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அ த' *+%,, ச திரா, க-தி, தைலைய ம%. ேபா0டப% நிறா .
ஆரபதி,, தன. அேக நிறவைனேயா, அ,ல. அப% நி2தப0டவைனேயா வழ'கேபா, ய திர மயமாகதா பாதா . பா'க'*டவி,ைல. அவைடய ேநபாைவயி, க+ணி விளிபி, அவ
தெசயலாகதா ப0டா. வா5தா வா5தாவாக வள . ேபான அவ தா%ைய
பறி இவ'6 எ த சி தைன8 இ,ைலதா. அ த தா% மைறத 6ழ ைததன தி9சி8 பினிபிைண த அவ க, இவ

மனதி, பதியவி,ைல.

ஒறி, இ . இெனாறி6 ெகா+; ெச,< =ைளயி ஒ ப6தி
மர.ேபானேதா எனேமா..

அ த நீதிமறதி இப'க9 வகளி< ஒ0%ேபாடப0ட .கி,லாத
ெப>களி, நிரபி வழி த வாதிக, பிரதிவாதிக க ேகா0;'காரக
நீதிபாிபாலன ேமைடயி, நிப.ேபா, உ0கா தப%, .வார பாலக, பாலகியா5
ேதாறிய ெப>9 கிளா'6. ாி'கா0 கிளா'6. ஒ0;ெமாதமாக அவைள8,
அவைன8 உ2 பாதாக . பல ஆ+;க'6 பிற6 இெபா-.தா
இப%ப0ட அ-தமான பாைவ. ெப,லா, *+%, நிபவகைள ஒ
தடைவ பா.வி0;, ம2தடைவ க தி அதைன ேப அவக
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இவைர8 ேஜா% ேச., பா. ரசிதாக . இவ'6 வல. ப'க உ ள
ெட@' ெப>களி, பா, பாயி0 ேபனா'க 6றிேப;கமா5 உ ள
ெச5தியாளக . எ-.ேகா, =%கைள கழறி ேபா0டாக . அவக

ேபா0ட

வழ'69 ெச5திதா. இேபா. அவக'ேக மற .வி0ட..

ச திரா. மனிதவ%வ கணினிேபாலேவ நிறா

அவ'6

பதிவான நிகA9சிக

ைவர@களா, ப-.ப0; ேபான. ேபாற மBகலான பாைவ. நீதிமற ெப>9
கிளா' அத0%யதி,, அவ

ேலசாக நிமி தா ... ேலசாகதா.

"இ. ேகா0;... சா5 ேதா ... ேகாணி'கி0ேடா நிகபடா.... ேநரா நி,< "

ஒCபதி& தக0% ெம,Cய கீற, ேபாற நீதிபதியி DDைப க0டைள
ஒCெப'கியாக மாறிய ெப>9 கிளா'கி சி;சி;பான வாைதகளா, எ த
தா'க ஏபடாம, ச திரா சாி.ேபா0ட ேமனியி, ம%.ேபா0ட
தைலேயா;, வல. ப'க விழேபாகிறவ

ேபா, நிறா . உடேன, ம2ைனயி,

நி2 அவைள. கா'கி Fனிபார9 ேசவக, ஓேடா% வ ., க+கைள உ0%யப%ேய
*+%, நிற மாதா+ட அேக ேச . நி,<' எ2 ெசானப%ேய
நகதினா. நீதிமறமாக இ,லாம, ேவ2 எ த இடமாக இ தா<, அவ
ெசான வாைத'6  ஏ5' எற ெசா,ைல8 இர+டாவ. ெசா,ேலா; 'H'
எற ெசா,ைல8 ேசதிபா. அவ'6 காவ, நிைலயதி, ேவைல பாத
அIபவ உ+;.

ச திரா, தன. இட. ப'க ஏேதா த0;ப;வைத' க+; க திபினா .
மாதா+ட! அவ
வழியாக அவ

அBேக இ,ைல எப. ேபா, அைசவ2 நிறா. அவ

பாைவ, ெத6ப'க வேரார ெப>சி ந;ப'க, வாி,, தைல

சா5.' கிட தவ

ேம, ப0ட.. ஏேதா ஒ 69சியி, ெதாBக ேபாடப0ட

டைவ ேபா, அவ

6ைம . கிட தா . இவ

பாைவ ப0ட., அ த டைவ

ெநளி த.. உ9சி த, உ ளBகா, வைர ெவ ைள ேசைலயா, =%'கிட த
உவதி, இர+; க+க

ம0; மகைள .தி பாதன. அவறி, இ .

நீ ெகா0% கனBகைள =%ய டைவ 6ைக'6

சBகமித.. தைல பிப'கமா5

வாி, ேமாதி ேமாதி அ,லா%' ெகா+% த..

இ த ச திரா. இேத நீதிமறதி6 வேபாெத,லா. அமா அகப;வாளா
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எ2 க+கைள ஏவிவி;வா . பிற6. ெவ2ைமயாக ைககைள பிைசவா . கட த
நா6 ஆ+;களி, எ0%பா'காத தா5'காாிைய பாத. அ த எ திர
உட'6

ேலசா5 ஒ சத ஏப0ட.. இ.வைர ஏ அமா வரவி,ைல?

அமா வ . இபா . அ+ண த;திபா. இேபா. அவ 6+ட
ச0டதி, சிைறயி, இபதாக' ேக வி. அதனா,தா. அமா வ தி'கா .

ச திரா&'6 . அமாைவ விைலெகா;. வாBக %8மா! எ2 ஒC'6 ஒ
கிராமிய இைசயிலான கவிஞ. பாிணாமனி நKன பா0; அவ'காகேவ
எ-தப0ட. ேபா, ேதாறிய.. ஆனா< அமாவி அவல தாBக%யாம,
அவ

ம2ப'க க+கைள நிமிதினா . மாமியா அனமா அவைள

பதிரகாளிதனமாக பாதா . இவ'6 னா ' தாயாக இ தவ
இவளேக உ ள னா

ேதாழி8 இனா

தா.

நாதி8மான அனிதா, இவைள

ெவளிேய... வா ெகாI;ேவ பா..." எப. மாதிாி தெசயலாக வல.ைகைய
தைல'6 ெகா+; ேபாவ.ேபா, ேபா'6' கா0%, அ த ைகைய ஐ . தைல நாக
ேபா, ஆ'கி ைம.னிைய ேநா'கி ஆ0%னா .

இ த பினணியி,, அரசாBக வழ'கறிஞ, இலவச ச0ட ஆேலாசைன' கமி0%
வழBகிய இவள. வழ'கறிஞ மரபலைகயா, ேபாடப0ட தளதி, பைழய
நாகாCயி, உ0கா தப%, க 6வித நீதிபதியிட மாறிமாறி ேபசினாக .
ட'பி%த க' ேகா0;, பிப'கமா5 விாி . பி0டைத கா0ட நிற அர
வழ'கறிஞ, நீதிபதி அம . இ'6 ேமைடதளதி, ஒ காைல ஊறி,
ேமைசயி, ஒ ைகைய ம%. ேபா0; ேபசினா. இலவச வ'கீேலா, உடைப
இர+டாக ம%.ைவ.'ெகா+; '8வ ஆன ..... 8வ ஆன' எ2
ஆனாி,லாத 6ரC, 6ள2ப% ெச5.ெகா+% தா.

நீதிபதி, அவகைள பிேனா'கி அIபிவி0;, தப'கமா5 எ- . நி2
தைலைய நீ0%ய ெப>9 கிளா'கிட, ரகசிய ேபவ.ேபா, ேபசினா. உடேன
அ த கிளா' ச திராைவ பா., கைத ேம,வா'கா5 உயதி'ெகா+;
ஆைணயி0டா.

"இ தாமா... ச திரா...! இ த *+%, வ . ஏறி நி,<..."
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ச திரா, எதிைன *+%C . இறBகினா . இட. ப'கமாக நட'கேபானவ
அமாைவ பா. வி- . விட'*டாேத எற அ9சதி, வல. ப'கமாக
நட'கேபானா . ைம.னிைய பா.வி0; சிறி. தயBகினா . இத6
ெப>9 கிளாகி அத0ட, ேக0ட.. உடேன அவ
ெப>'6 க ேகா0;க

மாமியாைர9 ம த வேரார

பட த நாகாC வாிைசக'6 இைடேய உ ள

திH பாைதயி, நட தா . டைவ'6
த;மாறைவதன. இைதேய அவ
இர+; ெப+ ேபாN@காாிக

சி'கிய கா,க

அவைள இல'6 அறியாம,

நீதிபதி ேம, பாயேபாவதாக அIமானி..
அவைள பி%தி-.'ெகா+; ேபானாக .

அ த சமயதி< இவைடய நாதி அனிதா , இவ

தைன கட'6 ேபா..

ஆணிபதித காலணியா, அவைடய 6திகாைல மிதிதா . ெவளிேய ெதாியாம,
இபதகாக, 6;ப ெப+ணா5 டைவைய பாத வைர இ-. பரபி'
ெகா+டா .

ேத'6 மரதா, கைட ெத;த *+; . நீதிபதி'6 அேக8 ள நீளவா'கிலான
*+;. மரபலைக ஏணிப%கைள8, நாக% உயரதிலான ேம,தளைத8
உ ளட'கிய அ த' *+; ெவ ைள'கார காலதிC ேத நீதிமறமாக
ெசய,ப;கிற.. தபித ெகாைலயாளிகைள8 தபி'க%யாத அபாவிகைள8
ச0டைத9 ெசப%யா'கிய அர தர'கைள8 - எ,லாவறி'6 ேமலாக
வி;தைல ேபாரா0ட Kரகைள8 கிாிமின,களா5 தாBகிய *+;. இதி,
ஏ2கிறவக'6 இவகைள 62'6 விசாரைண ெச5பவக'6 வாதி,
பிரதிவாதிக'6 இ த *+% பைழைமேயா அ,ல. அத அைமேயா
ெதாி தி'க நியாமி,ைல. நிைன. பா'க'*ட ேநரமி,லாதவக . தாமைத
ற த ளி எதிராளிகைள எப% மட'6வ. எபதிேலேய 6றியாக இபவக .
இ த' *+; ெதா,ெபா

கா0சியகதி, இ'க ேவ+; எபைத

உணராதவக .

