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வி%ய வி%ய 23காம4, ெகா1ட' ெகா1ட விழி ததா4 ம47காவி க8க
காி தன. ேலசாக தைல றிய9. ஒப9 மணி வைர பி 9 பி% தவ

ேபா4

உ1காதிதா . அ< க4=ாி வி0 ைறயாதலா4 அபா க80'கவி4ைல.
அமா, மணெப8ைண தி1ட விபவி4ைல.

>ளியலைற'> ேபா., ஷவைர திற9 வி1டா . சார4 மைழ ேபா4, கபி
ம தா ேபா4 வி@த நீ' கைறக

%' கைறேயா0 ேமாதி,

9> வழியாக

இற3கிய ேபா9 அவ'> ஓரள& இதமாக இத9. அேத சமய ராம, சரவண
இர80 அமா'க , இர80 அபா'க

மாறி மாறி வ9 ேபானாக .

ெதெபா<'கியாக வா@ ராமைன அவளா4 க1%'க

%யா9. அப% க1டாம4
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அத B1%4 அவளா4 இ'க&

%யா9. இதாC

கமறியா

பவ திேலேய பா 9 பழகிய, இத அபாைவD அமாைவD வி10 வி10
அவளா4 பிாிதி'க

%யா9.

ம47கா சிதி 9 சிதி 9 சிதைனேய இ4லாம4 ேபானா . இத ராம
இ4லாமேல இத அமா&ட- இத அபா&ட- வாழE. எப%? எப%?

அவ

ஒ தீமானமான

%&'> வ9 வி1டா . ராமைன' க1%'க

%யா9

எ< அபாவிட  அமாவிட  ெசா4ல ேவ80.

>ளி 9 வி10, Gேராவி4 இத 9 டைவைய' க1டாம4 உ0 திய
டைவையேய க1%' ெகா80 சைமய4 அைற'>
வதா . “அமா” எறா

நிற பாவதியி ப'க

>ைழ9 இைழ9.

பாவதி, அவைள வினா ெநறிேயா0 பா த ேபா9, ம47கா தய3கி மய3கி, த தி'
ெகா8ேட ேபசினா :

“என'> ராம ேவ8டாமா... ேவ8டாமா...”

ம47காவா4, ேமெகா80 ேபச
ேபானா . அத>
ேபா. வாி4

அவ

%யவி4ைல. அமாவி மாபி4 தைல ைவ'க

க ேபான ேபா'கி>, சிவத க8க'> பய9

க ைத 9 அ@தா .

ந% 9 பழகிய ெபாிய அ8ணனி சகவாச ேதாச தா4, ம47காவி
அ@ைகையD ஒ ந%பாக' கதி ஒ ந%'காக' Hட ஆ<தலாக ேபசாம4,
பாவதி ெபாறிதா .

“நீ எ9'> அ@&ேற- என'> ெதாிD. எவேனா ஒ கIமால 9'கி1ட (இ9
ராம கட ெகா0 த வா ைத) ேரா10ல த'கி ேபசி'கி10 நிறைத ராம
ெசானா. ேரா10ல காத4... B10ல... இத JைனD பா4 >%'>மா
எகிற9 மாதிாி ந%'கிறியா'>. எ4லா அவ ெகா0 த இள'கார.”

4

ம47காவி>, ேலசாக' ேகாப வத9.

“எ9'>மா B8 ேப+ . ராமைன எனா4 க1%'க

%யா9. அKவள&தா.”

“எதி 9 ேப கிற அள&'> வதி1%யா? எதி தா ேப ேற? இத B10ல
இ'கE னா ராமைன' க1%யாகE. இ4ைலனா... மாியாைதயா. உ
அபB1ைட பா 9 ேபா...”

ம47கா ெப1% பாபாக அட3கி ேபா. நிறா . அேத சமய அபாவிட
வாதா%, ெவறி ெபறலா எற நபி'ைகேயா0 இதா . எ9 நடதாC
அமாைவ வி10 அவளா4 பிாிதி'க
இ'க&

%யா9. ‘அபாைவ’ பா'காம4

%யா9. அேதா0 அவளா4 ‘அத ஆ ’ B1%> ேபா. இ'க&

%யா9.

பாவதி ேபசினா4 ேபசி' ெகா8ேட ேபாகிறவ . அ9& ‘எதிாி’ ேப+ைச நி< தி
வி1டா4, எகிறி ேபச' H%யவ . ேபசினா .

“வாைய திற9 ெசா4C%. ராமைன' க1%'க

%Dமா?

%யாதா? ஏ8% ேபச

மா1ேட3கிேற? நீதா சாியான க ளியா+ேச... உ அமா&'> இ'கிற திமி
உன'கி4லாம ேபா>மா? ேபா>மாேன? சாியான நாி'>ற தியா+ேச உ
அமா.”

ம47காவா4 ேபசாம4 இ'க

%யவி4ைல.

“உ நா தனாைர அப% ேபசாதமா.”

“என%, இ-மா% எதி 9 ேபசேற? உ அமாைவ ேபசினா4 ேராஷ
வேதா? அத ேமனா மி-'கிைய ேபசினா4, ேகாப வேதா? எ+சி
இைல'காாி'> பிறதவ'> எ+சி'கைல  திதாேன இ'>?”
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ம47கா க8கைள உ1%' ெகா8ேட பாவதிைய பா தா . ஏேதா ஒ
உ8ைம அவ'> த10ப1ட9. இவ
வள திதாC, இவ

அமா இ4ைல. ஆயிர தா எ0 9

அமாவாக மா1டா ... அமாவாக மா1டா .

“எைனயா% ெமாைற'கிேற? உ அமா  தி ேபா>மா?”

“எ3க அமாைவ அப% ேபசாதீ3க, அ ைத.”

பாவதி உ+சி

த4 உ ள3கா4 வைர அதி9 ேபானா . இ9வைர அவ

ேக1டறியாத வா ைத. இ9வைர அவ'>+ ெசா47' ெகா0 9 ெசா4ல ம< த
வா ைத; ஒேர வா ைதயி4, எ தைன விஷய3கைள' ெகா1% வி1டா ?
அவ'ேக தைன அவ , அமா எ< ெசா4லாம4 ேபானதி4 ஒ ஆ திர.
வள த பாச >C'கிய ஆ திர. அத ஆ திர ைத அவ

வா ைதகளா'க

நிைன த ேபா9, அகாைமயிேலேய ஒ >ர4 கGரமாக ஒ7 த9.

“ம47கா... ைச'கி

ாி'ஷா ெகா80 வதி'ேக. வாமா நம B10'>

ேபாகலா.”

ெபமா , மீைச 9%'க நிறா.

ம47காவி> ஒ< ாியவி4ைல. ‘அத ஆைள’ பா தா . அவ, த
க8கைள 9ைட 9' ெகா வைத' க8டா . அவ ைககா4க
ஆ0வைத, அவ

தாமாக

உணதா . ஏேதா ஒ உண& உத, ெம ள, மிக ெம ள,

அவைர ேநா'கி நடதா . ெம ள நடத மகைள, அவ ேவகமாக ேபா.
அைண 9' ெகா8டா. பிற> ஒ >ழைத ேபா4 ேகவி' ேகவி அ@தா. பிற> த
அ@'காைட ப10, மகளி ேமனி மா பட' Hடா9 எ< நிைன தவ ேபா4
சேற விலகி' ெகா80, அவ

இ கர3கைள ம10 பறி' ெகா80, “வாமா

ேபாகலா. உன'> எத' >ைற வ+சாC, இத பாவி... அபி4 ம10 >ைற
ைவ'க மா1ேட” எ< ெசா47' ெகா80, அவ நட'க, ம47கா, அமாைவ
மல3க மல3க பா 9' ெகா8ேட நடதா . அவ

ம%யி4 ர80 அழேவ80
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ேபா4 அவ'> ேதாறிய9. தைன வள தவைள' க1%' கதற ேவ80
ேபால அவ'> ேதாறிய9. எறாC தைதயி பினா4 நடதா . ஒ
ைகயி4 ேபா1%த த3க வைளயைலD, க@ தி4 ெதா3கிய ெசயிைனD கழறி,
ஊMச4 பலைகயி4 ேபா10வி10 நடதா . ராம-'காக நடதா .
சரவண-'காக நடதா . வள த அபா வர10 எ< கா தி'>
உணவி4லாமேல நடதா .

இத> , ெவளிேய இ9 வத ராம-'>,
ேபய% தவ

த74 விஷய ாியவி4ைல.

ேபா4 நி< ெகா8%த சி திD, கல3கியவாேற ேபா>

ம47காைவD பா த9, அவ-'> விஷய ாி9 வி1ட9. ெபமாைள ேமC
கீ@மாக பா தா. ஆசாமிைய அ% 9 விடலா...

“ேயாK... இனாதாயா உ மனசிேல ெநைன? இ9 உ ெபா8ணாகேவ
இ'க10. அ9'கி- ஒ ‘ெகா4ைக’ இ4ைலயா? சின ந.னா இ4லாத
சமய 9ல, N10'> ேள J9, கலா1டா ப8ணி10 ஒ ெபா8ண கட தி'கிேபானா4, இனா.யா அ த? ேயாK, அவள வி0றியா இ4ல ெசம ைதயா
வாEமா?”

ெபமா , ச< நி< அவைன

ைற தா. ம47கா, அபாவி

ப93கி' ெகா8டா . அவைன கா4க

9> ப'க

இர8ைடD ேச 9 பி% 9, தைல

கீழாக 2'கி ெநகதிைர அ%ப9 ேபா4 அ%'கலாமா எ< Hட நிைன தா.
இதாC, மக

கண'கி4 தா- ஒ ர&% எப9 ெதாிய'Hடா9 எப9

ேபா4, “உன9 ேவைலைய பா 9'கி10 ேபா.யா...” எ< க திவி10, அப%,
ப% த மக'> எதிராக' க தியி'க' Hடா9 எப9 ேபா4 ேலசாக
ெவ1கப10' ெகா8ேட நடதா.

ராம-'> அவ ‘B'’காக பதி4 ெகா0 த9, பல ைத' ெகா0 த9. “ேயாK,
கIமால, ம47காைவ வி0றியா, இ4ல வயி த' கீற10மா?” எ< ெசா47'
ெகா80 அவைர ெந3கிய ேபா9, ெவளிேய நிற ைச'கி
வதா.

ாி'ஷா'கார உ ேள
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அவ ேமனிெய3> ‘ப+ைச’'கார. ராமைன ேந'> ேநராக பா 9'
ெகா8ேட, “ஏ8டா... ேசாமாறி... சின ம-ஷ ெபாிய ம-ஷ வி தியாச
வா8டா? அவேராட ெபா8ைண அவ H1%'கி- ேபானா, உன'ெகனடா
கயிேத. இெனா வா1% அவைர தி10 பா'கலா. மவேன, ெநMசி4 கீறி,
மMசா+ ேசா ைத ெவளில 10 J1ேற” எ< க+சி த ேபா9, “படா
கி4லா%3க தா.யா... பிளால வதி'கீ3ேகா” எ< Hறிவி10, ராம ‘ைச1’
வா3கிய ேபா9 ெபமா, ம47கா&, ாி'ஷாவி> அேக வ9 வி1டாக .
“ஏ<மா” எறா அவ.

ம47கா B10'>

திபி பா தா . உ ேள ஊ0வி பா தா . வாச4

ப%'க1%4 பாவதி திபிரைமDட, பி தைலயி4 இர80 ைககைளD பினி,
விழி ஆடாம4, ெவறி த பாைவ மாறாம4, ைப திய'காாி ேபா4 நிறைத பா த
ம47காவா4 தாள

%யவி4ைல. “அமா... அமா...” எ< ேகவி' ெகா8ேட

அ@தா . அத அ@ைகைய பா த9, பாவதிD, ெந3கி வ9 நி<
ெகா80 அவைள பா தா . ‘வதி0மா, வதி0மா’ எ< இதய வா.'>
ஆைணயிட, Oைள அத> தாளி1ட9. ஆனா4 க8க

ம10 யாைடய

ஆைண'> க10பட விபாத9 ேபா4, நீைர' ெகா1%ன.

எப% இத மக , எப%ெய4லா இ'க ேபாகிறாேளா எ< கடத கால 
எதிகால  நிதசனமான நிகPகால தி4 சதி'க, ெபமா , மகைள
ைக தா3கலாக ாி'ஷாவி4 அம தி வி10, “நீ ஏமா அ@&ேற? உைன இத
கதி'> வி1டவ3கைள, நா மா விட ேபாறதி4ைல. மளிைக'கைடD அாிசி
மா& மி4C உ ேபல தா இ'>! வழ'> ேபா10 வா3>ேறனா
இ47யா- பா” எ< சபத ேபா10 வி10, ாி'ஷாவி4 ஏறினா. ாி'ஷா'கார
ெபடைல மிதி'க ேபானா.

ம47கா, க8ணீைர 9ைட 9' ெகா8ேட, “நீ3க

அபா ேமல வழ'>

ேபா0றதா இதா4 நா உ3கேளா0 வரமா1ேட வரமா1ேட” எ< >ழைத
ேபா4 விமினா .
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ெபமா , த மகைள ெபைமேயா0 பா 9 வி10, அவ

9கி4 த1%னா.

பிற> “பி+ைச'கார பயCவ கா , நம'ெக9'>மா” எ< ெசானா. அத>
அவ , “அபாைவ அப%ெய4லா தி1டபடா9” எ< கல3கியவாேற ெசான
ேபா9, ெபமா

>ழைதயானா. >C3கி அ@தா.

“இனா.யா... நீ >யத மாதிாி, அழலாமா? சாியான ஆள.யா?” எ< ெசா47'
ெகா8ேட, ாி'ஷா'கார த க8கைள 9ைட 9' ெகா8டா.

ாி'ஷா நகத9. பதினா< ஆ80 காலமாக அவ
இட ைதவி10 நகத9. ாி'ஷா ச'கர3க

பா 9 உண9 உ. த

ழல+ ழல, பாவதியி தைலD

அேத ேவக தி4 ழற9.
-------------அ தியாய 12

கணவ, அ8ணைன எ9& ெச.9விட ேபாகிறாேரா எ< க8கல3க, வாச4
தி8ைணைய பி% 9' ெகா80 நிற ெச4லமா&'>, மன மரண
அவIைதப1டாC, ேலசான ஆ<த4. அ8ணைன+ றி எேபா9 ஆ
இ'>. இவரா4 அ%'க

%யா9. அேதா0 இKவள& ர&% தன ெச.D

இவ, அ8ணைன' க8ட9ேம, ெப1% பாபா. அட3கி ேபாகிறவ. ஒ
ேவைள, இவ கலா1டா ெச.9, இவைரேய ேபாQசி4 பி% 9' ெகா0 9...
இ'கா9... இ'கா9. எ அ8ணைன பறி என'> ெதாிD. அ%பத>
9ைக' கா1%னாC கா10வாேர தவிர,

9கி4 > த மா1டா. ஒேவைள,

அ8ண இ4லாம4... ேவ< யாராவ9 இ9... அட கட&ேள...

தவி 9' ெகா8%த ெச4லமா&'>,

த74 எதிேர வ9 ெகா8%த ாி'ஷா

ம10 க8E'> ெதாித9. பிற> அதி79 உவ3கைள பா'க பா'க
ாி'ஷா மைற9, ெபமா, ம47கா& ம10ேம ெதாிதாக . பின ம47கா
ம10ேம அவ

க8களி4 நிைறதா .

9

ாி'ஷா வ9 நிற&டேனேய, ெச4லமாவி க8களி4 நீ கீேழ வி@த9.
ம47காைவ,

9ேகா0 ேச 9 அைண 9, த ைககளாேலேய இற'கிவி10,

பின அவைள அப%ேய க1% பி% 9' ெகா80 “எ ராசா தி... எ
ராசா தி... வ91%யாமா...” எ< கதறினா .

ச த3ேக10, அவளி ைபயக, ெப8க வதாக . பிரசவ திகாக
வதி'> அவ

O த மக

சதிரா, த3ைகயி ைககைள பி% 9' ெகா80

அ@தா . ஏைழக , த3க'> இRடப1டவ ேவதைனயி4 ேவ>ேபா9,
த3களா4 ெச.ய'H%ய ஒ<, அத ேவதைனைய பகி9 ெகா வ9 ேபா4,
அழ தா

%D எப9 ேபா4, அ தைன ேப அ@தாக . இதனா4,

ெத'H1ட அ3ேக திர80 வத9. உ ேள இத இப9
>% தன'காரக, அ3ேக >@மினாக . ‘%'னி1%’ பா'> ‘B10'கார
அமா’ Hட ெத&'ேக, அ9& ந0 ெத&'ேக வ9 வி1டா .

ெபமா'> எனேவா ேபா7த9. ப% த ெப8
இ4லாம4 அ@வ9? அவ

னா4, இப%யா, ‘ாீச1’

என நிைனபா ? அேதா0, அவ'> ஆ<த4

ெசா4ல ேவ8%யவகேள அ@தா4... அவ, வழ'கமாக' க தாம4, ப% த மக'>
மாியாைத ெகா0பவ ேபா4 ேபசினா.

“நம ெபா8E... நமகி1ட வதி'கா . எ3ேக வரEேமா... அ3ேக
வதி'கா . சேதாஷ படாம4 அ@தா4 எப%...”

ம47கா, அவகைள நிமி9 பா தா . அவக

அைனவ, அவ'>



பா தறியாத 9 மனிதகளாக ெதாிதாக . அத எC' H0க'> ,
இதய3க

இபைத, அவ

ேதடாமேல க8டா . அ'காளி ேதாளி4 ைக

ேபா10' ெகா80, அமாவி க8கைள, இ0பி4 ெசகியித த
ைக'>1ைடைய எ0 9, 9ைட தா .
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எப%ேயா, ம47கா, அத
அவ

உ1காவத>

10 B10'>

வ9 உ1காதா . அவ

அ'கா ,

ேப, தன9 க4யாண டைவைய, நறாக ம% 9

அ0 தி1ைட ஒ1%யித மதி1%4 அைத ேபா10 பரபிவி10, த3ைகைய
உ1கார+ ெசானா . தபி ஒவ, ம47காவி> ெவளிேய இ9 வா3கி'
ெகா80 வத ஒ ஓைல விசிறிைய எ0 9 Bசினா. ெச4லமா, த 9
மகைளேய பா தா . அவ

பிறத ேபா9, >ழைத எப% இ'கிற9 எபைத

அறிD ஆவ74, பிரசவ மய'க தீத ம<நிமிடேம, எப% பா தாேளா, அப%
பா தா . ெபமா , தைலயி4 ைக ைவ 9, ேயாசி 9' ெகா8%தா.
இனிேம4 >திைரைய விடE... ‘ப1ைடைய’ ஒழி'கE.

ம47கா&, அவக
பா 9



அபி4 க1080, ெம.மற9 இதா . அத B1ைட

கM ழி த அவ'>, அத B10 மனிதகைள பா'க பா'க

ெநMசெம4லா நிைறத9. சிறி9 ேநர தி> பிற> அவரவ, த த
ேவைலகைள பா'க 9வ3கிய ேபா9 அவ'> தனிைம வா1%ய9. தா
ெச.த9 சாியா எ< Hட ேதாறிய9. எ3ேகேயா ேபா.வி1டதாக நிைன த
அவ

அமா, ஒ மசா4 ேதாைசDட வ9 மக

ெசC 9பவ

னா4 காணி'ைக

ேபா4 நிறைத பா த9, அவ , தாயாகி தாயாகாம4 ேபான

அத கா.தவளி ைககைள பி% 9' ெகா80 க8ணீ வி1டா . பிற>,
மசா4ேதாைசைய ேவ8டாெம< ைசைக ெச.தா .

வேவா - ேபாேவா, “இப%யா ெச.91டா3க” எேபா, “இதாC நீ
வரபடா9” எேபா இப%யாக பல வ9 ேபசியைத' ேக10' ேக10, ஏேதா
ஒ ெபாிய ஜன+ச3கி7யி4, தா ஒ வ1டமாக இ'> ேலசான - மிக ேலசான
ெபமித தி4 ம47கா அப%ேய உ1காதிதா .

இர& வத9. எ3ேக ப0ப9? உ ேள O1ைட J+சிக . ெவளிேய ெகா 'க .
‘டல பி4ேலா’ க1%4 கிைடயா9. ேமேல மிவிசிறி'> பதிலாக, ஒ
ெப+சாளிதா றி' ெகா80 வத9. ம47கா தய3கி' ெகா8ேட நிற
ேபா9, ‘பி ைள தா.+சியான’ அவ

அ'கா

சதிரா, ேகாரபாைய விாி 9 த

க4யாண ப10 டைவைய, இர8டாக ம% 9, ைககளா4 ேத. 9, பாயி ேம4
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விாி தா . ெச4லமா , ஒ கிழித தைலயைணைய எ0 9, B10'காராி
98டா4 அைத+ றி, பாயி விளிபி4 ைவ தா . ைபயக

அ'கா'>, யா

விசிறி B வ9 எற ச+ைசயி4 ஈ0ப1டாக . ஒவ-'ெகாவ, அ% 9'
ெகா8%பா. ெவளிேய அபா இப9 ெதாி9, ெவ< ச+ைசயி4 தா
இதாக . ெபமாேளா, இவக

அ% 9' ெகா8%தாC, க8%'க

மா1டா. அவ பிர+சிைன அவ'>. ம47காவி எதிகால ைத நிைன'க
நிைன'க அவ'> தன'> நிகPகாலேம இ4லாத9 ேபா4 ேதாறிய9. தா3க
%யாத இதய+ ைம ஒ கிளாI ேபா1010 வரலாமா... ஒேர ஒ கிளாI...
இைன'> ம10... நாைளயி4 இ9 நி< திடலா.

லாத விள'> அைண'கப1ட9. அத இரவி4, ம47காைவ பறி ம10ேம
ேபசி' ெகா8%த >% தன'காரக , ெவளி தள தி4, கணவ மைனவி
சகிதமா., ெர1ைட ெர1ைடயாக&, பி ைளக

சகிதமாக&, வாிைச வாிைசயாக

ப0 தாக . ம47கா& ப0 தா . அப%ேய 23கி ேபானா . ப10 ெம ைத
ெகா0'காத க ைத, அத பா. ெகா0 த9. த... பா. ெகா0'கவி4ைல. அத
பாைய விாி த ஜீவகளி பாச ெகா0 த9.

