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----------------பதிைர
பதிெசம ைனவ ச.
ச. ெமயப

இல&கிய *க பல ெவளியி.%- சிற01 விள' மணிவாசக பதிபக,
க2ெப3ற எ தாளகளி

தின, சிகைத ஆகியவ3ைற5

ெவளியி.6&கிற1. ந!ப . சதிர அவகளி

ஏ

தினகைள5, நா

'

சிகைத ெதா'திகைள5 இ1வைர பதிபக ெவளியி.6பதி ெபைம
ெகாகிற1. அ0த நா

' சிகைத ெதா'திகளி ஒ

அ ைக' இர!டா பதி, பதிபகதி
மகி2-சி&'ாிய ஒ

றான 'ஒ சதியதி

ெவளி விழா ஆ!6 ெவளி வவ1

.

சி0தைனயாள சதிர அவக அ!ைம& காலதி க2 ெப3வ
எ தாள. அவ கைதக ெவ ெபா 1ேபா&'& கைதக அல. இவைடய
பல கைதக "ஆ!6

சிற0த கைத" என ேத0ெத%&க ெப3ளன.

''திறைமயான லைமெயனி பிற நா.டா அைத வண&க ெச:திட ேவ!%"
எ

ற பாரதியி

க1&ேக3ப இவர1 பல கைதக பல ெமாழிகளி ெமாழி

ெபய&கெப3ற சிறபிைன உைடயன.
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தைலசிற0த கைதகைள பைட1வ சதிரதி3' ஒளிமயமான எதிகால
உ!%. ெபய&ேக3ப சதிரதி

கைதக ஆழ காண 6யாத அழகிைன

உைடயைவ. தமி &' இவ கைதக ஒ சதிர - கைத& கட.

கைதயிைன ெவளியிட வா:பளித ஆசிாிய அவக<&', நல *கைள
வாகி ஆதாி&' வாசகக<&' ந

றி.

---------------பதிபாசிாிய டா!ட ச.
ச. ெமயப

டா&ட ச. ெம:யப

அ!ணாமைல பகைல& கழகதி ேபராசிாியராக

பணியா3றியவ ; தி&'ற இய&க, திைற இய&க, தமிழிைச இய&க, தமி2
வழி&கவி இய&க த=ய தமிழிய&ககளி  >-ட
தமிழக லவ ' வி

ஈ%ப.% உைழபவ;

1ைணதைலவ; பகைல& கழககளி

பதி&'

உபினராக- சிறபாக- ெசயலா3றி வபவ. இவ, தமி2நா.6 பல பகைல&
கழககளி அற&க.டைளக நிவி5ளா; பதினா *களி
எ திய 'தா@' * தமிழக அரசி

ஆசிாிய. இவ

த3 பாி ெப3ற1. தமி2 * ெவளிA.%

1ைறயி சாதைனக பல ாி0த ெசமலாகிய இவ, 1ைறேதா தமி &'
ஆ&க த நல *கைள- ெசபதிபாக ெவளியி%வைத த வா2வி
'றி&ேகாளாக& ெகா!%ளா. இவைடய தமி2 பணிைய பாரா.6&
'

ற&'6 அ6களா, 'தமிழேவ' எ

கா.. பிைள இல&கிய&'

B விதிைன வழகி5ளா. 'ளிதைல

, தமி2 ெநறி& காவல' எ

B விதிைன அளி1

இவைர- சிறபி1ள1. பதி- ெசம என அறிஞக இவைர பாரா.%வ.
--------ெபாளட!க
1. ஒ சதியதி

அ ைக

2. இலD காத பலேவச

3. ஒ ந.பி

மா

4. '6தன

ஆ

5. கமலா அ கிறா

6. ஞானபாிணாம

7. தம ெஜயி&'

8. ெசா'&காரக

9. நியாய

10. ஒ "1ேராகியி

11. தமதி

த3கா

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

'' விவாச

12. மீனா.சி நிமி01 பா&கிறா
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1. ஒ சதியதி

அ ைக

ச.டாப.6யி சகல மனித ஜீவராசிக< கல01 ெகா< கலகநா6 அம
திவிழா 1வகேபாகிற1 எ

பைத, அேக வ ெவளிG&காரக,

உH&காரக ெசாலாமேல ெதாி01 ெகாளலா. அம

ேகாவி 



'சபர' (ேத) Iைழ5 உயர1&'- சாி01 'வி0த ப0த ேபாடப.%, ப0த=
ஜாிைக 1ணிக, உ றதி க.டப.%& ெகா!60தன.

இ0த& ேகாலாகலகைள ரசி1& ெகா!ேட ராமசாமி ேதவ, மாயா!6
நாடா ேகாவிJ&'- ச3 தளியி0த Kவர மரLணி சா:01 ெகா!ேட
வார$யமாக ேபசி& ெகா!60தாக. இவ&' பைத01 வய1
இ&கலா.

ேதவ, நாடாாிட 'சிலபா.ட1ல... ஒ M-... ஒ '1
..... எதிாி அட'வா

வ0தாதா

'எ

N&கைடயி=01 ெமாதமாக வ0த நா

B மாறிமாறி

 ெசா=& ெகா!60தேபா1, ஒ
ைக01 சவ ஜாதி தைலவகளி நாடா

தைலவ ெபாியசாமி நாடா “உக Mறாலா... இகதா
பசக கி.ேட ப=&கா1" எ

றா. உடேன இவ ேபவத3கி0த

இைடெவளியி, ேதவ தைலவ சி

"பி

னஎ

... காலனி&கார

னசாமி ேதவ '01 விள&கினா.

னபா... உக இர!% ேபேராட Mர... ப.6ெதா.6 பதினாJ&'

ெதாி5... நீக... ஆடாத சிலபா அ6&காத ஆளா? அப6யி01 இ0த&
காலனி&கார பயJவ... திவிழாவ நடதவிட மா.ேடா

B ெசா

னா.....

உக ...

ெபாபைளயா நிைன&கறாக

"ேதவ ெசா

Bதா

அத" எ

றா.

னைத... கவனி-சிகளாபா... இ0த ஹாிஜன பயJவ< நம

ேகாயி உ3சவ1ல கல01&'வாகளா. அவக ேகாயிJ&' சபர
ேபாகPமா. இேல

"இேல

னா... எ

னா ......

னவா?" எ

றா மாயா!6 நாடா.
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"இேல

னா... ஒக ெப!% பிைளக..... க 1ல தா= இ&கா1

B

ெசாறாBக.''

''அ1 ம.%மா?... நமள ம.ட0த.%ற1&காகேவ, சபரைத மறி&க
ேபாறாகளா... ேபாQ$ல ெசாலலா

B நாடா ெசாறா'' எ

றா உH

பிைளவா.

"ேபாQ$ல ெசாற1&' ..... நாம எ

ன ெபா.ட பசகளா?... ராமசாமி..... நீ5

நாB கப எ%1&கி.%- சபர1&' 

னால ேபாேவா. த%&க வார

பயJவள அேகேய காD ெகா%&கலா....'' எ

றா மாயா!6 நாடா.

ச.டாப.6 ெபாிய கிராம. ேம ஜாதி&காரக ப'தி ப'தியாக பர0தி&க,
காலனி' ம.% ஊ&'- ச3 ெதாைலவி, கழ3றி ேபாடப.ட காலணி ேபா
ஒ1கி இ0த1. ஆசாாி ப'தியி டைல மாடB, நாடா ப'தி&'- சகி=&
கபB, ேதவ&' மயான திரB, பிைள , ப!டாரக<&' பிைளயா'
'லேதவைதக. ஒSெவா ஜாதியின, தத 'லெத:வதி3' உ3சவ
நட1வ1!%. இைவ ேபாதாெத

 ஊ&' ெபா1வாக, கலகநா6 அமB,

கB ெபா1& ேகாவிக. கலகநா6 அம

விழா, ஆ6 மாததிேல 'ஐெப'

விழாவாக நட&'. த நா பிைளக<, K&க.6 ப!டாரக< ைசவ' Kைஜ
நடதி, ஓ உப

யாசைத ஏ3பா% ெச:வாக. அ%த நா, ேதவகளி
'கணியா

', பிற' ஆசாாிக, விழா

எ%பாக. இதி நாளி, சபரதி கலகநா6 அம

பவனி வர, ேம3 @றிய

விJபா.%. அத3க%த நா நாடாகளி

ஒSெவா ேகாவி 

னாJ, சபர நி3க, சப0தப.ட சாமி ேகாவி=,

க3Kர ஆராதைன ெச:யப%. கலகநா6 அமனி
ஒSெவா ேகாவி 

அ வ01 ஆ% சாமியா6,

னாJ ஓ6ேபா: ஆ%வா. ஆ6 ேபா:, ஐபசியி

கB&' ைசவ Kைஜ நட&'. இதி எலா ஜாதி இ01&க< வாி ெகா%1
விழா எ%பாக. இ1, பரபைர பரபைரயாக நட&' பழ&க.

இ0த பரபைர பழ&கைத, பரபைர பரபைரயாக ஒ1&கி ைவ&கப.60த
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காலனி ஆ.க, மா3ற நிைனதாக. தாக<, ேகாவி= ஒநா விழா எ%&க
ேவ!% எ

 சாைடமாைடயாக& ேக.%, பி

ன ேநர6யாகேவ ேக.டாக.

இத3' த= ஆதரD ெகா%த உH அரசியவாதிக, பி

ன ெமஜாாி.6

ேவா.6லாத அவகைள& ைகவி.டேதா% ஜாதி இ01&கேளா% ேச01
ெகா!டாக. இத3கிைடேய தக<&'& ேகாவி பாதியைத இைலயானா
சபரைத மறி&கலா எ

, ஹாிஜன வா=ப

க0தசாமி சகா&களிட ெசா=

பாத வாைத, அேக5ள ஒ ஹாிஜன க!6ரா&ட >ல கிராமதி

ஜாதி

இ01 தைலவக<&' எ.6ய1. வாி01 க.6, வவைத எதிபத3காக இவக
ராமசாமி ேதவ, மாயா!6 நாடா ேபா

றவகைள 

னணியி த<

ய3சியி இறகினாக.

ேகாவி விழா 1வகிய1. இவக எதிபாத1 ேபா எ0த காலனி' வாசி5
கலா.டாD&' வரவிைல . அேதா%, வழ&கமாக ெதாைலவி நி
ரசி&' 'ைசல

. ெமஜாாி.6' ஹாிஜனக< வரவிைல .

ஒ சதியதி

அ ைக

 விழாைவ

இதிநா விழா!

K-சரக அலகாி&கப.ட சபர, கலகநா6 அம

சிைலைய- ம01

ெகா!%, வாண ேவ6&ைக ெவ6&க, 'ெஸ.%' ேமள ஒ=&க, கணியா
ெபா:&கா 'திைரக தாவ, சபர ஒSெவா ேகாவி 
நிதானி1, ேசாிப&க0தா

, நி

' ஆட,


ஊைர வல வர 65. கள- சாராய கா:- சில

ஹாிஜன தைலவக >லமாக அவ3ைற& '6&' சில ஜாதி இ01&க<&'
எ.6ன ெச:திக, சவசாதி தைலவக<&' எ.6யி0ததா, அவக, ராமசாமி,
மாயா!6 ேபா

ற Mரகைள கதி அாிவா<ட

'ைச6' அமதியி0தாக.

சபர, ேசாி&'- ச3ேற ெதாைலவி உள தடதி, பாதிைய& கட0த ேபா1,
அேக இ0த ளிய மரதி3' அ6யி இ01 கி.டத.ட ஐப1 அப1
'காலனி' ஆ.க ெசா= ைவத1ேபா எ 01, சபர1&' 
மறிப1ேபா நி

னா வழி

றாJ, வழி மறி&காதவக ேபா வினயமாக ேபசினாக.

7

“எகா ேகாயிலதா

ேச&கல... எக டைல மாடB&' க3Kர கா.6.%

ேபாகபடாதா?"

இ1, நியாயமான ேகாாி&ைகதா

எ

 ெபபாலானவக நிைனதேபா1,

நாடா தைலவ ெபாியசாமி, 'இ1 எ

னடா.... வழ&கமிலாத வழ&க" எ



க%ைமயாக& ேக.டா. "எக சபர ஹாிஜன சாமிககி.ட வரா1. ெச:ய
6Wசைத- ெச:5க'' எ

றா ேதவேகா

. டைலமாடைனேய ஹாிஜனனா&கிய

ெவெகா%ைமைய நிைன1, ஜாதி இ01&கேள தவித ேபா1, க0தசாமி
ெபௗSயமாக& 'ைழ01 ேபசினா

''நீக '%ற மாடைனதா

.

நாக< '%ேறா. ஹாிஜன டலமாட

B

தனியா இல. இ1 மாதிாிேய மBஷB&' மBஷB&' விதியாச
பா&கலாமா? எக ெபாைளகைள ஒக<&'& க.6னா 'ழ0ைத
பிற&காதா? இல

னா... ஒக ெபாள ைளகள... எக ஆ.க<&'&

ெகா%தா 'ழ0ைத பிற&காதா....?"

.

அSவளDதா

''எக ெபாைளகைளயாடா... ேக&'ற?" எ

 ேதவ தைலவ ேபா ழ&க

ெச:ய, 'ெச&கி மவBகள அ6&காம எ1&'ேவ ேபறிய" எ
சகநாத ெச:ய, 'ைச6' நி

ற மாயா!6 நாடா, ராமசாமி ேதவ

ேவகக சகிதமாக& @6ய இைளஞ ப.டாள1ட
பா:0தாக. யா, யாைர அ6&கிறாக எ
ெப!களி

ஒபாாி. பிைளகளி

அ6ப.டவகளி

 நாடா தைலவ

, ஹாிஜனக ேம

 ாியவிைல . ஒேர @&'ர.

ஓல. அ6&' ககளி

சத.

னகக. சாமியா65, ஆடமற01 அல1

அேபா1 அ1 &கியமல எ

 நிைனதவ ேபா, சபரதி=0த ஒ

ெகாைப உவி ேபா&களதி
இறகினா.

க0தசாமி, மய&கமாகி ரத ெவளதி கிட0தா

. அைரமணி ேநரதி3' எலா
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ஆ:01, ஓ:01 அடகிய1. க0தசாமி ஆ$பதிாி&'& ெகா!% ேபாக ப.டா
அேக பிேரத பாிேசாதைனதா

.

நட0த1.

மநா ேபாQ$ வ0த1. அத3' மநா மீ!% சகஜ நிைலைம திபிய1.
'இ0த ஊலயா இ0த- ச!ைட நட0த1' எ

 ஆ-சாியப%ப6 ேசாி&காரக

ஊ&' வ0தாக. ஊ&காரக, '6பத3காக- ேசாி&' ேபானாக.
ஊாி
எ

ஒைமபா% மீ!% நிவப.ட1. க0தசாமி எப6& ெகாலப.டா

ப1 இ0திராநக ெகாைல மாதிாி ஆகிவி.ட1.

ஆ6யி இ01 ஐபசி வைர&'0தா

.....

கB&' உ3சவ ெதாடகி 60த1. 'பைடைப எ%தாக. ேதகா:
பழகைள& '@' ேபா.டாக. கி.டத.ட நாZ ப'. அ0த ஊ வழ&கப6,
ஆசாாி, பிைள , ப!டார, நாடா, ேதவ ஆகிய 'பWச வணகளி' யா வயதி
ெபாியவேரா , அவாிட த 'பைக& ெகா%பாக. இ0த வட 
நாடா&', 'பைக ', நாடா தைலவ நீ.6ய ேபா1, ேதவ தைலவ 
நாடாைரவிட எக ெபமா அ!ண

தா

>தவ" எ

றா. கட0த ஒ

மாதமாக நாடா தைலவ&' இ0த ேதவ தைலவ&' மன$தாப.

வயதி >த நாடா, வாக ேபான ைகைய மட&கினா. இேதேபா வயதான
ேதவ, மட&கி ைவத ைகைய நீ.ட, நாடா தைலவ ழகினா.

"எக  ெபாிய:யாதா

>தவ!"

"இல... எக ெபமா அ!ண

தா

."

"ேதவர... நீக இப6 ேபற1 நியாயமில."

''வாைய >%, நாடாேர!"
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"எக  ெபாிய:யாD&' ப' ெகா%&கா.டா நாேன எ%&க ேபாேற

.''

''எ%&கிற ைகைய ெவ.ட எSவளD ேநரமா'?"

"ெவ.6 பாடா...!''

"கி.ட வாடா...!''

விவகார, யா எதிபாராம, யா கல01ைரயாட ெச:யாம, நாடா
தைலவராJ, ேதவ தைலவராJ வ'வாதமாகியேபா1, யா&'
ெபமாளிடேமா அல1 விடேமா யா >தவக எ
ேதா

 ேக.க

றவிைல.

திNெர

 ெபாியசாமி நாடா பைக' எ%1  நாடாாிட நீ.6னா. உடேன

ேதவ தைலவ, அைத த.6 வி.டா. ேதகா: 1!%க<, வாைழபழ
ம.% சிதறி ஓடவிைல . நாடா ஏ3ெகனேவ எ!பைத தா!6யவ.
சி

னசாமி ேதவ த.6ய ேவகதி, அ0த ெபாியவ நிைல 'ைல01 கீேழ விழ,

அவ தைல, ேதகா:கைள உைடபத3காக ைவதி0த அாிவாளி ப.%, ரத
நீ)3 ேபா ெபாகிய1. இைத அகி=01 பா1& ெகா!60த
மாயா!6 நாடா&' மன ேக.கவிைல . ேதவ உ.பட யா எதிபாராம
நட0த இ0த அசபாவிதைத பாத1, மாயா!6 நாடா, ெபாியவாி
ம!ைடைய பிள0த அேத அாிவாைள எ%1, சி

னசாமி ேதவைர, க தி

ெவ.ட ேபானா. 'றி பா&கப.டவ, அனி-ைசயாக ஒ1க, அ0த அாிவா
எதிபாராதவிதமாக ராமசாமி ேதவாி

இேபா1 எதிபாராம இ

ெனா

ைகயி ப.%, அ0த& ைக கீேழ ெதாகிய1.

 நட0த1.

ராமசாமி ேதவ, ஒ ைகயி அாிவாைள பி%கி, எ

ன ெச:கிேறா எ

ப1

ாியாமேல, ஒ M- Mசிய ேபா1 மாயா!6 நாடா ரத ெவளதி மித0தா.
அ0த ெவள ெகா%த ேபாைதயி, ஒSெவாவB த

ைன5 அ61&
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ெகா!டா

; பிறைர5 அ61& ெகா!டா

ெத:வ தாிசனதி3காக& @6ய மனிதனி

. சரமாாியான அாிவா M-க,

மிகதனைத அேகதா

பா&க

ேவ!%. 6வி ...

நா

', ஜாதி இ01 ெப!க க0தசாமியி

எலா 60த பி

மைனவிைய ேபால ஆனாக.

, எகி0ேதா ேபாQ$ வ0த1. ஒசிலைர ஆ$பதிாி&',

பலைர ேபாQ$ நிைலயதி3' ெகா!% ேபானாக.

இ0த Mரலதி

ஓரா!% நிைறD, விழா இலாமேல 60த1. கால ஓ6ய1.

ேகா.6 வழ&'க நட01 ெகா!60தாJ, யா யாைர ெவ.6ய1 எ



நி)பி&க 6யாததா, அைவ இ பறி நிைலயி கிட0தன.

ஒ ைக அ6ேயா% ேபான ராமசாமி ேதவ, இ

ெனா ைகயா ேவ.6ைய- சாி

ெச:1 ெகா!ேட, 'ள1&கைரயி நட01 ெகா!60தா. ஓரா!% காலதி3'


, அேத இடதி மாயா!6 நாடாட

ேபசி&ெகா!60த இனிய ந.பி

கசைப- ைவ&க இேபா , எதி திைசயி இ01 ஒ க!ேபா:, ேதாப.ைட
சாி0த மாயா!6 நாடா வ01 ெகா!60தா.

இவ, ஒவைர ஒவ ெநகி வி.டாக. கலக1&' பிற'
இேபா1தா

, ஒவைர ஒவ ேந&' ேநராக தனிைமயி ச0தி&கிறாக.

இவ க!களிJ நீ ர0த1. ஒவ இ

ெனாவாி

ஊனைத,

அBதாபேதா% பாதாக. ஆ!டா!% கால ந., பாச, ேநச
அவகைள ெந&'க- ெச:தன.

பத6 தா!6ய1 இவ ஒவைர ஒவ திபி பாதேபா1, 'ளதி
'ளி1 6த காதாயி , ஈரடைவ5ட
க0தசாமியி

கைர&' வ0தா. காதாயி ,

மைனவி. அவக இவராJ விதைவயா&கப.ட இள விதைவ.

காதாயி உர&க& கதினா.
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'' அ!ண

மாேர.... ஒக ெர!% ேபைரதா

, இக..... வாக.... ஒக ேமேல....

என&'& ேகாப இல.... வாக...''

இவ வ0தாக.

''உகள நாடாேர, ேதவேர

B @டாம, அ!ண

B @.ட1&' அத

ெதாி5மா? இப பாதீகளா? Dக ேகாயிJல ப0த ேபாட, எக ேசாி&காரதா
கா!6ரா&. எ%தி&கா. ஒக.... சாதி&காரக அக..... @6&
'மாளமா%றாக... எ
ேபாேற

ஷ

ெசா

னைததா

. உலக1ெல.... ெர!ேட ெர!% சாதிதா

இ&கிறவக சாதி. இ

ஒககி.ட ெசால
உ!%. ஒ!P பண

ெனா!P அ1 இலாதவக சாதி. இ0த ெர!% ஜாதிக

தவிர... ேவற சாதிக இ&கபடா1. நிைன-சி பாதா, இலD இைல.
பண&கார

எ

ைன&' பண&கார

@டதா

ேசவா

. பண&கார

சாதி

பா&காதேபா1.... நா.... ஏைழக.... சாதி பா&கலாமா? நாடா அ!ணா-சி....
ஒம வ!6மா.ட எ1&காக விதீ? ேதவ அ!ேண ..... ஒம நில
ேபானதாேல... ஒம நிைலைமைய நிைன-சி பாதீரா? எ
எ

ஷ

ஒக<&'

ன ெக%த ெச:தா? ெசால65மா?"

படபடெவ

 ேபசிய காதாயி, இேபா1 'Jகி& 'Jகி அ தா. அ0த-

சதிய அ ைகயி

ெவைம தாக 6யாம ராமசாமி ேதவ, மாயா!6

நாடா, ஒவ ைகைய ஒவ பி61& ெகா!டாக.

''கவைலபடாேத ..... காதாயி .... நீ .... எக சாதில பிற&காத1னாேலேயா இல....
எக @ட பிற&காத1னாேலேயா... நீ தக-சியா இலாம ேபாயிட மா.ேட
எலா- சாதி&காரB&', எலா வைகயிேல5 நி)பி&க ேபாேறா" எ



ராமசாமி ேதவ ஒ ைகைய ஆ.6&ெகா!% ெசால, மாயா!6 நாடா, த
பளமா: ேபான ேதாைள& 'J&கி&ெகா!ேட அைத ஆேமாதி&க, >வ
ஊைர பா1 ேபானாக.
----------------

B,
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2. இல% காத பலேவச

பைன ம.ைட நாாி ெந&கமாக மிைடயப.ட ெகா.டெப.6ைய இ%பி
இட1 ப&க 'ழ0ைதைய L&கி ைவதிப1ேபா ைவ1, இட1 ைக அைத
அைணதி&க, ெப.6யி

ேம பாகைத மாரா- ேசைலயி

>6&ெகா!%, 0தாைனயி

ஒ ப'தியா

ைனைய வல1 ைகயா பி61 ஆ.6&

ெகா!% ேவகமாக ெதவி நட01 ெகா!60தா ெசல&கனி.

மிராதா 'ெசவ!ெசமா' மக கிளியைமயிட அவ எ

னதா

Mபாக

ேபசியி0தாJ அ0த M.6=01 ெவளிேய வ0த1 அவளா அ ைகைய
அட&க 6யவிைல . 'ெச பிWசி%

B நா&' ேமல பைல ேபா.%&

ேக.%.டாேள. இவ வாயில இ$திாி ெப.6ய வ-சி ேத-சா எ

ன! இவ 1ணிய

அ6-ச1 மாதிாி அ6-சி, கச&'ற மாதிாி கச&கி, பிழி5ற1மாதிாி இவைள பிழிWசா
எ

ன... எலா ெம.ரா$ மாைள கிைட&க ேபாற திாில ேபறா. இவ...

இவ எ

ன ப!ணலா....?'

ெசல&கனி அ0த& '.டாப.6&' வ01 >
ப&கதிJள டDனான ெத

 மாதக @ட ஆகவிைல.

காசியி பிற0தவ. அவ த0ைத அ' லா!6ாி&

கைட ைவதி&கிறா. அேக 1ணி வாக வபவக<, ெகா%&க
ேபாகிறவக<, மாியாைதேயா% ேபசியைத& ேக.% பழகிேபானவ<&',
- 'றிபாக கிளியைமயி

'.டாப.6&காரகளி

- ேப-ைச& ேக.க&

க[டமாக இ0த1.

மிராதா மகைள ெபாதவைரயி, ெசல&கனியி

மாமியா ேசாெற%&க

வேபாெதலா, 'ேசா ேபா% மவராசி' 'ேசா ேபா% !ணியவதி' எ

 ஒ

நாைள&' ஒ விதமான ப.ட ெபயைர& கிளியைம&'- \.%வ1 வழ&க.
ெசல&கனி அனாவசியமா: பா1& ெகா!%, அல.சியமா:
ேபசி&ெகா!% நி

றா. அவைள& கிளியைம அவமான ப%த 16தா.

தாமதமாக- சலைவ ெகா!% வ0தைத- சா&காக ைவ1- சா6வி.டா.

ஊாி

வா ேபா அத

ைனயி இ0த த

கணவனிட கிளியைமயி

ஓைல M.%&' வ0த ெசல&கனி,

அடாவ6தனைத- ெசாலவிைல. எ1&'-
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ெசாலP. ெசா

னா, எ

னாலதா

ஒன&'& க[ட

''.டா ப.6ல மவராசா இ0தா& @ட எ
ப.ேட 'னிWசி ேபான சி

B ெசாJவாவ.

னாB&கா ெகா%ேப

'எ

, அ:யா&கார இவ

காதைல அைசத ேபா1, இவ அைசயவிைல . பி6வாதமாக, சி
மண01 ெகா!டா. 'அறமா... நா
க

. '.%

மவைள& '%&கமா.ேட

இலேப

. உடேன எ

னாைன
ராசாதி

னத ெதா%வாவ... இ$திாி ெப.6ய வி.%%வாவ... நாைள&' ெசா

ெசா

B

னப6

ன டய1ல 1ணிய& '%&கா.டா நம&' ஊ&காரக<&' எ

ன

விதியாச.'

கிளியைமைய நிைன1& ெகா!ேட Lகியவ, அவைள நிைன1&ெகா!ேட
எ 0தா. 'ெச பிWசி%

கிளியைமயி

B ேக.%.டாேள... ேக&க.%...

நிைனைவ வJ&க.டாயமாக மனதி=01 வில&கிவி.%,

ைளயி க.6யி0த இர!% க ைதகைள அவி21வி.%, பி
க ைதயி



ன ஒSெவா

னகாகைள இைடெவளி ெகா%1& கயி3றா க.6னா.

க ைதக கைன1&ெகா!ேட, ததி ததி, க!மா:ப&க ேபா:
நி

ெகா!டன.

சதிரப.ைட& 'ளதி இ01 ெகா!%வரப.ட ஒ ம!ைண ' (உவ ம!;
கிராமிய ேசா ெபா6) 'வியலா&கி வி.%, ெவ<&கப.60த 1ணிகைள
அைடயாள பா1 பிாி1& ெகா!60தா. அவ அகி இ0த சி

னா

"1ணிய அப, பிாி&கலா... ெமாதல இ0த 1ணிக<&' கWசி ேபா% பிள...''
எ

 ெசா=வி.%, உH வி.ஐ.பி.&களி

ெகா!60தேபா1, ெசவ! ெசமாவி

1ணிகைள எ%1ேபா.%&

தைகைய& க.6னாJ (ஒேவைள

அப6ேய க.6யதாேலா) ெசவ!ெசமாD&' ெஜ
ைம1ன பலேவச அேக ேதா

றினா. வ0த1 வராத1மாக, "ஏேள

ெசல&கனி.... ஏ

ஒ மா1ாி இ&ேக.... சி

ெசா

னா

எ

னேபா1, சி

றா

.

ம எதிாியாக ேபான அவ

னா

அ6-சானா?" எ



, "எகள அப6லா வழ&கல ெமாதலாளி,''

,
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"ஏளா >Wச L&கி&கி.% இ&ேக....''

ெசல&கனி ெசா

''ெத

னா:

காசில ராசாதி மா1ாி இ0ேத

. இப இக நாயிகி.ட5 ேப5கி.ட5

ஏ- வாக ேவ!6யதி&'."

"ப.%

B உடளா." "ஒம ம-சின

மவ.... கிளியம..... எ

ன ேக&க& @டாத

ேகவிலா ேக.%.%..."

பலேவச ேதாைள த.6& ெகா!டா.

" அவ விஷயமாதா
எ

மவ

வ0ேத

. ஒக<&ேக ெதாி5. ெகா!டா

அ&னி ராசாD&' ேக.ேட

'%தா

B

..."

ெசல&கனியா ேபசாம இ&க 6யவிைல .

"ஆமா. எக கா1ல5 வி 011. பலேவச மவB&'& '%&கிறத விட எ
ெபா!ண எ&'ழில ெவ.6 ைத-சிடலா
அ&கினிராசாD&' எ
மதப6 நலவதா

B' ஒம ம-சின

ெசா

னாராேம.

ன 'ைறயா? ெகாWச '6. ெகாWச ெபாள சாவாச.
. இB ேபசி எ

ன பிரேயாஜன? ெம.ரா$ மாபிைள&கி

நி-சய ப!ணியா-ேச? ஒம நி-சய தாKல1&' @டல ேபாJ&ேக...''

''தானா அவ

@ட ேபாறா

பா. நீ ம.% ெகாWச தயD கா.%னா

ேபா1. இ0த& கயாணத நிதிடலா...''

சி

னா

, எ-சாி&ைகயானா

"இ1&' நாக எ

. தாாிபாக ேபசினா

.

ன ப!ண 65? கயாணைத& கைல&கP

ெமா.ட& க%தாசி ேபாடP?''

னா
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''ேபாடாம இபனா... கயாண மாபிைள அபB எக ெசா0த&கார

தா

ெமா.ட ல.டர விசாாி&க ைபயேனாட தாதா வரா. பைழய கால1 மBஷ
இப விஷய ஒ

''நா

எ

ைகலதா

.

.

இ&'....''

ன:யா ப!ண 65?"

"ெசாறத& ேக<ளா... அவ பழய கால1 மBஷ

.... வ!ணாதி&' ெதாியாம

எ0த& ெகாபB ெகாபி5 காத ப!ண 6யா1

B நிைன&கிறவ. நீ

ெநன-சா நிதிடலா..."

சி

னா

,எ

ன ேபவெத

 ாியாம 'ழபிய ேபா1, ெசல&கனி

படபடபாக ேபசினா.

'ைபயேனாட தாதா எப வாரா?"

''சாயகால எ

M.%&' வாரா . நா

எ1&' வ!ணாதிகி.ட ேக<
சீல ெவ<&கல

தகமான ெபா!P

B ெசாJேவ

B ெசா=.%

.... நீ '>Pமாசமா..... தீ.%-

B' ெசா=% . அவ , ெபா!P&' >Pமாச

B

தீமானி-சி%வா . சாயகால அவர இக @.6 வர.%மா?"

ெசல&கனி, சிறி1 ேயாசிதா. சி

னானி

ேகாபைத ெபா.ப%தாம

நிதானமாக ேபசினா.

"இக ேவ!டா. ஒம ம-சினB&' உடலா க!. பா] சதிரதி3'
1ணிெகா!% ேபாேற

. ப$ $டா!. ப&க நி&க- ெசாJ, அைடயாள1&'

ஒம கெட&'.6 ெபா!ண அBபிைவ5. நீ வரா!டா. ஏ
வரபடா1. நா

6-சி%ேற

... எ

ைவ&க ேவ!6ய இட1ல வ-சாதா
மவ

தா

லாய&'."

னா, ச0ேதக

ைன அவமானமா ேபன கிளியைமைய
எ

மன ஆ. அவ<&' ஒம '6கார
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பலேவச, ேலசாக ஏ3ப.ட ேகாபைத- சிாிபா மைற1& ெகா!டா.

"இ0தாடா சி
எ

னா

, இ* )பா:. ஒ க த வாகP

ேபல ஒ க ைத வா'. இ1 கட

ேபா1 பணைத& ெகா%" எ

சி

னா

தா

B ெசா

னலா?

. வ.6 வா!டா. ெசௗாியப%

றா.

பணைத வாகி& ெகாளவிைல. ெசல&கனி வாகி& ெகா!டா.

தி.டமி.டப6, அவ பா] சதிரதி, ைபயனி

தாதாவிட ெசால

ேவ!6யைத, ெசால ேவ!6ய ைறயி ெசா=வி.டா.

ஒ வார ஓ6ய1.

கிளியைமயி

கயாண ேமளதாள1ட

திற0த கா ஊவல1ட

, பதாயிர )பா: வரத.சைண5ட

,

நலப6யாக 60த1. இலDகாத பலேவச,

கயாணதி, ேவ!டா ெவபாக& கல01 ெகா!டா. ஒ ேவைள
மாபிைள, தா= க.%ற சமயதி கலா.டா ெச:யலா எ
மகைன அமதி விடலா எ
அவ&' த

, அ0த இடதி

 நிைனதி0தா. தா= க.டப%ேபா1,

க ைத எவேரா அப1 ேபா=0த1.

ெசல&கனி, கயாண ப0தJ&'ேள வ!ண வ!ண- ேசைலகைள& க.6ய
கைளபி, ெவ3றிைலைய 'தபி& ெகா!%, த

M.6 சி

னா

ம6யி

ப.% படாமJ தைல ைவதி0தேபா1, பலேவச, ஆேவசமாக வ01
அலறினா.

