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--------ஆ.ேவ0 கா10 வள மக
ெபற மனதி தைம இ த நாவ2 கைத'க. இதி3 ெப4களி உாிைம,
எ7+சி விள'கப0கிற8. நாவ3களி3 ந3லனவைறேய சிதாி8' கா10
இய3 உ ள8. தீயனவைற9, தீைமைய9 கா1ட ேவ4%ய8தா. ஆனா3,
கா1டப0 தீைம அ;வ'கத'கதாக இ'கேவ40. தீைம ேதா;
இட<களி3 எ3லா அைத' ைகயா ைறயி2 8 அதனிட ெவ;'
ெகா ள ேவ40. அத அபதனமான த திர<க

=ல அதனிட நம'>

நி ைதயான எ4ண உதயமாக ேவ40. ஏெனனி3, "தீைமைய ஆதாிப8 ேபா3
கா1%னா3 அைதயா க40 அ@சமா1டாக " எ; ேவதநாயக பி ைள
A;வா. சதிர இ த நாவ23 நைம - தீைம இர4ைட9 கா1% ம'க'>
ெதளி& ஏப0ப% ெச.8 ளா.
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கைதபின3 இயைகயாக அைமத3 ேவ40: ஆசிாிய பா0ப10 வ2 8
அைமபதாக இத3 ஆகா8. நட'க' A%யேத எ; நபத'க வைகயி3
இய3பாக அைம9 கைத பினேல கைத'>' கவ+சி தவதா>. அத>
உண+சிB1%+ சிறபித3 கதாயாசிாியாி திறேன ஆ>. உண+சி, அ-பவ
மி'க ஆசிாிய உண 8 ேத த கைதபின3 சிறைடயதாக விள<>.
இ+சிற இ3ைலயானா3, எCவள& சிற த வாD'ைக ப>தி கைதயி3
அைம தாE பய விைளயா8.

"கைதயி ேபா'>'> இறிைமயாத நிகD+சிகைள இைண8 அ நிகD+சிக
ஒறபி ஒறாக அைம9ப%+ ெச.வ8 எப8 நாவலாசிாியர8 கடைம. இ த
நிகD+சிக

இறியைமயாதைவ எற உண& உ4டா>ப% அவைற

அைம'கேவ40. இைத எ08 வி1டாE கைதயி ேபா'>'ேகா
பாதிர<களி >ணசிதிர8'ேகா ேவ;பா0 ஏ8 இ3ைல எ; எ4F
வைகயி3 ஏேத- நிகD+சி இ தா3, அ8 நாவ2 ெசறிைவ' ெக08 வி0.

தாமG ஹா%யி கைலதிறைன பறி பிரெடாி' ஆ. கா3 எபா,
'ஹா%யி கைலதிற அழகிய ைறயி3 ெச.திகைள ெவளியி10, அத =ல
இதயைத9 உ1 ெபாைள9 உயிேராவியமாக தீ10வேத ஆ>' எ;
A;வா.

கைதபின3

. சதிரதி வள மகளி3' இதைகய கைல திறைன' கா4கிேறா. மனித
மனதி தைமகைள ெதளிவாக' கா10 வ4ண கைதபின3
அைம 8 ள8  ைதய நாவ3களி3 ெபற அ-பவைத இதி3 கா4கிேறா

ஒ ெப4 தன8 தா. பாசதி> கடைம9ண&'> இைடேய த0மா;கிறா .
இர40'> ந0வி3 ஒவழிைய பிபறி வாD'ைகயி3 நிைற& ெப;கிறா .
ப%பவக'> மனநிைறைவ ஏப0தி வி0கிறா ஆசிாிய. கைத
பின2 ஒ 'கிய ப>தியான இதைன, ஆசிாிய மிக திறைமேயா0
பைடதி'கிறா.
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வள மகளி3 கைதபின3 எளிைமயானதாக - இயைகயானதாக
அைம 8 ள8. க8ேவ;பா1டா3 ம32கா த வள த ைதைய வி10
பிாிவ8, பின JD+சி ெச.தவக

Jாியைன' க40 நீ<> காாி

ேபா3

நீ<க, ம32கா மீ40 த வள த ைதேயா0 ேச 8 ெகா கிறா .
இCவிதமாகதா கைதயி %& அைமய ேவ4% உ ள8. ேவ; ைறயி3
அைமவத> வழியி3ைல எ; ப%பவக

நிைன'>ப% கைதயி %&

அைமயேவ40. கைத மா தகளி ெசய3க

ஆரபதி3 இ 8 %&

வைரயி3 இயைக'> விேராதமாக இராம3, இய3பானதாக மன ஏ;'ெகா 
வைகயி3 அைம 8 ளன. க8 ெபாைள ைமயமாக ைவ8 ைவயாக
கைதபினைல அைம8 ளா.

பாதிர பைட

கைத நிகD+சிக'> 'கிய8வ த 8 எ7த ெப; நாவ3க
இய3ைப இழ 8 வி0கிறன. நாவைல ப%பவக

பல, வா7

சில காலதி> பிற>

மற 8 வி0வ. பாதிர பைடபி> த2ட த 8 எ7தெப; நாவ3க
உய த இல'கியமாக ேபாறப0கிறன. அ த நாவ3களி3 வ
கைதமா தக

ந ெந@ைச வி10 நீ<கா இய3பினராக மாறிவி0கிறன.

க3கியி சிவகாமியி சபததி3' வ சிவகாமிையேயா, ெபானியி ெச3வனி3
வ ந தினி வ திய ேதவைனேயா நா மற'க %வதி3ைல. இத>' காரண
அ த நாவைல பைடத ஆசிாியாி பைடபா4ைம திறைமயா>.
சதிரதி> இ த விைத ந> ைகவர ெபறி'கிற8. ெப4களி உய த
உண+சிகைள K1பமாக ெதளிவாக, ந3ல அழ> தமிழி3 ெவளியி0கிறா. A0
வி10' A0 பா9 விைத ேபாற8 இதைகய ஆற3. கீ1G' இத> Filling
some other's body எ; ெபயாி0வா. . சதிரதி> இ த ஆற3 அாிய
திறனா>. ெப4F ள8 ேவதைனகைள9, சி'க3கைள9 சிதாி8 ள
ைறயிைன9, சதாயதி3 ப3ேவ; நிைலகளி3 வா7 ெப4கைள பறி9
இ நாவ23 அறி 8' ெகா கிேறா.

ெமாழிநைட

இல'கிய ஆரா.+சியி3 எ7தாள ெமாழிநைடைய ஆரா.வதேக நிைற த
லைம ேதைவப0கிற8. ஒவ பா0 ேபா8, அவ >ரைல' ெகா40 அவ
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இனா எ; க40 பி%8 வி0வ8ேபால, எ7தாளாி எ7ைத ப%த
அளவிேலேய இ8 இனாைடய நைட எ; ெசா32விடலா. எ3ேலாேம
ெமாழிைய பயப0தினாE பைடபில'கிய ஆசிாிய ெமாழிைய தன8
எ4ண<கைள9 உண+சிகைள9, க8'கைள9 ெவளியி0வத> ஏற
வாயிலாக' ெகா40 த ேபா'கி> ஏப அைமபைத ெமாழிநைட எகிேறா.

. சதிரதி ெமாழிநைடயிேல தமிழி ஆற3 மி>தியாக' காண%கிற8.
ப%ேபாைர ஈ'> ேவக நைடயிேலேய காணலா. இதயேம வாயாக
வ திப8 ேபாற ேநதிைய' காணலா உண+சி'ேகற நைடைய9
அைம8 ளா.

". சதிர அவக

ெசாகைள ைவ8'ெகா40 விைளயா0கிறா."

'அ த' >ழ ைத அமா அமா' எ; ெசா32 கனைத ெதா1ட8. அவ
இதயைத ெதா1ட8."

"பாசைத' ெகா1%' ெகா4ேட அவ

தைன9 'ெகா10வைத உண தா

ம32கா."

"அ த ந3ல ராமைன' க1%ேய, சீைத படாத பா0ப1டா . இ த ராமைன எ மக
க1%னா3 அட பகவாேன...''

"இ த =தா1%யி ெபய.... ெபய எத>? அவேள ெபயைர பறி' கவைல
படாதேபா8?'

வணைன

ெப4கைள வணிபதி3 ஆசிாியாி தனி+சிறைப' காணலா. அCவைகயி3
ேச'கிழாாி மேனாநிைல ஆசிாியாிட அைம 8 ள8 எனலா. ேச'கிழா தம8
காவிய8

ெப4ைகள பறி9, காதைல பறி9 வணி'> இட<களி3,

மிக M.ைமயான எ4ண ேதா;ப% வணி8 ளா. பரைவயா
வணைன, பரைவயா -  தர காத3 - இCவிட<களி3 சிறி8 கீDதர உண+சி
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ேதாறா வைகயி3 வணி8 ள சிறபிய3ைப ேபா;, . சதிர
கள<கமி3லாத எ4ண ேதா;ப% ெப4கைள வணி8 உ ளா.

. சதிர ெவ; ெபா78 ேபா'கிகாக ம2வான ைவைய த கைதகைள
பைட'காம3 மனித வாD'ைக'> எ த' காலதி> ெபா8வான, அ%பைடயான
உண+சி கைள9, ப4கைள9 விள'கி கைதகைள பைடபதா3 அவைடய
நாவ3க

எ;ேம வா7 இய3ைப ெப;கிறன. சதாய சீதி தி,

அைமதியான வாD'ைக எ3ேலா'> கிைட'>ப%யா.+ ெச.வேத அவைடய
எ4ணமாதலா3 சதாய உ ளவைர9 அவைடய நாவE வா7.

ைவ. சதாசிவ எ7திய ". சதிர நாவ3க

ஒ ஆ.&"

(ஜூைல 1980)
--------------தEைர
1979- ஆ40 ராணி8வி3 மாத நாவலாக ெவளியாகி 1980- ஆ40 த3
ஐ 8 பதிகைள' ெகா4ட வள மக ' நாவைல9, நா> ஆ40க'>
 வாகி பதிாிைகயி ெபா<க3 இதழி3 ெவளியான இ திரமய' எற
>;நாவைல9 உ ளட'கிய8 இ த O3. பல பதிகைள' க4ட வள
மக'> நா -ைர எ7தியேத இ3ைல. இேபா8 இ த ஆைசைய
நிைறேவறி' ெகா வேதா0, அேத சா'கி3 இ திரமய' >;நாவ2
பினணிைய பறி9 >றிபி0கிேற.

மல நிைன&க

என'> இ- நறாகேவ நிைனவி'கிற8. 1970-ஆ ஆ40 %சப மாத
த3 வாரதி3 என8 >0பதினட பழனி ெச3வதகாக தி40'க3ைல
ேநா'கி ரயி23 பிரயாணிேத - பக3 ேவைள. அேபா8தா ராணி 8
நாவலாக ெவளியான 'வள மக ' நாவைல சில ைகயி3 ைவதி தாக . சில,
த வ4%யி3 இ 8 வா<கி' ெகா4டாக . என'> மகிD+சியாக இ த8.
ஆனா3, அ8 நீ%'கவி3ைல . மாத நாவ3 வாசகக , எப% தத தக<களி3
ஒறி ேபா.வி0வாக
நாவைல வா<கியவக

எபைத க4Aடாக பாதி'கிேற. ஆனா3, இ த
ஒ சில ப'க<கைள ப%8வி10 க@ளிதப%ேய
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=% வி1டாக . ஏகனேவ ைகயி3 ைவதி தவகேளா, அைத விசிறியாக&,
தைலயைணயாக& பயப0தியைத' க4க

எாிய பாேத. 'நாதா அ த

எ7தாள' எ; அவகளிட ெசா3ல ேபான வாைய =%'ெகா4ேட. எ
மைனவி9, >ழ ைதக எைன பா8+ சிாிதாக . இ த பினணியி3
ராணி 8 நிவாக எனிட ேமெகா40 மாத நாவ3 ேக1காதைத
வதமி3லாம3 ாி 8 ெகா4ேட.

இ த+ Jழ23 ஓாி ஆ40களி3, இ த நாவ3 %32 ப3கைல'கழக தமிD
மாணவக'>, மதிய அர ப ளிகளி3 பனிெர4டாவ8 வ>பி>
பாடOலா. ைவதிபதாக தமிழனி Aைன கவிைதகளா3 நிமித யற
ேபராசிாிய. சால. இள திைரய அவக

எனிட ெதாிவிதா. காலமான

அ த ேபாராளி' கவிஞைர இேபா8 நறிேயா0 நிைன8' ெகா கிேற.
காரண, என8 பைடக , பல பாடO3களாக ைவ'கப1டாE, இ த 'வள
மக ' தா தலாவ8 பாடO3. ேபராசிாிய சால. இள திைரய அவக

ந'கீர'

>ண ெகா4டவ. இ த நாவ23 அவ எதிபா'> தர, உர, ேநா'>,
ேபா'> இ3லாதி தா3, நி+சய இ த பைடைப பாடOலா'க
ெமாழி தி'கமா1டா எபைத நிைனத8 எ மகிD+சி இர1%பா'கிய8.

பைட - பைடபாளி9

ஒ பைடபாளி தைன9 ேச8தா பைடைப உவா'>கிறா. நா-
ப8 >%தன<க'> ஒ4ேண 'ஒ4F க4ேண க4ணாக இ த கதவி3லாத
கழிபைற'>

ஆளி'கா' எ; ேக10'ெகா4ேட ேபாவ8, >ழாய%யி3 எ

சா4 உடைப ஒ சாணா. >;'கியப%ேய >ளித8, R10'>

=1ைட

S+சி, ெவளிேய ெகா'க% எ; இரவி3 M<க%யாம3 அ3லா%யைத9,
இேபா8 Aட நிைன8 பா'கேவ அ+சமாக இ'கிற8. இ த இப 8ப
அ-பவ, நா வட ெசைன க3Tாியி3 ப%த 1958-62 ஆ40 கால'க1டதி3
என'> ஏப1ட8. ஆனாE, இ த' கைதயி3 வ ரா'கமா, இ12 ஆயா,
8ைரக க தசாமி, ாிUா'கார நாய'க ேபாற பைழய =த ேதாழகளி
அபி3 கசி 8 ேபான8, இ- க4கைள' கசிய+ ெச.கிற8. எ சிதபா
பா4% நாடா, எ சிதி ராசமா& எைன ப%'க ைவபத> நைககைள
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அட> ைவத8, ேகாணி ம 8 ப%'க ைவத8, ெந@சி3 நீ<காத
நிைன&களாக+ ழ3கிறன. Aடேவ, அைன8 >%தன >%யிகளிE,
R10'காாிக

அச3 அக<காாிகளாக நட த அ-பவ<கைள பாத840.

அேதசமய, அவக'> எமீ8 அளபாிய அ... மாியாைத...

இ12 ஆயா

இ த நாவ23 வ இ12 ஆயா இேபா8 இ3ைல. ஒ சி;கைட ைவதி த
அ த =தா1%யிட, நா ெச;, அவைள தன8 பைழய' காத3 ச<கதிகைள
ேபச ைவத8 இேபா8தா நட த8 ேபா3 ேதா;கிற8. அவ ைகயி3
காசி3லாம3, ='>றிய என'> சிகெர1ைட9, வாBறிய என'> நில'கடைல
மி1டா9 ெகா0த8 நிைன&'> வகிறன. ஆக, காத3 பட கா1%யவேள
என'>' கா வா<காம3, இவைற அ%'க% தவா . ைகயி3 கா இ3லாத
என'ேகா, அவள8 அ0த காத3 கா1சிகைள கிளறிவி10, த அ%'க
ேவ40ெம; ஆைச எ7. இ த நாவ23 வ ம32காவி> கிைடத அ
ேபா3, என'> இவளி அ கிைடத8. என8 சிதபா& சிதி9 எைன
அ%'க% க% 8 ெகா4டாE, அதி3 அ மயேம ேவரான8. இ-
ெசா3லேபானா3, இவக'> நா- ஒ வைகயி3, வள மகனான ஆ4
ம32கா

ெசா'க2<கதி3 ெசா'கிேபா.....

எறாE, 2ேயா டா3Gடா. த மைனவிைய ம1ட த10வதகாக அனா
காீனா' எற நாவைல எ7த 8வ<கி, பின அ த நாவ3 நாயகிைய ந3லவளா'கி
அ த பாதிரேதா0 ஒறி ேபானா. இேதேபா3, ஒ ச<க மலாி3 எைன
தா'கி எ7திய எ உறவின ெசா'க2<கதி> J0ெகா0'க நிைன8, இ த
நாவைல எ7த ைன தேபா8, பாதிர பைடபிE தகவ3 அ%பைடயிE
இ த+ ெசா'க2<க க2<கமாகி வி1டா. நாவ23 வ திமண நிகD+சி,
அ த' காலதி3 வட ெசைனயி3 உ4ைமயிேலேய நட த ஒ;. உற&ைற+
ச<க ேபவழிக

நாவ23 வ அைட ெமாழிகேளா0தா அேபா8

அைழ'கப1டாக .
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இ திரமய ச திரா

வள மகளி3 வ ம32கா& இ திரமயதி3 வ ச திரா&, கால
ேவ;பா1டா3 மா;ப1டவக . எறாE இவக

வாD'ைக

ேபாரா1டதி> த ள ப1டவக . இ திரமய' கதாநாயகி, இைறய
ெப4களி பிர+சிைனகைள உவகப08கிறவ . நம8 ெப4ணியவாதிக,
இதி3 தீவிரவாதிகளாக' கதப0 ஆ4 பைடபாளிக ெசா8ாிைமைய
வ;தாத வரத1சைண, கணவ ெகா0ைம, சைமயலைற+ சமா+சார<க ,
ப0'ைகயைற 8;த3க

ேபாறவைற அகலப0தி, சிசில சமய<களி3

ஆபாசமாக& எ7தி இ'கிறாகேள தவிர, இைறய ெப4 எதிேநா'>
ஆபதான பிர+சைனைய அFகேவ இ3ைல - அேநகமாக எைன தவிர.

இைறய கிராம<களிE நகர<களிE, ஆ4க

ெவளிேய ேபா. வைர&

மகளிேரா0 A%'கல 8 வா<காத ேநா.கைளெய3லா வா<கி வி0கிறாக .
இைத அறியாமேல மைனவியாகி ேபான ெப4 அ த ேநாைய கணவனிடமி 8
வா<கி' ெகா கிறா . அவன8 இதியாதிகைள ெதாி 8 ைவதி'> ெப4 Aட,
அவனிட உடEற& ெகா ள %யா8 எ; ம;'க இயலவி3ைல. ேக1டா3 அ%
கிைட'>. ம;தா3 உைத வி7. இ த பயதி அ%பைடயி3 தத கணவ
அப%ப1டவ அ3ல எ; இ த அறியாைம ெப4V, த<கைள தா<கேள
ேதறி' ெகா கிறாக . இதனா3, ல1ேசாப ல1ச ெப4க

ெவளிேய

ெசா3ல%யா நரக ேவதைன9, அவமான த பா2ய3 ேநா.கைள சகி8'
ெகா4ேட வாD தப%' சாகிறாக .

ேபாதா'>ைற'>, இ த ேநா., ெப4க'> அவக'ேக ெதாியாத உ1றதி3
ேதா;கிற8. இதனா3, ேநா. ; வைர, அ த பாவப1ட ெப4F'>
அதிகமாக அத தா'க ெதாிவதி3ைல. இ தநிைலயி3, ேநா. வா<கிய
கணவைன9 எதி8 நிக ேவ40ெம; எ த Rதி நாடகேமா , எ த
திைரபடேமா , எ த பதிாிைகேயா , எ த ப1% மற ேப+சாளேரா இ8வைர
எ7தியதி3ைல, ெசானதி3ைல. இ த ல1சணதி3, Rதி நாடக<க

Aட, இ த

பா2ய3 ேநா.'> கா4ட கைள பயப0த+ ெசா3கிறேத அறி, ெப4கைள
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பா2ய3 ேநா.'கார கணவைன எதி8 நிக+ ெசா3லவி3ைல. இ த ல1சணதி3
இவக'> அரசா<க ேவ; நிதியளி'கிற8.

கள ஆ.&க

மதிய அரசா<கதி கள விளபர 8ைற'> தைலைம அதிகாாியாக
பணியாறிய ேபா8, தமிழக 7வைத9, கி1டத1ட அ<>ல அ<>லமாக
பாதி'கிேற. இேபா8, அ%'க% எG1G த0 Rதி நாடக<கைள
பாைவயிட ெச3கிேற. தமிழக 7வ8, இப%ப1ட ெப4கைள+ ச தி8
ேபசியி'கிேற - ேபகிேற. அ த த இட<களி3 உ ள தனாவ ெதா40
நி;வன அைமக , இவகைள பறிய+ ெச.திகைள9 என'>
ெதாிவி8 ளன.

பா2ய3 நினரான டா'ட. கா தராW, நாைக 8 ஆ40க'>  ஒ
கதர<கி3, ெபாபைள+ சீ'> எ; ெகா+ைச ப0தப0 இ த ேநாயி
விபாீத<கைள பட'கா1சி =ல விள'கினா. இப8 (பா. ம 8, மாதிைர,
ஊசியி3 >ணமாக'A%ய இ த ேநாைய ற வி1டா3, அ8 அக2ைகயி
னி'கணவ சாபதா3, உட எ3லா ெப4>றியாகி ேபான இ திரைன
ேபால, பாதி'க ப1ட ஒCெவா ெப4F, ஆF மா;வாக

எ;

இய3பாக ேபசிேய அதிர ைவதா. அவ கா1%ய பா2ய3 ேநா. பட<கைள
நிைன8 பாதா3, இேபா8 Aட எ உட ந0<>கிற8 இ த நிைன&
ேபா> வைர, உ4ண %யவி3ைல.

அ த னிவாி மைனவி அக2ைகயாவ8, க3லாகி தபிவி1டா . ஆனா3,
க3லானாE கணவ' எ; நிைன'> நம8 தமிD ெப4க

தா நடமா0

ேநாயாளிகளா. மா;கிறாக . கணவகளி பாவதி> சிEைவ+ ம'கிறாக
அக2ைகையேபா3, இ த ெப4களா3 பா2ய3 ேநா.'கார கணவக'>
சாப ெகா0'க %யவி3ைல. சாப கிட'க10 - பா2ய3 ச தப<கைள
நிராகாி'க இயலவி3ைல. இ த இயலாைமைய உைடெதறி9 யசிேய, இ த
இ திரமய'.
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கால பாிணாம

இ த இர40 நாவ3க ேநா'கிE, ேபா'கிE, நைடயிE
விதியாசமானைவ. ச திராைவ ேநேகா1%3 நட'க ைவேத. அவைள பா2ய3
பிர+சைனக'> உ1ப0த வி3ைல. அப%ேய உ1ப0தி இ தாE
இ திரமயதி3' வ அளவிகான பிர+சிைனகைள அ த' கால'க1டதி3 அவ
உ வா<கியி'க ேதைவயி3ைல. A10' >0ப வாD'ைக9, பலதர ந1
அவைளேயா அவ'> வகிற கணவைனேயா பா2ய3 சி'க3களி3 அதிகமாக
உ1ப0தியி'கா8. ஆனா3, 'இ திரமயதி3 வ ச திரா, ஒ வைகயி3
ச திராவி கால பாிணாம. இெனா வைகயி3 இைறய ஆ%ேயா, R%ேயா
வதக' கலா+சார+ Jழ2 தா'க<களாE, ேவரற' >0ப+ JழலாE
பாதி'கப0 ெப4 இனதி பிரதிநிதி.

