
 

 

ச��திர� எ
தியச��திர� எ
தியச��திர� எ
தியச��திர� எ
திய    

�ைதம� �ைதம� �ைதம� �ைதம� ((((��நாவ���நாவ���நாவ���நாவ�))))        

    

putai maN (short novel)putai maN (short novel)putai maN (short novel)putai maN (short novel)    

by cu. camuttiramby cu. camuttiramby cu. camuttiramby cu. camuttiram    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2021.2021.2021.2021.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

�ைதம� �ைதம� �ைதம� �ைதம� ((((��நாவ���நாவ���நாவ���நாவ�))))        

. . . . ச��திர�ச��திர�ச��திர�ச��திர�        

 

Source: 

ஒ�ைத �� (+�ைதம
 / இ� �நாவ�க� ) 

�. ச��திர� 

ஏகைலவ� பதி�பக�, 9, இர
டாவ! �"� ெத�, டா"ட$ இராதாகி�%ண� 

நக$, ெச�ைன - 600 041 

�த� பதி�� - ஜு�, 2000 

விைல *.60-00 

ெவளி,� : ஏகைலவ� பதி�பக�, 9, இர
டாவ! �"� ெத�, டா"ட$. 

இராதாகி�%ண� நக$, ெச�ைன - 600 041. 

ஏகைலவ� பிேக ஆ�ெச/ பிர0, ெச�ைன - 600 013. 

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

�ைதம��ைதம��ைதம��ைதம�        ----        அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 1111    

 

ெச�ைன� ெப�நகாி� இதய�பதி; அத3� ைபபா0 ச$ஜாி ெச4த! ேபா�ற 

க/6ட� ெதாதிக�. அ�தைன7� வான� அள�பைவ. இதி� �"ேகாணமா4 �க� 

கா/�� 8�� திைரயர9க�. இ:த" க/6ட� ெதாதி"� பி�னா� விாி:! 

பர:த ஆ� நடமா/ட� இ�லாத வளாக�. ெப�0, டாடா �ேமா, மா�தி, சா�ேரா, 

இ
6கா ேபா�ற ப�ேவ� கா$க�, கிழி�த ேகா�கைள மீறி நி�றன. இவ3றி� 

அ�ேக ப�ேவ� வ
ண�திலான இர
� ச"கர வாகன9க�; ஒ� ஓர�தி� 

ைச"கி�க�. 

 

இ:த வளாக�தி� உ��ைனயி� ப�! ப6"க/�"க�. கீேழ இற9கி� ேபானா� 

'அ
ட$ கிர?
டான' அ6வார� தள�. பளபள�பான கட�பா ேமனி� தைர 

நட:தா� கா@" ஒ� �க�; உ�ேள வ�கிறவ$கைள வரேவ3பத3காக, ஒ� காதி� 

ம/�� க�"க� ேபா/ட விாி:த சைட இைளஞ$க� இர
� ேப$, ேகா/�� 

B/�மா4 நி�றா$க� 'ஹேலா' எ�பத3 பதிலாக ஒDெவா�வாிட�� "ஹா4 

ேக4" எ�றா$க�. 
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அ6வார� தள�தி� வட" �ைனயி� அல9காி�த ேமைட மி�த9க, �ைண, 

வயF�, கட� �தFய வி�தக$க� த�த� க�விகேளா� அவ3ைற ெச�ல� த/டா4 

த/6யப6ேய இ�:தா$க�. இவ$க� ம�தியி�, ஒ� இள� பாடக�. ேமைடயி� 

ேம/�� பதியி�, காகித� G"களா� ேதாரணமா4 ��� ��ளா4 

க/ட�ப/6�:தன பி� தள�தி� தி�ைல நடராஜ�"� பதிலாக, அ$�த நாாீ0வா$ 

சிைல அத� ஒ� க
ணி� நளின� பா$ைவ. இ�ெனா�றி� �டைல� தீ�ெபாறி. ஒ 

ைற மா$பக� ; இ��பி� ஒ� ப"க�ைத காணவி�ைல. கா�க� ஒ�றி� லாவக�. 

இ�ெனா�றி� ஆ� தள�ைத அH:த�பி6�த - நா/6ய பாணியி� ெசா�ல�-

ேபானா� "தைர�த/�”" ேகால�. 

 

ந�நிசி வ:!வி/ட!. 

 

திIெர�� மி�த9க�தி� அலாாி���, அ:த அ$�த நாாீ0வர$ சிைலமீ! G"கJ� 

ஒேர சமய�தி� உரா4:தன. ப"கவா/6�, நீளவா ேத"� பலைகயி� வி0கி, 

பிரா:தி, ர�, ஒயி�, ஓ/கா, பிள6 ேமாி ேபா�ற 6 வைகயறா"க�. இட! ப"க�! 

நீளவா"� பலைகயி� பி% பி9க$ , பி9க$ சி�0, ம/ட�, சி"க� வ�வ�க�, 

�:திாி"ெகா/ைட, ேவ$"கடைல, நைன:த ப���, நைனயாத ப���, உ�ைள 

வ6வமான ெவ9காய�, அேதமாதிாியான ெவ�ளாி"கா4, பிாியாணி, ச�பா�தி, 

சமாKசார9க�. இைவ அ�தைனைய7� ஓர9க/6� பா$�தப6ேய நி�றவ$க�, 

இர
� வாிைசயாக� ேபாட� ப/6�:த நா3காFகளி� உ/கார� ேபானா$க�. 

 

அ!வைர, மனித ேராேசா�களி� நா@ ேகா6ேய ப�! ல/ச� ேகர"ட$க� 

இ��பைத க
� பி6�த ல
ட� ம��!வ விLஞானிகளி� பிரமி"க ைவ"� 

க
�பி6�ைப அலசி" ெகா
6�:தவ$க� - �/6� ெவ�ைள" ேகா/ைட M"கி� 

ேபா/�வி/� வ:தி�:த இவ$க�, �� வாிைசயி� இட! ப"க� ந/�" ஏ3ற 

வைகயி@�, ேமைட� பா$ைவ" ஏ3ற வைகயி@� உ/கா$:தா$க�. த$ம�ாியி�, 

8�� மாணவிகைள, உயிேரா� ெகாJ�திய ெகா�ைமைய அரசிய� சாசன�தி� 

வழியாக?�, இ.பி.ேகா. 8ல��, அலசி" ெகா
6�:தவ$க�, வல! ப"க� 

உ/கா$:தா$க�. இவ$கJ� க��� அ9கிகைள கா$கJ"� ேபா/�வி/� 

வ:தவ$க�. ெபாறியாள$களிட�, தா� வைர:த க/6ட� பிளாைன தைலகளாக� 
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பி6�த கா$�பேரஷ� கிளா$"கிட� அைதK �/6" கா/6னா� உடேன அவ$ 

தவ�" வ�:தாம� என"� ெதாி7�' எ�� திமிராக பதிலளி�தைத விள"கி" 

ெகா
6�:த சீனிய$ ெபாறியாளைர வி/�வி/�, ஜுனிய$ ெபாறியாள$க� 

இ�"ைககளி� ஓ6�ேபா4 உ/கா$:தா$க� சாதிK ச
ைடகைள, ச/ட� ஒH9 

பிரKசிைனயாக க�த ேவ
�� எ�� வாதா6 ேபாரா6" ெகா
6�:த ஐ ஏ எ0, 

ஐ.பி.எ0. கார$கJ�, ச8க� பிரKசிைனயாக க�த ேவ
�� எ�� பதிலளி�த 

அரசிய� வாதிகJ� அவசர அவசரமா4 ஓ6 உ/கா$:தா$க� இவ$க� அ�லா! 

க�ெபனி நி$வாகிக�, மாணவ$க�, டா"சி 6ைரவ$க�, எ�. ஜி ஓ என�ப�� 

த�னா$வ ெதா
� நி�வன$க�, @9கி"கார$க� உ�ளி/ட கல��" P/டமாக, 

அ:த இ�"ைகக� மாறின. ஆனா@�, ம�:!""Pட ஒ� ெப
 இ�ைல. 

 

திIெர��. அ:த� தள�தி� ேமைட, ெவ�ைள வாைழ� த
� விள"கJ�, 

வ
ண ப��கJ� அைணய அைணய, ெசLசிவ�� விள"களா� பிரகாசி�த!. 

மி�த9க� ம/�� ெபாிதா4 ஒF"க, இதர இைச"கார$க� த�த� க�விகJ" �தி 

ேச$�தா$க�. எ9கி�:ேதா ஒ� பி�னணி" ர�. 

 

"ஹா4! ேக4.. பா40... வண"க�. இ�ேபா! நம! ச9க�தி� ெபா!K ெசயலாள��, 

ெபாிய இட�!� பி�ைள7�, நடன சிகாமணி7மான ேமாகனனி� பரத நா/6ய��, 

கத" நா/6ய�� நைடெப��." 

 

ேமாகன� எ�ற ெபய$ வ:தேபா! நம! ெதாைல"கா/சி நிகQKசியாள$க� வி.ஐ.பி. 

ேப$கJ" ஒ� அH�த� ெகா��பா$கேள, அ�ப6� ப/ட அH�த� அ:த 

ெபய�" கிைட�த!. நிகQKசி அறிவி�� �6:த!�, ேமைட விள"க� திIெர�� 

அைண:தன. அ:த இ�� மய�தி� ெம�Fய இைசPட ேபேயாைசயான!. இர
� 

நிமிட9களி� அேத ேமைட விள"க� மீ
�� ெஜாF�தன. 

 

ேமைடயி� ைமய� பதியி�, ேமாகன� நடன" கKசிதமா4 காண�ப/டா�. 

ெச�பKைச ேவ/6 இ�க" க/ட�ப/6�:த!. இ��பி3 ேம� இட! ப"க� 

ம/�� ஒ� தாவணி ேபா�ற !ணி ேதாைள� ெதா/�, �!ைக வ�6" ெகா��த!. 

ஒ�கா�, ேலசா4 M"கி7�, இ�ெனா� கா�, நளின வைளேவா�� நி�றன. 

கா!க� ஒ�றி� வைளய�. இ�ெனா�றி� க�"க�. �க�தி� ஒ� பதி சிவ��. 
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ம�பதி க��பKைச கீQ உத/6� ம/�� F�6"0. பரதநா/6ய இல"கண�ப6, 

அவ� இர
� ேதா�கJ� ஒேர ேந$ேகாடா4 இைண:தன. கH�! அத� 

�6Kசான!. இ��பி� ந��பதி ஒ� �"ேகாண வ6வமாக?�, இ���" கீேழ 

இ�:! பாத� வைர இ�ெனா� �"ேகாண வ6வமாக?� ேதா�றின. அவ� 

ைககைள நீ/6 வைள�!, அவ3றி� ஒDெவா��� �/6களி� �/6யேபா! 

அைவ7� இர
� �"ேகாண9களாகின. 

 

ேமாகன�, ஒ� காைல ேமேல M"கி, பிற ப"கவா/63 ெகா
� வ:தா� 

கா�கைள சல9ைக ச�த�!ட� ��னா� வ:! தைர�த/� ெச4தா�. பி�ன$, 

திகாF� நி�� அ�ப6ேய தி��பி அ$�த நாாீ0வரைர வண9கி அேத காேலா� 

�வான ந/�வனாைர ைகP�பி , அ�ப6ேய தி��பிய இட�தி3 தி��பி, 

அைவ" வண"க� ேபா/டா�. பி�ன$ உட�பி� ந��பதியி� Gம�தியேரைக 

மாதிாியான ஒ� க3பைன" ேகா/ைட வைர:! "சம ப9கமா4" நி�றா�. அ�ேபா! 

தாள லய�!ட� பாட� அRப�லவியா4 ஒF�த!. 

 

ப�லவி 

"ஆS� ஆS� உற? ெகா
டா� - நீ9க� 

அல/6"க எ�ன4யா இ�"!? 

ஓாின உற?, எ9களி� உாிைம - இ:த 

உாிைமைய பறி�ப!, உ9களி� மடைம! 

 

அRப�லவி 

எ�ன4யா நியாய�? 

இ!தா� அநியாய�! 

 

பல�த ைக�த/ட@" இைடேய இ�ப6 பா/� ஒF�த ேபா!, ேமாகன� ஒ� 

ப"க� சா4:தா6, 'அப9க�" ெச4தா�. �"ேகாணமா4 உடலா/6 "திாிப9க�" 

ேபா/டா�. பி�ன$ அ4ய�ப சாமிேபா� �!"காF� உ/கா$:! அவ3றி� இ� 

ைககைள7� ேவFயா"கி ேவக ேவகமா4 உ/கா$:தா�. அ�ப6ேய அவ� 

எH:தேபா!, இ�ெனா�வ� அல9கார ேமைட" வ:தா�. இவைன அ6"க� 

ேபாவ! ேபா� !ர�தி" ெகா
ேட ைகைய ஓ9கினா�. ேமாகன�, அவR"� 

பய:தவ� ேபா� ைக ந�9கி, கா� ந�9கி ேமைடயி� ம��ைன" அபிநயமா4 
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ேபானா�. உடேன, உKச க/ட�தி� இைசெயாF - விடாேத பி6 எ�ப! மாதிாி 

ஒF�த!. அDவள?தா�. ேமாகன� அ6"க வ:தவைன காைல வாாி ��ற� 

ேபா/டா�. அவ� ேம� கவிQ:! ப��தா�. அ4ேயா அ4ேயா” எ�� சிறி! ேநர� 

கீேழ கிட:தவ� அலறினா�. பிற ஆகா ஆகா” எ�� மகிQKசி ஆரவார�தி� 

��ற�ப��த ேமாகனனி� கH�ைத பி6�!" ெகா
டா�. உடேன ேபரைவயி� 

இ�:! "ஒ�0ேமா$” எ�� பல "ேமா$க�" ஒF�தன. அத3� அ! �6:!, 

மீ
�� ேமாகனனி� தனி�!வ நா/6ய�. 

 

ப�லவி பல தடைவ ஒF�த! ஒDெவா� தடைவ"� ஒDெவா� விதமாக ேமாகன� 

ஆ6னா� "வ$ண�" எ�ற நா/6ய இல"கண�ப6 �ழ�றா�; �3றினா�; 

சாண�தி3 ஏ3ப பா�வ!ேபா� வாயைச�தா�. 

 

ஓாினK ேச$"ைக ஒ��தாி� உாிைம 

ஈாினK ேச$"ைகயா� எ�ன�ைத க
I$? - மனித 

உயிாின� ெப�கினா� உயி�"ேக ஆப�! - எ9க� 

ஓாினK ேச$"ைகதா� உடன6 ம�:!. 

 

ம"க� ெப�கினா� ெவ�ள�, எாிமைல, 

Gக�ப�, �ய�, ேபாெர�� வ�மா�. 

மாெப�� நி�ண� மா�தU� P3�. 

ஓாினK ேச$"ைகேய இ:த" P3�" P3�. 

 

க��ைப இ�லாத ேச$"ைக 

உ�வ� பிற"காத ேசைவ.... 

இ��பிR� எ9கைள ெவ�"கிறீ$ 

எ�ன4யா நியாய�? இ! அநியாய�... 

 

ேமாகன�, பாட@" ஏ3ப அபிநய ஆ/ட� ஆ6வி/�, கா�கைள ேலசா4 ஆ/6 

ஆ/6 பலமா4 நி�றா�. அ�ேபா! ஒ� பி�னணி" ர�. 

 

"ேமாகனனி� பரத நா/6ய�தா� நீ9க� பாFய� ாீதியாக பரவச�ப�வ! �ாிகிற!.  

ஆைகயா�, தி�லானா இ�லாம�, இ�ேபா! கத" ஆ/ட�ைத ஒ� சா�பிளாக  
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ஆ6"கா/�வா� ந� ேமாகன�." 

 

ேமாகன� எH:!, சைப" சிர� தாQ�தி ைகP�பி வண"க� ெச4! ெகா
ேட, 

உ�ேள ேபா4வி/டா�. கீேழ கிட:தவR� இர
� தி தி�!வி/� 

ேபா4வி/டா�. ஆ�� ேம4�தாயி3�... அ
ணR"� ெப
 பா$�தாயி3� ..' 

எ�ப! ேபா�, ேமாகன� இைள�பா�வத3�, ஆைட மா3ற�தி3� ஏ!வாக, 

ஒDெவா� இைச"க�வி7� தனி ஆவ$�தன� ெச4த!. ��ப! நிமிட9களி� 

ேமாகன� தி��பி வ:தேபா!, ைகத/� வ@வா? இைசேயாைச வ@வா? எ�� ஒ� 

ப/6ம�றேம நட�தலா�. 

 

இ�ேபா!, ேமாகன� ப/�" கKைச க/6யி�:தா�. கH�தி� ெவDேவ� 

அளவிலான விதவிதமான நைககைள ேபா/6�:தா�. கா� சத9ைகயி@�, ைக 

மணிகளி@� மா3ற� இ�ைல. ஒ� ப"க� தாவணிைய" காணவி�ைல. ப�த� 

பசFயாக ஒF�த அேத இைச"க�விக�, இ�ேபா! அ/டகாசமா4 ஒ��"ெகா�� 

ேமாதி" ெகா
டன. ேமாகனனி� உட� ஒ3ைற ேந$ேகாடா4 நி�ற! கா�க� 

சமபாத நிைலயி� ஊ�றின. இைச" ஏ3ப அவ� இ� கா�கைள7� 8�ற6 

அளவி3 ேமேல M"கி எ�பினா�. எ�பி எ�பி தி�தா�. ைக த/ட�க� 

வ@�தன. ேமைட @9கிய!. பி�ன$ ஒ� காைல தைரயி� ஊ�றி" ெகா
ேட 

க
 ��வ9க� ேவக ேவகமா4 அைசய அைசய, இ�ெனா� காைல வ/ட 

வ/டமா4K �3றி உட�ைபேய ப�பரமா"கினா�. Gவா4 விாி:தா6னா�. 

ெமா/டா4 வி:தா6னா�. அ:தர�தி� ப�6 அ6�தா�. �" ெந�"மா4 

!�ளினா�. 

 

ேமாகன�, ஆ/ட�ைத �6�!வி/�, அைவேயாைர� பா$�தா�. அ9�ள 

அைனவ�"� சீ�ைட ேவைல"கார$க� ஒDெவா� ெவ�ைள" கிளாசி@� 

கா�வாசிைய ர�த" கலரா"கி ெகா��தா$க�. இ�R� சில$ கிளா0கேளா� 

வாிைசயி� அம$:தவ$க� ��ேன , த/�"கேளா� பணி:! னி:! நக$:தா$க�. 

அ�ேபா!, ேமாகன� அைவ" ஒ� அறிவி�� ெகா��தா�. 

 

"ெப
ணாதி"கதிF�:! வி�ப/ட "ேக4" ேதாழ$கேள! இ�ேபா! உ9கJ", ஒ� 

ந�லவைர வ�லவைர அறி�க� ப��த�ேபாகிேற�. ஆனா� அவ$ “ேக4” இ�ைல. 

ேக4கேளா� ந/பாக இ��பவ$. தமிழக அரசி� எ4/0 பிாிவி� இைண 
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இய"நராக இ�:த, சிற:த ேபKசாள$. இ�ேபா! அரசா9க ெபா! 

ம��!வமைனயி� எ066 - அ!தா� பாFய� ேநா4 பிாிவி3 தைலவராக 

இ�"கிறா$. ஒ� ��னா� அைமKசாி� த�பி. இவ$ நிைன�தி�:தா�, 

அெமாி"காவி3 எ�ன, அ
ணனி� உதவியா� நில?"ேக ேபாயி�"கலா�. 

ஆனா@�, �யமாியாைத" கார$. இ�R� ெட�6 ைடர"ட$ அ:த0!ேலேய 

இ��பவ$. இவ$ எ4/0 ேநாயி� ஒ� அதாாி/6. நம! ேதாழ$. பா$�பத3 

அழகாக இ��பா$. அவைர ஏ!� ெச4! விடாதீ$க�. இ�ேபா! அவ$ ேமைட" 

வர�ேபாகிறா$. அவ$தா� டா"ட$ கா:தராW. கா:தராW அவ$கேள! ேமைட" 

வா�9க�.'' 

 

டா"ட$. கா:தராW, ேமைடயி� ேபாட�ப/6�:த அல9கார நா3காFயி� வி/� 

வி/�� த/ட�ப/ட ைகத/�"கேளா��, விசி� ச�த9கேளா�� உ/கா$:தா$. 

அைவைய� பா$�தா$. அவ�" பழ"க�ப/ட டா"ட$கJ�, ஐ.ஏ.எ0., ஐ.பி.எ0., 

வைகயறா"கJ� இ��பைத" க
� �க�ைத� தி��பி" ெகா
டா$. அ�தைன 

ேப�� மிளகா4 பWஜி, மீ� வ�வ�, சி"க� பிைரக� சா/சியாக ம!" கி
ண�ைத 

வாயி� ெசா�கியேபா!, டா"ட$ கா:தராW, ��னா� இ�:த ைம"கி�, 

ெபா!�பைடயாக� ேபசினா$. 

 

"ஓாினK ேச$"ைக எ�ப! இய3ைக" விேராதமான!. ஒ� �Hைமயான ஆ
 

எ�கிற �ைறயி�, என" �H இ�ப� கிைட"கிற!. எ� ெப
 பா$/ன�"� 

கிைட"கிற!. இைத ெவ��! ஒ!"கிவி/�.." 

 

அைவயின$ அ�தைன ேப�� அவைர� பைக� பா$ைவயாக பா$�தேபா!, ஒ�வ$, 

அ!?� சாியான ெபாி�, எ9கி�:ேதா வ:தவ$ ேபா� இைடேய �"கி/டா$. 

 

''@" டா"ட$ கா:தராW! உ9கைள ெபா�பள �க உபேதச�தி3காக இ9ேக 

P�பிடல... அதனால ேஹாேமா ெச"0 த�பானதா? சாியானதா? எ�ற ஆரா4Kசி 

உ9கJ" அனாவசிய�. இனிேம@� ேபசினா� எ9களி� ஒ�வாி� ேமேலேயா 

அ�ல! கீேழேயா கிட�த�ப��$க� ! எ9களா� ச�தாய�தி3 எ:த" ேக�� 

இ�ைல. நா9க� உ
�. எ9க� ேஹாேமா ெச"0 உ
� எ�� இ�"� 

வாயி�லா ஜீவ�க� நா9க�. இ:த நா/�" �த:திர� கிைட�!வி/ட!. ஆனா�, 
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எ9கJ"�தா�, இ�R� �த:திர� கிைட"கவி�ைல ஆனா@� எ9கJ" 

அெமாி"காவி� �த:திர� கிைடK�/�!.. ப�பாயி� ப�திாிைக ெவளியி�கிேறா�. 

இ:த ட$/6 தமிQநா/6� தா� இ�R� �த:திர� கிைட"கல. வ:த ேவைலைய 

கவனி79க டா"ட$ கா:தராW." 

 

இ�ெனா��தவ�� எகிறினா$. 

 

"ராம� ெக/ட!� ெப
ணாேல. ராவண� ெக/ட!� ெப
ணாேல எ�� 

உ9கJ" �ாியாதா கா:தா." 

 

கா:தராW பய:! ேபானா$. த�ைன கா:தா எ�� அைழ�ததி�, அ�ப6 

ஆ"கிவி�வா$கேளா எ�ற அKச� ஏ3ப/ட!. ெபாிய இட�!� பி�ைளயான 

ேமாகனனி� ஐ.ஏ.எ0., த:ைத, இவ�" அறி�கமானவ$. அத� 8ல� இ:த 

ேமாகனனி� பாிKசய� கிைட�த! இவR"காகேவ வ:தா$. ஆனா�, இ9ேக 

எ�னடா எ�றா�... 

 

எ�றா@�, டா"ட$ கா:தராW �தாாி�!" ெகா
டா$. அவ�" இய3ைகயி� 

அசைல ெசா�லாம�, தா� ம/�� அசலா4 ெவளிேயறினா� ேபா!� 

எ�றாகிவி/ட! பதமாக இதமாக� ேபசினா$. 

 

"த�பிகளா... அ
ண�களா. சக வய!"கார$களா... உ9கைள நா� ைற 

ெசா�லேவா நிைற ெசா�லேவா ேபாவதி�ைல. ஒ� �6. டா"ட$ எ�கிற �ைறயி�, 

உ9க� ேக�விகJ" பதி� ெசா�ல தயாரா4 இ�"கிேற� சீ"கிரமா4 ேக�வி 

ேக/� சீ"கிரமா4 எ�ைன அR�பினா� உ9கJ" ேகா6 �
ணிய�. சாி... 

ேகJ9க�." 

 

6மகனான ஒ� த6மக�, ஒ� ேக�வி ேக/டா�. 

"ஓேக டா"ட$! ஓர� ெச"0ஸா� எ4/0 வ�மா?" 

 

"ெபா!வாக வரா!. ஆனா�, வாயி� �
 இ�:தா�, உ��பி@� �
 இ�:தா� 

இ:த இ�வாி� ஒ�வ$ எ4/0 ேநாயாளியாக இ�:தா�, இ! வ�வத3  
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வா4��
�." 

 

"இ:த ஓர� ெச"0ல, எ4/0, �6, ஆப�!"க� வராம� இ�"க நா9க� எ�ன 

ெச4யS�..." 

 

"ஓர� ெச"0��ேன தனி ரக கா
ேடா� இ�"!. பனானா... ைப� ஆ�பி�... 

ம�Fைக... ஆரL��R விதவிதமா4 இ�"!..." 

 

"ஏ� இ:த மாதிாி ேப� வKசா9க” 

 

"அ�ப6" ேகJ9க.... இ!ல ஒ� உைரைய மா/6னா� அ! வாைழ�பழ� ேபா� 

வாசைன ெகா�"�. இ�ெனா�ைற மா/6னா� ஆரL� ேபா� �க வாசைனைய 

Yகரலா�. இதனா�, ஆ"6D பா$/ன$ இைத ேபா/�" ெகா�J�ேபா!, பாசி/6D 

பா$/ன�", ஒ� இனிைமயான வாசைன கிைட"�.” 

 

"டா"ட$ அ4யா?" ஒ� வி
ண�ப�. இ:த பனானா, ைப� ஆ�பி� உைறகளி� 

ஒ�ைற தா9க� ேபா/�" ெகா
� எ9கJ" டமா�0 06ேர/ ெச4ய 

ேவ
��." 

 

"எ�பா... நா� பி�ைள" /6"கார�. எ�ைன அ�ப6ேய வி/��9க. ேமாகன� 

P�பி/டா�R வ:ேத�. ேவற எ:த பாவ�� அறிேய�. ஆனா�, வாயிேலா 

அ�ல! எதிேலா ெச"0 ேநா4 வ:தா�, எ�ைன நீ9க� எ�ேபா! ேவ
�-

மானா@� ச:தி"கலா�. இ:த மாதிாி விவகார9களி� நா� நீதிபதி அ�ல. ெவ�� 

சா/சிதா�...” 

 

“நீ9க ெரா�ப ெரா�ப அழ. எ9கJ"�ேன பிற:தவ$ மாதிாி ேதாS!. கிள�ல 

ேச$:!�9க கா:தா." 

 

டா"ட$ கா:தராW, ெவலெவல�!� ேபானா$. இ:த ேமாகன� ெசா�னாென�� 

ஒ� மா�த@"காக வ:த த�ைன, எ9ேக ஒ�வழி ஆ"கிவி�வா$கேளா எ�� பய:! 

ேபானா$. ேப
ைட7� ச/ைடைய7� ெக/6யாக� பி6�!" ெகா
டா$. இர
� 
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ைககைள7� பி��றமாக வைள�! பி/ட�தி� வைள�!" ெகா
டா$. இ:த "ேக4" 

ைபய�கைள� ப3றி ஆ4? ெச4! தன! !ைற" அறி"ைக சம$�பி"கலா� எ�ற 

அவ$ எ
ண� "ச�பி� விழாத கா$�பேரஷ� த
ணீ$” ேபா� ஆன!. ஆைள 

வி/டா� ேபா!�.' 

 

ேமாகன�, நிலைமைய �ாி:! ெகா
டா�. இ:த" P/ட�ைத ெபா��தவைர, 

காத@" க
 உ
�. ெப
 இ�ைல. இ:த ஐ�பதி@� அழகாக ேதா��� 

கா:தராைஜ எவR� எ!?� ெச4! விட"Pடாேத எ�� எKசாி"ைகயானா�. 

அவைர ேமைட"� பி��றமா4 அைழ�!K ெச�� எ�ப6ேயா அவர! கா�"� 

ஏ3றி வி/டா�. 

 

இத3� ம! மய"க�தி� எ�ேலா�� கிற9கி� ேபானா$க�. சில$ ேப
ைட 

அவிQ�! அ
/ராயேரா� ேச$�! M"கி எறி:தா$க�. பல$ சிலைர 

!கி@ாி:தா$க�. அ�தைன7� அ�மண9க�. அதி� ஆன:த பரவசமானா$க�. 

ஒ�வைர ஒ�வ$ இH�!� ேபா/� கவிQ�!" ெகா
டா$க�. கவிQ:! 

ெகா
டா$க�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    

 

ப6�!" கிழி�தா� எ�� இள"காரமாக ெசா�வா$கேள, அ:த ெசா�லைடைய 

சிறி! மா3றி, ெச�வாைவ, எHதி" கிழி�தா� எ�� ெசா�லலா�. எH!வ!�, 

எHதிய காகித�ைத �" Zறா4 கிழி�!� ேபா�வ!மாக இ�:தா�. அ:த அைற 

�Hவ!�, �ைப� ெதா/6 ேபா� ேதா�றிய!. ேபாதா" ைற" எHதி" கிழி�த 

காகித" P�க�, ேமேல �3றிய மி�விசிறியினா�, அவ� �க�தி� அ6�ப! ேபால 

அைர ைற வா$�ைதகேளா� �/6 ேமாதின. காகித�ைத" �திய ேபனா ��, 

அவ� தைல"� வ
டாக மாறி ைட:! ெகா
 6�:த!. கைள�!� ேபான 

தைல7�, !6�!� ேபான க
கJ�, வF�!� ேபான �� ெந3றி7� அவR" 

எாிKசைல ெகா��தன. தைல, Gமிைய� ேபா� த�ைன�தாேன �3றி" ெகா
6�: 

தா@�, அேத Gமி BாியைனK �3�வ! ேபா�, அ��த �/63 அ��த �/6@�ள 

கவிதாைவ, மானசீகமாகK �3றி" ெகா
6�:த!. 

 

கவிைத எH!வத3காக, காகித க3ைறகைள அ�"கி ைவ�பதிேலேய அவR"  
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அைரமணி ேநர� ஆகிவி/ட!. ஒ� கவிைதயி� தர�, அைத� தா9� காகித�தி� 

இ��ப! ேபா�, ஒ� ம6�ேபா, பி6�ேபா, க����ளிேயா, ெச���ளிேயா இ�லாத 

காகித9கைள "ேப6�" ெசா�கினா�. ஆனா@� அவ� எHதியைவ "ேபடாக' 

இ��ப!, அவR"ேக !�Fயமாக ெதாி:த! கவிைதயி� தர�ைத உய$�!வ-

த3காக, சி�த�பா ைவ�!வி/�� ேபான ேகா�பிF�:த கணி�ெபாறி காகித9கைள 

எ��தா�. எDவள?" எDவள? அைவ ேலசா4 இ�:தனேவா, அDவள?" 

அDவள? பளபள�பாக இ�:தன. 

 

ெச�வா, கவிதாைவ மானசீகமாக �க�தி3 எதிராக ��னி��தி" ெகா
ேட, 

எHத� ேபானா�. மனதி3� அ:த கவிதாதா� �ர:தாேள தவிர, கவிைத 

�ர"கவி�ைல. இ�R� ெசா�ல�ேபானா� அவ� மனதி3� அவ� ெவ�ள� 

பிரவாகமாக வ:! ெகாLச� நLச� உைழ�த கவிைத� பயி$கைள அ6�!" 

ெகா
� ேபா4வி/டா�. 

 

ெச�வா, த� தைலயிேலேய அ6�!" ெகா
டா�. ஒ� பைட�பாளியி� பைட�ைப 

ப6"� ெபாH!, 'நா�� இ�ப6 எHதலா� ேபாF�"கிறேத' எ�� ஓ$ உண$? 

வ:தா�, அ! பைட�பாளி"� பைட�பி3� கிைட�த ெவ3றி எ�� எ9ேகேயா 

ஒ� இல"கிய" P/ட�தி� இவ� நிசமாகேவ மைழ" ஒ!9கிய ேபா!, ஒ� பிரபல 

எH�தாள$ ேபசிய! நிைன?" வ:த!. அ�ப6K ெசா�னவ$ கவிஞ$க� பாரதி, 

பாரதிதாச�, க
ணதாச�, உ�மைல நாராயணகவி, ப/�"ேகா/ைட 

க�யாண�:தர�, �ரதா, ேக.சி.எ0. அ�ணாசல�, டா"ட$ தயான:த� பிரா�U0, 

தணிைகK ெச�வ�, இ�லா�, ைவர��!, வாF, அ�!� ரமா�, ஈேரா� 

தமிழ�ப�, �. ேம�தா, அறி?மதி, பழனிபாரதி ஆகியவ$கைள ேம3ேகா� 

கா/6னா$. இவ$கJைடய கவிைதகைள இவ� ப6�தாேனா ப6"கவி�ைலேயா, 

அ:த எH�தாள$ ேம3ேகா� கா/6ய வாிகைள த�னா@� எHத �67� எ�ற ஒ� 

ந�பி"ைக வ:த!. அ�ேபாேத, தாR� ஒ� கவிஞ�தா� எ�ற �6?" 

வ:!வி/டா� ஆனா�, ஒ� வாிPட கவி�!வ வாியாக வரவி�ைல . 

 

ெச�வா?"� ஒ� ெபாறி.... எF�ெபாறி மாதிாியான தி�/�� ெபாறி. இ:த" 

கவிஞ$களி� கவிைதகைளேய தி�6 அ9மி9மா4 மா3றி அச� சினிமா" 

கவிஞனா4 ஆகி விடலாமா எ�� நிைன�தா�. ப�ளி"Pட�தி� இவ� ப6�த 
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ச9ககால, இைட"கால, சி3றில"கிய கால கவிைதகைள ைகயா
� இ�ேபா! பல 

சினிமா" கவிஞ$க� காேரா��, ேபேரா�� இ��பைத அறிவா�. ஆனா@�, 

எH�தாள$ ேகா6 கா/6ய கவிஞ$களி� பல$ காத� �ைவ ெசா/டK ெசா/ட 

எHதவி�ைல. "கா� விைளLெச�ன மKசா�, நம" ைக7� கா@� தாேன மிKச�." 

எ�ற ப/�"ேகா/ைடயா$ பாடைல இ�ப6 மா3றி எHதலாமா? "கட3கைர 

தனி�தி�"... ைக கா@ ��".... கடேலார� ேபா4 க
ேண க3பைனைய 

ஈேட3ற வா ெப
ேண." எ�� உ�டாவா"கலமா...? 'வா?" இ�ெபா�� 

ெகா�"கலாமா...? 

 

ெச�வாவி3 மனசா/சி உ��திய!. அேதா� கவிதா, அவ�, த�ைன ப3றி �!" 

கவிைதயி� வ$ணி"க ேவ
�� எ�றா�. மர�" கவிைத Pடேவ Pடா! எ�� 

ஆைணயி/டா�. இவ�, இ:த இர
63� உ�ள ேவ�பா/ைட" ேக/டேபா!, 

ெச�வ� எ�றா� மர�. ெச�வா எ�றா� �!"கவிைத' எ�� ஒ� ஆசிாிைய ேபா� 

அK���திK ெசா�னா�. அDவ�ேபா! ப�திாிைககளி� �!"கவிைதகைள ப6�! 

அRபவ�தி�, இ��/�தானா' எ�கிற அல/சிய�ேதா�, அவளிட� ஒ��" 

ெகா
டா�. இ�ேபா!தா� �ாி:த! அRபவ�தி� அவ� இட" மட"கி� மா/ட 

ைவ�! வி/டா� எ�ப!; �தF� கவிைதயா�. அத3 பிறதா� ைற:த ப/ச 

தீ
டலா�. அவைள ச:தி"க ேவ
�� எ�றா� �!"கவிைதேயா� வர-

ேவ
�மா�. 

 

இ�� மாைலயி�, கட3கைரயி� அவைளK ச:தி�பதாக ஏ3பா�. இ�ேபாேதா 

ந�ளிர?. சி�த�பாவி� ழ:ைதக� ஏH வய! அ�S�, 8�� வய! �ேபதா?� 

அவ� ப�"ைக" இ��றமாக ப��தி�"கிறா$க�. ற/ைட"Pட வி�கிறா$க�. 

அ:த ற/ைட அளவி3"Pட கவிைத வரவி�ைல . ஒ�வாி கிட"க/��, ஒ� 

வா$�ைத Pட வரவி�ைல. 

 

இத3� சி�தி"காாி பா� *�" ேபா4வி/� வ:தாேளா எ�னேமா, விள" 

எாிவைத� பா$�!வி/� ஷா" அ6�ப! மாதிாி க�தினா�. 

 

"இ�ப6 விள"ெகாிLசா கர
/ பி� யா$ ெகா�"கிற!? ெகாLசமாவ! ெபா��� 

ேவ
டா�? ெபாிய ப6�� ப6"காரா� ெபா�லாத ப6��. ைல/ ஆ� ப
Sடா! 
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ழ:ைத9க M"க� ெக�� எ�கிற எ
ணமாவ! ேவ
டா�? அ3பR" ப?� 

வ:தா அ$�த ரா�திாியி� ைட பி6�பானா�! M9ற ரா�திாியி@மா ைல/�." 

 

ெச�வாவி� �க� �
6� ேபாயி3�. சி�தி"காாி, இ�ப6 �தி" கா/�வ! 

வழ"க�தா�. அ:த வழ"கமான ஏKைச வா9கி" ெகா�வைத, இவ� ஒ� 

பழ"கமா"கி" ெகா
டவ�தா�. ஆனா@�, கவிதா உ�ள�தி� இ�"� இ:த 

சமய�தி�, சி�தி அ�ப6" க�திய! �ய அRதாப�ைத ெகா��த!. விள"ைக 

அைண"க மற:தவனா4, தன! வ��த�தி3 அைட"கல� ேத�வ!ேபா�, 

கவிதாவி� காதைல7�, கட3கைரைய7� நிைன�!" ெகா
டா�. அவ� க
 

��னா� கட3கைர ேதா�றிய!. கவிதா ேதா�றினா�. ம3ற யா�� 

ேதா�றவி�ைல அ:தK ச:தி�� நிகQKசி பி�ப9களா4 வ:! ெகா
6�:தன. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    

 

க�ள" காதல$கைள7�, க�ள9 கபடம3ற காதல$கைள7� க
ணகி சிைல, 

ஒ3ைறK சில�ேபா� மைற�! ைவ�தாேளா அ�ல! தன" கிைட"காத �க9க� 

எ�லா� இவ$கJ" கிைட"கிறேத எ�ற ஆத9க�தி� �க� தி��பி, அவ$கJ" 

�!ைக" கா/�கிறாேளா... அ�ைறய இள9ேகா அ6கJ"� இ�ைறய 

ப/6ம�ற� ேபKசாள$கJ"� ம/�ேம ெவளிKச�. 

 

கவிதா?�, ெச�வா?� ெமாினா கட3கைரயி� இ�/�"� ெவளிKச�!"� 

இைட�ப/ட இர
��, ெக/டா� ம
ெவளியி� உ/கா$:தா$க�. எ!"� ைகய 

ெகாLச� த�ளி ைவ79க' எ�� அவைன� த�ளி" ெகா
ேட கவிதா ெச�லK 

சிS9களா4 சிS9கினா�. அேதா� ��ெனKசாி"ைக... வா4" வ:த!, 

வயி3�" வ:!விட"Pடாேத எ�ற பய�. அ! பய���தலாக ெவ6�த!. 

திIெர��, �/6� நட:த ரகைள நிைன?" வ:த!. ெச�வா அ9ேக இ�லாத! 

ேபா� அRமானி�!" ெகா
ட! ேபா�, கவிதா, தைலைய� ெதா9க� ேபா/டா�. 

உடன6யாக அவள! மா3ற�ைத �ாி:! ெகா
ட ெச�வா, இ�ப6" ேக/டா�. 

 

"ஏ� ஒ� மாதிாி ஆயி/ேட கவிதா..." "இ�ைன" �/ல ஒேர ரகைள எ9க
ண�  
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ேமாகன�, �/�" எ�பவாவ! ஒ� தடைவ வ�வா�. வ:த உடேனேய, அ�பா  

கி/ட பண� ேக/பா� அ6"க�ேபாற! மாதிாி ைகைய ஓ9வா� நா� த�"க� 

ேபானா�, எ�ைன7� ெக/ட ெக/ட வா$�ைதயா� தி/�வா�. அ�பாைவ7� மீறி 

[ேராைவ, உைட�!, பண�ைத எ��!"கி/� ேபாயி�வா�. அவ� நடவ6"ைக7� 

சாியா4 இ�ல... ஐ.ஏ.எ0. ஆ[சரான எ9க�பாவால, ஒ� நிமிஷ�!ல அவைன 

உ�ள த�ள �67�. ஆனா�, ெப3ற மகனாKேச.... திIெர�� ஏேனா அ:த ரக� 

நிைன�� வ:!/�!." 

 

"ஒDெவா�வ�"� வாQ"ைகயி� ஒ� பிரKசிைன இ�". ஒDெவா� 

பிரKசிைன"� ஒ� தீ$?� இ�"... கவல�படாத கவிதா... எ�ேபாதாவ! ஒ�நா� 

ஒ9க
ண� தி�:!வா$. பல ெபாிய இட�!� பி�ளி9க இ�ப6�தா� 

இ�"!9க..." 

 

கவிதா சிறி! விலகி உ/கா$:தா�. கா4:த ம
ைண ைட:! ைட:! ஈர 

ம
ைண எ��! வல! ைகயா� பிைச:தப6ேய, இட! ைகைய அவ� ேதாளி� 

ேபா/டா�. ேபா/டப6ேய ேக/டா�. 

 

"என" பயமா இ�"! ெச�வா! ேபசாம ப6��� ேவ
டா� கி6��� 

ேவ
டா��R உதறிவி/�, ஓ9க கிராம�!ல� ேபாயி ெச/6� ஆயிடலாமா?" 

 

"ஒDெவா� நாJ� இ�ப6 கிளி�பி�ைள மாதிாி ேக/டைதேய ேக/டா� எ�ப6 

கவிதா? நீ இ�ேபா பிள0 \ நாேனா காேலWல �தலா� வ�ட�. ப/ட�ப6�ைப 

�6�! எ�ப67� ேவைல"� ேபாகS�. நீ7� உ� ஆைச�ப6 டா"ட�" 

ப6�! கிளினி" ைவ"கS�. அ!"�பிறதா� க�யாண�." 

 

"அ!"�ள நா� கிழவியாயி�ேவ�... நீ9க கிழவனாயி� வி9க..." 

 

"காதல$கJ" �!ைம , வ:தா@� காத� எ��ேம இளைமதா� கவிதா" 

 

"அ!?� சாிதா� எ�ேபாேதா வர�ேபாற க�யாண�த� ப3றி இ�ேபா எ!" 

ேபசS�?" 
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"காத� எ�கிற! க�யாண� வைர7�R க
ணதாச� பா6னாேர! நா� 

காதல$களாகேவ இ��ேபா�." 

 

"த�! ��!�R உளறாதீ9க ெச�வா! நா� ஒ9கPட ��!ற! எ9க�பா கா!ல 

விH:!/�!�R வK�"க?� அவ$ 8Sல ஒ�ைற ெச4வா$ இ�ைலயா�னா 

8�ைற7� ெச4வா$ ஒ��, இ:த வயசிேலேய காதலா6�R அ6 அ6�R 

அ6�பா$ இ�ல�னா அதிகார�ைத� பய�ப��தி உ9க� ேபா]0ல பி6K�" 

ெகா��பா$." 

 

"8ணாவ!?" 

 

"எ� ப6�ைப நி��தி/�, ஏதாவ! ஒ� ெபாிய இட�!� பய@" க�யாண� 

ெச4! ைவ�பா$." 

 

"ந�லைதேய நிைன�ேபா�. ந�லேத நட"க/��. கவைல�படாேத. இ�R� சில 

வ�ஷ�!ல நா� ெசா:த" கா@ல நி3க� ேபாேறா�. அ!வைர"� இைலமைற? 

கா4மைறவா 8S மாத�தி3 ஒ� தடைவேயா அ�ல! ஒ� மாத�தி3 ஒ� 

தடைவேயா ச:தி�ேபா�." 

 

�6தாேரா�, அவ� நிற�ைத� ேபா�ற �!நிற !�ப/டாேவா� அவேனா� 

இைண:! உ/கா$:தி�:த கவிதா, அவ� அ�ேபாேத த�ைன ைகவி/� 

வி/ட!ேபா� அழா" ைறயா4 ேபசினா�. 

 

"எ�ன ெச�வா நீ9க...? வார�!ல ஒ� நா� தாேன ச:தி"கிேறா��R நா� ஒ� 

வார�!ல ஒ� நா�தா� இ�"கS��R ஆைச�ப�கிேற�. ஆனா நீ9க 

எ�னடா�னா, மாத" கண"கில வா4தா ேபா�றீ9க... ேபாக/�� உ9கJ" 

ேவைல கிைடKச!� உ9க�பா உ9க சாதியிேல ஒ� ெபாிய இட�!� ெப
ணா 

நிKசயிKசா��னா எ�ன ெச4�9க? நீ9கதா� அ�பா பி�ைளயாKேச!" 

 

ெச�வா, சிறி! ேநர� க
கைள 86னா� அ:த" க
களி�, உ� உ�வமா4 அ�பா  
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வ:! நி�றா$. ஆ
 சர0வதி ேபா�ற ெவ�ளாைட� ேதா3ற�. அதி$:! 

ேபசமா/டா$. ஆனா�, அவ$ ேபK� அH�தமாக இ�"�. கிராம�தி� எ�லா� 

த:ைதகJ�, த� பி�ைளகைள� தி/��ேபா!, இவைன அவ$ “டா” ேபா/� 

ேபச"Pட ேயாசி�பா$. அவ$ த�ைனேயா பிறைரேயா தி/6 ஒ� நாJ� 

ேக/டதி�ைல அ�ப6�ப/ட அ�பா இ�ேபா.. 

 

ெசா:த" கிராம�!" மானசீகமா4 ேபா4, த:ைதயி� தாிசன�தி� 8Qகி� ேபான 

ெச�வாைவ, கவிதா, ஒ� உ@" உ@"கினா�. அவ� ேசாக� அவJ"� �ாி:த! 

ேபKைச மா3�வத3காக அவ� இ��பி� ைகேபா/�" ெகா
� ேக/டா�. 

"ஆமா... ஒ9க�பா, அ:த" கால�!ல கிராம�!ல ஆ
க�ல ெப
க�ல பலைர 

காதF"க ெச4ததா4 தி�"ற� மாதிாி ெசா�னீ9கேள. இ:த அ!" ஒ� 

றேளாவிய� ெகா�"கிறீ9களா..." 

 

ெச�வா, மீ
�� கட3கைர" வ:தா�. த:ைதயி� தாிசன�ைத அைரைறயா4 

வி/ட அதி��திேயா� அவைள� பா$�தா�. அவ� ெசா�@9க' எ�� அவ� 

�6ைய பி6�! இH�தேபா!, இவ� 8ைள"� பதிவான அ�பாவி� ேபK� 

இவ� ேபKசான!. 

 

"அ:த" கால�!ல, அதாவ! அ�ப! வ�ஷ�தி3 ��னால, கிராம9களி� திராவிட 

இய"க�தி� தா"க�தா� எ�லா வைகயி@� ஒ� விழி��ண$? ஏ3ப/டதா�. 

றி�பா கைலஞேராட "பராச"தி", "மேனாகரா" வசன9க�, ஒ� உ@" 

உ@"கியதா�. "பராச"தி" நாடக9கைள ேபாடாத கிராம9கேள கிைடயாதா�. 

 

அ!" �:தன கால�!ல, க�யாணமான கணவ� மைனவி, ஒ�வார� வைர"� 

நாணி"ேகாணி, அ��ற:தா� ப�"ைகைய பகி$:! ெகா�வா$களா�. அ��ற� 

கா4Lச மா� க�ப� ��ல ேம4Lச கைதயா�. க�யாணமான பதிேனாறாவ! 

மாச�திேல ஒ�பதாவ! மாச� வ:தி�மா�. க�மா"கைரவைர ேதா� ேமல 

ைகேபா/�, ைகேயா� ைக ேச$�!, ேபசி"கி/ேட ேபாகிற இ:த� த�பதி, ஊ�" 

ஒ� கிேலாமீ/ட$ ெதாைலவி�, ��ஷ�கார� ��னா� நட�பானா�. 

ெப
டா/6யானவ� அவ� யாேரா தா� யாேரா எ�ப! மாதிாி, அைர 

கிேலாமீ/ட$ பி�னால நட�பாளா�. இைத எ9க�பா ஒ� உதாரணமா ெசா�னா�... 

எ9க�பாேவாட /டா�ப/6 வா�தியா�"�, ெவ/டா�ப/6 
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வா�தியார�மா?"� க�யாண�. க�யாண� �6:த ஒ� மணி ேநர�!ல அ:த 

வா�தியார�மா ��ஷனாகி� ேபான வா�தியா�" நா@ேப� ��னா� காபி 

ட�ளைர நீ/6னாளா�. "B� ஆ� ��னா� 69க�R" ெசா�னாளா�. அDவள? 

தா�. ெர
� ப/6 வா4கJ"� அவ� கிைடKச! மாதிாியா�. இ�ப6 ஒ� 

ெபா�பள இ��பாளா?�R ெர
� ஊ$" கார$கJ� ெர
� மாச� வைர"� 

சிாி�பா சிாிKசா9களா�." 

 

"அ�ேபா உ9க�பா?� அ�மா?� காதF�!, க�யாண� ப
ணினா9க எ�கிறதா 

நீ9க ெசா�ன! ெபா4தாேன?" 

 

"ெபா4 இ�ல கவி! நிச�தா� எ9க�மா?� அ�பா?� அ:த தைல�ைற" அ��த 

தைல�ைற அதாவ! கைலஞேராட வசன"கால தைல�ைற. எ9க�பா, எ/டாவ! 

ப6"�ேபா! ந�ல தமிQ வ�மா�. கைலஞ$ தமிைழ க
 86"கி/ேட 

ஒ�பி�பாரா� அ:த" கால�!ல ெப
க� ஆ�, அL� ப6Kசி/� [6 ��!னா9க.... 

எ/டாவ! வ�பான இ.எ0.எ�.சி. ப6�!/� ெர
� வ�ஷ� 6ெரயினி9 

ப6K�/� வா�தியார�மாவா வ:தவ9க. பி� ெகா�வ� க/�கிற ெப
க� ம�தியி� 

இவ9க �� ெகா�வ� வK� �டைவ க/6னா9களா�. வா�தியார�மா"கJ" 

ெசக
6ாி கிேர/ IKச$, இ�ல�னா அ:த" கால�! ெபாிய ப6�பான 

எ0.எ0.எ�.சி. வாFப$க� பி6"மா�. [6 ��!ற ெப
கJ" ஹீேரா ெட4ல$, 

ஒயி$ேம�, [6"கைட ஏெஜ
�, கண"க�பி�ைள, ெப/6" கைட இைளஞ�, 

ைச"கிளி� மி/டா4 ேபா�� வியாபாாி. 

 

ஆக ெமா�த�!ல ஒDெவா��தR"� ஒDெவா��தி ேமல க
ணா�. ஆனா�, 

தமிQதா� வராதா�. அ�பாகி/ட வ:! லD ெல/ட$' எHதி� த��ப6 

ேக/பா9களா�. உடேன எ9க�பா கைலஞ$ பாணியி�, க
ேண .. ெப
ேண - 

��ேத... மாணி"கேம.... இைடயி�லா இள� ெப
ேண ... வான�!K ச:திரேன... 