''கைடசில ஒ

திய கா.6.6ேய! மாபிள தாதாகி.ேட கிளியைமைய மாதிாி

ஒ &களவ பா&க 6யா1
எலா மதியிJ ப.%

B ெசா

B உட-சி.டா

ெசல&கனி அைமதியாக ேபசினா.

னியாேம? அ0த கிழவ

நீ ெசா

னத

. இப6யாளா அ%1& ெக%&க1?''
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''நானா அ%1& ெக%&க பாத1. இல நீயா..."

''பி

''நா

ன எ1&'ளா நா

ெசா

னப6 ெசாேற

B ெசா

ேன?"

அப6- ெசாலா.டா நீ ேவற யாரயாவ1 பி6-சி அ0த அமா கயாணத

ெக%தி^.''

''D

ன ைகய&கால ஒ6&கனா.... இ=யா

"கிளியைம தல&கி&'ல எ
எ

ற1 உ!ைமதா

B பா!"

ைன ேபன1 உ!ைமதா

. அ1&காக நா

. அ1 அககாாி

பதிJ&' பதிலா ேபசலாேம தவிர

ெச:யலாமா? ஒ ெபா!ேணாட வா2வ 'ைல&கிற அளD&' நா
இல. ஏ

னா நா

ேமாசமாைனவ

அ &க எ%தி.% தைத '%&கிறவ."

பலேவச ாி01 ெகா!டா. மீைச 16&க, உத%க 1ள, க!க எாிய,
அவகைள& ேகாபமாக பா1 வி.% ெவளிேயறினா.
---------------------3. ஒ ந(பி
ந(பி

அ

ஆ மா

 அJவலகதி என&' ஏகப.ட ேவைல. காைலயி எ.% மணி&ேக

வ01வி.ேட

. கெபனி சப0தமாக, அரசாக அBபிய தா&கீ1 ஒ

&'

விள&க ெகா%&' '.ராஃைட தயாாி&க ேவ!%. தனிப.ட நலB&காக ,
சில விளபரக<&' அளD&' மீறி பண ெகா%ததாக, சில ப'தாரக
ெஜனர பா6 @.டதி ேக.கேபா' ேகவிகைள நாேன க3பைன ெச:1,
நாேன பதி தயாாி&க ேவ!% எ

 எ. 6. ெசா=வி.டா.

ேபாதா& 'ைற&', ஆ6.காரக, க!ட க!ட ாிஜி$டகைள எலா ேக.%&
ெகா!60தாக. கெபனி சப0தப.ட 6Dகைள ேம3ெகா<ேபா1
எ

ைன& கல0தாேலாசி&காத எ. 6. இேபா1 நா

சப0தபடாத
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விவகாரக<&' பதி வைர5ப6 ெசா

ன1, என&' எாி-சைல& ெகா%த1.

அைத அவாிட கா.ட 6யாம, 'மதியான எ
எ

 ெட=ேபா

ெச:த மைனவியிட 'ம!ணாக.6ைய5 மதாணி

இைலைய5 ைவ' எ

 ேகாபமாக ேபசி, ேவகமாக ெட=ேபாைன ைவேத

இ0த- \2நிைலயி, பிG
காைட நா
எ

எ

கா!பிதேபா1தா
,எ

வ01, 'நீக பா&க 65மா, 6யாதா?

னா' எ

 ெசா=, காைட L&கிபி61&

என&' L&கி வாாி ேபா.ட1. ேமாக

ைன பா&க வ0தி&கிறா

. நா

அவசரைத பா1 ாி01ெகா!ட பிG
@.6&ெகா!% வ0தா
ெகா!ேட

. வ0தவைன நா

-எ

பாய

நா3கா=யி இ01 எ 0த

, ெவளிேய ேபா: ேமாகைன&
அப6ேய க.6 பி61&

.

"வாடா ேமாக

... அதிக ேநர கா1 இ0தியா?"

"ஏ!டா... ெபஸன மாேனஜரான1 க!P ெதாிய=ேயா? நீ... 6=&'
ராஜாவானாJ என&'- ச0திர

தானடா? உ... மற01.ட....''

"மற&க லடா ..." "அேபா... மற&காமதா

"ேநா..... ேநா..... நா

கா&க வ-சிேயா?"

நீ அBபின காைட சதியமா: பா&கல...''

"ெராப பி`ேயா?"

''நா:&' ேவைல5மில... உ.கா0தி&க ேநரமில
ெசாJவாகள அ0த& கைத தா

"எ1 கிைட-சாJ.''

.

ேமைஜயி ைவ1வி.% ேபாயி0த விசி.6

பா&கவிைல. பிG

 ேக.%.% வர- ெசா

ந!ப

ன 'ழ ைவ&க ேவ!%?'

நம கைத5.... எ

B பழெமாழி
ன டா சாபி%ற...''
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நா

, ேமாகைனேய பா1& ெகா!60ேத

. கaாியி நா

வைமயி

வா6& ெகா!60தேபா1, என&' ேதைவயான ேபாெதலா உதவி ெச:தவ
இவ

. ப6 60த1 ேவைல&' மB ேபாட ேவ!%ெம

றா, அளிேகஷ

பாரகைள ம.%மிலாம, ேதைவயான ேபா$ட ஆடகைள5' வாகி
வபவ

இவ

.

ஒ தடைவ, கிளா& ேவைல&'ாிய வி!ணப ஒ
ெகா!60தேபா1 'மைடயா, இ0த ேவைல எ

ைற நா

Kதி ெச:1

ைன மாதிாி கஜினி

கம1க<&காக இ&'. அ* )பா:&'& 'ைற0த ேவைல&' மB
ேபா.டா, ெதாைல-சிபி%ேவ

'எ

வி!ணபைத& கிழி1 ேபா.டவ

 ெசலமாக அத.6, அ0த
இவ

.

பளி&@ட& காலதி இ0ேத நாக உயி ந!பக. பி. G. `.ைய பல
தடைவ ச0தித அவ
ேச0தா

, இதியாக அரசாக இலாகா ஒ

. நாB அவBட

தகி&ெகா!ேட ப6ேத

காவாசிைய என&'- ெசலவி.% வி%வா

. சபளதி

. அவB&' திமணமான1, நா

பைழயப6 ஹா$டJ&' ேபாக ய3சிேத
மைனவி5 எ

றி கிளா&காக-

. அவ

விடவிைல. அவ

ைன- ெசா0த சேகாதரனாக நிைனதா. அவக ெச:தி&'

உதவிைய )பா:& கண&கி பாதா, இேபா1 நா
சாதாரண. ஆனா மதி...? எ

வா' சபளதி3',

னா ஈ%க.ட 6யா1.

ஒ நா -

வழ&கமாக எ
ேகாளதி

ைன அத.6& @பி% ேமாக

'ளி-சி5ட

கதD&' பி

னா நி

ெகா!60தா. ேமாக

''ஏ!டா..... எ

@பி.டா

. அவ

, ச0திரா' எ

எ

ெபய&'ாிய

மைனவி, வழ&கதி3' மாறாக,

 ெகா!%, தைலைய ம.% கா!பி1&
, எ%த எ%பிேலேய ேக.%வி.டா

ம-சினி இ0திராைவ ப3றி எ

.

னடா நிைன&கிேற...''
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'' அவ<&ெக

னடா.... ஆயிரதி ஒதி....''

"நீ5 ஆயிரதி ஒவனா ஆகிறாயா?"

"எ

னடா ெசாற?"

'''ழ0ைத&' இ1&' ேம ெசாலPமா&'. அவைள உன&'&
ெகா%&கலா

நா

B தீமானி-சி.ேடா...''

வி01 ேபாேன

. இத3' அவ

வ01வி.டா. என&' எ

மைனவி, 

ன ெசாவெத

னைக K&க ெவளிேய

ேற ெதாியவிைல . @ட பிற&காத

சேகாதரகளாக இ&' எக உறைவ நிைலநிததா
தீமானைத- ெசாகிறா
மாபிைள பா&கிறா

எ
எ

அவ

இ0த

ப1 ாி0த1. ெசால ேபானா, 'ைம1னி&'

பைதவிட, என&' ெப! பா&கிறா

'எ

பேத

ெபா01. என&' அவன1 அ0தரக தி ாி0த1.

ஆனா எ

மாமா மக என&' எ திய காத க6தகளி சிலவ3ைற அவேன

பலவ0தமாக பி%கி ப6தி&கிறா
ேமாக

. ஒ க6ததி, 'அதா

, உக ந!ப

ெச:5 உதவிகைள ப3றி எ தியி0தீக. கaாியி தலாவதாக

வ0த உகைள, எப6யாவ1 ஒ நல பதவியி ைவபத3' அவ எ%1&
ெகா< ய3சிைய ப3றி எ தியி0தீக. என&' எ
ேகாப0தா

வகிற1. உகைள ேமேல ேமேல ெகா!% ேபா:, என&'

எ.டா&கனியாக ஆ&கி வி%வாேரா எ
கிைட&க ேவ!% எ

 பயமா5 இ&கிற1. என&' நீக

றா உக<&' ெபாிய ேவைல கிைட&க& @டா1 எ

எ!ண ஏ3ப%கிற1. இ1 அப.டமான யநல எ
எ

ைன நாேன ெவ&கிேற

ெகாளலா எ
ப6த1 ேமாக

பைத உண ேபா1,

. ஆனா ஒ ஆத; நீக வழி தவறி

ேபானாJ, உக ந!பாிட ைறயி.% நா

த த த1.

னேமா, அவ மீ1

ற நபி&ைக5 இ&கிற1' எ
தி&கி திணறினா

. அவ

உகைள அபகாி1&
 'றிபி.60தா. இைத

ேபேபா1 அவ

'ர

ற
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'ஒேவைள அ0த ெபா!P பயபடற1மாதிாி... நீ வழி தவறினா, மவேன ஒ
ைகய& கால றி-சி%ேவ
த

'எ

ைம1னிைய& க.6& ெகா<ப6 ெசா

ேகாபப.% ேபசாம இ0ேத

"எ

 நிஜமாகேவ மிர.6னா

. மீ!% அவ

. ஆைகயா அவ

னதி ஆ-சாியப.%, ஓரளD
தா

ேபசினா

.

னடா... பதி ெசாJடா!''

"ெமௗன சமத1&' அைடயாள0தாேன" எ

றா அவ

மைனவி.

"நீ மா இ... பாபா ெசால.%.''

“ஏ!டா ... நா

வழிதவறி ேபானா... நீ ைகைய& காைல றி-சாJ

றிபிேய.'' ேமாக

நா

"ஐய ஸாாி... ச0திர

ெசாவைத ாி01ெகா!டவ

... நா

ேபா தி%&கி.டா

ெராப யநலவாதியா மாறி.ேட

.

. ப01 த

'Wகைள 'ஷிப%தற1&காக, ேகாழி& 'Wகைள பி6&கிற1 மாதிாி... நா
உ

ைன எ

இ0தி.ேட

கி.ட நிைலப%த... அ0த ெபா!ைண ப3றி& கவைலபடாம
..... ஐ ய ஸாாி....

எலா இவளா தா

.த

தக-சிைய உன&'& ெகா%திடP

B ஒத&

கால நி&கிறா...."

"இப& @ட- ெசாேற
க.%

B ெசா

ேமாக

, நா

னா க.6டேற

"ேடா!. பி `=. நீ ம.%... ஒ
இபD ெசாேற

உன&' ஒநா டய ெகா%&கிேற

."

மாமா ெபா!P க 1ல தா= க.டல....

... ைகைய& காைல உைட-சி%ேவ

." அவ

மைனவி அத3'

ேம நி3கவிைல . ைகக ஒ60த1 மாதிாி உேள க.6= ேபா: ப%1&
ெகா!டா.

அத3' பிற', ேமாகனி

. நீ

மைனவி ேபா&கி ெபாிய மாத ஏ3ப.ட1.
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சாபா.% த.ைட 'ட' எ
கணவ

 ைவபா. னகி& ெகா!ேட பாிமாவா.

மீ1 காரண இலாம எாி01 வி வா. எ

நட1வ1 அவB&' ெதாி01, அவ
வ01 வி.டைத நா
எ

. இSவளD&' அ6பைட அ

ைன மாதிாி சகஜமாக பழகD 6யவிைல .

தபதி&' நா

விாிசலாக இ&க&@டா1 எ

ேமாக

 நிைன1& ெகா!60த

ைன&' மா3ற வ0த1. அத3' பிற' மாம

ம.% வ0தி0தா

அைழைப ஏ3க 6யவிைலேய எ

@சிய எ

நா

,அ

பினா வி%த

பதா அவைன ேநராக பா&க&

ைன , உதாசீனப%1வதாக நிைன1& ெகா!டாேனா எ

ைக01 ஆ!%வைர ேபானேத ெதாியவிைல இர!% >

ேபா.ேட

. இயபிேலேய ேசாேபறியான அவ

ஒேவைள மைனவி&காாி எ
எ

மகேளா% கயாண.

. எக இவ&' இைடேய ஒ த%

வி 01வி.ட1, இவ&' ாி0த1. ஒேவைள, அவ
உறவி

தா

னா அவைள ெவ&கD 6யவிைல .

அேத சமய, 

என&' ெச

னியமாக

அவேளா% ச!ைட ேபாட&@6ய க.ட

ாி01ெகா!ேட

பைத ாி01ெகா!டதா எ

ைன , அவ அ

னேவா!

 க6தக

, பதிேல ேபாடவிைல .

க6தகைள அவனிட கா.டவிைலேயா

னேவா!

அத3' பிற' இேபா1தா
பா1&ெகா!60தா
கட0த காலதி

நா

ேமாகைன பா&கிேற

. அவ

எ

ைனேய

. எக<&' ெமௗன ஒ ெமாழியாயி3. 

பிரரமாயி3. இத3', இர!% >

இ!டகாமி ேபசிவி.டா. ேமாக

ாி01 ெகா!டா

 தடைவ மாேனஜ
.

"அற.... ஒ விஷயடா... என&' ெநகினவ ஒவ... ஒ ேவைல
ேபா.%&ெகா%...''

"எ

னடா.... எ

ைபயி ேவைல இ&கிற1 மாதிாி ேக&'ற."

"நீ யா&' சிபாாி ெச:யறதிைலயா?"

னைக,
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"அைத ஏ

ேக&'ற... ேவ!6யவக ெசாறாகேள

B... ேவற கெபனியில

இ&கிற எ&`கிG.6S ஃபிர!.$ கி.ட- ெசா=... நிைறய ேப&' ேவைல
வாகி& ெகா%ேத

. அற0தா

விஷய ெதாி0த1, எ

கி.ட யாைரயாவ1

@.6&கி.% வகிறவக ேர. ேபசி&கி.% வ0தி&காக
ெர!டாயிர ெகா%&கP

B. என&' ஆயிர

B .... அபாவி இைளஞக கி.ட

வ\=-சி&காக.... இ0த& கால1ல... யாைர5 நறா ேபால இலடா."

"ஏ!டா தி வைள-சி ேபற? என&' ெராப ேவ!6யவ. ஒ

னால... ேவைல

ெகா%&க 65மா... 6யாதா?"
'ேட:.... இ

B பிறதியா&' உதவPகற தி உ

என&' உதDேன.. அதனால உன&' எ

ைன வி.% ேபாக=யா?

ன கிைட-1?"

"ேட:... 6ளமா`லா ேவ!டா..... என&' அவ ெராப ேவ!6யவ.
எ

ைனேய நபி&கி.% இ&கா.''

"ேவைல கிைட&கிற வைர&' காைலபி6பாக..... அற தைலைய
பி6பாக... உன&' ஏ

" உ... உ

?''

ைன- ெசா=& '3றமிைல. என&' இ

B ேவP. எலா

என&' வா:-சவளால. அறிD ெக.ட >ேதவி.... ச0திர
கி.ட உதவி&' ேபாக&@டா1

ேன

.... ேக.டாதாேன."

"தக-சி சிபாாிசா... மைடயா , தேல இைத- ெசா

''எ

மாறியிபா!6 , அவ

னா எ

ன ?"

M.ல ஒ ேபாஷைன 1சா கயாண ஆன ஒ ேஜா6&' வி.ேட

அவB&' ஏேதா ஒ கெபனில ேவைல. >P மாச1&' 
இ 1 >6.டாக. நா
தக-சி&காாி இவ

M.ைட& கா= ப!ண- ெசா

ேன

.

னால கெபனிைய
. ஆனா உ

மைனவி&'& ''ேளா$' ஃபிர!டா மாறி.டா. என&'

ெதாியாமேல அாிசி கிாிசிெயலா ெகா%&கிறா. நா
அ Dறா. எப65 சிேநகிதி ஷB&' நா

சத ேபா.டா

எளா:ெம

. ஆ^ஸரா:
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மாறPமா. எ
ஏமா3ற

ன ப!ற1. ஏ3கனேவ அவ<&' ஒ ஏமா3ற. இ1ல5

னா ஹா. அ.டா& தா

என&' அவ

வ...."

'த ாி0த1. சமாளிேத

.

''ஏ!டா இலாத1 ெபாலாதெதலா க3பைன ப!ற? அ0த ஆ<&'
ேவைலதாேன ேவP ! ெகாWச டய ெகா%. ஆனா ஒ நிப0தைன."

"எ

னடா 1&'!%?"

"நீ5 தக-சி5 எ
ேயாசிேப

M.%&' வரP... அற0தா

ேவைலைய ப3றி

...''

"க!6பா வேறா. ஆனா இைத5 அைத5 6-சி ேபாடாேத."

இேபா1 மாேனஜி ைடர&ட எ
ேபசிவி.டா. எ

ைன உடன6யாக பா&'ப6 இ

ேவைல ப<ைவ ாி01 ெகா!டவ

எSவளD ெசா=5 ேகளாம ேபா:வி.டா

எ. 6. யிட ேபசிவி.% வ0த எ
ஆசாமி எப6 மாறி வி.டா
ெசௗ&கியமா'

ேபா, ேமாக

டகாமி
, நா

.

சி0ைத  1 அவேன வியாபிதி0தா

! ஒ வாைத 'உ

.

ெபா!டா.6, பிைளக

B ேக.கவிைல. நீ!ட நா.க<&' பிற' ச0திபதி ஏ3ப%

ஒ 1ளேலா, ஒ அ

னிேயா

னியேமா அவனிட இைல. கதி

மகி2-சி&' பதிலாக ஒவித ேபரதி

சாயதா

ெதாி0த1. எைதேயா

பறிெகா%த ஏ&க ெதாி0த1.

தி%திெப

, ேமாக

இள ேஜா6, எ

, அவ

மைனவி, அவ ம6யி ஒ 'ழ0ைத, இ

அJவலக அைற&' வ01 நி

றாக. வியபி எ

அவகைள உ.கார&@ட- ெசால 6யவிைல . ேமாக
உாிைமேயா% ேபசினா
எ

ேற ெசாலலா.

எ

ெனா
னா

, இேபா1

பைத விட, அப6 ேபவத3' ய3சி ெச:தா
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"ேட:.... நா

ெசா

ன1 இவதா

... ெபய ேகாபால

. நாJமாசமா ேவைல

இலாம தி!டா%றா. இவ&' ேவைல
ெகா%தா... என&'& ெகா%த1 மாதிாி.''

நா

, ேகாபாலைன ேநா.ட வி.ேட

. சாதாரணமான உயர எ

க ைத- &கி ைவ1& ெகா!% அவ
ேதா

ற ைறயி 'ளமாக

. நா3கா=ைய& ெக.6யாக பி61& ெகா!%, அவ

றினா

உ.கா0திபைத பாத1, அவ
இலாதவ

நி

றாJ,

எ

ாி0த1. அவ

ெசா0த& கா= நி3க ய ைதாிய

, மேனாத1வைத பாடமாக ப6த என&' ந
க!க இ

ேவைல கிைட&'மா எ

றாக

டகாைமேய ெவறி1 பாதன. மBஷB&'

பைத ெதாி01 ெகாவைதவிட, அ0த இ

டகா,

ெமாஸாயி& தைர, 6$டப அ6த வக ஆகியவ3ைறப3றி ெதாி01
ெகாவதி அ&கைற அதிக இப1ேபா ேதா

றிய1. அவன1

''ணாதிசயக<&'' ஈ%க.%வ1ேபா இ0தா அவ

மைனவி. இபதிர!%

வயதி&கலா; ெச&`யான பாைவ; அத3ேக3ற உட. அசாதியமான
நபி&ைக. அல.6&காத ேதாரைண.

''ஏ!டா, தக-சிைய5 இ0த ெபா!ைண5 எ

M.ல வி.%.%

வ0தி&கலாேம...''

'ஐ ய ஸாாி.... உ

ஆ^$ ெடேகாரைத& கைல-சி.ேட

."

"மைடயா, நா

அ0த அததி ெசாலல. தக-சி த

வ0தி&'. எ

ஒ:ஃ எSவளD ச0ேதாஷப%வா ெதாி5மா?"

நா

ெட=ேபாைன- ழ3ற ேபாேன

ைவதா

. ேமாக

த= இேபாதா

ாிbவைர பி%கி& கீேழ

.

“இேபா அவசரமா ஊ&'& கிளபி& ெகா!% இ&ேகா. நாைள&' எ
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ம-சினி&'& கயாண. திதணி&' ேபாயி.% வற வழி. இ1...''

“மாபிைள யாடா?''

''உ

ன மாதிாிேய ஒ ஆ^ஸ.''

" அப6
"இ

னா M.%&' வர=யா?"

ெனா நாைள&' வேறா. அற, இவ ேவைல விஷய எ

னடா

ஆ-?"

"அSவளD சீ&கிர1ல 6Wசி%மா. எேகயாவ1 ேவக
ெசாேற

"நா

` வேபா1

."

ஒத

ேவல ெமன&ெக.% உ

எலா இவளால. அவ

கி.ட பி-ைச ேக&க வ0ேத

மாறி.டா!6, மாறி.டா!6

B ெசா

ெக.ட க த எ

வாைதைய& ேக.டாதாேன. ஏ!6, நா

ேக.6யா6! உ

னால என&'தா

ெசா

பா...
ேன

. அறிD

ேனேன

அவமான. ஷைனவிட சிேநகிதி அவ<&'

உசதியா: ேபா-."

''ேட: ஏ!டா தக-சிைய இ6 மிர.%ற?"

''மிர.%ேறனா? M.%&' வர.%, அவ எ

“அ!ணா , இ0த ெபா!Pகி.ட எ

உயிைரேய வ-சி&ேக

ேவைல வாகி& ெகா%தி%க. இேல

ேமாக

“இ

ன கதியா ஆக ேபாறா பா."

னா நா

. எப6யாவ1 ஒ

...''

மைனவி க!கைள 1ைட1& ெகா!டா. எ

னா தாள6யவிைல .

B பதிைன01 நாைளயி எப6யாவ1 ஒ ேவைலயி அவைன வாாி

ேபா.%%ேற

. இ0த தடைவ உ

ைன ஏமாதமா.ேட

"எ

ேற

. ேமாகனி
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மைனவி ேலசாக- சிாிதா. அவ சிேநகிதிேயா, அவ ஷ
வாகி& ெகா%ப1 எ
அவ ஷ

கடைம எ

காரB&' ேவைல

ப1 மாதிாி 'அசாடாக' உ.கா0தி0தா.

இேபா1 கா.ேரc ^ேராைவ பா1& ெகா!60தா

ச0ேதாஷ தாகாம சீ.6ய6தா

அ0த& ேகா[6, எ

. ேமாக

.

M.%&' வராமேல ேபா: வி.ட1.

பதிைன01 நா ெக%வி, ப1 நாளிேலேய ஒ கெபனியி கா=யாக இ0த
$ேடா கீப' ேவைலைய ாிசS ெச:1வி.ேட

. சப0தப.ட ெபஸன

மாேனஜ சமதி1 வி.டதாகD, ேவைலைய ஒ& ெகா<ப65
ேமாகB&'& க6த ேபா.%வி.ேட

.

இ0த- சமயதி ம1ைர&' ஆ^$ விஷயமாக ேபாக ேவ!6ய1 இ0த1 .
ேமாக

M.63' ேபாேன

. தக-சியிட, அவ சிேநகிதி&'& கிைடத திய

வா2&ைகைய ப3றி ெதாிவி1, அ0த மகி2-சிைய பகி01ெகாள
நிைனேத

ேமாக

. அேதா%, பைழய ேகாபைத5 திய உதவியா ேபா&கிவிடலா!

M.6 இைல. அவ

மைனவி அ 1 கைள1 ேபானவ ேபா

உ.கா0தி0தா. 'வாக!ணா ' எ

 ெசா

உ3சாக இைல. என&' ஓரளD ஏமா3ற0தா

னாேள தவிர ெசா= ஒ
; ெவளி&'& கா.6&

ெகாளவிைல.

"தக-சி, கைடசியில அவB&' ேவைல கிைட-.%1. இ
ேவைலயில ேச01டலா..... எ
ேவ!6யதி&'

னமா, ஏ

அ Dற? நா

B ெர!% நாைளயில
ெகா%1 நீ வாக

னா? எ1&'மா அ Dற?"

அவ இர!% நிமிட வைர ஏகி ஏகி அ தா. பிற', அ 1 வி.ேடாேம எ
அவமானப.டவ ேபா க!கைள 1ைட1& ெகா!டா. எ
ம.சிேயா% பாதா.

"எ1&'மா அ Dற?"

ைன
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“உககி.ட ெசாற1&' எ

ன!ணா . அவ அ0த ெபா!P @ட.... அ0த

ெபா!P@ட... அவ ஷ

அைர a$...'' -

என&' அ0த Mேட இ601 எ

தைலயி வி 0த1 ேபா இ0த1. எ0த

ெப!ைண5 ெசா0த- சேகாதாி ேபா க1 ேமாகB&கா இ0த விப1? நா
.

சிறி1ேநர அைசவ3ற ஜடமாேன

"அப6
உ

"நா

னா நீ ஏமா ேவைல வாகி& ெகா%&கP

க1&காக தா

நா

Bஎ

கி.ட ெசா

ேன?

..."

உககி.ட வ01 ெசாலP

Bஎ

ைன பலவ0தப%1னா.

அ!ணா! என&' அவக ெர!% ேபைர5 க.ேடாட பி6&கல. இேபா
அவேளாட அதிகார0தா

. ெர!டாவ1 தார@ட இப6 நட&க மா.டா. அவ

ஷB&' ேவைல வாகி& ெகா%1 அவகைள எேக5 ேபாகவிடாம
ைக&' ேபா.%&கிடP

B நிைன&கிறா. தா= க.6ன மைனவிையேய

இ1&' உட0ைதயா: இ&க- ெசா= நிப0தி&கிற1 எேகயாவ1
பாதி&கீகளா...? அ!ணா ...''

"இைத நீ ெபா1& கி%றதா? எ

"நா

எ

கி.ேடேய ெபா: ெசா=.6ேய?"

ன!ணா ப!ண 65? நா

ேபாயி%ேவ
ேபவாக

உககி.ட சிபாாி ெச:யா.டா ெச1

B 'தி-சா. இவர வி.%.% ஊ&' ேபானா எ
B உக<&ேக ெதாி5... அதனாலதா

பல ேபகி.ட ஏ- வாகறைதவிட க.6ன ஷ
வாகலா

B நிைன- சிபாாி ெச:ேத

அ!ணிகி.ேட ெசா

னாJ ெசா=%ேவ

@.6&கி.% வ0தா. திதணி
எ

ன விதமாக

அ ைகைய அட&கி&கி.%,

கி.ேடேய ஏ-

. ஒக M.%&' நா
Bதா

... எ

வ0தா

ைன ஆ^&ேக

ன1 ெபா: ம-சினி கயாண

ன1 ெபா:

தக-சி&' இேபா ஒ 'ழ0ைத@ட இ&' "

"ஆ-சாியமா: இ&கமா... ெராப மாறி.டாேன... எ
6ய=ேய. ேமாகனா இப6 நட01&கறா

?"

னால நப&@ட
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''அ1 எ

னேமா அ!ணா . நீக ேபானதி இ01 ெர!% மாச வைர&' அவ

பி1 பி6-சவ மாதிாி இ0தா. L&கதிேல @ட 'ச0திரா, ச0திரா'
க1வா... நா

தா

உகைள விர.6.ேட

வ0தா . தின உகைள பதிதா

Bஎ

B

ேனா% அ6&க6 ச!ைட&'

ேபவா. இேபா1 சனி மாதிாி அவ

வ0த1 உகைள5 மற01.டா...''

"ேமாக

ஆ^&' ேபாயி&கானா?"

"இல. சாதZ&' பி&னி& ேபாயி&காக. இவ&' அவ<&'.... அவ
ஷ

ஒதாைச ப!ண ேபாயி&கா

..."

அவ மீ!% அ தா. அவ<&' எப6 ஆத ெசாவெத
ாியவிைல . சிறி1 ேநர நி
ேபாேத நா

றப.% வி.ேட

வழியாக ேதா

நா

தா

எ தியி0தா

. நா

ந

சிற0த

ெபய&' வ0த தபா உைறைய பிாிேத

.

. ேகாபாலB&' ேவைல கிைட&க- சிபாாி ெச:த

றி ெக.ட 1ேராகி எ

, ஆரப காலதி அவ மைனவி. எ

கா.6ய1 மடதன எ

, ெச:ந

றிைய மற0த ப%பாவி

ைன& காாியவாதி எ

, அவ ேப-ைச& ேகளாம எ

, அவ

 ெசா

னிட அ

ன1



மைனவி உ!ைமயிேலேய ஒ தீ&கதாிசி

, அவைள என&காக அல.சியப%தி ெபாிய பாவ ெச:1 வி.டதாகD

லபியி0தா
இனிேம எ

. இேபா1 எ

ெச

ய)ப அவB&' ெதாி01 வி.ட1 எ

கதி விழி&க ேபாவதிைல எ

அ0த& க6தைத நா

நா

க!ணீைர மைறபத3' இ1 தா

றிய1.

*3&' * உ!ைம எ

எ

. அவ அ 1ெகா!6&'

, பிற' அ0த- சிபாாிைச வாப$ வாகி& ெகா!டைத பயகரமாக& க!டன

ெச:தி0தா
எ

.எ

ைக01 நா.க நக0தன. எ

ேமாக
நா

ெகா!60ேத

 என&'

 சபதமி.60தா

' தடைவயாவ1 ப6திேப

ைன&' வ0த1 பிாிவா3றாைமயா அவ

.

'ேலா

=யாக'

,
.

30

இ0திபா
ப.6பா

எ
எ

ப1, இத3'& காரணமான மைனவியிடமி01 அ
ப1, இப6 தனிைம 1யாி அவ

தவி1& ெகா!6&'ேபா1 ேகாபாலB அவ
'6ேயறி இபாக எ

னிய

வட& கண&கி

மைனவி5 அவ

ப1 என&' ெதாி0த1. ெச&$ எ

M.6

ப1 ெவ உட

சப0தப.ட அல1 மன&கிள-சி சப0தப.ட1 ம.% அல. தாய



கி.டாதவக<, இளைமயி பலவித ெதாைலகைள அBபவிதவக<,
பிர-ைனகைள ேந&' ேந ச0தி&க அWபவக<, தத பிர-ைனகைள ெச&$
பிரதிப=பாக& கா!பாக எ
ப6தி&கிேற

எ

ைன அவ

. ஒ வைகயி பாதா, நாB அவ

'1ேராகி' எ

மகி2-சி அைடகிேற
இேபா1 எ

.எ

ேஸஷ

எ

ப6ப6யாக ேகாபால

'திாி&'' ஒ காரண.

கவைலபடவிைல . மாறாக
,

பினா, மைனவிைய ெவதவ

மீ1 ஏ3ப.ட ெவபினா, எ

ைப ெபாழிவா

நகிேற

 L3றியத3காக நா
மீ1 ஏ3ப.ட அ

ைச&காலஜிப6 'காப
அ

 கaாியி, மேனாத1வ பாடதி

ைன 'பழிவா'' ேதாரைணயி

' ெச:1 ெகா< வைகயி மைனவியி

மீ1

 என&' நபி&ைக ஏ3ப.6&கிற1. இதனா
மைனவி மீ1ள ேமாக மைற01வி% எ

. ஒ ேவைள இவ



இயலாைமைய அறி01 அவேள ஒ1கி&

ெகாளலா.

அவ

ந

ைம&காக, அவ

விகிேற

பாைவயி நா

. அத3காக, அவ

க6ததி3' பதிலாக, அவைன வைசபா6,

க!டப6 தி.6 ஒ க6த எ தலா எ

 ேயாசி1& ெகா!6&கிேற

தக-சி5 தபாக எ%1& ெகாவா. எ
காாியக<&' த'திகளாகி

1ேராகியாக நிர0தரமாக இ&க

.

ன ெச:வ1? சில தவகேள சில நல

றன. ஒ ந.பி

ஆ

மாவி3காக, அத

உடைப

ப=யிட ேவ!6யதாகிற1.
----------------4. *+தன

வ!ணாரேப.ைட' எ

 ெசாலாJ, 'வ!ைணயபதி' எ

அைழ&கப% அ0த ப'தியி, 

B பி

 எ தாJ

B 6யாத அ0த ெதD&', ஒ
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ெடல$ேகாைப ைவ1 பாதா, வாச ெபாிதாக ெதாி5. உேள
ேபானா, சாைலகளி கழ!%ேபா: கிட&'. 'ச$ேபா

ெபா01க' மாதிாி பல

ெபா01க ெதாி5. அைவ '6தன&காரக ெகாJவி&' M%க.' இப6
இப1 இபைத01 ெபா01க. வாச ஓரதி ஒ க&@$'. அத

கதD

தனியாக எேகேயா கிட&'. ேபாகிறவக, அைத எ%1 வாச= ெபாதி,
ைகயி ெகா!% ேபா' 'ப&க.ைட' அைணயாக& ெகா%1 நித ேவ!%.

இதைகய ெபா01 M%க<&' மதியி ஒ '.6 காபD!%, அத3'
அழகான ஒ சி

ன M% இ&கி

றன. அ0த M.%&' மா6 உ!%. மா6யி

பாகனி உ!%. அ0த பாகனியி நி
M%க<&' எ

ன நட&' எ

 பாதா, ெபா01

ப1 ெதாி5. ெசாலேபானா, அ1 சிஐஏ'

பாணியி க.டப.ட பாகனி மாதிாி ெதாி0த1.