'வள மக

நைட எளிைமயான8, இனிைமயான8. ஒேர ேகா1%3... ேபாக'

A%ய8. விாிவாக& விள'கமாக&, றிE ய அ-பவ பினணியி3
எ7தப1ட8. ஆனா3 இ திரமயேமா', பிேனா'கிய உதியி3 இல'கியதர
இ'க ேவ40 எபதகாக தபாகேவா, சாியாகேவா ஓரளவி> எளிைமைய9,
இனிைமைய9 ப2 ெகா08 எ7தப1ட8. Aடேவ, ப'க க10பா1ைட' கதி,
மிக விாிவாக எ7த ேவ4%ய நRன கால ெப4ணிய பிர+சைனைய, 'கமாக
எ7திய8. என'ேக ஒ >ைறயாக ெதாிகிற8. இ த' >;நாவைல வள மக '
அளவி> பர த தளதி3 எ7தியி'கலா. இ- ெசா3லேபானா3,
இ திரமய தள, வள மக
வள மக

தளைதவிட அகலமான8, ஆழமான8. காரண

அதி Sத8 ேபா3 ஒ தனி ெப4ணி பிர+சைன இ8ேவா

இைறய சராசாி ெப4களி பிர+சைன... இ திரமயைத, விாிவாக மாறி
எ7தேவ40 எ; நிைனேத. எறாE, எ7திய எைத9 திப எ7த, எ
மன ஒவதி3ைல . காரண, எ78ேபா8 இ'> ேவக, விாிவான
வ%வா'கதிேபா8 வவதி3ைல. Aடேவ, இCவள& சிரமப10 எ7தினாE,
இைறய அவசர உலகி3 ெப4ணியவாதிக

Aட, ப%'க மா1டாக .
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'வள மகைள' 8வ'கதி3 ெவளியி1ட ராணி 8 நிவாகதி>
நறி9ைடேய. இ த நாவ2 ஆ.ேவ0, என8 பைட'களி3 தலாவ8
ஆ.வா>. இதகாக, ஆ.வாள ைவ. சதாசிவ அவக'> நறி ெதாிவி8'
ெகா கிேற.

இ திரமயைத ெவளியி1ட வாகி இதழி ஆசிாியரான, எ ேனா%
எ7தாள தாமைர மணாள அவக'>, அ த இதழி உதவி ஆசிாியராக+
ெசய3ப1ட எ அைம ேதாழ ெச3வா அவக'> நறி9ைடேய.
இேபா8 இ த இர4ைட9 உ ளட'கி ெவளியி0 ெபாியவ 'வானதி'
திநா&'கர அவக'>, அவர8 அைம மக ரா அவக'> எ நறி
உாிதா>.

. சதிர
(%சப 2002)
-----------வள மக
அதியாய 1

ெசைன, தியாகராயநகாி3 உ ள ஒ.யாரமான R0க'> இைடேய, ‘ேம'க’
ேபா1ட கிழவி ேபால&, ‘ேம'க’ இ3லாத இள ெப4களிE ‘நா10'க1ைட’
இள ெப4 ேபா3, ஒ R0 கா1சியளித8.

பைழய ெகாதனா, திய எஜினீய, கல 8 ஆேலாசி8' க1%ய8 ேபா3
ேதாறிய அ த R0, பழைமயாக இ3லாமE, 8ைமயாக ேபாகாமE,
பாபத> அழகாக இ3ைலெயறாE, பழ>வத> ைவயாகேவ இ த8.

ேம3 மா%யி3, மாத+ சபள' >0ப<க

இர40 ‘>%தன’ ாி தன.

கீேழ, R1% உாிைமயாள ெசா'க2<க, >0ப சகிதமாக' >%யி தா.
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‘ெமாசாயி'’ ேபா1ட தைர. மி விசிறிக

ழE அைறக . ‘டல’ பி3ேலா

ெகா4ட ஒ க1%3, %.வி.ெச10. அேத சமய, பைழயன கழி'கபடவி3ைல
எபைத' கா10 வைகயி3, இைடயிைடேய, ேகாணி =1ைடக,
Sைன'>1%க, தகர டபா'க, ‘%ர’க தாேதாறிதனமாக'
கிட தன.

ம32கா தன8 அைறயி3 இ 8 ெந1% றி8, ெவளிேய வ 8, வரா4டாவி3
ேபா1% த ஊ@ச3 பலைகயி3 கா3ேம3 கா3 ேபா10 உ1கா 8 ெகா40
க3Tாி தகைதேயா அ3ல8 அ த பாட OE'>

மைற8

ைவதி தாE ைவதி'க'A%ய காத3 தகைதேயா, ப%'க
ெதாட<கினா . பிற> ‘ேபார%தவ ’ ேபா3, ஒ காைல எ08 தைரயி3 ஊறி,
விர3களா3 அ7தி, ஊ@ச3 பலைகைய ஆ1%' ெகா4டா . அ த ‘ஆட3’
கதி3 ஆன தப1டவ , உ ேள ஏப1ட சதைத' ேக10, கைத திபி
ேலசாக நிமிதி, ெம3ல+ சிாி8' ெகா4டா .

உ ேள, >ளியலைறயி3 அவ

அமா'காாி பாவதி யாைன >ளிப8 மாதிாி, %ர

நிைறய இ த த4ணீைர, ‘ட’பா3 ெமா40 ெமா40, தைலயி3 பாதி, அ த
%ரமி3 பாதியாக ஊறி' ெகா4%'க ேவ40! இ3ைலயானா3 %ர,
அ த இ ட ேமாதி, அப%ெயா பய<கரமான சதைத' ெகா0தி'க
ேவ4%யதி3ைல. பிற> எைம மா0 ேசறி3 ர வ8 ேபால ஒ சத<ேக1ட8.
ஒ ேவைள ேசா ேத.'கிறாேளா எனேவா...

‘இ த அமா&'> ஷவ ேடைப திற 8 ஜ- >ளி'க ெதாியைலேய’
எ; தன'> ேள நிைன8' ெகா4% த ம32கா, “நீ இ- %ரG
ப4ண2யாமா” எற >ர3 ேக10 நிமி தா .

கச<கிய ேவ1%ேயா0, 7<கிய ச1ைடேயா0 ெசா'க2<க நி; ெகா40
இ தா.
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ந3ல சிவபான நிற. மனித'> வய8 ஐப8'> அேக வ தாE, இ-
ைமன மாதிாிேய இ தா. க7தி3, ஏ7 ப& ச<கி2 ேபா10 இ தா. சில,
அ த ச<கி2ைய அவ மைனவி, அவ'>' க1%ய தா2 எ; கி4டலாக அ3ல,
ெம.யாகேவ ெசா3வாக . ைகயி3 த<க+ ச<கி2யா3 பிணி'கப1ட ஒ பாடாதி
க%கார. ‘ைட’ அ%'க ேதைவயி3லாத கைமயான %. ெமாததி3 ெசா3ல
ேபானா3, ஆசாமி அழகாகேவ இபா.

அரைவ மி323 இ 8 ேநராக வ த அவ, ம32காைவ ெபமிதமாக பா8'
ெகா40 நிறா. அவ க4 ேனேய, அவ க4F'> ெதாியாமேல எப%
வள 8 வி1டா ! எCவள& கZரமாக உ1கா தி'கிறா ! ஏேதா, இ-
இ த இப8 வயதிE, அவைர ெபா;த அளவி3, அவ

ஐ 8 வய8 சி;மி

ேபாலேவ ேதா;கிறா .

ம32காைவ பாச ெபா<க பாத ெசா'க2<க திVெர;, ‘ட’ %ர
ேமாதிய சத காைத' >த, “நா ெசான8... உ கா8ல விழ2யாமா”
எறா.

“எனபா ெசானீ<க?”

“இ தாபா... ஒ4F ‘என அபா’- பிாி8+ ெசா3E... இ3ேலனா என
ெசானீ<க- ெமா1ைடயா' ேக... நீ எனபா எனபா- ெசா3றைத'
ேக1டா3, நீ என'> பா1% மாதிாி9 ேதாF8... நீ %ரG ப4ண2யாமா?...”

ம32கா சிாி8' ெகா4ேட ெசானா

“நீ<க ப4ணவி3ைலயா?

‘அமா’- பிாி8+ ெசா3E<க... இ3லனா...”

“சாி, ேபாக10... உ<கமா >ளி8... நீ >ளி8... நா >ளி8, றப0
னால... அ<ேக க3யாண % 8 ஒ >ழ ைத Aட பிற 80! நா
>ழ ைதேயாட கா8>8 விேசஷ8'>தா ேபாக %9. இ-மா

15

>ளி'கிறா ...? >ளி8 %8வி10 ஏேதா பா3கண'> ேபா0றா நிைன'ேக...”

ம32கா சிாி8' ெகா4ேட ஏேதா ெசா3ல ேபானேபா8, பாவதி ெகா4ைடைய
ஒ ெவ ைள 84டா3 க1%' ெகா40, மா'> ேமேல ேசைலைய றி'
ெகா40, ெவளிேய வ தா . கணவைன' க40ெகா ளாமேல, “ம32... நீ ேபா.
>ளிமா” எறா .

“நா அறமா >ளி'ேக.”

“க3யாண8'> ேநரமா>8.”

“நா வரைல... தைல வ2'>8.”

ெசா'க2<க பதறினா: “உன'> வய வள த அள&'> =ைள ஏ வளரல...?
ெசா த அ'காேவாட க3யாண. நீ வரா1டா3 ந3லா இ'>மா... நாE ேப என
நிைனபா<க...”

பாவதி அவைள ெபைமேயா0 பா8' ெகா4ேட, “நீ9 வரFமா...
இ3லனா... நா<க

தா ஒைன த081ேடா- ெசா3வா<க... உ...

சீ'கிர...” எறா .

“த3ல அபா >ளி'க10.”

“உ<க அபா >ளி'கற8, >ளி'காத8 ேநரைத ெபா;8 இ'>. ேநர
ஆயி108னா, அவ வழ'கமா வற8 மாதிாி >ளி'காமேல வ 80வா.
அப%ேய >ளி+சாE, பைழயப% அரைவ மிஷில ரளதா ேபாவா...”
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“நா மிஷில ரளா1டா நீ த<க நைகயில ரள %யா8%! பா8 ேப...
பி%+சாE பி%+ேச ளியமரமா பி%+ேச- ெசானவ , நீதா.
மற 8டாேத.”

“நா மற'கல... ளியமர >ளி'கா8 - மைழயில தா நைன9!”

“ேபா. உடல ப10+ேசைலைய 8%...”

ம32கா சிாி8' ெகா4ேட, >ளியலைற'>

ேபானா . பாவதி, உ ேள ேபா.,

ஒ நா10 டைவைய எ08, ெசா'க2<கதிட தவறி ேபா. “ம32காகி1ேட
ெகா0<க” எ; ெசா3ல ேபானதகாக+ சிாி8' ெகா4ேட, >ளியலைற'>
ேபா. கதவி இ0'கி3 அ த டைவைய பாதி உ ேள9, பி பாதி
ெவளிேய9மா. ெதா<க ேபா10வி10, தா அல<கார ெச.8 ெகா ள
அைற'>

ேபானா .

-------------அதியாய 2

ெசா'க2<க ெட2ேபாைன+ ழறினா.

“அேலா... ெச1%யாரா... சா ெர%யா... பரவாயி3ல. அைரமணி ேநர கழிேத
அ-<க... அற ேவள+ேசாி விவகார பழ... ேநல ேபசலா... சாி... காைர
அைர மணி'> அறமாேவ அ-<க. =வாயிர (பா. >ப கி1ேட
ெகா08 அ-ேற... அைத %+சி0<க... வ+சிட10மா... வ+0ேற.”

ெசா'க2<க ெட2ேபாைன ைவதேபா8, பாவதி க4ணா% ெபாதிய
Zேராைவ திற 8, ைவர ெந'லG, ஏ7 ப& இர1ைடவட+ ச<கி2
த2யவைற' க7திE, நாைக 8 த<க' காகைள ைககளிE, =;
ேமாதிர<கைள விர3களிE ேபா10' ெகா4டா . நைககைள ேபாட ேபாட,
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க3யாண R1%> எேபா8 ேபாேவா எ; அவ'> அவசர, ஆேவசமா>
அளவி> வள த8.

>ளி8வி10 வ த ம32காவி> பாவதி தைலவாாி வி1டா . “ேபா<கமா நா
>ழ ைதயி3ேல... என'> ைகயி'>” எ; அ த' க3Tாி'காாி
சிF<கியேபா8, பாவதி, “இ த' கால8 ெபா4F<க'> எப% %ரG
ப4ற8 எபைத விட, எப% எப% ப4ணாம3 இ'கலா எப8தா
அதிகமா. ெதாி9. மா தைலைய' ெகா0%. அப% இப% ஆ1டாேத!” எ;
ெசா32' ெகா40, அவளி இ0ைப இ;'கி பி%8' ெகா4ேட, இர1ைட
பின3 ேபா1ட . பிற> க4F'> ைம ேபா1டா . அத பி பிேராைவ
திற 8, நைககைள நீ1%னா .

ம32கா தி1டவ1டமாக+ ெசா32வி1டா : “ஏ, அமா... 8கில அ%'கFெசா3E<க... >னி9ேற. கன8ல த< ெகா0'கFனா3, கைத
நிமி8ேற. ஆனா3 நைக ேபா0ற8'> க7ைதேயா ைகையேயா நீ1ட
மா1ேட. ேபா<கமா... என'> இெத3லா பி%'கா8...”

“உன'> பி%'காவி1டா3 ேபாக10... என'> பி%'கிற8'காவ8 ேபாட'
Aடாதா... இைன'> ம10 ேபா10'க ராஜாதி...”

“இைன'> ம10 எைன வி100<கமா... ளீG. இ8<கைள நீ<கேள
ேபா10'க<க... உ<க

அழைக எ0பா கா10...”

பாவதி ேயாசிதா .

கணவனிட இ 8 இ8வைர வராத, “அழ>... எ0பா. இ'>” எபன
ேபாற வாைதகளி வசீகர<களி3 சி'>4ட அவ , ம32கா&'காக+
ெச.யப1ட நைககளி3 ெபபாலனவைற எ08 ேபா10' ெகா4டா .
ேதா, க78 ெதா0 இடதி3 இ 8, கி1டத1ட >ர3வைள வைர'>
நைகய0'>க .
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இத>

>ளியலைறயி3 இ 8, “ெர%யாயி1V<களா” எ; Aவி'ெகா4ேட

வ த ெசா'க2<க, மைனவிைய பா8, “இ த' கமைல' கழ1%10
அவேளாட ாி<ைக ேபா10' ேகாேய... ெகாபைர'> வைளய ேபா1ட8 மாதிாி
இ'>...! ேவFமானா3 காப&40 கத&+ ச<கி2ைய' கழ1% தர10மா...
அைத9 த<க+ ச<கி2 மாதிாி ேபா10'ேகா! ஆைள பா நாப8 வய8'> ேமல
உடைப' >ைற'கற8'> பா'காம3, நைககைள A1ட பா'கறா ...”

“நா ேவFமானா3 த%யா இ 810 ேபாேற. உ<க'> என ந[ட?
ஏ4% இப%+ சிாி'கிற?”

“சிாி'கலமா, அபா... அமாைவ நீ<க

ஓவரா ேபறீ<க...”

“நாம இேபா அவ க4F'> அப%தா4% ெதாி9! இவ இCவள&
ேபறாேர, இவ கால பா, >ளி+சார. காEல த4ணிேய படல...”

“த4ணி ேபா0ற உ ராமைன விட நா ேதவல%...”

“எனமா நீ<க ... அபா தமா'> ேபறா... நீ<க

சீாியசா எ0தா3

எப%?”

“விைளயா10 விைனயா>- ெசா3E%.”

“விைன Aட எகி1ேட விைளயா1டா>- ெசா3Eமா...”

“நா ஒ4F ெசா3ல ேபாற83ல. அேதா, கா வ 810. ேபாயி10 சீ'கிரமா
வ 8டF...”

=வ காாி3 ஏறினாக .
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ம32கா இவ'> ந0வி3 உ1கா 8 ெகா4டா .

உாித வாைழத40 ேபாற கா3க . ஆமண'>+ ெச%ைய ேபாற சிவ
ஊதா& ‘கல த’ நிற. அ8, ரத+ சிவ இ3ைல; ><>ம+ சிவ அ3ல.
அழகான சிவ. தாமைர த40 ேபாற க78, நளின, கZர கல த
பாைவ. எவ ெசா3வைத9, உ4ைமயிேலேய உனிபாக' ேக1ப8 ேபா3,
8ைக வைள8, கைத ப'கமா. ெகா40 வ ேநதி.
>1ைடெயேறா, ெந1ைடெயேறா ெசா3ல %யாத உயர. ப3ேவ; %ைசக
ேபா1ட அ த ‘ேமாஷி ேமாஷி’ ேசைலயி3, இர1ைட பின3களி3 ஒ; ேதாளி
ப'க ெதா<க, ேசைல' கைடயி னா3 நி> ெம7> ெப4ைண
ேபால, அேத சமய ஆபாச இ3லாத கவ+சி9ட, பாEணைவ M4டாம3,
ைகெய08' >பிட ேவ40 எப8 ேபாற பா<>ட ம32கா
ேதாறினா . அவைளேய இைம விலக பாத தி-திமதி ெசா'க2<க<க ,
ஒவ'> ஒவ ;வைல பாிமாறி' ெகா4ேட ளகா<கிதமானாக .

%ைரவ எஜிைன ‘ஆ’ ெச.த ேபா8, ராமசாமி வ தா. பாவதியி
ெபாிய4ண. அ த உற&'> ஏற உவ. உவதி> ஏற பண உ ளவ.
பணதி> ஏற ‘பாவலா’ மனித.

“க3யாண8'> றப1டா ேபால இ'>?”

ெசா'க2<க கைத+ ழிதா. கால<காதால வ 81டா! இவ வாைட
ப1டாேல, =+ 10. இனிேம3 ேபான காாிய உப1டால தா!

‘அ4ண ேக1ட8'> ஏதாவ8 ெசா3E<கேள’ எப8 மாதிாி, பாவதி,
கணவனி இ0ைப ரகசியமாக இ%தேபா8, ெசா'க2<க, த =த
ைம8ன'> பதி3 ெசா3E க1டாயதி> உ1ப1டா. கனக+சிதமாகேவ
பதி3 ெசானா.
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“பின என... உ<க

த<ைக இCவள& நைக ந10 ேபா1%'> ேபா8, நா

இ த ப10 ேவ1%ைய க1%யி'> ேபா8, க3யாண8'>தா ேபாேவா...
கமா தர8'கா ேபாேவா?”

ராமசாமி சைள'கவி3ைல.

“அடேட... நப ம32கா அ'காேவாட க3யாணமா? என'> மற ேத ேபாயி10!
நா- கால ஏறி'கிேற.”

“இ3லதா, நா<க

வழில ஓ இட8'> ேபாயி10 வரேபாேறா. நீ<க

னால ேபா. அ<க இ'கவ<க'> ெகா@ச ஒதாைச ப4F<க. %ைரவ!
அவ மறி+சி'கி10 நிகிறாேர- ேயாசி'க ேவ4டா. வ4%ைய எ0. அவ
தானா 8 வா... வ4%'> ேசத வேம- பா'கியா? சீ'கிரமா. எ0பா...”

கா சீறி'ெகா40 றப1ட8. ராமசாமி, அேபாைத'> ஒ8<கி' ெகா4டா.

பாவதியா3 தாள%யவி3ைல. ம32காைவ வி10 சிறி8 விலகி உ1கா 8
ெகா4ேட, “எ<க

அ4ண<கனா3 ஏ உ<க'> இப% பறி எாி98?”

எறா .

“வதி வ+சா3 பறிதா எாி9.”

“உ<க

த<ைக ஷைன விட எ<க அ4ண தபி<க ேமாசமி3ல. க3யாண

நி+சயி'கிற8'> னால, உ<க கி1ட ெப4F'> தா.மாமனா+ேச-,
‘இ த இட பி%'>தா அதா-’ ஒ வாைத ேக1டாரா? சாி, ேக1கல. க3யாண
ேநா1Vைச ேநாிலயாவ8 வ 8 ெகா0தாரா? சாி. ெகா0'கல. க3யாண R1ல யா
யா3லாேமா வாD8ைரேயா ம4ணா<க1%ேயா- ேபா1%'ேக, உ<க
ெபயைர9 ேபா0ற8? சாி ேபாடல. ெப4 R1டா- ெசா32, அ4ணமா<க
ெபய<கைள ேபா1%'கா... பி ைளகேளாட ெபய<கைள ேபா1%'கா...
தா.மாமா ெபயைர ஏ ேபாடல? இவ

ெபயைர' Aட ேபா1%'கா. இவைள
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எ08 வளத உ<க

ேப எ<ேகயாவ8 இ'கா? ஏ ேபச மா1ேட<கிறீ<க?

அரவ மிஷி மாதிாி க8R<கேள, இேபா ஏ ேபசமா1ேட<கிறீ<க?”

ெசா'க2<க ப10 படாமE பதி3 அளிதா. “இதனால அவ<க'>தா
ந[டேம தவிர நம'கி3ல. நாEேப நாEவிதமா. ேபசபடாேத- ேபாேறா.
அCவள&தா. உ<க

அ4ணமா தாDதிேனா, இ3ைல எ ம+சா

உசதிேனா எ8& கிைடயா8. எ3லாேம கால+ 8ன பா<க. %ைரவ, நீ
ஏ.ய நா<க ேபறத' ேக1கிற8 மாதிாி வ4%ைய ெம8வா வி0ற? சீ'கிரமா
வி0பா... இெனா- ெசா3ேற ேக%. அ4ண தபி<களானாE சாி,
அ'கா த<ைககளானாE சாி, அமா வயி8ல இ 8 ஒவேரா0 ஒவ
ெசா3210 பிற'கல. ஒ4ணா பிற'கற8னாேலேய ஒ4ணா ஆயிட மா1டா<க.
Aடபிற'கற8னாேலேய A% வாD 8ட மா1டா<க. உறைவ விட, ந1 இ'ேக,
அ8ல9 பா3ய சிேநகித இ'ேக, அ8'> இைணயா. எ8& ஆக %யா8.
ெசா த'கார<கி1ட உடல ஓ0ற ரத 8%'கலா. ஆனா3, சிேநகித<கி1ட
அ த உட'> ள இ'கிற ஆமா 8%'>. இ த+ ெச1%யாைரேய
எ08'ேகா... அவ எ<ேக பிற தாேரா, நா எ<ேக பிற ேதேனா, அவ
ெச1%யால நா10'ேகா1ைடயா, வாணிய+ெச1%யா, ‘வைளய3 ெச1%யா’Aட என'> ெதாியா8. இ தாE, அவைர விட, என'> ெந'கமான ம-ஷ
யாேம இ3ல...”