Gமியி� உதி�த �!மலேர - காணியி� G"� ெச
பகேம... உ� ��வ9க� ேவ�... 

உ� விழிக� மீ�... உ� கH�ேதா ச9' எ�கிற பாணியி� எHதி" ெகா��பாரா�. 

ஒ�ேவைள காத@" பதிலாக, எHதி" ெகா��தவைர7�, எHதK ெசா�னவைர7� 

க�ப�தி� க/6, க����ளி ெச���ளி �தி, கHைதேம� ஏ3றிவிடலா� எ�ற 

அKச�தி�, எ9க�பாேவ ச�ப:த�ப/ட ெப
ைண� ப3றிய வ$ணைனைய, 

மா$பக�தி3 ேமேல தா� ைவ�!" ெகா�வாரா�." 
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சீ ேபா9க இ:த மாதிாி ேப�றெத�லா� என"� பி6"கா!. சாி ேம3ெகா
� 

ெசா�@9க.... பி6"கா/67� ேக/�� ெதாைல"ேக�." 

 

�/ல அ�பா அ�மாகி/ட7� அ
ண�மா$ கி/ட7� �
ட"க
ணி, க/ைடயி� 

ேபாறவ�, 8ேதவி, ேமனா மிR"கி, "?க
ணி, ச
டாளி, சதிகாாி, பிடாாி, ேப4, 

�/ட"ெக�"கிற ஊமKசி, ப�FளிKசா�' எ�� ப�ேவ� ப/ட9கைள வா9கி" 

ெகா�J� இ:த� ெப
கJ" க
ேண க
மணிேய எ�ற வசன நைடயி� 

எHதிய க6த�ைத, எH�! P/6� ப6�த பிற, எHதியவ� மீ! ஒ� கி" 

வ:!வி�மா�. அ��ற� �ளிய:ேதா�பா�.... இ�ல�னா க����ேதா/ட�..'' 

 

அ�ேபா ஒ9க�பா?" ஏக�ப/ட காதFகளா? 

 

நீ ேவற .. எ9க�பா?", அ�ேபா வயேத பதினா@தா�. ெடயல$, ஒய$ேம� மாதிாி 

ஆ/கJ" இ:த மாதிாி ெல/ட$க�, அவ9க ேபாி� எHதி" ெகா��தி�"கிறா$. 

இ!ல எ�லா� ெப
கJேம விH:!/டாJகளா�. ஒ� 0ேடWல, அதாவ! 

எ9க�பா?" பதிென/� வய� வ:தேபா!, 'நாம ஏ� இ�ப6 ஒ� ெல/ட$ எHதி 

ஒ� ெப
S" ெகா�"க"Pடா!�R ஒ� நிைன�� வ:!/�தா�. இ!"காக 

சிற��" காத� க6த� எHதியி�"கா$. இ:த ெல/டாி� விH:தவ� தா� என! 

அ�மா. இ�R� எH:தி�"கல.... எ9க�பா, அDவள? ெபாிய உ�^$ ேமைத. 

கிராம�திேலேய அ:த" கால�!லேய எ0.எ0.எ�.சி பாஸான �த� ப6�பாளி. 

ம3றவ9க அைத� தா
டல.. அேதாட ெபா! அறி?� ��தக9கள நிைறய� 

ப6�பா�... �/ல இ:! ப�திாிைகய�தா� வா9வா�... அ:த" கால�! வி�@� 

பா/டாளிகJ" சில சமய� இவேர பா/� எHதி" ெகா��பா�... நாடக9கJ" 

கைத வசன� எHதி அர9ேக3றினவ�... ேல��ப/டவ� இ�ல..." 

 

"எ�பா6 சிாிK� சிாிK� வயிேற �
ணாK�. ேபாக/��. உ9ககி/ட ஒேர ஒ� 

ேக�வி. �F" பிற:த! எ!வா4 இ�"�. 

 

"எ�ன ைப�திய"கார�தனமாக ேக�வி. �Fயா�தா� இ�"�." 
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"அதனால வ$ணைன� �Fயான ல/�மண� எ�கிறவ�" பிற:த ெச�வா எ�கிற 

நீ9க, உ9க ேப�" ஏ�தா�ேபால, எ�ைன வ$ணி�! ஒ� �!"கவிைத எHதி இேத 

இ:த இட�!ல அ��த வார� வாசி�!"கா/டS�. இ�லா/6 நீ9க 

வரேவ
6யதி�ல.... சாியா?" 

 

"சாியி�ல�மா... ப�ளி"Pட�!ல ேந$ ேந$ �ளிமா எ�� தமிழாசிாிய$ ெசா�@� 

ேபா!, இைத ஏ� "மைடயா" எ�� ெசா�ல"Pடா! சா$ எ�� கி
டல6�தவ� 

நா� தமிQல த/�� த�மாறி�தா� ேதறிேன� எ�ைன வி/���மா." 

 

"�ளிமா எ�கிற வா$�ைத" இைணயாக ஒ� வா$�ைதைய க
�பி6�தF�:ேத 

உ9களிட� இல"கிய ஆ$வ� இ��ப! ெதாிகிற!. அதனால நீ9க என" 

�!"கவிைதயி� ஒ� அ�பளி�� ெகா�"கS�." 

 

"என" ேமைட�ேபK�தா� வ��. கவிைத வரா!�மா 

 

"ஒ� !ைறயி� ெகா6 க/6� பற"கறவ9களா� ம3ற !ைறயி@� பிரகாசி"க 

�67�. காரண� இ! ஒ� வைகயான ச"தி. இ:த ச"திைய அழி"க �6யா!. 

மா3றி" கா/ட �67� கமா�! உ9க� க�_ாி ேமைட� ேபK�� திறைன ஒ� 

�!"கவிைதயா4 வ6�!" ெகா
� வா9க.... வரS�.. வ:தாகS�.." 

 

"கவிைதயா? நானா?” 

 

"ெர
�:தா�." 

 

கவிதா ெவ/ெடா�� !
� ெர
டா4 ேபச� ேபச, ெச�வா அ�ப6 ஆனவ� 

ேபா� !6 !6�தா�. கவிைத... அ!?� �!"கவிைத... அ4யேகா... (இ! அவ� 

த:ைத, கைலஞாி� தா"க�தா� அ6"க6 ெசா�@� வா$�ைத. 

 

கவிதாவிட� அைட"கலமாக?� அநாைதயாக?� நிைனவைலகளி� பயண� ெச4த 

ெச�வா , அ�ப6ேய M9கி� ேபானா�. ந�ளிரவி� ெச�வாைவ, சி�தி"காாி 

யதா$�த�தி3 ெகா
� வ:தா�. 
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"உ� மன�ல எ�னடா நிைன��? இ�R� விள"ைக அைண"காம� இ�"ேக? 

நா� ெசா�ன!" ஒ� ம/� மாியாைத ேவ
டா�? அவ$ வர/��. நாைள" 

ெர
�ல ஒ
S ெதாியS�." 

 

ெச�வா, இர
� !
டா4 ஆனவ� ேபா�, விள"ைக அைண�!வி/�� 

ப��தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

காைல ஐ:! மணி"ெக�லா�, க6கார அலார� அலறிய!. அைத அ�ப6ேய 

வி/டா�, சி�தி வ:! தி/�வா�. சி�த�பா இ�"� சமய�தி� ஆ� மணி"�, 

இ�லாத சமய�தி� ஏH ஏழைர மணி"� M"க�திF�:! வி�ப�பவ�. ஆைகயா� 

ெச�வா, ப�"ைகயிF�:! !�ளி" தி�! அலார� ப/டைன ஒேர அ�"காக 

அ�"கினா�. இரவி� கைடசியாக ேதா��� நிைன?, காைலயி� எH:த!� 

மனதி� �தலாக வ�� எ�பா$க�. 

 

இத3ேக3ப ெச�வாவி3� �!"கவிைத7� கவிதா?� ேபா/6 ேபா/�"ெகா
� 

வ:தா$க�. �திதாக ஐ:தா� காகித9கைள அ�"கி" ெகா
� கவிைத எHத� 

ேபானா�. அ!, கHைதேம� சவாாி ெச4வ!ேபா� ஆகிவி/ட!. வ6வ�தி3 ஏ3ற 

உ�ளட"க� இ�ைல. உ�ளட"க�தி3 ஏ3ற உ�வ� இ�ைல உலக�தி� உ�ள 

அ�தைன கவிஞ$கைள7� தி/6னா�. அவ� ேக/டப6, ஒ� கவிைத எHத 

�6யவி�ைல எ�றா�, த�Rைடய மாியாைத கட3கைர கா3ேறா� கல:! 

ேபா4வி�ேம எ�� கல9கினா� இ�ப ம/�� தன! மாியாைத சி�தியிட� எ�ன 

வாQகிறதா� எ�� நிைன�!" ெகா
டா�. ஒ�ேவைள கவிைதேயா� 

ேபாகவி�ைல எ�றா�, தன" இ�"க"P6ய ஒேர ஆதரவான கவிதா த�ைன 

நிராகாி�! வி�வாேளா எ�� கல9கினா�. ஒ�ேவைள அ�ப6 நிராகாி�ப-

த3�தா� ெபாிய இட�!� ெப
ணான அவ� த�ைன கவிைத எH!�ப6 சதி 

ெச4கிறாேளா எ��� அள?" மீறி சி:தி�தா�. 

 

சி�த�பா இ�"� ேபா!, சி�திதா� காபி ேபா�வா� அவ$ இ�லாதேபா!, இவ� 

ேபாட ேவ
��. காபிேயா� சி�திைய எH�பேவ
��. அ!?� ஏேழகா� மணி", 
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ழ:ைதகJ"ேகா ஆ�மணி"ெக�லா� காபி ேதைவ. ஆைகயா� �!"கவிைதைய 

வி/�வி/�, ளியலைற"� ேபா4 அ�தைன காாிய9கைள7� �6�!வி/�, 

ெவளிேய வ:தேபா! மணி ஐ:தைர. அவசர அவசரமாக சைமய� அைற"� 

ஓ6னா�. ேக0 சிF
டைர ப3ற ைவ�தா�. பிற பா� வா9க மற:! 

ேபா4வி/ேடாேம எ�� அ��ைப அைண�! வி/�, ஒேர ஓ/டமா4 ஓ6னா�. 

�!"கவிைதைய7� இ�ேபா! பைழய கவிைதைய7� ேச$�! தி/6"ெகா
ேட 

ஓ6னா�. ஆவி� G�தி3� ேபா4 இர
� பா� உைறகைள ைகயி� 

எ��!"ெகா
� வ:தேபா!, அைவ அவ� ைகைய உ�க ைவ�தன. கவிைத 

நிைனவி@�, கவிதா நிைனவி@�, பாF�தி� ைபைய ெகா
� ேபாக மற:!, 

ைக7�க தி��பி வ:தா�. 

 

அ��ைப ப3ற ைவ�தேபா!, ஆறைர மணி இத3� சி�த�பா ழ:ைதக� 

அ�S�, �ேபதா?� "அ
ணா அ
ணா " எ�� Pவினா$க�. காபி ட�ள$கேளா� 

அவ$கைள� பா$�! அ:த அைற"� ஓ6னா�. கா�ெவ�/ ப�ளியி� ப6"� 

ழ:ைதக� எ�பதா�, ப�ைல பிர% ெச4யாமேல காபி 6�! பழகியவ$க�. 

அ�ைண �க�ைத கHவK ெசா�Fவி/�, �ேபதாைவ M"கி" ெகா
�ேபா4 

�க�ைத கHவினா�. �ேபதாேவா தன! ப�ைம$ கா/6 வா/ கல$ தி0' எ�றா�. 

உடேன, இவ�, "ெவ�ைள நிற�” எ�றா�. பிற, அவ� உத/ைட ம6�!" கா/6 

வா/ ஈ0 தி0 கல$' எ�றா�. இவ� "சிக��" எ�றா� உடேன அ:த" ழ:ைத 

தன! க?ைன M"கி� பி6�!" ெகா
� ேநா அ
ணா ேநா தி0 ஈ0 ஒயி/ தி0 

ஈ0 பி9"' எ�றா�. 

 

ப�"ைக அைறயிF�:!, சி�தியி� பய9கரமான அலற� ேக/ட!. 

 

"இ9கி]%ல ேபசற பி�ளி9கள ெக��!�ேவ ேபாF�"ேக.... இ!"காகேவ மாசா 

மாச� இ:த ேப4கைள, இ9கி]% ப�ளி"Pட�!ல ேபா/� மாச� அ�Z� *பா4 

அH?ேறா�.... ஏ3ெகனேவ டா6�R ெசா�ற பி�ைள9கள அ�பாவா"கி/ேட.... 

ம�மியான எ�ைன அ�மாவா"கி/ேட.... இ!�லா� சாி� படா!�பா... தமிழா� 

ெபா�லாத தமிH..." 
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ெச�வா, மனதி3� ஏ3ப/ட ேவதைனைய அேத விகிதாKசார�தி� அ�� மயமாக 

உர"க" ேக/டா� 

 

"உ9கJ" காபி ேபாட/�மா சி�தி." 

 

''நா� இ�R� ெகாLச ேநர� M9ற! ஒன" ெபா�"காேத..." | 

 

இத3�, அ�
 ஒ� விரைல7�, �ேபதா இ�விரைல7� கா/6னா$க�. அ�ைண 

ேம3க�திய டா4ெல/6� ெகா
� ேபா4 வி/�வி/�, �ேபதாைவ தனியாக இ�:த 

இ:திய டா4ெல/�" P/6� ேபானா�. பிற, அவ$கைள ப�F� பிர% ெச4ய 

ைவ�தா�. இர
� ழ:ைதகைள7� ஒ�ேசர ளியலைற"� ெகா
� 

ேபானா�. அ�
 தானாக� ளி�தா�. இவ�, அவR" ேசா�ைப எ��! 

உடெல9� ேத4�தா�. �ேபதாைவ ளி�பா/6னா�. !ணியா� !வ/6னா�. 

இர
� ேபைர7� ெவளிேய ெகா
� வ:!, அ�S" ெவ�ைள ேம� ச/ைட7�, 

நீல கா� ச/ைட7� அணிவி�தா�. �ேபதாவி3 ெவ�ைள7� பKைச7� கல:த 

க?ைண அணிவி�தா�. �ேபதாவி� தைலைய வாாி" ெகா
6�:தேபா!, 

சி�தியி� ர� சிறி! இற9கிய! ேபா� ேக/ட!. 

 

"கீசைர ேபா�. நா� இ�னி"கி ெவ:நீ$ல ளி"கS�. அ�ப6ேய காபி ெகா
� 

வா..' 

 

ெச�வா, ழ:ைதகளிட� ேஹா� ெவா$" ேநா/�கைள ெகா��!வி/� , 

சைமயலைற"� ஓ6, காபி தயாாி�தா� அ�ேபா!தா� வ:த ஐ�ப! வய! 

ேவைல"கார�மாவி3, சி�தியி� அைறைய ேநா/டமி/டப6ேய ஒ� க� காபி 

ெகா��தா�. இ�ெனா� க�ைப சி�தியி� அைற" ெகா
� ேபானா�. சி�தி.... 

சி�தி...' எ�றா�. அவேளா க/6� �க�திF�:! மீள �6யாம� ைவ�!வி/�� 

ேபா எ�றா�. 

 

ெச�வா, ழ:ைதகJ� தாR� இ�"� அைற" ஓ6 வ:தா� அவ$க� ேஹா� 

ெவா$"ைக �6"க இ�R� ேநரமி��பைத அறி:தா�. அ:தK சமய� கவிைத" 

க3பைன வ:த!. மீ
�� நா�ைக:! தா�கைள ைவ�!"ெகா
�, அவR� 
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கவிைத7� ேபாரா6" ெகா
6�:தேபா!, சி�தி ளி�பத3காக உ�ேள வ:தா�. 

இவ� பா/�" எH!வைத� பா$�!, ெம�Fய ரF�, அேதசமய� அH�த� 

தி��தமாக ஒ� ேக�வி ேக/டா�. 

 

"பி�ைளகJ" பாட� ெசா�F" ெகா�"கிறைத வி/� வி/�, எ�ன�த 

எHதி"கி/� இ�"ேக.? �6யா!�னா ெசா�F��பா... நா� 6`ஷ� 

வK�"கி�ேற� - நீ வ:ததிF�:! ழ:ைத9க மா$"� ைறLசி/�!... அ!9க 

ேப�ற தமிH� P6/�!.... �6யா!�னா ெசா�F��பா - ஒன" மாதிாி ஒ� 

IKச�"� த
ட� ேபாடS� அDவள?தா�." 

 

"இ�ல சி�தி. ��ைனவிட இ�ேபாதா� மா$" ந�லா வா9றா9க" 

 

"ெபா4 ேபச ேவற க�!"கி/6யா?" 

 

"நிசமா4 சி�தி. நீ9கதா� த�பா ெநைன"கிறீ9க" 

 

"எதி$�! ேவற ேப�றீயா?" 

 

அ�மா?"� அ
ணா?"� இைடேய நட"� வா"வாத�தி� தா�பாிய� 

�ாியாமேல, அ�
, அ�மாவி� இ��பி� ஒ� �! �தினா�. அ
ணைன� 

ேபா� பழக� !6"� �ேபதா?� அ�மாவி� பி/ட�தி� ஒ� �! �தினா�. 

சி�தி"காாி PKசF/டா�. 

 

"�/டா�பய பி�ளிகளா.. 8ேதவிகளா... அ�மாைவ அ6"கிற அள?" 

வ:!/69களா... ஒ9க ெபாிய�பா மக� உ9கJ" ந�லாதா� ெசா�F" 

ெகா��தி�"கா�. இ�R� க�திைய ம/�� எ��! ைகயி� ெகா�"கல...” 

 

ெச�வா, ேகாப�தி� பி�ைளகளி� கா!கைள தி�கினா�. உடேன, சி�தி"காாி 

மீ
�� க�தினா�. 
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"எ� க
S ��னாேலேய எ� பி�ைளகைள இ�ப6 ப
றீேய... நா� 

இ�லா/டா� எ�ன பா�ப��!ேவ? ஏ4 ேப4�பய பி�ளிகளா - இனிேம நீ9க 

எ�Pட�தா� ப�"கS�..” 

 

"ேபா.. மா�ேதா�" எ�றா� அ�
. அ
ணாPட�தா� ப��ேப�" எ�� �ேபதா 

மழைல ெமாழியி� ேபசினா�. சி�தி"காாி7� த�ைன�தாேன தி/6" ெகா
டா� 

ழ:ைதகJ" ந�றி ெசா�F" ெகா
டா� இ�� அவ$ \ாிF�:! தி��பி 

வ�கிற நா�. இ!கைள7� ப�"ைக அைறயி� ேபா/டா� தி/ேடா தி/ெட�� 

தி/�வா$. ெச�வாவி3� இ! ெதாி7� அ! எ�னேமா ெதாியவி�ைல பகF� 

அ6"காத ைறயாக ச
ைட ேபா�� சி�த�பா?� சி�தி7�, இரவி� சிாி��� 

�மாள�மா4 கிட�பா$க�. 

 

அ:த அைறைய ெப�"க வ:த ேவைல"கார�மா, ெச�வாைவ, பாிதாபமாக� 

பா$�தா�. இவ� ஒ� சமய�, சி�தியிRைடய ஏK� தா9க�6யாம�, க/6ய 

@9கிேயா��, ேபா/ட ச/ைடேயா�� ெவளிேயற� ேபானேபா!, இ:த 

ேவைல"கார அ�மாதா�, அவ� ேமாவாைய� தா9கி, ெர
� வ�ஷ� ப�ைல" 

க6K� ெபா��!ேகா ராசா பால� பா$"கிறதா.. பா� கா4Kசின பாைனைய� 

பா$"கிறதா ஒ� சி�த�பா ஒ�ேமல உயிைரேய ெவKசி�"கா��பா... ஏடா ேகாடமா 

எ9ேக7� ேபாயிடாேத�பா எ�� ம/�� ஆேலாசைன ெசா�லவி�ைலயானா�, 

ெச�வா, இ:ேநர� ஏேதா ஒ� நகாி�, ெபா�"கி" ெகா
� இ�:தி��பா�. 

 

சி�தி"காாி, ளி�! �6�!வி/� அ��பைற" ேபானா�. அைரமணி ேநர�தி� 

"சா�பி/�� ெதாைல79க.. நா� ெகாLச ேநர� ப�"கS�... உட�� சாியி�ல.” 

எ�றா�. 

 

ெச�வா, ழ:ைதகைள `னிபாரமாக P/6 வ:தா�. சி�தி"காாி த/6� 

இ/Fகைள ேபா/டப6ேய, 'உட��" �மமி�ல�R ெசா�ேறேன எ�ன சி�தி 

உட��"�R ேக/6யா? எ�� அவைன வ��" இH�தா� உடேன ெச�வா, 

"எ!"� டா"டைர ேபா4� பா�9க சி�தி... நா� ேவS��னா ]? ேபா/�/� 

உ9கைள P/6கி/�� ேபாக/�மா?" எ�� ேநய�ேதா� ேக/டா� சி�தி"காாி 

கனி:! ேபானா� "நா@ இ/F ம/�� சா�பி�றிேய... வயி� ேக/மா... 
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இ�ைனயிF �:! ஆ� இ/F சா�பி/டாகS� இ:தா ஒன" பி6Kசமான 

மிளகா4� ெபா6... ஏ4 8ேதவிகளா! இ�Rமா உ9க அ
ண� உ9கJ" 

ஊ/டS�. சீ"கிரமாக/�� அவR� காேலஜு" ேபாகSமி�ல..” எ�றா�. 

 

ெச�வா?�, ேவைல"கார�மா?� ஒ�வைர ஒ�வ$ அ$�த�ேதா� பா$�!" 

ெகா
டா$க� இ:த சி�திைய பா�ெப�� அ6"க?� �6யா!. பHெத�� 

த�ள?� �6யா! சா�பா/� விஷய�தி� ெச�வாவி3 எ��ேம அவ� ைற 

ைவ�ததி�ைல ஒ�சில சமய9களி� இவ� !ணிைய7� !ைவ�!� 

ேபா/6�"கிறா�. ெச�வா பாதி இ/F வாேயா�, "டா"ட�"கி/ட ேபாகலாமா 

சி�தி." எ�றா�. 

 

"உ9க சி�த�பா, காைலயிேல வ�வா�. அவ$ P/6/�� ேபாவா�.... நீ 

ழ:ைதகைள வி/�/� காேலஜு"� ேபா..” என" ஆ0மா இ�"மா�R 

ச:ேதகமா இ�"!. 8K� வா9! .. இ�னி" ஒ� சி�த�பாவ P/6/�� 

ேபாகK ெசா�கிேற�” எ�றா�. இ! க�!வதா� ஏ3ப�கிற இைள�� .. ஆ0மா 

இ�ைல' எ�� வாெய�"க� ேபான ெச�வா, அத3 ��ெனKசாி"ைகயாக அேத 

வாைய இ/F� !
�களா� அைட�!" ெகா
டா�. 

 

ெச�வா, 0P/டாி�, �ேபதாைவ ��னா� நி��தி" ெகா
��, அ�ைண 

பி�னா� இ��தி" ெகா
�� �ற�ப/டா�. ஆர�ப கால�தி� அ�ப6ேய அேத 

வ
6யி� க�_ாி"� ேபாவா�. எ�ைற" சி�தி "ெப/ேரா� எ�ன ெகா/6யா 

கிட"!...'' எ�� த�பா/�"K ெசா�னாேள, அ�ைறயிF�:! ழ:ைதகைள 

வி/�வி/�, அ:த இ� ச"கர வாகன�ைத �/6� ெகா
�வ:! நி��திவி/�, 

ேப�:! நிைலய�ைத� பா$�! ஓ�வா�. ைற:த! ஐ:தா� நிமிட� 

தாமதமாக�தா� �த� வ�பி3ேக ேபாக �6கிற!. இதனா� மாணவ$க� 

இவR" 'ேல/ட�' எ�� ெபய$ ைவ�தா$க�. 'ேட.. ேல/டா...' எ��தா� 

இவைன ெச�லமாக" P�பி�வா$க�. இவ� ேல/டாக வ�வதா� இவைன மாணவ 

தாதாவாக நிைன�!" ெகா
� ஆசிாிய$க� எ!?ேம ெசா�ல மா/டா$க�. 

 

க�_ாி"� ேபான ெச�வாவி3, பாட�தி� கவன� ேபாகவி�ைல. ெபா!வாக 

விாி?ைரயாள$ ெசா�லK ெசா�ல அ�ப6ேய தாR� ெசா�F மன!"� பதி? 

ெச4!" ெகா�வா�. ஆனா� இ�ேறா, அவ$ எ�ன ெசா�கிறா$ எ�பேத 
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�ாியவி�ைல . �த� 8�� வ��"களி@� கவிைத மயமானா�. இைடேவைளயி� 

எHதி� பா$�தா�. இயலவி�ைல ஆனா@�, அ!ேவ ஒ� ைவரா"கியமாகி வி/ட!. 

 

மாைல வ��"கைள க/ட6�! வி/�, க�_ாி Zலக�தி3� Yைழ:தா�. நீ
ட 

ேமைஜயி� ப�ேவ� இதQக� !
� !
டாக கிட:தன. ெபாிய இதQக�, 

சி3றிதQக�, அறி? ஜீவிக� நட�!� தனிK�3�� ப�திாிைகக� எ�� ப�ேவ� 

வைக ஒDெவா�றி@� ஏதாவ! ஒ� வைகயி� கவிைத இ�:த! இவR" ெத�� 

ெகா��த!. Pடேவ கவிைத எ�ப6 இ�"க ேவ
�ெம�� ஒ� பிரபல கவிஞ$, 

ேலா"க� கவிஞ$கJ" ெசா�F" ெகா��ப! ேபா� ஒ� க/�ைர எHதி இ�:தா$. 

ெச�வா அ:த" க/�ைரைய 8�� தடைவ ப6�தா�. அ:த" க/�ைர" ஏ3ப 

எHத� !வ9கினா�. வா$�ைதக� மட மடெவ�� வ:தன. அவR" ஒ� அறி? 

ஜீவியாகி வி/ட! ேபா� ஒ� ஆன:த�. கவிதா, ேமாவாயி� ைக ைவ�! 

அவைன� பா$�! விய"க� ேபாகிறா� எ�ற க3பைனயி�, வ��"கைள 

க/ட6�த! Pட அவR" தவறா4 ேதா�றவி�ைல. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

அ:த ெமாினா கட3கைர G�!" @9கிய!. ஆ
க� ெச6களாக?�, ெப
க� 

ெகா6களாக?� பி�னி� பிைண:தி�:த பதி. இ��மயேம அவ$கJ" ஒளி 

மயமாக ேதா�றிய இட�. எ�றா@�, அ9ேக ெச�ற ெச�வாைவ கவிதா இH�!� 

பி6�!" ெகா
ேட, �தF� உ9க கவிைதைய ெசா�@9க' எ�� கட3கைரயி� 

விளி��� பதி" வ:! உ/கா$:தா�. அவ� ைகைய� பி6�! அவைன7� 

உ/கார ைவ�தா�. அவ� ைக வ@ைவ பா$�த ெச�வா ேக/டா� ஒ� ேக�வி. 

 

"நீ எ�ன கரா�ேத ெப
ணா ? உ� பி6 இ���� பி6யா4 இ�"ேக ?" 

 

"ஒ� ெப
ேணாட கைட"க
 பா$ைவயி� ம
ணி� மர�" மாமைல7� ஒ� 

க�கா� எ�றா$ பாரதிதாச�. இ! ஒ� ஆணாதி"க� பா$ைவ. அவேர ெப
ணாக 

இ�:தா�, காதFயி� ைக�பி6யி� காதலR� ஓ$ க�கா��R பா6யி��பா$. 

இ�ேபா நீ9க எ� ேதாளி� கிட"கிற ைகைய எ�"கறீ9க... அேத ைகயால 

ைப"�ள இ�"கிற கவிைதய எ��!� ப6"கிறீ9க.... நிைறய 
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எHதியி�"கீ9கேளா.... உ9க ச/ைட�ைப க$�ப� தாிKச ெப
S மாதிாி 

!��தி"கி/� நி3!..." 

 

ெச�வா, ெப�மிதமாகK ெசா�னா� 

 

"இ! கவிைத" க3ப�. இ�ேபா! பிரவச� நட"� பா$" 

 

ெச�வா, இல"கிய" க$வ�ேதா� இர
டாய ம6�த அ:த� தா� க3ைறகைள 

எ��! ச�த� ேபா/ேட ப6�தா� 

 

"கான� ச!ர�தி� ேவன� ெவளி�பா� 

ேவன� ெவளி�பா�களி� ேகாண� சாி?க� 

கான@� ச!ர�� கல:தவ� கவிதா 

விைன�பாF� திைண�பயேனா? 

திைண�பாF� விைன�பயேனா? 

ஊடக�தி� Gடக� 

Gடக�தி� ஊடக� 

ஊடக�� Gடக�� 

ஒ�றி�த லாகவ9க�" 

 

கவிதா '0டா� தி0 நா� ெச�0' எ�� ெசா�னப6ேய அவ� வாைய ெபா�தி, 

ைகைய ஈர�ப��தினா�. அ:த" காகித க3ைறயி� லயி�!� ேபா4 வாசி�த ெச�வா 

அவ� ைகைய வில"கி" ெகா
ேட ேக/டா�. 

 

"எ�ன கவிதா! நா� ந�ல தமிழி� கவிைத ப6"� ேபா!, நீ இ9கி]%ல 

தி/�றிேய... தி/�றதா இ�:தா@� கவிைதயி� தி/� ..." 

 

"ஒ9க கவிைத ல/சண�!", தி/ட�படா!. நா"ல B� ேபாடS�. எH!ற ைகய 

�றி"கS�..." 

 

"இ�ப6�தா� எ�லா ஜனரLசக வாசக$கJ� ேக/கிறா9க.... இ:த" கவிைத, 

அறி? ஜீவிகJ"காக ஒ� அறி? ஜீவி எHதிய �!"கவிைத..." 
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�ாியாதத3� ெபய$தா� �!"கவிைதயா?" 

 

ெச�வா, தா� ப6�த க/�ைரயி� சில பதிகைள தாேன ெசா�வ! ேபா� 

ஒ�பி�தா�. 

 

"எ��த எ��பிேலேய �ாிவ! கவிைதய�ல. கவிைதயி� ேநா"க� வாசி�� �க� 

அ�ல. 8�� நா� தடைவ ப6�த பிறதா�, அத� ெபா�� �ாிய ேவ
�� 

அ�ப6�தா� நா� எHதியி�"ேக�. ஒ� கவிைதயி� வாசி��, ம�வாசி��, அைச 

ேபாட�, அ6மன� ேதட�, ம� பாிசீலைன, �ய பாிசீலைன, �ய�ைத இழ:த 

பா$ைவ, பா$ைவைய இழ:த �ய� இ�ப6 ஆயிர� இ�"!... ஒ� மாத� ைட� 

ெகா�"கேற�... உ�ைன அறி? ஜீவியா4 மா3றி" ெகா�. அ��ற� இ:த" 

கவிைதயி� ெபா�� �ாி7�." 

 

கவிதா, அவைன ஆKசாியமாக� பா$�தா� ஒ�ேவைள இவR" பி�! பி6�!� 

ேபா4வி/டேதா. இனிேம� �:தா6 ைவ"க ேவ
6ய!�, ஒ� ேஜா�னா ைபைய 

ேபா/�" ெகா�ள ேவ
6ய!�, அர"க� பர"க� பா$"க ேவ
6ய!� தா� பா"கி. 

அ4ய4ேயா! இவைர இனிேம� கவிைத எHதேவ ெசா�ல"Pடா!.' 

 

கவிதா, அவன! வல! காைத ெச�லமாக அ�லாம�, வF"�ப6 ��"கியப6ேய 

ேக/டா� 

 

"ஒH9கா பதி� ெசா�@9க! இ! நீ9க எH!ன கவிைத இ�ல. இ�ேபா நீ9க ேப�ற 

ேபK�" உ9கJ" எவேனா பி�னணி" ர� ெகா�"கா�. ெகா��தவ� யா$ 

ெசா�@9க..." 

 

"நா�தா� - நாேனதா�." 

 

"ந�ப மா/ேட�... ந�பேவ மா/ேட�. இ:த" கவிைத, ந�ம, அ:தர9க�ைத நீ9க  
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எவ� கி/டேயா ெசா�F, அவ�, உ9க அ�பா எHதி" ெகா��த! மாதிாி, இ�ப6 

எHதி" ெகா��தி�"கிறா�. இ�ேபா! உ9க� காத� மீேத என"K ச:ேதக�." 

 

கவிதா, அவ� காைத அவனிடேம ஒ�பைட�!வி/�, கா�கைள� M"கி �/6களி� 

�ைனயி� �க� ேபா/டா�. ெச�வா, அவ� �க�ைத நிமி$�த� ேபானா�. அவ� 

ப3களா� க6ப/ட ைககைள உதறியப6ேய, அவ� ��னா� எH:!, 8�� �ைற 

ேதா��" கரண� ேபா/டப6ேய விள"கமளி�தா�. 

 

"எ�ைன ந�� கவிதா... ந�ம காதைல� ப3றி எ:த பய� கி/ட7� 8K� விடல... 

க�_ாி Zலக�தி3� ேபாேன�. அ9ேக வ:த எ9க இைண தமிQ� 

ேபராசிாிய$கி/ட �!"கவிைத ப3றி விள"க� ேக/ேட�. பல இல"கிய 

P/ட9கJ" ேபானவ$ அவ$. பல P/ட9களி� அ6�!� ேப�வா$. அ6ப/�� 

வ�வா$. இ:த" கவிைதைய அவாிட� கா/6ேன� இத3 ஈடாக இனிேம� தா� 

ஒ� கவிைத பிற"க ேவ
��' எ�றா$. பKைசயாக ெசா�ல�ேபானா�, ஒ� 

இல"கிய இதழி� வ:த கவிைதைய அ�ப6ேய கா�பி அ6�! ெகா
� வ:ேத�." 

 

கவிதா, மீ
�� அவ� காைத� தி�கியப6ேய இ�ெனா� ேக�வி ேக/டா�. 

 

"இனிேம� அறி? ஜீவிகளி� ப"க� ேபா�9களா?" 

 

"மா/ேட�. மா/டேவ மா/ேட�." 

 

"சாி ேபாக/��. இ:த" கவிைத ம
ணா9க/6 எ!?� ேவணா� எ�ைன 

ச:தி�பத3 ��னா� நீ9க எ�ப6 இ�:தீ9க. எ� ச:தி��"� பிற எ�ப6 

ஆனீ9க�R யதா$�தமா, ெசய3ைக�தன� இ�லாம� க/�ைர மாதிாி எH!9க... 

உைரநைடயாவ! உ9கJ" வ�தா�R பா$�ேபா�... எ�ைன� ப3றி ஒ� 

வ$ணைணPட இ�"க"Pடா!. அைத பதி? ெச4ய கவிஞேனா, எH�தாளேனா 

ேதைவயி�ைல. க
ணா6 ேபா!�. அேதசயம�, நா� உ9களிட� ஏ3ப��திய 

மா3ற�ைத றி�பிடS�." 

 

"இைத�தா� பல தடைவ ேந$லேய ெசா�Fவி/ேடேன.... இ:த �!"கவிைத  
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அRபவ�தி3� பிற எH!ற!�னா என" பயமா4 இ�"!�மா.... இ�பேவ  

ேந�" ேநரா4 ெசா�F�ேற�.." 

 

"நா� ைக�பட ஒ� கைத எH!ேறா�. அ! ப�திாிைகயி� பிர�ரமானா�, எ�ன �க� 

கிைட"ேமா, அைதவிட அதிக �க� நீ9க ைக�பட எHதின க6த�தி� கிைட"�. 

இதய உண$?கJ" உ9க வா4 ஈடாகா!. நீ9க� எHதி� த�கிற க6த�ைத 

ரகசியமான இட�தில வK� க
Sல ஒ3றி ஒ3றி ஒ� நாைள" ஒ�ப! 

தடைவயாவ! ப6�ேப�. அ:த அள?" நீ9க எH!வி9க�R என" ந�பி"ைக 

இ�"!..." 

 

"ெமாத�ல நா� உ�னிட� ஏ3ப��திய மா3ற�ைத விலாவாாியா நீ எHதி" ெகா�.” 

 

"ந�மளா� �6யா!�பா." 

 

"ஏ� �6யா!? உ�னா� �67� கவிதா. ஆனா@� பி3கால�!ல ந�ம காத� 

ேதா�வி73றா� அ:த ல/டைர வK� சினிமா?ல வாற! மாதிாி நா� உ�ைன 

பிளா" ெமயி� ெச4வேனா�R பய�ப�ற...." 

 

"அ�ப6� பய�ப/டா@� த�பி�Fேய..." 

 

ெச�வாவி3, எ�னேவா ேபா� இ�:தி�"க ேவ
��. அ�ப6ேய எH:தா�. 

த�பா/�" நட:! ெகா
6�:தா�. அவைள தி��பி"Pட பா$"கவி�ைல. 

அ!?� வாகன விள"க�, வி/6� GKசிகளா4 ெதாி:த கட3கைரK சாைலைய 

ேநா"கி நட:தா�. கவிதா, தா� ெசா�னத� வFைமைய7�, தவைற7� 

உண$:தவ� ேபா� அவ� பி�னா� ஓ6னா�. சாியாக க
ணகி சிைல"� 

பி�ப"கமாக, அவ� ச/ைட" காலைர பி6�! வி/டா� �3�� �3�� 

ேபா/6�:த சிெம
/ ெபL�களி� உ/கா$:தி�:த ெபாி�க� எ�னேமா 

ஏேதாெவ�� எH:!வி/டன ேபா4"ெகா
��, வ:! ெகா
�� இய9கியவ$க� 

நி�றா$க� ஒ�சில$ கவிதா ப"கமா4 ேபா4 நி�� "ெபா�"கி� பய�கJ" 

இ!ேவ ெபாைழ�பா ேபாK�... ஒ�ைன எ�ன�மா ெச4தா�? நட:தைதK 

ெசா�@.... அேதா ெதாி7தா உ9க� ந
ப�. அதா� ேபா]0 ேபா0/. அ!ல 

இவைன ஒ�பைட�திடலா�." எ�� பாி:!ைர�தா$க�. 
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ெச�வா, ெவலெவல�தா�. அவ� ப3க� Pட தானா4 ஆ�வ! ேபா� ேதா�றிய!. 

�3றி வைள�த P/ட�ைத� பா$�! கவிதா, ைகெய��!" �பி/டப6ேய 

ெகLசினா�. 

 

"இவ� எ�ேனாட கU� பிரத$. எ9க �/�ல த9கி�தா� ப6"கா�. �/ல ஒ� 

ச
ைட ெர
� நாளா ஆள"காேணா�. இ9ேக ேத6 வ:தா� ஆ� அக�ப/டா�. 

எ�ைன� பா$�த!� ஓ�றா�. அDவள?தா�. பா$ உ�னா�... உ�னா� எ�தைன 

ேப$ ேவ6"ைக� பா$"கிறா9க பா�.." 

 

கவிதா, நிசமாகேவ அHதா�. ேவ6"ைக பா$�த P/ட�தி3 ஒ� வி"க�, 

அ:தர9க� அ�பல� ஏறியத3காக ஒ� ேகவ�. P/ட�தி� அ�பா?" ெதாி:தவ$ 

யாராவ! இ�"கலா�. அDவள?தா� ரகைள ஏ3ப��. த� ஒH"க�ைத� ப3றி 

கவைல�படாதவ$க� தா� பி�ைளகளி� ஒH"க�தி� க
6�பாக இ��பா$க�. 

அ�பா அ:த வைக. இ:த ெச�வா, எ:த வைக? 

 

P/ட�தின$, ஒ�வைர ஒ�வ$ பா$�! க
 சிமி/6" ெகா
டா$க� இ:த "கU� 

சி0ட$, கU� பிரத$ விவகார�" அவ$கJ"� அ�!�ப6 இ:தK சமய� பா$�!, 

கழிவைற ப"க� ஒ� அ6த6, P/ட� இவ$கைள வி/�வி/� அ9ேக ஓ6ய!. 

��ெனKசாி"ைகயாக, பி�வா9கி7� �� வா9கி7� உஷாராக ஓ6�ேபா4 

த9கJ" ஆப�! ஏ3படாத ஒ� றி�பி/ட இட�தி� நி�� ெகா
�, இர
� 

ேபாி� ெசா3ேபாேரா� P6ய ம3ேபாைர ேவ6"ைக பா$�த!. 

 

கவிதா?� ெச�வா?�, ஒ�வேரா� ஒ�வ$ ேபசாம� க
ணகிK சிைலயிF�:! 

ெத3� ப"கமாக பிளா/பார�தி� நட:! ெகா
ேட ேபானா$க�. அவR" 

பி�னா� நட:த கவிதா ேபசி" ெகா
ேட நட:தா�. 

 

உ9க பி�!"ளி தன�தா� நட"க"Pடாத! நட:த! பா$�தீ9களா... சாியான 

கிரா" .." 

 

"நா� கிரா" இ�ல.. மான0த�... நா� பிளா"ெமயி� ெச4தா@� 

ெச4யலா��R உன" ஒ� எ
ண� வ:த! பா�.... அ�ப6�ப/ட ஒ� 
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எ
ண�ைத நா� ஏ3ப��தியி�"ேக� பா�.. இ!"காக என" நாேன த
டைன 

வழ9ற! மாதிாி பிாி7ேற�." 

 

"ஸாாி.. ெச�வா. ��மா ேஜா"கா�தா� ெசா�ேன�. விலகி� விலகி� ேபான 

உ9கைள வைள�!� ேபா/ட! நா�தா�. உ9க �/� ேவைல"கார�மா நீ9க 

ப�ற பா/ைட ெசா�ன ேபா! நிசமாேவ அH!/ேட�. ெப
கைள 

மானப9க�ப��!ற இ:த" கால�!ல , நீ9க ெரா�ப ெரா�ப ந�லவ$R அ:த�மா 

ெசா�னா9க.... காேலWல ந�லா ேபசி ெமட� ெமடலா4 வா9கியி�"கீ9க�R 

ேவைல"கார�மா ெசா�னா9க... அதனால ஒ9க 8L� �கர" க/ைட"காக நா� 

உ9கைள காதF"கல... உ9க ேடல
�"காக?� ந�ல ண�!"காக?�தா� 

காதF"கிேற�." 

 

"எ9க சி�த�பா மக� ஐ.ஏ. எ0. 6ெரயினி9 ேபாயி�:தா�. அவ�கி/ட ஒ� 

வ9காள� ெபா
S... ஒ� ஒாிசா ெபா
S... கா%மீாி ெபா
S இவ9கJ� 

ஐ.ஏ.எ0. தா�. இவ�கி/ட ஒDெவா��த�� எ�ைன க/6"கிறீ9களா�R 

ேக/6�"கா9க உடேன இவ� நாேனா க��பிேலேயா க��� அ
ட9 க���..... 

ெமாழி7� மத�� ேவற ேவற... நா� ஒ� ��தக� �H... எ�ன ஏ� வி���றீ9க�R 

ேக/ட!", அவJக ஒDெவா��தி7� எ� கணவ�" அழ �"கியமி�ல. 

ஆேரா"கியமான உட�� �"கிய�. எ:த" ெக/ட� பழ"க�� இ�"க"Pடா!. 

ெப
கைள மதி"க� ெதாியS�... அதனா� நீ9க என" கணவரா வ:தா 

ச:ேதாஷ�ப�ேவ�R, ெசா�Fயி�"கா9க..... அதாவ! இ:த" கால�! ெபாிய 

பதவி ெப
கJ", கணவ� எ�கிறவ�, அவைள மதி"கK ெதாி:தவனாக?�, 

ந�லவனாக?�, ேதாழனாக?� இ�"கS�..." 

 

"உ9க சி�த�பா மக� எ�ன ெச4தா�?" 

 

"அ:த� ெப
கைள உதறி/�, நா� உ9க� காதF"கிற! மாதிாி ஒ� 

ெதா/டாKசிS9கி ெபா
ண காதF"கிறா�. �க� ேபாற ேபா"க பா�... 

உ9கJ" ெச�0 ஆ� ஹுமேர இ�ல... சாி ேபாக/��. உ9க ேமல என" 

ந�பி"ைக இ�" எ�கிறைத நி*பி"கிற!", நாேன ஒ� லD ெல/ட$ எHதி 

உ9கJ"� தர� ேபாேற�." 

 

"எH!. எHதாம� ேபா. நா�தா� �த�ல எH!ேவ�." 
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"ஒ9க ேமல இ�"கிற ந�பி"ைகைய நி*பி"கிற!"காக இ!வைர"� ேபாகாத 

சீரணி அர9க�தி3� பி� ப"க� ேபாேவாமா? இ�னி" உ9கJ" அதிக 

ச@ைக..." 

 

"ெகா�"கSமா.. எ�"கSமா.." 

 

"ெர
�� ." 

 

இ�வ��, கட� ம
ணி� தட� ேபா/டா$க�. அ:த� தட9க�, ெர/ைட 

ெர/ைடயாக?�, இர
� அ�"களாக?�, ஒ�றி� ேம� ஒ�றாக?� ஆழ� 

பதி:தன. கா� பி�ன ைக பி�ன அ�ப6� பி�னிய! ெதாியாமேலேய சீரணியி� 

பி�ப"க� உ/கா$:தா$க�. ஆ9கா9ேக ேஜா6க� அ�க�ேக ஒ��" ஒ�� 

பா!காவலா4 க/6� பி6�! கிட:தன. �கமறியா ேஜா6க�. ெச�வா?� கவிதா?� 

அ:த ேஜா6களிடமி�:! சிறி! விலகி உ/கா$:தா$க�. கவிதா , அவ� ேதாளி� 

தைல சா4�தா�. அ�ேபா! பா$�!, ஒ� ேவ$"கடைல� பய� ��னா� ேபா4 

உ/கா$:தா�. 8�� *பா4" ேவ$" கடைலைய வா9கிய பிற, ஒ� G"காாி 

�ழ� ஆ� *பா4 எ�றா�. கவிதா, அவசர அவசரமாக இர
� �ழ� வா9கி, 

ெச�வாைவ, த� தைலயி� ைவ"�ப6 னி:தா�. அவ� அவ� பி�னைல 

GKசரமா"கி" ெகா
6�:தேபா!, இர
� 8�� ேப$ அவ$கைள �3றிK �3றிேய 

வ/டம6�தா$க�. எ9கி�:ேதா வ:த ஒ� ேப
/ ேபா/ட எ�ைம அவ$கJ" 

எதிாி� உ/கா$:! ரசைனேயா� பா$�த!. 

 

ெச�வா?� கவிதா?� அ:த இட�திF�:! வட"� ப"கமாக நட:!, இ�ெனா� 

இ�/� ெவளியி� ைகேயா� ைக ேச$�! உ/கா$:தா$க�. அவ� ேதாளி� இவ� 

ைக7�, இவ� ேதாளி� அவ� ைக7� படர� ேபான ேநர�தி�, அ9ேக �3றி" 

ெகா
6�:தவ$க�, இ9ேக வ:!வி/டா$க�. ேபாதா"ைற" அ:த ேப
/ 

ேபா/ட எ�ைம7� இவ$கJ" ��னா� வ:! ச�மண� ேபா/� 

உ/கா$:தி�:த!. கவிதா பய:! ேபானா�. 'ேபாகலா�... ேபாகலா�...'' எ�� 

ெசா�னப6ேய எH:தா�. எ!"� பய�படS�' எ�றா� ெச�வா. இ! பய�ப�ற 

விஷய� ம/�ம�ல. க3�� பிரKசிைன எ�றா�. பிற ஒ� ச:ேதக� ேக/டா� 
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எ�தைனேயா ேஜா6க� இ�"� ேபா!, ந�ைம ம/�� ஏ� இ:த த6ய�க� 

��!றா9க' எ�றா�. அவJ" பதிலளி"க �6யாம�, ெச�வா ழ�பியேபா!, 

அேத ேவ$"கடைல ைபய�, வ:தா�. அவ$கJ" உபேதச� ெச4தா�. 

 

"நீ9க ெர
� ேப�� பச9க... அதாவ! சி�ன வய�� பச9க... ஒ9கள மாதிாி சி�ன 

வய�"கார9க� மிர/6 க3பழி"கிற! இேதா ��!றா9கேள இ:த� பய�கJ" 

ஒ� ெபாH! ேபா" ஏ�னா உ9களால ெவளில ெசா�ல �6யா! பா�9க..... 

ஆனா�, ம�த ேஜா69க அ�ப6 இ�ல ந�லா� பா�9க. ஒDெவா�வ�� ஒ� 

த6ய� - இ�ப6�லா� நட"கலா� எ�� எதி$பா$�! அைத சமாளி"கிற 

ைதாிய�ேதாட வ$றவ9க... இவ9ககி/ட அ:த� பய@வ பாKசா நட"கா!. 

இவRகேளாட ேஜா6கJ� கா�"காகேவ எ!"காகேவா வ�கிற பஜாாி9க" 

 

"அதனா� இ:த ெபாி� ேஜா69ககி/ட ேபாகமா/டா9க.... நீ9க தி��பி� பாராம 

ஓ�9க.... எ�ேபா காதF"கிற!�R வ:!/69கேளா அ!" ஏ�தப6 

நட:!"கS�. அதாவ! �3றிK �3றி வராவ9கைள ஓர"க
ணாலதா� 

பா$"கS�. அவ9கள அல/சிய�ப��!ற! மாதிாி இ�"கS�. நீ9க 

எ�னடா�னா வாரவைன7� ேபாறவைன7� பய:!கி/ேட பா$"கிறீ9க.... 

இதனா� உ9கைள எ�ன ேவS��னா@� ெச4யலா��R அ:த கட3கைர 

ெபா�"கிகJ" ஒ� எ
ண� வ:!�!. அதனா� உ9கJ" இ:த ஏாியா 

ஒ�!வரா!. ேவ$"கடைல ேவSமா?" 

 

கவிதா?�, ெச�வா?� ேவ$"கடைல வா9� சமய�தி�, ஏதாவ! நட:!விட" 

Pடாேத எ�ற பய�தி�, ேவதா:தி ேபா� ேபசிய அ:த பிL�� பழ�தி� ைகயி� ஒ� 

ஐ:! *பா4 நாணய�ைத திணி�! வி/�, ேவக ேவகமாக ெவளிKச� நில?� 

பதி" வ:தா$க�. Pடேவ ஆ� P/ட� அதிக�. பழ"க�ப/ட ர� ேக/� கவிதா 

ெத3� ப"கமா தி��பினா�. அவ� அ
ண� ேமாகன� நாைல:! ேபேரா� 

நா/6யமா6" ெகா
6�"கிறா� ம�தியி� ஒ�வ� ேட� அ6�!" ெகா
� கானா 

பா/ைட பா�கிறா�. அ
ண� தி"கிறா�; தைரைய மிதி"கிறா�. 

அ9மி9மா4 தா?கிறா�. 

 

கவிதா, ெச�வாவி� �!ைக� த�ளி" ெகா
ேட கட3கைரயி� விளி�பி3 

ஓ6னா� அவனிட� பத/ட�ேதா� ேபசினா�. 
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"இனிேம� இ:த� ப"க� வர�படா! ெச�வா. அ9ேக திK�"கி/6�"ேக ஒ� 

P/ட� அ!ல ஆ6"கி/� இ�"கிறவ� எ9க
ண� ேமாகன�. அவ� க
Sல 

ப/டா� அDவள?தா�." 

 

"நாR� அைத�தா� ெசா�லS��R ெநனKேச�... ஒ9க
ண� ந�லாேவ 

ஆ�றா�." 

 

"எ9க
ண� பரத நா/6ய� ந�லா க3�" ெகா
டவ�. பதினா@ வயசிேலேய 

இவ� நா/6ய� அர9ேகறிய!. அ��ற� ��ப�!ல எ�ன�லாேமா நட:த! 

இவ� சி�த� ேபா" சிவ� ேபா"கா4 ஆகி/டா� இனிேம� அவ� எ"ேக� 

ெக/டா@� சாிதா�. எ9க�பா அவைன த
ணி ெதளிK� வி/�/டா� - ெப3ற 

கடR"காக அவ� ெகா�"கிற ஏKைச7� ேபKைச7� வா9கி"கி/�, அ!" 

