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திாிர எாித விாிசைட கட(ளான சிவெபமானி நடராஜ தா+டவைத
பா, . ச திரதி

ஒ ெபாறி த/01 ேபா2.

ெகா0யவ3, அர 3மான

யலகைன காலா4 மிதி,, ைகயிேல இ%ச/0 ஏ7தி

உகரேதா9 நடனமி9 நடராஜ ெபமானி திேகால, ச திரதி
இவிரவாத கைத உவாக காரணமாகிற,.

ஒ
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ெகா0யவகளாக( ெகாைல பாதககளாக( உ ள ஒ க/9மான கா+/ரா/
நி1வனத

ைறேகடான ெசய4கைள எதி, ேபாராட ஒ இைளஞ4 26

வாறா. ெதாழிலாளகளி உைழபா4 ெகா=, வா= 'கா+/ராட”களி
ெகா9ைமகைள த/0 ேக/க றப9. அ7, இைளஞ, ஈ?வர சனதியி4
சாமியாரா4 ஆவதிகப/9 காாியதி4 இற கிறா.

ப4ேவ1 க,களா4 சிைத7, கிட  ெதாழிலாளகைள ஒ1ப9தி,
ெதாழி சக அைம,, உாிைமககாக ேபாரா/ட நடத

ைன@ேபா,,

அவ3 , அவ காதA  கா+/ராடகளா4 இைழகப/ட
ெகா9ைமைய க+9 ஈ?வர Bைஜ ெசC,ெகா+07த சாமியாேர
ெகாதிெத=கிறா.

காவியைடைய கைள7,வி/9 காகி@ைட. அணி7,, திய திாிரகைள அழி,,
ஆ/ெகா ள றப9கிறா.

இதி4 இடெப1 இெனா நாவலான “ேக வி தீ' எ3

1நாவ2 ஒ

தி ன4தா.

க4விDடைத தநிவகிபவ ஒவனி கயைமதனைத@, பக2ண(

:

வ உண( ெபா கைள வி1வி/9 ஆ/ட ேபா9
அேயாகியதனைத@, அத

உட7ைதயாக இ  அதிகாாிைய@,

இவகளி D/9% சதிைய த/0 ேக/  ஆசிாிய கைள ேவைலநீக ெசC@
அராஜகைத@, எதி, ேபாரா9 ஆசிாியகளி ேபாரா/டகைள@
ஆ௫ாிய ச திர அவக

ேவசமாக( ேகாபமாக( எ=தி கா/9கிறா.

ப0  வாசககைள@ ெகாதிக ைவகிறா. திய திாிரக' 'ேக வி
தீ(” வாசககளி மனதி4 ஒ ேகாப தீைய E/0வி9 எப, நி%சய,

கைக தக நிைலயதா
--------------
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கைனகாத, எப0 க=ைதயாகாேதா, அப0 அ7த F/9

ேபாC

நாகாAயி4 உ/கா7ேதா அ4ல, உரசிெகா+9 நிேறா, ெவறிைல பா
ேபா/9 ெவளிேய வ7, கைன,ெகா+ேட ,பி வி/9 ேபாகாதவக , ஊ
பிர ககளாக மா/டாக . அைற  ெகாHச ெவத0... வி4ல0 ெசCய
ேவ+0ய, இ7ததா4, பிர ககளி ெச?ைஸ அ7த F/9

ேளேய எ 9 

,  ெகா ளலா. ெசா4லD0ய D/ட7தா எறா2, ெசா4ல

0யாத, றி

வைளத ேப% களிேலேய பிர கக , றி% றி நாகா0னாக .

அ7த F9 ஒ அர+மைன மாதிாி. அ7த காலதி4 இ7ேத காைர F9' எ1
அைழகப9வ,. நா

விக, மதி4 வக

ம தியி4 ந9நாயகமாக

இ7த அ7த F9, சமதைரயி4 இ7, Eற0 உய சமதளதி
கி/டத/ட தாJமஹா4 மாதிாிேய ேதா1. அ7த F/9

ேமேல,
ேபாகிறவக

ேனறலா எ1 ெசா4லாம4 ெசா4வ,ேபா4, நாைக7, ப0க/9களி4
ஏறிதா ேபாகேவ+9.

காப(+/ வ

அேக, Bவர மர க/ைடைய ெபாைனயா ேகாடாியா4

விற களாக கீறி ெகா+07தா.

7தாநா

நட7த அம ' ைடயி4 டைல

மாடசாமியாக, ச4லட 4லாC தாி,, ெவ/டாிவாைள ைவ,ெகா+9,
1  த0ைய பி0,ெகா+9, ேவ/ைட  றப/ட ேபா,, அேதா அ7த
கபைறயி4 D0யி  பிர கக

அைனவ இவைர வி=7,

பி/9

விBதி வாகினாக . இேபாேதா இவ வி=7, வி=7, ெவ/9வைத பா,,
தத

ககைள அல/சியமாக ெவ/0ெகா வ,ேபா4 ேதாறிய,.

இ7த% சாமியா0  ஊபிர கக
வகிறேத தவிர, இதர ஏைழ பாைழக

தைன

பி/ட,தா ஞாபக

பி/ட,. நிைன, பாதா4Dட

வரா, ேபாAகிற,. அ1 வ7த ஜன ெம%ச' ஆ0யவ இேபா, வயி1
ெம% வதகாக ேகாடாிைய .ை◌,ெகா+9 ேம2 கீ=மாக
ஆ9கிறாகி/டத/ட ேகாவிA4 ஆ0ய, மா கிாிேய. அைற காவ,,
வாைழபழ, +ணா

தAயவைற சாமியி ெபயாி4 சாபிட

07த,.
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இைற

அ,( இ4ைல. அ+ணா%சி... இைனகி ஒ

நடகக ேபா(,. ெகாHச... ெகாHச ேநர7தா விற

கியமான விஷய

கீறN வவியளா...'

எ1 F/9காாி ரா ச  மா ெசானேபாேத ெபாைனயா ாி7,ெகா+டா.
DA கிைடயா,. ேபான? ெவ/9. ெதாைலவி4 ஒ E/ைட ேகா,ைம மாைவ
ெகா/0 வி/9, அைத ைகயா4 தள

=க பரபி ெசா+07த மைனவிைய

பா,, "ெகாHச த+ணி ெகா+9 வா3 எதன தடவழா ெசா4ற,? எ,
ேநா( காைக

ெதாியாத,மா,ாி, எ தாக ஒன  ெதாியல பா' எ1

ெபாைனயா சீறினா. அவ பதி2 % சீறியிபா

கால காதாலேய

தலமறவா ேபாயி9 3 ெசாேனேன, ேக/Oரா...ந4லா ப9. ஒமா தி தான
ஒம  இ ’ எ1 ெநH 

இ7தைத வாC  ெகா+9 வரதா

ேபானா ... ஆனா4 பிர ககைள பாதத,, ெசா4ல வ7தைத வி=கி
ெகா+டா . 'F/9

F/9

வர/9...'

Eத 'பி ைளயான தகபா+0 வேரா9 ஒ/0 ேபா/07த ேத 

க/0A4 உ/ கா7,ெகா+9, ெதாக ேபா/07த கா4கைள ஆ/0ெகா+9,
க/04 காA உ+9 திர+ட ேம4 பாதிைய, வல, ைகயா4 ேதகாைய
தி(வ, மாதிாி திவி ெகா+07தா. நாபெத/9 வய தி . க=தி4
'எ/9 ப( தக% ெசயி ெதா கிய,. A நக ேபா/ட ெசயி. ேமைஜ
இ4லாமேல, ஒ ேநா/9 தகைத வசதியாக ைவ, எ=, மளவி , வயி1
ப, ெப, வசதியாக இ7த,. அவட கிராம
ெநகி உ/கா7தி7தா. அவ

P மாடக+N

அேக, தக பா+0  ெப+ ெகா9த

மாமனாரான எ=ப, வய, கிழவ ஆ1 க, ஜாிைகேவQ0 க/0, க=தி4
ேமாிய4 ேபா/9, சா(ேபா, வசதி@ ள வகைள சிகாாிபாகேள,
அப0ப/ட சிகார தி4 இ7தா. அவைரய9,, சில ப+ைணயாக
1  ெந9 மாக உ/கா7தி7தாக . க/0 2
ேபா/07த நாகாAகளி4

எதிதாேபா4

த4 நாகாAயி4 இைளய பி ைள' ராஜAக

ேப+/ சிலாேகா9 உ/கா7தி7தா. ேபானதடைவ ஊ

வ7தி ேபா,,

ெவ ளெவேளெர1 ெதாி7த தைல ப தி, இேபா, 'க கபாC'
இபதகான காரண ாியாம4 பல கிழவக
தக

வியகினாக , ஒ சில

'க+ ெக/9 ேபாயி ேமா எ1 ச7ேதக. இ3 ஒ சில
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க+ணா0 ேபா/டதா4, தகளி 'ெவ ெள=,’ ேநாC ேபாCவி/ட திதி.
ராஜAகதி

அேக, கண, மளிைக கைடயி4 கப/0ைய% றி

ெகா9க ைவதி  அசிகமான தா க

மாதிாி, ஒ க/9

ைப

காகிதகைள கசகி பி0, ைவ,ெகா+07தா. அ0க0, அைத பிாி,
பிாி, ப0,ெகா+டா. அடக4 ப/ டாவா'. இேக@ கண
வn

எதிேர தா இ7தா. அவைரய9,, ராஜAகதி மாமனா

/ைட பி0, ெகா+9 ஒ காைல ,ரகி நாகாA% ச/டதி4 ேபா/9
ெகா+07தா. அவைர ய9,, 'ம1 பல".

தகபா+0யி மைனவி ராசமா, அ மி

மாக% றி ெகா+07தா .

ராஜAகதி மைனவி ேமாி Qப, ஒ ெபாC ெகா+ைடயி4 இைல
தைழேயா9 D0ய ஏேதா ஒவித B ெமா7ைதைய ைவ,ெகா+9, நரசிம
அவதார மாதிாி, வாச4 ப0யி4 கதைவ பி0,ெகா+9 நிறா . இ7த
ராஜAக திெந4ேவAயி4 கெலட ஆRP4 ேச7த(டேனேய அ7த
காலதி4 பதிர காளியம னாக சாமியா0ய தாதாவி சமத,டேனேய, ேஜாச
ேடவி/டாக மாறி,

லெதCவமான டைல மாடசாமி ேகாவிA4 மணமக

F/டா  ெதாி யாமேல Bைஜ@ ேபா/9வி/9, அற பணகார வசைத%
ேச7த ேமாி Qபைத ச%சி4 பி0தா.

த4 பி ைள நா

வயதி4 ச1

இ=, இ=, நட7ததா4, டைல மாட சாமியி ேகாபைத' தணி 
வைகயி4 'ெகாைட

' 'வாி ெகா9தேதா9, சாமி

க/0னா. ச%   ேபாவைத

ேவ/0Dட எ9,

ைறதா. எறா2, இர+டாவதாக பிற7த

ெப+N Eைளேகாளா1 உ ளவ ேபா4 ேதாறிய,, பாதிாியாாிட ேபாC
பாவமனி' ெபறா. அப0@ Eறாவ, பிற7த ைபய ஒ வடதி
', ள ,0க இற7த, மீ+9 டைல மாடசாமியிட வ7தா. இேபா,
ச% 
நட மாட

ேஜாஸ ேடவி/டாக(, டைலமாட3

ராஜAக மாக( அவரா4

0கிற,.

ேப%ைச எப0 ,வ வ, எ1 ஒSெவாவ ேயாசி, ெகா+07தேபா,,
ேமாி Qப த எ/9 வய, ைபய ஜாC?Aைன பா,, 'இவக
பா/9 பா0 கா/9டா' எறா . அ7த எ/9 வய, ெபா0ய 0விகி4...

ஒ
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0விகி4 A/04 ?டா' எ1 ெசா4Aெகா+9 ைககைள ேம4ேநாகி
வி,, கா4கைள ஆ/0னா. உடேன தைரயி4 பா4 டபாைவ எ9, ைவ,
ெகா+9 ேமள அ0, ெகா+07த த ெபாிய ைம,ன தகபா+0யி
மக

மாைர, ஓர க+ணா4 பா,ெகா+ேட 'ஜாC?A, இ7த

மா

ஒ மாச7தா சினவ. ஒ மாசமா... ெர+9 மாசமா... ஆமா... ஒ மாச7தா.
இவ ஜூ. அவ ஜூைல...' எறா

ஒ மாத

னா4 பிற7த

ேமாி Qப.

மாரா4, இப0 பாட

0@மா எப,ேபா4 அவ

கைத பாவமாக" ைவ, ெகா+டேபா,, ெபாைனயாவிட அ7தா கிடேக...
வாதமசகி... ஆ@... ெகாHச கீ1னா ேபா,', எ1 ெசா4வதகாக
ப0யிறகிய ராசமமா, அேகேய நிறா . அவைள@ பாக பாவமாக தா
இ7த,.

மா பயேலா, எ,( நடகாத, ேபா4 ப4ைல க0,ெகா+ேட

0ைன அ0தா.

"0விகிைல

0,வி/ட ஜாCPA, அமா காாி ேமாி Qபைத பாதா.

உடேன அவ

'0ரா/...0ரா/, பா9' எறா . ேபபி "ேகா? 9…..…?D4….

0ரா/...0ரா/" எ1 ,வ  ஆகில பாடைல கி/ டாப/0 ஆஸேனா9
ைபய பா0 ெகா+0நதா. அவ ைகைய ஆ/0ய வித , காைல ,  கி ய
லாகவ , கவ%சியாகதா இ7த, பிர கக

மகிV7, ேபானாக .

'பேல...நீதா+டா ஒக தாதா ேபர எ9தா4 எ9கN' எறா
அேபா, ராஜAக

வn.

, தகபா+0@, அவைர பா, ேலசாக

ைறதாக .

"அவ இ வ 3 

எமாதிரேவ? நம

W

இகனா ேபாடதா

ெதாி@... யா யா எப0 3 ெசா4ல ெதாியா,... நம

மா கெலடரா

வரேபாறா பாக...' எறா கண, ைகயி4 இ7த அடக4 ப/டாைவ
ஆ/0 ெகா+ேட !
"எ4லா வளல இ ேவ... இவ ேமாி Qபேதாட மகனா%ேச...' எறா
இெனா கிழவ.
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ஜாC?A பய2

எப0ேயா, ேமாி Qபதி

ெபைம பி0படவி4ைல.

'ஜாC?...ஒ4/ வி% ?ேடாாிய% ெசா42 பாகலா' எறா . அ7த பய4
இேபா, 'ஒ4/ வி%" கைதைய% ெசா4லாம4, இன  ேமள அ0,
ெகா+07த ெபாியபா மக
ைப/9

மாைர பா, 'காைலயி4 உத%சிேய, இேபா

வாாீயாடா... ேப?ட ாீ/ ேதவ0யா பி ளா’’ எ1 சவாA/9

ைகைய பி0க ேபான,ட, பிரபல பதிாிைககளி4 Dட பிர ாிக

மாாி
0யாத

ெக/ட வாைதகைள, ேமெகா+9 ேபசி ெகா+ேட ேபானா.

எ4ேலா அச7,வி/டாக . எ4லா வளல இ ேவ" எ1 ெசான அேத
கிழவ, ேமாி Qபைத ேவ1 விதமாக ெவறி, பாதா. இ3 ப0யிேலேய
நிற ராசமா ேமாிQபைத ேநா/ட வி/9ெகா+ேட ஏC1. மா..."நீரா
கட29த பா0 கா/9டா... இவ3  ெக/ட வாைத ெசா4A ெகா9தா2
வரா,' எறா , அவைற% ெசா4A ெகா9, ேதாறவ ேபால.

ேமாி Qப  ேபாாி4 ேதாற ராவண ஜானகி ந வா ' எ1
வதப/ட,ேபா4, பிர ககைள பறி கவைலபடாம4 ராசமா பா9வா '
எ1 நாணினா . இ7தா2, ேத  ,ர+ அேக, ஒ நீளமான
அைதவிட சின

%சிைய

%சியி4,

1காக ைவ,, மதியி4 ஒ Xைல ைவ,

க/0ெகா+ 07த ஏ=வய, மக ெஜCமிெ◌ைய ெபைமயாக
பா,ெகா+ேட 'ஜாC?A சில சமய இப0 தா Yசாயி9வா...ஆனா4
அவ

அப0 இ4ல... ெராப ாிAஜிய?. இபDட சி2ைவ ெசC@றத பாக...'

எறா . எ4ேலா ெஜCPைய பாதேபா,, அ7த% சி1மிேயா "இ, ஒ+N
சி2ைவ இ4ல ஏேராபிேள' எறா

ெவ9 ெக1.

வாி4 மா/0யி7த ாிெவ? க0கார பனி ெர+9 தடைவ அ0த,. உடேன
கண 'சாி, மணிய0 ,. ந4ல ேநர ேப%ச ஆரபிேபாமா?’’ எறா.
'ஏேவ ப/ைடயில ேபா/ட ந+9 மா,ாி பறகிய...?' எறா

W.

'இ, நீ பிாி%ச வாிைய கஜானா(ல க/டாத, மாதிாி நிதானமாக நடகிற விவகார
இ4ல. இபேவ

0ய ேபாற,...என சிைனயா... நா ெசா4 2ற,...' எறா
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கண.

Wபி

சிைனயாவான க7தசாமி கிழவ 'இ,ல எனபா ெசா4ற,

இ

ராம, ல/ மண மாதிாி இகிறவக... மா...நாம ேபச ேவ+0ய,

உலக

ைறகிதா. சாி. சதிர ப/ைட பாசன,ல எSவள( இ ...?

நாலைர ேகா/ைட விதபாடா?' எறா.

கண இைடமறிதா. 'நாலைர ேகா/ைட@ ஒவேபல இ4ல. சகால
இ7த D1ெக/ட

பக நில% சீதித 3 ெகா+9வேபா, இவகCயா

எ காத க0%சா. இேபா, பல ேபல ப/டா இ . ’’

W பதிலளிதா. 'எனேவ, ஜமாப7தில உள1ற, மாதிாிேய உள1றிய?
ப/டாவா இப

கிய? அகதா எப0 ேவNனா2 ப+ணி கலாேம.

ெமாத4ல நிலத பிாி%சி பாேபா...'

க7தசாமி கிழவ தைலயி/டா. சாி. ஒக ச+டய க%ேசாில வ% கக. எபா,
ராஜAக! தகபா+0! சதிரப/ைட

ள,ல நாலைர ேகா/ைட@,

சீமேபாில இகிற EN ேகா/ைட @, சாியா இ  ஏனா
ேமேபாிேல...எ4லா பயி ேபாடலா பா...யா யா, எத எத எ9, 
கி9றிய? சீகிரமா% ெசா42க, நாழியா(,...'

ராஜAக

ைழ7தா...'அ+ண எத ேவN

னா2 எ9க/9. அவ

எ9த,ேபாக மி%ச இ7தா4 தர/9...'

தகபா+0, தபிைய பாசேதா9 பா,% ெசானா. அெதப0டா... நீ
ெவளிZ ல இகவ நானாவ, இக இ7, எ4லாைத@ கவனிகிறவ.
அதனால ஒன  பி0%சத எ9த,கி/9 பி0காதத தா. வாகிகிேற...'

'எக இ7தா2 நீதா எ வயைல@ கவனி கேபாற ஒ இQட எதேவN
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னா2 தாக”

'சாி மாமா... தபி

சீமேபாி பாசன ைத ெகா9தி9க. சதிரப/ைடயில சில

சமய கமைல' அ0கN. அ, இவ3

ேதா,படா,.'

W, ைகயா/0ெகா+ேட ேபசினா "அ0 ப

ைவக, த. ஒSெவா

பாசனைத@ ெச+9 ெர+டா ேபாடN... அபதா ஒவ வயல
இெனாவ பா,கலா.'

கண வி9வாரா? அ,(

வn ேப ேபா,. "ேவ...ேபச ெதாிHசா

ேப ...இ4லனா மா ெகட@. ேபானவார இப0தான தாசி4தாகி/ட
எட மடகா ேபசி மா/0கி/0ய...ஒ பாசனத ெர+டா பிாி%சா...ப
ெஸ/ட எப0ேவ பிாிபிய? 0ராடர எப0ேவ பிாிபிய? பிாிவின3 வ7த
பிற(, அவ பாபா இவ பாபா3 ெசா42த,ல அத இகாேவ?
ப9கள,ல ஒபாாிவ% எனேவ அத...'

க7தசாமி கிழவ, அவகைள ைகயமதிவி/ 9 ேபசினா. "சாிபா. சதிரப/ட
பாசன Eத வ3

சீவலேபாி இைளயவ3 ! அற கைடயப பாசன,ல

இகிற EN ேகா/ட விதபா/ட எப0 பிாிகிற,...?’’

'தபிகி/ட ெகா9திடலா... அவ திெந4 ேவAயில இ7, ப?ல வ7,
நிலைத பா,/9 ேபாவ வசதியா இ . நா அ,  பதிலா
ேப%சியம

ள,ல EN ேகா/ைட Hைசய எ9,கி9ேற...'

'நீ ெராப வி/9 ெகா9க அ+ணா%சி...Hைச @ நHைச@ ஒ+ணா மா?
அேதாட அ7த நில,

அபா(  ெதாியாமேல அ/வா? ெகா9த,

நீதா...நா ம/9ம வ%சிகி/டா நியாய இ4ல...'

W கணைத பா, க+ண0, ேபசினா: "பாதியராேவ... அ+ண
தமபினா இ04லா இகN... நீ ஒம தபிகி/ட இ0 நட7தி7தா
இேபா ேகா/9

அைலய ேவ+0ய, மி%சமி4லா...'
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கண ேதாறத
கிள1ேன

அைடயாளமாக ேகாப ப/டா. 'ேவ...நா அற

னா, நீ அச4

ைபயா ஆயி9F...'

க7தசாமி கிழவ மீ+9 அவகைள ைகயமத வி4ைல. சாி...கைடய வயல
பாதி பாதியா பிாி% டலா. அ+ண தபிக எகயாவ, ஒ இட,ல
ச7திகNமி4Aயா...அற F/9
கிராம

வnைப@ கணைத@ அல/சியப9தினா. இத

ஆசிாிைய சர?வதி காபி டளக
F/9

வேவாமா...' எ1 ெசா4Aெகா+ேட,
ப ளி

ெகா+ட ஒ த/ேடா9 ேதாறினா .

ேள இெனா ஆசிாிைய பாவதி, அ9பி

ேமA7த வாணAயி4,

கடைலமாைவ, உ/0 உ/0 ேபா/9ெகா+07 தா . வாணAயி4 இ7,
'?.Q...' எ1 கிளபிய ஒைச இனிேம4 விவகாரேம இ4ைல எப, ேபால(,
இனிேம4தா இகிற, எப, ேபால( ெசா4லாம4 ெசான,. இத
தைலைம ஆசிாிய தகசாமி ெவளிேய இ7, ஒ 'சிவ ெவறிைல க/9ட
உ ேள வ7தா.

பிர கக , காபிைய

0,ெகா+ேட, பிாிவிைனைய ஏற ைறய

தீ,வி/டாக . அ+ண தபி இவ, யா கண எபைத
ெதளிவா வதகாக வி9' எ1 ெசா42  னாேலேய வி/9 ெகா9ததா4,
சில பிர கக 

றிபாக க7தசாமி கிழவ , ஏ வ7ேதா எப,

ேபாA7த,. மா7ேதா ெபாியவ , ெதன7 ேதா சினவ 
ெகா9கப/டன. 0ராட, ெபாியவ ...அத  பிரதியாக திெந4ேவAயி4
ஒ9 'டாP சினவ ...ஊ % ச1 ஒ,கிய இடதி4 வ7த விைல
வாகி ேபா/07த ஒ சின Fேட தன  ேபா, எ1 ெசா4Aவி/டா
சினவ. நீ அதிகாாியாC இகறவ. நா2ேபர D/0கி/9 வாரவ. ஒன
இ7த F9தா+டா லாய . நா வாதியா, எ,ல ேவN னா2
இ7, ேவ!' எ1 Eதவ ெசானேபா,, இைளயவ, த மைனவிைய
ெதாியாதனமாக எதி, ேபசிவி/டவேபா4 பைத பைத,, 'இ4ல
அ+ணா%சி... நா எபவாவ, எ/0 பா,/9 வ7த ேவக,ேலேய ஒ0
ேபாறவ...நீ பி ள
ெசா4Aவி/டா.

/0 கார. ஒன தா இ7த F9...' எ1 ஒேரய0 யாக%
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கணதா4 ேம2 ேபசாம4 இக

0யவி4ைல. ‘'எ,  ஒ ெச/04ெம/

பதிர ேபா/ 99ேவா. அப0ேய திQ0 தி ேபா9க. இ7த மா,ாி
கமா, எ7த F/ல@ பாக பிாி%ச, கிைடயா,' எறா.

ேமாி Qப, ப0தா+0 ெவளிேய வ7,, க7த சாமி கிழவைர பா, ேக/டா .
'அற, ?D4 யா 3 ேபசி/0யளா... இனிேம4தா ேபச3மா...?’’

கண எ=த ேபாவைத உ1 பா,ெகா+ 07த தகபா+0
தி9கி/டா. க+9காத, மாதிாி 'உ...சீகிரமா எ=,...' எ1 ெசா4A வி/9
ஒரக+ணா4 தபியி மைனவிைய பா தா. அவ

மீ+9 ேக/டா :

?D4 எக  தாேன?’’

தகபா+0, கணேதா9 ேச7, தைல நிமி7 தா. தபி, 'அ க0 க ள’
மாதிாி ேமேல ஒ0ய மிவிசிறிைய பாதேபா,, அவ க7தசாமி கிழவைர
பா, க+களா4 ெகHசினா. கிழவ த தக%சி மக’ விஷயைத
நிைன, ெகா+9, ெர+9பட ேபா  F/04 தன

ெதா " கிைடத

திதியி2 அைமதியாக ேபசினா. "இப, இபதிர+9 வஷமா,
அவதா ?Dல க/0 அ=(றா...வ%சி/9 ேபாறா...'

ேமாிQப அனாவசியமாக பதிலளிதா : 'அதனாலதா ேகேகா... அவ
இபதிர+9 வஷமா அ3பவி% /டா...நாக ெகாHச கால ,
வ%சி/9 ேபாேறா!'