“ஆயிர ெசா3E<க, எ Aட பிற தவ<க... உ<க
நட'க மா1டா<க... எ<க

த<ைக ஷ மாதிாி

அ4ணைன நாைய நட8றதவிட ேமாசமா.

நட8னி<க. கால ஏறேபானவர' Aட க8ல அ%+ச8மாதிாி ேபனி<க.
அேபா Aட அவ ேகாபப1டாரா? சிாி'கிறத வி1டாரா...?”

“ேகாபபட ேவ4%ய இட8ல சிாி'கிறவ ஆபதான ம-ஷ4%. அேதாட,
ேராஷ இ தா3 தா ேகாப வ. ேவஷ இ தா3 சிாிதா வ!”

“சாி சாமீ! எ<க

ஆ1க

ேராஷ<ெக1டவ<கதா, ஆபதானவ<கதா. இவ

அபாதா ேராஷ'கார, ேயா'கிய, ேபா8மா...?”
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“உன'> அறி& இ'கா%? இவ

நம ெபா4F. நைம தவிர ேவற யாைர9

நிைன'காத ெபா4F. ந ம%யிேல9, ேதாேல9 ர4ட ெபா4F.
இவைள9, அ த >%காரைன9 எ8'காக% சப தப0தி ேபற? பா, அவ
க ேபாற ேபா'ைக...”

பாவதி அேபா8தா உண தவ
அவ

ேபா3 தி0'கி10, ம32காைவ பாதா .

அேக ெந<கி உ1கா 8 ெகா40, அவைள தன8 வலேதாளி3

ப0ப%யா. அைண8' ெகா4டா .

ம32கா, சிாி8' ெகா4ேட, “நா ஒ4F ேகாப படல, வத படல.
நீ<க

யாைர ேபசினாE, எப% ேபசினாE, என'>' கவைலயி3ைல. எ

கவைலெய3லா நீ<க
ெகா4ேட, அவக

ச4ைட ேபாட' Aடா8 எகிற8தா” எ; ெசா32'

இவாி ைககைள9, த இ கர<களா3 பலமாக

பி%8' ெகா4டா .

அ த பி%யி பலைத கண'கி3 ைவ8 பாதா3, ம32கா, ஏேதா
பலRனப10' ெகா40 இப8 ேபா3 ேதாறிய8.

அவகளி ைககைள பி%திப8, “எைன ைகவிட மா1Vகேள” எ;
ெசா3லாம3 ெசா3வ8 ேபா2 த8.
-------------அதியாய 3

வடெசைனயி3, ‘வ4ணாரேப1ைட’ எ; வாயாE, ‘வ4ைணயபதி’ எ;
எ7தாE அைழ'கப0 ப>தி; அதி3 ெந'கமான R0க

ெகா4ட ஒ

'கமான ெத. அ த ெதைவ, கிராம8 பாணியி3 ெசா3வ8 எறா3,
‘'க% ட<க%’ எ; ெசா3லலா. ெசைன ‘தமிழி3’ ெசா3வ8 எறா3
‘10+ ச 8’. உ ேள ேபாகிற கா வ4%க ேநராக, அ த ெதவி
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இர40 ப'கைத9, >;'காக அைட8' ெகா4%'> ஒ R1%3
ேபா.தா 1டேவ40. அ த R1ைட 1டாம3 வ4%க

திப&

%யா8. இ த இல1சணதி3, அ<ேக, ஒ லாாி9, இர40 =; ‘%ர'’
வ4%க நி;தி ைவ'கப10 இ தன.

கவாி ெதாியாம3, ெமயி ேரா1%3 இ 8 வபவகைள, இ<ேக ெகா40
வ 8, “இ தா, 10”, எப8 மாதிாி, ெசயலறதா'> வ3லைம, இ த
ெத&'> உ40. இ த ப>தி ம'க'> உ40. “ெச3E ெச3லாத8'>
ெச1%யா” எப8 ேபா3 கவாியி3 உ ள ெதவி விவர ெதாியாமE, அேத
சமய விவர ெதாி ததாக' கா1%' ெகா  மனபாைம9ட-,
ேக1பவாிட, “ெல1ல க1ப4ணி... ைர1ல திபி... அற ‘சீரா’ ேபா....
ைர1ல திபி...” எ; ெசா3பவ ெசான8, அப%' ேக10
ெதாைலதவக , இ;தியி3 இ<ேக வ 8 த<கைள தா<கேள ெதாைலதவக
ேபா3, த0மாறிய8 உ40.

எறாE, எேபா8 கலகல'> ெபய ேபான அ த அதாவ8, அ த
-சாமி ேதா1டதி =றாவ8 ச 8, இேபா8 கலகலபான கலகலட
கா1சியளித8. >;'ேக மறி8 நிற அ த R1% வாச23, மாவிைல
ேதாரண க1டப10 இ த8. (வாைழ விைல அதிக. வா<கி க1டபடவி3ைல)
ஒ2ெப'கியி3, “ஓர ேபா... ஓர ேபா” எ; பாட3 ஒ2த8. எ த ஓரதிE
இட இ3லாத அள&'>, அள&'> மீறிய ம'க

ெநாிச3. மணமகளி த ைத9

ெசா'க2<கதி த<ைக கணவ-மான ெபமா, எைத+
சபாதி'கவி3ைலயானாE, ந4பகைள சபாதி8, தா-, அவகளி
சபாதைன'> உ1ப1டவ ேபா3 ேதாறிய8.

மணேமைடயி3 மணம'க , ஒவைர ஒவ ஓர' க4ணா3 பா8'
ெகா4டாக . றி நிறவக , ஏதாவ8 சத<ேக10, ேவ; ப'கமாக தி
ேபாெத3லா, இவக , ைதாியமாக ஒவைர ஒவ பா8' ெகா4டாக .
மணமக ேபச' Aட ேபானா. மணேமைட'> னா3, இவக

நட 8

ெகா  விதைத பாபதகாகேவ, சினிமாைவ ‘தியாக’ ெச.8 வி10
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அ<ேக, 1%'கா3 ேபா10 அம தி த ‘ெர4டா<ெக1டா’ வய8 பய3க
சிாி8' ெகா4டாக .

ெக1%ேமள ழ<கிய8. ஒ தாபாள த1%3 ெவறிைல, ேத<கா.
வைகயறா'க'> ேமேல இ த தா2ைய, A1டதி> இைடேய ெகா40 ேபா.
அவகளி ஆசீவாதைத ெப;வி10, மணேமைட'> ேபா., தா2ைய,
ெபமா , மணமக-'>' க1ட ேபாவ8 ேபா3, அவ க78 ப'கமாக
எேத+ைசயாக' ெகா40 ேபா.வி10, பிற> மமகனாக ேபாகிறவனி ைகயி3
ெகா0'க, A1ட சிாி'க, ேமள ஒ2'க, மணமக

க7ைத ஒவ பி%8 நீ1ட

தா2 க1டப10 வி1ட8.

அ8, ஒ சீதித' க3யாண. ரா>கால, எமக4ட பா8, ப'>வமான
சமயதி3 நடதப0. அப%9 ஆகாம3, இப%9 ஆக %யாம3 ேபான ஒ
‘கலபட'’ க3யாண. ெந3ைல மாவ1டதி3, அ> அேக உ ள கிராம<கைள+
ேச த மா ஐயாயிர ேப >%யி'> இ த ப>தியி3, இப%ப1ட
க3யாண<க

தா நட'கிறன. இபி- இ த' க3யாண, ஓரள&

ேவ;ப1ட8.

ெபமாளி SRக' கிராமைத+ ேச தவக
உவா'கி யி'கிறாக . பண'காரக
ஏைழக

உற& ைற+ ச<க எ; ஒைற

ஆ1% பைட'> இ த+ ச<கதி3,

R10 திமண<களி3, ச<க நிவாகிக

வாD8ைர வழ<கியாக

ேவ40. இ8, ஒ க1டாய ‘இைவ1ேடஷ’. இ3ைலயானா3, அ த ஏைழக ,
த ளி ைவ'கப10 வி0வாக .

நிவாகிக , ஆ'ெகா வாைத ேபவதி3, அ8& வாDதி ேபவதி3 என
ேகாளா; எ; ேக1கலா. ேகாளாேற, அ<ேக தா இ'கிற8. தலாவதாக
ஆ'ெகா வாைத ேபசாம3 ‘ஊைம'> ஊ;வாய ச4ைட பிரச4ட’
எப8 ேபா3, ஒCெவா பண'கார நிவாகி9, த ப&கார ேமாதிர<கைள9,
ெட2 ச1ைட ைபக'>
பாைழக

ெதாி9 O; (பா. ேநா10'கைள9, ஏைழ

ெதாடாமேல பா'க ேவ40 எப8 ேபா3, அைரமணி ேநரமாவ8
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ேபவா. இ த அைர மணி'> , “அதாவ8... அதாவ8” எற வாைத ம10
ஆயிர தடைவ வ. இர4டாவதாக, நிவாகிகளி எ4ணி'ைக அதிக.
பண'காரக

ம10 நிவாகிகளாக இபதா எ; ஒ ேப+ வ த ேபா8, அ த

த திர'கார நிவாகிக , ‘ேபா1 ஆ ெரவிB’ எப8 மாதிாி, வவா.' >7,
மல' >7 எ; இர40 >7'கைள ேபா10, சில வாயா% ஏைழகைள அவறி3
ேபா10 வி1டாக . ஆக, அ த வ.>.உ. (வவா.' >7 உ;பின - இப%தா
அைழபிதழி3 ேபா1% த8), ம.>.உ. (மல' >7 உ;பின) ெசயலாள,
8ைண+ ெசயலாள, இைண+ ெசயலாள, உதவி+ ெசயலாள, நிவாக+ ெசயலாள,
தைலவ, 8ைண தைலவ, இைண தைலவ, உதவி தைலவ, நிவாக
தைலவ, ெபாளாள, 8ைண ெபாளாள, இைண ெபாளாள, நிவாக
ெபாளாள எ; இப8 ேப ேபசி, ேநர இ தா3 இ- ப8 ேப ேபச
ேவ40! இவக

ேபசி %ப8 வைர'> காதிப8 எறா3

மணம'க'>, த3 இர& வவதேக =; மாத ஆ>.

மணம'கைள வாDதி, தைலவ, இதர நிவாகிக ேபசி %த பின, ஒ
வ.>.உ. ேபச எ7 தா. மணம'க'>, தா<க %யாத எாி+ச3. ேபசி
%தவக'>, ேபச ேபாகிறவக'> அேத எாி+ச3. ேபகிறவ ம10,
எவைர9 க40 ெகா ளவி3ைல. A1டதின'ேகா பசி ெதா3ைல. சாபா0
ப'கதிேலேய இ த ேபா8, பசி, வயி;'> ெவளிேயேய வ த ேபா8, ஒ
ேப+ைச - அ8& உபடாத ேப+ைச' ேக1ப8 எறா3...

ெசவி'> உண& திக1%யதா3, வயி; உணைவ தியாக ெச.8வி10, ஒ சில
ெவளிேய வ த ேபா8, ெசா'க2<க மைனவி - மக

சகிதமாக காாி3 இ 8

இற<கின.

உ ேள இ 8 ஓ% வ த அவைடய த<ைக ெச3லமா, “வா<க4ணா...
ெகா@ச னாேலேய வரபடாதா...” எ; ெக@வ8 ேபால' ேக1டா .
அ4ணனி ைககைள பறி' க4களி3 ஒறி' ெகா4டா .

26

பாவதிய3 ெபா;'க %யவி3ைல. “இவ என ேமைடயிலா உ1கார ேபாறா.
சீ'கிரமா. வார8'>” எற ேபா8, ம32கா சிாி8' ெகா4ேட, “ேமைடயி3
ேபறவ<க தா கைடசியில வரF. அபா... நீ<க

ேல1டா வ ததனால,

தைலவரா ஆயி1%<க! அதனாேல ேமைடல ேபா. உ1காரF, இட இ தா3”
எ; ெசா32வி10+ சிாிதா .

“ஆமா4ணா... அவ அேபாேத உ<கைள பா8'கி1ேட இ தா” எறா ,
ெச3லமா.

ெச3லமா அவகைள வரேவப8 ேபா3, திபி திபி பா8' ெகா4ேட,
னா3 நட'க, =வ உ ேள ேபானாக . A1டதி3 ேலசான பரபர.
ெசா'க2<கதி உதவி ேதைவபடலா எ; கதிய இர40 ேப, அவ ஒ
காலதி3 ெச.த உதவிைய இ- நறி9ட பாரா10 ஒவ,
நாகா2களி3 இ 8 எ7 தாக .

ெசா'க2<க >0பதின உ1கா த ேபா8 ெச3லமா, அ4ணைன
ெபைமயாக பா8' ெகா4ேட, கணவனிட ேபா., “அ4ண
வ 81டாாி3ல, ேபா., ‘வா<கதா’- ஒ வாைத ேக<க... ேபா<க”
எறா . “ேபா%! உ அ4ண... தா2 க10ற ேநரதி3 வ 81டா பா...
காEல வி7 8 >பிடF! அவகி1ட பண இ தா3 அவவைர'>. நா,
ஒ >திைர காEல க10ன பண8'> ெப;மா...?” எறா. “அவ
பண'கார- உ<கைள Aபிட+ ெசா3லல. உ<க

ெப4டா1%ேயாட Aட

பிற த அ4ண. எைன வஷ8ல \; அ;பத@ நாைள'> அ%+சி
ெதாைல+சி<க. இைன'காவ8, நா ெசா3றத ேக1கபடாதா? உ<கைளதா.
ேபா. Aபி10, ேமைடயி3 உ1காரைவ9<க. நீ<க

ெபத ெப4 ம32காைவ,

எCவள& ேப க7மா ைவதி'கா, பாதீ<களா. ேபா<க...”

ெச3லமா மறா%னா .

ெபமா , ேவ4டா ெவ;பாக, ெசா'க2<கதிட ேபானா.
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“ேமைட'> வா<கதா...” எறா, இவ. “பரவாயி3ைல... இ<ேகேய இ'ேக”
எறா, அவ. பிற> இவ வ;தவி3ைல. அவ எழவி3ைல.

“நம ம32 காேலWல ேபறவ

தாேன, இ<ேக ேபச+ ெசா3லலாமா?” எ;

ெசா'க2<க ெசான ேபா8, பாவதி, அவைர Jடாக பாதா . ெசா'க2<க,
அட<கி ேபான ேபா8, அட'க ஒ0'க இ3லாத ெபமா , ‘சாிதா ேபா.யா...’
எப8 ேபா3 ேபா.வி1டா.

மணமக

ச திரா, த த<ைக ம32காைவேய பாதா . அவ

வவ8 வைர'>,

கணவ தைன ஓர'க4ணா3 பா'கிறானா எ; கவனி8' ெகா40
இ தவ , இேபா8, த<ைக தைன கவனி'கிறாளா எ; பாசேதா0
ேநா'கினா . கணவ, த 8ைக' கி வ8 ெதாியாமேல - உணராமேல
பாதா .

ம32கா&, அ'காைவேய பாதா . உ ளதி ஏேதா ஒ =ைலயி3 இ த
பாச 8%, அவ

ெந@ச 8%ைப அதிகமா'கிய8. பிற>, மணம'களி

இடதி3, தா-, சரவண- அம 8 இப8 ேபா3 ஒ பிரைம. அமர ேவ40
எற ஓ ஆைச. இ<ேக இ த >40 >ழி R1%3 அ3ல; ஆப1Gபாியி3
அ3ல8, ராேஜவாி க3யாண ம4டபதி3 ேவ4டா, சரவணேனா0 எ த
இடதி3 ேவ40மானாE உ1காரலா; உ1கார ேவ40.

A1டதி ெபப>தி, ம32காைவ9 பாவதிைய9ேம மாறி மாறி பாதன.
ம32காைவ, ெகா@ச அ7தமாக பாதன. “எ<ேக இ'க ேவ4%யவ ,
எ<ேக இ'கா... பாதி<களா? ஆனாE ந3ல ெபா4F... கவேம கிைடயா8.”

மணேமைடயி3 ‘ம.>.உ.’ ஒவ, இட, ெபா , வயி; ெதாியாம3 ேபசி'
ெகா4ேட ேபானா. எாி+ச3 தா<க %யாம3, ம32கா, சரவணேனா0, தைன
இைண8' ெகா4ட இப' ேகா1ைடைய' Aட சிறி8 தக8' ெகா40,
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ைககைள ெநறிதா . ேபபவ வாைதக

ேமாதாம3, 1டாம3 இபதகாக

கா8கைள' Aட ைககளா3 அைட8' ெகா4டா . பிற> ேமைட அநாகாிகைத
ஆ1ேசபிபத>, இ8 நாகாிகமான எதி அ3ல எ; நிைனதவ

ேபா3,

ைககைள எ08வி10 கைத+ ழிதா .

அேபா8, ஒ மாத8'> தா வய8'> வ த அவைடய இர4டாவ8
த<ைக, இர40 =; தபிக , அவ

அேக வ தாக . “அ'கா” எ; அ த

வாைதைய வா. வழியாக ம10 விடவி3ைல. கமலர நி;, க4க

விாிய

அ த பாசைத உத0 8%'க' கா1%னாக . ெச3லமா& அ<ேக வ 8
மகைள, மைலேபா0, மைலயி3 ஏறிவி1ட அE கல த அைமதிேயா0
பாதா . ெபற வயிைற தடவி' ெகா4ேட பாதா .

ம32கா எ3ேலாைர9 ெபா8வாக பா8வி10, ேலசாக ;வ3 ெச.தா .
அமா&'> ம10, ச; அதிகமாக ;வ3 ெச.தா . அCவள& தா.
ஆனா3, அவைள பாத அ த ஏைழ ‘பாசிக ’ அவள8 பாசதி பதி3
ெவளிபா1ைட க40பி%'> அள&'> மனைத+ சிதறவிடவி3ைல. அவைள
7ைமயாக பாததா3, ம32காவி பாச' >ைற&, அவகளிட பாதிைப
ஏப0தவி3ைல.

இ த+ சமயதி3, ெசா'க2<க எ7 தா. ேநேர ேமைடைய பா8 ேபானா.
வாD8ைர வழ<கியவ, இவ தா'க வகிறாரா, அ3ல8 ைம'ைக பி0<க
வகிறாரா எ; பயப0 அள&'> பா. 8 ேபானா. ேநராக ேபா.,
மணமகளி ைகைய எ08, ஆ கா1% விரைல M'கி, ஒ ப& ேமாதிரைத
ேபா10வி1டா. மணமக ைகயி3, ஒ O; (பா. ேநா1ைட திணிதா. இ த
பாிைச ச; எதிபாராத மணம'க , ேமைடயிேலேய எ7 8 அவ காைல
ெதா10' >பி1டாக . மணம'க

எ7 த8, இ8தா சா'> எ;,

A1டதின ெசா32 ைவத8 ேபா3 எ7 தாக . “ஒ வைரைற ேவ4டா?
எCவள& ேநரம.யா ெவ; ேப+ைச' ேக1கிற8? ஒவனாவ8 னா3
ேபனவ ெசா3லாத விஷயைத+ ெசா3றானா? சீ+சீ!”
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A1ட எ7 8, ப தியி3 உ1கார ேபான ேபா8 Aட, ம.>.உ. ேபசி' ெகா40
இ தா. இ;தியி3, ைம' வE'க1டாயமாக ‘ஆ’ ெச.யப1ட8. அவர8 ேப+,
பாதியி3 ேகாவி தா! இ- ேபச இ த ப8 ேபவழியின அ%ேயா0
ேகாவி தா.

ேபச ேவ4%யவகைள தவிர, மறவக

நிமதி ெப=+ைச வி1டேபா8,

ெசா'க2<க மைனவியிட வ 8 “சாி... நா டா'சியி3 ேபாேற. ெச1%யா
காதிபா. நீ<க

சாவகாசமா சாபி1010, கால வா<க” எ; ெசா32'

ெகா4ேட, ச1ைட பிதாைன S1%னா. றப0கிறாரா.

ம32கா& எ7 தா .

“நா- வேரபா. என'> ேபார%'>8. நாைள'> காேலWல ெடG1 இ'>.
பிளீG... நா-...”

ெசா'க2<க, சிறி8 ேயாசி8வி10, அற ேயாசி'காமேல ேபசினா.

“எனமா நீ, சினபி ைள மாதிாி ேபற? நாE ேப என நிைனபா<க?
அமா, அபாேவாட ெகா@ச ேநர ேபசி10, அறமா வா. நீ ெச.9ற8 த.
அவ<க தா உைன ெபதவ<க. உைன பா8, அவ<க மன >ளிரF;
ெகாதி'கபடா8. பாவதி, நா வர10மா? இவ

அவசரப08றா - நீ9

அவசரமா. வ 8டாேத. நைக பதிர. எவனாவ8 கதாி ேபா10ட ேபாறா...”

ெசா'க2<க ேபா.வி1டா.

ம32காவி>, ேலசாக' க4ணீ Aட வ த8. எCவள& ேநர இ த R1%3
இப8? ஒேர 7'க... ஒேர வாைட ஒேர எாி+ச3... சீ...

ம32கா&, பாவதி9ட ப தியி3 உ1கா தா . அவளா3 சாபிட
%யவி3ைல. இ ேநர, தியாகராய நக R1%3, இ%யாப - >மா சாபி10
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இபா ! மி'சியி3 ஆர@ பழ<கைளேயா அனாசி பழ<கைளேயா பிழி 8
ஒ கிளாG சா; >%8 இபா . சாபாடா இ8? உைள'கிழ<> அளவி>
அாிசி! அ8& பாதி ேவகாத அாிசி. கா ேபாகாத கதாி'கா. - ெபாறியலா.
ரசமா... சாியான >ழா. த4ணீ.

ம32காவா3 சாபிட %யவி3ைல. பாவதி சாபி0வ8 ேபா3 பாசா<> ெச.8
ெகா40, மற ப தி ரசிகக

4%ய%8 ரசி8+ சாபி10' ெகா40

இ த ேபா8, ம32கா, அதைன க4க தைன ெமா.'>ப%யாக எ7 தா .
அவ

அமா ெச3லமா&'>, எனேவா ேபா2 த8. இ தாE, எ<ேக ேபா.

ைகக7&வ8 எ; ெதாியாம3 ம32கா திைக8 நிற ேபா8, ெச3லமா,
அவ'> அேக இ த அ4டா பாதிரதி3 நீ ெமா40 ெகா0தா . பிற>
த  தாைனயா3, மகளி வாைய 8ைட'க ேபானா . ம32கா, கைத+
ழி8' ெகா4ேட, ஒ8<கி' ெகா4டா .
----------அதியாய 4

ப தி % 8, ெபபாலானவக , ‘ஐ ேதா பேதா’ ெமா. எ7திவி10
ேபா.வி1டாக . மணம'க, பாவதி9, ெபமா, இ த பி ைளக,
அ த ‘'> R10'> ’ உ1கா 8 இ தாக .