ச திரா, கட த நாகா+;களி,, இெபா-.தா இ த' *+%, ஏ2கிறா .
இ.வைர னா, நிற பைழய *+%, ஒ நிமிட நி2 வா5தா கிைடத.
ெப+ ேபாNஸா, வாாி'ெகா+; ேபாகப0டவ . நீதிபதிைய8, இேபா.தா
-ைமயாக பா'கிறா . இவ, இ த வழ'கி6 வ த நாகாவ. நீதிபதி எப.
இவ'6 ெதாியா.. கட த நாகா+;களி, தவைண ைறயிலான ெதாடகைதைய எ-.வ.ேபா, =வ இ த இ'ைகைய அலBகாி.வி0; ேபா5வி0டாக

எப., இவ'6 ெதாியா.. எனேவ வா5தா . வா5தாவாக இவ

அைல'கழி'கப0ட.. இ த நீதிபதி'6 க+கா0சியா5 ெதாியா. எப.
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ெதாியா..  ம2ைன' *+%, நிபவேனா; நிகேவ+; எ2
இவ'6 ஆைணயி0டேபா.. இவ
*+;'6

அலறிய%., அப% நிகம2த., அவ

நிறா, ெவளிேய நிப., இவ

உ ேள நிகேவ+;

எபதகாக அ த மாதா+ட ெவளிேய நிப. கைடசியி, நீதிமற
காவலக . இவக

இவைர8 உ0% மிர0% *+;'6

ேஜா% ேசத..

இ த நீதிபதி'6 ெதாியா.. ஆரப காலதி, எைன சீ'கிரமாக P'கி, ேபா;Bக
நா இ'கபடா.. இ'கபடா. எ2 இவ

வாயி< வயிறி< அ%.'

ெகா+ட., இ த தியவ'6 ெதாியா..

இத6 . த0ெட-.ெப+ எBகி ேதா வ தவ

ேபா, வ . ேமைசயி,

அேபா.தா ேபாடப0ட நாகாCயி, உ0கா தா . த0ெட-. ய திரைத
ஆேமானிய ெப0%மாதிாி விர,களா, ேநா%னா . காகிதBக'கிைடேய
காப ேபபகைள ெசாகினா . அவ

ஆயத ேவைலகைள எாி9சேலா;

கவனித நீதிபதி, அ. % த., ேமைச' க+ணா%யி, படரவிடப0ட வழ'6'
ேகாைப பாதப%ேய. இ த9 ச திராைவ8 அQவேபா. அைர'க+ணா,
ேநா'கியப%ேய த, ேக விைய' ேக0டா.

"உBக

கணவ ேகாபாைல, அவைடய ெசா.'6 ஆைசப0;, க,யாணதி6

னா, காதCப. ேபா, ந%. அவைர ைகபறியதாக உBக

ைம.னி

அனிதா சா0சி ெசா,C இப. உ+ைமயா? ெபா5யா? ஒேர வாைதயி, பதி,
ெசா,."
-----------------அ தியாய 2

ச திரா, நீதிமற எதியாபி6 ஏப ஒேர வாைதயி, பதி, அளி'காம,
தI ேள =Aகி ேபாகிறா .

அ த நீதிமறேம க,Rாி வளாகமாகிற.. க,<ாி'காத< அத
பிவிைள&க, அவ

னா, பட'கா0சிகளா5 ேதாற கா0%ன. ேகாபா,,

அBேக வ .. அவட அர0ைட அ%'கிறா. அவ க+க'6

என

மாயேமா .... ம திரேமா. இய,பா5 வவேதா.... இ0;'க0% வவேதா.....

பலைடய னிைலயி< அவ'6 ம0;ேம லப; ப%யான கமான
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தி0;பாைவ அதேகற 6ைழவான க - அ த கதிேகற கனிவான
ேப9... நாேய, ேபேய எ2 K0%, ஏசப0ட இவைள, ேமட, ேமட எ2
*பி; கா தேப9... அ;தவ ேப ேபா., அைத அ'கைறயாக ேக0ப.
ேபாற ெம,Cய தைலயைசத, - அவகளி வாைதக'6 ஏற லாகவ
அதி&க ... ஆக ெமாததி,, ெப+கைள வழிபடைவ'6 ஒ நாகபா ஆனா< அவைன இவளாக ேத%ேபாகவி,ைல. நீதிமற 6ற9சா0%,
6றிபி0%ப.ேபா, அவைன' ைகபி%த. தி0டமி0ட சதி8 இ,ைல.
ஆனா,, சபவBகேளா சதிகார தனமானைவ.

ெசா த கிராமதிC .. ஐ . கிேலா மீ0ட ெதாைலவி, உ ள க,Rாி'6 .
ைச'கிளி, ேபா5'ெகா+; இ தவ

இ த9 ச திரா இவள. வ6

ேதாழிகளான இேத இ த அனிதா& இவ

வாA'ைகயி, தி-ைனயான

டா'ட காயதிாி8, ெந'கமானவக . ஒறாக ப%ப., ஒறாக உறB6வ.,
ஒறாக திாிவ. ஆகிய அதைன ெசய,களி< ஒறாக ஈ;ப0டவக . இதனா,
தா, க,Rாி மாணவக , இவ க'6 திாி ேக, ம@க0%ய@' எ2
வ'கைண ைவதாக .

அேபா. ெபாறியிய, க,Rாியி, ப%.'ெகா+% த ேகாபா,, தBைக
அனிதாைவ காைலயி, க,<ாியி, இர+; ச'கர வாகனதி, இ .
இற'கிவி0;, மாைலயி, திேபா. ஏறி' ெகா+; ேபாவா. இ த9
ச திரா& காயதிாிேயா; ேச ., ேதாழிைய ேமா0டா ைப'கி, இ .
வரேவபைத8, வழியIவைத8 வா%'ைகயாக ெகா+டவக . சில சமய
ஆபாசமாக ேப பற0ைட தைல மாணவக'கிைடேய, ேகாபா,,
ெஜ%,ேமனாக ேதாறினா. இவ'6 அவைன பி%. ேபா5வி0ட..
அவI இவைள தனி.வமாக பாதா. சாதாரண பழ'க தா.

எறா< க,Rாி ப% நிைற& ெபற ேபா. இவைன பிாியேபாகிேறாேம
எற ேவதைன; இவ'6 அ-ைகயான.. இவI, ேதாழிக

எBேகேயா

ேபாயி த சமயதி,, இவைள ெநBகி எைன மற திடாதிBக' நா இேபா
பதாயிர (பா5 சபளதி, இபத6, நீBகேள காரண எறா. அவ
ாியாம, பாதேபா.. "நீBகதா எ அறிைவ ஒ ெகா+டவBக. எைன
ேகப@ ேத&'6 ேபாக9 ெசானவBக... உBகளா, தா நா ெபாிய
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ேவைலயி, இ'ேக. எ,லா க- உBக'ேக" எ2 ெசா,Cவி0; அ'க
ப'க பாதா. பிற6 ஒBகளா, ேனறிய என'6 ைக'ெகா;'க' *டாதா"
எ2 க+சிமி0% ேக0டா. பிற6 அவைள ேநா'கி த ைககைள நீ0%னா.
அவ அ'கப'க பா.வி0;, அவ ைகவிர,கேளா; தன. ைக விர,கைள
பிைண.'ெகா+டா . ைகைய எ;'க மனமி,லாமேல அவைன நாணேதா;
பாதா .

இத6 பிற6, ட&னி, ச திப., அவேனா; சி2+% வி;திக'6
ெச,வ., அவன. ெச,லதனமான தீ+டைல ெச,லமாக சிDBகியப%ேய
அIபவிப., அIபவி'க வி;வ. வா%'ைகயாகி வி0ட.. ஒநா

இவ

வழ'க ேபா, ஒ வி;திைய ேநா'கி நட தேபா., ச திராவி அ+ண
அவகைள வழிமறிதா. அச, சாராய வியாபாாி... அ த ெதாழி<'6 ஏற
தாதா.... அவ, அ.வைர இர+; ெகாைலகைள ெச5திபதாக& கிராமதி,
கிகி'க

எ- தன. ஆனா<, தBைகயான இவைள உயி'6 ேமலாக

ேநசிதவ. அQவேபா. K0%6 வவா. அமாைவ அ%. ேபா;வா.
மைனவிைய உைத. ேபா;வா ஆனா, இ த ச திரா எறா, அவன.
ம2ப'கமான பாச ெவளிப;.

இேபா., இவ

இ த ேகாபாேலா; வ தைத, தன. யமாியாைத'6 ஏப0ட

சவாலாக எ;.'ெகா+டா. 6;ப மானைத வி0;' ெகா;த தBைக'காாி,
இனிேம, K0%6

வர'*டா. எ2, அப% வ தா, சாராய அ;'6

ைவ. எாி'க ேபாவதாக& Tைரதா. அேத சமய, அ த உலகமகா
ரடனா5 அாிவா

ப'கிாி' எ2 அறியப0ட மாாியபI'6 தா

ஆடாவி0டா< ஒேர ஜீகைள' ெகா+ட சைதயா%ய..

இ த ேகாபா, ம0;, அபேவ அ த' கணதிேலேய, தன. தBைகைய
திமண ெச5யவி,ைல எறா,, இெனாதி'6 தாCக0ட அவ
ைகயி'கா. எறா, மாாியப. ஒேரய%யாக ெகா,லாம,, ஒ ைகையேயா,
காைலேயா எ;., அவைன வாAநா

-வ. ஊனமா'க ேபாவதாக&

மிர0%னா. அ+ண ெசானா, ெசான.தா எபைத அறி . ைவதி த
ச திரா, த உயி'காக வாதாடாம,, காதலI'6 உயி பி9ைச ேக0டா .
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அ+ணனி ேயாசைனப% ஒ ேகாவி<'6 ேபானாக . அ+ணேன ஒ
ெர%ேம0 தBக தாCைய வாBகி வ ., தBைகயி க-தி, ேகாபாைல,
பி ைளயா ேகாவிலறிய, அத அ9சக அறிய ப'தக

அறிய, தாCக0ட

ைவதா. பின தபதியைர *0%9 ெச2, மாபி ைள K0%, வி0டா.
ஏதாவ. ஏடா*டமாக நட தா,, அ த Kேட தைரம0டமாகிவி; எ2 மிர0%
வி0; ேபா5வி0டா.

இ த அாிவா

ப'கிாிைய பறி அறி தி த மாமனா அணாசல, வா5

=%'ெகா+டா. அ த தாைன தைலவ ெசற.. மகைன ஒ'6 தி0%னா.
பிற6 K0%6 வ தி'6 திய வரவா,, மக, தன'6 ெகா;'6 மா=,
நி2ேபா5, 6%'க காசி,லாம, ேபா5வி;ேம எற அ9சதி,, "பி%தா<
பி%ேத ளியB ெகாபா5தா பி%9சி'ேக. 6;ப பாBகான ெப+தா+டா!"
எறா. மாமியா அனமா& நட தைத மாற %யா. எபதா,.
நட ததேகப தைன மாறி'ெகா+டா .