பதிலாக அவ� பண� எ�"� ேபா! ��மா இ�"கா�... சாி அைத வி�9க.... நா�, 

இனிேம� எ�ப6 ச:தி"கிற!? எ9ேக ச:தி"கிற!? இ:த" கட3கைரயி� 

ெவளிKச�!ல ச:திKசா ெதாிLசவ9க பா$�பா9க.... இ�/�ல ச:திKசா 

ெதாியாதவ9ககி/ட அக�படS�." 

 

"அ!தா� என"� �ாியல..." 

 

"ஒ� / நி`0 - நாைள" எ9க�பா?� அ�மா?� \$ ேபாறா9க. ஆபி0 கா$ல 

ேபாறா9க. அ�மா எ�ைன7� P�பி�றா9க. உ9கைள பிாி:! எ�னால இ�"க 

�67மா? அதனால நா� �6யா!�R/ேட�. ந�லேவைள நாைள" 

ஞாயி3�"கிழைம. எ9க �/�" வ:!�9க..." 

 

"என" பயமா இ�"! கவிதா - ஒ�ேவைள த�பி� தவறி யாராவ! இ�:தா� - 

ஓ9க
ண� Pட இ�"கலாேம..." 

 

"ேபான வார�தா� 8வாயிர� *பா4 எ��!/� ேபானா�. இனிேம�, அ��த 

மாச� ஒ
ணா: ேததிதா� வ�வா�. ஒ�ேவைள எ9க�பா, நாR� அவேராட 

ேபாகS��R அட� பி6�தா�, எ�னால த/ட �6யா!. அதனா�, நா� ம/�� 
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�/ல இ�"கிறதா இ�:தா� க�ப?
� கத?ல ஒ� ப"க� திற:தி�"�. 86 

இ�:தா�, நா� இ�ல�R அ$�த�." 

 

"வா/Kேம� இ�"கலா� இ�Fயா?" 

 

"அவைன7� Pடமாட ஒ�தாைச" அ�பா P/6/�� ேபாறா$." 

 

"ெகாLச�Pட ெபா��பி�லாத அ�பா. அ�மாைவ P/6"கி/� ஒ�ைன ம/�� 

விடலாமா - நீ7� ேபா-” 

 

"ஓ9க மன� க� மன� ெச�வா. என" இ�"கிற !6�� உ9கJ" இ�ல..” 

 

"நீ ெசா�F/ட... நா� ெசா�லல..... அDவள?தா� வி�தியாச�..." 

 

''சைமய�கார�மா �/ேடாட இ�"கா9க. அ:த� ைதாிய�!ல அ�பா எ�ைன� 

ப3றி கவைல�பட மா/டா$. அேதாட, அ�மா - அ�பா விைளயா/�" நா� 

இைடLசலா இ�"க"Pடா!�R நிைன�பா$." 

 

"சைமய�கார�மா அ�பா வ:த!� ேபா/�" ெகா��தா�?” 

 

அ:த�மா?" சா�பா� ம/��தா� ேபா/�" ெகா�"க� ெதாி7�. ம3றப6 

ெப�:M"க"காாி. அவ9கள சமாளி"கிற! எ� ெபா���. ேக/ல ஒ� ப"க� 

திற:தி�:தா�, நீ9க வாறீ9க. 86 இ�:தா�, ேபாறீ9க..." 

 

கவிதா, தன! மா�தி காாி� ஓ/�ந$ இ�"ைகயி� அம$:தப6, இட! ப"க 

��னி�"ைக" கதைவ ெச�வாவி3 திற:! விட� ேபானா�. அ:த" கதவி� உ� 

ச!ர� பிய:! ேபா4 �ர
� ெச4! கதைவ திற"க ம��த!. இதனா� ெச�வா, 

நீ
� ெந6:த பி�னி�"ைகயி� ைககைள7� கா�கைள7� தாரளமாக� பர�பி" 

ெகா
� உ/கா$:தா�. 

--------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    

 

ெச�வா, ம�தியான� ப�னிர
� மணி வைர, கவிதாைவ� ப3றி, தா� எHதிய 

உைர �Kைச அ6�!� தி��தி7� அ�ேலா கல�ப��தினா�. �மாரான 

காகித9களி� எHத� ப/டைத ந�ல காகித9களி� நக� எ��தேபா!, "உன"�R 

தனியா பறிமாறSமா?” எ�ற சி�தி"காாியி� ச�த� அவ� கா!களி� �திய!. 

அவ�, அ:த" காகித9கைள பயப"திேயா� தன! ேநா/�� ��தக�தி� 

ைவ�தேபா! "தனியா சா�பி/டா� எ�ன நா4களா?" எ��, பி�ைளகJ" ர� 

ெகா��தா� சி�தி. 

 

ெச�வா, அவசர அவசரமாக சா�பா/� ேமைஜ" ஓ6னா�. ழ:ைதக� 

ஏ3ெகனேவ அ9ேக உ/கா$:தி�:தன. சி�தி"காாி7� உ/கா$:தி�:தா�. 

ஞாயி3�"கிழைம எ�றா@� அ@வலக�தி3� ேபா4வி/ட கணவ� மீ! க�� 

ேகாபமாக இ��ப!, அவ� சாத�ைத பிைச:! கLசியா"வதிF�:! ெதாி:த!. 

ெச�வா, ஒ� கவள�ைத �ேபதா?" ஊ/6" ெகா
ேட ம� கவள�ைத தன! 

வாயி� ேபா/�" ெகா
டா�. சி�தி"காாி அவசர அவசரமாக சா�பி/�வி/�, ஒ� 

ெச�� த
ணீைர7� மட" மட" எ�� ெதா
ைட" ழி"� அ�வியா"கிவி/� 

ேபா4வி/டா�. 

 

ெச�வா?�, ழ:ைதகJ� சா�பி/� �6�தேபா!, சி�தி"காாியி� ற/ைடK 

ச�த� ேதாைச"க�F� ஊ3ற�ப/ட ஈர மா? மாதிாியான ஒFைய எH�பிய!. 

ெச�வா, �ேபதாவி� ைகைய7� வாைய7� கHவிவி/�, அ�ைண7� அ�ப6 

கHவK ெச4!வி/� த9கJ" எ�� ஒ!"கிய ேம3� ப"க�! அைற" 

வ:தா�. ழ:ைதகைள ெம�ைத" க/6F� ப�"க ைவ�!வி/�, அவ� அ:த 

இ�வ$கJ"கிைடேய ப��!" ெகா
டா�. அ:த இ�வ�� M9வத3 

உ:!ேகாலாக ஒDெவா� ைகயா@� ஒDெவா��த$ தைலைய7� ேகாதி வி/டா�. 

 

இ:த �6"ேகாத� ஒ� அலாதி இ�ப�. அ!?� மிக?� ேவ
6யவ$க� வ�6 

வி�� ேபா!, அ! ஒ� தனி�!வ �க�ைத ெகா�"கிற!. மகிQKசி� திர�க� ஒ�றா4 

திர�கி�றன. ஆ�த@" ஆ�த�. ெந�"க�தி3 ெந�"க�. உடெல9� �க 

மய�. உ�ளெம9� நி$மல�. இதனா�தா�, ரானி� ஒ�வாி� !"க�ைத 

ைற�பத3 அவர! பிடாிைய தடவி விட ேவ
��' எ�� விLஞான G$வமாக 
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Pற�ப/��ள!. ஆனா�, இ:த விLஞான�, அ:த இ� ழ:ைதகளிட�� 

எ�படவி�ைல. அவ� ைக இர
ைட7� பி6�!" ெகா
� 'கைத ெசா�@9க 

அ
ணா ' எ�றன. �ேபதா பLச த:திர"கைத ேவ
�� எ�ப! மாதிாி ேக/டா�. 

அ�
 ச"திமா� ைட�பி� கைத ேக/டா�. இ:த� ேபா/6யி� இர
� 

ழ:ைதகJ� அ
ண� மா$�"ேம� பா4:! ஒ�ைற ஒ�� அ6�!" 

ெகா
டன அ�ைண �ைற�!" ெகா
��, �ேபதாவி� க
ணீைர !ைட�!" 

ெகா
�� அவ$க� இ�வைர7� த� மா$பி� தைலசா4"க ெச4! �!ைக� த/6" 

ெகா��தா�. 

 

ழ:ைதக� M9கி வி/டன. ெச�வா, ெம�ல அவ$களி� தைலகைள ப�"ைக" 

இற"கி, அவ$க� விழி"கிறா$களா எ�� ேநா/ட� ேபா/டா�. 'அ
ணா ' எ�ற 

ர� எH�பி ழ:ைதக� த�ைன காணாம� அலறி விட"Pடாேத எ�ற அKச�. 

மணிைய பா$�தா�. சாியாக பி3பக� ஒ��. உடேன அணிKைசயாக ஆவி� 

நிைன? வ:த!. பா� கா$ைட எ��!" ெகா
� , சைமயலைறயிF�:த பிளா06" 

Pைடைய7� M"கி" ெகா
� �ற�ப/டா�. சி�தி விழி�பத3 இ�R� ஒ� மணி 

ேநர� ஆ� எ�ப!�, ஆவி�கார� பி3பக� 8�� மணிவைர இ��பா� 

எ�ப!� அவR" ஆ�த� ெகா��த!. 

 

ெச�வா, ெத�?" வ:!, அ��த �/ைட தா
6, அத3 அ��த �/6� 

ேக/ைட ெந�9க ெந�9க இதய�� 8ைள7� ஒ�ைற ஒ�� ெந�"கி" 

ெகா
டன. கா�க�, பி�னியப6ேய நட:தன. மன� "ேபா" எ��� 8ைள 

"ேபாகாேத" எ��� மாறி மாறி ஆைணயி/டன. இ�ைற" ம/��தா� எ�� 

8ைள"K ெசா�னா� 'இ�ைற" ேபச ேவ
6யைதெய�லா� ேபசிவி�ேவா� 

எ�� மனதி3K ெசா�னா�. இ:த மனதி3� 8ைள"� இைட�ப/ட ர� 

எ!வாக இ�"ெம�� எ
ணி� பா$�தா�. மனசா/சிேயா எ�னேவா - த�ைன 

ந��� சி�த�பாவி3 !ேராக� இைழ�ப! ேபா�ற ெந�ட�. மக� மீ! மக�தான 

பாச�� ந�பி"ைக7� ெகா
6�"� த:ைத ��னா� வ:! த��ப! ேபா� ஒ� 

பிரைம. Pடேவ சி�தி"காாியி� தி/�"க�. எ�றா@�, இ!வைர உயிேரா�� 

ப6�ேபா�� இ�"கிறா� எ�றா� அத3, அ:த ேவைல" கார�மா?� இ:த 

கவிதா?�தா� காரண9க� எ�� நிைன"க நிைன"க, அவன! பி�னிய கா�க� 

பிாி:தன. 
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ெச�வாவி� மன� !�ளிய!. மணி"கண"கி� ெபா��த வனா� வினா6" 

கண"கி� Pட ெபா�"க �6யவி�ைல. க�ெபௗ
/ கதவி� ஒ�� திற:தி�:த!. 

அ"க� ப"க� பா$�தப6ேய உ�ேள ஓ6னா� கவிதா, அவR"காக ��வாச� 

வளாக�தி� கா�தி�"காத! ேலசா4 வF�த!. ��ெனK சாி"ைகயாக இ�"� 

எ�� அ:த வFைய வ�டலாக மா3றி" ெகா
டா�. 

 

ஆ� கிர?
�கைள ஆ"கிரமி�த அர
மைன ��. �வ$கJ" நா� �ற�தி@� 

ஒ� பைன உயர�தி3கான ஏெழ/� ெவ
ைமயான M
க�. இவ3றி3 இைடேய 

அல9கார வைள?க�. இர
� மா6 க/6ட� எ�றா@�, அ! 8�� மா6யா4 

ேதா�றிய!. ப$மா ேத"க� மாதிாி அேதசமய� ந�ன� பா9கி� ெச4ய�ப/ட 

கத?. பழைம7� �!ைம7� இைண:த அ! ெசா"க� த9க நிற�தி� மி�னிய!. 

YS"கமான ெநளி? �ளி?கேளா� ேகா�ரமா4, ேதரா4, சி�னLசி� ப!ைமகளா4 

ேதா�றிய அ:த கதவி� ெவ�ைமயான பதி எ�� எ!?� காண�6யா!. 

 

கத? திற:தி�:த!. உ�ேள எ/6� பா$�தா� கவிதாைவ" காணவி�ைல. 

ஒ�ேவைள சினிமா" கா/சிகளி� வ�வ!ேபா� மைற:தி�:! தா?வா� எ�� 

நிைன�!" ெகா
டா�. ைப"� இ�:த உைர�Kைச த/6" ெகா��தா� 

இ!வைர அதிகமா4 ெசா�லாத �ைமகைள ெகா
ட அ:த" க6த�ைத 

ப6�!வி/�, கவிதா ச மாக அH!விட"Pடாேத எ�ற ஆத9க�. அேதசமய� அவ� 

அHைக" க
ணீாி�, தன" ஆன:த" க
ணீ$ வ�� எ��� நிைன�தா�. 

த�ைன ேநசி"� ஒ�வாிட� தன! பார9கைள ஏ3றிவி/� ஏ3ற�ப/டவ$களி� 

பார9கைள தி��பி வா9கி" ெகா�J� ேபா! எ�ப6�ப/ட �க��, ந�றி 

உண$?�, ெப�மித�� கிைட"ேமா அ�ப6�ப/டைவ அவR"" கிைட�தன. 

 

ெச�வா, உ�பி� ேபான தன! ச/ைட� ைப ைய அH:த� பி6�தப6ேய, "கவிதா. 

கவிதா..." எ�� கா:த" ர லா� ேசாபா ெச/�கைள ெகா
ட வரேவ3பைறயி� 

ந�வி� நி�� Pவினா�. 

 

உடேன கதவி�லாத! ேபா� ேதா�றிய பிைள?/டா� ஆன கிழ"க�திய 

த��பிF�:! ஒ� ேத"� பலைக திற:த!. ேமாகன�, இர
� ஆ
க� க/6 

அைண"� ��திைர பட� ெகா
ட பனியேனா� நி�றா�. லாகவமான 

உத/ேடார� ��னைக. ��� ��ளான ��தைர மாதிாியான கிரா��. பிடாிைய� 
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தா
6ய �6 ஒ3ைற" க�"க�. ைகயி� ஒ3ைற வைளய�. நீளவா" �க�, 

மா�பழ நிற�, �க�தி� ெகா4யா"கா4 ேபா�ற வ�"க�. 

 

ெச�வா, ெவலெவல�!� ேபானா�. எ9ேக நி3கிேறா�, யா$ ��னா� நி3கிேறா� 

எ�ப! Pட ெதாியாத அதி$Kசி. ஒேர ஓ/டமா4 ஓ6விடலா� எ�ப!ேபா�ற 

தி����ைன பா$ைவ. அ!ேவ 3ற�ைத" கா/6 ெகா�"� எ�ற ஞான�. 

ஆனா@�, ேமாகன� அவைன சிாி�தப6ேய பா$�தா�. அ:த சிாி�ைப 

��னைகயா"கியப6ேய, அவ� ெம�ல நட:! வ:தேபா!, ெச�வாவி� பய� 

ேலசா4 ெதளி:த!. Pடேவ சிாி�பா4 வரேவ3� ேமாகன� மீ! அ���, இ�ப6� 

த�ைன மா/ட ைவ�த கவிதா மீ! ேகாப�� வ:த!. 

 

ேமாகன�, ெச�வாைவ ெந�9கி, ஐ எ� ேமாகன� எ�� ைகைய நீ/6னா� 

இ��ேபா� ஒ/6" கிட:த ெச�வாவி� வல! ைகைய பி6�!" @"கினா�. "நீ 

யா$" எ�� அவைன ேக/காததிF�:!, அவைன அவ� ெதாி:! ைவ�தி�"கிறா� 

எ�ப! �ாி:த!. ெச�வாவி� ைகைய பி6�த ேமாகன�, சிறி! ேநர� அைத வ�6" 

ெகா��தப6ேய நி�றா�. ெச�வாவி3 பய� ேபா4வி/ட!. இவ� 

ெஜ�6�ேம�. இவைன� ேபா4 கவிதா அச� ேபா"கிாி எ�றாேள. அேதா� 

அசி9க� பி6�தவ� எ��� க�தினாேள..' 

 

ேமாகன�, ெச�வாவி� கர�ைத வி�வி�!வி/�, அைற" கதைவ ேநா"கி� ேபா/ட 

ஒ3ைறK ேசாபா இ�"ைகயி� கா�ேம� கா�ேபா/� உ/கா$:தா� எதிேர உ�ள 

ேசாபா ெச/6� ெச�வாைவ உ/கா��ப6 ைசைக ெச4தா�. 

 

அவ� உ/கா$:! �6�த!�, ேமாகன� ேதாழைமேயா� ேக/டா�. 

 

"நீ9க ப"க�! �/�" ப"க�தி� இ�"கிற கிKச� �/� ைபய�தாேன?' 

 

ெச�வாவி3 ேகாப�� வ:த!. ேராச�� வ:த!. அவ� சி�த�பா ேந$ைமயானவ$. 

கடேன எ�� க/6ய ��. அதாவ! அரசா9க" கடனி� க/6ய ��. சி�தியி� 

நைககைள அட ைவ�! �மாராக க/ட�ப/ட அ:த �/ைட, இவ� கிKச� �� 

எ�� ெசா�ன! எ�னேவா ேபா� இ�:த!. இவ� அ�ப� ஐ.ஏ.எ0. காரைன� 
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ேபா� ெகா�ைளய6�!" க/6ய �ட�ல. இ�ப6 ெசா�F விடலாமா எ�� Pட 

அவ� நிைன�தா�. உடேன காாிய� ெபாிதா... �ாிய� ெபாிதா.... எ�ற கிராம�!� 

பழெமாழி அவR" நிைன?" வ:த!. அேதா� இவ�, அவ� உயி�"யிரான 

கவிதாவி� அ
ண� தமா% ேப$வழி. மனதி� எ:த விக3ப�� இ�லாம� அ�ப6 

ேக/6��பா�. 

 

"ஏ� ேயாசி"கிேற? பதி� ெசா�@?" 

 

"ஆமா� ஸா$. அ! எ9க சி�த�பா ��. ெரா�ப ெரா�ப ேந$ைமயானவ$. அவரா� 

கிKச� ��தா� க/ட �67�. நா�, அவேராட அ
ண� மக�. கிராம�!ல 

அ�பா�மா இ�"கா9க... நா� இ9ேக சி�த�பா �/ல த9கி காேலW ப6"கிேற�. 

 

"ஒ�ைன� பா$�தா�, ப6�தவ� மாதிாி ெதாியFேய?" 

 

"ேநா... ேநா... சா$.. நா� பி.எ0.U. பிசி"0 ஸா$... கிளா0ல ப0� ஸா$.... பல 

க�_ாி� ேபK�� ேபா/6க�ல ப0/ல வ:தி�"ேக� ஸா$...” 

 

"/... அ�ப6�தா� இ�"கS�. ஆனா 6ெர0ேல7� கவன� ெச@�தS�... நா� 

ஒ� ஐ ஏ.எ0. ஆ[ச$ மகனா4 பிற:தா@�, ப�தாவ! வ��" ேமல ��தி 

ேபாகல.... ஆனா@� எDவள? 0ைடலாக இ�"ேக� பா$. ஒ� ந�ைம"காக�தா� 

நா� ெசா�ேன�. த�பா ேபசியி�:தா� ம�னிK��..." 

 

"ம�னி"�ப6யா4 நீ9க எ!?� ேபசல ஸா$.... உ9கள ெர
� 8S தடவதா� 

பா$�தி�"ேக�. நீ9க விதிவில"கான இைளஞரா�. டா�0 மா0டரா�. 0ட
/ 

பயி3சியாளரா�. 6.வி.யில நிகQKசிகJல அ:த$ ப�6 அ6K�"கி/ேட 

பா��9களா�. ஆக ெமா�த�!ல சகலகலா வ�லவரா�. ஆனா@�, ஐ.ஏ.எ0. 

அ�பா"Pட ம/�� ஒ�!� ேபானா� எ9ேகேயா ேபாயி��[9களா�. இதனால 

உ9க ேடல
/ ேவ0/ ஆதா�." 

 

"இ�ப6 ெசா�ன! யா$ உன"?" 
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"எ9க சி�தி ஸா$. உ9க அ�மாேவாட பிர
� ஸா$." 

 

"அ�ேபா உ9க சி�திைய நா� டாD' அ6"க/�மா? உ/கா�டா.. 

எH:!/டதாேலேய நீ ேபாக�6யா!. இ�ப6K ெசா�ன! எ� சி0ட$ 

கவிதாதாேன... ேநரா உ
ைம" வரேவ
6ய! தானடா..." 

 

ெச�வா, தைல னி:தப6ேய , ேமாகனR" �க� கா/டாம� கிட:தா� 

ேபாதா"ைற" எ9க�ப� தி�"� இ�ைல' எ�ப! ேபா� இட! ப"க 

ச/ைட� ைபைய வல! ைகயா� 86னா� அ! !��தி" ெகா
6��பைத 

ஏ3ெகனேவ கவனி�த ேமாகன�, அவைன உKசி �த� பாத� வைர பா$�தா� 

மானசீகமாக ப�கினா� ேமா�ப" ைழ7� அனிKச �க�. நா/�" க/ைட உட�� 

எ�றா@� அதி� ஒ� நளின� ம�மதனி� மைனவியான ரதிய"கா த�ைன�ேபா� 

ஒ� மனிதK சைதைய ெச!"கிய! ேபா�ற ேதாரைண. க���� மி�R� எ�ப! 

ேபா� கா/6ய உட�பி� ச:தன" ைழ?. இர
�"� பய�ப�வா�." 

 

இ�ேபா!, ேமாகனனி� ��னைக ேபாF�தனமான ேகாபமான!. நா/6ய"கார� 

எ�பதா� க
க� உ�
� திர
� ஒேர நிைலயி� நி�றன. 

 

"கவிதாைவ பா$"க�தாேன வ:ேத?" 

 

"ஆமா� ஸா$. இனிேம� இ:த� ப"க� வரமா/ேட� ஸா$" 

 

"நா� காத@" எதிாியி�ைல மKசி.... ைபயி� இ�"கிற அ:த லD ெல/டைர எ�. 

என"� டமிQ�னா உயி�... அேதாட ஒ�ைன மாதிாி காேலW பச9கேளாட டமி� 

என" ெரா�ப ெரா�ப� பி6"�." 

 

"லD ெல/ட$ இ�ல ஸா$... ஆவி� கா$� ஸா$..." 

 

"என" கா!ல G வK� பழ"கேம தவிர, ைவ"க வி�றதி�ல. மாியாைதயா ைகயி� 

இ�"கிறத நீ/�... இ�ல�னா ேபா]ஸு" ேபா� ப
ண ேவ
6ய! வ��. ஒ� 

ைமன$ ெப
ைண கட�த வ:த 3ற�தி3, ேபா]0ல ல�தியால ெலா�! 



44 

 

ெலா�!�R வா9வா9க. ஒ� ஐ.ஏ.எ0 ஆ[ச$ மக� ேபா]ஸு" ேபா� 

ெச4தா� எ�ன நட"� ெதாி7மா? க�பி எ
ணRமா.... ெல/டர தாாீயா.." 

 

"லD ெல/ட$தா� ஸா$.. கவிதா?"� ெதாியாம� நாேன எHதின ட$6 ெல/ட$ 

ஸா$...” 

 

"ட$6�R ெசா�லாத மKசி.... 0�/ ந�தி9ஸு�R ெசா�@. நா� காத@" 

எதிாியி�ைல அைத ஆதாி�பவ�. நீ எ�ேபா எ� த9ைகய லD ப
றதா 

ெதாிLசிேதா, அ�பேவ, நா� ஒன" மKசா�. நீ என" மKசி. சாி ெல/டைர எ�..." 

 

"இ! ஒ�தைல" காத� ஸா$.... கவிதா எ�கி/ட ேபசினேத கிைடயா! ஸா$..." 

 

"அத, ஒ� ெல/டைர� பா$�! ெதாிL�"கி�ேற�... அ��ற� ஒ�ைன ேபாக 

வி�ேற�. ஏ�னா... ெகாைல மிர/ட� மாதிாி எ!?� எHதியி�"க�படா! பா�... 

சாி.. ெகா�..." 

 

ெச�வாவி� உட� ேவ$ைவயி� நைன:த!. தைல �3றிய!. ஆகாய�தி� M"கி 

எறிய�ப/�, தைர" வராம� தவி�ப! ேபா� இ�:த!. தய9கி� தய9கி ஆவி� 

கா$ைட7� கவிதாவி3 எHதிய க6த�ைத7� ைக ந�9க, கா� ஒ�9க 

ேமாகனனிட� ெகா��தா�. அவேனா ஆவி� கா$ைட பி� அ/ைட ேபா� ைவ�!" 

ெகா
� அ:த" க6த�ைத ேமெலH:த வாாியாக� ப6�!வி/�, பிற க
b�றி 

ப6�தா�. 

 

"எ� இனிய �ைம தா9கிேய!" 

 

"வண"க�. வண"கம�மா. நீ கட3கைரயி� ஆைணயி/டதா� ம/�� இ:த" 

க6த�ைத எHதவி�ைல. என" ஏ3ப/ட ஆைசயா@�, இைத எH!கிேற�. இைத 

வாசி"க வாசி"க, நீ மகிQ:தா� நாR� மகிQேவ�. ஆனா@�, இ:த" க6த� 

உ�ைன அழ ைவ"ேமா எ�� அL�கிேற�. ஒ�வ$ மனதி� இ��பைத 

அ�ப6ேய எHதினா� பிரKசிைனயி� பாதி ைற7� எ�பா$க�." 
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"என" காF� �� �தினா� உன"" க
 வF"�. இேத ேபா� தா� 

என"�. மன அைலேயா.... உ�Jண$ேவா ... �3பிறவிேயா ஏேதா ஒ�� ந� 

இ�வைர7� இனிைமயாக க/6� ேபா/6�"கிற!. அ! மைலைய7� 

பாதாள�ைத7� இைண"� ஏேதா ஒ� காத� ச9கிF. இ:தK ச9கிFயிF�:! நீ 

கீேழ இற9க" Pடா!. நா� தா� ேமேல ஏறி வரேவ
��. பி.எ0.U. �6�த!� 

ேவைலயி� ேச$:தப6ேய நிKசய� எ� எ0U. ப6�! ஐ.ஏ.எ0. எHதி உ�ைன 

ைக�பி6�ேப� எ�பதி� என" அைசயாத ந�பி"ைக இ�"கிற!. எ�லா� 

அ6ேயனி� உைழ�பி� எH� ஆ
ட வ� சி�த�." 

 

"உ�ைன நா� �ைமதா9கி எ�� அைழ�த3, ேவ� ஒ� சாதாரண ெப
ணாக 

இ�:தா� ெகாKைசயான ெபா�ளி� எ��!" ெகா�வா�. ஆனா�, நீேயா 

அசாதாரணமான ெப
. தா4ைமயி� உ�வ�. எ�ேலா$ மீ!� பட�� உ� தா4ைம, 

என" ம/�� காதலாக கவிQ:த!. ஒ/� ெமா�தமாக� பா$�தா�, நீ 

எ�ேலா�"� தா4 மாதிாியான அைமதி7� அ��� ஊடா�� ெமௗன� 

பா$ைவ"காாி எ�ைன� தவி$�!, ம3றவ$களிட� நிதானமாக உத� அைச�!, 

ெம�ல?�, அேத சமய� உ�தியாக?� ேபச" P6யவ�. ஆைட அல9கார�தி� 

ஆைச ெகா�ளாதவ�. பிற$ !�ப�ைத த� !�பமா4 எ��!" ெகா�கிறவ�. எ� 

!�ப�ைத நீ பகி$:! ெகா
டதா�, அ! எDவளேவா ைற:தி�"கிற!. நீ எ� 

ேதாைள� த/�� ேபாெத�லா�, அ:த� ேதாJ" ஒ� வFைம கிைட�த!. 

க
கைள !ைட�த ேபாெத�லா� எ� க
கJ" பிரகாச� கிைட�த!." 

 

இ�"ைக விளி�பி� ைக`�றி திாிச9 நிைலயி� ந�9கி� ேபா4 நி�ற 

ெச�வாைவ ஏற இற9க� பா$�த ேமாகன� என" டமி� �ாியா!. ப�! வைர"� 

கா�ெவ/6� ப6Kசவ� இ!" ேப$தா� ஒ�தைல" காதேலா எ�றா�. 

 

ெச�வா, அவைன ைகெய��!" �பிட� ேபானேபா!, அத3�ேளேய ேமாகன� 

க6த�!� 8Qகினா�. 

 

"ந� காத@", �தF� எ9க� �/� ேவைல"கார�மாவி3 ந�றி ெசா�ல 

ேவ
��. நா� அ9ேக ப�� பா�கைள அவ� உ�னிட� ெசா�லாவி/டா� 

உன" எ�னிட� ஈ$�� ஏ3ப/6�"கா!. அேத ேவைல"கார�மா எ� கைதைய 
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ேக/� நீ க
ணீ$ சி:தியதாக ெசா�லாவி/டா�, ெபாிய இட�!� ெப
ணான 

உ�னிட� எ� மன� நிKசயமாக ஈ�ப/6�"கா!.” 

 

"ஆக பல�", காத� க
ணீ ாி� �67�. நம"ேகா , க
ணீாி� !வ9கிய!. 

நிKசயமாகK ெசா�கிேற�. த3ெசயலாக உன! காாி� என" நீ F�/ ெகா�"காம� 

இ�:தா�, நா� த3ெகாைல ெச4தி��ேப�. அத3காக�தா� அ:த� G9கா ப"க� 

ேபாேன�. எ�ைன� ப3றி எ�லா� ெதாி7� எ�ப! ேபா� நீ ேபசிய ேபKச எ� 

வாQ"ைக" ஒ� தி��� �ைனயாகிவி/ட!. நீ எ� காதFதா�. க
ண�மா எ� 

காதF எ�� பாரதி பா6னாேர அ�ப6�ப/ட காதF நீ" 

 

''உ� அறி?ைர�ப6 பல$ ��னிைலயி� எ�ைன இழி?ப��!� சி�தியி� 

பி�ைளகளாக அ:த ழ:ைதகைள அRமானி"காம�, அ
ண� மகைன ��R" 

ெகா
� வர� !6"� சி�த�பாவி� அ�ைம ெச�வ9களாக நிைன�! நிைன�!, 

இ�ேபா! அவ$கைள எ� ழ:ைதகளாக நிைன"கிேற�. இத3 ெப�ைம�-

படாம� சி�தி, ெபாறாைம� ப�கிறா�. ஆனா@�, அவ� எ�ைன ஏச ேவ
��. 

அைத நா� உ�னிட� ஒ�பி"க ேவ
��. நீ வழ"க�ேபா� ஆ�த� Pறேவ
�� 

எ�� எ�ைன அறியாமேலேய ஒ� எ
ண� வ�கிற!. சி�திைய7� அதிகமாக 

ைற ெசா�ல �6யவி�ைல. எ�ைன தி/�வ! ேபால�தா�, தா� ெப3ற 

ழ:ைதகைள7� தி/�கிறா�. வLசக� இ�லாம� என" உணவளி"கிறா�. 

ஆ[ச$ சி�த�பாவிட� அதிக எதி$பா$��கேளா� வ:தவJ", அவர! ேந$ைம 

வில9கி/6�"ேமா எ�� ஐய�ப�கிேற�. சி�த�பா மீ! கா/ட �6யாத 

ேகாப�ைத எ� மீ! கா/�கிறாேளா எ�னேவா. ஆனா@�, சி�தி எ�ைன தி/�� 

ேபாெத�லா�, நீ அ9ேக ேதா�றி அவளிட� எதி$ ேக�வி ேக/� அட"வ! ேபா� 

க3பி�! ெகா�கிேற�. யதா$�தமான நிச�திF�:! த�பி"க� ேதா��� 

�/டாளி� ெசா$"க� எ�� நிைன"காேத. நீதா� எ� ெசா$"க�." 

 

"எைத நீ"க �6யாேதா, அைத சகி�!" ெகா�ள ேவ
�� எ�ப! ஆ9கில� 

பழெமாழி. சி�தியி� ஏKசான எKசி"க� பயேல வா9கி" 6�த பய மவேன... 

எற�பாளி...' எ�பன ேபா�ற வா$�ைதகைள நீ9க� ேந$ைமயானவ$... 

ெவ�ள:தி... எதி$கால வி.ஐ.பி.' எ�� நீ ெசா�@� வா$�ைதக� சி�தியி� 

வா$�ைதகைள !ர�தி வி�கி�றன. 
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"சி�தியி� ஏKைச நா� ெபா��!" ெகா�வதா�, நா� �யமாியைத"கார� அ�ல 

எ�� ெபா�� அ�ல. எ� ெப3ேறா$, எ�ைன அ�ப67� வள$"கவி�ைல. நா9க� 

வாQ:! ெக/ட ��ப�. எ� த:ைத, தன! த�பியான எ� சி�த�பாைவ ச"தி" 

மீறி ப6"க ைவ�தவ$ இதர சி�த�பா"க� அவைன ஏ� ப6"க ைவ"க ேவ
�� 

எ�� ேக/டேபா!, அவ$கJ" வாயா� B� ேபா/டவ$. எ�ேபா!ேம ெவ�ைள 

ேவ/6, ெவ�ைள ச/ைட7மா4 ஒ� Mசி !�� படாம� இ��பவ$. விவசாய 

உைழ�பாளி அ�ல. அேதசமய� ப�தாயிர�, இ�பதாயிர�, ஐ�பதாயிர� எ�� 

சீ/�� ேபா/�, அதி� மாதா மாத� கிைட"� ஏழாயிர�, எ/டாயிர� *பாைய 

ேசமி�! தன! இர
� த9ைககைள கைரேய3றியவ$. இதனாேலேய ஊாி� 

அவ�" ந�ல ெபய$.” 

 

"ஆனா@�, ெத� மாவ/ட9களி� ஏ3ப/ட சாதி� தீ, எ9க� கிராம�ைத7� ப3றி" 

ெகா
ட!. இ:தK சா"கி�, சீ/�� பண�ைத ஏல�தி� எ��த பிற சாதியின$, மீதி 

பண�ைத க/டவி�ைல. அ�பாவிட� சீ/�" க/6யத3கான எ:தவித ரசீ!� 

இ�லாததா�, அவரா� ச/ட�ப6 நடவ6"ைக எ�"க �6யவி�ைல. இேதேபா�, 

அவ�� ஆதார� இ�ைல எ�ற சா"கி� சீ/ைட ஏல�தி� எ�"காதவ$கJ" 

ப/ைட நாம� ேபா/6�"கலா�. அ�ப6 அவ$ ெச4ய மன� வரவி�ைல. சீ/� 

க/6யவ$க�, த�த� மக�கைள கைரேய3�வத3காக பண� ேபா/டவ$க�. 

இ"க/டான நிைலயி� இ�:த அ�பா?", வசதியான கிராம�! சி�த�பா"க� 

உதவி" வராம� த9கள! சீ/�� பண�ைத7� அவ$ த:தாக ேவ
�ெம�� 

அாிவா� க�ேபா� வ:தா$க�. அ�ைதமா$கேளா, உதவ� ேபான கணவ� மா$கைள 

ஏல�தி� ர� எH��வ! ேபா� தி/6� தீ$�தா$க� என" ஒ� �திராகேவ 

இ�"கிற! கவிதா. ெபா!வாக வ�ைம�ப/ட ஒ� ��ப�தி� அைனவைர7� 

கைரேய3�� 8�த அ
ண� அ�ல! 8�த சேகாதாி கைடசியி� அேத 

��ப�தாரா� உதாசீன�ப��த�ப�கிறா$. இ! எ9க�பா?" ம/�� ேந�வ! 

அ�ல. பல�" நட:தி�"கிற!. ச8க இய� நி�ண$கJ�, மேனாத�!வ 

நி�ண$கJ�தா� இ�தைகய உதாசீன�தி3 காரண9க� Pற ேவ
��. சாி 

விஷய�தி3 வ�கிேற�." 

 

"எ� த:ைதயிட� மLச� க6தா� ெகா�"�ப6 ச
ைட" வ:த சாதி"கார$கேள 

ஆேலாசைன ெசா�னா$க�. ஆனா@� எ� த:ைத ெகாLச நLசமி�:த 

ெசா�ைத7� அ�மாவி� நைககைள7� வி3�, அ�தைன ேப�"� க/6ய 
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பண�ைத தி��பி" ெகா��தா$. இ�ேபா! ஒ� சி�ன� ெப/6" கைட 

ைவ�தி�"கிறா$. ஆனா@� அவர! னி:த தைல னி:தப6ேய இ�"கிற!. அ:த 

தைலைய நிமி$�!வ!தா� எ� �த� பணி. இர
டாவ!தா� நீ. இைத நீ தவறாக 

எ��!" ெகா�ள"Pடா!. காரண� 8�றாவ!தா� நா�." 

 

"ஊ�" வ:த பிறதா�, சி�த�பா?"� சி�தி"� விவகாரேம ெதாி7�. மாதK 

ச�பள"காரரான சி�த�பாவா@� ஏ!� ெபாிதா4 உதவ �6யவி�ைல . தன! 

ப9" உாிய ெசா�ைத7� வி3�ப6 ெசா�ன சி�த�பாைவ, அ�பா க
ணீ$ 

ம�கி க/6� தHவி அHதா$. ஆனா�, ம��!வி/டா$. அ�பா அHவைத 

அ�ேபா!தா� பா$�ேத�. ஒ� தா4 ம"க�, ப9காளிகளாக மா��ேபா! என! 

த:ைத7� சி�த�பா?� ராம ல/�மண$க�. ராம��, ல/�மண��, ெவDேவ� 

தா4" பிற:தவ$க�. ஆைகயா�, அவ$களா� ஒ3�ைமயாக இ�"க �6:த!. 

ஆனா�, ஒ�தா4 ம"க� எ�ைற"ேம ஒ3�ைமயாக இ�:ததி�ைல. இத3 

விதிவில" எ�Rைடய அ�பா - சி�த�பா பிள0 \ �6�த எ�ைன க�_ாியி� 

ப6"க ைவ�பதாக சி�த�பா அ�பாவிட� ேக/�" ெகா
டா$ அ!?� அHதப6ேய 

ேக/டா$. ெசா�! எ�� வ:தேபா! அH! ம��த அ�பா, என! ப6�� எ�� 

வ:தேபா! 'உ� பி�ைள எ��!"ேகா ' எ�றா$. சி�தி7�, "நீ, நா� ெபறாம� 

ெப3ற பி�ைள" எ�றா�. இ:த ெச�ைன" வ:த பிறதா� ெதாி:த!. சி�தி" 

ந�பி"ைகயான ஒ� ேவைல"கார� ேவ
�� எ��. பா� ெகா�"� மா/ைட 

ப�ைல பி6�! பா$"க"Pடா!தா�. ஆனா@�, உ�னிட� ம/�ேம இைத 

ெதாிவி�ேத�. ெதாிவி"கிேற�." 

 

"இ��, உ� �/6�, நா� உ�ைன ச:தி�ப! இ!ேவ �தலாவதாக?� 

கைடசியாக?� இ�"க ேவ
��. அேதசமய�, �ைன� ெபய$களி�, நீ , எ� க�_ாி 

�கவாி"�, நா� உ� ப�ளி �கவாி"� க6த� எHதி" ெகா�ேவா�. உ� ெபய$ 

கவியரச�. எ� ெபய$ ெச�வி. நா� ந� இ�வ�"� B/6யி�"� ெபய$களி� 

ெபா�� �ாிகிறதா ம"ேக.... காத� எ�� வ��ேபா! காதல� காதFயாகிறா�. 

காதF காதலனாகிறா�." 

 

"உ� அ
ண� ேமாகனைன� ப3றி அதிகமா நீ அல/6"க ேவ
டா�. அவைர 

ெவ�"க?� ேவ
டா�. என" எ�னேமா, அவ$ ந�லவ$ ேபாலேவ ப�கிற!. 

நீ7� உ� த:ைத7� ெகௗரவ�ைத பா$"காம� அவாிட� கனிவாக ேபசினா� 
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அவ�� கனி:! வி�வா$. இ:தK ச:த$�ப�தி� இ:த விவகார�ைத நா� எH��வ! 

உன" எாிKசைல ெகா�"கலா�. ஆனா�, எ� ைம�!ன$ ந�றாக இ�"க 

ேவ
�� எ�பதி� என" ம/�� ஆைச இ�"காதா எ�ன? 

 

 இ�ப6" ��த9கJட�, 

 ெச�வா. 

 

ேமாகன�, க6த�தி� ��Rைரைய ப6�!வி/� க
 கல9கினா�. �ழி�த 

��வ9க� இற9கின. ெச�வாைவ பாச�ேதா� பா$�தா�. ெகா�ைம"�ளா� 

ெபாிய இட�!� ெப
கJ" திெரௗபதி ேவட� ேபா�கிறவ� மீ! ஒ�றி�� 

ஏ3ப�வ!ேபால, இவR"� ெச�வாவிட� ஒ� ஒ�றி�� ஏ3ப/ட!. ஆனா�, 

ெச�வாேவா – 

 

"எ�ைன வி/��9க ஸா$... ேவS��னா� அ679க ஸா$.. இ�ப6 எH!ன! 

த��தா� ஸா$.... இைத ம/�� நீ9க எ� சி�த�பா கி/டேயா, சி�தி கி/டேயா 

ெசா�னா�, எ� ப6�� ெக��. அைத� ப3றி"Pட நா� கவைல�படல ஸா$. 

ஆனா�, சி�த�பா, ந�பி"ைக� !ேராக� ப
ணி/டேன�R எ�ைன� பா$"கிற 

பா$ைவையேயா , எ� ெப3ேறா$ தைலக� ேம@� தாQவைதேயா பா$�!கி/� 

நா� உயிேராட இ�"கமா/ேட� ஸா$... நீ9கதா� ஸா$ எ�ைன கா�பா�தS�.." 

 

எதி$பாராத விதமாக, ெச�வா, ேமாகனனி� காF� விH:தா�. அ:த" காைல 

க/6"ெகா
ேட தைலைய �/6னா�, ேமாதினா�. ேமாகனR�, எ:தவித 

விக3ப�� இ�லாம�, மனித ேநய�ேதா� ெச�வாைவ M"கி நி��தினா�. அவ� 

க
ணீைர !ைட�! வி/டா�. தைலைய ேகாதிவி/டா� அழாதடா.. அழாதடா... நீ 

நிைன"கிறப6 எ!?� நட"கா!டா...' எ�றேபா! ெச�வா, வி�மி ெவ6�! அவ� 

மா$பி� சா4:தா�. 

 

ேமாகனனி� அக�� �ற�� தீ�ப3றிய!. இதய�திF�:! ர�த� கீQேநா"கி� 

ெப�கி ஓ6ய!. நர��க� �ைட�தன. ர�த" ேகாள9க� அகலமாகி, ஆழமாயின. 

ேமாகன� பய�படாதடா.. பய�படாதடா... எ�னா� உ� காத@"ேகா ப6��"ேகா 
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தட9க� வரா!... வா க
S ... உ�ேள ேபா4 விலாவாாியா4 ேபசலா�...' 

எ�றா�. 

 

ேமாகனனி� அைற"கத?, அவைன7� ெச�வாைவ7� உ�ேள அR�பியப6ேய, 

தானாக ஒ/6" ெகா
ட!. அ�ப6�ப/ட G/� ெகா
ட கத?. அதாவ! 

ஆ/ேடாேம6" கத? சாதாரண கதவ�ல.. அசாதரணமா4 தாளி�� கத?. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    

 

சி�தி"காாி, வாச@"�, ெத�?"மா4 �"� ெந�"மா4 நட:தா�. ப3க� 

ஒ�ைற ஒ�� க6�!" தற� ேபாயின. வா4, ெச�வாைவ ெகா
� வ:த 

கணவைன7�, அத3 உட:ைதயாக இ�:த த�ைன7� தி/6" ெகா
ட!. மணி 

இ�ேபாேத நா�. காபி 6�தா�தா� சைமய� ெச4கிற 8� வ��. ழ:ைதகளா 

அைவ? அச� ேப4க�. அ�ப� ெமௗனசாமி எ�றா�, அத3 எதிரான ர9க�. 

அ�மா அ�மா' எ�� அர3றினா� Pட, ஆ�த� ப/�"ெகா�ளலா�. ஆனா�, 

அ
ணனா�. அ
ண� - வர/�� இ:த அ
ண� ... வர/�� அ:த மRஷ$...' 

 

ந�லேவைளயாக, சி�த�பாவி� �/6F�:! அ:த அர
மைன �/ைட பா$"க 

�6யா!. இ! உ�ேள த�ளி7�, அ! ெவளிேய !��தி7� இ�:தன. ெச�வா 

�தியி� வ�வைத�தா�, சி�தி, பா$�தா�. த/�� த�மாறி வ:த அவைன ேநா"கி, 

அ!வைர"� ெபா�"க �6யாம� ேவக ேவகமா4 நட:தா� ஆ�திர�தி� அவ� 

உ�வ� ம/�ேம அவJ" ம9கலாக� பதி:த!. அ:த உ�வ�தி� தடய9க� 

த/�� படவி�ைல 

 

"நாைய ளி�பா/6 ந� �/ல வKசா@�, அ! காJ காJ�R க�!ற ��திய 

விடாதா�. பா� எ9ேகடா... ைப எ9ேகடா..." 

 

ெச�வா, த/�� த�மாறி பதி� அளி�தா�. அதி� ��ெனKசாி"ைக7� உ�ளட9கி 

இ�:த!. �ைரதீ$:த ெபா4ேய ெம4யா4 ேபசிய!. 

 

"ேபாகிற வழியி� மய9கி விH:!/ேட� சி�தி. இ�R� Pட மய"க� �Hசா  
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ேபாகல சி�தி.” 

 

சி�தி"காாி, அ�ேபா!தா� அவைன ஏற இற9க� பா$�தா�. 

 

ெச�வா �க�தி� க6"காய9க�. ைககளி� சிறா��க�. கH�தி� நக" கீற�க�. 

க
க� ப�ைமய3ற தாி� நிலமா4 ேதா�றிய!. ச/ைட� பி�தா�க� ��R"� 

பி� �ரணாக மா/ட� ப/6�:தன. மனK சிைத?கைள மைற"க �6:த த�னா�, 

இ:த உட� சிைத?கJ" எ�ப6 விள"க� அளி�ப! எ�� அவ� ழ�பியேபா!, 

சி�தியி� ேக�வியிேலேய பதி� கிைட�த!. அவ� ர� கனிவாக 

வரவி�ைலயானா@�, கா4� பH�பா4 ஒF�த!. 

 

"��JK ெச6யி� விH:தி/6யாடா." 

 

"ஆமா�. க�ேவல ��JK ெச6..." 

 

"எ�ேபா நட:த!." 

 

"எ!?" 

 

"உன" கி�" �6K�/டா... எ�ேபா மய9கி விH:த�R ேக/ேட�." 

 

"பா� வா9கி/� வ�� ேபா!தா� சி�தி. ஆவி� ேவ� ேல/டா வ:!!... பா� 

வா9கி/� வ��ேபா!தா� மய9கி விH:!/ேட�." 

 

"பா� கிட"க/��... பா� கா$� எ9க?” 

 

"என"ேக ெதாியல சி�தி. எ�ப6 நட:தேதா.... எ�ன நட:தேதா" 

 

"சாி விH:த இட�ைதயாவ! கா/6� ெதா� ..." 

"அேதா அ:த �ைனயி� ��JK ெச6 விய� இ�"ேத. அ!லதா� சி�தி.” 
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"சாி நீ7� வா. ேத6� பா$"கலா�.” 

 

ெச�வா, பி/ட�ைத� பி6�தப6ேய அவ� ��னா� நட:தா� இைடயி� வயி� 

ம/6ய!. டேல ெவளிேய வ�வ! ேபா�ற வாைதேயா� வா:தி எ��தா�. 

ெவ�ைள ெவ�ைளயான வா:தி ேகாைளைய� ேபாலேவா இ�லாம�, சா�பி/ட 

உண?" ழ�� ேபா� அ�லாம�, ெவ�ைள ெவ�ைளயாக, ெவ�ைள� திர�ேபா� 

ெவளி�ப/ட வா:தி. 

 

எ�லா� �6:த பிற, அ:த அைற"�ேளேய ேமாகன� உைடகைள சாி�ப��தி" 

ெகா
6�:தேபா!, ேமாகனனி� க
 ��னாேலேய, வா4"� விர�வி/�, 

ெதா
ைட வைர"� விர�கைள !ழவவி/�, மLச� Gசிய! ேபா�ற ெவ�ைள 

திரவ�ைத வா:தி வா:தியா4 எ��தா�. வா4"� வி/ட ைகயா� ேமாகனனி� 

வயி3றி� �தியப6ேய, 'ேதவ6யா மவேன... இேதாடயாவ! எ�ைன வி�டா.... நீ 

நாசமா4 ேபாக.... கவிதா ெசா�ன! மாதிாி நீ ஒ� கா/�மிரா
6 அசி9க� 

பி6Kசவ�R அவ� ெசா�ன அ$�த�!" இ�பதா
டா அ$�த� �ாி7!. 

ஆS"� ெப
S"� வி�தியாச� ெதாியாத ஒன" த9ைக"� தார�!"� 

Pட வி�தியாச� ெதாியா!. அவைளயாவ! வி/� ைவ7டா... எ�ைன� ேபாக 

வி�டா... �ற� ேபா"� பயேல ேபா"கிாி நாேய..' எ�� பிரைம கைல:!�, 

கைல�!� ெகாதி�! ெகாதி�!� ேபசினா�. தைலனி:! நி�ற ேமாகன�, கதைவ 

திற:!வி/�, க/6F� ப��! விழியாடா! கிட:தா�. 

 

அ�ேபா! ெசய3ைகயாக வரவைழ"க�ப/ட வா:தி, இ�ேபா! சி�தியி� 

��னிைலயி� இய3ைகயாக வ:த!. டைல" கHவி வி/ட! ேபா� உண?" 

PQகைள7�, க�தாி"கா4 !
�கைள7� ெவளிேய ெகா/6ய!. அவR" 

உடேன, அ�மாவி� ஞாபக� வ:த!. கிராம�தி� ஒ� தடைவ மLச� மLசளா4 

அவ� பி:த வா:தி எ��தேபா!, அ�மா, இவ� தைலைய பி6�!" ெகா
டா�. 

�க�ைத நிமி$�தி, அதி� ப6:த வா:திைய தன! �:தாைனயா� !ைட�!" 

ெகா
� ேதாJ" ேமேல ேபான த� பி�ைளைய , தன! ேதாளி� சா4�!" 

ெகா
டா� அ�பா ஓேடா6 வ:! !6�!� ேபா4 நி�றா$. அ"கா"க� அவ� 

கர9கைள ஆJ" ஒ�றா4 பி6�!" ெகா
� அவைன ேசாக�ேதா� 
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பா$�தா$க�. ெபாிய அ"கா அவ� கைல:! ேபான ச/ைடைய சாி�ப��தினா� 

சி�ன"கா, அவ� வாைய !ைட�! வி/டா�. இ�ப6 அவ� நிைன�!" 

ெகா
6�:த ேபா!, சி�தி"காாி அவ� வா:தி" ேந$�க வ$ணைன ெகா��தா�. 

 

"ெகாLசமா தி�னா�தாேன ? வயி� �/ட சா�பிடலா�... வா4 �/ட சா�பி/டா�, 

இ�ப6�தா� வா:தி வ��..... சாி. �ற�ப�. பா� கா$ைட ேத6� பா$"கலா�.” 

 

ெச�வா, ெத�வி� அ�ப6ேய உ/கா$:தா�. தி"கி� தி"கி பதிலளி�தா�. 

 

"எ�னா� ஒ� அ6 Pட நகர �6யல... நீ9க ேபா4 ேத6�பா�9க சி�தி.." 

