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ப�ள� வ��	 ஆ��லி��� அ�த வழியாக நட��தா� வ ��	�� 

வரேவ !ய����". எ$ேபாதாவ� ஓ�� ேப���க� வ�� ேபா�" தா& 

சாைலய�� இ�*ற," ப-ைமயான வய0ெவள�க�. ஓைடக�. ப�ள���" 

வ ��	��மான 2ர3தி� ந	வ�0 அ�த ஊ& இ��த�. ,$ப� அ0ல� 

நா$ப� வ �	க� ெகா ட ஊ&. 
 
ஒ� நா� எ� சி சி வ�$* ,!�� மாைல ச67 தாமதமாக வ�த ேபா�தா� 

கவன�3ேத�. சாைலய�� இ�ம�8�" அ�த கிராம3� ெப க� ‘-"மா’ 

நி�7 ெகா !��தா&க�. யா�" யா�ைடய ,க3ைத9" ஏறி�	$ பா&�க 

வ�0ைல. ேபசி�ெகா�ளவ�0ைல. கவ�;�ேத நி�றி��தா&க�. இ� எ�ன 

வ�ேனாத" எ�7 ,தலி0 *�யவ�0ைல. 
 
ப��ெனா� நா� உட� வ�த ேவ=வ�ட" ேக�டேபா� ரகசியமாக> 

சி�3தா�. அவ&கைள� கட�� ச67 ெதாைல? வ��வ��	 ’இ$ேபா தி�"ப� 
பா�’ எ�றா�. பா&3தா0 அவ&க� அைனவ�" �3தைவ3� 

உ�கா&�தி��தா&க�. 
 
ஊ��� ெவள�ேய அவ&க� ஒ�8கி� ெகா�ள அ�தா� ேதாதான இடமாக 

இ��தி��கிற�. 60 சதவ �த ம�க��� இ�@" திற�தெவள�தா� 

கழி$ப�டமாக இ��கிறதா". 
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எ� வ ��!A" கழி$பைற இ��ததி0ைல. மைலய!வாரேமா, 

�ள�கைரேயா, ஓைடய�கி0 ,�*தேரா.. ஏராளமாB இ��ததா0 

கழி$பைற க�	வைத� �றி3� ஊ�0 யா�" கவைல$ ப�டதி0ைல. 
 
ெவள�கெள8�"  பைடெய	$*. ஆ��ெகா� மர" அ$ேபா�தா� 

சா3தியமான�. மைறவ�ட8க� ஏராளமாB க 	ப�!�க$ப�டன. 

நைடபய�6சி இய0பாB அைம�ததா0 தன�யாB உட6பய�6சி 
ேவ !ய���ததி0ைல. சில அெசௗக�ய8க� தவ�&�க,!யாதைவ. 

அவசரமாB ஏதாவ� ஒ� ஓைட�கைரய�0 ஒ�8�" ேவைளய�0 

வழி$ேபா�கராக  யாராவ� வ�� ெதாைல�க எழ அவகாசமி0லாம0 

ெவ�க" ப�	8கி3 தி�ன க ைண E!� ெகா 	 உ�கா&�தி�$ப� ஒ� 

ெந��க!. மைழ கால8கள�0 வ 	க� உ��!� ெகா 	ேபா�" 

மல8கள�� அ�வ�$ைப சகி3தப! கட�� ேபாக ேவ !ய��$ப� ஒ� 

சவா0. 

 
 
ப�ள� வ�	,ைறய�0  உறவ�ன& வ �	க���$ ேபாவ� �2கலமாB இ��த 

கால" அ�. ஆர0வாBெமாழி அ3ைத வ ��	�� ேபாய���த ம7 நா� காைல 

வ�!வத6� ,�ென அ3ைத மக� எF$ப� அைழ3�� ெகா 	 ேபானா�. 

காைலய�0 நைடபய�6சி ெசBகிறா� ேபாலி��கிற� எ�7 Gடேவ 

நட�ேத�. ஒ� கிேலாமH�ட& 2ர". ந�& வ6றிய ஒ� �ள" ெப�"பாA" அ� 

நிர"*ேத இ0ைல ேபாலி��த�. சி6சில இட8கள�0 உைடமர" �67 

ெச!களாB எF"ப�ய���த�. 
 
ஒ� *த& மைறவ�0 ’உ�கார>’ ெசா�னா�. அவ� ெசா�னதி� அ&3த" 

அவ� உ�கா&�தைத பா&3த ப�ற�தா� *��த�. ’இ��த’ சில வ�னா!கள�0 

‘உ&&", உ&&"’ எ�ற வ�ேனாத ஒலி. தி	�கி�	 தி�"ப�னா0 E�ைக 

-ழி3தப! ஆேறF ெகாF ெகாFப�றிக�. ’எF"ப� ேபா’ எ�கிற மாதி�  

ெந�8கி நி�றன.,ைற3தன. ப�ற� எ�ன.. கடனாவ� 
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கழி$பதாவ�.…?அ$ப!ேய  கா�ய" ,!�தாA" ந�& ேத8கிய ��ைடைய 

க 	ப�!3தாக ேவ 	". ேச7 படாம0 அைத லாவகமாக பய�ப	3தி� 

ெகா�ள ெத�ய ேவ 	". ப�� எ�?ேம நடவாத மாதி� இட3ைத காலி 
ெசBதாக ேவ 	". இைவெய0லா" -லபமான கா�யமா எ�ன? 
 
ெப�ய"மா வ ��!0 ப�க3திலி��த ெத�ன�ேதா$*�� ேபாக> 

ெசா�னா&க�. இ�� ெபாதி�தி��த அ�த ப�தி��� ஏ6ெகனேவ 

நடமா�ட" ெத��த�. ெரா"ப நிதானமாக ஒ� மர3தி� அ!வார3தி0 ேபாB 

உ�கா&�த�தா� ெத�9" ெடா" எ�7 ஒ� ,ர�	 க0 ப�க3தி0 வ�� 

வ�F�த�. ேமேல ப�!��தா0 எமேலாக" உ7தி.  ’ெபாலயா! மவேன 

எவ"ல அ�’ எ�7 ஒ� ,ர�	 �ர0. ைகய�0 அ�வாேளாட ஒ� உ�வ" 

ஓ! வ�த�. தைலெதறி�க ஒ� ஓ�ட". வா;�ைகய�0 அ� ேபா0 ஒ� 

ஓ�ட" ஓ!யதி0ைல. அ�ைற�� பா&3� ேதா$*�� ெசா�தகார� 

ேத8காB ெவ�ட வ�தி��கிறா�.  ஒ� இட3திA" கா0 ைவ�க 

,!யாவ��டா0 ேகாப" வ�மா வராதா..  
 
ட?ன�0 காமராஜ*ர3தி0 சி3த$பா வ ��	 கழி$பைற ப��ப�க -67> -வைர 

ஒ�! இ��த�. -வ�� உ�ப�க3தி0 தைரம�ட3தி0 ஒ� ஓ�ைட 

இ��த�. அத6� ேந& கீேழ -வ��� ெவள�ேய ம6ெறா� திற$* இ��த�. 

இ8கி��� ெவள�ேய7வைத ெகாKச" ேச&�த�" ெவள�ேயய���� சில 

மன�த&க� அ�ள� �ர"கள�0 நிர$ப� லா�கள�0 ஏ6றி� ெகா 	 ேபானைத$ 

பா&�க அதி&>சியாய���த�. அ�த வ !ய�0 வ�தவ�தமான மல" த�"ப� 
த�"ப� வழிவைத பா&3த��ேக சா$பா	 இற8கவ�0ைல. ஆனா0 அேதா	 

பயண�$பவ&க���….? 
 
இ�ெனா� மாமா வாடைக�� இ��த வ �	 வடேச�ய�0 இ��த�. 

அLவ ��!�  க�GM ஏற��ைரய இேத மாதி�தா�. ஓ�ைடேபா�ட 

சிலா*��� கீேழ ஒ� அதல பாதாள".  த	�கி வ�F�தா0 மH�கேவ ,!யாத 

பாதாள". �& நா6ற," ெகா-?" எ$ேபா�" அ8ேக இ��தன. 
 
இத6� ெவ�ட ெவள�ேய ேம0 எ�7 ேதா�றிய� 	. ைபப�ள�0 Gட 

ெவ�டெவள�ைய$ பய�ப	3த> ெசா0லி ஒ� அறி?ைர வ�கிற�. எ�ன 

ஒ�7… Nைனகள�� ெதாழி0 O�ப3ைத ப��ப6ற ேவ 	". [” ந� ெவள��� 

ெச0வத6ெகன பாைளய3���ெவள�ேய ஒ� இட" இ��க�	". உ� 

பைடகல�கேளா	 ஒ� ம ெவ�!9" ைவ3�� ெகா�. ந� ெவள���> 

ெச0ைகய�0 அதனா0 ஒ� �ழி ேதா 	. ந� கழி3தைத அதனா0 E!வ��	 

தி�"*.” இைண>ச�ட" 23:12-14. ] நம�� �ழி ேதா ட?" இட" இ0ைல. 

Eட?" அவகாசமி0ைல எ�ப� ேவ7 வ�சய". 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஆனா0 ஒ�8�" இட8கெள0லா" வ ��	 மைனகளாக?", 

க0P�களாக?" மாறி வ�ட ெவள��� ேபாக ெவ�ட ெவள�க� -�8கி 
ேபாBவ��டன. இ��கி�ற ெவ�டெவள�க� சமHப காலமாB  பாலிய0 

வ�,ைற�� இல�காவ� அ>ச3ைத ஏ6ப	3�கிற�. 
 
ெபா� கழி$ப�ட" எ�@" ச8கதி ’,ைள>சி இ�@" E= இைல 

வ�டவ�0ைல’. ெச!ைய வ>சா ம�	" ேபா�மா? த ண� ஊ3த=மா 

இ0ைலயா? ெகாKச கால3��� ,�* ெசா3தவ�ைள கட6கைர 

ேபாய���த ேபா� அ8ேகய���த ெபா� கழி$ப�ட3தி� வாசைல ,�ெச! 

ேபா�	 E! ைவ3தி��தா&க�. மன�த& உ�ேள Oைழ�� வ�ட� Gடாதா". 

த ண �& பKச". 
 
இ�ெனா�ப�க"..  ேப��� நிைலய"ேதா7" இ���" கழி$ப�ட" 

எ$ேபா�" அ�வ� ெகா�!யப!ேய இ��கிற�. பல ேநர" ந��தி கட��தா� 

உ�ேள ேபாக ேவ !ய���கிற�. ‘ நவ �ன’ கழி$ப�டமா". 
 
ெபா�கழி$ப�ட3ைத ந"மவ&க� பய�ப	3�வ� ஒ� ��ர ரசைன 

சா&�த�. ெவள�ேய ஒ� QபாB ேபா&	 மா�! ைவ3� வ��	 ஐ�� QபாB 

ப�	8�கிறாேன எ�7 ேகாப" எFவ� இய0*தா�. ஆனா0 அைத உ�ேள 

ேபாBதா� கா�!வ��	 வரேவ 	மா? அ	3தவ� உ�ேள 

Oைழய,!யாதப! அ$ப! ஒ�  ெவறியாட0. 

 
 
ச"பாதி3த ெசா�த காசி0 ,த0 ,ைறயாக� க�!ய� ஒ� கழி$பைறதா�. 

க�! ,!3த�" அ$பா வ�� பா&3�வ��	 “ஏமா�தி�!ேய ெமாவேன” 

எ�றா&. “இ�த ேகா$ைபய�ல த ண� வ��டா பாதி த ண� அ$ப!ேய நி���. 

அ$ப ம3தெத0லா" எ$ப! உ�ள ேபா�"” எ�றா&. அ$ேபா� அவ���$ 

*�யாத ெதாழி0 O�ப" அ�. 
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இ$ேபா� அ$ப!ய�0ைல. உலக" எLவளேவா நவ �னமாகிவ��ட�. 

ப�டைன3 த�!னா0 தானாகேவ கFவ� �ைட3�வ�	" ெதாழி0 O�ப" 

வ��வ��ட�. ச�திராயனா0 வ0லர- வ�ைசய�0 இட" கிைட3�வ��ட�. 
 

 என�0 எ>சி0 ஊறைவ3த �சி9", வாசைன9மாB  உ டைவ இ�@" 

எ3தைன நாைள��தா� அ�வ���" நா6றமாக ெவள�ேயற ேவ 	" ? 

அ� ம�	" மணமி�க ஒ� வM�வாக?", அைத ப3திரமாக ைவ3�� 

ெகா டா0 த8கமாக மா7" எ�ேறா அ	3த S6றா 	��� 

க 	ப�!3� வ�ட மா�ேடாமா எ�ன? 
 
நவ"ப&19. உலக கழி$ப�ட தினமா". 
 
 

                                                  அ� அ�வாக… 
 
 
சி3த$பா வ ��!0 ‘க�@��!’ உயர3தி0 ஒ� நாB வள&�கிறா&. தாைட 

அக�ற, கF3� வ �8கிய, கா� ெதா8கிய, E�� க73த அ�த ,க3ைத$ 

பா&3தா0 எவ���" பய" வ�". 
 
ஆனா0 அ� ,�னைறய�0 ேசாபாவ�0 ஒ� �ழ�ைதைய$ேபால -� 	 

மட8கி ப	3�� கிட��". அைரகிேலா கறிைய தி�7வ��	 யா& ேபானாA" 

வாைல ஆ�!� ெகா 	 �ைழ�� நி6�". 
 
இ�7 ேபாய���தேபா�, பா0 ைபைய வாய�னா0 கLவ� 2�கிவர, நாைய 

வ6*73தி� ெகா !��தா& சி3த$பா. அைத அத�	வத6� ைகய�0 ஒ� 

�>சி9" , ஒLெவா� ,ய6சி��" ப�சள�$பத6� ப�Mக�	" ைவ3�� 

ெகா 	 ஒ� த�வ�ர பய�6சியாளராக மாறிய���தா& சி3த$பா. 
 
காைலய�0 எF$ப� வ�	கிறதா". அத� சா$பா�	 த�ைட 2�கி 
வ�கிறதா". இ�@" எ�ென�னேமா சாகசெம0லா" ப =வதாக 

சி3த$பா ெப�ைம$ ப�	� ெகா டா&. வ��டா0 ஐ.ஏ.எM ேத&ைவ எFத 

ைவ3� வ��	தா� ஓBவா& ேபாலி��த�. 

ஒ� ேவைள அத6� பய�6சியள�3�, வ�3ைத கா�! ப�ைழ$* நட3த 

ேபாகிறாேரா? 
 
நாB��" இ�த எ ண" வ�தி���" ேபால.. அ�  எ�ைன ஏறி�	$ பா&3த 

பா&ைவய�0 சி3த$பாைவ$ ேபால சலி$* ெத��த�. 
 
“காைலல ேப$ப&லா" எ	3� வ��டா.. ஆனா இ�தா�..சவ" ப ண 

மா�ெட8�..” எ�றா& அA$*ட�. 
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ஒ� நாB நாயாக இ��க ,!வதி0ைல.. மன�த&க� உலகி0. 

 

ெவள�கி�� 
 
வா&3ைதக� ஒ� அைடயாள". 

Tழைல, இட3ைத, கலாசார3ைத, மரைப� கா�	" அைடயாள". 

ஒேர ெமாழிதா� எ�றாA" ெவLேவ7 வ�டார8கள�� ெசா0 

பய�பா	க��� தன�3த�ைம உ 	. ம6றவ& எள�தி0 வ�ள8க 

,!யாத�. 
 
’ெவள8கி�"’ எ�7 ெசா�னா0 ச�ெட�7 ெபா�� வ�ள8கி வ�டா�. 

க�யா�ம� மாவ�ட3தி0 இ�த வா&3ைதைய ச�தி�க ேந�டலா". 
 
 
’வ�ள8கிவ�	"’ எ�ப�தா� ச67 ந-8கி ‘ெவள8கி�"’ வ!வ�0 நடமா!� 

ெகா !�$பதாக3 ெத�கிற�.. வா;�ைகய�0 அ!ப�	 அ!ப�	 சிலைத 

இழ�� இ�த நிைல�� த�ள$ப�!��கலா" எ�7 ந"ப$ப	கிற�. 

பாட" நட3�கிற ஆசி�ய& ‘வ�ள8கி>சா’ எ�7 ேக�டா0 ‘*��ததா’ எ�7 

ேக�கிறா& எ�7 *��� ெகா�ளலா". ‘ெவள8கி�"’ எ�7 ெசா�னா0 

 அத� அ&3த" ‘*���வ�	"’  எ�7 *��� ெகா�ள ேதா�றினாA" அத� 

ெபா�� அ�வ0ல. 
 
ேம�ைமயைட9", உ�$ப�	வ�	",சிற�� வ�ள8�" எ�7" 

அ&3த$ப	3தி� ெகா�ளலா". ஆனா0 ெதான� அ�வ0ல. வKச$*க;சி 
�	"ப". எதி& க�சி இ��ைக. ந0லவ� ேவட3தி0 இ���" ெக�டவ�. 

’நாசமா ேபாய��"’  எ�பதான வா;3��� இைணயான> ெசா0. ந�க0 

ெதான�. 
 
அ$ப@�� எதிேர மக� ’த ண�’ய!3தா0‘ெவள8�வ�யா?’ 

அ�த மகன�டேம வா8கி அ$ப� அ!3தா0..’ெவள8கி�"’. 

 

          எ�லா���� நா�ப�. உன�� ம� � !�ப� 

 
நாக&ேகாவ�0 அ ணா பM நிைலய3தி� Oைழவாசல�ேக 

நைடபாைதய�0 அ�த பா�! இ�$பா&. மKச� Nசி �ள�3த ,க". -3தமான 

கத& *டைவ. 
 
சா�� ைப வ��3� ச$ேபா�டா?", ெகாBயா?" பர$ப� 
ைவ3தி�$பா&.ெவய�0 கால8கள�0 ெவ�ள� ப�K-. ைக�க�ேக ஒ� 
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 அ�ைடெப�! இ���". அத6� ேமேல ஒ� தரா-. எள�ைமயான 

ெதாழிலதிப&. 
 
ப�க3திேல  இ��கிற ெப�ய பழ�கைடய�0 அ	�கி ைவ�க$ ப�!��கிற 

 ச�ைட ேபா�ட பழ8கைளேய வா8கி பழ�க$ ப�ட�.அ�தா� அ�தM� 

எ�7 *3திய�0 ஏ6ற$ப�!��த�. ஏேதா ஒ� நாள�0 ந0ல பழ8களாக 

எ	3�� ெகா�ள வ��"ப� நாேன அ�த கைடய�0 ெபா7�கிெய	3த ேபா� 

கைட�கார� க	$*ட� ெவ!3தா� “ வ���டா� ெதார.. ந?�.. ந?�”  
 
-ய ெகௗரவ3தி� க�ன3தி0 அைற வ�F�த�. ெவள�ேயறிய ேபா� ெமF� 

Nசிய பழ8க�" கச�தன. 
 
அத� ப�றகான ஒ� நாள�0தா� பா�!ய�� ப�>சய". 
 
”வ ��	 ேதா�ட3தில வ�ைளKச� ம�கேள.. ஒ� கிேலா ேபாட�டா..” எ�பா�. 

”ஒ� � 	 தி�@ பா�கியா”  கன� தன� -ைவயாBதா� இ���". 
 
”எ0லா���" நா$ப�. உன�� ம�	" ,$ப�. எ3தைன கிேலா ேவ="” 

ெசா0வத6�� தராைச 2�கி எைட ேபாட தயாராகி வ�	வா�. 

 
 
நாேம ெதா�	 பழ8கைள ேத&�ெத	�க நிைன3தாA" ஏ6ெகனேவ ப�ட 

அ!ய�0 வ�லகிேய நி�ேற�. 
 
ஆனா0 பா�! நம�காக ந0ல ப;8கைள,ெப�ய காBகளாB ேத&�ெத	3� 

தராசி0 ேபா	வா�. சிலைத எ	3� பா&3�வ��	 ’இ� ஆகா� ’ எ�பதாB 

ஒ��கி ைவ$பா�. சிலசமய" ப�க3� அ�ைட ெப�!ய�0 மைறவாB 

ைவ3தி���" பழ8கைள எ	3� க�சைனயாB த�வா�. ’ப��ைளய��� 

ெகா 	 �	’ எ�7 எைட ேபா�ட ப��@" ஒ�றிர ைட ேச&3� த�வா�. 

சிேனகமாB சி�$பா�. 
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அைரகிேலா வா8கேபான எ�ன�ட" ெர 	 கிேலா வ�6ற பா�! 

மா&ெக�!8கி0 எ�த ப�ட," ெப6றதாக தகவலி0ைல. 

பா�!ய�� வ�யாபார" சில மண� ேநர3����ேள ,!�� ேபாBவ��ட�. 

கைடைய காலி ெசB� வ��	 கிள"ப� வ��டா�. 

பா�!ய�� வ�யாபார" சில மண� ேநர3����ேள ,!�� ேபாBவ�	". 

கைடைய காலி ெசB� வ��	 கிள"ப� வ�	வா�. 
 
பா�!ய�� ெசா�த ேதா�ட" வ ��	மைனயாக G7ேபா�	 

வ�6க$படாதி�$பதாக. 
 
நைடபாைத  நகர நி&வாக3தா0 வ�ர�!ய!�க$படாம0 இ�$பதாக. 

அவ�  ஆேரா�கிய" ந�!3தி�$பதாக. 
 
நாைள9" ப��@" பல நா�" அவ� வ�� ேபாய���க.... ப�ரா&3தைன 

ெசBகிற� மன-. 

 

பா�� 
 

 ெச�கெசேவெல�7 ��திப!�த ேபா&கள" ேபா0 கா�சியள�3த� வான". 

ெவ�	 	 உ� 	 வ�F" தைலேபா0 கதிரவ� ,ேம6கி0 வ�F�� 

ெகா !��தா�. ேபாைதேயறி த	மாறி� ெகா !�$பவைன$ ேபால 

கட6பர$* ஆ�ட" ேபா�	� ெகா !��த�. வ�"மி *ைட��" அ�த கட0 

மா&ப�0 பாBமர பட�க�  உரசி� ெகா !�$ப� நிழ6 சி3திரமாB ரசி�க 

ைவ�கிற�. 
 
அ�த அழைக ரசி$பா& யா�" இ0ைல இ$ேபா�. ெசா�னைதேய ெசா0A" 

�!காரைன$ேபால கைரய�0 தி�"ப தி�"ப வ�� ேமா�" அைலகேளா	 

வ�ைளயாட யா���" ஆ&வமி0ைல. எ8�" ��க" ேதாB�த 

,க8க�.பய" நிர"ப�ய வ�ழிக�. Gட*ர" ம�க� த8க� நி"மதிைய 

ெதாைல3� பல ஆ 	களாய�67. எ0லா" அ�த *தரா0 வ�த வ�ைன. 
 
Gட*ர3தி� �!ய��$*கைள ஒ�!தா� அ�த *த& இ��த�. அட&3தியான 

உயரமான *த&. உ�ேள எ�ன இ��கிற� எ�ேற ெத�யாத அள?�� கா	 

மாதி� வ���� கிட�த�. சில& வ�வ�" ேபாவ�" ரகசியமாB நட�� 

ெகா !��த�. அத� அ�ேக ெச0ல யா�" வ�ட$படவ�0ைல. ஏேதா ஓ& 

ராஜா8க வ�சய".யா�" ெந�8க �ண�யவ�0ைல. 
 
இ$ப! இ��ைகய�0தா� சில நா�க��� ,�* நாB ஒ�7 அ�த *தைர$ 

பா&3� ந� ட ேநரமாB �ைர3�� ெகா !��த�.  ‘எ�னடா  இ�   ந"  
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நாB  இ$ப!  வ�டாம  க3தி� ெகா !��காேத’  எ�ற ஐய3தி0 நாய�� 

ெசா�தகாரனான உதயவ&ம� *தைர எ�!$ பா&3தா�. *த����ேள ஏேதா 

அைசவ� மாதி�ய���த�. எ�ட நி�7 உ67  பா&3தவ@�� E>ேச 

நி�7வ��ட� சிலகண". 
 

 உ�ேள -� 	 மட8கி பசிேயா	 பா"* ஒ�7 ப	3�� கிட�த�. ரா�சச 

பா"*. ச3த" ேக�	 வ�ழி3�� ெகா ட பா"* எதிேர நாைய� க ட�" 

உ6சாகமாகி, ப�ரமா ட"மான வாைய3திற�� க3தி�  ெகா !��த 

நாைய ‘லப�’எ�7 வ�F8கி ெப�E>சி வ��ட�. உதயவ&ம� பய�� 

அலறி� ெகா ேட ஊ���� ஓ!னா�. 
 
ச3த" ேக�	 G�ட" G!ய�. ‘அ�த *த�0 ஆப3� இ��கிற�.  ஆப3� ’ 

எ�7 க3தியவைன ம6றவ&க� ெபா��ப	3தேவ இ0ைல. 

‘கி7��3தனமா எைதயாவ� உளறி� ெகா !��காேத. ம�ன& காதி0 

வ�F�தா0 ெதாைல�ேதா". ேபசாமலி�. ம�ன�ட" ெசா0லி நா" 

,ைறய��	 பா&$ேபா"’. 

அத6�� *ரவ�கள�0 வ�த காவல&க� G�ட3ைத வ�ர�!ய!3தன&. 

G�ட" பய�� மிர 	 ஓ! கைல�த�. 
 
அத� ப�ற�, ம�க� வ �	கள�0 வள&�கிற ேகாழி ,ஆ	,மா	 ேபா�ற 

ப�ராண�க� காணாம0 ேபாக3 ெதாட8கியதிலி��� அைனவ�� நி"மதி9" 

கைர�� ேபான�. யா�" E>-வ�டேவ பய�தா&க�. ஆனா0 இைவ 

எ0லாவ6ைற9" தி�7 ெகாF3�� ெகா !��த� பா"*. 
 
எ0லா" அ!3� தி�றப�ற� இன� ஆைள9" அ!�கலா" எ�7 ந"ப��ைக 

அத6� வ�த�" ஒ� நா� ‘*MMMMெஸ’�7 தைலைய உய&3தி� 

ெகா 	 சீறிய�. ச�ேதாச3ைத ெவள��கா�!ய அ�த ப�ரமா ட சீ6ற" 

ஊைரேய உA�கி$ ேபா�ட�. நி"மதியாக 28கி� ெகா !��த �!ம�க� 

அ�த ச3த3ைத ேக�ட�" அலறிய!3�� ெகா 	 வ �தி�� வ�தா&க�. Gட 

*ர3தி0 ஏேதா நட�க$ ேபாகிற� எ�பத6� எ>ச��ைக மண�யாக இ��த� 

அ�த ச3த". 
 

‘*�கிசி�கி’ எ�ற 2ர ேதச3� யா3தி�கன�� பயண� �றி$*க�" 

ம�கள�ட" பரவ3 ெதாட8கிய���த கால" அ�.அவர� �றி$ப�0 இ� 

ேபா�ற பா"*க� மிக?" ெகா!யன எ�7", அ� இ��த இட3திலி��� 

பல காத 2ர3��� வ�ச3ைத க�கி எதி�கைள அழி3� வ�	" எ�ப�" அ� 

வ�	" E>- கா6றி0 *6N 	க� க�கிவ�	" எ�ப�" வாழிட8கைள 

வ��	 ம6ற உய�&கைள �ர3திவ��	,பAகிெப�கி நிலெம8�" பய�ப	3த 
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,!யாத நிைல�� ஆ�கிவ�	" எ�@" உ ைமக�" 

ெவள�வ�தவ ணமி��தன. 
 
ம6ற ப�திகள�0 வ�ர�!ய!�க$ப�ட இ�த பா"ைப இ�த இட3தி0 ம�	" 

வ��	 ைவ�க எ�ன காரணமி���". எ�ற ஐய" எ0ேலா�ட," 

எF�த�.  
 
பா"ப�� அ�த சீ6ற3ைத� ேக�ட�ேம உதய வ&ம@�� , தா� எதி&பா&3த 

ஆப3� ெந�8கிவ��ட� எ�பைத ெத��� ேபாய�67.  “ இ�த *த& நம�� 

ேவ டா"” எ�7 G>ச0 ம�கள�ட" மன8கள�A" �ர0கள�A" எF�தன. 
 
ெம�வாக த�ைன ஆ-வாச$ ப	3தி� ெகா 	 T; நிைலைய உ�ன�$பாக 

கவன��க3ெதாட8கினா� உதய வ&ம�. கா�!� ைமய3தி0 பா"ப�� தைல 

ெத��த�.ப�ரமா டமான தைல. ஒ�ற0ல இர 	 தைல. இர 	 

பா"*கேளா. அ$ப!தா� இ��க ேவ 	" எ�7 அ@மான�3�� 

ெகா டா�. 
 
�!ம�க� தவ�$*" பய,மாக க3தி� ெகா ேடய���தா&க�. இ�@" 

வ�ழி3�� ெகா�ளாம0 ேபானா0 நம��" நாய�� நிைலதா� எ�7 திகி0 

அவ&க� ,க8கள�0 வ�ரவ� கிட�த�. எனேவதா� அ�த பா"ைப அ!3� 

�ர3தி வ�டேவ 	ெம�7 *தைர> -6றி G!ய���தா&க�.  அர மைன 

காவல&க� அவ&கைள ஒ� பைடயாக வ�� T;�தா&க�. 
 

 “அ� அரசா8கேம வள&�கிற பா"*. 2ர ேதச3திலி��� ெகா 	வ�� 

வ��!��கிேறா".அைத வ�ர�ட� Gடா�. நம� சா"ராVஜிய3தி� 

பா�கா$*�காக அ�த பா"ைப நா" ம�ன& வள&�கிறா&. கஜனாவ�0 

பாதிைய அத6� ெசலவழி3தி��கிேறா". அ� இ8� இ�$பைத அறி�தாேல 

எதி�க� பய�� ஓ!வ�	வா&க�. ஆகேவ ேபசாம0 அைத வளரவ�	8க�. 

கைல�� ேபாBவ�	8க�’ எ�7 எ>ச�3தா&க� 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
ப�ற�த நா�, க0யாண" ,சா?, எதிலாவ� பாஸான�, எைதயாவ� 

வா8கின�, ேச&�த���, ப��Kச��� இ$ப! எ0லா3���" ெபா�வா ஒ� 

சட8� இ��� ெத�9மா..? ேவெற�ன.. ‘�!’�கிற�தா�. 
 
 
�!$ப� இ$ேபா� ஒ� சEக� கடைம. 
 
யா�", எ$ேபா�", எ8ேக ேவ 	மானாA" �!�கலா"; த$ப�0ைல 

எ�கிற மேனாபாவ3தி6� வ��வ�	தேல நாகWகமாக� க�த$ப	கிற�. 
 
அ$பா?" ப��ைள9" , அ ண@" த"ப�9" ேச&�ேத �!$ப� நம� 

நாகWக வள&>சிய�� இ�ெனா� அைடயாள". 
 
சாைலேயார3தி0 நி�றப!ேய ஊ6றி� ெகா 	 வாகன3ைத ஓ�!> 

ெச0வைத இய0பாக$ பா&3�� ெகா 	 கட��வ�ட ,!கிற�. 
 
க0வ�சாைலக� அ�கிA", ேகாய�0க� ப�க3திA", �!ய��$*க��� 

ந	வ�A" அரசா8க" ெவ�கேம இ0லாம0 சாராய" வ�6கிற�. அ	3த 

ச�ததிக� வைர தய�கேம இ0லாம0 அைத� �!3� நா�!� வ�வாைய$ 

ெப��கி ேதசப�திைய கா�!�ெகா�கிற�. 
 