க7தசாமி கிழவ அத/0னா. 'நீ மா இ அமா. ப ளிDட-ெபா4லாத
ப ளிகDட... இைனேகா நாைளேகா3 வவ நி ,. இ க,4லா
ஒ/ட ெபH ...க/டட ெர+டாயிர "பாC  ெபாறா,. இ, வ7,தானா
ஒன

நிைறய ேபா(,? கணகபி ள...நீ ஏCயா எ=தாம

ழிேக...எ=,.

?D2 தகபா+0 3 ஒ வாி எ=தி9...'

ேமாி Qப, ேராஷேதா9 ேபசினா : 'கண ெகாHச ேநர மா இ...
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சிதபா, நீக இப0 ேப ற, த. ஒ க+Nல +ணா இெனா
க+Nல ெவ+ெண@ ைவக, த. ஒர சாC7, வழ  ேப றவேராட
ஒேரய0யாC ேபாயி9. ஒக

0

ெர+9ேப ஒேரமாதிாி ெதாியN எகிற,

ெதாியல...'

க7தசாமி கிழவாி உத9க

,0தன: "அப0னா...நாக ஒர சாHசி
3 சாப ேபா9றியா? நீ

ேபசேறா 3 ெசா4றியா? எ

0 ெக/9 ேபா

மவராசியா ஒ ம%சாேனாட ேபசி

0% க வாகடா நாம ேபாவலா. இ3ம

தம

இக ேவ ை◌இ4ல... எ7திாிகபா...'

"இ3மதா ேவைல இ ' எப,ேபா4 எ4ேலா உ/கா7தி7தாக .
எ=7, நிற க7கசாமிைய, ராஜAகதி மாமனா உ/காேவ" எ1 ஒ
ைகைய பி0தேபா,, அ7த கிழவ சடெக1' ஒேரய0யாC
உ/காபவேபா4 உ/கா7தா. இத

ராசமா( அேக வ7,

ெகா+07தா . வ7,ெகா+ேட ேபசினா: "தலேய ேபானா2H
சாி...ப ளிDடத

9க

0யா,...'

"அ0 ேபசாதகா...ப ளிDட ஒபா F/ல இ7, நீ ெகா+9 வரல.'
"ஆமா...நீதா ஒCயா F/ல இ7, இSவள( ெபாிய ப ளிDடத ெகா+9
வ7தியா ...'

த0த அ7த இர+9 ெபனகளி வாைதக இேபா, த0ப,ேபா4
ெதாி7ததா4, தகபா+0, தபிைய ேநராக பா, ேக/டா: "ஒ ெப+
டா/0 ேப ற,ல, ஒன

சமதமாடா'

'சமதமி4லா/டா இ7ேநர அவள த9தி ேபேன...என ம இ7த ஊல ஒ
பி0 இக + டாமா? நிலைத

தைக

அட%சிடலா. ஊ

வராமேல

ெந4ல வாகிகலா. ?D4 என னா, நா அ0க0 வரலா. பிற7த ம+ண
மறக மா/ேட.'
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'ஒன , ஒDட பிற7தவனவிட, ம+N ெபாிசா யி/9'

'ஒன , நா இ7த ஊ

வரபடா,3 ஒ எ+ண வ7,/9. ’’

'ஏC... ப ளிDட யா ேப

இ7தா என டா?'

''அபOனா, எ ேபேக இக/9ேம."

இ,வைர ேபசாம4, மா ெவ1 வாைய ெம1 ெகா+07த கீழெத
மணி , ஆேவசமாC ேபசினா. அவைடய அCயா Dட பிற7த அைதைய
தா ப ளிDடைத ஏப9திய டைலமாட3

ெகா9தி7த,.

அைதகாாிைய, மாட அற த ளிைவ, வி/டா2. மணி ,, தைன
அ7த F/9

அ0க0 த ளிெகா+9 வபவ, உண%சி பிழபாக

ேபசினா. இSவள(  அ+ண-தபி இவ  டைலமாட னி
"இைளேயா0யா

பி ைளக . அவ அைத பி ைள ெப1வத , டைலமாட

வாCேப ெகா9காம4 த ளி ைவ, வி/டா.

"Bைனக ெரா/0

ச+ைடேபா/9,

ர

கி/ட ேபான கைத மா,ாி

ப+ணிபடாதிகடா...எக அத ஷ அHசி ப0%சி/9, அற எைதேயா
ஒன ப0%சி/9, தி+ணயில ப ளிDட ஆர பி%ச, இ3 ஞாபகமா
ெநHசில இ டா... அவ, 'காேலைரகா4 ,/9
நாேலைரகா ,/9

நாேலைரகா வாைழகாC,

எதன வாைழகா3 இப தா ேககற,மாதிாி இ

மாகாணி வாCபா/ட% ெசா4லல3 எ

,கில அ0%சத நிைன%சா இபDட

வA ,. த=Dட இ3 மைறயல... F9 Fடா ேபாயி, நாயி மா,ாி கா,
கிட7,, பி ளியள ெகா+9 வ7, ஆரபி%ச ப ளிDட+டா இ,... இப
கா/டா வைர  வ7,, இ3 பதா வைர  வரேவ+0ய
ப ளிDட+டா இ,...ெவ+ண திரேபா, தாழிய உைட %சிடாதி யடா. இ7த
ப ளிDட வ7த பிற(தா, இ7த F/ட க/9னா. இ, வ7த பிற(தா சதிர
ப/ைடயில நாலைர ேகா/ட நில  கடய,ல EN ேகா/ட நில  வாக
0H ,. அ,

னால, எக மாம ெவ1 ஒ/டா+0தா. எ நிலமயில

தா இ7தா அப0 க/0 காபா,ன ப ளி Dடத ஒ+3 கிடக ஒ+N
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ப+ணிபிடாதிகடா. இ, கபகதடா...ஒக

F9வாசைல@ பா4

ப(டைர@ ெகா9த காமேத3 ப டா.'

தகபா+0 அவைர நீதிபதியாக நிைன, வாதா0னா. 'இ 7 த  ப ளிDடத
க/0 காபாத என பா9ப/ேட3 ஒமேக ெதாி@. கவாA பய2வ என
ேக வி4லா ேக/டாக... வாதியாகDட பதிைனH வஷ,

னால

எ0 ெச/9 ேச7தாக... 'வடDல ேவத ப ளிDட ேபா/0யா
வ7தெபாற(, பி ளிக எ+ணிைக

ைறH ,... நா நம ஊ ஆக கா2ல

ைகயில வி=7, எப0% ேசேத. நாேய ேபேய3 ேப ன 0.இ.ஒ. கி/ட
Dட4லா எ0 எ0

ழHேச...இைனேயா9 அ7த ப ளி Dட,ல எ

கா4ப/9 இபேதா1 வஷ ஆ(, தபி...அ7த காைல ஒைதக பாக,
நியாயமா? ப ளிDடேம பழி3 கிடகிற எகி/ட இ7, அத பி9கினா4
நா இக,ல அதமி4ல. இ7த சனிய பி0%ச ப ளிDட,கா வ என
பாெட4 லா ப/0ேக.'

ேமாி Qப, கணவைன பா, ேக/டா : ஏ ேபசாம4 இகீக? நீக
ம/9 கெலட ஆபி?ல இ4லா/டா, இவ...ெட0 இ?ெபடர
அ0%ச, ...ெஜயி2
ம3வால

ேபாகாம இக

0@மா? வாதியாக ெகா9த

ேளாஸாக ேபான ப ளிDடத, நீக ம/9 இ4லா/டா திற7திக

0@மா? பண வாகிகி/9 மதியான% சாபா9 ேபாடாத, , R. 0. ஒ.
ாிேபா/ ப+ணினா. நீக அவகி/ட ேபாC ேபசா/டா ப ளிDட
இ7தி மா? வாதியாக எ=தி ேபா/ட ெமா/ட ம3காக 0.இ.ஒ.
ஆபி?ல ேபாC பா,, அ7த ம3களேய இவகி/ட ெகா+9வ7,
கா/டா/டா...இவதா ெமா/ட ம3 வாதியா கள, அைடயாள க+9
அவகள நீகி இக

0@மா? அவக தா  அடகியிபாகளா? இ,காக

ஒக ைகல இ7, எSவள( கா ெசலவாகி இக? ெசா42க”

ராசமா வாைய திற7தேபாேத, ஆவி ெவளி ேயறிய,. ' மா அபாவி
வாதியாைன ஏமாதி பிடலா 3 பாகியேளா...அ,தா நடகா,...எத
ெகா9தா2 ெகா9ேபா...ப ளிDடத ம/9 ெகா9க

0யா,...'
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'ஒன

கQடமாதா இ . பாடH ெசா4A ெகா9க ேவண0ய

வாதிமாகைள F/9 ேவைல

ஏவ

0யா, பா...ேகா,ைமைய காய ேபாட

0யா, பா...எ+ைண 0கள, அ9க9கா அ9க
இ, ேமல வைளய4 ப+ண
F/9

0யா, பா...

0யா, பா..க?டமாதா இ . ஒ

வ7, ெர+9 நாளா% . ஒ ந4ல சாபா9 உ+டா? ேந, வ%ச

இைன

ஊ,ற. ப ளி Dட ,

ழப

வார ேகா,ைமயில ஒ ப0யாவ,

ெகா9 திகியா? ப ளிDட எக தா ேவ3

கண வாைய திற7தா: "நா ஒ+3 ெசா4ேற. ந - க

0@றததா

ெசா4ல ேபாேற!'

"நீ திQ0 தN 3 ெசான(டேனேய எ4லா நட7தா% . இ3
எனதேவ ேபசற,

இ ?' எறா சமய பாதி7த

கண, அ=த7 திதமாக ேபசினா: ‘'எ,

சீ.

Fனா அ0%சிகி9றிய. ேபசாம

ேமேனJெம+/ கமி/0 ேபா/9றலா. இவக ெர+9ேபேராட நா, நம
சீ, இவ க7தசாமி ம%சா, இ3 ெர+9ேப3 ேபா/9/டா வபி4ல.
அேதாட ப ளிDட இட ப/டா நில இ4ல. நத ற ேபா தா .'

கிராம

சீ, கணைத

த4 தடைவயாக

ளி%சியாக பாதேபா,,

ராஜAகதி மாமனா, மமக சாபி4 'எSவள( ெமாC ேவN

னா2

வாகிக/9. ப ளிDடத த7தி ட3' எறா.

உடேன தகபா+0யி மாமனா, 'நா இபேவ இ7த இட,லேய "பாC
தாேர. பHசா ய,ல எSவள( ெசா4றா(ேளா, அSவளைவ@ தாேர. ஆனா4
ப ளிDட இவ தா' எறா.

'ஒகா2 தர 0யா,. நீக தைலகீழ நினா 2 தர 0யா,' எறா
தகபா+0. ராஜAக தி  ேகாப வ7த,. "உட பிறைப உ1
பாததா.
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'அ7த கால,லேய, நா காேலJ ப0ைகயி4, எக+ண இவைன எப0
ப0க ைவகலா. எைன எ? எ?. எ4.சில வி/9/9 இவ3

ம/9

காேலஜா'3 ேக/டவ. அேபா இ7த ெபாறாம தி இ3 ேபாகல!
இவ வாதியா 3

மாேனஜ அ7த?, ேவN 3 நிைன%சா4, நா

ஆபிஸ ேக/ ற,ல என த?’’

க7தசாமி கிழவ கி/டத/ட சாபமி/டா. தக%சி மக விவகார, சாபதி
ரைல வ2வாகிய,.

'ஏ ராஜAக! காேலJல பண க/ட, வா தியாக வாயில அ0% , அ7த
பணத, காேலஜு  ெகா+9கி/9 வ7தவ+டா ஒக+ண! அப0 ப/ட
உதமைன ெபாறா ை◌மகார3 வாC

வ7தப0 ேபசா தடா ெசா7த

அ+ண+டா. வ%சி/9 ேபா/9+டா...'
"Bைனகைத ெசான மணி , மீ+9 ேபசினா. ' எக அதய த ளிவ%ச
பாப, இப0 வ7, நி ,3 ெநனேக. ஏC ெசா4றத ேகடா.
தி(ள%சீ/9 ேபா/9 பாகலா '
'அெத4லா

0யா,. எைன ெகா3/9 ேவN னா அவ ?Dல

எ9,க/9.’’
மணி , இ1தியாக ேபசினா. "சாி...இ,

ஒேர வழிதா. ேபசாம ஏல

ேபாடேற. ஏ2றவ எ9,க/9.'

”சீ%சி. ..ஏலமா?'

' 'இ,ல என

சீ த:

ள,ல இகிற விறா4 மீைன ஏல ேபா9ேறா.

ேகாயி2ல ேபா/ட ப7த4 'க கணியள ஏல ேபா9ேறா. மானத தவிர எத
ேவN னா2 ஏல ேபாடலா. சாி யபா ேகக...'

மணி , மாைப நிமிதி ெகா+டா.
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'ஐயாயிர "பாC' எறா தகபா+0யி மாமனா.

'பதாயிர' எறா ராஜAக மாமனா.

பதிைனயாயிர.'

'இபதாயிர!'

" 'இபைதயாயிர'

”இபைதயாயிர ஒ தர இபைதயாயிர ெர+9 தர! இபைதயாயிர...'

'இபெத/9!'

'இபெத/9!...ஒ தர இபெத/9!...தக பா+0 ேககN னா
ேக...அற வதபட படா,...இபெத/9...!"

' பாதாயிர'
' பதாயிர...ஒ தர
தர

பதாயிர...ராஜA க...ேகக3 னா ேக! ஒ

பதாயிர. ெர+டா7தர

பதாயிர...'

ராஜAக ேமெகா+9 ேக/க ேபானா. உடேன ேமாி Qப, அவர, வாைய
பகிரகமாக ெபாதி ெகா+டா .

ேசல அவைல, கிQண தி3ேபா,,

மணிேயா ல/ மிேயா தைலயி/ட, ேபால...

'வி/99க... அவ மவராசனா வ% க/9...'

ராசமா பதிலளிதா . 'மவராசனா வ%சிகல...
வ%சிகி9ேறா!'

பதாயிர "பா ேபசி
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ராஜAக மைனவியி ைகைய வாயிA7, வ2க/டாயமாக நீகி ெகா+9
ேமெகா+9 ேக/க ேபானா. அ மி மாக

+0னா. ஆனா4 அவ

ைக

அவ வாயிA7, அகலவி4ைல.

மணி , Eணா7தர ப ளிDட தக பா+0 ' எ1

0தா.

ெச/04ெம+/ பதிர எ=தப/ட,, மாேனJ ெம+/ ஏலைத எ=தினா4 த
வ எபதா4, ெமா/ைடயாக மாேனJெம+/9 அ, சப7தமான ெசா,
இேபா, இப, ேபாலேவ தகபா+0 யிட இ  எ1 எ=தப/ட,
தகபா+0 F/9

 ெவளிேய@ ேபாC, அைரமணி ேநர கழி, வ7,,

தபியிட பதாயிர "பாைய நீ/0 னா. 'tதிய அறமா தாேர. நபிைக
இகா இ4Aயா...?' எ1 அவ ேக/டேபா,, ேமாி Qப 'இைனேயாட உற(
றிக,

நீகதா பாகிக. தாக அப0 நிைனகல...' எறா . எ4லா

07த,. சில இனி வைகயறாகைள@, கார வைகயறாகைள@
சாபி/9வி/9, எ4ேலா ேபாCவி/டாக .

சிறி, ேநரதி4, ெதகாசி

வாடைக  ேபாயி7த டாசி வ7த,. ராஜAக,

மைனவி மக ேளா9, மாமனாேரா9 காாி4 ஏறி ெகா+டா. ராசமா எ/0
பாகவி4ைல. தகபா+0 வ7தா. அவ ஒ

வ7தவேபா4 அவகைள

பா காம4, ெதாைலவி4 ெதாி7த ப ளிDடைத பா தா-ஏலதி4 ேக/ட
பணைத அேக ைத, ைவதிபவேபால.

கா ேபாCவி/ட,. அத சத சனமாகி, பிற

அ0ேயா9 இ4லாம4

ேபானபிற , ராசமா அ0ெய9, வ7தா . தகபா+0 கனைத ைககளா4
பி,கிெகா+9 சி7தைனயி4 ஆV7தி7 தா. அவரேக ராசமா வ7,
' பதாயிர "பா... எப0% சாிக/டேவா...' எ1 ெசானா . தக பா+0
பதிேல ேபசவி4ைல.

ராசமா, காப(+/ வகேக வ7தா . ஆசிாிைய சர?வதி, இ3 விற
கீறிெகா+07த த த7ைத ெபாைனயா(

காபி டளைர நீ/0
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ெகா+07தா

ராசமாைவ பாத, 'தாகமா இ ,னா.

அதனா4தா...' எ1

ற(ண வி4 இ=தைத, ராசமா கவனிகாம4,

இெனா மர,+9 கிடபைத@ கவனிதா . வாைக மரதி ',ர. மணி
பக4 இர+9. ெபாைனயா காபி
ெதா+ைட

0ப, வைர  காதி7தா . அ, அவ

ேபான,, தன, ெதா+ைடைய கைன,ெகா+ேட

'அ+ணா%சி...இ7த ,+ட@ ெர+9 கீ1 கீ1க... ெர+ேட ெர+9 கீ1 கீறினா
ேபா,...' எறா .

ெபாைனயா, E1 "பாC DA ேபாCவி/டேத எ1 ெம4ல(
வி=க(

0யாம4, ேகாடாாிைய ]கியேபா,, ராசமா,

"பாைய நிைனதப0 F/9

0யாம4,

பதாயிர

ேபானா . சர?வதி @ இெனா

ஆசிாிையயான பாவதி@ ெவறிைல க/ேடா9 வ7, ெவ1 வயிேறா9 நிற
தைலைம ஆசிாிய தக%சாமி@ ப ளிDடைத பா, ேபானாக !
சர?வதி ம / 9 , கைலயரக ேபாA7த அ7த F/0

கபைறைய திப

திப பா,ெகா+ேட ேபானா . அேக "சீெஸ/' இ4லாமேல ஒ நாடக
நட7,

07த, ேபா4 அவ  ேதாறிய,.

----அதியாய 2

உலகிேலேய மக
ேக வி

ெதாைகயி அடதி அதிக மாக உ ள இட எ, எற

எ7த நகரதி ெபயைரயாவ, விைடயாக% ெசா4பவகைள இ7த

கி/டாப/0யி4 உ ள இ7, உயதர ஆரப பாடசாைல  D/0வர
ேவ+9. ம+ணடதி இ4லாத ம+ வக
கைள வ7, அவக

பாக/9. யா யா எ ெகேக இகிறாக

காபைத வ , பாக
மாணவிய

மதியி4 இ  வ 

0யாத அளவி  ஒSெவா வ பி2 மாணவ

+0ய0, உ/காதி7தாக .

சி1 வயதிேலேய பி ைளக

ஒவேராெடாவ ெநகமாக இக ேவ+9

எற ல/சியதி4 அ7த க/0ட க/டப/0கலா.

இர+9 கிழ/9 மா9க

ேச7தாேபா4 ப9தி ப, மாதிாி ேதா1 அ7த

க/0ட இர+9 பிாி(களாக, தனிதனி க/0டகளாக உ ளன. அ7த
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இர+9  ந9வி4 உ ள இ9கி4 பைழய பாதிர க, கிழிச4

விய4க

ேபாடப/07தன .7த இ9கி , ெசா4லDடாத, ஒ சாிதிர  உ+9. ஒ
க/0ட யாைனமா' ஒ9 ேபா/ட,. இ ெனாறி ேம4 ஒைல பாCதா
காறி4 ஆ0 ெகா+07தன. அபேபா சில ெசகக
யி

வி=7 தா2, இ,வைர

ஆப, ஏப/டதி4ைல.

உப0யாக க/ட ேவ+9 எற எ+ணதி4 "நாக0’ வாண ெவ/டப/9
காைர, +ணா, கக4
இப, ஆ+9க

தAயவேறா9 ,வகப/ட க/0ட7தா இ,

, வட

ஊாி4" கிறி?தவ மிஷி ப ளிDட ஒ1

,வகப/ட, ெதD காரகளான இ 7 த  ப தி மக , தாகளாகேவ பண
ெகா9,. டைல மாடைன க/0ட க/ட % ெசானாக . அத
தி+ைணயி4தா வ க
அவர, த7ைத இசகி, "என

நட7தன. மாட, க/0டதி

கா4 ேபா/டேபா,,

ஊ  பகதிேலேய ஒ சமாதி க/ட ஒ3'

எறா. அ7த காலதி4, வசதி@ ள வயதானவக
இ ேபாேத,

, நா

உயிேரா9

ழி ெவ/டப/9 றி2 வெர=பி நிைன(% சின

எ=பி வ7தாக . த7ைதேகற மகனான டைலமாட, ப ளிDட க/ட
ைவதி7த க க4ைல@, காைரைய@ எ9,, அப3 % சமாதி
க/0வி/டா ப ளிDடைத ெவ1 ம+ைண ைவ, எப0ேயா, ஒேபதி
வி/டா. இப0 எ9த எ9பிேலேய சமாதி தான' ெசCத ெபைம, அ7த
க/0டதி

உ+9 இ3 ெபாிய அளவி4 இேத மாதிாியான தானைத

வழ வத  அ, தயாராக இப,ேபா4 ேதா1கிற,. எப0ேயா, ம+ணாC
ேபானவ காைர க/0டதி2, மாணவ மாணவியராC ேபானவக , இ7த
கிழ/9 க/0ட தி2 இகிறாக .

ஆறாவ, வ , ஐ7தாவ, வ , அவறி 'பி ெச^கம Dைர
க/0டதி4 பாதியிட ைத ஆரமிதி7தன. ஆறாவ, வ பி இர+9
ெச^க, ஒேர ெச^னாகப/07த,. காரண, ஏ. ெச^னி ஆசிாிய
ேகாவி7த, தக பா+0யனி ம%சா. ராசமாவி அ+ண. அ0க0
ட(னி4 ‘ஏ’ பட பாக ேபாகிறவ. எேபா, வவா, அப0ேய வ7தா2,
வ 

வவாரா எபைத% ெசா4ல

0யா,. இைற % சபள தின.
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நி%சய வவா. மாேனஜ அைறகா வ, வவா. இ7த ெச^கைள ஹாிஜன
ெப+ணான மாாியமா

கவனிகிறா . 'பி' ெச^ ஆசிாிைய வ0(

'ெம/டனி/0' Fவி4 ேபாCவி/ட தா4, _S ேவகசியி4 வ7திபவ
சமீபதி4தா அவ

0 தி7த ? தா கற 'ேபசி

O%ச /ெரயினிைக

0ெரயினிப0 நிபவ ேபா4, பாட நடதினா .

பதி எேக விைள@ எ1 ஒ ேக வி ைய ேபா/9வி/9, அைத மாணவக
வாயி A7, பறிபதகாக காதி7தா

பதி, எ7த ம+ணி4 ஏ விைளகிற,

எ1 ெசா4A ’Bேகாளைத@ விைள7த பதிைய எப0 பிாி, Xகிறாக
எ1 ேக/9 விHஞானத'ைத@, இ7த பதியான, ப+ைட காலதி4
எேபா,, எெகேக விைளவிகப/ட,, என மாதிாி ஆைட களாக
அணியப/ட, எபைத% ெசா4A சாிதிர ைத@ பாாி மகளி ெகா9த நீல%
சிறாைடைய, ஒளைவயா எத3ட ஒபி/டா எ1 ேக/9 விளகி 'தமிைழ@
ஒ ஏகாி4 எSவள( பதி விைள@ எ1 ெசா4A கணைக@ பதியி
ஆகில வாைதைய ேக/9 ஆகிலைத@' ெசா4A ெகா9க ேவ+9
எப, அவ

தி/ட. தி/டைத அவ

சி1மி 'O%ச...இவ எ

ெசய4ப9த ேக வியாகியேபா,, ஒ

,ைக க0கா' எறா . அ7த% சி1மி 

பினாA7த பயேலா 'நா க0கல O%ச.

கத ேவ1பகமா ைவக இடமி4ல

O%ச. இவைள "D' ேபா/9 உ/காரா+ 1.◌ா 3 ெசா42க O%ச' எ1
O%சேக உபேதச ெசCதா. மாாியமா

த பதி ஆைட

7தாைனைய%

சாிப9தி ெகா+9, பி ைளகைள எ/ப0 எப0 இட மாறி உ/கார
ைவகலா எ1 ேயாசி, ெகா+07தா .

'ஐ7தா1 வ கைள தா+0, ஏழாவ, வ . ஐ7தாவ, வ  ஆசிாியரான
ஐபைத7, வய, சீனிவாச க  ச எ=,கைள பதிென/9 தடவ எ=,கடா
எ1 உதரவி/டா. பி ைளக
எ=தி

'சிேல/04 எ=திெகா+07தாக . ஓாிவ

0,வி/9, எ=தியைத அவாிட கா/0ய ேபா,, அவ அ7த எ=,கைள

அழி,வி/9, 'இெனா தடவ எ=,கடா எறா. இதனா4 ேவகமாக எ=தி
ெகா+07த சில பய4க , ெம,வாக எ=தினாக . இ3 எ=தாமேலேய
இ7தவக , அப0ேய இ7தாக . ேக/டா4 'இபதா அழி%ேச' எ1
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ெசா4லலா. பாவ, சீனிவாச கவைல சீனிவாச3 . தகபா+0 இைன
சபள,ல எSவள( பி0க ேபாறாேனா? வா@ வயி1மாக வ7,, இேபா,
பி ைள@ ைக@மாக உ ள மகைள நாைள
ைவகN. அவ3

ஷ F/9

அ3பி

ெசைனயி4 ேவைல.

காைர க/0டதி4 எ/டாவ, வ , அத ெச^க, இ3 சில
வ க இ7தன. "ஏ" ெச^ ஆசிாிைய இ7திரா, மாேனஜ அைறயி4 தா
இபா . தைலைம ஆசிாிய தக%சாமி தா அவ  ேச, 'அழ’ ேவ+9.
ெவளிZ காரரான இ7த ஐப, வய, ஆசாமியா4 இ.

மட

ெசCய

0யா,

எ1 தா, தகபா+0 இவ தைலயி4 ஆசிாியகைள ைவதிகிறா.
வாயி4லா ஜீவ.

ப ளிDடதி4, ெமாத பதினா1 ஆசிாியக ; பி ைளக
பதிேவ/0ப0

3ா1

வைக

ேமேல. வவேதா...ேவ+டா. ெவளியி4 ெசா4ல

படா,.

