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இ*த நாவ, 1971ஆ ஆ#-, ெவளியான.. ேசா / படாள' பிரரமான
தலாவ. நாவ, எறா2 ஒ ேகா

ெவளிேய' தா நா த,

தலாவதாக ஆ கிய !தினபைட!. அ#ைமயி, ெப)த ேப) மைழ ேபா, ஒ
மைழ அ-த ேபா.. ெசைக மாவட உதிரேம(ாி, அர பணி சாபாக5
ெசறி*ேத. அ 6ள  /லா மாளிைக யி, இ*த நாவ2

 பி6ைளயா

ழி ேபாட.. இேபா. நிைனைவ பைமப.கிற..

இ*த நாவ7, வ உலகைம8 மாயா#-8 ேசாக5 ைமயி, தவித ேபா.
நா மாைல மாைலயாக க#ணீ வி க-7,

!றப.

அ:தி கிேற. இதைகய அ;பவ எ;ைடய ஆமாத
டா,<டா)

' ஏ படதாக பின அறி*ேத. இ*த நாவ2

வான '7ேயா
 பிற

எதைனேயா நாவ,கைள நா எ:தி னா2 இதைகய அ:ைக அ;பவ
அதிகமாக ஏ படதி,ைல . ஆனா2 அ#ைமயி, அ7கைள ப றிய ஒ
நாவைல நா எ:. ேபா. இப-பட கசி*.  நிைலைம ஏ ப டா2
அ. உலகைம அள>

உயரவி,ைல . இ. தி5சிேயா, அ,ல. மனைத

கால மர க-. வகிறதா. எப. !ாியவி,ைல.

இ*த நாவ, ெசைன வாெனா7 நிைலதி, எ அ ெப ந#ப ேகாைவ
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வாெனா7 நிைலயதி இேபாைதய இய

நமான தி. கேணச அவகளா,

நாடகமாக வ-வைம கப பின அகில இ*திய அளவி, சிற*த நாடகமாக
ேத*ெத கப பதினா

ெமாழி களி, ஒ7பரபாயி /. இத

எ:தாள பா#-யராஜ அைமயாக வசன எ:தியி*தா. இேபா.
அரடைம நி/வனமான "ேநசன, ! -ர<"-ஆ, பதினா

ெமாழி களி,

ெமாழியா க ெச)யப வகிற..

இ*த நாவைல திைரபடமா க5 சினிமா காரக6 ெகாத பணேம ஒ
திைரபட கதாசிாிய

கிைட தி க @-ய பணைதவிட அதிக. ஆனா2

பல இதி, சாதி வகிற. எ/ கணிசமான காத, இ,ைல எ/ இைடயி,
விட.#. அேதசமய சில ப திகைள அ மி மாக தி- பல படகளி,
ேச. ெகா#ட.#.

இ*த நாவ, இ.வைர Aலக.

6 Bைழ*ததி,ைல. ஆனா2 என.

நாவ,களிேலேய இ.தா அதிகமாக ேபசபகிற.. இ*த தணதி, இ*த
நாவைல த த7, ெவளியிட கி<தவ இல கிய5 சகதி
இைத பிரரதி

 அேபா.

அகீகாித ேபராசிாிய பா கிய. அவ கC

 என.

நறிைய ெதாிவி. ெகா6கிேற. இேதேபா, இ*த நாவைல ப றி தா
ெச,2மிடெம,லா சிறபாக ேபசிய ெசைன வாெனா7யி னா6
இய

ந கவிஞ .ைறவ அவகC

திறனா)வாள

 ஏராளமான வாசக ெபம கC

,

 என. நறி உாிதாக ேவ#.

இேபா. இ*த நாவ, !. வ-வ.ட இர#டாவ. பதிபாக ெவளிவகிற..
இைத அழகாக ெவளியி மணிவாசக பதிபகதி
டா ட ச. ெம)யப அவகC
Eதி அவகC

 உாிைமயாள ேபராசிாிய

 இ*த நி/வனதி ேமலாள இரா.

 நா நறி கடபா ெகா#6ேள.

இ*த நாவ7, வ கிராம இேபா. இ,ைல . ஆனா2 ஆதி க ச திக6
இேபா. இ கதா ெச)கிறன. அேபா. ஒ தனிபட ெப#ணாக
இ*த உலகைம இேபா. ெபபாலான கிராமகளி, ஒ வ கமாக வள*
.6ளா6. இதி, ஒ விேனாதெமன-ெவறா, ஆதி க ச திக6
ைறயதா அ,ல.

ைற*.

ைறய

ைற*. தா அ-ைமயா கபட ச திக6

ேமேலா . ஆனா, நம. கிராமகளிேலா இ*த தைலகீF விகிதா5சாரக6
ேபா) இர#ேம ேந எதி விகிதா5சாரதி, எ:*.6ளன. இ*த !திய
ேதா றைத பலபத நGன பைட! க6 ேதைவ பகிறன. இ*த
நாவ2

'எ;ைர' எ:. இ*த தணதி, மன வாைதபகிற..
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சினிமா காரக6 சாதி களி ெபயரா, வ க விேராத படகைள எ. ெகா#
வகிறாக6. ஒ காலதி, சாதிைய5 ெசா,ல @5சபட வக6 @ட இேபா.
பகிரகமாகேவ தத சாதிகைள . ெபைமய-. ெதாிவி. ெகா6கிறாக6.
இதைகய மனித சாதி விேராதேபா

க6 அைணய ேபாகிற விள

ஆபாட ெச)வதாகேவ எ. ெகா6ள ேவ#. தமிF5 சாதி - பாடாளி
வ க கலா5சார.ட உவாவத

ஒளிமயமான எதிகால இ கிற.. இ*த

இலசியைத ேநா கி ஒHெவா பைடபாளி8 விள ேக றி ைவ க ேவ#.
இ*த நாவ2

அழகான கேபாவிய வைர*த திவாள ஓவிய மணிய

ெச,வ அவகC

 இத ம/ ஆ கதி, ஈபட அதைன ஊழியகC



என. நறியிைன இத Eல ெதாிவி. ெகா6கிேற.

. சதிர
----------------------அைலக ஓ!வதிைல
ேபராசிாிய# டா ட# ச.
ச.ெம!ய&ப,
ெம!ய&ப, அ'ணாமைல& பகைல கழக

ஆசிாிய சதிர A / கண கான சி/கைதகைள எ:தி நாடறி*த
எ:தாளராக திகFகிறா. அவாி காகித உற>. சதியதி அ:ைக. சதிர
கைதக6 வாசககளிைடேய மி *த வரேவ ைப ெப /6ளன. அவ ெகன
வாசகக6 நாC ெபகி வகிறாக6. வாெனா7, ெதாைல காசி த7ய ம க6
ெதாட!5 சாதனகளி, பணியா /வதா, !லபா ெநறி வா) க ெப றவ.
எைத8 எளிதி, ெசா,2 கைலயி, வ,லவராக திகFகிறா. அவைடய
அL ைறகC உதிகC அவ பைட! க6 பர>வத
அவ

வழிவ

கிறன.

எ/ ஒ தனிநைட அைம*.6ள.. அறி> ஜீவிக6 எ/

ெசா,ல @-ய ேமதாவி விமாிசகக6

: மனபாைம8ட இட-!

ெச)தா2 அவைடய வாசக பரபள> நாC விாியதா ெச)கிற..
வாெனா7யி2, ெதாைல காசியி2 ஒ7

 ெபயராக இபதா, ம க6

கா.களி, இேபா. ஒ7. ெகா#ேட இ கிற..

சி/கைதேயா. ெநகைதேயா அவ பைடபி, அவைடய தனிதைம
பளி5சிகிற.. 75 ஆ# பதிாிைக உலகி, தமிF5சாதி எ:தாளகC
விளபர மிைம8 மைற கபத2 மரபாகிவிடைம ஒ/ !தித,ல.
காாிைள கிழி. வ கதிரவ ஒளிேபால பைடபா றலா, எ:தாளக6
ஒளிGசதா ெச)கிறா க6. அHவைகயி, சதிர தைடக6 பல கட*.
இல கிய உலகி, அகீகார ெப /விடா.
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அவ பைட! களி, அ2வலகளி அவல, அதி காாிகளி ஆணவேபா



லMச லாவணியகளி சீேக மி *த அ:த.ட ேபசபகிறன.

தீைமக# ெபா  ெநMசின; சEக ெகாைமகைள ஆேவசமாக5 சாகிறவ.
அவர. சாதிய ஆேவச கவாசி கC

எாி5ச, ஊகிற.. சி/கைத, நாவ,,

நாடக த7ய இல கிய வ-வகளி, கட*த 15 ஆ#களி, இப.
ேம பட A,கைள பைடத. அவ எ:தாள வாிைசயி,

றிபிடத க இட

ெப /விடா. அ#ைம காலகளி, அவைர ேபால எ:த> அவ பாணியி,
எ:த> சில வ*.6ளன. ேகாபாேவசேதா ெகாதிெத: சதிரதி
பைட! களி, பிர5சார ெந- இபதாக5 சில

ைற @றி மகிFகிறாக6. தாக6

வி!கிற ெமாழிநைடயி, எ:தவி,ைல எ/ சில
ெகா6கிறாக6. தக6

ைறப

:ைவ5 ேச*த ஒ சிலாி பைடேப சிற*த. என

தைலயி, N கி ைவ. ெகா# ஆகிறன. இல கியதர, தரமிைமைய
கால உ/தி ெச)8.

பதா#கC

ேப நGன விமசன உலகதி மணிகளாகிய ைகலாசபதி,

சிவதபி, வானமாமைல ஆகிேயா சதிர பைட! களி பக நலகைள
திறனா)*. ெதளி*. @றி86ளாக6. இ. சதிரதி கைத களக6, கைத
ெசா,2 ைற, சதாய பாைவ, பைட! வழ  ெச)தி என அவாி
பைடபாCைம ப றி மிக ெதளிவான மதிOக6 நாC வ*. ெகா#தா
இ கிறன.

மதிய, மாநில அரக6 பாிக6 த*. சிறபளிதா. நி/வனகC அவர.
பைட! கC

 பாிக6 வழகி இவைர ெபைம பதி வகிறன.

சதிரதி ச தி வா)*த எ:.ேகா, ெதாட*. ந,ல பைட! கைள ந, 
எப. எ உ/தியான நபி ைக. எதி!களிைடேய வள சதிர
எதி!கைள ெவ/ ஏ ற ெப/வா. சதிரதி அைலக6 ஓ)வதி,ைல .
இல கிய உலகி, ஒ நாC ஓயா.. !திய அைலகளா). உய*த அைலகளா)
உய.
-------------
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ெவளிேய

ஒ ேகா

1. ஊ# வய ந...
ந...

ஊ

ள ெபகிவிட..

எேபபட மைழயி2, தைலகீழாக நிறா, க:.வைர நி
ெகா#ட

 நீைர

ள, இேபா. தைலகீழாக மாறிவிட.. ஆ# கண கி, வ றி

ேபாயி*த அ*த மல

ள, இேபா. கபிணி ெப# ேபா, தளதளத..

அைர ேகாள வ-வதி, அைம*த அத கைரயி, நி/ பாதா,,
க#L ெக-ய Nர வைர நீ நிரபிய நிலபர!களி, 'ெதாழி ேவைல8',
ஆகாேக நட> ேவைல8, உழ> ேவைல8 நடப. ெதாி8. ெவ6ைள
ெவேளெர/ இ*த நீப திைய8, அத இைடயிைடேய இ*த
நா / கைள8 பாதா,, ெவ6ைள தாளி சில இடகளி, ப5ைச ைமயி,, ஒ
சில வா கியக6 எ:தப-ப. ேபா, ேதா/. ேகாைண ெதைன
மரக6, அ*த வா கியகC

ேக6வி

றிக6 ேபால>, கிண/கைள

ஒ-யி*த 'சர,க6'  / !6ளிக6 ேபால> காசியளிதன.

ள ெபகியைத நப -யாதவக6 ேபா,, ஊ காரக6, நீ
வி பா. ெகா#டாக6. ெசா,ல ேபானா,, அ.

6 ைககைள

ளம,ல; ஏாி8ம,ல.

'இர# ெகடா' ைமதான அ.. ைமதான எ/ ெசா,வத
உ#.
அ*த

ஒ காரண

டாப-யி, ஜனித ஒHெவாவ, அ/பதா#க6 வாF*தா,,
ள நிர!வைத இர# E/ தடைவ பா கலா. இேபா. ப.

பதிைன*. வயதி, இ

 சி/வக6

ளெப கைத இேபா.தா

பா கிறாக6. சி/ வயதி, பாத.ேபா, ேதாறிய நீெப ைக
வா7பகளா, நிைன> பதி ெகா6ள -*த..

வய பரபி சில இடகளி,, எ6 விைததி*தாக6. அப- விைதததா,,
அ*த ப கமாக வ கண க பி6ைள
உ#. அேக வேபாெத,லா பி6ைள

அ- க- இளநீ பறி. ெகாப.
நீதாக எப. உ#.

இேபா. ெபகிவிட நீாி,, 'ஆF*. ேபான நிலகைள8' எ6ைள8
- கா-, இவக6 வாயி2 வயி /2 அ-. ெகா6கிறாக6.
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அவகைள ெபா/த அளவி, 'எ6 விழ இடமி,ைல' எற பழெமாழி
உ#ைமயாகிவிட.. அரசாகதிட ெசா,7, ெவ6ளதா, பாதி கபட
'நிவாரண' அளிபதாக, கண

அவகC

பி6ைள வா களிதி கிறாரா.

இத காக ஓசியி, நா /, தலா ஒ Eைட ெந,2 ெகா., 'பதி,

அவ

நிவாரண' அளிபதாக 'பாதி கபடவக6' வா களிதி கிறாகளா. எவ,
எைத த7, ெகாப. எற பிர5சிைனயி,, விவகார ெதா வதாக
கண

பி6ைள

சில ஆசாமிக6

ேவ#டாத கிராம சீ பிர5சார ெச). வகிறா.

ள கைரையேய ஒ ைக பாதவக6.

ைவதி*த அவக6,

ள கைரயி, பாதிைய

ஏ கனேவ ஒகி ேபாயி*த

ளைத ஒ- நில

ைட*. நிலெமதாக6.

ள கைர ேம2 ஒ,7யாகி, நீ கசி*.

ெகா#- கிற.. நீர:ததா,, தக6 வய, ப க6ள கைர உைட*. ெவ6ள
! *.விடா,, ெவ6ளாைம Gணாகிவிேம எ/ இேபா.தா ஞாேனாதய
வ*தவக6 ேபால>, அேத சமய, வயலான கைர ப திைய 'ெநப' மனமி,லா
'மாைய'யி2 சி கி தவி கிறாக6. 'கர ஒடயா.டா... கவலபடாத' எ/
சில ச னி மாமா க6 ஆேலாசைன ெசானாக6. கைர

அவகC

உைடயாவிடா, "பாதியா... நா ெசான. மாதிாி உைடயல" எ/
ெசா,லலா. அப-ேய உைட*தா2 வாதிகளி

- :கிவிடா. - ஆேலாசைன

-.

ளைத 'ஒ ைக பாதவக6',

ள கைரையேய 'இ ைக பாதவகேளா'

இெனா ரக ஆசாமிகC, கவைலப ெகா#-*தாக6. இவக6 வர!
' - வய,'

ெவ- திலகக6. மைட கா,வாைய ெவ-, தத வய,கC
ேசதவக6. இேபா. மைட நீ வா) கா, இ,லாத வய2
கிடதட
ள

-

ள மாதிாி ெபகிவிட.. வய2

6 பா)*.,
- ேசதவக6,

- ேசபைத பா., என ப#ணலா எ/ தத தைலகைள

- ெகா#டாக6.

ேலசாக உைட*த ைடயி7*., ெவ6ைள க கசிவ. ேபா,,

ளதி 'மைட'

வழியாக நீ கசி*. ெகா#-*த.. இ; நா2 'பி-' ெபகிய பிற தா,
மதைக திறப. எ/ ஊ காரக6 தீமானிதி கிறாக6. ஆனா, இ*த
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ள. நீைர நபி, அத

கிழ ேக86ள ெகா#டலேபாி

ள 'வயி/ கா)*.'

கிட*த.. ெகா#டலேபாி காரக6, மதைக திற*. விப-,
டாப- காரகைள ெகMசி பாதாக6. பயனி,ைல. இேபா. மிMசி
பா கலாமா எ/ நிைன கிறாக6. ஊைர ஒ-,
வடைனயி, இ

 இ*த மைட

5 ச / கீேழ ஒ ஓைட .வ கிற.. இ*த

ஓைட வழியாகதா ெகா#டலேபாி

அ*த

ள. கைரயி

நீ ேபாக ேவ#.

ள. பாசனதி, *A/ ஏ க நில இA/ கிண/கC

இ கலா. கிண/களி, நீ ெபாகி வழி*த.. அபாசதிர ப க கதிர/ க
ேபா) நீ5சைல8 க / ெகா# வ*த வா7பக6, கிண றி ' . கா7,' ஏறி
நீ

6 ப,- அ-தாக6. அவக6 அப-

திபைத சில ைபயக6

ஆ5சாியபடத க ைறயி2, சில தியவக6 ஆ5சாியபட தகாத ைறயி2
பா. ெகா#-*தாக6. சில ைபயகC

இபி, கயி/ கடப,

ெபாியவக6 கயி/கைள பி-. ெகா6ள, ைபயக6 கிண /
க றாக6. 'எமா, எ)யா, வா#டா, N

 மாமா, N

ைபய கத, கயி ைற பி-. ெகா#-

6 நீ5ச,

 மாமா' எ/ ஒ

 மாமா சிாி. ெகா#ேட

ைபயைன கயி றி Eல ெவளிேய N கி விகிறா. உடேன ம5சாகார,
'அரவ' ெதாியாம, பினா, வ*., ைபயைன கிண /

6 த6ளிவி

ைகத-5 சிாி கிறா. ைபய மீ#, 'எமா, எ)யா, ெசேத, ெசேத,
N

, ெசேத, எமா எ)யா' எ/ நீ

6 !: கிறா.

ேவ/ சில கிண/களி,, நா / ந ெகா#-

 ெப#கைள 'வசிய' ெச)வ.

ேபா,, சில வா7பக6 ேபா-கைள நடதி ெகா#-*தாக6. ஒவ
ெகா:Mசி5 ெச-ைய ெகா# ேபா) கிண /

6 எHவள> ஆழதி

 ேபாக

-8ேமா, அHவள> ஆழ ேபா), விவி வர ேவ#. இெனாவ,
அைத எ. ெகா# வர ேவ#. சில, ெதைன மரதி, பாதி Nர ஏறி
நி/ ெகா#, அேகயி*. கிண /

6

திதாக6. இ.வைர

அனாவசியமாக பா. ெகா#-*த இளெப#க6 இேபா. ஆ5சாியமாக
அ*த இைளஞகைள பாத. ம அ,லாம,, 'ஏ... அபா>! எப-

தி க

-8.? ெகாCப பாதியளா?' எ/ ெச,லமாக ஒவ ெகாவ
சிLகினாக6. எ,லா ெப#கC ெதைன மரகைள பாபைத கவனித
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'ெகா:Mசி5 ெச-' GரகC ெதைன மரகளி, ஏற ேபானாக6. 'பய,க6
ஏ/கிற ைகேயாட இளனிைய8 !கினா2 !கலா;' நிைனத
அ)யா> தாதா, 'ஏ பரேதசி பயமவகளா, கீேழ இறகி, ஒபமா

 ேபாயி

ஒதாைச ப#Lகல' எ/ கதினா.

அ*த வய, கா-, பதிெனடா A றா#, இபதா A றா# ஒறாக
இயகி வ*தன. மாாி. நாடா வய7, -ரா ட உ:த.. இைழ தைழ
பதிலாக 'சீ' உர ேபாடப-*த.. கிண றி,, கமைல கிடகி
ஒ சின காைர க-ட; கிழ மாகC



 பதிலாக,

 பதிலாக 'ப ெஸ'.

' ளத-' நில அவைடய.. மா ஏ: 'ேகாைட' விைதபா இ கலா.
ேபாதா

ைற

ேவ/ ப திகளி, சில வய,கைள 'ஒதி

' வாகியி கிறா.

ஒதி ைவதவகளி, ெபபாேலா உபடாதவக6. 'ெகரய.
எ. கி' எ/ வபவகைள "ஏ#டா கிரய கிரய; கி/

தன

ப#Lத? ஒேனாட QGக ெசாத வி கலாமா? ேபசாம ஒதி ைவயி. எப
-8ேதா அப E- க' எபா. இவாி கைண ெவ6ளதா, தி

 கா

சி,லைற வியாபாாிக6, அவ ெசானப-ேய ஒதி ைவ.வி, ஒேரய-யா)
உபடாம, ேபா) விவாக6. அப- அவக6 ேபாவைத பா க .-பவ
ேபா,, மாாி. நாடா "இ*தா கா கிேலா கறி, கா ேவ#டா. ஒ கண கிேல
எ:தி கிேற. இ*தா ஒன
கண

ஒ ேவ- வாகியா*ேத. பண ேவ#டா,

வ5சிேட" எ/ ெசா,7ேய ஒதி பணைத உ!

 !ளி

மாக

ெகா. உபி ேபானவ.

அவ வய,களி, ஒேற ஒைற தவிர, எ,லா வய,களி2 'நட>' ேவைல
-*. விட.. ஒேர ஒ வய7, ம ப. பதிைன*. ெப#க6 'ந '
ெகா#-*தாக6.  கா,வாசி ேப க,யாணமாகாதவக6. க,யாணமாகாத
ெப#களி, எ,ேலா இள ெப#க6 அ,ல. இள ெப#களி, எ,ேலா
அழகிகC அ,ல. அழகிகளி, எ,ேலா அட கமானவகC இ,ைல. @கழி. பாதா, நாைல*. ெப#கC
பைத*.

ேம, மா ேபாடலா.

வய., அழ , ப#! ஆகிய Eறி2
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கிண ற-யி, நா றகா7, இ*. ப. பதிைன*. நா / க ைறகைள
அகி, ைவ. ெகா#, ஒேர ஒ நா / க ைறைய ம இட. ைகயி,
ைவ. ெகா#, ஒHெவா நா ைற8 வல. ைகயா, எ. வய2

6

ஊறி ெகா#-*தாக6. இர#டைர (பா) தின @7. விவசாய
ெதாழிலாளகC கான

ைற*தபச @7ைய ப றி அதிக பச ெதாி*தவக6

எ#ணி ைக ேகாழிைடதா. ஆைகயா, மன

ைற இ,லாம, ெப#க6

ந ெகா#-*தாக6. காைலயிேலேய க#காணி!

வ மாாி.

நாடா வராததா, ேசாபலாக>, அேத ேநரதி, அவ வ*. விவா எ/
ேவகமாக>, மாறி மாறி இயகி வ*தாக6. நாடாாி அ#ண மக
ெவ6ைள5சாமி கிண ற-யி, இ*. நா / க ைறகைள ெகா# வ*.
ெப#களிட ெகாதா. அப ெசாைத வி / தி/வி,
சிைனயாவிட ேவைல பா. வகிறா. அவைன எ,ேலா 'பிரா*த'
எபாக6. 'R<' எற படண. வாைத கிராம பிரேவச ெச)தா,,
அத

 ெபய தா 'பிரா*த' எப..

: கபான ெவ6ைள5சாமி, "அகலமா நக, ேச. நடாதிய" எ/ வரபி,
இ*. ெகா#ேட அத-னா.

அைத ேக, உலகைம சிாிதா6. அவC ககி, ந ெகா#-*த ஒ
கிழவி, "எ.

Q சிாி5ச" எறா6.

"பிரா*த ேபசின. கா.ல விழல பா-?"

"என ெசானா6?"

"அகலமா நடLமா."

"அ. ெகன நடா ேபா5சி. நம

 -Mச மாதிாி இ

."
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"நீ தா ெம5சி கL. இ*த ேவல -Mசினா மாாி. மாமா ேவற ேவல
பா. Sாிய சா8ற. வற கி விடமாடா. மMச ெவயி2 அ-5சாதா
மMச ேத5சி

ளி க -8."

ெவ6ைள5சாமி மீ# கதினா. பி6ைள
தன

- இ,லாத சின)யா ெசா.

5 ேச எ/ எ#Lபவ. அவ நிைன காம, இ

ேபாேத,

ஊ காரக6, அப- அவைன நிைன க ைவ. மா கிட*த பிரா*த காைத
ஊதி ெகதாக6. ஆைகயா, ெபத அபைனேய அபனா) நிைன காத
அவ, சின)யாைவ ெசா*த அ)யாவாக நிைன. ெகா#, ம றவகC
அப- நிைன க ேவ# எப. ேபா, கதினா.

"ஒனதான பா-."

"என

இ; ப. @ட -யல. ஒன

நா பா-யா? இ.

தா

ஒைன பிரா*..."

"என ெசான? பிரா*த; ெசா,றியா? உன..."

"ெவ6ைள5சாமி, இ*த சைட ந,லா இ ேக. எக எத? இ. ஒன ராசா
மாதிாி கா."

"இ. ெதகாசில எேத."

ெவ6ைள5சாமி கிண / ப க ேபா)விடா. ெப#க6 தகC

6 சிாி.

ெகா#டாக6. "பிரா*தன சமாளி5சிட" எறா6 உலகைம.

"பிரா*த;

ேகாப வ*த.னா, ெநலயா நிபா. ந,லேவள, ேப5ச

மாதிட" எறா6 இெனாதி.

. கா7, சா)*. ெகா#, இள ெப#கைள,

றிபாக உலகைமைய

ேநாட வி ெகா#-*த ெவ6ைள5சாமி, அவைன பா. அவC
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சிாிபைத காத, ச னமாக எ. ெகா#டா. அவளிட 'ப>' கா
ேவகேதா, "அகலமா நகனா, ேக க மா-கியள. அகலமா நக"
எறா.

"இ.

ேமல அகலமா நடா, அத வய2ல ேபாயி தா நடL. பிரா*த

க.றத பா. உலகம ஒன

எனழா ேக? ஏ இப-5 சிாி கிற?"

"விபரமா5 ெசா,75 சிாிேய, பி6ள."

"ேந. நம ஊல யாேரா வ*. சினிமா ேபாடாக,ல. அ.ல ஒ ஆC நாத
அகலமா நற. மாதிாி பி6ளியள இடவளிவி ெபதா பி6ைள
தாயி

 ந,ல.னா. அைத பி-5 கி இவ

"ஓ, அ.தான பாேத. பிரா*த;

 ந,ல.,

தி கிறா."

நாத அகலமா நற. எ- ெதாி8;

ெநன5ேச. சாியா5 ெசா,7ட. ஆமா, நீ O- தி கி இ*. இ.

ஏ

வ*த? அ.ல, இதவிட அதிக (பா வேம?"

உலகைம ேபசாம2, நா ைற நடாம2 சிறி. தயகினா6.

"மா ெசா,2."

"அவ O- ஏெச# ராமசாமி இ கா,ல, அவ பாவ சாியி,ல. O- இலய
 கிற சா
ப-

ல ஒ நாC இைலேயாட ேச. ைகய ேத5சா. ெதாியாம

; ேபசாம இ*ேத. இெனா தடைவ கண கபி6ளகிட O-ய

ேசாதித. மாதிாி என இ-5சா. நா ஒ.கி கிேட. ெபற> ேலசா
இ-5சா."

"நீ என ப#Lன?"

"அறிவி காடா; ேகேட. ஒ அ கா தக5சிய ேபாயி இ-ேய;
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ேகேட. அவ ெமாகM சினதா) ேபா5. ப க.ல நினவCக ஏகா,
ஏெஜ#ட இப- ேபற; ேகடாCகேள தவிர, அவ ெசMசத ஒ வாத
த- ேக கல. இ*த #ைடக க#Lல ழி கபடா.; இக
வ*.ேட."

ஏெஜ# தனிடதி, தகாத ைறயி, நட*தைத விட, ப கதி, இ*த
ெப#க6, அவ;

'சேபா' ெச)8 ேதாரைணயி, ேபசியைதேய ெபாிதாக

எ. ெகா#டவ6 ேபா,, உலகைம ேபசாம, நிறா6. அவ6 ேதாழி,
ஆதரவாக ேபசினா6.

"O- கட வ*தா2 வ*..... இவCவ, ஜி2 கிற., மி; கிற.,

2 கிற.,

ெசா,7 -யல... ஏெஜ#ட பா. சிாி5சி - சிாி5சி எலய அதிகமா வாகற.,
கண க பி6ளகிட ப,ல கா- கழிவ#ட2 இ,லாம ெச)ற., Oஒறவன பா. சிாி5சி, ேச... ேச... வி ேப5ச."

"அ. கி,ல !Tப, ஒ வாத த-தா ேக கல, மாவாவ.
இ கலா,ல?"

ஒ கிழவி இைடமறிதா6.

"வி கCதய, அவன சேபாடா ேபனா O-ய கழி க மாடா, பணைத ஒடேன
திவா. ஒகிட என இ

 க? உலகேம ேமாசமா ேபாயி.

நா,லா ஒன மாதிாி இ ைகயில..."

"நீ ஒ பிலா கணத நி/. பா-. ஒலகமா! நீ அவன அகேய ெசப வ5சி
அ-5சி கL."

"நீனா அ- கலா. ஒன
என

அ#ண தபி ெசா கார ெசாக கார இ

யாாி கா? அவ திபிய-5சா ேக க நாதியி,7ய. இ,லாதவ

ெபா#L எ,லா.

 மயினிதா."

.
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பா- பிலா கணைத ெதாட*தா6.

"அததா ெசா,ல வ*ேத. இவா அத-டா! ஒ கால.ல, ெபாபிள தபா
நட*தா2 சாி, ஆபிள தபா நட*தா2 சாி, க!6ளி ெச!6ளி

தி,

தைலயில மண, Eைடைய ஏதி, ெதெதவா ெகா# ேபாவாக. இப
பா, நீேய ெசான, ஒன அவ இ-5சா, இவCவ அவ;

இெனா ெப#L

தா ேபறாCக."

/ கிடா6. இவ6 O-  ற த தி இ,லாதவ6 எ/

ஒ. கபடவ6.

"அ*த க:தகள ஏ ேபறிய? நமள இ- கயில இனி
கச

.. இவC

எப-

; ெநன5சிபாCக."

"கால ெக ேபா5. கனி கழியாதவCகC கச #ைடயா
ேபாயிடாCக."

ேபசி ெகா#-*த ெப#க6, திUெர/ ேவக ேவகமாக நட.வகினாக6.
மாாி. நாடா ெகாMச ேவகமாகேவ நட*. வ*தா. "எனமா

/

வ7 கிெயமா" எ/ பாதி நிமி*த உலகைம. அபி-ேய உடைப

னி*.

ெகா#டா6. "எ,லா ெபா#Lகள8 ஒ ெமாதமா ெசா,ற. த!
பா-;" ெசா,ல வாைய திற*த !Tப. 'Q'; ஊதி ெகா#ேட, நா ைற
எதா6.

. கா7, ெசா*த தைலைய5 சா)தப- நி/ ெகா#ேட Nகி

ெகா#-*த ெவ6ைள5சாமி "வய2; ெநன5சியா? ஒ ைவபா-;
நிைன5சியா?

. கா2ல சா8றிேய, வய2 சீேதவி. Eேதவி இ,ல, Eேதவி!"

எற வாைதகைள ேக, விழி. தி கிடானா, தி கி விழிதானா
எப. ெதாியவி,ைல. நாடா ப,ைல க-. ெகா# நி ப. ம ெதாி*.,
ெவ6ைள5சாமி, நா / ககைள எ. ெகா# நட> ப க ஓ-னா.

மாாி. நாடா நட>ப க வ*தா. அ/ப. வயைத தா#ட ேபாகிறவ.
ஆனா, வயைத மைறத. உட க. அ*த உட,க-, எ ழ ம,ேவ-
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இ/கி த:வ, அைர ைக சைட, ெதாளெதாள; கா றி, ஆ-ய.. சிவ!
க! இ,லாத மாநிற ெகா#டவ. ஒ பா ெக, (பா) நாணயகளி கன
தாகாம, தனியாக ெதாகிய.. நைர. ேபான ந/
மீறி, வா)

மீைச, உதைட8

6 எ- பாத.. இட. ைகயி, இர# ேமாதிரக6 மினின.

நா / ந ெகா#-*த ெப#கைள உ / பாதா. ஒHெவா ெப#L
த ேவைலைய தா அவ கவனிபதாக நிைன. ெகா#, 'இ*த அகலத
அதிக; ெசா,2வாேரா, இHவள>தா நயளா; சத ேபாவாேரா'
எ/ சி*தைனைய ேவைலயா கியதா, ேவைலயி, சி*தைன ஓடாம,
இ*தாக6.

அவ

 பய*தாக6 எறா,, அத

காரண உ#. எவளாவ. சாியாக

ேவைல பா கவி,ைலெயறா,, அேகேய அவ6 கண ைக -.,
சி,லைறைய ெகா. அ;பிவிவா. விவகார அேதா நி கா..
அத

பிற , அவாிட ந,ல. ேகா, ெகட. ேகா 'ைகமா.' வாக -யா..

ம ற விவசாயிகளிட 'சினாதாைவ @பிடாத த ெகடவ' எ/
ெசா,7 விவா.

எறா2, மாாி. நாடா யாைர8 திடவி,ைல. உலகைமைய5 சிறி. ேநர
உ / கவனி. வி ேபசினா.

"ஏ) உலகமா. ஒனதா. Gல ெகாMச ேவல இ
ழி க. : @78 ெகைட

. எ@ட வா. ஏழா

. நாத ேபா, வாமா."

உலகைம என ேவைல எ/ ேககவி,ைல. அப- ேகப. அவ
பி- கா. எப. அவC



 ெதாி8. இதர ெப#களிட 'ேபாேற;'

ெசா,லாமேல, தைலைய நிமிதினா6. இபில ெசகிய கL கா, ேசைலைய
எ. வி ெகா#, நாடா பினா, நட*தா6. இவ கிண / ப க
வ*தாக6.

"ஒலகமா கிண.ல

ளி5சி. ஒட!,லா சவதியா இ

."
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"ெமாககால ம க:வி கிேற. சாயகாலமா தா

ளி கL."

"ெசா,றத5 ெச)ழா. நா ெசா,2ேறனா காரண,லாமலா இ

? சீ கிரமா

ஆவ. ரா கால வ*.ட ேபாவ., ஜ,தி."

உலகைம தயகி ெகா#ேட கிண /

6 இறகினா6. ேசைலைய அவிF.,

மா! வைர க- ெகா#, 'Eலப-யி,' உகா*. ெகா#டா6. த#ணீ
இ! வைர

 வ*த.. இர# ைககளா, த#ணீைர ஊ றி ெகா#டா6.

. காைல பி-. ெகா# நிற மாாி. நாடா, அ*த பெதாப.
வய. மைகயி சிவ*த ேமனியி அழைக த ெசயலாக பா., ேலசாக5
சலனபடா. அேகேய நி கலாமா ேவ#டாமா எப. ேபா,, தைலைய5
ெசாறி*தா. பிற

'நம வய

 தகா.' எ/ தன

தாேன ெசா,7

ெகா#, உடேபா ஒ-யி*த !டைவைய8, அ*த ஈர.ணி

6

எ-பாத உட, அழைக8 க#களா, வி:கி ெகா#ேட 'கமல கிட '
ப கமாக ேபானா.

மாாி. நாடா அக/விடைத ஓர க#ணா, பாத உலகைம
கிண /

6 பா)*தா6. E ைக பி-. ெகா# 'கினா6'. பின E கி,

இ*த ைகைய எ., இர# ைககளா2, த#ணீைர ேம, ேநா கி த6ளி
ெகா#, அவ6 கீF ேநா கி ேபானா6. ைககளிர#டா, தைலைய ேகாதி
விடா6. கா,க6 இர#ைட8 த#ணீ

6 ேம2 கீ:மாக உைத. அ:தி

ெகா#ேட உட! :வைத8 ேத). விடா6. மாாி. நாடா பிரா*தைன
அதவ. அவC

ேகட..

"சீ கிரமா ஆவ. இ;மா
ெபாபிள

ளி க? ஏல, ெவ6ைள5சாமி! இக யால வார?

ளி கிற இட.ல ஆபிள கி எனல ேவைல? அேகய நி,2ல

படவாபயல."

உலகைம ெந றியி, வி:*த -கைள பி!றமாக வில கி ெகா#,
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Eலப-

வ*., ேசைலயி ஒ Bனிைய பிழி*., கச கிவி, பிற

அைத

க- ெகா#ேட இெனா ைனைய அலசி ெகா#-*த ேபா., மாாி.
நாடா எ- பாதா. அவC

ெவகமாக இ*த..

"இ;மா -யல? சீ கர..."

"நீ ேபா மாமா. நா பினாலேய வாேர."

"நீ என
வார.

5 ெசா,7 தாறிேயா. ந,லாயி

. நா ேபாயிடா, நீ

6ேள ரா கால வ*.. உ சீ கிர. அ:

 தீர

ளி5சியC

இ,ல, ஆச தீர..."

மாாி. நாடா ெசா,ல வ*தைத, இட, ெபா6, ஏவ, ெதாியாம, ெசா,ல
ேபாேறாேம எ/ நிைன. ெகா# ப,ைல க-. ெகா#டா.

உலகைம8, மாாி. நாடா கைர

வ*. விடாக6.

ளதி ெத

எ,ைலயான ைக க#டா ேகாவி7, இ*. !றபட அவக6, வட
எ,ைலயான உதிரமாடசாமி ேகாவிைல உ / பாதாக6. இர# கிேலாமீட
ேத/. 'இHவளைவ8 ரா கால வாற.

6ள நட*திட -8மா;' கண

பா. ெகா#ேட மாாி. நாடா னா, நட க உலகைம எ. காக
@பிகிறா எ/ !ாியாம, பினா, ேபானா6.

ெவடெவட; 6 ைத கிற. மாதிாி ேப மாாி. நாடா அவளிட,
பாசேதா ேபசி ெகா# வ*தா.

"ஏ*தாயி, O- .றத விட...?"

ஏெஜ#ைட ப றி5 ெசா,லலாமா எ/ உலகைம நிைனதா6. பிற ,
விஷயைத ெபாிதா க ேவ#டாெம/, ஏெஜ# அவாி ெசா*த கார
எபதா2 ேபசாம, நட*தா6.
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"ஏமா, O-ய விட..."

"ஒேர இட.ல இ*தா, கா2 ெப5சாளி பதி ேபா>. மாமா; இ*த வயல
ஓ-யா- ேவல பா கL; ெநைன5ேச."

ஊைர ெநக ெநக, அவ நைடயி, ேவக ெதாி*த.. உலகைம8
மா - மாதிாி .6ளி ெகா#, க/

- மாதிாி பா)*. ெகா#,

மாரா!5 ேசைல கா)*. விடதா எ/ எ. எ. பா. ெகா#
நட*தா6.

"ேவகமா நடமா" எறா நாடா.

மாாி. நாடா சகஜமாக ேபசியதா,, உலகைமயி இய,பான

/!தன

ெவளிேய தைலகா-ய..

"அகல கா, வ5சா, ஆபதா5ேச மாமா."

உலகைம அப-5 ெசானா2, அகலமாகதா கா, ைவதா6.
---------------2. ஒயிலா! நட+த,...
நட+த,...

மாாி. நாடா, உலகைம8 மைடயி க வ வழியாக, ெம6ள
நட*தாக6. ஓைடைய அவக6 என, யாரா2 தா#ட -யா.. பாசி ப-*த
வைர அ- ேம, அ- ைவ. கட*த ேபா., சின ைபயக6
மத களி, ஆன*தமாக
ப,லா#கC

 பின

மகிF5சி ெவ6ளதி,
ஓைட

ளி. ெகா#-*தாக6.
ள. ெவ6ள,

றிMசிQ ேபால

டாப-யி, அைனவைர8

ளிபா-யி க ேவ#. ஊேர அ

 ெத ப தியி, இ*த ேசாியி, டளவி

ேசாி ைபயக6, அைதேய

ள.

நிற..

நீ ! *. விடதா,,

ளமாக நிைன. ெகா# விைளயா-னாக6.
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ஊாி ேம

ைனயி, இ*த 'பி6ைளமா

-' வழியாக இவ நட*தாக6.

காவ, கட>6 ேபால க ேகாவி, கOரமாக நிற.. ேதாரணமைலயி,
இ

 பாலகைன தாிசிபத காக வ*த அக<திய மைலேயற -யாம,,

பி6ைளமா ெதப க உ6ள மடதி, தகியதாக>, ேதாரணமைல க
மனமிரகி, த*ைதயி ந#பைர பா க இ*த இடதி, எ:*தளினா எப.
ஐதீக. 'இ*த எடத தா#- க ஆசாாி
-

-

6ேளேயா, நாடா

6ேளேயா ேபாகல' எப. பி6ைளமாக6 வாத. இ*த வாத !

பகிரகமாக>, இேபா. ரகசியமாக> நட*. வகிற..

ஆலயமணி அ-த.. ஊ கண

 பி6ைள சிவச#க, காைத பி-.

ெகா# 'ஓ சரவணபவ, ஓ சரவணபவ' எ/ ெசா,7 ெகா#-*தவ,
"வா நாடாேர, வா நாடாேர" எறா. நாடா, அவசர அவசரமாக ைகைய
ேம, ேநா கி எ.வி, ந:வ பாதா. உலகைம அ*த ெத)வ5
சிைலையேய உ / பாதா6. உதிரமாடசாமிைய உண5சி Qவமாக
பழகியவ6, இேபா. க சிைலைய அறி> Qவமாக

பி

பிடா6.

ந:வ ேபான நாடாைர பி6ைள விடவி,ைல.

"நா ெசா6ளமாட வயல

ள அழி5சி, தாசி,தா நாைள

வாரா. நீ

ெசா,7 நTட ஈ ேக கL."

"ெசMசா ேபா5சி, வரமா?"

"அ!ற, ஒம ெபாி)யா மவ நா ெர# Eட ெந,2 நா2 ேகாழி8
ெசா6ளமாடகிட ேகடதா ெபாரளிய கிளபி இ கா. ந,லா இ,ல."

"நம கிராம னிசிபா? நா க#- கிேற. வரமா?"
"அ!ற, ஒம சின)யா மககிட ெசா,7, எ மவC

பாலேசவிகா ேவல

வாகி ெகா கL. O.-.ஓவ பாேத. பMசாய. தைலவ ெசானா
சாிறா."
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"ெசா,ேற, வரமா?"

"அ!ற..."

"அ!ற இ க பி6ைளவா6. சடாப- சகர நாடா

ப எப-?

ஒ ைபய இ கானா."

"அ*த ஊல அவ எ.ஏ. ப-5சவனா. ந,ல ைபய; ேக6வி. என விஷய?
அ!ற ஒம ெகா:*தியா மவகிட ெசா,2. வார லடர சீ கிரமா ெகா க
மாேடகறா."

"சகர நாடா

"கTடபட

ப எப-?"

ப. ஒ கால.ல... பைன ஏ/னாகளா."

"பைனேயறி பய

பமா?"

"ஒ கால.ல."

"இப இ,7ேய?"

"இ,ல."

"அப-னா சாிதா."

"என விஷய?"

"நாள கி சாவகாசமா ெசா,ேற, வரமா?"
"ெச)8. அ!ற..."

21

மாாி. நாடா கண
உலகைம

பி6ைளைய திபி பாராம, நட*தா.

 பகீெரற.. 'பைனேயறிபய

பமா; மாமா நா

ேமல

ப,2 ேபா ேக கறாேர. ஏ, இவ தாதா பைனேயறினாராேம. எக அ)யா
மமா பைனேயறினா? பைனேய/ற நாடா சாணா; ஏறாதவக
நாடா; ெர# சாதியா மாறி. இப-தா சாதிக வ*தி

ேமா? இதன

சாதி இ,லாம ஏைழ சாதி, பண கார சாதி; ெர# இ*தா எHவள> ந,லா
இ

. பைறயல பண கார, பண கார நாடா @ட ேபாறா. ஆனா,

நாடால ஏைழ பைறயல ஏைழ @ட ஏ ேசரல? சாணா; இவன த6ளி
வ5சா @ட, இவ ஏழ பற5சாதி @ட5 ேசராம நாடா நாடா; ெசா,றவ @ட
ஏ ஒ- கL? பிராமணல ஏழ பைறய மாதிாி கTடபறா. பைறயல
தி கிறா. ஏழ பைறய;, ஏழ சாணா;, ஏழ

பண கார, பிராமண மாதிாி

பிராமண; ஒ#ணா5 ேச*தா, ஊைரேய மாதிபிடலா. அமா! எ !தி ஏ
இப- ேபா>.? நம ெகன! எ*த சாதி ச*ைத
வா, ஒன ஒ தடைவ

இவ, 'ஆசாாி

பிட. கா இப- !திய ெகட ைவ கிற?'

-' .வ  ப தி

ேகாைட5 வேரா

 ேபானா நம ெகன?

வ*தாக6. உதிரமாடசாமி ேகாவி,,

ள. ைனயி, இ*த.. நாடா, மாட;

ஒ

பி

ேபாடா. ெவடவாCட இ*த மாடைன பா க உலகைம ெகாMச
பய*தா6. அ*த ஊாி, ஐ*தா/ மாட ேகாவி,க6 உ#. உதிரமாட;

இேக

இப. மாட ேதவைதக6 'எ <ரா' ேதவைதக6. இேத ேபா, ேகாைட மாடசாமி
ேகாவி,. அேக உதிரமாட 'எ <ரா'. 'ெசா6ளமாட ேகாவி,' - அேக
'ஹீேரா' சாமியான டைலயா#கிராமதி, நாடாக6 பல

உதிர, ேகாைட மாடக6 'எ <ரா'.

ப ெபயகளா, அைழ கபடாக6.

கனிமாட

ப, சிவப

ப, கப

ப, சகி7

ப,

இப- பல

பக6. உதிரமாடசாமி ேகாவி,, ேகாைட5சாமி ேகாவி,

எப. ேபா), இேபாெத,லா சிவப ேகாவி,, கப ேகாவி, எ/
ேகாவி, சாமிகைள

ப5 சாமிகளா கி விடாக6.

உதிரமாடைன திபி திபி பா. ெகா#ேட உலகைம நட*தா6.
உதிரமாடசாமி ஆ- மாச நட

 'அம ைடயி,' 'ச,லட

,லா8'
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ேபா, த- வாிMசிக-, தாமரQ 
/

த- ஒ ைகயில8மா

வி, ஆன ப*த ஒ ைகயி,,

ளத பா. ேவைட கி ேபா> ேபா.,

வி,2 பாடாளி ெசான. மாதிாி பா க ந,லா இ
த#ணியி ேக, எப- ேபாவா? அத ஆேவள த#ணி வதாம சாமி ஊ

.

ள.ல

6ள த#ணி வதிடா.? ஒ

6ள வ*தா, ஊ தாகாேத. வர,

O- கைட ஏெஜ#ட உயிேராட N கி ேபாவ. 'மவாதி ெகட பய'.

கலைபகைள5 சாி பாத த5ச, 'மெப-ைய' அ-. ெகா#-*த ெகா,ல.
தக நைககைள 'ஒ க' ெச)த தடா ஆகிய ஆசாாி
ஊாி நப தி

பகைள கட*.,

வ*தாக6. மாேனXெம# ப6ளி @ட, இர# ப க

U கைடக6, ெவதைல பா

கைடக6 அைனைத8 தா#- கிழ ேக

வ*தாக6. ஊ கிண/, அத ப க எ,லா நாடா ஜனகC

 ெபா.வான

காளியம ேகாவி,.

அவக6 ேகாவிைல ெந  ேபா., ஒ ெபாிய @டேம நி/ ெகா#-*த..
மதியி, ஒ ைச கி6. அத 'ஹா#பாாி,' இர# ெபாிய ைபக6, இர#
ப க ெதாகின. உ6ேள ஊ.பதிக6, கQரக6, சிகெரக6,
O- கக6, பினா, ேகாியாி, ெவ றிைல கக6. ைச கி6கார
ெவளிZ கார. அ- க-, அ*த ஊ கைடக#ணிகளி, சாமாக6
ேபாவி ேபாகிறவ.

அவ க:ைத மளிைக கைட கார ஒவ ெநாி காத

ைறயாக பி-.

ெகா#, "ெச கி மவன ெபா7 ேபாகிேறா பா" எ/ மிர-னா.
@டதி, ஒசில "க:ைத ெநாிடா" - எறன. ஒ சில "விடா பாவ"
எறன. ெமஜாாி- ேவ- ைக பாத..

மாாி. நாடாைர பாத., க:ைத பி-தவ, அைத விவி
ைச கி6காரனி .#ைட பி-தா. உலகைம, தைன பா.தா, அவ
ைச கி6காரைன விவிடதாக க பைன ெச). பாதா6. அவC
ேபா7தன ெபைமயாக இ*த.. அேத ேநரதி, க#க6 பி.க,

அ*த
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உடெப,லா ஆட, வியைவயா, நைன*. ேபாயி*த ைச கி6காரைன
பா க, அவC

 பாவமாக இ*த.. அ:ைக வ ேபால> இ*த..

மாாி. நாடா அத-னா.

"எனடா விஷய? உலகமா, நீ ெமாத,ல எ G

 ேபா. எனபா

விஷய?"

ைச கி6காரனி .#ைட பி-தவ, பி-ைய விடாமேல ேபசினா:

"இ*த5 ெச/ கி மவ;
இனிேம,

திமி/ மாமா! ' டாப-

ள ெபகி.

டாப- காரகள ெதகாசி ேகால பா கலா'; ெசா,றா.

நாம Eைளெகடதனமா ச#ட ேபா கி ேகால ேபா>ற. பா க, இ*த
ேதவ-யா மவ;

ஆசய பா. இவன இபேவ ைகய கால ஒட5சி,

ேபா[<ல சரணாவலா; பா

ேற. ேகா வைர

 ேவLனா2

ேபாகலா. பரேதசிபய மவ, எனமா ேகடா?"

மாாி. நாடா, ைச கி6காரைன பாதா. அவ நகி ெகா#ேட
ெசானா:

"ெமாதலாளி அ)யா! ஒக ஊேராட தாயா பி6ைளயா பழ>னவ. பதிைனM
வஷமா நா ெநத ைச கிளி, சாமா ெகா# ேபாறவ. பழ ன
ேதாஷ.ல, தமா

"பழ ன ேதாச.

5 ெசா,7ேட அ.

என... என..."

, அ. மீறி ேகப, இ,7யால?"

ைச கி6கார ஏகி ஏகி அ:தா. மாாி. நாடா @டைத க#களா,
அட கிவி ேபசினா.

"நீ ெசான. ந,லா இ கா; நீேய ெநன5சி பா. இ*த

டாப-
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வட ேக, ேகா\ல ஆ. பாசன இ

. ேம க, நிதியேபைடயில

தால

ஆ/ பா8.. ெத க, கைடய.ல இ*. ெத க ேபாக ேபாக ஆ. பாசன.
கிழ ேக, ஆல ள.

அேக ந,ல

இ க. ெபாட, காடா இ

ள. பாசன. இ.

இைடயில

.. இதில எக ஊதா கழி5சி ேபாட

பய\. காளியாதா கிைபயில இ*த வஷ*தா

ள ெபகியி

. எ,லா

ச*தாஷமா இ ேகா. நீ அபச னமா ேகா கீ; ேபசலாமா? இ. ஒன ேக
ந,லா இ கா?"

"த!தா ெமாதலாளி-"

"சாி, திபி பா காம ேபா. அவன விடா. ஏ) தக5சாமி ஒனதா#டா.
ஒழிMசிேபாறா. வி-"

ைச கி6கார, ெபடைல மிதி க காைல N க ேபானா. கா, தைரயி7*.
வர ம/த.. 'ெமாதலாளி, தக5சாமி என

A/ (பா கட பா கி தரL.

ேபான வஷ ேகேட. நாள கட.றா. 'ஒம ெக,லா எ. க)யா ேவசைட;' ேகேட. அத மனல கவி கி, ம;ஷ நா தமா

5

ெசானத ெபாி ப.றா. நீகC 'ஊ ஊ;' தைலய ஆறியள,
ெநயாயமா-' எ/ ேகக நிைனதா. பிற , 'உட! உப-யாக ஊ ேபா)5
ேசர ேவ#' எ/ நிைன. ைச கிைள த6ளினா.

மாாி. நாடா G

ேவகமாக ேபானா.

அவ G பைழய கால. G. சில ப திகைள நாடா நாகாிகமாக
!.பிதி*தா. நா

ேப ப

மளவி

ெவளிேய தி#ைண அகலமாக

இ*த.. சிமி# தி#ைண. அைதெயா- அைணதா ேபா, இ*த E/
ப- கக6, ப- க-, ஏறிதா வாச2
G

6 Bைழய ேவ#. அ*த அர

6 ஒற பி ஒறாக ஏெழ அைறக6.

மாாி. நாடா உ6ேள Bைழ8 ேபா., தாFவார.

அ. இ*த

அைறயி,, அவ மக6 சேராசா, ேகாணி ெகா#, நாணி ெகா#
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உகா*தி*தா6. அவைள5  றி அவ6 அமா உபட நாைல*. ெப#க6
அம*தி*தாக6. உலகைம8 அேக உகா*தி*தா6.

சேராசா>

ப. வயதி கலா. திமண நட

 எ/ ப. வடமாக

க பைன ெச). அ2., கைள. ச7. ேபானவ6. சின வயதி, எபஇ*தாேளா? இேபா. க:.

/கிவிட.. தா க! மாதிாி பி- க5

சைதயி,லாத உட!. க#க6 அமாவாைச இர> மாதிாி ஒளியிழ*. கிட*தன
எறா,, வாேய ெதாியாதப- நீ#ட ேகாைரப க6 அைடதி*தன. உயரேமா,
சராசாி

 கீேழ; மாபக, ஆ#கC

எறா2 அவைள பா
வவத

@ட ச / த-பாக இ

.

 ேபா., அ(பி எற ெவ/ேபா சிாிேபா

 பதிலாக, ஒ வித பாிதாபேம வ.

இப-படவC

 ஆைற*. ஆ#கC

மாபி6ைளக6 வ*தாக6. ஆனா, அவC

!, ெசா.

ஆைசப

வா)த அமா காாி, கிராம.

பMசாய. பாணியி, ெசா,ல ேபானா, 'விளகாதவா' 'மMச கடMசவா' பி.ஏ.
ப-த மாபி6ைள ைபய ஒவனி அ)யா ஒ காலதி, பைனேயறினா
எபத காக, "பைனேயறி
எ

பதிலயா சேராசாவ

 கற.? இத விட அவள,

ழியில ெவ- ெபாத5சிடலா" எ/ ெசா,7 த-விடா6. ப க. ஊ

மிராதா த ைபய;

ேகடா. சப*தபட இ*த மிராதாாி தாதா, ஒ

காலதி, திமதி மாாி.வி பா- G-,, த#ணீ பா)5சியவரா...
"ேபா8, ேபா8, ேவல கார
'ைபேரான' வாகி அவC

பதிலயா ெபா#ண

 கற.? இத விட

ெகா கலா" எறா6. இேத ேபா, இெனா

பி.ஏ. வ*த.. அ*த ைபயனி ஒ/விட ெபாியமாவி சின மாமனாாி
அைதேயாட ேபதி, ஒவேனா ஓ-ேபா) விடாளா. "ஓ-ேபான
ப.லயா சப*த ைவ க.? இதவிட சேராசா க:த ஒம ைகயாேல
ெநாி5சி ெகா;" எ/ !ஷைன பா.5 சீறினா6. க:.

 தா7

வேபாெத,லா, அைத ெநாி க5 ெசா,2 அமாைவ நிைன. அ:தா6
சேராசா. அமா காாிேயா "நா ெபத ெபா#L, என வி
ேபாவLேம; அ:>றா6. ஊ உலக.ல இ க. மாதிாி மி; காதவ,
2 காதவ, சி2 காதவ" - எ/ ெபைமய-. ெகா#டா6.
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ஆனா,, 'நா2 கா திய' மாாி. நாடாரா, ெபைமய-. ெகா6ள
-யவி,ைல. ெப#டா- ேப5ைச ேகடா,, ெப#L

 தா7 ஏறா.

எபைத காலகட*. ெதாி*. ெகா#டவரா) ஒ மாபி6ைள

ஏ பா

ெச). விடா. மாபி6ைள ைபய;, அவ சிதபா> பி6ைளயா ேகாவி,
ஆலமரதி
ேகாவி2

அகி, அம*தி கிறாக6. சேராசா> உலகைம8
 ேபாகிற சா கி,, அேக ேபாக ேவ#. ைபய ெப#ைண

பாத பிற

"சீ கிர, ரா

தா க-

வானா.

வர ேபா>." எ/ அத-னா மாாி..

தாபாள ஒறி, ேதகா), ெவ றிைலபா

, ஊ.வதி ஆகியவ ைற ைவ.

ெகா#, உலகைம வாச ப-ைய தா#-னா6. சேராசா> ைகயி, ஒ
மாைலைய ைவ. ெகா#, அவ6 பினா, நட*தா6. "ேஜா-யா நடக,
ேச*தா ேபால ேபாக" - எறா நாடா.

சேராசா, சிவ! கைர ேபாட ப5ைச !டைவ க-யி*தா6. உலகைம
ப5ைச கைர ேபாட சிவ!5 ேசைல க-யி*தா6.

இவ, 'பி6ைளயா பி- க' ேபா) ெகா#-*தாக6.
-----------------3. சேராசாவாகி...
சேராசாவாகி...

உலகைம8, சேராசா> பி6ைளயா ேகாவி2

6 Bைழ8 ேபா.,

ேகாவி2 கேக ேகபார / கிட*த கக,7, உகா*தி*த நா

ேப

எ:*தாக6. நா,வாி, ஒவ மாபி6ைள ைபய. இப. நா2
வயதி கலா. க!, சிவ! கல*த !. நிற. ைட கிரா!, ெநைட
ெந றி. இ கணகைள8, தனிதனியா) பிாி. கா ெச தான E
சிாி காம2, சீாியஸாக இ,லாம2 இ

.

 வா). ைபய, த*ைத

ஒதாைசயாக வய7, ேவைல பாதி க ேவ#. இ,ைலெயறா,, இ*த
கால. ைபயனான அவ;

, உடபி, அப- ைவர பா)*தி க -யா..
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கிழவிக6 @ட திபி திபி பா

ப- அைம*த அவ அழைக, O- கைட

ஏெஜ# ராமசாமி அ6ளி பகி ெகா#-*தா. உலகைம வ*த பிற ,
அவைள பா காமேல, இவைனேய பாதா எறா,, அ. நாகாிகதா,,
ப#பா, உ*தபட ெசயல,ல. ைபயனி 'கைளேய' காரண. 'பிரா*த'
ெவ6ைள5சாமி, அேக8 'பரா

' பா. ெகா#-*தா. உலகைம,

சேராசா, மாபி6ைளையவிட அவ;

 பி6ைளயாாி வயி/தா பி-தி*த..

நாலாவ. மனிதரான ைபயனி சிதபா, நதர வய. கார. அ*த இர#
ெப#கைள8, வி:கி விவ. ேபா,, @ைமயாக பா.வி, த
ச*ேதகைத ேக6வியா கினா.

"இ.ல எ. ெபா#L?"

" ைடயா மாகா EMசி மாதிாி" எ/ இ:தா ெவ6ைள5சாமி. ராமசாமி,
அவ ெதாைடைய கி6ளி வி "என ேக காீக" எ/ ெதாியாதவ ேபா,
ேகடா.

"இ.ல எ. ெபா#L? ப5ைச5 சீைலயா, ெசவ!5 சீைலயா?"

"ெசவ!தா. ஏல, ெவ6ைளயா! ேகாவி2

6ள ேபாயி விQதி வாகி வால."

ெவ6ைள5சாமி வி:*த-. ெகா# ஓ-னா. மாபி6ைள ைபய இர#
ெப#கைள8 பா. ெகா#ேட நிறா. பின ேகாவி2
தைலமைற*த., நிதானதி
-8 எபதி, அவ;

6 அவக6

வ*தா. உலகைமதா மணெப#ணாக இ க

5 ச*ேதகமி,ைல. 'இ*த5 சிதபா>

Eைளேய

கிைடயா.. ெபா#L @ட வ*தி கிறவ6 சிதி - அ.தா இவேராட
ெப#டா- - வய. இ

. இப-யா ச*ேதக வார.?'

சிதபா கார விடவி,ைல.

"ேவ ராமசாமி, ேகாயி2ல னால நி கரவா ெபா#ணா, பினால நி கரவளா?"
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"ெர# ெபா#Lதா."

ராமசாமி சிாி. ம:பினா. சிதபா கார சீாியஸாகேவ ேபசினா:

"ேவ ஒ:கா5 ெசா,2. யாேவ, ெபா#L? ெசவ! ேசலதான?"

"ெசவ!தா, ெசவ!தா."

மாபி6ைள ைபய;

, சிதபாவி ேபா

 பி- கவி,ைல.

"என சின)யா நீக? .வி .வி ேக கீக; இ;மா ஒகளால ெப#ண
பா க -யல?"

சிதபா கார, அ#ண மக அ*நியக6 னா, தைன மானபக
பதிவிடதாக நிைனதவ ேபா,, கைத 'ெதாக' ேபாடா. இத

6

சேராசா>, உலகைம8, Qசாாிேயா வ*தாக6. உலகைம ேநராக
உைடயாம,, தா/மாறாக உைட*தி கிற ேதகாைய பா.வி, "ஐயேர!
ேதகா ஒ மாதிாி உைடMசி ேக" எறா6.

"Oட கழி8.; அத" எ/ அனத @றினா ஐய.

உலகைம8, சேராசா>, அ*த ேகாவி2

ெவளிேய வ*. பி6ைளயாைர

இ/தியாக வண பவக6 ேபா, ைககளிர#ைட8 தைல

ேம, N கி

வி. வி ெம6ள நட*தாக6. சேராஜா, "மாபி6ள; ஒவ கிட5சா
சாிதா" எ/ நிைனதவ6 ேபா, ைபயைன பா கவி,ைல. உலகைம,
மாபி6ைள ைபயைன ஜாைடமாைடயாக பாதா6. 'சேராசா கா
ேயாக காாிதா. ெபா/தா Qமியா6வா; ெசா,ற. சாிதா. கா.
கிட*தா2 க5சிதமா ெகட5சி
மி; .! அ.

. எHவள> 'அளகா' இ கா. சட எப-

6ள ைக8*தா எப- தளதளபா இ

. .ணிமணிய

29

எHவள> சீரா ேபா கா! இ*த ராமசாமி8 இ காேன, த ெகட பய...
ெபாபிளய ெஜம.ல8 பா காத. மாதிாி வாய பிள*.கி பாபா.
ஆனா, இவ சேராசா காவ ப படாம எப- பா கா? அ கா
.வ5சவா. பி6ைளயாசாமி, என

 இவல நா2ல ஒ அளவாவ. ஆபிள

ெகைட கL. ராமசாமி மா.ாி ெபா*த வரபடா.. ெவ6ைள5சாமி பிரா*த
மாதிாி 'ஒட

' @டா....'

உலகைம8, சேராசா>, பி6ைளயா ேகாவி7, இ*. ச / Nர
நட*திபாக6. உலகைம திபி பாதா6. த7, சேராசா> காக
பாதவ6, இேபா. தன காக பாபவ6 ேபா,, நாணேதா தைலைய
ேலசாக5 சா). ெகா# பாதா6. மாபி6ைள ைபய,  கா,கைள
ஊறி, பி கா,கைள N கி, தைன5 ச / உயரமா கி ெகா#, அவைள
பாதா. உலகைம செட/ தைலைய திபி ெகா# சேராசா காதி,
ஏேதா கிகிதா6.

பி6ைளயா ேகாவிைல மைற



/ கதி

வ*. விடாக6. தி!வத

னா,, இ/தியாக பாபவ6 ேபா,, க:ைத ம திபாம,, உட,
:வைத8 திபினா6 உலகைம. O- ஏெஜ# ராமசாமியி ப க6
ெதாி*தன. உடேன அவ6 காறி .பினா6. சேராசா நாணேதா உலகைமயிட
ேப5ைச .வகினா6.

"எப- இ கா ஒலகம...?"

"த காளிய பாதா இவ ெநறத பா கா#டா. எ2மி5ச பழத பாதா E க
பா கா#டா. ேத

மரத பாதா உடப பா கா#டா. ஒக G

கிடாய பாதா அவ ேதாரணய பா கா#டா. ஒ ெபாிய)யா மவ
ராமசாமிேயாட EMச பாதா அவ ெசப பா கா#டா."

சேராசா சிாி. ெகா# தைல கவிF*தா6.

"ந,லா பாதியா?"
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"ந,லாேவ பாேத. நீ பா க7யா கா?"

"எனால பா க -யல. ெவ க பிகி தி;. ஒயரமா இ காரா?"

"ஒன

Mேச. வள*. கா..."

"த-யா? ஒ,7யா?"

"ராமசாமி மா.ாி ஊதிேபாயி இ,ல. ெவ6ள5சாமி மா.ாி ஒ-M விழல.
அளவான த-."

"மா ெசா,றியா, நிசமாவா..."

"ெசான.,லா சதிய. அவேராட ெசப பதி ெசானமி,லா அ.>
ெநச*தா..."

"பா காேம ேபாயிேட. ந,ல ேவள நீ ந,லா பாதி க."

"இ; ப. நாைளயில நீ வ*.... ஆற அமர ராதிாி8 பக2மா பா க ேபாற.
ஆ க ெபா/தவா ஆற ெபா/ கா#டாமா?"

"எ அமா ம இைத8 த- விடானா ெதாி8 சகதி. அவ G ேக
ஓ- ேபாேவ..."

சேராசா தைல

னி*. ெகா#ேட சிாிதா6. மாபி6ைள ைபய வகிறானா

எற ச*ேதக.ட;, வர ேவ# எற அபிலாைஷ8ட;, உலகைம
திபி திபி பாதா. பிற

ஆவைல அட க -யாம, சேராசாவிட சில

விவரகைள ேகடா6. சேராசா> சைள காம, பதி, ெசானா6.

"மாபி6ள கி எ*த ஊரா அ கா...?"
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"சடாப-..."

"எHவள> ப-5சி காரா...?"

"எ.ஏ.வா."

"ேப எனவா?"

"....."

"மா ெசா,2 கா. !ஷனா ஆன ெபற>தா ேபர5 ெசா,லபடா.. இப5
ெசா,லலா..."

