவா ேபா= . சினிமாேவ வா@&ைகயா= . நைம மாதிாி ஏமாளிவ
இ&கதாலதா அவ3கேளாட அப விஷய3கைள ெபாிசா எFதி நமள< ே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= நம ஊாில நட&கிற
அ&கிரம அநியாயைத ேபச&Hட மா%ட&ேகா.”

“அப என ெபாிசா அ&கிரம நட&-.”

“இைத&Hட ெசா I& கா%ட ேவ!யதி&-. 1தா நா ஐய3க!P
ெபாியவர, அவ மக6 மமவ ெசப வ=ேச அ=சா3க. த%&
ேக%டமா...? மைலயரதா பா%ய அவ மக ப%னி ேபா,றா.
ேக%ேடாேமா... மா%ேடா. நம&- சினிமா நைக காத

ேதா வி &கிய.

பாவ... இ1த ஐய3க!P தாதா ெசபால அப%டா என... ெப&- மாறால
அப%டா என... சினிமாBல ஒ சபவத& கா%னாதா நம&- அFக வ.
அபB ேகாப வரா+...”

எ லா ெப!க ரDசிதைத= ச3கடமாC பாதேபா+, தாயமா, ரDசித
ேபசியைத வழி ெமாழி1தா.

“ரDசித அ,த சாதியா இ1தாA அவ ெசா Aற+ 8+ல ஒ வாத. நா
எ+&காவ ேபா, வ!டல ெகா,&கP... ஏெச!, எ+&காவ பFத இலய
ெகா,&கP. ந ல Jய கழி&கP... HIய எ+&காவ -ைற&கP...”

“இ1த பா... மா ேகபி 1தரபா மாதிாி பா&கி%ேட இ&காத.
ேக%கPனா ஏெச!, கி%ட ேக. நா3க ஒன&- சேபா%,
ெசC<ேறா. அவ ப!ற+ அ&கிரம1தா.”

ரDசித ஆன1தப%டா. மகி@=சி தாள யாம , பித%

ேமள அதா.

பிற- அFத திதமாக& ேக%டா.

“ஓ3க&- அ1த பா பா! ஏதாவ+ ஒ வைகயில உறB. அதனால ேயாசைன
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வ. அதனா , நாேன ெமாத ல ேக&ேக. அற நீ3க ேப 3க.
அல3காாியமமா எ+&- எF1+ நிகீக.”

“எ3க >%,&கார வயAல இ1+ வ1திபா. ப=ச& -ழ1ைத மாதிாி பசில
+பா. அவ +=சா

எனாலதா ெபா:&க <மா. ேபாயி ேசா:

ேபா%,%, வாேற. ஏC Zலாவதி ேசாI D %,. எF1தி.”

அல3காாி<, Zலாவதி<, ேபாC& ெகா!1தேபா+ தாயமா வணைன
ெகா,தா.

“ஆ, நைன<ேத6 ஒநாC கவைலப%,தா. ஷ6&- லா ேசா: ேபாட
ேபாறாளா. ந லா ேபா%டாேள. கள ஷ கி%ட...”

“எ1த& கள ஷ... எதைனேயா...”

“J ஏெச!, கி%ட இ3க நட1தைத ஓேபாபி ெசா ல ேபாறா.”

“சாி... எெச!, நாம ெசா Aறத அவ ?ல ெதாிD & கி%டா நம&- ேப=
மி=சதாேன. ஆனாA எ3க -,ப+&- வ1த அல3காாி ெபாியமய இனிேம
அ ேபசபடா+...”

சிறி+ ேநரதி- பிற-, அ1த ெப!க அணிவ-&காத -ைறயாக, பி&
கைட&- ேபானாக. ேமல, கீழ ஊக&- மதியி
அர3கான அைறக. வரா!டாைவ தா!ய த

இ&- கைட. அர3-

அைறயி , இெனா மா&

Jைய பி+, -+ அம&களமாC இ1த ஏெஜ!% அத%னா.

“என இப வாிைசயா வ1+ நிகிய. ஏேதா ெசா ல ேபாறிய ேபாA&-. என
விஷய ரDசித.”
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“நீ3கேள ேக%டதால என&- ச1ேதாஷ. இனிேம

ேபா, வ!டA ேக%கபடா+.

கIைய< க%டP. Jய கழி&கேதா, பF இலய ெகா,&கேதா Hடா+.”

“ஒ சாதி திய கா%%ட பாதியா...”

“நீ3கதா கா%,தீ3க...”

“என ெசான =சிமாறி. ஒ3களதா பிளியளா... நா நேமாட
சாதிதிய கா%,றதா இ1த க!டார !ட ெசா Aதா... நீ3க சாதி
ெபா!Pவளா... இ ல சாதி ெக%ட ெபா!Pவளா6 ெதாியP.
சாதி&காாியாC இ1தா

கைட&-ள வா3க. பலசாதினா அவேளாடேய

நி A3க...”

ரDசித பயமிறி ெசானவைன ேந&- ேநா◌ாC பாதா. பிற- அ1த
ெப!கைளேய பாதா - அவக எ,&- வி தா தன+ எதிகாலேம
அட3கி இப+ ேபால.
------------அதியாயஅதியாய- 8

ச%டாப%யி கபி

உள க ேகாவி , ஊ&- வகிறவக,

ேபாகிறவக இ1த& ேகாவிைல பா&காம

ேபாக யா+. அ4வளB

கJரமான ேகாவி . ேகார& ேகாவிலாக இ ைலெயறாA, அழ-, கJர,
>ர, நளின ெகா!ட கலைவயி
ைகயி

ேதாC1ெத,த+ ேபாற கசிைல.

த!டேதா, தனிதி&- க, தனி=சிைல. அணகிாிநாதாி

பாட ெபற தலமாக& Hறப,வ+!,. இ1த& ேகாவிA&- எ ேலா
வவாக எறாA, இத பராமாி ச%டாப% ைசவ பிைளகளி
ெபா:பி தா உள+. சில மாத3களாக ேகாவிைல ஊேர எ,+& ெகாள
ேவ!, - எ: ேப= . அேபாதாேன ேகாயி

நிலத ஊ ெபாிய மனிதக

அ&கலா. ெபாிய மனிதக S%சகமாக= ெசானைத, சின மனிதக
இேபா+ ஊெர3- பிர=சார ெசC+ வ1தாக.
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ரDசித ேகாவிA&- மயி

சிைல&- அபா

உள க

Nணி

சாC1தபேய

அ1த ஆ!= சிைலையேய பா+& ெகா!1தா. அவ அேக ஒ த%,.
அேத Jத%,. ஆனா

இேபா+ Jகேளா, இைலகேளா இ ைல.  ைலL

மாைல,  ளாC பாேபா

ம+ ைவ&கப%1த+. கதப

க!P&கினிய ேதாற+ட  ைலைய ெதா%,& ெகா!1த+. சிவ,
ெவைள ேராஜா&க தனிதனியாக த%ேலேய அ,&கி ைவ&கப%1தன.
த% எDசிய ப-தியி , மB ம&ெகாF1+, எAமி=ச பழ3க. இெனா
சின த%

ஜாிைக& காகித& கLர +!,க, ஊ+பதிக. இேபாைத&-

அ1த L விபைன&- அவ ஒதிதா ஏகேபாக தலாளி. ெதாழிலாளிகளாC
ேபாரா%ட +வ3கி, தலாளியாC 1+ ேபானவ. திமைல அவைள பா+
தி,&கி%,& ேக%டா.

“என ரDசித இ ப!ணி%ேட? பரவாயி ல. Jையவிட Lைவ ெதா,ற+
ந ல+தா. ஆனாA இப தனி ஆளாC ேபானபிற-, எபB -ளி=ச+
மாதிாிேய, ஒனால எபதா இ&க <ேமா. ஒைன மாதிாி ‘ த’
எவளால< யா+ ரDசித”

“நா தமாC இ&க+தா ஒ3க&- ெபாிசா ெதாிய+. J ஏெச!%
பா பா! அ தமாC ேபசின+, ஒ விஷயமாக படல... என...”

“நா6 ேகவிப%ேட ரDசி...”

“ரDசித...”

“ேகவிப%ேட ரDசித. அ1த பய ஒைன ெராப அவமானமா
ேபசி%டானாேம. அல3காாிய வ=சி&கி%, இ&கவ... அ1த பனாைட
பய கி%ேட ெக%ட வாைதய தவிர ேவற எைத< எதிபா&க யா+. சாி...
வி%, த, கFதய...”

“கFதய வி%, தளிடலா. ஆனா

ஒ வய &- வ1த ெப!ண, அ+B ஊல

95

ைமனாாி% சாதில இ&கிற எைன வா ேபா6 தாசி6 ேப வைத
எ விட <...”

“அவ கிட&கா...”

“ஓ3க த3ைக ேகாலவவ மா கதாநாயகி6 ெசான+&ேக என -தி
-தி=சீ3க. ஆனா

எைன அவ அவமானமாC ேப வைத சாதாரணமாC

எ,+&கி%3க. என பிர!, நீ3க...?”

“சாிமா, ததா... என நட1த+6 ெசா A...?”

“ெசா Aேத... ஓ3க கி%ேட ெசா I, எ+B ஆக ேபாற+ ேல.
யாகி%டயாவ+ ஒத கி%ேட ெசா லா%டா எ தைலேய ெவ= ,
ேபாI&-. அதனால ெசா Aேத. அப ஒ3க&- +ளசி3க+&- ஏப%ட
ச!ைடயில நீ3க எைன ரயி ேவ ேக%,ல வ= சினிமாB&-& H%டைத
காரணமா வ= , அைத ெசா ல ேபாறதாC மிர%, எைனயறியாமேல எ
விவகாரைத தீ+ வ=ேசேனா அப நீ3க ஒ3கள அறியாம ...”

“ச%, %,6 ெசா ேல...”

“பாதீ3களா நா ேப றைத நீ3க கா+ ெகா,+ ேக%கிறைதேய என&உபகார ெசCததாC நிைன&கீ3க.”

“ததாமா... ததா. ேதா&கரண ேவPனாA ேபா,ேற.”

“நா J ஏெச!,கி%ட எ3கேளாட -ைறய= ெசாேன. உடேன அவ நா,
எ சாதி திய& கா%%டதா ெசானா. நா அவ, அவேராட வ&க
திய...”

“அபனா...”
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“அ+ ஒ3க&- ாியா+... ஆனாA ெசா Aேத. அவ தைன தலாளியா
அ6மானி= , அ+&-ாிய தலாளிய+வ திய& கா%,றா6 ெசா Aற+&காவ
சாதி தி6 அவ ெசான+, நீ3கதா கா%,றீ3க6 ெசாேன. அ1த
ஆசாமி, ெராப& ெக%&கார. உடேன அவ ஒ3க சாதி Fச<ேம -ற
ெசா AறதாC விஷயைத திாி=சி விஷமா&கி%டா. சக ேதாழிக&- சாதிெவறிய
ேவற ஊ%%டா. அவக, ரDசித நீ எ+ ேவPனாA
ேபசியி&கலா. ஆனா

எ3க சாதிய ம%டமா ேபசியி&கபடா+6

எைனேய தி%%,, எைன தனியா நிக வ= %, உேள ேபாயி%டாவ. J
ஏெச!, இ61 தி%னா... ெச&கியா... ேதவயாளா... ஊல நா
இ&க யா+6 ெசானா. எனால த%டதா மாத D ேத தவிர
அநியாயத மாத யல...”

“இைத ேக%ட+&ேக எ ரத இப& ெகாதி&-+. ஆனா

நீ எப இ

சிாி= &கி%ேட ேபச <+.”

“அப& ேக3க... இைதவிட ேமாசமான அத+ல ேபசபப%ட நாகாிகமான
வாைதகள ேக%, பழ&க6 அத. ஒ3க&ேக ெதாி< நா3க ைசவ
பிள மா3க...”

“அதனாலதா எ தமி@ ஓ3க தமிைழவிட விதியாசமா இ&-+ லா...?”

“தமி@ ஒ6தா... ெகா=ைசயா ேப ேறா. அ1த& ெகா=ைச<ல ஒ3க+ F
ப=ைச... எ3க+ பாதிப=ைச... அைத வி,3க... எ3கா%க டB6&-
ேபாயி%டா3க. பிள$, ப=ச எைன, ெம%ரா$ல ேவைல பா&கிற அ!ண
Hபி%டா. காேல]ல ப&க ைவ&க ேபாறா6 ேபாேன. சைமய காாியாC
ேவைல ெகா,தா. அ!ணி சாைட மாைடயாC தி%, ேநரயாதி%, எதி>%,
கி:&க ஒதேனாட காரணமி லாம சப1தப,தி, கைடசில நாேன இ3ேக
வபயாC ெசC+%டா. அ!ணா ஒ&- பண அ6றா. உ&காவ+
உதB+...”
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“நீேய ெம%ரா$ல ேவைல ேத இ&கலாேம...”

“பாேவ% க\னி%6 பிற1+%ட கிராம+ ெப!P என&- சAைக
கிைடயாேத. ெபா+வா ேம

சாதியி

தி!டா,றதாC கைத வ+. நாவ

இ&கிற பிராமணக ேவைல கிைட&காம
வ+. வியி

நாடக வ+. அவ3கள

மாதிாிேய நா3க ஒ கால+ல ஆ=சாரமாC இ1தவ3க. இேபா ேம சாதி
திைரேயாட ேமாசமா கQடப,ேறா. பிராமணக&காவ+ நா, F+
ெசா I&க அவ3க சாதி எ லா ெமாழில< மாகாண+ல< இ&-+. எ3க சாதி
அப இ ல... இ1த பிர=சிைனைய எ,+= ெசா லB நாதியி ல...”

“கைடசில ஒன&- சாதி ப+ இ&கதா ெசC<+...”

“எதால பாதி&கப,ேறாேமா. அ+ேமல ஒ சி1தன வர+ இயைக. சாதியால
பாதி&கப, ேபா+ நா சாதி&காாியாC ஆயி,ேற. J ெதாழிலாளி
ெப!ணாC பாதி&கப,ேபா+, ஒ ெதாழிலாளி ெப!ணாC இ ல, ஒ
ெதாழிலாளியாC மாறி,ேற. சாதி&க%ைட வி%,, சாதியற மனித சாதி
க%,&-ேள ேபாகிற+&- யசி ெசC<ேற. இதனா தா J ஏெச!ட
தி%,ன+&- சமதி=ச ேதாழிக ேமல ேகாப வரைல. -%டாப%ல
‘க!ணா&கார’ J + ெப!க&- ச3க வ= &க+ மாதிாி நா6
ைவ&கதா ேபாேற.”

“அCயCேயா ச3கமா...”

“எ ஊல. உபடாத பய க எ லா உதவா&கைர சினிமா பய க&- ச3க
ைவ&-ேபா+, நா ஏ ைவ&கபடா+.”

“அபனா நீ பைழயப< அ3ேக ேபாC J தP...”

“நா தயா. ஆனா

இேபாைத&- சாதி மய&க+ல இ&- ேதாழிக அ1த

மய&க கைலDச+. அவ3க எைன Hபிட ேவ!யதி ல. நாேன ேபாC=
ேசேவ.”
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“ஒ கQடைத ேக%கிற+&- மன &- கQடமாC இ&-. நா உயிேராட
இ&க+ வைர&- நீ சிரமபட&Hடா+. இ1தா 8: (பாC. ஒேமல தா சதா
என&- ெநன ரDசித. நீ இ லாம

எனால வாழ யா+ ரDசி. அட

கடBேள... எப பாதாA ஒ க1தா க!P னால நி&-+. இ1த (பாC
எ அ காணி&ைக. நா இ&கிற வைர&- நீ கவைலபட&Hடா+...
கQடபட&Hடா+...”

“அதாவ+ நீ3க எைன ‘ைவபா%யாC’ வ= &->3க... காலெம லா...”

“என ரDசித... நா ஒைன அப நிைன=  பா&கேவ யா+. ஏேதா ஒ
அ... காதA6 வ= &கேய... நீ எ ஆ< வைர&- +ைணயாC
இ&கP6 ஏேதா ஒ ஆைச.”

“ெமாத ல, ஏேதா எகிற வாைதய எ,3க. நா ஆ< வைர&- ஒ3க&+ைணயாC இ&க தயா. நீ3க ரயி ேவ ேக%ல ேக%டைத அதனாலதா ெபாிசா
எ,+&கேல. ஒ3கைள நா6 விேற... ே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
விகிற கயி:. இ1த கயி+ல. மDச +!ைட& க%, இ1த க சா%சியாC
எ கF+ல க%,3க. உடேன எைன ஒ3க >%,&- H% ேபா3க. ஒ3க
அபாகி%ட ஒ3களால ேபச யா%டாA நாேன ேபசி&கிேற.”

“அெதப... தி,தி6 ேயாசி&காம ...?”

“எைன எப ேயாசி+ விபIேயா. அப ேயாசி&காம தாIய& க%,3க...
காதI&க+&- ேயாசி&கபடா+. க யாண+&- ம%, ேயாசி&கPமா. ஒ3கள
மாதிாிதா நம நா%ல, பல காதலக காதIக. காத

எப+ வா@&ைக&காக
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ேபாடப%ட வழி. இ1த பிரதான வழியி

-:&- வழிக, தெகாைல வழிக,

ெகாைல வழிக6 பல கிைள வழிக இ&-. இவைற வி%,%, பிரதான வழியி
ேபானா

தா வா@&ைகைய= ைவ&க <. இ லனா ம&கP. எ லா

ெப!க, த3கேளாட காத

ெவளிபா%ைட& கா%,ற+&- னால, இேபா

நா ஒ3ககி%ட ேக%கிற ேகவிைய ேக%1தா

ஒ6 காதேல வ1தி&கா+.

இ லனா ேதா வி எபேத வ1தி&கா+. இ1த பிரதான வழியி
வா@&ைக >%ைட பாதா , கிைள வழிகளி

ெதாிகிற

இ&கிற கிணேறா, -ளேமா,

-%ைடேயா, கதிேயா, கேபா ெதாியா+. ெதாிய ேவ!ய அவசிய இ ைல.
நா இ லாம

ஓ3களா

வாழ யா+னா, இேதா எ கF+. நா கF+&-

தIட ெகா,&கிறவ. கன+&- இர!டாவ+ இட... என சமதமா...
என&-= சமத...”

திமைல த,மாறி ேபானா. அ1த ஆ&காறிA அவ உட வியத+.
அவனா

ேந&- ேநராC பா&க யவி ைல. எைத<ேம விDஞான LவமாC

சி1தி&-ேபா+ அ+ தைனேய தன&- அைடயாள கா%வி,கிற+. அ1த
அைடயாள சில சமய பிபதி ைல. பிப,வ+ இ ைல.

திமைல ஏேதா த ெசC+வி%டவ ேபா , ரDசிததிட ெசா லாம
ெகாளாம

ெவளிேயறினா. ேதாளி

கிட1த +!ைட எ,+ கைத<,

பிடறிைய< +ைடதப நட1தா. காI ப%ட ஒ டபாைவ N&கிெயறி1தா.
க!ணி

ப%ட ஒ நாைய க லா

அதா. எதிேர -சல விசாாி&க

வ1தவகைள& -றவாளிக ேபா

பாதப நட1தா. இ1த +ளசி3க எ

-தி&கா. அவைன மாதிாி நா -தி&கPனா , ஒ கைட ேபாடP6,
அ+&காக க, அபா மன &-ேள ேபாகP6 க கி%ேட
ேபானா , அ1த ச!டாள பய

அவைன மாதிாிேய எைன ஆ&கி%டா.

திமைல, -ேராத3 -ேராதமாC பா+, ேகாப3 ேகாபமாC நட1+, +ளசி3க
கைட னா
சி:வ காதி

வ1+ நிறா, ஆ3காரமாக, ஆேவசமாக. அ3ேக நிற ஒ
எைதேயா ெசானா. அ1த= சி:வ அ1த& கைட&- ேபாC,

மீ!, திபி வ1+ திமைலயிட ஒபிதா.