ஆனா,, ஏழா+; கால ேதாழியான ேகாபாC தBைக அனிதாதா இவைள
ஏ2'ெகா ள ம2தா . அேபா. திமண ஆகாத இவ , தன. னா
ேதாழிைய பா. காறி .பினா . சி தி. பாத ச திரா&'6 அவ
எதி ெபாியதாக ேதாறவி,ைல. அத6 சமாதான கபிதா . ஒேவைள
இ த அனிதா, தைன இவ

க ளதனமா5 பயப;தி' ெகா+டதாக

நியாயமாகேவ நிைனதி'கலா. அ,ல., உடபி, ஒ 

6.வைத' *ட

தனிட ெசா,< ேதாழியான இவ , இ த' காத, விவகாரைத ெசா,லாம,
ேபானதி, ஆதிர அைட தி'கலா. ஒவ. இெனாவ மீ. ைவ'6
பாச, ேநச வ>சகமா5 பயப;தப0டதாக ச ேதக வ தா,, பாச
ைவதவ அ த பாசைதேய, அேத எதி விகிதா9சாரதி, பைகயாக மாறி'
ெகா ளலா எ2 நிைனத இ த ச திரா, அவைள வி0; பி%'க நிைனதா .
ஆனா, அனிதா, சமாதானபட விபாம,, இவட அ%'க% வ9
ச+ைடக'6தா ேபானா .

இேபா. நீதிமற சா0சி' *+;'6

கிட த ச திரா. பைழய வ;'கைள

6ைட . ெகா+% தேபா. ஒ அத0ட, ேக0ட.. நீதிபதியி
ெபா2ைமயிைமைய' கா0; ெப>9 கிளா'கி அத0ட,.
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"உன'காக எQவள& ேநர காததி'க.? உ நாதினா திமதி. அனிதா
பா+%ய சா0சி ெசான.மாதிாி, நீ உ கணவைர தி0ட ேபா0;தா
ைகபறினியா? ஒேர வாைதயி, ெசா, மா தைலயா0%னா, எப%?
வாைதயா, ெசா,<"

ச திரா, 'இ,ைல' எ2 ஒைற வாைதைய ெம,ல& %யாம, வி-Bக&
%யாதவ

ேபா, த0; த;மாறி பதிலா'கி வி0; கைத =%'ெகா கிறா .

மீ+; அத0ட,. "இ. ேகா0;மா.... உ K%,ல.... ைகைய, ச0டதி, இ .
எ;மா... அ5யா&ைடய அ;த ேக விைய கவனமா5 ேக0; உ+;, இ,ைல
எ2 ம0; பதி, ெசா,".
---------------அ தியாய 3

நீதிபதி த, ேக வி % .வி0ட திதிேயா;, அ;த ேக விைய' ேக0டா.

"நீBக

உBக

கணவேரா; த, ஆ2 மாதகால வைர'6 தா ச ேதாசமா5

இ ததாக&. உBக'6 க9சிைத& ஏப0ட பிற6, அவேரா; உட<ற&
ைவ.' ெகா ளவி,ைல, எ2 உBக

மாமியா அனமா சா0சிய

அளிதி'கிறா. உ+ைமயா? ெபா5யா?

ச திரா இேபா. தன. 6 த K0%6

மானசீகமாக 6 . மா% அைறயி,

கணவ ேகாபாேலா; க0%ர+; கபமாகிறா . அ த வயிைற அவ த0%'
ெகா;'6 ேபா. பரவசப;கிறா . பிாியேபான அவ ைககைள வயிேறா;
ேச. அைண.' ெகா கிறா . அ.வைர ப0;படாம< அவளிட பழகிய
அனமா அவைள மகளாக பாவி'கிறா . க0% அைண'கிறா . கனதி, த
இ;கிறா . பிற6 ஒ கபிணி ெப+ எெனன சாபிட ேவ+;.... எப%
இயBகேவ+; எ2. ெசா,C' ெகா;'கிறா . அேபாேத. பா0%யான
மகிA9சியி,, தன. மக ேகாபாைல ெபமிதமாக பா'கிறா . வழ'க ேபா,,
த+ணிய%.வி0; வ த கிழ0;' கணவைன பா. வழ'கதி6 மாறாக
தி0டாம, சிாி'கிறா .
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ச திரா வாயி, சிாிேபா; வயிறி, 6ழ ைதேயா; K0%6

றிவகிறா .

அமாைவ பா'க ஆைசப;கிறா . இதனா, அ+ண மாாியப அவைள,
அ%. ேபா;வா எற அIமானதி, மனதி, எ- த ஆைசைய
மனதி6 ேளேய ட'கி'ெகா கிறா . 6ழ ைத பிற த., தா5 மாமனான
அ+ணைன K0%6 *0% வ .. அவேனா; பிற த K; ேபாக ேவ+; எ2
நிைன.' ெகா கிறா . இேபாேத, அ+ணைன தாஜா ெச5. அமாைவ
பா'க ேபாகலாமா எ2 ஆைச ப;கிறா . ஆனா,, அ த அ+ண ஆ2மாத
சிைறவாசதி, =2 மாதைததா கழிதி'கிறா எற உ+ைம, அவைள
தி;'கிட ைவ'கிற.. அவைன மீறி, அமாைவ பாதா, அவ எ.& ெச5வா.
ேகாப வ தா, கச. அவI'6. ஒ க+ண பரமாமா இனிேம,தா பிற'க
ேவ+;.

இப%யாக, அ,லா%' ெகா+; இ தவ'6, ஒ நா

ெபத வயி2வC...

அளவி6 மீறிய உதிர ேபா'6... ேகாபா, Uாி, இ தா. மாமியாதா.
அலறிய%. அவைள ஒ வாடைக' காாி, ஏறி'ெகா+; ம.வமைனயி,
ேசதா . அனிதா எ0%'*ட பா'கவி,ைல. எறா<, மாமியா, மக'6
ேச. பணிவிைட ெச5தா . அ த ம.வமைன அைற'6 ேளேய ஒ
.ைணப;'ைகயி, ப;தா . மமகைளவிட அதிகமாக அ-த. மாமியாதா.
ஆனா<; அபாச வ தா, உடன%யாக கதாி'6 எ2 மமக'6
ஆ2த, ெசானா .

ச திரா&'6 சாபா; ெகா+;வவதகாக, அனமா K0%6 ேபான
ேநரதி,, இவளி க,Rாி ேதாழியான டா'ட காயதிாி வ தா . பிரசவ இயC,
ம.வ ப0ட வாBகியவ . இவ

அவைள பாத. "ஏ இQவள&

ேல0;%.. அேபாேவ வ தா, என? எ2 ச திரா சிாிதப%ேய ேக0டா .
அவைள பாததி, இவ'6, க9சிைத&*ட ெபாிதாக படவி,ைல. ஆனா,,
டா'ட. காயதிாியி கேமா இ2கிேபா5 கிட த.. ச திராவி ேதாளி,
ைகேபா0டப%ேய ேக0டா .

"ஏ+%! ஒவைன' காதC'6 னா, அவேனாட ேகர'டைர ாி>சி'க
ேவ+டாமா? சாியான இவ %... நீ ேகாபாைல காதC'கிறைத என'6 ம0;
ெசா,C இ தா,, நாேன த;. இேப."
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"என% தி ேபா;ற? எBக'கி0ட இ . பி.எ@.சி த, வடதிேலேய
பி9சி'கி0; ம.வ க,Rாியி, ேச .0ேட... உகி0ட ேத%வ . ெசா,ல
%8மா?"

"ேபா%.... அப%8 நா அ%'க% ச தி'கதாேன ெச5ேதா? நீ எகி0ட
ேவDேன ெசா,லல... அதேனாட பலைன இப அIபவி'கிேற."

"நீ என% ெசா,ற ..."

உேனாட காத, கணவ அச, ெபாபள' க ள. அவ வைலயி, சி'கிய
ெப+க

ஏராள. இதனா,தா, ஒ க0டதி, அவ வேபாெத,லா நா

விலகி'6ேவ. சாியான ெப+ பித.'

"இேதாபா.... எ சன பறி இப% தா2மாறா ேபசினா என'6 ெக0ட ேகாப
வ."

"அப%னா.... நீதா க+டவ கி0ெட,லா ேபா5, இ த ேநாய வாBகி0;
வ தி'கியா?"

"என% உள2ேற?"

"உ+ைம'6 ம2ெபய உளறலாக இ தா,, அ. எ தபி,ைல.......ஏ+%..
அப% விழி'ேக? உ ஷ, க+ட க+ட ெப+களிட ேபாயி ேநா5 வாBகி
இ'கா. இதனா, தா உன'6 அபாஷ வ த.. ேவ2 எவளாக இ தா<,
ந@ =ல ெசா,ல ைவதிேப. நீ எ ேதாழி எகிற.னா, ஒ உாிைம
ேகாபேதாட ெசா,ேற. உன'6 இப ம0;மி,ைல அ;. அ;.
க9சிைத& ஏப;, இ.& ந,ல.'6தா இ,லா0%... பிற'கிற 6ழ ைதக
ஐ தா2 வயசிேலேய - 6டாக ேபா5வி;. ெபா.வாக க9சிைதவான
ெப+கேளாட ரதைத நாBக பாிேசாதைன ெச5ேவா.. அப%9 ெச5ததி,
உகி0ட வ தி'கிற இ த சிபிC@தா. அ த ெப+ேலால கி0ட இ .
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உன'6 வ தி'6. ெபசிC ம . க+;பி%'6 வைர'6 இ த சிபிC@
ேநா5தா ஆ0ெகா,Cயா5 ஆ%திாி ., உலெகB6 ல0ச'கண'கான ம'கைள
பC வாBகிய ேநா5 எ கவல ஆதBக எ,லா, எ த த ெச5யாத உன'6 ஒ ேலாலாயி ஆD'6 மைனவியான ஒேர ஒ தவறா, இ த ேநா5 வ .வி0டேத
எப. தா."