ந ளிர&.

>% தன'காரகளி >ழைதகளி4 ஒேறா, இர8ேடா இபாாி ேபா1ட ேபா9,
திTெர< 2'க கைல9 எ@தா

ம47கா. க1%4 ெம ைதயி4

ப0 திபதாக நிைன 9 எ@தவ , பாைய பா 9 தி0'கி1டா . அைறய
தின நடதைவ அைன 9 உற'க கைல9 ஒ கண நிமலமாக இத அவ
மனதி4, உC'கி' ெகா8ேட வ9 உ1காத9. தைலயி4 இ9 வததா,
வயிறி4 இ9 வததா எ< இட ெதாியாத அத ைம நிகP+சிகளி அனலான ெந' க1%க

அவ

இதய தி4 ச1ெட< ப10 சாியாக பி% 9'

ெகா8ட9.

ம47கா, அமா பாவதிைய நிைன த ேபா9,

ட3கி' கிடத ெச4லமாவி

கேம ெதாித9. அபா ெசா'க73க தி> பதிலாக, ெபமா

அச9 23கி'

ெகா8%தா. அவ'>, தியாகராய நகாி4 இ'> அபாைவD,
அமாைவD உடேன பா'க ேவ80 ேபா7த9. அவக

கா4கைள' க1%'
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ெகா80 கதற ேவ80 ேபா7த9. அவக , இவ

தைலைய ஆதரவாக'

ேகாதிவிட ேவ80 ேபால& 9% தா . எைதD எதிபா'காத பாச தி
உ+ச'க1ட தி> வதவளா., அவ

ெச4லமாைவ எ@பினா .

க8ைண' கச'கி' ெகா8ேட எ@த ெச4லமா “எனமா” எறா .

“அமாவிட ேபாகE... அபாைவ பா'கE, இபேவ பா'கE.”

“இேபா எ%மா

%D...”

“அபாைவ பா'கE... அமாகி1ட ேபாகE...”

“இைன'> ம10 ெபா<மா...”

“ %யா9. இபேவ பா'கE.”

“கவைலபடாதமா... நாைள'>... எபா0 ப1டாவ9 ஒ க1%4 வா3கி0ேறா.
ெர80 நாைளயி4... ெம ைத வா3கி0ேறா...”

“அ.ேயா... நா க1%4 ெம ைத'காக... அவ3கைள பா'கE - ெசா4லல...
ெத&ல நிறாவ9 நா, எ அபாைவD, அமாைவD பா'கE... பா ேத
ஆகE... இபேவ பா'கE...”

“இேபா எப%மா

%D... ந0 ரா திாி...”

“பரவாயி4ல... பா'கE...”

“அ9 எப%மா...”
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“அபா... அமா...”

“ஏமா அ@கிற?”

“அபா... அமா... வா3கபா... வா3கமா... எனால அ3க வர

%யல...

நீ3களாவ9 வா3க...”

“ம47கா... அமா ெசா4றத' ேகமா...”

“அபா... அமா... அமா... அமா... அபா...”

ம47கா ேபா1ட H+ச4 அ@ைகயி4, அேபா9 அ@9 ெகா8%த சின
பி ைளக , தா3க

அவைள விட ெபாிய பி ைளக

எப9 ேபால&, அவ ,

த3கைள ெபாிய பி ைளகளா. ஆ'கிவி1ட9 ேபால&, அவக
நி< திய ேபா9, அவ

அ@ைகைய

ேமC பலமாக அ@தா .

“அபா... அமா... அபா... எ அபா... எ அமா...”

எ4ேலாேம, அ3ேக H%வி1டாக . ேவ< ேவ< B0களி4 இதவக

Hட,

ெவளிேய வ9, நைட' கதைவ த1%னாக . ம47கா, அ@ைகைய
நி< தவி4ைல.

“அபாைவ பா'கE. அமாைவ பா'கE. யாராவ9 H1%10 ேபா3க...
அ.ேயா... எ3க அபாைவ பா'கE... அமாைவ...”

ெபமா , மகைளேய பா 9' ெகா80 நிறா. உ ள கல3கியதா4, க8
கல3கிய9. பிற>, இத' கல'க தி>' காரணமான ெசா'க73க தி மீ9
ெகாைல தனமான ேகாப ஏப1ட9. ேகாப ைத சிறி9 >ைற 9' ெகா8ேட
ேபசினா.
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“உ இRட... உன'> இ3க இ'கிற9 பி%'கலனா, இபேவ ெகா80 விட
தயாரா. இ'ேக... எ மான ைத வி10, உைன... அ3ேக ெகா80
வி1010, அவ கி1ேட மனி ேவE னாC ேக1கிேற. ஏனா... இத
அப9 வஷமா மான ேதாட வாPற என'>, அத மான ைத விட நீதா

'கிய.

ஆனா4 ஒ8E. உைன அத ேக0 ெக1ட ர& பயC'> க1%' ெகா0'க
9ணிதவ3க. எ9'> 9ணித பாவி3களா தா இபா3க... நீ ம10 அவ3க
ெசாத மகளா. இதா4 இப% அத ேசாதா பயC'> கா& ெகா0'கிற
எ8ண வமா? இனிேம4, அத B1ல, நீ, ராம பயைல க1%'காம இ'க
%யா9. இனிேம4 நீ அ3ேக ேபானா4, அவ'> இள'காரமா. ேபா.வி0.
உைன... எப% ேவE னாC ெச.யலா எகிற ைதாிய வ9வி0.
எனாலD த1%' ேக1க த>தியி4லாம4 ேபாயி0. இKவள& நீ அ@ேற...
ெசா'க73க 9'ேகா, அவ ெப8டா1%'ேகா... நிஜமாகேவ உ ேம4 பாச
இதா4 இ3ேக வ9 H1%10 ேபாகலாேம? எைன, ெர80 அ%
அ% 9வி10 Hட H1%10 ேபாகலாேம... நா திபியா அ%ேப? உைன
இ3ேக ெகா80 வத9ல நா சேதாஷ ப0ேற- நிைன'கிறியா... நீ ந4லா
இ'கE எகிற9தா என'>

'கியமா... நா பாவி... நா பாவி...!”

ெபமா , த தைலயிேல அ% 9' ெகா8டா. ஆனா4 அழவி4ைல.

ம47கா, அபாைவேய பா தா . அவ'> ேள எKவள& பாச. எKவள&
அ. தியாகராய நக'> ேபானா4, அபா, அமாேவா0, ராமைனD பா'க
ேவ8%யதி'>ேம...

ம47கா

ட3கி ப0 தா . ெச4லமா, மக

தைலைய எ0 9, த ம%யி4

ேபா10வி10, >ழைதைய >C'>வ9 ேபா4 >C'கினா . ம47கா, ைக
கா4கைள+ 1%' ெகா80,
-------------அ தியாய 13

ட3கி' ெகா8ேட இதா .
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தியாகராய நக B10' கைதD, இேத கைத தா.

ம47கா, தைதDட ெவளிேயறிவி1ட ெச.திைய, கைட ைபய ஒவ Oல
ேக விப1ட ெசா'க73க, க4லாவி4 ேபாட ேபான கா கைள, சிறி9 ேநர
அப%ேய ைவ 9' ெகா8%தா. பி கைடயி4 இ9, ேமேல ஒ கபி
வ1ட தி4 க1டப1%த கயி< வைளய ைத பி% 9' ெகா8ேட, கீேழ
இற3கி ஓடா' >ைறயாக நடதா.

வாசC'> வத9, “எ மகைள 9ர தி1%யா% பாவி எ3ேக இ3ேக... இ3ேக
வா%... அவ

ேபான பிற> உன'ெகன% இ3ேக ேவல...” எ< >ர4 ெகா8ட

ம10 க தி' ெகா8ேட, ப%ேயறினா. இப% மைனவிைய, அவ எேபா9
ேபசியதி4ைல. ‘கைட’ பய4, விவகார ைத ‘ஊபய பி ைள’ எ< தைன
அ%'க% தி10 பாவதி'> பாதகமாக+ ெசானதா4, ெசா'க73க
மைனவிைய தீ 9' க1%வி0வ9 எற உ<திDட தா க தினா. பாவதி,
ெவளிேய வரவி4ைல. பய3கரமான நிசத. கைளயான ஒ<, அ3ேக இ4ைல
எபைத' கா10வ9 ேபா4 ஒ ெவ<ைம. நட'க' Hடாத9 ஒ< நட9, அப%
நடதைத மாற

%யாதப% இெனா< >9 வி1ட9 எப9 ேபா4, ராம,

த ேதா கைள வைள 9' ெகா8ேட, அ3ேக நிறா. சின ‘நா.னா’ைவ
பா த9, ஒ ப'கமாக ஒ93கி' ெகா8டா.

ஊMச4 பலைகயி4, ம47கா வி10 வி10 ேபான Iேகைல எ0 9' ெகா8ேட,
வாயி4 தகாத வா ைதகைள Bசி' ெகா8ேட, ெசா'க73க சைமயலைற'>
ேபானா. ேபானவ, வாயைட 9 ேபா. நிறா. பாவதி சைமயலைற Oைலயி4,
தைலைய ைவ 9 ர80 ெகா8ேட, “ேபாயி1%யா%... ேபாயி1%யா%... எ
ராசா தி ேபாயி1%யா%... எ3கைள வி1010 ேபாக உன'> எப%ய% மன
வத9” எ< லபி' ெகா8%தவ , கணவைன பா த9, க1% பி% 9
அ@தா . ஒ நா தர' >ைறவாக ேபசாத கணவ, இ<, கடத
இப ைததா80 கால தாப திய வாP'ைக'> ஒ10 ெமா தமாக, வ1%D
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தCமாக தி1% தீ'க, ரைண இ4லாதவளா., அவர9 கா74 தைலபட
ர8டா . மைனவி ந%'கிறாேளா எ< Hட ெசா'க73க

த74 நிைன தா.

இ4ைல நட'கவி4ைல. அப% இதா4, இப% பி 9 பி% தவளா. இ'க
மா1டா . இப% கா74 ர80 கதற மா1டா . அவைளேய சிறி9 ேநர
பா 9வி10 ‘அவ

ெம.D, ெம.ைமD, உடC உ ள  ஒ3கிைணய

அ@கிறா ’ எபைத அவ'>ாிய அ-Hல3களாக ைவ 9, “என% நடத9,
எ9'காக அத >%ய Hட ேபாயி1டா ” எ< படபடபாக&, அேத சமய
மைனவி மீ9 பாிதாப ெசா10 ப%யாக& ேக1டா. மைனவிைய, இத மாதிாி
அழைவ'கிற நிைலைம'>, அ% 9 ர கிற அள&'>, ம47கா ெகா80 ேபா.
வி10 வி1டாேள எ< அவ'> த வள மக

மீ9 ேகாப ஏப1ட9.

பாவதி அவைர பா 9 அ@9 ெகா8ேட விள'கினா .

“ராமைன' க1%'க

%யா9னா . உ அமா B10'> ேபாயி0%-, ஒ

ேப+ '> ெசாேன. எ3ேகயாவ9 ேபாயி0-, ஒ தா.'காாி ேகாப 9ல
ெசா4ற9 மாதிாி ெசாேன. ெசா47யி'க' Hடா9தா. நா.... பாவி... எத
ேநர 9ல அப%+ ெசாேனேனா... அத ேநர 9ல... அத >%கார பாவி
வதி'கா. எ ெச4ல'க8ைண H1%'கி10 ேபாயி1டா. ேபாேய8%,
ேபாேய8%, நா ெச தா% ேபாயி0ேவ. அ.ேயா, எ மன ேக1க
மா1ேட3>ேத... ேக1க மா1ேட3>ேத...!”

“இப அ@9 என% பிரேயாஜன... இத  தி அபேவ இதி'கE...”

“எ  திதா, இரபாள  தி. நா ப%'காத

8ட. அவ'>  தி... எ3க

ேபா+ ? ‘இ9 எ B0, நீ ேவE னா ேபா. நா ேபாகமா1ேட’- அவ
ெசா4ல'Hடாதா? இ9, அவ
ேபாகலா ேன...”

B0தாேன. அவ

எப% ேபாகலா? எப%
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“சாி எ@தி. எ4லா இத ஓணா பயலா4 வத விைன. நாம ெர80 ேப
ேபா., அவைள' H1%'கி10 வேவா.

க ைத' க@&%. ராம-'> உைன'

ெகா0'க மா1ேடா - ெசா47, H1%'கி10 வரலா, கிள%...”

பாவதி, ெபO+ வி10' ெகா8ேட எ@தா . அவ
பா 9 ெசா'க73க, அத

க தி0'கி0வைத

க தி> எதி திைசைய பா தா. அவளி O த

அ8ண ராமசாமி ப4ைல' க% 9' ெகா80 நிறா. இவ, த
பிரசன ைத பா 9 வி1டாக

எப9 நி+சயமான9, வி4 ேபா4

ேகாணியித த வா. வழியாக ெசா4லகைள ெதா0 தா.

“ஏ.... பாவதி... அவ'> தா அறிவி4ைல, உன'>மா இ4ைல? உ3க ெசாத
மகளா. இதா4 வாச4ப%ைய தா80வாளா? சாி... ேபானேத ேபானா ,
ேதாேளா0 ேதாளா. வள த ம+சா கி1ட ெசா4லாம4 ேபாவாளா? சாி,
அப%ேய ேபாக10; ேபாற வழியி4, இவகி1ட ெசா4710 ேபாகலாமி4ல?
ஏ ேபாகேல? எ4லா தி1ட. அப- அவ ேபா1ட தி1ட. ஏதாவ9 சா'>
ெசா47 ெவளிேயறி, அற வழ'> ேபா10, ெசா ைத பி03கி, எ
த3க+சிைய ெமா1ைடய%'கE எகிற தி1ட.”

ெசா'க73க ைம 9னைர உதாசீனப0 9பவ ேபா4 மைனவியிட, “சாி,
ேநரமா>9. உ அ8ண பிரச3க ைத அறமா. ேக1கலா. இேபா றப0”
எறா.

பாவதி ஷைனD அ8ணைனD மாறி மாறி பா தா . இட9 காைல
நக தாம4, வல9 காைல ம10 நக தினா . ராமசாமி உபேதச ெச.பவ ேபா4
ேபசினா.

“என'ெகன, ேபாகE னா ேபா3க. அ3ேக ேபான9, அத >%கார வாயில
வதப% ேபச ேபாறா. அாிவாள 2'கி'கி10 இவைர ெவ1%னாC
ெவ10வா. என'ெகன, ேபாயி10 வா3க. உ3க'ெக4லா ப1டா தா
 தி வ...”
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இேபா9 ெசா'க73க தய3கினா. த3ைகயி கணவ அவைர ேந'> ேநராக
நி< தி1டமா1டா. இதாC இவ ெசா4ற9 மாதிாி, அாிவாைள கிாிவாைள
2'கினா4? இவைள மானப3கமா. ேபசிவி1டா4...?

ெசா'க73க தி மனதி4 உதி த அ+ச  சேதக  அவ ேப+சி4 நறாக
ஒ7 த9.

“என பாவதி... ேபாகலாமா, ேவ8டாமா... ெசா4C...”

பாவதி ெசா4வத>

னா4, அ8ணைன ேநா'கினா .

“எைன ஏ பா'கேற? ேபாற9னா4 ேபா. ஆனா4 ஒ8E. அவ

Hட நீ

ேசறதா. இதா4 இனிேம4 எைன அ8ண- ெசா4லபடா9. உைன
2சி மாதிாி நிைன+சி10 ேபானவைள நீ H1%'கி10 வதா4, எ3கைள 2சிநிைன+சதா அ த. அவைள ேச'கிறதா. இதா4, எ3கைள த ளி வ+சி0.
அவ

இனிேம4 இத B10'> ள கா4 வ+சா4, நா3க கா4 ைவ'க மா1ேடா.

அற உன'> எ3க'> ஒ10 கிைடயா9; உற& கிைடயா9. இவ
கால 9'> பிற>, ‘ம47கா தி1%னா . அவ

அப அ%'க வரா’- எ3க

கி1ட வ9 க8ைண' கச'க' Hடா9. நா3க ஒ8E ேக1கமா1ேடா. உ
தைலயிேல என எ@தியி'ேகா, அைத எனால மா த

%Dமா? ேவE னா4

ேபா...”

பாவதி பய9 வி1டா . த ளாத வயதி4, ம47கா, தா இேபா9 அவளிட
எப% நட9 ெகா8டாேளா, அப% தனிட அவ

நட9 ெகா வ9 ேபால&,

அமா எ< ெசா4லாம4 அ ைத எ< ெசா4வ9 ேபால&, அவ
ெபமா

அபா

தைன நாேய ேபேய- தி10வ9 ேபால&, அ@9 ெகா80

அ8ண B10'> ேபானா4 அ3ேக கத& சா தப0வ9 ேபால& கபைன
ெச.தா . பய தி4 அவ

உடெப4லா ஆ%ய9. அ8ணைன பா'> ேபா9,

அதிகமாக ஆ%ய9. இ<தியி4 தி1டவ1டமாக ேபசினா .

19

“எ3க... அ8ணிைய பா 910 வாேர... அ8ணி... B1லதான அ8ணா
இ'கா3க...”

ராமசாமி, ‘பிளI’ மாதிாி தைலயா1%னா. பாவதி றப1டா . அ8ணியிட
நடதைத+ ெசா47 அழேவ80! ராமசாமி, த3ைகDட ேபா. வி1டா.

ெசா'க73க, தனிைமயி4 தவி தா. கைட'> ேபாக மனமி4ைல. யா'காக
சபாதி'க ேவ80?

ஓாி நா1க

ஓ%ன.

“இதா3கபா” எ< ெசா47, இரவி4 மா திைரைய நீ10 மகளி4ைல. “இைத
ம9- நிைன'காம4, நா சாபி0ற ஆகார தி4 ஒ<- நிைனD3கபா”
எ<, தாயாக, மகளாக, பா1%யாக, பரெபாளாக+ றி வ9 ெசா4C
மகைள பா'க 9% தா. எப% ேபாவ9? ெபமா

ஏதாவ9 ேபசினா4...

மகளி ெச4ல' ைகயி4, ெச4லமாக' ெகா80 வ பாைல, ஆனதமாக' >% த
வா., தானாக உளறிய9. மா திைர ெகா0 த ம47ைய நிைன 9, அவ
வழ'கமாக+ சாபி0 மா திைரைய' Hட மறதா. விைள&...

ெசா'க73க ப0'ைகயி4 வி@தா. ஆIப திாியி4 ேச அளவி>, சீாியI
இ4ைல. அேத சமய அரைவ மி4C'> ேபா> அளவி> ேலசாக& இ4ைல.
எப%ேயா ேதறி' ெகா8%தா.

ந8பக74 23கிவி10 க8 விழி த ெசா'க73க, மைனவி, விய 9' ெகா1ட
ெவளியி4 இ9 வவைத பா 9 வி10, “அ8ண B10'> ேபானியா”
எ< ேக1ட ேபா9, பாவதி அ@9 வி1டா .

“அவைள பா'காம4 இ'க

%யல. அவ

க ைதயாவ9 பா 910

வரலா -, அத ெத வழியா நடேத. B10'> ள இத ெவளியி4
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வதவ , எைன பா 910,

க ைத திபி'கி10 ேபாயி1டா .

ெசா4C3க நா அத அள&'> பாவியா...?”

ெசா'க73க எ9& ெசா4லவி4ைல. க8கைள O%' ெகா8டா. அப%D
நிைன&கைள Oட

%யாததா4, மீ80 க8கைள திற9 Uனியமாக

பா தா. ம47காைவ பாபதகாக, ‘தெசயலாக’ ேபாவ9 ேபா4 ேபான
பாவதியி க8களி4, ம47கா த10ப1ட9 ேபா4 ம47காவி க8களி4
பாவதி அகபடவி4ைல. இ9 பாவதி'> ெதாியா9. அ9 இவ'> ெதாியா9.

பாவதி, ெபாமி' ெகா8%'க, ெசா'க73க Uடான க8ணீைர 9ைட 9'
ெகா8%'க, அவ

அ8ண ராமசாமி இெனா பண'கார தபியான

ைபயாேவா0 அ3ேக வதா.

த74 அ தா-'> வாைழபழ ைத உாி 9'

ெகா0 தா. அற...

“ம47கா வ9 பா தாளா?” எறா.

“அவ

என எ3க பி ைளயா, வற9'>” எறா

பாவதி.

“ஒ ேவைள, என'> கமி4லாத9 அவ'> ெதாிதி'கா9” எறா
ெசா'க73க.

இேபா9 ராமசாமிையேய ேதாக%ப9ேபா4 ைபயா எகிறினா.

“‘தா ெபறE பி ைள, தேனாட பிற'கE பிறவி’ எகிற9 மாவா?
ம47காவி> ெதாியா9- எ3கைள நப+ ெசா4றீ3களா'>. அவ
தபிகி1ட, OE நாைள'>

னால கைட பய4க

ெசானா3களா. அவ

ெசா4லாமலா இபா? உ மகளா. இதா4 வராம4 இபாளா? ேபாதா'
>ைற'>, உ த3க+சி ஷ உைம ேகா1%4 நி< த ேபாறானா...
ேகா10ல நி'கற9'> உம'> பல வர9வைர'> கா தி'க ேபாறானா.
அற வழ'கா. ம47கா& ேநா1TI அ-பற9'> ைகெய@ 9
ேபா0ேற- ெசா47 வி1டாளா.”
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ெசா'க73க ேபசவி4ைல. ேபச விப& இ4ைல. ெபாிய ைம 9ன ராமசாமி,
ைறேயா0 ேப பவ ேபா4 எ4லாைரD

ைற 9' ெகா8ேட ேபசினா.