"இப5 ெசானா அபற வ..."

"பரவா,ல ெசா,2 கா..."

"மாேட ெவக..."

"அட மா5 ெசா,2 கா. ஒகC

 ேப ெபாத இ கா; பா ேற..."

"ேலாகநாத; ேப. ேலா ; @பிவா>களா."

உலகைம ஒ கண தி கிடா6. எ*த ேப

எ*த ேப ெபாத.

எறா2 இ/தியி, தாாி. ெகா#டா6.

"பரவா,7ய. ேலாகநாத ேலாகாயிடா. சேராசா, சேராXஜாயிடா. சேராX,
ேலா

சாியான ெபாத*தா. எ கா நீ ெநசமாேவ

. வ5சவ தா..."
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சேராசா ததலாக ெபைமேயா தைலைய N கி ெகா#, உலகைமயி
ைகைய பி-. ெகா# அ:தினா6. "நா... ேலாகி,ல கா" எ/ ெசா,75
சிாிதா6 உலகைம.

இவ, ப#ைண G

6 Bைழ8 ேபா. "ேபா8... ேபா8 பைனேயறி

பய மவள கா- எ ெபா#ண கரேயதLமா

" எ/ மாாி. நாடாாி

ைகைய பி-தவ6 ெசா,7 ெகா#-*தா6. நாடா உலகைமயி கைத
பாதா. ஒ ழி! இ,ைல. ேக- கா.... இ*தா2... என
இ*த 'பய ெப#டா-

வா)5ச

இப- வா) ஆகா..' ஏேதா ெசா,ல ேபான

மைனவி காாிைய அட கினா.

"மா ஏ Eளியலகாாி, Eேதவி, ச#டாளி மாதிாி பிலா கண பாற?"

உலகைம8, சேராசா> மாாி. G

6 ேபானேபா. ெவ6ைள5சாமி

ேவ க வி/வி/ க ஓ- வ*தா.

"ெபாி)யால, ெபாி)யா! ஒலகமய மாபி6ைள

பி-5சிேபா5சி, பி-5சிேபா5சி.

அவளதா கேவ; சின)யாகிட ஒத கா,ல..."

மாாி. நாடா தி கிடா2 அைத ெவளிேய கா- ெகா6ளவி,ைல.

"ஏல ெபா#L பி-5சி

னாகளா? ஒலகம பி-5சி

ெவ6ைள5சாமி சிறி. ேயாசிதா. பிற

"ெபா#L பி-5சி

மாாி. நாடா

 ெசானாகளா?"

ேபசினா.

; ெசானாவ..."

 ேபான உயி திப வ*த.. 'எப-ேயா சமாளி5சா5.

ெசவ! ேசலதான ெபா#L; ேக-பா. ராமசாமி ஆமா;பா.
மணவைறயி, ெபா#ண மாறாட ப#ணிடாக; மாபி6ள

தி5சா

இவளதா கா-ேனா; ெசா,7டலா. ெபா#L ெசவ! ேசல;
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ெசானிேய; ேகடா, ஆமா ெசவ! கைர ேசலதா க-யி*தா;
ெசா,7டலா. மணவைற கி வ*த பிற



மாபி6ைள மாற -8மா என.'

6 தைலைய வி ெகா# சி*தி. ெகா#-*த மாாி. நாடா,

சத ேக நிமி*தா. உலகைம ேபா) ெகா#-*தா6. இத

6

உ6ேளயி*. அவ மைனவி காாி ெவளிேய வ*., "ஒல>, ேசலய களMசி ஒ
ேசலய உ. கி ேபா" எறா6.

அேபா.தா நிைன> வ*தவளா), உலகைம விவிெவ/ உ6ேள ேபா),
ப5 ேசைலைய அவிF. வி தன. ேசைலயான அ5ச-த ேசைலைய கெகா#டா6. அ*த ப5 ேசைலையேய சிறி. ெவறி. பாதா6. பிற
'அனாவசிய ஆச @டா.' எ/ தன

 தாேன ெசா,7 ெகா6வ. ேபா,,

தைலைய பலமாக ப கவா-, ஆ- ெகா# ெவளிேய வ*. மாாி.
நாடாைர கட க ேபானா6.

"ஒலகமா சாபி-யா?" எறா நாடா.

"ஆமா."

"ெபா) ெசா,ற. ஏ) கன , ஒலகமா சா!டாளா, ேசா/ ேபா-யா?"

"ேவ#டா மாமா, பசி கல."

"சாபி ேபாழா. ஒன

 சீ கிரமா ஒ வழி ப#Lேற."

உலகைம தயகி ெகா#-*த ேபா., உ6ேளயி*. சேராசா வ*., அவ6
ைகைய பி-. இ:. ெகா# ேபானா6. சாபி - க, மணி இர> எ
மணி ஆகியி

. 'அ)யா பசியில .-5சி கி இபா. பசிய ெபா/ க

-யாதவ அ)யா. இ*த5 சாபாட பாதா ஆசேயாட சாபிவா.
ேகபமா? சீ! என

ஏ பி5ச கார !தி? ேகடா

பாகதா.
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ெகைட கிற. எகிற. காவ எ,லாைத8 ேக கLமா, என? ேபாயி
ெநா-யில ேசா/ ெபாகலா."

அபி, தீ E-, அ)யாவி பசிதீைய அைணபத காக உலகைம
கிடதட ஓ- ெகா#-*தா6. வழியி, அவC
"யா ஒல கமா- ேபதி ஒல>வா?" எ/

 ெதாி*த கிழவி ஒதி,

சல விசாாிதா6.

"பா- ெசா,ேற; தபா ெநன காத. எ பா- உலகம ேபரதா
ஒல கமா-; ெசா,7 பழகிட. எ ெபயரயாவ. உலகமா; ஒ:கா5
ெசா,ேல. ஒல>; ெசானா ேக க.

ந,லா இ,ல."

"ெமாள5சி EL இல விடல, வா)பா. நா அப-தா#- ெசா,2ேவ.
ஒல>, ஒல>. ஒன5 ெசா,ல என

உாிைம உ#. ஒ பா-8 நா; உயிர

வி பல ன. எனழா நி காம ேபாற? பா. ேபா-, எ.ல8 ேமாதிராத."

உலகைம G

6 Bைழ*த ேபா., கிழவி ெசான மாதிாி அவ6 ேமாத

ேவ#-ய நிைல ஏ பட..

அ*த5 சின ஓைலG-,, அவ6 அ)யா மாயா#- நாடா க-7, டகி
கிட*தா. மாாி. நாடாாி தைக !ஷ பலேவச, "நீ இ*த Gல
இ*.றத பா.!டலா. ஒமவC

அHவள> திமிரா? திர அட

இ,ைலயா; பா" எ/ அவைர அ- காத

உலகைமைய பாத., அவ

றனா

ைறயாக கதி ேபசினா.

ர, பலமாகிய..

-----------------4. சதியிைன& .ாி+,...
.ாி+,...

பலேவச நாடா, ேலபடவர,ல; எவைர8 ைகநீ- அ-. விவா. அவ
வாயி, இ*. வ வாைதக6 அைனைத8, ஆபாச எ/ தாராளமாக5
ெசா,லலா. இ.வைர, பலைர அவ அ-., அவமான பதியி*தா2,
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இ; அவ அ-படவி,ைல. ேபசி ெகா#-

ேபாேத, அ ப

, அவ ைகநீ- விவதா,, ஊாி, அவைர 'ெநா ைகய'

காரண.

எபாக6. 'ேகாப இ

 இடதி,,

இவேரா ேகாப ஒைற மேம

ண இ

' எபாக6. ஆனா,

ணமாக ெகா#டவ. ம5சா மாாி.

நாடாைரேய ஒ தடைவ அ- க ேபா)விடா.

E/ வடகC

! வைர, மைனவிைய "ஒக#ணகிட ேபாயி நக

பா கிய வாகி வா. ஆயிர (பா 6; ேபசி -5சி, மாறி, ஐA/ (பா தா
த*தா. மீதி ஐA/ அபவ ேபகில ேபா-*தா இ*ேநர பதாயிர
வ*.

. நக பா கிைய8 6 பா கிைய8 வ-8 த2மா வாகி

வா" எ/ அ-. அ;பியவ. ேபான வஷ ெப#டா-ைய அ- க
ேபா  ேபா., அவர. இர#டாவ. மக .ளசிக, "அமய ெதாடா ைகயி
ெர#டா ேபாயி. அ-8 பா கலா"; அாிவா6 மைண ஒைற ைவ.
ெகா# சவா7டா. அச*. ேபான பலேவச, அதி7*. மைனவி8ட
ேபவைதேய நி/தி விடா. 'ேபசினா, திட ேவ#-ய. வ; தினா, தட
ேவ#-ய. இ

; த-னா ேதாCல எ. வளத பயமவ அவா

மைணைய எேபகறா. கால ெக ேபா5சி.'

ைக5சவடாைல

ைற. ெகா#ட பலேவச வா)5 சவடாைல அதிகமா கினா.

ம5சின தரேவ#-ய நைக பா கி

, 6 பா கி

 வ கீ, ேநாU<

அ;ப ேபாவதாக ஊாி, ேபசினா. மாாி. நாடா 'க# க'வி,ைல.
ேபாதா

ைற

"மாபி6ைள எக ேபாயி டLேமா அக ேபாயி ட"

எ/ ேகா6 ெசா,7களிட ெதாியபதினா. இைத, பலேவச த
தமானதி

விடபட சவாலாக நிைனதா. ெப#கC

5 ெசா.ாிைம

உ#ெட/, அவகள. ெசா. பாகைத ேக வ கீ, ேநாU< அ;ப
ேபாவதாக> ெசானா. மாாி. ம5சா பனகா நாி. ேபாடானா. அேத
சமய தக5சி

, ெதகாசி அ,வாைவ வாகி ெகாதா. ெபா/ க -யாத

பலேவச, ெதகாசியி, ேபாணியாகாத ஒ வ கீைல பாதா. அவ மி<ஸ<
பலேவச தா ைகெய:. ேபாட ேவ# எ/ ஒ தாைள நீ-னா.
மைனவியிட ேபவைத நி/திய பலேவச, ஒ நா6 Eத மகனிட ேப
சா கி, "ஏல தகபழ, ஒ மாம ெசா.ல ஒைம

உாிம இ

. இ.ல
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ைகெய:. ேபாட5 ெசா,2ல. ேதவ-யா மவைன ேகா

இ:ேபா"

எறா.

அவ மைனவி காாி ஒேவைள ைகெய:. ேபா-பா6. அ#ண
ெபா#டா- அவ<தபடL எபத காக, ஒேவைள ேபா- கலா.
ஆனா,, அ#ணைன ேதவ-யா6 மவ எ/ !ஷகார ெசானா,, இவC
ேதவ-யா6 மவ6 தாேன! ேநராகேவ, அ*த Qணி
ஏ இ- ெக ேபா>.? ஊரா ெசா.

விைய பா. "ஒம

Eள

ஏ இப- நா) மாதிாி

அைலயL" எறா6.

அவC

 திதி. !ஷனிட ேபசாம, ேபா) விடேத எ/ தவித ெநநா6

ஏ க தீ*.விட.. 'ஏ)' எ/ யாராவ. @பிடா, அைத 'நா)' எ/
அதபதி ெகா6C பலேவச இேபா. அ*த ஒ 'மாதிாி' வாைதைய
ேகட. "அட ேதவ-யா" எ/ ெசா,7 ெகா#, சாைட கைப எ க
ேபானவ, வாயைட. ேபா) நிறா. நலமக .ளசிக, அேபா. தா
G

6 வ*தா. அாிவா6 மைண8 அேகதா கிட

G

6 ெசா,வா

.

ைறவைத ஈக வைகயி,, பலேவச ெவளியி,

வா)5சவடாைல8, வைறைய8 அதிகாி. ெகா#டா. இதைன



அவ ெவடெவட; த-னா, ப,- அ-பவ ேபா, ஒ,7 மனித. ஊாி,
'வைறயா' எ/, அவ

வ கைண உ#. மக .ளசிக ேம, அவ

ேகாப தணியவி,ைல எறா2, சிறி. ெபைம8 உ#. அவைர மாதிாிேய,
அவ; 'ைகநீகிறவனா)' உவாவதி,, அவ

5 ச*ேதாஷ. எ*த

பயைல8 எப ேவLனா2 அ- கலா எபதி, நபி ைக. .ளசிக
வி ெகாபானா என?

அேத ேநரதி, Eத மக தகபழ மீ. அவ பாசைத8, பணைத8
ெகா-னா2, அவநபி ைகபடா. தகபழ எ<.எ<.எ,.சி. ெபயி2.
ஒ/ எ<.எ<.எ,.சி. ேதறியி க ேவ#; அ,ல. ப- காமேல இ க
ேவ#. ஆனா, இ*த எ<.எ<.எ,.சி. ெபயி2 இ ேக, அ. ெராப ேமாச;
ப-தவ எற ைறயி,, ச கா ஆOசி, ேவைல

 ேபாக -யா..
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ப- காதவ எற ைறயி, வய, ேவைல

 ேபாக -யா.. இ*த5

சமா5சாரதி, மா- ெகா#ட தகபழ, 'இ<திாி' ேபாட சைடதா
ேபாவா. சினிமாவி, கதாநாயகக6 காாி, ேபாவைத பா., தன
ைச கி6தாேன இ

ேவளாேவைள

5

எ/ சகடபவா.

 தி;! சீ விைளயாவ.தா, அவ உதிேயாக

லசண. Eைளைய வள காம, -ைய வள. ெகா#ேட ேபானா.
வா)

 'பைட' தீவதாக ேக6வி. தமிF5 சினிமா களி, வ கதாநாயக

மாதிாி, இ*தி படகளி, வ வி,ல மாதிாி, அவ ஒவ தா அ*த ஊாி,
ம;ஷ எ/, ஏேதா ெசா,ல -யாத மிகெபாிய காாியதி

 தா

தயாராகி ெகா#-ப. ேபால> நிைன கிறவ.

பலேவச நாடா, ம5சா மாாி.ைவ ேநர- ேபாாி, ெஜயி க -யா. எ/
உண*., !திய SFநிைலைய ைடெர] ெச)ய தீமானி. விடா.
'ம5சாகார;
இ,ைல. (அப;
ெதாழிலா

இர#டைர லச (பா)
'ெகா6ளி' ைவ

. 'ெகா6ளி'

 ஆ#பி6ைள எற அததி, இ.

ெபயரா ) ஒேர ஒ ெபா#L. ஒ பய2 ஏறி பா க

மாடா. ேபசாம, தகபழ.

மாாி. நாடா
G

5 ெசா. இ

க- வ5சிடா?' இப- திட ேபாடா.

 ஒ ஆைச. 'மக6 த. நிழ2 . ல படாம

6ேளேய இ கL' எகிற ஆைச. அ. நிைறேவறLனா இர#ேட

இர# தா ேதாணிய.. 'ஒ#L ெபா#ண G

6ேளேய க,யாண

ப#ணாம வ5சி கL. இ,லனா ச கா உதிேயாக<த;

மாாி. நாடா !திசா7. -யாத 'க5சி
த6ளிவிடலா. அ.வைர
ம5சின;

 கL.'

' மகைள தகபழதிட

 பல இடைத பா கலா எ/ நிைன.,

"பா கலா, ஐபசி வர" எ/ ெமாைடயாக5

ெசா,7ய;பினா. ம5சா, இப- ெமாைடயாக5 ெசா,7ய;பியைத
'ெமாைடதனமாக' எ. ெகா#டா பலேவச. அேத ேநரதி, "அக தி
இக தி எகிடதா தL. வயல தின எ7 வர!

6ளதா...
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கிட

" எ/ நபி ைகயானவகளிட ெசா,7 ெகா#டா. சேராசா>

வ*த சில 'பி6ைள Gகைள' ஆகைள ைவ.5 ெசா,78, ெமாைட கதாசி
ேபா
ஊ

ைலதா. மாபி6ைள விடா வகிறாக6 எ/ ெதாி*த>ட,

ெவளிேய !ளிய*ேதா! ககிேலேய ஆகைள உகாரைவ.,

அவசியமானா, அவ உகா*., "நம மாாி. மவC
ேபாவ. அவC

 ப. வயசா5சி. @னி

க,யாணமா.

/கி ேபாயிடா.

ஆ#டவனா பா. !திமாறாடமான அ*த ெபா#L
மாபி6ைளயா

!திசா7

 கL" எ/ ஜாைடமாைடயாக ேபவா.

இ/ ெப# பா க வ*த ேகாT-ைய8, இப- கைல க திட
ேபா-*தா. ஆனா,, அவ !ளிய* ேதாபி, இ*. 'கைல!' ேவைல
நட.வ. ஊரறி*த ரகசியமாகி விடதா,, "ம5சா எப-8 நம கிடதா
வவா. Gணா எ.

ெகட ேப" எ/ நிைன., அவ க,யாண

SF5சிைய ைகவிடா. 'சேராசாவ பா. சாிகறவ ம;ஷனா இ க
மாடா. ப-5ச ைபய ம;ஷனா இ,லாமலா இபா?'

க,யாண நி5சயமாகா. எ/ அசராம, இ*த பலேவச நாடா, அதி*.
ேபானா. அ/ப. கழிMசி நைக8, பதாயிர (பா5 C ெகா க
ேபாறாகளா. அத ெவ6ளி கிழைம க,யாணமா.

பலேவச நாடாரா, மா இ க -யவி,ைல. ேபாதா
.ளசிக, "யா யா



. ேபாறாவ... ஒம

ைற

'நல' மக

ஏ ச னி ேவல?

ேபசாம டகி கி" எ/ எ5சாிதா. அவ அப-5 ெசான. காகேவ,
டகாம, ேனறி5 ெச,லேவ# எ/ பலேவச .-தா. உலகைமைய
ெப#ணாக கா- சேராசாைவ மணெப#ணாக அம.வத

நட*த

நாடகைத ேக6விபட., அவ ெவ #ெட:*தா.

'கைடசில இ*த பைனேயறி பய மவா உலகமதானா க,யாண ெபா#ணா
ந-5சா? பய ெமாவC
மவC

, நம G மைனயில

, அHவள> திரா? பா.டலா.'

-யி கிற வ*த-பய
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பலேவச நாடா, உலகைமயி G

வ*தேபா. அவ6 அேக இ,லாததா,,

அவ6 அ)யா மீ. சீறி வி:*தா. பாதி ஓைலக6 கைல*., மீதி ஓைலக6 'இ.'
ேபாயி*த அ*த ஓைல G-,, நா க-7, ைகைய தைலயைணயா கி
பதி*த மாயா#- அவ ேபவைதெய,லா வாகி ெகா#டா. "ெசா6ள
மாடா, எ மவா இப வரபடா.. இ*த5 ச#டாளபய வா)

வ*தப- ேபற.

அவா கா.ல விழபடா." எ/ மாடைன ேவ#- ெகா#டா. மாட, அவ
ேவ#-ய வரதி

5 ெசவி சா) காம, உலகைமைய ெகா# நி/தியதி,,

மாட மீ. ேகாபபடவ ேபா,, அவ
நாடா ேபசி -ப. வைர

!றப. ெகா#டா. பலேவச

 காதி*. வி உலகைம சாவகாசமாக

ேகடா6:

"என விஷய சின)யா? ஏ இப-

தி கிறா?"

"ஒ#L* ெதாியாதவ மா.ாி ந- கிறியா?"

"நா ந- க> இ,ல த- க> இ,ல."

"நீ எ- சேராசா @ட ேபாவலா?"

"ேபாற. ேபாவாத. எ இTட."

"ஒ

பத ெக கற. நியாயமா?"

"நீ என ெசா,றீ?"

"எ மவ தகபழ.
எ- ேபாவலா?"

அவள க-டலா; இ ைகயில நீ அவா@ட
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"இ. எனடா அநியாய? ெபா#L @ட ெதாைண

 ேபா; ெசானா...

தட -யல. ேபாேன, உம ெகன வ*த.?"

"மா ஜால ேபாடாத. ஒன ெபா#L; கா-, சேராசாவ மாபி6ள
தைலயில கட ேபாறாக. மாபி6ைள நீ; ெநன5சி சமதி5சி கா."

உலகைம தி கி ேபானா6. அவைள ைகராசி காாி எ/ ெசா,7,
சேராசாைவ அைழ. ேபாக5 ெசானாக6. அவைள, மாபி6ைள ைபய
ெப#ெண/ தபாக நிைன க ேவ# எபத காக, ஒ ேமாச- நட*திப.,
அவC

 ெபாிய அதி5சியாக இ*த.. ஏைழக6 அழகா) இப. @ட,

ஆபேதா எ/ ஆயாசபடா6. ஏமா றப- கிேறா எற உண>
ேகாபமாகி, அ:ைகயாகி, அவ6 ெமௗனமாக நிறா6. அ*த அவளி ெமௗனைத,
தா சா-ய

றகC

ஆதாரமாக கதிய பலேவச, எகிறினா. அவ6,

நட*தைத5 ெசா,ல விபாத அளவி

ஆபாட ெச)தா.

"ஏழ ேபசமாட க? ஒமணி ேநர ப5 ேசல கடLகற ஆைசயிேல, ஒ
ேவள ேசா/ சாபிடL எகிற எ#ண.ல, ெபா#Lமாதிாி பாசா 
ப#ணிட. இதவிட ேவற ெதாழி2 நடதலா."

"ேயாH! மானெகடதனமா ேபசி மாியாதய ெக. கிடாத. நா அப-தா
ந-5ேச. நீ இப என ப#ண;கற?"

"நீ யாகிட ேபறகற. ஞாபவ இ க."

"நீ ெமாத,ல ெவளிேய ேபாறியா, க:த பி-5சி த6ளLமா? என பா.
ெதாழிலா நடத5 ெசா,ற. ஒ ெபா#டா-ய வ5சி நட.. இ,லனா ஒ மவள
வ5சி நட.. ெபாிய ம;ஷ ேபற ேப5சா)யா, இ.?"

பலேவச நாடாாி உடெப,லா ஆ-ய.. ஒ ெபாபிள, அ.> அவ G
மைனயில G க- ெபாள! நட.ற பைனேயறி பய மவா, நீ நா; ேபசிடா.
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உலகைமயி -ைய பி-., ைக

6 ைவ. ெகா#, பிடறியி,

ேபாடலாமா எபவ ேபால ேலசாக ைகைய N கினா. உலகைம8 அைத
எதிபாதவ6 ேபா,, ேசைலைய இ/ கி க- ெகா#, ம#ெவ-ைய
எ., அதி7*. ேச ைற .ைடபவ6 ேபா,, 'ேபா

' கா-னா6.

பலேவச !ாி*. ெகா#டா. ஆபிள ஆயிர அ-5சா2 ெதாியா.. ஒ
ெபாபிள ஒ அ- அ-5சிடா ேபா., மதிேப அ>டாகி வி. இேபா.,
அவ வாைதகளி, அகிைச

"ஒ

- ெகா#ட..

பத கல5சிட பரவா,ல, ந,லா இ*. ேபா. ஒ#L

ஒ#ணா எ மவ;

6ள

க- வ5சி அ*த ெபா#ண காபாதலா;

ெநன5ேச. நீ ெகதிட. நீ; ெநன5சி கி இ கற மாபி6ள அவள
பாத. என பா படேபாறாேனா? எ-,லாேமா ெகன> க#-பா.
அவ கன>ல நீ ம#ண6ளி ேபாட. அ. மமா? சேராசாவ பி- கல;
விர-ய- க ேபாறா. அவ இக வ*. ஊல நா2 ேப நா2விதமா
ேபப-யா அல கழிய ேபாறா. இர#ல ஒ#L மாபி6ள சாவா.
அ,லனா எ ம5சின மவா சாவா. நீ மகராசியா வா:. கட>6 இ கா,
கவனி5

வா பா... மாயா#- அ#ேண! எேனாட, ஒ மவ6 இHவள>

ேநர ேபசி8 நீ ஒ வாத த- ேபசல. ேபாவ. என

இ*த இட

ேவL. மா ெதா: கட ேபாேற. நீ இ; ஒ வார.ல ேவற இடத
பா. க. இ,லனா, Gட தரமடமா ப#ணிேவ. உரசி பா க ஆைசயா
இ*தா உரசிபா."

பலேவச நாடா ேபா)விடா. 'இ.வைர, எ*த ெப#L அவைர
அவமாியாைதயாக ேபசியதி,ைல. எனமா) ேபசிவிடா6! ெவளிய ெதாிMசா
ெவ க. அ-5சா, திபிய-பா ேபா2 ேக! அ*த #டய எனாவ.
ப#ணL. என ப#ணலா?'

உலகைம வாயைட. ேபானா6. பலேவச நாடா ேபா)விடா2, அவ
ெசான வாைதக6 ேபாக ம/தன.

'மாபி6ளய ஏமா றிய. ைறயா? பலேவச ெசான. மாதிாி அவ தன
வா) கிறவா எப-ெய,லா இ கL; நிைன5சி காேரா? நாம ஏமாத,ல
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ஒ ஆளாயிேடாேம! இ*த க,யாண நட*. அவ ஏமாதத தாக -யாம
N

 ேபா5 ெசதா அவர ெபதவக மன என பா ப? ராசா மாதிாி

இ கிற அவ எ- .-5சி ேபாவா? நா2 'எட.

தா' ெபா#டா-ய

@- கி ேபாவ -8மா? ேபாற. இ க. ஒ#Lகிட க ஒ#L
ப#ணிடானா? திமலா!ர.ல ஒ ைபய இ- ஆ6 மாறாட நட*த.ல
விஷத

-5சி5 ெச.டா. இ. மாதிாி இவ... அ.

நாம காரணமா

ஆ>றதா? -யா.. மாபி6ைள Gல ேபாயி, நட*தத எ-8 ெசா,7டL.
என ஆனா2 சாி.'

'எ-5 ெசா,ல -8? பாவ சேராசா கா. எHவள> ஆைசேயாட மாபி6ளய
பதி ேகடா. க,யாண நி;ேபானா அவா எ- அ:வா? மாாி. மாமா
@ட 'சாபி ேபாழா;' ெபத மவள ேக க. மாதிாி ேகடா... உன
ஒ வழி ப#Lேற; @ட5 ெசானா. அவக G
-8மா? எ. .ேராக? அவக ம எ அழ



நா .ேராக ெச)ய

காக எகிட விஷயத5

ெசா,லாம E-மற5சி ெபாம மாதிாி என அ;பலாமா? அ. ம
.ேராகமி,7யா? எ,லா ேபாவ. க,யாண நட*த பிற> மாபி6ள
சேராசா காவ அ-5சி விரட மாடாகற. என நி5சய? இக வ*., அ*த
அ கா கTடபறத நம க#ணால பா கLமா? ஒ ேவள, ேபா) நட*தத5
ெசா,7 சேராசா காேவாட ந,ல
க-

ணத5 ெசா,2ேவா. கனா2

வாக. அ-ேய கடாடா2 பலேவச மவ தா க- க தயாரா)

இ காேன. ஒ#L ஓடமாடா ேக. உதிர மாடசாமி, நீ தா ெசா,லL.'

ழபி ேபா) தைலைய பி). ெகா#-*த உலகைம, கைன!5 சத
ேக திபி பாதா6. அவ6 அ)யா, இ; அ*த நா க-7,
!றபதப-ேய கிட*தா. அவ சாபிடவி,ைல எ/ அேபா.தா
அவC

நிைன>

வ*த.. க-2 கேகேய இ*த அ!

6 விற கைள

எ., தைல !ற ைவ. ெகா# Qமியி, த-வி, விற 5 6ளிகைள
அபி, ைவ.வி, ஒ ஈயபாதிரதி,, ெகாMச த#ணீைர ஊ றி
அபி, ைவ.வி, தீெப-ைய ேதபவ6 ேபா,, அபகைரயி,
ேத-னா6.

43

நடபைத ெமௗனமாக பா. ெகா#-*த மாயா#- திUெர/ ெவ-தா.
அவ

எ:ப. வயதி

. க#பாைவ மக,. ஐ*. ஆ#கC

!

வைர பைனேயறி ெகா#-*தா. ஒநா6 பாதி பைனயி, இ*. கீேழ
வி:*., இட. கா, றி*. விட.. ஆ<பதிாியி, ேபா) காைல ாிேப ெச).
ெகா#டா2, பைனேயற> -யவி,ைல. சாியாக நட க> -யவி,ைல.
உலகைம, அவைர பைனேயற விட> இ,ைல. அபேபா ெசா,ல -யாத
.யரக6 வ ேபா., ேலசாக 'பைட' ேபா ெகா6வா. அ.> மி,7
கண கி, தா.

"அப Eடா#டா."

"ஏ?"

"என

5 ேசா/ ேவ#டா."

"ஏ?"

"வயி/ நிரMசி, நீ வார.
ெர# நாைள

னால பலேவச

த.ல வயி/ உபி,

ஒ#L ேவ#டா."

"அவ கிட கா. கடயில ேபாறவ. தி கதவகC
ஒம ேபசின.

 ெத)வ*தா .ைண.

உதிரமாட அவன ேக காம விட மாடா."

"நீ ெச)த. சாியா? ெபாிய இட.ல ஆயிர நட

. நம ெகன வ*த.? நீ ஏ

மாாி. மவேளாட ேபாவL?"

"நானா ேபாவல. என

ஒ பாவ*ெதாியா.. ேவல காாி மாதிாி

.ைணயாதா ேபாேன. இப-

ள/ப- நட

; ெதாிMசா

ேபாயி கேவ மாேட. ேசாேபறிபய, ெதாழி, நடதலா;லா
ேகடா. அவ நா

ல !.ேநாயி வர."
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"நீ8 அவன @ட @ட ேபசிட. G நிலத விட5 ெசா,2றா. அ.@ட
பரவாயி,ல. க:த பி-5சி த6Cேவ; ேவற ெசா,7ட. அவ என
ப#ண ேபாறாேனா? அவ ெமாவ .ளசிக ஒ#Lகிட க ஒ#L
ப#ணிடா?"

"அ-பா; பயபறீரா? அ-

மாயா#-, பதி, ெசா,லாம,,

ேபா. பா. கிடலா."

2கி

2கி அ:தா. அவ அ:ைகயி,

ஏ கனேவ ெதாகி ேபாயி*த நா க-,, அைச*. ெகாத.. இயலைமயி,
எ:*த அ*த அவலதனமான அ:ைக உலகைமைய கல கிவிட.. அ)யாவி
அகி, ேபா), அவ தைலைய ெமௗனமாக ேகாதிவிடா6. மாயா#- விமி
ெகா#ேட ேபசினா:

"ஒ அமா காாி என நி கதியா வி ெச.டா. எ அமா என
வி அM வயல ேபாயிடா. ஒன காவதா ஏறாத பென,லா ஏ/ேன.
இ,லனா எபேவா ம#டய ேபாேப. அவ பலேவச பண கார,
ச,7பய,, ஒ#Lகிட க ஒ#L..."

"நீ ஏ)யா ெசானைதேய ெசா,றீ. அ-

"அ-5சா பரவாயி,லழா. நீ தனியா இ

 ேபா. பா. கிடலா."

ேபா. ராதிாி ேவைளயில

அவமானபதிடா - பலேவச அபி-பட பய,தா. ெசா*த சிதி மவளேய
வ5சி கி-*த பய."

உலகைம தி கிடா6. இ*த மாதிாி8 ஒ/ நட கலா எ/ அவ6
நிைன. @ட பா கவி,ைல. அப- நிைன ைகயி,, அவ6 உடெப,லா
ஆ-ய.. அ)யாைவ பாதா6. அவ இ; ஏகி ஏகி அ:தா. அ)யா,
அவாி அ:ைக

காரணமான பலேவச, அ*த பலேவச ேகாபபட

காரணமான மாாி. நாடா, அவாி க,யாண5 SF5சி... அதைன ேப மீ.
அவC

 தணியாத சின ஏ பட.. ஆேவச வ*தவ6 ேபா, ேபசினா6:

45

"அ- ஒ#L நட கா.. நட க> விடமாேட. நீ சீ>ன பாள அாிவா இ*தா
இ

)யா. ந,லா நிைன5சிபா. அMசி வஷ.

ெபாியாளா

ன நா

னால கபசாமி எகிட ஏேதா ெசானா; அவ

பண கார; @ட பா காம இ*த அாிவாள வ5சி கி அவன ஓட ஓட
விரனீேர, ஞாபக இ கா? நா !7

 ெபாற*தவா. ஒேமாட மவ6. எ*த

பய ேவLனா2 வாலா- பா க. அவ தலய ெவ- ஒம கா2ல
ைவ கா-, நா உலகம,ல. ெபா!ள மாதிாி ஏ)யா அ:>றீ?"

மாயா#- அ:வைத நி/திவி மகைள ெபைமேயா பாதா. அைப
E-ய உலகைமைய, அவ த கவி,ைல. தீEஊதினா6. தீ பி- கவி,ைல. ஈர5ச

ழைல ைவ. உலகைம

ேபா2. சிறி. ேநர

ழைல

ைவ.வி என ெச)யலா எ/ ேயாசிதா6.

!றபதி*த மாயா#-, எ:*. உகா*., வாி, தைலைய ைவ.
ெகா#ேட "நீ இHவள> ஒதாைச ப#ணியி க, இதனால பலேவச. கிட @ட
இ:பேறா. ஆனா, மாாி. சசார 'பைனேயறிபய மவள கா- எ
ெபா#ண கரேயத ேவ#-யதி

;' லமிகிட ெசானாளா. லமி

இபதா வ*. ெசா,7 ேபானா" எறா.

உலகைம, அவ ெசா,வைத, காதி, வாகாத. மாதிாி வாகி ெகா#டா6.
திUெர/ ஒ ->

வ*தா. இேபா.

ழப இ,ைல. அசாதியமான

.ணி5ச, ஏ பட.. "நம கா, இHவள> ைதாிய" எ/ தன
ெகா#, ெம5சி ெகா#, உலகைம தீE-

தாேன ெசா,7

ழைல எ. ஊதினா6.

தீபி-. ெகா#ட..
-------------------5. உ'ைம உைர,...
உைர,...

அ*த கிண ைற5  றி ஏெழ ெதைன மரக6 ேகாண, மாணலாக நிறன.
சில

ைலகளி, ேதகா)க6 கீேழ வி:*. விபைவ ேபா, ெதாகி

ெகா#-*தன. ப5ைச ெதைன ஓைலகC கிைடேய ெசHவிளனி கா) கா
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ஓணாைன ேபா,, பய/தின. சில ேதகா)க6 வி:*., கிண / நீாி,
மித*தன.

ஒ ப க வாைழேதா!; இெனா ப க த காளி5 ெச-க6, த காளி5
ெச-யி, 'நாைள ேகா ம/நாேளா ெபாியவளாக ேபாகிற சி/மிக6 மாதிாி' கனி
கா)க6, பெபா நிறதி, இ*., சிவ! நிறமாக மா/ 'அேடாலச<'
கா)களாக, பைம நிறைத ெச*நிற விர-யகா றி, ஆ-ன. ைக

 ேவகைத காவ. ேபா,

ழ*ைதகைள மாபகதி, ைவ. பாR- ெகா#ேட,

மாபகைத மாரா!5 ேசைலயா, E தா)மாகைள ேபால,
வாைழக6, அ*த

ைல த6ளிய

ைழகைள, த இைல !டைவயா, மைற., மைற காம2

நிைற>ட நிறன. வர!களி,, காவ, Qதக6 ேபா, நிற ஆமண

5

ெச-க6, விள ெக#ெண) தயாாிபத காக எ கபட ெகாட . கைள
பறிெகா.வி, அமக7 ெப#க6 ேபா, காசியளிதன.

ஒ ேதாடதி,, மிளகா)5 ெச-க6 இ*தன. ேவ#-ய ம கா) கா)



ேபா., நீரா2 உரதா2 நிைற>ட உ#ட அ*த5 ெச-க6, இெபா:.
உரமாக ேபாக எ/ வி ைவ கப-*தன. நீ இ,ைல. அவ ைற
உ#L ஆ ற2 அவ றி கி,ைல. :ேநர வய7, உைழ. தியவனாகி,
பின தி#ைணயி, ேகபார / கிட
ம#ேணா ம#ணாக கிட

 கிழவகC

 அ*த5 ெச-கC

, மகி ேபா)

 ஏேதா ஓ ஒ /ைம

இப. ேபா, ேதாறிய.. கிேழ வி:*. கிட*த ப:! ற பைனேயாைலக6,
அவகளி இ/தி -ைவ அ/தியி @/வ. ேபா, ேதாறின.

ெமாததி, அ*த ேதாடேம, ஒ கிராம. மனிதனி தைல8 -ைவ8
ெசா,லாம, ெசா,7 ெகா#-*த..

ேலா , சி*தைனயி, இ*. விபடவனா), க#களி, இ*. ெதைன
மரகைள8, வாைழ மரகைள8 வ2 கடாயமாக வில கி ெகா#, ைகயி,
ைவதி*த ேநா-, ேநாட ெச2தினா. கவிைத எ:.வத காக, அேக
அவ வரவி,ைல. கவிைத எ:.பவகைள விட ஒசில கவிைதக6 கா நீதி
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ெநறிக6ப- வாFபவக6 தா கீைஸ விட, ெஷ,7ைய விட, க#ணதாசைன விட
மிகெபாிய மனிதக6 எ/ எ#Lகிறவ அவ. திமண அைழைப எபஎ:தலா எ/ அவ ேயாசி. ெகா#-*தா.

அ., அவ
தைக

ப. ேதாட அ,ல. அவ அ)யா, அைத, க

 பயி ைவ கிறா. அ.>, இ*த நட! ெவ6ளாைம -*த.

-*. வி. அவ;

நிைன க நிைன க சிாிபாக இ*த.. ேதாடதி

உாிைமயாள, த மகைள, அவ க- ெகா6ள ேவ# எ/ வ !/தினா.
அவ; சமதிதிபா. ஆனா, ெப#, 'ஒ மாதிாி நட*. ெகா#டவ6' எ/
பல ெசா,7விடாக6. ஒேவைள திமண ஆனபிற , விஷய
ெதாி*தி*தா,,

)ேயா ைறேயா எ/ @பா ேபா- க மாடா.

ஆனா,, ேக6விபட பிற ? ஆ / த#ணீ பல இடகளி,
அதப-

 எ/ ெதாி*.

ளி கிறாக6. அேத அத,

ளி கிற

இடதி, இ*தா,?

ேலா

க- க விபவி,ைல எபைத உண*த ேதாடபிர!, த ேதாடைத

விவிட ேவ# எ/ ெசா,7விடா. "நீ எ மவள ேவ#டாற. அதனால,
எ நில உன

ேவ#டா" எ/ அவ ேநர-யாக5 ெசா,7யி கலா.

அப-5 ெசா,லாம, "பி6ைளய ெபாியதா ஆயி. நாகேள பயி ைவ க
ேபாேறா" எ/ ெசா,7 விடா.

ேலா

பி.Z.சி.யி,, விMஞானதி, 'ஏ' பிள< வாகியி*தா. இதர பாடகளி2

ந,ல மா , ைஹ ப< கிளா<; எ.பி.பி.எ<ஸு
இHவள>

வி#ணபிதா.

, ேப வா கZனி-. கிைட5தா? ேபாக. ெட- கெல ட

பாீைச எ:தி ேதறினா. ாிச,? @-ேய அதாவ. பாீைச



@-ேய அ-பட ெபயக6 தா 7<-, வ*தன.

ஒழிய 'இனா இனாாி மமகனாக ேபாகிறவ. ஆைகயா, அவ தா
அதிகாாியாகL' எ/ பகிரகமாக5 ெசா,7 இ*தா, பிர5சிைனேய
இ கா.. ஆனா, இ*த அபடமான அேயா கியதனைத,
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ேயா கியப.வத காக, பாீைச எ/ ஒ/ ைவப., ஆயிர கண கான
படதாாி இைளஞகளி பணைத8 ேநரைத8 Gணா கி, அவகைள
ஏமாளிகளா கி, @-ேய தீமானி கபடவகC

பதவிக6

ெகாபைத8*தா அவனா, எ*த காரணைத ெகா# நியாயபத
-யவி,ைல. அப- ேத*ெத கப ஆசாமிக6, தகளி 'சிபா
காெள ைஸ' மைறபத காக 'தா N' எ/

திப. ெவ*த !#ணி, ேவ,

பா)5வ. ேபா,. இதைன8 நட*தா2 ந நா ஜனநாயகதி காவல
எகிறாக6. இ. ேநஷன, ஜனநாயக; தீவிரமாக5 சி*திதா, நாகாிகமான
பிர!.வ.

திறைம ேகா ேநைம ேகா மதிபி,ைல எ/ நிைன. மன ெவ*. ேபானவ
ேலா . அத காக ஒ சில வசதிபைடத ைபயகைள ேபா, ஹிபி -ைய
ைவ. ெகா# மிகெபாிய 'இெடல வலாக' காவைத அவ
ெவ/தா. அப- இபவக6 'எ `பிசனி<' எப. அவ க..

திமணதி2 அவ ஒ ெகா6ைக ைவதி*தா. சதாய பிர5சிைனகைள
அலசி பாபத

, தன

வா)பவ6, படதாாி ெப#ணாக இ க ேவ#

எ/ நிைனதா. ஆனா, பல படதாாி ெப#கேளா பழகியபி, ப-பி
சதாய பிர ைஞ

 சப*த இ,ைல எப. மம,ல, இ*த 'பட'

வா7பிேகஷேன அ*த பிர5சிைன
அவ;



ஒ -< வா7பிேகஷ மாதிாி8

 ெதபட..

ஆைகயா,, அ)யா பா கிற ெப#ைண க- ெகா6ள அவ சமதிதா.
ெப#ணி ப-ைப ப றி கவைலபடவி,ைல எறா2, எ<.எ<.எ,.சியாவ.
இ க ேவ# எ/ நிைனதா. ஆனா, அவ த*ைத "மாாி. நாடா
பதாயிர ெரா கமாக தாேரகறா. ெபா#Lதா ப- கல. நம
வய ெபா#Lக இ

 நாலMசி

" எ/ இ:தேபா., அ.> ஏெழ

பி6ைளகைள ெப /, இதர பி6ைளக6 ;

வர ேவ# எபத காகேவ,

த, பி6ைளைய அவகளி சாபாக கTடப ப- க ைவத த*ைதயி
ேப5

ம/ேப5 ேபச அவ விபவி,ைல. வரதசைண வாக @டா.

எ/ அவ வாதாடவி,ைல. ெப#L
Gகளி, அமலா  வைர

, சடதி, இ

 ெசா.ாிைம

, அப- அமலாக ேவ# எ/
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வ !/தபடாத வைர

, வரதசைண ஒழி! இய ககC, ேர-ேயா

ேப5 கC, ெட7விஷ ேப-கC, சப*தபடவகளி 'ஈேகாைவ'
திதிப. 'ேபஷ' எ/ அவ உ/தியாக நபினா. ெப#L
ேசரேவ#-ய சடப-யான ெசா.

5

ெகா கப நாகாிகமான நTட

ஈதா வரதசைண எ/ தபாகேவா சாியாகேவா நிைனதா.

கிராமதி, ஏைழ

பதி, த தலாக ப-பவ ஒ ஆ கிடா மாதிாி!

ஆ கிடாைவ, ம றவ ைறவிட5 ெச,லமாக வள., அத தைலயி, Q5S-,
ேகாவி7, ெவவ. மாதிாி தா, ஏைழ ெப ேறாக6 ஒ ைபயைனயாவ.
ப- க ைவ., ந,ல உணவளி., பட எற Qைவ தைலயி, S-,
பண காரG ேகாவி7, ப7கிடாவா
கறிைய, வளதவ;

கிறாக6. பண கார5சாமி, கிடா

ெகா காம, தாேன சாபிவ. உ#. எறா2

ஏைழ ைபயக6 ப-பேத, க,யாண மா ெக-, ேரைட @டதா. இ.
அநியாய எறா2, இேத அநியாய, பல ஏFைம அநியாயகைள ஒழி.
விகிற. எப. உ#ைம.

பைத காபா ற ேவ#-ய ெபா/! ேலாக;ைடய.. 'என
பா

நா

ற ெபா#Lதா ேவL' எ/ ெசா,7, இTடப- க,யாண ெச).

ெகா#டா,, அதனா, பண கிைட காம, ேபானா, சபளதா,, அவ
பைத காபா ற -யா.. கிபள வாக ேவ#. இ. அவ;
பி- காத.. ஆைகயா, அ)யா>

வமான கிைட

ெச)ய ஒ! ெகா#டா. எறா2, அத



 இடதி, திமண

ப ெபா/! ம

காரணம,ல. எ*த G ெப#ணாக இ*தா2, அ.> ஒ ஜீவ தா எ/
நிைனபவ. அழ

அதிக  கிய.வ ெகாபவ அ,ல. அேத சமய

அவ  / .ற*த னி8 இ,ைல. இதனா, தா ெப#ைண பா க
ேவ# எ/ வ !/தினா.

ெப#ைண பாபத

!, ஏேதா ஒ ெபாிய தியாக ெச)வ. ேபா,

நிைனதி*தா. ஆனா, 'சேராசாைவ' பாதபிற , ய*திர கதியி, ெசய,பட
இதயதி, ெதற, Gசிய.. அவ6 பாத பாைவ - மசிேயா, அக*ைதேயா
இ,லாத க#க6, பாசாேகா ப#பா

ைறேவா இ,லாத நைட - அதைன8
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அவைன கவ*.விடன. இ*த5 சின வயதி, வதக கலாசார
கிராமகளி2 பரவிய Sழ7,, இப- ஒ ெப# இ கிறா6 எறா,, அ.
பழ க ேதாஷ. அவ6 @ட வ*த கைடயான அ*த நதர வய. ெப#மணி
தா காரண எ/ அவ அவC
வாைழயி வாளிேபா ஆமண
அவ6, அவ;

 நறி ெதாிவி. ெகா#டா.
5 ெச- நிறதி, அளவான உயரதி, அைம*த

அ- க- ேதாறி ெகா#-*தா6. நா கைட ேமனியி,

பவ 'சைம கா' ேபா, பளபள க, ப- காதவ6 எ/ பாத>ட ெசா,ல
-யாத நளினைத8, அ! ெச2.வத காகேவ வாFபவ6 ேபா7*த சிாித
கைத8 கOரமான, அேத சமய ெப#ைம
தன

ைறயாத பாைவைய8 அவ

6ேளேய இேபா. பா. ெகா# ரசிதா.

சி*தைனயி, ஈபட -யாம2, அேதசமய, அதி7*. விடபட -யாம2,
அைழபிதழி, எ*த ஜிகினாைவ எேக ைவப. எ/ !ாியாம2, ேலசாக
தைலநிமி*த ேலா , ேவகமாக தைலைய N கி, ேதாட. ப கமாக ஊ



ேபா  ஒ ைறய- பாைதைய பாதா. அதி, வ*. ெகா#-*த ெப#ணி
மி கான நைட8, ஏேதா எேகேயா ரயிைல பி- க ஓபவ6 ேபா, ெசற
ேவக, அவைன ேலசாக !வைத5 ழி க ைவதன. அ*த உவ ெநக
ெநக, அவைள எேகேயா பாத. ேபா, ேதாறிய. - யா?

டாப-

ெப# சேராசா மாதிாி இ ேக! அவ6 தானா? அவ6 இேக ஏ வாரா6...?

ேலா

அவசர அவசரமாக வழிபாைத

ஓ-வி, 'E5 E5'ெச/ இைள க,

ச / ெதாைலவி, ேபா) ெகா#-*தவைள *தி ெகா#, வழிமறிபவ
ேபா, நிறா. உலகைம8 அவைன அ*த இடதி, எதி பா கவி,ைல.
அவைன பாத>ட, ஏேனா அழ ேவ# ேபா7*த.. அவைன பாப.,
ச / ெதாைலவி, இ*த ஊைர பாப.மாக இ*தா6. வாயைட. ேபா)
நிற ேலா தா ேப5ைச .வ கினா.

"நீ. நீக

டாப- சேராசா தான?"

அவ6 ேபசாம, அவைனேய ெமௗனமாக பாதா6.
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"ெசா,2க, நீக மாாி. நாடா மவ6 சேராசாவா? ெசா,2க. என
ஒ/ ஓடல. பிளீ<."

பிாி கபட விபாத.ேபா, ஒ- கிட*த உதகைள வ2 கடாயமாக வில கி
ெகா# அவ6 ெசானா6:

"எ ேப சேராசா இ,ல, உலகைம."

"மாாி. நாடா மக6 தான?"

"இ,ல. ேவல காாி."

"ேவல காாியா? நீதான ப5ைச பாடல சிவ! !டைவ க- கி பி6ைளயா
ேகாவி2

வ*த.. நா யா; ெதாி8தா?"

"ெதாி8.. சேராசா கா>

மாபி6ள."

"ஒ@ட வயசான ெப# வ*தாேள அவ6 ேபதா சேராசாவா?"

அவ6 தைலயா-னா6. அவ பி. பி-தவ ேபா, சிறி. ேநர அவைளேய
பா. ெகா# நிறா. அவ இ.வைர ரசி. ெகா#-*த பி-படாத
அ*த ேதாடதி Sம ேபா,, !ாி*த. ேபால>, !ாியாத. ேபால>
அவ த தைலைய ேம2 கீ: ப கவா-2 ஆ- ெகா#டா. சிறி.
ேநர அ*த ெமௗனதி, நீ உைற*. விடலா. ெந! அைண*. விடலா.

"என

ஒ#Lேம !ாியல. நா ஒன ெபா#L; நிைன5சி-*ேத. நீ

எனடானா... சாி, இப எக ேபாற?"

"உக G

தா."
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"எக G கா? எ.

?"

அவ6 ெசா,லலாமா ேவ#டாமா எ/ தய பவ6 ேபா, ேயாசிதா6. 'நம ேக
வ!. உககிட க,யாண ேவல எ.> இ*தா, ெச)ற. காக மாாி. நாடா
அ;பின; ெசா,7 வி ேபா)விடலாமா?' எ/ @ட நிைனதா6. ஆனா,
அவ கதி, ெதாி*த இன*ெதாியாத Oதிைய பாத., அவ, ஒ
ழ*ைதயிட ேபவ. ேபா, தனிட ேபசிய ேதாரைணைய பாத.,
அவளா, ேபசாம, இ க -யவி,ைல.

"எேனாட அ)யா பைனேயறி. அமா சின வயலேய ெச.டா. கTடபட
ப. அ)யா>

கா, விளகல."

திUெர/ ேப5ைச நி/திவி, உலகைம தைனேய தி- ெகா#டா6. 'அச#டாளி! எ.

வ*திேயா அத ெசா,றத வி!, Eணாவ. ம;ஷகிட

ஒனபதி ஏ#- ேபற? அவகிட ெசா,7 ஒன

எனத ஆவேபாவ.?

அவ என ஒ மாமனா ம5சானா?'

சிறி. ேநர திணறி ெகா#-*த உலகைம. அவ தைனேய ஆ5சாியமாக>,
ஒவித ந க.ட; பாபைத உண*த. மீ# ேபசினா6.

"மாாி. மாமா என சேராசா காேவாட ேகாவி2
மா ெதாைண

 ேபாக5 ெசா,2 ேபா.

 ேபாக5 ெசானா; ெநன5ேச. அ!ற*தா என

ெபா#L; ஒகள நபவ5 சேராசா காவ ஒகC

ெகா கற. காக

'க>,' ப#Lனா; ெதாிM.. எ உடப கா- ஒவர ஏமாதற. என



பி- கல. ெநன5சி பாேத. நீகேள விஷயைத ேக6விபடா... நி5சயமா
அ. ெதாிM. எக சேராசா அ காவ அ-5சி விரடலா. அ.ல அ கா ெச.
ேபாகலா. இ,லா- நீகேள திமலா!ர. ைபய மாதிாி விஷத
-5சி..."

அவளா, ேம ெகா# ேபச -யவி,ைல.

ர, த:த:த.. க#ணீ,

இைமகளி, அைண க நீ ேபா, ேதகி நிற.. அவ இற*. ேபாவா
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எகிற ெவ/ Zகைத தாக -யாமேலா அ,ல. சேராசா கா சாவைத
ெபா/ க -யாமேலா அ:தா6. எ. காக அ:ேதா எப. அவC ேக ெதாியாத
ேபா., ேலா >

5 சாியாக ெதாி*தி க -யா.. இேபா. கிடதட

ெதாவி Nரதி

அவ இைடெவளிைய

ைற. ெகா#, அவைள

விழித க# விழிதப-, திற*த வா) திற*தப- பாதா. அவ6
விம2 கிைடேய ேபசினா6.

"நாைல8 ேயாசி. பாேத. இதனால ஊல8 ஒ ெமா6ளமாறிபய என
பா. ேக க @டாத ேக6விய ேகடா. அதபதி என
ஆனா, பழி பாவ வ*. அ.

கவல இ,ல.

நா காரணமாக @டா.;தா நட*தத5

ெசா,ல வ*ேத. அேதாட இெனா#L. எக சேராசா கா அழ
இ கத மைற க விபல. அழ
எக அ கா
மாடா.

இ,லாம

 கியமா? அM விர2 ஒ#ணா இ

மா?

ண. காகேவ நீக கடலா. யாைர8 நீ; @ட5 ெசா,ல

னிMச தல நிர மாடா. ஒ ஈ கா கா அ-பட @ட5 சமதி க மாடா.

லச கண கா ெசா. இ*தா2 ெகாMச @ட ம#ட ெகன ெகைடயா..
அவள மாதிாி ஒதி இனிமதா பிற கL. அவள கற.

நீக

.

வ5சி கL. ஒக ேமல உயிைரேய வ5சி கா?"

அவ, அவைள பாத விததி, பய*. ேபானவ6 ேபா,, உலகைம ேப5ைச
நி/.வி, சிறி. விலகி நி/ ெகா#டா6. 'அதிக பிரசகிதனமா
ப-5சவகிட ப- காதனமா ேபசிேடாேமா!' எ/ @ட5 சி*திதா6.

அவேனா அவைள பா கவி,ைல. ஆகாயைதேய ெவறி க பா. ெகா#
நிறா. 'தீைம

ம SF5சி ெசா*தம,ல. நைம @ட தைன காபா றி

ெகா6ள, தைன தீைமகளா, அலகாி. ெகா6ள வி!வ. ேபா,
அவ;

 ேதாறிய.. 'ஆயிர கால. பயி எ/ ேபா றப

க,யாணதி, @ட மனித SF5சி எHவள> கீFதரமாக ேபாகிற.? ேகாழி
Mைச நக விர,கC
அ*த

6 ைவ. ெகா#, மரண ேவதைனயி, அவதிப

Mைச ப றி கவைலபடாம, பற

 ப*., த

M

அைத

உணவாக ெகா க ேவ# எகிற தா)ைமயி, தா ேபாகிற.. ஆனா,
அ*த தா)ைமைய கா- ெகா6ள அ. ேப)ைமயாகிற.. தா)ைமைய
பாராவதா? ேப)ைமைய ேநாவதா?
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ேலா

தைன ஒ ேகாழி

Mசாக நிைன. ெகா#டா. சிறி. சி*தைன

பின ஆகாயதி, உயர பற
தவி



Mைச கா



 எம ப*தி கா7, சி கி ெகா#

 வைகயறியா., பற

 சிறகி,லா., நிற

இடதிேலேய  றி ெகா# வ தா) ேகாழியாக, உலகைமைய க பைன
ெச). பாதா. அ*த எ#ண தவ/ எப. ேபா, உலகைம ேபசினா6.
அவ பதி, ேபவா எ/ கா,க க கா. நிறவ6, அவ
ேபசாம7பதா, பய*தவ6 ேபால>, அப- ேபசிவிடா2 பயபபவ6
ேபால>, தா ெசா,வைதேய ேகக-யாத ெசவி ேபா, ேபசினா6:

"அப நா வரமா?"

ேலா

ஆகாயதி7*. க#கைள வில கி Qமிைய பாதா. Qமியி, ப-*த

அவ6 கா,கைள பாதா. பின, அமாைவேய அறியாம,, இைடபட
வயதி, ஒதிைய 'இவ6 தா ஒ அமா' எ/ ெசானா, அவைள ெநகி
ம-யி, !ரள -யாம2, அேத சமய ெநக ேவ# எற எ#ணைத
த க -யாம2 தவி

 எ வய.5 சி/வைன ேபா,, அவைள

தவிேபா பாதா. அவ தவிைப விட அவ கா-ய ெமௗனைத, தா
ெசானைத அவ ஏ / ெகா#டா எற தனபி ைகயி, அவ6 ேபசினா6:

"எக சேராசா காவ ேநாகாம காபாதL. அவக மாதிாி லச.ல ஒவ
ெகைட க. அQவ. ஒ ேசா.

ஒ அாிசி பத மாதிாி ெசா,2ேத,

ேகCக. அ காேவாட வாற. காக அவ சீைலைய க- கி நா வ*ேத.
\

வ*த>டேனேய அவா அமா சீலய அ> க5 ெசானா. அ.

அ கா

என ெசானா ெதாி8மா? 'அ*த சீலேய அவா க-யி கதால தா, அ. ந,லா
இ

. என

தா ஏழ5 சீல இ க. இத, அவேள வ5சி கிட';

ெசானா. ேவற யா இப-5 ெசா,2வா>ளா? ராசா மாதிாி மாபி6ள
ெகட5ச.ல அ கா>

ச*ேதாஷ. நீக

.வ5சவிய, அவC

.வ5சவதா. ஒகளமாதிாி ஒவ இ*த உலக.,ேல இ க -8மா?
நா வரமா?"
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அவ ேபசாம,, அவைளேய பா. ெகா# நிறா. ஏFைமேயா
மமி,லாம, த இதயேதா ேபாராவ. ேபா, ேதாறிய அவைளேய
அவ ஊவி பாதா. அவளா,, அ*த பாைவைய தட>
-யவி,ைல, தாள> -யவி,ைல.

சிறி. ேநர அவைனேய பா. ெகா# நிறவ6, இ/தியி, 'வரமா?'
எ/ ெசா,லாம, ெம6ள நட*தா6. அவ6 அகறபி, அ*த ெவ/ைமயி, தா
அவ6 அைமைய அறி*தவ ேபா,, ேலா , அவைள ைகத- @பிடா.

"என

ேநரமா>.. எ.

@பிUய?"

"ஒ இளநி பறி5சி தாேர. சாபி ேபா."

"ேவ#டா."

"என

 ெதனமர ஏற ெதாி8. பைன மர.ல @ட ஏ/ேவ. ஒேர ெசக#.

இளனி சாபிேபா."

அவC

5 சிாி! @ட வ*த..

"க,யாணமாவ. சேராசா கா, நீக, நா EL ேபமா ேதாட.

வ*.

ேதகா) சாபிடலா."

"அப-னா ஒன

இளநிேய கிைட கா.."

"நீக ெசா,றத பாதா..."

"நா, நீதா என

வரேபாறவ; ச*ேதாஷமா ெநன5ேச. E/ நாளா)

Nக @ட இ,ல. ஒ கைத தவிர எ.>ேம க#L

 ெதாியாம
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கிட*ேத. நீ எனடானா எ க#ண திற*.ட. ஆனா, க#Lதா
திற*தி ேக தவிர பாைவ தா ெதாியல."

"நீக ேபறத பாதா..."

"ஒன எேனாட ெமரா

@- கி ேபாகL. ெமாீனா>ல

ச*ேதாஷமா ேபசி கி இ கL. பா! ப#ைணய பா கL. மிக
காசி சாைல
ர

 ேபா) ெபாறிகடைலய வாகி

தி, அத நீ

- கிட ேபாடL. அ. சாபிகிற ச*ேதாஷ.ல நீ

ச*ேதாஷபறத நா பா கL; ெநன5ேச. ஆனா..."

உலகைம நாணதா, ஒகண தைல
னி*தத

னி*. ெகா#டா6. பிற

அப- தைல

 தைல னி*தவ6 ேபா, அ-. ேபசினா6:

"நீக எனெவ,லாேமா ேபறிய. என
ஆைச கிைடயா.. விர2

ஒ#L நீக ெநன கிற. மாதிாி

 த க G க; ெதாிMசவா நா."

"நா; நீ அ- நிைன கதா ெசா,லல. உன க,யாண ப#ணி க
ேபாறதாேவா ெசா,ல7ேய? எனேமா ெதாியைல. ைபதிய பி-5சவ மாதிாி
உள/ேற."

உலகைம ேலசாக .L

றா6. அவ ேபசிய ேதாரைண, ஏேனா அவைள ஒ

வினா- வா-ய..

"அப-னா சேராசா காவ க- க மா-யளா?"

"அப-8 ெசா,ல -யா.. இப-8 ெசா,ல -யா.. இ. ேயாசி க
ேவ#-ய பிர5சிைன. அ*த ெபா#ண நிைன5சா பாிதாபமா8 இ
ேகாழி

.

Mைச பி-5 கி ேபாற ப*. கைத இ.. ப*ேதாட ெகாைமய

நிைன5சி வதபறதா, இ,ல உண> காக கா. கிட கற ப*.
M காக ப*த பாராறதா எகிறத இபேவ ெசா,ல -யா.. ப*த
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விர-

Mைச காபா.றதா, ப*.

Mைச நிைன5சி அப-ேய நட கிறத,

நட கிறப- விறதா எகிறத உடேன ெசா,ல -8மா?"

"ஒ#L ம ெசா,2ேவ. எக சேராசா கா @ட ஒ நிமிஷ பழகினா
ேபா.. ஒகC

 பி-5சி. அவC

 ஒகC

 க,யாண நட



ேபா. அவள விட ச*ேதாஷபகிறவா ஒதி இ க -8னா அ. நா தா.
சாி, நா வாேர."

"இளநி?"

"சா!டா சேராசா காேவாட தா. வாேற."

உலகைம மீ# அவைன வி விலகி நட*தா6. அவ @பிவா எ/
எதிபாதவ6 ேபால>, அப- @பிேபா., அவ
Nரதி

ர, ேகக -யாத

 ேபாக விபாதவ6 ேபால>, அ-ேம, அ- ைவ. நட*தா6. அவ

@பிடவி,ைல. அவC

ஏமா றமாக இ*த.. திபி பாதா6. அவ

அவைளேய பா. ெகா#-ப. ேபா, ெதாி*த., ஏேதா ஒ க ெதாி*த..
எைதேயா நிைன. ெகா#டவ6 ேபா, அவனிட ஓ- வ*தா6.

"ஒ#L ெசா,ல மற*.ேட. நா இக வ*தத யா கிட8 ெசா,7டாதிய.
ெதாிMசா மாாி. மாமா என உயிேராட எாி5சிவா. அதவிட சேராசா கா
என தபா ெநனபா. உயிேராட எாிய @ட தயா. இ. யா



பிரேயாஜனமி,லாத கைட. ஆனா சேராசா கா எைன தபா ெநன5சா எனால
தாக -யா.. க,யாண.
இ.

அ!ற நீக இத அவாகிட ேபசபடா..

தா காைலயில நா2 மணி ேக எ:*தி5சி யா

 ெதாியாம

ஓ-யா*ேத. நா வாேற."

உலகைம அவைன திபி பா காமேல, ேவகமாக நட*தா6. யா



ெதாியாம,, அவனிட ம 'ரகசிய' ேபசிய. ஒவித இபைத தைன மீறி,
தன களிபைத உண*த உலகைம சேராசாவி ந,ல

ணகைள8, அவ6

!டைவ ெகா க வ*தைத8 நிைன. ெகா#ேட, 'சேராசா கா ந,லவா,
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ந,லவா' எ/ மன.

6 ெசா,7 ெகா#ேட நட*தா6. எறா2 ஒேர ஒ

சமய, அவளா,, திபி பா காம, இ க -யவி,ைல. அவ6 திபி
பாதேபா., அவ மீ# ேதாடதி

6 திபி ெகா#-*தா. அவ6

உடெல,லா காிப. ேபா,, ேம ெகா# நட க -யாத அள>
ேபா, அவC

கனத.

 ேதாறிய.. ஏேதா ஒைற பறிெகாத. ேபாற

உண>ட அவ திபி பா கவி,ைலேய எற ஆதக.ட, அ*த
எ#ணதி

ெவகப தைன ெவ/பவ6 ேபால>, ஒ தடைவ காறி

உமிF*.வி அவ6 நட*. ெகா#-*தா6.

ேதாடதி

 ேபா) அேக

வி*. கிட*த சர7, ஏறி நி/ ெகா#

தைனேய அவ பா. ெகா#-ப. ெதாியாம, திபி பாராமேல அவ6
நட*தா6.

ஆனா, O- ஏெஜ# ராமசாமி திபி பா காம, ேபாகவி,ைல.
டாப-

O- இைல வராததா,, சடாப- காவ. வ*தி கிறதா

எபைத ெதாி*. ெகா6வத காக ைச கிளி, ேபா) ெகா#-*த அவ,
'உலகைமைய ேபா, இ ேக' எ/ நிைனதவ, அைர பிேர ேபா
ெகா#, ெபடைல மிதி காம, ெம6ள ேபானா. பிற

ஒ பைன மரத-யி,

'ஒ. பவ ேபால' பாவலா ெச). ெகா# நிறவ, இேபா.தா
ைச கிைள உ- ெகா#, ெபட7, காைல ைவதா.
----------------6. ஓட நிைன,
நிைன,...

ஒ நா6 :. உலகைம

நிமதியி,ைல... ேலா ைவ5 ச*திததா,,

திமண நி/ ேபான ெச)தி வ*தா2 வரலா எ/ உ6aர பய*.
ெகா#-*தவC

, இேபா. ேபான உயி வ*.விட.. மாாி. நாடா

G-,, க,யாண ேவைலக6 த

தைடயிறி நட*.வ*தன. தின

காைலயி2, மாைலயி2, சேராசாைவ பா., சிறி. ேநர ேபசி
ெகா#-*.வி, ேவைல ெவ-யவி,ைல. ஏேதா ஒ

 ேபா  அவளா, ேந / ேபாக

ற ெச).விட உணவி, தவிதா6.
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ஆனா, அவ6 பய*த. மாதிாி எ.> நட காததா,, மாாி. நாடாாி
வய2

 !றபடா6. ேபாகிற வழியி, அவ மகைள பா கலா எ/

நிைனதா6. பிற

சாயகால வ*. பா. ெகா6ளலா எ/ த-

கழிதா6.