ச திரா, மாமியா வ . விட'*டாேத எபதகாக அைற'கதைவ தாழி0;வி0;,
டா'ட. காயதிாியி ைககைள பி%.' ெகா+டா . இவள. ஆ%ய ைகக ,
காயதிாியி ைககைள8 ஆ0%ன. கணவனி நபி'ைக ேமாச% ஒ ப'க...
அதனா, ஏப0ட விைளேவா இெனா ப'க... இ த ப'கBகளி, எ த ப'க
அவைள அதிகமாக ெந'கிய. எப. அவ'ேக ெதாியா. உட< உ ள
த0; த;மாறி' ேக0டா . காயதிாிைய %

ஒேறா; ஒ2 ம,Cட அவ

ேபா; ேதாழியாக பா'காம, ஒ டா'டராகேவ பா.' ேக0டா .
ஆரபதி, நா'6 வா5'6

வைளய வைளய வ தேத தவிர வாைதகைள

பிரசவி'கவி,ைல. ஆனா<, அவ

ேக வி 6ைற பிரசவமா5 வா5'6 ெவளிேய

வ . வி- த..

"இ..... அதா அ த ேநா5 வ தா, என ெச58?"

"நானா5 ெசா,லாம, பட'கைதயா5 ெசா,ல ைவ'ேக எேனா; வா%."

டா'ட காயாி, ச திராைவ' *0%'ெகா+; C%6 னா, வ தா .
அவகேளா; ேச ., அ. கீேழ ேபான ேபா. ச திராவி6 அ.ேவ பாைட
ேபால& பாதாள ைத6ழி'6

தைன ைத'க ேபாவ. ேபால& ேதாறிய..

இவ இர+டாவ. மா%தளதி, இறB6கிறாக . திைர அரBகி உ
வளாக ேபாற திற தெவளி அைறைய பாதப%ேய நட'கிறாக .... அBேக
ஒ ஓரமாக உ0கா தி த வரேவ ெப+ைண தவிர, அதைன ேப
ேநாயைற . காணப;கிறாக . ஒQெவாவ ஈ.சி.ஜி., ஈ.ஈஜி, @ேகனிB.
எ'ேகா எ2 ப,ேவ2 ேசாதைன' கவிகைள எ0% எ0% பா'கிறாக ...
ேந2 வைர ஆேரா'கியனாக தைன அIமானி. ெகா+டவ. இேபா.
அவைர இதய ேநாயாளி எ2 அைடயாள ப;. ஒ ச.ர காகிதைத
ெவறி. பா'கிறா. ஒேவைள இெனாவ ெபய தன. ெபய எ2
தவறாக ேபாடப0%'6ேமா எ2 நிைனத. ேபால அ த காகிததி, தன.
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ெபய பதிைவேய உ2 பா'கிறா. இெனாதி - ப%தவ . தன. ைகயி,
உ ள காகிதேதா; ேமேல ைக P'கி 6பி;கிறா
எ-.'க

உடேன. உடன% பலனா5

மாறி இ'6ேமா எப. ேபா, அ த காகிததி ேம, க+

ேபா;கிறா . மறப% எ,லாேம மயான அைமதி.

இவ. இ த அைற'6 அேக, உ ேள பா'க %யாத ப9ைச' க+ணா%
த கதைவ திற தப%ேய ேபாகிறாக . உ வைள த ேமைஜ'6 மதியி,
ேபாடப0ட ழ, நாகாCயி, அம தி'6 டா'ட. .ராW, தன.
னா

மாணவியான காயாிைய பாிேவா; பா'கிறா. அ த

ம.வமைனயி, இவ

பாCய, ேநா5 நிண... P'கலான சிக க. அ த

க பா'6 பாைவயி<, ஆ2தலான ேப9சி<, பாதி ேநா5 ேபா5வி;.
"யா இ'க பயேம" எ2 அபாயதிC . அபயமளி'6 பாைவ. ேதா
ம'6 @ேடதா@ேகா.... டா'ட. காயாி 'ஹேலா ரபஸ' எகிறா , உடேன
அவ சிாி 6மாளமா5 பதிலளி'கிறா.

"இ தா பா.... மா மா எைன ேராேபாஸ எ2 ெசா,லாேத...
இ,லா0%... வகிற ேநாயாளிBக நா டா'டேர இ,ைல உதவா'கைர
ேபராசிாியI நிைன. ஓ% ேபாயி;வாBக. ேபாக0; என விஷய?"

உBககி0ட எ த விஷயதி6 வரDேமா அ த விஷயதி6 வ தி'ேக... இவ
எ ேதாழி... இவேளாட கணவ, தகி0ட இ த. எ,லாைத8 இவ
தானமாக - பாசமா' ெகா;.0டா.... இவ

கி0ட

அபாஷI'6 வ தி'6 ேபா.

ரத பாிேசாதைன ெச5ேத. @ேப'6ல ேபா0; பாேத. சிபிC@ ேநா5
வ தி'6. உ ேள8 சைதக

சிைத . .தி'6."

"ஊசி ேபா0; அIப ேவ+%ய. தாேன... இB6 ஏ வ ேத.."

"ேநாயாளிேய இ,ைல... இதில ேவற உBக'6 அவசர பாவலாவா? இவ'6
சிபிC@ ேநாேயாட உ+ைம ெசா(பைத விள'கியாகD. @ைல; ேபா0;'
கா0;Bக."

"டா'ட காயதிாி, உ0கா தா . நி2 ெகா+% த ச திராைவ "உ0காமா
நா இ'ேக கவைலபடாேத" எ2 ெசா,C வி0;. டா'ட. .ராW . ழ,
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நாகாCைய நகதி ேபா0;. அ த ெப+க'6 சா5வா5 க கா0%,
ச0ைட ைப'6

தயாராக ைவதி த அ;'க;'கான @ைல;கைள எ;தா.

ச.ரமான காகித ேவC இ;'6க'6

கப9ைச திைர9

ெசாக

ப0% த.. அதி, ஒைற எ;. கவ+; மாதிாியான ஒ ய திரதி வாயி,
ெசாகினா உடேன எதிற ெதாைல'கா0சி மாதிாியான திைரயி, உட,
விளிகளி, சைத 0கேளா; ஒ கிமி நிழலா%ய....

டா'ட கா தராW விள'கமளிதா:

இ.தா ல0ச'கண'கான ேபைர ஒழி.' க0%ய ெபாபள சீ'ைக த கிமி...
ைற'காேத காயதிாி... இனிேம ேவDமினா ஆபள சீ'ைக த கிமிI
ெசா,லலா.'

டா'ட. .ராW இெனா @ைலைட ேபா0; அத கா0சிைய விள'கினா.

"இ. என. எ2 ெசா,ல ேவ+%ய. இ,ைல. இதிேல சிக வ0ட.'6 ேள
ெவ ைள த- மாதிாி இ'6ேத.... இ. உ K0;'காரI'6 இ .தா?
ஆபதி6 ெவ0க ேதாசமி,ைல.... ெசா,<மா"

“என'6 ெதாி த வைர அப% எ.&மி,ைல டா'டர5யா."

அவசரதி, நீ பா. இ'க மா0ேட. இ., வ . வ . ேபாகிற வ0ட. வCேயா.
நம9சேலா ெகா;'கா.. இ.தா இ த கிமிேயாட நாிதன. இதனா, உ
கணவ *ட கவைலப0%'க மா0டா. ெந'@0... பா காயதிாி! இ. வ6
மாதிாி8 என'6 அY@ட0 இ'கிற. மாதிாி8 ேபேற பா. சாி இ த
@ைலைட பாமா... இ.ல அ த உ2 எBேக இ'6.I க+;பி%'க
%8மா? எப% ெவ ைள' காளா மாதிாி ெகா-' க0%யாக&, ேகர0 மாதிாி
ரத' க0%யாக& சைத தராக இ'6. பா. இ.& உ கணவI'6
வ .0; வ .0; ேபாயி'6. இப%ப0ட ஒதேனா; உற& ெகா கிற
எவ'6 இ த ேநா5 வ. உன'6 வ தி'6."

"என'6 பயமா இ'6%....... '
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ச திரா காயதிாி8ட உ9சி த, பாத வைரயி, ஒ0%'ெகா+டா . இத6
இெனா @ைல; ெவ+திைரயி, நிழ, உவமா5 பதி த.. நிவாணமான
உவ... ஆ+ எேறா, ெப+ எேறா அைடயாளப;த %யாத சைத
பி+டBக

ெச>சிவபான ரத வ0டBக . அவ2'6

ஆழ காண %யாத.

ேபாற ெவ ைள ெவ ைளயான சைத பாளBக ... ஆபாசதி உ9ச. மி9ச
மீதி ைவ'காத அசிBக. இப%தா ச திராவி6 ேதாறிய.. க+கைள
=%'ெகா+டா . டா'ட. .ராW ஒ ெல'சேர அ%தா.

"எைற'6 பிர9சைனைய சா5வா பாதா,, அ. நைம9 சா5தி;. ேநரா5
க+ைண திற . பாமா இ.தா =றாவ. க0ட நம ராண ெபா5களி,
சில உ+ைமக கலபடமாக கிட'6.. உதாரணமாக. அகCைகைய கபழித
இ திரI'6. அவ உட எB6 ெப+ 6றிகளா6ப% அகCைகயி
கணவரான னிவ சாப ெகா;தாரா. அ த9 சாபதி, இ திரI இப%தா
இ திபா. நீ8 உ ஷI.... இப%தா ஆகேபாறீBக... அற
வாயில ேம,ப'க ஓ0ைட வி-... 6%ப., சாபி;வ. ='6 வழியாக
ெவளியி, வ. அத6 பிற6, இ த கிமி =ைள'6 ேள ேபாயி, உBக'6
ைபதியைத ெகா;'6. ைக, கா,கைள ட'கி ேபா;.

டா'ட காயாி ேகாப ேகாபமாக' 62'கி0டா .

"ஏ இப% ஒேரய%யா பய2.றீBக?"

"மன பதி8ற.'காக அப% ேபசிேன. இ தா பாமா.... ஏ க+ கலB6ற?
ஒன'6 இI அ த @ேடW வரல. இேபா ஒேர ஒ ஊசியால' 6ணப;த
%8. ெசல& ெவ2 Z2 (பா5 தா."

"நிசமாகவா டா'ட அ5யா ..."
"நிசமாகேவதா.... கா5திாி! இ த ெப+D'6 இபதிநா< ல0ச Fனி0
ெபசைன0 ெபசிC ஊசி ேபா;."