மாைல மணி ஆறாகிவி.ட1. மைழ ேமக \20த ைமயி.6 'ரைல ைவேத
அைடயாள காண65. காபD!. M.%&' விள&' எாி01 ெகா!60த1.
ேர6ேயா ஒ=1&ெகா!60த1.

அ0த M.6

ஓசி ெவளி-சதி, அWசைல உ.பட நாைல01 ெப!க ேபசி&

ெகா!60தாக. அWசைல&' இப1 >

 வயதி&'. இதர ெப!களி

இவ கிழவிக. அWசைல, ஒSெவாவாிட ேகவி ேக.%, பதிைல
வரவைழ1& ெகா!60தா.

"ஆமா... இ

னி&' பய வியாபார1ல எமா&கா கி.1?"

"இ0த மைழல... எலா பய அJவிK.%... ேரா.ேமல K.60ேத
ேபாQ$ லாாி&கார
Kறேவ

எ

ைன5, பயைத5 வாாி&கி

க<&' .... ஏதாவ1 வாயில K.60தா வி.6பா

நாள&கி பயி

க.டP. யாகி.ட ேக&'ற1

... ெகாWச தேற

... க.ைடயில

... காசில....

B ாியல.... படா ேபஜா

ெபாழ..."

"நா

B K.டா

...

.... ஒ வார1ல த01%...." '
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'நீ மகராசியா இ&கP.... எ1&' உ

அWசைல இ

"எ

ஆைடயா

ெனாதியிட ேபசினா.

ன... ராமா&கா... எப6 இ&' உ

ேனாட ெபாழ?"

"மைழ கால1ல ^6க நலா வி&'... இ
இ

கி.ட ெசா=.% தா...''

னி&' ப1 வ!டJ திேன

B இப1 வ!டJ 1னா... அப1 வ!டல கைடயி Kடலா... இ0த

பாழாேபாற பாவி இ

B ஒ மணி வைர&' ைல. ]டமா.டா....''

''ஆமா..... இ

ெமயி

B ஏ

ேபாடல .... இ.6.டா Kடேவ!6ய1 தாேன..."

"அ1 மத M.ல... இ0த M.ல..... ஆறைர மணி&' 
நி

.....

னாJ.... ெமயி

னா.... தைலகீழா

ேபாடமா.டா...."

"வாக எலாமா M.%&காரமாகி.ட ேக.% பாேபா...."

''அவ தாடைகயா-ேச.''

" அவ தாடைகயானா.... நாம \பனைகயாயி.டா K-.''

அWசைல5ட

எலா ெப!க< ேச01 சிாிதாக M.%&கார அமாவிட

ைல.' ேபா%ப6 ேக.பத3காக, அ6ேம அ6 ைவ1 நட0தாக.

அ0த M.63', இர!% "கெனd
மி

சார பகளி

ஆறைர மணி&' 
எ

க". '6தன&காரக ெபா01களி எாி5

''%மி' (அதாவ1 ெமயி
னதாக ெமயி

) M.%&கார M.6 இ0த1....

விழா1. இரவி ஒ

ன ெச:1 ெகா!60தாJ சாி, ெமயி

பதைர மணி&', யா

ஆ பாகி%. இ0த மரபி ஒ
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மாதைல ஏ3ப%1வத3காக அ0த ெப!க அWசைலயி

தைலைமயி

M.%&கார அமாவிட L1 ேபானாக.

].%&கார அமாD&', நா3ப1 வயதி&'. பாகனியி நட&கமா.டாம
நட01ெகா!60தா. க தி இ0த நைககைள பாதா, திபதி
ெவகேட$வரேன ெபாறாைமப%வா.

அ!ணா01 பாத அWசைல& ேகா[6ைய, அவ அல.சியமாக பாதா.
அவகளிட, அவ ேபவ1 கிைடயா1. அ0த M.6 மாரான ெபா0தி வா 
மளிைக& கைட அ!ணா-சி ெபாWசாதி5டB, அேத மாதிாி இ
வா , 'நஸமா' எ

அWசைலதா

 அைழ&கப% ஆயாDடB0தா

ெனா ப'தியி

அவ ேபவா.

தயகி தயகி ேப-ைச 1வ&கினா.

''].%&காரமா... ஒேர இ.டா கீ1... ].%&'ேள எ1 எகயி&'

B

ெதாியல... சைம&கP... ைல. K%மா...''

M.%&காரமா அவைள, அல.சியமாக பாதாேள தவிர, பதிலளி&கவிைல . பழ
வியாபார ஆயாD ேக.% பாதா.

'].%&காரமா..... இ0த கியவியால ஒ!P .யல... அ Dன பயகல... தனியா
பிாி&கP... ைல. K%மா...''

"M.%&காரமா 'K.டா'. அவக<&' பதிலளி&காம, அல.சியமாக, த
அைற&' Iைழ0தா. 'ெமயி

' ேபாட ேபாயிபதாக நிைனத அ0த

ெப!க, ெவளி-சதி3காக& கா1 நி

றாக. பிற' "வாக.... அவ

].%&'ேளேய ேபாயி ேக&கலா" எ

 அWசைல ெசா=&ெகா!ேட ப6

ஏறினா. இதர நாவ பி

''யா அ1?"

ெதாட0தன.
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''நாகதாமா ...."

"எ1&' வ0திக?" ''ைல. K%மா... ஒேர இ.டா கீ1."

"இ1 எ

ன6 1-ச.ட... இேபா மணி அWசைர தா

ஆD1... ஆறைர&'தா

ைல.%..."

"ைல.% இ&கேத... இ.ட நீ&'ற1&'தாமா.... இேபா ெக.6யா:
இ.6.%...''

“அWசைல... Mணா கலா.டா ப!ணாத... ைல.ட Kட 6யா1
6யா1தா

னா Kட

.... மா.... ெதா!ட வ=&க கதாத ..... ப6ேயறி வ0த அளD&'

உக<&' ைதாிய வ01.டா ....''

“உ

].ல ம.% ைல.% எாியP..... எக M.ல எாிய Kடாதா... நீ ெச:5ற1

நாயமாமா...''

"எ

ன6 ப!ண Pகற இேபா ?... ைல. Kட 6யா1.... இ&க இ[டமி0தா

இ... இல

னா கா= ப!ணி%...''

பழ&கார ஆயா, இைடமறிதா. ''அவ விபரமிலாத ெபா!P .... அறியாதவ....
ெதாிW ெதாியாம ேபவா... க!%&காதம... ஒேர இ.டா கீேத

B

ெசாற1&' வ0த.... மதப6.. ஒ!Pமில...''

“எ

ன ஆயா... நீ5 அவ @ட ேச01&கி.% வ01.ட... இ0த M.ல நீ5...

அW வஷமா கீறிேய... நீேய... நாயத ெசாJ... எேபாவாவ1 ஆறைர&'


னால ைல. K.6&கமா...''

“இ.டாகீேத

B ெசா

ேனா....'' ''நீக ெகா%&கிற ப1 )பா:ல இப6
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... கெர!. பில க.%ற1 யா?

ைல. K.டா ஆ!6யா: Kடேவ!6ய1 தா
இனிேம இப6 ப6ேயறி வ0திக

னா ..... நா

ெபாலாதவளாயி%ேவ

....

ராகிலா இக ெசலா1 .... ேபசாம .... அ%த மாச ஒ!ணா

அWசல உ

ேததி கா=ப!ணி%...''

''ஏமா அனாவசியமா ேபறீக..... ைல.% ேக.ேடா.... 6யா1
அேதாட வி.%ேட

.... கா=ப!P கீ= ப!P

Bஏ

B.ேட...

அனாவசியமா

ேபற....''

"ஏ!6.... உ

ஷ

ேத&' மர மாதிாி ஜா ஜா

B இ&கிற ைதாிய1ல

ேபறியா.... எககி.ேட5 ெரௗ6க இ&காக6...''

''ெபாமனா.6க ேப-சில... ஏமா ஆபிளகள இ &கிற? ைல.% K%

B

ேக.ட1&', ேத&' மரகிற; ெரௗ6கள @பி%ேவகற நாயமா..."

"சாி உ

கி.ட ேபனா... எ

மதிதா

K%.... அ%த மாச நீ கா=

ப!ணியாகP...''

''>P மாச அ.வா

$ ளகி பத மாதிாி ெசாைளயா ெகா%தி&ேகா..... நீ

நிைன-ச ேநர1ல கா= ப!ற1&' நாக ஆ<கல...."

''உ

ைன கா= ப!ண ைவ&கல

''நா

நா

கா= ப!ணி.டா , எ

னா எ

ேப காமா.சி இல ."

ேப அWசைல இல...''

' ெப!க<, அWசைலைய இ 1&ெகா!% ேபானாக.

ஆறைர மணி&' ைல. ேபாடப.ட1. அWசைலயி
வ0தா

கணவ

. நட0தைத அவனிட @றினா அWசைல. அவ

ேபா.டா

. ேபசி& ெகா!60ததா, அவ

ஒ

ப1 மணி&'

அவைளதா

சாபி%வத3' ஒ

பதைர

'சத'
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மணியாகிவி.ட1. அவ

த.6 ைக ைவ&' ேபா1, ].%&காரமா' ெமயினி

ைகைவதா. அWசைலயா தா 6யவிைல . ெவளிேய வ01 கதினா.

"எ

னமா ெபாலாத M% வ-சி&ேக.... ஒ வாைத ெசா=.%, 'ஆ' ப!ண

& @டா1?.... ஐய.... அவ சாபி%ற டயதானா உன&'& கிைட-ச1?''

அWசைலயி

கணவ

ெவளிேய வ0தா

.

''ஏேம..... இப6 க1ேற.... ைல.ட ஆ ப!Pனா ப!ணி.% ேபாறாக....
ெசதா K%ேவா.''

M.%&காரமாவி

கணவB, வயி3ைற தளி& ெகா!% ெவளிேய வ0தா.

அவ மைனவி, பாகனியி நி

ெகா!% 'ராcய பாிபாலன' ெச:1

ெகா!60தா.

M.%&கார, வழ&கதி3' மாறாக சமாதான ெசா

னா.

''அWசைல நீ ேபாமா... அவ<&' அறிவில.... அறிD ெக.ட >ேதவி... ஒ
வாைத ெசா=.% ஆ ப!ணினா எ

ன?.... எ

னபா ரா, ஹாபா ேவல

எப6&கீ1?''

''பரவாயி=க....''

''சாி... நீ ேபா: சாபி%.... நா

ைல. ேபா%ேற

....''

விள&' எாி0த1.

மநா, அWசைல, '6தன&கார ெப!க மதியி கதாநாயகி ஆகிவி.டா.
நா

' நா.க, ேக.'

அWசைலைய பா1 

னாேலேய ைல. எாி01 வி.ட1. ].%&காரமாD,
னைக Kதா.
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அWசைல&' மன ேக.கவிைல. M.%&கார:யாD&' எSவளD ெபாிய மன!
ப1 ]%க வ-சி&கா! ெகாWசமாவ1 கவ இ&கPேம! அSவளD ெபாிய
மBஷ



னா, அவ ெபாWசாதிய அப6 ேபசியி&க& @டா1....
, பாகனியி 'உலா' வ01ெகா!60த

நாJ அ'ல கனபாிமாண விKதி5ட
அவாிட அWசைல ெமள ெமள ெச

"ஐயாD&' ெபாிய மன ..... நா

அ3ப& கயித .... ஆ.%&காரமாவ...

... ஐயா தா

ஏடாேகாடமா ேபசி.ேட

றா.

ம

னி&கP...''

].%&கார ' விKதி1 கீேழ வி ப6யாக- சிாிதா. "இ0த வலக1ல.... யா
எதமா அளி&கிB ேபாகேபாறா... ஏேதா இ&கிற வைர&' ஒவ&ெகாவ
அ.ஜ$' ப!ணி ேபாP .... ேந3றிபா இ
ேந1@ட நலவிதமாதா

ெசா

''அமாD&' ெபாிய மனக.... நா

வாடைக ெகா%&கிேற

னபதி

னாக..... நீ , அவகள சத

ேபா.ேடகற1..... நீ ெசா=தா

''அற..... அWசல ஒ சி

றிைல.... அமா உ

என&' ெதாி51...''

வேறக...''

ன விஷய.... காபேரஷ

பாவிக வ01 எSவளD

B ேகபாக. வி6யாத வராக..... நீ வ01, ப1

)பா: ெகா%&கிறதா- ெசாJ ...''

''நீக இSவளD ெபாிய ம
நாயமா? நீக ெசா

சா இ&ைகயி நா

ம.% சி

னம

சா நட&கிற1

னப6ேய ெசாேறக... இ0த க&@ஸு&' ம.% ஒ

தா2பா ேபா.6க ஐயா...''

காபேரஷ
ப1 எ
ம.% எ

காரக வ0தாக. அWசைல உ.பட அைனவ, ப1 )பாைய

 அ61- ெசா

னாக. அப6- ெசாJ ேபா1 அWசைல&'

னேவா ேபா=0த1. ].%&கார ஐயாவிட ெசா=, க&@$ கதD&'
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தா2பா<, பா)&'' ைல.%, காவா'D&' வ ைவ1 விடலா எ
த



ைன தாேன ேத3றி& ெகா!டா.

காபேரஷ
மணி&'தா

காரக வ01ேபான அ
எாி0த1. ஒ

ேற 'ைல.%' பைழயப65 ஆறைர

பதைர மணி&' ெசாலாம ெகாளாம 'ஆ' ஆன1.

மநா ஆ மணி&ேக மைழேமக ைமயி.%, ெகா6க.6 பற0த1. ].%&கார
ஐயாD, அமாD பாகனியி உலா வ0தன. அWசைல ேபானா.

''அவ&' ைந. ஷி%... ேசா ெபாகP... ைல. ேபா%க...."

].%&காரமா ஆ0ைத மாதிாி கதினா.

“இ0தா பா... இ0த ராகிதனெமலா... எ
இ[ட

னா இ... இல

கி.ேட வ-&காேத.....

னா மவாதியா கா=ப!ணி.% K%.... நீ வ-ச

ஆ<ல நாக..... ேந&' ேந ேபற அளD&' திJ வ01.டா... தேதாி
>ேதவி."

''நா

இ

கிேதாி

னா ேக.ேட

... நீ இ

னாமா.... ேபற... ைல.% K%

னா தேதாி

B க1றிேய... ].%&கார அ:யா நீேய ெசாJ... அவக ேபற1...

நாயமா.....?"

'].%&கார:யா' திவா: மல0தளினா.

''உ

ன... நாB கவனி-&கிBதா

நலவB&' நலவ

வேற

.... நீ நம&'- சாிபடா1... நா

... ெபாலாதவB&' ெபாலாதவ

... ேசாேபறி&'-

ேசாேபறி.... அ%த மாச ].ட கா= ப!ணியாகP...''

அWசைல&' ஒ

 ஓடவிைல. 'ேந3றிபா இ

ேபசிய ].%&கார:யா அடாவ6தனமாக ேபவத

றிைல' எ

 த1வ

ெபா ாியாம த
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இபிட ெபா01&' ேபானா. கணவ
பா1விட ேவ!% எ

கணவ

ைற

 அவ இள ரத ெகாதித1.

வரவிைல . ஒ கா வ0த1. அதி ஒ ஆ வ0தா.

''அWசலகற1 யா?" "நா

''உ

வர.%, இர!6 ஒ

ேனாட ஷ

தாBக.... ஒக<&' எ

ன ேவP...''

ராம=கமா? ஹாபால ேவல பா&'றாரா?"

''ஆமாக....' "அவ ெகேர
ப!ணியி&' ..... உ

ல இ01 கீேழ வி 01.டா. $டா

= அ.மி.

ேபர- ெசா=ேய லபி&கி.6&கா . வா... கால

ெகா!% ேபா: வி%ேறா...

அWசைல, கீேழ விழாம இபத3காக வ0தவாி

ைகையேய ஆதரவாக பி61&

ெகா!டா.

''உ

ஷ

ெசா

னாேள" எ

ேத&' மர மாதிாி கீறா

B அ0த பாவி ெசா

னாேள...

 வயி3றிJ வாயிJ அ61& ெகா!% கிளபினா.

பதிைன01 நா.க ஓ6யி&'.

அவ க! 

னாேலேய பல அவ M.ைட பா&க வ0தாக. அ%த மாத

அவ கா= ெச:வா எ

ற அBமானதி வ0தி&', எதிகால

'6தன&காரக அவக. 'நா
எ

ஒ!P கா= ப!ண ல..... மவாதியா K%க'

 அவகைள விர.6ய6தா.

அWசைல, ஆ$பதிாி&' றப.%& ெகா!60தா. "ஆயா.... இ
ெகாWச றவாச ெச:தி%.... நா

இ

னி&'... நீ

ெனா நாளி&' உன&' ப!ணி%ேற

டயமாயி.%..... அவ காதி&கிB இபா'' (ஒSெவா '6தன&கார
ஆ<&' ஒ காவாைய' ெப&கி& க&@ைஸ& க வி த ெச:யேவ!%.
இத3' ைற வாச எ

 ெபய).

...
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"இேபா ேகா.ல ேபாயி... பயி

க.டP..... ேல.டாயி.ேட. மீனா.சிய

ேக.%பா... மீனா.சி இக வா6... நம அWசைல&' இ
ஆைடயா எப6மா கீ1..."

ப!ணி%... உ

" அைத ஏ

னி&' றவாச

ேக&'ற ஆயா... கால எ%&கPறாக."

அWசைலயா அழாம இ&க 6யவிைல . இத3' மீனா.சி, றவாசJ&காக
அWசைலயி

1டபைத எ%தா. திNெர

 பாகனியி=01 உ-ச-

$தாயியி ].%&காரமா கதினா.

"ஏ:... மீனா.சி, 1டபத கீழேபா%. அவகவக..... றவாசல....
அவகவகதா

ெச:யP...''

" அவ<&' ஆ$பதிாி&' ேல.டாயி.டாமா..."

"ேல.டா ஆனா எ
அற... நீ இ

ன, ஆகா.டா எ

B உ

ன.... அவளால ெச:ய 6யாதா

B ேக<...

வாடைகய தரல... சாயகால1ல வாடக வ0தாகP."

M.%&காரமா, மீனா.சிைய பி6&கேவ!6ய இடதி பி6ததா அ0த வ=
தாக 6யாம அவ 1டபைத& கீேழ ேபா.டா.

அWசைல ஒ அர ேவகதி 1டபைத எ%தா. பதிைன01 நிமிடகளி
ைறவாசைல 61 வி.%, காவாயி ைகைய க வினா. பிற' 'டைத
எ%1& ெகா!% 'ழாய6&' ேபானா. மைழ த!ணீ ேத&கதி, பாைன
மித&க அைத ெக.6யாக பி61& ெகா!% ஒ ெப! நீ பி61&
ெகா!60தா. பல பாைனக வாிைசயாக ைவ&கப.60தன. அWசைல நீ
பி61& ெகா!60தவளிட ெகWசினா.

'ராம&கா, என&' ெகாWச வி%. ஒ

ப1 மணி&' பிற' ேபானா.....

ஆ$பதிாி&'ள விடமா.டாக..... அதால பசி தாள6யா1..."
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ராம&கா பாதி நிரபிய தவைலைய வி%வி1& ெகா!%, அWசைலயி
இடமளி&க ேபான ேபா1, M.%&கார வ&க6கார, ஒ
அ6தDட

].%&காரமாவி

ப1 தடைவ அ6த1.

ேவைல&காாி 'டக<ட

கீேழ இற'வா.

' நி3க ேவ!%. அைரமணி ேநர

எலா& 'டக< ெவ வயி3ட

'டக 'ெநபப%.' அற0தா

M.%&காாியி

'டதி3'

'6தன& 'டக 'ழா:

ப&க தைலகா.ட ேவ!%.

இ0த நியதிப6, M.%&காரமாவி
வ01ேபா1, அWசைலயி
நி

ேவைல&காாி 'டக<ட

'ழாய6&'

'டதி த!ணீ விழ 1வகிய1. பாகனியி

 பாிபாலன ெச:த M.%&காாியா தாள6யவிைல .

"ஏ: அWசல..... உ
வர&@டா1

'டத எ%... ஒ

ப1 மணி ஆன1 யா 'ளா ப&க

B ெதாியா1 ...? ஏ: கமலா... அவ 'டத எ%1 Lர M6... ஏ:

எைம மா%..... L&கி Lர ேபா%6... ஏ!6 த6மா% மாதிாி நி&'ற....''

ேவைல&கார ெப! தயகி& ெகா!% நி

றா. M.%&காாி&' த

உதரD

உதாசீனப%தப%வ1 க!%, வயி விமிய1. கீேழ இறகி 'ழாய6&'ெச

றா. அWசைலயி

'டைத எ%1, அதி நிரபியி0த பாதி த!ணீைர&

கீேழ ெகா.6வி.%, 'ண' எ

அWசைல த

 ைவதா.

ைன மற0தா. கணவ

கWசி இலாம காதிபாேன எ

ற

ஆதக, ெகாத6ைம ேபா றவாச ெச:த ெகா%ைம. கணவB&'& கா
ேபா: வி% எ
எ

ற ^தி - அதைன5 அவைள ஆ.ெகா!ட1. எ

ப1 ெதாியாம ].%&காரமா வி

ன ெச:கிேறா

'டைத எ%1, Lரேபா.% வி.% த

'டைத எ%1 ைவ&க ேபானா. அைத த%&க வ0த M.%&காாிைய
தளினா. அவ ப6&க.6 வி 01 எழ 6யாம தவிதா. ெந3றியி
ேலசாக& காய. அWசைல தா

''எ

அவைள L&கி வி.டா.

ைனயா.... அ6-சி.ட.... ஏ: கமலா.... அ:யாD&' ேபா

ப!P6...

சீ&கிரமா ேபா6 தேதாி !ட....'' '].%&காரமா' மா6பா6 ேயறி ேபானா.
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தைலைய- 3றி ஒ க.% ேபா.%& ெகா!டா. ேவ6&ைக பாத @.டைத
ெபா.ப%தாம, அWசைல 'டைத எ%1& ெகா!% இபிடதி3'
ேபானா. 'பா=' அாிசிைய& கா:-சினா. காபி ேபா.டா. ஷB&' கா
ேபா:வி%ேம எ

ற அ-ச, அவ

காதிபாேன எ

ற ேவகதா

அவ

சி0தைனைய ஆ.ெகா!60தன.

பா= கWசிைய, ஒ கி!ணதி ைவ1, 0தாைன ேசைலயா >6&ெகா!%
காபி டளைர ஒ ைகயி பி61& ெகா!% அWசைல வாசJ&' வ0த ேபா1
ேபாQ$ வா

வ0த1.

''அWசலகற1 யா...''

"நா

தாBக.... எ

''அெதலா $ேடஷ

M.%&கார&' எ1D ஆயி.டா?"

ல வ01 ெசாேறா.... நீ இேபா வ!6யில... ஏ...''

"அ1 ஆ$பாி.... கா1&கிB இ&' சாமி... நா
வ01%ேற

கWசி '%1.%...

...''

"ஏ:... ெபாலாத வாயா6யா இப ேபா=&க..... நீ நி-சய அ0த அமாைவ
கதிய ைவ-சி..... 'தி&கதா

ெச:ேவ... மாியாதயா: வ!6ல ஏறியா...

இ=யா?"

ேபாQ$கார ைக ேமேல படாம இபத3காக அWசைல லாாியி ஏறினா.

அWசைல இேபா1 லா&கபி இ&கிறா. அவ கணவ
எ

 ஒ601ேபான காலா உைத1& ெகா!6&கிறா

அவைள& காேணாேம
. 'M.ைட எதிகால

'6தன&காரக பா1& ெகா!6&கிறாக.

வாடைக இேபா1 நா3ப1 )பா:. ேவPமானா ேபாக.
------------------
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5. கமலா அ கிறா

'ளியலைற&' கிழவ, தைலயி பாதி தைரயி பாதியாக த!ணீைர ஊ3றி&
ெகா!60தேபா1, அவர1 எ.% வய1 ேபர
ெகா!60தா

ெசவ, கதைவ இ61&

.

"தாதா , சீ&கிரமா:& 'ளி- 65க. மானி ேஷாD&' டயமாயி.%1

B

மமி ெசாறாக....''

கிழவ காதி ேபர

ெசா எ%படவிைல எ

அ6த ேவகதி எ 0த சத0தா
ெகா!60தா. ேபர

றா, அவ

காரண. அவ நிதானமாக 1ைக ேத:1&

, கதைவ ஓகி ஓகி& 'தினா

சீ&கிரமா: ேபாக 6யவிைலேய எ
திதிப%த ேவ!% எ

'ளியலைற& கதைவ

. சினிமாD&'-

கிற ஆதிர 'தாகD, அமாைவ

ற ஆைச சதமாகD கதவி ஒ=1&

ெகா!60த1. கமலா ெபாைம இழ0தவளா: ைக&க6காரைத பாதா.
டப ைபைய அ'மி'மாக ஆ.6னா. அவ ேவக1&' ஈ%ெகா%ப1
ேபா, ைபய

பலமாக& கதினா

. மகைன பா1, "கதD&' ேராஷ வ01

உடWசிட ேபாD1டா. அ1@ட ேராஷ தாகாம உடWசி%. ஆனா
மBஷக<&'தா
எ

றா. அவ நலவ.

ைற&'ேம மாமனாைர ேநர6யாக தி.டமா.டா.

அவ 'ர நி
நி

ஒ!P கிைடயா1." எ

ற ேபாேத, 'ளியலைற&' த!ணீாி

ற1. ைநயா!6 ேமள மாதிாி ஒ=த கதவி

சலசல- சத

சதைத5, 'ழாயி

இைர-சைல5 மீறி ேவகமாக ஒ=த மமககாாியி

'ர ெவைமயி 'ளிைர

மற0தவரா:, கிழவ அவசர அவசரமாக 1!ைட ைவ1 தைலைய ேத:1&
ெகா!ேட ெவளிேய வ01 ஓ ஓரமாக உ.கா0தி0தா.

மமக காாி, ஒ த.6 ேசா3ைற ேபா.% ேவகமாக தைரயி ைவதா.
கிழவ ேசா3ைற பிைச0தா. உ ெகாWச 'ைறவாக ேதா

றிய1. ேக.க

நிைனதா. பிற' அ0த நிைனைப- ேசா3டேனேய உேள வி கினா. அவ
ேப-ைச& ேக.% உயிைர வி% அளவி3' ேராஷ இலாத தன&' உ எத3காக
எ

த

ைன தாேன ேக.%& ெகா!டா. த.6 இ0த இர!ேட இர!%
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1!% உைள&கிழைக ஒ1&கி ைவதா. அவ&' ஒ1வரா1. வா5&
ேகாளா. இ1 ேபாதாெத

 >லேநா: ேவ. ஒ சமய டா&ட அவைர&

கைண&கிழைக- ேச1& ெகா<ப6 @றினா. மக

காரனி

ஆைணப6

அவ ஒநா கைண&கிழைக, பாதி ேதாைல உாி&காமேல சைமய ெச:1
ேபா.டா. வாெய' எாி-ச. ஆனா மநா வயி சாியான1.

மவார கணவனி

க.டாயதி அவ கைண&கிழைக- சைமதா.

அ0த- சமயதி ேபர

ெசவ, ''மமி, இ

ெவளிேயதா

நி&க ைவபாக. நீக என&' இ

ேபாகமா.ேட

''நா

எ

ைன&' $@J&' ேபானா N-ச

," எ

B 6ர$ ப!ணல. நா

 ஆன0தமா: ப< பா6னா

.

னடா ப!ற1? இ0த M.ல ெர!% வைக& 'ழ ைவ&க

ேவ!6யதி&'. அ1&ேக ேநர ேபாதல. உன&' எப6 6ெர$ ப!ண 65?
கைண&கிழ' இலா.டா ெசதா ேபாயி%வாக?"

கைணயிலாத அ0த வாைதைய& ேக.ட கிழவாி

வா:&' அத

ெபயைர&

ெகா!ட அ0த& கிழ' இறக மத1. மமகளிட உட
கமாகிவி.டதாகD, கைண ேபா1 எ

 கலகிய க!கைள தா2தி&

@றிவி.டா.

கிழவ இ

B சாபி.% 6&கவிைல . கமலா ைககைள ெநறிதா. இ

சினிமாD&' ேபான1 மாதிாிதா



. க6யாரைத பாதா. கிழவ த.6

மீதமி&' உணைவ பாதா. அவ மகB&' விஷயகைள அறிவதி ஆவ
அதிக.

"மமி, அ0த- சினிமாDல ஃைப. இ&'மா?"

''நீ5 ஏ!டா எ

பிராணைன வா'ற? தேல சாபா.ேடாட நட&கற ைப.%'

எேபா 651

B பாேபா. தைலவிதி ஒ நாளாவ1 சாியான டய&' ேபாக

65தா?"

"டய ஆ'1 மமி,"
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''உன&' ெதாிகிற1. எலா1&'0 ெதாியPேம. இவ எ1&காக ெவளிேய
ேபாகPB நிைன-ேச காாிய நட&'ேபா1 நா

எ

னாத ப!ணி

ெதாைல&கிற1?"

கிழவரா ேம3ெகா!% சாபிட 6யவிைல. சாபா.ைட ைவ1வி.டா,
'எ1&'& 'ைற-ச இ0தாJ ேராஷ1&' ம.% 'ைற-ச இைல,' எ
அல1, 'இேக எ
ெசாற1' எ

எ

ன ெகா.6யா கிட&'1. ேபா% ேபாேத ேபா1

பா.

B

பா.

ன ெச:வ1 அவசர அவசரமாக- சாபி.டா ெநாக தி

வாழேவ!டா எ

 அ0த எ ப1 வய1 பிராண

 * வய

, உணைவ உ!ைட

உ!ைடயாக பி61 உேள ேபா.%& ெகா!ட1. 1&கைத ேபா, ேசா
ெதா!ைடைய அைட1& ெகா!ட1.

1&கைத& க!ணீராJ, ெதா!ைட&' வி&கிய உணD& க.6ைய
த!ணீராJ க வி& ெகா!60தா.

க6யாரதி
காJ எ

ெப!%ல ேபா ஆ6ய ைககைள ைவ1 த.ைட& க வினா. "ைக

ன வி 0தா ேபா-, எ-சி த.ைட நா

மமக காாி வைர பா1&ெகா!% ெசா

க வற1&'?" எ

 ஒ நா

னைத& ேக.டதி=01 அவதா

த.ைட& க Dவா. அவ, அவ சாபி.%& ெகா!6&' ேபாேத
ேபாயி&கலா. எ

றாJ, த.ைட& க வாத அவ, அ0த த.ைட எ%1

சைமயலைறயி ைவ1 K.6வி.%, சாவிைய& ெகா!% ேபாவதி ஒவித
திதி அைட0தா. க! மகலான அவாிட எவராவ1 ேப-& 'ர ெகா%&'
சா&கி, த.ைட L&கி&ெகா!% ேபானா, அவ இ

ெனா ஈயத.%&'

எேக ேபாவா?

த.%& ெக.ட இ0த விவகார 60த1 கிழவ ஒ >ைலயி சா:0தா. கமலா,
ெவளிேய கிட0த ஈ`ேசைர எ%1 ெப.)&' ேபா.% K.6வி.%,
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சைமயலைறயி ெதாகவி.ட பிற', ைபைய5, அைத L&கிய ைகைய5
Mசி&ெகா!% ெவளிேயறினா.

இ0த& கிழவ, எேலாைர5 மாதிாி ஒ காலதி இைளஞனாகதா
இ0தா. ஆனா அேத எேலாைர5 மாதிாி 'க!%&காம' இ&காம,
அ

ைன த0ைதைய, மைனவி&காாி எப6 பராமாி&கிறா எ

ெகா!60தா. ேபா1மான அளD இ0த நிலல
ஒ யமாியாைத மனிதராகதா

பைத பராமாி1&

கைள& கவனி1& ெகா!%,

திக201 வ0தா.

ஒேர மகைன ப6&கைவ1, அவ

'65 '6தனமாக இபைத, கிராமதி

இ01ெகா!ேட ஆன0தமாக பா1& ெகா!60தாேர தவிர, அ0த மக
த

ேனா% வ01 த'ப6 ேக.டேபா1 த.6& கழிதவதா

வ01, "அபா, ெம.ரா$ல ஒ பிளா. வாகியி&ேக

இவ. ஆனா மக

. நம ெசாைத வி1 ஒ

ல.ச )பா:ல ஒ M% க.6னா வாடைக நிைறய வ. என&' வாகற
சபள க.%ப6 யாகேல," எ

 ெசா

னேபா1, அவ

நீ.6ய இடதி

ைகெய 1 ேபா.%வி.டா.

வய1 எ பைத தா!6ய1, அவரா எ1Dேம இயலாம ேபானேபா1,
மக

கார

த

Bட

வ01 த'ப6 ேக.ட1, ெப3ற மக

ைவ1, ேபர பிைளயி
ேவ!% எ

க

ம6யி தைல

னைத வ6வி.%& ெகா!ேட உயிைரவிட

ற பாசதி வ0த பாமர

இ0த தியவ.

மணி இர!டாகி வி.ட1.

மமகைள5, ேபரைன5 காேணா. சினிமா எேபாேதா வி.6பாகேள!
இ

B ஏ

வரவிைல ? ஒ ேவைள ஏதாவ1 கா ேமாதியி&'ேமா? நைகைய

தி%வத3காக& க ைத .... அட& கடDேள, இ

B ஏ

வரவிைல ? கிழவ

நிைலெகாளாம தவிதா. வாசJ&' வரா0தாD&'மாக நட0தா. ேபர
அ6ப.% ரத ெவளதி கிடப1 ேபாலD, மமக மய&கமைட01 கிடப1
ேபாலD ஓ எ!ண . அவ உட வியத1. உள விமிய1. கடDேள,
எ

ைன எ%1& ெகா, எ

பிைளகைள வி.%வி%.....
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திNெர

 கதைவ த.% சத ேக.ட1. அவ ச0ேதாஷமாக ேபா:& கதைவ

திற0தா. இர!டாவ1 ெத&காாி ஒதி பிரச
வர=யா?" எ

 ேக.டா. வரவிைலேய எ

ைகைய ஆ.6னா. ''அவேளாட அபா இ

ற ஆதக அபிநய1ட

B
அவ

ைன&' மாயவரதிேல இ01 வறா.