“எ9'>பா Bணா க 9ேற? இைன'ேக ஒ

%&'> வ9டE. அ தா-'>

ஒ லாப ைத ேபால, நRட வ91டா4, ெபமா , பாவதிைய ேகா10'>
இ@'க தா ேபாறா. இேபாேத ஒ

%&'> வரE...”

“அ தா-'> ஆD V<. அப%+ ெசா4லாேத” எறா ைபயா.

“நா அத அ த 9ல ெசா4லலபா. பாவதி'> ஒ 9ைண ேவE. ராம
பயைல நப

%யா9.

தா நா

பா, எைனேய ேசாடா பா1%ைல வ+சி

அ%'க வ91டா. அதனால எ சின மாமா ேப தி இ'கா

பா, கிராம 9ல,

அவைள அ தா-'> க1% வ+சிடலா - நிைன'கிேற. நீ என ெசா4ேற?”

யா எ9& ெசா4லவி4ைல. பாவதி ெபா3கி வத ேகாப ைத அட'கி'
ெகா8டா . ெசா'க73க, ‘ ைறெக1ட பயகி1ட என ேப+ ’ எப9 ேபா4
>ற ப0 தா.

அப%D, ஒ இள ெப8Eட, தைன இைண 9' ெகா  இதய
9%ைப, அவரா4 க10ப0 த

%யவி4ைல. நிைன'க நிைன'க, அவ'>

ைவயாக இத9.
----------அ தியாய 14

ஒ வார ெச 9, ம<வார பிறத9.
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எத நிைல'> ஒவ வதாC, அத நிைல'> ஏப ஐலக த3கைள
தா3கேள மாறி' ெகா கிறன எற த 9வ ைத அ4ல9 விMஞான
உ8ைமைய, ம47கா நப 9வ3கினாேளா இ4ைலேயா, உணர 9வ3கினா .

அத+ Uழ4, அவ'> பி%'கவி4ைல எறாC, ெவ<'கவி4ைல. ஆதாி'க
%யவி4ைல எறாC, அ-சாி'க

%கிற9. அவ

வத நாைக9 நா1க

வைர, ெச4லமா மக'> பி% தமான இ%யாப ைதD, ரவா ேதாைசையD,
தினேதா< ஒ உ0பி ஓ1ட74 இ9 வா3கி' ெகா0 தா . பிற> ைகயி4
காசி4லாததா4, அத B1% தி8ைணயிேலேய, இ17 கைட ேபா1%த ஒ
ஆயாவிட, க4ைல விட' க%னமான, க4ைல உைட'> இ17கைள, அவ'>
வா3கி' ெகா0 9வி10, ைககைள பினி' ெகா80 ஒேறாெடா< ேமாதிய
தா.ைமையD, இயலாைமையD இைண'க பா 9, அைவ இைணபட
%யாம4 ேபாகேவ, வாச4ப%யி4 சா.9, ெவளி'Hைரைய பறற ேயாகி ேபா4
உ< பா தா .

ம47கா ாி9 ெகா8டா . ம<நா , அமா இ17 வா3க' Hட காசி4லாம4,
த O த மக

சதிராவிட “உகி1ட ஏதாவ9...” எ< இ@ த ேபா9 ம47கா

ஒ ஈய த1ைட எ0 9, பைழய பாைனைய திற9, பைழைய கMசிைய ேபா10
சிாி 9' ெகா8ேட, ஒ ெவ3காய ைத' க% 9+ சாபி1டா . ெச4லமா&'>
அத ெவ3காய படாமேல க8ணீ வத9. ம47கா அமாைவ அத1%னா .

“எனமா நீ3க! ேந< உ3க
ஜன3க
தா3க

Hட மா'ெக10'> வத ேபா9 எ தைன

ெதவி4 அ0 ைவ தி'கிறைத பா ேத. மைழ ெப.D ேபா9
நைனதாC பரவாயி4ைல. அ0 நைனய' Hடா9- நிைன 9

பாவாைடேயாட நி-'கி10 டைவ3களால அ0ைப O0ன எ தைன
ெப8கைள பா ேத. நாமாவ9 நாC ேப'> ெதாியாம4 வ<ைமைய மைற'க
%D9. அவகளால அ9 Hட

%யவி4ைல. மைழ ெப.தாC ஒ80வத> ஒ

இட , சியா இ4லாவி1டாC சாபி0வத> ஒ உண& இ'கிற நீ3க ,
நா பைழய கMசிைய >%பதகா அ@வ9? பைழய கMசியிC ஊசி ேபான
கMசியா ேபான அத ஜன3கைள அவமான ப0 9ற9 மாதிாி இ'கிற9.”
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ெச4லமா, மகைள பா 9, ஈற ெபா@தி- ெபாி9 உவதா . உலக தி4
பல கRடப1டாC, தைன மாதிாி யாேம கRடபடவி4ைல எ< இ9வைர
நிைன 9, அதனாேலேய அதிகமாக+ ேசாகப10, அத ேசாக திேலேய ஒவித
க ைத+ ைவ 9 வ அத அைன'>, மக
அசாதாரணமாகப1ட9. மக

ெசான சாதாரண உ8ைம

வத பிற>, கணவ >%'காமேலேய வவைதD,

வழ'க ேபா4 ேப+ '> ேப+ >திைரகைள உதாரணமாக+ ெசா4லாம4
இபைதD, தைன அ%'காம4 இபைதD, ெசா4ல ேபானா4, ஒ நா
த கன ைத பி% 9, ‘ெசா4ல தகாதப%’ ெகாMச வதைதD, இவ , ‘இத
வய ல எ3ேகேயா ேபாயி10, இ4லாத வய ல இப%யா’ எ< ெசா47, அவைர
அற ப0 தியைதD நிைன 9' ெகா8டா .

உ8ைமதா. ம47கா. அத ற+ UPநிைல'> ஏப மாறிD, மாறிD வதா .
அவ

தைத ெபமா , இேபா9 B10'> இர80 (பா. அதிகமாக'

ெகா0பைத' ேக விப10 அகமகிPதா . தைத, தன'> இரவி4 வத9
ரகசியமாக' ெகா0'> ‘ேக'’>கைளD இதர IB10கைளD, அவ
பகிர3கமாக, பி ைள தா.+சியான சதிராவி>, இதர பி ைளக'> பகி9
ெகா0 தா . “எனா4 இ9 க10ப%யாகா9பா சாமீ! இத

1டா பய

ம'க, மி1டா. தின ஆரபி தா4 யாைன'> அ4வா வா3கி10 வத
கைதயா தா

%D” எ< ெபமா

சிாி 9' ெகா8ேட ெசா47வி10,

எ3ேகேயா ேபானா. நி+சயமாக, வா.'> ‘ப1ைட’ தீ1ட அ4ல.

ஞாயி<'கிழைமகளி4, ஆ8க, ெப8கமாக+ ேச9 ‘தாய பாI’
ஆ0வைத

த74 ெதாைலவி4 இ9, பிற> ப'க தி4 இ9, ரசி 9 வி10,

இேபா9 ம47கா& ேச9 ஆட 9வ3கினா . சாபி0வத> ம10
‘ேபாஷகைள’ ைவ 9வி10, மீதி சகல தி> கள ைத ( ற : ெபா9 தள)
பயப0 9 ஏைழ எளியவக , இள ெப8க , இைளஞக

த7ேயா

ஆயிர'கண'கான சினிமா'களி காத4 கா1சிகைள அலசிவி10, அகேக
ப0 தாC, எத வித இ+ைச'> த3கைள விதா'காத ெப ப8, அவைள
ெபாி9 கவத9. க4=ாிகளி4 ெப8கைள பா த&டேனேய ‘விசில%'>’
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ைபயகைளD, மாணவிக

ெமா தமாக ேபா> ேபா9 தனியாக

அகப0பவைன பா 9 ேப  கி8ட4 ேக7கைளD ஒபி10 பா'க
பா'க, இத நாகாிக ைமனக, ‘ைமனி’க, அவ'> நா1% எ+ச3க
ேபால ேதாறின.

ம47கா பாைவயாளராக ம10 நிகவி4ைல. அத ஏைழபாைளகளி
பிர+சிைனகளி4 ப3காளியாக& மாறினா .

‘இ17'கைட’ ஆயா த3கமா&'> இ17' கண'ைக எ@தி' ெகா0 தா .
ெகா தனா ேவைல'> ேபா> ரா'கமா&'> க%த3கைள எ@தி' ெகா0 தா .
வா3> சபள தி4 ப தி4 ஒைற ஊாி4 இ'> ெசாத'காரக'>
க%த3களாக+ ெசலவழிபவ , அத ெப8. தபா4கார, >% தன'காரக'>
ெகா0'> க%த3கைள ப% 9' கா1%, இேபா9, 9ைற க தி4 O1ைட
ம'> கதசாமி, ஆ1ேடா ாி'ஷா ஓ10 ஆ< க, ேகாணி ைத'>
அணாசல, '>காபி வி> தர, G% < மாாியமா
>0ப விவர3க

அவ'> அ 9ப%யாகிவி1ட9.

த7ேயாாி

த74 ப ளி'Hட ேபா>

தபி'>, பாட ெசா47' ெகா0 த ேபா9, சிமா10ட வத ரா'கமா,
“எ3க'> ைகெய@ 9 ேபாடயாவ9 ெசா47' ெகா0மா” எறா .

அேற, ஒ ேபா%4லாத

திேயா க4வி தி1ட 9வ3கிய9. பல ெப8க ,

அவைள+ றி வ1டமாக உ1கா9 ெகா80, ‘ஆனா ஆவனா’ எ@த
9வ3கினாக . கணவமாகைள ந+சாி 9, சிேல10, ‘ப4ப3கைள’ வா3கி'
ெகா8டாக . ம தியான பாைனயி4 இப9 வயி<'>
ம47காவி Oைள'>

இப9, அவகளி ெசவி'>

ேபான9,

ேபாக 9வ3கிய9.

எத ேவக தி4 ச8ைட ேபா0கிறாகேளா, அத ேவக திேலேய H%' ெகா 
>% தன'காரகைளD, >% 9 வி10 உைத'> ஆைடயாக'> கா4
பி% 9 வி0 ெப8கைளD பா'க பா'க, அவ'> தியேதா உலைக'
க80வி1ட உவைக ஏபட 9வ3கிய9. ஆனா4, இத ‘B10'கார அமாவி’
ேபா'>தா அவ'> பி%'கவி4ைல. ஆரப தி4, ம47காைவ மா%'>
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வரவைழ 9 பல விஷய3கைள ேபசி' ெகா8%பா . ஒ நா , ம47காவி>
ஒ ஆ7'ைச' கல9 ெகா0 9' ெகா8ேட, “இத B10ல இ'கற9 எ4லா
Gைட3க. அ93ககி1ட எைதD வ+ 'காேத” எறா . ஆனா4 ம<நாேள, ம47கா
அத Gைட3க'> எ@ தறிைவ க10வைத பா த9, அவ , ம47கா&ட
ேப வைத அ%ேயா0 நி< தி' ெகா8டா . அற அவைள பா 9,
E E'க 9வ3கினா . எதி'ேக வி ேபாட
ஒ தி தா ெப8 எகிற அக3கார

%யாத

E E. தா

E E. இ9 ேபாதாெத<, அவ

தபி ஒவ ெபய ரமணனா. இப ேதா< வய9

8ட. ‘01ேடாாிய4’

காேலஜி4 ப%'கிறானா. மா%யி4 நி< ெகா8ேட, ம47காைவ பா த
பாைவ, பாதக பாைவ. வய9'ேகற பாைவ எறா4 ெதாைல9 ேபாகிறா
எ< வி10விடலா. ம47கா Hட வி1%பா . ஆனா4, அவ பாைவேயா,
அவ

>%யி'> B0 எப%+ ெசாதேமா அ9 ேபா4 அவ தன'>+ ெசாத

எப9 ேபா4 பா'> பைழய கால 9 ஜமீ பாைவ. அப தனமான அவன9
உாிைம பாைவையD, அவளா4 சகி 9' ெகா ள

%யவி4ைல.

அ< அப% தா.

ேசைலைய மாவைர'> க1%' ெகா80, B1% ஒ Oைலயி4 இத
>ழா.'கேக, ம47கா >ளி 9' ெகா8%தா . ஒ ஈயபா திர தி, பாதி
த8ணீ இத9. அவ

அ'கா

சதிரா, >ழாயேக ேபா. ஒ தவைல

பா திர தி4 த8ணீ பி%'க ேபானா .

மா%யி4, ரமண, ம47காைவ ரசி 9 பா 9' ெகா8%தா. அவ
பாைவைய த0'க

%யாத ஆத3க தி4, த உடைப தா மைற'க

க ைதயாவ9 மைற'கலா எ< நிைன தவ

ேபா4, ம47கா, ஈயபா திர தி4

இத த8ணீைர தைலயி4 ஊறி கா7யா'கிவி10, க8கைள O%,
ேசா ேத. 9வி10, பி எாி+ச4 தா3க
பி%'கா,

%யா9,

க தி>

%யாம4 “சீ'கிரமா. த8ணீ

கெம4லா எாிD9” எ< ெசா47' ெகா8%த ேபா9, திTெர<,

‘தவைல’Dட ‘தவைல’ ேமா9 ச த ேக1ட9.
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அேபா9, காைல ெபா@9 மணி சாியாக எ1டைர. இத எ1டைர மணி, அ3ேக
‘ஏழைர நா1டா’ சனி மாதிாி ‘B10'கார அமாவி’ >ட3க'>,
>% தன'கார' >ட3க

வழிவிட ேவ80. அைர>ைறயாக இதாC சாி,

அேபா9தா நீ பி% 9' ெகா8%தாC சாி, >ட3க
எ0'கபடவி4ைலயானா4, ப%'க10களி4 2'கி, ‘ட3’ெகற ச த 9ட
ைவ'கப0. ேக1டா4 “கா7ப8E.”

அத வழ'கமான பழ'கப%, B10'கார அமா மா%யி4 உத1ைட பி9'கி'
ெகா8ேட உலா வத ேபா9, B10 ேவைல'கார ெப8, மடமடெவ< >ழா.
ப%களி4 இற3கி, சதிரா பி% 9' ெகா8%த தவைல பா திர ைத 2'கி,
அ3கிதப%ேய வ'> ேமேல 2'கி, ேம4 தள தி4 ைவ 9வி10,
எஜமானியி எவசி4வ தவைல பா திர ைத ைவ 9வி10, இ- இர80
O< சாதாரண தவைல பா திர3கைள' ெகா80 வர ேபானா . சதிராேவா
வாயைட 9, ெநMசைட 9 நிறா . அத ேவைல'கார ெப8, உடபா4 ‘(பி’
எறாC >ண தா4 ‘அ(பி.’

“இ-மா த8ணீ பி%'கவி4ைல?” எ< ெசா47' ெகா8ேட க8 திறத
ம47கா, எஜமானி பா திர3களா4, த3க

தவைல பா திர ஒ9'>றமாக

இபைத பா 9வி10, தவி தா .

அைற'> ேவைல'> ேபாகாத ரா'கமா, அத ப'கமாக வ9 “இத
அநியாய ைத' ேக10தா ஆகE” எ< ெசா47' ெகா8ேட,

தாைன+

ேசைலைய இ0பி4 ெசகிய ேபா9, ம47கா அவைள' க8களா4 ெகMசி,
கா4கைள பி% 9 இ@ 9 த0 9வி1டா . இ- இர80 O< ெப8க ,
ஏேதா ேக1க ேபானாக . பிற> த3க

வாடைக பா'கிைய நிைன தவகளா.,

வா.'> ளி9 வரேபான வா ைதகைள அைவ உதி த
ெநMச3க'> ேளேய உல தி' ெகா8டாக .
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எப%ேயா ஒ வழியாக' >ளி 9வி10, அ'கா

ெகா0 த ஒ அ+ச%

டைவைய, உடைப' கா1%ய ஈர டைவ'> ேமேல றி' ெகா8ேட, ம47கா
B10'>

ேபாக ேபான ேபா9, இ- அேத மா%யி4, அேத இட தி4, அேத

‘ேபாசி4’ அேத பாைவDட நிற ரமண, “என'கா நீ, அவ3க >ளி'கிற9
வைர'காவ9 ெபா<'க' Hடாதா” எறா. அவ ெசான9 அ'கா காாி'>'
ேக1கவி4ைல. ம47காவி>' ேக1ட9. அ'கா'>, தா ெசான9
ேக1கவி4ைல எப9, ேக1க' Hடா9 எப9 அவ-'> ெதாிD. தபி
தவறி' ேக1%தா4, அ'கா , அ3ேகேய அவைன வர1%ைய' காய ைவப9
மாதிாி காய ைவ 9 வி0வா

எப9 அவ-'> ாிD.

‘அடேட, இவ-'>' Hட மனிதாபிமான இ'ேக’ எ< தன'> ேளேய
ெசா47' ெகா80, நிைனபி4லாமேல அவைன ஒ கண பா 9வி10, ம47கா
உ ேள ேபானா . அப% பா த9 தபா. ேபாயி<. பல சினிமா'களிC,
கைதகளிC, கதாநாயக, பலைர அ% 9 ேபா10வி10, அவகளிட சி'கி'
ெகா8ட அபைல ெப8ைண காபாறிய ெபமித தி4 பாபாேன ஒ பாைவ
- அத பாைவ ேதா>ப% ரமண ஒ பாைவ பா தா. பிற> ‘ த74
சினிமா&'>' H1% ேபாகE. அறதா மகாப7ர’ எ< கண'>
ேபா10' ெகா8டா.

கண'> ேபா1டேதா0 அவ நிகவி4ைல. கண'> ேநா1%4 ஒ தாைள'
கிழி 9, காத4 காவிய ஒைற வைரதா. ேம4நா10' கைதைய' காபிய% 9
ஒ எ@ தாள எ@திய காத4 வாிகைள, அப%ேய அச4 காபிய% 9, கைடசியி4,
“க8ேண... கல3காேத. உன'> நா. என'> நீ. இவ'> இைடேய
யாமி4ைல. யாமி4லாத சமய தி4 ேப வத> நீ 9%ப9 ேபாலேவ நா-
9%'கிேற” எ< எவேனா ஒவ, எவேளா ஒ தி'> எ@தி, அவ

ப%'>

ேப, இவ-'> ப% 9' கா1%ய வாிகைளD, எ@ 9 பிைழகேளா0 எ@தி,
சிலா' ச1ைட ைப'>

ைவ 9' ெகா8டா.
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மாைல மய3கி, ைமயி10 வத9, B10'கார அமா ெமயி Iவி+ைச ேபாடாத
சமய தி4 எதேகா நைடவாசC'> வத ம47காவி அேக ேபா., அவ
ைக'>

க%த ைத திணி 9வி10, ெவளிேய ேபா. வி1டா. அேநகமாக

சினிமா&'> %'க1 ‘ாிசK’ ெச.வதகாக இ'கலா.

த74 திைக 9 ேபான ம47கா, எ9& ாியாம4 >ழபி ேபானா . அைத
ெதவிள'கேக ேபா. ப%'கலாமா எ< நிைன தா . பிற>, அைத
ப%'காமேல, ‘அத பய4, பகவ கீைதைய பறி எ@தியி'கவா ேபாகிறா?’
எ< நிைன 9, அவ என எ@தியிபா எபைத அ-மானி 9, அவ
B10'>

வத9, எ4ேலாாிட  அத' க%த ைத' கா1%, அவைன' கிழி 9

ேபாட ேவ80 எ< நிைன தா . அவைன, பாதி காயாத சாயவர1%களாேலேய
அ%'க ேவ80 எ< நிைன தா . அவ, தன'> க%த எ@தியி'கிறா
எபைத விட, கRடப0கிற ஒ ெப8, பண'கார ைபய Hபி1டா4
ேபா.வி0வா எப9 ேபா4 அவ நிைன'கிறா எ< உணர உணர, அவ
ஒ ப ரகாளியாகி' ெகா8%தா . அத+ சமய தி4 தன'> இKவள& ேகாப
இ'கிறதா எ< Hட ஆ+சாியப10 அச9 ேபானா .

அத+ சமய தி4, அவ

தைத ெபமா

வதா.

“எனமா இ3ேக நிேக? இைன'> வியாபார 9'> ேபான இட 9ல, ஒ
பய4 எகி1ட ேக1காமேல எ ேகாணி O1ைடைய பIல ஏ தி1டா.
ேகாப 9ல ேலசா தா ஒ த10 த10ேன. ஒ ப4C கீேழ வி@9109.
க@ைத பயC'>, நா அ%'>

னாேலேய ப4C ஆ%'கி10

இதி'> - நிைன'கிேற. அத+ சமய பா 9, ஒ ேபாQIகார ஓ%
வதா. ேகாணி' க1ைட அப%ேய ேபா1010, எ3ெக4லாேமா ஓ%, எதில வத
பIல ஏறி எப%ேயா வ91ேட. கைடசில, அவ-'>, ப4 டா'ட'> இப9
(பா. ெகா0'காத அள&'> லாப. என'> V< (பா. ேகாணி நRட.
கால ைத பா. நாம எ1ட% பா.தா4, நம தாி திர ப த% பாD9. ேர '>
ேபா> ேபா9 Hட இப% நRட வரல” எறா.
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ஒ >ழைத, ப ளியி4 நடபைத அமாவிட ெசா4வ9 ேபா4, தனிட
ெசா4வைத' ேக10, அவ V< (பா. நRடப1டதகாக ஆ<த4 ெசா4வதா
அ4ல9 ரமண பய4 ெகா0 த க%த ைத' கா1%, ஆ<த4 ெப<வதா எப9
ாியாம4, அவ

தவி தா . இ<தியி4, ஒ

%&'> வதா .

‘ேவ8டா. இத ெல1டைர ெபாிசா'க ேவ8டா. அபா அவைன ெகாைல
ப8ணினாC ப8ணி0வா. அேதா0 எதிB1ல இ'கவ3க, “இவ
வா3காமலா அவ ெகா0பா-” Hட Hசாம4 ெசா4லலா. விஷய ைத
அப%ேய வி10 அவ ேமC ேமC எ@தினா4 அேபா பா 9'கலா.
இேபா ேவ8டா.’