"ஏ ேராபஸ... இப.நா< ல0ச Fனி0ைட8 ஆ2ல0ச Fனி0டா
நா<தடைவ ேபா0டா என?"
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"ெச5வன தி த9 ெச5 நா< தடைவயாக ேபா0டா, அ த இைடேவைள'6 ,
கிமிகேளாட ஊ;வ, ஏப0;'கி0ேட இ'6. அதனா, ஒேர தடைவயா
ேபாடD.... க.'60% டா'ட மாதிாி ேபேற பாட நட. ேபா. ஒ-Bகா
ேக0டா, தாேன?"

"நீBக

ஒ-Bகா நடதினா தாேன? ச திரா! இவ யாI ெதாி8மா?"

"இ.தாேன ேவ+டாBகிற.. நா எ அ+ணேனாட நிழ<ல வா-கிறவ இ,ல.
பழ ெபைமைய, திறைம எ2 நப ைவ'கிறவIமி,ல.... ேபாக0; இ த
ெப+ேணாட கணவI'6 சிகி9ைச ெகா;'கD. இர+; ேப நா
கிளியர@ ெகா;'6 ேப , உட<ற& வ9சி'க' *டா.. ாி8தாமா... மா
பிரசவ ைவரா'கிய மாதிாி ஆ'கிடாேத. அவ ெதா; ேபா.... நாBக ெசான.
*ட உன'6 ெபா5யா ெதாியலா. நம மன இ'ேக.... அ. ஒ ப'க
ச6னியாக&, ம2ப'க தமராக& இ'க'*%ய..'

"இனிேம, அவ*ட வாAவ. இ,ைல எ2 தீமான ெச5.0ேட
டா'டர5யா."

"சினிமா வசன ேபசாேதமா.... எ த சி'கைல8 அத எ,ைல வைர ேபா8.
எ,ைல தா+%8 பா'கD... இ.ல யதாத 'கியேம தவிர கபைனக
இ,ைல. நீ ேவைல பா'கிறியா? இ,ைலயா? பிற6 எப% பிைழேப?"

"பி9ைச எ;ேப...... பிளா0பாரதி, ப;ேப.'

அப%னா ேபாN@ த, ெதேவார தாதா வைர'6 உன'6 சிபிC@
ேநாேயா;, எ50@ ேநாைய8 ெகா;பாBக. ரயி,ேவ @ேடஷனி, ப;தா,,
ேரா'கக

வ . P'கி0; ேபாவா. கணவகி0ட இ . இேபாைத'6

வி;பட விபாேத.... உனால யமா நிக %யா.... %8ற. வைர'6
அவேனா; இ... அேதாட இ திரI'ேக சாபவிேமாசன கிைடத.. உ
ஷI'6 கிைட'க' *டாதா என!"
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"ஒ ஊசியிேல சாியாகிவி;I அ த ஆ பைழயப%8 திாிய ஆரபி9சா?”

இப%' ேக... இ.தா நியாய. உ ஷைன எகி0ட *0%0; வா.
ேநாைய8 6ணப;தி ேவபிைல8 அ%'கிேற. அேத சமய இபேவ %%பி
மாதிாி ஏதாவ. ஒ கF0ட ேகாY, ேச. ஒ ெப+D'6 நிசமான கா,க
ெபா5யானைவ... ெபாளாதார கா,க

தா ெம5யானைவ.... "

டா'ட கா5திாி8, ச திரா& டா'ட .ராைஜ நறிேயா; ேநா'கிவி0;,
வாச, வைர ேபா5வி0டாக . ச திராவி6 மன ேலப0ட.. தாபதிய
பிர9சைன'6 தீ& கிைட'6 எற நபி'ைக ஏப0ட.. அேபா. டா'ட.
.ராW இ தாBகமா எ2 அவகைள திப அைழ. ேபசினா.
"சிபிC@ ேநா5 இ தா, எ50@ ேநா5 வர வா5+;... அதனா,
இவBக'6, இவBக கணவ'6 எ9.ஐ.வி. ெட@0 எ;'கD. இ தாமா...
நாBக ெசா,ற. வைர'6 நீBக இர+; ேப கா+ட இ,லாம, உட<ற&
ைவ.'ெகா ள' *டா..'

"இவேளாட ரதைத ெஹ9.ஐ.வி. ெட@0;'6 ெகா;.0ேட'

அ5ய5ேயா என'6 இ'6ேமா'

ச திரா. அவக

மீ. யாசக பாைவைய Kசினா . அ த ேநாயி ெபயைர

வாயா, ெசா,வத6'*ட பய தா . அவைள ெபா2த அளவி, [மி பிள த. ...
ஆகாய தைலயி, வி- த......

ச திரா. எதிபாராத வைகயி, டா'ட கா5திாியி கா,களி,
ெந;>சா+கிைடயாக வி- .. எைன உேனா; வ9சி'க% வ9சி'6வியா%
எ2 க+ணீ -'6 ெச5தா .

அெமாி'காவி, ேவைலயி, ேசர ேபாக இ'6 டா'ட கா5திாி'6 தன.
ேதாழிைய எப% ஆ2ப;.வ. எ2 ெதாியவி,ைல. அவைள P'கி நி2தி
மாேபா; அைண.' ெகா+டா .
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வ ளலா பாணியி, அைர'கணதி, அ+ட எ,லா ஏகிய. ேபா,. ச திரா,
நாகா+; கால நிைன& ெநபி, நாப. வினா%க
T; தாBக %யாம, அவ

எாி . இபா . அ த

நிமி தேபா., ெப> கிளா' நீதிபதி DD.

ேபசியைத ெவளிபைடயா'கினா.

"உன'6 அபாஷ ஆன பிற6 உ கணவேனா; தாபதிய உற&'6 ம2ததாக
சா0சி ெசான.'6 உ+டா... இ,ைலயா... ஒேர வாியி, பதி, ெசா,!".

ச திரா ேம<, கீ-மா5 தைலயா0%னா . அப%8 ெப> கிளா' ஆமாவா'
எ2 ேக0ட ேபா. அவ

உத;க

ஒறி ேம, ஒ2 அ%.' ெகா+; கீA

உத; ேம, உத0%, இ . விலகி சிறி. னா, வ தைத கண'கி, எ;தா,,
அவ

வாயி, இ . ஆமா எற வாைத ெவளிப0டதாக அIமானி.'

ெகா ளலா.
----------------அ தியாய 4

இர+டாவ. ேக வி'6 வி,லBக இ,லாம, பதி, வாBகிய திதிேயா;
நீதிபதி =றாவ. ேக வி'6 வ தா.

"உBக

கணவ உBகைள ஒ தடைவ ஆைசேயா; ெநB6 ேபா., நீBக

தாழி0ட கதைவ உைட'காத 6ைறயா5 திற . கீA தளதி6 வ ததாக&.
அப%8 அவ கீேழ இறBகி வ . உBகைள ேமேல வப% வி;த
ேவ+;ேகாைள நிராகாி. வி0டதாக&, உBக

மாமனா அணாசல சா0சி

*றி இ'கிறா. உ+ைமயா? ெபா5யா?"

ச திரா. அ த நீதிமறதி ஒ ப6திைய Kடாக& ம2ப6திைய
ம.வமைனயா& கபி.' ெகா+டா . அ த ம.வமைனயி, இ .
ஆறாவ. நா

வி;வி'கப;கிறா . கணவI, மாமியா எ>சிய பணைத'

க0%வி0; அவைள மீ0ெட;'கிறாக . அவைன பாத மாதிரதிேலேய.
ச திரா அவனிட Tடாக' ேக0க ேபாகிறா . தாயாகி ேபான மாமியா மன
ேநாக'*டா., எபதகாக ம,லா . தைல சா5. க+ணீைர பிடாி வழியாக
வி;கிறா .
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K0;'6 திபினா,, இெபா-. வா8 வயிமா5 இ'6 இேத அனிதா ஒ
தடைவ அபாஷ வ தா,. அ;த;. அ.தா வமா. இ.'6தா ஜாதக
ெபாத பா'கிற." எ2 ெபாியமIஷி ேபா, 6% 6%யா5 தைலயா0;
த ைதயிட ேபவ. ேபா, ஏசினா .

ேகாபா<, ச திரா&. மா% அைற'6 வகிறாக . அவ, அவ

வல. ேதாளி,

ைகேபா0;, இட. ேதாளி, க சா5'கிறா. "அனிதா ஒ R@ அவைள'
காதC'க ஆளி,ைல எகிற ஆதிரதி, உ ேம, பா5கிறா . அேதாட அவ
இ த K0%, நிர தரமாக இ'க ேபாறவ இ,ைல. அவைள ெபாிசா
எ;.'காேத" எகிறா.

ச திரா, அவ பி%யி, இ . வி;ப0;, இைடெவளியா5 விலகி நி2, ேந'6
ேநரா5 ேக0கிறா . லகிறா .

"உBகைள நபி ேமாச ேபாயி0ேடேன... நபைவ. க-ைத
அ2.0HBகேள... நீBக

ஒ-'கமானவ, உ+ைமயானவ எ2 நபி ேமாச

ேபாயி0ேடேன...."

"ஏ5 ச திரா என ஆ9 உன'6? பிரசவதி,தா ெப+க'6 தகாCகமா
சித கலB6.... அபாஷனி<மா?"

"மா பினாதாதீBக. உBக'6 எதைனேயா ெப+களி, நாI ஒதி. எவ
எவ

கி0ட,லாேமா இ . எ,லா ேநாைய8 வாBகி என'6 த தி0HBக."

"மா உளறாேத.?"

"உளறல... ஒBக உட'6

இ'கிற சிபிC@ கிமிக

உBகேளாட ய(பைத

எ உட, வழியா5 கா0%' ெகா;தி'6. ஒ ேவைள எ50@ *ட
இ'கலாமா... எ,லா எ தைலவிதி ."
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"மா டா விடாேத...... உன'6 யா ெசான.?"

"காேலஜி, த, வட எBக *ட ப%9சாேள கா5திாி... இப அவ

டா'ட.

என'6 சிகி9ைச அளித. அவ தா.

69சி' கா< 69சி ைக8மா5 ெதாடபதி6 .ணி க0%ன மாதிாி இபாேள....
அ த' கா5திாியா? அவ'6 நா அவைள ைச0 அ%'கைலI அபேவ
ேகாப. உ ேமல ெபாறாைம ேகாபா,. அப%9 ெசானா< ஆ%
ேபா5வி0டா. ஒேவைள தன'6 சிபிC@ கிட'க0;... எ50@ வ .
இ'கலாேமா எ2 ஒ பய. என பதி, அளிப. எ2 ாியாம, விழிதா.
அவ உடபி6

ஒQெவா உ2க கசி . ெகா+; இப. ேபாற

அதி9சி. அ த உ2களி அD'க

சிதறி அவ ப>ச [தBகளி, தனிதனி

=லBகளா5 ஆகி ேபான. ேபாற \தி.