அ3� மH7" ஒ� சEக", �	"ப" ேபணாத ஒ� தைல,ைற, �6ற8க� 

மH� ஆ&வ" ெகா ட இைளேயா& எ�7 வள&�� ெகா !�$பைத 

-ரைணய�0லாம0 பா&3�� ெகா !��கிேறா". இவ&கள�டமி��� 

ப�	8கி அதி0 ெகாKச3ைத இவ&க��ேக ‘இலவச8க�’ வழ8கி 
ஓ�	கைள ச"பாதி3�� ெகா !��கி�றன அர-க�. 
 
ப�ரபலமான நவ �ன இல�கியவாதிக� �!$ப� எLவள? ரசைன���ய� 

எ�7 நவ �ன8க� பைட�கிறா&க�. ப�ளா� எF�கிறா&க�. வழி,ைறக� 

ெசா0லி3த�கிறா&க�. வ�சய8க� ச�ேதாசமாB ப��ப6ற$ ப�	 

 

ெகா"ள# 

வ�	கி�றன. 
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ேந67 அAவலக3தி0 இ��த ேபா� ஜ�ன0 வழியாக எதிேர3 ெத��த 

ேம6�3 ெதாட&>சி மைலய�0 த�$ப�!3� எ���� ெகா !��த�. கா6றி0 

எF"ப� மைல ,Fவத6�" அ� பரவ�� ெகா !��த�. *த& ம ! 

கிட��" அ�த மைல Nமி சடசடெவ�7 அழி�� ெகா !��த�. 

அைண�க,!யவ�0ைல.  
 
மாைல வ ��	�� கிள"*கிற ேபா� அறிய,!�த ெசBதி இ�தா�. 
 
ஓரள?, த� ,மைல உ>சி ேநா�கி நக&�தப�� ஓ!வ�தா&களா" நாAேப&. 

ப�க3�� க0P� மாணவ&க�. தைல ,!ெய0லா" த�ய�0 க�கி 
இ��ததா". வ�	,ைறைய� ெகா டாட *த& மைற?��$ ேபானா&களா". 

�! ேபாைதய�0 சிகெர� ப6ற ைவ3தவ� வ��ெடறி�த த���>சி��தா� 

மைல இைரயாய�6றா".  
 
த� எ�ய� காரணமானவ� ெசம ேபாைத. எF�� நி6க ,!யவ�0ைல. த� 
-6றி பரவ ெப�3த உட"* ெகா ட அவைன 2�கிவர?" ,!யாம0… 

இவ&க� ம�	" த$ப�வ�ட.. தன��3தாேன ெகா�ள� ைவ3�� ெகா ட 

அவைன க�� ெகா�ைடயாக3தா� பா&�க ,!�த�. 
 

 

வ$�%�… வ$ைளயா� .. ேகாலாகல�.. 
 
E�7 மாத" ெதாட&�� மைழ. எ8�" ெவ�ள". ஏ�க� நிைற�� வழி�தன. 

காய0 Oைர3� ெபா8கிய�. ெப�"பாA" கைரேயார8கள�0 அைம�த 

�!ய��$*க�, நகர8கைள> -6றி இ�@" தைல �வ�டாத மர8க� 

ெச!க� ெகா!க�.. எ8�" ப>ைச பேச0. 
 
மைழ ஓB�த இ�த மாத" �வ8கிவ��ட� உ6சாக� ெகா டா�ட8க�. 
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கட�த சில நாளாB �ம� மாவ�ட3தி0 N�கள�� வ�ைல தா7மாறாB ஏறி$ 

ேபான�. வ �	கள�0, ெவள�கள�0  எ8�" N�கைள பா&�க ,!யவ�0ைல. 

ெமா3தமாB ேகரளா?�� ெச�7வ��டன. 
 
ஓண". மைலயாள�கள�� மேகா�னத வ�ழா. ேகரளாவ�� அர-வ�ழா. 

ெகா0ல" வ�ட3தி� ,த0 மாதமான சி8க3தி0 ெதாட8�கிற�. ப3� 

நா� சிற$ப��க$ப	" இ�த அ7வைட வ�ழா, சாதி மத ேவ7பா!�றி எ0லா 

மைலயாள�களாA" ெகா டாட$ப	கிற�. உடைமகைள வ�6றாவ� ஓண" 

ெகா டா	வ� கலா>சாரமாக உ�ள�. 

 
 
 
ஓண" ெகா டா	வ� ப6றி பல கைதக� நிலவ� வ�தாA" ப�ரபலமான ஒ� 

கைத மகாபலி ராஜா?ைடய�. அவ& Nமிைய ஆ ட ஒ� அ-ர�. அவ& த&ம 

சி�ைத9", தாராள மன," ெகா ட ச�ரவ&3தி. ஏ6ற தா;?க� இ0லாத 

ந�திமான�� ஆ�சி. �6ற8கேள நைடெபறவ�0ைல. ந�திமானாக இ��தா& 

மகாபலி. அவர� ஆ�சிய�0 ம�க� கவைலய��றி -ப��சமாக இ��தன&. 

அதனா0 ம�னைன ேபா6றி *க;�தன&. 
 
 மகாபலிைய Nேலாக இ�திர� எ�7 ெம>-வ� ேதவேலாக3தி0 

இ�திர@�� உ73தியதா". த� பதவ��� ஆப3� எ�7 உண&�� ெகா ட 

இ�திர� மகா வ�X=வ�� உதவ�ைய நாட.. அவ& ஏைழ ப�ராமணன�� 

ேவச3தி0 வாமன அவதாரமாக வ�தா&. மகாபலிய�ட" தன�� E�7 அ! 

நில" ேக�டாரா". அவ� ஒ$*� ெகா ட�" 

வ�>வQபெம	3�  நில3ைத9" வாைன9" இர 	 அ!களா0 

அள�தாரா". E�றாவ� அ!�� எ�ன ெசBவ�. ம�ன� த� தைலைய� 

ெகா	3தானா". அைத மிதி3� அவைன பாதாள உல��� அ@$*வத6� 

,� த� ம�க� ச�ேதாசமாய��$பைத வ�ட�ேதா7" வ�� பா&��" அவ& 

வ��$ப3ைத வரமள�3தாரா". 
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அ�த வ�ைகைய எதி&  ேநா�கிதா� வாசலி0 N ேகால". ம�ன�� பாத" 

தைரய�0 படலாமா.. ஒLெவா� நா�" ெவLேவ7 வ�தமான N�க�. *தி� 

*திதான !ைச�. வ����… வ�ைளயா�	.. ேகாலாகல".. வாணேவ!�ைக 

எ0லா" மகி;சிேயா	 இ�$பைத ெவள�$ப	3தேவ. 
 
,த0 நா� அ3த" ெதாட8கி ப3தா" நா� தி�ேவாண" வைர 

ெகா டா�ட8கள�� இ�ேனா� ,�கியமான அ"ச" ஓண ச3யா 

எ�றைழ�க$ப	" வ����.  வாைழ இைலய�0 11 ,த0 13 G�	 

வைகக�ட� பாயாச" ப$பட" உ�பட ப�ரமாதமாB வ����.ெசா�த" ப�த" 

அயலா& என ேச&�� தைரய�0 அம&�� உ =வ� பார"ப�ய". 

,!�தவைர ப�ற&�� உணவள�3� பசிேபா��" த&ம சி�ைதைய வள&$பேத 

இத� உ�ேபா��. 

 
 
ஓண கால" ேகரளாவ�� -67லா ெப��" கால". பா"* வ�ள8கள�0 

S67� கண�காேனா& �	$* ப�!�க நைடெப7" பட�$ ேபா�! 

வ�ம�ைசயான�.  

 
 
ெத��கள�0,ஆலய8கள�0, ெதாைல�கா�சிகள�0 கைல ப பா�	 

நிக;>சிக� பரபர�கி�றன. ேகரள3ைத ஒ�!ய �ம� மாவ�ட3திA" அ�த 

மகி;சி ெதா6றி� ெகா !��கிற�. இ8��ள உய& க0வ� நிைலய8கள�0 

ெப�மளவ�0 பய�A" ேகரள மாணவ&களா0 பய�லக8கள�0 அ3த$ N 

ேகால$ ேபா�!க� நட�கி�றன. பார"ப�ய ெவ�ைள , 	 உ	3� 

மாணவ�க�" ப�	 ேவ�! ச�ைட அண��� மாணவ&க�" ஓண3ைத 
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அறி,க$ப	3�கிறா&க�. கலகல$பான கைல நிக;சிக� அர8ேக7கி�றன. 

ந� ட வ�	,ைற வ�ட$ப	கிற�. 
 
மகி;சியாB இ�$பேத மகி;சிைய ெகா 	வ�". ந"ப��ைகக� அத6� 

பய�ப	மானா0 வரேவ6ேபா". வா;3�ேவா". 
 
ஓண"  ந0வா;3�க�. 

 

அர* ேகப$" வ%த�… DTH வள��. 

 

இ$ேபா� ெத��க� அைமதியாக இ��கிற�. சா3திய ஜ�ன0 வழியாக 

கசி�� ெகா !���" Y.வ�.ய�� அலற0க� இ0ைல. படபட$ப�0லாம0 

சைமய0 ேவைலக� நைடெப7கி�றன. மாணவ&க� ப!$ப�0 கவன" 

ெசA3�கிறா&க�. அவ&க� பா&ைவ �ைறபா	 ெம0ல ெம0ல ந�8கி 
வ�வதாக தகவ0. வ���தின&க� ,F மனேதா	 உபச��க$ ப	கிறா&க�. 

ச�யான ேநர3��� சா$ப�ட,!கிற�. 
 
இெத0லா" எ$ப! நிக;�த�. 
 
இ�த ம�க� மH� அ"மா அர- ெகா 	�ள அ�கைறய�� வ�ைளவாகதா� 

இ�த மா6ற8க� எ�7 ெசா�னா0 மிைகய�0ைல. �ைற�த க�டண3தி0 

அர- ேகப�� ெதாட8க$ ப�டதிலி��� ம�க� Y.வ� ைய E!வ��டா&க�. 

மா6ற8க� ப!$ப!யாக வர3 ெதாட8கி வ��டன. ஒ� �	"ப3தி� 

ஏகாதிப3திய3ைத அ$*ற$ப	3தி ப0லாய�ர" �	"ப8க��� நி"மதி 
கிைட�க வழி வ�3தி��கிற� இ�த அர-. 
 
1 ேகா!ேய 45 இல�ச" இைண$*க� ெகா ட 34,344 ஆபேர�ட&க� அர-ட� 

இைண�� இ�த ேசைவய�0 ஈ	ப�!��கிறா&க�. 

�ம� மாவ�ட3தி0 8 எ".எM. ஓ கள�� 400 ஆபேர�ட&க� த8கள� 75 

ஆய�ர" இைண$*கேளா	 ேஜாதிய�0 கல�தி��கிறா&க�. மாவ�ட3தி0 

ஒள�பர$பா�" 60 சான0கள�0 12 உ�[& சான0க�. 10��" ேம6ப�ட 

மைலயாள சான0க�. 20 ப�றெமாழி சான0க�. ெப�"பாலானைவ ஒ� 

�=�ைக ஜLவாக இF3� 24 மண�  ேநரமாக� கா�	" ெசBதி சான0க�. 

இ�@" பாதி சின�மா இைச… 
 
வ��$பமி0லா சான0கைள வA�க�டாயமாக திண�3� இைவக��� 70 

QபாB க�டணமா எ�7 இ$ேபா� ேக�க ,!யா�. 

க�டண சான0க� ‘வ�ைரவ�0’ வர$ ேபாகிறதா". அ�த வ�ைர? எ$ேபா� 

எ�7 ெத�யாததா0  வ�ைனைய வ�ைல ெகா	3� வா8�வ� மாதி� DTH 
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ேசைவைய நா! அவசர அவசரமாக நக&ேவாைர எ�ன ெசBவ�. இவ&க� 

அர-�� ‘மாத3��� 60 ேகா! வா�வாைய’ வர வ�ட மா�டா&க� 

ேபாலி��கிற�. ஒ�ேவைள ஏகேபாகமாB ச"பாதி�க  அர- மைற,கமாக 

DTH  நி7வன8கேளா	 ஒ$ப�த" ேபா�!��கிறேதா எ�னேவா..? 

 

அ +த ஞாய$-.� கிழைம. 
 
அவ� ,க" பா&3த 

E�7 தின3தி6�$ ப��@" 

ெபB� ெகா !��கிற� 

ெவள�ேய ெத�யாம0 மைழ. 
 
உ6சாக ��ளேலா	 கவ�ைதைய எFதிவ��	 நிமி&�த ேபா� ெவள�ேய 

நிஜமாகேவ மைழ 2றி� ெகா !��த�. 
 
ஜ�னல�ேக ேபாB நி�7 ெவள�ேய ெவறி3ேத�. ‘ச�ச�’ எ�7 தைரய�0 

ப�	3ெதறி��" �ள�க� ஒ�றாக� ைகேகா&3� ஒ� பயண" 

ெதாட8கிய���தன. *Fதியட8கி ம  வாச" கிள&�� நாசி�� பரவ�ய�. 

ெத�ைன மர E�!0 க�!ய���த ஆ	 அ8�" இ8�" கய�6ைற இF3�� 

ெகா 	 க3திய�.  அ"மா ,�தாைனைய தைல��$ ேபா�	� ெகா 	 

மைழய�ேலேய நைன�தப!, ஆ�ைட அவ�;�க.. அ� அ"மாைவ9" 

இF3�� ெகா 	 ஓைல� �!ைச��� ஓ!ய�. க7க7ெவ�7 அட&�த 

மய�ைர சில,ைற உதறி உல&3தி� ெகா ட� ஈர3ைத. 
 
ஒ� �திைர���! மாதி� இ��த� ஆ	. அட&3தியான க� ,!. 

காைளக��� இ�$ப� மாதி� ப�டறிய�0 சிA$ப�� ெகா 	 திமி�. ந0ல 

ேத�� க�ைட ேபா0 உ7தியான கா0க�. க"ப� � 	 மாதி� ேம0   ேநா�கி 
வள&�த ெகா"*க� உ�ப�க" ச6ேற வைள�தி��த�. எ�த ேநர," 

ெதா ைடைய இ7�கி கைன3�� ெகா ேட இ��த�. க�! ேபா�	 ந0ல 

த�ன� ேபா�டதி0 மத மத$பாக இ��த�. 
 
அ"மாதா� இ�த ஆ�ைட ��!யாக வா8கி வ�தா�. அ�ேதாண�யா& 

��ச!ய�0 காண��ைகயாக வ�த இ�த ��!ைய ஆய�ர3� ஐ\7 

QபாB�� ஏல3தி0 எ	3� வ�தா�. உன�� ஒ� ந0ல� நட�தா அேத 

ேகாய�0ல  இ�த ஆ�ட ெவ�! அசன" �	�க@"டா. எ�7 ேவ !� 

ெகா !��தா�. 
 
வ ��!ேலேய க�!$ ேபா�	 ந0ல *0A", தைள9" ெவ�! வ�� 

ெகா	$பா�. கKசி த ண�ய�0 தவ�	 ப�ைச�� தாக" தண��க ைவ$பா�. 
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அதனா0தாேனா எ�னேவா அ� அ"மாவ�ட" ம�	" ெகாKச" அட8கி 
இ���". தினெவ	3� தி�கிற ஆ	. ம6றவ&க� யா& ேபானாA" ,�ட 

வ�" அ0ல� வ�*ண&>சி�� எ3தன���". 
 
நா�!0 எ�எ�ேவா ப6றா�ைற எ�7 அறி�தி��கிேற�. ெப க���" 

ப6றா�ைற எ�பைத சமHப காலமாகதா� உண&�ேத�. அதனாேலேய அ"மா 

ெசா�ன ந0ல�  நட�காம0 இF3த!3�� ெகா ேடய���த�. 
 
,�தைல ,! ெம0ல ெம0ல எ0ைலகைள வ��3�� ெகா ேட 

ேபாகிற�. க73த ெந6றி9", ெப�ய வ�ழிக�" ஒ� த�தி இழ$ப�� 

�றிய]	களாக மாறி� ெகா !�$பதாக3 ேதா�7கிற�. 
 
எ�ேனா	 ேச&�� ஆ�	��" வயசாகி�ெகா ேட ேபாவதி0 அ$பா?�� 

வ�3த". ந0லா ,3தி$ ேபா>சி�னா கறி ந0லாய���காதா". அ����ள 

ேவ 	த0 நிைறேவற ேவ 	ெம�7 அவ& தன�யாக ேவ !� 

ெகா டா&. 
 
ஒ3ைத�ெகா� ப��ைள, ைக நிைறய ச"பா3திய". எ�ன �ைற எ�7 

நிைன�க3ேதா�7". ஆனாA" ஏேதா ஒ� �ைற இ��கிற� ேபால. அ�த 

ந0ல கா�ய" என�� த�ள�� ெகா ேட ேபான�. 
 
எ�ேனா	 -6றி3தி��த ந ப&க� எ0ேலா���" சடசடெவன 

க0யாணமாக எ0லாவ@��" ேபாB ெமாB ைவ3தாகி வ��ட�.இ$ேபா 

மி>சமி��கிற எ�ைன$ பா&3� “  ந� எ$படா சா$பா	 ேபாட$ ேபாற” எ�7 

ஆளா���� ேக�	 ெவ7$ேப3தி� ெகா !��கிறா&க�. அதில ஒ�3த� 

ெபா� ப ண� “மா$ப�ள. என�� ெபா = ெபாற�தி���. இ�@" ெகாKச 

நா� ெபா73��க. உ�ைனெய மா$ப��ைளயா�கிகிேற�.” எ�றா�. பாவ�. 
 
எ�ன ராசிேயா ெத�யைல நா� ேபாற இடெம0லா" ,�	 ச�தாதா� ஆகி$ 

ேபா��.“மா$ப��ைள எ�ன ஒ0லி ப�>சா� மாதி� ெந	 ெந	�@ 

இ��கா�.எ8க வ ��	 வாச$ப!ெய0லா" இன� இ!>சி மா3த,!யா�$பா. 

ந�8க ேவற இட" பா�8க” எ�7 ந�கலாக ,த0 ம7$* வ�த ேபா� ம7கி$ 

ேபான� மன-. 
 
அ$*ற" சி3தி “ ந0ல ெபா =, ெப�ய �	"ப", ஒ�தடைவ பா&3தி�	 

வ�தி�ேவா"” எ�7 G�!$ ேபான இட" ந�றாகதா� இ��த�. ெபா = 

எ�ைன$ பா&3� உத	 -ழி3ததி0 கிற8கிதா� ேபாேன�. ஆனா0 

க0யாண3ைத எ$ேபா ைவ�கலா" எ�றேபா� ‘ெகாKச நா� ேபாக�	" 

ெபா = ப!>சி�	 இ��� ‘ எ�றா&க�. 
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ெகாKச நா� ேபான�" ‘ெபா =�க த8க>சி ப!>சி�	 இ���’ 

எ�றா&க�. *��� ேபாய�67. 
 
“அ�க��� உ�ைன *�சனா அைடய�ற��� ெகா	$ப�ைன இ0ல ம�கா.. 

வ��	 த��” எ�றா� ெர 	 நாைள��$ ப�ற� வ�த சி3தி. 
 
“ஒ3ைத�ெகா� ப��ைள�னா.. ம@ச� இ0லியா.. ஒ3ைதயா வளர�க 

வ��	� ெகா	�காதா", அட" ப�!��மா", அ@ச��காதா".. எ�த மைடய� 

ெசா�னா�. கி7��$ பய*�ளய. அைத9" ந"ப�கி�!���..” 

தன��3தாேன அ8கலாB3தா� சி3தி. 
 
அ$பாவ�� பாதி நா� ேவைலேய ெத��தவ&கள�ட" ெத��த ெப ைண$ 

ப6றி வ�சா�$ப�தா� எ�றான�. 
 
ெவள�  நா�!லி���" அமர� சா�!8கி0 ஆ>ச�யமா 

ேக�டா�.     ”எ�னாடா  இ�@மா அ$ப!ேய இ��க”  

“வ�	8க பாM. இ�@" ெகாKச நா� -த�திரமா இ��ேக�” எ�7 

சாமாள�3தாA"  இவ&கெள�ன நா� க0யாண" ப ண�� 

ெகா�ளவ�0ைலெய�றா0 உலகேம அழி�� வ�	கிற மாதி� கவைல$ 

ப	கிறா&க� எ�7 ேதா�றிய�. 
 
அAவலக3தி0 இ7�கமான ேநர8க� கலகல$பாக மா6ற$ ப	வத6� எ� 

ப�ர"ம>ச�ய"தா� பய�ப	கிற�. 
 
தாமைர> ெச0வ� த3�வ" Gட ெசா0வா&.” த"ப�. க0யாண"கிற�, 

*�$பட" ேபா�ட சின�மா3 திேய�ட& மாதி�. ெவள�ேய இ��கிறவ� 

!�ெக� வா8க , !ய!�கிறா�. உ�ேள இ��கிறவ� எ�னடா பட" 

இ��@ ெவள�ய ஓட3 �!�கிறா�. இதா� வா;�ைக”  
 
தா@ 	 த� ேவைல9 	 எ�7 இ��கிற ஜானகி ேமட" Gட 

கலாB�கிற அள?�� ேபாB வ��ட� நிலைம. 
 
இைவ எ0லாவ67��" ,!?க�ட ேவ 	" எ�7தா� அ	3த பா&3த 

ெப ைண க�!�ெகா�ள க ைணE!� ெகா 	 ச"மதி3ேத�. 
 
அவ� இர 	 E�7 ,ைற ேபா� ப ண�ய�".. அடடா ,Fசா 

பா&�காம0 ேபாBவ��ேடேன.அவ� எ$ப! இ�$பா� எ�7 ஆவ0 உ�த, 

அ	3த ,ைற ேபா� ெசBத ேபா� “எ8காவ� ெவள�ேய ேபாய��	 

வ�வமா” எ�ேற�. ப��ப ணாம0 ச"மதி3தா�. 
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வ�தவைள ைப�கி0 எ6றி� ெகா 	 ,�ட" ேபாேன�. ேதாள�0 

ைகேபா�	 ,�கி0 சாB�� வ�தா�. பாைறக� நிற�த ,�ட" கடலி0 

ப�ரமா டமான அைலக� எF"*வ� பா&�க பரவசமாக இ���". மதிய 

ேநர3தி0 ஆேள இ��கா�. நா8க� ேபானேபா� ஐM வ !கார� ம�	" 

இ��தா�. ைப�ைக ஓர" ைவ3� வ��	 இற8கி நட�� 

அைம�க$ப�!��த கா8கிW� �!லி0 ேபாB அம&�ேதா". கட0 

E&�கமாB இ��த�. 
 
ேபசிேன�.ேபசிேனா".அவ� எ0லாவ67��" சி=8கலாB சி�3த� 

என�� ப�!3தி��த�. ச�ேதாசமாB உண&�ேத�. 
 
ெம0ல எF�� அவ� ைகைய ேகா&3�� ெகா 	 நட�� கடலைலய�0 

கா0 நைன3ேதா". கைர�� வ�த அைலக� தி�"ப�$ ேபா�"ேபா� 

காA��� கீேழ ம ைண$ பறி3� நிைலத	மாற ைவ3த�. அ"மாதி�யான 

த�ண8கள�0 அவ� எ�ைன சாB�� அைண3�� ெகா டா�. என�� 

உ6சாகமாகி$ ேபான�. 
 
ந�&பர$ப�0 எ�ட இ��த ஒ� வ�ட$ பாைறய�0 அைல ேமாதி உயரமாB 

எF��, NவானமாB ச��� வ�F�த�. அைத$ பா&3த ேபா�தா� என�� 

அ�த எ ண" ேதா�றிய�. அ�த அைலய�� ப��னண�ய�0 இவைள 

ைவ3� ஒ� *ைக$பட" எ	3தா0 எ$ப! இ���". 
 
ைகய�லி��த ெச0ேபான�0 ந0ல காமிரா இ��த�. 
 
தய8கிய அவைள ந��0 நட�� பாைறய�0 ஏ6றி வ��ேட�.’அ$ப!ேய 

நி0A.ஒ� நிமிச"’ எ�7 ெசா0லி அைல எF"ப கா3தி��ேத�. 

 நா� எதி&பா&3தப!ேய ப�ர"மா டமாB ஒ� அைல *ர 	 வ�� 

க"ப]ரமாB ேமெலF"ப.. நா� படெம	��" வ�னா!க���� அவைள9" 

வா�> -��!� ெகா 	 ேபான�. 
 
“பாவ�.. பாவ�.. -"மா இ��த ப��ைளய G�!�	ேபாB 

அநியாயமாB   ெகா�@ ேபா�!ேய. உ�$ப	வ�யா ந�… நாசமா ேபாய��வா..” 
 
சாப" ெப6ற ெகாைலகாரனாகி$ ேபாேன�. 
 
அ�த ரண" இல�வ�0 ஆறவ�0ைல. 

இன� ெப  பா&$பத6ெக�7 எ8ேக9" ேபாவதி0ைல எ�7 

,!ெவ	3தி��ேத�. 
 
அ"மா ேபாகாத ேகாய�லி0ைல. ேவ டாத ெதBவ8கள�0ைல. 
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“ இ�@" எ3தைன கால3���தா� அைதேய நிைன>சி�	 இ�$ப. இ$ப! 

உசிேராட உ�கிஉ�கி$ ேபாறைத பா�க ,!யைல ம�கா” அ"மா 

வ��தினா�. ெம0ல ெம0ல ஒLெவா� நா�" எ� மனைச வ�!3 

ேத6றினா�. 
 
ப��ெனா� நாள�0 “நாம ேத!$ ேபாகைல. ந"மைள ேத! வ�தி���. 

கட?ளா பா&3� அ@$ப�ய���கா�. இ�தா பா�.” எ�7 ஒ� 

*ைக$பட3ைத� கா ப�3தா�. 
 
“உன�� ப�!>சாA" ப�!�கா�!9" நா8க இத ,!>சிரலா"@ இ��ேகா". 

ஞாய�67�கிழைம ஆ�ைட அ!>சி ேகாய�0ல அசன" �	�க$ேபாேறா". 

அ�ன��ேக அவ8கைள9" வர> ெசா0லி ேபசி ,!>சி�ேவா"” எ�றா& 

�	"ப3ேதா	 வ�தி��த சி3த$பா. 
 
 நா� ேபசாமேல இ��ேத�. எ� ,�னா0 ைவ�க$ ப�ட *ைக$பட3ைத 

பா&3ேத�. பா&�க$ பா&�க பரவசமான�. உ6சாக3��ளேலா	 கவ�ைத 

வ�த�. எFதியேபா� மைழ9" வ�த�. 
 
ஆ�!� ஆ9� த�&மான��க$ப�ட  அ	3த ஞாய�67� கிழைம. 
   

 சி3த$பாமா&க� , அ3ைதமா&க�,ம67"  ந ப&க� எ0லா" வ�� ேசர.. 

சைமய0 ேவைல தட*டலாக நட�த�. சாமியா& வ�� ெஜப" ெசB� த�&3த" 

ெதள�3� ஆ�ைட ம�தி�3தேபா� ஆ	 கைடசி இைலைய அைசேபா�	� 

ெகா !��த�. 
 
கிடாைவ ெவ�ட வ�தவ� ந�றாக �!3தி��தா�. ஆ�ைட இF3� 

நட$ப�ட ��ைட க"ப�0 க�!யேபா�, அ� எைதேயா உண&�தி���".. 

‘"ேஹஏஏஏஏ..’ எ�7 அ!� �ரலி0 கதறிய�. 
 
“ஆமா ேண ெபா = வ ���	கார8ககி�ட பன�ெர 	 மண��� வர> 

ெசா0லிய���ேக�. இ$ப வ�தி�வா8க..” சி3த$பா அ$பாவ�ட" ெசா0லி� 

ெகா !��தா&. 
 
கிடாெவ�! ஆ�!� கதறைல$ ெபா��ப	3தா� அத� நா�� 

கா0கைள9" இF3� கீேழ த�ள�னா�. அ� திமிற ,!யாம0 இர 	ேப& 

அத� கா0கைள த8க� கா0களா0 அF3தி$ ப�!�க.. Gரான க3தியா0 

அத� கF3ைத சர�ெக�7 கீறினா�. ஆ�!� ெதா ைட���ள���� ஒ� 

ேகவ0 எF�� ந-8கிய�. வ!�த இர3த3ைத அAமின�ய பா3திர3தி0 

ப�!3தா�. ஆ�!� க க� மிர 	 மிர 	 யாைரேயா ேத	வ� 

ேபாலி��த�. அத� உட"* வ�A�வ�A� எ�7 �!3�� ெகா !��க, 
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ம!ய�லி��� ப]! எ	3� வாய�0 ைவ3� ப6ற ைவ3�� ெகா டா�. அத� 

மரண ஓல" எ� E>ைச அைட3த�. 
 
ெச0வா வ�� ேதாைள3ெதா�டா�. “ மா$ப�ள.. ச$ப�டற��� ,�ன நா8க 

சா$ப�ட=மி0ல. எ6பா	 ப =.” 

“,த ப�திய�ல சா$ப�ட$ ேபாற�8களா?” 
 
“உ8கி�ட ேபாB ெசா�ேன�பா�. சா$ப�டற� கைடசி$ ப�தி�ேக 

சா$ப�	�கலா".இ$ப ஒ� ஆய�ர" Qபா எ	” எ�7 பறி3�� ெகா 	 , 

ந ப& G�ட3ைத9" இF3�� ெகா 	 ேபானா�. 
 
அ$பா?" ,சி3த$பா?" எத6ேகா பரபர3�� ெகா !��தா&க�. 

“எ�னா>சி$பா.. ஏதாவ� ப�ர>சைனயா?” எ�ேற�. 
 
“ஒ =மி0ைல$பா” எ�7 நக&�தா&. அ"மா ேகாய�A��� ேபாB 

,ழ8காலி�	 ேவ 	வைத$ பா&�க ,!�த�. 
 
“அ ேண. நா� ெவய�� ப =8க இ$ப வ�தி�ேத�.”  எ�7 சி3த$பா 

வாடைககா& ப�!3�� ெகா 	 எ8ேகா கிள"ப�$ ேபானா&. 
 
 ந ப&க� �"மாளமாB வ�� ேச&�தா&க�. 
 
அைரமண� ேநர" கட�� சி3த$பா ேசா&வாB வ�� ேச&�தா&. அவ& ,க" 

ெரா"ப ெதள�வாB இ��த�. எ�ைன3 தி�"ப�$ பா&�காமேல “அசன3ைத 

ெதாட8கி�8க” எ�றா&. 
 
“ஏ�..எ�னா>சி...”எ�றா& அ$பா. 
 
“பாவ"ேண.. அ�த *�ைளயாவ� வ��"ப�னவ� Gட வாழ�	"ேண..” 

எ�றா& சி3த$பா ரகசியமாB. 
 
 நா� ெமௗனமாB �ன��� சா$ப�ட3 ெதாட8கிேன�. 
 
�!$பட8கி �ழ"பாகிய���த ஆ�	�கறி, அ$பா கவைல$ப�ட மாதி�ேய 

,6றி சா$ப�ட ,!யாமலி��த�. 
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ப	�ைகய�லி���"  வயதான ேநாயாள�ய�� வா;�ைக ேவதைன 

நிைற�த�. ஆய�@" வலி மி��த� எ�ெவ�7 ேக�டா0…  ேநாயாள��� 

�ைணயாய��$ப�. 

ம0லா�� கிட��" ேநாயாள�ய�� ந� 	 கிட��" ைக நர"* வழியாக 

ம��� ஏறி� ெகா !��த�. க கள�0 ந�& கசி�� ெகா !��த�. பயமா, 

ேவதைனயா *�யவ�0ைல.. ஒLேவா& அவய3திA" ஒ� இயலாைம. 