சின அைற. சி'கலான அைற. த1010+ சாமாக
இடதி3 =; ஆDவாக

மைறத இட ேபாக, மற

பா%ய8 ேபால, அ த =வ உ1கா 8 இ த

தி4ைணைய ேபால, ‘=வ நிக, இவ உ1கார, ஒவ ப0'>ப%யான’
இட. ேபாதா' >ைற'>, அைற'> மைழ பலமாக ெப.வ8 ேபா3 ேதாறிய8.
ெவளிேய ப0'க %யா8. எ3ேலா உ ேளதா ப0'க ேவ40.
அப%யானா3, த2ரைவ எ<ேக ைவப8? மாபி ைள R1%E ைவ'க
%யா8. அ<ேக9, இேத மைழ ெப.9. இேத மாதிாியான சின அைறதா!
இேத மாதிாியான >ழ ைத >1%க . ேபாதா'>ைற'>, கிழ0 க1ைடக .
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ெபமா , ேமாவாைய பி%8 ேயாசி8' ெகா40 இ தா. =த மகளி
திமணைத நடதி வி1ட திதி, அ த கதி3 இ3ைல. ஒ; இ3லாத
அவ'>, அவைர ேபாலேவ ஏைழயா. உ ள, ரத உற& இ3லாத ந4பக ,
ேரG சகா'க , ப1ைட+ சாராய ப<காளிக

வ 8 ஆயிர (பா.'> ேமேலேய

ெமா. எ7தியி'கிறாக . இ 8 அவ மனதி3 ெதேபா, திராணிேயா இ3ைல.
அ த+ சமயதி3 ம10, த கட த காலைத திபி பாதா.

எப%ெய3லா வாD ேத... ஒ R10'> =; R0 ைவதி ேத.
ேமா1டா ைப' ஓ1%ேன. ெசா த ேமா1டா ைப'... எ4]ாி3 ப8 ஏ'க
நில... எ3லா கி4%' >திைர மாதிாி ஓ%10. எேனாட த2ர& ெவ3ெவ1
ெமைத ேபா1ட க1%23, ப<களா மாதிாி இ த R1%3 நட த8. ஆனா3, எ
ெபா4F'>, க1%E'> பதிலாக ெவ; பா.தா. பாயாவ8 பரவாயி3ைல அ த பா. விாி'க இட இ3ைலேய என ெச.யலா? - ைகயி3 (பா. இ'>.
ஓ ஏக4%ஷ லா1W பா'கலாமா? சீ+சீ! இ த சின@சி;க'> அ<ேக
நட'கிற விவர<க

ெபமா

ெதாிய'Aடா8.

தைலைய பி%'காத >ைறயாக, சி தி8' ெகா40 இ தா.

மணமகைன ரசி8' ெகா40 இ த ச திரா, திVெர; ஏேதா நிைனவி3
ப1டவளா. ெவளிேய வ 8, ஒ நாகா2யி3 உ1கா 8... மா% ேபாஷனி3
%.வி. கா1சியாக வா7 R10'கார அமா&ட ேபசி' ெகா40 இ த
ம32காவி ைகைய பி%8 வE'க1டாயமாக எ7பி, R10'>

வ தா .

R10'கார அமா ‘எகி1ட ேபசி'கி10 இ த ப%த ‘ாீச4டான’
ெபா4ைணயா, க8ல அ%'கற8 மாதிாி A1%'கி- ேபாற... இ இ... உன
கவனி+'கிேற’ எ; மன8'>

கவி' ெகா4ேட, அ த மதயாைன மா%

ப%களி3 ஏறிய8.

ம32காவி>, அ த R1%>

இ'க பி%'கவி3ைல. =1ைடS+சிக , க%த

இட<கைள வி10 வி10, ‘பி%த’ இட<கைள' கCவின. ச திரா ம32காைவ
பா8' ெகா4ேட, த கணவைன9 பாதா . “நா- ெபாிய இட தா...

32

ெபாிய இட8'காாிேயாட அ'காவா'> நா” எ;, அவனிட ெசா3வ8 ேபா3,
க4க

விாி தன. உத0க

ேலசாக பிாி தன.

=த மகளி பிர+சிைனைய பறி+ சி தி8' ெகா40 இ த ெபமா,
ம32காைவ ெபமித8ட பாதா. “இவளாவ8 ந3லா இ'க10.
எ3ேலா'> ேச8 இவ

ஒதியாவ8 ந3லா வாழF. கட&ேள! அவைள

ந3லா வாழ ைவ.”

அ<ேக, எ8&ேம நறாக இ3லாத8ேபா3 ேதாறியதாேலா எனேமா, ம32கா,
பாவதிைய பா8 “R10'> ேபாகலாமா...” எறா . பாவதி, அைத
ெபா1ப0தாத8 ேபால, மாபி ைள ைபயனிட >சல விசாாி8' ெகா40
இ தா . விசாாி8 பாததி3, அவ அவ'>, ெதாைலவா. ேபான
ெந<கிய உற& எப8 ெதாிய வ த8. அதி3 அவ'> மகிD+சி. ம32கா&'ேகா
அத> எதிமாறான உண+சி.

மறவக

ேக வி'> பதிைல9, பதிE'>' ேக விைய9 ேபா10 ேபசி'

ெகா40 இ த ேபா8, ெநா%'> ஒ தடைவ, “R10'> ேபாகலாமா;
R10'> ேபாகலா” எ; சி0சி0ட, ெச3ல' கி;'>ேபா3 FF8'
ெகா40 இ த ம32கா, திVெர; எ7 8, “சாி நீ<க

இ 810 காைலயிேல

வா<க. நா பGல ேபாேற” எ; ெசா32வி10 றபட ேபானா . உடேன,
ெச3லமா, க4ணி3 ெப'> எ08 விழேபான நீைர நி;தி ைவ8'
ெகா4ேட, “நீ9 இ த R1லதாமா பிற ேத. இ<க இ'கவ<ெக3லா உ
Aட பிற தவ<கமா. ெகா@ச ேநர இ'கபடாதா” எறா .

அப%9 ம32கா றபட ேபானேபா8, அவ

ைகைய கீேழ உ1கா 8

ெகா4ேட பாவதி இ7த ேபா8, ெபமா , தைன மீறிவி1டா. ‘>ழ ைத<க
எ3லா எCவள& பாசமா. பா'>8<க. மமக பி ைள Aட எCவள&
மாியாைதயா. பா'கிறா. இவைள பாத8, எ8'> மசியாத எ மன<Aட
எப% கல<>8? இவ'> ஏ ாியல...? ாியா1டா3 ேபாக10.’
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இய3பிேலேய 8%'காரரான, நாபெத10 வய8 ெபமா

கதினா: “இவ

என'> பிற தி'க மா1டா . சனிய ேபானா3 ேபாக10. அவ

ைகைய வி0,

அ'கா. =ேதவி ேபானா3 ேபாக10...!”

எ3ேலா வாயைட8 ேபானாக . ேமெகா40 ஏேதா ேபசேபான
ெபமா , ஆேவசைத' க10ப0தி' ெகா வதகாக, ெவளிேய ேபா. நிறா.
பாவதி, பிரமிதவளா., ஆகாயைதேய பாதா . ெச3லமா
ெநறிதா . பி ைளக

ைககைள

கல<கி ேபா. நிறன.

எவாிட இ 8, இ த மாதிாியான வாைதகைளேயா, அத1ட3கைளேயா
ேக10 அறியாத ம32காவி>, த23 ஒ; ஓடவி3ைல. ஏ... இ த ‘ஆ’
இப% ேபறா... ஏ இப% =ேதவி- ெசா3றா...?

ம32கா, த ைககைள பி%த உ4ைம அமாைவ உதறி' ெகா4ேட,
மடமடெவ; ெவளிேய வ 8, காாி3 உ1கா 8 ெகா40, >E<கி >E<கி
அ7தா . உ ேள இ த பாவதி, அ8 வைர'> சிாி8' ெகா4ேட ேபசியவ ,
“அவ

ேபான பிற>, என'> ம10 என ேவைல இ'>? நாகாிக ெதாியாத

R10'> வ தா3 அவமான தா கிைட'>. அவ

வரமா1ேட-தா

ெசானா . நா தா நாEேப தபா நிைனபா<கேள- A1% வ ேத.
கைடசில, நாE ேப னாேலேய அவைள அவமான ப0தி1%<க...” எ;
ெசா32' ெகா4ேட கா'>

வ 8, ம32காைவ ேதாேளா0 ேதா

ேச8

அைண8' ெகா4டா . “காைர எ0 தபி... இ த இட8'> வார8 இ8தா
கைடசி தடைவ...” எ; அவ

கத, கா, கதி' ெகா4ேட ஓ%ய8.

நைடவாச23 நி;, நடபைத நபாதவக
ெச3லமா&, அவ

ேபா3 கவனி8' ெகா40 இ த

ெப40 பி ைளக, க1சி பிாி 8 விவகாரைத வாதாட

ேபானாக . இத> , >ழா. ப'கமாக நிற ெபமா

அ<ேக வ 8, “எ3லா

உனால வ த ேகாளா;%. த8 ெகா0'காத%... ெகா0'காத%- எCவளேவா
தடைவ ெசாேன; நீதா ேக1கல. இேபா நா ெபத மகேள... ஏ ெபேதா
எகிற8 மாதிாி நட 8'கிறா . இனிேம3, மகைள பா'க ேபாேறா- ேபா...
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அற பா ேவ%'ைகைய... ஒ ைகையயாவ8, காைலயாவ8 ஒ%'கா1டா3
‘எனடா நாேய’- ேக...” எறா.

ெதாைலவி3 ேபான காைரேய ெச3லமா ெவறி8 பா8' ெகா40 இ தா .
கணவைன பறி அவ'> நறாக ெதாி9. மீறி ேபானா3, ெசானப%
ெச.ய'A%ய அாி+ச திர, அவ.

ெச3லமா மன8'> ேள லபினா .

‘நா ெபற எ ெச3ல மகேளாட பழகதா %யல. இனிேம3 பா'க&
%யாேதா? க4ைண க4ேண பா'க %யாதா. இனிேம3, எ க4ைண எ
க4ணால பா'க' Aட %யாேதா... %யாேதா...’
-------------அதியாய 5

ெசா'க2<க, ெபமா ஒ காலதி3 பிராண சிேநகிதக . ஒேர
ஊ'காரக . ஒறாகேவ வேரறி' >திதவக . ெந3ைல மாவ1டதி3 இ 8,
இப8 வயதிேலேய, ‘ப@ச’ பிைழபதகாக, ஒேர ஒ %'ெக1ைட எ08,
%'ெக1 பாிேசாதகாிட எப%ேயா மாறி மாறி' கா1%, ெசைன வ தவக .

இர4டாவ8 உலக ேபா நட த சமய அ8. அ த சமய ெகா0த
சமா+சார<களா3, ப3ேவ; வியாபார<கைள+ ெச.த இவ, பலமாக+
சபாதிதாக . ெசா'க2<க, ெபமாளி சாபி3, பல இட<க'> ேபா.,
அைல 8 அவ'> இர40 R0கைள வா<கி' ெகா0தா. ெபமா ,
ெசா'க2<கதிகாக+ றியைல 8, =; R0கைள வா<கி' ெகா0தா.
இேபா8 ெசா'க2<கதிட இ'> அரைவ மிஷி-'> பண ெகா0த8
Aட இ த ெபமா

தா. ந1ைப, உற&' கயிறா3 நறாக' க1ட ேவ40

எ; கதிய ெசா'க2<க, கிராமதி3 இ த த ஒேர த<ைக ெச3லமாவி
க7தி3, ெபமா , ம@ச

கயிைற க10ப% ெச.தா. ெசா'க2<க,
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ெசைனயி3, ஓரள& ேனறிய >0பைத+ ேச த பாவதிைய' க1%'
ெகா4டா. ெசா3ல ேபானா3, இ த பாவதிைய க1%ைவத ெபைமேயா
அ3ல8 சி;ைமேயா, இ த ெபமா'>தா ேச.

கால ேவகதி3, ெபமா , >திைர ேவகைத' கண'கிட ேபானா. ெதாழி23
ம10 >றியாக இ3லாம3, எ3ேலாாிட சகஜமாக பழ> அவ'>,
ப3ேவ;ப1ட சகவாச<க

கிைடதன. >திைர'> ப தய க10பவ, அவ'>

ெந<கிய ந4ப. க 'கைட க தப, இவாிட நிஜமான அப மாதிாிேய
பழகினா. பதி+ Jதா1ட'கார ஒவ, இவேம3 ேவ1% மாதிாி பினி'
ெகா4டா. ேபாதா' >ைற'> ேசாடா பா1ட3கைள எ08 R ‘ேசாமாறிகளி’
ேபர இவைர பி%8' ெகா4ட8. இ த பி%யி3, இர40 R0க, ேபா0
ேபாெட; ஓ%' ெகா4% த எ4ெண. கைட9, எ4] நில, இவ
பி%ைய வி10, மீ40 பி% ெகா0'காத அள&'> ேபா.வி1டன. ெபமா ,
ெத&'> வ தா.

ெசா'க2<க, எCவளேவா ெசா32 பாதா. அCவேபா8, த<ைகயிட,
மைனவி'> ெதாி 8, ெதாியாமE, பண ெகா0தா. ஆனா3 அ த
பணைத, ெபமா , மைனவிைய உைத8 ேபா10வி10, எ08' ெகா40
ேபாகிற ெச.தி, அவ'>' ேகளாமேல ேபா.+ ேச த8. த<ைக அ%பட'Aடா8
எகிற ஒ காரணேதா0, இ- பல காரண<க ேசர, அவ பணைத
நி;தினாேர தவிர பாசைத நி;தவி3ைல.

அ த பாசதி> ஒ சமய க4ட வ த8. த<ைகயி R10'> ேபாயி த
அவைர, அேபா8 >%8வி10 வ த ெபமா , “ஏ4டா... ேசாமாறி... எ
ெப4டா1%'கி1ட வதி ைவ'கவாடா வ ேத...” எ; ெசா32, ைகைய' காைல
ஆ1%யேபா8, ெசா'க2<க, ம+சானி அ%க'காக அ<ேக அேபா8 ஒ8<கி'
ெகா4ட8 ேபா3, த<ைகயி >0பதிட இ 8, கி1டத1ட அ%ேயா0
ஒ8<கி' ெகா4டா. ேபாதா'>ைற'>, பாவதியி அ4ணக , “‘க7ைத Aட
ேச தா3, கவாிமா- எைதேயா தி-’ எகிற8 மாதிாி ஆயிட ேபா>8.
ெபமா

உ<கைள மாதிாி ஆக %யா1டாE கவைல இ3ைல. நீ<க அவைன
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மாதிாி ஆகிட'Aடா8 பா<க. அதனால...” எ; ேமெகா40 ேபசாம3 வி1ட
ேபா8, ெசா'க2<க, “அதனால” எபத> உ4டான அத<கைள ாி 8
ெகா4டா. பாவதி9 ஒ8 பா%னா . ெசா'க2<க, த<ைக R1ைட எ1%
பாபேத இ3ைல. உயி'>யிரா. ேநசித த த<ைகைய, த உயி'> ேளேய
ச<கமி8' ெகா4டவ ேபா3, அவளிட, அவ பாராகமா. இ தா.
ெச3லமா தா எேபாதாவ8, அ4ணனி நிைன& வேபாெத3லா, அவ
R10'> ேபாவா . அ8&, அவ'> >ழ ைத >1%க
அவ

அதிகமாக அதிகமாக,

வர& >ைற 8 ெகா4ேட வ த8.

பதா40 கால தாபதிய வாD'ைகயி3, ெசா'க2<க பணைத+ சபாதி8'
ெகா4% த ேபா8, ெபமா , பி ைளகைள+ சபாதி8' ெகா4% தா.
‘8 ளி’ விைளயாட பி ைள பிற'காததி3, ெசா'க2<க அதி 8 ேபானா. சில,
அவ'> ம;மண ேயாசைனைய ெதாிவிதாக . விஷயைத' ேக விப1ட,
அேபாைதய இளெப4ணான பாவதி, M'கி3 ெதா<>வதாக+ சபத
ேபா1டேதா0 நி3லாம3 ஒ கயிறி3 - அவ

ெதா<கினா3 அ; 8 விழ'A%ய

ஒ சின@சி; கயிைற ைகயி3 ைவ8' ெகா4டா .

அவ

அ4ணமாக , “அ%ேப பி%ேப” எறாக . இCவள&'>,

அவ'>, ம;மண ஆைச ஏபடேவ இ3ைல. யாேரா ெசானாக . இவ
யா'ேகா எப8 மாதிாி ேக1டா. இCவள&தா.

டா'டக

தன8 கபைபயி3 ேகாளா; இபதா3 >ழ ைத பிற'கா8 எ;

ெசா32வி1டாE, பாவதி அசரவி3ைல. ஓ ஆ9ேவத டா'டாி ேயாசைனப%,
கணவ-'>, பாயாசதி3, ப+ைச 1ைடைய உைட8, பாதா பைப பா23
கல 8 ெகா0தா . விைள&, ெசா'க2<க ெவளிேய எ1% பா'க
8வ<கினா. இ த விவகார<கைள ஜன3கைள எ1% பா8 ாி 8 ெகா4ட
பாவதி, கணவ-'>, பாதா ப வசதிகைள நி;தியேதா0, இரவி3 தைலவ2
எ; சா'> ெசா32, ஷைன ப1%னி ேபா1டா . ெசா'க2<க சாியானா.
ஆனா3 எப%யாவ8 ஒ பி ைள ேவ40 - எ த பி ைளையயாவ8 எ08
வள'க ேவ40 எ; விபினா.
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விவகாரைத, த<ைக ெசா3வத> பாகேவ, ‘அரைவ மி3’ ஒறக

=ல

ாி 8 ெகா4ட, பாவதியி சேகாதரக , தத பி ைளகைள' கா1%, “இ தா
பி%” எறாக . யா பி ைள த8'> ேபாவ8 எற விவகாரதி3 அ த
சேகாதரகேள, ஒவ'ெகாவ மன<ேகாணி, அ%'காத >ைறயாக ேபசி'
ெகா4டாக . இ;தியி3, த<க'> ேளேய சமாதானப10, த<களி அ'கா
பி ைளயான ஆ; வய8 ராமைன' கா1% “இ தா<க...” எறாக .

ெசா'க2<க ேயாசிதா. ைம8னமாக , தன8 திர4ட ெசா8'கைள
திர1ட நிைனேத, இப% உபடாத பி ைளகைள' கா10வ8 ேபா3
ேதாறிய8. அேதா0, ம;மண எற ேயாசைனைய யாேரா ெசா3ல, இவைரேய,
“அ%ேபா - பி%ேபா” எற பய3க . இவகளிட த8கி8 எ0தா3,
அற கழ1%'க %யா8. ெஜமா திர த4டைன'>+ சமமான8. அவ'>
த<ைகைய க4ணா3 பா'காம3 இ'க % தேத தவிர, உ ளதா3 ேநசி'காம3
இ'க %யவி3ைல. அவள8 இர4டாவ8 மகளான இ த ம32கா மீ8 அவ'>
அளவற பாச. அவ

பிற த பிற> தா, ேஜாதிட ஒவ ெசான8 ேபா3, தா.

மாமனான தன'>, ேயாகதி> ேம3 ேயாக அ%பதாக நபினா. த<ைகயி
R10'> ேபா. =; வய8'ேகற லாவக8ட, மா >1% மாதிாி
கவ+சியா., மீ >1% மாதிாி ;;பா. விள<கிய ம32காைவ' ேக1டா.
த<ைக'காாிேயா, த மகைள தர %யா8 எபைத தய'கேதா0 ெவளியி1ட
ேபா8, “உ பி ைள எ பி ைள இ32யா? எப%ேயா... ஒவைர ஒவ
பாராம3 இ'>ப%யா. ஆயி108. உ பி ைளைய பாதாவ8, உைன
பா'கிற ஆ;த3, என'> ேவ4டாமா?” எ; அவ ேக1டேபா8,
ெச3லமாவா3, தாள %யவி3ைல. “இவ

பிற'க8'> னாேலேய நா

பிற தவ<க அ4ணா” எ; ெசா32' ெகா4ேட ம32காைவ, அவாிட
நீ1%னா .

ெசா'க2<க, ேநராக R10'> வ 8, மைனவியிட >ழ ைதைய நீ1%னா.
அற தா, அவ'> விஷயேம ாி த8. ஆரபதி3 எதி ெதாிவிதா ;
அச 8 ேபான அ4ணகளி ேப+ைச' ேக10, சில சமய >ழ ைதைய
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அ%தி'கிறா . ெசா'க2<க >ழ ைதைய ைவ8' ெகா@ ேபா8,
ெபாறாைம Aட ஏப1%'கிற8 எறாE >ழ ைதயி ேமலான சிாிபி3,
க ள<கபடமற ைகயா10 லாகவதி3, அவ , த எாி+சைல அட'>வ8
ெதாியாமேல அட'கினா . அ த' >ழ ைத அவைள, ஒ சமய “அமா அமா...”
எ; ெசா32 கனைத ெதா1ட8, அவ

இதயைத ெதா1ட8.

ஒ சமய, கணவனிட ஏேதா மனதகராறி3 சாபா10 த1ைட னா3
ைவ8' ெகா4ேட, சாபிட& %யாம3, சாபிடாம3 இ'க& %யாம3,
அவ

ேகாபதாE, அ த' ேகாபைத மீறிய பசியாE வாி3 தைலைய

ேத.8' ெகா4ேட இ த ேபா8, இ த' >ழ ைத, த ெவ ளாி பி@
விர3களா3, ேசாைற எ08, அவ

வாயி3 ஊ1%ய ேபா8, பாவதியி வயி;

நிைற தேதா இ32ேயா, இதய நிைற த8. அறி3 இ 8 இ;வைர, >ழ ைத
எ<கி 8 வ தேதா, அ<ேக திபி அ-ப ேவ40 எற ஆைச'>, நிராைச
ெகா08வி10, இய3பான தா.ைமயினா3 உ தப10, ம32காைவ, அவ ,
தா.'> தாயாக வள8 வகிறா .

சேகாதரகளி சகவாசதா3, அCவேபா8 அவ'> “நா
அனாைதயாயி0ேவேனா... ம32கா ைக வி100வாேளா” எகிற எ4ண,
Zதி9 எ1% பாதனேவ அறி, இ8வைர, அைவ எகிறவி3ைல.

அப%ேய, அ4ணமாகளி உபேதசதா3, ம32கா க3யாண ஆன8
மாறினாE மாறலா எற எ4ண உைள+ச23, அவ

சி'கி தவி8, ஓரள&

சின தவளா. இப840.