இத6 , டா'ட கா5திாி மீ. பழி ேபா0டதா,. கணவ மீ. ச திராவி6
ெவ2 *%ய.. க,Rாி காலதி, ஏடா*டமாக பழக வ மாணவகளிட
.ணி9சேலா; காC, கிட'6 ெசைப P'கி' கா0;கிறவ , காயதிாி.
இதனாலேய மாணவ மாணவிக

அவ'6 மி@ ெச P'கி' எற ப0ட

வழBகினாக . அவைள பழி'கிற எவI பழிகாரனாகதா இ'க %8.
எறா< ச திரா நாைக8 ேயாசி. பா.வி0; அவனிட அ-தமான
அைமதிேயா; சாப விேமாசன ெகா;'க ேபானா .

"இனிேமலாவ. உBக'6 நா ஆயிரதி, ஒதியாக ஆகாம, இ தா,
ேபா.. ஆன< இேபா அ. %யா.. உBக'6 ெட@0 % . ாிச,0 வ த
பிற6தா அெத,லா.."

"டா'ட கா5திாிதாேன ேபா0;' ெகா;தா "

"இ,ைல அவேளாட ெராபஸ டா'ட .ராW'

"ேவC'6 ஓணா சா0சியா?" "சாி ேவற டா'டைர பாேபா."
"பா'கா0டா,?"
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"உBக'6 சிபிC@ [ணமா 6ணமாயி0;I... எ50@ இ,ைலI
டா'ட ெசான பிற6தா நா உடலளவி, உறவாட %8.'

"அற நீதா வதப;ேவ."

"இேபா ம0; எனவா..."

பதிைன . நா0க
பதினாறாவ. நா

ஆணாதி'கமாக&, ெப+ைமயி சீறலாக& ஓ%ன.
அவ அவைள நபி'ைகேயா; ெநBகினா.

தனபி'ைகயா5 ேபசினா.

"டா'டாிட ெட@0 ெச5ேத. என'6 சிபிC@ கிைடயா.. ேவDமினா டா'ட
.ராஜிட *0%0; ேபா."

ச திராவி6 ாி .வி0ட.. ஆசாமி ேநாைய 6ணப;திவி0; அைத
ஒ'ெகா  ேநைம திறனிறி ேபகிறா. ற'காரணBகளினா,
இவேரா;தா வாA தாக ேவ+;. அ த வைகயி, சிபிC@ ேபானதி, மகிA9சி.
அ.... அ த எ50@ என'6 இ,ைலI கா5திாி ெசா,C0டா . ஆனா,
இவ'6 எ50@ இ'கா. எப. என நி9சய?"

அ த நி9சயமி,லாத நி9சயைத ேதா<ாி. பாபதகாக ஒ ேக வி ேக0டா .
"எ50@ கிமி'6 ெட@0 ெச5தீகளா?"

ேகாபா<'6 க அ த கிமி ேபாலேவ திய ேவட ேபா0ட.. நரக
ைடதன. க+க

ேகாண,மாணலாக ேபாயின. எ50@ ெட@0 ெச5ய

அவI'6 பய. அ த பய ச திராைவ பய2.வதா5 உமாறிய..

"என நீ ... வி0டா, ெராபதா ேபாேற? இ த ேநா8 அ த ேநா8 உகி0ட
இ . என'6 ஏ வ தி'க'*டா.?"
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"அப% இ,ைலI உBக'ேக ெதாி8.. மா K'6' ேக'6றீBக. நாI
K'6 பதிலளி'ேக. தகாத உற&களா, சமாக

வாB6ன உBகைள நா

ஏ2'ெகா வ. மாதிாி, நா க ள உற& ைவதி தா< எைன8 நீBக
ஏ.'கலாேம. என'6 எ50@ ெட@0;ல அ த' கிமி இ,லI
ெதாி>சி0;..... உBக'6 இ,லனா உBகளவிட நாதா அதிகமா
ச ேதாஷப;ேவ. அேபா 6ழ ைத ெப.'கலா. இ,லா0% கா+ட
இ'கேவ இ'6..... எ பாவதி சபளமாக இ த கா+ட ச<ைகைய
ம0;ேம உBக'6 வழBக %8... அ.& ெட@0 %>ச பிற6தா. ஒ
ஆ+ எப% இ தா<, அவ மைனவி அவI'6 உடலா< க0;படD
எ2 நிைன'கிற. இ த' காலதி, எ;படா.."

'அேபா நீ இ த K0டவி0; ெவளிேயற ேவ+%ய. இ'6.'

அ.'6 நா தயா... ஆனா< ெவளியி, ேபா5 நா ெக0;9 சீரழி தா,
உதமதிரனான உBக'6தா ெக0ட ெபய. அதனால நா< மாத ைட
ெகா;Bக. கFடல %%பி க.'6ற.'6 5000 (பா5 ெகா;Bக. இ த
பணதி6 பிற6 உBககி0ட இ . ஜீவனாச ேக0கமா0ேட.'

"என'6 வகிற ேகாபதி6..."

"கணவனி ேகாபைத தணி'கிற. மைனவிேயாட கடைமதா. அ.'காக ஒேர
ெச,வமான உட, ஆேரா'கியைத அவளால கா& ெகா;'க %யா. ஸா."

ேகாபா, ஆ கா0% விரலா, தன. கனைத அ%தப% அவைளேய ெவறி.
பாதா. அ., அவைள நிரடலா'கிய.. "எைன மனி.'ெகா Bக .
இைததவிர நம'6 ேவ2 வழியி,ைல" எப. மாதிாி அவIட ேதாழைமயாக
ேபசேபானா . அதகாக க0%C, இ . *ட எழேபானா .

இத6 , அவ, அவ

மீ. பா5 தா. க0%, ெமைதயி, ஏறி நி2 அவ

ேம, ெதாெப2 வி- தா. "என% நிைன9'கி0ட? சா+ பி ைளயானா<
ஆ+பி ைள ஆ+பி ைளதா" எ2 வாைதகைள சிதற%தா. அவள.
இர+; ைககைள8 நீ0% தன. ைக0%களா, அ-தி'ெகா+டா.
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கா,களாேலேய அவள. ஆைடகைள' கைளயேபானா. இதைன சிறி.
எதிபாராத அவ , அவI

சி'கி தவி. "ேவ+டா ேவ+டா" எ2

6ரC0டா . இ த ேபாரா0டதி,, தா ேதா,வி8றா,, ஒ எ50@
ேநாயாளியாகி அ,ல. சிCபி@ ேநாயி, மா0%, உடெல,லா இ திரமயமாகி
ெதா-ேநாயாளிையவிட' ேகவலமாக மாறேவ+%ய. இ'6 எற எ+ண
அ த ேவைளயி< அவ

மனதி, உடன%யா5 உ06 த.. ேமேல பட தவ

ஒ எ50@ அர'க ேபால&, அவேன [தாகரமான எ50@ கிமியாகி தைன
அ-.வதாக& ேதாறிய..

ேகாபா, .ைக ேம,ேநா'கி வைளதேபா. அதி, கிைடத இைடெவளியி,
அவ

கா,களா, அவ மாைப த ளிவி0டா . அவ ப;'ைகயி பிப'க

ம,லா'க சா5 த ேபா.. அவ

க0%C, இ . . ளி'6தி. தாழி0ட கதைவ

அவசர அசரமாக வில'கி மா%ப%களி, கீA ேநா'கி ஓ%னா .

ப%ேயார வி'கி. நிறவைள பா. மாமியா ஓேடா% வ தா . ஒ நாவைல
ப%.'ெகா+% த அனிதா அதிC . க+கைள நிமிதி பாதா

அவ

த ைத அணாசலேமா 6%ேபாைதயி, ஆபள ஆபளதா. ெபாபள
ெபாபளதா எ2 மா த0%னா. இ த9 ெச5தி மமக'காக ம0;ம,லா.
மைனவி'6 எப.ேபா, அவைள8 ைறதா.

இத6

ேகாபா, கீAேநா'கி ஓ%வ தா. ச திராவி தைல%ைய பி%தி-.

"வா%.... வா%..' எ2 கதியப%ேய ப%ேம, ெகா+;வ . அவைள ேம,ேநா'கி
இ-தா. உடேன, அதைன 6%ெவறியி< அவ தகப "ேட5 அவ
அாிவா

ப'கிாிேயாட தBைகடா" எ2 உளறி ேபசிய ேபா., ேகாபா,

ெப0%பாபா5 ஆன. ேபா, அவைள வி0;வி0; ப%யி, ெந;>சா+
கிைடயா5 ப% தா. "உ அ+ண கி0ட ெசா,Cடாேத" எப. மாதிாி
அவைள பாிதாபமாக கBகா0% பா.' ெகா+டா...

ச திரா மாமியா ேதாளி, சா5 தா . உடேன அவ , மமக

.ைக

த0%'ெகா;தா . கைத .ைட. ைகைய ஈரப;தினா . "நா மா0%ய.
மாதிாி நீ8 மா0%0%ேயமா" எ2 அவ'6 ம0; ேக0ப. ேபா,
கிகிதா . ச திரா, தி0டவ0டமாக ெதாிவிதா .
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"அைத இனிேம, உBக *டதா ப;ேப... மா%'6 ேபாகமா0ேட."

அ.'ெகனமா.... அ.'ெகனமா... உ இ]ட."

நாவ<'6

இI க+கைள ைத'காம, நடபைத பா.'ெகா+% த

அனிதா "எபா! த,ல உBக ெபா+டா0%ய K0ட வி0; .ர.Bக.... ஏ
அ+ணா உன'6 ேவற ெபா+ேண கிைட'காதா.... பி%'கா0% .ரத
ேவ+%ய.தாேன" எ2 நாவைல Kசிேபா0; வி0;' கதினா . அவ'6
மைறகமாக பதிலளிப.ேபா,, ச திரா பதிலளிதா .

"நா<மாத ைட ெகா;Bக அேத நாேன ேபா5;ேவ...."
----------------அ தியாய 5

ச திரா, அ த ச+ைட'கா0சிகளி, னா< பினா<மா5 மனைத
ழலவி0டேபா.. மீ+; ெப> கிளா'. னதாக நீதிபதி ேக0ட ேக விைய
இேபா. வணைனேயா; திபி' ேக0டா.