ப	�ைகய�0 வ �;�� கிட�கிற உடேலா	.. மன," -� 	 கிட�கிற�. 

இல�வாB ெசBத கா�ய8க� இ$ேபா� ந"மா0 ,!யவ�0ைலேய எ�ற 

கவைலயா0 வAவ�ழ�� கிட�கிற�. 

உலகி0 எ0ேலா�" ச�ேதாசமாB இ��க என�� ம�	"தா� இ�த �யர" 

எ�7 ஒ� ம7க0. ,ன8க?" ,!யாமலி���". 

ம�3�வமைனய�� ஒLேவா& நடமா�ட," ேவதைன அ$ப�ய ,க8க�. 

இ0லாத ேநாய�0ைல. ஆனா0 எ0லா ேநா9" ஒேர ெசாட�கி0 மாறிவ�ட 

ேவ  	" எ�7 ஆசி��" ஏ�க8க�ட�… 

*தி� *திதாB ம��� ெபய&க�" அத� பய�க�" ப�!ப�	வ�	". 

ேநாயாள��� ேநாB வலிெய�றா0 உடன��$பவ��� கா3தி�3த0 வலி. 

வயதான ேநாயாள�ைய கவன�$ப� இ�@"  ெபா7$*" மி��த�. 

அைசவ�னாேலேய உண&3�" ச8ேகத ெமாழிைய *��� ெகா�வ� 

,தலி0 சிரம" வ�". *�யாவ��டா0 சலி$*" ேகாப," வரலா". சி7 

,னகA��" கவன�$* ேதைவ$ப	". ப	�க ,தி�"ப ,எF"ப, உதவ�யாக 

ேவ 	". மல" அ�ள�, �ைட3�, வலி எ�7 ெசா0கிற இட3ைத தடவ�� 

ெகா	3�..  2�க3திA" சி7 அைச?��" பத�ட3�ட� எF��… 

ேவதைனேயாட ெபாF� ந� 	 ெகா ேட ேபாக..  ஒ� க�ட3தி0 நம�ேக 

ேநா9ண�". ஒ� நிமிட" அகல ,!யா�.. தினச� *தி� *திதாக ேநாB 

இ�$பதாக தா8கேள க6பைன ப ண�� ெகா 	.. இ$ேபா நா� ெச3�$ 

ேபாய��ேவ�. எ�7 சதா ,னகிெகா !��ைகய�0 ெபா7ைம ந"ைம 

ைகவ��	வ�	". 

டா�ட& வ��’ எ$ப!ய���கீ8க” எ�றா0  *தி� *திதான இட8கள�0 வலி 

இ�$பதாB ெசா�னா0தா� அவ&க��� நி"மதி ஏ6ப	"ேபால..   நட�க 

,!யைல. அைசய ,!யைல .28க ,!யைல, சா$ப�ட ,!யைல. ேபதி 

ேவற யா�" இ0லியா உ8க வ ��ல..? 
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ேபாகைல, ேபச ,!யைல எ�7 ப�!ய0 ந�ளமாB இ���". டா�ட��� 

எ0லா" பழகிய வ�சய". ‘ச�யாய�	"’ சி�3�� ெகா ேட  சா$ப�ட 

ேவ !ய மா3திைர ப�!யலி0 இர ைட ேச&$பா&. 

ெர 	 நாளாB கவன�3ததி0 ஒ� வ�சய" ெதள�வாB *��த�. ேநாயாள� 

எ�த பாலினமாக இ��தாA" �ைணயாக ெப�"பாA" ெப க�தா� 

இ��கிறா&க�. ஆ க� அLவ$ேபா� வ�� ேபாகிறவ&களாக3தா� 

இ��கிறா&க�. 

காைல ப3தி�ைகைய வா8கி எF3� எF3தாB ப!3தாA" ேநர" 

நகரவ�0ைல. -"மாய���� 2�க" வ�". ப	�கலா" எ�7 ேலசாக 

ச��தா0.. ‘எ$பா.. என��   ெநK- வலி��ேத...’ எ�ற அலறலி0 .. படபட$* 

எகி7". 

ெவள�ேய வ�� *ற ேநாயாள� ப��வ�0 வ�� உ�கா&�தாய�67. நாA ேபைர 

பா&3தா0 ெத"பாக உணரலா" எ�ற ந$பாைச. 

கணவ@" மைனவ�9மாக எ� ,�னா0 இ��தா&க�. அவ� அவ� 

ேதாேளா	 சாB�தி��தா�. சமHப3தி0 மணமானவ&க� ேபாலி��கிற�. 

“அவ@�� Qபா ெகா	3தைத ஏ� எ�கி�ட ெசா0லைல.” அவ�தா� 

ேக�டா�. ப��னா0 ஆள���� ேக�பா� எ�ற தய�க" அவள�ட" 

இ��கவ�0ைல. “ெசா�னா ந� ச ைட ேபா	வ அதா�..” 

“அ$ப நா� ச ைடகா�யா. ஒLெவா�3திைய மாதி� உ8கைள க!>சி 

�தறி�டா இ��ேக�.இ$ப! ேவற எ�னெவ0லா" என��3 ெத�யாம 

ப ண�ய���கீ8க.”  

“இ���தா� நா� எ�?" ெசா0றதி0ல.”  

ச67 ேநர அைமதி��$ ப�� ெசா�னா�.”ஒேக இன� நா� ச ைட ேபாடல. 

ெசா0A8க.”  

“ப�ராமிM”  

ைகய�ல!3� ச3திய" ெசBதா�. “ச� இன� ந� ச ைட ேபாடேல�னா எ� 

நட�தாA" நா� ெசா0ேற� எ�னா..” 

“ேவற எ�ன நட�த� ெசா0A8க.” 
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“ேவற எ�?" இ0ல. இன� நட�த ெசா0ேவ�@தாேன ெசா�ேன�.”  

“அதா� என�� இ�த க0யாண3திேலெய இ�!ரM� இ0ல ெத�9மா.” 

“என��"தா�. அத எ��� இ$ப ெசா0ற�8க.. எ�ன பா�க வ�த 

அ ைண�ெக ேவ டா"@ ெசா0லிய���க ேவ !ய�தாேன..” 

 “ந� ம�	" எ�ன தன�யா ெமா�ட மா!ய�0 ேபச="@ G�!கி�	 

ேபாய��	 வழிKசி வழிKசி நி�@கி�	 இ$ப இMடமி0ைலயா" 

இMட"..” 

“அ�ைன�ெக நா� இMடமி0லாதத கா�டதா� க7$* -!தா& 

ேபா�!��ேத�.பா&3தி�$ப]8கேள. “ 

 ந0லேவைள அ	3ததாக டா�ட& அவ&கைள உ�ேள அைழ3தா&. ஒ� 

உரச0 அ3ேதா	 தவ�&�க$ப�ட�. வ �	கள�� ெந��க!களா0 அ�த 

ம�3�வமைன  மன" வ��	 ேப-கிற இடமாக ேதா�றிய���கிற� 

அவ&க���. 

ம7ப! ப!ேயறி மா!�� வ�தேபா� வரா டாவ�0 கிட�த ெபKசி0 அ�த 

சி7வ� ேசாகமாB உ�கா&�தி��தா�. ெவறி3த மாதி� இ��த� அவ� 

பா&ைவ. 

“த"ப� இ8ேக எ�ன ப ற” எ�றேபா� தய�க3ேதா	 எ�ைன அள�தா�. 

ேபசலாமா ேபச�Gடாதா எ�கிற மாதி�. “எ8க பா�! இ8க இ���”  

“எ8க”  

அைற எ  நா�� எ�பதாB ைக வ�ர0 கா�!னா�. 

“அவ8க��� எ�ன ப =�.” 

“E>- வ�ட,!யைல. -க&. காலி0 * =.”  

“Gட ேவற யா�" இ0லியா”  

“"ஹு"”  

“உ8க அ$பா?” 

“a�!�� ேபாய����.” 
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“அ"மா?” 

“வ ��ல. வ�தா பா�! Gட ச ைட ேபா	".”  

“அ$ப ந�தா� பா�!��3 �ைணயா.” 

“"”  

அவ� பா�! இ��த அைறைய எ�!$ பா&3ேத�. ஆ�சிஜ� ெபா�3த$ப�	 

ம0லா�� கிட�தா&. தன�ெயா� ஆளா0 2�க ,!யாத கன3த உட"*. 

“ ந� எ$ப!… தன�யா..  சமாள�>சி�வ�யா… “ 

அவ� பதி0 ெசா0ல3 ெத�யாம0 வற�சியாB சி�3தா�. 

“ப!�கிறியா?” 

“".ஏழா"*.”  

“MGA�� ேபாகைலயா?” 

“b? ேபா�!��ேக�. “ 

“ேவற யா�" இ0லியா உ8க வ ��ல..?” 

“இ0ல..” ைபய� சலி$ேபா	 நக&�தா�.  

 

,6றிA" ெக�	 ேபாவத6�� ஒ�,ைற… 
 

ஒ�,ைற ேம6� கட6கைர> சாைலய�0 பயண�3�� ெகா !��த �ம� 

மாவ�ட3தி� ,�னா� ஆ�சிய& கக� த�$சி8 ேப! அ�த இட3ைத$ 

பா&3த�" வ !ைய நி73தி ரசி�க3 ெதாட8கிவ��டா&.அடடா �ம� 

ம ண�0 இ$ப! ஒ� எழி0 ப�ரேதசமா? கவன�$பா��றி கிட��" அ�த 

இட3ைத ேநா�கி ஏ� உலகி� பா&ைவைய தி�$ப�Gடா� எ�7 

ேயாசி3ததி� வ�ைள?.... அ�த இட" -67லா தலமாக அறி,கமான�. 

அத� ப�ற�தா� பல�� பா&ைவ9" ெசா3தவ�ைள ேநா�கி தி�"ப�ய�. 

பர�த ெவ மண0 ெவள�. ந� ட கைர [4 கிேலாமH�ட&] ெதள�வான ந�ல கட0. 

ஆ&பா�டமி0லாத அைல. ஆழமி0லாத கட0பர$*. ெசா3தவ�ைள கட6கைர 
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இ$ப!தா� இ��கிற�. இ�ேபா�ற கட6கைர மாவ�ட3தி0 ேவெற8�" 

இ0ைல. தமி; நா�!ேலேய ந�ளமான கட6கைரயா". 

 

 

[க�யா�ம� கட6கைர இLவள?தா�] 

க�யா�ம�ய�0 கட6கைர பாைறக� நிைற�த�. அதி0 ேமா�" ரா�சச 

அைலக� எ$ேபா�" ஆப3தானைவ. கைர எ�ற மண0ெவள� கிழ�� 

ப�திய�0 மிக ெசா6பமாBதா� இ��கிற�. மH�ப�! பட�க� நிற�த ேம6� 

ப�தி ேச7" சகதி9மாB நிற�தி���". வ�ேவகான�த�" வ��வ�" 

இ0ைலெய�றா0 க�யா�ம��� ம�யாைத ய�0ைல. கைரேயார" 

ஆள�0லா ம டப8க� நிைற�� இய6ைக இய0பாய�0ைல. 

 ஆனா0 ெசா3ைதவ�ைள இய6ைக இ�@" �தற$படாம0 அைமதியாB 

இ��கிற�. -67லாதல" எ�7 அைடயாள$ப	3�வத6காக ஒ� கா�சி� 

ேகா*ர,", சி�ன சி�ன சில அம&? �!0க�" தவ�ர இட" -3தமாB 

இ��கிற�. நவ �ன கழி$பைற உைட,� ெவ�! சா3தி வாச0 

E!ய���கிற�. வழ�க" ேபா0 அத� ப��*ற" திற�த ெவள� 

கழி$பைறயாகி� ெகா !��கிற�. 
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ெசா3ைதவ�ைள நாக&ேகாவ�லிலி��� ஏற��ைறய ப3� கிேலாமH�ட& 

ெதாைலவ�0 இ��கிற�. வ�	,ைற நா�க� தவ�ர அLவளவாக வ�ைக 

இ0ைல. எனேவ ெவய�லி0 மணலி0 ேஜா!யாக அம&�� ரசி��" ெமWனா 

கலா>சார" பர?" சா3திய�G7க� இ�$பைத காண,!கிற�. 

ஆழமி0லாததா0 கடலி0 ஆப3தான ெதாைல?வைர நட��ேபாB 

�"மாளம!�கிறா&க�. 

 

,6றிA" ெக�	 ேபாவத6�� ஒ�,ைற ேபாBரசி3�வ��	 வரலா".. கட

ைல.  

 

ப�க3� வ ��	 அ�கா?�� ,3த" ெகா	3ேதனா... 

 

"சா& என�� ஒ� Q" வாடைக�� கிைட��மா?" 

 

"ஏ. சி Q" ேவ@மா நா� ஏசியா" 

"வரா டாவா இ��தா Gட பரவாய�0ல. ஒ� ஃேப� ம�	" இ��தா 

ேபா�".28க="". 

"வரா டாவ�ல 28�வ �8களா?". 

"இ0ல ஃேப�ல 28�ேவ�." 
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"ஃேப�ல எ$ப! 28க ,!9"?". 

"கய�7 க�! 28க="யா...." [பா&�! 2�� ேபா�	 ெச3� ேபாக இட" ேத! 

வ�தி���] 

"எ�ன ேவைல ெசBற�8க" 

"கிளாM எ	$ேப�" 

“ஓ..*ரபசரா..” 

“Y�கைடய�ல கிளாM எ	$ேப�”  

 “ப��ைள�னா அ$பாைவ வ�ட ஒ�ப! ேமேல�@ ேப& எ	�க="டா”  

“அ$ப!யா.. அ$ப! நா� ேப& எ	3தி�ேடேன”  

“ெவ���.. எ$ப!?” 

“ப�க3� வ ��	 அ�கா?�� ,3த" ெகா	3ேதனா. அவ8க ‘ ந� உ8க அ$பாவ 

வ�ட ேம0தா டா’�@ ெசா�னா8கேள”  

சா& !�ெக� எ	3தா>சா 

ப��னால மHைச வ>சவ& எ	$பா�. 

அ8க எ0லா���" ,�னாலதாென மHைச இ���. 

 !�ெக� எ	3தியா. 

,�னால எ	$பா8க. 

,�னால யா�" எ	�கல 

அ$ப ப��னால எ	$பா8க. 

ப��னால9" எ	�கல 

அ$ப யா�ேம எ	�கல நா� ம�	" எ	�க=மா. அ� எ�ன நியாய". 

"சா& ந"ம ஆப]Mல எ0லா ஃைபைல9" எலி க!>சி நாசமா�கி�ட�.!"  

"�யலி..." 

"இ0ல சா& - ெடலி." 
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ெமேசஜா .. உ�க1�கா.. நானா... 
 

அ7ப� QபாB. தினச� 200 �7KெசBதிக� இலவச". ெதாைலெதாட&*  

நி7வன" �றிபா&3� அ!3த�. அ�த அ�ய ேசைவைய பய�ப	3தாம0 

உன�ெக0லா" எ���டா ைகேபசி எ�7 உA��வ� மாதி� இ��த�. ந" 

ெச0ேபசி ந"ைமேய ந�கல!��" சா3தியG7க� இ�$பதா0 உடேன 

ேசைவைய பய�ப	3தியாய�67. 

அ	3த நா� *3தா 	 தின".… வ�	ேவாமா.  நா8க�" அ@$*ேவா"ல. 

 ஒ� நாள�0 200 . த�! த�ள�வ�டலா" எ�7 ேபா� *3தக3தி� அைன3� 

எ க���" ஆேறF வா;3�. ந"மகி�டயா. 

எ0லா" ச�யாBதா� ேபாB�ெகா !��த�. 

அ	3த   நா� �	"ப3ேதா	 க�யா�ம� கட6கைரய�0 கா67 வா8கி� 

ெகா !��தேபா�..அைழயா எ ண�லி��� ஒ� அைழ$*. 

“அேலா.. எ$ப!ய���கீ8க..”   அழகான ெப �ர0 .ரகசியமாB ேக�ட�. 

 “அேலா.ந�8க யா�8க”  

“��".. ெத�யாத மாதி�…. வ�ளாடாத�8க”  

யாராய����". ேயாசி3ததி0 ம ைட காB�த�. “*�யைலேய”  

“ெமேஸV அ@$ப��	.. ெத�யாத மாதி� ெரா"பதா� ந!�கிற�8க”  

“ெமேசஜா .. உ8க��கா..  நானா.. இ�த ந"பைரேய நா� இ$பதாேன 

பா&�கிேற�.”  

“-"மா ெபாB ெசா0லாத�8க.. ந�8க -ேரX தாேன.”  

“இ0ல.”  

“அ$ப யா�. மேனாவா..” 

“வ�	8க நா� எ�த SMS-" அ@$பல.”  
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இ� எ�ன இழவா ேபா>சி.ேபசாம0 ெதாட&ைப � !3ேத�. 

யாராவ� காெம! ப =கிறா&களா. இ0ைலெய�றா0 ஏதாவ� 

வ�0ல8க3தி0 மா�! வ�டவா… அ0ல� ேவ 	ெம�ேற 

வைலவ���கிறா&களா. ேந67 ெசBதி அ@$ப�ன ப�!யைல அவசரமாB 

ேநா�டமி�ேட�. ெத�யாத எ�த எ =��" அ@$ப�ய���கவ�0ைல. 

அதிA" ெப  ெபயேர இ0ைல [ ந"ப கXடமாய���� இ0ல?] 

ம7ப!9" இ�ெனா� எ ண�லி��� அைழ$*. 

“ேபாைன ஏ� க� ப =ன�8க.”  

“அட ந�8க யா�8க.. உ8க��� எ�ன ேவ=".” 

“ந�8க எ� ப�ெர 	��  நிd இய& ெமேசV அ@$*ன �8கேள. இ$ப ம�	" 

எ�னவா".  ேநர!யாேவ ெசா0A8க. இ$ப அவகி�ட �	�கிேற�..” 

“அட . ந�8க யா� எ8க இ��� ேபசற�8க.”  

“எ�ன ெத�யாத மாதி� ேக�கிற�8க. நா� சி3ராேவாட 

ப�ெர �.”தKசாe�0 ஏேதா ேகாய�0 ஒ�றி� ெபயைர� Gறி அ8ேக 

நி�7 ெகா !�$பதாக Gறினா�. “ெகாKச" எ�! பா�8க. ெத�9"” 

எ�7 ேவ7 ெசா�னா�. 

அெத$ப! ெத�9" . நா� இ�$ப� க�யா�ம� அ0லவா. இ� தவ7தலாB 

வ�த அைழ$*தா�. அவசரமாB இைண$ைப � !3ேத�. 

ப!3�� ெகா !��கிற இள"ெப க� ேபாலி��கிற�.  ஒேர ெத�வ�0 

வசி$பவ&களாய����".  அ0ல� ேச&�� ப!$பவ&களாய����". 

அவ&கைள ஒ� �"ப0 ேநா�ட" வ��	� ெகா ேட 

அைலவா&களாய����". அதி0 எவேனா ஒ�3த� எ�7 எ ண�தா�… 

தவ7தலாB எ�ன�ட" ேபசிய���கிறா� ேபாலி��கிற�. -ேரேஷா 

மேனாேவா இ�வ���" சம வாB$பள���" உய&�த எ ண" அவள�ட" 

இ��கிற�. வ��டா0 �ல" ேகா3திர" எ0லா" ெசா0வா� ேபாலி��த�. 

இர? சா$ப��	� ெகா !��த ேபா� ம7ப! அைழ$*. அவளாக3தா� 

இ���". எ	�கேவ டா" எ�7 நிைன3ேத�. ஆனா0 அைழ3த� 

அ��சாமி எ�7 ைகேபசி திைர கா�!ய�. பைழய ந ப�. பா&3� ெரா"ப 
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நாளாய�67. ஒ�,ைற எ�ேமா�0 ரய�0 ஏற$ேபான ேநர" மா�!னா�. 

‘எ$ப!டா இ��கிற’ எ�பத6�� வ ! கிள"ப�ய�.. ‘அ$*ற" ேபசலா"’ 

எ�7 ந"ப& த�தா�.. அ$*ற" மற�ேத ேபாேன�.  ேந67தா� ஞாபக" வ�� 

அவ@��" ெமேஸV அ@$ப�ய���ேத�. 

அதா�  இ$ேபா  G$ப�	கிறா� ேபா0. எ	3� ஹேலா எ�ேற�. 

பதிேலய�0ைல. 

“எ�ன ம�கா எ$ப!ய���க. ெரா"ப நாளா உ8கி�ட ேபச=" ேபச="@ 

நின>ேச�. ,!யாம ேபா>சி.. “ 

“பரவாய�0ல.. இ$ப ேப-8க..” எ�7 அேத ெப �ர0 ேக�ட�. 

அ$ப அ� அ��சாமி ந"ப& இ0ைலயா.. பாவ� ந"பற மா3தி�டானா. இ0ல.. 

அவசர3தில  நா�தா� த$பா ேநா� ப ண��ேடனா..? 

 

த�காள�… கவைல$பட வ>ச த�காள�.. 
 

த�காள� ேதா�ட" ேபா�!��த ஒ�3த@�� அசா3திய கவைல. எ0லா 

த�காள�9" அFகி அFகி ேபாய��ேத. எ0லா3ைத9" வ ��ல வள&3த 

ப ண����!��தாேன ேபாட ேவ !ய����. அFகாம ஒ� காைய Gட 

எ	�க ,!யைலேய. நXட3��� ேமல நXடமா0ல இ����@ 

 கட?�கி�ட  ேபாB ேவ !னானா". அதிசயமா அ	3த நா�லய���� ஒ� 

த�காள�9" அFகைலயா". ெகா�ைள லாபமா". ஆனாA" அ�த பய*�ள 

கவைலேயாட இ��தானா". ஏ�@ ேக�டா அவ� வ ��	 ப ண�� 

��!��$ ேபாட ஒ� அFகின த�காள� Gட இ0லியா". அத நிைன>சிதா� 

கவைலயா".. இ� ஒ� கத. 

இ�7 க0P�ய�ல சி�ன சலசல$*. பரபர$*ட� ஆசி�ையக� அ�த 

வ�$ைப ேநா�கி ஓ!னா&க�. �"ப0 ேபா?��னா எ�ன ஏ��@ ேக�காம 

நாம�" ப��னால ேபாேவாமி0ல. ேபாB �"பேலா	 எ�!$ பா&3தா0 

வ�$பைறய�0 ஒ� மாணவ� மய�க" ேபா�	 வ�F�� கிட�தா�. ேப>சி 

E>சி0லாம. த ண� & ெதள�>சி பா&3தா>சி. அைசேவ இ0ல. க�ன3ைத 

த�! ேபைர> ெசா0லி G$ப��	 பா&3தா8க. அைச>சி பா&3தா8க.. பயேன 

இ0ல.. வா3தியா& பய�� ேபானா&. இன� தாமதி�க ,!யா�. எ0லா�மா 
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ேச&��  2�கி வ !ய�0 ஏ6றி ஆMப3தி��� ெகா 	 ேச&3ேதா". [ ந0ல 

கன3த உட"*] எ0லா ப�ேசாதைன9" ,!வ�வைர படபட$ேபா	 நக" 

க!3�� ெகா !��ேதா". வ ��!ல ஏ�" ப�ர>சைனயா, த�ராத வ�யாதியா, 

த6ெகாைல ,ய6சியா.. எ�னெவ0லாேமா நிைன$* ேதா�றி 

கல�கE�!ய�.… 

 டா�ட& வ�� ஒ� ப�ர>சைன9மி0ல. எ�த ேநாB�கான அறி�றி9மி0ைல. 

எ�றா&. ‘அ$பாடா’ எ�றி��த�. ப�ற� ஏ� மய8கினா�…. ெர 	 நாளா 

சா$ப�டைலயா". அLவள? வ7ைமய�லா இ��தா�. "ஹு".. ெப�3� 

ேபானாளா". ெமலிய=மா". அ���தா� இ�த உ ணாவ�ரத".. 

ம@ச@�� கவைலபட எ�னெவ0லா"தா� வ�சய8க� இ��கி�றன. 

 

ந  ேரா , ப�டபக�.. நா�� ேப�.. 
 

அ�த பட�கா�சிைய� க டேபா� ெநK- பதறிய�. !.வ�ய�0 ெசBதி 

வாசி3த ெப மண� �ர0 கமறிய�. 

 ந	ேரா�!0, ப�டபகலி0 ஒ�வைன இ�ச�கர வாகன3தா0 ேமாதித�ள.. 

வ�F�தவைன நா�� ேப& அ!3� ெநா7��கிறா&க�. ஒ�வ� 

பாறா8க0ைல 2�கி$ ேபா�	 ம ைடைய உைட�கிறா�. மH 	" 

மH 	" க0ைல 2�கி வ �-கிறா�. அ!ப�டவ� ெச3ேத ேபாகிறா�. 

இ� ஏேதா சின�மா?�கான படப�!$* இ0ைல எ�பைத ேவ!�ைக$ பா&�கிற 

ஜன8க��� யா�" ெசா0லவ�0ைல ேபாலி��கிற�. ெரா"பேவ ரசி3�� 

ெகா !��கிறா&க�. சி�ன0 வ�ழவ�0ைலேய சீ�கிர" கட��வ�டலா" 

எ�ற அவசர" பல�ட". 

உய����$ ேபாரா	கிறவைன கா$பா6ற யா���" ேதா�றாம0 ேபான�. 

தைலய��டா0 ந"ம தைல9" ெபாள�தி�வாேனா எ�7 

ேதா�றிய���கலா". ேவ7 யாராவ� கதா நாயக&க� வ�� கா$பா6ற 

வ�வா� எ�7 நிைன3தா&கேளா ெத�யவ�0ைல. நா6ப� ஐ"ப�ேப��� 

ேம0 இ��கிறா&க�. அவ&க� நா�� ேப&. வ�ர�!ய!3தி��க ,!யாதா.? 

நம��" ம�	" இ� நிகழாம0 இ��தா0 ேபா�" எ�7 நFவ� வ�	" 

சEக". 
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G�	 *Fேபா0 மாறி� ெகா !��கிற வா;�ைக.ெவ7" 

பா&ைவயாள&களா நா". ேகாைவய�0 நட�த அ�த ெகாaர நிக;>சி   

 

ஒ�3த� சி�கிகி�டா� மா$ள 
 

வடேச� பM நிைலய3தி0 நி�றி��ேத�. அ�கி0 வ�த ஒ� அ�ப& 

'எ�ைன ெத�யலியா  எ�றா&. என�� உ ைமய�ேல

 ெத�யவ�0ைல. 

'நாம ேச&�� ப!>ேசாேம" எ�றா&. 

அடடா நா�தா� மற�� வ��ேடேனா எ�7 நின3��ெகா 	 

ேப>-ெகா	3ேத�. 

'மைனவ��� -கமி0ல.ஆMப3தி�ய�ல வ>சி��ேக�.ெசல?�� 

பணமி0ல.ஊ��� ேபாB யா�கி�டயாவ� வா8கி�	 வர=".ஒ� S7 

Qபா இ��தா �	8கேள�' 

ெகா	3�வ��	 ேக�ேட�' ' நாம எ�த காேலVல ேச&�� ப!>ேசா"' 

'ஆமா எ0லா" உன�� மற�� ேபாய��"' ெசா0லிவ��	 நட�க 

ெதாட8கியவ& கைடசிவைர அ�த ரகசிய3ைத ெசா0லவ�0ைல. 

 

அ"மா?�� இ� ெத�ய�Gடா� 
 

�ள" அ"ம"மா�@ நிறK- கிட��. நாைள��� ம7கா0 பாB3�வ�	". 

ப�ற� அ�வ�யாB ெகா�	" அ�த ந��0 ெகா�டம!�க ெப�8G�ட" 

வ��வ�	". பக0 ேவைளய�0 நாைல�� ேப&தா� �ள�3�� 

ெகா !��தா&க�. உய&�த கைரக��� ந	வ�0 தா;வாB ‘ப’வ!வ3தி0 

ம7கா0 பாய க0பதி�க$ப�ட சமதள". �ள��கிற இட". 

பர�� வ���� கிட�கிற �ள3ைத$ பா&3தாேல �ள��க ஆைசவ�". ச� 

வ��வ��	 ேபாக�	". நா� ம�	" ேபாய���தி��க ேவ !ய�தாேன. 

மக@�� இர 	 வயதாய���தேபா� அவைன9" G�!�ெகா 	 

ேபாேன�. அ�த வயதிேலேய ந�>ச0 க3��	�க@"@.[சி�ன வயசிேல 

அவைன சகலகலா ம�னனா�கிவ�ட3 �!��" *� ெப6ேறான�� 

ஆ&வ3�ட�] 
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பய த ண�ய$ பா&3த�" �தி�க ஆர"ப�>சா�. கF3தள? த ண�.  ைக�� 

எ�	கிற சமதள" கைர. �ள3தி0 இற8கி அவைன 2�கி$ ப�!3� ெர 	 

-67. ைகைய காைல ‘த3த�கா ப�3த�கா’ எ�7 அ!3தா�. த ண �& சிதறி 

வாB��� ேபாக..  E>- திணற வ��கினா�. கைரய�0 உ�கார ைவ3ேத�. 

ப!$ப!யாதா� எ0லா3ைத9" ப!�க �	�க=". ேசா$*$ ெப�!ைய 

எ	3�ைவ3�� ெகா 	 வ�ைளயா!னா�. 

�ள3தி0 �ள�$ப� அ@பவ�3தவ&க���தா� ெத�9". -க". அதி0 

ந�>சல!3�� �ள�$ப� பரம-க". உட"* ,F�" ந����� வ�F��கிட�க 

உXண" மற�� ��ைம பரவ�வ�	". *3�ண&>சியாகிவ�	". 

அ�த -க3ைத அ@பவ�3�… ஒ� ,8� ேபா�	வ��	 தி�"ப�$ பா&3தா0 

கைரய�0 வ�ைளயா!� ெகா !��த பயைல காேணா" .தி	" என அதி&>சி. 

E>ேச நி�7 வ�	" ேபா0 இ��த�. ப�க3தில �ள�>சி�	 நி�கிற எவ@" 

பா&�கவ�0ைலயா". எF�� ஓ!வ�ட ,!�தவனா.. இ8கதா� 

த ண����ள எ8கேயா… பத�ட3�ட� காலா0 த ண���� �ழாவா.. 

பாவ� ம�கா.. அ8க த�	ப�டா�. ெபா-���@ ,8கி சேர0@ 2��னா 

வ�ைட>சி வ�ட>சி  E>- ,�	றா�. ந0லேவைள அ$பதா� E;கினா� 

ேபாலய����. 

இ�த வ�சய" அவ� அ"மா?�� ெத�Kசி��க="… அ$*ற"…. அ$*ற"… 

அ$*ற" வள�� அவனாேவ ந�>ச0 ப!>சிகி�டா�.  

 

ப�ரத&.. பாMேபா� வா8கி�ேட� ப�ரத&. 
 

ராதாகி�Xண�. வ�$ப�0 அவ�தா� bட&. , டக =",,�த�ள�ய 

ப0Aமாக.. பய ெசம ப!$பாள�. ஆய�ர"ேப& G�ட3திA" தன� த�?ேபால 

இ�$பா�. யா�" அவைன ெதா�	 ேப-வ� அவ@��$ ப�!�கா�. 

ெந6றிய�0 தி�ந�7, �8�ம$ெபா�	 ைவ3� சாமிசிைல ேபால இ�$பா�. 