க3Tாி'> ேபா> ம32கா, எேபாதாவ8 “மா இ<கமா. உ<க'>
ஒ4F ெதாியா8” எ; ெசா3Eவா . பாவதி உடேன ஒ; ெதாியா8
எ; ஒ; ெதாியாத தைன, ம32கா, ெசா த அபா&ட ேச 8 ெகா40,
ஏமாற ேபாகிறா

எ;, இைற'ேக ெசா8 பறி இர4%3 ஒைற

பா8விட ேவ40 எ;, நா

78 8%பா . எறாE க3Tாியி3
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இ 8, ம32கா திபிய8, நிைனதைத மற 8, “ப'கடா ேபாட10மாமா...
ஆர@ ேவFமா... ஆபி

ேவFமா...” எ; ேக1பா .

வாச3 அேக நிற ஆ1ேடா ாி'ஷாவி %ைரவ உ ேள எ1% பாதா.
ம32கா இ- வராத8 அவ'> ஆ+சாியமாக இ த8. மாத ஒ >றிபி1ட
ெதாைகயி3, வாடைக'> அமதப1%'> ஆ1ேடா அ8. ம32காைவ
க3Tாியி3 ெகா40 ேபா. விடேவ40. மாைலயி3 A1%' ெகா40 வர
ேவ40.

>ளியலைற ப'கமா. ேபான பாவதி, ஆ1ேடாைவ பாத8, ம32காவி
அைற'> வ தா . ம32கா, எ8&ேம ாியாதவ

ேபா3, ேமைஜயி  ைககைள

ஊறி, கைத அவறி3 ைவ8, ெநறிைய, ேகா0க

வி7 வ4ண

ழிதா , எ<ேக9 ேபாக ேபாவதி3ைல எப8 ேபா3. ப0'> ேபா8
உ0தி த பதி ஆைடேயா0 இ தா . பாவதி, அவளேக வ 8, கைத
நிமிதினா .

“ைபதிய... இ-மா அ த ம-ஷ ேபசின8 மனசில நி'>8? இ8'>
வதப0றவ , எ8'> தா வதபட மா1ேட? ெசா த அபாதாேன
ேபசினா? ேபசினா3 ேபசி10 ேபாக10. இனிேம3 ேவFனா3, அ<ேக
ேபாக ேவ4டா. சாி, ஆ1ேடா வ 8108, றப0%.”

“ெசா த அபா, ெசா தமி3லாத அபா- ேபனி<கனா3, என'>'
ேகாப<ேகாபமா. வ. அபா ேபசி1டா- நா வதபடல... அ த ஆ , நாE
ேப மதியி3, சனிய- ேபசி1டா- தா வதமா. இ'>. ஏமா,
ப%'காதவ<க'> நாகாிகமா. ேபச வராேதா...”

“நா Aடதா ப%'கல. நாகாிகமா. ேபசாமலா இ'ேக...”

“நா ப%'காத ஆ4கைள+ ெசாேன.”
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ெசா'க2<க உ ேள வ தா.

“நா Aடதா ப%'கல... எேபாதாவ8 அநாகாிகமா. ேபசியி'ேகனா? இழ&
எ0த பய3, ேபசினா3 ேபசி10 ேபாறா. ஏதாவ8 ப1ட+ சாராய
ேபா1%பா. பனாட பய3... அவ-'காகவா இப% உ1கா தி'ேக?
ெபமா

மாதிாி ஆ1கைள9, அவ<க ேபசறைத9, நாம, அவ<கைள ம-ஷனா.

எ4ணி மதி' ெகா0தா3, அற நாம எ4Fற83லா ம-ஷதனமா.
இ'கா8. வி0 க7ைதைய... சீ'கிரமா றப0... நா- K<கபா'க வைர,
ஆ1ேடா&ல வரF... உ றப0மா... நா ம10 அவ ேப ேபா8
இ தி'கF... சாி... ஜ3தியா. றப0மா...!”

அ த ஆைள மனதி3 இ 8 க1டாயமாக வில'கி' ெகா4ேட, ம32கா றபட
ஆயதமானா . டைவைய எ0பதகாக, அவ

Zேராைவ திற த ேபா8

ெசா'க2<க ெவளிேய வ தா.

ெசா'க2<க ம32கா& ஆ1ேடாவி3 ஏறிய ேபா8 பாவதியி அ4ண,
அ த ஆ1ேடாைவ வழி மறிப8 மாதிாி வ 8 நி;வி10, பிற> “காேலஜு'கா...
இ3ல ெச1%யா R10'கா... எப%ேயா... நீ<க காேலஜு'> ம32கா ெச1%யா
R10'> ெதாியாம3 ேபாயிடபடா8. %ைரவ, யா யா எ<> இற<கF
எகிறைத ஞாபக ப08<க...” எ; ெசா32' ெகா4ேட, வாச3 ப%'க1%3
கா3 ைவதா.

வாச23 நிற பாவதி, “வா<க4ணா” எறா .

ெசா'க2<க, திVெர;, ஆ1ேடாவி3 இ 8 இற<கி, “நீ ேபாமா... நா
ெச1%யா R10'> ேபாகைல. இவ க8ல விழித பிற> எ<ேக9
ேபாகபடா8. நீ Aட ஜா'கிரைதயா ேபாயி10 வா” எ; ம32கா&'> ம10
ேக1>ப%யாக ன<கி' ெகா4ேட ம+சாகாரைர திபி பாராம3 நட 8,
அரைவ மி3ைல ேநா'கி ேபானா. ‘காலா< காதால எனடா சாமி இ8... யாைர
ேவFனாE அ-... ஆனா3 இவைர ம10 அ-பாத...’
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ெசா'க2<க ெவளிேய ேபானேபா8, பாவதி9 அவ

அ4ண- R10'>

வ தாக . ராமசாமி ெப=+ வி10' ெகா4ேட ேப+ைச 8வ<கினா.

“உைன அ%'க% வ 8 பா'கF ேபால ேதாF8. அேத சமய மதியாதா
தைலவாச3 மிதி'க ேவ4டா- ெசான பழெமாழிைய9 நிைன8 பா'க
ேவ4%யதி'>.”

“எனா4ணா... 8 ெமாழியா. ேபறீ<க...”

“பின எனமா... ம+சா எைன நாைய ேபன8 மாதிாி ேபறா. எதைன
நாைள'>தா வாைல+ 1%'கி10 வார8?”

“அவைர பறிதா உ<க'> ெதாி9ேம. மனசில ஒ4F< கிைடயா8.”

“மனசில ஒ4Fமி3லாம இ'கவ<க'> தைலயி3 ஏதாவ8 இ'>. உ
R10'கார'> அ<ேக9 ஒ4F< கிைடயா8. இ3லனா3, ேநா1%Gல
ெவ; ெபயைர' Aட ேபாடாத R1ல ேபா., ஒ ப& ேமாதிர, O; (பா9
ெகா0பாரா... எ R1ல ஒ க3யாண கா1சி நட 8, நா அவ ெபயைர
ேபாடல- வ+'ேகா... ம-ச மா இபாரா... நீதா மா இபியா?”

“எப%ேயா நட த8 நட 8 ேபா+... இனிேம3 அவ<க ப%வாச3 Aட மிதி'க
ேபாற83ல...”

“அ<க தா நீ த ப4ற.”

“எ<க?”
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“சின பி ைளயில எப% இ திேயா... அப%ேய தா இ'கமா. ெபமா
ம32காைவ தி1% அ-ன பிற>, அற என ேபனா- ெதாி தா,
இப% ேபவியா?”

“என ேபனாரா?”

“நீ ம32காைவ மிர1%, அவ<க Aட ேபச'Aடா8- ைவதி'கியா... எ3லா
ெசா'க2<க ம+சாேனாட க8'காக பா'கானா. அவ ம4ைடைய
ேபா1ட8, ம32கா =ல உ க4Fல விர3 வி10 ஆ10வானா.”

“>%கார... அப%தா ேபவா... வி10 த <க...”

“வி10 த ள' A%ய சமா+சாரமி3லமா... நாைள'> ம+சா-'> ஏேதா ஒ4F
ஆயி108- வ+'ேகா... ெபமா

ெசானப% ெச.ய மா1டா- எப%+

ெசா3ல %9?”

“ம32கா அ8'> இட ெகா0'க மா1டா . ந3ல ெபா4F. எ ேம3 உயிைரேய
வ+சி'கா . ஏ4ணா சிாி'கி<க?”

“‘தா ெபறF பி ைள. தேனாட பிற'கF பிறவி’ எகிற8 பழெமாழி.
ஆயிர பி ைளக

எ08 வளதாE, ஒ ெசா த பி ைள'>

இைணயாகி0மா?”

“அ8'>தா என'>' ெகா08 ைவ'க2ேய.”

“ெகா08 ைவ'கல- ெசான பிற>... ெக08 ைவ'காமலாவ8
இ'கFமி3ைலயா? ந ெசாைத நாேம க1%' காபாதF இ32யா...
ெபமா கி1ட மா1%, ெச'>மா0 சமா+சாரமா. ஆகி, ெசா8 ேபாயிட' Aடாேத.”
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“அப%ெய3லா ஆகா84ணா... ம32கா ெசா8'> ஆைசப0கிறவ

இ3ல.

ேந8, க3யாண8'> ேபா> ேபா8 Aட, நைககைள
ேபாடமா1ேட-1டா .”

“அப% நீ நிைன'கிற. நீ அவைள அைம ெபைமயா. வள'கிற8
பிறதியா'> ெதாிய' Aடா8 எகிற8'காக அப%+ ெச.தி'கலா
இ32யா... மா ேப+'>தா ெசா3ேற; ஒ வார8'> னால,
ெச3லமா, க3யாண ெப4F'> ேபா1010, கழ1% தாேர- ெசா32,
இவேளாட நைகைய' ேக1டா . நீ %யா8- ெசாேன. இ த ம32கா, ஒ
வாைத, உேனாட ேச 8 %யா8- ெசானாளா? கைடசில அவ
ந3லவளா9, நீ ெபா3லாதவளா9 ஆகி ேபா+. ‘உ<க'> ஒ4F
ெதாியா8மா’- அவ

அ%'க% ெசா3றத நீ தாராளமா நிைன'கிற... என'>

அப% படல...”

“இ த' கால8ல யாைர9 நப %யா8 ேபா2'ேக.”

“இ8தா உ4ைம... யாைர9 நப' Aடா8, எைன' Aட நப' Aடா8.
ம+சா Aட... ஒ ப& ேமாதிர வா<>னா... ம32காைவ' A1%'கி10
ேபா., கைட கைடயா. அைல 8, இ த ேமாதிரைத ேத ெத0தி'கா<க...
அவேரா... இ3ல இ த ம32காேவா... ஒ வாைத ெசானா<களா... எ8'காக
இ த =0ம திர ேவைல- ேக'>ேற. ம32கா என'> எனேமா...
பச'காாியா ெதாி98.”

“என'> தைல >ழ84ணா... ேவற விஷயைத ேபசலா. காபி ேபாட10மா, V
ேபாட10மா...?”

“நீ எ8& ேபாட ேவ4டா. நா இேபா ெசா3ற8தா. இனிேம3, எகி1ட நீ
ேக1டாE, நா ேபச ேபாறதி3ைல. சதியமா. உ1கா த இட8ல இ 8
ெசா3ேற. ந3லா ேக10'ேகா. ம32கா, ந3ல ெப4ணாேவ இ'கலா. ஆனா3
ெப4 தி பிதி... நாைள'> ம+சா-'> ஏேதா ஒ; ஆயி108-
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வ+'ேகா... மா ேப+'>. இேபா ந3லா இ'கிற ம32கா, அேபா& ந3லா
இபா

எகிற8 என நி+சய? நாைள'>, ம32கா&'>' க3யாண நட'க

ேபா>8; அவ

ஷேனா இ3ல மாம மாமியாேரா, அவைள >ர<கா. ஆ1%

பைட'க மா1டா<க எகிற8 என நி+சய? இவ
ேபாகமா1டா

ெபமா கி1ேட

எகிற8 என நி+சய? தா ஆடா1டாE, சைத ஆடாேதா,

நா உகி1ட ைவதி'கிற பாசைத மாதிாி... நீ எகி1ட ைவதி'கிற
பாசைத மாதிாி, இவ, அபகி1ட பாசைத' கா1டமா1டா - எப%+
ெசா3ல %9? அப%ேய கா1%னாE, அ8ல என த?”

“நீ<க எப&ேம இப%தா4ணா... எைதயாவ8 ெசா32' ேகாளா; ெச.R<க...
ஆனா3 வழி ம10 கா1டமா1V<க.”

“இ8'> ஒேர வழி இ'>.”

“ெசா3E<க... அவ வ 8ட ேபாறா.”

“உனால ம32காைவ வி1010 இ'க %யா8. அேத சமய, ம+சா-'>
பிற> உ ைகேய ஓ<கி இ'கF. இ8'> ஒேர வழி, நம ராம-'>,
ம32காைவ க1% ேபா1டா3தா %9.”

“அ8 எப%4ணா %9? சின வயேல உப% இ3லாம3 ேபாயி1டா.
நீ<க எCவளேவா யசி ப4ணி9 எ1டாவ8 வ>'> ேமல தா4டல. தாக
எ0'> ேபாெத3லா ப1ைட+ சாராயைத ேபா0றா. இ8ல ேவற
ர&%தன.”

“இ த' கால8ல ர&%தன இ'கவ தா இ த ெம1றாGல பிைழ'க %9.
ப1ட+ சாராய இேபா >%'கா. நாளைடவி3 அைதேய கா.+சி, கா ப<களா
வா<க மா1டா- எப%+ ெசா3ல %9? அேதாட உேனாட ெசா த அ'கா
மக. ரத8'> ரத. உேனாட கைடக4ணிகைள க1%' காபாத
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இப%ப1டவ தா லாய'>. ெபமா

இவகி1ட வாலா1ட %9மா? அவ

ேக%தா. ஆனா3, நம பய3 ர&%!”

“Oறா40 பயி4ணா.”

“எனேவா... இபேவ க3யாண8'> நி+சயமான8 மாதிாி ேபறிேய. எ =த
மகைள ராம-'> ெகா0'கலா- நிைனேத. ராசி ெபாத இ3ல.
இர4டாவ8 ெப4ைண ெகா0'கலா- நிைன'கிேற. ஒ வார டய
ெகா0'கிேற. ேயாசி8+ ெசா3E. உ அ'கா

மக ேமல உன'கி3லாத

பாசமா? உன'கி3லாத ெபா;பா? ஒேர ஒ வார தா டய. நீ, ம32காைவ
ெகா0'கலனா, நா எ இர4டாவ8 மக

நளினிைய ெகா0'க ேபாேற.

அற எ ேமல வதபடபடா8. நா வர10மா?”

பாவதி, அ4ணைன ‘ேபா. வா<க ’ எ; ெசா3ல %யாத அள&'>,
பி8பி%தவளா. இ தா .

ராமசாமி ேபா.வி1டா. ஆனா3, அவ ெசான வாைதக

ேபாகவி3ைல.

அவ , த உ ளைதேய ேபா'களமா'கி வி1டா .

‘ம32 ஒேவைள... அவ'> பிற>, அபா Aட ேச தி0வாளா... அ த >%கார
ெசானப% எ3லா ஆ0வாேளா? அப%யானா3 எ கதி, எ கதி? அனாைதயாக
ஆயி0ேவேனா? ெசாெத3லா ேபாயி0ேமா? ம32 ந3லவளா. இ 8, அவ
ஷ ேமாசமா. இ தா3 எ கதி எனாகிற8? எகி1ட Jதா.
ேபசமா1டா... எ நைம'காகதா ேபவா... அேதாட இ த ராம,
எேனாட ெசா த அ'கா

மக. ஊாி3 ர&%தன ெச.தாE, எைன

‘சிதி’- வா. நிைறய' A0ற பி ைள. அவ- ந3லா இ'கF,
ம32கா& ந3லா இ'கF. >%கார ெபமா

கி1ேட வரபடா8. அ8'காக,

ெபாத இ3லாத க3யாணைத ப4ண %9மா? %யF. எப%ேயா
%யF. இ த ம32கா ெபமா
கா3வாசியாவ8 இ'காதா?’

ெப4 தாேன... அப தியி3
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ராமசாமி ேபானதி3 இ 8 ம32கா க3Tாியி3 இ 8 திவ8 வைர'>
பாவதி'> ஒ; ஓடவி3ைல. வயி;'> எேபா8 வ@சக ெச.யாத அவ ,
அ; சாியாக+ சாபிட' Aட இ3ைல.

8 ளி' >தி8' ெகா40 உ ேள வ த ம32கா, “அமா, நா க10ைர
ேபா1%யி3 இர4டாவதாக வ தி'ேக அமா” எறா .

பாவதி அேபாைத'>, அ4ணைன9, அவ ெசானைத9 மற 8 வி1டா .
“என ேபா1%மா...?”

“க10ைர ேபா1%...”

“அப%னா?”

“மா கிட<கமா... உ<க'> ஒ4F ெதாியா8. உ<ககி1ட ெசானேத த.
8ைள8 எ080R<க. க10ைர எறாேல என- ெதாியா8. அைத
விள'கி10, அற ேபா1%ைய பறி விள'க இர& மணி பனிர4டாயி0.
பசி'>தமா. அபா வ ேபா8 விவரமா. ெசா3ேற. நீ<க

அேபா ேக<க.

இேபா பசி'>8.”

பாவதி'>, இேபா8 மன8'>

பசிெய0த8. அ4ண ெசான8 சாிதா.

நா தா ஒ4F ெதாியாதவளா. ெவதைத எ3லா பாEநிைன'கிேற.

பாவதி ச; காரமாகேவ பதி3 ெசானா ; “இேபா நா உ க4F'>
பி%'>மா? எைன பாதா3 உன'> ம-ஷியா. ெதாி9மா? எ3லா
தைலவிதி.”
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பாவதி ெசா32வி10, சைமயலைற'>

ேபா. வி1டா . ம32கா, அவைள

விேராதமாக பாதா . ஏ இப% ேபறா<க? அவ

உ ேள ேபா. அவளி

ைகைய பி%8' ெகா40, “உட'> எ8& ப4Fதாமா?” எ; ேக1டா .

அவைளேய பாதா

பாவதி. அ4ண ெசானைத எ3லா, அவளிட

ெசா3லலாமா எ; Aட நிைனதா . பிற> அ த அைம அ4ண,
“என'ெகனேமா ம32கா பச'காாியா ெதாி98” எ; ெசான8 அவ'>
நிைன&'> வ த8.

பாவதி எ8& ேபசாம3, அவ'> இ%யாபைத' ெகா0தா . ம32கா&
ம;ேப+ ேபசாமேல, எ திர ேபா3 த தைத வா<கி' ெகா4டா .

இர& ெசா'க2<க வ தா. ம32காவா3 த ெவறி விவரைத அட'கி ைவ'க
%யவி3ைல. அபாவிட க10ைர ேபா1%யி விவரைத விவரமாக+
ெசானா . அவ
அைற'>

ெசா32' ெகா4% த ேபாேத, பாவதி த தாபய

ேபா. வி1டா .

ெப3லா கா8 விாிய' ேக1> அமா இப% ேபாவதி3 ம32காவி>
வத தா. தைனேய ஆ;த3 ப0தி' ெகா4டா . அமா&'> உட'>+
கமி3ைல ேபாE. உட சாியி3லனா மன சாியா இ'கா8. அமாகி1ட
ேபா. ேபசலாமா? ேவ4டா, எாி+ச3 இ'கிற சமயதி3 ேபானா3 த.
காைலயி3 பா8'கலா.

ெசா'க2<க மகளிட சிறி8 ேநர ேபசிவி10 மைனவியிட வ தா.

“என% ஒ மாதிாி இ'ேக?”

“ஒ4Fமி3ல.”

“ஓ... உ அ4ண வ 810 ேபானாேரா... இ- ஒ வார8'>
அப%தா இேப. அ08' ெக0'>ற83ல நிணனா+ேச.”
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“ஆமா... அவ அ08' ெக0'கவ. நீ<க அாி+ச திர பிர. ஒ ப& ேமாதிர
வா<>னைத ெசானீ<க பா<க.”

“தெசயலா. வா<>ேன%. அ8ல அத பா'காேத.”

“நா நட'கிறைத எ3லா கவனி+சி10தா ேபேற. ம32கா ேம3 உ<கைள
விட என'> பாச அதிக. அதனா3தா ேக'>ேற. எ அ'கா

மக

ராம-'> நம ம32காைவ க3யாண ப4ணலா- நிைன'ேக.”

“என% இ8. கா8 ெகா0தா3, எைத9 ேபசலா- நிைன'கிறியா?
ேபசற8'> ஒ வைரைற ேவ4டா? உன'> அறிவி'கா... அ த ஓணா
பயE'கா இவைள ெகா0'க+ ெசா3ற... இனிேம3, இப%ப1ட வாைதைய'
ேக1டா3, நா ெபா3லாதவனா. மாறி0ேவ. ஜா'கிரைத.”

பாவதி ர40 ப0தா . ம32கா ஆரபதி3 >ழ ைதயாக இ'> ேபா8,
அவ

மீ8 ஏப1ட ெவ;, இ8வைர அவ'> ெதாியாமேல அ% மனதி3

பதி 8 இ த8. அ த உைள+ச3 இேபா8 விGவ(ப எ0த8. ராம இ'க
ேவ4%ய இடதி3, இெனாதியி மக , ஒ >%கார ெபற ெப4
இ'கிறா

எ; நிைன8 நிைன8 அவ

ேபயாக மாறி' ெகா4% தா .

-----------அதியாய 6

நாE மாத கட த8.

பாவதி பைழய பாவதியாக இ3லாத8 ம32காவி> ெதளிவாக ெதாி 8வி1ட8.
அ%'க% அரைவ மி323 ேவைல பா'> ைபயகைள தி10 சா'கி3
“ஊபய3 பி ைளக
தி1ட 8வ<கினா .

ஊபய3 பி ைளக தா” எ; ஜாைடமாைடயாக
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இேபா8 ம32காவி> தைலவாாி வி0வதி3ைல. க4F'> ைம ேபா0வதி3ைல.
அேத சமய எ8&ேம நடவாத8 மாதிாி9 பல சமய<களி3 ம32காவிட நட 8
ெகா கிறா . ஒ தடைவ ஆ1ேடா ாி'ஷாவி3 ஏ; ேபா8 ம32கா கா3 தவறி
கீேழ விழேபான ேபா8 பாவதி பதறிேபா. “பா8 ேபாமா. நீ வற8
வைர'> உயிைர' ைகயி3 பி%8'கி10 இ'க ேவ4%யதி'>” எ;
ெசா32யி'கிறா . அதனா3 அமா, பைழய அமாவாக மாறிவி1டா

எ;

மகிD 8 ேபான ம32கா, மாைலயி3 8 ளி' >தி8 ஓ% வ 8 ‘அமா’ எற
ேபா8, அ4ண-ட சீாியஸாக ேபசி' ெகா4% த அ த அமா'காாி “அமா
இ- சாவாம3 தா இ'ேக” எ; ெசானா .

உடேன ம32கா, ‘நாம சாவாம3 இ'ேகாேமா’ எ; மன8'> ேள லபி'
ெகா4டா . அ4ண ராமசாமியி வைக அதிகாி'க அதிகாி'க,
அமா'காாியி ெவ;பி ேவக ஏறி' ெகா4%ப8 க3Tாி'காாி'>
ெதாியா8.