"இப% மா நிறா,..... எனமா அத? உன'6 அபாஷ ஆனபிற6 நீ
கணவேனா; தாபதிய ெச5ய ம2தியா ம2'கைலயாI ஒேர வாைதயி,
ெசா,ல ேவ+%ய.தாேன? ஒ வாத ெசா,ற.'6 இQவள& ேநரமா?"

நீதிமற பிர'ைஞ'6 வ த ச திரா க0;மீறிேபான ேவகேவகமான ெவ%'
6ரC,, ய திர ேபா, ம2ேத. ம2'கதா ெச5ேத. இேபா அ.'6 என
எ2 நீதிமறேம 6<B6வ.ேபா, கதினா . ேபாN@காரக

நீதிபதி'6

காவலாக இைலமைற& கா5மைறவாக நி2 ெகா+டாக . "சிைறயி, இவைள
ெசமதியாக கவனி'க9 ெசா,லேவ+;" எ2 ஒ ெப+ சஇ@ெப'ட
நிைன.'ெகா+ட.ேபா, தைலைய ேம< கீ-மாக ஆ0%னா .

சா5 . உ0கா தி த நீதிபதி நிமி தா. இேபா. ேக0க ேபா6 ேக வி
'கியமான ேக வி. அைத9 சாியாக பதி& ெச5ய ேவ+; எபதகாக
ஏகனேவ எ-தி ைவத ேக விைய மீ+; சாிபா.' ெகா+; ேக0டா.

26

"உBக'6... இர+டாவதாக 6ற சா0டப0%'6 மாதா+டI'6
க ள ெதாட இ ததாக& ெகாைல நட த நாளி,, உBக

இவைர8

ைக8 கள&மா5 க+;பி%த உBக

கணவ ேகாபாைல, நீBக

இவ

ேச . ெகா2 வி0டதாக& உBக

மாமனா அணாசல. மாமியா

அனமா நாதினா அனிதா பா+%ய சா0சிய அளி. இ'கிறாக

இ.

உ+ைமயா, ெபா5யா?"

ச திரா, க-தி, மீ+; ம%. ேபாட ேபான தைலைய பிப'கமா5 சா5.
பிடாி ைனயி, சா5. ைவ.' ெகா+டா . அவைள சாி ெச5ய ேபான ெப>9
கிளா'ைக நீதிபதி க+ணைச& =ல சாிப;தினா. ஏகனேவ வா5தா'கைள
வாBகி' ெகா+ட சாராய'காரக இதர வாதி, பிரதிவாதிக அவைள
பாதப%ேய நிறாக . அவகளி, சில ெவளிேய ேபா5 அBேக நிற தBகள.
ந+பகைள8 இ-. வ தாக .

ச திரா. த 6ர,வைளைய ைககளா, அ-தியப%ேய கட த காலைத
ேனா'கி இ-. நிகAகாலைத பிேநா'கி நகதி8 ெபாதி'
ெகா+டா . அேத சமய எதிகாலைத பறி கவைலயறவ

ேபா, மீ+;

அ த ெகாUர நிகA9சியி, பBகாளியாக&, பாைவயாளியாக& =Aகி ேபானா .

மாமியாேரா; ப;.' ெகா+% த ச திராைவ மா%'6 அIப மாமியா ெச5த
யசிக

பC'கவி,ைல. இதனா, அ த' 6;பேம ேபமிC ேகா0டான..

இவ , =2 மாத கால அ த K0%, தBகி இ'கலா எ2 அத6
சமாதான ஏபடாம, ேபானா,. அவ

ெவளிேயற ேவ+; எ2 தீமான

ஆயி2.

இ த பினணியி,, அேதா அ த ம2ைன *+%, இ'6 மாதா+ட,
K0%6 வகிறா. பிளா@%' காகிததி, . தான எ-.'க , ெவளிேய
ெதாி8ப% P'கி பி%. ெகா+; வகிறா. இவளிட அைத நீ0%யப%ேய,
அவள. கணவ அவைற K0%, ெகா;. வி;ப% ெசானதாக9
ெசா,கிறா. அைவ %.%.பி. அலBகாித காகிதBக

எபைத க+; ெகா+ட

ச திரா, அவனிட விவர ேக0கிறா . உடேன இவ, =2 பண'கார
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ந+பகேளா; இர+; கிர&+; இடதி, ஒ கிர&+; க0%ட வளாகதி6
நகலக, மின9 , ஃபா'@, பி.சி.ஓ. எ@.%.%., ஐ.எ@.%., கF0ட இடெந0
பயிசி ேபாறவைற நட.வதாக9 ெசா,கிறா. உடேன, அவ , தா, %.%.பி.
பயிசியி, ேசர %8மா எகிறா . மாமியா அவ'6 பண ெகா;'க
வவைத8 நிைன.' ெகா கிறா . மாதா+ட =2 மாத
=வாயிர (பா5' எ2 *2கிறா.

இ த க0%யBகார நிகA9சிைய அ;. அ த ெகாைல' கா0சி" நிைன&'6
வகிற..

ஞாயி2'கிழைம ேமகதிர . ந+பகைல இரவா'கிய ேவைள... கணிெபாறி
பயிசி ெப2 அ த நி2வனதிேலேய ேவைலயி, ேச த ச திரா உைழ'6
மகளி வி;தியி, ேசவதகாக மா%'6 வ . மர \ேரா&'6

இ த டைவ

வைகயறா'கைள அ;'கி வி0;, தன. க,Rாி சாறிதAகைள உ ளட'கிய
ேகாைப ேத;கிறா . கீேழ மாமியா வா5வி0; அ-வைத அவளா, தாBக
%யவி,ைல. தாயிI இனிய அவேளா; இபதகாக கணவேனா; ஏதாவ.
ஒ வைகயி, இைண . ெகா ளலாமா எ2 த;மா2கிறா . கீேழ நாதினா
அமாைவ தி0;வ. அவ'6' ேக0கிற.. "உ மமக
ேபாவைத நீ த;தா, உ மக

இ த K0ைட வி0;

ேபா5வி;வா " எ2 க.வ. காைத

அைட'கிற.. ச திராவி மன இ2கி ேபாகிற.. சாறிதA ேகா
ைகவசப;கிற..

அேபா. பா., அைற'கதவி மிசார மணி ஒC'கிற.. அத6 தாள நயமா5
வாசகத& த0டப;கிற.. அவ

திபி பாதா . இ த மாதா+ட

அவசர அவசரமாக உ ேள வகிறா.

"தைல ேபாகிற அவசர அதனாலதா வ ேதமா... விமலா அதா அ%'க% வேம
அ த ெப+ டா'டேர0 ப0டதி6' ெகா;த பிராஜ'0 ாிேபா0ைட
நீBகதாேன கF0டாி, ேபா0ட.?"

"ஆமா. அ.'ெகன?"

"இபேவ அ த ாிேபா0 ேவDI அவ

ேக0கிறா . கF0டைர ஆ
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ெச5தா, அ. கர0 ஆகி0;. இ த ாிேபா0; ேபா50;. அ த ெப+
விவர ெதாி த. அ-. அட பி%'கா . _கேவா நீதிமறதி6
ேபாகேபாவதாக மிர0;றா . நீBகதா வ . அவைள9 சமாளி'கD".

"சமாளி'க ேவ+%யதி,ைல. நா ஃபிளாபி %@கி, பதி& ெச5தி'ேக."

"அபாடா இபதா என'6 உயிேர வ த.." "திபி வ த உயிைர ேபாக
ைவ'கிேற+டா."

அ த அைறயி வாசC, பக%8, ெசாக%8மா5 நிற ேகாபா,,
மாதா+டைன ம,லா'க த ளி, அவ வயிறி, ஏறி உ0காகிறா. நிைல
6ைல . கிட தவனி தைலைய %ேயா; பறி தைரயி, ேமா.கிறா.
மாதா+டனி விழிக

பி.B6கிறன. நடபைத நபாம, பா.' ெகா+;

இ த ச திரா, விேநாதமான 6ர,கைள எ-பியப%ேய, கணவனி ைககைள
பி%'க ேபாகிறா . உடேன, அவ, இவ

க-ைத வல. ைகயா, ெநறிதப%ேய

இட. ைகயா, மாதா+டனி தைலைய அ-.கிறா. ச திராவி . ளி
.%த இட. ைக தகாபாகேவா அ,ல. எேத9ைசயாகேவா கணவனி க-தி,
பதிகிற.. அQவள&தா அவ'6 ெதாி8. ேகாபா,, வாச ப%'க0%,
ம,லா'க வி-கிறா. ப%'க0; ரத ெவ ளதி, மைறகிற..

அற மாமியாாி கத,, தா5ைமயி இெனா ப'க.... பாவி, வ>சகி எ
பி ைளைய ெகாI0%ேய, ெகாI0%ேய" எ2 ஒபாாி ைவ'கிற.. னா
ேதாழி அனிதா ெகா;'6 பலமான அ%க , இவ'6 மர. ேபாகிறன.
பின ேபாN@, காவ, நிைலய அத வழியாக சிைற9சாைல... நீதிமற...

இேபா. ெப>9 கிளா', ச திராைவ உபி விடேவ+%ய அவசியமி,ைல .
ச திரா *+% 6மிAகளி, உட, 6வி., தைல ேமாதினா . திமணமான
ெப+க

ெநறி வகி0%, ைவபாகேள அப%ப0ட ரத' 6B6ம. அ.&

ேவைவ .ளிகளி, கைர . க+ணீ .ளிகளி, மைற த.. அ.வைர வா5
திற'காத அரசாBக வ'கீ, "தி இ@ ஹி@%◌ானி' இ. ஒ நாடக" எகிறா.

ச திரா ஒபாாியா5 ெசானா . ேபாN@ ெப+க

பி%. ைவத இர+;
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ைககைள8 P'கி P'கி ரா0%ண ேபால அவகைள ழல9 ெச5தா . பின
மாறி மாறி ஒபிதா .

நானா ெச5ய,ைலேய. தானா நட .0ேட.... என'6 எ.& ெதாியைலேய...
ெதாியைலேய.

நீதிபதியி ெம,Cய வாைதகைள ெப>9 கிளா' உரத 6ரலா'கினா.