தைலைம ஆசிாிய தக%சாமி , அ1 க9ைம யான ேகாப. மாேனஜ
ெசா4ப0, ெவறிைல க/ைட வாகி வ7த அவசரதி4 சாபா9 ெகா+9வர
மற7, வி/டா. தகபா+0 F/04 பலகாரக
ப ளி

தினப/டேபா,, இவ,

ஒ காாியமாக ஓ0வ7,வி/ 9, வ7த ேவக,ேலேய தி   பி  ேபானா

. எ4லாவைற@ தி1வி/9, பதாத, ேபா4, அவைரேய திபவக ேபா4,
பிர கக

அவைர பாதாக . ஆைகயா4 'நறி ஒவ

ெதாியாதவ-

ெக4லா எ=7திகடா எறா, ைகயி4 பிரைப தயாராக ைவ, ெகா+9.
மாேனஜ மகேனா9, ெமாத ப,ேப கRரமாக எ=7தாக ! தகசாமி
தைலைய தாVதிெகா+9 பிரைப ேமைஜயி4 ைவதா. ஒவனா4 ஒப,
ேப

லாப!

ஆறாவ, 'Rாிய/'

07, ஏழாவ, Rாிய/ ,வகிய,. சில வ க

விைளயா/9 'Rாிய/. ஒ சில ஆசிாிய-ஆசிாிையக
ேமC,ெகா+ேட, ேபசிெகா+ 9 நிறாக .

ைமதானதி4 பி ைள கைள
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தகபா+0 F/04, ேகா,ைம ரைவ@, பJஜி@ ெசCத ஆசிாிைய பாவதி,
மாாியமாளி ைகைய பி0, ெகா+ேட ேக/டா : ‘'என மாாி, நாைளேயாட
ஒேனாட F4 ேவகP

0ய ேபா(ேத, என ெசCயேபாேற?'

'அ,தா என  ெதாியல...'

"மாேனஜகி/ட ேக/9 பாதியா?”

நா ேக/டா அவ இெனான ேகபா ேபா2 ...' மாாியமா , க+ கலக
தைல கவிV7 தா . இப, வயதி . க1
கா/9வதகாக பிற7தவ

அழ +9 எபைத

ேபா4 ேதாறி னா . ைகயி4, க+ணா0

வைளய4க . கா,களி4 'எ/டனா கம4க .

ைமதானதி4 தனியாக நிற ஆசிாிைய இ7திரா ேபாCவி/டா .
வய,காாி. அவ , கா, ேக/க

0யாத ,ரதி  ேபாCவி/டா

ப,
எபைத

திகாைல நிமிதி எ/0 பா, அ3மானி, ெகா+ேட நாகாவ, வ 
ஆசிாிைய கனக கி கி தா . 'ஒன
ேப.:றாேள...இவ
ேபாறா

ெகாHசDட Eைளயி4ல மாாி, இேத

சாியான க ளி...ேமேனஜ கி/ட நீ ெசானைத% ெசா4ல

பா. ’’

'ெசானா4 ெசா4ல/9!'

'நீ என ெசCய ேபாற?'
'அ,தா என  ெதாியேல. தபி த1தைலயா ,றா அபா(
0யல. அமாவால வய4 ேவைல  ேபாக

உட

0யல இ7த ெர+9 மாசமா நா

அ3ன பண,ல ஏேதா ப/0னி கிடகாம யாவ, இகாக... என
ப+Nற,3 ாியல...'

"மாேனஜ கி/ட ப வமா ேக/9 பாேர.' 'ப வமானா என அத?' '
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இத

‘க  ச' எ=த% ெசான

திய ஆசிாிய சீனிவாச3 சத ேபா/9 பாட

நடத, ேவலா @த  அேக வ7ததா4, ஆசிாிையக
0யாம2, ெதாடர

0யாம2 ஒவ

ேப%ைச

0க

கைத ஒவ பாதாக . சீனிவாச,

த கைத தாேன பாபவேபா4 அ+ணா7, பா,ெகா+ேடநிறா.
ேவலா@த ம/9 மாாியமாைள ஒ தி3சாக’ பாதா. இத
ெபாைனயா மக

சர?வதி@ அேக வ7,வி/டா . அவ

இ9

நைன7தி7த,. ஆைடைய பிழி7,வி/9 ெகா+ டா .

"எனமா, மாேனJெம+/ யா  ேபா% ,?

'தகபா+0 மாமா(  தா. ஏல,ல எ9தா

பதாயிர "பாC ஏல.

சீ...நிைன%சி பாகேவ ேகவலமா இ . ஏல ேபா/டா2 ப ளிDடதயா
ஏல ேபா9ற,?’’

'இதவிட இவ3வ ெபா+டா/0வள ஏல ேபாடலா '

அ,  தா நம இ7திரா இகாேள!

ப தாயிர,

நமள எப04லா ஏல ேபாடேபாறாேனா? இைன
தரேபாறாேனா இ4Aேயா? அேடயபா

ஏல,ல எ9தவ,
சபள

பதாயிரம "பாCகா ேபா% ,'

சர?வதி, தா க+9பி0தைத% ெசானா . தகபா+0 மாமா கவலப9ற,
மா,ாி ெதாியல...'

கனக, அத காரணைத விளகினா . அவ ஊ தாAய அ1கிறவ; அவ
ஏ கவலப03? நாம4லா கவலபட3 இX1 பி ளிக

பக2ண(

ேபாட றதா ேபபல கா/9றா ெகா9கிற ேகா,ைமைய@, எ+ெணைய@
வழி யிலேய வி,டறா. நம சபள,ல ேவற கமிஷ பி0கா.
ெமாத,ல, ஏல,ல எ9தவ அவ; ெகா9க ேபாற, நா,'

ேவலா@த, பாட நட,வ,ேபா4 சத ேபா/டா. 'இைன

சபள
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கிைடகா,3 ேக விப/ேட. இேபா...நம ச+ க இ7தி7 தா4
ரகைள நட .'

பாவதி, இைடமறிதா . 'அப04லா நட கா,. ஏனா...தகபா+0 மக
ஊம பிசாச ச+ கத,  ெகா9கேபாறதா ஒ ேப% அ0ப9த.'

சர?வதி, இேபா, ெகாHச இ/ர?/” கா/0னா : 'ச+ க ஸா அவள
விறாரா?' எ1 வாCதவறாம4 ேக/டேபா,, அ3பவ?தரான சீனிவாச
ேலசாக% சிாி, ெகா+டா.

மாாியமா

ஆ%சாியேதா9 ேக/டா . 'அப 0 னா இ7த ?D4ல மி/ேடC

மீ4? தி/ட இகா?’’

'ெம ள ேப மா. இ7திரா(

பா கா,. ேபபல ேசா1 ெபாகி,

ேபபலேய கHசி கா%சி ஊதறாக. இ7த அதியாயத யா ேகக
ேபாறாகேளா"

"ஓ! அதனாலதா ஏல ேபா/டாகளா?' '

'ஆயிர7தா இ7தா2, ஒ ப ளிDடத ஏல ேபா9ற, எகிற, சர?வதி
ேதவிையேய ேபா9ற, மாதிாி...'

சீனிவாச விளகினா: "பண ப+ணN 3 ஒவ3

ஆைச வ7,/டா,

ெபத தாையDட ஏல ேபா9 வா. ப ளிDட எமாதிர? இேபா
நா/ேடாட ேபாேக ாியல. மாேனJெம/ ஏல! எ.பி.பி.எ?. சீ/9 ஏல!
மாபி ைள ஏல! இதனா4 தா டாடக ேநாயாளிகள ஏல ேபாடறாக.

அரசிய4வாதிக நா/ைட ஏல ேபாடறாக. எ4லாேம ஏலமயமாயி/9. நம
நா/9 பாட2ல ஏேலேலா ஐலஸா'3 ஒ பா/9வ பாக... அ7த பா/ைட
எ4ேலா ேவற மாதிாி ாிHசி கி/ட, மாதிாி ேதாN,. வசதி@ ள
வெக4லா, வசதிய ெபகிக ஏல ேபா9ற,னால, ஏைழக தகேளாட
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வயித ஏல ேபாட ேவ+0ய காலமா ேபாயி/9,. இ7த ெபாைனயா
இபதா வ7, லபி/9 ேபாறா. நா2 மணிேநர விற

ெவ/ 9னானா.

E3ைபசாDட ெகா9கAயா. சர?வதி தின  மா/9 த+ணி எ9,
ஊ,றாளா. ஒ ஏழ ெபா+N

ேவைல ேபா/9 ெகா9த,காக இப0யா

ெகாத0ைமயா நட,ற,? சர?வதி... நா ஒேனாட வய ல ெபாியவ. எ
மகளவிட வயசில சினவ

நீ. நா ெசா42தைத தபா நிைனக மா/0ேய?’’

'உக வாயில தபி தவறி த வ7 தாDட அ7த தDட தன%
சாிக/0கி/9 ந4லதா வ. மா% ெசா42க.'

"எப0% ெசா4ற,3 ாியல. சாி...எப0@ ெசா4Aதா ஆகN. ஒப
ேவN னா விற

கீற/9 ஒமா ேவN னா ேகா,ைம ைட க/9ம ஒ

தபி ேவN னா மா/ட க/ட/9, ஆனா4 நீ தகபா+0 F/9 
ேபாகDடா,. ஊல நா2ேப நா2 விதமா% ெசா42 தாக. '

'என சா நீக தராதர ெதாியாம...அவ என

அபா மாதிாி...'

தராதர ெதாிHசதாலதா ெசா42ேற. இெனாதினா ெசா4லமா/ேட.
தக பா+0ய...நீ அபா மாதிாி நிைனகலா. அதனாலேய அவ உைன மக
மாதிாி நிைனகN 3 எதிபாக Dடா,. அப0ேய அவ நிைன%சா2
ஊ நபா,. இ7த ப ளிDடதி4 ேவைல பாகிற எ4லா வாதி%சிகைள@
ஒ மாதிாி பாகிற ஊகார3வ...அவ F/9  ேபாற ஒைன, வாயில
ேபாடாம வி/9 ைவபாகளா?

பாவதி, மாேனஜ F/9 வாணAயி4 ெகாதிக ைவத எ+ெணC மாதிாி
ெகாதிதா . 'ற ேபசற ,

ஊகார3வ

என ேயாகியைத இ ?

எSவளேவா அநியாய நட ... அத பா,/9 இகிற இவக

ந4ல

வாைத ேபசற,  Dட ேயாகியத கிைடயா,.

.' நாதா ெசா4A/ ேடேன காலேதாட ேகாளா 13. க=தய வி9.
ஊகாரக

ேயாகியைத இேகா இ4Aேயா, அ(க ேப ற வாைத
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சர?வதிேயாட க4யாணத நி1தற சதி இ . அப0ேய அவ  க4யாண
 நட7,/டா2, அவ

ஷ அவைள த ளி ைவக,

ெகா9கிற சதி அவக வாயில இ

ச7தப

நா ெசா4றத அவ

ேக/டா

ேக/க/9! வி/டா விட/9.'

இத

இ7திரா அேக வ7,வி/டா . உட

நைடயாக நடபவ . மாநிற எறா2, ந4ல
எப0 இவைள வி/9 ைவதிகிறாக

=வைத@

2காம4, தனி

கெவ/9. சினிமாகார க

எ1 ெதாியவி4ைல.

சீனிவாச இேபா, ேவ1விதமான வாCபா/9

வ7தா. நம

மாேனJெம/ ஆ+டவ அளா4, தம தகபா+0

ந4ல கால,

வ7,/9.

ராஜAக,  ேபாயி7தா ப ளிDட,ல க=த ேம@. அ4A ஆ/சிதா
நட . ேமாிQப அ7த

ெர+9 வாைத  எதி அத
பதாயிர "பாC

ளவ . தக பா+0 வழி வமா? பாவ,

என ப+ணேபாறாேனா? கட( தா வழி கா/ட3!'"

சர?வதி , ச1 ேநரதி

வைர, தக சமயதி4 வழிகா/0யவேபால

ேதாறிய அ7த கிழவமீ, இேபா, ெவ1 ஏப/ட,. ஒேர நா ...ஒேர
சமய,ல எப04லா ேப ,. இ7த கிழவனவிட, அ7த இ7திரா எSவளேவா
ேம2. இவ, எைனபறி ஊல தபா ேப றதா ெசான, Dட தபாதா
இ .'

ஹாிஜன ெப+ மாாியமா
ேமெகா+9 ெதாடர

ேயாசிதா . இ7திராவிட மறா0 ேவைலைய

0@மா எ1 நிைனதா . பிற

ேக/கிற,, ேதல0யாளா மா1ற,
நிைன, ெகா+டவ

ேதவ0யா கி/ட யாசக

ேபP பயிசி ெப1வ, மாதிாி' எ1

ேபா4, இ7திராைவ அல/சியமாக பா ,ெகா+9

நிறா .

"எப0ேயா ஒ வழியா
பாதா க

0H ,...' எற

ரைல ேக/ட,, எ4ேலா நிமிந,

தகபா+0 வவ, ெதாி7த,. ஊகார ஒாி வாி ேக வி ,
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அவகைள ல/சியப9தாமேல பதிலளி, ெகா+9, காைர க/0டதி
அவ `ைழ7தேபா,, இ7திரா தவிர, மீதி எ4ேலா அலறி அ0த,ெகா+9,
விைளயா0 ெகா+07த பி ைள க

தகபா+0, தன, நிவாக அைற

பகமாக ேபானாக .

வ7, ழ4 நாகாAயி4 உ/கா7,

ேலசாக ஆ0 ெகா+ டா. அ7த அைறயி வாச4பக தயாராக இ7த
பதிென/9 வய, ெபம , மிசார விசிறிைய த/0வி/டா. மாேனஜாி லத
ேபைக ெபளவிய மாக வாகி, ேரகி4 ைவதா. இவ, அ7த ப ளி Dடதி4
பா/ ைட" ைதய4 ஆசிாிய; ஒபதா வ  ெபயி4; ச/ைடயி4 காசா ேபாட
ெதாி7தவ. 'லத ேபைக' மாேனஜ, தனிட ெகா9ததி4 இ7,, அ7த
ைப

பண இ4ைல எப,. ஆசிாியக

ைபக

கணகா, எபைத@

கணெக9, ெகா+டா. உடேன ஒ0ேபாC சீனிவாச ஆசிாியாிட
வி+9ைரக நிைனதவைன பா, ஒ தலவA மாதிர வாகியாடா' எறா
தகபா+0.

தைலைம ஆசிாிய தக%சாமி, தகபா+ 0

எதிேர வ7, நி1, அவ

க+கைள மைற ப0, அவ க+ணளவி 

னி7,, ைககைள ]கி

ேபா/9வி/9 நிறா. மாேனஜ உ/கார% ெசா4லவி4ைல. தைலைம

பி9

உ/கார

பய. ஒ தடைவ இப0 உ/கார ேபானேபா,, 'இப என ராமாயணமா
நடத ேபாேறா. அப0ேய நி1 விஷயத ேக/9/9 ேபாகாம...' எ1
"க/ அ+/ ைர/டாக தகபா+0 ெசா4A வி/டா. தைலைம ஆசிாிய
மாணி.ஆைகயா4 உ/கார வி4ைல.

F/04 பரமசா, மாதிாி, ப,கி உ/கா7, இ7த தகபா+0 இேபா,
சிக மாதிாி நிமி7, பாதா. அ, எனேமா ெதாியவி4ைல...இ7த ழ4
நாகாAயி4 உ/கா7த,, அ,( இ7த தைலைம ஆசிாியைர பாத,
மாேனஜ

ஒ மி9

வ7, வி9. ேபா_?கார Zனிபாரைத ேபா/ட,

, வாேர அப0. ேபப ெவயி/ைட எ9,, த கனதி4 அ=தி
ெகா+ேட, தகபா+0 தைலவA மாதிைரைய எதிபா, இ7தேபா,,
தைலைம ஆசிாிய இ=தா:
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'சபள எ.0...?

'எ4லா ைகெய=, ேபா/9/டாகளா?'
'இ3மதா.'

" ெமாத4ல அைத% ெசC@க சா.'

ஏெகனேவ ?டா ைவ,, எ=தப/07த சபள ப/0யைல எ9,
தைலைம ஆசிாிய ர/0 பாதேபா,, ைதய4 ஆசிாிய ைபய ெபமா ,
தைலவA மாதிைரேயா9 வ7,வி/டா. தைலைம ஆசிாிய, அ7த மாதிைரைய
வாகிெகா+9 அவனிட சபள ப/0ய4 ாிஜி?டைர நீ/0னா... வாயா4
ெசா4லேவ+0ய அவசியமி4லாதப0 அவ ஆசிாியகளிட ைகெய=, வாக
ேபானேபா,, தைலைம ஆசிாிய தகசாமி, பிளா?கி4 இ7த காபிைய க+ணா0
டள  ெகா+9 வ7,வி/9, அைத மாதிைரேயா9 மாேனஜாிட நீ/0னா.
தக பா+0

கைத% ழி,ெகா+9, மாதிைரைய@ காபிைய@

வி=கிவி/9, க0காரைத% றிய தக% ெசயினி4 ெதாித காபி ,ளிகைள,
ேமைஜயி4 கிட7த ட?டரா4 ,ைட, ெகா+07தேபா,, க7தசாமி கிழவ
ெசமிெகா+ேட வ7தா.

தகபா+0, தைலைம ஆசிாியைர பா, 'ேநா/? ஆ ெலசைஸ எ4லா
ேபாC ெசக ப+Nக ளா' எற,, அத ேநா/டைத ாி7,ெகா+ட
தைலைம ஆசிாிய ெவளிேயறினா.

க7தசாமி கிழவ, எதி நாகாAயி4 உ/கார ேபானா. தகபா+0, அவைர
"ைச/ நாகாAயி4 உ/கார% ெசானா.
ேவ+0ய

கியமான  ளிக,  ளி ேபாட

கிய ஆசாமிக உ/கா நாகாA அ,.

கிழவ ெச1மிெகா+ேட ேபசினா. 'என

இ3 மன ேகக மா/ட பா...

நீ@ மாேனJ ெம+ைட தர 0யா,3 ஒத கா2லேய நி3ை◌ கN.
நா பா/9

ஒனகாவ... கர0 மாதிாி க,ேற. இ7த மணியேமா, கணேமா
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ஒகாவ Dட சேபா/ ப+ணல பா... எதன தடவ ஒ கி/ட ேகா,ம மாவ
வாகியிகாக. அவக ெபா+Nக  ேவல ேபா/9 ேவற ெகா9
திேக. ஒ நறி இ4ல பா... இ7தமாதிாி ஆ க தா நீ உத(வ...'
"நீ என ேக/9, நா என ெசCயல...? ேந,Dட அதகி/ட E3ப0 ேகா,ம
மா(...'

"நா அத% ெசா4லலேட... எ தக%சி மவ3

ஒ ேவல ேபா/9 ெகா9டா3

கர0யா க,ேற. ஆ1 மாசமா எ தக%சி F/9
நிைன%சா

0யாதா? சவ, பய2

நைடயா நடகா. நீ

வாதியா ேவல கிட%சி/டா எ மவள

க/0 வ%சிேவாமி4ல

"ெகாHச ெபா1. இேபாைத

ேவல எ,( காAயா இ4ல. EN

வாதி%சிக க4யாண ஆக ம இகாவ. எவளாவ, ஒதி  க4யாண
ஆவ/9. காாியத

0%சிடலா.'

"எவ  க4யாண

0H ,? இ7த பறபய ெமாவள ேவைலயில ேசத...'

தகபா+0  ேகாப வ7த,. க7தசாமி கிழவைர, மானசிகமாக வாச2
ெவளிேய க=ைத பி0, த ளினா. மானசிகமாகதா! என

ப+ற,? ெகஜ/ட/ ஆRஸரா இகிற தபி ராஜAக இனிேம4 உத(வ,
ச7ேதக7தா. ப ளி Dட,ல எதாவ, பிர%ைன வ7தா4 இ7த கிழவ ேதைவ.
இவேனாட ெகா=7தியா பக இெனா மாவ/டதி4 க4வி அதிகாாியாC
இகா.

க7தசாமி கிழவ, 'எனேட ேபசமா/டேக. அவ3 ெம/ரா?ல ேவல பா,/9,
ேவல பி0க ேல3 வ7,/டா. ஒ வஷமா ஊர% ,றா. நீ ஒ ேவல
ேபா/9 ெகா9தா4, எ மகைள ஒப ைட%சி9ேவ. ஒன

எனடானா,

அ7த பறபய மவ , உசதியா ேபாயி/9...' எறா.

தகபா+0 , ச1 காரமாகேவ பதிலளிதா. 'விஷய ெதாியாம ேபசபடா,
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மாமா! எேனாட சாி

சமமா உ/கா7தி/டா4 ஒம

விஷய ெதாிHசதா

ஆயிடா,.' "

"சாி. ெதாியாதவ3 தா ெசா4A ெகாேட.'

'அப0 ேக... இேபா சகால ஒ "4 ேபா/0காக. அதப0 ஒ
ப ளிDட,ல, ஒ ேவல காAயி7தா4,

த4ல ஹாிஜனக ல ஒத

அ7த ேவலய ெகா9கN. ேவற யா  ெகா9க Dடா,. ெர+டாவதா
ேவைல வ7தா4 ேபேவ/ -. அதாவ, நமள மா,ாி பிப/ட ஜாதிய% ேச7த
ஒவ  ெகா9கN. Eணாவதா ேவல வ7தா4, எ7த% சாதிய ேச7தவ 
த திப0 ேவல ெகா9 கலா.'"

'இழ(ல இSவள( சிக4 இகா?'

'கெரடா ெசா4A/Oக... இ, கி/டத/ட இழ( மாதிாிதா. இ7தா2,
சகா ேகால,ல பாHசா4, நாக

தி

ள பாயிறவக.'

'ாி@ப0யா% ெசா42.'

'அதாவ,,

த4 ேவலய ஹாிஜன,  ெகா9 கN 3 ச/ட ெசா42,.

இ,காக என ப+Nேறா ெதாி@மா? யாைரயாவ, ஒ ஆசிாியைர
ெர+9மாச _(ல ேபாக% ெசா42ற,. இபேதா1 நாைள

ேமல ஒத

F(ல ேபானாேல, இெனா வாதியார ேபாடலா 3 "4 இ . A(ல
ேபாற. வாதியா  பதிலா ஹாிஜன வாதியார ேபா9 ேவா. _(ல ேபான
வாதியா 9/0ல ேச7த, ஒ ஹாிஜன ஆசாமிேயாட ேவல ரதாயி9.
அற யாகாவ, க4யாண நட7ேதா இ4 ல கமா7திர நட7ேதா ஒ
ேவகP வ,3 வ%  ேவா, அ,ல பிப9தப/ட ஜாதில இ7, ஒவர
ேபா/9 டலா. இப எ4லாேம இபி0 FS ேவகளtல ஹாிஜன ேபா/9/9,
ெபமன/ ேவகPல, ேவ+0ய ஆள ேபா9றாக. கவெம+/ எகள
ஒ+N ஆ/ட

0யா,. சகா  இ, ெதாி@. அவக அ0க, மாதிாி

அ0கிறாக... நாக அ=கிற, மாதிாி அ=கிேறா... அSவள(தா.'
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க7தசாமி கிழவ கி/டத/ட எபி எபி

தி, ேபசினா. 'தகபா+0... நீ

எெல^ல நிக ேவ+0ய ஆபா. இ7த பர/டதைல

ள எSவள( ெபாிய

Eளபா? நா சாியான D /ைட... இ, ெதாியாம ஒன தபா நிைன% /ேட.
சாி... இ7த பறபய மவ

ேவல எப

0@,?’’

'இைனேயாட சாி.'
'அேபா நம பய2 ?’’

"ெகாHச ெபா1. இ7த சர?வதி ெபா+ 3

ஒ மாபி ள பாதிேக.

மாபி ைளகி ெசக4ப/9 ஜி4லா(ல ேவைல. அேநகமாக

தி .

அவ  க4யாண ெசC,, ஷேனாட அ3பி வ%சிடலா. அ7த இட,
நம பயைல ேபா/9டலா. **

'ஆ+டவ +ணிய,ல நீதா அ7த ெபா+ண கைரேயதN. பாவ ஏழ
ெபா+N. க4யாண இ7த ைவகாசில

0Hசி9மா?’’

அேநகமா பழ7தா. அற ஒம பய4 எளாCெம+/ ஆR?ல
பதிHசிகானா?"

'அப0தா ெசானா.'"

"அப0னா கவல இ4ல. இ7தா2 ஒ சிக4. அவ ேப வி?/ல
இ4லா/டா கQட.'

'இ4லா/டா ஒ+N ப+ண

0யாேதா?’’

"ப+ணலா. எளாCெம+/. A?/ப0 வ7த வக சாியி4ல3, A?ட திபபி
அ3பலா. இப0 ெர+9 EN தடவ , ,சா A?/ வாகி, நம பயல
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உ ள த ளிடலா. ஆனா4 ெகாHச ெசலவா .'

'ஏ+ேட E0 E0 ேப ற ஒ ேர/9தா எSவள(?'

'இ7த சகாேர த ேமாச மாமா. கிறி?0ய ப ளிDட ைமனாாி/0க
நட,ற ?Dலா. அத னால அ,

எளாCெம+/ ஆR 

ேபாக ேவ+

டாமா அவகேள யார ேவNனா2 ேபா/9க லாமா. ஆனா4 நா
ேபாகNமா இதனால என ஆ , ெதாி@மா? அவக இQடப0 யார ேவN
னா2 ேபா/9கிடலா. அ,

பதாயிர "பாC வா றாக. நா

எளாCெம+/ ஆR? சாிக/ட, தாயா அைல@ேற. இSவள( 
ஐயாயிர7தா வா ேற.'

க7தசாமி கிழவ, தகபா+0@ சப7த ப/ட விவகாரைத ேபசிவி/9,
சப7தமி4லாத விவ காரகைள ேபசேபானேபா,, மணி நாலைர. நா
இப,

மணிய0,, பி ைளக

இ7தாக . ஒ சில ஆசிாியக
பாதாக . சில த+ணி

ேபாCவி/டாக . ஆசிாிய-ஆசிாிையக

கா,

இ9கி4 நிறப0ேய உ ேள, எ/0

0க வகிற சாகி4 அ7த பகமாக வ7,,

தைலைய கா/0னாக . இ7திரா வாச4 பகமாக வ7,, தகபா+0 ைய
விேநாதமாக பாதா . உடேன அவ 'சாி மாமா, மீதி விஷயைத நாைள 
ேபசிகிடலா' எ1 ெசா4Aவி/9 நாகாAைய வி/9 எ=7தா2, கிழவ
எழவி4ைல. ஆைகயா4 தகபா+0ேய ெவளிேய வ7தா. இ9 
நி1ெகா+07த ஆசிாியகைள பா, ேநராக ேபானா. அவக
நிறா க

சிA,

தகைள Dபிடாம4, அவேர வ7தத ஆப ைத

ாி7,ெகா+டாக .