“ஒம&- சிெம!, ெகா,&க மா%டாரா. +ளசி3க அ!ணா=சிேய ெசா I%டா.
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கைடனா எ லா&- ெபா+தான...? ஒம&- ம%, எ இ ல6
ெசா லலா ம=சா...?”

திமைல அ1த= சி:வைன பி+ தளியபேய தைலயா%னா. பிற-,
+ளசி3க கைடைய ேநா&கி, அFத திதமாக நட1தா.
-----------அதியாயஅதியாய- 9

அ1த &கிய >தி ம%, இ ைலயானா , ச%டாப%, சாதாரணமான ப%யாகி
இ&-. ஆனா

அ1த ஊாி ேம ப&க, கி%டத%ட ஊாி ேவI ேபால

இ1த, அ1த= தா=சாைலயி , திவவ ப$க, க%டெபாம ப$க
ஓ& ெகா!1தன. இ1த ப%யி , இ1த= சாைலயி
வழியாக ப$ஸு&- ஏறிவி%டா
இெனாத நாகேகாயிI

ஒத ம+ைரயி

நி: ப&க%,க

இற3கலா,

ஒ N&க N3கி%, எழலா. இ1த=

சாைலயி தா +ளசி3கதி உர&கைட< சிெம!% கைட< ப&கதி
ப&கமாC உளன. எதிப&க ப$ $டா!%. நாைக1+ ெப%& கைடக ஒ
சில ேதநீ கைடக வாிைசயாC இ1தன. இவ கைடக&- அ1த ப&க,
இ1த ப&க வாடைக ைச&கி கைடக. ஒ வாசகசாைல. உபடாத ஒ
நக6&- உ_ உதவா&கைர பய க ைவதி&- ரசிக மற. சில
அரசிய

க%சிகளி கிழி1+ேபான ெகாக.

+ளசி3க, ேவைலயா%க சிெம!% ?%ைடகைள ஒ:&- ேம

ஒறாக

அ,&-வைத ேமபாைவயி%,& ெகா!1தா. அவ எதிபாத அளவிசிெம!% ?%ைடக விகாததா , ேவைலயா%கைள தி%& ெகா!1தா.
தி[ெர: திமைல கைட&- னா

வ1+ நிபைத, அவ பா&கவி ைல.

இவ&- இைடேய உள பைழய தகராைற<, அேபா+ N+பயA&இவ ெசா I அ6பிய ெசCதிைய<, எதி ெசCதிைய< ெதாி1+
ைவதி1த ேவைலயா%க, ?%ைடகைள அ,&காம

திமைலைய

அ,&க,&காC பாதேபா+, ேவைல தைடப%டைத பா+ +ளசி3க அவக
பாைவ நிைலத இடதி

பாதேபா+ .
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திமைல ேவ%ைய தா பாC+& ெகா!, சிம கஜைன ேபா%டா.

“என&- எடா நீ சிெம!% இ ல6 ெசா லலா?”

“நீ எடா ேக%கிற விதமா ேக%காம

இ&கலா?”

“நா எப& ேக%டா ஒன&ெகனடா...? ஒன&- ேதைவ பணதானடா...?”

“அ+&- ஒ காAல சிெம!% ?%ைடைய ேபா%,%, -பிட <மா? ஒன&சிெம!% ேவPனா எ கைடயில வ1+ தா ேக%கP. ெதBல வ1+
ெகா,&க நா ஒ ேவைல&கார இ ல.”

“நீ இ1த ஊ&- ந ல ைறயில எ லா&- சிெம!% ெகா,&கற+&காக ஒன&ஏெஜசி ெகா,தி&கா3க. நீ எ,&கா%டா நா எ,திேப. அதனால நீ
என&- இபேவ இ1த இட+லேய சிெம!% ?%டய த1தாகP. இ லனா,
நா உைன விடேபாறதாC இ ல.”

“நீ இ4வளB ெசான ம%, நா ஒன&- சிெம!% தரேபாறதாC இ ல. எேபா
த1தாA தேவ. ஆனா

இேபா தைலேய ேபானாA தரேவ மா%ேட.”

“தரா%டா எ,ேப.”
“எ,&கிற ைகய ஒேப.”

“பா+டலா!டா.”
“பா+&கி%ேட இடா.”

ேவைலயா%க ெசப%ைடயா கப%ைடயா ஆகிய இர!, -,ப3கைள=
ேச1தவக. ஆைகயா , தத ேசவ க&- ஆதரவாC உடைப
நிமிதியேபா+ -
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திமைல, இ& கா கைள எ%டா&கி& கைட&- Vைழய ேபானா.
+ளசி3க தன+ -$தி& ைககளா

அவைன ம லா&க தளியேபா+, கீேழ

விழேபான திமைலைய, கப%ைடயா ேவைலயா தா3கி& ெகா!டா.
அ1த ஆதிரதி

திமைல, +ளசி3க வயிறி

காலா

உைததா. அ1த

வIைய ‘எமா’ எ: ெசா I தா3கி& ெகா!ட +ளசி3க, திமைல ேம
பாC1தா. இவ நி: ெகா!ேட அதாக. விF1+ ெகா!ேட
உைததாக. எF1+ ெகா!ேட ஒவ கதி

ஒவ -தி& ெகா!டாக.

பிற- க% பி+ உ!டாக. சிெம!% ?%ைட&- சி&கியபேய ழ:,
வாச

வழியாக ர!,, சாைலேயாரமாக ப1+ ேபா

உ!,, நாC ேபால

-ைல+, நாிேபால ஊைளயி%,, ந!, ேபால !,, ந, ேரா%- வ1தாக.
ந ல ேவைளயாக அேபா+ ப$க வரவி ைல. ேவைலயா%க&ேகா வாI&ாீவ ேபாைர பா+& ெகா!, நிற ராமனி நிைல. இவ உ!,
!டதி , எவ +ளசி3க, எவ திமைல எ: ெதாியவி ைல. திமைல
+ளசி3கைத கீேழ ேபா%, ேமேல வேபா+, ெசப%ைடயா ஆ%க அவ
கFைத பி&க -னி< ேபாேத, திமைல கீேழ<, +ளசி3க ேமேல<
வ1+வி,வா. +ளசி3க ேமேல ேதா:ேபா+, அவைன அ1தரதி

N&கி

ேபாட நிைனத கப%ைடயாக அத- திமைல ேமேல வ1தைத பா+,
-னி1த உடைப நிமிதினாக.

அ1த= சாைலவாசிக, அைனவேம Hவி%டாக. சிறி+ ேநர ேவ&ைக
பா+வி%,, யா ேதாகிறா எபைத க!, பி&க அதிக ேநர ஆ-
எபதாA எவ ப,&கிறா எ: ெதாிவத-, தத கைட வியாபார
ப,+வி, எபதாA, இவைர< பிாி+ வி%டாக. பிாி1தவக சிறி+
பிவா3கி நிறேபா+ பிாிப%டவக மீ!, பிைணய ேபானாக. ஒவ&அA+ வி%ட+. கா!ரா&ட தாேமாதர பிாித ஆ%கைள வில&கி
தளிவி%,, இவாி ைககைள< பி+ ேந&- ேநராC நி:திவி%,,
கதினா.

“நா3க யா ஒ3கள பி&க மா%ேடா. உ பா<3க. எவனாவ+ ஒவ கீேழ
விFற+ வைர&- மாேவ இ&ேகா. ேடC ஆ$பதிாி&- ஒ வ!ய ெர
ப!ணி ைவ<3கடா.”
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தாேமாதர, ேவ: யாைரேயா ெசா வ+ மாதிாி<, அ+&- த3க&- சப1த
இ ைல எப+ ேபாலB +ளசி3க, திமைல< ேம ?= , கீ@?= வா3க
நிகிறாக. மேபாைர= ெசாேபாரா&-கிறாக. திமைலயி காதி

ரத

ஒFகிய+, +ளசி3க கத க. ரத= ெசா%,&கேளா, ேபசினா.

“ெச:&கி மவ. சிெம!% ேக%டா தர மா%டா3கா. என&- இேபா ெர!,
?%ட சிெம!% ேவP. வா3காம ேபாக மா%ேட. ெச:&கி மவ சாியான
நாயி. எ க=சி&கா பா3க.”

திமைல ெகா,த அயி , ைக வைள+ நிற +ளசி3க, வைளயாத வல+
ைகைய ஆ%யபேய பதிலளிதா.

“நா நாயினா இவ ெவ%யா. எ ைகய எ வள=சி&கா பா3க.
சிெம!% அவ6&- இனிேம

எபB கிைடயா+. ேவPனா

கா

ப!ணி&க%,.”

இத- ஊேர Hவி%ட+. பா&கிய, திமைல காதி
1தாைன ேசைலயா

ெப&ெக,த ரதைத

+ைடதபேய ஒபாாியி%டா. ேகாலவB, அமாB&-

தாயமாB&- பினா

நி: ைககைள பிைச1தா. ரDசித ெநறி=

&க3கேளா, நிறா. ச1திரா, +ளசி3கைத நாேய, ேபேய எ: தி%ட,
+ளசி3கதி அமா அனமா எதிதி%, ேபா%டா. அல3காாி, +ளசி3கதி
ைகைய தடவி வி%டபேய, “எ ராசா ராசா” எ: கதினா. இத-
கப%ைடயாக, ெசப%ைடயாக அணிவ-+ ஆபாி+
ேபசினாக.

“சிெம!% வா3க விடமா%ேடா.”

“தராத சிெம!% எ,&காம விடமா%ேடா.”
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“ெசப%ைடயா கைட&-ள வ1+ சிெம!% எ,&கP னா

அ1த&

கைடேய கப%ைடயாக&- சமாதியாயி,.”

“கப%ைடயா வச+&-  வ=ச காைல பி வ= பழ&கமி ல. அ1த
பழ&கைத மாதி&கB தயாராC இ ல.”

“சாி வ1+ பா3க.”

இ1த ச!ைட&- ?றாவ+ கனபாிமாணமாக, ‘கா+& கப -,ப+’ அேத
அ1த ராைமயா ேகாபாேவசமாக ேபசினா. S+வாதி லாத மனிததா.
ேகாலவைவ, அ&னி ராசாB&- திமண ெசC< உ:திேயா, அவ
ேபசவி ைலதா. ஆனாA பழனி=சாமி ம=சா ேம

திதாக வ1த பாச அவைர

இப ேபச ைவத+.

“ஏC +ளசி3க! நீ ேப ற+ அ&கிரம!டா. ஒ கைட உரத வயAல ேபா%,
இேபா பயிெர லா சாவியா ேபாயி%,.”

“சிெம!,&-, உர+&- என சப1த.”

“எ3க அ!ணா=சிய ேபச வி,டா. ேபமானிபயல... அவ யாேராட< ேபசாதவ.
இபவாவ+ ேபச%,.”

“ஒேர வாததா ேபச ேபாேற. +ளசி3க கைட ெபா+& கைட. சாமிைய
நபாதவ கLர விக+மாதிாி இவ பி&காத திமைல&- சிெம!%
?%ைடய ெகா,தாகP. இ லனா கைடைய உைட=சாகP.”

கா+& கபக ‘ைபதியார தம’ ராமCயா!ண பினா

க=ைச& க%,

அவாி இ=ைசைய நிைறேவற +தாக. ஆனானப%ட அதிகாாிகைளேய
ெகDசி<, மிDசி< மட&கி ேபா, ஒைத >, கா!ரா&ட தாேமாதர
விவகாாியானா.
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“ேடC +ளசி3க ேபானா

ேபாவ%,. திமைல&- ஒ ?%ைட

சிெம!ைடயாவ+ ெகா,.”

“இைதவிட எ உயிர& ேக தாேர.”

“உயி இேபா ேபாகதா ேபா-+.”

ரDசித அேமலயாC நட1+, H%ட+&- னா

வ1+ தீபளிபவேபா

ேபசினா.

“நா எ லா&- ெபா+பிள, அ,த சாதி அப. நா ெசா Aறத&
ேக3க. நம \னிய கா!ரா&ட அCயா தாேமாதர, க ேகாயி

க

க%,ற+&- உபயமாC ப+ ?%ைட சிெம!% வா3கி +ளசி3க கைடயிேலேய
ேபா%&கா. அ+ல எதன ?%ைட சிெம!ட ேவPனாA திமைல
அவகி%டேய பணத& ெகா,+%,, எ,+&க%,. தாேமாதரCயா தேனாட
சிெம!% ?%ைடய எ,+& ெகா,பா. இதனால +ளசி3க மான ேபாகல.
திமைல மான ேபாகல. சிெம!% ?%டதா ேபாB+.”

“ரDசித ஒைன ெகாF&- அ6பி ைவ&கP.”

அ1த தீபா

எ ேலா&- திதி. ஒ சில கநாடக விவகாாிகதா

மன+&- ன3கி& ெகா!டாக. “ேபா< ேபா< ஒ ஒைத >%,
ெபா!P அ,த சாதி&காாி... ெசா&கார பல இ லாத ரDசிதமா இ1த வழ&க
தீ+ ைவ&கP. நா3க எ+&- இ&ேகா?”

விவகார தீ1+ ெகா!1த ேபா+, அ&கினி ராசாவி அபா ராமCயாதா
தன+ பாவதி- மாறாக விடாபியாக ே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 உள3ைகயி

தா3கி&

ெகா!ேட மறானா.

“ேபாவ%, ம=சா. ேபாவ%, ெர!, தரேம சமதி= %டா3க. நம&ெகன
வ. ேடC +ளசி3க. எ சிெம!% ?%ைடைய தனியா ஒ+&-. இ1தாடா
திமைல 8றி எ!ப+ நாA (பா< ப+ ைபசாைவ< எ,. எகி%டேய
ெகா,. சிெம!%ேடாட விைல. வய  ெபா!P வளதி மாதிாி H&கி%ேட
ேபாB+. இைனய ேர%,ப. மீதி& கண&- அற பா+&கலா.”

“ஆமா ெதாியாமதா ேக&ேக, நீ விவகாாியா, இ ல வியாபாாியா,
மாபிேள.”

திமைல ச%ைட ைபைய +ழாவினா. ேவ%ைய N&கி, டBச ைப&-
ைகவி%டா. அேபா+தா அவ6&- உைறத+, ெவ: ைகயி
ேபா%&கா. இ1த= சமயதி

ழ

யாாிடமாவ+ பண ேக%டா , தா

+ளசி3கதிட வ= ச!ைட&- ேபானதாக அதமாகிவி,. திமைல என
ெசCவ+ எ: ாியாம

விழிதேபா+, +ளசி3க ாி1+ ெகா!டா. திமைல

வ= ச!ைட&ேக வ1தவ எபைத நி(பிபதகாக, அவ ெதா!ைடைய&
கைன+& ெகா!, சைபயிட ைறயிட ேபானேபா+ -

திமைல அ!ணாவி த,மாறைத ாி1+ெகா!ட ேகாலவB, அ!ணனி
அேக வ1+, 1தாைனயி

ம+ ைவதி1த இர!, 8: (பாC

ேநா%,&கைள திமைலயி ைகயி

லாவகமாக திணிதா. உடேன அவ,

அ1த ேநா%,&கைள ப+ (பாC ேநா%டாக பய1+ பா+, பிற- ச1ேதாஷப%,
தாேமாதரனிட நீ%னா.

+ளசி3க, ேகாலவைவ, பகைள& க+ பாதா.
--------------
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அதியாயஅதியாய- 10

ேகாலவB, மீ!, அேத அ1த -ளத வய , ப ெச%

-ளி+&

ெகா!1தா. ஏேதா -ளி&க ேவ!,ேம எபதகாக -ளிப+ேபா ,
த!ணி&- தைலைய& ெகா,&காம , ‘கா&கா’ -ளியலாக& -ளி+&
ெகா!1தா. ேசா ேதC&க ேவ!, எற எ!ணமி லாம

எF1தா.

க!க -ள+& கைரைய பாதன. அவ&ேக ெதாி<, அல3காளி
வரமா%டா எ:. ஆனாA ஒ சபல. அல3காாி அைத வ1தாA வவா.
அவைள ேத +ளசி3க வ1தாA வவா. அைதைய ேதயா, இ ைல
தைன ேதயா. ேகால, ப ெச% அைற&- +ணி மாறியபேய, தன&-
தாேன ெசா I& ெகா!டா.

“பாவ +ளசி3க... அ!ணா அவ ைகய திகி ேபா%டாேன. இேபா ைகயி
எப இ&ேகா...? அவ ம%, எனவா... 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&காவ6 அவ&- ெதாி<ேமா
எனேவா. எைன< ச!ைட&காாியாC நிைன&க ேபாறா. அப ெநண&க
படா+6 அல3காாி அேதகி%ட ெசா லP. <மானா

அவ கி%டேய...

அெதப <... ஏ... வாயாலதா ேபச <மா... க!ணால ேபச யாதா...
இ1த= ச!ைடயால அவர ெநன&க&Hட என&- த-தியி லாம ேபாயி%ேட. ந ல
ேவைள அபா அ!ணாைவதா தி%,னா. அ&க&Hட ேபாயி%டா.
+ளசி3க ந ல ைபய6 ேவற ச%பிேக% ெகா,தா. அல3காாி அைதகி%ட
ெசா லP. அ1த அைத&- ?ள இ ல. நா இ3க இேப6 ெதாிD
வரேவ!டா... அைத&- தா ?ள இ ல... அவ&-மா... சீ=சி... இ+&-ேமல
நிைன&கற+ இ6 ேகாப ஆறாத எ3க!ணாவ அவமான ப,தற+ மாதிாி.”

ேகாலவB, மதா மனைத& க லா&கி& ெகா!டா. ஈர டைவைய பிழி1+,
?றாக ம+ ேதாளி

ேபா%,& ெகா!,, றப%டா. அடேட என

சத... ராைமயா மாமா சத... +ளசி3க ம=சா சத...

ேகால தI
ேகாலமானா.

ஆன1த& ேகாலமானா. பின, அபேய ேசாக&
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ராைமயா வய , +ளசி3க வயA&- ப&க+ வய . இ3கி1தபேய ேபசினா
அ3ேக ேக%-. அ1த வய

ெநபயிைர +ளசி3க, ராைமயாB Hடேவ

அ&கினி ராசாB றி= றி பா&காவ. ைககைள ஆ% ஆ% ேப தாவ. இ+
என? ராமCயா மாமா +ளசி3கைத அ&கேபாற+ மாதிாி +றாேர. மாமா
அவர தி%டாத<, தி%டபடா+.

இேபா+ அவக, அ1த வயI கிண+ ேம%,&- வ1+, ேகாப3 ேகாபமாC
ேபசி& ெகா!ப+ ேபா

ெதாி1த+. +ளசி3க ம=சா இட+ ைகயி ,

பிளா$திாி ேபாடப%,, அ+ ஒ +ணி&க%

ெதா3கிய+. அட&கடBேள...

ஆனாA எ3க!ணா ேமாச. அ=சாA இபயா... பாவ... எ
+&காேரா...? எப வI&-ேதா...?

ேகாலவB&- அ1த ப&க ேபாக ேவ!, ேபாI1த+. அவக ேப வைத&
ேக%க ேவ!, ேபாI1த+. எ லாவறி- ேமலாக, +ளசி3க ம=சா ைக
பிசகியி&கா, இ ல ஒDசி&கா6 ெதாிD &கP. கடBேள... கடBேள பிசகி
இ&கP... ஒDசி&கபடா+. இ1த பாவி ெநதியில எ1த ேநர -3-ம
வ=சாேரா, ைக ஒடDசி%ேட. ஒட=சி%டாேன... நாசமா ேபாறவ... கடBேள...
கடBேள... ஒ=சவ எ3க!ண6 ெதாியாம தி%%ேட பா. சாி... இேபா
அ1த ப&க ேபாகP. எ ேபாற+... ேபாற+ல தபி ல. பைழய ச!ைட
விஷயமா< ெர!, ேப ேபசலா லா.

ேகாலவB ேயாசிதா. அ3கி1தபேய அ1த வயA&- தாவி& -தி&க
ேபாகிறவேபா ,  பாத3கைள அFதினா. அடேட... ராமCயா மாமா...
கிண+ ேம%,ல ஒ ேராசா= ெச இ&ேக. நாைலD L இ&ேக. தைலயில
வ=சா

எ இ&-. யா எப< ேபாவ%,. நா Lபறி&கதாேன

ேபாேறா.”

