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தரா� தரா� தரா� தரா� ((((சி�கைதக�சி�கைதக�சி�கைதக�சி�கைதக�))))    

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

 

Source:Source:Source:Source:    

தரா� (சி�கைதக�) 

�. ச�திர� 

க�ைக �தக நிைலய�,  

13, தீனதயா� ெத�, தியாகராய நக�, ெச�ைன - 600 017. 

�த� பதி��, �ச�ப� 2001 

விைல: �. 35.00 

---------- 

மணி�ெகா�மணி�ெகா�மணி�ெகா�மணி�ெகா��� �� �� �� ----    மனித�ெகா���மனித�ெகா���மனித�ெகா���மனித�ெகா���    

ஜஜஜஜ....ராராராரா. . . . ��தேரச� ��தேரச� ��தேரச� ��தேரச� ((((பா�கிய� ராமசாமிபா�கிய� ராமசாமிபா�கிய� ராமசாமிபா�கிய� ராமசாமி))))    

 

ச�திர� அவ�களி� கைத ெதா#��$# ��%ைர எ'(� காரணதா*, 

என$#� இல$கியவாதி எ�ற அ-த.( கிைட(வி0ட( எ��, நா� க�வ� 

ெகா�ளவி*ைல. அ*ல( �ர1ட* லா0டாி மாதிாி, இ( ஒ� சா�. எ��� எைட 

ேபா05$ ெகா�ளவி*ைல. 

 

சாகிதிய அகாடமியா* ெகௗரவி$க�ப0ட நாவ* ஆசிாியாி�, சி�கைத� 

பைட�பாளியி�, ச0டய� எ�%� சா0ைடயா* ச8க அநீதிகைள ேபா9. அ�' 

ேபா* உ�காய� ெகா5(; சா5� இல$கிய ேதாழாி� கைதகைள ெதா#�பாக� 

ப�(, அவர( பாிமாண�களி� =;ைச காண��-த மகி>;சி$# ஆளாேன� 

எ�பேத உ1ைம. 

 

இ-த ெதா#�பி* உ�ள பல சி�கைதக� ெவளிவ-த இல$கிய� பதிாிைககைள 

நா� ப�$க; ச-த��ப� இ*லாததா*, அவ�றி* ெவளிவ-த ச�திரதி� 

கைதகைள நா� அ%பவி$க ��யாம* இ�-த(. ஆனா* ேம�ப� கைதகளி* பல, 

இ-த ெதா#�பி* இட� ெப�� ப*லாயிர$ கண$கான வாசக�கைள தனதா$கி$ 

ெகா�ள� ேபாகிற(. 
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�. ச�திர�, வா�ைதகைள எ5( ஆ�கிற லாகவ�, வாசக�கைள அ'தமாக 

ரசி$க ைவ$கிற(. 

 

8த மகைள, அ�பா ஒ� ப�$காதவ%$# க0� ைவதா�. இைளய மக�$# ஒ� 

ேச?;�$காக, ப�த மா�பி�ைளயாக� பா�( க0� ைவதா�. அவ�, மாச$ 

கைடசியி* ேச?ேச இ*லாத ஆ@. A�பிெர�ட�0 எ�� ெதாிகிற(. அ�$கிற 

அ�யி*, �ளிய�காB ெகாதாக$ கீேழ வி'கிற மாதிாிதா� கைதயி* கைடசி ப#தி 

அைமகிற(. 

 

எதி�பாராம* வ�� வி�-தாளிக�$# ஒ� பி� ேசா��$# வழி ப1ணலாய$-

கி*லாத கணவ�, ஆ@சி*, எ-த ல?ச($#� மசியாதவனாக எ� ெபா1டா0� 

பக05$#�, ேசைல$#� பண� ேக05 தாCைய$ கழ0� எறிகிறவ� அ*ல, 

எ�ேனாட... ேந�ைமைய த�%ைடய தாC பா$கியமாக நிைன$கிறவ� எ�� 

ெசா*D� ேபா( ம%ஷ�க இ�$க ேவ1�ய இட� எ( எ�கிறைத (*Cயமாக; 

�0�$ கா05கிறா�. இ( கைத தைல�பாக கா0� இ��ப( சால� ெபா�தேம. 

 

ெசா-த வா>$ைகைய மனித ேநயேதா5 வா>கிறவ� களா* தா� இல$கிய-

வாதியாகF� திகழ ��G�. 

 

HC$#�, �க'$#� எ'(கிறவ� எ'( ந�றாகேவ வி�பைனயா#�. அைவ, 

அ�றாட� சைமயD$# ேதைவயான காBகறிக�. அைவG�, அவசிய-தா�. 

ஆனா* பாாி�ைன ேபனா வியாபாாியி� கி�$க*கைள யனா�பாேடாவி�Iயி� 

ஓவிய�கேளா5 ஒ�பிட$Hடா(. 

 

சைமயலைற$#� ேபாடா வி�Iக� வராவி0டாD� சைமயலைறயி* உ�ளவ�க�, 

ஓவிய$ க1கா0சி$# ேபாகலா�. 

 

ரசி$கலா�. ஆகேவ இ�மாதிாியான சி�ப�க� பதிாிைக உல#$# ஒ� க0டாய 

ேதைவ. 

 

ச�திர($# ஒ� ராக� உ15. அவேர க15 பி�(�ள ராக�. 

ெபா�ளாதாரதிேலா, ச8க அ-த.திேலா, சாதிசமய�களிேலா அ�$க�ப05 
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சிைத$க�ப05 ஜடமாகி வி0டவ�கைள மனிதரா$கி - மேகா�னதமா$கி$ கா05� 

ரச விைதயாள�. 

 

ெகா0டாவி$ க;ேசாி ெசBய, ச�திர பாகவத�$# ெதாியா(. அ�ேற, எ� 

ஆவிG�, உயி�� #�ேற அைனயாB ஆ0 ெகா1டைனேய எ�ற மாணி$க 

வாிகளி* வ�� ஆவிைய ஆ�மாைவ உணர; ெசBG� க�(;ேசாி, இவர( கைத; 

ேசாி. 

 

அைன($ கைதகளிD� சிறி(� ம'�கேவ ம'�காத ைவர ஊசி ேபா�ற 

உ�தியான க1ேணா0ட�. ச8க சீ� தி�த ைநயா1�, இ-த ச�திரதி* 

வி'-தா* ேவஷ$கார�களி� அாிதார� கைரவைத தவிர, ேவ� வழிேய இ*ைல . 

 

அர� அதிகாாிக�, அர� சி�ப-திக�, ேம* த0�ன� ஹி�ேபா$கிைர0. என�ப5� 

மியாசார�க� - ஆகிய இவ�க�ைடய உலகதி* �#-(, ந�மா* அ�பட 

��யா(. ஆனா* அதைகய அ�க�� ரண�க�� எ�ப� இ�$#�, 

ரண�ப5(கிறவ�களி� வ$கிர�க� எ�ப� இ�$#�, ரண� ப5கிறவ�களி� 

சைதG� மன�� எ�ப� (�$#� எ�பைத ச�திரதி� கைதக� 8ல� 

அ%பவி( விடலா�. 

 

கைதகைள� ப�$#� ேபாேத, நம( ஆ> மனதி* ந* சி-தைனகைள ேமெல'�பி 

ந�ைம உய�(�, உய�-த ேசைவைய, இவர( அைன($ கைதகளிD� 

ரசி$கலா�. �சி$கலா�. தி�-த$Hடா( எ�� பி�வாதமான திடவாதமான மேனா 

இய*� ெகா1ட 8�$க�க� Hட த�கைள அறியாம*, ஓரளவாவ( 

ப1ப5வா�க�. 

 

ெமேஸO ெமேஸO எ�� ஏ� ேத5கிறா�க�? தமிழகதி* ேமேஸைஜ தவிர எ�ன 

இ�$கிற(? ம�றவ�கைள$ கா0�D� ச�திரதி� திQய சR$க�$# 

 

அ-த ேமேஸO ெதளிவாக� �ல�ப5கிற(. ந�றி 
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ஆழ �கி>-( எ5த மனிதேநயதி� ப1பா05 த(வ�கைள 

ெவளி$ெகாண�-( அைனவ�$#� விநிேயாகி$#�, பிரசார பிரா15 அ�ற மனித 

ேநய உண�ேவ அவர( எ'($களி� வசீகர($#�, வா>F$#� காரண�களாக 

அைம-(�ளன. 

 

�(ைம�பிதனிC�-( ெஜயகா-தனி* இ�-( ேவ�ப0ட ஓ� எ'( ேமைத 

ச�திர�. இவர( வா���க� மனித$ க0சிைய; சா�-தைவ. 

 

பைழயவ�க� மணி$ெகா�$ கால� எ�ற ஒ�ைற; சட�காக$ ெகா1டா5வா�க�. 

ச�திர�, மனித$ ெகா� கால எ'தாள� எ�பைத ெதா#�பிD�ள ஒQெவா� 

கைதG� உண�(கிற(. 

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

உ�க�ட� உ�க�ட� உ�க�ட� உ�க�ட� ----    ஒ  கைதயாட!ஒ  கைதயாட!ஒ  கைதயாட!ஒ  கைதயாட!............    

����....ச�திர�ச�திர�ச�திர�ச�திர�    

 

இ-த ெதா#�பி* உ�ள கைதக�, ெப��பாD� இ�ப( ஆ15களாக பழைம 

உைடயைவ. இ(வைர இ-த$ கைதக� நி�கி�றன. இனிேம* நி�#மா எ�பைத 

கால-தா� தீ�மானி$க ேவ15�. ஆனாD�, அ-த$காலதி*, ைவைக ஆ��$# 

எதிராக ந*ல பைட��$க� எதி�நீ;ச* ேபா0டதாக அறிகிேறா�. ஆனா*, 

இ-த$காலதி*, சில இல$கிய தCவா�க� உ�வா$#� #0ைட$#� எதி�நீ;ச* 

ேபாட ேவ1�ய அவல நிைல இல$கியதி�# ஏ�ப05�ள(. எ�றாD�, இ-த 

#0ைடG�, இவ�ைற அாி$#� இல$கிய ெகா�$க��, ம$க� ெவ�ளதா* 

அ�(;ெச*ல�ப5� எ�� ந��கிேற�. எ5($கா0டாக அம� க*கிைய 

S�றியவ�கேள இ�� அவ�$# ப*ல$# S$#� கால$ க0டாய� ஏ�ப05�ள(. 

 

இ-த ெதா#�பி* உ�ளட�கிய கைதயி� பி�னணி அ%பவ�கைள ப�றி 

வாசக�க�ட� பகி�-($ ெகா�ள வி���கிேற�. 

 

இ-த ெதா#�பி� �த* கைதயான தாண� சைதயா�, ஒ� அ�� பிரபாகதி* 

நீ;ச* அ�$கிற(. இ-த அ��, பாச� இ�$கிறேத, இைவ மகதான 

மா�ேவடதாாிக�... எ�க� ஊ�� ப$க�, த� மகைன ப�$க ைவத ஒ� ெபாியவ�, 

அவனா* க*Tாியி* இழிF�ப5த ப0ட(�, ஆ15$கண$கி*, அவ� �கைத 
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ஏேற5(� பா�$கேவ ம�தா�. ெவ�தா�. ஆனா*, அேத மக� அகாலமாB 

மரண� அைட-தேபா(, சடல� �ைத$க�ப0ட ம�நா� யா�$#� ெதாியாம*, 

க5கா0��# ஓ� �ைத$#ழிைய ேதா1� ெப�ற மகைன பா��பத�# �ய�சிதா�. 

ஆக, அ�� ஒ� ெவ��� �க��ைய� ேபா05$ெகா�ள ��Gேம தவிர, அ-த 

அ�பா* தன( �கைத மா�றி$ெகா�ள ��யா(. இ-தத(வதி� 

அ��பைடயி* எ'த�ப0ட(தா� �தலாவ( கைத. 

 

'நாம�$#� #�ய*ேலா�' எ'த�ப0ட காலதி* மண��$க நி;சயி$க�ப0ட 

மணமக%�, மணமக�� தி�மணதி�# ��� ேபசி$ெகா�வ(�, ச-தி($ 

ெகா�வ(� வழ$கமி*ைல. ஆனா*, இ�ேறா ெதாைலேபசியி* ேப�வ( 

ம05ம*ல, இ�வ��, பல இட�க�$# தனியாகேவ ெச*கிறா�க�. அ�ைறய 

காலதி* நா� எதி�ேநா$கிய, இ�ைறய கால(� ெப1 இதி* வ�� ேவதா 

 

உ1ைமயி* விபவ� - இ�ப� அ�பாவியாக இ�$க ��Gமா எ�ற ஒ� எ1ண� 

ஏ�படலா�. ஆனா* இ�ப( இ�பைத-( ஆ15க�$#, ��� 8தா0�களாக 

இ�-தவ�க�, கி0டத0ட இ�ப�தா� இ�-தா�க�. அேத சமய�, ல?ச 

லவ1ய�க� காலதா* மா�ேவட� ேபா0டாD�, �ய�க� அ�ப�ேய 

இ�$கி�றன எ�பைத கா05$கிற கைத. 

 

க0டாய� இ*லாத காத* - நா� வசி$#� ப#தியி* நட-த(. மைனவியான அ$கா� 

மக�, த�ைன நிராகாி$க�ப0ட ஒ� இைளஞ%�, கணவனா* வ?சி$க�ப0ட ஒ� 

இள� ெப1V� ஒ�வ�$# ஒ�வ� ஈ5பா5 ெகா�கிறா�க�. ஆனா*, இ�வ�ேம 

ெதனாCராம� XைனகளாB ேபானதா*, இவ�க�ைடய இைண��� 

நைடெபறவி*ைல. இ�வ�$#ேம, ச0ட�, த�கைள பி�($ ெகா��ேமா எ�ற 

பய�. ச0ட� ஒ��� அ�ப� பி�($ ெகா�ளா( எ�� என( அ�ைமேதாழ��, 

தமி>நா5 ��ேபா$# எ'தாள� ச�க தைலவ�மான வழ$கறிஞ�. ெச-தி*நாத� 

எ�னிட� ெதாிவித ேபா(, நா� ஆேலாசைன Hற ��யாத அளவி�#, அ-த� 

ெப1 எ�ேகா ேபாBவி0டா�. ஆைகயா*, எதி�காலதி* அ*லா5� இ�ப��ப0ட 

இள� தைல�ைறயின�$# இ-த; சி�கைத வழிகா05� எ�� ந��கிேற�. 
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கா... கா... கா..... - இ�ப( ஆ15க�$# ��� எ�க� வாெனாC நிைலயதி* 

பணியா�றிய ஒ�வைர� ப�றிய பதிF. ந*ல மனித�. மனதி* ஏேதா ஒ� பய�பிரா-தி 

இ�-ததா* கா$காதன�களி*, ஈ5�ப0��$கலா� எ�� இ�ேபா( என( 

அ%பவ� H�கிற(. ஆனா*, அ�ேபாேதா அவைர கி1ட* ெசBய ேவ15� 

எ�பத�காக எ'த�ப0ட கைத. ந*ல ேவைளயாக, கைதயி* நா� ெகா5த 

த1டைன அவ�$# ேநரவி*ைல எ�ப( என$# ஒ� ஆ�த*. 

 

�த-தர மாட� சி�கைத, நா5 ��ேனறி உ�ள அளவி�# நா05 ம$க� ��ேனற 

வி*ைல எ�பைத ெதாிவி$#� கைத இ�ப��ப0ட , பல சி�வ�கைள க1 ��னா* 

பா�தி�$கிேற�. இ(, தனிமனித�, #5�ப�, ச8க� எ�ற 8�� 

அைம��க�$#� இ�ேபா(� ெபா�-(�. 

 

இட ஒ($கீ5 - அ*D� பகD� உைழ$#� ஒ� அரக வாகன �ைரவைர, அதிகாாிக� 

எ�ப� இழிவாக நட(கிறா�க� எ�பைத சிதாி$கிற(. அேத�ைரவ�, ச0ட� 

ேபசினா*, இ-த அதிகாாிகளி� நிைலைம எ�னவா#� எ�பைத கைத எ5( 

H�கிற(. இ-த மாதிாியான �ைரவ�கைள ைமய�ப5தி, ஐ-தா� சி�கைதகைள 

ப*ேவ� பா�ைவயி* எ'தியி�$கிேற�. பல அதிகாாிக� ப-தா$கைள 

விட��யாம*, �ைரவ�கைள ப-தா5�ேபா(, அவ�கள( க�ள பயண� 

ெவளி�ப05 ப-தா பறி ேபாB வி5கிற(. 

 

�ரா$ட� தாிசன�, அ-த$ கால( விவசாய� �(ைம. க*கி பதிாிைக, இைத� ப�றி 

எ'த ேவ15� எ�ற ேவ15ேகா�$# இண�க, எ'த�ப0ட கைத. ஆனாD�, 

கைதயி* பாதி ப$க�கைள கைரயா� தி��வி0ட(. ஆைகயா*, மீதிைய நா� 

ஒ�ேபதி இ�$கிேற�. பைழய கைவ இ-த ஒ�ேபதC* இ��பதாக 

ேதா�றவி*ைல. ஆனாD� , கைவ #ைறFதாேன தவிர �ைவய�ற( அ*ல. 

 

விைன - விைத - எதி�கால �தியவ�க�$# ஒ� ப��பிைன. இ-த$ கைதேய, அைத 

தானாக$ H�கிற(. பி?�� பிராயதி*, எ-த தா$கைதG�, தாபாிய� இ*லாம* 

உ�வா�கி$ெகா��� சி�வ� சி�மிய�களிட� ெப�றவ�க� �ர05தனமாக 

நட-( ெகா1டா*, அத�# அ�ேப அ��பைடயாக இ�-தாD�, அ-த அ��, 

பாரா�கதி* ெகா15 ேபாBவி5� எ�ற அ%பவ� பகி�ேவ இ-த$ கைத. 
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இதனா*, ெப�றவ�க�$# தா>F மன�பா�ைம தவி�$க ��யா( ஏ�ப05வி5� 

எ�பைத �0�$கா05� சி�கைத. 

 

தைல��$ கைதயான தரா�, �த* தைல�ைற அDவல�களிடமி�-( ெப�ேறா��, 

உ�ேறா��, மைனவிG�, ம$க�� ச�தி�காக' எதி�பா��ப( உ15. ஒ� அDவல� 

த�னளவி* ேந�ைமயாக இ�-தா* ம05� ேபாதா(. எளிைம இ*லாம*, ேந�ைம 

இ*ைல எ�பைத #5�பதின�$#� உண�தி, அவ�கைள அ�ப� வாழ� பழ$கி$ 

ெகா�ள ேவ15�. எ�னளவி* ெவ�றி ெப�ற இ-த அ%பவைத ஒ� 

சி�கைதயா$கி உலாவி0��$கிேற�. 

 

பாவலா$க� 8லமாகேவ நம( அரசா�க� நைடெப�� வ�கிற( எ�பைத மதிய 

அர� அDவல� எ�ற �ைறயி* க1Hடாக பா�தி�$கிேற�. இ-த அ%பவ 

பி�னணிேய, இ-த$ கைத. இ(, இ-த ெதா#�பி� வாசி�பி* ஒ� கலகல�� 

ஏ�ப5(வத�காக ேச�$க�ப0ட(. 

 

ஒ� எ'தாள�, தா� ப�தறி-த ஒ� தகவைல ைவ(�, கைத ப1ண ��G� 

எ�பத�# ஒ��$#� இர15 ஒ� எ5($கா05. ஒேர மாதிாியான 

மேனாநிைலயி* உ�ளவ�க�, ஒ(ேபாக ��யா( எ�ற மேனாத (வைத 

ப�தறி-( எ'திய கைத. 

 

ஒ� காத* க�த� - உ1ைமயிேலேய நட-த(. அ-த க�தைத ப�(வி05, அ-த 

இைளஞ� (�த (����, பதறிய பத�ற�� எ� க1கைள சில சமய� 

#(கி�றன. உ1ைமயான காதல�க�$# இ-த$ கைதயி� தா$க� �ாிG�. 

 

ஒேர பகD$#� - என( அDவலக தைலவ� ஒ�வ� நட-( ெகா1ட விதைத 

ைவ( எ'த�ப0ட கைத. இதி* வ�� வாைழ�பழ வா�க* உ1ைமயிலேய 

நட-த(. ஆனாD�, அவர( அடாவ�தனதி�# த1டைன கிைட$கவி*ைல. 

நா� தா� ெம�ைமயாக ெகா5தி�$கிேற�. ஆனாD�, இ�ப�� ப0டவ�க�$# 

இதைகய க�வ ப�க�க� ஏ�ப5வ(15. 

 

ச1ைட$ #மிழிக� பாணி ச1ைடக�, இ�� ெப��பாD� கிராம�களி* இ*ைல 

எ�� ெசா*ல ��யா(. ஆனாD� அ�கி வ�கி�றன. இ-த$ கைதைய ம1 
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வாசைன$காக ம05� எ'தவி*ைல. அ�தள ம$க� எ-த ேவகதி* ச1ைட 

ேபா5கிறா�கேளா, அ-த ேவகதி* அைத மற-( வி5கிறா�க�. இ-த; ச1ைடக� 

இவ�க�$# , தத� மேனாபார�கைள இற$கி ைவ$#� கைமதா�கிகளாகேவ 

உ�ளன. இவ�க�$#, ச1ைட$ காலதி* ம05�, எதி�தர�பின�கைம தா�கிக�. 

அ( ��-த(� ஒ�வ�$ெகா�வ� தா�கி ெகா�வா�க�. 

 

இ-த ெதா#�பி�# ��%ைர ெகா5தி�$#� �(ெப�� எ'தாள� 

ஜ.ரா.�-தேரச� (பா$கிய� ராமசாமி) அவ�க�, என( எ'(லக வழிகா0�. அ-த$ 

காலதி*, #�ததி*, என( கைதக� ெப��பாD� வார�ேதா�� வ�வத�# 

காரணமாக இ�-தவ�. =0ைட$ க0�� பா�', 'வா>$ைக ஒ� ச�திர�' ஆகிய 

#�த$ க05ைரக� இ�� Hட ேபச�ப5கி�றன எ�றா*, அத�# ஜ.ரா.�-தேரச� 

அவ�கேள காரண�. அ-த அளவி�# உ0தைல��கேளா5, ெவளியி0டா�. 

எ-தவித #�த ப-தாF� இ*லாம* எ�னிட�, அ�� �த* இ��வைர, 

இனிைமயாகF�, எளிைமயாகF� பழ#� ெப�- ேதாழ�. அ%மா%$# த� பல� 

ெதாியாத(ேபா* இவ�$#� தன( இல$கிய பல� ெதாியவி*ைல . இவர( 

பாதிர�களான அ��சாமிG�, சீதாB பா0�G� இ�ைறய இல$கிய தரக�களா* 

இ�0ட��� ெசBய�ப0டாD�, அைவ இ-த இ�0ட��ைப கிழி($ ெகா15 

=�மி$க ெவளி;சமாB ெவளிவ�� எ�பதி* ச-ேதக� இ*ைல. இ-த வைக 

இல$கியதி*, தனி(வ� மி$க பைட�பாளி ஜ.ரா. �-தேரச� அவ�க�. இவர( 

��%ைர என$# ஒ� இல$கிய$ ெகௗரவ�. 

 

ெபாியவ� தி�நாF$கர� அவ�களிட�, அவர( அ�ைம மக� ரா� அவ�க� 8ல� 

இ-த பைழய சி�கைதகைள ெவளியிட ேவ15� எ�� 'S( வி0ேட�. அவ��, 

உடன�யாக ச�மதிதா�. ந=ன$ கைதகேள, ேவைலயி*லா தி1டாடதி* 

தவி$#� ேபா(, இ-த� பழ�கைதகைள ெபா�0 ெசலைவ� ப�றி கவைல�படா( 

ெவளியிட அவ� ��வ-தைம$#, ஆயிர� ந�றிக� ெசா�னாD�, அைவ ேபாதா. 

 

இ�தியாக - 

 

எ�ேபா(� எ'(� வாசக� ெப�ம$க�, என( அ-த$கால சி�கைத 

ெதா#��களி* எ�ப�ேயா வி5ப05�ேபான பழ�கைதகைள உ�ளட$கிய இ-த 
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ெதா#��, காலதி�# அட$கமா அ*ல( ெபா�தமா எ�ப( #றி( ஒ� வாி 

எ'தினா* ந�றிGைடேய�. 

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

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

1. தானா�... சைதயா�... 9. விைன - விைத 

2. நாமா�$#� #�ய*ேலா� 10. பாவலா$க� 

3. 'உ1ைமயி*' எாிபவ� 11. தரா� 

4. க0டாயமி*லாத காத* 12. ஒ��$#� இர15 

5. கா.... கா... கா... 13. ஒ� காத* க�த� 

6. �த-திர மாட� 14. ஒேர பகD$#�... 

7. இட ஒ($கீ5 15. ச1ைட$ #மிழிக� 

8. �ரா$ட� தாிசன�  

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

1. 1. 1. 1. தான�தான�தான�தான�.... .... .... .... சைதயா�சைதயா�சைதயா�சைதயா�................    

 

ராச�மா, அ�மியி* (ைவய* அைர($ ெகா1��-த ேவைள. அவ� 

அ1ண1ைவதிC�க��, அ1ணி வ�வ�மாF�, ம*D$காக ெசா�கைள 

ஆGத�களாB =சி$ெகா1��-த சமய�. மா5க�$காக ெதா0�யி* தவி0ைட 

அ�ளி� ேபா05, ஒ� பைன ம0ைடயா* #ைட-($ ெகா1��-த த�பி 

மயி*வாகன�, உல$ைகயி* ெந* #தி$ெகா1��-த, த�ைக ராணிைய தி0�$ 

ெகா1��-த ேநர�.... 

 

சிதிரேசன�, ேதாளிேல S$#� ைப ெதா�க, ஒ� ைக �ர�$ ெப0�ைய� பி�$க, 

உ�ேள வ-தா�. ராச�மா, அவ� ெப0�ைய வா�கவரவி*ைல. #ைற-தப0ச�, 

கணவனி� வரைவ அ�கீகாி$#� வைகயி* எ'-தி�$கHட இ*ைல. 

 

=0�� ெகா*ைல��றதி* #திேபா05$ெகா15 இ�-த எ05 வய( மக%�, 

ஆ� வய( மக��, அ�பாைவ� பா�(, (�ளி$ #திதப� உ�ேள தாவியேபா(, 

ராச�மா, அவ�களி� ைககைள� பி�(, த�ப$க� இ'($ெகா1டா�. இ� 
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#ழ-ைதகைளG� இ� ப$க�� அைணதப�ேய கவாிேல தைலேபா05, அவைன� 

பா�$காத( மாதிாி பா�தா�. 

 

அவைன வா�க மா�பி�ைள' எ�� அத0டலாக$ H�பி0டாD�, அதி* அ�ைப 

ைவ$#� ராச�மாவி� அ1ண� ைவதியC�க� Hட, உ�' எ�� உ�மினா�. 

அத�# வா�க எ�� அ�தமா அ*ல( ேபாBயா' எ�ற ெபா�ளா எ�ப( 

�ாியாம*, சிதிரேசன� #ழ�பினா�. அத�#ேம*, அ�ெய5( ைவ$க ��யாம* 

நி�றா�. 

 

அ-த; சமய� பா�(, ைம(னி ராணியி� உல$ைக; சத� பய805�ப�G�, 

பய��(� ப�G� ஒCத(. அவ� த�ைனேய தைலகீழாக� பி�(, உரC* 

ஓ�கி இ��ப(ேபா*, சிதிரேசன�, தன( தைலைய ைகயா* பி�($ 

ெகா1டா�. இ�ப� எ*ேலா��, அவைன ஏளனமாகF�, இள$காரமாகF� 

பா�தேபா( - 

 

ைவதியC�கதி� வ�வ�மா, ைகயி* ஒ0�$ெகா1ட அைர#ைறயான ம?ச� 

மசாலா ைககேளா5 ஓ�வ-(, அவ� ைகயி* இ�-த �ர� ெப0�ைய ஒ� ைகயா* 

வா�கி, தைரயி* ைவதப�ேய, இ�ெனா� ைகயா* அவ� S$#�ைபைய வா�கி, 

அதிேலேய தன( மசாலா ைகைய (ைடதப�, எ*ேலாைரG� தி0�னா�. 

 

"அ1ணா;சி ஆ�மாச($#� பிறF ெம0ரா.ல இ�-( அைரயாளா வாராவ. 

அவிய கி0ட வா�% ேக0க வாB வரமா0ட$ேகா? இ(தா� ஒ�க #5�ப 

ல0சண�. நீ�க வா�க1ணா;சி.... யா� ேபசினா எ�ன...? யா� ேபசா0டா 

எ�ன...? நானி�$ேக�.'' 

 

சிதிரேசன%$# ெகா?ச� ச�கடமாகதா� இ�-த(. எ*ேலாைரG� ேநா0ட� 

ேபா05� பா�தா�. அவ�க� எ�னேமா, அவைன உ�ேள வரவி0டேத ெபாிய( 

எ�ப( மாதிாி, அவைன� பா�$காமேல, அவ� அ�ேக இ*ைல எ�ப(ேபா* 

இ�-தா�க�. 
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சிதிரேசன�, மைனவியி� பி�ைய மீறி �1�ய�த, தன( #ழ-ைதகைள  

#றி�பாக� பா�தேபா(, ராச�மா வி�மினா�. இர15 ைககளிD� பி�( 

ைவதி�-த மகைனG�, மகைளG� சிதிரேசன� ப$கமாக த�ளிவி0டப�ேய, 

"ேபா�க. ஒ�பாகி0ேட , நீ�க ப0டபா0ைட; ெசா*D�க...'' எ�� ெசா�னப�ேய 

�கைத தி��பி, �� ெந�றிைய; �வாி* சாBதப� ேகவி$ ேகவி அ'தா�. 

 

சிதிரேசன�, #ழ-ைதகைள இர15 விலா� ப$க�� அைணதப�, எ*ேலாைரG� 

த�ம ச�கடமாக� பா�தேபா(, கவாிேல தைலேபா0ட ராச�மா, திZெர�� 

�கைத தி��பி, அவைன �கதா* �0ட�ேபாவ(ேபா* ெந��கினா�. இர15 

பி�ைளகளி� �(#களிD� இர15 ைககளா* ப05� ப0ெட�� சாதிவி05 - 

 

பிற#, மக� ஆ��கைத, #னி-( அவ� காைத நிமி�தி பி�ப#திைய$ 

கா0�னா�. அதி* நக� பதிய* இ�-த(. ரத; சவ5 ம�கி, கா( ஒ05�ேபா05 

ைத$க�ப0ட சைத� ப#தி ேபா* கா0�ய(. ராச�மா, மகைன வி05வி05, 

மகைள தி��பி, அவ� பிடாிைய$ கா0�னா�. அ( ேலசாக =�கியி�-த(. 

அ�மா, அ��பா� எ�� பய-(ேபாB, இ�%� �(ைக #னி-( ைவதி�-த 

ஆ��க� பய* நிமி�-தா�. அட$கி ைவத வா�ைதகைள ஆேவசமாக$ 

கதினா�. 

 

"அ�பா�பா.... சித�பா...'' 

 

"ஏ*....! எவன�ேபாயி சித�பா�% ெசா*Dேத..... நட-தத ம05� ெசா*Dேல..." 

 

அ-த� பய*, நாBமாம� ேபா* #ைலத தாB மாமைன பயேதா5 பா�(வி05, 

த-ைதயிட� பாசேதா5 ெசா�னா�. 

 

"அ�பா�பா.... அ-த (ைர சித�பா... த�� த��..... படபடதா�... (ைர.... எ� 

காைத� பி�;�... அ-தர(ல அ�ப�ேய S$#னா�பா... கா( ெர15� 

பி?�05�பா.... எ�கி0ேட வ-த த�க;சி தைலைய வைள;�� பி�;� 

அ�;�0டா�. அ�மாைவ ேவற அாிவாைள எ5(05 ெவ0ட� ேபானா�பா. 

அ�மாைவ ெகா*ற($#�ேன அாிவாைள வ;�0ேட இ�-தா�பா." 
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ராச�மாவி� அ1ண�, (1ைட எ5( SரமாB எறி-(வி05, சிதிரேசனைன 

ேப;சாேலேய எாிதா�. 

 

"ஏ� ...... அாிவா� எ5$கமா0டா�? இ*லாதவ� ெபா1டா0� எ*லா($#� 

மயினிதாேன.? ��ஷ� சாியாB இ�-தா*, ெபா1டா0� இ�ப�யா சீரழிவா�?" 

 

சிதிரேசன%$# ச�ேற ேகாப� வ-த(. அேதசமய�, ம;சா%$# ேகாபைத 

ஏ�ப5தாத அளF$கான ேகாபேதா5 ேக0டா�. 

 

"நா� எ(ல ம;சா� சாியாB இ*ல?" 

 

ம;சா�கார� ைவதியC�க�, சிதிரேசனைன ெந��கினா�. அ1ண� 

அ$காவி� கணவைன அ�$க� ேபாகிறாேனா எ�� பய-(, தவி0ைட 

அல�பியத�பி எ'-தா�. உரைல$ #திய ராணி, உல$ைகைய அ-தரதி* 

பி�தப� ய-திரமாB நி�றா�. ஆனாD� ம;சா�கார�, சிறி( இைடெவளியி* 

நி�றப�ேய கதினா�. 

 

"எ�ன ேக0கீ�? எ(ல சாியி*ல�னா ... நீ� எ(லGேம சாியி*ல... ஊா* விவசாய� 

ெசB( பிைழ$க காி' வC;�� ேபாB ெம0ரா. ேபானீ�. அ�ேக ேபான பயDக 

ஊ�ல ெசா( எ5$#� ேபா(, நீ� ஊ�ல இ�$க ெசாத வி(, கைடயி* 

ேபா0Z�. அதாவ( பரவாயி*ேல.... ஒ�ம அ�மா$காாி, தா� ேபாி* இ�-த =0ட 

ஒம$# தராம* .... சி�ன மக%$ேக ெகா5(0டா� . ெபத தாேயாட 

ஓரவ?சைனைய த0�$ ேக0க ஒம$# (�பி*ல... சாி, க05ன 

ெபா1டா0�ையயாவ( ைகேயாட ெம0ராஸு$# H0�� ேபாயி�$கலா�. 

அவைளG� பி�ைளகைளG� ஊ�ல வி0505, ெம0ராைஸ� பா�( ஓ�0�ய� 

ஒ�மத�பி, எ� த�க;சிய ேபசின ேப;ைசG�, தி05ன தி0ைடG� ஓம$# ெல0ட� 

ெல0டராB எ'(ேனா�. ஒ��$# வ-( அ-த� பயகி0ேட பி;ைச$கார� மாதிாி 

ெக?கனீயேர தவிர.... மி?சல." 
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இ�ேபா(, த�பி$கார�, அ1ணணிட� இ�-( வாB� ெபா��ைப வா�கி$  

ெகா1டா�. 

 

"இ�ப� நீ�... இட� ெகா5ததா*தா�, எ� அ$கா அ-த� பயD$# பய-( =0ைட 

X0�05 இ�$க ேவ1�யதா�ேபா;�... நா�க ேபாB ேக0க� ேபாேனா�. ஒ�க 

ஊ��பயDவ... ஒ1ணா� ந�ப� ேபா$கிாி� பயDவ... ஊ�வி05 ஊ� வ-தா 

அத0ட� ேபாறீ�க�% எ�கைள அதடறா%வ... ஒ� ெபா�பைளய, ஒ� �'த 

ஆ��ள அாிவா� S$கி05 ெவ0ட�ேபான( ெபாிசா ெதாியல..... எ� அ$காைவ, 

கிளிைய வள�( Xைனகி0ேட ெகா5த( மாதிாி ஒ�மகி0ட ெகா5தி0ேடா�." 

 

அ1ண� - த�பியாி� #ர*க�, எ�ப� ப��ப�யாக ஏறியேதா, அ(ேபா* 

ராச�மாவி� அ'ைகG� H�ய(. வி�ம*க�, ெவ�; சத�களாயின. தைல��, 

தட��ர1ட(. இைத� பா�(வி05 த�ைக$காாி ராணிG� அ'தா�. அ( தா� 

சா$# எ�ேறா அ*ல( இய�ைகயாகேவா, உல$ைகைய �வாி* சாB(வி05 

அ$காைவ$ க0�� பி�( அ'தா�. அ1ணி$காாிG�, �யைத இழ$க� 

ேபாவ(ேபா* ைககைள� பிைச-தா�. இ-த� பி�னணியி*, மீ15� தவி5 

கல$கிய த�பி, "இ-த உட�ைப வ;�05 எ($காக இ�$கV�?" எ�� 

த�பா05$#; ெசா�னா�. தன( உட�ைபG� ஏற இற�க� பா�($ 

ெகா1டா�. 

 

சிதிரேசனனிட� சின தீ 81ட(. ப;சிள� மகளி� =�கிய பிடாிைய� பா�$க� 

பா�$க, அவ� �#( நிமி�-த(. ேசதார$ காைத$ கா0�ய மகைன ேநா$க ேநா$க, 

அவ� �க� சிவ-த(. எ*லாவ�றி$#� ேமலாக, அவைன� பா�த(�, ஏB யா� 

வ-தி�$கா பா��க..... அ�பாடா அ�பாடா...' எ�� ெசா�னப�ேய , 

#ழ-ைதகேளா5 ��னா* வ-( நி�� வரேவ�#� ராச�மா, இ�ேபா( அ(கைள 

விர0�வி05, கணவைன ஓர� சாB(� பா�தப�ேய , உ�ளைற$#� ேபாகிறா�. 

ேபாகிற ேபா$கி* பா�தா*, அவள( பளபள�பான மிளகாB� பழ ேமனி, இ�ேபா( 

வதலாகி� ேபான( ேபா�ற ேதா�ற�... ேகாCக� ேபா�ற க1க�, ேதB-( 

ேபான(ேபா* கிட-தன. மைல ேமடான க�ன�க�, ப�ளதா$காB கா0�ன. 

மைனவிைய பா�$க� பா�$க - 
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சிதிரேசன%$#� ஒ� இ-திரசி எ'-தா�. எ�றாD�, அவ%$# எதிராக ஒ� 

ல0�மண%� 8ைள$#� உ�வானதா*, அவ� உளறிG�, இடறிG� ேபசினா�. 

 

"ஆனாD�... �;ச-தியி*... அவ� கி0ட அசி�மாB..." 

 

"எ(Bயா அசி�க�...? ெசா-த ெபா1டா0�ய ஒ�த� அாிவாைள எ5(05 

விர05றா�. அ( அசி�கமா ெதாியல? அ�ப� அாிவாைள எ5த ைகைய, 

ெவ0டாம* இ�$கிற நீ� ேப�யிலG� ேப�, ெபாிய ேப��% அ�த�. உ�மா* 

ஒ�ம த�பிைய அ�$க ��யா(�% ெதாி?�தா�, நா�க�� வரேபாேறா�. நீ� 

எ�னடா�னா ெசத பிணமாB நி$கிய�... உடேன �ற�ப5�.... ஏ�, ெசதவ� 

ைகயி* ெவதல ெகா5த( மாதிாி �கத ைவ$கிய�? சாி... ஒம$# இ�ேபா 

ேவ1�ய( த�பியா....? ெபா1டா0�யா...?'' 

 

சிதிரேசனனி� இ-திரசி, ல0�மணைன மய$கி� ேபா05வி05, A�ைரதா�. 

 

"எதா�.....! இ-த தடவ அவைன விட�ேபாற(*ல.... இனிேம*, நா� அவ%$# 

அ1ண%� இ*ல. அவ� என$# த�பிGமி*ல.... சாி... எ5�, ேவ* க�ைப ..." 

 

இ�%�, ெதா0�ைய #ைட-( ெகா1��-த த�பி மயி*வாகனைன பா�(, 

அ1ண� ைவதிC�க� கதினா�. ! 

 

"ஏல நீ ேப�யா...?" 

 

த�பி$கார�, தா� ேப�ய*ல எ�� அ1ண%$காவ( நி�பிதா*, அவைன 

எதி�காலதி* பய��த எளிதாக இ�$#� எ�ப(ேபா*, ேவக ேவகமாB 

=05$#� ஓ�, ஒ� உ�0ைட த�ைய எ5($ ெகா1டா�. 

 

அ-த =0�� 8�� ெப1க�� "அBேயா... அBேயா.." எ�றா�கேள தவிர, அ-த 

�றநா\�� =ர�கைள த5$கவி*ைல. 
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கால, எம Sத�க� ேபா*, அ-த 8வரணி, ஒ� வாB$கா* பாலதி� ேம* 

உ0கா�-தி�-த(. அதிக ேநர� காதி�$க அவசியமி*ைல . எதி�திைசயி*, 

சிதிரேசனனி� த�பி (ைர வ-தா�. ஒ� ைச$கிளி* ப5ேவகமாக வ-தா�. 

இ��ைப; ெச($கிய( ேபா�ற உட��. எ�ேபா(� ெகாதி($ ெகா1��$#� 

க1க�. 

 

சிதிரேசன�, த�பியி� ைச$கி� ��னா* ேபாB நி�றா�. உடேன (ைரG� ஒ� 

காைல ஊ�றியப�ேய ைச$கிேளா5 நி�றா�. "எ�ப1ணா வ-ேத?" எ�� 

ெசா*ல� ேபானவ�, அ1ணனி� ேதாரைணையG�, அவன( ம;சா�க� 

ப�கைள$ க�($ கா05� பைக� பா�ைவையG� பா�(வி05 பைக��லைத, 

ேநா0ட� ேபா0டப�ேய, உட�பி* க'($#$ கீேழ அைசவ�� நி�றா�. 

அ1ணனான சிதிரேசன�, �$கிாீவனாகி, த�பிைய வாC ேபா* பாவி($ 

ெகா1டா�. 

 

"எ� ெபா1டா0�ய... எ($#ல. ெவ0ட� ேபாேன...? ஏல படபடதா� ! 

ஒ�னதா�... ேக0ேக� பதி* ெசா*லாம* நீநகர ��யா(." 

 

'ெவ05ற($# அ�வா� S$கி0டா... ெவ05வனா? 

 

'எ� பி�ளிய� எ($#ல காத பி�;சி ரத� வ��ப�யா தி�#ன? 

 

" எ� பி�ளியிள$Hட தி�Fேற�. உ� பி�ளிய ேவற எ� பி�ளிய ேவறயா... மயினி 

ெசா*C$ #5$#ற ெக0ட ெக0ட வா�ைதவ� ஒ1VHட பா$கியி*லாம, 

�0டா� பய ��ளிய எ� ேமல ஏவி வி05 (க.... ஏேதா ேகாவ(ல தி�கி0ேட�. 

பிடாியில அ�;�0ேட�. அ($காவ எ� மனக எ�ன பா5 ப05( ெதாிGமா? 

அ��ற� வழியி* ேபான உ� பி�ளிய�$#, கடல மி0டாB வா�கி$Hட 

#5ேத�. அ�மா$காாி ெசா*C$ ெகா5த( மாதிாி, அ-த மி0டாைய எ� ேமல 

காறி(�பி எறிG(க. ெநசமாேவ ெசா*லேபானா, அ1ண� - த�பிைய பிாி$கிற 
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உ� ெபா1டா0�ய, ெநசமாேவ ெவ0�� ேபாடV�. நா� அ�ப� ெவ0டாம 

வி0ட($# நீ ச-ேதாஷ�படV�." 

 

'இேத மாதிாி ஒ� ெபா1டா0�ய நா� ெவ0�� ேபா005மா? 

 

'உ� ெகா'-தியாள நீ எ�ன ேவV��னாD� ெசB(05� ேபா. உன$# இ*லாத 

அவமானமா என$#...? க1ணா* க1ட(� ெபாBயி ... காதா* ேக$கற(� 

ெபாBயி... தீர விசாாி$கிறேத ெமBயி�% ஒ� ெசாலவைட இ�$#... நீ 

ப�;சாதாேன உன$# ெதாிG�? இ�%� ேக0பா� ேப;ச ேக$#ற மி�கமாதா� 

இ�$ேக? 

 

'யா�ல மி�க�... இ($# ேமல ேபசின க'த க�;சி ரதத #�;சி5ேவ�.' 

 

'ஒ� க'( இ�-தா தாேன, அ�ப� #�$க($#? நீ அ1ணனா ேபசல... 

ப�காளியா ேப�றா... நீ எதன ெத�மா� பயவள H0� வ-தாD� நா� 

கவல�பட*... ேவV��னா பா�( �டலா�.' 

 

ம;சா�கார� ைவதிC�க�, ச1ைட$# ��%ைரயாக, ஒ� ேக�வி ேக0டா�. 

 

"எ� த�க;சி, இவ� ெபா1டா0�யா? இ*ல... ஒ� ெபா1டா0�யா*? இ�பேவ 

என$# ெதாியV�." 

 

"அட ேபாBயா... ஒன$# ெதாியாதா அ1ண� ெபா1டா0� அர� ெபா1டா0�... 

த�பி ெபா1டா0� தா� ெபா1டா0��% ஒ� ெசாலவைட இ�$#" 

 

(ைர, ஓரளF பய-(�, ஓரளF இய*பாகF� விவகாரைத சாதாரணமாக ஆ$க� 

ேபானா�. அத�#�, ெபாிய ம;சா�கார�, அவ� ச��� எதி�பாராத விததி*, 

(ைரைய ம*லா$க$ கிடதினா�. ைம(ன� மயி*வாகன�, அவ� மா�பி* 

வல( காைல ைவ( ஆழ� பதிதா�. பிற#, அேத பாத விர*களா*, அவன( 

ேமாவாைய கா* நக�களா* #தி$ #தி எதிாியி� �கைத ேமேல ேமேல 
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நிமி0�னா�. (ைர, மரண வCயி* (�தா�. அேத சமய�, எ�ைன வி05�க' 

எ�� ெசா*ல� ேபான வா�ைதகைள க�($ ெகா1டா�. 

 

நட-தைத பா�($ ெகா15 நி�ற சிதிரேசன%$#, எ�னேவா ேபா* இ�-த(. 

த�பிைய இ5�பி* எ5த(�, ேதாளி* S$கிய(�, நிைனF$# வ-தன. இவ� 

அ�$#� ேபாெத*லா�, அவனா* தி��பி$ ெகா5$க ��G� எ�றாD�, 

தைல#னி-( ெச*D� அ�ைறய த�பி , அவ� ெந?சி* நிரலா�னா�. ஒ� தடைவ, 

ேதா0டதி*, க�ள ேத�காB பறிததாக த� மீ( #�ற?சா0�ய ெத�# 

ெத�கார� பய*க� இர15 ேபைர ேநா$கி, த�பி, அாிவாேளா5 பாய-த(� 

நிைனF$# வ-த(. எ�க அ1ணா;சி ச�மதி$காம, நா� எ-த ெப1ைணG� 

க*யாண� ப1ண மா0ேட� எ�� அ�$க� ெசா�ன(� H�ைமயாக$ #திய(. 

 

சிதிரேசன�, ம;சா�க� மீ( பாB-தா�. ெபாிய ம;சாைன பிடாியி* இர15 

ேபா5 ேபா05 ெத� ப$கமாக உ�0� வி0டா�. த�பியி� மா�பி* காைல 

அ'தியைம(னி� மா�பி* ஒ� #($ #தி அவைன ம*லா$க விழ; ெசBதா�. 

 

பிற#, த�பிைய நிமி�தி, த�ேனா5 அைண($ ெகா1டா�. 

 

நிலவள� - 1990 

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

2. 2. 2. 2. நாமா$�%� %�ய!ேலா�நாமா$�%� %�ய!ேலா�நாமா$�%� %�ய!ேலா�நாமா$�%� %�ய!ேலா�    

 

அ-த� �தக�, ேவதா , உத5கைள ெப�மளF பிாிய ைவ$காம*, அேத சமய� 

அவ��$# இைடேய ஒ� ெவ1ேகா0ைட� ேபா0ட(. அ-த; சமய� பா�( 

ெடCேபா� மணி அ�த(. அவ� ேவ1டா ெவ��பாB எ'-( �தகைத 

ெதாைல$கா0சி�ெப0� ேம* ைவ(வி05, Hடார� ேபா�ற �க�� 

அைறயிC�-( உ�ளைற$#� ஓ�யேபா(, அ-த ெடCேபா� 8;சட�கிய(. 

சிறி(ேநர� அ�ேகேய கா( நி�றா�. ஒ� ேவைள க0டாகாம* ைலனி* 

இ��பா�கேளா எ�� மீ15� ாிசீவைர எ5தா�. அ(ேவா, ெவ�மேன 

இ��பைத$ கா05� வைகயி* பைழய கால( கிறி.(வ� பாட* ேபால ஒCத(. 
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ேவதா, மீ15� �க�பைற$#� வ-( அ-த� �தகைத� பிாிதா�. ெப��பாD� 

ஆ1ைமய�றவேன மைனவிைய; ச-ேதகி�பா�. அேதேபா* சில ெப1க� 

சி5சி5ெவ�� இ��பத�# அவ�க� இ*லற �கதி* ஏமா�ற��றேத காரண� 

எ�ற வாிகைள எ-த� ப$கதி* ப�த( எ�ப( �ாியாம* ப$க�கைள� 

�ர0�னா�. க*யாணமான ேதாழியிடமி�-( ரகசியமாக வா�கிய �தக�. 

எ�ப�ேயா அ-த வாிகைள$ க15 பி�த அவ�, சிறி( சி-திதேபா(, மீ15� 

ெடCேபா� ஒCத(. அவ� அ-த� �தகைத� ப�($ ெகா1ேட 

�ன�கி$ெகா15 நட-தா�. ெடCேபாைன எ5தா* மீ15� ெவ�மேன 

ஒCத(. பைழயப�G� �தகதிC�-( க1ைண நக�தாம*, அவ� 

நட-தேபா(, மீ15� அ( ஒCத(. ��� மாதிாி மி0டாB$கார� மணி மாதிாி 

அ�$காம*, ஆலயமணி ேபா* ெதாட�-( ஒCத(. அவ� அைத� 

ெபா�0ப5தாம* �தக($#� �கைத� �ைததாD�, அ-த ெடCேபா� 

ஒCG� விட�ேபாவதி*ைல எ�ப(ேபா* அ�($ ெகா1ேட இ�-த(. 

ெடCேபா� ெசBத எதி��ைன ஆைள அவ� மன($#�ேளேய தி0�$ெகா15 

நிதானமாக நட-(, அத� #மிைழ எ5(, எதி�தர��$ #ர* ேக0#� ��ேப த� 

#ரைல தாவவி0டா�. 

 

"ஹேலா... எ�ன... யா� ேபசறதா? �த*ல நீ�க யா��% ெசா*D�க.... இ( 

எ�னடா வ�பா ேபா;�? நா� யா��% உ�க�$# எ($காக ெதாியV�? நீ�க 

யா�?" 

 

அவ�, ெடCேபா� #மிைழ �க($# ேநராக, ைம$ மாதிாி பி�($ெகா15 

ேயாசிதா�. அ-த$ #மிேழா ேந�$# ேந� ேப�வ( ேபா* "ஹேலா, ஹேலா, 

நா�தா�, நா� தா�" எ�� கதிய(. அ�ப�G� அவ� மசியவி*ைல . பல 

=5களி* ச�ப-தா ச�ப-தாமி*லாதவ�க� ெடCேபா� ைடர$டாிகைள� 

பா�(சில எ1கைள; �ழ�றி அ�பாவி ெப1களி� வாBகைள$ கிள�வா�களா�. 

ஒ� சில ெப1க� Hட இ�ப��ப0ட ெடC ேபா�களா* ரா� 

ந�பராகியி��பதாகF� ேக�வி�ப05 இ�$கிறா�. 

 

அவ� மி�ன* ேவகதி* சி-திதா�. எதி��ைன$ #ர* ஆ1#ர* ேக0ட #ர* 

மாதிாி ஒCதாD�, அ( ெக0ட #ரலாகF� இ�$கலா�. அ-த$ #ரேலா5 ேப;�$ 

ெகா5( ெடCேபா� ந�பைர வா�கி ேபா9�$# �கா� ெசBயலாமா? 
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இ�ப�தா�, அவ� அDவலகதி* ஒ�திGட� அ(மீறி ெடCேபானி* 

ேபசியவைன மா0ட ைவதா�. ஆனா*, அ-த� பயேலா, தன$#�, தா� 

ெடCேபா� ெசBத ெப1V$#� ஒ� 'இ(' இ�-ததாக; ெசா*Cத�பி$க� 

பா�தா�. இ-த மாதிாி தன$#� வர$Hடா(. அ(F� க*யாண� நி;சயித பிற#. 

 

இத�#� ெடCேபா� வாB அலறிய�($ கதறிய(. "ஹேலா.. ஹேலா.. ஒ� மினி0 

பிளீ..... நா� ெசா*றத$ ேக��க �ளீ..... ஒ� மினி0 பிளீ... நாேன நா� 

தா�..... 