‘பா� அவன$ பா�.எ$ப! ப!�கிறா�@ பா�. டா  டா @ எ$ப! பதி0 

ெசா0றா� பா�’வா3தியா& பல ேநர" அவைன� கா�!ேய எ8கைள 

அ!$பதி0 ,ெமா3தமாக ெவ7$*���ளானா�. சமய3தி0 அவேன பாட" 
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நட3த ெசா0லிவ��	 , ேக�வ� ேக�க ைவ3�, வழ�க"ேபா0 பதி0 

ெத�யாத எ�ைன ப�ர"பா0 அ!�க ைவ$பா& வா3தியா&.[அவ��� 

வய�3�ேபா�� வ�� நாசமாேபாக….] 

ேவ 	ெம�ேற எ8கைள மா�டைவ3� அ!வா8க 

ைவ$பா�.[வா3தியா��� ‘ேபாbM’@ ப�டேப& வ>சைத ேபா�	 

�	3��டா�ல] ெதாைட�கிைடய�0 ைக ைவ3� வலிைய ஜ�ரண��க நா8க 

தவ�3�� ெகா !��ைகய�0 ‘ெக�ெக ெக�ெக’@ சி�$பா�. அ��� 

ப�ற�தா� ஒ�3த� அ!வா8கிறத பா&3� சி��க ைவ�கிற காெம! 

கா�சிக� சின�மாவ�0 அறி,கமா>சி. 

ஒ�,ைற வைலவ �சி ஆ� ப�!�கிற ஒ� �"ப0 ப�ள�ய�0 மலி? பதி$* 

ைபப�� வ�ன�ேயாகி�க.. இவ� ம�	" அவ8க ,�னாேலெய கிழி>சி 

எறிKசா�. அ$ப! த�வ�ர மத ப67. 

அ$ேப&ப�டவைன சமHப3தி0 பா&3தேபா� ெவ�ைள ேவ�!9", ெவ�ைள 

ஜி$பா?" அண��தி��தா�. ைகய�0 ைபப��. ஆ>ச�B3�ட�  “ேடB ராதா.. 

ந�யாடா’ எ�ற எ�ைன க�ைண9ட� பா&3தா�. ேதவ2தேன இற8கிவ�த 

மாதி�ய���த�. ‘ப�ரத& நா� இ$ப ேஜாச$ கி�Xன�. 

இர�சி�க$ப�	�ெட�லா ’ எ�றா� ஏேதா பாMேபா� வா8கிய 

ேதாரைணய�0. 

 

வா;3த வயதி0ைல. 
 

ப3தி�ைகய�0 ,Fப�க அளவ�0 பல& வா;3� ெத�வ�3தி��தா&க�. 

-வெரா�!க�, பதாைகக� எ0லாவ6றிA" ெசா0லிைவ3த மாதி� அேத 

வாசக" - வா;3த வயதி0ைல. 

ேம6ப! வாசக3ைத க 	ப�!3த மகா@�� ,ைறயாக ராய0! 

வழ8க$ப�!���மானா0.. அவ@" Mவ�M பா8கி0 கண�� 

ைவ��மள?�� ெப�"*�ள� ஆகிய��$பா�. த$ப�வ��டா�. 

அ�த வ�ள"பர8கள�� வல� ஓர3தி0 வா;3தியவ�� *ைக$பட". உ67 

பா&3தா0, அவ& வய��� வ�� ,�கா0 S6றா 	 கட�தி���" 
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ேபாலி��கிற�. ப�ற� ஏ� அ$ப! ெசா0கிறா&. கிழவ@" �ழ�ைதைய$ 

ேபா0தா� எ�7 மர* கைடப�!�க$ப	வதா0, அ$ப! ெசா0லி� 

ெகா�கிறாரா. இ0ைல.. இ0லேவ இ0ைல. தமிழி0 வா;3�க��� 

அLவள? த�	பா	. 

ஆ�" க�சி, எதி&க�சி பா�பா!0லாம0.. இ�த வா�கிய" ஒ�மனதாக 

ஏ67� ெகா�ள$ப�!�$பதா0 ேவ7வழிய�0லாம0 பய�ப	3தி� 

ெகா !��கிறா& ேபாலி��கிற�. 

ஆனாA" உடன!யாB -தா�3�� ெகா�ள ேவ !ய� மிக அவசிய". *திய 

*திய வா;3�கைள உ�வா�க ேவ !ய� கால3தி� க�டாய". எ�ைன� 

ேக�டா0 இத6காக ஒ� G�	�Fைவேய நியமி3�வ�டலா" எ�ப� 

தா;ைமயான அப�$ப�ராயமாக இ���". 

ஏென�றா0 வா;3� ேக�கிறவ&க��� 

மகி;சி9",ெசா0கிறவ&க���  பல சAைகக�" சகாய8க�" கிைட�க 

வாB$ப���கிற�. ஆகேவ வா;3�வத6� ெப��த�ைமயான மன-தாேன 

ேவ 	" வய��� வரேவ 	மா எ�ெற0லா" ேயாசி�காம0 *திய *திய 

வா;3�கைள அறி,க$ப	3�8க�.. 

எ�7 ேக�	�ெகா 	 வ�ைடெப7கிேற�. ந�றி.வண�க". 

 

ஆ34 மாணவ�க1�� இ7வ$ட� வழிகா�ட�ப � 

யா�" ெசா0லாமேல அதிகாைலய�ேல இ$ெபாெத0லா" 

எF��வ�ட,!கிற�. வ�!�த ப��@" 28�" ேசா"ேபறி3தன" இ$ேபா� 

இ0ைல. சில ேநர" இர?கள�0 Gட வ�ழி3ேத இ�$பத6� 

பழ�கமாகிவ��ட�. நா� ம�	"தா� எ�றி0ைல. ஊ�0 பலேப�ட" இ�த 

மா6ற3ைத காண,!கிற�. 

ம�கள�ட3தி0 ஒ� *திய வ�ழி$* உண&>சி ஏ6ப�!�$பத� 

அைடயாளமாக3தா� இைத க�த ேவ !ய���கிற�. 

ேயாசி3�$ பா�8க�. இ�த மி�ெவ�	 எLவள? ெப�ய அ6*த3ைத 

நிக;3திய���கிற�. 
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ெசBதிகைள உட@��ட� ெத��� ெகா�ள> ெசா0கிறா&கேள எ�7 

ெசா�னைத ந"ப� ெதாைல�கா�சிைய இய�கி அதி0 வ�" ெசBதிகைள� 

ேக�	 மன உைள>சA�ேகா, ெவ7$*�ேகா ஏ� ஆளாக ேவ 	" எ�7 

அ�கைற மி� வா�ய3��� இ��காதா எ�ன?  சீ�ய0கைள$ பா&3� 

ெகா�தள�3� ேபா�" மன- இ$ேபா� எLவள? நி"மதியாக இ��கிற�. 

ஆ-வாசமாக ந� உண&>சிக� இ$ேபா� ெவள�$ப	கிறதா இ0ைலயா..? 

இ0ல3தரசி காைலய�0 ேவைல��$ ேபாகிற அவசர3தி0 மி�சிய�0 

ேபா�	 அைர3�� ெகா !�$பா�. பாதி அைர�� ெகா !���"ேபா�…. 

ேபா>-.. அ$ப!ேய நி��". ப�ற� எ�ன ..! அவ� மகா சாம&3திய சாலி. 

அ$ப!ேய 2�கி$ ச�!ய�0 ேபா�	 எேதா ஒ�7 சைம$பா�. அவள� 

சாம&3திய" ேவ7 யா���" வரா� எ�7 ெம>-"ப!யாக நிைறய *�$ 

*� ஐ�ட8க� ெசBய$ பழகி� ெகா டா� எ�ப� ஆ>ச�யமான 

வ�சய"தாேன. மி�ெவ�	 இ0ைலெய�றா0 அவள� திறைமைய 

ெவள�$ப	3த வாB$* இ��தி���மா..? 

க"$d�டேரா Yவ�ேயா கதிெய�7 வ ��	���ேளேய அைட�� கிட�கிற 

பய0க� ெவள�ேய வ�� ‘ஓ…இ�தா� ந"ம ெத�வா ’ எ�7 வ�ய�� நி6ப� 

எLவள? பரவசமாக இ��கிற�. கர�� வர����ள ப!3� 

,!3�வ�டலா" எ�7 ப��ைளக� ,ப�ள�� *3தக3ைத அவ&களாகேவ 

எ	3� பா&�கிறா&க�. இெத0லா" நட��" எ�7 எதி&பா&3ேதாமா..? 

பல ேநர8கள�0 மி�சார" ‘இ���" ஆனா இ��கா�.’எ@" Tழலி0 

எ�னெவ0லா" ந�ைமக� ஏ6ப�!��கி�றன எ�ப� ப�!யலி0 

அட8கா�. �ழ0 வ�ள�� எ�யா�. [CFL A�� மா78கேள�பா] 

�ள�&சாதன$ெப�! இய8கா�.[பைழய உணைவ நா�கண�காB 

சா$ப�	வதிலி��� த$ப�3த�&க�] மி�வ�சிறி மய8கி வ�F". E>சிைர��". 

[உட0 அ-3த8க� எ0லா" வ�ய&ைவயாகி ெவள�ேயறி *3�ண&? 

கிைட�கிறத0லவா.] 
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அAவலக3தி0 பண�யா67பவ&க� க	ைமயாக உைழ�க$ பழகிவ��டா&க�. 

வ ��	��$ ேபாக> ெசா0லி அவ&கைள மிர�ட ேவ !ய���கிற�. 

[ெஜனேர�ட& வா;க] 

மி�சார" எ$ப எ8க வ�", எ$ப ேபா?"@ ஒ� *திய ப�தய வ�ைளயா�	, 

கைட தி ைணகள�0 ப�ரபலமாகிய���கிற�. அ� எள�தி0 கண��க� 

G!யதா. நிைறய ஆராB>>சி ேதைவ$ப	கிற�. எனேவ அைத வ�ைளயா! 

ெவ�றவ&க��� டா�ட& ப�ட" தரேகா��ைக 

ைவ�க$ப�!��கிறதா".[ஆB? மாணவ&க��� இLவ�ட" 

வழிகா�ட$ப	"] 

தி�ட&க��� இ��த சிரம8க� ெப�வா�யாக �ைற��ேபாB வ��டதாக 

தகவ0. 

ஒ� Y’�காக எ� ைகையேய எதி&பா&3தி��த ப�க3� ெத� ப�ெர 	 

ஒ�3த� இ$ேபா  இ�ெவ�ட& வ�யாபார3தி0 இற8கி ஏண� ைவ�காமேல 

பல அ! உயர3��� ேபாB வ��டா� எ�றா0 பா&3�� ெகா��8க�. 

ஆேறFேப��� ேவைல Gட ெகா	3தி��கிறா�. 

இ$ப!யாக வ�ய�க3த�க  மா6ற" எ0ேலா���" பரவ�ய���கிற� 

எ�பைத        ந� 8க�" உண&வ �&க� எ�7 ந"*கிேற�. 

 

யா�கி�ட9" ெசா0லிராத�8க. 
 

வழ�கமாக ,மிக> ச�யாக, கைடசி ேநர3தி0 அAவலக" ேபாB ேச&கிற 

என� வ !�� வாகன நி73�மிட3தி0 இட" கிைட$பதி0ைல. ெந��க!. 

தா7மாறாக நி73திைவ�க$ ப�!���" வ !க�. ேவ7 வழிய�0ைல. 

ெப�"பாA" எ� இ�ச�கர வாகன" ெவய�லி0தா� கா9". 

இ�7 அ$ப!ய�0ைல. இடமி��த�. இ��த இைடெவள�ய�0 

ெகா 	ேபாB நி73திேன�. அ�த ெந��க!ய�0 ‘ைச	 Mடா �’ 

ேபா�டா0 ப�க3� வ ! இ!3த�. சலி$*ட� ப�ரதான தா8கிய�0 

வ !ைய நி73திேன�. 
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ப��னா0 வ�த எ�வ&�  ‘ந�8க�" மாறி�Y8களா?’எ�7 சி�3தா�. 

‘ெமய�� Mடா �ல வ !ைய வ��!��கீ8க?’ 

“அதனால எ�ன?” 

“அ$ப உ8க��� வ�சயேம ெத�யாதா. ைச	ல வ��டா சா�கா$ச& 

ெக�	�மாேம?” 

“என�� ெத�யாேத.. யா� ெசா�னா” 

“ெபMகிதா� ேந3� ெசா�னா&.” 

அ$ேபா�தா� கவன�3ேத�. எ0லா வ !க�" நிமி&3தி ேநராக 

நி73த$ப�!��த�. அதனா0தா� G	தலாக இடவசதி வ�தி��கிற�. 

வ !ைய$ ப6றி இ�த T�-ம" ெத�யாம0 இ3தைன கால" 

ப�கவா�!ேலேய நி73தி பாழா�கி வ��ேடேனா?. அதி&?றிKசிைய [?] 

ப�ேசாதி�க ேவ 	". 

ேக� Yன�0 ெபMகிைய பா&3� அ�த வ�சய" உ ைமயா எ�7 

கவைலேயா	 வ�சா�3தா0 சி�3தா&. ெம0ல எ�ைன தன�ேய த�ள�� 

ெகா 	 ேபாB கி-கி-3தா&.“யா�கி�ட9" ெசா0லிராத�8க. அ$ப! ந"ப 

வ>சதாலதா� எ0லாவ@" வ !ய ஒF8க வ�டறா�. எ� வ ! ைவ�க 

இட" கிைட���.” 

எ0லா ந"ப��ைகய�A" ஏேதா ஒ� பல� இ��கதா� ெசBகிற� ேபாA". 
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சில நா�க��� ,� அAவலக எ ண�0 ெதாட&* ெகா ட ஒ� ெப .. 

‘சா& நா8க ெச�ைன  ‘------‘ நி7வன3திலி��� ேப-கிேறா". இ�த 

எ =���ய உ8கைள இ�த மாத3தி� சிற�த த"பதிகளாக 

ேத&�ெத	3தி��கிேறா". ஒ� ல�ச" ப�ைச நா� ெசா0A" ,கவ�ய�0 

வ�� ெப67� ெகா��8க�” எ�றா�. 

ஒ� நிமிட" வான�0 பற�கிற மாதி� கன? வ�� ேபான�.ல�ச 

Qபாயா>ேச.. 

ஆனா0 எ�ன �ழ$ப" எ�றா0 இ�த ெதாைலேபசி எ  எ� 

அAவலக3தி6கான�. அ� எ$ப!, எ$ேபா�  த"பதியான� எ�7 வ�வர" 

ெத�யாததா0.. ேபா>ேச.. ல�ச Qபா ேபா>ேச.. 

 

இவ� அவன�0ைலேயா..? 
 

 

 

 

ேபா8ேச.. ல�ச 9பா ேபா8ேச.. 
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எேத>ைசயாBதா� அவைன$ பா&3ேத�. இ�ச�கர வாகன3தி0 

ேபாB�ெகா !��த ேபா� சாைலேயார3தி0 அவ�. எதி& திைசய�0 

ேபாB�ெகா !��தா�. பா&3� ெரா"ப நாளாய�6ேற. இ$ேபா� பா&3�" 

பாராம0 ேபானா0 ந0லாய����மா? 

 

ச67 2ர" கட�� ப��தா� வ !ைய ஓர8க�ட ,!�த�. பா&�க 

,!கிற2ர"தா�. தி�"ப�$ பா&3ேத�. நட�� ேபானவ� அ�கிலி��த 

ெப�!கைடய�� ,� ேபாB நி�றா�. க ண�0 க7$* க ணா! 

மா�!ய���தா�. ஆ� *-*-ெவ�7 இ��தா�. ெசழி$பாBதாB 

இ��கிறா� ேபாலி��கிற�. 

 

பாரா�� பா&�கிற மாதி� நா� நி�ற ப�க" பா&3தா�. கவன�3தி�$பா� 

எ�7 நிைன3ேத�. அவ� க 	 ெகா�ளவ�0ைல. ம7*ற" தி�"ப� 

யாைரேயா எதி&பா&�கிற மாதி� பா&3�� ெகா !��தா�. ப�ற� 

க!கார3ைத பா&3தா� மைழ வ�கிறதா எ�ற ஆ&வ3�ட� வான3ைத$ 

பா&3தா�. ஒ�ேவைள அவ� இ0ைலேயா...? 

 

நா� தி�"ப� அவைன$ பா&�காம0 வ !ய�� �வ� ஆ! வழியாக 

கவன�3ேத�. இ$ேபா� அவ� எ�ைனேய பா&3�� ெகா !��தா�. 

அவேனதா�. ச�ேதகமி0ைல. 

 

ச�ேதாச3தி0 நா@" அவைன ேநா�கி3 தி�"ப�ேன�. அவ� 

எதி&பா&�கவ�0ைல. ச�ெட�7 ைகேபசிைய எ	3� கா��� ைவ3�� 

ெகா டா�. வ�ைரவாக நட�� அ�கி��த ச����� *��� மைற�� 

காணாம0 ேபானா�. 

 

எ$ேபாேதா எ�ன�ட" கடனாக வா8கிய ஆய�ர" Qபாைய எ�ைன$ 

ேபாலேவ அவ@" மற�க வ�0ைல ேபாலி��கிற�. 
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ஊைரேய அலற வ�ட@"டா 
 

*3தா 	 வர$ ேபாகிற�. ச� தானாக வ�� வ��	 ேபாக�	" எ�7 ஒ� 

இைளஞனா0 அ$ப! எள�தி0 வ��	 வ�ட,!9மா? அ$*ற" ஊ����ள 

ெதனாவ�டா தி�ய�ற� அ&3தமி0லாம ேபாய��"ல. வரேவ6க யா�ேம 

இ0ைல�@ *�வ�ச" தி�"ப� ேபாBவ��டா0... எ�ற கவைல 

இ��கதாேன ெசB9". அதனால ெபாF� ேபாறமாதி� ஏதாவ�ெசBேத ஆக 

ேவ 	ெம�ப� ச,தாய கடைமயாக இ��த�. எ�ன ெசBவ�.. எ�ற 

ஆேலாசி�கதா� அ�7 G!ய���ேதா". ேரா�ெடாரமா.. ��!யா பால" 

இ���ேம.. எ8க ஊ�ல அத கA8�’�@ ெசா0Aேவா".. அ8க. 

இன�ேமA" நாம ேசா"ேபறியா, ெவ�!யா இ��க�Gடா� எ�7 ஞான" 

ெப6ற அ��மண�தா�  எ8கைள G�!ய���தா�. *3தா 	" அ�?மாB 

ைகய�0 பண" *ரள ேவ 	". அத6�" ஒ� வழி ப ண ேவ 	" எ�ற 

அவ� ஆ;மன கிட�ைகைய அ$ேபா� அவ� ெவள��கா�டவ�0ைல. அவ� 

எ$ப?ேம அ$ப!தா�. தா�தா� எ�7 கா�!� ெகா�ளேவ மா�டா�. 

ெரா"ப அட�கமானவ�. 

அவ�தா� ெதாட8கினா�. “இ�த *�வ�ச3த அம&களப	3த="டா..” 

“எ$ப!.”  

“தட*டலா ெகா டாட@".”  

“ெடBலி ஆ7 மண��� ேமல ந� ெகா �ட	றிேய.அ$ப!யா.”  

“ேச.ேச.. ஊேர அச�� ேபா=".”எ�றா�. 

வ�ஜய�மா& “இ$பேவ அச��தா� கிட�� மா$ப�ள.” எ�7 ஏளனமாB 

சி�3த� அவ@�� உைற�கவ�0ைல. தைடகைள� க 	 தள&�� வ�ட� 

G!யவனா அவ�. எ	3த கா�ய3ைத ,!�காம0 வ�	வானா.. 

 

ஏேதா ஒ� ரகசிய தி�ட" த��	வ� ேபாலேவ ஆேலாசைனக� நட�� 

ெகா !��த�. ஒLெவா� வ�ழா?��" இ$ப! ஒ� அவசர G�ட" 

நைடெப7வேத வா!�ைகயாகிவ��ட�. ேகால$ேபா�!,  நடன$ேபா�!, 
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இைச�க>ேச�, ப�!ம�ற" எ�7 சீச@�� த��த மாதி� ஒ� அம&கள" 

இ���". இ�த,ைற... 

உ�$ப!யாB ஒ� பயA" ஆேலாசைன ெசா0லவ�0ைல எ�ற உ ைம 

ெம0ல *�யவர, கைடசியாக அவேன ெசா�னா� “ப�ரமா டமா ஒ�  

நாடக"  நாமேள ேபா	வமா?” எ�றேபா� எ0லாவ@" ச"மதி3� 

ெதாைல3தா&க�. அவ� கைலஞ�. அவ@�� இ$ப!தா� ஆைசவ�" 

எ�ற ப�ரைமைய ஏ6ப	3தினா�. கப! ேபா�! ைவ�கலா" எ�7 ெசா�ன 

-வாமிதாஸி� ேகா��ைகைய ெபா8கA�� ஒ3தி ைவ3தா�. 

ந!கனாக?" ,இய��னராக?" ேவ 	" எ�7 உ�[ர ஆைச எ0லவ@" 

ைவ3தி�$பா�க� ேபாலி��கிற�. அ�த நிமிச3திலி��� [அ$�0 கலா" 

அ�த கால3தி0 ெசா0லிய���கவ�0ைல எ�றாA"Gட] கன? காண 

ஆர"ப�3� வ��ட� ெத��த�.  எ0லா& க ண�A" ஒ� காத0 பா�	 

நடனமா!� ெகா !��த�. ஒ�றிர 	 கைதக� ப�ர-ரமாகிய���ததா0 

ேபானா0 ேபாகிற� எ�7 எ�ன�ட" கைத எFத> ெசா�னா&க�. 

அ$*றெம�ன..அதி&ேவ�	தா�..மளமளெவன தி�ட8க�. ’ஊைரேய அலற 

வ�ட@"டா’  

ச� ெசல?�� பண". ‘அத நா� பா&3�கிடேற�. ந�8க அத$ ப6றி 

கவைலேயபட ேவ டா"’ ெபா7$ைப அ�� ஏ67� ெகா டா�. அத6�" 

ஆ	மாதி� தைலயா�!யாய�67. அ	3த நா� காைலய�ேலேய Sறா" ப�க 

ேநா�ைட வா8கி� ெகா 	 வ �	 வ �டாக ஏறி இற8�வைத பா&3த ேபா�தா� 

அவன� சதி தி�ட" *��த�.   

இர?கள�0 இ�@" கைதேய அக$படாத நாடக3���  பய�6சி எ�7 

G$ப�	வா�.க�	 க�டாB ப]!ைய வா8கி *ைக3�� ெகா ேட 

தி�ட8கைள தயா�$பா�. ைகய�0 ந0லா பண" *ர ட�ேபால.. 

வைகவைகயாB ெநா78� த�ன� வா8கி வ�� த�வா�. ப�� ேபாைத 

தைலேகறிய�" ம�ைடயாவா�.   

ெத�வ�0 ேபா��வர3ைத மறி3� ெப�ய ேமைட எF$ப�னா�. ந!�க 

ெப கைள ஏ6பா	 ெசBதா�. அவைள க�!ப�!>சி ஒ� சின�மா பா�	�� 

டா�M ஆட எ0ேலா�ேம வாB$* ேத!னா&க�.. ந!க& கன? ெகா ட பல 

ேபைர ெஜ�ம சாப0யமைடய தயாரா�கினா�. அதிர அதிர ஒலிெப��கி 
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ைவ3தா�. அதி0 ஒ�7 உய&�த த ண �& ெதா�!ய�� உ>ச3தி� ெகா 	 

ைவ3தா�. அ� பா!ய பாடலி0 ஊ& ெர 	 ப�ட�. *3தா 	 அ�த 

ஓைசைய� ேக�	 வழி தவறாம0 வ�� ேச&��வ�	" எ�ற ந"ப��ைக 

ப�ற�த�. 

ஆனா எ8ேக9" ந0ல� நட�க வ�ட� Gடா��@ க8கண" க�!கி�	 

சிலேப� நிைன$பா8கேள. அ$ப! எவேனா நின>சத� அறி�றியாக 

ேபாலிM வ�� நி�ற�. எவ டா அ� பா�	 ேபாடறவ�. ேபாலிM ெப&மி� 

வா8கின�யா எ�7 பா�	 ேபா�	� ெகா !��தவைன ஓ8கி ஒ� 

அைறவ�ட, அவ� இர 	 ,ைற -ழ�றா�. அவ� -ழ�7 நி6பத6��� 

ம6றவ&க� எ$ப! மாயமானா&க� எ�7 ெத�யவ�0ைல. 

அ$பாவ�யாக மா�!� ெகா ட எ�ைன ஏற இற8க பா&3தா& அதிகா�. 

பயA�� சாம&3திய" ேபாதவ�0ைல எ�7 ெத��� ேபாய���க ேவ 	". 

“அைர மன����ள இட3த காலிப ண�ர=" இ0ல... எ0லாவைன9" 

ப�!>சி உ�ள ேபா�!�ேவ�,ேபா	 ைகெயF3த’’ எ�7 ஒ� அறிவ�$* 

ஆைனைய த�� எ�@ைடய ,த0 ரசிகராB ைகெயF3� வா8கி� 

ெகா 	 ேபானா&. 

 

யா���� ெத:யாம.... ஒ� த��. 
 

பன�ெர டா" வ�$ப�0 எ�ன�ேக இ��தவ� சா�0ஹமH�. அவ� 

வ�தா0 வ�$ேப மண��". வாசைனேயாேட வ�வா�. �7�7 ைபய�. 

சி�>ச மாதி�ேய எ$ப?" இ�$பா�.   

 

எ8க� வ�ைச�� வல�*ற" இ��த வ�ைச மாணவ�க��கான�. 

பாதிேப�� பா&ைவ அ8ேகேய உலவ�� ெகா !���". சா�A" அ!�க! 

வல�*ற" இ��த எ�ைன3தா ! அ8ேக பா&$பா�. இதி0 அ$ப!ெய�ன 

-வாரசிய" இ��கிற� எ�ற ெபா� அறிைவ வள&3�� ெகா��" 

ேநா�கி0... 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஒ� நா� எேத>ைசயாக[!] நா@" தி�"ப�ய ேபா�தா� கவன�3ேத�. 

நி&மலா எ�ைனேய பா&3�� ெகா !��தா�. சா�0 எ� ேதா� மH� 

சாB�தி��தா�. 

நா� ச�ெட�7 ேவ7 யா�" பா&�கிறா&களா எ�7 ேநா�ட" வ��ேட�. 

இ0ைல. ,தலி0 மன- ந"ப ம73த�. ந"மைளயா?  ேச.. ேச.. இ��கா� 

எ�ற�. அவந"ப��ைக�� ப�ற�த மன-.. 

பாட ேவைளகள�0 அLவ$ேபா� ஓர�க ணா0 பா&�க.. அட.. ந"மைளேய 

பா�கிறா$பா.. எ�னேமா ஒ ண ,F8கின மாதி� திணறலாய���த�. 

இைத யா�டமாவ� ெசா0லேவ 	" எ�7 �7�7$* ேதா�ற.. சா�லி� 

காதி0 வ�சய3ைத$ ேபா�ேட�. அவ�”அ$ப!யா” எ�7 ேக�	 வ��	 

அவைள$பா&3தா�. ப�� தி�"ப� “ஜமாB” எ�றா�. 

அ�7 மதிய ேவைள. வ�$ப�0 ஓ��வ& ம�	ேம இ��ேதா". அவ� 

என�� ம�	ேம ெத�9"ப!யாக ைகயைச3� G$ப��டா�. தய8கி தய8கி 

ெந�8கிேன�. அவ� ச�ெட�7 ஒ� க!த3ைத எ	3�   ந��!னா�. “ இத 

யா���" ெத�யாம சா�0கி�ட �	3தி� ” எ�றா�. 

 

ச�ட� த� கடைமைய ெச3<�. 
 

ஆர"ப$ ப�ள�. ஐ�தா" வ�$ப�0 என� அ	3த இ��ைகய�0 ஆ7,க" 

இ��தா�,கள�ம  பா ட" ெசBவ� அவ� �	"ப ெதாழி0. அ�த 

�	"ப3திலி��� ப�ள��� வ�த ,த0 வா�- அவ�. வ�	,ைற 

நா�கள�0 பாைன வ�யாபார3தி6� அ"மா?ட� ேபாB வ�	கிறவ�. 

வய��� மHறின கன3த �ர0. க73த ேமன�. 

ஆசி�ய& கண�ைக எFதி$ ேபா�	வ��	 எ8க�  ேநா�!0 அைத ெசB� 

கா�ட> ெசா�னா&. சாதாரண கழி3த0 கண��. ஆனா0 என��தா� அ� 

கச�த�. அவரவ& ேநா�!0 கண�ைக ெசB� வ��	 E!ைவ3� வ�ட 

ேவ 	". ஆசி�ய& வ�� ஒLெவா� ேநா�டாக வா8கி பா&3�,ச� எ�றா0 

‘��’ எ�பா&. தவெற�றா0 ஒ�7" ெசா0ல மா�டா&. க"ைப எ	3� 

வ�ளாசி த�ள� வ�	வா&. 
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இ� தினச� நட�கிற G3�தா�. அ7,க" ,த0 ஆளாB ெசB� ,!3� 

வ�	வா�. ப!$* அறிைவ வ�ட அவ@�� ப�டறி? அதிக". வ�யாபார3��� 

ேபாB க0லாெப�!ய�0 உ�கா&�த அ@பவ3தி0 G�டA" கழி3தA" 

அவ@�� அ3�ப!. 

என�ேகா இ�த கட� வா8�கிற சமாசார" *�படவ�0ைல.[இ$ேபா� 

ம�	ெம�ன வா;கிற�.!!!] ‘ ஒ�,ைற கா�ேட டா’ ஓர�க ணா0 

ஆ7,க3ைத ெகKசினாA" பய*�ள கா�!3தர மா�டா�. ப�ற� எ�ன. 

வா3தியா�� ப�ர"*�� ேவைலதா�.[மாணவைர அ!�க தைட அ$ேபாேத 

இ��தி��தா0..?] 

இ$ப! தினச� அ!வா8கி வலி ெபா7�க ,!யாம0 கா0க��கிைடய�0 

ைகைய ைவ3�� ெகா 	 கத7வைத பா&3� எ�ன நிைன3தாேனா.. 

அ�7 வ�ைட ெத�யாம0 நா� வ�ழி3�� ெகா !��க ஆ7,க" 

ச�ெட�7 எ� ேநா�ைட வா8கி�ெகா 	 அவனைத எ�ன�ட" த�தா�. 

வா8கி$ பா&3த ஆசி�ய& எ�ைன ேமA" கீFமாB ச�ேதக$ பா&ைவ 

பா&3�வ��	 “பரவாய�0ைலேய” எ�றா&. [அவ���" சாம&3திய" 

ேபாதவ�0ைல. எF3ைத ைவ3ேத க 	 ப�!3தி��க ேவ டாேமா..?] 

அ	3� ஆ7,க3தி� ேநா�ைட பா&3தவ���" அேத ச�ேதக"தா�. 

ஆனாA" எ�ன. ச�ட" த� கடைமைய ெசBய ெவ 	ம0லவா. �!�க 

�!�க என�காக அ�7 ஆ7,க" அ!வா8கிய� ஏென�7 இ$ேபா�" 

*�யவ�0ைல. 

                                             

                                             �+தக�க" நிர�ப$ய அைற 
 

“ம7ப!9" அவைள$ பா&$ேப� எ�7 நிைன�கேவ இ0ைல’ அ$பாவ�� 

ைட� இ$ப!தா� ெதாட8கிய�.. 

பாதி எ���" எ�யாத நிைலய�லி��த� ைட�. 