 

"எ�லா� எ� தைலவிதி. ேவFயி� ேபாற ஓணாைன பி6K� கா!ல வி/ட கைத." 

 

சி�தி"காாி, அ:த 8ைல ��" �/�த$ ப"க� ஓ6னா�. இத3� அ:த 

ெத�வாசிகளி� ஒ� சில$ வழியி� வா:தி சா/சியாக உ/கா$:தி�:த ெச�வாைவ 

கி/ட�த/ட M"கி" ெகா
� ேபா4 �/6� வி/டா$க�. அ�S�, �ேபதா?� 

அவைன ஓ6 வ:! பி6�!" ெகா
டா$க�. இ:த இர
� பி�ைளகைள7� 

இ��ேபா� ேச$�! அைண�தப6ேய அைற"� ேபானா�. க/6F� ��ற� 

ப��தா�. ழ:ைதக� அ
ணா ... அ
ணா ...' எ�� அவைன உ��பின. அவ�, 

க
கைள 86"ெகா
�, ஒ� அRமான�!ட� அ:த பி�ைளகைள இ��ற�� 

இைண�!" ெகா
� ேகவி"ேகவி அHதா� ைம:! ைம:! �ைக:தா�. பிற, 

ஆேவசமாக எH:! ேப0ைட பிர%ஷி� தடவி, ப3களி� ேத4�தா�. 

உ/�றமாக?� ெவளி��றமாக?� ேத4�தா�. வா%ேபஷ� த
ணீைர வா4"� 

ஊ3றி ெதா
ைட" ழி வைர"� ெச@�தி, கவள� கவளமா4 !�பினா�. த� 

ப"கமா4 ஓ6 வ:த பி�ைளகைள அைண�!" ெகா
ேட க/6F� ம�லா"க 

விH:தா�. 

 

ேமாகன� பய�ப��திய வாைய கHவியாயி3�. வயி3ைற கHவியாயி3�. பி� 

ப"க�ைத கHவியாயி3�. ஆனா�, மனைத எ�ப6 கH?வ!? இ! விப�! எ�� 

வி/� வி�வதா? அ�ல! சி�தியிட� ெசா�F �ல��வதா? சி�த�பா பL�� 

இ���� கல:! ெச4ய�ப/ட மன�"கார$. அ@வலக� ேபாராளி. விவகார� 
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ெதாி:தா�, அ:த ேமாகன� பயைல, ைக காைல எ��! வி�வா$. இ�லையானா� 

காவ� !ைற"� ேபாவா$. விசாரைண, அ6த6 எ�� எ�லாேம ெவளி�ப��. 

கவிதா ெவளி�ப�வா�. இவ� ெவளி�ப�வா�. ஏ3ெகனேவ தாQ:! ேபான 

த:ைதயி� தைல கH�!"" கீேழ ேபா�. சி�த�பாவி� பாசேம பாதகமா�. ராம 

ல/�மணரான அ
ண� த�பிகJ""Pட மன0தாப� ஏ3படலா�. 

 

ெச�வா, திைக�! நி�ற ழ:ைதகளி� ேதா�களி� ைக`�றியப6ேய, 

ப�"ைகயி� இ�:! எH:தா�. பிற அ�ப6ேய விH:தா�. ஒ� சா4�! 

ப��தா�. மீ
�� அ:த ழ:ைதகைள பி6�!" ெகா
� ஒ�பாாி ரF� 

அHதா�. இத3� சி�தி"காாி7� P"ரேலா� வ:தா�. அவ� ைக எ9� �� 

!வார9க�. ஒ�K சா4:! கிட:தவR" ��னா� த� ைககைள நீ/6 நீ/6 

ேபசினா�. 

 

"காபி இ�லாம@� ப
ணி/ேட.... ைகயிேல7� ��ள �த வK�/ேட... கா$ைட7� 

ெதாைலK�/ேட... இ�ேபா ஒன" தி��தி தானடா? ஏ! நா49களா - இ�னி" 

ம/�� கா�பி கீ�பி ேக/69க�னா... ேதாைல உாிK��வ�... எ�லா� எ� 

தைலவிதி... �/�"�ள ஆைம வ:த! மாதிாி.” 

 

ெச�வா, தைலைய ம/�� பா�� பட� மாதிாி M"கி" ெகா
� பதிலளி�தா�. 

இ!வைர ேந�" ேநரா4 பா$"க அLசிய சி�திைய ேநர6யாக பா$�தப6ேய 

ேபசினா�. 

 

"ேவS��னா, எ�ன ஒேரய6யா ெவ/6� ேபா�9க சி�தி ஏ3ெகனேவ ெநா:! 

ேபாயி�"ேக�. இ:த பி�ைளகJ"காக பா$"கிேற�. இ�லா/டா இ�பேவ இ:த 

�/ைட வி/� ஓ6�ேவ�. எ�லா�� சாக� ேபாறேத ேபாற�. இைடயி� எ�ப6 

வாQ:தா� எ�ன. ப6"காதவ�லா� வாழாமலா ேபாயி/டா�. ஓ6� 

ேபானவ9கJ� உ��ப/6�"கா9க சி�தி.. த�பா ேபசியி�:தா�, ம�னிKசி�9க 

சி�தி ... எ�ன ேபசற!�ேன என"� ெதாியல...” 

 

சி�தி"காாி, வாயைட�!� ேபானா�. அவR"�J� ஒ� மன��, அ:த மனதி3� 

ஒ� ேராச�� இ��பைத �த� தடைவயாக �ாி:! ெகா
டா�. பதி� ஏ!� 

ேபசாம� அ�ப6ேய சிறி! ேநர� �ய பாிசீலைனயி� ஈ�ப/டவ� ேபா� நி�றா�. 
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அ�ேபா! பா$�!, 'ேமட�' எ�ற ர�. சி�தி" அைடயாள� காண �6யாத ர�. 

ஆனா�, ெச�வாவி3 சிறி! ேநர�தி3 ��� பாி/சய�ப/ட ர�. 

 

சி�தி ெவளிேய வ:தா�. வ:தவைன� பா$�த!� "உ/கா�9க ஸா$... உ/கா�9க 

ஸா$....'' எ�� பரபர�பான ரேலா� ேபசினா�. அ9மி9மா4 அைல 

ேமாதினா�. 

 

ெச�வா , !�ளி" தி�!, வாச� ப"கமா4 நி�� ெகா
டா�. கா/�மிரா
6� 

பய�, உ� சி�திைய டாவ6"க/�மா' எ�� த�னிடேம ேக/ட பய�... ெக/ட 

பய�... எ�ன ஆனா@� சாி... அவைன ஒேர ெவ/டா4 ெவ/6 சி�தியி� க3ைப 

கா�பா3றS�... ெச�வா, அாிவாைள ேத6" ெகா
6�:தேபா!, ேமாகன� ர� 

மீ
�� ேக/ட!. 

 

"உ9க பா� கா$��R நிைன"ேக�. வழியி� கிட:த!." 

 

சி�தி, அ:த பா� கா$ைட வா9கி உ3�� பா$�தப6ேய, ''ெரா�ப ந�றி ஸா$" 

எ�றா�. க
கைள �ழலவி/ட ேமாகனR" கதவி�"கி�, ெச�வா, அாிவாேளா� 

நி3ப! ெதாி:த!. சி�தி"காாி" பதிலளி�ப! ேபா� அவR" பதிலளி�தா�. 

 

"ஸா$�R P�பிடாதி9க�மா... ச�தியமாK ெசா�ேற�. உ9கைள� பா$"கிற!"� 

ேக/கிற!"� எ9க�மாைவவிட ஒச�தியாேவ நீ9க ேதாS!.... நா� இனிேம� 

எ:த� த��� ெச4ய"Pடா!�R எ�ைன ஆசி$வாத� ப
S9க�மா...” 

 

ேமாகன�, ெச�வாைவ க
 தாQ�தி� பா$�!வி/�, தைல தாQ�தி� ேபா4" 

ெகா
6�:தா�. சி�தி"காாி, ெச�வாவி� அைற"� வ:தா�. 

 

"ஐ.ஏ.எ0 ஆ[ச$ மக�. ெப�த தா4கி/ட ேப�ற! மாதிாி ேப�றா�. உன" நா� 

தா4 மாதிாி. நீ எ�னடா�னா, ெசா�ல� ெபா�"கல ஒ�ைன தி/�ற!" என" 

உாிைம கிைடயாதா?" 
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ெச�வா, சி�தியி� ைகக� இர
ைட7� பி6�!, க
களி� ஒ3றி"ெகா
�, மா9 

மா9ெக�� அHதா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    

 

அ�றிர?, சி�தி"காாிேய, அவR" அைற"�ேளேய த/ேடா� உணைவ 

ெகா
� வ:தா�. "சா�பி��பா" எ�� ஊ/6 விடாத ைறயாக, "டா" ைவ , 

"பா"வா"கினா� உடேன, சா�பா/� ேமைஜயிF�:த ழ:ைதகJ� த/�"கேளா� 

உ�ேள ஓ6 வ:தன. சி�தியிட� ஏ3ப/ட மா3ற�ைத �ாி:! ெகா�J� நிைலயி� 

ெச�வா இ�ைல. ஆனா@�, ��ற" கிட:தவ�, அவJ" மாியாைத கா/�வ! 

ேபா� பரபர�பாக உட� நிமி$�தி எH:தா�. கட:த ஆ� மாத கால�தி� அ�மா 

ஊ/6ய சாத�ைத ழ:ைதக� ேவ
டா ெவ��பா4 உ
�வி/�, அ
ணேனா� 

M9கி வி/டன. 

 

ெச�வா, த�ைனேய சி�தி பா$�!" ெகா
6��பைத ஓர" க
 ேபா/�� 

பா$�தா�. அவசர அவசரமாக க�தாி"கா4 சா�பாைர ெவ�ைள சாத�தி� பிைச:! 

இைல தைள கலைவயா"கி ஒ� கவள�ைத வா4"� ெகா
� ேபானா�. அவைன 

அறியாமேலேய வா4"� ேசா� ேபான ேபா!, ம�தியான� நட:த! ேசா3ேறா� 

கல�படமான!. ம/6" ெகா
� வ:த!. இத3� சி�தி"காாி , தாR� 

ந�லவ�தா� எ�ற நிைன�ேபா� தி��திேயா� ேபா4வி/டா�. அவ� ேபான!� 

ெச�வா, ப�! நிமிட� வைர ேசா3� த/ைடேய ெவறி�!� பா$�தா�. 

 

பி�ன$, ��ெனKசாி"ைகயாக, கதைவ தாளி/�" ெகா
டா�. ேம3� ப"கமாக 

உ�ள ஜ�ன� வழியாக ஒDெவா� கவளமாக எ��! ெவளிேய �சினா�. ஒ� 

ப"க� �சினா�, வாச� ெப�"� ேவைல"கார�மா?" ச:ேதக� வரலா� எ�� 

நிைன�த! ேபா�, இ�ெனா� ப"க ஜ�ன� வழியாக எLசியவ3ைற ப�னீ$ 

ெதளி�ப!ேபா� அ9 மி9மா4 �சினா�. �Hைமயான �/ைடைய கச"கி 

சிைத�! ெவளிேய �சியேபா!, சி�தியி� உைழ�ைப �ணா"வ! ேபா�ற 3ற 

உண$? ஏ3ப/ட!. பி�ன$, உKசி �த� பாத� வைர 86" ெகா
� உ�� 

ெதாியாம� கிட:தா�. 
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இர? ப�! மணி அளவி� வ:த சி�த�பா சிவR�பா
6, காைலயி� காபிேயா�  

அவைன எH�பினா$. உட��" எ�னடா எ�� ேக/டப6ேய, காபி ட�ளைர 

அவ� ப"க� நீ/6னா$. தா/ச
ய� க�தி7�, சி�த�பா மீ! ைவ�தி�"� பய 

ப"தியா@� அ:த காபிைய 6"க� ேபானா�. மீ
�� ம/ட�. ஒ� ெசா/� 

கா�பி7� உதேடார�தி� நீ$" ேகா�களா4 ெவளி�ப/டன. ஒ�Fயானா@� 

சா/ைட" க�� ேபா� உ�தியான உட� பைட�த சி�த�பா பதறியப6ேய ேக/டா$. 

 

"எ�னடா ெச47!." 

 

"சா�பிடேவா 6"கேவா நிைன�தா� வா:தி வ�வ! மாதிாி இ�"! சி�த�பா - 

எ�னா� உ9கJ"�, சி�தி"� சிரம� சி�த�பா ...'' 

 

"எ9க
ண� - அதா�. உ9க�பா என"காக ப/6�"கிற சிரம9களி� இ! 

ஆயிர�!ல ஒ
ணா"Pட வரா!டா... வயி� எைத7� ஏ3க மா/ேட9!�னா, 

அ! மLச� காமாைலயா4 இ�"கலா�. ல/�மி - ெகாLச� வாேய�. " 

 

சி�தி"காாியான ல/�மி வாச� காF� நி�றப6ேய, கணவைன ��வK �ழி�ேபா� 

பா$�தா�. அவ$ விள"கினா$. 

 

"இவR" மLச� காமாைல வ:தி�"� ேபால ேதாS!. எ!"� ெகாLச� 

பைழய சாத�த எ��!/� வா இவ� சி�நீர கல:! பா$"கலா�.” 

 

"ேந3� ரா�திாி ந�லா�தாேன சா�பி/டா�." 

 

"ேந3� ரா�திாி கிட"க/��. இ�ேபா சா�பிட நிைனKசாேல வயி� ம/�தா�." 

 

"எ�ன வயிேறா." 

 

சி�தி"காாி, பைழயப67� - அேதசமய� பாதியள? ம/�ேம ��9ைக மர�தி� 

ஏறினா�. ேந3� கணவாிட� எதி$பா$�த! கிைட"காததா� அ:த" ேகாப�ைத 



58 

 

இ�ப6" கா/6னா�. எ�றா@�, ஒ� ேத9கா4 சிற/ைடயி�, பைழய சாத�ைத 

ைவ�! ளியலைறயி� ைவ�! வி/�� ேபானா�. அவ� ெவளிேய வ:த!�, 

ெச�வா உ�ேள ேபானா�. ப�! நிமிட� கழி�! சி�த�பா ேபானா$. ெவ�ைளK 

சாத� மLசளாகவி�ைல. அவ� இைமகைள வில"கி, விழிகைள� பா$�தா$. மLச� 

நிற� இ�ைல. காமாைல இ�ைல எ�� க
டறி:த!� அவ�" மகிQKசி. 

ஆனா@�, டா"டாிட� அவைனK ேசாதி�!� பா$"க ேவ
�� எ��� நிைன�!" 

ெகா
டா$. உட� நிைல எ�� வ��ேபா!, �ய அRமான�� �ய ம�:!� 

தவறானைவ எ�பைத �ாி:! ைவ�தி��பவ$. அ
ண� மகR" சிறி! 

அத/டலாக ஆைணயி/டா$. 

 

"சீ"கிரமா 6ெர0 ப
Sடா. என"� ெதாி:!, மLச� காமாைல இ�ைல. 

ஆனா@�, டா"ட$கி/ட ெட0/ ெச4! பா$"கலா�." 

 

ேவ� வழியி�லாம�, ெச�வா, அவசர அவசரமா4 @9கியி� இ�:! வி�ப/�, 

ேப
/ ச/ைட"� ேபானா�. சி�த�பா, அவைன ைக�தா9கலாக நட�தியப6ேய 

, ல/�மி. இவைன டா"ட$கி/ட கா/6/� வாேற�' எ�ற விள"க�தி3, 

ஆ9காரமாக ஊ9 ெகா/6னா�. 

 

�தி வழியாக, அவைள விலாேவா� ேச$�! அைண�தப6 நட�தி" ெகா
� வ:த 

சி�த�பா, அ:த 0P/ட$ 0டா
� வைர"� த�பி6K� நட:தி�' எ�றா$ 

ேபாேவா$ வ�ேவா$ அ:த இ�வைர7� ேபா4" ெகா
��, நி��� பா$�தா$க�. 

ெச�வாவி3 எ�ன எ�ப! மாதிாி க
களா� ேக/டா$க�. சில$ வாயா� 

ேக/டா$க�. அ:த� ெத� வாசிக�" ெச�வா மிக?� பி6�!� ேபான ைபய�. 

அவ$கJ" அவசர அவசரமாக விள"கமளி�!" ெகா
ேட சி�த�பா"கார$, அ:த 

அர
மைன �/�� ப"க� வ:தேபா!, ஒ� இ
6கா கா$ ெவளி�ப/ட!. 

அவ$க� அ�ேக நி�ற!. ேமாகன� ேக/டா�. 

 

"எ9க ேபாறீ9க அ9கி�?" 

 

"எ�ன ேமாகனனா! ஒ�ைன ஆ6"ெகா� தடைவ, அமாவாைச"ெகா� தடைவதா� 

பா$"க �67!. இ�னி" நிKசய� மைழ வ��." 
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"அ�ேபா?� �ழ� ஏாி ெப�காம�, ந�ைம சிரம�ப��!�. இவேனாட எ9க அ9கி� 

ேபாறீ9க....” 

 

"இவR" சா�பா/ைட, நிைன�தாேல வா:தி வ�தா�. அதனால மLச� 

காமாைலயா�R க
�பி6"க டா"ட$கி/ட ேபாேற�." 

 

"ந�லேவைள எ�கி/ட ெசா�னீ9க அ9கி�! என"� சா�பா/ட நிைன�தா� 

ம/�!. இதனால எ9க ேபமிF டா"ட�" ேபா� ெச4ேத�. ெச�ைனயி� 

ெம/ரா0 ஐ மாதிாி, இ! ஒ� விதமான வயி3� ேநாயா�. நிைறய ேப�" 

வ:தி�"கா�. ஆனா�, மLச� காமாைல ேபால, நா3ப! நா� த9காம� ஒ� 

ஊசிேயாட ேபாயி�மா�. நாR�, இ�ப டா"ட$கி/ட ேபாேற�. இவைன7� 

ேவS��னா P/6/�� ேபாேற�. உ9கJ" ஆயிர� ேவைல இ�"�. 

ேடா
/ ஒ$ாி இவைன எ�கி/ட ஒ�பைடK��9க. மா�லாயி�வா�." 

 

ெச�வா, மிர
டா�. அர
டா�. ேமாகன� அவைன தானாக காாி� ஏறி" 

ெகா�J�ப6 ேபசினா�. 

 

"��மா ெசா�ல�படா! அ9கி�. உ9க� ைபய� ெரா�ப?� ந�லவ�. ஒ� தடைவ 

அவ� ேநா/�� ��தக�ைத� பா$�ேத�. ��! ��தான ைகெயH�!. மன�ல எ:த 

க�மிஷ�� இ�லாதவ9கJ"�தா�, எH�!"க� அKச6Kச! மாதிாி வ�மா�." 

 

''6.6.பி. ேபா/ட! மாதிாி�R ெசா�@ எ�ேனாட எH�!� ��! ��தா�தா� 

இ�"�" 

 

"நீ9கJ� க�மிஷ�, இ�லாத மனித$தாேன. ஒ9க இலாகாவிேலேய ைக நீளாத ஒேர 

ஊழிய$ நீ9கதாேன. ஆனா�, ஒ9கJ"� ேச$�! எ9க�ப� ெகா�ைள 

அ6"கா�." 

 

"ஆயிர:தா� இ�:தா@� அவ$ ஒ�ைன ெப�தவ�.... அவ� இவ�R  
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ேபச�படா!.. ேட4 ெச�வா! கா�ல ஏ�டா.. சி�த�பா?"�, ெகாLச� ஆபிஸுல 

ேவைல கா�தி�"" 

 

இய"ந$ இ�"ைகயி� ேமாகனைன7�, அேத மாதிாியான இட! ப"க 

��னி�"ைகயி� ெச�வாைவ7� �ம:! ெகா
�, அ:த� கா$ பற:த!. 

ெம�ைமயான ஏ.சி. ளிய�. அ! உட�� �Hவ!� வி:த �க�. உ�ேள இ�:! 

பா$�தா� ெவளிேய ெதாிய�ப��தி7�, ெவளிேய இ�:! பா$�தா� உ�ேள 

இ��பவ$கைள கா/டாத!மான பKைச" க
ணா6 க
ணா6யி� அ�ேக 

ெசLச!ரமா4 இ�:த ஒ� சி�ன ெப/6யிF�:! ம�Fைக ெச
�, ஏ.சி. 

கா3ேறா� கல:! �க�தி3� மனதி3� ேமாகன�ைத ெகா��!" 

ெகா
6�:த!. ெச�வா, தைல" ேம� சாS� �ழ�மா4 ேபான விர"தியி�, 

எ��த எ��பிேலேய தி/ட வ/டமாக" ேக/டா�. 

 

"எ�ைன எ�ன ெச4ய� ேபாறடா பாவி?” 

 

"ச�தியமா4 எ�ைன ந��. மற�பா4 ம�னி�பா4�R ஒ�கி/ட ம�னி�� 

ேக/கிற!"�தா� ஒ�ைன காாி� ஏ3றியி�"கிேற�. உ�னிட� நா� நட:! 

ெகா
ட! கா/� மிரா
6�தன�தா�. உ�ைன நா� மி0 `0 ெச4த! 

த���தா�." 

 

"நீ ெச4த! மி0 `0 இ�ல. அபி`0." 

 

"இ:த ெர
� வா$�ைத"� வி�தியாச� க
�பி6"கிற அள?" நா� 

ப6�தவனி�ல. எ�லா� ெவளி ேவட:தா�. நீ எ� த9ைகைய க/6"க� ேபாற 

ைம�!ன� எ� த9ைக மீ! எDவள? வாLைச இ�"ேதா, அDவள? வாLைச 

உ�கி/ட7� என" இ�"!. நீ எ�ைன மாதிாி ஆயிட"Pடா! எ�கிற!ல நா� 

கறாரா இ�"ேக�. த9ைக" உதவா" கைரயா ேபான நா�, அவJ" உ�ைன7� 

உதவா" கைரயா4 ேபாக விடமா/ேட� இ! ச�திய�." 

 

"இைத நி*பி�!" கா/�ற!" கவிதா?" நா� எH!ன ெல/டைர இ�பேவ 

எ�கி/ட தா." 
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"ஐ எ� ஸாாி பிரத$ இ� லா. �/ல, எ� ெந�ப$ லா" B/ேக0ல ைவ�தி�"ேக�. 

ச�தியமா... நிKசயமா... உ
ைமயா4.. உ�தியா4.. த:!�ேற�. நா� ஒ� 

ேஹாமாெச"0கார�தா� அ!?� ��பK BழF�, எ� கைதைய உ�கி/ட 

ெசா�F எ�ப6 ஒ��த� ச:த$�ப வச�தா� ஓாினK ேச$"ைகயாளனா4 ஆகிறா� 

எ�பைத உ�கி/ட ெசா�ல�ேபாேற�. இத� 8ல� ேக4 பா40 மீ! விதிவசமா 

உன" ஏ3ப/6�"கிற ெவ��ைப, நீ"க� ேபாேற� அ:த ெல/டைர உ� கி/டேய 

ெகா��!/�, எ�கி/ட இ�:!, உன" ஒ� வி�தைல உண$ைவ தர� ேபாேற� 

ஒ�ேவைள, நா� ெசா�ற! ஒன" ஒ� ெம
ட� சிகிKைசயா"Pட இ�"கலா�. 

சாி. அேதா அ:த ேமா/ட@ல ேபா4 மர�த6 இ�"ைகயி� உ/கா$:! சாவகாசமா 

ேபசலா�. ேபசி �6�த!� உ�ைன உ� �/�லேய 6ரா� ெச4ேற� ஒ��" 

வழியி� சில ைவ/டமி� மா�திைரகைள வா9கி� தாேர�. இ�ப, நீதா� எ� பா0. 

ேமா/ட@" ேபாகலாமா?" 

 

"ேவ
டா�. காைர ஓ/6யப6ேய உ� கைதையK ெசா�@..." 

 

"ெசா�ேற�. ேமா/ட@ல *�ல, ஒ�ைன, நா�, பைழய ப67� மி0`0 

ப
ணி�ேவ�R நீ பய�ப�ற! நியாய�தா�. அதனா� காைர ஓ/6"கி/ேட 

ேப�ேற� ஏதாவ! விப�! வ:தா நீதா� ெபா���. 

 

"எ�ைன�தா� ஏ3ெகனேவ விப�தா"கி/6ேய..." 

 

''உ� கா@ல ேவS��னா@� விHகிேற�. எ� த9ைகேயாட எதி$கால 

கணவனிட� அ�ப6 நட:!"கி/ட! த��தா�. நீ எ�ன த
டைன ெகா��தா@� 

நா� ஏ�!"கிேற�. அ!" ��னா� எ� கைதய ேகJ." 

 

ெச�வா, ெமௗனமாக இ�:தா�. கா$ ஒேர சீராக ஓ6" ெகா
6�:த!. சில சமய� 

தா�மாறாக?� ஓ6ய!. ஏ.சி. கா$ எ�பதா� ��னா@� பி�னா@� ேபா� 

லாாி"கார$கJ�, இர
� ச"கர வாகன"கார$கJ� தி/ேடா தி/ேடா எ�� 

தி/�வ!, இவ$கJ" ேக/கவி�ைல. ேமாகன�, ஒ� ேக�விேயா� த� 

கைதைய� !வ"கினா�. 
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"எ9க ேபல0ல இ�"கிற எ9க�மாைவ நீ பா$�தி�"கியா?” 

 

"இ! எ�ன ேக�வி? ஒேர ெத�?ல இ�"கிறவ9க� பா$"காம இ�"க �67மா? 

ஒ9க�மாவ பா$�தா�, ைகெய��!" �பிடலா� ேபாF�" 

அ�ப6�ப/டவJ" இ�ப6 ஒ� பி�ள.. சீ...” 

 

"ஒன" அ�ப6 ஆனா�, என" அ:த நாைய க�லா� அ6K�" ெகா�லலா� 

ேபால� ேதா���." 

 

"ெப3ற தாைய இ�ப6யா ேப�ற!? தா4கி/ட அ�� ெச@�தாத எவR�, ேவ� யா$ 

கி/ட7� அ�� கா/ட �6யா! அதனாலதா� ஒன" நா� பFயாயி/ேட�." 

 

"நா� தா� ஸாாி ெசா�F/ேடேன... பிரத$ இ� லா... அ:த ேமனா மிR"கி 

எ9க�மாேவ இ�ல. \�ளிேக/ அ�மா.." 

 

"அ4ய4ேயா ” 

 

"எ�ைன� ெப3றவ� இ�ெனா��தேனாட இ�"கா�." 

 

"அட" கட?ேள" 

 

"�Hசா" ேக�. இ:த ெபாிய மRஷ� ேவSேகாபா� ஐ.ஏ.எ0. இ�"காேன, 

அவேனாட மகனான நா�, ஏ.சி.கா$ேலேய கா�ெவ/�" ேபா4கி/� இ�:ேத�. 

பரத நா/6ய�!ல இவ� தா� ேச$�தா�. அ:த சா"ல நா� கத", ஒ6சி ேபா�ற 

ந� நா/� நா/6ய9கைள7�, ெவ0ட� டா�0கைள7� க�!"கி/ேட� 

இ9கி]% ேபK�� ேபா/6யில7�, க/�ைர� ேபா/6யில7� �தலாவ! வ:ேத�. 

பதினா@ வயசிேலேய �தலைமKச$ தைலைமயி� எ� பரதநா/6ய� அர9ேகறிய!. 

அைத ெச4தியா4 ேபாடாத ப�திாிைக இ�ைல.... 6வி. இ�ைல. விம$சன� 

ெச4யாத இதQக� இ�ைல." 
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"எ9க�மா எ�கிறவ� ெர
� பி�ைள ெப3றா�. என" பதினா@ வய�ல, எ9க 

�/� மா6யி� ஒ� சினிமா"கார� 6 வ:தா�. க/�ன ெப
டா/6ய வி/�/� 

இ�ெனா��திேயாட வாQ:!கி/� இ�:தா�. இ! ெதாிL��, எ9க�ப� 

பண�!" ஆைச�ப/� அவR"�, அவ� க�ள" ��ப�!"� �/ட 

வாடைக" வி/டா� அ�மா எ�கிறவ� நா/���ற� பாட�ல ெக/6"காாி. 

எ9க�பேனா ெபா�பள ெபா�"கி. அதனால மைனவிேயாட ேடல
ட அ�"கி 

வKசா�. நா� அவJ"� நியாய� வழ9கS� பா�... அதனால ெசா�ேற�. 

எ�ப6ேயா மா6யிF�:த சினிமா"காரR"� எ9க�மா?"� ெதாட$� 

உ
டாயி/�. ஒ�நா� ெர
� ேப�� ெசா�லாம� ெகா�ளாம� ஓ6/டா9க" 

 

"அ:த சினிமா"காரேனாட கீ�� ேநரா எ9க�ப�கி/ட வ:தி�"கா�. 'ஒ9க 

ெப
டா/6 ஒ9கள வி/� ஓ6/டா�. எ�Pட வாQ:தவ� எ�ைன வி/�/� 

ஓ6/டா�. அதனால நாம ெர
� ேப��, ஏ� ஒ�றா4 ேசர"Pடா!� R 

வாதி/6�"கா�. அவJ� கிளா0 ஒ� ஆ[ச$. அதாவ! ெபாிய அதிகாாி. அவ$ 

ச�பள�!" ஆைச�ப/ேடா அ�ல! அவJ" ஆச�ப/ேடா, இ�ல�னா 

எ9க�மா P/6கி/� ேபானவைன பழி வா9கிற!"காகேவா, இவR� அவைள 

ேச$�!"கி/டா�. ெர
� ேப�"� ஒேர 6. ஏK� ேபK�... எ�ப6ேயா எ�லா 

ஐ.ஏ.எ0. பி�ைளகைள7� ேபால, ந�லா இ�"க ேவ
6ய நா�, ைற:த ப/ச� 

நா/6ய�தி� இர
டாவ! தனLெசயனாக உலக� �Hவ!� �3ற ேவ
6ய நா�, 

இ�ேபா ஒDெவா� பய�க� பி�னால7� �3றி"கி/� இ�"ேக�." 

 

"அ4ேயா... இ!" ேமல ெசா�லாத�பா எ�னா� தா9க �6யா!�பா .'' 

 

"எ�ைன நீ இனிேம� பகிர ேவ
டா�. எ� பார�ைதயாவ! பகி$:! ெகா�. 

எவJ"�, ெர
� பி�ள பிற:த பிற�, கணவைன ைடவ$0 ப
ற!" உாிைம 

உ
�தா�. ஆனா�, அ!" ��னா� பி�ைளகைள ப3றி ெர
� ேப�� ஒ� 

ெச/6�ெம
�" வரS�. இ�ப6 இ�லாம� பி�ைள கJைடய எதி$கால�ைத� 

ப3றி ெகாLச�Pட கவைல�படாம�, ஒ� தா4, ஓ6� ேபாகிறா� எ�றா�, அவ� 

அச� ேதவ6யாள�தா� இ�"கS�. காரண�, ெப
ைம எ�பேத தா4ைம. அ:த� 

தா4ைம" மிLசி ஒ��தி" திமி$ - ெச"0 திமி$ ஏ3ப/டா�, அவ� ெப
ேண 

இ�ல.... இ�ப6 ஓ6�ேபானவJ" நாR� கவிதா?� பிற:த! நிச�. ஆனா�, 
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அ�மா எ�கிறவ� எ9க� இ:த லLச� ேப$வழி ேவSேகாபா@" ெப�தாேளா, 

இ�ல ேவ� யா�"காவ! ெப�தாேளா..." 

 

"அ�ப6 இ�"க �6யா!. உ9க�பா சாய� தா� ஒன"�, கவிதா?"� 

இ�"!...” 

 

"அ�ப6 இ�:தா� ெவ/க�ப�ேற�. \�ளிேக/ அ�மாவ, கவிதாவால ஏ3க 

�6L�!. ஆனா�, எ�னால �6யல. எ9க�ப� லLச வா9ற!ல சம$�த�. 

இவJ� பண� வா9ற!ல ஒ� பைழய ெப�Kசாளி இய�பிேலேய ேந$ைம 

யானவ� நா�. எ9க�பன நிைன�தாேல, ஒன" ம/�ற! மாதிாி என"� 

ம/�!. ேவைல ேபா/� த�கிேற� எ�கிற வா"�திைய ந�பி வ:தவ�க�, 

அ@வலக சகா"கைள பழி வா9வத3காக இவேனா� ப6�தவ�க� - எ�லா�, 

எ9க க
 ��னாேலேய நட:த!. இ:த ல/சண�!ல எ9கJ" ஒH"க�தி� 

உய$? ப3றி ேபாதி�பா� இ:த ேயா"கிய�." 

 

"என" \�ளிேக/ அ�மாைவ ஏ3�"க �6யல. அ:தK சமய�!ல திைர�பட9கJல 

எ"0/ரா ேவட� கிைடK�!. ெபாிய ெபாிய கதாநாயக$கெள�லா� டா�0 ஆ�ற! 

மாதிாி கா/�வா9கேள அ! ேளாச�பாக இ�"�. லா9 ஷா/ல ஆ�ற! எ�ைன 

மாதிாி \�ளிேக/க� தா�. அவ9கJ" ல/ச ல/சமா பண�. எ9கJ" நாேய 

ேபேய�R தி/�. இ:தK சமய�!ல, தமிQ திைர�பட" கா/சிய பா$"க வ:த ஒ� 

ஐேரா�பிய�", எ�ைன ெரா�ப பி6�!� ேபாK�. ந�ல 6ெர0 வா9கி" 

ெகா��தா$. ந�ல சா�பா� ேபா/டா$. ந�ல ப�"ைகயி� ேபா/டா$. அ!?� 

0டா$ ஓ/ட�ல. அ�ேபா அவேனாட ஏ3ப/ட ேச$"ைகைய நா� த/ட 

நிைன�தா@� �6யல. ஒ�ைன மாதிாிதா� வா:தி எ��ேத�. அ��ற� அ!ேவ ஒ� 

ேட0/டாயி/�!. ஒDெவா� நாைள"� ஒDெவா� விதமான ைபய� 

ேதைவ�ப�!; ேதைவ�ப�ேற�. அ�ேபா பி6�த இ:த ஓாினK ேச$"ைக, இ�ேபா 

ஒ� ேபாைத மாதிாி ஆயி/�!. எ� த9ைகயி� எதி$கால கணவR", எ�ைன 

மாதிாி ஒ� நிலைம ஆகிவிட" Pடா!�Rதா�, ஒன" இைதK ெசா�ேற�." 

 

'கவிதா, ஒ9க�மாைவ� ப3றி எ�கி/ட ஒ�வா$�ைத ெசா�@Fேய." 
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"பாவ� அவ� நா�, எ� அ�மாைவ ஒ� தாசியாக நிைன�! ஒ!"கி/ேட�; 

ஒ!9கி/ேட�. அவJ"ேகா ெர
� அ�மா"க�. ஓ6�ேபான அ�மாைவ 

ெசா�வாளா? ஓ6வ:த அ�மாைவK ெசா�வாளா? ந�லேவைள, ஒ�ேனாட காத� 

அவJ" கிைட�தி�". இ�ல�னா எ�ைன மாதிாி அவ� சீரழி:தி��பா�. 

F�ேபா ேமனியா"கா, அதாவ! ஒ� நாைள" ஒ��தன ேத�றவளா4 

ஆகியி��பா�. இ�ல�னா ெல0பியனா மாறியி��பா�." 

 

"யாைரK ெசா�னா@� கவிதாைவK ெசா�லாேத." 

 

"ஒ�ைனவிட அRபவ�தி@� வய!@� ெபாியவ� எ�கிற �ைறயி� நா� 

ெசா�றைத ேகJ. ஒ� காத@லேயா அ�ல! காம�திேலேயா ெச"0 எ�கிற! 

கா�வாசிதா�. �"கா�வாசி உ�ள�தா� ஒ��ப�த�. அேதசமய�, 

த�பதிகJ"�ேள ெச"ஸுவ� அ/ெஜ0ெம
/ இ�"க ேவ
��. இ�ைல 

யானா�, ��ஷ� ெகா�ைம"காரனாவா�. மைனவி ப�தினியா வாழ நிைன�தா� 

0Iாியா?ல தவி�பா�. இ�லா/டா�, பலேராட ப��பா�. இ�ப6 ப��ப! Pட 

ெச"0 அ�ல. கணவனி� இயலாைம" அ�ல! அவன! ெகா�ைம" அ�ல! 

அவ� பிற ெப
கேளா� உறவா�வத3 கா/�கிற எதி$�ேப இ:த க�ள உறவி� 

�த�ப6 அ�ல ெச"0. இர
டா� ப6தா�. ஆக ெமா�த�!ல பலேரா� 

ப�"ைககைள பகி$:! ெகா�வ!�, ஓாினK ேச$"ைக7�, ஒ� ேநாயி� 

அறிறிேய தவிர ேநா4 அ�ல." 

 

"உ9க கைதைய ேக/கிற!" மன�" ச9கடமா இ�"!. ஆனா@�, ஆயிர� 

ச9கட9க� வ:தா@�, அதனால ஒH"கK சிைத? ஏ3பட"Pடா!." 

 

'�த�ல எ! ஒH"க�? எ! சிைத?? இைத தீ$மானி"கேவ பல ப/6 ம�ற9க� 

நட�தS�. இ:திரனா� க3பழி"க�ப/ட அகFைகைய7�, நளாயினியா4 இ�"� 

ேபா! தன" ஐ:! கணவ$க� ேவ
�ெம�� ேக/�, ம�பிறவியி� ெந��பி� 

பிற:த திெரௗபதிைய7�, ராவண� பட�ைத வைர:த சீைதைய7�, �"ாீவேனா� 

P6"லாவிய வாFயி� மைனவியான தாராைவ7�, கணவ� ேபா" தவெற�� 

நிைன�த ம
ேடாதாிைய7� பLச ப�தினிக� எ�� நம! �ராண9க� 

P�கி�றன �தF� இத3 பதி� ெசா�. க3� எ�ப! எ�ன? ஒH"க� எ�ப! 
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எ�ன? இ:த ஐ:! ெப
களி� அ6�பைடயி� பதி� ெசா� பா$"கலா�. இ:த 

ஐவாி� ம
ேடாாிதா� விதிவில". அவைள7� ஆரா4:! பா$�தா�, ஒ�ேவைள 

ேதறமா/டா�. ஆைகயா�, நம! �ராண9க� ப�தினி� த�ைமைய க3ேபா� 

இைண"கவி�ைல. உ�ைன மாதிாி ஆசாமிக� தா� இைண�!" ெகா
� 

இ�"கிறா$க�. ஓாினKேச$"ைக எ�ப!� �ராணK ெச4திக� தா�." 

 

"அ4ேயா என" தைல ��!!... காைர �/ைட� பா$�! தி���9க." 

 

"வ:தேத வ:!/ேடா�. ப"க�!ல இ�"கிற கிள��" ேபாயி/� ேபாகலா�. ேக4 

பா40 - அ!தா� ஓாினK ேச$"ைக" கார$க� கிள�. நா� அ:த கிள�ேபாட 

ெபா!K ெசயலாள$. இ!வைர"� வ:!/�, அ9ேக ேபாகல�ன$ எ�Rைடய 

பதவி7�, என" கிைட"கிற ெவளி நா/�� பண�� ேபாயி��." 

 

"பா$�தியா... பா$�தியா..... உ� ெசய@"� ேபK�"� வி�தியாச� ெதாி7ேதா. 

அ9ேக ெகா
� ேபா4 எ�ைன எ�ன ெச4ய�ேபாேற?" 

 

"த/�" ெக/ட �
ட எ9க�மா ேமேலேயா, ெபா�பள ெபா�"கியான எ9க�ப� 

ேமலேயா ச�திய� ெச4ய �6யா! இேதா எ� தைலயிேலேய ச�திய� ெச4ேற� 

ஒ�ேமல ஒ� !��� Pட� படா!. நீ கா$ேலேய இ� நா� கா� மணி 

ேநர�!"�ள தி��பி வ:!�ேற� நாைள"�தா� எ9க ஐேரா�பிய பா0 வரா$. 

அ�ேபா ம/�:தா� பிUயா இ��ேப�." 

"எ�ப6ேயா சதி ெச4! எ�ைன P/6/� வ:!/ேட" 

 

"இ!"�தா� ப�! கிேலா மீ/ட�" ��னா� உ�ள ேமா/ட@ல ேபசி/� 

தி��பலா��R நிைன�ேத� காாிய�த ெக��தேத நீதா�. எ�ைன மீறி ஒன" 

எ!?� நட"கா!. நா�, நா/6ய"கார� ம/�ம�ல 0தி க�!"கி/டவ� 

பய�படாேத." 

 

ெச�வா ெமௗனமானா�. அ:த" கா$, ேக4 பா40 கிள�ைப ேநா"கி ேபாகலாமா? 

ேவ
டாமா? எ�ப! ேபா� த�ளா6� த�ளா6 ஓ6ய!. 

------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    

 

ெச�ைனயிF�:! ��� மகாபF�ர�தி3�, இ�ேபா! பா
6Kேசாி"� 

அைழ�!K ெச@�!� கிழ" கட3கைரK சாைல. ெப�நகாிF�:! ��ப! கிேலா 

மீ/ட$ ெதாைலவி� சாைலயிF�:! 8�� கிேலாமீ/ட$ Mர�தி� ப!9கி" கிட:த 

த$பா$ க/6ட� ஏ"க$ கண"கி� �3றி வைள�!, இ���" க�பி இைழகளா� ேவF 

ேபாட�ப/ட அத� வளாக�தி�, அேசாக, ஆல, அ�தி ேபா�ற மர9க� அ:த 

க/6ட�ைத மைற�!" ெகா
6�:தன. அத3� ேபாவ! கா� மைல தா
6 

ேபாவ! ேபால ஒ� உண$ைவ ஏ3ப��!�. இைடயிைடேய பாைற" விய�க�. 

8�� கிேலா மீ/டாி� �"கா� வாசிைய �6�! வி/டா�, க�தாி�த ஆடாக?� 

மாடாக?� �Fயாக?� சி9கமாக?� ப�ேவ� வ6வ9களி� ேம"க� ெச4ய�ப/ட 

�� வைகயறா"க�. சிைக அல9கார� ெச4ய�ப/ட க3றாைழக�. ப�ேவ� 

வ
ண�தி� அைம:த தாமைரக�. 

 

இத� ேம� தள�தி3, ஒ� ெப�:Mணி� �3றி வைள�த ப6க� வழியாக�தா� 

ேபாகேவ
�� ஏேனா F�/ ைவ"கவி�ைல. ேம� தள�தி� அ6வார�தி�, Gவா4 

விாி:த விள"க�. வானவி� ேபா�ற மி�சார வரேவ3� வைள?க�. நா�க6 

உயர�தி� ந�ன ேமைட அைரைற ஆைடகேளா� ஒ� சில �தியவ$கJ�, பல 

ந��தர வய!"கார$கJ�, ெப��பாலான இைளஞ$கJ� ம
6" கிட:தா$க� 

இ:த வளாக�தி3 ��னா� மிக�ெபாிய க/-அ?/. அதி�, ஒ� ெவ�ைள"காராி� 

மிக�ெபாிய உ�வ�. ஆ9கில�திலான வரேவ3� வாசக9க�. தமிழி@� சில 

ெசா3ெறாட$க�. 

 

"ம�வாQ? ெகா�"� மணிேய வ�க! ஓாினKேச$"ைகயி� உ�ேவ வ�க!" 

 

ேமாகனனி� கா$, அ:த வளாக�தி3� வ:தேபா!, ேமேல ேக/� PKசைல 

ேக/ட ெச�வா, இ�ேபா!, அ4ேயா அ4ேயா எ�றா�. உன" எ�தைன தடைவ 

ெசா�ேற�... உன" ஒ��� ப9க� ஏ3படா!. கா�"�ேளேய க
ணா6கைள 

இற"காம� ஏ.சி.ைய ேபா/�"ெகா
� ேபசாம� இ�. நா� ப�! நிமிட�தி� 

வ:!�ேவ�. தைலைய ம/��தா� கா/டS�. ம3றைத கா/�ற! 

நாைள"�தா�' எ�� ெசா�F"ெகா
ேட, கா$ கதைவ திற:! ெகா
� 

இற9கினா� ேமாகன�. அ�ேபா!, இ�ெனா� கா$ வ:! நி�ற!. இவRைடய 
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காைரவிட இ� மட9 ெபாிய கா$. ��மட9 பளபள��. அ:த" காாிF�:! 

ெச"கK ெசேவெல�ற ஒ� மனித$ இற9கினா$. உடேன, அ�தைன ேப�� அவைர 

ெமா4�!" ெகா
டா$க�. அவ$, எேதKைசயாக ேமாகனைன பா$�!வி/டா$. 

P/ட�!" உ�ேள ஊ��வி, அ:த" கா$ ப"க� வ:! ஹேலா' எ�� ைக 

@"கிவி/�, இட! ப"க இ�"ைகயி� ஒ�9கி" கிட:த ெச�வாைவ ைவ�த க
 

ைவ�தப6 பா$�தா$. பிற, '` �ரா/ எ பிரா�ப$ பா4... ேத90 எ லா/' எ�றா$. 

 

ேமாகன�, அதி$:! ேபானா�. மரகத பKைச ச/ைடைய, ெபா� வ
ண 

ேப
�"� இ� ப
ணி சிவ��, ைட க/6 அழகாக� ேதா�றிய அ:த நா3ப! 

வய! மனித$, உலக நி�வன� ஒ�றி� இய"ந$. த9கK ச9கிF காதி� ெதா9க, 

8"" க
ணா6 மா$பி� பதிய� ேதா�றிய அ:த மனித$, ெச�வாைவ பா$�!" 

ெகா
ேட மீ
�� ேமாகனனிட� சல� விசாாி�தா$. ேமாகனR"� ெதாி:த 

அளவி�, இ�� அவ$ வ�வதாக இ�ைல. நாைள" காைலயி� பிைள/6� 

வரேவ
��. இவ�தா�, அவைர விமான நிைலய�தி� வரேவ3க ேவ
�� எ�ற 

ஏ3பா�. இவ$தா� எ9ேகேயா சினிமா"கார$கJ" இைடேய உதிாியா4 �3றி" 

ெகா
6�:த இவைன, ஓாினK ேச$"ைக 8ல� கைரேய3றியவேரா? கைர 

ப��தியவேரா...? இ:த நில�ைத7�, அத� �க� ேபா�ற க/6ட�ைத7� உலக 

நி�வன�தி� சா$பி� வா9கி� ேபா/டவ$. ஓாினK ேச$"ைக" கார$களி� 

ம�வாQ? ைமய� எ�ற ெபயாி� ஏக�ப/ட பண� அR��கிறா$ ஆனா� 

நட�பேதா ம�வாQ? அ�ல. ம�வாQ?. எ�லா� இவ�ைடய ச�ம�ேதா�தா�. 

 

ேமாகன�, தவியா4 தவி�தா� பா@" காவலா7�, Gைன"� ேதாழனாக?� 

இ�"க ேவ
6ய நிைலைம. ெச�வாவிட� ஓ6 வி� எ�� தமிழி� ெசா�லலா� 

எ�றா�, இ:த ைமய�தி� !ைணK ெசயலாள$, அ:த உலக நி�வன இய"ந�" 

ேபா/�" ெகா��!வி�வா� பைழயப67� சினிமா உதிாியாக ேவ
��. இத3� 

அ:த மனித$, உடன6யா4, �ாியாத ஆ9கில�தி� ேபசினா$. 

 

"ெல/ட0 ேகா ேமா"..." 

 

ேமாகன�, ெச�வாைவ, க
�"காம� அேத சமய� �!" பி�னா� ைகைய 

வைள�! அவைன அ9ேகேய இ�"�ப6 ெசா�Fவி/�, மி0ட$ ஜா� ேஜா?ட� 
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இைணயாக நட"க� ேபானா�. உடேன அவ$, பிாி9 த/ பா4... ெல/ இ� ஆ�ேசா 

எ�ஜா4' எ�றா$. உடேன இவ� அவ� எ� ைம�!ன�. த9ைகயி� உ/பி' 

எ�றா�. ேசா வா/' எ�றா$ அவ$. இத3� !ைணK ெசயலாள$ ச��"க�, 

@9கி" @9கி நட:!, ெச�வாைவ ெவளிேய இH�!, அ:த ெவ�ைக"கார$ 

��னா� நி��தினா�. எ�ேலா�� ேம� தள�தி3 ஏறி" ெகா
6 �:தா$க�. 

கைடசியாக தய9கி நி�ற ெச�வாவிட� எ�ப6யாவ! இ9கி�:! ஓ6�. இவ$ 

எ�Rைடய பா0.... இவ$ ெசா�ைல எ�னால த/ட �6யா!. எ�� கி�கி��தா�. 

உடேன ெச�வா, வார வழியி� ேத"� ேதா��ல நாிகள� பா$�ேத�. நா� எ�ப6� 

தனியா ேபாற!? எ�ைன ெகா
� ேபா4 வி�ற! உ�Rைடய \/6..' எ�றா�. 

சாி வா பா$�!"ேவா�.' எ�� ெசா�F"ெகா
ேட ெச�வாைவ7� இH�!" 

ெகா
� ப6ேயறினா�. 

 

அ:த ெவ�ைள"கார$ , ேமைடேயறி, அ9கி�:தவ$களிட� ேபசி" 

ெகா
6�:தேபா!, ேமாகன� ெச�வாவிட� அேதா அ:த அைற"� ேபா4 

ப!9கி"ேகா. நா� வ�வ! வைர"� கதைவ� திற"காேத' எ�றா�. ெச�வா 

தி��பி" ேக/டா�. 

 

"நீ வாற!" எDவள? ேநர� ஆ�." 

 

"எ�ப67� மி/ ைந/ ஆயி��." 

 

"அ4ேயா... சி�த�பா?" எ�ன ெசா�ற!? எ�னாKேசா ஏதாKேசா�R !6யா 

!6Kசிகி/� இ�"க� ேபாறா$." 

 

"உ�ைன அ�ச$ ப
Sவத3காக கிளினி"கி� ைவ�தி�" கதா4, உ9க 

சி�த�பா?" ேபா� ெச47ேற�. நீ இ:த அைற"�ேளேய இ�. மீ
�� 

ச�தியமா4 ெசா�@ேற�. அ:த ெவ�ைள"கார� எ�ைன ேவைலய வி/�� 

!ர�தினா@�, உ�ைன இழிவா4 பய�ப��த அRமதி"கமா/ேட�." 

ேமாகன�, அவசர அவசரமாக ேமைட"� ேபா4, மி0ட$ ஜா� ேஜாவிட� ேபசி" 

ெகா
6�:தா�. பிற, ேமைடைய வி/� ப6 வழியாக இற9காம� அ�ப6ேய 
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கீேழ தி�! �ழ� ப6களி� கீேழ இற9கி, அ�ேக உ�ள ேஹ பா40 ம�வாQ? 

ைமய அ@வலக�தி3 ஓ6னா�. 

 

இத3�, ேமாகன� கா/6ய அைற"கதைவ, ெச�வா ெதா/டா�. ெதாட� 

ெபா�"காம� அ! திற:த!. உ�ேள ஓர6 ைவ�தவ� தன! சி�திைய பா$�த! 

ேபா� பய:! தி�"கி/டா�. அ:த அைற"� ஆ
கJ� ஆ
கJ� ஒ�வேரா� 

ஒ�வ$ பி�னி� பிைண:! கிட:தா$க� ஒDெவா�வ$ வாயி@�, இ���"" 

கீேழ7� ப�ேவ� நப$களி� உ���"க�. ஒDெவா�வ�� ஏெழ/� ேப�" ஈ� 

ெகா��!�, ஈ� ெச4!� �H நி$வாண" ேகால�தி� அல9ேகாலமாக கிட:தா$க�. 

இைல தைழகேளா� G�!" @9க ேவ
6ய G"க� கா4:! ேபான கா��களா4, 

கிழி:! ேபான இதQகளா4, சிதறி� ேபான மகர:த M�களா4, வ
�கேள 

G"களா4... G"கேள வ
�களா4.... எ/டற" கல:! கிட:தா$க�. (அதாவ! எ/� 

ேப$) இவ$களி� வ@வான @"க@"� �ர/ட@"� இைடேய ெம�ைமயான 

'69 69.. இைச. 