 

ேவதா எதி��ைன$கார� �கதி* அைறவ(ேபா*, ெடC ேபாைன ைவ$க� 

ேபானா�. அ�ப� ைவதா*, மீ15� ெடC ேபா� ெசBவா�. எ�னதா� 

ெசBதி5வா�? அைதG-தா� பாதிடலாேம.... அவ� , ெடCேபா� வாைய$காதி* 

ைவ($ ேக0டா�. 

 

"யா��க... ச?ைசயா? ெநசமாவா? நானா? நா�தா�..... நாேனதா�. நீ�க..." 

 

அவ�$# ஒ� பய�. ேவ� எவேனா ஒ�வ� ேபான �த� கிழைம =0�* 

நட-தைத$ க1டறி-(, இ�ப�� ேபசலாேம?... அவ� உஷாரானா�. ேப�வ( 

ச?சBதா� எ�� கி0டத0ட உ�தியானாD�, மிமி$கிாி கைலயி* ைகவ-தவ�க� 

இ��பைத$ கண$கிெல5( "உ�க ெடCேபா� ந�பைர; ெசா*D�க. நா� ாி� 

ப1ேற�.... ஃேபா�ெசவ�.... ேநா... உ�க ேமல ந�பி$ைக இ*ைல�% 

அ�தமி*ல... ஒ�த� ெகா5$கிற �பா ேநா05கைள எ1Vகிேறா��னா, 

அவ�ேமல ந�பி$ைக இ*ைல�% அ�தமா? எ*லா� ஒ� த�கா��$#தா� - 

ஓேக. ேபாைன ைவG�க... 8V நிமிஷதி* H�பிடேற�...' எ�றா�. 

 

ேவதா, பத0ட�ப0டா�. பரவச�ப0டா�. அ�ேகேய இ�-த தன( ைக�ைபைய, 

எ�ெக*லாேமா ேபாB ேத�னா�. த�பி, த�ைககைள தி0�னா�. பிற# 

ெடCேபா� ேமைஜ�ப$கேம, அ( இ��பைத� பா�(வி05, த�ைனதாேன 

ெச*லமாக தி0�$ெகா15, அ-த� ைபயி� வாB 8�ய ஜி�ைப திற-( உ�ேள 

#ைட-தா�. வ'வ'�பான க1ணா� மாதிாியான ஒ� விசி0�� கா� கா��* 
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8�� வாிைசகளி* �( �தான ட�� கல� எ'($க�. ச?சB, க��^0ட� 

இ�ஜினிய�... அேத ந�ப�. 

 

ேவதா , ெடCேபா� ந�ப�கைள ஒQெவா�றாB அ'தினா�. அவசரதி* நா�# 

ஐ-தாகிவி0ட(. யாாிடேமா தி05 வா�கினா�. பிற# அவசர�ப0டா�. 

அBயயேயா... த�பா நிைன�பாேர... 8V நிமிஷ� ப( நிமிஷமாயி0ேட.... நா� 

உதாசீன� ெசBGறதா நிைன;சிட�படாேத... ேச... இ�ப பா�( ஒ� ெடCேபா�... 

ஒ� ேவைள அவரா?... யா�? கமலாவா? நா� ேவதா இ*ல... எதைன தடைவ 

ெசா*ற(... ரா�$ ந�ப�..... ைவG�க ேபாைன" 

 

ேவதா, சத� ேபா0ட ெடCேபாைன - அத� க'ைத, தன( மன;சா0சிைய 

ெநறி�ப(ேபா* ெநறி(, கீேழ ைவதா�. மீ15� எ5தா�. "அ�பாடா.... 

ந*லலேவைளயா ைல� ெகட;சி05..... 

 

"ஹேலா... ச?சயா.... ஸாாி... மி.ட� ச?சயா? ஏ� அ�ப� ேக0கிறீ�க....நா� 

ேவதாதா� ேப�ேற�. =0ல யா�மி*ைல.... எ�ன விஷய�?... ஸாாி... நா� �டாB 

ேபசைல.... அ�பா$கி0ட ஏதாவ( ேபசVமா�% ேக$கதா� அ�ப�$ 

ேக0ேட�.... அ�பாவா? அவ� , அ�மா, அ1ணி எ*லா�� என$# நைக வா�க� 

ேபாயி�$கா�க. அவ�ககி0ட ஏதாவ( ெசா*லVமா? எ�ன ெசா*றீ�க....? 

உ�கைள� பி�;சாD� பி�$கா0�G� ெபாியவ�க நி;சய� ெசBதைத க0�தாேன 

ஆகV�? ேநா. ேநா.... இ-த மாதிாி ேப�ற( �ைறயா? அ(F� இ�பேவ... ஸாாி.. 

எ�கி0ட த�பாக$ ேக0��க�% ெசா*லைல... அ($# நா� பதி* ெசா*ற(தா� 

த���% ெசா*ல வ-ேத�. சாி... சாி.. ஆ�.. 

 

அ($காக...' 

 

ேவதா, ெடCேபா� #மிைழ க�னதி* உரசியப�ேய ேயாசிதா�. அவனி� 

ஹேலா ஹேலா #ர*, அவ� க�னதி* அவ� உத5களாB உரகவ( ேபா* 

H;ச�ப0டா�. ெடCேபாைன மீ15� கா(�ப$க� ெகா15 ேபானா�. அவ�, 

அவ� கா($#� வாைய ைவ( கி$கிக�ப( ேபா�ற உண�F... அ-த உண�வி� 
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வள�பிைறயான நாண�... அ( S1�வி0ட சி-தைன, தன$#�ளேய இ�ப� 

ெமௗனமாக, உத0ைட 

 

அைச$காம* மன($#�ளேய ேபசி$ ெகா1ட(. 

 

'இ�ப� ேப�றவ�கி0ட எ�ப� ேப�றதா�? அவைர மாதிாி எ�னா* வ�ணி$க 

��Gமா? ஆனாD�, ந*ல ரசிக�தா�... எ� அழைகவிட ேதாரைண ெரா�ப 

பி�;சி�$காேம.... அ�ேபா நா� அழகி*லாதவளா? 'அ��ற�' கவனி;�$கலா�. 

அவர தைல#னி-( பா�$காம* ேந�$# ேநரா� பா�த( அதிகமா� பி�;�� 

ேபா;சா�..... இவ� ம05� எ�னவா�? A05, ேகா05�% அம�$கள�ப5தாம* 

சாதாரண உைட$ேக எQவளF க�@ர� ெகா5தா�? ஒQெவா� ேக�வி$#� அைத 

உ�வா�#வ( ேபா* அவ� �க� கா0�ய க�@ர��, அத�#� பதிலளி$#�ேபா( 

�கைத$ #ைழத இனிைமG�, ேப��ேபா( #�$கிட நிைன(ேபா* ஆ�கா0� 

விரைல S$கி �கைத நிமி�தி, ேப$கிறவைர தன( ேப;சா* �றிய�$காம* 

ேபசியவாி� கவனைத$ கவர ைகயா1ட நளினிமான உதிG� - எ*லாவ�றி�#� 

ேம* அ-த ஆ�ைமயான ேதா�ற��.... 

 

ேவதா, அதிக ேநர� சி-தி$க அவகாச� ெகா5$காம* க�னதி* உரசிய 

ெடCேபா� #மிைழ வாய�ேக ெகா15 வ-(, சிறிய உதறேலா5�, 

உ�சாகேதா5� ததி ததி� ேபசினா�. 

 

"நீ�க பி�$கா0� இ�ப�� ேப�வனா? நீ�க ெசா*C0Z�க. நா� ெசா*லைல. 

எ�ன #ர* ந5�#தா? ேநா.. ேநா. பதிப$தி இ*ைல ... பயப$தி. ஆமா... நா%� 

கவிைத எ'தியி�$கிேற�. சாி... வ;�005மா? எ�னடா இ(. ஸாாி உ�கைள டா 

ேபாடைல. எQவளF ேநரமா ேப�ற(�% ெசா*ல வ-ேத�.... வா0? ஒ� நிமிஷ� 

ெப�மிஷ� ெகா5$கVமா? ெசா*D�க.... 

 

ேவதா, ேலசாB சிாி(வி0டா�. அ-த; சிாி�� அைலயைலயாB அ-த ெடCேபா� 

#மி'$#� பாB-(, (�ளி$ #தி(, ஒளி ேவகதி* மா�ேவட� ேபா05, மீ15� 

ஒCயாB மாறி, எதி�தர��$ காதி* உரசிய(. அ-த உ-( ச$தியி*, அவ� ேபச� 
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ேபச , இவ� 'உ�' ெகா0�னா�. ெதாைல$கா0சியிD� சில திைர�பட�களிD� 

ேப;�$க�$# இைடேய 'விஷுவ*க�' வ�ேம, அ�ப� அவ� ேபசியைத 

உ�வக�ப5தி� பா�தா�. 

 

மண�ப-தC* கி��$#� பதி* கி��, பா�ைவ$# எதி��பா�ைவ, சிாி��$# 

��னைக.... வரேவ�� நிக>;சியி* ெம*Cைச எ�ற ெபயாி* நைடெப�� H;ச* 

#ழ�பதி�# மதியி*, இவ�, தன( ேதாழிக�$# அவைன அறி�க� ெசB( 

ைவ$கிறா�. அவ�க�, அவைன அ1ணா-( பா�(வி05, இவ� ைகைய 

பலமாக$ #D$#� ேபா(, #D�கி$ #D�கி; சிாி$கிறா�. அ��ற� �தCரவி* ... 

அத�# ேம* அவ� சி-தி$க நாண�ப0டா�. 

 

எதி��ைன$கார%� அ-த விஷுவ* கா0சிைய ரசிதப�ேய ஒ� ேக�வி ேக0ப( 

ேபாC�-(. அவ�, ேவகேவகமாB பதிலளித*: 

 

"நா� ஒ1V� பரா$#� பா�$கைல. நீ�க ேபசற ேப;ைச ேக0505தா� 

இ�$ேக�. சாாி... ேபாைன ைவG�க... எ�க�பா வாரா�... ெமாத*ல நீ�க க0 

ப1V�க... என$# க0 ப1ண மன� வர மா0ேட�#(. அBயBேயா ... இ�%� 

ஒ� நிமிஷமா. அ�பா ெர15 நிமிஷதிேல வ-தி5வா�.... ஆமா�... அ-த 

கவ�ெம1ட ஆ@.ல .ெடேனா கிராபராகதா� இ�$ேக�. ஆ@ஸ� 

அைற$#�ள அ�ப�ேபா ேபாBதா� ஆகV�.... ெடCேபா�ல கெனR� 

வா�கிதா� ெகா5$கV�. இ( எ�ப� எ5பி� ேவைலயா#�? ஆ@ஸ� , அவ� 

ேவைலைய� பா��பா�. நா� எ� ேவைலைய� பா��ேப�... இதி* எ�ன ேகவல� 

? எ�ப��க ��G�? ச�=. கமிஷ� பாீ0ைச எ'தி க_ட�ப05 வா�கின ேவைல. 

உ�க�$# , ெர15 மா�தி கா� இ�$க05�... ஒ� ப�களா இ�$க05�. 

அ($காக நா� எ($# ேவைலைய விடV�? எ�ன... ேயாசி(� பா�$கVமா? 

இ(ல ேயாசி$கற($# எ(Fேம இ*ைலேய...." 

 

ஆனாD�, ேவதாெடCேபா� வாைய ெந�றி�ெபா0�* ைவ( ேலசாB 

அ�தப�ேய, அவ%$காக ம05ேம ேயாசி�ப( ேபா* ேயாசிதா�. அ�ப� 

ேயாசி$க ேயாசி$க, அவ� உ�தி ைவர�ப0டேத தவிர, பிதைளயாகவி*ைல. 
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இ�ேபா( உரத #ரC* பதிலளிதா�. நாண��, ெப1ைமG� நாBகளாB ஓட, 

அவ� தி0டவ0டமாB� ேபசினா�: 

 

"ஸாாி ஸா�... எ�னா* ேவைலைய விட ��யா(. உ�கேளாட இ�-தாD� நா� 

ெசா-த$காC* நி�கவி���ேற� - #5�ப($# ம05மி*ல, ச8கதி�#� 

பய�ப5ேறா� எ�கிற ச-ேதாஷைத அ%பவி$க வி��பேற�... இதனா* 

த�ன�பி$ைக ஏ�ப5(... இ�ப� த�ன�பி$ைக ஏ�ப5ற ஒ�தியாலதா� 

கணவ�கி0ட SBைமயான அ�ைப; ெசDத ��G�. இ*லாவி0டா*, அ-த 

அ�ேப ஒ� கல�படமா#�. எ�ன ஸா� உள�ளீ�க.. =0�* ��ஷ� உசதி. 

ஆபி.ல ேமலதிகாாி ஒசதி... இ($# ஏ� ��;�� ேபா5றீ�க? ேவைலைய 

விட��யா(�னா ��யா(... ஓேக. க0�$கா0டா� ேபா�க. இ�ப நாேன ஒ�கைள 

ம�பாிசீலைன ெசBதி0��$ேக�. நாமா�$#� #�ய*ேலா�... ஆனாD� ஒ� 

சி�னாி$ெக.0 இ-த நா0ல ெபா1V பி�$கல�% மா�பி�ைள ெசா*ல 

��G�. ஆனா*, மா�பி�ைள பி�$கைல�% ெபா1V ெசா*ல ��யா(. 

அதனா*... அேதா எ�க�பா வரா�. நீ�கேள ெசா*C5�க... ெபா1V 

பி�$கைல�% ெசா*ல எதைனேயா காரண� இ�$ேக. உ�க�$கா ெதாியா(? 

நா� ேவைலைய விடமா0ேட�% ெசா�னதாB ம05� ெசா*லாதீ�க. ெமா0ைட$ 

க5தாசி... அழகி*ைல... இ�ப� எைதயாவ( சா$#� ேபா$கா ெசா*D�க... இேதா 

எ�க�பாேவ வ-(0டா�.... நீ�கேள ெசா*D�க...'' 

 

ேப;சி� கைடசி வா�ைதகைள, ரகசியமாகF� ஆழமாகF� ெசா�ன ேவதா, அ-த 

ெடCேபா� #மிைழ ேமைஜயி* கிடதிவி05, �க�பைற$# வ-( கதைவ 

திற-தா�. �கைத (ைட($ ெகா15 நி�ற த-ைதயிட� ப�ற�ற$ #ரC* - 

அேத சமய� பார� விலகிய ஆ�தC* ெசா�னா�: 

 

"எ�பா - உ�ககி0ட யாேரா ேபசVமா�... ைல�ல இ�$கா�க" 

 

- ெச�மல� - 1980 

---------- 
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3. '3. '3. '3. 'உ'ைமஉ'ைமஉ'ைமஉ'ைம''''யி! எாிபவ�யி! எாிபவ�யி! எாிபவ�யி! எாிபவ�    

 

ஊாி� ெபா(விடமான பி�ைளயா� ேகாவி* �க�பி*, ெபாிய மனித�க� எ�� 

ெசா*ல�ப5கிற எ*ேலா�ேம, அ�# ேபாட�ப0��-த ெப?�களி* 

உ0கா�-தி�$க, சி�ன மனித�க� எ�� க�த�ப5கிறவ�க�, அ�#மி�#மாக 

நி�� ெகா1��-தா�க�. ெபாிய மனித�க� வ-( வி0டா�கேள தவிர, மகா� 

ெபாிய மனித�க� இ�%� வரவி*ைல. எ�ேபா( வரேவ15� எ�� ெதாி-( 

ைவதி�-த அ-த உ�`� ேல0' தைலவ�க�$காக ேபாட�ப0��-த நா�காCயி* 

உ0கார யா�$#� ைதாிய� வரவி*ைல. ஒ� நா�காCயி* உ0காரலாமா எ�ப( 

மாதிாி அத� விளி�பி* ைகைவத ஒ� "��னா�" தைலவைர ெப?சி* 

உ0கா�-தி�-த ஒ� இ-நா�' தைலவ� பா�த பா�ைவயி*, பா�$க�ப0டவ�, 

நா�காCயி* அ'$#� ப�-தி��பைத பார�( வி05 , மன� ெபா�$காம* 

(�தத�# அதா0சியாக த� (1ைட எ5( அைத (ைடதா�. 

 

இேதேபால சி�ன மனித�க�தா� அ�ேக நி�றா�கேள தவிர, மகா சி�ன 

மனித�கைள அ�ேக காணவி*ைல. வரேவ�� வைளைவ க05வதிD�, தாிசன� 

தர�ேபாகிற அதிகாாிக�$# ராஜ நா�காCகைள S$கி� ேபா5வதிD�, 

தி�ப1ட�கைள தயாாி�பதிD� அவ�க� ஈ5ப0��$க ேவ15�. இ�ெனா��. 

இ-த மகாசி�ன மனித�களி* - ெப��பாேலா�, வய*வர��$களி* #ள( 

ேம5களி* அ*லா�$ ெகா1��$கிறவ�க�.... அவ�க� வரவி*ைல . ஏ� 

வரேவ15�? அவ�க�$#தாேன அதிகாாிக� வ�கிறா�க� ! 

 

ஆயி��. 

 

எ*லா� வ-(வி0டன. எ*லா�� வ-(வி0டா�க�. ஜீ� சதைததா� 

காணவி*ைல. அ-த$ கால( வி�-ேதா�ப* ெபா�0களாக, a�கி�#� பதி* "ஐ. 

கிாீ�க�, அ5$கி ைவ$க�ப0��-தன. இளநீ�க�$#� பதி*, 'ேப1டா$க�... 

பதனீ�$#� பதி*, 'பா�ேகாலா$க� ' ஒ� Hைட நிைறய Xமாைலக�... அவ�றி� 

ேமேல ெச15க�. அவ�றி�#� ேமேல எDமி;ச� பழ�க�. 
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எ*லாவ��$#� ேமேல எDமி;ைச� பழ� மாதிாி க1கைள (�தி$ெகா15, 

ஊ� �ைனையேய பா�($ ெகா1��-த பைழய ப?சாய( தைலவ� பரமசிவ�, 

�திய தைலவராக வர(�$#� கனகC�க�, ப�ளி$Hட மாேனஜ� இச$கி �(, 

H05றF ச�க தைலவ� ெப�மா�, பிரா? ேபா.0மா.ட�ராம��� 

நா0டா1ைம ெப�மா� �தCய மகா� ெபாிய மனித�க�, நா�காCகளி* உ0கார 

��யாமD�, எ'-தி�$க ��யாத நிைலயிD� ஆ�$ெகா1��-தா�க�. 

 

"பா* ெர�யா இ�$கா" எ�றா�, பைழய ப?சாய(. 

 

"ேபசாம* டFனிC�-( ஆவி�' பாேல ெகா15 வ-தி�$கலா�" எ�றா� �திய 

ப?சாய(. 

 

"ெர15� இ�-தாD� த�பி*Cேய" எ�றா� பைழய க�ண �. 

 

"இ*லாவி0டாD� த�பி*ைல” எ�றா� பதவி ேபானாD�, காணதிட� உ�ள 

பைகைய மற$காத பைழய ��சீ�. 

 

"பாD பதா(�% நிைன;ேச�. ஏ�னா, ஒ� ேவைள.... ஆ�.�.ஓF� வரலா��% 

தாசி*தா� எ�கி0ேட ெசா�னா�" எ�றா� பைழய ப?சாய( தைலவ�. 

 

"�.�.ஓ.F�' (�விஷன* ெடவல�ெம10 அதிகாாி ) வரலா��% @.�.ஓ.' எ�கி0ட 

ெசா�னா�" எ�றா� ப?சாயதி� எதி�கால�. 

 

அதிகாாிகளி� பதவி� ெபய�கைளவிட, எ�கி0ட' எ�ற வா�ைத$ேக, இ�வ�� 

அதிக� அ'த� ெகா5(, அ�ேகேய �த* ேத�த* பிரசாரைத (வ$#வ( ேபா* 

ேதா�றிய(. இ-த; சமயதி*, ஒ� இட$# - மட$#வாதி " எ($#�... நிைறய பாD 

வா�கி ைவ$கலா�... ச�$கா� ேபா* அவ�க #�$க வராவி0டா*.... அவ�க ேபால 

நாம #�$கலா�" எ�றா� - நா$ைக; ச�பி$ெகா1ேட, பிற# " அ�ேபா ம05� 

நம$கா இ-த� பயDவ பா* த�வா�க..... நா�காCயி* ஒ$கா-தி�$கிறவ�க. ஒேர 
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ெமாட$கா #�;��பட மா0டா�களா எ�ன..." எ�� நிைனதவ�ேபா*, 

உத0ைட (ைடத நா$ைக உ�ேள இ'($ ெகா1டா�. 

 

ேநர� ஆகி$ெகா1��-தேத தவிர, ஜீ�சத� ேக0கவி*ைல. அ-த ஊ�$#� எ-த 

ஜீ��� aைழவத�# ��னா*, ஒ� கிேலா மீ0ட� Sரதி�# ��ேப, இழF ேமள� 

மாதிாி சத� ேக0#�. எதிெராC ெகா5$#� வைகயி* பாைறகைள ஊ� உ�ளட$கி 

ைவதி��பேத காரண�. இ�%� சதைதேய காேணா�. எ�ேபா வ-(..... எ�ேபா 

ேபசி.... 

 

த�னிைறF தி0ட� எ�ற தி0டதி� கீேழா அ*ல( ம% நீதி தி0ட� எ�ற 

ஒ�றி� கீேழா , ஏேதா ஒ�றி� கீ>, ெபாிய அதிகாாிக� அ�� ஊ�$# வ-( 

�கா� ேபா05 ம$களி� #ைறகைள ேநாி* க1டறி-(, ��-தா* அ�ேகேய 

ஆவன ெசBயேவ15� எ�ப( ஏ�பா5. இத�காக எ�பா5 ப0டாவ( அதிகாாிக� 

வர�ேபாகிறா�க�. ேநா0Z. அ;சாகி வி0ட(. அ( ேபாதாெத�� த1ேடாரா 

ேபா05 கா����றெம�#� ெசா*C யாகிவி0ட(. அதிகாாிக� வ-த பிற#, 

கிராமதி* ேத%� பாD� ஓ5� எ�� ெசா*Cயாகிவி0ட(. ெசா�ன($# ஏ�ப 

பா* (அதிகாாிக�$# காB-( ெகா1��-த(. ேத%$#� பதிலாக, ேகசாி �ர15 

ெகா1��-த(. இ�ெனா� பிர�க� =0�*, ேகாழிக� சைத சைதயாக ெவ-( 

ெகா1��-தன. 

 

திZெர�� வ1� வ�� சத� ேக0ட(. ெபாிய மனித�க� எ'-( நி�றா�க�. 

மிக�ெபாிய மனித�க�, நா�க� 

 

Sர� ��ேநா$கி ஓ��ேபாB நி�றா�க�. சி�ன மனித�க�, சிறி( ஒ(�கி நி�� 

ெகா1டா�க�. 

 

வ-த( வ1�தா�. கா1�ரா$ட� (ைர;சாமியி� ேமா0டா� ைப$ . வ��ேபாேத 

இேதா வ-($கி0ேட இ�$கா�க' எ�� ெசா*C$ெகா1ேட, வ1�ைய அவ� 

ஓ�த ேவகதி*, ச�� ெதாைலவி*, ேபா0�$ H0ட� நடதி$ ெகா1��-த 

எ�ைம மா5க� Hட , ஜீ�ைப வரேவ�க� ேபாவ(ேபா*, ஊ��ைனைய� பா�( 

ஓ�ன. �(�பண$கார��, ஒேர சாதியி* "இர�பாளிவ�சத" ேச�-தவ�மான 
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கா10ரா$டரமாசான�, ஒ� நா�காCயி* உ0கார� ேபானேபா(, சில ெபாிய 

மனித�க�, ெவ�றிைல; சாைர ெவளிேய��� சா$கி* S எ�றா�க�. 

 

எ*ேலா��, ஜீ�ைப எதி�பா�(, க1கைள கா$க ைவதேபா(, நா�ைக-( ேப� 

தைலகளி* விற#$ க0ேடா5�. �*D$க0ேடா5� வ-( ெகா1��-தா�க�. எ-த� 

பய*க� வ-தாD� ந�ம ெபாள�� மாற�ேபாறதி*ல. சீ$கிரமா நட�கடா எ�� ஒ� 

ந5தர விவசாய ெதாழிலாளி �V�Vதேபா( 'தைல$க05 H0ட� 

த�பா05$# நட-( ெகா1��-த(. ஆனா*, தைலயி* விறைக ைவதி�-த 

�னிய�மா ம05�, அ�ேக யாராவ( விற# வா�#வா�களா எ�� 

நிைனத(ேபா*, ெந�றியி* வழி-(, க1க�$#$ விழ�ேபான ேவ�ைவைய, 

வல( ைக ஆ�கா0� விரலா* க1� வி05$ெகா1ேட, எ�பி� பா�தா�. அ�ப( 

வய($காாி ; விதைவ. ெசா-த ப-த� இ*லாதவ�. அவைள� பா�(வி0ட 

க1�ரா$ட� மாசான�, "�னிய�மா... ெசத ேநர� நி*D... ஒன$#� ந*ல கால� 

பிற$க�ேபா#(...” எ�றா�. 

 

'என$கா' எ�ப( மாதிாி, அகலவாB பிாி( அவ� பா�த ேபா(, திைசமாறிய 

தைலயி* விற#$க05 த5மாறிய(. கா1�ரா$ட� க1கைள; சிமி0�$ ெகா1ேட 

ேபசினா�. 

 

"ஆமா� பா0�... அதிகாாி�க ஊ��பிர;சிைனைய தீ�$க வரா�க. ஒன$# 

�திேயா� ெப�ஷ� ெகா5$க ஏ�பா5 ப1ணலா�. தாசி*தா�கி0ட நீG� ெசா*D. 

நா%� ெசா*ேற�..." 

 

இர15 8��ேப�, மாதா மாத� ஏேதா பண� வா�க� ேபாவதாக$ 

ேக�வி�ப0��-த �னிய�மா, விற#$க0ைட கீேழ ேபா05வி05, அத� ேமேலேய 

உ0கார� ேபானா�. பிற# அ�ப� உ0கா�வ( அவ� ெசBG� ெதாழிD$# 

மாியாைத$ #ைறவான( எ�� நிைனதவ�ேபா*, கிழி-த �டைவைய ைககளா* 

ேச�(� பி�($ ெகா1ேட நி�றா�. ெபாிய மனித�களி* ஒ�வ�, 

கா1�ரா$டாி� விலாவி* இ�(, "ஒம$# தராதர� ெதாியமா0ட$ேக" 

எ�றேபா(, கா1�ரா$ட� "ெசா�மா கிடG�... ம-திாி�க எ*லா�, 'டF� �ராட�' 
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- அதாவ( ஏைழபாைள ஏைழபாைள�% ேப�ற கால�. நா��, ஊ�$H0டதி* 

ஏைழகபாைள�க� ேச�தி�$ேகா��% ெதாியா1டாமா?" எ�� ெசா*Cவி05, 

ேம�ெகா15 ேபச�ேபானவ� திZெர�� எ'-தா�. 

 

ஜீ� சத� ேக0ட(. சிறி( ேநரதி* ஜீ� ெதாி-த(. அேடய�பா... ஒ� ஜீ� அ*ல. 

நா�ைக-( ஜீ�க� வ-தன. ஒQெவா�றிD� ஏெழ05 அதிகாாிக�..... 

 

��H0�ேய , �க�பி* நி�த�ப0��-த ெபாிய =05; சி�ன�பி�ைளக�, 

அதிகாாிக�$#, ச-தன த0ைடG�, ெவ�ைள$ க�க15 தா�பாளைதG� 

கா0�ன. அதிகாாிக� Xசி$ ெகா15�, ெம�� ெகா15� ராசாதி ராச க�@ரமாB 

தயாராக இ�-த நா�காCகளி* உ0கா�-தா�க�. 

 

மாவ0ட க*வி அதிகாாியி� ேம*, மாேனஜ� க1கைள வி0டா�. இேதேபா* 

ெடவல�ெம�0 ஆ@சரேம*, இர15 ப?சாய( ேபா0�� பிர�க�க��, 

ெட��ாிஜி.�ரா�ேம*, H05றF ச�க தைலவ��, மாவ0ட சி� ெதாழி* 

அதிகாாிேம* உ�`� @� தயாாி�பாள�க��, எ�ஜினீய� ேம* கா1�ரா$ட��, 

தத� க1கைள; ெசDதினா�க�. அவ�க� ப$கதி* ேபாB உ0கார இட� 

கிைட$#மா எ�ப( மாதிாி தா�க� உ0கா�-தி�-த நா�காCகைள த�ளி$Hட� 

பா�தா�க�. மாவ0ட #5�பநல அதிகாாிமீ(தா�, யா�� க1ைவ$கவி*ைல. 

அவ�தா�, ேக. கிைட$#மா எ�ப( மாதிாி ச�� ெதாைலவி* வயி� உ�பிய 

ெப1கைள� பா�தா�. 

 

சிறி( ெமௗன�. 

 

வரேவ�� நிக>(பவ�ேபா*, பைழய Hதா�G�, இ�ைறய ப1ைணயா�மான 

ஒ�வ�, "ராம� கா*ப05, அக*ைய$# விேமாசன� வ-த(ேபா*, ஒ�க 

கா*ப0டாவ( இ-த ஊ�$# விேமாசன� வர05�" எ�றா�. அவ� ெசா�ன( 

சாிதா� எ�ப( மாதிாி ஊ� பிர�க�க� அதைன ேப�� க*மாதிாி இ�-தா�க�. 

 

�னிய�மாF$#� மகி>;சி அதிகாித(. ஆ@ச� எஜமா�க� சிாி$கிற சிாி�ைப� 

பா�தா*, அவ�$#� �திேயா� ெப�ஷ� கிைட$#� எ�� ந�பினா�. பண� 
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மாசா மாரச� வ�மாேம.... எ�ப�ேயா..... இ-த விற# ெவ05ற ேவைலய 

நி�தV�. கழிசட ெதாழி*. சீ... அ��*லா� ேபச�படா(. பண� வ�(�% 

க1V ம1V ெதாியாம ஆட�படா(. விற# ெவ05ற( க_ட��னா*, 

�*லாவ( ெவ0டV�." 

 

அதிகாாிக� அ-த.( எ�ப� இ�-தாD� அதிக அதிகார�கைளைவதி�-த 

ெரவி�^ �விஷன* ஆ@ச�, "சாி... ப05�ப05�% ஒ�க #ைறைய; ெசா*D�க" 

எ�றா�. 

 

உடேன ஒ� பிர�க� , "ப�ளி$ க0�ட(ல மைழவ-தா* ஒ'#(. ேவற ஒ�� 

க0�$ெகா5$கV�” எ�றா�. இத�#� பதிலளி�ப( ேபா* மாவ0ட க*வி 

அதிகாாி, "இ�ேக தனியா� ப�ளி$Hட� இ�$#. இ($# நா�க க0�ட� க0ட 

��யா(... Hடா(" எ�றா�. 

 

ப�ளி மாேனஜ�, பைழய பைகைய �திய விததி* கா0�ய ேபசிய பிர�கைர 

�ைற(� பா�($ெகா1ேட, ெட�� இ�.ெப$டைர� பா�( இளிதா�. 

எ*ேலா�$#� �ாி-(வி0ட(. ப�ளி$ க0�டைத� ப�றி ேபசினா*, மாேனஜ� 

இச$கி�( இ�-(வி5வா�. ேவ1டா�, ந�ம ஊ�$கார�. நீ1ட ெமளன�. 

 

�னிய�மா , த� அனாதரவான நிைலைய$ Hறி, �திேயா� ெப�ஷைன� ப�றி 

ேபச�ேபானா�. பிற# ேயாசிதா�. 'ஊ� விவகார-தா� �$கிய�. ெசா-த விவகார� 

அ��ற�. ப�ளி$Hட� இ�-( விழ�ேபாF(�% ஏேதா ேக0டா�க. அ��ற� ஏ� 

ேபசாம இ�$கா�க. நாமளாவ( ேயாசன ெசா*லV�. பாவ�... ��னா* 

ம(ைரயி* ெசத( மாதிாி வாழ�ேபாற #ழ-ைத ெச(ட�படா(. பா� ....' 

 

�னிய�மா, சத� ேபா0ேட ேபசினா�. 

 

"ஏ� சாமி ேயாசி$கிய ? இச$கி�( ப�ளி$Hட($# க0�ட� க0�$ ெகா5$க 

��யா(�னா அ(ேவ சி�ன� பி�ளிய எ*லா($#� ெபாிய சமாதியா ஆயி5�. 

நீ�கேள மடS�ல இ�$க( மாதிாி ஒ� ப�ளி$Hடத ஆர�பி$க$ Hடாதா? 

பி�ளிய�$#� மதியான; ேசா� ெகா?சமாவ( கிைட$#�. இச$கி�(தா� 
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எ�ன ப1Vவா�? அQவளF வாதியா�$#� ச�பள� ெகா5$கV�. 

அவ�க�$# பாதி; ச�பள� ெகா5$க($ேக படாதபா5 ப5றா�." 

 

எ*ேலா��, �னிய�மாைவ� பா�தா�க�. இச$கி�(, ப*ைல$ க�தா�. கிழவி, 

ச�பள� சாியாக$ ெகா5$கவி*ைல எ�பதிC�-( மதியான; சா�பா5 ேபாடாத( 

வைர ெசா*C0டாேள. கிழ05; ெச�$கி... இ�� இ�...' 

 

�னிய�மா, அ�பாவிதனமாக; சிாிதா�. எ*ேலாைரG� கள�க� இ*லாம* 

பா�தா�. திைக(� பா�த அதிகாாிகைள ஒ� தைலவ� திைக$காமேல பா�தப�, 

"பாவ� ஏைழ$கிழவி எைதG� ெதாியாம ேப�வா�" எ�றா�. அதிகாாிக� பயேதா5 

சிாிதா�க�. 

 

�னிய�மா ேயாசிதா�. 'ெப�ஷைன� ப�றி� ேபச, இ(தா� சா$# 

ெசா*ல05மா...? த��. ஊ�விவகார� ெமாத*ல ��ய05�.' 

 

ப�ளி$க0�டைத� ப�றி ைபச* ெசBயாமேல, "H05றF ச�க(ல எ*லா� 

ெபா��� சாியா கிைட$#தா?" எ�றா� H05றF அதிகாாி 

 

எ*ேலா�� ெமௗனமாக இ�-தேபா(, H05றF; ச�க தைலவ�, த� ெதாைடயி* 

கி�ளிய வC தா�க ��யாத ஒ� பிர�க�, "எ*லா� கிைட$#(. எ�பF� 

கிைட$#(" எ�றா�. 

 

நீ1ட ெமௗன�. �னிய�மா ேயாசிதா�. ஒ� ேயாசைனG� ெசா�னா�. 

 

"எ�க சாமி சாியா கிைட$#(? ெப�மா�தா� எ�ன ப1Vவா�? ெவளி^�ல 

இ�$க ேஹா0ட* கார�க Hட, அவ� கி0ட வ-( அாி$கிறா�க. இவ�க 

உபதிர� தா�க ��யாம, ேந($Hட , ஒ� 80ைட ச�$கைரைய வ1�ேல ஏதி 

அ%��றா�. நீ�க நிைறய ெகா5தா* ஊ�சன($#� அவ� ஏேதா 

ெகா5�பா�... இ*Cயா...? அதிகமா ெகா5�க சாமி." 
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பிர�க�க�, இ�ேபா( �னிய�மாைவ அதி�;சிGட� பா�தா�க�. கிழவி தி0ட� 

ேபா05� ேப�கிறாளா? யா�� தயா� ப1ணி வி0��$கா�களா? 

 

�னிய�மா, இ�ேபா(� கள�கமி*லாமேல சிாிதா�. சிறி( ைதாிய�ப0டவளாB, 

H0டதி�# ��னா* வ-( நி�� ெகா1டா�. அ-த; சமயதி* பைழய 

ப?சாய( தைலவ�, " எ*லா ஊ�$#� ப. வ-(05(. எ�க ஊ�$# இ�%� 

வரல. ெகா?ச� சீ$கிரமா..." எ�� இ'தா�. 

 

ேபா$#வர( ச�ப-த�ப0ட அதிகாாி, ஏேதா பதிலளி$க� ேபானேபா(, �னிய�மா 

#�$ேக �#-தா�. 

 

"ப.ஸு கிட$க05�. த05�பாைற ேரா0ட ெமாத*ல கவனி�க. ஊ� ெத�ைவ� 

பா��க..... 8V வ�ஷமா ஒ� வ1� ம1VHட அ�$கல. ப. வ-தா தி��பி� 

ேபாவா(." 

 

மாவ0ட எ�ஜினீய� , கா1�ரா$டைரG�, ^னிய� எ?ஜினீயைரG� ஒ� மாதிாி� 

பா�தா�. 8�� மாததி�# ���தாேன, பதாயிர� �பாB எ.�ேம0�* ேவைல 

நட-ததாக� 'பி* வ-த(. அவ� ஏேதா ெசா*ல�ேபானேபா(, கா1�ரா$ட� 

�தாாி($ ெகா1டா�. 

 

"ந�ம �னிய�மா... தி$கி*லாத கிழவி. �திேயா�ெப�ஷ� ெகா5$கV�. பா0� 

விவரமா... அBயாமா��க கி0ட ஒ�ன� பதி; ெசா*D...'' 

 

�னிய�மா, விவரமாக; ெசா*ல� ேபானா�. அ�ப�; ெசா*வத�# ஆயதமாக 

தைலைய நிமி�தியேபா(, த�ெசயலாக ெவளிேய ��ப( வய( மாயா1� ச�� 

ெதாைலவி* ெநா1�$ெகா1ேட ேபாவ( ெதாி-த(. பைன மர� மாதிாி 

இ�-தவ�; இ�ேபா ேகாண ெத�ைன மாதிாி ஆகி0டா�. நாமாவ( விற# கம-( 

ெபாைழ�ேபா�; அவ� ேவைல$# கீைல$# ேபாக ��யாம* அவ.த�ப5றா�... 

அவ� விவகாரதெமாத*ல ேபசலா�.' 
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�னிய�மா, அ�கி�-தப�ேய கதினா�. 

 

"ஏB... மாயா1�.... யா�� ஒ�ன அ�$க மா0டா�க. ��மா வாடா. ப�னாாி�பய 

மவ�... பா$கா� பா� . வாடா..... ஒன$# ந*ல கால� பிற-(05... ஓ�யாடா.... 

ஓ�யா...'' 

 

எ*லா��, அவ�$#� ைபதிய� பி�( வி0ட(மாதிாி, ைபதிய$காரதனமாB 

சிாிதா�க�. ��ப( வய( மாயா1�, எ�ன ெசBயலா� எ�� ேயாசிதா�. பிற#, 

�னிய�மாவி� ேப;�$#$ க05� ப0டவ� ேபா*, �தC* ெம�ள ெம�ள நட-(, 

பிற# ேவகமாக வ-தா�. வ-தவனி� ைகைய� பி�($ ெகா1ேட, �னிய�மா 

அர�றினா�. 

 

"பா��க சாமி. இவ� ஆ� மாச($# ��னா*, அ�G� தைலG� ஒேர மாதிாி ராசா 

மாதிாி இ�-தா�. ெசா�மா$ கிட-தவைன '#5�ப$ க05�பா5 ெசB($கடா�%... 

இ'($கி05 ேபானா�க. எ�ன ப1Vனா�கேளா ெதாியேல... வC$#(�% 

(�;சா�. அ�(�ேபா0ட ஆ.பதிாி$# பலதடைவ ேபானா�. எ*லா�� 

நாைள$# வாநாைள$# வா�% ெசா�ன (ல.... இ�ேபாவ இவ� சாFற($# 

நாைள$ேகா இ�ைன$ேகா�% ஆயி0டா�. பி�ள #0�$கார�. ஏதாவ( 

ப1V�க சாமி... ஒ�க ஆ��க, ஆள அ�$க($# கா05ற ேவகத, அ��ற� 

கா0டமா0ட$கா�க. ப�னாட�பய மவேன..... எசமா�ககி0ட ெசா*ேல1டா.." 

 

மாயா1�, ேபச திறனி�றி தைலைய; ெசாறி-தா�. இத�#� உ�`� ப�ளி 

ஆசிாிய� ஒ�வ�, எ(F� ேபசாேத எ�ப(ேபா*, த� வாயி* ஆ� கா0� விரைல 

ைவ( அ�தா�. மாயா1� �ாி-( ெகா1டா�. �ாியாத �னிய�மா 

மாயா1�$காக� பாி-( ேபசினா�. 

 

"பய�ப5றா� சாமி... ேபான வார� , இவ�க ேசாி$#�... எ�க�$#� சி�ன 

தகரா�. எ�க ஆ��க, இவ�க� ஊ�$#�ள வர�படா(�%... வழியி* ��ள 

வ;� அைட; க0டா�க. இவ�க, இ�ேபா இ-த� ப$க� வார( இ*ேல. இவ� 

எ�ப�ேயா வ-(0டா� . நீ�கதா� இ-த விவகாரைதG� தீ�( ைவ$கV�... 

சாமிமாேர. இ*லா�னா, ேசாி ஆ��க�$#� எ�க ஆ��க�$#� ச1ட வ-(, 
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ப( ெகாைலயாவ( வி'�. ஏல மாயா1� ! எ��, ஆ�ேரஷ� ப1ணா�க... 

அ��ற� எ�ன ஆ;��% த�ம(ைர�ககி0ட.... ெசா*Dடா... இ�ேபா 

ெசா*லா0டா... ஒ� ேகாளா� எ�ேபாதா� தீ��? ஊ�$#�ேள வ-த($காவ , 

எ�க ஆ0க� அ�$க மா0டா�க.... ��மா ெசா*Dடா..." 

 

ஊ�� பிர�க�க�, ஒ�றானா�க�. ப?சாயதி� கட-த கால, எதி�கால 

தைலவ�க�, ஒ�வைரெயா�வ� ஆதரவாக� பா�($ ெகா1டா�க�. கிழ05$ 

ெச�$கி$# எ�ன திமி� இ�-தா*, இ�ப� ேப�வா�.. ஊ�$கார�கைளேய 

கா0�$ ெகா5$காேள... 

 

கா1�ரா$ட�, அதிகாாிகைள ேநா$கி$ கனிவாக� ேபசினா�. 

 

"அடேட... ேநரமாகி0ேட... ெமாத*ல சா�பி0505 வ-(5ேவா�. அ��ற� 

ேபசலா�." 

 

எ*லா�� ஆன-த� பரவச(ட� எ'-தா�க�. ேகாழிக� க�கிய =0ைட� பா�( 

ெம*ல நட-தா�க�. 

 

H0ட�, ெம�ள ெம�ள$ கைர-த(. 

 

�னிய�மா, விற#$ க0�C* ைகேபா05, ஒ� க*ேம* உ0கா�-தா�. மாயா1�, 

அவ�$#� ப$கதி* உ0கா�-தா�. வி�-($#� ேபாக ��யாத சில�, அவைள 

விேராத(ட� பா�தா�க�. �னிய�மாF$# ஒ��ேம �ாியவி*ைல. 'த� 

ேப;�$# யா�ேம ம�ேப;� ேபசCேய... ஏ�... அதிகாாி�க ேபசல.... பாவ�, பசியி* 

வ-தி��பா�க.... சா�பி0505 வர05�. இ-த மாயா1� பயைல� பதி அ�;�� 

ேபசV�. ந�ம ெப�ஷன� பதிG� ேக$கV�.' 

 

எ�ேகேயா நகர�ேபான மாயா1�யி� ேவ0�ைய� பி�( இ'($ெகா1ேட 

"இ�டா... இ�ப வ-(5வா�க..." எ�றா�. 

 

ஒ� மணி ேநர� ஓ�வி0ட(. 
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தைரயி� A5 தா�காம*, விற#$க0ேட ப�றி எாிய�ேபாவ(ேபா* �0ட(. 

�னிய�மா எ'-( நி�� எ0� எ0�� பா�தா�. அேதா... வாசD$# ெவளிேய 

அதிகாாி�க வ-(0டா�க.... ஏBமாயா1� நீG�... ஒ� நிைலைமைய அ�;�$ 

ெசா*Dடா... எ�ன இ(... ஜீ�� வ1��க... ஊரவி05 ஓ5(. ேபாயி0டா�களா - 

ஒ� ேவ� - சாய�கால� வ�வா�கேளா - பாவ� ெவயிலா;ேச...' 

 

�னிய�மா, மாயா1�ைய ேபாகவி05, தா%� ேபாகலாமா எ�� ேயாசி($ 

ெகா1��-தேபா(, அதிகாாிகைள வழிய%�பி ைவ(வி05, ஊ�� பிர�க�க� 

H0ட�, அவைள ேநா$கி வ-த(. �னிய�மா, விக�ப� இ*லாம* ேக0டா�. 

 

"சாய�கால� வ�வா�களா...?" கா1�ரா$ட�, உடேன பதிலளிதா�. 

 

"ஆமா�. ஒ�ன� பா�$க சாய�கால� வாரா�க. ஒன$# மாச� b� �பாB 

ெப�ஷ� த�வா�களா�." 

 

�னிய�மாவா* ந�ப ��யவி*ைல . 'b� �பாயா... மாாிய�மா.... ெதBவேம.. நீ 

நிசமாேவ ெதBவ-தா1�' அ-த$ 8தா0�, வய( விதியாசைத� பா�$காம*, 

கா1�ரா$ட� காC* விழ�ேபானா�. உட�� இ�-த ேசா�வி*, அவளா* 

 

அ�ப� ெசBய ��யவி*ைல. மன�வி05 Hவினா�. 

 

"ஏேதா... ஒ� �1ணிய� ராசா... இ-த மாயா1�� பயD$#�...'' 

 

"தனி ஆ.பதிாியிேல... கா0�, இவைன ம05� கவனி$க� ேபாறா�களா�. 

சாய�கால� வர�ேபாறா�க. எ�ேகG� ேபாயிடாதீ�க. அறிF ெக0ட �1ட... 

இ�$க இட� ெகா5தா*, ப5$க இடமா ேக$#ற..? தி�05; ெச�$கி..." 

 

�னிய�மா� தி5$கி0டா�. பிரமி��ட� கா1�ரா$டைர� பா�தா�. அவ�ப�க�, 

ஒ��ட� ஒ�� பிரா1�ன. இத�#� ஊ�� பிர�க�க� வாB$# வ-தப� 

ேக0டா�க�. 



36 

 

 

"ஒ�ன... எவ� ேபச; ெசா�னா�? ச�$கைரைய� ப�றிய எ($#� ேப�ற? ேரா5 

எ�� இ�-தா ஒன$ெக�ன நாேய...? ைகெய'($Hட� ேபாட ெதாியாதவ�$# 

ப�ளி$ Hடத�பதி ேபச எ�ன ேயா$கிய இ�$#? ேசாி� பச�க� வரவிடாம* 

வழிைய அட;சத.... எ($#ழா ெசா�ேன ? ஏ..... மாயா1� எ($#ல... ஊ�$#�ள 

வ-ேத..? ஓ5ல....ஏB கிழ05; ெச�$கி! எ� நில(ல ேபா05�$க #�ைசைய 

ராதிாிேயாட ராதிாியா எ5(டV�. இ*ல�னா... அ�ேகேய வ;�.... ஒ�ைன 

எாி;க5ேவ�." 

 

�னிய�மாF$# ஒ��ேம �ாியவி*ைல. எ(Fேம ஓடவி*ைல. எ($காக தி05தாவ. 

எ�னத அ�ப�; ெபாிசா ேபசி�பி0ேட�. இதனா* யா�$# ந_ட� ? 

அடமாாிய�மா... நா� எ�னத� அ�ப�� ேபசி�பி0ேட�. வழியி* கிட$க ஓணான 

எ5( ம�* ேபா0ட கைதயா� ேபா;ேச. இ(வைர$#� ஒ� ெசா*Hட வா�காத 

எ�ைன, ஒேரய�யா வா�கவ;�0�ேய�.' 

 

�னிய�மா, தைலெதறி$க ஓ�$ெகா1��-த மாயா1�ைய� பா�தேபா(, 

தைலவ�களி* ஒ�வ�, "இ�ப ம05� இ-த� பயலால எ�� ஓட ��G(? #5�ப$ 

க05�பா5 ஆபேரஷனா* நட$க ��யல�% ந�;சி�$கா�. இ-த கிழ05; 

ெச�$கிG� எ�� ந�;க0டா� பா��க... எ�றா�." 

 

எவேரா ஒ�வ� �னிய�மாைவ அ�$க� ேபானா�. இ�ெனா�வ� அவைர பி�$க� 

ேபானா�. சிறி( அைமதி ... பிற# எ*ேலா�� ேபாBவி0டா�க� ஒ��ைமயாக. 

 

�னிய�மா ஊ�� ெபாிய மனித�க� �(#கைளேய பா�($ ெகா15 இ�-தா�. 

எ($காவ , ேபB�பயDவ... ேபB மாதிாி ஆ5றானவ? எ�ன நட-த( இ�ேபா ? 

அ(F� நானா வர*Cேய. அவ� தா� H�பி0டா�... ேப�ன(ல இ( இ( 

த���% ெசா�னா* அ�த� இ�$#.... அ�த� இ*லாம தி05ற(ல எ�ன 

இ�$#? #�ைசைய ேவற எாி�ேப�% மிர05றா�. எாி;சா* எாி$க05ேம. ஈம; 

ெசலF மி;ச�.'' 

 

அ�ப( ஆ15கால, உயி� அ�ேகேய பிாி-( ேபான(ேபா*, �னிய�மா க1க� 

ெதறி$க, நா$# (�$க, அ�ப�ேய நிைலயிழ-( நி�றா�. க1க� திற-தி�-தாD� 
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எ*லா� இ�0டாகி, தா%� இ�0டான (ேபால ேதா�றிய(. சிறி( ேநரதி�#� 

பிற# விற#$ க0ைட� பா�தா�. அ(F� 

 

அவ� ேபசிய உ1ைமைய� ேபா*, மர($ கிட-த(. 

 

உ1ைம எ�ற த�மைத த�ைன அறியாமேல தைலயி* ஏ��பவ� ேபா* அவ�, 

விற#$ க0ைட S$கி தைலயி* ைவ($ ெகா15.... 

 

அ-தவிறகாேலேய, த� உட�ைப, தாேனளி$க�ேபாகிறவ� ேபா* 

ேபாB$ெகா1��-தா�. 

 

தினமணி$ கதி�, 18-12-1981 

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

4. 4. 4. 4. க*டாயமி!லாத காத!க*டாயமி!லாத காத!க*டாயமி!லாத காத!க*டாயமி!லாத காத!    

 

ேப�-($காக கா( நி�#� பயணிகைள, (�ளிேயாட ைவ$காம*, அ-த$ கா� 

நி�ப( ெதாியாமேல நி�ற(. வழ$கமாக 'ப*லவ�க�' நி�ப(ேபா* வழிமறி( 

நி�காம*, பி�னா* வ�� வாகன�க� தாராளமாக� ேபா#� அளவி�# 

ெகௗரவமான இைடெவளி ெகா5( நி�ற(. பயணி$க� ேபாகிறவ�க� ஒ� சிலாி� 

கவனைதG� அ-த$ கா� ஈ�த(. �த� �திய கா�. மாைல ேநர ம?ச� ெவயி*, 

அத� மரகத நிறதி* ப�-(, அவைனG� அ-த$ காைரG� மி�ன ைவத(. இ� 

வாகன�க�$#� பய-ேதா அ*ல( அவ�ைற எதி�ெகா�ளேவா க�ணனி� கவச 

#1டல� மாதிாி, ��னா* ெபா�த�ப0ட இ��� வைளய�... ரதி$# ம05ேம 

ம�மத� ெதாிவ(ேபா*, ெவளிேய இ��பவ�க� உ�ேள பா�$க ��யாம*, 

காரவாசிகைள ம05ேம பா�$க ைவ$#� ப;ைச$ க1ணா�. 

 

�ைரவ� இ�$ைகயி* இ�-த, ராம;ச-திர�, இட( ப$கமாக உட�ைப 

சாBF$ேகாடாB நி�தி, அேத ப$க( ப;ைச$ க1ணா�ைய கீேழ இற$கி, ஓர� 

S$கC* வி0டா�. அ-த$ H0டதி* ஒ�தியாக நி�ற பழனிய�மாைவ #றி 

ைவதப�ேய, பா�தா�. அவேளா , H0டேதா5 H0டமாB ெதாைலவி* வ�� 
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ேப�-( எ1கைள அைடயாள�ப5த, காமிரா$கார�க� ேபா* ��னாD�, 

பி�னாD�, ப$கவா0�D� நக�-( ெகா1��-தா�. அவ� எதி�பா�த பைழய 

ப*லவ%$#� பதிலாக, வ-த( மகாபC��ர($கார� எ�பதா*, ேசா�வாக 

தி��பி த�ெசயலாகதா� அ-த$ காைர� பா�தா�. ராம;ச-திர�, எதி�ப$க� பி� 

கதைவ திற-தப�ேய, அவைள ேநா$கி, வா... வா...' எ�ப(ேபா* �கைத 

ைகயா$கி ��னாD� பி�னாDமாB சமி$ைஞ ெசBதா�. 