� 	 � டான அ�த எF3ைத பா&3த�ேம அ� அ$பாவ�@ைடய� எ�7 

ெத��� ேபாய�67. இேத ைகெயF3தி0தா� சி�ன வயதி0 எ� ேநா�	 

*3தக8க��� ேலப�0 ஒ�! ெபய& எFதி3 த�வா&. ‘அ>ச!>ச மாதி� 
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உ8க$பா எ$ப!டா எFதறா&’ எ�7 வ�$*3 ேதாழ&க� ெபாறாைம 

ெகா�வ� ஞாபக" இ��கிற�. அ$பா க7$* ைமய�னா0தா� எF�வா&. 

வல� ப�க" சாBவாக இர 	 வ�க���� அட8�வ� மாதி� சீராக 

இ���" அவ& எF3�. 

அ$பாைவ *3தக8கேளா	தா� ஞாபக$ப	3தி� ெகா�ள ,!கிற�. ைகய�0 

*3தக" இ0லாம0 அவைர பா&3ததாB நிைனவ�0ைல. சா$ப�	" ேபா�" 

ச�.. க�GM ேபானாA" ச� ஏதாவ� ஒ� *3தக" ப!3�� ெகா ேடதா� 

எ0லா" நட��". 

 

அைற ,F�க ைவ�க இடமி0லாம0 அவ& நிர$ப� ைவ3தி��த 

*3தக8கள�0 பாதிதா� இ$ேபா� இ��கிற�. ச"பா3திய3தி0 ெப�"ப�தி 

இ$ப! *3தக8க� வா8க கைர�� ேபானதி0 அ"மா?�� க	ைமயான 

சின" உ 	. அவ� அ!�க! அ$பாேவா	 ச ைடேபா�டத� காரண" 

அ�வாக3தா� இ���" எ�7 இ$ேபா� ஊகி�க ,!கிற� 

அAவலக3திலி��� வ�"ேபாேத ெப�ய ெப�ய *3தக8களாக வா8கி 

வ�வா&. வ ��	�� வ�த�" உைட மா6றிவ��	 அ�த *3தக8கேளா	 

உ�கா&�� வ�	வா&. *ற இைர>ச0 எ�?" அவைர பாதி�கா�. வ ��	��" 

அவ���மான உற?  ெப�"பாA" ‘ெதாட&* எ0ைல�� ெவள�ேய’ தா�. 

                              

அ$ப! தன�யாB இ��� -க" அ@பவ���மள?�� எ�னதா� இ��� 

எ�7 ெத�யவ�0ைல. அவ& ப!�கிறைத 2ரமாB உ�கா&�� அLவ$ேபா� 

ேவ!�ைக பா&3தி��கிேற�.. ேவேறா& உலக3திேல இ�$ப� ேபா0 

இ�$பா&. அவ& ,க பாவ8க� எF3தி� உண&>சி�ேக6ப அ!�க! 

மாறி�ெகா !���". 

சில ேநர" *3தக3ைத எறி�� வ��	 ‘தா" 2"’ எ�7 அத�	வா&. 

அ$ேபா�தா� நிைன?�� வ�தவ& ேபா0 ‘பாட3ைத ப!�காம ஏ டா !வ� 

ேபா�!��க’ எ�7 க3�வா&. ‘வ ��!ல எ�?" வ>ச இட3தில 

இ��கிறதி0ல’ எ�7 எைதயாவ� ேத	வா&. ‘வ ��ைட ெப��கி -3தமா 

வ>சி�க3 ெத�யைல. எ8க ேபானா இவ.’ எ�7 ஒ� ேபாராள� ேபா0 

ஒ�டைட அ!$பா&. 
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“�	"ப"@ ஒ�@ இ��க� இ�த ம@ச@�� இ$பதா� ஞாபக" வ�". 

இ$ப! ஒ� ���	 ச�ன�யாசிேயாட கிட�� மார!�க ேவ !ய����.” 

அ"மாதா� க	க	$பா�. “எ� தைலெயF3�.” ம ைடய�0 அ!3�� 

ெகா�வா�. 

சில ேநர" ப!�கிறேபா� அ$பா ேலசாக சி�$பா&. ெம0லிய உத	 ப��யாத 

*�னைக. உ�ேள ஆன�தமாB உண&வா& ேபாலி��கிற�. 

“எ�ன$பா” எ�றா0 “ஒ =மி0ல ..கத..” எ�பா&. 

அ�ெற0லா" ச�ேதாசமாகேவ இ�$பா&. எ8கேளா	 வ�ைளயா	வா&. 

கைட�� ேபாB தி�ப ட8க� வா8கி� ெகா	$பா&. 

ஆனா0 எ$ேபா�" அ�ேபா0 வாB$பதி0ைல. அவைர *�னைக�க 

ைவ��" *3தக8க� தினச� கிைட�க ேவ 	" எ�7 ப�ரா&3தைன 

ெசBவைத3 தவ�ர ேவ7 வழிய�0ைல. நா� ெப�யவனான�" அ� ேபா�7 

எFத ேவ 	" எ�7",   நிைறய தக$ப�கைள ச�ேதாசமாக சி��க ைவ�க 

ேவ 	" எ�7" அ$ேபா� என�� ேதா�றிய���கிற�. 

எ$ேபா�" அவ& க ண�0 ஒ� கனேவா கைதேயா வ���� கிட��". 

சில நா� வ�!ய வ�!ய ைல�ைட$ ேபா�	� ெகா 	 ப!3�� 

ெகா !�$பா&. ப!3தைத ப	3�� ெகா ேட ேயாசி3�� ெகா !�$பா&. 

ெவள�>ச" க ைண உ73த, வ�ழி3�$ பா&3தா0, தா� ம�	ேம 

அ@பவ��கிற -யநலவாதி ேபா0 ... ப!3�$ ப!3� அ�த -க3ைத 

அ@பவ�$பதிேல ஆ;�� ேபாய��$பா&. ப!3�� ெகா !��ைகய�ேல 

ைட� எ	3� சரசரெவ�7 ஏேதா எF�வா&. ப�க" ப�கமாக எFதி� 

�வ�$பா&. ப�ற� ேமைச உ�ளைறய�0 ைவ3� N�!வ�	வா&. 

ஒ� நா� அ"மாேவா	 எத6ேகா ச ைடெயF�தேபா� ேகாப3தி0, 

அைதெய0லா" 2�கி ெவள�ய�0 ேபா�	 ம ெண ெனB ஊ6றி 

தி�தி�ெவன எ�ய வ��டா&. 

காரண" *�யவ�0ைல. 
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ஆ>ச�யமாB அவ��� ந ப&க� யா�" இ��ததி0ைல. அதனா0தாேனா 

எ�னேவா எ$ேபா�" இ7�கமாகேவ இ�$பா&. யா�ட," ஒ�றிர 	 

வா&3ைதக��� ேம0 ேபசம�டா&. 

ஒ�,ைற அதிசயமாB அ"மாவ�� ப�ற�த நா��� மKச� நிற3தி0 

ப�	*டைவ  எ	3�� ெகா 	 வ�தா&. 

திற��$ பா&3த அ"மா ,க3ைத -ழி3�� ெகா 	 “மKசயா? இ$ப! ஒ� 

கல&ல எவ உ	$பா.. ேச.... ந0லா ேத!$ப�!>- எ	3���கா�. ம@ச�” 

ஏேனா ேகாப$ப�டா�. 

அ$பா ,க3திலி��த ஆவ0 ச�ெட�7 அைண�� ேபாய�67. 

நா6காலிய�0 உ�கா&�� ேமைஜய�0 தைல கவ�;�� ெந	ேநர" 

உ�கா&�தி��தா&. அ"மா அைர மண� ேநர3��� ேபசி� 

ெகா ேடய���தா�. ‘என�� வாB>ச� அLவள?தா�’ எ�ப�தா� அத� 

சாரா"ச". அ"மா இ$ப!தா� எ$ேபா�" அ$பாைவ ெவ7$ேப6றி� 

ெகா ேட இ�$பா�. எ�த ேநர," அவ� க	க	$ைப$ பா&3� என�ேக 

ேகாப" வ�". 

அ$பா ைகயாலாகதவனாB உண&�தி�$பா&. ேபசேவய�0ைல. சா$ப�டாம0 

அ�7 ப	3� 28கினா&. 

அ$*ற" சில நா�களாB அ$பா வ ��	�� வராம0 இ��ததாB நிைன?. 

அ"மாவ�� ந>ச�$* தா8க ,!யாம0தா� அவ& ேபாB வ��டதாக 

பா�!வ�� ச3த" ேபா�	வ��	 ேபாவா�. அைத� ேக�	 என��" 

அ"மாைவ$ பா&�க ப�!�காம0 ேபான� 	. இ$ேபா�" அவ� ேம0 

என�� ெவ7$* வ�லகவ�0ைல. 

அ$ேப&ப�ட அ"மாவ�� ெப�!ய�லி���தா� இ�த ைட� கிைட3த�. 

பைழய வார$ப3தி�ைகக�" எ��� ேபான இ�த ைட�ைய9" எத6�தா� 

ப3திரமாB ைவ3தி��கிறாேளா. 

�7�7$*ட� ப!�க ஆர"ப�3ேத�. 

‘,த�,தலி0 அவைள எ$ேபா� பா&3ேத�. அAவலக3தி0 E�7 மாத 

வ�	$* பண�ய�ட3தி0 ேவைல�� வ�தி��தா�.. திYெரன அAவலக" 

ந�தவனமான� அ$ேபா�தா�. 
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அவ��� ெப�ய க க� அைத -ழ�றி -ழ�றி அவ� பா&�ைகய�ேல 

அ!�க! ெச3� ெச3� ப�ைழ�கலா". அக�ற ெந6றிய�லி��� ெதாட8கி 
கா6றி0 பற�� ேபாக தயாராய����" ,!ைய ப��னா0 இF3� ர$ப& 

வைளயமி�	�$பா�. அ�, அவ� நட�க நட�க �திைர வா0 மாதி� 

�தி3�� �தி3�... இதய3 �!$ைப இர�!$பா��". ேகா!�ட மாதி� 

*�வ". *-*-ெவ�7 க�ன". ெந6றிய�லி��� ஒ� க6ைற ,! 

க ேணார" ச��� க�ன3ைத உரசி� ெகா !���". தைலைய ஒ� 

சிA$* சிA$ப� அ!�க! அைத அவ� ஒ��கி வ�	கிற அழ��� 

ச�ேதாசமாB அ!ைமயாகி வ�டலா". 

அAவலக" இ$ேபா� �ள�Q�ட$படாமேல ஜிAஜிAெவ�றி��த�.. 

சிலைர பா&3த?டேன காரணமி0லாமேல நம�� ப�!3� வ�	"தாேன. 

அைத$ேபால என��" அவைள$ ப�!3� வ��ட�. என� ,����$ ப�� 

வ�ைசய�0 அவ� இ��ைக இ��த�. தி�"ப� பா&�க ,!வதி0ைல. 

ஆனாA" அவைள$ பா&�க ேவ 	"ேபா0 ஒ� �7�7$* எ$ேபா�" 

இ��� ெகா 	தா� இ��த�. 

ஆப]ஸி0 அ3தைன ேப�" அவள�ட" வலிய வலிய ேபாB வழி�தா&க�. 

வள@",ைம�ேகA". “ேமட"... ேமட"” எ�7 நிமிட3��ெகா�,ைற 

G$ப��	 பா&3�� ெகா டா&க�. “ஏதாவ� ெஹ0$ ேவ="னா 

ெசா0A8க” எ�7 அவைள> -6றிேய வ�தா&க�... 

சாலம� ெரா"ப சீன�யரா". அவ� ேவைலகைள அவள�ட" ெகா	3� 

ேவைல வா8கினா�. “சீ�கிரமா இத ,!>சி �	” எ�7 அதிகார" 

ப =கிற சா�கி0 அவேளா	 அ!�க! ேபசினா�. 

அ$ப!யான வாB$*கைள நா� உ�வா�கி� ெகா�ளவ�0ைல. G>ச". 

எ$ேபாதாவ� அAவலக3திலி��� ெவள�ேய ேபாBவ��	 உ�ேள 

Oைழகிறேபா� அவ��� ேநராக3தா� வரேவ 	". அ$ேபா� ம�	" 

அவைளேய பா&3�� ெகா 	 வ�� கைடசி நிமிச3தி0 இட$*ற" தி�"ப� 
எ� இ��ைகய�0 அம&ேவ�. 

அ$ப! ஒ�,ைற தி�"ப�ய ேபா� E�	 ேமைஜய�0 இ!3�� ெகா 	 

‘ஐேயா.. அ"மா’ எ�ேற�. அவ� நிமி&�� பா&3� ‘அ>ச>ேசா” எ�றா�. 
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அ$ேபா�தா� அவ� ,க3ைத அ�கி0 பா&3ேத�. �ழ�ைதய�� ேமன� 
மாதி� இ��த�. அவ� உத�ைட �வ�3� ெநKைச$ ப�!3� பத�டமானதி0 

என�� வலிேய மைற�� ேபாய�67. 

ஆப]ஸ ப�d�தா� ஒ� நா� ரகசியமா ெசா�னா�.” நா@" பல நாளா 

கவன��கிேற� சா&. அ�த ெபா = உ8கைளேய வ>ச� க  வா8காம 

பா&3��	 இ��� சா&” 

என�� திகிலாகி$ ேபான�. ேமைஜய�0 கழ6றி ைவ3த Gலி8கிளாசி0 

உ67 பா&3ேத�. அவள� ெப�ய வ�ழிக� எ� ,�ைகேய ெவறி3தப!..  

என�� �ள�ெர	3த�. 

நிமி&�� அAவலக3ைத> -6றி ேநா�ட" வ��ேட�. ப�க3� 

சீ�காரென0லா" எ�ைன ,ைற3� பா&3தப! இ��தா&க�.   சாலம� 

நக3ைத க!3� �$ப�� ெகா !��தா�. அவ� ஆேவசமாக இ��தா0 

இ$ப!தா� ெசBவா�. உடேன தைலைய �ன��� ெகா ேட�. யாைர9" 

பா&�க என�� ைத�யமி0ைல. ஆக எ0லா பயAக���" வ�சய" 

ெத��தி��கிற�. நா�தா� ச�யான !d$ைல�டா இ��தி��ேக�. 

ப��ெனா� நா� அAவலக ேகா$*கைள எ	3�� ெகா 	 தி	தி$ெப�7 

எ�ன�ேக வ�� நி�றா�. நாேன எதி&பா&�கவ�0ைல. அவ� ,�தாைன 

எ� நா6காலிைய உரசிய�. “இ� ச�யா இ��கா�@ ெச� ப ண��8க 

சா&."எ�றா� என�� ம�	ேம ேக��" �ரலி0. அ� அAவலக3��� வ�த 

ஒ� உ3தர? க!த". அதி0 ச� பா&$பத6� எ�?" இ��கவ�0ைல 

என�� �$ெப�7 ேவ&3த�. ைக ந	8கிய�. அவள�டமி��� ந0ல 

வாசைன எF�த�. அைத -வாசி�ைகய�0 E>-3 திணறிய�. நா�� 

�ழறிய�.. எ� திணறA��.. சி�3தா�.. 

பயமாB  இ��த�. அவ� அ�காைம ச�ேதாசமாக?" இ��த�.. 

ெப கள�ட" ேப-வதி0 என�� காரணமி0லா தய�கமி��த�. அதிA" 

ெரா"ப ப�!3� வ�	கிறவ&கள�ட" அள?�கதிகமாB ம�யாைத. அதனா0 

எ6ப	" பய". ஆக தய�க," த	மா6ற," எ�ைன வ��	 வ�டாத 

ந ப� ேபா0 Gடேவ இ��தன. 
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அவள�ட" ேபசி� ெகா ேட இ��கேவ 	" ேபா0 உ��த0.. ஆைச.. 

த�யாB எ��� ெகா !��த�. அனாA" ஒ� ந	�க". தவறாக நிைன3� 

வ�	வாேளா.  

எ3தைன நா�தா� இ$ப! உ����� ம7�வ�. அவள�ட" ேபசினா0தா� 

ெஜ�ம" சாப0ய" அைட9" ேபா0 ேதா�ற.... 

ைத�ய3ைத வரவைழ3�� ெகா 	 மன-��� ஒ3திைக பா&3�� 

ெகா ேட�. 

“ஹாB. ��மா&ன�8” 

“எ�ன சா&. ச�ேதாசமா இ��கிற மாதி� ெத�9�.” 

“உ�ைன பா&�கிறேத ச�ேதாச"தாேன.” அவ� ,க3தி0 ெப�மித". 

“ந� ெரா"ப அழ� ெத�9மா..?” 

“ேபா8க சா&..” 

“இ�த ஆப]Mேலேய உ�ன3தவ�ர யாைர9" என�� ப�!�கைல ெத�9மா..?” 

எ� உளறA�� வாB வ��	 சி�3தா�. 

“ந�8க இ$ப! Gட ேப-வ �8க�@ நா� நிைன�கேவய�0ைல.” 

ஒ3திைக -கமாBதா� இ��த�. 

ஆனா0 காைலய�0 ேபாB “�� மா&ன�8” எ�ற�" *�வ" உய&3தி 
ஆ>ச�ய$ப�டா�. 

“மா&ன�8 சா&.” எ�றா� அவந"ப��ைக9ட�. எ0ேலா�" எ�ைனேய 

பா&$ப� ேபால ப�ரைம. ப�ற� எ�ன. ைத�ய" ெம�வாB நFவ�வ��ட�. 

மன-��� *ல"ப� தவ�3ேத�. 

இ$ப!ேய E�7 மாத" எ$ப! ேபானெத�7 ெத�யவ�0ைல. அ�7 

அவள� கைடசி நா�.. மKச� *டைவய�0 வ�தி��தா�. ப�	 *டைவ. 

அவ� நிற3��� அ� ப�ரமாதமாய���த�. ஒLெவா�வ�டமாக 

ெசா0லி�ெகா 	 வ�தா�. 
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அLவள?தானா..  இ�த உற? இ�ேறா	 ,!�� ேபாகிறதா.. அ$ப!ேய 

வ��	 வ�ட ேவ !ய�தானா.. என�� ஏ� இ$ப! ஒ� தவ�$* வ�கிற�. 

எ�ன�ட," ெசா0லி� ெகா�ள வ�"ேபா�  எ�ன ெசா0ல.. எ�ன ேக�க.. 

எ�7 த�&மான�$பத6��� வ�� வ��டா�.. 

“அ$ப நா� கிள"*ேற� சா&. எ�ைன ஞாபக3தில வ>சி�8க.” 

“"..” 

மன-��� ‘மற�க ,!9ெம�7 ேதா�றவ�0ல’ எ�ேற�. 

“ம7ப!9" வாB$* வ�தா ெகா	8க”  

“ேஹ$ப� கிறிMமM” எ�ேற� அச�	 �ண�>சAட�.. அ� !ச"ப�� 

E�றாவ� வார". 

“ஓ. தா8� d “ வாெய0லா" ப0லானா�. “ேச" 	 d” 

அவ� உைடைய க களா0 கா�! “ ந0லாய����” எ�ேற�. எ�ைன 

நாேன த�!� ெகா	3ேத�. ெரா"ப ஓவரா ேபாறடா எ�7 மனசா�சி 
கதறிய�. 

அவ� ,க3தி0 சி0ெல�7 ெப�மித" ஒள�&�த�.. �ன��� த� உைடைய 

பா&3�� ெகா டா�. ம!$*கைள ச� ெசB� ெகா டா�. வசீகரமாB 

*�னைக3தா�. கட�� ேபானா�. வாசைல கட��,� ஒ�,ைற தி�"ப�$ 

பா&3தா�. 

த���� வ�F�த மாதி� உண&�ேத�.’ 

என��" அ$ப!தா� இ��த�. அ$பாவ�� எF3தி0 அலாதியான ஒ� 

லய�$ைப உணர ,!�த�. என��3 ெத�யாத அ$பாவ�� இ�ெனா� ப�க" 

ெம0ல ெம0ல உய�& ெப67 எ� ,�ேன எF�� நி6பதாB ஒ� ப�ரைம. 

அ>- ேகா&3த மாதி� இ��த அ$பாவ�� ஒLெவா� எF3�க�" அழகான 

அ�த ெப ணாக என��� உ�வ" ெகா ட�. 

எ� ேதா� வழிேய எ�!$ பா&3� ப!3த எ� மைனவ� ெசா�னா�. “ உ8க 

அ$பா ெப�ய ஆ�தா�” எ�ன அ&3த3தி0 ெசா�னாேளா. 

“-"மா வாய E!�	 இ� “ எ�ேற�. 
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அவ� ந,�	 சி�$* சி�3தா�. “ேபசாம அ	3த ப�க3ைத எ	8க. இ�@" 

எ�ென�ன bைலக� ப ண�ய���கா&@ பா3தி�ேவா"” அ	3தவ& 

ைட�ைய ப!�கிற �7�7$* அவ� க கள�0 ப�ரகாசி3த�. 

‘ம7ப!9" அவைள$ பா&$ேப� எ�7 நிைன3தி��கேவய�0ைல 

ஆனாA" இ�த ப�த" ெதாட&வத6கான அறி�றி ேபால அ�த ச�தி$* 

நட�ததாB எ ண�� ெகா�கிேற�. 

அAவலக3தி0 கண�� வழ��கள�0 ,ைறேக	 எ�7 ெசா0லி என�� 

ெமேமா த�தி��தா&க�. மன உைள>சேலா	 

இராமசாமி N8கா?��� Oைழ�தி��ேத�. N8காவ�0 ,�ைப வ�ட 

இ$ேபா� ெப�" மா6ற".. சEக வ�ேராதிகள�� ேகள��ைக ப�தியாய���த 

இட8கள�0 சி7வ&க� வ�ைளயா!� ெகா !��தா&க�. ெப க� மர 

நிழ0கள�0 தி�ப ட8கைள -ைவ3�� ெகா ேட கைதேபசி� 

ெகா !��தா&க�. நிைறய G�ட", 

நகர3தி� பரபர$பான ைமய3தி0 இ$ப! ஒ� N8காவா.. ஆ>ச�ய3�ட�. 

அவ�3த கடைல ஒ� ெபா�டல" வா8கி� ெகா 	 G�டமி0லாத 

ப�திய�0 சிெம�� இ��ைகய�0 ேபாB அம�ேத�. சி7வ&க��கான 

ரா�!ன8கள�0 அ"மா�க� ஏறி -6றி� ெகா !��தா&க�. கா���� 

W8காரமாB பறைவகள�� இைர>ச0.ஒலிெப��கிய�0 �3�பா�	. 

எ� ப��னா0 யாேரா வ�� நி6கிற அரவ" ேக�ட�. தி�"ப�$ பா&3தா0 

அவ�தா�. திைக3� ேபாேன�. 

“எ�ைன ெத�9தா” எ�றா�. 

“"” மற�க�G!ய ,கமா அ�. 

என�� பத6றமாய���த�. ைகய�லி��த கடைல ெபா�டல3ைத அவசரமாக 

,����$  ப��ேன மைற3ேத�. எ$ப! ேப-வ� எ�7 *�யவ�0ைல. 

*ற$ப�	 வ�டலா" எ�7 ேதா�றிய�. 

“தன�யாவா வ�தி��கீ8க?” எ�7 ேக�டா�. 

“"..” அவ� �ழ�ைதேயா	 வ�தி��தா�. இ� யா& �ழ�ைத எ�7 ேக�க 

நிைன3ேத�. 
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“ந�8க இ�@" மாறேவய�0ல” எ�றா�. 

“ஏ�” 

“ஒ� வா&3ைத ேபசற��ேக ெரா"ப ேயாசி�கிற�8க.” �3தி கா�	கிறாேளா? 

அ�த ெப  �ழ�ைத எ�ைன ஏற இற8க பா&3� வ��	 “அ3ேத.. யா& 

இவ8க” எ�7 ேக�ட�. நி"மதிய�0 ெப�E>- வ��டைத 

கவன�3தி�$பா�. 

“மாமா” எ�7 ெசா�ன அவ� த� ெப�ய வ�ழிகளா0 எ�ைன வ�F8கி 
வ�	வ�ேபா0 பா&3�� ெகா !��தா�. என�� ச�ேதாச3தி0 காB>ச0 

வ�த�. பா&ைவைய ேவ7*ற" தி�$ப��ெகா 	 “ெடBலி வ�வ �8களா” 

எ�ேற�. 

“இ0ல.. சன�,ஞாய�7.” 

“எ$ப!ய���..க....கீ8க..” எ�7 ேக�டேபா� நா�� �ழறிய�. 

“இ$பவாவ� ேக�க3 ேதாண�>ேச.” *�னைக3தா�. ேகலி ப =கிறாேளா 

எ�7 ஐய" ேதா�றிய�. 

“சன�ய�” எ�ேற� தைலய�0 எ>சமி�ட காக3ைத. அவ� ,க" க73தா�. 

“அ	3த வார" வ�வ �8களா?” எ�ேற�. 

அவ� பத�ட3�ட� பதி0 ெசா0லாம0 வ�லகி நட�தா�. 

என�� ஒ�மாதி� ஆகிவ��ட�. த$பாக ஏதாவ� நிைன3� வ��டாேளா. 

இ$ப!தா� நா� ஒ�7 நிைன3�> ெசா0ல அ� இச�ப�சகாகி வ�	வேத 

வா!�ைகயாகிவ��ட�, அதனாேலேய பல ேநர" வாேய திற$பதி0ைல. 

இ$ேபா� எ�ன ெசா0லி ெதாைல3ேத�? ேபாேய வ��டா�. 

அ$பா?�� இ$ப! ஒ� ப�க" இ���" எ�7 நா� க6பைன Gட 

ப ண�யதி0ைல. ப!�க ப!�க என�� பல ,!>-க� அவ�;வ� மாதி� 

இ��த�. அ$பாைவ அ"மா ஏ� ெவ73�� ெகா !��தா� எ�7 *�வ� 

ேபால இ��த�. அ$பா?��" அ�த ெப ண�6�மான ெதாட&* அ"மா?�� 

ெத��தி���ேமா?  அ$பாவ�� நடவ!�ைகய�� உ�ெபா�� ெம0ல 

வ�ல�வ� மாதி�ய���த�. மKச� நிற3தி0 அ"மா?�� ப�	 எ	3�� 
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ெகா	3த அவ& ெசயA" அத6� அ"மா சலி3�� ெகா ட�" 

இதனா0தாேனா.. 

ஆனா0 இைவெய0லா" ேததி வா�யாக எFத$படவ�0ைல. ெதாட&>சியாக 

அ	3த	3த ப�க8கள�0 எFதிய���கிற�. எ�ேறா ஒ� நா� உ�கா&�� 

ேயாசி3� ேயாசி3� ெதா�3� எFதிய��$பாேரா....ஏேதா ஒ� ச�ேதாசமான 

நிமிட3தி0 இைதெய0லா" நிைன3� அைசேபா�!�$பாேரா..  இர?கள�0 

ைல�ைட ேபா�	� ெகா 	 இைததா� எFதி� ெகா !��தாரா. 

ஒ�வைகய�0 அ$பாைவ நிைன�க?" பாவமாக இ��த� காதலி0 அவ& 

ேதா67 ேபாய���தி��க� G	". அ�த ேதா0வ� வலி9டேன 

அ"மா?டனான வா;�ைக நட�தி���ேமா.. “இ8க ெகா டா8க. நா� 

ப!>சி ெசா0ேற�.” ைகய�லி��� ைட�ைய ப�	8கினா� எ� மைனவ�. 

அ	3த வார" நா� ேபானேபா� அவ� வரவ�0ைல. எ�ன ஆய�67 எ�7 

ெத�யவ�0ைல, ப�ற� ஒLெவா� வார," நா� N8கா?�� ேபாBவ��	 

ஏமா�� வ�த�தா� மி>ச". பா&�கேவ ,!யவ�0ைல. ஏ� வராம0 

ேபானா�. மன- பாரமான�.. மிக$ெப�ய வர3ைத நா� தவற வ��	 வ��ட� 

ேபா0 உண&�ேத�. அவைள நா� அதிகமாக ேநசி3தி��கிேற� எ�ற 

உ ைம அ$ப�டமாB உைற3த�. மிக$ ெப�ய இழ$ைப -ம$பவ� ேபால 

ேசா&�� ேபாேன�.. நகர ம73த வா;�ைகைய இF3�� ெகா 	 

ெந	�ெதாைல? வ�த ப�� ஒ�நா�. 

அ�7 மண�ேமைடய�0 *3தக8க� வா8கி� ெகா !��த 

ேவைளய�0தா�  ம7ப!9" அவைள$ பா&3ேத�. 

அேத மKச� நிற3தி0 ப�	$*டைவ உ	3திய���தா�. அவ� 

உ	3திய���தேபா� அ�த நிற" இ�@" ப�ரகாசமாB வசீகரமாB இ��த�. 

ைகய�0 �ழ�ைதைய$ ப�!3�� ெகா 	 சாைலைய கட�� 

ெகா !��தா�. Gடேவ ைக நிைறய �ண��கைட ைபகைள -ம�தப! 

ெச0பவ� கணவனாய���க ேவ 	". 

ச�ெட�7 நா� நி�ற திைசய�0 ஒ�,ைற தி�"ப�$ பா&3தா�. 

கவன�3தாளா ெத�யவ�0ைல. - ! இF�கிற மாதி� அ�த$ பா&ைவ 

எ�ைன தடவ�> ெச�ற� ேபா0 ப�ரைம. 
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எ� ேவைலகைள மற�� அவ� ெச�ற திைசையேய பா&3�� 

ெகா !��ேத�. 2ர3தி0 நி73திய���த கா�0 ஏ7வ� ெத��த�. கா& 

கிள"ப� நா� நி�றி��த திைச வழிேய வ�� எ�ைன கட�� ேபான�. 

காைர ெதாட&�� ெச�ற எ� க க��� ஆ>ச�ய" கா3�� 

ெகா !��த�. கா�� ப��*ற க ணா! வழியாக அ�த �ழ�ைத எ�ைன$ 

பா&3� ைகயைச3�� ெகா ேட ேபானா�. 

ச�ெட�7 என�� ஜிb��ட�. 

பா&3�வ��!��கிறா�. நாT�காB ெவள�$ப	3திவ��டா�. என�� 

ச�ேதாச" ப�!படவ�0ைல. ச67 ேநர" அ$ப!ேய நி�7 வ��	 

ெசBவதறியா� தி�"ப�ேன�. 

வ �	 வ�தா0 2�க" வாவ�0ைல. மKச� ப�	" அவள� பள �& சி�$*".. 

மனெச0லா" வ�யாப�3த�. 

மற�கேவ ,!யாம0 நிைன?களா0 எF"ப�... ஆ டவா அ$ப!ேய நா� 

ெச3�$ ேபாBவ�ட� Gடாதா? 

அ$ப!ேயதா� அ$பா ெச3� ேபாB வ��டா&. நா� ஆர"ப ப�ள� 

,!3தி��த சமய3தி0 அ� நட�த�. ேகாைட வ�	,ைறய�0 பா�! 

வ ��!0 வ�ைளயா!� ெகா !��ேத�. யாேரா ஒ� ஆ� பா�!ைய பா&�க 

வ�தி��தா&. வ�ைளயா!� ெகா !��த எ�ைன தாவ� அைண3�� 

ெகா 	 “ ஐேயா ராசா” எ�7 கதறி அFதா&. �ர0 ேக�	 ெவள�ேய வ�த 

பா�!9" அவ� ெசா�னைத� ேக�	 கதறினா&. “உ8க$ப� தைலய�ல 

க0ல$ ேபா�	�டாேன.. இன� எ�ன ம�கா ெசBய$ ேபாற” எ�7 அFதா�. 