நா க-7, ஒ களிதவா/ ப. ெகா#, Eைட Q5சிகைள ந கி
ெகா#-*த அ)யாவி தலலயி,, அவ ச / எதிபா காத தணதி,,
உலகைம ச-யி, கா). ைவதி*த விள ெக#ைணைய எ., அர க
ேத)தா6. அவ, "பா.மா, தல !#ணாயி" எ/ ெசா,7 ெகா#டா.
உலகைம, தைலைய பி-தவித, அவ

தன. தைல இெனா Eைட

Q5சி ேபா, ேதாறியி க ேவ#.

!றபட ேபான உலகைம, அ)யா அவைள அத.ட பாபைத
கவனி.வி, "என)யா விஷய" எறா6.

"ேபாறவள மறி கபடா., ேபாயி வா."

"எைதேயா ெசா,ல வ*திய?"

"ஒ#Lமி,ல, கல கமா இ

"கல கலா? இனிேம ஒ
எைதேயா

."

அ.

கா ெகடயா.. ெமரா<ல வானிைஷேயா

-5சி நிறய டாபயம க ெச. ேபாயிடாகளா. இனிேம

அ*த5 சமா5சாரேம ேபசபடா.."

உலகைம G-7*. ெவளிேயறினா6. 'விள
இர# E/ (பா) இப. அ)யா>

ழி

6' இ*த கைலயதி

 ெதாி8 எப. அவC

6



ெதாி8. அேத ேநரதி, அ)யா, ஆயிர*தா கல க வ*தா2 அவளிட
ேகளாம, அைத எ க மாடா எப., அவC
கல க2

 கிற கா

 ெதாி8. 'சாயகால

ஒ ைட வாகி அைடப#ணி அ)யா>

ேபாடL' எ/ நிைன. ெகா# வயைல பா. நட*தா6.
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வய7,, இ; E/ 'தக6' நடாம, கிட*தன. அேதா நா றகா, இ*த
ஒ மர கா, விதபாைட8 இைற

க#மா)

ேம ேக,

ள.

6

நடேவ#.

தி. ெகா#-*த ெபாிய ைபயகைள

'காபி'ய-ப. மாதிாி, கிழ ேக டள> ஓ- ெகா#-*த நீாிேல விைளயா-ய
சினைபயகைள ேவ- ைக பா. ெகா#ேட அவ6 நட*தா6. அவC
இ- ஒ தபி இ*தா எ- இ

காவலா இ

.

6 வைலைய ைவ. மீ பி-. ெகா#-*த ஒவாிட, "மாமா,

மைடவா)
நம

? அ)யா>



 ெகாMச மீ

மீ வாசன தா இ

 க @டாதா? இ; ஆ/ மாச.

ஒம G-ல

. அ!ற கவா வாசன" எ/ கி#ட, ெச).

ெகா#ேட, அவ6 வய2

 ேபான ேபா. ப. பனிெர# ெப#க6 ந

ெகா#-*தாக6.

"எனழா இனி

ஒன

வ*த.? ஏ சீ ரமா வரல" எ/ எ,ேலா

பிரதிநிதிேபா, ேபசிய ஒ கிழவியி ேக6வி
இ



, "என பா-, க#L G கமா

" எ/ பதிலளி. ெகா#ேட, அவ6 வய2

6 Bைழ*., ஒ

'ெமாைட பாதியி,' அ கப-*த நா / ககளி, ஒைற எ.
ெகா#

னி*தா6. "ஒல

அவைள இ:

இ*த ப கமா வா" எ/ சில ெப#க6 தத ப க

 ய சிைய வாைதயா கினாக6. ஏேதா ஒ ப கமா) நி/

னி*. அவ6 ந ெகா#-*தா6.

ஒ மணி ேநர ஆகியி

.

"ஏ) உலகமா, ஒனதா ஒனதா" எ/ கதி ெகா#ேட வ*த
ெவ6ைள5சாமி,

. கா7, சா)*. ெகா#-*தா. அவ, எகி*.

வ*தா எ/ ெதாியவி,ைல. கைர வழியா) வ*தவ மாதிாி8 இ,ைல. ப
ெச

6 ப. ெகா#-*தவ மாதிாி8 ெதாியவி,ைல. திU இ7, திU

காபி மாதிாி திதிெப/ வ*. நிறா.
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"என Q, உல>, ஒன

ல கி அ- கி. அனி கி எனடானா மாாி.

ம5சா @!டா. இனி

பிரா*த @பிறா. ஒபா ேதவல.

/ க

நித -யாம கTடபடா#டா" எறா6 ஒ நதர வய. ெப#மணி.

"பிரா*தன அகேய ேபாயி பா கா. இக வ*தா னா ேவலயில இ,லாத
ற,லா ெசா,2வா" எறா6 இளெப# ஒதி. அவ6 க,யாணமாகி, ஒ
பி6ைள
தன

 தாயானவ6. க,யாணமாகாத உலகைமைய 'அ கா' எறைழ.,

இ; இளைம இ கிற. எபைத கா- ெகா6பவ6.

"ஒபா ல கிதா. கிள! ஒல>. இ*த பிரா*.பய இக கதற.
ெமராஸு

ேக

 ேபா7

. மாாி. க,யாண Gல இவன

ஆட5ெசானா ந,லா ஆவா. ெசல> மி5ச. என ஒல>, எ.
@பிறா?"

உலகைம, நா / க தீர எ/ நிைனதவ6 ேபா,, அவ @

ரைல

ெபாபதாம, ந ெகா#-*தா6. க-, மி5சைத ம றவகளிட
ெகா க அவ6 இTடபடவி,ைல. "மாாி. மாமா Gல இனி
ெசா காரக ஆ கி ேபாறா>ளா. அ#டா

#டா க:வ @- கி வர5

ெசா,7 இபா" எ/ உர க5 ெசா,7 ெகா#ேட, வய, நீாி, நா /மீ.
படாம,, ைகைய க:வி ெகா#-*தா6.

ெவ6ைள5சாமியா,, இேபா.

. கா7, இ*. கத -யவி,ைல.

ெதா#ைட வ7தி க ேவ#. வய2 ேக வ*தா.

"ஏ) உலகமா, நா ெசா,ற. கா.ல விழல?"

"இேர, அபா>, என மா; நிைன5சியா ம;ஷி; நிைன5சியா?"

"நீ மா இ,ல. ம;ஷி8 இ,ல. உ#ட G

ெர#டக ெச)8ற தி

ேதவ-யா. அ. ெகா கற பைனேயறி5 ெச/ கி மவா. வய2

6ள ஏழா
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ேபானா? ஒப வயலாளா? இ,லனா ஒ ைவபாள வயலாளா? எதனாவ.
சட.லழா வய2

6ள வரலா? வாாியா, இ,ல..."

உலகைம திைக. தி

 கா- ேபானா6. அவC

ஒ/ ஓடவி,ைல.

தைல வி#ெண/ ெதாித.. ெநM அ-. ெகா6C சத அவC
நறாக ேகட.. அவ, ேவ/ யாைரேயா ேபவ. மாதிாி8 அவC



ேதாறிய.. இ*த மாதிாி யாேம, அவைள ேபசியதி,ைல. கிராம. வா7ப
ெப#க6 'ெகட' வாைதக6 ேபவைத, ெவ/பவ6 அவ6. 'நம உல

தா

A.ல ஒதி. அவா வாயில மற*. @ட ஒ ெகட வாத வரா.' எ/ பல
'ெகட வாைத' ெப#களாேலேய !கழபடவ6. ெவ6ைள5சாமி ேபசியைத
ேக சாகாம, இ கிேறாேம எ/ வதபடா6. அப- ேபசிய அவைன,
சாக- காம2 இ கிேறாேம எ/ ேகாபபடா6. 'ஒன ராதிாில
அவமானபதிடா' எ/ அவ6 த*ைத ெசான நாளி7*., இபி,
யா

 ெதாியாம, ஒ சின கதிைய5 'ெசகி' ைவதி

இேபா. அ*த கதிைய எ. அவ ெதா#ைட

ழிைய

 அவ6,
தி

ெநMெச2ைப 'ெதனி' எ கலாமா எ/ @ட நிைனதா6.

சில சினிமா படகைள பாதி

 உலகைம, இதைன கல கதி2,

ேலாகநாத அேக திெம/ வ*., ெவ6ைள5சாமிைய உைதப. ேபால>,
அவ க:ைத பி-. தி வ. ேபால>, 'ேதவ-யா' எ/ ெசான அவ
உதகைள பைனமரதி, ைவ. ேத)ப. ேபால>, அ. -*த. அ:.
ெகா#-

 அவைள அைண. ெகா6வ. ேபால> க பைன ெச).

பாதா6. பிற

'இ- !தி ெகடதனமா சேராசா>

 .ேராகமா ெநன கிற

எைன அவ என ெசானா2 த ' எ/ நிைன. ெகா#டா6.
இ*தா2 வி ெகா காம, ேபசினா6:

"ஒன

"என

நா என ப#Lேன ெவ6ைளயா? ஏ இ- அவமானமா ேபற?"

 ப#ணினா என? எக ெபாி)யா>

ப,2ேபா ேபச ஒன

 ப#ணினா என? நா

ெவ கமா இ,லழா? வயல விவா நாய."

ேமல
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இதர ெப#கC, <தபி. ேபா), நா / ககைள நீ
எ.> !ாியாதவகளா) நிறாக6.

6 ேபாவி

ள கைரயி, மாாி. நாடா மைனவி

ேப5சி வ*. ெகா#-*தா6. ெவ6ைள5சாமி, ெபாியைம

ேகக ேவ#

எப. ேபா,, தைன கதாநாயகனா) நிைன. ெகா#, ேப5சியி
திதிைய5 சபாதி

 ைறயி2 ேம2 ேம2 ெகட ெகட

வாைதகளா, ேபசி ெகா#ேட ேபானா. உலகைமயா, ெபா/ க
-யவி,ைல.

"ெவ6ைளயா, மாியாதி

. மாியாதி வா . பதிெர# ப,2 உடMசி

ேபா>. ஜா கிரத."

"யா

உைட8.; பா.டலாழா."

"என எ.

ல அவமானமா ேபற?"

"நீ எ. கிழா சடாப-

 ேபான? எ*த க6ள!ஷன பா க ேபானழா?

இ*த ஊல ஆ!ள கிைட கலனா அ*த ஊ

 ேபான? எ5சி கல ேதவ-யா.

எக ெபாி)யா வய2,ல நா) மாதிாி ேவல பா கிற 'வாகி
பா கிற ெச/ கி
இ

இHவள> தி இ

னா எகC

-5ச' @7ேவல
எHவள>

? வய,ல ஏழா நி கிற? பைனேயறிபய ெமாவள."

நா / க ைறகைள ேபாவி, வா) பிள*தவா/ நிற 'ெபாபிைளகளா,'
இத

ேம, ெபா/ க -யவி,ைல. 'தன

ேநா8' எப. மாதிாி; 'வாகி

-5சி', '@7ேவல பா

ேபாற வாைதக6 தகைள8 தா
அ*த பிரா*. Qைன

வ*தா ெதாி8 தைலவ78
ற ெச/ கி' எபன

வைத உண*தி*தாக6. சிறி. ேநர

எப- மணி கவ. எ/ ேயாசிப. ேபா,, ைககைள

T-களா கி ெநாி. ெகா#-*தாக6. கைடசியி,, ஒ கிழவி ேபாபரணி
பா-னா6:
"ஏ) ெவ6ளயா! அறிவி கால? அவள ஏல அபி- திற? நா)
பயல."

 பிற*த
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"ஒன ெகனழா மா ெகடேய, கிழ5 ெச/ கி."

இெனாதி பி-. ெகா#டா6; அவ6 கிழவியி அ#ண மக6.

"யார பா.ல ெச/ கின? யால வாகி தினவக? இ*த ெசாைத
எ,லா ைச கி6 ஓட பழ றதா8 'Q. கைடயில8' ெதால5சி நாயில8
ேக ெகட நாயா, ெபாியப ஊ.ற எ5சி கMசி
ெச/ கி; ேக

அைல8ற பயலால

ற? ேசாேபறிபய மவன?"

"அ*த ேதவ-யாள ேபசினா ஒன ெகனழா?"

இெனாதி இைடமறிதா6:

"யால ேதவ-யா? இ*த இப. வயல8 ஒத ஒ வாத ேபசாதபநட கறவா அவா. இவ6 ேதவ-யாளா. ேதவ-யாகிறய, ஒ தக5சி கைத
ெதாி8மால? ேமலெத *தரபய, ஒ G

வ*. ஒைனேய சிகெர

வாக ேபாக5 ெசா,7 ஒ தக5சிய க-பி-5சா. அவ ேதவ-யாளா?
இவா ேதவ-யாளா? எ5சி சிகெர
 கிற பய2
ஒன

ஆசப ெசா*த தக5சிய @-

வா) ேவறயல? இHவள> ேபறிேய, ஒ அ கா எப-;

 ெதாி8மால?"

"வி த6C கா."
"மா இ அல. நா; பா. கிதா இ ேக. பிரா*.பயமவ
:த ெபா!ள!6ளய பா. வா)

வ*தப- ேபறா. எல, மாாியமா

சதியமா ெசா,2ேற. உலகைமேயாட பாவ ஒன விடா.ல. நீ !:.தா
சாகேபாறல, ஒைமய மாதிாி."

"ஏழா, எக அைமய ேபனீனா ஒேர ெவடா ெவ- கிண.
ஆ.!ேவ."

6ள

65

இேபா. ம ெறாதி சா-னா6:

"ஏழா, கி/

பய மவகிட ேப5ச வள கிறிய? மெப- கணயவ5சி

சாதலா வாக. ஏல பிரா*தா! நீ ஆ!ளனா அேகேய நி,2ல. ஒேமல
சாணிய கர5சி ஊதா- ெசா,2."

சில கிழவிக6 த. ேகளாம,, ெப#க6, அவைன ேநா கி ேனறினாக6.
ஓவதா அ,ல. சாவதா எ/ ெதாியாம, ெவ6ைள5சாமி தி#டா-னா. "ஏல
ெவ6ள)யா, உலகமா ேமாச ப#ணிடா. பைனேயறீபய மவள வா)
வ*தப- ேபசி விரல" எ/ ெபாியபா ெசானைத அம, ெச)ய வ*தா,
ஏ பட ஆபைத உண*தவ ேபா, அவ தவி. ெகா#-*த ேபா.,
விஷயதி த, அதியாயைத அவ 'ெலவ7,' - க நிைனத மாாி.
நாடா, பிற

ஒ ேவைள விபாீதமாகிவி எ/ நிைன. மைனவி ேப5சிைய

அ;பி ைவதா.

அவ6 வவத

ஒ நிமிட தாமத ஏ ப-*தா,, ெவ6ைள5சாமி

'ெபாபிைளகளிட அ-ப-பா. "/த ஆ!ைளய அ- க ேபாறியளா?
பிரா*த; இள காரமா?" எ/ ெசா,7 ெகா# வ*த ேப5சிைய பாத.,
ேனறி ெகா#-*த ெப# @ட பிவாகா2 வாகாம2
அப-ேய நிற..

ேப5சி, இ/ தா அவகைள ேந
ேவைல பா

ேநராக பா. ேபகிறா6. @7

 அதைன ேப அவக6 எ*த நா-, எ*த க#டதி,

இ*தா2, அவக6 ேவைல காாிகேள - அ.> தன. ேவைல காாிகேள - எ/
நிைனபவ6 அவ6. "ேவைலககாரபய ஒம னால Oஇ கியேர. ேவல கார நாயிக கிட சாி
நாய ெகாMனா EMச ந

-5சா. ேபசாம

5 சமமா ேபனா இப-தா.

" எ/ !ஷைன க#-பா6. இ*த 'சாி

5ச'

அதாவ. சாி நிக சம.வைத தைலகீழாக பிப /வதி,, தைலகீழாக நி க>
தயகாதவ6. ஒ சமய "ஏ கா ஒக சேராசா>

எப க,யாண?" எ/

எேத5ைசயாக ேகட ஒ விவசாய @7 ெப#ைண, "ஆமா ஒகிட ேயாசன
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ேக தா - கL" எ/ ரதனமாக ேகடவ6.

ேப5சி 'நாடாைம ந,ல5சாமி நாடா மவ6'. அவ6 பிற*த ஊாி,, அவ6 அ)யா
நாடா#ைம கார. அ.>, இேபா. ப-த இைளஞகளா, பறி ேபா)விட..
அ*த காலதி,, ஊாி, அமெகாைடேயா, ஆதா ெகாைடேயா நட
' -சனக', அவ

ேகாயி7, ெவ-ய ஆ கிடாவி, ெதாைட கறிைய

ெகா. விட ேவ#மா.
அவ

ேபா.,

ளதி, மீ அழி*தா,, த, விரா, மீ;

தா. க,யாண ேபாற ந,ல. நட*தா,, அவாிட நா2ப- அாிசி8,

இர# ேதகா8 ெகா க ேவ#மா. கமா*திர மாதிாி ெகட. நட*தா,,
ஒ .# கவா, ப. பல க! க-8 ெகா க ேவ#மா.
'வா5ேம' மாதிாி, ேகாவி, சாவி8 அவாிட தானா.

இப-பட 'நாடாைம5' Sழ7, வள*த ேப5சியைம ஐப.

ேம,

வயதாகி8, இ; 'கநாடகமாகேவ' இ*தா6. இதர பண கார ெப#க6
ஓரள> தகைள மா றி ெகா#டைத @ட அவ6 ெவ/., "ெகடா2
ேமம க ேமம கதா" எ/ தமிF5 ெச)8C

அனத ெச)., ெக

ெநா/கி ேபான அ)யா நிைலைய நியாயப.பவ6. சேராசா கிழவியாகி
ேபான.

இவேள காரண.

அப-படவ6, ேவைல காாிகளி எதிைப க#ட., ெகாMச
தி கிடா6. அவைள பாத., அவக6 வய2

6 வி:*த-.

ேபாவாக6 எ/ நிைன., அப- எ.> நட காததா,, அதி*. ேபானா6.
'ெபகாய வாசைனைய' ைகவிடாம, அத-னா6.

"அவன அ- க ேபாறியள, அ- க -8மா உகளால?"

ஆேவசமாக பதி, வ*த..

"அவன8 அ-ேபா. அத த கிறவியல8 அ-ேபா. ஏழ எழியவகனா
ேகவலமா?"
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"உலகம எகC

 .ேராக ப#ணிடா. அவள வய2

6ள விற.

விடாத. எக இTட. நீக யா அபண?"

"ஒதி பாதி ேநர ேவல பாத பிற> அவள மாத அதிகார இ,ல. அ.>
ேதவ-யா; ெசா,2ற.

திற*. கிட கல."

"அவா எ வய2ல மிதி க -யா.."

"அப-னா நாகC ேவல பா கல. அவC

இ,லாத வய2 எகC



ேவ#டா. வாகழா ேபாவலா. இ*த வய2ல யா வ*. நறா;
பா.!டலா. ஓேஹா."

ப. நாழிைகயி,, இபெதைட G

6ேள ெசலவழித ேப5சியைம

உ#ைம !ாிய .வகிய.. 'கால மாறி ேபா5சி. அ.> ெகட.
ேபா5சி. அடய பி-5சி க2ல கிட.ற மாதிாி, நாய

மாறி

ளிபா- நGல

வ5ச.மாதிாி ெதவில .ற ேவல கார நா8வC சட ேபற கால வ*.,
வி பி-5சா தா வாழலா.'

இேபா.தா ேப5சியைம, அ*த ெப#கைள த ைறயாக ம;ஷிகளாக
பாதா6. இேபா.தா, அவC
எபத

அவகC, ேசைல ஏ ககிறாக6

: அத !ாி*த.. இதனா, ெகாMச பய*. @ட ேபானா6. அேத

ேநரதி,, எப-யாவ. உலகைமைய '-<மி<' ெச). விவதி,, அவC
ம வயைல 'லா க>' ெச)வதி,

றியாக இ*தா6. அத காக5 திைய

மா றினா6. "இதைன ேபறியள! அவ எ. காவ அவள அப-
ேபசியிபா; ெநன5சி பாதிகளா?"

"ஆயிர இ
ேயா கியமா?"

. அ. காவ ேதவ-யா எகிறதா? இவ அமா ம
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"மா ஒகC

தா ேபச ெதாி8 ற. மாதிாி கதாதீக. ஆயிர ெபா)ய5

ெசா,7 ஒ க,யாணத நட.; ெசா,2வாக. இ*த உலகம என
ப#ணினா ெதாி8மா? சடாப-ல நி5சய ப#ணின மாபி6ளகிட ேபாயி
எைதேயா ேபசி கைல5சிடா. எ ெபா#L வயல இ கிறவCக, EL பி6ள,
நா2 பி6ள ெப.டா. ஆனா,, நா ெபத ெபா#L ப. வயல8 கனி
கழியாம இ கா. இப @- வ*தைத8 இ*த பாதகி ெகதிடா! சாி;
ெசா,7 ேபானவக, இன கி ெபா#L ேவ#டா;
ெசா,7ய;பிடாக."

ேப5சியைம

'ேவைல காாிக6' மதியி, அழ விப இ,ைல. இ*தா2

அ:தா6. அ*த அ:ைக, ெப#க6 மதியி, ஒவித 'இர கைத @ட'
ஏ பதிய..

ேப5சியைம, த மக6 க,யாண நி/ ேபான. காக அ:வதாகதா அ*த
ெப#க6 நிைனதாக6. அ. உ#ைம8@ட. அேத சமய, '@7 ேவல பா
ெபாபிைளகிட சாி
அத

ற

5 சமமா ேபப-யா) ஆ#டவ வ5சிடாேர' எ/

 ேச. அ:தா6. 'என! உலகைமயா கல5சா?' எ/ கசசா எ/

ேபசி ெகா#ேட ெப#க6 அவைள ஆ5சாியமாக பாதாக6. அேத ேநரதி,
உலகைம இ,லாம, வய2

6 ேபாக> அவக6 விபாத. மாதிாி இ*த..

ஒதி உலகைமயிடேம, ேகடா6:

"நீ எமாC கிட க -யாம சடாப-

 ேபான?"

"ேபானாேளா ேபாவ7ேயா? ஆயிர இ

. அ. காக அவள ெவளிேய.ற.

நமள ெவளிேய.ற. மாதிாி."

"இவC இப- ேபாயி க @டா.. அ. காக அவ; அப-
ேபசியி க @டா.."

"இவா ேபாயி க மாடா. யாேரா ேகா6 ெசா,7டாக."
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உலகைம, சக 'ேவைல காாிக6' ெகாMச G காகி வவைத !ாி*. ெகா#டா6.
அேத சமய அவகளிட விள கமாக5 ெசா,ல அவ6 விபவி,ைல.
ெசானா2, அவகC

 !ாியா.. !ாி*தா2, அவ6 ெச)வைத அகீகாி க

மாடாக6. ஏ? அவேள, இேபா. தா ெச)த. சாிதானா எப. ேபா,
ேயாசிதா6. ேலாகநாத மீ. அவC

ேகாப வ*த.. 'ப-5சவன'

நப @டா. எப. எHவள> உ#ைம! ஈர.ணிைய ேபா
க:தற.டா. பாவி. சேராசா கா இேபா எ- இ காேளா?'

ெப#க6 எ*த ->

வர -யாம, தவித ேபா., உலகைம ஒ ->

வ*தா6. ெபா. @டதி, ேபவ. ேபா, ேபசினா6.

"நா சடாப-

 ேபான. வா<தவ*தா. அ. காவ வதபட> இ,ல.

ச*ேதாஷபட> இ,ல. ஏேதா எ ேபாதாத கால. இHவள> நட*த பிற> நா
இவக வய2ல Bைழ8ற. த!தா. என காக நீக வரா#டா. நா
ேபாேற."

உலகைம விெட/ நட*தா6. அ.வைர அழாம,, ேகாபதா, கறி5 சிவ*த
அவ6 விழிக6 நீைர ெகா-ன. அவ6, 'சேராசா கா நமள பதி என
நிைனபா6!' எ/ தா வதபடாேள தவிர, ெவ6ைள5சாமிைய ப றி
அவ6 அதிகமாக அல- கவி,ைல. அத காக, அவ வாைதக6 மற*. ேபாக
@-யவி,ைல அ,ல. அவ அப- தி-யேபா., இதர ெப#க6 தாைய ேபால
பாி*. ேபசிய., அவ6 இ.வைர அ;பவிதிராத !திய பாச. அவைளயறியாமேல
க#ணீ விடா6. ஐ*. வயதிேல அமாைவ இழ*. தா)பாசதி
கனபாிமாணைத உணராத அவ6, அ*த ெப#க6 அவC காக பாி*.
ேபசியேபா., அவ6 அமாேவ, ப. @/களாகி, ஒHெவா/ ஒ தாயாக
அேக ந ெகா#-*த. ேபா,, அவC

 ேதாறிய.. அவC காக

அவக6 ேவைலைய விவி வரதயாராக இ*த. அவC

ெகாMச

இதமாகேவ இ*த..

உலகைம, ஊ கேக வ*. விடா6. என நட*த. எபன ெதாியாதவ6
ேபால>, என நட

 எப. !ாியாதவைள ேபால> தைலைய கீேழ
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ெதாக ேபா ெகா#ேட நட*தா6. 'ேலா

ெசா,7யிபாேரா? ேசேச,

ெசா,7யி க மாடா. சேராசா காவ கட மாேட;டாரா? அ. அவ
இTட. தக ஊசி; க#Lல இ- க -8மா? பாவ சேராசா கா என
பதி என நிைனபா? நா ெசMச. சாிதானா? அவக ம மாபி6ளய
ஏமாத பா கலாமா? அவ பாவ*தா. அவC பாவ*தா. ஆனா, நா
தா பாவி, ெபாற க @டாத பாவி.'

தைல

னி*. நட*தவ6 'கைன!5' சதேக தைல நிமி*தா6. பலேவச

நாடா அவைள பா.5 சிாிதா.

"உலகமா உேனாட உதவிய மற க -யா.. நீ உ#ைமயிேலேய !7



ெபாற*தவா தா. நா உன எனேமா; ெநன5ேச. அவ மாாி.
பயபடா#டா. சின)யா இ ேக. ைதாியமா இ. Gட கா7
ப#ணா#டா. அவ வய2 ேபானா, எ வய2 இ

. சடாப-

எப

ேபான? மாபி6ள கிடேய ெசா,7-யா?"

உலகைம அவைர ெவ/ேபா பாதா6.

"நா ஒ#L ஒம

 பய*. ேபாவல. என

அநியாயமா ப.. அதனாேல

ேபாேன. ெசாேன. அHவள>தா."

உலகைம அவைர ஏறி பா காம, நட*தா6 'மானெகடவ, மானத
வா ற. மாதிாி 'ெதாழி, ப#ணலா;' ெசா,7, இப அேத வாயால
சிைனயாறா. மானெகடதனமா ேபற., அ!ற மானெகடதனமா
'அல.ற.'. N-'

'இ*த ஊல எ-தா கால*த6ள ேபாேறாேமா' எ/ தைன அறியாம,
ெம.வாக5 ெசா,7 ெகா#டா6.
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எனேவா ஒ/ பயகரமாக நட க ேபாகிற. எற அ5சைத விர-ய-பவ6
ேபால>, அதி7*. ஓட வி!பவ6 ேபால>, அவ6 Gைட ேநா கி ஓட
நைட8மாக ேபானா6.
-----------------------7. ெகா0ய, க'...
க'...

சேராசாவி க,யாண நி/ ேபானேத, ஊேப5சாக இ*த.. உலகைமைய,
சில ெவ/ேபா பாதாக6. வழ கமாக அவளிட ேப பல, அவைள
க#ட., 'ஒ.கி' ேபானாக6. சில ேபசினா2 பைழய அ*நிேயாய
இ,ைல. ஒ சில "நீ இ- இப; ெகன> @ட காணல. ஒன

இ.ல

என கிட5ச.?" எ/ ேகடாக6. இேத பலேவச நாடா, ம5சின மக6
க,யாண ய சிகைள பலதடைவ தத ேபா., ஊவா) E- கிட*த..
"பலேவச நாடா சமத. அவரா க,யாணத நடத விவா" எ/ ஒவித
'ஹீேரா ஒஷி' ைறயி, ேபசிய ஊரா, இேபா. உலகைம க,யாணைத
நி/திய., தத G-, நட கவி*த க,யாண நி/ ேபான.ேபா,
பாவி. ெகா#டாக6.

உலகைம, த ெசய2 காக அதிகமாக வ*தவி,ைல. எறா2, ஒவித
தனிைம அவைள பயகரமாக வா-ய.. ஆனா2, அவ6 தைனதாேன
சமாதான ெச). ெகா#டா6. "ஒவ ஒ ெகால ப#ணியிபா. அத
பா காத ஜனக அவன ேபா[< அ-5சி:. கி ேபா>ேபா. அ*த
ெகாலகார ேமல8 இர கப. இ. இய ைக. சேராசா கா தகமானவா. அவா
க,யாண நி; ேபான.ல இர கப எேம, ேகாபபவ. இய ைக. இத
ெபாிசா எ. க @டா.. ேபாவ ேபாவ சாியாயி. 'ந,லவ ெச)றதவிட
நாC ெச)ற. ேமல;' மாவா ெசா,2ராவ?"

உலகைம, ஊ க#ணி, இ*. 'ெகாMச நாைள

' ஒ.கி இ க

விபினா6. 'மாாி. நாடா வயல மற*தா5சி. பலேவச வய2ல ேவல
பா கதவிட சாவலா. O- .ற ெபாழ! ேபாயி. ேபசாம ேராசாQ கிட
O- தி ெகாேபா. அவள ெநறய இல வாக5 ெசா,லலா.'
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அவ6 ேராசாQைவ அLகியேபா., "எ கா ஒகள மாதிாி வமா" எ/ ெசா,2
அ*த ேராசாQ, "இ.

தா ேனாசன ேவLகற.. அவ ராமசாமி அ-

என ப#ணிடா? அவன ேபாயி, ேபசாத ேப5,லா ேபசி-ேய.
அவ;

 ெதாிMசா எ O- அHவளைவ8 கழி5சி!வா. ேபசாம

அவகிட மனி! ேக க" எ/ உபேதச ெச)தா6.

என ெச)யலா எ/ உலகைம தவி. ெகா#-*த ேபா.,
சடாப-யி, ஒ மிராதா வய7, நட> ேவைல இபதாக5 ெச)தி வ*த..
அ*த ஊெபயைர ேகட., ஒ பி-! ஏ பவைத, அவ6 உண*தா6. அ*த
ஊேல பிற*. அ*த ஊேல வள*த. ேபாற ஒ எ#ண ஏ பட..
"ெர#டா (பா தா ெகைட

. அMசி ைம2ேவற நட கL. ஒன

சமத*தானா" எ/ '@ேரா-' ெசானேபா. "அெத,லா பாதா -8மா?
ெர# (பானா @ட வேவ, ெநலம அ-" எ/ பதிலளிதா6. '@ேரா-'
@ட 'ெர#; ெசா,7யி கL. அர (பாய அ-5 ெமா5ச ெகாட வாகி
வ/தி கலா' எ/ ேயாசைன இ,லாம, ேபானத காக, 'பி ேயாசைன'
ெச)தா.

Gைடவி !றபட ேபாேத, அவC

 தாக -யாத உ சாக.

எ/மி,லாத வழ கமாக, தைலைய 'சீவி ெகா#டா6'. ஒ சிரைடயி,
கபாக கிட*த 'ெபாைட' ஆ6கா- விரலா, அ:தி ெந றியி, ைவ.
ெகா#டா6. அ)யா கார, கைன. ெகா# தைலைய5 ெசாறி*தா.

"ஒமதா. அ கள பாைன

ேமல ெநல கடல வ/. வ5சி ேக.

மதியானமா தி;. ேசாள5 ேசா/, அ>தி கீைர8 இ

. சா!ட

மற*.டாேத8."

"நா சா!ற நிலயிலா இ ேக? ஊல ஒன பதி ேபறத ேக கி
இ; சாவாம இ ேக! ஒன

 இ*த !தி ஆகா.. நாம உ#. நம ேவல

உ#; இ காம வழில ேபாற சனியன ம-யில ேபா கிட."

"ேபாேபா. ஏ)யா மறி கிய."
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"நா மறி கல. எ தைலேய ெவ-5சி ேபா7
எப-தா இ க ேபாேறேனா? நீ \

. நீ வார. வைர

வ*. ேசற. வைர


 உயிர

ைகயில பி-5சி கி இ ேக."

"ேபசாம N ."

"Nக -ய7ேய. ெகாMச ேபாடா ஒ ேவள..."

உலகைம ேலசாக5 சிாி. ெகா#டா6. கைலயதி7*. ஒ (பாைய
எதா2, அைத ெகா க மனமி,லாம,, ைகயிேலேய ைவ. ெகா#,
"ஏ)யா ஒம

இ*த !தி? சாராய

ெசான ெபாற> இ.

உலகைம

-5சி ெமரா<ல ெச.டாக;

ஆசபடலாமா?" எ/ ேகடா6.

அேபாதி*த உ சாக, அ)யாவி ேப5ைச ேக சிாி க

ைவத.. ஒ (பா) நாணயைத அவாிட நீ-வி, "ெவளில தாம,
ேபசாமப; ெசா,ற. ேக
ெசா,2 னாேல, ெதவி

சடாப-

தா" எ/ ேகவி, அவ 'ேக

ேக கல;'

வ*. விடா6.

கிழ ேக, ஊைர ஒ-யி*த வய கா-, இதர உ6a

ெப#கCட அவ6 ந ெகா#-*தா6. ேலா ைவ ப றி எபவிசாாி கலா எ/ சி*தி. பாதா6. அவ, அ*த ப க வ*தா2
வவா எ/, அவைன ேதவ. ேபா, நா2 ப க பாதா6. ஒதியிட
ேலசாக, ச*ேதக வராதப- ேப5 ெகாதா6.

"எ கா, எக ஊைரவிட ஒக ஊல ப-5சவக நிறயேப இ காக
ேபா2 ேக."

"அதனாலதா ஒக ஊரவிட எக ஊ

-5வரா ேபாயி கி வ.."

74

"ஏ கா அப-5 ெசா,2த. ஒக ஊல ப-5சவக ப*. விைளயாட வல
க-யி காகளா. நாடக ேபாறாகளா."

"அ.

ம

ற5ச இ,ல. இ*த பயபி6ளிய தி;! கிடா மாதிாி ஊர5

.ற., வய ெபா#Lகள பா. க#ண- க. ஒேர ெபாெரளி! அ)யா
காச தி .கேள, இ.க அ!ற என ப#L. ெதாி8மா? ேவைலயில
ேச*த. பய பி6ளியC

க#L* ெதாியமாட

, கா2* ெதாியமாட

.

நா2 ெமாள ேவ-ய க- கி, நாயா ஊர5 .ன பய பி6ளிய,லா
: கா, சடய ேபா கி, ேகாயி2

6ள @ட5 ெசேபாட ேபா>.க!

கா2ல கைரயா அாி க."

இெனா ெப#L ேப5சி, கல*. ெகா#டா6.

"ப- காத பய2வள பாதா இவ;க எHவளேவா ேதவல ெதாி8மா? நம ஊல
பி5ச எ காத
ேபாயி பலசர

ைறயா அைலMசான ., அவ சகதி ெதாி8மா? ெமரா<ல
கட வ5சி பயமவ;

அம ெகாட சமய.ல அவ வ*.
தா/ பா5ச பய மவ;

கா ேச*. ேபா2
2

ன

2

... இல8 க#ணா-!

 ேப#! சட! ந,லா இ க. ஆனா,, பழயத

மற*. அ*தபய ஒ வாழ மரத பா. 'இ.ல என கா)
ேகடானா. எ- இ

. ேபான மாச

;'

கைத? நம மகராஜ; இ கா. ப-5சவதா;

அவைர பதி ஒ#L ெசா,ல -8மா?"

"நீ தா ஒ அத மவன ெம5சி கிடL. நீ எனேமா அத மவ ஒன
கவா; ெநன க. என ெகனேமா ச*ேதகமா இ

. நீ விதியாசமா

எ காடா ஒ#L ெசா,2ேற. அவ ஒன ெக- கிேற; ஆைசயா
ேபவா. நபி ேமாச ேபாயிடாத... ஆ!ள ஆயிர சவதில மிதி5சி ஒ
ெகாள.ல க:விடலா. ஆனா, ெபாபிள உஷாரா இ கL. அ.> ெவ6ள5
சட பய2வகிட ெராப ஜா கரதயா இ கL."

"ஆமா கா, திெந,ேவ7ல ப-5சா பா, ெபமா6, அவ அ)யா, மவ;
(பாய எ. கி ேபானாரா. ெபமா6 கிட மத ைபயக அவர யா;
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ேகடாகளா. இவ அ)யா>
ேவைல கார. Gல இ*. (பா

ேக கா.; ெநன5சி கி 'எக G
., அபா அ;பியி கா';

ெசானானா. எப- ய கா?"

"ெசா,7யிபா. அவ;

கவன மவ; மனல ெநன!. விளகாத

பய!6ள. அவ அ)யா இேபா பத ப ைகயா ெகட கா."

உலகைம ெபா/ைமயிழ*தா6. ேலா ைவ ப றி ேப5ேச வராத., த லசிய
நிைறேவறாத. ேபா7*த.. அேத ேநரதி,, அவ ெபய அ*த ச*தபதி,
அ-படாம, இபதி, ஒவித 5*ேதாஷ ஏ பட.. ேம2 ேப5
ெகா. பாதா6. "அப-னா ஒக ஊல ப-5சவக எ,லாேம ேமாசமா?"
எறா6.

"அப-தா ெசா,ல ேவ#-யி

. ேமாசமான பய ப-5சா, ெராப

ேமாசமாயிறா. ந,ல பய ப-5சா, ெகாMச ேமாசமாயிறா. காேலXல
ப-5சவ;, சினிமா பா கறவ; க#-பா ெகதா ேபாவா."

"ஆமா, ஒக ஊல இ*. ைபய;

எக ஊல க,யாண நட கதா

இ*..,லா?"

"அத ஏ ேக க? ப-5ச பய2வ6ேள ேலாக தா உப-யாவா;
ெநன5ேசா! அவ; ேமாசமான பயலாதா இ*தி கா; ஒக ஊல ேபாயி
ெபா#ண ேகாயி, ப க பா. 'சாி' ெசா,7 வ*தா! இப
கடமாேட;டா. இவ;

அMசா/ தக5சிய இ

. அவCவC

இ- ஆனா சமதிபானா?"

"ஏ மாேடனாரா?"

"பல பலவா/ ேபறாக. ஒக ஊல இ*. எவேளா ஒதி ேமாகினி மாதிாி
அவ கிட ேதாட.ல வ*. ேபனாளா. அ*த ேதவ-யா #ட ேப5ச

76

ேக கி, இ*த பய, அ)யாகிட -யா.;டானா. ஒ காலதி,
நாெக,லா எக ஊ

 ேபா> ேபா. G கார @ட ேச*. ேபாவ

ெவ க பேவா. ஊ ேபாற. வைர
பலா

 ேச*. ேபானா2 ஊ வ*.டா ஒ

த6ளி நடேபா. அவ யாேரா நாக யாேராற மாதிாி. இப

எனடானா க,யாண ஆகாத ஒ #ட இவகிட தC கி ேபசி ஒ

-ய

ெகதிடா. பாவ சகர நாடா! மவCவள கைரேயத இ*த க,யாணததா
நபியி*தா."

உலகைமயா, ேம ெகா# ேபச -யவி,ைல. இட. ைகயி, ைவதி*த
நா / கைட எ., வல. பாததி, அ-. ெகா#டா6.

/

வ7ைய

ேபா க நிமி*தவ6 ேபா, நிமி*. ேலசாக க#கைள .ைட. ெகா#டா6.
நட*த விபர :வைத8, அ*த ெப#களிட ெசா,7 அழ ேவ# ேபா,
இ*த.. நீ 'ெசMச. சாிதா' எ/ அவக6 ெசா,ல ேவ# ேபா7*த..
எறா2 உலகைம

எ.> ஓடவி,ைல. அவ6 Nர. உற> பா- ஒதி

சடாப-யி, இ கிறா6. இ/ சாயகால ஊ

 ேபாகிற வழியி,

அவைள பா க ேவ# எ/ நிைனதி*தா6. இேபா. அ*த
எ#ணைதேய ைகவி விடா6. ேலா

வவைத ப றி இேபா. அவC

அ கைற இ,ைல. ஆனா, இேபா. நா2ப க பாதா6. 'சடாப-ய
மிதி காம ஊ

 ேபாற.

ேவற வழியி கா;' ெதாி*. ெகா6வத காக

பாதா6. அ,ல. அப- பாபதாக நிைனதா6.

ேவைல -*த., வழ கமாக வா) கா, நீாிேலா, கமல கிடகி, ெபகி நி



த#ணீாிேலா கா, ைககைள அல! பழ கைத ைகவிடவளாக அவ6 வர!
வழியாக நட*தா6. மிக ெபாிய ைம ஒ/ தைலயி, அ:.வ. ேபா, இ*த..
தீ> காண -யாத ஒ பழி பாவதி

ஆளாகி விட. ேபா,, @னி

/கி

நட*தா6. 'ஏ தா பிற*ேதாேமா? ஒ ெபா#ேணாட உடப கா- இெனா
ெபா#ேணாட க,யாணைத நடத இ*த க>லபதி ஏ ஒ ஜன ேபச
மாட

? ஊ உலக.ல ஆயிர இ

. நம ெகன? நா ஏ எடாத எ!

எ., படாதபா படL? பாவ சேராசா கா! அவC

 .ேராக

ப#ணிேடேன.'

சி*தி. ெகா#ேட வ*ததா,,

டாப-ைய ெநகிய. அவC ேக
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ெதாியவி,ைல. ச#க மாகைள 'பதி ெகா#' ேபானா. இவ
மேலயாவி, இ*தவ. பிற*த Qமியி, இற க ேவ# எ/ நிைனதவ ேபா,,
ஆயிர கண கான (பாேயா ஊ

வ*தா. அவ ேபா-*த சைட அப-

மி;கிய.. ெப#டா- பி6ைளகைள, என காரணதி காகேவா அேகேய
விவி, இவ ம இேக வ*தா. "ஒன பா க ஆசயா இ

. ஒ

ெமாகத ஒ தடவயாவ. கா- ேபா;" க-தக6 எ:திய உற>
ைகெகா க ஓ-வ*தவ. S.வாதி,லாத இவாிட இ*த பணெம,லா
கற கப, இேபா., ேவ#டா ஆளாக, மல பவாக, வயி / ேநாைய
தீ க ேவ#-ய அவசியதா, ப#ைணயா ஒவாி மாகைள ேம).
ெகா#- கிறா.

னா, ேபா) ெகா#-*த அவைரேய பா. ெகா#, அவ வரலா றி,
தன

 ெதாி*த ப திைய நிைன. பா. ெகா#-*த உலகைம, த

நிைலைமைய அவட ஒபி பாதா6. தைலயி, ெகாMச ைம
இறகிய. ேபா7*த.. 'அ)யா>
அவசரமாக நட க எ#ணி

5 ேசா/ ெபாகLேம' எ/ நிைன.,

/ ேக வ*த ஒ மா- வாைல பி-. ெகா#,

அவ6 *த ேபான ேபா., மா ேம)5சியாக மாறிய மேலயா கார, அவைள
பா.வி தி கிடவ ேபா, அப-ேய நிறா.

"ஒலகமா, ஒன

விஷய* ெதாியாதா?"

"என. அ#ணா5சி?"

"ஒக அ)யாவ காளியம ேகாவி, னால ேகாட கிழி5சி நி/தியி காக.
மாாி. நாடா

கட

 கLேமா? அட கட>ேள. ஒன

விசய

ெதாியாதா? பாவ மதியான மாபதி கி வேபா., சின)யா அ*த
ேகா

6ள .-5சி கி இ கறத பாத. நா அ:.ேட. மேலயா>ல

இப- கிைடயா.."

உலகைமயா, அவ ேப5ைச ேக ெகா#- க -யவி,ைல. தைலவிாி
ேகாலமாக ஓ-னா6. ஊ

5 ச / ெவளிேய இ*த பி6ைளயா ேகாவி7,
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எ*தவித மா/த2 இ,ைல. அ*த ெதவி, வசித பி6ைளமாகC,
ப#டாரகC "ஒக)யா ேகா

6ள இ கா. மாாி. நாடா ைகய கால

பி-5சி ெவளில ெகா# வா" எ/ சாவகாசமாக5 ெசானாக6. ஆசாாி
ெதவி2 மா/த, இ,ைல. உதிரமாடசாமி8 அப-ேய இ*தா.

ப6ளி @டதி ப க வ*தேபா., கிழ
பலசர
கைடகC

ேம காக இ*த அ*த ெதவி,,

கைடக6 வழ க ேபா, தா இயகி ெகா#-*தன. அ*த
எதி வாிைசயி, இ*த நாைல*. U கைடகளி, வழ க ேபா,

உகா*திபவக6 'இப>' அப-ேய உகா*. ேபசி ெகா# தா
இ கிறாக6. 'வா7பா,' விைளயா, 'லH சி <, லH ெசவ' எற
வாைதகC உ#ேடா- ெகா#-*தன. ைமதானதி

5 ச / கிழ ேக

இ*த O- கைடயி, ெப#க6 இைலகைள வாகி ெகா#, O-கைள
ெகா. ெகா#*தா இ*தாக6. அள>

மீறிய சிாி!5 சத@ட

ேகட.. அைத கட*. அவ6 வ*தேபா. 'வாதியா' G தி#ைணயி,,
நாைல*. ேப உகா*. ேபசி ெகா#-*தாக6. அவைள பாத.,
"சீ கிரமா ேபா, காளியம ேகாவி2

 ேபா" எ/ ஒவ ெசா,7வி,

பின அப-5 ெசானதி, எ*த ெபாிய விஷய இ,ைல எப. ேபா,,
ம றவகேளா ேவ/ விஷயகைள ேபச .வகினா.

காளியம ேகாவிைல அதி*த ஊ கிண றி, த#ணீ எ. ெகா#
தைலயி, ஒ ெவ#கல பாைனைய8, இபி,

டைத8, வல. ைகயி,

'ேதா#- பைடகைள8' ைவ. ெகா# ெப#க6 எ*த வித
மா/த2மிறி ேபா) ெகா#-*தாக6. ஒ சில ம "ஒ)யாவ
ேகா

6ள வ5சி

" எ/, "ஒ)யா சாபிகிறா" எ/ ெசா,வ. மாதிாி

ெசானாக6.

ேகாவி2

 ெதாைலவி, இ*த ஒ தி-,, கவா, மீ வைகயறா க6

@/ேபாடப-*தன. அ*த ஊாி, விைளயாத உைள கிழ கைள8 @ட,
@ைடயி, ைவ. ெகா#, ஒவ தராசி, நி/. ெகா#-*தா.

தராைச, அவ சமமாக பி-தி*தா.
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உலகைமயா, ஆ5சாியைத அட க -யவி,ைல. எ:பைத தா#-ய ஒ
கிழவைன, நட க -யாத காேலா,
ெகா#-

 ஒ வயசான ம;ஷைன, 'அழி க பண அபல.

இ,லாம,' தனிமரமா) தவி
கிராமதி,, எ,ேலா
ேகா

ணபத -யாத ேநாேயா ேபாரா-

 ஒ அபாவிைய, ஆயிர ேப வசி

ஆC
 அ*த

 ெபா.வான காளியம ச*நிதி னா,, ஒ

6 நி/தி ைவதி கிறாக6.

இைத க# ஊாி, ஒ மா ற இ,ைல. ஊ ஜனகளிட எ*த வித
எதி! இ,ைல. வா7பா, விைளயா நட
வியாபார நட

; U கைடக6 இ

, கவா

; அறாட ேவைலக6 அப-ேய நட கிறன. தரா @ட

சமமாக பி- கப- கிற..

ெசா,ல -யாத ஆ5சாிய, அதி5சி8 ஒேக ெகா#ட உலகைமயிட,
'ெத,லா 5சி' விைளயா- ெகா#-*த சில ைபயகளி, ஒவ அவ6
ைகைய பி-. ெகா#, "எ கா, தாதாவ ேகா
பா க பாவமா இ

6ள வ5சி காக,

" எ/ ெசான ேபா., அவ6 அ:ேத விடா6. அேத

சமய சப*த இ,லாத. ேபா, கா- ெகா#ட அ*த ஜனகைள, அவ6 N
மாதிாி நிைன.5 ேசைலைய இ:.வி ெகா#டா6. காளியம
ேகாவி2

வ*.விடா6. எ,ேலா வண  அ*த காளியம னா,,

ச#டாளகைள த#-., சாேறாகைள ேபLவதாக @றப அ*த
ேலாகநாயகி னா,, சா Oஸா, வைரயபட ெவ6ைள ேகா

6,

மாயா#- டகி கிட*தா. கடா* தைரயி,, கா,கைள வயி /ட இ-ப.
ேபா, டகி ெகா#, அவ பதி*தா. ப கதிேலேய ஒ ஈய ேபாணி.

'அ)யா' எற உலகைமயி

ரைல ேகட. அவ க#கைள திற*தா.

அழவி,ைல. ஒேவைள மதியானேம அ:. -.விடாேரா எனேவா?
க#ணீைர உ# ப#ண, உடபி, ச. இ,ைலேயா எனேவா? மகைள
பாிதாபமாக பா. ெகா#, அவ எ:*. உகா*தா.
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உலகைம, அ)யாைவ பா.வி, வட ேக பாதா6. நீ

ட.ட

ெச,2 ெப#க6, அவைள8 அவ6 அ)யாைவ8 ஜாைடயாக பா.வி
பின தகC

6 ஏேதா ேபசி ெகா# ேபானாக6. உலகைம, காளியம

சிைலைய பாதா6. ேகாவி, ப- க-, O- ஏெஜ# ராமசாமி8, பிரா*த
ெவ6ைள5சாமி8 நட க -யாத மாயா#- ஓடாம, இபத காக காவ,
இ*தாக6. உலகைம அவகைள ஏறி பாதா6. பிற , காளியமைன
பாதா6. பிற

கதினா6:

"அ-ேய காளீ! இHவள> நட*த ெபாற> ஒன
ேயா கியத இ

அக இ க என-

?"

ைபதிய பி-தவ6 ேபா, கதிய உலகைமைய பா., ராம ெவ6ைள5
சாமிக6 பய*. எ:*தாக6.
-------------------8. ேகா

 நட+,...
நட+,...

டாப-யி, இ/ ஒ வழ க இ*. வகிற.. கடபடவாிட
ெகாத கடைன ேக பாபாக6. அவ 'இனி

நாைள கி' எ/

இ:பா. அவனிட பணைத வS, ெச)ய -யா. எ/ ெதாி8 ேபா.,
கட த*தவ, சப*தபடவைன இ:. வ*. அவைன5  றி ஒ ேகாைட
ேபா ட கி விவா. வாகிய பணைத வ-ேயா ெகா

னா,,

அவ அ*த ேகாைட தா#ட -யா.. எதைன நாளானா2 சாி, அவ
பதின, அேகேய அவ;

5 சாபா ெகா# வ*. ெகா கலா.

ஆனா, கிழித ேகா கிழித.தா. அைத தா#ட -யா.. அைத
தா#-னா,, ைககா,க6 சப*தபடவனி உடபி7*. சப*தபடாத.
மாதிாி தா#-வி.

ஒ காலதி, 'ெகா- க-' பாத பரபைரயின,

டாப- பரபைர.

அதாவ. கடாப- பரபைர எ/ ஆ ெபயராக கதப அ*த ஊாி,
உ6ள பண காரகளி பரபைர. ெப,லா, கப @ட.

,
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சிவப @ட.

 ச#ைடெயறா,, ஒவ பைனயி, ஏறி, ெகா-ைய

க-வி 'அவிடா பாேபா' எபா. 'அ> க ேபாறவ' தைல வி:;
அ,ல. அைத த க ேபாறவ தைல வி:. இேபா. 'நாகாிக' அ*த ஊாி2
பரவிவிடதா, பைனமரதி, ஏறி ெகா- க- பாபதி,ைல. பைன மரதி,
பல

ஏற ெதாியா. எப. ஒ காரண. உயிைர ஒ ெபாடாக

நிைன காம,, மைழயி2, !ய72 பத- பைனயி, ஏறி 'பயினி' இற



அ*த ெதாழி,, இேபா. மடமாகி விட.. ஆைகயா,, 'ந ெதாழி, இேபா.
மடமாகி விட.. ஆைகயா,, நமா, பைனயிலதா ஏறி ெகா-கட -யல.
பைனேயறிகளயாவ. ேகா
டாப-யின அதாவ.
ேகா

6ள நி/தலா' எ/ நிைனத. ேபா,,
டாப- பிர! க6 கட ெகா காதவகைள,

6 நி/.வ., அ

அகீகாி கபட நைடைறயி, ஒ/.

இத காக, எ,ேலாைர8 அவகளா, ேகா
கடபடவனி
இ

6 நி/த -யா.. அ.

பைத ெபா/த.. பணபல இ,லாம, ஆபல

 நபகளிட, பணைத வS7 க ேகா

ேகா

6 ேபாக மாடாக6. இவகC

ஏைழகளி2 ஆபல இ,லாத எளியவகC
' வா7பிேகஷ' உ6ளவகC

 ேபாவாகேள தவிர,

கட ெகா கபவ. இ,ைல.
, ேகா

6 நி பத

தா கட ெகாப.#. பல ஏைழக6,

எளியவக6 Eல கட வாகி ெகா6வ. உ#.

எனதா ேகா

6 நி/தினா2, சில ெபாியவக6  வ*. 'த*திவா

வி' எ/ ெசா,வ., அப- அவக6 ெசா,வைத தட மனதி,லாம2,
தானாக இர கப சில கிழித ேகாைட அழி. விவ.#.

மாயா#-

, இ*த ேகா

இ*த வைகயி,, அவ
நாடா

6 இ க பல ' வா7பிேகஷக6' இ கிறன.

அ;பவ !தி. எறா2 ேகா கிழித மாாி.

, இ. !தித,ல. மாயா#-, சில வடகC

னா,,

பைனயி7*. வி:*ததி, இற*தி*தா,, பதாயிர (பா) கிைடதி

,

கட பட ேவ#-ய அவசிய இ*தி கா.. ஆனா,, பாவி ம;ஷ,
ேம ெகா# பல கTடகைள அ;பவி க ேவ#-யதி*ததாேலா எனேவா,
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சாகவி,ைல. காைல

ணபத, அவ மாாி. நாடாாி காைல பி- க

அவ மாயா#- பல சி,லைற ேவைலகைள தடாம, ெச)தைத நிைன.
ெகா#, ஐப. (பா) ெகாதா. வ- மாத ஐ*. (பா) தா. ஆனா,
வ-ைய தா மாயா#-யா, கட -*த..

மாயா#- எேக க-னா? அவ மக6 உலகைம மாாி. வய7, ேவைல
ெச)வதி, கிைட

 @7யி, நாலணாைவ, நாடாாிடேம வி ைவதா6.

எறா2 அ. வ-ையதா கழிதேத தவிர, அச, ப க அ#டவி,ைல.
மாாி. நாடா, எேபாவாவ. "ஏ உலகமா, கடன எப

 க ேபாற?"

எபா. அவC, "ெர# மாச.ல அைட ேக மாமா" எபா6. அேதா சாி.

ஆனா, விஷய இேபா. அப- இ,ைல. உலகைம ெச)த காாிய ஊாிேலேய
ெகாMச ரசைன கல*த ேகாபைத உ#டா கி இ*த. எறா,, ப#ைணயா
மாாி. நாடா

ஏ ப-

 ெகா*தளிைப ப றி @ற

ேவ#-யதி,ைல. மாயா#- நாடா, வாகிய கட; காக ைவ கப- கிறா
எ/ ஒHெவாவ ெவளிபைடயாக ேபசினா2, அத உகாரண
எ,ேலா

 !ாி8. ஆைகயா, எவ சிபாாி

 ேபாகவி,ைல. அப-

ேபானா, 'நைம8 க,யாணத உட5ச.ல சப*தபடதா நிைனபாவ' எ/
பல நிைன. ெகா#டாக6. சிபாாி ெச)ய .-த சிலேரா, மாாி.
நாடாாிட கடபடவக6. அவகைள5  றி தாகளாக ேகாக6 ேபா
ெகா6ளேவா, 'இ*தா கிழி' எ/ மாாி. நாடாாிட ெசா,லாம, ெசா,லேவா
அவக6 விபவி,ைல.

உலகைம, ேகா

6 தவி

 அ)யாைவ பாதா6. காளியம மாதிாி

ேகார ெசா(பமாகி, மாாி. நாடா Gைட ெநா/ கி, O- ஏெஜ#-
வயி ைற கிழி., உ6ேள இ



டைல எ. ேதா6மாைலயாக

ேபா ெகா#, ெவ6ைள5 சாமியி க:ைத க-., ரதைத உறிMவ.
ேபா, பாவி. ெகா#டா6. ஒேர ஒ கண*தா. ம/கண, க பைன5 சிற
ஒ-ய, பிரயச நிைலைய உண*தவ6 ேபா,, ேகா

6 கால- ைவதா6.
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அவ

காவ, !ாி*. ெகா#-*த Gர மறவகளி, ஒவனான ராமசாமி,

அ*த 'ெபாபிைளைய' மிர-னா. அவ அHவேபா.
அரசிய,வாதியாகிறவ.

"ேகா

6ள Bைழ*த, ஒ @

6ள இ*. உயி ேபாயி."

ெவ6ைள5சாமி ெவ#ைடயாகேவ ேபசினா.

"ேதவ-யா ெச/ கி, ேபாழா பா கலா."

உலகைம சிறி. தயகினா6. பிற
ேகா

வவ. வர எ/ நிைனதவ6 ேபா,

6 ேபானா6. ெவ6ைள5சாமி, அவைள அ-பத காக கிேட

ேபானா. உ6aர பய*தவனான ராமசாமி, அவ ேவ-ைய பி-. இ:.
ததா.

உலகைம, அ)யாவி கனைத தடவிவிடா6. அவ6 தடவிய., அ*த
கனதி, ஈர கசி> ஏ பட.. ெபாகி வ*த அ:ைகைய அட கி ெகா#,
அவ6 தைலைய ேகாதிவிடா6.

மாயா#- உளறி ெகா-னா.

"நா தா ப-5சி ப-5சி5 ெசாேன ேக-யா? பலேவச ேப5ச ேக
அவ

 பய*. அப- ப#ணிேட;, 'மாாி.கிட ெசா,2'ேன

ேக-யா? ெசா,ல>,ல, என8 ெசா,லவிடல. என ப#ற.? ஒ)யா
ேகாட க- ஆள ெநன5சா; இேபா ேகா
ேபான பிறவில யார நி/.னேனா அ.

உலகைம, அ*த ேகா

6ள கிட கா. என ப#ற.?

காளியாதா இ- த#- கா."

6 நி/ ெகா#, அ)யாைவ N கி நி/த

ேபானா6. ராமசாமி, ேபச ேபான பிரா*. சாமிைய அட கிவி, "அவன ெவளில
ெகா# வ*தியானா ெதாி8 ேசதி" எறா.
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இத

6, அ*த ப கமாக வ*த பலேவச நாடா, ேவ/ ப கமாக கைத ைவ.

ெகா# 'க# ெகா6ளாதவ ேபா,' ேபானா. "பலேவச, நா இ கியல
எ.

 கவலபடா#டா; காைலயி, @ட Gல வ*. ெசானிேய - இப

ஏயா அ- ெமாகத வ5சி கி ேபாற? ஓேஹா! நீ இ ைகயில தா நா
கவலபட @டா.. இப தா நீ இ காம நட*.தா ேபாற" எ/ மாயா#LLதா.

பலேவச நாடா, சி க7, மா- ெகா6ள விபாதத

 ைதாியமிைம

காரணம,ல. 'சேராசா க,யாண நின. நின.தா. எப-8 மவ;
மட கி ேபாடலா'. இ*த5 சமய.ல ெவ#ெண) திரC ேபா., ச-ைய
உைட க அவ விபவி,ைல. அேதா உலகைம 'ஒம

 பய*. ேபாவல;'

- எHவள> திமிரா ேபனா? பய மவா பட.'

என ெச)யலா எ/ !ாியாம,, இபி, ெசகியி*த சின கதிைய
அHவேபா. பி-. ெகா#ேட உலகைம நிைல ைல*. நிறேபா.,
மாாி. நாடாேர அேக வ*தா.  றி நிற சாசி காரகைள விட, அ*த5
ச#ைட காராிடேம ேநர-யாக ேபவெத/ தீமானிதா6, உலகைம.

"மாமா! நீ ெச)த., உம ேக ந,லா இ கா?"

மாாி. நாடா, அவைள ெகாைல ெச)ய ேபாவ. ேபா, பாதா.
'சாபி ேபாழா' எ/ பாசேதா ஒ சமய அவளிட ெசான அ*த க,
இேபா. அவைளேய சாபிட ேபாவ. ேபா, உ6ளடகிய ப கைள ெநறி.
ெகா6ள ைவத..

"ஒமதா மாமா."

"எ*த ெமாகேதாட எைன மாமா; @பிறழா? பைனேயறி பய மவC
என

 எனழா சப*த?"
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"ஒம தாதா> பைனேயறினவதா. நீ மற*தா2 ஊ மற கா.."

"@ட @ட வாயி ேபன இகேய ெவ- !த5சிேவ. எ*த பய எ ைகைய
ேமா*. பா கா; பா.டலா. வா ன கடன

 கவ

,லாதவC

வாயி

ேவறயா?"

"நா

தி கிற வ-ேய ப. (வா வ. ெர#டா (பா) சபள.

@!டா2 ஒம வய2ல ெர# (பா)

நட>

வ*ேதனா நீ

தி கிற கடன ெநன5சிதா."

"நானா ஒ ைகைய பி-5சி இ:. @பிேட?"

"வாதய அனாவசியமா விடாத8. நா ேக க -யாம ேபானா2 காளியாதா
ேக காம விடமாடா."

"சாபமாழா விடேற? ச#டாளி! உ#ட G

ெர#டக ெச)த .ேராகி! ஒதி

வாFவேய பாழா கி-யாளா பாவி!"

"நா பாழா க ெநன5சனா... வாழ ைவ க ெநன5சனா; அ*த காளிபய
மவC

தா ெதாி8."

"ஜாலமாழா ேபாற? ைகேகயி! நீ7!"

"நீ ம என கா- ஒவன ஏமாதலாமா?"

"நா ஏமாதிேட. நீ இப அவ@ட ேவLனா ேபாழா."

"வா) ெக ேபனீனா வாயில கைரயா அாி

."
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"ஒகிட எ.

ழா நா ேபசL? ஏல ெவ6ள)யா! நீ G

அ,லனா த6ளிேபா. இப ெசா,ற.தா. வா ன கடன

 ேபால.
தி ஒபன

@- கி ேபா."

"ன பின ெசா,லாம திU; ஒ கிழவன அட5சி வ5சா எ-?"

"நீ ம னபின ெசா,7தா சடாப-

 ேபானிேயா?

அவ@ட ப. வ*தியா ப காம வ*தியா?"

"ேயாH! இ.

ேம, ேபன மாியாதி ெக ேபா>."

O- ஏெஜ#, பிரா*த; அவைள ெநகினாக6. அவகைள இ.வைர தத
மாாி. நாடா ைகைய க- ெகா# ேபசாம, நிறா. உலகைம
இபி, ெசகியி*த கதிைய எ க ேபானா6.

ேவ- ைக பா. ெகா#-*த ெபா.ம களா, இத

ேம, ெபா/ க

-யவி,ைல. ஒ#Lகிட க ஒ#L நட*தா சாசி ெசா,ல ேவ#-ய. வ.
அேதா ெபாபிைளய அ- க ெர# ஆபிைளக6 ேபாவைத, அ*த
ஆபிைளகளா, பா. ெகா#- க -யவி,ைல. பிரககளி, ஒவ
னா, வ*தா.

"ஏ), ெவ6ளயா! இ*த ப கமா வாடா! ஏழா ஒலகமா! நீ கட ப கற.
வா<தவ. மாாி. ம5சா ைகய கால பி-5சி கடாயமா த*.ேற;
ெசா,றத வி! ஏழா க.ற?"

மாாி. நாடா 'மதிய<த

"என

' பதி, ெசானா:

ைகய கால பி- க ெப#டா- இ கா."

உலகைம இ/தி எ5சாி ைக விபவ6 ேபா, ேபசினா6. இேபா. அவ6 மனதி,
அ5சமி,ைல. '-யாம, ேபானா, இபி, இ கேவ இ

கதி!'

87

"மாமா! மாாி. நாடாரால அ)யாவ விட -8மா, -யாதா; ேக
ெசா,2! நா ஒ#L பி5ச ேக கல.

த கடன தர-யா.; ெசா,லல.

அவரால -8மா -யாதா; ேகC. அ!ற நீக எ ேமல வதபட
@டா.."

"நீ இ- ேபனா அவ எ- விவா? ெபாிய ம;ஷகிட ேபற ேப5சா இ.?"

மாாி. நாடா, தா ெபாிய ம;ஷ எ/ நிைனதவரா) அ:தமாக>
ஆபாசமி,லாம2 மதிய<தாிட ேபசினா.

"ம5சா அவளால இப பணத
ஒ ைபசா

 க -8மா -யாதா; ேகC. பண.ல

ைறயாம வனால, அவன விட மாேட. நீ ேவLனா இ*த

Eேதவி

பண

... பண  காம ம அவா அவேளாட அபன

ேகா

ெவளில இ:தானா ெதாி8 ேசதி... அ!ற ெபாபிளய

அ-5ேச; நீக வதபட @டா.. ஆமா."

இத

6 உகா*தி*த மாயா#- மீ# ப. ெகா#டா. உடேன,

எனேமா ஏேதா எ/ கீேழ
ேவL, தாகமா இ

னி*த உலகைமயிட, "த#ணி ேவL, த#ணி

" எ/ னகினா. பிற

 றி நிற @டதின, தத இயலாைம

கதினா.

பிராய5சித ேதபவ ேபா, "ஏ

த#ணி ெகா#டாக, த#ணி ெகா#டாக" எறாக6. மாாி. நாடா @ட
ெவ6ைள5சாமிைய பா., த#ணீ ெகா#வர5 ெசா,வத காக,
தைனயறியாமேல, ேலசாக வாைய @ட திற*தா. ஒவ ப கதி, இ*த
ஊ கிண ைற பா. ேபானா.