 

பழனிய�மா, ஒ�கண�, அ$க� ப$கைத அலறிய�$காத$ #ைறயாக� 

பா�தப�ேய, ைககைள உதறினா�. ம�கண�, நா� வரல...' எ�ப(ேபா*, 

�கைத ப$கவா0�* ஆ0�, அத�# ��னா* நி�திய ைககைளG�, 

எதி�மைறயி* ஆ0�னா�. இைத$ கவனி$காத ராம;ச-திர�, ெவளி�பைடயாகேவ 

உர$க அைழ�பி0டா�. 

 

"ஏ��க�மா." 

 

ேப�-( நிைலய இளவ0ட�களி* ஒ�சில�, அைழதவைன ச-ேதகமாகF�, 

அைழ$க�ப0டவைள சபலமாகF� பா�தன�. இ�%� சில�, பழனிய�மாவி� 

மீ(�, ராம;ச-திர� மீ(�, க1கைள மாறி மாறி ெமாB$க வி0டன�. ஆனாD�, 

ெப�� பா�ைமேயா�, எதி�வ�� ேப�-(கைளேய கவனிதன�. எதி�பா�த 

ேப�-( நி�காம* ஓ�யேபா(, ரா.க*. இவ�க� நி�க வ;� �டV� ' எ�� ஒ� 

ெபாியவ� �V�Vதா�. இ-த க5ெசா*, தன$#� அ-த ராம;ச-திர%$#� 

ேச�($ Hற� ப0டதாக அவ� அ%மானிதா�, இதனா*, பழனிய�மா�, 

நிைலைமயி� விபாீதைத� �ாி-(ெகா15, கா�$#� ஏறினா�. இ�ேபா(, 

நி�றா* தா� த�� 

 

பழனிய�மா, அவசர அவசரமாB த�ைனதாேன த�ளி$ெகா15, அ-த$ காாி� 

பி�னி�$ைகயி* ஓ� வி'-தா�. ராம;ச-திர�, தன( வல( ப$க வைளF$ 

க�பிைய அ'த, இட(�ப$க பி�கதF தானாக 8�$ெகா1ட(. பழனிய�மா, 

H15$#� ேபான கிளிேபா* தவிதா�. பாீ0ைச$# ேபா#� மாணவ� ேபா* 

ெகாதிதா�. பிற#, ராம;ச-திரைன� பா�(, எாி;சேலா5 ேக0டா�. 
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வா�ைதக�$# உ�வ� இ�-தா*, அைவ இ-ேநர� ஆவியாகி இ�$#�. 

அQவளF ெகாதி��.... 

 

"நா�தா� வரமா0ேட�% ெசா*லாம; ெசா�ேனேன.... ேபாகேவ1�ய(தாேன... 

பா�$கிறவ�க எ�ன நிைன�பா�க..." 

 

இத�#�, எ-த$ காைரG� இைரயாக$ க�(வ(ேபா*, ஒ� கிழ05 நாயி� 

ஓலேதா5 , ஒ� பைழய ேப�-(, காைர ேமாதாம* இ�$க, ராம;ச-திர�, தன( 

காைர வல( ப$கமாக ஒ�(, கா�களி� வி*ல�களாB #�$#; சா*பாB$#� 

ஆ0ேடா$களி� ஒ�றி� ப$கவா0ைட ேலசாB உரசி, இ-த இர15$#� ெபா( 

எதிாிகளான ேமா0டா� ைச$கி�, .H0ட�, 8�� ச$கர �ைம வ1�, ��னாD� 

பி�னாD�, கி0ேட வ-( பா�' எ�� சவாC 5வ(ேபா*, H�ைமயான இ���$ 

க�பிக� (�தி$ ெகா1��$க, நைத ேபா* நக�-த மா05வ1�, மனித இைர 

தி�னிகளான ெச�ைன #�நீ� லாாி ஆகியவ�ைற �0ட$ ெகா5$காமD�, 

�0டாமD�, ஒ� சமய� லாகவமாகF� , ம�சமய� �ர05தனமாகF�, காாி* 

இய�கினா�. ஆைகயா*, பழனிய�மா ெசா�ன( அவ� கா(க�$#, ஒCகளாக 

வி'-தேத தவிர, 8ைளயி* வா�ைதகளாக� பதிவாகவி*ைல. இைத, ஆணவ� 

ெகா1ட அல0சியமாக க�திய பழனிய�மா , "வ1�ைய நி�(�க என$#� 

ேபாகெதாிG�." எ�� கதிய(�, அவ%� பதிவாகவி*ைல . 

 

எ�ப�ேயா, காைர வாிைச வாிைசயான வாகன ஓ0ட�க�$# மதியி* 

ெகா15வ-த தி��திேயா5, அவைள ேநா$கி, பி�ப$கமாB ஒ� தி��� தி��பி, 

பிற# ��ப$கமாக �க� தி��பி , அ��ற� சாைலயி* ஒ� க1V�, அவளிட� ஒ� 

க1VமாB சாவகாசமாக$ ேக0டா�. 

 

"ஏேதா ேபசினா�ேபால ேக05(. எ�பFேம �ைரவ� சி$ன* ெநாிசC* அ*லா5� 

ேபா(, ேபச�படா(, எ�க வ$கீலBயா மாதிாி, அ�ப� இ�ப��% 

ெதாணெதாண��� ெசBய�படா(. இ( விப(ல ேபாB வி5�. சாி ேபாக05�. 

எ�ன ெசா�னீ�க...?" 
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"நா� வரமா0ேட�% ைசைக ெசBேதேன... நீ�க பா05$#� ேபாக 

ேவ1�ய(தாேன... H0ட� பா�த பா�ைவயி* என$# அவமானமாB ேபா;�.'' 

 

ராம;ச-திர%$#, ேராஷ� வ-த(. அவைள இற$கி விடலாமா எ�ப(ேபா*, கியைர 

நி^0ரD$#$ ெகா15 வர�ேபானா�. 'இற�#�க' எ�� ெசா*வத�காக, 

பி�ப$கமாB தி��பினா�. அவேளா, அ-த$ காாி� உ�ளழகி* ெசா$கி� 

ேபான(ேபா*, க1கைள க�றவி0ட(, அவைன� பரம சா(வாக� ேபச ைவத(. 

 

"ஒேர ெத�Fல.... அ(F� ப$க( ப$க( =0ல ேவைல பா�$ேகா�. எ�கBயா 

=0ல, த1ணீ� த05�பா5�னா.... அவ�, ஒ�கBயாகி0ட ெசா*ல, நீ�க 

த1ணீைர �^� வழியா ெகா5$கீ�க. நா� காைர$ க'Fேற�. ஒ�கBயா =0ல 

த1ணி இ*லாதேபா(, எ�கBயா=05 ைப��ல #�த1ணீ� எ5(05 ேபாறீ�க. 

நாேன சிலசமய�, ைப��ல அ�;� ெகா5$ேக�. இ-த� பழ$க(ல , அBேயா 

பாவ��% ஏ(னா... இ-த�ேபா5 ேபா5றீ�க...'' 

 

"நா� எ-த� ேபா5� ேபாடல . பிறதியா� த�பா நிைன$க�படா( பா��க. இேத 

ப. .டா15லதா�, இேத ேநர(லதா�, நா� நி�கிற(. தின��, உ�க$ கா�, 

இ-த வழியிலதா� வ��. நீ�க எ�ைன� பா�தாD�, பா�$காத( மாதிாி 

ேபா=�க.... இ�ைன$# ம05� எ�ன காிசன�?" 

 

"எ�கBயாவ ஏதி$கி05� ேபாேவ�. அ-த; சமய(ல, உ�கைள ஏ(னா*, எ� 

சீ0ைட கிழி;சிட மா0டாரா.... இ�ேபாதா�, அவர ��ாீ� ேகா�0ேபாற($#, 

ெச�0ர* ரயி*ேவ .ேடஷ�ல வி0505 வாேற�. தனியா ேபாேறாேம�%தா�, 

H�பி0ேட�." 

 

"அBயயேயா ." 

 

"த�பா நிைனதா, இ�பேவ இற�கி$கலா�." 
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"ெதாியாதனமா உளறி$ெகா0�0ேட�. நீ�க ந*லவ��% என$# ெதாிG�. 

நீ�க ப5ற பா0ைட ெசா*ல$ ேக0��$ேக�. ஒ�க க*யாண$ கைதG� என$# 

ெதாிG�." 

 

ராம;ச-திர�, பி�னா* தி��பி, பழனிய�மாைவ தி5$கி05� பா�தா�. கா��, 

தி5$கி0டப�ேய, தா�மாறான(. இத�#�, பி�னா* வ-த கா�களி� கத*க�, 

கதற*க�... 'ேட.... சாF$கிரா$கி' எ�ற வசFக� ... 

 

ராம;ச-திர�, காைர ெநறி�ப5தி ஓ0�யப�ேய, அவைள தி��பி� பா�$காம*, 

பாதி�பி*லாம* ேப�வ(ேபா*, பாவைன ெசB(ெகா15, ேக0டா�. 

 

"ெசா*D�க பா�$கலா�. எ� கைதயி* என$# ெதாியாம எ(F� இ�$#தா�% 

பா�$கலா�." 

 

"அB-( வ�டதி�# ��னாேலேய, கிராம(ல, அ$கா மகைள க*யாண� 

ெசBதீ�க. அவேளா ஒ�கேளாட வாழ ம�$கா�. நீ�க, ெக?சி� பா�தீ�க... 

மி?சி� பா�தீ�க.... 

 

அவ� மசிய*... சாியா?" 

 

ராம;ச-திர�, தைலைய #னி($ ெகா1டா�. இ�$ைகயி� பி��ற� ேலசாB 

தைல சாB-தா�. அ-த$ கா�, திைர�பட�களி* - #றி�பாBcய0 பாட*களி*, 

அைரத மாவாB வ�ேம, வ1�; ச$கர� மாதிாியான பால�. அ(தா� அ1ணா 

சமாதி$# அ�ேக - அ-த� பாலதி� �ைனயி*, சிவ�� சி$னலா* நி�த�ப0ட(. 

அவ�, தைல #னி-தப�ேய, ேக0டா�. 

 

"ஒ�க�$# அவைள� ப�றி இQவளFதா� ெதாிGமா?" 

 

"நா� ேக�வி�ப0ட அ-த அசி�கைத, ெசா*C$ கா05ற( நாகாீக� இ*ல 

பா��க." 
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''அவைள; ெசா*CG� #�றமி*ைல. ேதா�ல #ழ-ைதயாB S$கி ைவத மாம�, 

��ஷனாB வ-(0டாேன எ�கிற ஆதிர�. அ$கா$காாி அ'தாD�, 

த�பி$கார%$# 8ைள எ�க ேபாயி05( எ�கிற ேகாப�. இ-த எதி��ைப$ 

கா0டதா�, இ�ெனா�தேனாட திாிGறா�." 

 

பழனிய�மா, ேப;ைச மா�ற� ேபானேபா(, ேபா$#வர( சி$னC* ஒ� மா�ற�. 

அைத� பாராம* த�பா05$# கிட-தவைன, அவ� உ��பிவி0டா�. 

 

"அேதா பா��க. ப;ைச விள$# வ-(05(." 

 

அ-த$ கா� ம05ேம, ஓைச எ'�பி$ ெகா1��-த(. பழனிய�மா, த�ைன 

அறியாமேல, ராம;ச-திரனி� இ�$ைக �ைனயி*, இ� ைககைளG� ம�(� 

ேபா0டப�ேய, அவ%$#� Xடகமாக ஆ�த* ெசா�னா�. 

 

"வி05 த���க. =05$# =5 வாச*ப�தா�. நா� எ�னேமா... நா� ம05ேம 

அதிகமாB க_ட�ப5ேறா��% நிைன$ேகா�. அ(லG� ஒ� �க� ேத5ேறா�. 

ஆனா*, உலக( மனித�கேளாட க_ட ந_ட�கைள ஒ�� திர0�, அைத 

எ*ேலா�$#� சமமாB ப�கா$கி ெகா5தா*, பைழய �ைமேய ேதவைலேபால 

ேதாVமா�. எ�க ப�களா�மா, இ�ப�; ெசா*வா�க.'' 

 

"=05$# =5 வாச*ப��% ெசா�னீ�கேள, எ-த அ�த(ல..." 

 

"எ� கைத ேவற மாதிாி�னாD�, மனேநாF�% வ��ேபா(, ஒ�க கைத 

மாதிாிதா�. ஒ�வ%$# க0�$ ெகா5தா�க. #�காரனா;ேச�% நா� அ'ேத�. 

அரசா�க உதிேயாக�.... க'த�பய*தா�... ஆனா*, ச�$கா� க'ைதைய 

ேமB$கிறாேன�% , அ�பா ெசா�னா�. அவ� ெசா�னா ெசா�ன(தா�. 

இ*லா0டா*, பயளி$கா அ��பா�. எவ� H0� திாிGேற�%� ேக0பா�. எ�க 

அ$காைள இ�ப�$ ேக0டவ�தா�. அ�பாவி� வசF� அ�G�, அவைன$ 
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க0�$கிறைத விட ெபாிய அவமான�. அேதாட, என$#� பி�னாலG� வய�$# 

வ-த இர15 த�க;சி�க. Hடேவ, இ-த மன� இ�$ேக, அைதG� ெசா*லV�. 

நிைலைம$# ஏ�ப, அ( ந�ைமG� ஏமா�றி, ஏமா-( ேபா#�. அவைர 

தி�திடலா��% ஒ� ந�பாைச. ஆனாD�, க*யாண ேமைடயி* #வா�0ட�... 

ம�=05$# ேபானா* ஆ�... �த* நா� ராதிாியி* �*. இ(தா� ஒQெவா� 

நா��. அவ�கி0ட நா� க1ட(. எ-தவித �க�� அதிகமாB கிைட$கல. அ( 

#�;சா*, 'இ( அதிகமாB இ�$காதா�.'' 

 

பழனிய�மா, அவரசதி* அ�ப�; ெசா*Cவி05, நா$ைக$ க�தா�. அவ%�, 

அைத$ க15$காத(ேபா*, பாவைன ெசB(ெகா1ேட, ஆ�த* ெசா*வதாக 

நிைன(� ேபசினா�. 

 

"ந�ைமயிD� தீைமயி�$#... தீைமயிD� ந�ைமயி�$# ப( பாதிர� ேதB$கிற 

உ�க�$#, இ�ேபா, ச�$கா� ேவைல கிைட$கிற($# காரணமாB 

இ�-தி�$காேர." 

 

"நா� பாதிர� ேதBதாD�, பதாவ( வைர$#� ப�தவ�." 

 

"நா%�தா� பிள. c." 

 

"ஏேராபிேள�ல ேபாற ேவைல கிைடதாD�, ஒ� தாC$கயி�$# ஈடா#மா? 

அதாவ(- பிறதியா� பா�ைவயி*..." 

 

"எ� ெப1டா0�, த�� த��. அ$கா ெபா1V க'திலG�தா�, நா�, க05ன 

தாC இ�%� கிட$#(." 

 

மீ15� ெமௗன�. 

 

ராம;ச-திர�, கா� ஓ05வதி* ம05ேம கவனமானா�. பழனிய�மாF� 

��னி�$ைக உ;சியி* ேபா0ட ைககைள பிடாி� ப$கமாக வைள(�ேபா05, 

பி�னி�$ைகயி* சாB-தா�. அவ� ேம�ெகா15 ஏ(� ேக0டா* ேபசலா� எ�ற 
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எ1ண�.... ேபசவி*ைலேய எ�ற ஆத�க�... தாேன ேபசலாமா எ�ற சபல�... 

மனதி* இ��பைதெய*லா� ெகா0� தீ�(விட ேவ15ெம�ற ஆேவச�. 

 

அ-த$ கா�, சா-ேதா� கட�கைர ேதவாலயதி�#, (வார பாலக�ேபா* ேதா��� 

சி$ன* க�பதி*, ம?சைள மைறத சிவ�பா*, நி�த�ப0ட(. ராம;ச-திர�, 

சCதப�ேய ேபசினா�. 

 

"ஒ� இட(ல சிவ�� விள$# வி'-(0டா*... கைடசி வைர$#� சிவ��தா�." 

 

"இ($#� ெபய�தா�, ப0ட காCேல ப5�... ெக0ட #�ேய ெக5� எ�கிற(." 

 

"அ�ப� ஏ� நிைன$கிறீ�க? ப0ட மர�� (ளி�$#��% நிைனG�கேள�. 

எ�ப�ேயா உ�க�$# அரசா�க(ல பி^� ேவைல கிைட;�05(. இைத 

நிைன;� ஆ�த* ப5�க..." 

 

"அBேயா! இ-த ேவைல$# நா� ப0டபா5 , ேவைல கிைட;ச ச-ேதாஷைதேய 

வி'�கி05(. 'இ�ச�ப�, #�;� #�;� ெசத(, த�ெகாைல$#; சம�. மைனவி 

பழனிய�மாவ( தி�தி இ�$கலா�. தி�த*.... அதனா*, மனிதாபிமான 

அ��பைடயி* அ-த அ�மாF$# ேவைல ேபா05 ெகா5$க ��யா(�%, 

ஆ@ஸு* , எவேனா ஒ�த� கி�$கி வ;ச(ல, எ*லா கி�$க�க�� 

ைகெய'(� ேபா050டா�க. இ(F� ேபாதா(�% , நா� க�ெபனி ேவைல 

பா�$கிறதாG�... ெசா-த =0ல #�யி�$கிறதாG�... அதனா*, மனிதாபிமான அ�� 

பைடயி*, தன$#தா�, அ1ண� இ�ச�ப� ேவைலைய ெகா5$கV��% 

ெபதவ�க S15தDல, அவேராட த�பி$கார� எ'தி� ேபா050டா�. எ�க 

அ�மாேவாட , ச�வ10 #வா�0ட�, எ�ேனாட =டா�. ப( பாதிர� ேதB$கிற( 

க�ெபனி ேவைலயா�. இ�ப�; ெசா*C$ ெகா5$கF� ஒ� வ$கீD...'' 

 

ராம;ச-திர�, தன( பிடாி ேப�வ(ேபா* ேபசினா�. "அட$கடFேள. அ��ற�...." 
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"எ�க�மா S15தDல, எ�க ப�களாBயா தைலயி05, அவ�$# இ�$கிற 

ெச*வா$#ல, வரேவ1�ய ேவைலைய வா�கி$ ெகா5தா�... அ�ப�G� மன�ல 

நி�மதியி*ல..." 

 

"ஏ�?" 

 

"என$# ஆ@ஸுல ேவைல வா�கி$ ெகா5$க, அ�ேகG� சில� �ய�சி ெசBதா�க.... 

அ-த �ய�சி$#� பலனா, பண� ேக0டா$Hட பரவாயி*ல... ஆனா* ெகா5$க 

Hடாதைத ேக0கிறா�க..... சில பிர�ம;சாாி� பய*க�, க*யாண� 

ெசB($கலாமா�%� ேக0டா�க.... இவ�ெக*லா� ெச(� ேபான, எ� 

��ஷைனேய ந*லவனா$#கிற அளF$# #�கார�க... இ-த� பழ$க� 

இ*லாதவ�க�லG� சில�, என$காக இ*ல... எ� ச�பள($காக க0�$க; 

ெசா*றா�க..." 

 

"அ�ேபா... எதைன நாைள$#தா� இ�ப� இ�$க� ேபாறீ�க? இ�ேபா 

ந*லாதா� இ�$க( மாதிாி ெதாிG�. நா�ப( வய�$#ேமல அனாைதயாB 

ஆயி0ேடா� எ�கிற உண�F ஏ�ப5�." 

 

"எ�ன ெசBGற(... எ�னதா� ெசBய ��G�?" 

 

"க*யாண� ெசBதா* பைழய ��ஷனா* கிைடத ேவைல ேபாயி5ேம�% 

ேயாசி$கிறீ�களா...." 

 

"மனிதாபிமான அ��பைடயி*, ஒ� விதைவ$# ��ஷேனா5 ேவைல கிைட(, 

அவ� ம�மண� ெசBதா*, ேவைலயிC�-( அவைள நீ$கலா��% , ��னா* 

ச0ட� ெசா*C;சா�. ஆனா*, இைத எதி�(, பலெப1 இய$க�க�, ேபாரா5 

(னா*, ஒ�விதைவ ம�மண� ெசBதாD�, அவேளாட ேவைல பாதி$கா(�% 

ச�$#ல� வ-(0டா�." 
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"அ�ேபா .... உலக(ல ஆ1க�ல ந*லவேன இ*Cயா...? ஒ�தைன க0�$க 

ேவ1�ய(தாேன...'' 

 

"சாி. ஒ�க அ$கா ெப1ைண எ�ன ெசBய� ேபாறீ�க?" 

 

"நா� கழி;� க05ற($# ��னாலேலேய, அவேள கழி?�0டா�. ஆனாD�, 

மைனவி எ�கிற �ைறயி*, அவ� ேம* ேகாப� வ-தாD�, அ$கா மக� எ�கிற 

�ைறயி*, இ�%� பாச� இ�$கதா� ெசBG(." 

 

ராம;ச-திர�, கலகல�பான சிாி�ைப, ேசாகேதா5 ��தா�. அ-த$ கா��, 

�திதாB உ�வா#� அைடயா� ேம�பாலதி�, கிழ$ேக, ஒ�ைறய� பாைத ேபா�ற 

ஒ�வழி; சாைலயி*, வாகன ெநாிசD$#�, �$கி �ன�கி, ஆவி� X�காைவ 

தா1�, ெபச�0 நக�$# கிைள பிாி-த ச-த� இ*லா சாைலயி*, ஓ5வ( 

ெதாியாம* ஓ�ய(. இ�ேபா( பழனிய�மா, த�ைன அறியாமேல, வா�ைதகைள 

சி-திவி05, பி�ன�, அவ�ைற அ�ள ��யாம*, அ*லா�னா�. 

 

"என$# ம05�, எ-தவித ெக0ட� பழ$கேமா... ேநாB ெநா�ேயா இ*லாத, 

க�@ரமான, பாசமான, ெமாததி* உ�கைள மாதிாி ஒ� ந*லவ� கிைட;சா*..." 

 

ராம;ச-திர�, தி5$கி0டாேனா... இ*ைலேயா, அவ� கா� தி5$கி05 நி�ற(. 

அவைள, அவ� ஒேரய�யாB தி��பி� பா�தா�. அ(வைர ெவ�� ம%ஷியாக 

ெதாி-தவைள, ஒ� இள� ெப1ணாக, �திய பா�ைவயி* பா�தா�. அவ%$# , 

ைகG� ஓடவி*ைல. காD� ஓடவி*ைல, கா�� ஓடவி*ைல. 

 

ராம;ச-திர� ந5ேரா0�* காைர நி�தி இ��பைத �ாி-(ெகா15, மீ15� 

அைத, இய$கி, ப( பதிைன-( கிேலாமீ0ட� ேவகதி* நட$க வி0டா�. இைத 

ேவ�விதமாக எ5($ ெகா1டாேனா... எ�னேவா, பழனிய�மா ேசாகமாக 

சமாளிதா� . (�ளி வி'-த வா�ைதகளி* சிலவ�ைற எ5$க� பா�தா� . 
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"ஒ�கைள மாதிாி�% ெசா�ேனேன தவிர, ஓ�கைள�% ெசா*லல... அ5தவ� 

ெதா0ட ெப1ணா;ேச�% , நீ�க நிைன$கிற( என$# ெதாிG�." 

 

அ-த$ கா�, அவசர அவசரமாக ஒ� ஆலமரதி� #ைட$ கிைளக�$# இைடேய, 

ஓர�க0� நி�ற(. அவ�, அ'த� தி�தமாக ெசா�னா�. 

 

"எ�ன வா�ைத ேபசி0Z�க? நீ�க கிைடதா*, நா� ெகா5( ைவதவ�." 

 

"ெரா�ப ெரா�ப ச-ேதாஷ�. அ�ேபா, ஒ�க அ$கா மக� கி0ட, நீ�க ெர1டாவ( 

க*யாண� ெசBய ச�மத��% 

 

ஒ� க5தாசி வா�கி05 வ-(5�க...'' 

 

"அ�ப� வா�கினாD�, அ( ச0ட�ப� ெச*லா(." "எ�ன ெசா*றீ�க..." 

 

"நா� ெபாியவ$கீேலா0�ைரவ� எ�கிறத மற-(0��க. பல�, அவ�கி0ட 

கா�லேயா, ஆ@.லேயா ேப�றைதG�, அவ� பதிலளி$கிறைதG� ேக05, நாேன, 

பாதி வ$கீலாயி0ேட�. ஒ� மைனவிேயா அ*ல( கணவேனா நிைனதா*, 

விவாகர( வழ$ைகG�, வாBதா வாBதாவாB வ�ட$கண$#ல இ'$கலா�." 

 

"அட$கடFேள... எ� ராசிேய அ�ப�தா�. பரவாயி*ல... ப0ட காDதாேன..." 

 

"ஆனாD�, ச0ட விேராதமி*லாத ஒ� வழி இ�$#. க*யாணமான ஒ�வ�, 

இ�ெனா�தி$# தாC க0�னா* ெஜயிD$# ேபாகV�. அேதசமயதி*, ஒ� 

ஆV� ெப1V� ஒேர =05ல, H�G� ெகா?சிG� வாழலா�. #ழ-ைதக�� 

ெப($கலா�. இ-த ஏ�பா05ல, ஆV$#, த�ேனாட வா'ற ெப1 

ெசா(லேயா, ெப1V$# அவேனாட ெசா(லேயா உாிைம கிைடயா(. ஆனா*, 

ெர15 ேப�$#� பிற$கிற #ழ-ைதக�$# ெர15 ேப�ெசா(லG� உாிைம 
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உ15 . ச0ட விேரா த�பதி�க�% உ15. ஆனா*, ச0டவிேராதமாB பிற-த 

#ழ-ைத�% கிைடயாதா�. இ�ப�தா� ச0ட� ெசா*Dதா�.” 

 

பழனிய�மா, களி$H( ஆ�னா�. 

 

"எ�க�மாF�, 'இ�ேபா நீ நாலாயிர� �பாB ச�பள� வா�#ற அரசா�க(ல 

ேவைல பா�$கிேற... இனிேம*, நீ எ� =05 ேவைல$காாி இ*ல . �(சா ஒ� =5 

பா�(, #�ேபாயி5�% ெசா*C0டா�க... நீ�க ெசா*ற ஏ�பா05ல என$# 

ச�மத�." 

 

"ஆனாD�..." 

 

"எ�ன ஆனாD�..." 

 

"ஒ�க�$# நாலாயிர� �பாB ச�பள� ஓ0� கீ0��% ேவற. இ-த நா05ல ஒேர 

ேவைல$# பலவிதமான ச�பள�. அரசா�க �ைரவ�$# ஆறாயிர� ச�பள�. சனி, 

ஞாயி� 9F. ேபாதாத�# ேபான.. ஆனா*, ஞாயி��$கிழைம மதியான� ம05� 

9F எ5$கிற �ைரவரான என$# இர1டாயிர( ஐb� . எ�ன நியாய� இ(?" 

 

"ேபாக05�. ந�ம நியாத ேப�ேவா�." 

 

"நாலாயிர($#�, ெர1டாயிர( ஐb�$#� ஒ( வ�மா�% ேயாசி$கிேற�." 

 

"இ-த ஆ�பிைள�கேள இ�ப�தா�. த�ேனாட =05$காாி, த�ைனவிட எ*லா 

வைகயிD�, ம0டமாB இ�$கV� எ�கிற ெநன��. ெதாியாமதா� 

ேக0கிேற�..... =05$காாி ��ஷைனவிட அதிகமாB ச�பள� வா�கினா*, உலக� 

அழி?�5மா.? #ழ-ைத #0� பிற$காதா....? உ�கைள எ�ப�ேயா ெநன;ேச�. 

கைடசில நீ�க�� சராசாிதா�. ெதளிவாB இ�-த எ� மனைச ஒ� கல$# கல$கி, 

ேச�� சகதிGமாB ஆ$கி0��க..." 
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"சாி... சாி. �ல�பா�... ��னா* வ-( உ0கா�...'' 

 

"ேப;� ஏக வசனமாB ேபா#(." "=05$காாிைய எ�ப�$ H�பி5வா�களா�?" 

 

"ேயாQ! �� கதைவ திற$காம*, எ�ப�Bயா உ0கா�ற(? இ-த சீ0ைட தா1� 

#தி$க; ெசா*றீயா..." 

 

��கதF திற-த(. ராம;ச-திர�, அவைள� பரவசமாB பா�தேபா(, அவ� 

பரபர�பாB ேக0டா� 

 

"எ�னா* ந�ப ��யலBயா... இ�ப�G� அைரமணி ேநர($#�ேள, காத* 

வ�மா? இ-த$ காத* எ(லBயா ேச�தி?" 

 

"இ-த$ காத* எ-ெத-த வைக இ*ல�% ம05� எ�னா* ெசா*ல ��G�. எ(ல 

ேச�தியி�% ெசா*ல ��யா(. இ(, உ�வ$ கவ�;சியி* ஏ�ப5கிற அவசர$ 

காத* இ*ல. த�ெகாைல ெசBகிற �னித$காதD� இ*ல. ஆட* பாட*ல அச-(, 

ஏ�ப5கிற சினிமா$ காதD� இ*ல. ெபாி�க� ேபா* நிைன;�$கி05, 

ப�ளி$Hட( சி�$க� ெசBகிற பா*ய காதD� இ*ல. ெபாியவ�க ேப;சா* 

ஏ�ப5கிற , பார�பாிய$ காதD� இ*ைல . ஆனா*, எ-தவைக$ காதD�%தா� 

ெசா*ல ��யல..." 

 

"நா� ெசா*ேற�. வா>-(தா� ஆகV� எ�கிற($காக ஏ�ப0ட க0டாய காத*. 

சாியா?" 

 

"சாியி*ல பழனி�மா... இ( க0டாய� இ*லாத காத* தா�. நாம ெர15 வ�ஷமா, 

ஒ�தைர ஒ�த� பா�($கிேறா�. ேலசாB ேபசி$கிேறா�. இ( உன$#� என$#� 

ெதாியாமேல, ந�ம மனகல, ஒ� ஈ5பாடாB - ஒ� விைதயாB வி'-(05(. பய�, 

H;ச� மாதிாியான வற05 தன�கைளG� மீறி, இதயதி* வி'-த விைத, இ�ேபா 

, வாB வழியாB, காத* ெச�யாB வள�-தி�$#. ந�ம காத*, க0டாயமி*லாத 
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காதD�னாD�, ெநசமான காத* தா�. ஒ� ஆV� ெப1V�, ஒ�தைர ஒ�த� 

காதC$கிற( ெதாியாம*, ஒ� க0ட(ல, காதைல ெவளி�ப5(றதா�, ெநசமான$ 

காத* �ாிGதா?" 

 

"�ாிG(... �ாிG(... அேதாட, இ�05%(� �ாிG(. காைர எ5." 

 

அ-த$ கா�, இ�ேபா( ெவளி;சேதா5 ஓ�ய( - அ(F� இர0ைட ெவளி;சமாB.... 

 

வா$கி - 1991. 

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

5. 5. 5. 5. காகாகாகா... ... ... ... காகாகாகா...... ...... ...... ...... காகாகாகா............    

 

ப1டார� எ�னேமா சிவ��தா�. எ�றாD�, அவைன அ-த அDவலகதி*, 

எ*ேலா�� கா$கா' எ�ேற அைழ�பா�க�. உ�வைதேயா நிறைதேயா ெபா�த 

அளவி*, அவ%$#� கா$காF$#� காத Sர�. ெசா*ல� ேபானா* அவ� 

வி�வாசி. ஆகாயதி* ெவ�ைள$ கா$ைக பற-த(' எ�றா* 'ஆமா�, நா%� 

பா�ேத�,' எ�� ெசா*லமா0டா�. அ�ப�; ெசா�னா* அ( ஆ@ச�$#; 

சாிநிக� சமானமாB� ேபசியதாB ஆகிவி5மா�. ஆைகா*, 'நீ�க� ெவ�ைள$ 

கா$ைகைய� பா�தைத நா%� பா�ேத�' எ�� கீ>�ப�தலாகதா� 

ெசா*Dவா�. 

 

இ-த அளF$#� ப$#வமாக நட$#� ப1டாரதிட�, �திதாக� 

ெபா��ேப�றி�$#� ெஜனர* மாேனஜ� , அவ� வசியதி�# மசிவதாக 

ெதாியவி*ைல . அவ�, ஒ� ெஜனர* மாேனஜ�$# எ�ென�ன #ணாதிசய�க� 

இ�$க$ வடா( எ�� நிைனதாேனா, அதைனG� �தியவாிட� இ�-தன. 

அவாிட� இ�-த கயமாக; சி-தி$#� 8ைள, ேந�ைம, நாணய�, பாரப0சம�ற 

மன�பா�ைம ஆகிய ப1�க�, ப1டாரதி� வசிய ை◌ே◌ல$#$ க5$காB 

ெகா5தன. அேதா5 அவாிட� ெப1 ேமாக� க5களFHட$ கிைடயா(. இ(தா� 
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ப1டாரதி�#� ெபாிய ேவதைனயாக இ�-த(. ஆசாமிைய எ�ப� மட$கி� 

ேபாடலா�...? 

 

ெஜனர* மாேனஜ�, ஊழிய�கைள அறி�க� ப5தி$ ெகா�வத�காகF�, 

அவ�களி� பிரசிைனகைள� �ாி-( ெகா�வத�காகF� , கா�பர�. ஹாC* ஒ� 

H0டைத$ H0�னா�. எ*லா ஊழிய�க�� ��னதாகேவ வ-( 

உ0கா�-தா�க�. ப1டார�, வாசD$#� ப$கதி* �த* வாிைசயி* �த* 

நா�காCயி* உ0கா�-தி�-தா�. ஜி.எ�., த� அைறயிC�-( அ�ெய5( 

ைவதா�. அQவளFதா�, 

 

ப1டார� அவைர ேநா$கி ஓ�னா�. அவ�ைகைய இ'( ஒ� #D$#$ #D$கி, 

அவேரா5 நட-( வ-தா�. ஊழிய�க� ஆ;சாிய�படவி*ைல. அவ� அ�ப� நட-( 

ெகா�ளவி*ைல எ�றா* தா�, 8$கி� ேம* விரைல ைவ�பா�க�. �ேர_ ம05� 

'சீ;சீ, நாG� பிைழ$#� இ-த� பிைழ�� எ�� பாரதியாாிட� ேபாBவி05, பிற# 

இ-த� பய*, ந�மவ�$க($ேக ஒ� அசி�க� எ��, எ�� பலமாக$ Hற, 

ஊழிய�க� சிாிதா�க�. சில� ேகவல� எ�றா�க�. ஆனா*, ெஜனர* மாேனஜ�, 

ப1டார�, த�னிட� வ-( ைக #D$கியைத$ ேகவலமாக நிைன$கவி*ைல. 

அவ�, ஊழிய� ச�க;ெசயலாளராக இ��பா�. ஆைகயா*தா� த�ைன எதி� 

ெகா15 வரேவ�றி�$கிறா� எ�� எ1ணி$ ெகா1டா�. 

 

அDவல�களிட� ேபசினா� ஜி.எ�... உ�பதிைய� ெப�$க ேவ1�யத� அவசர 

அவசியைத வCG�தி� ேபசினா�. ப1டார� அ�� மாைலயி* க'($# 

எ1ெணB தடவி நீவி$ ெகா1டா� எ�றா*, அவாி� ேப;�$# எ-த அளவி�# 

தைலயா0�யி��பா� எ�பைத எ5(ைர$க ேவ1�யதி*ைல. ஊழிய�க� த�க� 

#ைறகைளG� ேகாாி$ைககைளG� ெதாிவி$கலா� எ�� ஜி.எ�. ��Fைர 

Hறிவி05 ேப;ைச ��தா�. �ேர_, ஏேதா ச-ேதக� ேக0க எ'-தா�. அத�#� 

ப1டார� ஜி.எ�.மி�. அ�கி* ேபாB, 'ேசாடா ேவVமா சா�? எ�� ரகசியமாB$ 

ேக0டா�. அவ� ேவ1டாெம�� தைலயா0�னா�. ஊழிய�களி� மதியி* ஒ� 

ல?; கலகல��. ப1டார� ஏேதா ேயாசைன Hறி இ�$கிறா� .... ஜி.எ�. 

நிராகாி( வி0டா�. 
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ப1டாரதி�#� எ�னேவா ேபாC�-த(. இ�-தாD� மனைத தளரவிடவி*ைல 

. அ�ேபா( பா�( பி^�, ஜி.எ�.மி� அைறயி* இ�-(, ஏேதா ெசBதி 

ெகா15வ�வ(ேபா* ேவகமாக வ-தா� ப1டார�, எ'-தா�. நட-தா�. 

பி^ைன மட$கி, அவ� ெகா5த ெசBதிைய; �ம-( ெகா15 வ-(, ஜி.எ�மிட�, 

'உ�க�$# ேபா� வ-தி�$கா� சா�, எ�றா�. அத�# , யா� ேபசினாD�, ஒ� 

மணிேநர� கழி( ேபா� ெசBG�ப�, பி^ைன 'ாி�ைள ெசBGமா��, 

ப1டாரதிட� Hறினா�. 

 

ப1டார� எளிைமயானவ�. ஆைகயா*..... பி^%$க� பதிலாக, அவேன ஜி.எ�. 

அைற$#� ேபாB ேபானி* பதி* ெசா�னா�. ேபானி* ேபசியவைர ஆழ� 

பா�தா�. அ�ப�யாவ( ஜி.எ�.மி�. =$ென. ச�கதிக� கிைட$#மா எ�� 

#ைழ-(�, இைழ-(� ேபசினா�.... 

 

ஊஹூ�... ப1டார� ேநராக ஜி. எ�மிட� வ-(, அவ� காதி�# ம05� 

ேக0#�ப�யாக, ெசா*Cவி0ேட� சா�, எ�� ஒ� ெபாிய ரகசியைத 

ெதாிய�ப5தினா�. அவ��, 'தா�.' எ�றா�. ஊழிய�க� ெவெவல(� 

ேபானா�க�. ஆக, �திய ஆசாமிையG� ப1டார� பய* ைப$#� ேபா05$ 

ெகா1டானா? அவ� ெசா�ன ேயாசைனைய அவ� அ�கீகாி( வி0டா� 

ேபாC�$ேக.... இனிேம* யா�யா�$# எ�ன ஆபேதா? அவ� எைன ேபைர 

'த1ணியி*லா$ கா05$# மா�ற� ேபாகிறாேனா....? எதைன ேப�$# 'ெப.�வ* 

அ0வா�ஸு�' 'இன$கிாிெம�5�' கிைட$காம* ேபாக� ேபாகிறேதா? 

 

ப1டார�� ெபா�மினா�. இ�%�, அவ�, ெஜனர* மாேனஜைர� பி�$க 

ேவ1�ய அளவி�#� பி�$கவி*ைல. அவ�� பி� ெகா5$க ேவ1�ய அளF$#$ 

ெகா5$கவி*ைல. எதைனேயா ேபைர ஒேர நாளி* மட$கி� ேபா0ட 

ப1டாரதி�#, �தியவ� பி�படாம* இ��ப(, த�மானதி�#� �ய திறைம$#� 

விட�ப0ட சவாலாக ேதா�றிய(. அ�ேம* அ�ைவதா* அ�மிேய நக��... இ-த 

ஆசாமி ம05� எ�ன விதி வில$கா .....? 

 

ம�நா� காைல மணி பதி�$#�. ப1டார� அDவகதி� வாசD$க�ேக நி�� 

ெகா1டா�. 
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எதிேர ஜி.எ�. வ-(ெகா1��-தா�. உடேன ஒ� சிகெர0ைட எ5(� 

ப�றைவதா�. பரா$#� பா�($ெகா15 இ��ப( ேபா* பாவைன வி0டா�. 

பிற# அ�ேபா(தா� ஜிஎ�. ைம� பா��ப(ேபால பாQலா ெசB( ெகா15, 

சிகெர0ைட ட�ெப�� அைண( வி05, ஆ0ேடா ாிRா மாதிாி உட�ைப ஆ0�$ 

ெகா1ேட, 'ஐ ஆ� சாாி சா�... நீ�க வ�வைத� பா�$காேம சிகெர0ைட' எ�� 

இ'தா�. �*Cயி* த� �கதி* ப�-த சிகெர0 �ைககளா* க1 ளி-(, 

க1ணா� ேபா05$ ெகா1ட மாேனஜ�, அவைன$ கனிேவா5 பா�( �(கி* 

த0� வி05; ெச�றா�. (ப1டாரதிட� இ(வைர �ைக பி�$#�, ெக0ட பழ$க� 

ம05� கிைடயா( எ�ப(�, இ�ேபா( பி�த சிகெர0டா* ஒ�வார� வைர, அவ� 

இ�மினா� எ�ப(� ெதாிவி$க ேவ1�ய ச�கதிகளா#�.) 

 

இதனா*, ப1டார� ஜி.எ�.மிட� ெகா?ச� ெந��கி வி0டா�. எ�றாD� ெந��க 

ேவ1�ய அளF$# ெந��கவி*ைல. 

 

ஜி.எ�.மி� கா� ச�=ஸு$#� ேபாயி��பைத, கட� வா�கி$ கால� த��� பி^� 

8ல� ப1டார� ெதாி-( ெகா1டா�. ஒ� .H0டைர ந1பனிட� ஓசியாக 

வா�கி$ ெகா15, அவ� =0ட�ேக, தைலமைறவாக நி�றா�. ஜி.எ�., ஒ� 

டா$சிைய$ ைக த0� H�பிட� ேபான சமயதி*, ப1டார� .H0டேரா5 

த�ெசயலாக வ�வ( ேபால வ-(, ஏறி$ ெகா���க� சா�, எ�� ெநளி-தா�. 

அ-த ெநளிைவ அவரா* த0ட ��யவி*ைல . 

 

இ�வைரG� ஒேர வ1�யி* பா�த அDவல�க�, அதி�-( ேபானா�க�. ெஜனர* 

மாேனஜ�$காக அவ�க� அ�த ச*^0கைள ப1டார�� தைலயா0� 

அ�கீகாிதா�. 

 

ெஜனர* மாேனஜ� , ப( மணியிC�-( ஐ-( மணி வைர பிIயாக இ��பா�. 

யா�� அவைர ெந��க ��யா(.... Hடா(. பிற# ஓ� அைரமணி ேநர� ாிலா$. 

ெசBவா�. மீ15� இரF எ05 மணி வைர ைப*கைள� பா��பா�. இைத� �ாி-( 

ெகா1ட ப1டார�, மாைல ஐ-( வைர ெவளிேய ���வா�, சாியாக இரF ஏழைர 

மணி$# த� கதFகைளதிற-(ைவ($ ெகா15 - ைபைல �ர05வா�. 
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ப1டாரதி� அைறைய$ கட-(தா� ெஜனர* ேமேனஜ� ப�யிற�க ேவ15�. 

அ-த வழியாக வ�� அவ� �கைத ேவ��றமாக ைவ($ ெகா1டா*, அவர( 

கவனைத$ கவ�வத�காக இ��வா�. நா�காCைய இ'�பா�. இரவி* தனி( 

நி�#� ஜி.எ�., தவி( நி�#� ப1டாரைத$ கனிFட� பா��பா�. சில சமய� 

ம�நா� காைலயி* இ�னி�ன விஷய�கைள தன$# நிைனF ப5(�ப� 

H�வா�. ம�நா� காைலயி* அவ�$# ��னதாகேவ ப1டார� அவ� அைறயி* 

�� f0�* உ0கா�-( ெகா�வா�. 

 

ஆக, இ�ேபா( ப1டார� ெஜனர* மாேனஜைர ேஜபியி* ேபா05வி0டா�. 

அDவலகேம அவைன$ க15 ஆ�ய(. �திய ெஜனர* மாேனஜாிட� க1ட 

ேந�ைமயாD�, ைட�பி.5கைள� பா�( ப* இளி$காத ஒ'$கதாD�, 

பாரப0சம�ற நி�வாக தாD� ஏ�ப0ட �திய கா�ைற �வாசித சில வி�வாச 

ஊழிய�க� 'ஜி.எ�., காியமலவாGவாகி விட$Hடாேத எ�� வ�-தினா�க�. 

 

$#நைன நா� ப1டாயானதைதக உ�னா�னதா* ப5( மைலயி* தைலயி* 

 

நா0க� நக�-தன. 

 

இரF மணி எ0டாகி வி0டதா*, ெஜனர* மாேனஜ�, த� அைறைய வி05 எ'-தா�. 

ப1டார�, த� அைறயி* இ�மி$ ெகா1��-தா�. 

 

"எ�ன மி.ட� ப1டார� ! டா$டைர� ேபாB� பா�$க$ Hடா(?' எ�றா� ஜி.எ�. 

 

"உைழ$கிறவ%$# ஒ� ேநாG� வரா(. வ-தாD� ேபாயி5 ��" % நீ�க 

ெசா�ன( எ� மனசிேல அ�ப�ேய பதி?சி05( சா�... இ-த இ�மைல 

உைழ�பாேலேய ேபா$கி5ேவ�." 

 

"அ��ற� ஒ� விஷய�... ந�ம ஆ@IC�-( திறைமயான ஒ� இைளஞைன 

ப�பாB$# மாதV��% மாேனஜி� ைடர$ட� எ'தியி�$கா�... யாைர 

அ%�பலா�. மி.ட� ப1டார�?" 
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ப1டார� சி-திதா�. �ேர_ பய* வசமாB மா0�$ ெகா1டா�. �க($# 

எதிேரேய கா$காB எ�கிறவைன வி05 ைவ�பதா? ஒ�நா� 'உன$ெக($#டா 

ேப15� ச0ைடG�? எ�� ேவ� இவைன$ ேக0��$கிறா�. ேடB �ேர_! இ-த 

ப1டாரைதயா பைகதாB? 

 

"மி.ட� ப1டார�..... யாைர அ%�பலா�? ��மா ெசா*D�க.... தய�க 

ேவ1டா�." 

 

"ந�ம �ேர_ டயனாமி$ ெப*ேலா சா�." 

 

"�ேரஷா... ேந�ேற அவ�கி0ட ேக0ேட�. ப�பாBல =5 கிைட$கா(' எ�� அழா$ 

#ைறயா; ெசா�னா�..." 

 

"ஆ@. விஷய(ல அெத*லா� பா�தா* ��Gமா சா�? எ�ேனாட சித�பா 

ப�பாBல இர15 =5 க0�$கி05 வசதியாB இ�$கா�... அவ�$#, ெல0ட� 

எ'தி கேரஷு$# ஒ� ேபா�ஷைன வி5� ப�யா ஏ�பா5 ப1ணி5ேற�." 

 

"அேதா5, �ேரஷு$#$ க*யாண� ஏ�பாடாக� ேபாகிறதா�. அதனாேல 

��யா(�கறா�." 

 

''அவ� ய� ெப*ேலா தாேன சா�? அ5த வ�ட� ப1ணி$கி0டா ேபா;�. #�யா 

�'கி5�?" 

 

"அ( ம05மி*ைலயா�. அவ�க அ�பாF$# ேநாயா�. இவ� தா� ஒேர மகனா�." 

 

"சா$# ெசா*லV��னா ஆயிர� ெசா*லலா� சா�...." 

 

"ஓேக மி.ட� ப1டார� நா� ேயாசி$கிேற�. தா�$^ பா� Gவ� சOஜஷ� 

வாாீ�களா... வழியிேல �ரா� ப1ணி5ேற�." 
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"ேநா, ேத�$. சா�. ேவைல நிைறய இ�$#. நா� �ற�பட மணி பதாயி5�. எ�ப� 

உைழ$கV� எ�கிற($# நீ�க 

 

��%தாரணமாB இ�$கீ�க." 

 

"#0 ைந0 மி.ட� ப1டார�." "#0 ைந0 ஸா�" ப1டார�, ஆன-த$ 

Hதா�னா�. 

 

ம�நா�, ப1டார� அலறிய�($ ெகா15�, ஒ� காகிதைத$ ைகயி* ைவ($ 

ெகா15� ெஜனர* மாேனஜ� அைற$#� ஓ�னா�. 

 

"சா�, கைடசியிேல எ�ைன ப�பாB$# மா�றி இ�$கீ�கேள..." 

 

"ேட$ இ0 ஈIமி.ட� ப1டார� மிகதிறைமயான, அேத ேநரதி* இரF 

பகD�% பாராம*, உைழ$கிற இைளஞைர அ%�பV��% இ�$கிற(னாேல.... 

உ�கைளேய அ%�ப ேவ1�யதாB� ேபா;�' 

 

"�ேர_ எ�ைனவிட திறைமசாC சா�..." 

 

"இ�$கலா�. ஆனா* உ�கைள மாதிாி அவராேல க_ட�ப05 உைழ$க ��யா(. 

நீ�க இரF ப( மணி வைர$#� ேவைல பா�$கிறைத, எ� க1ணா* 

பா�தி�$ேகேன." 

 

"சா�, சா�, ப�பாயிேல =05� பிர;சிைன பய�கர� பிர;சைன." 

 

"உ�க சித�பாF$# தா� ெர15 =5 இ�$ேக." 

 

"அ( ம05மி*ல சா�. இ-த ஆவணியி* க*யாண� ப1ணி$க� ேபாேற� சா�." 

 

"நீ�க ய� -ேம�... அ5த வ�ஷ� ப1ணி$கி0டா #�யா �'கி5�" 
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"சா�, சா� . தயF ெசBG�க சா�. அ�பாF$# �. பி. அ�மாF$# ஆ.தமா... 

சி.ட�$# வைள$கா��..." 

 

"சா$# ெசா*லV��% நிைன;சா ஆயிர� கிைட$#�." 

 

ப1டார�, மைழயி* நைனகிற கா$காB மாதிாி ஆ�னா�. ெஜனர* மாேனஜாி� 

�கதி* பட�-த உ�தி, அவ�, அவ� ஜிகினா ேவைல$# மசியமா0டா� எ�� 

ெதாி-த(. மா�ற* உதரைவேய ெவறி(� பா�தா�. 

 

ெஜனர* மாேனஜேரா, ஆயிர� ப1டார�கைள; சா�பி0டவ�ேபா* க�னைத 

உ�பினா�. ப1டார� எ* ேபா�5 ஆசாமி .H0டைர .டா�0 ெசBவ( மாதிாி, 

காைல தைரயி* உைத($ ெகா1ேட, �தC* ெம(வாகF�, பிற# ேவகமாகF� 

ெவளிேயறினா�. 

 

- #�த� - 1975 

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

6. 6. 6. 6. �த�திர மாட��த�திர மாட��த�திர மாட��த�திர மாட�    

 

1947ஆ� ஆ15, ஆக.0 மாத� பதிைன-தா� ேததிய�� ந�ளிரவி* �த-திர� 

பிற-(வி0டைத$ கா05� வைகயி* நாெட�கிD� உ�ள �வ�$க�கார�க� 

ப�னிர15 தடைவ மணி அ�(, �*C ெச�ேகா0ைடயிD� @ர�கிக� 

�ழ�கியேபா(, #0டா�ப0�யிD� ப1ைணயா� பரமசிவதி� கவ�$க�கார� 

ப�னிர15 தடைவ �ழ�கிய(. ஊ�;சாவ�யி* அவ�ைவதி�-த ேர�ேயாவி*, 

ஆ5ேவாேம ப��� பா5ேவாேம பாடேலாைச அைலகளாக காதி* ேமாதியேபா(, 

வி5தைல =ர�க� #Sகலமாக H�$#லாவி , கி0ட�பாவி� பா05$கைள 

எ0டைர$ க0ைடயி* பா�$ ெகா1��-தேபா( - 

 

அேத ஊாி* எ0ட� நீள அகல #�ைச =05$#� ம�க�மா , பிரசவ ேவதைனயி*  
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(�($ ெகா1��-தா�. அவ� பிரசவைத$ கவனி$க #�மக� தவிர யா�� 

அ�கி*ைல . 

 

ம�க�மா, Hைரைய� பா�தா�. க1களி* இ�-( நீ��� ேபா* ேதா�றிய 

க1ணீ� க�ன�களி* வி'-( அம�கலமாக இ�-த க'ைத நீ�தாC;சரடாB 

��றி ம�கள� ஆ$கிய(. எ05மாத க��பிணியாக இ�$#� ேபா(, வ1�யி* 

க��ப0�ைய ஏ�றி$ெகா15, ேகரளாதி* உ�ள �னT� ச-ைத$#� ேபான 

அவ� கணவ� - ஏழமாத�க�$# ���வைர, தாC க0�ய மைனவி$# ைகயி* 

ம*Cைக� Xேவா5�, ைபயி* மி0டாBகேளா5� தி���� அவ� கணவ�, 

வ1�யி* கிடத�ப05, க'தி* ஒ� மாைலGட� இ�ெனா�வ� வ1�ேயா0ட, 

இவ� பிணமாக தி��பினா�. காலரா எ�றா�க�. கா($ க��� எ�றா�க�. 