கதைவ இF3� N�!வ��	 மா�ைட9" ேகாழிகைள9" ப�க3� வ ��!0 

பா&3�� ெகா�ள ெசா0லிவ��	.. எ�ைன இF3�� ெகா 	 அFதப!ேய 

நட�தா�.” இ�த பாவ� பய இ$ப! ெசBவா�@ நிைன�கலிேய. அ�த 

ச டாள�தா� ஏதாவ� ெசா0லிய��$பா. “ எ�7 வழி ெந	க ேகாப$ப�	� 

ெகா ேட வ�தா�. பM நிைலய3தி0 இற8கி அ8கி��ேத ஒ$பா� 

ைவ3�� ெகா 	 வ�தா�. ேரா�!0 எ0ேலா�" அவைள தி�"ப�$ பா&�க 

என�� ஒ�மாதி� இ��த�. 

“எ�னா>சி பா�!. -"மா அF���ேட வாராத பா�!.” 
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“அட வ�வர" ெக�டவேன. உ8க அ$ப� 2�� ேபா�	 ெச3� 

ேபாய��டானா"ல. கி7�� பயேல உ�ன அனாைதயா வ��	�	 

ேபாய��டானா"..”  

பா�!ய�� வா&3ைதக� ஒ� ெசBதியாக3தா� ப�ட� வ ��!0 வ�� 

,�னைறய�0 �ண� E! கிட3திய���த அ$பாைவ பா&3த�"தா� என�� 

உைற3த�. அF� ெகா !��த அ"மாைவ9", அ�காைவ9" பா&3த�" 

ெவ!3�� ெகா 	 என��" அFைக வ�த�. நா� அFவைத$ பா&3த�" 

G�ட," ெப�8�ரெல	3� அFத�. 

அ$பா ஏ� ெச3தா&. இ�7வைர வ�ைட ெத�யாத *தி&. ‘அ"மாவ�� 

ெதாணெதாண$பா0’ எ�றா� பா�!. ‘உ3திேயாக3தி0 ப ண�ய �ழ7ப!’ 

எ�றா� அ�கா. அ"மா ம�	" வாB திற�கவ�0ைல. 

ஒ�ேவைள அத6ெக0லா" இ�தா� காரணேமா.? 

இதனா0தா� அ!�க! அ"மா ச ைட ேபா�	� ெகா !��தாேளா. அவ& 

எ�3� ேபான பல ைட�கள�A" இைததா� எFதி ைவ3தி��தாேரா. 

அதனா0தா� அைதெய0லா" எ�3தாேரா. 

என�� அ"மாைவ$ பா&�க ச8கடமாக3தா� இ��த�. அவள� 

சி	சி	$ைப ைவ3� அ$பாைவ$ ேபாலேவ ெவ7$*டேனதா� 

ைவ3தி��ேதேனா. பாவ".. அவ�" ெப தாேன.. 

இ$ேபா� நிைன3�$ பா&�ைகய�0 நிைன? வ�கிற�. அ$பா ெந	 

நா�க���$ ப�ற� தி�"ப� வ�த ப�ற� அ"மா ,6றிA" மாறிய���தா�. 

சி	சி	$* இ0ைல. �ரெல	3� ேப-வதி0ைல. சா�தாமாகேவ இ��தா�. 

ஒ�ேவைள மன" தி��தி வ�த ைம�தைன வரேவ67 ெகா டா!ய 

த�ைதைய$ ேபா�7 அ"மா நட�� ெகா டாேளா. 

அ$பா இற�த ப�� *3தக8க� நிர"ப�ய அவ& அைறையய�0 அதக ேநர" 

ெசலவ��டா�. அ!�க! 2-த�! ஒ� ேகாய�0 ேபால ேபண�னா�. ேவ7 

யா�" அ�த அைறைய பய�ப	3த ,!யவ�0ைல.*3தக8க� எ0லா" 

N>சிக� அ��கி�றன. யா��காவ� ெகா	3�வ�டலா" எ�றா0 

அ"மா?�� ச"மதமி0ைல. அவ���3 ெத�யாம0 பாதிைய நா� 

வ�67வ��டதி0 ேகாப"ெகா 	 எ�ேனா	 ேபசமா�டா�. 
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இ$ேபா� அவளா0 ,!யவ�0ைல. ப	�ைகைய அ8ேகேய மா6றி� 

ெகா டா�.ெவள�ேய எ8�" வ�வதி0ைல. அLவ$ேபா� ஒ�டைட 

அ!�க, ெப��கி -3த" ப ண எ�7 எ� மைனவ�தா� ெசB� 

ெகா !��கிறா�. அ$ப! ேபாகிறேபா� ஏதாவ� கைத*3தக" எ	3� 

வ�� ப!3�� ெகா !�$பா�. இ�7 எ	3� வ�த� இ�த ைட�. 

ைட�ய�� அ	3த ப�க8க� எ��� ேபாய���தன. ேம6ெகா 	 வ�வர8க� 

ெத�ய ,!யவ�0ைல. அ"மாேவ ெசா�னா0தா� உ 	. ஆனா0 ெசா0ல 

மா�டா�.அ�?" எ�ன�ட" ேபசேவ மா�டா�. ெம0ல அவ� அைறைய 

எ�!$ பா&3ேத�. 

அ"மா. தைல நைர3�, உட0 ெமலி��, ,க" வா!....க�!லி0 ப	3�� 

கிட�தா�. ெஜபமாைல உ��!� ெகா !��தா�. சலன" ேக�	 

தி�"ப�யவ� எ� ைகய�லி��த ைட�ைய$ பா&3� திைக3தா�. த� ெப�! 

ேம0 ஒ� கண" பா&ைவைய ஓ�!னா�. “அைத யா� உ�ன எ	�க> 

ெசா�னா” எ�றா�. 

“அ$பா இ$ப!ெய0லாமா இ��தா�. ” அL� பதி0 ேபசவ�0ைல. *�வ3ைத 

அகல வ��3தா�. அ� ேக�ட ேக�வ� “எ$ப!ெய0லா"..?” 

“அதா�... அ�த ெபா =.. அவ யா�. உன�� ெத�யாம இ��காேத. ” 

அ"மா ,க3தி0 ேகாப" ெம0ல எ�!$ பா&3த�. ப�ற� எ�ன 

நிைன3தாேளா ேலசாB *�னைக3தப! ேக�டா� “உ8க அ$பா எF3� 

ப�!>சி��கா?” 

“ஏ"மா. வயசாகி *3தி ெக�	 ேபா>சா உன��... ம@ச� இ�ெனா�3திய 

ப3தி உ�கி உ�கி எFதிய���கா&. ேகாபபடாம *!>சி��கா�@ ேக�கிற.?” 

அ"மா ேவெற�" ெசா0லவ�0ைல. எைதேயா நிைன3� ெப�E>- 

வ��டா�. க�!ைல வ��	 கீேழ இற8கினா�. க�!A�க!ய�0 இ��த 

அவ� ெப�!ைய இF3� திற�தா�. உ�ேளய���� பைழய 

வார$ப3தி�ைககள�0 ஒ�ைற எ	3� ப�க3ைத *ர�! எ�ன�ட" 

ந��!னா�. ‘ேபா.இைத9" ேபாB ப!. உ8க அ$பா எFதின�தா�.”. 

நா� ந"ப ,!யாம0 எ	3�$ *ர�ட அதி0 இ��த கைத இ$ப! 

ெதாட8கிய�. ‘ம7ப!9" அவைள$ பா&$ேப� எ�7 நிைன�கேவ இ0ைல.’ 
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அ"மாவ�� பா&ைவ நக&��, அ	�கி ைவ3த *3தக8கைள ெவறி�க3 

ெதாட8கிய�. 

                               

                               ேப:ழ��க1�� தயாராகய$��க". 
 

ப��னாலி��� யாேரா உ�தி த��வ� ேபாலி��த�. ,	�கி வ��ட 

மாதி�,�னா0 நக&�ேத�. ஏேதா ஒ� ெந�ச0. நி6க ,!யாம0 

வF�கிகெகா ேட ேபாேன�. காA��� கீேழ எ�ேவா நF?வ� 

ேபாலி��க எ�! �தி3� ேவகமாB நக&�ேத�. E>- இைர�க ேவகமாக ஓட 

ஆர"ப�3ேத�.  நி6க ,!9ெம�7 ேதா�றவ�0ைல. எ� இய�க" எ� 

வசேம இ0ைலேபா0 ேதா�7கிற�. 

எ�ைன ரசி3தவ&க�, எ�ைன அ@பவ�3தவ&க� எ0ேலா�" வ�லகி 

ஓ!னா&க�. அவ&க� ,க3தி0 பய" அ$ப� கிட�த�. 

எைதயாவ� ப�!3�� ெகா 	 நி�7 வ�டலா" எ�7தா� பா&�கிேற�. 

ஆனா0 நா� எைதயாவ� ப6றி� ெகா 	 நி6க ,ய�றா0 எ� ப��னா0 

வ�கிறவ&க� அ�த ப�!மான3ேதா	 எ�ைன ந-�கி ேபா	கிறா&க�. ஆகேவ 

Oைர த�ள ஓ!�ெகா ேடய���கிேற�. எதிேர இ�$பைவகைள ேமாதி 

வ�ல�கி வழி ஏ6ப	3தி� ெகா 	  ேபாB� ெகா ேட… 

ஓ! ஓ! கைள$பாB இ��கிற�. அேகார பசி எ	�கிற�.ேபாகிற ேபா�கி0 

ைகய�0 கிைட�கிற எ0லாவ6ைற9" 2�கி வாய�0 ேபா�	 வய�6ைற 

நிர$ப�� ெகா�கிேற�. 

எ�ைன$ பா&3� அலறியவ&கைள ெபா��ப	3த ேதா�றவ�0ைல. 

இ�@" ெந	�ெதாைல? ேபாகேவ 	" எ�7 ஒ� �ர0 கா���� 

ஒலி3�� ெகா ேடய���கிற�. உ�னா0 ம�	"தா� இ� ,!9". Nமி 

,Fைம9" ந�தா� ஒ�8கிைண�க ,!9" எ�ற ஆசி&வதி�க$ ப�டவ� 

ேபா0 ,�ேனறி� ெகா !��கிேற�. அ�த எ ணேம என��  மமைத 

த�கிற�. சாகச" *�ய ைவ�கிற�. 

க�டைளைய நிைறேவ67" வ�-வாசமி�க அ!ைம ேபா0  நா� ேபாB� 

ெகா ேடய���கிேற�. என�� பாைதக� ஒ� ெபா��ேடய0ல. நாேன 

ஏ6ப	3தி� ெகா�ேவ�. எ�ைன எதி&3� எவ�" நி6க ,!யா� எ�பைத 

ந�8கேள பா&3� ெத��� ெகா�வ �&க�. 
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தைடகைள தக&3�� ெகா 	 தா ! ேபாக என�� இ$ேபா� எள�தாக 

இ��கிற�. கா0கள�0 *திய வ�ைச கிைட3த மாதி� இ��கிற�. எ� 

ப��னா0 எ� வ"ச" திரளாB அண�வ�3� நி6க அ-ர பல" வ�த மாதி� 

இ��கிற�. 

உ8க� பய," அலறA" என�� இன�ைமயான ச8கீத" ேபா0 ஒலி�கிற�. 

ஆன�தமாB அ�த இைச�� ஏ6ற மாதி� நடனமா	கிேற�. 

                                                   வ �ர" வ�ைளKச ெபா =. 

[வ �ர" ஆ க��� ம�	ேமயான� எ�ற க6ப�த8கைள ந"ப�� 

ெகா !��த கால" அ�. இ�ப3ைத�� ஆ 	க��� ேமலி���". 

இ�7 ஆ க��� இைணயாக பல �ைறகள�A" ெப க� ,�ேனறி 

வ�வ� சகஜமான� எ�றாA" அ�த கால க�ட3தி0 என� க6ப�த8கைள 

ெபா!ெபா!யா�கி ஒ� வ �ரமகளாக அறி,க3ைத �வ�கி ைவ3தவ� எ� 

எதி& வ ��	 ெப .] 

அவ நி� நி��@ இ�$பா. நிமி&�� நட$பா. ெர ேடா Eேணா வர ப!>சா. 

ப!$* ஏறைல. வயசான ெப3த�க��� கKசி ஊ3த=ேம.. ேவைல��  

ேபானா.  நா3� நட, கைள *	8க, வய0 அ7�க, இ$ப! ேவைல ெசBய அவ 

சலி�கேவமா�டா. ச"பள3தில ம�	" கறாரா இ�$பா. 

ெகா3த@�� ைகயா� ேவைல�� ேபாவா. *0Aக�	 அ73� 

வ�$பா.மைலய�ல ெவற� ெவ�! ச"பாதி$பா. ெர 	 ஆ"ப�ைளய ெசBய 

ேவைலைய ஒ3த ஆளாB ெசBவா. Gலி ம�	" ஆ"ப�ைளய வ�ட ெகாைற?. 

அதினால ேவைல எ$ப?" கிைட>சி�	தா� இ����. 

எ0லாைர9" ேபால  இவ���" ஒ� கலியாண" நட���. E= நாA 

மாச"வைர ந0லாதா� ேபா>சி. எ�ன சலி$* க டாேனா இ0ேல�னா 

வ�த ேசாலி ,!K-�@ நிைன>சாேனா எ�னேவா *�ச�கார� இவைள 

ைககFவ��	 ேபாய��டா�.ெர 	 E@ நா� எ8ெக0லாேமா ேபாB 

பா&3தா.. ஆள அ�!ரேஸய�0ல. ேபானவ� ேபானவ�தா�. மாமியாகா� 

ேவற ந>- ந>-�@ இவைள �ர3திறதிேல �றியா இ��தா. 
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 இவ ஆேள அசரல. வய3தில *�ைள9" -ம��கி�	 பைழயப! வ ��	�� 

வ���டா. அவ� ெவற ஒ�3திய வ>சி��கானா" அதா� ?�	�ேட�@ 

எ8க அ"மா�ட ஒ� நா� ெசா�னத ேக�ேட�. 

�	"ப" நட3த=ேம�@ தி�"ப?" ேவைல�� ேபாக ஆர"ப�>சா. 

இ$ப!ேய �ழ�ைத9" ெப3�, வயசான ெர 	 ஜ�வ@கைள9" 

கவன�>சி�	 இ��க சமய3தில… 

ஒ� நா� அ�த *�ச�கார� தா!ேயாட வ�� நி�னா�. 

*� அAமின�ய பாைன, ெபா8க அ�சி, காBகறி�@ ெகா 	 வ�தி��தா�. 

‘ஏ�! ராண�..’�@ அவ� G$ப��ட �ரைல ேக�	 ப��னால கறி>ச�! 

கFவ�67 இ��தவ ஓ!ேயவ�தா. ரா�சசி மாதி� வ�� நி�னா. 

ெவள�ேய ஊ�கார@வ அவ�கி�ட “ஏல இ"*�	 நாளா அ�த *�ளய 

வ��	�	 எ8கல ேபான?”  �@ ேக�	கி�!��க… ஓ!ேய வ�தவள$ பா3� 

பதிேல ேபச,!யாம தி��,�கா!�	 நி�கா�. எ�னா ஆேவச".  

 “நைடய�ல கால வ>ச ெவ�! ,றி>சி ேபா	ேவ�”�@ அவ ேபா�ட 

ச3த3தில ஆ!$ ேபானா�. 

“ஏ�! உன�� கி7�� ப�!>சி ேபா>சா�!”�@ அவ� ேக�க.. 

அவ��� ேகாப" ெபா3�கி�	 வ���. அவ� ெகா 	 வ�த பா3திர 

ப ட3ைத எ0லா" 2�கி ெத�வ�ல வ �சி எறிKசா. ‘ேபா அ�தால ேபாய��. 

அ�த ேகண>சி7�கி�க ம!ய�ேல கிட���க. எ� EKசிேல ,ழி�காத’ �@ 

கதைவ N�!கி�	 உ�ள ேபாய��டா. 

அவ� ப�தாபமா ெத�வ�ல ��! பால3தில இ��கத$பா3� யா& 

யாெர0லாேமா அவள G$ப��	 சமாதான$ ப	3த$ பா3த8க. ஒ =" 

நட�கல. ,!? எ	3த� எ	3ததா�@ இ��தி�டா. 

எ8க ஊ�� ,த ெபா"பைள ெகா3தனா& அவதா�. இ�ன��" வயசான 

ப�ற�" ேவைல�� ேபாய��	தா� இ��கா. தன�யா வ �	 

க�!ய���கா.ெபா ண க�! �	3�  ேப3திய ெகாK-கி�!��கா. -"மா 

க ண �& சி�தி�	 இ��காம தன�யா நி�@ ெஜய�>சி அவ கா�!னதாதா� 

என�� ப	�. 
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                                         மைலைய.. த=� வ� எ�ப>..? 
 

�ம� ச8கம" ைவ3த ேவ�	. 

வழ�கமாக எ8க� ஊ& �ள3தி� கைர காைலய�0 �ள��க$ 

ேபாகிறவ&க��� ஒ =�� ெர 	�� ேபாகிற இடமாக3தா� இ��த�. 

காைலய�0 எF�த?ட� உமிக�ேயா, ப0ெபா!ேயா ைவ3� ப0ைல 

ராவ��ெகா ேட அ0ல� ெசா�கலா0 ப]! *ைக3�� ெகா ேட ஒ�8கிய 

இட". ம@ச� நட�க ,!யா� அ�த கைரய�0. 

 

இய6ைகேயா	 இைய�த இ�த பார"ப�ய3��� ேவ�	 ைவ3த� �ம� 

ச8கம". காைலய�0 கட� கழி�க> ெச�றவ&க� கலவர3�ட� ேவ7 இட" 

ேத!  அைலபாB�3தா&க�. 

இ�7 காைல அ�த N&வ �க3 தல" ெவ�! சீரா�க$ப�	 இ�ம�8�" 

ெகா!க� நா�ட$ப�	 ெவ ெபா!க� 2வ$ப�	… கல&கலராB 

மாணவ�க�", மாணவ&க�" அல8க�3தா&க�. �ள��க வ�தவ&க� 

ெவ�க$ ப�	� ெகா ேட  ஒ$*�� �ள�3த மாதி� ப ண�� ெகா 	 

கைரேயறி$ ேபானா&க�.கைரய�0 ேமைசக�" நா6காலிக�" 

பர$ப$ப�!��க… எதிேர பர�� வ���த �ள,", வானளாவ�ய ேம6�3 

ெதாட&>சி மைல9". 

‘ேம6� ெதாட&>சி மைல எ8க� மைல’ எ�ற வாசக3�ட� மைலைய 

வைர�� தர G$ப��!��த� �ம� ச8கம" 2011. அைம$* �Fவ�ன& 100 

ேபைர எதி&பா&3� எ6பா	 ெசB� ைவ3தி��க வ�� நி�ற� 400 

ேப&.E�ெகாFகிய சி7வ� ,த0 வF�ைக வ�F�த ெப�-வைர வ�� 
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நி6க ஏ6பா�டாள&க� ப�ரமி3� ேபாய���க ேவ 	". அவ&க��� 

இ��ைக வசதி, உபகரண வசதி ெசB� ,!�க திணறி3தா� ேபானா&க�. 

கைரய�0 கா67 -ழ6றி -ழ6றி அ!�க.. ெவய�0 ஏறி�ெகா ேடய���த�. 

நிழA�காக ேபா�!��த சாமியானா�க� கா6றி0 கிழி�� 2�கிெயறிய$பட 

ெவய�லி0 ேபா�!யாள&க� தவ�3தா&க�. ெப  ேபா�!யாள&க� 

�$ப�டாவா0 ,�கா!�	� ெகா டா&க�. சில��� ைக��ைட 

உதவ�ய�. ம6றவ&க� வ�ைசயாக நி�ற ெத�ைன மர8கைள -6றி 

இ��ைக ப�!3�� ெகா டா&க�. கா67 பட" வைரகிறவ&கள�� ேப$பைர 

பற�க!�காம0 கா$பா67" ேபாரா�டேம மிைகப�!��த�. 

 

 

�ள3தி� எதி&கைரய�0 நாக&ேகாய�0 தி�வன�த*ர" ெந	Kசாைலைய 

ஒ�! அைம�க$ ப�!��த ம6ேறா� ேமைடய�0 ஆர"ப�3� ைவ��" 

நிக;>சி9", வா;3�ைரக�" ெதாட&�� ெகா !��தன. 

�ள3தி0 த6காலிகமாக இர 	 க�	மரபட�க� உலவவ�ட$ ப�!��தன. 

வைரவத6� வாகாக இ���மா". 

 

ஒ�றைர மண� ேநர" ந�!3த இ�த ேபா�!ய�0 கல�� ெகா டவ&க� பட" 

வைரகிறா&கேளா இ0ைலேயா.. மைலைய, இய6ைகைய உ67 பா&3� 

ரசி$பத6கான ஒ� வாB$பாக இ��த� -8கா�கைடய�� �ள�கைர. ஒ� 

ேவைள �ம� ச8கம" அைததா� எதி&பா&3தேதா? 
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                             கட?�க� வ�6பைன�� தயா&. 
 

கட?ள�� ெசா�த நாடான ேகரளா, [அவ&க� வ�ள"பர வாசக" அ$ப!தா� 

ெசா0கிற�]  கைலகள�� நாடாக?" ெசா0ல$ப	கிற�. 

ேகரளாவ�0     தி�>T�0     அைம�த *க;ெப6ற சி6பGட3தி�   Oைழ? 

பாைத  இ� .  

மன�தைன கட?� பைட3ததாக ேவத8க� ெசா0கி�றன. இ8ேகா 

வ�தவ�தமாக  கட?ைள$ மன�த� பைட3� வ�67� ெகா !��கிறா�.  

ேகரளா ம�	ம0லா� தமி; நா�!லி���" ேதவாலய8கள�0 

வழிப	வத6கான -�ப8க� இ8ேக வ�� வ��"ப� வா8கி> 

ெச0ல$ப	கி�றனவா".ெப�"பாA" ப�ளாMட& ஆ$ பா�ஸி0 

தயா��க$ப	" இ�த -�ப8க� த3Qபமாக அைம�தி�$ப�தா� ெகா�ைள 

ெகா��" சிற$*. 

 

 

 

 

கள�ம ணாA" மர3தாA" Gட  சி6ப8க� வ!�க$ப	கி�றன. கட?� 

ேநர!யாக இற8கி வ�� உடன��$பைத$ ேபா�ற ஒ� உண&ைவ 

த�கி�றன அ�த சிைலக�. கன�? ெகா ட க க� , ேபச எ3தன��கிற 
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உத	, ேமன�ய�0 ெம�ைம, ேபா&3திவ��ட மாதி� ஆைடக�. கைலஞ&கள�� 

ைகவ ண" நிஜ" ேபாலேவ அைத ஆ�கிய���கிற�. 

வ�தவ�தமான வ!வ8கள�0, வ!வ8க��ேக6ற வ�ைலகள�0 கட?�க� 

வ�6பைன�� தயா&.  

                                        

                                 -67லா �ைறயா.. தமி; ைமயமா....? 
 

 நட3�வ� -67லா3�ைறயா, தமி;ைமயமா எ�ற ச&>ைச ஒ�*ற" 

T	ப�!3�� ெகா !��க.. �ம� மாவ�ட3தி0 �ம� ச8கம" நட�ேதறி� 

ெகா !��கிற�. 

ெபா�வாகேவ வ�ழா�க� மன�த&க� G	" ெகா டா�டமாக 

இ��தி��கிற�. உற?கைள வள&��" இடமாக?", ஒ�மி$ைப$ ேப=" 

வாB$பாக?" க !��கிேறா". 

திறைமைய ெவள�$ப	3த?" கைலகைள ரசி�க?" ேகாய�0கள�� 

தி�வ�ழா ேமைடக� பய�ப�ட கால" ேபாB கைலகேள ஒ� தி�வ�ழாவாB 

நிக;�� ெகா !��கிற� 

�ம� ச8கம3தி� ஒ� �ள�யாக கட�த 18 " ேததி �லேசகர3தி0 

காண�ம�கள�� கைலவ�ழா நட�த�. ேஹாமிேயாபதி ம�3�L� க0P� 

வளாக3தி0 நிக;>சி ஏ6பாடாகி இ��த�. 

வரேவ6* வைளேவ மைலப�ரேதச3���� Oைழ�த உண&ைவ3 த�த�. 

ெத�ைன, பா�� �ைலகளாA", தைழகளாA" அைம�க$ப�ட 

வைள?.ெச ைடேமள வரேவ6*. உ�ேள ெச0ல.. வ�ைசயாB பார"ப�ய 

க�வ�க�, பய�பா�	 ெபா��க�, ைகவ�ைன ெபா��க�, பய�&க�, 

தான�ய8க�, Eலிைகக�, எ�7 கா�சி வ����. 

 நிக;சி ைமதான" ெச0A" வழிெய8�" உ�வா�க$ப�ட மர இைல வ �	 

[�!ைச] ேகாய�0, ெகா�ட!, காவ0 �!0 ,எ��ழி, ேவலி, ��3� ஓைல 

ேதாரண" எ�7 ஒ� மைலப�ரா�திய" அ�த கா8கிW� ேசாைலைய 

அ�ன�யமா�கிய���த�. ப�க3தி0 இ��த மர3தி� உ>சிய�0 ஏ7மாட" 

ஒ�7 கீ67களா0 ேவய$ப�!��த�. தைரய�லி��� அதி0 சாB3� 
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ைவ�க$ப�ட E8கிலி� க=�கள�0 காP�றி ச&வசாதாரணமாக 

�!A�� ஏறி இற8கி� ெகா !��தா&க�. 

ெஜக3 கMபா& ெவ�ைள கத& ஜி$பா?", ஜ��-" ேபா�	 ஒ�டைட� �>சி 

மாதி� இ��தா&. ெபா� வா;�ைக�� வ�� வ��ட உ�[& ப�ரபல8க� 

அவைர> -6றி கைத3�� ெகா !��க.. அவ& ெச0ேபசிய�0 

ேபசி�ெகா !��தா&. வ�தவ&க��� அறி,கமாB ைகெகா	3�� 

ெகா !��தா&. 

 நிக;>சி, நி&மாண��க$ப�ட �!ைச�� ,�னா0 நட�த�. ,ைறயான 

பய�6>சி இ0லாத அ�த கைல நிக;>சி இய0பாB நட�த�. ெச ைட ேமள", 

மர?� நடன", வ�ள��� க�	 நடன", தைழ நடன", காண� ம�கள�� பா�	, 

அவ&க� ெமாழி உைரயாட0 எ�7 அறி�திராத அ"ம�கள�� வா;ைவ 

ெவள�$ப	3தி� ெகா !��த�. அ$ேபா�தா� அைம>ச& -ேரXராஜ� 

வ�� ேச&�தா&. 

ஏ6பா	 ெசBய$ப�!��த -67Tழைல ரசி3தப! அவ&  இ��ைக��  

வ��ேசர பதிைன�� நிமிட8களாய�67. அ�வைர நிக;>சி நி�7ேபான�. 

ப�ற� நிக;>சிய�� இய0* நிைல மாறி$ ேபான�. 

அைம>ச��� ேதா0கிWட" T�ட$ ேபாவதாக -ேரX சாமியா& காண�, 

அறிவ�$பாளா�ட" த�ைன ,�ன�73�"ப! ேக�	� ெகா டா&. 

அைம>ச�ட" ஒ�!�ெகா 	 வ"ப!யாக இ��ைக ஒ�ைற 

ஆ�கிரமி3தா&.ேவச" க�!ய ஒ� வயதான காண� Eல" ேரா	 ேவ 	" 

எ�ற ேகா��ைக ம@ைவ ெகா	�க> ெசBதா&. நிக;சிநிர0ப! இ�ப� அ"ச 

ேகா��ைக ம@ அள��க ஏ6பாடாகிய���தவ& ேகாப3தி0 ேவ7ேவைல 

பா&�க ேபாBவ��டா&. ப�ற� ஆளா��� ம@ ெகா	�க நிக;>சி 

அரசிலலாகி$ ேபான�. காண� ம�கள�� ேகாேலா>-" அைம$*க�, 

�F�க�,�ழ$ப8க� பரசியமான�. 

-67லா3�ைற9", தமி; ைமய," இைண�� நட3�வதாக இ�ன," 

ெஜக3 ேப-"ேபா� ெசா0லி�ெகா டாA", அைம>சைர3தவ�ர -67லா3 

�ைறய�� எ�த ஜ�வ@" கல�� ெகா டதாக3 ெத�யவ�0ைல. தமி; 

ைமய," அத6� �ைணயாக ,ர- கைல�Fம,"தா� எ0லா 
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ஏ6பா	கைள9" ெசB� ெகா !��த�; ப�	வாடா ப ண�� 

ெகா !��த�. 

ம�கைள ஒ�8கி�ைண3�� ெகா 	வ�த ‘!ைரப0 ெடவல$ெம�� 

ெசாைச�!’ ய�� அைம$பாள& சிMட& Mெட0லா?�� வா; நா� 

சாதைனயாள& வ��� வழ8க$ப�ட�. இவ& தன�யாக அைம>ச��� வ�	3த 

ேகா��ைகய�0 அவர� ப�திய�0 ‘இய6ைக -67லா’வா�க> ேக�!��தா&. 

அைம>ச& எத6�" பதி0 ெசா0லவ�0ைல எ�ப� ேவ7 வ�சய". 

ப�ற� மைலயக ம�கள�� உணவாக க0ச�!ய�0 -�ட இைற>சி9", 

கிழ8�" வ���தின&க��� வழ8க$ப�ட�. அ�ைமயான �சி. அ�த 

உணைவ அைனவ�" வ�டமாக உ�கா&�� சா$ப��	��க ேவ 	மா". 

அ�த ேநர3தி0 அைம>ச�ட" அவ&க� ெகா��ைக ம@ைவ அள�3� அத6� 

சில பதி0களாவ� ெப6றி��க ேவ 	ெம�ப� TDS அைம$ப�� எதி&பா&$*. 

ஆனா0 நிர0 க டேமன��� மா6ற$ப�டதி0 அ�த அைம$ப�� 

ெசய0பா�டாள& அ�� சின" ெகா ட� ெத��த�. “இ� ந"ம��� 

நட3தின வ�ழா இ0ல. ெப�ய ம@ச@க��� நட3தின�. கXட$ப	ய� 

நாம. ேபெர	�க� இவ@வ.” எ�7 ெபா�மி3 த�ள�னா&. 

அைம>ச& ப�வார8க�ட� *ற$பட, ெஜக3 ெட0லி ெச0ல [எ�7தா� 

தகவ0] பற�க..அ	3த நிக;>சி நிரைல ெதாடர வ��"பாம0..  நிக;சி 

,!�க$ப�	வ��ட�. 

பா&�கவ�தவ&க� ெப�"பாA" ெகா�டாவ�வ��டப! கைலய..கைலஞ&க� 

ச$பா	 ெபா�டல" ேத!$ ேபானா&க�. 

 

                                                           
 
 
 

                                                         இ�தா டா ஆ$*. 
 
ெசா&�க3திலி��த ஒ�வ@�� மிக?" அA3� ேபாB வ��ட�. ‘எ�ன இ� 

உ6சாக" இ0லாத,அைமதியான ஒேர மாதி�யான வா;�ைக!’ எ�7 சலி$*. 

 

ெசா&�க3திலி��� ஒ� நா� ெம0ல எ�!$ பா&3தா�. 
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அ8� 2ர3தி0 ஒ� இட3தி0 ந0ல ெவள�>ச3தி0,பய8கர 

ெகா டா�டமாய���த�. பா&�!, டா�M எ�7 ஏ�யாேவ கலகல3�� 

ெகா !��த�. 

 

வ�சா�3தா0 அ�தா� நரக" எ�றா&க�.ஓ.. நரக" இLவள? ஜாலியாக 

இ��கிறதா? நா� அ8ேகதா� ேபாேவ� எ�7 ச ைட ேபா�	� ெகா 	 

வ�டாப�!யாக அ8ேக ேபானா�. 