உலகைம அ)யாவி காைல பி-. விடா6. ெதா#ைடைய நீவி விடா6.
.ைக தடவி விடா6. தைலைய ேகாதி விடா6. ெந றிைய வ- விடா6.
ேதாைள ேத). விடா6. பிற

கOரமாக ெவளிேய வ*தா6.
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"யா த#ணி
என

 கா#டா. எக அ)யா>

என

 கL;

 ெதாி8."

உலகைம, @டைத நிமி*. பா.வி, ேவகமாக நட*தா6. அவ6
ேபாவைதேய, @டதி, ெப ப தி ப5சாதாபமாக பா. ெகா# நிற..
அவ6 அ)யா>

 த#ணீ ெகா# வர, G

 ேபாவதாக எ,ேலா

நிைன. ெகா#டாக6.
-------------------9. ேகாப 1பியா!...
1பியா!...

'ேகாண5சதிர' ட>னா? கிராமமா?' எ/ ஒ ப-மறேம ைவ கலா. அ*த
ட> மாதிாி விாி*., கிராம மாதிாி மர மைடகேளா அ*த ஊ

அளவி
இ*த..

மயானதி

அேக, ெசHவக மாதிாி8, @! மாதிாி8 அைம*த மதி,

வ

மதியி,, ெசக ப-வகளா, கடபட சிவ! க-ட உ6ள..

மதி2

, அ*த க-டதி

 இைடேய பல மரக6.

றிபாக மதி,

வாச77*. உ6ேள ேபானா ,, ெபாிய ெபாிய மரக6 ெதாி8. "இ.

ேம, நீ

உ6ேள ேபாறத விட எககிட வ*. N

றிபா,

உண. க:ைத வ7 க ைவ
வா- ைக காரகC

 ேபா5 சாவலா" எ/

 ெபாிய ஆலமரக6 இர# உ#.

ஞாபகப.வ. ேபா,, மதிைல ஒ- சில கேவல

மரகC 'பைடகைள' கா- ெகா# நிறன.

இர# ப க சின5 சின ெசக களா, நடப-*த பாைத வழியாக,
க#ைண E- ெகா# ேபானா, @ட, ேநரா) அ*த க-டதி ப- க-,
டலா. ப- க

ேம, இ*த வரா#டாவி, ஒ நா கா7. எதிேர ஒ

ைஹத அ7 ேமைஜ. நா கா7யி,, ஒ காைல  ேகாண மாதிாி ம-. ைவ.
ெகா#, அதி, தைலைய ைவ. .யி, ெகா#-*தா ெஹகா<டபி6.
ெவ/ பனிய;, ட>ச ேபா-*தா. ட>ச பைடைய கிழிப. ேபா,,
அவ வயி/ .தி ெகா#-*த.. எதிேர ேமைஜயி, கா கி5 சைட கிட*த..
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கனத அ*த கா கி5 சைடைய, கா ேறா அ,ல. ஒேவைள
வா- ைக காரேனா N கி ெகா# ேபா) விட @டா. எற இய,பான
ச*ேதக!தி ேபாகாதவ ேபா,, ெஹகா<டபி6, த ெதாபிைய அத ேம,
ைவதி*தா. ெதாபி8 ெதாைல*. விட @டா. எ/, த வல. ைக அைத
பி-தி க, லதி கேபா இ*த இட. ைகைய, இெனா ப க
ைவதி*தா.

மயானதி கேக இ*த அ*த க-டதி,, ஏற

ைறய ெச. விடவ ேபா,,

அவ Nகி ெகா#-*தா. ஆனா, அவ உ6ளைக, எைதேயா வாக தயா
நிைலயி, இப. ேபா,, கி#ண மாதிாி ேபாதிய இைடெவளி8ட

வி*.

கிட*த..

உ6ேள தலாவ. அைறயி,, வேரா ஒ- ேபாடப-*த நா கா7யி,
'ைரட' எைதேயா எ:தி ெகா#-*தா. எதி5வாி, பல .பா கிக6, ப,7
மாதிாி அபி கிட*தன. உ#ைமயிேலேய, அவ ைரடதா. அ*த வாைதயி
தமிF ெமாழிெபயபிப-, அவ சிற*த எ:தாள தா. எ.ஐ.ஆாி,,
எெனன காரணகைள எப- எப-5 சிT- கலா எ/ நிைனபவ.
எறா2, சிT-

 பிரமைன, சிவ தைலைய கி6ளிய. ேபா,, !திய ச-

இ<ெப ட ைபய இவைர8, இவர. சிT-ைய8 அHவேபா. 'கி6ளி'
ெகா#-*தா2, அவர. சிT-த,, திT-ப அளவி

//பாக

மீ# வள.

இர#டாவ. அைறயி,, விசாலமான ேமைஜ8, அத ேம, எனெவ,லாேமா
கிட*தன. ஆளி,லாத நா கா7. அத

வல. ப கதி,,

/

ெந கான

கபிகைள ெகா#ட "லா க அைற". உ6ேள நாைல*. ேப நி/
ெகா#-*தாக6. கபிகC

ெவளிேய ஒ கா<டபி6 லதி கேபா

உலாதி ெகா#-*தா.

உ6ேள நி/ ெகா#-*தவக6, கா<டபிளிட மாம ம5சா மாதிாி ேபசி
ெகா#-*தாக6.
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"எ<.ஐ. எப ஸா வவா?"

"நாள கி ம*திாி வரா. அ. காவ எெக,லாேமா அைலMசி கி- கா.
ச கிC அவ -.எ<.பி. கிட ேபாயிபாக; நிைன கிேற. ஒ
சசார.

இப உட! எப-டா இ

? இப அவா கா) காளா."

"அவளால -யல ஸா? எப ஸா விவிக?"

"எ<.ஐ. வர."

"இவகிட ப-5சி ப-5சி ெசாேன. ேக கல ஸா. மாத கடசி.
வா#டா#டா; ெசாேன. உCவதலய ேக கல."

"மாத கடசில நாமதா ஒகC

ைகெகா கL; ெசாேன. சாிதாேன

ஸா? ேந. ெசேகாைட ப<ல வ*திறகினியேள. எக ஸா ேபாயி*தீக?"

"மாமியா

உட! சாியி,ல. ஒ நட ேபாயி வ*ேத. ஏ) அத வார

ெகாMச மலேத; ேவL. கிைட

"ஒகC

மா? மாமியா

ம*.

ேவL."

இ,லாததா? இப ெசத ேநர விக. ெநா-யில ெகா# வாேர.

நாள கினா கிைட கா.."

"பரவாயி,ல, நீ ெபாிய ஆCதா#டா. ஒன

 பதிலா நா உ6ள ேபாயி

நி கL; @ட5 ெசா,2ேவ."

லா கபி

6 இ*தவகC, ெவளிேய நிறவ சிாித சிாி!, ைரடாி

சிT- விைதைய @ட ேலசாக கைலத.. ேலசாக, கைத5 ழி.
ெகா#டா.

ெவளிேய Nகி ெகா#-*த ெஹகா<டபி6, வாச, ேக திற கப
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சத ேக 'பட ெக/' விழிதா. சின வயசி,, பா- @ட ப., பல
ேப) கைதகைள ேக ெக ேபான அவ, தைன ேநா கி வ*.
ெகா#-பவ6 ேமாகினி பிசாசாக இ கலாமா எ/ ச*ேதகபடா.
திUெர/ எ:*. லதி கைப எ. ெகா# "யார. யார." எறா.

'ப.கிவி ெவ-னா' எ/ எ:தலாமா, அ,ல. 'ெவ-வி
ப.கினா' எ/ எ:தலாமா எ/ தன

6ேளேய ப-மற நடதி

ெகா#-*த ைரட, அவ ேபாட @5ச7, ெவளிேய வ*தா. கா<டபிC
அேக ஓ-வ*தா. ெநகி வ*. நி/ ெகா#, ேபா[< ப- க-, 'ஏறலாமா,
ேவ#டாமா?' எ/ ேயாசிப. ேபா, நிற ெப#ைண பாத.,
ெகாMச திகிலாகேவ இ*த.. 'ெகாைல ேகஸா?'

அவகC

ெஹகா<டபி6 அத-னா.

"ஏ) யா நீ? மாியாதியா ெசா,2."

"எ ேப உலகைம.

டாப-யி, இ ேக. எக அ)யாவ வா ன கடன

 கல; ேகா

"ேகா

6ளனா?"

"நீக இக ெஜயி2
அ.

6ள நி/தி இ காக."

6ள ேபா அைட க. மாதிாி, ஒ ேகாட வரMசி,

6ேளேய நி க ைவ கற.. மதியான.ல இ*. எக அ)யா கMசி

த#ணி

- காம அேகேய கிட கா."

உலகைமயா, அழாம, இ க -யவி,ைல. ைரட அவ6 ேபவதி,, ஏதாவ.
சிT- க -8மா எ/ ேயாசி. ெகா#-*தா. ெஹகா<டபி6
அத-னா.

"சாி கெளயி# எ:தி

. நாைள

 பா கலா."
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"இனி

நீக வராடா அவ அேகேய ெச. ேபாவா."

"இப -யா.. நாைள

ம*திாி வரா. அவனவ நாயா) அைலMசி கி

இ ேகா. நீ நாைள கி வா."

"அ)யா அ-5 ெசானா எ-க? அக எ அ)யா இ*ேநர ெச. @ட
ேபாயிபா. இ,லனா இ*த ேநர.ல EL ைம2 நட*. வேவனா?"

"நீ எ- வ*தகிற.  கியம,ல. இப நாக வர -யா.கற.தா  கிய!"

"இ- ேபசினா எப- அ)யா? வ7யா ெம7யார வாடாம இ கதா நீக
இ கிய? ம*திாிமா @ட இததா ெசா,2தாவ?"

"ஏ), அனாவசியமா ேபசாத. நாைள
எகC

வானா வா. ஒன

ஒப ெபாி.

ம*திாி ெபாி."

"அ!ற எ ேமல வதபட @டா.க. ம*திாி எக ஊ

 வாரா. நா

அவகிடேய ெசா,2ேவ. அப-னா நா ேபாவமா? த#ணி
ேகடவ

அத

 காம வ*.ேட."

ெஹகா<டபி6 விைறபாக நிறா. கா<டபி6 வயி ைற தடவி வி
ெகா#டா. '<ேடஷ இசாஜான' ைரட மி காக ேபசினா. அவ
ெஹகா<டபிைள அதிகமாக பி- கா..

"அ*த ெபா#L ெசா,றத பாதா ேக< சீாிய< ேபால ேதாL..
ேகா

6ள ஒவர நி/தி ைவ கிற. சடப- ெபாிய

ற. ெர#

வஷ ெஜயி, ேபாடலா. அ. அநியாய! ெர# ேப ேபாயி ஜ,தியா
வ*திக."

ெஹகா<டபிC, கா<டபிC, இர# ைல இ,லாத ைச கி6கைள
உ- ெகா#, அழா

ைறயாக !றபடாக6. உலகைம, னா, வழி
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கா- ெகா#-*தா6. ைரட தைனதாேன தன

6ேளேய ெம5சி

ெகா#டா. 'ஒேவள ம*திாிய அவ6 பாதா2, அவள ம*திாி பாதா2
நம பதி அவா ெசா,லா#டாமா? ெசா,2வா-'

Nரதி, ெதாி*த இர# சிவ! ெதாபிகைள பாத., ேகா

ெவளிேய

நிற @டதி, ஒ ப தி ந:வி, இெனா ப க தகளா, பா க @-ய
அேத சமய பிறரா, பா க -யாத இடதி, ேபா) நி/ ெகா#ட..
ெவ6ைள5சாமி, ஓவத

 தயாரா) இ*தா. ஏ கனேவ ேபா[`,

அ-படவ. O- ஏெஜ# ராமசாமி அேக ெதாி*த ேபா[<காரகC
இபேவ, இேகேய மாியாைத காவ. ேபா, ம-. க-ய ேவ-ைய
எ. 'கர#ைட' கா,வைர

 இ:. ேபாடா. மாாி. நாடா

அவசர அவசரமாக ேகாைட அழி.விடா. அவ

 எேகயாவ. ேபா)விட

ேவ# ேபா7*த.. 'இHவள> ேநர Gறாபா) நி; இனிேம
ேபானா, எ-?'

"என)யா ஒக ஊல ெபாிய இழவா ேபா5சி" எ/ கதி ெகா#ேட,
ெஹகா<டபி6, கா<டபிCட அேக வ*த ேபா. .-. ெகா#-*த
மாயா#- அவகைள ஏறி பா. எ:*தா. அவரா, நி க -யவி,ைல.
மீ# அ*த கடா*தைரயி, உகா*தா.

உலகைம, அ)யாைவ ஆதரவாக பி-. ெகா#ேட "இவதா மாாி..
இவதா ராமசாமி. இவ தா ெவ6ைள5சாமி. இவக EL ேபமாதா
எக)யாைவ இ:. ேகா

6ள நி/தினவக" எறா6.

ெஹகா<டபி6, மாாி. நாடாைர ஏறி பாதா. பிற , "அடேட
நாடாரா? நீகளா இ- ப#Lன.?" எறா.

மாாி. நாடா சிாிைப வரவைழ. ெகா#டா.

"நா ஒ#L ப#ண7க.
இக வ*. !ர6றா.

த கடன ேகேட. அ.

இ*த ம;ஷ

- ெவறில அவேன !ர#டா நா எனக ப#ற.? ஏ)
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பிரா*தா! அ)யாமா

ெர# காளிமா கல வாகியாடா. ராமசாமி ெர#

நா கா7 ெகா# வா! ேவற எ. ேவLகளா?"

"ஒ#L ேவ#டா. நாக சீ கிரமா ேபாவL."

உலகைம ேசா /

6 மைற. ைவத : Qசணி காைய ெவளிேய எ க

.-தா6. ெஹகா<டபிேளா சாவகாசமாக வயி ைற ெநளி. வி ெகா#
நிறா.

"ெபா) ெசா,2றா. மதியானதில இ*. இவர இகேய நி/தி வ5ச பாவி
ம;ஷ, இப எனமா ேபறா? ேவLனா இக நி கவகள ேக
பாக."

ெஹகா<டபி6  றி நிறவகைள ேகபத காக வாெயதா. இத

6

காளிமா கலைர பிரா*தனிடமி*. வ2 கடாயமாக வாகி, மாாி. நாடா
நீ-னா. இ*த5 சி/ இைடெவளி ேநரதி,, 'நம ெகன வ!' எ/ நிைன.
@டதி, ெப ப தி கைல*. விட..

"கல ந,லா இ ேக" எ/ ெசா,7 ெகா#ேட "ஏ)யா ஒகளதா. இவர
நாடா ேகா

6ள நி/தி வ5சாரா? ெசா,2க உ ஜ,தி" எறா ெஹ.

@டதி, யாேம ேபசவி,ைல.

"அட ெசா,2க)யா. நாடா ெபா) ெசா,2றாரா? இ*த ெபா#L ெபா)
ெசா,றாளா?"

@ட ெமௗன சாதித.. பிற

ஒவ ஒ சலா ேபா ெகா#ேட,

ெபா.பைடயாக ேபசினா.

"எகC

ஒ#L* ெதாியா.க. வய2

 ேபாயி இேபாதா வ*ேதா."
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இத

6 ராமசாமி ெகா# வ*த நா கா7களி, இ ேபா[<காரகC

உகா*தாக6.

உலகைம

ஒ/ ஓடவி,ைல. 'இ. ஊரா அ,ல. காடா?' எ/ தன

6ேள

ேக ெகா#டா6. "எ78 Qைன8 மாதிாி ச#டட ேபாறாக" எற
பழெமாழிைய ஊரா ெசா,2 ேபாெத,லா, அவ6 ேயாசி. பாதவ6. 'எ7,
Qைன @ட எப> ச#ைட

 ேபாகா.. உயி பிைழ5சா ேபா.; Qனய

பாத. ஓகிற ஜீவ அ.. இ*தா2 அ-5சி ெகா,2ற Qனய8, .-5சி5
சா>ற எ7ைய8, 'ஒேர தல' வ5 'எ78 Qன8 மாதிாி' எ/ ெசா,வத
உெபா6 இேபா.தா அவC
ேபா[<காரக எனடானா கல

 !ாிய ேவ#டாத அள>

!ாி*த..

- காக!'

ஊராைர பாேத அவ6 ேகடா6.

"ெசா,2க)யா! .ைர5சாமி மாமா நீ பா. கி தாேன இ*தீ?
ெசா,2ேம. சீம .மாமா! நீ தான என மாாி. நாடாேராட கா2 ைகய
பி- க5 ெசானீ? நா ேகா

6ள ேபான.

 பிரா*த எனமா

ேகடா? ெசா,2ேம சிைனயா, ேபச மாUரா? ம5சா மவராசா ஒமதா.
நீதாேன அ)யா

 த#ணி

 க கிண. ப க ேபானீ? ேபா[<

அ)யாமா கிட5 ெசா,2ேம. யாேம ெசா,ல மா-யளா. ஒக வாயி ெச.
ேபா5சா? 7ைகயா ம5சா, நீ @டவா ேபசாம இ கிய?"

@டதின மன5சாசியா, உ*தபட.ேபா, ;

 பி;

மாக

நட*தாக6. உ#ைமைய5 ெசா,ல .-த சில @ட, ேபா[<காரக6 கலைர
-த ேதாரைணைய பாத., தைலைய ெதாக ேபா ெகா#டாக6.
உலகைம, இேபா. ேபா[<காரகைள பா. அ:. ெகா#ேட ேபசினா6.

"இ*தா வட க பா
ஆC ேகா

ற காளியம சதியமாக ெசா,2ேற, எக)யாவ இ*த

6ள நி/.ன. வா<தவ. மாாி. நாடாேர! ஏ))யா

பய*.Uரா? இHவள>தா ஒ Gரமா? இப ேகா கிழி8ேம)யா. ஆ!ளனா
உ6ளத5 ெசா,2ேம)யா."
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ெஹகா<டபி6 அத-னா. இத

6 இர# இளநீ அேக வ*.விடன.

"ஏ) அனாவசியமா ேபசாத. ெபா!ைள

இHவள> வாயி ஆவா.."

"நீ ஓரசாMசி ேபறிய)யா. இவகள ரகசியமா @! விசாாி5சா
உ6ளத5 ெசா,2வாக. பளி கா ேகடா பயபடதா ெச)வாக. ஏனா
இ*த ஆC அவகள கவ/திவா; ெதாி8. ஒHெவா ஆC ஒHெவா
விஷய.ல அவகிட மா- கிடவக. ஏட)யா ரகசியமா விசாாி8. எ
அ)யாவ ப.னபா அப ெதாி8."

ெஹகா<டபி6, இளநீைர தபி-.

-.வி5 சீறினா. மீைசயி, சில

இளநீ.ளிக6 !,7, பட*த பனிேபா, மினின.

"ஏ ெபா#L! என

ப. வஷ ேபா[< சG<. எ- விசாாி கL;

என

 கிறியா. ெபாபிேள; பா கேற. இ,லனா லதி

நீ ெசா,7

பிMசி

."

மாாி. நாடா இ*த ந,ல ச*தபைத ந:வ விட விபவி,ைல. இளநீ
-தவ காதி, எேத5ைசயாக5 ெசா,பவ ேபா, ேபசினா.

"அவா எைன

 அடகாபிடாாிதா! ெபா!ள ேபறத ெபாிசா எ காதிக.

ஒ#Lமி,ல, ஏ ஸா, இவா அப மாயா#அ*தப கமா

அ#ணாட

-5சி த6ளா- கி வ*தா. 'ஏ)யா

-.

- க காசி

ெகாத கடன அைட க காசி,ைலயா;' ேகேட. அ.

,

-ெவறில

இேகேய !ர# கி கதினா. இவா நா ேகா கிழி5ேச; க.றா.
இ*த5 சா
ச கா நட

ல வா ன கடன ஏப ேபாடலா; ெநன5சி ந- கிறா. நால
கறத மற*.டா."

ெஹகா<டபி6, எ<.பி.ைய க#டவ ேபா, தி கி எ:*தா.
மாயா#- ப க ேபானா.
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"ஏ), ஊ.)யா பா கலா. ேபா. ஊ.ன.. த#ணி ெநறயா ேபா கா. ஏ
பி6ள! ஒபன சாராயத

. ெத>ல விட.,லாம ெபாிய ம;ஷகள

அவமானபத பா கியா?

- க. சட விேராத; ெதாியாதா?

கா<டபி6, இ*த ஆைள N

. மாயா#- நடபா <ேடஷ;

."

கா<டபிC, ெஹகா<டபிC ஆC ெகா ைகயாக, மாயா#-ைய
பி-. நி/தினாக6. பிற

ஒ ைகயி, தத ைச கிைள உ- ெகா*.,

இெனா ைகயா,, மாயா#-யி ைகைய ேதாேளா ேச. பி-.
ெகா# !றபடாக6. மாயா#-, பர க பர க விழிதவரா), "ஒலகமா
ஒலகமா!" எ/ !லபி ெகா#ேட, அ*த ேபா[<காரகC

மதியி, நட க

-யாம, நட*தா.

உலகைம வாயைட. ேபானா6. ெபாிய அநியாயைத த#- க வ*த
ேபா[<காரக6, அ*த ஆைள த#- க மனமி,லாம,, அைத E- மைற க, ஒ
அபாவிைய @- ேபாவைத நிைன., அவளா, ேபச @ட -யவி,ைல.
'இப-8 நட

மா' எ/ தைனதாேன ேக ெகா#, க#கைள கச கி

ெகா#டா6.

சிறி. Nர ேபாவ. வைர
யநிைன>

 அப-ேய <தபி. ேபான உலகைம, பிற

வ*தவ6 ேபா, "அ)யா, அ)யா, இHவள> நாC கா

இ*. இைன

 காம

. ஒம ெகதிடேன, ெகதிடேன" எ/

!லபி ெகா#, இ:.5 ெச,லப தா)ப பினா, கதறிேயா க/
ேபா, ஓ-னா6.

மாாி. நாடா, ெவ6ைள5சாமி8, ராமசாமி8 !ைட Sழ
ெஹகா<டபிளிட ேபசி ெகா# ேபானா.

"நாள கி ம*திாி வரா. ஐயா>

"ேமட ப க."

b- எக?"
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"அப-னா நாள கி அக பா கலா."

"நீக வாாியளா?"

"ஆமா. நா; ேபேற."

"நீக ேவற கசியா5ேச. மாறி-களா?"

"மாறல. ஆனா, ம*திாி எ,லா

 ெபா.தாேன."

"அ.>Mசாிதா. ேயாH மாயா#-! ஜ,தியா) நட)யா. ஒேனாட ெபாிய
இழவா ேபா5சி."

மாாி. நாடா, ெஹகா<டபி6 ைகைய உரசி ெகா#ேட ேபசினா. ப.
(பா) ேநா ஒ/ ைகமாறிய.. பா! க#ணனான கா<டபிC ேக
ெதாியவி,ைல.

மாாி. நாடா விைடெப / ெகா#டா. மாயா#- த6ளா- ெகா#ேட
நட*தா. ேபா[<காரக6 இேபா. அவைர க!களா, @ட ேலசாக த-
பாதாக6. "கடயில ேபாற வயல ஒன

 பட ேவLமா?" எ/  றி

நி பவக6 சிாி க ேவ# எபத காக தமாT ெச)தாக6. உலகைம 'அ)யா
அ)யா' எ/ !லபி ெகா#ேட பினா, நட*தா6. ஊ @ட அவக6
பினா, ஊவல அணிவ ! மாதிாி ேபாயி /.

உலகைம ப6ளி @டதி ப க சிறி. நிறா6. த6ளா- ெகா#,
த6ளப ெகா# ேபான தகபைன பாதா6. அவ6 க#களி, ஒவித
ெவறி. உடபி, ஒவித /

. தைலயி, ஒவித நிமி>.

னா, ேபா  அ)யா, ெவ/ அ)யாவாக, இேபா. அவC
ெதாியவி,ைல. ஏைழயாக பிற*த ஒவைன, எ*த வ!.!



 ேபாகாத
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ஒவைன, கிடதட அனாைதயாக இ

 ஒ அபாவிைய, அநியாய நியாய

ேவட Q#, அ கிரம ேபா[< உவமாகி, ெகா# ேபாவதாக நிைன.
ெகா#டா6.

உலகைம, ேவ- ைக பாப. ேபால வ @டைத ஒைற அலசியமாக
பாதா6.

உபேதச ெச)த சீம. மாமா, த#ணீ எ க ேபான மவராசா ம5சா,
வழ

 ேபசேபா  7ைகயா ம5சா, 'வ!5 ச#ைட

 ேபாவ @டா.;

வ*த ச#டய விட @டா.;' அ-5சி ேப ஆ/க ஆசாாி, 'ஏைழெய/,
ேகாைழெய/ எவமி,ைல ஜாதியி,' எ/ ஒ பாரதியாக மா/ சீைம5சாமி
வாதியா, அ கிரம காரகைள அட

பவராக 'பாவ @.' நாடகதி,

ரைல

மா றி ேப ச#க பி6ைள - அதைன ேபைர8 அலசியமாக பாத
உலகைம

, இேபா. அசாதிய ைதாிய வ*.விட. ேபா, ேதாறிய..

அதைன ேப அவC

 !: களாகதா ெதாி*தன. நா- நர!கெள 

வியாபிதி*த ைதாிய அL க6 அைன. ஒறிர#டா), இர# நாகா),
நா

பதினாறா), பதினா/ இA / ஐபதாறா) பிாி*., அ.ேவ அட க

-யாத அLபிளபாகி அL #ைட அ-வயி றி, ைவதிபவ6 ேபா,,
@டைத பா. ேபசினா6:

"நீகெள,லா ம;ஷகளா)யா? ஒகC

எ.

)யா ேவ-, சைட?

ெபாைடயில8 ேகெகட ெபாடபய2க! ஏ பினால வாாீக? உ6ளத5
ெசா,ல பயபற நீகெள,லா எ. காவ ம;ஷ; Qேலாக.ல
லா*தL? ேபாக)யா, ஒக ேவலய பா. கி."

@டதின LL. ெகா#ேட, ேகாப.ட பி வாகின. ஒேவைள
ேபா[<காரக6 இ*த. ந,லதா) ேபாயி /. இ,ைலெயறா,, அவைள
அ-தா2 அ-திபாக6.

உலகைம ேபா[<காரக6 பினா, கOரமாக நட*. ெகா#-*தா6.
---------------
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10. 2'

'லா க' அைற

 ெச3...
ெச3...

6, மாயா#-ைய க:ைத பி-. த6ளிவி, ெவளிேய

Q ேபா ெகா#ேட, பினா, வ*. நிற உலகைமைய பா., "ஊல
எதி. ேபசின. மாதிாி இப ேப பா கலா... ஒன ெமாட அ- காடா
ேகC" எ/ ெகா காிதா ெஹகா<டபி6. !கா ெச)தவைளேய மட கி
ேபாட ெஹகா<டபிளி சிT- விேநாதைத க#களா, ெம5சி
ெகா#ேட, ைரட, அவைர பாதா. ெஹகா<டபி6 விள கினா:

"இவ

-5சி கலாடா ப#ணியி கா. அபன அட க வ

ஆறா. ஒேவள இவC

,லாம இவா

-5சி காேளா எனேவா? ஏ) ஊ. பா கலா."

உலகைம ச / விலகி ேபா) நி/ ெகா#டா6. ைரட, '!ரபஷனலா)'
ேபசினா.

"டா ட ச-பிேக வாகி-களா?"

"வாகாம வவனா? ஏ) ஒ ேப என? உலவா? இக நி கபடா.. ெவளில
ேபா ெமாத,ல."

"அ)யாவ எப விவிக?"

"ஆ/ மாச வாகி

 காம விட ேபாற.,ல. அபதா ஒ வாயி அட .

சாி சாி ேபா."

ைரட இ:. இ:. ேபசினா.

"இகேய இ கேம."
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ைரட தைன பா.5 சிாித ேதாரைண, உலகைம

 பி- கவி,ைல.

ேபா[< நிைலய 'ரகசியகைள' ப றி தபாகேவா, சாியாகேவா ஒ மாதிாி
ேக6விப-*தா6. என தா ெஹகா<டபி6 ேமாசமானவராக
இ*தா2 'ைரட

' பய*.தா, தைன விரவதாக அவC



ெதாி*த..

உலகைம, உ6ேள தவியா) தவித அ)யாைவ பாதா6. அவ, ஏ ெகனேவ
ெச. ேபானவ ேபா,, தைலயி, ைகைய ைவ. ெகா# கபி கிராதியி,
சா)*. ெகா# பாிதாபமாக நிறா. உலகைம

ெநMைச அைடத..

"எ.> ேவLமா)யா?"

"ஒ#L ேவ#டா. நா ெசானைத நீ ேக*தா இ- ஆவா.."

"எ,லா.

 கட>6 இ கா. ேகா

6ள இ ைகயில த#ணி

த#ணி; தவி5சீேர. நா பாவி மற*. ேபாயி இக வ*.ேட. த#ணி
-5சீரா? யா

தா?"

"ராம! த*தா. இ; தாக தீரல."

ெஹகா<டபி6

/ ேக ! *தா.

"பட ேபாடா தாகமாகதா இ

'ஒம

. ஹி ஹி."

எப- ெதாி8?' எ/ ேகக ேபான உலகைம, Gாியைத விட

காாிய  கியமான. எபைத உண*. ேபசாம, நிறா6. இதர நா
ேபேரா நிற மாயா#-ைய, அ*த நா,வாி, ஒவ, "தாதா, இ*த ப கமா
வ*. உகா" எ/ ஆதரேவா ெசானா. அப-5 ெசானதா,
திதிபடா6 உலகைம. அேத சமய அ)யாைவ பா. ெகா#
நிறா,, த, பாைட தன

தா எ/ நிைனதவளா) ெவளிேய வ*தா6.
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ேபா[< காப>#

6 ஒ ேவப மரத-யி, ஐ*தா/ ெப#க6

உகா*தி*தாக6. உலகைம, அவகளி, ஒதியானா6.

"நீ யாமா?"

"ஊ

டாப-. ேப உலகமா. ெபாிய ேப தா. அ)யாவ பைட5 சாராய

ேபாடா; இ:. கி வ*.டாக. சாராய -5சா ெஜயி2ல
ேபாவாகேளா?"

"ெமாத, தடவயா?"

"பி-பற. ெமாத, தடைவதா."

"ச இ<ெப ட வவா. கா2ல ைகல வி: விவா."

"அவ எப வவா?"

"இனி

 நாைள

 ம*திாி @ட இபா. நாள கழி5சிதா ெகைடபா."

"அ. வர கி எக)யா அ.லதா இ கLமா?"

"நீ ேயாக காாி. எக G கார நா2 நாளா இ கா. இக வார. ேலசி,
ேபாற.தா கTட."

"ஆமா இக எபவாவ. பண காரக வார.#டா?"

"வவாக, சிபாாி

" -5சவ;

வவாக."

ஆ/ மாசனா

- க வ5சவ;

எதன மாச?"
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"ஒன

வய எHவள>?"

"இ*த !ரடாசிேயாட பெதாப. -8.; அ)யா ெசானா."

சகஜமாக>, சரசமாக> ேபசி ெகா#-*த ெப#க6, தகC
விவரகைள' ேபச .வகினாக6. உலகைம

6 'ெதாழி,

த7, !ாியவி,ைல. அ.

!ாிய .வகிய., அ*த இடைத வி !றபட .வகினா6. அ)யா>

U

ெரா- வாகி ெகா கலாமா எ/ நிைனதவ6 ேபா,, லா க அைற ப க
ேபானா6. மாயா#-ேயா, தைறயாக, கர ர-,லாத தைரயி, பத
'கதி,'

றைட வி Nகினா. 'ஒ/ ஓடாத ேபா., எ.> ெச)ய

-யா. எற நிைல வேபா., கட>ேள வ*தாலறி கதியி,ைல எற
ச*தப வேபா., ஏ பேம ெப*N க' - அ. இேபா. மாயா#-ைய
அரவைண. ெகா#ட..

உலகைம, சிறி. ேநர அேகேய நிறா6. ைரட பாைவ, O- ஏெஜ#
ராமசாமியி பாைவ மாதிாி இ*த.. ெவளிேய வ*த உலகைம அ*த ெப#க6
ப க ேபானா6. அவைள அ*த ச*தபதி, விபாதவக6 ேபா,, ேபசி
ெகா#-*த அவக6, ேப5ைச நி/திவி அவைளேய பாதாக6.

உலகைம ேபா[< காப>#-

ெவளிேய வ*தா6. ேலசாக பசிெயப.

ேபா, ேதாறிய.. நிைன. பா கேவ பயமாக இ*த ேசாதைன. இேபா.
சாதாரணமாக ெதாிவைத பா., அவ6 ஆ5சாிய படா6. ெம6ள நட*தா6.
ப< நிைலயதி

அேக வ*தா6. இர> ஒப. மணி இ

. ந,லேவைள,

அவளிட E/ (பா) இ*த.. *தாணி5 ேசைலயி, '-5சி' ேபா
ைவதி*தா6. U கைட ப கமாக ேபானா6. பிற

'நம நிலம இப-

ஆயிேட. அமா ம இ*தி*தா' எ/ ெகாMச சதமாகேவ !லபிவி,
அேக இ*., ெதாி*தவக6 யாராவ. இ கிறாகளா எபைத பாபத காக
ப< நிைலயதி

வ*தா6.
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அவளா,, த பாைவைய நப -யவி,ைல. க#கைள அ:தி ேத).வி
ெகா#, மீ# பாதா6.

ேலா , ைகயி, ஒ 'Sேகஸுட' நி/ ெகா#-*தா. அவைன பாத.
திபி ேபா)விடலாமா எ/ @ட, உலகைம நிைனதா6. 'ஏ ெகனேவ
அவாிட ேபசியதா, ப பா ேபா..' ஆனா, அவளா, திபி நட க
-யவி,ைல. 'பரா

' பாபவ6 மாதிாி, அேக8 இேக8மா) நட*.,

கைடசியி, ப<ஸு

6 இபவ தக.ைர சின)யாதானா எ/

பாபத

 ேபாகிறவ6 ேபா,, தைன தாேன ஏமா றி ெகா# தைன மீறி

அவ னா, வ*. நிறா6. அவ பாைவ எேகேயா இ*த.. அவ6
ேலசாக இமி ெகா#டா6.

ஏறி பாத ேலா , அப-ேய பா. ெகா# நிறா. ந:வி
விழேபாவ. ேபா, இ*த Sேகைஸ ேலசாக N கியப- ஆ-, அைத
பி-. ெகா#, அவைளேய பா. ெகா# நிறா. சிறி. ேநர இவ
ஒவைர ஒவ பா. ெகா#டாக6. ெமௗன ெமாழியாயி /. விழிக6
வாயாயின. உலகைம

, அவ மாபி, தைலசா). அழேவ# ேபா,

ேதாறிய.. அவ6, அவ மைனவியாக அேக வ*. நி ப. ேபால>, இவ
ெசைன

 !றபவ. ேபால> க பைன ெச). ெகா#டா6. ேநரைத

Gணா க விபாதவ ேபா,, ேலா தா ேபச ேபானா. ேப5 வரவி,ைல.
இ/தியி, எப-ேயா வ*த..

"சேராசாவா?"

"எ ேப உலகம."

"நீ ஊ

உலகைமயா இ கலா. ஆனா, என

"எக ேபாறீக?"

எேபா. சேராசாதா."

105

"ெமராஸு. இக ப< ஏறி ெதகாசி ேபாகL. ெதகாசில இ*. ரயி2."

"கைடசியிேல எக சேராசா காவ ைக>-ய."

"ஒன மைனவியா) நின5ச பிற

இனிேம எ*த ெபா#ேணாேட8 ந,லப-யா

ப நடத -8மாகற. ச*ேதக*தா."

"மா5 ெசா,றீக. படண. கார வாத கிராமேதாட சாி.
நிைன கமாUய."

"அ.>Mசாிதா. மற*தா,லா நிைன க.

"ெநன5சா,லா மற க.

? நீதா மற*.ேவ."

?"

அவ கைத5 ழிதா. அவ6 ேவ# எ/ தா ெபாகி எ:*த இதய
பிரவாகைத கபதி ெகா# ேபசினா6. அவைன, அவ ெபா,
அதிகமாக தனிட ஈபதி ெகா6ள விபவி,ைல. இதனா, தா
'லா கபி,' இ

 அ)யாைவ ப றி @ட அவ6 ெசா,ல விபவி,ைல.

அவC காக, அவ ேபாராட வவா எப. அவC
ஏெழ தைகக6 அவைன நபியி

 ெதாி8. ஆனா,

 ேபா., அவ ஒபதாவ. தைக

மாதிாிதா நட*. ெகா6ள ேவ#. அ. -யாத.தா. அதனா,, அவனிட
தைன பிைண. ெகா6ளாம,,

ைற*தபச அவைள5  றி அவ க-

விட பிைண! கயி றி ைனைய, அவ6 கா- ெகா6ளலாகா..
இவ

ேம தமசகடமான நிைலைம. அைத ேபா

வ. ேபா,, ச-

இ<ெப ட ஒ ேமாடா ைச கிளி, வ*. ெகா#-*தா. ேலா ைவ
பா. வி 'ஹேலா' எறா. ஒேர க,Rாியி, ப-தவக6.

"என ெமராஸு கா?"

"ஆமா. ெராப பி`யா?"
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"அத ஏ ேக றீக. மினி<ட -.பி.யி, இ கா."

உலகைம

"ம*திாி

ஒ ச*ேதக.

-.பி.யா? அட கட>ேள, அேபா நாள கி எக ஊ

வர மாடாரா?"

ம ற இவ சிாிதாக6. உலகைம, த ப- கா தனைத
கா-விடத

வ*.பவ6 ேபா,, கைத5 ழித ேபா. அைத !ாி*.

ெகா#, அ*த 'காெள ைஸ' வில

 விததி,, ேலா

விள கினா.

உலகைம, ேலா ைவ பா. ேகடா6:

"ஐயா தா இ<ெப டரா?"

"ஆமா."

"ச-இ<ெப ட; ெசா,2க. ச கி6 கா.ல விழேபா>.."

"நா எபவாவ. கTட வ*தா ஐயாகிட வேவ; ெசா,2க. ஆனா,
நியாய.

தா ேபாேவ."

"எ ேபர ெசா,7 கி ேபா. நி5சய உத>வா. இ,ைலயா ஸா?"

"ஷூ, ஓ.ேக. டாடா."

ச-இ<ெப ட ேபா)விடா. மீ# ெமௗன. உலகைம ெமாதமாக ஒேர
ேநரதி, ேபசிவிவ. ேபா, இனிேம, அப-பட இனிய ச*தப
கிைட காத. ேபா, ேபசினா6.

"எக சேராசா காவ ப#ணியி கலா. நீக ெச)ற. ந,லா இ,ல.
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ேபாதா

ைற கி எ ேபர ேவற இ:. விUக. ஊல ஒேர ச#ட."

"அதனால தா ச-இ<ெப டர ப றி ேக-யா? கலாடா ப#Lறாகளா?
ெசா,2. ெநா-யில கபி என ைவ கலா. என நிைன5சிடாக?"

அவ .-த .-பி,, அவ6 கிறகி ேபானா6. ெசா,7 விடலாமா எ/ @ட
நிைனதா6. @டா., @டேவ @டா.. அவC

ஏேனா, மீ# அழ ேவ#

ேபா7*த.. சமாளி. ெகா# சமாதானபதினா6.

"அப-ெய,லா ஒ#L கிைடயா.. நீக ப#Lன கலாடா>ல நா ஒகள,
ஒகள 'வ5சி கி' இ கதா @ட ேபறாக, அHவள>தா."

'வ5சி கி' எற வாைத அவ;

இபைத8, அவC



ேபாிபைத8 ெகாதி க ேவ#. ஒவைர ஒவ பா., !னைக
ெச). ெகா#டாக6. ஆ#டா# காலமாக

ப நடதி பி6ைள ெப /

ேபர ேபதிகைள எதவக6 ேபா, சிாி. ெகா#டாக6. அ*த எ#ணைத
அவ6 வளர விட விபாத. ேபா, ேபசினா6.

"சேராசா காவதா ேவ#டா;-க."

"நா ேவ#டாேனா பி- கலேனா ெவளிபைடயா ெசா,ற. மிகதன;
என

 ெதாி8. அதனால ெபா.பைடயா இப க,யாண ேவ#டா; தா

ெசாேன."

"எப ப#ணிOக?"

"கட>C

தா ெதாி8. ஏ கனேவ ஒகிட ெசான. மாதிாி நா ெகாபில

Q5S-ய கிடா. எப ேகாவி2ல ெவ-னா2 சாிதா. ஆனா, என ெபா/த
அள>ல க,யாண நட*., நட*த ேவகதிேலேய -Mசி ேபாயி! இனிேம,
நட*தா2M சாிதா. நட காடா2M சாிதா. ெசா,2ற. !ாி8தா சேராசா?"
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உலகைம அவைனேய பா. ெகா# நிறா6. அவ6 உதக6 .-தன.
இைமகளி, நீ ேதகி நிற.. அவ ெசான. !ாி*த. ேபால>, !ாியாம,
இ*தி*தா, ேதவலா எப. ேபால>, அவ6 அவைன ஏ கமாக பா.
ெகா#, அவைன8 ஏக ைவ., இ/தியி, ெமௗனமாக க#ணீ விடா6.

அவ6 க#ணீைர .ைட. விட .-த ேலா , ைககைள பிப கமாக
ெகா# ேபா) க- ெகா#டா. அத

6 ப< வ*.விட.. அவ

க#கC, இேபா. நீைர5 ம*தன. ைக

ைடைய எ. க#கைள

.ைட. ெகா#டா.

"ஒன

 ப- க ெதாி8மா?"

"ஆ/ வர கி ப-5ேச. எC. @- ப-5சிேவ."

அவ மடமடெவ/ ஒ தாளி, எ:தினா. பிற

"இ.தா எ அர<. எ

உதவி எபவாவ. ேதவனா எ:." எ/ ெசா,7 வி, தாைள அவளிட
ெகாதா.

அவ ெகாத காகிதைத வாகி க#களி, ஒ றி ெகா#, பிற
இபி, ெசகி ெகா#டா6. இத

அைத த

6 ப< -ைரவ ஹார Eல கதினா.

"வரமா சேராசா?"
"ஒ தடவயாவ. உலகமா; ெசா,2க."

"வரமா உலகமா. இ.தா கைடசி ப<. இ.ல ேபானாதா ரயில
பி- கலா. வரமா? ேபேச சேராசா."

ப< நகர .வகியதா,, அவ அத

6 #-ய-. ஏறி

ெகா#- ைகயிேலேய, அவ ைகயா- விைடெப/ னாேலேய ப<
ேபா)விட..
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"கைடசி ப<ஸா கைடசி ச*திபா" எ/ தன

ேக ப- ெசா,7

ெகா#ேட, ப< ேபான தி ைகேய பா. ெகா# நிறா6 உலகைம.

------------------11. அ!யாைவ மீ...
...

உலகைம ேபா[< <ேடஷ;

6 ேபா) அ)யாைவ பாதா6. அவ இ;

Nகி ெகா#தா இ*தா. ஓகி உய*த பைனயி, அனாவசியமாக ஏறிய
மனித, இேபா. சா)*.ேபான பைனேபா,, மனிதகைள பா க விபாதவ
ேபா,, க#கைள E- ெகா# பதி*தா.

சிறி. ேநர அவைரேய பா. ெகா# நி/வி, ெவளிேய வ*தா6. இர>
ெபா:ைத 'எப- கழிப.?' எ/ ேயாசிதா6. ேகாண5சதிரதி, இர>
:வ. இய  U கைடக6 உ#. வேவா ேபாேவா
5 'சர

லாாி காரகC

' ெகா

 'பலசர

,

றிபாக

' கைடகC அேக உ#.

அேக ேபா) ப. ெகா6ள அவ6 விபவி,ைல. ேபா[< நிைலய
காப>#

6 இ*த ெப#கC, இேபா. ேபா)விடாக6. மணி ப.

ேமலாகி விட..

எவாிட ேபசாம,, தனிதி க விபிய உலகைம, அ*த பயகர
தனிைமயி அரதனதி, அகபடவ6 ேபா, .-தா6. மயானதி, ஏதாவ.
பிண எாி*தா, @ட ேதவைல. அ. தனிைமைய அக / எப. ேபா,, அேக
இ*த அ*த பிண Qமிைய பாதா6. மா# -*ேதாாி மரண கைதைய
பைறசா / பண கார5 சமாதிகC, ெதாடா, வி:*. விவ. ேபா, இ*த
க,ைல கிாீடமாக ைவ. ெகா#-*த ஏைழ5 சமாதிகC, ஆF*த நிதிைரயி,
இப. ேபா,, பயகரமான ெமௗனைத ெவளியி ெகா# இ*தன.

'எேக ேபாவ.? காப>#-, Nகலாெமறா, ைரட 'ைரடா)' நட க
மாடா ேபா, ேதாL.. U கைட ப க ேபானா,, அவைள8 பலசர கி, ஒ

110

'சர காக' கதலா. இபைத எ உலகைம இர# வய.5 சி/மியாகி
'அமா அமா' எ/ அர றினா6. தாயி ம-யி, தைலைவ. ப க
விபியவ6 ேபா,, ேபா[< காப># வாி,, தைலைய ேத). ேத).
அ:தா6. அ:ைக திUெர/ சினமாகிய.. ஓட நைட8மாக ஊ
Nகி ெகா#-
ெசகியி

 ேபா),

 மாாி.ைவேயா, ராமசாமிையேயா, இபி,

 சின கதியா, கீறலாமா எ/ நிைனதா6. இ! கதிைய

நிைனத., அத அகி, ெசகியி

 ேலாக ெகாத காகித நிைன>

வ*த.. அ*த காகிதைத எ. க#களி, ஒ றி ெகா#ட ேபா. "இ.தா
கைடசி ப<. இ.ல ேபானாதா <ேடஷல ரயில பி- கலா" எ/ அவ
ெசான இ/தி வாைதக6 அேபா.தா ேபசிய. ேபா,, அவ6 காதி,
ஒ7தன. 'ரயி,ேவ ேடஷனி, இ*ேநர ரயி, ஏறியிபாேரா?'

'ரயி,ேவ ேடஷ, ரயி,ேவ ேடஷ.'

'ஆமா, ேகாண5சதிர.ல8 ஒ ரயி,ேவ ேடச இ கிறேத. அேக ேபா)
ஏ ஆகேளா ஆளாக பதி க @டா.? கட>ளா பா.தா 'அவர'
அ;பி இ*த மாதிாி ேபச வ5சி கா!'

ேலாகைன நிைனத>டேனேய, த இர> பிர5சிைன

வழி கிைடதிபைத

நிைன., அவ6 அ*த நிைலயி2 மகிF*. ேபானா6. அவ நிைனேவ, இபஒ ந,லைத5 ெச)தா,, அவ எப-படவனா) இ க ேவ#! எவC
. வ5சி ேகா? இ*ேநர யாராவ. ஒதி எதிாி, உகா*., அவைர
வி:கி விவ. ேபா, பா. ெகா#-பா6!

உலகைம சி*தி. ெகா#ேட நி கவி,ைல. ஆகைள அைட

 ேபா[<

<ேடஷனி, இ*., அவகைள, அ!றப. ரயி,ேவ <ேடஷ;
நட*தா6. அவைள5 ச*ேதக.ட பா. "நீ யா?" எ/ ேகட
ேபா[<காராிட "கடய.

 ேபாேற" எ/ @சாம, ெசானா6. அப-5

ெசானத காக அவேள ஆ5சாியபடா6. 'நா2 இட பழகினா,, ெபா) தானா
வ ேபா7 ேக. இதனா, தா விவசாயிகள விட, வியாபாாிகC,
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வியாபாாிகள விட ப-5சவகC அதிகமா ெபா) ெசா,றாக. கTட தானாக
வ*தா ெபா)8 தானாக வ ேபா7

. அப-னா கTடபடாம ேஜேஜ;

வாFறவகC எ. காவ ெபா) ெசா,றாக?'

ேலா வி இப நிைன>, அ)யாவி .ப நிைன> மாறிமாறி .ரத,
அவ ைற தா

பி- க -யாம, N கேதவனிட அைட கலமானா6.

காைலயி, க#விழித உலகைம, ஓட நைட8மாக அ)யாைவ பா க
ஓ-னா6. அவ ' . கா,' ேபா உகா*. இ*தா. அப- இ*தா,,
அவ பசிைய பி-. ெகா#- கிறா எ/ அத. அவC

 பசி. ந,ல

ேவைள *தாணியி, (பா) '-5சி' இ*த..

ேஹாட7, ேபா), இர# இ7 தினலாமா எ/ நிைனதா6. இ.வைர
ேஹாட, ப க ேபாகாதவ6, இப> ேபாக விபாதவ6 ேபா,, ஒ
U கைடயி,, இர# 'பக6' வாகி ெகா#டா6. ஒ Uைய8 க#ணாகிளாசி, வாகி ெகா#, கிளா`

பிரதியாக ஐப. ைபசாைவ,

'-பாசிடாக' ெகா.வி, அ)யாவிட வ*தா6. க#ணா- டளைர
ெகா க ேபா  ேபா., E/ பழகைள வாகி ம-யி, ைவ. ெகா#டா6.
அேக சாபிட அவC

@சி /. எவ பா காத இடதி

 ேபா)5

சாபிடலா எ/ நிைன., பின பசிைய8 மற*தவளா), அ2வலகதி
வவ. ேபா,, 'கெர டாக' வ*., ேபா[< <ேடஷனி,, ஒ மரத-யி,
உகா*தி*த ெப#கCட அவC ேச*. ெகா#டா6.

அப-8 இப-8மாக ஒநா6 உ#ேடா- விட.. ச-இ<ெப டைர
காணவி,ைல. ம/நா6 அவ எேபா. வவா எ/, வகிற ேமாடா
ைச கி6கைள பா. ெகா#-*த உலகைம, அவ ஜீபி, இ*.
இறகியைத பாத., எதிபாராத மகிF5சியி, எ:*தா6. "ெகாMச ெபா/.
வ*தவ இ கவகள தி- -5சி அ2. ேபாவ. அப ேபானாதா
காாிய

தி" எ/ ெசான ஒ ெப#ணி அறி>ைரைய ஏ காம,, ஒ

.6ள7, ப- ககைள தாவி, விசாலமான அ*த அைற

6 ேபா)

" பிேற;க" எறா6. ெஹகா<டபி6 தைலைய5 ெசாாி*. ெகா#,
ைரட வயி ைற5 ெசாாி*. ெகா# அேக நிறாக6.
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ச இ<ெப ட ைபய, !வைத உயதி ெகா# "நீ நீ" எறா.
செட/ பதி, ெசானா6:

"ேலா >

... ேலா >

ேவ#-யவ6. அ)யாவ பா க வ*ேத."

"எனமா விஷய?"

"அேதா அவதாக எேனாட அ)யா. ஏட)யா இ:. கி வ*.
வ5சி கா. ெர# நாளா அவ .6ள .- க கிட கா."

ச இ<ெப ட ேக6வி !வேதா பாதா.

" டாப-ல சாராய

-5சி கலாடா ப#Lனா. எனால இ: காம

வர-யல. ஒேர கலாடா உ6றா, ஒமாறா, ஒ காறா, எனேய
ேபாடா வாடா;டா. அ- இ*. அ- காம @-யா*ேத."

உலகைம எாி5சேலா ெசானா6.

"அவ ெசா,ற.ல

-5சாற. ம வா<தவ. மதெத,லா அ#ட!C>,

ஆகாச !C>க!"

"ஆமா நீ ேலா ேவாட எைன பாதிேய, அேபா ெசா,7 இ கலாேம? அவ
எகிட ெசா,லைலேய!"

"நா அவகிட இத5 ெசா,லேவ இ,ல. ெமராஸு

 !றப

நி கறவகிட அபச னமா எகைதைய5 ெசா,ல விபல. அவ, அவேராட
ெசாைமையேய ம க -யாம இ கயில, நா எ ைமய எப-)யா N கி
 க -8?"
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ச இ<ெப ட, அவைள ஆ5சாியமாக பாதா. அவ6 வாைத, சதிய
ஒ7யா) ழ வ. க# !னைக ெச)தா. அ*த !னைக த*த ைதாியதி,
உலகைம மடமடெவ/ ேபசினா6:

"எக)யாவ, மாாி. நாடா

த கடன சா கா வ5சி ேகா

6ள

நி/திடா. நா;, ேபா[< ஏழ ம கேளாட ெதாைணவ; ெசா,றாகேள;
இக வ*., இ*த அ)யாகிட5 ெசாேன. ேகா

6ள அ)யா .-யா)

.-5சி கதறி கி கிட*தா. என ேவற ெகட வாைதயில ேபனாக.
அதனா, இ*த அ)யாகிட வ*. ெசாேன. இ*த அ)யா> வ*தா.
ேகா

6ள நி/தினவகிடேய கல

இ:. கி வ*.டா. நா; ேக
இவ மாாிேதாட கல

-5ச.

-5சி, பட ேபாடா; அ)யாவ

ேற, எக)யா சாராய

-5ச.



 என வியாச? ெசா,2க எசமா?"

ெஹகா<டபி6 கதி, 'கல' மாறிய.. ப,ைல க-. ெகா#, ஏேதா
ெசா,ல ேபானா. ச-இ<ெப ட தன

வ*த சிாிைப8, ேபச ேபான

ெஹகா<டபிைள8 ஒேர சமயதி, அட கினா. உலகைமயா, ேபசாம,
இ க -யவி,ைல.

"ேகா

6ள வ5சாரா இ,7யா; ப க.ல இ கவகள ரகசியமா

விசாாி க5 ெசாேன. இவ ரகசியமா உ#ம ெதாிMசா2 அத மாதி5
ெசா,2வா; ெதாிM ெசாேன. ேகடாரா; ேகCக. ஏழனா
இள கார. பண காரனா பதிர# ப,2 தானா சா8.."

ச இ<ெப ட

 ேலசாக ேகாப வ*த.. அவ6, த '-பாெம

சபா-ேனைட' ஓவரா) ேபவ. ேபா, ேதாறிய.. ெகாMச அத-
பாதா.

"நீ ேபற. ந,லாயி,ைல. அதிகாாிகள அனாவசியமா ேபற. மாியாத

 காம

ேபற."

"நா ெசா,ற. த!னா ஒக கா2ல கிட கிற Qஸ கழதி அ-8க
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ப கிேற. ஆனா, நியாய.ல அ- காதிய. சாராய
@-யா*தாேர! அவ

யா

-5சதா அ)யாவ

திபா; விசாாி5சாரா?

கா)5னவகைள8 பி-5சாரா; ேகCக."

ெஹகா<டபி6 சகடபடா. ச இ<ெப ட உ6aர5
ச*ேதாஷபடா2, அவைள ேகாபமாக பாப. ேபா, பாதா. அவ
ேவைலயி, ேச*. ஒ மாத*தா ஆகிற.. ஆைகயா, இ; ெக
ேபாகவி,ைல.

உலகைம

இ; ஆேவச நிறபா-,ைல. லா கபி

6 இ*த

மாயா#- @ட "ேபா.ழா, ேபா.ழா" எறா. அவC

 ேபாதா. ேபா,

ேதாறிய..

"ஒகள பாதா ந,லவக மாதிாி ேதாL.. அதனாலதா ெசா,2ேத.
ைதாியமி*தா மாாி. நாடார இக @-யா*. விசாாிக பா கலா. ஏழக
தானா ஒக கா கி5 சைட

பயபடL?"

உலகைம நி/தி ெகா#டா6. ச-இ<ெப ட, ேமைஜ மீதி*த ேபப
ெவயிைட உ-வி ெகா#, சிறி. ேயாசிதா. பிற

உதரவிடா.

"ெஹகா<டபி6, உடேன மாாி. நாடார @-யாக."

ச-இ<ெப ட இேபா. கதினா.

"இலய எ க5 ெசானா எதன ேப சாபிடா; எ#Lறீக.
ேபாயி ெகா# வா, என
ேமைட

யி கா

எ,லா*ெதாி8. லா க!ல இ கவ

 ேபாற. ேமைடயிேல இ கவ லா க!

வர. சகஜ. நம

சப*தமி,லாத.. ' யி '."

ெஹகா<டபி6 விைறபாக 'ச,Z' அ-. ெகா#ேட !றபடா.
ேபானவைர திப @பிடா ச-இ<ெப ட.
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"ஒகளதா)யா, ைச கி6ல ேபாகா#டா. ஜீப எ. கி ேபாக. ஆசாமி
இ,ல; ெசா,7 வரபடா.. அ*த ஆC எக இ*தா2 எபஇ*தா2 N கி வாக. பண கார ஏைழக  /ைகயிற 'ெகேராைவேய'
சட விேராத; ெசா,2 ேபா., ஏைழைய  /ைகயிற பண கார; சட
விேராதி தா. விஷய சீாிய<. நீகேள அவ;

5 ெசா,7 ெகா காம,,

மாEலா வார. மாதிாி வராம, ஆேளா வரL. அ#ட<டா#? !ாிகிறதா?
யி , ட!ல."

ேபாக

ச இ<ெப ட மாEலான அதிகாாிய,ல. ஆைகயா, 'மாEலா' எகிற
வாைத

மாE2

ேமலான அ:தைத ெகாதா.

உலகைம, அவ காைல ெதா

பிட ேவ# எ/ நிைனதா6. பிற

தவ/ எ/ நிைனதவ6 ேபா,, க#களா, அவ

நறி ெதாிவி.வி

அ)யாவிட ேபானா6. அவ, அ*த நிைலயி2 அவைள 'ெபைமேயா'
பா., கபிகC கிைடேய கனைத பதி., அவ6 தைலைய ேகாதிவிடா.

ஒ மணி ேநர ஆகியி

. ேபா[< ஜீ, மாாி. நாடாேரா வ*திறகிய..

வழி ெநக, நாடாாிட ச இ<ெப டாிட எப- எப- ேபசேவ#,
அவைர ப றி எப- எப- எ<.பி.

(கவன

நகேலா) கெளயி

எ:த ேவ# எ/ 'பாடM' ெசா,7 ெகாத ெஹகா<டபி6, இேபா.
'இற ேவ' எ/ ேலசாக அத-னா.

ஜீைப வி இறகி, ப-மீ. ஏறிய மாாி. நாடா உ6ேள ேபா)
ெகா#-*த ேபாேத, "ச இ<ெப ட ஸா, பிரமாத. ேபா[< ஏ பா ஏ
கிளா<. ம*திாிேய எகிேட ெசானா" எ/ ெசா,7 ெகா#, விசாலமான
அைற

6 Bைழ*தா. உலகைம, த ைககைள ெநாி. ெகா#டா6.

ச இ<ெப ட, அவ ேபசியைத 'இ ேநா' ெச).வி, "மாயா#- நாடார
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எ. காவ ேகா

6ள அட5சிக?" எ/ நிதானமாக>, அ:தமாக>

ேகடா. மாாி. நாடா எத எபிேலேய, இைத எதிபா கவி,ைல.
"ம*திாி ேவற ஏ. ெசானாகளா" எபா. நா உடேன, "ஆமா, உக ெபயர
@ட ேகடா. நா தகமான ைபய; ெசாேன" எ/ 'ேப5 வாைத'
நைடெப/ என க பைன ெச). ெகா#ட மாாி. நாடா அ-படவ ேபா,
மிர# ேபானா. ச இ<ெப ட இேபா. கைமயாக ேகடா:

"ெசா,ற. கா.ல வி:*.தாக? எ. காக மாயா#-ய மாகள அைட. வ கிற
மாதிாி அட5சி வ5சீ? ெசா,2!"

"நா அப- ஒ#L ப#ண7க."

உலகைம, ச இ<ெப ட

ஒதாைச ெச)தா6:

"எசமா! கQறத ஏ.ேற. அவ மவ6 சதியமா அப- ப#ணல;
அைண க பா கலா."

ச இ<ெப ட அவைள த- ேகபா எ/ எதிபாத நாடா
எதிபாத. நட காததா, ேகாபமாக ேபசினா.

"என ஸா, அவ6 சினபி6ள மாதிாி ேபறா. நீகC சினபி6ள மாதிாி
மா ேக கி இ கீக?"

ச இ<ெப ட ேகாபேதா எ:*தா.

"எ.)யா சின பி6ைளதன? வயசான ம;ஷன ேகா

6ள அைட கற.

ெபாிய ம;ஷதனேமா? இ*தா)யா, லா கைப திற. இவர இ.
ைவ கலா. அபதா இவ
நீ யாரா) இ*தா2 என
கிாிமின,

6ள அட கி

பிறதியாேராட கTட* ெதாி8. ேபா)யா உ6ள.
கவல இ,ைல. இப நா ேபா[<கார. நீ ஒ

றவாளி. ேபா)யா உ6ள! இ,ல, க:த பி-. நாேன த6ளLமா?"
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ஆ ேகாழிகைள ெகாேத அதிகாாிகைள5 'சாிக-' பழகிேபான மாாி.
, ச இ<ெப ட

நாடா, அ/ கபட ேபா  ஆ மாதிாி விழிதா. அவ
தி-யைத விட, அவ திவ. உலகைம

 ெதாிகிறேத எ/தா அதிக

வத.

ச இ<ெப ட, ேகாப*தணி*தவ ேபா,, நா கா7யி, உகா*தா. மாாி.,
லா க அைற

 ேபாகாம2, ெவளிேய நி காம2 நரசிம அவதார மாதிாி,

வாச7, நிறா. இ.வைர இ*த வய. வைர

, இப- நடதபடாத தைன,

'ஒ சினபயமவ சினதனமா நட.றதில' அவ

ஏகபட கTட*தா.

ச இ<ெப ட அவைர பா. @பிடா.

"நாடாேர, இக வாம)யா."

நாடா வ*தா.

"அ*த ஆளபாதா ஒம

 பாவமா இ,ல? வயசான ம;ஷன இப-

ப#ணலாமா? ேபசாேத8. நா ரகசியமா விசாாி5ேச. நீ ப#ணின. த!. நீ
அவர அவமான ப.ன. மாதிாி நா ஒம அவமானபத விபல. ெர#
ேபைர8 விேற. சமாதானமாக ேபாக. இனிேம, அ*த கிழவ வழி
நீ ேபாக @டா.. இ,லனா அவ

ஆ/ வார, ஒம

ஆ/ மாச

வாகிதர -8. என ெசா,றீ?"

மாாி. நாடா, அேபாைத

தபிதா, ேபா. எ/ நிைனதா.

"நீக என ெசானா2 சாிதாக."

"ஆ,ைர. ஒலகமா, நீ8 வா ன கடன
-யாடா2 ெகாMச ெகாMசமா

திட;. ெமாதமா

திடலா."
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"சாிக எசமா."

"ஆ,ைர. மாயா#-ய வி)யா. ேயாH இனிேம

-பியா?"

"சதியமா மாேட."

"சாி ேபாக."

இத

6, மாாி. நாடா 'அெர<' ெச)யபடா எற ெச)தி ஊெர 

பரவ, ெவ6ைள5சாமி, ராமசாமிேயா ஒ ெபாிய படாளேம அ

வ*. விட..

பலேவச நாடா, 'ம5சினைன' பா க வ*.விடா. ச இ<ெப ட @ட,
எனேமா எ/ ெகாMச பய*. ேபானா. மாாி. நாடா

அேக,

அ)யா>ட ேபா) ெகா#-*த உலகைமைய, ைசைக ெச). வபெசானா. அவ6, அ)யாைவ8 @- ெகா# வ*தா6.

தைலைய ெதாக ேபா ெகா# ேபான மாாி. நாடா, @டைத
பாத., தைல நிமி*தா. ச இ<ெப டாிட ெகாMச எகிறியி கலா
எ/ @ட நிைனதா. ம5சா பலேவசைத பா. சகட.ட சிாிதா.
அவ "ஒம ச இ<ெப ட லதி கப வ5சி அ-5சானாேம. இத விட @டா..
ைஹேகா வைர காவ. ேபாயி ெர#ல ஒ#ண பா.டL" எறா.
'அ-படல' எ/ ெசானா, @ட யா நப தயாராக இ,ைல. மாாி.
நாடாைர5 SF*. ெகா#, ேபா[< <ேடஷைனேய எாி. விவ. ேபா,,
பாத @ட, ஒ கா<டபி6 .ைடபத காக எத .பா கி

 தபத

ெகா. ெகா#, ேவகமாக ஊைர பா. நட*த..

கா, மணி ேநர ஆன., உலகைமைய பா. "சாி நீ8 ேபாவலா" எறா
ச இ<ெப ட.

"ஒக உதவிய இ*த கைடயில உயி இ க. வைர

 மற க மாேட

எசமா. அM ப. தர @ட பணமி,ல. ெத)வ மாதிாி நீக! ஒகள மாதிாி
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லச.ல ஒ அதிகாாி இ கதனால தா ஜனகC கபாடா இ காக!"

ச இ<ெப ட சிாி. ெகா#டா.

உலகைம, அ)யாைவ ஆதரேவா பி-. ெகா# நட*தா6. அேத சமய
பலேவச நாடா வ*திபைத பாதா6. அவைர ப றி அவC
ெதாி8. 'மக;

நறாக

 ெப# கிைடபத காக ம5சினனிட ெந கிறா. நி5சய

அ*த ஆC அவ நில.ல G இ க @டா.; ெசா,லதா ேபாறா.
அப என ெச)யலா, எக ேபாற.' எ/ நிைன. ெகா#ேட, எ#ண
இயலாைமயாக, இயலாைம ெபE5சாக, அவ6 'ஒேர E5சி,' அ)யாைவ
ஆதரவாக பி- கிறாளா அ,ல. ஆதரவி காக பி-தி கிறாளா எப.
!ாியாம, ஊைர பா. நட*. ெகா#-*தா6.
---------------12. ஊ

டாப-

அவலாகி...
அவலாகி...

, க. கணி! நிைலயக6 ேபா, அைம*தைவ அ*த ஊ

U கைடக6. ப6ளி @டதி
'U கைட' இதர கைடகC

அேக 'ெமயி பஜாாி,' இ*த காத.வி
வழிகாவ. ேபா, அைம*தி*த.. அ. 'U கைட'

எ/ அைழ கபடா2, அ

ேதாைச, வைட, இ7 த7யைவகC

வி கபவ.#. ெகாMசநா6 ஆ கறி @ட இ*த.. "ஊ கார;

வயி/

ெபாிசா இ க. மாதிாி சடைபயி ெபாிசா இ,ல" எ/ ெசா,7வி, அைத
நி/தி விடா காத.. இெனா விேசஷ. அ
வைகயறா க6 அாிசியா, தயாாி கபவ.ேபா,, கைட

ேதாைச இ7
வ அ கேபாக6,

ெபா)க6, !ைன5க6, Zகக6, அபிலாைஷக6, அதைன8 'ரா
ெம-ாியலாக' அதாவ. க5சா ெபாகளாக5 ேச கப, அபா#டமாக>,
Sடான ெச)தியாக>, ைவயான சபவ ேகாைவகளாக>
தயாாி கபவ.#.