ெசா-த$கார�க�, இ-த �1டேயாட ஜாதக�... க'(ல இ�$கிற அ�தC, 

ேரைகைய பா�தியாளா...' எ�றா�க�. 

 

இ-திய �த-திர தினதி* ம�க�மாF$#, அேத ந�ளிரவி* ஆ1#ழ-ைத 

பிற-ததா*, உ�`� கிராம ��சீ�, அவ� ைபய%$# �த-திரமாட�' எ�� ெபய� 

ைவதா�. 'ேபாG� ேபாG� அ-த அ�தC மவ%$கா.... இ-த மாதிாி ேப�... ஒம$# 

8ளகிள பிசகி0டா ம;சா� எ�� சிலைம(ன�க�, �னீசி�ைப 'ேகா0�' 

ப1ணினாD�, பயD$# எ�ப�ேயா �த-திரமாட� எ�� ெபய�, நம( 

�த-திரைத� ேபா* நிைல(வி0ட(. 

 

பாரத�, �த-திர� அைட-ததா*, ம�க�மாF� ஓரளF ��ேனறினா�. #ழ-ைதைய 

ஆேரா$கியமாக வள�(, அவ� அ�பைனமாதிாி, அவ%� ெசா-ததி* ஒ� வ1� 

வா�கி �னT� ச-ைத$#� ேபாகாம*, சீவல�ேபாி; ச-ைதயி* க��ப0� 

வியாபார� ெசBயேவ15�, எ�ற ைவரா$கியதி*, ப$கதி* உ�ள 

ச0டா�ப0�யி* ஒ� ெர0�யாாி� X-ேதா0டதி* உ�ள ம*Cைக இ�வா0சி 

X$கைள உதிாியாக வா�கிவ-( =0�* இ�-(ெகா1ேட மாைலயாக 

ெதா5தா�. 

 

#0டா�ப0�யி� ��Aடா ம�னராக விள�கிய பரமசிவ�, அ�$க� அ-த ஊாிD�, 

அ5த ஊ�களிD� விழா$க� நடதியதா*, அவ� மாைலக�$# ந*ல கிரா$கி. 
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அ-த� ப$க� வ�� எ*லா அைம;ச�க�$#�, ம�க�மாவிடேம மாைலக� 

வா�#வா�க�, H0ட�க�, ேகா_�க�. கா*ேகா� விழா$க�, க0�ட 

திற��$க� �தCயைவ சதா இ�-ததா*, ம�க�மாவி� ெதாழிD$# மதி�� 

ஏ�ப0ட(. 

 

நா0�* ேபாட�ப0ட ஐ-தா15 தி0ட�களா*, கிண� ெவ05வத�#�, 

மா-ேதா0ட� ேபாடF�, ேகாழி� ப1ைண ைவ$கF� ெகா5$க�ப0ட கட�கைள , 

வா�கேவ1�ய(, ஒ� #�மகனி� கடைம எ�ற நா05�ப�றான ேதசப$தியி� 

உ-தC*, பரமசிவ�, தா%� வா�கி, ெசா-த$கார�கைளG� வா�க ைவ(, அ-த� 

பணைத ைவேத ஏைழ எளியவ�களி� நிலைத வா�கி� ேபா0டா�. 

 

ம�க�மா, சாதாரண Xமாைல வி�பதி* இ�-(, ேராசா�X மாைலவி�#� அளF$# 

��ேனறியேபா(, பரமசிவ�, H05றF ச�க தைலவரானா�. ப?சாய( 

தைலவரானா�. அவ� ைம(ன� ப�ளி$Hட தைலைம ஆசிாியராகF�, பிரா?; 

ேபா.0 மா.டராகF� மாறினா�. 

 

அ�ேபா(, ப?ச� வ-த(. Hடேவ ம�க�மாF$#�, பரமசிவதி�#�, தத� 

��ேன�றதி* ஒ� பாீ0ைச வ-த(. அவ�, மாைலைய விைலேபச ஆளி*ைல. 

அைம;ச�க��, அதிகாாிக��, தைலவ�க��, அ-த� ப?ச� பிரேதசதி�#� 

aைழவத�# அ?சியதா*. H0ட�க� நட$கவி*ைல. மாைலக�$# 

அவசியமி*ைல. 

 

அேத சமயதி*, நா0�� உணF� ெபா�0கைள சமமாக� ப�கி05$ 

ெகா5$கேவ15� எ�ற உ�னத ேநா$கி*, வ-த ேரஷைன� பய�ப5தி, எ�க 

ஊ� ஏைழ�க... ேரஷ� இ*லா0டா ெச(� ேபாயி5வா�க' எ�� ெசா*C, 

பரமசிவ� ேரஷ� கைட ைவதா�. #ழ-ைதக� உணவி*லாம* வயி� 

�0�யேபா(, அவ� வயி�� �0�ய(. ேரஷ� கைடயா*, பல ந�ைமக� 

ஏ�ப0டன. பரமசிவ�, ப$க( டFனி* மர$கைட ைவதா�. உ�`ாி* 

ஜFளி$கைட ைவதா�. ஏைழ விவசாய ெதாழிலாளிகளி� சிரமைத$ 

#ைற�பத�காக, வயD$# �ரா$ட� வா�கி� ேபா0டா�. ஆகேரஷ� கைட 
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ைவததா*, ஏைழக�$# வயி��$# கிைடதேதா இ*ைலேயா, ைகேவைல ெசBய 

மர$கைடG� ; எ1சா1 உட�பி* இ�சாைணயாவ( மைற$க ஜFளி$கைடG� 

கிைடதன. 

 

#0டா�ப0�G�, நா0ேடா5 ேச�-( ��ேனறிய(. அ�ப� ��ேனற ��ேனற , 

ம�க�மாF�, இதர ஏைழக�ட� ேச�-( பி�ேனறி$ ெகா1��-தா�. 

ெபா($H0ட�க�, விழா$க�, மாைலகைள ேநசி$காம*, '(15கைளG�' 

'ெபா�னாைடகைளG� ேநசி$#� அளF$# பிர�க�க� ��ேனறிவி0டதா*, 

அவ�, HC ேவைல$#� ேபானா�. நடF$# கிைட எ0டணாைவ 

ைவ($ெகா15, த�ைனG�, த� மகைனG� த�கா($ ெகா1��-தா�. 

 

அ�ேபா(, �த-தர மாட�, ஏழாவ( வ#�� ப�($ ெகா1��-தா�. ம$கா; 

ேசாளைத சா�பி5� அவைன, ெபாிய இட(� ைபய�க� ேசா(மாட�' எ�� 

அைழதாD�, அவ�, ப��பி*, 'ேவ0ைட$#� ேபா#� உதிரமாட� ேபா* ஆ�வ� 

கா0�னா�. பரமசிவ� மக� பாீ0ைசகளி* கீேழ �தலாவ( ஆளாகF�, இவ� 

ேமேல �தலாவதாகF� இ�-தேபா(, விதி சிரசாசன� ெசBத(. ப�ளி$Hடதி�#� 

ேபாB$ெகா1��-த �த-திர மாடைன� பா�த பரமசிவதி�#, மன� 

ேக0கவி*ைல. சாB-( கிட-த அவ� வயி�ைறG�, அ�மாவிட�, சிேல05 வா�க 

காக ேக05, ைகய� ெப�றதா*, க�னதி* கைறயாம* நி�ற உ�� நீைரG� 

பா�த அவ�$#, உ��$கடலளF க�ைண பிற-த(. அவ�, ஆ�ைவ( நட(� 

பா* கைடயி*, ஒ� மசா* வைடைய, அவ� ைகயி* திணிதா�. பய*, அவைர 

ந�றி� ெப�$ேகா5 பா�தேபா(, "இ�%� வைட ேவVமா...?" எ�றா�. 

 

"என$#� ேபா(�... அ�மாF$# .... ஒ1V ேவV�..." 

 

"இ-தா... வா�கி$கல... இேதா பா�ல... ந�ம தைலவ��ெக*லா�... ெதாழி* க*வி 

ேவV��% ெசா*D தா�க.... நீ �த-திர நா�ல பிற-த பய.... ஒ� பிற-தநா�..... 

சாதாரணமான (*ல.... நீ Hட... ெதாழி* க*விய� பதி நிைன$கா0டா எ�னல... 

அ�த�?" 
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"நா�, எ�ன மாமா ெசBயV�..?" 

 

"ஊர*. எ*லா�� ப�;சி05 டF%$#� ேபாயி0டா - ந�ம ஊ� எ�னாFற(? 

ஒ�ன மாதிாி �திசாC� பயDவ�$ேக �ாிய மா0ட$ேக... அ��ற� ேவற எவ%$# 

�ாிய� ேபாF(...?" 

 

"நா� எ�ன மாமா ெசBயV�...?" 

 

"ந�ம நா05$# இ�ேபாேதைவ உைழ��... ந�ம தைலவ� ெசா�ன( மாதிாி, நா� 

உ�பதிய� ெப�$கV�... உணF... ஏ��மதியாகV�... அ($# ... கத-திர நா�ல 

பிற-த ஒ� ப�# எ�னடா.... ெசா*D பா��ேபா�..." 

 

" ந*லா ப�$கV�... வாதியா� ெசா*றப� நட$கV�.... தாயி� சிற-த ேகாவி* 

இ*ல�% நிைன$கV�..." 

 

"ெமத� ப�;சவ�, கத� பயிதிய$கார�% ஒ� பழெமாழி இ�$#... ெதாிGமால? 

ப�;ச( ேபாதாதா...? ப���, உைழ��$காகவா... உைழ��... ப���$காக.... 

அதனா*, ேபசாம, ஒ�ைன மாதிாி ைபய�க, ேபனா பி�$க$ Hடா(. ஏ� 

பி�$கV�... சிேல05$#� பதிலா.... உர80ைட S$கV�..." 

 

"ஒ�ம மவ� ம05� ப�$கா�...'' 

 

"அவ�, உ��படாடத பய... நீG� அவைன மாதிாி ெக05� ேபாகV��% 

நிைன;சா, ேபஷா ப�.... அ�மாF$# க?சி ஊதV�.... பிற-த கிராமைத, 

��%$# ெகா15 

 

வரV��னா .... வயDல உைழ... ஒ� இ_ட�...'' 

"வயD இ*Cேய. மாமா." "அறிவி�$காடா... எ� வய* ேவற... ஒ� வயD  

ேவறயா.?" "மாமா.....'' 
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"இ-தா* இ�ெனா� வைட. ஏB, ேஜாஸ��! நா� ெசா�ேன�% அவ� மாசான� 

கசா��$ கைடயி*, அைர; ேச� கறி வா�கி, இ-த� பயகி0ட ெகா5. =0ல ேபாயி 

... அ�மாவ, ஆ05$கறி ைவ$க; ெசா*C, சா��5ல... அ��ற� அ5த விஷயத 

ேயாசி$கலா�. ந*லா; சா��5... ஏ�ல... ப0�னி கிட$க....? உ� வயித� 

பா�தா*, எ� வயிற எ�னேவா ப1V(..." 

 

ஆ05$கறி சா�பி0ட �த-திர மாட�, அ�மாவி� ஆேலாசைனைய மீறி - 

அ�$க�ேபான அவைள, எதி�( அ�$க� ேபானா�. பிற# இ�ப� வா�ைதகைள 

=சி� ேபா0டா�. 

 

"இனிேம*... வயDல ந5ற($# ேபானீயா�னா, ெச�$கி மவேள 

ெகா�%��5ேவ�... இ�னயி* இ�-(, நா� ேவல$கி... ேபாேற�... ஆ05$கறி 

வா�கி வ�ேவ�... சைமய* ப1ணV�, நா� ஊ05றேபா(, வாைய 

திற$கV�.... இ*ல�னா.. ெகா�%��5ேவ�... அ(F� இ*ல�னா.... 

ப0டண($# ஓ�� ேபாயி5ேவ�.... மசா* வைடைய, ெர15 நாளா.. ஏ� 

தி�கமா வ;சி�$க... தி�கிறியா? ப�பாB$# ஓ�� ேபாவ05மா...?" 

 

ம�க�மா, அவ� ஓ��ேபாகாம* இ�$க, அ'த வாB$#� மசா*வைடைய 

ைவதா�. ம�றைபய�கைள�ேபா*, த� மக%� ப�(, வாதியாராகி, இ.திாி ' 

ேபா0ட ச0ைடேயா5, இ�ெனா� 'வாதி;சிைய$ ' க*யாண� ப1ணி, �கமாக 

வாழேவ15� எ�� நிைனத அ-த தாB, இ�ேபா( மக� எ�ப�ேயா இ-த 

ஊாி* வா>-தா* சாிதா� எ�� நிைனதா�, ஒேர பி�ைள, க1V$# 

��னாேலேய இ�$கேவ15� எ�� எ1ணிG�, ெதா1ைட$#� வி$கிய 

மசா*வைட (15கைள, த1ணீைர$ #�( வயி��$#� அ%�பினா�. 

 

�த-திரமாட�, பரமசிவதி� =0��# (�ளி$ #தி(� ேபானா�. 
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ஆ15க� ேபாB$ெகா1��-தன. ம�க�மாவி� உட���, உயி�� பிாி-தைத 

ெபா�0ப5தாம* ேபாB$ ெகா1��-தன. 

 

'நா0�* ஒ�ைம�பா5 நிலவேவ15�; நிலவ�பட ேவ15�' எ���, அத�# 

��ேனா�யாக, கிராம( ம$க� த�க�$#� ஐ$கிய�பட ேவ15�' எ���, 

ஊாி* பரமசிவதி�, ைர.மி*ைல திற-( ைவ(, உணF அைம;ச� ேபசியைத, 

�த-திர நாளி* பிற-த மாட�, ெக0�யாக� பி�($ெகா1டா�. 

 

அ�மா இற-த ($கைத, பரமசிவதி� மைனவிைய 'அ�மா' எ�றைழ( 

மற-தா�. அவ�� , "அட க0ைடயி* ேபாற மவேன�%" ெசா*வைத, ஒ� தாயி� 

காிசனமாக எ5($ ெகா15, "ேபாற பய மவ%�% , ெசா*லாதிய... எ�கBயா, 

ேபாயி0டதா*..... ேபான பய மவேன� % ெசா*லV�...'' எ�� ெசா�னேபா(, 

தி�மதி பரமசிவ�, 'பய மவ%$# ... வாய� பா�..." எ�� சிாி�பா�. 

 

நா0�* ஒ�ைம�பா5 ஏ�ப0டேதா இ*ைலேயா, �த-திரமாட� பரமசிவ$ 

#5�ப(ட� ஐ$கியமானா�. சமயலைற வைர$#� இவ� சா�ராOய�. =0�* 

ஆ� இ*ைலெய�றா*, இவேன பாைனைய திற-(, சா�பா5 ேபா05$ 

ெகா�ளலா�. மிளகாB வத* 80ைடகைள, இவேன வ1�யி* ஏ�றி, ச-ைத$# 

ெகா15ேபாB வி�கலா�. வி�ற பணதி*, இவேன, பரமசிவ($# எ05�ழ 

ேவ_� வா�கி வரலா�. இவேன ச-ைதயி*, 'ம?ச� மசலா$கைளG�' 

ல05கைளG� வா�கி வரலா�. 

 

பரமசிவதி� மக� - ெசக1டாி கிேர0 வாதியா� �ெரயினி� ப�$#� பமாைவ, 

இவ�தா�, தி�ெந*ேவCயி* ெகா15 ேபாB வி5வா�. அவ� Hட, இவ� 

8ல-தா�, த� பிர;சிைனகைள அ�மாவிட� ேச��ப�; ெசBவா�. க*Tாியி* 

ப��பதாக$ க�த�ப5� பகி�_ண�, இவைன; சாி$க0�தா�, அ�பாவிட� 

ேமாச�� பணைத வா�க� பா��பா�. த� காதD$#$Hட, இவைனதா� ந�பி 

இ�$கிறா�. 

 

அவ� ஒ�தடைவ, பரமசிவ�, நா�# 80ைட கதாி$காBகைள விைலேபசி,  
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'அ0வா�. வா�கிவி0டா�. அ�ேபா(தா� வயC*, இ�-(வ-த �த-திரமாட�, 

"ெகா?சமாவ( ��ன பி�ன ேயாசி( பா�தீரா....? 80ைட எ05 �பாயா 

இ�$ைகயி*.... ஆ� �பாB$#$ ெகா5$கிறதா.... அெத*லா� ��யா(...'' எ�� 

ெசா*C, வியாபாாியி� ேவைலயா0க� �(#களி*, பரமசிவ� ஏ�றிய 

80ைடகைள, இற$கி ைவதா�. பமாF$# , ப$க( ஊாி* இ�-(வ-த ஒ� 

வர%$# பரமசிவ� ச�மதிதேபா(, "யா� , அ-த �0ட$ க1V� பயD$கா...? 

ஆல� பழத, அ1ட�கா$கா ெகா(றதா...?" எ�� �றிய�தா�. பரமசிவ�, 

பயD$#�, த� மக�$#� இ.# - ெத.# இ�$#ேமா எ�� ச-ேதக� 

ப0டேபா(, எ� த�க;சி$# எ�ப� மா�பி�ைள பா�$கV��%.... என$#தா� 

ெதாிG�.... ஒ�ம பா05$# கிடG�..." எ�றா�. 

 

ெமாததி*, அ-த =0�� நி�வாகேம அவ� ைகயி*. =0�* எ*லா 

இட�களிD� �த-திர�... வயC*, எ-த� பயிைரG� விைளவி$க �த-திர�... 

எைதG� வி�க; �த-திர�, எ-த ேயாைசைனG� ெசா*ல; �த-திர�... எ�#� 

�த-திர�.... எ*லாவ�றிD� �த-திர�..... 'ஆ5ேவாேம ப��� பா5ேவாேம எ�ற 

பாரதி பா05$# நாயகனாB விள�#� அளF$#, அளவ�ற �த-திர�. 

 

பரமசிவைதG�, ��மா; ெசா*ல$Hடா(. �த-திர மாடனி� ேப;� �த-திரதி�#, 

ெசய* கத-திரதி�#, =05 சாசனதி* உதிரவாத� அளி(வி0டா�. 

அவ%ைடய , உட* நலதி*, அவைனவிட, அதிக அ$கைற ெசDதினா�. ஒ� 

தடைவ, ச-ைதயி*, த$காளி 80ைடகைள வி��வி05 , ெப�ற பணதி* 

ேநா05$கைள, 'ம�;சீைல$#�' ைவ(வி05, சி*லைற நாணய�கைள, ைககளி* 

ைவ($ #D$கி$ ெகா1ேட, ஒ� சி�கி� Zைய , மசா*வைடயி� 

(ைணயி*லாம* #�($ ெகா1��-த அவைன� பா�த(� , பரமசிவ� 

ேகாப�ப0டா�; சின-தா�; சீறினா�; எகிறினா�. 

 

"ெவ�� Zைய$ #�;சா*... உட�� எ�ன($#ல ஆ#�? 

ேபாயிைவர�($கைடயி*.... பிாியாணி சா��5ற($# எ�னல...? எ� பண� 
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ேவற... உ� பண� ேவறயால... ேபால.... ேபாயி பிாியாணி சா��5ல... 

ேவV��னா , ஒ� ஆ�ேல05�... சா��5... Z #�$கானர� Z....." 

 

இேதேபா*, இ�ெனா� நிக>;சி நட-த(. 

 

க*Tாி$கார�, வாதியார�மாவான பதமா, ஆகிேயா�$# உட� பிற�பாB, 

அ�ப( வய( பரமசிவதி�#, ஐ-தா15$# ��� பிற-த ஒ� ெபா�ய�, அவ� 

மைனவி ஆகிேயா� எ*ேலா�� 'ேகார� பாயி* உ0கா�-( சா�பி05$ 

ெகா1��-தேபா(, �த-திரமாட%�, அவ�கேளா5, உ0கா�-( உணவ�-தினா�. 

க*Tாி$கார�, "மாடா ெகா?ச� உ�� எ5($கி05 வா...'' எ�றா�. உடேன, 

நம( மாட�, "காD ஒ�?சா ேபாயி05 ேபாடா... உ�� எ5($கி05வாரைகேயாட 

என$# தணணிG� ெகா15வா..." எ�றா�. பரமசிவ�, சிாிதா�. பமா, 

��னைக தா�. பல சினிமா� பட�களி*, '#ணசிதிர ேவைல$கார�க� எசமா�... 

எசமா�... உ�க உ�ப தி�கிற நாயி... நா� -.' எ�� ெநளி-(, #ைழ-(, ஓரளF 

விலகி, வினயமாB� ேப�� கா0சிகைள, கதாநாயக ேதாரைணயி* க15களித 

க*Tாி$கார�, �த-திரமாடனி� ேபா$ைக அதிகப0சமாக$ க�தி, வா�ைதகைள 

ஏவிவி0டா�. 

 

"மாடா...! நீ ேவைல$கார� எ�கிறைத மற-(டாத... எ($#� ஒ� அளF ேவV�... 

எ*லா� இவ�க... ெகா5$கிற இள$கார�. நாி$#... நா0டாம ெகா5தா*..." 

 

அQவளFதா�. 

 

பரமசிவ�, அன* பிழ�பாக எ'-தா�. மகைன, அ�$க� ேபான அவைர, மாடேன 

த5தா�. ஆனா*, அவ� ேப;ைச த5$கவி*ைல. 

 

"எ�னல... ேவல$கார�... கீல$கார�% ேப�ற... ைபதிய� பி�;�0டா*....? 

யா�ல... ேவைல$கார� ? ஒ�ைன ... நா� ெபத(னா*.... இ-த =0ல 

வ;சி�$ேக�. இவ� ெபறாம, ெபத� பி�ள... இவனயா*, ேவைல$கார�% 

ெசா*ேற..? எ�க.... இ�ெனா� தடைவ ெசா*Dல பா�$கலா�. #டல உ�வி, ேதா� 
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மலயா ேபா5றனா இ*Cயா�% பா�.... எ*லா� இ-த; ெச�$கி மவ�.... 

ெகா5$கிற இள$கார�... ஒ�ென*லா�, பிற#�ேபாேத வாயி* ெந*ல�ேபா05 

ெகா�%�$கV�..." 

 

"ெச�$கி மவளான" அவ� மைனவி, "இ�றி��பா�, ேந�றி*ைல... ேந�றி��பா� 

இ�றி*ைல... இ�ப� இ�$ைகயி*... ேவல$கார�% நா$#ேமல ப*ல� ேபா05; 

ேபசலாமடா... நீ... ப�;சவனா$#�. 8$கால�� கா$கா, �'வி$ #ளி;சாD�, அ( 

ெகா$காயி5மா...? ஒBயாேவாட... அ*பதனமதாேன ஒன$# வ��..?" எ�றா�. 

 

அ�� , பாசதா* வி�மிய �த-திரமாட�, இ�ேபா(� வி�மி$ ெகா1��$கிறா�. 

பரமசிவதி� =0ைடேய, பாரத தி�நாடாக$ க�தி, எ*ைலய�ற �த-திரைத 

அ%பவிததாக க�திய இேத �த-திரமாட�, இ�ேபா(, எ�ைம மா05$ 

ெகா0ட�$க�ேக, ெகா�$க� அாி$க, 'ெலா$ ெலா$' எ�� இ�மி$ 

ெகா1��$கிறா�. 

 

நாைள$#, வ�ட� பிற��. 

 

எ�ப�G� பரமசிவ மாமாவிட� ப$#வமாக; ெசா*Cவிட ேவ15�. இனிேம* இ-த 

=0�* இ�$க��யா(. இ�$க$ Hடா(... நட-தைத நிைனதா�. 

 

ெச�ற ெபா�கC�ேபா(, இரேவ ெபா�கC05, Xைஜ ெசB(வி05, " 

இ�ைன$#மாடா வயD$#?" எ�� ெசா�ன பரமசிவைத, க1களா* 

எாி(வி05, ேவைல$#� ேபானா�. ம�நா�, மா05�ெபா�க* உழF மா5கைள, 

ெதா'வி* இ�-( அவி>(, �1ணா$# கல-த ெதா0�யி* த1ணி கா0�வி05, 

அவ�ைற$ #ளி�பா0ட #ள($#$ ெகா15 ேபானா�. ஒ� மா0ைட$ 

#ளி�பா0�யேபா(, அ( த�ெசயலாகேவா அ*ல( H;சதாேலா திமிர, அத� 

ெகா��, விலாவி* ப05, இ�ப( அ�$# அ�பா* S$கி எறிய�ப0டா�. 

ரதமி*லாத ஊைம$காய�. பிராணைன� பி5�#� வC. பரமசிவ�, 

பைதபைததா�. அவ� மைனவி, படபடதா�. 'அேயாட$.' ேபா0டா�க�. 

அBயBேயா ' எ�றா�க�. இத� ேபாயி ெபாிசா...' எ�றா� மாட�. 
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நாளாக நாளாக, �த-திரமாட� இ�ம (வ�கினா�. வ�ம�பி� எ�றா�க�. 

அவனா*, ேவைலகைள; ெசBய ��யவி*ைல. எ'-தா*, க�$#� பி�த(. 

உ0கா�-தா*, 8;� �0�ய(. அவனா*, வழ$க� ேபா* அதிகாைலயி* எழ 

��யவி*ைல. மிளகாB 80ைடகைள, S$கேவ ��யவி*ைல. 

 

�த* தடைவயாக, பரமசிவதிட�, தய�கி$ ெகா1ேட வ-(, தைலைய; 

ெசாறி-(ெகா1ேட " உட��$#�ள.... எD�� �றி?சி�$கலா�... இ*ல�னா , 

நர�� பிசகி இ�$கலாமா�. ேபா0ேடா எ5( பா�$கலாமா...?" எ�றா�. 

 

பரமசிவ�, அவைன; சின-( பா�($ ெகா1ேட, "அெத*லா� ஒ1Vமி�$கா(... 

ஒ� மன�ல தா� @தி.... சாியாயி5�..." எ�றா�. 

 

சாியாகவி*ைல . 

 

�த-திரமாடனி� இ�ம*, நா0�� பிர;சிைனக�ேபா*, நா�$# நா� வள�-த(. 

ைவர� பாB-த அவ� உட��, கைரயா� அாித Xவர� மர�ேபா* ஆகிய(. 

ெந?ெசD��க� ெவளிேய வர (�தன. க1க�, உ�ேள ேபாக �ய�றன. 

இ���ேபா(, ேலசாக ரத� வர (வ�கிய(. ஆர�பதிேலேய 

கவனி;சி�$கலா�.... இனிேம* பா�தா*, ஆயிர� �பாB$# ேமல... ஆ#ேம...' 

எ�� ேயாசித பரமசிவ�, த�ெசயலாக ெவளி^ாி* இ�-( வ-த, இ�ெனா� 

ப�னிர15 வய( அனாைத� பயைல, =05$#$ ெகா15 வ-(, விள$ேக�ற; 

ெசா�ன(ட�, �த-திரமாடைன, விடF� ��யாம*, ெதாடF� ��யாம*, 

வில$கF� ��யாம*, அவ� வில#வத�கா� A>நிைலகைள உ�வாகினா�. 

 

�த-திரமாட� க1ெணதிாிேலேய , �( ேவைலகார� ைபயைன, மிளகாB 

80ைடகைள வி�க; ெசா�னா�. "பிாியாணி சா�பி0505 வாடா...'' எ�றா� ; 

ெகா?சினா�; #லாவினா�. ேபாதா$#ைற$# மாடைன� பா�(, "நாD எ�ைம 

மா5 வா�கிதாேர� - ேமB$கியா...?" எ�றா�. அவர( த�மபதினிG�, "இ�ப�ேய 
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இ��னா எ�ப�... மா5 �05ன சா$#ல, வயD$# ேபாகா0டா எ�ன அ�த�.? 

பாசா�#$#� அளF ேவணாமா...?" எ�றா�. பைழய �த-திர$ ேகாளாறி* அ*ல( 

உாிைமயி*, க*Tாி$காரைன, கி�_ணா... இ-த ச0ைட ஒன$# ந*லா இ*லடா...' 

எ�� �த-திர மாட� ேக0டேபா(, 'நா�, ஒ�னமாதிாி, ேவைல$காரனா... 

க1டத� ேபா5ற($#..." எ�றா� அ-த கி�_ண�. இைத$ ேக05$ெகா1��-த 

பரமசிவ�, ேலசாக; சிாிதா�... ேலசாதா�..... 

 

�த-திரமாட�, இ-த ��பதிர1டாவ( வயதி*, மைனவி ேவ15�, மைன 

ேவ15� எ�� நிைன$காம*, 'உைழ��... உைழ��...' எ�� ெசா*லாம* 

ெசயC* கா0�யவ�, இ��� இ�மி$ ெகா1��-தா�. #டைல, வாB$#$ 

ெகா15வ�� இ�ம*, ெவ�ைள; சளி ; #�#� எ;சி*. எ�மா... எ�மா... எ�ற 

வா�ைத� பிளிற*க�. என$கா�மா ரத�' எ�ற கத*க�. என$#; சீ$கிரமா சாF 

வரமா0ட�ேக.' எ�ற �ல�ப*க�. இ�பதா15 கால உைழ��$#, ஒேரய�யாB 

ஓBெவ5$#� இயலாைம� ெப�8;� . இ(தா� உலகமா எ�ற ஆத�க�. எ*லா 

இட(லG� ஏைழக� கறிேவ�பிைலகேளா எ�ற இ�மDக�$கிைடேய ேதா�றிய 

ஆராB;சி. 

 

�த-திர மாட� இ�மினா�. யாைன பிளி�வ(ேபா* இ�மினா� . ஆ-ைதயி� 

மரண ஓலைத�ேபா* இ'($ ெகா1ேட இ�மினா�. பா�� வாயி* அக�ப0ட 

சாகாத தவைளேபா* - ப*Cயிட� சி$கிய X;சி ேபா*, இ�மC* சி$கி, ரத? 

ெசா0ட; ெசா0ட க$கி, இ�மியேபா( - 

 

பரமசிவ�, வ-தா�. ப5தி�-த ேகாலேதா5 வ-தா�. 

 

"எ�னடா... ஒ� மன�ல எ�ன... ெநன��... நா�ெக*லா� S�கVமா....? 

ேவ1டாமா..?" 

 

தி�மதி. பரமசிவ�, வ-தா�. 
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"எ*லா� நீ� ெகா5த இள$கார�. நாம S�க$ Hடா(�% வார பாசா�# 

இ�மD... நாய$ #ளி�பா0� ந5=0ல வ;ச கத..... ந�ம =05$#� வ-(05." 

 

�த-திரமாட�, பரமசிவைத� பா�தா�. நாைள$# வ�ஷ� பிற��. ெசா*Cட 

ேவ1�ய(தா�. 

 

"மாமா, எ�னால ��யல... நாைளயிேல இ�-( நி�%5ேற�... ஒ�ம ைகயா*..... 

ஒ� ெவ(ல பா$# கைடவ;சி$ ெகா5$கV�... எ� கண$க� பா�$கV�." 

 

"ெபா*லாத கண$#.... ஒ�மா சாF�ேபா(, �-b� ெகா5ேத�. அ-த �-b� 

இ�ேபா 8வாயிர� �பா மாதிாி. நாைள$# கண$#� பா�$கலா�. யா� யா�$# 

ெகா5$கV� எ�கிறைத... காைலயி* ேபசி$கலா�... ஒ� பண(ல, ஒ�ைபசா 

ேவ1டா�...'' 

 

பரமசிவ�, மைனவிேயா5 ேபாBவி0டா�. 

 

�த-திரமாட%$#, ரத� உைறவ( ேபாC�-த(. இ�ம* Hட, அவ%$#� 

பய�ப05 சிறி( விலகிய(. 

 

'சாம$ ேகாழி Hவிய(. �திய ேவைல$கார�ைபயனிட�, பரமசிவ� ேப�வ( 

அவ%$#$ ேக0ட(. 

 

"ஏB... ராச(ைர... எ'-தி� ராசா. மா05$# த1ணி கா05.... வயD$# 

ஜா$கிரைதயா ேபாடா... இ*ல�னா - ெகா?சேநர� S�#..... ��யா0டா S$க$ 

கல$க� ேபாற($# ... காத�( கைடயி* ஒ� Z #�;சி05�ேபா... ெவ�� Z 

ஆகா(... ஒ� மசா*வைடG� தி�%... இ-தா காக.... எ'-தி�... ராஜா... மா5 , 

ஒ�ைனேய பா$#( பா�..." 

 

�த-திரமாட�, ஒ� ��F$# வ-தா�. 
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பரமசிவதி�, சா�பா05$#� சா�பாடாக�ேபா#� அ-த, ைபயனிட� த� 

கைதைய ப$#வமாக; ெசா*C, அவைன மீ0கேவ15�..... அ��ற�, தா� 

அல0சிய�ப5திய சக விவசாய ெதாழிலாளிகளி� இடதி�#� ேபாகேவ15�. 

'எ�ைன�ேபா* ஆகாம* இ�$க எ�ன வழி...' எ�� ேக0க ேவ15�. அத�#, 

ஏதாவ( ெசBதாக ேவ15�. 

 

அ��ற�..... இ�ம* வி0ட வழி... 

 

தாமைர, ஆக.0 - 1979 

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

7. 7. 7. 7. இட ஒ,�கீ.இட ஒ,�கீ.இட ஒ,�கீ.இட ஒ,�கீ.    

 

அவ�க�, அ�பாசிட� காாி* ேபா#மளவி�# கிளா. ஒ�' அதிகாாிக�� அ*ல. 

அேத சமய� அரசா�க ைச$கி�களி* சவாாி ெசBG� கிளா. ேபா� ஊழிய�க�� 

இ*ைல. அேதா அ-த அDவலக� ��னா* நி�#� ஜீ�பி* ஏற$H�ய ெகஜ0ட0 

அதிகாாிக�. இ-த வைகயி* இர15ேப�. இவ�க�$# ஒS(� உதவியாள�க� 

இ�வ�. ஜூனிய� அI.ெட�0கேளா அ*ல( அI.ெட�0 ஜூனிய�கேளா - 

இ�ெனா�த� கா$கி பா10 கா$கி ச0ைட வாCப�. ^னிபாரமாக அைத 

ேபா0��-தானா, அ*ல( அ(தா� அவ� ஆைடயா எ�ப( அவ%$ேக ெதாியா(. 

 

எ*ேலா�� ப�யிற�கி வ-( அ-த ஜீ�ைபேய ெமாBதா�க�. கா$கி; ச0ைட 

வாCப� ம05� �ைரவ� இ�$ைக� ப$க� நி�� .�யாி�ைக (ைட($ 

ெகா15 இ�-தா�. அவ�க� ேப;� நி�கா( எ�ப( அறி-தவ� ேபா* ஒ� 

(ணிைய எ5( இ�$ைகைய (ைடதா�. பிற# ஜீ�பி� ேமாவாைய ஒ� த05 

த0�� பா�தா� . டய�கைள ஒ� அ�$# 

 

அ�$கி� பா�தா�. 

 

இத�#� ெகஜ0டட அதிகாாிகளி* ஒ�வ� அ�ேக ெதாி-த ெவ�றிைல பா$#$ 

கைடைய ேநா$கி நட-தா�. உயர� #ைறF. உட* சைத அதிக�. நைடேயா 

நா0�ய�. ஜீ� அ�ேக நி�ற இ�ெனா�த� உயர��, சைதG� ஒேர வாகி* 

அைம-தவ�. ஆ0கைள அ�$கி� பா�$#� க1கார�. கைடைய� பா�(� ேபான 

க1கைள, கா$கி; ச0ைட வாCப� ப$க� தி��பிவி05$ ேக0டா�. 
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"ேயாQ க-தா, ெப0ேரா* ேபா050�யா?" 

 

"ேந�� ைந0லேய ேபா050ேட� சா�...'' 

 

"#0... சில �ைரவ��க �ற�ப5� ேபா(தா� (�ம* வார( மாதிாி ெப0ேரா* ப�க 

பா�( வி5வா�க. அ��ற� நாைள$# நா� ெசா�ன(?" 

 

"மற$க மா0ேட�க.... காைலயிேலேய அ�மாைவG� பி�ளி�கைளG� ��க� 

ேகாயிD$#...." 

 

"ேயாQ... ஏ�யா பரா$#� பா$கீ�க.... ஜீ��ல ஏ��கேள�யா ...'' 

 

அ-த அதிகாாி, �ைரவாிட� ெப0ேரா* ப�றி$ ேக0டேபா( அ$கைற கா0டாம* 

நி��வி05, அ�மாைவG� பி�ளி�கைளG� அர� ஜீ�பி* ஏ��� ெசய*தி0ட� 

ப�றி அதிகமாB ெதாி-( ெகா�ள அ-த ஜூனிய� அI.ெட�0க� சிறி( 

ெந��கி நி�ற(, அவ�$#� பி�$க வி*ைல . ஆைகயா*, அவ� #ரC 0ட(�, 

அவ�க�� அவ� ெசா*வைத பயப$திேயா5 ேக0ப(ேபா* பாவலா 

ெசB(ெகா15, பி�ப$கமாக ஜீ�பி* ஏறினா�க�. ஆனாD�, அவ�க� க1க� 

எ�னேமா இ�%� அதிகாாி �ைரவ� உைரயாடC* தா� நிைலெகா1ட(. 

ஜூனிய�க� ஒ�வ� க1ணி* ஒ�வ� �க� ப5�ப�, க1ண�($ ெகா1டா�க�. 

 

இத�#�, �ைரவ� க-த�, ஜீ�ைப உ�� ைவதா�. ஆனாD� அவனிட� ேப;�$ 

ெகா5த அ-த அதிகாாி, இ�%� அதி* ஏறாம*, ெவ�றிைல பா$#$ கைடயி* 

"ஊதி$ ெகா15 வ-த அ5த ெகஜ0ட அதிகாாி$# காதி��பவ� ேபா* நி�றா�. 

இ-த$ காதி�தD$# ஒ� வரலா��� பி�னணி உ15. எ-த அர� ஜீ�பிD� 

ஜ�னேலார இ�$ைகயி* சீனிய� அதிகாாி உ0கா�வா�. அவ�$#�, �ைரவ�$#� 

மதியி* ஜூனிய� உ0கார ேவ15�. கைடயிC�-( வ�கிறவ��, கிைடயி* 

நி�ப(ேபா* நி�பவ��, ஒேர ரா�க அதிகாாிக� வ-(ெகா1���பவ�, ெகஜ0ட 

அதிகாாியாக� பதிவி ெப��, ��பைத-( வயைத த0�யவ�. நி�பவ�, 
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கிளா�$காக; ேச�-( ெகஜ0ட ரா�கி�# வ-தி��பவ�. ��னவ� ேநர� 

நியமன$கார�. பி�னவ� �ரேமா0�'. இ-த இ�தர�� �ரேமா0�- ேநர� நியமன 

அதிகாிக�$#� இ�ேபா( சீனியாாி0� ச1ைட . விவகார� 

ேகா�05$#�ேபாயி�$கிற(. அ(வைர$#� யா�யா�$# சீனிய� எ�ப( 

ெச0�யா� �5$# மாதிாி. ஆைகயா* நி�� ெகா1��$#� ஐ�ப( வய($கார�, 

வ�கிறவைர ஜூனியராக அ%மானி( அவைர உ�ேள த�ளிவி05, ஓர;சீ0�* 

உ0கார கா( நி�றா�. ஆனா*, வ�கிறேவாதன( ஜீனிய� ஏ� இ�%� 

ந5�ப$க� ேபாB உ0காராம* இ�$கிறா� எ�� சி-தி($ ெகா1ேட வ-தா�. 

 

நட�பவ� ெந��கிய(�, நி�பவ� ேக0டா�. 

 

"உ� ஒB��$# உட�� சாியி*ல�% ெசா�னீேய... இ�ப எ�ப��பா இ�$#(?" 

(அ�ப�யாவ( #சல($# மய�கி ேபாB உ0கா�வா�னா எ�� பா��ேபா�) "சாி 

ஜீ��ல ஏ� , நீ�க ஏறினா* தாேன நா� ஏற ��G�?" 

 

"ஊைள$கா�� =�( பா�.... என$# ெகா?ச� ஆ.(மா.... ஒ($கா(. நீ 

ெமாத*ல ஏ�..... 

 

நி�றவ�$# ஆ.(மா எ�ற ஒேர காரணதி�காக, தா� ந5�ப$க� உ0கார 

இைச-ததாக �ரேமா0� மீ( ஒ� பாிதாப� பா�ைவைய =சி$ெகா1ேட, ேநர� 

நியமன� �தC* ஏறினா�. 

 

�ைரவ� க-த�, இ�$ைகயி* எகிறி$ #தி$காம*, அவ�கைள� பயப$திேயா5 

பா�($ ெகா1ேட, பணிேவா5 ஏறினா�. அவ%$# அவசர�. பி�ைளதாB;சி 

ெப1டா0�. சீ$கிர� தி��ப ேவ15�. விப( கிப( நட$காம* இ��பத�#, 

சாமிைய$ #�பி5வ( ேபா*, அவ� ைககைள #விதேபா(, அ-த பாடாவதி ஜீ� 

ேபா0ட ச�த� அச* அம�கலமாB ஒCத(. 

 

எ�ப�ேயா, அ-த ஜீ� அ�#மி�#மாB �(மண� ெப1ேபா* நாணி$ேகாணி, 

ேமைடயா5� ாி$கா�5 ஆ0ட$காாிக� ேபா* #தி($ #தி(, ெமயி� ேரா05$# 
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வ-த(. �ைரவ� ஆ$Iேல0டைர எ'வ( கிேலா மீ0ட�$# அ'த� ேபானேபா(, 

ஒ� ெவ�ைள ^னிபார ேபா9., வ1�ய நி�த; ெசா*C ைகைய #�$காக� 

ேபா0ட(. க-த� ேக0டா� : 

 

"எ�ன சா�...." 

 

"(ைர கீேழ இற�கி� ேபச மா0Z�கேளா.." 

 

சிவெப�மா� க'( பா��ேபா* த�ைன நிைன($ ெகா1ட க-த�, அ-த 

ெகஜ0ட0 அதிகாாிகைள� பா�தா�. அவ�க�, அ-த ெவ�ைள� ேபா9ைஸ 

மிர05வா�க� எ�� நிைனதா�. ஆனா* அவ�கேளா, அ( அவ� பிர;சைன 

எ�ப( ேபா* ெசா*C ைவத(ேபா*, ேவ�ப$கமாக தி��பி$ ெகா1டா�க�. 

பிற# த�க�$#�ேள ேபசி$ ெகா1டா�களா�. அ-த எ�.எ*.ஏ . கெல$டைர - 

அ�$கதா� வ-தானா�. ஆனா அ�ேபாைகயி* கிைட;ச( .ேடனாதானா�.' 

 

க-த�, ெவ��ேபா5 கீேழ #திதா�. ெவ�ைள� ேபா9., அவைன சாைலயி� 

ம��ைன$# H0��ேபான(. க-த� ேக0டா�: 

 

"நா� எ�ன சா� த��� ப1ணிேன�?" 

 

"அ(Hட உன$# ெதாியைலயா? ஜீ�ேபாட ைல05 க1ைண� பறி$#�ப�யா 

பிரகாசமா இ�$க�படா(�% கவ��ெம�டல ஒ� ஜீ.ஓ . வ-தி�$ேக.... அேதா 

பா�.... உ� ஜீ�ைப ...." 

 

"ஆமா சா�... ைல0ட ஆ� ெசBய மற-(0ேட�.... ெசா�ன($# ந�றி சா�.'' 

 

"ந�றி ேவணா�. அபராத-தா� ேவV�. ஆமா உ� ெபயெர�ன?" 

 

"ெதாியாமதா� ேகேன. ைல0டா* க1V Hசி அதினா* எதி� வ1��க�$#, 

இைட?ச* வர$ Hடா(�%தா�, அரசா�க(ல இ�ப� ஒ� க1�ஷன$ 
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ெகா15 வ-தி�$கா�க.... இ�ேபா ப0ட�பகD. Aாிய� ேவற க5(. அ-த ைல05 

எ�ப� சா� க1ண$Hச ைவ$#�?" 

 

"Hட$Hடவா ேப�ேற.... சாி உ� ேபெர�ன? எ( ேபசV��னாD� ேகா�0ல 

வ-( ேப�.'' 

 

"சா�.... சா�.... என$# யா�மி*ல சா�... இ�%� நா� ேவைலயி* ெப�மன�0 

ஆகைல சா�. �(சா க*யாண� ஆனவ� சா�.'' 

 

"உ�ைன� பா�$க பாவமாதா� இ�$# ... அேதா ��னா* இ�$கா� பா� 

ெபாதிமா5 மாதிாி. அ-த ஆசாமிய இ�க வர;ெசா*D... உ�ன இ-த தடவ 

ம�னி;சிடV��% எ�கி0ட; ெசா*ல; ெசா*D...'' 

 

ெவ�ைள ேபா9. ைகயி* ைவதி�-த ெபாிய ரசீ(' �தகைத திற-( அத� 

மதியிC�-தெப�சிைல பாதிவைர S$கி, வாயி* ைவ($ க�($ 

ெகா1��-த(. 

 

�ைரவ� க-த�, அலறிய�( ஜீ� ப$க� ஓ�னா�. ஓர இ�$காைர$கார� 

ஓBயாரமாக$ ேக0டா�. 

 

"எ�ைனயா தைலைய; ெசாறியேர?" 

 

"அBயா அ�ேக வ-( எ�ைன வி05வி5�ப�யா ேபா9.கார�கி0ட ெசா�னா*, 

அவ� வி05 வி5வாரா� ஸா�..." 

 

"எ�னBயா நிைன;�$கி0டா� அவ�? நா� ெகஜ0ட0 ஆ@ஸ�. அவ� 

க1ைட$காB �ராபி$ சா�ஜ10. நா� ேபாB அவ�கி0ட ெக?சVமா? 

ேபா�ேபா.. நீGமா;�... அவ%மா;�..." 
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அவைர ந�ம ��யாத(ேபா* பா�த க-த�. சா0சி$காரைனவிட ச1ைட$கார� 

ேதவைல எ�ப(ேபா*, அ-த சாைலயி� ம��ைன$#; ெச�� ெவ�ைள 

^னிபாரதி� ��னா* தைலைய; ெசாறி-தா�. அவேரா, அவ� ேபச� ேபச ேக. 

�$காகF�, ேக_ �$காகF� பய�ப5� அ-த சா� ஷீ0 �தகைத திற-( 

அவைன� ப�றிய �($கவிைத ஒ�ைற எ'தி$ ெகா1��-தா�. க-த�, அவ� 

ேமாவாைய� பி�($ ெகா15 ெக?சினா�. 

 

"சா�.... சா�... நா� இ�%� ெப�மன�0 ஆகைல சா�.... ேகா�டல ஏதாவ( ாிமா�$ 

வ-தா அ�ேபா�% ஆயி5ேவ�.. சா�...." 

 

"அேதா இ�$காேர உ�க ஆ@ச�... அவ�கி0ட ெசா*D. அவனா* உ�ைன 

கா�பாத ��Gமா�% பா�(டலா�.... இ-தா பி�..." 

 

பைழய கால( �னிவ� ேபா*, ேபா9.கார� ெகா5த அ-த சாப$ காகிதைத, 

க-த� வா�கி$ ெகா15, சிறி( ேநர� நி�றா�. பிற# ஜீ� நி�ற ப$க� வ-தா�. 

அதி* ஏறி$ ெகா1டா�. எாி-( ெகா1��-த ைல0ைட 'ஆ�' ெசBயவி*ைல. 

ஜீ�ைப வி0டா�. "அட�ேபாBயா... ைல05... ெபா*லாத ைல05 இ-த நா0ல 

பகேல இ�0டா#(..." 

 

ஓர$கார� உபேதசிதா�. 

 

"ஒ� c0�ைய நீதா� சாியா; ெசBயV�. அ�ப�; ெசBதி�-தா* இ�� மா0�$க 

ேவ1டா� பா�.... சாி... சாி.... ஜீ�ைப பா�( ஒ05...." 

 

ஜீ�பி� பி�னி�$ைகயி* கிட-த ஜூனிய� உதவியாள�களி*, ஒ�த� ஒ0டக� 

சிவி�கி மாதிாி த� �கைத ெகஜ0ட0 அதிகாாிகளி� தைலக�$# மதியி* 

நீ0�$ ெகா1ேட, ேபா9.கார�$# க-த� ேம* க�ைண படாம* இ��பத�கான 

காரணைத; ெசா*லாம* ெசா�னா�. 

 

''அ-த �ராபி$ ேபா9.கார�..... ந�ம ஆ@�$# �-தாநா� வ-தி�-ததா�.... ஏேதா 

ஒ� சDைக ேக05 வ-த�ேபா, நீ�க அவர உ0கார$Hட; ெசா*லைலயா�. 
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எ�கி0ட வ-( என$#� கால� வ�� கவனி;�$கிேற� % �ன�கி$கி0ேட 

ேபானா�...." 

 

"ெகஜ0ட ஆ@ஸ� நா� .... ஆ�ட� ஆ* அவ� ஒ� நா� - ெகஜ0டட சா�ஜ10... 

எ�ப�யா உ0கார ெசா*ல ��G� ? எ5(; ெசா*ல ேவ1�ய(தாேன? ேயாQ! 

வ1�ைய .@டா ஓ0ேட�யா...'' 

 

�ைரவ� க-த�, ேகா�0�* வா�க�ேபா#� ாிமா�$ைக� ப�றிேய நிைனததா*, 

ஜீ�ைப ாிமா�$க பிளாக ஓ0ட ��யவி*ைலதா�. ஆனாD�, அவ� ஒ� ெதாழி* 

வி�வாசி. அ�ப�� ப0டவ�க�$# எதைகய சிரம�க�� Sசாக ெதாிGேம 

அ�ப��ப0ட Sைச (ைடத ேதாரைணயி* சி-தைன வாைதயிC�-( வி5ப05, 

ஜீ�ைப ஏவினா�. 

 

அ-த ஜீ�, கடC* க�ப* மித�ப( ேபா* ெச�ற(. ��ப( கிேலாமீ0ட� Sரதி�# 

தா�;சாைலயி* பாB-(, அ�கி�-( க�பி;சாைல$#� பிாி-(, பிற# ஒ� 

ம1சாைல வழியாக ஓ�ய(. ஒ�மணி ேநர ஓ0டதி�#� பிற#, ம1 பாைதயி* 

நட�ப(ேபா* நி��, பிற# மடமடெவ�� பாB-த(. அ-த; சமய� பா�( ந�ப 

��யாம* ேபBமைழ நானி�$கிேற�' எ�ப( மாதிாி தைரயி* இற�கிய(. 

ம1பாைதேயா, உடேன ஜீ�ைப தன$#� இற$கிய(. ேபாதா$#ைற$#, ஜீ� ம$க� 

க-த� எ?சிைன ஏ�றிவி05 கீேழ #திதா�. ஜீ�பி� ேமாவாB மாதிாியி�-த 

பாென0ைட திற-(, உ�ேளயி�-த அத� இய-திர� ப�கைள அ�#மி�#மாக 

ஆ0�னா�. ��னி�$ைக$ ெகஜ0ட0 அதிகாாிக� �V�Vதா�க�. ஆனாD� 

அவைன அர0டவி*ைல. காரண�, நா�# நா0க�$# ��ேப, வ1�$# ேநாB 

வ-தி�$கிற விவகாரைத இ-த$ க-த� அவ�களிட� ெசா�னேபா(, அவ�க� 

க15$கவி*ைல. 

 

க-த�, சைள$கவி*ைல. �ைரவ� இ�$ைகயி* இ�-த ஒ� கைத .ேபன�கைள 

எ5( ஜீ�பி�# ைவதிய� ெசBதா�. அைரமணிேநர ஆ�ேரசைன ெகா05 

மைழயி* ெச�ைமயாB; ெசB(வி05 இ�$ைகயி* ஏறிய க-த�, வ1� நகர 

(வ�கிய(� அைனவைரG� ெப�மிதமாக� பா�தா�. ஆனா*, உடெல�#� 
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பா105� ச0ைடG� அவ� உட�பி* ேகா-( மாதிாி ஒ0�வி0ட(. 

தைலயிC�-( மைழ(ளிக� ேதாளி* ெசா0�ன.... 

 

அ-த மைழயி� ேவகைத� ேபாலேவ, ஜீ��� பற-த(. க*D� ம1V� கல-த 

^னிய� சாைலயி* த$கா�� மி$கா�� இ*லாம* ஓ�ய(. பிற# ஒ� க1மாB$# 

அ�ேக நி�ற(. அைர மணி ேநரதி�#� பிற# மீ15� ஓ�, ஒ� கசிF 

நீ�$#0ைடயி� ப$க� கைரைய உராB-தப� #-திய(. பிற# ஒ� ப($கிேலா 

மீ0ட� ஓ0ட�. ஆனா* அத�# ேம* ேபாக ��யாதப�, ஒ� சி�ன� பால� 

உைட-(, த1ணீ� ெவ�ள� அ-த உைட��களி� இ5$#களி� வழியாக� 

பாB-த(. ஒ� கிைள பாைத வழியாக� ேபாகலா� எ�றா*, அத� #�$ேக ஒ� 

கா05 வாைக மர� வி'-( கிட-த(. 