ேகாலவB நட&க யாதவ ேபா

நட1தா. தைன நப யாதவ ேபா

நைட ேபா%டா. ஒைத பரபி , ை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+%, இ1தா. +ளசி3க, ராைமயாB, காரசாரமாக
ேபசினாக. அ&கினி ராசா, அவைள பாதா. எனமா6 ேக%க திராணி
இ ைல. அபா கைத< அவ கைத< மாறி மாறி பாதா.

ேகாலவேவ அவக கவனைத& கைலதா.

“மாமா... இ1த ேராசா Lைவ நா பறி= &க%,மா...? ந ல LB...”

+ளசி3கதிட வாெய லா ப லாக& க+& -தி ேபசிய ராைமயாB&-&
ேகாலவைவ& க!ட+, ப ெல லா வாயாகிவி%ட+. பய மவ&- அ&கினி
ராசாவ& க%&க ஆசதா. இவ சமதி&காம க யாண நட&காேத6 இ6ம
பயபடேவ!டா.

ராைமயா, அவைள மகைள பா◌ாப+ேபா

பா+ த1ைத ேபா

ேபசினா.

“ஒன&- லாத Lவாமா. நீ பறி&காத...  -+. எல அ&கினி ராசா. ேவ%ய
எ,+ கா

வைர&- இF+ ேபா,ல. ?ேதவி... மாமா மவ&- Lபறி= &

ெ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, பாதா. அ6மா சDசீவி
மைலய N&கிய+ மாதிாி, L&க ெமாCத அ1த ேராசா= ெசையேய ேவட
பி,3-வ+ ேபா

L&கைள பறிதா. ?: L&க, ஒ ெமா%,, நாைக<

அவளிட நீ%வி%,, ஏேதா ேபசேபானா. பிற- அவ6&- ெவ%க வ1த+.
ஒேபாC +ளசி3க ப&கதி

நி: ெகா!டா.

ேகாலவB, அ&கினி ராசாைவ பாவமாக பாதா. +ளசி3கைத<
‘பாவமாக’ பாதா. அவேனா, அவ ப&க ச%ெட: திபிவி%,, அேத
ேவகதி

கைத ராைமயாவி னா

ைவ&- சா&கி

நி:தினா. ேகாலவB, தைலயி

அ3ேகேய நிறா. அவ ேபாக%, எ: ேப=ைச நி:திய

L
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+ளசி3க, பிற- அவ ஒ ெபா%ட ல எபதாC ேப=ைச வி%ட இடதி
இ1+ +வ3கினா.

“ஒம&- எ சினCயா நQட ஈ, ெகா,&க <.”

“எனடா ேப=  ேபசற. ஒ உரத வா3கி, இ1த ஆ: மர&கா

விதபா,

அ4வள+ல< ேபா%ேட. மற வயAல ெந A பயிவ. -%ைடயாC
நி&-ேபா+ எ வயAல பயி ெந%ைடயா சிAசிA6 வள1த+ல
ச1ேதாஷப%ேட. இேபா பயி லா சாவியாC ேபாயி%ேடடா. இ4வளB&-
மத வயA&கார3க மாதிாிதா த!ணி பாC= ேன. L=சி ம1+ அ=ேச.
எ லா பயி ெந A& கதிர= ம&- ேபா+, எ ெநபயி மல மாதிாி
சாவியாயி%டடா. ஒ உர+லதா ஏேதா மி$ேட&-...”

“சாி, கதாேத<... என&- மற1+ ேபா= . என உர வா3கினி.”

“ெபா%டாசிய... சீம உர...”

“ஒ... அ+வா... இேபா ந லா ஞாபக வ+. அ1த உரேதாட \ாியா உரத கல1+
ேபாடP6 அ&கினி ராசா கி%ேட க ேகாவி

னா

ெசாேன.

இ Iயா அ&கினி.”

அ&கினி, ஆமா எப+ேபா

தைலயா%னா. உடேன, +ளசி3க, “ஒம மக

கி%டேய விசாாி<” எறேபா+, அபா ேக%டா
ேபசாம

ம%,ேம ேப  அ&கினி

இ1தா.

“+ளசி3க ெசா Aற+ நிசமாடா.”

“ஆமா... ெபா%டாசிய உரத, \ாியா உரேதாட ேபாடா%டா பயி ெபா!P
மாதிாி வள. ஆனா

சைமயா+. அதாவ+ வய &- வரா+6 +ளசி ெசான+

வா$தவ1தா. நா ஒம கி%ட ெசா லல. ெசலவா-ேம6...”
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“ேபா ேபா< என&- வ1+ மகனா வாC=ேச பா. நீ< லா ஒ சசாாியா.
ெசலவா-னா ெநன=ேச? வயல ந%டா

ெசலவா-. நடாம

இபேமா? ப

ெச% ேபா%டா கெர!% ெசலவா-. ேபாடாம ைவபமா? L=சி ம1த=சா
ெசலவாB. அ&காம இபமா? நீ< லா ஒ விவசாயியா&-. ஏேட
+ளசி3க. ஒன நா தி%,வ+ ததா, %டா தன1தா. தபா
எ,+&காதேட.”

“தைலைய ெவ%%, த6 ெசா A. என&- ெதாி<, நீ3க எ லா
எைன இ காி= = ெகா%,விய3க6. ப!டார பரேதசியாC ேபானவ,
அ+B உ&- உதவாத எI டா&ட மக, ந லா சபாதி&காேன6
ெபாறாம. ஆனா

ஒ!P ெசா Aேற. இ1த ஊேர ேச1தாA எைன +ரத

யா+. ஒ3களால மிர%ட <. ஆனா

விர%ட யா+.”

+ளசி3க, ேபாக ேபாகிறவேபா , ெச ேபாட ேபானா. அைத பாத
ேகாலவB, ராைமயா மாமா வய

வழியாக= சின வாC&கா

வரபி

நட1தா.

ராைமயா, அ&கினி ராசாைவ அதிபா. பிற- மமக ேகாலவB&- அ1த
பழ&க வ1+விட&Hடாேத எ: ப ைல ம%, கதா. +ளசி3கதிட,
“ைவ&ேகாலாவ+ வமா. அைத மா%,&- ேபாடலாமா” எ: ேக%க ேபானவ,
மமக&-& ேக%-பயாC அவ இ6 ஏடா ேகாடமாC ேபசிவிட படாேத
எ: பய1+ ேபானா.

அ1த வயைலவி%, அ,த வய

ெசற ேகாலவB திபி பாதா.

+ளசி3க வ1+ ெகா!1தா. ேவ% ச%ைடேயா, அ ல. ெபாைம=
ச%ைடேயா,, பாவாைட மாதிாி அகலமான ேப!%ேடா,. ேகாலவB
அவ6&- பய1+ நடபவ ேபா

நட1தா. பிற- இெனா வாC&காA&-

வ1த+ ப+3கி நிறா. ேச... காெல லா ஒேர சகதி. வாC&காAல கால&
கFவP. எப அ+... எமா...

ேகாலவB, கா கைள& கFவி& ெகா!&- ேபா+, +ளசி3க வ1+வி%டா.
அவைள ஒ கண உ: பா+வி%,, திபி பா&காமேல நட1தா.
ேகாலவB கFவிய ஒ காேலா,, கFவாத இெனா காேலா, ஓனா.
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அவ கைத பிேனா&கி= ெசA+வதகாக இமினா... ெசமினா...
அவ திபிய+ நாணேதா, நிறா. அவ மீ!, நட&க ேபானா.
அவ, வாைதகளா

இைடமறிதா.

“அல3காாி அைதய& காேணா...”

“H%%, வா கா%,ேற... பாச ெராபதா ெபா3-ேதா.”

“ஒம ைகயி...”

“ஏ Fசா உைடயல6 ேக%கியா? ைகயில பணமி லாமேல சிெம!% ேக%,
வ&- வ1த அ!ண ைகயில (பாC திணி=சத நா மற&கல... எமா...
ஒன&-& ேகா -பி,. இ1த வ +&- ?லேம நீதா. எ3க அல3காாி சிதி
விையா%,&-= ெசானத. நீ ெபாி ப,தாம இ1தி1தா

என&- ைக<

ஒDசி&கா+. ஒ3க!ணாB&- கா+ கிழிDசி&கா+. இ6 எென லா
நட&க ேபா-ேதா. ஒன ந ல ெபா!P6 ெநன=ேச பா, எைன...”

+ளசி3க, அவ இதயைத இ%, நிரபாத+ ேபா , ெசா ல வ1தைத< ெசா I
&காமேல ேவ: ப&கமாக நட1தா.

அவைனேய பா+ நிற ேகாலவவி- வி&க

வ1த+. அ+ விமலாகிய+...

ெவ= சதமாகிய+... கசிவாகிய+... க!ணிராகிய+.

‘ைக ஒD %டாேம... ஒD %டாேம... எ மன அவ&- ாியIேய... நா
எபB ந ல ெபா!Pதா. அவகி%ட யா ெசா Aற+... நா ெசா ல
யா+. அபேய ெசா ல தயாராC இ&க+&- அவ ேக%க தயாராC இ ல.
அேத... அல3காாி அைத... எ3கேத ேபாயி%ேட... எபேத வேவ...’

ேகாலவB -ள+&கைர வழியாக நட1தா. ேபானவார அவ ைவத -3-ம
கைலயபடாம

ஆன1த அதி=சி<ட ேபான அேத கைரயி , தளா தளா

தானாC நட&காம

யாேரா நட+வ+ேபா

நட1தா.
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எபதா >%,&- வ1தாேளா. வழியறியாமேல, பழ&க ப%ட காரணதா
வ1+வி%டா. ெத வாச

கதைவ திற1+வி%,, Vைழய ேபானா. அபா ஏ

சிதபா கி%ேட இப& க+றா.

“அெதடா... அ&கினி ராசாேவாட ேகாலவB... ெநன= & Hட பா&க
யா+பா.”

“ஏ யா+... திமைல&- +ளசி3க ெச:&கி மவ6&- நட1த ச!ைடயில,
ராைமயா ம=சா நம ப&க நினா. இதனாலதா +ளசி3க பயA இற3கி
வ1தா. அேதாட கா+& கப -,ப நம அமா பிற1த -,ப. ஆபல
உள -,ப.”

“சாி ேயாசி&ேக... ேயாசி&ேக...”

“ேயாசி&க ேயாசி&க ேகாலவBதா ெகா,+ வ=சவ6 வ...”

அபாவி தலாவ+ பதிI
அவர+ இர!டாவ+ பதிI
க!ணிரா

F ெவறி க!டவேபா
+வ!டா. ேதாளி

ஈரப%, நிைலபயி

ஒேவைள அப சமதி= %டா

நிமி1த ேகாலவB,

கிட1த அ1த ேசைல ேபா

சாC1தா. அபா சமதி&க மா%டா.
வ கா&கPேம.

“அல3காாி அேத... நீதா எைன& காபாதP.”
-------------அதியாயஅதியாய- 11

ேகாலவB -றியபேய நிறா.

அ&னி ராசாB&-, தா மைனவியா- ச1தப இ&கிற+ எபைத அவளா
நிைன+&Hட பா&க யவி ைல. அ1த ஆதிரதிA, ஆேவசதிA தன+
இட+ ேதாைள வல&கரதா

பி+ அFதினா. அ1த ேதாளி

ஈரடைவ, கச3கி ேபாC அவ&காக& க!ணி சி1+வ+ ேபா

ெதா3கிய
த!ணீ
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ெசா%,= ெசா%டாக அவ ைக வழியாக உ!ேடாய+. அவ&-, இேபாேத
அல3காாி அைதயி >%,&- ேபாC அவ ேதாளி
தைலேபா%,, அழேவ!, ேபா

ைக பினி, மாபிேல

இ1த+. அதகாக திப&Hட ேபானா.

அ+ எ <? அல3காாி அைத >%,&- ஆைள3க ேபானா
வரா+. அதைன< இட&- மட&-3க. ஆனா

ச1ேதக

ஒ ெபாபிைள ேபானா

ச1ேதக வ. அ1த அளB&-& ெகாக% பற&- அைத >%,&-, இேபா
ம%,ம ல எேபா+ ேபாக யா+. ஆனா

ேகாலவB >%, வாச
ெமளனப%ட >%

அைதய பா+தா ஆகP.

பைய தா!ட ேபானா. அத- சிறி+

அமாவி சத ேக%ட+.

“ஊல எவள பாதாA, எவன பாதாA அ&னி ராசாB&-,
ேகாலவB&- க யாணமாேம க யாணமாேம6 ேகவிேம
ேக&கா3க. என&- பதி

ேகவியாC

ெசா லயல. இ1த ேப= எப வ1த+.”

“இ+ேவ ஒ ந ல ச-ன6 ெநன= &கP. மயினி.”

“ச-ன... ந ல ச-ன... Lனய மல வ=  பாத ச-ன. அ+B நாம தீமான
ெசC<ற+&- னாலேய ஊ தீமான ப!P+. ஒமதா... திமைல ஏேதா
ஒ3க கி%ட ேபசPமா. நீேய ெசா ேல!டா...”

ேகாலவB&-, ேபாC ேபாC வ1த உயி, இேபா+ ேபாகாமேலேய அவ
உடI

Fைமயாக நிற+. அ!ணா, நம&காக அபாகி%ட ச!ைட ேபாட

ேபாறா. அவ ேபா,ற சத+ல. இ1த ெசத ேப= இனேயாட யP.

ேகாலவB >%,&- Vைழ1தா. இப+ எ%,&க ேபா%, நட&க ேவ!ய
Nரைத பேத எ%டாக தாவி, தன&- எ+Bேம ெதாியாத+ேபால, -:&காக&
க%ய ெகாயி

ேசைலைய பரபி ேபா%டபேய, அ!ணா திமைலைய

ப%,, படாமA பாதா. ‘சீ&கிர ேப அ!ணா... அபாகி%ட ேபச பய1தா
வ. அ+&காவ இபயா ேயாசி&க+. ேப !ணா... ேப ... அ&னிராசா, அம
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த3ைக&- ஆவா+6 அ=  ேப . நீ &-ன க யாணேம நட1+
ேபாA&ேக...’

அபாைவ ேந&- ேநராC பா&க பய1த+ ேபால, அமாைவ பா+ அவ
வழியாக தைன பாத மக திமைலைய ேநா%ட வி%டா. பிற-, இவ
‘அமா’ வழியாகேவ மகைன பா+வி%,, மைனவியிட ேக%ப+ேபா
ேக%டா. அவ காதி

மகனிட

க,&க மாதிாி ேபாடப%ட பிளா$டைர பாத+

ேகாப வ1த+.

“என ெசா ல ேபாறானா. அம ெகாைட விஷய+ல சினிமாபட
ேபாடP6 ெசா ல ேபாறானா. இ ல காத க&க ெகா,த+ மாதிாி ?&ைக<
ெகா,&க ேபாறானாமா...”

“அவ ெர!ைட< ெசா ல வல...”

“பிற- ெசா லற+&- எ+Bேம இ Iேய...”

“ேகாபபடாம ேக3க. அவ ெசா ல நிைன&கைததா நா ெசா Aேற.
நானா= ெசா லல...”

“நீ எபதா இ நீ% ழ&கி ேப றைத விட ேபாறிேயா?”

“திமைல&- விவசாய பா+ அA+ ேபா=சா. அF&- ேவ%ேயாட
அைல<ற+ பி&கைலயா. அதனாலதா +ளசி3க+&- இவைன பாதா
இள&காரமா. அதனால இவ6 ஒ கைட ைவ&கPமா. ேகாண= சதிர+ல
இ லனா. நம ஊ கா ேரா%ல கமிஷ கைட ைவ&கPமா. +ளசி3க
மாதிாி ஆயிர& கண&-ல சபாதி&கPமா.”

“இைத ெசா லபடா+6 நீேய ெசா லபடாதா... பா&கிய...”
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“நா இவகி%ேட எ4வளேவா ெசா I%ேட. +ளசி3க பய , அத ராதிாில
-ைட பி&கிறவ. ஆயிர& கண&-ல சபாதி=சாA கைடசில அாியர
த3க+ மாதிாி சினிமா எ,&ேக6 ெம%ரா$ ேபாயி, சபாதி=ச பணைத
எ லா நாசமா&க ேபாறா6 ெசா Iயா= .”

“+ளசி3க, ந லா இ&கP6 நீ நிைன&கP. நாெட லா வாழ ேக,
ஒ6 இ ைல. அேதாட +ளசி3க, நீ ெநன&க+ மாதிாி ஏமாளி இ ல.
ெக%&கார பய. ேவPனா

பா. பணத ேமA ேமA ேசபாேன தவிர,

சிைத&க மா%டா.”

“அேபா... அவ உசதி... நம பிள ம%டமா...?”

“ஒதன உசதியாC ேப றதாேலேய, இெனாத தா@தி6 அதமி ல.
இவ அவனவிட ஒப அதிக6 என&- ெதாி<ம. நா வய

ேவைலய

கவனி= எ4வளேவா நாளா= . இவதாேன க%& கா+ வாரா. இவ6&என -ற... ேமா%டா ைப& வ= &கா... எ3ேக ேவPனாA ேபாகலா.”

“ஆனாA அவ ெகாDச மாியாைதேயாட...”

“நீேய அவ6&- ெசா I& ெகா,ேப ேபாA&ேக, பா&கிய. வியாபாாி&மாியாதனா ெ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&ேக6 வ= &க. ைவ&க+ ஒ6 ெபாிசி ல நம&-. ஆனா
அ வ= %டா -ேபாZ$கார தி%, ெந ல வா3கி%ேடா6 மா மா
வ1+ ெதா ைல ப!ணி&கி%,, மாA&- வவா. வாி ஆJஸ வவா.
ைலெச$ பா&க வாேற6 \னியகார வவா. இவ ஒ4ெவாத
ைகயில இ ல, காAல பணத ைவ&கP. அவ6வ அத%,ற அத%டA&- கா+
ெகா,+ ேக%,, ெகா,&கிற லDசைத< பி=ச&கார மாதிாி ெகா,&கP.
ஒத6&- பண ெகா,&கிற+ த ல. அைதேய -பி%,& -பி%, லDசமா
ெகா,தா அ+ அைமதன. அ1த& கால+ -% ராசா&க ெபாிய ராசாB&-
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கப க%,ற+ மாதிாி. விவசாயி&- அ இ ல. எ1த பயA&- பதி

ெசா ல

ேதைவயி ல. இ1த& கBரவ எவ6&- வரா+6 இவ6&-= ெசா A.”

“விவசாயைத<, வியாபாரைத< ஒ!ணா கவனி= &கி%,.”

“இ1தா பா... நீ இ ேப னா , இவ ஒ நாைள&- >%ல இ&கிற பணைத
எ,+&கி%, ெம%ராஸு&ேகா, ம+ைர&ேகா ஓ சீரழிய ேபாறா. அ+தா
நட&கP6 நீ ெநன=சா

அற ஒ இQட. எைன ெபா:த அளBல

இ1த பிலா&கண இேதாட <+. சாி சீ&கிரமா காபி&- ஏபா, ப!P. வாி
ேபா,ற+&- ஆ3க வற சமய.”

பழனி=சாமி, தன+ கா+கைள திகினா. ஒ B&- வ1+வி%டா

அவ

அபதா. திமைல, உெம: இ1தா. பா&கிய தன&-ேள
ன3கினா. ேகாலவB அ1த& கயி:& ெகாைய& கீேழ இF+
ேபா%டபேய அ!ணாைவ ஏமாறேதா, பாதா. அமாைவ, ேகாபமாக
பாதா. அவ6&காவ எ ேப றா. என&காவ ஒ வாத ேப தாளா.
ெபா!P6 வ1+%டா அமாவ&-&Hட இள&கார1தா. அ&னி ராசாவா
அ&னி ராசா. எாிD எாிDேச அைணD ேபாற அ&னி.