'ஊ வா)

உலE- இ,ல' எற பழெமாழிைய 'காத.வி கைட வா)

எ/ திதி ெகா6ளலா. எறா2, காத. பேல ஆசாமி. எ*தவித
கைத8 ெசா,லமாடா. அப-5 ெசானா2 சிாிபா. இப-5

'
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ெசானா2 சிாிபா. ெந-ய ெமௗன ஏ படா,, ேலசாக எ.
ெகாபா. விஷய, அவேன வைரய/தி

 'ெலவைல' தா#வ. மாதிாி

ெதாி*தா, ேபபவனிட பா கிைய ேகபா. ெபாிய மனிதராக இ*தா,,
அவர.

பதி, நடபதாக கதப ந,ல சகதிகைள ம ேக

ைவபா. எப-ேயா, அ*த கைட
வ! .!

'ைமனாாி-யினேர' வ*தா2, அவகேள

 ேபாகாம, அறாட வாF ைகேய ெபாிய ேபாராடமாக நட.

'ைசல# ெமஜாாி-

' ேபவ. ேபா, ேதா/.

ஊாி, Sடான ெச)தி ைவயாக அ-ப ெகா#-*த.. "மாாி. நாடா
சாியான அ-யா. ச இ<ெப ட ெப, ழதி அவர வா
வாகிடாரா. அதனா, நாடா .

வா ;

Gகி ேபாயி பத ப ைகயா

கிட காரா. உலகைம8 சடாப- ைபய; ராதிாி ெதகாசில ஒ (
எ. த னாகளா. அ!ற உலகம ச இ<ெப டைர8
மய கிடாளா. மாாி. நாடா !றபேபா. !றபட உலகைமைய ச
இ<ெப ட க#ண-5சி நி க வ5சானா. அ!ற அைரமணி ேநர அவேளாட
ஜா7யா இ*தி அ;பி வ5சானா. கால க7கால. ென,லா
இப-யா?"

ேம @றிய SFநிைலயி,, எ*த அசைத எப- எ கலா எ/ சிறி.
ேயாசி. ெகா#-*த. மசா, வைட @ட. அேதா விவகார ேபா[<
வைர

 ேபா)விடதா, யா வாைய அதிகமாக வி க விபவி,ைல.

காத.வா, தாக -யவி,ைல. ேப5 Sடானா,தா, ஆறிேபாயி



அவ Uயி, 'S-,ல;' யா ெசா,லமாடாக6. அேதா ஒHெவாவ;
'EL சிகிளாவ.'

- கLனா ேப5சி, தீபதL. ஆைகயா,

காத.ேவ இேபா வழிெமாழி*தா. அேதா உலகைமைய ப றி அவ
என ேபசினா2, அவைன "என?" எ/ ேகக அவC

"இ*த ச இ<ெப ட இ க. வைர

ஆ6 கிைடயா..

 நம உலகமய ஒ#L ப#ண

-யா.; ெசா,2தாவ."

மசா, வைடைய தி/ ெகா#-*த ஒ ஆசாமி, அைத ைவ. ெகா#ேட
ெசானா.
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"கால ெக ேபா5சிேவ. இ,லனா ஊ விவகாரைத ஊேராட - காம
:த ெபா!ளபி6ள னபின ெதாியாதவ கிட ப. ஊ
மானத இப- வா வாளா?"

"நாமள,லா ெபாட பய2வ; ேவற ெசா,7டா."

"அப நாமC அவள பி-5சி இ:. ெபாட பய2வ இ,லகறத நி(பி க
ேவ#-ய.தா."

"ெச/ கி மவா, கால ைகய ஒ- க ஆC,லாம ேபானதால காலெதனி கி
நட கா. உ#ைமயிேல நைம ெபாட பயலாதா ஆ கிடா."

ஒ டள Uைய

-.வி, ேப5ைச ேக ெகா#-*த நாராயணசாமியா,

ெபா/ க -யவி,ைல. ேபா[<காரக6 மாயா#-ைய இ:. ெகா#
ேபான தினதி,, அவ ெவளிZ ச*ைதயி, கவா வி / ெகா#-*தவ.
ஆைகயா, உலகைம ெசான 'ெபாைட 7<-,' தா இ,ைல எப. அவர.
அ;மான. மாாி. நாடா, அவ
த க -யா.. ஏெனறா, அவ

 ேபாகிற 'வா) கா2' த#ணிைய
நிலேம கிைடயா.. அேதா மாாி.

நாடாாிட கடபடாதவ. உலகைம

ெகாMச Nர.5 ெசா*த@ட.

நாராயணசாமி எதி. ேபசினா.

"என)யா ேபறிய? ேப5சா இ.? அவ ஒ வயசான ம;ஷைன
ேகா

6ள நி/தியி கா. வ*த ேபா[< அட5சவர வி!

அைடபடவர @- கி ேபா>.. ஆயிர ஜன.ல ஒ ஜன@ட ஏ;
ேக கல. அவா ெசான.ல என த!? மா ஒ ெபா#ணபதி க#டபேபசாதிக. நம

 அ கா தக5சி இ

தடாசாாி பMசாசர

"அனி

/

."

ேக6வி ேகடா:

நீ ேக க ேவ#-ய.தான நாடாேர?"
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"நா இ*தி*தா ேக-ேப. அ*த இட.ல உயிர @ட வி-ேப.
இ,லாதவ ெபா#Lனா எப-னா2 ேபசலாமா?"

@டதி, ஒ நிசத. சில உலகைமயிட பய*தாக6. ச இ<ெப ட
'ேவ#-ய', அவளிட, ெகாMச மாியாைத @ட ஏ பட.. 'பய மவா
ஒ#L கிட க ஒ#ணா இ<ெப ட கிட வதி வ5சி !டானா நம
ெபாழ! எனா>ற.? அேதா நாள கி மாாி. நைம8 இப- ப#ண
மாடாகற. என நி5சய? அப-பட சமய.ல உலகமய பி-5சி
இ<ெப டர பி- கலா.'

"நாராயணசாமி ெசா,ற. ஒ வைகயி, சாிதா. வயசான ம;ஷ மாாி.
ெபாி)யா அ- ப#ணியி க @டா.தா."

ஆசாாியா, ெபா/ க -யவி,ைல.

"என)யா, ெசத ேப5 ேபறிய? ஒக ேப5சில உ! இ கா? உர!
இ கா? வா ன கடன
பாழா கிடா... யா

 காத. மமி,ல, ஒ ெபா#ேணாட வாFவ

தா ேகாவ வரா.! ஒம மவள இப- ப#Lனா

இ-5 சமதிOரா? அதனால அவ அட5சா. அ. காக ெபாிய ம;ஷைன
இ<ெப டர வ5சி அ- க ைவ கிறதா? என)யா நியாய ேபறிய, நியாய!
ேதவ-யா #டய ெசப கழதி அ- காம."

நாராயணசாமி நாடா

5 ெசா,ல -யாத ேகாப. அவேர ெசபா, அ-பட.

ேபா, !:கினா. விவகாரதி

ெகாMச 'கZன, கல' ெகாதா.

"ேவ ஆசாாி மாியாதியா ேப. ஒம சாதி ெபாபிளய ேதவ-யா #ட;
ேபசினா ெபா/பியா? ஒம சின)யா மவள ேதவ-யா #ட; ேபசினா
ெபா/பியா? ஒம ெப#டா-ய ேதவ-யா #ட; ேபசினா ெபா/பியா?
ஒம மவள ேபசினா ெபா/பியா? நாடா ெபா#Lனா ெதவில கிட

,
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அப-தாேன? தகத திற.தா திறீ. அத இ- ேபசிதா
திடLமா? இனிேம, நாடா ெபா!ளகள ேகவலமா ேபசினீனா
ேகவலப ேபாயிG."

காத., தா வைரய/. ெகா#-

 'ெலவைல' நாராயணசாமி

தா#-விவா எபைத உண*., 'ெலவைல ' ெகாMச @- ெகா#டா2
இேபா. அைத, அத

ேம, உய.வ. அபாய எபைத உண*.

ெகா#டா. இைடேய வி:*. ேபசினா:

"என நாராயணசாமி மாமா நீ ேபற.? இக ஆசாாி வாராவ! ப#டார வாராவ!
பி6ளமா வாராவ! ெச- வாராவ! ேகானா வாராவ! ேதவ வாராவ! ெசா*த
அ#ண*தபி மா.ாி ஜாதி விதியாசமி,லாம பழ ேறா. நீ சாதி5 ச#டய
கிள!ற. நியாயமா? அ- என ஜாதி வா:ற.?

தி பாதா ஒ ரத,

@-ய:தா ஒ சத."

இ*த5 சமயதி,, ேம, ஜாதி காரக6, கைடேயா ேச*. கடபட
தி#ைணயி, இ

ேபா., பா)ல அ! தி

கீேழ, பிரேயகமான

க#ணா- கிளாசி,, ஒ 'க' Uைய உறிMசி ெகா#-*த சினா,
காத.ைவ ஆ5சாியமாக பாதா. 'தி#ைணயி, ஏறி உகாரலாமா?' எ/
@ட 'தமாஷாக' நிைன. ெகா#டா.

ஒ சமய, அவ கீேழ உகா*தி*த ேபா., மைழ அதிகமாகி, உடைப
நைனத., ேம, ஜாதி காரக6 உகா*தி

 இேத தி#ைணயி,

ெதாைடைய5 சா). ெகா# நிறா. இைதபாத பலேவச நாடா,
பMசாசர ஆசாாி8, இHவள> ேபகிற இேத காத.>, "ஏ#டா பறபய
மவேன, எனதா நிைன5சி கிட? ெபாிய
 கா2 கா கா :வி

திர ஏறலா; நிைன கியா?

ளி5சா2 அ. ெகா காயிமா?" எ/ ேக,

ெகா மைழ ெப)த ேபா. அவைர க:ைத பி-. ெவளிேய த6ளியைத
நிைன. பா. ெகா#டா. அேபா. அப- தன
ெகா#டா.

6ேளேய ேபசி

124

" தி பாதா ஒேர ரத. @-ய:தா ஒேர சத; ஒேரய-யா
அ:>றாகேள, ரத ெகட பய2வ!"

ஆசாாிைய இெனா ஆசாமி விர-னா.

"ஒம ெகன தாதா வ!? யா எப-8 ேபாறாக. ேபசாம Gல ேபாயி
ேவலயபா."

ஆசாாி, சில ெப#க6 காதி, ெதா  'பாபட' மாதிாி தைலைய ெதாக
ேபா ெகா# ேபான ேபா., காத., நாராயணசாமிைய எபஅ;!வ. எ/ விழி பி. மளவி
ேநராக G
நாடாாி G

ேயாசி. ெகா#-*தா. ஆசாாி,

 ேபாகவி,ைல. பலேவச நாடா G வழியாக, மாாி.
 ேபா) ெகா#-*தா. அவ

 தைல ெவ-. வி

ேபா, இ*த..

நாராயணசாமி, @ட எதி காதைத விட 'அைமதியாக' இ*தைத, அகீகாரமாக
நிைன. ெகா#, எனெவ,லாேமா ேபசி ெகா# ேபானா. அவ அப-5
சத ேபா ேபசியைத, ெவளிேய பலேவச நாடா ேக ெகா#-*தா.
ஆசாாிைய பா. விதா அவ வ*தா. "மாாி. ெச)த. அ ரம"
எ/ அவ ெசான ேபா., பலேவச நாடா உ6ேள பா)*. வ*தா. எத
எபிேலேய, நாராயணசாமியி அேக ேபானா. இவ

 பைழய தகரா/

ேவ/.

"எனல ஒேரய-யா) அள

ற? என அ கரமதல க#ட? மாாி.;

ேபெசா,7 @!ற அள>

ெநMசில ெகா:! வ*.ேடா? நா)



ெபாற*த ேப)பய மவன, வி க. கவா, இ.ல ேவற திரால?"

பலேவச நாடா அவைர அ- க ேபாவ. ேபா, .6ளினா. நாராயணசாமி8
எ:*தா.
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"நா கவா வியாபாாி தால. ஒன ெநத7 கவாட ந

ற மாதிாி

ந கறனா இ,7யா; பா. ஒ ெதா ைகய ேவற எேக8 வ5சி கல!
இக நட கா.."

பலேவச நாடா

 ெதாி8. நாராயணசாமிைய, தா ஒதனா, அ- க-யா.

6 சிைனயா ெபாி)யா ம க6, 'ைகெகா க' வவாக6.

எ/. அத

வ*த>ட 'ைகநீடலா'. அவ எதிபாத. ேபா, சதேக, அவர.
'ெசா*த காரக6' ஓ-வ*. "ெச கி மவன இேகேய !ட ேபாடL" எ/
நாராயணசாமிைய SF*தாக6. நாராயணசாமி, வயி /

6 இ*த பி5வா

கதிைய எத ேபா., ேலசாக வழி கிைடத.. U கைடயி, இ*தவக6 அவைர
அவசரேதா த6ளி ெகா#ேட, "விேட. அவ சகதிதா ெதாிMசதா5ேச.
ெபத தாையேய ேதவ-யா; ேக

றவ. நீ8மா ெகட வாத ேபற." எ/

தாஜா ெச). ெகா#ேட, அ*த5 சா கி, அவகC ேபா)விடாக6.

எழ ம,ேவ- க-, 'பாேள' சைட ேபா, க:தி, 'ேமாிய,' ம-!
கைலயாம, பா! மாதிாி ெதாக, ைகயி,

ைட8ட ேபா) ெகா#-*த

மாாி. நாடா, பா, பா கிைய ேகபத காக வ*தா. ைம.ன, தன காக
ேபாராவ. க#, அவ க#க6 பனிதன. ேலசாக, நீ @ட - அவ ெகா



'த#ணீ பா, மாதிாி' அபிய.. ம5சாைன பாத. பலேவச ஆேவச
ெகா#டா.

"எ,லா எக அதானால வ*த.. ெச கி மவள ைகய கால ககிண.

6ள அ காம ேபா[<ல அ-ப வ*தி கா."

மாாி. நாடா

 .L ெகற.. 'இவேன இ,லாத விஷயத கிள!வா

ேபா2 ேக! உ#ைமயிேலேய .-5சி ேபானானா? அ,ல. அ-படா;
விளபரப.ற. காக ஜால ேபாறானா? இத விட @டா..' ம5சான
பா., ேநர-யாகேவ ேகடா. நீ#ட காலதி
ேநாிைடயாக அவ ேபசினா.

 பிற

இேபா.தா

126

"ஆமா ஒம8 மாயா#- மவா வாடா ேபாடா; ேபனாளாேம, நீ மா
விUேர?"

பலேவசதி ஆேவச ெகாMச தணி*த.. பதிலளி ைகயி, ம, ேலசா)
ஆேவச எ- பாத..

"ெபா!ளயா5ேச; ேபசாம வ*.ேட. அ.

 ஒ 'பிளா' வ5சி ேக.

ஆமா திெந,ேவ7தாேன ேபாறீ?"

"ஆமா வாாியரா?"

"நீ ேபாயி வா. பா க ேவ#-ய ஆகள பா., இ<ெப ட பய மவன
ஒ வார.ல மாதிடL! இ,லனா நீ இ*த.ல பிரேயாசனமி,ல. ம*திாிய
பா க ேபாறீரா? எ.எ,.ஏ.ைவயா?"

மாாி. நாடா, தன. ேபா விZகைத அேக ெதாிவி க விபவி,ைல.

"வாM ெசா,ேற. ெச/ கி மவ என பா படேபாறா; அவ; ேக
இப ெதாியா.. பா.டலா ஒ ைக வா."

பலேவச நாடா, மாாி. நாடா

 U ெகாபத காக "ெர# U ேபா)யா.

ஒ#Lல ச கர ேவ#டா. எக அதா;

ச கர ேநாயி" எ/, ஏ கனேவ

ெதாி*த விஷயைத ெதாியபதினா.

இத

6, மாாி. நாடாாி .

Gகியி கிறதா எபைத பா.

ெகா#-*த, சில சமரச சமா க சீலகளி, ஒ சில, உர க ெதாைடகைள
த- ெகா#ேட ஒ தீமான ெகா# வ*தன.

"ேபாற ேபா க பாதா நம ஊல ெகாலேய வி: ேபா, இ

! மாயா#- மவா

ேவற அதன ேபர8 ெபாட பய2க; ெசா,7டா. ஊ @ட ேபா
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ஒ ஒ:

ெகா# வரL. ஊனா ஒ கபா இ கL."

உடேன ஒவ, "ஏ, ம5சா ெசா,றத ந,லா ேக

க! அப-தா

ப#ணL! இ,லனா ஊாி, க:த ேம8" எறா.

பதட நிைல தணி*. சகஜ நிைல வ*த.. மாாி. நாடாாிட, பலேவச
நாடாாிட மாறிமாறி கட வாகி, அைட க -யாம2, ேகா

6

அைடபட விபாம2, சீ விைளயாவத காக5 சில மணி ேநரகைள5
ெசலவி ஒவ, இெனா தீமானைத ெமாழி*தா.

"ஆமா, நீக ெர# ேபேம, ெபாிய ம;ஷக. ஒ#L
க#L

6ள க#L. ேபசாம சேராசாவ தகபழ.

நா ெசா,ற.? நீ யா? அவ யா? எ,லா ஒ#L

6ள ஒ#L,
-5சிக. என
6ள ஒ#L."

மாாி. நாடா, பலேவச நாடா ஒவைர ஒவ பா.5 சிாி.
ெகா#டாக6. பிற

ேஜா-யாக ேபசி ெகா#ேட ேபானாக6.

U கைடயி, எMசியி*தவகளி, ஒவ, ெகாMச பய*. ெகா#ேட  /
 / பா. ெகா# ெபாிய இட. ஆக6, அேபா. அேக இ,ைல
எ/ தீமானித., திமண தீமான ெகா# வ*தவைர அத-னா.

"எவ#டா இவ? அவக ெர# ேப ஒ#ணாயிடா நாம
சினாபினமாயிேவா. இ. ெதாியாம மடதனமா ேபறிய. அறிவி கா?"

அவ ெசா,வதி, மிகெபாிய உ#ைம இப. ேபா,, @டதின ெமௗனமாக,
மசா, வைடகைள தி/ ெகா#-*தாக6.
--------------------
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13. ஊ#சைப னா...
னா...

ஒ மாத கால, ஊரா

ேவகமாக>, உலகைம

ெம.வாக> ஓ- தீ*த..

மாாி. நாடா கா-, 'சீஸ மைழ' Nர .வகிய. ேபா, ேதாறிய.. இ*த
மாாிதா, வ*தேதா அ,ல. தானாக வ*தேதா ெதாியவி,ைல. அ*த சஇ<ெப ட மா றபவிடா. ெஹகா<டபி6 ெசானப- சஇ<ெப ட, ெப# ேமாக ெகா#டவ எ/, பல ெப#கைள பலவ*தமாக
ெகதவ எ/, எதிகசிகC

உத>கிறவ எ/, த- ேகக ேபான

தைன அ- க வ*தா எ/, ஜனாதிபதி, பிரதம ம*திாி, உ6.ைற ம*திாி,
கவன, த, ம*திாி, கெல ட, ஐ.ஜி., எ<.பி., -.எ<.பி., - ஆக ஐ.நா. சைப தவிர,
அதைன ேப

 ைகெய:. ேபா, மாாி. நாடா ம;

அ;பியி*தா. இ. ேபாதாெத/, பலேவச நாடா,  /வடாரதி,
இபவகைள ெகா#, கா ெகா. ெமாைட ம; கைள த-விட
ைவதா. விஷய பழமான., எனாலதா ஆ5சி, எனாலதா ஆ5சி எ/
எேபா. பாதா2 அவ ேபசியைத மாாி. நாடா அHவளவாக
ரசி கவி,ைல.

எப-ேயா, மாாி. - பலேவச @, ச-இ<ெப டைர ஒழி.
க-விட. எ/

டாப-ேய ேபசிய.. அேதா 'ச-இ<ெப டர

ச<ெப ப#ணியா5சி' எ/ பலேவச இெனா !ரளிைய !ழகவிடா.

ஊேர பய*.விட.. மாாி. நாடாைர 'ஹீேரா மாதிாி8, 'ந/

மீைச'

பலேவசைத 'ஹீேராயி' மாதிாி8 பா. ெகா#டாக6. இேபா. யாேம
மதி, ேம, இ கவி,ைல. மாாி. ப கேம இ*தாக6. அவாிட, வ7ய
வ7ய ேபசினாக6. U கைடயி, '!ரசி' ெச)த கவா வியாபாாி
நாராயணசாமி @ட, நிைலைமைய க# பய*., மாாி. நாடாாிட "ம5சா
ஒமபதி நா ஒ#L ேபசல. பலேவச அ#ணா5சிதா பைழய தகராற மனசில
வ5சி வாயில வ*தப- ேபசிடா" எ/ ெசா,7, ேநச ஒப*த ெச).
ெகா#டா. ெஹகா<டபி6 ேவ/, மாாி. நாடா G-, அ- க- த
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'ெஹைட' கா- ெகா#-*தா.

காத.வி கைடயி, "ஊ @ட ேபாடL" எ/ உர க ேபசிய சமரச
சீலாி ேயாசைனயி,, ஊ @ட @-ய.. இர# ஆ#கC

னா,

வைர, ஊ @ட நைடெப /தா வ*த.. பலேவச நாடா, ஒ பைனேயறிைய
அ-. விடத காக @-ய சைப, மாாி. நாடாாி N#த, ேபாி,,
பலேவச.

'நா2 ேதகா)' அபராத ேபாட.. ஆனா, பலேவச நாடாேரா,

"அபராத கட -யா.. ெச)8றத ெச)8க" எ/ ெசா,7வி 'வா க>'
ெச)தா. அவைர ஒ/ ெச)ய -யாத ஊ சைப, அவாிட இ*.
ேதகா)கைள வாகி பி6ைளயா ேகாவி7, உைட க -யாத அ*த5 சைப,
தைன தாேன உைட. ெகா#ட.. சவேதச சக மாதிாி, அ. உைட*.
ேபான பிற , உலகைமைய, ஹிலராக நிைன. ெகா#ட ஊராரா,, ஐ.நா.
சைப மாதிாி !திய சைப உவாகிய..

நாவித Eல ஒHெவா G-2, சைப @வ. ப றி ெதாிவி கபட.. ஊேர
ப6ளி @ட ைமதானதி, @-ய.. உலகைமேயா, மாயா#-ேயா அ
ேபாகவி,ைல. @-ய @டதி,, பலேவச நாடா, மாாி. நாடா
ேஜா-யாக உகா*தி*தாக6. அவகC கேக இ; இர# E/
ெபாியவக6. மாாி., பலேவச அகி, இ க கிைடதைத மிக ெபாிய
!#ணியமாக நிைனதவக6 ேபா,, அ*த இர# ேபைடய 'EMசிையேய'
அ- க- பா. ெகா#, அவக6 சிாிதா, சிாி. ெகா#,
!வைத5 ழிதா,, இவக6 வாைய5 ழி. ெகா# இ*தாக6.

@ட, த7, பலவிவகாரகைள ெபா.பைடயாக ேபசிய.. பலேவச நாடா
"எ<.பி.ய @ட மா.றதா இ*ேதா. அவ கைடசியி, எக ைகயில கா2ல
வி:*தா. ேபானா ேபாற.; விேடா" எறா. மாாி. நாடா
ெகாMச திதிதா. "எக அதா கா,ல வி:*தா; ெசா,7யி கலா!
ெசா,ற ெபா)ய, உப-யாவ. ெசா,7யி கலா. பரவாயி,ல. எ கா,ல
வி:*தா; ெசா,லாம எக கா2; ெசானாேர, அ.ேவ ெபாிய விஷய."
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@டதி, ெகா2 ெகா#ட இதர ெபாியவக6, "ஊேர

-5 வரா) ேபா5சி.

ஒ ைபச, காணL. மாயா#- இ காரா?" எ/ த ெசயலாக5 ெசா,வ.
ேபா, ெசானாக6. பிற

நாவித Eல மாயா#-8 உலகைம8

வரவைழ க படாக6.

ஊெபாியவக6 'பழ ேபா ெகாைட8 தினவக6'. உலகைம
சடாப-

 ேபா), சேராசா க,யாணைத நி/தியைத எ. ெகா#டா,,

அவ6 தைன சேராசாவாக கா-யைத எ. ெகா6வா6. மாாி.
நாடா

'அ-வாகி' ெகாதைத எதா,, அவ6 ேகா

6 பா)வா6.

ஆைகயா, ஒேர ஒ விஷயைத ம பி-. ெகா#டாக6.

உலகைம ைதாியமாக, அ*த @டைத பாதா6. 'நாமிேனட எ.பி.'
மாதிாி, 'வா)<' இ,லாத ெபாியவ அ)யா> நாடா, த;ைடய 'வா)ைஸ'
கா-னா.

"ஒலகமா! நீ எ. காக ஊல இ கவகள ெபாைட பய2வ;
ெசா,லL? ெசா,2. ஊனா மமாியாதி இ,லாம ேபாயி."

உலகைம, தி கி ேபானா6. அவ6, அப-5 ெசா,லபடா.தா.
இ*தா2 பதிலளிதா6:

"வயசான ம;ஷ ேகா

6 அடப கிட*தத பா. சாசி ெசா,லாத

சனகள எ-5 ெசா,2ததா?"

"ஒலகமா, ஒ#ண மற*.டாத... ஒ

தத5 சாிபத இெனா

ெச)யாத. ஊ காரக ெபாடபய2வ இ,ல; காற.

த

நிைன5சா நீ

தா வியா?"

இத

6 மாயா#-, ெநMசா# கிைடயாக @டதி னா,

வி:*தா. பிற , தைலைய ம N கி ெகா# ேபசினா:

!ற
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"எ மவா டாபய மவா. ெதாிMசி, ெதாியாம ேபசிடா. த!தா. ைகயி,
அ-5சி காலால உதறிக. இனிம இ- ேபச மாடா. நா ெபா/!."

@டதி, ெகாMச உ க ஏ பட.. அ. ெந கமாகாம, இபத காக,
மாாி. நாடா த ேமாதிர ைககைள ஆ- ெகா#, அ)யா> நாடாாிட
காதி, ஏேதா ேபசினா. அ. ஒபித.:

"நீ ெசானா ேபா.மா? ஒ மவா ெசா,ல."

"நா ஆ!ள ெசா,2ேற. ேபாதாதா? ஒம மவா

த ெச)தா2, நீதான

ஜவா ெசா,லL. ெபாபள ெபா!ளதா ம5சா."

"அ. காவ ெபாடபய2வ; ெசா,றதா ேவ?"

@டதி, உ க கைல*., ேகாப ெகா*தளித.. கசாசா; ேப5
ேகட.. சில இடகளி, 'ெச/ கி மவா' எற வாைத8 ேகட.. மாயா#'!ஜகாசன' ெச)பவ ேபா, நிமிதி ைவத தைலைய, மீ# தைரயி,
ேபா ெகா#

பிடா. அ)யா> நாடா

அ.ேவ

ேபா.மானதாயி*த.. எவ எப- ேபானா2, தா ெபாிய ம;ஷனா)
இ க ேவ# எ/ நிைனபவ அவ. இ. காக, 'ஊல ச#ட @ட
இ,7ேய;' வதபபவ. தீ! வழகினா.

"யாடா @ட.ல ேபற.? சள!ளா சள!ளா; ேபசாதீக... மாயா#-! ஒ
ெபா#L ேக க @டாத ேக6விைய ேகடா. நீ

தத ஒ!

ெகா#ட.னால, அப. (பா) அபராத ேபாேற. என எ,லா.
சமத*தானா?"

@ட நிசததி Eல அகீகாித.. மாயா#- ெகMசினா:
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" வி தைலயில பனகாய வ5சா எ-?

ைற8க சாமி?"

"சாி ப. (வா. இனிேம ேபசபடா.. ப. நாைளயில க-டL."

மாயா#- ேபசவி,ைல. ஏேதா ேபசேபான உலகைம, @டதி, ஒவ @ட,
தன காக ஒ வாைத8 ேபசாததா,, ேபசி பிரேயாஜனமி,ைல எ/ நிைன.
நி/ ெகா#-*தவ6, ெகாMச த6ளி ேபா) தனியாக உகா*.
ெகா#டா6.

ஊ காரக6 ேபசாம, இ*தத
ெகா#-

ஒேர காரண, பய! பய! ெநா#-

 வாF ைக ம#- ேபாகாம, இ க ேவ# எகிற யநல

பய! ஊ ெகாைமகைள, 'காஷியஸாக' உணராத அறியாைம பய! அவ ைற
ஒழி க -யா. எபைத உண*த இயலாைம பய! 'Qன எ7ய பி- கத பதி
வதபேறாமா? அ- வதபடா பயிதிய*தா பி-

!' அ*த வைகயி,

அைம*த 'எவ; எ-8 ேபாறா' எ; பய!

இ*தியாவி,, ெபாளாதார ச தி, ஒ சில ெதாழிலதிபகCட டகி
கிடபதாக, ெபாளிய, நி!ணக6 த, ெப- கைட ;சாமி வைர
ேபகிறாக6. இேத ேபா, அரசிய, அதிகார ஒ சிலாிட டகியதாக
'இடெல வ,<' அறி ைக விகிறாக6. நா-, டகியி
'காெஸ-ேரஷ ஆ பவைர' ப றி ேப இவகC



, பாரத

.ெக2பான ெபபாலான கிராமகளி,, எ,லா 'பவகC' ஒ சில
உற> காரகளிடேம டகியிப. ெதாியா.. இதனா, ஜனக6 வாயி*.
ஊைமைய ேபால இப. !ாியா..

டாப-ைய எ. ெகா#டா,, கிராம சீ, மாாி. நாடாாி
ெபாிய)யா மக, பலேவச நாடா

'அ)யா @ட ெபாற*த' அைத மவ.

'ஒலகைம காக ேபசி அவகிட ேபானா எ*த ச-பி கடாவ.

பாரா?

நிலவாிய நி/.னா பானச-ய ெவளில நி/த மாடாரா? பMசாய. தைலவ,
மாாி. நாடாேராட சிைனயா மவ. அவகிட 'Zனிய' ேலா;
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ேபாவா#டாமா? அ!ற ப6ளி @ட. மாேனஜ பலேவச நாடாேராட அ#ண
மவ. உலகமகிட ேபானா, ைபயக அவ ப6ளி @ட.ல ேபாவ -8மா?
ெதகாசில கெபனியில ேவல இ

; வ5

ேவா. 'ெர#டாபா

எடாபா' காடL. மாேனஜ அ- நிைறய ேப
ைபய;



தி கா. நம

 கா#டாமா?'

'ேபாவ. ேபா< மா<ட இ காேர, அ> மாாி.
மவ. ேவ#டாதவகC

ெகாC*தியா

வற லடர கிழி5சி ேபாற.ல மன!

'கிழி5சா;' அவர ெநசமாேவ ெசா,லலா. ச#ட இ,லாதேபாேத ெலடர
கிழி கவ... உலகைம
கண

ஒ தடவ ஒ. ேபசினா ப. லடர கிழிபா.

பி6ள, மாாி. நாடா பலேவச நாடா எ

 ைகபி6ள. இவக

நமகிட ேபசாம இ காக; ெதாிMசா அவ ேபசாம இ கமாடா!
திவா! ெசா.ல வி,லகத கிள!வா. கண கன பைக5டா காணி
ேபாயிேம. இ; ஒ#ேண ஒ#L. இ*த @ற> சக இ ேக அ.



தைலவ மாாி. நாடா. ஒலகமா எ.ல இ கா? எ- இ கா?'

மாயா#-, தைல தபினா, தபிரா !#ணிய எ/ நிைனதவ ேபா,,
@டைத வி நட*தா. மக6 எேக இ கிறா6 எ/ பா கவி,ைல.
அHவள> ேகாப. உலகைம8 எ:*. அவ பினா, ேபானா6. அ)யா,
' !றப.'

பிட. அவC

அ-ேயா பி- கவி,ைல. ெகாMச

நிைன. பாதா,, அைத தவிர ேவற வழியி,ைல.

உலகைமயி கவனெம,லா அபராதைத எப- அைடப. எப.தா.
அறாட @7 வயி / ேக சாியா) இ*த.. அபராத கட ேவ#-ய ஊரா
அவ6 எ- அபராத கற.? நிமி*த பைனயி, ேநராக ஏறிய அ)யா இேபா
/கிய ம;ஷக னால அ-ய ற பைனேபா, விழேவ#-ய. வ*..
நட க, நட க.

எறா2, உலகைம

ஒ வைகயி, நிமதி! எப-ேயா பிர5சிைன, ஒவழியி,

-*.விட.. பலேவச நாடா, நிலைத கா7 ப#ண5 ெசானா, ஊாி2
ைறயிடலா. மாாி. நாடா ஒ#L ப#ண -யா..
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G

 ேபான உலகைம, வழ க ேபா, ேலா

ெகாத காகிதைத எ.

க#ணி, ஒதி ெகா#டா6. அவ ெதா ெகாத காகித '<பாிசதி,' சிறி.
ேநர வசமிழ*. ேபானா6. 'அவ எ*த ேநர.ல

தாேரா எேனாட கTட

ெகாMச ெகாMசமா தீ.' எ/ ெசா,7 ெகா#டா6. பிற
கா ேபா, இேபா. கா7யா க ப-*த உலம-

காகிதைத எ.,

6ள ைவ.வி,

காகித பற*.விட @டா. எபத காக, ஒ சின க,ைல எ., அத ேம,
ைவதா6.

மாாி. நாடா ப,ைல க-தாெரறா,, பலேவச நாடா ேவகமாக E5
விடா. 'கைடசில இ*த அ)யா> நாடா

மாியாத

. ெவக பயல ஊ

ைற காக அபல.ல வ5சா அவ எப> ேயாசன ேக க. மாதிாி ேக காம
உலகமய ேலசா விடா. இ க, இ க.'

'இ*த உலகம எக ேபாயிட ேபாறா?'
--------------எைர
14. ஒ5கி நி3...
நி3...

!ய2

 பி அைமதி வேமா, வராேதா, உலகைம

!ய, வ*த.. ஒ வார வைர

, அ*த அைமதி

 பிற

 ஒ/* ெதாியவி,ைல. பின, ராதிாி

ேவைளயி, அவ6 நறாக Nகி ெகா#-

 ேபா., அவ6 G

@ைரயி, திU திUெர/ க க6 வி:*தன. இபி, எேபா. இ*த
கதி8ட, மாயா#- ெசா,வைத ேககாம, அவ6 ெவளிேய ேபாவா6. யா
கிைடயா.. எ.> கிைடயா..

உலகைம, ஊாி, ெசா,லாம, ெபா/. ெகா#டா6. ஆனா, நாC

நா6

க க6 அதிகமாக விழ .வகின. ஒ க,, ஏ ெகனேவ ஓைடயா) கிட*த @ைர
வழியாக உ6ேள வி:*த.. மாயா#-யி தைல

 அத

 அைர அ ல*தா

இைடெவளி. உலகைம8 ஒ க,ைல ைவ. ெகா#, ெவளிேய

135

உகா*தா6. க, விழவி,ைல. க#ணய*. G

6 ேபா) ப

 ேபா.,

உடேன சரமாாியாக க க6 வி:. த7, @ைரயி, ம வி:*த க க6,
ேபாக ேபாக5 வகளி2, வாச, ப க வி:*தன. 'ஊரா கிட பி5ச காாி
மா.ாி ெசா,லா#டா' எ/ தீமானிதா6. ெசா,ல ேபான அ)யாைவ8
அட கி விடா6.

G

6 இப- எறா,, ெவளிேய8 அப-தா. அவ6 சடாப-

வய கா-, தா ேவைல பா. வ*தா6. அவ6 ேபா  ேபா., வ ேபா.
மாாி. நாடாாி 'மனசாசி கீப' O- ஏெஜ# ராமசாமி8, பிரா*த
ெவ6ைள5சாமி8 ஆபாசமாக5 சினிமா பா கைள பாட .வகினாக6.
ஆபாசமி,லாத பாட,கைள 'எ-' ெச). பா-னாக6.

"ெம.வா ெம.வா ெதாடலாமா - உ
ேமனியிேல ைக படலாமா"

எ/ ராமசாமி8,

"ெம.வா ெம.வா விழலாமா உ
ேமேல ேமேல விழலாமா"

எ/ ெவ6ைள5சாமி8 பா கவிஞகளாக மாறினாக6. அைத
ெபாபதாம, உலகைம ேபாவைத க#, ஒநா6, "இனி
எதன ேப @டல பதிபா" எ/ ராமசாமி8, அத

அவா

ெவ6ைள5சாமி

"ப. ேபட ேபாயிபா, ைபதM அப. (பா" எ/ லாவணி
ேபாடாக6.

உலகைம பதி2

ஜாைடயாக ேபசலாமா எ/ பாதா6. காறி.பலாமா

எ/ நிைனதா6. பிற

'ச*திரைன பா. நாயி

எ/ நிைன. ெகா#, ேபசாம, ேபாவா6.

ைல5 ேபாவேம!'
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அ)யாவிட@ட பலநா6 ெசா,லவி,ைல. இ/தியி, அவாிட ெசா,7விடா6.
"காறி .பமா?" எ/ ேயாசைன ேகடா6. அவேரா "@டா., நா ெசா,ற.
தா கைடசில நி

. ஏழ ெசா, இ*த மாதிாி விஷயதி, தா அபலேம/.

த எப> ஒ ப கமாகேவ இ கL. நாமC

த ப#ண @டா."

எ/ ெசா,7விடா.

விஷய அேதா நி கவி,ைல.

ஒநா6 பலேவச நாடா, அவ6 Gப கமாக நி/ ெகா# "மாயா#-,
ெநல என

ேவL. G கட ேபாேற. பதிைனM நாைளயில ெநலத

தராடா நாேன எ. கிேவ" எ/ ேபா
"ப. வஷமா இ கிற Qமி, சடப- நம

ரேல ெகாதா. உலகைம8
5 ெசா*தனா2 கா7

ப#ணிேறா. ஆனா, பதிைனMசி நாCல -யா.. ஒ வஷ தவண
ேவL; ெசா,2ம)யா" எ/ அ)யா>
நாடா

5 ெசா,வ. ேபா,, பலேவச

5 ெசானா6.

பலேவச நாடா, அேபாேத @ைரைய பி). எறி*. விடலாமா எ/
நிைனதா. பிற

எ.

 "அதாகிட (மாாி.) ேக

நிைன., "ேதவ-யா5 ெச/ கியவC

ேவா" எ/

திமிரபா. எகப ெசா.,

அவ கா இவா ெபாற*தி கா" எ/ வழி :வ. ெசா,7 ெகா#ேட
ேபானா.

சில நாக6 ெசறன. இேபா.தா உ5ச கட வ*த..

உலகைமயி G, ஊ
-ைசயி நா

வடேகா-யி, இ*த.. @! மாதிாி இ*த அ*த

ப க நில ெவ/மேன கிட*த.. G-, இ*., எ*த

ப க ேவ#மானா2 ேபாகலா.

அ*த G

கிழ ேக இ*த நில பலேவச நாடாைடய.. அ*த நிலதி

'ெபாழிைய' பலேவச பைன ஓைலகளா, 'ெசைவ' ைவ. அைடதா. ேம



ப க. நில, O- ஏெஜ# ராமசாமி8ைடய.. அவ, அதி, ேவ7 கைரயா
ெச-கைள ைவதா. உலகைம அைத8 மீறி நட க @டா. எபத காக,
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'க/

மைடகைள' ைவதேதா, கேவல மர கைள8 ெகா# வ*.

ேபாடா. ெத

 ப க. நில, பிரா*த;ைடய.. அவ சாபி, மாாி.

நாடா, Eற- நீள5 வைர க-, அத

ேம, சில கபிகைள ைவ. அத

இர# ப கைத8 வைரெயா- இப க நட க!களி, க-விடா.
ஆக உலகைம E/ ப க ேபாக-யா.. ஊாி, என நட கிற. எ/
பா க> -யா.. 'ஏ இப-' எ/ ேகக> -யா.. அவக6 Qமி,
அவக6 என ேவ#மானா2 ெச). ெகா6ளலா.

வட

 ப கதி, நில கிைடயா.. ேம

 ப க. நில கிழ

 ப க.

நில ஒறாக5 ேச*த  ேகாணதி ைன மாதிாி இ*த ஒ ைறய- பாைத
அ.. Eற- அகல இ
வ. ேதாடதி

. ஐபத- தா#-ய., ஒவைடய ேதாட

அத ெசா*த கார, கிழ ேக இ*ேதா,

ெதேம கி7*ேதா வவா. ஆனா, உலகைம இேபா. அ*த வழியாகதா
நட*தாக ேவ#. ேம

 ப க அைட கப விடதா,, 'எமஜசி

எ `டாக' இ*த அ*த ஒ ைறய- பாைததா இேபா. ஒேர பாைத. அத
வழியாக அவ6 நட*. அைத அதி
வர! வழியாக நட*., கிழ ேக இ
கிழ காக இ

 ேதாட.5 வாி, ஏறி, ேதாடதி
 !ளிய*ேதா!

 இெனா ேதாடதி

வ*. அத

 ேபா), அைத ஒ-86ள 'Zனிய'

ேரா-, மீ# ேம ேக நட*தா,, அவ6 ஊ

6 வர -8.

உலகைம, எ திைசகளி, ஏ: அைடப ேபானா2 அைதப றி
கவைலபடாம, ேபா) ெகா#-*தா6.

உலகைம அயராதைத க#ட, மாாி. - பலேவச நாடாக6 த7,
அச*தாக6. "பயமவா ேகால.

6ள பாMசா நாம



6ள பாய

மாேடாேமா?"
பா)*தாக6.

ேகபார /, நடபார / கிட*த அ*த பாைதயி,, த7, சின
பி6ைளகைள ைவ. மலகழி க5 ெசானாக6. இரவி, மாாி. ேகாT-யி
ஆகC, இளவடகC அேக 'ஒ.கினாக6.'
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உலகைம ஒ.கி ஒ.கி ேபானா6. அப- ஒ.கி ேபான ஒ மாத காலதி,
அ*த5 சின இட தாக-யாத அள>

அசிகமாயி /.

6 அடகிய ெப5சாளிைய 'Eட ேபாடா,' !ைக தாகாம,, அ.

ெபா*.

ெவளிேய வவ. ேபா,, அவC ஊராாிட ைறயிட ேவ#-ய அவசிய
ஏ பட..

'வழ

 ேபசி' ைபச, ெச)த அ)யா> நாடாைர பாதா6. ஏ ெகனேவ,
பட அவ 'பா கலா' எறா. பா கலா எறா,

மாாி. நாடாாிட

'மாாி. நாடாைர பா. கல*த பிற> பா கலா' எ/ அத. 'ஊைர
@க மாமா' எ/ அவ6 ெசானத

, "நீ ெநன5சா @டLமா" எ/ எதி

ேக6வி ேகடா. அப- ேகடைத, உடேன மாாி. நாடாாிட ெசா,ல
ேவ# எ/ .-தா. உலகைம கண க பி6ைளைய பா., "ெபா.
பாைதயிேல இ- 'இ க'லாமா?" எ/ ைறயிடா6. அவேரா "அவனவ
தாசி,தார பா க.

 கெல டர பா க.

அசிகத பா க5 ெசா,றியா

 ேநரமி,லாம கிட கா. நீ அ*த

?" எ/ சீறினா. அவ6 கிராம dைப

பாதா6. G வாச7, 'பழி' கிட*தா6. தைலயாாி, அவ சாபி, வ*.
மிர-னா. "ஒன

ேவற ேவல ெகடயாதா? அ)யா என ப#Lவா?"

உலகைம, மாாி. நாடாாி சிைனயா மவனான பMசாய. தைலவைர8
வி ைவ கவி,ைல. அவேரா ப ெகா6ளவி,ைல. அேதா அவ 'ெலவ7,'
ேபச @-ய விவகாரமாக அ. படவி,ைல. உலகைம, கிராம ேசவ ைக ேத-
பாதா6. ஒ மாததி

ஒ தடைவ வ அவ, அவ6 க#கC

அகபடவி,ைல.

'என ப#ணலா?' எ/ ேயாசி. ெகா#-*த ேபா., பMசாய.
அ2வலக னா,, ஜீ வ*. நிற.. பMசாய. Zனிய கமிஷனைர
அவC

 ெதாி8.

டாப-யி, நட*த ஒ விழாவி, " /!றைத5

தமாக ைவ. ெகா6ள ேவ#" எ/ ேபசியைத ேக- கிறா6.
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அைற

 'எவரெம G ைக' எேக ைவ. ெகா6ளலா எ/

தீமானிபத காக, பMசாய. தைலவைர பா க வ*தா. உலகைம ேநராக
அவாிட ேபானா6.

" பிேற ஸா. எ G
அ கிரமமா அசிகமா

வட க இ க ஒேர பாைதயில8 ேவL;

றாக. ஒேர நாத. யாகிட,லா ெசா,லLேமா

அவககிெட,லா ெசா,7யா5. ஒ#L நட கல. அ)யாதா ஏதாவ.
ெச)யL."

ெபாிய ஆOசாிட, இ*த சின விஷயைத5 ெசானத காக,  றி இ*த கிராம
ேசவ , கண க பி6ைள த7ய பிரகக6 சிாிதாக6. அவைள ைபதிய
மாதிாி8 பாதாக6.

உலகைம இப- ேபவா6 எ/ பMசாய. தைலவ எதிபா கவி,ைல.
ப,ைல க-. ெகா#டா. கமிஷன, அச*. ேபானா. 'க# காம2'
இ க -யா.. கெல ட தபிதவறி வ*தா அவகிேட8 ெசா,2வா6. அ*த
ம;ஷ; இத ெபாிய விஷய மாதிாி ேகபா. அ!ற இ.

; ஒ ைப,

ேபாடL. ஆைகயா, ஆைணயாளரான கமிஷன சி*தி காமேல ேவகமாக
ேபசினா.

"தைலவேர, இ*த ெபா#L ெசானத பாதியரா?"

"இ; பா கலக. நாைள

 பா.ேற."

"உடேன பா.டL. இப- இ க. த!. Q5சி கிமி வ. கிமி வ*தா ஜுர
வ. ஜுர வ*தா த!. நம அரசாக அதனாலதா .!றத காதாரமா
ைவ க5 ெசா,2.. இ. காக பல லச (பா) பெஜல ஒ. கி இ காக."

உலகைம

ச*ேதாஷ தாக -யவி,ைல.

"ஐயா, வ*. ஒ நட பாதிகேள."
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பMசாய. தைலவ கமிஷனைர ேபச விடாம, ேபசினா.

"நா தா நாைள கி வ*. பா ேக; ெசா,7யி ேகன."

கமிஷன, தைலவ

 தைலயா-னா. பிற

ஜீபி, ஏறி, மாாி. நாடா G

இவ, இன பிற, Zனிய

 ேபானாக6. அேக ேகாழி கறிேயா

சாபா.

'நாைள வ' எற நபி ைகேயா உலகைம G

 ேபானா6.

'நாைள' வ*த.. பMசாய. தைலவ வரவி,ைல. ம/நாC வரவி,ைல.
ம/வார வரவி,ைல.

உலகைம, அவைர பா க நைடயா) நட*தா6. ஒநா6 வய கா ேவைல
@ட ேபாகாம,, கா. கிட*தா6. ெவ6ைள5சாமி8, ராமசாமி8 இள காரமாக5
சிாி. ெகா#ேட, தைலவ G நா கா7களி, உகா*தி க, உலகைம
உவைத ஒ கி ெகா# ெவளிேய நி/ ெகா#-*தா6.

காைலயி, ேபான அவC

மாைலயி, 'தாிசன' கிைடத.. ெவளிேய

ேபா)விடா எ/ அறிவி கப-*த தைலவ, G
பாதா. உலகைம, ஒ

6ளி*. எ-

பி ேபா ெகா#டா6.

"வ*. பா ேக; ெசானிய. வர7ய ம5சா."

தைலவ எகிறினா:

"ெசானா ெசானப- வரLமா? ஒ ேவைல காரனா நா?"

"ேவைல கார இ,ல. என

M ேச. தைலவ"

141

"கி#ட, ப#றியா?"

"கி#ட, ப#ணல ம5சா. எனால தாக -யல. வ*. பாதா ெதாி8."

உலகைம அவேள ெவகப அளவி

ேகவி ேகவி அ:தா6. உலக.

பாவ மல Eைடக6, அ*த நிமல தைலயி, வ*. அ:. ைம தாக
மாடா., அைத இற
உ6ள

 வழி8 ெதாியா., கலகி ேபான

ள ேபால,

ள க#ணைணகைள உைட. ெகா#, அவி ேபா, ெபாகிய..

அரசிய7, அ;பவப, பல 'அ:ைககைள' பாத தைலவ

, அவ6

அ:ைக ஆ5சாியைத அளி கவி,ைல. அவேர இப- அ:தி கிறா. ஆைகயா,
அவ6 அழ அழ, அவ

"இ*தா பா, விள

ேகாப @- ெகா#ேட வ*த..

ைவ கிற சமய.ல நீ7 மாதிாி அழாத."

"எனால தாக -யல ம5சா. ஒ#L* ெதாியமாட

"சடாப-

."

 ேபாவ ம ெதாிMேதா?"

பMசாய. தைலவ ெசா,7வி, ஏ ெசாேனா எப. மாதிாி உதைட
க-தா. இ.வைர அவளிட பMசாய. தைலவ எகிற ேதாரைணயி, ேபசிய
அவ, தைன அறியாமேல, மாாி. அ#ணா5சியி ெதா#ட ேபா, ேபசியத காக5 சிறி. சிறிதாகேவ ெவகபடா. அ*த ெவகதி
காரணமான உலகைம மீ. அள>

மீறி ஆதிர வ*த..

உலகைம8 அவ உ6ேநா கைத !ாி*. ெகா#டா6. 'ம5சா' எ/ அவைர
விளி காம,, ஆேவச வ*தவ6 ேபா, ஒ பிரைஜ எற ைறயி,, அேத சமய
பிரைஜ எறா, எனெவ/ ெதாியாத அவளி ேப5, வாைத

வாைத

ெவ-களாயின.

"பMசாய. தைலவேர! நீ மாாி. நாடா @ட ேச*. கி-யரா? நீ எப
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என

 தைலவ எகிறத மற*.Uேரா அபேவ நீ என

 தைலவராயி,ல."

அவ6 ெதாட*தா6:

"எதைனேயா ேப ஆடாத ஆட ஆனாக. அவெக,லா எ- ஆயிடாக!
க#ணாேலேய பாேதா. இப நீக எ,ேலாமா ஆறீக. அHவள> ெபாிய
ராவண ஆடாத ஆடமா ஒக ஆட? ஆனவக அகி ேபான இட.ல
!,2 @ட ைள5சி... யாைன

ஒ காலனா Qைன

ஒ கால வரதா

ெச)8."

"ஊ காரக ஒகள ேக காம ேபாவலா. ஆனா,, காளியமா ஒகள
ேக காதவகள8 ேக காம ேபாமாடா. இ. க7கால. நாம ெச)8றத நாேம
அ;பவி5தா ஆவL. பரகாளி பதினினா, ஒகள நீக எைன ப.ற
பா

ேக காம ேபாவமாடா. அவா பதினியா இ,7யா; பா.டலா

கைடசிவைர

 ந,ல இேபா; நிைன5சிடாதீக. எ வய.ல எாி8ற தீ

ஒகள பதாம ேபாவா.."

அசாதியமான ைதாிய.ட, வான.

, Qமி

மாக வள*தவ6 ேபா,,

வி<வ(பியாக, உலகைம ேபா) ெகா#-*தா6.
------------15. ஊ#&பைக ேம6ட.
ேம6ட.

பMசாய. தைலவ பய*.விடா. அத ேதத72, தைலவ ேபா-



ேபா- ேபாடலா எ/ நிைன. ெகா#-*தா. ஏ ெகனேவ ேசாி ஜனக6
தக6 ஆ6 ஒவைர நி/த ேபாவதாக5 ெச)தி அ-பகிற.. உலகைம ேவ/,
இேபா. பா கிறவகளிடதி, எ,லா "பMசாய. தைலவ ஒ பகாளி
@ட.

ம தைலவரா மாறிடா" எ/ ேபசி ெகா#- கிறா6.

கவா வியாபாாி நாராயணசாமி ேவ/ "தைலவ அவக ஆCக இ க
இடமா பா. ைல ேபா கிடா.

ழா)க6 வ5சி கிடா" எ/ ேபசி

ெகா# வகிறா.

உலகைமைய, இப-ேய வி ைவதா,, பலேப நாராயணசாமிகளாக மாறி
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விடலா. ஆைகயா, அவ6 பிர5சிைனைய கவனி க ேவ# அ,ல.
கவனிபதாக கா- ெகா6ள ேவ# எ/ நிைனதா. அவ
ஊசியான' மாாி. நாடாைர, த க#ணி, எ.

 'தக

தி ெகா6ள

விபமி,ைல. அேதா பலேவச நாடா, மாாி. நாடாாிட ேபசிவிடதா,,
இேபா. இவ

 கிய.வ

ைற*. விட.. இதனா, கிைட கிற

ஓ கC கிைட காம, ேபாகலா. எ,லா.

* தைலயாகிற

ஊஜனக6, ஓ எ/ வ ேபா., அவைர ஓ- விடலா.

'நாைல8' ேயாசித பMசாய. தைலவ, மாாி. அ#ணனிட, ஊ
@டைத @-, உலகைம

எ*த வைகயிலாவ. 'ஒ வழி வா) கா,'

ப#ண ேவ# எ/ வாதா-னா. மாாி. நாடாைர கடதி ெகா#
வ*தா. அவ சமதிதா2, பலேவச நாடா -யா. எ/ வாதிடா. 'பல
கா-,' 'பல த#ணி'
ெகா#-

-5ச பலேவச நாடா

, இப- ஒநா6 வாதி

 ேபா., திUெர/ ஒ ேயாசைன ேதாறிய.. அைத 'அதானிட'

ெசானா. அைமயான கிாிமின, ேயாசைன அ..

ஊ @ட அவசர அவசரமாக @டபட.. இேபா. ' பட'
அ)யா>தா அத
எ- வழ

 தைலவ ேபா, ேதாறினா. 'மாாி. மனேகாணாம

 ேபசலா?' எ/ பாீைச

ைவதி கிறா. ஊ @டதி

 ப-

 ைபய மாதிாி, ேயாசி.

ஒ அ*த<. ேவ# எபத காக, ஆசாாி

ஒவ, கண கபி6ைள8, ராைமயா ேதவ அவேரா இ*தாக6.

ஊ காரகC திர# வ*தாக6. பலேப

உலகைம ப அவதி ெநMைச

உ கிய.. இ*த தடைவ ெகாMச எதி. ேபச ேவ# எ/ @ட
நிைன. ெகா#டாக6. உலகைம8,  /*.ற*த னிைய ேபா,
அ)யாைவ இ:. ெகா# வ*தி*தா6.

த7, வழ க ேபா, பல ெபா.பைடயான விஷயக6 ேபசபடன. ' ள
உைட8மா, மதைக திற கLமா' எபதி7*. ஜனதா அரசாக, அதிக,
திக, காகிர<, ெவளிZாி, நட*த ஒ ெகாைல, மாாி. நாடாாி ச கைர
ேநாயி இேபாைதய தைம த, பல விவகாரக6 பரவலாக ேபசபடன.
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அ)யா>, ஒ தடைவ கைன. ெகா#டா. @ட அைமதியாகிய.. பிற
உலகைமைய வர5ெசா,7 ைசைக ெச)தா. அவ6, அவ அகி, வ*. நிறா6.
த இ கைட ப றி அவ ேகக ேபாகிறா எ/ நிைன., கTடக6
ெகாத கOர.ட அவ6 நிறா6. அ)யா>, அைத ேககாம, எவ
எதிபா காத இெனாைற ேகடா.

"ஒலகமா ஒ மனல எனதா ெநன5சி கி- க? ப. (பா அபராத
ேபாேடாேம, ஏ கடல? இனி

எதிபாராம, அ-பட தி

ெர#ல ஒ#L ெதாியL."

 காட7, தவி. ேபான உலகைம, அப-ேய

<தபி. ேபானா6. ஆ

ஓநா) நியாய ேபசிய கைததா. அவளா,

தைன கபதி ெகா6ள -யவி,ைல.

"என)யா நியாய ேபறிய, நியாய? எ Gட ெஜயி2 மாதிாி அட5சா5சி.
இ கிற ஒ வழியில8 கழிசல ேபாறா;வ! ேபாற வழியில ராமசாமி8 ெவ6ள5
சாமி8 அசிகமா ேதவ-யா ெச/ கி; என பா. பாறாக.
அவ;கைள ேக க நாதியி,ல..."

தைலவ இைடமறிதா:

"இ*தா பா ஒலகமா! ஆ!ைளகள அவ இவ; ேபசபடா.. இ. ஊ5சப.
ஒ G,ல."

உலகைம ெதாட*தா6:

"அவக என ேதவ-யா ெச/ கி; ேபறாக; ெசா,2ேத. அைத
ஏ; ேக காம நா அவ; வா)தவறி5 ெசா,7 விடத பி-5சி கி-ய.
பரவாயி,ல. என நாயா) ேகவலப.றாக. ேபயா) அல கழி கிறாக.
ராதிாி ேவளயில க,ைல8 க-ைய8* N கி எறிறாவ. இ.வள ேக க
வ*.டா. ஊ நியாய னா எ,லா.
ப#ணாத சைப

நா எ.

 ெபா.தா. என

ஒதாச

அபராத கடL? ைகேயாட காேலாட

பிைழ கிறவா, வயசான ம;ஷன கவனி5சி கி இ கவா, எ- உடேன
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அபராதத கட -8;, ேயாசி5சி பாதீரா? ஒம ெபா#ணாயி*தா இேகOரா?"

அ)யா>, ஏேதா ேபவத

வாெயத ேபா., பலேவச நாடா, "ஒனால கட

-8மா? -யாதா? வS7 கிற ெவதமா வS7 க ெதாி8" எறா.

O- ஏெஜ# ராமசாமி "ஒன

 பண,ல; ெசா,2றத யா நப

மாடாக. ஒ சகதி8 வமான என

 ெதாி8" எறா.

அவ, எைத மைறகமாக5 ெசா,கிறா எபைத !ாி*. ெகா#ட உலகைம,
"ஒ அ காள மாதிாி !தி என

கிைடயா." எறா6. ராமசாமியி அ கா ஓ-

ேபா)விடா6. அ.> க,யாண ஆன பிற .

உடேன, சைபயி, ெப@5ச,.

"உலகைம, எப- அவ அ காைள இ: கலா? அவ ஏேதா த ெசயலா)
அவ6 சடாப-யி, தின ேவைல
ெசா,கிறா. தி-

 ேபா) @7 வா வைத5

 தி !திகற. மாதிாி இவா ஏ ேவற அத.ல

எ. கL?"

சில நிமிடக6 வைர, யா என ேபகிறாக6 எப. !ாியவி,ைல.

"அவா எ அ காள எ- இ: கலா? நீக ேகதாறியளா, நாேன
ேககமா?" எ/ ராமசாமி

திதா. "ெபா/ல ெபா/ல" எ/ மாாி.

நாடா ெபாிய ம;ஷ ேதாரைணயி, ேபசினா. "அவா தா அறி> ெக
ேபசினா நீ8மா ேபற.? இடா இடா" எ/ பலேவச நாடா பாசா
ேபாடா.

@டதின தகC

6 ேபசியைத அட

வத காக, அ)யா> இர# தடைவ

கைன. ெகா#, அ*த ேவகதிேலேய ேபசினா.
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"ஒலகமா! ஒன
ஒன

வாயி வள*.கிேட ேபா>.. ராமசாமி அ காள பதி ேபச

5 சடமி,ல. இப விவகார எெனனா, நீ ஏ அபராத

கடலகற.தா. அவக, அவக நிலத அட5சி கிட. ஊ விவகார இ,ல.
பாைதயில கழிச, கிட

ற. சின விஷய. அைத8 ேபேவா. அ.

னால நீ ஏ அபராத கடல எகிற. ெதாியL. அ.

அதப-யா

ராமசாமிேயாட அ காள ஏ அனாவசியமா சப மதியில ேபனகற. ெதாியL.
அ!ற நீ ெசா,றத விசாாி கL. பதி, ெசா,2 எ. காவ அபராத கடல?"

உலகைமயா,, எாி5சைல அட க -யவி,ைல. அவ6 பகிற பா
பதபகிற வித, ஒHெவாவ

 ெதாி8. 'எ,லா.

 ெதாிMச

விஷயத ெதாியாத. மாதிாி E- மைற க பாதா என அத? எ#ண
ேபாடவைன8 த#ணி

ட

ட ேபாடவைன8 ஒ#ணா5 ேசதா எ-?'

"சப நியாய ேபசL. எ விஷயத ெமாத,ல எ கL."

"நீ சைப

உபேதச ப#றியா? அனாவசியமா ேபசபடா.. நீ அபராத கடல,

ேபாவ. ஒனால கட -8மா, -யாதா? ெர#ல ஒ#ண ஒேர
வாைதயில ெசா,2."

உலகைம சிறி. ேயாசிதா6. ஒ/ !ாியாம, மாயா#- அவ6 ைகைய
பி-. ெகா# நிறா. அவ

 ஊ காரக6 ேபா ைக பா. அ2.

விட.. உலகைம ேயாசிபைத பாத. அவ6 'க-ேற' எ/ எேக
ெசா,7விட ேபாகிறாேளா எ/ பய*., கண கபி6ைள த ெசயலாக5
ெசா,வ. ேபா, ெசானா.

"நீ ஒ#L. அவா எகயா கவா? நாெமதா அபராத
சைப ேபாட அபராதத விட அவC

 கLபா. ஒ

ேபாற வழியில எவேனா ெர#

இ கானா, அ.தா  கியமா. சப ேபாட அபராதைத8 எவேனா ஒ பய
'ெவளி கி' இ*தைத8 ேசா-யா நிைன கிறா6. அ*த அள>
ேகவலமா நிைன5சிடா! நீக ஒ#L ேவல இ,லாம."

5 சைபய
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கண கபி6ைள8, அ*த பி6ைளைய பி-. ைவதி*த மாாி. பலேவச ேகாT-8 எதிபாத. ேபாலேவ, உலகைம சீறினா6.
கண கபி6ைள ெபா.வான ம;ஷ. அவ
அேதா அ*த பி6ைளைய நில வ5சி
-யா.. கீறி!வா. அவகC

'க>,' க பி க -யா..

 எவ; கீாிபி6ைளயா) நிைன க

5 ச*ேதாஷ. உலகைம கண க ேபாட

கண கி, ெஜயி., விவகார கண கி, ேதா / ெகா#-*தா6. இ. !ாியாம,
உலகைம 'நா2 ஊ

' ேக ப-யாகேவ கதினா6:

"என கண கபி6ள)யா! நீ அவக@ட ேச*. கி ஆறீ. EL
ப க அட5சி நாலாவ. ப க நாத வப-யா ப#ணியி காக. இ.
ஒம

இள காரமா இ கா? ஒம Gல யா இ-5 ெச)தா ெதாி8.

ஒம ெகன அர#மன மாதிாி G. எ

-சய ெநன5சி ேபசாம, அர#மனய

ெநன5சி ேபசறீ."

இ*த5 சமயதி, கண கபி6ைள, "நம

இ*த கத ேவ#டா)யா. ெபா.

ம;ஷ; ேபசினா என ேப5 ேபசிடா? இ; ேபானா
எனெவ,லாேமா ேபவா! இ*த மாதிாி எ அப. வயல யாகிட8 ேப5
வாகல. இ. ஊரா)யா? ஒ ெபா!ளய அட க -யாத ஊ ஊரா)யா? நம
ஒக வாைடேய ேவ#டா. நா வார. ஆள விக" எ/ ெசா,7 ெகா#
ெவளிேயறினா.

சைபயி7*. 'வா க>' ெச)த கண க பி6ைளைய, சமாதான ப.வ.
ேபா, மாாி. - பலேவச நாடா ேகாT- அவ பினா, ேபான.. அவேரா
அவகைள 'உதறி ெகா#' ேபானா.

அ)யா> கதி, இேபா. கக!. @டதின உலகைமைய
ேகாபேதா பாதாக6. அைத பிரதிப7ப. ேபா, அவ ேபசினா:

"ெபா. ம;ஷ கண க பி6ைளைய8 ேக காத ேக6வி ேக விர-ட.
ஒன இப-ேய வி ைவ க. த!. னால ேபாட அபராத ப..
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ராமசாமிேயாட அ காள இ:த.

இப., கண கபி6ளய விரன.

ப., ஆக, ன ப., பின அப., ெமாத எப. (பா) அபராத
கடL."

உலகைம

இேபா. ெசா,ல-யாத ைதாிய. தபி க வழியி,லாம,

Eைலேயா Eைலயாக ட கப மரணைத அறி*. ெகா#ட ஒ எ7யி
ைதாிய அ..

"இHவள>தானா, இ; ேபாட ேபாறீரா?"

அ)யா>, இேபா. எ:*. நி/ ெகா# ேபசினா:

"என... கி#டலா ப#Lத? நாக ஒன

அHவள> இள காரமா ேபா5சி!

இ,லாடா ஊ காரகள ெபாடபய2வ; ேகப? ஒ க#L
இவெக,லா ெபாடபய2வ, அப-தாேன? ஒன

 பி- காடா

மாாித5 ெசா,2. பலேவசத5 ெசா,2. ஒபா... அவகபா...
ஒெமாதமா எ,லாைத8 நீ ெபாடபய2வ; ெசா,லL. அ.



ேபாட அபராதைத8 கடமாட? ெபாட பய2வளா ெபாட பய2வ."