ஜாலியாக இ��கலா" எ�7 ேபானவைன இர 	 கி8கர&க� அேல�காக 

2�கி� ெகா 	 ஆய�0 ச�!ய�0 ேபா�டா&க�. 

 

 ‘எ�னடா இ� அநியாய"?’ 

 

‘அ�வா .. அ�தா� நா8க ேல�டMடா அறி,க$ ப	3திய���கிற 

வ�ள"பர".’ 

 

 

                                  உ ைமய�ேலேய மற�தி�!யா...? 
 

எ$ேபா� ஆர"ப�3த� எ�7 ெத�யவ�0ைல. இ$ேபாெத0லா" மறதி 

மறதியாB வ�கிற�. ேசமி3� ைவ3த ஞாபக8க� கைர�� காணாம0 

ேபாB� ெகா !��கிற�. 

ம��� வா8க ேவ 	ெம�7 அ$பா ெசா�ன� வ ! ஏ7"வைர 

ஞாபக3தி0 இ��த�. திYெர�7 ,�னா0 ெச�ற ஆ�ேடா சி�ன0 

ேபாடாமேல வல�*ற" தி�"ப� எ� வ !ைய நிைல�ைலய ைவ3த�" 

அ� மற�� ேபாய�67. ேவேறேதேதா எ ண8க� எ�ைன எ8ெக0லாேமா 

இF3�� ெகா ேட ேபாB..... ஆய�6றா.. நா� பா�	�� ேபாB� ெகா ேட 

இ��ேத�. ச&�ல& பM மாதி� ட?ைன ஒ� -67 -6றி  வ�தி��கிேற� 

ேபாலி��கிற�. எ�ைனயறியாமேல வ �	 வ�தி��கிற�. ம����காகேவ 

கா3தி��த அ$பா ,னகி�ெகா ேட ேபானா& ‘ நம�� ஒ =�னா யா� 

பா�கிறா..” 

ஓ8கி தைலய�0 அ!3�� ெகா டாய�67. த$பாகி$ ேபா>ேச எ�7 நா�ைக 

க!3�� ெகா டாய�67. இன� ஒ�,ைற இ$ப! நட�க� Gடா�. 

வ�ழி$*ட� இ��க ேவ 	". பலமான த�&மான"தா�. 
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“சைம�க காBகறி இ0ல. வா8கி�	 வ�தி�8க.” வ ��	�கா�. 

ெசா0லிய���தாளா".எ$ப! வ�ழி$*ட� இ�$ப� எ�ற ேயாசைனய�0 

இ��த என�� அவ� ெசா�ன� காதி0 வ�F�தி��க வ�0ைல. ஏேதா �ர0 

ஒலி�கிறேத எ�றாவ� ம7ப!யாவ� ேக�	 ெதாைல3தி��கலா". 

வ ��	�� ெவ78ைகேயா	 வ�� நி�றேபா� கிைட3த வரேவ6ைப 

பா&3தேபா�தா�..  ஆஹா. த$* ஒ = நட�தி��ேகா எ�7 எ ண" 

வ�த�.  அL��� ,க3தி0 எ ைண ஊ6றி தாள��கலா" ேபா0 ெவ$ப". 

நா6காலி எ�!ேபாB வ�F�த�.அ	�கைளய�0 பா3திர8க� ஓைச9ட� 

இட"ெபய&�� உ�கா&�தன. எ8ேக ேபாB ,�!� ெகா�வ� எ�7 

ெத�யவ�0ைல. 

இ� ஞாபக மறதியா. இ0ைல கவன� �ைறவா எ�ற ஆேலாசைனய�0 

ம ைட ெவ!3த�. 

இ� ஒ� ேநாB எ�7 யாேரா ெசா�னேபா� பயமாBதா� 

இ��த�..ம�3�வ" பா&3�� ெகா�ளலாேமா எ�7 ஒ� சமய" வ�த 

நிைன$*  வழ�க"ேபால மற�� ேபாய�67. 

ஒ�வ�த3தி0 .மறதி  ெசௗக�யமான�தா�. ேந67 ச ைட ேபா�டவைன� 

Gட இ�7 ைக�A��கிேற�. பைகேய மற�� ேபாகிறேத.  நட�த 

�யர8க�" அLவ$ேபா� மற�� ேபாவதா0 கவைலக� Gட இ0ைல.. 

 இெத0லா" ெகா	$ப�ைனதாேன.. 

திYெர�7 ேதா�ப�ைட உA�க$பட நிமி&�� உ�கா&�ேத�.எதிேர 

வ ��	�கா� ேகாபமாB அ0ல� ெவ7$பாB க3தினா�. “உ8கைள$ பா&�க 

யாேரா வ�தி��கா. எLவள? ேநரமா G$ப�டற�. ேச..” 

ெஜயராV வ�தி��தா�. 

“வா$பா. எ�ன வ�சய"’ வ�தவ� உ�கா&�� -67,67" பா&3�� 

ெகா !��தா�. என�� 2�க" வ�த�. “அ$*ற"?’ 

“இ0ல. ேந3ைத�ேக ேக�!��ேதேன. மற�� ேபா>சா.”  

“எ�ன ேக�ட?” 
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“அட$பாவ�. உ ைமய�ேலேய மற�தி�!யா. ஒ� க�	ைர எFதி 

ேக�!��ேதேன.. எ� மக@��.. ேப>-$ ேபா�!��..” 

“ஆ8.. ேக�!��ேதய�0ல.. அ�.. வ��.. எ�ன தைல$*?” 

“அ$ப ந� இ�@" எFதைல..” 

“அ� வ��.. ஏக$ப�ட ேவைலயா.... மற�� ேபா>-.” 

“எ�னடா ெசா0ற.. ேந3தி��" இ�ன���" b?தாேன. அதனாலதாேன 

உ8கி�ட எFதி� ேக�!��ேத�.” 

“எ�னா b?.. ஒ� ேநர" ஓB? கிைட�க மா�ேட8� ெத�9மா..? 

ெஜயராV ெவ7$பாB எF�� ேபானா�. "ஹு".. எ$ப!ெய0லா" சமாள��க 

ேவ !ய����.. 

என�ேக ஆ>ச�யமாB இ��த�. அவ� ேபானப�ற�   தி	ெமன ஒ� வ�சய" 

ஞாபக3��� வ�த�. “பாவ� ேபான மாச" ஆய�ர" Qபா கட� 

வா8கிய���தாேன. ேக�காம0 வ��	 வ��ேடேன”  

அ$ேபா நா� நலமாக3தா� இ��கிேற� ேபாலி��கிற�. 

   

 

வ =� �� வர8 ெசா�?�க 
 

அ0ேபா�M�� க0யாண" ஆனேபா� ‘சாக$ ேபாற வயசில இவ@�� இ� 

ேதைவயா?’ எ�7தா� அAவலக3தி0 ேப>- அ!ப�ட�. 

 

ம@ச@�� ஐ"ப� வயதி���". தைலய�0 ,�கா0 வF�ைக.  ப�� 

ம ைடய�லி���  ,!ையய�F3� ,�@�� ெகா 	 வ�தி�$பா&. 

��ைட க3த��காB மாதி� இ�$பா&. அதிகா�கள�ட" பண�? கா�ட 

இ�@" �ன�வா&. எF3� ப!�க த!3த ெல�M க ணா! ேபா�!�$பா&. 

ஊ�A�ள *ற"ேபா�� நில3ைதெய0லா" வைள3�$ ேபா�	 க�ள�> 

ெச!ைய ந�	 ேவலி உ டா�கி சில நா� வ�	வா&. ப�ர>சைன எ�?" 
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இ0ைல எ�ற�" அதி0 மர>சீன� ந�	 ேபா	வா&. ப�ற� அ8ேக மைறவாB 

ஒ� �!ைச ேபா	வா&. ப��ெனா� நாள�0 யாராவ� ஒ� ெப =ட� 

அ8ேக வ�� ச0லாப�$பா&. 

அ$ப!$ ப�ட ம@ச@�� க0யாண" எ�றா0.... 

“அ� இவனா ப ண�கி�டதி0ல. ஊ&கார@க மிர�! க�! வ>சதா". எச� 

ப�சகா அ�த ெபா ண ெதாட$ேபாB.. மா�!�கி�டாரா"...” ப�ரா�சிM 

வ�சய3ைத$ ேபா�	 உைட3தா�.  ஆக  ம@ச� �	"பMத� ஆன� சில 

நா� நைக>-ைவயாB கி-கி-��" ெசBதியாகி$ ெபான� அAவலக3தி0.. 

ேகாய�0 தி�வ�ழா சமய3தி0 மைனவ�9ட� வ ��	�� வ�தி��தா&. 

ேக�!0 வ�� நி�ற ேபா� என�� அைடயாளேம ெத�யவ�0ைல. ,F�க 

ெமா�ைட ேபா�	 மHைச மழி3தி��தா&. யாேரா ப�>ைச�கார� எ�7தா� 

நிைன3ேத�. 

ெபய& ெசா0லி� G$ப��ட�"தா� உ67$ பா&3ேத�.. கி�ேட ேபானேபா� 

�!3தி��கிற வாச" வ �சிய�. 

“ேகாய�A�� வ�ேத�. அ$ப!ேய பா&3தி�	 ேபாலா"@....” 

உ�ேள அமர ைவ3ேத�. அவ& மைனவ�9" இவைர மாதி�ேய ��ைடயாக 

இ��தா�. இவ& ெசா�ன இட3தி0 உ�கா&�தா�. ெதாைட�கிைடேய 

ைகைய> ெச�கி�ெகா 	 சி�3தப!ேய இ��தா�. 

�ள�& பான" �!3� வ��	  எF�� உ�ேள ேபாக எ3தன�3தவைள இF3� 

,�னைற�� ெகா 	 வ�� உ�கார ைவ3தா&. இவ& ,ைற$*��, அவ� 

ேமA" சி�3தா�. 

‘ச� கிள"*ேறா"’ எ�றப! ச�ெட�7 *ற$ப�டா&. 

அ	3த சில தின3தி0 மாரைட$ப�0 ஆ� ேபாேய வ��டா&.. 

ஆேறF மாத8க���$ ப�� ஒ� நா� அவ& மைனவ� அAவலக" வ�தா�. 

எ� ,�னா0 இ��த நா6காலிய�0 வ�� அம&�தா&. 

‘எ�ன’ எ�ேற�. 

‘எ� வ ��	�காரைர பா�க="’ எ�றா�. 
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என�� திைக$பாய���த�. 

‘அவ� ஒF8கா ேவைல�� வராரா. வ�தா வ ��	�� வர> ெசா0A8க.’  

ைகய�0 ப�ளாM!� ைப ைவ3தி��தா�. பைழய �ண�க�, காகித8க� 

எ�7 அதி0 நிர"ப�ய���தன. 

‘Qபாெய0லா" இ8க வ>சி��கா��@ ெசா�னா8க ..எ	3தி�	 வர> 

ெசா0A8க. நா� வர�டா?’ 

பதிைல எதி&பாராம0 ைபைய 2�கிெகா 	 வ�7வ�7ெவன நட�� 

ேபானா�.. 

 

எ�ைன யா��@ நிைன8ேச 
 

ேகாவா ேநா�கிய பயண".தி�வன�த*ர3திலி��� கிள"ப�ய ேந3திராவதி 

எ�Mப�ரஸி0 ேம0 ப	�ைகய�0 ப	3தி��ேத�.[,�பதி? 

இ��ைககள�0 ேகரளவாசிக� தய�கமி0லா"0 ஆ�கிரமி3�� 

ெகா�கிறா&க�.] 

ந�ள�ர?. பயண�க� ஆ;�த 2�க3திலி��க. நிச$த3ைத கிழி3தப!  ரய�0 

ேபாBெகா !��த�. திYெர�7 ‘ நி0Aடா’ எ�7 எF�த �ர0 எ�ைன9" 

எF$ப�ய�. 

கழி$பைற ப�க" வ�ள�� ெவள�>ச3தி0 !�ெக� ப�ேசாதக&   ேநாKசா� 

ஒ�வைன -வேரா	 அF3தி$ ப�!3தி��தா&. “டாB. ந� எ� ேமேல.... எ�.. 

ேமேலேய ைகய ைகய வ>சி�!யா. எ�ைன யா��@ நிைன>ேச.” அவ� 

எகிறினா�. 

 “ந� யாராய���தா எ�ன. ,த0ல !�ெக�ட கா�	.”  

ப�ேசாதக& ப�!ைய ெகாKச" தள&3த... அவ� �வ 	 கீேழ 

வ�F�தா�.த	மாறி அவ� எF�த வ�த3திலி��ேத அள?�கதிகமாக 

�!3தி�$பைத *��� ெகா�ள ,!�த�. 

“ எ�கி�டேய !�ெக� ேக$ப�யா. நா� ஆ&.எM.ப� [இரய�0ேவ பா�கா$* 

ேபாலிM], அறியாேமா ேமாேன.” த�ளா! எதி& -வ�0 ேமாதி�ெகா டா�. 
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“ச� உ� கா&ைட கா�	.”  

“கா&	. உ8க அ$ப�கி�ட ேபாB ேக�.” எ�றவ� ெச0ேபசிைய எ	3� 

ஏேதேதா எ கைள த�! வ��	 “எ�ைன அ!>சி�டய�0ல. இ$ப பா�.. ---- 

மவேன “ எ�றப! ேபான�0 எ�ேவா க3தி�ெகா !��தா�. யா�" எ�!$ 

பா&�கவ�0ைல. 

!�ெக� ப�ேசாதக& “உ�ன மாதி� ஆய�ர" ேபர பா&3தி��ேக�. இ8ெகேய 

இ�.இ$ப வாேர�” எ�7 ெப�!ய�@� *��� இ��!0 காணாம0 

ேபானா&. 

இவ� ப]!ைய எ	3� வாய�0 ைவ3� ப6ற ைவ3� இF3� வ��டா�. 

ப�க3தி0 Mேடஷ� வ�� ரய�0 நி�ற�" ம7*ற கதைவ3 திற�� எதி& 

நைடபாைத��$ ேபானா�. �7�ேக வ�தவ&கைள இ!3� த�ள�� ெகா 	 

வ�F�� *ர 	 ேபாbM அைற��� Oைழ�தா�.ைகய�லி��த ெப�!ைய 

2�கி வ �சினா�.ெவள�ேய வ�� க3தினா�.”இ$ப வாடா. பா&3தி�ேவா"”  

 ரய�0 கிள"ப� வ��ட�. 

 

��ேதவைதக1� �யர�க1�. 
 

நாக&ேகாய�0 - தி�வன�த*ர" ெதசிய ெந	Kசாைலய�0  எ8க� ஊ& 

ப�திய�0 வ�ப3�க� தினச� வழ�க8களாகி வ��டன. 

சாைலைய கட�கேவ ,!யாத வாகன$ ெப��க". 

எ$ெபாF�" ஒ� �யர" அ�த சாைலய�0 கா�சி��$ ப	கிற�.ஏேதா ஒ� 

�&ேதவைத சாைலய�� ந	ேவ ப	3� கிட$ப� ேபால?",வ�ப3�கைள 

��தமாB நட3தி� ெகா !�$ப� ேபால?" ேதா�7கிற�. 

வ�ப3�க��� காரண" ேவகமா... வாகன ெந��க!யா... அகல$ப	3தாத 

சாைலயா... 

மிக?" கவன,ட� ெச0வதாக நிைன3� ஓரமாB ெச�றாA" ப��னா0 

வ�கிற லாறி அ!3� ேபா�	 வ��	 ெச�7 வ�	கிற�. 
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 ேந6ைறய நிக;? அ$ப!தா�.ஓB? ெப6ற ேபராசி�ய& அவ&.வல�ப�க 

சாைல�� தி�"*வத6காக,இட� ஓரமாB சாைலைய வ��!ற8கி, 

வ !ைய நி73தி ப��னா0 எ�த வாகனமாவ� �7�கி	கிறதா எ�7 

,�ென>ச��ைகயாB கவன�3தா&. ஆனா0 அவ& �ரதிXட" ப��னா0 

வ ! வரவ�0ைல. ,�ப�கமாB ஓவ&ேட� ெசBத ெட"ேபா இவைர ேமாதி 

இF3�� ெகா 	 ேபான�. 

இ3தைன எ>ச��ைகயாB நட�� ெகா ட ேபாதிA" அ	3தவன�� 

அஜா�கிரைதேய ந"ைம பலி வா8கி வ�	கிறேத. த$* ெசBயாதவைன 

த !3த மாதி� இ� எ�ன ெகா	ைம. ெசா0லி ைவ3த மாதி� அ�த 

சாைலய�ேலேய வ�ப3� சிகி�ைச ப��?கைள� ெகா ட எA"* ,றி? 

ம�3�வமைனக�... வ�ைசயாB... உயரமாB... 

ப�க3� வய0ெவள�கைள வா8கி க�!ட8களாB க�! கா0 ஒ!�தவைன 

ப	�க ைவ3�� ெகா !��கிறா&க�. 

ெச0ேபாைன கF3���" கா���" இைடேய ெகா	3�� ெகா 	 கவன" 

சிதறி கனவ@" மைனவ�9மாக இ�7 லா��கிைடய�0 ந-8கி� கிட�தைத 

கான சகி�கவ�0ைல. வ ��!0 ஆ7 வய��� மிகாத இர 	 

�ழ�ைதக���$ ெப6ேறாரா".வ ��!0 ேத!� ெகா !��கிற �ழ�ைதக� 

ஒ� கண" நிைனவ�0 வ�� ேபானா&க�. 

இவ6ைற வ�ட ெப�ய அதி&>சி...   

...... வ�ப3� நட�த ப�திய�0 ச�ெட�7 உ�வாகி வ�	கிற ேபா��வர3� 

ெந�ச0.அவசரமாக ேபாக3�!�கிற மன�த&க�. 

பண�,ப�ள�,மH�!8,ஆMப3தி� எ�7 அவரவ&க��� ஒ� அவசர".எ$ேபா 

!ராப�� கிள�யரா�" எ� ேவைலைய நா� பா&�க ஓ!வ�டேவ 	" எ�7 

�!�கிற.. எ�>ச0. 

இ�ெனா�*ற" �ள�யாB வ�F�� நிைற9" ந�& ேபால சி7 G�ட".சில& 

ெமௗன சா�சிகளாB.. சில& பரபர$* ெசBதி ேசக�$பவ&களாB.. ெவ� சிலேர, 

‘2��,ஆ�ேடா ப�!,ஆMப3தி� ேபா.’ எ�7 பதறிய!3� உய�& கா��" 

�!$*ட�.. 
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அேத ேநர" ேமாதிய ெப�ய வ !ய�� !ைரவைர ைநய$*ைட��" ஒ� 

பார"ப�ய," காண,!கிற�. மன�த தவேற இ0ைலயாய�@" இ�த மன�த 

த டைனக� நிைறேவ6ற$ப	வ� அவசிய" எ�கிற நிைலேய ந�!�கிற�. 

வ�ப3�கள�0 ெப�ய ேவதைன இ�ெனா�7" இ��கிற�.அ!ப�டவ& 

உட"ப�0 எ8ேகா ஒ� Eைலய�0 உய�& ம�	" ஒ�!� 

ெகா !���".ஆனா0 நிைன? இ��கா�. உட0 மன" எ0லா" ஒ!�� 

கிட��". எ$ேபா� நிைன? வ�" அ0ல� எ$ேபா� மரண" வ�" எ�7 

த�&மான��க இயலாத �ரதிXட" ேந&��வ�	". யா���" வ�!? தராத அ�த 

T;நிைல எ3தைன ெகா	ைம.ல�ச8க� கைர9".வ�ேமாசன" இ0ைல 

எ�7 ெத���" ம�3�வ" பா&�காதி��க ,!9மா?க6பைன ப ண� 

பா&�க ,!யாத இ�த நிைலைய பல& அ@பவ�3�� ெகா !�$ப�தா� 

ெகா	ைமயான நிஜ", 

ச� எ0லா பாைதகைள9" ஒ�வழி$ பாைதயா�கிவ��டா0 எ�ன? 

அ$ேபா�" வ�தி மHற0க� எழாதா. வ�ப3ேத நட�காதா? 

உ3தரவாதமி0ைல.வாகன ஓ�!க��� ெபா7$ைபவ�ட, ஓBைவ 

வ�ட,ேவக," ,�கியமாB எதி&பா&�க$ ப	கிற வ�சயமாகி வ��ட�. 

அர- ேப��ைத சராச� ேவக3தி0 ஓ�!> ெச0கிற ஒ� !ைரவைர$ பா&3� 

பயண�க� சலி3�� ெகா�கிற கா�சிகைள அ!�க! பா&�க ,!கிற�. 

“ெச3தவ� ைகய�ல ெவ3தலய ெகா	3த மாதி� இவ@�� எவ� ேவைல 

�	3தா�.”  

“மா�	 வ ! ஓ�டறவைன பM�� !ைரவரா வ>சா இ$ப!தா�”  

ேக�கிேறா"தாேன. 

இ�ெனா�7, இரவ�0 வாகன" ஓ�	வ�.எதிேர வ�" ஓ�	ன��� 

க =�ெகதிேரதா� ெவள�>ச" அ!�கிறா&க�. எதி& ஓ�	ன& 

சாைலேயார" Eட$படாத ப�ள3ைத இ�த ெவள�>ச3தி0 எ8ஙன" 

கா பா&.... 

ஒ�மைழ அ!3தா0 ேபா�" ஊதி ெவ!3� � 	" �ழி9மா�" 

சாைலக�... நைடபாைத வ��!ற8கி சாைலய�0 நட��" பாதசா�க�... 
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ேயாசைன ம ைடைய ப�ள�க இ�ச�கர வாகன3தி0 வ�� 

ெகா !��ேத�. அதிக" ேபா��வர3� இ0லாத கிராம3� சாைல. 

இ�ப�க," வய0க�; *த&க�. 

ஒ� தி�$ப3தி0 ச�ெட�7 க7$* கா&.. அ�?" ேவக". -தா�$பத6�� 

அ� நட�ேத வ��ட�.. 

‘�ட8’ எ�7 ஒ� ச3த".வ ! ஒ� ப�க" நா� ஒ� ப�க".வ�ரலி0, 

,ழ8ைகய�0, க=�காலி0 சிவ$* திரவ". கா&கார� க3தினா�. ‘ட&ன�8ல 

ஆர� அ!சி�	 வர மா�!யா. இ$ப! தைலெதறி�க மாதி� வார.’ 

 

 

A�கி�ேவாமா அவைன. 
 

அ� ஒ� �7கலான ெத�. எதிேர வ�கிற கா��� ஒ�8க நிைன3� ஓரமாக 

நக&�தா0.. ேபா>-.....சா�கைடய�0தா� ேபாB வ�F ேவ !ய����". அ�த 

இ	,	���கிA" கா&க�" ஆ�ேடா�க�" ேபாB வ�� ெகா !��தன.. 

வ ! பF� ந��க அ8ேக இ��த ஒ&�சா$ வ�தி��ேத�. 

மாைல ேவைள.... ெத�வ�0 நடமா�ட" நிைற�தி��த�. 

ெத�வ�� இட$*றமி���  உ>சப�ச ேவக3தி0 ஒ� லா�ச& கா&.. 

சி73ைதேபால சீறி�ெகா 	..வ�த�. கா�� க7$* க ணா!க� 

ஏ6ற$ப�!��தன. உ�ேள ஓைச9ட� �!3�� ெகா !��த பா�	 

ெவள�ேய ஊ	�வ� ெநKசி0 அைற�த�. 

அ� வ�த ேவக3தி0  எதிேர வ�த ைச�கி� கார� சா�கைட��� ச��தா�. 

ேவ�ேடாைசய�0 அலறி எF"*" பறைவக� ேபால பாதசா�க� 

சாைலேயாரமாB சிதறின&. 

“எF?	3த பய..  இ$ப!யா வ ! ஓ�	வா�..” 

வ ! சர�ெக�7 ப�ேர� அ!3� வல�*ற கா"ப? 	��� Oைழ��. 

ஒ&�சா$ப�0 வ�� ெந�3தப! நி�ற�. ேவெற�?" இன� உ�ேள ேபாவத6� 

இடமி�றி. 
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ஓ�	ன& இ��ைகைய வ��	 [கதைவ திற�தப!] ெவள�ேய வ�தவ� கா�� 

உயர" Gட இ0ைல. மHைச ,ள3தி��கவ�0ைல. ஓ�	ன& உ�ம" 

வா8கிய����" வாB$* இ0ைல. ப�� சீ�!0 அவைனெயா3த இ�@" 

நாைல�� ேப&. உய& நிைல ப�ள�ய�0 இ�$பவ&களாய���க ேவ 	". 

ெவள�ேய வ�தவ� பாென�ைட திற�� கா�! எைதேயா ச� ப ண 

ெசா0லிவ��	 வாசல�ேக வ�� நி�றா�. கா& சாவ�ைய வ�ரலி0 ைவ3� 

-ழ6றி� ெகா !��தா�. 

ப�க3� ப�ள�ய�லி��� அ�தவழியாக மாணவ�க� கட�� ெச�7 

ெகா !��தா&க�. 

“ேலB.மா$ள. அவ�கி�ட எ�ன$ ப3தி ெசா0லி$பா�. அ$ப!ேய 

ஒ =�� ேபாய��வா�” !ைரவ& த"ப� ெதாட8கினா&. 

“இ0ல ம�கா நா� பா�ேக�@ ெத�Kசப�ற�" அவ ப��னாெலேய இவ@" 

ேபாறா� ம�கா..” 

“அதா� ெசா0ேற�. 2�கி�ேவாமா. அவைன..”!ைரவ& த"ப�ய�� �ரலி0 

ஏ�யா அதி&�த�. 

“ப�சி�M வா3தியா& இ��காேன. அ�த ேகணய@�� ெசா�தகார� ம�கா 

இவ�. அதா� பா�ேக�.” 

“எவனா இ��தா எ�னல. இ$ப ேபாேவாமா. நா� 2��ேற� பா& அவைன. . 

எவ� ேக�கிறா� பா3தி�ேவாமா...” 

ஒ&�சா$கார� நிமி&�� எ�ைன பா&3தா�. ேலசாக சி�3தா�. ப�ற� 

ேவைலய�0 கவனமாகி வ��டா�. ேக�	�ேக�	 சலி3தி�$பாேனா.. த"ப� 

சல"ப0 யாைர� க 	" கல8காம0 வ �ராேவசமாB ெதாட&�� ெகா ேட 

இ��த�. 

!ைரவ& த"ப��� வ�0லனா�" வாB$* ப�ரகாசமாக இ�$பதாக 

யா�டமாவ� ப���ைர�க ேவ 	".. 
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ேவதைன நிைற�த ,க8க�. வலிகள�� �ர0க�. பய," கவைலக�மாக 

கா3தி�$*க�. 

கா3தி��த அ�த ம�3�வமைன T;நிைலய�0 எ� கவன" கைல3த� ஒ� 

ெகாAெசாலி. 

�7��" ெந	��மாக ஓ!�ெகா 	 ஒ� -�!� �ழ�ைத. எ�த 

கவைல9மி�றி வ�ைளயா�	 ஒ�ேற �றியாக.. நா6காலிகைள கவ�;3�$ 

ேபா�ட�. ஏறி� �தி3த�. ‘எ�ைன ப�தி பா&$ேபா"’ எ�7 அ"மாைவ வ��	 

வ�லகி ஓ!ய�. ெதறி3� ெதறி3� அ� ஓ!ய ஓ�ட" வ�F�� வ�	வா� 

ேபா0 மன- பைத3த�. ஆஆஹஹஹா ஹா.... எ�7 ச3தமாB சி�3த�. 

ஜ�ன0 க"ப�கள�0 ஏறி3ெதா8கிய�. 

அவ� உலக" தன�யாக.. கள�$*�ளதாக இ��த�. அத@� Oைழய 

அ8கி�$பவ&களா0 இயலாததாய���த�. 

இய0பாகேவ �ழ�ைதகள�ட" ெகா�ைள ப��ய" என��. அ�த ெகா�ைக 

அ!$பைடய�0 அவள�ட" ந�* பாரா�ட3 ேதா�றிய�. ப�ற� எ�ன.. 

*���ண&? ஒ$ப�த3தி6கான N&வா8க ேவைலைய ெதாட8கி வ�ட 

ேவ !ய�தாேன.. 

 

எF�� நட�� ெச�7 ேபாகிற ேபா�கி0 ,ெச0லமாB அவ� தைலைய 

தடவ�� ெகா 	 ேபசாம0 எ� இ��ைகய�0 வ�� அம&�ேத�. �ழ�ைத 

தைல சாB3�, ஆ>ச�யாமாB, வ�ள8காத�ைம9ட� பா&3�� 

ெகா !��தா�. ச� கவன3ைத எ�ப�க" தி�$ப�யாய�67. 

சில நிமிட8க� உைற�� இ��தவ�, நா� பா&$பதறி�த�" உதறி� 

ெகா 	 ஓ!னா�. 

வரா டாவ�� இ�த ,ைனய�லி��� அ�த ,ைன வைர ஒ! 

வ�ைளயா!யவ� இ",ைற என�� மிக அ�காக வ�� கட�� ேபானா�. 

ஆனா0 உன��" என��" ச"ப�த" இ0ைல எ�பதாக பாவைன கா�!� 

ெகா டா�. எ� *�னைக�� *ற,�� கா�!னா�. [சி�$* பா&�க 

சகி�கைலேயா....?] 

 

எ� �திய ேதாழி. 
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பண�ய�லி��த ந&ஸிட" ேபாB உ�கா&�தா�.அவ� ைகய�லி��த 

Mெட3ைத வா8கி கF3தி0 மா�!�ெகா டா�. ப�க3தி0 அழ��காக 

ைவ3தி��த N?�� இதய3�!$ைப ப�ேசாதி3தா�. ந&ஸி� க�ன3தி0 

ைவ3�$ பா&3தா�. அ�த ந&M இவ� இதய" ப�க3தி0 ைவ3�� கா�ட 

“அBBBBB..” எ�7 �2கலி3தா�. காதிலி��� ப�	8கி$ ேபா�டா�. 

��ள�� �தி3� ேநாயாள�கள�� ஒLெவா� அைறயாக எ�!$ பா&3தா�. 

இ�த எ0லா கா�ய8க��கிைடய�A" அவ$ேபா� எ�ைன9" பா&3�� 

ெகா�வா�. அ$ப! ஒ� த�ண3தி0 ைக 2�கி வ�ரலைச3� ‘வா’ ெவ�7 

அைழ3ேத�. ெவ	�ெக�7 தைலைய தி�$ப�� ெகா டா�. 

அவ� அ"மா கைள$*ட� ஒ� நா6காலிய�0 அம&�� இ��தா&. 

 நா� ேவ 	ெம�ேற தி�"ப� உ�கா&�ேத�. ச67 ேநர" கட�த ப�� 

ஓர�க ணா0 பா&3ேத�. ெபKசி0 ஏறி கீேழ �தி3� வ�ைளயா!� 

ெகா !��தா�. �தி3த ப�� சாகச" ெசBத மாதி� தன��3தாேன 

ைகத�!னா�. �தி3� நிமி&கிற ேபா� பா&ைவ எ�ன�ட" வ�த�. 

“இ8ேக வா” எ�ேற�. 

“ேபாடா”  

தி	�கிடைல ெவள��கா�!� ெகா�ளாம0 நா�ைக �73தி� ெகா 	 

க கைள ,ைற3� பய" கா�!ேன�. 

அவ� இ$ேபா� எ�ைன ,ைற3�� ெகா 	 நி�றா�.அவ� 

அ"மாைவ9" எ�ைன9" மாறிமாறி$ பா&3தா�. ஆ�கா�! வ�ரைல 

எ>ச���" வ�தமாக ந��! “ெகா�@ேபா	ேவ�.. நாB..” எ�றா�. 