பா&கிய மக ப&கதி- வ1+ தன+ ேகாபைத& கா%னா.

“இ4வளB த!ல இ&கிேய...? ஒன&- ?ள இ&கா...? தமா,... ெகாய இ
பி=சா இF&க+...? இனா பா... அ:1+%,...”

ேகாலவB பறிய கயி:&ெகா இர!டாக அ:1+, அவ ஒ ப&க+
ைனைய தைன யறியாமேலேய பி+& ெகா!, இFதி&கிறா.
அவ&ேக ெதாியவி ைல. கீேழ விF1த ஈர=ேசைலைய<, காC1த
பாவாைடைய< எ,&க ேபானேபா+, அமா விர%னா.

“-ளி= %, வார+&- இ4வளB ேநரமாழா. இனிேம

பெச% ப&க ேபா... ஒ

கால ஒ=  ,ேற. ேடC திமைல... சா, ராசா... எழா இ4வளB ேநர...”
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ேகாலவB அமாவி தி%- வதபடவி ைல. வழ&கதி- மாறாக
ச1ேதாஷப%டா. ஒ ‘விஷயத’ ெசா ல ேபாறாேள.

“ராமCயா மாமா வயAல ஒ ச!டமா... +ளசி3க+&-, அவ&- அத
வராத -ைற. அற ெர!, ேப இணDசி ேபாயி%டா3க. இ1த
அ&னிராசாB&- ஒ!Pேம ெதாியலமா. +ளசி3க, வயAல வா3-ன உரேதாட
இெனா உரத கல1+ ேபாட= ெசானாரா. இ1த அ&னி ராசா, சாியான
அசம1தமா... ெபா%டாசிய உரத, \ாியா உரேதாட கல1+, ேபாடாம வயலேய
சாவியா&கி%டாரா. ராமCயா மாமா +ளசி3க ச!ைடயில, தன&- சப1த
இ லாத+ மாதிாி நி&கா அ&னிராசா.”

“அ&னி ராசா, உதம... ேயா&கிய... அபதா நிபா. +ளசி3க மாதிாி
அவ என காவாI பயலா...? பரபர பண&கார.”

ேகாலவB -றி ேபானா. அ:1த ெகாைய& க%டாம , விF1த ேசைலைய
எ,&காம , இய&கமிறி நிறா. இ1த= சமயதி , இப+ இபைத1+
ெசா&கார& கப%ைடயாக அவகளி

ஒவ திமைலைய பா+&

ேக%டா.

“ஒ3க வயAல ப ெச% ஓ&கி%, இ&-+. நீ இ3ேக இ&ேக.”

ேகாலவB ைககைள உதறியேபா+ பா&கிய Hபா, ேபா%டா.

“ப ெச%ட ஆ ெசCயாம வ1+%யா...? எம மா, மாதிாி தைல ஆ%,றா
பா. ேபாழா... சீ&கிரமா வயA&- ேபாC ஆ ப!ணி%, வா. இ1ேநர வயேல
?@கியி&-. ஓ,ழா... வரவர ஏதா இ பி+ பி=  ேபாறிேயா...?
ஓ,ழா... இ லனா வயA -ளமாயி,.”

உேள இ1தவக பழனி=சாமி இ1த தாசாB&- ேபாC, ெபD கைள<
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நாகாIகைள< தைரைய< இடமி லாதப நிரபினாக. பழனி=சாமி வாி
சாC1த தைலைய நிமிதியபேய ேக%டா.

“எ1த பய மவ6கேளா... நம அம6&- னால >ேயா பட
ேபாடP6 ெசா Aதா3களாேம. எ1த பயனாA இபேவ
ெசா ல%,...”

“ஒ3க ேப= &- எதிேப= உ!டா. வி Aல தா ெகாDச...”

“வி Aல< ெபாள வி A கிைடயா+. நம அாியர ெவறி&-மா
வி Aதா. அவ3க கிைட&கா%டாதா அ,த வி A.”

“அற ேமA...”

“ெச%, ேமள ைவேபா. நம ஊ கேணச ெர!, த%, த%ட%,. இ1த
தடவ -றால+ல ம%, த!ணி ெகா!, வ1தா
க ேகாயி

ைனயி

ேபாதா+, ேதாரணமைல

இ1+ நீெர,&கP.”

“அற வாி எ4வளB அ!ணா=சி.”

“ஐப+ (பாC வாி ேபா+.”

“எ ேபா+. இ1த வஷ சபர விடP. ாிேப பா&கேவ ஆயிர (பாC&ேமல ஆB.”

“ஒன&- ?ள இ&காடா. ெகா+-ைற&- அ!ணா=சி ெகா,+%, ேபாறா.
அப+ (பாC வளிேய அதிக.”

“சாி... சாி... ஐப+ (பாC. சபரத பF+ பா+ அல3கார ெசC<ற ெசலB எ
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ெபா:. இ6 ஏ+ பா&கி இ&கா ேப ற+&-...? பா&கிய காபி ெகா!,
வா. தி3கற+&- ெமா=ச&ெகா%ைட பாசி ப எ+ இ1தாA சீ&கிர...
சி&கிர...”

>%,&- த%,%,= சத3க ேக%டன. அேபா+ ப-ண ஓ வ1தா.
ேமலெத ராமCயாவி தபி வ= ச!ைட&- பழ&கப%டதா
வ&கைண ெபறவ, றதி

நிறபேய ஊைளயி,வ+ ேபா

‘வால’ எ:
ேபசினா.

“ஒ3க&- ஒ விஷய ெதாி<மா... ெசப%ைடயா -,ப+ல<
டைலமாட6&- இேபா ‘வாி’ ேபா,தா3க. ெச:&கி மவ6வ&- திமிர
பா3க. நீ3க விேசஷ வ=சி&கிற நாைளயிேலேய அவ3க ைவ&க
ேபாறா3களா...”

“வா3கடா... றபடலா... நம ைவ&கிற ெவளில ைவ&கா!டா6 ெகDசி
பாேபா. மிD னா3கனா டைலமாட ேகாயிலேய தரம%டமா&கிடP.
கப%ைட யா6வள பதி எனதா நிைன= &கி%டா3க ெத+வாளி
பயAவ...”

எ ேலா எF1தாக. திமைல< திமிறியபேய எF1தா.
------------அதியாயஅதியாய- 12

ேகாலவB&-, அ1த தி!டா%டதிA, ஒ ெகா!டா%ட.

ெசா&காரமா, உ%காவத- ேப ேகாலவB >%ைட வி%, றப%,
வி%டா. அ1த& -ழபதிA சிறி+ ெதளிB ஏப%ட+. வழியி

அல3காாிைய

பா&கலா, அ ல+ அவ ம=சா மகைன பா&கலா எற மனேவா%டேதா,
உடேலா%டமாC ஓனா. ஆனாA அவகைள 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%டமாக ேபாC&ெகா!,
வ1+ெகா!, இ1தன.
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வயA&- வ1த ேகால, பெச%ைட நி:தாம

ெவளெப&காகி&

கைர<ைட1த வாC&காைல<, எ ைலேபாC இர!டற& கல1த சின= சின
மிளகாC பாதிகைள< வாயகல பாதா. பின பெச% ெவளைத
உ: பாதா. இேதா இ1த ப ெச% ேமளதாளேதா,, அல3காாி அைதயி
-லைவேயா,, அேதா அ1த -விக ‘ெக% ேமள, ெக% ேமள’ எ:
H:வ+ ேபா

Hவிய கா=ச ?=சா சதேதா, இவறி சகல

சா%சிய3கட6 +ளசி3க ம=சா -3-ம ைவதா. ைசப மாதிாியான
ெபயிA -3-ம அ ல. த=ச -3-ம...

ேகாலவB, யநிைனB&- வ1+, ப ெச%ைட ‘ஆ’ ெசC+வி%,,
எதிதிைசைய எேதா ஒ திைசயாக நிைன+ ேநா&கினா. அ3ேக உதம
அ&னி ராசா, தா சாியாக& கிரகி&காததாேலா, அ ல+ +ளசி3க ெசா ல
ேவ!ய அளB&-= ெசா லாததாேலா, சாவியாகிேபான ெநபயிகைள
வ%டமத காக3கைள விர%ய+ காவ
எப+ேபா

காதா. அவ ஒ ெபா%ட ல

அ1த பறைவகேளா பயபடவி ைல. அ&னிராசா ேகாலவவி

கவனைத& கவர “ஏC கா&கா.” எறா. அைத பாத ேகாலவB&- அ3நிக பி&கவி ைல. வரெப: நிைன+ வய

வழியாக நட1தா. -ளதி

மத- ப&க வ1த பிற-, மீ!, ைககைள உதறினா. ப ெச% அைறைய L%ட
மற1+%ேடேன...

ேகாலவB, மீ!, நட1த வழியிேலேய நட1+, வய

ேம%- வ1+ ப ெச%

அைறைய L%னா. சிறி+ Nர நட1தபி, மீ!, ைககைள உதறி திபி
வ1+ சாவிைய எ,+& ெகா!டா. அ&னிராசா அவைள ச1ேதாஷமாக
பாதா. ேலசாC பா%,&Hட பானா. அப பா%டாக நிைன+ அவ
எைதேயா இF இF எ: இFதா. இப அவைள பாபைத<,
பாயைத< பாத ேகாலவவி-& ேகாப வ1த+. Hடேவ அ6தாப
வ1த+. ‘ஓம என&- பி=சி&-. ஆனா

ஷனாC பி&கல6, ேநரா ேபாC

நாகாிகமாC ெசா Iடலாமா. எமா... அபாB&- ெதாிDசா ெவ%
த=சி,வா. அற +ளசி3க ம=சா -3-ம வ=ச+&- அதமி லாம
ேபாயி,. அவ ைக ராசியி லாத ைகயா இ&கா+. இ1தா கைட இப
ெசழி=சி&காேத.’
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ேகாலவB கைர வழியாC நட1+, க!மாC வழியாC இற3கி ஊ&-
Vைழ1தேபா+, ேதைவபடாதவக அைனவ ெதப%டாக. ேதைவப%ட
இர!ேட இர!, ஜீவகைள& காணாததா , அவ ஜீவனறவ ேபா
நட1தா. எதி பாட வயA&- ஓயவ, ஏமாறமாக நட1தா.
அ&கினிராசாவி ஆ&கிரமி&- நடதப%ட ேப= . அவ ?=ைச இேபா+
தைட ெசCத+. அ!ணாB&- எ ெபா1தாத க யாணைதவிட, கைட ைவப+
ெபாிசா ேபாயி%,. அபா எனடானா ப%, படாமA பதிலளி&கா.
அமாB&ேகா, அ&கினிராசா உதமனா. நா யா கி%ட ெசா ல, எப=
ெசா ல. மா ஆ:தA&-னாவ+ ெசா IயாகP. இ லா%டா தைலேய
ெவ=  ேபாயி,. அேத... அல3காாி அேத...

ஊாி

பளி&Hடதி- அேக வ1த ேகாலவB, அ3- மி3-மாக பாதா.

அல3காாி அைத >, அ3ேகதா இ&-+. ேபாC பாதா என... அD
வஷ+&- னால அைத >%,&- ேபாயி&ேகேன. +சாவா ேபாக
ேபாேற. அெதப... அேபா நா வய &- வரல. அைத >%,&- வய 
ெபா!Pவ ேபானா தாேன, ஊ&- ச1ேதக வ. ச1ேதக... ெபா லாத
ச1ேதக... தாய& கழி=சாA, த!ணிய& கழி&கபடாதா. அதாவ+ த!ணி வராத
ஏேதா ஒ இடேமா, அ1த த!ணிேயா அசி3கமாC இ&-6 அ+&- அ,த
இடைதேயா, த!ணிையேயா கழி&கபடா+. அபேய அ1த த!ணிய&
கழி=சாA இ1த அைதைய& கழி&கபடா+. அவ&- ஆயிர வி ல3க
இ&-. ஆனா

அ1த அைததா எைன& காபா+வா. பதா!டா

பதினிமா அ&னி ராசாB&- என &கP6தா ேப வாவ. ஒ
ெபா!P தேனாட க யாணைத பதி ேப றதா6 சிாிபாவ.

ேகாலவB அ3-மி3-மாC= றி பா+வி%,, அல3காாி >%
ெவளி= வாி

-ற= சாC1+ நிறப, கைத மைற+& ெகா!, கதைவ

த%னா. அதிக ேநர த%ட ேவ!ய அவசியமி ைல. அல3காாியி பாவி
ம6ஷ கதைவ திற1+வி%,, ஆ=சாியப%டா. பிற- இ3ேக பாேர எப+
மாதிாி, ெபாிய >%, தி!ைணயி

ஒ ேசைலைய ைத+& ெகா!1த

மைனவிைய பாதா. உேள ஓவ1த ேகாலவB, காDசா, எI டா&ட
கா%, அவசரைதவிட அதிக அவசர கா% கதைவ தாழி%டா.
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அல3காாி ஊசி 8ேலா, எF1தா. ேசைல ஒ ெபா%ட ல எப+ேபா

அைத

விசிறிய+வி%,, பாதி வழி நட1+, ேகாலவைவ, தன+ ம:பாதி ேபாலா&கி,
அைண+& ெகா!ேட ேபசினா.

“எனடா... இ +ம

வேத6 ெநன=ேச. நம&- பி=சவ3க

வவா3க6 எதி பாேத. நீ வ1+%ேட... ஆ< 8:. இ1த >%,&- அD
வஷ+&- னாலதா வ1தி&ேக. இ Iயா...?”

ேகாலவB பதி

ெசா லேபானா. அல3காாி மக விமலா க bாி ப+

+வி%,, வி,ைறயி

வ ேபாெத லா இவ வ1தி&கிறா. அ1த

அ!ணிய இவ&- ெராப பி&-. விமலா!ணி ம+ைரயி

க யாண

ஆனபிற- அமாவ எ% பா&கேத கிைடயா+. ப&க+ ஊ&- ஷேனாட
வாரா. இ1த ப&க வரேத இ ல. அமா நடைத சாியி ல6 இபதா
அமா&- ெதாி< ேபாA&-... அவள ஞாபகப,தி இவள அழ வ&கபடா+...

அல3காாி ெமளனமாக நிற ேகாலவைவ ேதாளி

ைக ேபா%,, தி!ைணைய

அ,த அைற&-& H% ேபானா. பிற- கணவ6&- ஆைணயி%டா.

“எ மமவ&-& ேபா!டா வா3கி%, வா. இ லா%டா மசா வைட.
ஒனதா ேகனCயா... ஏ இப பரா&- பா&ேக... என&-6 வ1ேத பா...
சாியான அ&னி ராசா. JேராBல கா இ&-... எ,+%, ஒ,Cயா.”

“என&- எ+B ேவ!டாேத. சா,ற நிைலயில<, நா இ லேத.”

ேகாலவB, அல3காாியி மாபி

விF1தா. அவளி இ ேதாகைள<

பி+& ெகா!, அ3-மி3-மாக தைலயா%னா. விமியபேய ேபசினா.

“அேத நீ3க ெசான+ சாியா ேபா= அேத. எைன அ&னி ராசாB&எாி=,வாவ ேபாA&-. ஆமாேத... அ&னி ராசாB&- அேநகமா எைன
= ,வாவ ேபாA&ேக. நீ3கதா என& காபாதP.”
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“அCேயா... என&- ைக< ஒடமா%ட&-. காA ஒடமா%ட&ேக... ஒைனயா...
அ&கினி ராசாB&கா... அட& கடBேள... ேயா4 ஒமதா... +ளசி3கைத நா
ெசாேன6 ைகேயாட H% வா. இ3க வாCயா. ெசா ல ெபா:&காம
ஓ,வியேர... எ+ ேக%டாA Fசா& ேக&கP... +ளசி3கைத தனியா&
Hபி%,, நா உடேன வர= ெசாேன6 ெசா A. ேகாலவB இ&கா6
ெசா லாத<. ெசா I%டா ெவ%கப%,%, வரமா%டா. இ1தா ஐப+
ைபசா. ஒ [<, மசா வைட< சா%,%, அபிேய ஆ%,&-  A
ெவ%%, வா.”

அல3காாி, கணவைன வாசI

வழிய6பி ைவத ைகேயா, கதைவ

தா@பாளி%, வி%, அ1த இைடெவளி ேநரதி
யாதவ ேபா

ேகாலவவி பிாிைவ ெபா:&க

ஓவ1தா. ேகாலவB மவி மவி& ேக%டா.

“அவ... அவ... எ+&கேத.”

“நா6 ேயாசி=ேச. ஆனா

அவனாலதா ேயாசைனேய ெசா ல <. பா

ஒ நிலமய பா+, இ1த அைத&ேக ைககா

ஆ,+பா. ஒைன

காபாதியாகP. இ+ல அத பிறழ ேபாற+ ல. ஆனா

எ& காபாதற+.

இ+&- +ளசி3கதா சாியா ேயாசி+ ெசா Aவா. சாி... என நட1த+. எ+
நட1த+6 இ1த அத கி%ட ஒவாி விடாம ஒபிபியா. நா இ&ேக
ெசா A எ ராசாதி.”

ேகாலவB, வயI
ெச%

+ளசி3க -3-ம ைவத அ1த நாளி

இ1+, அ1த ப

-ளிதாA, -3-ம ைவ&கபடாத இ1த நாவைர வாிவாியாC

வாைத வாைதயாC ஒI ஒIயாC ஒபிதா. ெசா I +வி%,, மா3மா3- எ: அFதா. அF+ +வி%,, அைதைய ேசாகமாக பாதேபா+ ெத&கதB த%டப%ட+. அைத திறபதகாக +ளி& -திதவைள, அ3ேகேய
இ&-ப ெசா Iவி%,, அல3காாி ெவளிேய வ1தா. கதைவ திற1த+,
+ளசி3க வாசபயி

நிறபேய “என சிதி” எறா. “உேள வாபா”

எ: அவ கரைத பி+ உேள இF+வி%,, அல3காாி கதைவ மீ!,
தாளி%டா. அவ, கதைவ ஒ ைகயா

திற&க யசி ெசCதபேய ேக%டா.
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“ஒன&- ஏ சிதி கால ேநர ெதாியல. இனி&- நம டைல மாட6&வாிேபாட நம ெசா&கார3க Hயி&கா3க. கப%ைடயா -,ப+
காளியம ெகாைடேயாடேய நம ேகாவிA&- ெகாைட6 நாேன B
எ,தா= . ஆனாA H%ட+ல B எ,&கதா பாவலா ெசCயP. எவ6
கப%ைடயா6வ&- பய1+ வ மாறிடபடா+ பா.”

“அப மாதி%டா

நாம உயிேராட இ&க+ல அதமி ல. உள யா

இ&கா6 பா...”

“அடேட... ேகாலவB... இவ எ+&- வ1தா...?”

“காரணமாதா வ1தி&கா. அ&கினி ராசாB&- அவள& க%ட ேபாறா3களா.
அவ&- இQடமி ல. நா அ1த& க யாணைத த,&கPமா.”

“இ&கிற உபதிர ேபாதா+6 இவ ேவறயா...? அேதாட இவ ேல ப%டவ
இ ல. அைன&-. திமைல&- ரகசியமாC ைகேயாட ைகயாC பணைத
எ,+...”

“பைழய கைத ேவ!டா!டா. சிதி ெசானா , அ+ல காரண காாிய ஏதாவ+
இ&-. ஆ:தலா அவ கி%ட ெர!, வாத ேபசி%, ேபா.”

“என சிதி இ+... அவகி%ட என ேப= . அ+B ஒ >%ல. கதவ
?&கி%,... இ+ லா ெகாைலயில ேபாC <ற சமா=சார...”

“இேபா நீ அவகி%ட ேப னா

ேகாயி

விவகார+ல நா ெஜயிேபா.

எப6 ேகளாத. ேபசாம அவ கி%ட ேப டா... ஆ:தலா ேப ...
விைளயா%டா...”

“ேபா சிதி...”
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“நீ அவகி%ட ேப ேபா+ சிதி ேபாயி,ேவ...”