'கண கபி6ைள8 ெகாMச ஓவராதா ேபனா. ஒலகைம8 அவத அ-
ேபசியி கா#டா. இ*தா2 ேகாப.ல ேபவ. ெபாிசி,ல' எ/ நிைன.
ெகா#, அைத எ*த5 சமயதி, எப-5 சைபயி, ைவ கலா எ/, 'எவ
ேபசாதேபா. நாம ஏ ேபசL' எ/ ேயாசி. ெகா#-*த @டதின
இேபா. அ)யா> நாடாாி உண5சி பிழபி, ெவ*. ேவ காடாகி, உலகைம
மீ. க கடகா5 சினைத க க .-தன. அ)யா>, இெனா ஊசிைய
வாைழபழதி, ஏ றினா.

"இப என ெசா,ற? இவகள ெபாடபய2வ; இ; நிைன5சா
அபராத கடா#டா. ெசா,2."
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உலகைம சிறி. ேயாசிதா6. வய கா-,, பிரா*த, மானபகமாக ேபசிய
ேபா., ேதா6 ெகாதவக6 அ*த ஊ ெப#க6. இேக க# காணாத.
மாதிாி ஒ அனாைத ெப# படாதபா பவ. ெதாி*. ெதாியபதாம,
இ

 ஆ#கைள விட அவக6 எHவளேவா ேம,.

அ)யா> இ/தி எ5சாி ைக விதா:

"ெசா,2மா இவக ெபாடபய2வ தானா இ,7யா?"

உலகைம

தைல

ேம, சா# ேபான த#ணீ ழ ேபானா, என எகிற

விர தி. வய கா ெப#கைள நிைன. ெகா#டா6. வா) ெசத, இ*த
ஆ#கைள8 நிைன. ெகா#டா6.

"நா ெபாட பய2வ; ெசான. த!தா. ெபாட5சிக ைதாியமா8
நியாயமா8 இ கத எ க#ணால பா. ேக."

உலகைம ெசானத ெபா6, உடன-யாக சைப

 !ாியவி,ைல. அ.

!ாி*த. ஒேர அமளி. ஒேர @5ச,! @டேம எ:*த..

"எHள> திமி இ*தா இ- ேபவா? இவள விட @டா.. ெகா#ைடய
பி-கல. தலய5 சீ>கல. சீலய பி-5சி இ:கல. மானபக ப.கல. ஏல
நி கிய? ெச/ கிய இ:. ெகா# வாகல."

ம5சாக6 பலேவச நாடா, மாாி. நாடா @டைத5 சமாதான
பதினாக6. அத- @ட ேபசினாக6.

"உ காபா. உகாக. அவா தா அறிவி,லாம ேபசின. காவ நாமC
அறிவி,லாம நட*தா எ-? அட ஒகளதா. உகாகடா, உகாகபா."

@ட உகா*த.; அ)யா> தீபளிதா:
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"ஒலகமா கபட மாேட;டா, அ. மம,லாம ெபாட பய2க;
ஒகள5 ெசானத சாிற. மாதிாி ேபசிடா. ெபாபைளய அ-5சா அசிக.
அவள யா ெதாடபடா.. எHவளேவா ெகMசி ேக பிரேயாசன,ல."

"அதனால அவள ஊல இ*. இைனயில இ*. த6ளி ைவ கிேறா. யா
அவா @ட ேபசபடா.. ந,ல. ெகட.

யா ேபாவ @டா.. அவள8

@!ட @டா.. எ*த கடகார; அவC

த5 சாமா

 க

@டா.. வ#ணா ெவC க @டா.. ஆசாாி அகப ெச)ய @டா.. யா
@7

@!ட @டா.. ஒ த#ணி @ட அவC

 க @டா.. அவா

 கத வாக @டா.. அப- யாராவ. மீறி நட*தா அவகள8 த6ளி
வ5சிடலா. அப தா ஊ காரக ெபாட பய2வ இ,ல; அத. என,
நா ெசா,ற. சாிதாேன."

"சாிதா. சாிேயதா. இ. ம ேபாதா.."

அ)யா> இ/தியாக ேபசினா:

"இேபாைத

இHள> ேபா.. ெபா/. பா கலா."

உலகைம ேம ெகா# அேக நி கவி,ைல. ஒ/ !ாியாம,

ழ*ைதயாகி

நிற மாயா#-யி ைகைய பி-. ெகா#ேட நட*தா6. மாயா#த#டைனயி தைம இேபா.தா :வ. !ாி*த..

"த6ளி வ5சிடாகேள உலகமா, நமள த6ளி வ5சிடாகேள."

உலகைம கOரமாக5 ேசைலயி, ப-*த Nசிைய த-வி ெகா#
ெசானா6:

"நாமதா ஊர த6ளி வ5சி ேகா. சாி நட8!"
-----------------
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16. ஒ3 க&ப...
க&ப...

ஊ விதித த#டைனயி கைமைய உணர .வகினா6 உலகைம. எ*த
ெப#L அவளிட ேபவ. இ,ைல. எதிாி, ச*தித பல ெப#களிட இவளாக
வ7ய ேபசினா2, அவக6 ஒ.கி ேபானாக6. ஒ சில ெப#க6,

றிபாக,

'அ-ேய, அ-ேய' எ/ உாிைமயாக ேப ெப#க6, அவைள பாத. அ:.
விவ. ேபா, கைத ைவ. ெகா#டாக6. சில, அவைள பா

 ேபா.

க#கைள @ட .ைட. ெகா#டாக6. ஆனா, யா ேபசவி,ைல. Oஏெஜ# ராமசாமி

ஊ கிண /

இவக6 ேபவ. ெதாி*தா,, O- இைல கிைட கா..

, வட

!றமாக5  றிதா அவ6 த#ணீ எ க ேபாவா6.

அேக தா, சில நிமிடகளாவ. கவைலைய மற

 அளவி

, இதர

ெப#கேளா அவ6 சிாி. ேபவ. வழ க. சில சமய 'நா ஒ#L இவக
கTடப.ற.ல அச/றவ6 இ,ல' எ/ அவைள அறியாம, எ: உணைவ
ெவளிேய காபவ6 ேபா,, ெகாMச அதிகமாகேவ சிாி. ேபவா6.
அவC

, ஊாி ஆ#க6 மீ.தா ேகாபேம தவிர, அவக6 மைனவிமாக6

மீத,ல. ஆனா, அேக8 அவைள பா. 'ேபாழா ஒன

 ேதா#-ேபாட

இட,ல' எ/ ெச,லமாக ேப ெப#களி, ஒதி @ட, அவளிட
ேபசவி,ைல. அவைள பாத., கிண /5 வாி, ேபா.மான இடைத வி
ெகாதாக6.

ஒநா6 அவ6 'ேதா#-' Eலப-யி, ேமாதி கிழி*. விட.. பைன ஓைலயி,
ெச)த 'ேதா#-யி,' நீ ஏற -யாத அளவி

 ெபாிய ஓைட வி:*. விட..

என ெச)வ. எ/ !ாியாம, ேயாசி. ெகா#-*தா6 உலகைம. ம ற
சமயமாக இ*தா, யாராவ. த ேதா#-ைய ெகாதிபாக6. இேபா.
அவC

ேகக மனமி*., மா க ெதாியவி,ைல. ஒ ெப# அ.>

மாாி. நாடா
அவC

5 ெசா*த கார ெப#,  /  / பா.வி,

 த ேதா#-ைய ெகா க ேபானா6. அத

6 'பிரா*த'

வ*.விடா. உலகைமயிட யா ேபகிறாகளா எபைத பாைவயிட
வ*தவ ேபா,, தைன, அ- க- வ ெஹகா<டபிளாக நினன.
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ெகா#, ஊ கிண ைறேய பா. ெகா#-*தா. அ*த ெப# !ஷனிட
உைதபட விபவி,ைல. அ.>, அவ6 க.ப- - 'உப-யி,லாத பய,'
பிரா*த Eலமாக. உலகைமயி க#ணீ அ*த கிண / நீ

6C

வி:*த.. ெமௗனமாக, உைட*. ேபான ேதா#-ைய ேதாளி, ேபா
ெகா#, ெவ/ பாைன8ட G

6 வ*தா6. ேதா#- அவC

5 ெச)ய

ெதாியா.. ெச)ய ெதாி*த ராைமயா ேதவ, ெச). ெகா க மாடா.
, எப-யாவ. ஒ பைன ஓைலைய

ஐயா> ேகா ைக விளகல. சடாபஎ. ெகா# ேபாக ேவ#-ய.தா.

ஒநா6 மாைலயி, G திபிய., அ! ப ற ைவ க ேபானா6.
G-7*த வதி ெப-யி, ஒேர ஒ
அைண*.விட.. தீெப-

5சிதா இ*தி கிற.. அ.>

எேக ேபாவ.? ஊாி, உ6ள கைட காரகளிட

ேகக -யா.. அ க ப க. காரகளிட ேகக> -யா.. அபேக மளவி

ேராஷ ெகடவCம,ல. இ ேவ/ .வகி விட..

மாயா#- ேவ/, பசியா, .வ# ெகா#-பவ ேபா,, வயி /

6 இர#

ைககைள8 அைணயாக ெகா. Nகி ெகா#-*தா. ஒேர ஒ தீ

5சி

இ*தா, ேபா., எேக ேபாவ.?

அ*த5 சின விஷய, அவC

அைறய ஜீவனதி ெபாிய விஷய. அேதா

அ*த இ-,, அ*த ஒ ைறய- பாைதயி,, இேபா. சரமாாியாக
உகா*திபாக6. எப-ேயா, அவக6 ேபாவ. வைர

 இவ6

காதி*தா6. எ:*. விடாகளா எ/ எ- பா. ெகா#-*தா6.
ஒவ மா றி ஒவராக அவசரமாக உகா*தி*தாக6. எறா2, அ*த
அனா5சார பி-த வழியாக நா
ெகா#டலேபாி கிராமதி
நட

கிேலாமிட ெதாைலவி26ள

நட*தா6. ஒேர ஒ தீெப- காக அப- அவ6

 ேபா., அவ6 வயி றி, ஒ தீ

தீபி-தி

அவC

5சிைய ைவதி*தா,, அதி,

!

இர#ேட இர# !டைவக6 தா. ஒேர ஒ ஜா ெக !டைவ

'ஷி b-'; ஜா ெக மா க#ேடய; ஒ !டைவைய க- ெகா#,
இெனா !டைவைய ேதாட. கிண றி, '.ைவ.' வி வ*.
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ெகா#-*தா6. ேதாட.5 வாி, தபி-. ஏறிய ேபா., ஏ ெகனேவ இ /
ேபாயி*த ஜா ெக 'டாெரன' கிழி*. விட.. அவC

ெவகமாக>

ேவதைனயாக> இ*த.. மாரா! ைனைய எ. இைப5  றி 'மைற. '
ெகா#டா6. அ. வயி ைற கா- ெகா# இ*த. எனேவா ேபா7*த..
எப-ேயா யா பா. விட @டா. எபத காக ஓ- வ*தா6. ந,ல ேவைள,
அவ6 G- E/ ப க அைட கப-*ததா,, ஜா ெகடா,
அைட கபடாம7*த அவ6 ேமனியி .கி

அ*த ேவ7 காதா

ெச-கC, Eற-5 வ, அத ேம26ள கபிகC க#ணபிரா ேபா,
அபயமளிதன. G

வ*த., இெனா !டைவைய5  றி ெகா#,

கிழி*த ஜா ெகைட ைதபத காக ஊசிைய பாதா6. ஊசி இ*த..
A7,ைல. ெபா.வாக அவ6 A, வாகி ைவபதி,ைல. ஊாி, நாைல*.
ெட)ல ைபயக6 இ கிறாக6. ப. ைபசா>

'ர' ேபா விவாக6.

இேபாேதா - A, ெகா க ஆளி,ைல. நாைல*. ைதய, மிஷிக6 இ*தா2,
மானைத கா

 அ*த ஒேர ஒ ஜா ெக- கிழிசைல ைத க, அவ றி

'ேராஷ' ெக ேபாகவி,ைல. ஒ 'ஊ ைக ேபா, பி!றைத
மைற கலாமா' எ/ @ட நிைனதா6. -யா.. ஊ

, இெனா சின

ஓைடைய ேபா, அ.> இ/தியாக ெபாியதாகிவி. என ெச)யலா?
அவ6 ேயாசிதா6. வய கா-

 ேபாயாக ேவ#. பாைனயி,,

அைர கா,ப- அாிசி @ட இ,ைல. ஜா ெக இ,லாம, ேபாக -யா..

ஆனா, வய2

 ேபா) @7 வாகி வ*தா, தா அ! எாி8. அேபா.

தா அ)யாவி வயி/ பசியா, எாியா.. ஏ ெகனேவ, நாைல*. நா6 ெப)த
மைழயி,, ேவைல

 ேபாகாம, ெவ-யாக இ*தாயி /. ஆனா, வயி/

ெவ-யாக இ கவி,ைல. 'பாைனயி, இ*த அாிசி8 தீ*. ேபா5. என
ெச)யலா?'

மாயா#- ஒ ேயாசைன ெசானா. அதப-, அவ, தா க-யி



ேவ-யி ைனைய, ேலசாக கிழி.வி, அதி7*. Aைல உவ
பாதா. அ. மிக கTடமான காாிய. ெந கமாக இ*த A7ைழக6 வர
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ம/தன. அப- வ*தைவ, ஓர ல வ*த. அ/*. ேபாயின. இ /
ேபாயி*த ேவ-யி, Aலக6 ஏ ெகனேவ அ / ேபாயி*தன. இயலாைம,
ைககாைல நக ைவ க, "நீ இ:. பாமா" எ/ மகளிட ேவ-ைய
கா-னா. நா / ககளி, இ*. ஒ சினMசி/ நா ைற ப
ேவகமாக> எ

வமாக>,

 உலகைமயா,, Aைல பிாி க -யவி,ைல. அவைள

ேபா,, A7ைழகC அ / ெகா#ேட ேபாயின. ேநர ேனறி
ெகா#-*த.. இத

ேம2 ேநர கட*தா, வய7, ேச க மாடாக6.

வ*த. வர எ/ நிைனதவ6 ேபால, ஜா ெகைட எ. 'விள

ழியி,'

ைவ.வி !டைவ *தாைனைய மாேபா மாபாக இ:. ேபாதினா6.
அ. மாபகைத மைற

 ேபா., வயி ைற கா-ய.. வயி ைற அவ6

மைற க பாதா,, அ. மாபகதி மானைத வாகிய.. எைத அதிகமாக
மைற க ேவ#, எைத

ைறவாக மைற க ேவ#, எ*த அளவி

மாபக,

வயி/ அ*த .ணியா, மைற கபட ேவ# எ/ விகிதா5சார கண
ேபாடா6. பிற



வயி ைற கா- ெகா# அ*த வயி / காக அவ6 ஓ-னா6.

பிற க#களி, இ*. த!வத காக ேவகமாக ஓ-னா6.

அவ6 மாைலயி, திபி வ ேபா., !ளிய*ேதாபி, நி/ ெகா#-*த
'பிரா*த;' 'ெபா*த;' மா!5ேசைல

6 'அதவக நிலதி, அவ6 க-ய

Gைட ேபால' மாபகக6 விமி !ைடதிபைத பாதாக6. மைழ5சார,
ேவ/. ேசைல ஒ- கிட*த.. பிரா*த;

ந,ல ெவறி @ட. #-ய-.

ெகா#-*தவைன, O- ஏெஜ# ததா. ஆனா,, அவ;, 'பாதா, க
ெதாிவ.ேபா,' க#ணா- மாதிாி ெஜா7த அவ6 வயி ைற பா. ெகாMச
கிறகி ேபானா. அவ6, சடாப-யி, பல சாமாகைள வாகி ம-யி,
ேபா-*ததா, ம-யி, ேதா#- மாதிாி மாறிய !டைவ *தாைன,
மா!திரசிகைள அதிகமாக மைற கவி,ைல. அ*த உட! கிைட காம, ேபான
நிைலைய நிைன. ெகா#டா ெபா*த. அவ;

ேகாப தாக

-யவி,ைல. ஜாைடயாக லாவணி ேபாடா.

"ஏல இப,லா ஜா ெக ேபாடாம ேபாறாCவள ஏல?"
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பிரா*த இ; ெவறியி, இ*ததா,, அவனா, பதிலளி க -யவி,ைல. ெவறி
இ,ைலெயறா2 அவ

த க ேப5சி, ஒ பி5ைச கார. அவ;

ெவ#ைட ெவ#ைடயாகதா ேபச வ. ஆைகயா, O- ஏெஜ#ேட தா
ேபாட ேக6வி

 தாேன பதிலளிதா.

"ஏ; ெதாி8மால? இ.தா வசதியா இ

. ஜா ெகனா இ: கL

EடL. இ.னா ெராப வசதி. நிறய ேபர5 சமாளி கலா."

உலகைமயி னா, அவ6 N

 அளவி

6ள பாறாக, ஒ/ கிட*த..

அைத N கி ெபா*த ேம, எறிகிற ைதாிய இ*த.. G! இ*த.. சிறி.
ேயாசி. கீேழ

னி*தா6. "ெபா*.பயல இைன ேக தீ.டலா!"

னி*தவ6,

அத விைள>கைள நிைனதவ6 ேபா, அவகைள ெவறி. பா. ெகா#
எ:*., சிறி. ேநர நிறா6. ேப-க6 மாதிாி அ*த இவ ேவ/ ப க
திபி ெகா#டாக6. இைத பாத., உலகமா>

5 சிறி. சிாி! @ட

வ*த..

G-

வ*த., எெனன ெபாகெள,லா இ,ைல எ/ பாதா6.

ஒHெவா ெபாைள8 அவ6 ெவளிZாி7*. வாகியாக ேவ#. அேதா,
 எ5சாி ைகயாக '<டா ' ேவ/ ைவதி க ேவ#. பாைன உைடயலா.
இெனா பாைன இ க ேவ#. தீெப- மைழயி, நைன*. ேபாகலா.
இெனா/ தயாராக ைவதி க ேவ#.  மாதிாி, '6ளி' ெபா/ க
-யா.. ேசாளதைடயாவ. இ க ேவ#.

உலகி, எ*த நாேம தனிைற> ெபறாத நிைலயி,, ெதாழி, .ைறயி, ேமேலாகி
வ ஆனானபட ஜபாேன, க5சா ெபாகளி,

றிபாக ெபேரா7யதி,,

தனிைற> இ க, ஓரள> @ட இ,லாம, இ

 இ*த காலதி,,

அெமாி கா, ரTயா த7ய வ,லரக6 @ட எ,லா விஷயதி2 ய
ேதைவகைள Qதி ெச)ய -யாத த காலதி, பாரத த7ய ேமபா
அைட*. வ நாக6 அைன., தனிைற> எபைத 'எ,லாவ றி2 அ,ல
ெபபாலானவ றி,' எ/ பிரயச வியா கியான ெச). வ இ*த5
சமயதி,, ேமபாடைடய -யாத அ*த ஒ ைற ெப#, எ,லா விஷயதி2
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தனிைற> ெபற ேவ#-ய !திய ெபாளதார5 சிைறயி, ைவ கபடா6.
அேதா, G5 சாமாக6, 'சபிளஸாக>' இ க ேவ#-ய அவசிய.
'எகனாமி பிளா ேக' ேவ/.

நா ேக -யாத ஒைற, G

5 ெச)ய ேவ#-ய நிைல ஏ படா2,

உலகைமயா, அதைன கTடகைள8 தாக> -*த.. தா

 பி- க>

-*த.. ஆனா, ஊாி7*. தனிைமபத படைத தா அவளா, தாக
-யவி,ைல. ெகா-ய சிைற5சாைலயி, தனிைமயி, இ*.விடலா. அ.வான
காகளி, தனிைமயி, இ*.விடலா. ஆனா, மனிதகC
வழி*ேதா ம க6 ெப கதி
அ;பவித உலகைம

மதியி,

னா,, தனிைமயி, இபெதப., அைத

மேம ெதாி8. அ*த ஜன சதிரதி,, அவC



தனிைம தாகைத ேபா க ஒ மனித .ளி @ட கிைட கவி,ைல. தனிைம
எறா2 பரவாயி,ைல. இ. தனிைமயா கபட தனிைம. க#L



!லப வகைள விட ெக-யான !லனாகாத சிைற5சாைல அ..

ஒவ ேபசாம, இப., அவைள ெபாி. பாதித.. எேபா. ேப
நாராயணசாமி @ட, ேலசாக5 சிாிதாேர தவிர ேபசவி,ைல. இ*த5 சமயதி,
சேராசாவி

 பலேவச நாடா மக தகபழதி

 நி5சய தாQல

ஆகிவிட.. இதனா, சமாதான அைட*த பலேவச நாடா, உலகைமைய ப றி
அதிகமாக அல- கவி,ைல. ஆனா,, "ேபா8 ேபா8

-கார பய மவ;

எ மவா 'வா கபட' ேவ#-யதாயிேட!" எ/ மாாி. நாடா மைனவி,
வாயி2 வயி றி2 அ-தேதா, "அ*த பைனேயறி பயமவா கைடசில
பனேயறி !திய கா-டாேள! கா-டாேள!" எ/ த அ:ைகைய
கணவனிட கா-னா6. அவ
ப-5ச ேலா

எேக? எ.

 மைனவி ெசா,வ. சாியாக ெதாி*த.. 'எ.ஏ.

 உதவாத தகபழ எேக? பட ெப ற அவ

எேக? 'பைட' தீ-ய இவ எேக?'

மாாி. நாடா
த6ளியத

, தைலகா, !ாியாத ஆேவச. மகைள பா:கிண றிேல

காரணமான உலகைமைய ஒழி காத. வைர

, அவ



உற க பி- காத. ேபா, ேதாறிய.. பலேவச நாடாாி காைத அ- கக-தா. உலகைமயி G
ெசா*த காரைன பாதா.

வட ேக இ*த ேதாடதி
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ஆனா, உலகைம

, அ*த .பதி2 நி5சய தாQல ஒ இபைத

ெகாத.. 'பாவ சேராசா கா, கைடசில அவC

 ஒ வழி கிட5சி. கா2,

ைகயி ெதாியா இ கL.'

உலகைம

ஆ5சாியமாக இ*த.. ! ேலா ைவ ப றி 'அேபா

இேபாவாக' நிைன. ெகா#-*தவC

, இ*த நி5சயதாQலதி

 பிற

அ- க- அவ நிைன> வ*த.. .ப அ: ைக, அ*த இப5 ேசாபா, ேபா கி
ெகா#-*தா6.

சடாப-யி7*., ஒ நா6, G

 !ளிய*ேதா! வழியாக வேபா.,

ெபா.வாக ெவளிேய ேபாகாம,, 'அர ' G

6ேளேய டகி டகி

/கி ேபான சேராசா, அேக நி/ ெகா#-*தா6. ேலா >ட நட கவி*த
க7யாண நி/ ேபான பிற
உலகைம, மா

இேபா. தா இவ6, அவைள பா கிறா6.

- மாதிாி .6ளி ெகா# சேராசா காைவ பா.

ஓ-னா6. இHவள> நாC அ காைவ பா க -யாம, அட கி
ைவ கப-*த ச தி, இர# இற ைககளாகி, அவ6 இபி இமகி2
ஒ- ெகா#ட. ேபால 'பற*தா6'.

ஆனா,, சேராசா இவைள ைற. பாதா6. பிற , "N ெவகெகட
நாயிக! அ. ெக கிற #ைடக! மானெகட க:ைதக!" எ/ த
பா

5 ெசா,7 ெகா#ேட, மாறி மாறி காறி .பினா6. உலகைமயி

சிவ! க, க/த.. வழிேய ேபான அவமானைத வாகி க- ெகா#ட
ேபரவமானதி,, அவ6 Gைட பா. ெம.வாக நட*தா6. அ)யாவிட
ெசா,ல @டா. எ/ இ*தா2 அவளா, ெசா,லாம, இ க -யவி,ைல.
மாயா#-, சமாதான ெசானா:

"சேராசாவ தபா நிைன காத. தகபழத க- கிட அவC

இTடமி,ல;

ெதாி8.. அதனா,, ஒனாலதா இ*த நிலம; ேகாபப-பா! அவா
ஒன .பல! தகபழததா .பியி கா."
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மாயா#- @ட, ெசா,7வி ெநநாகC

 பிற , ேவதைனேயா சிாிதா.

அ*த ேவதைனயி, ஒ ப தி சேராசாவி காக5 ேச*. ெகா#ட..

உலகைம8 ஓரள> சமாதான அைட*தா6. இ*தா2, சேராசா அ கா, அவ6
மதிபி7*. நாைக*.

 பிற ,

#மணி தாF*. விடா6. இ*த நிகF5சி

ஏேனா அவ6 ேலா ைவ சதா நிைனதா6. "சேராசா கா>

.ேராக

ப#ணபடா." எ/ அட கி ைவதி*த காத,, இேபா. அவC

'ைல'

கிளியராகி விடதாக>, காறி .பிய சேராசாைவ பழிவா வ. மாதிாி8,
ெபாகி வ காடாறா) ெவளிபவ. அவC

 ெதாியா..

ஊரா ஒ.

கிறாக6 எபத காக, நாளைடவி, தானாக ஒ.கி ெகா#ட

உலகைம

, இேபா. தனிைம ஒ ெபாிய பிர5சிைனயாக ெதாியவி,ைல.

ேலா , அவேளா எேபா. இ*தா. ஆைட உ
உ / பாப. மாதிாி அவC
சிவ

 ேபா. @ட, ேலா

 ெதாி8. அவைள அறியாமேல, கனக6

. மல கா பாைதைய கட*. ேதாட.5 வாி, ஏ/ ேபா.,

ஏ ெகனேவ ேலா

அதி, ஏறி ெகா#, அவ6 ைகைய பி-. N கிவிவ.

ேபா, நிைன. ெகா6வா6. சடாப- ஜனக6 அைனவைர8,
ெசா*த காரகைள ேபா, பாபா6. ேலா வி அ)யாைவ, அவ
ெதாியாம, ெதாி*. ைவதி*தா6. அவைர பா



 ேபாெத,லா, இவ6

வழிவிவ. ேபா,, மாியாைதயாக ஒ.கி ெகா6வா6.

ேலா , அவC
அவ;

ப5ேசைல எ. வ*தா. அைத அவேன, க-விடா.

அவ6 ேசா/ ேபாடா6. ெச,லமாக5 சிLகிய அவ வாயி,

ஊ-விடா6. அவ, ஒேர த-, அவC 'சா!டL' எ/ அட பி-தா.
அவ6 இ/தியி, சமதிதா6. உணைவ பி- கிற சா கி,, அவ6 ைகைய
பி-தா. அவ6 சிLகினா6. 'சாபிட மாேட' எ/ ைகைய ெவளிேய
எதா6. அவ உடேன, அவC

ஊ- விடா. இவ தக6

ழ*ைதகளி இ ைககைள8 பி-. ெகா#

றாலதி

 ேபானாக6.

ஈர !டைவேயா எ க5ச கமாக நிற அவளிட, அவ '-ர ெப-யி,'
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இ*த !டைவைய எ. நீ-னா. "இHவள> ேநர என ப#Lனிக?"
எ/ அவ6 அத-னா6. இவ ைகேகாதப- மைலயவி
!,ெவளி

 ேபானாக6.

எதிேர இ*த

ழ*ைதைய ேதாளி, ைவ. ெகா# நிற

அ)யாைவ8, 'ேநரமாயி' எ/ ெசான மாமனாைர8, ெச,லமாக திெகா#ேட, அவக6 எ:*தி க னமி,லாம, எ:கிறாக6. கிழவகC



ெதாியாம,, அவ6 இைப கி6ளினா. அவ6 சிL கிறா6. அவ
சிாி கிறா. பிற
கிழவகC

அவC கி6Cகிறா6. அவ பதி2

கி6Cனா,

னா, ேபா) நி/ ெகா#, பினா, நி

 அவ;

'அழ '

காகிறா6!

வாFேவ மாய எகிறாக6. மாையயான வாFவி, வா: ேபா., இெனா
மாையயான க பைனயி, ஏ அவ6 வாழ @டா.? அதி, Sதி,ைல, வாதி,ைல.
 /!ற மல கா இ,ைல; ஒ ைறய- பாைதயி,ைல. E/ ப க
Eடபட

-ைச8 இ,ைல. ஒ. க> இ,ைல. நனைவ ேபா,, மாையயான

க பைன நிைலயி, ஏ அவ6 வாழ @டா.?

அவ6 வாF*தா6.

சில சமய அவC

5 ச*ேதக வவ.#. 'நாம இ- நிைன

றேம. அவ

இப- நிைனபாரா? ஆமா, அவ*தா எHள> ஆைச ஆைசயா பாதா.
அ-னா, ஒ லட ேபா- கலா. சீ5சி அ. எ- -8? ேபாடா
என? ஆமா! நீ என
ேப

எப> சேராசாதா; ெசானாேர. ஒேவள சேராசா

ஞாபகமறதியா லட ேபா-பாேரா? இ கா.. அ- இ*தா

மாாி. வ*. இ*ேநர

தி5சிபா. அவ ெபா/தா2 பலேவச

கதியிபா. ெலட ேபா- கலா. எ-? அவதா Qேபாட
ஆ கடா; ெசா,ல ேவ#-யத5 ெசா,லாம5 ெசான பிற>, எ- ெலட
ேபாவா? ெமாடவ ெகா!ேத;

ஆசபட கததா நம கத. மா

எ:தியி கலா. ெசாகத மமாவ. விசாாி5சி கலா. ஒேவள எ:தி அவ*த லடர ேபா<டாO< த-ய கிழி5சிபாேனா?'

இதைகய5 ச*ேதககைள தாக -யாம, அவ6 மன அ,ேலால
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க,ேலாலபட.. அ- க-, தபா,கார வகிறாரா எ/ @ட எதிபாதா6.
அப- எதிபாப. ைபதிய காரதன எ/ அவC ேக ெதாி*தா2, அ*த
'ைபதிய காாி'யா, அ*த எ#ணைத த க> -யவி,ைல. கிடதட
தபா,காரைர பாத. ேலா

க-த வ*தா2 வ*தி

 எ/ அவ6

அனி5ைசயாகேவ நிைன க .வகிவிடா6. வய கா-, இ*. வேபா.,
ேலா வி ெலட வ*தி

 எற இப எதிபா!ட வவ., அ.

இ,லாம, ேபாவதா, எைதேயா பறிெகாத. ேபா, ஏகி பப. அவC
வழ கமாகி விட..

அ/ ேலா ைவ @ட நிைன க -யாத இ கடான SFநிைல! அவ6 G-
வட

 ேதாட. கார, இனிேம, அவ6 அ*த ேதாட. வழியாக

நட க @டா. எ/ ெசா,7விடா. ஊ காரக6 அவைர

றM

ெசா,கிறாகளா. அவ ேதாட.5 வாி, 6கபி ேபாடாடா,, அவர 6ளா
ெநன5சி த6ளி ைவ க ேபாறதா மிரறாகளா! உலகைம, இ;
ஊ காரக கா2ல ைகயில விழாம இ க.

அவ ேதாட.5 வ மா

இ க.தா காரணமா! ேதாட. கார அவளிட தீமானமாக5
ெசா,7விடா. மாாி. நாடாாி 'பிரTஷ' அதிகமானைத, அவ
ெபாபதாம, இ*தா. இதனா, மாாி ஊைர கிளபி விவிடா.
அேதா ேதாட கார, த ெபா#L

 பலேவச நாடா மக .ளசிகைத

றி வ5சி கி இ கா. மாாி. Eலமாதா பலேவசைத பி- க -8.

@#

6 அைடபட கிளிேபால>, சிலசமய !7 ேபால>, உலகைம அ:.

ெகா#, உ/மி ெகா# இ*த ேபா., அவேள எதிபாராத அ*த5
சமயதி,, தபா,கார ைபய 'ஒலகமா ஒன

உலகைம

ெலட' எறா.

 Qமிேயா ேச*. ேமேல பறப. ேபா, ேதாறிய..

ேதாட. கார ெசான. @ட இேபா. Nசி மாதிாி ேதாறிய.. ேலா ேவ
அ

வ*. விடைத ேபா, பரபர. ெத

வழியாக ைகைய நீ-னா6.

" ."

5 வாி கபியி ஓைட
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"ைகெய:. ேபாடL."

"ெலட

 ைகெய:. ேவLமா?"

"இ. ாிஜி<ட லட."

உலகைம சிறி. ேயாசிதா6. 'அவ ஏ ாிஜி<டல ெலட எ:தL?
இ,ேலனா ேவற யாராவ. உட5சி ப-5சிடா? தபா,கார

 காம

இ*.டா? ப-5சவ ப-5சவதா!'

தபா,கார ைபய நீ-ய இடதி, ைகெய:. ேபாவி, உைறைய
ேவகமாக பிாிதா6. அப- பிாிததி, உ6ேள இ*த காகித@ட5 சிறி.
கிழி*த.. அவசர அவசரமாக எதா6.

எ:., இகி[ஷி, ைட அ- கப-*த.. அவC

'இகி[<' ெதாியா..

ஆனா, எ:தியிப. 'இகி[<' எப. ெதாி*த.. 'ைட ஏ அ- கா?'

உலகைம சிாி. ெகா#டா6. 'அவ ஆபிஸ. அMசா/ 'பதா! ப-5ச'
ஆகள க- ேம) கலா. அவக ைட அ-5சி
அவேர அ-5சி கலா. இவ

தி கலா. இ,லனா

தா எ,லா* ெதாி8ேம! என

எ:தியிபா? சேராசானா...? ஒலகமானா?'

உலகைம, ப- க -யாத க-தைத ப- க .வகினா6. கபி
ெவளிேய எ- பாதா6.

தபா,கார ைபய, ப. வைர

 ப-தவ. உ6a பாைட ேபா<

மா<டாி சாபி,, தபா,கைள பவாடா ெச). ெகா#- கிறா. அவ
தயவி, ேபா<மா<ட ெஜனரலாக மாறிவிடலா எ/ நிைன.
ெகா#-பவ; கழ# ேபான ைச கி6 ெசயிைன அவ மாெகா#-*தா. உலகைம அவனிட ேபசினா6. அப- ேப ேபா.
நாணினா6.
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"அபா>! இ.ல என எ:தியி

; ப-5 காேட! சீ கிரமா ப-!

ெசயின அ!றமா மாடலா. ஒனதான, ராசா."

தபா, ைபய, இத

6 ெசயிைன ேபாவி, '<டா#' ேபாட ைச கிைள

உட ேபானா. உலகைம ெசான. ேககாத. மாதிாி, ைச கி6 ெபட7,
கா, ைவதா. உலகைம விடவி,ைல.

"ஒனதா தபி! என ஒ அ கா மாதிாி ெநன5 க. ப-பா!"

தபா, ைபய, அவைள @*. ேநா கினா.

"என நீ ேபற.? ஒகிட ேபனாேல உத

பாவ. லடர ேவற ப-5சி

காட5 ெசா,றியா? நா ஊல ந,லப-யா லா*.ற. ஒன

 பி- க7யா?"

தபா, ைபய ெபடைல அ:தி, ைச கிளி, ஏறினா. ச கரக6 ழறன உலகைமைய ேபால.

'யாாிடமாவ. காட ேவ#ேம? யாாிட காடலா? பாவி ம;ஷ தமிழி,
எ:தி ெதாைல5சா என?'

'யேதைவ Qதி
அளவி

' 'தனிைற>

இயகி வ*த உலகைம

' ஒ 8கேம ஒ நிமிடமாக வரேவ#-ய
, இேபா. ஒHெவா நிமிட, ஒ

8கமாக ேதாறிய..
-----------------17. உ7ற, ப7ற...
ப7ற...

அ/ இர> :வ. அவ6 Nகவி,ைல. அ*த க-தைத நாைக*.
ம-!களாக ம-., ஒ.ணி ேபா ைதத ஜா ெக

6, அ)யா>

ெதாியாம, 'ரகசியமாக' ைவ. ெகா#டா6. ச*ேதாஷ தாக -யாம,,
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ெநேநர வைர, Nகாம, 'வாி,' சா)*. ெகா#-*தா6. ஒ சமய க#
விழித மாயா#- @ட, "ஏமா கல ற? ஊ காரக ப#Lற. வைர



ப#ணி பா க. காளியமா இ கா. அவா ெபா/தா2 ெசா6ளமாட
ெபா/ க மாடா!" எ/ ஆ/த, ெசா,7வி, மக6 Nகாம, இபத
மனகலகி அவ க-7, எ:*. உகா*தா.

உலகைம

5 சிாி! தாக -யவி,ைல. 'அ)யா Nக' எபத காக,

அவC த ஓைலபா) 'ெமைதயி,' பதா6. அ)யா Nகிவிடா எ/
ெதாி*த., மீ# எ:*. உகா*. ெகா#டா6. விதவிதமான க பைனக6!
நட காத விஷயகைள க பைன ெச)த அவC

, நட*த பயகரமான

விஷயக6 @ட, அHவேபா. க பனனயாக ேதாறின. அவ6, பல தடைவ
நிைன. ெகா#டா6. 'மாவா ெசா,2தாவ, மன*தா எ,லா.



காரண;.'

 பிற , அவ6 Nகினா6. க#க6 E-யி*தா2

நீ#ட ெநேநரதி

உதக6 சிாிப. ேபா, பிாி*தி*தன. இரவி, கைடசியாக அவ6 மனதி, நிற
அ*த க-ததி எ#ண, Nகிெய:*த. தலாவ. வ*த.. சின
மாதிாி, 'க-த ெதாைலMசி

ழ*ைத

மா?' எ/ 'பயப' அைத எ. ைவ.

ெகா#டா6. எ:. க6 அழி*தி

ேமா எப. ேபா,, அைத உ / பா.

ெகா#டா6.

'யாாிட காடலா? வய கா

 ேபாகிற வழியி,, சடாப-யி,,

ப-.வி ேவைலயி,லாம, திாி8, எவனாவ. ஒவனிட காடலாமா? ேவ/
விைனேய ேவ#டா. 'எகப

தி

6ள இ,ல' எகிற. மாதிாிதா.

யாகிட காடலா? யா நபி ைகயான ஆC?'

திUெர/ உலகைம
ேத- ெகா#-

,

டாப-5 ேசாியி, பி.ஏ. ப-.வி, ேவைல

 அணாசல ஞாபக வ*த.. அவ அவைள விட ெர#

வய. அதிகமாகேவ இபா. ந,ல ைபய. அவைன பா

 ேபாெத,லா
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அவ6 ப கTடக6 அதைன8 ெதாி*தவ ேபா,, அ;தாபமாக பா.
ெகா#, ஒவித நம5 சிாிைப உதி. ெகா# ேபாவா.

அ*த5 ேசாி ஊ

 ெத ேக ச / த6ளி,

இ*த.. ெந,7 கா)க6
ஐபைத*.

ள. கைரயி கிழ

 ப கமாக

விய77*. சிதறி ஓ-ய கா)க6 ேபா, ஐப.,

-ைசகC நாைல*. 'காைர' GகC அேக8 இேக8மாக

இ*தன. ஓைட த#ணி கசி>, அ*த5 ேசாியி ச*. ெபா*ெதகி2 கL கா,
உயர.

 பரவியி*த..

பாரத கிராமகளி, வாFவதாக பல தைலவக6 ேபகிறாக6; எ:.கிறாக6.
ப-த இைளஞகC

உபேதச ெச)கிறாக6. ஆனா,, அ*த கிராமக6 -

ேசாிகளி, வாFகிறன எகிற உ#ைம, இ; பல கா.

எடவி,ைல!

அடபி-

6 வி:*. மீ

 சில சினMசி/

ழ*ைதக6, அ*த த#ணீ

மாதிாி !ர# ெகா#, தவைள மாதிாி கதி ெகா# கிட*தன. பலமான
மைழயினா, பல வகளி, நீ கசி> ஏ ப-*த.. வகைள ஒ-ய சின
தி#ைணகளி,, ப கதி, இ*த ஈய ேபாணிகளி, ைககைள வி ெகா#ேட,
பல

ழ*ைதக6 ைககைள ந கி ெகா#-*தன. சில பி6ைளகளி வயி/க6

உபி ேபா8, க:.

/கி ேபா8, ைககா,க6

கா,க6 மாதிாி .வ# கிட*தன. ெபபாலான

5சிக6 ேபா, ஓணானி

ழ*ைதக6 'அரைண '

கயி/க6 @ட இ,லாம, நிவாணமாக உகா*தி*தன. ஓைல @ைரகளி,
இ*. வி: இ / ேபான ஓைல 'பாசி,கC' ம#க-கC தைலகளி2,
ேதா6களி2 வி:*., ஆைடயி,லாத அ*த

ழ*ைதகளி ேமனி

ஆபரணக6 ேபா, ேதாறின. காைலயி, ேபான அமா க6, மாைல வ வைர,
ஈய ேபாணிகளி, ைககைள வி ெகா#, பிற

வயி/ நிைற*த

கழி> நீாி,, !ர# விைளயா- ெகா# இப. அ*த
வா- ைகயான ேவ- ைக.
ழ*ைதக6 எப- இ

ஷியி,,

ழ*ைதகளி

ப நல திட. காக, ச.ண> இ,லாத
 எபைத பாரத பிரைஜகC

விள

வத காக,

'பி7 -விஷ;' மாநில அரசி திைரபட பிாி>, அேக
ேபாயி கிறாகளா. சில ெப#க6, பைனேயாைல நாரா, 'ெகாட ெப-க6'
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பினி ெகா#-*தாக6. சில பைன ஓைலயி, 'சாணிெப-', 'கப-
ெப-', 'கி#ணி ெப-' ஆகியவ ைற5 ெச). ெகா#-*தாக6. விவசாய
ஹாிஜன @7 ெப#களி க#ேணாடதி, இ*த ெப#க6 'ேம
-யின'; பலவித வ#ண கலைவ நீாி,, பல ஓைலக6  கி ைவ கப-*தன.

ெபாளாதார

விய, ேபா,, நாைக*. காைர Gக6 ேச*. இ*தன.

இவ றி, 'தQ/ ேமள', 'தவி, ேமள', 'பைப ேமள', 'ைநயா#- ேமள'
த7ய பல ேமளகC, நாத<வரகC, 'சிகிகC' வாி, ெதாகி
ெகா#-*தன. இ*த Gகளி, இபவக6 தா அ*த5 ேசாியி
'அ#ணாவிக6'. இவக6 ேகாவி,, க,யாண விேசஷகளி ேபா.,
ெவளிZகளி, ேபா) ேமளம-பாக6. ஒவ திெந,ேவ7 வாெனா7
நிைலயதி, @ட 'ேமள' அ-தி கிறா.

ெமாததி,, கிராம. ம க6 அ.> ஏைழ பாைழக6 ' -. ெக, ெக
-., ெக ெநா/கி ேபான ேசாி' எ/ ஊ காரகளா, ைகவிடபட
ப தி அ.. அேத ேநரதி,, ேம, ஜாதிக6 அHவேபா. வ*., 'பைட தீெகா6ள' வசதியாக இ

 இட இ.தா. ெதகாசி ேபா), பல மாட மாளிைக

@ட ேகா!ரகைள பா.வி, 'நா*தா இ ேகாேம' எ/ நிைன
கிராம. ம க6 இ*த5 ேசாி



வேபாெத,லா தகைள அறியாமேல,

தகைள ரா பி,லகளாக>, டாடா, பிலா களாக> நிைன. ெகா6வாக6.
அப- அவகைள நிைன க ைவ

 ஆ ற, இ*த5 ேசாி

உ#. ேபா[<

கா,களி2, தாசி,தா கா,களி2 'எசமா எசமா' எ/ ம*திர ேபா,
சபி. ெகா#ேட வி:*.

பிவி, 'நா இ- இ க

ேவ#-ய. ேக' எ/ சகடப கிராம. ம க6, இவகைள பாத.,
தகைள ராஜசிம நரசிம ப,லவகளாக>, காிகா, ெபவளதானாக>
நிைன. ெகா6ளலா. இ*த அளவி

, இ*த ஜனக6, அவகைள பா.

அவக6 ெவககளாக இ*தா2, 'ெமாதலாளி, ெமாதலாளி' எ/ ெநா- ெகா
தடைவ ெசா,வாக6.

இ*த5 ேசாியா, பலனி,ைல எ/ ெசா,ல -யா.. 'ெதாழி, க,வி ேவ#'
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எ/ ெசா,2 க,வி நி!ணக6, இேக வ*. சி/மிய, சி/வ ெப-கைள
5 'சிகி' அ-. ெகா#, வய கா-,

பினி ெகா#, ேமளகC
!ரC அமா அ)யா கC

கMசி ெகா# ேபா) ெகா. ெகா#,

ெதாழிைலேய ஒ க,வியாக நிைன. ஈப-பைத க#டா,, ஒ ேவைள
மகிF*. ேபாகலா. 'பலைன பகவானிட விவி கமேம க#ணாயி' எற
உய*த த.வைத ேபாதி

 மகாபாரத பகவ கீைத

பிரா -க, உதாரண

ேபா,, ெபபாலான ம க6, ேம, ஜாதி காரகளி சின ைபயக6 @ட "ஏ)
ம.ர! ஒன எக)யா @- கி வர5 ெசானா" எ/ ெசா,வைத @ட ஒ
ெபாடாக எ. ெகா6ளாதவக6; ெசா,ல ேபானா,, அ/ப. வய.
ம.ைர

, அ*த ஆ/ வய.5 சி/வ, அப-5 ெசா,வதி, ச*ேதாஷமா!

ெகாMச காலதி

னா,, 'ஏ)', எபத

 பதிலாக, 'சின ெமாதலாளிக6',

'ஏடா' எ/ @பிவாகளா. ம.ைரயி அ)யா எ:*தி காம, இ*தா,
"ஏ#டா எக அ)யாகிட உதபடLமா" எ/, 'அ*த கால.5 சி/வக6'
ேகபாகளா.

இப-5 ெசா,வதாேலேய, அேக இபவக6, பதிெனடா A றா#
நீ ேரா க6 மாதிாி இ கிறாக6 எ/ ெசா,ல -யா.. பல இளவடக6,
ேம, ஜாதி காரகைள அள>

ேம, ெபாபதாதவக6. சில சமய, "நம

எ. காவ U கைடயி, தனி க#ணா- டள ைவ கL? இவகள விட நா
எ*த வைகயில

றMசிேடா? நாமC ப, .ல

பி6ளியள ெப. கிேறா" எ/ தகC

ேறா. ேவ- கேறா.

6ேள ெசா,7 ெகா#

வகிறாக6. தகளி இளMச*ததியின, நாடா, த7யா, ேதவ
வைகயறா கைள, 'அவ இவ' எ/ ேசாி ப தி

6 ேபவைத ேக, பல

கிழவக6 கிகி. ேபா)விடாக6. "கால க7கால, ெக ேபா5சி,
இ,லனா 'ஊ தலாளிகள' இ*த ஊேமல ேபான பய பி6ளிக 'அவ இவ';
ேபமா? இ. ம.ர Gர;

அ

மா?"

'காேலX' ப-த அணாசல தைலைமயி, பல இைளஞக6, தக6
ஜாதியின

, ேராஷ வரவி,ைலேய எ/ அ2. ேபா) விடாக6.

இவகைள கைரேய /வ. கட>ளா2 -யா. எ/ அவகைள
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'ைகவிடபட ேக<களாக' நிைன. விடாக6. எ*த மனித;
சEகதி

 அ,ல.

 தைன5  றி உ6ளவ ைற 'காஷிய<ஸாக' பா

 உணைவ

ஏ பதிய பிற தா, இதர உண>க6 ஏ பட -8 அ,ல. ஏ பத -8
எ/ இ*த இைளஞகC

 ெதாியா.. பிர5சிைனகைள உண>Qவமாக5

சி*தி., அறி>Qவமாக பா க மற*த இவகC, இவகC

*திய

ெஜனேரஷைன5 ேச*த ப-த இைளஞக6 ேபா,, நகரகளி, ேபா) ஒ
ேவைலயி, டகி ெகா6ளலா எறா2 இேபாைத

, அப- டக

ேவ# எற எ#ணேம இ,லாம,, அHவேபா. 'அத- '
ெகா#-பவக6 இவக6. ஆனா, அணா5சல இேபா. ெகாMச
சி*தி க .வகி விகிறா.

ஊைர8 ேசாிைய8 பிாி. ைவ

 ஓைட கைரகC

/

 ெந

மாக,

அ*த கைரகைள இைணப. ேபா, ெநகி ேபாடப-*த நாைக*.
பனக!க6 வழியாக நட*., எ7வைள ேபா,, ேகாண, மாணலாக இ*த
'ெத க6' வழியாக உலகைம நட*. ேபான ேபா., "நாடாரமாவா,
நாடாரமாவா, வாக! ஏ), யா வ*தி கா; பாக, பாக" எ/ பல
ெப#க6 அவைள5  றி ெகா#டாக6. "மாயா#- நாடா மவளா? வாகமா"
எ/ ெசா,7 ெகா#ேட சில கிழவக6 மாியாைத ெதாிவி
ைவதி
ெகா#-

 வைகயி,, நீ-

 கா,கைள, இ:. ெகா#டாக6. மாயா#- பைனேயறி
 ேபா., அவாிட ேபா) '@ட ெமாைனய' பைனேயாைலகைள

வாகி ெகா#-*தைத8, நாடாேர, பைன மைடகளி, இ*. நாைர பிாி.
அவகC

ெகாதைத8, அவக6 நிைன> ப. ெகா#ட ேபா.,

உலகைம, 'எ,லா ம;ஷ; ேமாசம,ல' எ/ அ)யா ஒ தடைவ ெசானைத
ஞாபகபதி ெகா#டா6.

ஒ ெப#, ஓைலத

ஒைற தி#ைணயி, ேபா அவைள உகார

ைவதா6.  றி2 ெப#க6 நி/ ெகா#டாக6. ெபாிய ஆடவக6, ெகாMச
Nரதி, நி/, தகC

6 ேபசி ெகா#டா2, அவக6 க#க6 எனேமா,

உலகைம மீ., அவைள5  றி நிற @டதி மீ. ெமா)தன. உலகைம
@ட அவக6 கா-ய அபி,, வ*த ேவைலயி, அதிக அவசர காடவி,ைல.
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சரமாாியாக அவளிட ேகக .வகி விடாக6:

"ஏமா ஒகC

வ!? சாதிேயாட சனேதாட ேசராம இ- த6ளியி க.

ெமாைறயா?"

"நாடாரமா ஒ#L* த6ளியி கல. ஊ காரக தா த6ளி வ5சி காக."

"இ>க, அ>க கா, ைகயி, வி:*. ஊேராட ஒ. ேபாவ ேவ#-ய.தான. இ>க
G! ப#L. த!தா. என ராம கா நா ெசா,ற.?"

திUெர/ ஒ ஆ# ர, ழகிய.:

"ஊலேய உப-யா இ க. இ. ஒ#Lதா. அ.> ெக க
பா கிகளா?"

தைலைய தாFதி ெகா#, அ*த ெப#க6 ெசா,வைத ரசிக தைம8ட;,
சிறி. சகட.ட; ேக ெகா#-*த உலகைம, கOரமான அ*த
ரைல ேகட. நிமி*. பாதா6. அணா5சல சிாி. ெகா# நிறா.
அவC

ேகாப@ட. 'நாடாரமா6'; ெசா,லா#டா. அ>க இ>கனாவ.

ெசா,லலா. ேம, சாதி ெபாபிளய அ. இ.; மா மாதிாி ெநன5சி5
ெசானா, என அத?'

உலகைம, ச / ேராஷேதா அவைன பாதா6. ஆனா, அவ கதி,
பட*த அ;தாபைத பாத., க6ளகபடம / அவ சிாி.
ெகா#-பைத பாத., அவC

ேகாப !னைகயாகிய..

"பரவாயி,ல. ஒகளமாதிாி ஒHெவா ெப#L நட*.கிடா ஆயிர கண கான
வஷமா கநாடகமா இ கிற இ*த கிராம ஒேர வஷ.ல பழயத உதறி
ேபா! கவலபடாதிக! ஊேர ஒகள எதிாியா ெநன5சி க.

, நீக

ெபைமபடL! ஏனா அவக எ,லா ஒ#ணா5 ேச*தா தா ஒகC
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இைணயா) ஆக -8; ெதாி8.. எைன ேகடா அப-8 அவக
ஒகC

இைணயாவ -யா.! இ.க ேப5ச ேக ைகயில கா2ல

வி:*.டாதிக. விழமா-க; என

 ெதாி8!"

அணாசல ேம ெகா#, ேபசி ெகா#ேட ேபாயிபா.  றி நிற
ெப#க6, அவைன ேபச விடாம,, இைடமறிதாக6.

"இவ, 'அவ தபி அ த மாதிாி!' இவ ேப5ைச ேகளாதிக நாடாரமா.
ேகாளா/ பி-5ச பய,! ேபான வஷ இ*த மாதிாிதா ஒ அடாவப#ணிடா! எக ேசாில தீ#டாம @ட; ஒ#L ேபாடாக. ெபாிய
ெபாிய ஆOசக, மாாி. நாடா, அவ சின)யா ெமாவ எ,லா
வ*தி*தாக. இவ என ப#Lனா ெதாி8மா? 'சாதி விதியாச இ,லறத
காற. காவ எக G5 ச-யில ேபாட காபிய ஆOசக
-பாக;' ெசா,7 ஒHெவா ெபாிய ம;ஷ;
.டா. அ*த ம;ஷக
-யாம2 EMச ழி5சி கி

- க மனமி,லாம2

 ஒHெவா ேலாடா>
- காம இ க

-5சத ெநன ைகயில இப @ட5 சிாி! வ..

ெபாிய ம;ஷகள பாதா ேபா., உடேன அவமானபதா- இவ;



N க வரா.."

உலகைம வி:*. வி:*. விழ ேபாகாதவ6 ேபா, சிாிதா6. அதி,
ஊ

வி கபடவ ேபா, அணாசல அ-. ேபசினா:

"பின எனமா? ஒக ஜாதி காரகC ம ற ேதவ, பி6ளமா
சாதி காரகC ப#ற. அச, 'ஹிேபா ர`'. அதாவ., உ6ெளா/ வ5சி
!றெமா/ ேபறாக.

ள.ல த#ணி ெபகி கிேட ேபா>.. மதக

திறக; எக ஆக6 கா2ல ைகயில வி:*தா5. த#ணீைர விடாடா எக
ேசாிதா ெமாத,ல அழி8. ராம நதில ஒேர ெவ6ள. இவக எனடானா பயி
ப5ைச

 த#ணி ேவL; கிரா கி ப#Lறாக! த#ணி இ

; -

எMசினிய @ட5 ெசா,7டா! மதகதிற க மாடகறாக! எக ேசாிய விட
அவகC

 பயி ப5சதா  கிய. நா; கெல ட

 பல ெப-ஷ

எ:தி ேபாடா5."
அணாசல ெபE5 விவைத பா.வி "அ!ற ஒ#L நட க7யா?"
எறா6 உலகைம.
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"நட*த.! கெல ட, ஆ.-.ஓ.
தாசி,தா

அ*த ேபபர அ;!னா. ஆ.-.ஓ.

அ;ப, தாசி,தா ெரவி8 இ<ெப ட

ஊ சீ நாடா

அ;பியி கா. ேவ7

கைததா! நீக ஒ#-

அ;ப, அவ நம

ஓணா சாசிகற

ஒ#-யா) ஊைரேய எதி. ேபாராறீக. எக

ஆக6 கிட நாேம ேபாயி மதக உடேபானா, இவக ஊாி, சப*தி
ேபாஜன நட க ேபா>தா. ம*திாி தைலைமயில நட க ேபா>தா. சாபிட
ேபாேறா; ெசா,றாக. ஊ காரக ேசாி ஜனகC

சாபா ேபாேட

அவகள சா!டாக எகிற. உைற கேவ மாேட ற.! இதனால தா
ஒகள பா

 ேபா. என

 ெபைமயா இ

இக தா அ#ணாவி! ேம, ஜாதி காரகC

. எக ராம கா !ஷ

அவ ேபாற சR

க#றாவி!"

உலகைம உபட, எ,லா ெப#கC சிாிதாக6. ஆனா, ராம காவா, அதிக
ேநர சிாி க -யவி,ைல. ெகாMசM சிாித.

ஈகவ. மாதிாி எகிறினா6:

"ஒன மாதிாி ஏ5 ெசார கா)க எதைன ேபர இ*த5 ேசாி பா.
ெதாி8மா? இப இHவள> ேபற? ேவல ெகட5ச. ஊைரேய மற*.ட ேபாற.
அவ க!சாமி ஒனவிட அதிகமா

தி5சா. இப ெமரா<ல த7யா;

ெசா,7 கி ஊைரேய மற*.டா. அவனாவ. பரவாயி,ல. ெச *த
ெமரா<ல ஆOசரா இ கா. நாடா; ெசா,7 கிறானா. ஊ ஜனக
நமள ெவளில நி/.ற. மாதிாி அவன பா க ேபான ேசாியாCவள ெவளியில
நி/தி ேபசி அ;பிறானா. மா

லவாத ராசா. ெமாத,ல எ,லா

பைடயில ேபாட ந# மா.ாிதா .-பாக. அ!ற த7யா, நாடா,
இ,லனா ெச-யா!"

உலகைம, அவ என பதி, ெசா,ல ேபாகிறா எபைத அறி8 ஆவதி,,
அவ கைத பாதா6. அவ ேபசாம, விைளயா- ெகா#-*த
சி/வகைள பாதா. "நீ, நீக இ.

என ெசா,ற... ெசா,றீக" எ/

நா ைக க-. ெகா#ேட ேகடா6. அவ மீ# சி7ாி. ெகா#
ேபசினா:

"அவக ெசா,ற. சாிதா. நாம எ,லா ஹாிஜ; ெசா,7 க
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ெபமபடலா. ஆயிர கண கான வஷமா அட கப-*தவக
அ-ைமதனைத8 மீறி, ;

வாரத ெநன5சி ெபைம படL. வாF ைக

ஓடப*தயதி, கா,ல வி:*த விலேகாட ஓ- ெஜயி5ச.

ெபைமபடL.

ஆனா, எக ஆக6 பி.ஏ.; ெசா,7 கைத விட த7யா; ெசா,7 க.ல
ெபமப கிறாக. ப- காத ஹாிஜகள, ேம,சாதி காரகைள விட ேகவலமா
நட.றாக. இவகளால ஹாிஜன சதாய. ேக ெகட ேப. அவக
உதிேயாக.

ஏதாவ. இடMச, வேபா. தா, ஹாிஜ; ெசா,7

கவன கிட ம;
இவக ேசாி

 கராக. அரசாக ஹாிஜனகC

 பணத ெவ-

ப-5ச அவக சதாய.

5 ச2ைக ப#ற.,

பாக; நிைன. அ,ல. ஹாிஜனக

ஒ 'ேஸாஷிய, <ேடட<' - அதாவ. ஒ மாியாைத

வரL; நிைன.தா உதவி ப#றாக. நாடா ஒவ ப- காவிடா2,
அவ;

5 சEக.ல ஒ மாியாத இ

! இேத மாதிாி த7யா

! ஆனா,,

ஹாிஜ ப- காடா மாியாைதேய கிைடயா.! உதாரணமா ஒ#L ெசா,ேற.
தபா எ காதிக. நா ஒகளவிட ெர# வய ெபாியவ; எக அபா
ெசா,வா. என

எ- ெதாி8; நிைன கிகளா? ஒக)யா பைனேய/

ேபா. எக அபா எைன எ. கி ஓைல வாக ேபாவாரா. ஒக)யா
எைன பைறய; @ட பா காம எ. த ெகாபாரா!"

"எ.

5 ெசா,ேறனா நீக @ட ஒகளவிட வயல ெபாிய எைன 'நீ;'

ெசா,ல வ*., அ!ற உதட க-5சீக! ஏ? நா ப-5சி க.னால.
இதனால ேபாக ேபாக எக ஆகைள8 நீக; ெசா,ல ஆரபி5சிவிக.
இ.

தா - இ*த மா ற வரL; தா ஹாிஜனகள, ச கா ப- க

ைவ

.. ஆனா, எக ஆகேள இத !ாிMசி க மாேடகறாக! இதனால

ெமாத,ல இேகேய ெர# வஷ ேவைல

 ேபாகாம தகி ெர#ல ஒ#L

பா க ேபாேற."

அணா5சல ெசா,வைதேய ப,ெல,லா ெதாிய ேக ெகா#-*த ராம கா,
திதியைடயவி,ைல; இ; எதிாி. ேபசினா6:

"நீதா ஒன ெம5சி கL. வ#ணா, நாவித
மாேடகா. நாவித, வ#ணா;

 .ணி ெவC க

5 ெசைற கதவிட, க:த கி5

ெசைற கலா; ெசா,றா! ச கி7யக நம

5 ெச! ைத க
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மாேட;றாக! நாம அவகC

 ெப- ெச)ய மாேடகேறா!

ஹாிஜனகேள ஒத ெகாத த7யா நாடா மாதிாி விதியாச
வ5சி

 ேபா., ேம, சாதி காரகள

த ெசா,ல எதனாவ. சட.ல

? ேபச வ*.டா ேபச."

இடமி

அணாசல, வி ெகா கவி,ைல:

"ேபாக ேபாக பா. நீ ெசான அதன ேபர8 ஒ#ணா5 ேச க ேபாேற.
நம இன.ல ேம, சாதி மாதிாி நட கிற பண காரகைள த6ளி வ5!
ேம, ஜாதியில இ கிற ஏைழ எளியவகள நேமாட ேச க ேபாேற! ஏனா
ஹாிஜனகைள விட ேமாசமான நிைலயி, பல ேம,சாதியில இ காக. இவக
சாதி மய கத கல5சிடா உரேய கல கிடலா."

உலகைம
அவC

அவ ேப5சி,, இேபா. அதிக5 S இப. ேபால>,

 ெதாி*. ெதளிவி,லாம2 'மகி' ேபாயி

 விஷயக6

ெவளிேய வர .வகிய. ேபால> ேதாறிய.. ஏேதா ேகக ேபானா6.
அத

6 இதர ெப#க6 அவளிட ேபச .வகினாக6.

"நாடாமா! ஏதாவ. சா!றிகளா? ஒகள பற

-யில சா!ட5 ெசானத

தபா ெநைன காதீக. ஒக வயி/ 'ெகா2 கா' இ*தத பாத. மன ேக கல.
சா!றியளா? ஏல ரா. வாழ இல பறி5சால."

உலகைம ேவ#டா எப. ேபா, தைலைய ஆ- வி, க-தைத எ.,
அணாசலதிட ெகா.வி, "ெதாிMசவக ஒவ எ:தியி கா;
ெநன ேக" எ/ ெசா,7வி, அணாசல 'பளி கா' பாைனைய உைட க.
மாதிாி உைட. விட @டாேத எ/ பய*தா6. ப-த ைபயனான அணாசல,
அவளிட தனியாக5 ெசா,2வா எ/ நிைன. ெகா# ஆ/த,
அைட*தா6.

அவ அ*த க-தைத ப-

 ேபா., அவ6 த இதயைத பி-.

ெகா#டா6. அ. அ-. ெகா#ட.. உடெப,லா இப கிCகிCபி,
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.6ளிய..

ப-. -த அணாசல, சிறி. ேநர ேபசவி,ைல. 'அப-னா அவதா
ஆைசய ெசா,7 எ:தியி கா' எ/ உலகைம நிைனத ேபா. இதர ெப#க6
"சதமா ப-5சி5 ெசா,ேல. அபா> ஏ ன ற. ெமத ப-5சவ த
பயிதியகற. சாிதா" எறாக6.

அணாசல உலகைமையேய உ / ேநா கினா.

"மனச ைதாியமா வ5

க. பலேவச நாடா வ கீ, ேநாU அ;பி

ெவ5சி கா. அவேராட இடத ஆ ரமி5சி, அதாவ. எ ேரா5ெம ெச).
-ைச ேபா- கிகளா. இ*த ேநாU< கிைடத பதிைன*தாவ. நாைளயில
கா7 ப#ணலனா, வழ

 ேபாவாரா. கவலபடாதீக. பதி, ேநாU<

ெகா கா#டா. பலேவச வழ
அ.

6ேள ஏதாவ. வழி பிற

உலகைம

 ேபாட. எப-8 ஒ வஷ த6C.
."

, தா எேக இ கிேறா எ/ !ாியவி,ைல. கனவாக இ



எ/  / றி2 பாதா6. தைல ெதறி. தனியாக வி:*. விட.
ேபாற பிரைம; ெந றி கன., க#ணிைமகைள ேம, ேநா கி இ:த..

ேசாி ெப#கC

 ேகாப ஏ பட..

"கடயில ேபாறவ;க. ஒ ெபாபளய ெகாம ப.ற.

அள> ேவணாமா?

ஒ.கி ேபாற ம;ஷிைய8 ஓட ஓட விரனா எ-? ஓற நாய க#டா
விரற நா)

 ெதா

ற. சாிதா. அணாசல, இத நீ ெசாமா

விட!டா.டா."

அணாசல, உதகைள க-. ெகா#டா. சிறி. ேநர ெமௗனதி

 பிற

"கவலபடாதிக. ேகா;; வ*தா2 வர. நா கெல ட
ம;ேபாேற. எபவாவ. கலாடா ப#ண வ*தாகனா, ஒ வாத
அ)யாகிட5 ெசா,7 அ;!க. பினி!டலா பினி. சமப*தி
ேபாஜன.

இக வ*. ஆ6பி- க வவாக! அேபா !-5சி கிேற.
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ெமாத.ல இ*த5 ேசாி ஒக G மாதிாி. எப ேவLனா2 வரலா; என
ேவLனா2 ேக கலா. ஒக அ)யா எக ஆகC

ெகாத பைன

ஓைலைய8 பன ைத8 இ; எக ெபாியவக ெசா,7 கிேட
இ காக. என வ*தா2Mசாி, கா,ல ைகயில ம வி:*திடாதிக. கலக
நட*தா2 கவலபடாதிக. கலக பிற*தாதா நியாய ெபாற

."

ராம காவா, அ:ைகைய அட க -யவி,ைல. உலகைமைய த ெநMசேதா
ேச. அைண. ெகா#ேட "இ*த கத பாக. ப5ச மதல. இத பாதா
அ:>ற பி6ள8 சிாி

. இைதேபாயி நாசமா ேபாறவ;க நாச

ப#Lறாகள. அவக கா2ல கைரயா அாி க, நராதிாியில .6ள .- க5
சாவ. அவ;க பி6ளிகC

இ- வராமலா ேபா>? எடாத எ! எ கிறா;க.

படாதபா படாம ேபாகமாடாக. நீ... நீக ஏ நாடாமா அ:>றிக?
ஏைழக க#ணீ அவகள கட2ல ேபாயி ஆ

! அழாதமா. அழாதிகமா."