ம47கா ைக'>

கச3கியித க%த ைத, அபா&'> ெதாியாம4 இ0பி4

ைவ 9, ஒ ைகயா4 அைத பி% 9, ம< ைகயா4 அைத' கிழி 9, பிற> இர80
கர3கைளD பினா4 வைள 9,

9> ப'கமாக' ெகா80 ேபா., கிழிச4கைள

ேமC கிழி 9, கிேழ ேபா10வி10, அபாவி> பினாேலேய B1%>
ேபானா .

இர& ஏறி' ெகா8ேட இத9.

எ4ேலா 23கி வி1டாக . உ8ட கைளபி4 23>பவகைள விட, உைழ த
கைளபி4 23>பவகேள அதிக. ப0 9' கிடத அத உைழபாளிக ,
O1ைட J+சிக

க%'க

%யாத அளவி> இ<கியித அத உடக , உயி

ேவ<, உட4 ேவறா. ேபானவக

ேபா4 23கி' ெகா8%தாக . V< (பா.

ேகாணி'க1ைட பறி ெகா0 த ெபமா , 98ைட

க ைத+ றி ேபா10'

ெகா8ேட, 2'க தி4 Hட ெவளிேய தைலகா1ட விபாதவ ேபா4, ஒவித
தபி மேனாபாவ தி4, 23கி' ெகா8%தா.

ம47காவா4 23க

%யவி4ைல. ரமண க%த ைத' கிழி 9 ேபா1டவ ,

இேபா9, த ெநMச அE'க

கிழிவ9 ேபா4 ர80 ெகா8%தா .

திTெர< அவ ேள ஒ நிைன&. இத சரவண ஒ இைளஞ தா. இவைன
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மாதிாி எேபாதாவ9, இப%' கா10 தனமாக பா தி'கிறாரா? அவேரா0
ஒறாக நடதி'கிேற. ைக ப0ப%யா. நடதிபாரா?

திTெர<, அத நிைன& ேள இெனா நிைன. இப% ஒ க%த ைத, இத
சரவண எ@தியிதா4 எப%யி'>? எ@தாத ஒைற எ@தியதா.
நிைன'ைகயி4, ேமனிெய3> இப% பரவசமானா . அவ எ@தியிதா4...
எ@தியிதா4... எ@தவி4ைலேய. ெசா4ல ேவ8%யைத, ெசான பிற> Hட
அவ எ@தவி4ைலேய. அவ எப%, எ@9வா அத விஷய ைத? இைல மைற&
கா. மைறவா. ெசான பிற>, அவ எைனேயா நா அவைரேயா
பா'கவி4ைலேய. நா எ3ேக இ'கிேற எபைத அவ விபியிதா4
க80பி%'க

%யாதா? என இ9. ஏேதா G+ '> ேபான9 மாதிாிD,

சினிமா&'>+ ேச9 ேபான9 மாதிாிD, அவ ைகயில% 9 ச திய ெச.9
ைகவிட மா1ேட- ெசான9 மாதிாிD...

அப%D, இப%Dமாக... நிைன 9' ெகா8%த ம47கா, எப%D அவைன
பா'க ேவ80 எ< 9% தா . எப% பாப9? எப%யாவ9 பா'க
ேவ80. அவைன ம10ம4ல. அவ

அபாைவD, அமாைவD பா'க

ேவ80. ‘அவைர’ பா'க' Hட ேவ8டா. ‘அவைர’ பா'க ேவ80.

காைலயி4 எ@த9, அபா எ@வ9 வைர'>, அவ

தள தி>, B1%>மாக

நட9 ெகா8%தா . அவேரா, V< (பா. ேபான9'>, V< மணி ேநர
23க ேபாகிறவ ேபா4 23கி' ெகா8%தா. அபாைவ எ@பலாமா? சீ,
Hடா9. அமாவிட ெசா47வி10, அவ3கைளேய அபாவிட ெசா4Cப%
ெசா47வி10 ேபாகலாமா?

ஒ மாதமாக ெபா< திதவ , அத ஒ மணி ேநர  ெபா<'க

%யாதவளா.

தவி தா . அபா அ-மதி ெகா0பா எற ைதாிய தி4, அதிகாைலயிேலேய
>ளி தா . அ'காளி க4யாண டைவைய வா3கி' க1%' ெகா8டா .
தபியி ைக'>1ைடைய எ0 9 இ0பி4 ெசகி' ெகா8டா .
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எ@தா. ‘T’ >% தா. சிகெர1 பி% தா. ம47கா ப'>வமாக+

ெபமா

ெசா4வதாக நிைன 9, படபடெவ< ேபசினா .

“அபா, காேலஜு'> தா ேபாக

%யாம4 ேபா+ . அ3ேக ேபா. எேனாட

பி.Z.சி. ச%பிேக1ைடD, %ராIப ச%பிேக1ைடD வா3கி10 வ9
வி0கிேற. அபா ல1ட ெகா0 தா4 தா பிாிIபா4 ச%பிேக1 ெகா0பா.
அதனா4, அபா கி1ட ேபா. ஒ ல1டைர வா3கி10 உடேன - உடேனேய
றப10 காேலஜி4 ேபா. ச%பிேக1ைட வா3கி10 வ90ேற. பி.Z.சி.யி4
த4 வ>பி4 வத ச%பிேக1 எகி1ட இதா4 எேபாதாவ9
பிரேயாஜனப0 இ47யாபா?”

ெபமா , மகைளேய பா தா. சரIவதிேய அவதார எ0 திப9 ேபாற
ேதாற.
பி.ஏ.

த4 வ>பி4 பாI ப8ணியவ, அத ‘அப பய4’ B1%7தா4

%+சி10, எ.ஏ. ப% 9வி10 கெல'டரா Hட ேபாயிபா .

வா3கியவ ,

த4 வ>

த4 வ> ம10 ப% த ெசாத அப கி1ட வததா4 ப%

ெசாதமி4லாம4 ேபாயி109. ஏ, நா அவைள ப%'க ைவ தாெலன? அ9
எப%

%D? அ9ல ேவற ஒ மாச ஆயி10ேத. இத ேகாணி'க10

ேபான9'ேக நா இKவள& வ தப0ேறேன, அவ

க8 னால ப%

ேபான9'> எKவள& வ தப0வா ? அப-'> மக'> எKவள&
ெபா த. நா ேபாQIகார-'> பய9 ேகாணிைய வி1ேட. இவ ,
ராம-'> பய9 ப%ைப வி1டா . க8 னாேலேய, இர80 ேப
க8ணா. நிைன தைத ைகவி10 வி1ேடா. ேகா1ைட க1% ஆள ேவ8%ய எ
மக , ப%ைபேய ’ேகா1ைட’ வி101டா ! எப% இத மக . எப% இத எ
ராசா தி. எேனாட ேரI ைப திய தா4 அவ'> உதவ

%யாம4 ஆயி10.

கட&ேள நீ பய3கரமான ஜா'கிடா, உைன நபி வாP'ைக' >திைரயி4 பதய
ைவ'க

%யா9.

கணவ, மகைள அ-பி ைவ'க தய3>வதாக நிைன 9, ெச4லமா “ஒ
மாதமா. அைட9 கிட'கா . ேபாயி10 வர10” எறா .
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ெபமா , மைனவி ெசா4வைத ம&னமாக' ேக10வி10, பிற>, “உ இRட.
ேபாகE னா4 ேபாயி10 வா. ஆனா4 அத ‘அப’ கி1ட அதிக ேநர
ேபசாேத. அ9'காக ேபசாமC வ9டாேத. ஆயிரதா இதாC, அவ
உைன வள தவ. ேக1பா ேப+ைச' ேக10 ெக10 ேபான பய4. ஆனா4
ஒ8E... நீதா அவ-'> எைதயாவ9 வா3கி10 ேபாகEேம தவிர, அவ
ெகா0'கிற எைதD வா3கபடா9. இதா நாC (பா.தா இ'>...”

“ஒ (பா. ஐப9 ைபசா ேபா9பா...”

“பரவாயி4ைல. இ9தா நா ெச.Dற உப%யான ெசல&. வ+ 'ேகா.”

ம47கா, பண ைத வா3கி' ெகா8டா . மீதி' காசி4 அபா&'> ரச>4லா
வா3கி10 ேபாகE. அமா&'> மசா4 ேதாைச. ந4லா திபா3க. மி+ச'
காசிதா4 சரவண-'> ஒ ைக'>1ைட.

ம47காவி> ெவ1கமாக இத9. அவ பதிC'> என ெகா0பா? என
ெகா0'கE? இத அபா, அத அபாகி1ட எப% எப% நட9'கE ெசா4றாேர. நா சரவணைன பா'க ேபாற9 ெதாிதா4... அவ கி1ேடD
எப% எப% நட'கE - ெசா4வாரா?

அபா - அமாைவ பா'க ேபாகிற பாச 9%ேபா0, காத7 தவைன காண
ேபாகிற ேநச ெநMேசா0, அவ

றப1டா . இத>

விஷய ைத ாி9

ெகா8ட ‘இ17’ ஆயா த3கமா “வ90 க8E. இ9டாேத” எறா .
ரா'கமா , “நீ ம10 இ3ேக வல... நா B1ைட' கா7 ப8ணி0ேவமா...”
எறா .

ம47கா சிாி 9' ெகா8ேட றப1டா . ெபமா

பI நிைலய வைர'>

வழிய-ப எ@தா. ெச4லமா த வயிைற இ<'கி பி% 9' ெகா8ேட,
‘அ8ண அவைள நாC அ% அ% தாவ9 அ3ேகேய இ'க+ ெசா4லE’ எ<
நிைன 9' ெகா8டா .
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ெபறவ-, அவ'> பிறதவ, வாசைல தா8ட ேபாகிற சமய தி4
எதிப'க தி4 இ9 ெபமாளி பதிேன@ வய9 மக பரமசிவ ப%
வாசைல தா8%னா. ெசா'க73க தி அாிசி ம8%யி4 ேவைல பாபவ.
ேவள+ேசாியி4 இ'> அத' கைடைய கவனி 9' ெகா80, அத கைட'கேக
உ ள ஒ சின அைறயிேலேய 23கி' ெகா பவ. ம47கா வத பிற>, இ<
வைர அ3ேக தா இதா. ெசா'க73க , அவைன ேபாக+ ெசானதி4ைல.
ெபமா அவைன வர+ ெசானதி4ைல.

ெபமா , மகைன ெச4லமா. அத1%னா:

“எனடா... கால3 கா தால, இ3ேக ஏ9 அாிசி O1ைட ெகா80 வதியா...”

“ஒேரய%யா வ91ேட.”

“ஏ8டா?”

”நமளா4 அ3ேக இ'க

%யா9.”

“அ9'> எனடா அ த? ெசா4றைத+ சீ'கிரமா+ ெசா47 ெதாைலேய8டா.”

“ஒ8Eமி4ல. வழ'கமா வார9 மாதிாி மாமா கைடயில கண'> பா'க வதா.
Hட அத ச>னி ராமசாமிD வதா. வத9 வராத9மா. அ'காைள,
நறிெக1ட நாயி-, க ளி- க8டப% ேபசினா. நா ெபா< 9
ெபா< 9 பா ேத.

%யல. ‘எ3க அ'காைவ ேபசினா4, இ0ைப

ஒ%+ 0ேவ’ எேற. உடேன அவ ‘உ அ'காதா ேபாயி1டா , உன'>
எ9'>டா இ3ேக ேவைல? இ3ேக நட'கிறைத அ3ேக ெசா4ற9'காக இ'கியா?
மான

ளவனா. இதா4 ேபாேய8டா’னா. நா ‘சாிதா

ேபா.யா’-10 வ91ேட. சாி பசி'>9, இ17 இ'கா?”
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ெச4லமா, பதறி பதறி' ேக1டா : “மாமா உைன ேபசாத ேபா9, நீ எ9'>டா
வேத...”

“ த4ல உைன உ அ8ணகி1ட அ-பEமா. அ'காைள ராமசாமி
க8டப% ேப றா. மாமா த1%' ேக1கல. அற எைன ேபாடா3கிறா.
அ9'> அவ ேபசாம4 இ'கிறா. ம&ன சமத - தாேன ஆ>9?
அப%ப1ட ம-ஷ கைடயி4 என'ெகன ேவைல? க10னவ-'> ஒ கைட,
க1டாதவ-'> எ தைனேயா கைட. எ3க அ'காைள அவ ேபசின ேப+ '>, ஒ
நாைள'>... இத ராமசாமிைய கவனி'க தா ேபாகிேற. எைன ேபசினா4
ேபச10. அ'காைவ எப% ேபசலா? இவ

கா4 2சி'> அவ ெப<வானா?”

ம47கா, தபிையேய ெவறி 9 பா தா . அவைன ேபாக+ ெசான இட தி>,
நா ேபாக' Hடா9. தன'காக வத தபிைய, அவ
அ@9

அவ

% தவ

அழ ேபாகிறவ

ேபால&,

ேபால& பா தா .

சிதி தா . ‘அேதா0 எைனD அத ராமசாமி எைதயாவ9 ேபசி, அைதD

அத அபா சமத ேதாட ேக10'கி10 இதா4, எனால தா3க
சரவணைனயாவ9 பா'கலாமா... ேவ8டா. Hடா9.

%யா9. சாி,

%யா9. எைன

ேதாேளா0 ேதாளா. எ0 9 வள த அபாேவ எைன ஒ த தி10 ேபா9
மா இதா எறா4, பாசேம9? பதேம9? இத சரவண ம10, எ திய
நிைலைய ெதாித9, எனிட பாரா கமா. இ'கமா1டா எகிற9 என
நி+சய? எ9& இ4லாத ஏைழக'> இ'க' H%ய ஒேர ெசா 9
தமானதா. அைதD வி1டா4 எப%? V< (பா. நRடப1டாC, என'>
ஐ9 (பா. நீ1%ய இத அபா... என'காக ேவைலைய வி1010, அ9&
தலாளி மாதிாி தனியா நட தின கைடைய வி1010 வத தபி... அ3ேக
ேபாகாேத, எ< ெசா4கிற ஆயா, ரா'கமா
ஜீரணி'க
ேவ8டா.’

இவக

பாச ைதேய எனா4

%யவி4ைல. அவ3க பாச ைதD வா3கி தி- வயி< >ம1ட
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ம47கா B1%>

ேபா., ப10 டைவைய' ெகா0 9 வி10, V4

டைவைய' க1%' ெகா8டா . க8 ைமைய அழி 9' ெகா8டா . அவளி
அல3கார எ9&ேம உதவவி4ைல. ஆனா4 அ3ேக ேபாவதகாக அவ
ைவ தித ஒேற ஒ<தா அவ'> உதவிய9. தபியி ைக'>1ைட!

இ0பி4, இப9 ெதாியாம4 ெசகியித ைக'>1ைடைய எ0 9, அவ ,
க8கைள 9ைட 9' ெகா8டா . அேபா9 9'க ைத 9ைட'க

%யாம4,

த ெதா8ைடைய பி% 9' ெகா8டா .

ம47கா, தைன மறபதகாக, அத ஏைழ' >% தன'காரகைள அதிகமாக
நிைன 9, ேசைவயி4 ெசய4ப1டா .

ரமணைன, இர80 நாளாக' காணவி4ைல. அவ'>, அ9 ஆ+சாியமாக&,
ஆனதமான ஆ<தலாக& இத9.
------------அ தியாய 15

ஒKெவா வார , ஒ >% தன ெப8, ெபா9 தள ைத ெப'கி, மதி4 ேபா4
விள3> ‘காவாைய'’ க@வி, >ழாய%யி4 ேத3> த8ணீைர ெவளிேயறி,
>ளியலைறைய' க@வி

த ெச.ய ேவ80. காைலயிC, மாைலயிC ெச.ய

ேவ8%ய ேவைல இ9. இத> ‘ ைறவாச4’ எ< ெபய.

ஒ நா , ெச4லமாவி ‘ ைற வாச4’. அவ , மா'ெக10'> ேபா.வி1டா .
சதிரா, தைன பா'க வத ஷைன வழிய-ப பI நிைலய தி>
ேபா.வி1டா . இதர பி ைளக

எ3ேகா ேபா. வி1டன.

ம47கா, அத மாைல ெபா@தி4, >% தன'கார ெப8கட, ஏேதா ேபசி'
ெகா8%தா . ‘கா4வா.’ நீ வழி9 ெகா8%த9. கள தி4 2சிக
கிடதன. மா'ெக10'> ேபான ெச4லமா, உடேன திபிவி0வா

ப%9
எப9,
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திபிய&டேன, கா4வாைய' க@வி, தள ைத ெதளி 9, சகல ேவைலையD
ெச.9வி0வா
ெதாியாதவ

எப9, B10'காாி'> ெதாிD. ெதாி9 ெகா8ேட, அவ

ேபால சீ8%னா . மா%யி4 நி< ெகா8ேட ேபா பிரகடன

ெச.தா .

“ேபமானி ஜன3க

ைறவாச4 ெச.யாம4 ேபானா4 என அ த? இதா4

ஒ@3கா இ'கE. இ4லாவி1டா4 எ9'> இ'கE?

த ேதாட அைம

இவ3க'> எப% ெதாிD? ெதாிதிதா4 இப% இ'க மா1டா3கேள.
இைன'> அத' கிழவி வர10.

ம47கா, சக ெப8கைள பா தா . அவக

த3கைள ேபாற ஏைழக

சாகாம4 இபேத த எப9 ேபா4, அவைள பாிதாபமாக பா தாக .
பலBனமாக ேநா'கினாக . அத பலBன ைத தன9 பலமாக எ0 9' ெகா8ட
B10'காாி, இேபா9 ம47காைவ ேந'> ேநராக பா 9' ெகா8ேட
ேம7தப%ேய ேக1டா :

“ம47கா இ9 என, தியாகராய நக B0- நிைன'கிறியா? அமா தா
ைறவாச4 ப8ணலனா நீ Hட ப8ணபடாதா? ெபாிய ராணிநிைனேபா? மாியாைதயா 9ைடப ைத எ0 9

த ப8E. இ4ைலனா4,

நாைள'ேக கா7 ப8E3ேகா. சீ+சி ேபமானி ஜன3க. ேச<ல ர றவ3கைள
B10ல வ+சா4 இப% தா. சீ+சீ...”

ம47காவி>, ேகாப ைத விட வ த , மற ெப8க'> வ த ைத விட'
ேகாப  ஏப1டன. ம47காவி>, ஏேதா ஒ ேசாக, ஏேதா ஒ ெவறி.
மடமடெவ< எ@9, ஒ Oைலயி4 கிடத ெபா9+ ெசா தான ஒ 9ைடப ைத
எ0 9' ெகா80 >ழாய%யேக, அவைள ேபா4 காத<9 ேபா.' கிடத
ஒ’ைப1%ையD’ எ0 9' ெகா80, சக ெப8கைள பாிதாபமாக பா தா .
அவ

க8களி4 ேத3கிய நீ அத ெப8களி க8களி4 ெநபாக மாறிய9.

அவள9 தவி, அவகளிட ேகாப தனலாக ேபான9. அவள9 திைக,
அவகளிட ஒ தீமானமான

%வாக ேபான9.
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‘ெகா 9’ ேவைல ெப8ணான ரா'கமா

எ4ேலா'> ெபா9வாக, B10'கார

அமாவிட நிதானமாக' ேக1டா :

“B10'காரமா, நீ ப8ற9 ெகாMச  நியாயமி4ைல. யாைரD இப%
அ1டகாசமா ேபசாதமா. அதா ெசா471ேட.”

‘இ17’ ஆயா இெனா எதி' ேக விைய ேபா1டா .

“>யேத, நீ ெச.ற9 ந4லா இ4ல. >யேத ந4லா இ'ேகா - திமிரா ேபசாேத
>யேத. நா- Hட தா பமா&ல ஒ ப3களா வ+சிேத. ஜபாகார
>80'> பய9 ஓ%வர+ச ஆைடயாைனD பி ைளகைளD >80'>
பறிெகா0 910 இ3ேக வதவ

>யேத! ப3களா& ேமா1டா ைப'>

வ+சித ேபா9 Hட, நா- யாைரD மதி'காம4 ேப ன94ல. என'ேக இத
கதினா உன'> எத கதி- ெநன+சிபா >யேத. இத ப+ைச'
>யைதைய இப% அடாவ%யா பா.ற9'> எப%' >யேத மன வ9?”

B10'காாி'> ஆணவ, ஆ திரமாகிய9. எப% ெகட'கிற9க

எப% ேப 93க.

இ9வைர'>, ‘ஊ10'காரமா, ஊ10'காரமா’- வா ைத'> வா ைத
பணிேவா0 ேப ற சனியக
வி10 ைவ'கபடா9.

எப% ேப ற9 பா3க. இவ கைள இப%ேய

ைளயிேலேய கி ளE.

ைளேயா0 கி ளE.

B10'காாி, அவகைள' கி வ9 ேபா4 ேபசினா .

“இ9 ந4லா இ4ைல, ெசா47வி1ேட. H1டமா நி<, எதி 9 ேப ற
அள&'> ெதனாவ1டா? மாியாைதயா எ4லா கா7 ப8ணி03ேகா. அவைள
ேபசினா4, உ3க'> என வ9109?”

ரா'கமா , ச< உர'கேவ ேபசினா : “ம47காைவ ேபசினா4, எ3கைள
ேபசின9 மாதிாி. எ3கைள ேபசினா4 ம47காைவ ேபசின9 மாதிாி...!”
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“Zனிய ேபா0றீ3களா?”

“அப% தா வ+ 'ேகாேய.”

“என%... நீ3க... உ3க மன ல என தா நிைன'கிறீ3க? உ3க ஒ<ைம'>
பணிDறவ

நா-4ல. நாைள'ேக B1ைட கா7 ப8ணியாகE. 9டப' க1ைட

OMசி3க வ91டா3க.”

“T ேபா10 ேபசிேன, ெச பிMசி0.”

“என% ெசாேன? இெனா தடைவ ெசா4C%...”