சினிமா வி.ட1 $ேடஷB&' ேபாகP
ஞாபக வ1," எ

னமானா. ''கமலா இ

B அவ ெசா

ன1 இபதா

 ெசா=& ெகா!ேட அவ ேபானா.

கிழவ&' ேபான உயி திப வ0த1. மமக< ேபரB பதிரமாக
இ&கிறாக எ

ற எ!ண, பயDணைவ 1ரதிய1. பயDணD ேபான1,

பசி5ணD வ0த1. ேகார பசி. இ0ேநர எைதயாவ1 ஒ

ைற- சாபி.6பா.

மமக வரவிைல .

மணி ஆறாகிவி.ட1.

பசி கிழவைர தி

அேதா இேதா எ

ற1.

ஏ

மணி&', கமலா, த

த0ைத5ட

வ01 ேச0தா. அவசர

அவசரமாக அைறைய திற01, ஈ`ேசைர& ெகா!%வ01 ேபா.%& ெகா!ேட,
''இதில சா:W&கக அபா," எ

 ெசா=வி.%, ஒ நா3கா=யி

உ.கா0தா. அவ த0ைத ராமநாதB&' அப1 வய1 இ&கலா. கிழவட
ேபசினா. ஆனா அவ&' பசி வாைய அைடதிபைத, அவ&' ேபச
விபமிைல எ

 ேவவிதமாக எ%1&ெகா!%, மகளிட ேபசி&

ெகா!60தா.

மணி எ.டாகி வி.ட1.

கமலா இ

B சைமயலைற&' ேபாகவிைல .... கிழவ வயி3ைற பி61&

ெகா!டா. அவேளா, "நீக ஏ

ேதாைசைய அப6ேய வ-சி.6க?'' எ



த0ைதயிட ேக.%& ெகா!60தா. பிற இவ மாைலயி தாக
சாபி.ட ஓ.ட=

தரைத ப3றி5 ஜனதா சாபா% ப3றி5 ேபசி&

ெகா!60தாக. கிழவ, வயி3றி, இர!% ைககைள5 ைவ1& ெகா!டா.
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ஒவழியாக ஒ

ப1 மணி&', கமலா சைமயலைற&' ேபானா. கிழவ அ0த

அைறைய5 அவ நடமா.டைத5 பா1& ெகா!60தா. 16த
வயி3&', ஆ% ைககைள அைண& ெகா%1 ஆத ெசா=&
ெகா!60தா.

ப1 மணி&' உணD பறிமாறப.ட1. "வாகபா," எ
கனிய- ெசா= வி.%, மாமனாைர த.%

 த0ைதைய& கனிய&

உ.காப6 எாிய எாிய

பாதா. ''உக<&' ைப$ இ&கிறதினாேல கைண& கிழ' 'ழ
வ-ேச

. ளி அதிகமாக- ேசதி&ேக

ராமநாதB&' நா

. காறா1'' எ

 த0ைதயிட ெசா

னா.

' நா ராஜேயாக. மக<டB, ேபரBடB பக= ெவளிேய

ேபா:வி%வா. இதனா கிழவ சில சமய ப.6னி கிட&க ேந0த1. அவக
ெவளிேய ேபா'ேபாெதலா, அ0த ஈ`ேச உேள ேபா:வி%.

ஒவழியாக அ

 காைலயி ராமநாத

ஊ&' றப.டா. மக ெச:1

ெகா%த இனி ப!டகைள ஒ ைபயி ேபா.% ைவ1& ெகா!% அதி
ஒ

ைற& கிழவ&' நீ.6னா. அேபா1தா

, இப6ப.ட ஒ

உவாகியிபைத ெதாி0த கிழவ ேவ!டா எ

 M.6

 ைசைக ெச:தா.

மககாாி கனிேவா% த0ைதைய பாதா. 'உடைப ஜா&கிரைதயா
பா1&'க அபா. ஏ3கனேவ உக<&' ைப$. இேபா வாத ேவறயா?"

''உட&' எப6 இ0தா எ

னமா! சீ&கிரமா ஆ!டவேனாட ேபா:-

ேச01டP."

"எ

னபா இப6 ேபறீக?"

"ஒ

கி.ட ெசாலாம யாகி.ட அமா ெசாற1? இ0த நாேல நாதா

நா

இ0த வஷ1ல வா20த உ!ைமயான நா.க. ஊ&' ேபான1 நரக0தா
உ

.

அ!ணி&காாி ஒநா @ட வயிறார- ேசாேபாடமா.டா. ெத நாைய

நட1ற மாதிாி நட1றா. உ

அ!ண

,எ

ைன&காவ1 ஒநா என&' நல
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பலகார வாகி.% வ01.டாேபா1. அ
சா&கி ச!ைட&' ேபாவா. எ

ைற&'  1 அவ

@ட ேவற

ைன5 சாைடமாைடயா: தி.%வா. நா

உயிேராட இ&கறேத தமா ."

க!க கலகின. கமலா அ ேத வி.டா. “இேகேய இகபா.

ராமநாதனி

உக ராஜா மாதிாி கவனி-&கி%ேற

." ேகவJ&கிைடேய @றினா. ராமநாத

,

மக 1ைக- ெசலமாக த.6வி.% ேபா:வி.டா.

அ

 மதியான சாபா% ஆகவிைல . கமலாD&' அ வத3ேக ேநர

ேபாதாததா, சைமயலைற&' அவளா ேபாக 6யவிைல . எப6 இ0த
அபாைவ, அ0த >ேதவி அ!ணி&காாி இப6 நடதியி&கிறா! அவ
உப%வாளா? வயிறார- ேசாேபாட மா.டாளாேம! சாைடமாைடயா:
தி.%வாளாேம! அ6 பாதகி! ஒ

அபB&' இ1மாதிாி வராம ேபாகா1. விைன

விைத&கிறவ விைனைய அ1 தா!6 ஆகP....

அ!ணி&காாிைய மனதி சபி1& ெகா!%, சில சமய த

பா.%&' உர&க-

ெசா=& ெகா!%, அ 1ெகா!ேட இ0தா கமலா. அதனா மணி பக
இர!டாகி5 கிழவ&' எ1D கிைட&கவிைல .

கமலா இ

B அ வைத நிதவிைல.

கிழவ பசி தாக 6யாம, வா[ேபசினி 'ழாைய திற01 த!ணீைர&
'61& ெகா!6&கிறா.
---------------6. . ஞானபாிணாம

மாைல ெபா 1.

'3றால மைல ப'தியி கி.டத.ட உ-சி ப'தி. ெச!பகா ேதவி அவி, யாேரா
தளிவி.ட1 ேபால, ஓல1ட

வி 01 ெகா!60த1. அ0த ஆதிரதி ஆறாக

மாறிய அவி நீ, பாைறகைள பி:1 வி%வ1 எ

 தீமானித1ேபா,
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மைலைய& கிழி&' ேவகதி, கீ2ேநா&கி பா:01 ெகா!60த1. அைத
ரசி1& ெகா!6ப1ேபா, ைமனா&க, காி-சா

'Wக, 'யிக

ஆகியைவ @.ட @.டமாக உ.கா01, சிற'கைள இேலசாக அ61&
ெகா!% ப!ணிைச1& ெகா!60தன. சில பறைவக<&'& காத ேவ
வ01 வி.ட1.

திNெர

 பறைவக சி=1& ெகா!டன. மைல மகளி

உ-சி 6 ேபா

அட01. அ தமாகD அைம0தி0த மர&'விய=, 'ர'களி
ஒ=, அவி ஓைசைய5 மிWசிய1. 'ர'க<ட

பயகரமான

சமாதான சகவா2D நட1

அ0த பறைவக @ட பய01 ேபா:, பற&க ெதாடகின. கிைள&'& கிைள
தாD 'ர'க இேபா1 மர1&' மர தாவி& ெகா!%, அப6 தாவி
பி6த ேவக1ட

, எலா& 'ர'க< வகி

றனவா எ



சாிபா1&ெகா!6ப1 ேபா திபி பா1&ெகா!% ஓ6 வ0தன.

ஏற&'ைறய இபைத01 'ர'க இ&'. ப1 ப

னிர!% 'ர'களி

வயி3றி '.6க 'சி&ெகன பி61& ெகா!60தன. வ0த 'ர'க
வ &ைக தைலேபா ெமா

ெமா ெவ

றி0த ஒ '

றி, இர!%

காகைள5 ெச'தாக ைவ1& ெகா!%, ைககளா கா1கைள பிறா!6&
ெகா!% உ.கா0தன. ஆனா அவ3றி

க!க ம.%, ச3

ெதாைலவி=0த ஒ ப'திைய ^திெயா% பாதன. அதைன பய
பிரா0தியிJ தைமைம& 'ர', இதர 'ர'க இ0த இட1&' ேமேல,
நிதான1ட

, அேத சமய, நாலா ப&க க!ைண- ழ3றி& ெகா!ேட

உ.கா0த1. அத

ப.ட1 மகிஷி5, இதர ைவ&க<' அத

அகி ேபா:

உ.காவத3காக, ேமேல ேபாக ெதாடகின. ஆனா க!ணாளனி

தீ&கமான

பாைவ ேவ எேகா இபைத ாி01 ெகா!%, அைவ இ0த இடதிேலேய
மீ!% அம0தன.

எலா& 'ர'க< தைலைம& 'ரைக ெபமித1ட

பாதன. அ1,

சாதாரண& 'ரைக விட- ச3 ெபாிய1. ''ர' தி' அதிகமாக இலாத1
ேபா எேபா1 க^ரமாக உ.கார& @6ய1. தைலயி, =ேதா நிறதி
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அட0தி0த, ப.6B ெம=ய 6&க3ைற கிாீட ேபால ேதா

றிய1. அ1,

காைல மட&கி ைவதி0த வித, சிமாசன ேபாலD, ைகைய& 'வி1
ைவதி0த லாவக, ெசேகா ேபாலD ேதா

'ர'க, ெமல ெமல பயதி

பி6மானதி=01 வி%ப.டைவேபா,

தகைள உ:வித தைலைம& 'ரகிட, பி
அ1தா

றின.

றமா: ேபா: வாைல L&கின.

, 'ரகின தைலைம&'- ெச:5 அWச=. தைலைம& 'ர' ப3ற3ற

ேயாகி ேபா, பிரைஜ - 'ர'களி

வா2ைத5, வண&கைத5, ேதைவயான

அளD&'& 'ைறவாக அகீகாிப1ேபா தைலயா.6ய1. எலா& 'ர'க<
வாைல L&கியப6 பி

றமா: நட01 அWச= ெச:த ேபா1 வாளாவி0த ஒ

த6& 'ர', பி

ன இதர 'ர'களி

அ-தJ&' பய01, ேவ!டா

ெவபாக த

வாைல L&க ேவ!6ய அளD&' L&காம, பி

ேவ!6ய அளD&' நகராம, 'கடேன' எ

னா நகர

 அWச= ெச:வைத , தைலைம&

'ர' கவனி&க தவறவிைல . த= அத3'- சின ெபாகிய1. அைத&
ெகௗவி& க61, @.டதி=01 ெவளிேய3றி விடலாமா எ
பி

ன, 

ைனய தைலைம& 'ரகி

'இSவளவாவ1 ெச:கிறேத' எ

த

 @ட நிைனத1.

தளபதி ேபா விளகிய அ1,
ைன- சமாதான ப%தி& ெகா!ட1.

'ர'& @.ட, தைலைம& 'ர'&', அ

 அளD&' மீறி அWச= ெச:ததி

ஓ அதமி0த1. இேபா1 காத1ேபா எேபா1 கா&க ேவ!% எ
அத

ப1

ெபா. ெசால ேபானா, அைவக<&' ெமாழிவள இ0தி0தா,

மனிதைன ேபா, தைலைம& 'ரைக ேபா3றி ஒ கவியரகேம
நடதியி&'.

ஒ மணி ேநர1&' 

னா -

'விய 'வியலாக ம!6& கிட0த மரெதா'தியி ஓரதி இ0த ஓ ஆலமரதி
ஒேசர அம01, அத

பழகைள இ0த& 'ர'க தி

 ெகா!60தேபா1

எ0தவிதமான சதைத5 எ பாம, ஒ சிைத மரதிேலறி வவைத, இதர&
'ர'க பா&கவிைல . தைலைம& 'ர' பா1வி.ட1. உடேன
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பயகரமான ஒ=ைய எ பிய1. அ1 உ-சியி இ0ததா இ

ெனா மர1&'

தாவி, எளிதி தபியி&கலா. இதர& 'ர'க ெமாதமாக தவ1 க6ன.

அத3' மர இர!டாக& கDணா' இட1&'- சிைத வ01 வி.ட1.
ெத3' ப&க வ &'பாைற. தாவ 6யா1. கிழ&' ப&க, வட&' ப&க
பளதா&'. விழ6யா1. அைவ தாவ&@6ய ஒேர ஒ ப&க ேம3'
ப&கதா

. அேக சிைத.

இர!% 'ர'க கிைட1வி.டா சிைத ம3றவ3ைற பி
எ

ெதாடரா1

. இபிB அ0த இர!ைட5

ப1 'ர'க<&ேக ெதாி0த விஷயதா

இழ01 வி.% தபிபைத, தைலைம& 'ர' விபவிைல . மரணதி

உ-சி

ேபா=0த அ0த உ-சாணி& ெகாபி=01, அ1 ச3& கீேழ இறகிய1. எலா&
'ர'கைள5 ஓ அத.ட ேபா.%, த

ப&க வரவைழ1, அைர வ.டமாக

விGக வ'1& ெகா!ட1. சிைத எ0த இடதி பா:0தாJ அைத
வைள1& க61 விடலா. கீ... கீ... கீ...' எ

ற அ-1 'ரJட

, தைலைம&

'ர' ழ&கமி.டைத பாத சிைத சிறி1 ேயாசித1. அ1 ஒ
>ட-சிைதயாக இ&க ேவ!%. 'ர'க எப6தா

விGக

அைமதாJ பா:கிற ேவகதி பா:01, மீகிற ேவகதி மீ!டா அவ3றா
ஒ

 ெச:ய 6யா1 எ

பைத அறியாத ஜ

ம அ1. அேதா% ஏ3கனேவ கா.%

நா:களா வைள&கப.%, எப6ேயா தபி1 வ0த அதனிட, அ0த அBபவ
ேபசியி&க ேவ!%. ஏறிய சிைத, கீேழ இறகி, மீ!% ஏறலாமா எ
பாத ேபா1, 'ர'& @.டதி



னணியி நி



ற தைலைம& 'ர'

சிைத ேம பாய ேபாவ1ேபா பைல& க61, காைல L&கி, ைகைய
ஆ.6, 'பா:-சா' ப!ணிய1. இைத பாத சிைத, அேகயி0த ஒ 'ைக
ப&கமாக நட&க ெதாடகிய1. அ0த- சமயைத பய

ப%தி, எலா&

'ர'க< இேக வ01வி.டன. தபித மகி2-சியி பி

B&' நட01

தவித தைலவB&' அWச= ெசJதி& ெகா!60தன.

'ர' பிரைஜகளி
'ர'&' திNெர

அWச=ைய ஓரளD ரசி1& ெகா!60த தைலைம&
 ராcய பாிபாலன நிைனD&' வ0த1. வழ&கமாக தாக

வா  அ0த ப'தி&', சிைத எப6 வ0த1 எ

 ேயாசி1 பாத1.

சிைத, 'ைகைய பா1 ேபானதா, அ1 அ' நிர0தர வாச ெச:ய
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ெதாடகிவி.ட1 எ

ப1 லனாகிய1. ஒேவைள 'ைகயி ேமJ ஓாி

சிைதக இ&கலா. எப6 வ0தி&'? தைலைம& 'ர' ஒ மரதி
உ-சியிேலறி நாலா ப&க பாத1. ெதாைல Lரதி மரக எாி01
ெகா!60தன. அத3' விஷய ாி01வி.ட1. பாைத அைமபத3காக, மனித
ைவத ெநபி மா.6&ெகாள விபாம, சிைத இேக தக<&'
ெந ைவ&க வ01வி.ட1. ஆைகயா இனிேம இேக இ&க 6யா1.
எேக ேபாவ1?

இ.ட ெதாடகி வி.ட1. இனிேமதா

, சிைத&'& க! ந

றாக ெதாி5.

அேதா%, சிைத பழி வா'வதி, மனிதைன5 மிWச& @6ய1. த
விர.6ய 'ர'களி ஒ
அத

மன ஆறா1 எ

ைன

ைறேயB மர மரமாக ஏறி பி61 தி

B

ப1 தைலைம& 'ர'&' ாி01வி.ட1. எ

ன

னா,

ெச:யலா? எேக ேபாகலா?

இ0த- சமயதி மைலயி

கீ2 ப'தி&' ேபானா, யாைன& @.ட இ&'.

அைவ இவ3ைற& ெகாலா1 தா

. இ0தாJ, இ0த இ.6, எ

ன

ேவ!%மானாJ நட&கலா. ேம ப'தி&' ேபாக 6யா1. அேக கா.%
நா:க @.ட @.டமாக இ&கி

றன. அவ3றி

சத @ட& ேக.கிற1.

அேக5ள பழமர ெதா'தி&' ேபாகலாமா? @டா1. அேக வா  இ

ெனா

'ர'& @.ட தா பைடெய%1 ேபாயிபதாக நிைன1 தா&'ேம தவிர,
அகதிகளா: ேபான1 மாதிாி தைம அரவைண&கா1. இேக5ள மரகளி ஏறி
இ&கD 6யா1. சிைத வரலா. எ

ஒேர வழிதா

ெச:யலா?

.

ேபசாம, இ0த பாைறயி வி65வைர Lகாம, உஷாராக உ.கார ேவ!%.
அ1D விGக அைம1 உ.காரேவ!%. தி

ன வ சிைதைய திபி

தா&க ஆயத நிைலயி இ&க ேவ!%.

அWச= ெசJ1வத3காக ஆ6யதி அJ1ேபா: சில 'ர'க,
பாைறயி=01 கீேழ இறக பாதன. சில, மரகளி ஏற பாதன. இைத&
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கவனித தைலைம& 'ர' , பைல& க61, ைககைள L&கி, பாைறயி
அ6த1. உடேன, தைலவB&' இ
நிைன1, சில 'ர'க மீ!% பி
அத

B வழிபா.% ேமாக தீரவிைல எ



னா வ01 வாைல L&கின. அப65

ேகாப அட'வத3' பதிலாக, அதிகாிபைத பா1, 'ர'க தத

தைலகைள& ைககளா பி:1& ெகா!60தேபா1, தைலைம& 'ர' அவ3ைற
ெந.6 தளி, அைரவ.ட வாிைசயாக நி3க ைவத1. இர!% ஓரகளிJ
வJவான 'ர'கைள நி3க ைவ1வி.%, இ1 வாிைச&' 

னா வ01 நி

ற1.

ேநர ஆகி& ெகா!ேட இ0த1. சில 'ர'க Lக ெதாடகின. உடேன
தைலைம& 'ர' அவ3ைற& ைகயா பிறா!6ய1. 'ர'க மதியி
இேலசாக பரபர. இேலசான எாி-ச. சாியாக அWச= ெச:யாத அ0த த6&
'ர', ''பாதாயா .... இவேனாட ... தபாைர?'' எ
'ர'க<ட

ப1 மாதிாி இதர

க!களா ேபசி& ெகா!60த1 இரD ெபா 1 ஒ க.ட1&'

வ0தேபா1, எலா& 'ர'க<ேம Lகின. ஆனா தைலைம& 'ர'
Lகவிைல . L&க வவ1ேபா ேதா

 ேபாெதலா இேலசாக

உலாதிய1.

ெபா 1 ல0த1.

எலா& 'ர'க<&' க%ைமயான பசி. சிைத மரதி ஏறிய சமயதிதா
அைவ பழ தி

,

ன ெதாடகின. பறித பழகைள பறி&கப.ட இடகளிேலேய

வி.% வி.% அைவ ஓ6வ01 வி.டன. அதி=01 இ

B சாபிடவிைல .

'ர'தனமான பசி. அ0த பசியி சிைத ப3றிய அபாய, அவ3&'
ெபாிசாக ெதாியவிைல. 
அைவ 

 சிைத வ0த அேத மர ெதா'தி&' ஓ%வத3'

னகாகைள அ தி, பி

னகாகைள L&கியேபா1, தைலைம&

'ர' பயகரமாக& கதிய1. எேக5 ேபாக ேவ!டாமா, அேகேய இ&க
ேவ!%மா.

'ர'க ெபாைம இழ&க ெதாடகின. '.6& 'ர'க கத ெதாடகின.
ேபாக ேவ!டா ெம

றா, எப6 பசிைய அட&'வ1? 'ர'க ெசா=

ைவதா3ேபா கைத- ழிதன. அ0த த6& 'ர' இேபா1 ச3
வJவாகேவ P P&க ெதாடகிய1. தைலைம& 'ர'&' 'லா அ!.
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ஆட' நிைலைம ாி01 வி.ட1. இ01 அத
சமய அத

க!களி அ

உதி 'ைலயவிைல . அேத

 ெவள பா:0த1.

இ0த- சமயதி, ச3 ெதாைலவி, நாைல01 இளநீ ேதகா:க ந
சீவப.%, ஐப1 ைபசா அளD ஓ.ைட5ட

றாக-

, 'ப ேபா இபைத&
னதாகேவ, அைவ

'ர'க பாதன. தைலைம& 'ர' உதரவி%வத3' 

அவ3ைற ேநா&கி ஓ6ன. உடேன தைலைம& 'ர' ஓ6ய1. த6& 'ர' உ.பட,
பல 'ர'க, ேதகா: 1வாரக<&' ைககைள விட ேபான சமய
தைலைம& 'ர', பிரைஜகைள- சிறி1 க61 பி

B&' தளிய1. விஷய

அ1&' ாி01 வி.டேத காரண. மனிதக ைவதி&' க!ணிக அைவ.
ேதகா:க<&' ைககைள வி.%வி% 'ர'க, பி

ன ைககைள

[6களா&கி, அ0த [6கைள பிாி&காமேல ைககைள ெவளிேய எ%&க ய3சி
ெச:1, எ%&க 6யாமJ, ேதகா5ட

ஓட 6யாமJ அேகேய 3றி- 3றி

வேபா1 பி61& ெகாவத3காக& 'ரகா.6க ைவதி&' க!ணி&
கா:க எ

ப1 தைலைம& 'ர'&' ாி01வி.ட1. இைத ாி01 ெகாளாத

சக ேதாழகைள அ1 பயகர& @-சலா அட&கி, அவ3ைற பி

B&'&

ெகா!%வ01, மீ!% அ0த பாைறயிேலேய உ.கார ைவத1.

'ர'க மதியி இேபா1 பலமான னக . ஏ

இப6

? அ0த த6& 'ரைக, வழிகா.ட ேவ!%

மடதனமாக நட01 ெகாகிறா
எ

, தைலவ

ப1ேபா பாதன. இத3' மனித நடமா.ட ெதாி0த1. 'ர'& @.டைத

எேக5 ேபாக ேவ!டாெம

 தைலைம& 'ர', தைலயா.6 உதரவி.%,

தனியாக& கீேழ இறகிய1. ப1 நிமிடதி ஒ சீ வாைழ பழக<ட
வ0த1. எலா& 'ர'க< ெமா:&க ெதாடகியேபா1, தைலைம, பழகைள&
'.6களிட ெகா%த1. மீ!% தனியாக ேபா:, ேதாைசக<ட
'ர'களிட ெகா%த1. த

Bட

'ர'கைள5 வரேவ!டா எ
தைலவ

வ0த1. சக

வர யதனித த6& 'ரைக5, இதர

ப1 ேபா தைலைய ஆ.6வி.% ேபான1.

, அேக ஏேதா ஒ ேதா&', ந

றாக தி

 வி.%, எWசியைத&

ெகா!% வவதாகD, தாக அேக ேபா: வயிறார தி

ன& @டா1 எ

தகைள த%பதாகD, த6& 'ர' இதர 'ர'க<&' கபாவைனயா
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விள&கியேபா1, எலா& 'ர'க< தைலயா.6ன. சில, ேகாபதா உத%கைள
பி1&கின.

இத3' காைல ெநா!6& ெகா!ேட தைலைம& 'ர' ஒ ேதகா5ட
ெகௗவிய ேதகாைய& 'ர'& @.ட1&' 
6யாம அ1 த

வ0த1.

னா ேபா.% வி.%, வ= தாக

வல1 காைல பாைறயி உைதத1. எலா& 'ர'க<

அைத ஆ-சாியமாகD, ேதா.ட1 பழகைள தக பாைவயி=01
'மைறத ' எாி-ச தாகாமJ பாதன. தைலைம& 'ர'&ேகா த
தவிர, எ1Dேம ேதா

வ=ைய

றவிைல. ெச!பகாேதவி அவி&கேக இ0த அம

ேகாவிJ&', ேதகா: பழக<ட

வ0த மனிதகைள, உ.65, மிர.65,

அவக உஷாராக இலாத சமயதி தி65, பழகைள பறி1& ெகா!%
வ0த அ1, இதியாக ஒ சி

ன ைபய

ெகா!% திபிய ேபா1 அவBட

ைகயி=0த ேதகாைய பறி1&

@ட வ0த ஒ ெபாிய ஆசாமி, ைகயி

ைவதி0த இ& கபியா அத

கா= பலமாக அ61வி.டா. அப65

வ= தாகாம வா: வழியாக கத ேபான அ1, ேதகா: ேபா:வி% எ

ற

அ-சதி அப6& கதாம, மீ!% வ0த1. கா= இேலசாக ரத& கசிD.
பிராண

அ0த& கசிD வழியாக ேபாவ1 ேபா

ற நரக ேவதைன.

'நீக< வ0தா ... பசி மய&கதி வாைழ பழைத பி%கற ேஜாேல
பி6ப.டாJ ப.%%Mக
கைடசில... நா
எ

Bதா

மா.6& கி.ேட

ஒக இேகேய இ&க- ெசா

... சதியமா: நா

B எைத5 திகல...'

ம.% ேபா:வி.%, எைதேயா வாகி&

க.6&ெகா!% வ0த தக தைலவ
ைறெயா

, 'பட.%' எ

 நிைனதைவ ேபால,

 பா1 இேலசாக- சிாி1& ெகா!டன.

இத3' நடபைத ேநா.ட வி.ட தைலைம& 'ரகி
த6&'ர' 3 3 பாத1. பி
மி

...

 ேபச ேபான தைலைம& 'ரகா ேபச 6யவிைல . கனிக ப 1&

'J' ேதா&' தா

ஒ

இ

ேன

பைழய எதிாியான அேத

ன ச0தபைத ந வ விடாத1 ேபா,

ன ேவகதி பா:01, தைலைம& 'ரைக தா&கிய1. ஏ3கனேவ ரத

கசி0த அத

காைல& க61, கைத நகதா பிறா!6ய1. க ைத
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பலெகா!ட ம.% க6த1. எதிபாராத தா&'தலா வியபைட0த தைலைம&
'ர' இதர 'ர'கைள பாிதாபமாக பாத1.

இேபா1 த6த 'ரேகா%, இதர 'ர'க< ேச01ெகா!% அைத தா&கின.
வயி3றி நக& கீறக. க தி க6க; காயப.ட கா= வாகளி
ேபாாி ேதாவி53ற ெநேபா=யைன, அவ
தைலைம& 'ரகி

அ6க.

ப.டதரசிேய நிராகாித1 ேபால,

ப.ட1 மகிஷி5, இதர ைவ&க<' 1தைலைம&

'ர'&' தாக விவாசைத மா3றி& ெகா!டைத நி)பி&' வைகயி மாஜி
மணாளைன ஓடஓட 1ரதின.

பைழய தைலைம& 'ரகினா தா&' பி6&க 6யவிைல . த
பிரைஜகைள பாிதாபமாக பா1& ெகா!ேட எவ3&காக த
ஒ61& ெகா!டேதா, அவ3றி

மாஜி
காைல

அ-தைல ெநWசி ெபா&க 6யாமJ,

அ6கைள உடபி ம&க 6யாமJ, ஒ பளதி இறகி, கிறகி ேபா:
நி

ற1.

இத3கிைடேய த6& 'ர', ப.ட எ:திய1 ேபா, ஒ காைல உயரமாக L&கி
ைவ1&ெகா!%, க^ரமாக இ&க, இதர 'ர'க, அத
வாைல L&கி, அWச= ெசJதின. பி

அகி ேபா:,

ன, திய தைலைம கிைடத களிபி,

எலா& 'ர'க< சிைத வாச ெச:5, அ0த பைழய ப'திைய ேநா&கி
ஓ6ன. 'அேக..... ேபாகா!டா... ேபாகா!டா, எ
ெகா!% பி

 க!களா ெகWசி&

ெதாட0த பைழய தைலைம& 'ரைக பா1, எலா&

'ர'க< ைறதன. உடேன, திய தைலவனான த6& 'ர' , த

Mரைத,

பிரைஜக<&'& கா.% ேதாரைணயி, 1ளி&ெகா!ேட ஓ6 அ0த ெநா!6&
'ரகி

ெநா!6& காைல, மீ!% 'றி பா1& க61வி.%, ெவ3றி&

களிட
ெச

திபி வ01 பிரைஜ& 'ர'கைள பைழய இட1&' அைழ1-

ற1.

தனி1 விடப.ட ெநா!6& 'ர'&' நிைன1 பா&க பா&க, ெநWச
விமிய1.
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அ0த த6& 'ர' , க!ணி ேதகா:&' ைகைய விடேபானேபா1, இ1
நிைனதி0தா, ஒ மனிதைன ேபா நட0தி&கலா. எதிாி&' கைண
கா.6ய நம&கா இ0த& கதி' எ

 கதிய3 கதிய1. வா20த அைமைய5,

வா2விழ0த ெவைமைய5 இைண1 பா1, இன ெதாியாத ேசாக
இதயைத& 'த, ெநா!6ய61& ெகா!ேட அ1 மைல- சாிவி கீ2 ேநா&கி
ேபா:&ெகா!60த1.

ச3 ெதாைலவி, வா:&' ெவளிேய நா&ைக ெதாக ேபா.%& ெகா!60த
ஓ ஓநா:&' பய01, மனித நடமா.ட இப1ேபா ேதா
ேநா&கி- ெச

றிய ஒ 'ைகைய

ற1.

'ைக&', பமாசனதி அம01, ஒ காவி- சாமியா எைதேயா ெஜபி1&
ெகா!60தா. ேமானேம அைமதியாகD, அ0த அைமதிேய ஓ அ.
பா:-சலாகD, ப3ற3ற ஒ

றி ப3 ைவத1 ேபா ேதா

றிய சாமியா, சத

ேக.% திபி பாதா. பாிதாபமாக ஒ காைல L&கி ைவ1& ெகா!%,
க!களா ெகWசியப6 நி

ற 'ரைக பாத1, அவ உள

ெநகி20தி&கேவ!%. 'சிவ சிவ' எ

 ெசா=& ெகா!ேட த ப&கமாக

வப6 'ர'&' த க!ணைசவா அ கா.6னா. த= சிறி1 தயகிய
'ர', பி

ன அவ க!களி மி

னிய அ.பா=ைப உண01ேபால அவைர

ெநகி&ெகா!60த1. சாமியா, ெவ!ப3க ெவளிேபா மி

ன,

அைமதியாக, \னியதி பாைவைய நிைலநிதியவா ேபசினா.

"வாடாபா... வா... கவைலபடாம... க[டைத அேகேய வி.% வி.%
நிமலமாக வாடாபா... ஒSெவாவ&' ஒகாலக.ட உ!%. ந
ேபாலD, தீைம ந

''காலைத, அத

ைம ேபாலD ேதா

வ1 காலதி

ைம தீைம

மாைய.

ெவளிபா%களி இ01 தனிப%தி, பிாி1 பா1, அதி

உணD மயமாக& கலபேத ெம:ஞான. கால ெவளிபா%களான ெவ3றி,
ேதாவிகளா வாசி&கப.ட நீ , இனிேம பர ெபாளா: விள'
காலைத ப6ப6யா: உண01, அ0த உணைவ- வாசி1 உ:வைடயலா.
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வாடாபா வா. ஊன ேதாவி, ஞான ெவ3றி&' உதD எ

ற உணேவா% வா...

அWசாம வா...''

சாமியா, ெநா!6&ெகா!ேட ஒ காைல L&கி& கா.6ய அ0த& 'ரைக,
திைலயபல& @தனாக பாவி1, ஞான பரவசதி ைறயி.டாரா அல1
அ0த& 'ரைக த

மனமாக பாவி1 ேபசினாரா எ

எப6ேயா 'ர', அவ அகி வ0த1. சாமியா அத

ப1 ெதாியவிைல .
உட  வைத5

தடவினா.

பாிணாமப.ட மனித 'லதி=01 ச3 அதிகமாக பாிணாமப.ட அ0தசாமியா, எதி கால&க.டதி, மனிதைன ேபா அலா1, இ
பாிணாம ெவளிபா% ேதா

ெனா நல

வத3' ஒேவைள காரணமாக இ&க&@6ய அ0த&

'ர', உவ ேவபா.ைட , 'கால ேவபாடாக' ஒ1&கி, அவ3
மாைவ 'காலமாக ேபா3றி ஒவைர ஒவ மானசீகமாக

உேளாகிய ஆ

பா1& ெகா!டாக.
----------------7. தம ெஜயி!*

'நீெகலா இப6 அச%களா: இ&கிறதினா தா
நிைன-சப6 நட&கிறா

. ேக.க ஆ< இல

.... அ0த மாேனஜ

B கா.% தபா நட1றா

."

"ஏ!டா ேசக இப6& 'தி&கிற... விஷயைத நீ5 ெசால மா.ேட...
நளினிைய5 ெசால விடமா.ேட... நாகளா ஞான& க!ணால ாிWசி-கP....
ாிய 6யா.டா அச%க..... உ

அகராதிேய தனிதா!டா ...''