இெனா ெப#ணா2 க#ணீைர அட க -யவி,ைல. "அழாதமா
அழாதமா" எ/ அ:.ெகா#ேட ெசானா6.

"இனி ேக எக

லெத)வ ம.ரGர;

ஊ.பதி ெகாCதி ேக கிேற,

கலகாதீக" எறா6 ம ெறா ெப#.

"வ கீ, ேநா-< எகிடேவ இ க" எறா அணாசல.

உலகைம எ:*. ெகா#டா6. ெம6ள நட*தா6. ேதகி நிற நீ

6,

நீபடாம, இபத காக ஆகாேக ஊறி ைவ கபட கக க6 மீ.,
ெசக,க6 மீ. நட காம, நீ

6ேளேய நட*. ெகா#-*தா6.

ெபபாைமயான ெப#க6, அவைள ஓைட வைர

 வ*.

வழிய;பினாக6. "நாக சாதில தாF*தவக. அதனால எகள ஒக அ கா
தக5சி மாதிாி நிைன காடா2 பழ னவC; நிைன5சி அ- க- வாகமா"
எ/ ஒதி ெசா,ல, இதர ெப#க6 தைலைய ஆ-னாக6. Nரதி, அவ6
ேபாவைதேய பா. ெகா# அணாசல நிறா.
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ெம6ள ெம6ள நட*த உலகைம, ஓைடைய கட*த. ேவகமாக நட*தா6.
உட2/!க6 அைன. அ/*., அ

ேவ ஆணிேவராக ஆன. ேபா,

வ7ெயத.. கா,க6 இர# ேம,ேநா கி வவ. ேபால>, ஒவித வ7
ேதாறிய.. அகக6 அைன. சிதறி, சினாபினமாகி, ஒேறாெடா/
ேமாதி, @ழாகி, ெவ/ #டமாக, பிைச*. ேபாடபட ேகFவர

மாைவ

ேபா, உவ*ெதாியாம, கைர*. ேபாவ. ேபாற நரக ேவதைன8ட அவ6
நட*தா6.

'இ.

ேம, என நட*தா2 அ. ெபாிதாக இ க -யா.' எற உண>

ஒவித நிமதிைய ெகாத.. வ கீ7 ேநாU< எபைத விட, அ.
ேலா விட இ*. வராத க-த எற உ#ைம, அவ6 மனைத ெபாி.
மா)த.. ஏேனா ெமரா< ேபாகேவ# ேபால அவC
அகி*.

 ேதாறிய..

ர, ெகாேத, அ)யாைவ அைழ. ெகா#, அகி*ேத, அ*த

ேநரதிேலேய, அப-ேய ேபாக ேவ# ேபா, நிைனதா6.
------------------18. ஒ,5கி வா9+,...
வா9+,...

சேராசாவி திமண நா6 ெநக ெநக, உலகைம மீ. ம-,லா
ேகாபெகா#ட மாாி. நாடா என ப#ணினா2 கவைலபடாம, திாி8
உலகைமைய பழி வாக -யாத. ேபா, ேதாறியைத, தமானதி
விடபட சவாலாக எ. ெகா#டா. சேராசா ேவ/, "கைடசில
தகபழ*தானா என

கிைட கL?" எ/ அ)யா>

ேக ப-யா)

அ:தைத, அவரா, மற க -யலா; ஆனா, உலகைமைய மனி க -யா..

ஊ @டதி, அ)யா>ைவ ைக

6 ேபா ெகா#, ராமசாமியி Eல,

கண கபி6ைளயி Eல உலகைமைய, திடமிடப-, உபிவி
ெவ றிெப ற அவ, பலேவச நாடாாிட ேதா / ேபானைத நிைன.
உ6C
நீ-

6ேள !:கி ெகா#டா. ஊ பகிTகார,
 எப. அவ

றிபிட கால வைரதா

 ெதாி8. சில "ெகாவ அ- க.

ஒதிய த6ளி ைவ க. ஊ

க! ேதைவயா?

தா ேகவல" எ/ ேபவதாக
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ேக6விபடா. அவ அபேபா 'ெபாட பய2க;' ெசா,7விடாேள
எ/ ஊ காரகC

உேவக E-னா2, ெகாMச பயபட .வகினா.

யாைர8 அத- ேபச -யவி,ைல. ஒசமய, வா ன கடைன ெகா காத
ஆசாமி ஒவ "நீ இ- தி-னா உலகைமேயாட G

 ேபாேவ" எ/

@ட அத-னா. ஆக, உலகைமேயா யாராவ. ேபசினா,, அ. மாாி.
நாடா

எதிரான ெசயலாக, அவ நிைன காமேல, ஊ நிைன க .வகிய..

ப5ைசயாக5 ெசா,ல ேபானா,, மாாி. - உலகைமயி தனிபட விவகார
ஊ மீ. அனாவசியமாக5 மதபட. ேபால>, ேபானா, ேபாகிற. எ/
ஊ காரக6 ப கைள க-. ெகா#- கிறாக6 எ/ ஒ அபிபிராய
நிலவி வவதாக, பலேவச நாடா, அவாிட த அபிலாைஷைய அதி, ேச.5
ெசானா. உலகைம அ*த ஊாி, இ
நீ- காத. ேபா, அவ

வைர, அவர. மாியாைத நிைலயாக

 ேதாறிய..

ஆைகயா, தா, பலேவச நாடாாிட உலகைமயி G @ைரைய பி).
ேபாவிப- ெசானா. பலேவசதி

, அ. அதிகப-யாக ெதாி*த..

அேத சமய நி5சயதாQலமான பி; நி/ ேபான க,யாணகC
நிைனவி

வ*தன. ேசாியி, ேவ/, அணாசல ெப-ஷ எ:.வத ெகேற

பிற*தவ ேபா,, : ேநர வி#ணபதாரனாக மாறிவிடா. ஆைகயா,
"ெச கி மவள ேகா வழ
நமைள8 ஒ பய2

; இ:தா அைலய -யாம ஓ-ேபாயிவா.

ற ெசா,ல -யா." எ/ அதாகாராிட ெசா,7,

அவர. அைர ைற சமதைத ெப ற பின வ கீ, ேநாU< விவிடா.

இத கிைடேய, உலகைமைய

டாப- காரக6 ெகாைம ப.கிறாக6

எ/, ேகாண5சதிர ேபா[< ேவ- ைக பா. ெகா#- கிற. எ/,
அணாசல ெப-ஷ ேபாடா. ேபா[< <ேடஷ சாபி,, 'காளிமா கல
!கF' ெஹகா<டபி6 ேயாசிதா. ஏ ெகனேவ உலகைமைய பழிவாக
ேவ# எ/ நிைன., ப,ேவ/ அ2வ,க6 நிமிததா,, அைத
நிைறேவ றி ெகா6ள -யாம, ேபான அவ, ெப-ஷைன ப றி
ேக6விபட., உலகைம மீதி*த பைழய விேராதைத !.பி.
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ெகா#டா. இHவள>

 உலகைம

, இ*த ெப-ஷ விவகார இ.வைர

ெதாியா..

ெஹகா<டபிேள, மாாி. நாடா G-

வ*தா. உலகைமைய5 சEக

விேராதியாக5 சிதாிதாெலாழிய, சEக அவC

எதிாியாக இ

 விஷயைத

மைற க -யா. எ/ மைற காம, ெசானா. அேதா ஐ.ஜி. ெலவ2
ேபாயி



 ெப-ஷனா, ேகாண5சதிர ேபா[< நிைலயதி ேக ெகட

ெபய எ/, இ*த ெகட ெபயைர நீ க ேவ#மானா,, ேபா[<
நடவ- ைக எ க @-ய அளவி

உலகைம சEக விேராத5 ெசய, ெச).

வபவ6 எ/ 'ாி கா' Qவமாக நி(பி க ேவ#, எ/ எ.ைரதா.
அப- நி(பி க தவறினா,, 'ேகா கிழித' பைழய சமாசாரக6 @ட
கிளபப, தன

மமி,லாம, மாாி. நாடா

 மானபகேதா

ம ற பககC வ எ/ ச / மிர-னா.

ேபா[ைஸ எதிபவக6 சEக எதிாிகளாக சிதாி கபட ேவ# எற (ேபா[< நிைலய) 'க,ேதாறி ம#ேதாறா காலேத  ேதாறி நிற' வழிவழி மரைப ெஹகா<டபி6 பி-. ெகா#ேட, லா கபி, ெசத
ஒவைன, தபிேயா- தகாத ெசயைல5 ெச)8 ேபா. 'த கா! காக5' ட
ேவ#-ய நிப*த ஏ படதாக5 ெசா,7 தபித நிகF5சி ஒைற8 அவ
நிைன> பதி ெகா#டா.

சEக விேராதியாவத

ாிய த திக6 என எபைத தீமானி க

நிைனதவக6ேபா,, மாாி. நாடா, பலேவச நாடா ஒவ கைத
ஒவ பாத ேபா. இவ கைத8 பாத ெஹகா<டபி6, எத
எபிேலேய ெசா,7விடா.

"பைட5 சாராய, விப5சார, சாமி சிைலைய கட.வ., தி."

இ/தியி,, ஊாி, பிரபலமாகியி
ெகா6ளபட.. சமய வா)

 பைட5 சாராயேம எ.
 ேபா., கா)5சிய சாராய, ச-8

உலகைமயி G-, ைவ கபட ேவ# எ/, தகவ, அறி*த.ேம,
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ெஹகா<டபி6, தானாக வபவ ேபா,, வவா எ/ ேபா விZக
வ

கபட.. அ*த விZகைத கைல

 எதி விZகமாக, கா<டபிC

'காளி மா ைக' உைட கிற சா கி2, ெவ றிைல பா

வாகி ெகா கிற

சா கி2, தைலைய5 ெசாறி*. ெகா# நிற ஒ ஹாிஜன ப#ைணயா6,
ேநராக ேபா) அணாசலதி காைத க-தா. அணாசல ப,ைல க-.
ெகா#, பல ெப-ஷகைள த- விடா. உலகைமயி G

வ*.,

தனியாக இ*த மாயா#-ைய8 எ5சாி.வி ேபா)விடா. பல
அbழியகைள இ.வைர 'இெபஸனலாக'5 ெச).வ*த கா<டபி6,
க6ள5சாராய அbழியைத 'ெபஸனலாக' நடத நிைன., மாாி. நாடாாி
சமி ைஞ காக காதி*தா. அேபா. அணாசல ேபாட ம; அவ
எ<.பி.யா, அ;பபட.ட, அவர. விள க ேககப-*த.. நி5சய
-ரா<ப வ*.வி எபைத !ாி*. ெகா#ட ெஹகா<டபி6, அ.
வவத

6, உலகைம

 அணாசலதி

 ஒ பாடைத5 ெசா,7

ெகா.விட ேவ# எ/ .-யா) .-தா; தவியா) தவிதா.

இ*த5 சமயதி,, உலகைமயி G

 பல ஹாிஜன ெப#க6 வ*. ேபாக

.வகினாக6. ஓரள> அைமதி8, அ;தாப ெகா#-*த ஊ ஜனக6,
இைத பாத. மீ# ேகாபாேவசமாக ததளிதாக6. ஒ ேம, ஜாதி
ெப#ேணாட G

, ப6C பைற8க வ.னா அ.> ஊ கட

மதி காம வ.னா அ. ெபாிய விஷய! இ. அ*த ஊைர மதி காம, மம,ல
அவமாியாைதயாக> நடத @-ய ெசயலாக கதபட..

இத கிைடேய நிலமி,லாத சில, உலகைம G

 ேபா 

ஹாிஜனகைள8 பகிTகாி க ேவ# எறாக6. நில6ள மாாி.
வைகயறா க6, "ஊ விவகார ேவற, வய, விவகார ேவற" எ/ ெசா,7
விடாக6. அHவள> ேலசான @7

, அ*த5 ேசாி ஆகைள மாதிாி, ேவ/

யா கிைட க மாடாக6.

இ*த5 ச*தபதி,, ஒ ெபாிய விஷய நட*த.. பயகரமான ெவ6ளதா,,
ெந,ைல மாவட, இதர மாவடக6 ேபால பலமாக பாதி கபட..
டாப-

ளதி

, ராம நதியி உபாி நீ விைரவி, ெவ6ளமாக வ
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எ/ எதிபா கபடதா,,

ள உைடயாம, இ க, மதைக திற

ப-

ஹாிஜனக6 ெசானைத - அதனா, தக6 ேசாி அழி8 எ/ ெசானைத நிலபிர! க6 ஏ / ெகா6ளவி,ைல. இைத ஆேசபி., அணாசல,
மத

கேக ஒ க-ைல ேபா ப. ெகா#, ேசாி ம களி ேப5ைச8

ேககாம,, சா வைர அ,ல. மத க6 திற கப வைர, இ*த இர#-, எ.
னா, வகிறேதா அ.வைர உ#ணாவிரத இ க ேபாவதாக, ப.
ெகா#ேட அறிவிதா. அ*த அறிவி! இர# ெத கC

ேம, பரவாம,

இ*த சமயதி,, எப-ேயா அைத ப றி ேக6விபட ெஹகா<டபி6,
வயதான ச இ<ெப டாிட ெசா,7, அணாசலைத அரசாக
வி*தாளியா கினா.

இ.வைர "கி/

பய மவ, எ ேகடாவ. ெகட, படாதா ெதாி8"

எ/ னகி ெகா#-*த சில 'பேபான' ேசாி கிழவக6 @ட
கிள*ெத:*தாக6. ஒவ @ட பா கியி,லாம,, ேபா[< நிைலயதி,
அணாசலைத பா க ேபானாக6. அைத  /ைகயாக கதிய வயதான சஇ<ெப ட, ஒ:காக 'ாிடயராக' கதி அணாசலைத விதைல ெச)தா.
அணாசல, மீ# வ*. மத  ப க ப. ெகா#டா. இேபா.
ேசாிம க6, அவ ப கதிேலேய நிறாக6. ேசாி அழியாம, இபத காக,
அவ தைன அழி. ெகா6ள தயாராக இ கிறா எபைத உண*த.,
அவகC இர#-ெலாைற பா.விவ. எ/ தீமானிதவகளாக ஒ/
திர#, அவனேகேய நிறாக6. ஆனா2 அவகC

ேகாஷக6

ெதாியா.. சில, ப#ைணயாக6 வய,கைள பகிTகாி க ேவ# எ/
.-தக6. மத கைள உைட க ேவ# எ/ இளவடக6 வடம-தன.

ேம, ஜாதி காரகைள8 மா ெசா,ல @டா.. பி6ைளமா, நாடா, ேதவ
எற ஜாதி விதியாசமி,லாம,, ஒதா) ம க6 ேபா, ஒ/ திர#டாக6.
வாயி,லா Q5சிகளா) கிட*த ேசாிய, விஷ Q5சிகளா) மாறிய வி*ைதைய
இ; அவக6 ஜீரணி க -யாம, தி#டா-னா2, "பறபய ம கள ஓேடாட
விரடாடா நாம இ*த.ல !#ணியமி,ல" எ/ ெசா,7, மர ெவ
ேதவகைள8, ஆேம)

 ேகானாகைள8, பைனேய/ 'சாணா'கைள8,
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கிண/ெவ இதர ேம, ஜாதி காரகைள8, நிலபிர! க6 ஒ/
திர-னாக6. மத க6 உைட கபடா, அவ ைற உைட

 ம#ைடகைள

உைடபத காக மாாி. நாடா, பMசாசர ஆசாாி, மாாி.5 ெச-யா
ஆகிேயா ம#ெவ-கைள8, ேகாடாாிகைள8, ெவடாிவாகைள8
விநிேயாகிதாக6.

இத கிைடயி,, ெந,ைலயி, ெவளியா  பதிாிைக ஒ/, அணாசல ைகதாகி
விதைலயானைத8, அவ விதைலயாகி உ#ணாவிரத இபைத8, ஊாி,
பதட நிைல நில>வைத8 'E/ காலதி

'5 ெச)தியாக ெவளியிட..

ெப-ஷகைள 'ெராUனா' கவனி. வ*த மாவட அதிகாாிக6, அ*த
பதிாிைகைய பாத. பைதபைததாக6; படபடதாக6. விஷய
ம*திாிகC

, ெபாிய அதிகாாிகC

 ேபா  னா, ஏதாவ. ெச)தாக

ேவ#!

மாவட கெல டேர, அ

வ*.விடா. பி.டபி6Z. எMசினியகC,

ள.

மதைக திற*.விட ேவ# எ/ ெசானாக6. ெகாMச திமிறி பாத ேம,
ஜாதி ேநச ஒப*த காரகைள, ாிசH ேபா[ஸுட வ*தி*த கெல ட,
இ/தியி, மிர- பணிய ைவதா. சாம, ேபத, தான ேபா)விடா, அவக6
'த#டதி

' இபதாக கதபட ேவ# எ/ க @றி விளக

ைவதா.

எப-ேயா, தாசி,தா, அவ

'அபிஷிய, ம5சானான' ஆ.-.ஓ., எ<.பி.,

-.எ<.பி., ஆகிேயா !ைட Sழ நிற கெல ட, ப. கிட*த அணாசலதி
ஒ க#ணா- டளாி, தயாராக இ*த 'ஆெரM ஜூைஸ' நீ-னா.
அணாசல, மட ெக/

- க>, மத க6 பட ெக/ திற க> சாியாக

இ*த.. உ#ணாவிரத நி/ விடதாக ேக6விப G-, இ*.
ஓ-வ*த உலகைம, ைகயி, ைவதி*த இர# வாைழ பழகைள, அவனிட
நீ-னா6. அவ ஒைற வா)

6 ைவ. ெகா# இெனாைற அவளிட

திபி ெகா. விடா.

டாப- காரக6 உலகைமயி இ*த 'ேசாி5 ெசயைல', மிக சீாியஸாக
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எ. ெகா#டாக6. எதிாிகC

உத> 'எடைமயான' அவைள,

எப-யாவ. நிEலபதி விட ேவ# எபதி, அவகC

இேபா.

க. ேவ /ைம இ,ைல. ேம, ஜாதியி, பிற*., ேம, ஜாதியி, வள*., ேம,
ஜாதியி, வா: ஒ 'ெபாபிைள', ேம, ஜாதியினைர கி6C கீைரயாக க.
'க:த களவானிபய மவ;', 'காவா7' பய2மான அணாசலதி

, எ,லா

னிைலயி2, வாைழபழைத ெகா கிறா6 எறா,, அவைள
வாைழ

ைலைய5 சா)ப. ேபா,, சா) கவி,ைல ெயறா,, அவக6

இ*ததி, பிரேயாஜனமி,ைல.

லைத ெக க வ*த அ*த 'ேகாடாாி காைப',

ேகாடா7யா, @ட ெவ-யிபாக6. அணாசலைத8, அவ
ெப-ஷகைள8 கதி, ெகா#, உலகைமைய ேவ/ வழியி, மட க
பாதாக6; நிைனதாக6. இேபா. ஊேர ஒ மனிதனாகி, உலகைம
ெஜம விேராதியாக மாறிவிட.. ேசாி ம களிட பட அவமானைத, அவளிட
பட அவமானமாக கதினாக6. கா ேக, அ. கிைட காத சி/வ, ைகயி,
இ

 க#ணா-ைய Gசிெயறிவ. மாதிாி.

ெகாMச மனமாறி வ*த பலேவச நாடா, 'ப6C பைறகேளா' அவ6 ேச*.
ெகா#டைத அறி*த., ெவ #டா. "அணாசலத வ5சிகி இ கா6" எ/
இர# E/ இடகளி, பிர5சார ெச)தா. இ*த பிர5சாரைத
ேக6விபட மாாி. நாடா, பMசாசர ஆசாாி, ராைமயாேதவ ஆகிேயா,
"ேவ, ஒம
நம

Eைள இ கா? அணாசலத வ5சி கி- கா; ெசானா,

தா அசிக! அத ஊ காரக, வ5சி கி இ*தவ6 உலகம;

அர<ஸா வ5சி கி இபாக? ேம, ஜாதி ெபா#ைண கீF ஜாதி கார
வபா-யா வ5சி கி- கா; எ,லாைடய ெபா#ைண8 தா தபா
நிைனபாக! இ. ஏேவ ஒம களிம# ம#ைடயி, உைர கல?" எ/ பலேவச
நாடாைர நாைய ேபசிய. மாதிாி ேபசி, அவ வாைய ஆC ெகா ப கமாக
அைடதாக6. '!7 வ. !7 வ.;' ெசா,ற. மாதிாி வ5 கி- கா;
ெசா,ல ேபா) அவ6 நிஜமாகேவ அணாசலைத 'வ5சி கி' இ க
.வகினா,, ேகவல உலகைம
ப

ம*தானா? அவைள5 ேச*த ஜாதி

கிைட காமலா ேபா ? 'ேம, ஜாதி காரக எகC

ேசாிபசக ேபசினா ேசத யா

?"

ம5சினக;
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ஆைகயா,

டாப-யா, "பா! சாகL. பாப- கிற க!

ேநாக @டா." எ/ நிைனதவக6 ேபா,, உலகைமைய எதி.,
பகிTகாரைத பலபதினாக6. சிலைர அத காக பலவ*தபதினாக6.
உலகைம வட எ,ைலயான ேதாட. கிண றி,
அவ6

ளி. வ*தா6. அேக

ளி க @டா. எ/ ேதாட காரைர5 ெசா,ல ைவதாக6. விைரவி,,

ேதாட5வைர கபிகைள ைவ. அைட கேவ# எ/, அவாிட
ஆைணயிடபட.. உலகைம சடாப- கிண/களி, ஒறி,

ளிதா6.

இர# நா6 கழி., ேதாட கார, அவ6 அேக86ள கிண றி, த#ணீ
எ க @டா. எ/ தீமானமாக5 ெசா,7விடா. உலகைம அசரவி,ைல.
ேசாி கிண றி, ேபா) த#ணீ எதா6. ஊ கிண /

 த#ணீ காக

ேபாவைத, அேக86ள ெப#களி நிசதைத தாக மாடா. ஏ ெகனேவ
விவிடா6.

எறா2, ஊாி, நிலவிய பதட நிைலைய கதி ஹாிஜன ெப#க6 அவ6
G

வவைத நி/தி ெகா#டாக6. ேசாியி, உ6ள சில கிழக6 @ட

"எ,லா ஒகளாலதா நாடாரமா. நீக தா எ.

மா ஒக ச#ைடயில

இ: கிய?" எ/ த#ணீ எ க ேபான அவளிட ேநாிைடயாகேவ ேக
விடாக6. உலகைம

எனேவா ேபா7*த.. அவகைள ப றி

அணாசலதிடேமா, இதர ெப#களிடேமா ெசா,ல அவ6 விபவி,ைல.
அப-5 ெசானா,, அ*த கிழகைடகC
எப. அவC



 ெதாி8.

உலகைம சடாப- வய கா
ெச!

'ெசமதியாக' வச> கிைட

ேபா  ேபா., G-, இ*த ஒ

டைத8 ைகேயா ெகா# ேபானா6. இைதயறி*த

டாப-யா,

சடாப- நிலபிர! களிட, உலகைமைய வய7, ேச க @டா. எ/
ப

வமாக5 ெசா,வத

உலகைம

 தணைத எதிபாதி*தாக6.

மீ# பயகர தனிைம வா-ய.. ெமராஸு

 ேபாகலா

எ/ அ)யாவிட ெசான ேபா., அவ ம/.விடா. உலகைம8 ேசாி
ம க6 கா அபி,, க#டவளா) அ*த எ#ணைத ைகவிடா6.
இேபா. ஊ நிைலைம காரணமாக, ேசாி ம க6 ஒ.கி இபதா,,

183

தனிைமபட அவ6, அ)யாவிட மீ# படண பிரேவசைத ப றி5
ெசா,2 ேபா., அவேரா, "எ*தவித பல இ,லாம,, அழக ம வ5சி கி
இ கிற ஏழெபா#L ெமரா<ல மானேதா வாழ -யா." எ/
ெசானா. அவ6 மீ# வ !/திய ேபா., "நா ெசத பிற> எைன
ழிழிவி அ!றமா ேவLனா ேபா! எ க#ணால நீ ெமரா<ல
மான.

 ேபாராறத பா க -யா." எ/ இ/தியாக5 ெசா,7வி, ேவ/

ப கமாக கைத ைவ. ெகா#டா. உலகைமயா, அத
-யவி,ைல. அேதா ஒ ெலட @ட ேபாடாத ேலா
ெமராஸு

 ேபாக, அவC

ேம, வ !/த

இ



விபமி,ைல. அவைன நிைன காம, இ க

ேவ# எற எ#ணைத வ7ய தைன மீறி வரவைழ. ெகா#, அைத
இ/தியி, Gபாக ேம ெகா#டா6.

இதைன அமளி

6C, சேராசா - தகபழ க,யாண,

வாணேவ- ைககேளா, ெகா ேமளேதா நட*ேதறிய..

க,யாணமாகி ப. நாகC

 பிற , சேராசா க#ைண கச

வைத பா.

மாாி. நாடா தி கிடா. ேபாக ேபாக5 சாியாகி வி எ/ நிைனதவ,
மக6 கைளயிழ*. இபைத பா. கலகினா. த7ரவிேலேய, தகபழ,
'பைட' ேபா ெகா#, அவைள ெநகினா எ/, சாராய நா றைத
தாக -யாத சேராசா, கதைவ திற*. ெகா# ெவளிேய வ*. அ:தா6
எ/, தகபழ ெவளிேய வ*., அவ6 தைல-ைய பலவ*தமாக பி-.,
இ:. ெகா# உ6ேள ேபானா எ/, மைனவி Eல ேக6விபட
மாாி. நாடா

, மாைப எனேவா ெச)த.. இ. ேபாதாெத/, ம5சின

பலேவச "அதா, அத ேபாக.ல கைரய- வய2ல கடல ேபாடபடா.,
த காளி தா ேபாடL" எ/, அவ நில. கார மாதிாி8, இவ
தைக கார மாதிாி8 ேபசிவவ. அவைர வா- வைதத..

'இதைன

 காரணமான அ*த உலகைம, இ; உலா.றா6. காைல நீ-

நீ- நட கிறா6. ைகைய ஆ- ஆ- ேபாகிறா6. இனிேம8 அவள வி
ைவ க. மகா த!! விட -யா., விட @டா.!'
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மாாி. நாடா, வட எ,ைல ேதாட கார ஐவராசாவிட ேதாட5வைர
அைட.விட ேவ# எ/ வாதா-, ஊ காரகைள எதித ேசாிபய2

,

உலகைம வாைழபழ ெகாதைத !6ளிவிவரமாக கா-னா. "அ. எம5சா -8? அனா க7 சினிமா>ல உயிேராட சமாதி கன. மா.ாி
இ

ேம" எ/ இ:. ேபசிய ஐவராசாவிட, ேதாட5வைர

அைட கவி,ைலயானா,, அவ வய2

 ப5ைச த#ணீ ேபாகா. எ/

ப5ைசயாக5 ெசா,7விடா.

ெபா. வா) கா7, இ*., நீ ேபாக-யாத ' க- னக-யி,' மாாி.
நாடா வய, வா) காைல நபியி

 இடதி,, 'ெர# மர கா,'

விதபாைட ைவதி*த ஐவராசா, இ/தியி, இணகிவிடா. 'எ- ெவளில
ேபாவா? எ-8 ேபாவ. நம ேதாடத நாம அைடேபா!

மாாி. நாடா

இ; ஆதிர தீரவி,ைல. பலேவச நாடா இேபா.

அவைர மதிபேத இ,ைல. உலகைமைய, ஊைரவி விரடவி,ைலயானா,,
அவ இபதி, அதமி,ைல. G காாி ேவ/, "நீக ஒ ஆ!ளயா? ஒ
அன காவ- ெபா!ளய அட க -யாத நீக ஒ ஆ!ளயா?" எ/ இரவி,
ெகாத 'அ-' அவ

பக72 வ7த..

அ*த வ7 தாக -யாம,, அவ ப,ைல க-. ெகா#டா. அவ Eைள
தீவிரமாக5 சி*தி. இ/தியி, ஒ -ைவ ேம ெகா#ட..

'ஒ#L

 -யாம, ேபானா,, பிரா*தன ஏவி அவள க பழி க5 ெசா,லL.

இதனா, (பிரா*த;
-----------------

) எ வஷ ெஜயி, கிட5சா2 பரவாயி,ல.'
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19. பாைட விாி+திட.
விாி+திட.

உயிைரேய பணயமாக ைவத ஒவ;

வாைழபழ ெகாததா, !திய

விேராத ைள., அ. பைழய விேராத.ட ேச*. ெகா#டைத !ாி*.
ெகா#ட உலகைம

ஒ/ ஓடவி,ைல. ெத களி, அவளிட

ேபசாவிடா2, சிேநகித பாவ.ட சிாி. ெகா# ேபா  சில @ட,
இேபா. அவைள பாத., ப,ைல க-. ெகா# ேபாவைத பா.
தி கிடா6. ஒ ைறய- பாைத

அசிக ேம2 பயகரமாகிய.. இ.வைர

ெவ6ைள5சாமி8, ராமசாமி8*தா அவ6 ேபா  ேபா. கீFதரமாக
பாவாக6, ஆவாக6. இேபாேதா, பாதிேப 'கா7களாக>', அத மீதி
ேப ந,லவகளாக> இ*த இதர பி6ைளயா#டாகC, ': கா7க6 ேபா,'
அவைள பா

 ேபாெத,லா ஆபாசமாக ேபவ., நறாக அள>

அதிகமாக ேகட.. அ*த பி6ைளயா#டாகளி அ)யாமாகளி, சில
இ*த ேகார`, ேச*. ெகா#டாக6.

உலகைம, 'அணாசலதி

ஏ 'வாைழபழ' ெகாேதா?' எ/ @ட

நிைன. ெகா#டா6. பிற , அப- நிைனப. நறி ெகடதனமாக>
அவC

 ெதாி*த..

'அ)யா ேகா

6ள நி ைகயில ஏ; ேக கல. நட*த விஷய.ல பாதிய @ட

ேபா[<ல ெசா,லல. அ)யாவ ஏ இ:. கி ேபாைகயில ஒவ @ட
நியாய ேபசல. ஏ; ேகடவள அபராத

; ெசா,2 ேபா., ஊசனேம

ஒ#ணாயி... ஓேடாட விரறா;க. ஒவ;
ெதாிMசவ; ஒ.கி ேபாறா. இவகC

@ட நியாய ெதாியல...

 பய*.கி எ. காவ

இ கL? அபேபா வ*. ஆ/த, ெசா,7 ேபாற அணாசலதவிட
இவ;க எ*த வித.ல உசதி?'

உலகைம, த ெசயைல நியாயபதி ெகா#டா2, எ*த வித விேராததி
காரணமி,லாத, அவைள ேபாற ஏைழ எளியவக6 @ட, அவைள பயகர
எதிாியாக க.வைததா அவளா, !ாி*. ெகா6ள -யவி,ைல. !ாி*.
ெகா6வத காக அவ6 சி*தித ேபா. தைல வ7த. தா மி5ச.
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ஆ#டா# காலமாக, வ/ைம

ைபயி, ெநளி8 !: களாக மாறி ேபான

ஏைழ எளியவக6, த கா! உண>, தனபி ைக8 இ,லாம, தாF>
மனபாைமயி, ஊறிேபா) விவாக6 எப., அவக6 ெவளிமன அ*த
பிரயச நிைலைய ஒ! ெகா6ள ம/

. இப- அ-மனதி, அ-வாகி

பழகி ேபான அவக6, வ2வான மனிதகேளா, தகைள ஐ கியபதி
ெகா#, தகைள8 வ2வான மனிதகளாக கா- ெகா6வாக6.
மேனாத.வ ாீதியி, ெசா,ல ேபானா, அ-ைம மேனாபாவதி
'காெபேஸஷ' ேத- ெகா6C 'எஜமான.வ' வைகயி, ெபாிய
இடதாேரா ஒ- ெகா# தகைள8, ெபாியவகளாக காெகா6வாக6. இ*த மேனா BL க உலகைம
அறியாமேலேய, 'ெவக;
பலைர ேபா, அவC

 ெதாிய நியாயமி,ைல. இைத

G! அதிக' எற பழெமாழியி உ6ளத,

 ெதாியா..

ெதா-7ேலேய 'ஆைன க- ேபார-5சா உகள)யா. ைகக- வா)
!ைத. காசினியா நி ைகயிேல கப2ேல வ*திற  க#மணிேய, தாேலேலா'
எற பாடைல ேக, அத ேக ப, 'சீைம.ைர', 'ெவ6ைள.ைர',
'பா#-யராஜ', 'ராசா க#L' எ/ ெப ேறாகளா, ெபயக6 ைவ கப,
அவக6 ெசானப- நட காம,, எதிமைறயி, நட*தா2 @ட ஒHெவாவ;
தைன5 ச கரவதியாக - தைனயறியாமேல அகீகாி. ெகா#, அப-5
'ச கரவதி' மாதிாி இபவகேளா ஒ- ெகா6வாக6 எப., இ*த
அ-பைட மேனாபாவைத உ2 கி த6C வைகயி, இல கியகC,
ெசய,கC .வ கபடாத. வைர, நிைலைம இப-ேயதா இ

 எப.,

'உய*ேதா மாேட உல ' எற அ*த உலகி ேக இைத5 சாியாக கணி க
ெதாியாத ேபா., உலகைம

ெதாிய ேவ#-ய நியாயமி,ைல. எறா2, அவ6

உ6Cண>, 'ப-ெதா- பதினாறி2' ஏேதா ஒ ேகாளா/ இ கிற. எபைத
ம உணதி ெகா#-*த..

இேதா இெனா ேவைல8 அவC

. G-, பைட5 சாராய

ைவ கபகிறதா எ/ அவ6 க#காணி! ேவ/ ெச)ய ேவ#-யி*த..
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த6ளாைமயி, த6ளா அவ6 அ)யா>, அவ6 இ,லாதேபா. விழிேபா
இ க ேவ# எற நிைல. இ*த5 சமயதி,, ேலா வி எ#ண,
உ6ளதி, எ- பாபைத அறி*., அவ6 தைனதாேன ெநா*.,
தன

6ேளேய எாி5ச, ப ெகா#டா6. எறா2, அவ6 ஒைற ம

விடவி,ைல.

நபி ைக! நபி ைக!

'ஊாி, பதடநிைல -*த., ேசாி ம க6 மீ# 'வரேபாக' இபாக6.
இ*த பயகர தனிைம நிர*தரமாக இ கா.. சேராசாைவ, தகபழ
ஒமாதிாியாக நடதினா2, இேபா. ெகாMச அவ அ! காவதாக
@றபகிற.. மாாி. நாடா

ேகாப தணி*. வி. ேசாி ம கைள

பைக க @டா. எபத காகேவ, ஊ காரக6 ேபாகேபாக அவளிட
ேராதைத

ைற. ெகா6ளலா. ஒேவைள ேலா ேவ அவைள வ*.

பா கலா. ஒேவைள அவ, அவைள...'

உலகைம ேம ெகா# நிைனதைத ெதாடராம, சடாபவய கா

 !றபடா6. இேபா. ெமராஸு

 ேபா  எ#ணேம

ஏ படவி,ைல. 'இ*த ஊ கார எனதா ப#றா; கைடசிவைர
பா.டலா' எேற ைவரா கிய பிற*த.. ஊ ெகா>
இ

 ெசைன

 பய*., ேகாைட

 ேபாக அவ6 விபவி,ைல.

உலகைம ேதாட5வாி, ஏறி

தி. ேபாவைத பா.வி, மாயா#-

மீ# க-7, வ*. பதா. அவைர8, தனிைம வா-ய.. அ- க- வ*.
ேபசி ெகா#-*த அணாசலைத, த சமய.
தா ெசா,7யி*தா. கலகதி

வரேவ#டா எ/ அவ

காரணமாக கதப அவைன, எவனாவ.

'ஒ#L கிட க ஒ#L ப#ணிடபடா.' எகிற பயதி, ெசானவ, இேபா.
தனிைமேய ஒ பயகரமாக வ-ெவ க, அைத தாக மாடா., ேசாி
ேபாகலா எ/ ேயாசி. பின, ேதாட.5 வாி, ஏற -யாத
இயலாைமைய ெநா*. ெகா# க#ணய*தா.
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ெவளிேய சத ேகபைத ேகட., எவேனா சாராய பாைனைய ைவ க
வவதாக நிைன. ெகா# மாயா#- ெவளிேய வ*தா. அவராேலேய நப
-யவி,ைல.

ேதாடதி

உாிைமயாளராக இ*., தன

 தாேன உாிைமயாளராக இ க

-யாம, ேபான ஐவராசா, ேதாட5வைர ஒ-, நாைல*. க!கைள
நவி, வாி, ேபாடப-*த கபிகைள எ க -யாம, எ.
ெகா#-*தா. சில பைனேவாைலகC வாி, கிட*தன. மாயா#ெச)ய இவனால எ- -M.?' எ/ உ6ள.

, 'இ-5

6 ேக6வி ஓகிய..

ேவகமாக ஐவராசாைவ ெநகினா. ஆனா, ஐவராசாவா, மாயா#-ைய ேந
ேநராக பா க -யவி,ைல. கபிைய எ கிற சா கி,, தைலைய தாFதி
ெகா#டா.

"என மாபி6ள, எ.

கபி நறீ?"

"எேனாட ேதாடத அைட க ேபாேற. அ- க- பனி வ*. ேமMசி
ேபா>.."

"எ*த பனிய ெசா,றீ. ம;ஷ பனியயா? மிவ பனியயா?"

ஐவராசா, அவைர நிமி*. பாதா. என பதிலளிப. எ/ அவ



ெதாியவி,ைல. மீ# ரமாக ேவைலயி, இறகினா. மாயா#- ேபவ.,
காதி, நறாகதா ேகட..

"மாபிள, ந,லா ேயாசி5பா. ெமாட மரமா நி கேறா. Gட5 தி
அட5சி!டா;வ. ஒம ேதாடைத8 அட5டா நாக எக ேபாவ -8?
ஒம ேதாட.ல

வி நாயி @ட ேபா>.; நாக ேபாவ @டாதா? மாபிள,

மாபிள! நீ ெச)8ற. றயி,ல மாபி6ள! எ ெமாகத ஏறி பா!
அ.

 பிற> ஒம

அைட கL; ெநன5சா அைட8! ஒமதா

மாபி6ைள, Gைடேய ெஜயிலா மாதிடா, நாக எக ேபாவ? மாட
ப>#-ல அைட க. மாதிாி எகள அட5சா எ- மாபி6ள?"
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ஐவராசா, 'க# காம,' கபியி கீFைனைய, ஒ கபி, கெகா#-*தா. கிழவ ேப5ைச தாக -யாத. ேபால>, அ. த இதயைத
தா

வத

பாக, ேவ7ைய ேபாவிவெத/ நிைனதவ ேபா,,

அவசர அவசரமாக, கபியி ேம, ைனைய N கி, கபியி Bனியி,
க- ெகா#-*தா. அைதேய பா. ெகா#-*த மாயா#-, ெவளிேய
ேபான மக6 உ6ேள வர-யா. எபைத நிைனத., ஒ

ழ*ைதயாக>

ஆகிவிடா.

"அ)வராசா! நா ெசா,றத ேகC. மாபி6ள! இ. கட>C ேக ெபா/ கா.
மாபி6ள. ஊ ஒலக.ல எேக8 இ- நட கா.! ந,லா ெநன5சி பா
மாபி6ள. ஒகால.ல ஒ)யா Gட5தி 'ெசவ' அைட க என @பிடா.
நா; க/

மடய வ5சி பன ஓலய5 சாதி ந,லா அட5சி

ேத. ஒடேன

ஒக)ய ஒ எடணாவ நீனா. 'நா @7 கார இ,ல மாமா;'
ஒ)யாகிட ெசா,7, 'மமவ ேபல 'ெசவ' இ க;' தமாஷா
ெசா,7 வ*.ேட. ேவLனா ஒ)யாகிட ேக பா. என ேக
ேவ7 வ*.டா, எ- மாபி6ள? ஒம மன இளகாதா? ஒ)யா>

 இ-

வரா.; நிைன கியா? நீ ெகா# வ*தி கிற ஓைல சாதாரண பைனேயாைல
இ,ல! எ சாவ5 ெசா,ல வ*. கிற .T- ஓல மாபி6ள, .T- ஓல!"

ஐவராசாவி

மாயா#-யி ெகMசைல ேகட. அத

ேககவி,ைல. ஊ காரகைள சபி. ெகா#டா.

ேம, மன

ள. வா) கா, இ,லாத

த வய, வரைப தி- ெகா#டா. 6 கபியா, பாதி இடைத
அைட.விட அவ, ேம ெகா# ேவைலைய ெதாடராம, மாயா#-ைய
பா காமேல ேபசினா:

"நா ெச)8ற ேவைலயில என ெகா#L ச*ேதாஷ இ கதா
ெநைன கா#டா! ஊ காரக ேப5ைச ேககாடா ஒம மவா வயல
இ கிற எ மவைள கைரேயத -யா.! இ*த ேவ7ய நா அைட காடா,
ஊஜன என5 தி ேவ7 ேபா! இப>

- :கிடல. ேபசாம

ஊ காரக கா2ல ைகயில ேபாயி வி:! ெச)த.,லா த!;
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ேதா! கரண ேபாடா2 பாதக,ல! அவக வ*., எகிட ஒ வாைத
ெசானா ேபா.! நீ ஊேராட ராஜிய ேபாயிUனா இ*த ேதாட.ல
ேவLனா2

-ச ேபா

. நா; ம;ஷ தா மாமா."

மாயா#-, அ*த 'ம;ஷைனேய' பாதா. அவ ெசா,வதி, 'ம;ஷதன'
சாகாம, .-. ெகா#-பைத உண*தா. ஆனா, எ#சா# உடைப எஒ சாணா

வ.?

ஒ காலதி, ஒ சா# கயி றி, உய*ேதாகிய பைனக-, நி/, ஒ
மனித பைனேய நி ப. ேபா, பைனமைடேயா, த ம#ைடைய அ:தி
ைவ. ெகா#-*த மாயா#-, உட! ஒ சாணாக @ச, ஊ காரகளிட
ெகMவத காக, அ*த ேதாட5வாி, ஏற -யாம, தி#டாெகா#-*தா. ச*தப சாியாக இ*ததா, ந,லவராக இ

 ஐவராசா,

கிழவாி ைகைய N கி அவைர ேதாட5வாி, 'கைரேய றினா'. "சீ கிரமா
வா. ஊ காரLக ஒ வாத ெசா,லாடா நீ எைன

த

ெசா,ல @டா." எ/ அவைர உஷா பதினா.

நட க -யாத மாயா#-யா,, இேபா. எப- தா ஓட -*தேதா! 'ைகN கி'
வி 'கைரேய றி' விட ஐவராசாைவ திபி பா காமேல, அப- திபி
பாதா,, ஒ ெநா- Gணாகிவிடலா எப. ேபா,, ஓட நைட8மாக,
உடெப,லா ஆட, Qமி

2க, பறைவக6 பய.ட இற ைககைள5 சி7.

ெகா# பற*ேதாட, அவ பா)*ேதா- ெகா#-*தா. நா2 திைச8 ட,
எ ேகாண தட, ததமாறி, வழிபா. ஓடாம,, கா,பட
இடைதெய,லா வழியாக நிைன., க#பட ஆகைளெய,லா
உ#ைமயிேலேய மனிதராக நிைன., அவ ஓ-னா. ேவ க வி/வி/ க உயி
அவைர பி-தி:ப. ேபால>, உயிைர அவ பி-தி:ப. ேபால>, ெகாைல
ெச)தவைன .ர. ேபா[<காரைன ேபால, அ*த ேபா[`, இ*.
தபி. ஓ ெகாைலகாரைன ேபால, அவ ஓ-னா. அ.வான கா-,
நாிககைள8, பாிககைள8 பா. அ2. ேபான ஒவ, மனித
கைத பா க ஏகி கிட*த ஒவ, அ. கிைட காம,, இ/தியி, பாத
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ககைளேய மனித ககளாக பாவி. ெகா#, அவ ைற பா க
ேபா  மனிதைன ேபா, த6ளா- ெகா# ஓ-னா. தைனேய தா த6ளி
ெகா# ஓ-னா. உலகைம

இ மடகாக> தன

ஒ மடகாக>

அ*த வேயாதிக மடகாக ஓ-னா.

!ளிய*ேதாபி,, ெப,லா உலகைமைய5 சீ#- பாபைத மேம ஒ
கடைமயாக>, இேபா. அைத ஒ இனிைமயான ெபா:. ேபா காக>
ெகா#ட ராமசாமி, ெவ6ைள5சாமியிட அவக6 யாெர/ ெதாி*. ஓ-னா.
அவக6 னா, ேபா) நி/ ெகா#, "எ G ஒேர வழிய8 ஐவராசா
அைட கிறா. நீக ெசானா ேகபானா. ஒ வாத வ*. ெசா,2க.
ெசா,2க" எ/ ெகMசினா. சாமிக6 இவ, அவ

 ைபதிய

பி-தி கிறதா எ/ நிைனதாக6. அவ நிவாணமாக இ,லாம2,

ைற*த

பச ேவ-ைய கிழி காம2, இபைத பா.5 சிாி. ெகா#டாக6.
பிற

ஐவராசாைவ உ சாகபத, ஒேர சமயதி, இவ நிைன.,

ேதாடைத பா. நட*தாக6.

மாயா#- நி கவி,ைல. "சிாி கவாடா ெச)8றிக. ஒகள பா. ெசா6ளமாட
சிாி கத மற*.டாதிகடா" எ/ ெசா,7 ெகா#ேட, தைலெதறி க ஓ-னா.
!ளிய* ேதாபி, இ*., ெதகிழ ேக உ6ள ஒ ேதாட. வழியாக ஓ-னா.
வி:*. ேபான ேசாளதைடகைள நாைல*தாக5 ேச., ெச தாக ைவ.
க- ெகா#-*த ராைமயா ேதவைர பா., "ேதவைர)யா, எ G
வாசபாைதய ஐவராசா அட5சி கி இ கா. ஒம மாதிாி ெபாிய ம;ஷ
ேவ#டானா விவானா. தய> ெசMசி வாாியரா?" எ/ படபடபாக
ேபசி ெகா# நிறா. ராைமயா ேதவ, அவ கைத பா கவி,ைல. ேதவ
ேயாசிபதாக நிைனத மாயா#-, "ஏல ேசா, த காளி வய2 கிட எமமா
ெதாி8.. ஓ-ேபாயி விரல" எ/ எேகேயா ஒவ;

5 சத ெகாபைத

உண*த அவ, ேதவ தைனதா ஒேவைள எைம மா; ெசா,கிறாேரா
எ/ நிைன., அகி*. ஓ-னா.

Zனிய ேரா-

அவ வ*தேபா., இர# ேப ஒ கைட வ#-யி,

உகா*தி க, ஒவ மாகளி E கணா கயி/கைள லாவகமாக இ:.
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ெகா#ேட 'இமா இமா' எ/ மாகைள விர- ெகா#-*தா. னா,
ேபா) நிற மாயா#-ைய பாத. 'பிேர கான' E கணா கயி ைற
பி-தி:. மாகைள நி/தினா வ#-ேயா-.

"மாட க#L ம5சா, சிவசாமி ேகானார! எ G வழிய ஐவராசா அைட கா.
அைட5சிடானா ெவளில8 வர-யா.. உ6ள8 ேபாக-யா.)யா.
ெபாிய மன ப#ணி ெகாMச வ*. ெசா,2க)யா. அவ ேக

ேற றா."

வ#- காரக6 சிறி. ேயாசிதாக6. "இ*த !தி ெமாத,லேவ இ கL. .ப
வி வாலபி-5சா எ-?" எ/ சிவசாமி ேகானா 'கீேதாபேதச' ெச)ய,
இெனாவ "சாி சாி நக. ஒம பா ஊபா" எ/ ெசா,ல, வ#-யி 
ப தியான 'சடதி,' உகா*தி*த வ#-ேயா-, வ#- மாகைள சாைட
கபா, விளாசினா. வ#-5ச கர கா7, படாம, இபத காக, மாயா#.6ளி

தி க ேவ#-யதாயி*த..

மாயா#- தைலவிாி ேகாலமாக, ஊ கிண / ப கமாக, காளியம ேகாவி2
னா, வ*., "காளியாதா, இ; ெபா/. கிதா இ கியா?" எ/
ஊேர அதிப- கதறிவி, ஒ ஓரதி, ேமடாக இ*த தி-, உைள கிழ

கவா வைகயறா கைள வி / ெகா#-*த ப தி ேநர வியாபாாி-

களிட விஷயைத5 ெசா,7 ெகMசினா. அ*த ப கமாக
ைவ.

டகைள இபி,

2காம, ேபா) ெகா#-*த ெப#களிட "ஒக \ காரகள

வர5ெசா,2கமா. ஐவராசாகிட ெசா,ல5 ெசா,2கமா" எ/ ெகMசினா.
அ*த ெப#க6 பாிதாபபடாகேள தவிர, பதிலளி கவி,ைல. வியாபாாிக6,
தரா தகைள ெகாMச வி பி-தாகேள தவிர, விைடயளி கவி,ைல.

கிழவ, அைதாியபடாம,, 'வா7பா,'காரகளிட வ*தா. அவகளிட
விஷயைத5 ெசானா. அ*த 'ைமனக6' ப*ைத பி-. ெகா# சிறி.
ேயாசி. வி, பிற , 'விவகார ெபாியவக6 சப*தபட.' எ/ நிைன.
ெகா#, எ. அவகளிட இ,ைலேயா அைதேய 'சG<' ேபாபவ ெசா,7
ெகா# ப*ைத அ-தா.
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"லH ஆ. ஒ லH. லH ஒ."

ைகப*. அ மி மாக உ#ேடா- ெகா#-*த. மாயா#-ைய ேபால.
ஒ கண திைக., ம/கண ஊபிரகக6, @-தி; காத.வி
- கைட

னா, வ*. கதினா:

"அ)யாமாகேள! தம பிர!மாகேள! எேனாட G வழிய ஐவராசா
அட5சி கி இ கா. நீக என ெசானா2 கபடேற. ஒக கா2ல
ேவLனா2 ெசபா கிட ேக. தய> ெசMசி இபேவ வாக)யா. அவன
அைட கா#டா; ெசா,2க)யா. நா ெசMச.,லா த!தா)யா... நீக
என ெசானா2 கபேற... தய> ெசMசி வாக! பழயத பா காம
வாக)யா! ஒகC

ேகா- !#ணிய உ#)யா! காளியாதா ஒக

கா2ைகய ந,லா ைவபாயா! ெசா6ளமாட க பாயா! வாக)யா, வ*.
ேகCக)யா! தம பிர! கேள! ஒகளதா)யா."

@டதி, ஒ

2 க, ஏ பட.; ஒ அபாவியா, ெபா/ க -யவி,ைல.

"வயசான ம;ஷ வாCவாC; க.றா; ஒழிMசி ேபாறா. பாலபா கதா,
பா, கா)5சிற ச-ய பா கதா? பலேவச ம5சா, அ)வராசாவ ேபாயி5 சத
ேபா."

"நா எ-யா ேபாவ -8? பறபய2
நமள எ,லா ேகவலப.னா! அ. ஒன

அவ மவா வாழபளத

.

 ெபாிசா ெதாிய7யா?"

"ெபாபிைளேயாட !தி பி!திதான? ேபாவ. ேபாயி5 ெசா,7 வா.
ஆசாாி, நீராவ. ேபாயி வாேம!"

"எனேவ ெசத ேப5சி ேபறீ? மவள இவரால அட க -யல! ேசாிப க
ேபாவாம த க -யல! ெபா#ணMச- மாதிாி, ெபா#ண ஒ:கா நடத
ெதாியாம, இப ைகய கால பி-5சா எ-ேவ? ஊனா கி6Cகீைரயா? இ,ல
ெதாியாமதா ேக ேக."
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"அேபா நா ேபாவமா?"

"மானத உதிதி ேவLனா மகாராசனா ேபா>! அ!ற
வதபடாேத8. அHவள>தா ெசா,2ேவ."

"எ மானெகடா2 பரவாயி,ல, நா ேபாக தா ேபாேற!"

"நா; வாேரபா."

"நா; வாேர."

"நா;."

"நா."

@டதி, சலசல! ஏ பட.. அ*த5 சமயதி, மாாி. நாடா எகி*ேதா
பிரசனமானா. அவைர பாத., அவ அேகேய வ- ேகபா எ/
பய*. சலசல! அடகிய.. மாாி. நிதானமாக, அ:த*திதமாக, ந/



ெதறிதா ேபா, ேபசினா.

"ஆ க ெபா/த. ஆற ெபா/கபா. ெர# நாைள கி வி பி-ேபா!
ஒலகைம8 இவர மாதிாி ெதெதவா பி5ச காாி மாதிாி அைலMசி க#டவ
கா2ல,லா வி:*., கைடசில நம கா,ல விழL! வி:*திவா. அ.வைர
ெபா/. இ,லனா ஊ காரன ெபாடபய2வ; ெசான. பதாம,
பறபய2

வாழபழத

. நம மானத வா னவா இ;

எனெவ,லாேமா ெச)வா! ெச/ கிமவா ைகயில கா2ல வி:ற. வைர



ப,ல க-5சி கக! எ மன@டதா இள .! எளகிடா எ-? ஊனா
நாள கி ஒ பய வரா#டாமா? என நா ெசா,ற., ெச-யார?"
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"சாியா5 ெசானீக. அவ6 நம கா,ல வி:ற. வைர

 நாம இதயத க,லா

வ5சி கிடL இ,7யா ஆசாாியார?"

"நா ெநன5சத நீ ெசா,7U."

'நம கா2ல விழL' எற வாைத, எ,லா
'ெர# நாைள

 இதமாக இ*த.. அேதா

கிழவ கTடபடாதா அ*த

மாி

 !திவ' எ/

எ,ேலா நிைனதாக6.

ஊ காரக6 தகC
கிைட

6 ேபசி ெகா#-பைத பாத., ந,ல ->

 எ/ ைகைய பிைச*. ெகா#-*த மாயா#-, இ/தியி, அவக6

ைகக:வி விட. ேபா,, ககைள திபி ெகா#டைத பாத., மீ#
!லபினா:

"ஒகளதா. தய> ெசMசி எேனாட

தத மற*.க)யா. இ*ேநர

ஐவராசா அட5சி -5சிபா. ஒ நட வ*. ெசா,7 வ*.க. இ*த
ெகழவ ேபற. ேக க7யா)யா? ஒகளதா மவராசாமாேர."

ெபா/ைம

 ெபய ேபாகேவ ேபாகாத பலேவச நாடாரா, ெபா/ க

-யவி,ைல; அத- ேபசினா:

"என மாயா#- நாடாேர! ஒேரய-யா)

:வMசி ேபாறீ. வய ெபா#ண

ஒமால அட க -யல. படபக,ல பளி கா பறபய மவ;

 பழ

ெகா கா! அத த க ஒமால -யல! க#ெகட பிற> Sாிய நம<கார
ப#Lனா எ-?"

"பழயத மற*., பலேவச, ஒ@ட ெபாற காத அ#ண மாதிாி என
நிைன5 ஒ நட வா, ராசா! மாாி.! உைன8*தாபா. சின பயமவா
சினதனமா ேபனத நீ ெபாிய ம;ஷ ெப*தைமயா விபா! வாபா,
வ*. ஐவராசாகிட5 ெசா,2 ராசா. ஒன இபில எதவடா நா. இேபா
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இ! ஒ-ய நி கத பா க.
ஒம

எதன தடைவ ெநா

ஒன ேக ந,லா இ கா மாாி.? ஆசாாியார,
ெவ- த*தி ேக! தினத மற*.Uரா?"

மாாி. நாடா, @ட மீ# சலசல! அைடயாம, இபத காக, ெவ
ஒ/ .# ெர#டாக ேபசாம,, 'ஈர.ணிைய5 தி க:ைத அ/ க'
ேபசினா:

"ஒம ேமல எக யா

ேம வத கிைடயா.. ஆனா, ஊ காரன

ெபாடபய2வ; ெசா,7, நாயி, ஆட க-5சி மாட க-5சி கைடசில
ம;ஷைனேய க- கிற மாதிாி, சா!ற.

ம வா) வ5சி கி ேபச

ெதாியாம கிட*த பறபய2வ @ட ேச*.கி,
அணாசல பய2

வாழபழத

லேகாதிர ெதாியாம

. நம எ,லாைத8

அவமானபதிடா! நாக இ*த.ல8 கண கி,லாம ெசத.ல8
கண கி,லாம தலய ெதாக ேபா கி இ ேகா."

மாாி. ேபசிய., அ.வைர தைலகைள ெதாக ேபாடாத தைலயக6,
இேபா. அவ ைற ெதாக ேபா ெகா#டாக6. மாாி. நாடா,
"அதனால" எ/ ேபச .வகிய ேபா., அவைர அதிகமா) மதி காத பலேவச
"அதனால" எ/ ெசா,7வி, அத

ேம2 ேபசினா:

"அதனால இப ெசா,ற.தா எப> ெசா,ற.! ஒம மவா, அ*த
அடகாபிடாாி, ஊல இ கிற ஒHெவா ஆCைடய கா,2ல8 வி:*.
'அ)யா சாமி'; ெகMசL. நைடயா) நட*., கா2 கைரயL. பா. பா.
க#L Q கL! நி; நி; நடவாச, ேதயL. அ!ற*தா ஐவராசா
ம5சாகிட5 ெசா,லலாமா, ேவ#டாமா எகிறத ஊ ேயாசி

! நீ

Gணா!ல!ற.ல !#ணியமி,ல!"

மாயா#-8, "!#ணியமி,ைல" எ/ ெசா,7 ெகா#-*தா. அ*த
!#ணியவாகைளேய அவ பா. ெகா#-*தா. இேபா. !லபவி,ைல.
தைனதாேன அத-, அட கி ெகா#டா. இ*த5 சமயதி,, பMசாசர

197

ஆசாாியா, "ஒ ெபா!ள #ைட

இHவள> தி ஆவா.பா! நீ

அதிகமாக இட திU! அவள வ*. இவக ைகயில கா2ல விழ5 ெசா,2!
Gணா ேநரத ேபா காேத8" எறா.

மாயா#- பிடாிைய5 சி7ாி. ெகா#டா. உலகைம, அவக6 ைகயில கா2ல
வி:வதாக இ*தா,, அவேர அவ6 ைககாைல ெவ-விட ேபாகிறவ ேபால
உடைப ஒ தடைவ உதறி ெகா#, அனாவசியமாக ேபசினா:

"என ெசான ஆசாாி? உலகம வ*. ஒக கா2ல விழLமா? அவா
நட*.ேபாற Nசில அ/*.ேபாற Nசி

நீக ெப/வியளாடா? எனேமா

எளியவ ெசானா; இள காரமா ப#Lறீய?"

"நீக வ*தா2 சாிதா. வராம நாசமா ேபானா2M சாிதா. ஆனா, ஒ#L...
நா 'நா நக' தாத பைனேயறிதா. அறி>ெகட #ட*தா. ஆனா,
மாாி. மாதிாி கசா! கறிய

. காணி நிலத வாகல. ஒம மாதிாி

தக.ல பிதளய5 ேச கல! அ)யா>வ மாதிாி அரவ- வாகி ஏழபாழ வய.ல
அ- கல! பலேவசத மாதிாி சிதி மவளேய வ5சி கி இ கல! கட>ேள கதி;
நா உ# எ பைன>#; இ*தவ! எ வயி.ல அநியாயமா
ெநப ெகா--ய! நீக இப ெச)ற.

எபவாவ. வாத.ல

வி:*தாவ., லாாில ைககா2 ேபாயாவ. .6ள.- க கிட கலனா நா ஒ
அப;

 பிற கல. "வாயாடா ேபறீய?" மாயா#- சிறி. E5வி

ெகா# ேம2 ெதாட*தா:

"ெபா# பாவ ெபா,லாத.டா. அ. ஒகள ேக காம ேபாவா.டா! பாபேமாடா,
பனாட பய2களா."

மாயா#- தைரயி,

னி*. ஒ பி- ம#ெண. அைத உ6ளைகயி, ஏ*தி

ஊதிவிடா.

"இ*த மாதிாி நீக ம#ணா ேபாவாடா, எ ேப மாயா#- இ,லடா."

198

@டதின, எதிபாராத இ*த வசவி, மா- என பதிலளிப., யா த7,
பதிலளிப. எ/ ேயாசி. ெகா#- ைகயி,, மாயா#- ேபாட ம#
.க6க6, எ,லா தைலயி2 ஏறின.

மாயா#-, Gைட பா. ஓ-னா. இ.வைர

 Gராபா) இ*.கி,

இபேபா) '-5சி மாறி' பய2வ கா2ல வி:*.டேம, எ/ தன
ேபசி ெகா#, அத

தாேன

ெவகபடவ ேபா, ஓ-னா. ஒேர நாளி, ெமாதமாக

ஓ-வி உலைகவி ஓடேபாகிறவ ேபா, ஓ-னா. ேதாட5வாி,,
அனாவசியமாக ஏறி, அலசியமாக

திதா. ஐவராசாைவேய, ெவறிபி-தவ

ேபா,, Sயமாக பாதா. அ*த5 Sனியதி S தாக-யாத ேவ7 கார,
"என மாமா யா வாராகளா?" எ/ ேகடா. அவ

, ஆ6 ேதைவயாக

இ*த..

மாயா#-

ர7, இேபா. ெகMச, இ,ைல. ேகவ, இ,ைல. பிசி/ இ,ைல.

பிலா கண இ,ைல. அவ

ர, கOரமாக ஒ7த.. ஆலய மணிைய ேபால

ழகிய.:

"ஐவராசா, ேதாடத அைட கற. அைட காத. உேனாட இTட. நா
ஒ#L ஒகிட பி5ைச ேக கல! நீ அட5சா2M சாிதா. அைட கா-8
சாிதா! ஒன

நீேய

ழிெவ- கிடா நா என ப#ன -8? அவனவ

கமவினய அவனவ அ;பவி5தா ஆவL! நா உ6ள ேபாேற."

மாயா#- G

6 ேபானா. பிற

ஒ நிமிடதி, திப ஐவராசாவி அகி,

வ*தா.

"ஐவராசா! ஒேர ஒ உதவி. அ.> -Mசா. இTடமி*தா ெச)யி! எ மவ6
இ; ெகாMச ேநர.ல வ*.வா. அவள உ6ள அ;பி அ!றமா ந,லா
அட5சி க! அ.வைர

 உனால ெபா/ க -யா.னா, அட5சி! ெவளில

நி கேபாற எ மவாகிட ம, 'அவசரப ஒ#L ப#ணா#டாமா.
காளியாதா வாச,ல ேபாயி பழியா) கிட கLமா;' நா ெசாேன;
ம ெசா,7! வாேர. ஐவராசா, ஐவராசானா அத ெதாி8மாடா?
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தம.

கப வனவாச ேபான பMசபா#டவக; அத!

தம.

கபட ெகழவ Gட வனமா ஆ கினவ; அதமி,ல.

மாமாவால நி க -யல. ேவல ெச)8ற ஒன

 ேப5.ைண ெகா க -யல!

வரமா?"

"நா ேபாேற ஐவராசா. உலகமகிட மற காம5 ெசா,7. சாிசாி உ ேவலய
பா."

மாயா#- கOரமாக, சிகைத ேபா, பா. ெகா# அ-ேம, அ-ைவ.,
A7ைழ பிறழாத இைடெவளி8ட, நிமல.ட;, நி

ண.ட;,

னா2 பா காம,, பினா2 பா காம,, ைககளிர#ைட8 .



பினா, க- ெகா#, த பாதகளி ெபவிர,கைள மேம பா.
ெகா#, G

6 ெசறா.

அவைரேய பா. ெகா#-*த ஐவராசாவி

, மன ேகடேதா இ,ைலேயா,

அதி, பய ேகட.. உ#ைமயிேலேய அவ நகிவிடா. ேதாட5 வாி, ஒ
பாதி அைட கப-*த.. சனமான கபி வைலயா, பினப,
இைடயிைடேய ெபாிய கபிகளா, ேச. கடப-*த கபிவைல
ம-! கைல*. கா றி, ஆ-ய.. கபி வைலேயா ேச., பைனேயாைலக6
திணி கபடாம,, வாிேலேய கிட*தன. நாைல*. Eகி, கழிக6 ேவ/.

ஐவராசா பய*. விடா. ேபாடைத ேபாடப- விவி, அாிவாைள8,
ம#ெவ-ைய8 ம எ. ெகா# ேபா)விடா.

அ*த கபிவைல, கா றி, ேலசாக ஆ-, பிற

பிாி*., பாைட மாதிாி விாி*த..

---------------20. 'பாவி
'பாவி'
பாவி' இற+திட...
இற+திட...

வய கா-,, நீலப5ைச நிறதி, நிற ெந பயிக6, இேபா. பMசேலாக
நிறதி,, ேலசாக ப:., சிவ*. ேபாயி*த கதி வயி றி,, ெந, க கைள5
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ம*. ெகா#, பிரசவ ேவதைனயி, .-பைவ ேபா, ஆ-ன. 'கபிணி
ெப#கC

க#டைத தின ஆைச' எப. ேபா,, ஆெண/ இ,லாம,

அதைன8 ெப#ெணற விததி,, S, ெகா#ட ெந பயிகC

, இதர

ெப#கைள ேபால, உலகைம8, இட. ைகயி, ைவதி*த
ஓைலெப-யி7*., உரைத எ. Nவி ெகா#-*தா6.

அவைள ஜாைடயாக பா. ெகா#ேட ஒதி "நம ேலா

அத மாச

வரானா. ெமரா<ல க,யாணமா! ெபாிய பண காரகளா. கா இ கா. G
இ கா. ெபா#L ப-5சி கா. பதாயிர (பா) ெரா கமா
ெகா கவளா. சகர மாமா>

அ- கி. ேயாக" எறா6.

ம ற ெப#கC, உலகைமைய ஜாைடயாக பாதாக6.
சகதிக6 இேபா. அவகC

டாப-

அ.ப-. 'ேதாட.ல ேமாகினி மாதிாி' எ/

! ெசானவக6, உலகைம8ட பழகிய பிற , அவ6 அப-படவ6
இ,ைல எபைத உண*த.ட, அவ6 அப-5 ெச)ததி2 ஒ தம நியாய
இபைத உண*., அவC

ஒ வைகயி, தனிபட மாியாைதைய8

ெகாதாக6. உலகைம ேபவாளா எ/ அவ6 வாையேய பாதாக6.