இேபா9 இெனா தி சவா71டா :

“கீேழ இற3>% கIமால. கீேழ இற3>றியா, நா- ேமல வர10மா...
இெனாவா1% 9ைடப' க1ைட- ெசா4C% பா'கலா. உன
க1ைடயால சா தா1டா4, நா- ‘ஹாபா’ கதசாமிேயாட சசார இ4ைல.
கIமால

8ைட'> ‘வாP&’ வதாC வத9, இத Bேட கIமாலமா J109”

எறவ , “ம47கா, நீ

றவாச4 ப8ணா8டா. 9டப ைத' கீேழ ேபா0. நீ

அத 9டப த கீேழ எறியா1டா4, எ3கைள அதனா4 அ%'கிற9'>+ சமான. நீ
கிளீ ப8ணேவ8டா. அத ரா3கி'காாி ெச.றைத ெச.9'க10” எ<
ெவ% தா .

“ேபானா4 ேபா>9-, ெபா< 9 ெபா< 9 ேபானா4, கைடசில, எ3க
க8ணா1%ையேய ேப றா . உைன இ9வைர'> ‘ெதனாவ10ல’ வி10 வ+சேத
த%. ம47கா, ெசா4றத' ேக'கமா1ேட...”

கதசாமி மைனவியி ேப+ '>' க10ப1டவ

ேபா4 ம47கா 9டப ைத'

கீேழ ேபா1டா . ஒ ப>தியி4 ஒ< ேச'கப1%த 2சிக, ச>க,
ம8 9க க அேபாைத'ெகேற, பலமாக அ% த காறி4, ச< ேமேல
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எ@பி, B10'கார அமாவி க8ணி4 ப0ப%யாக நடனமா%ன. அவ
திைக 9, தி'> 'கா%, ஒ வா.'> ஒப9 வா.க
அவ'> ‘ த7ரைவ’ ேபா4 அ4லா9,

பதி4 ெசா4வதா4, அ9ேவ

த4 அ-பவமாக இததா4,

கன ைத உபி, க8கைள உ1%, மா%+ வாி4 ைககைள' > தி, ெச4லா'
ேகாப ைத, ெசலவழி'க

%யாம4 தி8டா%ய ேபா9, இ17 ஆயா, நிஜமாகேவ

சமரச ெச.ய நிைன 9 தா ேபசினா :

“நா அ9'> தா >யேத அேபாபி%+ேச உன'>  தி ெசா4ேற. நேமாட
மாியாைதைய நாமதா காபா தE. ஏைழ3க யாைன மா9ாி...
உ1காதி'கிற9 வைர'>, மா >தி'கி10 இபா3க.
எ@91டா3கனா, அபால... யாராC க10ப0 த

%யா9. நா3க

உகி1ட ெபா< 9 தாேன ேபாகிேறா. நீ >ழாய%'> வ91டா4, நா3க
ெதால&ல ேபா. வி0கிேறா. நீ வாசC'> வதா4, நா3க
ேபான மாச

ப9 (வா. வாடைக பண ைத

விலகி நிகிேறா.

ப தMசா ஏ 9ேன,

ெகா0 ேதாமா... இ4ைலயா? காபேரஷ கார வதேபா, நீ

ப தM (பா

வா3>னாC, நா3க பதிைன9- ெசாேனா! நீேய ெசா4C >யேத... நீேய
ெசா4C...”

“அப%D நீ இத க'HI கத&'> ஒ தாPபா

ேபாடல. ெர80 மாசமா கத&

ஆ09. இ3ேக வ9 இப9 வஷமா&9... இ- இத B10ல
ெவ ைளய%+சத க8ணால பா'கல. ெவறிைல ேபா0ேபா9 வல ப1ட
8ணாைப தவிர, எத+ 8ணா படல. இப9 வஷ 9ல ஒ'கா Hட
ஓ0 மா தல... இெத4லா ஆயா... எ9'காக+ ெசா4ேறனா, நீ ஒ8ைண+
ெசானா4, அவ3க ஒப9 ெசா4ல பாயி81 இ'>. அதனால எ4லா
அ-சாி+  JடE. நீD... அவகைள... அப% த ேதறி தனமா ேபசியி'க
படா9... அ9க உன B10'காரமா3கிற மதிபி4லாம...
றேபா'> தனமா ேபசியி'கபடா9... சாி... சாி... வி10 த 3ேகா...
ேவைலைய பா3ேகா.”
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>% தன ெப8க , வி10 த வ9 ேபா4 த த B10'> ேபா.வி1டாக .
ஆனா4, B10'காாி விட தயாராக இ4ைல. அவகைள, அத B1%4 இ9
த  வைரD அவ

விட தயாராக இ4ைல. மன9'> ேள ேபசினா :

‘என ஆனாC பா 9ட ேவ8%ய9தா. எேனாட அ8ண மக ேபாQI
இIெப'டரா. இ'கா. ெபாியபா மக, ‘ேகா1ைடயில’ ேவைல
பா'கிறா. ெபாிய அ8ணா, நாCலாாி வ+ 'கா. சின அ8ணா வ'கீலா.
இ'கா. உ3கைள மா9ாி ைகவ8% இ@'கல. க1%ட க10ற இட 9ல ெச3க4
எ0 9' ெகா0'கல. ேகாணி வா3க ேபாகல. உ3கைள... ேபாQI மமக கி1ட
ெசா47 உைத 9... ‘ேகா1ைட’ அ8ண கி1ட ெசா47 சிைத 9... ெபாிய
அ8ணாேவாட லாாி3கைள ைவ 9... ேமாதியாவ9... வ'கீ4 அ8ணா Oல
ேகா10 ேகா1டா ஏறியாவ9... உ3கைள... ெதாைல'கலனா... நா
B10'காாி இ4ைல... B10'காாிேய இ4ைல...’

இப%, த ெசாத'காரக

ஒKெவாவைரD, அவகளி ேவைலகைளD

நிைன 9 பா த அத B10'காாி, த B10'காரைன ம10 நிைன'கவி4ைல.

ெசைன தமிழி4 ெசா4லேபானா4, அத ஆசாமி சாியான ‘டபா’. அ9& B0
அவ

ெபய'> இததா4, அவ ெவ< தகர டபாவாக ேபானவ. எறாC

அத தகர டபாைவ ைவ தாவ9, அவக'> சலசலைப' கா1ட ேவ80
எப9 ேபா4, அேபா9தா உ ேள வத அவாிட, >% தன ெப8க
ெசானைத H1%, தா ெசானைத ‘அ 'கி’, அவைர ஊதிவி1டா .

அத ஊத74 பமனா. ேபான அவ, ஒKெவா தியி B10

னாC வ9

நி<, “என நிைன+சீ3க. ெதாியாம தா ேக1கிேற. ெதாைல 9 0ேவ.
நா3க மன வ+சா4 நீ3க

இத ெதவிேல இ'க

%யா9” எ< க திவி10,

திபி ேபா.வி1டா.

>% தன ெப8க , >றிபாக ரா'கமா& கதசாமியி மைனவிD அத'
கிளிபி ைளைய பா 9, சிாி தாக . பிற>, அவைர அ-தாப ேதா0
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பா தாக . பிற>, ‘ஆைள'>’ மாியாைத ெகா0'க ேவ80 எ< நிைன 9,
அ9 ‘ெதாியாம ேக'>ற’ ஆைளயாக இதாC பரவாயி4ைல எ< ேமC
நிைன 9, பய9 வி1டவக

ேபா4, தைலகைள க1டாயப0 தி' கீேழ ேபா10'

ெகா8டாக . தகர டபா, ேதத74 ெவறி ெப< வி1டவ ேபா4,
மைனவியிட ‘%ப’ மறாடாம4 கிைட'> எ< நிைன 9, அத
ேவக திேலேய மா%'> ேபா.வி1டா. ‘>% தன’ ெப8களா4 சிாிைப அட'க
%யவி4ைல.

இத>

ம47காவி அமா ெச4லமா வ9வி1டா . நடத விவர ைத'

ேக விப1ட9, இத ெப8களிட, “அ.ேயா ஆைள3க'> ெதாிய
ேவ8டா. அற எ3க B10'காரைர க10ப0 த

%யா9. எ மக

பரமசிவ, ஒேர ஆ1டமா. ஆ0வா... விஷய நேமாடேய இ'க10” எ<
ெசா47' ெகா80 ‘ ைறவாச4’ ெச.ய ேபானா . B10'காாி மா%யி4 இேத
க தினா .

“ெச4லமா உ ெபா8ைண அட'கி ைவ. ெச10 ேச 910 கலா1டா ப8றா ...
இத ப இ3ேக ேவகா9... ஜா'கிரைத.”

ெச4லமா அவைள பாராம4, அவ

ேப வ9 வைர'> 9ைடப ைதேய

பா தா . பிற>, ெச.ய ேவ8%ய ேவைலைய+ ெச.9 ெகா8%தா .
--------------அ தியாய 16

இர& வத9. ேவைல'>+ ெசற எ4ேலாேம வ9 வி1டாக .

ெவளிேய உ ள கள தி4 பா.விாி 9, உ1கா9 ெகா8ேட ேபசி'
ெகா8%தாக . ம47கா, சதிரா, ரா'கமா

த7யவக

இெனா

ப'க தி4 >பலாக உ1கா9 ேபசி' ெகா8%தாக . ெபமா இதா.
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“என நா.'கேர... எ தைன நாைள'>... இத ைச'கி

ாி'ஷாவ வ+சி'கி10

அவIதபட ேபாகிறீ? ேபசாம ஒ ஆ1ேடா ாி'ஷா வா3கபடாதா?”

“ாி'ஷா ேமல இ'க ‘டாைபேய’ மாற

%யல. ஆ1ேடா&'> எ3க ேபாற9?

‘ேக'ேக- நீ3க தபா நிைன'கபடா9... உம Hட ெம1ரா '>
வதவ3ெக4லா இைன'> B0 வா3கி1டா. நீ இ- அத கத4
ேகாணி வியாபார 9ேலேய கீற9 நாயமா... >திைரைய' >ைறD.”

“>ைற'கிறதாவ9, அ%ேயாட வி101ேட. அப%D க1டல. ேபசாம நம
ெச1%யா மா9ாி... 9ணி வா3கி ஏல 9ல ேபா10 வி'கலாமா- பா'கிேற”
எறா ெபமா .

அைத ெதாட9 ஒேர சிாி >மாள மாக ேப+ நடத9. ேதத4,
அரசிய4வாதிக , சினிமா, எைதD விடவி4ைல.

‘B10'காரமா’ மா%யி4 இ9 பா தா . வசதிேய இ4லாத இத
அசதிகாரகளா4, எப% சிாி'க
அவ

%கிற9? எப% ஒ<ைமயாக இ'க

வயி< எாித9. அேபா9, சில சின பி ைளக

%கிற9?

சாபி10'

ெகா8%தாக . ‘இ17’ ஆயா, த ெநா ைள' க8E'> ம9 ேபாட
ேபானா . ம47கா, ேதாழிக'> ஒ ைக' >1ைடைய ைவ 9, அதி4 எப% J
ேபா0வ9 எபைத விள'கி' ெகா8%தா .

திTெர< விள'>க

அைணதன. B10'காாி, மா%யி4 இ'> ‘ெமயி

Iவி+ைச’ ‘ஆ’ ெச.தா . அைனவ வாயைட 9 ேபா. நிறாக . ஏேதா
ேபச ேபான ரா'கமா Hட, வ ேவ8டா எப9 ேபா4, ேபசாம4 இதா .
வயிறி4 எாிதைத, விள'ைக அைண 9, B10'காாி ஆறி' ெகா8டா .
அப%D அவக

ேபசி' ெகா8%ததா4, அவ

இ4லாத திாி ேபா4 எாித9. அவ
ெவளிேய வதா.

வயி<, மீ80 எ8ெண.

உ ேள ேபானா . தகர டபா ம+சா
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“23>3கேள.யா... இப% ேபசினா4 எப%? நா- 23க ேவ8டாமா...”

எதி' >ர4 ெகா0'காமேல, எ4ேலா 23காமேல ப0 தாக . இ'கிற
பிர+சிைனக

ஏராள. இவ பிர+சிைன ேவறா? ேவ8டா. B1ைட' கா7

ப8ண+ ெசா4Cவா. அற, B0 ேத%, ெத ெதவா+

தE. அவ

B1ல ேர%ேயா பா0 ேபாேத நைம ேபச' Hடா9- ெசா4றா. ஒழிMசி
ேபாறவ.

அைனவ 23கி வி1டாக . அப%ேய 23கி ேபானாக . ஆனா4,
‘B10'காாி’யா4 23க

%யவி4ைல. இவக'> நா யாெர< கா1டE!

ஒ திையயாவ9 ெதாைல 9' க1டE. ம47கா சி'கினா4... ந4ல9.

இர80 நா1களி4, ரமண வ9 வி1டா. அவைன' காணாம4 க8ணீ வி10,
கல3கி' ெகா8%'> ம47காைவ நிமதியி4 ஆP 9வ9 ேபா4 வ9
வி1டா. அேத சமய, தா எ@திய க%த ைத, அவ

யாாிடமாவ9 கா1%,

நிைலைம எ'க+ச'கமாக ஆகியி'>ேமா எ< உ \ர உதறCட வதா.
எ4ேலா அவைன உதாசீன ெச.ததி4 அவ-'>+ சேதாச. ம47கா
ெசா4லவி4ைல. ஏ ம47கா ெசா4லவி4ைல? இைற'> அவளிட
எப%யாவ9 ேபசிவிட ேவ80. எப%யாவ9...

ம தியான ேவைள. ‘ஹாபா’ கதசாமி ேவைல'> ேபாகவி4ைல. அ3ேக ேவைல
நி< தமா. ப0 9' கிடதா.

ம47கா, அவ மைனவி'>, இதர ெப8க'>, சிேல1%4, ‘க,ங,ச’ ைவ எ@தி'
கா1%வி10, பிற> ஒ  தக ைத எ0 9 ப% 9' கா1%' ெகா8%தா .
இ17 ஆயா& “பலமா ப% >யேத... ஆயா கா9ல ]ைழயல...” எ< ெச4லமாக+
சிE3கி' ெகா8%தா .

B10'காாி பா தா . பாட ைத' ேக1டா

அவ. ம47காைவ ேபா4,

‘பாட’ க1ட நிைன தா . திTெர< ேர%ேயாைவ ேபா1டா . பலமாக அைத'
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க த வி1டா . அவ
ெப8க,

ப%ப9 ேக1காதப% உ+ச நிைலயி4 ைவ தா . எ4லா

E E 9' ெகா8டாகேள தவிர, அவைள

ைற'கவி4ைல.

ம47கா, ச7ேபா0 எ@தா . எ@தவ , நைட வாச4 ப'கமாக ேபானா .
எதிேர, ரமண வ9 ெகா8%ப9 ெதாியாம4 ேபா.வி1டா . இளி 9'
ெகா8ேட வத ரமண, அவளிட என ெசானாேனா ெதாியவி4ைல. எப%
நட9 ெகா8டாேனா ாியவி4ைல. திTெர< ம47கா க தினா .

“ 1டா ! எைன பறி எனடா நிைன தா.? எைம மா0... ெச
பிMசி0... ராIக4...”

எ4லா ெப8க, அ3ேக ஓ%னாக . ரமண எத ப'க  ஓட
ஒளிய&

%யாம4,

%யாம4, எதிபா த இனிைம, எ'கபா4 ேபா4 அாி'க, அவ

திணறி' ெகா8%தா. அத ெப8கைள பா த9 ம47கா விமினா .
இத>

ெச4லமா&, சதிரா& பதறி' ெகா8ேட வதாக . ‘ஹாபா’

கதசாமிD, க8ைண' கச'கி' ெகா8ேட வதா. ஓடேபான ரமணைன,
ஒ தி பி% 9' ெகா8%தா . B10'காாி இற3கி' ெகா8%தா .

“எனமா... என ப8ணினா...”

ம47காவா4,

த74 ேபச

%யவி4ைல.

யறாC

%யவி4ைல. தி'கி

திணறிவி10 9  ெவ10' கிளிேபா4, வி10 வி10 ேபசினா . பிற>
ேவகமாக ேபசினா .

“இவ... இத

1டா ... எ... ைகைய பி% 9' ெகா80 ‘பதி4 ல1ட

எ@தி1%யா’- ேக'>றா. இர80 நாைள'>

னால... ஒ ல1ட

ெகா0 தா... நா ப%'காமேல கிழி+சி1ேட. அநாவசியமான ரகைள
ேவ8டா - மா இ91ேட. இைற'> காைலயி4 Hட, இவைன
பா 9 காறி 9பிேன. (அவ

காறி 9பியைத ரமன, அவ

தன'>

த
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ெகா0'க ேபாவதாக சமி'ைஞ ெச.வதா. நிைன திதா...) அப%யாவ9
இத த%மா0 திதி0வா- நிைன ேத. கைடசியில, எ ைகைய பி% 9...
அபா... அமா... எைன எ9'காகபா இ3ேக இ'க ைவ'கிறீ3க...? எைன
வ9 H1%10 ேபா3கபா. எைன ைகைய பி%'கலா - ஒ கா7 பய4
நிைன'கிற அள&'> ஆயி1ேடேன... ஆயி1ேடேன... அ.ேயா... யாராவ9
எைன... தியாகராய நகல ெகா80 வி1003கேள... அபா... அமா எனால
இ3ேக இ'க

%யா9பா...

%யா9மா... அமா... அமா...”

றி நிற ெப8களா4, ேகாப ைத அட'க

%யவி4ைல. ஒ தி ரமணனி

ச1ைட' காலைரD, இெனா தி, அவ க@ ைதD பி% 9' ெகா80,
“ஏைழ ெபா8Eனா4 என ேவE னாC ெச.யலா எகிற
ெநனபாடா கIமால. கா8டா மிக, ேகாய' க8ணா. இ'க

%யா1%

உேனாட அ'காைள இ@'க ேவ8%ய9 தானடா...” எ< ெசா47' ெகா8ேட,
ெப8க , அவைன ஆ'ெகா ப'கமாக இ@ த ேபா9, ‘ஹாபா’ கதசாமி,
“ஒ தி' க3கேம...” எ< ெசா47' ெகா8ேட, ரமண மீ9 பா.தா. பல
பவான O1ைடகைள 2'> அவ, அவைன ஒேர 2'காக 2'கி, உ ேள
ெகா80 வ9, B10'கார அமாவி

னா4 ேபா1டா. ேபாடப1டவைன

மீ80 2'கி நி< தி, கன திC, கா9களிC >மா3> 9'கைள
வி10வி10, பிற> “ஒD3கா இ... இ4லனா... உயிர எ0 90ேவ...” எ<
ெசா47வி10, ஒ 2ணி4 ேபா. சா.9 ெகா8டா.

தபி, அ%ப0வ9 வைர'> பா 9' ெகா80 நி<வி10, பிற>, அவ
வி0ப1ட பிற>, B10'காாி க தினா .

“எப%ேயா ேஜா%+சி இ4லாதைதD ெபா4லாதைதD ேபசி, எ தபிய
அ%+சி1T3க. அவ ைகைய இவ

பி% தாளா... இவ

ைகைய அவ

பி% தானா- ெதாியாமேல அ%+சி1%3க இ4ல? ஓர%'> ஒப9 அ%
ெகா0'கலனா... நா B10'காாி இ4ல...”

கதசாமி'> ேபான ேகாப மீ80 வத9.
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“ேபசாம ேபா... ேம... ெபாமனா1%யா+ேச- பா'ேக. அத கமனா1%ய
அட'க ெதாியல... ேப றா

ேப+ ...”

“ஏ.... எைனயாடா... ேம- ெசா4ற. நா எைம மாடாடா. இத ம47கா...
அவைன' க8ண%'கிற9 உன'> ெதாிDமா...”

“இதா பாமா, யாைர ேவE னாC ேப . ம47காைவ ேப ன... வா....
ெவ திைல பா'> ேபா10'>. ெபாமனா1%யா+ேச- பா'ேக. நீ டா
ேபா1டத'Hட ெபா< 9'கிேன... ம47ய ேப ேன... நாறி ேபாயி0ேவ...”

B10'காாி, கீேழ கிடத தபிைய 2'கி' ெகா8ேட, மா%'> ேபா.,
அ3கி9 ேபசினா . ‘அமா’ ‘அமா’ எ< ெசா4C ஒவ, ‘ேம’ எ<
ெசா47வி1ட திைகபிேலேய சிறி9 ேநர த0மாறி வி10, தா<மாறாக
ேபசினா .

“எ தபிய ைகவ+ 1ட4ல? பா ேவ%'ைகைய... ேட.... ரமணா... இIெப'ட
அ8ண-'> ேபா ப8Eடா. வ'கீ4 அ8ணா&'> ெட7ேபா ெச.டா.
ெபாியபா மக-'> ெதாியப0 9டா... ெர80ல ஒ8ண பா 9டலா.
பழி'> பழி வா3காம விட ேபாற94ல...”

ரமண ெவளிேய ஓ%னா.

ப 9 நிமிட தி4 ஒ ஆ1ேடா வ9 அலறிய9.

இவ, ஆ1ேடாவி4 ஏறினாக . கதசாமி அல1சியமாக இதா. அவ
மைனவி அழேபானா .

“அ.ேயா... ேபாQI வ9 உைன' H1%'கி- ேபானா4 நா என
ப8Eேவ. ஜாமீ-'>' Hட ஆ3க இ47ேய. ேபாQIகார உைதபாேன.
உன'> ேவற ஜுரமா+ேச. J1I காலால மிதிபாேன.”
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“ மா இேம... ேபாQIனா ெகாபா...”

ம47கா, கதசாமிையேய பா தா . ேபாQIஆரக

உைத தாC பரவாயி4ைல

எப9 ேபா4 அவ ைதாியமாக இதா.

“அ8ணா... அ8ணா...” எ< விமினா

ம47கா. கதசாமி அதி9 ேபானா.

“எனமா... நீ... ப+ைச' >ழைத மாதிாி... இேபா இனாதா நட9109?
உ ேப, அனாவசியமா. ெக0ேம-தா அத கமனா1%ய அ ேதாட
வி1ேட. அயாதமா... இதாபா, நீ அDறத பா 910... அமா அD&9,
அபால என'> க8ணீ வ9...”