அல3காாி க!சிமி%யபேய சிாிதா. +ளசி3கதி- கிற&க வ1த+.
இவ ேகாலவைவ பாதபேய ேபானாக. உளைறயி

க%I

உ%கா1தி1த ேகால எF1தா. க!ணி ெசா%,&க கFதி
ெப&ெக,தன. அல3காாி அவ க!கைள 1தாைனயா

+ைட+ வி%,

ெப?=ேசா, ேபசினா.

“ஒ கதயதா இவ கி%ட ெசா I%, இ1ேத. += %டா...
+= %டா... அப += %டா. எC +ளசி3க... எ மவேன... ேகால
நம ெபா!Pடா. அல3 ேகாலமாC ஆயிடபடா+டா. அவள எப< காபாதி
ஆகP. எமா என&- தைல&- ேமேல ேவல. நம டலமாட ஆ%,&- தவி,
வ= %, வாேற.”

டைல மாட6&- வளிேபா, நாளிேலேய ேகாலவைவ தனிட வரவைழத
மாடனி திவிைளயாடI

ெமC சிI+ அல3காாி ேபாCவி%டா. +ளசி3க,

இ, ெப %ைட தடவியபேய ேகாலவைவ பாதா. இவ சிறி+
ேநர ேபசாம

ஒவைர ஒவ பாதாக. ேநரமி லாத +ளசி3க

ேநரயாகேவ உ:தி ெசானா. சிதி Lடகமாக ேப வதி
இ&- எற அததி

ஏதாவ+ அத

ேபசினா.

“கவைலபடாேத ேகால. அ1த அ&னி பய

ஒைன எாி&காம நா

பா+&கிேற. அழாேதமா... ேவற எ1த வழி< இ லா%டா நாேன ஒ கF+ல
தாI ேபா,ேற. பயபடாேத... ஒ3கபா சமதேதா,தா.”

ேகாலவB  லாிதா. அவ ெசான கா%சிைய நிைன&க நிைன&க& கன
சிவ1த+. அ!ணாேவாட ஏப%ட அமளி +ளியி , இவனா
எ: அவைன ஏ&கமாC பாதா. பிற-, அவனா

அ ெசCய <மா

< எ:, அத-ாிய

சா+ாிய, சம+ அவனிட இபைத& க!, ெகா!டவ ேபாலB
அவைன= சிாி சிP3கAமாC பாதா. அபா அவ6&- ந ல சபிேக%
ெகா,த+ அவ கதி

ந ல சிவபாக மல1த+.
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+ளசி3க அவ ேமாவாைய, ஒ ைகயாேலேய நிமிதினா. எ1த ெநறி
ெபா%

-3-ம ைவதாேனா, அைத எ=சிலா&கியபேய உ:தியளிதா.

“இ1த த சா%சியாC ெசா Aேற... இ1த +ளசி3க ஒைன&
ைகவிடமா%டா...”

அ1த அைற&- ெவளிேய, அல3காாி டைலமாட கிடாேவா, விைளயா
விைளயா பானா.

“+ளாத +ளாத ஆ%,&-%
எகி%ட இ&-+... Sாி&-தி”
-------------அதியாயஅதியாய- 13

கப%ைடயா H%டதி காளியம ‘வாி விதி’ ச%,6
1+வி%ட+. ஆனா , ெசப%ைடயா H%டதி வாி விதி ரப மாதிாி
இFத+. தI

H%டைத எ3ேக நட+வ+ எ: பிர=சிைன ேமலாவாாியாக

எF1த+. ‘காDசா’ வழ&கேபா

த >% தா நடதேவ!, எறா.

ஆனா , +ளசி3க தைலெய,+ வி%டதா

அவ த1ைத ‘எI டா&ட’ தன+

>%

இவக வசி&- இடதி- அேக

ைவ&க ேவ!, எறா. இ:தியி

உள பளி&Hட ைமதானதி

Hவி%டாக. ெசா I ைவத+ ேபா ,

கிழவக ஒப&கமாகB, வாIபக ஒ ப&கமாகB உ%கா1தாக. இ1த
தடைவ கப%ைடயா காளியம6&-, இ1த= ெசப%ைடயா %ைல
மாடைன ேபா%யா&-வ+ எ: தீமானமாகிவி%டதா , அ1த& -,ப+
ெப!க H%டதி- ெவளிேய கா+ேக%- ெதாைலவி

H&H நிறாக.

அவக&- ஒ எாி=ச ... ஒ ஆைச... அெதன எ லா வஷ த
ெகாைட கப%ைடயா ெகாைட.

‘-மவ’ -தாI3க பிாி+& ெகா,த நா- ெவறிைலகைள& -தபி&
ெகா!1த H%டதி கபி

இ1த எI டா&ட, ‘பா

-&க ெதாியாத’
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அபாவி Lைன மாதிாி ேக%டா...

“சாிபா எேபா ெகாைடைய வ= &கலா.”

“இ+ என ெபாியCயா +&ேகவி. இ1த ெவளில வாினா அ,த
ெவளிலதான ெகாைட. இ+ல ஏ ச1ேதக வ+.”

காDசா விள&கமளிதா. “ச1ேதக ஒன&- வல... ஆனா

சில பயAவ&-

இ&-. அதனால தா எI டா&ட அ!ணா=சி ேக&காவ.”

“ஏC. யா சைபயி

வ&கணேபர ேபசபடா+. ெநசேபரதா ெசா லP.”

“ஆமா... எI டா&ட தாதாேவாட ெநசேப என.”

“சினபய மவ6களா. மா இ3கடா... சாி... அ,த ெவளில ெகாைட...
அபதாேன...”

“கப%ைடயா H%ட நம&- ேவற யா ல... ெகா!டா ெகா,தாக...
அேதா, காளியமா மாட6&- தாயி... தாC&- பிற-தா மக...”

“காளியம6&- டல மவேனா இ Iேயா... ஒ3கமா ெபாற1த+
கப%ைடயா -,ப... ஒன&- தாCமாம -,ப உசதியா ேபா=சா...?”

“ஏல உ%கால... 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 எனேவா...?”
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“பரபைரயாC அவ3கதா த

ெவளில ெகா,&கா3க. நா அ1த& ேகாவிAல

ேபாயி மாைல எ,+ ேபா,றவ3க. அவ3க நம ேகாயிAல வ1+ உதரB
ேக%கிறவ3க... ேவ!டா3கல... ஆனா

ஒ வாத அவ3ககி%ட ேக%,&கி%,...”

“நீ ேவPனா அவ3க காAல ேபாயி %,. நா3க ேபாக ேபாற+ ல.”

காDசாைன ெதாைலவி

நிற அல3காாி, கைத= != !& ைககைள

ேமேல ேமேல N&கி N&கி N!வி%டா. அவ வி,வாரா...

“பரபைரயாC பழ&க எகிற கப%ைடயா ப, ெசப%ைடயா
அ,ல, இனிேம

ேவகா+. அவ3கள இ வி%டதாலதா நபள இளபமாC

நிைன&கா3க. அவ3க க!P&- பழனி=சாமிதா ஒேர ஒ ெபாிய ம6ஷ.
நாேனா, +ளசி3க, அபாேவா ெவ: ம6ஷனா&Hட ெதாியல. எ4வளB தி
இ1தா நம +ளசி3க பய கைட&-ள வ1+ அ1த திமைல பய
எ4வளB தி இ1தா

அபா.

நம அல3காாிய...”

“ஏC யா ேப=ச ேப னாA அல3காாி ெபாியமா ேப= எ,&கபடா+.”

எ லா எதிபாராத வைகயி , அல3காாி அ3ேக ஓவ1தா. சில ெப!க,
அவ ேசைலைய பி+ இF+, அவ அைத வி%,வி%, வர தயாரானவ
ேபா

!யதா. கைடசியி , அ1த ெப!க தா H=சப%,, பித

ேசைலைய ஓேபாC அவ ேதாளி

அல3காாி, சைப&- னா

ெதா3க ேபா%டாக.

வ1+ கதினா.

“என அல3காாி ேப= ேபசபடாதா. ெபறB எ+&-ல ெபாியமா6
ெசா Aத...? அ+&- பதிலா ேவற வாதய ேபா%டா எனடா. ேபசிதியேளா...
ேப= ெசத ேப= ... இ+ ெகளரவ சைபயா... இ ல ெசப%ைடயா சைபயா...
என&- இேபா ெதாியP.”
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“என அல3காாி இ1த= சமயதில...”

“பின என ம=சா... ெகளரவ சைபயில திெரளபதிய +=சாதனபய +கிAாிDச+
மாதிாி... பழனி=சாமி >%ல எைன அணாசல அ மான அவமானமா
ேபசி%டா. காDசா ம=சான பய 6 ேவற தி%,னா, அ1த ேப=சி. +ளசி3க
கைடயில வ1+ அ= %, ேபாறா திமல...”

“எமா... இ+ ஆள விவகார. நீ ேபா... ெபாள&கி ேவல இ ல...”

“ஆைளவ ெபாபைளயா மாறி%டா, ெபாளயவ ஆளயா மாறிதாேன
ஆவP...? எ3க&- அதா ஒ3க -,ப+ ெபாளய&-... இ3க
Hயி&கிற ெசப%ைடயா... ஆள மால எதைன ேப கப%ைடயா
பயAவ கால& கFவ ேபாறிய6 ெதாி<...”

எI டா&ட, க!ைண= சிமி%யபேய எ=சாிதா.

“அல3காாி ஒன&- அபராத ேபாட ேவ!ய+ வ.”

“அபனா அைத< நீதா க%டேவ!யதி&-. எ3க >%, மமத
ராசாேவாட Hட பிற1த அ!ணா=சியா=ேச.”

“ேபாமா... ேபாமா... ஏல... ேபC பய மவ6ளா... ேலசா சிாி3கல... -டA
அ:1+ட ேபாB+.”

+ளசி3க எF1தா. அபாைவ ஒ ைற ைற+, அவைர கசிபா&கி
வி%, ேபசினா.

“அல3காாி சிதி ெசான+ல தபி ல. சிதி நீ ஏ ேபாேற, இ3ேகேய நி A.
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அ,த ெவளில ெகாைட ெகா,&ேகா. சாிதாேன...”

“ஒ வாத அவ3க கி%ட<...”

“நாம என ேவைல&கார6வளா, எசமாக கி%ட உதரB ேக%க.”

“ஒேர நால ெர!, ெகாைட&- H%ட சித:. அத Hட வ...”

“அைத நா பா+&கி,ேற. நம ேமல ஒ Nசி + விழா+. அற...”

“அபனா சாிதா.”

+ளசி3க மீ!, உ%கா1+ அபாைவ ேபசவி%டா. +ளசி3கதிட
பல&- பய. இவ கி%டதா உரத வா3கியாகP. இவேனா, ராமCயா
வயல ப!Pவ+ மாதிாி ப!ணிடபடா+. அேதாட இவகி%ேட கடேன6
வா3-னாA கடனிலேய வா3கலா. எ லா+&- ேமல, நம பய . இளவ%ட
பயAவ லா இவ ப&க. இ1த& -,ப+ல, த

தடைவயா, நாகாீக

ெதாிDச நம பய .

“சாிபா... வாி எ4வளB ேபாடலா...?”

“அ:ப+ (பாC.”

“ேபா+மா...?”

“ேபாதா%டா எ மக +ளசி3க இ&கா.”

“சைபயிலயாவ+ நா இ&ேக6 ெசா ேல டா&ட அ!ணா=சி. தைல
இ&-ேபா+ வா

ஆடலாேமா...”

132

வா தா ஆ, எப+ ேபா , +ளசி3க மீ!, எF1தா. இைலதைழ
உைடேயா, இ+தா தீ எப+ மாதிாி ேபசினா.

“இபேவ ெசா I%ேட... >ேயா சினிமாபட ேபாட ேபாேறா...”

“திவிைளயாடலா... சLண ராமாயணமா... ெர!,ல எ+னாA சாிதா...”

“ெர!, இ ல. ஒ இ3I$ ச!ைடபட. ஒ தமி@ காத

பட...”

“க%டண வSI&கா%டா சாிதா...”

“அற வி A, ெபாபள வி Aதா. ச&கைர ப% சைடயமாேவாட வி A.”

“எ லாைத< நீேய தீமான ப!ணி%ேட. நீ< யா,நம பயதாேன,
சமதி&ேகா... சமதி&ேகா...”

“நீ3க சமதிபி3க6 என&- ெதாி<. எ+&- ெசா ல வ1ேதனா... நம
டைலமாட ேகாவிAல இபேதா சாமி3க... எ&$ ராவா ஒதர ேச+
இபதிர!, ேப சாமியா,றா3க... இவ3ெக லா அளேவாட ஆட6.”

“எனபா... நீ -,ப& க%,பா, H%ட+ல ேப ற+ மாதிாி ேப ற... சாமிகள
பழி&கபடா+.”

“நா சாமிகள ேபசல... சாமியாகளதா ேப ேற. சாமியா,ற
எ3கபாைவ< இ1த சினCயாவ< ேச+தா ெசா Aேற. த!ணி
ேபா%,%, யா சாமியாடபடா+. அப ஆ,னா இளவ%ட3க ேகாயி
ப1தAலேய க% வ= ,ேவா.”

‘ப%ைட தீ%,’ சாமியா ரதின உாிைம&-ர

எFபினா. “ஒ வய &-
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த&கப ேப +ளசி3க.”

“+ளசி3க ெசான+ல எனபா த. சாமியா,ற நாலயாவ+ -&காம
இேர. ேபான வஷ -= %, மகேள6 ெசா Aற+&- பதிலா
மயினி6 ேப ற. மாட6&- ராமா&கா எப மயினி ஆனா.”

“சாி, சைப யலாமா...? ெர!, நாைளயி

வாி பணத எ லா

ெகா,+ட6.”

எ ேலா எழேபானேபா+, ப+ பதிைன1+ ேப றி வ1+ நிறாக.
அதைனேப கப%ைடயா -,பதின. இவக வரைவ எதிபாராத
காDசா கதினா.

“எனபா இ+. அ&க வார+ மாதிாி வ1தி&கிய.” வ1தவகளி

&கியமான,

ஒவ மாியாைத<ட ேபசலானா.

“நாம எ+&- ம=சா அ,= &கP. நீ3க வாி ேபா,றதா ேகவிப%ேடா...”

“ஆமா... அ+&ெகன இேபா...?”

“வஷா வஷ நா3கதா...”

“ஒ3க&- இ1த ‘நா’ எகிற அக3கார வரபடா+6தா அ,த ெவளில
ெகாைட ெகா,&க ேபாேறா.”

“அ,த வஷ நீ3க ெமாத ல ெகா,3க. நா3கேள வி%,& ெகா,&ேகா. இ1த
வஷ வாி ேபா%,%ேடா...”

“நா3க1தா ேபா%,%ேடா.”
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“இப வித!டாவாதமா ேப னா எப...?”

“கப%ைடயா ேப னா

வாத. அைதேய நா3க ேப னா வித!டாவாத.

அ,த வஷ நா3க வி%,& ெகா,&ேகா. இ1த வஷ நா3கதா நடத
ேபாேறா.”

கப%ைடயா -,பைத= ேச1த ‘நா%, வ&கீ ’ நாராயண, ெகDசாமA
அேதசமய மிDசாமA ேபசினா. நா%, வ&கீ

“ேகாயி

எ: ெபய எ,தவ...

ைற6 ஒ!P இ&ேக. காளி, மாடேனாட தாC. வஷா வஷ

ஒ3க மாட எ3க காளிகி%ட வ1+ விLதி Lசி%, ேபாCதா ஆ,ற+ வழ&க.”

“இ1த வஷ எ3க மாட ஒ3க காளிகி%ட விLதி வா3க மா%டா...”

“சாி வா3க%,. வா3காம ேபாக%,. இனிேம

வஷா வஷ மாறி மாறி

காளி&-, மாட6&- ெகாைட ெகா,+,ேவா. இ1த வஷ காளி&ேக த
ெகாைடயா இ&க%,6 எ3க பழனி=சாமி அ!ணா=சி ஒ3ககி%ேட ெசா ல=
ெசானா.”

ேகாலவவி சிேநகிததா , அ,தவக பதிலளி&க%, எ: தபா%,&இ1த +ளசி3க, அ1த ப&கமாக வ1த திமைலைய பா+வி%டா.
அ4வளBதா. திய உறB பைழய பைகயான+. அFத திதமாக& ேக%டா.

“ஏ பழனி=சாமி எ3ககி%ட வ1+ ேக%க மா%டாேரா...? அவ ெபாிய ம6ஷனா
இ1தா

அவ >%, வைர&-1தா.”

திமைல&-= ெசா I& ெகா,&க ேவ!யதி ைல.

“ஏல... ெச:&கிமவேன. யால பழனி=சாமி... ேப ெசா I& H,ற அளB&வ1+%யா...?”
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“பழனி=சாமி... பழனி=சாமி... எனல ெசCேவ...?”

“இேபா ஒைன< ஒ ெசா&காரைன< என ெசCய ேபாேற6 பா.”

“>, வி%, >டா அ&க வ1தி&கிய. ஏல... நீ3க லா நிசமான
ெசப%ைடயானா எ,3கல அாிவாள. ைகயி

அ+ இ லா%டா, க ல எ,3கல.”

கப%ைடயாக, ெசப%ைடயாக >ர தனதிA, ேபதனதிA
ஒவ&- ஒவ சைளதவக இ ைல. இதர, றநாc: >ரக ேபா
ேமாத ேபானாA, அ1த பளி&Hட ைமதானதி

அேபாைத&-

ெசப%ைடயா வைகயறா&கேள அதிக. ேபாதா&-ைற&- +ளசி3க, அ1த&
-,பதி இைளஞக&-& -$தி எற ெபயாி

எைதேயா ெசா I&

ெகா,தி1தா. அவக அ1த -ைவேய ஒ மாதிாி ஏடாேகாடமாC
பாதேபா+தா, அவ அ1த விைத பயிசிைய இைடயிேல நி:திவி%டா.
எறாA, இ1த வாIபக இ1த& கப%ைடயாகைள= சமாளி&க கறேதா
ைகம!ணளB -$தி ேபா+ எப+ேபா

ைககைள= &கி ைவ+ நீ%ட

ேபானாக. -$தியா...

றி வைள&காம

ெசா வதாக இ1தா , இப+ ேப ெகா!ட

கப%ைடயா H%டைத 8: ேப ெகா!ட ெசப%ைடயா H%ட றி
வைளத+. அ1த& H%டதி- மா%ய நாராயண, பழனி=சாமியி தபி
அணாசல, மக திமைல, -ள& கதாி&காC ராமசாமி, ஆகிய ஒ சில
ம%,, ‘கி%ட வா3கடா’ எ: ேபசினாக. ஆனா
ெகD வ+ ேபா

தா ஒIதன. எதிாிகளா

அ1த& -ர கேளா

ஒ: ெசCய யா+ எ:

ெதாி1த+, எகிறி எகிறி ேப வ+ எ1த ப%யி

உ!ேடா இ ைலேயா இ1த=

ச%டாப%யி வழ&க. கப%ைடயாகைள பா+ ெசப%ைடயாக
சீறினாக.

“இேபா Hட ேல%, ல. ெதவி%, ெதBல அ&க வ1த+&- மனி&
ேக%,%, ஓ ேபா3க. வழி வி,ேறா... இ லனா ஒ3கள ஒ வழி ப!ணாம
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விடமா%ேடா.”

+ளசி3க, மனித வைள&- மா%& ெகா!ட திமைலைய ஏளனமாக
பாதபேய ேபசினா.

“ஏC. திமல... இப +ேள!டா...?”

“நீ ேவPனா ஒைத&- ஒைதயா வாறியாடா...? பதிைனD ேபர 8: ேப
மட&-ற+ ெபாிய >ரமா...?”

“இ+ ெதாியாம சBடா

ேப ற+ ம%, >ரமா...?”

“சாி. ெதாியாம வ1ேதா6 மனி& ேக%,%, மாியாதியா ேபா3க.”

“ஒைத&- ஒத வாடா.”