உலகைம ேபசவி,ைல.

உடபி, ஏேதா ஒ இடதி, வ7ப. மாதிாி ெதாி*த.. சின வ7யா, ெபாிய
வ7யா எ/ ெதாியவி,ைல! அவ6 அ*த ெந பயிகைளேய ெவறி. பாதா6.
! ெதாடா, .வ# விவ. ேபா, இ*த அேத பயிக6, இேபா.
உ/திேயா நி கிறன. !

னி*.ெகா# பயிகC

கைளெயதவ6,

இேபா. நிமி*. நி/ உர ேபாகிறா6. உர ேபா அவ6 மன.,
'உரமாகியி*த..' இைல8, ெச-8, ம#L, மர, Qமி

6

ஒேறாெடா/ ேமாதி அைவ அ / ேபா8, இ / ேபா8, உரமாகி
விவ.ேபா,, அவ6 உ6ள. உண>க6 'இனிெயா எ#ண விழ இடமி,ைல'
எபைத ேபா, உ6ளைத ெந கமாக அைடதி*த எ#ணக6,
ஒேறாெடா/ ேமாதி, உ

ைல*., அ / இ /, இ/தியி, அவ6

201

உ6ளதி

உரமாகிவிடன. ஏமா றக6 ஏ ப ஏ ப, இேபா. ஏமா ற

இ,லாம, வாழேவ -யா. எகிற மாதிாி எதிமைறயி, பழகிேபான அவ6,
ேவைலயி, ரமாக இ*தா6. ேலா ைவ மனதி, இ*. உத/பவ6 ேபா,,
உரைத ைகயி7*. உதறி ெகா#ேட Nவினா6.

ேவைல -*த., G

 !றபடா6. சக ெப#க6 மதியி, ெதாியாம,

இ*த ஒவித ேசாக, ேலசாக எ- பாத..

'ேலா >

க,யாணமாேம! ந,லா நட க. ஒேர ஒ தடைவ அவர

பா.டா ேபா.! நி5சய அவர பா கலா. க,யாண ேநாU< G
ெகா# வரதா ெச)வா! அேபா பா கலா!'

க பனா எ#ணைத விரட -யாத உலகைம, நைடைய எ-ேபாடா6.
திUெர/ அ)யா ஞாபக வ*த.. ேதாட காரனி இ/தி எ5சாி ைக வ*த..
பட5சாராய விவகார ேதாறிய.. 'படகா,லேய ப' எகிற எ#ண
வ*த..

அவ6 உ6ளதி ேக ஒ தமசகட. எ*த எ#ணதி

த7ட ெகாப.?

பைட கா? ேலா > கா? ேவ7 கா? வ! ேப கா7கC கா?

எ*த எ#ணதி

 த7ட ெகா க -யாம, தவித அவ6 உ6ள,

இ/தியி,, 'எ.

ேம இட ெகா கா#டா' எ/ நிைன. மர. ேபான..

ஊ ைன

5 ச / த6ளி, மேலயாவி, பிரகராக>, பிற*த Qமியி, மா

ேம)பவராக> இ

 'மேலயா கார', மாக6 இ,லாம, தன*தனியாக

Qவர மர ஒறி, சா)*. ெகா# நிறா. உலகைமைய பாத.,
அவளிட ஓ-வ*தா. அவ Eலமாகதா மாாி. நாடா

ெகா க

ேவ#-ய கடைன, உலகைம ெகாMச ெகாMசமாக ெகா. வ*தா6. கட
அைடப விட.. மேலயா கார E5ைச இ:. ெகா#ேட ேபசினா.
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"ஒன காவதா காதி ேக. ஒ G வாசல, அ.தா ேதாட5வர
ஐவராசா அைட க ேபாயி கா! உடேன ஒக அ)யா ஊ கார;க கா,ல
ைகயில விழா

ைறயா அ:. !லபினா! மாாித8 பலேவசத8 பா.

@ட ெகMனா. ஆனா, ஊ காரல ஒத @ட ஆ!ளயா நட*. கல!
ஒ பய @ட ஏ; ேக கல! நீ அவக கா,ல விழLமா! இத ேகட. ஒ)யா
\

 ேபாயிடா! அவ ஊ காரகைள பா. ெகMசினத நிைன5

இHவள> ேநர அ:ேத. நா @ட இக இ க ேபாற.,ல! ெர-யா
ப-யில மா ேம) க ேபாவ ேபாேற! அகயாவ. ம;ஷக
இ காகளா; பா க ேபாேற! ஒ)யாவ நிைன5சா, அவ ெகMசினத
பாதா இ; எ மன அ-5சி கிற.! 'எ மவா நட*. ேபாற Nசில அ/*.
ேபாற Nசி

 ெப/வியளாடா'; ெசா,7 கிேட ேபானா."

உலகைம, மேலயா கார ெசானைத நம -யாதவ6 ேபால, அேகேய
<தபி. நிறா6. ேவ7 ேபா ய சிைய விட, அ)யா, ஊ காரகளிட
சரணாகதி அைட*தைத அவளா, ெபா/ க -யவி,ைல. அ)யா> காக5 சிறி.
வதபடவ6 ேபா, நிறா6. பிற

அவ மீ. ெசா,ல-யாத, தாக -யாத

ேகாப ஏ பட.. எ:ப. Hய. வைர

 வைளயாத .

வைள*. விடைத

நிைன. ேகாபாேவச ெகா#டா6. வைள*ததா அ,ல. வைள கபடதா எற
ஆரா)5சியி, இறகாம,, ஊ கார கா2ல வி:*த அ)யா மீ., அடகாத
சினேதா, அவைர அ- க ேபாகிறவ6 ேபா, ஆதிரேதா நட*தா6.

Gைட ெநகிய., ேதாட5வாி, பாதி அைடபடாம, இபைத பாத.
ெகாMச நிமதி ஏ பட.. G

6 ேபானவ6, அ)யாைவ பா காத.

மாதிாி பாதா6. அவ க-, ேம, கிட*தா. அவைர, எப- எ,லாேமா திட
ேவ# எ/ ஒதிைக பா. ெகா#டவC

, இேபா. திட

ேதாறவி,ைல. ஆனா, ேகாப அடகவி,ைல. கைத 'N கி' ைவ.
ெகா#, சினி விள ைக ஏ றினா6. அைப E-, ஒ ஈய ேபாணிைய
ைவதா6. ெகாMச கப-ைய8 எ. ேபாடா6. அ)யாவி
'ெமாகைத' பா கேவ அவC
நிைனதா6.

அவ ேபசவி,ைல.

இTடமி,ைல; அவ ேபச எ/
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மனேகளாத உலகைம, அைப பா. ெகா#ேட, அ)யாவிட ேகடா6:

"எ. காவ ஊ கார;க கா2 ைகய பி- கL? அட5சா அட5சி ேபாறா!
ெசதா ேபாயிேவா? அப-ேய ெசதாதா என? ஊ கார கா,ல
வி:>றதவிட நாம சா>ற. எHளேவா ேம2."

மாயா#- பதி, ேபசாம, இபைத பா., அவரா, . கதி, ேபச
-யவி,ைல எ/ நிைன., அ)யாைவ பாதா6. அவ ஆடாம, கிட*தா.
"அ)யா அ)யா" எ/ @பிடா6. பிற

அவைர ெநகி, ெந றியி, ைகைய

ைவ. ெகா#, "ஒமதா)யா" எறா6. பிற

தி கி நிமி*தா6.

ெதா பாதா6; அவ உட!, அவ6 உ6ள ேபா,, 'ஜி,'ெல/ இ*த..

எ:ப. வய. மாயா#-, ஏறாத பைனெய,லா ஏறிய தியவ, 'பயினியி,'
கிட

 ஈ எ/!கைள எ. ேபாவி, வேவா ேபாேவா

 பைட

ெச). பயினி ெகாத அ*த பைனேயறி, திற*த வாயி, ஈ எ/!க6 ெமா) க,
ைககளிர# வயி றி, இ க, உடெப,லா விைறதி க, உதக6 ேலசாக
பிள*. !னைக ெச). ெகா#- க, ஒ ேயாகி மாதிாி அ-வயி / ெநைப
அட கி ைவப. ேபா,, வயி றி ேம, ைகக6 ஒேறாெடா/ ேகா. நி க,
ெச. கிட*தா. மிர# நி

 க#க6, மிரவ. ேபா, காசியளி க, அவ,

அ*த நா க-7, ம,லா*. கிட*தா.

உலகைம, அ)யாைவேய பா. ெகா# நிறா6. சிறி. ேநர பிரைம



பிற , "நா திேவ; பய*. ேபாயி ெச.Uரா அ)யா, ஒம மவள
பாம)யா! பா க மாUரா! அ)யா என ெபத அ)யா! ேகாழி மிதி5சி
சாவா.னா

M

Mசி மிதி5சி ேகாழி சா>மா)யா? எ அ)யா, என ெபத

அ)யா?" எ/ ஆேவச.ட ெசா,7வி, அவ கா7, தைலைய ைவ.
ேத)தா6. நா க-7, தைலைய ேமாதினா6. அ)யாவி மாபி, !ர#டா6.
ெந றிைய அ:தினா6. உலகேம இற*.விட. ேபால>, அவ6 ம
தன*தனியாக இப. ேபால> ேதாறிய.. பயி ப5ைசக6 எ,லா
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பேபா), Gக6 எ,லா இ-*., மைல மைலேயா ேமாதி, கட, கடேலா
ேமாதி Qமிெய,லா ெபா-ெபா-யா) ஆன.ேபா, ேதாறிய.. Qமி பிள*.,
வான ெவ-., அதி, வி:*த. ேபா, ஒ பிரைம ஏ பட..

ஆ/ வய.

ழ*ைதயாக>, அ/ப. வய. பா-யாக>, தைனதாேன

மா றி ெகா#, அவ6 அ)யாைவ பாதா6. "நா இHவள> 'தகார
!6ளியா' இ; சாவாம இ கேன" எ/ தைன தாேன ேக
ெகா#டா6.

அ*த Gேடா அவC, அவ6 அ)யா>, க#L ெகடாத உயரதி,,
மன.

எடாத ேவகதி,, மனித ெகடாத Nரதி, பறப. ேபால

நிைனதா6. அ*த அைற

6, அவ6 அமா> வ*. அவைள இபி, ைவ.

ெகா#, அ)யாவி ேதாளி, தைலைய5 சா). ெகா6ள அ*த Eவ Qமிைய,
ப*ைத உைதப. மாதிாி உைத. த6ளிவி, உயேர ேபா) ெகா#-ப.
ேபா,, ேதாறிய..

மனிதக6 த6ளி ைவ க -யாத ெபெவளி
பரெவளி

6 - ேவ7ேபாட -யாத ெவ றிடதி

பரெபாC

பிற

6 - கனபாிமாண காண -யாத
6 - ெவ றிடைத8 நிர!

6, அவக6 ேபா) ெகா#-பதாக நிைனதா6.

!தி ேபத7. விடேதா எ/,  / !றைத8 பா. ெகா#டா6.

'அ)யா ெச.தா ேபாயிடாரா' எ/ த ச*ேதகைத நிவதி ெச)8
விததி,, அ*த பிணைத ஆ- பாதா6. இேபா., அ. அவ6 இ:த
இ:பி

வ*. ெகா#-*த..

'அ)யா, எ- எ-ெய,லா ெகMசியிபாேரா?' எ/ நிைன. பாதா6.
அப- அவ ெகMசிய. தன காகதா எ/ அ;மானி. ெகா#டா6.
அப- நிைனத ேபா., அட க -யாத ஆேவச ஏ பட.. அ*த ஆேவச ச தி,
சிறி. ேநரதி

 பிற , ெவ- க விபாத அLச தியாக ஐ கியமாகிய..
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உலகைம தைலைய5 - க- ெகா#டா6. ஊாி, ெசா,லலாமா?
ேவ#டா; ஏ கனேவ அவகC
ெவ/ பிண. 'ஐவராசா>ைடய

நைடபிணமாக ெதாி*த அ)யா, இேபா
ர,வைளய ெநாி கலாமா? ேவ#டா. இவ,

அHவள> சீ கிரமா)5 சாவ @டா.. ைக அ:வி, கா, அ:வி, உட! :.
ெகாMச ெகாMசமாக அ:வி5 சாவL! ேசாி ஜனகளிட ெசா,லலாமா?
இைன

ேவ#டா... ெசானா இபேவ அ)யாைவ N கிவாக.'

அ)யாைவ இபேவ அ;ப அவC

இTடமி,ைல. இர> :வ. அவைர

ைவதி*. பா க ேவ#. இப. வய. வைர, தா) ேகாழி ேபால
இற ைக

6 ைவ. காத அ*த அ)யாைவ - அ*த அமாைவ - அ*த5

சிேனகிதைன - அ*த ெத)வைத - இ/ ஒ இர> :வ.மாவ. பா.
ெகா#ேட இ க ேவ#. அவ6 ம*தா அவ

மக6. இ*த இர>

ேவைளயி,, அவ6 மேம அவேரா இ க ேவ#.

உலகைம, அ)யாைவேய பா. ெகா# நிறா6. பி! கா7, தைலைய
ைவ.5 சா)தா6. சிறி. ேநரதி

 பிற , அ*த க-7, அவC ப.

ெகா#, அ)யாைவ க- பி-. ெகா# க# E-னா6. அவ ெநMைச
க#ணீரா,

ளிபா-னா6. பிற

திUெர/ எ:*. க-7 ைனயி,

உகா*. ெகா#, அவ தைலைய த ம-யி, ைவதா6. பிற

மீ#

எ:*., அவைர விட -யாதவ6 ேபா,, அவ ைககேளா த ைககைள
இைண. ெகா#டா6.

அ)யாைவ விதா ஆக ேவ# எப. ேபா,, சிறி. விலகி நி/
பாதா6. பிற

அ-ய ற மரேபா, அவ ேம, வி:*தா6. வி:*தவ6 எ:*.,

அ)யாவி கனகC
அைர மணி ேநரதி

த ெகாதா6. பிற

 பிற , அ)யாைவ வ*. க- பி-தா6. அவ காைல

எ. த தைலயி, ைவ. ெகா#டா6.

அத

6 இர> -*த.. ெபா:. !ல*. விட..

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

Eைலயி, ேபா) சா)*தா6.
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21. அ!யாைவ; ம+,.
ம+,.

!6ளினக6 ஆெத:*., மா கைன., மனித நடமாட .வகிய
ேவைளயிேல, மீதமிறி எ காம,, மீதிெய/ ைவ காம,, சாியாக வராம,,
சம.வைத8 மற காம,, தைன நிைனேபா

 தைன நிைன\-

கனியா) இபைத !வி ஈபா, இ:., காயா) இபைத கா றா,
-. தன ெக/ சாவி,லாத மரணேதவனி ம-யி, .யி, ெகா#ட
மாயா#-யி வா) இ; சிாி. ெகா#ேட இ*த..

இேபா. அ)யாைவ பயப திேயா பா.
உலகைம. பாைனயி, இ*த நீைர எ. G

பி ெகா#டா6
6ேளேய கைத

அலபிவி, *தாைன5 ேசைலைய  காடாக ேபா ெகா# ஊ

6

Bைழ*தா6. கிராம சீைப பா.வி, ேசாியி, ேபா) ேசதி ெசா,7வி,
வவத காக !றபடா6. ேநராக சீ G வாச7, வ*. நிறா6.

வாச, ப க. தி#ைணயி, உகா*. ஏேதா ஒ ேநா !தகைதேயா
அ,ல. நEனாைவேயா க#களா,
அவைள பாத.,

ைட*. ெகா#-*த கிராம தைலயாாி,

/ைக நிமிதியேதா, "இக எ.

வ*த?" எ/ எாி*.

வி:*தா. உலகைம, சாவகாசமாக, ஆேவசைத அட கிைவத நிதான.ட
ேகடா6:

"ேயாH தலயாாி! சீப வர5 ெசா,2)யா!"

தைலயாாி எ:*ேத விடா. ெரவிZ இ<ெப டைர8, சில சமய
சீைப8 'எசமா' எ/ அைழ

 ஜனக6, தைன அப-

அைழக வி,ைலேய எ/ ஆதகப ெகா#-பவ அவ. இ*தா2
இவைள ேபா, யா அவைர, இ.வைர 'தைலயாாி' எ/ அைழததி,ைல அ.> 'ேயாH' எற அைடெமாழி8ட. அவ

ேகாப வாைதகளாக

வ-ெவத..

"நீ ஒனபதி எனதா நிைன5சி கிட? நா யா; ெதாி8மா?"
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"ெதாிMசிதா)யா ேக

ேற. நீ கிராம ஜனகC

ஒதாைச ப#ற.

மேம இ கிற தைலயாாி. சீ G பா,மாைட கற கிற.

இ கிற

பா,கார இ,ல!"

சீ G கறைவ மாகளி ம கைள தடவி வி பழகி ேபான
தைலயாாி, அதி*. ேபானா. அேக கிட*த டவா7ைய எ. Qe, மாதிாி
ேபா ெகா#டா.

"உலகமா நீ ேபற. உன ேக ந,லதா -யா.!"

"இபம ந,லதா -Mசிடா

? மாியாதியா ேபாயி சீப நா

ெசாேன; @- கி வா. சீ கிரமா ேபா. நீ ேபாறீரா இ,7யா? சாிசாி,
வழிவி, நாேன ேபாேற."

உலகைம

 ைபதிய பி- க ேபாகிற. எ/ அத

 தா ெபா/பாக

@டா. எ/ நிைன., தைலயாாி உ6ேள ேபா), சீபிட, "நாேய ேபேய"
எ/ வாகி க- ெகா#டா. வாகியைத உலகைமயிட திபி ெகா க
ஓேடா- வ*தா.

"இப அவரா, பா க -யா.! வ*த வழிய பா. மாியாதியா ேபா. இ,லனா
க:த பி-5சி த6Cேவ. இ; ஒ அடகாபிடாாிதன ேபாவல பா!"

"ேயாH! த6ளி பா)யா பா கலா! ஒனதா தைலயாாி!"

"எனழா ஒேனாட ெபாிய இழவா ேபா5சி."

உலகைம தைலயாாிைய ஒ ெபாடாக கதவி,ைல. வாச,ப-யி,
நி/ெகா#, "கிராம சீ!, சீ கிரமா வா! ஒமதா)யா! உடேன வா!
வாாியரா? நா வரமா? கா. ேக

தா, ேக க7யா? ேயாH சீ" எ/

208

ஊ

ேக ப- கதினா6. இைத ேக அ கப க. ஆசாமிக6

ெகாMச ெதாைலவி, வ*. நி/ ெகா#டாக6.

சீ, பதிெர# ப கைள க-. ெகா#, ேவ-ைய உ.
ெகா# ெவளிேய வ*தா. அவ ெப# பி6ைளக6 @ட, எனேமா ஏேதா
எ/ நிைன., வாச2

உ6ேள நி/ ெகா#, தைலகைள ம ெவளிேய

நீ-னாக6. 'ேயாH சீபா? ெச/ கி மவா ேபறதபா.'

கிராம சீ!

"ஒன

5 ெசா,ல-யாத ேகாப.

ைபதிய பி-5டா? கிராம சீ!னா ஒ G

கி6C கீைரயா?"

உலகைம சைள காம, பதி, ெசானா6:

"அ- நிைன5சா நா வரேவ மாடேன!"

"எ. காவ வ*த? ச!; விஷயத5 ெசா,2."

"எக அ)யா ெச. ேபாயிடா. ெசா,7வி ேபாவ வ*ேத."

@-நிறவகC, சீ! தி கிடாக6. 'பாழாேபாற இ*த #ைடயால
அ*த ம;ஷ கடய ேபாடா. பி6ள

லமழி5சா ெபதவ என

ெச)வா? எ,லா இவளால, இவளால!'

சீ கைமயாக ேகடா. 'எப-5 ெசதா?' எ/ சகஜ பாவ.ட வ*த
வாைதகைள வி:கிவி, அத- ெகா# ேகடா:

"உேனாட அப ெசதா எகிட எ.

வ*த? ஊேர த6ளி வ5சி கயில

எகிட எ. காவ வ*த? நா என ெவ-யானா?"
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உலகைம, அவைர !:ைவ பாப. ேபா, பா. ெகா# ேபசினா6:

"ஒம ெவ/

டாப- காரரா ெநன5சி வரல)யா. நீ இ*த ஊ

சீ!!

ச கால சபள வா ற ேவல கார! நாக ஏ>ற ேவலய5 ெச)8ற.
இ கிற உதிேயாக<த! கிராம.ல நட கிற ந,ல.

 ெகட.

 நாயி

மாதிாி இ க ேவ#-ய ச கா ஆC. அ. காவதா இக வ*ேத! எக)யா
ெச. ேபாயிடா! நாள கி மாாிேதா, பலேவசேமா நா தா எக)யாவ
அ-5சி ெகா;ேட; ேபா[<ல @ட5 ெசா,லலா! அதனா, நீ வ*.
பா. ச*ேதகத ேபா கL! அ. காவதா வ*ேத."

சீபி மீைச, அ/*. வி:*. ேபாவ. ேபா, .-த.. உலகைம ெசா,வ.
உ#ைமயாக இ*ததா,, அவரா, ேகாபபடாம2, ேகாபமாக ேபசாம2
இ க -யவி,ைல.

"எனேமா ெசானா கைதயில, 'எ7 ரவி க ேக தா சைபயில' எகிற மாதிாி,
அபன பறிெகாதா2, ஒ திமி அடகல! நா வர-யா.! ஒனால
என ப#ண -8ேமா ப#ணி க. ஊ ஒன த6ளி வ5ச. மாதிாி என8
த6ளி ைவ கLமா என? ேபா ேபா."

சீ G

6 ேபாக ேபானா. உலகைம, விவிெட/ விடா6:

"ேபாLனா ேபா! அ.

6ள, நா ெசா,றத ேக ேபா. நீ ச கா

உதிேயாக<த. மாாி.ேவாட ெபாி)யா மவ;,ல! நா ஊல த6ளி வ5ச
உல கைமய,ல! வாி கற ெபாபள! ஒம

 த6ளி வ5ச விவகார.ல

சப*தபட அதிகார கிைடயா.. இ;M ெசானா, அத தீ.
வ5சி கL! ேபாவ. த6ளி வ5ச ஊ@ட நீ ேசறதா இ*தா, ேபா!
ஆனா, உதிேயாக.ல இ*. ஒம த6ளி ைவ கத பாராம ஓயமாேட! இ.
சதியமான வாத! ேநரா அணாசலேதாட கெல டகிட ேபாவ ேபாேற!
அ!ற வதபட @டா.! என ெசா,றீ? ஒேமாட கடமயதா நா
ெச)ய5 ெசா,ேற! என ெசா,றீ? சீ அ)யா, வாாீரா? ேபாவலா!"
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சீபா, எ.> ெசா,ல -யவி,ைல. வாச7, மிதித காைல உ6ேள8
ெகா# ேபாக -யவி,ைல; ெவளிேய8 இ: க -யவி,ைல. 'அணாசல
பயேலாட இ*த Eளி ேச*. கி ஒ#L கிட க ஒ#L ப#ணிடா,
உதிேயாக ேபாயிடா, நாயி @ட திபி பா கா.. என ப#ணலா?'

உலகைம சிறி. ேநர அவைரேய பா. ெகா# நிறா6. பிற
ஒமிTட. இ; கா, மணி ேநர வர பாேப! அ.

"சாி

6ள வரலனா

வதபட @டா." எ/ ெசா,7 ெகா#ேட, நிதானமாக திபி ேவகமாக
நட*தா6. உண5சி ேவகதி, ேசாிப க ேபாகவி,ைல. அேதா சீ
வேபா., அணாசல வ*தா, ைககலேப ஏ படலா எ/ அவ6
நிைனத. ஒ காரண. G-

வ*., அ)யாவி ேவ-ைய5

சாிபதினா6. ெவளிேய ேபா), இர# E/ தகரளி Q கைள பறி.
ெகா# வ*., அ)யாவி ெநMசி, ைவ. வி, பின த ெநMைச
பி-. ெகா#,  கா, ேபா அத

6 தைலைய ைவ. ெகா#,

டகி ேபா) உகா*தி*தா6.

'என ப#ணலா' எ/ ேயாசி. ெகா#, எ,லா தைன, தா
ெகா#ட d உதிேயாகைத ெபாிதாக நிைன., எஜமானனாக
நிைன ைகயி,, 'ஒ எ5சி கலபய மவா, வ*த-பய ெபா#Lகிட,
ேவைல கார மாதிாி ேபாவ ேவ#-யதி ேக' எ/ d னகி
ெகா#- ைகயி,,  றி நிற @டதி, ஒவ, "அவா ெசா,ற. மாதிாி நீ
எ,லா.

 ெபா.வான ம;ஷ. ேபாயி வா" எ/ உபேதச ெச)தா.

d! "அெதப-?" எ/ ெசா,7 ெகா#ேட, @டைத
திதிப.வத காக, ெபாிய மன. ப#ணி ேபாவதாக ேபா
ெகா# !றபடா. !றபடவ

கா-

, தனியாக ேபாகபய. இெனா

உதிேயாக<தரான கண கபி6ைளைய ேத-யைல*. கTடப
க#பி-., ந:வேபான கணதிட, உலகைம பாணியி, ேபசி, ந#பிேபா பி-. ெகா#டா. இவ ஓ கண கி, லயிதி*த
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பMசாய. தைலவைர8, பலவ*தமி,லாம, ேச. ெகா#, கால எமNத
ேபா, ேபானாக6.

தைலவக6 தைலெதறி க ேபாவைத பாத. விஷயைத ேக6விபட
ஊம கC, ஒறாக திர#, அவக6 பினா, ேபானாக6. பினா,
ேபானவக6 பிற

னா, ேபா), தைலவக6 ேதாட5வாி, ஏற -யாதைத
கிழ ேக இ*த 'ெசைவைய'

உண*. ெகா# உலகைமயி G
இ-. ெநா/ கி, தைலவகC

வழியைம. ெகாதாக6. பிற , ச /

ெதாைலவி, ேபா) நி/ ெகா#டாக6.

E/ தைலவகC, உலகைமயி

-ைச

 ேபானாக6. மாயா#-ைய

உ / பாதாக6. கண கபி6ைள ம, 'சிவ சிவா' எ/ ெசா,7
ெகா#, அவகைள பா. எ:*தி காம,, Eைலேயா Eைலயாக5
சா)*. கிட*த உலகைமைய ேநாட வி ெகா#டா. கிராம சீ, தா
உலகைம

ஒ/ ேவைல கார இ,ைல, ஒ சீ எபைத கா-

ெகா6C வைகயி,, பிேரத விசாரைண

வ*திபவ ேபா,, அத-

ெகா#டா:

"உலகமா! அ)யா எப-5 ெசதா? எேபா ெசதா?"

உலகைம உகா*. ெகா#ேட பதி, ெசானா6:

"நா சாயகால வ*. பாதா ெச. கிட*தா. அவ சா>ேபா. ப க.ல
இ க -யாத பாவியாயிேட! எ.

 ஐவராசாவ ேக பாக. அவ,

ஒ ேவள மாாி. நாடார ேக க5 ெசா,2வா."

ெந-ய ம>ன. பயகரமான சதைத8 உைறய ைவ
ெமௗன. இ/தியி, தைலவக6 Eவ, தகC
உலகைம ெவ-தா6:

 அரதனமான

6 னகி ெகா#டாக6.
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"அ)யா ெசத.ல திதிதான? ச*ேதக இ*தா ெதகாசி ஆ<பதிாில
ேவLனா2 அவர அ/. பா. ச*ேதகத அறிM கிக. என

5

சமத*தா. உயிேராட இ ைகயிேல அ/திக! இ;ேம ெசத பிற 
அ/ க.ல கவலயி,ல!"

கண கபி6ைளயா, ைகைய க- ெகா#ேடா, வாைய க- ெகா#ேடா
இ க -யவி,ைல.

"என ெபா#L நீ, அகராதி பி-5சி ேபற? நாகC ம;ஷகதா."

"ஓ நீக ம;ஷக தா" எ/ உதைட பி. கினா6 உலகைம.

இத

6, "ெபா!ளகிட என ேப5சி? பிணத அ!றப.ற ேவலய

பா காம?" எ/ பMசாய. தைலவ ெசா,7 ெகா#ேட ெவளிேய ேபானா.
அவைர ெதாட*. ம ற இவ ெவளிேய வ*தாக6.

தைலவகளி சமி ைஞ

கா. கிட*த @டதின, பMசாய. தைலவ,

"பிணத N க வாக"; சத ேபாட., தி!திெப/ ஓ- வ*தாக6.
உலகைம G

6 Bைழய ேபானாக6. Eைலயி, சா)*தி*த உலகைம,

ய, - ேபா, .6ளி ெகா# எ:*., வாசைல மறி. ெகா# நிறா6.

"யா எ வாச2

6ள Bழய @டா.! நீக எனி கி எகள த6ளி

வ5சியேளா, அனி ேக ஒகள நா த6ளி வ5சிேட! எக)யா உயிேராட
இ ைகயில ெதாடாதவக இப எ.

 ெதாடL? யா ெதாடபடா..

ெகாைலகாரகேள,

தி ேபாட ஆள N கினா எ-? யா Bைழயபடா..

அவ கா,ல விழாத

ைறயா ெகMைசயில அவர உயிேராட ெகான ஜனக!

அவ ெபாணமான பிற> வரேவ#-யதி,ல! அட5சி ேபா ெகான ஜனக!
இப Qமியில அட5சிேபாட வ*தியளா

? அவ உயிர ெகான ஆச தீராம,

ஒடைப8 ெகா,ல வ*தியளா

? யா வரபடா.! எக)யாவ எ-

அட க ப#ணL; என

 ெதாி8."
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Bைழய ேபான @ட, தயகி நி/, தைலவகளி ககைள பாத..
கண கபி6ைள ஆைணயிடா:

"ஏ)யா பா. கி நி கிய? ஊல ெபாண கிட*தா எ-? G-ல அ:>ற
ெபாண ஊள நாறLமா? ெபா!ள அ.ல8 இவா அடகாபிடாாி!
அப-தா ேபவா. க:த பி-5சி த6ளிவி உ6ள Bைழ8கபா?
நீகC ெபாண மாதிாி நினா எ-? உ ஜ,தி."

@டதின மீ# Bைழய ேபானாக6. உலகைம இ ைககைள8 இர#
ப க அகலமாக விாி. வாசைல அைடதா6.

"யா Bைழயபடா.! மவாதிேயாட ேபாக! இ. ஊ,ல. எேனாட G!
நீக த6ளிவ5ச G! அ- BைழMசிகனா எ உயிர இபேவ இ*த
ெநா-யிலேய மா)5சிேவ! பாழாேபான உயி ேபாகலனா, ேநரா கெல ட
கிட ேபாயி நீக எ- எ- அவர5 சிரவத ப#ணி ெகானிக;
ெசா,7ேவ! ஏ)யா ேராஷெக Bைழ8றிக? ெபாணத நாறாம பா க
ேவ#-ய. எ ெபா/!! நீக ஒ#L பயபடா#டா! ேபாக)யா, ேகாநம<கார! ேபாக)யா, ந,ல மா

ஒேர அ-, ந,ல ம;ஷ

ஒேர

ெசா,2தா! ேபாக)யா ேவலய பா. கி! ஒகள யா)யா ெவதல பா
வ5சி அழ5ச.?"

@ட இேபா. தைலவக6 ஆைணைய எதிபா காமேல பிவாகிய..
"இHவள> இ*. இவா திமி அடகல பாேர!" எ/ ஒசில LL க,
பல அத

 பதிலளி காமேல நகர, ஆL, ெப#Lமாக நிைற*த @டதி,

அதைன ேப, கிழ

 ப க வ*., தக6 'மாஜி' இடதி, நி/

ெகா#டாக6.

உலகைம, ஆேவசபடா6. ஐவராசாைவ8, பMசாசர ஆசாாிைய8, பலேவச
நாடாைர8, ராைமயா ேதவைர8, ராமநாத ெச-யாைர8, O- ஏெஜ#
ராமசாமிைய8, @டதி, பாத அவளிட அடகி கிட*த அLச தி ஆேவச
ச தியாகிய.. அ)யாைவ மயானதி

எப- N கி ெகா# ேபாகலா எ/
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சிறி. ேயாசிதா6. ம,லா*. கிட

 க-7,, ம,லா*. கிட

 அ)யாைவ,

உயிர ற அ*த5 சடலைத அப-ேய அ*த உயி6ள சடலதா, N க
-யா.தா.

உலகைம ேயாசிதா6. ஒேர ெநா-யி, விைட கிைடத.. விைட கிைடத
ேவகதி,, ேதா#-பைட கயி ைற, நாைல*. .#களாக, இபி,
ைவதி*த கதிைய எ. ந/ கினா6. அ)யாவி பிடாியி, ஒ ைகைய8,
கா,கC

6 ஒ ைகைய8 அைணயாக ெகா., அவைர N கி தைரயி,

ைவதா6. பிற

க-ைல ப கவா-, சா)தா6. பிற

மீ# 'ம,லா க' ேபாடா6. சடலைத,

ேயாசி.வி,

ழ*ைதைய N

வ. மாதிாி

க-7 மதிய இடதி, ைவதா6. பின இ ைககைள8, இர# க-,
கா,களி2 ைவ. க-னா6. கா,க6 இர#ைட8, ஒேறாெடா/5
ேச. க-, பி! அைத க-, 'சடதி,' க-னா6. க:ைத5  றி
கயி ைற ேபா, அ*த கயி ைற, க-7 கயி / வைலகC கிைடேய
'க#க#ணாக' இ*த ஒ ஓைட
'சடதி

6 வி, பின அ*த க-7 ேம,

' ெகா# வ*. க-னா6. இேத ேபா, இைப5  றி ஒ

கயி ைற க-, அைத கீேழ இ
கயி ைற க-, அைத ேம, இ

 சடேதா, மாைப5  றி ஒ
 சடேதா பினினா6. கயி/

ேபாதவி,ைல. 'உாி கயி ைற' அ/., அைத இர# .#களா கி, ஒHெவா
.#ைட8 வல. ேதாC
கா2



 இட. கா2

 - இட. ேதாC

 வல.

/ காக ேபா, அவ ைற க-7 பி!றமாக ெகா# வ*.,

சடகளி, நாைல*. தடைவ  றி கா-னா6. பின, க-ைல ப கவா-,
சா)., ேம, சடைத வல. ைக

6 ைவ. N கி ெகா# வாச2

ெவளிேய வ*தா6. மாயா#-, சி2ைவயி, அைறயபட ஏநாத மாதிாி
காசியளிதா.

ெவளிேய வ*த., @டைத ஒ தடைவ இள காரமாக ஏறி பா.வி,
க-7 சடதி மதிய ப திைய, ஓர- இைடெவளியி, இர# ைககளா2
பி-. N கி, .கி, சா)வாக ைவ. ெகா# நட*தா6. .  ப க
'ெதா-ைல ' க- அதி,

ழ*ைதைய ைவ.5 ெச,2 மைலஜாதி ெப#
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ேபா,, அ)யாைவ க- ெகா#-*த அ*த க-ைல, அனாசியமாக>,
அலசியமாக> N கி ெகா# ேபானா6.

@டதி
இ

எனேவா ேபா7*த.. இற*. ேபான அ)யாைவ8, இற காம,

 மாமியாைர8 நிைன. ஒபாாி ைவ க தயாராக இ*த ஒ சில

ெப#க6 தகC

6ேள LL. ெகா#டாக6. சில ெப#க6,

உ#ைமயிேலேய கலகி ேபாயி*தாக6. இ; சில ெப#க6,

றிபாக

பிரா*தைன, அவ6 சாபி, அ- க ேபான சக @7 காாிக6, வா)விேட
அ:தாக6. உலகைமயி மாஜி O- கைட ேதாழிக6 @ட க#கைள .ைட.
ெகா#, க:வா) ேத-னாக6. சேராசா @ட அேக இப. ேபா, ெதாி*த..

ெப#க6 @ட இப- எறா,, ஆ#க6 @ட அப-தா.
ஒHெவாவ,

றிபாக பMசாசர ஆசாாி, ஐவராசா, ராைமயாேதவ

த7ேயா பினா, இதி கடபட சடலைத பா. தி கிடாக6.
மிர க#கேளா, ேலசாக5 சிாி. ெகா#-ப. ேபா, இ*த மாயா#-,
அவக6 ஒHெவாவைர8 உ / பாப. ேபா, ெதாி*த.. 'இ இ ஒன
கவனி5 கிேற' எ/ ஒHெவாவைர8 அவ ெசா,லாம, ெசா,வ. ேபா,
ஒHெவாவ நிைன. ெகா#டாக6. இத
மய க ேபா வி:*ததா,, அவ

6, @டதி, இ*த ஐவராசா

 .#ைட எ. ஒவ Gசி

ெகா#-*தா.

இ*த அமளி

6C அ,ல. அமளியி,லாத அ*த நிசததி2 பலேவச,

"ெபா!ள கி இHவள> பி-வாத ஆவா.! ெசா,றத ேக காம ேபானா எ-?
இHள> G! பி- கவா ஊ5 கால8 ெபாணத அட க ப#ணபடா.!"
எ/ இைர*. ேபசினா. யா அவ ேபசியைத ஒ-ேயா ெவ-ேயா
ேபசவி,ைல.

உலகைம ெமௗனமாக நட*. ேபானா6. க#ணீ சி*தாம, நட*தா6. 'எ மவா
நட*. ேபாற Nசியில அ/*. ேபாற Nசி

 ெப/வியளாடா;' அ)யா

ெசானதாக மேலயா கார ெசானைத நிைன. ெகா#, @டைத
Nசியாக கதி ெகா# ெசறா6.
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அதைன ேவதைனயி2, மேலயா கார இ கிறாரா எ/ பாதா6. அ*த
ேயா கிய; இ,ைல. மாாி. நாடா அேக இ,ைல. ெப றவைன
ழ*ைதயா கி, அ*த

ழ*ைத, ெப றவைள ேபா, நட*த.. ெதா-7, ேபா

க# ளிர பாதவைன, க-7, க-, அவ6 நட*தா6. N கி ைவ.5
சிாிதவைன N கி ெகா# அவ6 . கைத8 ம*. ெகா# ேபானா6.
ஊரா அைசயாம, நிற இடதிேலேய நிறன.

சில ெப#க6 சதேபாேட அ:தாக6. "உலகமா! ஒன கா இ*த கதி?" எ/
கதிகலகி ேபா) கதறினாக6. உலகைம யாைர8 பா காம,, எைத8
ேநா காம,, ப ற / .றவி ேபா,, பC தாகிய .ைக கா- ெகா#ேட
நட*தா6. அ)யாவி கனைத விட, ெநMசி கனேவ அதிகமாக இ*த..

அவ6 ெவ Nர நட*தி க மாடா6. ஒ !ளிய மரதி கேக நிற ேசாி
@ட ஓ-வ*த.. 'இத

ேம, ேபானா, ைககல! வ' எ/ நிைன.

!ளிய மரைத, 'எ,ைல ேபா<டாக' நிைன. ெகா# அேக நிற ேசாி
ஜனக6, அவைள ேநா கி ஓ-வ*தாக6. "ஏமா, நாெக,லா ஒக)யாேவாட
ஒ)யாவா ெச.ேடானா நிைன5சிக" எ/ ெசா,7, க-ைல வாகி
கயி/கைள அவிF., பிணைத க-7, ம,லா*. ப க ேபா, நா
ேப N கினாக6. ெப#க6 ஒலகைமைய க- பி-. ெகா#, "ஓசியில
பனேவாைல த*த மகராசா, ஒன கா இ*த கதி?" எ/ !லபி ெகா#ேட
ேபானாக6.

அணாசல அேக வரவி,ைல. அவ வ*தா, விபாீத ஏ படலா எ/
அMசிய ெபாியவக6, அவைன G-ேலேய பலவ*தமாக பி-.
ைவதி*தாக6.

மாயா#- நாடா அணாசலதி G-

ெகா# வரபடா. நா

Eகி, கழிகைள, ேந ேகாக6 ேபா, ேபா, ப. பதிைன*. வாத மட கி
க!கைள

/

 ெந

மாக ேபா க-னாக6. அத

ஓைலக6 ேபாடபடன. ஓைலகC

ேம, ெதைன

ேம, அேபா.தா ைனயபட
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ஓைலபா) விாி கபட.. மாயா#-

 !.ேவ- கடபட.. க#ைண

மைற க5 ச*தன அைர. அபபட.. இத
ஒவ வாகி வ*த ேராஜா! மாைல சடலதி

6 ேகாண5சதிர ேபா),
ேபாடபட..

சடலைத, பாைடயி, ைவ., ேம, ஜாதி காரகளி மயானைத பா.
N கி ெகா# ேபானாக6. ைமய ற ேபனா ேபா,, உணவிறி நட*.
ெகா#-*த உலகைம, அ)யாைவ, ஹாிஜனகC ெக/ தனியாக உ6ள
கா-,, மனித ெசத பிற  சாதி சாவா. எபைத காவ.ேபா,
தனியாக இ*த கா-

ெகா# ேபாக ேவ# எ/ வ !/தினா6.

பி6ைளயா ேகாவி2

 ப கமாக ேபானவக6 திபி நட*.,

ேம

ளதகைர ப க இ*த ேசாி கா

 ேபானாக6. அவசர அவசரமாக,

Qவர மர கைடக6 ேபாடப, வற-க6 அ கபடன. மாயா#-ைய,
அதி, ைவ., அத

ேம2 வற-கைள ைவதாக6. ம#ெண#ெண)

ஊ றபட.. "யாராவ. ஆ!ள ெகா6ளி ேபாடாடா ந,ல.,ல" எ/ ஒவ
ெசானா. உடேன, ேமள காரரான அணாசலதி த*ைத "ஒன
சினபி6ைளயில ஜாதி விதியாசமி,லாம ெபத மவன மாதிாி ம-ல ைவ5சி
ெகாMசின மவராச இவ. நீ ெகா6ளி ைவடா!" எ/ அணாசலதிட
ெசானா. அவ உடேன

. கா, ேபா, உகா*தா. அவ;



தைல- இற கபட..

உலகைம எ. ெகாத ெநைப வாகி ெகா#, அணாசல
சடலதி

 தீ ைவ க ேபானா. அ:. தீ*தவ6 ேபா, இ*த

உலகைமயா,, இேபா. உணவ / உயிர / இ க -யவி,ைல.
அ)யாவி பிணேதா பிணமாக5 ேசர ேபாகிறவ6 ேபா,, #-ய-.
ெகா# ஓ-ேபானா6. சில, அவைள பி-. ெகா#டாக6. அவ6
ஓலமிடா6:

"என ெபத அ)யா, எ-)யா என வி ேபாவ மன வ*த.?
எைன8 @-கி ேபா>. எப)யா வG? ஒம, சாைவயில ப க.ல
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இ க -யாத பாவியாயிேடேன. அ)யா, என ெபத அ)யா, ெப. வள.,
ேபட அ)யாேவ, நீ ெச. ம-யயிேல ச#டாளி இ,7ேய."

உலகைமைய யா த கவி,ைல. அவ6 ேபா கிேலேய அழ விடாக6.
ெந! ைவ க ேபான அணாசல, ெநைப ைவ காமேல அேகேய அ:.
ெகா# நிறா. அவ ைகைய N கி, அதி7*த ெநைப ஒவ சிைதயி,
ைவதா.

ெந! மாயா#-ைய த6ளி ைவ காம, உடேன ப றி ெகா#ட..
-----------------22. ேசாிட ேச#+தா…
ேச#+தா…

நாைல*. நாக6 கட*தன.

மாயா#-

இ/தி5 சட க6 -வைட*. விடன. அவ உட! எாி கபட

இடதி, நா

ச.ர அ- பரபி

ஒ மண,ேமைட வ*த.. அைத5  றி ஓர-

உயர5 வைர எ:பினாக6. மண, ேம- ஓரதி, ஒ சாதாரண 7கதி
உயரதி

ஒ க,ைல நடாக6. அத அகி, எ கிைல5 ெச-க6

நடபடன. அணாசலதி ேக, கா! கவ. த, அைத கைளவ. வைர
எ,லா5 சட கC ெச)யபடன.

உலகைம, அணாசலதி G-ேலேய தகியி*தா6. அ. அவCைடய
Gைடவிட வசதியான G. ேர-ேயா @ட இ*த.. ேசாி ம களி ஆ/த7,,
சின பி6ைளகளி விைளயா-,, த . கைத கைர. ெகா#-*தா6.
ேவைல

 ேபாகேவ#-ய தண வ*.விடைத8 உண*தா6.

எதைன நாைள

தா அ)யாவி 'சமாதிையேய' பா. ெகா# இ க

-8? மாயா#-, மகளி ேபா

 பி- காம, தா த ெகாைல ெச).

ெகா#டதாக ஊாி, அ-பட ஒ ெச)தி ேவ/ அவ6 கா.

ஒ நா6 அணாசல, சாவகாசமாக ேகடா.

 வ*த..
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"ஏமா, G

உலகைம

 ேபாக7யா?"

எனேவா ேபா7*த.. க@ட5 #-விட.. வி*.

ம*. ELநாெள/ மாவா ெசா,2கிறாக6? அணாசலைத ெவடெவெட/ ஒ-*. ேபாக ேபாவ. ேபால>, 'அ#டகா கா' நிறதி2
அேத சமய 'கைளேயா' இ*த உட! காரைனேய சிறி. @*.
பா.வி ேகடா6:

"நா இேக இ க. ஒன

 !- க7யா?"

அணாசல, வாயி2 வயி றி2 ெச,லமாக மாறி மாறி அ-. ெகா#டா.

"அநியாய, அ ரம. எமா ஒன ேபாக5 ெசா,ல என
ஒன
நாைள

மன வ;

ெநன! வ*தேத த!! ேம, ஜாதிைய5 ேச*த ெப#ைண எதைன
 தா இக ைவ க -8? G

 ேபாகL; நிைன5சி அத

எ-5 ெசா,ற.; ேயாசி கிேயா; எ#ணி ேகேட? என இ*தா2
ேசாியி, நீ இ க -8மா? நா;*தா இ க5 ெசா,லலாமா? ெசா,ல
ேபானா, உன நீ; ெசா,றேத த!. எ-ேயா ேபசி பழகிேட."

"ஒன

இHவள> ஞாபக மறதி இ ேக. எ- ப-5சி ேதறின?"

"என அ-5 ெசா,ற த, ஆC நீதா... ஒவன பா.டா அவ E
இ

, வா) எ- இ

; சாவ. வைர

அதாவ., அவ சாவ. வைர

எ-

 நிைனவி, ைவ கிறவ நா!

... எ பாவ அHவள> ேமாச. நீ#ட நாள கி

நிைன>ல ைவ க ேவ#-ய அவசிய இ கா.. ஆசாமி அ>டாயிவா!"

"அ.

,ல. ேம, ஜாதியில இ கிற ஏைழ பாைளகC ஹாிஜனகதா.

அவகC ஹாிஜனகேளாேட ேசரL; நீ ெசா,7, இப இ*த
ஹாிஜன ெபா#ண .ரதாத

ைறயா .ர.ற. நியாயமா; ேக

ேற."
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"நீ எனமா ெசா,ேற? !ாி8., !ாியாம2 ேபா>.."

"நா இேகேய இ கலா; ெநைன ேக. ஒன

இTட*தானா

அ#ணா5சி? ஒ தக5சிய இ- ேபா; ெசா,ற. நியாயமா?"

அணாசல ஆன*தமயமா) அதி*. ேபானவ ேபா,, அவைளேய பா.
ெகா# நிறா. 'உ#ைமயிேலேய இவ6 அசாதாரணமானவ6 தா. ஊைர
ெச#-ெமடலா ம பைக கல. ஐ-யலாஜிகலாக> பைக5சி கா6! ேம,
ஜாதி ெந!ல !டேபாட ஹாிஜன ெபா#ணா மாறியி கா6!'

"ஒன பாத. எ உடபிறவா5 சேகாதாியா நிைன5சவ நா! எைன
அ)யா>

ெகா6ளி ேபாேடேனா அைன ேக நீ எ உடபிற*த

சேகாதாியாயிேட. நீ எத -> நியாய*தா தக5சி! ஒன

ஒ

ெதா,ைல8 வராம பா. கிட ேவ#-ய ெபா/! எேனாடய.! நிஜமாேவ நீ
இேக வ*. தாF*த ஜாதியாகி, தாF*த ஜாதிய ேம, ஜாதியா கிட! இ*த நால,
ஹாிஜனகைள ேம, ஜாதியா

ற. இ*த ெஜம.ல நட கா.. ஆனா,

ேம,ஜாதி ஏைழ எளியவகைள ஹாிஜனகளா) மா.ற. ேல. பிர!.வ
மனபாைமயி,, தகேளாட நியாயமான நிைலைய !ாிMசி காத ேம, சாதி
ஏைழ பாைளகைள, கீF சாதி ஹாிஜனகளா) மாதL. ராமா;ஜ,
ஹாிஜனகள, ஐயகாகளா மா.னதா ஐதீக. அவ, ைவணவ. காக
மா.னா. நாம, பாடாளி வ க. காக தைலகீழா) மாதL. நால நில>ற
வ ! கள வ கபதL. ேம,சாதி ஏைழ8, கீFசாதி ஹாிஜனகC ஒேர
வ கமா) ேபாற கால வரதா ேபா>.. இேத ைறயில பாதா,, நீ ேசாியிேல
ேசரேபாற காாிய, எதிகாலதி, ஒேவைள நட கேபாற ஒ சமதம
!ரசி

ஒ காரணமா) அைமயலா. இ*த வைகயி, இ*த ஊல ஒ !ரசி

ஏ பற.

ஒ தாயா) மாறிட. உ#ைமயிேலேய நீ - எ தாைய விட... எ

தாைய விட..." அணாசலதா, ேம ெகா# ேபச -யவி,ைல.

ர,

த:த:த.. க#ணீ @ட வ ேபா, ேதாறிய.. அவ உண5சி
வயபடைத பாத., உலகைமயா2 ேபச -யவி,ைல. அ , ெமௗனேம
ேமானமாகி, அ*த ேமானேம, மானசீகமாக ேபசி ெகா#ட.. சிறி. ேநரதி
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பிற தா, அணாசல, தைன !கF*த. அவC

:ைமயாக ெதாி*த..

ேலசாக @5சபடா6.

அணாசல தைலெதறி க ெவளிேய ஓ-னா.

அேற, ச / ேமடான ஒ இட ேத*ெத கப,
ஏ பாக6 ரமாக நட*தன. இர#ட- ஆழதி

-ைச ேபாவத கான
வாண ேதா#டப,

இர# E/ நாகளி,, க,லா2 ம#ணா2 ஆCயர5வ எ:பபட..
ெப#கC, ஆ#கC

ழ*ைதகCமாக ேபா- ேபா ெகா# ேவைலயி,
 ேபாக ேவ#-ய '@7 காாிக6' @ட ஒ நா6

இறகினாக6. வய கா-

சிரமதான ெச)தாக6. பனக!க6 வாி, ஏ றப. அைவ
பைனேயாைலகளா, ேவயப விடன.

நாைக*. நாகளி,, ேசாி ம களி உைழ! 'ஹ>ஸாக>', அவகளி ேநர
'ேஹா' ஆக> மாறிவிட..

-ைசயி, 'பா, கா)5சபட.'.

ெவ6ளி கிழைமயி, ந,ல ேநரதி,,
அதிகாைலயிேலேய அ)யாவி சமாதி

 ேபா) இர# E/ தகரளி

Q கைள ைவ.வி வ*த உலகைம, ேசாி ம களி அ! ெவ6ளதி,
தி

 கா-னா6.

-ைச

நாத<வரேதா, ஊ

இ!றதி2, வாைழ நடப, உ6a ேமள,
ேக ப-யாக ஒ7த..

அணாசலதி G-7*. ஒ

.விள

அபளிபாக வ*த.. ம றவக6,

பா, 'ெகாடெப-', 'ஓைலபா)க6' ஆகியவ ைற8 அபளிபாக
ெகாதாக6. உலகைம

ஒ வாரதி

ெகா கபடன. ெகாேமள

 ேபா.மான 'அாிசி, !ளி, ப!'

Nகலைத பா. பல சி/வக6

நா-ய@ட ஆ-னாக6. அணாசலதி

 ெபைம பி-படவி,ைல. 'ேச,

னாேலேய இக வ*தி கலா. அ)யா> ெசதி க மாடா' எ/
நிைன. ெகா#டா6 உலகைம. அவ6 க#க6, அவ6 க#ட அ! காக>,
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அ)யாவி காக> மாறி மாறி கலகின. அ)யா, அேகேய அவைள பா.
ெகா#-ப. ேபா, ேதாறிய..

ம/நா6 ஊாி, இ

 'னா6' G-, உ6ள த5 சாமாகைள

எ. வவத காக, உலகைம !றபடா6. '@டமாட' உதவி ெச)ய வ*த
அணாசலைத8, ஒசில ெப#கைள8 ேவ#டாெம/ அவ6 த.வி,
ஓைடைய கட*. ஊ

6 Bைழ*தா6. எவ க#ணி2 பட விபாதவ6

ேபா,, ேவகமாக Bைழ*. G
பா. ெகா# நிறா6. பிற

6 ேபானா6. Gைட5 சிறி. ேநர ெவறி.
டைத, தைலகீழாக

மடமடெவ/ ெச!

எ., ேதகி ேபாயி*த த#ணீைர ெகா-வி,

டதி

6, ஈய

டளகைள எ. ேபாவி, கர#-ைய8 அதி, ேபாடா6. பாைன

6

இ*த அைர கா,ப- அாிசிைய8 அதி, ெகா-வி, இ/தியி,
அாிவா6மைணைய அத

G

6 திணிதா6.

6 கிட*த ஒ சின ேகாணிைப

6, அமிைய ெபய.

ேபாடா6. பிற , ப!, !ளி வைகயறா கCட இ*த சில டபா கைள8
இர# ' பா கைள8' எ. ேபாடா6. 'விள

மா ைற' எ.

ெகா6ளலாமா ேவ#டாமா எப. ேபா,, அைத அ மி மாக ஆ-
பா.வி, பிற

அைத8 உ6ேள ேபா5 'சா ைக ' க-னா6.

பாைன ச-கைள எ கவி,ைல. 'உலம-யி,' இ*த காகிதைத எதா6.
ேலா , த ைகபட எ:தி ெகாத கவாி அ.. அைத கிழி கலாமா எ/
ேயாசிதா6. பிற

எதைத, இபி, ெசகி ெகா#டா6. ஒ ச-

6

இ*த இர# (பா) சி,லைற காகைள எ., *தாைன5 ேசைலயி,
-*. ெகா#டா6. ெகா-யி, ெதாகிய அ)யாவி ேவ-ைய8, .ணிைய8,
த பைழய ேசைலைய8 எ.5 - ெகா#, ேகாணிைபைய அவிF.,
அத

6 திணி. வி, பிற

மீ# அைத க-னா6.

ஓைலபாைய, அேகேய விவிடா6. வாச, கதைவ8, 'நிலப-ைய8'
ெபய கலாமா எ/ நிைனதா6. Eகி, கழிகளா, ஆன த- கத>தா அ..
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ஆனா,, '#ட கா) கா,பண; ம @7  கா, பண' எற பழெமாழிைய
ஞாபகபதி ெகா# விவிடா6.

ெச!

டைத8, ேகாணிைபைய8, N க ேபானவ6 அப-ேய அச*.

ேபா) நிறா6.

அ)யா, இ*. - இற*த அ*த இடைத க# ெகாடா. பாதா6. அவ6 பிற*த
இட அ.தா. எதைன ஆ# காலமாக இ*த G அ.! அ)யா> அமா> @-

லவி வாF ைக ெச)த திதல அ.! உலகைம

அ:ைகயாக வ*த.. க#ணி, ஈர கசி> நி

அ:ைக

வைர அ:. ெகா#ேட இ*த

அவ6, அ)யா உகா*. சாபி இடைத8, க-, இ*த இடைத8
ெதா

பி ெகா#டா6. அ*த Gைட வி பிாிவ. எனேவா

ேபா7*த.. அேகேய இ*. விடலாமா எ/ @ட நிைனதா6.

G

ெவளிேய சதேக எ- பாதா6. மாாி. நாடா,

கண கபி6ைள உபட, ஒ ெப@ட அவ6 Gைட ேநா கி வ*.
ெகா#-*த.. 'எ. காக வாரா;க?' எ/ நிைனத உலகைம சிறி.
பய*.விடா6. @டதி, மாாி. பலேவச நாடாகைள8, பMசாசர
ஆசாாிைய8 த ெசயலாக பாத அவ6 க இ/கிய.. அவக6 னா,
அ:வ. இ க, அ:ததாக @ட கா- ெகா6ள @டா. எ/
நிைனதவளா), க#கைள *தாைனயா, .ைட. ெகா#டா6. ெச!
டைத இபி, ைவ. ெகா#, ேகாணிைபைய8, அதனேக இ*த
ம#ெவ-ைய8 ஒ ேசர பி-. ேதாளி, ேபா ெகா# ெவளிேய
வ*தா6.

வழிமறி. நி ப.ேபா, நிற @டைத வி விலகி ேபாக ய சி ெச)தா6.

ஏ கனேவ ேசாி ேமளைத ேக ஆ- ேபாயி*த ஊ காரக6 அேக வ*.
@- நிறாக6. உலகைம, G5 சாமாகைள எபத காக வ*திபைத
ப#ைணயா6 சினா Eல ேக6விபட ஊஜனக6 ஒ/ திர#
வ*தாக6. காத. U கைடயி,, இேபா. சினா ம*தா (கீேழ)
உகா*தி*தா. காத.ேவ இ

வ*.விடா.

224

ேபாக ேபான உலகைமைய பாத @ட, அவ6 Nர. உறவின,
அவC காக ஒ காலதி, வ கால. ேபசி உைதபட ேபானவமான கவா
வியாபாாி நாராயண சாமிைய, னா, த6ளிவிட.. அவ ேலசாக இமி
ெகா#, உலகைமயி பாைவ கி-ய. ேபசினா:

"ஒலகமா, நீ ெச)8ற. உன ேக ந,லாயி கா?"

"எ. சின)யா?"

"ேம, ஜாதியில பிற*. ஹாிஜனகேளா ேபாயி இ க. ந,லா இ

மா? நீ

ேம, ஜாதி ெபா#Lகறத மற*.-ேய! நியாயமா?"

"இப- ேபச ஒம

எப- மன வ*த.? வாைத

வாத 'பைனேயறிபய,

பைனேயறிபய;' பைனேயறிகள, அவகேளாட ெபாிய)யா ம கேள ஒ. கி
ைவ கிறத பாதா5! நா; பைனேயறி மவ6 - ேபாவ ேவ#-ய
இட.

தா ேபாேற. வழிய வி சிைனயா."

"ஒலகமா! ஒ ேகாப நியாய*தா. இனிேம ஒன கவனி5சி க ேவ#-ய.
சின)யா ெபா/!. நீ இேகேய இ. ஒ ேம, ஒ Nசி விழாம பா. கிட
ேவ#-ய. எ ெபா/!. ஊேராட ெபா/!."

"பாறாக,ேல வி:*தி5... அப பா காத ஊ ஜனகளா இப பா க
ேபா>.?"

"ஊர வி. நானி ேக. நா ஜவா!"

"என சின)யா, நீ? என காவ ஒ தடைவ ேபசேபாயி பலேவச நாடாகிட
உதபட ேபானீ! ஒம @ட 'கவா வி கற பய;' ேகவலமா ேபறாக. ஒ
சின5 ச#ைடயி2 ஒம கவாட பி-5சி கிற ேம, ஜாதி @ட நீ ஏ
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ஒ- கி இ கL? ேபசாம எ@ட ேசாி

வா சின)யா! அக ஒம

ேமல ஒ Nசி @ட விழாம இ க, நா ெபா/!."

நாராயணசாமியா, அவளி ேக6வி

 பதிலளி க -யவி,ைல. கதி,

திUெர/ ேவைவ ெபாகிய.. ஒ.கி ெகா#டா. உலகைம ேலசாக நட க
ேபானா6. ராைமயா ேதவ னா, வ*தா.

"ஒலகமா! நா Eணாவ. ம;ஷ ெசா,றத ேகC. நம ஜாதிகளேய நீ தல
னிய ைவ க. மாதிாி நட கபடா.. இனிேம ஒன ஒத ஒ#LM ெசா,ல
மாடாக!"

"நீ எக)யா ெகM ேபா. ஒ#LM ெசா,லாம இ*தீேர, அ. மாதிாியா?"

ராைமயா ேதவ

நபி ைக ேபா)விடா2, அ)யா> நாடா



ேபாகவி,ைல. வ*. ெமாழி*தா:

"ஒல>, நம சாதியேய தைல னிய வ5-ேய. ப-ெதா- பதிென
எட.ல8

டாப-னா, ஒ தனி மதி! இ

நிமி*. நட க -யாம,

. நாகெள,லா தைல

னிMச தல நிமிர -யாம ப#ணலாமா? நம ஜாதில

யா இ- நட*. கல! ெபாிய)யா ெசா,றத ேகC. நட*த. நட*. ேபா5சி! நீ
அபராத :ைச8 கடா#டா. அடயாளமா நாலணா>

ேகாவி2

எ#ெண) வாகி ஊதி ஒ#ணாயிடலா."

'ஒக !#ய.ல எ#ணய அபராதமா

திேட'. அ)யா> நாடா

கண கபி6ைள காைத க-த., அவ

வாயி, நைம5ச, ஏ பட..

"ஏ ெபா#L! எேனாட அ;பவ ஒேனாட வய ஒ#L. நா ஒன
ந,ல.

தா ெசா,ேற. ஒன

-யில ேபாயி இ. ெச-யா
பி6ளளமா
ஒன

இக இ க இTட,லாடா ஆசாாி

-யில ேபாயி இ. அ.> -யா.னா எக

-யில வ*. இ. ஆனா, பற

 ேகவல. எகC

 ேகவல."

-யில ேபாயி இ காேத! அ.
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"கண கபி6ைள, எ ஜாதிய பதி கவலபடா#டா. நா இேபா
பற5சிதா. அப- ஆன.னால ச*ேதாஷ இ,லாம ேபாவல. நா ஒதி
ேபாறதால ேம, ஜாதி எ,லா ேபாயினா, ஒக சாதிக எHவள> இ.
ேபாயி கL? ெமாத,ல அத கவனிக."

கண கபி6ைள

ேகாப* தாக -யவி,ைல. "இ. ஊரா)யா, இ.

ஊரா)யா?" எ/ ெசா,7 ெகா#ேட 'வா க>' ெச)தா. இேபா., அவ
'அ>டானைத' யா ெபாபதவி,ைல. இ/தி ய சி ேபா,, தடாசாாி
பMசாசர பரபரேபா ேபசினா.

"ஒன

இ*த ஊல இ க பி- காடா ேவற எேகயாவ. ேபாயி! ஊல

அMசிப.; தைல

ெகாMசமா ேவLனா2 (பா வS75சி தாேரா.

க#காணாத சீைமயிேல ேபாயி, ைகேயாட காேலாட பிழ5சி க! அத வி!
காலனில ேபாயி இ க. ந,லா இ,ல. ஊர ேகவலப.ற. சாமி ேக
ெபா/ கா.! ஊமானத வி கபடா.. ெபாட5சி

இHவள> திமி ஆவா.."

"ஏ ஆசாாி .- கிய? ச இ<ெப டர வ5சி கி இ*த ஒ ேதவ-யா
#ட ஊைர வி ேபாற.னால ஊ .!ரவாயி! நீ ச*ேதாஷபடாம
சட5சி கிறீேர!"

உலகைம, ச / ேவகமாக நட க .வகினா6. ேம, ஜாதிகளி மானைத
காபத காக, ஒHெவாவ தத தமானைத இழ க தயாராக இப.
ேபா,, உலகைமைய பா. க#களா, ெகMசினாக6. எதிகாலதி, ேவ/
ஒ ப-8ட ச#ைட

 ேபாக ேவ#-ய நிைலைம வ*தா,, 'ஒக ஊ சகதி

ெதாியாதா?' எ/ உலகைமயி ேசாி5 சகதிைய ேகா- காவ. ேபா,
கா-னா,, ெசா,2பவகளி ப,ைல உைட க -யாம, ேபா)விேம
எபத காக, அவக6 உலகைமயிட ப,ைல கா-னாக6. அவ6, அைத
உைட காம, உைடபைத பா., கைத5 ழித ேபா., பலேவச நாடா
வாைய5 ழிதா:

"ஆசாாியாேர! அவ ேவLனா அணாசலேதாட ெதாடப விடா#டா.
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ெதகாசி கிகாசில ( கீ எ. கி எ- ேவLனா2 வார.ல ஒ
நாள கி ெதாியாம ெதாைலய! அ. காவ, நமள ம;ஷகளா ெநன காம
ேசாில நிர*தரமா இ*. ெகாMச ேவ#டா; ெசா,2ம)யா."

உலகைம, பலேவசைத ஏறி பாதா6. உதக6 ேகாபதா, .-தன.

"பலேவச ஒ வாயி அ:வாம ேபாவா.. அணாசல எைன @டபிற*த
தக5சியா நிைன கா! நீ ஒம சிதமவள நிைன5சீராேம அ. மா.ாியி,ல."

பலேவச, .-. ெகா#, ப,ைல க-. ெகா#, அவைள
திவத காக வாைய திற

னா,, இர# ேப அவ ேதாைள பி-.

உ2 கி ெகா#, "ஒமாலதாேவ வினேய வ*த.. ஏேவ நா

ல

நரபி,லாம ேபறீ?" எ/ அத-னாக6.

உலகைம, அ*த5 சமயைத பயபதி ெகா6பவ6 ேபா, ேவகமாக
நட*தா6. ச / த6ளி நிற ெப#க6 @ட அவைள பாிதாபமாக
பா.வி, பி! தைன8 பாிதாபமாக பா. ெகா#ட.. ெதாைலவி,
ேபா) திபி பாதா6 உலகைம. பிற

ெபா.பைடயாக5 ெசானா6.

"எைன பதி கவலபடாம ஒகள பதி மேம கவலபக. நா ேம,
ஜாதியில ெச., கீF ஜாதியில பிழ5சி கிட ெபாபிள!"

உலகைம, ேசாிைய ேநா கி ேவகமாக நட*தா6.
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