எ4ேலா, ஒ வித தி0'கி0 எதிபாட இத ேபா9, ஒ டா'சியி4
இ9, இர80 ேபாQIகாரக, ச இIெப'ட, B10'காாிD,
ரமண- இற3கினாக . B10'காாி, “இவ தா. இவ
அேதா அவ

காலைர பி% தா .

க@ ைத ெநாி தா . இத ெச4லமா தா 28% வி1ட9.

இவள தா ெமாத4ல உைத'கE” எறா . இர80 ைககைளD இ0பி4
ைவ 9' ெகா80.

ச - இIெப'ட, ேபசாம4 ேகாப ேதா0 நிற ேபா9, ேபாQIகாரகளி4
ஒவ, கதசாமிைய ெந3கினா.

“ஏ8டா ேசாமாறி... நீ ெபாிய ர&%யா...”

“நா ெபாிய ர&%D இ4ல. சின ர&%D இ4ல. சாதாரண ம-ஷ சா.”

“எதி தா ேப ேற கயிேத.”
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“உைன என ப8ேறா பா... இதாபா, இவ ைகைய மட'கி' க10”
எறா ச-இIெபகட ேகாபமாக.

ஒ ேபாQIகார, கதசாமியி ைககைள வைள 9 பி%'க ேபானா.

ம47கா, நடபைத பா 9' ெகா80 நிறா . பிற> O+ைச இ@ 9
பி% தா . ஏேதா ஒ<, அவ

பிற9, அவ

வள9, அவ

நி<,

அவைள விட ெபாிதான9 ேபா4 ேதாறிய9. க4=ாி ேமைட ேப+சி ேபா9
நிபாேள... அப%ப1ட கGர... அப%ப1ட அMசா பாைவ.

“எ'I'ZI மீ... நீ3க ச - இIெப'ட தாேன...”

“பா தா4 எப% ெதாிD9?”

“சா... இத அக3காரமான ேப+ ேவ8டா. நீ3க

நடதைத விசாாி'காமேல

ஒ தைர ம10 உைத'க ேபாகிற9 ச1ட விேராத. அத அமாேவாட
அ8ண இIெப'ட. அவேராட ெச4வா'>ல நீ3க

வதிகீ3க-

ெதாிD. இவ... எைன' ெக0'க வதா. எ அ8ணா அவைன
தகா'காக அ% த9 உ8ைமதா. நா இபேவ கா எ@தி தேற.
ெக0'க

யசி ெச.கிறவைன நீ3க

பதிைன9 நா

காவ74 ைவ'கE. நா

ேவE னாC Iேடஷ-'> வாேர. இப% இ4லாம4, அ8ணைன ம10
நீ3க H1%'கி10 ேபாறதா. இதா4, நா ேபாQI கமிஷன கி1ட ேபாயி10,
அப%ேய

தலைம+ச கி1டேயா, கவன கி1டேயா ேபாக ேவ8%யதி'>.”

ம47கா ஆ3கில திேலேய ேபசினா . தா.ெமாழியி4 ேப வைத அதிகாாிக
ாி9 ெகா ள மா1டாக

எற அவல நிைலைய உணகிறவ

ேபால.

ச - இIெப'ட சிறி9 ேயாசி 9வி10, “மிIட ரமண... நீ3க
Iேடஷ-'> வா3க. ேயாK! கதசாமிேயாட ைகைய வி0.யா...” எறா.
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ரமண, அ'கா'> பினா4 ஒளிதா. “அ8ணா ேபா ேபா10 ெசான
பிற>... இவைனயா Hபி0றீ3க...” எ< B10'காாி ெசான ேபா9, ம47கா,
பி%'க ேவ8%ய இட ைத பி% தா .

“பா தீ3களா சா... எ அ8ணா அவைர அ%+சா- நீ3க
ேபா ப8ணினா3க-, நீ3க

வரவி4ைல. யாேரா

வதி'கீ3க...”

ச-இIெப'ட'>, B10'காாி மீ9 க0ைமயான ேகாப. 9'ெக1ட Oேதவி!
அப, >%C'>

இ4ைல3கிற9 மாதிாி... ேபா சமா+சார ைத ெசா4றாேள...”

பிற>, ச-இIெப'ட, வதேவக எ3ேகேயா ேபாக, சிாி 9' ெகா8ேட
ேபசினா.

“நீ3க4லா ெபாியவ3க... ஒ<ைமயா. இ'கE. ஒ தா. ம'க

மாதிாி

பழகE. ரமண உ3க'> சிIட இ'கிற9 அ4லவா! அேத மாதிாி இத
பாபாைவD பா'கE. ம47கா நீ3க, அவ தெசயலா பா'கிறைதD
தபா நிைன'க படா9. கதசாமி இனிேம4 ைகநீ10ற ேவைலைய வ+ 'காேத.
நா3க

எ9'காக இ'ேகா? இனிேம4 இத மாதிாி ரகைள வதா4, லா'கபி4

த ளி0ேவ.”

“எ4ேலாைரDதாேன சா” எறா

ம47கா.

“ஆமா... எ4ேலாைரDதா... யாரா. இதாC... எ3க'> ஒேர மாதிாிதா.”

ச-இIெப'ட, கீேழ வி@தாC ம8படாத ல தி' கைப த1%' ெகா8ேட,
ேபாQIகாரகட ேபா.வி1டா. எ4ேலா ம47காைவ ெபமித 9ட
பா தாக . எனமா.... இ3கிQ ல விளா கிறா ... அேடயபா.

B10'காாி, அைடகா'> ேகாழி மாதிாி, B10'>
ெவளிேய தைலகா1டவி4ைல.

அைட9 ெகா8டா .
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அேத சமய, ‘இ17’ ஆயா ேப வ9, கா9'>

வி@கிற9.

“நீ நிசமாேவ... ராசா தி >யேத... ராசா தி... நீ கா1%D இ4லா1டா நம
கதசாமிைய... ேபாQIகார3க... கத7 ேகாலமா ஆ'கியிபா3க... நீ...
தியாகராய நகல... ெபாிய B1ல இ9 இ3ேக வதேபா... ஆயா அ@ேத
>யேத... அ@ேத... ஆனா4 ஆ8டவனா பா 9 தா ஒைன... அ-பி
இ'கிறா >யேத... அ-பி இ'கா.”

மாைலயி4 B10'> வத9, விஷய ைத' ேக விப1ட ெபமா

“எ0%...

க திைய” எறா. பரமசிவ பாய ேபானா. ெச4லமா ஷைனD, ம47கா
தபிையD பி% 9' ெகா8டாக .
--------------அ தியாய 17

ஒ வார, ெசா4லாம4 ெகா ளாம4 ஓ%ய9.

எதிாிக

ஒ10 ெமா தமாக+ ேசேபா9, அவகளி4 மிக& ஏலாத ஏைழ மீ9

தா, அதிகமாக' ேகாப வ எபாக . இ9ேபா4, B10'காாி'>,
ஊசிேபான இ17ேபா4 ேதா<, ‘இ17 ஆயா’, த3கமா மீ9தா அள&'>
மீறி ஆ திர வத9. சமய ைத எதிபா திதா .

அத B1% ெவளி தி8ைணயி4, ஆயா கைட ேபா1%தா .
காிைகயாேலேய க< 9 ேபான ஒ IடK அ0பி4 ெந O1%,
வாண7யி4 உ த ப மாைவ, பி% 9 ேபா10' ெகா8%தா . அைவ,
‘க0'க8க ’ கழ1டப1ட கா9க

மாதிாி, ‘ெம9’ வைடகளாக மல9

ெகா8%தன. ஏெகனேவ டப1ட இ17க , ஒ த1%4
ைவ'கப1%தன. Hட தி வைளவி4 க1டப1%த ேகாணி, பாதி 2ர
ெதா3கி' ெகா8%த9. நாைக9 க8ணா% பா திர3களி4 ப4ப,
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நில'கடைல மி1டா. ேபாற வைகயறா'க

நிரபி இதன. சில ெப8க

இ17கைள வா3கி' ெகா8%தாக . ஒசில சி<வக , ேவ'கடைல
மி1டா.கைளD, ைகயி4 இத கா கைளD மாறி மாறி பா 9'
ெகா8%தாக .

காைலயி4 எ10 மணி'> எ@ B10'காாி, அ< சீ'கிரமாக 9யி4 கைலதி'க
ேவ80. தி8ைண'> அேக வ9, அத-ட ஒ1% ேபா1%த க
2ைண பி% 9' ெகா8ேட,

த74 ெசமினா . ஆயா, திபி பா த9

கஜி தா .

“ஆயா... ஒகி1ட எ தன தடவ ெசா4ற9... ேபான வாரேம... இ-ேம4
தி8ைணயி4... கைட ேபாடபடா9- ெசாேனா 4ல? ஒ ெசவி10' கா9ல
விழ7யா... நா ெசா47D... தி8ைணைய பி%+சி10 இதா4 என
அ தமிேன... ஒனால தி8ைணய' கா7 ப8ண

%Dமா...

%யாதா?

என'> இேபாேவ ெதாியE...”

ஆயா, அவைளேய சிறி9 ேநர ெவறி 9 பா தா . மலத வைடக
வாண7யி4, ககி' ெகா8%தன.

“ஒன தா... ெசா4ற9 கா9ல விழல? ஒன'>4லா ெசா4றேதாட நி< தி'கிற9
த...”

ஆயா மறா%னா .

“>யேத... நீ சின பி ைளயா இ'>ேபாேத ேபா1ட கைட >யேத... ஒன'>'
Hட அேபா ஓசில வைட ததி'ேக >யேத... ஒ நயினா... இத B1ைட
வா3> னால... இத 8ணியவா தா... நா ப0ற கRட ைத பா 910,
‘த3க... ேபசாம தி8ைணயிேலேய... இ17 வைட ேபா0... நீ ேபா1டா4...
தி8ைணயிேல வழ'கமா உ1காற ெரௗ% பச3கைளD பைக'காமேல
விர1%பிடலா’ - ெசா47 அத மவராச தா கைடேபாட கா Hட
ெகா0 தா... ஒ நயினா& க80'கல...

ப9

ப தM வஷமா...
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இ3ேகேய கைட ேபா1%'ேக >யேத... நீ கா7 ப8ண+ ெசா4ற9 நாயமா
>யேத...”

‘>யேத’ இேபா9, Hபா0 ேபா1ட9.

“ஒ மனசில எனதா நிைன+சிகி1ேட... தி8ைணய... அசி3கமா ைவ'க
%யா9... மாியாதியா... இபேவ... கீேழ இற3>... இற3>றியா... இ4ல
இற'க10மா?”

“இப%+ ெசானா எப% >யேத... இத த ளாத வய ல... எ3ேக >யேத
ேபாேவ...”

“எ3ேகயாவ9 ேபா... என'ெகன... ெத&ல ேபாற நா.'ெக4லா... நா இட
பா 9'கி10 இ'க

%Dமா...”

“என'> எ9'> மாியாதி ெகா0'கா1டாC... வய 'காவ9 மாியாதி ெகா0
>யேத... நாயி நாியி- வா.'> வதப% ேபசாத >யேத... அற ஒ
வா.தா அ@வி ேபாயி0 >யேத...”

“அத அள&'> தி < வ91டா ஒன'>... பா 9டலா...”

B10'காாி, பய3கரமாக ப4ைல' க% 9' ெகா80 ேகாணிைய அ< தா .
ஆயாவி IடK அ0ைப தரதரெவ< இ@ 9, தி8ைண'>' கீேழ ேபா1டா .
இத

யசியி4, வாண7யி4 ெகாதி த எ8ெண., ஆயாவி ைக கா74

வி@த9. அவ

சைதைய ேவகைவ 9 ெகாதி த9. ஆயா, வ7 ெபா<'க

%யாம4

க தினா .

“அ.ேயா... மாாியா தா... இத அநியாய த ேக1க ஆளி4ைலயா... ஆளி4ைலயா?
>யேத... B10'கார >யேத... இத எ8ைணய எ0 9 எ ேமல
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வாE னாC ெகா10... ஆனா4 எேனாட... ‘ெபாயப’ ெக0 திடாத
>யேத... ெக0 திடாேத...”

B10'காாி விடவி4ைல. ஆயாவி இ17 த1ைடD எ0 9' கீேழ ேபா10வி10,
க8ணா% பா திர3கைளD இற'கிவி10, ஆயாவி ைககைள பி% 9
“ெமாத4ல கீேழ இற3>... ஒ3க'>4லா வாயால ெசானா4 ப தா9” எ<
கீேழ இ@ த ேபா9, ரா'கமா வதா . B10'காாியி ைக ேபாகிற இடெம4லா
ஆயாவி உட

@வ9 ஒ10 ெமா தமாக, Jசணிபழ மாதிாி

அைல'கழிவைத பா'க பா'க, அவ'> தா என ெச.கிேறா எேற
ெதாியவி4ைல. B10'காாியி ைகைய பி% 9, மட'கி த ளினா . அத
ேவக தி4, B10'காாி எதிேர இத ><தி8ைணயி4 ெநறி ேமாத,
அல3ேகாலமாக வி@தா . அைத விட, அதிக அல3ேகாலமாக ச த ேபா1டா .

“எைனயா%... அ%+சி1ேட... எைனயா%... அ%+சி1ேட... அ.ேயா... என'>
தைல

9ேத... தைல

9ேத...”

கீேழ கிடத B10'காாிைய, ரா'கமா 2'கி நி< த

யசி ெச.த ேபா9,

தைரயி4 ேத. ததா4 சிரா.பாகி, மர தி ப1ைடைய' கீறினா4, ெச'க+
ெசேவெல< வ மர+சைத மாதிாி ஆயாவி சைத ப>தியி4 ர த கசித9.
ஆயா அைத ைகயா4 பி9'கி பா 9' ெகா8ேட ெமௗனமாக பா தா .

இத>

ச த3ேக10, ம47கா உ1பட எ4ேலா வதாக . ரமண அ'காைவ

வ9 தா3கி பி% 9' ெகா8டா. B10'காாி, பிரளய லபைல பிரசவி தா .

“பிளாேபா1டா% வதி3க? எைன ைக நீ1%யா% அ%+ேச... அ%+ச ைகயில...
கா மா10ேறனா... இ47யா- பா. ஒ அ%'>... ஒப9 அ% வா3கி
தரா1டா4... எ ேப... எ... ேப...”
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B10'காாி, த ெபயைரேய ஞாபகப0 த

%யாம4 திணறிவி10, பிற> “ஏ...

ரமணா... ேபாQஸு'>... ேபா ப8ணி10 வாடா... இ-மாடா நி'ேக... எைம
மா0...” எறா .

ரமண ெவளிேய ஓ%னா. ரா'கமா, B10'காாிைய பயதவ
பயப0 9பவ

மாதிாிD,

மாதிாிD பா 9' ெகா8%த ேபா9, ம47கா, ஆயாவி

>தி படத கா4 ப>திைய, ைக'>1ைடயா4 9ைட 9 வி10, அ'கா
சதிராைவ பா த ேபா9, அவ

B10'>

ேபா., ேத3கா. எ8ெண.

ெகா80 வதா . ம47கா, எ8ெணைய ஊறி, ஆயாவி கா74 ேத. தா .
க1%ய கணவைனD ெபற பி ைளகைளD ‘>80’'>' ெகா0 9 வி10, கடத
பதா80 கால தி> ேமலாக, அபி பாி+சய கிைட தாC, அத
அரவைண' கிைட'காம4, உ \ர ஏ3கி' ெகா8%த ஆயா, ம47காவி
அபி4 ெநகிP9 >ைழ9 ேமனிெய3> பரவசமாக, ஆனத , ேசாக 
மைற9, அைவ இர8%> அபாப1ட ஞானிகளி >றி'ேகா
ேதா< அைடயாள க8டாC கா1ட

ேபா4

%யாத ஒ ேபண& ஆ1ெகா ள

ப1டவளா., ஆயா விமினா . தைனயறியாமேல, B10'கார'>' Hட நறி
ெசா47' ெகா8டா .

இத> , ரா'கமா& கதசாமியி மைனவிD கீேழ இத IடKைவ எ0 9
தி8ைணயி4 ைவ தாக . இ17 த1ைட ஒ@3> ப0 தி ைவ தாக . ‘ேகாணி'
கதைவ’ க1%

% தாக .

B10'காாி, அவைள த0'க ேபானா . கதசாமியி மைனவி “இனிேம...
ெகாைல வி@8%” எ< அத1%ய ேபா9, B10'காாி ெத&'ேக வ9,
ேபாQIகாரகைள எதிபா 9 நிறா . ெதெவ3> H1ட.

ேபாQI வத9. ‘வாேனா0’ வத9.

ஒ ேபாQIகார ‘வா’ கதைவ

றிC திற9 ெகா80 ெவளிப0 ேபாேத,

“யாேம... ரா'கமா... யாேம த3கமா...” எ< அத1%னா.
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“நா தா ரா'கமா...” எறா

அத ெபய'>ாியவ

கGரமாக.

“அத அமாைவ எ9'>ேம அ%+ேச...”

ம47காவி>, விIவ(ப எ0 த9 ேபா7த9. க4=ாி ேமைடயி4 சி7 9
நிபாேள அப%.

“ஸா... ஒ விஷய... ெதாியாம தா ேக'>ேற... ச1ட எ4ேலா'>
சம னா... ச1ட ைத அம4 ெச.கிறவ3க... எ4ேலாைரD சமமா.
நிைன'கE - அ த... அவ3க... பண'காாி... அதனா4 அமா... இவ3க...
ஏைழ... இதனால ‘ேம’. ஒ ேவைள... பண'காாிைய ஒ மாதிாிD... ஏைழைய
இெனா மாதிாிD HபிடE - ச1ட 9'> ‘அெம81 ெம81’ எ9&
வதி'கா... ெதாியாம தா ேக'ேக...”

ேபாQIகாரக , ம47காைவ பா தாக . கGரமாக நிற ரா'கமாைவ
பா தாக . பாிதாபமாக பா த ‘இ17’ ஆயாைவ பா தாக . இ9...
Iேடஷல கவனி'க ேவ8%ய விவகார... இத ெபா8E... இ3க...
கலா1டாைவ உ80 ப8ணினாC ப8ணி0வா .

ேகாபி எ< ெபயெர0 த ஒ ேபாQIகாரேர, இேபா9 சாத ெசா(பியாக
பதிலளி தா.

“நா3க... ம-ஷ3கதாமா... விசாாி'காம எ9& ெச.ய மா1ேடா...
ரா'கமா... ேவல ஏ<... ஆயா... நீD ‘ேவல’ ஏ<...”

“எ'IZI மி ஸா... ஆயாைவ... இத அமா காைல பி% 9 ‘வயல8டா’
இ@ த9ல... இேதா பா3க... ர த ைத... இேதா பா3க... சைத பிMசி
வ9'கைத... இத ரா'கமா ம10, சமய 9ல வரா1டா4, எ3க ஆயா... கீேழ
வி@9... ேபாக ேவ8%ய இட 9'> ேபாயி'கலா... ஆயாைவ...
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பலா காரமா. இ@ த... இத B10'கார அமாைவD... நீ3க ‘ேவல’
ஏ தE...”

ஒ ேபாQIகார'>' ேகாப வத9.

“நீ 7மி1 தா8% ேபாேறமா...”

“இைத வி10 7மி1ைட தா8%... நீ3க ெகா80 ேபாறதா. இதா4...
எ4லாைரD ெகா80 ேபாகE...”

“இ4லனா...”

“நா3க... எ4லா... ேவ-'>

னால... நிக ேபாேறா... எ3கைள

பிணமா'கி10 ேவE னா4... ஒ3க ேவ ேபாக10... இ9ல எ4லாேம ஏைழ
பாைழ3க... ெச 9ேபானா4... ேதெர0'க' Hட காசி4லாதவ3க... அதனால...
இத ேவனாலேய... எ3கைள ேமாதி ெகா-10... அப%ேய எ3க பிண ைதD
எ0 9 ைத+ 10 ேபாயி03க...”

ம47கா, ெசான9ட நிகாம4, ேவ-'>

னா4 ேபா. நிறா . ‘இ17’

ஆயா, ெம ள ெம ள நட9, ம47கா&ட ேச9 ெகா8டா . கதசாமியி
மைனவி, ஓ% ேபா. நிறா . தய3கி நிறப%, ைககைள ெநறி 9' ெகா8%த
ெச4லமாைவ, சதிரா த ளி' ெகா8ேட ேபா., ேவ-'>

னா4 ேபா.

நிறா . அத B1% அ தைன ெப8க, வழி மறிப9 ேபா4 நிற ேபா9,
வழிெய3> ேவ%'ைக பா 9' ெகா8%த ெப3 H1ட தி ஒ ப>திD,
ேவ-'>

னா4 ேபா. நிற9.

ேபாQIகாரக , வழ'க தி> மாறாக நட9 ெகா8டாக . அதாவ9 ேயாசி'க
9வ3கினாக . ஒவ, ஒயலI Oல, கமிஷன அCவலக திட ெதாட
ெகா8டா. ‘ல தி சா` ப8ணலாமா’ எப9 மாதிாி ேக1டா. ஆனா4
அ3கி9, ெட% கமிஷன வ9 பா'க ேபாவதாக தகவ4 வத9.
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ேபாQIகாரகளி

க3களிC, கர3களிC

ைறேய ஈD, ல தி' க

ஆடவி4ைல. ‘ேவ’

னா4 நிற H1ட, ேநர ஆக ஆக, கGர ப10'

ெகா80 வத9.

கா4 மணி ேநர தி> , ெவளிேய ஒ கபிைய நீ1%' ெகா80, ஜீ வத9.
ெட% - கமிஷன இற3கினா. ேபாQIகாரகளி ச4Z10'க , அவாி
நைட'> தாளமாக இத9.

ம47கா, ெட%'>

னா4 நி< ெகா80 “நீ3கேள விசாாி3க ஸா... இேதா...

இத ஆயாைவ பா3க ஸா...