 

ேவ�வழியி*லாம*, அ-த ஜீ� வ-த வழியி* தி��பிய(. ஜீ�பி* ைவ�ப�' ேவ� 

அF0. ஆனாD� க-த�, தன( ைக$#0ைடயா* அைத (ைட( (ைட( 

வழிேத� ஓ�னா�. அ-த ெகஜ0டட அதிகாாிக�$#�, ஒேர பசி ெவ�ள 

ேசதைத� பா�ைவயிட வ-த அவ�க�$# , ஊரா0சி ஒ�றிய ஆைணயாள�, தன( 

அDவலகதி* ம0ட�, சி$க�, வைட, பாயாச� ஆகியவ��ட� கா($ 

ெகா1���பா�. ஆனா*, பா'� பால� எ-த ேநரதி* கீேழ வி'-தேதா அவ�க� 

வயி�ைற அ�(வி0ட(. இ�ேபா( ந5ப$க ெகஜ0ட0 ஆைணயி0ட(. 

 

"க-தா! வழில ஒ� ந*ல ேஹா0டலா பா�( ஜீ�ப நி�(" 

 

க-த%$#� பசி... காைலயி* சா�பிடவி*ைல . அவ� �ற�ப5�ேபா( 

பி�ைளதாB;சி மைனவி கதினா�. " இ�ப� ராF� பகD� ேவைல பா�தா 

உட�� எ�ன ஆ#�?" எ�� ேக0டா�. அவ%�, இ�ப�தா� ஆ#� 

எ�ப(ேபா* தி��பி$ கதினா�. அவ� ெகா5த இ0டCைய உடன�யாக 

உ0ெகா�வ(, அவ%$# நாகாீகமாக ேதா�றாததா*, ெவளிேயறிவி0டா�. 

இ�ேபா(, ெகா05� மைழ. ேந�ைறய மைழயிேலேய அவன( =05தைர, 

மைனவியி� வயி�மாதிாி உ�பிய(. இ�ேபா( எ�ப� இ�$#ேதா..... 

இ�$காேளா..... 
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அ-த ஜீ�, ஒ� சாதாரண டF� வழியாக அ�#மி�#� ஆ�யா� ேபான(. பல 

ேஹா0ட*கைள கழி( வி05�, கட-(வி05�, ஒ� �னியா1�யி� ��னா* 

அத�#$ க05�ப05 நி�ப(ேபா* நி�ற(. எ*ேலா�� இற�கினா�க�. அவசர 

அவசரமாB ஓ0டD$#� �#-தா�க�. ஒேர H0ட�. சா�பி5கிற ஒQெவா� 

ஜீவராசி$#� அ�ேக, இ�ெனா�த� நி�� ெகா1��-தா�. அ�ப�G� எவ�� 

இைடயி* �#-( விட$Hடா( எ�பத�காக சா�பா05 ேடா$க� காகித�கைள 

எ;சி* ேடபி*களி* ஒ0� ைவதி�-தா�க�. அேதா5 சா�பி05 ��-தவ�கேளா, 

நா�காCகைள வி05 நகராம* ஜ�ெம�� இ�-தா�க�. எவ� ெவளிலேபாB... 

மைழயில நைனவா�? 

 

�ைரவ� க-த�, க*லாவி* இ�-தவாி� காைத$ க�தா�. 

 

அதிகாாிகைள; �0�$கா0�, அவ�க� எ�ேப�ப0டவ�க� எ�� விள$கினா�. 

உடேன க*லா$கார�, சா�பி5பவ�களி� ைகக� கீேழ ேபா#�ேபா( அவ�கள( 

வாைழ இைலகைளG�, ேமேல ேபா#�ேபா( அவ�கள( வாBகைளG� பா�($ 

ெகா1��-த அதிகாாிகளி� ��னா* ேபாB ச*^0 அ�தா�. பிற# அவ�கைள 

ேபமிC �மி�#� H0��ேபாB, அ�ேக @டா ேபா05$ ெகா1��-த இ�வைர 

Sரதிவி05, உ0கார ைவதா�. ஒேர ஒ� ேமைஜ... நா�# நா�காCகளி* 

இர1�* ேவக�சி. ெகஜ0ட0 அதிகாாிக� அதி* எதி�� - �தி�மாக 

உ0கா�-தா�க�. ஜூனிய� அசி.ெட10க� இர15 நா�காCகளி* உ0கா�-( 

வி0டா�க�. க-த%$#தா� இடமி*ைல. அவ� காதி�-தா�. இடமி�$கிறதா 

எ�� எ*லா இட�கைளG� க1ணா* ேநா1�னா� ... காC இ*ைல. 

 

க-த� வயி�ைற� பி�($ெகா15�, பி�ைளதாB;சி� ெப1டா0�ைய 

நிைன($ ெகா15� பசி�பிரசவ ேவதைனயி* அ*லா�னா�. இத�#� 

�ரேமா0� ெகஜ0ட0 அதிகாாியி� ப$க( நா�காCயி* உ0கா�-( ேகாழி 

பிாியாணி சா�பி0ட ஒ�வ� எ'-(வி0டா�. ஆசாமி$# #ம0ட* க-த� 

டப$ெக�� அதி* உ0கா�-தா�. மி^சி$க* ேச� ேபா0�யி* உ0கா�வா�கேள 

அ�ப�....... 

 

�ரேமா0� ெகஜ0டட ஆ@ஸ�$# வாயி* க�($ ெகா1��-த ேகாழி(15$# 

ேம* ேகாப� ெகா�பளித(. ெகஜ0ட0 ஆ@ஸ�$# இைணயாக எ�ப� 
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உ0காரலா�? இ��சி�பிளி� ... வாB$#� இ�-த ேகாழி$கறி ெவளிேய 

நா$#மாதிாி (�(�ப�, க1��பாக; ெசா�னா�. 

 

"இ-தா�பா.... உன$# ேவற ப$கதி* இட� கிைட$கைலயா?" 

 

இ(வைர �ைரவாிட� அதிகமாக� ேபசாத ேநர� நியமன��, அவ%$# அறிFைர 

ெசா�ன(. 

 

"ேவற ப$கமா ேபாB உ0காேர�..." 

 

கா* வCத க-த�, இ�ேபா( மன� வC( எ'-தா�. இத�#� அ�ேக ஒ� 

8ைலயி* உ0கா�-தி�-த ஜூனிய� அI.ெட�0க� தத� இ�$ைகயி* 

இ�-( எ'-( இர15 ெமா0ைட நா�காCகைள ஒேர இ�$ைகயா$கி அவைன 

த�க� ப$க� வ��ப� ைகயைசதா�க�. அவ%$# இடஒ($கீ0 எதி�மைறயா* 

ெசB(வி05, எ?சிய இட�களி* உ0கா�-தா�க�. க-த� அவ�கைள� பா�( 

தைலயா0�னா�. பிற# தைலைய ெதா�க� ெபா05$ெகா1ேட 

ெவளிேயறினா�. அவ%� எ'-த சீ�றேமா , சி�ைமேயா ஏேதா ஒ�� அவ� 

பசிைய� �சி(வி0ட(. 

 

ெவ�ள; ேசதைத ஈ5க05வத�#� பதிலாக வயி��; ேசதைத ஈ5க0�ய 

ெகஜ0டட அதிகாிக� , @டாைவ$ #த�பி$ ெகா1ேட ெவளிேய வ-தா�க�. 

அவ�கைள� பா�த(� இ�$ைகயி* இ�-( கீேழ #தி$#� க-த� ஜீ�பி* 

அைசயாம* இ��பைத� பா�தவி05 ஆ;சாிய�ப0ட �ரேமா0� ஆ@ஸ� 

அவ%$# பாரா05 ெதாிவிதா�. 

 

"ெக0�$கார�யா நீ... இ($#�ள சா�பி050�ேய... நாராயணா..ஏேற�பா..." 

 

"ஒ� ேச?�$# இ�ேபா நீ�க உ0கா��கேள�." 

 

ந5�ப$க( ேநர� நியமன நாராயண� ஓர�க0� நி�றேபா(, ஓர�க0� நி�றவ� 

சிறி( ேயாசி(வி05 பி�ன� ஜீ�பி* ஏறி ந5�ப$க� உ0கா�-தா�. அவ�  
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ஓரதி�# வ-(விட$ Hடாேத எ�ப(ேபா* அ5தவ�� உடன�யாB ஏறினா�. 

 

"க-த� சாவிைய ேபா05 ஜீ�ைப உ�மவி0டா�. ஆனா*, அ( உ�மி உ�மி 

மீ15� நிச�த� ஆன(. ச�கC$ ேகா�ைவயாB ச�தமிடவி*ைல. உடேன, க-த�, 

கீேழ #தி( ேபன0ைட திற-( எ?சி� தைலயி* த0�னா�. அதிகாாிக� அவைன 

ெபா��பட பா�த ேபா(, இவ�, ஒ� அல0சிய பா�ைவைய =சியப�ேய, மீ15� 

இ�$ைகயி* #திதா�. சாவிைய தி��பினா�, இ�ேபா( ேலசான உ�ம* Hட 

ேக0கவி*ைல. க-த� சிறி( அதிகார ேதாரைணயிேல ஆைணயி0டா�. 

 

சா� வ1�யிலைடனேமா ேகாளா� த�ளிவி0டாதா� ஓ5�. ’ 

 

அ-த இர15 அதிகாாிக�� எ?சி உ�ள அDவல�க�� கீேழ இற�கி, ஜீ�ைப 

த�ேளா த�� எ�� த��கிறா�க�. க-த�, ப*ல$கி* உ0கா�-( 

இ��ப(ேபா* ��மாேவ இ�-தா�. இனிேம* தா� ஜீ�பி�#� சாவிைய தி��ப 

ேவ15�. 

 

க-த�, சாவிைய தி��பியப�ேய, அ�ேக உ0கா�-த �ரேமா0� அதிகாாியிட� 

காைத$ க�$காம*, ஜி��$#� இ��பவ�க�$# ம05ம*லா(, வழி�-

ேபா$க�க�$#� ேக0#�ப� விவர� ெசா�னா�. பணிF$#ரC* தா� ேபசினா�. 

அேதசமய�, பி��ற� தி��பி, சா0சிகைள ைவ($ ெகா15 ேப�வ(ேபா* 

ேபசினா�. 

 

"சா�! நாைள$# நீ�க ேக0ட( மாதிாி ஒ�க =05$# வர��யா( சா�. அ�மா 

ேகாயிD$# ேபாற($# ேவற ஏ�பா5 ெசB($கலா�.... இனிேம*, 

அபிசியலாதா� ஜீ�ேபா காேரா ஓ05ேவ�. இ*லா0�, நா%� மா0�$#ேவ� 

பா��க..." 

 

ெச�மல� - 1992 

-------------------- 
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8. 8. 8. 8. �ரா�ட$ தாிசன��ரா�ட$ தாிசன��ரா�ட$ தாிசன��ரா�ட$ தாிசன�    

 

"எெலRைன ந�பி� பணைத; ெசலவளி$க�படா(... எெல$�ாிI0�ைய ந�பி 

இைலைய� ேபாட�படா(... இ-த ெர1ைடG� ெசBதாD� ெசBயலா�... ஆனா*, 

வாடைக �ரா$டைர ந�பி வயைல$ காய�ேபாடாேத�% ெசா�ேனேன... 

ேக0�யா...? ேக0�யா..?" 

 

வயC� வர�ேபாரதி* #($காC05 உ0கா�-தப� த-ைத ம�த�( 

ெசா�ன(, மக� கணபதியா பி�ைளயி� காதி*, "ெக0�யா- ெக0�யா-” 

எ�ேறதா� ேக0ட(. த-ைதைய; சத� ேபாட� ேபானா�. இயலவி*ைல. அவ� 

�கைத� பா�$க$ H;ச�ப05, வயC� ஓ� ஓரதி* க*ல5�பி* ெபா�கிய 

பாதிரைத� பா�தா�. அதி* ேகாழி (15க� #தி($ ெகா1��-தன. 

ேவைல$கார�ெப1 ராசகிளி, தீ 80�$ #ழாB 8ல� ஊதி, அ5�ைப 80�வி05, 

"கறி ெவ-தி�$கா" எ�� பா��பத�காக, ஒ� ேகாழி (1ைட வாB$#� 

திணி(வி05, பிற# A5 தா�காம* (�பினா�. 

 

"கைடசியி* எவெனவ%$ெக*லாேமா நா�...'' எ�� ேபசிய அவ� மைனவி மரகத�, 

பிற# அ-த� ேப;ைச ��$க வி*ைலயானா*, அ( ஆபதான அ�ததி* ெகா15 

ேபாBவி5� எ�� உண�-( "ேசாறா$க ேவ1�யதி�$#" எ�றா�. கணவைன$ 

க5க5�பாக� பா�தா�. அ-த� பா�ைவ தா�க மா0டாத கணபதியாபி�ைள, தம( 

வயைல$ க1களா* உ��� பா�தா�. 

 

எ*லா வய*க�� ெந�பயி�களா* அல�காரமாB ேதா�றியேபா(, இ-த வய* 

ம05� ெமா0ைடயாB,8ளியாB$ கிட-த(. வயைல� பா�$க மனமி*லாத கணபதி, 

க1கைள நக�தி, ெத�#� ப$கமாB� பா�தா�. ராைமயா ேதவேராட வய* ம�ற 

வய*கைளவிட அதி* ம05� ெந�பயி�க� ஓர� அதிகமாக வள�-தி�-தன. 

இQவளF$#� அ5த வய*களி* ந0டேபா( தா� ேதவ� வயCD� நட�ப0ட(. 

ஆனா* ேதவ� வயC*, அவைர� ேபாலேவ பயி�க� மி%$காக நி�றன. 

 

ராைமயா ேதவ�, கணபதியா பி�ைளைய� பா�(, மீைசைய தடவி வி0டா�. 

ைகயி* இ�-த �ரா�I.ட� ேர�ேயாைவ த0� வி0டா�. சி�ைம�ப05� 
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ேபான கணபதியா பி�ைள , கிழ$#� ப$க வயைல� பா�தா�. அ�ேக, ஆ��க 

நாடா�, லாவகமாக� X;சி ம�-ைத =சி$ ெகா1��-தா�. பி�ைளைய அவ�பா�த 

வித�, அவைரG� ேச�( =ச� ேபாவ( ேபாC�-த(. 

 

எவைரG�, எைதG� பா�$க ��யாம* தவித கணபதி, ப1ைணயா�, பா* 

பா1�யைன$ ேகாபமாக� பா�தா�. 'எ*லா� இவனா* தா� விைன. நா�# 

�ைன ேத�த* ேபா0�யி* ஒ� �ைனயாவ( �$ெக0 வா�கி விடலா� எ�� 

அைல-(, அவ� ஏ��ைனைய மற-(, வயைல �பாIட இழ-த ேவ0பாள� 

நிைலயி* வி0ட( உ1ைமதா�. ஆனாD�, ேந�� வாடைக உழF$# ஆ� 

அம�த� ேபானா�. இ-த� பா*பா1�தா�, "உழF மா5�க ஒ� வார� 

எ5($கி5�.... �ரா$டைர வாடைக$# வா�கலா�..." எ�� ெசா*Cவி0டா�. 

'ெபாிய ப1ைணயாளிட� வ�ட$கண$கி* ேவைல பா�தவனா;ேச எ�� ந�பி 

வி0டா�. இQவளF$#� ஒ� மாத($# ��னா* தா� பா*பா1� இவாிட� 

ேவைலயாளாB; ேச�-தா�. இ�ேபா( இவைரேய ேவைலயாளாB ஆ$கிவி0டா� 

எ�ப( கிழவ� ம�த�(வி� வாத�. 

 

கணபதியா பி�ைள , அழ� ேபானா�. 

 

�ரா$ட�$#� பண� க0�யாகி வி0ட(. எ05 மணி$# வரேவ1�ய(. ப( 

மணியாகிG� வரவி*ைல . இ�சா* உழF ெசBயV�. மதியானேம "ெதாளி" 

மிதி$கV�. அதாவ( உ'த நிலதி* இைல தைழகைள� ேபா05 கா*களா* 

மிதி$க ேவ15�. அேதா கிண�� ேம0�* வாதமட$கி� Xவர�$ கிைளக� #வி-( 

கிட$கி�றன. ேவைலயா0க�$#� ெசா*C யா;�... �ரா$டைரதா� காேணா�... 

வ�மா....? 

 

ஒ� காலதி* வயெல*லா� வியாபி(, இ�ேபா( ஓர�க0ட�ப0ட ஐ.ஆ�. எ05 

ெந* ரக� ேபா* கழி($ க0ட�ப0ட த-ைத$கார ம�த�(, இ�ேபா( ஆ0ட� 

ேபா5�, ஐ.ஆ�. இ�பைத - அ(தா� ப1ைணயா� பா*பா1�யைன எாி-( 

வி'-( ேபசினா�. 

 

"எ*லா� உ�னா* வ-த(டா.. ஒ�னா*தா� வ-த(டா.." 
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"ஆமா�... எ�னாலதா� வ-த(... அேதா பா��க..." 

 

எ*ேலா�� பா*பா1�ய� கா0�ய திைசைய� பா�தா�க�. ச-ேதகமி*ைல. 

�ரா$ட�... ரா0சத; சிக�� க�பளி�X;சி ேபா*, அ( ஓ� வ-த(. அத� 

அாியாசனதி*, ஒ� வா0டசா0டமான ஆசாமி. 'அடேட..... எ�ன இ(... ராைமயா 

ேதவ��, ஆ��க நாடா�� ஓ��ேபாB �ரா$டைர மறி$கிறா�க...? எ�ன 

அநியாய�. ேடB பா*பா1�.... அாிவாைள எ5டா...' 

 

கணபதியாபி�ைள ேவ0�ைய �-தாைன மாதிாி S$கி$ க0�$ெகா15, �ரா$ட� 

மறி$க�ப0ட இடைத� பா�( ஓ�னா�. அவ� பி�னா*, பா*பா1� 

அாிவா�ட� ஓ�னா�. 

 

�ரா$ட� ��னா* ெப��H0ட� H�வி0ட(. ராைமயா ேதவ��, ஆ��க 

நாடா��, �ரா$ட� அாியாசனதி* இ�-த�ைரவைரG�, அவ� பி�னி�$ைகயி* 

க0ட�ப0ட க�பதி* பற-த ஒ� க0சியி� ெகா�ையG� மாறி மாறி� பா�தா�க�. 

ராைமயா ேதவ�, ெகா�ைய� பா�தேபா(, ஆ��க� நாடா� #ர* ெகா5தா�. 

 

"நில� Xமாேதவிடா... எ*லா�$#� ெபா( ம%ஷிடா... வயD$#�ள எ�ப�டா நீ 

க0சி$ெகா�ேயா5 வரலா�? ஒ1V ெகா�ைய எ5($ கீேழ ேபா5. இ*ேல�னா 

வ-த வழியா வ1�ைய வி5 வயD$#�ேள ம05� இற�க�படா(." 

 

"வ1�ைய ாிவ�I* எ5$க ��யாேத." "அ�ேபா ெகா�ைய எ5... எ5$கியா...? 

எ5$க05மா...?" 

 

கணபதியா பி�ைளயா* தாள ��யவி*ைல. அவ�க� இ�வ�$#� ெகா�ையவிட, 

தம( வய* தாிசாக$ கிட$கேவ15� எ�பதி* அ$கைற அதிக� எ�� நிைனதா�. 

Aடாகேவ ேக0டா�. 

 

"எ�னBயா நீ�க.... இ-த$ ெகா�ல எ�னBயா இ�$#(..?" 
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"ஆயிர� இ�$#(Bயா. �ரா$டர , வயD$#�ேள Sர(� பா�ைவயா 

பா�$கிறவ�, ஒ�ம வயDல பற$#தா..... எ� வயDல பற$#தா�% 

ச-ேதக�ப5வா�....'' 

 

"அ�ேபா அ5த க0சி$கார� கி0ட� பண� வா�கி0Zரா...'' 

 

"ேயாQ பி�ைள.... இ-த மாதிாி ேப;ைச யா�கி0ேட வ;�$கி0டாD�, எ�கி0ேட 

வ;�$காேதG�. ஏB பா*பா1� ைகயி* எ�ன(டா.... ேபா05� பா��ேபாமா....? 

நீ அாிவா$ ைகேயாடG�, நா� ெவ��ைகேயாடG� ேமாதி� பா��ேபாமா..." 

 

" அBேயா சாமி. இேதா ஒ�ககி0ேடேய ெகா5$ேக�. நீ�கேள எ�ைன 

ெவ05�க..." 

 

"சாி ெகா5. கணபதியா பி�ைள$#� �ைரவ�$#� ேதைவ�ப5�. ப5வா� பயேல 

ெகா5டா... அாிவாைள...." 

 

பா*பா1�, அாிவாைள விடF� ��யாம*, ெதாடF� ��யாம* தவிதேபா( 

விவசாய� பிர�க�க� விவகாரைத தீ�( ைவதா�க� ச�ப-த�ப0ட அ-த$ 

க0சியி� ெகா�, ேநராக நி�த�படாம*, �ரா$ட� ேம* ப5$க 

ைவ$க�படேவ15� எ�ப( தீ���. 

 

எ�ப�ேயா.... �ரா$ட�, கணபதியா பி�ைளயி� வயD$#� வ-த(. �ரா$டாி� 

பி� ப$கதி* ெபா�த�ப0ட அாியாசன �ைரவ�, ப5($ கிட-த க0சி$ 

ெகா�ைய� பாிதாபமாக� பா�(வி05, அ-த வயைல; ���� ���� பா�தா�. 

அ�ேபா(, பா*பா1�, �ரா$டாி* தன$#�ள நி�ண(வைத$ ேகா� கா0ட 

வி��பினா�. அத0டலாகேவ ேக0டா�. 

 

"�ைரவ�... ேகO =* இ�$#தா....? வயDல ேச�� அ�;�டலா� பா��க..." 

 



85 

 

�ைரவ�பா*பா1�ைய� ப05� படாமD� பா�தேபா(, கணபதியா பி�ைள, 

தம( ேவைலயாளிட� விள$க� ேக0டா�. 

 

" அெத�ன�பா �( =D...?" 

 

"ெசா*Dேத�... ெமாதலாளி ெசா*Dேத�. இ-த டய�; ச$கர�க� வ;�; ேச� 

அ�$க ��யா(. அ�ப� அ�;சா �ைரவேராட ேச�(, இ-த �ரா$ட� ��கி� 

ேபா#�. இ-த; ச$கர�களி* எைத இட( ப$க� மா0டV�, எைத வல( ப$க� 

மா0டV��% இ�$#�. மா�றி ேபா0டா* மா0�$கி5ேவா�. �ைரவ�! நீ�க 

க0�$கல�ைபைய� ெபா�தி இ�$கV�. இ-த ஏ�$கல�ைப, இ-த வயD$# 

லாய$#� படா(. சாியா உழா(." 

 

பா��$ கா( ம�த�($ கிழவ� கதினா�. 

 

"ேடB எ�னடா ெசா*ேற... ஆழ உழாடா*, ெதாளி அ�$க ��யாேதடா..." 

 

"கவைல�படாதிய ெமாதலா�... நா� எ($# இ�$ேக�." "அ(தா1டா �ாியல..." 

 

�ைரவ�, இ�%� வ1�ைய நக�தவி*ைல. அவைர� பதறி� பா�த கணபதியா 

பி�ைளயிட� அ0டகாசமாக$ ேக0டா�. 

 

"இ( எQவளF ஏ$க�...?" "ெர15 ஏ$க�. ஏ� அ�ப� ேக0கறீக..." 

 

"ஏBயா.... 8V ஏ$க� நிலைத ெர15 ஏ$க�% எ�கBயா கி0ட; ெசா*C, 240 

�பாB க0�னா* ேபா(மா? ஒ� ஏ$க�$# ேம* ெகா15 �.120 க0டV�." 

 

"ெர1ேட ெர15 ஏ$க�தா� ஸாேர. ேவV��னா* பதிரைத$ கா0ட05மா..." 

 

"இேதா பா�� பி�ைள... ' எ�கBயாைவ ஏமா�றிய( மாதிாி எ�ைன ஏமாத 

��யா(.... எ�கBயாைவ ஏமா(�... ஆனா*, எ�ைன ஏமாதாதீ�க....'' 
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கணபதியா பி�ைள$#$ #ழ�ப� வ-த(. ஆனா* பா*பா1�, �ைரவ� 

கைடசியாB$ க$கி� ேபா0ட 'ப?ச த-திர வா�ைதகளி* A0�ம� இ��பைத� 

�ாி-( ெகா15 தீ�மானிதா�. 

 

"சாி1ேண .... 120 �பாBல ஒன$#� பாதி. எ�க �தலாளி$#� பாதி... சாி தாேன..." 

 

"ஒ� �க($காவ ஒ$கா$கேற�. சாி காைச$ க0ட; ெசா*D...." 

 

"நீ உ'( ��..." 

 

"தாB பி�ைளயாB இ�-தாD� வாB வயி� ேவ�. இ*லா0� ச$கர� கதா(." 

 

கணபதியா பி�ைள, ேவ� ப$கமாக தி��பி, ச0ைட� ைபயி* இ�-த ஒ� கைத 

ேநா05$களி*, ஆ� தா�கைள� பிB(, மீ15� �ைரவ�$# �க�கா0�, ைக 

நீ0�னா�. �ைரவாி� ச0ைட� ைப$#� �பாB ேநா05$க� உ0காரF�, �ரா$ட� 

நகரF� சாியாக இ�-த(. 

 

பா*பா1�, �ரா$ட� அ1ணணிட�, எ�ேபா(, எ�ப�, எ�ேக, எQவளF கமிஷ�' 

ேக0கலா� எ�� ேயாசி($ ெகா1��-தா�. 

 

க*கி (வி5�ைற மல�) - 1995 

---------- 

9. 9. 9. 9. விைன விைன விைன விைன ----    விைதவிைதவிைதவிைத    

 

அழேகச%$#, ஆ15$கண$கி* உ15 உ5( நடமா�ய அ-த அைற, இ�ேபா( 

அச* சிைறேபாலேவ ேதா�றிய(. அவசர அவசிய; Aழ* ேபா0ட த5��$காவ* 

அைறேபா*, அதிC�-( த�பி$க நிைனதவ�ேபா* அ�#மி�#மாB ��றினா�. 

�வேரா5 கவராக உ�ள அ-த ெடCேபாைனேய உ��� பா�தா�. க�நாக�ேபா* 

வைளF வைளவான க��� ஒய�க� கQவி� பி�த அ-த ெடCேபா%$#�, தன( 
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மக� ஒளி-( இ��ப( ேபாலF�, எ�ேபா( ேவ15மானாD� அவ� 

ெவளி�படலா� எ�ப( ேபாலF� அவ�$# ஒ� பிரைம. 

 

அழேகச� பிரைம கைல-தா�. வழ$கமாக இ-த கிழைமயி* ஒ� மணி ேநரதி�# 

��ேப ஒC$#� ெடCேபா�, இ�%� ஒC $கவி*ைல. ஒ�ேவைள, ெடCேபா� 

எ�ேகOடாக' இ�$#ேமா எ�� ச-ேதக�ப05, அத� #மிைழ எ5(, காதி�#$ 

ெகா15 ேபாB, அத� டயC�#ரைல சாிபா�தா�. பிற#, அ-த$ #மிைழ, மினி 

அ�மி ேபா* இ�-த ெடCேபா� அ�வார$க�வியி* ஒ� #ழவி ேபால 

ெபா�தினா�. அ��ற�, அ�ய�ற மரமாB க0�C� விள�பி* இ�-( உ�ேநா$கி 

நக�-(, கா*கைள நீ0��ேபா05 தைலைய கவாி* சாBதா�. 

 

அழேகச�, தன( வா>$ைகயிேலேய இ�ப� அ-த ெடCேபா%$#, எ�ேபா(� 

�$கிய(வ� ெகா5ததி*ைல. ஒ��$# பா��பவ�. இ�ேபா( அைத ம05ேம 

ெவறி(� பா�($ ெகா1��-தா�. 

 

அ-த; சமய� பா�(, ெடCேபா� ஒCத(. அ( ெவளிநா05; சத� ேபா* 

ஊைளயிடாம*, மணி மணியாB அ�த(. அதனா* அவ��பி$ைக ெகா1டாD�, 

ஒ�ேவைள, அெமாி$க$ #ர* மாறியி�$கலா� எ�ற அ%மானேதா5, ேவக 

ேவகமாB எ5தா�. ஆனாD� ஏமா-தா�. அவ� மைனவி$# எ�கி�-ேதா ஒ� கா* . 

எதி��ைன$# ேக0#�ப� ;ேசா' ேபா0டா�. அ(, அ-த �ைன$காாி$# �த� 

ெகா5�ப(ேபா* ஒCதி�$கேவ15�. 'அவ� =0�* இ*ைல. எ�ேபா 

வ�வா�க�% ெசா*ல��யா(' எ�� Hசாம* ெபாB ெசா�னா�. 

 

மகனிட� ேப�கிறா� எ�ற அ%மானதி*, அவ�$# ஒதாைசயாக உ�ேள வ-த 

மைனவிைய ைகயம�தி, " அ-த$ 'கா*' வ-(ட05�...'' எ�றா�. அவைள, ேதாைள 

அ'தி உ0கார ைவதா�. பிற# இ�ெனா� ெடCேபா� சத�. ஓ��ேபாB ப�ற� 

ேபானா�. உடேன அ-த�மா, "ெடCவிஷ�ல வாறெடCேபா�" எ�� ெசா*C, 

அ-த ெதாடாி� ெபயைரG� ெசா�னா�. ேவெறா� சமயமாக இ�-தா*, 

அ-த�மாவி� ேபசிய வாB வாயைட(� ேபா#�ப� ஏசியி��பா�. ஆனா* 

இ�ேபாேதா, இவ�, ஓ��ேபாB அ-த ெதாைல$கா0சி� ெப0�யி* ஒ� #மிைழ 

தி�கி, அத� வாையதா� அவரா* அைட$க��-த(. 
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அழேகச%�, ம�ைகய�$கரசிG� அ-த ெடCேபாைனேய அதிசயி(� 

பா�($ெகா1��-தா�க�. ஆயி��... ஒ� மணி ேநர� உ��� பா�தாயி��. 

வழ$கமாக ேப�கிறவ�க� Hட, ேபசவி*ைல . இ�வ�� ஒ�வ� �கைத ஒ�வ� 

பா�($ ெகா1டா�க�. அ-த�மா , ம�யி* வல( ைகைய ஊ�றி, உ�ள�ைகயி* 

�க� ேபா05, அ;சி* ெபா�த�ப0ட Xமி உ�1ைட ெபா�ைம ேபா* �கைத 

ைவ($ ெகா1டா�. அவ�, " எ�ன ம�ைக இ�ப�...?" எ�� இ'( இ'(� 

ேபசினா�. இ-த மாதிாி மைனவியிட� அ-த$ காலதி* Hட, இ�ப� அவ� 

#ைழ-ததி*ைல. உடேன அ-த�மா, �ைர$காB HடாB க��கி�ேபான உட�ைப 

நிமி�தியப�ேய, ஒ� ேயாசைன ெசா*ல ��ப0டேபா(, அழேகச� ெபாதா� 

ெபா(வாB� ேபசினா�. 

 

"ஆயிர� இ�-தாD�, கவ�ெம�0 ேவைல..... கவ�ெம�0 ேவைலதா� ம�ைக. 

இதனா*தா� க'ைதைய ேமB;சாD�, ச�$கா� க'ைதயா ேமB$கV��% 

ெசா*Dவா�க. பதவியிC �-( ஓBF ெப�ற(�, ப( ல0ச� �பாB வைர$#� 

ெசாைளயாB கிைடதி�$#�. மாசா மாச� ெப�ஷ%� வ-தி�$#�. ஆறாயிர� 

�பாBல ஒ� ெஹ*கா�5 வா�கி0டா*, அரசா�க ஆ.பதிாியிேலேய இலவச 

சிகி;ைச. மக�, மக� ப$கதி* இ*லாத நா�, சா#� ேபா( Hட, அனாைதயா; 

சாகாம, டா$ட��க... ந�ச�க மதியி* சாகலா�. கைடசியி* �திைய$ கட� 

ெகா5(0ேட�." 

 

ம�ைகய�$கரசி$#, அவ�, த�ைன$#றிைவ�ப( �ாி-( வி0ட(. ��ெப*லா� 

தா� S�' எ�� #திதி��பா�. இ�ேபா( அவ� நா$# Hட கழல ம��பைத 

அறிவா�. அேதசமய�, த�ைனG� அவ� ெநா-( ெகா1டா�. 

 

கணவ�$# அட�கி� ேபாகேவ1�ய காலதி*, இவ�� ஒ� அரசா�க ேவைலயி* 

தா� இ�-தா�. மக�� மக%� க*Tாி� ப���$#, திரள�ேபான சமய�. இவ�$# 

மாத� இர1டாயிர� �பாB பி���� ேபாக வ��. இ-த; சமயதி*, அDவலகதி* 

இவேரா5 ெதாட��ெகா�ள ேவ1�ய அவசியதி* இ�-த அர� வா�$ைக$ 
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க�ெபனி ஒ��, இவர( ேந�ைமையG� திறைமையG� க15, பதாயிர� �பாB 

ச�பளதி* ஒ� ந*ல ேவைலைய ெகா5$க ��வ-த(. 

 

ச�பள� ஐ-( மட�# ெப�க� ேபாவதா* ஏ�ப0ட சபல�, அவைர, இ-த�மாவிட� 

ஆேலாசைன ேக0க ைவத(. இவ��, ைபயைன ெபாறியிய* க*Tாியி* ேச�$க 

ேவ1�யைதG�, மகைள ப��பி� 8லேமா அ*ல( ப�த ஒ� மா�பி�ைள 

8லேமா ந*லப�யாB கைரேய�ற ேவ1�ய அவசியைதG� கண$கி* எ5(, 

அவைர க�ெபனி ேவைலயிேலேய ேச��ப� ெசB(வி0டா�. ைக நிைறய; 

ச�பள��, பி�ைளகளி� ேதைவகைள நிைறேவ��கிற வசதிG� #5�பதி�# 

வ-ததி* அவ�$#� ஆர�பதி* மகி>;சிதா�. ஆனாD�, அ-த$ க�ெபனி எ*லா 

அDவைரG� ேபா* இவைரG�, எ-த; சமயதிD� க'ைத� பி�( த�ளலா� 

எ�கிற நிைலைம. க�ெபனி அவ�$# ேவைல ேபா05$ ெகா5த( Hட, அ-த 

அரசா�க அDவலகதிC�-(, அவைர நீ$#வத�# ெசBய�ப0ட த-திரமாகF� 

ேதா�றிய(. #றி�பி0டப� ச�பள உய�F� ெகா5$கவி*ைல. 

 

இ-த வ?சக வைலயிC�-( மீள ��யாம*, அழேகச�, சில-தி கQவிய X;சியாB 

(�தா�. எ�ப�ேயா ஒ�வழியாB க�ெபனி ெபா��பிC�-( ஓBF ெப�ற 

பிற#தா� மி;சமாக ஒ� ைபசாHட ேதறவி*ைல எ�ப( அவ�$#� �ாி-த(. 

வாைய$ வயி�ைற$ க0� ெசா-தமாக க0�ய =05 வாடைகைய ைவ(, வயி��� 

பிைழ�ைப ஓ0� விடலா� எ�றாD�, ந*ல( ெக0ட($# அெமாி$க மக� ைகைய 

எதி�பா�$க ேவ1�ய க0டாய�. 

 

இ-த$ க0டாயதி� நி��ப-ததா*, ($கைத உ�வக�ப5(வ(ேபா* 

ேதா�றிய அ-த$ க��� ெடCேபாைன அழேகச� பாிதாபமாகF�, ம�ைகய�$கரசி 

ேகாப� ேகாபமாகF� பா�தா�க�. 'ேகாளா� ெடC ேபானி* தா� இ�$#�; 

மகனிட� இ�$கா(' எ�ப( அவ� க0சி. மகனிட� ம05ேம ேகாளா� எ�ப( 

அழேகச� க0சி இ�ப�யாக இர15 மணி ேநர� க0சி பிாி-( ஒ�றாக 

இ�-தவ�க�$# ஒ�� �ாி-(வி0ட(. அ�� இ-திய; சனி. அவ%$ேகா, 

அெமாி$க ஞாயி��$கிழைம. இவ�க�$#� பக*. அவ%$# இரF. ேப�வதாக 

இ�-தா*, இ-ேநர� ேபசியி�$கேவ15�. இ�ேபா( மைனவிேயா5 S�கி$ 

ெகா1���பா�. ஆனாD� அவனிட� ேபசியாக ேவ15ேம... 



90 

 

 

ம�ைகய�$கரசி, கணவ� ம�(விட$Hடாேத எ�ற பயேதா5 ஒ� ேயாசைன 

ெசா�னா�. 

 

"நாேம ேபா�ல ேபசி5ேவாேம...?" 

 

"எ�ப��மா ��G�? ந�ம$கி0ட எ..�.�. Hட கிைடயாேத." 

 

"உ�க�$# ஞாபக� இ�$#தா? ேஜாசிய� #றி($ெகா5த க*யாண ேததிைய 

அவ�கி0ட ெசா*ற($காக, அ5த ெத�Fல ஐ.எ..�. ைவதி�$கிற 

சி�னத�பிகி0ட ேபசி, அவ� த�ேனாட ெடCேபா� 8ல� கெனR� வா�கி 

உ�க�$#$ ெகா5தாேன...'' 

 

அழேகச� மைனவி$#� பதி* ஏ(� ெசா*லாம*, சி�னத�பி$# ெடCேபாைன 

�ழ�றினா�. பல ���க�$#� பிற#, இ�தி; ��றாக சி�னத�பியி� #ர* 

ேக0ட(. இவாி� ேகாாி$ைக$#, அவ� உட�ப0டா�. உடேன அழேகச%� , 

மகனிட� எ�ப�� ேப�வ( எ�� மனதி* ஒதிைக நடதினா�. அ-த$காலதி*, 

பி�ைளகைளG� மைனவிையG� தி05�ேபா(, இ�ப� ஒதிைக பா�$காதவ�தா�. 

இ�ேபாேதா எம%$# அடமான� ைவ$க�ப0டவ�ேபா* தவிதா�. 

பி�ைளக�$#� அவ�கைள� ெப�றவ�$#� பி;ைச ெகா5�ப(ேபா* 

எ$காளமாB பண� ெகா5தவ�, இ�ேபா( ெதாழிD$#� பழ$க�படாத 

பி;ைச$கார� ேபா* Hசினா�. 

 

இத�#�, சி�னத�பியி� ெடCேபா� #ர* க1ட�கைள$ கட-(, 

அெமாி$காவி* கிட$#� இள�ேகாவி� #ரைல இ'(� பி�(, இ-த =05 

ெடCேபா%$#� ரசமா�ற� ெசBத(. ஆனாD� , ஒC(வி05 மீ15� 

ஊைமயான(. அ(, மீ15� ஒC$#� எ�பைத அ%பவதா* ெதாி-( 

ைவதி�-த ம�ைகய�கரசி, கணவ�$# ஒ� ேவ15ேகா� வி5தா�. 

 

"அவேனாட ஒB�தா� ெமாத*ல எ5�பா�. அவ� கி0ட நா� ேபச தயராB இ*ல.  
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ேபான தடைவ , அவ� ேபசின ேடாேன சாியி*ல. அெமாி$கா ேபானாD�, ம�மக� 

எ�கிறவ�கேளாட �தி மாறா( ேபாC�$#. அ�ப� எ�ன ெப�சாB ேக0ேட�? 

அெமாி$காFல ல0ச� ல0சமாB ச�பாதி$கிற எ� ைபய%$#, க*யாண; 

ெசலைவயாவ( ஏ($க�க�% ெசா�ேன�. அ�ப�G� அவேளாட அ�பா, அ-த 

ெசலைவG� ந�ம தைலயி* க0�0டதா* அவைர ேலசாB சத� ேபா0ேட�. அைத 

மனசில க�வி$கி05, ஒ�க ம�மக�, எ�கி0ட ேப�ற ேடாேன திமிராB இ�$#(." 

 

"அ($# நா� எ�ன�மா ெசBய ��G�? நாேன ெநா-( ேபாயி�$ேக�." 

 

"அ($# ஒ� வழி இ�$# ெடCேபா�ல அவ�தா� �தC * வ�வா�. அவ� கி0ட 

ேபசி05, ந�ம ைபய� ைல�ல வ��ேபா(, எ�கி0ட ெகா5�க. நீ�க�� 

அவ�கி0ட ஏதாவ( ேபக�க. அவ� #ரைல$ ேக0ட(�, 'இ-தா ஒ� அ�மா�%, 

ஒ�க�$#� அவ%$#� ச�ப-த� இ*லாத( மாதிாி வழ$கமா, ெடCேபாைன 

எ�கி0ட ெகா5�@�கேள... அ�ப� ெகா5$காம*, அவ�கி0ட ெர15 வா�ைத 

ந*லப�யாB ேப��க." 

 

அழேகச�, ��15 ேபானா�. மைனவிைய மல�க மல�க� பா�தா�. மாணவியாB 

நட-த( ெகா1டவ�, ஆசிாிையயாB நட-( ெகா�வதி* ேலசான வ�த�. 

ஆனாD�, அவ� ெசா*வ( நியாய� எ�ற யதா�த�. மீ15� ெடCேபா� 

#ரC0ட(. அவ�, ெடCேபாைன தய�கி தய�கி எ5தா�. அ( காதி* 

உரசியேபா(, அவர( மகேன ஹேலா எ�றா�. அச* அெமாி$க� Hட அ�ப� 

உ;சாிதி�$கமா0டா�. உடேன இவ�, "நா� தா1டா அ�பா ேப�ேற�" எ�றா�. 

அேதேவகதி* அவ%� ேக0டா�. 

 

"ெசா*D�க�பா" 

 

'எ�ப� இ�$கீ�க�பா' எ�� எ*லா பி�ைளகைளG� ேபால ேக0காம*, அவ� 

அ�ப� 'பிசின. ைல$காB ேக0டதி*, அழேகச%$# ெசா�தைட ஏ�ப0ட(. 

வாC*லாத ஒ� X;சி, ெதா1ைட$#� ேபாவ( ேபாலF�, தைலயி*லா ஒ� �' 

வாB$#� ெநளிவ( ேபாலF� ேதா�றிய(. ஒ� அ-நியனிட� ேப�வ(ேபா* 
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ெசா*D�க�பா' எ�� ெசா*கிறவனிட�, ெசா*D�ப�யாB எ�ன ேபச��G�? 

ஆனாD�, அவ� ெசா*C ைவதா�. ��பி� பழ$கமி*லாதவ�க�, அறி�க� 

ெசBய�ப5� ேபா(, ெபா(�பைடயாக ேபகேவாேம - சீேதா_ண நிைல, ப-, 

ஊழ*, கிாி$ெக0 எ�� - அ�ப��ப0ட #ரC* ேப�வத�காக ேப�வ(ேபா* 

ேபசினா�. அ(, ஒ� பி;ைச$கார� பி;ைச ேக0பத�# ���, #5 #5�ைப 

ஆ05வாேன, அ�ப�தா� அவ�$# உைறத(. 

 

"ேவைலெய*லா� எ�ப�டா இ�$#(?" 

 

அெமாி$க மக� பதிலளி$க �ய�சிதேபா(, அவைன இ�ம*, ெமாழி 

மறித(ேபா* ேதா�றிய(. அ-த ஒ� கணதி* அழேகசனி� மன�, வாB$காைல 

உைடத நீ�ேபால, பயி�க�$#� பாயாம*, காB-( ேபான நிலதி� இ5$#களி* 

தாFவ(ேபா* ேதா�றிய(. 

 

அ�ேபா(, கணி�ெபாறி ப0ட� ப��பி*, தனி(வமாB மதி�ெப1க� வா�கி$ 

ெகா1��-த அ-த$ கால( இ-தியனான இள�ேகாைவ, ஒ� தனியா� க�ெபனி, 

ேக�ப. இ�ட�வி^ நடதி, எ5த எ5�பிேலேய பதிைன-தாயிர� ச�பள� வழ�க 

��வ-த(. நா0�* ஐ-தா15 தி0ட� ெம�ளமாக ேபானாD�, அேத 

கால$க0டதி* இவ� ச�பளதி0ட�, நா�பதாயிரைத ெதா5� எ��� 

ெதாிவிதி�-த(. 

 

அழேகச�, அ-த ந*ல ெசBதி வ-த, அ-த ஒ� நாளி* க5க5�பாக இ*ைல. 

யாைரG� எ5ெதறி-( ேபசவி*ைல. பி�ைளைய ெப�றவ� ேபா* பா�தா�. 

ஆர�பதி* வாமனமாB$ #ைழ-(, இ�ேபா( விகவ�ப� எ5தி�$#� தன( 

க�ெபனிைய இனிேம* எதி�(� ேபசலா� எ�ற ந�பி$ைக. ெசா-தமாக ஒ� =5 

க0�, ஓBவி�#� பிற#� ஒ� =05$கார பாேஸா அ*ல( ேமடேமா இ*லாம* 

நி�மதியாக$ காலைத$ கழி$கலா� எ�ற மன$கண$#. Hடேவ, பிள. c ��த 

மகைள, இவைன மாதிாி ஒ�கணி�ெபாறி எ�ஜினீயாி� ேதாளி* ஏ�றி, மகைள 

ஆன-த� பரவசமாB பா�$கலா� எ�ற இ�ெனா� மன$கண$# . ஆனா* 

இள�ேகா, அதைன கண$#கைளG� ெபாBைம�ப5த �ய�சிதா�. ஜி.ஆ�.ஏ. 
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பாீ0ைச எ'தி அெமாி$காவி* ேம� ெகா15 ப�$க த#தி ெப��வி0டானா�. 

8�� அெமாி$க� ப*கைல$கழக�களி* இ�-( அவ%$# அைழ�� வ-தி�$கிற 

தா�. ஆனாD� உதவி� பண� கிைட$#மா எ�பைத உடன�யாB ெசா*ல 

��யாதா�. இவேன, பணேதா5 ேபாகேவ15மா�. H0�$கழி(� பா�தா*, 

ஆ�ல0ச� �பாB ேதைவ�ப5மா�. 

 

அழேகச�, அவனிட� நய-( ேபசினா�. உ�நா05 ேவைலேய உசதி எ�றா�. 

இைதேய , மைனவிையG� ேப��ப� Hறினா�. ம�ைகய�$கரசிG� ேபசினா� - 

மக%$# ஆதரவாB. வ�கி$ கட� வா�கலாேம' எ�� வ$கால( வா�கினா�. 

அழேகச�, மைனவிைய ம05ம*ல, மகைனG� ேநா$கி ைக ஓ�கினா�. கனFக� 

ெபாBத நனF தளதி* அவ�, �ரதா1டவமாB #திதா�. வ�கி$கட� 

வா�க�ேபாவதி*ைல எ�� தன( சாவி� மீ( சதிய� ெசBதா�. ஆனாD� பய*, 

கட�பாைரயாB கிட-தாேன தவிர அைசயவி*ைல. ஒ� மாததி*, அவ� க1 

��னாேலேய பண$கார ந1ப�க� 8ல��, அ�மாவி� ெமௗன; ச�மததி� 

அ��பைடயிD�, அெமாி$கா ேபாBவி0டா�. எ�.எ.. ப��ைபG� ��(வி05, 

இ�ேபா( ஆறாயிர� டால� மாதா மாத� வா�#கிறா�. 

 

அழேகச�, அவ� அெமாி$க� ப��பி�# ஒ� (��ைப$ Hட எ5(� ேபாடாம* 

இ�-ேதாேம எ�� இ�ேபா( ஒ� (��பாB சி�ைம�ப0டா�. அவன( அெமாி$க 

வழியி*, சாைல மறிய* ெசB(, தாதாவாB நட-(ெகா1ட த-ைத$#, மகனி� 

ேவைலைய� ப�றி$ ேக0க எ�ன ேயா$கியைத இ�$கிற(, எ��� 

தன$#�ேளேய ேக05$ ெகா1டா�. இ-த; சமயதி* அழேகசனி� காலமான 

த-ைத, இவாி� க1களி* வ-( விரலா05வ(ேபா* ேதா�றிய(. கழல�ேபான 

நா$ைக பி�தி'�ப(ேபா* ஒ� வC. ெப�ற த-ைதைய சாியாக கவனி$க ��யாத, 

தா�, மகனிட� எதி�பா��ப( எ�ன நியாய� எ�� மன($#�ேளேய ஒ� ேக�வி 

 

அ-த$ ேக�வி விைடயி*லாமேல ��� ெப��ப�, அெமாி$க மக� ஏேதா 

பதிலளி$கிறா�. இவ�$#, அவ� ெசா�க� ேக0கிறேத தவிர, அவ�றி� ெபா�� 

�ல�படவி*ைல. ச�வ வ*லைமG�ள ேமலதிகாாியிட� ேப��ேபா(, எ�ப�$ 

Hனி$ #�கி நி�பாேரா, அ�ப� நி�றா�. அ�ேபா( ேவ�த( ேபாலேவ, 
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இ�ேபா(� ேவ�த(. இ( �ாியாம* அெமாி$க மக�, அ��ற�பா...' எ�றா�. 

அழேகச%$# ஒ� ச-ேதக�. அ��ற� அ�பா எ�கிற வா�ைதகைள ஒ0ட ைவ(� 

ேப�கிறானா அ*ல( ேவைல$காரனிட� ேப�வ(ேபா* ேப�கிறானா எ�கிற 

ச-ேதக�. ஆனாD� தா� ேப�வ( தன$ேக �ாியாம* பதிலளிதா�. 

 

"அ��ற� எ�ப�டா ெபா'( ேபா#(?" 

 

அ-த$ ேக�விைய வரேவ�ப(ேபா*, அவ� உ�சாகமாக, நயாகரா நீ�=>;சி, ஜி�, 

பனி;ச�$#, தமி>;ச�க� ேபா�ற வா�ைதகைள ெகா0�$ ெகா1ேட இ�-தா�. 

அழேகச%$# ேமD� ஒ� ச-ேதக�. ஒ�களா* ெகா5$க ��யாதைத நா� 

அ%பவி$கிேற� எ�� #தி$ கா05கிறாேனா..? 

 

அத�#�, அ-த அெமாி$க மக%$# இ�ெனா� ெதாட� இ�ம*. 

 

த-ைதகார�$#, இ�ெனா� நிைனF XதாகரமாB, அவ� அகைதG� �றைதG� 

ஆ$கிரமித(. 

 

இள�ேகா ஒ�பேதாபேதா ப�த கால� ப�ளி$Hடதி� சா�பி* ���லா 

ேபாகேவ15மா�. அவன( க*வி நிைலய� 'ெகா'த ப�ளி$Hட� எ�பதா*, 

அவ�க� ேக0ட ெதாைகயிD� ெகா'�ேபறியி�-த(. அ�ேபா(தா� அழேகச�, 

ஜி.பி.எ�., தீபாவளி அ0வா�., .H0ட� அ0வா�., ெபா�க* அ0வா�. 

எ�� அதைன அ0வா��க�$#�, அச* ச�பளதி* பாதிைய பறிெகா5த 

ேநர�. அ-த இயலாைமயி* =05$# வ-தவ�, அ�ேக இ�-த இைளதவ�களிட� 

ேகாபமாக எகிறினா�. அ-த; சமய� பா�(, மகனி� ���லா ேதைவைய, இேத 

இ-த ம�ைகய�$கரசி உண�தியேபா(, இவ�, தக�ப� ேகாவணதி* 

இ�$கிறானா� , மக� இ'( 8ட�பா எ�றானா�' எ�� ஒ� கிராம� 

பழெமாழிைய இள$காரமாக ெசா�னா�. உடேன இ-த இள�ேகா, அ�ேபா( 

அ�பாவிட� இ�-( வண� வா�கி$ ெகா5�பதாக வா$களித அ�மாைவ �(ைக� 

பி�( த�ளினா�. வC$காத த�ள*. இ-த�மா Hட சிாிதா�. 
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எ�றாD� இ-த அழேகசேனா, ைபய� ேம* பாB-தா�. அ�மாைவ த��வியா... 

த��வியா...' எ�� அவைன �ர0� எ5தா�. த5$க வ-த மைனவிைய கீேழ 

த�ளி�ேபா0டா�. மீ15� மகைன அ�தா�. அவ� அ�த ேதாரைண, அ�மாைவ 

அ�ப� த�ளியத�காக இ*ைல எ�ப( ேபாலF�, அவ� ���லாவி�# 

ேபாக$Hடா( எ�ப( ேபாலF� ேதா�றிய(. அ(வைர, அவ� =05$#� 

வ��ேபா(� ேபா#� ேபா(�, அவ� இ5�ைப$ க0�$ெகா15 'அ�பா அ�பா' 

எ�� ெகா?�கிறவ� தா�. அ�� �த* ஒ(�கி$ ெகா1டா�. அவ� சாைலயி* 

வ��ேபா(, எதி�� ப$கமாக நட�பா�. =05$#� இ�$#� ேபா(, ஒ� 

அைற$#� �ட�கி$ ெகா�வா�. அவ�$#� அDவலக ெந�$க�களி*, இ( ஒ� 

ெபாிய காாியமாக ெதாியவி*ைல . 