“வேவ. ஆனா

நா எ%,ேபர ஒேர சமய+ல சமாளி&கிறவ. ஒன ம%,

கவனி= %, எFேபர வி,ற+&- தயாராC இ லல.”

ெசப%ைடயாக, கப%ைடயாக இ1த மாதிாியான ச1தபதி
ைககல இ லாம

வாயா,வாகளா எ: ஒ ச1ேதக வவ+ இயைகதா.

அ+ அ1த ஊ ம!வா- எப+ ம%,ம ல, +ளசி3க திமைல தவிர, எவ6
எவ6ட6 தனிப%ட ைறயி

ேமாதவி ைல. ஒேவைள இ1த= Sழேல

இ6 ெகாDச ேநர நீ+ இதரபி

யாராவ+ ஒவ மீ+ ஒவ ைகேயா,

காேலா தெசயலாக ப%டா , அ+ ெகாைலகளி
அதைகய ச1தப3களி

ெகா!, ேபாC விடலா.

H%ட -பலாகிவி,. ஒ H%ட ஒேர மனிதேபா

உண=சி வசப,ேபா+ அத- ெபய -ப . அபப%ட S@நிைலயி ,
மாம ம=சாைன ெவ%,வா. ம=சா மயினிைய +கிAாிவா.

ெசப%ைடயா, இள&காரமாC ேபச ேபச, கப%ைடயா வச+& H%ட
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-பலாகி& ெகா!1த+. தகாபிகாவ+ தா&கியாக ேவ!, எ:
திமைல<, அவ சிறபாB, ேவ%கைள தாபாC1தேபா+ அல3காாி ஓ
வ1தா. ைககைள தைல&- ேம

N&கி -பி%டபேய H&-ரI%டா.

“ஏCயா... நா இைனேயாட இ1+ இைனேயாட ேபாற அ1நிய இ ல.
அனிேயானியமா இ&கவ3க. நாைள&- ஒத க+ல ஒத
விழி=சாகP. டைல&-, காளி&-, பI ெகா,&க ஆ, இ&-, ேகாழி
இ&-... ம6ஷ3க ேவ!டாCயா...”

அல3காாி, ெசப%ைடயா வ%டைத உைட+, உேள ேபாC ஒ4ெவா
ெசப%ைடயாைன< பினா

தளி& ெகா!1தா. பல அ+தா சா&-

எ: அவ ெதா,னாலேய பினா

ேபானாக. சில, அவ மீ+ள

பைழய ேகாபைத மன+&-& ெகா!, வ1+, தளியவைளேய தளினாக.

இ1த= சமயதி , ஐப+ ேப ேம- ப&கதி

இ1+ ஒ வ1தாக...

கா+&கபக... அ&கினி ராசாவி சிதபா ப-ண, அ1த H%டதி-
தைலைம வகிபவ ேபால, னா

நிறா. அத- அ1த, ‘கா+&கப

H%ட’ வ%ட ேபா%ட ெசப%ைடயா H%டதி- ெவளிேய ஒ வ%ட
ேபா%ட+. இ1த& கா+&கபக அத திலக3க. அ+வி%, தா
ேப வாகேள தவிர, ேபசிவி%, அ&க மா%டாக. ஊவி%, ஊ ேபாC
அ+வி%,, ெச: ெவ: திவதிA ரடக. ப-ண தைலபாைவ&
க%& ெகா!ேட கதினா.

“தனியா மா%&கி%டா இபயா, அவ3கள ேகா,ேபா%, ைவ&க+ மாதிாி
ைவ&க+, ஏC +ளசி3க. அவ3கள வி,டா... வி,றியா, இ ல விட ைவ&கPமா...”

+ளசி3க மா இ1தேபா+, காDசா பதிலளிதா.

“என ப-ண... விவகார ெதாியாம ேப ற. ெமன&ெக%, எ3கள
அ&கிற+&-ேன இ3க வ1+ வ ெசCதா6வ. இவ6வள அ= கிடதி%ட+
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மாதிாி ேப திேய. இ1த இப+ ேபைர< மலதிேபாட எ4வளB ேநரமாB?
ெசCேதாமா...”

“அ= ெசCதா

பினால என நட&-6 ேயாசி&க6 லா..”

“ெதவி%, ெத வ1த பிறB அ1த தி&- அட3க <மா. அபப%ட
உயிதா எ+&-...”

“+ளசி3க ெபாியவிய ேப ேபா+ நீ மா இ. சாி... இேபா அவ3கள
விடேபாறியளா...? இ Iயா...?”

“நீ ெபா+பிள. நீ ெசான பிறB ேக%காம இபமா? ஏல +ளசி3க... இ3க
வாடா... மாாியபா தளி ேபா. எல கBக!ணா... ஒன&- தனியா ெவ+ல பா&வ= ெசா லPமா...? சாி... ப-ண உ%கா. விஷயத இபேவ ேபசி
தீ+டலா. பழனி=சாமி ம=சான Hபி,ேவாமா.”

“எ3கபா Hபி%டாA வரமா%டா.”

“எ3க +ளசி3கைத< ஒ3க திமைலைய< ஊரவி%ேட +ரதி%டா ஊல
ேப ற+&- எ1த விவகார இ&கா+.”

காDசா ேபச ேபச, எI டா&ட அவைர விலாவி
-,பதி

இதா. ஒேவைள, அ1த&

தன&- உள இர!டாவ+ ெபாிய ம6ஷதனைத எ மக

+ளசி3க பறி= ,வா6 பயப,தானா... கFத களவாணி பய ... தீபி=ச
ப3காளி >%ைட அைண&காம அவ காைலேய க% பி= அFத பய
மா+ாி லா அFBறா. இ1த எIய... எI டா&ட, காDசா வாைய, தன+
ைகயாேலேய ெபாதி&ெகா!, ேபசினா.

“நீேய ெசா A ப-ண. எ3க ேகாவிA&- எேபா ெகாைட ெகா,தா
இவ3க&- என. இவ3கதா, ெமாத ல ெகாைட ெகா,&கP6 ச%டமா,
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இ ல ச&கா உதரவா... ெசா A ப-ண.”

ப-ண பதி

ெசா வத- , அவாி சினCயா மக J ஏெச!%

பா பா! பதிலளிதா.

“ச%ட ேவ!டா... உதிரB ேவ!டா... சபிரதாய6 ஒ!P இ&- லா.
இ1த ஊலேய ெபாிய -,ப எ3க -,ப. எ3க >ரபதிர சாமி&ேக, ஒ3க
ெர!, -,ப காளி&-, மாட6&- ெகா,+ =ச பிறBதா
ெகா,&ேகா. கைடசி ெவளில நட+ற எ3களால த

ெவளில நடத

யாதா என...”

“சாிபா... நா3க ெர!, -,ப நடதல. ஒ3க கா+& கப
>ரபதிர6&ேக த
ஆனா

ெவளில ெகா,3க. ஒ3க&- வி%,& ெகா,&ேகா.

கப%ைடயா H%ட+&- எ1த வஷ வி%,& ெகா,தாA இ1த

வஷ வி%,& ெகா,&க ேபாற+ இ ல. இபேவ ெசா A, ஒ3க -,ப+ல
ராமCயா தபிதா ெபாியவனாA, நீதா தைல. ெசா A...”

எIடா&ட ேபா%ட ெகா&கி பியி

மா%யப, ப-ண, J ஏெச!,,

உடைப ெநளிதாக. ஐப+ வய+&கார ப-ணதி ைவரப%ட கட
களிம!ேபா

-ைழ1த+. எI டா&டாி இ1த ேயாசைன&-& கா+&

கபகளி

பல ஒ+ பானாக.

“ஆமா!ணா=சி... ஆமா தபி... ஊாிலேய ெபாிய -,ப நம -,ப. நாமேள
த

ெவளில ெகாைட ெகா,ேபா.”

ப-ண அரசியI

ெகாDச அ6பவப%டவ. அதனா , உடைப&

-ைழ+, -ரைல உயதி< ேபசினா.

“?ள இ&காடா... ெபா+&H%ட+ல கைடசில ேப றவ யா... தைலவ தாேன.
இ+ மாதிாி... கைடசி ெவளில ெகாைட ெகா,&க+தா நம -,ப+ ெபம.
சாிேவ... எIம=சா... என ெசா Aதிய.”
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“ஒ3க&- எ கைடசி ெவளி &கியேமா. அ எ3க&- த

ெவளி.

இ+ல ேப ற+&- ஒ!Pேம இ ல.”

“ஊ வழ&கைத மாதபடா+. இதனால ஊேர -%ட FதியாC ஆயி,
ஒ3களால. அம ெகாைடைய அ,த ெவளி&- தளி ே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, மாபிள...”

“அேபா இ1த& கா+& கப -,ப+&கார3க ெசா Aறத ேக%க மா%ய...
அபதாேன ம=சா.”

“நீ அ எ,+&கி%டா

நா3க எ பதி

ெசா Aற+ மாபிள...? ஆனா

எ3க மாட6&- அ,த ெவளில ெகாைட நட1ேத தீ.”

“அைத நடத விடாம

ெசCய எ3க&- எ4வளB ேநர ஆ-6 நிைன&கிய.”

அல3காாி ஒ+&-றமாC நிற ெப!க H%டதி

இ1+ ஓேடா வ1தா.

“நீ ேப ற+ல ஒ வைக< இ லல... ெதாைக< இ ல... எ3க டைல மாட6&நட+ற விேசஷத யாராவ+ த,தா , அவ3கள எ3க மாடேன ேக%பா.
ெசாமா பழனி=சாமி அ!ணா=சி >%,&- ஒ3க >%,&- ெகா,&க

வா3க

ேப= நட&-+6 தா N6 -தி&கபடா+.”

“எ3க -,ப+ல ெபாைளவ இ அபல+ல வ1+ ேப ற பழ&க இ ல.
அ ேப னா, ஒேர ெவ%டா ெவ% பி,ேவா. வஷ&கண&-ல இபி வி%,
ைவ&கமா%ேடா.”
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“எ3க கப%ைடயா -,ப+ல< அபதா. எ3க ெபாைளக எவ
எ3கள மீறி ேபாக மா%டாவ. எ3க ெபாளயால, எ3க தல, எபB -னிDச+
கிைடயா+.”

கைடசியாக ேபசிய திமைலைய உ: பாதபேய, +ளசி3க ‘ஒேகா
அபயா...’ எ: ெசா I ஏளனமாC= சிாிதா.

ப-ண எF1தபேய கஜிதா.

“எ1த ெபாளய பதி<, எ1த பயA ேபசபடா+. ஆனா

ஒ!P,

ெசப%ைடயா H%ட டலமாட6&- இர!டாவ+ ெவளியிலேயா,
?றாவ+ ெவளியிலேயாதா, ெகாைட ெகா,&கP. இைத< மீறி
ெகா,தா

டைலமாட ஆடமா%டா, ஊதா 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 ஆகIயா6 அற ெதாி<. ஒ3க ேகாயிAல ேமள= சத ேக%டா ,
அற இெனா ேமள= சத ேக%-. அ+&- இட1தராதிய. எF1தி3கல.
இவ6வ கி%ட நம&- ேவலயி ல.”

ப-ண எF1தா. அவட வ1த ெசா&காரக க ப%ைடயாக
எF1தாக. இ1த கா+&கப H%டதி
கப%ைடயா -,ப3களி
ெசப%ைடயா -,பதி

பல ெசப%ைடயா,

ெப! எ,தவக, ெகா,தவக. ஆனா

இப உறB ைவதிபவக ஏைழக. அவக
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ப-ண ேபசியைத மன+&- ஆ%ேசபி+& ெகா!ேட தத உட கைள
பினா

நட&க வி%டாக.

ெசப%ைடயாக ஆேபாC வி%டாக. காDசா, எI டா&டைர
-றDசா%,வ+ ேபா

“ஆழ1ெதாியாம

ேபசினா.

இற3கி%ேடாேம. கா+&கப3க கப%ைடயா பயAவHட

ேச1+%டா3க. நாம எ1த ?ைல&-... ஏC... +ளசி3க எனடா இ+...”

+ளசி3க, அFதமாக ேபசினா.

“கவைலபடாதிய சிதபா. ெம%ரா$ல இ1+ லாாில ெரளகள ெகா!,
வாேற. சினிமா $ட!% ஆ%கைள< ெகா!, வாேற. அ+&-ள எ ைக<
கமாயி,...”

அல3காாி&- வழ&கேபா

ெநD கணத+.  ெநறி&-, உளி1+ ஏேதா

ஒ: உ!, வ1+ ேமாதிய+. கா+க இைர1+, ெவளி=சைத விர%ன. அ1த&
H%டேம ஒ காடாகB, தா ம%, தனியாகB ேதாறிய+. எபி லா
-தி& -தி ேப றா3க. ஏல... கா+& கபகளா... கப%ைடயா
?D களா... எ நிைலயில ஒ3க அமா, ெபா!டா%மா இ1தா,
அவவ, எைன மாதிாிதா இபாவடா. என&- காலேம. காலனா
வ1த+, ஒ3க&- ெதாி<மாடா...

+ளசி3க, ேப வைத, ஆ:பைடயாக ேக%,& ெகாவதகாக, சி1தைனேயா,
நிப1தைனேயா, எைதேயா ஒைற தைடெசC+வி%,, உனிபாC& ேக%ட
அல3காாி, இேபா+ எ&காளமாக ேபசினா. -:Dசிாி - ெகாைக
ழ&கமாC,

“எ+B ேவ!டா டல மாட. என&- ெசா I& ெகா,தைத, நா ஒ3ககி%ட
ெசா Aேவ. நீ3க நா ெசானத ெசCதா ேபா+. கா+&கபகைள<,
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அ1த கப%ைடயாகைள<, ஒேர கதிாியா

ெமா%ைட அ= டலா.”

ஆ!க, அல3காாிைய அதிசயமாக பாதாக. இ+வைர அவைள
இள&காரமாக பா&- ெசப%ைடயா தாC&-ல, அவைள தைலவியாக
ஏ:& ெகா!ட+ேபா

அ!ணா1+ பாத+.
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க%I

கா ேபா%, உ%கா1தி1த பழனி=சாமி, ப3காளிக ெசா வைத

வழ&காளியாC இ&-ேபா+ எப& ேக%பாேரா, அப எ1தவித உணைவ<
கதி

கா%& ெகாளாம

ேக%டா. கா+& கபக தைலயி%டைத=

ெசா Aேபா+ ம%,, ேமாவாயி

ஊறிய ைகைய எ,+ வி%, நிமி1+

உ%கா1தா. எ ேலா ெசா I த+, இ6 ஏதாவ+ இ&கிறதா
எப+ேபா

அவகைள பா+ வி%,= சிறி+ ேநர ெமளனமாக இ1தா.

அவ வாையேய எ ேலாைடய க!க ெமாCதன. அவ நிதானமாக&
ேக%டா.

“ஒேவள நா ேநல ேபாயி ேக%கல6 அவ3க ெநன&கலா. நாேன, எI
டா&ட >%ல ேபாயி, ேக%கேன... என ெசா றிய...”

“அ+ ம%, Hடா+ அ!ணா=சி... அ1த +ளசி3க ெச:&கி மவ... ஓ3கள ேப
ெசா I& H,றா...”

“ேகாப+ல சில வாைத வாரத ெபாிசா எ,&கபடா+... நம திமைலகி%ட
ச!ைட ேபா%ட பிற-Hட இ1த +ளசி3க ஒ நா எைன பா+%, வாயில
இ1த சிகெர%ட N&கி எறிD %, மாியாைதயா ேபானா... நா6 ேபாேன6
அவ3க&- ஒ திதி இ&க%,ேம...”

“அ+ ம%, Hடா+ அ!ணா=சி... ஒ3க மாியாதி&காவ நா3க ச!ைட&-
ேபாேனா... இனிேம
இQட...”

எ3க மாியாதி&காவ நீ3க ேபாவபடா+... அற உ3க
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இQட எற வாைதைய இQடமி லாம

உ=சாித ப3காளிகைள, தி,&கி%,

பாதா பழனி=சாமி. எ லா இவனால எ: திமைலைய பா+
ேபசேபான வாைய அட&கி& ெகா!டா. அேபா+, அவ தபி அணாசல
“இ1த +ளசி3க பயதா ெராப -தி&கா... அ1த அடாவ பயேலாட
இெனா ைகய< ஒ&கP” எறா.

பழனி=சாமி தி%டவ%டமாக= ெசா லாம , ேயாசைன ேக%ப+ ேபா

ேக%டா.

“சாி... நா வி%,& ெகா,ேபாமா... அவ6வ ேவPனா ெவளில
ெகா,+%, ேபாறா...”

“அ!ணா=சி... இ1த விஷய+ல ம%, எ3கள வி%,& ெகா,திடாதிய... எ
அப& ெகா,&க+, தமராசா. தபிமாகள திாிேயாதன6&- அைமயா&-ன+
மாதிாி, ஒ3க ெப1தமய ாிD &க யாத த-றி பயAவ அவ6வ...”

பழனி=சாமி, காபி ெரயா எப+ மாதிாி... கதவி

சாC1+ நிற மைனவி

பா&கியைத பாதா. அவ அேபா+தா ஞாபக வ1த+ேபா ,
சைமயலைற&- ேபானா. பழனி=சாமி தி%டவ%டமாக ேபசினா.

“சாி, ெர!, ேகாயிA&- நட&க%,...”

“அவ3க டைல&- எப...”

“இேபா அவ3க ேப= ேதைவயி ல... நாம நம அம6&- அ,த ெவளில
ெகாைட ெகா,&ேகா... அ4வளBதா... அ+தா ேப= ...”

“எபா. இபதா மன -1த+... அ!ணா=சினா அ!ணா=சிதா...”

திமைல&- ஒ வய+ -ைற1த ராம  ப&-வமாC ேபசினா.
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“நம ேகாவிA&- அவ3க ேகாவிA&- இைடேய இ&கிற Nர H, Nர.
இ3க இ1+ அ3க பா&கலா. அ3க இ1+ இ3க பா&கலா...”

“இ+&-தா ஊாில ஒன ேதா வாய6 ெசா Aதா3க... ச%,%,66
ெசா ேல!டா...”

“நா ெபாியபா கி%டதா ேப ேற... ஒமகி%ட இ ல... ேகாவிA&- கைளேய
H%ட1தா... அ1த& ேகாவிAல... இபதிர!, ேப சாமியா,றா நம
ேகாவிA&- ஒேர ஒ சாமியா. அ+B ெநதில திநீ L ேற6 நம
வாC&-ேளேய ைகய வி,ற சின=சாமி தாதா... இவ ஆ,றதவிட இவ
ைககாA ஆ,ற+தா ஜா$தி...”

“சினபய மவ6&- ேப=ச பா... இப எனல ெசCய6... ேவPனா நீ
சாமியா,... நா ஒ+3கி&கிேற... பாடா பழனி=சாமி...”

“அேபா சாமி ஆ,ற+ ஆடாத+ ம6ஷ இQடத ெபா:த+... அம
இQடத ெ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...”

“என ெசCய ேபாேற...”

“இப ெசா ல மா%ேட... ஆனா

ெசCேவ...”
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“ெச:&கி மவ6&- திர பா... நம மனச அ1தர+ல வி,றா பா... ெபாள
நாடகமாடா...?”

“இ ல...”

“ாி&கா% டாஸா...?”

“இ லேவ இ ல...”

“பிற- எனதா ெசCயேபாற...”

“ேவPனா... ெபாியபாகி%ட தனியா ெசா Aேற... அவ&- சமதனா
அ1த& காாியத ெசC+... ெசப%ைடயா ேகாவிAல சாமியா,ற பயAவHட நம
ேகாவிA&- வபயாC ெசCய ேபாேற... ெபாிசா...”

“ஏல நா%, வ&கீA... நீ ெசப%ைடயா6வள விட திபி=ச பய ...
எனதா6 ெசா ேல!டா...”

“நீ ஆயிர ேகவி ேக%டாA இப ெசா லமா%ேட... ஆனா

ஒ!P...

ெசப%ைடயா ேகாவிAல கா&கா -விHட இ&கா+... ெபாியபா ம%,
ெகாDச க!ைண ?&கP...”