தகபா+0, அவகைள சிகேபால பா, வி/9 கRரமாக ேபசினா:
'இ3 ஒ வார ெபா1,கக. அ9தவார த7,9ேற.'

ெசா4Aவி/ 9 திபேபான தகபா+0யி கா,களி4 வி=ப0, சீனிவாச
ெபளவியமாக ேக/ டா:
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'நாைளகி எ மகள அ3பN. மாாியமா

ேவற நாைளகி ஊ 

ேபாவN. இ4லனா ஒககி/ட இ7தா என எககி/ட இ7தா என?
பாதி பணைதயாவ,...'

தகபா+0, அவகைள த தபி ராஜAக தி D1களாக
நிைன,ெகா+9, Dைமயாக ேபசினா: "ஒ வார ெபா1,கபடாதா?

ஊரவி/9 ஒ0யா ேபாேற? ஒகெக4லா ராஜ Aகதா லாய . கசகி
பிழிHசி எ9திபா. ஏேதா ஒேர

9பமா இ7, ெதாைல%சி/டேம3,

பதாயிர "பாC ஏல,ல எ9திேக. அவசர,

உக பணைத

ெகா9தி/ேட ஒ வார ெபா1கபடாதா? நியாயமா பாதா4, இ7த மாச
ஒக

சபளேம ெகா9கபடா,. ஏனா, எேனாட ேச,, நீக

ராஜAக,கி/ட சிகாம இக,

பதாயிர "பாC ெசலவளி% சிேக.

இ7த கால,ல ந4ல, ெசCதாDட ெக/டதாதா
ெபா1, கக. சீனிவாச ஸா, எ பசக

0@,. சாி ஒ வார

?ெபஷ4 ேகா%சி

ெகா9தி/9 ேபாக.'

தகபா+0 ேபாCவி/டா. இ7திரா இ7ததா4 எ,( ேபச
இ7த ஆசிாியா க

0யாம4 அேக

அதைன ேப விகி, நிறாக . இ1தியி4

ஒSெவாவராக நகவ, ெதாியாமேல நக7தாக .

சீனிவாச ம/9, அைடப/9 கிட7த நா காவ, வ  மாணவகளிட
வ7தா. 'F/9
விபத

எ7த

கேதா9 ேபாவ,? உ+பதேக ெந4 இ4ைல,

ஏ,? மமக பி ைளேயா கறா ேப வழி. நாைள

அ3பியாக ேவ+9. ெசைன
மைனவி

ப,. அவ

0க/

திபி வர

எப0@ மகைள

ப, "பாC. Dட ேபா 

ப,. ெசல(

ஐப,. ேபர3

கா4

ப( ேமாதிர ேபாட இX1 ெமாத...'

சீனிவாச 

Xறாக உைட7, ேபாC, F/ைட விட, வ பைறேய ேதவைல

எப,ேபா4 ைபய களிட ேபானா. இ7த பி ைளக

அபிஷிய4’ ஆசிாிய
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தகபா+0. அவ வ 

வநதேத கிைடயா,. ஒSெவா ஆசிாிய ஒ

வார

ைற7த, ஒ மணி ேநரமாவ, இவ%

=வ, சாயகால

?ெபஷ4 ேகா%சி' நடத ேவ+9. இேத ேபா4 இவ ம%சா, ேகாவி7த
வ  . சில ஆசிாியக
காாியக

ஆசிாிய பணி அ4லாத தகபா+0யி

அ3பப9ேபா,, அவக

வ  க  ேகா%சி எ9க

ேவ+9.

சீனிவாச, ஒ கழித4 கணைக ேபா/9வி/9 வ பதிர ேக/டா.

'ைசப

ஒப, ேபா மாடா?'

'ேபாகா, ஸா...' '

ேபாகா/டா என ப+ண3?'

'இர+டாவ, ?தான,ல கட ேக/கN.'

'எப0 ேக/கN? +ணா  க=ைதகளா! ெசா4A ெகா9த,
மற7,ேபா%சா? ெசா42கடா. எப0% ெசா4லN ஒ...இர+டாவ,...'

பி ைளக

திபி% ெசானாக : ஏ...இர+ டாவ, ?தான,ல இகிற

இர+ேட! ஒ பைத கட தா...ஒ பைத கட  தா...'

'என தா...?

'ஒ பைத கட தா...ஒ பைத கட தா...' சீனிவாச3

திOெர1 ேகாப

வ7த,.

'ஏ கடகார பசகளா! இனிேம4 கட தா, கடதா3 ெசா4லபடா,. நா
ெசா4ற, மாதிாி ெசா4லN. ந4லா கவனிக. ஏ. இர+டாவ, ?தான,ல
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இகிற இர+ேட...ஒகி/ட இ7,, ஒ பைத பறிக ேபாேற. எைத
பறிக ேபாேற? ெசா42கடா...'

சி1வ-சி1மிய உசாகமாக கதினாக . 'ஒ பைத பறிக ேபாேற...ஒ
பைத பறிக ேபாேற...'
---------அதியாய 3

பHசாய, கிணறி வ/டமான வைர% றி ஒேர ெப+க
ஆழ

, நாக0 உயரதி

ள அ7த கிண1

D/ட.

பத0

த+ணி நிற,. பHசாய,

ழாCக , வழக ேபா4 ப=தைட7, இ7ததா4, மிவிள

F/ 04

ெம= வதி இப,ேபா4, ேதா+0ப/ைட" ைவததி7த ெப+க

D/ட,

ேபா/ட

கிணைற ெமாCத,. கி/டத/ட இப, ெப+க , உடA பாதி ப திைய,
வேரா9 ேச, கவிV,, கயிைற கிண,

வி/9 நீ ெமா+9

ெகா+07தாக . எ4லா ெப+க இப0 ஒேர சமயதி4

சில 1 1பான இள ெப+க , சீகிரமாக

மலேபா4 ேதாறிய,. இத
நீைர ெமா+9,

,ைக நிமிதி, கிண1% வைர ஒ/0 யி7த பாைனகளி4 நீைர

ஊறிவி/9, மீ+9
ெப+க

னி7த,, தாமைர

ணிவ,, அவக

இப0

நிமிவைத@ பாதா4, ஒ ரமியான

னி@ேபா,, சில ந9தர
மியா/ட அேக

நடப,ேபா4 ேதாறிய,. சில நாவித ெப+க சலைவ ெதாழிலாள
ெப+க, தத ெவ1
ஊ,கமா' எ1

டகைள கா/0 ெகா+9, சீகிரமா த+ணி

டககேக இ7த ெப+கைள ேக/9 ெகா+ேட

இ7தாக . இ, பHசாய, கிண1 தா எறா2, இேக அ7த ெப+க
ேதா+0 ப/ைடைய ேபா/9 நீாிைறக

0யா,.

சர?வதி பா4 ப(ட 0ைன ைவ,, த+ணி ெமா+9 ெகா+07தா .
மாேனஜ F/9 மா/9 ெதா/0யி4 இ,வைர ப,
வி/ட,. இ3 ப,

டக

டகைள ஊறியாகி

ஊறியாக ேவ+9. மாைலயி4 ப ளிDட

வி/ட,, F/9  ேபாC தைலைய கா/0வி/9, மாேனஜ F/0  ேபாC
டகைள எ9,ெகா+9 வ7, வி/டா . ப ளிDடதி4 கதி கதி
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ெதா+ைட வAத,. இேபா, அ7த வAைய, வைள7, வைள7, நிமி7ததா4
ஏப/ட

, வA வி=கிய,. அேக இ7த ெப+ணிட

ேப வ, எ1, எைதேயா அவ

, வA தீவைர

ேபசி ெகா+07தேபா,, கீழ ெத ைபயா

F/04 நட7த சட  ’ ேபாC ெகா+07த மாேனஜாி மைனவி ராசமா,
'ஏC சர சீகிரமா ேவலய

0ேய+0. எSவள( ேநரமா த+ணி எ9கேபாேற

ெகாHசDட இ, இ4ைலேய' எ1 நி1 நிதானமாக% ெசா4Aவி/9 நட7தா .
பிற

திபி நட7, வ7, "ஏC மகாதா! ஒ3 கடைன அைடக3,

இ4லனா வ/0 க/டN. ெர+9 ப+ணா/டா எ0? ேசா1தான திற?'
எ1 ெசா4Aவி/9 ேபானா . மகாதா திபிேபான ராசமாவி
,வ,ேபா4 ைகைய ஓகி ெகா+டா . சர?வதி

,ைக

எனேவா ேபாA7த,.

னிைலயி4 இப0 ேபசமா/டா . பகதி4

ெபற தாC Dட நா ேப

நிற ஒ ெப+, அவைள உ பினா . எ4லா ெப+க, சர?வதிைய
ஒ/9ெமாதமாக பாதாக . மகாதாைவ, ராசமா இப0 ேக/ப,
வழக. அவ

இேபா, 'அசிகமாக' தி/0னா . ேக/பவகைள@ தி/9வா .

ஆைகயா4 அவைள வி/9வி/9, சர?வதிைய% சா0னாக !

'ஏ சர , வாதி ேவலயி4
த+ணி எ9கN? 'இவ
ேவல கிைட%ச,

7X1 "பாயாவ, கிைட . இ3மா DA
DA

த+ணி பி0கல0 அ7த ப ளி Dடதில

லHசமா த+ணி எ9கா . இவளால ஐயாயிர ெகா9க

0யா, பா. அத...த+ணியா தீ, க/9றா .' 'சகா பணததா
சபளமா வா கிறா . இ,

எ,

த+ணி எ9கN?' 'ராசமாேவாட

திமிர பாேர? நாம ெமC கN 3"...இவள அத/0/9 ேபாறா . அதாவ,
ப0%ச ெப+N த கி/ட ேவலகாாியா இகத கா/0கிறாளா.' 'எ4லா
இவளால. இவ

எ,

இ3 பைழய ேவைலகாாியா நட7,கN? தலயயா

வாகி9 வாக? ஊசி...இடெகா9காேம, X4 `ைழ@மா? ெகா9பார
க+டா4 பய பிசா ெகான%சி ெகான%சி ஆ9மா.'" 'ேம@ற மா/ட ெக9 மா,
ந ற மா9. ஒனெகன அமா...இவா பா9, அவா பா9." ஒSெவா
தடைவ@, கயிைற கிண1

வி9ேபா, தாேன அ7த கிண1

வி=வ, ேபா4, சர?வதி தவிதா .
]க

 ேலசாக ெத7த அ7த 0, இேபா,

0யாத ைமயாக ெதாி7த, இ7த ெப+க

ெசா4வ,ேபா4, ராசமா
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தைன அத/0வி/9 ேபான, அவ
இSவள( , மாேனஜ மற வக

அ0ைம தனமாக ெதாி7த,.

சபளதி4 ஐப, "பாC பி0தா4, த

சபளதி4 X1 "பாC பி0ப,, அேபா,

அவ

மாெப ெகா9ைமயாக ெதாி7த,. மடமடெவ1 நாைக7,

டகைள நிரபிவி/9 த F/9  ேபானா . சர?வதி அ7த ஒைலF/0
றதி

வ7த ேபா,

ேப வ, ேக/டதா4, அவ

0ைச

ெபாைனயா( அமா(, தைனபறி

அேகேய நிறா . "ஒம

மிHசி மிHசி இ7 தா4, அவ

Eைளேய கிைடயா,.

இேபா இப, இ . இ3 ெர+9

வஷ கழிய/9ேம. நாம இபதா ஏேதா சாபிடேறா.' 'அப0 இ4ல பி ள.
மாபி ைளகி ெசக4 ப/9 பக,ல, ஒ மி42ல ெபாிய ேவைலயா. BFக
/டாப/0யா. எ=X1 "பாC வா

றானா. க4யாண ஆன ெர+9

வஷ,ல ெப+ டா/0 இற7,/டாளா... ஏ= வயசில ஒ ைபய ம/9
இகானா. இSவள(  வய,

பதா1 தானா.' "நா உயிர வி/டா2

வி9ேவேன தவிர. எ மவள ெர+டா7தாரமா அ,( பாதி கிழவ3 " ெகா9க
மா/ேட.' 'ஏ ழா F பி0ேக? நம தகபா+0 பாத மாபி ைள நாம
த/ட

0@மா? வா

ஒ மக

ெகா9,/ேட3 ேவேற ெசா42தா.' 'அவ3 தா

இகாேள. அவள ெகா9க% ெசா42.' ெபாறிகலகி

ேபானவ ேபா4, சர?வதி தி9 கி/டா . அப0யானா4, அவ

இ7த ஊைர

வி/9

வி/9 ேபாCதா ஆக ேவ+9மா? அ,( அமா ெசான,மாதிாி ஒ பாதி
கிழவ3 ...
மாமா(

0யா,... என ஆனா2

0யா,... இ7த தகபாண 0

நா என ெகா9ைம ெசCேத? அபா ஏ அவ வாைக ேதவ

வாகா எ9கா? இ7த தகபா+0ைய ம/ட த/9ற,காவ, நா
மா/ேட... மா/ேட...' திOெர1, அவ
ெநH

நிைனகாமேல, ச+ க அவ

வ7, நிறா. உடபி ஒSெவா அNவி2, அவ ஊ9வி நிப,

ேபாற பிரைம. அபா... அமா ேப வைத அவ அசாீாியாக நி1
ேக/9ெகா+0ப, ேபால(, தக சமயதி4 தைலயி9வா எப,
ேபா1 ஒ எ+ண. ஒ கபைன... ஒ நபாைச. இ,வைர  அவ
அவனிட தனியாக ேபசியதி4ைல. சர ’ எ1 ெசா4லமா/டாரா எ1 ஏ 
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அவைள, இ1வைர "O%ச' எ1தா Dபி9கிறா. ப0த கவ இ4லாம4,
உள Oகைடகளி4 மற ஏைழகேளா9 அம7,, மசா4 வைடைய
தி1ெகா+ேட, அவ கேளா9 வாயா4 ம4லா9வ,, பாமர மக

க0தக

எ=,வ,, சில சமய அவகைள அதியா யகளி4 இ7, மீ/ப,, ஆதர(
ெகா9ப, அவ3  ெபா=,ேபா ... ெபா=,ேபாக4லஒ வி வாசமான
ெதா+9. ஊாி4 எ4லா பிர க க  அவ கவாA'. இ, ஒேற ேபா,,
அவ ந4லவ எபத . அவ இ4லாத ப ளிDட, 'கைள இ4லாம ேபாயி/
9...! எ0 கலகலபா ேப வா. எ0 ெவ/9 ஒ+3 ,+9 ெர+93
ேப வா. இSவள(  என

ஜூனிய. ேவைலயில ேச7, EN மாத7தா

ஆ ,. மாேனஜர இப0ேய விட

படா,. ெகாHச ெகாHசமா எதி, ேபசN 3 எப0% சத ேபா/9
க,வா. அ,( இ7திரா இ  ேபா,Dட. அவர பாத,ம பி ளிகDட
'ஸா... கைத ெசா42க லா3 எ0 ெமாC

,க. அ0காமேல அவகள

வசியப9,ற ேவலய எக க,கி/டா? அவகள ம/9மா 'வசகி ைவ
திகா? ஒSெவா ஆசிாிய ஆசிாிைய  வகைன' வ%சிக... இ7த
பி ளிகDட அவ ... வகைணேய ைவகAேய. தகபா+0, ெதா7தி
பா+0யா கனக உ%ச, தா %சியா. தக%சாமி... பி ள B%சியா.
ேவலா@த, கபைனயா. நா , ேமல க+ணியா. ஆனால ச+ க,
ம/9 வகைன கிைடயாதா! எ4ேலாைர@ அத/9ற மாேனஜ மாமா Dட,
அவர பா,% சிாிகாேர. ஒேவ ள இவ அவ மகள விறாேரா?
அதனாலதா அவர பாத, தானா% சிாிகிற எைன "0%ச O%ச3
ெசா42தாேரா? 'ெஸ/ கண ல 0ெர யினி எ9க ம,ைர  ேபrனவ...
எேபா வர ேபாறாேரா... பா, எSவள( நாளா% ? பாவி ம3ஷ ஒ தடவ
வ7தா என? நா இவைர நிைன%சி, அ7த ெநனலேய கத அ3பவிைகயில
மாபி ள பாகாகளா மாபி ள. பா, டலா. F/9
ேக/ட,. சர?வதி, ஒேர தாவாக தாவி த7ைத

னா4 ேபாC நிறா . 'எபா!

நா என ஒக தைலயிலயா உ/கா7திேக...? மக
கQடப9நீக. என

சத வ2,

0யாம

இேபா 'அ,' ஒ+3 ேவ+டா.' ெபாைனயா, மகைள

ஆழமாக(, அகலமாக( பாததா! 'ஒ வய,ப ெப+ , த க4யாணைத
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பறி ேப வதா... அ,( ெபத அபனிட. இ7த விஷயதி4 தைலயிட இ7த
பய மவ

என ைர/ இ ? எ4லா இ7த க=த

ெச4ல. ெபாைனயா கதினா. 'பாதியா0... ஒ மவ
அவ

+ட ெகா9கிற

ேப ற ேப%ச? வர வர

நா அபனா ெதாியாம ேபா%  பாதியா? ஏன ேபச மா/டா ?

இX1 ஐப, "பாC ச பாதிகா4லா. இ7த மர ெவ/0 க+N 
ெதாி@மா?" சர?வதி,

தA4 சா7தமாக தா ேபசினா . "ஒம மன

ேநாவDடா,3 ெர+9 வஷமா மாேனஜ F/ல தின  த+ணி எ9,
ஊதேற. சில சமய,ல பாதிரத ேதகிேற. த+ணி கிண,ல ேகவலமா
ேப றா வ. ராசமா அத ேவற, நா2ேப

னால அத/0/9 ேபானா .

ஊல. கசா சா3 ேப றாகளா. வாதி%சி ேவல பாகற ஒSெவாதி@,
ராணிமாதிாி இைகயில, நா... இ3 நாயில@ ேகவலமா ேவல பாேக.
எ4லா ஒம மன ேநாவDடா, எகிற,காக. அப0@ நா ஒம 
பி0கல. ெசக4ப/9 கிண,ல த ளபாகீக.' சர?வதி விமினா . வாி4
தைலைய ைவ, ெகா+9 ேகவி ேகவி அ=தா . ெபாைனயா எ=நதா
மகைள அ0க ேபாகிறாேரா எ1 மைனவிகாாி படபடேபா9 எ=7தா
ஆனா4-ெபாைனயா, சர?வதியி இர+9 ைக கைள@ பி0,ெகா+9
நிறா. மக ... உ  ரப/ட ேவதைன, மர ெவ/0 மர ெவ/0 மரமாக
ேபான அவ , இேபா,தா உைறதிக ேவ+9, "ஏமா அ=(ற ஒ
இQடத மீறி எைத@ ெசCயமா/ேட. இனிேம4 நீ தகபா+0 F/9
ம/9ம4ல, நம F/9  த+ணி எ9க ேபாகா+டா-என ஆனா2 சாி
----------அதியாய 4

மாேனஜாி அைறயி4 பாதிகத( Eடப/9, tதி பாகைத ைதய4 ஆசிாிய
ெபமா , த

,ைக ைவ, மைற,ெகா+07தா எறா4, உளேள

தகபா+0  இ7திரா(  அ7தரக மான ஆேலாசைன நடபதாக அதப.
மாேனஜைர பா,வி/9, ஜி.பி.எ. பண,

வி+ணப ெகா9கேபான

கனக, பாதி வாசைல மைறத ெபமாைள பா,வி/9 திபி வ7,வி/டா .
அவ

உ ற உதற4. ேந1 'ஏல,ல பண ெகா9கN னா, ேபல

ேபா/0கிற பணைத எ9, ெகா9க, நப சபளதானா கிைட% ,?" எ1
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இ7திரா கா,பட% ெசா4Aவி/டா . இ7ேநர, அவேளா, தகபா+0யி காதி4,
வாCபட ெசா4 விெகா+0பா . ஜி.பி.எ. கட கிைட%ச, மாதிாிதா...
வயி, க/0ைய ஆபேரஷ ப+Nன, மாதிாிதா. அவ

நிைனத,

உ+ைம எப, மாதிாி உ ேள உைரயாட4 நட7த,. தகபா+0 ேகாபமாக
ேக/டா. 'அப0யா... அ7த தா %சி ெசா னா ...?’’ வரவர நா ெசா4றத
நீக நபமா/ேட ெதாி@. ஒக 'ஒC ஒ தடவ இக வ7, எைன
தி/0/9 ேபானா . இேபா சர?வதிய F/9

ள Dபி9றா . ஒக தி

ெதாியாம... உ.... எைன தி/9ன பாவ அவள மா வி9மா?"

'சாி, அெத4லா ேபச இப டய இ4ல. அ/ற ேவற ஏதாவ, விஷய உ+டா?’’
'இ7த மாாி

எ?டஷ ெகா9கிற, த3 ேதாN,.' ஏ?" "சீனிவாச

Dட எப பாதா2 கி கி 3 ேபசிகி/9 இகா . ேவலா@த ேமல ஒ
க+N ேபா9றா . அவ3 ப4ல கா/9றா. சீனிவாச3 ச னிமாதிாி _S
ேவகP’

ஹாிஜ... ெபமன/ ேவகP

பாவ9 3 அவ

ேபேவ/... இ4லனா

கி/ட ெசா42 % ெசா42 ெசா4Aகி/9 இகா.'

தகபா+0 எ,(ேம ேபசவி4ைல; ேலசாக% சிாி,ெகா+டா. இத

,

இர+டாவ, Rாிய9 கான மணிய0த,. இ7திரா, ெவளிேய வ7தா . அவைள
பாத,

ப4

பலாக நி1 ேபசிக ெகா+07த ஆசிாிய-ஆசிாிையக ,

வ கைள பா, ஓ0னாக . தா %சிமாதிாி ஒ4Aயாக இ7த ஜி பி.எ.
ஆசிாிைய கனக ம/9, இ7திரா ைவ பா,, 'இ7த ேசைல... ஒன ேன
ெநCத, மாதிாி இ மா... இ3 ேசலய... உடேபாட ேச, இ1கி
க/0னா4, ஒன

எ9பா இ . இப0... ெதாளெதாள 3 ேசைலய

ைவகாத" எறா . அப0% ெசா4Aவி/டதா4, தன, ஜி.பி. -  காC,
ப=,வி9 எ1 நிைன,ெகா+டா . இ7திரா

கைத ஒ ெவ/9

ெவ/0ெகா+9, த வ   ேபானா . ேபான(டேனேய க+ணகிைய ஏ
ககரசி3 ெசா4கிேறா?' எ1 ேக வி ேக/ட,, பய4க

அ கலாக%

சிாிதாக . இர+9 க/0டக  மதியி4 இ7த இ9ைக’ பா,,
க+ண0, ெகா+டாக .

சீனிவாச, மாேனஜ அைற  ேபாக ற ப/டா. அவ மகள ேபாக ேவ+0ய
ரயி2க

இ3 ேநரமி . இேபா Dட தகபா+0கி/ட ேக/9
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பாகலா. அவ றபடேபானேபா,, எதி திமான உ 
அரசிய4வாதிக , மாேனஜ ைர பாக வ7,வி/டாக . ரயி4 ேபாவத

,

அவகள ேபாவாகளா எப, ச7ேதக, இ7த% சமயதி4 இகித பாப,
இகிதம4ல... சீனிவாச, மாேனஜ அைற

`ைழய ேபான ேபா,, பா/

ைட ைதய4 ஆசிாிய ைபய, த உடெப4லா பா/ பா/டாக ஆட
'அறமா வ7, பா. இேபா எ0 பாக
ேபசினா. சீனிவாச, வ பி

0@?' எ1 நிஜமாகேவ அத/0

ேபாகாம2, அேக நிகாம2, 'இ9கி4

வ7, நி1ெகா+டா. ஒ தடைவ இப0 இ9கி4 நிறேபா,, எ/டாவ,
வ  பய4க , அவைர@ பா,% சிாிதாக . அரசிய4 வாதிக
ெதாியவி4ைல. ெத காசி

ேவ/பாள ேத(

=க

க/சிகளி2 அக வகி  தகபா+0 ேதத4

ேபாவதாக

வகிறதா. சவ

=களிட ேபாC, இவ

இவைர சிபாாி ெசCய ேவ+9 எ1 ேக/9ெகா+07தாக . தக
பா+0, ேதவ0யா

சிாி ஒைற, உத9

=வ, உலவ

வி/9ெகா+07தா. எப0ேயா அரசிய4 வாதிக
சீனிவாச மாேனஜ அைற

ேபாCவி/டாகள.

`ைழ7தா. 'இப... ெகாHச பிP... என

விஷய?' எறா தகபா+0. 'இைன , எ மகள வ+0ேயதN...
ெகாHச பண இ7தா4...'

"ஆமா... ஒ வ ல ஒ ெபHசி உடHசி கிடேக... , ?' 'அ,வா? ேந,...
=க ' எறா4 என3 ஒ ேக விைய ேபா/ேட. பதி4 ெசா4லாத
பய2வள ெபHசி ேமேல ஏ,ேன. அ7த ெபHசி ஏகனேவ இ, ேபான,.
சடசட3 உைடH சி/9...' ‘'ேவN ேன உைட%சிபாக. இனிேம4
எவைன@ ெபHசி ேமேல ஏதாதிக ெதாியாத ேக விகள ஏ ேக/கிறிய...?
எனேக இ,

பதி4 ெதாியா, ' 'ஆனா4 நிைறய பய2வ பதி4 ெசானாக.

ஒகள மாதிாி, ெகாHச ேப தா ெதாியா,. இேபா உ ள சிலப?ப0...
' =க

... மிைக எ+.

ைற எ+, கணக

ெதாிHசாதா, ேம4ெகா+9 பாட நடத

இ7தமாதிாி ெட? இ

அத

0@.' 'சாி ேபாக/9; என

விஷய?" 'அ,தா ெசாேனமி4லா... எ மகைள... இ ைனகி
அ3பியாகN. ைகயில சதியமா கா இ4ல...' "'என ஸா நீக? ஒ
அவசர,

பணத ஒ வார வ%சிகபடாதா? ஒ0யா ேபாக ேபாேற.
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ஒககாக எப04லா வைளHசி ெகா9ேக. இX1 பி ளிகைள...
7X1

ேமல கா/9ேற.

ப, ேப  கீேழ இ7தா4 ஒ ெச^தா.