 

இ-த� பைகைய மற-(, அவ� பைழயப� மகனாக� ேபானேவைள. =05$# �� 

உ�ள ைமதானதி*, ெபா'( ேபா$காக கிாி$ெக0 விைளயா�$ ெகா1��-தா�. 

அDவலகதிC�-( தி��பி வ-த அழேகச�, அவனிட� 'எல$0ாிசி� பி* 

க0�0�யா? எ�� ேநாிைடயாக$ ேக0டா�. காைலயி* அவ� அ�ப�$ 

க0டேவ15� எ�� மைனவியிட� பண� ெகா5(வி05� ேபானவ�. 

த-ைதேயா5, நா�கா15 களாக ேபச ம�(, அேதசமய� மன($#� ம�வி$ 

ெகா1��-த இள�ேகா�ைபய�, த-ைதயிட� ேபச ச-த��ப� கிைடத 

மகி>;சியி* - ஒ� ேவைள, அவேர �தC* ேபசிவி0ட ெவ�றி� ெப�மிததி*, 

அ�மா பண� தரல. அதனா*....... எ�கிற நா�# வா�ைதகைள த-ைதயிட� 

ேப�வதாக தன$#� ேபசி$ெகா15 பி�ன�, க0டல' எ�� ஒ�ைற; ெசா*ைல 

உதி�தா�. அழேகச�, அ( இ*லாத ஈசனானா�. மக� ேம* பாB-(, அவைன$ 

கீேழ த�ளினா�. அவ� ச0ைட$ காலைர� பி�( S$கி நி�தி, #.தி� 

பயி*வா�க� (ணியிட�ப0ட மண�ெபா�ைமகைள #(வா�கேள, 

அ�ப�$#தினா�. அவ� கிாி$ெக0 .ெட�� மீ( வி'-தா�. அ-த$ #;சிக� 

ேபாலேவ கிட-தா�. ம�ைகய�$கரசி ஓ� வ-தா�. கணவ�, பகிர�கமாக 

த�ைனG� ஏசலா� எ�ப( ெதாி-(�, அவைர ஆ�காரமாக� பா�தா�. இ( ஒ� 

தக�ப� ெசBகிற காாியமா?' எ��� க1களி* �னD�, வாயி* அனD� கன$க$ 

ேக0டா�. 
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பைழய நிைனFகளி* 8>கி, �தி*லாத ெசாைத; சி�பிகைள எ5($ 

ெகா1��-த அழேகசைன, மக� எதி��ைனயி* உ��பினா�. 'எதாவ( விேசஷ� 

உ1டா�பா....? 

 

அழேகச�, #ழ-ைதயாB #ைழ-தா�. எ�ன விேசஷ�... மகனி� தயF 

இ*ைலெய�றா*, இழFவிேஷ-தா�. எ�ப�ேயா ேக0க�ேபானா�. அ-த; சமய� 

பா�(, ஏ�ப( இக>;சி எ��, வ�ள*களிட� எ*லாவ�ைறG� ஏ��$ெகா1ட 

ஒளைவயி� ப�ளி$Hட வாசக� இ�ேபா( மரண வாசகமாக ஒCத(. ஆப($# 

பாவமி*ைலெய�� , பாவ�ப0ட மனிதராB ெசா*ல ேவ1�யைத ெசா*ல� 

ேபானா�. அத�#�, ேதாழேனாடாயி%� ஏழைம ேபேச*' எ�� அேத ஒளைவ 

அவர( வாைய� ெபா(கிறா�. ஆனாD�, அவ� ேப�கிறா�. என$#' எ�கிற 

வா�ைத உன$# எ�� (வ�#கிற(. ைபபா. ச�ஜாி' எ�கிற வா�ைத 

ச�ஜாிைபபா. ஆகிற(. ஆபேரஷ� எ�கிற வா�ைத ’ஆ�’ ஆகிற(. 

 

அவர( த5மா�றைத க1ட ம�ைகய�$கரசி, அவர( ந5�#� ைகயி*, 

ந5$கெம5த ெடCேபாைன லாகவமாB ப�றினா�. க0�C* உ0கா�-தப�ேய 

மகனிட�, உாிைம$#ர* ெகா5தா�. 

 

"ஏ1டா ... எ� �க� கிட$க05�. நீ ஏ1டா இ��ற? டா$ட�கி0ட ேபாக 

ேவ1�ய(தாேன. இ�க மாதிாி ��யாதா? ��H0�ேய ெசா*C05தா� 

ேபாகVமா. எ�ன அெமாி$காேவா... சாி கஷாய� வ;சாவ( #�$கிற(...? இ(Hட 

ஒ� ெபா1டா0�$# வ;�$ ெகா5$க ெதாியாவி0டா எ�னடா அ�த�..." 

 

மக�கார� , மீ15� இ�மியேபா(, தாய$காாி, கணவைன பா�( 'பாவ� 

பி�ைள$# உட��$# சாியி*லயா�' எ�� ெசா*Cவி05, மீ15� மகனிட� 

உைரயா�னா�. 

 

ஏ1டா ..... அ�பாகி0ட , '�கமா இ�$கீ�களா� % ேக0�யா? அவ� �கமாB 

இ*லாத(னாலதா� இ�ப�� ேப�ேற�. அவ�$# இ�தய(ல ேகாளா�. 

ைபபா. ச�ஜாி ெசBயV�. இர15 ல0ச �பாB ேதைவயா�. எ�னடா இ(.... 
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எQவளF டால� அ%�பV��% ேக0கிற...? நீ ப�;சவ�தானா? நீேய டாலா* 

கண$#� ேபா05$ேகா. ஆமா�, உடேன அ%��. உ� ெப1டா0�ய நா� 

விசாாி;சதா; ெசா*D எ�னடா.... அ�பா உட*நிைலைய� ப�றி விவரமா; 

ெசா*லVமா?" 

 

க0�C* உ0கா�-தி�-த ம�ைகய�$கரசி. தைலைய நிமி�தி நிமி�தி, பி�ன� 

க�@ரமாB எ'-( மகனிட� விலாவாாியாB விள$கி$ ெகா1��$கிறா�. அவள( 

ஒQெவா� அ�#ல நிமி�F�, அழேகசனி� ேமனிைய ஒQெவா� அ�யாB தா>தி$ 

ெகா1��$கிற(. 

 

வா�கி - 1995 

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

10. 10. 10. 10. பாவலா�க�பாவலா�க�பாவலா�க�பாவலா�க�    

 

அ-த அைறயி* நா�# ப$க; �வ�கைளG� மைற(, அவ�றி* ஆைட 

ஆபரண�க� ேபா* வ'வி*லா வ'வ'�பாB ெஜாCத ச�ைம$கா கல-த 

காகித$ கலைவ, ப*ேவ� வ1ண�களி* தீ0ட�ப0ட ஓவிய ஒயிDட� சிாி�பாB; 

சிாி($ ெகா1��-தேபா( - 

 

ெஜனர* மாேனஜ� �.ேக. ராம� இ�ட�காமி*, ஏேதா ஒ� ெபாிய ேபா�$#, 

வி^க� ெசா*C$ ெகா5�ப(ேபா*, கேதா கெத�� கதி$ ெகா1��-தா�. 

அ-த; சமயதி*, Xமியி� பாரைத தனிெயா�தியாB தா�#வ(ேபா* 

��வைத; �ழி($ ெகா15 உ�ேள aைழ-தா� �க-தி. ஒ�பாாி ைவ�ப(ேபா* 

ஒCத ெடCேபாைன எ5( எ. பிளீ.' எ�� அவ� ப5 ஒ�பாாி ேபா0டேபா(, 

ெஜ.எ�. இ�ட�காமி* ஒ� மினி0' எ�� ெசா*Cவி05 அவைள� பா�(, அ-த 

ஃைபைல$ ெகா5$கCயா? எ�� ேக0டா�. 

 

ாிசீவாி* கா( ைவத கக-தி, "எ.... சா�...'' எ�� ெசா*C$ ெகா1ேட, எ�.�. 

=0�C�-( ேப�கிறா� ஸா� எ�� ெசா*C ெடCேபாைன நீ0�னா�. ேமேனஜி� 

ைடர$டாி� #ர* சC�ேபா5� வC�ேபா5� ஒCததி* இ�-( அவ�, த� =0�* 
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இ�-(தா� ேபசேவ15� எ�� அவ� அ%மானி( ��னைகதேபா(, ாீசிவைர 

வா�கிய �.ேக. ராம�, அவைள� பா�(, "அ-த ைபைல எ�ன ப1ணிேன?" எ�� 

ெசா*C$ ெக1ேட "ஹேலா" எ�றா�. 

 

எதி� �ைனயிC�-( "எ�னBயா இ(...? நா� ேக0கேவ1�ய ேக�விைய நீ�க 

ேக0கறி�க.. அ(F� மாியாைத இ*லாம*....." எ�ற #ர* வி'-(, �க-தி காதிD� 

க�பி$ #ரலாக தாவிய(. ெஜனர* மாேனஜ�, "எ..... ஸா�.... ஸாாி ஸா�... 

ஷூ�சா�... ெடபன0Cஸா�... ஓ.ேக.ஸா�.... உடேன ஸா�..." எ�� அ_ேடார 

ஸா�கைள� ேபா05, உைரயாடைல ��(வி05, ாிசீவைர அத� இ��பிடதி* 

ைவ$க$Hட நிைனவி*லாதப�, அைத எ5( த� �� ெந�றியி* அ�($ 

ெகா1டா�. "அ-த� ைபைல எ�.�. கி0ட$ ெகா5$கCயா....? எ�ன�மா 

நிைன;�$கி0Z�க. அ$ெகௗ1 ட1ைட� பா�( ச�பளைத ெச0�* 

ப1V�ேகா ....'' எ�� 8;� விடாம* ெசா*C$ெகா1ேட ேபானா�. 

 

�க-தியி� உட�ைப நா� நர��க� இ'(� பி�( விைற$க ைவதன. 

விய�ைவ; �ர�பிக� ேவகமாக; ெசய*ப0டன. ெந�றி ேமள� ேபா* வி�மிய(. 

வாB, உத5கைள �� #வி($ H�பிய(. எ-த ைப* ஸா�...? எ�� ேக0க� 

ேபானா�. பிற#, இ(Hட ெதாியCயா...? எ�� அ-த ெப*ேலா க(வாேன 

எ�� நிைனதவ� ேபால, ேபசா(, ெப�விரலா* பிளா.�$ தைரயி* அைர 

வ0ட� ேபா0டா�. �.ேக.ராம� எ�ற ெஜனர* 'மாேனஜ�க� ெந���$ேகாழி' 

அவசரமாக; ெசா�ன(. 

 

"ேபான �த�கிழைம, எ�� கி0ட ெப�சனலாB$ ெகா5$க; ெசா*C$ெகா5ேத� 

பா��ேகா... ஒ� கா�பிட�ஷிய*ைப* ப�$காமேல ெகா5$#�ப�; ெசா�ேன� 

பா��ேகா - அ(தா�... பி*�� ெட1ட� ைப*.... அ(தா�. ேஜ.ேக. பிரத�ஸு$# 

கா�0ரா$0 ெகா5$#�ப� சிபாாி� ெசBத ைப*.... அைத நீ ெகா5$கவி*ைலயா? 

ைஹC கா�பிட�ஷிய* ைப*.... ெகா5$கCயா...? ெகா5$கCயா....? ெகா5$கேவ 

இ*Cயா...?" எ�� யாவி* பல ஆ'$கைள� ேபா0டா�. 

 

�க-தி$# , ேவைல பா�$#�ேபா(, ஏ�ப5வ( ேபா�ற ஆயாச� ஏ�ப0ட(. 

அ-தைபைல இ-த� ேக.ராம� ெகா5$க; ெசா�ன( நிஜ�தா�. அ��, 
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'ெவ�.ேடய' எ�ற(� நிஜ�தா�. ப�(� பா�ததி* அ(, எ�.�. ம05ேம ப�$க 

ேவ1�ய கா�பிட�ஷிய* ைப* எ�ப(� நிஜ�தா�. அ��, பாB பிர10.க 

ளி* ஒ�வனான ேகாபா*தா. வ-த(� நிஜ�தா�. இ-த ேபமிC ேல� , அவ%ட�, 

அ�ேக இ�-த ேஹா0டC* 'ேபமிC அைற$#� ேபான(� நிஜ�. ஆ�$ெகா� Z 

சா�பி05வி05, அைர மணிேநர� கழி( அ*ல( களி(, ெவளிேய வ-த(� நிஜ�. 

அ-த ைபைல$ காதலா%பவ �கேபாைதயி* எ�.�யிட� ெகா5$க மற-த(� நிஜ�. 

ஆன*, அ( இ�ேபா( எ�ேக இ�$கிற( எ�ப(தா� நிஜமாகேவ ெதாியவி*ைல . 

 

�க-தி, தன(ெடாி� �டைவ �-தாைனயி� �ைனைய� பி�(, 8ைள$#� 

பதிலாக அைத தி�கியேபா(, ெஜனர* மாேனஜ��ேக. ராம�, அவளி� ெமௗன 

ச�மதைத கைல�ப( ேபால$ கதினா�. 

 

"எ�ன�மா நிைன;�$கி0Z�க..? இ�ைற$# ேபா�0 மீ0�� நட$க� ேபாF(... 

எ�.�., அ-த ைபைல� ப�தா* தா�, ேபா�0 அ��வD$# வாதிட ��G�.... 

அவ�கி0ட ெகா5$க; ெசா*CG�, ெகா5$காம* இ�-தா* உ�க�$# எQவளF 

ைதாிய� இ�$கV�...? அவ� எ�ைன ச.ெப10 ப1Vேவ�% ெசா*C0டா�. 

அதனா*, நா�, உ�கைள �.மி.ப1ணாம*, ச.ெப10 ஆக� ேபாவதி*ைல. 

ேகா அ10 மீ0 தி அ$ெகௗ�ட�0... உ�க�$# ேசரேவ1�ய கண$ைக இ�பேவ 

ெச0�* ப1V�க.... ேபாகிற வழி$# அ�ப�ேய .ெடேனாைவG� வர; ெசா*." 

 

�க-தி$#, இய*பான த�கா�� உண�F தைல$# வ-த(. 

 

"ஐ ஆ� நா0 இ�ர.பா�ஸுபி� ஸா�. நீ�க ெகா5த ைபைல ேநரா எ�.�. கி0ட$ 

ெகா5(05 .... அ��றமாதா� எ� சீ05$ேக ேபாேன�." 

 

"அ�ேபா எ�.�. கா�பர�.ல இ�-தா�. எ�ப�$ ெகா5$க ��G�?" 

 

"தமிழி* ஆ#ெபயா% ேக�வி�ப05 இ�$கீ�களாஸா�..? அ(மாதிாி எ�.�ேயாட 

அைறயி* வ;�05� ேபாேன�." 
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"நிஜமாவா?" 

 

"ந*ல ஞாபக� இ�$#... எ�ைன� ேபாB... எ�ைன� ேபாB.'' 

 

�க-தி, ைக$#0ைடைய எ5($ க1கைள ஒ�றியேபா(, �.ேக. ராம�, அவைள$ 

கனிவாக� பா�தா�. 

 

"நா� வ;�0ேட� ஸா�... சதியமா எ�.�. ��ேல..." 

 

"எ�ன�மா நீ�க... சாம ேப தானேதாட ேபசினா* நீ�க �ாி?�$க மா0��க 

ேபாC�$ேக... எ��யிட� ேநர�யாB ைலய$ ெகா5$க ேவ1�ய( உ�க 

ெபா���. நீ�க ெகா5தீ�களா ெகா5$கCயா.... எ�ப( �$கியம*ல. 

ெகா5தீ�க எ�கிறைத$ ெகா5$காம* Hட நி�பி$கிற(தா� �$கிய�. என$# 

ெதாியா(. இ�%� ஒ� மணி ேநர(ல ெகா5த ைப* வரைல�னா - உ�க�$# 

�.மி. நி;சய� ெகா5தி0��க�னா, ஒ� ப(நா� ச.ெப�ேடாட நி$#�... 

ஏ�னா, இனிேம* அ-த ைப* கிைட;சாD�, எ�.�யா* ப�$கF� ��யா(. 

எ��$காக அைத எ-த ேகா_5� ப�$கF� ��யா(. ேபா�0 மீ0�� 

அெஜ1டாFல ைவ$கF� ��யா(. ஓ.ேக... நீ�க இ�%� ஒ� மணி ேநர(ல 

ைபேலாட வர�ேபாறீ�க..... இ*ேன�னா �.மி.ேஸாட� ேபாக� ேபாறீ�க.... 

�ளீ. ெக0 அF0. ஐ ேஸ ெக0 அF0" 

 

�க-தி, த�%ட* இ��ப( தன$ேக ெதாியாதவளாB, நட-( இ�$ைகயி* வ-( 

அம�-தா� . எதி�வாிைசயி* உ�ள பாதி$ கிழ�க� பா�ைவ தா�கமா0டா(, த� 

உடேல தன$# �ைமயாக, நா�காCயி* ெபாெத�� உ0கா�-தா�. தன$# தாேன 

ேபசி$ ெகா1டா�. 

 

"ைப* கிைட;சா* ச.ெப1டா� ; கிைட$கவி*ைல எ�றால�.மி.ஸா�... அவ� 

ெபா�மி$ெகா1டா�. இ�ேபா(, நிஜமாகேவ ஒ� ெசா05 - ஒேர ெசா05$ 

க1ணீ� வ-த(. ெவ�ைமGட� அ�#மி�#மாB� பா�தா�. தன( க1க� 

கல�#வ(, எதி� வாிைச இளசி*லா; சி05$ #�விக�$# ெதாியேவ1டா� 

எ�ப(ேபா* கீேழ #னி-தேபா( - 
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ேமைஜயி� கீேழ மதியி* ேபாட�ப0ட க�பியி� பாதி நீளைத அைட($ 

ெகா15 ஒ�� கிட-த(. விவசாய HC� ெப1ணி� #ழ-ைத தி1ைணயி* 

#��ற$ கிட�ப(ேபா*, கிட-த அ-த ஒ�ைற எ5தா�. அடேட... அேடய�பா... 

ைஹ... கா�பிட�ஷிய* ைப* ! அ(F� ைஹC கா�பிட�ஷியலான அேத அ-த� 

ைப* தா�. அத� ேர�பாி* �க-தி ெதாியாம* மிதித ெச���; �வ5 அ0சர 

�தமாக ெதாி-த(. இ�ெனா� �வ5� ம�கலாக ெதாி-த(. ஒ�ேவைள, பாB 

பிர15 ேகாபா* தாI� X0. �வேடா எ�னேவா...? 

 

அவ�, அ-த ைபைல விாி(� பா�தேபா(, ெஜனர* மாேனஜ��. ேக. ராமேன, 

அ�# தைலவிாி ேகாலமாக ஓ�வ-தா�. 

 

"ைப* கிைட;�தா....? ந*லா ேத5னீ�களா...? நா%� ேத5ேற�..." 

 

�.ேக. ராம� ெசா*Cவி05 நி�கவி*ைல. அவ� ேமைஜ �ராயைர இ'தா�. 

அ�ேக இ�-த ேம$க� சாமா�கைள எ5(, ைகயி* S$கி கா�பிட�ஷிய* 

ைபேலா எ�� பா�தா�. 

 

�க-தி$#, அவ� த� காத* க�த�கைள� பா�த( Hட� ெபாிதாக 

ெதாியவி*ைல. ைகயி* உ�ள ைபைல மைற$க ேவ15�. இ*ைலயானா*, 

ெகா5$காமலாைவதாB எ�� ெக5(வி5வா�. 'நீ�க ெகா5தீ�களா எ�ப( 

�$கியம*ல.. ெகா5$காம* Hட ெகா5ததாB நி�பி$கிற(தா� �$கிய� எ�� 

�.ேக. ராம�, பி($#ளி ராமனாB; ெசா�ன(, அவ� சிததி* இ�-த பிதைத 

நீ$கி ெதளிய ைவத(. ைபைல$ ெகா5$காமேல ெகா5ததாB நி�பி$கV�. 

அ�ேபா(தா� ச.ெப�0 வரா(. அ�ேபா( தா� �.மி. வரா(...' 

 

�ேக.ராம�, அBேயா - நா� பி�ைள$#0�$காரனா;ேச...' எ�� ப;ைச$ 

#ழ-ைதைய� ேபா*, �ல�பி$ ெகா1ேட தி��பி� ேபானா�. �க-தி$# ேலசாக; 

சிாி��$Hட வ-த(. "இ-த மாேனஜ�$# நி�வாக திறைம இ*ைலேய...? நானாக 

இ�-தா*, 'அ-த ைபைல மற-தி0Z�க ேபாC�$#.... பரவாயி*ைல .... ஒ1V� 

#� �'கிடல... அ(F� ந*ல($#தா�. ஒ� கெரR� ப1ண%� ெகா15 
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வா�க' எ�ற பதமாக; ெசா*C , கிளா�$ ெகா15 வ-த(�, #ர*வைளைய ஒேர 

பி�யாB� பி�தி��ேப�." 

 

�.ேக. ராம�, த� அைற$#� ைபதிய� ேபா* க�றி$ ெகா1��-தேபா(, �க-தி, 

நா�காCயி* ட�ெக�� உ0கா�-தா�. �.ேக. ராமனி� 'ெகா5�ப( 

�$கியம*ல.... ெகா5ததாB நி�பி�ப(தா� �$கிய�' எ�ற வா�ைதக� 

கா(களி* வல� வ-தன. அ�ப� நி�பிதா* தா�, தா%� த�ப��G�, அ-த 

அச5� த�பலா�.... அ( த�ப ேவ15�. அ�ேபா(தா�, பிாியாB இ�$கலா�. 

 

ஒQெவா� ஊழிய��, தன$# ேமேல இ��பவ� அசடாக இ�-தா*, அ-த 

ஆசாமிைய ேநசி�ப(ேபா*, �க-திG�, இ�ேபா( �.ேக. ராமைன ேநசிதா�. 

 

இ-த ைபைல எ�ன ெசBயலா�...? 

 

�க-தி, எ�.�. அைற$க�ேக ேபானா�. எ�.�ேயா , �.ேக. ராமைன ேநா$கி$ 

ைகைய$ காைல ஆ0�� ேபசி$ ெகா1��-தா�. .ேடேனா ெப1 ஒ�தி, 

��$ெக'( #றி�ேப05ட� #றி�பறிய நி�றா�. கிQ மீ ஒ� அவ�டய� ஸா� 

எ�� அ'� #ரேலா5 ெசா*C$ ெகா1ேட �ேக.ராம� ெவளிேய வ-தேபா(, 

�க-தி எதிேரயி�-த டாBல0 அைற$#� ேபாB ஒளி-( ெகா1டா�. அ�ேகேய 

காதி�-தா�. 

 

கா*மணி ேநரதி*, எ�.�. ேபாBவி0டா�. அவர( பி^�, #ற0ைட வி0டா�. 

.ேடேனா ம�ைக எ�ேகேயா ேபாBவி0டா�. 

 

�க-தி, அ� ேம* அ� ைவ(, அ�மி நக�வ(ேபா*, கா*கைள நக�தி, எ�.�. 

அைற$#� நக�-தா�. 

 

அ-த$#�#��� அைறயி* இ�-த கி�கி��பான ேசாபா ெச0ைடG�, கழ* 

நா�காCையG�, Xதாகரமான ேமைஜையG� உ��� பா�($ ெகா1ேட , 

��ேனறினா�. எ�.�.யி� இ�$ைக$# அ�ேக வ-(, படபட��ட� ேநா0ட� 
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வி0டா�. ந*ல ேவைளயாக, ேமைஜ �ராய� ஒ��, ஒ�சில உபேயாகமி*லாத 

த05�05; சாமா�க�ட� பாதியைற திற-தெவளி$ேகாலதி* கிட-த(... அைத 

இ'( �-தாைன$#� இ�-தைபைல எ5( திணி( உ�ேள த�ளிவி05 , ஒேர 

ஓ0டமாக தி��பி ஓ�யவ�, த� ெசா-த இ�$ைக$# வ-த பிறேக 8;�வி0டா�. 

 

ஒ� மணி ேநர� ஓB-த (. 

 

எ�.�.யிடமி�-( மீைச$கார பி^� வ-(, அவைள� பா�(, எ�.�. அைற$# 

உடன�யாB வ��ப� அல0சியமாக ைசைக 8ல� ெதாிவி( வி05� 

ேபாBவி0டா�. �க-தி, எ�.�.யி� அைற$#� ேபானேபா(, அவ�, �.ேக. ராமைன 

தாளி($ ெகா1��-தா�. 

 

மாேனஜி� ைடர$ட�, தம( இளைம$ காலைத நிைனF ப5(வ(ேபா* 

கதினா�. 

 

"அ�ப��னா .... அ-த ைபைல நா� வி'�கி0ேடனா....? பைழய ேப�ப�கார� 

கி0ேட வி(0டனா..?" 

 

இர15 சபா��ேன05க�� தைலகைள தா>தியேபா(, எ�.�. த�ைம� ப�றி 

தம$#�ேளேய எ'� ச-ேதக�கைள, இ�ேபா( ேக�விகளாக ெதா5தா�. 

 

"நா� எ�ன - ஒ��� ெதாியாத ம$கா ? அ�ஸாQப1ண ெதாியாத அசடா..? 

ேமைஜயி* இ�$கிற ைபைல$ க15பி�$க ��யாத ஆ@ஸரா..? வா0 ஈ.தி. 

ேடா10டா$" 

 

சபா��ேன05களி� தைலக� இ�%� நிமிராதேபா(, எ�.�., இ�ேபா( 

ெப�மிதமாக� ேபசினா�. 

 

"ஒ� #1cசி இ�-தா* Hட க15 பி�$கிறைட� நா�... ஒ� ேப�ப� ெவயி0ைட 

அைர அ�#ல� நக�தி ைவதாD�, அறிய$H�ய ைட� நா�... நீ�க 
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ெகா5ததாB; ெசா�ன ைப* இ�ேபா இ�ேக இ�-தா*, நா� இ�ய0% 

அ�த�... திறைம இ*லாத நப�% மீனி�... ேடா10 ெட*மி கா$ அ10 �* 

.ேடாாி..' 

 

�ேக. ராமனி� தைல, ��னிD� அதிகமாக தா>-தேபா(, கக-தி, தைலைய 

நிமி�தி, �வைர� பா�($ெகா1ேட ேபசினா�. 

 

"நீ�க பிI ஆ@ஸ�ஸா�... உ�க�$#� பதிலாB, இ-த சீ0ல யா� இ�-தாD� 

சமாளி$க ��யா(. ஊழிய�க� ஒQெவா�வ��, எ�.�. த�கைளேய தனி�ப0ட 

�ைறயி* வா0; ப1ணி05 இ�$கிறதாB, ஒ� பிரைமைய$ ெகா5$கிற அளF$# 

நி�வாக� ெசBயறீ�க..... ப0... ஆனாD�, நா� வ;ச ைபைல ஒ�க பி^ேன... 

தவ�தலாB எ�காவ( வ;சி�$கலா� இ*Cயா...? ஜி.எ�. ஸா�.... வா�க ேத�� 

பா�$கலா�." 

 

�கழார� க'தி* க�$#� பி� ேபாட, மாேனஜி� ைடர$ட� எ(F� �ாியாம* 

விழிதேபா(, �.ேக. ராம%� �க-திG�, எ�.�யி� அைறயி*, ஒQெவா� 

8ைலயிD� இ�-த ைப* க05$கைள$ #ைட-தா�க�. @ேரா$கைள 

திற-தா�க�. ேர$#கைள இ'தா�க�. அலமாாிகைள$ #ைட-தா�க�. ெமைத 

விாி�ைப S$கி� பி�(, உ��� பா�தா�க�. ேசாபா ெச05$க�$#$ கீேழG� 

#னி-தா�க�. 

 

மாேனஜி� ைடர$ட��, ஒ� அனி;ைச; ெசயலாக, அ�#மி�#� க�றினா�. பிற#, 

த� இ�$ைகயி* அம�-(, �ராயைர இ'(, சிகெர0ைட எ5$க� ேபானா�. 

த�ெசயலாக உ�ேள ஒ�� ெத�ப0ட(. 'எ�ன(.... அேடேட ஞாபக மறதியி* 

இ�ேக வ;�0ேட� ேபாC�$#... அட, கடFேள..! அேத அ-தர�க ைப*... அேத... 

அேத...' 

 

அலமாாிகைள� பி�(, @ேரா$கைள இ'(, கைடசியி* எ�.�யி� 

ேமைஜைய$#ைடவத�காக, �.ேக. ராம%�, �க-திG� அவர�ேக வ-தேபா(, 

மாேனஜி�ைடர$ட� ட$ெக�� �ராயைர 8�னா�. ைப* இ�ேக இ�-தா*, நா� 
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இ�ய0% அ�த�' எ�� ெசா*Cவி05, அ��ற�.... Hடா(.... கா0ட$Hடா(... 

ெசா*ல$Hடா(.... 

 

மாேனஜி� ைடர$ட�, இ�வாிட�� ஆைணயி5வ(ேபா* ேபசினா�. 

 

"நா� இ�ேக ந*லா ேத�0ேட�. எ(F� இ*ைல. மி.ட� �.ேக. ராம�... ஒ�க 

��$#� ேபாB ேதடலா�... வா�ேகா !" 

 

இ�ேபா(, மாேனஜி� ைடர$டாி� ேமலான தைலைமயி*, �ேக. ராம� அைறயி* 

S� பற$கிற(. 

 

க*கி , 15-3-1981. 

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

11. 11. 11. 11. தரா�தரா�தரா�தரா�    

 

ைகதறி D�கிைய, ெச�ம1 நிற(� ேப10டா* அக�றிவி05, பாடாவதி 

பனியைன ெவ�(�ேபான ெவ�ைள; ச0ைடயா* மைற($ ெகா15, ஒ��$# 

தைலைய வாாியப�ேய க1ணா�ைய ேவ1டா ெவ��பாB� பா�த 

வி�வநாதைன, ெச-தாமைரG� அவைன மாதிாிேய பா�தா�. .டQவி* Xைன 

#($ காC05 உ0கா�-தி��பைத ெசா*லதா� ேபானா�. ஆனா* - 

 

அத�#�, =0��# ெவளிேய ந5ேரா0�* ெடப� ைடர$டாி� கா�, கர5�ரடாB; 

சத� ேபா0டப�ேய நி�ற(. கா�$#$ #ைற;சC*ைல. வழ$கமாB வ�வ(தா�. 

ஆனா* அ�� ஏேனா , காாி� #ர* படபடத(. �ைரவ� ஹாரைன வயC� 

வாசி�ப(ேபா* உக�பினா�. 

 

வி�வநாதனிட� ெசா*ல�ேபானைத மற-(, ெச-தாமைர அவ� ைகயி* காகித� 

பா�சைல திணிதா�. அவ� �டைவ மாதிாிேய கச�கிய அ-த� ெபா0டலைத 

S$# ைபயி* ேபா0டப�, வி�வநாத� கா�$# அ�ேக ேபாB ச*^0 மாதிாி வல( 

ைகைய வைளதா�. உ�ேள இ�-த வயி� ெப�த ெட�� ைடர$ட� , கா� 

கதைவ த�ளிவிட, அவ� உ�ேள ேபானா�. 
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ெச-தாமைர ததளிதா�. எ�ப�யாவ( ெசா*Cயாக ேவ15�. அவ� 

�கபாவைனைய விகவநாத� பா�$கவி*ைல. ெட�� ைடர$ட� பா�( வி0டா�. 

"எ�ன�மா விஷய�.... ெவளில ேபாறியா?" 

 

"ஆமா�க ஸா�, கைட$#� ேபாகV�. ெக.0. வாரா�க." 

 

"கா�ேல ஏறி$ேகா�மா." 

 

"ேவ1டா� ஸா�." 

 

"தானா� ேபாற கா�* நீG� வார(ல த�பி*லமா. நீ எ� மக� மாதிாி வா�மா.'' 

 

அவ�களி� உைரயாடD$#� தன$#� ச�ப-தமி*ைல எ�ப( மாதிாி, வி.வநாத� 

கா�$#� இ�-த ஒ� ேகா�ைப எ5(� �ர0�னா�. ெச-தாமைர, அ-த 

அதிகாாிைய அதிகமாக$ கா$க ைவ$க$ Hடா( எ��, கதைவ ேவக ேவகமாB 

இ'( 8ட�ேபானேபா(, மீ15� =05$ கண$# நிைனF$# வ-த(. கா�$#� 

அவாிட� ேபச��யா(. இ�ேபா எ�ப�... ச0ெட�� ஓ� எ1ண�... 

 

"ஏ�க, கதைவ� X0ட ��யல. ெகா?ச� வாாீ�களா?" 

 

எ'-( வ-த வி.வநாத� கதைவ� X0�யப�ேய ேக0டா�. "கதF ஈசியாதாேன 

X05(?" 

 

"ஒ�க�$# எ*லாேம ஈசிதா�. இதனா*தா� என$# எ*லா� க_டமா#(." 

 

"எ�ன Xடகமா ேப�ேற... எ�ன விஷய�?" 

 

"மதியான� ஒ�க1ணாF� அ1ணிG�, #ழ-ைத #0�கேளாட =05$# 

வர�ேபாற( ெதாிGமா? அவ�க�$# ஆ$கி�ேபாட அாிசி இ*ல�% ெதாிGமா?" 
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ேகாபமாக; ெசா�னவைள� பா�(, வி.வநாத� சிாிதா�. அ-த; சிாி�� 

அவைளG� ெதா�றிய(. வி.வநாத� பிசிறி*லாமேல பதிலளிதா�. 

 

"ஸாாி ேமட� ! வழ$கமாB தின�� நீ த�கிற ெர15 �பாைய$ Hட நா� 

ேக0காததிC�-( ஒ�ேனாட ப0ெஜ0 நிைலைமைய நா� எ�ப�� 

�ாி?சி0��$ேக�% உன$ேக ெதாிG�. நாைள$#தா� ச�பள�.'' 

 

"வி�-தாளிக� இ�ைன$ேக வாரா�கேள?" 

 

"எ�ப�யாவ( சமாளி�மா" 

 

ெச-தாமைர, ஏேதா ேகாபமாக; ெசா*ல� ேபானவ�. அ�ேபா( கா�$#� 

அைடப05$ கிட-த ெட�� ைடர$ட� ெவளிேய வ-( நி��, ேநரமாவைத; 

ெசா*லாம* ெசா*வ(ேபா* ைக$க�காரைத� பா�தா�. இ�கித� ெதாி-த 

ெச-தாமைர, அ( ெதாியாத வி.வநாதைன விலாவி* இ�தப�ேய கா�$#� 

H0�� ேபானா�. 

 

அ-த$ கைட ��னா*, பிேர$ ேபா05, அ-த� பக05 கா� நி�ற(. காாி* இ�-( 

இற�கிய ெச-தாமைரைய அ-த$ கைடைய ெமாBத ெப1க� விய-( 

பா�தா�க�. இQவளF ெபாிய காாி* வ-தாD�, எQவளF அட$கேதா5 

இ�$கிறா� ! 

 

ெப1க� இர1டாக� பிாி-(, ெச-தாமைர$# வழி ேபா05$ ெகா5தா�க�. 

ஆனா* கைட$கார� அ$காய Aர�. ம?ச� மசாலா மளிைக$கைட$# ��னாேலேய 

ஒ� ேமைஜேம* வியாபித பிளா.�$ விாி��ேம* விதவிதமான காBகறிகைள 

அ5$கி ைவதி�-தா�. ஒ� ப$க� ஐ. ேமா�. இ�ெனா� ப$க� 8�� அாிசி 

80ைடக�, ேகாணி வாயி* ெவ�ைள� ப�கைள$ கா0�$ ெகா1��-தன. 

 

ெச-தாமைர கட%$#� @�ைகயாB, எ�ன அ1ணா;சி... ஊ�ல மைழ 

ெபB(தா�மா? எ�ேபாேபாறீ�க எ�� ேக0கலாமா எ�� நிைனதா�. சீ;சீ.. 
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இ-த� பச�� வா�ைதைய� ேப�கிற வாB ப0�னி கிட$கலா�. அ( சாி... நா� 

ப0�னி கிட$கலா�... வி�-தாளிகைளGமா.... 

 

சகலகலா ம1� வியாபாாியான கைட$கார�, ெச-தாமைரைய$ கவி>க1 ேபா05� 

பா�தா�. அவைள� பா�த க1ேணா5, அ�#�ள அதைன ெப1கைளG� 

பா�தா�. இ;ைசயாக அ*ல - எ( எ( கட� பா$கி எ�ற ஆBேவா5. ெச-தாமைர 

உத0ைட$ க��பதிC�-(�, கா* ெப�விரலா* தைரயி* ேகா5 

ேபா5வதிC�-(� அவ� �ாி-( ெகா1டா�. 

 

கைட$கார�, ஒ� பா0� மீ( பாB-தா�. 

 

"எ�ன ஆயா நீ... ெகா���% ெசா*C05 அQவளF கறிேவ�பிைலG� எ5தா 

எ�ப�? மா05$# தீவனமா ேபாட� ேபாேற? ஏB ெச�கணி! ஒ�க =05$கார�மா 

எ�ேபாதா� அ-த� பா$கிைய தர� ேபாறா�களா�?" 

 

"வ-(.... சாய�கலாமாB த�வா�களா�." 

 

"நீG� சாய�காலமாேவ வா. ேபான மாச(� ேபா5 கண$# தீ�$#� ��னா*, 

ஒ� அாிசிHட ேபாடமா0ேட�. ேபெர5 கண$கி* �-b� �பாBதா15ற எ-த 

அ�மாF$#� அ($# ேம* கட� கிைடயா(" 

 

கைடைய; ��றி நி�ற அதைன ெப1க��, தத� கர�களி* இ�-த ைக$# 

அட$கமான ேநா05 �தக�கைள� பயப$திேயா5 பிாி(� பா�தா�க�. 

ஒQெவா� மாத��, ஒQெவா� நாளிD� அவ�க� வா�கிய ெபா�0க��, 

அவ�றி� விைலG� எ'த�ப05$ கைட$காரரா* ைகெய'திட� ப0��-தன. 

கைட$கார� ெகா5தி�$#� ஒ�விதமான பா. �தக�க�. 

 

�-b� �பாB$# ேம* ேபான ெப1க� �க� கழி(�, அத�# உ�ேளேய இ�-த 

ெப1க�, �-ைதய ெப1களி� �க$ கலவரைத ரசிதப�G� நி�றேபா(, ஒ� 

மாமி வ-தா�. 
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"எ�ன கைட$காரேர, ெசௗ$கியமா?" 

 

"ஒ�க கட� பா$கி நா\� �பாயாB நி�#�ேபா( நா� எ�ப� ெசௗ$கியமாB 

இ�$க ��G�மா? நா� ஏேதா தமா_ ேப�ற மாதிாி சிாி;� ம'�பாதீ�க�மா! 

.H0ட�ல ேபாக ெதாிG(. சினிமாF$#� ேபாக ��G(. �சி�சியாB; சா�பிட 

ெதாிG(. கைட� பா$கிைய ம05� தர ெதாியைல." 

 

"ஏ� இ�ப� ெதாியாத( மாதிாி ேபசேற�? ஒ�க காைச$ கா$கா கா*ேல க0� 

அ%��ேவனா$#�?" 

 

"அைத; ெசBG�க �த*ல. வியாபார(ல ெதாி?ச வ�க�% யாைரG� 

பா�$க�படா(�மா. அ�ப�� பா�தா*, நா�தா� ெதாியாம� ேபாயி5ேவ�. 

அேதா அ-த அ�மா$Hட ஒ�கைளவிட என$# அதிகமாB ெதாி?சவ�க தா�. 

எ�க ஊ��ப$க� ேவற. அவ�க ேக0டா* Hட$ கட� ெகா5$க� ேபாறதி*ல. 

உ�க�$ேகா அவ�க�$ேகா ெகா5$க�பா(�% அ�தமி*ேல. நா� அQவளF 

Sர� ெநா�;சி0ேட�% அ�த�. ஏB 8ேதவி த$காளிைய ஏ� அ�ப�� 

பி�$கிேற? உைட;சி0டா* ஒ�பனாகா� த�வா�? ெச-தாமைரய�மா, ஒ�க�$# 

எ-த$ காB எதைன கிேலா ேவV�மா? சி*லைறயா$ ெகா5�க. அ�ப( �பாB 

ெகா5(; சி*லைற ேக05.. அவ.ைத�ப5தாதீ�க..." 

 

பா��ேபா* ெநளி-த �டல�காBகைளG�, ப* விைதகைள$ கா0�ய தா� 

XசணிையG�, க1ெடCேபா* ேதா�றிய ேச�ப� கிழ�#கைளG�, த� �க� 

ேபா* கா0�ய உ�ைள$ கிழ�# கைளG� ெதாைலேநா$காB� பா�த ெச-தாமைர, 

கைட$காரைர� பா�(வி05, ஏேதா ஒ� ைவரா$கியேதா5 , நட$க� ேபானா�. 

கைட$கார�, அவைள; சாB(� பா�தேபா(, "அாிசி வா�#ற($# S$#�ைப 

எ5(05 வேர�” எ�� ெசா�னப� நட-தா�. 

 

ெச-தாமைர =05$#� ேபாBதா� எ�ன ஆக�ேபாகிற( எ�ப(ேபா*, ெம�ள 

நட-தா�. பிற#, இவேராட பவிக, வி�க�பா$க� அ1ண%$#� ெதாிய05� எ�� 

அைத ெதாிய�ப5த� ேபாகிறவ� ேபா* ேவகமாB நட-தா�. ஊாி* அ�மா, 

க'ைத வய�$# வ-த பிற#� தன$# உணg0� வி0ட( மனதிேல நிைனFகளாB 
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வாயிேல ெப�8;சாB , க1ணிேல நீராB உ�மாறின. பைழய இனியைவ, �திய 

கச�ேபா5 வ-தன. 

 

ஒ�றைர வ�டதி�# ���தா�, அ�பா வி*லாதி வி*லனாக ஆகாம* ேபான 

இ-த வி.வநாதனிட�, அவைள த�ளினா�. 8�� ெப1 ம$கைள 

வியாபாாிக�$# ெகா5த த-ைத, ஒ� ேச?�$காக இவைள ப0டதாாிG�, 

அரசா�க ஆசாமிGமான இ-த வி.வநாதனிட� ஒ�பைடதா�. பிள.c' 

ெச-தாமைரHட தன( அ$கா$க�$காக அ%தாப��, தன$காக� ெப�மித�� 

ெகா1டா�. அ��ற-தா� ெதாி-த( - அ�பா ேச?�$காக� பி�த மா�பி�ைள 

மாத$ கைடசியி* ேச?ேச இ*லாதவ� எ��. வியாபாாி - ம;சா�களி� ஒ�நா� 

ச�பாதைன, இவாி� ஒ� மாத; ச�பள�. 

 

ெச-தாமைர, =05$ கதைவ திற-(, அைத$ காலாேலேய உைததா�. ஒ� 

�$காCயி* இ�-த ெடCேபாைன S$கி எறிய� ேபானா�. 'நீ�க ெக0ட 

ேக05$#...' ஒ�க�$# ெடCேபா� ஒ� ேகடா?' எ�� அவனிடேம ேக0பத�காக 

டயைல; ��றினா�. 

 

'ஹேலா - ஆ@. Aபாி�ெட�0, மி.ட�வி.வநாதேனாட ேபசV�." 

 

"அவ� ேவறெடCேபா�ல ேபசி05 இ�$கா�. ைல�ேலேய இ��க." 

 

ெச-தாமைர ெடCேபா� #மிைழ$ காதி* ப05� ப0ெட�� அ�($ ேகாபைத$ 

ெகா0�யேபா(, வி.வநாத� #ர* ெதளிவாக$ ேக0ட(. 

 

"ராம;ச-திரேனாட ஆ� ல0ச� �பாB ெகா0ேடஷட� ேலாவ.0தா�. ஆனாD�, 

ெகா5$கV��% க0டாய� இ*ைலேய? ேபான ைபனா�ஷிய* வ�ஷதிேலG� 

இேத மாதிாி ேலாவ.0 ேர0 ெசB( அ��ற� பாதி @ாிய0ல... விைலவாசி H�05 

எ�கிற சா$கி* அதிகமாB 8�� ல0ச� ேக0ட க�ெபனி. அ( ேதைவயி*ைல. 

ேகாபி க�ெபனி ஆ� ல0ச( ��பதாயிர� �பாB ேக0டாD� #வாC0� 

க�ெபனி. ெசா�ன ெசா*C* நி�கிற நி�வன�. ��பதாயிர� அதிகமாB 

இ�$க05ேம. ஆ�ட� ஆ* ��பதாயிர� �பாB... ப0ெஜ0ல சாி$ க0�$கலா�." 
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ெச-தாமைர மன� #�றிய(. அவ� ேப�வ( அவ� கா($# ந�றாகேவ ேக0ட(. 

இவ�� தன$#� ேபசி$ ெகா1டா�. 

 

ஆ�ட� ஆ* ெர15 கிேலா அாிசி வா�க வ$கி*ல. ஒ� வாைழ$காB Hட 

வா�#ற($# (�பி*ல.... ஆ�ட� ஆ* ��பதாயிர� �பாB% ேபசறைத� பா� . 

=05 ப0ெஜ0ைட சாிக0டாத மனித�$#, கவ�ெம10 ப0ெஜ0 எ�ப� வ��? 

இதனாலதா� நா5 உ��படல. 

 

வி.வநாத� #ர* அ'தமான(. அவ� த�னிட� தா� ேப$கிறாேரா 

எ�ப(ேபா* ெச-தாமைர உ��$ ேக0டா�. 

 

அவ�, இ�%� அேத ேபாைனதா� க0�ய'தா�. 

 

"ஐ ஆ� ஸாாி ஸா�. நா� பிைழ$க ெதாியாதவனாேவ இ�-(05 ேபாேற� ஸா�. 

அ5தவ� காக என$# ேதைவ இ*ைல ஸா� எ� ஒB� ந;சாி�� இ*ல ஸா�. 

எ�ேனாட ேந�ைமைய த�ேனாட தாC பா$கியமாB நிைன$கிறவ�. யாேராட 

ப05; ேசைல$#� பக05$கா�$#� பண� ேக05தாC ைய$ கழ0� எறிகிறவ� 

இ*ல ஸா�. ஐ ஆ� ஸாாி ஸா�. உ�க =05 இ�சிெட�ைட; ெசா*லல ஸா�. 

#5�பைதG� கவனி$கV��% நீ�க ெசா�னதா*... இ�ப�; ெசா�ேன�.... 

 

படபட(� ேபசிய வி.வநாத�, எதி��ைன பதிைல எதி�பா�தேபா(, அேத 

�ைனயி* ட�ெக�� ஒ� சத�. 

 

"அடேட... அI.ெட10 ைடர$ட� ேபாைன ட���% வ;�0டாேர. இ-த 

ைல�ேல யா�Bயா இ�$#(? ஹேலா ஸாாி.... பா� கீ� ^ ெவயி0��. யா� 

ேப�ற(?" எ�றா� வி.வநாத�. 

 

ெச-தாமைரயா*, ேபச ��யவி*ைல . உ;சி �த* உ�ள�கா* வைர ஒ�� கா�றா 

�னலா - கதகத�பான Aடா, ஏேதா ஒ�� உ0ெச�� அவைள உ�தி�ப5(வ( 

ேபா* இ�-த(. அதைன ேகாபதாப�க��, ஆ$கX�வமாB, ேந�ைம ேவ�வி$# 

எ�$களாயின. வி.வநாத� உதவியாளாிட� ேப�வ( ேக0ட(. 



112 

 

 

"எ�ன�பா, இ( ரா� ந�பரா?" ெச-தாமைர உர$கF�, உ�சாகமாகF� Hவினா� - 

"ைர0 ந�ப�, ைர0ேல�. எ�ன�க.... ஒ�களதா�..." 

 

- #�த�, 25.8.88 

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

12. 12. 12. 12. ஒ���%� இர'.ஒ���%� இர'.ஒ���%� இர'.ஒ���%� இர'.    

 

அDவலகேம அ*ேலால க*ேலால� ப0ட(. ெகா�யவ� எ�� ெகா�க0�� பற-த 

பைழய ேச*.மாேனஜ�கழிவதாD�, �திய ேச*.ேமேனஜ� �#வதாD� 

அDவலகதின� அைனவ�� மகி>;சியி* திைளதா�க�. பைழயவைரவிட எவ��, 

ேமாசமான வராக இ�$க ��யா( எ�ற அ%மானேம, �தியவ�$# , ஒ� த#தியாக 

வாBத(. மாேனஜி� ைடர$ட�, "தி. இ. Gவ� பிரா?; - ஹி ஈ. ெஹ0கிளா�$ 

ேசாணாசல�...” எ�� ெசா*C ��(, �தியவைர அ�ேக �#திவி0ட தி��தியி* 

ேபாB வி0டா�. 

 

ெசR� ஆ0க� அைனவ�ேம எ'-( நி�றா�க�; ைட�பி.0காாி ெகா1ைடைய 

சாிெசB( ெகா1டா�. ேச*. - அசி.ட10 சி�கார�, ச0ைட� பிதாைன� 

ேபா05$ ெகா1டா�. 'மாட�னாக' இ��பதாB கா0�$ெகா�ள வி��பிய 

ெப1க�, ெபௗவியமாB இ��பதாB நிைன($ ெகா1ட ெப1க�, கிளா0 c மீ0 

^ ஸா� எ�ற வா�ைத கைள அறி�க�ப5த�ப0டFடேனேய ெசா*Cயாக 

ேவ15� எ�பத�காக, அவ�ைற மன($#� ஒதிைக பா�($ ெகா1��-த 

ஆ1க� - இ�ப� அDவலக�, தீபாவளிைய ெகா1டா5வ(ேபா*, �(ைமயாக 

ேதா�றிய(. 

 

ேச*. மாேனஜ� சதாசிவதி�# இ�பெத05 வயதி�$கலா�. cவி0ேப15�, 

சிலா$#�, உட�பி* ஒ0�G� ஒ0டாமD� மி�விசிறியி* ேலசாக ஆ�ன. 

H�ைமயான பா�ைவG�, அறி�க� ப5த�ப5ேவாாி� க1கைள, அவ�, ேநராக� 

பாததி*, அ�ப�� பா�$க�ப0டவ�க� பாவ� ெசBதவ�க� ேபா*, தைலகைள 

#னி-( ெகா1டா�க�. 
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தைலைம #மா.தா ேசாணாசல�, ஒQெவா�வைரG� அறி�க� ெசBG�ேபா(, 

அDவலகதி�# அ�ேபா(தா� வ-த அ$ெகௗ1ட�0 �-தர�, தா� ேல0டாக 

வ-தத�#, ம�றவ�க�தா�, வ�த�பட ேவ15� எ�� நிைனதவ� ேபா*, 

மத���ட�, அ�ேம* அ�ைவ( நிதானமாக நட-( வ-தா�. 

 

தைலைம$#மா.தா, தா� அறி�க�ப5தி$ ெகா1�-த ைட�பி.0 ெப1ைண, 

'அ�ேபா' எ�� வி05வி05, க-தரைத� பா�தா�. அவைன, �தC* அறி�க� 

ப5தியாக ேவ15�. இ*ைலெய�றா* தி05வா�. 

 

"ஹி ஈ.... �-தர�... ஸா�" எ�றா� ேசாணாசல�. "கிளா0 5மீ0^ மி.ட�... 

சதாசிவ� " எ�� ெசா*C$ெகா15, �-தர� மாேனஜ� சதாசிவதி� கர�கைள$ 

#D$கினா�. எ*ேலா�� ஸா� ேபா5ைகயி*, இவ� ம05� மி.ட� எ�� 

ேபா0டைத சதாசிவ� கவனி$க தவறவி*ைல . அேதா5, அவ� ேபசிய ேதாரைண, 

அவ� எ�னேமா மாேனஜ� மாதிாிG�, தா� தா� அ$ெகௗ1ட1டாக வ-தி��ப( 

ேபாலF� நிைன�பதாக ேதா�றிய(. �தியவ�க� Hட, பதவி$#ாிய 

மாியாைதைய$ ெகா5$#�ேபா(, சம வய(�ள ஒ�வ�, ஆ�ட� ஆ*' ஒ� 

அ$ெகௗ1ட10 நட-( ெகா1ட வித�, மாேனஜ�$#� பி�$கவி*ைல . 

ஆைகயா*, இ-த இடதி*, ஏதாவ( ேபசி, தன( ��@ாியாாி0�ைய கா0�யாக 

ேவ15�. கா0�னா�. 

 

"கிளா05 மீ0 ^ ஆ*... ஒ�$ஈ.கா0 உ�க�$#, எ-த பிர;சிைன எ�றாD�.... 