"சாியாக =2 மணி'6 ேகா0 *;".
---------------அ தியாய 6

அ த நீதிமற நீதி கைல . அமணமாக ேதாறிய.. நீதிமற அ<வலக
சாபிட ேபா5வி0டாக . காவலகளி, ெபபாேலா மா=, ைகதிகேளா;
ேபசி' ெகா+; ெவளிேய ேபா5வி0டாக . மி9ச மீதியாக ச திரா&, அவ'6
பா.காபாக அ,ல. பா.காைப மீறாம, இபதகாக ஒ ெப+ ேபாN@. சஇ@ெப'ட, ெப+ காவலகைள சாபி;வத6 எைதயாவ. வாBகி வர9
ெசா,Cவி0; இவ

ச திராவி அேக எாி9சேலா; உ0கா . இ தா .

இவகளி எதிப'க ச திராவி தா5'காாி எ- . நிறா . மாதா+ட,
ஒ ேபாN@ காவேலா;, ஒ ெட@' ெப>சி, தைல கவிA . கிட தா.

நீதி பாிபாலன ேமைடயி பிற9 வாி ேம,ப'க ெபாதப0ட
க%காரதி அ%வாரதி, ப.Bகி' கிட த ஒ ப,C ெவளிப0ட.. சாியாக
எதிப'க வைலக0% அத ைமய  ளியாக' கிட த சில திைய பாேதா
அ,ல. தெசயலாகேவா அ த திைசைய ேநா'கி நக . ெகா+% த.. ெப+
ச- இ@ெப'ட'6 ஓேர ெகா+டா0ட. ப,C, கரபா [9சிைய பி%.
உயிேரா; திபைத பா. இ'கிறா . இெபா-.தா ஒ ப,C [9சி
ெகா,Cயான சில தியி ப'க ேபாவைத பா'கிறா . சில தி வைல'6
சி'6மா அ,ல. ப,Cயி வா5'6

ப,C

சில தி சி'6மா?

அ த9 சமயதி, ச திரா& அவள. தா8 நீதி ேமைட'6 னா, ந0ட ந;வி,
ேமாதி' ெகா வ. ேபா,. ஒவைர ஒவ அைண.' ெகா+டாக . நீதி
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ெசய,பா0;9 சமயதி, இ த வழியாக நட தி தா, நட தவ'6 நீதிமற
அவமதிபி கீA சிைறவாச கிைடதி'6. இ. ெதாியாமேலேய, தா8 மக
ஒவைர ஒவ பறி' ெகா+டன. ஒகாலதி, 6மிA9 சிாிேபா;
மாியாைதயான பாைவேயா; ேதாறிய த மகளி க+கைள8 அ த சிாி'
6மிழிகைள8 காணாம, தவித தா5, தன. க+கைள நீாி, =Aக ைவ.
லபினா .

"நா ெபத மவேள ஒ -ைவ வழியி, பாதா' *ட விலகி நடபிேய உைன
இ த' ேகாலதிேல பா'ேகேன..."

ச திரா, எ.& ேபசவி,ைல. தாைய இ;ேபா; ேச. சி'ெக2 பி%.'
ெகா+டா . அவ

ேதாளி, க சா5. ெம5மற தா . இவ, நீதிமற

வாசைல தா+%, அைற9 வாி, சா5 . ெகா+; அைரவ0டமாக நி2
ெகா+டாக . உ ெளா;Bகிய இர+; ேஜா%' க+க ெவளிவர ேபாவ.
ேபா, .%தன. உத;க

ேம<, கீ-மாக அைச தன. அேபா.தா ெப2

ேபா0ட. ேபா,, தா5, மகைள பா'கிறா . அேபா.தா பிற த. ேபா, மக
மழைலயாகிறா .

'உBகைளதா' எ2 ஒைற' 6ர, ேக0; ச திரா திகிறா . அவ'6
மாியாைதயான இைடெவளி ெகா;. மாதா+ட நிகிறா. தா59
சி<ைவயி, இ . மாிெத- தவ

ேபா,, ச திரா நிமி . சீறினா .

"உBக'6 என'6 என சப த? நைம பறி ேபறைத
நிபி'கிற.'காக வ தீBகளா.... உBக ேவைலைய பா.கி0; ேபாBகேள...."

வ தவ, அைசயவி,ைல. உ கமா5 ஏப0ட அதி9சிைய ெவளிக
ப;தவி,ைல . ஆணி அ%த. ேபா, ேபகிறா.

"நா ஒ பாவ அறியாத நிரபராதி எ2 உBக'ேக ெதாி8. நீBக சிைற'6
ேபாறதிேல நியாய இ'கலா. உBக'காக நாI சிைற'6 ேபாகD
எகிறதி, என நியாய."
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ச திரா, ஓர% னா, நட ., அவைன அகாைமயி, பாதா . அ த ஆ2தC,
அவ ேகாபைத' 6ைற. 6ர, தாAதி ேபசினா.

உBக'6 உBக கணவ'6 இைடேய இ த பிர9சைன என'6 இI
ெதாியா.. அேத சமய நீBக

யசா0சி ெசா,லாம< உBக

தர சா0சிக

ப0%யைல ெகா;'காம< இபதிC . ஒBகைடய பிர9சைனயி ஆழ
என'6 ாி8.. ேபான வா5தா வைர'6 உBக நிைலைமதா எ நிைலைம8.
எ பண'கார ந+பகேளாட நடதி நி2வனதி, நா =லதன ேபாடாத
ெவா'கிB பா0னராதா இ ேத. அமாேவாட ெபசனி,தா ப%ேத.
எைன ைக. ெச5த அதி9சியி, ஏகனேவ ேநாயாளியான எ அமாவி6
ேநா5 அ%ேயா; தீ . ேபா9. ஜுர அவBக உடபி, உைறபனியாகி வி0ட..
இ. ேபாதா.I நா ெகாைல 6றதிகாக ைக. ெச5யப0டைத சா'காக
ைவ. பBகாளியாகி ேபான ந+பக

எைன கெபனியி, இ .

நீ'கி0டாBகளா. ஒவ *ட எ0% பா'கல. அமா&ைடய ஈம9சடBைக
பேராC, ேபா5 நடதிவி0; வாA'ைகயி, பி% இ,லாம, நாI உBகைள
மாதிாிதா இ ேத."

"ஆனா சிைற' ெகா;ைமைய எனால தாBக %யைல. ெகா'க%கைள விட
மIஷBக% பலமா இ'6. ஒ அைற'6 ேளேய ராதிாி கடகைள ஒ ச0%யி,
கழி'கிறைத நிைனதா, தாBக %யைல. நரக எ2 ஒ2 இ தா, அ. நா
இ'கிற சிைறயாகதா இ'6. இ த நரகதிC . மீ+டாகI. இ. உBக
ைகயி, தா இ'6.. இப ேகா0 மீ+; *; ேபா. நீதிபதி உBகைள
பா. கைடசியா நீBக என ெசா,ல விறீBக எ2 ேக0பா. அேபா நீBக
நட தைத நட தப% ெசானா, உBக தர சா0சிகைள விசாாி'க ேவ+; I
ேக0டா, தீபி ேபா'6 ேவற மாதிாி இ'கலா. இதனா, உBக'6
சீ'கிரமா5 வி;தைல8 கிைட'கலா. தய& ெச5. உBகைள' காபாறி
எைன8 காபாறD.

ச திரா&, மாதா+டI ஒவைர ஒவ பா.' ெகா கிறாக . ேதாழைம
பகிேவா , .யர பகிேவா ....

இத6

உைட ேபா0ட ெபாைம ேபா, இ த ச திராவி ேமாவாைய தா5'காாி

உ ளBைகயி, ஏ தியப%ேய ெக>சினா .
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"நட தைத ெசா,<மா.... அற ஆ+டவ இ'கா".

ஆரபதி, அ த ேஜா%ைய ேவ%'ைக பாபதகாக றி நிற நாைக .
ேப, ேநா'கைத மா2கிறாக . ஒேர சமயதி, பல ேபகிறாக .
ேபசேபானவ. அ;தவ ேபச ேபாகிறா எ2 ம&ன காதி'கிறா. ேபசி'
ெகா+% தவ. ஓ உரத 6ர<'6 வழிவி;கிறா. அ த உரத 6ர, இைட9
ெச2கலாக வ த இெனா 6ரைல' ைகயா0% த;. ஒC'கிற.. அ த
=வரா< அ த *0டதிேக ஒ ேதாழைம ப+ ஏப;கிற.. அ த ேதாழைம
ெசான. இப%தா.

அவமான ப;த ப0ட. அவமான ஆகா.. எேத9ைசயானேதா. தகாேபா
ெகாைல ஆகா..... நட தைத நட தப% ெசா,<மா... இI நீதி இ'கதாமா
ெச58.. உனைன மா5'க உன'6 உாிைம இ'கலா. ஆனா, அ த அறியா
ைபயைன மா5'க உன'6 உாிைமயி,ைல."

இத6

ப,C - சில தி தாவாைவ, பாபைத பாதியி, வி0; வி0; அ த

ெப+ேபாN@ ச-இ@ெப'ட ெவளிேய ஓ% வ . ச திராைவ அ%ப. ேபால
ைகைய' க ேபா, ைவ.'ெகா+; தி0%னா.

"எ கி0ட ெசா,லா எப% நீ ெவளியி, வரலா. *+;ல பதிவிரைத மாதிாி
இ .0;. இப எனடானா.... ேகா0 *ட ேபா6. உ ள வா%."

அ த ெப+, ேபாN@காாி, மாதா+டைன8, அவைன ேதாழைமேயா;
பா.' ெகா+; நிற *0டைத8 எாி9சேலா; பா.வி0; ச திராவி
ைகைய பி%. மீ+; வா%' எறா . *0டதின ேகாபபட ேபானாக .
ச திரா  தி' ெகா+டா . த, தடைவயாக -ைமயான வி;தைல அைட தவ
ேபா, ேபசினா .

"மாியாைத ெகா;. மாியாைத வாB6மா. உBக வா%, ேபா%ைய சாராய'காாிக
கி0ட ைவ.'ேகா."

ச திரா, அ த ேபாNஸமாவி ைகைய உதறிவி0;, நீதிமற வாச<'6
அ-தமாக _ைழகிறா . அச . ேபான அ த ெப+ ேபாN@காரமா , அவைள
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பி ெதாடகிறா . ச திராேவா சி<ைவயிC . உயிெத- த இேய பிரானி
இைறய ெப+ணிய ேபாராளியாக நீதிமற உ

வளாகதி6

நைடேம,

நைடயா5 நட'கிறா .

நீதி மற ேம, வாி, வைல'6

ைமயமாக இ த சில தி அ த வைல'6

_ைழ த ப,Cைய பா. பய .வி0ட.. வைலைய சிைத. வி0; எதி திைசயி,
ஓ%ய..
----------------