பழனி=சாமி, நா%, வ&கீைல எைடேபா%, பாப+ேபா
ச%டதி

பாதா. க%

ைவ&கப%1த ஒ ராண தகைத பிாிதா. பிற-

ெப?=ேசா, ேபசினா.

“எ ேவPனாA ெசC<3க... ஆனா

ெர!, க!ஷ... எைன

ேகாயிA&- வா6 வ:தபடா+... ெசப%ைடயாைன க!டா
ேபாகP... வ + வ= &கபடா+...”

ஒ+3கி
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எ ேலா ஒமி+ ேபச ேபானாக... அத- காபி டளக ஆவி பற&க
வ1+வி%டன.
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ேகாலவB ெதபாைத ெதாி<பயான இடதி

உ%கா1தி1தா. ெதவி ,

+ளசி3க ேபாவைத பா&க பா&க, அவ&- ஏ பாேதா எப+ மாதிாி
ேகாப ஏப%ட+. கைடசில ேபா< ேபா< இ1த& கழி=  ேபா%ட +ளசி3கத
ெபாிசா ெநைன&கிேற பா. ம6ஷனா இவ... இ ல... இவ... ஊேர -பி,ற
மாதிாி பா&கிற எ3கபாைவ ேந+ பிற1த இ1த ம6ஷ பழனி=சாமி6
நா&-ேமல ப A ேபா%, ேபசியி&கா. என&-, -3-ம வ=ச+ ெநனபி1தா,
த த1த+ மற&கா%டா. இ +வாரா... கைடசில, இவ அ1த
கா+&கப H%ட+ல உைதப%டாதா தி வ...

அCயCேயா அ&கினி ராசா அ1த வைகயறாவா=ேச... +ளசி3கத உைத=சா
நா லா விFேவ... அ+B அ&கினி ராசா னால... அ+ அற... இேபா
நா6 கப%ைடயா... எ3க -,பத இள&காரமா ேப ற யா என&-
ெபாிசி ல... ஆமா என&- -3-ம வ=சைத அ1த ம6ஷ த&கபாேரா...
த ெகா,தைத அபலப,+வாேரா... எ+&- அவ கி%ட ேபாயி
ெசா I%, வ1+டP... நீதா -3-ம வ=சீ... நா ெநதிய& கா%டல6
ெசா லP... தத எ,+&கீ%[ேர தவிர... நா தல6 ெசா லP...
ெதாிD ெதாியாம நட1தத மற1+,... நீ யாேரா... நா யாேரா6 ெசா லP...
இனிேம

அவ&- என&- க யாண நட&கா+... எமா இ4வளB நட1த

பிற- அவ... எ3க -,பத இ4வளB இளபா ெநன=ச பிற- அவர க%&க
அபா சமதி=சாA... நா சமதி&க மா%ேடனா&-... ?Dசில அ=சால...
அவகி%ட பைழய -ைபைய கிளறபடா+6 ெசா I%, வ1+டலா...

ேகாலவB, பயபடாம
ஒைறய பாைதயி

எF1தா... கJரமாக நட1தா... அேத அ1த

ஒ%ட நைட<மாக நட1தா... மாைல ேவைள எபதா ,

க!P&-= சிலேர ெதப%டாக... அ+B ெதாைலவி , அவ அ1த
பளமான பதி& கா%-& -:&- வழியாC வரB, +ளசி3க, ேந
வழியாC வரB சாியாC இ1த+. ேகாலவைவ பா+, +ளசி3க சிாிதா.
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அ1த= சிாிபி

பாதி&ேகாப பற1+ ேபாவைத உண1த ேகாலவB, எDசிய

ேகாபைத விட ேபாவதி ைல எப+ேபா

‘த’ பி+ நிறா... +ளசி3க,

அவ அேக வ1தேபா+ அவ, அவ ைக எ%டாத ெதாைலவி

நி:

ெகா!டா... மனதி- ேபசியைத ஒபிதா...

“நா ஒ6 ஒமகி%ட ெகாDச வரல... நமஞ&-ள நட1தைத ெசா ல
படா+6தா ெசா ல வ1ேத...”

“எ3க டைல மாட சதியமாC= ெசா Aேத... எ தைலேய ேபானாA
நம&-ள நட1தைத ெசா லேவ மா%ேட... அேதாட ெர!, சமய+ல< த
ெசCத+ நாதா. நீயி ல...”

“அேபா எ3கபாவ... சைபயில... ேப ெசா I... ெமா%டCயா...”

“நா6 ஒ!ணமாதிாி ஒ %டா... எ= ெசாேன6 என&ேக ெதாியல...
எ3கபா னால சிகெர%ட பி&கிற நா, மாமா னால... பி=ச+ ல...
இ6 ஆயிர ச!ைட வ1தாA, ஒ சிகெர%ட&Hட பி&க மா%ேட...”

“அ+ அவேரா இQட... அனாவசியமாC சைபயில எைன< அ&கினி
ராசாைவ< அல3காாி அைத எ+&- சப1தப,தP...”

“சாியான ைபதிய&காாி நீ... சிதி அப= ெசானதாலதா, இனிேம

ெபா!P

ேக%க அவ3க ேயாசிபா3க... இ லா%டா சிதி ெசானைத நீ(பி&கதாC
ஆயி,... பா... எ3க சிதி ேலகப%ட சிதியி ல...”

“எ ெநதில -3-ம வ=ச ெநனபி1தா , அ+ த1த ஞாபக இ1தா , நீ
வி%,& ெகா,&கலா லா... ஒ ெவளி&- பதிலா... இெனா ெவளில
ைவ&கலா லா...”

“இேதா பா ேகால... ஒ ேமல என&- ‘இ+’ வார+&- னால ேபா%ட தி%ட
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அ+... இேபா அத மாதற+ கQட... ஆனாA எ3க ஆ%க கி%ட ெசா I
பா&ேக... ெகDசி பா&ேக... ேபா+மா... அேநகமாC எ3க ெகாைடய தளி
வ= டலா6 நிைன&ேக... அ யலனா... நீ எைன தளி
வ= டபடா+...”

“ெர!, -,ப+&-ள இ4வளB நட1த பிற- நம&-ள... நம&-ள...”

“க! கல3காத ேகால... நீ ெசா ற+ மாதிாி... இ4வளB நட1த பிற- ஒ3க
அ!ண நைம ஒ!ணா= ேசர விடமா%டா... இ1த இைடெவளில
கா+&கப பய வ -:&ேக வாரா... அவ3க&- ஒைன& க%டP
எகிறைதவிட பழனி=சாமி மாமா >%ல ெப!ெண,ேதா6 ேப வா3கP.
அ1த ேபராைசயிலதா நம ‘கிழ ஊ’ விவகார+ல தைலயி%, ச!டய
ெபாிசா&கி%டா3க... ஆனா

சதியமா ெசா Aேத... அவ3க தி%ட பI&கா+...

எனால ஒைன& க%ட <ேதா இ Iேயா... அ&கினி ராசா க%ட
விடமா%ேட... எ3க அம -ைடைய தளிவ= %டா என ெசCவா3க...
யசி ெசCய ேபாேற... DசாA யலா. அ யாம ேபானாA
ஒ3க கப%ைடயா H%ட எைன அ=சாA ப%,&-ேவ... திபி
அ&கமா%ேட...”

“ைக எ இ&-...?”

“இேபா பரவாயி ல... நாைள&- க%ட எ,&க ேபாேற...”

“எ3க!ணாகி%ட (பாC ெகா,தைத தபா நிைன&க படா+... ளியபழ வித
பண... அபா எகி%ட >%,&-ள ைவ&க ெகா,தா... நாதா ச!ைட=
சத ேக%, மற1+ ேபாயி (பாேவாட வ1+%ேட... தபா நிைன&க படா+...”

“சாி... பைழயத வி,... ஒன பாதா

என&-தா த ெசCயபடா+6 ஒ

எ!ண... அபப%ட கராசி ஒன&-...”

“இ6ேம நாம ச1தி&கபடா+... வழில பாதாA ேபசபடா+... கி%டாதாயி
ெவ%ெடன மற6 பளி&Hட+ல ப=ச பாட...”
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ேகாலவB தி&கினா... வி&கினா... 1தாைனைய எ,+& க!கைள ஒறி&
ெகா!டா. பிற- சத வராம
அவ ேதாளி

இ&க வாயி

ஒறி& ெகா!டா. +ளசி3க,

ைக ேபா%டா. இர!, ைககளாA அவ +ைக த%&

ெகா,தேபா+, அவ அவ மாபி

க ேபா%டா. கFதி

ைக ேபா%டா...

பிற- அவனிடமி1+ வி,ப%,, அவைன ஏறி%, பாதவ, இெனாதிைய
பா+வி%டா...

“அCயCேயா... ரDசித... ரDசித...”

ேகாலவB, த மாபி

சாC1தைத, திமைல த காI

விF1ததாக பாவி+&

ெகா!ட +ளசி3க ச1ேதாஷமாக= ெசானா.

“அவ பா&கல... ேவற ப&கமா நி&கா...”

“அCேயா... நமள பா+%,தா அப திபி நி&கா... அேதா வாரா
பா3க... எேமா... அவ ஊல ெசானா என&- ம%,மி ல... எ3க
-,ப+&ேக ேகவலமா=ேச...”

ேகாலவB பய1தபேய ஓனா... +ளசி3க சிாிதபேய நிறா... அல3காாி
சிதி ெசானபேய உயி&- உயிராC ேபசியா= ... அவகி%டேபாC
ெசா லP... சிாிபா... சிாிபா... அப= சிாிபா...
-----------அதியாயஅதியாய- 16

காைல ேவைள... கதிரவ த3க பிரேவச ெசCத ேநர...

ஆலமரத&- அேக அம ேகாவி , கைள க%ய+ எறா , டைல மாட
ேகாவிA மா இ&கவி ைல... இ3ேக கப%ைடயாக ப+ பதிைன1+
ேப, அ3ேக ெசப%ைடயாக பதிைன1+ இப+ேப, இதர தத
ேகாவி கைள உ: பாதாக... அம ேகாவிI

சில பல&-, டைல
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ேகாவிI

பல சில&- உதிரBக பிறபிப+ ேபா , ேகாவி களி

ப ேவ: இட3கைள= %& கா%னாக... உடேன இர!A ஏணிக
சாதப%டன... யா ஏணியி

தI

ஏ:வ+ எப+ேபா , இதர ஏணி&

க%டதிேலேய ேபா% ேபா,வ+ேபா
கலச Nாிைக< ஒேர சமயதி

ெகா,&க ப%டன... அம >%

!ணா ெவைள டைல >%
!ணா அம >%

ேதாறின. ஏறியவகளிட !ணா&
ெதளி1த

ம3கலாகB, டைல >%, ெவைள=

ம3கலாகB ெதாி1தைத, ெசப%ைடயாக,

கப%ைடயாக தத ேகாவி

வக அதிகமாC பிரகாசிபதாக

அ6மானி+& ெகா!டாக.

காளியம ேகாவி , ச%டாப%யி ேமல ஊ&- கீழ ஊ&- எ ைல&
ேகாடாக உள ேகாவி ... இத- ெத கிழ&ேக +ளசி3க >,... திமைல நட&க
ஏF நிமிட, அ&னி ராசா நட&க பனிர!, நிமிட ஆ- Nரதி
இ1த+. டைலமாட ைவதி&- -:&-த, காளி ேகாவி
காளியி திாிSல டைல ேகாவி

ேதநீ கைடயி

ப&க நறாக ெதாி1தன.

இ1+ ெபாிய Hஜாவி

ெகா!, வ1த டளகளி

ப&க,

வா3கி வரப%ட காபிைய, ைகேயா,

-+& ெகா!1த J ெப!கைள& ‘-ள&

கதாி&காC’ ராமசாமி விர%னா... அவ&-& ெகா,&காம

-தா

எப...?

“ெகாDச தளி உ%கா3க... இ6 தளி... தளி...”

“இபபேய தளி தளி ேபானா ... டைல மாட இ&காேர, அ1த
ேகாவிAல ேபாCதா இேபா...”

நா%, வ&கீ

நாராயண -:&- விசாரைண&- ேபாC வி%டா.

“அம6&- நாைள&- ப1த&கா

ந,ேறா... அற க! திறேபா...

எவளாவ+ தபத இ லாதவ இ1தா , இபேவ எF1+ ேபாயிடP...”

சில ெப!க சிாி+& ெகா!டாக... சில கைத= ழி+& ெகா!டாக.
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பல, ஆ3கா3ேக H&H நிற வ!ண இர!, ேகாயி கைள< க!ணா
அள1தபேய வாயள1த ஆ%கைள வாயகல பாதாக.

ெசப%ைடயா ேராசாL சிாி&கவி ைல... ழி&கவி ைல... சின1தபேய
ேபசினா...

“இ1த நா%, வ&கீ

நாராயண நம எ ேலாைர< த ெபா!டா% மாதிாி

தபத இ லாதவ6 ெநன=சி%டா பாேர...”

“எ3க அ!ணா=சி ெப!டா% எ1த வைகயிலழா த பதமி ல...? அம6&த இ லா%டா ேகாப வ6 உலக நடப= ெசானா ஒன&- ஏ
வI&-+... ஒ3க டல மாதிாி எ3கம !ணா&- திகிறவ இ ல...”

கப%ைடயா வாடாL ேராசாLைவ தி%ட, ‘கா+& கபி’ த3கமா தன+
கைத ெபா+& கதாக= ெசானா.

“ெசப%ைடயா H%ட ஆைளக&-தா திமி6 பாேதா...
ெபாைளக&- அபிதா ேபாA&-...”

“ஏC த3கமா... நீ ேமல ஊ&காாி... ஒன&ெகன வ1தி&-... நா3க ெர!,
-,ப கீேழ ஊகாாிவ... அேபா... பிேபா... அைணேபா... 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

கப6

கப%ைடயா6 ஒ!P... ெசப%ைடயா வாயில ம!P... அம
ெகாைடயில பா&கதா ேபாேறா...”

“ஏழா வாதய அள1+ ேப ழா... இ லனா ஒ தைலயி
இபேவ...”

ம!P விF...
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“எ3கழா... ம!ணளி ேபா, பா&கலா...”

“இெனா தடவ ெசா A பா&கலா...”

கப%ைடயாகைள மா ெசா ல&Hடா+... எ லா ெப!கைள< ஒேர
மாதிாி பாவி+ விர%னாக.

“நா3கதா நாயிமாதிாி ஒதர ஒத -த:ேறா... ஒ3க&- எனழா
வ1+%,...? எF1தி3கழா... இ1த ச!ைட&- விைனேய ஒ3க ?ல1தா
வ1++... ஒேபா3க... இ1த ப&க எவ வரபடா+... ஏல... ப&கிாிசாமி...
ெவைளயால அ&ேக... ெவைள மா க!ண பறி&கா!டமா... ேபா3கழா...”

Jெப!க எF1தாக... த%, J<மாC நட1தாக... நா%, வ&கீ
நாராயண விர%னா... எ: எழவி ைல. Jேயாட ேநர வ1தா= ... அேதாட
இைன&- கண&- பா+ கா வா3-ற நா... எைடேபா%, இைல வா3-ற
நா...

சிேநகிததி அபைடயி

ஒ4ெவாத , இெனாதிைய இதபேய

கலகலெவ: சிாிதப ேபாவா... ஆனா , இைற&ேகா, கா+& கபி<
கப%ைடயாக கல1+ ேபாக, ெசப%ைடயாக த3க&- ம%,ேம
ேச1+ ேபானாக... திமைல தி%,வாேன எற பயதி , +ளசி3க
ஒதபாேன எற அ=சதி ...

அ1த ெப!க த3க&-ேளேய ஒ வைரயபடாத ச!ைட&ேகா%ைட
ேபா%,& ெகா!,, J&கைட பேயறினாக... நா- பயி

கிற க N!

தி!ைணயி

சில சி:வக J&- ேலபி ஒ%& ெகா!1தாக.

உளைறயி

J இைலக, அ,&க,&காC அ,&கி ைவ&க ப%1தன.

ப&க+லேய Nக -வியலாக இ1தன. இர!,&- மதியி
ேமைஜயி

உள

தரா .

ஒ4ெவாதி< ஒ பயIட Jகைள எ!ணி& ெகா,+ வி%,, கண&-
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பிைளயிட ைகயளவி
-!டா’ அைறயி

உள ேபேர%ைட நீ%னா. அேபா+, ஒ ‘அ!டா

இ1+ ஏெச!, வ1தா... ‘இ’ எேறா ‘இ’ எேறா

ெசா ல யாத வய ... ப+ பைத1+ இ&-... அவ கைதவிட, 
நறாக இ1த+... உடைபவிட உ, நறாக இ1த+... க!P&-& கீேழ
க வ%ட3க... ைககளி

ேதம ... ஆனாA அவ அத%= ெசானா...

“ெசப%ைடயா -,ப+ ெபா!Pவ&- இைனயில இ1+ இல
கிைடயா+... நாைள&- வ1+ கண&க = &க%,... இனிேம

இ1த&

கைடப&க திபி&Hட பா&கபடா+... ஏல ேதசி3-... ?Pல ஒ ப3- J
இலய கப%ைடயா, கா+& கப ெபா!க&- நிர1+ ேபா,டா...
ெசப%ைடயா ெபா!Pவள திபி பாராம ேபா3க...”

ெசப%ைடயா ேராசாL ேநரயாக& ேக%டா.

“எ3கள எ+&காவ ேபாக= ெசா Aதிய...”

“இ+ கா+& கப பா பா! நட+ற கைட... ெசப%ைடயா
ெபா!Pவ&- இ3க இட கிைடயா+...”

“நீ ஒ!P தலாளி இ ல... கெபனி ஏெச!,...”

“சாி கெபனி&ேக கைள!% ெகா,3க... இனிேம

இ1த ப&க வரபடா+...”

“ெசப%ைடயா ஆளHட 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= கFத பி=  தளPமா...”

ஏெச!,, அப= ெசா Iவி%,, தி,&கி%டா... காரண J ஒ%,
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பய களிA ெசப%ைடயாக இ&கிறாக... அவகைள நாைள&- >%,&அ6ப ேவ!, எ: தி%ட ேபா,வ+ ேபா , ேமாவாைய அவகைள
பாேத ேமA கீFமாC ஆ%னா... ெசப%ைடயா ெப!களி

பல

ஏைழக... ெசா+ப+ இ லாத Sய3க... J றிேய பிைழபவக...
ேவ: பிைழ ெதாியாதவக... அவக அழேபாவ+ ேபால நிபைத
பா+வி%, அவகளிட ஆலமரதயி

ச!ைட ேபா%ட கப%ைடயா

வாடாL ேகாபைத நிதானேதா, கா% ேபசினா.

“இவவள விர%,ற+ நியாயமி ல... ேகாயி

ச!ைடய ேகாயிAலதா

பா&கP... ேமள+ல பா&கP... தாள+ல பா&கP... Jல பா&கபடா+...
இவவ எ3கள மாதிாி ெதாழிலாளி ெபா!Pவ...”

J ஏெச!% +ளி எF1தா.

“அமாமா&- அ4வளB தி உ!டாயி%ேடா... ஊ&கார6வளேய உ!,
இ ல6 பா&கிற -,ப+ல ஆைளயாC இ1தாA சாி, ெபாைளயாC
இ1தாA சாி... இ3க இடமி ல... எவளாவ+ ெசப%ைடயா6&- பிற1தவதா
இ ேப வா... அப பிற1தவவ வரா!டா... மதவவ வர%,... ஏC
த3கமா... நம -,ப+&காாிகள வர= ெசா A... வாறியா...? இ ல...
அவ3கவ3க அபா அமா கி%ட ெசா I J +றைத நி:தி%, வய
ேவைலயில ேபாட= ெசா லPமா...?”

கா+& கபக, கப%ைடயா ெப!க, ைகவிர கைள&
கதபேய ேயாசிதாக... எமா வய

ேவல பா&கைதவிட N&- ேபா%,=

சாகலா. J +னாதா ைகயில ெர!, கா ர+... >%ல< மதி&காக...
வயA&- ேபானா

வர மாதிாி மிதிபாவ... இ1த அமெகாைட <ற+

வைர&-1தா ெசப%ைடயா ெபா!Pவள த,பா... அற
ஆ:னேசா: பைழய ேசா: மாதிாிதா...