 

ெவளிேய வ:த ெச�வா?", உ���களி� ஒ��Pட இய9க வி�ைல. நிைன�!� 

பா$"கேவ அசி9கமா4... அ�ெவ��பா4 ெதாி:த!. மி�க9கJ""Pட பாFய� 

உ���"க� இைல மைற? கா4மைறவா4 உ�ளன. ப� மா/6� வா�, அத� 

உ��ைப மைற"கிற!. நா4" அ6வார�தி� தா� அத� உ��� உ�ள!. 

காக9க� உ�ளி/ட சில பறைவக� �ண$வைத பா$"க �6யா!. ஆனா�, 

இவ$கேளா மி�க9கைள விட" ேகவலமா4, அசி9க� பி6�த அ�மணமா4, 

அல9ேகாலமாக கிட"கிறா$க�. ெச�வாவி3 மீ
�� ம/6" ெகா
� வ:த!. 

ப�! நிமிட� ஒ� M
 மைறவி� நி�றா�. ேமாகனைன" காணவி�ைல. 

ஒ�ேவைள, அவ� ேவ
�� எ�ேற த�ைன இ9ேக P/6" ெகா��!வி/� 

ேபாயி��பாேனா எ�ற ச:ேதக�. அ!ேவ ேகாபமாக, தாபமாக அ:த Mைண 

இர
� ைககளா@� மாறி மாறி �தி" ெகா
6�:தேபா!, மி0ட$ ஜா� ேஜா ஓ6 

வ:தா$. அவைன, த� ேதாேளா� ேச$�! அைண�!" ெகா
டா$. 

 

"ேட" இ/ ஈU ைம எ9 ேம� 6/ ` ஈ/" 

 

"ேடா� வா
/ ஈ/.. என"� பசி"கல. எ�ைன வி/டா ேபா!�. ேமாகன� பய�  
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எ9ேக?” எ�� ெவ�ைள"கார�" அைரைற ஆ9கில�தி@�, அவைரK BQ:! 

நி�ற ேக4 ைபய�கJ" தமிழி@� ேபசினா�. உடேன, !ைணK ெசயலாள$ 

ெவ�ைள"காராிட��, இ:த� ைபயனிட�� மாறி மாறி� ேபசினா$. வாசக$களி� 

வசதி"காக தமிழா"க� ெச4ய�ப�கிற!. 

 

"இவ� உ9கJ" பய�பட"Pடா! எ�பத3காக, த�ேனாட த9ைகைய 

க/6"க�ேபாறதா4, ேமா", அ�ேபா ெசா�ன! நிைனவி�"தா பா0." 

 

"ஏ0.... �ரசீ/" 

 

"அதாவ!, இவைன அவ� ம/�ேம கீ� ெச4யS��R நிைன"கிறா�. ஒ� 

அைற"�ள த9�ப6 இவR" எKசாி"ைக ெச4தா�. உ9க பண�ைத வா9கி" 

கி/� உ9கJ"ேக !ேராக� ப
றா�." 

 

"த/0 ஆ� ைர/ ஹீ வி� ேப பா$ இ/ (பரவாயி�ைல . அத3கான பலைன 

அRபவி�பா�)" 

 

ெவ�ைள"கார$ உட�ைபK ெசாறி:! ெகா
ேட, Mேணா� Mணா4 ஒ�9கி" 

கிட:த ெச�வாைவ உ3�� பா$�தா$. "பய�, ேக4 ேக��" �!�. இ:த மாதிாி 

க�றி?/ பாைய விடேவ �6யா!. ேசாதா பய�கேளாட ேசார� ேபான! ேபா!�." 

 

எ�றா@�, மி0ட$ ஜா� ேஜா, நா@:ெதாி:தவ$. கிள�பி� !ைணK ெசயலாளரான 

ச��"கன ெபா��பட பா$�தா$. அவ�, அவ$ காதி� ஏேதா கி�கி��தா�. வி/�� 

பி6"க ேவ
6ய கிரா"கியா�. 

 

ெச�வாவி� அ�ேக, அவR"� ெதாியாம� ஒ� �ரடைன நி��திவி/� அவ$க� 

ேமைட"� ேபா4 வி/டா$க�. உடேன ஆட� பாட�', அ�மண அம$"கள9க�. 

நம" ம�வாQ? அளி"� மி0ட$ ேஜா எ�� !ைணK ெசயலாள$ ச��"க� 

ஓ9கி" க�த, ேமைடயி� நி�றவ$கJ�, தள�தி� கிட:தவ$கJ� "வாQக வாQகேவ” 

எ�றா$க�. பிற ஒ� பாட� 
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"இ��ப! ெகாLச கால� - அ!ேவ 

ெகாL�� காலமாக/��. 

இற�ப! நிKசய� - அதனா� 

இ��பைத� பகி$ேவா�. 

ஆெண�ன ெப
ெண�ன 

அRபவ இ�பேம �"கிய�." 

 

இ:த� ப�லவி, தா� எHதிய! எ���, அத� ெபா�ைள7� ச��"க�, ேஜாவிட� 

விள"கி" ெகா
6�:தா�. பல ேப$ ேமைடயி� பா/63ேக3ப ெகாL�" 

லாவினா$க�. இத3� !ைணK ெசயலாளனி� ேமாவா4 அைச�பி� ஒ��த� 

த/� நிைறய பிாியாணிேயா� ெச�வாவிட� ேபானா�. 'உ�ைன எ!?� ெச4ய 

மா/ேடா�. ேபசாம சா�பி� எ�றா�. இர
� நா� �H"க ப/6னி கிட:த 

ெச�வா, அ:த த/ைட பா4:! பி6"க� ேபானா� உடேன த/�"கார� ெமாத�ல 

வயி�!"�ள கனமான சா�பா/ட திணி"� ��னால, பழரச�, B� எைதயவா! 

6"கS�. உன" எ�ன ேவS� எ�றா�. பசி ேவக�தி� ெச�வா, 'இர
��' 

எ�றா�. உடேன, த/�"கார� ெச�வாைவ கவனி�!" ெகா
6�:த �ர/�� 

ேதா3ற"காரைண பா$�! க
ண6"க அவ� B�ேபா��, பழரச�ேதா�� வ:தா�. 

ெச�வா, மா9 மா9 எ�� 6�தா�. பிாியாணியி� 8�� கவள9கைள 

ேபா/6��பா�. மீ
�� ஜு0, B� எ�றா�. ேக/ட! கிைட�த!. கிைட"க" 

கிைட"க அவ� தைல �3றிய!. 

 

சிறி! ேநர�தி3� ெச�வா, இற�பி3� பிற�பி3� இைடெவளி ெகா�"� 

�ரைணய3ற நிைல" ேபா4வி/டா�. க
 ��னாேலேய கல$ கலரா4 ப�ேவ� 

விதமான பட9க�. யதா$�த� - மா:தாீக இய�பான!. தைல �ழ�ற!. க
க� 

ெவ/ட ெவளியாயின. அ�ப6ேய தைரயி� சாய� ேபானவைன, !ைணK 

ெசயலாள� சா4�!� பி6�! தைரயி� ��ற" கிட�தினா�. ேப
ைட 

உ�வினா�. ஜ/6ைய கழ/6னா�. கி�ன0 ��தக�தி� இட� ெபற�ேபா� 

சாதைனயாள� ேபா� ேமைட"� ேபா4, மி0ட$ ஜா� ேஜாைவ P/6 வ:தா�. 

அவ�� ஜ/6 ேபாடாத ேப
ைட கழ/6 ேதாளி� !
� மாதிாி ேபா/�" 

ெகா
�, ைகயிF�:த ேகா�ைபைய ஒேர மட"கா4 வாயி� கவிQ�!வி/� ஓேடா6 

வ:தா$. இத3� அ�தைன ேப�� அ�மணமாக ஆ9கா9ேக ��
டா$க�. உலக 

நி�வன இய"ந$, ெச�வா மீ! கவிQ:! ப��தா$. ப�! நிமிட� ஆகியி�"�. 
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கால ேநர வ$�தமான9கைள� தா
6ய ��பாிமாண நிைல. அைர மணி ேநரேமா 

கா� மணி ேநரேமா.. ேலசா4 க
 விழி�த ெச�வாவி3, பாதி உ
ைமயாக?�, மீதி 

க3பைன ேபால?� ேதா�றிய!. ஆனா@�, த� ேம� ஒ� �ைமைய உண$:தா�. 

உடேன அவR� ஒ� ெவறி பழி"� பழி வா9க ேவ
�� எ�ற ெவறி. மி0ட$ 

ஜா� ேஜாைவ, ஒேர உதறலா4 கீேழ த�ளி, ��ற� ேபா/� அவ$மீ! கவிQ:தா�. 

அவைர ஒ� ெப
ணாக நிைன�!" ெகா
டா�. கிராம�தி� ஆ/ைட மர�தி� 

க/6 கிடாைய ஏவி வி�வ!�, காைள மா� ப�வி� ேம� கா� ேபா�வ!� 

அவR" நிைன?" வ:த!. இ!வைர ப�வாக, ஆடாக கிட:த இவ�, இ�ேபா! 

க/6ள9 காைளயா4, அச� மாடா4 ஆகி� ேபானா�. ஆனா@�, கீேழ கிட"� 

ெவ�ைளயைர ஒ� ெப
ணாக� பாவி�!" ெகா
டா�. 

 

கா� மணி ேநர�தி�, அவR� ஒ� �க� ெதாி:த!. இ!வைர அRபவி�தறியாத 

�க�. க�னி கழியாதவR" கிைட�த �த� தீனி. �ைவயான தீனி . �கமான தீனி. 

தீனி �6:த!� உடெல9� ஒ� ஆயாச�. ஒ� 3ற உண$?. ெச�வா, மி0ட$ 

ஜா� ேஜாவிடமி�:! �ர
� தைரயி� ��ற விH:தா�. அவ� மீ! ம! 

ெவறியி@�, ேமாக ெவறியி@� பாய�ேபான !ைணK ெசயலாளைர அ�ேபா!தா� 

வ:த ேமாகன� பி6�!" ெகா
டா�. கீேழ கிட:த மி0ட$ ஜா� ேஜா, "ேமா".. 

ேநா. வயல�0.. ெவாி ேப/ட ெல/ த� எ�ஜா4 ேடா
 பி எ கி� ஜா4 .... 

(ேமாகனா, நீ ெச4வ! தவ�. அவ$க� மகிழ/��. மகிQKசி" ெகாைலகார-

னாகாேத.) எ�� தா� நட�தியதி� தி��தி7�, ெச�வா நட�தி" கா/6ய 

மகிQKசி7� எ�ேலா�"� ஏ3பட ேவ
�� எ�ப!ேபா�, ைக கா�கைள 

அ9மி9மா4 ஆ/6னா$. ெச�வா?�, அவைன� பா$�! ைகைய ஆ/6 "ஐ ைல" 

இ/ ஐ ைல" இ/” எ�றா�. 

 

இ���" கீேழ அ�மணமா4 கிட:த ெச�வாைவ, M"கி நி��திய ேமாகன�, 

எவேனா கழ/6� ேபா/ட ேப
ைட எ��! அவைன மா/டK ெச4தா�. கH�! 

வைர"� ��"கி ைவ"க�ப/ட பனியைன7�, பனிய� ேமலான ச/ைடைய7� 

கீேழ இH�! வி/டா�. அ:த" P/ட�ைத அன� க"க பா$�!வி/�, ெச�வா?ட� 

�ழ� ப6களி� இற9கி, தைர த/ட நி�றா�. 
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ெச�வாைவ, அைண�தப6ேய தன! கா�"� ஏ3றினா�. அ:த" கா$ நா� 

ச"கர பா4KசF� க
 ம
 ெதாியாம� ஓ6" ெகா
6�:த!. இ:த நிைலயி� ... 

இ:த இரவி� .... இவைன சி�த�பாவிட� ஒ�பைட"க �6யா!. காைர ஓ/6" 

ெகா
ேட இ�"க ேவ
��. ெப/ேரா�, ாிச$வ" வ��ேபா!, அேத இட�தி� 

நி��த ேவ
��. 

 

இ�/� மயமான சாைலயி�, எதிேர வ�� வாகன ஒளிைய ைவ�ேத ஒ� 

அRமான�ேதா�, கா$ ஓ/ட ேவ
��. அ:த ஒளியி� பாிமாண�தி3 ஏ3ப 

வ
6யி� எதி$ வாகன�தி� கன பாிமாண�ைத உண$:!, காைய 

நக$�!வ!ேபா� காைர நக$�த ேவ
��. பி�னா� வ�� வ
6களி� விள" 

ெவளிKச�, கா$ க
ணா6யி� பிரதிபF�பைத அRமானமாக" ெகா
� 

அத3ேக3ற இைடெவளி ெகா��! ஓ/ட ேவ
��. லாாிக� ெமா4"� ேதசியK 

சாைலயி� இரவி� கா$ ஓ/�வ! எ�பேத ஒ� தனி"கைல. இதி� ேமாகன� 

ேத$:தவ� எ�றா@�, இ�ேபா! அவ� கா$ இ� தடைவ விப�!"�ளாக� 

ேபான!. இவ� வழிவிடவி�ைல எ�� ஒ� லாாி இவ� காைர அைண�ப! ேபா� 

ஓ6ய!. எதிேர நா� வ�கிேற� எ�ப! ேபா� பிரகாசமாக ெவளிKச� ேபா/��. 

ேவக ேவகமா4 ஓ6ய இவ� காைர ேமாத� ேபாவ!ேபா� பாவலா ெச4! 

ெகா
ேட ஒ� லாாி பி� ேநா"கி� ேபான!. இவேன காைர நி��தலாமா எ�� 

நிைன�தேபா!, பி�னி�"ைகயி� ப��!" கிட:த ெச�வா மய"க� ெதளி:த! 

ேபா� க�தினா�. அலறிய6�! எH:! ேமாகனனி� ச/ைட" காலாி� பி� 

ப"க�ைத பி6�திH�தப6ேய, "சதிகார� பயேல... எ�ைன - அ:த மி�க" P/ட�!ல 

மா/ட வKசி/� - எ9ேகடா ேபாேன" எ�� க�தினா�. 

 

கா$ நி�ற!. �� கத? திற:த!. பி� கத? திற"க�ப/ட!. ேமாகன�, ெச�வாைவ 

ெவளிேய இH�!� ேபா/டா�. க�ன�தி� ஓ9கி ஓ9கி அைற:தா�. இ��பி� 

காலா� எகிறினா�. கீேழ விH:த ெச�வாைவ M"கி நி��தி, கH�ைத, ைகயா� 

பி6�தப6ேய அ:த அ:தகார இ�ளி� ேப4 ேபா� க�தினா�. 

 

"ெபா�"கி� பயேல.... �/டா� பயேல.... நா� ஒ�ைன ஒளிL�"ேகா�R 

ெசா�னா�... இ�ப6 ப
ணி/6ேய..... உ�ைனேய ந�பி இ�"கிற எ� சி0ட$ 

எ�ன பா� பட�ேபாகிறாேளா" 
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"உ� சி0ட$ யா�"டா ேவS�? நீதா
டா ேபா"கிாி... �ற�ேபா"... P/6"  

ெகா��த பய�... ப�! நிமிஷ�!ல சி�த�பா?" ெடFேபா� ெச4!/� வாறதா 

ேபா"" கா/6/�, ெர
� மணி ேநரமா எ�னடா ெச4ேத...? ேதா பா�... இ!" 

ேமல ைகய நீ/�ன மவேன - ஒ� �!கில7� நா� சவாாி ெச4ேவ�." 

 

ேமாகன�, �ாி:! ெகா
டா�. பய@" ேபாைத மா�திைரைய கல"கி" 

ெகா��தி�"கிறா$க�. இ�ேபா!தா� ேலசாக அவR" மய"க� 

ெதளி:தி�"கிற!. ெசா�F� பா$�ேபா�. ேக/டா� ேக/க/��. ேக/காவி/டா� 

ேபாறா�... ேமாகன�, த�னிைல விள"கமாக ேபசினா�. 

 

"நா� ெசா�வைத ேகJடா நாேய ேபா� ெச4வ!"காக, ேக4 அ@வலக�!"� 

ேபாேன�. அ! அ?/ ஆ� ஆட$. இ�ப�ைத:! நிமிஷ� காைர ஓ/6ேன�. ஒ� 

கைடேயா, ெடF ேபா� G�ேதா கிைட"கல.. எ�ப6ேயா ஒ� இட�!ல 8ட�ேபான 

G�!"கார� ைகயி� கா@ல விH:! ஒ� சி�த�பR" ேபா� ப
ணி/�, 

அ�பதா� வ:ேத�. அ!"�ேள எ�லா� �6Lசி/ேட... எ�ைன மாதிாிேய நீ7� 

ஆயி/� வாாிேயடா... இ!" ெதாிLேசா ெதாியாமேலா நாேன 

காரணமாயி/ேடனடா.... Pட� பிற:த த9ைக"ேக ச"கள�தி ஆ"கி/6ேயடா....” 

ேமாகன�, நாிக� க�!� அ:த ந�ளிரவி�, கா/�� Gைன"� பய:! காக9க� 

பற:த அவ3றி� கால6கJ" கீேழ த� தைலயிேலேய அ6�!" ெகா
டா�. 

காாி� தைலைய �/6 ேமாதினா�. ெச�வா, அவைன த� ப"கமாக இH�தா�. 

அவ� க
ணீைர !ைட�தா�. உடேன, ேமாகன� எ:தவித விக3ப�� இ�லாம� 

தா� ெச�வாைவ க/6� பி6�தா�. ஆனா@�… 

 

ப3றி" ெகா
ட!. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    

 

காாிF�:! இற9கிய ெச�வா, �� நட"க, ேமாகன� பி� நட:தா�. பி�ைளகைள 

ப�ளி"Pட� ெகா
� ெச@�த ெச�வா வ�கிறானா எ�� ெத��ைன வைர 

க
ேணா/6ய சி�தி"காாி, ெச�வாைவ பா$�த!� ப�ைல" க6�தா�. அவனிட� 

கா/6ய பKசாதாப� ஒ� நா� P�தாக �6:த!. கணவ$ சிவR�பா
6, 
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மைனவியி� �பாவ�ைத �ாி:! ைவ�தி��பவ$ ேபா� எ9க
ண� மக� 

பா$ைவேய ஒ� திRசா இ�"ற! நீ ஏ!� தா�மாறா நட:!"கி/6யா எ�றா$. 

ப�"ைகயைறயி� எ�ப6 நட:! ெகா�ள ேவ
�ேமா அ�ப6 நட:! ெகா�ளாம�, 

அ:த அைற"�ேளேய அவ$ அ�ப6 ேக/ட! அவைள பைழய சி�தி"காாியா4 

ஆ"கிவி/ட!. 'நா� ேவS��னா ெச�!� ெதாைல7ேற�' எ�� கணவR" 

பதில6 ெகா��தா�. த� தவைற உண$:! ெகா
ட அவ��, அத3� 

பிராயKசி�தமாக அவைள அைண"க� ேபானா$. அவ� அவர! ைககைள 

உதறிவி/� ெச�!� ேபானவ� ேபாலேவ கிட:தா�. இ�ேபா! ெச�வாைவ� 

பா$�த!�, மாி�ெதH:தா�. நா"ேக, நர�பா4 ��"ேகற நி�றவ�, ேமாகனைன� 

பா$�த!� ளி$:! வி/டா�. இதனா� ெபாிய இட�! சாவகாச� ைவ�தி�"� 

ெச�வா மீ! Pட பாச� வரவி�ைலயானா@�, ேகாப� ைற:த! நைட வாசF� 

இ�:! உ�ேள ஓ6 கணவைன ெவளிேய ெகா
� வ:தா�. அவ$, ெச�வாவி� 

ைகைய� பி6�தப6ேய, ேமாகனனிட� க
களா� விள"க� ேக/டா$. 

 

"ஒ
Sமி�ல அ9கி�. நா� ேந3� ெசா�ேன� பா�9க... அேத ேக0தா�... 

ெர
� தடைவ ஊசி ேபா/டா$. இ�ப சாியாயி/�. இனிேம 
ேடாதர� மாதிாி 

சா�பி�வா� பா�9க." 

 

"மLச� காமாைல இ�Fேய?" 

 

"டா"ட$ ெட0/ ெச4! பா$�தா$ அ9கி�. இ�லேவ இ�ைல ." 

 

"ஏ9க.... பி�ைளகJ" 0P@" ேநரமா?ேத. ேவ�கார� இ�ைன" 

வரமா/டானா�." 

 

"எ�னால7� �6யாேத ல/�மி. ஆ[�" ேநரமாயி/�!. இர
�� எதி$ எதி$ 

திைசயி� இ�"ேத...” 

'அ�ப6யானா� ெச�வாைவ... ' 

 

"அறி? ெக/ட� தனமா ேப�றிேய. அவனால �67மா? எDவள? �"கா இ�"கா�  

பா$" 
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ேமாகன� ��னா� த�ைன இழி?ப��திய கணவைன அ9ேகேய பதில6 

ெகா�"க� ேபானா�. அத3காக அவ� வாெய�"� ��ேப, ேமாகனனி� 

வா$�ைதக� விH:!வி/டன. 

 

"நா� இ:த" காாிேலேய ழ:ைதகைள ெகா
� ேபா4 வி/�/� வாேற� 

அ9கி�" 

 

சி�தி"காாி உKசி ளி$:தா�. அ:த� பண"கார� பி�ை◌ை◌ளைய, ப�Fளி�!� 

பா$�தா�. ஆனா�, ேமாகனேனா அவைள க�ைமயாக� பா$�தா�. ேந3ைறய 

இர?"� பக@"மான இைடேவைளயி� ெச�வா, அவனிட� தன! �ய 

வரலா3ைற P/டாம� ைற"காம� ெசா�Fயி�:தா�. சி�த�பாவி� வாLைச7�, 

சி�தியி� வா/ட@� அ:த �/ைடேய ஒ� P
டாக?�, ெச�வாைவ அத3� 

மா/6" ெகா
ட கிளியாக?� அRமானி�தா� ஆகேவ அ:த" கிளியி� 

இற"ைககைள ெவ/6 வி�கிறவைள, த� அ�மாைவ பா$�ப! ேபாலேவ 

பா$�தா�. அேதசமய�, அவ� கணவைர வி��ேபா� பா$�!, இ�தியி� 

வி��ைப7� ெவ��ைப7� தாQ�தி" ெகா
ேட ேபசினா�. 

 

"அ9கி� நீ9கJ� கா$ல ஏ�9க.... உ9கைள7� ஆ[�ல ெகா
� வி/��ேற�." 

 

"ஒன" எ!"�பா சிரம�? ெர
�� எதி$ எதி$ திைச" 

 

"பாசி/6?� ெநக/6?�தா� ஒ
ணா ேசரS�. உ9க� ப3றி ெச�வா நிைறயK 

ெசா�னா�. அ�ப6�ப/ட உ9கைள எ� காாி� ஏ3றி" ெகா
� ேபா4 வி�ற! 

என" கிைட"கிற ெகௗரவ� அ9கி�. எ� அ�பா எ�கிறவ$ ம/��..." 

 

ேமாகன�, ேம3ெகா
� ஏ!� ேபசாம�, �க�ைத ேவ� ப"கமாக தி��பி" 

ெகா
டேபா! அவன! இ� கர9கJ� அ:த காாி� ைவ�பா$க� ேபா� 

ெசய�ப/டன. ெச�வாவி� வ�ைக"காக அ@வலக ஆைட7டR�, Pைட7டR� 

கா�! நி�ற சி�த�பாவி3, ேமாகனனி� தHதH�த ரேலா, �க நைனேவா, 

ெதாியவி�ைல. ெச�வாைவ பா$�! !�ளி ஓ6 வ:த �ேபதாைவ7�, அ�ைண7� 
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கா�"� த�ளி வி/டா$. அவ$கேளா கா�"� Yைழய ம��! "எ9ேக ேபாேன 

அ
ணா .... ஏ� ைந/ல வ$ல அ
ணா ...'' எ�� அவைன ெமா4�தேபா!, 

சி�தி"காாி , "ைட� ஆயி/�... அ
ணாகி/ட அ��றமா வ:! ெகாL�9க...'' எ�� 

ெசா�Fவி/�, ெச�வாவிட� ஒ/6" ெகா
ட பி�ைளகைள பி4�ெத��! 

கா�"� ேபா/டா�. ��னா� ஓ6ய கா$ தி��பாமேல பி�ேனா"கி ஓ6 வ:த!. 

சி�த�பாகார$ கா$ ஜ�னைல தாQ�தி ைவ�!, அதி� �க�ைத ெகா"கா"கி, 

மைனவி" ஒ� ஆேலாசைன ெசா�னா$. 

 

"ந�ம ெகா�ைல��ற�!ல இ�"ேத பசF" கீைர. அைத" கHவி... ந�லா 

அைர�!.... இவR" ெகா�.. வயி�!ல �
 இ�:தா� ேக/�. PQ மாதிாி ஆ"கி 

நீ7� 6. இ:த பசF எதி$கால வயி�! ேநா4"� ஒ� இ�Bர�0 மாதிாி. 

அதனா� பசF" கீைரைய பறி�! ந�லா கHவி..." 

 

"பறி"கிறைத கHவS��R என"� ெதாியாதா? அைரKசா�, PQ மாதிாி ஆ� 

எ�கிறத நீ9க ெசா�F" ெகா�"கSமா?" 

 

சிவR�பா
6, எ!?� ேபசவி�ைல. ஆனா@�, இத� எதிெராF�� ெச�வா மீ! 

விHேமா எ�� அKச�ப/டா$. அ@வலக அவசர�தி� அ! ெபாிதாக ெதாியவி�ைல 

. அவைள தாஜா ெச4வதாக நிைன�!�தா�, நீ7� 6 ' எ�றா$. ஆனா�, அவேளா 

6காாி மாதிாிேய ேப�றா� 'அறி? ெக/ட� தனமா ேப�றிேய?" எ�� இவ� 

��னா� ேக/ட! த���தா� இரவி� வ:! எ�ப6 ம�னி�� ேக/ப! எ�� 

மனதி� ஒ�திைகயாக ேபசி" ெகா
டா$. 

 

அ:த" கா$ ேபா4" ெகா
6�"� ேபாேத, ெச�வா, �/63� ேபானா�. 

அவைன !ர�!வ! ேபா� பி�னா� ஓ6வ:த சி�தி, கா/�" க�தலா4 க�தினா�. 

 

"இ�ேபா ஒன" தி��திதாேன? நீ7�RPட அதி$:! ேபசாத மRஷைர ஒ� 

அ:நிய� ��னால தி/ட வK�/ேட... இதேனாடயாவ! நி3பியா? இ�ல, இ�R� 

தி/� வா9கி" ெகா��பியா? 

 

ெச�வா, சி�தி ெசா� ேக/காவத� ேபா� தன! அைற"� ேபானா�. அ��  
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தன! அைறயாக ெதாி:த அ:த இட�, இ�ேபா! பி�ைளகளி� அைறயா4 

ேதா�றிய!. எDவள? திமி$ இ�:தா� த���தா� சி�தி�R ெசா�லாேம ேபாேவ... 

எ�லா� எ� தைலவிதி' எ�� அவ� தைலயி� அ6"காமேல க�தியேபா!, அ:த 

அைற"கத? தாளி/�" ெகா
ட!. இ! சி�தியி� ேகாப�ைத" P/6ய!. எ� 

�/ல இ�:!"கி/ேட எ� *ைமேய G/�றியா? கதைவ� திறடா களவாணி� 

பயேல...' எ�� அவ� கதைவ டா� \� எ�� ைகயா� இ6�தா� காலா� 

உைத�தா�. அ:த" கத?, த/67� திற"க�படவி�ைல. 

 

ெச�வா , கத? த/டேலா - சி�தியி� ஏKேசா எ!?� ேக/காம�, க
 திற:தி�:!� 

பா$"க �6யாம�, கா! மட� விாி:!� ேக/க �6யாம� கிட:தா�. ஒ� ஆ3றி� 

மண� ேம� �"கா4 நட�பவ$கைள திI$ ெவ�ள� அ6�!K ெச�வ! ேபா�, 

இ"க/டான - அேதசமய�, யதா$�தமான வாQ"ைக ம
ணி� நட:தவைன, அRபவ 

ெவ�ள� விH9காம� விH9க ைவ�தைத நிைன�! பிரமி�!" கிட:தா�. 

உ�J���க� ம/�ேம இய9க, ெவளி உ���க� Bனியமாக, ம�லா"க" 

கிட:தா�. 

 

சி�தி"காாி" ைக வF7�, வா4 வF7� ஏ3ப/� கத?K ச�த� ஓ4:த பிறதா�, 

அவR" பிர"ைஞ ஏ3ப/ட!. Pடேவ அ! ப�ேவ� விபாீத9கைள க3பி�!" 

ெகா
ட! அ:த ஓாின ஆ�தள�தி� சில சி�வ$க� வா4 கDவி கிட:த! 

நிைன?" வ:த!. அ:த நிைன? சி�த�பா பி�ைள அ�ைண, இ:த ேமாகன� 

சி�மிஷ� ெச4வாேனா எ�� எ
ண ைவ�த!. அ:த எ
ண� �ய அRதாப�தி� 

கைரய ைவ�த!. காாி� சி�த�பா இ�"கிறா$ எ�ற வ6கா� கிைட�த!. அ:த 

வ6காF� சி�த�பா?� 8Qகி� ேபாவாேரா எ�ற பய� பி6�த! அ!ேவ 

[தியான!. அ:த [தி தைலயைணைய விசிறி அ6�த!. ைககைள தைரைய அ6"க 

ைவ�த!. ெக/�� ேபான வா4"� ைகவி/� நா"ைக ெவளிேய எ�"க� ேபான!. 

நா" வF"க வF"க அவR" ேகாப� ேகாபமாக வ:த!. �ய ேகாப�. 

ெச�ைன" அR�பிய அ�பா ேம� ேகாப�. அவ� மீ! பாச� ைவ�தி�"� 

சி�த�பா மீ! அேத எதி$ விகிதாKசார ேகாப�. இ:த �/ைட வி/� ஓ6�ேபாகாம� 

க/டாம� க/6�ேபா/6�"� பி�ைளக� ேம� ேகாப�. சி�தி ேம� ேகாப"... 

ேகாப�. ெச�ைன ேம� ேகாப�. எ�லாவ3றி"� ேமலாக - 

 

கவிதா ேம� ேகாப�. அவைள நிைன"க?� �6யவி�ைல. மற"க?� �6யவி�ைல. 

இ:த ேக� ெக/டவJ" ஒ� காத� க6த� ேதைவ. அத3 கிைட�த இளிKச 
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வாய� இவ�, சாியான க�ளி. இவ� உ�ளைத உ�ளப6 ஒ��விடாம� அவளிட� 

ெசா�Fவி/டா�. ஆனா�, அவேளா , அ�மா ஓ6�ேபான விவகார�ைத 

ெசா�லவி�ைல. இவ� ெகௗரவ�ைத இழ"க ைவ�!, த� ெகௗரவ�ைத வி/�" 

ெகா�"காத பாவி. அவ� மனதி3� இ�R� எ�ென�ன ரகசிய9க� கிட"ேதா? 

�/63 வரK ெசா�னவேள அ:த பழிகாாிதா�. அ�பRட� \ாி� ேபாவைத 

ெசா�ல நிைன�தி�:தா� அவ� ெசா�F யி�"கலா�. மனமி�:தா� மா$"க�
�. 

மனம3றவ�. இவைளவிட இ:த ேமாகன� எDவளேவா ேம�. அவR" ம/�� 

இ:த" ெக/ட� பழ"க� இ�ைலயானா� அவைனவிட ந�லவைன காண�6யா!. 

 

ெக/ட பழ"க� ம/��தானா அ!? தாR� ெக/� பிற�தியாைர7� ெக�"� 

பழ"க�. ஒ� ெதா3� வியாதி. அவனிட� இ:த கவிதா?" எHதிய க6த� இ�"� 

வைர வா4 ெக/�" ெகா
ேட இ�"�. ஒ� வாயா? இ�ைல. இர
� வா4க�. 

இ:த" க6த�ைத எ�ப6யாவ! ைக�ப3ற ேவ
��. சி�த�பாவிடேமா, 

பி�ைளகளிடேமா வாலா/ட"Pடா! எ�� அ:த� ெபா/ட� பயைல க�திேயா� 

ேபா4 எKசாி"க ேவ
��. ேந3� வா"களி�தப6 அ:த ேமாகன� ம/�� 

தைலெயH�தா4 மாறி�ேபான த� ைகெயH�திலான க6த�ைத ம/�� ெகா�"கா! 

ேபானா� – 

 

ெச�வாவி� ைககேள ஆ7த9க� ேபா� நீ
டன. விர�க� திாிBல� பாணியி� 

ப�! Bல9களா4 ஆகி�ேபாயின. பி�ன$ அவ� சி:தைனயி� ேத"க� ஏ3ப/ட! 

அ�ப6ேய M9கி� ேபானா�. எவேரா அ6�!� ேபா/ட! மாதிாியான M"க� 

----------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    

 

ெச�வா, @9கியி� ேப
�"� தாவிய!�, அவ� எ9ேகேயா �ற�ப�கிறா� 

எ�� `கி�!" ெகா
ட அ�
, "நாR� வாேர� அ
ணா " எ�றா�. “நாR�” 

எ�றா� �ேபதா. ெபா!வாக இ:த மாதிாி மாைல மய"க ேநர�தி� ெச�வா, இர
� 

ேபைர7� P/6" ெகா
� கட3கைர" ேபாவா�. ஒDெவா� ைகயி@� 

ஒDெவா�வைர பி6�!" ெகா
�, அ�ேக உ�ள கட3கைர" ெபா6 நைடயா4 

நட�பா�. �ேபதாவி� கா� வF�த!�, அவைள ேதாளி� ேபா/�" ெகா�வா�. 

அ
ணேனா� உ/கா$:! ைட ரா/6ன�, ஆகாய ரா/6ன� ேபா�றவ3றி� 

�3�வ!�, ேவ6"ைகயாக?�, வா6"ைகயாக?� நட"� ச9கதிக�. அேதா� 
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ெபாிய ெபாிய ப_னா4 வா9கி" ெகா��பா�. அ�மா, P/6� ேபானா�, 

ரா/6ன�தி� ஏ3றாம�, ைட ரா/6ன� ேபா� தைல�6 அவிQவைத7� ெபா�/ 

ப��தாம�, அவ$க� தைலயி� /�வா�. ெர6யா9க' எ�� P�� அ
ண�, 

இ�ேபா! த�ன:தனியாக �ற�ப�வ! க
�, அ�
 ழ�பினா�. ழ:ைதக� 

ெசா�னைதேய மீ
�� மீ
�� ெசா�னா$க�. ெச�வாவி3 பதிலளி"க 

ேவ
6ய க/டாய� ஏ3ப/ட!. 

 

"நா� ேபாகிற இட�!" நீ9க வர�படா!." 

 

"எ:த இட�!" அ
ணா " 

 

"எ:த இடமா இ�:தா�, ஒன"ெக�னடா? ேவS��னா, ஒ9க�மாவ [K�" 

P/6/� ேபாகK ெசா�@9க." 

 

சி�த�பா பி�ைளகைள அல/சிய� ப��தியப6ேய ெச�வா, இர
� எ/� 

ைவ�தேபா!, அ�
 அவ� ��னா� ேபா4 நி�� வழி மறிய� ெச4தா�. �ேபதா 

அவ� ைகைய� பி6�! இH�தா� ெச�வா, அ:த பி�ைளகைள �ர/�� தனமாக 

கீேழ த�ளினா�. ேத� சி:!� வா$�ைதகளா� அவ$களிட� ேப�கிறவ�, 

இ�ேபா! ேதனீ ேபா� ெகா/6னா�. 

 

"சனிய�கேள... ெசா�னா ேக/க மா/I9க? நா� எ9ேக ெதாைலLசா 

உ9கJ"ெக�ன? எ�ேனாட வர�படா!�னா வர�படா!தா�." 

 

அ�S� �ேபதா?� ஒ�வைர ஒ�வ$ அதி$Kசிேயா� பா$�தப6 கீேழ கிட:தா$க�. 

கட:த ஒ� வ�ட காலமாக வா$�ைத" வா$�ைத அ
ணா... அ
ணா..' எ�� 

ெச�ல� ெகாL�� ழ:ைதக�, இ�ேபா! "எ�மா... எ�மா...' எ�� ஒ�மி�!" 

க�தியப6ேய தைரயி� �ர
டா$க�. அவேனா, அைத� ப3றி ெபா�/ப��தாம�, 

நைடைய ெதாட$:தா�. எதி$� திைசயி� எ�னேமா ஏேதா எ�� ஓ6வ:த சி�திைய 

�/டா" ைறயாக உரா4:தப6, வாசைல� தா
6னா�. தாவி� தாவி, பா4:! 

பா4:! ஓ6னா�. 
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G/டாம� ஒ/6" கிட:த இ���" கிராதி கத?கைள, இர
டாக� பிள:! அ:த 

பிளவி3� பா4:!, மைல�ப6க� மாதிாியான �/�� ப6களி� ஏறி, 

வரா
டாைவ தா
6, வரேவ3� அைறயி� தி�!, ேமாகனனி� அைற வாசF� 

பாதி வழி மறி�!" கிட:த கதைவ, பி4�! வி�வ!ேபா� ஒ�Kசா4�! 

த�ளியப6ேய, உ�ேள பா4:த ெச�வா, பிரமி�தப6ேய நி�றா�. உத�க� 

ஒ/டாம�, விழிக� ெகா/டாம�, அ�ப6ேய நி�றா�. 

 

அ:த அைறயி� கிழ"K �வாி� ேத$ ேவைல�பா�கைள� ேபா�ற ஆற6 உயர 

[ேரா பலைகக�. இவ3ைற �"கா4 இைண"� 8�ற6 அகல க�L சிவ�� 

பலைகக�. இவ3றி� ம�தியி� ஒ� ெசDவக வ6வ�. ேர6ேயா சி.6., ேட� ஆகிய 

8�ைற7� ெகா
ட இைச"க�வி. இ:த �"K ச/ட�தி3 ேமேல7� கீேழ7� 

ப�ேவ� வைகயான இைச" க�விக�. சி.6யி� ஒ� பாட�. ச:த நய� ெகா
ட 

ேவக ேவகமான ெசா�ல�"கைள ெகா
ட ஊழி"P�! பாட�. 

 

ேமாகன�, கா� சல9ைக7�, ைக மணி7மா4 தாமைர� G ேபா� விாி:த தா$ 

பா4�த எ/� �ழ !�ைப ேவ/67ட�, இ���" ேமேல எ!?� இ�லாத விாி:த 

மா$��, பர:த ேதாJமா4 ஆ6" ெகா
6�:தா�. சிவெப�மானி� ஊழி"P�தி� 

அன:த9ேகா6 பிரமாண திரளா4 ஆ6னா�. ஊழி� தா
டவ�. கா@� ைக7� 

உரசி" ெகா�கி�றன. உKசி7� பாத�� ஒ/6" ெகா�கி�றன. தைல ப�பரமா4 

�ழ�கிற!. பிற உடேலா� ேச$:! அ9மி9மா4 தாவி� தாவி அ:த அைறேய 

ஒ� பிரபLச க
ணா6 ஆகிற!. அ9மி9மா4 �ழ�கிறா�. ஒ� ைக உ�"ைக 

ேபா� ஆகிற!. இ�ெனா� ைகயா� அைத அ6�!" ெகா�கிறா�. பி�ன$ 

ஒDெவா� ைக7�, ஒDெவா� காேலா� பி�னி" ெகா�கி�றன. 

 

அ:த பி�னF@� ஒ� மா3ற�. வல! ைக7� வல! கா@� பிாி:! இட! ைக7� 

இட! காேலா�� ேஜா6 ேச$கி�றன. இட! கா@� இட! ைக7� பிாி:! வல! 

ைக7ட� இைணகி�றன. ஒ3ைற"கா� உய$கிற!. ம3ற"கா� !�Jகிற!. ஒF 

�ழ"க��, உட� �ழ"க�� ஒ�றி"கி�றன. தைர தகி"கிற!. சத9ைக மணிகளி� 

ஒ�� உ�
ேடா�கிற!. ைக மணிக� ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி, ேமாதி கா� 

சத9ைககேளா� இைணகி�றன. இைச, ெசா�லாகிற!. உட� வி�லாகிற!. 

ெசா3க� ெச�லாி"க ெச�லாி"க, ேவ$ைவயி� ளி�த ேமாகனனி� உட� ெம�ல 
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ெம�ல நிதான�ப�கிற!. தா9க �6யாத ேவதைனேயா� தாவி� தாவி ஆ6யவ�, 

இ�ேபா! தைர இற9கினா�. 

 

ெச�வாைவ அ��! அ:த" ழ:ைதகைள7�, அவ$கள! த:ைதைய7� பா$�த 

பிற ந�ல ��ப� ஒ� ப�கைல" கழக�' எ�ற த�!வ� அவR" 

பாி/சயமான!. அத3 எதி$�பதமா4 ஆகி�ேபான த�ைன நிைன�!, த�ைன 

பைட�த கட?ைள நிைன�!, த�ைன ெப3ற அ�மாைவ நிைன�!, த�R� இ�:த 

நா/6ய" கைலைய ஒ� வ6காலாக ஆ"கி" ெகா
6�:தா�. இ�ப6 அ6"க6 

ஆ�கிறவ�தா�. அ!, ஈ0வாிைய ெபா� சி�மாசன�தி� உ/கார ைவ�!, 

சிவெப�மா� ஆ6னாராேம.... ஆன:த"P�!, அ�ப6�ப/ட நா/6ய�. ஆனா�, 

இ�ைற"ேகா அ
ட9ேகா6 அ
ட9கJ�, அ
ட சராசர9கJ� �ய� ��9கி 

ஒ� அS?"� அட9கிய! ேபா�ற ஊழி"P�!. 

 

ேமாகனைன பயப"திேயா� பா$�தப6ேய நி�ற ெச�வாைவ, ேமாகன�, 

அ�ேபா!தா� பா$�தா�. நிதான�தி3 வ:! ெகா
6�:த பாத @"க�கJ" 

இைடேய, ேகாப� ேகாபமா4 ேக/டா�. 

 

"�/டா�... 8டா... எ� த9ைக வ�வ! வைர"�, இ:த� ப"க�, நீ, தைல 

கா/ட�படா!�R ஒன" எ�தன தடவடா ெசா�ற!...?" 

 

"நா� ஒ��� ஒ�ைன பா$"க வரல... கவிதா?", நா� �/டா� தனமா எH!ன 

லD ெல/டைர வா9கி/�� ேபாக வ:ேத�. அைத ைவ�!, நீ எ�ப ேவS-

��னா@� எ�ைன பிளா" ெமயி� ெச4யலாேம...'' 

 

"அறி? ெக/ட ெஜ�மேம... அேதா அ:த ேர"ல இ�"! பா$.... அ!தா� 

உ�ேனாட காத� ெல/ட$. எ��!"கி/� ஓ�டா ...” 

 

ச!ரமா4 ம6"க�ப/ட அ:த" க6த�ைத, ெச�வா ஓ6�ேபா4 எ��!" ெகா
டா�. 

அவனா� ந�ப �6யவி�ைல. ந�பாம@� இ�"க �6யவி�ைல . அவ� ைக�பட 

எHதிய க6த�தா� ெச�வா, அைத பிாி�! பா$�! அைத ப6�! �6�ப! 
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வைர"� கா�தி�:த ேமாகன�, ஒேர தாவா4 தாவி, ெச�வாவிடமி�:த க6த�ைத 

பி�9கி, �" Zறா4 கிழி�! அவ� தைல ேமேலேய ேபா/�வி/� க�தினா�. 

 

"க�!"/6 ைபயா! ஒன" எ!"டா காத@? அ:த ெல/டர நா� எ�ப6டா 

ெவளி� கா/ட �67�? அ�ப6 கா/6னா�, எ�ேனாட சி0ட$ எதி$கால�� 

பாதி"� எ�கிற! என"� ெதாியாதா? அவJ� இ:த ம
ணா9க/6 காதF� 

ச�ப:த�ப/6��ப!, இ:த க6த�திேலேய ெதாி7தடா... ந�லா ேகJடா... எ� 

தைலயி� நாேன ம
 அ�ளி ேபா/6"கி/ேட�. அேதசமய� எ� த9ைக தைலயி� 

ம
 அ�ளி ேபா�ற அள?" நா� ேமாசமானவ� இ�லடா... தி��பி� பாராம� 

ஓ�டா..." 

 

"ஒ� தைலயி� நீேயா யாேரா அ�ளி� ேபா/ட ம
S எ� தைலயில7� 

விH:!/�ேத... விழ வK�/6ேய.." 

 

"ஒ� தைலயி� விH:த! Mசி தா
டா ..." 

 

"Mசிேயா !�ேபா அைத எ�னா� மற"க �6யFேய." 

 

ேமாகன�, ெமளனமா4 தைல னி:தா�. னி:த தைலைய அ9மி9மா4 

ஆ/6" ெகா
டா�. க
 வழி நீைர !ைட�!" ெகா
டா�. அ�ப6ேய அசம:த 

நிைலயி� நி�றா�. ெச�வா, அவ� தைலைய நிமி$�தினா�. ஆ�த� ெசா�னா�. 

 

"நீ ந�லவ�தா� ஆனா� இDவள? ந�லவனா இ��ேப�R நா� ெநன"கல.." 

ேமாகன�, அவைன த�ளி வி/டப6ேய க�தினா�. 

 

"இ:தா பா� ைபயா... இ:த ெதா�ற ேவைலய எ�கி/ட வK�"காத...” 

 

"எ�ைன இDவள?� ெச4த ஒ�ைன, ெதா�ற!" உாிைம இ�Fயா?" 
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"நா� ெசா�றத ந�லா ேகJ ெச�வா! உன"� எ� த9ைக"� இைடயி� நா� 

�"கா4 நி3க வி��பல..." 

 

"அவJ" ஒ�ேனாட இ:த� பழ"க� ெதாி7மா?” 

 

"ெதாிLசி�"கS�. ஒ� தடைவ ேஹாேமா பய�கைள7�, ெல0பிய� 

ெப
கைள7� நி3க ைவ�!K �டS���R எ�ைன சாைட மாைடயாக 

பா$�!"கி/ேட, யா$ Pடேவ ெடF ேபா�ல ேபசினா� இ�ப அவ� எ�ைன 

தி/6ய! �"கியமி�ைல . அவ� தா� �"கிய� நீ அவJ"..... அவ� உன" 

என" ப�பா4 .." 

 

"அ�ப6�னா ." 

 

"ஒ�ைன, அ:த ெசாாி�பய� ெவ�ைளயனிடமி�:! நா� கா�பா3ற �ய3சி 

எ��தைத, அவR" எவேனா ேபா/� ெகா��!/டா�. ேந3� ந�ளிரவிF�:ேத, 

எ� ேவைல ேபாயி/�!... பதவி ேபாயி/�!... ஆயிர" கண"கில டால$ 

ேபாயி/�!... ஆனா�, இ!?� ந�ைம"�தா�. ேந3ேற எ� ேப$ல ஒ� ெல/ட$ 

இ9ேக கிட:த!. எ9கJ"�R ப�பாயி� ஒ� ச9க� இ�"!.. ஒ� 

ப�திாிைக7� ெவளி வ�!.... இ�ேபா இ:த ச9க�ைத அகில இ:திய ச9கமா4 

ஆ"க� ேபாேறா�. இ!" எ�ைன ெபா!K ெசயலாளரா ேபா/6�"கா9க. 

ஒDெவா� மாநில�� �3றலா�. ச9க�தி� வள$Kசி"காக எ�ேனாட நா/6ய 

நிகQKசிகJ� நட"�.... யா$ க
டா ? நா� ஒ�ேவைள அகில இ:திய 

வி.ஐ.பி.யா"Pட ஆகலா�. இ�ல�னா ெத�ேவார ேலாலாயியாக?� திாியலா�." 

 

"இ9ேக வ�வதா4 இ�:தா�, ைற:த! ஐ:! வ�ஷ� ஆ�. அ!?� உ9க 

ெர
� ேப�"� க�யாண� எ�கிற ெச4தி வ:த பிறதா� வ�ேவ�. ஒேர 

ஒ�நா� உ9கJ"� ெதாியாமேல தைல கா/6/� ஓ6� ேபாயி�ேவ�. சாி... 

ைம6ய$ பிரத$ இ� லா.... கவிதாைவ ைக வி/�டாேதடா... ெரா�ப?� ேராச"காாி... 

எDவள?" எDவள? ேராச� உ
ேடா .... அDவள?" அDவள? பாச� 

உ�ளவ�. எ�ைன அவ� உ�கி/ட தி/�ன! Pட பாச�தி� ெவளி�பா�தா�. 

என"காக அவ� அH!யி�"கிற க
ணீ$ ஆ7� �H!"� ேபா!�... சாி ெக/ 

அ?/ �ளீ0..." 

 



86 

 

"பாவ�... எ�னால நீ9க ேபாறத ெநன�தா�... மன�" க%டமா இ�"! ஸா$..." 

 

"யா�டா ஸா$....” "ஸாாி... ஏ� மKசா�... நீ9க இ9ேகேய இ�"க�படாதா? ஏ� 

ப�பா4" ஓ�ேற..." 

 

"ஒ9கJ"காக ம/�� ஓடலடா... \�ளிேக/ அ�மா?"காக..... ஒாிஜின� 

அ�பR"காக.... எ� பிைழ��"காக..... ஓாினK ேச$"ைக"கார$கைள உதா-

சீன�ப��!� இ:த தமிQநா/�"காக... க$ணைன எ�ப6 அ$K�ன� த�ன:தனியா 

ெகா�லFேய... அ�ப6, ஒ�னாலேயா கவிதாவாலேயா ம/�� நா� ஓடேல... 

அதனா� எ�ைன தியாகியா4 ஆ"கிவிடாேத..." 

 

ெச�வா, ேமாகனனி� ைககைள ப3றிய ப6ேய ஏேதா ஒ� வாசைனைய 

உண$:தா�. அ! வ:த ேம3 திைசைய ேநா"கினா�. ச� ைம"கா ேமைசயி� 

ெச
பக, ஆரLK, ைப� ஆ�பி� வ6வ9களி� ஒேர விதமான 8�� ெபா�/க� 

ெச�வா, ச:ேதக� ேக/டா�. 

 

"இ! வ:!.... அதாவ!..." 

 

ெச�வாவி� பா$ைவ அ:த ெபா�/க� மீ! ேபானேபா!, ேமாகன� பதிலளி�தா�. 

 

"உ� `க� சாிதா�. இ:த 8��� ெவDேவ� வாசைனைய" ெகா�"கிற Iல"0 

நிேரா�!க� ��த� �தியைவ. இ�ேபா$/ட/ சர"க�. ேவS��னா ெதா/�� 

பா$." 

 

ெச�வா, அ:த 8�றி� ம�Fைக நிற��, அேத வாசைனைய7� ெகா
ட 

உைறைய எ��தா�. 8"கி� ைவ�தா�. �வாச� �வாரசியமான!. 8ைள"� 

அ:த வாசைன பதி:த!. உட� �H"க வாசைன மய�. ெச
பக�ைத எ�"க� 

ேபானா�. அைத த�"க� ேபானா� ேமாகன�. ைக7� ைக7� உரசி" ெகா�ள, 

உட@� உட@� ேமாதி" ெகா
டன. ேமாகன� இ�ேபா! ஆேள மாறிவி/டா�. 

உ�வ� மாறாமேலேய ண� மாறிய!. த9ைக மீ! ைவ�தி�:த பாச�, தணி:த!. 

M"� த
டைன ைகதியி� கைடசி ஆைச ேபா� !"க" ரF�, த� 
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ஆைசைய ெவளி�ப��தினா�. 

 

"ைம6ய$ பிரத$ இ� லா...! உ�கி/ட இ�:! ஒ� கைடசி பாி� ேவS�. ஆமா� 

6ய$. இ:த நிேரா�ைத ேபா/�"கிேற�. இதனா� உ� வா4" ேசதார� வரா!. 