எ�கி0ட வரலா�... ப0... �.Iபிளி� இ. ெரா�ப �$கிய�.... நா� .... 

ல1ட�ல பிIன. அ0மினி.�ேரஷ� ேகா�.... ப�$#� ேபா(.... அ�ேக ஒ� 

ச�பவைத ெசா�னா�க. அ�ேக ஒ�வ�...' 

 

அDவலக ஊழிய�க� அைனவ�� மாேனஜ� விள$க�ேபா#� ச�பவைத அறிய 

(��பவ�க� ேபா*, க1ெகா0டாம*, அவ� வாையேய பா�தா�க�. அதிேல சில 

பாவலா� ேப�வழிக�� இ�$கலா�. 
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ஆனா*, அ$ெகௗ1ட10 �-தர�, அல0சியமாக ேமேல ஓ5� மி�சார விசிறிைய� 

பா�தா�. பிற# ைகயி* ைவதி�-த ஒ� பதிாிைகைய அல0சியமாக� 

�ர0�னா�. இ-த அல0சியைத மாேனஜ� சதாசிவ� ல0சிய� ெசBத(ேபா*, 

ேகாபமாக ேக0டா�. ேல0டாB வ�கிறவ�கைள �.மி. ப1ணி5ேவ�. 

தாமதமாக வ�வ( ஒ� ச8க விேராத ெசய*" எ�� ேபசி$ெகா1ேட ேபானா�. 

 

ஊழிய�க�, அவ�$#� பய�ப5வ(ேபா*, தத� ைககா*கைள ஆ0�$ 

ெகா1டா�க�. �-தர� ம05� ஒன$# ஒ� திறைம இ�-தா*.... என$#� ஒ� 

திறைம இ�$#.... நீ எ�ன ெசா*ற(..... நா� எ�ன ேக0கிற(' எ�� மனதி�#� 

ெசா*C$ெகா1ேட, அல0சியமாக பதிாிைக$#� தைல aைழதா�. 

 

மாேனஜாி� பா�ைவ, அவ�ேம* அ�$க� வி'வைத ஊழிய�க�� 

பா�(வி0டா�க�. மாேனஜ� சதாசிவ� அ0ைவ. ��(வி05, தன( 

ஏ�க1�ஷ� அைற$#� ேபாBவி0டா�. அவைன எ�ப� மட$கலா� எ�� 

மாேனஜ��, ஆசாமி மீ( எ�ப� ஒ� வழி ெசBயலா� எ�� அ$ெகௗ�ட�5� 

நிைன($ ெகா1டதா* அ�� இ�வ�ேம எ-த ைபைலG� பா�$கவி*ைல. 

 

இர15 8�� நா0க� ஓ�ன. 

 

அ$ெகௗ�ட� �-தர�, தா� நட-( ெகா1டத�# வ�த�ப0டா�. எ�ன 

இ�-தாD� எQவளF திறைம அவனிடதி* இ�-தாD�, அவ� ேமேனஜ�$# 

கிேழ ேவைல பா��பவ�. ஆைகயா*, அ5த தடைவ �திய மாேனஜைர� 

பா�$#�ேபா(, மிகமிக� பணிவாக நட-( ெகா�வெத�� தீ�மானிதா�. 

 

'அ5த தடைவ வ-த(. க�ெபனியி� aைழவாயிC* காாி* இ�-( இற�கிய 

ேமேனஜைர� பா�(, .H0டாி* இற�கிய அ$ெகௗ�ெட�0 , '#0மா�னி� 

ஸா�. ஆ@I�# வாாீ�களா எ�� ேக05 ைவதா�. 

 

மாேனஜ� சதாசிவ�, அவைன ஏற இற�க� பா�தா�. ஆ@I�#� தா� 

aைழவைத� பா�த பிற#� ஆ@I�# வாாீ�களா�%' ேக0டா* எ�ன அ�த�? 

இவ�, திமிைர அட$காம* வி0டா*, அவ�, ல1டனி* பிIன. அ0மினி.0 
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ேரஷ� ேகா�. ப�ததி* அ�தேம இ*ைல. அ$ெகௗ�ட�5$#, பதி* வண$க� 

ெசDதாம* ^ மீ0மி இ�ைம �� எ�� ேகாபமாக; ெசா*Cவி05, ேவகமாக 

C���#� aைழ-தா�. 

 

அ$ெகௗ�ட�0 �-தரதி�, ரத� ெகாதித(. மாியாைத ெகா5தா*, இ-த 

ேமேனஜ�$# மாியாைத ெதாியவி*ைலேய! இ�$க05�... இ�$க05�..... 

இர1�* ஒ�ைற பா�( விடலா�. 

 

மாேனஜ�, ெசா�னப� அவ� பா�$கவி*ைல. பி^� வ-( ெசா�ன பிற#, 

கா*மணி ேநர� கழி( மாேனஜ� அைற$#� ேபானா�. அ�ேபா(, ேமேனஜ�, 

அவைன$ அைழதைத மற-தவ� ேபா* பாவலா ெசB( ெகா1ேட, ஒ� இள� 

ெப1Vட� ெமBமற-( ேபசி$ெகா1��-தா�. 

 

"சர1சி�, ேந�வி� ெபா�ளாதார$ ெகா�ைகைய தா$கியி�-தா� பா�தி�களா? 

உ�க அபி�ராய� எ�ன ேமட�?" 

 

அ-த� ெப1 (அழகானவ�) மாேனஜாிட� ஏேதா ேபச� ேபானா�. அத�#� அ�ேக 

நி��ெகா1��-த அ$ெகௗ�ட�0 �-தர� ஒ� நா�காCயி* 

உ0கா�-(ெகா1ேட "ந� நா05$#" ெஹவி இ1ட.ாிஸு� �$கிய�தா�. 

அேதமாதிாி கா0ேடO இ1ட.ாிஸு�” எ�� ேபசி$ ெகா1ேட ேபானா�. 

 

அ-த இள� ெப1, மாேனஜைர வி05 வி05 �-தரைத� பா�தா�. எதிேர உ�ள 

நா�காCயி*, கா*ேம* கா*ேபா05 உ0கா�-( ெகா15, அ$ெகௗ�ட�0 

ேபசிய( மாேனஜ� சதாசிவதி�# சகி$கவி*ைல. ேபாதா$#ைற$# அ-த� ெப1 

அவைனேய பா�$கிறா�. இ�ேபா( சதாசிவ�, அவைள இ��ர. ெசBதாக 

ேவ15�. 

 

'இ��ர. ெசBதா�. 

 

'மி.ட� �-தர�! நா� உ�கைள கவனி;�$கி0ேட வேர�. ப( மணி$# ஆ@., 

வழ$கமாB பதைர மணி$# வ-தா* வா0 ட. இட மீ�' 
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"நீ�க வ-த சமய(ல நா%� வ-(5ேறேன.' 

 

அ-த இள� ெப1, அ$ெகௗ�ட��� பதிC* ஒளி-தி�$#� ச0டயைர, ரசிதவ� 

ேபா*, ேலசாக சிாி( ெதாைலதா�. 

 

மாேனஜ�சதாசிவதி�# ரத� ெகாதித(. ஒ� ெப1ணி� ��னா*, ெபாிய 

பதவியி* இ�$#� அவைன, ஒ� சி�ன� பதவி$கார�, அவமான�ப5(வதா? 

��யா(; விட ��யா(. 

 

'மி.ட� �-தர�! ேடா�0 ^ ேநா ேமன�.? பிளீ. ெக0 அ�. எ'-( நி�% பதி* 

ெசா*D�க. ஏ� ேல0டாB வ-தி�க? ஐ ேஸ ஒB ஆ� ^ ேல0" 

 

அ$ெகௗ�ட�0 �-தர�, எ'-தா�. ஒ� ெப1ணி� ��னா* அவைன 

அவமான�ப5(வதா? மாேன�. இ*லாம* ேப�வதா? அவ� பதி* ெசா*லாம* 

இ�-தா*, அவைன�ப�றி எ�ன நிைன�பா�? 

 

ஆைகயா* அவ� பதில� ெகா5தா�. 

 

'D$' மி.ட� சதாசிவ� ! ஏ� அனாவசியமாB ப. ப1றி�க? இ�ேபாேல0டாB 

வ-த(னால எ-த$ #� �'வி� ேபா;�? நீ�க�-தா� ேல0டாB வ-தீ�க" 

 

"எதி�தா ேப�ற... ^ ஆ� ேசல?சி� ைம பவ�" 

 

"ேநா... ேநா... ^ ஆ� பாI� மீ c ம;. ெபாிய பதவி$# சி�ன �தி Hடா(." 

 

"ஓ0... தி�ராவா ேப�ற... ெக0 அF0 ஐேஸ ^ெக0 ெக0 அF0." 

 

"ேபாகிேற�. ெகா?ச� மாேன�. க($க�க" 
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"இ�க எ($# ேம� வ-தி�க?" "நீ�க எ($# H�பி05 அ%�பினி�க?" 

 

" எதி�தா ேபக�" 

 

"நீ நா�% ேபசினா... நா%�, நீ�% ேபச ேவ1�ய( வ��...'' 

 

"ஐ ேஸ ^ ெக0 அF0" 

 

"ஐ ேஸ ^ ஷ0 அ�" 

 

மாேனஜ� சதாசிவ�, நா�காCயி* இ�-( ெகா1ேட #திதா�. அ�ப� #தி($ 

ெகா1ேட கதினா�. ஒ� இள� ெப1 ��னா*, த� அதிகார� ேசல?;' 

ெசBய�ப0டைத, அவ� விட தயாராகயி*ைல . 

 

அ$ெகௗ�ட�0 க-தர�, ெவளிேய வ-(, ைக$#0ைடைய எ5( �கைத 

(ைட($ ெகா1டா�. ஒ� ெப1ணி� ��னா*, அவைன அவமான� 

ப5(வதா . அவ� கைட$க1 பா�ைவயி* ம1ணி*, அ$ெகௗ�ட�பான 

அவ%$# அ-த மாமைல மாேனஜ��, ஓ� க5கா�. 

 

மாேனஜாி� பய�கரமான இைர;சைல$ேக05 ஊழிய�க� அ�ேக ஓ� வ-தா�க�. 

ஏ�க1�ஷ� அைற$#� விய�ைவ ெகா�பளி$க ப*ைல$ க�($ ெகா1��-த 

மாேனஜைர ஆ�வாச�ப5திய அவ�க�, ெவளிேய வ-( க-தரதி� ைகைய$ 

#D$கF� தவறவி*ைல . இத�#�, அ-த; இள� ெப1 ஓ�வி0டா�... 

ஒேரய�யாB ஓ5வ(ேபா* ஓ�வி0டா�. 

 

மாேனஜி� ைடர$ட� மதனேகாபாD� #D�கினா�. சா�பசிவ�, �-தரைத� 

ப�றிG�, க-தர� சா�பசிவைத� ப�றிG� எ'திய �கா�களி� சி$க*கைள தீ�$க, 

சி$க* சி�கார ேவலைன ேவ1�னா�. மாேனஜ�, ஆ@ஸ�ேகட�. அவ� �கா�$# 
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ெவயி0 ெகா5தாக ேவ15�. க-தர� ^னியனி* ெச*வா$#�ளவ�. அவைனG� 

அல0சிய� ெசBய ��யா(. 

 

'ஆR�' எ5$கவி*ைலயானா* ராஜினாமா ெசBய� ேபாவதாக மாேனஜ��, 

ஆR� எ5தா* ேவைல நி�த� ெசBய�ப5� எ�� அ$ெகௗ�ட�5� @ல�.' 

வி0டா�க�. விவகாரைத ம'�பிவிடலா� எ�� நிைனத மாேனஜி� ைடர$ட�, 

இ�தியி* இ�வ�$#ேம 'ெமேமா' ெகா5தா�. அ$ெகௗ�ட�5$# சிவிய� 

ெமேமா'. 

 

ேச*. - மாேனஜராக இ�-(�, தன$# கீேழ ேவைல பா�$#� ஒ�வ%$# 

ச.ெப�ஷ� வா�கி$ ெகா5$க ��யவி*ைல எ�� சதாசிவ��, எதைனேயா 

ேச*. ேமேனஜ�கைள மிர0�ய த�னா* இவைன மிர0ட ��யவி*ைலேய எ�� 

�-தர�� அதி��தி அைட-தா�க�. எ�ப�ேயா இ�வ�$#மிைடேய ஒ�வித 

ெக5பி�' நிலவி வ-தாD�, இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� ச-தி�பைத தவி�($ 

ெகா1டா�க�. 

 

அைதG� கைல$#�, ஒ� நிக>;சிG� விைரவி* வ-த(. 

 

ஊழிய� பிரதிநிதி$#' ஒ�� ேச*. மாேனஜ� சதாசிவதி� ��னா* வ-( 

நி�ற(. அவ�, தா� ஒ��� ச�வாதிகாாி இ*ைல எ�பைத கா05� 'ஹ�பி� 

பிைர0' (எளிைமயி* க�வ� ெகா�வ() உ-த�ப0டவனாB, அவ�கைள 

உடகார;ெசா�னா�. பி^� ெகா15 வ-த காபி ட�ள�கைள, அவேன எ5(, 

ஒQெவா�வ�$#� ெகா5(வி05 ேப;ைச (வ�கினா�. 

 

"எ�ன விஷய�?" 

 

"வ-( ஸா�... ந� க�ெபனி ஊழிய�க� எ*லா� ேச�-( வழ$கமா இ-த வ�ஷ�� 

நாடக� நடத� ேபாேறா�". 

 

மாேனஜ� சதாசிவ� உ;சி #ளி�-தா�. க�ெபனி சாவனீ� களிD�, அவ� 

ெகா5$#� விள�பரதி�# அவ� எ'தியைத அ�ப�ேய பிரகாி$#� இதர க�ெபனி 
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மல�களிD�, அவ� கைதக� எ'தி இ�$கிறா�. அ-த கைதகைள� ப�(வி05, 

இவ�க�, அவனிட� .கிாி�0' ேக0க வ-தி�$கிறா�க� ேபாC�$#. ெவாி#0 

 

வ-தவ�க� '.கிாி�ைட' வி05 வி05, ந�ெகாைட சமா;சார�கைள ேபசினா�க�. 

மாேனஜ�$# எாி;சD$# ேம* எாி;ச*. வாBவி0ேட ேக0டா�. 

 

"�ராமாF$# கைத வசன� யா� எ'(ற(" 

 

"ந�ம அ$ெகௗ�ட�0 �-தர�தா� ஸா�. நீ�க தைலைம தா�கV�". 

 

"நா� தைலைம தா�கV��னா �த*ல .கிாி�ைட பா�$கV�. க�ெபனிய 

தா$#ற( மாதிாி இ�$கா? தனி�ப0ட மனிதைர தா$#ற( மாதிாி இ�$கா�% 

பா�$கV�." 

 

ஊழிய�க�, க-தரதிட� விவரைத; ெசா�னா�க�. அவ� �தC* #திதா�. 

பிற#, த� திறைமைய, ேச*. மாேனஜ�$# ெதாிய�ப5த வி��பியவ� ேபா*, 

.கிாி�ைட ெகா5தா�. 

 

�-தரதி� .கிாி�ைட' சதாசிவ� ப�தா�. அவ%$# உட�ெப*லா� ப�றி 

எாி-த(. இ(வைர, அ-த$ க�ெபனிCேலேய தன$# ம05ேம ந�றாக எ'த ��G� 

எ�� நிைனத அவ%$#, அ-த .கிாி�0 ந�றாக இ��ப(ேபா* ேதா�றிய(. 

ஆைகயா*, அ-த கைத வசனைத அ�ேயா5 ெவ�தா�. அைத எ'திய க-தரைத 

இ�%� அதிகமாக ெவ�தா�. .கிாி��* இ�-த aV$க�க�� , ஜனர?சக 

நைடG�, அவ� உ�ளைத$ #ைட-தன. 

 

.கிாி�0 எ�ப� ஸா� இ�$#" எ�� ேக05$ ெகா1ேட ஊழிய�க� வ-தா�க�. 

 

"இ($# ேப� .கிாி�டா? கைதேய இ*ல.... வசன�, ம0டதிD� மகா ம0ட�. 

ச�பவ$ேகா�ைவ எ�கிற ேபால ச�ேபாக ேகா�ைவ... சீ;சி... இைதவிட நீ�க 

நாடக� ேபாடாமேல இ�$கலா�. ேவற .கிாி�0ைட ேவற ஆ�கி0ட வா�#�க." 
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"c ேல0 ஸா�. ஆ� கிைட$கிற( க_ட�. இவ� பண� வா�காம எ'தி$ 

ெகா5தா�. மதவ�க பண� ேக0பா�க." 

 

"நா� பண�� தாேர�, .கிாிப5� எ'திதாேர�. ஏ� ேயாசி$கிறீ�க? எ� 

கைதக� நீ�க ப�ததி*ைலயா?" 

 

ஊழிய�க� ெமளனமாக நட-தா�க�. நட-தைத அ$ெகௗ�ட��ட� ெசா�னா�க�. 

அவ� க(வா� எ�� எதி�பா�தா�க�, அவ� கதாததா* இவ�க� 

கதினா�க�. 

 

"�-தர� எ�ப�டா உ�னா* ேகாப�படாம இ�$க ��G(?" 

 

"ேச*ஸமாேனஜ� ஆைசைய எ($#�பா ெக5$கV�?" 

 

அ$ெகௗ�ட�0 , தா� 'ெப�-த�ைமயானவ�' எ�பைத$ கா0�$ ெகா1டதி* 

ெப�மித�ப0டா�. இ(ேபா*, சதாசிவ��, நாடகைத, அவ� 'ைடர$0 ெசBய 

'ெப�-த�ைமேயா5 ச�மதிதா�. 

 

ஒதிைகக� நட-தன. இ�தி ஒதிைகைய� பா�$க சதாசிவ� வ-தி�-தா�. இர15 

8�� கா0சிகைள� பா�தா�. �த* கா0சியி* அவ� எ'தியேத இ*ைல. 

இர1டாவதி*, பல மா�ற�க�. 8�றாவ(, �'சாB இ�ெனா��. அவனா*, 

கதாம* இ�$க ��யவி*ைல. 

 

"நி�(�க... இ-த நாடகைத நா� அ%மதி$க ��யா(. எ� .கிாி�ைட தி�த 

எவ%$#� உாிைம கிைடயா(." 

 

அ$ெகௗ�ட�5�, நாடக ைடர$ட�மான �-தர� வி5வானா? விடவி*ைல . 

 

"ெசா*D�கேள1டா.... .கிாி�ைட தி�த ைடர$ட�$# உாிைம உ15." 
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"அ($காக எ*லா கா0சியிேலG� ைக ைவ$கிறதா?" "எ*லா$ கா0சிG� ம0டாக 

இ�-தா*, எ�ன ப1ற(?" 

 

"எ� .கிாி�டா ம0ட�. நா� ெச�. . ைடரR� தா� மகா ம0ட�" 

 

"எ� ைடரRனா? இ�யா0�$... ம0டமான .கிாிபைடG� ைவ( சிற-த நாடக� 

தயாாி$க ��G� எ�கிற($# எ� ைடரR� ஒ� உதாரண�". 

 

"மி.ட� �-தர�! நீ ெரா�பதா� ேப�ற" 

 

"மி.ட� சதாசிவ� இ�க நீ�க மாேனஜ� இ*ல... ைர0ட�. நா� அ$ெகௗ1ட10 

இ*ேல... ைடர$ட� ேடா10@I*C." 

 

"வா�ைதைய அட$கி� ேப� . இ-த மாதிாி ைடரR� ப1ணியி�$கிேய. 

இைதவிட நீ எ�ைம மா5 ேமB$கலா�.'' 

 

"எ�ைமமா5 எ'தின .கிாி�ைடவிட ைடரR� எQவளேவா ேம*." 

 

"ேடB! எ�னடா நிைன;சி$கி0ேட?" "டாB... எ�ன நிைன$கV�#றடா?" "இ�ப� 

ேபசினா ப*ைல உைட�ேப�" "இேதா நாேன உைட$கிேற� பா�." 

 

ஊழிய�க�, இ�வைரG� வில$கிவி0டா�க�. பிற# இர15 ேகா_�களாகி 

த�க�$#�ேள அ�($ ெகா1டா�க�. நாடக� ேபாடாமேல அ�ேக ச1ைட$ 

கா0சிக� நிைற-த, நாடக� ஒ�� த�பமாக அர�ேகறிய(. 

 

விவகார�, மாேனஜி�ைடர$ட� தனபாD$# ம05ம*ல, பதிாிைகக�$#� 

ேபாBவி0ட(. இ�ேபா( சதாசிவ��, க-தர�� இைட$கால பணி நீ$கதி* 

இ�$கிறா�க�. விசாரைண அதிகாாியாக யாைர ேபா5வ( எ�பதி* ஒ� பணி ேபா� 

நட�பதா*, இ�%� விசாரைண ெதாட�கேவ இ*ைல. 
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சா�பசிவ� எ�ப�ேயா... �-தரதி�# அ� ேம* அ�.... மைனவியி� ஊைம 

#க�பி*, மாமனா�, மாமியா� காி($ ெகா0ட*.... அவ� அதிகாாி... எ�ப�G� 

த�பி;�$#வா�. நீ ெவ�� அெகௗF1டென05. உன$#தா� ேவைல ேபா#� 

எ�ற அ�பாவி� ேஜாசிய�, இதனா*, �-தரதி�ேக, தன( அ%#�ைறயி* சிறி( 

ச-ேதக� ஏ�ப0ட(. ஆனாD�, �திசாC எ�பதா*, ஒ� மேனா த(வ நி�ணைர 

ச-தி(, தன( வரலா�ைற ஆதிேயா5 அ-தமி*லாம* ஒ�பிதா�. அவ�, அவ� 

மேனா பிர;சைனைய இனிேம* தா� க15பி�$க ேவ15� எ�றாD�, அ-த 

விவகாரதி� காரண காாிய�கைள க15 பி�தவ�ேபா*, ஒ� க15 

பி��பாள�$# உாிய க�வேதா5 ெதாிவிதா�. 

 

"உலகதி* எ*ேலா�ேம ஒேர மாதிாி #ண இய*� உ�ளவராB இ�-தா*, 

கலக-தா� மி?��. ஒ�வ�, த�னிட� இ�$#� #ைறகைள, பிறாிட� 

காV�ேபா(, அவைர ெவ�$கிறா�. உ1ைமயி*, இ( ஆ>மனதி* உ�ள �ய 

ெவ��பி� சாம�தியமான ெவளி�பா5. சய - #ைறகைள$ க15, த�ைன 

ெவ�$கவிடாம* ஒ�வர( ஈ த5$கிற(. 'ஈேகா' அவ�ைற சாம�திய�களாக$ 

Hட நிைன$க ைவ$கிற(. இேத #ைறக�, இ�ெனா� மனிதனிட� பிரதிபC$#� 

ேபா(, ஒ�வ�, அவைன ெஜ�ம� பைகவனாB க�(கிறா�. ெவ��பத� 8ல� 

இவ�, த� ெஜ�மதி* உ�ள #ைறகைள மைற�கமாக ெவ�$கிறா�. 

இதனா*தா� சா�ேறா�க� த�ைன உணர; ெசா�னா�க�. தி�8ல�, மரைத 

மைறத( மாமத யாைன' எ�ற($#�, சா$ரZ. 'உ�ைனேய நீ அறிவாB' எ�� 

ெசா�ன($#�, ைபபிளி* 'உ�ைன�ேபா* ம�றவைன ேநசி' எ�� 

ெசா�ன($#� இ(தா� காரண�. பிறைர ெவ�$#� ஒ�வ�, த�ேன ேசாதி($ 

ெகா�ள ேவ15�." 

 

�-தர� ேயாசிதா�. மாேனஜ� சதாசிவதி� நைட உைட பாவைனக�, த�ைன� 

ேபாலேவ அைம-தி��ப( அ�ேபா(தா� உைறத(. தா�, மாேனஜராக இ�-தா* 

சதாசிவ� ேபா*தா� நட-தி�$க ��G� எ�ப(�, அவ�, த� நிைலயி* 

இ�-தா*, அவ%� த�ைன�ேபா*தா� நட-தி��பா� எ�ப(� �ாி-த(. 

விவகார� பதவி$ ேகாளா� அ*ல மனித$ ேகாளா� எ�ப(� க1ெக05 உைற(. 
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அ1ணா - ெபா�க* மல�, 1982 

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

13. 13. 13. 13. ஒ  காத! க�த�ஒ  காத! க�த�ஒ  காத! க�த�ஒ  காத! க�த�....................    

 

ஆைட அல�காரதி� உ;ச$க0டமாக இர1டாவ( மா�யி* ஒ1� ேபா�ஷனி* 

ெத�#� ப$க� உ�ள ஜ�னD$# வகிெட5த( ேபா* ேதா�றிய இர15 

ெச�#தான க�பிக�$# இைடேய, க0ட�க க0டமாக ��-த ந5�ப#தியி*, 

ந5�ப$க($ க0டதி* ச(ர$ க1ணா�ைய சாதி ைவ(வி05, சிவராச�, 

�கதி�#� பFட� தடF� சா$கி* �த* மா�யி* இர1டாவ( ேபா�ஷனி* 

இ�$#� ஓ� இளைச� பா�தா�. அேத அைறயி* அேத சமய� கிழ$#� ப$க� 

இ�-த #�கலான ஜ�னC* ைகயளF க1ணா�ைய பிாிதப�ேய கிரF10 

ேபா�ஷனி* வா'� அ*ல( காதC* வா5� ஒ�கடலளF க1ணினாைள, வரத� 

ைகயி* எ5த.ேனாைவ$ காதி* ேதBதப� பா�தா�. 

 

"ேடB, க1ணா�ைய பா�$கிறியா இ*ல க1ணா�ைய பா$கிறியா? எQவளF 

ேநர1டா? நா%� இவைள� பா�$க�படாதா? �ற�ப5டா?" எ�� சிவராசைன, 

வரத� சா�னா�." 

 

"ஒ�னா* அவைள� பா$க ��யல�னா நா%� இவள� பா�$க�டாதா? ஏ1டா 

இ-த� ெபாறாைம �தி?" 

 

அ-த அைற$#�, 8�றாவ( இைளஞனான ர�க� சிவராசைன ஏறி05� பா�$காம 

தன$#�ேளய ேபசியப� தன$#�ேளேய சிாிதா�. 

 

வரத� அத0�னா�. 

 

"ஏ1டா, நீ வார(வைர$#� காதி�-( ஒன$# .ெபஷ* ேஷா கா0ட� ேபாறதாB 

நிைன�பா? �ற�ப5டா! ேடB, ஒ�ைனதா� .... ஒன$#$ காதC$கதா� 

ெதாியா(. எ�கேளாட காதைல ரசி$கF� பி�$கா(. நிழ* காதைலயாவ( வ-( 

பா�டா. எ'-தி�டா ச1� மா5" 
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ர�க� ெம*ல; சிாிதப� ந1ப�கைள� பா�$காமேல நாவைசதா�. "நா� 

சினிமாF$# வ�ல." 

 

"எ�ன... வரCயா? உன$#� ேச�( எ� ைகயிேல இ�-( காைச$ ெகா0� ாிச�Q 

ப1ணியி�$ேக�, ஒ�ப� =05� பண��னா இ�ப�; ெசா*வியா?" 

 

"எ�ப� =05 காக�னாD� வரமா0ேட�." 

 

"சிவராக ! வாடா ேபாகலா�. ேடய ர�கா, ஒ�ைன வ-( கவனி;�$கிேறா�.'' 

 

ந1ப�க� ேபாBவி0டா�க�. 

 

ர�க� அைற$#� வ-தா�. கதைவ தாளி0டா�. எவராவ( உ�ேள வரலா� 

எ�ப(ேபா*, அ%மானி( வாசD$# கதவா*, தைட� ேபா0டா�. 

 

அDவலக ேமைஜ �ராயாி* X0� ைவ(, மீ05 வ-த காகித உைற$#� ைகைய 

வி0டா�. க���ைம Xசிய காகிதைத எ5தா�. மா��$# ேநராக அைத ைவ($ 

ெகா15 ப�$க� ேபானா�. மி� விசிறியா* அ( பரபர�பைட-த(. உடேன அ( 

கிழி-( விட$ Hடாேத எ�� பய-( .வி0; ேபா�0 ப$க� ேபானா�. இ-த 

இைட$காலதி* காகித� பற-(விட$ Hடாேத எ�� மீ15� ேமைஜ$க�ேக 

தாவினா�. 

 

க�ததி� வாசக� மன�பாட-தா�. அத�காக$ க�தைத வி05விட ��Gமா? அ( 

ெவ�� க�த� அ*ல.... அவ� காத* சா�ராOயதி� பவள$ெகா�. ஒ� வ�ட 

காலமாக வய* ெவளியிD� கிண�ற�யிD� ேகாவி* �ைனயிD� உ1ணா விரத� 

இ�-( ெப�ற காத* ெகா� ேதசிய$ ெகா�ைய� ேபா* மாைலயி* இற�காம*, 

உயரதி* பற$கவிட�ப5� அ��$ ெகா�. 

 

எ�க� மீ15� க�தைத மா��$# ேநராக� பிாிதா�. காகித� கச�#வ( 

ேபாC�-த(. உடேன சிறி( ெம�ைமயாக வி05� பி�தா�. 
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" அ���ள அதா%$#, 

 

நல� நல� அறிய அவா. 

 

எ�னடா, இ-த விஜயா எ5த எ5�பிேலேய அதா� எ�கிறாேள எ�� 

ேயாசி$கிறீ�களா? ேயாசிG�க�. உ�கைள$ காதC$கிறவ� எ�ற வைகயி* 

ம05�, நீ�க� என$# அதானி*ைல. உ�க� அ�மாேவாட பா0�யி� 

ெபாியதா� மைனவி, எ�க� #5�பதி* பிற-தவளா�. ஆக, ��றி வைள(� 

பா�தாD� நீ�க� என$# அதா� தா�. '��றி வைள(' எ�ற வா�ைதயி� 

ெபா�� �ாிகிறதா? என$#, அ( �ாிய� �ாிய , மன� அ*லா5கிற(. ெவ0க� 

ெவ0கமாB வ�கிற(.' 

 

இேதா ெவ0க� ேபாB இ�ேபா( பய� வ�கிற(. ஒ�ேவைள நா� 

எதி�பா��ப(ேபா* நீ�க� எ�ைன$ காதC$காம* இ�-தாD� இ�$கலாேமா 

எ�ற பய�.!' 

 

ஆமா� அதா� ெதாியாம* தா�... ேக0கிேற� - வி��பிய ெப1ணிட� ஓ� 

ஆடவ�தா�, த� வி��பைத �தC* ெதாிவி$க ேவ15� எ�ப( உலக ரகசிய�. 

ஆனா* காதி�-(, காதி�-( க1ெண*லா� நீ� நிைற-(, இ�ேபா( நாேன 

நாணைத வி05 ஆைசைய ெதாிவி$க ேவ1�ய( இ�$கிறேத எ�பைத 

உண��ேபா(, எ� மீேத என$# ெவ��� வ�கிற(. அேத சமய�, ஆைசைய, 

அத�# உாியவாிட�தாேன ெதாிவி$கிேறா� எ�� ெதளிG�ேபா( சிாி�� வ�கிற(. 

 

உ�க�$# ஞாபக� வ�கிறதா அதா�? க*Tாிகளி* ெவQேவ� சமய�களி* 

ேவைல நி�தைத ��னி05 விட�ப0ட வி5�ைறகளா*, 8�� வ�ட�களாக; 

ச-தி$காத நா�, கிராம( க��� ேதா0டதி�# அ�ேக ச-திேதா�. உ�கேளா5 

ஒ0�$ ெகா1ட ஒ�களி� ப( வய( அ$கா மகைன� பா�( நா�, எ�னடா 

ஆேள அைடயாள� ெதாியல? எ�ேற�. நீ�க� எ�ைன உ��� பா�த( 

உ1ைமதா�. ஆனா* ஒ� வா�ைத நீG-தா�' எ�� ெசா�னீ�களா? 
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இ�ெனா� நா�... நீ�க� டF%$# பிரமாதமாB� ேபாB$ ெகா1��-தீ�க�. 

#ளதி* #ளி(வி05, �மதிேயா5� வள�மதிேயா5� வ-த நா�, ம?ச� 

ச0ைடG� சிெம10 கல� ேப15� பளபள$க , வா�ெத5த இ���ேபா* 

��0ைட தைலேயா5� ெசா$க ைவ$#� �கேதா5� ேபான உ�களிட� 

கிற�கி�ேபாB, யாராவ( அழகாB மாறV��னா* இ-த ஊ�ல நாDவ�ட� 

இ�$க�படா(. அ�ப�ேய த�பிதவறி இ�-தாD� அ�$க� #�றாலதி* ேபாB 

#ளி$கV�' எ�ேற�. நா� எதி�பா�த( ேபாலேவ நீ�க� தி��பி� பா�தீ�க�. 

யாைர? வள�மதிைய ! ந*லேவைள அவ� உ�க�$# ெசா-த சிதி மக� எ�பதா* 

என$# நி�மதியாயி��. 

 

இ�ெனா� �$கியமான இடதி�# வ�ேவா�. 

 

அ-தி சாB-த ேவைள. எ�க� �ளிய-ேதா�பி* இ�-( நா� ேம�# ேநா$கிG�, 

நீ�க� கிழ$# ேநா$கிG� நட$கிேறா�. நா� உ�கைள$ க1டFடேனேய, 

ைககைள� பிைச-தப� தவ>வ( ேபா* நட$கிேற�. நீ�கேளா ஊைர தி��பி 

தி��பி பா�த�ப�ேய வ�கிறீ�க�. இ�வ�� ச-திதேபா(, நீ�க� க�கார 

ைகைய ஆ0�யப�ேய, இ�ேபா மணி எ�ன இ�$#� எ�� அழா$ #ைறயாக$ 

ேக05 �கைத (ைட($ ெகா�கிறீ�க�. நா� சீ$கிரமாB வ-த சிாி�ைப 

அட$கியப�ேய, ேநர� ெதாியCயா? இ*ல, ஒ� ேவைள ேநர� சாியி*ைலயா? 

எ�ேற�. நீ�க� வி'-த�( மீ15� மீ15� ஊைர தி��பி� பா�தப�ேய 

ஓ�னீ�க�. காதல�க�$# வா�ைதக� .=0 நதி�.தா� .... இ�-தாD� 

நீ�க� ெகா5த .=05$#� பிற# கார� ேவVெம�� நா� சைமய*காாி மாதிாி 

நட-( ெகா1ட( த��தா�. 

 

இத�#� பிராய;சித� ெசBவ(ேபா* உ�க� =05$#� ப$கமாக நடமா�ேன�. 

அ'8?சியிD� சி5?சியான உ�க� த�ைகயிட� , #�த� இ�$#தா' எ�� 

உ�க� =05$# வ-ேத ேக0ேட�. அவேளா, வா�கி� ப�ேய� எ�றா�. நா� 

சிாி( ம'�பிேன�. 'உ�க அ1ணாF$# ேவைல கிைட$கைலயா? எ�ேற�. 

அவேளா, உ�க அ1ணV$# கிைட$#தா�% பா� �த*ல. அவ�$ேக 

கிைட$காதேபா( எ�க1ணாைவயா இள$காரமாB ேபசேற?' எ�� ச1ைட$# 

வ-தா�. அவ� #0ட$ #0ட$ #னி-ேத�. யா�$காக.... எத�காக? உ�க� 

தைலயி* ெச*லமாக$ #0டேவ15 எ�ற ல0சிய�தாேன? 
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அ��ற� உ�க�$# ேவைல கிைட(வி0ட( ெச�ைன$#� �ற�ப5கிறீ�க�. 

உ�க� ெத�வி�# #ழாB த1ணீ� பி�$#� சா$கி* வ�கிேற�. நீ�க� சாளர� 

வழியாB எ�ைனேய பா�$கிறீ�க�. வாிைசயி� ��னணி� பாைனயா இ�-த எ� 

பாதிரைத இதர பாைனக�$காக வில$கி வழிவி05 அைரமணி ேநர� 

உ�கைளேயப ப�#கிேற�. ஞாபக� இ�$கிறதா அதா�! 

 

ெச�ைன$#� �ற�ப5கிறீ�க�. ரயி* நிைலயைத ேநா$கி நட$#� உ�க� 

பி�னா*, ஏேதா ஒ� சா$கி* நா%� நட$கிேற�. வழியி* ேபான காமா0சி� 

பா0�ைய� பா�(, 'பா0�, ெம0ராஸு$# மக� =05$#� ேபாறீ�களாேம? 

எ�ைன மற-(டாதீ�க. நா� எ�பF� உ�க ேபதிதா�.' எ�கிேற�. �ாி-( 

ெகா1டவ�ேபா*, அ�பாFட� ெச�ற நீ�க�, எ�ைன தி��பி� பா�$கிறீ�க�. 

என$# அ'ைகைய அட$க ��யவி*ைல . 

 

உ�க� க�ெபனி �கவாிைய$ க15பி�$க நா� ப0டபா5 இத�ேக என$# 

ஏதாவ( ஒ� ப0ட� ெகா5$கலா�. 

 

காத* திலகி' எ�� நீ�கேள ெகா5(வி5�கேள�. 

 

நம( ஊ�$கார�களான வரத%�, சிவராச%� நீ�க�� ஊாி* ஒ�றாக; 

��றிய(ேபா* ஒேர அைறயி* இ��ப( அறி-( மகி>;சி. ஒ� சி�ன 

ேவ15ேகா�. சிகெர0 அதிக� பி�$காதீ�க�. 

 

��வாக - 

 

எ�ைன நீ�க� காதC$கவி*ைல எ�றா*, எ�ைன இ-த$ காகிதமாக பாவி($ 

கிழி(வி5�க�. நீ�க�� காதC�பதாக இ�-தா*, அ5த சனி$கிழைம எ� 

ைக$#$ கிைட$#�ப� க�த� எ'(�க�. அ�� அ�பா ெவளி^� 

கலயாணதி�#� ேபாகிறா�. அ1ணா எ0டாவ( தடைவயாக இ1ட�வி^வி�#� 

ேபாவா�. என$#$ க*Tாி ேதாழிக� க�த� எ'(வ(15, ஆைகயா* அ�மா 

ச-ேதக�பட மா0டா�. 
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இ( ஒதிைக பா�( எ'திய க�தம*ல. க1ணி* ஒ�றி எ'திய க�த�. 

 

�த�க�ட� ��$#� 

அ�� விஜயா. 

 

ர�க� க�தைத மா��ட� அைணதப� ெமBமற-( நா�காCயி* சாB-தா�. 

பிற#தா� அவ%$# அ�ைற$# பதி* எ'த ேவ1�ய நா� எ�ப( ஞாபக� 

வ-த(. வாச* கதைவ இ�ெனா� தடைவ ெச$க� ெசB(வி05 ேபனாைவ 

S$கினா�. 

 

நிஜமான காதைல$ கா0�ய அவ%$#, எ'தி* தைட வரவி*ைல. கா* மணி 

ேநரதி* இர15 ப$க�கைள காத* வி'�கிவி0ட(. அவ� வி05ைவதி�-த 

இ�%� சில காத* சமி$ைஞகைள நிைனF�ப5தி எ'தினா�. இ�தியாக, 

'உ�ைன நா� நிைன$கவி*ைல எ�� Hட; ெசா*ேவ�. 8;� வி5வைதG� 

இதய (��ைபG� நிைன($ ெகா1டா இ�$கிேறா�? எ�� �தாB�ேபா5 

��தா�. 

 

அ�ப�G� இ�ப�GமாB மணிமாைல நாலைரயாகிவி0ட(. இ�ேபா( ேபா.0 

ெசBதாக ேவ15�. க�தைத ைவதப� அைறைய� X0ட� ேபானா�. ந1ப�க� 

தத� நக* சாவிகைள த�க�ட� எ5(; ெச*லாம* அவசரதி* 

அைறயிேலேய ைவ(வி05� ேபாயி�$கிறா�க�. எ�ன ெசBயலா� ? 

பரவாயி*ைல. ஒ� ெல0ட� ேபா.0 ெசB(வி05 தி��ப எQவளF ேநர� ஆ#�? 

 

அைறைய� X0� வி05, ெத�வாசியான ர�க%$# திZெர�� ஒ� ச-ேதக�. 

இ�� வியாழ$கிழைமதா�. வழ$கமாB இர15 நாளா#� தபா* ேபாக . ஆனா* 

த�பி தவறி, இ( ம�நாைள$ேக அ�ேக ேபாB; ேச�-( வி5ேமா? நாைள ேபா.0 

ப1ணினா*? தாமதமாகி விடF� H5�. அ$ஸப0 Gவ� லQ-ெஸயிC� இ� தி 

ேச� ேபா0' எ�� சனி$கிழைம காைலயி* த-தி ெகா5(வி0டா* எ�ன? ேநா , 

ேநா... த-தி எ�றா* கிழவிக� ஒ�பாாி ைவ�பா�க�. அ(ேவ அவ�க� காதD$#� 

க5காடா#�. 

 

ஒ� மணி ேநரேயாசைன$#� பிற#, அ�ைற$ேக ேபா.0 ெசBவ( எ�� ��F  
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ெசB( சிறி( Sர� நட-( தபா* ெப0�ைய ெதா05வி0டா�. அத� வாB$#�  

க�தைப ேபாட� ேபானவ�, திZெர�� ைகைய ெவளிேய எ5தா�. இ-த 

ஒ($#� �ற�ப#தியி* க�த�கைள எ�ேபா( வ-( எ5�பா�க� எ�பேத 

ெதாியா( . ாி.$ எத�#? காதC* ாி.$ எ5தாD� க�ததி* Hடா(. 

அைடயா�$#� ேபாB ேபாடலா�. 

 

அைடயா� வ-தா�. அத�#� ேபா.0 ஆ@. 8�யாகிவி0ட(. 

 

ெமாைப* வ1� ஆ� ப($# வ�� எ�றா�க�. ெமாைபைல எதி�பா�( 

இ�ெமாைபலாக நி�ற H0டதி* கல-தா�. ஒ� சி�ன; ச-ேதக�. இ-த ெல0ட� 

தி�வன-த�ர� எ$.பிர.I* தா� ேபாகV�. அ( ஏேழ காD$#� �ற�ப5 

கிற(. ஆ� ப($# வ-( ஆ� நா�ப($# �ற�ப5� ெமாைப* வ1�யி* 

ேபா0டா* எ$.பிர�$# எ�ப�� ேபாB; ேச��? ேபசாம* ரயி*ேவ 

.ேடஷ%$ேக ேபாB� ேபா05விடலா�. 

 

வழியி* வ-த ஆ0ேடாைவ நி�தி எ'�X� எ�றா�. 

 

அவ�, த� அைற$# தி����ேபா( மணி இரF ப($# ேமலாகிவி0ட(. 

அைற$# ெவளிேய �ழ�காC* தைல ைவ( அச* ஓணா�க� மாதிாி 

உ0கா�-தி�-த வரத%�, சிவராச%� அவ� ைககைள� பி�( ஆ�$# ஒ�றாக 

தி�கினா�க�. ர�க� சிாிதா� . வC$கவி*ைல. விஜயாதா� அவ� கரைத 

தடவி வி5கிறாேள! 

 

ர�க� மத��பாக� ப5தா�. அதிசயமான சாதைனைய; ெசB(வி0ட அளவிட 

��யாத தி��தி. அவ� காதD$#, தா� த#திG�ளவனாகிவி0ட த�ன�பி$ைக.... 

அைடய ��யாத ஒ�ைற அைட-(வி0ட ெப�மித�. அேதசமய�, ெல0ட� அவ� 

ைகயி* கிைட$காம* ேபானா*?' எ�� அ�ப�ேபா உதற*க�. 

 

ர�க�, சிகெர0ைட அ�ேயா5 அ*ல, அ� �த* aனிவைர வி05 வி0டா�. 

ேபாதா$#ைற$#, �ைகத ந1ப�கைள, "ெவளியி* ேபாB� பி��கடா ஒேர 

வாைட" எ�� பைகதா�. ப�யாத தைல �� ப�-த(. ஏறாத பFட� ஏறிய(. தைல 

�'$க� ேபா�ைவைய 8�$ெகா15 காைலயி* ஏ' மணி வைர$#� கிட-( 
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ெவயி* உைற�பி* எ'பவ�, ப$க( ெத�வி* இ�%� பிாியாணி ேபா5� 

ப�வதிற# வராத இள?ேசவC� HவC* எ'-தா�. எ�ேகG� எ�ேபா(� 

எதிD� ஒ�ேற ஒ��: விஜயா.... விஜயா.... விஜயா.... அவைள$ க0�� பி�$க 

ேவ15� எ�ற க�பைன வரவி*ைல. �தமிட ேவ15� எ�� உத5க� 

�ன�கவி*ைல. இன-ெதாியாத உண�F உ1V�ேபா(� உற�#� ேபா(�, 

எ1V�ேபா(�, எ'(�ேபா(�, எ�ேபா(� விஜயாேவா5 இ�$கேவ15� எ�ற 

அவா. ெபௗதிக விதிக�$#$ க05�படாத ரசாயன விதி. 

 

ஒ� வார� ஓ�ய(. ம�வார� பிற-த(. 

 

ர�க�, விஜயாவிடமி�-( க�தைத எதி�பா�தா�. தி�களி* அவ�, ெசQவாயி* 

எதி�பா���, �தனி* ஏமா�ற�, வியாழனி* கல$க�, ெவ�ளியி* ந5$க�, சனியி* 

ேவதைன. விஜயா ஏ� க�த� எ'தவி*ைல ? ஒ�ேவைள க�த� விஜயாவிட� 

ேபாகாம*, அவ� த-ைதயிட� ேபாயி�$#ேமா? தபா*கார� க�தைத 

தாமதமாB$ ெகா5தி��பாேரா? அ�ப�ேய இ�-தாD� விஜயா விவரமாB எ'தி 

இ�$கலாேம.... எ�ப�; ெசா*ல ��G�? மானைத ேவ* க�பாD� 

ெவ0டாிவாளாD� எைடேபா5� அவ� த-ைத, அவைள =0ேடா5 சிைற 

ைவதி�-தா*? எ�னா* தாேன இ-த; சிரம�.... 

 

'எ�ன ஆனாD� சாி, ஊ�$#� ேபாB அவைள� பா�தாகV�' எ�� 

தீ�மானிதா�. 

 

ர�க� அDவலகதி* ஒ� வாரதி�# ச�பள� இ*லாத வி5�ைற ேபா05வி05, 

கிள�பினா�. வரத%� சிவராச%� ெலத� ேப$ைக S$கியப�ேய நி�ற ர�கைன� 

பா�( ஆ;சாிய�ப0டா�க�. சிவராக அத0�$ ேக0டா�. 

 

"எ�ேகடா ேபாற?" 

 

"ஊ�$#" 

 

"ஊ�$கா? ஊ�* எ�னடா இ�$#?" 
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"ஏேதா இ�$#. என$#� பி�;ச( பி�ப05 இ�$#..." 

 

"எ�னடா 85 ம-திர�? எ($காக இ�ேபா ஊ�$#?" வரத�, சிவராச� வி0ட 

இடைத ெதாட�-தா�: 

 

"விஜயவாைப� பா�$கவா? அவ� எ'திய காத* க�ததி�# ேநாி* பதி* 

ெசா*லவா?" 

 

ர�க�, ஆ;சாிய�ப0டா�. ந1ப�களிட� தா%� விஜயாF� நட-( ெகா1ட 

விதைத பல தடைவ; ெசா*C இ�$கிறா�. ஆனா* க�த� வ-த( இவ�க�$# 

எ�ப� ெதாிG�? 

 

வரத� அ0டகாசமாB; சிாிதப� ேபசினா�. 

 

"மைடயா! ஊ�ல உைத வா�கவா ேபாேற? நீ விஜயாF$# எ'தின ல0ட�, அவ� 

அ�ப� கி0ட சி$கியி�$#. அவ�, தன$# எ(F� ெதாியா(�% அ'தி�$கா� 

அ�பன$கார� மீைன எதி�பா�( இ�$கிற ெகா$# மாதிாி ேவ*க� ேபா5 , 

ஒன$காக$ காதி�$கா�. 

 

சிவரா�, த� ப�#$# சிாி$காம* ேகாபமாகேவ ேக0டா�. 

"8ைள இ�$காடா ஒன$#? வ-த தபா* உைறயி* �த*ல தபா* �திைரைய� 

பா�தாயா? எ�க கி0ட நீ அ�ப�ேபா �ல�பனைத ேநா0 ப1ணி நா�கதா� அ-த 

ெல0டைர எ'திேனா�! நீ எ�ககி0ேட ேக0காம* ஏ1டா அவ�$# எ'தின? 

அ�ப� அவ� எ�ன கிளிேயாபா0ராவா? இ-ேநர� எவ� கி0ட ப*ைல$ கா0�; 

சிாி;சி0��$கிறாேளா" 

 

சிாித ந1ப�க�, திZெர�� பிரமி(� பி�வா�கினா�க�. 

 

ர�க�, ஆேவசியானா�. திZெர�� அவ�கைள தா$கினா�. வரதனி� வயி�றி*  
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வி0டா� ஓ� உைத. சிவராசனி� தைல ��ைய� பி�(; �வாி* ேமாதைவதா�. 

அவ�க� இ�வ�� எ�னடா , எ�னடா, எ�� ெசா*Cவி05 பி�ன� 

த�கா�பி�காக அவைன தி��பிதா$க� ேபானேபா(.... 

 

ர�க� ெபாெத�� தைரயி* உ0கா�-(, த� தைலயிேலேய மாறி மாறி அ�($ 

ெகா1டா�. தைலைய க0�* ச0டதி* ேமாதி$ ெகா1டா�. ச0ைட� ைபயி* 

ேபா�றி� பா(கா( வ-த க�தைத எ5(; �$# bறாக$ கிழி( 

அ�#மி�#மாக; சிதற�தா�. பிற# த� பா05$#� �ல�பினா�. 

 

"ஆைச கா0� ேமாச� ெசBதி0��கேளடா பாவி�களா! நா� க0�ன ேகா0ைடேய , 

என$# சாமாதியாயி0டேத. ஒ� வ�ட கண$கில இதயதி* இ�-தவைள, ஒ� 

வாரமாB எ� உட��ல ஒQெவா� அVவிேலலG� வியாபி$க வ;சி05, இ�ேபா 

எ�ைன அVஅVவாB$ ெகா�%0�கேள! க1ட க1ட ெப1கைள$ 

க1ணாலேமGற உ�க�$# காதல� ப�றி எ�னடா ெதாிG�? நட$கிற( 

நட$க05�. இ�பேவ ஊ�$# ேபாB உ1ைமைய ெசா*ல ேபாேற�. எ�ைன 

அ�($ ெகா�றா*, அவ� வி5� ஒ� ெசா05$ க1ணீ� என$# பா* வா�$கிற( 

மாதிாி அ�ப�ேய அவ� க1ணீ� விடா0டாD�, அவளா* சாகிறதாக நிைன$க 

மா0ேட�. அவ�$காக; சாகிறதாக நிைன�ேப�. இ($# ேப�தா�டா காத*. 

வழிவி5�கடா" 

 

ைபைய S$கியப� �1�ய�த ர�கைன ந1ப�க� �தC* த0�$ ெகா5( 

க0�C* உ0கார ைவதா�க�. அவ�களா* விய�பிC�-( வி5பட ��யவி*ைல . 

விவகார� இ�ப� ஆ#ெம�� எதி�பா�$கவி*ைல. அவைன ெதாட ெதாட 

($க� வ-த(. அவைன$ க0� பி�( கதறேவ15� ேபா* ேதா�றிய(. 

 

ர�க� ெப0�ைய விழ�ேபா05 க0�C* கிட-த சிகெர0ைடG� வதி� 

ெப0�ையG� எ5($ ெகா15 எ'-தா�. கவ� 8ைலயி* சாB-தா�. 

த�ைனயறியாமேலேய சிகெர0ைட� ப�றைவதா�. ஊதினா�. அவ� 

தைல$#ேம* �ைக வ0ட வ0டமாB; கழ�� ேகா5 ேகாடாB� பிாி-( 

அ��ப��பாக அ��$ ெகா1��$க ர�க�, ஒேரய�யாB �ைக-($ 

ெகா1��-தா�. 

 

#�த�, 1982 



133 

 

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

14. 14. 14. 14. ஒேர பக/�%�ஒேர பக/�%�ஒேர பக/�%�ஒேர பக/�%�................    