ப9 வஷமா... இத தி8ைணயில... கைட

ேபா10... வாPகிறவ ... இதமா... ஆயாைவ... கீேழ இ@ 9 ேபாட

யசி

ெச.த ேபா9... இத ரா'கமா, ஆயா அ%படாம4 இ'க இத அமாைவ
த ளியி'கா ... இத அமா ேமேல ப1ட காய தெசயலான9... ஆயா ேமேல
ப1ட9 அடாவ% தனமான9... ஆனா4 ஒ3க ேபாQIகார3க... ஆயாைவD,
ரா'கமாைவD ‘ேவல’ ஏற+ ெசா4றா3க... இத அமா ஏற'Hடாதா... என
ஸா நியாய? அதனால தா ெசா4ேறா... ஒ8E... எ3கைளD H1%'கி10
ேபா3க... இ4ேலனா ெகா-10 ேபா3க... இைத தவிர... ஏைழ பாைழகளால
என ெச.ய

%D... ஏைழக

ஒ<ைமயா. இ'க' H%ய ஒேர விஷய... இத

மாதிாியான அவல நிைலயி4தா...”

ெட% கமிஷன, த ெப41ைட பி% 9' ெகா8ேட ேயாசி தா. இர80
தரைபD, ‘ேவனி4’ ஏறாத ேபாQIகாரக
உ8ைமதா. ஆனாC, அத உ8ைமைய

மீ9 அவ'>' ேகாப வத9
க தி4 ேகார தா8டவமாட

விடவி4ைல. அைமதியாக ேபசினா.

“நடத9 நட910... இனிேம4 ஒ<ைமயாய இ'கதா.... இர80 தர
எ@தி' ெகா0 தா4... இேதா0 வி100ேறா... இ4லனா...”

ம47கா... பதிலளி தா . “ஸா... எ7D, JைனD ச8ைட ேபா09ெசா4வ9 மாதிாி இ9... ஏனா... ச8ைடைய 9வ'>ன9 இத அமா... அதனால
அைத

%'க ேவ8%ய9 அவ3க தா... இதாC பரவாயி4ைல.
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ெபாியவரான ஒ3க

வா ைத'>' க10ப10 நா3க தகராைற

த74 9வ'க

மா1ேடா - எ@தி' ெகா0'ேகா... சதிரா'கா... ஒ ேபப ெகா80வா...”

ம47கா, சதிரா ெகா0 த காகித தி4 மடமடெவ< எ@தினா . எ4ேலா
ைகெய@ 9 ேபா1டாக . ஆயாவா4 தா

%யவி4ைல.

“>யேத... நீ ெசா47' ெகா0 த ைகெய@ 9 இ9'கா பயபடE >யேத...”

“இ9'> தா பயபடE. ப%+  ப1ட ெபற பல, த3க

ைகெய@ ைத...

எ9 எ9'>4லாேமா ேபா0 ேபா9, நீ3க உாிைமைய நிைல நா1டற
ேபாரா1ட 9'காக ேபா0ற9'> ெபைம படE ஆயா.”

B10'காரமா, ேபசாம4 நிறா . இIெப'ட அ8ண ெபயைர+ ெசா47,
எ@தாம4 இ9 விடலா எ< தா நிைன தா . ஆனா4 இ3கித ெதாியாத
ரமண, அ'கா&'> உதவி ெச.வதாக நிைன 9, ஒ காகித ைத எ0 9 எைதேயா
எ@தி, அவளிட ைகெய@ 9 ேபாட நீ1%னா.

ம47கா இைடமறி தா .

“ஸா... ஆயாேவாட... தி8ைண' கைடைய ஒ< ெச.ய மா1ேட- எ@தி'
ெகா0'க+ ெசா4C3க சா.”

ெட% - கமிஷன, தைலயா1%' ெகா8ேட ேபசினா.

“ஆமாமா... அைதD எ@தி03க... ேவE னா aவி4 ேகI ேபா10 கைடைய
எ03க... கிாிமினலா ேபாகாதீ3க...”

B10'காாி, எ@தமா1டா9 எ@தியதி4, ஆயா கைட'> பா9கா அ3கீகார
ெகா0 9 எ@தி,

'கி

ண3கி ைகெய@ 9 ேபா1டா .
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ெட% - கமிஷன, அைத வா3கி' ெகா80, ஜீபி4 ஏற ேபானா. ஆயா ேபசாம4
இபாளா?

“ேபாQI >யைத3கா... எ ைகயால 1ட இத வைடைய தி-10 தா
நீ3க ேபாகE...”

ெட% - கமிஷன சிாி 9' ெகா8ேட ெசானா: “பரவாயி4ைல ஆயா...
வைடகைள வி<... பண ப8E ஆயா” அபாவி தனமாக பதிலளி தா.

“இனிேம4 யா வா3க மா1டா3க... >யேத... நாழியாD109.”

ெட% - கமிஷன சிாி 9' ெகா8ேட, ெம9வைடகைள ைசைக கா1ட,
ேபாQIகார அைத ெபா1டணமா'கினா. ெட%, ஒ ஐ9 (பா. ேநா1ைட
எ0 9, ஆயாவி ம%யி4 ேபா10 வி10, ஜீபி4 ஏறினா. வா3>கிறவக ,
ெகா0 9 வி10 ேபாவைத பா 9 H1ட ஆ+சாியப10, ஆனதப1ட9.

B10'காாி, மா%'> ஓ%னா . சிறி9 ேநர தி4 ரமண- பினா4 ஓ%னா.
அவைன அவ

தி10வ9 இ- >ப4 கைலயாம4 இத H1ட தி>

நறாக' ேக1ட9.
-----------அ தியாய 18

ஒ வார ரகைள இ4லாமேல ஓ%ய9.

ம47கா, ெப8க'> பாட ெசா47' ெகா0 9' ெகா8%த ேபா9,
ெவளிேய இ9 வத அவ

தைத ெபமா , B10'>

ேபான&டேனேய,

அமா&ட ேகாபமாக ேப வ9 ேக1ட9. ம47கா B10'>
ெச4லமா, ஷனிட எதி' ேக வி ேபா1டா .

ேபானா .
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“எ3க அ8ண இப%+ ெச.ய மா1டா... மா1டா.” ெச4லமா திபி'
க தினா .

“உ3க அ8ணேனதா8%... ச1டாப1%யி4 73கராஜாேவாட த3க+சியா. வய9
பதிேனழா. இத ேசாேபறி பய4 க1%'க ேபாறா. நி+சய தாJல ஆயி10.
இத அநியாய ைத

க ேகாவிCல வ+ நட த ேபாறா3களா... பனாட

பயCக... க10றேத க10றா3க... ேகாயிCல வ+சா க1டE?”

“எ3க8ணாவா... அட... கட&ேள...”

“உ அ8ணேன தா8%... நீ அ%'க% ெசா4Cவிேய... ‘எ3க8ணா உ3கைள
மா9ாி >%கார இ4ல... >திைர'கார இ4ேல’-. இேபா ெசா4றத' ேக%.
ெக1ட பழ'க உ ளவ அேயா'கிய- இ4ல... அ9 இ4லாதவ
ேயா'கிய- இ4ல... ஒ பதிேன@ வய  ெப8ைண... ெபற மக

மா9ாி

நிைன'க ேவ8%ய ெவ ளாி பிMைச... இத க@தபய தி3க ேபாறானா.
பாவ... அத ெபா8E... சி தி'காாிேயாட ெகா0ைம தா3க

%யாம...

எப%யாவ9... ஊல இ9 ஒழிMசா சாி- ேபசாம இ'கா. 7'> பய9
ஓநா.கி1ட ேபான கைத... இேபா... ெசா4C%... ‘பாயி81’ இ9 ெசா 9'>
ஆைசப10 அவ ேமல வழ'> ேபாடாத உ >%கார ஷ ேயா'கியனா?
இ4ல... ெசா 9 நம'> வர' Hடா9-... ஒ சினMசிறிச அழி'கிற உ
அ8ணனா? ஏ8% வா. O%வி1டா.? இவ ெக1ட ேக10'>... க4யாண
ேநா1TI அ%+சி'கா... ம47... உ அமா&'>... இைத ப% 9' கா10மா.”

ைப'>

‘சIெபசாக’ ைவ தித க4யாண அைழபிதைழ, ெபமா

மகளிட

நீ1%னா. அைத தன'> ேளேய ப% த ம47கா, அத எ@ ைத நபாதவ

ேபா4,

எ@ தி4லாத பி ப>திைய ர1%னா . ஒ இள ெப8E, இைளஞ-
ைகேகா 9 நிப9 ேபாற பட. ‘இைளஞ’ பட திகேக ஐபைத தா80,
‘ெசா'க73க’ எற எ@ 9'க . அத>' கீேழ ‘ேப+சியமா ’ எற வா ைத.

ம47கா, அைழபிதைழ வாயி4 ைவ 9' க% 9' ெகா8ேட, ேயாசி தா . ெப8
வி0தைல ேப  இத' கால திலா இப%? ஒ தி, ஏைழயாக ேபா.வி1டா4,
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அவைள யா வா3கலா எப9 இ- நட'>ேத. மாமா ெசா ைத' காபாற
நிைன தா4, இத ேப+சியமாைவேய த 9 எ0 9 மகளா. வள'கலாேம!
அபாவா இப%+ ெச.கிறா? அபா அ4ல, அபாேவாட பண... பண ைத,
வா7பமா. ெப8க

நிைன'கிறாக

எகிற அக3கார. இைத த0 ேத

ஆகE... தகா எ< எ8ணி, தெகாைல'>+ சமமான ஒ காாிய தி>
உடப0 ேப+சியமாைவ' காபாறியாகE...

ம47கா, அைமதியாக, ஆணி தனமாக ேபசினா .

“வா3கபா... வ'கீைல பா'கலா.”

“எ9'>மா...”

“ெசா'க73க ேதாட அரைவ மி4 எ ேபல இ'>... மளிைக'கைட எ ேபல
இ'>... அேதாட நா அவேராட வள மக . த 9 எ0'க9'> ச1ட
இ'>. வா3கபா... வ'கீ7ட ேபாகலா.”

ெச4லமா பதறினா .

“ம47கா... எனமா... இ9?”

“இ9 உ3க'> ாியா9மா... இ9 ஒ இள ெப8ேணாட விவகார.
விபைன'> வதி'கிற ஒ திேயாட எதிகால பிர+சிைன... வா3கபா
ேபாகலா. பண இ'கா?”

“ேகாணி வா3க ஐப9 (பா. இ'>.”

“பரவாயி4ல... நாம ப1%னி Hட கிட'கலா. ேகணியி4 ஒ ெப8ைண த ள
ேபாவைத... நா பா 910 நிகபடா9... வா3கபா...”
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ம47கா&, ெபமா றப1டாக . ெச4லமா&'>, ஒ< ஓடவி4ைல.
>% தன ெப8கட இர8டற' கல9, ஒவித சOக பிர+சிைனயி4
தைன பிைண 9' ெகா8ட ெபமித தி4 மக, அத மகைள ெபற
ெபமித தி4 தைதD நடதாக .

ெபமா'>, வ'கீைல' க80பி%ப9 கRடமாக இ4ைல. >% 9வி10
ேபாQசி> ேபா., ேகா1%4 நி< தப0 ேபாெத4லா, அவ'> வழ'கறிஞ
பாி+சய3க

நிைறய ஏப1%தன.

இவ ‘ம8ண%’யி4 இத ஒ வ'கீ4 B10'> ேபானாக . வ'கீ4,
ெபமாைள பா 9, “இ-மா... >%ைய விடல” எறா. ம47கா, “வண'க
சா” எற9, பதிC'> “வண'க” எறா. அறி க3க
‘அபா’ B1%4 தா வளத விவர ைதD, வாP'ைக

%தபிற>, ம47கா,
ைறையD

ெசா47வி10, ேப+சியமாவி க4யாண ைத நி< 9வதகாகேவ, இத
நடவ%'ைகயி4 ஈ0பட ேபாவதாக+ ெசானா .

“அ9 பாயி81 ஆகா9மா” எறா வ'கீ4.

“பாயி8டா ப8ணி பா3கேள சா.”

வ'கீ4 ேயாசி 9வி10, ெசானா: “ஆ4ைர1. ெசா'க73க தி> ஒ ேநா1TI
வி0ேவா. அத ேநா1TIல ஒ நகைல, ேப+சியமா&'> அ-பி ைவ'கலா.
க4யாண தானா. நி-0. ேப+சிேயாட சி தி'காாி, O+  ேப+சி4லாம
ேபாயி0வா .”

வ'கீ4, ம47காவிட வ'கால 9 ப திர தி4 ைகெய@ 9 வா3கி' ெகா8டா.
>மாIதாைவ' Hபி10 பாயி80கைள' ெகா0 தா. அ-பவப1ட >மாIதா.
“இத வழ'>ல நி+சய ெஜயி+சி0ேவா சா. எKவள& ெபாிய ‘B'’ கான
வ'கீலாC இத ேகIல ெஜயி+ டலா” எற ேபா9, அதிRட ேதவைதயி
அரவைண' கி1டாத வ'கீC ‘B'’காக+ சிாி 9' ெகா8டா.
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அேபா9, “Hபி1%3களாேம அபா” எ< பழ'கப1ட >ர4 ஒ< ேக10,
தைல நிமித ம47கா, “நீ3களா” எறா . சரவண- “நீ3களா” எறா.

சரவண- ம47கா& ஒவைர ஒவ பா 9' ெகா8ட ேபா9, ெபமா
வ'கீC ஒவைர ஒவ பா 9' ெகா8டாக .

“காேல`ல... இவ3க... சாாி... நா ப%'கிற காேல`ல இவ3க ப% தா3க.
ஆமா. எ9'காக காேல` வரவி4ைல? ப%ைப அைர>ைறயாவா வி0வ9?” எ<
சரவண இ@ த ேபா9, ம47கா சிறி9 நிைல த0மாறினா . உத1ைட' க% 9'
ெகா80 அவைன சா.வாக பா தா . பிற>, “காேல` தா க8E'> ேளேய
நி>9” எறா . “அKவள& ெபாிய க1%ட ைத எப%யமா தா3கி'கிேற” எ<
வ'கீ4 ‘வி1’ அ% த ேபா9, அவைள விடாம4 பா த சரவண அவ
ெசானைத ாி9 ெகா8டவ ேபா4, தைலைய ஆ1%னா. அவ'> அ9
அழகாக ேதாறிய9.

ெபமா, ம47கா& எ@தாக . சரவண பI நிைலய வைர வ9,
அவகைள வழிய-பினா. ெபமா , அவனிட >ழைத மாதிாி நடத
விஷய3கைள, ஏற இற'க ேதா0 ெசானா.

பI றப1ட9. ெபமா

அவைன பா 9, “நம B10'> ஒ தடவ வா தபி”

எறா.

ம47கா, “எ3க B0... சின B0” எ< ெசா47+ சிாி தா .

“என'> B0

'கியமி4ல... B1%4 இ'கிற ஆ1க

தா

'கிய” எ<

சரவண விைட ெபறா.

பI இ'ைகயி4 இதப%, திபி திபி பா த ம47கா, அபா
தைனேய கவனிப9 ேபா4 ெதாிததா4, ேலசாக நாணப10' ெகா8டா .
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அ%ேம4 அ%ய% தா4 அமிேய நக ேபா9, ெசா'க73க ைத ெசா'க ைவப9,
ைம 9னமாக'>+ சிரமமாகவி4ைல. ஏெகனேவ ச1டாப1% இள
ெப8Eட, தைன இைண 9 பா 9, ேலசாக திதிப10' ெகா8ட
அவாிட, “உம'>- ஒ >ழைத இதிதா4... இத ம47கா மா9ாி
நட'>மா? தா ெபறE பி ைள... தேனாட பிற'கE பிறவி” எ<
ெசா4C ேபாெத4லா, ெசா'க73க “ேபா3கபா” எ< சிE3கி
ைம 9னமாகளி வயிறி4 நிஜமாகேவ, ‘கி+ ' கி+ ’ கா1%னா.

பிற>, ஒ சமய தி+ெச2 ேகாவிC'> ேபா> சா'கி4, அவைர+
ச1டாப1%'>' H1% ேபா., ேப+சியமாைவ' கா1%னாக . “எைன
சி திகி1ட இ9 காபா 93க தா தா” எப9 மாதிாி பா த ேப+சியி
பாைவைய, ெசா'>, காத4 சமி'ைஞயாக எ0 9' ெகா8டா.

அற ெசைன'> வத பிற>, ெசா'க73கேம “என'>- ஒ பி ைள பிற'க
ேவ8டாமா...” எ< ெசா4வ9, உடேன, ைம 9னமாக

அவ'> ‘கி+

கி+ ’ கா10வ9, கைட ைபயக'ேக, த3கைளேய யாேரா ‘கி+ கி+ ’'
கா10வ9 ேபா4 சிாிைப' ெகா0 த9.

பாவதி'>, அ8ணமாகளி தி1ட ாியவி4ைல. அவகளிடேம, அவ
ெசான ேபா9 “ராம, ம47கா இதா4 தா உப0வா. அவைன...
Bகார எ0 தா4, ம+சா ம8ைடய ேபா1ட உடேன ேகாவிதா.
ச1டாப1%'காாிைய' க1%னா4... உன'> அட'கமா. இபா . கிராம 9
ெபா8E பா” எறாக .

ெசா'க73க த ெசாத'கார ெப8ைண' க1%வி1டா4, அற ெசா ைத
பாிபாலன ெச.யலா எ< பாவதியி சின அ8ண நிைன தா.
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ெபாிய அ8ண, இைத ாி9 ெகா80, “அ9 எப%டா?” எறா. உடேன
சினவ “உ ெப8ைண... எ ைம 9ன எஜினிய'>

%'கலா -

நிைன'ேக. இேபாதா ‘எப%’- ேயாசி'கிேற” எறா. அதனா4,
எதிைப அகறி' ெகா8ேட “எேபாடா... அத' க4யாண ைத ைவ'கலா.
எேபாடா இத' க4யாண ைத ைவ'கலா” எறா ெபாியவ. ெபா9 எதிாியான
ம47காைவ' கழி 9' க1%யாகிவி1ட9. இெனா ெபா9 எதிாியான
ராமைனD கழ1% விட ேவ80 எற ெபா9 ல1சிய அவகைள
ஒ<ப0 திய9.

பாவதி, இைத ப%ப%யாக ாி9 ெகா8டா . கணவனிட, கதறி பா தா .
அ8ணமாாி பாச, ெவ< பாசா3> எபைத ாிய ைவ'க பா தா .
ஆனா4 ெசா'க73க, அவளிடேம பல தடைவ “நா எ9'> ெசா4ேறனா
ேப+சி...” எ<, ேப+சியமாைவேய ேப+ '> ேப+ ெசானதா4... அ9
றிவி1ட ைப திய எபைத' க80 ெகா8டா . சகி 9' ெகா ள
பா தா . ஒ தடைவ “எ மக

ம47கா கி1ேடேய ேபாயி0ேற” எ<

ெசா47வி10 றப1டா . ெசா'க73க அவைள பி% 9' ெகா8டா.
அவ , மா'ெக10'> ேபா> ேபா9 Hட கைடைபயக
க8காணி தா. பாவதிD ேயாசி தா . எத

க ேதா0 எ மகளிட ேபாக

%D? அவைள என பா0 ப0 திவி1ேட... அவ
கல3கியி'>... அவ

Oல

மன எப%'

இ3ேக இதா4, இேபா எப% இ'>...!

பாவதி ேயாசி 9' ெகா8%த ேபா9, பி ேயாசைன இ4லாமேல,
ெசா'க73க தி> ேப+சியைம'> க4யாண நி+சயமாகி, ேததிD >றி தாகி
வி1ட9. ச1டாப1%யி4 இ9, சி தி'காாி வ9, வாெய4லா ப4லாக ேபசி,
பண ைத வா3கி' ெகா80 ேபா.வி1டா . இனிேம4 ேப+சிைய பி% 9'
ெகா0'க ேவ8%ய9 தா பா'கி.

விஷய ைத' ேக விப1ட ராம ெகாதி தா. ‘ஒ நா

சின மாமா கைடயி4,

ஏேதா ‘தமாஷா’ ேசாடா பா1%4 Bசினா4, ேசாமாறி மாமக

இப%யா ப8ற9.

அத ‘கிழவ’ இனாதா நிைன+சி'கிறா. ஒேர J0 J1டா தா  தி வ!
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என'> ெசா 9 தாரதா. ெசா4710, எனாடேய, ேவைலைய' கா10றா
கIமால’ எ< ெகாதி 9 எ@தா. வயி<
ெசா'க73க தி

1ட' >% 9 வி10,

னா4 வ9 க தினா.

“கிழவா... அத ெப8ேணாட வயெசன ஒேனாட வயெசன... ேயாசி 9
பாடா... அபாவி ெபா8ைண ஏ8டா ெக0'கிேற கIமால? மவேன...
இேபா ெசா4ற9 தா, எேபா ெசா4ற9... நீ என'> ெசா 9 தரா1%D
பரவாயி4ேல... ேபசாம ம47காைவ... H1%'கி- வா... அவ

என'> ேவ8டா.

ாீச8டான மாபி ைளயா பா 9 க4யாண ெச.9 ைவ. இ4ேல... ஏ8டா
கIமால ேபச மா1ேட? சா&ற வய ல ஆசய பா... ஏ.... ேட.... ஏ....”

ெசா'க73க அதி9 ேபானா. அத ர&% ெசான வா ைத எ-
ேச<'> , மனிதாபிமான எற ெசதாமைர J திபைத' க8டா.
Bணான அவெபய'> ஆளாகிவி1ேடாேம எ< வதினா. அேத சமய,
ேப+சியமாைவD அவரா4 மற'க

%யவி4ைல. இப%, என ெச.வெத<

அவ தவி 9' ெகா8%த ேபா9, ம47காவிட இ9 ெசா 9'> உைம
ேகாாி ேநா1TI வத9. அ9 அவ'>, தன9 ஈம+ சட3கிகான ப திாிைக ேபா4
ெதாித9. அதி4 க< பாட ேபா1%'>! இைத, க<' க& ேபா1ட
வ'கீ4 அ-பியி'கிறா.