"ெசாறத ேக<கபா. நளினி&', ெஹ.'வா.ட` இ01 300 )பா:
'அாிய$,' ஜூ

மாதேம வ0தி&'. அவ

ெகா%தி&கிறா

"இ

இ

ைன&'தா

இவ<&'&

."

ைன&காவ1 ெகா%தாேன.... என&' ஒ வஷ இர!% மாத >P நா

கழி1& ெகா%தா

."
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"வி. அ6&கிற1&' இ1 ேநரமில... நளினிைய ஜூ
ெப3றதா ைகெய 1 ேபாட- ெசா=யி&கா

மாத >ணா ேததி பண

... இ0த அச% 'ஆ

6 - ேட.'

ேபா.% ெகா%தி&'."

"ாி&கா.ல அவ ைகெய 1 ேபா.ட பிற' நாம எ

''அவ இ

னடா ெச:ய 65?"

ைனய ேததிைய ேபா.60தாJ, அ1&' ஏதாவ1 ஒ சா&'

ெசா=யி^க...."

நளினி க!ணீ வி.டா. "உக<&' நலா ெதாி5.... எ
ஆ$பதிாியி எSவளD க[டப.டாக
... இ0த பாவி... எ

அைலWேச

.... கைடசியி.... எ

இ0தி.டா

அமா ேபான மாத

B... அேபா நா

பண1&' நாயா

பணைத ஐ01 மாசமா வ-சி01 >- விடாம
அமா >- தா

பிாிW1."

ேசக ஏேதா ஒ தீமான1&' வ0த1ேபா, ேமாவாைய தடவி வி.%&
ெகா!டா

.

"நாம எேலாமா ேச01, மாேனஜ ப!Pற அேயா&கியதனைத எ. 6. &'
ெதாியப%1ேவா... ஊழிய&' வ0த பணைத ஆமாத ைகயில
வ-சி01.%, அறமா ெகா%&கிறா

. இ1 தலாவ1 கெளயி!.."

"இர!டாவ1 ஒ bாிய$ கெளயி!.... ஊழியக ஆ^$ விஷயமா ெவளில
ேபா' ேபா1... டா&`யி ேபாகலாB )$ இ&'. இவ

எ

னடா

ேபாகாத ஊழியக ேபானதா ெசா=... டா&`&' பி' ேபாட- ெசாறா
பணைத ம.% அவ

எ%1&கிறா

மாமியால இ01 ம-சின

னா...
.

... >ணாவ1, ஆ^$ காாி, அவ

வைர&' ேபாறாக..... நாலாவ1, 'றிபி.ட ஒ

ஏெஜ!%&' சJைக ப!ணPகற1&காக அவேன ஒ ேநா.ைட 6&ேட.
ெச:1, சப0தப.ட கிளா&கிட ைகெய 1 ேபாட- ெசாறா
இெதலா வ-... ஒ ஜாயி!. ெரரேச

ேடஷ

...

ெகா%&கP."

"எத3' ேசக வ... ேபசாம ெமா.ைட மB ேபா%ேவா....'' எ

றா சி

ைனய

.
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"ெமா.ைட ெப.6ஷ

ேபா%றைதவிட ேவற ஒ ேப6தன இ&க 6யா1."

"ேசக, நீ விவர அறியாத ைபய

.... எ

ேனாட இப1 வட சM$ல

ெமா.ைட ெப.6ஷைன ப3றி எ1&'- ெசாேற

னா ...''

ேசக அவைர ேம3ெகா!% ேபசவிடவிைல. “ஆ ைர.. நாேன... எ
ைகெய ைத  சா ேபா.%... எ. 6 . &' அBபி ைவ&கிேற
ஒ!P .. எ

ெசா0த&

... ஆனா

'யாி வேபா1... நீெகலா நட0தைத- ெசாலP...

மாேனஜ இ1வைர&' என&' எ0தவித& ெக%தJ ெச:யவிைல .... தனிப.ட
மனித எவB அ&கிரம ெச:ய& @டா1ற1&காக தா

எ தேற

...

அவைடய ைறேகடான ெச:ைகயால ..... நளினி மாதிாி நீக எலா
பாதி&கப%றிக

B நிைன-தா

தைலைம& 'மா$தா, 'ப=

எ தேபாேற

...''

பிரதிநிதிேபா ேபசினா. "ேசக, ேவ எ0த

விஷயதி எகைள நபாவி.டாJ இ0த விஷயதி சதியமா: நபலா.....
எ

'யாி வர.%... ப.%.% வ-சி%ேற

."

இர!% வாரக ஓ6ன. ேசக, சகா&க ேபசி& ெகா!60த இடதி3'
ேபானா

. தைலைம& 'மா$தா அவைன& க.6 த வினா.

"சபா[ ேசக . உ

ெப.6ஷB&' எப&.' இ&'. ஒ வாரமா மாேனஜ க

ேபயைறWச1 மாதிாி இ&'. யா ேபானாJ உ.காக

B மாியாைத&'&

, இேபா ேபானDடேன, எ 01 உ.கார- ெசாறா

@ட ெசாலாத மBஷ

....

ஏேதா நட&'1.''

"அற இ

ெனா விஷய... நலேவைள அ0த ஜாரா ராமனாத

இைல ... ெசாகிேற

...'' எ

பய

ற ^6ைகைய, சிதபர ேபா.%& ெகா!ேட,

''மாேனஜ எ. 6. ெட=ேபானி ேபசியைத& ேக.ேட
ஊழியக பணைத வ-சி&கல.... நா

ஒ

. 'ேநா..... நா

ஒ

B

 ஆ^$ காைர மி$G$ ப!ணல....

நீக இக வேபா1..... உக ேபதிைய மகாப=ர1&' @.6&கி.%
ேபானத... அபிஷிய கா
ஒ

டா&டா' எ திேன

... அSவளDதா

 இல. எலா... ேசக பயேலாட ஏ3பா%' எ

... ம3றப6

 ெசா=&கி.%
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இ0தா

... சதி நட&'1... ேசக, நீ ம.% இல

மட&கியி&க 6யா1. உ

னா இ0த& ெகாபைன

னால எக<&ெகலா மாியாைத...." எ

.

றா

1சாமி ஒ பிர-சிைன எ பினா. ''ேசக ரகசியமா: அBபின காைர, எ.
6. பாிசீலைன ெச:1, ஆ^`3' 'சபிைரஸா' வ01 எ

'யாி நடதியி&கP...

அைத வி.%.% ெட=ேபானிேலேய கா விவரகைள பதி, மாேனஜகி.ட
ெசாறானா ஏேதா சதி நட&'1

B அத."

ஒ மாத ஆகிவி.ட1. மாேனஜ ைதாியமாக& கா.சியளிதா. ேசகாிட @ட,
த

ைன யா ஒ

 ெச:ய 6யா1 எ

கிற மாதிாி சாைட மாைடயாக

ேபசினா. 1சாமி தவிர, இதர சகா&க, அவைன வி.% ஒ1'வ1ேபா
ெதாி0த1.

தைல&' ேம ெவள ேபான 1ணி-ச=, ேசக தன1 பைழய காைர5,
நியாயைத& காணேவ!6ய மாேனஜி ைடெர&ட மாேனஜட

ேச01

ெகா!ட அநியாயைத விவாி&' திய காைர5 ேச1, கெபனியி
ஒSெவா ைடெர&ட&' அBபினா


. இைத அவ

அBவத3'

னதாகேவ ெதாி01 ெகா!ட மாேனஜ , அவைன பழிவாக பல

நடவ6&ைககைள ேம3ெகா!டா. அவ

எ 1 'றி&க ஏேனாதாேனா எ

இபதாக ெமேமா ெகா%தா. அபாD&' உட நலமிலாதத3' அவ
Qைவ சாஷ

ெச:யாம அவ

த

ேபா.ட

ஒ நா சபளைத பி6தா. அவB&'-

சப0தமிலாத அBபவமிலாத ேவைலகைள 'அ.மினி$ேர.6S ாீஸ
சா&கி ெகா%1, அவ

$' எ

திறைமைய ெப&கி& ெகாள ேவ!% எ

இர!டாவ1 ெமேமாைவ& ெகா%தா. அேத சமய தைலைம& 'மா$தா
தகேவJ&', ஒ ெடபராி பிரேமாஷ

கிைடத1. தைலைம& 'மா$தா

பதவி&' ேபானா. ேகஷிய ேவைல&', நளினி வ0தா. அவக எ0த
ேநரதிJ வரலா, ேபாகலா. மாேனஜ, ெசா
இேபா1 ெசாவத3' 

னப6 உ.காபவக,

னதாகேவ உ.கா0தாக.

ேசக ெபாறிகலகி ேபானா



. தியவ 1சாமி ஆத @றினா.



ற
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''கவைலபடாேத க!ணா ... கைடசி ப6&க.% தா

க[டமான ப6&க.%...

தம ஒழிW ேபான1 மாதிாி ேதாP... கைடசியி அ1தா

ேசக, த

காகைளப3றி மீ!% ைடெர&டக<&' நிைனDப%தினா

விசாரைண இைலெய
எ-சாி&ைக வி%தா

.

றா, அரசாகதி3' ெதாியப%த ேபாவதாக

.

ஒ மாத ஆகியி&'. விசாரைண& '
ஓ:ைவ 

ெஜயி&'.''

வ0த1... அ0த- சமயதி 1சாமி

னி.ட வி%ைறயி ேபா:வி.டா. விசாரைண&'

டா&`யி ேபானதாகD, மாேனஜ&' சப0த இைலெய
அ`$ெட!. மாேனஜ தகேவ சதிய ெச:தா. ஜூ



னா தா



மாததிேலேய பண

வாகிவி.டதாக நளினி உதி ெகா%தா. ஒSெவாவ ேபா.6 ேபா.%&
ெகா!%, தக விவாசைத& கா.6னாக.

விசாரைண 60த மாைலயி, ேசக த
"ெபா.ைட பயக!" எ

த

சகா&க இ0த இடதி3' விைர0தா

ைன5மறியாமேல சா6னா

. "ஆமா... உ

Mரைத& கா.%ற1&காக.... நீ எைதயாவ1 எ 1ேவ... நாக எக ெபா!டா.6
பிைளக வாயில ... ம!ண ேபா.%.%... உ
MரனாகP... அப6தாேன," எ

றா

@ட ேசரP. நீ ெபாிய

'மா$தா 1ைர.

ேசக இர!% நா.களி 6$மி$ ெச:யப.டா
=மிெட. கெபனி. அத

ப'தாரக அைனவ&' தன&' இைழ&கப.ட

அநீதிப3றி விாிவாக& க6தக எ தினா
ெஜயி&'," எ

. அ0த நிவன, ஒ பளி&

. 1சாமி வழ&கப6 "தம

 ஆத @றினா.

ஒ மாத ஓ6யி&'. ாி.டயரான 1சாமி அவைன ேத6வ0தா. ''ேசக,
உன&' விஷய ெதாி5மா? நீ எ தின ெல.டகைள வ-ேச ெஜனர - பா6ைய&
@.6யி&காக... இனிேம திJJக நட&காம இ&கிற1&' பல
ச.டதி.டகைள வ'தி&காக... மாேனஜைர5, மாேனஜி ைடர&டைர5
L&கி.டாக."

.
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ேசக 1ளினா
வ01.... உ
உ

. ''என&' பைழயப6 ேவைல கிைட&'

ைன ேவைலயி ைவ&கP

ைன வ-சா..... எலா ெப.6ஷ

B ெசாJக." ''அ1

B.... சில ெசா=யி&காக. அப6

எ த ஆரபி-%வாக

B ெமஜாாி.6

ெசா=.டதா. அதாவ1.... நீ எ பின பிர-சிைனகைள தீதி&காக. ஆனா
உ

பிர-சிைனைய தீ&கைல."

ெதா!ைட&' ஏேதா ஒ

 அைடபைத5 ெபா.ப%தாம, " அ1

ேபாக.%, நம ஆ^$ இேபா எப6 இ&'?" எ
மா3றினா

 ெசா= ேப-ைச

ேசக.

"இேபா வ0தி&கிற திய மாேனஜ ேநைமயானவரா. பைழய திJJ
எ1D கிைடயாதா. ஆ^$ நியாய$தலமாக நட&'தா. கைடசியி நா
ெசா

ன1 மாதிாி தம...''

"ெஜயி-சி.%1'' எ
அத

 ெசாலேபான வாைதைய வா:&'ேளேய ஜீரணி1,

அஜீரணதினா தி&கி திணறினா 1சாமி.

''மா ெசாJக சா. கைடசியி தம ெஜயி-சி.%1.... ஆனா தமவா
தா

ேதா3.டா

. சாிதாேன?"

1சாமி க!கைள 1ைட1& ெகா!டா.
-----------------8. ெசா*!காரக

ேவகமாக வ01 ெகா!60த அ0த பட'& கா, தி%திெப


னா நி3பைத பாத ெபா

'6ைச

னாதாD&'& ைக5 ஓடவிைல, காJ

ஓடவிைல. அ1ம.% அலாம, ''ஏ:... ெபா
பழ&கப.ட 'ர ஒ

த

னாதா....! ெபா

னாதா!'' எ

 கா&' இ01 அைழப1 ேக.ட1. வயி3ட

அைணதவா ைவதி0த நா

' வய ைபயைன, ஒ சா&கி

கிடதேபானவ, அப6- ெச:ய மன இலாம ைபயைன L&கி ேதாளி
ேபா.%& ெகா!% கா&கேக வ0தா. 

ப&க1 இ&ைகயி பWசாய1



65

உபின பரமசிவ அம0தி0தா.

ஆசாமி காாி

கதைவ திற&காம அவைள பாதா. ஆனா, அவ அகி

இ0த பWசாய1 தைலவ ேகாவி0தB, பி

னா உ.கா0தி0த \., ேகா.,

ைட ேபா.ட இர!% ஆ!க<, அழகிய இளமைக ஒதி5 காாி=01
ெவளிேய வ0தாக. பரமசிவ அைச01 ெகா%காததா, பWசாய1 தைலவ
ேகாவி0த

6ைரவ ப&க1& கதD

வழியாக ெவளிேய வ0தா.

அவக அப6 இறகியத3'- சJைக கா.%வ1 ேபா, உபின பரமசிவ
காாி

கதைவ திற01 ைவ1&ெகா!% உ.கார ேபானா. அவரா திற&க

6யாம ேபாகேவ, 6ைரவ வ01 திற0தா.

ஆனாJ, காாி=01 இறக விபாதவரா:, "ஏ: ெபா
கால பிற0தி.%1. இவெகலா யா

னாதா, உன&' நல

B ெதாி5மா?' எ

 ேக.டா.

பWசாய1 தைலவைர பாதாேல பரபரபைட5 அ0த& '6ைச ப'தி
ம&க, இேபா1 தைலவைர5 தைலவக ேபா கா.சியளித இர!% ெபாிய
மனிதகைள5, அ0த ெப!ைண5, பளபளபான அ0த& காைர5 பாத1
எலா ைபய

"ெபா

க< வ01வி.டாக.

னாதா, ஒ

ைனதா

. 'ழ0ைதைய இற&கி& கீேழ வி%" எ

 பரமசிவ

ெசாJைகயி, வ0த பிரககளி இைளஞரான ஒவ, ேகா.% ைப&'
ஒளி1 ைவதி0த $ெடதா$ேகாைப எ%1&ெகா!%, ெபா

னாதா ேதாளி

கிட0த அ0த ைபயைன, பலவ0தமாக& கீேழ இற&க ேபானா.

ெபா

னாதா, அ0த $ெடதா$ேகாைப, எமனி

பய1ட

ஓர6 பி

பாச& கயி மாதிாி நிைன1

வாகினா. பளபளபான அ0த& காைர5, த

'6ைசைய5 மாறி மாறி பாதா. அவ '6ைசயி
உள ஓ.ைட வழியாக வ \ாிய
ேம3ப'தி மி

கதி மி

@ைரயி ேம3ப'தியி

Bவ1ேபா, அ0த&காாி

னி&ெகா!60த1. சாைலைய அைட1&ெகா!6&' அ0த&
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காைர பா&க பா&க, அவ<&'& கணவனி
 வ0த1. 

நிைனD வா.6யேதா%, க!ணீ

றாைனயா க!ைண 1ைட1&ெகா!டேபா1, பரமசிவ

அத.6னா.

"ஏ:, ெபா

னாதா, ஒன&' நல கால ெபாற0தி%1

B ெசாேற

. நீ

பா.%&' அ தா எப6?"

"அழேல மாமா! Lசி வி 01.%1; க!ைண 1ைட-ேச
யா ெதாி5மா? உன&' எப6 ெதாி5? இவ ெச

." "சாி, இவெகலா

ைனயிேலேய ெபாிய

மBஷ. ப1 M%க< ெர!% கெபனி5 இ&'. இவ டா&ட.
ஏைழக<&' ம.% ைவதிய ெச:யறைத- ேசைவயா நிைன&கிற பண&கார
தபி. இ0த அமா வ&கீ; இவக '%பேம ேகா. '%ப0தா

ெபா

.''

னாதா, அ0த அறிகைத அகீகாிபவ ேபா, ேலசாக-

சிாி1&ெகா!ேட நி

ற அ0த இளமைகைய5, அவ =$6&ைக5,

மா.%& ெகா!ைடைய5, நீ!% வள01 பா=[ Kசிய நககைள5,
எலாவ3&' ேமலாக அவ உட மி
பா1& ெகா!ேட 'எ

ைன வ01 ஏ

நிைன1& ெகா!ேட நி

''எ1&'- ெசாேற

னிய மிBமிBைப5, மிரள மிரள

இ0த மாமா பாடா: ப%1கிறா?' எ



றா. பரமசிவ விள&கினா.

னா, இேபப.ட ெபாிய ஆ.க; Mகார எ%&க

வ0தி&காக; ாி5தா?"

ெபா

னாதாD&' ாி0த1. அவ ைபயைன 'த1' எ%பத3காக

வ0தி&கிறாக. த= அவ<&' மகி2-சியாக இ0த1. பிைளயா மாதிாி
வயி தளி& ெகா!%, ெநWெசJ 1தி& ெகா!%, விலாெவJக
ைட1&ெகா!%, '-சி& கா ைகக<டB, மா0த பி61, இ0த நா
வயதிJ 'நா

' காகேளா% நட&க ேவ!6ய நிைலயி உள த

'

ஒேர மக

Bசாமிைய, அவக வளதா அவB ெபாிய மனிதனாகி இேதேபால ஒநா
காாி த

ைன பா&க வவா

எ

 நிைன1 மகி20த1 தா5ள. ஆனா
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அ%த கண, இ&கிற ஒேர பிைளைய5 ெகா%1வி.% வாழ 6யா1 எ



நிைனதவ ேபா தி%&கி.டா.

''ஒக ெபாிய மனைச நிைன&ைகயி ச0ேதாசமா: இ&' மாமா. ஆனா எ
பிைளைய- Mகாரமா:& ெகா%&க 6யா1."

''ஏ:, உன&' அறிவி&கா? ஒ

ைன விட ேமாசமா இ&கிறா

அ0த பய. ஒ

நாைள&' பாதா >P நாைள&'- சாபிட 6யா1. இவைன ேபா: யா
Mகார எ%&க ேபாற1? சாியான ைபதிய&காாியா: இ&கிறிேய!"

"எ

பிைள எப65 இ01.% ேபாD1. உம ேஜா=ைய பா1.%

ேபாக."

பWசாய1 தைலவ ேகாவி0த

'&ேக '0தா. அரசிய= அவ&' நல

அBபவ.

''எ

ன பரமசிவ, அவரவ பிைள அவரவ&' உசதி. வ0த ேவைலைய

பா&கிறத வி.%.%..... இ1 எ1&'? நா
ெச

ெசாேறமா. இவெகலா

ைனயிேல ஒ சக வ- நட1றாக. நம கிராமைதேய த1 எ%1

எலா வசதி5 ெச:1 தரேபாறாக. அதி ஒ!Pதா
ேபPேவா' எ

கிற தி.ட. ஒ

ெகா%பாக; அSவளD தா

"எ

'பிைளைய

பிைளய ேசாதி- பா1 ேவ!6ய ம01

."

ைபயB&' அ6&க6 ெவ.% வ1க ஐயா. வயி1ல மா0த இ0தா

ெவ.% வ

B ெசா= நா.% ைவதிய தகேவJ க$Lாி மாதிைரைய5

அய- ெச0Lரைத5 ெகா%1&கி.% வ0தா. இேபா அவேராட
ைகராசியாேல5 ஒக !ணியதாேல5 ெகாWச ெகாWசமா:- கமாயி.%
வ1. அதனால இேபா ேவ!டா.''

அவ ைபயைன பா1, 'இ1தா
ப.%&ெகா!ட >

சாி'' எ

 தக<&'ேள ேபசி திதி

 ேபக< ககைள- ழிதாக. >வாி வயதான
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ெதா0தி&கார, " எதைன அறியாைம?'' எ
ேகா.%&' எப6 ேபா%வ1 எ

றா. உவிய $ெடதா$ேகாைப&

 வா=ப டா&ட ேயாசி1& ெகா!60தா.

இளமைக உட 'Jகாம, அேத ேநரதி உத.ைட ஒ:யாரமாக&
க61&ெகா!ேட ெபா

னாதாவி

அகி வ0தா. ேசைலயி உள Lசி,

அ0த ப.டண1 மைகேம ப.%வி% எ

 பய01, ெபா

விலகி ேபானா. இளமைக வி%வதாக இைல. ெபா

னாதா விலகி

னாதாவி

பி6தா. பிற' அவேளா% ஒ.6&ெகா!% கிட0த ைபயனி

ைகைய

1ைக தடவி

வி.ட1, பய ேதாளி சா:0தி0த தைலைய L&கி, அவைள பாதா
அவ

க

.

னைத ேலசாக& கிளிவி.% பிற' அ0த ெப! இ%பி

ெசகியி0த ெவைள& ைக&'.ைடைய எ%1, ைககைள- ெசா'சாக
1ைட1&ெகா!டா. ெபா

னாதா ஒ

 ாியாம விழிதா. இளமைக

நளினமாக ேபசினா.

"ஏமா, உ

ைன பாதா திசா=யா ெதாி51! ைவ.டமி

'ழ0ைத&', 'ெபாிெபாி' எ
மாதிைரதா

''சாிதா

'`' இலாததா

ற ேநா: வ0தி&'. ரத ேபாதைல. கா6னா

ெகா%&கP. சாிதாேன டா&ட?"

.'' ''அதனாேல நா

எ

ன ெசாேற

B ேக<மா. நா.% ம01

B

ஏதாவ1 '%தியானா ஆபதாயி%. 'ழ0ைத 'பிைழ&கPனா டா&ட
ெசாறைத& ேக&கP. எ

ன அமா ெசாேற?''

இளமைக ேபசியைத, இதர இர!% பிரகக< திதி5ட

அகீகாிதன.

பWசாய1 உபின பரமசிவ, தைலைய பி:1& ெகா!டா.
ெபா

னாதாD&' ஒ

"மாமா, அமா எ

 ாியவிைல .

ன ெசாறாக?" உபின பரமசிவ உHற&

ேகாபப.டா. ஆனா பWசாய1 தைலவ ம.% ஏேதா ாி01 ெகா!%,
க- ெசா= விளக ைவதா.
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''ஒ
எ

ைபயB&' இவக இலவசமா: ைவதிய பா&கிேற

B ெசாறாக. நீ

ன ெசாேற?''

"நா.% ம0ைத ஏ3கனேவ ெகா%1.% வேற

. ைவதியைர& ேக.%&கி.%...''

''யா ைவதிய?" ''தகேவJ தாதா.'' ''அ0த ஆ< ேவளா ேவைள&'&
கவா.%ல ேசா ேகபாேன? உன&'& ெகா%1& க.%ப6யா'தா?

"க.%ப6யாகலதா

. ஆனா அைத ெநைன-சா பிைள&'- கமாகாேத!

ெர!% )பாேயாட , கவா% ெபாறி-- ட-ட- ேசா ேபா.%& ெகா%&க
ேவ!6யி&'. எ

தைலவிதி!"

இ0த- சமயதி இளமைக ெபா

னாதாவி

அகி ேமJ ெநகி&

ெகா!% ேபசினா.

''ஏமா, நீ இ

B ாிW&கேல

B நிைன&கிேற

. சாபி.%வி.%- சாய0தரமா

வேறா. ேயாசைன ப!ணி ைவ. அேலாபதி ம1வ ேதைவயா
சாிதாேன, மி$ட விஸ

''சாிதா

ெபா

B ேயாசி.

?"

."

னாதாவி

பய Bசாமி, அ0த ெப!ைணேய உ3 பாதா

.

தைலயி 6யிலாமJ, இ&கிற 6யி எ!ெண: இலாமJ அJ1&
கைள1 ேபான பர.ைட தைலகைள பா1 பழ&கப.% ேபான அவ
க!க<&', அ0த- மா.%& ெகா!ைட5 சிவ- சாய பைமயாக
ெதாி0தன.

அ0த அழகி, த

ைகைபைய திற01, ஒ ேக&ைக5, நாைல01

சா&ெல.%கைள5 எ%1& ைகயி ைவ1&ெகா!%, அ0த ைபயனி

70

க!க<&ெகதிேர கா.6& ெகா!ேட, "ைபயா இ1 எ
எ

ன? ெசாJ, பா&கலா"

றா.

ைபய

. "திகற1. அமா, வாகி தா அமா!"

த ைறயாக ேபசினா

'சா&ெல., ேக& ' எ

 ெசாலாம, அ0த ைபய

'திகற1' எ

 ெசா

னதி,

அவ<&' ஏமா3றேம. அத3' அறி'றியாக, உத%கைள ேலசாக பி1&கி&
ெகா!ேட , ேக&ைக5 சா&ெல.ைட5 அ0த ைபயனிட நீ.ட ேபானவ ,
ைகைய பி

னா இ 1& ெகா!டா. அேத ேவகதி, இைளய டா&ட

பா1, அத [65ட

. அைத அவ ாி01ெகாளவிைல .

சிாிதா

ைபயB ாி01 ெகாளாம ''%, '%' எ
நீராக& ைகைய& காைல ஆ.6னா

 ெசா=&ெகா!ேட, வாெயலா

.

அவ ெகா%&காம, டா&டைர எாி1 வி%பவ ேபா பாதா . அவ ேபசாம
இ0ததா, ''டா&ட, உக காமிரா எேக?" எ

 ேக.டா.

டா&ட, ஏேதா தவ ெச:1வி.டவ ேபா 161&ெகா!ேட, "ம
எ

 @றி& ெகா!ேட, காாி

பி

னி&கP"

னா=01 காமிராைவ எ%தா.

அவ, இேபா1 ேக&ைக5 சா&ெல.ைட5 ைபயனிட நீ.6னா. காமிராவி
'ட&' எ

ற சத ேக.டேபா1, ைபய

அைத வாகி& ெகா!டா

.

டா&ட, இர!% மாதிைரகைள நீ.6, '' ெவ.% வேபா1 இைத& ெகா%" எ
ெசா

னா. ெபா

னாதா மாியாைத&காக அைத வாகி& ெகா!டா. இ1

60த1, அ0த மைக5 ம3றவக< காாி

பி

பWசாய1 தைலவ, உ.கா0தி0த உபினட

இ&ைகயி அமர,
ஒ.6&ெகாள, அ0த& கா

பற0த1. "மாைலயி வகிேறா. ேயாசைன ப!ணி- ெசாJ" எ

 மைக

ெசா=&ெகா!ேட ேபானா

ெபா



னாதா, அ0த& கா ேபாவைதேய பா1& ெகா!60தா. பிற'

கணவைன நிைனதவ ேபா ேகவி&ேகவி அ தா. அவைள- \20தி0த
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ெப!க, "ஏமா அ Dேற?" எ

 ஆதரேவா% ேக.டாக.

"ேபான வஷ இேத மாதிாி காலதா

அவ ேசாழாவர ப&க அ6ப.%-

ெசதா."

ெபா

னாதாD&' இபெத.% வயசி&'. வைம, அவ வனபி

வளைத பாதிதி0தாJ, அைத வைமயா&கவிைல. பட0த கதி
எைத5ேம அல.6& ெகாளாம நிதானமாக பா&' க!க. அ தமான
>&'.

ைச&கிளி அாிசி >.ைடைய ஏ3றி&ெகா!% வ0த அவ கணவைன- ெச
ஆ!% ஒ பண&கார மனிதாி

கா அ61& ெகா

அவ

ைச&கிைள ஓ.6&ெகா!% வ0தானா.

சாைலயி

ஓரதி தா

ற

வி.ட1. இSவளD&'

ஆ0திராவி '61வி.% வ0த அ0த& கா&காரக, மய&க நிைலயி வ!6
ஓ.6, அவ கணவைன நிர0தர மய&கதி ஆ2திவி.டாக. வழ&'
ேபா.60தா, ஆயிர&கண&கி ந[ட ஈ% கிைடதி&'. அவ பWசாய1
உபின பரமசிவ மாமாவிட ேக.டா. அவேரா, ஷ
கிைட&கிலகற கவைலதா

ெபாிசா இ&' ேபால' எ

ெபாைப த.6& கழிதா. அரசி
வழ&' ேபாட ேவ!6யவகளி
அ0த& ைகயி

ெபா

ெசதைத விட பண

 ெசா=, த

சாபி வழ&' ேபா.6&கலா. ஆனா

ைககளி எ1ேவா திணி&கப.டதா, அவக

கன தாக 6யாம, வழ&'&காக எைத5 எ தவிைலயா.

.

னாதாD&' இ0த& கிராமதி எ0தவிதமான பி6 இைலதா

இ0தாJ பிற0த ஊ&' அவ ேபாக விபவிைல . கயாண ஆவத3'


னா ஒ '%ப- ச!ைடயி, 'நீ கயாணமாகி ஒ வஷ1ல தா=

அ&கேல

னா நா

ராம&கா இேல'

B அவ அ!ணி&காாி ெசா

ன1

மாதிாிேய நட01வி.டதா, அவ க!ணி விழி&க இவ விபவிைல. ஏேதா
ஒவித ைவரா&கியதா, இ0த ஊாிேலேய தகி& @=ேவைல&' ேபா:&
ெகா!60தா.

மாைல ேபா1 மல0த1.
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ெபா

னாதாவி

ைபய

க!க நிைல 'தி நி

&கி& ெகா!60தா

றன. அவ

. வயி உபி ேபாயி0த1.

>- வி%வேத சிரமமாக இ0த1. நா.%

ம0ைத& ெகா%&கலாமா , 1 மனிதக ெகா%த ம0ைத& ெகா%&கலாமா
எ

னாதா. பிற' க!ணீ மக, அவசர அவசரமாக

 ேயாசிதா ெபா

மகைன& ேகாணியி கிடதிவி.%, மகனி

ெதா!ைடைய தடவி வி.டா.

ெபாகி வ0த ேகவைல அட&கி& ெகா!டா. அ0த- சமயதி, நா.% ைவதிய
தகேவJ, "எ
வ-சியா?" எ

ெபா

ன ெபா

னாதா? 1!%& கவா% ைவ&க- ெசா

ேனேன,

 ேக.%& ெகா!ேட உேள வ0தா.

னாதாD&'& க!ம! ெதாியாத ேகாப. 'கிழவ

, 1!%& கவா%

ேக&கற1ல 'ைற-ச இல. ஆனா ஒ வாரமா: ம01 ெகா%1, இ
பிைள&'- கமாகல. எ

B

ன ம0ேதா மாயேமா? இ0த ல.சண1ல கவா%,

அ1D 1!%& கவா% ேவPமா. ஆைசைய பா!'

"எ

ன ெபா

னாதா, 1!%& கவா% கிைட&க=யா?" ''பிள க!ட1!டமா

ெவ.6&கி.% கிட&கா

. ஒம&' 1!%& கவா% ேவPமா&' !

கவா.%&காக ம01 ெகா%&கிறீரா? இல, ம01&காக& கவா% ேக&கிறீரா?
நீ ெச:யற1 நலா இேல தாதா."

ைவதிய, அவைள ஒமாதிாி பாதா. பிற' சமாளி1&ெகா!%, "பிளய எ%
பா&கலா" எ

"நா

றா.

டா&டகி.ட '%&க ேபாேற

"மகராஜியா- ெச:. உ

இ[ட. நா

.''

வேர

."

நா.% ைவதிய, அவைள திபி பா&காமேல ேபானா. 'இப6
ேபசியி&க& @டா1' எ

 ெபா

னாதாD வ0தினா. 'ேச ேச! இ0தாJ

இ0த& கிழவB&' இSவளD ஆைச @டா1. எSவளD ெபாிய மBஷ

! அ0த
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அமா எSவளD ெபாிய மகராசி! எSவளD அ

பா ம01 தேர
!'

இ0த ஆ< எ

னடா

இத3', ெச

ைன- சக&காரக காாி வ01 இறகினாக. அவகைள

பாத1, ெபா

னா, கவா.%& 'ழ ேக&கறா

B ெசாறாக.

னாதா தைலயி அ61&ெகா!ேட அ தா. டா&ட

'ழ0ைதைய பாதா. ஒ கா6னா மாதிைரைய IP&கி ைபயனி
ஊ3றினா. பிற', ப1 பதிைன01 மாதிைரகைள எ%1 ெபா

வாயி

னாதாவிட

ெகா%1வி.%, ''தின >P மாதிைர, ேவைள&' ஒ!P ெகா%, சாியாயி%.
மீதி ம01கைள நாJநா கழி- தாேர

. அவB&' .ைட வாகி& ெகா%;

ஹா=&$ ெகா%&கP, ஆபி< அவசிய" எ

றா.

இளமைக, அவைள ஆதரேவா% பாதா. "கவைலபடாேத, சாியாயி%."

"திறைம வா:0த வ&கீ நீக, உமா. அ0த ெபாபைளைய ஒ1&க
ைவ-.6கேள" எ

றா டா&ட.

"வ&கீலா, இைல. இைல. ேத0த ச>க ேசவகி" எ

றா ெதா0தி&கார.

டா&டாிட 'மாாி உமா அதிகமா: ேபவதி, அவ&' ஆதக.

>

 ேப ஒவ ைகைய ஒவ 'J&கி&ெகா!டாக. பWசாய1

தைலவ உபின ஒவைர ஒவ பா1- சிாி1&ெகா!டாக.

கா பற0த1. ெபா

னாதா மகைன& க!ெகா.டாம பா1& ெகா!60தா.