ராம- அ%'க% வ 8 ேபா.' ெகா4% தா.

“உ சிதி'காாிைய ெக1%யா. பி%8'கடா... அCவள&தா நா இேபா
ெசா3ல %9” எ; ெபாிய மாமா ராமசாமி ெசானத உ ளத
ாியாவி1டாE, ெவளியத ாி தவ ேபா3, சிதி R10'> வர
8வ<கினா.

“இ<ேக எ8'>டா வ ேத” எ; ேக1கிற சிதி, “ஏ4டா, அ%'க%
வரமா1ேட<கிற” எ; ெசானதி3 அவ-'> ப1ைட+ சாராயைத' >%'>
ேபா8 ஏப1ட ‘கி'’ைக விட அதிகமான ‘கி'’ கிைடத8. ெசா'க2<க தா
அவ வைகைய அறேவ அ<கீகாி'கவி3ைல. ஆனா3, அவ “சிதபா,
சிதபா” எ; ெச3லமாக+ ெசா32' ெகா4ேட, அவ ெகா40 வ
%ரகைள9, தகர டபா'கைள9 எ08 R10'>

ைவத ேபா8,

ெசா'க2<க அவைன விபவி3ைலயானாE, ெவ;'காம3 இ தா.
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ஒ சமய அவ அரைவ மி323 ஏேதா கலா1டா. மிளகாைய சாியாக
அைர'கவி3ைல எ; ஒ ப1டா' கதி ைமன ெசா'க2<கைத மிர1%னா.
பய 8 ேபான ெசா'க2<க, அவனிட வா<கிய காைச திபி' ெகா0தா.

ப1டா'கதி'> ேமE கா கிைட'> எ; நபி'ைக ஏப1ட8. “எேனாட
மிளகாைய கGமாலமா ப4ணி1ேட. அ8'> ‘மாE’ ெவ10றியா... இ3ேல மவேன...
>டல உவ10மா... நம கி1டயா டபா.'கிற ந.னா...” எ; ெசான8,
ெசா'க2<கதி> அதிக ப1சமாகதா ெதாி த8. “ெச.9றைத+ ெச.டா”
எறா. அவ- ெச.ய ேவ4%யைத+ ெச.தா. அவர8 ச1ைட' காலைர
பி%8' ெகா40, “இனா.யா ெசாேன... வி1ேடனா ஒ >8” எ;,
எ+சி3 8ளிகளி3 சாராய 8ளிக

ெதறி'>ப% கதியேபா8, எேத+ைசயாக அ த

ப'கமாக வ த ராம, வி1டா ஒ >8. ப1டா'கதி 40 வி7 தா.
வி7 தவ எ7 தி'> னா3 வி1டா ஒ உைத. ப1டா' கதி ப08'
ெகா4ேட, “வி100 வாதியாேர... இவ... உேனாட ேதாG8- ெதாியாம
S10... அபா வி100... அமா வி100” எ; ர40 ெகா4ேட லபினா.

“அவ எேனாட ேதாG8 இ3லடா... ெசா தமான சின ந.னாடா... அவகி1ட
ம-' ேக டா கயிேத...” எ; ராம க7ைத மாதிாி கைன8, ஆ கா1%
விரலா3, சிதபாைவ+ 1%' கா1%ய ேபா8, அ த ‘கயிேத’9 ெசா'க2<கதி
ைகயிE, கா2E வி7 8 மனி' ேக10வி10, திபி பாராம3 ஓ%ய8.

ெசா'க2<கதி> ெபைம பி%படவி3ைல. அ த ெத&'ேக
எஜமானனாக&, தி4ைண ெபா;'கியாக& வா7 ஆனானப1ட
ப1டா'கதிையேய, இ த ராம அட'கி வி1டா எறா3, இவ சாதாரண
ராம அ3ல. ர&% ராம. இவ நம'> எேபா8 ேதைவ!

அ த நறி ெப'கி3, அவ-'> த R10'>
ெகா0தா, ெசா'க2<க.

சகல உாிைமகைள9
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இைத ெபாிய4ண =ல ாிய ைவ'கப1ட பாவதி ஒநா , ம32காைவ
பா8 “ராமகி1ட ஏமா சி0சி0- ேபற. ெகா@ச சிாி8தா ேபேச.
நீனா அவ-'> உயி” எ; ப10 படாமE ேபசினா .

அமாவி அபிலாைஷ ாியாத ம32கா, “இவகி1ட சிாி8 ேபறவ ,
யாகி1ட9 சிாி8 ேபறவளாதா இபா . இ8& இ8 =@. அபா
ெசான8 மாதிாி சாியான ஓணா =@” எ; எாி+சேலா0 ெசான ேபா8,
பாவதி'> ப0 எாி+சலாக இ த8. அ4ண வ த8 வராத8மாக “நா
Sடகமா. ேபசி பாேத. இவ , சமதி'க மா1டா

ேபா2'ேக” எற

ேபா8, ராமசாமி, ஒ வி3ல சிாிைப உதி8' ெகா4டா.

“பா... ப'>வமாக+ ெசா32 பா. மா1ேட-1டா னா, க7ைதைய R1ைட
வி10 8ர8...”

“அ8 எப%ய4ணா...”

“சில சமய... ஆபேரஷ ெச.யFனா ெச.8தா ஆகF. ராமைன'
க1%'க சமதி'கலனா, அவ

இ<க இ'கிற8ல அதமி3ைல... இ8

உேனாட ெசா த விஷய. ேக1டா' ேக... வி1டா3 வி0. ஆனா3 ஒ4F
அறமா., ெபமா

தி10றா... ம32கா ஷ அ%'க% வாரா- எ<கி1ட

வரபடா8 ெசா321ேட. இ- ஒ வாரதி3 %& ெதாியF. இ3ைல
எறா3, எ ெர4டாவ8 மக

இ'கேவ இ'கா ...”

“ஏ4ணா ேகாபப0றீ<க... நா ெப4. என'> என ெதாி9? உ<ககி1ட
ேயாசைனதாேன ேக1ேட.”

“அைததா ெசா3ேற. ம32கா, இ த R1ல இ'கிறதா. இ தா3, ந ராம
பயேலாட இ'கF. இ3ைல எறா3, எ<ேக9 ேபாக10. நீ, ராமைனேய
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Rகாரமா. எ08'கலா. எ ெர4டாவ8 ெபா4F, உன'ேக மமகளா.
வ 8டலா. நீ க4 =0ற8 வைர'>, க4 கல<காம3 பா8'>வா<க...”

சிறி8 தி0'கி1ட பாவதி'>, ம32காைவ என தா ெவ;தாE அவைள
R1ைட வி10 ெவளிேய;வ8 எபைத நிைன8' Aட பா'க %யவி3ைல.
அேத சமய, அ4ண ெசான8'> ம;ெமாழி Aற ெதாியாம3, ேலசாக+
சிாி8' ெகா4டா . ேசாக+ சிாி.

பாவதி அ4ண ேபா.வி1டா எபைத, அரைவ மி3 ைபய ஒவைன
அ-பி நி+சயப0தி' ெகா4ட ெசா'க2<க உ ேள வ தா.

அ த+ சமயதி3, ம32கா&, க3Tாியி3 இ 8 வ தா . வ த&டேனேய
அபாவி ைககைள பி%8' ெகா4ேட, “அபா... சைபய திேய1டாி3 ஒ
ந3ல ஆ<கில பட வ தி'>... எைன A1%' ெகா40 கா10<கேள” எ;
ெச3லமாக+ சிF<கினா .

“நாைள'> ேபாகலா4டா” எ; தன'> அவ

ஆ4பி ைள எப8ேபா3

ெசா'க2<க ெசா32வி10 ேபா.வி1டா.

பாவதி'> பறி எாி த8. கா'கா பி%'கிறாேளா... அபாைவ' ைக'>
ேபா10'கி10, ராமைன கா1டமா1ேட- ெசா32வி0வாேளா... கைடசியி3,
அ த >%கார ெபமா கி1ட அவGைத பட ேவ4%யதி'>ேமா...
இ8'ெக3லா யா காரண... இவ

தா... இவேள தா...

கணவ, கா8 ேக1காத Mரதி> ேபா.வி1டா எபைத, வாசE'> ேபா.
எ1% பா8 உ;தி ெச.8 ெகா4ட பாவதி, அ<கி தப%ேய,
“ெபாளனா... ஒ அட'க ேவF. இ<கி`[ பட பா'க ேபாறாளா...
எ3லா அவ ெகா0'கிற ெச3ல. ெகா0பார' க4டா3, ேப. Aட >ைழ 8
>ைழ 8 ஆ0மா” எ; த பா10'>+ ெசா32' ெகா4ேட சைமயலைறைய
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பா8 ேபானா . இப% ேபசினாE, ம32காவி> %ப ெகா0பதி3
தாமத ஏப0வைத விபாதவ

ேபால நட 8 ெகா4டா .

இப%, பாசைத' ெகா1%' ெகா4ேட, தைன9 ‘ெகா10வைத’ உண த
ம32காவா3, அவைள, அமா இ3ைல எ; உதற& %யவி3ைல, அமா தா
எ; ஒ' ெகா ள& %யவி3ைல. தன'> ேளேய, சமாதான ெச.8
ெகா4டா . ‘ஒCெவா ெபா4F<கைள அவ<க அமா'க

எப%

தி10றா<க... சில சமய அ%'க' Aட+ ெச.றா<கேள... இ த அமா அப%
இ3ல. நா ஆ<கில பட பா8, ஆ<கில'காாியா மாறிட' Aடா8-,
நிஜமாகேவ பயப0றா<க... இ8ல தபி3ல...’

எறாE, ம32கா அ நியப1டவ

ேபா3 உண தா . அபாவிட Aட,

அவளா3  பழகிய8 மாதிாி பழக %யவி3ைல. அவாிட ேப ேபாெத3லா,
அமா'காாி, க4கைள உ10வ8 ேபா3 அவ'> ேதாறிய8.
---------------அதியாய 7

இ த ேநரதி3 ஒ நா

ெசா'க2<கதி> மாரைட ஏப1ட8.

டா'ட, உடேன வ 8வி1டதா3, ஈமபதிாிைக'> அவசியமி3லாம3
ேபா.வி1ட8. எறாE மனித ஆ% ேபா. வி1டா. இ8, இர4டாவ8 ைற.
=றாவ8 எப% இ'>ேமா...

பாவதி9, ம32கா&, அவைர மாறி மாறி பா8' ெகா4டாக .
உறவினக

வ த வ4ணமாக இ தாக . ெச3லமா& வ 8 பாதா .

க3யாணமாகி கப தாிதி'> ச திரா&, அவ
எ3ேலா வ தாக . ஆனா3 ெபமா

ஷ- வ தாக .

ம10 எ1% பா'கவி3ைல.
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எப%ேயா, ெசா'க2<க ேதறி வ 8 ெகா4% த ேபா8, ஒ நா

பாவதி,

ேதபி அ78 ெகா4% தா . கணவ பதறி ேபானா.

“ஏமா அ7&ேற... என'>தா கமாயி'கி1ேட வேத!”

“ஏேதா ஆ4டவ 4ணியதால, இ த தடைவ எ தா2 ெக1%யா. இ'>...
இெனா தடைவ இப% வ 8, நட'க' Aடாத8 நட 8வி1டா3, எ கதிைய
நிைன8 பாேத. நா. Aட திபி பாரா8.”

“ைபதிய... அப%ெய3லா ேபசபடா8. உன'> ஒ >ைற9 வரா8. ம32கா
ந3ல ெபா4F.”

“ம32 ந3லவ

தா... அவ'> வா.'கிறவ ந3லவனா. இ'கF<கற8

என க1டாய? அவ

அப... எைன மிர1ட மா1டா எகிற8 என

நி+சய?”

“சாி, கவைலபடாேத... உட கமான8, அவ'> ந3ல ைபயனா.
பா'கிேற!”

“ைகயில ெவ4ெணைய ைவ8'கி10 எ8'காக ெந.'> அைலயF?”

“என ெசா3ேற?”

“நம ராம...”

“ெந@ ேலசா வ2'>8... ம ைத எ0.”

“எைன >ழ ைத மாதிாி வ+சி'கி<க... இனிேம3 ேவைல'காாியா. ஆக
ேபாேற.”
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ெசா'க2<க, நாைக 8 நா1களாக தைலைய உ1%' ெகா40 ேயாசிதா.
மைனவி ெசா3வதி3 ஓரள& நியாய இப8 ேபா3 அவ'> ேதாறிய8. அவ
காலதி> பிற>, அவ
ெபமா

கால எப% ஆ>ேமா... அவ

ெசா3வ8 மாதிாி...

ஏடா ேகாட ெச.தா3...? ேபான உயிைர டா'ட மீ10யி'கா...

ஆனா3 இ த ெபமா

‘இ'கியா ெசதியா-’ Aட ேக1கல...

ேபாதா'>ைற'>, “உ ம+சா ம4ைடைய ேபாட10. அற தா விவகாரேம
இ'>” எ; இர4டாவ8 ைம8ன கி1ட ெசா3றானா. ெசானப%
ெச.றவனா+ேச... பாவதி'> பா8கா இ3லாம3 ேபாயிட' Aடாேத... நம'ேகா
இ த மாரைட எேபா ேவFனாE வரலா... நீாிழி&... இரத அ7த
ேநா.... இ8ல ஒCெவா4F ைற ைவத8 மாதிாி, ெந@ைச அைட'>8...
திV- ெச8... விவகார தீராம3 ேபானா3, எ3ேலா'>ேம ெதா3ைல... இ த
ம32கா ேவ;... வர வர ஒ8<கி ஒ8<கி ேபாறா . இவைள9 நப %யா8
ேபா2'>... எப%யாவ8 பாவதி'> பா8கா ேவF... ம32கா&'>
பா8கா ேவF. ராமைன மாதிாி ர&%யாலதா ெசா8'கைள' காபாற
%9... அ8'காக ம32காைவ... அவ-'>...

ஒநா

பாவதி அவ'> ஆபி

ஜூG ெகா40 வ த ேபா8, அவ சில

ச ேதக<கைள' ேக1க, பாவதி அவைற தீ8 ைவதா .

“ராம ப%'காதவனா+ேச...”

“ப%தவ<க ம10 எனத கிழி+சி1டா<க... நம எதிR10 கமலா டா'ட'>
ப%தவ . ஷ எG.எG.எ3.சி. ெபயி3. அவ<க >0ப உற& எேபாதாவ8
ெபயிலாகி இ'கா? =ணாவ8 ெத&ல இ'காேள... -சாமி மக

சேராஜா...

பி.ஏ. ப%8வி10 ஆZசரா ேவைல பா'கிறா . ஒ பG க4ட'டைர க3யாண
ெச.8'கி10 ச ேதாஷமாதாேன இ'கிறா . எபவாவ8 அ த க4ட'ட,
பGல ைற'க8 மாதிாி அவைள ைற'கிறானா... ப%... இ த' காலதி3
த4ணி ப1டபா0. மாியாைத கிைடயா8.”

“அதிகமா. >%'கான%...”
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“இேபா நா10ல எவ >%'கல? >%'கிற8 ெபாிய பாவமா? நா Aட ஜுர8ல
8%'ைகயி3... எ<க டா'ட ெசானா-, இர40 GS விGகிையேயா
கிGகிையேயா ெகா0'க2யா... அேதாட இேபா ராம ெகா@ச ெகா@சமா.
>%'கிறைத வி10'கி10 வாரா. ெகா@ச ந@ச இ'கிற பழ'கைத9,
ம32காைவ' க10ன8 மற 80வா. அவ அவைன திதி0வா .”

“அவ

கி1ட9 ஒ வாைத ேக10'கிேற.”

“நாம வளத ெபா4F நைம மீறி ேபாவாளா... ஒ தடைவ, ஒ கிழவ
‘யாைரயாவ8 காத2'கியாமா’ எ; ேக2யாக' ேக1ட8'> ‘காதலாவ8...
கீதலாவ8... அபா எவைனயாவ8 கா1% க10னா3 க10ேவ. ெவ10னா3
ெவ10ேவ-’ அவ

ெசான8 ஞாபக இ'கா?”

“எ8'> நாேன ஒ வாைத...”

“நீ<க ேக1க ேவ4டா. ெவ1கப0வா . நாேன ேக'கிேற. அற அவ
இ[ட.”

“சாி. என'> =ைள >ழ8. நாைல9 ேயாசி8, நீேய ஒ %&'> வா... என'>
நீ<க எ3லா ந3லா ச ேதாஷமா. இ'கF<கிற8தா.”

“நீ<க நிைன'கிற8 மாதிாிேய நட'>.”

பாவதி ஆன த பரவசமாக ெவளிேய வ தா . அேபா8, அதாைன பா'க
அ<ேக வ த இர4டாவ8 அ4ண ைபயாவிட “அவ... ராம-'>,
ம32காைவ ெகா0'க சமதி+1டா. ெபாிய4ண ேபா1ட >றி ப28வி1ட8”
எறா .
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ைபயா ெவளிேய ஓ%னா. ெபாிய4ண ேபா1ட >றி ப2தா3, அவ எப%
ெபாிய மனிதனாவ8? அவ ெபா;பி3 க3யாண நட'க ேவ4டாமா? அவைர
‘> ள பயேல’ எ; ெசா32 அ%'க ேபான ராம-'கா ம32கா? Aடா8.யா
Aடா8.

ைபயா ஓ%னா. ெபமா

R1ைட பா8 ஓ%னா.

--------------அதியாய 8

ம32கா, ஊ@ச3 பலைகயி3 உ1கா 8, ஏேதா ஒ தகைத ப%8'
ெகா4% தா . காைல ேநர. க3Tாி'> ேபாக, இ- ேநர இ த8.
தகைத ப%8' ெகா4%'> ேபாேத, அ; க3Tாியி3 நட'க இ த
ேப+ ேபா1% நிைன&'> வ த8. ெபயைர' ெகா08 வி1டா . த3 பாி
சரவண-'ேக ேபா.+ ேச. ச ேதகேம இ3ைல. இர4டாவ8 அ3ல8
=றாவ8 பாிசாவ8 அவ

வா<கியாக ேவ40.

இர40 நா1க'> , க3Tாி வாச23 ைச'கி

ெபட23 ஒ காைல

ைவ8' ெகா40 நிற சரவணனிட, அவ ந4ப ஒவ “எ<ேகடா
றப101ேட?” எ; ேக1ட8, அத> அவ, “தி.நகாி3 எ<க மாமா R10'>
ேபா.வி10 வரF” எ; ெசான8, அவ'> நிைன&'> வ த8. உடேன,
‘எ R0 அ<ேகதா இ'>’ எ; அவனிட ெசா3லேவ40 எப8 ேபா3
8%தா . 8%த8, வாயி3 வராத வாைதயாகி, இதய8

எ7 8, இன

ாியாத இப 8ப எ3ைலைய' கட த ஒ வித ேமான உணவா. கிDத8.

ம32கா, ஊ@ச3 பலைகயி3, இர40 நா1களாக வ 8 உ1காவத>' காரணேம
இ த சரவண தா. ஒ ேவைள அவன8 மாமா R0, இ த ெதவிேலேய
இ'கலா. மாமாR0 எறாேர... அ த மாமா&'> ெபா4F எ8&
இ'கலாேமா? அவைள' காத28 ெதாைலதி'கலாேமா?
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ம32காவி> தாபமாக இ த8. அவைன அேபாேத பா'க ேவ40 எப8
ேபா3 ேதாறிய8. அ0த ெதவிேலேய ஒ A1ட நட 8, அ8 எப%ப1ட
A1டமாக இ தாE, அவ அதி3 ேபச ேவ40; அவ

 வாிைசயி3

உ1கா 8, ப3 ெதாிய+ சிாி8 ைகத1ட ேவ40 எ; நிைனதா .
திVெர; அவ

மனதி3 இெனா எ4ண; சீ+சீ இ த மாதிாி எ4ண

வர'Aடா8. அவேர ேபச யசி ெச.யாதேபா8, நா ஏ அவைர பறி
நிைன'க ேவ40? என'ேக தமான தைலகீழாக ேபாகேவ40?

ம32கா, சரவணைன, மனதி2 8 வE'க1டாயமாக வில'கி' ெகா40, ைகயி3
இ த தகதி3, க4கைள படரவி1டா .

வாச23 சத ேக10, தகதி3 இ த க4ைண வில'கிய ம32கா வாச3
ப'க தய'க8ட நிற ெச3லமாைள பா8வி10, பின
சைமயலைற'>

சரசமா%' ெகா4% த பாவதிைய ேநா'கி, க4கைள

Rசி'ெகா4ேட, “அமா... உ நாதனா வ தி'கா<க...” எ; Aறிவி10,
மீ40 தகதி ைனயி3  தைல ேமாத, >னி தா .

ெச3லமா'> பறி எாி த8. ஒ1%ேபான வயிறி ஓரமாக' கிட த ‘அ+ச%’
டைவைய இ78 வயிைற =%' ெகா4டா . வயிறார ெபற மக , =ணாவ8
ம-ஷிைய+ ெசா3வ8 ேபா3, ‘உ நாதனா’ எற8ேம, அவ

ஒ கண

ெச8 ேபானா . ம;கண “ஆமா4%... நா நாதனா தா. ெபத தாையேய
நாதனாரா ஆ'கின உன'> ஒ பி ைள பிற தா3 தா, உன'> எ நிைலைம
ாி94%” எ; ெசா3ல ேபானா . பிற>, தா ெபற பி ைள'>, தைன
ேபாற நிைலைம வர'Aடா8 எ; நிைனதவ
நிைனதத> அபராத ெசE8பவ

ேபால&, மகைள தி1ட

ேபால&, “ம32கா, உ<க அபாைவ...

எ<கமா?” எ; ேக1டா .

ம32கா, அவைள நிமி 8 பாதா . அ த ந0தர வய8'காாியி உத10
8%, உ1>ழி க4F, அவைள எனேவா ெச.த8. ஊ@ச3 பலைகயி3
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இ 8 இற<கி, “உ ேள வா<க” எ; ெசா32' ெகா4ேட, அவ

மீ8 க4கைள

கைணயா. பா.8வி10 உ ேள ேபா. வி1டா .

‘நீ உ ேள வா<க- ெசா3லாம3, ெவளிேய ேபா<கமா- ஒ தடைவயாவ8
ெசானாE நா ச ேதாச ப1%ேபன%’ எ; தன'> ேளேய ேபசி'
ெகா40 ெச3லமா

உ ேள வ தா . பாவதி ெச3லமாைள வழ'க ேபா3

எதிெகா40 அைழ'கவி3ைல.

ெச3லமா சைமயலைற'>

ேபா. ெகாதி8' ெகா4% த பாைல இற'க

ேபான பாவதியிட, “நா இற'>ேறமா” எ; ெசா32வி10 ம10 நிகாம3
பாதிரைத9 இற'கி ைவதா . பின, நாதனாாிட ெசய23 ேபச
நிைனதவ

ேபா3, ப'கதி3 கிட த 8ைடபைத எ08 சைமயலைறைய

ெப'கினா . எ+சி' காபி தளகைள 8றப0தி >E'கி அவைற' க7வி
ைவதா . ெஜா28' ெகா4% த எவசி3வ தளகைள, த டைவைய
ைவ8 8ைட'க ேபானா . அ த அ7'> டைவயா3 எவசி3வ அ7'கா>
எ; நிைனேதா அ3ல8 எவசி3வ அதி3 ஒ1%' ெகா40 எைட >ைற9
எ; எ4ணிேயா, “தள<க ந3லாதாேன இ'>” எ; பாவதி கைத
அ த ெபய'>ாிய ல1சண இ3லாம3 'கி' ெகா4ேட ேக1டா .