 

ஒ� ெப1ைண , �த* தடைவயாக ெதா05� ெதாடாமD� பாீ0சி(� பா�$#� 

ஒ� ஆைண� ேபால, ெப�மா�, அ-த அரசா�க$ #�யி��பி* இர1டாவ( 

மா�யி* ெத�# =0�� கதF$# ேமC�-த காC�ெப*ைல ப05� படாமD� 

ெதா0டா�. =05$#� நிைல�ப�$# ேம* �ரா�I.ட� வ�வதிD�ள ஒ� 

ட�பா இ-ேநர� கீ;கீ;ெச�� இர15 தடைவயாவ( கதியி�$#ெம�ப(� 

அவ�$# ெதாிG�. அ-த எெல$0ரானி$ க�விேமD�ள #�வி படதி�# ஏ�ப, 

இ(F� அச* #�வியாக$ க(வதா*, 'ஆ@ஸைரயா' சில சமய� #�வி; சதைத, 

காC �ெப* சதமாகF�... காC�ெப* சதைத, #�வி; சதமாகF� எ1ணி 

ஏமா-(, பிற# த�ைனேய ஏமாளியாக நிைன( த�ைனதாேன தி0�$ 

ெகா�வ(� இ-த� ெப�மா�$# ெதாி-த(தா�. ஆைகயா*, ெப�மா� கதF 

மதியி* ெபா�த� ப0ட ெல�. மாதிாியான க1ணா�யி* வல( க1ைண� 

பதிதா�. ஆ� நடமா0ட� ெதாி-த(. 

 

ெப�மா� காதி�-தா�. ஒ� நிமிட�... ெர15... 8V... ஐ-( நிமிட�க�... அ-த; 

சமய� பா�( மா�; �வ� விளி�பி* உ0கா�-( கதிய ஒ� சி05$#�விைய 

(ரதிவி05, மீ15� காC�ெப*ைல அ'தினா�. கா* நிமிட� வைர ைகைய 

அதிேலேய ைவதி�-தா�. 

 

�கதி* அைறவ(ேபா* கதF திற$க�ப0ட(. திற-த ேவகைத தா$#� பி�$க 

��யாம*, அ-த கவ�ெம�0 கதF, அைத திற-தவைர மாதிாிேய ஆ�ய(. 

=05$கார�$#� �க� எ��� ெகா��� ெவ��ப(ேபா* (�த(. சிவ��� 

ெவ�ைளG� கல-த நிற�. ஊதினா* பற$#� எ�பா�கேள, அ�ப��ப0ட 

X?ைசயான உட��. ெவ�ைள$ க1ணா�. க�ட� மாதிாி வைள-த 8$# ... 

மைனவி ெகா5த மாதிைர ஒ�ைற வாயி* ேபா05, அ-த வாB$#� 

த1ணீைரG� ஊ�றியி��பா� ேபாC�$கிற(. ெப�மாைள� பா�(, அவ� கதிய 

கதC* வாயி* கிட-த அ-த மாதிைர ெவளிேய ெதறித(. 

 

"ஏ�யா.... எதைன தடைவ உன$#; ெசா*ற(? என$ெக�னன கா( ெசவிடா? 

ேலசா ப0டைன அ'தினா� ேபாதாதா?" 
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"இ*9�க அBயா... ஆர�ப(ல ேலசாதா� அ'(ேன�..." 

 

"ெபாB ேவற ெசா*ேற..." 

 

"அ�ப� இ*9�க அBயா... ெநசமாேவ..." 

 

"எதி�( ேவற ேபசேற...." 

 

"ம�னி;சி5�க அBயா... த��தா�..." 

 

"ந�$க ேவற ெசBயேற...'' 

 

ெப�மா�, ேம�ெகா15 பதிலளி$கவி*ைல. ேபானவரா� இ($காகேவ 

காC�ெப*ைல ேலசாக ெதா0டா�. ப( நிமிடதி�#� பிற# த�ெசயலாB 

கதைவ திற-த இ-த ஆ@ஸ�... " உ�ேள ஆயிரெத05 ேவைலயி* இ�$ேக�.... 

அேதாட ெடCேபா� சத�... �.வி. சத�... c இ� ஒ� சத�.... #ழ-ைத சத�... 

இ-த மைழயி� சத�... இ-த சத(ல நீ பா05$# ேலசா பி�;சா எ�ன�பா 

அ�த�?" எ�றா�. இத�காகேவ ம�நா� பலமாக அதிகேநர� அ'தினா*, 

"க�நாடக$ க;ேசாியாக ெசBயேற..?" எ��� சீறினா�. 

 

சி-தி($ ெகா1��-த ெப�மா�, த�ைன மாதிாி ஆ0க�$# சி-தைன ஒ� 

ஆப( எ�� உண�-தவ�ேபா*, ஆ@ஸ� ேகாபைத; சாி$க05� வைகயி* 

Z�பாயிC�-த Hைடைய ஒ� ைகயா* ெதா0டா�. அ5$க5$காக இ�-தைப* 

க05$கைள இ�ெனா� ைகயா* ெதா0டா�. இர1ைடG� காவ� ேபா* S$கி$ 

ெகா1டா�. Hைட$#� ஹா0 பா$., ெத�மா. பிளா.$, ஒ� வாைழ இைல, 

@�பா0�* மாதிாியான ஒ� த1ணீ � பா0�*.... 

 

ெப�மா� வாசD$# ெவளிேய வ-(, அவசர அவசரமாக ெச��ைப மா0�னா�. 

அவ�$#� பி�னா* வ-த ஆ@ஸ�, "#யி$... #யி$..." எ�� க(வ(�, அவர( 
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8;�$கா��, தன( கா($#� aைழவ(� ெப�மா�$#; ச�கடைத$ 

ெகா5த(. ஆனா*, ெச���க�$#� ேபான பாத�களி� ெப�விர*க� 

அவசரதி* அத� வைளய�க�$#� aைழய ம�தன. ெப�மா�, அைத�ப�றி$ 

கவைல�படாம* ெப�விர*கைள அ-த வைளய�க�$#� மா0�$ ெகா�ளாமேல, 

ச�$க.கார� மாதிாி பால�. ெசBதப�ேய நட-தா�. கீேழ விழ�ேபானவ�, 

எ�ப�ேயா தா$#� பி�($ ெகா1டா�. 

 

ெப�மா� கீேழ வ-த(�, அவ� நி�ற தைரையவிட ஒ� அ� S$கலான சிெம10 

�க�பி* நி�றப�ேய ஆ@ஸ� க�@ரமாB$ ேக0டா�. 

 

"கா� எ�ேக ?" 

 

"அேதா ... அேதா ..." 

 

"ஏ�? வழ$க� ேபால இ�ேகேய ெகா15 வ-தா எ�ன?" 

 

"நாD நாளா மைழயா? இ�ேக ஒேர ேச�..... ���;ெச� ேவ� வி'-( கிட$# 

அBயா. ெகா?ச� நட-தா...." 

 

"நட$ேக�... நட$ேக�... ம(ைரயி* ெடப� ைடர$ட� ராமபர� இ�$காேர, 

அவேராட =5... இ�ப� இ5$#ல இ*ல.... ெபாிய ைமதான� ��னா* இ�$#. நீ 

அ�ேகேய ேபாB ேவைல பா�$கலா�. மாதி5ேற�.." 

 

ெப�மா� அலறிய�( ஓ�னா�. கா� இ�$ைகயி* (�ளி$ #தி( ஏறினா�. 

அகலமான பாைதயி* நி�ற அ-த$ காைர ஒ�( வைள(, ாிவ�I* எ5தா�. 

அ-த இ5$#� பாைத$#� கா� ஒ�பாாி ேபா05$ெகா1ேட ேபான(. அெத�ன... 

எ�ன த5$#(? 

 

ெப�மா�, கா� இ�$ைகயிC�-( இற�கினா�. கV$கா* அளF ேச� 

இ�$#ெம�� நட-தா*, அ( �ழ�கா*கைள ெதா05வி0ட(. கீேழ ஒ�-( 
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கிட-த க�ேவல மர$ கிைளைய ைகயி* �� #(, த� பி�( S$கி, ஒ� ஓரதி* 

ேபா0டா�. டய� ப?ச� ஆகிவிட$Hடா( எ�பத�காக, ஆ�கா�ேக க1 சிமி0�ய 

ஒ�ைற$க1 �0கைளG�, ஒQெவா�றாக எ5( ெவளிேய =சினா�. ஆ@ஸேரா, 

"#யி$ேம� - #யி$ேம� " எ�றா�. ெப�மா� மீ15� காைர� பா�( ஓ� , 

இ�$ைகயி* எகிறி$ #தி(ாிவ�I* வ-தா�. ச$கர�க� ேச�$#� 

மா0�$ெகா15, ஒேர இடதிேலேய ��றி வ-தன. ெப�மா� கீேழ இற�கி, 

வ1�ைய த�ளி, ச$கர�கைள நக�தி ஆ@ஸ�$# கதைவ திற-( ைவதப�ேய 

நி�றா�. அ-த ேநரதி* மா��ப� வழியாக வ-த ேபாைத$கார மகைன 

தி0�$ெகா1ேட இ�-த ஆ@ஸ� தி05வைத ���ப( வைர$#�, ெப�மா� 

ேப;ச���ேபானவராB ப( நிமிட� கா�$ கதைவ திற-( ைவதப�ேய நி�றா�. 

 

எ�ப�ேயா, அ-த$ கா�, அைர$கிேலா மீ0ட� ஓ�, ஒ� #0ைட� ப$க� வ-த(. 

ெப�மா�$# காC* ேச� அ�பியதா* ஆ$Iேல0டைர அ'த ��யவி*ைல. 

பிேர$#� பி�படவி*ைல. வ1�ைய நி�தினா�. பி�னா* தினசாி பதிாிைக 

ஒ�ைற� ப�($ ெகா1��-த ஆ@ஸ�, ேம* ��வ�கைள நிமி�தியேபா(, 

ெப�மா� விள$கமளிதா�. 

 

"காCேல ஒேர ேச�... அ-த$ #0ைடயிேல ேலசா காைல$ க'வி05 ..." 

 

"ேலசாB க'வ ேவ1டா�... பலமாேவ #ளி;சி05 வா... நா� டா$Iயிேல 

ேபாயிடேற�...'' 

 

கா�$ கதைவ திற$க�ேபான ெப�மா�, அைத வி05வி05 கீைரேகாப� ேகாபமாக 

இ'தா�. கா� பற-த(. ஆ@ஸ�, அவர( �(ைக� பா�தப�ேய ஒ� ேக�வி 

ேக0டா�. 

 

"ஏ�யா... ^னிபா�� ேபாடைல?" 

 

"அ(�களா அBயா... ேந�� ைந0ல உ�கைள இ�க வி0505 ஆ@. ேபாேனனா. 

ஒேர மைழயா? ைச$கி�ல =05$#� ேபாற�ேபா ெவ�ைள ^னிபார� ெத�பமா 
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நைன?சி05... இ�ெனா� ^னிபார�� �-தா நா� இேத மாதிாி ஆயி05... 

அேதாட இ-த உ*ல� ேப15� ேகா05�, #ளிர தவி�$#(...'' 

 

"அ�ப�யா? நீ ^னிபார� ேபாடாம இ�$கிற($# ஏ�பா5 ெசBயேற�..." 

 

"ெரா�ப ந�றி�க அBயா...'' 

 

"அதாவ(... உ�ன ேவைலயி* இ�-(� ^னிபாரதி* இ�-(� கழ0� வி5ேற�." 

 

"அBேயா .... அBயா ... நா� ��ள #0�$கார�... ெதாி?� ெதாியாம ேபசியி�-தா* 

ம�னி;சி5�க...." 

 

நீ1ட ெமௗன�. �ைரவ� ெப�மா� க�மேம காரானா�. அதிகாாி, த�ைனதாேன, 

அதிசய( பா�($ ெகா1டா�. அ�ேபா(, அ-த$ கா�, சாைலயி* #�$கசா* 

பாB;�� ஒ� கைடைய தா1�� ேபான(. அைர கிேலா மீ0ட� ேபான(�, ஒ� 

ெவ0ட ெவளி. அதி*, காைர நி�த; ெசா�னா� அதிகாாி பிற#, ஆைணயி0டா�. 

 

"அேதா, அ-த கைடயி* ேபாB இர15 வாைழ�பழ� வா�கி05 வா. இ-தா 

அB�ப( ைபசா." 

 

ெப�மா�, தைலைய ெசாறி-( ெகா1ேட நட-தா�. சைட� பய... கைட 

��னாலேய, காைர நி�த ெசா*C இ�$கலா�. ஆனாD�, ெப�மா� 

சி-தைனைய உதறி ேபா05வி05, அ-த கைடயி* இர15 வாைழ�பழ�கைள 

வா�கி$ ெகா15 தி��பி வ-தா�. அ-த பழ�கைள ைகயி* ைவதப�ேய, ேமD� 

கீ'மாB பா�த அதிகாாி மீ15� ஆைணயி0டா�. 

 

"இ($# ேப� பழமBயா... ெவயி0ேட இ*ல... இ-த பழத தி��பி ெகா5(05 

காச வா�கி05 வா...." 

 

ெப�மா�, மீ15�, வாைழ� பழைத ைககளி* ஏ-தி கைட$காராிட� ேபானா�.  
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விவரைத ெசா�னா�. கைடேயா, நாேய, ேபேய எ�� ெசா*லாத #ைறயாக 

ெப�மாைள தி0�ய(. பழைத வா�கF� ம�(வி0ட(. ேவ�வழியி*லாம* 

ெப�மாேள, அ-த இர15 பழ�கைள தி��வி05, ச0ைட ைபயி* இ�-த 

அB�ப( காைச ஆ�கா0� விரD$#�, ெப�விரD$#� மதியி* ைவ($ 

ெகா15 அதிகாாியிட� வ-( ெகா5(வி05, இ�$ைகயி* 

 

அவசர� க�தி, #தி( ஏறினா�. வா�கி$ க0�$ ெகா1டா�. 

 

"உன$# அறிF இ�$கா.... கா�ல எ�ப� ஏறV��% ெதாியாதா... நா� ஒ�த� 

ஆ@ச� பி�னா* இ�$ேக�. நீ எ�னடா�னா தி�ரா #தி;� ஏ�ேற. பைழயப� 

இற�கி, வழ$க� ேபால ஏ�Bயா ." 

 

ெபாமா� பைழயப�G� இற�கி, வழ$க� ேபா* அவைர பயப$திேயா5 

பா�(வி05, இ�$ைகயி* X வி'வ( ேபால வி'-தா�. 

 

அதிகாாியி� ேப;ைசG�, ஏ;ைசG� ெப�மாளா* தா�கி$ ெகா�ள ��-தாD�, 

அ-த$காரா* தா�க ��யவி*ைல ேபா* ேதா�றிய(. ம$க� ெசBத(. நகர 

ம�த(. ெப�மா� காாி� �� ப$க� ேபாB திற-(� பா�தா*, ேப� ெப*0 

அF05, ஒ�ேவைள அதிகாாி =05 ��னா* #15�#ழிGமான நீ� தைரயி* 

சி$கியதா* ஏ�ப0ட ேகாளாறாக இ�$கலா�. ேப� ெப*ைட வா�கிதா� ேபாட 

ேவ15�. அவ� ெக?சி ெக?சி விவர� ெசா�னா�. 

 

"ேபா� ெப*0 அ�-(05�கBயா.... �(சா வா�கி� ேபா0டாதா� ஓ5�..." 

 

"இ�ேபா , நா� எ�ப�Bயா ஆ@. ேபாற(." 

 

"அவசரதி�# ேதாஷச� இ*C�க அBயா. அேதா ப*லவ� ப. வ�(.... ந�ம 

ஆ@. ��னாலேய நி�#�. H0ட�� அதிக� இ*ல... அதனா*, இ�னி$# ம05� 

அBயா அ(ல ேபாகலா�. மதியானதி$#�ள ந�ம கா� ெர� ஆயி5�." 
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அ-த அதிகாாி, ைகயா0�ய(�, ப*லவ%� நி�றா�. இவேரா, 

ராசாதிராசக�@ரேதா5, ெப�மாைள எ�ப� பா��பேரா, அ�ப�, ப*லவ ஓ0�ைய 

பா�தப�ேய அ�ன� ேபா* நைட நட-தா�. ேப�-தி� பி� �ைனயி* எ0�� 

பா�($ ெகா15 நி�ற நட(ன�, இ�ப�$ கதினா�. 

 

"ேயாQ சாFகிர$கி..! ெபாிய கதாநாயக�% ெநன�ேபா.... சீ$கரமா ஏறி 

ெதாைலேய�..." 

 

#�#ம� - 1987 

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

15. 15. 15. 15. ச'ைட� %மிழிக�ச'ைட� %மிழிக�ச'ைட� %மிழிக�ச'ைட� %மிழிக�    

 

இ�%� #0ைடயாகேவ இ�$#� #0டா�ப0�யி*, Hனி$#�கிய வாழாத 

வட$# ெத�வி*, த�க�மா - C�க�மாவி� மகாGத�, இேதா நட-( 

ெகா1��$கிற(. ம�-($#$ Hட ஓ5 ேபா0ட =ேடா அ*ல( காைர =ேடா 

காண�படாத இ-த ெத�வி*, உ�ள ஓைல =5க� கா�றி* ஓலமி05 

(�(�தன. 

 

இ-த; ச-(� ப#தியி*, இ-த மாததி* த�க�மாF$#�C �க�மாF$#� இைடேய 

நைடெப�� 8�றாவ( மகாGதமா#� இ(. ாிஷி8ல�, நதி 8ல� பா�$க$Hடா( 

எ�ற பழெமாழிைய ந��பவ�க�, இவ�களி� ேபா� �ழ$கைத� பா�$க$-

Hடா(தா�. மாத� 8�� தடைவ ம1மாாிGட� (வ�#� அ*ல( ��G�, இ-த; 

ச1ைடயி� காரண காாியைத$ க15 பி��பவ�$#, ஒ� டா$ட� ப0டேம 

வழ�கலா�. ஆனாD� ஐ�ப( வய( ஒ�ச* ஆசாமியான "தீ$ெகா�தி" 

சி�னவயதி*, அ�மா$காாி, ேகாவி* ெகாைடயி� ேபா( Hட ேதாைச க05$ 

ெகா5$கவி*ைல எ�ற ேகாபதி*, =05$Hைரைய தீயா* எாித பைழய 

மாடசாமிய ைபய�தா� - இ-த ஐ�ப( வயதிD� ஐ-( வய( #ழ-ைத உ0பட 

அைனவ�� 'தீ$ெகா�தி' எ�� அவ�$# ெதாியாம* அைழ$கிறா�க�. 
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ெவளி^� விள$ெக1ெணB வியாபாாியிட� ச1ைடயி� ச$ைகையG�, 

சாரைதG� விள$கி$ ெகா1��$கிறா�. 

 

அதாவ( - 

 

நா�பைத-( வய( த�க�மா, =05 ெதா'வதி* கிட-த மா05; சாணைதG�, 

ைவ$ேகா* கழிFகைளG�, சாணி� ெப0�யி* வாாி� ேபா05$ ெகா15, அ-த� 

ெப0�ேயா5 வட$# ப$கமாக உ�ள த�ேனாட எ�$#ழியி* ேபாட வ-தாளா�. 

வ-தாளா? வ-தா�. அ�ேபா(, �டல�காB உடD�, Xணி$#�வி #ரD� ெகா1ட, 

அேத வய( C�க�மா த� =05$# ெத�#� ப$கமாB நி�னாளா�. காறி$ காறி 

(�பினாளா�. ச0டா�ப0�யி* பிறவியிேலேய ெந��கிய ெசா-த$காாியான 

த�க�மாைவ ஓர$க1ணா* பா�தப�ேய, அவ�, த� மீ( Hட (�பி$ 

ெகா1டாளா�. 

 

அ-த; சமயதி*, இ-த த�க�மாவி� அ�ேக வாைலயா0� நி�ற #�மவனி� 

ராஜபாைளய நாB$#, இ�ம* வ-ததா�. C�க�மாவிட� விைடெப�ற அ-த நாB, 

த�க�மாவிட� வ-( காறி (��வ( ேபா*, வாைய ப1ணியதா�. உடேன இ-த 

த�க�மா , C�க�மாைவ ஜாைடயாB� பா�தப�ேய சாைட ேபசினாளா�. எ�ப�? 

 

"பய நாயி... காறி (��( பா� காறி .... எ�னேமா ெசா�னா� கைதயி*.... 

எCரF$ைக ேக05தா�... சைபயி*... நீ ராசபாைளயமா இ�-தாD�, நாB 

நாயிதா�..." 

 

C�க�மா, வி5வாளா? விடவி*ைல. "யாைர� பா(ழா நாயி�% ெசா*Dேத 

நாேய." "நீ எ($#ழா எ�ன� பா( (��ேன....'' 

 

"நீ... வார($# ��ேன, இ�க நி�% (�பி$கி0ேட இ�$ேக�... ஒன$# 

க1Vதா� அவி?சி05.... கா(மா ெசவிடாயி05...." 

 

"நா� வ�ேவ�% ெதாி?ேச... ��னா�ேய வ-( நி�% (��றியா? அQவளF 

திமிரா� உன$#....?" 
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"ஆமா�. நீ அழ# ராணி.... ர�.. ரதி... நீ வ�வ�% வ-( நி$ேக�. ஒBயார 

ெகா1ைடயா� தாழ�Xவா�... உ�ேள இ�$#மா� ஈ�� ேப%�." 

 

"ஏழா ஜா$கிரைதயா ேப�... இ*ல�னா ெகா1ைடைய அ�(��5ேவ�." 

 

"ஒன$# ெகா1ட ேபாட ��யில�ன�னாழா இ�ப� ேபசேற... ெமா0ட;சி... 

8ேதவி... ெபா0ட�பய ெபா1டா0�$# தி�ர�பா�... எ�னதி��பிதி��பி� 

பா(... தி��பிதி��பி நீ (��ற($#.... எதனாவ( ச0ட(லழா எடமி�$#?" 

 

"சீ... நாBHட ஒ�ன தி��பி� பா$கா(. நானா தி��பி� பா�ேப�." 

 

"ஏB.... நாற�பய ெபா1டா0�ேய... ந15� பய ெபா1டா0�ேய... நீ இ�-த 

இ��� ெதாியாதாழா... நட-த நட�� மற-(0டாழா...." 

 

"ஏ�..... நீ ந*ல #லமா%�னா .... எ� இ��ப; ெசா*D.... எ� நட�ப; ெசா*D..." 

 

"நா� எ($#ழா ெசா*லV�? ப�G� தரா�� ஊ�ல.... ைக��1V$# 

க1ணா�யா.. ஏேக�னானா�. எ�.ஆ�.ராதா" 

 

"ஊ�ல ேவV��னா ேக05� பா��ேபாமாழா... ெவ�க�பய ெபா1டா0�ேய... 

ேவ0றபய மவேள.... நா� நட-( ேபாற Sசில.... அ�-( ேபாற Sசி$# 

ெப�வியாழா நீ...?" 

 

த�க�மா-C�க�மாவி� ெசா�ேபா�, வசF� ேபாராB மாறியைத$க1ட ேக0ட 

அ$க( ப$க($காாிக��, கார�க��, ரசைனேயா5 , தத� தி1ைணயி* வ-( 

உ0கா�-தா�க�. 'தீ$ெகா�தி ' சாB-( கிட-த ���ைக மரதி*, உட�ைப 

சாBதப�ேய @�ை◌ை◌ய$ ெகா�தினா�. இ�$கிறேபா( ேப;சி �( 

அ1ணா;சி எ���, இ*லாதேபா( வால� (அதாவ( வ�ப�) எ��� 

H�பிட�ப5� ஒ� மனித� " ஏ�ழா ேபசி$கி0ேட இ�$கிேய... �5;சி 
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ெபாற��களா... ேசவ* ச1ைட மாதிாி - ேகாழி$ச1ைடG� நட$க05�.” எ�றா� 

#Sகலேதா5. வடகிழ$# 8ைலயி* ெத�ன-த0�ைய வாச* கதவாB$ ெகா1ட 

ஓைல=05 தி1ைணயி*, பல சர$# கைட நட(� பலேவச� 'ப�G� தராச� 

ஊர* எ�ற வா�ைதகைள$ ேக05வி05 , எ5த தராைச இைடயிேல வி0டா�. 

மா05 தரக� மாணி$க� அ-த� ெப1கைள, மா05$# கழிபா��ப(ேபா* 

கழி(� பா�தா�. வ0�� பண� வAC$க வ-த ெத�# ெத� 'பிலா�க� (இவ� 

சி�ன வயதி* சி�க�Xாி* இ�-தவ�. இத� தைலநக� பிலா�) 

ஒ� நிமிட� வ-தைத மற-தா�; வ0�ைய மற-தா�. 

 

அ-த மளிைக$ கைட$#�, இ-த எ�$#ழி$#� இைடேய இ�-ததி0�*, @�; 

��றி$ெகா1��-( ஐ-தா� ெபா0ட� பி�ைளக� ' இ�வ� வாBகளிD� ஆவி 

பற$க வ-த 'ஆபாச 

 

வா�ைதகைள ேக0க வி��பாதவ�க� ேபா*, பாவலா கா0�, கா(கைள ேலசாB 

ெபாதி$ ெகா1டா�க�. பிற#, ெகா1ைட ஊசிைய அ0ஜ.0 ெசBவ(ேபா* 

கா(களி* இ�-தைககைள, தைலக�$# ெகா15 வ-(, த�க�மா - ராச�மா� 

ேபாாி* தாராளமாB �ர1ட 'ஏராளமான வா�ைதகைள, கா(களி* அ�ளி அ�ளி� 

ேபா05$ ெகா1டா�க�. அேதசமய�, ஒ��$# �க? �ழி( நீராF( இ-த; 

ச1ைடைய நி�(�' எ�ப( மாதிாி தீ$ெகா�திையG� நி�திடாதG� எ�ப( 

ேபால வாலைனG�, இ� க1கைளG� ேவ� ேவறா$கி� பா�தா�க�. 

 

த�க�மாேவா, C�க�மாேவா இவ�கைள� ப�றி$ கவைல�ப0டதாB 

ெதாியவி*ைல. த�க�மா , கா(களி* பா�பட� ப�படமாB ஆட , த�=05 

எ*ைல$ேகாடான எ�$#ழியி* இ�-(, C�க�மா நி�ற திைசைய ேநா$கி 8�ற� 

��ேனறியப�ேய, தி0�$ ெகா15 ேபாவா�. C�க�மா பதில� ெகா5$#�ேபா(, 

அைத சிறி( உ��$ ேக05வி05, பி�� ேராஷமான பா�ைவ மாறாம* நா�க� 

பி�ேன நட�பா�. C�க�மா கைதG� இேததா�. 

 

"ைக நீ0டலா��% பா$கியா... நீ ஒ� அ�ப%$# ெபாற-தி�-தா* இ-த 

எ�$#ழிய தா1� வாழா பா$கலா�." 
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"நீ ஒ�த%$# �-தாணி விாி;சி�-தா.... இ-த ���ைக மரத தா15ழா 

பா�$கலா�..." 

 

"நா� ஒ�த%$#தா� �-தாணி விாி$ேக�. ஒ�ன மாதிாி பல ேப�$# 

விாி$கல.... ஒ� கதய$ ேக0டா... ஊேர காறி (���..." 

 

"ஆமா... ஒ� சமய(ல ஒ�த%$#தா� �-தாணி விாி�ேய ..." 

 

"ஒ� �தி$#தா� , ஒ�ன கா?சா%$# ெகா5தாக..." 

 

"எ� ��ஷ� கா?சா� தா�. ஆனா*, ஒ� =05$கார� மாதிாி ேநா?சா� 

இ*ல.." 

 

இ�ப�, இவ�க�, எ�$#ழிைய தா1டாமD�, ���ைக மரைத மீறாமD� 

எ;சாி$ைகயான இைடெவளியி* நி�றப� பரதநா0�ய� ஆ5வ(ேபா* கா*கைள 

S$கி, #;சி�� ஆ5வ(ேபா* கர�கைள வைள(, காபேர டா�.ேபா* 

�டைவகைள; ��$கி, ாி$கா�0 டா�.ேபா* �ழ�� கழ�� ஆ�யப�ேய வசF� 

பாண�கைள ஏFகைணயாB எB( ெகா1��-தேபா( - 

 

C�க�மாவி� =05$காரா� த�ைகயா என�ப5� கா?சா� வயC* கமைல 

அ�(வி05, காைளமா5களி� 8$கணா�கயி�கைள சா0ைட$ க�ேபா5 ைகயி* 

ேச�(� பி�தப�, ேதாளி* வ0ைட கம-தப� வ-தா�. இ-த த�ைகயா வ�� 

(��$#� ேபாகாத மனித�. எ-த� ேபாாிD�, த� மைனவிையேய ம0ட-த0�� 

ேப�� மாமனித�. இ-த; சமயதிD�, மைனவிைய அட$க� ேபானா�. அ-த; 

சமயதி* த�க�மா, ஒ� ஏFகைணைய எகிறி வி0டா�. 

 

"ஒ� அ*ப� �தி$#தா�, ஒ� ��ஷ� கா?சா�, இ�$கிற ெநலத 

ஒQெவா1ணா வி$கா�..... மிரா�தா� ராமக�� இவன ந*லா ஏமா(றா�. எ*லா� 

ஒ� �தியால..." 
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"சாி... எ� �தியா*... இ-த ம%ஷ� ெக0ட( ேபா(�... நீ ேவV��னா* இவன 

வ;�$கி5றியா.? ேவV��னா.. வாழா.... S... எ;சி$கல நாய... இர�பாளி� பய 

மவேள..." 

 

த�கமான மனிதரான த�ைகயாவா* தா�க ��யவி*ைல. "எ� ெநலததா� 

வி$ேக�. இவ� ெநலைதயா வி$ேக�. நா� ம05மா மிரா�தார�கி0ேட 

மா0�$கி0ேட�. இவா ��ஷ� ேமலெத� -- வி*வ1�$கார� கி0ேட 

வி*ல�கமாக நி$கCயா? இ-த; சா$#ல- என$# வா;வ� - இவ�% எ�ைன 

ெசா*Dதா பா�..." 

 

த�ைகயா, தன$#$ ேகாப� வ-(வி0டைத$ கா05� வைகயி*, மா5கைள 

சா0ைட$ க�பா* அ�தா�. வ0ைட S$கி Sேர எறி-தா�. இத�# த�க�மா 

ர�னி� கெம�டாி' ெகா5தா� : 

 

"ெபா1டா0�$#� பய-தவ� ஓல� ப0டய ேபா05� ேபா05 அ�;சானா�... 

ஆ��ைளயா� ஆ��ைள.'' 

 

"அதா� ெசா*C0ேடேன... அவ� ஆ��ளயா�% ெதாி?�$கV��னா வாழா.... 

க�ள தாசி, ��ைள$# அ'தாளா�." 

 

த�க�மா- C�க�மா வசF�ேபா� ெச�சா� ெலவைல தா1�வி0ட(. @� ���� 

சி�ன? சி�$க�, நிஜமாகேவ கா(கைள� ெபாதி$ெகா1டா�க� வால� ஏழா... 

ஏழா...' எ�� எ;சாி(வி05, (1ைட உதறியப�ேய அ�#மி�#மாB நட-தா�. 

இத�#�, வாB வCத ேபாராளிக�, கீேழ #னி-( #னி-( ம1ைண அ�ளி, 

எதி�திைசைய ேநா$கி =ச =ச, ம1 (க�க�, அV (க�க� மாதிாி ஆகாயைத 

அ�பின. 

 

இ-த; சமயதி*, அதிகாைலயிேலேய ஆ� கிேலா மீ0ட� ெதாைலவி* உ�ள 

ேதாரணமைல$#� ேபாB, ப*ேவ� மனித மி�க இட�பா5க�$# இைடேய விற# 

ெவ0�, ெவ0�யைத$ க0�, க0�யைத தைலேயா5 தைலயாB ெகா15வ-த 

Xவரசி. ம�ேபாாி5� அ�மா$காாியான த�க�மாைவ �ைற(�, C�க�மாைவ 
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�ைற$காமD� பா�தப�ேய விற#$ க0ைட ெபாெத�� ேபா0டா�. தைலயி* 

சி�மா5 ேபா* க�� ��ளாB ம�த �-தாைன; ேசைலைய ேந��ப5தியப�ேய 

�(#வC ைய� ேபா$#பவ�ேபா*, �(ைக ��னாD� பி�னாD� ஆ0�னா�. 

பிற#, இ-த; ச1ைட ஒ� ெபா�0ட*ல எ�ப( ேபா*, அவ� =05$#� ேபான 

ேபா( ம1ெண5($ ைகவCத த�க�மா, எதி�தர�� ேசதி ஒ�ைற இைலமைறF 

காBமைறவாB ெவளி�ப5தினா�: 

 

"எ�க.... அ$கா... த�க;சி எவ�� க�ள� பி�ள கழி$கல...." 

 

C�க�மா, ராமபாணதைத எ5(வி0டா�: 

 

"#தி கா05றியா$#� #தி... க�ள� பி�ள கழி;ச எ�க அ$காவ... எ�கBயா 

ராதிாிேயா5 ராதிாியா... ேதா0ட(ல எாி;சா�... ஆனா*, 8ளி அல�காாி 

8ேதவி ச1டாளி... த0டா�Hட ெகா?சி$#லாவல...? இQவளF நீ ேப�ன பிறF... 

இ-த C�க�மா யா��% கா05ேற� பா�... மா�பி�ள =05$கார�க கி0ட... ஒ� 

மவ� , கெர10கார�கி0ேட ஆ5ன ஆ0டைதG�, பா5ன பா0ைடG� சினிமாFல 

வார( மாதிாி ெசா*ல� ேபாேற�.... ஒ� மவ� க*யாணத க�மா-திரமாB மாதி$ 

கா0டா0டா*..... எ� ேபர மாதி$ H��5ழா....'' 

 

த�க�மா, அதி�-( ேபானா�. கெர10 ஷா$ ப0டவ� ேபா*, வாB (�$க, ைக 

(�$க, ெமB (�$க பதறி� ேபானவளாB ைககைள உதறினா�. C�க�மாவி� 

ெகா1ைடைய� பி�தி'$க நட$க� ேபானா�. கா*க� நகரவி*ைல . ம1 

அ�ள� ேபானா�. #னிய ��யவி*ைல . C�க�மாவி� �கைத ேநா$கிவி0ட 

பா�ைவைய வில$காம*, வில$க ��யாம* .த�பி( நி�றா�. C�க�மா 

ெவ�றி� ெப�மிததி* அ$க� ப$க� பா�தா�. @�� ெப1க�, C�க�மாவி� 

கைடசி அ.திரைத சகி$க ��யாம*, @� இைலைய ஒ� ைகயிD�, 

கதாி$ேகாைல இ�ெனா� ைகயிD� பி�தப�, C�க�மாைவ �ைறதா�க�. 

பிற#, ஒ�தி அ-த� ெப1க� சா�பி* #ரC0டா�. 

 

"ஏB.. C�க�மா சிதி... ஒன$# 8ள பிசகி0டா? ��ன� பி�ன ேயாசி(� ேப�... 

=0ல ஆ��ள� ��ள�க இ�$கிற ைதாிய(ல ேபச�படா(.... ஒன$#� இ-த 
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வய�லG� ஒ� ெபா��ள� பி�ள பிற$கலா�... த�க�மா பா0�ைய எ�ன 

ேவV��னாD� ேப�... அவா மவன... bறா15� பயிர... ஏ�ழா நா$# ேமல 

ப*D� ேபா05� ேப�ேற...? வாB அ'விட� ேபாF(..." 

 

"சாிதா� ேபா�க� ச1ைட (வ�#�ேபா( வரமா0�யா? தானா ��G�ேபா( 

வ�விேய... ஒ�க ச�கதிய�� என$# ெதாிG�..." 

 

@��ெப1க�, C�க�மாவி� தா$#தைல� தா$#� பி�$க ��யாம*, தைரைய 

ேநா$கியேபா(, இ-த ெத�விC �-(� க*Tாி$#� ப�$க� ேபா#� 

கனகC�க�, த� =05$#� இ�-( ெவளி�ப0டா�. ேமைட� ேப;சாளி மாதிாி 

ேபசினா�. ஏ�ெகனேவ க*Tாி ேப;�� ேபா0�களி* ெவ�றி ெப�கிறவ�. எ*லா 

மாணவ�க��, ெச-தமிழி* ேப��ேபா( இவ� ம05� ேப;�தமிழி* ேப�வா�. 

இதனாலேய, இவ%$# ெவ�றி. நாைள$# ம�நா�� ஒ� ேப;��ேபா0�, அைத 

ஒதிைகயாகF�, அ�#�ள H0டைத க*Tாி மாணவ மாணவிகளாகF� 

அ%மானி($ ெகா15 ஒ� சி$ஸ� அ�தா�. 

 

"உலக(ல அவனவ�, ச-திர ம1டல(ல ச?சாி$கா�. 'இ�சா0-பிைய வி05, 

இ-தியா$கார� Hட எ�னெவ*லாேமா சாதி$கா�... சாதிவி05 சாதி க*யாண� 

ப1ணி$கிறா�. உலக ம$கேள ஒ��ப5�க எ�கிறா�. இ-த ெத�Fல 

எ�னடா�னா.... ெசா-த$கார�கேள.... நாG� XைனG� மாதிாி அ�$கிறா�க.... 

சாகிற(வைர$#� ப$க( =05 ம;சா� ெப1டா0�ையேயா... ெசா-த =05 

மாமியாைரேயா.. ெஜ�ம எதிாியாB ெநன;� ெச$#மா5 மாதிாி ச1ைடயிேலேய 

��றி; ��றி வாரா�வ .... இவ�வ ெபாழ�ேப... இ-த ஒ� ெத�F$#�ேள 

��?�5(... ெத$# ெத�Fல எ�ன நட$# எ�கிற( Hட வட$# 

ெத�$காாி$# ெதாியா(.... #ழ-ைதயாB இ�$#� ேபா( சி�னBயா மவ� 

எதிாி... ஆளானேபா(, அ1ண� ெப1டா0� எதிாி... க*யாண� ஆன பிற# 

மாமியா� எதிாி... ெப1ெண5த பிற# ... ம�மக� எதிாி... சாF எதிாியாB வார( 

வைர$#� இவ�க�$#... எதிாிதனேம சிேநகிதமாB ேபாயி5(... சாகிறவ� Hட, 

சாF$# வ�த�படாம, ம;சா� ெபா1டா0� சாகிற($# ��னா* சாக 

ேபாறேம�%தா� வ�த�ப5றா�... இெத*லா� ஒ� ெபாழ�பா.... ஊ�லேய இ( 

ேகவலமான ெத�வா ேபா;�.... நா%�.... இ-த ெத�வவி05 எ�ேகயாவ( ஓ�� 

ேபாயிடலாமா�% பா�$ேக�." 
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க*Tாி�ைபய�, ேதாைள$ #D$கி, ைககைள விாி($ கா0�, கா*கைள 

நட$கவிட� ேபானேபா(, தீ$ெகா�தி ���ைக மரதி* இ�-( �(ைக 

எ5$காமேல அவைன ைவதா�. 

 

"ஒ1ேண ஒ1V.... க1ேண க1ணாB... இ-த ெத�விேலேய ப�;ச பய* நீதா� 

... ந�ம ெசா-த$கார�க எ*ேலா�$#ேம நீ ெச*ல�பி�ள... நீ இ�ேபா 

ெசா�னீேய... உலக விஷய�. இத.... இவ�க�$# ெசா*C$ ெகா5தி�-ததா*.... 

இவ�வ இ�பி�... ெத�வ நாற��பா�வளாடா? இவ�வ�$# நாD எ'( 

ெசா*C$ ெகா5தியா? நாகாீகைத� ப�றி ெதாிய�ப5தினியா? இவ�வா... 

தி�-(ற($# நீ எ�னடா ெச?ேச...? இ-த ஒ1V- ெதாியாத ம1Vவா� .... நீ 

ெநன;சி�-தா* த�கமா மாதியி�$கலா�." 

 

தீ$ெகா�தி, காதி* ெசா�கி இ�-த ஒ� @�ைய எ5( ப�ற ைவ($ெகா1டா�. 

அ-த சமய�, நகர�ேபான க*Tாி$காரைன ைகயா0� த5தப�ேய வி0டா� ஒ� 

பான�. 

 

"இ( ேபாவ05�... வ0�$கார த�கபா1�கி0ேட ந�ம ஆ�க மா0�$கி05 

தவியாB தவி$கா�க... நீ இவ�க�$# ேப�கல கட� வா�க... ஏ�பா5 ெசBதியா? 

கிைட$ேகா.. கிைட$கCேயா.? அ( ேவற விஷய�. மிரா�தார� சீைம;சாமி, 

ெபாிய1ண� கி0ட ெவ�- தா�ல ைகெய'( வா�கி வி*ல�க� ப1Vனா�. 

க1�ரா$ட� ராமசாமி, ஆ��க� நிலத அடாவ�யாB எ'தி வா�#னா�. 

அQவளF ஏ�? எ�ேகேயா நட-த களF$# ஒ� பைனேயறி 

சித�பாவேபா9.கார�க... அ� அ��% அ�;சி..... வில�# ேபா05$ெகா15 

ேபானா�க... நீ த0�$ ேக0�யாடா? ேப;�$#� ேப;�... ெத$# ெத�... ெத$# 

ெத��%... ெசா*றிேய... அ�ேக இ�$கிற ெபா0ட� பி�ளிய... க1ண�$க 

தவிர.... நீ ேவற உ��ப�யாB எ�னடா ெசBேத..?" 

 

க*Tாி� ைபய�, தீ$ெகா�திைய ஆ;சாியமாக� பா�தா�. அவைர 

அ�கீகாி�ப(ேபா*, சி�னBயா.... இ-தா�� @�' எ�� ஒ� வ1ட* க0ைட$ 

ெகா5த, @� ��றி' ெபாிய�பா மகைள விய-( பா�தா�. #�றமேனாபாவ�, 

அவ� தைலைய #னிய ைவத(. அ1ணா;சி..... நம$# எ(F� ெசBயா1டா�... 
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க*யாண ஆன பிறF� இ-த ெத�F$#, மாத� ஒ� தடவ வ-(05� ேபானா* 

ேபா(�. அ(ேவ நம$# மதி�� எ�� ெநகி>-( ெசா�ன ஒ�திைய ேந�$# 

ேநராB பா�$க ��யாம*, கவி>-( பா�தா�. அ��ற� ைபய� ைபய நட-தா� - 

ெத�# ெத�ைவ ேநா$கி.... 

 

�யD$#�பி� ஏ�ப0ட அைமதி... 

 

த�க�மா, =05$#� ேபாB #�பாைவ எ5தா�, ம1பாைனைய 8�யி�-த "உல 

8�ைய அக�றிவி05, #�பாைவ ேநா$கி பாைனைய; சாBதா�. ேசாள$க?சி, 

ெபால ெபாலெவ�� #�பாF$#� வி'-த(. பிற#, ஒ� ச0�யி* அவி( ைவத 

அகதி$ கீைரைய எ5( #�பாF$#� ேபா0டா�. நா�ைக-( மிளகாBகைள 

#�பாைவ� பி�த ைகேயா5 ேச�($ெகா15, உ��� ெப0�ைய இ�ெனா� 

ைகயி* S$கி� பி�தப� ��றதி* ஆகாயைத அ1ணா-( பா�தப� கிட-த 

Xவரசியி� ��னா* ைவதா�. #�பா ��ற($ க*C* உரசிய சததா* 

த�வயமான மகளி� க1க�, #�பாவி�#� நீைர ஊ�றின. த�க�மா, த�ைன; 

சமாளிதப�ேய, த� மக�$# ஆ�த* Hறினா�: 

 

"ஏ'ழா... அ'Fேற....? அ-த ஆ$க�ெக0ட Hைவ. ெசா�னா�னா �ல��ற..? 

க'தய வி5... பதிென05 வய( வைர$#� ஒ'�காBதா� இ�-ேத... எ�ன 

ேநரேமா...? அ-த கெர�0கார� மய$கி0டா�." 

 

"நீ ெபத மவ� ஒ�ைன மாதிாிேய இ*லாம� ேபாயி0ேடேன..?" 

 

"நீ ஒ� த��� ப1ண ல... இ-த வய�ல இ( சகஜ�. கெர1டகார� ஒ�ைன நிசமா 

வி���றா�% ேலசாB இட� ெகா5ேத�..." "ஆனாD�, எ�ேபா அ-த� பய*... 

க�ள;சாராய� #�$கிறவ�... எ*லா� ெபா0ட� பி�ளிய0டF� ஒ�கி0ட ஆச 

வா�த கா05ன( மாதிாி கா05றா�% ெதாி?ச(� நீ வில#ன பா� அ(தா� 

ெபாி�.... மத( சிறிக....'' 

 

"C�க�மா மயினி ேல��ப0டவ� இ*Cேய..." 
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" அவள� ேபாயி ஏ�ழா... மயினி�கிற... ெசா�ளமாட� ேம* பாரைத� ேபா0505 

��மா$ கிடழா... அ�ப�ேய இ-த மா���ள ேபானா*... இ�ெனா� மா���... வி5 

க'தய...." 

 

த�க�மா, மகைள த0�$ ெகா5தாD�, உ�`ர உதறேலா5தா� இ�-தா�. 

நாD ெபாிய மனித�களிட� ெசா*C C�க�மாவி� க*யாண$ கைல�ைப� ப�றி 

�ைறயிடலமா எ�� Hட ேயாசிதா�. இ(, ��மா இ��பவ�க�$#� ெசா*C$ 

ெகா5த(ேபா* ஆ#� எ�� அ%மானிதா�, அைமதியிழ-தா�. 

 

C�க�மா, வழ$க� ேபா* காறி (��� ேபாெத*லா�, த�க�மா, த� எ;சிைல 

ெதா1ைட$#� வி05$ெகா1டா�. அவ�, சீவி சி�காாி( எ�ேகயாவ( 

�ற�ப5� ேபாெத*லா� இவ� படபடதா�. மா�பி�ைள =05$# தா� ேபாக� 

ேபாகிறாேளா எ�� மய�கினா�. ேபாதா$#ைற$#, இ-த C�க�மா, த� மகைன� 

பா�(, "ெபா� ெபா�... ஒ� பFக ஒ� வார(ல ெதாிG�.." (�ளாத (�ளாத 

ஆ05$#0� எ�கி0ேட இ�$#( Aாி$கதி... எ�� தாளலயேதா5 ஜாைட 

ேபா0டா�. 

 

த�க�மா , ெபா�மினா�. 'மா�பி�ைள ந*ல இட�. த�கமான ைபய�... பாவி 

ெமா0ட ெக5(ட�படாேத... எ� ெச*ல மக� வா>$ைக ேபாயிட�படாேத.' 

 

ஒ�வார� ஓ�ய(. ம�வார� தி�க� கிழைமயாக க'ைத ம05� நீ0�ய(. 

 

Xவரசி, தன$# வர�ேபாகிறவைனG�, அவைன வரவிடாம* த5�பதாB; சபத� 

ேபா0டC�க�மாமயினிையG� ஒ�ேசர நிைனதப�, ஓB-( கிட-தா�. த�க�மா, 

வா��ேபான மகைளேய ைவதக1ைவதப� பா�($ெகா1��-தேபா( 

 

தி5தி�ெப�� இ�ப( இ�பைத-( ஆ1க��, ெப1க�� உ�ேள வ-தா�க�. 

ஒQெவா�தி இ5�பிD� ெகா0ட� ெப0�... அத� உ�ேள நா�ைக-( கிேலா 

அாிசி எ*ேலா��, தா�க� ெகா15 வ-த அாிசிைய, ெந* #(� உர* ப$க� 

அ�பாரமா$கினா�க�. இத�#�, தீ$ெகா�தி ஒ� ெவ�ளா0ைட தைலைய� 
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பி�( இ'தேபா(, "வால�" அ-த ஆ0ைட பி�னா* இ�-( த�ளினா�. 

வால�, த�க�மாைவ அத0�னா�. 

 

"எ�ன மயினி... க�ப* கF-தாD� க�ன(ல ைக ைவ$கலாமா? Xவரசி$# 

இ�ைன$கி ெசா$கார�க ஆ$கி�ேபாட வார( ெதாியாத( மாதிாி �ழி$ேக? ஏழா... 

ராசாதி... �0டா�பய மவ மவ�$# ேப� ம05� ெபாி�... ஏழா... சேராஜா... 

ஊ�$கிண(ல ேபாயி, த1ணிெய5(05 வா�க.... ஏல ராம���... #�மகைன 

ஆ0ட அ�$க H0�05 வா.... நா� சதிர� ச-ைதயி* ேபாயி... ம?ச மசாலா 

வா�கி05 வாேற� உ� சீ$கிர� ஏழா- இ�ைன$# @� �தி கிழி;ச( ேபா(�. 

#டைத எ5�களா..." 

 

வாலனி� ஆைண$#� பய-(� பணி-(�, ெப1க� #ட�கைளG�, 

தவைல�பாைனகைளG� இ5�பிD� தைலயிD� ேபா0டப� (�ளி (�ளி 

நட-தா�க�. ஒ�தி அ�மிைய க'வ� ேபானா�. இ�ெனா�தி அாிசிைய� 

�ைட$க� ேபானா�. ஆலமர�ேபா* கிைளவி0ட ஒேர #5�பைத; ேச�-த 

ப�காளி களான ெசா$கார�க�, வழ$க�ப�, த�க� #5�பதி* க*யாண� 

ஆக�ேபாகிற ெப1V$# ஆ$கி� ேபா5வா�க�. அதாவ(, தத� =0�* இ�-( 

அாிசி ெகா15 வ-(, H0டாக ஆ5 வா�கி அ�(, ெமாதமாக; சா�பி5வா�க�. 

 

கட-த ப( நா0களாB தனிைம�ப05$ கிட-த த�க�மா, H0டைத பாசேதா5 

பா�தா�. பிற# அ-த$ H0டதி*, "பாவி ெமா0ைட"C�க�மா இ�$காளா எ�� 

ேநா0ட� வி0டா�. க1 வCத(தா� மி;ச�. அவ� வராத(, த�க�மாவி� 

அதி�;சிைய அதிகமா$கிய(. வாலைன, அ�த�_�யாக� பா�தா�. வால�, 

ெபா(�பைடயாக� ேப�வ(ேபா*, #றி�பாB� ேபசினா�. 

 

"எ-த நாயி ச-ைத$#$ ேபானா* உன$ெக�ன மயினி..? வ-தா* வாரா�. 

வரா0டா* ேபாறா�. அ�ைன$# அவ� சபத� ேபா0டைத� ப�றி 

ேயாசி$கியளா.... அ�ப� அவ� ெசா�னைத ெசBதா�னா.... அவ� #டைல உ�வி 

ேதா� மாைலயா ேபா05ட மா0டனா...? கவைல�படாதிய. ஏழா.... ெச*ல$கனி! 

வாடா�X க*யாண� ெப1... வார ஞாயி�ல க*யாண�. அவ� ஏ�ழா அ5��� 

ப$க� அ%��ற ? ஆ$கி$ ேபாட வ-த ல0சணத� பா�... நீ�க, ஏ� மயினி 
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கவைல�ப5திய...? அவ� வரா0டா*, நாம அவ =05... எ05$ேகா.... எழF$ேகா 

ேபாவமா0ேடா�.... கெர�0 கைன$சன ெசா�னா�னா... #டைல உ�வி...'' 

 

வால�, C�க�மாவி� #டைல உ�வி ேதா� மாைல ேபா0டா*, த�க�மாF$# 

மகி>;சிதா�. ஆனா*, அ( கெர�0கார� - வாடா�X காத* விவகாரைத எ05 

ஊ�$#' த�ப0ட� அ�$க( மாதிாி ஆயி5ேம... இ-த ெநா��#வா� வால�, 

க*யாணைத நடதி$ கா05ேற�% ெசா*ல மா0ட$காேன... அ-த த05 ெக0ட 

C�க�மா #ட* யா�$# ேவV? இ�பேவ நா� ெபத ெபா1V... ராதிாியி* 

திZ�% எ'-( உ0கா�றா�... பர$க� பர$க விழி$கா�. ைபய� பைபய 

அ'Fறா�. இ-த த05$ெக0ட �1டயால, க*யாண� நி�%0டா*, எ� ெச*ல 

மக� ஆ(லேயா.... #ள(லேயா.... அைர�ழ$ கயி(லேயா... 

 

த�க�மா, �$ைக; சி-தியேபா( - 

 

C�க�மா, இ5�பி* வல( ைக க�றி�பி�த, ெகா0ட ெப0�யி* அாிசி #D�க, 

இட( ைக ��றி�பி�த ெபாிய விற# க0ேடா5 உ�ேள வ-தா�. விற#$க0ைட 

ெபாெத�� தைரயி* ேபா05வி05, 8;ேசா5 8;சாக அ0டகாசமாக ேக0டா�. 

 

ஏ�ழா... உ�க�$# அறிF இ�$கா? இவ� ேப�$#� ஆ$#ற($# த�க�மா 

அத =05ல நிைறயா விற# இ�$#மா�% ேயாசி( பா�திகளா... தீ$ெகா'தி 

ம;சா�. அBேயா த��தா� உ�ம அ�ப� ேபச�படா(தா�. ஆனாD�, அ5��ல 

தீ$ெகா�(ற($# ��னா* நீ�� ெகா?ச� விற# ெவ0�$கி05 வ-(5�...' 

 

ெச�மல� - 1988 

----------- 

 