'.ைட&', ஹா=&ஸு&' எேக ேபாவ1?' எ
இ

B நா

 ாியாம 'ைம0தா.

ைக01 நாளி, அவக கா ெகா%பாக எ

ற நிைன ,

அவ<&' ஆதலாக இ0த1.

அ

 ெவளி&கிழைம. '.டாப.6ைய- ேச0த ெபா

னாதாவி

'&கிராம

காைலயி இ0ேத கைளக.6யி0த1. மாைலயி மாெப விழா.
ெச

ைனயி=01 இத3ெக

ேற ஒ பிரபல தைலவ வ0தா. அவைர

வரேவ3பத3' ஏ3பா%க பலமாக- ெச:யப.டன.
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கைள எ%&க ேபாக றப.ட ெபா

னாதாைவ, பWசாய1 உபின

பரமசிவ வழிமறிதா.

"ெபா

னாதா, எேக5 ேபாயிடாேத. ஒ

மவB&' ேப க  வர

ேபாD1. யா க!டா . அவைன, அ0த& கிளகாரகேள ப6&க ைவ&கலா?
இ

ைன&' வய&கா.%&' ேபாகேவ!டா.'

அலகார ப0த=, ஒ=ெப&கி ழகிய1. அழகான நா3கா=க பி
இ&க, 

னா ேசாபாெஸ. ஒ

, க^ர1ட

னா

கா.சி அளித1. 'ைற0த1

இபைத01 காக அேக வ0தி0தன. உத.%- சாய மைகக, ெட=
ேபவழிக எ

 ஒேர @.ட. ெபா

னாதாD மகBட

அேக தயாராக

இ0தா.

திNெர

ெச

 வாணக ெவ6தன. ேமளக ஒ=தன.

ைனயி=01 அ0த பிரபல தைலவ வ0தா. மாைல அணி01 ெகா!%

ெபமதிபி3'ாிய அவ ேமைடயி அம0தா.

ெச

ைன- சகதி

ெபா1- ெசயலாளரான இளமைக உமா, ஆகிலதி

வரேவ3ைர நிக2தினா. ஏகப.ட @.ட; @.டதி கிராமவாசிக
இ0தாகேளா இைலேயா, நாகாிக இைளஞக< 5வதிக< இ0தாக.

சகதி

தைலவ மி$ட விஸ

, தைலைம5ைர நிக21ைகயி, த கிள

எதைன கிராமகைள எப6ெயலா சீதித ெச:தி&கிற1 எ
ஒ

ற அறி&ைக

ைற ஆகிலதி ப6தா. பிற', அ0த& '&கிராமைத- Mகார

எ%தி&' ேநா&கைத எ%1ைரதா. அறியாைமயிJ, >ட நபி&ைகயிJ
ஆ20தி&' கிராமவாசிகைள விமாிசன ெச:1வி.%, தைலவ அவகைள&
கிராமவாசிக<&' ம1வ அ.ைடகைள வழ'ப6 ேக.%&ெகா!டா.

தைலவ எ 0தா. ப1 நிமிஷ வைர மாைல, அணிவ' மாியாைதக நட0தன.
அ0த& கிளபி

ேசைவ நா.%&' ேதைவ எ

 தைலவ ெசா

ன1,
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ப.டண1 இைளஞக< 5வதிக< ைக த.6னாக. தைலவ&' உ3சாக
தாளவிைல . ஒேரய6யாக க20தா. ேநரமாவைத ெபா.ப%தாம
ேபசி&ெகா!ேட இ0தா.

ம1வ அ.ைடக வழகப%வத3' 
'%பதி

ெபய, ேநாயி

'ணப%1வாக எ

னா, " அ.ைடயி ஒSெவா
, சகதி

விவர இப1ட

பைத5 அறி01 மகி2-சி அைடகிேற

டா&டகேள
'' எ

 தைலவ

ெசா

னா. த அ.ைடைய எ%1 ைவ1&ெகா!60த ேபா1,

ெபா

னாதாைவ5, அவ இ%பி இ0த ைபயைன5 பWசாய1

பரமசிவ ேமைட&'& ெகா!% வ0தா. தைலவ அவளிட ' அ.ைடைய&
ெகா%&க ேபான ேபா1, உமா ைம& 
ைபயைன ந சக0தா

னா வ01, ''சாக& கிட0த இ0த

காபா3றிய1" எ

ற1, தைலவ ைகத.ட, அைத

பா1 அைனவ ைகத.6னாக. மி$ உமா, அ0த ைபயB&' ஒ 6
நிைறய- சா&ெல.%கைள வழ' ேபா1 காமிரா சிாித1.

ைபயB சிாிதா

. எேலா சிாிதாக.

விழா, இப6யாக நட01ெகா!60தேபா1, ெபா

னாதா ேயாசிதா.

பிைள&' ம01 தீ01வி.ட1. ம01 ேவ!%ேம!

மி$ உமாவிட, அவசர அவசரமாக ேபா: ம01 ேக.டா. அவேளா,
''டா&டைர& ேக<. நானா டா&ட?'' எ
தைலவட

றா எாி-சேலா%. வைக த0தி&'

, ம3றவகைள 0தி&ெகா!%, எ0த ப&க நி

எ%பாக இ&' எ

றா ேபா.ேடாவி

 ேயாசி1& ெகா!6&ைகயி, இவ ம01 ேக.டதி

உமாD&' மகாேகாப!

ஒ

 ாியாத ெபா

னாதா, டா&டாிட ேபானா. அவேரா 'ந

றி5ைர'

எ தி&ெகா!60தா. சரளமாக வாைதக வராம தி!டா% ேநரதி
இவளா?

''அற வா'' எ

 அத.டேலா% ெசா

னா.
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டா&ட, மி$ உமா, மி$ட விஸ
தைலவட

நி

உபட- சீமா

க< சீமா.6க<

 ேபா.ேடா எ%1&ெகா!டாக. பி

ன மி$ உமாD,

தைலவ ேச01 ஒ ேபா$; பலபல ேபா$களி பல ேபா.ேடா&க. இைவ
60த1, தைலவ ைக@பியப6 த காாி ஏறினா. அவைர ெதாட01, ேஜா6
ேஜா6யாகD, தனி தனியாகD, பல த த காகளி ஏறினாக.
தைலவ&'- ெச

ைனயி சகதி

காக பற0தன. ெபா

சாபி வி0தா.

னாதா, அ0த& காக த

ேம ேமாதாம இபத3காக

ஒ1கி&ெகா!டா. எலா ேபா:வி.டாக. ெபா
நி

றா. ம01&' எேக ேபாவ1? ஒ

னாதா ெபாறி கலகி

 ாியாம அவ 'ழபி நி3ைகயி,

பWசாய1 உபின பரமசிவ வ0தா. சக1&காரக மதியி
சிைமப.ட1 ேபா எ!ணி தவிதவ இேபா1, ெபா

னாதாைவ

பாத1, த மதி உய01 வி.ட1 ேபா ெநWைச நிமிதினா.

"மாமா, ம01 தராம ேபாயி.டாகேள?" ''ெபாதா Kமியாவா. ஏ
பற&கேற? நாைள&' வவாக.''

நாைள வ0த1. நாைள&' மநா< வ0த1. அவக வரவிைல .
இத3கிைடயி ெபா

னாதாவி

ஆனா, வயி3றி இ01 தி

மக

, சா&ேல. 6

ைன& கா= ெச:தா

.

ற1 கா=யாகாம, ைகைய& காைல இ 1&

. ஜுர 102 6கிாி தா!6யி&'. க!க, உேநா&கி

ெகா!% கிட0தா

ேபா:& ெகா!60தன. ைக காக ெவ.6& ெகா!60தன. வயி, கமாதிாி
கனதி0த1. ெபா
தவிர, ேவ ஒ

னாதாவா நா

ெபத மவேன' எ

 கதறதா

60தேத

 ெச:ய 6யவிைல .

அ&கப&க1&காரக @6 வி.டாக. "ஐேயா, M% ேத6 வ0த ைவதியைர
விர.6 நாேன எ

பிைள&' எமனாயி.ேடேன!'' எ

ெகா!60தா. அைரமணி ேநர ஆகியி&'.

 ெபா

னாதா லபி&
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ெபா

னாதாவி

மகBைடய ைககாக, ேமJ அதிகமாக இ தன. ேம

>-, கீ2 >- வாகிய1. அ 1ெகா!60த ெபா

னாதாவி

க!களி

சிறி1 பிரகாச.

விஷயைத& ேகவிப.% நா.% ைவதிய தகேவJேவ அ' வ01வி.டா.
ைபயனி

ைகைய பி61 நா6 பாத அவ, "ஐேயா பகவாேன! மரணநா6 ேபச

ஆரபி-சி.%ேத! இனிேம ஒ!P ப!ண 6யா1. காைலயிேல எ
சாபி.டா

?" எ

"சா&ேல. தி

னா

றா.

. ேவ!டா!டா

னா ேக.கேல. அ0த த<&'&காாி

ெகா%த அSவளD சா&ேல.ைட5 1!ணா

''ஒன&' அறிவி&கா ெபா
நா

ன

னாதா? இனி ப!டக ெகா%&க& @டா1

ஒன&' ப6-சி ப6-சி ெசா

வ01.%1. அதனாலதா

."

B

ேனேன. மற01.6யா? வயி1ல மா0த

ெவ.% வ01.%1. நா

ெகா%த க$Lாி

மாதிைரைய வ-சி&கியா?''

"தாதா, நா

பாவி. மாதிைரகைள Lர எறிW.ேட

மகைன5 எமகி.ேட எறிW.ேட
ேக&ைக தி
தி.6.ேட

ெபா

B.%தா

ெபத

. தாதா, தாதா, ேபான தடைவ அவ

ெவ.% வ0த1. நா

உைம அநியாயமா:

.''

னாதாவி

ெவ.6&ெகா!டா

ெபா

. இேபா நா

மகB&' ெவ.% நி

வி.ட1. வா2&ைகயி=0ேத அவ

.

னாதா சக1 ஆசாமிகைள தி.6யப6 ஒபாாி ைவதா.

அவ தி.%&க எ.டாத ெச

ைன நகாி, அ0த- சகதி

@.ட நட01 ெகா!60த1. சகதி

அைறயி ெபா

நிவாக& கமி.6யி
னாதா மகB&', மி$

உமா சா&ேல. ெகா%&' ேபா.ேடா வாி மா.டப.60த1. பிரபல தைலவ,
ெபா

னாதாD&' ம1வ அ.ைட அளிபதாக& கா.% ைக படைத
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பிராித பிரபல பதிாிைகக அ0த ேமைஜயி கிட0தன. அவ3ைற& கதாி1
பிேர ேபாட ேபாகிறாகளா!

நிவாக& கமி.6, அ%த மாத1&' எ0த& கிராமைத- 'Mகார'

சகதி

எ%&கலா, அத3' எ0த தைலவைர அைழ&கலா எ

ப1 ப3றி விவாதி1&

ெகா!6&கிற1.
----------------------9. நியாய

தபாகார , ைச&கிளி இ01 இறகாமேல, லாவகமாக அ0த& க6தைத
Mசிெயறி0தேபா1, மாட& க!Pவி
ெகா!60த1. கைட ைபய

மளிைக& கைட, ப%ேவகதி இயகி&

க, சர&'கைள& ெகா%1&ெகா!60தாக.

'கலா'வி உ.கா01 )பா: ேநா.%&கைள வாகி ேபா.%& ெகா!60தா
மாட&க!P. வியாபார 'ெட&னி&' ெதாி0தவ

அவ

. !6ய61&

ெகா!60த வா6&ைகயாளக, ெபாைம இழ01 ேவ கைட&' ேபாக
6யாதப6 த=ேலேய, அவகளிடமி01 )பா:கைள வாகி
ேபா.%வி.டா

. இனிேம சர&'கைள சாவகாசமாக& ெகா%&கலா.

க6தைத பிாி1 ப6த மாட&க!P ெகாதி1 ேபானா

. கைடைய

ஒ.6னா3ேபா இ0த $g=' உ.கா01 பதிாிைக ப61& ெகா!60த
அபைத தா!6ய ஐயாசாமிைய பா1, "பாதிகளா... மாமா.... இ0த
ெபமா பய ப!ணியி&கிற அ&கிரமைத... வய ெபா!P எ

கிறைத5

மற01.%..."

அBபவப.ட ஐயாசாமி, அவைன& க!களா அட&கி வி.%, ெவளிேய வரெசா

னா. இவ, ஓ ஓரதி நி

 ெகா!டாக. ெச

ைனயி ேவைல

பா&' டா&ட மகைன பா1வி.% ேபாக வ0தி&' அவ,
மாட&க!Pைவ, க6தைத உர&க ப6&'ப6- ெசா
ப6தா

.

னா. அவ

'உர&க
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"அ

 ஆைச5, பாச ப.ச நிைற0த சிரWசீவி மக

அமா தமமா - ேமலெத 1ல.மி >ல எ 1

நானாகிய உ

கேசம&க6த எ
நாB, அ

மாட&க!P&',

னெவ

றா, இ', எலா வல காதவராய

ன&கிளி5 ெசல1ைர, சீைம1ைர5, உ

கிைபயா

ெபாியபா,

ெபாியைம, பிைளக; சாமி, கப

, ல.மண

உ

B ந இனஜன ப01&க எேலா

சிதபா, சிதி பிைளக<, இ

நல க. இ1ேபா உ

, சேராஜா, ெசல&கிளி5,

கைத5, ஐயாசாமி அ!ணா-சி, அவ மக

ெப!டா.6 கைத5, க!ணா பா&கD, காதா ேக.கD ஆைசேயா%
இ&கிேற

.

'ேமப6, மாட&க!P அறி5 விஷய எ
வா201 பிரேயாஜனமிைல. அ

னெவ

றா, நா

இனிேம உயி

ன&கிளி வயJ&' ேபாயி&' ேபா1 தீவ.6

த6பய பிைள ெபமா, காத சினிமா பா.ைட பா6 கி!ட
ப!ணியி&கா
எ

ைன ஏ

பயமவ

ன&கிளி, நலதகா ேபா அ 1 ர!%

கி!ட ப!Pகிறா:' எ

 ெசா

ன1&', அ0த க த களவாணி

உடேன விசில6-சானா. சாயகால நா

அவB, அவ
ஷ

. உடேன அ

க!61& ேக.டா,

அமா&காாி5, அவ<&' ேதா&கரண ேபா%

காரB எ

ைன மிர.6னாக. உ

ைன5 தி.6னாக. ஆைகயா நீ ,

இ0த& க6தைத த0தி ேபா பாவி1, உடன6யாக ஊ வ01 ேசரD.
அ

ன&கிளி அ 1 ெகா!ேட இ&கிறா. இவகைள அட&கினாதா

நா

ெதவி நட&கலா. நீ வவ1 வைர&' நாக உயிைர& ைகயி பி61&
ெகா!6ேபா. எப6யாவ1 வ01 ந 'லமானைத& காபா1. உடேன
வரD.
இப6&',
உ

அ

ள அமா,

தமமா.''

க6தைத ப6த மாட&க!P, ைககைள த.6& ெகா!டா
ெகா!டா
நி

ற அவ

. காலா தைரைய உைத1& ெகா!டா
வா:, தானாக ேபசிய1:

. ேதாளி அ61&

. வாைதகைள- ம01

80

''பாதியரா மாமா... அநியாயைத . எ
எ

தக-சிய..... வய ெபா!P

கிறைத5 பா&காம... அ0த ெபமா பய கி!ட ப!ணியி&கா

அவ

ைகைய காைல ஒ6-சாதா

மாமா... நா

நியாய$த

....

என&'& ைககா இ&கிறத அத....

... நீேர ெசாJ..."

ஐயாசாமி நிதானமாக பதி அளிதா: "மாட&க!P! உன&' இேபா ஓ%ற
பாைப பி6&கிற வய .... வா=ப ேவக1ேல ேபற1 த... மாமா ெசாறைத&
ேக<. ெர!% நாைள&' ஆறேபா%ேவா.... அற ேயாசிேபா...''

''இ1ல ேயாசி&கற1&' எ

ன மாமா இ&'? அ

ஆ^ஸ ைபயB&' '%&கலாB நிைன-சி&ேக

ன&கிளிைய, ெம.ரா`ேல ஒ
.... இ0த- சமய1ேல

ெபமா பய இப6 ப!Pனா..... நாJ ேப எ

ன நிைனபா

? எSவளD

அசிகமா இ&'?"

"எ

னடா அசிக? தா: மாமா மகB மா சி

விைளயா6யிபா

"எ

ன பயபிள சி

. இைத ேபாயி ெபாிசா&'றிேய...''

ன மாமா அப6- ெசா=.6 . தா: மாமா மவனா இ0தா எ

அவக<&' எக<&' இழD கிைடயா1... எ.% கிைடயா1
ஆனேபா விைளயா.% எ1&'? அ1லா இல.... நாக எ
எ

னதனமா

ன?
B

ன ப!ண 65

கிற இள&கார - ெகா ...''

"ேட:... ஆதிரபடாேத.... ெபாதவ Kமியாவா!" "மா கிடக மாமா...
நா

இ

B ெர!% நாைளயில ஊ&' ேபாயி, ேபாQ$ கெளயி!.

ெகா%&க ேபாேற

."

'' ேட: .... அப6 ப!ண & @டா1டா..... ேபாQ$ல நீ கெளயி!. '%தா,
அவக ேவPமி
அ1ல அவ

B வ&காவ1 'அ

பா6யி&கா

ன&கிளி&', ெபமா<&' காதJ...

B' சாதிபாக. ேகா.ல.... அவக வ&கீJ உ

தக-சிய @!%ல நி&க வ-சி... 'நீ ெபமாைள எதைன தடவ எெகலா
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ச0தி-ச

B' அசிகமா ேக.பாக. இ1 வய ெபா!P விவகார...

அபல1&' ேபாக& @டா1...''

" அ1DW சாிதா

. பமா பஜால ேபாயி ஒ கதி வாக ேபாேற

ேபாயி, விசில6-ச ெபமாேளாட வாைய& கிழிேப
. அவ

எ%ேப

னா .... அவ

அகபடல

அற விசில6ேப

. ழகா 'சிபிைய'

தக-சி ைகைய பி6-சி இ ேப

.

..."

"ேட:.... ஏடாேகாடமா: ேபசாதடா... அவகேள அவ ைகைய, உ
பளி&கா' ைவ&கிேற

. ஊ&'

B ெசா

ைகல

னேபா1 ம1.%....

இேபா பலவ0தமா ைகைய இ &கற1 Mரமாடா?''

ஐயாசாமி எைத- ெசாகிறா எ

. பிற' ஒ 6D&' வ0தவ

சகடப.டா
சாிதா

பைத ாி01 ெகா!ட மாட&க!P சிறி1

; அ1&' ேமேல ெசா

னாJ சாிதா

அவகள பழிவாக ேபாேற

ேபா, ''நீ ஆயிர ெசா

னாJ

. நாள&கழி-சி ரயி ஏற ேபாேற

."

ஐயாசாமி இத3'ேம ேபவதி அதமிைல எ

பைத ாி01 ெகா!%

ஒ

 ேபசவிைல. சிறி1 ேநரதி றப.% வி.டா.

அ

ன&கிளிைய& கி!ட ெச:ததாக& @றப% ெபமா, மாட&க!P&'

அைத மக

. ஓரளD வசதி5ள '%பைத- ேச0தவ

மாட&க!Pவி

. ெநா61 ேபாயி0த

'%பைத அவக உதாசீன ப%தினாக. '%பதி

>த மகனான மாட&க!P, வா=பனான1 ெச
ேப.ைடயி ஒ மளிைக& கைடயி ேச0தா

ைன&' வ01, வ!ணார-

. எப6ேயா விைரவி ெசா0தமாக&

. இர!% ஆ!%களி ஊாி, ஐ01 ஏ&க நWைச நிலைத வாகி

கைட ைவதா
வி.டா

.

.

ெசா0தமாக M% க.6வி.டா
ெகா%&க 

. இ1வைர பாராகமா: இ0த அைத&காாி ெப!

வ0தா. ஆனா, மாட&க!Pவி

மாட&க!Pவி

அமாD&' விப இைல.

தபி ெசல1ைர5, அைத M.6 ெப! எ%ப1
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ெபபாவ எ

. அைத&காாி ெகாதிெத 0தா. அ

 வாதா6னா

றி=01

ஒேர ச!ைட . வர தகரா வ0த1; வா: தகரா வ0த1; கைடசியி இர!%
'%பக< ெஜ

ம பைக ஆயின.

இ0த- சமயதி இப6ப.ட க6தைத பாத மாட&க!P, த
த

. வழ&கமாக,

மானதி3'- சவா விடப.6பதாக& கதினா

ேபா.ட&' ஒ )பா: ெகா%1, இட பி6&' அவ


னி.%, 

இர!6 ஒ
த6யனி

னதாகேவ 6&ெக. ாிசS ெச:தா

, எமஜ

`ைய

. இத3கிைடேய, தா

வ01

ைற பா1 ேபாவதாகD, தைகைய& கி!ட ெச:1

பைல உைட&க ேபாவதாகD, அ1 வைர ைதாியமாக இ&'ப65

அமாD&'& க6த ேபா.டா

.

மாட&க!P ஒ '6ர&' ெப.6யி 1ணிமணிகைள எ%1 ைவதா
ப.டண1&கார

எ

பைத& கிராமதி கா.% ேதாரைணயி 'பா!.'

ேபா.% ஒ ச.ைடைய 'இ
மா.6&ெகா!டா

.

' ெச:1 ெகா!டா

. @= கிளா$

. ஐயாசாமி5, ஊாி இ&' மைனவி&'- ேசதி ெசா=

அBப வ0தி0தா. அவ

றப%கிற அ0த- சமயதி ஒ க6த வ0த1.

மாட&க!P , அவசர அவசரமாக பிாி1, உர&க ப6தா

.

"அ

ைன , லவ

மி' அைம மக

மாட&க!Pவி3', உ

அ

அ

ப.டதி3' ப61 ேவைல கிைட&காம, பிற0த ம!ணி நா.கைள
பயனி
ெச

றி& கழி1& ெகா!% - அேத ேநரதி உ

ைனயி உயநிைலபளி ஒ

உ1ைணயா

றி ேவைல கிைட&' எ

ற நபி&ைகயிJ

உயி வா  லவ னிதவதி >ல வைர5 மட. நல. நல காண
விைழகி

ேற

.

"மகேன மாட&க!P உ

அ

பி

க6த கிைடத1. நா

க6ததி, ஒ ெப பிைழ ேந01 வி.ட1. வ01கிேற
எ.டாவ1 வ'ைப >

எ திய ெச
. ெச

ற

ற க6த,

 தடைவ .6 பா1 ேதாவி க!ட அச%

1ல.மியா எ தப.ட1 எ

பைத நீ அறிவா:. அவ, நா

ெசா

னைத

ாி5 ப&'வ இலா1, விவரகைள மா3றி எ தி, ெப பாவ ெச:தன!
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“மகேன, நட0த1 இ1தா

.... உ

மகளான ேமனாமிB&கி5 - உ
ெகா!டவ<மான அ

அைத&காாி எ

 ெசாலப%பவளி

அைம தைகயி

ெபயைர&

ன&கிளி, ந வய வழியாக வரபி 'ஒயிலாக'

நட01ெகா!ேட, காத3 பா.%&கைள& @வி&ெகா!%, இதர ெப!க<ட
ெகா.ட ம61& ெகா!ேட அ-ச, மட, நாண, பயி, ேபதைம ப!கைள
மற0தவளா:, இழிவான ைறயி ைகைய& காைல ஆ.6&ெகா!%
ேபாயி&கிறா. வய= இ0த உ
தித ேவ!% எ

. அ0த இர!% இலாத அ

இளவைல - உ

 அவ

ன&கிளி , உடேன

க!ணிB இனிய தபிைய

தி.6யி&கிறா. மாைலயி அவ அ
வ01 எ

ெசல1ைர, அவைள

ற Lய ேநா&கி, 'ெப!க<&' அழ' அட&க' எ

பா.%&' ேபசியி&கிறா
சின01 ெகாதி1, உ

இளவலா ெசவ

ைன5 த0ைத5 3ற \ழ ந இல

ைன ஏசின. ெபமா, ந அ

ன&கிளிைய - உ

உயிாிB ேமலான

இனிய தைகைய இர!% நா.க<&' ைநயா!6 ெச:ய ேபாவதாக- சபத
ெகா!%ளா

. ஆைகயா மகேன! ஓ6 வா! உடேன வா! தா: ெசாைல

த.டாேத ! தயகாம ஓ6 வா!
இSவ! ,
உ

ஆயி அ

ைன ,

தம அைமயா."

பி *றி:
*றி:
லவ னிதவதி நல ெப!. அறிவாளி. உ
உயநிைலபளி ஒ

ந!பகைள விசாாி1, அ'

றி பணி கிைட&க ஏ3பா% ெச:1வி.% வா. இத3காக, நீ

இர!% நா தாமதமாக வ0தாJ பாதகமிைல .

அ

ைன , த - அ. மாட&க!P சிரமப.%& க6தைத ப61 6தா

.

ஐயாசாமி5, க[டப.% விவகாரைத ாி01 ெகா!டா. சிறி1 ெமௗன
சாதித மாட&க!P , பிற' ''பாக மாமா.... அநியாயைத... எ
மக ெக.% ேபாயிட& @டாேத எ

கிற1&காக க!6-சி&கா

இ0தா இைத Wசி&காம, அவக எக நைடவாசல வ01

தபி.... அைத
. எSவளD திமி
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தி.6யிபாக... நா
வ01டேற

ஊ&' ேபாயி ெர!%ேல ஒ!P பா1.%

...''

மாட&க!P 

ைனவிட அதிகமாக& ெகாதி1 ேபாயிபைத பா1

த=, ஐயாசாமி ஆ-சாியப.டா. பிற' சிறி1ேநர ெமௗனியானா. அத3'
பிற' வயி 'Jக- சிாிதா.

"ஏ

மாமா சிாி&கிறீ...?'' ''மாட&க!P .... இ0த மன இ&ேக.... அ1 ஒ

ெசமறி ஆ%... எைத எைத நியாயமா&கPB நிைன&கிேறாேமா, அ1 அைத
நியாய0தா

B நமள நப ைவ&கிற1&', ஆயிர காரணகைள ேஜா6&'....

0தாநா< , அ

ன&கிளிைய, ெபமா கி!ட ப!Pனா

நியாயப%தி& கதிேன..... இேபா அ1&' எதிமாறா:, உ
மகைள கி!ட ப!Pனவ

B, அைத த
தபிதா

B

, அைத

B ெதாிWச1 கி!ட ப!Pவைதேய உ

மன

நியாயப%த பா&'1. இ0த மன இ&ேக..... அ1 அவைர& ெகா6 மாதிாி,
எ1ல படற ைவ&கிேறாேமா அ1ல பட."

மாட&க!P சிறி1 ேயாசிதா

. ஐயாசாமி ெசாவதி அதமிப1 ேபா

ெதாி0த1. 0தாநா ேவவிததி நியாய ேபசிய அவனி
இேபா1 த

அேத மன,

ைன அறியாமேல, சிறி1 ெவ.க இலாம ச.ைடைய மா3றி&

ெகா!ட1 அவB&' விசிதிரமாகD, ெவபாகD ெதாி0த1. L&கிய '6ர&'
ெப.6ைய தைரயி ைவ1& ெகா!ேட, ஐயாசாமிைய பாதா
ெசா

னா:

''நா

ெசாறத நலா ேக<டா. உ

'%ப1&' ெஜ
அ

'%ப1&'.... உ

 நிைறேவறாம ேபா-சி.... அ0த அ

அைத&காாி பைகயா: மாதி.டா. இ1 இய3ைகதா

பாத1, 'இவ
ஆதிர1ல, ''உ
ேபாறதில" எ

அைத மவ அ
தா

ேனாட அைத

ம விேராத வார1&' அ6பைட& காரணேம பாச0தா

ன&கிளிைய நீ க.6&கPகற அ

ைவ-சி&கிற உ

. அவ

ன&கிளி , உ

.உ

ைப,

ேமல... உசிர

தபி ெசல1ைரைய

நம அதாேனாட ேசரவிடாம த%தி.டா

அ!ண

.

கிைட&காம ேபானதா, நா

'எ

கிற

வாழாம ேபாக

பைத& கா.6&கிற மாதிாி பD' ெச:திபா. இைத,
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ெசல1ைர5 பாசதா க!6&க ேபாயிபா

... விவகார இ1தா

.

இேபா ... நீ @ட அதிகமா ேகாபப%ற1&' காரணமி&'."

“எ

ன காரண மாமா?" "நீ5 உ

வ-சி&கி.% இ&கிற அ

ஆதிர1லதா

அைத மக விற.... நாம உயிர

ன&கிளியா அட&கமிலாம நட01கி.டா' எ

கிற

ேகாபப%ற.... தபிைய தி.6ன1&காக இல... >ைளைய5

மனைச5 ஒ!P&' ஒ!P அ6ைமயா: வ-சாதா

, நியாயத நியாயமா:

பா&க65...''

மாட&க!P ெப.6ைய ஓ ஓரமாக தளிவி.%, கைட&கார ைபயைன
பா1, "6&ெக.ட ேக

ஸ ப!ணி.% வாடா!" எ

றா

.

ஐயாசாமி '&கி.%, 'றப.ட பயணைத நிதாதடா.... அைத ெபா!P
க திேல >P 6-சி ேபா.% அ0த பய மவைள5 @.6&கி.% வா. நாைள&'
நாB ஊ&' வாேர

. நீ அவ ைகைய பலவ0தமா: இ &கிற1&'

அவசியமிலாம ப!ணி%ேற
உ

. பய மவ, !ணா&ைக மா% பா&கற1 மாதிாி,

ைன ஆைசேயா% பாபா!''

- ஐயாசாமி, வா: 'Jக- சிாிதா. நாண0ேதா:0த 
ெகா!ேட, மாட&க!P ஊ&' றப.டா

னைகைய படரவி.%&

.

--------------------10. ஒ "0ேராகியி " விவாச

அ&காலதி, மயானமாகD, இ&காலதி ம!6&கிட&' '6ைசகளாகD
கா.சியளி&' அ0த ப'தியி, எ= வைளய ேபா அைம0த ச01 ெபா01களி
நட01, ேதகி&கிட&' நீ ப'திக<&' ேதனிலD நட1 ெகா&க
க!களி ெமா:&காம இ&க, 'க!ணி விரவி.%' ஆ.6&ெகா!%,
ஆகாேக ேகா= விைளயா6&ெகா!60த சிவகைள, ெசலமாக கா1கைள
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பி61 திகி&ெகா!%, '61 வி.% ர< ஒவைன ெவபாக பா1&
ெகா!%, ெசலமா ெவளிப.டா.

ெமயி

ேரா.63' வ0தேபா1, ேரா.6

ைனயி இ0த எாியாத மி

சார

விள&'& கபைத பி61& ெகா!%, ேலசாக 1ைக- சாதி&ெகா!60த
அ0த& கிழவிைய பாத1, ெசலமா, ேகாபமாவானா. அ

பாக, இயபாக

வ0த ஏேதா ஒ வாைதைய உ&'ைல1வி.%, உ&'ைல01 நி
கிழவிைய ைற1&ெகா!% நி

ற அ0த&

றா.

ேலசாக 1ைக வைள1&ெகா!%, வல1 ைகைய மாேபா% ேச1 @
மாதிாி ேம ேநா&கி வைள1& ெகா!%, உளைகைய கி!ண ேபா
'வி1& ெகா!%, அதி அைம த க ெகா%த அ தமான கைத
அ 0தி&ெகா!% நி

ற கிழவி ெசலமாவி

ேபா&க!க ெதா%த ேகாப

அகைள தாகமா.டாதவ ேபா உடைப திபி& ெகா!% 'ற1''
கா.6&ெகா!% நி

றா. ஆயாD&' வய1 ஐபைத தா!6வி.ட1 எ

பைத,

அவ உடைப வி.% தா!ட ேபாவ1 ேபா, 'aஸாக' இ0த அவ ைகக<,
காக< கா.டாம கா.6ன. அவ ஒ காலதி இள ெப!ணாக
இ0தேபா1, ேமனி மதமதபாக இ0தி&க ேவ!% எ

பத3' நிைனD&க

ேபா, அவ மா, வயி, கமாதிாி ெகாWச அ தமாகேவ இ0தன.
காகைள5 ைககைள5, கைத5 வில&கிவி.% பாதா, அவைள
இேபா1 ந%தர வய1 ெப! எ

 க!மகலானவக ெசாலலா.

ெசலமாவி3' அவைள பா&க பா&க ப3றி& ெகா!%வ0த1.
'கி[ணாயி' வா'வத3காக வல1 ைகயி ைவதி0த க!ணா6 சீசாைவ
இட1 ைக&' மா3றி&ெகா!%, ெகாWச சத ேபா.ேட கிழவிைய அத.6னா.

"ஒ

' எதன வா.6ேம ெசாற1? ஏேம வ0ேத? எ1&காவேம வ0ேத? நீ

உயிேராடேய ெச1 K.டா

B தைல வி.ேட

B ெசா

னத&கற

வ01 நி&றிேய. ஒன&' ெவ.கமா இலேம? ெகாWசமாவ1 \%ெசாரண
ேதD!டாவ1 இ0தா வவியா? உ. ஒ

' \% இ&' 

B, நாB
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நிைன&கேத த. \% இ0தா&கா இ6 K%வியா ேபாேம. இ
இ0த!ட பாத 

னா மவேள மாயான1&' K%ேவ."

ெசலமா நகர ேபானா. @னி&'கி நி
பா1வி.%, பிற' மீ!% திபி நி

"ஒ

' கயாண

ெனாவா.6,

B ெசா

ற கிழவி, அவைள ேலசாக திபி

ெகா!ேட ேபசினா.

னாேகா. பிைளயா!டா

எ6&கீறா

B

பா&கP ேபால ேதாணி-.''

"கயாண எ

கிற வாதய ேபச ஒன&' இ

னாேம ேயா&ய கீ1? பனிக

ேபசேவ!6ய வாதய பலவ.ற !ட ேபசினா எ

னாேம அத? சாிதா

ேபாேம."