நா இபதH பி ளிகைள வ%சிகி/9, ெர+9 ெச^னா கா/9ேற. ஒ
வ ப ம/9மா கா/9 ேற...? எ4லா யாகாக? எ பா/9

இகிற

பி ளிகைள ம/9 கா/0னா4 ஆ1 ேபேராட ேவல ேபாயி9. ஓக
உபகார ெசCதா2, உபதிர7தா சாமி... சாி. சாி... ேபாக சீனிவாச தைன
சி1க% சி1க நகதி தைலைய திப திப திபி ெவளிேய வ7தா. அவ
ேபான,,ம ◌ாேனஜ ேமாவாைய பறி ஆ/9வ, மாதிாி ஆ.0ெகா+டா. ச ர
? வ தி வ7தா . Dபி/0களா ஸா?' 'ஒனெகன ேக9கால... மாமா 3
Dபி9 றவ , ஸா3 ெசா4ற? இ7திரா தனிட சர?வதிைய பறி காைலயி4
ேபசியதி4 இ7,, அவ  ஒ "கி". சர?வதி எ,( ேபசவி4ைல; ெமளனமாக
உத/ைட க0, ெகா+07தா . அவைளேய சிறி,ேநர பா,
ெகா+07தவ, பிற

'சாி F/ல ஏேதா ேவல இகா, அ7த வர% ெசானா

ேபா. ஒ வ  ப@ சீனிவாசைன ேச, கவனி% க% ெசா42' எ1
ெசா4Aவி/9, அவைள பாபத , அவ தைலைய நிமி,

னாேலேய,

சர?வதி ெவளிேயறி வி/டா . ெவளிேய நி1ெகா+07த மாாியமா , உ ேள
வ7தா . வி9பி4 ேபாயி7த ஆசிாிைய வ0(, இ1 ேவைலயி4 ேச7,
வி/டா . இைற ேயா9 அவ  அ7த ப ளிDடதி  எ7தவித
சப7த  கிைடயா,. மாாியமாைள பா  த , , தகபா+0 'இ3 நீ
ஊ  கிளபAயா?' எறா. மாாி திகி திணறி ேக/டா . 'ஸா, நீக மன
வ%சா4...'

நா ம/9 மன வ%கா4 எப0? நீ@ மன ைவககா+டாமா? ஒன
ப+ணN

ெஹ4

 னா4, ன  ஒ இ/ர?/ ேவ+டாமா? சாி சாி. சாயகாலமா

ேரா/9 பகமா இகிற F/9

வா, ேபச ேவ+0யைத ேபசிகலாம. ஏதாவ,

ஒ வழி ப+ண பாேக.' அேக ேப றத இேகேய ேபசலாேம. நீக என
அபா, மாதிாி. ெசா7த மகள மாதிாி ேகேக . இ3 ஒ மாத ேவைலயி4
இ7தா4, F/9 பிர%ைனைய

ைறகலா. ெம=காக

ைழ7த தகபா+0,

இேபா, மி ர கபமாதிாி நிமி7, ெகா+டா. ரப மாதிாி இ7த

கைத,
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இமாதிாி ஆகிெகா+ டா அபாவா... அபா... அேடயபா. ” _S
ேவகP

0H /9,னா, நா எ னமா ப+ண

0@? இேபா யா

_(ல ேபாகல. யாைர@ நா ேபாக% ெசா4ல( மா/ேட. அவகளா ேபானா4
ஏதாவ, ெசCயலா.' தகபா+0 ேப%ைச
`ைழ7தா . 'என

0 

னாலேய சர?வதி அேக

EN மாச F( இ , மாாிகாக நா ேவN னா4

ெர+9 மாச _(ல ேபாேற.' தகபா+0, ேகாப பா+0யானா. சர?வதி
ைய பா, திபிய திபA4 ழ4 நாகாA கிாீ% சி/ட,. அத கா4க
பினா4 நக7தன. ேமைஜ

னா4 நக7த,. ப4ைல க0,ெகா+ேட

ேக/டா:

'நீ இ3 F/9  ேபாகAயா? அைத ஆள3பி அைரமணி ேநரமா(,,
இ3மா ேபாகல? ஒேஹா... அமா தியாக ெசCய வ7திகியேளா? ஒக
ஒ சிைல வ% ட ேவ+0ய,தா. EHைச @
அ0கிற இட,ல ஈC
மா/9  +ணா

கர க/ைடைய@ பா. இ

என ேவலேன. சீகிரமா F/9  ேபா.
கலகN மா இ3மா நிேக?' சர?வதி, அவைர

பா, ஏேதா ெசா4ல ேபானா .

கதா/ச+யேமா, அ4ல, தாதா காலதி4

இ7, ெகாத0ைமயாக ேவைல பாத தா4 ஏப/ட ேவைவேய
ரதேவா/டமாக மாறி வி/டதாேலா எனேவா, அவளா4 ேபச நிைன, ேபச
0யவி4ைல. மாாியமாைள ஒ தடைவ@, தைனதாேன இ தட ைவ@
பாிதாபமாக பா, ெகா+9, ெவளிேயறினா . மாேனஜாி F/9 
ேபாகாம4 ேநராக வ   ேபானா . தகபா+0, மாாியமாைள
கRரமாக பா, ேபசினா: "சாிமா, சீகிரமா ஊ ேபாC% ேசக. என 
ேவல இ .' 'எ சபளத இ3 ெகா9கAேய?' 'எ7த% சபள? ேபான
மாத% சபள.' 'ெதாியாமதா ேகேக, ச+ைட ேபாடN

ேன

வ7திகியா?' 'என % சணைடயில அ0ப/9தா பழகேம தவிர, அ0%%
பழகமி4ல ஸா. ேவைல பாத,

சபள ேக ேற, அSவள(தா.'

'ஒேனாட ெபாிய ெதாணெதாணபா ேபாயி/9. ெர+9 மாத% சபள,ல, ஒ
மாத உன , இ ெனா மாத என 3 ேபசிதா ஒைன நியமி%ச,. இ,
தா , ஒைன D/0கி/9 வ7தாேன... ஒ அகா ஷேனா... அத
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ஷேனா... ராமசாமி... அவகி/ட ேபசி,

0( ப+Nன விவகார. ேபாC

அவைன D/0கி/9 வா." 'ஸா, ெதா+ைட க/9ப0 பாட நட,ன, நா.
ராமசாமி இ4ல.' 'இேபா என ெசCய3கற?" 'ச/டப0 ேசர ேவ+0ய
சபளத தர % ெசா4ேற.' 'ச/டப0 ஒன  தரேவ+0யதி4ல நீ ைகெய=,
ேபா/9 ெகா9தா% , 'ஸா, நீக சபள தராம நா ேபாகமா/ேட. ேபாக
0யா,.' 'என0 நிைன%சிகி/ேட, பற +ட ஊ

ஒ=கா ேபாC%

ேசர3 3 நிைனகியா, இ4ல வழியிலேய யாைரயாவ, வி/9 ]கி/9
ேபாக% ெசா4லNமா? த எ ேமலதா+0.
எ9திகN.

ளகிபத மாதிாி

த4 மாதேம சபளத

=சா த7ேத பா...நீ ஏ ேபசமா/ேட?

ஒ பறதிய கா/0/ட4லா...' எதிபாராத 'அ0 ேப%சா4, மாாியமா
அதி7,வி/டா . உட

=வ,, அகினி

ழபான,ேபா4 எாி7த,. இவ,

இSவள( ம/டமான ம3ஷனா? இவ, நா சபள ேக/ட ,காக இப0
ேபசல. அவ மைற கமா ேக/டத ெகா9காத,காக இப0 ேப றா.
இவைன என ெசCயலா? என ெசCதா2 த . என ெசCய

0@? இ7த ஏழ ெப+ணால என ெசCய
ைறயிடலா...ேவ1 யா கி/ட

0@? அழலா. ஆ+டவ கி/ட

ைறயிடலா? யா இகா? கட(ேள ...அ0

எ1 ெசான இவ ஒடல ஒSெவா அ0@ =, ேபாக3, பற
+ட3 ேக/ட இவன யாராவ, ைகேவ1, கா4ேவறா ெவ/ 0 ேபாடN.
என

இ,( ேவ+9, இன  ேவ3. பக,ல இகிற ேசாியில

எேனாட ஜனகேளா9 எைன ஐகியப9தி ெகா ளாம4, இ7த
கிராம,ல தனியா F9ெய9,, தனி% சா இ3 கா/0கி/ட எ திய
ெசபால அ0கN." மாாியமா , விகி, நிறா . விமைல அடக
0யாம4 அடகினா . வைர பி0,ெகா+ டா

இெனா ைகயா4 

Xறாக ேபாவ, ேபா4 ,0த தைலைய பி0, ெகா+டா . தக
பா+0ைய எாி,வி9பவ
பாதா

மாதிாி பாதா . பிற

எாிக ேபாகிறவ

ஏேதா ஒ ைவராகிய ெநHசி4 ெநபாகி, இைமயி4

க+ணி எாிமைல

ேபால

/0ய

ழபாக வ0ய, ெவளிேய வ7தா . ‘என ஆ% ' எ1

ேக/9 ெகா+9, அவைள எதிெகா+டைழபவ ேபால வ7த சர?வதியி
மாபி4 சாC7தா . க=ைத க/0ெகா+9, விம4க

ெவ0களாக,
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க+ணி ெவ ளமாக, உ ளதி4 ஏப/ட கதற4, உத9 வழியாக சனமான
ஒலமாக, ஒபாாியாக ேக/ட,. எ4லா ஆசிாியஆசிாிையக அவைள% றி
வ7, நி1 ெகா+டா க
அவ

சர?வதி, அவ

,ைக ஆதரவாக த/0வி/9, பிற

கைத நிமிதினா . என நட7த, எ1 எ4ேலா க+களாேலேய

ேக/டாக

. காைர க/0டதி4 இ7த ேவலா@த படபடேபா9 வ7தா.

மாாியமா

விகிெகா+ேட 'நா பற +ட யா, ஆளவ%சி ]கி/9 ேபாக%

ெசா42வானா' எ1 ெசானேபா,, எ4ேலா சத நா0க அடகி,
அடகியைவ ஆேராஷமாக எ=7த,ேபா4 மாேனஜ அைறைய பாதாக .
தகபா+ 0. சாவகாசமாக ெவளிேய ேபாC ெகா+07தா. ைதய4 ஆசிாிய,
ேதா4 ைபைய ]கிெகா+9, அவ பினா4 ஒ0 ெகா+07தா.
மாாியமா , க+ணிைர ,ைட,ெகா+ டா , ேசாகதா4 கீறப/ட
கேதா9, 'நா ேபாேற' எ1 ெசா4A ெகா+9, நாக0 நட, 7, வி/9
மீ+9 திபி வ7,, சர?வதியி க=தைத க/0ெகா+9, மீ+9
ேகவிேகவி அ=தா . 'என  பயமா இ . வழில...அவ ெசான,
மாதிாி...ெசான, மாதிாி...' எ1 ெசா4Aவி/9, எ4ேலாைர@ அவ
பாிதாபமாக பாதா . உடபி எேகா ஓாிடதி4

ைளதி7த Fர,

சர?வதியி வாC  க+க  தாவிய,: "நீ கவலபடாத மாாி. எ7த பய
வரா3 பா, 9ேவா. ெமாத4ல எ F/9

வா. சாயகாலமா எகபா

மர ெவ/0/9 வவா. அவர...ஒைள ஒ F/லேய ெகா+9விட% ெசா4ேற.
வழில... எவனாவ, வ7தா னா, ேகாடாாியாலேய விறக கீ1ற, மாதிாி
கீறிபி9வா. வா...எக F/9  ேபாகலா...' சர?வதி, மாாிைய ேதாேளா9
ேச, அைன, ெகா+டா . இ7திரா( தகபா+0யி ஆசிாிய ம%சா'
ேகாவி7த3, இ3 ஒ ஆசிாிய, ப4ைல க0, ெகா+டாக .
சீனிவாச,

கிய பிர%சிைனபறி ேக/ டா. 'ேநேற ைகயில கா இ4ல3

ெசானிேய? ப?ஸு

மாாியமா

கா வ%சிகியா?”

ெவ1ைமேயா9 பாதா . த மானதி , பிரய/ச

நிைல மிைடேய தவி, ெகா+9 அவைர பாிதாபமாக பாதா . உடேன,
ெபபாலான ஆசிாியக

தகளிட இ7த எ/ட ணா, ஒ "பாC
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ெசா,கைள பிாிதாக . ஏழைர "பாC ேதறிய, மாாியமா , Dனி

1க

Dடா, எபதகாக, சீனிவாச, வaAத பணைத சர?வதியிட ெகா9தா.
சர?வதியி அைணேபா9 ேபாேற, ேபாேற. ஒகள இனிேம4 எ7த கா ல
, ல பாக ேபாேறேனா எ1 அ=த=, ெசா4Aவி/9, மாாியமா
விமினா . சீனிவாச க+கைள ,ைட, ெகா+டா. தைலைம ஆசிாிய
தக%சாமி, காைர க/0டதி வாசA4 நி1ெகா+ேட, அழேபாவ,ேபா4
பாதா. கனக ஒ0ேபாC, மாாியி க=ைத க/0ெகா+ேட விமினா .
இ7திராவி Dட க+ கலகிய,. க+ கலகி நிற ேவலா@த, ேபாக
ேபாகிறவைள, க+களா4 வழி மறிப,ேபா4 பாதா. அ7த க/0டேம
அவ3 % சமாதியாக ெதாி7த,. 'மாாி நீயாவ, உயிேரா. ேபாற. இனிேம4
நா...இேக...உயிாி4 லாம4 தா இேப மாாி...' மனதி4 ேலசாக
வ7,பா  ேவலா@தைத, மாாியமா தனிப9தி’ பாதா . தக
பா+0யி ேப%சா4, இ,வைர, தன  ஒ ேநச இ7தா எபைத
தகாAகமாக மற7,ேபான ெப+, அவைன நிைன(ப9திெகா+9 பாதா .
ஏேதா ஒைற-விடDடாத ஒைற-அேகவி/9 வி/9 ேபாவ,ேபா4 ,0தா .
இப, வைர  ெபாிதாக ெதாியாத ஒ1 இழகப9ேபா,, அவைள
இ=, பி0த,. க+கைள ைககளா4 E0ெகா ள% ெசCத,.
---------அதியாய 5

ப ளிDட மாறிவி/டதா அ4ல,, தா மாறி வி/ேடாமா எ1 ேயாசி,
ெகா+ேட, சர?வதி, ம1நா
ஆசிாிையக ,

ப4

ப ளிDடதி

`ைழ7தா . ஆசிாிய

பலாக நி1 ேபசிெகா+9 நிறாக . இ3

'பிேரய' மணி அ0கவி4ைல. மாாியமாளி ஆறாவ, வ  மாணவ-மாணவிக
எைதேயா பறிெகா9தவக

மாதிாி ேப7த ேப7த விழி, ெகா+07தாக .

ஒ சி1மி, சர?வதி யிட வ7, O%ச...எக O%ச இனிேம4 வரேவ மா/டாகளா
எ1 ெசானேபா,, சர?வதி

க+க

நிைற7தன. இழபி ஆறாைமயி4

அ4லா0 ெகா+07தவ , சீனிவாச ஆசிாியாிட எைதேயா விவாதி,
ெகா+9 நி  இைளஞைன பா தா . அவ
மறக

மன மறக நிைனதா2,

0யாத ச+ க, எ4ேலாைடய ஆைடகைள@ மைற ப0@,
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மற ப0@மான பளி%ெசற’ ஆைடயி4 ேதாறினா. 'அபாடா பா,
எSவள( நாளா% ...ெராப ?ைடலாதா இகா. கிராப Dட மாதிகி/டா
ேபா2 . ம,ைரயில ைவைக ஆ1, ஆசாமிய தளதள3 மாதி/9.' சர?வதி,
பத0 இைடெவளிைய, Eேற எ/04

0,வி/9, சீனிவாச அேக ேபாC

நிறா . அவைன பாகாத, மாதிாியான 'பாவலா க+க ட, அவ வைக
தைன ஒ1 பாதிகவி4ைல எப,ேபால நிறா . அவேர ேபச/9ேம..."

அவைள அேபா,தா கவனித ச+ க 'உ%ச ஒக
எறா. சர?வதி

வய X1...'

1பாக ேக/டா : ‘'இபவா? பிறகா?' 'இப3Dட

ெசா4லலா. ஏனா... ஒக

9ப, , மாேனஜ

ஆ+டா-அ0ைம உறைவ பாதா4 ஒக

9ப,  இ7த

X1 வய, வவ, வைர 

அ0ைம தியில இ7, மாறமா/0க3 நிைன%ேச. நீக எனடானா,
ஒ ெநா0ல மாறி கா/0/Oக. ' அவ
பாதா . பிற

அவைன ெபாC ேகாப,ட

அபா ஒகள திெந4ேவAயில பாதா ராேம' எறா . அபா

எற வாைதைய ஒக மாமனா' எ1 மன,

ேளேய ெசா4Aெகா+ டா

சீனிவாச ,ைள, எ9தா: "அற ெசா42ேட....மாாியமாள மாவ/ட
க4வி அதிகாாிகி/ட D/0கி/9 ேபாேன... அற?’’ 'அவகி/ட நட7த
விஷயத விளகிேன. மாாியமாைள ஒ கெளயி/ எ=தி ெகா9க%
ெசானா. அேத சமயதி4, சபள ப/0ய2ல, அவ

ைகெய=,

ேபா/0க,னாேல, மாேனஜ, மான நQட வழ  ேபா/டா4, தா
ஜவா4ல 2 எ%சாிதா 'ஏேத,, இ7த ஆசாமிேய தகபா+0

ெசா4A

ெகா9பா ேபா2 ...' 'அவ மாாியமாேளாட ம3வ வாகிகி/டா. "ஆவன
ெசC@ேற’3 ெசானா. இ,ெக4லா அவகைள எதிபாகபடா,.
ேகாளா1 நமகி/ட தா இ .'

சர?வதியா4 ேபசாம4 இக

0யவி4ைல. மன,

ச7ேதகைத, வாCவி/ேட ேக/டா . 'மாாியமா

பயமாக ேதாறிய
ஆ1த4 ெசானிகளா?

எகபாைவ ேபாக% ெசா4A/9, நீக அவைள ஊல ெகா+9 வி/9வி9றதாC
ெசானீகளா.' "ஆமா...நாதா F/ ல ெகா+9வி/ேட. அவக
நிைலைம ெராப ேமாசமாக இ , இ7த ெபா+N ேவைல

9ப

வ7த பிற தா,
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அ7த F/ ல ராதிாி தீ E/0 இகாக.’’ "மாாிேயாட பtrவ மாேனஜைர மா
விடா,. ’’ 'பாவ +ணியைத ேபசி ேபசிேய நா அழிHசி ேபாயி/ேடா.
பாவ... அ, பா/9

பாவ கிடக/9. நாம ஏதாவ, ெசCய3...' 'ம,ைர

0ெரயினி ஒகள ெராபதா மாதி யி
0ெரயினி 3 பாதா, அ, சாியான
வைகயான ஆசிாியகைள பாக
ேக/9/9, நபளதா
அகிரமக

5 p. 'உ+ைமதா.

ைப, ஆனா4, அக ப4ேவ1

0H ,. நப மாேனJெம+/ சகதிய

ற ெசா4 றாக. பல இடக ல இநத மாதிாி

நட7தைத எதி,, ஆசிாியக

ேபாரா0 ெஜயி% கி/9

வாராகளா. ஆசிாியகைள எளாCெம+ / ஆR? Eல7தா
நியமிகN 3 ச/ட வ7தேத, ஆாபப ளி ஆசிாியகேளாட
ேபாரா/டதால தா. ெபடேரஷ ெசகர/டாிய பாேத. நடகிற
அநியாயெத4லா ெசாேன. எ4லா ைத@ ெபா1ைமயா ேக/9/9, கைட
சில ஒகள தாCயா ெமாத4ல உைதகN" னா. சபள,ல கமிஷ
ெகா9க,

ெவ/கபடா+டாமா3 ேக/டா. 'மதிய உண( ெபாCகண

எ=தற,

மான

ள ஆசிாிய ெசC@ற ேவைலயா'3 ேக/டா. நா ெர+9

இ4லாதவ மாதிாி தைல ைய

னிHேச. சாிசாி... ெமாத4ல சக,ல ேசக,

எ4லா சாியாயி9’ எறா.' இ7தாக... உ1பின பார. பி4ல ப+ணித
தாக. சீனிவாச சAேபா9 ெசானா: "இ7த சக கிக 3 ேபசா தீக.
எ4லா அசிக. நா

னால ஒ சக,ல இ7ேத. அத

கிய? தாி4

ஒத, கா பகளா வாகி/டானா. இ3 கணேக ெகா9கAயா.'
' ழ7ைத பிற ேபா,, ெகா0 றிதா பிற ,. ெகா0ைய அ1,/9
ழ7தய பிாிகAயா? இ,மாதிாிதா, ந4ல, ெசC@ேபா, ெக/ட, Dடேவ
வ. ந4லைத பிாி, காபா தா+டாமா? இ7த ெபடேரஷ3

ஒ

தி/டவ/டமான ெபாளா தார ெகா ைக இ . பைழய சக காாியதாிசி,
எ4லா ஜாதிைய@ மதி%சவ. இ7த சக, க ாிய தாிசி, எ4லா ஜாதிைய@
மிதிகவ. என யாேம பாரத வாக மா/ேட கறீக? ஒகள யாரா2
காபாத

0யா, சாமி. கட(ளால@

0யா,. தகபா+0 பிறகல...

நீகதா பிறக வ% சிகீக.' சர?வதி , அவ ேபச ேபச, ஏேதா யாத
ஒ1, திரான மாையைய விலகிெகா+9, வி?வ "ப,ட நிப,ேபா4
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ேதாறிய,. ச+ க ைதேய, விழியைசயா, பாத ே◌ா,, சீனிவாச
மறா0னா. "ெகாHச வி/9 பி0ேபா. இவ கி/ட இகிற பி0ைய
ெமாத4ல எ9, ேவா. ஆனா4 நா ெகா9திகிற பி0, அச4 மரண பி0.'

'பி0படாம4 ஏ சா ேப நீக? 'எப0ேட ெசா42த, ?" ஆசிாிைய பாவதி
1கி/டா . 'ஒக சகதி ெதாி@ ஸா. அH வஷ,

னால, ஆ0

ெஹ/மா?டராC இைகயில, மாேனஜ ]+9 தலா4 ஒ+Nேம ப0காத
ேமலெத’ அணா சலத, . எ/9 ப0%சதா ெபாC ச0பிக/ ெகா9தீக.
அததான ெசா4ல வாlக?' அேததா. ஏேதா பிZ ேவல கிைடக ேபா
,னா. தகபா+0@ ெகா9னா. சாி... நமளால ஒவ3

ேவல

கிைடக ேபா ,னா, 'இ9லா பி%ைச ெகா9வா ெக9பா' எகிற மா,ாி
ஆகDடா,3 ெகா9ேத.' ஒ+N ப0காதவ3  ெகா9கலாமா?’’
'இ7த ?D4ல, எ/9 ப0தவ3
=க

ம/9 என ெதாி@ம? தகபா+0

னா எனனா ெதாியல சாி...வி9 க=தய சாி...ெகா9 தேதனா, ெகா9

ேத அற விசாாி%  பாதா4 தகபா+0 அவ கி/ட X1 "பாC
வாகியிகா. என

ைபசா தரல. அப0 பாகாதேட. சாி..ேபாவ/9. ஒ

நா ..."ஒ நாைளகாவ, மதியான% சாபா9 ேபாடா+டாமா'3 ேக/ேட
அSவள(தா... தக பா+0 யாைரேயா வி/9 நா ெபாC ச0பிக/
ெகா9ததாC ஒ கெளயி+/ எ=த% ெசா4A எகி/ட விளக ேக/டா.
கைதைய எப0 திபி/டா பா? ச?ெப+/ ப+Nேவ னா அவ கா2
ைகயில வி=7, ஒ மனி ல/ட எ=தி ெகா9ேத. அH வஷ,
ன எ=தி ெகா9த த இ3 அப0ேய வ%சி கா. இSவள( 
ெதகாசில பிாி+டா ன

'0.P பாரைத த7தேத அவதா. ேந1Dட, ஒ "கீற4 பய2

ஆ1 ப0%சதா

ெகா9தா. ஆனா4 ேர/ட D/0யிபா. விைலவாசி D0/9 பா. எ4லா
தைலவி தி. எைன மா,ாி ெசா, பேதா, ெசா7த ப7தேமா இ4லாதவ கைத
ஆபைசத

ர

மாதிாிதா. ெசCதா2

ற, ெசCயா/டா2

ச+ க அைமதியாக பதிலளிதா. 'நா ெசான ெபடேரஷ ஒம

ற.'
ெசா,

மாதிாி; ெசா7த ப7த மாதிாி.’’ "சாியான ஆபா நீ. ேப%சில மடகி ேபா/ேட.
இ7தா2...' சர?வதி, ெபா1ைம இழ7தா . 'ச+ க ஸா, எகி/ட ஒ பார

52

தாக. நா ஒகேளாட ேசர தயா. ஸாாி...ெபடேரஷ ல ேசர தயா. நம
சீனிவாச ஸா

ைபயக

ம/9 ஏ ெர+ேட, ஒகி/ட ஒ+ண

பி9க ேபாேற3' ெசா4ல ெதாி@. ேவற வழியி4லாம4 ெசCகிற த
தபாகா,3 அவ ாியமா/டா. இSவள(  அவ மகைள ேந1 ஷ
F/9

அ3ப

0யல. ெகா9க ஸா பாரத." ச+ க, சர?வதியிட
,

நீ/0ய பாரைத, இனிவாச பலாகாரமாக பி9கி ெகா+டா. இத
காைர க/0டதி4 இ7, வ7த ஆசிாிைய கனக, "நா மாேனஜ " 
தெசயலா ேபாேன. ஆ1 ேப, ஆ1 மாத,

ன ேபா/ட ஜி.பி எ.