ெபமா

ேபசிய ேப+, அவ'> அேபா8 7தாக' ேக1ட8.

சிறி8 ேநர ெமௗன.

ெச3லமா தி'கி திணறி ேப+ைச 8வ'கினா .

“பாவதி... நா ேக விப1ட8 நிச தானா...?”

பாவதி'>, எாி+சE'> ேம3 எாி+ச3 தமாஷா ேபவ8 ேபா3, திமிராக+
ெசானா ...
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“நீ<க எைத' ேக விப1V<க4F, நா என கனவா க4ேட...?”

“இ3ல... நம ம32காவி>... மாபி ைள...”

“ஆமா, பா8கி10 இ'ேகா...”

“%+1டதா ேக விப1ேட...”

“%@ச8 மாதிாிதா...”

“நம ராம தா மாபி ைளயாேம...”

“ராமேன தா...”

ெச3லமா ேலசாக' Aனி' >;கினா . ேமெகா40 ேபசினா3 அவ
பரகாளியாவா

எ; ெதாி9. அவ

த உண&கைள ‘பதிரமாக’ ைவ'க

நிைனதா . இ தாE ெபற பாச ேக1கவி3ைல.

“நா ெசா3ேற- தபா நிைன'கபடா8...”

“நீ<க த3ல விஷயைத ெசா3E<க... தபா நிைன'க' A%ய விஷயமா
எகிறைத ெசான பிற>... ெசா3ேற...”

“உன'> இ3லாத உாிைம இ3ல... நா ெப8தா ேபா1ேட. அற
வளதெத3லா நீதா. இ தாE... என'>' காபி ேவ4டாமா... வர வர...
காபி >%+சா3 வா தி வ 808... இ தாE... ராம-'>' ெகா0'கிற8னா...”

“ஏ ‘இனா’ ேபா0கிறீ<க. அவ-'> என >ைற+ச3?”

61

“உன'ேக ெதாி9. இவ

ப%தவ . அவ ப%'கல. ப%'கா1%9 பரவாயி3ல.

>%'கறா... >%தாE பரவாயி3ல... ப1ட+ சாராயமா >%'கறா...”

“உ<க ஷ >%'காதைதயா இவ >%'கறா?”

“எ நிைலைம... எ ெபா4F'> வர'Aடா8-தா உகி1ட பி+ைச
ேக1க வ ேத. எ R10'கார >%+ச8 அப%ேய ப08'கிறா. ஆனா3,
உ ராம, >%+சி10 ேசாடா பா1%3 எ0'கறா. இ8'> ள =F தடைவ...
ெஜயிE'> ேவற...”

பாவதியா3 ேமெகா40 ேக10' ெகா4%'க %யவி3ைல. க7தி3 கிட த
ெந'லைச, ைநல'G டைவயி ைனயா3 8ைட8' ெகா40, உ ள8
உண&கைள9 8ைடபவ

ேபா3, வாைதகைள ெப'கி' ெகா4ேட

ேபானா .

“நீ<க கால<காதால... வ தைத பாத&டேன நிைன+ேச. இ த' க3யாண8ல
தைலயிட உ<க'> உாிைம கிைடயா8. பிற த8ல இ 8, வளத8 வைர'>
கவனி'கிறவ

நா. ெப80ற8 ெபாிச3ல. ெபதைத வள'கிற8தா ெபாி.

நா<க யா'>' ெகா0தா3 உ<க'ெகன?”

“நா... எ8'> ெசா3ேறனா...?”

“நீ<க... எ8'> ெசா3ல ேவ4டா. அவ

எ R1ல இ'கிற வைர'> எ

ெபா;. ம32கா உ<க ெபா4F இ3ல- நா ெசா3ல3ல. மகராசியா, உ<க
மகைள ேவFனா உ<க R10'ேக A1%'கி10 ேபா., எ த அ+ன
ராச8ைர'> ேவFனாE ெகா0<க. ஆனா3 ஆ8ல ஒ காE ேச8ல ஒ
காE கைத ேவ4டா. இபேவ ேவFனாE A1%'கி10 ேபா<க. இவ
ப4ற A8'> நா ஒதிதா சாி'க1%'கி10 ேபாக %9...”
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ெச3லமா, அ4ண இ3லாத சமயதி3, அவ மைனவியிட மா1%'
ெகா4டதகாக வ தினா . மீள ேவ40 எ; நிைனதவ

ேபா3, அ4ண

வகிறாரா எ; ெவளிேய பாதா . ேபாகலாமா எ; அ%ெய0'க ேபானா .
ஆனா3 பா7 கா3க

நகர ம;தன. ெபற மன ெபயர ம;த8. ‘அ த ந3ல

ராமைன' க1%ேய சீைத படாத பா0ப1டா . இ த ராமைன எ மவ

க1%னா3?

அட பகவாேன... இ8'கா அவைள ெபேத. இ8'கா எ கிளிைய, இவ
வி1ேட. இ8'கா எ மாைலைய... இவ

கி1ட

ைகயி3 ெகா0ேத... அட கட&ேள...’

ெச3லமாவா3 ேபச %யவி3ைல. ெதா4ைட க1%ய8. க4க ெகா1%ய8.
விம3 சத, ெவ%+சத ேபா3 ேக1டதா3, பாவதிேய சிறி8 ேநர திைக8
ேபானா . பிற> சமாளி8' ெகா4டா .

“இ தா பா<க... இ த நீ2 மாதிாி... அ7>ற ேவைல ேவ4டா. நா தா
ெசா32வி1ேடேன... ம32 எ R1ல இ'கிற வைர'>... எ அ'கா மக தா
மாபி ைள. உ<க'> க[டமா இ தா3 இபேவ, இ த கணேம அவைள
ெப1% ப0'ைகேயா0 A1%' கி10 ேபாகலா. ஏ. ம32... ஏ....”

ெச3லமா

நாதனாாி வாைய ெபாதினா . ஏெகனேவ ஏ7 பி ைளகேளா0

அவதிப0கிறவ . ஒதி கைரேயறி வி1டா . இெனாதி கைரேயற
ேவ40. ைபயகளி3 கைடசி ைபய ப%'கிறா. ஒவ மாமா&ைடய
மளிைக'கைடயி3 ேவைல பா'கிறா. இெனாவ ெவ1%. கைடசியாக உ ள
ப8 வய8 மக ஏ7 வய8 மக R1%3. இப8 >%தன<க
காப&40 R10'> , பத% ஐ த% பரபி>

உ ள

க'AG ப'க உ ள த3

அைறயி3 >%யி'> அவளா3 ம32காைவ அ<ேக ெகா40 ேபாக %யா8.
இரவி3, அைற'>

ப0தா3 =1ைட S+சிேயா0, 7'க. ெவளிேய ப0தா3

ெகாதி'> தைர. ஒ; மாறி ஒறாக அ7 >ழ ைதக . >%8வி10
மைனவிகைள அ%'> கணவமாக . >%'காமேல அ த ேபாைதையவிட அதிக
ேபாைதயி3 ஆபைடயாகைள தி10 சசார<க . இ த சகாரா சாகர8'>
அவளா3 இ'க %யா8. இ'க& மா1டா . நாகா2யி3 உ1கா தவளா3
கழிநீ ‘கா3வா.’ தி1%3 உ1கார %யா8. ெமைதயி3 ப0பவளா3, ேமைட
ேபா3 இ'> அ0 தி1%3 ப0'க %யா8. மி விசிறி'>

அம 8,

தைல% ஒயிலாக ஆ% அைசய, ஒ.யாரமாக இ'> அவளா3, ஒ4%'
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>%தனதி3 ைக விசிறி Aட இ3லாத 7'க ேலாகதி3 க %யா8. இவ
இ<ேகேய இ'க10. இ<ேகேய இ'க ேவ4%யவ . ேவ4%யவேளா
இ32ேயா இ'க ேவ40. அட... மாாியாதா... ஏைழயி பி ைள பண'கார
பி ைளயா. வாD தாE அ8 ஏைழ தாேனா? ஏைழயி பி ைள ஏைழயாக
இ தா3 தா ந3லேதா?

ெச3லமா நாதனாாிட மீ40 மறா% பா'கலாமா எ; ேயாசிதா . அ8
R4 எப8 ேபா3 பாவதி, “தராதர ெதாியாத பய பி ைளகைள R10'> ள
ேச'கிறேத த... ஊல ேசா; த4ணிகிைட'காம... திாி@ச... இ த
மாடசாமிபய3... சாபி1ட த1ைட க7வாம ேபாயி1டா. வர10. ஊ'ேக
அவைன அ%+சி விர10னாதா பனாட பயமவ-'> திவ.
ஒCெவாதைர9 ைவ'க ேவ4%ய இட8ல ைவ'கF- ெசா3ற8
சாிதா...” எ; தபா10'> லபினா.

அவளி பாிபாைஷ ெச3லமா&'> ாி 8 வி1ட8. “க3யாண8'காவ8
எைன Aபி0வியாமா...” எ; ெசா32' ெகா4ேட அத>' காரணமான
பதி3 வேன, ெச3லமா சைமயலைறைய வி10 ெவளிேய வ தா . ம32கா,
சைமயலைற'> ெவளிேய அதி+சிேயா0 நி; ெகா4% தா . க4க
ம10மி3லாம3, கேம அ78 ெகா4%ப8 ேபாற ேதாற.

அமா, மகைள ஏறி10 பாதா . ெசCவாைழ நிறதி3, சிவ திS நயதி3,
அளெவ08 வாெத0த சிைலேபா3 விள<கிய ேமனிைய9, ஆடாத
வ40ேபா3 இ த க4கைள9, அைசகிற ச<> ேபாற க7ைத9, 
ெநறி <க, 7ேமனி வாி3 சாய, நிற மகைள அழாம3 அ78 ெகா4ேட
பகினா . அவளேக, உடெப3லா ப+ைச >தி, உடெல3லா ப1ைட ேபா3,
பைடபைடயா. அ0'க0'கான ேதாேலா0 அவபான உவேதா0, ஆ%
இைளத பவேதா0, ஆட நிைன'> கவேதா0 உ ள ராமைன ப'கதி3
நி;தி பாதா . ெச3லமாவா3 அ<ேக நிக %யவி3ைல. அழ %யாம3
அ7தா . ஓட %யாம3 ஓ%னா .
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ம32கா, இேபா8 ெச3லமாைள, ேபாகிறாேள எப8 ேபா3 பாதா .
கா. 8, உல 8, ேத. 8 ேபான ைர'கா. ேபால உ ள அவ

மாபி3 தா,

தா பா3 அ தியி'க ேவ40; இனிேம3 கிழிய %யா8 எப8 ேபா3
கிழி 8 ேபான டைவ ெகா4ட அவ
வயிெறாி 8 ஓ0 அவ

ம%யி3 தா, தா ர4%'க ேவ40;

வயிறி3 தா, தா ஜனிதி'க ேவ40 எற

சாதாரண உ4ைம, இேபா8 ேப4ைமயாக, த3 தடைவயாக “அமா...
அமா...” எ; ேலசாக' ேக1>மளவி> ேபசினா .

“ஏ. ம32” எ; ‘அமா’ Aபி1ட ேபா8 அ<ேக ஓ% வ தவ , உ ேள அ%ப1ட
ேப+, தைன அ%'> ேப+ எ; ெதாி த8, அவ

இ<ேக இ த வாி3

சா. தா .

ம32கா தைலைய பி%8' ெகா4டா .

ராம-'கா அவ ? ெத 78 ர40 ெகா40 ேபாவாேன அவ-'கா நா?
>%8' ெகா40 ர வ8 ேமாச எ; நிைன8 ர40ெகா4ேட >%பாேன,
அ த ராம-'கா நா? ெக1ைட வாைத தவிர, எ த வாைத9 ேபசாத அ த
ெக1டவ-'கா நா? %யா8 %யேவ %யா8.

என ெச.யலா, எப%+ ெச.யலா எ; ேயாசிதவா; அவ , தைலைய
வாி3 உ1%ய ேபா8 பாவதி ெவளிேய வ 8, “வல தைலய ைவ'கிறிேய
அறிவி'கா உன'>? இ தா பா வ3லா<... எ4ெண.'கச0... உ அமா
திதாேன உன'> இ'>. ேவFனா அவ

Aட ேபாேய4% ஏ4%...

அ7&றாேபால நி'கேற?” எ; அத1%னா .

ராமைன, அவ

க3யாண ெச.8 ெகா ள மா1டா

எற உ ண&, அவைள,

இ8வைர ேபசாத வாைதகைள ேபச ைவதன.

ம32கா தி0'கி1டா . எனதா அமா எறாE, க பா8 ேபசியறியாத
அ த அைன வா7 R10'>

அவளா3 ேபாக %யா8. அவளா3 எப%
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ேபாக %9? ேபானாE, எப% இ'க %9? அ த R1ைட விட அ த
ஜன<கைள விட ராம ேதவைலேயா... ஒCெவாத, அ4ண த<ைகனா
உயிைர வி0றா<க. சினிமா&ல Aட கா10றா<க. நமா3 அப% இ'க
%ய2ேய... இ த R1ைட9 சில சமய ெசா த Rடா. நிைன'க %ய2ேய...
ஏ... ஒ ேவைள... நா தனி பிறவிேயா... இ3ல தனிப0தப1ட பிறவிேயா...

ம32கா த வசப10 நிறேபா8, பாவதி உண+சிவசப1டா .

“ஏ4%... பி8 பி%8 நி'கேற? உ அமா... ம 8 தடவி10
ேபாயி1டாேளா? ேவFனா ேபாேய4%... நா ேவFனா... ெகா40
விட10மா?”

அ த சின@சிறி'>, ய உண& வ த8. அ த R10'> அ-பி வி0வாேளா?
அ த ‘ஆளிட’ ேப+ வா<க ேவ4%ய8 வேமா?

ம32கா&'> என ெச.கிேறா எேற ெதாியவி3ைல.

திVெர; பாவதிைய' க1% பி%8' ெகா4டா . அவ
%யாதப% ெக1%யாக பி%8' ெகா40, அவ

இவைள வில'க

மாபி3 தைல சா.8'

ெகா40 ர40, “எைன அ<ேக அ-பிடாதீ<கமா... அ-பாதீ<க...
அமா... அமா” எ; அரறினா . விமினா .

பாவதி'> எனேவா ேபா2 த8. அவ

தா.ைம ேப;

அைடயவி3ைலயானாE, இேபா8 அ8 ெபய ெசா3Eப% விழி8'
ெகா4ட8. ம32காவி தைல%ைய ேகாதிவி10' ெகா4ேட, “அழாத%...
நானி'ைகயில ஏ4% அ7&ேற? ராம உன'> ஒ >ைற9 ைவ'கமா1டா...”
எறா .

இேபா8 ம32கா அ7தா . ‘எைன ராமகி1ட அ-றைத விட ‘அவ<க’
R10'ேக அ-பி0<கமா’ எ; மன8'>
ம;ெமாழி Aறாம3 தன'> ேளேய அ7தா .

ெசா32' ெகா4ேட, ெவளிேய
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-----------அதியாய 9

க3Tாி மாணவ மாணவிக

அ த அைறயி3 A% வி1டாக .

மாணவக'கான ேப+ ேபா1% அ<ேக நைடெபற ேபாகிற8.

சரவண ேப+சியி3 அப%ெயா மய'க ஏப0. அதி3 ெசா3ேலாைச
இ'கா8. ெமாழிய0'> இ'கா8. ஏற இற'க இ'கா8. எ8&ேம இ3லாத8
ேபால ேதா; எளிய சாதாரண வாைதக , இய3பான >ர3, ைககைள நீ1%
ழ'காத நளின, யாேரா ெந<கிய சிேநகித ஒவ நமிட மன வி10
ேபவ8 ேபாற பாணி, இதயேம வாயாக வ திப8 ேபாற ேநதி, பாி'காக
பரபரபைடயாத இயைகதைம, இதைன9 நிைற த அவ-'>, த பாி
கிைட'> எப8 %வான விஷய. அவ ேபவைத' ேக1க ேவ40 எற
எ4ண8ட-, சில ‘வ4ண S+சிக ’ ேமைடயி3 நா'கா0வைத பா'க
ேவ40 எபதகாக&, மாணவக

ெப திரளாக' >7மினாக .

க3Tாி ேபராசிாிய ஒவ, ந0வகைள அறிக ெச.8வி10, ‘ெப4Fாிைம’
எற தைலதா ேபா1%யி தைல எ; ெசான பிற>, அவ ைம'ைக
விட மனமி3லாம3, ெப4 எறா3 என எ; விள'க ெகா08 வி10
‘உாிைம'>’ வ த ேபா8 “உ'கா.யா '> த4ணி” எற8 ஒ >ர3. ஆசிாிய
>ரலட<கி உ1கா தா.

ேபா1%'> தலாவதாக ேபச வ த ைபய ஒவ, “ெப4F'> வி0தைல
இ3ைலெயறா3” எ; பாரதியாைர ேமேகா

கா1%யேபா8, “ஆஹாஹா...

ஆஹாஹா... அபேன பாரதி ேபரா... அட+சீ” எற8 இெனா >ர3. உடேன
மாணவிக

A1டதி3 பலத சிாி. அ த சிாி ேமE பல'க ேவ40

எபதகாக பல தடைவ “அட+சீ'க ”. ‘ப1டறி த’ ேப+சாள ப1ட மரமானா.
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=றாவதாக வ த மாணவி “ெப4க

எறா3...” எ; ெதாட<க&, “அ8 நீ

இ3ேல, நீ... இ3ேல...” எ; அ த ெப4ைண டபா.தாக . அவ ஓ. த
பிற> ந0வ “ம32கா” எறா.

ம32கா எ7 தி'கவி3ைல. ேகா1%3 அைழப8 ேபால இர4டாவ8
தடைவயாக “ம32கா!” எற ேபா8, A1டதி க4க , அவைள ெமா.தன.

ம32கா மாியாைதயாக எ7 8, “நா ேபச ேபாவதி3ைல” எ; ைசைக
ெச.தா . அவைள' ேகா1டா ெச.ய ேபான மாணவக , அவ

கதி3

பட தி த 8யரைத9, கைல தி த %ைய9, கவிD தி த தைலைய9
பா8, பாிதாபப1ட8 ேபா3 மா இ தாக . ஒேர ஒ ஆகாதவ ம10,
“சரவணி பிB1%ேய... அ%ேம உ T1%ைய” எ; ெசான ேபா8, “ம'>
ைபயா... ெகா'> தைலயா... மாியாதி ேபாயி0, மா இ.யா” எறா
இெனா ைபய. அவ-'> ம32கா தைன' காத2பதாக ஒ பிரைம.
அப%ேய காத2'கவி3ைல எறாE, இப%+ ெசானதா3, இனிேமலாவ8
காத2பா

எகிற தனபி'ைக. காத3 பாதி நிைறேவறிவி1டதி3, அவ-'>

ஒ திதி. அதாவ8 அவ ெர%.

பல மாணவக

கவ+சியாக&, க7ைதய;8 ேபசிய பிற>, சரவண

ேபசினா. ெபாளாதார உாிைம வ தா3 தா ெப4Fாிைம வெம;,
‘ெபாளா? தார’ எற நிைல இ'> வைர ெப4Fாிைம ெவ; ேமைட
ேப+ேச எ;, ‘ப4’ ெச.8 அவ ேபசிய ேபா8, பலத ைகத1ட3.
“தா.மாகேள” எ; விழி'> ஒCெவாவ-, பதிென10 வய8 ெப4ைண
பா'ைகயி3, “இ த வயதி3 எ அமா& இப%தா இ திபா ” எ;,
எ4ப8 வய8' கிழவிைய பா'ைகயி3, “எ அமா& இ த வயதி3
இப%தா இபா ” எ; நிைன'க ேவ40. அப% நிைன'>
கால தா ெப4ணி வி%&'கால, உாிைமைய பறி ேபச ேதைவயி3லாத
அளவி> ஏப0 ‘ெபாகால’ எ; அவ சாதாரணமாக ேபசியேபா8,
ைகத1% பாரா1%னாக .
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இ த தடைவ9 தபாி சரவண-'ேக. வழ'கமாக இர4டாவ8 அ3ல8
=றாவ8 பாி ெப; ம32கா&'> பதிலாக இெனாதி வா<கினா .

ம32கா, சக ேதாழிக

“ஏ ேபசவி3ைல” எ; ேக1டா3 எப% பதிலளிப8

எ; ாியாம3, அ த தமச<கடைத தவிபதகாக, தமிD உதவி ேபராசிாிய,
‘நறி’ ெசா32' ெகா4% த ேபா8, அவ

க3Tாி வாசE'> வ 8வி1டா .

ஆ1ேடா ாி'ஷா'காரைர பனிெர40 மணி'> வர+ ெசா3ல ேவ40 எ;
 திய இர& நிைனதவ , தா ராம-'> மைனவியாகலா எற அவலதி3
அைத மற 8வி1டா .

ெம ள நட 8 ெகா4% தா .

“நீ<க

ஏ... இைற'> ேபசவி3ைல...” எற >ர3 ேக10 திபி

பாதா .

சரவண!

ைச'கிைள ெம8வாக வி10' ெகா40, ெபடைல ேலசாக அ7தி' ெகா40,
அவ'> இைணயாக வ தா. பிற>, அவ'> மதி' ெகா0பவ ேபா3,
ைச'கிைள வி10 இற<கினா.

“ெசா3E<க... ஏ ஒ மாதிாி இ'கீ<க?”

ம32கா, அவைன நிமி 8 பாதா . மானசீகமாக அவனகிேலேய அ த ராமைன
நி;தி பாதா . ேவ; ப'கமாக திபி, க4ணீைர உதி8' ெகா4டா .
அவ'> சரவண மீ8 எேபா8ேம ஒ மாியாைத உ40. அழகி3
சாதாரணமானவ தா. ஆனா3 ேப+சாறE, எ3ேலாைர9 தைன ேபா3
நிைன8 மன வி10 பழ> யமாியாைத9, அவ-'> ஊன அழ>
ெகா0'காத, ஒ ஞான அழைக' ெகா0தித8. >ைற தப1ச, அப%
இபதாக பல ெப4க

நிைனதாக . மிதவாதியான ம32கா, இ த
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நிைனைப ெபா;த அளவி3 ஒ தீவிரவாதி. தைன மீறிய, தைனேய
அறியாத ஒ தீவிரவாதி.

“ெசா3E<க... ளீG... எதகாக ேபசவி3ைல? ைபயகளி கலா1டா&'>
பய 81V<களா?”