கிழவி, ேபாகாம அேக நி

றா. அவைள அBபி வி.% ேபாகலாமா எ



சிறி1 ேயாசி1& ெகா!60த ெசலமா, காறி 1பிவி.%, மளிைக& கைடைய
ேநா&கி நட0தா. அவ ேபாகிறா எ

பைத உண0த கிழவி, மீ!% உடைப

திபி ேபாகிறவைளேய பா1& ெகா!% நி

றா. இபெதா வயதி

வய1&ேக3ற வாளிேபா%, வாளிபி3ேக3ற க^ரேதா%, க^ரதி3ேக3ற
'ரேலா%, 'ரJ&ேக3ற கேதா%, க1&ேக3ற  - cவாைல&
க!கேளா% விள' ெசலமாைவ பா1& ெகா!% நி
ேசைலயி

ைனைய எ%1, க!கைள ஒ3றி&ெகா!டா. K%ேவாேமா' எ

நிைன1 பி

ன இ

ெனா வா.6 பா1.% Kடலா' எ

பாிசீ=1& ெகா!ேட, கிழவி மி
நி

ற கிழவி, 0தானி-

 சி0தைனைய

சார& கபதி  ைமயாக- சா:01 ெகா!%

றா.

ப1 பதிைன01 நிமிட ஆகியி&'.

ெசலமா இேபா1 ஒ வா=பBட

திபி& ெகா!60தா. அவ

இ%ைப த3ெசயலாக ெதா%வ1ேபா ெதா.ட அவைன "இ
மனசில... ெநன" எ



னா:யா... ஒ

 சீாியஸாக- ெசாலாம, சிPகியவ!ண
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ெசா=&ெகா!% வ0த ெசலமாைவ5, கவ-சியான க நிற ேமனியி,
க.ட ேபா.ட Jகி5 ெபாைம ேபா.ட ெசா&காD அலகாி&க,
அலகாரமாக வ0த அ0த வா=பைன5 பா1, கிழவி திதி ப.%&
ெகா!டா. அவ

க!கைள அ'மி' படரவிடாம, ேநராக

பா1&ெகா!% வ0ததி, கிழவி&' ப%திதி. அவக ெநக ெநக, கிழவி
இ&ெகாளாம, மி

சார& கபதி 1ைக ேத:1&ெகா!% நி

றா.

அவக கி.ட வ0த1, மீ!% உடைப திபி& ெகா!டா.

ெசலமாD&' இ

B ேகாப தீரவிைல ேபாJ. சட

பலவைனேபா, 
வி.%& ெகா!% நி

னா 'வி01, பி

' பிேர& ேபா.ட

னா வைள01 உடைப 'J&கி

றா. ''ேபா$.ல நி&காேதேம, ஷா& அ6-சி%'' எ

ெசால ேபானவ, அப6- ெசால நிைனதத3காக த



மீேத ேகாபப.%&

ெகா!%, பி

 அ0த& ேகாபைத, கிழவியி

ேம திைச திபிவி.டா.

"ஏேம.... இ

B நி&கேற? படா... ேபஜாரா K.ேட... நாB0தா

ேக&'ேற

...

நீலா எ1&காேவேம... டவக.%ற? ேதD!டாவ1 ஈனமான வா!டா?"

கிழவி, த

டைவைய இ 1வி.%& ெகா!ேட, அவைள பாிதாபமாக

பாதா. ெசலமா இேபாைத&' நகரமா.டா எ
ெகா!டவ

ேபா, அ0த வா=ப

Lரதி நி

ெகா!%, த பி6பவ

அவ

சிறி1 நட01 ெச

பைத ாி01
, ஒ ப&கமாக ேக.'

ேபா, தம61&ெகா!% நி

றா

.

பிாிவா3றாைமைய தாக 6யாதவ ேபா, ெசலமா, அவசர

அவசரமாக, மடமடெவ

 ெகா.6னா'.

"நாB இேக... ாீஸ!டாகீற1 ஒ

' உ1தாேம? ஒ

ெசாகமில... இபD ெசாகத ெக%&க ெநன-சா... இ
ெசWசி... ேபாயி%ேம.... அட D
தளPமா?"

னதா

னால... அபதா
னா அத? தயD

... நீயா K%றியா - நானா... க த பி6-சி
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கிழவி, த

க தி இர!% ைககைள5 ேகடய ேபா ைவ1&ெகா!டா.

இேபா1 அவளாJ, ேபசாம இ&க 6யவிைல .

"எ

னேமா .... எ

ேபாறாத கால..... இ6 ஆயி.ேட

இ&கP .... மாியாதாவ ெட:= ெநன-சி&கிேற
வாயில வD1ல.... ஒ K-சி வ பா1.ட 

.ஒ

நீயாவ1 மகராசியா
' ஒ கயாண ஆயி,

னா ச0ேதாஷமா.... க.டய

Kடலா...."

கிழவி எதிபாத1ேபா ஒ

 நட&கவிைல. ெசலமா எாி01 விழவிைல .

எாி01 அைண01 ேபான தீப ேபா, கிழவிைய \

யமாக பாதா. அ1ேவ,

கிழவி&' ேபா1மான ைதாியைத& ெகா%த1. ச3 உாிைமேயா% ேக.டா :

''ஆமா..... பிைளயா!டா
K%வானா? உ

இ

னா ேவல பா&'றா

ேனாட வ0தாேன ... அவ

எ1&' நலா ெதாி5 

? ஒபன மாதிாி ப.ட

தான.... மாள ள? எப கயாண?

னால ஒ!P&கிட&க.... ஒ!P... ப!ணி&காேத...

ஆனற.... அவB&' வி$வாசமா நட01&கP..... ாி5தா ெசல..."

இேபா1, கிழவி எதிபாத1 ேபா நட&கவிைல . ெசலமா நிதானமாக,
அ த0 திதமாக, மரண ெப.6யி ஆணி அ6ப1ேபா, எ&காளமாகD,
இள&காரமாகD ேபசினா. ஒSெவா வாைத&' ெக:வி' ஒSெவா விதமாக
ைந01ெகா!ேட ேபானா.

''நாயினாவ பதி ேபச ஒ
ஒன&ெக
ஒ

'இ

னாேம ைர.கீ1? நா

.... எேபா... ப!ணினா

னேம? நாB தா=யமாதி... -சா தா= K.டாJ K%ேவ

... ஆனா

ன மா1ாி நாயினா K.ட தா=ய மாதி&காமேல ஷன மாதி&கி.ட1 ேபால

மாதி&கமா.ேட
ேபாேம ஒ
வாேர

.எ

' ேபா5 ேபா5 நீ தி ெசாறீயா? க$மால,

M.%&' . கயாண ேநா.Nஸ எ%1&கிB ெவ1ல பா&ேகாட

. நீ5 ஒ

கள ஆைடயாB இக வ01 ஆசீவாத ப!ணி.%

ேபாவலா. 1& ெக.ட 1ேதாி தி ெசால வ01.டா ெபாிய தி."

கிழவியமா, கைத& ைககளா >6&ெகா!டா. பிற' விரகைள- ச3
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வில&கி& ெகா!ேட "' 'ெபத மன பி1, பிள மன கJ
சாிதா

கா.6" எ

B ெசாற1

 ேலசாக னகினா. இ1 ெசலமாவி

சின1&'

'கி[ணாயிலாகிய1.'

"ஏேம பி1 பி6- ேபற . மனசிலாம ெபதவ மன எ6ேம பிதா கீ1?
ஏ

வயல எலா பிளிகள மா1ாி, நாB ஆதா ம6யி ரற வயல,

'ய0தய வி.%.% கள ஷ

ம6ல ரற1&' K.6ேய ஒ

ெமள ேபேம. யாராவ1 ேக.டா சிாிபாக. தா
தளி.%, இ

ேபா.ட '.6ய .6

ெனா கிடாேவாட ேபாDற ஆ.%&', ஒன&' இ

விதியாச? நா:னா தா
ரததிேல ெபாற0த எ
பி

கா பி1 மன?

ேன வ0தா&கா எ

ஒன&' பி6&கல. ரதப0த இலாத ம

னாேம
ஷ

.ஒ

னேய ரத திமிாி வி.%.% K.ேட. இப ரத ெக.ட
னாேம நாய? ஏேம ேபச மா.ட&க? பதினி மவராசிேய

பதி ெசாJ.''

கிழவி பதி ெசா

னா. த.% த%மாறி, நா&ைக வாேயா% .6 ேமாதி,

வாைதகைள ேவதைனேயா% பிரசவிதா.

"நா

, இல

த.%&ெக.ட க$மால0தா

ஜவா

B ெசாலல. ஒ

ந:னாD அ1&'

னாJ நாB ெச:த1 மாாியாதா தாக 6யாத க$மால திதா

அவ அ6-ச அ6யல5 '6-ச '65ல5 தி ெக.%K.ேட
சாைவயி நாேன ெசத1 மாதிாி ேதாணி- . ஒ
ஒ வஷ1ல ஒ
ேச1&ேகா

சாடமாடயா பா1.% K%ேவ
எ

னா ேக.ேட

B.... ெகWசிேன

L&கி&கிB... வ0த1. அ1&' ெதாியாம ..... ஒ
.... ஒ

. ஆனா அவ

ன நாB எபD மற&க 6யல.

ேனாட ந:னா கி.ட வ01... ம

B.... ெகW ெகW

....

.... அ1 பி-வா....

ன எதைனேயா வா.6

' .... ஒ ..... பிள ெபாற0தாதா

ேனாட மன ப%ற பா% அப ாி5. எ

னாதா

நட0தாJ... நீ என&கி

பிளகறத மற&க 6யல....''

"ஏேம.... ெதாியாமதா

ேக&'ேற

.. பதிைனWசி வஷமா... கள

ஆைடயாேனாேட '6தன ப!றிேய, ஒ பிளய... ெப&காம ஏேம....
ேபான? அப6... ெப1 ெதாைலWசி0தா... எ

.

ன5 பா&க ேதாணா1...
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இ1னாேல ஒ

' ேபஜா இல.... என&' ேபஜா இல.... ஏதாவ1 பிள

கிள ெபாற01தா... ெபாற01 ெச1தா... ெசாJேம..."

"ெசலமா... ஆதாள இ6 ேபசாதமா... நா

எ

ன இ0தாJ உ

ேனாட

தாயி6...''
"தாயி

Bஇ

ெனாவா.6 ெசா

னிேயா... மவேள அபற ெதாி5W ேசதி....

நாயி@ட.... '.6ய வி.%.% Kடா1. நீ நீ.... எ

வாயால ெசாலா!டா ஆனா...

ஒ!P... தாயேபால பிள... *லேபால ேசல
ெசா=.% K.டா
ேபாேற

B எவேனா ஒ ேசாமாறி

... நாB தாயி மா1ாி இலாத பதினி

... நீ அபச'ன பி6-சாேபால... இ

B நி)பி&கதா

ெனா வா.6 வராத... இேதாட

சாி..."

ெசலமா, ேவகமாக நட0தா. கிழவி, ெவறி1 பா1&ெகா!ேட, மி

சார&

கபதி சா:0ததா 'ஷா&' அ6தவ ேபா 'னி0த தைல நிமிராம, நிமி0த
1' 'னியாம, ேக.% ப&கமாக ேபா:& ெகா!60தா.

ெசலமா, அ0த வா=பேனா% ேச01ெகா!%, '6ைசைய பா1 நட0தா.
அமாைவ திபி பா&காம நட0த அவ<&' ேச1, அவ
திபி பா1&ெகா!ேட நட0தா

. சமாதி ஒ

பல தடைவ

ைற ஒ ப&க1- வராக&

ெகா!ட '6ைச&' இவ வ0தாக. ெசலமா, லா0த விள&கி
ம!ெண!ெணைய ஊ3றி& ெகா!60தா. ெந6ய, ெகா6ய ெமௗனைத, அவ
ேதாழ

1கிJாி0தா

''ெசல... இ

.

னாதா

இ0தாJ... நீ இப6 ேபசபடா1... அத பாதா...

பாவமா கீ1... தளாத வய ேவற.... ஒ

"இ

னிவி.டா... அ1&' யா கீறா?"

னா:யா நீ5 அேதா% ேச01&கிற?... எ

ேனாட... ம

ஒ

' ெதாிWசா....

இ6 பினாத மா.ேட. ஓ6K.ட ஆதாேவாட மவ<&'.... மன..... இ
பா%ப%

Bஒ

' ெதாிய நாயமில நீேய எ

!ைடேயாட மவேள'

னி&காவ1 எ

B ேக&காமலா K%ேவ. நா

அனாதய K.ட பாவியா..."

னா

ன 'ஓ6ேபான

ஆதா&காாி இ01
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ெசலமாவா த

ைன இேபா1 க.%ப%த 6யவிைல . 'Jக& 'Jக

ேகவி& ேகவி அ தா. தைலயி @ட ஒ தடைவ அ61& ெகா!டா. லா0த
விள&ைக அப6ேய ேபா.%வி.%, அவ
நிைனதவ ேபா, அவ

த

ைன வி.% விட& @டா1 எ



ைகைய ெக.6யாக பி61&ெகா!% கைத அதி

ேத:1& ெகா!% அ தா.

, ஆ-சாியேதா%

இ1வைர, அவ சிாிபைத ம.% பாத அவ
அதி-சிேயா% அவைள பாதா

. பிற' அவ தைல6ைய ேகாதிவி.%&

ெகா!ேட ''அழாதேம. ஊDலக1ல ஆயிர கீ1.. அ1ல... ஒ!P உ

ஆதா

ப!Pன1. அ1ேவ இேபா ... அலா%1 ..... ஏேதா .... வா=பமி%&'ல K.%, சாி
வி% . அழாதேம... அட" எ

“நீ ஆயிர ெசா

.

றா

னாJ எ

மன ஆறா1:யா... அ6 இ

னா:யா... த

ன

ன ேலசா ெதா%ற... நா

இட '%&கிறனா? நீ

ெதா.டா ஷா& 6ைய த1... அ1 அலா% அ6&கதா

ெச:51.... அ1&காக

மீறின ெகா ? நீ @ட தா

எ

நாB... எபவாவ1... ெகா5பா... நட01&கேன
வா.6 நீ ஓவராேபானேபா.... ஒ


னால தாரமா ெநன&காத

னஎ

B ெசாJ பா&கலா? ஒ

ன ேப-சி ேபசிேன

. தா=ய K%

B அ.சி ேபசினனா.... இ=யா? ெசாJ:யா ...

நாய... ேபறிய... நாய...''

"ெசல.... Dலக.... நீ ெநன&க1மா1ாி... இல... அத காண 6யாம ஆயிர
விஷய கீ1... இப ஒ

ேனாட வயல கீற பல ெபா!Pக.... பல

ைகயிமாறி&கேல. ஆனா, நீ க!ண ராவியா: கீற. இ1&' காரண ெதாி5மா?
ெசாJேம...''

"எ

' ஒ!P ஓடல. நீேய ெசாJ." "ஒேவள ஆதாேவாட நீ இ0தா, இ0த

ெபா!Pகேளாட பழ'ன ேஜால ெர!% ைகயி மாறி ேபாயிேப."

"ேயாS." "அட ஒ ேப-சி&'- ெசா
அ1மாதிாி ஆவ&@டா1

ேன

.ஒ

ேனாட ஆதால நிைன-சி நிைன-சி

B தமா இ01.ேட. ஒ

ஆதா உ

கி.ேட
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அ6&க6 வ01 எ

ன மா1ாி மாறிடா த6

அதனால நீ ஒயகா கீற1&' ஒ
ஆதாD&' ஒ வைகயி நீயி ந

B' ெசாலாம ெசா=.% K%1.

ேனாட ஆதா ைகமாறின1 ஒ காரண.
றி ெசாலP. பாவ அத இ6 'தி& 'தி

ேபசின1&' பிரதியா, நீ ஒ கதியாலேய 'திK.6&கலா..."

ெசலமா க!கைள 1ைட1&ெகா!ேட ேயாசிதா. அமாைவ ேபசியைத
அநியாய எ

 ஒ&ெகாளவிைல எ

றாJ, அSவளD Lர ேபச

ேவ!6ய1. அவ<&' நியாயமாகD படவிைல . ஆதா&காாி மன
எப6யி&'? அவ இேபா1 எப6 ேபா:& ெகா!6பா எ

 சிறி1

சி0தி1 பாதா. மீ!% அழ ேபானா. அத3' ஒ திN ேயாசைன,
அவ அ ைகைய த%த1. ஒ ஈய ேபாணி&' இ0த ஐப1 ைபசா
நாணயைத எ%1, எதிகால கணவனிட நீ.6னா.

"எ1&'ேம?" "இத ஆதாவ!ட '%. நீ ெசா

ன1 நாய0தா

. பாவமா கீ1. ':&கா

ேபா:யா."

"ெபா!Pக மனச ாியற1 க[டற1 சதா

ேபால." “சீ&ரமா ேபா:யா. ஆதா

K%."

அவ
''நா

சீ&கிரமா: எ 0தா
'%ேத

B ெசா=டாத. அ1&' 'ளி வி.%%. நீேய பாிதாபப.%

'%&கதா ெசாJ. ஒ
நலபிள

. நட01 ேபானவைன அவ ேப-சா இ தா.

ன பா&கிற1&' அ1&' சா

$. நீ எSவளD

B ஆதாD&' ெதாிய.%. ேபா:யா, 'யி&கா ேபா:யா. இ0ேநர

அ1 தக-சால அ!ட ேபாயி&'."

அப65 இப65மாக ஒ மாத ஓ6ய1.

ெசலமாD&', அ0த வா=பB&' வடெச
ப'தியி ேமளதாள1ட

ைனயி உள அ0த '6ைச

ஒ வ$தா1

வாதியா ' தைலைமயி கயாண நலப6யாக நட0ேதறிய1. திமண நாளி
ஆதா&காாி வ0தி&கிறாளா எ

 ெசலமா, அ'மி'மாக க!ைண-
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ழ3றினா. ஆதா அகபடவிைல. அ0த இ
1

ப ேநரதிJ, அவ க!க

பநீைர& ெகா.6ன. தா= க.டப.ட அைர மணி ேநரதி3' பிற',

ெசலமா ேரா.% ப&க வ0தா. ஆதா&காாி கி.டவிைல. மி

சார&

கபைதேய ெவறி1 பா1வி.% ேபானா ெசலமா. ஆதாைவ&
க!%பி6&க 6யாம, திபி வ0த அவ<&' , காைச நீ.6ய ேநரதி=01
வரவிைல .

மனசி ஒ பள வி 0த1. அைத நிரப, ஆதாD அத3' பி

ஓரா!% கால ஓ6ய1. இர!% '6ைசக ஒ

றாவ1 ேபா, இ

ெனா



உவாகிய1. ெசலமா பிரசவ ஆ$பதிாியி ஏேதா ஒ வா6 தைரயி உள
பாயி ர!டா. க பிரசவ; 'ஆயாைவேய உறி1 ைவத1 ேபா

ற அழகான

ெப! 'ழ0ைத.

யா வராத சமய. ெசலமா, 'ழ0ைதயி
ெகா!60தா. ஒ தாயி

க

னைத நீவிவி.%&

மன எப6யி&' எ

பைத அBபவாீதியாக

பாத அவ<&' ஆதா&காாி மீ1 பாச ஏ3ப.ட1. அேத சமய, இப6ப.ட
பாசைத5, காமெவறியா எப6 உைட&க 65 எ

 அவ ேயாசி&க

ேயாசி&க, ஆதாமீ1 ேகாப ஏ3ப.ட1.

ேகாபமான அBதாப1டB, அBதாபமான ேகாப1டB அவ
தைலயைணயி தைலைய ைவ1, அைத அ'மி'மாக ஆ.6&ெகா!60த
சமயதி ஆ$பதிாி ஆயா, நம1 ஆயாைவ இ 1&ெகா!% உேள வ0தா.

"எ

ன இ1 ேவ6&ைகயா இ&'? பிரசவ1ல இவ 16&கயி ... எ

ெபா!P&' எப6 இ&'

B 16யா 16-ேச. இவ மய&கமா கிட&ைகயி

தைலைய& ேகாதிவி.% 'ழ0ைதய எ%1 ெகாWசின. >P நாளா இகேய பழி
கிட0ேத. இேபா இ0த சகி=ய எ
ெசா

கி.ட நீ.6 'ழ0ைத க 1ல ேபாட-

னா எ6? மா பி' ப!ணாம வா பா.6."

ஆ$பதிாி ஆயாD&' 
மக<&' ஏேதா தகரா எ

விஷய ெதாியா1 எ

றாJ ஆதாD&'

ப1 ம.% ெதாி5. அமாD, மக< விவகாரைத

95

தனிைமயி தீ1& ெகாள.% எ

 நிைனதவ ேபா, ஆ$பதிாி

சி%>Wசிக<&' விதிவில&கான அ0த 

கிழவி ஒ%கிேபா: நி
எ

னைக ாி ேபா:வி.டா.

றா. மக தி.%வ1 ெவளிேய ேக.க ேவ!டா

ப1ேபா வா% கதைவ , ேலசாக தளிவி.%& ெகா!டா. மகைள5

ேபதிைய5 மாறிமாறி பா1& ெகா!% நி

றா. இேபா1 அவ

எதிபாத1 நட&கவிைல .

னைக ெச:த1 ம.%மிலாம ''ய0த

ெசலமா அவைள பா1 ேலசாக 
ஒ

னா.ட கீ1லா' எ

 ஒ ேகவிைய5 ேபா.டா.

அ1ேவ பா.6&காாி&' ேபா1மானதாக இ0த1. மகளி
காகைள பி61வி.டா. பிற' சிறி1 ைதாியப.% க
வி.டா. திNெர

அேக ேபா:,
னைத தடவி

 எ 01 ெபாகி வ0த அ ைகைய வா% கதD வழியாக

ெவளிேய3றிவி.% மீ!% மகளிட வ01 அவ தைலைய& ேகாதிவி.டா.
ேபதிைய எ%1 உ-சி ேமா0தா. பி

 ைககளிர!ைட5 ெநறி1& ெகா!%

மகைளேய பாதா.

'ழ0ைத ெப3ற ெசலமாD இேபா1 ஒ 'ழ0ைதயாகி& ெகா!60தா.
அ 1 தீ0த1, ஆதாைவ பா1 ''எ

ேனாடேய இ01%... 'அ1' ஒ!PW

ெசாலா1. எ6ேயா நட0தைத மாத 6யா1தா
இேல

ேனா... நா

ஒ

' ெபா!Pேல

. அதனால நீ எ

' ஆதா

ேனா Kடா1. க.சி காலதிலயாவ1

ஒ!ணாயி.ேடா. மாாியாதா மன வ-சி.டா...." எ

றா.

கிழவி, சிறி1 ேநர ேபசவிைல . மகைளேய பா1& ெகா!%, த
ேக.%& ெகா!% சிறி1 ேநர இைம ெகா.டா1 நி

ைனேய

றா. பிற' அட&கி

ைவதி0த அதைன உண-சிகைள5 ெகா.ட ேபானவ, நீ நிைற0த  
பாைனைய தைலகீழாக& கவி2ப1ேபா, தைலைய கவி21& ெகா!ேட
ேபசினா.

''நீ ெசாறத ேக.கிற1&' எ

ேனாட கா1 !ணிய ெச:தி&'. ஆனா, ஒ

ேபஜாரா இ&ற1 த. எ6ேயா அ0த ஆள நபி K.ேட

. இேபா அ1

'
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க!Pெக.% காJெக.% வாத1ல கிட&'1. அத' வி.%.% உ
வ0தா மாாியாதா ம
ேபானேபா அவ

ேனாட

னா கா.டமா.டா. மாாியாதா K.%. ஒவ

ெக.% இேபா எ

ப!ற1 பாவ. ஒவா.6தா

ன நபி இ&கேபா நா

1ேராவ ப!ணிவி.ேட

நபி

1ேராவ

. ெர!டாவ1

வா.65 1ேராவ ப!ணபடா1. க.டாத ஷைன வி%ற1ல தல
ஊ@ட ெசாJ. என&கி ஒ

B

. 'அத' பா&'

@டேய இ&கPகற1தா

ேபா1லா, என&கி ெவபாகீ1. ஒவா.6 1டபத எ%1&@ட
சாதி.ேட
ஊேற

. ஆனா அ1' நாதியிலாம ெகட&'. நாதா

. 'அத5' ேச1&ேகா

Bஒ

இ6யாப .% கWசி

கி.ட ேக.கPேபால ேதாP1. ஆனா;

அ6 ேக&ற1 பா '%&கிற மா.ட பல %ற சமாசார

B ெநன&க

ேதாP1."

"எ6ேயா ெக.%K.ேட

. தாயா இ&காம த.%&ெக.ட !டயா ஆயி.டாJ

!டமா ெகட&கிற அத' அேபா

B வி.ற1 நாயமில. ஒ

நயினா கா.65

'6&காம, அத5' '6ைச&'ள @.6 வ01 '6&க '%&காம இ0தா, நாB '6
ெக%தவளா மாறாம பதினியா இ0திேப
க$மால தி க!ணராவியா K.ேட

.எ

. இ0தா சகி=. ஒ

தா=யி தேவா!% தகத ேச1 -சா ெசWேச
ைர. என&கில. எ

"நா

ந:னா K.ட

. இத 'ழ0த க51ல K%ற

ைகயி ப.டா பாவ. நீேய K.%%.''

ெசWவி.ட பாவத நாBதா

ெசாகதேயா ெகா%&காதேபா எ
ஒ!P. எ

ன ப!ற1 ேபாறாத கால.

ேனாட ெபா!P, நா

திகP. ஒ

' எ0த ெசாதேயா,

ேனாட பாவத ெகா%&ற1 நாயமா? ஆனா
ெபத மவா எ

@பி.டா நாB சாைவயில @ட ச0ேதாஷமா சாேவ

ன ஆதா

B ஒ வா.6

.''

கிழவி ேப-ைச ம.%மிலாம, >-ைச5 நித ேபானவ ேபா அைத
இ 1 பி61வி.டா.

ெசலமா 'ஆதா' எ

 @பிடவிைல. ஆனா அவளி

தடைவ ஆதா ஆதா' எ
--------------------

அ ைக ஒ=, ஆயிர

 ெசாலாம ெசாவ1ேபா ஒ=த1.
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11. தமதி

த1கா!
த1கா!

மகமா, தைலவிாிேகாலமாக, ஓ.ட நைட5மா: ேபாவைத , ஊ&காரக
கவனி&கவிைல. தைலயி இ0த J&க.ேட அத3'& காரண. எ

றாJ,

இ%பி 'டைத ைவ1& ெகா!% ேபாகிற ெப!கைள பா1, "எ
த!ணி&கா ேபாறிய" எ

, ம!ெண!ெண: வாக லா0த விள&ைக

L&கி&ெகா!% ேபாகிறவகைள பா1, "எ
எ

ன

ன... ம!ெண!ண வாகவா''

 'னி0த தைலைய- ச3 நிமிதி, 'நைகைய இயபாக படர வி.%,

தைலயி இ&' J&க.%, அவ தைல6யி
ேதா

ெதாட-சிேபா

ப6 அனாவசியமா:, அேத சமய அல.சிய இலாமJ, ஆ<&'

த&கப6 ேகவிைய5, ேகவி&' த&கப6 பதிைல5 ேபசி&ெகா!% ெசJ
மகமா, அ

, ேசத உத%கைள பிாி&காம, நைட ேபா.ட காைல

தளதாம ேபாவைத பா1, ஒ சில ெகாWச திைகபைட0தாக. இதி,
அதிகமா: திைகபைடயாத ஒதி, ''எ
இ

ைன&கி?" எ

இ

ெனாதி, ''ஒன&' ஒSெவா

ன.... மகமா, எ

ன வ01.%1

 ேமாவா: ப&க ைகைய& ெகா!% ேபான ேபா1,
ைன5 ப6-சி ப6-சி- ெசா

னா&@ட

ெதாியா1. அவ ஷ

திெநேவ=&' வ!6 பாரைத ஏதி&கி.% ேபானவ

, நாJ நா< கழி-சி இ

னி&'தா

ெகா%&கா!டாமா? அவ க

வ0தி&கா. கவா.%& 'ழைப வ-சி&

னைத பி6-சி திவா!டாமா?" எ

 தி

ேபா.டா.

மகமா சிறி1 நி

றா. அ0த இ ெப!கைள5, அவக ேப-ைச5 ரசி1&

ெகா!60தாJ, ேமJ&' ''பயனாளிய<&' ... ேப-ைச பாதியளா'' எ



ெசா=&ெகா!%, தள0த ேவ.6ைய& க.6& ெகா!%, உறிW ெபா6ைய
>&கா ைவ1& ெகா!% நி

ற சில கிழவகைள5, ெமௗனமாக பாதா.

அவ<&' அேகேய கதறேவ!% ேபா=0த1. அவக ைககைள
பி61&ெகா!%, அவ3றி தைல சா:1& க!ணீைர& ெகா.ட ேவ!%
ேபா=0த1. " இ0த ெநா'வா

' மாசான இ&காலா... அவ

... எ

ைன
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எ

ன ப!ணினா

ெதாி5மா...'' எ

 ெசா=, ஊைர& @.6 ஒபாாி ைவ&க

ேவ!% ேபா=0த1.

மகமா ேபசாம பிாி0த உத%கைள, க.டாயமாக- ேச1& ெகா!டா.
ெகா.ட ேபான க!ணீைர  கைதகைள ைவ1, லாவகமாக ேத:1
வி.%& ெகா!டா. எ1D ேபசாம மடமடெவ

 நட0தா.

ேபாQ$ அD. ேபா$% மாதிாி, எ0தவித ப0தாD இலாம அனாைத மாதிாி
இ0த த

ஓைல M.6

3றதி, J&க.ைட, ஷ

வைர&', ம01 ெகா!% நி3பவ, அ

 அைத ெபாெத

ேபா.டா. திெநேவ=&' விற' வ!65ட
திபியி0த நடராஜ

இற&கி வி%வ1
 தைரயி

ேபா:, ெவ வ!65ட

, நாJநா.க L&க& கல&கைத ஒ மணி ேநரதி
, சத

தீ1& க.6 வி%வ1ேபா 'ற.ைட வி.% Lகி& ெகா!60தவ
ேக.%, ெக.ட கனD க!டவ

ேபா தி%&கி.% எ 0தா

ைககளா ேத:1 வி.%& ெகா!ேட, ''நா
ஏ ள J ெவ.ட ேபாேன" எ

தா

. க!கைள, உள

வார1 ெதாி5ேம இ

ைன&'.

 ெசா=&ெகா!ேட, ைககைள ேமேல

L&கி, 'ஒ61' வி.%, அவைள ஆைசேயா% பாதா

. மா.%&ெகாபி ேபா.ட

மணி மாதிாி ஒ=&' அ0த& 'ர, "இ0த நாJ நா<ல ஒ நாளாவ1 எ
நிைன-சாரா? ைகயி அ6-சி- ெசாJ. அபதா

எலா" எ

ைன

 வழ&கமாக-

ெசாலாம ேபானதி ச3 ஏமா3றமைட0தாJ, அ0த ஏமா3ற, அவ
அவளி

,

கவ-சி கைத5, சீனியைர&கா: நிறைத5, உைள மாதிாி

உ!% திர!60த அவயவகைள5 ரசிபைத த%&கவிைல .

மகமா, ஷைனேய சிறி1ேநர க!ெகா.டாம பாதா.
க!ெகா.டவிைலயானா, நீ ெகா.6ய1. உத.6 ப60த உ நீைர
1ைடபத3காக, ைகைய L&கியவளா தாள 6யவிைல . கணவ
பிற', ஆற அமர நிதானமாக- ெசாலேவ!% எ

சாபி.ட

 நிைனதவளா, த

ைன&

க.%ப%த 6யவிைல . நா க.6= இ01 எ 0தி&கேபானவனி
காகைள பி61&ெகா!%, விமினா. நடராஜ
கைத நிமிதி, "எ

ன பிள எ

பதறிேபானா

ன நட0த1. ெசாJ, ெசாJ" எ

. அவ
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ெசா=வி.%, பிற' அவ எ1D ெசாலாம இ0தைத பா1, ''ெசாJமா"
எ

 ெகாWச அத.6னா

அவ

. மகமா, ேபச ேபானா. மீ!% அ தா.

, இேபா1 அவைள- ெசாJ ப6 வாயா ேக.கவிைலெய

அவைள த

றாJ,

ேனா% இேலசாக அைண1&ெகா!ேட, அவ தைல6ைய&

ேகாதிவி.ட பாவ, மகாைவ ேபசைவத1.

"நீ வார1னாேல இ

னி&' ேபாவா!டா

B தா

நிைன-ேச

. ஆனா,

கீழெத மாமா மா.%&' அவசரமாக J ேவP, !ணா&' தீ01
ேபா-சி

னா. அதனாேல மனமிலாமதா

க.6வ-சி.% அ0த 'ெநா'வா
அவ

ஒ ப&க நா

ேபாேன

' மாசானத க.ட L&கிவிட- ெசா

ஒ ப&க L&'ேபா1 அவ

கிளற1 மாதிாி இ0த1. நா

தைலயி J&க.ட வ-சி.% எ

ேதா<ல அவ

எ

ைன எப பிள கவனி&க ேபாேற

'B ேக&'றா

ன.... எ

ேன

.

விரல

. நாசமா ேபாற பய

ைகய வ-சி த.6.%
. நா

காறி1ப

ன...''

அவ, மீ!% விமினா. நடராஜ

'எ

ைகயி எ

அத த3ெசயலா நிைன-ேச

எ

ேபானேபா1 எ

. J ெவ.6&

ெமௗனமாக இ0தா

.

ேதா<ல ைகைய ேபா.%&கி.% உத.ட பி6&க வ0தா

. நா

யா ெச:த

."

!ணியதாேலா தபி பி6-சி ஓ6யாேற

கணவனிட ைமைய& ெகா%1வி.ட ஆத=, மகமா அவைன- ேசாகமாக
பாதா

நடராஜ

உ.கா0தி0தா

எ1D ேபசவிைல சிறி1ேநர அைசவ3
. ெந3றி ெபா.ைட ேத:1 வி.%& ெகா!டா

மவB&'& ெக.ட கால!'' எ

. '....