வயி� வா:தியாகா!. என"காக கைடசி தடைவயா4, உ� ஒ�!ைழ�ைப 

ேக/கிேற�. ச�தியமா4 இ�R� ஒ� மணி ேநர�!" ேமேல இ:த �/6� நா� 

இ�:தா� நீ ஒ� ெச��பாேலேய எ�ைன அ6 ஒ� F ஒ� ைட�... இ�ப6 ெட� 

ேடஷ� வ���Rதா� உ�ைன இ:த �/�� ப"க� தைல கா/ட" Pடா!�, 

நா� உ�தர? மாதிாி ேபா/ேட�. ஆனா@�, நா� வ3���தல�பா... ந�ேமாட 

நிர:தர பிாி?" பாிசா�தா� ேக/கிேற�." 

 

ெச�வா, ேமாகனைனேய பா$�தா�. ேந3றிர?, அவ� த�மீ! கா/6ய பாி? ஒ� 

தா/ச
யமான!. அேதா�, அ:த ெவ�ைளய� ேம� �ர
டதி�, கிைட"காத �க� 

ஒ�� கிைட�த!� நிைன?" வ:த!. 

 

ெச�வா, அ:த ெச
பக வாசைன உைறைய எ��!" ெகா
டா�. பிற, ரகசிய 

ேப�வ!ேபா� ேபசினா�. 

 

"�தF� நீ - அ��ற� நா�.... ஆனா@� ேவற மாதிாி..." 

 

அவ$க� இ�:த அைறயி� திற:த கத?, ஒ� சி�ன தீ
டF� ெவ/க�ப/ட! 

ேபா� வாசேலா� ஒ/6" ெகா
ட!. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 12121212    

 

கவிதா, வ:த!� வராத!மாக வா"கி9' எ�ற சா"கி�, அ:த ெத�வி� �"� 

ெந�"மா4 நட:தா�. அ�பா?� அ�மா?� த� க
ெணதிாி� ெகாL�" லாவிய 

தணி"ைகய3ற கா/சிகைள ெச�வாவிட�, ெசா�FK ெசா�F சிாி"க ேவ
�� 

எ�� நிைன�!" ெகா
டா�. அ�மாவி� ப"க�தி� த�ைன7�, அ�பாவி� 

ப"க�தி� அவைன7� க3பைன ெச4! ெகா
டைத ெசா�ல ேவ
�� எ�� 
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நிைன�தேபா!, அவ� �க� சிவ:த!. ெசா�கிேறாேமா இ�ைலேயா, உடன6யாக 

அவைன இ�ேபா! பா$�தாக ேவ
��. 

 

ெபா!வாக, ைந/67ட� காைலயி@� மாைலயி@� அ:த� ெத�வி� 

நைடேபா�கிறவ�, அவ� வ:தா� அவRட� ேச$:!, ேபாவத3காக பாவைட 

தாவணி மாதிாி தனி�தனி நிற�ேதா3ற� கா/6ய கீேழ ெவளி$ மLசJ�, ேமேல 

மLச� சிவ��மான �டைவயி�, இர
� ச"கர வாகன�ைத கா�ப?
�" 

ெவளிேய நி��திவி/�, அ9மி9மா4 �3றினா�. "ஏ�மா! அ�பா4�” எ�� 

ெசா�ன ேவ� 6ைரவ$, அ�ப6 ெசா�ல�ப/டவ� கவிதா எ�பைத உண$:த!�, 

"ம�னிK��9க�மா" எ�� ெசா�னா�. அவ� ெசா�ன! காதி� ஏறாம� நட:! 

ெகா
6�:த கவிதா, ஏேதKைசயா4 ேவR"� எ/6� பா$�! அதி$:! ேபானா�. 

அ:த வாகன�தி3� அ�S�, �ேபதா?� இ�:தா$க�. கா"கா G"கJ"� 

இ�"� ெவ�ைள ெமா/�"களாக பி�ைளக� ெபாிய மனித ேதாரைணயி� �!K 

�ைமேயா� உ/கா:தி�:தன. 

 

ேவ�, அ9ேக நி�ற ேநர�தி3 ஈ� க/�வ!ேபா� பா4:! பற:த!. கவிதா 

அதி$Kசியி� தைலைய பி6�!" ெகா
டா�. ஒ�ேவைள ெச�வாைவ, அவ� சி�தி 

!ர�தியி��பாேளா? இவேன ஒ�நா� த�னிட� ெசா�ன!ேபா� எ9ேகயாவ! 

ஓ6� ேபா4 இ��பாேனா? அ�ல! உட� நல� சாியி�லாம�.... 

 

கவிதாவா�, ெபா�"க �6யவி�ைல. உடன6யா4 ஒ� தீ$மான�தி3 வ:தா� 

சLசல�ப�கிற மன� அ:த மன�!"காரைன அ�ல! காாிைய ேகாைழ ேபா� 

சி�தாி"கிற!. பிற அ:த சLசல� உKச க/ட�தி3 ேபா�ேபா!, அ!ேவ 

ஆப�!" பாவ� இ�ைல எ�� ஒ� �6வான தீ$மான�தி3 வ:!வி�கிற! 

அத3� பிற எ
ணி� பா$�ப! எ�ப! ெபா!வாக இ�ைல. இ:த மேனாத�!வ 

விதி�ப6ேயா எ�னேமா, ெச�வா வா�� அ�ல! வா/ட�ப�� �/63 ஏதாவ! 

ஒ� சா"கி� ேபாயாக ேவ
��. ேபாவ! நிKசய�. சா" எ�னெவ��தா� 

�ாியவி�ைல. 

 

ெபா4 ேவட� ேபா�� ெம4ைம"�, சகவாச ேதாச�தி� "�ைரதீ$:த" ெபா4, 

வா9காமேல வ:!வி�கிற!. அ�பா, அ�மாைவ �:தி"ெகா
� ஒ�நா� 
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��னதாக வ:த அவ�, இ�ேபா! �/63� ஓ6னா�. ப�ளியி� வ�� பாீ/ைச 

எ�� த:ைதயி� அRமதிேயா� வ:தவ�, அ9 பிாி/ஜியி� ைவ�தியி�:த பா� 

பா"க/�கைள ெவயிF� ேபா/டா�. அ! ஈர� உல$வ! வைர"� கா�தி�"க 

�6யாம�, தவி�தா�. Pடேவ ஒ� க3பைன. இ�� �/6� யா�மி�ைல. 

இ�ைற" ெச�வாைவ �/63� அைழ�!, ஆைச தீராமேல அைண�!, �ைவ 

தீராமேல ேபசி, தன! \$ அRபவ9கைள ெசா�ல ேவ
��. அத3காக�தா� 

�:தி" ெகா
� வ:தவ�. 

 

அைரமணி ேநர� கழி�!, பா� பா"க/�க� ைகைய ளி$வி"காம� Bடா"கியதி�, 

அவ�, ளி$:! ேபானா�. ஒ� எவ$சி�வ$ த/ைட எ��தா�. அ! க
ணா6 

பளபள�பி� Bாிய ஒளி க3ைறகைள பிரதிபF�!, அத� ேம@�ள ஆ�பி� பழ9க�, 

ச�ேபா/டா பழ9களி� மி�னி, அதிF�:த M"� ைபயி� ஊ��விய!. 

 

கவிதா, காF9 ெப� ரேலா� ஆ�/6- ஆ�/6” எ�� ெசா:த" ரைல7�, 

ெகா��தேபா!, தாளி/ட கத? தானா4 திற:த!. சF�ேபா� ெவளிேய வ:த 

சி�தி"காாி ல/�மி, அவைள பா$�த!�, சிறி!ேநர� அ�ப6ேய நி�றா�. வாராத 

மாமணி வ:த!ேபா�, வாயகல நி�றவ�, பிற வாெய�லா� ப�லானா�. 

உண$?கJ" வா$�ைதகளா� ஒF வ6வ� ெகா��தா�. 

 

"எ� க
ைணேய ந�ப �6யவி�ைலேய! ஒ� நாJ� வராத தி�நாளா வ:தி�"ேக? 

உ� கா� ப�ற!" இ:த �� பா"கிய� ெச4தி�". உ�ேள வா�மா..." 

 

கவிதா, உ�ேள வ:தா�. சி�தி, Mசி7� !��மா4 கிட:த ஒ� நா3காFைய , தன! 

�:தாைனைய !ைட�பமா"கி, !ைட�!வி/�, ைக7� ஓடாம�, கா@� ஓடாம� 

நி�றா�. ெபாிய இட�!� ெப
 - இவ� �/�"காரைர பா$�தாேலேய ெதாைட 

ந�9க ைவ"� அ:த0திF@�ள ஒ� ெபாிய அதிகாாியி� மக�. சி�தி"காாி, 

வா$�ைதக� வராம� உளறி" ெகா/6னா�. 

 

"நீ... அ4ய4ேயா த�� - த�� - நீ9க வ:த! எ9க �/�"�ள ல/�மிேய வ:த! 

மாதிாி இ�"�மா... எ�ன�மா விஷய�..." 
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ல/�மி எ�ற!�, சிற:த ந6ைகயான ல/�மிைய மனதி� பதி? ெச4தப6ேய, கவிதா 

ச�த� ேபா/ேட ேபசினா�. அ:தK ச�த�, அவைன அ9கி�:தா� ெவளிேய 

இH�!" ெகா
� வ�� அளவி3 ெபாிதாக இ�:த!. சாைட மாைடயாக �/�" 

வ��ப6, அவR" ைசைக ெச4!வி/� ேபா4விடலா�. சி�தி"காாி, அதிசய�ப/� 

ேக/டா�. 

 

"த/��... எ�ன�மா இ!�லா�?" 

 

''ஒ��த$ �/�" �த� தடைவயா ேபா� ேபா! பழ9கேளாட ேபாகS��R 

அ�பா ெசா�வா$. இ! ெகாைட"கானF� வா9கின! - எ��!"9க ஆ�/6.." 

 

ல/�மி எ��!"ெகா
ேட ேக/டா�. 

 

"இ:த M"� ைபயி� எ�ன�மா?" 

 

"ஒ� வாரமா ெவளி`$ ேபாயி�:ேதாமா... எ�ப6ேயா, கர
டல ஒ� ேப0 ேபா4 

பிாி/W கர
 கைணd� இ�லாம� ெக/�� ேபாK�. அதனா�, இ:த M"� 

ைபயி� இ�"கிற, இ:த பா� பா"க/�கைள, உ9க பிாி/Wல ைவ�!/�� 

ேபாகலா��R வ:ேத�." 

 

சி�தி"காாி, தன! ஏமா3ற�ைத ைக ெசா�"காக?�, அவமான�ைத க
 கல9கி7� 

கா/6னா�. அ:த� த/ைட கவிதா, த� �/63 தானமா4 ெகா
� வ:ததா4 

நிைன�ததி� ஒ� ஏமா3ற�. அ!Pட� ெபாியதாக ெதாியவி�ைல . பிாி/W இ�லாத 

ஏQைமயி� ஒ� அவமான�. த/�� த�மாறி ேபசினா�. 

 

"ஸாாி�மா... எ9க �/�ல பிாி/W வா9கி ைவ"ற நிலைமயி� நா� இ�ல... 

வா9க"P6ய அள?" ச�பள� வர�தா� ெச47!. ஆனா�... ஊ$ல இ�:!, 

Mர�! உறைவ7�, ப"க�! உறைவ7� ெசா�F, இ9ேக ேடரா ேபா/�, இ:த 

�/ைடேய சா�திர� சாவ6 ஆ"கி/டா9க. அேதாட அவ�" சாம$�திய� 

அDவள? ப�தா!." 
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கவிதா, இ�R� அதிகமா4 ச�த� ேபா/ேட பதிலளி�தா�. ெச�வா , இ�:தி�:தா� 

இ:ேநர� வ:தி��பா$. அவ$ எ9ேக ேபானா$ எ�பைத எ�ப6 ேக/ப!? இவ� 

தய"க�ைத� ேபால, சி�தி"காாி"� ஒ� தய"க� ப"க�திF�:! ெகா
ேட 

இ�ப6K ச�த� ேபா/� ேப�கிறாேள, ஒ�ேவைள, அவளிட�, த�ைன யாராவ! 

ெசவி� எ�� ெசா�Fயி��பா$கேளா? எ�ற அ�லாட�. எ�லாவ3ைற7� விட, 

ேகவல� த� �/6�, ஒ� பிாி/W வா9க �6யவி�ைலேய எ�ற ெகாதி��� 

தவி��� P6ய ேபரவமான�. இைத� �ாி:த ெகா
ட! ேபா� கவிதா, தைல 

னி:! நி�றவளி� �க�ைத நிமி$�தியப6ேய, அவ� ேதாளி� ைக ேபா/டா�. 

பிற, அவைள மாமியாராக?�, த�ைன ம�மகளாக?� பாவி�!" ெகா
�, 

மாமனா�" வ"கால�! வா9கினா�. 

 

"மாமாைவ நிைன�! நீ9க ெப�ைம�படS� அ�ேத..." 

 

ஆ�/6, அ�ைதயானதி�, அவ� அ$�த� க
�பி6�! விட"Pடாேத எ�� 

ஆர�ப�தி� பய:த கவிதா , அவ� �க� மர�ெபா�ைமயா4 இ��பைத� பா$�த!�, 

இவJ" த�!வ உபேதச� ெச4ய ேதா�றிய!. 

 

"மாமா... ஆயிர�!ல ஒ� அர� ஊழிய$ ஆ�/6 அவேராட ஆ[0 ஒ� பணK�ர9க�. 

அ9கி� நிைன�தா� ஒ� நாைள" ஆயிர� ஆயிரமா4 அ6"கலா�. பிாி/W எ�ன... 

வாஷி9ெமஷி�, ஏ.சி., க�`/ட$, கா$ - இ�ப6 "ைக
டா " வா9கலாமா�. இவ$ 

க
 பா$ைவ" எ�தைனேயா ேப$ தவ� இ�"கா9களா�. எ9க�பா ெசா�வா�... 

அ!?� தைல னிL�"கி/ேட ெசா�வா�..." 

 

"நீதா� ெமK�"கS�. ஆனா@�, எ9க �/� மி0ட$ ேந$ைமயானவ$ எ�கிற!ல 

என"� ெப�ைமதா�மா... என"� ஒ� ெப
 இ�"கா�... உ�ைன மாதிாிேய 

வளர�ேபாறா�. இைத7� நா� நிைனK�� பா$"க ேவ
6யதி�"ேக. அேதாட 

ெபாிய இட�!� ெப
ணான உ�ைன, ஒ� உ��ப6யான ேசாபா ெச/6� உ/கார 

ைவ"க �6யைலேய�R ஆ�/6" ஒ� வ��த�." 

 

"எளிைமயா4 இ�லாம� ேந$ைமயா4 இ�"க �6யா! ஆ�/6 " 
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சிறி! இைடெவளி ெமௗன�. 

 

இ:த இைடெவளியி� இர? �� தி���� கணவனிட� ெகா�"க இ�"� 

ேகாாி"ைக ப/6யF� சில அயி/ட9கைள P/6" ெகா
டா� சி�தி"காாி. கவிதா , 

�3றி வைள�! விசய�தி3 வ:தா�. 

 

"ஒ9க �/�� ெபா�ைள ஏதாவ! பிாி/Wல ைவ"கS ��னா... யா$ கி/டயாவ! 

ெகா��தR��9க ஆ�/6 எ9க பிாி/W இ�R� ஒ� மணி ேநர�!ல ாி�ேபராகி 

வி��. எ9க�பா, \$ல இ�:ேத, எல"/ாிசி/6 ேபா$� ேச$ம� கி/ட ேபசி/டா�..." 

 

இ�வ$ சி:தைனகJ�, த�த� உ� உலகி3� சLசாி�த ேபா!, அைத 

கைல�ப!ேபா� ேம3 அைற"கத? திற"க�ப�� ச�த� ேக/ட!. அதிF�:! 

எ/6�பா$�த ெச�வாைவ� பா$�!, சி�தி �க� �ழி�தா�. கவிதா, சி�தி"காாி" 

ெதாியாம�, அவJ" பி�னா� நக$:! ெகா
�, தைல" ேமேல ைகைய 

ைவ�!, அவR" சமி"ைஞ ெச4தா�. ெச�வா, கவிதாைவ பா$�த!தா� தாமத�. 

ஏ3ெகனேவ ெநா:! ேபாயி�:த கதைவ படாெர�� சா�தி"ெகா
டா�. 

சி�தி"காாி, கவிதாவிட� ஒ�பா� அHதா�. 

 

"எ� �/ேலேய இ�:!"கி/�, எ�ப6 எ�ைன 8Lசில அைறயற! மாதிாி 

சா�!றா� பா�... பா� ெகா�"கிற மா/ட, ப�ல பி6�! பா$"கிறா�. நீ, ெபாிய 

இட�!� ெப
S... ஆனா@�, எ�ப6 ஒ� ஆ�பள வரா�R எ� பி�ப"கமா 

மறLசி"கிடேற - இ!"� ேப$தா�மா வள$�� �ைற...” 

 

அ:த" கத?K ச�த�, கவிதாைவ7� ேபயா4 அைற:த!. ஆனா@�, ஒ� ஆ�த�. 

அவ� @9கியி� இ��பைத பா$�!வி/�, தன! சமி"ைஞயினா� அவ� ேப
/, 

ச$/ைட ேபா/�" ெகா
� சிறி! கால� தாQ�தி வ�வா� எ�� அRமானி�தா�. 

அவ$ ச/ைட ெதாலளெதாள�பா4 இ�"கிற பா$�தா�, எ�ைன பா$"காம 

இைளKசி/டா$ ேபாF�"ேக.... சாதாரண இைள�ப�ல... பாதி இைள��... �க 

ெமFவி� ப3க� தா� ெபாிதா4 ேதா�றின. அவ� கி�ளி விைளயா6ய க�ன9க�, 



93 

 

கி
ண" ழிகளா4 ேதா�றின. அ:தK சமய�தி�, அவ� ெகௗரவ�தி�, த� �/� 

ெகௗரவ�� இ��பைத �ாி:! ெகா
ட சி�தி, சிறி! வி/�" ெகா��!� ேபசினா�. 

 

"ஒ� வாரமா�தா� இ�ப6 எைதேயா பறி ெகா��த! மாதிாி இ�"கா�. ம3றப6, 

ந�ல ைபய�தா�. இவ�" Pட�பிற:த அ
ண� மக�. நா� இவைன எ� 

ெசா:த மக� மாதிாிதா� நிைன"ேக�. ஆனா�, அவ�தா� இ:த ஒ� வாரமா." 

கவிதா, நைக�ைத க6�தப6ேய ெம�லK சிாி�தா�. அவ$ த�னா� தா� அ�ப6 

இைள�!� ேபாயி�"கிறா$. ெசா�லாம� ெகா�ளாம� ேபான! த���தா�. 

ஆனா�, கத? 86�தாேன கிட:த!. எ� மீ! இ�"� உாிைமயான ேகாப�ைத, 

இ�ப6 கதைவK சா�தி கா/�கிறாரா... அ�ல! தன"� அவ�"� இ�"� உற? 

சி�தி" ெதாிய"Pடா! எ�பத3காக, அ�ப6 கதைவ அைற:தாரா? எ�ப6ேயா, 

இ�ேபா ேப
/, ச/ைட ேபா/�" ெகா
6��பா$. சீ"கிரமா4 ெத�வி3 

வ�வா$. எ�ைன� பா$�பத3காகேவ அ9மி9மா4 நட�பா$. ஆசாமிைய 

அைலய விட"Pடா!. வாசFேலேய வரேவ3�, �/�"� கட�த ேவ
��. 

 

"நா� �ற�ப�ேற� ஆ�/6 " 

 

"அ!"�ள எ�ன�மா அவசர�? ஒ� ஜு0 ெகா
� வாேர�" 

 

கவிதாவி� பதி� ச�த� வ@�த!. 

 

"நா� �/ல தனியா�தா� இ�"ேக� ஆ�/6... ஒ� பிர
/ வ�வா9க... ந�லா 

ேநர� ேபா�. சீ"கிரமா வா9க..." 

 

"இ�பேவ ேவS��னா@� வாேர�மா. ஒ� �/ட ெவளியிலதா� 

பா$�தி�"ேக�." 

 

கவிதாவி�, �ய� ச�த� GKச�தமான!. 

 

"ஸாாி ஆ�/6 சீ"கிரமா ேபாகS�' எ�கிறத, வா9க�R எ�� ெசா�F/ேட�.  
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�/ல சாமா�க� தா�மாறா கிட"!. நாைள" நாேன வ:! உ9க� P/6/�� 

ேபாேற�. நா� வாேர� ஆ�/6 ...” 

 

கவிதா, அ:த �/� உ�ேளா/ட�ைத தி��பி� தி��பி பா$�தப6ேய, ெவளிேய 

வ:தா�. ெசா:த �/6� இ���" கிராதிகளி� சா4:தப6ேய நி�றா�. க
க� 

ம/�� அ9மி9மா4 �ழ�றன. அவ� 6ெர0 ெச4வத3 பதிைன:! நிமிட� 

ேநர� ெகா��! நி�றா�. சி�தியிட�, வா9கி" க/6" ெகா�வத3 இ�ெனா� 

ப�! நிமிட�. ஒ�ேவைள அவ� த�ேனா� அதிக ேநர� த9கேவ
�� 

எ�பத3காக, அவ� சா�பி�வத3� ேநர� ஒ!"கினா�. பிற நக�ைத க6�தா� 

இனிேம� ஒ�ேவைள ளி"க� ேபாகிறாேரா எ�� ேநர ஒ!"கீ� ெச4தா�. சி�தி, 

இ�R� சைமயைல �6�தி�"க மா/டா� எ�பத3காக சிற�� ேநர ஒ!"கீ� 

வழ9கினா� ஆக"P6 இர
� மனிேநர� வைர க�தி�:தா�. �/�"�J� 

ேபாக �6யாம�, ெவயி� ேநர�தி� �"� ெந�"மாக?� நட"க �6யாம�, 

◌ா� வFைய சாிெச4ய, அைத சிறி! ��னா� நீ/6யப6ேய க�பி" கிராதிகளி� 

சா4:தா�. பிற, �"� ெந�"மா4 ேகாண� மாணலா4 நட:தா�. 

 

அைரமணி ேநர�தி3�, அவ� �க�தி� ஒ� ��னைக. அவ� ஆைட 

அல9கார�ேதா� எதிேர வ:! ெகா
6�:தா�. கவிதா, அ"க� ப"க� 

பா$"காமேல ஓ6னா�. அவைன ேநா"கி பற�ப! ேபா� ைககைள ெர"ைகயா"கி" 

ெகா
டா�. ஒேர நிமிட�. அவ� �க�, அமாவாைசயாகிய!. Pனி"�கி� 

ேபானா�. தைல தானாக கவிQ:த!. ெச�வா, அவைள� பா$�! தி�"கி/�, 

ஒ3ைற" காF� நி�றா�. ேமாகனனி� பாணியி� அேத ஒ3ைற" காைல தி��பி, 

�/6� ெவளி வாச� கதைவ ேமாதி, த� �/63� மைற:! வி/டா�. 

 

கவிதா?"�, �யமாியாைத ேகாபமான!. அ:த �ய�தி�, அவJ", அவ� 

ெகா
ட காதைல ெதாடரேவ
�� எ�பைதவிட, அவன! பாரா �க�தி3 

காரண� க
� பி6"க ேவ
�� எ�ற ேவக� ஏ3ப/ட!. ெசா:த அ�மாேவ 

த�ைன எ�ேபா! ெதாைல�தாேளா, அ�ேபாேத, எ�ேலா�ைடய �ற"கணி�பி3� 

ஆய�தமாக ேவ
�ெம�� அ6"க6 தன"�தாேன ெசா�F" ெகா�கிறவ�. 

அவ� ெச4த காாிய�ைதவிட, அத3கான காரணேம �"கியமா4 ப/ட!. 
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ஏேதா ெவறி உ:த, அவ� ேபான �/63�ேளேய ேபானா�. சி�தி எதி$ப/டா� 

அத3ாிய காரண�ைத ெசா�வத3� ெர6யாகி வி/டா�. ெச�வா, ஒ� 

நா3காFயி� உ/கா$:! ஒ� நா/6ய�ைத ெதாைல"கா/சியி� பரவசமா4 

பா$�!" ெகா
6�:தா� அ:த பரவச�தி3ாியவ�, அ:த ெதாைல" கா/சி 

நிகQKசியி�, ஏ3ெகனேவ நா/6ய� பதி? ெச4த அவ� அ
ண� ேமாகன�. 

ப�பா4" தி��பா� பயணமாக ேபாவதா4 அவ� ெபய�" ஒ� க6த� 

எHதிவி/� ேபா4வி/டா�. உ� உற? ெதாடர/��' எ��� அ:த க6த�தி� 

றி�பி/6�:தா�. அ
ணனாகிய த�ைன அவ� �ற"கணி�! விட"Pடாேத 

எ�� அ$�த�தி�, அ�ப6 அவ� எHதியதாக, இவ� அ$�த�ப��தி" ெகா
டா�. 

 

கவிதா, இ�மினா�; ெச�மினா� பி�ன$, அ:த �� �Hவைத7� தி�/�� தனமாக 

பா$�தப6ேய, அவ� �6ைய பி6�! இH�தா�. ெச�வாவி� �க� ேம�ேநா"கி� 

தி��பிய!. அவைள� பா$�த!�, அேத �க�, கா� ைககைள இH�!� பி6�! 

தைரயி� ேநராக நி��திய!. வல! ைக ாிேமா/ க/��பா/� க�வியி� சிவ�� 

பி�தாைன அH�திய! கல$ கலரான அ:த வ
ண� ெப/6 ெவ�ைமயான!. 

 

ெச�வா , அவைள ஒ� �ைற�� �ைற�!வி/�, அ:த அைறயி� �" ெவ/ைட 

நீளவா"கி� நட:! அைற"கதைவ உைட7�ப6 சா�தி" ெகா
டா�. இத3�, 

சைமயலைற"� ெதாைல"கா/சியி� ஆ/ட�ைத பா$"க �6யவி�ைல 

ெய�றா@�, பாடைல ரசி�!" ெகா
6�:த சி�தி"காாி, அ! நி�� ேபான!�, 

காரண� க
டறிய ெவளிேய வ:தா� கவிதாைவ, மீ
�� பா$�த மைல�பி� 

நி�றா� கவிதா, தன! வ�ைகயி� ேநா"க�ைத திைச தி��பிK ெசா�னா�. 

 

"என" ேபா$ அ6"! ஆ�/6 எதி$பா$�த பிர
/ வ$ல. வரS��R 

அவசிய�� இ�ல... நீ9க வா9க ஆ�/6 ." 

 

"ெச�ேத இ��மா. இ:த ேபயR" ெபா9கி� ேபா/�/� வாேற�. தா� பா$"காத 

6வி. ைய, பா$"க �6யா/டா@�, காதா� ேக/க�படா! எ�கிற ஆ9கார�!ல ஆ� 

ெச4!/� உ�ேள ேபாயி/டா� பா�.. இவன�லா� உ��ப�வானா?. நீேய 

ெசா�@�மா....” 
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கவிதா, விர"தியி� விளி�பி� நி�றா� ஆைகயா�, வி�மேலா, !�மேலா எ!?� 

ஏ3படவி�ைல. 'நீ9க ஆற அமர எ� �/�" வா9க ஆ�/6 நா�, உ9கJ"காக 

கா�தி�"ேக�' எ�றா� பிற, அ:த �/ைட7�, �/63� அவ� இ�"� அ:த 

அைறைய7� தி��பி� பா$"காமேல ஒேர ேபா"கா4 ெவளிேயறினா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 13131313    

 

ெச�வா, ைம:! ெகா
6�:தா� இதய� ெந��� ப3றிய! ேபா� �ைக:! 

ெகா
6�:த!. ேபா$ைவயா�, உKசி �த� பாத� வைர, அ:த ெவயி� ேநர�தி@� 

இH�! 86னா�. இ� கர9கைள7� இ��ேபா� ஒ�"கி, �6 கைள:!�, 8ைள 

ழ�பி7� ��ற� ப��!" கிட:தா� இ:ேநர�, அவ�, ழ:ைதகளி� ேஹா� 

ெவா$"கி3 உதவி ெச4தி�"க ேவ
�� ஆனா@�, அவ� உட�, அவ$கJ" 

உதவி ெச4த! அவR" இ� ப"க�� இ�:த ழ:ைதக�, அவ� �!கி@�, 

பி/ட�தி@� ேநா/�� ��தக9கைள ைவ�!, ெப�சிலா� எH!வ!�, ர�பரா� 

அழி�ப!மா4 இ�:தன அ�
 �ேபதாவி3 திI$ ஆசிாியரானா�. அவ� 

தைலயி� அ6"க6 /6னா�. இவJ� ஆசிாிைய /ைட விட, அ! ேலசாக 

இ�:ததா�, அ
ண� /ைட ெபா��!" ெகா
டா� 

 

ெச�வாவி3� ஒ� �க உண$?. ப� மா/6� ேமF�:தப6, அத� உ
ணிகைள 

ெகா�தி� தி�R� காக9க�, அ:த மா/63 ெகா��ப! ேபா�ற �க�. ஆனா@�, 

மர"க/ைடயா4 கிட:தா�. உட� இய9கவி�ைலயானா@�, மன�� 8ைள7� 

ஒ�ேறாெடா�� ேபாாி/�" ெகா
டன இ�ப"க�� அ6ப/�, மனKசா/சி 

ெமௗனK சா/சியான!. 

 

ேந3�, கவிதாவிட� அவ� நட:! ெகா
ட �ைற கா/�மிரா
6�தன� எ�ப! 

அவR"ேக ெதாி7�, ஆனா�, அவன!, கா/�மிரா
6யான, ெச�ல�தனமான 

ேமாகனைன, அவனா� மற"க �6யவி�ைல. அ
ண�, த9ைக மாறி மாறி 

வ:தா$க�. �த� தடைவ வா:தி எ��தவR", அ:த வாசைன மி"க Iல"0 உைற 
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இ�ேபா!�, கிJகிJ�G/�� வாசைனயாக வ:த!. உடெல9�, உடைல 

ேலசா"கிற!. அேதா�, தா� பய�ப��திய அ:த ெச
பக வாசைன Iல"ைஸ7� 

நிைன�!" ெகா
டா� த�ைனவிட உ�வ�தி@�, வயதி@� ெபாிய ேமாகனைன, 

பாசிD பா$/னராக - ��மா கிட"� ப9காளியாக ஆ"கி" கா/6யதி� அவR" 

ெவ3றி� ெப�மித� Pட ஏ3ப/ட!. தாQ? மன�பா�ைம, உய$? 

மன�பா�ைமயாகிய!. அவR" கிைட�த ஆ
�க�, ெப
�க� ேபாலேவ 

ேதா�றிய!. த�R� !6�த ஏேதா ஒ�றி3 வ6கா� கிைட�த ஒ� ஆன:த 

அRபவ�. அேதசமய�, ேமாகனைன, இனிேம� பா$"க �6யாேத எ�ற ஒ� 

பாிதவி��. அவைன அ�ேபாேத பா$"க� !6�தா�. அவ� P/6K ெச�ற 

கிள�பி3 ேபா4, அவன! ப�பா4 �கவாிைய வா9கி" ெகா
� தாR� 

ப�பா4" ேபா4விடலாமா எ�ற சி:தைன. 

 

ஆனா@�, அ:த க3பைனயான பயண�ைத, கவிதா மானசீகமாக வழி மறி�தா�. 

\�ளிேக/ அ�மா?ட� வாழேவ
6ய க/டாய�தி� உ�ள பாவ�ப/ட ெப
தா�. 

ஆனா@�, பழிகாாி. அ:த அ�மா விசய�ைத, ��ேப அவனிட� ெசா�F 

இ�"கலா�. எனிR�, �யமாியாைத வி/�" ெகா��!, �� ேத6 வ:தா�. அவ� 

விள"கமளி�பத3 ஒ� ச:த$�ப� ெகா��தி�"கலா�. ஆனா�, ந/பாக�தா� 

ெகா�"க �67�. காதலாக ெகா�"க �6யா!. ெச�வாவி� மனதிF�:!, அ:த 

ேமாகன�, அவைள� !ர�திவி/�, தா� ம/�ேம த�ன: தனியா4, த"கா�� 

மி"கா�� இ�லாம� கா_�றிவி/டா�. 

 

அவ� நா/6ய�தி3 ��, இவ� நைட ெநா
6ய6"கிற!. அவ�, கிற9க 

ைவ"� பா$ைவயி�, இவ� பா$ைவ ம9கி� ேபாகிற!. அவ� மரகத� பKைச 

ைடயி�, இவ� கH�!K ச9கிF, அ:த கH�ைத �3றிய நாக� ேபா� ேதா��கிற!. 

அவ� தீ
6ய!�, அவைன� தீ
6ய!� ஒ� ெப�L�க�. அவ3றி� 

��னா�, இவ� ெகா��தைவ சி�னLசி� �க9க�. 

 

அ:த ேமாகனனி� பா/�" ��, இவ� ெகLச@� - ெகாLச@�, சிS9க@� - 

@"க@� அ3பமாகி�றன. ஆனா@�, அவைள7� உதற �6யவி�ைல . 

இவR" �ைம தா9கியாக இ�:தவ�. இவ� வாQ"ைக" ஒ� அ$�த� 
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ெகா��தவ�. சி�ைமயி� ��9கி� ேபான இவைன, ெப�ைம�ப��திய அவைள, 

இவ� சி�ைம� ப��திவி/டா�. ஆனா@�, அவ� தா� அத3" காரண� ேந3� 

வ:த!ேபா�, \�" ேபாவத3 ���, ஏதாவ! ஒ� சா"கி�, தா� 

ேபாக�ேபாவைத ெசா�Fயி�"க �67�. ஒ�ேவைள, அ
ணR" இவேள 

த�ைன P/6" ெகா��தாேளா எ�னேமா? இ�ேபாைதய நிலைம" இவேள 

காரண�; இவேள வி�F. 

 

ெச�வா, ம�லா:! �ர
டா�. இதனா�, ழ:ைதகளி� ேநா/� ��தக9க�, 

அவ� �!கி3� சி"கின. �ேபதா, அவ� �!ேகார இ�"களிF�:!, ேநா/ைட 

மீ/பத3 ேபாரா6ய! ேபா!, ெச�வாவி� மன� கிராம�தி3 ேபான! 

ஏாி"கைரயி� ஏெழ/� ந
ப$கேளா� சிாி��� �மாள�மா4 நட:!, அ:த 

ஏாியா� ெப�"ெக��த கிண�களி�, அ:த$ ப�6 அ6�த!, 3றால�தி3 ேபான 

ளிய� நிைன?க�, மாைலயி� ந
ப$கேளா� ேச$:! விைளயா6ய வாFபா� 

விைளயா/�, ப�� ெச/ நீாி� அ�வியா4, ஏகா:தமா4 ளி�த!, ெவ/ைட ெவளி 

ப���� தைரயி� ஏகா:தமா4 ப6�த!; ப��த!, வ��"களி� �தலாவதாக 

வ:த!. இ9ேக Pட க�_ாியி� ஆ9கில� தவி$�த ம3ற பாட9களி�, ஏேதா ஒ� 

வைகயி� ேர9கி� வ:த!. இ�ேபா! நா�ைக:! நா/களாக க�_ாி"� ேபாவ! 

ேபா� ேபா""கா/6, அைடயா�, ழ:ைதக� G9காவி3� ேபா4, 

த�ன:தனியா4, தனி மரமா4, மர9கேளா� மரமா4 நி�ற!; ப��த!; �ர
ட!; 

எH:த!; அைல:த!; கிராம�தி� �ைற�ெப
 ஒ��தி அவைன வ��" இH�த!; 

இவ� த�பி�ேதா� பிைழ�ேதா� எ�� ஓ6�ேபான!; ஊாி� கிைட�த ந�ல 

ைபய� ப/ட�. 

 

இ�ேபா! அ:த அைற"�, பைழயைத7� �தியைத7� ஒ�பி/� ஒ�பி/� 

இ�தியி� ெச�வா மனதளவி� ெச�!� ேபா4" கிட:தா�. ஒ� வாFபR"ாிய 

ஆ
ைம , Zல�:த கா3றா6யா4 �3�கிற!. இ�ேபா! காதலR�, காதF7� 

இவேன. இவ� காதலனா� ேபா!, ேமாகன� காதF ஆகிறா�. இவ� 

காதFயா� ேபா!, ேமாகன� காதலனாகிறா�. 'ேபாயி3�... எ�லா� ேபாயி3�. 

த:ைதயி� னி:த தைலைய நிமி$�!வத3� பதிலா4, த� ப9கி3� இவ� 
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தாQ�தியாயி3�. சி�த�பாவி3 ந�பி"ைக� !ேராக� ெச4தாகிவி/ட!. இ�ேபா!, 

ெவ�� சைத� பி
ட�. உயி$ இ��பதா� ம/�ேம உலா?� நைட�பிண�. 

ச
டாளி; சதிகாாி நீ ம/�� எ�ைன வ��" இH�! காதF"காம� 

இ�:தி�:தா�, இ:ேநர� நா� �Hைமயான மாணவனா4, பாசமி"க 

சி�த�பாவி3, ந�றி மற"காத அ
ண� பி�ைளயா4, ழ:ைதகJ" 

ேதாழனா4, ஒ� �Hைமயான மனிதனா4 தைல நிம$:! நட:தி��ேப�. எ�ைன 

ெக��!/6ேய6! அ$�த நாாீ0வரனா4 எ�ைன ஆ"கி/6ேய6ய6! நீ வLசகி.... 

உ�னிட�, நாேன நிைன�!� பா$"க P�� எ� ச�ப:த�ப/ட விவகார9கைள 

ெசா�F இ�"கிேற�. ஆனா� நீேயா , உன" ஒ� \�ளிேக/ அ�மா இ��பைத� 

ப3றிேயா, உ� அ
ண�, ஓாினK ேச$"ைக"கார� எ�ேறா ெசா�லல... 

ெசா�Fயி�:தா� பிைழ�தி��ேப�. இ�ேபா சாகாம� ெச�!/ேடன6..' 

 

ெச�வா, ெவ:! தணியாம� ெவ:! ெகா
ேட கிட:தா�. இத3� அ�
, இவ� 

மா$பி� ேநா/�� ��தக�ைத நக$�தி, க
S" கீேழ ெகா
�வ:!, 'அ
ணா ! 

வா/ ஈ0 தி0 ச$"கி�' எ�றா�. �ேபதாேவா, அ
ணா நா� ேவ�ல 

ேபாகமா/ேட�. அ
ணேனாட 0P/ட$லதா�... ேபாேவ� எ�� தா� 

எ�பத3�, ேபாேவ� எ�பத3� அH�த� ெகா��தா�. ெச�வாவா� எாிKசைல 

அட"க �6யவி�ைல. �ேபதாவி� காைத வல! ைகயா� தி�கி" ெகா
ேட, 

அ�ணி� க�ன�ைத இட! ைகயா� பி!"கி" ெகா
� க�தினா�. "சனிய9களா... 

ஒ9க�மா கி/ட� ேபா4 பாட� ேகJ9க..." எ�� ெசா�னப6ேய, அ�ணி� 

ேநா/�� ��தக�ைத கீேழ �சிய6�தா�. அ:த �Kசி�, அ:த ேநா/�, தா� கிழி:!, 

அ/ைட விலகி, அல9ேகாலமா4 கிட:த! 

 

ெச�வா, தன! �/டா� தன�ைத உண$:த! ேபா�, இர
� ழ:ைதகைள7� 

வி�வி�!வி/�, அ:த ேநா/�� ��தக�ைத எ��பத3காக எH:தேபா! – 

 

வாசF�, சி�த�பா! 

 

மைனவி, ஏ3ெனேவ ழ:ைதகளிட� இவ� நட:! ெகா�J� வித� றி�! 

ெசா�Fயி�"கிறா�. அதனா�தா�, ழ:ைதகைள, ேவனி� அR�ப ச�மதி�தா$. 
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இ�ேபா!, அ�S�, �ேபதா?�, ேகவியப6ேய அ�பாவி� ைககைள பி6�!" 

ெகா
� நி�றன$. "இனிேம� அ
ணாகி/ட இ�"க மா/ேட� டா6..." எ�றா� 

அ�
. �ேபதா, அவ� ேபK�" வ"கால�! வா9வ!ேபா�, அ�பாவி� ைகைய 

வி/�வி/�, அ�ணி� ைகைய பி6�தா�. 

 

அ
ண� மகைன, �ன� த!�ப� பா$"� சி�த�பா, இ�ேபா! கன� க"க� 

பா$�தா$ ழ:ைதகைள, அவ� அ6�பதாக, த�னிட� 3றLசா/6ய 

மைனவியிட� அ6"கிற ைகதா� அைண"�' எ�� அவR" வ"கால�! 

வா9கியவ$, இ�ேபா! அதி$:! ேபா4 நி�றா$ அ�ேபாேத ேந$ேகா/�K 

சி:தைனயி� இ�:! விலகி, ப"கவா/6� சி:தி�தா$. "உ9க அ
ண� மகைன, 

ந�ப அ�மா ேலசா க%ட�ப��!றா9க அ4யா. நா� ெசா�ேன�R ெசா�லாம, 

சாைட மாைடயா ெசா�@9ைகயா" எ�� ெசா�ன அேத ேவைல"கார�மா, ேந3�, 

“இ:த பி�ளா
டா� ேபா"� சாியி�ைல அ4யா." எ�றா�. அவRைடய 

பிரKசிைனைய க
டறிய, அ@வலக� ேபாகிற வழியி�, ெச�வா ப6"� 

க�_ாியி@� விசாாி�தா$. க�_ாி" அவ� நா�ைக:! நா/களாக ேபாகவி�ைல 

எ�கிற அதி$Kசி ெச4தி கிைட�த!. ெச�வாைவ அH�த� தி��தமா4 பா$�தா$. 

அவ� தைல தாQ�திவி/�, மீ
�� நிமி$:தேபா! – 

 

“உ�ேனாட பிரKசிைன எ�னடா?" 

 

"ஒ
Sமி�ல சி�த�பா. ந�லா�தா� இ�"ேக�" 

 

"அைத நா� ெசா�லS�. காேலW ேபாறீயா?" 

 

"ேபாற� சி�த�பா, சி�தி �Jகிறா9க." 

 

"ெபா4 ேபச?�, பழி ேபாட?� க�!"கி/ேட இ�R� எ�ன�லா� 

க�!"கி/6ேயா. ெசா�@9க ஸா$. நாேன காேலWல ேபா4 விசாாி�! வ:ேத� 

ஸா$." 
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ெச�வா, தைல கவிQ:தப6ேய, தன"�ேளேய �S�S�தா�. பிற, அவர! 

காF� விH:! கதற� ேபானா�. இத3� சி�த�பா �:தி" ெகா
டா$ 

 

"இ:தா பா�டா! பJவிேலேய ெபாிய பJ, ந�றி� பJ. உ9க�பா. அதா� 

எ9க
ண�, கா4 கறிகைள7�, எ�ைன7� வ
6யி� ஏ3றி"கி/�, �ளியைர 

ச:ைத" வ
6 அ6�பா$. ஒ� ச:த$�ப�!ல, ஒ� மா� , தவழ ஆர�பிK�/�!. 

உடேன, அ:த மா/ைட அவிQ�! வ
6யி� பி� ப"கமா க/6/�, இற9க� ேபான 

எ�ைன7� இற9கவிடாம� த��!/�, அ:த மா/�"� பதிலா4 ஒ� மாடா4 

வ
6 இH�தா$. எ�தைனேயா க%ட�தில7� எ�ைன ப6"க ைவ�தா$ நாR� 

வ/67� �த@மா4 ந�றி" கட� ெச@�தி/ேட�, வா9ன வரத/சைண 

பண�ைத அ�ப6ேய அ
ண� கி/ட ஒ�பைட�ேத�. உ� ெபாிய அ"கா?", 

நாேன நைக ேபா/� ம!ைரயி� க�யாண� ெச4! வKச�. சி�ன"கா?"� 

ெகாLச� உத?ேன�. இைதெய�லா� எ!"K ெசா�ேற�னா, கண" 

சாியாயி/�. நீ, எ9க�பா சி�த�பாவ ப6"க வKசா�. அதனா� சி�த�பா, 'ந�மள 

ப6"க ைவ"க ேவ
6ய! அவேராட கடைம.' அ�ப6�R, நீ நிைன"க" 

Pடா!�R ெசா�ேற�. இ:த �/ல இ�:! ப6"க"Pடா!�R ெசா�லல. 

உ�ைன த$ம�!"காக ப6"க ைவ"ேக�. இைத நீ �ாிL�"கS�." 

 

இைடயிேல, ஒ� இைடKெச�கலாக சி�தியி� ர�. 

 

"எ�மா6ேயா - என"� ெதாியா�, இDவள?� நட:தி�"கா? உ9க அ
ண�, 

உ9கள ந�லா�தா� மய"கி ஓ/டா
6 ஆ"கிவி/6�"கா$. ெபாிய 

��பமாயி�" . ேயாசி�! ெச479க�R, எ9க�மா, எ9க�பாகி/ட ெசா�ன! 

சாியா� ேபாK�." 

 

சி�த�பா சிவR�பா
6, அ
ண� மகனிட� ெதாட$:! ேப�வதா... அ�ல! 

மைனவிைய அட"வதா, எ�� �ாியாம� தவி�தேபா!, சி�தி"காாி ெதாட$:தா�. 

 

"உ9க அ
ணR"காவ! ��தி ேவS�. உ�ன ந�பி வ:தி�"கிற ெபாிய இட�! 

ெப
டா/6ய G மாதிாி நட�!S�டா�R' ��தி ெக/ட உ9கJ" ��தி 
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ெசா�Fயி�"கS�. அ:த மRஷ� ெபாிய மRஷனா�, ெபாிய மRஷ�. ஒேர 

அ6யா ெமா/ைட அ6K�/டா$." 

 

சிவR�பா
6, �த� தடைவயாக மைனவிைய ேநா"கி, ைகைய ஓ9கினா$. 

பி�ைக� ம/�� அ:த ைகைய எ�பி" தி�! பி6"கவி�ைல எ�றா�, இ:ேநர� 

அவ�, இ:த சா!வி� ேகாப�ைத தா9க �6யாத, காடா4 சாி:தி��பா�. அத3�, 

ெச�வா !�ளி எH:தா�. மிர/ட� பா$ைவேயா� சி�தி அ�ேக ெச�றா�. 

 

"சி�தி... எ9க�பா ப3றி இ!"ேம� ஏதாவ! ெசா�னீ9க.... நா� எ�ன 

ெச4ேவ�R என"ேக ெதாியா!." 

 

"ஓேஹா - அ:த அள?" வ:!/6யா - ஒ� நாJ�, ைக நீ/6 அறியாத மRஷன, 

ைகைய ஓ9க வK�/ேட... இ�ேபா நீ ேவற, அ6�ேப� எ�கிற அ$�த�!ல 

ெசா�றியா... ேவS��னா அ6K�/�� ேபா�பா." 

 

சி�த�பா, மைனவிைய ைகயம$�திவி/�, ெச�வாைவ பா$�! நட:தா$. இைடேய 

�"கி/ட பி�ைளகளி� �!களி� இர
� சா�! சா�திவி/�, அவ$கைள 

மைனவியி� ப"கமா4 த�ளிவி/டா$. ஆேவசமா4 ேபசினா$. 

 

"இ:த அள?" ேபச வ:!/6யாடா - அ
ண� பி�ைளய வள$"கிறைதவிட, 

ெத�ன� பி�ைளய வள$"கலா�' எ�கிற! சாியா� ேபாK�. ஆனா@�, உ� ப6�ப 

ெக��!/ேட� எ�கிற பழி பாவ�தி3 நா� ஆளாக வி��பல. இ�R� ெர
� 

மாச�தா� இ�"!. எ�ப6யாவ! காேலஜு"� ேபா. அ��த வ�ஷ� ந�ம 

ஊ$�ப"க� இ�"கிற ட?Rல உ�ைன ேச$�!�ேற�. நட:த! நட:ததா4 

இ�"க/��. எ�மா.... உ�ன�தா�மா ல/�மி.... உ�ைன ைகெய��! �பி�ற�.. 

ெர
ேட ெர
� மாச� ெபா��!"க�மா.... ஒன"� என"� ஊ�"� ேபா� 

ேபாெத�லா�, ெத�ைன மர�!ல ஏறி, இளநீ$ பறி�! ெகா��த பி�ள�மா - 

அ�ப6�ப/ட இவ� இ�ப எ�ப6 இ:த நிைலைம" ஆளானா�R �ாியல. ேட4 

ெச�வா! நாைளயிF�:! காேலW ேபாகS�." 

 

"ேபாமா/ேட�." 
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“ஏ� ேபாகமா/ேட ?” 

 

"ேபாக� பி6"கல." 

 

"சி�த�பா ெசா�றத ேகJடா. எைத இைடயி� வி/டா@� ப6�ைப 

விட"Pடா!டா...” 

 

"நீ9க எ�ன ெசா�னா@� ேக"கேற�.... ஆனா� காேலஜு" ம/�� 

ேபாகமா/ேட�." 

 

"அ�ேபா ... நீ இ:த �/ல இ�"கிற!ல எ�னடா அ$�த�?" 

 

ெச�வா, அ:த அைறவாச� இைடெவளியி�, சி�த�பா ைவ7�, சி�திைய7� 

த�ைன அறியாமேல ேமாதி� த�ளியப6, க/6ய @9கிேயா�, ேபா/6�:த 

ச/ைடேயா� வாச�வைர நட:தா�. வாச� வைர நட:தவ�, �தி" வ:த!�, 

ஓ/ட�� நைட7மாக� ேபானா�. பி�ன$ ஒேரய6யா4 ஓ�வ!ேபா� ஓ6னா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 14141414    

 

ெச�வா, தைலவிாி ேகாலமாக நட:! நட:!, ெசா:த ஊ�"ேக நட"க� ேபாவதாக 

அRமானி�தா�. அ:த நைடேவக�தி�, அைடயாாி� விளி�பி� உ�ள �3�ேநா4 

ம��!வமைன இ�"� பிரதானK சாைல" வ:தேபா!, இைள�!வி/ட!. 

அேயா�தி நகைர தா
6ய உடேன, கா� எ9ேக இ�"கிற! எ�� சீைத 

ேக/டாளாேம - அ�ப6�ப/ட இைள�� ஊ�" நட:! ேபாக�6யா! எ�ப! 

�ாி:! வி/ட!. தன"�தாேன ஒ� சமாதான�� ெச4! ெகா
டா� ஊ�"� 

ேபா4 சி�த�பாவி3 ெக/ட ெபய$ வா9கி" ெகா�"க"Pடா!. எதிர3� ேபான 

எதி$கால�ைத� ப3றி, எ9ேகயாவ! உ/கா$:! ேயாசி"கேவ
��. 

 

இ:தியாவி� விLஞான 8ைளயான ஐ.ஐ.6. " அ�ேக உ�ள கிைளKசாைலயி� 

நட:தா�. வழ"க�ேபா�, ழ:ைதக� G9காவி3� இ:த� தடைவ 6"ெக/ 
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வா9காமேல க
86�தனமாக Yைழய� ேபானா�. வா/K அ
� வா$� ேம� 

6"ெக/ எ�றா�. வழ"க�ேபா�, ஒDெவா� தடைவ7� த�ைன இ�ப6 ேக/க 

ைவ"� அவ� மீ! வா$� எாிKசலானா�. அேதசமய�, அ:த ழ:ைத �க�ைத� 

பா$�த!�, எாிKச� அRதாபமான!. அேதா�, தா� கடைமயி� க
Sமா4 

இ��பைத "க?
டR"” நி*பி�!"கா/ட பல வா4��"கைள வழ9� 

ெச�வாைவ, ந�றி7ட� நிைன�!" ெகா
டா�. 