“எ மகளா... இப%+ ெச.9வி1டா ? எ மக

எறா4 இப%+ ெச.வாளா...

ெச4ல'கிளிேய... இ9'கா உைன வள ேத... இ9'கா உைன த 9
எ0 ேத? இ9'கா... இ9'காமா?” அவ'> அ@ைகேய வ9வி1ட9.

ஓாி நா1க

ஓ%ன. ச1டாப1%யி4 இ9, க4யாண கிைடயா9 எ< வத

க%த ைத, பாவதி, பிாி 9 ப%'> னாேலேய, அத' க%த, எ3கி9
வத9 எற விவர ெதாிD

னாேலேய, ெசா'க73க மாைப பி% 9'

ெகா8ேட க தினா.

“எ.யா... எமா... ெநMைச வ7'ேக... ெநM ...”
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ெசா'க73க, மாைப பி% 9' ெகா8ேட ப0'ைகயி4 வி@தா. “எனா3க...
எனா3க” எ< ெசா47' ெகா8ேட ஓ% வத பாவதியி வா ைதக
காதி4 வி@

த

ேப, அவ ப0'ைகயி4 வி@தா.

--------------அ தியாய 20

அபா&'> வ'கீ4 ேநா1TI அ-பிய9 சாிதானா எ< ேயாசி 9 ேயாசி 9,
ம47காவி> தைல >ழபிய9.

அேபா9, ம47காவி தபி பரமசிவ திட, சரவண ஒ காகித ைத நீ1%,
விசாாி 9' ெகா8%தா.

ம47காவி>, நா% நரெப3> ஏேதா ஒ< வியாபி த9. ெசா4ல

%யாத,

ெசானாC விள3காத அ+ச ைதD, அேத சமய அMசாைமையD,
9ப ைதD, அேதசமய இப ைதD ஏ'க ைதD, அேத சமய எதிைபD,
பல ைன பாைவD, அேத சமய ஒ

ைனப1ட உ ள உணைவD

ெகா0'>, ஏேதா ஒ க... ஏேதா ஒ...

சரவணனிட, உ ள ைத

னா4 வி10, உவைக

1ட அவ

பினா4

நடதா . ெம4ல ெம4ல நடதா . இபத% 2ர தி4, >% தன ேதாழிகைள
ப 9 தடைவ திப திப பா 9' ெகா8ேட, ேபானா . பிற>, “வ'கீ4
அபா அ-பி இபா3க... இ4லனா4 வரவா ேபாறீ3க...” எ< அவ-'>'
ேக1>ப%யாக ேப வதாய நிைன 9, தன'ேக ேக1காம4 ேபசினா .

சரவண, அவைளேய பா தா. உ47 உ47 டைவ'> பதிலாக,
சினாளப1% காதி4 ‘ாி3’ இ4ைல. க@ தி4 ெசயி இ4ைல. ைகயி4
வைளய4க

இ4ைல. ஆனா4 இவைற விட ேமலான ஏேதா ஒ< அவளிட

இப9 ேபா4 ேதாறிய9. காதலா... கனிவா... ேசைவ ெகா0'> திதியா...
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த10 த0மாறி சரவண ஏேதா ேபச ேபான ேபா9, >% தன ெப8க
இ'>’ எப9 ேபா4 பா த ேபா9, ம47காவி அமா

‘ஏேதா

ெச4லமா,

“அ.ேயா... கட&ேள... எ3க அ8ண-'கா... எ உடபிற'கா” எ<
தைலயி4 அ% 9' ெகா8ேட வதா . ம47கா 9% 9 ேபா., அமாவி
கர3கைள பறிய ேபா9, அவ

“உ3க அபாவ... த8ைடயாேப1ைடயி4...

மணி'H80'> ப'க தி4 இ'கிற நசி3ேஹாமி4 ேச தி'கா. பிைழ'கிற9
கRடமா... அ.ேயா... அ8ணா” எ< அரறினா . பிற> “‘ம47கா...
ம47கா...’- ெசா4C'>+ ெசா4C லகிறாரா” எ< ெசா47
லபினா .

ம47கா வி'கி 9 நிறா . க4லாகி, மீ80 ெப8ணான அக7ைக, உடேன
க4லான9 ேபால, >ளி+சிைய விவைள, ெகா10 உைறபனி' கால தி4
பனி'க1%'>

ேபா1ட9ேபா4, மல'கா0 பிண'காடா. ஆன9 ேபா4, 9வ80

நிறா . “ம47கா ம47கா-தா லகிறாரா” எ< அமா ெசான
வா ைதக , மைலபாபா. மாறி, அவைள வி@3கி' ெகா8%த9. 7யா.
மாறி, அவ

மீ9 பா.9 ெகா8%த9.

ம47கா, சரவணைன ஏறி10 பா தா , ேக1டா : “ைச'கிளி4 தாேன வதீ3க...”

“இ4ல, IH1டாி4...”

“எைன IH1டாி4 ெகா80 விட

%Dமா?”

சரவண, ெச4லமாைவ பா தா. அவ , அத+ சமய திC, ஊ வா.'>
பயதவளா. “நாம ெர80 ேப ேபாகலா ம47கா” எறா .

ம47கா, ெவறி பி% தவ

ேபா4 க தினா .
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“எனா4... ஒ நிமிஷ Hட இ'க
ெகா80 ேபா. விட

%Dமா...

%யா9 சரவண! உ3களா4 எைன'

%யாதா... இKவள&தானா நீ3க ...”

ம47கா, ெவளிேய ஓ%னா . எத' கா4கைள பி% 9, த தி த தி நடதாேளா,
அத' கா4கைள பி% 9' கதற ேவ80. ெபறாமேல ெப<, க8ப0 எ<
க10ப0 திD, க10ப0 தினா4 9வ வா

எ< வி10 பி% 9, உயிாிC

உயிரா. வள த அபாைவ, உடேன பா தாக ேவ80.

ம47கா, தைலவிாி ேகாலமாக ஓ%' ெகா8%தா . அேக ேவகமாக வ9 நிற
சரவண IH1டைர பாராமேல ஓ%னா . பிற> அத IH1ட ச<

தி

ேபா., வழிமறிப9 ேபா4 நிற ேபா9, பி இ'ைகயி4 அம9 ெகா8டா .
அவ ேதாைள பி% 9' ெகா8டா . ஆனா4, அதி4 எதவித Iபாிச 
ஏபடவி4ைல.

த

தலாக, க8ெண4லா நிைறதவ ேம4 ைகப1ட நாண

இ4ைல. ஓ%'ெகா8%'> IH1ட'>

னா4, ெசா'க73க நி<

ெகா8%ப9 ேபாற பிரைம. இதனா4 “பா 9... பா 9” எறா .
ெசா'க73க, அத IH1ட'>

னாேலேய ஓ0வ9 ேபாற இெனா

பிரைம இதனா4 “சீ'கிர சீ'கிர” எறா .

ெசா'க73க தி கா4 ப'க, பாவதி ேசாகமாக உ1காதிதா . “எ9'> ஒ
உயி4 எ@தி வ+சி03க” எ< ைம 9னமாக , றி நி< உபேதச ெச.9
வி10, பாவதிைய' H1%' ெகா80 ெவளிேய எ3ேகேயா ேபாயிதாக .
வாச74 வழி மறி'க பா த நைச த ளி வி10வி10 ம47கா உ ேள ஓ%னா .

“அபா... அபா... எ அபா!”

ம47கா, அபாவி ைககைள எ0 9' க8களி4 ஒறி' ெகா8ேட விமினா .
அவ கா74 தைல ைவ 9 ர8டா . கன ைத தடவி வி10' கதறினா .

“அபா... அபா... எ அபா!”
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ேமக ைத' கீறிய இ%ைய ேபா4, இ%ைய' கீறிய மினைல ேபா4, மினைல'
கீறிய ஒளிைய ேபா4, அவ
ைவபவ

தைன' கீறி, த இதய ைதேய ெவளிேய எ0 9

ேபா4, “அபா... அபா...” எறா .

ெசா'க73க ம47காவி

9ைக த1%' ெகா0 தா. “வதி1%யாமா...

வதி1%யாமா” எ< அவர9 வா., வா ைதகைள ேதா<வி த ேபா9, அவ
“எைன வி1010... உனா4 எப%மா இ'க

%M 9? எனா4

%யல...

அதனாலதா இத கதி” எ< அவ அடபி%'> சி<வைன ேபா4
ேகாபமி4லாத' ேகாப 9ட, மிM வ9 ேபா4 ெகMசிD, ெகM வ9 ேபா4
மிMசிD எ@9 உ1காதா. க1%4 விளிபி4 சாய ேபான அவைர, ம47கா
த மாேபா0 அைண 9' ெகா8டா.

இத>

உ ேள வத டா'ட, “ெகாMச ேபசலா எ< ெசானா4 இப%யா

ேபசற9” எறா. ஆனா4, ‘ேபஷ81’ ெகாலாI ஆகாம4, > 9' க4லா.
ஆனதி4 - அவைர அப% ஆ'கியதி4 ெபைமப1டா.

“ம47... ம47கா” எ< ெசா47' ெகா8ேட பாவதி உ ேள ஓ% வதா .
இவாி4, யா

த74 அைண த9 எ< ெதாியாம4, ஒவைர ஒவ

அைண 9' ெகா8டாக .

“அமா... அமா...”

“ஏ8% அ@&ேற... ஏ8% இப% இைள+சி1ேட. எைன நிைன+சியா...
இனிேம4... எைன வி10 ேபாவியா... ேபாவியா%...?”

“அழாதி3கமா... அழாதி3கமா...!”

மீ80, இவ ஒவைர ஒவ அைண 9' ெகா8டாக .
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பாவதி, மகளி தைலைய ேகாதிவி10' ெகா8ேட, “டா'ட, இனிேம4 உ3க
ம9 Hட ேதைவயி4ைல. இவ இபேவ நடபா” எறா . உடேன டா'ட
“ஆனத திேலD அதி+சி வரபடா9மா” எறா. “ம9 ேவ8டா எறா4
எப%?”

இத> , ெபமா, ெச4லமா& பி ைள >1%கேளா0 வ9 நிறாக .
ெபமா , உண+சி வசப10, ெசா'க73க தி ைககைள பி% 9' ெகா80,
“எத பயCவேளா... நீ3க ... சாகE - நா ெசானதா. ேகா
ெசானா3களாேம. ச தியமா. ெசா4Cகிேற... உ3க

ெசா 9'> நா

ஆைசபடல. அத ெபாதாத க4யாண தால... ேப+சிD... எ த3ைக
பாவதிD அவIதபட' Hடா9- தா ேநா1TI அ-பிேன. மறப%...”

ெசா'க73க சிாி 9 ேபசினா.

“அெத4லா எ9'>டா ேப ற... ஆமா... உைன >%'க' Hடா9... >திைரகி1ட
ேபாக' Hடா9- எ தைன தடைவ ெசா47யிேப. அேபா... நா
ெசா4Cேபா9 ேக1கல. இேபா ம47 ெசா4லாமேல நி< தி1%யா. எனடா
நியாய...”

ெபமா

மகிP9 ேபானா. சின வயதிேலேய ‘டா’ ேபா10 ேபசியவக .

க4யாண ஆன பிற> ‘டா’ ேபா1டவக . ெசா'க73க, பைகைய மற91டா.

“அத ெபைம உன'> தானடா... ம47 உேனாட ெபா8Eதானடா...”

இவ, ‘டா1டா’ காடாம4, ‘டா’ ேபா10 ேபசியைத' ேக1ட பாவதியி
அ8ணமாக ,

கM ழி தாக . இவக

ஒறாக+ ேசதா4, அைம

த3ைக எனாவ9? ெபாியவ, அத1%' Hபி1டா.

“பாவதி... ெகாMச ெவளியி4 வாாீயா... உகி1ட தனியா. ேபசE.”
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ம47காைவேய பா 9' ெகா8%த பாவதி, எாி+சேலா0 பதிலளி தா . “நா
உயிேராட இ'> ேபாேத, இெனா தி'> ஏபா0 ப8Eனவ3க... என
அ8ண? என தபி? நா ெவளியில வர& ேவ8டா. நீ3க

உ ேள

நிக& ேவ8டா.”

அ8ணமாக

அதி+சிDட ேபானாக . ெசா'க73க, அேபா9தா ஒ

Oைலயி4 ஒ93கி நிற சரவணைனD, ஒ ெப8 ப1டாள ைதD பா 9
வி10, ம47காைவ அ த R%யாக பா தா.

ம47கா நாணி'ெகா8ேட, “அவ ெபய சரவண. எேனாட ந8ப. அவ3க...
எேனாட... அத B10ல இ'கிற சேகாதாி3க... அ'கா3க...”

ெசா'க73க, சரவணைன பா 9வி10 ேபசாம4 நி< ெகா8%த
ெப8கைள பா தா. மாையயா4, கட&

தைன அல3காி 9' ெகா8டாC,

அத மாைய எப% கட&ளாகாேதா, அ9 ேபா4, அரைவ மி4C, மளிைக'
கைடD வாP'ைக'> ேதைவெயறாC, அைவேய வாP'ைகயாகா9 எபைத
மரண விளிபி4 நிற ேபா9 ாி9 ெகா8ட ெசா'க73க, “உ1கா3கமா”
எறா.
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ம47கா, ஒ வார நசி3 ேஹாமிேலேய இதா . அபா&'>, ஜூI பிழி9
ெகா0 9, கா4கைள பி% 9வி10, ைகவிர4கைள ெந1%

றி 9 கவனி 9'

ெகா8டா . மாைல ேவைளயி4, அபாைவD அமாைவD H1%' ெகா80
அேக இத J3காவி> ேபானா .

ெசா'க73க ேதறி' ெகா8ேட வதா.

73

அத ஒ வார கால தி4, சரவண, இர80 தடைவ வதா.

த74 வேபா9,

“இதா... நீ ெசான9 மா9ாிேய... அபா %ரா1 ேபா1%'கா. Iடா
இ'கிற இட தி4 ைகெய@ 9 ேபா10 ைவ 9'ேகா...” எறா. ‘நீ3க’ைவ,
அவ ‘நீ’யா'கியதி4 ம47கா, தா- அவ- ஒறான9 ேபால, சிாி தா .

ேமC ஓாி நா1க

விைடெபறன.

வாP'ைகயி4 இ9 விைடெபறாத அளவி> நறாக ேதறிய ெசா'க73க,
நசி3 ேஹாமி79 விைடெப< நா

வத9. ெச1%யா கா, வ9 நிற9.

பாவதி, ம47காவி> தைலவாாி, பின71டா . இர1ைட பின4. க8E'>
ைமயி1டா . த8ைடயாேப1ைடயி4 வா3கிய, ைநல'I டைவைய
க1டாயப0 தி, க1%' ெகா ள ைவ தா . ம47காவி>, தியாகராய நக B1ைட
நிைன'கேவ ஆனதமாக இத9. எேபா9 ேபாேவா எப9 ேபா4, அவசர
அவசரமாக பிளாI%' Hைடைய எ0 9 ைவ தா . அபாவி U1ேகைச 2'கி
%ைரவாிட ெகா0 தா . ‘தியாகராய நக ேபான9, ‘ஷவ பா ’தி4 >ளி'க
ேவ80! டல பி4ேலா க1%74 ப0 9 ரள ேவ80! %.விைய ேபா10,
கிாி'ெக1 ேம1ைச பா'க ேவ80! என... இத அபா... இ-மா...
டா'டாிட ேபசி'கி10 இ'கிறா.

ெபமா, மைனவி ம'கேளா0 வ9 வி1டா. பரமசிவ பய4 ம10, மாமாைவ
ச3கட 9ட பா தா. கா4 மணி ேநர தி4, >% தன ெப8க வ9
வி1டாக . கதசாமியி மைனவி, க8ணீ வி10' ெகா8ேட வதா . யார9...
அடேட... இ17 ஆயாவா...

ம47கா, இ17 ஆயாைவ, ைநல'I டைவேயா0 ேபா. நி<, அைண 9'
ெகா8டா . ஆயா, அ3ேக வ9 ெசா'க73க திட, “இத பி ைளயா8டா
தா ெசா'க73கமா... ெபாியபாைளயா தாகி1ேட... ஒ வா1% ேபாயி10 வா
நா.னா... உன'> ஒ8E வரா9” எறா .
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பிற>, ம47காவி காேதா0 காதாக “நீ ந4லா இேப >யேத... நீ... இ3ேகேய
இ'கE - ெசா4ல ேதாணினா'Hட... ெசா4ல விபல >யேத...
ஏனா... நீ இ'க ேவ8%ய இட அ9தா >யேத... ஆனா4 அ%'க% வ9,
க த கா1%10 ேபா >யேத... எ3கைள மற9டாேத >யேத... நீ மற'க
மா1ேட >யேத...”

‘இ17’ ஆயா, த ெபா1ட4 க8கைள 9ைட 9' ெகா8டா . த ம%யி4
ெகா80 வதித ஒ இ17ைய எ0 9, ம47காவி வாயி4 ஊ1%னா .
ம47கா, ஆயாைவேய பா தா . கடத நாப9 வடமா., பாச ைத
பா தி'க மா1டாேளா...

ெபமா

ச த ேபா1டா.

“ரா> கால வர ேபா&9. சீ'கிர... ம47... இ-மா ேபசி

%'கேல. வ8%ல

ஏ<மா...”

காாி4, ெசா'க73க ஏறி' ெகா8டா. பாவதிD ஏறி' ெகா8டா . ம47கா
ேபாவதகாக கா கதைவ பி% 9' ெகா8ேட, %ைரவ நிறா.

கா'>

ேபாக ேபான ம47கா, ‘இ17’ ஆயாைவ பா தா . கதசாமியி

மைனவிைய பா தா . ‘G%

9’ காமா1சிைய பா தா , ைச'கி

ாி'ஷா'கார மைனவி மாாியமாைள பா தா . அ3ேக இ4லாத ரா'கமாைவ
பா தா . இவகைள வி10வி10 ேபாக'Hடா9... இவகைள ெச4வ தி4 தா
எனா4 ரள ைவ'க

%யல... அவக

வ<ைமயி4 வா0 ேபா9,

9ைணயாகவாவ9 நிகE... B10'காாி மீ80 இ17 ஆயாைவ இைச
ெச.ய பா'கா - மாாியமா
இ'கா ... இவக
ெகா0ைமப0 த

ெசானா . இத ரா'கமா ேவற கRட 9ல

ெகா0ைமப0 த படாம4 இ'கE னா, இவகைள
யறாC

%யா9- ஒ எ8ண வரE... அத

எ8ண தி சினமாக... நா இவகேளாடேய இ'கE... பிற>, ஒ

%&'>
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வ9வி1டவ

ேபா4, காாி4 ஏறாமேல, >% தன ெப8கைள பா தா .

“அபா! நா இவகேளாேடேய இ9 வி0கிேற.”

ெசா'க73க பதறினா.

“எனமா ெசா4ேற... எனமா ெசா4ேற?”

“கவைலபடாதி3க அபா... நா இனிேம4 உ3க

ெப8 தா. அ0 த

ெஜம - இ9, நிைன'கிற9 நிைறேவ< எறா4 நா உ3க

ெப8

தா. இ3ேக... நா இ'க ேவ8%ய க1டாய. இதனால... அ3ேக வராம4
ேபாகமா1ேட. காைலயி4, இ3ேகனா4, சாய3கால அ3ேக. ஒ நாைள'>
தியாகராயநக, இெனா நாைள'> வ8ணார ேப1ைட... பரமசிவ... கால
ஏ<டா...”

பாவதி, க8ணீ கபைலDமாக லபினா .

“எனமா இ9... இ-மா ேயாசி'கிற... நா பைழய பாவதி இ4ல... அேதாட
உைன வள தவ%. ம%யி4 ேபா10 தாலா1%யவ ... ேதாளி4 2'கி'
ெகாM னவ ... இைத விட... நீேய... எைன' ெகா-0%...”

“ச தியமா.... ெசா4ேற, நீ3க

தா எேனாட அமா... நீ3க

சமதி'காத

எத விஷய திேலD ஈ0பட மா1ேட. அ9 க4யாணமா. இதாCM சாி...”
எறா

ம47கா.

ெசா'க73க ம47காவி

க ைத பா த ேபா9, அவ , அவாிட

“இதா3கபா... ெசா 9ல என'> உாிைம கிைடயா9-... நா எ@தியி'கிற
ப திர...” எ< ெசா47, சரவண ெகா0 தித காகித ைத நீ1%னா .
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ெசா'க73க, அைத பிாி 9 ப%'க ேபான ேபா9 பாவதி, அைத பி03கி,
'>Vறாக' கிழி 9 ேபா10வி10, “உ மனசி4 என% ெநன+சி' கி1ேட...
ப4C உைடMசி0” எறா

அ@9 ெகா8ேட...

ம47கா மறா%னா .

“எைன மனி+சி03க அமா... நா ெச.த9
உ3க

1டா

தனதா. என'>

ேமலதா ஆைசேய தவிர... மற9ல ஆைசயி4ைல எகிறைத

கா10வதகாக எ@திேன. தனா மனி+சி03க . இ4லனா, உ3க
மகைள ந4லா அ%D3க ... இதா3க கன...”

ம47கா,

9ைக' >னி9,

க ைத' கா1%ய ேபா9, பாவதி அதி4

தமி1டா . ம47கா, சமரச ெச.தா .

“சாிமா, நீ3க

இேபா றப03க . நா காைலயி4 அ3ேக வ910...

சாய3கால இ3ேக வ90ேற...”

கா றப1ட9. ெச4லமா ஏறி' ெகா8டா . ெபமா , “த3கசாைல வைர'>
வாேர. ப ளிப10ல ேகாணி கிட'>9” எ< ெசா47' ெகா8ேட
னி'ைகயி4 ஒ1%' ெகா8டா.

கா ேபா.வி1ட9.

ம47கா, ‘இ17’ ஆயாைவ த ப'கமா. ேச 9 பி% 9' ெகா8ேட, இதர
>% தன ெப8கட ேச9 இைண9, பிைண9 நடதா .
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