ேலா அளிேகஷ எ4லா, அவேராட ேர ல கிழிHசி ேபாC கிட
எனடானா ேலா இைன

வ, நாைள

அவக

வ 3,

எதிபா,கி/9 இகாக...இ7த ல/சண,ல நா ேவற ேலா ேபாட
ேபாேன' எறா

சப7தப/ட ஆசிாியக

பதறினாக . ச+ க, சிாி,

ெகா+டா. அவ சிாிததா4, தைனயறியாமேல தா3 சிாித சர?வதி 'ஏ
ஸா, அவக ெசா4ற, ஒக

சிாிபா இகா?’’ எறா

ச+ க ேம2

சிாி,ெகா+ேட விளகினா: 'நம அ0பைட% சபள,ல ஆ1 சதவிகிதைத
மாேனJெம+/ பி0% , ேபா?/ ஆபி?ல ேபாடN. இதகான பா? 
ச/டப0 நமகி/ட இகN. இக நடக, என? ெர+9 வஷமா நம
மாேனஜ நம சபள,ல பி0%சி, பணத ேபா?/ ஆR?ல ேபாடல. அதனால
வி+ண பகள அ3பல.'" 'இ7த அநியாயத ேககேவ

0யாதா?’’ 'ஏ

0யா,? அ, , ஆரப7தா நாம சக,ல ேசற,. அேதாட நாம ப9ற
கQடத ஊகாரககி/ட ெசா4லN. ெபா,மகைள ஈ9ப9தாத எ7த
ேபாரா/ட  ெஜயிகா,.' 'ஊகாரகளா? சாியான தி னிமாடகபா!'
"அப0% ெசா4லாதீக ஸா. ஜவகலா4 ேந, இ7தியாைவபறி ெசான,
ஞாபக இகா? இ7தியா யாைன. அ, ப9, கிட7தா4 பரமசா,. எ=7,/டா
எதிேர எ,( நிக
எ=பி வி/9/ேடா

0யா,னா. இ, ஏைழக  ெபா7,. அவகள நா
னா4, அற நமாலDட உ/கார ைவக

0யா,."

சர?வதி, ச+ கைத ஒயிலாக பா, ெகா+9 நீக ெசான, சாிதா
சா. ேந1 மாாிேயா9 ேசாி  ேபாேன. அ7த ஜனக 
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நா அவகள நட,ற வித பி0கல ஸா. ஒ,கி வ%சிக,

அவக

உ ர ேகாபப/9கி/9 இகாக. ஊல ெமாதலாளி3" ெசா4ற ெபாிய
ம3ஷகள ேசாில, ெக/ட ெக/ட வாைதயில தி/9றாக. நா இSவள(
நா, நாம ஒ,கி, ஊ ேகா0யில ைவதிகைத அவக தபா
நிைனக4ல3 நிைன%சி7ேத. ெச4லா ேகாப ெபா1ைம எகிற, மாதிாி,
ெசா, ப, இ4லாம, ேம4 ஜாதி நிலைத நபியிக,னால, அவக
க/டா7தைர மாதிாி பாக,

ேதாN,. ஆனா4 உ ள Bகப இ

நம ேசாிDட மாறிகி/9 வ, ேவN
ேசாி  ேபாC மாாியமா

இேபா

னா பா.?◌ாாி, பாக, சாயகாலமா

மாேனஜ பற + ட3 ெசானத டமார ேபாட

ேபாேற. மாாி அவககி/ட ெசா4லAயா?’’ 'ெசா4லல...இ,வைர  அேக
எ/0 பா காம4 இ7,/9...அற ெசா4ற, த3 நிைன%சா .'
'அ,( சாிதா... பாரத வா றீகளா இ4Aயா?' ெபபாலான ஆசிாியக ,
பாரகைள வாகிய ேபா,, காைர க/0டதி4 இ7, திOெர1 ேதாறிய
தைலைம ஆசிாிய தக%சாமி, 'இ0 ெமா/ட D/ட ேபா/டா எ0? பிேரய
மணி அ0@க' எறா. ச+ க, திபி ெகா9தா. 'இ, ெமா/ட D/ட
இ4ல ஸா,

த4 D/ட. எகள அத/9 lகேள, தகபா+0 என தா

மாேனஜ எறா 2, காைலயி4 ஒபதைர மணியி4 இ7, சாயகால 4-20
வைர  ஆசிாிய, ஒகேளாட சபா0ேன/.

எபவாவ, அவைர வ   ேபாக% ெசா4A இகீகளா? க7தசாமி
கிழவேராட ெம/ரா? ேபாயிகாரா. வர ஒ வார ஆ மா. ேததி ேபாடாத ஒ
நா

வி9 ல/டர எ=தி, ஒக/ட ெகா9,/9 ேபாயிபா. ஒகளால

ஆ^ எ9க

0@மா? சாி. வ7, நீக இ7த பார,ல ைகெய=,

ேபா9க." தக%சாமி, ச+ கைத ஒ மாதிாியாக பா, ெகா+ேட, காைர
க/0டதி

ஓ0வி/டா. நடபைத@, ேபசப9வைத@, 'இ9கி4 நி1

ஒ/9 ேக/9ெகா+07த இ7திரா, அ7த பக மாக வ7தேபா,, ஆசிாிைய
கனக, "நீ@ சக,ல உ1பினரா% ேசமா’’ எறா . ‘'எ,  "அவ'கி/ட
ஒ வாைத ேக/9 கிேற' எறா

இ7திரா. 'ஒ ஷகி/டயா' எ1

ெதாியாத, மாதிாி கனக ேக/ட,, இ7திரா ெதாி7தவ
க/0டதி

மாதிாி, காைர

ஒ0வி/ட ◌ா . சம வயதி4 உ ள ச+ கைத பா ேபா,,
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ெகாHச கா ெள?◌ா  ேவலா@த, இேபா, அவ தைலைமைய ஏ1
ெகா+ட,ேபா4 பாரைத வாகி ெகா+ i- s1 & . ப ளி பிர%ைனக , தமிV
தாைய@ ச1 காக ைவ,வி/டன. பிேரய மணி ச1 தாமதமாக
அ0கப/ட, உ+ைமதா. இ+டெவ4 சமயதி4, மாேனஜ மைனவி
ராசமா, அேக வ7தா . மாேனஜ ஊாி4 இ4லாத ேபா,, ராJய பாிபாலன
ெசCவத , அவ

வவ ,+9. அேதா9, இ7திராவிட நா எபேவா எ

ஷன த+ணி ெதளி%சி வி/ட, உ+ைமதா ஒன , அவ  ஆயிர
இக, உ+ைமதா ஆனா2 நாதா+0 ப/டதரசி' எ1 ஒ
, அவைள ப ளிDடதிேலேய பல னிைலயி4

வடதி

ெசானவ , இேபா, ெசானைத ெசா4லாம4 ெசா4ல(, தகபா+0
இ4லாத சமயதி4 அ0க0 வவா . அவைள பாத,, மாரா% ேசைலகைள
சீராகி ெகா+9 வ கைள பா, நக எ=தறிவிேபா, இ.  ேப ◌ா ,
க+ எ9காம4 நிபதி4, அவ

ஆகார அதிகமாகிய,. மாாி விலகார

அவகைள மாறிவி/ட,. ச+ க ேபசிய,. அவக

ேகாபைத சராசாி

ேமேல ெகா+9 ேபாCவி/ட,. ராசமா கதினா . "பி ளிய க,,4ல! ேபாC
பாட நட,னா என?' எறா . எ4ேலா, அவ
தக

அேக இ4லாத, மாதிாி

பா/9  ேபசி ெகா+07தாக . ஆகார ஆதிரமாக, ராசமா

'ெந42 காய ேபாடN. அ7த வ ப காA ப+ணி ெகா9க. ெவளில மைழ
வரேபா ,' எறா

உ ேள ேதாறிய இ0ைய அறியாதவளாC. ச+ க

சிாி,ெகா+ேட பதிலளிதா. இ, ெந42கான இடமி4ல, க4விகான இட,'
ராசமா, அதி7, ேபானா . "ெதவி4 பா  ேபாெத4லா, 'அைத' எற
வாைத

அ9த வாத ெசா4லாத இ7த ைபய என ேப% ேபசி/ டா!

இ7த சர?வதிDட

1Hசிாிபா சிாிகா பாேர. அவ

சிாிகN 3 இவ

ெசா4Aயி கா. இவ இ3 ெசா4லN 3 அவ

சிாிகா . வ7த/0பய மவ % சிாிப பா இரபாளி பய மவ
வாVவ பா.
அடகி ெகா+9

ள

வ7த

ளால எ9, கா/9ேற பா0!" ராசமா, ேகாபைத
தலாக ேக/டா . 'ஏC சர , ேந1 ஆ

த+ணி எ9க வரல? ெதா/0 காAயா கிட . இைன

அ3பி@ ஏ+0
சீகிரமா வ7,9.

ெகாHச பாதிரைத @ ேதCக ேவ+0ய தி ! என ெசா42த, கா,ல
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வி=தா பைழயத மற7,டா த0. பதாவ, வயசில இ7ேத எ F/0ல த+ணி
எ9தத மற7,ட.◌ாத0 .' சர?வதி, ச+ கைத பாிதாபமாக பாதா . அவ
‘யாமிக பயேம' எப, மாதிாி சிாிதா. அSவள(தா, எகி7,தா
அப0

ர4 வ7தேதா, சாியாக கா, ேகளாத தைலைம ஆசிாியேர ெவளிேய

வப0 கதினா . '"நா ப, வயசில த+ணி எ9தைத@ மறகல. அப0
எ9தத ேகவல மா@ நிைனகல. ஒகள ஒ சமய ேகவலமான நிைலயில ைக@
கள(மாக பாதைத@ மறகல. ேபாறியளா, இ3 விவரமா ெசா4லNமா?’’
ராசமா(

க ெவத,. நா

உ

ேநாகி ேபான,. நாேன அ7த

Aகராஜாவ மற7 ,/ேட. இ7த பாவி ெமா/ட அத மறகேல பாேர. ராசமா,
சிறி,ேநர ெபவிரலா4 தைலயி4 வ/ட ேபா9வ,ேபா4 றினா . நட7தைத
நப

0யவி4ைல. நாகபாபாக வ7தவ

ேபாCெகா+07தா . அவ

ெப/0 பாபாக

ேபாவைத, * இ9கி4 நி1 பாத இ7திரா(

இதமாக"

இ7த,.
வ7தா

2காம4 நடபவ , இேபா,

2கி

2கி, ச+ கதிட

'ஸா, நா3 ெபடேரஷல ேசேற. ஒ பார ெகா9க லா, என

லா அப0 பாகறிக?" 'ஒ+Nமி4ல! இ7த அகாேளாட நிைலைமைய
நிைன%  பாேக. அ=(றதா, சிாி றதா3 ெதாியல...' இ7திராவி

ர4

த=த=த,. ச+ கதி ைககைள பி0,ெகா+டா . ெசா42ேபேத
விம4 வ7த, 'நீ அகா3 ெசானதால, ெசா42ேத தபி. எேனாட
நிைலைம அப0. நா அதனாலதா... அதனாலதா அேபா... ம/9 ஒைன
மாதிாி ஒ தபி இ7தி7தா4...' இ7திராைவ எ,( ேபச ேவ+டா எ1
ைகயா4 ைசைக ெசC,வி/9 ச+ க விழி பி,க அவைள பாதா. பாவ
ெசCதவ

அ4ல இவ . பாவமாகப/ட வ . ப, வடக

னா4,

இ7த ராசமா, இேபா, சர?வதிைய எப0 ேக/டாேளா, அப0
ேக/0கலா. இவ

அவைள பழிவாக நிைனதி7தா4 அ, இயைக.

ராசமாைவ எ7த வழியி2 ெவ4ல

0யாம4, கைடசியி4 இ7த வழியி4 ெவ4ல

பாதிகலா. ஒ தைப நியாயமாக, பல தக

ெசCதிகலா. மனித

மனேம விசிதிரமான,... ேராஷ அதிகமா  ேபா, அ, தைனதாேன தி1
ெகா கிற,. இய4பிேலேய ேராஷகாாியான இ7த அகா , ராசமா விட  த
ேராஷைத கா/ட, தகபா+0யிட ேராஷைத இழ7த,ேபால, இவைள%
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ெசா4A

ற மி4ைல. ஏVைம@, இயலாைம@, ேசாதைன@, இ3

ெசா4லேபானா4 தமான  ஒேசர வ7தா4, க+ணகிDட கபிழ7திபா .'

சி7தைனயிA7, மீ+ட ச+ க, இ7திராவிட அவைள மீ/டவேபா4,
'பாரைத நீ/0னா. இ7திரா, அைத வாகிெகா+9, ேவகேவகமாக நட7,
மாேனஜ அைற

னா4 ஏேத%ைசயாக நி1ெகா+9, க+கைள

,ைட,ெகா+ேட “பார" தீ7தவ

ேபா4, அ7த பாரைத பாதா .

----------அதியாய 6

கணவ3  ெதாி7,, அவ3ைடய அ3மதி ேயா9 ேசார ேபாகிறவ .
நா ேப

னிைலயி4, கணவனிட மிக ெபளவியமாக நட7,ெகா வா

எபாக . இ,ேபா4 சகல சகதிகைள@ ெதாி7, ைவதி  ப ளிDட
ெட0 இ?ெபடாி வைககாக, ஒSெவா வ  கி/டத/ட விழா
ேகால B+07த,. இ7த தடைவ, ஆசிாியக

யா அதிகமாக அகைற

எ9, ெகா ளவி4ைல. எறா2, ஒ நி1வனைத கா/0 ெகா9க
Dடா, எ1 நிைனேதா எனேவா, சப7தப/ட ஆசிாியக

தத

வ களி4, கபலைகைய த மாக ,ைட,வி/9, மாணவாி எ+ணிைக,
வைக, வ , ெச^ ஆகிய விவரகைள, கல சாR?களா4 எ=திைவ
தி7தாக . பி ைளக

Dட, அ1 தைலயி4 எ+ெணC ைவ,, அ=

அதிக

மாக இ4லாத ஆைடகேளா9 இ7தாக . +ணாைப, ஐ7தா+9 காலமாக
பாதறியாத அ=கைட7த வகளி4 த ேசா1 ேபா9 க4வி க+ணா .
ஆசாேன நடமா9 ெதCவ’ எபன ேபாற வாகியக

எப0ேயா க+ணி4

ப9ப0 எ=தப/07தன. கைடசி வாகியைத த வ % வாி4 எ=திய
தகபா+0யி ஆசிாிய-ம%சா ேகாவி7த, காகித Bகைள ஒ சில
ப திகளி4
கக

1  ெந9 மாக க/0யி7தா. பல வ களி4 பல ,

ேவத ப ளிDடதி4 இ7, வ7 கிகிறாக

இ4லாத

மாடக+N , ேஜா?. ஒ0ேபான உதிரமாட3 , ேடவி/; Bமாாி ,
ேரா?ேமாி. இப0 பல ெபய மாறா/டக .' ெட 0 இ?ெபட ேவத
ப ளிDடதி  ேபா ேபா,, இேக உ ள மாடக+N வைக யறாக ,
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அேக விர/டப/9 'தாஸாக( ெஜய சீAயாக( மா1வாக . இ4லாத
ெச^கைள உவா வதி4, இர+9 ப ளிக D/டணி ைவ
,ெகா+டன. இதி4 இள பி ைளக
வழக. ெசைனயி4 சாராயதி

தி/டணி யாக பயப9தப9வ,

சின ைபயக

பயப9தப9வ,

ேபால! ஒவார காலமாக ெசைன, ம,ைர எ1 எெக4லாேமா றிவி/9,
தகபா+0@ அ1 தா ஊ  திபி வ7தா. மனித எேபா,ேம ஒேர
க/சி... அதாவ, ஆக/சி. ஜனாதிபதி ஆ/சி நட7ததா4, எப0 ஆைடயணிவ,
எ1 ெதாியாம4

ழபி, இ1தியி4, கதேவ/0, கத% ச/ைடைய

அணி7,ெகா+9 ேதாளி4 க1-சிவ ,+ைட @ ேபா/9 9 கிளபியவ.
F/9

வ7, மைனவி Eல , ம%சா Eல  நட7த விஷயகைள ேக/9

வி/9, ேநராக ப ளிDடதி

வ7,வி/டா. பல பலவிதமாக

ேபசிெகா+07தாக . எ.பி.பி.எ? சீ/9

இபேவ ஆ

பி0க ேபானதாக

ஒ ேப% . ப ளிDடதி4 ஏேதா ஒ சிக4 இபதாக(, அைத தீபதகாக
க7தசாமி கிழவட, அவைடய ெகா=7தியா மகைன பாக ேபான தாக(
இெனா ேப% . எ தி திமாக உ ள இர+9 அரசிய4 க/சிகளி
ேவ/பாள- 'அறி க

விழாகளி4 கல7,ெகா ள ேபானதாக ேவெறா ேப% . இர+9 ைபயக
ேவைல

சிபாாி ெசCவதகாக ஊரா பணதி4 ேபானதாக ேப% . இதி4

ஏதாவ, ஒறிகாகேவா அ4ல, எ4லாவறி

மாகேவா, அவ ேபாயிகலா.

ஆசாமி, நட7த விஷயகைள ேக விப/டதி4, ேலசாக

ழபியி7தா2,

கலகியவ மாதிாி ெதாிய வி4ைல சபள கிைடகாததா4, ஆசிாியக
வAயி4 ஏேதா ேபசியிபாக

எ1 நிைன, ெகா+9, தைல

வயி1
ஐப,

"பாC கமிஷைன எ9, ெகா+9, மீதி பணைத, ைதய4 ஆசிாிய ைபய
Eலமாக அ7த7த ஆசிாியக
ச+ கதி

F/0ேலேய ப/9வாடா ெசC,வி/டா.

ம/9 சபள இ4ைல. ஆ90யி4 பயிசி  ேபானவ; இனி

ேம4தா ேபபி4 எ=த ேவ+9. சபள ெகா9, வி/டதா4 ஆசிாியக
சாிபாயிபாக

எ1 அவ நிைனதேபா,, ச+ க ெசானப0 சகதி4

ேச7ததா4தா தகபபா+0 சாியாகி இகா எ1 ஆசிாியக
நிைன,ெகா+டாக . எறா2, எவைர மனிதா2, சர?வதிைய
மனிக அவ தயாராக இ4ைல. அவ ,

றி ேபா/9 வி/டவேபா4,
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க+கைள E0ெகா+9, தைலகைள ஆ/0ெகா+டா. எ4லாவறி 
காரணமான ச+ கமீ, அவ

வத ஏப/ டேத தவிர, இ3 ேகாப

வரவி4ைல. உ ாி4 ஒரள( வசதியான ைபயனான அவ3 , எ? எ?.எ4.
சியி4 த ேளா த ெள1 த ளி@, ேதற

0யாம4 ேபான த ஒேர மக

அகிலாைவ, க/0 ைவ,விட ேவ+9 எப, அவ தி/ட, அதனா4தா,
ேபான வஷ அவைன ப ளியி4 நியமிதேபா,, வழகமாக வா 
ஐயாயிரைத அவ வாகவி4ைல. ெப+

ஆசிாிையகைள நியமிதா4 அவக

க4யாணேதா9 ஷ F/9 

ேபா ேபா,, ஒ ேவக P' வ. அதி4 ேமெகா+9, ஐயாயிர ேத1.
ஒSெவா ஆசிாிைய  இப0 திமணமா  ேபா,, இவ . வரத/சிைன
மாதிாி பண வ. ஆ+கைள நியமிதா4, அவக
தக

க4யாண ெசC, வி/9,

மைனவிக  உதிேயாக ெகா9க% ெசா4வாக . இதனா4

ெப+கைள ம/9ேம நியமி  தகபா+0, த ஒேர ெப+ணிகாக, அ7த
ஆைண நியமிதா. ஐயாயிர "பாC கமிஷைன வரத/சைணயி4 பததாயிரமாக
கழி,கெகா ளலா எ1 அவ கழி,ெகா+07தேபா,, ச+ க இப0%
ெசCதிகிறா. இ7தா2 அவமீ, ெவ1 ஏபடவி4ைல. ஒ
மாமனா ாிய ெபா1ைமைய கைடபி0தா. மகைள க/0ய(ட, அவ
சாியாகிவி9வா எப, அவ எ+ண. இப0 பல ஆகியிபைத அவ
பாதிகிறா. 'ஆனா4 இ7த சர?வதி இ... இ... ஒபனமாதிாி ஒைன@
மர ெவ/ட ேபாக ைவேக." இ7திரா, இ3 த அைற
அவ

வராத,

ஏமாறறமாக இ7த,. ஒ வாரமா% ,, ஏ வரல? ெட0 இ?ெபட

வார,னால வ ல இபா . இேபா இக/9. ழ4 நாகாAைய ேபா4,
சி7தைனைய@ ற வி/ட தகபா+0, திOெர1 எ=7, ெவளிேய ஒ0னா.
ெட 0-இ?ெபட வ7,ெகா+07 தா. அவைர எதிெகா+டைழ,, ழ4
நாகாAயி4 உ/கார ைவதா. காபிையேயா, கலைரேயா அ4ல, இர+ைட@ேமா
0,வி/9, இவ ஒSெவா வ பாக பாைவயி/டாக . ெதா/டா4
கி"
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ேபா4

கH கி, உட ஒ9கியி7த E  க+ணா0-ெட0

இ?ெபட, வ  வ பாக, மாணவ வைக பதிேவ/ைட பாதா.
ஒSெவா வ பி2 ஏேதேதா ேக விக

ேக/டா. மாணவக

அவறி 

தயாராக ைவதி7த பதி4 கைள% ெசானேபா, அவ தகபா+0யிட ேபசி
ெகா+07தா. 'இ9கி4 இேபா, தயாரா  மதிய உணைவ
பாைவயி/9வி/9, மாேனஜ, ெட0@ ஆறாவ, வ பி

வ7தாக .

சர?வதி, நாகாAயி4 இ7, எ=7, ைக Dபினா . அத  பதிலாக ஒ
ைகைய ேலசாக ,ரகிய ெட0 இ?ெபட, அவைள, 'கலாBவமாக'
பாதா. மற வ  களி4 நி1ெகா+ேட பாைவயி/டவ, சர?வதியி
நாகாAயி4 உ/கா7தா. எ=7திக ேபாகாதவ ேபா4 அ=தமாக
உ/கா7தா. அவைள இர?' ெசCய ேவ+9ேபா4 அவ  ேதாறிய,.
அத/ டலாக ேக/டா: 'சாி... மதிய உண( பதிேவ/ைட@, எ4லா வ 
வைக பதிேவ9கைள@, இ பதிேவ/ ைட@ இேகேய ெகா+9
வாக...ெச ப+ண3 ' அ7த பகமாக வ7த தைலைம ஆசிாிய தக%சாமி,
திOெர1 மாயமாக மைற7,, ஐ7, நிமிடதி4 சப7தப/ட பதிேவ9கேளா9
வ7தா. பிற

அவைற ெட0யிட

னி7, ெகா9தா. மதிய உண(

பதிேவ/ைட பாைவயி/ட ெட0, "என இ,? ஒ வ ரமா மதிய உண(
ேபாடAயா?" எறா அதடடலாக. பிற

'என... ெஹ%. எ. ஒகளத தா... ஏ

ஒ வாரமா ேசா1 ேபாடல?' எறா ேகாபமாக.

தகசாமி சர?வதி நீதானமா கண

எ=தற! ெசால2மா' எறா. அவ

தயகமி4லாம4 'ேசா1 ேபாடல, அதனால எ=தல' எறா . தக பா+0,
அனி%ைசயாக அ0க ]கிய ைகைய, கீேழ ேபா/9ெகா+டா. ெட0-இ
?ெபட, அேக இ7தவகைள ஒரக+ணா4 பா,ெகா+ேட, மதிய
உண( பதிேவ/ைட@, மாணவகைள வ களி4 கன ெக9  வைக
பதிேவ9கைள@ ஒபி/டா. சில

றிகைள எ9,ெகா+டா. பிற

அத/0னா 'ஒக ேப எனமா?' "சர?வதி ஸா.' நீகதா மதிய உண(
பதிேவ/ல எ=,னவக?" "ஆமா ஸா.' 'ஒக

ெகாHசமாவ, ெபா1

இ காமா? வைக பதிேவ/ல, ஆெள+டான மாணவ, மதிய உண(
பதிேவ/ல பிரச+டாகி இகா இ7தா பாக, Eணாவ, வ  Eக. இ7த
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ேததி வரல, சீேதவி வரல, இவக மதிய உண( பதிேவ9ப0 சாபி/0காக.
வ ேக வராத வக எப0 சாபிட
Fத ெகா9கிற பண,

கண

ப+ணலாமா? இ, ைகயா9ன

0@? கவ ெம/, தைல

ப, ைபசா

எ=தற ல/சணமா இ,? மி? அேராபிாிய/

ற... நபிைக ேமாச0, நா யாைர@

விடேபாறதி4ைல. இ7த ாிகா/? எ4லா எகி/டய இக/9.'
தகபா+0

ைழ7தா. 'ஏ O%ச, ஒக கி/ட ெகா9த காாியத ெபா1ேபாட

ெசC யா+டாமா? சாபி9றவகள சாியா எ+ணி பா கா+டாமா? வழகமா
ேசா1 ேபா9வைத aபைவ? ெசC@ற ஒக

ெட0

ஏ இ, ெதாியல?"

திதா: 'இெத4லா இெர?பாP பி4, அ/0 "/ எ?.எ?.எ4.சி.

ப0%சி/9, ெர+9 வஷ 0ெரயினி ேவற அ=,கீக. இ,Dட ெதாியல.
ெஹ%. எ! இனிேம4 இவகள கண  பாடத எ9க% ெசா4லாதீக. மதிய
உண( தி/ட ைத@ ேவற ெபா1பான ஆசிாியகி/ட ெகா9க.
அ+ட?டா+/?" 'அ+டா?டா+/ ஸா' எறா ெஹ%. எ. சர?வதி
ஒ1ேம ஒடவி4ைல. சாபாேட ேபாடவி4ைல... எ பா,ேம ேபாடவி4ைல' எ1
ெசானா4, அப0னா எப0 ெபாC கண

எ=தலா?... எ=தமா/ேட3

ெசா4ல ேவ+0ய, தாேன3' அவ திபி ேக/கலா... கைடசியி4
தகபா+0யி த , ெட0 என  த+டைன ெகா9திகிறா."
ெட0-இ ?ெபட ஏழாவ, வ பி
பி ைளக

வ7தா. ச+ க, த

அ1 மகாமா கா7திைய பறி கைத' ெசா4வதாக வாகளிதி7

தா. ேந1 பாQ ச7திரேபா?, பகசி ஆகிேயாைரபறி% ெசானா. கா7தி
ைதைய% ெசா4ல

0யாம4 ெசCத ெட0-இ ?ெபடைர, பி ைளக

ேகா/ேஸவாக நிைனதாக . "த... நீகதா... ெல/ தயாாிகாக 0ெரயினி
ேபான,?' எ1 ச+ கைத ேக/டா ெட0 "ஆமா ஸா.' "சாி, ஒ கண 
ேபா/9 கா/9க." ச+ க பி ைளகைள பா, ஆன7தமாக ஆரபிதா:
"ஒவ , ஒ நாைளக X1 கிரா ேகா,ைம மா(னா, இX1 ேப
எSவள( வ?