 

ெச�வா, க?
டாி� ேபா4 6"ெக/ வா9கி" ெகா
�, அைத வா/Kேமனிட� 

கிழி"க" ெகா��!வி/�, கிழி�பி� பாதிைய வா9காமேல உ�ேள ேபானா�. ஓ9கி 

வள$:த அ�தி, ஆல, அரச மர9களி� அ6வார9களி� ஒDெவா�றி@� ைககைள 

ம/�� பி6�!" ெகா
6�:த ெபாறியிய� க�_ாி மாணவ மாணவிக�, 

@9கிேயா� திாி:த இவைன� பா$�! சிறி! அKச�ப/டா$க�. அேதசமய� 

த9கைள� ேபாலேவ க�_ாி" ேகா� தா
6ய, க�_ாி "ேம/�க�" அ�கி� 

இ��பதா�, அKச� தவி$�தா$க�. 

 

ெச�வா, அ9ல அ9லமாக நக$:!, அ6 அ6யா4 ஊ$:!, மீ/ட$ மீ/டரா4 

தாவி, ஒ� ஆலமர�தி� அ�ேக உ�ள கைரயா� �3றி� சா4:! கா�கைள நீ/6" 

ெகா
டா�. �3�ம
 உரசF� அவ� ப6���, ப:த பாச�� கைரயா� 

�3ெற�"க க�நாக� 6ேபான பழெமாழிைய நிைன?"" ெகா
� வ:த!. அ:த 

�3றி� உKசி உைட:!, ச�லைட ேபா/ட! ேபா�ற ��! ம
 !க�க�, அவ� 

ேதா� வழியா4 உ�
ேடா6" ெகா
6�:தன. எதிேர சி�வ$ - சி�மிய$ சா4வா4 

ேபாட�ப/ட ச�"� பலைகயி� வH"கி வH"கி விH:! ெகா
6��பைத 

பா$�த!�, சி�த�பா பி�ைளகளி� நிைன? வ:த!. Pடேவ க
ணீைர7� 

ெகா
� வ:த!. அ:த நிைனேவா�, கவிதாவி� நிைன? ெவ���" ாியதாக?�, 

ேமாகனனி� நிைன? "லD - ேக/' என�ப�� வி���� ெவ���� கல:த கலைவ 

உண$வாக?� அவைன பிழி:ெத��தன. சி�திைய, அ6"க� ேபாவ! ேபா�, 

அவைள ெந�9கி மிர/6யத3காக, நா"ைக ப3களா� !
டா"க� ேபானா�. 

 

ெச�வா, அ:த �3றி� ேம� சா4:தா�. சாயK சாய அ! சாி:த!. இைத �ைத 

ழியி� கிட�ப! ேபா� கிட:தா�. ஆ9கா9ேக ேக/ட சிாி���, �மாள�� 
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த�ைன ைநயா
6 ெச4வ!ேபா� ேதா�றிய!. கண"கி@�, விLஞான�தி@� 

Z3�" Zறா4, ெதா�eறா4 வா9கியவ� க�_ாி வ��" கண"கி� ப�!" 

ப�தா4 வா9கியவ�, இ�ேபா! மனித� எ�ற "ஒ��" ேபா4 ைசபரா4 கிட:தா�. 

அ:த எதா$�த�ைத உ�வா9க �6யாம�, சிறி! ேநர�தி� பிண� M"க�. 

 

"ெச�வா .... ெச�வா ...." 

 

பதி� கிைட"காதைத க
ட கவிதா, அவைன உ@"கினா�. அவ� அ�ேக 

உ/கா$:! அ9மி9மா4 ஆ/6னா�. அவ� 8"கி� ைக ைவ�த பிறதா�, 

அவJ"� �வாசேம இய9கிய!. அவR"� ெதாியாமேல அவ� பி�னா� 

நட:!, அவ� ேவக�தி3 ஈ� ெகா�"க �6யாம� தள$ நைடயாகி, அவ� தைல 

தி��பிய பாைதயி� நட:தா�. பா��� ப
ைணயி� ேத6னா�. பிற, ஒ� 

அRமான�ேதா� இ9ேக வ:தா� 8Kசைட"க அைல:தா�. எ�ப6ேயா 

க
�பி6�! வி/டா�. 

 

"ெச�வா... ெச�வா.." 

 

ெச�வா, அவ� உ@"கF� இ�:! க
 விழி�தா� ேகாப�ைத கா/�வ! ேபா� 

ப� க6�! எH:தா�. ஆேவச" ரF� ேக/டா�. 

 

"உ�ைன யா$ எ� பி�னா� வரKெசா�ன!?" ''நா� ஒ��� உ9க� பி�னா� 

வரல. நீ9கதா� எ� ��னால ேபானீ9க.” 

 

கவிதா, Bழைல எளிைம�ப��த நிைன�தேபா!, அவ� க�ைம�ப��தினா� 

 

"ஒ�னால நா� ப/ட! ேபா!�. நீ ஒ� �Hகிணி.. ேமாச6"காாி. P/6" 

ெகா�"கிறவ�. ேபா6..." 

 

கவிதா, இ:த மாதிாி வா$�ைதகைள எ�ேபா!� எவாிட� வா9கி அறியாதவ�. 

அவ� ேகாப�, அவைள7� ெதா3றி" ெகா
ட!. 
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"@" மி0ட$ ெச�வா! நீ9க எ�ைன ெவ�"கிறதனால, நா� ெச�!டமா/ேட�. 

வாQ:! கா/�ேவ�. ஆனா�, உயி�" உயிரா4 பழகிய எ�ைன ஏ� 

ெவ�"கிறீ9க எ�பத3 காரண9கைள ேக/க, என" உாிைம உ
�. நீ9க 

ெசா�F�தா� ஆகS�." 

 

"ெசா�ேற�. உ�கி/ட, எ� மனேச நிைன"க பய�ப�ற அ:தர9க9கைள, 

ெசா�ேன�. ஆனா�, நீ இ�ேபாைதய உ� அ�மா, ஒ� \�ளிேக/ எ�கிறைத 

ெசா�லல." 

 

"வய�" வ�கிற ப�வ�!ல இ�"கிற மகைள7�, ந�றாக ப6"கிற மகைன7� 

வி/�/�, ஒ��தி ஓ6� ேபாறா�னா - அவ�, அ�மா இ�ல. பKைச� ேதவ6யா�. 

ஆனா�, எ� அ�பாகி/ட வ:தவ� ழ:ைத /6 இ�லாதவ�. எ9க அ�பா?" 

ஆ�த� ெசா�வத3காக வ:தவ�, என" அ�மாவாகி� ேபானா�. நீ9க� 

ெசா�கிறீ$கேள \�ளிேக/ அ�மா, இ:த அ�மா எ�ைன ெப3ற அ�மாைவவிட பல 

மட9 ெபாியவ�. அ�மா எ�றா� என" இவ�தா�. இ:த அ�மாைவ 

உ9களிட� கள9க�ப��த நா� வி��பவி�ைல. இ:த அ�மாவா? நீ9களா? 

எ�றா� என" இ:த அ�மாதா� �தF� அவளா�தா�, எ� அ�பனி� ஆடாத 

ஆ/ட�ைத சகி�!" ெகா
6�"கிேற�. நா� ேபா/ட நைகக� ெபா!Kெசா�!. 

அதனா�, எ� அ�மாவி� ஆேலாசைன�ப6 அ�பைன கழ/ட �6யா! எ�பதா�, 

நைககைள கழ/6 வி/ேட�. இ!தா� நீ9க� எ�ைன ெவ��பத3 காரண� 

எ�றா�, நீ9க� தாராளமாக எ�ைன ெவ�"கலா�." 

 

"இ!Pட என"� ெபாிசி�ல... நா@ நாைள" ��னால எ�ைன பா$"கிற!"காக 

ெக/�� ேபாகாத பிாி/W சா"ல வர� ெதாி:த உன", அேத மாதிாி ஏதாவ! ஒ� 

சா"கி� எ9க �/�" வ:!, நீ \ாி� ஒழியறைத ெசா�Fயி�"கலாேம." 

 

''கத? 86இ�:தா� வரேவ
டா��Rதா� ெசா�Fயி�:ேதேன?" 
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"கத? எ9க 86 இ�:த!? �Hசா திற:தி�:த!. உ�ேள ேபானா�.... 

உ9க
ண�, நா� உன" எHதின ெல/டைர ைக�ப3றி/டா�. கைடசில உ9க 

அ
ணR" எ�ைன P/6" ெகா��தி/6ேய6..” 

 

கவிதா, ��
� விழ�ேபானா�. அ
ணைன� ப3றி, பிற$ ெசா�ல" 

ேக/6�"கிறா�. எ�ன நட:தி�"� எ�பைத அவளா� `கி"க �6:த!. அ�ப6 

`கி"க `கி"க, அவ�, ஆலமர விHைத பி6�!"ெகா
ேட வி�மினா�. அ:த 

மர�தி� Mணி� ��ற சா4:தப6ேய, ஒ�பாாியா4 ஒ�பி�தா�. 

 

"நா� பாவி - ப� பாவி - உ9கைள இ:த கதி" ெகா
� வ:த, அ:த� பய@� ஒ� 

அ
ணனா? Pட� பிற:த த9ைகேயாட காதல�RPட ெதாிL��, உ9கள வி/� 

ைவ"கFயா? உட� பிற:ேத ெகா�@� வியாதியா4 ேபானாேன..." 

 

"ேமாகனைன தி/டாத... அவ� ெரா�ப ெரா�ப ந�லவ�." 

 

கவிதா, ெச�வாைவ அதி$:! ேபா4, உட� தி��பி� பா$�தா�. அ:த மர�தி� 

MாிF�:! கீQ ேநா"கி சாி:தா�. அவ� ேபசியதி� தா�பாிய� �ாிய� �ாிய 

அவJ", தா� அவைன இழ:தைத விட, அவ� த�ைன�தாேன இழ:தேத ெபாிய 

ெகா�ைமயாக ேதா�றிய!. இ�ேபா!, அவ� தி/6ய!�, ��� அவைள� பா$�த 

உடேனேய பி� வா9கிய!� ைற:த ப/ச எதி$விைனயாகேவ ேதா�றிய!. 

அவJ" 8K� �/6ய!. உ�J"� ஏேதா ஒ�� �ழ�� �ழ�� �3�வ! 

ேபாலான!. நிைன�! நிைன�!, நிைனவ3றா�. மன� B�யமான!. உட� 

மர"க/ைடயா!. க
க� ெவளிறி� ேபாயின. அ:த �3���றK Bழ� ஒ� மயான 

கா�ேபால ேதா�றிய!. ஆ9கா9ேக நடமா6ய காவலாளிக� ெவ/6யா�க� ேபா� 

ப/டன$. அ�க�ேக இ�:த ேஜா6க� ேமாகினி வ6வ9களா4 ேதா3ற� கா/6ன. 

 

இத3�, �ய�தி3 வ:த ெச�வா, அவ� �!ைக� த/6" ெகா��தா�. அவ� 

அ�ப6ேய அவ� மா$பி� சாய� ேபானேபா!, அவைள வில"கி ைவ�தவ� ேபா� 

ஆலமர அ6மர அ6வார�தி� அவைள சாய ைவ�!வி/� யதா$�த�ைத �/6" 

கா/6னா�. 
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"ந�லேதா ெக/டேதா - நட:த! நட:!வி/ட!. எ� மனசில இ�:த உ�ைன, 

ஒ9க
ண� !ர�தி/டா�. அவைன நிைன"� இ:த மன�, இனிேம� யாைர7� 

நிைன"கா! இ�ேபா!� உ�ைன ேநசி"கிேற�. காதFயாக அ�ல... 

ெப
ணாக"Pட இ�ைல. தனிைமயி� விட�ப/ட ஒ� மனித ஜீவியாக 

நிைன"கிேற�. அதனால..." 

 

"ேபா!� நி��!9க. எதி$கால�!ல ஒ� ந�லவனா பா$�! க�யாண� 

ெச4!"க�R ெசா�@�9க. அDவள?தாேன?" 

 

"அ�ப6K ெசா�ல என" உாிைமயி�ல. உ
ைமையK ெசா�ல�ேபானா�, 

ஒ9க
ணேனாட என" கிைட�த �த� அRபவ�தி� எ�ப6 என" ம/6" 

ெகா
� வ:தேதா, அ�ப6 உ�ேனாட உரச�கJ�, ��த9கJ� இ�ப என" 

ம/�!.” 

 

"ஏ4.. பாவி. நீ உ��ப�வியா? எ�ைன7� இவைர7� இ:த நிைல" ஆளா"கி/� 

எ9ேகேயா ேபாயி/6ேயடா- நீ நிKசய� ந�லா இ�"க மா/டா " 

 

"ந�லா�தா� இ��பா$. அவேராட �கவாிய அவ$ கிள�ல ேபா4 வா9கி/ேட�. 

நாR� உ��ப�ற!" ஒ� வழி இ�". உ9க
ண� நிர:தரமா4 ேபான 

ப�பா4", நாR� ேபாக� ேபாேற�. எ� ைகயில ைபசா இ�ைல. நாம பழகின 

ேதாச�!"காக, நீ ம/�� 6"ெக/��, ெசல?"� பண� ெகா��தா�, நா� 

கைரேயறி�ேவ�." 

 

கவிதா, பிரமி�தா�. பி�!� பி6�தவளா4 தைலைய அ9மி9மா4 �3றினா�. 

�3�� �3�� BQ:த ேவ6"ைக" P/ட�, அவ� க
ணி� Pட பதியவி�ைல . 

ைககைள உதறினா�. க
கைள உ�/6னா�. �� ப�லா� பி� உத�கைள 

க6�தா�. அ4ேயா அ4ய4ேயா எ�றா�. அ:த P/ட�தி� தைலகைள7� மீறி� 

பா$�த ெச�வாவி� க
களி�, எதி$��ற உதிய மர�தி� ஒ!"� �ற�தி�, 

அ�பைத� தா
6ய ஒ� ெபாியவ$, க
ப/டா$. ஆைட அல9கார� கKசித�. 

வாFப� ேபா� ெபா�ைம ெசா"கா ேபா/6�:தா$. ச:ேதக� இ�ைல. ேமாகன� 

அைழ�!K ெச�ற அ:த கிள�பி�, நி$வாணமாக நி�றப6, த�ைன 
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நி$வாண�ப��தி" ெகா
6�:தவ$. அவைர ஒ/6னா3 ேபா� ஒ� ப�! வய!K 

சி�வ�. அவன! ஒ� கர�, ெபாியவாி� ெதா��J" கீேழ ேபாயி�:த!. 

 

ெச�வா, எH:தா�. �ர அபிம�` ேபால ேவ6"ைக P/ட�ைத கிழி�தப6ேய 

எதி$��ற� கா� கிேலா மீ/ட$ வைர, திகா�க� தைலயி� த/டா" ைறயா4 ஓ6, 

அ:த ெபாியவ$ ��னா� 8Kசைட"க நி�றா�. அவ$, அவைன ஆ�வாச� ப��தி� 

ேபசினா$. 

 

"ஹேலா.. நீ9க ேமாகனேனாட பா$/ன$ ெச�வாதாேன? ஐ அ� தாேமாதர� 

அ�ைற" கிள�ல பா$�தி��[9கேள?" 

 

"அதி�"க/��. அ:த� ைபய� யா$?" 

 

"இ!ெவ�லா� ெசா�Fயா ெதாியS�. எ� ப"க�! �/� 6ைச� ைபய�. 

அவR" பி6�தமான ேலா� ஜா�, க/ல/, ெச�னா Gாி - இ!9கல வா9கி" 

ெகா��ேப�. ைக நிைறய கா�� ெகா��ேப�. அவR" பி6�தைத நா� 

ெகா�"றதால, என" பி6�தைத அவR� ெச47றா�. அDவள?தா�." 

 

ெச�வா, அ:த சி�வைன M"கி நி��தினா�. க�ன�தி� மாறி மாறி அ6�தா�. 

தைலயி� ைக நிைறய /6னா�. பிற, க�தினா�. 

 

"இ:த அேயா"கிய�கி/ட மா/6"காதடா. ெப
டாள� பிற:தவ9கள மாதிாி.. 

இவ� ஆணாள� பிற:த அேயா"கிய� தி��பி பாராம� �/�" ஓ�டா. �த�ல 

ஒ� �/� அ/ரைஸ ெசா�@." 

 

"அ�பா ேப� ெஜயபா�. மயிலா�G$ கபாF� ேதா/ட�!ல 8னாவ! ச:!ல 

எ/டா� ந�ப$ ��" 

 

அ:த� ெபாியவ$. ெபாியவ$ எ�ன ெபாியவ$.. கிழ/�� பய�. அவசர அவசரமாக 

ேப
/ ப/ட�கைள 86யேபா!, ெச�வா, அ:த ைபயனி� பிடாியி� ஒ� அ6 
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ேபா/டா�. "இனிேம� இ:த மாதிாி காாிய�!" ச�மதி�பியா? ச�மதி�பியா?" 

எ�� ேக/டப6ேய அ6�தா�. 

 

"அ6"காத
னா - அ6"காத
னா - மா/ேட� மா/ேட� மா/டேவ மா/ேட� " 

 

அ:தK சி�வ�, ைபைய உ�ப ைவ�த ைபD 0டா$ சா"ேல/�கைள7�, Gம$ 

ப�@கா�கைள7�, அ:த கிழவாி� �க�தி� க�ெலறிவ! ேபா� எறி:தா�. பிற 

ைககேள காலா�ப6, அவ3ைற ெதா9க ேபா/டப6ேய ஓ6னா�. ஓ6"ெகா
ேட 

இ�:தா�. 

 

இ�R� பிரமி�பிF�:! மீளாத தாேமாதர" கிழவ� ேம�, ெச�வா பா4:தா�. 

அவைர ம�லா"க� த�ளி வயி3றி� ஏறி"ெகா
� �க�தி@� கH�தி@� மா$பி@� 

�தினா�. கா�களா� இர
� கா!கைள7� ந�"கினா�. P�பா� ேபாட�ேபான 

அவ$ வாயி� ம
ைண அ�ளி� ேபா/� �! �தா4 �தினா�. தாேமாதரனி� 

வா4 உரலான!. அத3�, கிட:த ம
, தானியமான!. ெச�வா, ைக 

உல"ைகயான!. 

 

கவிதா, ஓேடா6 வ:தா�. அவ� பி�னா� ேவ6"ைக P/ட�� ஓ6 வ:த!. 

அத3� G9காவி� வா/K அ
� வா$� �ர$க�, ெச�வாைவ கீேழ த�ளி �� 

ைககைள பி��றமா4 வைள�!� பி6�தா$க�. அ:த" கிழவ$ சிறி! ேநர� 

ெவ/க�தா� தைல கவிQ:தா$. அ:த தைலைய நிமி$�!வ!ேபா�, "இவைன ஒ� 

வாரமா வா/K ப
ணிகி/6�"ேக�. சாியான ைப�திய�. ேமலதிகாாிக� கி/ட 

ெசா�னா�, 'ைப�திய�!", எ�லா�� ைப�திய� மாதிாி ெதாி7��R' எ�ைன 

ந"க� ப
றா9க..." எ�றா� ஒ� வா$�. 

 

தாேமாதர� கிழவ�" த�பி"க வழி கிைட�த! ேபா� ேதா�றிய!. ம
 கல:த 

ைகேயா� ெச�@லா$ ேபாைன எ��தா$. 

---------------------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 15151515    

 

4ேயா �ைறேயா P�பாேடா, ஒ�பாாிேயா ேக/க �6யாத இ�
� அைறயி�, 

ெச�வா, ேபா4K ேச$:தா�. �ழ9கா� இர
6@� *� த6ைய ைவ�! உ�/ட�, 

ைக நக9களி� 
\சிகளா� �த�, கா!கைள ெந/ெட��த�, �க" �!, உKசி 

�6 இH��, ல�தி" க�ப6, ஐசி� கிட�த� ேபா�ற அ�தைன தடால6கJ"� 

உ/ப/ட ெச�வா, மீ
�� லா"க� அைறயி� ஜ/6ேயா� நி��த�ப/டா�. 

ஆர�ப�தி� ெகாடா"க
டனாக இ�:ததா�, விடா" க
டரான இ�0ெப"டாி� 

ஆைணயி� ேபாி�, காவல$க� நட�திய விசாரைணயி�; ெச�வா க"கிய 

உ
ைமக� ெபா4கைளவிட பய9கரமா4 ேதா�றின. �கா$ ெகா��த தாேமாதர�, 

��ளிகளிேல �"கியமான ��ளி. அவரா அ:தK சி�வனிட� அ�ப6 நட:! 

ெகா
டா$ எ�பைத இ�0ெப"டரா� ஜீரணி"க �6யவி�ைல. இவR9க தா4யா 

இ�ப6 நட�பாR9க எ�� காவல$க� அவாிட� ெசா�னேபா!, அ:த 

இ�0ெப"ட�", ெச�வா மீ! சிறி! அRதாப� ஏ3ப/ட! ச/ட�ப6 ெபாிய 

3றவாளியான ஒ�வ$, சி�ன" 3றவாளி மீ! �கா$ ெகா��த!�, அ:த 

விசாரைணயி� ேபா" எதி� ெகா
� ேபா4வி�� எ�பைத� ப3றி அவ$ 

கவைல�படாத!�, இ�0ெப"ட�" ழ�ப�ைத" ெகா��த! 

 

��ளிேயா ெபாிய ��ளி. அேதா� க����ளி. ஆைகயா�, கிைர� இ�0ெப"டரான 

இவ$, இ! லா அ
� ஆ$ட$ பிரா�ள�' எ�� அ�ேக உ�ள இ�"ைகயி� இ�:த 

எ� அ
/ ஓ இ�0ெப"டாிட� ெசா�னா$. அ:த எ� அ
/ ஓ ேவாேவா, 

ப�ளி"கா நட�பதாேலேய, லா?� ஆ$ட�� சிைத:ததாக அ$�த� இ�ைல. இ! 

கிைர�. ஆைகயா�, கிைர� இ�0ெப"டரான நீதா� இைத விசாாி"கS�. எ�ைன 

வி��பா...' எ�றா$. 

 

லா"க� அைறயி�, வழ"கமாக வா6"ைகயாள$க�, வ�ப6�! சிாி�தேபா!, தா� 

ம/�� ஜ/6ேயா� நி3ப! ெச�வாவி3 அவமானமாக� ேதா�றிய!. ஆனா@�, 

@9கி கிைட�தா� எ�ப6யாவ! M"� ேபா/ேடா, இ�ைலயானா� எ�ப6யாவ! 

த�பி�! த
டவாள�தி� தைல ைவ�ேதா, ப0 �� பா4:ேதா , தீ"ளி�ேதா, சமய 

ச:த$�ப�தி3 ஏ3ப த3ெகாைல ெச4! ெகா�வ! எ�ற �6வி3 வ:!வி/டா�. 
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இதனா� அவ� �க� உ�தி�ப/ட!. இதய� வ@�ப/ட!. பா$ைவ 

தீ/ச
யமான! சாக� !ணி:தவR" ச��திர�� காலள? எ�ற பழெமாழிைய 

நி*பி�பவ� ேபா� ெநL� நிமி$�தி நி�றா�. உடெல9�, வாி"திைர மாதிாி 

வாி வாியா4, ல�தி" க�� தடய9க�, ஒ� விர� பாிமாண�தி3 �"� 

ெந�"மா4 ேகா�க� ேபா/6�:தன. க
 இைமக� �9கி� ேபாயி�:தன 

கா!களி� ர�தK சிைத?க�. ஆனா@�, இவ3ைற ப3றி கவைல�படாதவ� ேபா� 

ைககைள �ர"க/� எ�பா$கேள விேவகான:த$ க/� அ�ப6 க/6"ெகா
�, 

நி�றா�. 

 

ஒ� ெடFேபா� PKசைல ெமௗனமா"கிய காவலாள$ ஒ�வ$, அத� மிைழ 

அ�ப6ேய ைவ�!வி/�, இ�0 ெப"டாி� காதி� கி�கி��தா$ அவ�� 

அலறிய6�!, ேபசேவ
6ய மிழி� ெபா:தி3� காைத ைவ�!�, ேக/க 

ேவ
6ய மிழி� வா4 ைவ�!�, "எ0 ஸா$.” எ�� ெசா�F வி/�, எதி$�ைன 

ஆைண" கா�! நி�றா$. உடேன, கா�0டபி� வாFப$, அ:த ெடFேபா� 

க�விைய பலவ:தமா4 பி�9கி, உ�ளப6ேய வா4"� கா!"� ைவ�! 

ெபா��தியேபா!, ேகாப"கார இ�0ெப"ட$, "எ�னடா ெச47ேற நா4�பயேல' 

எ�றா$. எதி$�ைனயி� எ�ன கிைட�தேதா? இ�0ெப"டாி� கா"கிK ச/ைட 

நைன:த!. ேவ$ைவயா? சி�நீரா? எ�� அRமானி"க �6ய வி�ைல. பிற, 

"கா�0டபிைள�தா�, நா� தி/6ேன� ஸா$. த���தா� ஸா$. கா�0டபிைள7� 

அ�ப6 தி/ட"Pடா!தா� ஸா$" எ�� ெகLசினா$. 

 

எதி$�ைன"கார$, 'ாி]0 த பா4 ெச�வா. ேநா எ� ஐ ஆ$. எ9ேக நா� 

ெசா�னைதK தி��பி ெசா�@' எ�� ேக/6�"க ேவ
�� உடேன இ�0ெப"ட$, 

"ாி]0 த பா4 ெச�வா. ேநா எ�.ஐ.ஆ$' எ�� ச�த� ேபா/� Pவினா$. 

எதி$�ைனயி� இ�:! எ�ன கிைட�தேதா, எ0 ஸா$' ெச�வாைவ வி�தைல 

ப
ணி�ேற�. ேக0 �" ப
ணல ஸா$. அ:த தாேமாதர� ெபாிய ��ளி ஸா$. 

நீ9கதா� அவ$ கி/ட7�... ஓேக.... ஓேக... ஸா$... உ9க உ�தர?தா� �"கிய�. 

அ��ற�, எ� ேம� ேபா/ட சா$Kசீ/� விசாரைண அறி"ைக உ9க ேடபி�லதா� 

இ�"தா�. த���தா� ஸா$.... சமய ச:த$�ப� ெதாியாம ேப�ேற� ஸா$.' எ�� 

ெசா�Fவி/�, ஆயாச�ேதா� ேபாைன கீேழ ைவ�தா$. ��ெப�லா� 
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ெடFேபானி�, எ0 ஸா$' எ�� ெசா�Fவி/�, பிற, தன! ஜுனிய$ சகா"களிட�, 

ச�ப:த�ப/ட ஐ பி.எ0. அதிகாாி தன! ஆேலாசைனைய ேக/டதாக த�ப/ட� 

அ6"� இவ$, இ�ேபா! /� ெவளியானதா� /��ப/டவ$ேபா� கிட:தா$. 

எDவள? ெபாிய பதவியி@� இ�"�, த��� த
டா ஆசாமி எவ�"�, 

ேமலதிகாாி எ�� வ:!வி/டா�, ேவ$ைவ �ர�பிக� விைர:! ெசய�ப�� 

எ�ப!�, அச� பிKைச"கார$க� மாதிாி ெகL�வா$க� எ�ப! ேபால?� 

இ�0ெப"ட$ ஒ� நாடமா�� ெவ�� கா"கி� !ணியானா$. 

 

காலவ$க� திற:தா� ேநரமா� எ�� நிைன�தவ$ ேபா�, �வாி� அ6�த பி�தைள 

க�பிகளி� ெதா9கிய சாவிகளி� ஒ�ைற எ��! லா"க� அைறைய திற:தா$. 

கா�0ேடபி� ஒ�வ$, ெமாைப� ேபா]0 ஒ�பைட�த ெச�வாைவ, பய ப"திேயா� 

பா$�தா$. எ9கி�:ேதா ெகா
� வ:த @9கிைய அவைன அணி7�ப6 ெகLசினா$. 

ர�த� பிசிறிய சைத" ேகா�கைள மைற�பத3 ச/ைட இ�ைல. அ6�த அ6யி� 

அ! Z� க3ைறகளாகி வி/டன. எதி$�ைன"காராி� மக� வர� ேபாகிறாளா�. 

அத3�, இ:த பயF� இ���" ேம� நி$வாணமான பதிைய எ�ப6 

மைற�ப!? 

 

இ�0ெப"ட$, ச�-இ�0ெப"டாி� காதி� கி�கி��தா$. அவ$ லா"க�பி3� 

ேபா4 அ9ேக நி�� ெகா
6�:த ஒ��தனி� ச/ைடைய கழ/6, ெச�வாவி3 

அவேர மா/6 வி/�, அவைன வி.ஐ.பி. ேபா� ச$வ சலா�கJட� ைவ�!வி/�, 

தன! ஆ[0 �தலாளி பா$�த திைசைய பா$�தா$. ஒ� அழகான ெப
. அேநகமாக 

எதி$�ைன"காராி� மகளாக இ�"கேவ
��. அவேளா�, நா3ப! வய! 

மதி"க�த"க பி�ைள"/6 த�பதியின$. 

 

இ�0ெப"ட$, தாேன ைக! ெச4ய�ப/� ஜாமீனி� ெவளிேயறியவ$ ேபா�, 

உடன6யா4 எH:! அவ$கைள ேநா"கி நட:!, வரேவ3றா$. 

 

"நீ9க மி0 கவிதாதாேன?” 

 

"ஆமா� ஸா$." 
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"எ�ன ேமட�? நா� இ�னா$ மக�R நீ9கேள ெசா�Fயி�:தா� இவைன 

எ�பேவா தி��பி அR�பியி��ேப�." 

 

“நாR�, நீ9க ெசா�ன! மாதிாி இ�னா$ மக�R ேபா� ெச4ேத�. யாேரா 

ஒ��த� ைவ6 ேபாைன�R ெசா�னா�" 

 

அ�ப6K ெசா�ன! யாராக இ�"� எ�ப! ேபா�, க�ைமயா4 பாவலா 

ெச4தப6ேய இ�0ெப"ட$, காவல$கைள� பா$"க, அவ$க� "நீதா� நீேயதா�" 

எ�ப!ேபா� எதி$பா$ைவ பா$�தா$க�. ஆனா@�, இ�0ெப"ட$ சமாளி�தா$. 

இ9ேக யா�� அ�ப6 ேப�றவ9க கிைடயா! ேமட�. நீ9க ேக/ட! ெடFேபா� 

கிரா0 டா"கா இ�"�." 

 

இத3�, இ��பா4 உ/கா$:தி�:த ெச�வா, ெமHகா4 ைழ:! எH:!, 

நி�றா�. சி�த�பாவி� காF� அ�ப6ேய விH:!, "உ9கJ" !ேராக� 

ப
ணி/ேட� சி�த�பா எ�ைன ம�னிKசி�9க சி�த�பா" எ�� காைல" க/6 

அHதா�. அவ$, அவைன M"கி நி��திவி/�, தன! க
கைள !ைட�தேபா!, 

ெச�வா, சி�தி"காாியி� ேதாளி� சா4:!, "சி�தி! எ9க�மா தி/டாத தி/ட, நீ9க 

தி/டல... எ9க�மா ேபாடாத அள?" என" ேசா� ேபா/I9க... நா� உ9ககி/ட 

ந�றியி�லாம நட:!/ேட�. நீ9கJ� எ�ைன ம�னி"கS�. உ9கைள ேபா]0 

0ேடஷR" வ��ப6யா ப
ணி/ேடேன" எ�� வி�மினா�. கவிதாைவ7� 

ந�றிேயா� பா$�தா�. அ:த பா$ைவயி� நளின� இ�ைல. ஆனா@�, 

எ�ேலாைர7� ேமாச6 ப
ணி/ேடேன' எ��, கவிதாைவ பா$�தப6ேய, க
கைள 

ைககளா� மைற�!" ெகா
டா�. ழ:ைதகைள இ�ப"கமாக அைண�!" 

ெகா
டா�. 

 

கவிதா, ம/�� சிறி! விலகி�ேபா4 !�பா"கி அ�பிய �வ$ ப"க� �க� ேபா/�, 

அ:தK �வாி� க
ணீ$ ேகா�கைள ேபா/�" ெகா
6�:தா�. இவைள, 

ேநா/டமி/ட இ�0ெப"ட$, எ�லா விவகார�ைத7� ெசா�ன பய�, இவ� காத� 

விவகார�ைத ம/�� ெசா�லாம� வி/டதி� திைக�தா$. "ஒ�ேவைள விசாாி�� 

சாியாக கிைட"கவி�ைல எ�� ெபா�ளா? அ�ல! ஒ� ெப
ணி� ெபயைர 

அ�பல�ப��த"Pடா! எ�ற ெப�:த�ைமயா? எ�� ஆ4? ெச4தா$. 
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எ�ேலா�� ேபசி, இட" மட"கா4 விவகார� விகாரமாகி விட"Pடா! எ�� 

நிைன�த இ�0ெப"ட$, ெபா!� பைடயாக" ேக/டா$. 

 

"நீ9க தாேன இவேராட சி�த�பா சிவR�பா
6? அ:த�மா உ9க ஒ4� ல/�மி. 

இ! அ�
, அவ� �ேபதா, சாியா..." 

 

சாிதா� எ�ப!ேபா�, ழ:ைதக� உ/பட எ�ேலா�� தைலயா/6னா$க�. 

இ�0ெப"ட$, மீ
�� ேக/டா$. 

 

"ேமாகன� எ�கிறவ� யா�?" 

 

ெச�வா, ��ப�தின$ ெமளனமா4 நி�றேபா!, கவிதா, க
ணீைர 

!ைட�!"ெகா
�, "அவ� ஒ� ச8க விேராதி. எ� Pட�பிற:த அ
ண�." 

எ�றா�. 

 

இ�0ெப"ட�", ேபான 8K� தி��பி வ:த!. இ:த ேமாகனைன ைவ�ேத, 

எதி$�ைன ெகா�பைன மட"கி விடலா�. தன" எதிராக ேபாட�ப/ட சா$Kசீ/��, 

விசாரைண அறி"ைக7�, பதவி உய$வாக மா�� எ�பதி� அவ�" ச:ேதக� 

இ�ைல ஆனா@�, அ:த சமய�தி�, அவ$ மனிதனாகேவ ேபசினா$ சிவR�-

பா
6ைய ேநர6யாக?�, கவிதாைவ மைற�கமாக?� பா$�தப6ேய ேபசினா$. 

 

"இ:த� ைபய� உ9க எ�லா$ ேமல7� உயிைரேய ைவ�தி�"கா�. விதி வச�தா� 

த�ைன7� மீறி இ�ப6 ஆயி/டா�. இவ� ேவS��ேன உ9கள ேநாக6"கல. 

இ�ேபா .... இவ� கி/ட�த/ட ஒ� மனேநாயாளி மாதிாி" 

 

ெச�வா, �"கி/டா� 

 

"எ�லா விஷய�ைத7� ெசா�F�9க இ�0ெப"ட$ ஸா$. இ�லா/6, எ9க  
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சி�தியாலதா� இ�ப6 ஆயி/ேட�R, எ9க சி�த�பா எ9க சி�திைய� தி/�வா$.” 

 

"ேபசாம இ�டா. ெபாியவ9க ேப��ேபா! �"கிட�படா! எ�கிற ப
பா/ைட 

க�!"ேகா மி0ட$. சிவR�பா
6! இவ� எ�லா விஷய9கைள7� எ�கி/ட 

ெசா�F/டா�. இவ� ேராசமா ஓ6�ேபான!�, ெச�லமா4 பழகின ழ:ைதகைள 

ெவ��த!�, இவ� தானா4 ெச4தத�ல. அ!" காரண9க� இ�" அ! 

உ9கJ" ெதாிய ேவ
டா�. அத3 உாியவ$கைள கவனி"க ேவ
6ய! 

எ�ேனாட ெபா���. இ�ேபா!, இவR" ேதைவ மேனாத�!வ ாீதியான சிகிKைச 

எ� த9ைக ச�தியா, கிளீனி"க� ைச"காலU0/ அவ� கி/ட ஒ� ேகைச 

ெகா�"கிறதா நிைன"காதி9க. ைபயேனாட சி"க�க�கைள சாி�ப��தி�வா�. 

இ�ைலயானா�, அ�பா4ெம
/ வா9கேவ ெர
� மாத� ஆ�" 

 

இ�0ெப"ட$, ெடFேபானி�, த9ைகயிட� ேபசினா$. பிற, இவ$களிட�, 

''நாைள" காைலயி� ப�! மணி" அ�பா4ெம
/ ெகா��தி�"கா�. இ:த 

விசி/69 கா$�தா� அவJைடய அ/ர0. எ�Rைடய ைம�!ன��, அதாவ! 

த9ைகயி� கணவ�� மேனாத�!வ�தி� ல
டனி� டா"ட$ ஆ� ெல/ட$0' எ�� 

ப/ட� ெப3ற இர
� இ:திய$களி� ஒ�வ$. ஆனா@�, ெதாழி@" மதி�� 

ெகா�"காத ேதசமாKேச நம! நா�. எ!"காக ெசா�ேற�னா, எ� த9ைகயால 

�6யா/டா@�, அவ$ சாி�ப��திவி�வா$ எ�கிற!"காக�தா� ெசா�ேன� நீ9க 

எ�லா�� இ:த ேமட� கவிதா?" ந�றி ெசா�லS�. இவ9க அ�பாதா� இ:த 

ேமட�ேதாட ெபயைர எ�கி/ட ெசா�னவ� . ெச�வா ! ஆயிர� மனKசி"க�ல7� நீ 

கிேர/�டா எ�� கவிதாைவ7�, அவைன7� மாறி மாறி பா$�தப6, ேபசினா$. 

கவிதா, �ாி:! ெகா
டா�. ெச�வா, வF "கிற தைச"ேகா�கைள தடவி" 

ெகா��!" ெகா
6�:தா�. 

 

சி�தி"காாி, ஒ� லா பாயி
ைட கிள�பினா�. 

 

"அ:த�மாகி/ட இவR" எ�ன சி"க@�R நீ9க ெசா�லFேய அ4யா.'' 
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"உ9கJ" ெதாிய"Pடா! எ�கிற!"காக�தா� ெசா�லல இனிேம� எ� 

த9ைகபா�... இ:த� ைபய� பா�.... உ9ககி/ட எ:த பண�� வா9க மா/டாளா�. 

காரண�.... இவ� பிரKசிைன, அவ� ெதாழிF� ஒ� சவாலா�. சாி... ேபாயி/�..." 

 

ழ:ைதக� தவிர, எ�ேலா�� �க�தி� ஈயாடாம� ேபானா$க� வாச@" ேபா4" 

ெகா
6�"�ேபா!, இ�0ெப"ட$, "மி0 கவிதா.. இ9க வாறீ9களா - நீ9க 

ம/��." எ�றா$. 

 

கவிதா?�, இ�0ெப"ட�� பாதி வழியி� ச:தி�!" ெகா
டா$க�. 

 

"மி0 கவிதா! இவைன நீ9க ந
பனாகேவா இ�ல காத... ஸாாி அ
ைட 

�/�"காரனாகேவா அைட:தத3 ெப�ைம� படS�. நீ காதF�த ெப
 

யா�டா�R ஒDெவா� வா$�ைத"� ஒ� அ6 எ�கிற மாதிாி அ6 ெகா��ேதா�. 

அ�ப67� அவ� 8K� விடல. ஆனா�, உ9க
ண� ேமாகன� ேமல, நா� 

ஆd� எ�"கலா��R ேயாசி"ேக�." 

 

"எ��தா@� நா� கவல�படமா/ேட�. ெச�வாைவ, எ9கி/ட இ�:! பிாி�த 

ெகா6யவ� அவ�." 

 

இ�0ெப"ட$, சிறி! ஏமா:தா$. ��தி மா3றி� ேபசினா$. 

 

"த/0 ஆ� ைர/ நா� ஆd� எ�"கிறதா4 இ�ல. இ�ேபா அ! �"கியமி�ல. 

உ9க காத@"காக நீ9க ெப�ைம�படலா�. ைபயைன, எ� சி0ட$ உ9ககி/ட 

��னால எ�ப6 இ�:தாேனா, அ�ப6 ஒ�பைட�!�வா� 'ைப தி ைப' எ� 

பிரேமாஷ� ைப@�, விசாரைண அறி"ைக7� உ9க�பா ேடபி�ல இ�".” 

 

"க
6�பா அ�பா உத?வா$ ஸா$. நீ9கJ� ஒ9க சி0ட$கி/ட பைழயப67� 

அH�தமாக� ேபசி.." 
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"கவைல�படாதீ9க ேமட�. உ9கள மாதிாி . எ�ன மாதிாி ந�லவ9கJ" ந�லேத 

நட"�. நா� ெச4த ந�ல காாிய�ைத, நாேன உ9க அ�பாகி/ட ெடFேபா�ல 

ெசா�ல/�மா? இ�ல நீ9க ெசா�றீ9களா?" 

 

"நாேன ெசா�F�ேற� ஸா$. அ!தா� அவ$ ேடபி�ல இ�"கிற உ9க ைப@" 

எெப"டா இ�"� ேத9" ` ஸா$." 

 

கவிதா, மனதி3� சிாி��� அHைக7மா4 ேத"கி ைவ�!"ெகா
�, கா�கைள 

ேத4�! ேத4�! நட:தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 16161616    

 

அ
ண� அR�பிய அ�தைன ேபேரா��, டா"ட$. ச�தியா, தனி�தனியாக� 

ேபசினா� ழ:ைதகேளா� ேப��ேபா! ழ:ைத ேபாலேவ ேபசினா�. இ�தியாக 

அவ$களி� யாராவ! ஒ�வ$, ெவளிேய இ�"கலா� எ�� ெசா�னா�. 

எ�ேலா�ேம இ�"க�ேபாவதாக த$ணா �ைறயி� பதிலளி�தா$க�. பிற, 

ெச�வாைவ P�பி/டா�. �மா$ �"கா� மணி ேநர� வைர அவன! 

பிரKசிைனகைள ேக/டறி:தா� ேக�விகளி� அள?" மீறாத அRதாப�. அவ� 

பதி�கJ" தைலயா/6யதி�, இ! சகஜ:தா�... சாதாரணமான! எ�� கா/�� 

ேதாரைண சி3சில சமய9களி�, ேலசா4 அதி$:த பா$ைவ. 

 

டா"ட$. ச�தியா, அவ� ெசா�னவ3ைற த3காFகமாக ஒ!"கி ைவ�த! ேபா�, 

ெசய�ப/டா�. உட�ைப7�, மனைத7� எ�ப6 ஆ�வாச�ப��தி" ெகா�வ! 

எ�பைத நா3காFயி� இ�:தப6ேய ெச4! கா/6னா�. 

 

பர:! விாி:த ெபாிய அைற. சி�த�பா �/� ப�"ைக அைறைய7�, ெச�வா, 

ழ:ைதக� அைறைய7� விH9கிவி/�, பாதி வயி� நிைற:த! ேபா� இ�"� 

அைற. ெத� �ைனயி� �வேரா� �வராக ஒ� ஒ3ைற� ப�"ைக. இ�ப"க�� 

ேத"" மிQகைள" ெகா
ட க/6�. இத� எதி$K�வாி�, ந��ைடய 

அS�ைறேய ந�ைம தீ$மானி"கிற! எ�ற வாசக� ெபாறி பளபள�பான 

மர�பலைகயி� இட� ெப3றி�:த!. க/6F� வட�ைனயி� கா�கJ" ேமேல 
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இ�ெனா� பKைச பலைக அதி�, அL�வ!� இ�ைல; அLச வ�வ!� இ�ைல' 

எ�ற அ�ப$ பிரானி� ேமலா
ைம வாிக�, ெவ�ைள வாிக�. 

 

மேனாத�!வ நி�ண$ டா"ட$ ச�தியாவி� ேவ
�ேகா�ப6, அவளிட�, ெச�வா , 

எ�லாவ3ைற7� ஒ�பி�!வி/டா�. அவைள� பா$"க பா$"க, இவ� பத/ட� 

பரவசமான!. �மா$ ��ப! வய!"காாி. அச� கிராம�! அ"காவி� நக$��ற 

வா$��. மனிதK சைதயா@�, எ@�� நர��களா@� கைட:ெத�"க� ப/ட! 

ேபா�ற உட�. ெந3றியி� உKசி" சிறி! கீேழ7�, ந�வி@� இர
� நிசமான 

9ம� ெபா/�"க�. ��வ ம�தியி� ஒளி சி:!� ��!"களா� ஆன! ேபா�ற 

அ�� வ6வ� ெபா/�. அரவி:த$ ஆசிரம�தி�, அ:த அ�ைனயி� ேலமிேன/ட/ 

�ைக�பட� ேமைஜயி� பி� சா4ேவா� இ�:த!. அ�ைன" தீ/ச
யமான 

பா$ைவ. திட�ப��!� ேநா" எ�லாேம அ�� மய� எ�ற ேபா". 

 

ெச�வா, அ:த க/6F� ம�லா"க ப��தி�:தா�. டா"ட$ ச�தியா, அவ� அ�ேக 

ெச�றா�. டா"ட$ எ�றா� 0ெடதா0ேகா� டா"ட$ அ�ல. மேனாத�!வ�தி� 

வா9கிய டா"ட$ ப/ட"காாி. ெச�வாைவ சிறி! ேநர� பா$�தா�. 

 

அவேனா, இ!வைர ப��தறியாத �கமான க/6F�, அத� ெம�ைதேயா� பற�ப! 

ேபா�, கிட:தா�. மயிFறகா� ெச4த! ேபா�ற ெம�ைத. ேமேல7� கீேழ7� 

அவைன ெம�ைமயா4 தாலா/6ய!. தாR� ஆ6" ெகா
ட! ச�தியா, 'நா� 

ெசா�ன! மாதிாிேய நீ ெச4! கா/டS�.' எ�� ெசா�F வி/�, அவ� 

தைல�ப"க� வ:தா�. அ:த" ர�, ஆகாய�! அசாீாி ர� ேபா� ெச�வாவி3 

ஒF�த!. ெம�Fய ர� ெகா
ட ஏ சி. ெவ�ைள விள"க� அைண:!, ப/�� 

படாம@� எாி7� மLச� விள". ச�தியா, இ�ேபா! அவ� கா�மா/� ப"க� 

வ:! ஆைணேபா� ேபசினா�. 

 

"கமா� ய9ேம�. இ�ேபா நா� ெசா�F" ெகா��த பதிென/� உட� ைமய9களி� 

ஒDெவா�றாக உ9க� பத/ட�ைத ஏ3ற� ேபாறீ9க. அ��ற� ாிலா"0 ப
ண� 

ேபாறீ9க..... �தலாவதாக, இர
� ைககைள7� �%6யா"9க�. இ:த இர
� 

�%6களி@�, உ9க� உட�பி@� உ�ள�தி@� உ�ள அ�தைன பத/ட9கைள7� 

�%6கJ" ெகா
� வா�9க�." 
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ெச�வா, இர
� ைககைள7�, 86"ெகா
�, ெப�விர�க� ம/�� நீ/6" 

ெகா
6�"க, உKசி �த� பாத� வைர உ�J� - �ற�மான பத/ட9கைள7�, 

பய9கைள7�, ந�"க9கைள7� அ9ேக ெகா
� வ:தா�. �%6க� வF�தன. 

ெவளிேயற�ேபான விர�கைள உ�ள9ைககேளா� அH�தினா�. இ:த �%6க� 

தவிர உட�பி� உ�ள அ�தைன உ���கJ�, நா6 நர��கJ� ேலசான! ேபா�ற 

உண$?. இர
� நிமிட� ஆன!. ச�தியா, ஒ� ேதாழனிட� ெசா�வ!ேபா� 

ெசா�னா�. 

 

"இ�ேபா! �%6கைள விர�களா"9க�. விர�கJ" இைடெவளி ெகா��!, 

உ�ள9ைகேயா� ேச$�!, ாிலா"0... ாிலா"0 ைம பா4.... ாிலா"0...'' 

 

ெச�வா, விர�கைள விாி�!, அவ3ைற7� உ�ள9 ைககைள7� ெம�ைமயா4 

விாிவா"கி, ஆ�வாச�ப��தினா�. ைககளி� க/6� ேபா/6�:த ஏேதா ஒ� க� 

கீேழ விH:த! ேபா�ற உண$?. 

 

"எ�ப6 இ�"கிற! பிரத$." 

 

"ைகக� பL� மாதிாி ெம�ைமயா4 இ�"!�மா." 

 

"ெரா�ப ந�லதா� ேபாK�. நீ9க� ஓாினKேச$"ைக எ�கிற �ைத ம
ணிF�:! 

நிKசய� வி�தைல ஆ�$க�. இ�ேபா அ:த ம
ணிF�:! ைகக� ெவளி�ப/� 

வி/டன. இனிேம� �ழ9ைகக�, ேம3 ைகக� ஆகிய நா� ைமய9க�, ெந3றி, 

க
, வா4, கH�!, மா$�, வயி� ஆகிய ஆ� ைமய9க�, இர
� ெதாைடக�, 

இர
� �ழ9கா�க�, இர
� பாத9க� ஆகெமா�த� பதினா� இட9களி� 

உட3பார�ைத7�, மன�பார�ைத7� ஒDெவா��" இர
� நிமிட ேநர� 

ெகா��! ஏ3�9க�. 8�� நிமிட� ஒDெவா� உ��ைப7� ஆ�வாச� 

ப��!9க�. இர
� ைமய9களாக உ�ள9ைககளி� ெச4தாயி3�. இனிேம� இதர 

பதினா� ைமய9களி� பார�ைத ஒ�பைட79க�." 
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ெச�வா, அ:த அ�மா, ��ன$ ெசா�F" ெகா��த! ேபா�, தன! அ�தைன 

பார9கைள7� பதினா� ைமய9களி� ஒ3ைறயாக?�, ெர/ைடயாக?� ஏ3றி, 

அவ3ைற கன"க ைவ�தா�. பிற, அ:த பார9கைள இற"கி, அவ3ைற 

லவா"கினா�. கி/ட�த/ட அைரமணி ேநர� ஆயி3�. ச�தியா, ேக/டா�. 

 

"இ�ேபா எ�ப6 இ�"!�பா?" 

 

"உட� கா3றி� மித�ப! ேபா� இ�"கிற! ேமட�. மன� எ�ற ஒ�� இ�லாத! 

ேபா� ேதாS! ேமட� ." 

 

"ந�ல அறிறி. ஆனா�, ஒ� எKசாி"ைக. கவிதாேவா�, நா� ெசா�வ! வைர"�, 

பழகேவ
டா�. அ��ற�, வ/67� �த@மா4 பழகலா�." 

 

"பழகேவ �6யா! ேமட�..." 

 

"�6ய ைவ"கிேற�. சாி... அ��த வார� இேதநா�, இேத ேநர� வா9க... நா� 

ெசா�F" ெகா��த பயி3சிைய, அ�றாட� ெச479க... நீ9க ேபா4/�, கவிதாைவ 

வரKெசா�@9க..." 

 

ெச�வா, சிறி! மி�"ேகா� எH:தா�. அ:த அ�மாைவ, த� அ�மாைவ� 

பா$�ப!ேபா� பா$�தப6ேய, ெவளிேயறினா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 17171717    

 

டா"ட$. ச�தியா, றி�பி/ட அேத வார�, அேத நாளி�, அேத ேநர�தி�, ெச�வா, 

அவைளK ச:தி�தா�. அவ� ேக/� ��ேப , இ�ேபா பரவாயி�ைல ேமட�.....! 

எ�ைன நாேன ெவ�ல�67� ேபால� ேதாS! எ�றா�. உடேன அவ�, அழகா4 

ேப�றீ9கேள... அ��ற�, கவிதா எ�ப6 இ�"கா�...? எ�� ேபாகிற ேபா"கி� 

ேக/கிறவ� ேபா� ேக/டா�. 
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"ெபா!�பைடயா4 ேபசி"ேவா� தனி�! ச:தி"கல ஆKசாியமா4 இ�". அவJ� 

மாறி/டாேளா எ�னேமா..?" 

 

"உ
ைமயான ெப
, ஒ�வைன நிைன�தா�, அ! ர9� பி6தா� நா� 

ெசா�வ! வைர"�, உ�ேனாட தனி�!� பழக"Pடா!�Rதா� அ:த� 

ெப
Sகி/ட ெசா�F இ�"ேக�." 