ம32கா ேபச ேபானா . அப% ேபச ேபானா3, அ7ைக வ தி0 ேபா3
ேதாறிய8. அட'கி' ெகா4டா . பிற>, தைன நிதானப0தி' ெகா4டா .
அவனிட ஓரா40 காலமாக சாதாரணமாக ேபசி பழ>பவ . அ த உாிைமயி3
தா, அவ- ேக1டா. ஆைகயா3 இேபா8 சாதாரணமாக ஆனா3
உ ளத8ட ேபசினா .

“ெப4க ... ெபாளாதார வி0தைல இ3லாததாேல... கணவமா ெச.9
ெகா0ைமைய... சகி+சி'கிறதா+ ெசானீ<க... உ4ைமதா. அேத சமய...
க3யாண ஆகாத ெபா4F<க, ெபாளாதார பா8கா'காக ஒ...
ஏேதாஒ இன ாியாத பாசதாE, ேவ4டபடாத இடைத பி%+' கி1ேட
இ'கலா இ3ைலயா?”

“நீ<க

என ெசா3றீ<க ?”

“நா ேக1கிற8... ெபாளாதார, ச=க நிப ததா3 க3யாண ஆகாம3
இ'கிற ெப4க'> ஏதாவ8 ெசய3 தி1ட இ'கா?”

“நீ<க

ேபவைத பாதா3... ெசா த அ-பவ மாதிாி...”

“அப%ெய3லா ஒ4Fமி3ல. நா ெகா08 வ+சவ . எ3லா ெப4க'>
ஒ அபா அமா. என'> ெர40 அபா அமா. எ பிர+சிைன கிட'க10,
அ8... ேவ4டா, வி100<க. >றிபி1ட ஒ பழ'க வழ'கதி3 ஆ1ப1ட ெப4,
அ த பழ'க வழ'கமான ச=க த10ேல இ 8 தாD 8 ேபாகாம3 இ'க,
அவேளாட உாிைமைய ம10 ேக1டா3 ேபாதா8. ஒ பண'கார இைளஞ
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அவைள' க3யாண ப4றதினாE % 8 விடா8. இ8'> ேவேற வழி
இ'கா?”

”ெகா@ச ேயாசி'கிேற. ஒ நிமிட... ெகா0<க வ 8... ஒ ெப4 சதாய
த1%3 இ 8 கீேழ இற<கி0ேவாேமா- பயபடாம3 இ'கFனா, கீD
த10- ஒ4F இ'கபடா8. அதாவ8, எ3லா ெபாளாதார சம8வ
ெபறF. ெப4க

பிர+சிைன தனிபிர+சிைன அ3ல. அாிஜன பிர+சிைனைய

ேபால அ8 ஒ ச=க பிர+சிைன. சாி, ஓ1ட23 ஒ காபி >%8' ெகா4ேட
ேபசலாேம?”

ம32கா, அவைன ஒ மாதிாியாக பாதா . பய 8 ேபா. சிறி8 விலகி'
ெகா4டா . சரவண ாி 8 ெகா4டா.

“நா நீ<க நிைன'கிற இனைத+ ேச தவ இ3ைல. வரத1சைண'
ெகா0ைம- அ%'கிறா<கேள, அைத ேபசலா- எ4ணி' ேக1ேட.
உ<களிட ெதாி@சி'க ேவ4%ய8 நிைறய இ'>. நாைள'> க3Tாிக'>
இைடேய நட'கிற ஒ ேப+ ேபா1%'> நீ<க

பாயி41G ெகா0தா3, பாி

வா<கி0ேவ.”

“இ<ேகேய நி; ேபசலாேம?”

“வரத1சைண' ெகா0ைமயால பல ெப4க'> க3யாண நட'கேலேமைடயில ேபசேறா. இ த ெப4க , ெபாிய ெபாிய ஆZச'> மைனவியா.
ேபாகிற ஆைச நிைறேவறாம3 ேபாவைத தா வரத1சைண' ெகா0ைமெசா3றா<க. இவ<க ஏ ஒ பிBைன' க3யாண ப4ணபடா8? ஏ ஒ
ாி'ஷா ெதாழிலாளிைய' க3யாண ப4ணபடா8? நா ப4ணFெசா3லவி3ைல... ப4ண %யா8- ெதாி9... ஏ ெதாி9மா?”

“ெசா3E<க...”
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“இ த ச=க அைமபிேல... பிBேனாட வாD'ைக ைற ேவேற, ஆZசேராட
வாD'ைக ைற ேவேற. ஏைழேயாட கலா+சார ேவேற, பண'கார கலா+சார
ேவேற. இைவ ேபா.... கலா+சார ஒைம9 வாD'ைக ைறயி3 ஒைம9
வ தா3தா, ெதாழி3 அ தG8, ச=க அ தGேதாட இைண'கபடாத கால
வ தா3 தா, வரத1சைண பிர+சிைன9 தீ. இ3ைல எறா3, அ8
அபளி பிர+சிைனயா மா;ேவட ேபா0...”

“நா வர10மா?”

“ேபாரா%'கிேறேனா?”

“இ3ல. சில பிர+சிைனக , சில விஷய<க

ாிய ாிய பயமா. இ'>.”

“எனால உதவி ப4ண %9மா?”

“ெபாளாதார த திர இ3லாத உ<களாேல, என'> த திர வரா8. அ8'காக,
உ<க

=ல வர'Aடா8- நிைன'கவி3ைல. ெசா3ல ேபானா3,

வரF- நிைன'கிேற.”

ச; ேநரதி> , ஓ1ட23 மா காபி >%'க' Aபி1ட ேபா8 கைத+
ழி8, க7ைத ேக வி'>றி ேபா3 வைளத இ த ெப4, ஏ சரச8ட தைல
கவிDகிறா

எப8 ாிய, அவ மைல8, மகிD 8 நிற ேபா8, ம32கா

ெம3ல நட தா . சரவண சிறி8 ேநர நிறா. பிற> ைச'கிைள ேவகமாக
உ1%' ெகா40, அவளேக ேபா., “நா ஓ1டE'>' Aபி1டைத தய&ெச.8
தபா நிைன'காதமா. எதைனேயா ெப4க

‘ேபாகலாமா காபி'>’ எ;

ெசா3வைத ெபா78ேபா'கா ைவதி'கிறா<க. ஆனா3 நீ<க அப%ப1ட
இன இ3ைல. உ<கைள பாதாE தபா' Aபிட ேதாணா8” எறா.
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“ெபா78ேபா'> ெப4கைள பறி ந3லாதா ெதாி 8 வ+சி'கீ<க. ெசா த
அ-பவமா?”

“உ40. பிற ெசா3வைத' ேக1ட அ-பவ உ40. உ<ககி1ட ேபசி1ேடனா...
இனிேம3 நாE நாைள'> எ த ெப4 Aேட9 காபி >%'க ேபாக மா1ேட.
ேபாக ேதாணா8. ெச'G கிளாமைர, ஒ >0ப ெப4ணாலதா விர1ட
%9. நா வேர.”

சரவண ைச'கிைள றி வைள8' ெகா40 அவ'> எதிதிைசயி3
உ1%னா. ‘கட&ேள... இவ நாE நாைள'> ம10ம3ல, எேபா8 காபி
>%'க நாE ேபேரா0 தா ேபாகF. ஜைதயா. ேபாகபடா8’ எ;
மன8'> ேளேய பிராதி8' ெகா40 ம32கா நட தா . இனிேம3 திபி
வ தாE வவாேரா? J8வா8 இ3லாதவ... வ தாE வவா. அ.ேயா,
அப% வ தா3, நாE ேப தபா நிைனபா<கேள?

சரவண ‘வர'Aடா8’ எ; ெவளிமன ஒ'>+ ெசா3ல, ‘இ- ஒ தடைவ
வரபடாதா? ைச'கி

தா இ'ேக’ எ; உ மன, அவைள மீறி 8%'>ப%

நட 8 ெகா4% த அவைள, பல தடைவ பினா3 திப ைவத8. பிற> அவ
மடமடெவ; நட'க 8வ<கினா . சரவண-ட பல தடைவ ேபசியி'கிறா .
ஆனா3 இ; அவனி ஒCெவா ெசா3E'> 8ெபா

இப8 ேபா3

இ த8... எ1டாவ8 வ>பி3 ப%த அேத >றைள, க3Tாியி3 ேவ;
ேகாணதி3 ப%ப8 மாதிாி...

திVெர; ேபாதா'>ைறயாக தனேக ஒ ைச'கி
வவைத பா8, அவ
-------------அதியாய 10

நடனமி10' ெகா40

மகிD+சிேயா0 நாணேதா0 ஏறி10 பாதா .
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ராம பிேர' இ3லாத ஒ ைச'கிளி3, சவாாி வ தா. அவ அ%'க% R10'>
வேபாெத3லா, அவ'> மாியாைதயாக ஒ8<கி நிபவ. ஏதாவ8
அவசியதா3 ேபச ேவ4%ய8 ஏப1டா3 “பாபா... ம+சா-'> காபி ேவFமா”
எ; ஒ8<கி நிேற ேக1பவ. ஆனா3 இ;...

ம32கா, ேவக ேவகமாக நட தேபா8, அவ- ைச'கிைள ேவகேவகமாக மிதி8'
ெகா40 “ைச'கி ேல ஏறி'>ேம. அ த ாி'ஷா கGமால எ<க S1டா” எறா.

ம32கா, அவைன ேகாபேதா0 பாதா .

“நா என எைம மாடா ‘ேம’<றீ<க?”

“ேகாவி+'காதேம. அ'கா , உைன ஏதி'கி- வர+ெசா32+.”

“என'> நட'க ெதாி9.”

“ஒ கGமால உகி1ட ேபனாேன, அவ யா?”

“க4F'> எ3லா கGமாலமாதா ெதாி9. அவ... எேனாட ந4ப...”

“அ'கா4ட ெசா3ல10மா?”

“ெசா3ேல. சாி... வழிைய வி0<க...”

ராம எதிதிைசயி3 ைச'கிைள உ1%னா. ஒ ேவைள, சரவணைன
வழிமறி8 தா'க ேபாகிறாேனா எ; ம32கா நிைனதா . பினாேலேய
ஓடலாமா எ; Aட எ4ணினா . ‘அவைர அ%'காேத... அ%'காேத’ எ;
க8வ8ேபா3 கைத' ெகா40 ேபானா . தைல ெதறி'க ைச'கிைள மிதித
ராமைன9, ெதாைலவி3 ேபா.' ெகா4% த சரவணைன9 திபி திபி
பா8' ெகா4ேட R10'> வ தா .
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ம32கா R10

Kைழ த ேபா8, பாவதியி அ4ணமாக

இவ

ம+சாேனா0 ஊ@ச3 பலைகயிE, ஒவ சா.& நாகா2யிE
அம தி தாக . ராம ஒ ஓரமாக Mணி3 சா. 8 ெகா4% தா.

ம32காவி>, ேபான உயி திபி வ த8. சரவணைன இCவள& சீ'கிர ராம
அ%தி'க %யா8.

மகைள பாத8, ெசா'க2<க பைத8 ேபானா. “ஆ1ேடா ாி'ஷாைவ
வர+ெசா32 ேபா ப4ணினா3 எனமா? இப%யா, ெவயி23 ேவ'க
வி;வி;'க நட 8 வவ8?”

பாவதியி வா. ப3லாக மாறிய8.

“நா ராமைன ைச'கிளி3 அ-பி வ+ேச. இவ

பினால ஏறி'க மா1ேட-

ெசா32 வி1டாளா.”

ஊ@ச3 பலைகயி3 இ த ெபாிய ைம8ன ராமசாமி, இ% இ%ெயன சிாி8'
ெகா4ேட ேபசினா.

“நீ என பாவதி... க3யாண ஆ> னா3, க1%'க ேபாறவனா.
இ தாE ைச'கி ேல ஏறலாமா? ம32கா அப%ப1டவளா. இ தா3, உ
மகைள அவ-'> ேக1ேபனா? க3யாண ஆக10 அற பா அவ ராம
ைச'கி ல, பினால உ1கார மா1டா . னா3தா உ1காவா . இ32யா
ம32கா?”

‘இ3ைல, இ3லேவ இ3ைல’ எ; கத ேவ40 ேபா2 த8 ம32கா&'>.
ஆனா3 அப%' கதவி3ைல. அவைர ஏறி10 பா8வி10, அபாைவ9
இற<க பா8வி10, தன8 அைற'>

ேபானா . தைல திVெர; கனத8.

“நாைள'ேக ெவதிைல பா'> மாதிடலா” எ; ெவளிேய ேக1ட பாவதியி
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சத, அவ'> த தைலேய ெவ%8, அப% ஒ சதைத எ7வ8 ேபா3
ேதாறிய8.

ேபசாம3 அ த ‘ஆேளாட’ R10'> ேபாயிடலாமா? அமாேவாட ‘நாதனா’,
ந3லவ<கதாேன. சீ... அ<ேக... அ த >40 >ழி வி7 த R10'> ள, எப%
இ'க %9? அபாைவ வி1010 எப% பிாி@ இ'க %9? அேதாட,
அ த ‘ஆ’ ேவற >0+சி10 தி10வா. அ8'காக இ த ெநா ள ராமைன க1%'க
%9மா? இப%ெய3லா எ4ணினா , ம32கா. ெவறித க4கட, க%த
உத0கட அவ

கல<கினா .

க3யாணைத எப% நடத ேவ40, எ த ேமளைத அமத ேவ40, யா
யா'> அைழ அ-ப ேவ40 எ; ெவளிேய பலமாக விவாத<க
எ7 தன.

ம32கா >றப0தா . அவ

மனதிைரயி3 சரவண வ தா. வ த

ேவகதிேலேய ேபா. வி1டா. ஆனா3 கிழி த டைவ9, ம@ச

கயி;'

க78, தனிதனியாக வ 8, பி ம4ட பாைவேயா0, மிர4ட கேதா0,
Aனி'>;கிய ேதாறேதா0, ஒ உவ வ த8. அ8 எCவள& விர1%9 ேபாக
ம;த8. அவ

ெச3லமா... ம32காவி நிஜமான அமா. அவளா3 இ8வைர

ஒ8'கப1ட அவைள ெபற பாவி!

ெச3லமா&'> இ' ெகா ளவி3ைல. “கைடசியி3 ராம-'>தா க1ட
ேபாகிறாகளா? இ8'கா ெபேத? அவ, த8 ெகா0'காேத ெகா0'காேதெசானாேர, நா பாவி. Mரதி3 நினாவ8, மக

உயர8ல இ'கறைத

தைலநிமி 8 பா'கலா- நிைன+ேச. இேபா ப ளதி3 விழேபாறவைள,
நா-3ேல தைல>னி 8 பா'கF ேபா2'>. அட கட&ேள. இ<ேக A1%
வ 8டலாமா? எப% %9? ராணி மாதிாி இ'கிற அவளா3, இ த ேதனி'
A1%3 இ'க %9மா? இ'கதா ெசா3லலாமா?”

ெச3லமா, ழ<கா3க'>

தைலைய ைவ8, 1%' ெகா40, மன8'>

ேமாதி'ெகா40 இ த ேபா8, அவைடய கைடசி மக

ைறவாச3 ெச.8
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ெகா4% தா . ஒCெவா >%தன ததம'> ேள ைற ைவ8' ெகா40,
ச8ரமாக அைம தி'> கழி&நீ கா3வாைய தப0த ேவ40. ெபா8
இடமான களைத ெப'க ேவ40. இத> ைறவாச3 பாிபாைஷ. இெனா
மக சாியா. எ10 மணி'>, ராஜாதி ராஜ கZர8ட, ேதாழி சகிதமா. வ
R10'கார அமா&'> >ழாைய வி10விட ேவ40 எபதகாக அவசரமாக
த4ணீ பி%தா. ஒ ைபய ெதவி3 நிற ஒ %ர' வ4%யி3 உ1கா 8
ப%8' ெகா4% தா.

ெச3லமாளி, பி8 பி%த தைல'>  சி தைன ஓ%' ெகா4% த8.

கணவனிட ெசா3லாம3 இ'க %யா8. இ த க3யாணைத த08 ஆக
ேவ40. அவ

வாசைலேய பா8' ெகா4% தா . ெபமா

பக3

பனிர40 மணி'>தா வவா. ேகாணி வியாபார ெச.பவ
ேகாணி'கைடயி3 ேகாணிகைள ைல1VG ேகாணி, உ' ேகாணி, அGகா ேகாணி
எ; பிாி& ப0தி, பிாி&ப%யான பணைத ஒ;ப0தி ப8 (பா.
லாபேதா0 R1%> வ தி தா. அவ வ த8 வராத8மாக ெச3லமா,
அவாிட ெசா3ல விபவி3ைல. ஆனா3 ேநரேமா ஆகி' ெகா4% த8.
அவக

ஜாதியி3 நி+சய தாSல ஆகிவி1டா3 பாதி' க3யாண % த8

மாதிாி. ேவ; எவ- க3யாண ெச.ய  வர மா1டா.

ஷ, தா ெசா3ல ேபா> ெச.தி ேக10 தைன அ%தாE அ%'கலா
எ; நிைன8, அப% அ%தா3 கதிேலா தைலயிேலா பட'Aடா8 எ;
எ4ணியவ

ேபா3, ெச3லமா, ஒ றமாக ேதாைள' கா1%' ெகா40,

ஜா'கிரைதயான இைடெவளி ெகா08 ேபசினா . கணவ-'> இ8வைர
விஷய ெதாியா8.

“உ<க

மக

ம32காைவ A1% வாறீ<களா?”

“அவைள எ மக - ெசா3லாத%. இ<க வ த&டேனேய R10'>
ேபாகF- ெசா3றவ , எ மகளா. இ'க மா1டா .”

“நீ<க அப%+ ெசா3ற8னா3தா, நா ெபத ெபா4F சீரழிகிறா .”
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“என ெசா3ேற?”

“பாவதிேயாட அ'கா

மக ராம-'> அவைள ெகா0'கிற8- நி+சய

ப4ணி1டா<களா.”

“என... இெனா தடைவ ெசா3E?”

ெச3லமா, இெனா தடைவ ெசா32வி10, விஷயைத ஆதிேயா0 அ தமாக
விள'கிவி10, நாதனாகாாியிட தா ேபா. மறா%யைத9, அவ

தைன

உதாசீனப0தியைத9, ஒ;விடாம3 ெசா32வி10, “ெசதாE வாD தாE
நேமாடேய அவ

சாக10. ேபா. மகைள' A1%' ெகா40 வா<க” எறா .

ெச3லமா எதிபாத8 ேபா3, ெபமா

ேகாபபடவி3ைல. அ%'க வரவி3ைல.

பி8 பி%தவேபா3 அப%ேய தைலயி3 ைக ைவதப% ‘>8'கா3’ ேபா10
அதி 8 ேபா. உ1கா தி தா.

‘எைன, பாசேதா0 பா'காதவ

பட10’ எ; பழிவா<> ெந@சேதா0

கணவ மதபாக உ1கா தி'கிறாேரா எ; Aட ெச3லமா நிைனதா .
“உடேன நீ<க

ேபா. A1% வாறீ<களா... நா ேபாக10மா? எ3லா எ

தைலவிதி. நீ<க

ெசானைத நா அபேவ ேக1% தா3, இப% வ தி'கா8”

எ; ன<கினா .

அேபா8, ெச3லமா எதிபாராத ஒ; நட த8. ெபமாளி க4களி3 நீ
1%ய8.

“என<க இப%?” எ; ெச3லமா அவ ைகைய பி%த8, அவரா3 தாள
%யவி3ைல. ேகவி' ேகவி அ7தா. மைனவியி க7தி3 க ைத8, “எ
ெப4F'கா இ த கதி... எ ெப4F'கா” எ; அவ லபிய சத ேக10,
>%தன'காரக

அ<ேக A%வி1டாக . சி3லைற விஷய<களி3 கவன
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ெசE8வைத' க&ரவ' >ைற+சலாக' க8 ‘R10'கார அமா’ Aட ேம3மா%
பா3கனியி3 நி; எ1% பாதா . பி ைளக

அ<ேக “அபா, அபா” எ;

ெசா32' ெகா4ேட A%னாக . இ8வைர அழைவத அபா, இேபா8
அ7வைத பாத8, ஏேதா பய<கரமான ஒ; நட தி'> எபைத
பாவி8' ெகா40 பி ைளக , ஆ'ெகா ப'கமாக லபினாக .
அைதாியப1ட ெச3லமாேவ இேபா8 அவ'> ைதாிய ெசானா .

“என<க சின பி ைள மாதிாி. நம ெபா4F நமகி1ட வற8'>
ச ேதாசப0றைத வி1010...”

ெபமா , அவ

>ரைல ேமE பலமாக அ78 த0தா. பின

ேகவி'ெகா4ேட, “நீ9 ாி@'காம இ'கிேய%. வித ஒ டைவ க1%, தின
ஒ வைக சாபா0 சாபி10 வாDற எ ராஜ>மாாியால, இ த R10'> ள
எப% இ'க %9? அ.ேயா, அவ

இ<க வ 8 க[டப0வைத இ த'

க4ணால பா'கிறைத விட, நா ெச8 ேபாகலா%” எ; ெசா32'
ெகா4ேட, அவ அ7ைகைய நி;திய ேபா8, அதைன' >%தன'காரக
வாயைட8 ேபானாக . R10'>

அ%த% நடதினாE ெவளிேய வவ8

ேபாவ8 ெதாியாம3 சா8வாக இ'> ெபமாளி அ7ைக, எ3ேலாைர9ேம ஒ
>E'>' >E'கிய8. ஒ எ7ப8 வய8 ஆயாதா, நிதானமாக ேபசினா :

“இனா ெபமா, அ.ேயா இப%யா அ7&ற8? உ R10'காாி ெச3லமா'
Aடதா ராசாதி மாதிாி வாD தா . இேபா இ'கறத சாி'க1% Sறாேள...
அதா வாD'கபா. உேனாட மவ சாிப4Fவா. சீ'கிரமா ேபா.
ெபா4ைண A1%வா நா.னா. ம-ஷ-'> மான தா 'கிய நா.னா.
இ[டப% வசதி இ தாE இ[டப% வாழ %யா8னா, அ8 வாDவா
நா.னா? M! AD >%+சாE, ெசா த' Aழ' >%'ேகாF. சீ'கிரமா ேபா. A1%
வா நா.னா.... அ.ேயா... எ. தி... எ. தி...”

ெபமா'> =ைள ேவைல ெச.ய 8வ<கிய8. ெப4ைண ேபா3 ெப4க
மதியி3 அ7ததகாக ச; ெவ1கப10, விர'தியாக+ சிாி8' ெகா4டா.
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எ7 8, 84ைட உதறி ேபா10' ெகா4டா. “இ த நிைலைம'>' ெகா40
வ த உ அ4ணைன, என ப4ணினாE த>%” எ; மைனவியிட மீ40
பைழய கைத' கா1%' ெகா40, ஆேவசமாக றப1டா.

“கட&ேள! எ அ4ணைன இவ ஏதாவ8 ப4ணிடபடாேத”- ெச3லமா
ைககைள ெநறி8' ெகா4டா .
------------Continued in part 2 (chapters 1111-20)