 ெசா=&ெகா!ேட 3றதி கிட0த அாிவாைள

எ%1, அைத& ைகயி ேத:1& @ பா1& ெகா!ேட, ''இ
இ01 வ0தி&க மா.டாலா!" எ

மகமாD&', அ0த வாைதயி

றா

B வய&கா.ல

.

விபாீத ாி01 வி.ட1. ஓ6ேபா: அவ
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காகைள பி61&ெகா!டா. அவ “வி%பிள" எ
ெநா'வா

சாவற1ல என&' வத கிைடயா1, ம-சா

நீ ெஜயிJ&' ேபாறத எ
ெசா=வி.%, அவ
நடராஜ

 ெசாJ 

ேப, 'அ0த

! ஆனா அதனால

னால உயிேராட இ01 பா&க 6யா1'' எ

கா பாதகளி தைலைய இ61 ேமாதி அ தா.

, அவைள பலவ0தமாக வில&கி&ெகா!% ெவளிேயறி ேபானா

மகமா ம



.

றா6னா.

''அ:ேயா, காளியமா! நாேன ஒம ெஜயிJ&' அBபற பாவியாயி%ேவ
ேபா=&ேக. நா

ெசாJறத& ேக<."

''வி%ழா!.... மவைன பன பழத சீDற1 மாதிாி சீவா.டா நா

ேவ.6 க.%ற1ல

அதமில. வி%ழா!"

"ெசாறத& ேக<." "நீ ஒ!P ெசாலா!டா. நா
பிைழ&கறவ

தா

ெச&கி மவ

!"

''நீ நா

விற' ெவ.6

. அ1&காக மானத ெவ.6.% பிைழ&க ேபாறதா இல!

ெசாறத மீறி அவைன& ெகாைல ப!PMனா நா

இ0த மம.6யாேல எ

ன நாேன ெகாைல ப!ணி&'ேவ

ைகயி வில' ேபா.%&கி.% ேபாறத எ

நீ வர1&'ள

. ேபாQ$கா ஒம

னா பா&க 6யா1."

அவ ெசாவைத ஆேலாசிப1ேபா, அவ ைககளி இ01 வி%பட
!6ய6த காகைள , அவ

சிறி1 நிதானப%திய ேபா1, மகமா

தாாி1& ெகா!டா. எ 01, அவ

ேதா ேம, த

இைககைள5

ேபா.%&ெகா!ேட, ஒேர சமயதி 'ழ0ைத மாதிாி5 பா.6 மாதிாி5 ேபசினா.

''நாB கDாிமா

வசதிேல பிற0தவதா

அற எப6 ேவP

ம-சா

. நா

ெசாறத& ேக.%.%

னாJ ப!P. ஊல ஆ< இலாமலா ேபாயி.%?

ெபாிய மBஷBக ெசதா ேபாயி.டாவ? நாJ மBஷககி.ேட ெசாJ.
ேக.க தாக

B , ேக<. ஊ விவாகரத வ-சி அ0த நா:&கி பிற0த நா:

தைலயி களி ெசளி 'தி அ6&க- ெசாJேவா. நம&' ஆ< பல
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கிைடயா1

னாJ நா அதமைத த.6& ேக.க- ெசாJேவா. அ1&' ஆ

பல ேதைவயிைல. இ0த அநியாயைத& ேக.%.% ஊ&காரBக மாவ
இபாவ? அ0த நாய ந% ேரா.ல வ-சி ெச& கழ3றி அ6&க ேபாறாவ.
இபவ ேபாயி ெசாJ...'' நடராஜ

. மகமாD&' மன

றப.டா

ேக.கவிைல .

''காபி சாபி.% .% ேபா. எப சாபி.Nேரா?" ''உன&' அறிவி&கா?
ெதா!ைட&'ள ... காபி இற'மா?"

இ0த- சமய1ல எ

நடராஜ

. மகமா காளியமா ேகாவி தி&ைக&

ேவகமாக நட0தா

ைகெய%தா.

"காளியமா! அ0த ெநா'வா

மாசான இப இவ எதிாி .... வ01டபடா1,

தாேய!"

, ேவ&க விவி&க , கீழெத மாமா, எ

நடராஜ

இச&கி1 M.%&' வ0தா

 பலரா அைழ&கப%

. ஊ அ!ணாவிகளி த அ!ணாவி அவ.

ேகாப&கார. 'ண&கார. எவ M.%&' காரணமிலாம ேபாகாத நடராஜனி
வைகயி

"எ

காரண காாியைத அறிய 16தா.

னடா? ஏ

இப6 தைலெதறி&க வ0த? உ.கா!''

"ஒம&' , J ெவ.டேபான மகமாவ அவ
ப!ணியி&கா

'''6கார பய! ஒ

ன

ெதாி5மா?"

ெபா!டா.6&கி.ேட5 வாலா.%றானா?" "அவ ேதாள

த.%னானா.... மவ

." "ஏ:, எ

அ0த பலவ.டற பய எ

''அவ

, மாசான எ



னாேலேய தி.டாதடா, எ

ன இ0தாJ

ேனாட சிதி மவனா ெபாற01 ெதாைல-சி.ேட

ெசWச காாியைத பா1.% நீ இப6 ேபசினா எ6 ?"

!"
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"அ1&காவ ஊ நியாயைத வி.%& ெகா%பனா எ
@.%ேவா. அவ

ெர!%ல ஒ

ன? நாைள&ேக ஊர
. இேல

B பா1ட ேவ!6ய1தா

னா

ஊ '.6- வராயி%. எ1&' விஷயத க&கமா ைவயி, ெபாள விவகார."
"மாமா நாைள&கி ஒம&' ெவளிGல ேவல இ=யா?" "இைதவிட அப6 எ

னடா

ெபாிய ேவைல?"

நடராஜ

, அகி01 நக0தா

. ஆசாமி&'- சிதி மக

ஏ3ப.6&' ரசாபாசைத& 'ைறவாக மதி&கலா எ
இ

ெனா பிரக ஏகாபரதிட ேபானா

மீ1ள ரத பாசதி,
 நிைனதவனா:,

. ஏகாபர உH பிரக

ம.%மல. ஒ தடைவ, ச.டசைப ேததJ&' நி

, 6பாசி. ேபா'மளவி3'

ெவளிGக<&' ெதாி0த பிரக. அவB&' Lர1 உறD@ட. சாபி.%&
ெகா!60த ஏகாபர நடராஜ

ெசா

ன ேசதிைய& ேக.%, சாபா.ைட

ைவ1வி.%, பாதியிேலேய எ 01வி.டா. ைககைள& க வ ேவ!% எ

கிற

எ!ண@ட இலாம, படபடதா. "மாசானத ெசைப& கழதி
அ6&ேக

பா. எ

ன ெநைன-சி&கி.டா

. நாைள&ேக பா ேவ6&ைகைய" எ



ெசா=வி.%, ைக க வினா.

இச&கி1 M.6=01 உ3சாக& 'ைறவாக வ0த நடராஜ
உ3சாகமாக மணிய&கார M.%&' ேபானா
''எ

ன ெநன-சி&கி.டா

, இேபா1 ப%

. விஷயைத& ேகவிப.ட அவ

ப%வா பய. இ0த ஊல மணிய&கார இ&காB

ெநன-சி0தா இப6 ப!Pவானா? அவைன ஊவி.ேட தளி ைவ&ேக
எ

 சவா=.டா. அ0த- சவா= மகி20த நடராஜ

இட1 ேபவழிகைள பா1- ெசா

னா

இ

பா''

B பல 'ெபாிய

. அதைன ேபாி

ரத ெசா=

ைவத1 ேபா ெகாதித1. ெபாிய மBஷBக. மாசானைத விடமா.டாக. நாம
ஒ!P கிட&க ஒ!ணா க!டப6 தி.டபடா1 எ
M.%&' திபினா

 நிைன1&ெகா!ேட

.

மநா விவகாரைத நிைன1& ெகா!ேட Lகாம ப%தவ
இச&கி1வி

, காைலயிேலேய

M.%&', ஊ @.டைத நிைனD ப%1வத3காக ேபானா

ஆனா, இச&கி1, ெசேகா.ைட ேபா:வி.டா. எேபா வவா எ

றா,

.
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'ைற0த1 நாJ நாளா' எ

 அவ மக

பதி ெசா

@னி&'கி& ெகா!ேட, மணிய&கார M.%&'- ெச

'' இச&கி1 இலா.டா ஊ @.ட நட&காதா எ
ஒவைக&' நல1தா

. ஏடா ேகாடமானவ

த!ேடாரா ேபாட- ெசாJேத

. நடராஜ

னா
றா

.

ன? அவ இலாத1

. இபேவ தைலயாாிகி.ட ெசா=

. பய மவன நீ வி%

னாJ நா
காணல . இ0த அைர

விடேபாற1ல. அற ஒ விஷய. நம ெவ.6யா

>.ட ெநல5 பா]ல ைர$ மிJல ெகாWச 'தி.% வ01%றியா? கா
ேவPமி

னா தாேர

. நீயா கா வா'றவ

அ1&'ள நாJ ேபைர& கல&'ேற

நடராஜ

? ேபாயி.%- சீ&கிரமா வா. நா

...''

அகி0தப6ேய, மைனவியிட @ட ெசாலாம, அைர >.ைட

அவித' ெநைல தைலயி L&கி ைவ1&ெகா!% ைர$ மிJ&'
ேபானா

... அ

னா அ

னாெவ

 அவ

வவத3' மாைல வ01வி.ட1.

மணிய&காராிட, ஊ& @.டைத ப3றி& ேக.டா, தைலயாாி , ெகா 0தியா
'சைமWச1&' ேபா:வி.டதாகD, அதனா த!ேடாரா ேபாட 6யவிைல
எ

, த!ேடாரா ேபாடாம @.ட @.6னா, மாசானதி

ஒதி ைவ பிேரரைண ைய& ெகா!% வவாக எ
@.ட, ஊ& @.ட சாசனதி3' விேராதமானெத
அவ

ஆதரவாளக

, த!ேடாரா ேபாடாத

 @றினா. அேத சமய,

, 'திவி.% வ0த அாிசியி, தவி% அதிகமாக இபைத5 .6&

கா.6னா.

நாைல01 நா.க ஓ6ன. ஊ&காரக N& கைடகளிJ, ேகாவிகளிJ,
சாவ6யிJ, @6& @6 ேபசினாகேளய
இSவளD&' அ

றாட& @=யி கா:- நடராஜ

ேவைல&' ேபாகாம, க!டவகளி
அவ

மைனவியி

றி ஊ&@.ட நைடெபறவிைல.
, நா

' நா.களாக

காகைள பி61& ெகா!60தா

.

யமாியாைத&காக, தன1 ய ெகௗரவ1&காக, பிரகக

இ.ட பணிகைளெயலா ெகௗரவைத பாராம ெச:1 6தா

. அப65

பிரகக அைசயவிைல .

இச&கி1ைவ ேபா: மீ!% பாதா

. அவ, 'ஏ: நடராஜா! நா

மாசான
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பயல நாய ேபசின1 மாதிாி ேபசிேன!டா . அவ
ெதாடலகறா!டா" எ

சதியமா நா

அவ

 சவசாதாரணமாக& @றிவி.டா.

அசரவிைல . '6பாசி. இழ ஏகாபரைத பாதா

நடராஜ

. அவ,

M.%&' இ01 ெகா!ேட, தா இைலெய

 ெசால- ெசா

பிண மாதிாி ப%1& கிடபைத பாத அவ

க!க அன க&கின. அ0த

ேவக1ட
இ

"

மணிய&காராிட ேபானா

. அவ, அேபா1 ெரவி

னா. அவ,

G

$ெப&டாிட ேபசி& ெகா!60தா.

சீ அ:யா, எ

ேனாட கார எப விசாாி&க ேபாறியா?'' எ

 ேக.ட

நடராஜைன பா1, எாி01 வி 01 "ஏ!டா ஒன&' ெகாWசமாவ1 >ள
இ&கா? இட ெபா ஏவ ெதாியா!டா? அரசாக விஷயத
ேபசி&கி.6&ேகா. ஒ

விஷய0தா

உசதிேயா!" எ

மணிய&கார , சில மணி ேநரக<&' பிற' ெரவி
ேகாழியி அ6த பிற', ெரவி

Gஇ

றா.

Gஇ

$ெப&டைர&

$ெப&டடேனேய 'வி' வ!6யி ஏறி

ேபா:வி.டா.

நடராஜ

கிராமதி=0த எலா பிரககைள5 பாதா

அவக அBதாபேதா% பதி ெசா

. அவனிட,

னாக. அ0த பதிகளி சா&'

ேபா&'க இ0தனேவ தவிர, சார இைல . சில, அவ

பி

னா சிாிப1

ேபாலD ெதாி0த1.

'ஊ பயJவள நபி பிரேயாசன இல. இ0த பயJவ ெப!டா.6யள இப
எவB இ தி0தா இ6 இபாகளா? ஒேவள அேத மாசான பய
அவைள5 இ 1 இவBக ெவளியி ெசா

னா ெவ&க

இ0திபாகேளா? இ0தாJ இ&'. ஆனா நா
அவ

B

இ&கேபாறதில.

ெப!டா.6ய M.ல ப.டபகல '01 ைகைய பி6-சி இ &க

ேபாேற

. அபதா

நடராஜ

, மகமாவிட த

இவBக<&' உைற&'.'

தி.டைத- ெசா

னா

. அவ

, அைத- ெசா=
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6&' 

னாேலேய அவ

வாைய ெபாதி.%, அவ த

வாைய திற0தா.

''ஓம&'& ெகாWசமாவ1 >ள இ&கா? இத ஒம ெப!டா.6&' வ0த அவமானமா
நிைனயாம ஒ ெப!P&' வ0த அவமானமா ெநன5. அப6 ெநன-சா அ0த
அ&காகி.ட அ6 நட&கPகிற எ!ணேம வரா1. எ

ன வாைத ேபசிபி.N

. வாய சீவ&கா ேபா.%& க D."

நடராஜB&' மைனவியி
@பி% மாசானதி
ெவ.கப.டவ

நியாய ாி0த1. 'அ!ணா-சி' எ

 வா: நிைறய&

மைனவிைய, மானபக ப%த நிைனதத3'

ேபா, அவ

தைலைய& 'னி01 ெகா!டா

. ஆனா,

மாசானதா ஏ3ப.ட தைல'னிைவ எப6 ேபா&'வ1?

உH ச'னி ஒவ, அவைன ெவளிGாி இ&' ேபாQ$ $ேடஷB&'
ேபா'ப6 ெசா

னா. ேபானா

. அேக பண&கார மாசானைத ெதாி01

ைவதி0த பாரா&காரக "ேவ அவB&' ஒம ெபா!டா.6&' கள
ெதாட இல

B நலா ெதாி5மா? இவ ஒ கா இ0தா அவ

ேதாள ெதாடறா
ெசாJ. இைல

? ைகைய ெதா% ேபா1 மா இ0தாதா

மகமா, ஷேனா% ெச
னபய மவ

றாக.

, மைனவியிட விஷயைத- ெசாலவிைல.

விவகார 60தாெலாழிய இவ&' நிமதியிைல எ

ெசாறியளா?" எ

ேதாள ெதாட-

னா மா ெதா%வானா? பி-சிபிட மா.ேடா" எ

@னி&'கி ஊ&' வ0த நடராஜ

ெசாற1. சி

எ1&'ேவ

பைத ாி01 ெகா!ட

 இச&கி1ைவ பாதா. அவேரா ''எதன தடவ
தா

, சி

னதனமா நட&கேலகறா

. அவன ெவ.ட-

றா. மணிய&கார - மாசானதிட 'மணி' வாகியதாக

வத0தி&' உளாகியி&' அ0த 

சீ - '''பய& கிளறினா 'பதா

வ.

நீ5 க!டவகி.ெடலா - \1வா1 இலாம சிாி- ேபசறத நிதP"
எ

றா. 6பாசி. திலக ஏகாபர

"இ0த விஷய சி&கலான1. ேவற விஷய1ல அவன மட&கிடலா. ெபா. நா
இ0த தடவ5 எெலd

ல நி&கேபாேற

. நீ எ

ன ெசாற?" எ

றா.
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பWசாய1 தைலவ " பா&கலா'' எ
இலாத1 ேபா

ற உணDட

றா. கணவB மைனவி5 காேல

M.%&' திபினாக.

சத நாளக< ெதறி&க, ேகாப தைல&ேகறி >&' Iனிைய- ெச0நிறமா&க,
க!க எாிய, ப3க ஒ

ைறெயா

 க6&க, ைக [6க ஒ

காக தைரைய தா&க, காேபான ேபா&கி நட0த நடராஜ

ைறெயா

 'த,

, பைழய கால1&

க<& கைட&கேக இச&கி 1D, மாசான சிாி1- சிாி1 ேபவைத
பா1, ைபதிய ேபா சிாிதா

. M.%&' வ0தவாிட '' மணிய&காரைர

நபாதீக; அவ மாசான தக-சிய காேலcல ேச&கர1&காக எ. எ. ஏ. கி.ட
@.6&கி.% ேபாறாரா" எ

 மகமா ெசா

னா.

இத3கிைடேய, "எ0த 1&'ள எ0த பாபி&ேகாேவ! ெநபிலாம ைக
வமா? இவ சமத இலாம அவ
இ&க 65ேமா? நாமதா

ெதா%வாேனா? ெதா.%.% ஊல அவ

மா இபமா? இ0த நடராஜ

பய ஒ ம&'

பிளா$திாி. ெர!% ேப ஜா=யா இ0தத எவனாவ1 பாதிபா
ெசாJ

னால நாம 0தி&கி%ேவா

ெசா=.டா. விஷய இ1தா

. அவ

B மகமா ஷகி.ட பாதிய மற-சி

. இத ேபாயி நீக....'' எ

 ஊ&காரக த=

இைல மைறD கா: மைறவாகD, பிற', இைல கா:கைள பறி1 வி.% ேபச
ெதாடகினாக மகமாவி

கா1&' எ.%ப6யாக ேபச ெதாடகினாக.

அவமான தாக 6யாம, மகமா, L&' ேபாட& கயி3ைற எ%1வி.டா.
அ0த- சமயதி M.%&' வ0த நடராஜ

அவைள த%த1ட

பா1கா&காக அவைள& ெகா!% வி.டா

"ம-சா

! நீ எ

ேமல ச0ேதகப%றீரா? நா

.

பதினி ம-சா

ேக.கா.டாJ காளியமா அவன& ேகளாம ேபாகமா.டா" எ
மைனவிைய& க

மாமனா M.6

: ஊ&காரக
 கதறிய

னதி தமி.%, தைலைய ஆதரவாக& ேகாதிவி.%, ைகைய

தடவிவி.%, ம6யி கிடதி, 'ழ0ைதைய தாலா.%வ1 ேபா ஆ.6வி.%,
ஆேவச வ0தவ

ேபா நடராஜ

ஊ&' திபினா

அவனா நபேவ 6யவிைல . 'நியாய, நியாய எ

.

கிறாகேள அ1 எ

ன1?
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ெப!டா.6 இப மாசான1&' ம.% 'மயினி' இல, ஊ&காரக

இலாதவ

எலா&'ேம மயினிதானா? இச&கி1 ெப!டா.6ய எவனாவ1 இப6
ப!ணியி0தா ஊ&கார

க மா இபானா? இலாதவ

ப&க நியாய

இ0தாJ அ1D அநியாயமா மாறிவி%மா? எைதயாவ1 ப!ணா.டா நாம இ0த
ஊல மானேதாட இ&க6யா1. ஊ&கார
பா&கா

ைன

. எைதயாவ1 ப!ணP. ஆ பலேமா, பண பலேமா இலாத நா

அ1 எலா இ&கிற மாசானத எ
எ

இள&காரமாலா எ

ன ப!ணலா? இல

,

ன ப!ண65? எைதயாவ1 ப!ணP.

னா, இ0த ஊல '6யி&க 6யா1. இத இப6ேய

வி.டா இனிேம M.%& கதவ& @ட த.%வாக!'

நடராஜ
ரட

எளியவனாக இ0தாJ, அ0த எளிைமையேய ெபைமயாக& க1
எ

பைத ெதாி01, அவ

காளியம

ேகாவி 

பழய ேசா' எ

ப1 அவ

க!களி படாம திாி0த மாசான, இேபா1

னா அ.டகாசமாக உ.கா0தி0தா
ெநன. ேகாவிJ&' பி

. 'ஆ

ேசா,

ப&க உள ேரா.6

நட01 ெகா!60த நடராஜB&' "மாசான! நீ ெபாிய ஆ<டா! மகமாவ
எ6டா பி6-ச? மய&கி பி6-சியா, இைல , பி6-சி மய&கினியா" எ
ேக.ப1, அத3', ''ெர!%0தா

"எ

 மாசான சிாி1& ெகா!ேட பதி

ெசாவ1 ந

றாக& ேக.ட1..

அSவளDதா

நடராஜB&' ெதாி5.

ெவறி பி6தவ
அவ

.

ேபா மாசானதி 6ைய பி61 மலா&க& கிடதினா

இ%பி இ0த கதி, மாசானதி

ேபா, அவ

 ஒவ

மாபி பா:01, கப ெசா

ன1

'மகமா ஆைசைய அறேவ அ1வி.ட திதியி, அைசயாம

இ0த1.

''ைகைய ெதா% ேபா1 மா இ0தாதா


ேதாள ெதாட- ெசாJ" எ

 இட&காக ேபசிய அேத ேபாQ$ பாரா&காரக, நடராஜ

பயப&தி5ட

ைககளி

விலகி.%, அவைன இ 1& ெகா!% ேபானாக.
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'தம த

ைன& கா&க, அதம ேவட ேபா.6ப1 ேபா', நடராஜ

அவக<&' மதியி க^ரமாக நட0தா

,

.

ஒ ெகாைல வி வத3'& காரணமான இச&கி1, மணிய&கார வைகயறா&க,
"இ0த ஊ தமா இ0த1. இ0த பய ெகாைலய ெச:1 ஊ&ேக ெக.ட ேபைர
உ!டா&கி.டாேன" எ

 ெக.ட வாைதகளா தி.6& ெகா!6&கிறாக.

ஊ&காரக அத3' 'சிகி' அ6&கிறாக. ெச:ய ேவ!6யைத- ெச:யாம
ெக%த அவகைள பா1& காளி சிைல சிாிப1 ேபாலD சினப1 ேபாலD
ெதாிகிற1.

எப6ேயா, நடராஜ

ம.% ெஜயி= இ&கிறா

.

----------------12. மீனா(சி நிமி30 பா!கிறா

வச0தா, மீனா.சிைய அ6த ேபா1, அ6ேயாைச5 அ6தவளி

உமJ0தா

ேக.டேத தவிர, அ6ப.டவ அல.6&ெகாளேவ இைல. மீனா.சி, இ
ழகாகைள5 ெச'தாக ைவ1&ெகா!% அவ3றி3' ெந&ேகாழி
மாதிாி தைலைய ைத1& ெகா!% இ0ததா, வச0தாவி3' அவைள அ6ப1
எளிதாக இ0த1.

உேள சாபி.%& ெகா!60த அவ த0ைத சாமிநாத
நி1... நி1' எ

எ-சி3 ைகேயா% 'ஏ:

 கதி&ெகா!ேட 1ளிேயா6 வ0தா. மகைள&

ேகாபமாக ப3றி ேவகமாக இ தா.

''பைல ஒட-சி%ேவ
அைத எ

...... க ைத ..... அவனா ஒக எலா&'ேம இள&கார...

கிற மாியாைத @ட நீ ெகா%&க ேவ!டா. வயசில ெபாியவ எ

கிற

அBதாபமாவ1 ேவ!டாமா... க ைத!''

வச0தா சீறினா : " அவ எ1&' எ
உைடW ேபா-. இ

ேபனாைவ எ%1 ப 'தP? நி

ைன&' ெட$%... த6-சி ... ரா.ச`... ேப:... மட-சி...

அறிD ெக.ட பரபைர..."
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சாமிநாத

, கைடசி வாைதைய& ேக.ட1 எ-சி3 ைகேயா% மகைள ஓகி

அ6தா. அப6 அ6&' ேபா1, ைகயி ஒ.6&ெகா!60த ப&ைக
மீனா.சியி

வச0தாவி

தைலயி ேபா: அம0த1.

அ&கா விமலா மீனா.சியி

அகி ேபா:, அ0த ப&ைகைய

எ%1வி.%, அவ தைலைய& ேகாதிவி.டா. அவளிட இவ அSவளD
அBதாப ெகா!6&கிறாளா! இவ தா , ச3 ேநரதி3' 
''பா6.... உ

ேபனா நிப வ-..... அைத ப 'தறா!'' எ

இேபா1 அபாவி

ேகாபைத பாத1 த

 தைகயிட,

 L!6வி.டவ.

'.% அபலமாகாம

இபத3காக, அைத&காாியிட அBதாப ெகா!டவ ேபாJ தைகயி
வ

ைறைய அகீகாி&காதவ ேபாJ 'பாவலா' ெச:தா.

அ1வைர சைமயலைற&' நி

 ெகா!60த அமா&காாி ''நி1க!

நி1க.!... எ1&காக வச0தாைவ அ6&கிறீக?" எ

 ெசா=&ெகா!ேட

வ0தா.

"பிைளகள வள&'ற ல.சணமா6 இ1..... மீனா.சிைய பதி நலா ெதாி5;
ெதாிWசி&கி.% அவைள இவ அ6&கிறானா... அ1&' நீ '%&கிற
ெசல0தா

காரண..."

''ஒக தக-சிய நீகதா

ெம-சி&கP... ேபனாைவ எ%தா ப 'தற1?"

"சாி... உட-சி.டா... அ1&காக அவ தைலைய உைட&கPமா... ெர!% தி.%
தி.6.% விடேவ!6ய1 தாேன?" எ

 கதினா சாமிநாத

.

மீனா.சி இேபா1 தைல 'னி0தப6ேய உ.கா0தி0தா. அவ<&' இேபா1
ப1 வயதி&'. அவ<&' >ைள&ேகாளா எ

 ெசால 6யா1. ஆனா

பாபத3' பி1 பி6தவ மாதிாி இபா. ஒ இடதி உ.கா0தா

ழகா= தைலைய ைத1&ெகா!%, ேயாகி மாதிாி மணி&கண&கி
இபா. எவடB ேபச மா.டா. எேபா1 ஏகா0தமான தனிைம;
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ஆகாயைத 1ழாDவ1 ேபா

ேறா, அல1 Kமிைய& 'ைடவ1 ேபா

ேறா

பாைவ இ&'. ெபாியவகளிட அBதாபைத5, 'ழ0ைதகளிட
அ ைகைய5 ேதா3வி&' ேதா3ற. அ&க ப&கதி உள ெப!க,
அடபி6&' 'ழ0ைதகைள அட&'வத3காக, 'K-சா!6 எ
'மீனா.சி' எ

பத3' பதிலாக

பாக. இSவளD&' மீனா.சி ேகாபப.% எவ பாததிைல.
பா1, "வா", எ

எேபாதாவ1, எ0த& 'ழ0ைதையயாவ1 ஆைச5ட
ெசா=& ைகைய நீ.%வா. சில சமய 'பசி&கி1' எ



 அமாவிட

ெசாJவா. சத வகிற தி&கி கைத திவாேள தவிர,
அல.6&ெகாள மா.டா. கிண3றி த!ணீ இ &க- ெசா
எ

னா, ேபா1

 ெசாவ1 வைர&' அல1 கிண3நீ வ3வ1 வைர&' நீ

பி61&ெகா!ேட இபா. M.ைட 1ைட எ

றா நி1, எ

 ெசாவ1

வைர&' தைரேய உைட0தாJ சாி, 1ைட1& ெகா!6பா.

அ
ெச

ைன5 த0ைத5 ஒவபி

ஒவராக இற0தன. >த அ!ண

சாமிநாத

ைனயி ெசகர.ேடாிய.6 ேவைல பா1&ெகா!%, அேகேய ெச.6'

ஆனா. தபிமாக< அவகளி

மைனவிய மீனா.சிைய மா% ேம:பத3'

அBவதாகD, அ0த வா5ள பிராணி&' வயிறார உணD கிைட&கவிைல
எ

பைத5 ேகவிப.ட சாமிநாத

, ஊ&' ேபா:, தைகைய&

@.6&ெகா!% வ01வி.டா....

இேக5 அேத அவல தா

. "இ

அைதைய... இவ இப6தா
க.6&கி.% நி3பா ....'' எ

ைன&' ம.%மில அபா... தின
அ6பா..... அமாD... ேபசாம ைகைய&

றா விமலா. ெசா=வி.%, அமாைவ&

கா.6&ெகா%த திதியி லயிதா.

சாமிநாதB&' , ரதபாச சதநாளக எலா பரவி அைலேமாதிய1. தின
மீனா.சி அ6ப%கிறாளா.... தின இவ ைகைய& க.6&ெகா!% நி3கிறாளா....

''ஏ!6... நீ அ6&கிறத பா1&கி.%தா
அ6&கிறியா...''

நி&கிறியா... இல.... நீ5 ேச1

111

"உக<&'தா

ேபச ெதாி5கற மாதிாி 'த&கமா ேபசாதீக. இ0த இர!%

வஷதிேல ஒக தக-சிய ேகாபமா ஒ தடைவ ெதா.60தா&@ட, எ
அ கி ேபாயி%.... நாB அ&கா தக-சிேயாட பிற0தவ தா

"ஏமா ம ேற? 0தாநா... நீ @டதா
அவ எதி1 ேபசேல. இல
அ6-ேப...'' எ

னா எ

ைக

.''

அைதைய தி.6ேன. எ

ைனமாதிாி

ைன அ6&கிறமாதிாி அவைள5

 வச0தா ெதாிவித1 சாமிநாதB&'- ெர

 ேகாப

வ0த1.

"ஏ!6... 0தாநா அவைள எ1&காக தி.6ேன?" "0தா நா ... நம சக&'
ஜுர

B டா&ட கி.ட ேபாயி0ேத

.... உக தக-சி5 @ட வ0தா....

திபி வேபா1 வழியி நம காமா.சி பா1.டா... M.%&' ேபா
ெசா= இவ ைகயி சாவிைய& '%ேத

''சாி!'' "நா

B

.''

காமா.சிேயாட ேபசி.%, M.%&' வ ேபா1 இவ ெவளில

நி&'றா. ைகயி சாவியில... சாவி எேக

B ேக.டா பதி இல... பி1

பி6-சவ மாதிாி சா&கைட& 'ழாையேய பாதி.% நி3கிறா. சா&கைடயில சாவிய
B ேக.டா.... அ1&' பதி=ல..... கைடசில.... சா&கைட&'ள

ேபா.6யா

க வ-சி பாேதா. சாவி கிட0த1. ஊைரேய @.6 எ

மானைத

வாகி.டா.'

சாமிநாத

தைகைய பாதா. இேபா1 மீனா.சி த

தைலைய

நிமிரேவயிைல .

அ

 சாமிநாத

'ேக' ேபா:வி.டா. மைனவி&காாி, சகட

M.%&' ேபாயி0தா. வச0தாவி

உறவின

பளி&@டதி ஏேதா விழா....

சாய0தர ஆ மணி இ&'. விள&' ஏேனா எாியாம இ0த1. மீனா.சி,
வழ&கமான இடதி; வழ&கமான ைறயி உ.கா0தி0தா.

சாதியி0த வாச3 கதைவ திற01ெகா!%, கaாி&காாி விமலா வ0தா. அவ
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பி

னா திபி திபி பா1&ெகா!ேட, ஒ வா=ப

அவ<ட

வ0தா

.

அவைள விட இர!% 'கிளா$' அதிகமாக ப6பவனாக இ&க ேவ!%.

அவ

அல1 அ`$ெட!. ெராபஸராக' இ&க ேவ!%.

''மா... வாக.... ஏ
எ

ந%'றீக.....? நா

அைத ... ஆபதிலாத பயிதிய..." எ

வா=பனி

ெசா

ேனேன... அ1 இவதா

...

 ெசா=&ெகா!ேட விமலா அ0த

ைககைள பி6தா.

இவ உளைற&' ேபானாக. பய1ட

சிாி&' சத ேக.ட1.

வைளயேலாைச ேக.ட1. என&' பயமா இ&'' எ

ற பலவிைய மாறி மாறி-

ெசா=& ெகா!60தாக.

திNெர

 ஏேதா சத.

ைகயி ஒ ெப.) விள&'ட

- மீனா.சி ேகார ெசா)பமாக நி



ெகா!60தா. '^ெரன விள&ைக எறி01வி.% பா:01 உேள வ0தா.
விமலாைவ& க.6= இ01 L&கி நிதி& க
மாறி அ6தா. அ0த வா=ப
த%&கேபானா

. அSவளDதா

மீனா.சியி

னதிJ பிடாியிJமாக மாறி

ைககைள பி61

- மீனா.சி அவ

ச.ைட& காலைர பி61&

ெகா!%, >&கிேலேய 'தினா. ஓகி ஒ அைற ெகா%1, வாசJ&' ெவளிேய
தளிவி.% உேள வ0தா.

விமலா ஏகி ஏகி அ 1ெகா!60தா. மீனா.சி, அவ அகி வ0தா.
விமலாவி
மி

க!கைள 1ைடதா. அேபா1 அவ க!களி ஒவித ஒளி

னிய1. கைண படெம%த1. ஒேர ஒ வினா6தா

. மீனா.சி மீ!%

வழ&கமாக உ.கா இடதி, ழகாக<&' கைத ைத1& ெகா!%
உ.கா01வி.டா.
-------xxxx
-------xxxx-------xxxx--------
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பிற 4க

ஊ&' ஒ ர.சி (பாி ெப3ற1)

ேசா3 ப.டாள

ேவாி ப த பலா (பாி ெப3ற1)

=ேயா டா$டா:

'3ற பா&கி (பாி ெப3ற1)

மாBடதி

திய திாிரக

ெவளி-சைத ேநா&கி

உயரதி

ம!ைம

தா2Dக

நாணயக

இல0ேதா இதயக

தாழK

சதிர கைதக

வாடாம=

ெந தடயக

மனெகாதி மனிதக

வள மக

அவ<&காக

சதிய ஆேவச

நிழ கக

ஒ ேகா.%&' ெவளிேய
------------