'இபாதாயிர கிரா.' "எதன கிேலா?' 'இப, கிேலா.' 'ஒ நாைள
இப, கிேலானா, இப, நாைள

ப, ற,

எSவள( ப, ?' 'நாb1 கிேலா.' 'ஒ
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கிேலா ேகா,ைம மா( இர+9 "பாC எறா4, நா31 கிேலா எSவள( ேத1?'
சிறி, ம(ன. பிற

பதி4க

'எ+N1 "பாC.' 'ஒவ3

நா2 கிரா

எ+ைணனா, இ X1 ேப ? "எ+N1 கிரா.' "இப, நாைள ?'
"பதினாறாயிர கிரா.' எதன கிேலா? பதினா1 கிேலா.' "ஒ கிேலா எ+ைண !'
ச+ கைத பா, திமிறிய தகபா+0ைய, ெட0-இ?ெபட "த 9  த
◌ா / ெகா+ 9, 'ேபா,... நி1,க... ஐ... ?ே◌. ?டா தி? ரR?...' எ1
கதினா. ச+ க அைமதியாக% ெசானா: 'இ3 ெகாHச பாகி இ
ஸா. ஒவகி/ட ஐப, கிரா கமிஷனா பதிைன7, ேபகி/ட எSவள(
ேத1 3 ேக/கN?' 'கணக

ேபா/9 கண % ெசா4A ெகா9 காம4,

த, பி,3 உள1னா4 எனCயா அத?

'மதிய உண( ேபாடல3 ெதாி7,, ஒ ஆசிாிையைய ேமலதிகாாி
அத/9றானா4, இ பதிேவ/ல எSவள( ேகா,ைம மா( இ 3
அவ  ேக/க ேதாணலனா, ?டாைக பா கN 3 அவ 
ேதாணலனா, அ7த ேமலதிகாாி @ ஒ ஊழ4 ேபவழி3 அத. இ7த
பி ைள கைள பா, எதன நா மதியான உணவ% சாR/0க3
ேகமCயா! இேதா... இக இ கிற,ல கா4வாசி ேப வடD’ ப ளிDட
மாணவ -ம ணவிக. அவகள எ=7திக% ெசா4ல/9மா? ஒ வார,
னா4, இ7த ஆசிாிய ேகாவி7த, ேகா,ைம மாைவ@, எ+ெணC
0ைன@ வ+0யி4 ஏறிகி/9 ேபாC, ெதகாசில விதா. ஆதாரேதாட
நி"பிகிேற. ஒகால ஆ^ எ9க
அ,

0@மா? ஏேதா நாடக ேபா9றிக.

நாக தானா பாதிரகளா ஆகN? வ7,/டா ெபாிசா, எ4லா

கQடைத@ நீக ேபாறவ மாதிாி. 'ெபாிய அதிகாாிையயா அவமானப9,ற?
இ... இ' எ1 ெசா4Aெகா+9, தகபா+0, ெட0 ைய ைகதாகலாக
அைன,ெகா+ேட ெவளிேய ேபானா. மாேனஜ அைற  ேபாகாம2,
ேவத" ப ளிDடதி  ேபாகாம2 ப? நிைலயைத பாத, ேபானாக .
சீனிவாச, ஒரள( ேவ, ேபாயி7த ச+ க தி , த ேவ/0 ம0ைப
ைவ, Fசிெகா+ேட 'எ4லாைத@ ேபா/9 ஒட%ச, சாதா. ஆனா4... ேவத
ப ளிDட ைபயக வ7திபைத ெசா4A யிகபடா,. ெச^கைள
ேளா? ப+ணி/டா, நம ல நா2ேப

ேளா? ஆயி9வாக' எறா.
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ச+ க அவைர, தகபா+0ைய பாப, மாதிாி பா, ேபசினா: 'நா
ெவ1 சபள,

காக ேபாராட படா,. ஒ ல/சிய,காக ேபாரா ட3. நீதிைய
நிைலநா/9வதகாகதா சபள ைதபறி ேபசNேம தவிர, சபளதிகாக
நீதிைய பறி ேபசDடா,. இைறய உாிைம ேபாரா/ட கைள ெபா,மக
அல/சியப9,வத

இ7த

ழப0 தா காரண. இ7த ப ளிDட,ல

நடகிற அநீதிைய, ச தாய அநீதிகேளா9 இைண, எ4லாவைற@ ெகாத
பாகN. அ,தா உனதமான
ேபாவத

றிேகா . அ7த

றிேகாைள ேநாகி

னா4, ந ைடய பலFன கைள@ நா உதற3, ]கி

எறிய3. பல ப ளிDட,ல ஒ1
ஆசிாியக

த4 ஐ7தாவ, வ  வைர  இர+9

இகாக பல ஒராசிாிய ப ளிDடக

இ . இ7த நிைலைம

யிேல, இ4லாத ெச^கைள ேபா/9கி/9, அவறி4 நைம ஆசிாியகளாக
கா/0கி/டா4, நம

ம3ஷனாC இகேவ ேயாகியைத கிைடயா,. அற

ம3ஷகைள உவாகிற பி ைளக , ஆசிாியராC இக நம

என

ேயாகியைத இ ?’’ எ4ேலா தத வ க  ேபாCவி/ டா க .
சர?வதி த வ பிA7, அவ

வ    றப/டா . 'நறி

ெசா4லN... மனத இற7, இெனாைற@ ெசா4Aட3. இ,
ெபா1க

0யா,...' நட7, வ7தவ ,

பழகளாக, ேமைஜயி4 ஊறிய

 ெநறி க, க+க

ழைக களி4,

ேமல

ேகாைவ

கைத ைவ,ெகா+9.

எைதேயா ெதாைல ேநாகாக பாத அவைன கைலக பய7தா . அ7த
ேமானதி4 ெதாறிெகா+டவ
ெச2,பவ

ேபா4, அவ

ேபா4, அத  பய7தவ ேபா4, பதி

திபிவி/டா .

----------அதியாய 7

அ9த நா , ஞாயி1கிழைம. தகபா+0 ேதா4ைபைய ]கிெகா+9
ெதகாசிேகா, திெந4ேவAேகா ேபாCவி/டா. சிலைர F9களி4 ேபாC
பாதா4தா, அவகைள ெசளகாியப9தி தா3 ெசளகாியமாக

0@

எபைத அ3பவதா4 அறி7தி7த அவ, திய அ3பவதி ெபாளறிய
மா/டாதவராC ைபயி4 ெபாேளா9 ேபாC வி/டா. கணவ ெசா4லாமேல நட7த
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விஷயகைள ேக விப/ட ரா சமா, பHசாய, கிண1 பக மாக
ேபா ேபா, 'எ%சிகல நா@வ , இரபாளி பய மக  வாV(
வ7திகத பா. ேவைலயில ேசற,
ெக9க,. வாCகாிசி இ4லாத

ைக கால பி0க, அற அ9,

+ைடவ, கலாவியா திகி/07த

பய2வ வாதியாரா வ7தா, ஊ உப/டாலதா' எ1 ஒSெவா
ேப%  

1 ளி ேபாலேவா அ4ல, 'கமா' ேபாலேவா ',' எ1

ெசா4Aெகா+ேட ,பி ெகாண9, அவ

ேபசியேபா,, கிணறி4 த+ணி

எ9,ெகா+07த ச+ கதி தாCமாமா ெப+ டா/0, அவைள
ேமெகா+9 ேபச விட வி4ைல. ேபாக( விடவி4ைல. "சகா ெகா9கிற
ேகா,ம மாவ தின ெகாலயா0 ேப ற? ஊ% ேசாத தின பனிேய!
ைதாிய இ7தா ேந

ேநரா ேபேச+0! ஏ+0...ஜாைடயில ேப ற" எ1

ெசா4Aவி/9 ேதா+0 ப/ைட கயிைற அவ

கிணறி4 இ7, ெவளிேய

இ=தேபா,, அ, எம3ைடய “பாசகயி1 மாதிாி ராசமா(

வாCகாிசி இ4லாத

ப/ட,.

+டனா, அ, த மகைள தா எபைத எளிதாக

ாி7,ெகா+ட சர?வதியி அமாகாாி 'இனிேம4, வாC

அாிசி இ4லாம4

ெசதா2 சாேவாேம தவிர, ஒ ஊத வாய இனி ேம2 ேபசவிட மா/ேடா.
எனதா நிைன% கி/ட?' எ1 கத, இேபா, எ4ேலா கதினா க .
அ7த பகமாக வ7த சில ஆ+க

தத மைனவி கைள அடகாம4, ரசி,

ெகா+07தாக . ேந1 த வ  பி ைளகளிட  எ/டாவ, வ 
பி ைளகளிட  'ஒக  ெகா9க ேவ+0ய ேகா,ைம ரைவ, ெதகாசில
விபைன யா(,. ச/டப0 தின  ஒக % சாபா9 ேபாடN. எவனாவ,
எவளாவ, ஒக F/ல இத% ெசா4Aயிகீகளா?...மகாமா கா7தி இ7தமாதிாி
அநியாயைத ெபா1,கி/9 இ7திபாரா? பகசி இப0 பா,கி/9
இ7திபானா?" எ1 சன

க ெசா4Aயி7தா. அைத த7திரமாக அவ

ெசா4லவி4ைல. தானாக வ7த,. ஒ ேவைள எ?.ஐ.இ.0 க4Yாி நிகV%சிகைள
பதிாிைககளி4 ப0தத தாகமாக இ . அவ அப0% ெசானைத F/9
கணகாக எ9,ெகா+ட பி ைளகளி4 ஒ சில தகைள கா7தியாக(, பல
பகசிகாக( நிைன,ெகா+9, தத F9களி4 நட7தைத% .ெ◌ ச 4 A,
நடபத

அ?திவாரம ேபா/டாக . அ1-திக/கிழைம வ7த,. ஒAத

ப ளிDட மணி, தகபா+0 , ஆசிாியக  ேவ1 ேவ1 மாதிாியாக
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ேக/ட,. ரயி4 த+டவாள மாதிாி, ஒர0 நீளதி4 வி/டதி4 க/0ய கயிறி4
ெதாகி ெகா+ 07த இ,+ைட, சிேல/9

%சி மாதிாி இ7த ஒ

இபா4 எகி எகி தாகி மணிய0,

ெகா+07த ஒ பய4Dட, ெந9 ேநரமாக அ0தா. க4யாண நி%சயிகப/ட
ெப+N

த Fேட விதியாசமாக ெதாிவ,ேபால, ஆ+9கணகாக

பழகப/ட அ7த ப ளிDட எ4ேலாக  வி தியாசமாக ெதாி7ததா4,
ஒவைர ஒவ விதியாசமாக பா, ெகா+டாக . தக பா+0,
வ க  ேபா  ஆசிாியகைள திதாக பாப,ேபால பாதா.
எேபா,, கல பவ ேபா4 காணப9 அவ, அ1 கலகியவேபா4
காணப/டா. ஆரபதி4, ச+ க, ெட0 இ?ெபடாிட நட7,ெகா+ட
விதைத அவ சாதகமாகேவ எ9, ெகா+டா. அவமீ, ஆ^ எ9தபிற ,
அ7த ஆ^3

ெட0-இ?ெபட Eல, மாவ/ட க4வி அதிகாாி யி

'ககர?' கிைட,வி9 எ1தா நிைன தா. ஆனா4 ெட0 ேவ1விதமாக
ாியா^ ைன கா/0வி/டா. என .

ழி ெவ/9றாக ஸா' எ1, ப?

நிைலயதி4 தகபா+0 ெசானேபா,, 'ஒக

ெவ/9ற

ழில நா விழ

0@மா?’’ எ1 ெட0 ெசா4Aவி/டா. "சாி, இ7த ெட0 இ4லா/டா...அவ
அப..." எ1தா தகபா+0 நிைனதா. அதகாகதா மாவ/ட
தைலநக  ேபாயி7தா. ஆனா4 அேக கிைடத தகவ4 அவைர
கலகிவி/ட,. மாாியமா , தகபா+0 தைன ஜாதிைய% ெசா4A தி/0ய
,ட, சபளைத@ ேமாச0 ெசCததாக எ=திய ம3வி நகைல, ஆசிாிய சக,
கவன

அ3பி ைவதிகிறதா. கவனாி உதர(ப0 மாவ/ட க4வி

அதிகாாி, ேநர0 விசாரைண

வரேபாகிறா ரா. ெசா7த தபியான

ராஜAகேம, ெசா7தமி4லா தவேபால நட7, ெகா கிறானா. ஒநா

மாவ/ட க4வி அ2வலகதிேக வ7,, 'அ7த ?Dல இ=, E9னா4தா,
பி ளிக உபட

0@' எ1 க4வி அதிகாாியான த ந+பாிட ெசா4A

வி/டானா. இ,வைர ந4ல, ெக/ட,கைள' சாிக/0 ெகா+07த
தபி@ைடய அவ, ஆசிாிய பைட

அHசிய, இ4ைல. ஆனா4 இேபா,

நிைலைம ேவ1. அேட...ராஜAக...ஒைன இ9பில எ9தவ+டா...நா...'
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"எ9தவ+டா' எ1 நிைனதேபா,, தா எ9,ெகா+ட மாேனJெம+9,
அவ
த4நா

நிைன(

வ7த,.

பதாயிர "பாC

ஏலதி4 எ9தவ,

தபியிட பதாயிரைத ெகா9த பிற , ஒ மாத கழி,

ஐயாயிரைத ெகா9தா மீதி பதிைனயாயிரைத எப+ணா%சி தர ேபாlய?’
எ1 தபி பாசேதா9 ேக/டேபா,, 'இனிேம4 ஒன
ெசா, ஏல ேபான,

எ,  தரN? ெபா,%

பதாயிர, . அ,ல என  பாதி... ஒன  பாதி...

சாியாC ேபாயி/9' எ1 ெசான,, பலத வா வாதைத ஏப9திய,.
கைடசியி4 ேமாிQப 'நீக ?D4 நட, றத பா,9ேறா... F/ட வி/9
ெவளில ேபாக... இ4லனா... க=தபி0,...' எ1 ெசா4A வி/டா .
தகபா+0, ழ4 நாகாAேயா9 அ மி

மாக ஆ0ெகா+டா.

ஆ/0ெகா+டா. ஊல ேவற, ேதால கிடகிற ,+ைட எ9, ைகயில
ேபா/9கி/9 ேப ற பய2வDட தகபா+0, நீ@ ெகாHச பா,
நடகN; தின  ேபாடா/ டா2 ஒநா

வி/டாவ, ஒநா

பி ளிக

ேசா1 ேபாடா+டாமா? அ,க ஒ பி ளிய மா,ாி. சாடாம...வயி1 "காHசி
கிடகிற பி ளிய...பா,

நடபா3 காைலயில உபேதச ெசC@றாக.
னால F/9

வn ேவற ெகாHச ேநர,

வ7,, ெமாதலாளி, எக ஜாதி ெபா+ண பற + ட3

தகபா+0 ெசா4A/டாரா. நீக ேக/9’ தாறியளா? நாகேள ேக/க3மா3
ேசாிகாரக ெசா42:தாகபா. விேவகியான நீ இ0 நட7,கிட லாமா3'
ேக/கிறா. யா? வாிபணத ரசீ,ல கா/டாம, வாயில கா/9ற இ7த

Pi.

இ7த ச+ க பய4 ஊ =க பிர%சார ெசCதிகா. தைலைம ஆசிாிய,
சமய ெதாியாம4 உ ேள வ7தா. தகபா+0 சீறி வி=7தா. 'என லா நீக
சர?வதி ஒ வார கண

எ=தாம4 வி/0 கா . நீக ெச ப+ணா+டாமா?

நீக வ7த பிற(தா இ7த ப ளிDட உப0யி4லாம ேபாயி/9,.'
தக%சாமி

இைற தா ேகாப வ7த,. ஆைகயா4 அதிகமாக வ7த,.

'ேசா1 ேபாடாமல ேபா/டதா எ=,னேத ெபாிய காாிய. அவ

கி/ட ேக/9/9,

எைதயாவ, வாகி க/0க% ெசா4றி யளா?' ' தைலைம ஆசிாிய மாதிாி
நட7,கமா/ேட கிறிய,

னால இ7தவ ஒSெவாவ க+Nல@ விரைல

வி/9 ஆ/9வா. ஒக கடைமையDட மற7 ,9றிய. எ7த ஆசிாியராவ, ஒகள
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மதிகா 35ςη Ι 2 " " தக%சாமி, தகபா+0யி க+ணி4 விர4 வி9வ,ேபா4
ேபசினா. "நீக மதி%சா4லா, அவக மதிக,

ெஹ/மா?டரா...ஒககி/ட

மார0கத வி...நா2 எம மா/ட ேமCகலா. எனகா கடைம ைய பறி
ெசா4றீக? அப0 பாதா4, ஒகைள Dட நா வ   ேபாக%
ெசா4லN. ஏேதா எ தலவிதி. அேபா தா2கா ஆR?ல கிளாகா ேச7
தி7தா4, இ7ேநர ெட0 கெலடரா ஆகியிேப. ெகா ைளகாரகி/ட
மா/0கி/ேட. எ4லா தலவிதி.' தகபா+0, ெவளிேய வாச4 காேபானாC
நிற ைதய4-ஆசிாிய ெபமாைள, இ7திராைவ D/0 ெகா+9வர Dைர
க/0டதி

அ3 பினா. அைர மணி ேநர கழி, இ7திரா வ7தா . எதிேர

கிட  நாகாAயி2, சிலசமய, அவ உ/கா7தி  ழ4 நாகாA%
ச/டதி2, அவ ெசா4லாமேல உ/கா இ7திரா, அவ

னா4 வ7, 'எ,

ஸா Dபி/Oக?' எறா . தகபா+0 அச7,வி/டா. பிற , தைன
சமாதான ப9திெகா+ேட 'நீ ஏ...கவலப9ற? இத பய2வ எம மாதிர?'
எ1 ெசானேபா,, இ7திரா நீக ம/9 எமாதிர?' எப, மாதிாி அவைர
பாதா . அைத ஏக பாைவயாக நிைன ,ெகா+9, தகபா+0. அவ
ேதாைள ெதா9வ தகாக எ=7தேபா,, இ7திரா வாச4 பகமாக ேபாC
நி1ெகா+டா . பிற

அைமதியாக ேபசினா

'ஸா இனிேம4 நா

மானேதாட வாழ3 3 நிைனேக. ஒத
ேபாயி/டா2, அற அவ

ஒ தடவ மான

மானேம இ4ல3 ஆயிடா,3 ச+ க

தபி. ெதCவ மாதிாி ெதாிய ல%சி/டா. பழ ன ேதாஷ,ல நீச
தி7தN 3 ஆசப9ேற. சாி...நா வாேர ?◌ா...' இ7திரா
ேபாCவி/டா . தகபா+0,

+டமாக விபாதவேபா4, தைலைய பி0,

ெகா+டா. வ களி4 D/9 எ+களி ெப  ெதாைக,

1

எ+களி

ெப  ெதாைக % சம...' எ1 சர?வதி ெசா4வ,, "ஏ... பேத... ஒைன
பி9காம4 விடமா/ேட' எ1 சீனிவாச வ  ைபயக
கா,கைள

க,வ,, அவ

தின. 'அபிகாபதி-அமராவதி காத4 ேதாக காரண ெமன" எ1

ேவலா@த சத ேபா/9% ெசா4 வ, அவ

உைறத,. இ+டெவ4 மணி

அ0த,. Dைர க/0டைத எ/0 பாதா சர?வதி@, ச+ க  சிாி,
ேபசிெகா+0 கிறாக . இ7திரா, அ7த ேஜா0ைய@, அவக
ரசிப,ேபா4, உத9 பிாிய,

க

ேப%ைச@

ைழய நிகிறா . தகபா+0, ேந1
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'ட(3 ’ ேபாC ெகா+9வ7தி7த காகிதைத லத ேபகி4 இ7, எ9தா.
இ தடைவ ப0,ெகா+டா. பிற , ைதய4 ஆசிாிய Eல ச+ கைத
Dபி/ட3பி னா. ச+ க வ7தா. சா7தமாகேவ வ7தா "உ/காக
ச+ க.' 'பரவாயி4ல... ெசா42க ஸா.' 'ஒககி/ட இ ற எ?.எ?.எ4.சி.
ச 0பிக/ ெபாC ச0பிக/டா. 0.இ ஒ.(

எவேனா எ=தி ேபா/0கா.

இைத விசாாி ப0 ெட0-இ? ெபட என

அ3பி இகா, ஒக

எ?.எ?. எ4.சி. ச0பிக/ைட ெகா+9 வ7, கா/9றீகளா? ெதா7தர(
மனிகN.' அ7த ப ளிDடதி4 ேவைல பா , எ4லா
ஆசிாியகைடய ச0பிேக/9க தகபா+0 யிட உ ளன. ேவைலயி4
ேசேபாேத, அவகளின 'ச0பிேக/ பகைள பி9கி ைவதிபவ அவ .
ேவைலயி4 ேசேபா, சராசாி இைளஞ3 ாிய அபாவிதனதி4 இ7த
ச+ க, 'மாமா ெச ப+Nவதகாக எ?.எ?.எ4.சி. ச0பிக/ைட@ 0.எ?
எ4 சி. ச0பிேக/ைட@ ெகா9தா. பிற

அவ ெகா9கவி4ைல. ஒ தடைவ

அவ ேக/ட ேபா, 'ஒககி/ட இ7தான, எகி/ட இ7 தான?
இகிாிெம/, அ, இ,3 ஆயிர வ. உடேனேய ெட 0இ?ெபடகி/ட கா/டN. அ, தா வ%சிேக. மாபி ைள
நபிைக இ4ல ேபா2 . ஏல... ெபமா... F/ல ேபாயி’’ எ1 அவ
ெசானேபா, 'பரவாயி4ல மாமா...' எ1 ச+ க திபி% ெசா4Aவி/டா.
தகபா+0 இேபா, கி+டலாக ேபசினா. 'என ச+ க ஸா...
ச0பிக/ைட ெகா+9 வாlகளா? நா ெட0 இ?ெபட

இைனேக

இைத அ3பி ைவகN.' ச+ க, இ3 அவைரேய பாதா. தக
பா+0, மி3காக% சிாி,, தகாக ேபசினா. 'இேபாDட ஒக
ெகா9ேக எ வ

வரமா/ேட3 ஒ வா

சா?

ெகா9திகனா ேபா,

ச+ க, அவமீ, க+கைள ஊ9வ வி/டா. 'ட(னி4 ஆசிாிய தைலவ
ெமாத4ல ஒகள உைத கNயா எ1 ெசான வாைத, ெநHசி4 உைதத,.
பி ைளக

தனிப/ட

சிாிதா மாணவக

ைறயி4 ெசான ெலனி, அவ எதிேர நி1

அவ ெசா4A ெகா9த பகசி

னா4 வ7,

நிைறா. ப4ைல க0,ெகா+9 ைககைள அடகிெகா+டா. பிற
0(

ஒ

வ7தவேபா4, 'நா3 அைததா ெசா4ேற இேபாDட ஒக

சா? ெகா9ேகா. நீக தி7,றதாC இ7தா4...' எறா.
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'தி7,ற,னா... நா என திடனா? 'ஆசிாியக
ற,, அபாCெம+9

சபள,ல கமிஷ பி0க

ஐயாயிர "பாC வா ற,, ேசமி நிதி பணைத

இர+9 வஷமா ேபா?/ ஆR?ல ேபாடாம4 இக,, மாணவக

வயி,ல

அ0கிற, திட ெசC@ற காாியமி4ல...திட ம3ஷ , ' தகபா+0
விைறபாக உ/கா7தா. சாி... ஒக எ? எ?.எ4.சி. ச0பிேக/ைட எ9,/9
வாாீகளா... நா இைனேக இைத அ3பN.' 'யா... யாைர அ3ப
ேபாறாக எகிற,.

0வாகிற கால ெநகிகி/9 இ .' தகபா+0

எ=, நி1 ஆேவசமாக ேபசினா. இ7தா பா... ச+ க... எ சFஸு,
ஒ வய  ஒ+N. ஒைன மாதிாி எதைன ேபர பாதிேப. நீ எமாதிர?
பதிைனHசி வஷ ,
ஆ

னால, ஒைன மாதிாி ஒவ ச/ட ேபசி ஊ ல

திர/0னா. ஊாகாரக அவ ேப%ைச ேக/9 ேபா/0 ப ளிDட

ஆரபி% சாக. நா ேபா_ைஸ ஊ  ெகா+9 வ7ேத. இப,
இபைதH ேபர ேபா_? Eல ைப+/ ஒவல" ேபா/ேட. வாராவார
ேபா_? ?ேடஷல ேபாC ாிேபா/ ப+Nற,காக நட7த நைடயில,
ஒSெவாவ3 கைடசியி4 எ கா2ல வ7, வி=7தா. நீக என ெசCதா2
சாி3 கா2ல வி தாக. இ, நீ சின பி ைளயாC இ  ேபா, நட7த
சகதி. ேக விப/0ேப இ ெனா+N ெதாி@மா? எவ... ஊ ஜனகள
]+0 வி/டாேனா அவேன அற ப H சா ய  ,  தைலவராகி, இேபா
ம%சா... Zனிய எெல^ல நிக ேபாேற. ஒக ஆதர( ேவN 3’ எ
F/9

நைடயாC நடகா.'