 

இ�ேபா!, ெச�வாவி� G/6ய உத�களி�, ஒ� கீற�. டா"ட$. ச�தியா?�, 

காாிய�தி3 வ:தா�. அவைன, அ�ேக உ�ள க/6F� ப�"�ப6 ைசைக 

ெச4தா� அ:த ைசைகைய, அவ� ெசயலா"கிய!�, அவ� அ�ேக ெச��, 

நி�றப6ேய ேபசினா�. 

 

"இ�ேபா கா�, ைககைள விாி�!� பர��9க�. உKசி �த� பாத� வைர ாிலா"0 

ெச479க�. நா� ெசா�F" ெகா��தப6 உ9க� கவன�, பாத9களிF�:! 

உKசி" ஒDெவா� உ��ைப7� ெம�ைமப��திேய வர/��. பிற, அேத கவன� 

பிடாி வழியா4, �!� த
� 8லமா4, கா� பத9கJ" ேபாக/��. உட�ைப 

அ�ப6ேய மித"க வி�9க�. ஆQ:! 8K� வி�9க�. உ�வா9� 8K�" ஒ� 

நிமிட� எ�றா�, ெவளிவா9� 8K�" இர
� நிமிட� ஆக/��. ஆQ:!, 

வயி3ைற வி�மி7�, எ"கி7�... ஆமா�... இ�ப6�தா�... இ�ப6ேயதா� 8K� 

விடேவ
��. இ�ேபா! அL�வ!� இ�ைல; அLச வ�வ!� இ�ைல' எ�ற 

இர
� வாிகJ" இைடேய இ�"க"P6ய வ/ட�ைத பா�9க�. அ:த 

வ/ட�தி� இ�"� ைமய�ைத� பா�9க�. அ:த ைமய�ைத ம/�ேம பா�9க�." 

 

ெச�வா, அவ� ெசா�னப6ேய ெச4தா�. க
S" வ:த வாிக� மைற:தன. 

வ/டம6�த வ/ட� மைற:த! ைமய� ம/�ேம நி�ற!. அ!?� சி�கK சி�க 

ெச�ற! அ�ப6K ெச�லK ெச�ல, அவ� இற�பி3� பிற�பி3மான 

இைடெவளியா4, M"க�தி3� கனவி3மான எ�ைலயா4 க
கைள 86யப6, 

அைர மய"க நிைலயி� கிட:தா�. 
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ச�தியாவி� ர�, இைச நி�ண$ ேபால ஏ3ற இற"க�ேதா� ைழவாக?�, 

உ�தியாக?� ேதாழியாக?�, தாயாக?� ப�ேவ� வித9களி� ஒF�த!. 

 

"இ�ேபா! உ� ஆQமன� விழி"கிற!. அ:த மன� எ� வசமாகிற!. எ� ச�த�ைத� 

தவிர, எ:த ச�த�� உன" ேக/கா!. நா� ெசா�@கிறப6 நீ ெச4ய�ேபாேற 

சாியா?" 

 

"சாிதா�." 

 

"இ�ேபா உன" வய� எ/�. ேதா/ட�!" ேபாற... யாேரா� ேபாேற...?" 

 

"எ9க மாமா மக� மாேராட ேபாேற�." 

 

"ேதா/ட�!ல எ�ன ெச4றீ9க?" 

 

"பரSல ஏறி கா"கா �விகைள க� க/�ன கயி3�" க�ைப �ழ3றி �ழ3றி 

!ர�!ேறா�.” 

 

"அ��ற�?" 

 

"அ�மா அ�பா விைளயா/� விைளயா6ேனா�." 

 

"அ�ப6�னா ?" 

 

"ெகாLச ேநர� அவ� கீேழ ப��பா�. நா� ேம� ப��ேப�. அ��ற�, நா� கீேழ 

ப��ேப�, அவ� ேமேல ப��பா�." 

 

"அ��ற�?" 
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"அவR" ழ:ைத பிற"கிற! மாதிாி ஒ� ெபா�ைமைய எ��! ெர
� ேப�"� 

ம�தியி� ேபா/�"கிேறா�. அைத� தாலா/�ேறா�. ெகாL�ேறா�... 

லா?ேறா�..." 

 

"இ:த மாதிாி, அ�பா - அ�மா விைளயா/�"கள நீ9க ம/��தா� ெச4�9களா? 

இ�ல எ�லா�� ெச4வா9களா?" 

"ம�த பச9க எ9கைளவிட ேமாச�. ஆ�, மா��R அ!9க ேமல ஏறி, அ/\ழிய� 

ப
Sவா9க" 

 

"அ�ேபா நீ அவ9கைளவிட ேம@... சாியா?" 

 

"சாிதா�." 

 

"எ�லா" ழ:ைதகJ� ஏேதா ஒ� வைகயி� ெச4கிற, இ:த மாதிாி காாிய�, 

சி�பி�ைள விைளயா/�. இைத ெபாிசா எ��!"க Pடா!. எ��!"வியா?" 

 

"மா/ேட�." 

 

டா"ட$ ச�தியா, சிறி! இைடெவளி ெகா��தா�. அவைனேய உ3�� பா$�தா�. 

மீ
�� ஆைண"ரF� ேபசினா�. 

 

"இ�ேபா உன" பதிென/� வய�. உ9க�பா சீ/� ேபா/� ெநா6�தி/டா$. 

ஆனா@�, நில�, �லைன வி3� சீ/�� பண�ைத ெகா��தி/� எ�ன ெச47றா$?" 

 

ஒ� ெப/6" கைட"� சிைற�ப/� கிட"கா$" 

 

"நீ எ�ன ெச47றா4?” 

 

"அHகிேற�." 
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"எ�ப6 அHேத?" 

 

ெச�வா, அH! கா/6னா�. தைலயி� அ6�!" கா/6னா�. �க�ைத ேமாதி" 

கா/6னா�. "எ�பா... எ�பா..." எ�ற ஒ3ைறK ெசா�லா� �ல��கிறா�; 

ஆ$�பாி"கிறா�. 

 

"சாி அHைகைய நி��! நீ சி�ைம�படேவ
6யவ� இ�ைல. உ9க�பாைவ 

பா$�! ெப�ைம�பட ேவ
6யவ�. இ:த ெச�ைனயி� சி/ ப
/ நட�தியவ$க�, 

த9க� பண9கைள ேவ
6யவ$கJ" ம/�� ெகா��!வி/�, திவாலாகி 

வி/டதாக நாடக� ேபா�கிறா$க�. ேகா6 ேகா6யாக ச�பாதி�த ஹ$ஷ� ேம�தா 

இ�R� க�[ரமா4 திாி7றா�. ஆனா�, ெசா�ைத7�, நைகைய7� வி3� அ�தைன 

பண�ைத7� அைட�த ந�ன அாிKச:திர� உ9க�பா. இ!" நீ ெப�ைம� 

படSமா? சி�ைம�படSமா?" 

 

"ெப�ைம�படS�." 

 

"ந�ல!. அ�ப6�தா� எ��!"கS� இ�ேபா உன" ப�ெதா�ப! வய!. 

ெச�ைனயி� இ�"ேக. ப"க�! �/� கவிதாைவ எ�ப6 பி6�ேத?" 

 

"நா� பி6"கல... அவ�தா� பி6�தா�." 

 

"சாி யா$ பி6�தீ$க� எ�ப! �"கியமி�ல. கவிதா ந�லவளா? ெக/டவளா?" 

 

"ஆக ெமா�த�தி� ந�லவ�." 

 

"அ! எ�ன ஆக ெமா�த�?" 

 

"\�ளிேக/ அ�மாவ ப3றி ெசா�லல" 
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"கவிதா, ஓ6�ேபான த� அ�மாைவவிட இ:த அ�மாைவ உச�தியா4 

நிைன�தி�"கலா� இ�Fயா? ெப3� ேபா/ட கடைமய �6"� ��னால, 

ஓ6�ேபானவளவிட, வFய வ:! இவJ" தாேன அ�மாவான ஒ��தி 

ேமலானவ�தாேன..?" 

 

"ஆமா�... ஆமா�..." 

 

"கணவ� மைனவியா4 இ�:தா� Pட, ஒDெவா�வ�"� ஒ� அ:தர9க� 

இ�"கலா�. தாயா4 பி�ைளயா4 இ�:தா@�, வா7� வயி�� ேவறதாேன? ெசா:த 

அ�மாவா4 ஒ�றி�ேபான ஒ� ெப
ைண� ப3றி உ�னிட� மா3றி� ேபச, 

அவJ" மன� இ�லாம� இ�:தி"கலா�. இதனா� மைற�தி�"கலா�. இ�ப6 

மைற�பத3 அவJ" உாிைம உ
டா இ�ைலயா?" 

 

"உ
�. ஆனா�, ேமாகன� கி/ட எ�ைன P/6" ெகா��தா�. �� 

திற:தி�:தா� வரKெசா�Fவி/�, \$ ேபாயி/டா�." 

 

"அவ� அ
ண�, �/�" வ�வைத அவ� எதி$பா$�தி�"க மா/டா�. G/6ய 

கதைவ அவ� திற:த! அவJ" ெதாியா!. இ! அவ� ேவ
�ெம�ேற ெச4த 

காாியமா?" 

 

"இ�ைல ... இ�ைல ..." 

 

"நா� ெசா�வ! மாதிாிK ெசா�. கவிதா ேவ
�ெம�ேற ெச4யவி�ைல ." 

 

"கவிதா ேவ
�ெம�ேற ெச4யவி�ைல." 

 

"அ�ேபா அவைள ெவ�"கலாமா?" 

 

"Pடா!. Pடா!... Pடேவ Pடா!." 
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"சாி... இ�ேபா உ�ைன ேமாகன�, உ� அைற" P/6/� ேபாகிறா�. எ�ன 

ெச47றா�?” 

 

"நா� கவிதா?" எHதிய ெல/டைர கா/6 மிர/�னா�. நா� ந�ந�9கி 

ேபாேற�. எ�ைன" கா/6" ெகா�"காம� இ�"க ஒ� உதவி ேக/கிறா�. நா� 

வாைய� திற"கிேற�." 

 

"அ��ற�... அ:த ெவ�ைள"காரேனாட உறவா��ேபா!?" 

 

"�தF� க%டமா4 இ�:த!. அ��ற� நா� இய9� ேபா! ஒ� �க� கிைட�த!" 

 

"அ��ற� ேமாகனேனா� Iல"0 நிேரா�ேதாட ஈ�ப��ேபா!?" 

 

"ஒ� தனி வாசைன; தனிK �க�. எ�ைன7� மதி�! அவ�, ெச
பக வாசைன 

Iல"ைஸ ெகா��தா�. நா� அவனாேன�. அவ� நானானா�.' 

 

"உன" இ�ேபா யாைர அதிகமா4 பி6Kசி�"?" 

 

"ேமாகனைன." 

 

"ஓ.ேக. அவேனாட அ:த உ��� �
ணாகி, சீQபி6�!, நா3ற� அ6�!, �
 

�
ணா4 இ�"கிறதா4 க3பைன ெச4! பா$ ெச4!/6யா?" 

 

"ெச4!/ேட�. அ4ேயா ! சகி"கல." 

 

"இ�ேபா �H அாி"� உ��ைப ெகா
ட அவைன, நீ காலா� உைத�!, ம�லா"க 

கிட�!ேற. கிட�!றியா?" 
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ெச�வாவி� கா�க�, க/6� ச/ட9கைள உைத"கி�றன. ைகக� அ9மி9மா4 

ஆகாய�தி� �! வி�கி�றன. ல/�மி, இதமாக" ேக/கிறா�. 

 

"இ�ேபா இ�ப6 சீQ பி6�! க
டேத கா/சி, ெகா
டேத ேகாலமாகி' உ�ைன" 

ெக��த அ:த ேமாகனR"�, நீ உைத�திேய அ:த தாேமாதர� கிழவR"� 

ஏதாவ! வி�தியாச� இ�"தா?" 

 

"இ�ல.... இ�லேவ இ�ல.... அவ� ெபா�"கி... இவ� �ற�ேபா"." 

 

"மீ
�� ெபய$ ெசா�F தி/�." "தாேமாதர� கிழவ� ெபா�"கி. ேமாகன� பய� 

�ற�ேபா"." 

 

"ேமாகனைன இ�R� ந�லா�தி/�." 

 

"அேயா"கிய� பயேல- தி�/�� பயேல- ெபா�"கி நாேய.. �
 பி6Kச பிசாேச - 

சீQவ67� சிற9கா" 

 

"சாி... இ�ேபா நா� ப�! எ
Sவத3� நீ எH:! வி�வா4. நா� ெசா�ன! 

எ!?� உ� உ� மனதி� பதி7ேம தவிர, ெவளி மனதி3 வரா!. சாி. ஒ�� - 

இர
�... 8�� – " 

 

ெச�வா, ெம�ல எH:தா�. அ9மி9மா4 க
கைள �ழ3றினா�. ச�தியா, அ:த 

ெபய�"ாிய ெபா�� ேபா�, அைமதியா4K சிாி�தா�. பிற ஒ� ேக�வி ேக/டா�. 

 

"இ�ேபா எ�ப6 இ�"! த�பி?" 

 

"உட�� �H"க ஏேதா ஒ� �க�. ஆகாய�தி� பற"கிற! மாதிாியான ல. நட:தைத 

நிைன"க ம�"� மன�. ந�லைத ம/�ேம நா�� இதய�. நா� கவிஞனாயி/ேட� 

இ�Fயா ேமட�? 
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"நீ கவிஞேனதா�. கவிதாைவ� ப3றி ம/�� கவிைத எHதாேத. ச�தாய� 

பிரKசிைனகைள� ப3றி7� எH!. உ� ெபயைர ெவளியிடாம� ஓாினK 

ேச$"ைகயா� ஏ3ப�� ேக�கைள� ப3றி க/�ைர எHதி என"" ெகா�. நா� 

அைத ஆ9கில�தி� ெமாழி ெபய$�!, ஏதாவ! ஒ� ந�ல ப�திாிைகயி� 

ெவளியி�ேற�. சாி . ெவளியி� உன"காக உ� சி�த�பா ��ப��, கவிதா?� 

க
ணீ�� க�பைல7மா நி3கிறா9க. உன" �கமாயி/�!�R ெசா�@.” 

 

"அ�பா நா� இனிேம வரேவ
6யதி�Fயா ேமட�?" 

 

"மன� எ�ப! ஒ� மாய� பிசா�. எ� ��னா� உ� மன� ஆேரா"கிய ேவட� 

ேபா��. ஆனா�, சில சமய� அ! அ3ப ஆ7ளி� �6:!, மீ
�� அேத மன� 

ேபயா/ட� ேபா��. அ�ப6�ப/ட ச:த$�ப�!ல, நீ ேவ�, மன� ேவ��R 

நிைன�!"ேகா. இ! ஒ� ெசஷ�ல �67ற ெம0மாிச� /ாீ/ெம
/ இ�ல. 

ைறLச! ஐ:தா� தடைவயாவ! நீ வரேவ
6யதி�"�. ஏ� 8Lைச M"ேற? 

ந�லேவைள உ�Rைடய அRபவ� ஒ� வார� எ�கிற!னால ேதறி�ேவ. பா$"ல 

பா$�திேய அ:த� ைபய�. அவ� வய�ல !வ9கி இ�:தா உ�ைன 

தி��தியி�"கேவ �6யா!. அ��ற�, எ4/ேஸாடதா� திாிய ேவ
6யதி�"�. 

"ந�லேவ� ஒ� ர�த�த ெட0/ ப
ணியதி� உன" அ! இ�ல. இனிேம@�, 

இைதேய ெதாழிலா வKசா நீ உ��பட மா/ேட�R �ாி7தா?" 

 

"�ாி7!, ேமட�. இ�ேபா அ!ேம� அதிகமா4 ஆைசயி�ல. தி�:தி�ேவனா ேமட�?" 

 

"தி�:தி/ேட... தி�:தி/ேட ... சில தி��த9க� தா� ெச4யS�. சாி உன"� 

ேவைல இ�"�. என"�, ஆ/க� கா�தி�"கா9க. அ��ற�..." 

 

ெச�வா, ச�தியாவி�, ேபK� இH�ைப ஊ��ேகாலா4 ஆ"கிய! ேபா� எH:!, 

ெவளிேயறினா�. பிற, தி��பிவ:!, ஒ� ேக�வி ேக/டா�. 

 

"கவிதாேவாட பழகலாமா ேமட� ?" 
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"ேல�- ேலசா4…" 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 18181818    

 

அ�தைன ேப�� மா8� நிைல" தி��பி வி/டா$க�. ெச�வாைவ சி�தி"காாி 

அதிகமாக தி/�வதி�ைல. அவR�, அவ� ெமௗன�ைத�தா� தவறாக எ��!" 

ெகா
டா�. சி�த�பா?"�, சி�தி"� ஏ3ப�� 'சி�லைற தகரா�க�' 

வ��ேபா!, எ:த பய�� இ�றி, சி�தி"ேக வ"கால�! வா9கினா�. இதி� 

சி�த�பா?" உ�^ர ெப�ைமதா�. ழ:ைதக� மீ
�� ெச�வா?ட� ஒ/6" 

ெகா
டன. ேவ�, 0P/ட$ ஆன!. கவிதா - ெச�வா காத�, அ:த 

ெத�வாசிகJ" ம/�ம�லாம�, அ��த��த ெத�"கJ"� ெதாி:!வி/ட!. 

கவிதா, ெச�வா �/63 ேபாவ!�, ெச�வா, கவிதா �/63� ேபாவ!� 

வழ"கமாகி வி/ட!. ஏ3ெகனேவ தன! தவறா� தா� மக� ேமாகன� 

ெக/டழி:தா� எ�ற 3ற உண$வி@�, Pடேவ த�ேனா� ேச$:தவைள கவிதா, 

அ�மா மயமா"கியதா@�, 8�த அதிகாாியான, கவிதாவி� த:ைத, லLச� 

வா9வைத நி��த வி�ைலயானா@�, அைத ைற�!" ெகா
டா$. அவ��J� 

ஒ� மா�த�. கவிதா, ேமாகைன�ேபா� ெல0பிய� ஆகாம�, இ��பத3 ந�ல 

ைபயனான ெச�வாவி� காதைல ஒ� ம�:தாக எ��!" ெகா
டா$. ஆனா@�, 

ஒ�நா� – 

 

ெச�வா, �க�தி� ஈயாடவி�ைல. ேமாகன�, அவR" தன! ப�பா4 ேஹாேமா 

வாQ"ைக ப3றி விலாவாாியா4 றி�பி/�வி/�, த9ைக எ�ப6 இ�"கிறா� 

எ�பைத அறிய !6�பதாக அவன! க�_ாி �கவாி" ஒ� க6த� எHதினா�. 

இதனா� பைழய நிைன?க� , வி�வ*ப� எ��தன. இ:த க6த�ைத கவிதாவிட� 

கா/6யேபா!, அ
ண� �கவாி கிைட�த!�, மகிQ:! ேபானா�. ஆனா@�, 

ெச�வா ேசா$:! ேபானா�. அ:த ேசா$ைவ மைற"க"P6ய அளவி3 அவR" 

திட சி�த�� இ�:த!. ஆனா@�, அ:த" க6த� ஒ� கல" கல"கிவி/ட!. 

கவிதாேவா� ேப�� ேபா!, அவ� காதலனாகேவ இ�"கிறவ�, இர? ேநர�தி� 

ம/��, ேமாகனR" காதலனாக?�, காதFயாக?� ஆகி�ேபானா�. மீ
�� 
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��ப�தி@�, கவிதா?"� ழ�ப� வ�ேமா எ�� பய:தா�. ெவளி�பைடயான 

பய� அ�ல. உ�^ர� ேதா�றிய பய�. மைற"க"P6ய பய�. 

 

ஆனா@�, அ:த� பய�ைத அ6ேயா� ஒழி�பத3காக, மீ
��, டா"ட$ 

ச�தியாவிட� ��னதாக தகவ� ெசா�Fவி/� ெச�றா�. அவ� வரைவ 

எதி$பா$�த! ேபா�, அ:த�மா, "வா த�பி.. வா." எ�றா� உடேன, ெச�வா, 

ேமாகன� எHதிய க6த�ைத7�, அதி� தன! நடவ6"ைகக� றி�!, 

எHதியைத7�, றி�பி/டா�. இ�ேபா! அவ�, "ேஹாேமா ப�திாிைக ஆசிாியனா� 

அவ� க6த� வ:ததிF�:!, என" எ�னேவா ேபாF�"கிற!. எ�லா� 

தீ$:!வி/டதாக நிைன�த ேபா!, இ�ப6 சி�ன அளவி� வ�கிற த�மா3ற�, 

ெபாிய அளவி� வ:!விட"Pடாேத எ�� பயமாக இ�"! பாீ/ைச ேவற 

ெந�9கி�!” எ�றா�. 

 

"உ9கJ"� ேஹாேமா 8� இ�:தி�" ெச�வா. பறைவ பற:! ேபானா@�, 

அ! இ�:த மர�தி� ெகா�� ஆ�வ! மாதிாி உ9க� மன� ஆ�கிற!." 

 

"ேநா... ேநா... ேமட�" 

 

"அைத நா� ெசா�லS�. ஆனா@�, உ9க� ஆ
பா� ேச$"ைக சிறி! 

வி�தியாசமான!. ஒ� ஆைண� ெப
ணாக� பாவி�! பாFயF� ஈ�ப�� 

ேபா".” 

 

"அ�ப6�லா�..." 

 

"இ�"!. இனிேம� இ�"காம� ெச4! வி�கிேற�. நாளமி�லா �ர�பிகைள� 

ப3றி ப6�தி��[9க. இ! ஒDெவா�வ�"� ப�னிர
டாவ! வயதி�, ஆ
 

த�ைம, ெப
 த�ைம"ாிய ஹா$ேமா�கைள �ர:!, ர�த�தி� கல"கிற!. 

அ�ேபா!தா� அ:தர9க உ���களி� �6 �ைள"கிற!. மகர"க/� என�ப�� 

ர� மா3ற� ஏ3ப�கிற!. பதிேனா� சி�வேனாட அ�ல! சி�மிேயாட 

�!ெக@�ைப� தடவினா�, அவ� அ�ல! அவ� மர"க/ைட மாதிாி இ��பா$க�. 
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ஆனா�, ப�னிர
� வயதி�, அேத �!ெக@�ைப� ெதா/டா�, அவ$க� 

சிF$�!� ேபாவா$க�." 

 

"இ:த� ப�வ�தா� ஆைண7� ெப
ைண7� தனி�தனியா4 பிாி"� ப�வ�. 

ஆ
கJ""Pட இ:த வயதி� மா$பக� ெந�F"கா4 அள?" ெப�"�. 

காரண�, �Hைமயான ஆ
, �Hைமயான ெப
 எ�� யா�� கிைடயா!. 

இர
� த�ைமகளி� எ! ேமேலா$ கிறேதா அ!, பாFயைல7� அத� 

உ��ைப7� தீ$மா -!. உ9கJ" சி�மி"ாிய ஹா$ேமா� சிறி! P�த� இ�" � 

நம! உட�பி�, ேகா6"கண"கான ெச�களி� ஒDெவா�றி@� ஒDெவா� ஜீ� 

உ�ள!... உ9கJைடய ஜீைன ைவ�!, உ9க� ��ப/டானி� ஜீனி� 

எ
ணி"ைகைய7�, இய�ைப7� க
� பி6�! விடலா�. இ�ேபா!, இ:த 

�ரபிகைள க/��ப��!வ! இ:த ஜீ�க� எ�� ெதாிய வ:தி�"கிற!. ஆைகயா�, 

ஓாினK ேச$"ைக7� ஒ� வைகயி� மர� வழி� பிரKசிைன." 

 

"அ�ப6�னா... இ:த பிரKசிைனைய தீ$"கேவ �6யாேதா?" 

 

"�67�. ஜீ� ம/�ேம ஒ�வர! ேகர"டைர தீ$மானி� பதி�ைல . �3���றK Bழ�, 

ச8க அைம��, இளைம"கால அRபவ9க�, ேசாிட�, ேசராயிட� எ�� பல 

காரணிக� உ�ளன. ஒேர ��ப�தி� ப6"காதவ$ நைட�ைற ேவ�. ப6�தவ$ 

நைட�ைற ேவ�. இ�ைலயா? ஆைகயா�, உட� ஜீ�கேளா�, ந� உட�பி@�ள 

ேகா6"கண"கான ெச�க� ஒDெவா�றி@� உ�ள ஜீ�க�, ச8கK Bழைல7�, 

�திய அRபவ9கைள7�, பதி? ெச4கி�றன. இ! உ9கJ" ம/�� உ�ள 

பிரKசிைன அ�ல. மன� அ:த பிரKசிைனைய கிள��� ேபா!, நீ பா/�", எைத 

ேவSெம�றா@� நிைன. என" அத3� ச�ப:தமி�ைல' எ�ற அS�ைறைய 

ஏ3ப��தி" ெகா�ள ேவ
��." 

 

"எ�ைன மாதிாி நிைறய ேப$ இ�ப6 இ�"கா9கேள ேமட�." 

 

"அ�ப6 இ��பதா ேப$ ப
ணி"கிறா9க. இ:த "பய$" பட� வ:த!� வ:த!, 

ச8க�!ல ெல0பிய� ெப
க� அதிகமாக இ�"கிற! ேபால?�, மா8� ெப
க� 
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ைறவா4 இ��ப! ேபால?� ஒ� மாைய ஏ3ப��திவி/ட!. இய3ைக ஒ� பிரபLச 

இ�ட$ெந/ மாதிாி. அதி� எ�லா நிகQ?கJ� உ�ளட9கி உ�ளன. ஒ� ஆல 

விைத, எ�ேபா! ெச6யாகி, மரமாகி, விHதாகி. ப�கி� பரவேவ
�� எ�ப!, அ:த 

விைதயிேலேய கணி�ெபாறி தி/ட9களா4 உ�ளன இ:த தி/ட நிகQ?க� நிைற? 

ெப�வத3 அ:த விைதைய விைத�ப!�, விைத�தைத �3றி ��ேவFைய� 

ேபா�வ!�, உரமி�வ!�, கா�களி� தானாக?�, நா�களி� ந�மா@� 

நைடெப�கிற!. இ:த பராமாி�� தவ��ேபா!, இ:த நிகQ?கJ"� த�மா3ற� 

ஏ3ப�கிற!. இேதேபா�, ஒ� ழ:ைத"� இ�"�, மனிதைன அ�ல! 

மRஷிைய - �Hைமயாக ெவளி"ெகாணர, ��ப�தள��, ச8க�தள�� ஒ�! 

வராதேபா!, அ:த" ழ:ைத, பாFய� திாி� ேபா�ற ப�ேவ� ெசய�களி� 

ஈ�ப�� மனிதனாகிற!. இவR" அ�ல! இவJ" பாFய� மீற�, 

பழ"கமாகிற!. 

 

"மனிதR� ச8க�� இய3ைகயி� விதிகைள மீ��ேபா!, இய3ைக ஒ� 

ஆர�ப�ப�ளி ஆசிாிய$ ேபா� பிர�ப6 ெகா�"கிற!. அ6"கிற ைகதா� 

அைண"�' எ�ப!ேபா�, அேத இய3ைக ம�:!கைள7�, வழி�ைறகைள7� 

கா/�கிற!. கா�களி� சா!வான மி�க9க� அதிகமாக?�, ெகா6ய மி�க9க� 

ைறவாக?� இ��ப!. இய3ைகயி� சமKசீ$ நிைலைய பிரதிபF�ப!. ெபா!வாக, 

அய� மகர:த ேச$"ைகதா� தாவர9களி� ஏ3ப�கிற!. ஆனா�, ேவ$"கடைலயி� 

அய� ேச$"ைக ஏ3படாதப6, அ! ெமா/டாக கிட"கிற! சில ஓாின" 

ேச$"ைக"கார$க� ெப
கேளா��, பாFய� உறைவ ைவ�!" ெகா�வைத� 

ேபா�, Gவர� மர�தி�, அய� மகர:தK ேச$"ைக7�, �ய மகர:தK ேச$"ைக7� 

நைடெப�கிற!. இ! இய3ைக தன! சமKசீ$ நிைலைய பாதி"காம� இ��பத3, 

ஏ3ப��திய விதிவில"களாக இ�"கலா�." 

 

"நா� எ�ப6 �Hைமயான ஆணாக மா�வ! ேமட�?" 

 

"நீ9க� மாறி வி/I$க�. எLசி இ�"கிற ப�! சத�த�, எ�ேலாாிட�� உ
�. 

இ! இ��பதா� ஆப�தி�ைல. ஆனா�, அ! உ9கJைடய பைழய அRபவ9கைள 
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கிள�வதா� த��தாக ேவ
��. இத3காக நா� உ9கJ" 'ஸா"ெதராபி' 

ெகா�"க�ேபாேற�." 

 

"அ�ப6�னா ேமட�." 

 

"�தF� க/6F� ேபா4�ப�9க�" 

 

க/6F� ெச�வா, ம�லா"க கிட:தா�. டா"ட$ அ�ல! �ைனவ$ சா�தியா, 

0ெடதா0ேகா� மாதிாி ஒ� க�விைய ைகயி� எ��தா�. அத� �ைனயிF�:த 

க���� ப/ைடைய ெச�வாவி� ைகயி� �3றி" க/6னா�. ப/ைட"� இ�:! 

ெவளி�ப/ட இர
� ஒய$களி� ஒ�ைற பிள"கி� ெச�கினா�. இ�ெனா�� 

இவ� ைக"� வ/ட உ�ைள"� ஊ��வி இ�:த!. 

 

ெச�வாைவ ��� ேபா�, அைர மய"க நிைல" ெச@�திய!�, ச�தியா , ேக�வி 

ேம� ேக�வியாக ேக/டா�. ஒDெவா� ேக�வி"�, அவ� பதிலளி"� ேபா!, 

அ:த உ�ைளைய இய"கி B� ேபா�வா$கேள, அ!ேபால, அவ� உட�பி� ப/ைட 

வழியாக மி� அதி$Kசிைய ெகா��தா�. எ:த நிைன?� இ�ப6�ப/ட 

அதி$Kசிேயா� இைண"க�ப�� ேபா!, அ:த நிைன? ேவரற3�� ேபாகிற!. 

 

"ெச�வா! இ�ேபா ேமாகன� உ� �� ேதா��கிறா�. அவ� எதனா� உன" 

பி6�தவனாகிறா�" 

 

"அவனி� கிற"கமாக பா$ைவ. ஒ3ைற" க
ைண ேமேல3றி, இ�ெனா� க
ைண 

தாQ�தி பா$"� ேமாகன� பா$ைவ... எ�மா ... எ�ப6 வF"!...” 

 

"ேலசான வFதா�. அ��ற� ெச�வா! அவனிட� உ9கJ" பி6�தமான! 

எ�ன!?" 

 

"அவன! நடன� ஊழி"P�! மாதிாியான ேவக ேவகமான இய"க�. அ�தைன 

க$ண9கைள7� அ6�!" கா/�வானா� எ�பா6 ேதாJல வF"ேத." 
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"வF ேபாயி�� அவைன� பா$�தா� நீ எ�ப6 ஆகிறா4?" 

 

"அ$�த நாாீ0வரனா4. அவ� எ:த �ைற"� ச�மதி�பா�." 

 

இ�ெனா� மி� �!. இ�ெனா� 'எ�மா ' 

 

"ெச�வா, வா4வி/�K ெசா�@! ேமாகனேன! உ�ைன மற"க �6யFேய. மற"க 

�6யFேய... இ�ப6 பல தடைவ ெசா�@� பா$"கலா�." 

 

ெச�வா, பல தடைவ ெசா�னா�. ஒDெவா� தடைவ7�, ெம�ைம"� 

வ�ைம"� இைடேயயான மி� அதி$Kசியி�, அவ� கர9க�, காேலா� ேச$�! 

@9கின. 

 

"இ�ெனா� தடைவK ெசா�@..... ேமாகனைன மற"க �6யFேய... மன�"�ேள 

ெசா�@.." 

 

"ெசா�லமா/ேட� வF"!.. வF"!." 

 

டா"ட$ ச�தியா, ெச�வாைவ வழ"க�ப6 எH�பிவி/டா� அவ� M"க�ைத7� 

!"க�ைத7� கைல�தவ� ேபா� எH:!, அவைள ����வலா4 பா$�தா�. 

ச�தியா, இ�தியாகK ெசா�வ!ேபா� ெசா�னா�. 

 

“இனிேம� உன" பிரKசிைன வரா!. கவிதாைவ, அவ� அ
ணR" க6த� 

எHதK ெசா�. ஓாினK ேச$"ைக� ப3றி ஒ� வாிPட வர"Pடா! எ�� க
6��ட� 

எHதK ெசா�. இனிேம� எ:த" க6த� வ:தா@�, அவ� 8ல�தா� உன" 

வரேவ
�� எ��� அவைள எHதK ெசா�. அ:த" க
6�பி� அ�� 

கனியேவ
��. பாச� ெபா9க ேவ
��. காரண�, அவR� ச:த$�ப 

BQநிைலயா� அ�ப6 ஆனவ�தா�." 

 

அவR"� நீ9க சிகிKைச." 
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"அ! �3றின ேக0 எ�னா� ம/�மி�லாம�, யாரா@� �6யா!. அவனா4 

நிைன�தா� தா� உ
�." 

 

"ஒேர ஒ� ேக�வி டா"ட$! அ4ய�ப� அ�ப6 பிற"கFயா? ஆ��க� இ�ப6 

பிற"கFயா? பிர�மா எ�கிற ஆ
, பி�ைளகைள ெபறFயா? வி%S எ�கிற 

ஆ
 வ6வ� பிர�மாைவ ெப3ெற�"கவி�ைலயா? இ�ப6�லா� அ:த பச9க 

ேக/கிறா9க. அ!" நா� எ�ன பதி� ெசா�ற!?" 

 

"சாம$�தியசாF நீ. அவ9க ேக/கிறா9கேளா இ�ைலேயா, நீ ேக/கிேற. மத9க� 

கட?J" எதிாி �ராண9க� மத9கJ" ைவாி. அ$Kசக$க� இ:த 8��"� 

எதிாி. ஆனா@�, இ:த அ4ய�ப� விவகார�தி� ஒ� உ� அ$�த�� இ�"கிற!. 

பர:!� விாி:!� அ
ட9ேகா6களான ந/ச�திர9களா4 ஆகி, அைவேய ஒ� 

அSவாக மாறி, நாடக� நட�!� பி��ம� எ�ப! ஒ��தா�. அ!, ஆS� 

இ�ைல; ெப
S� இ�ைல; அF7� இ�ைல. அ:த ெபாிய ஒ��, த�ைனேய 

சி�னK சி�ன ஒ��களாக ெப3ெற�"கிற!. பிற, இ:த சி�ன ஒ��கைள ஆ
, 

ெப
ணாக பிாி�! இற�பா@� பிற�பா@� ஒH9ப��!கிற!. பி��ம�தி� 

சி�%6 விேனாத�தா� அ4ய�ப� எ�� எ��!"ெகா�ளலா�. ெகாKைச�-

ப/டவ$க� தா�, அைத" ெகாKைச�ப��!வா$க�. எ�ப6யானா@� அ! 

�ராண�. ெபா4களிேல ெபாிய ெபா4 �ராண� ெபா4." 

 

ெச�வா, அவைள மைல�ேபா� பா$�!வி/�, ஒ� ேக�வி ேக/டா�. 

 

"ெபா!வா4 ைச"கா/ாி0/, ைச"காலU0/ எ�கிறவ9க பாதி" கிரா"கா�தா� 

இ�"கிறா9க. நீ9க.... விதிவில"கா4 இ�"கீ9கேள." 

 

"நீ9க ெசா�கிறவ$க�, த9க� உண$?கைள தா9கேள பாீ/சி�! பா$�பதா�, 

ஏ3ப�கிற ேகாளா� அ!. அேதாட மனேநா4 எ�ப!, யா�" ேவ
�ெம�றா@� 

வரலா�. எ�ைன� ெபா��த அளவி�, நா� அரவி:த$ ஆசிரம�தி� தியான� பயி3சி 

ெப3றவ�. பிரபLச�ைத ஆராதி"� வ�ளலாாி� அகவைல தின�� ப6�பவ�." 
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டா"ட$. ச�தியா, அவன! ேக�வி ஞான� !6�பா� ெதாட$:தா�. 

 

"உ�தியான உட�பி� உ�தியான மன� இ�"க �67�. உ�தியான உட@" 

ேயாகாசன�, உட3பயி3சி ேபா�றைவகைள ெச4ய ேவ
��. மயிலா�Gாி�, 

ேதசிகாKசாாியா$ எ�ற ஒ� ெபாியவ$ இ�"கிறா$. அவ$ ைகநா6 பா$�ேத, 

ஒDெவா�வ$ உட� வா" ஏ3றப6, சில ேயாகாசன� பயி3சிகைள ெசா�F" 

ெகா��பா$. அ9ேக7� நா� பயி3சியாளராக இ�:தி�"கிேற�. உடைல கH?வ! 

ேபா� மனைத7� கHவ ேவ
��. ஒ� விள"கி� தீப�ைத பா$�த�, அ! ந� 

உ���"க� ஒDெவா�றி@� ெபா9கி ஒளியி�வதா4 க3பி�த� ேபா�ற 

பயி3சிகைள ெச4யலா�. அ�ல! ைற:தப/ச� வா"கி9காவ! ேபாக ேவ
��. 

�"கா� மணி ேநர� ேவ$ைவேய ளியலா� வைகயி� நட"க ேவ
��. 

இனிேம� எ:த பிரKசிைன7� வரா!. அ�ப6 வ:தா�, நீ9கJ� எ�ேபா! 

ேவ
�மானா@� எ�னிட� வரலா�. ஓேக..." 

 

டா"ட$. ச�தியா, இ�"ைகைய வி/� எH:ததா�, அ/ைட மாதிாி ஒ/6" கிட:த 

ெச�வா எH:தா�. எH:தப6ேய நட:தா�. 

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

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 19191919    

 

கட:த ஒ�மாத காலமாக �ைத ம
ணா4 ெதாி:த கட�ம
, அவ$க� இ�வ�"� 

மாைல மLச� ெவயிF� ஒளி சி:!� மரகத� !க�களாக ெதாி:தன. கட� ெவ�ைள 

ெவ�ைளயான அைல� ப3கைள" கா/6" கா/6 சிாி�த!. �� எKசாி"ைகயாக 

ெவளிKச� ெபா9� இட�திேலேய அம$:தா$க�. ைககைள ம/�� 

பி6�!"ெகா
டா$க�. 

 

கட3கைரயி� ச:தி"க"Pடா! எ��, இ�வ�"� ��ப�தின$ விதி�த 

க/டைள" 6மி"கி ெகா��!வி/�, மாத� ஒ� தடைவ ச:தி�ப! எ�� 

இவ$களாகேவ �6ெவ��!" ெகா
டா$க�. ம3ற நா/களி�, இவ� சி�த�பா, 

சி�தி அ9ேக ேபாவ!�, அவ� அ�மா, அ�மா இவ$க� �/�" வ�வ!� 
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வழ"கமாகி வி/ட!. இ�வ�� எதி$கால� த�பதியின$ எ�ற எHத�படாத ஒ�ப:த� 

ஒ��, இர
� ��ப�!"� இைடேய உ�தியாகி வி/ட!. 

 

"கவிதா, நா� ஒ� கவிைத எHதி வ:தி�"கிேற�. ப6�!" கா/ட/�மா?" 

 

"அ4ய4ேயா இ:த கவிைதயால வ:த விைனேய ேபா!�பா நீ9க ப6Kச! ேபா!�... 

கிழி:! எறி9க. அேதாட என" இ:த கவிஞ$கேளாட க3பைனேய பி6"கா!. G 

காதFயா�, வ
� காதலனா�. இ! அப�தமான க3பைன. மல�"� மல�"� 

மகர:த உறைவ ஏ3ப��!� வ
�க� ெவ�� �ேரா"க$க� தா�. காதல�க� 

அ�ல." 

 

"அ�லேவா.... இ�லேவா... இ! ேவற மாதிாியான கவிைத கவிதா.. உ�ன மாதிாி 

வி�தியாசமான கவிைத." 

 

"ஏ3ெகனேவ கட� கா3�ல ளி$ அ6"!. இ:த கவியர9களி� ெசா�னைதேய 

தி��பி� தி��பி ெசா�வா� பா�9க... க�!"P/6 கவிஞ� அ!மாதிாி 

பினா�தாம� ஒH9கா ப69க. ஒ�வாிைய, ஒ� தடைவ ப6�தா� ேபா!�.” 

 

ெச�வா, கவியர9க�தி� ப6"க� ேபாவ! ேபா� ரைல உய$�தினா�. பிற, 

கவிதா பா$�த பா$ைவயி�, ரைல இற"கி அவJ"காக ம/�ேம ப6�தா� 

 

''பாFன� எ�ப! ஈாின� - அதி� 

ஓாின� எ�ப! பாFன ஊன�. 

 

க�ைல கவியா"� சி3பி 

க�F@� ஆ
 ெப
 ஆ4கிறா�. 

 

ம�:ைத உ�வா"� ைவ�திய�, 

ம�:தி@� ஆ
 ெப
 கா
கிறா�. 

 

ஏ�� கல�ைப7� யா�தி�� தKச�, 
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மர�தி@� ஆ
 ெப
 பா$"கிறா�. 

 

மகர:த� சி:!� ெச6கைள, ெகா6கைள 

ஆணா ெப
ணா எ�� ஆ4பைவ வ
�க�. 

 

வ
�க� ெகா
ட ண�Pட இ:த 

ம
� மனிதR" இ�ைல. 

 

இய3ைகK சி3பி, பைட�த உட�� 

இனிஷிய� இ�லாம� அழியலாமா? 

 

பிற�பி3கா4 ஆன இ�பா@� 

ஒ�பாலா4 திாி:தா� இ�பா� எத3?" 

 

நீ
ட ெந6ய கவிைத எHதி ைவ�தி�:த ெச�வா, அவ� ேகாப�ைத கண"கி� 

எ��!"ெகா
�, தன" பி6�த வாிகைள ம/�� பா6னா�. �த� இர
� 

வாிகைள ப�லவிேயா.... அRப�லவிேயா... அைத ஒDெவா� ப�திைய ப6�! 

�6�த!�, தி��பி வாசி"க� ேபானவ�, அைத7� அவJ"காக வி/�வி/டா�. 

அவ� ெமௗனமாக இ�:தா�. இவR� இ�:த கவிஞ� ெவ6�தா�. 

 

"கவிைத எ�ப6�R ஒ� வா$�ைத ெசா�லல." 

 

"ந�ல கவிைத�R எ�னால ெசா�ல�67�. ஆனா@�, இ! ெதளிவாக �ாிவதா�, 

இ:த" கால�! ந�ன�!வ கவிஞ$க�, இைத கவிைத�R ஏ3�" ெகா�ள-

மா/டா9க." 

 

"நீ ஏ3�" ெகா
டாேய, அ!ேவ ேபா!�. இ�� �த� நா� ெவ�� ெச�வா 

இ�ைல. கவிஞ� ெச�வா. சிறி! நாளி� ெப�9கவி"ேகா அ�ல! சி�9கவி"ேகா 

.... கவி�ேபரர�.." 

 



140 

 

"கவிைத மனித� ேதா�றிய கால�திF�:!, ந�ைம ஆ�கிற!. அ:த ஆJைமயி� 

வF?தா� கவிஞ�. இவ� கவிைத" அரச�, ேபரரச� எ�ப! அச� 

பி�!"ளி�தன�. சாி அ! கிட"க/�� உ9க கவிைதயி� எ�ைன ப3றி ஒ� 

வா$�ைத வரFேய?" 

 

"இ:த" கவிைதேய, உன"காக நா� எHதிய!. நீ ம/�� இ�ைலெய�றா�, நா� 

ேத9கா4 சிதறலா4 சிதறி, ப�பா4"� ேபா4 படாதபா� ப/6��ேப�. அ:த 

டா"ட$ ச�தியா�மா ெசா�ன! மாதிாி தாயான பி��ம�, என" காதFயாக 

வ:தி�"கிற!." 

 

கவிதா, சிாி"க� ேபானா�. அத3�, ெச�வாவி� தHதH�த ர@�, ெபா9கிய 

க
ணீ�� அவ� சிாி�ைப க/6�ேபா/ட!. ஒ�ைற ஒ�� பி6�!"ெகா
��, 

பி6�ப/�" ெகா
�� இ�:த இ�வாி� கர9கJ�, இ�ேபா! ஒ�ைற ஒ�� 

ேகா$�!" ெகா
டன 

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

. . . . ச��திர�தி� பைட��க�ச��திர�தி� பைட��க�ச��திர�தி� பைட��க�ச��திர�தி� பைட��க�    

 

பல ப�கைல"கழக9களி�, பாடZ�களாக ைவ"க�ப/டைவ; �ைனவ$, எ�பிஎ�. 

ப/ட9கJ"காக ஆ4? ெச4ய�ப/டைவ. 

 

நாவ�க�நாவ�க�நாவ�க�நாவ�க�    

1. ஒ� ேகா/�" ெவளிேய 

பதினா� இ:திய ெமாழிகளி�, ெமாழி ெபய$"க�ப�கிற! பதினா� 

ெமாழிகளி�, வாெனாFயி� ஒFபர�பான! - கிறி0தவ இல"கியK ச9க�, 1997; 

மணிவாசக$ பதி�பக�, ெச�ைன - 1992. 

2. ேசா3�� ப/டாள� 

ெச�ைன ெதாைல"கா/சி நிைலய�தி�, �த� �தலா4 �Hநீள நாடகமா4 

ஒளிபர�பான!. கிறி0தவ இல"கியK ச9க�, 1977; மணிவாசக$ பதி�பக�, 1992 

இ:த� பைட�ைப7�, உயர�தி� தாQ?க�, காம� அறி:த ஈசைன7� இைண�!, 

க9ைக பதி�பக�, 1997� �திதாக ெவளியி/��ள!. 
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3. இ�ல:ேதா�� இதய9க� மணிவாசக$ பதி�பக�, 1982. 

இர
டா� பதி��, 1997-� வானதி 

4. ெந���� தடய9க� 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1983. இர
டா� பதி�� - க9ைக� 

பதி�பக� 

5. ெவளிKச�ைத ேநா"கி 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1989 

6. ஊ�"� ஒ� �ர/சி 

தமிழக அர� �த� பாி� ெப3ற! மணிவாசக$ பதி�பக�, 1980 

1992 (ஐ:! பதி��க�) 

7. வள$�� மக� 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 

1980-1987 (ஐ:! பதி��க�) 

8. நிழ� �க9க� 

தமிQ� ��தகாலய�, 1991 

9. சாமியா6க� 

மீனா/சி ��தக நிைலய�, 

ம!ைர - 1997 

10. தாழ�G 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1992 

11. 8/ட � 

அ�ன� ெவளி,�, 1994; 

ஏகைலவ� ெவளி,�, 1996. 

12. அவJ"காக 

வானதி பதி�பக�, 1992 

13. வாடாம�F 

வானதி பதி�பக�, 1994 இர
டா� பதி�� - 1997. 

அமர$ ஆதி�தனா$ பாி� ெப3ற! 

14. ச�திய ஆேவச� 
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மணிவாசக$ பதி�பக�, 1987. 

15. பாைல��றா 

ஏகைலவ� பதி�பக�, 1998, 

-- 

��நாவ�க���நாவ�க���நாவ�க���நாவ�க�    

1. �திய திாி�ர9க� (+ ேக�வி� தீ ) மணிவாசக$ பதி�பக�, 1982, 

இர
டா� பதி��, 1997 - 

வானதி பதி�பக�. 

2. ேவாி� பH�த பலா 

(+ ஒ� நா� ேபா!மா) 

சாகி�திய அ"காெதமி வி�! ெப3ற!. மணிவாசக$ பதி�பக�, 

1988, 1994. 

3. ச�திய�!"" க/��ப/டா� 

(+ பி3பக�) 

வானதி பதி�பக�, 1992. 

4. ஒ�ைத �� (+ �ைதம
) ஏகைலவ� பதி�பக�, 2000 

 

சி�கைத� ெதா���க�சி�கைத� ெதா���க�சி�கைத� ெதா���க�சி�கைத� ெதா���க�    

1. 3ற� பா$"கி� 

தமிழக அர� �த� பாி� ெப3ற!. க�வி ெவளி,�, 1977; 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1992. 

2. காகித உற? 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1979-1982 

3. ஒ� ச�திய�தி� அHைக மணிவாசக$ பதி�பக�, 1979-1985 

4. உற?" அ�பா� 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1979. 

5. மாRட�தி� நாணய9க� 

நி` ெசL�ாி �" ஹ?0, 1989 

6. பிண� தி�R� சா0திர9க� 
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நி` ெசL�ாி �" ஹ?0, 1987 

7. ச��திர� கைதக� 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1983. 

8. ஏவாத கைணக� 

நி` ெசL�ாி �" ஹ?0, 1990-1993 

9. ம
 �ைம 

தமிழக அரசி� �த3 பாி� ெப3ற!. 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1991 

10. யாைன� GKசிக� 

நி` ெசL�ாி �" ஹ?0, 1994 

11. காF� விH:த கவிைதக� நி` ெசL�ாி �" ஹ?0, 1994. 

12. மன� ெகா�தி மனித$க� வானதி பதி�பக�, 1992. 

13. இ�ெனா� உாிைம 

வானதி பதி�பக�, 1992 

14. G நாக� 

வானதி பதி�பக�, 1992 

15. ஒ� மாமர�� மர9ெகா�தி� 

பறைவகJ� 

ஏகைலவ� பதி�பக�, 1996 

16. ெபா4யா4 - �!"கனவா4 க9ைக பதி�பக�, 1993 

17. சி"கி �"கி" க3க� 

ஏகைலவ� பதி�பக�, 1999 

18. ஆகாய�� Gமி7மா4..... ஏகைலவ� பதி�பக�, 1999 

 

நாடக�நாடக�நாடக�நாடக�    

1. Fேயா டா�0டா4 

மணிவாசக$ பதி�பக�, 1987 

 

க��ைர�க��ைர�க��ைர�க��ைர�    ெதா���ெதா���ெதா���ெதா���    

1. என! கைதகளி� கைதக� ஏகைலவ� பதி�பக�, 1996. 



144 

 

2. ச��திர� க/�ைரக� 

ஏகைலவ� பதி�பக�, 1999 

 

�. ச��திர�தி� கதாபா�திர9க� க3பைனயாக� ேதா�றாம�, “இேதா இவ$தா� 

அ:த நாவF� வ�கிற அவரா" எ�� நா� அைடயாள� கா/�கிற அள?" 

உயி��ளதாக இ�"�. ஆனா�, அ:த� பா�திர9கJ" வ�கிற பிரKசிைனக� 

�3றி@� ேவ�ப/டதாக இ�"�. ம3ற எ:த எH�தாள�� சி:தி"காத அ�ல! 

ெதாட� பய:த ஒ� ச8க� பிரKசிைனைய, த� கதாபா�திர9க� வழியாக தன"ேக 

உாி�தான பாணியி� எ��!K ெசா�@�ேபா!, நம" ஏ3ப�கிற சிF$��� 

தா"க�� அவர! எH�!"களி� ச"தி" ஓ$ எ��!"கா/�. 

 

எ�ைன� ேபா�ற ம��!வ$கெள�லா� ேநாயாளிகளிட� நிைறய� ேபசி, 

ஆேலாசைன வழ9கலா�. ஆனா�, ஒ� "�ைதம
' - ஒ� “ஒ�ைத ��' ஏ3ப��!கிற 

தா"க�, ஆயிர� ம��!வ$களி� ேசைவைய7� மிLசி நி3�; உடன6� பலைன7� 

ஏ3ப��!�. 

 டா"ட$. க. கா:தராW, பாFய� நி�ண$, 

 

ெச�ைன . ெவளி,�: 

ஏகைலவ� பதி�பக� 

9, இர
டாவ! �"� ெத�, 

டாகட$. இராதாகி�%ண � நக$, ெச�ைன - 600 041. (() : 4917594 

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

 