ெசப%ைடயா ெப!க, இதர ெப!கைள ேபா , மா ஒ ேப= &காக
அப ே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 ெசப%ைடயா
இ6, இ3ேக நி&கானா அவ&- மான ெர!டா ப%ச6 அத.
கா 6 வ1+%டா என ேவPனாA ெசCவாவ ேபாA&-...”

ேராசாL, வாடாLைவேய பாதப ெசப%ைடயா ெப!க க!ணி
சி1தினாக. கப%ைட வாடாL, பதிA&- க!ணி சி1தியபேய அவேளா,
நிறா... பிற- அ1த ெப!கேளா, ெவளிேய வ1தா... இ1த ெப!க
அவைள உேள தளிவி%டாA அவ அவகடேனேய ெவளிேய வ1தா...
“ஒ!ணா= சிாி=ேசாேம, அ+ேபா

ஒ!ணாேவ அFேவா...” எ: ெசானபேய

ெவளிேயறின.

ெசப%ைட ெப!க, வாடாLேவா,, கைட&- ெவளிேய வ1+, >தியி
நிறாக... நட1தைத நப யாம , ேமெகா!, நட&க யாம
$தபி+ நிறாக... அேபா+, ரDசித எதிப%டா... அவைள பாத+,
இவகளி

ஒதி சத ேபாடாமேல அFதா... பிற- ரDசிததி ைககைள

பி+& ெகா!, ஒபிதா.

“அனி&- ஒைன அ,த சாதி ெபா!P6 J பய அவமானமா
தி%,ேபா+ மா இ1ேதாேம, அ+&- இேபா ந லா அ6பவி&ேகா...
ரDசித, கப%ைடயா ஆள<, ெசப%ைடயா ஆைள< ேபா%
ேபா%டா

கா+& கப6&- என வ1+%,... நா3க இேபா J த

படாதா. அDசா: வஷமா ெசC<ற ேவைலைய எபி நி:தி%டா பா...”

“ரDசித நீயாவ+ LB வி+ பிைழ&ேக... நா3க என ப!Pேவா...? Jய
பி=ச ைகயால மெப%ய பி&க யா+... இைலய %ன ைகயால  A
ெவ%ட யா+... இதவிட அ1த காிவா எ3கள ஒேர ெவ%டா
ெவ%யி&கலா...”

ரDசித, அ1த ெப!கைள இர!, ப&க ைக நீ% இ ைனகளிA
நிறவகளி கர3கைள பறியபேய சாதாரணமாக ேபசினா.

157

“ம6ஷைன<, ம6ஷிைய< பிாி=  பாதா , அற ைகயி காA6
பிாி&க ேவ!ய+ வ... அனி&- எைன சாதிய= ெசா I விர%,னா...
இைன&- ஒ3கள -,பத ெசா I விர%,றா... நாைள&- கப%ைடயா
ெபா!Pவள விர%,வா... அற கா+& கப -,ப+ல த
ெசா&காரன ேச+%,, ெர!டாவ+ ெசா&காரன விர%,வா... அற த
ெசா&கார6வ6ல அ!ண தபி6 ஏ+&கி%, சிதபா, ெபாியபா
பிைளகைள விர%,வா. பிற- தைனதாேன ம%, வ= &-வா... இப
ப%டவ6வள தI

விர%,னாதா நமள மாதிாி ெதாழிலாளி3க ஒறாC

ேசர<...”

“இேபா ேவல இ லாம >தியில நி&ேகாேம... ரDசித...”

“கவைலபடாதிய... -%டாப%ல க!ணா&கார6 ஒத ஏபா%,ல J
: H%,றB ச3க வ1தி&-... அ+ல J தி பிைழ&கலா...
இேபாவாவ+ நம&- ச3க ேதைவ6 ேதாPதா...”

“அ+ல என ச1ேதக... இவன விடபடா+...”

“க!ணா&கார கி%ேட ெசா Aேவா... அவ ேலப ேகா%,ல ஏபா,
ெசCவா... ேபேர, தகத பதிரமா ைவ<3க... சாி நாம இபேவ -%டாப%
ேபாC H%,றB ச3க+ல பதிB ெசCயலா... ேகா%ல இ லனா...
அரசா3க+ல... கா ெகா,&க+ பதி ெவ,ேபா... இவைன நீ3க
வி%டாA, நா விடமா%ேட...”

ஏெச!, பா பா!, அ1த ெப!களி பிப&கமாக ஓவ1+, ப&கமாக
நி: கதினா.

“என ெசான ரDசித... எைன நீ விடமா%யா... இபேவ ஒ ேசலய
பி= இF&ேக... ஒ கள ஷல எ1த பய வ1+ காபா+றா6
பா&கலா...”
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ரDசித எ1தவித உணைவ< கா%டாம , அபேய நிறா.
அ+ம%,மி லாம , J ஏெச!ைட ேந&- ேநராC பாதா. அவ, ஏேதா
தனிட -சல விசாாி&க ேபாவ+ ேபாலB, அத- பதிலளி&க ேவ!ய+
தன+ கடைம எப+ ேபாலB சினமைடயாமேல அவைன பாதா. “அCேயா
சாமி நா அப ஒ6 ேபசல” எ: ரDசித ச ஜா ெசா வா எ:
எதிபாத ஏெச!, சிறி+ அதி=சி<றா. ஆனாA ெசப%ைடயா
ெப!கைள பய:+வதகாவ+ ரDசிதைத ஏதாவ+ ெசCய ேவ!,.
ஒ&காவ+, அவ ேதாளி

கிட&- 1தாைனைய& கீேழ இF+ ேபாட-

ேவ!,. ெச:&கி மவ...

ஏெச!,, ரDசிதைத, அேம

அைவ+ ெந3கினா. என

ெசCயேபாகிேறா எப+ ெதாியாமேல - அேதசமய, ஏதாவ+ ெசCயேவ!,
எற >றாட ெந3கினா. இத- ெசப%ைடயா ெப!க,
ரDசிதைத= றி வி\க ேபா%டாக. அ1த வி\கதி- னா
கப%ைடயா வாடாL, தைனதாேன னா

நி:தி& ெகா!,,

ஏெச!ைட பா+= சவாI%டா.

“ஏC... பா பா!... நீ ெநசமாேவ... ம6ஷனா... ரDசிதத ெதா, பா&கலா...”

“எனடா ெநன=ேச... ப!ணி பயேல...”

“ஒதி இர!டாவ+ கைணைய ெதா,தா... இைதய,+ எ லா ெப!க
1திய+ ேபசினாக.

“ஒ ெபாளய, அ+B ஒத >%, ெபா!ண, அ&கவாறிேய... நீ< லா
ஆைளயாடா...”

“J& கெபனில நீ ெபாிய ேவைல&கார... நா3க சின ேவைல&காாிவ. எ3கள
வராத6 நீ எடா ெசா லலா...”
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“ஊனா ஆயிர நட&-... ஐயாயிர இ&-... கப%ைடயா -,ப+ல
ெபா!P எ,&கPனா... றப ேக%கறத வி%,%,, இயாடா
ஆ,ற+...? ஆள தில அைல<றவ6வ... ச!ைட&- நா3க ெபா%ட
பிளியல எனல ெசCேவா...”

“அம ெகாைட&- J தற+&- எனல சப1த... எம மாேட...”

“ஏல... பி+ பி= நி&ேக... ரDசிதத ெதா,ல பா&கலா...”

“ெப!கள ெகா,ம ப,தினா ஆ: வஷ ெசயிA&- ேபாக66
ெதாி<மாடா...”

“J +றத ஒனால தெசயலாC நி:தலா... நிர1தரமா யா+6
க!ணா&காரைர வ= ஒன&- ெசா I& ெகா,&ேகா பா...”

“இ1த ரDசித கத ஏறி%, பால... அனாைதயா, அமாவ... இழ1+%, இ&க
இவளயால ேசலய உறிேவ...”

“எFழா அவகி%ட ேபசி&கி%,... சாணிய& கைர= அவ தைலயி

ஊ+3க...

அ1த சாணிய எ,ழா...”

ஒதி ஆேவசப%, ச: ெதாைலவி

கிட1த எைமமா%,= சாணிைய

எ,தா... இெனாதி, அவைள த,+, அவ ைகைய அ3-மி3- ஆ%,
சாணைத& கீேழ த%வி%டா... இத- அ&க ப&கதி

ேபா%

ெகாைடகைள பறி& H& H ேபசி நிறவக, அ3ேக ஒ வ1தாக...
அ1த ெப!கைள= சத ேபாட வ1த எ ேலா, அவகளி ஆேவசைத&
க!, ச: பய1+, அ+ தணிவ+ வைர&- காதிப+ ேபா , அவகைளேய
பாதாக... ஏெச!,, ெவலெவல+ ேபானா... ஒதி&- பதி
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ெசா லேபானா , இெனாதி ேகவி ேக%டா... அவ, அ1த ப&க
நிறவகளி

ெபபாைமயினரான ெசா&காரகைள பா+ இேபா+

ைறயி%டா.

“இவவ ேப ற ேப=ச பாதியளா... ெபாள6 பா&ேக...”

“நா3க ஒ3க ஆ%க ெமாவ+&காவ ஒன வி%,%, ேபாேறால...
சா&கிரத... அ,த வார நீேய ஒைகயால எ3க&- J இைலய ெகா,&கியா...
இ Iயா6 பா... ெபா!ண மானப3க ப,+னா ... N&-
த!டைனயா... அ=சா ஆ< த!டைனயா... J இைலய ம%, பா&காம,
ேபபைர< ப=  பா. வா... ரDசித...”

“இவ... எ3க... J இைலய பா&கா...? அைத= +ற விரலதான பா&கா...”

எ லா ெப!க, ரDசிதைத +ைக பி+, ைகைய பி+ இF+
தளி& ெகா!, ேபானாக... அவ எனேமா இ1த ஏெச!ைட
தி%ய+ேபாலB, இவக எனேவா சமரச ெசC+ ைவப+ ேபாலB;
இவக நட&க, நட&க, J ஏெச!% ப&க நிறவகளி ேப= ேக%ட+...
?ைள இ&கா... ம!ைடயில மசாலா இ&கா...? இ+&- ேபதா திமி...
ெகா... அ1த& H%ட இவகைள= ெசானதா அ ல+ அவைன= ெசானதா
எ: அ1த கேளபர= சததி

சாியாக ாியவி ைல.

ரDசித  லாி+ ேபானா... ெசைனயி , அ!ணி ெச!பக, ‘ேவPனா
அவகி%ட ேபாC இ1+&க... நீ பா&காம அவ எப பாபா’ எ: ஆ!
பாைவ&ேக + இல&கண வ-தேபா+, அவ அழவி ைல... வயதான, அமா,
மக&- க யாணமாகாேதா எற ஏ&கதி

இற1த ேபா+Hட, அவ அ1த

+&கைத, ‘ஒ ஜீவனாவ+ கவைலயற இட+&- ேபாயி%ேட’ எ: ஆ:தI
மற1தா... இ1த J ஏெச!%,, அேபா+ ேப ேபா+, இேபா+
ேப ேபா+ அவ&- அFைக வ1த+... ஆனா

அழவி ைல... ஆனா

இேபாேதா, அ1த ெப!க தன&காக ஒகமாC நிபைத நிைன+
பா&-ேபாேத அF+வி%டா. இர!, ெப!களி ேதாகளி

ைககைள
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ேபா%டபேய, தைலைய அ3-மி3-மாC ஆ% ஆ% அFதா... க!ணி
ெப&ெக,த நீ, கதி

+ளித ேவைவ< வாெயற கடI

வ+

ெகா!1தன... அ1த ெப!க ++ ேபானாக.

“அழாேத ரDசித... அழாத... அவ அறிவி லா பய ... நா3கதா அவ6&ந லா ெகா,தமா... அவ தைலயி

சானிய ஒ +!டாவ+ எ,+

ேபா%&கP... அ+ ெசCயாத+ ததா... அழாத ரDசித...”

ரDசித க!ணிைர +ைடத ஒதியி கர3கைள த கர3கட
இைண+& ெகா!ேட விமA&கிைடேய ேபசினா.

“நா அவ தி%,னா6...”

“அவ ெபாிய இவ... எரபாளி பயல மாியாதியா ேபசாத... சாி ஏேதா ேபச
வ1ேத... ெசா A ரDசித...”

“நா அவ6&காவ அழல... ஒ3க அப ெநன=சா

அFக வ+... ஒ3க அ&-

நா த-தியா இ&க மா%ேடேனா6 பய வ+...”

“சாி... சாி... ெசாமா ெகாDச ேநர எைத< ேயாசி&காத சாியாயி,... நீ இேபா
எ+B ேபசபடா+... ஆமா... அ1த ப&க தெசயலா வ1தியா? இ ல இப
நட&-6 எதிபா+ வ1தியா?”

“எழா... ெதா%ல< ஆ%, பிைள<மா கிற...”

“அவ >%ல நட&க க யாண ேப= நபி... ெதா%,ல< வ= %டா...
தாலா%, ெதாிD &கி%டா... கிற+&- மாபிளதா வல... பிைள&எ3ேக ேபாற+...”

“எ1த சமய+ல தமாQ ெசCயP6 ெதாியா!டா...? ஒ வார+&- J
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+றனால... எFபைதD (பாC வ... இேபா அதவி%,வி%, அனாைதயா
நி&ேகா... எவ&காவ+ உடல S, ெசாரைண இ&-தா...?”

சிாித ெப!க அFைகைய அட&-வ+ேபா

சிாிைப அட&கினாக. ஒதிைய

ஒதி ஆ:தலாக பி+& ெகா!டாக. H%டதி-, இ1தாA,
தனிைம பய உணB காசி லாம

-,பதி

இ&க ேபாகிேறாேம எற

அ=ச...

எ ேலா க ேகாவிA&- வ1தாக. ேசா1+ ேபாC உ%கா1தாக.
ரDசித அவக னா

அவக&- க ெகா,+ அம1தா... இேபா+

பைழய நிைல&- வ1+ வி%டா... சிாிபதேக வா@&ைக எப+ மாதிாியான
சிாி... H வா@வேத ேகா ெப: எப+ ேபாற பாைவ...

க!கைள அகல ைவ+ ேபசினா.

“நாம எ லா -%டாப%&- ெமாதமாகB ேபாேவா... இ லனா நா,
ராசகிளி, வாடாL ேவPனா

இ6 ெர!, ேப... அDசா: ேபராC

ேபாேவா . -%டாப%ல க!ணா&கார நமள பாத+ேம இைல N
தவா. கன+ள வ=ச ைகய வி,3க. -%டாப%ல J ெதாழிலாளி
ச3கைத ைவ&க அ1த க!ணா&கார படாதபா, ப%டா. அப<
விடாபியாC ச3க வ= அைதேய H%,றB ச3கமா மாதி&கி%டா, அ+&னால அவைர அ=சா3க... ஊலேல1+ தளி வ=சா3க... அவ மசியல...
அவ நம&- ேச+ பா,ப%டதால நாம அதிகமா கQடபட ேவ!யதி ல...
சாி... இபேவ... ேபாேவாமா...”

“இ6 வயி+&-ள எ+B ேபாகல... காபிய&Hட சாியா -&கவிடாம அ1த
நாசமாேபாற நா%, வ&கீA வ1+ விர%%டா... >%ல ேபாயி ெகாDச கDசி
-= %, வாேற... எ3க வரP ரDசித...”

“இ3ேகேய வா3க...”
“னபின ேயாசி&காம ஏழா எF1தி&கிய... Jபய, ரDசிதத இ3க வ1+
மிர%ட ேபாறா...”
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ரDசித, ெபா+பைடயாC ேபசினா.

“நீ3க ேபா3க... ஒ ெபா!ண... அவமான ப,+னால ஆ< த!டைன6
ெசா I%3க லா... அ1த ஆ&- இ+ ெபாC<6 ெதாியா+. ஒ ெபா!ண
எனபா, ப,தி%, ஜாமீல 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 ரDசிதைத வியேபா, பா+வி%, நட1தேபா+,
ரDசித வாடாLைவேய விய1தப பாதா... அவ&- இேபா+ +- கா%
நட&- இ1த வாடாL கப%ைடயா -,ப F உணைவ< மீறி
வ1தவ... அவ ெபாிய ம6ஷி... பாதி&கப, வாC வராதேபாேத...
பாதி&கப%, வி%டவகேளா, ேச1த அவ னா

ேபாC நி: -பிட

ேவ!,... கைன& -,வ+ -பிடாத+ அற...

ரDசித, க சிைலையேய உ: பாதா... அ1த ேகாவணா!ைய
பா+ பா+ ேபசி& ெகா!டா... கா... ஒைன பா&க பா&க எ
மன ெநகிF+டா... ஒன இ1த& ேகால+ல பா&- ேபாெத லா நீ சிவ
மக மாதிாி என&- ெதாியல... சிவகாசில தீெப% ெதாழிAல ஈ,ப%&கிற
சின ைபய மாதிாி ெதாிய+டா... இ1த ஏெச!% கி%ட J ஒ%,ற பிD க
மாதிாி ேதாP+... நீ ைகலாசத வி%ட+ மாதிாி... நீ ப&க வசதியி லாம
பளி&Hடத வி%,%, மர ெவ%,ற, கிண: ேதா!,ற விவசாய HI
ைபயகள 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%, ேபாயி1த Lத%ைட பாதா... நாைள த
இ+ Jத%டாக ேபாகிற+... அவ எF1தா... ைகயி
க பாததி
சிைலயி கFதி

ேபா%டா... கதப Lைவ மாைல ேபா

இ1த உதிாி L&கைள
ம+, க

ேபா%டா. அவ தன&ெக: ஒ L +!ைட எ,&க

ேபானா... நீ%ய கரைத= %& ெகா!டா... ெப!கைள நைகேபா%, நைக
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ேபா%ேட நைக&- இடமா&கி%டா3க. L ைவ+ L ைவேத LவாC வாட
வ= %டா3க...

ரDசித ேகாவிA&- ெவளிேய வ1தா... ேம- ப&கமாக, ரயி ேவ பாலைத
பாதவ, கிழ&- ப&க உ:ம
ேமா%டா ைப&கி

சத ேக%,, திபினா... திமைல,

கJரமாக வ1+ ெகா!1தா.

ரDசிததி-, ேகாலவைவ பதி& கா%
இ+ ெவ: காத

பாத ேகால நிைனB&- வ1த+...

பிர=சிைன ம%,ம ல... ஊ பிர=சிைன... +ளசி3கதி-,

ஒேவைள இ1த& ேகாலவB எதைனேயா ேபகளி
அவ ேம

+ளசி3கதி-, நிசமாேவ காத

ஒதிேயா எனேவா...

இ1தி1தா ... ேந: எகி%ேட

அப வபா ேபசியி&கமா%டா... தமாQதா... ஆனா
நிசமானா

அ1த தமாQ,

ச1ேதாஷப%பா... அப ப%டவனிட இ1+

ேகாலவைவ& காபாறியாகP... ஒேவைள... அவைள, அவ நிசமாேவ
காதI=சா ... காதI&க%,. க யாண+&- பிற- காதI&க%,... விஷயைத,
இ1த திமைலயிட எப= ெசா வ+... எபயாவ+ ெசா IயாகP...
க6&- இவ ப&த... க ேகாவி

னா

“ஆேவசபடமா%ேட.

அாிவாைள எ,&கமா%ேட”6 சதிய வா3கி%,, ப&-வமா= ெசா லP... ஒ
ெபா!ைண< காபாதியாகP... ஊைர< காபாதியாகP...

ரDசித திமைலைய பா+ ேபாZ$கார ைகயா%,வ+ ேபா , வல+ ைகைய
நிமிதி, உள3ைகைய ெவ:3ைக ஆ&கினா.
------------(ெதாடசி 2 பாகதி)
பாகதி)
---------