ச+ க நிதானமாக பதிலளிதா. "தனி மனித நைடையவிட சாிதிரேதாட
நைட தனிநைட ?◌ா. அ, எவைர@ சாராம4 தன தாேன நைட ேபா9.
அப0 நைடேபா9வதகான பாைகைய அைமக, அ7த சாிதிரேம தக சமயதி4
தக ஆ/கள ேத7ெத9 ; இைத மற7,டாதீக." 'சாி ச+ க ஸா! ஒக
சாிதிரத இ7த சின ப ளிDட தாகா,. ச0பிக/ட ெகா+9
வாlகளா... ஏேதா இ7த சின இடதில சாிதிர ,வ றதாC நிைன இ4லாம
சீகிரமாC ெகா+9 வாக. சாிதிர, ெபா4லாத சாிதிர.' 'ஒகள மா,ாி
ஆசாமி

சாிதிர ெபா4லாத, தா ஸா . F/ல ,வ ற சாிதிர உலக,ல

படவ,, உலக,ல ,வ கிற சாிதிர F/0ல
நீகேளா, நாேனா தப

0யா,...' 'யா தப

0யற, இயைக. இ,

0யா,கற, பா,டலா. சாி...
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ச0பிேக/ ெகா+9 வர ேபாlகளா இ4ைலயா?" 'அ7த கா ம3ைவ
எகி/ட ெகா9க. மா ெகா9க. நா ேபபர கிழிகிற ஆ4ல. அ,லேய
எ பதிைல@ எ=தி9ேவ.' தகபா+0, ச7ேதக,டதா கா ம3ைவ
அவனிட நீ/0னா. அவ, அைத கிழிகேபானா4 த9க ேவ+9
எபதகாக இர+9 ைககைள@ படேகா/0 மாதிாி ைவ,ெகா+டா.
ச+ க அவ

எதிேர கா4ேம4 கா4ேபா/9 உ/கா7, ெகா+9,

மடமடெவ1 எ=தினா. என எ=த ேவ+9 எ1 ஏெகனேவ மனதி4
வாிதி7ததா4, வாி வாி ேயாசிகாமேல எ=தினா. எ=திவி/9

ைகெய=ைத@, ேததிைய@ ேபா/9வி/9, தக பா+0ைய ேநாகி,
ெபவிரைல வி4லாக(, ஆ

கா/0 விரைல அபாக( ைவ,, ம3ைவ

அல/சிய மாக +0வி/9வி/9, ெவளிேயறிவி/டா Dைர க/0ட அதிப0
ஹி/ல ேக/டா4லா, இ7த ஆ ேகக, ' எற வாைத, தகபா+0
நறாக ேக/ட,. அவ எ=தியைத பாதா. ெகாHச அச7,வி/டா.
ெட0-இ?ெபடாி ஆதரேவா9 இ7த கா ம3 வ7திபதாக தா
ச7ேதகிபதாக(, த ச0 பிேக/ மாேனஜாிடேம இபதாக(, இேபா,
நபிைக ேமாச0 ெசC@ மாேனஜமீ, ேபா_P4 கா ெசC@(, ச/டப0
இதர நடவ0ைககைள ேமெகா ள(, மாவ/ட க4வி அதிகாாி தன

அ3மதி

வழக ேவ+9 எ1, இதகிைடயி4 ச 0பிக/ைடபறி அறிய
ேவ+9மானா4, தா ப0த உயநிைலப ளியி4 ேபாC விசாாி,
ெகா ப0 "பணிவட ேக/9 ெகா வ தாக( அவ எ=தியி7தா.
தகபா+0, தனபிைகேயா9 சிாி,ெகா+ டா. 'ப ளிப0  ளி
உதவா, எகிறைத நிபி% /டா. அ3பவ, , அறி( ஈடாகா, எபைத
கா/0/டா. ெட0-இ?ெபடைர@ ேச, இ=திபதா4, ேமலதிகாாிக
0பா/ ெம+/ விவகாரமாC எ9,ெகா வாக . அவக

நியாயைத வி/9

ெகா9தா2 ெகா9பாகேள தவிர, 0பா/ெம+ைட வி/9 ெகா9கமா/டா
க . மா/0கி/டா. இச

பிசகா மா/0 கி/டா. தகபா+0 ைதய4-

ஆசிாியைன Dபி/9, இைடயிேல காப ைவத இர+9 ேபப "ெல/ ைட"
ெர0 ப+ண% ெசானா. அ7த ைபய சாவகாசமாக ேபபைர ேத0யேபா,,
"அேதா ேபப இக, ெதாியல எமமா9. ஒைனேபாC ைதய4 வாதியனாC
ேபா/ேட பா. சீகிரமா ெர0 ப+N' எறா.
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அவ 'ெர0 ெசCத, 'கதவ E0/9 ெவளிலேய நி42. எவைன@
உ ேளவிடாேத' எறா. 'பல ைதய4கைள ஏபா9 ெசC@ அ7த ஆசிாிய,
ஒ1 ாியாம4 கதைவ E0னா. Dைர க/0டதி4 இ7த ஆசிாியக,
காைர க/0ட ஆசிாியக, ச+ கைத ெமாC, ெகா+டாக .
அவகளிட, அவ நட7தைத விளகி னா சீனிவாச, 'இவைன விடபடா,.டா.
ச+டாள பய! காலா கால,ல சபளத தராத,னால எ மகைள அ3ப
0யாம ேபாC கைடசில, அவைள க/9ன காவாA'பய4 இனிேம4 ஒப
F/லேய இ7,க. ஒேவ ை◌ ஊல, ேவற இ/ர?/ ஏதா வ, இ ' 3
ெபா0 வ%சி எ=தியிகா. எ மக

ந4லா% சாபி/9 நா2 நா ஆ(,. இ7த

பயல ெபா0ெபா0யாC ஆகாம4 விடபடா,' எறா. சர?வதி, ச+ கைத
பயேதா9, பாிதாபேதா9 பாதா . என நட ேமா...ஏ, நட ேமா...
திOெர1 ஆறாவ, வ பி4 சர?வதி அ= சத ேக/ட,. பி ைளகளி
D%சைல@ மீறி அவ

Dபா9 ேபா/டா . அCேயா, ேந,தா எகபாைவ

இSவள( நா மர ெவ/9ன, ேபா,, இனிேம4 நா சபள வா நத
நிைனகாம4 ேவைல  ேபானி கனா, நா ேவைல  ேபாகமா/ேட'3
ெசா ேன. ெசானப0ேய ஆயி/9ேத...ஆயி/9ேத...'

எ1 அரறினா . அவ

ைகயி4 இ7த காகிததி4 க+ணி ,ளிக

ெதறி,%

சிதறின. ச+ க அ7த காகிதைத வாகி ப0தா. "ஆசிாிைய சர?வதி ,
தகளி பதவி விலக4 க0த ஏ1 ெகா ளப/ட,.
காரணமாக, பதவி வில வதாக தாக

9ப aVநிைலயி

றிபி/ட காரண, ந

ஆC(

ெசCயப/9, தகளி ேவ+9ேகாைள ஏ1 ெகா+டாகிவி/ட,. ஆைக யா4
நாைளயிA7, தாக

ேவைல

வரேவ+0ய தி4ைல. உகளி ேசைவ ,

ப ளி நிவக நறி ெதாிவி, ெகா கிற,' எ1 உதர( Dறிய,. எ4லா
ஆசிாியக பிரமி, நிறாக . ஒS ெவாவ, தக  சிறி, ேநரதி4
இேத மாதிாி யான ஒைல வரலா எ1 தகபாச+0யி அைற ைய திபி
திபி பாதாக . சர?வதி அ=ைகைய நி1தவி4ைல. ச+ க
அச7,வி/டா. அவ

அ=ைக

தா3 ஒ காரண எப,ேபா4 உத/ைட

க0,ெகா+டா. ஒநிமிட ேநர7தா. சர?வதி, ஆசிாிைய கனகதி ேதாளி4
சாC7,ெகா+ டா . மயகி வி=7,வி9வாேளா எ1 ெசா42 அளவி ,
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அவ

க+க

நிைல தி நிபைவேபால ெவறி, நிறன. ைக கா4க , பகவாத

ேநாயாளி மாதிாி ஆ0ன ப0த ப0. ெபற பயிசி, வாகிய சபள, அைன,
இனிேம4 நீேம4 எ=தாC ேபான,ேபா4, அவ

கனகளி4 நீ

ெபெக9,, ேமாவாயி4 வ7, சகமமாயின. இனிேம4 எேபா, ேவைல
கிைட  எ1 நிைனபவ

ேபா4 ேமாவாைய நிமிதியவ , எப(ேம

கிைடகா, எப,ேபா4 தைலைய, அ மி மாக ஆ/0னா . ச+ கைத
பா,, 'அ 7 த  காகிதைத ெகா9க. நா ஆசிாிையயா ேவைல பாக த தி

@ ளவ

எகிற,

அ,தா என

ச0பிக/. அ7த பாவி எ ச0பிக/ட

தரமா/டா' எ1 கதிெகா+ேட, அவ
பறேபானா . இத
ைபய ெபாியமா மக

ச+ கதிடமி7த காகித ைத

, சர?வதியி சிதி மக-எ/டாவ, வ  ப0  ஒ
அ=வ தகான காரணைத Zகி,ெகா+9, ெவளிேய

ஒ0னா. ஆசிாிய சீனிவாச3, கி/டத/ட ஒபாாி ைவதா. 'ேவைலயி4
ேசேபாேத ராஜினாமா ல/ட வாகி வ% கி/டா. நா Dட EN தடவ
ராஜினாமா ல/ட ெகா9திேக. ெமாத4ல எ=,ன ேபப கசகி
ப= ேபா, ெர+டாவதா வாகி வா. இக இகிற எ4லா கி/ட@ேம
ராஜினாமா ல/டகள வாகி வ%சிகா. யா யாெக4லா எபேபா ஒல
வரேபா(ேதா?' அ=வத

ஆயத ெசCகிறவ

ேபா4 நிற ஆசிாிைய கனக

அரறினா . நசி ேஹா ல ேச7, வயி, க/0ய ஆபேரஷ
ப+ணN 3 நிைன%ேச. இ7த எழெவ9பா அ,
அ0பா ேபா2ேக.' ச+ க, சர?வதியி கரக

ள வயித,ல

இர+ைட@

அனி%ைசயாக பறிெகா+9 ஏ அழ ற? அவ ேபாயி9னா ேபாவத
என கி  கீைரயா? அழா தமா! நாக இ7த ப ளிDட,ல இக,
வைர  நீ@ இகேபாேற!' எ1 ெசான ேபா,, சர?வதி ஒரள(
நபிைக ப/டவ

ேபால க+ணிைர ,ைட,ெகா+9, இழ7ததாக

நிைனத, இழபாக ஆகா, எ1 நிைனதவளாC அழ(
அைனவைர@ பா,வி/9, பிற

0யாம4,

ச+ கைத ேசாகமாக னைக,

ெகா+ேட பாத ேபா, ஏ/டளவி4 ைதய4 ஆசிாியனாக ேவைல பா 
ைபய, இெனா க0தைத ெகா+9 வ7,, ச+ கதிட ெகா9தா.

நா
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ச+ க, அவ ெகா+9 வ7த ாிஜி?டாி4 ைகெய=, ேபா/9 க0ததைத
வாகிவி/9, க0த உைறயி4 இ7, க0தைத பி ாி  , எ4ேலா 
ேக/ ப0 ப0த : 'நீக , தக காரணதிகாக ேக/கப/ட எ? எ?.எ4.சி.
ச0பிக/ைட கா/ட ம1த,ட, ேமலதிகாாிைய@ நிவாகிைய@,
சப7தமி4லாம4, சப7தப9தியிபதா4, உக
இபதா4 தா நீக
ப9கிற,. ஆைகயா4

ச0பிக/04 வி4லக

அைத கா/டாம4 ம=பகிறீக
= விசாரைண

எ1 அ3மானிக

0@ வைர, உகைள தாகாAக பதவி

நீக ெசCய ப/0கிற,. விசாரைண

0வ, வைர , இ7த ஊாிேலேய

இ ப0 ேக/9 ெகா ளப9கிற, ' எ4ேலா, அவனா4
காகப9பவக
தாக

ேபால (, அவைன காக ேபாகிறவக

ச+ க சிாி, ெகா+டா. தைலைய

ெகா+டா. ' இனிேம4 நா ெபா1தா4, நம

ேபால( பா

3 பி3மாக ஆ/0
இ7த பி ளக

மகாமா

கா7திைய பறிேயா, பகசிைக பறிேயா ெசாலA ெகா9க அகைத
கிைடயா,' எறா. 'வாக, அவ ைகய கால ஒ0கலா. நாேன ஒ0ேக'
எறா ேவலா@த. 'வாக பா,டலா' எறா சீனிவாச. நா3 வாேர
எறா தைலைம ஆசிாிய.

பதினா1 ஆசிாியகளி4 ஆசிாிய-ம%சா ேகாவி7 தைன தவிர, தைலைம ஆசிாிய
உ/பட எ4ேலா, மாேனஜ அைறைய பா, ேபாக ேபானாக .
ேகாவி7த ஏேதா ேபச ேபானா. ேவலா@த அவ ச/ைடைய பி0,
உ2கியதி4, அப0ேய உ/கா7,வி/டா. அேபா,, சர?வதியி அபா
ெபாைனயா(, அவ
ேபசி

0ய/9 அ4ல,

அமா(, மாேனஜ அைற

`ைழ7தாக . அவக

0க/9 எப,ேபால, ஆசிாியக

ற ப/ட

இடதிேலேய நிறாக . ெபாைனயா( அவ மைனவி@ மாறி மாறி
மறா9வ,, ஆசிாிய க

நறாக ேக/ட,. 'தகபா+0, ஒ தாதா

கால,ல இ7ேத ஒக F/ல நாயா உைழ%சவ நா. ஒைன இ9ல
எ9தவ. சின பய மவ

, சினதனமா நட7, கி/டா, நீேய அவள

கன,ல ெர+9 ேபா/0 கலா. ஆனா4 இப0 ப+ணலாமா ராஜா? நபி
எ=தி ெகா9த காகித,ல, நபிைக ேமாச0 ப+ணலாமா? அப0
ப+NறதாC இ7தா4, நா எதன தடவ ப+ணியிகலா? ஒ தடவ ஒ
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F/9 Rேரா(ல கைத கைதயா "பா ேநா/9 மினி% ,. ராதிாி ேவள. ராசமா
Rேராவ B/ட மற7,/9 ேபாயி/டா. நா, அவ வார, வைர  நாC மா,ாி
காவ2

இ7தவ. ஒன

ப ளிDட,

எதன தடவ ேசா1 ம7,கி/9

வ7திேப. எ ேசா1ல ம+ண அ ளி ேபாடலாமா மவராசா? தகபா+0
அல/சியமாக ேபசினா. 'நீக D/9 க ளக யார ேக/9 மாாியமாைள
ெகா+9விட ேபானிய? எ F/9
ஒம மக

த+ணி எ9க வர

0யாத அள(

ெபாியவளா ஆயி/டா என? எ ெப+டா/0ய எதி, ேப ற

அள( , நீக தயாராகிகி/Oக. நா ெசா42ற மாபி ைளைய உத1ற
அள(

திமி1 வ7,/9 என? ேப ச | ம ேபாக. இ,

0Hசிேபான சமா%சார.'

'தகபா+0! அப04லா ேபசபடா,. ஒ கா 2ல ேவN னா2...'
ஆசிாியகேளா9 நிற சர?வதியா4, ேம ெகா+9 நடகேபாவைத கபைன
ெசC,ெகா+9 அேகேய நிக

0யவி4ைல.

மாேனஜ அைறைய ேநாகி ேபானா . வாச2

ெவளிேய நி1 ெகா+ேட

கதினா . அபா...எவ கா2ல@ விழா+டா. அவ ஒம கா2ல விழேபாற
கால வ7,/9. நீக F/9  ேபாக. ெமாத4ல ெவளிய வாக.
வாகபா...வாமா..." தகபா+0 ெகாHச வாைதைய வி/9/ டா.
'பாதியா, அவ இவ3 ேப றத? ேதவ0யா

+ைட

வாய பாதியனா' -

'அவ' எ1 ெசான,காக, மகைள அ0க றப/ட ெபாைனயா(
யாைர அ0கிேறா எ1 ெதாியவி4ைல. எதைனேயா பைனமரகைள ஒேர ஒ
ேகாடாாியா4, தன7 தனியாக% சாCத அ7த மனித, தன

எ,( ெதாியாமேல,

தக பா+0யி க=ைத பி0, ]கி, ேமைஜயி4 ேபா/டா.
ர+ட தகபா+0 தைலைய நிமிதியேபா,, அைத

ற

0ேயா9 ேச, பி0,

ேமைஜயி4 ேமாதினா. தகபா+0 'அCேயா... அCேயா' எ1 கதினா.
மைனவிகாாி ஷைன பி0, இ=தா . தைப உண7தவேபா4,
ெபாைனயா தகபா+0ைய வி/9வி/9, தைன நபாதவேபா4 சிறி,
விலகி நி1ெகா+9 'யார பா,ல ேதவ0யா

+டன? ஒ F/9 சகதிய

நா ெசா4ல/9மாடா? ெசதா2 ெசா4ல

மா/ேட. ஒ F/ல அ7ேயாயமாC பழகி/9 அ7த F/ல நடகிற விஷயகள
ெவளில ெசா42த அேயாயதனத எப( ெசCயாதவ. எ மவள பாதா
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ேதவ0யா

+டகற? இதவிட நீ... ஒ அமாவ% ெசா4Aயிகலா...’’ எ1

இைர7த ேபா,, ஆசிாிய-ஆசிாிையக, அதைன பி ைளக அேக
வ7,வி/டாக . சர?வதி, அபாைவ ேபாC பி0,ெகா+டா . ச+ க,
சத ேபா/9% ெசான, அ7த அமளி யி4 ேலசாகதா ேக/ட,. 'ெபாைனயா
மாமா, நீக, அைத@ ெமாத4ல ெவளிேய ேபாக உ ேபாக...'
ெபாைனயா(, அவ மைனவி@ ெவளிேய ேபாC, ைமதானதி4
நி1ெகா+டாக . ச+ க தகபா+0ைய பா, கஜிதா. 'தக
பா+0 லா, ஒக கால

0H எக கால ,வ கி/9,. எகேளாட

ச0பிக/9கைள@ ெகா9 ,/9, எக

ெகா9த ல/டைர@ வாப?

வாகி/9, இதர ஊழ4 சமாசார,  நீக பிராய சித ெசC@
ஒகள...சீ...ஒனெக,

னா4,

மாியாைத? ஒைன...இ7த அைறைய வி/9 ெவளில

விடேபாற,4ல அப0 ேபாவதாC இ7தா4, எகள பிணமாகி/9தா நீ
ேபாக

0@...' எ4லா ஆசிாியக, மாேனஜ அைறயி வாசைல மைற,

ெகா+டாக . நிைலப0யி4 நின1 ெகா+9,
ேவA கக

1  ெந9 மாக ேவயப/ட

மாதிாி நிறாக . அ7த மனித ேவA வாச4

=வைத@

அைடத,. ஒSெவாவ அ0வயிறி2 பறி ெகா+07த ெந. ெநHசிேல
தணலாகி, க+ணிேல ஒளியாகி, "ஒைன விடமா/ேடாவிடமா/ேடா” எற
ஒAயாகி, தகபா+0ைய% க/ட,. அவ க+கைள Eடைவத,. கா,கைள
ேநராக ைவத,. என நட7த, எபைத
0யவி4ைலயானா2, ஆசிாியக

=வ, Zகிக

இப0 நடகேவ+9மானா4, மாேனஜ

எப0ேயா நட7 திபா எபைத உண7த,ேபால, பனிெர+9 வய,
ேமப/ட மாணவ-மாணவிய, ேவAயி4 பட7த ெச0 ெகா0க

மாதிாி

ஆசிாியகைள ெநகி நி1 ெகா+டாக .

சில, ேதத4 காலதி4 பாதி
ஆசிாியக

உ/ப/டவகளாC, 'மாேனஜ ஒழிக...

வாVக...' எ1Dட தப 0யாதப0

பி ைளக , தத F9க

ழக மி/டாக . இ3 சில

ஒ0னாக -ெபேறாாிட நட7தைத% ெசா4A

மாேனஜைர ெகா42ப0 ெசா4ல ேவ+9 எ1 நிைனதவகளாC, சில
தகபா+0ைய ஆQ ,ைரயாக(, ச+ கைத வாHசிநாதனாக( கபைன
ெசCதன. 'ஏ...?◌ா...ச/ 93 ட மா/டகா...' எSவள( ெபாியவைன@
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தA4 ஒ ேபா9' ேபா/9வி/டா4, அவ அ(/9' எபத .விளக ேபா4
ஏெகனேவ ெபாைனயா ெகா9த அ0யி4, அதி7,ேபான தகபா+0 ,
ழ4நாகாAயி4 அ ப0ேய உ/கா7தி7தா. அ7த நாகாA இேபா, ஆட
வி4ைல, அைசயவி4ைல. தனிதனியாக கிட  ஆசிாிய

%சிகைள

ஒSெவாறாக எ9, ஒ0, விடலா எ1 நிைனதவ, இேபா, அ7த
க , ஒேறா9 ஒறாகி, ேதாழைம பதெமற கயி றா4 ஒ0க

%சி

0யாத

விற க/டாக மாறிவி/டைத ாி7,ெகா+டவ ேபா4 பாதா. தாேன
தனிெயா

%சியாக ேபானவேபா4 தவிதா. உயிேராடேய சமாதியான, ேபா4,

அ7த அைறைய அ மி மாக பாதா. ஒேவைள நம
பி0தி

ேமா? அ த ண | ல தா  க+N

ைபதிய

இப0

ெதாி@ேதா?' எ1 நிைனபவேபா4 வழிமறி, நிற வழிகா/0கைள நபாத,
ேபா4 பாதா. இ7தா2 அவ

ஒ நபாைச. பகாளிக

வரலா.

எவராவ, ேபா_ஸு % ெசா4லலா. அவர, எ+ணைத Zகித, ேபா4,
ச+ க மீ+9 கஜிதா: 'பைழய காலமி4ல ஸா! ஒக

ஆதரவாC யா

வ7தா2 சாி, எகைள FVதி/9தா ஒகள மீ/கலா. நீக எக
ேகாாிைக

இண

னால, ஒகள விடேபாற ,4ல. என நட7தா2

சாி...எப0 நட7தா2 சாி... ஒக
D/டணி இ

ஆசிாிய

ஊ இ ." Aைய% றி வைள, FV, கா/9 நாC
வழியைட, நிறாக . தாக

D/ட மாதிாி, ஆசிாியக
வரலா1 பாடக

ெசா4A ெகா9த

 தாகேள பாீ/ைச எ=த தீமானிதவகளாC

ேதாறினாக . அகிரமகார3 ,
ஹி/லைர@,

அதிகாாிகனா, எக

0( அ கிரம "பதி4தா வ எ1

ேசாAனிைய@, உதாரணமாக கா/0, மாணவ க

பாட

ேபாதிதவக , உ c பதியி Eல உலக% சமா%சாரகைள% ெசா4A
ெகா9க ேவ+9 எற ேபP பயிசிைய நிைனதவ களாC, அ7த
ஆசிாியக

இேபா, உ ’ தக பா+0ைய கா/0, உலகதல விேராதிகைள

அைட யாள கா/ட விபியவக ேபா4, அைசயா, நிறாக . இ7திரா ம/9
சிறி, விலகி நிறா. தகபா+0ைய அ0க ேபான ேவலா@தைத ச+ க
பி0, ெகா+டா. ஊாிA7,, ஆ+க, ெப+கமாக திர+9
ெகா+07தாக . ச+ கதிகாக% சில. சர?வதிகாக% சில. சாபா9
ேபாடவி4ைல எ1 சில.
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ராஜAகதி ]+9தலா4 சில. ராசமாவி திமிரா4 சில. ேசாியி4 இ7த
சில. இப0% சில சிலராC D0யவ பலபலராயின. பலவைகயான ேப% .
பாைக ெவ/9வ, ேபாற ேப% . 'அ7த ெபா+N, அவ F/ல ேவைலகாாி
மாதிாி ேவைல பாதா . அவகா சீ/ட கிழிக,? யா, நம ச+ க,கா
ஒைல ெகா9திகா? நாம அம ைட கணைக எப0 ஒ=கா எ=, ேறா.
அ,மாதிாி இ7த தகபா+0@ ஒ=கா இ7தி7தா, இப0 நட மா?
எனேவா, அவ3

வா4 பி0கிய...ெதன  பி ளிய

ேபாடN. இவ ேபா9றானா? இவ3

இைன

சாபா9

ந4ல சாபா9 ேபாடN.

"தம அ0 ெகா9 கNேவ.' உ ேள சிைற ைவகப/ட தகபா+0யி
உட, ேவைவயா4

ளி7, ெகா+07தேபா,, ஆசிாியகளி ேமனி

ெகாதி, ெகா+07த,. ெவளிேய இைர%ச4, ேபாிைர%ச4. F/ 04 இ7,
, ளி

தி, வ7த ராசம ைவ 'வா0! சீகிர வா. ஒ பனகா EHசிய

ெகாதி ேபா/9 அவிேகா' எ1 ெப+களி4 ஒதி சவாA/டேபா,, ராசமா
பாதி வழி யி ேல ேய நிறா . அநியாயகார ெசா4வைதெய4லா ேக/9
ெகா+0காம4, அவ ஒSெவா ெசயைல@ ஏ எ1 ேக/9, தாக

பா

எபைத@ ேக/9 ெகா+டா4, அதி4 பிற  ேக விதி, ஆயிர ேவ வி
தீையவிட பிரகாசமாக விள . மனதிேல கிள ேக விெபாறி,
ஐெபாறிகளி2 தாவி, அ+ைட அயலாைர@ பறி, ஊழிதீயாக மா1 எப,
நி"பண ஆகி ெகா+07த,.

தகபா+0, தன

னா4, ஆசிாிய உவ தி4, ஒ ெப7தீ உவாகி

இபைத@, அ7த தீC
ஊ9வ

ஊேர எ+ெணயாகி இபைத@, அ7த தீைய

0யா, எபைத@ ாி7தவேபா4, நாகாAயி4 உ/கா7தப0

ேமைஜயி4,

ற தைலைவ, விழிபி,க பாதா. அவ விாி,

ேபா/07த ைகக , ஆசிாியகளி கா4கைள ேநாகி, ேமைஜ விளிபி4
ெதாகின. ப ளிDடதி

ச1 ெதாைலவி4 உ ள ஒ 'தனி' F/04 வசி 

சலைவ ெதாழிலாளி ஒவ, நாைக7,

ர/9 ,ணிகைள ேதCபதகாக

நிலகாியி4, ெகாHச சீம எ+ெணC ஊறி ெந பி/டா. நிலகாி, க+ணி
வி9வ,ேபா4 ைக7த ேபா,, அவ த க+கைள கசகி ெகா+ேட
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ஊதினா. க+ணிராC கசி7த நிலகாி, இேபா, ெந ,+டகளாC
மாறிவி/டதா4 அைவ அைணயா, எபைத அறி7,ெகா+9 அவைற ஒ/9
ெமாதமாக எ9,, இ?திாி ெப/0யி4 ேபா/9 வி/9, ெவளிேய ேக/ட
சததி சாரைத அறிய ைமதானதி
--------

விைர7தா.