பள�>ெச�7 அவ� அ"மா எF�� வ�� �ழ�ைத க�ன3ைத அF3தி 

கி�ள�னா�.”�ர8� எ�ன ேப>- ேபசற..” தைலய�0 ��!னா�. எ�ன 

கவைலய�0 இ��தாேளா. அ0ல� நா� எ�ன நிைன$ேப� எ�7 

நிைன3தாேளா. ேதவைதகள�� ேப>- நம�� ஆசீ&வாத8க� எ�பைத 

உணராம0 அF" �ழ�ைதைய 2�கி3 ேதாள�0 ேபா�	� ெகா 	 

நக&�தா�. ஏமா6றமாய���த�. 

அ"மா ேதாள�0 ,க" *ைத3தி��தவ� எ�ைன$ பா&�கேவ இ0ைல எ� 

பா&ைவ அவைளேய ப�� ெதாட&�த�. 
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வரா டாவ�� ,ைன ெச�7 மைற9" கைடசி ெநா!ய�0 �ழ�ைதய�� 

ைக ம�	" எ�ைன ேநா�கி அைச�த� ‘டா�டா’  

 

இ$ப!யாக3தா� என�� ேதாழிக� கிைட3�� ெகா !��கிறா&க�. 

  

                                நா� இ%த வB>ல வரல... 
 
அ�த G�ட3தி0 ெத�யாதனமாக மா�!�ெகா ேட�. 

மாைல ேநர3தி0 ஜா�ச� ெதாைலேபசிய�0 G$ப��டா�. “வ ��	லதாேன 

இ��க”  

“ஆமா. “ எ�7 ெத�யாதனமாக ெசா0லிவ��ேட�. 

“அ8ேகேய இ�.இ$ப வேர�.”  

வ�ள�� ைவ�கிற ேநர3தி0 *3த" *திய கா�0 வ�� ெத�ைவ மிரள 

வ��டா�. கா�0 அலறிய பா�	�� ேபா�!யாக நாBக� �ைர3தன. 

அவ� ந ப� *திய கா& வா8கிய���கிறானா". அைத ‘ெகா டா!’ வ��	 

வ�தி��கிறா&க�. எ� வய�6ெற�>சைல ெகா�!�ெகா�ள ேவ 	மா". 

ெமன�ெக�	 வ�தி��கிறா�. 

வ�தவ&க� வ ��ைட இர டா�கினா&க�. 

அவ� ந ப� ெவள�நா�!0 ேவைலய��$பதாக> ெசா�னா�. அவ� எ� 

மைனவ�ைய$ பா&3� உ8க� ெபய& A ய�லி��� C ��� ெதாட8�" ச�யா? 

எ�7 ேக�	 அச3தினா�. ,க3ைத$ பா&3ேத அவ� கண�3தைவகைள� 

ேக�	 எ0ேலா���ேம இலவச ஆQட" ேக��" ஆைச வ��வ��ட�. 

ந ப&கள�� உ6சாக [பான] கலகல$ப�0 ேநர" ேபானேத ெத�யவ�0ைல. 

ெத� கைல3� ேபா�ட மாதி� ஆகிவ��ட�. ப�க3� வ �	க� ெதா�தர? 

ெபா7�க ,!யாம0 எ�!$ பா&3தன. 
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“ச�. ேநரமாய��ட�. கிள"*. சாைர� ெகா 	 அவ& வ ��!ல வ��	�	 

வ�தி�ேவா".” ஜா�ச� வ�ர�!னா�. அவ� ெசா�ன ஊ��� ேபாக 

இ�ப� கிேலாமH�ட&களாவ� ேபாகேவ !ய����". 

மண� பதிெனா�7. தய8கிேன�. 

“இ8க இ��� எ�ன ப ண$ ேபாற. வா -"மா ஜாலியா..” 

இ$ப!தா� மா�!�ெகா ேட�. 

ெவள�ேய ந0ல இ��	. ேலசான சார0 மைழ. 

ெவ&சா கா�0 6 ேப& இ��ேதா". 

அ�த ந பன�� ந ப� ெச0ேபசி எ	3� யாைரேயா ெக�ட ெக�ட 

வா&3ைதகளா0 தி�!�ெகா !��தா�. ப3� நிமிச" ேபசியதி0 பால�M 

த�&�த�" நி73தினா�. ெவள� நா�	�� ேபசினானா". 

திYெர�7 Gடவ�த ம6ேறா� ந ப� உ6சாக3ைத� கா�	வத6காக ‘-------‘ 

எ�7 ெக�ட வா&3ைதைய Gவ�னா�. 

ெவள� நா�	 ந ப��� வ�தேத ேகாப". “என�� இ$ப! ெக�ட 

வா&3ைதெய0லா" ேப-ற� ப�!�கா�.” எ�றா&. ,தலி0 Gவ�யவ& 

ம7ப!9" ேவ 	ெம�ேற க3தினா&. 

“ேலB.அறி? இ��கால உன��. �!>சா இ$ப!தா� ெக�டவா&3ைத 

ேபச=மா. அதா� ப�!�கா��@ ெசா0ேற�ல.. நா� ெசா�ன ப�ற�" ந� 

எ$ப! ேபசலா". நி73� நி73�. வ !ய நி73�.” 

ஓ�!� ெகா !��த ஜா�ச� ஓரமாB நி$பா�!னா�.’ ேயB இவேன 

ேபசாமா இ��க மா�!யா” எ�7 க3தியவைன தி�!�ெகா 	  ந பைர 

சமாதான$ ப	3த தி�"ப�னா�. 

 ந பேரா அத6�� கா& கதைவ திற��ெகா 	 ெவள�ேய இற8கினா&.” 

ந�8க ேபா8க நா� இ�த வ !ய�ல வரல..” 

 ெநா�தப! ெவள�ேய இற8கிேனா". ெவள�ேய ஒ�வைர ஒ�வ& ெத�யாத 

அள?�� இ��	. இவ� எ8ேக ேபானாேனா. கா& ெவள�>ச3தி0 ப�க3தி0 

�ள" எ�ப� ெத��த�. தாமைர பட&�தி��த�. 
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ஜா�ச� G$ப��	$ பா&3தா�. பதிலி0ைல. ப��னா0 வ�த லாறி 

ெவள�>ச3தி0 சாைலைய கவன�3ததி0 மன�த உ�வேம ெத�படவ�0ைல. 

“இவ� எ8கல ேபாB ெதாலKசா�. த ண� வா8கி த���	 ரா3தி� Nரா 

ேவைல வா8கி�வா� ேபால இ��ேக.”  

ெக�ட வா&3ைத ெசா�னவைன ஆளா��� வ73ெத	�க அவ� ேபாைத 

இற8கினா�. 

இர 	 ேப& சாைலய�� வல�" இட$ப�க,மாக சிறி� 2ர" நட�� ேபாB 

ேத!யாய�67. "ஹூ".. அத6�� எ8ேக ேபாய��$பா�. 

ஒ�ேவைள கா�0 இ��� இற8கியதி0 த	மாறி வ�F�� �ள3���� 

வ�F�தி�$பாேனா.. அ�த நிைன$ப�6ேக ஒ� நிமிட" E>ேச நி�ற�.. ேவ7 

வழிய�0ைல. �ள3தி0 இற8கி பா&3� வ�ட ேவ !ய�தா�. 

காைர ச67 ப��னா0 நக&3தி ெஹ�ைல�ைட ேபா�	.. �ள3தி0 ேலசாக 

ெவள�>ச" வ�ழ... ஒ�வ� பா�� ச�ைடைய கழ6றி �ள3தி0 இற8க 

தயாரான ேபா�- 

கா& கதைவ3 திற��" ஓைச� ேக�ட�. 

தி	�கி�	3 தி�"ப�னா0 கார�ேக ஒ� உ�வ". ஒ�வைரெயா�வ& 

ைகைய ப�!3�� ெகா ேடா". பய" எ0ெலா�����" இ�$ப� 

ந	�க3தி0 ெத��த�. 

“அ8க எ�னல ப ண��	 இ��கீ8க வா8க ேபாேவா"” �ர0 அவ�தா� 

எ�7 உ7திப	3திய ப�ற�தா� நி"மதி வ�த�. 

பாவ� ஓைச$படாம0 �ள�கைரைய நாற!3� வ��	 வ�தி�$ப� ப�ற�தா� 

ெத�ய வ�த�.. 

 

ைகய �>...ைகய �>டா.. 
 

[இ� ஒ� மைலயாள ேமைட நிக;சிய�0 பா&3த�.] 

 
 

இ�த ேஹா�ட0ல ப�0.ெரா"ப அநியாயமாய�0ல இ���!  
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எ�ன  அநியாய".? 

 

ச$பா�	 ெசல? அய�ர3� ஐS7 Qபா ெபா�!���, நா� சா$ப�டேவ 

இ0லிேய.ெவள�லய�0ல ேபாB  சா$ப��ேட�. 

 

ஏ� சா$ப�டல.உன�காக நா8க ப��யாண�,சி�க�, மH� இ�@" பல 

ஐ�டெம0லா" தின," ெர!யா�கி வ>ேசா". இ�ன��� சா$ப�	வ, 

நாைள�� சா$ப�	வ�@ ெடBலி வ>சி��தேம. ந� சா$ப�டாத��� நா8க 

எ�ன ப ண? 

 

ஓ.... ச� ேபாக�	" .இ� எ�ன மினர0 வா�ட&.. நா� �!�கேவ இ0லிேய.. 

 

ஏ� �!�கைல. ெடBலி ஒ� ேக� த ண �& வ>சி��ேதா"..இ�ன��� 

�!$ப, நாைள�� �!$ேப�@ ெர!யா வ>சி��ேதா" ந�தா�. �!�கைல 

ேக�வ� ேக�காம ,த0ல ப�0ல எ	. இ0லா�டா ேபாbைஸ G$ப�	ேவ�. 

 

ஓேகா அ$ப! ேபா�தா..அ$ப என�� ந� ஒ� இர டாய�ர" Qபா �	. 

இ0ேல�னா நா@" ேபாbைஸ G$ப�	ேவ�. 

 

நானா? எ���? 

 

ந� எ� ெப டா�!  ைகைய *!>சி இF3திேய. 

இ0லிேய. நா� அ$ப!ெய0லா" ெதாடமா�டேன. 

 

ஏ� ெதாடல. ந� இ�ன��� ெதா	வ, நாைள�� ெதா	ேவ�@ ெர!யா 

இ��ேதா". ந�தா� ெதாடல. 

 

கிள��.. நி�காேத.. ேபாய$�ேட இ�...... 
 

நாக&ேகாய�0 ேபாM� ஆப]M ச�தி$* ெகாKச" �7கலான இட". நா�� 

ேரா	க� �7��" ெந	��மாக ெவ�!� ெகா��" இட". அதி0 மாைல 

ேநர ேபா��வர3� மிக ெந��க!யான�. 

 

பரபர$பான ேபா��வர3� ெந�சலி0 அ8ேக ஒ� நா� மாைல மா�!� 

ெகா�ள ேந&�த�. 
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ெம0ல ெம0ல நக&��.... இைடெவள�கள��  ஊடாக *���.... ேச.. ,�ேனற 

வ�டமா�டா&க� ேபாலி��கிற�.. ேநர" கட�� ெகா !��கிற�. ஒ� 

மி0லி மH�ட& Gட நகராம0 ேபா��வர3� ந8Gரம!3� கிட�த�. 

ஒேர G>ச0.�ழ$ப".வ�ப3� நட�தி���ேமா..? 

‘அட இ�த !ராப�� ேபாலிM எ8ேக ேபாB ெதாைல�தா&.’ எ�7 எ�!$ 

பா&3தா0.... அவைர> -6றிதா� ெப�8�"ப0 ேவ!�ைக$ பா&3�� 

ெகா !��த�. காமிரா�க� பட" ப�!3�� ெகா !��தன.. அட பாவ�களா.. 

ேபா��வர3ைத நி73தி வ��	 படப�!$பா நட3திகிற�&க�. ேகாப3ைத தி�7 

த ண �& �!3தாய�67. 

ஒ�வழியாக ெபா�ம�கேள ஈ	ப�	 ேபா��வர3ைத ச� ெசBய ெம0ல 

ெம0ல அ�த �"பைல ெந�8கிய ேபா� கவன��க ,!�த�.... 

அ�த ேபா��வர3� காவல& நி6க ,!யாம0 த�ளா!�ெகா !��தா&.. 

ெதா$ப�ைய கழ6றி க�க3தி0 ைவ3தி��தா&. ெச0ேபாைன காதி0 

ைவ3�� ெகா 	 ெக�ட ெக�ட வா&3ைதகளா0 தி�!னா&. ஏதாவ� 

வாகன" இ!3� அ! கி! ப�!��கிறதா.. எ�த பாவ�யாவ� உதவ ,!யா� 

எ�7 ெசா0லி வ��டானா.. 

ப�க3� கைடய�� -வைர தா8கி ப�!3�� ெகா !��தவ& ச67 ேநர3தி0 

-வேரா	 சாB�� தைரய�ேல �3� காலி�	 உ�கா&�தா&.. தைல ெதா8க 

இ�@" ேபசி� ெகா ேடய���தா&. உ�[& ெதாைல�கா�சி காமிரா�க� 

ப�ரமி$*ட� இ�த சாகச3ைத பட" ப�!3�� ெகா ெடய���தன. அவேரா 

ெதBவ �க நிைலய�லி��தா&. -67 *ற3ைத மற�� ,பண�ைய மற�� ேபான�0 

அ$ப! எ�னதா�.... ச� ச� கிள"*.. நி�காேத.. ேபாய��ேட இ�...... 

 

அவ���  ம$* ெதள��த ப�� எ�னாய�67 எ�7 ெத��� ெகா�ள 

,!யாமேல ேபாய�67. 

 

ெசா�லாத கைத 
 

ப�.ேக.சி.ய�0 எ".எ�.சா& ஒ� சி"ம ெசா$பன" [அ� எ�ன ெசா$பன" எ�7 

ேக�க$படா�..}  அ3தைன .க !$*. வா&3ைதக� கண �& கண �& எ�7 
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எதிெராலி��". சா�ைடயாB உரசி> ெச0A". அவர� ெக	ப�!ய�னா0 

சீ�கிரேம ‘எம�’ சா& எ�7 *க; ெப6றா&. 

அவர� வ�$*தா� க0P�ைய ஒ� சீ&தி�3த ப�ள�யாக உ�மா6றிவ�	" 

வ0லைம ெகா ட�.. ஆ8கில வா&3ைதகைள அவ& உ>ச���" 

வ�த3ைத� க டா0 ஆ8கிேலய� Gட ப�ரமி3� ேபாவா�.[மிர 	 

ேபாவா� எ�7" ெசா0லலா"] “Mஷ� அ$” எ�7 அவ& ெசா�னா0 

ப�க3� வ�$*க� Gட மிர 	 ேபாB E>-வ�ட மற��". 

ெபாய��ைய அவ& வாசி3�� ெகா !��க.... வாB��� அவ& நா? -ழ�7 

ெகா !�$பைத வாB ப�ழ�� பா&3�� ெகா !�$ேபா". அ$ேப&ப�ட 

திறைம வாB�த எம� சா&..... 

அ�7  அவசரமாB ச67 தாமதாமாக வ�தா&. வ�$ப�0 அ�த இைட$ப�ட 

ேநர3தி0 எF�த ச3த3ைத ேக�	�ெகா 	 வ�தி�$பா&. ,க3தி0 

ேகாப".      

“காேலVதாேன இ�.. ச�ைதகைட மாதி� எ�ன G>ச0.... அறிவ�0ல.... 

M	ப��.. “ ஆ8கில3தி0 இ�@" எ�ன�னேவா ெசா�னா&. நம�� 

*�யவ�0ைல. ஆனா0 பா&�! ெசம ேகாப3திலி��� எ�7 ம�	" *��த�. 

கவ�;�ேத இ��த எ0ேலா�" ஒ�வாறாக பாட" ெதாட8கிய�"தா� 

நிமி&�� பா&3ேதா". அ$ேபா�தா� எம� சா�ட" அ�த வ�3தியாச" 

பள�>ெச�7 ெத��த�.  

 

ஒ�வ��ெகா�வ& மாறி மாறி பா&3��ெகா ேடா". சி�னதாB ஒ� 

சலசல$*. ேகாபமாB ,ைற3தா&. “கீ$ ெகாB�” எ�றா&. [ இ8� ‘�’ கா0 

மா3திைரைய வ�ட �ைற?.] ஏேனா நிைறய ேப��� சி�$* வ�த�. 

பயAக��� பய" வ��	 ேபாய��>சா.. *3தக3ைத ேமைஜ ேம0 

வ��ெடறி�தா&. ேமைஜ�� ,�*றமாB வ�� மா&*�� �7�காB ைகைய 

க�!� ெகா 	 நி�றா&. ேமைஜய�0 ப��*ற3தா0 ஏறி உ�கா�கிற 

நிைலய�0 நி�றப! “ெசா0A8க. உ8க��� எ�னடா ேவ=". 

இ!ய�MMM”  
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எ0ேலா���" அவ�ட" ெசா0வத6� ஒ� வ�சய" இ��த�. ஆனா0 

ெசா0ல ைத�ய" வரவ�0ைல. யா& ,தலி0 ெசா0வ� எ�7 ம7ப!9" 

ப�க3� ,க8கைள பா&3�� ெகா ேடா". கைடசி ெபKசி0 அம&�தி��த 

ேகால$ப� உ�கா&�� ைசைகயா0 எ�ேவா ெசா0ல.. அவ��� 

க	ைமயான ேகாப".. “என�� இ� ப�!�கா��@ ெத�9மி0ல.. 

உ�கா&���	 டா�சா ஆ	ற ராMMMக0.” ஓ!$ேபாB அவ� 

ம ைடய�0 ��!னா&. ‘�ட8’ எ�7 ஓைச ேக�ட�. வ�$* வலிேயா	 

அைமதியாய�67.  

“M	ட�னா.. ஒ� ஒF8� இ��க=". வ�$*  அைதவ�ட ஒF8கா 

இ��க=" அ�?" எ� வ�$*�� அைமதியா இ��� ப!�க வராதவ� 

வ ��	�� ேபாய��” வ�$ைப �7�� வா�!0 அள$ப�ேபா0 நட�� 

ெகா ேட எ>ச��ைகக� வ�	3� ,!வத6�� மண� அ!3� வ��ட�. 

“அ	3த வ�$ப�ல வ�� வ>சிகிேற�” எ�7 ெவள�ேயறி$ ேபானா&. அ$ேபா� 

எதிேர வ�த அ�த க0P�ய�� ஒேர ஒ� ெப  ேபராசி�ய& இவைர�க 	 

,க3ைத தி�$ப��ெகா 	 ேபானா&. 

இ$ப!யாக அவ& ஜி$ைப மா�!�ெகா�ள> ெசா0லி யா�ேம ெசா0ல 

,!யாம0 ேபாய�67. 

 

ஆகேவ வ$ழி+�� ெகா"1�க" 
 

E>- ,�ட ஓ!�ெகா !��ேத�.ஒ3தய!$பாைத. வய0 ெவள�யா.பர�த 

காடா..*ல$பட வ�0ைல.பா&ைவ ெம0ல ெம0ல ம8கிய�. 

 
 

ப��னா0 ஒ� �ர0 ேக�ட�. “ ேபா அ�த ைல� ெத�ய�ற வைர ேபாய��டா 

பயமி0ைல.’ யாேரா Gட வ�கிறா&க� ேபாலி��கிற�. 

2ர3தி0 ெவள�>ச".பா&ைவ வ��	 வ��	தா� ெத��த�. 

நட�ேத�.�7�ேக பா"ெபா�7 சர�ெக�7 ேபான�. தி�"ப�$ பா&3தா0 

ப��னாA" பா"*.-6றி -6றி பா"* G�ட".ஓெவ�7 அலறிேன�.ச3த" 

உ����� உைறகிற�.  

 

ெகா3த வ�த பா"*கைள ைகய�0 ப�!3� மாறி மாறி வ �சிேன�. 

அ$ெபா�தா� கவன��கிேற�. மைல$ப�திய�� வ�ள�"ப�0 நி�7 
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ெகா !��கிேற�.பா"*கைள ப�!3� எறிகிற ேவக3தி0 த	மாறி வ�F�� 

கீேழ கீேழ.... ஆழமான கடA��� E;கி....ைககைள �ழாவ�3 �ழாவ� ந��த 

.E>- ,�	கிற�. 

 

அ�த தவ�$ப�A" ச�ைட��� எ�ேவா ஊ&வைத. உணர ,!கிற�.அச�ைட 

ெசB� வ��	 ந��திேன�. 

இ$ேபா� A8கி��� எ�ேவா *ர ட�..... பா"*... பா"*தா�.. ‘ஐேயா பா"*’ 

அலறியதி0 வ�ழி$* வ�� வ��ட�. வ�ய&3தி��த�.கர$ப� N>சி ஒ�7 

எF�� பற�த�. ேவகமாக E>சி வா8கிேன�. 

மைனவ�9" ப��ைளக�" வ�லகி நி�7 மிர 	 ேபாB பா&3தா&க�. 

பாழாB$ ேபான பக0 2�க". 

                                              ஐய3ேயா.. �>�க ..�>�க  

வசதியான ந ப� ஒ�வன�� தி�மண". 
 
ஆலய3தி0 E�7 ��வானவ&க� இைண�� தி�$பலி நிைறேவ6றி� 

ெகா !��தா&க�. 
 
உறவ�ன&க�" ம$* வழி9" ந ப&க�மாக ந0ல G�ட". 
 
எ$ேபா�" பா�� ச�ைட அண�9" ந ப� அ�7 வFவF$பான ப�	 

ேவ�! ச�ைட ேபா�!��தா�. 
 
தாலி க�	" [அண�9"] ேநர". 
 
வ �!ேயா ஒள�$பதிவாள&க�, *ைக$படகார&க�,காமிரா இ��த ந ப&க� 

எ� அைனவ& பா&ைவ9" தாலிக�	" ைவபவ3தி0 நிைல3தி��க... [பட" 

ப�!�க இைடKச0 எ�7 மா$ப��ைள ேதாழ& Gட ப�� த�ள$ப�டா&.]. 
 
எ0லா உ7திெமாழி9" வா8கிய ப�� ,தாலிைய ஆசி&வதி3� மணமக� 

ைகய�0 ெகா	3த ��வானவ&,அைத ெப  கF3தி0 அண�வ��க� 

ெசா�னா&. 
 
தாலிைய ைகய�0 வா8கிய மணமக� சி7 �ழ�ைத எத6ேகா ,ழி��ேம 

அேத மாதி� ,ழி3தா&. 

ெப ண�� கF3ைத� -6றி தாலிைய ெகா 	 ேபானவ& "ஐயBேயா.. 
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*!8க ..*!8க' எ�7  க3தினா&. 
 
,தலி0 யா���" எ�?" *�ய வ�0ைல.ஆளா��� பதற... ந0லேவைள 

அ�கி0 நி�ற ��வானவ& நFவ��ெகா !��த மா$ப��ைளய�� 

ேவ�!ைய ப�!3�� ெகா டா&. 
 

 

இரா+தி: ேநர+தி� ...அ%த�ர� 

இர?. ந0ல 2�க3திலி��ேத�. ( இ� கன? ேம�ட& இ0ல ஜன8கேள.) 

ெதாைலேபசி நிச$த3ைத உைட3த ப! அலற.... அைத வ�ட அலறேலா	 நா� 

எF�� (வழ�க" ேபால) ‘ேங’ என வ�ழி3ேத�. 

-தா�3� ேபாைன எ	3தா0 பத�ட3�ட� ஒ� ெப  �ர0. [க6பைனைய 

*!>சி க�	8க] 

“அ ேண நா� மK-?�� அ"மா ேபசேற�. ைல�ட ேபா�	 எ8க வ ��ட$ 

பா�8க” எ�றா� பய�த �ரலி0. 

எதி& வ ��	$ ெப .கணவ� ஏேதா ஒ� பாைலவன3தி0. இவ�,இர 	 

�ழ�ைதக�ட�. �ைண�� வயதான அ$பா. 

“ஏ�. எ�னாய�67?” 

“எ�ன�@ ெத�யைல.ஏேதேதா ச3த" ேக���. அ$பா ேவற 

இ0ல.பயமாய����... ேபேயா.. ப�சாேசா..” ெதா ைட அைட�க �ழறினா�. 

‘ேபB’ எ�ற�" எ� இதய�!$* எ�M!ரா லா&V ஆன�. 

ஜ�னைல ஓைசய�0லாம0 திற�� அ�த வ ��ைட ேநா�ட" வ��ேட�. 

[அத6� ,� ஒ� பா�கா$*�காக வ ��!னைர எF$ப� வ��!��ேத�] 

நிலெவாள�ய�0 ெத��த அ�த வ ��ைட> -6றி எ�த சலன," இ0ைல 

“ஒ =" ெத�யைல.ைல�ைட ேபா	8க$பா” எ�றா� மக�.அவ� 

இ��கிறா� எ�ற ைத�ய3தி0 ைல�ைட$ ெபா�ேட�.ச�ெட�7 எதி& 

வ ��!A" ைல� எ��த�. எ�ைன$ேபாலேவ இ��!0 இLவள? ேநர" 

பா&3�� ெகா !��தா&கேளா.... 

படபடெவ�7 ஓைச9ட� [பய�தவ� பா!�ேட ேபாற மாதி�] கதைவ3 

திற�ேத�.ப�க3� வ �	க�" திற�தன. ெவள�ேய வ�ேதா". 
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அ�த ெப  �ழ�ைதகைள� G�!� ெகா 	 ெவள�ேய வ�தா�.”மா!ய�ல 

யாேரா சாக� கிட�கிறவ� மாதி�... ஒ� மாதி�யா ச3த" ேக���.எ�ன�@ 

ெத�யைல” அ� எ�ன ஓைச எ�7 அவ��� ெசா0ல3 ெத�யவ�0ைல. 

ெசா0லி� ெகா !��கிற ேபாேத அ�த ச3த" ேக�ட�. 

ஓ! ஓ! கைள3� E>சிைர�கிற மாதி�.... jஅ.. jஅ... jஅ... எ�7 

இF3�ப�ற� உய�& ேபா�" அவMைதய�0 கத7வ� மாதி� 

...."மாஆஆஆஅ.... 

சி0ெல�7 பய" ஊசி மாதி� பாB�த�. 

ஒ�வாறாக மனைத திட$ப	3தி� ெகா 	 நாைல�� ேபராக ேச&�� 

ப�க3� மா!கள�0 ஏறி இ�த மா!ைய அலசிேனா".எ�?" 

ெத�படவ�0ைல. வ ��	��� ஒLெவா� அைறயாக அலசியாய�67. 

வ ��ைட>-6றி படபட$*ட� சலி3தாகி வ��ட�. அ�ேக நி�ற மர3தி0 

28கி� ெகா !��த ஒ� பறைவ எF�� பற�தைத தவ�ர எ�?" 

அக$படவ�0ைல. வ�!வ� வைர ேத!9" உற�க" ெதாைல�தைத தவ�ர 

ேவெற�" *லனாக வ�0ைல. 

ப�ற� எ$ப! அ�த ச3த".. ஒேர ம&மமாய�0ல இ���..! 

இர 	 நா� ெதாட&�� [பய�� பய��] க காண�3ததி0 ெத�ய 

வ�த�.மர3தி0 இ��� பற�� ேபானேத பறைவ . அ�த ஆ�ைததா� அ$ப! 

வ�ேநாதமாB ஒலி எF$ப�ய���கிற�. 

 

வைல 
 
ேப��திலி��� இற8கி ஆ�ேடா?�காக தி�"ப�ய ேபா�தா� 

இ!�கிற மாதி� அவ� வ�� நி�றா�. 

 
இவ� எதி&பா&�கவ�0ைல. 

 
‘மாலதி ந�யா?’ எ�ற ேக�வ� உ� நா�கின�ேல ஒ�!�ெகா�ள, 

இைரைய க 	வ��ட மி�க" ேபால மன" �"மாளமி�ட� 

‘மா�!கி�!யா’. 

 
மாலதி வ�ழிக� வ��ய, “ ந"பேவ ,!யைல.... ந�8களா?” Gவ�னா�. 

“பா&3� எLவள? நாளா>சி. எ$ப!ய���கீ8க.” 
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இவ� ேக�வ�ைய உதாசின$ப	3தினா�. ‘அ$ப!ேய ெச3� 

ேபாய��ேவ�னா நிைன>ேச.’ மன-��� ஆ3திர" அைலேமாதிய�. 

 
“எ�ன ேபசமா�ேட8கிற�8க. ேகாபமா?” எ�றா�. 

 
பதி0 ேபசா� மா&*�� �7�ேக ைகக�! அவ� வ�ழிகைள 

ஊ	�வ�னா�. 

 
த	மாறினா�.க ண�0 �*�ெக�7 ந�& நிைறய சேரெல�7 தைல 

�ன��தா�. ைக��ைடயா0 க ைண ஒ6றி�ெகா டா�. 

 
‘மன- �3�தி0ல. அF. ந0லா அF.’ மன- �QரமாB சி�3�� 

ெகா ட� “வ ��	�� வா8கேள�.ப�க3திலதா�.”ேக�காத மாதி� 

ெப�!ைய 2�கி� ெகா 	 ஆ�ேடா?�காக தி�"ப�னா�. 
 

“தமி; ெத� ஏழா" ந"ப&.க !$பா வா8க. நிைறய ேபச=" “ எ�றவ� 

அவசரமாB கட�� ேபானா�. 

 
இவ@�� நிைன?� �ள3தி0 க0ெலறி�த மாதி�யாய�67. 

 
வ ��	�� வ�தா0 உ6சாக வரேவ6*. வாசலி0 எதி& ெகா ட அ"மா, 

“ெரா"ப பய���!யா” எ�7 சி�3தா�. அ$ப!யானா0 ‘மத& சீ�யM’ 

எ�7வ�த தகவ0 ெபாBயா.. 

“ ந�தா� ஆ7 வ�சமா ஊ��� வராம இ��கிேய. எ$ப! 

வரைவ�கிறதா".” 

 
ஏமா6றமாய���த�. ெவ7$*" ேகாப," எF�த�. ேபான�0 தகவ0 

ெசா0லாம0 த�தி அ@$ப�ய ேபாேத ேயாசி3தி��க ேவ 	". 

 
அைற�� வ�� க�!லி0 ம0லா�� ப	3தா�. 

 
நிைன? அ	��கள�0 2சி ேபா0 ப!�தி��த மாலதி ெம0ல 

எF�தா�. நிமிச3தி0 வ�XவQபமாகி அைறெய8�" வ�யாப�3தா�. 

மி�வ�சிறி -ழ6சிய�0 அைலஅைலயாக சிதறினா� 

. 
மி�வ�சிறி இ0லாம0 அ�த ப�Mக� கிட8கி� உ�ேள இ��க 

,!யா� *F�க". இவ� எF�� ெவள�ேய வ�� நி�றா�. 
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இவ@�� கா0 ந��! ெசௗக�யமாB உ�கா&�� ெகா�கிற 

ேவைலதா�.பைழய சின�மா�கள�0 வ�0லன�� இ�$ப�ட" மாதி� Gைர 

,�ட அ	�க$ப�ட ப�Mக� ெப�!க�.உ�ேள ஒ� ஆ� Oைழகிற அள?�� 

ஒ� ச��.ச�னேலாரமாB ஒ� இ��ைக. உ�ேள வ�வைத9" ெவள�ேய 

ேபாவைத9" கண�� ைவ�கிற ேவைலதா�. காைல9" மாைல9" 

சிலமண� ேநர பரபர$*.பக0 ,F�க ேவைலேய இ�$பதி0ைல.எ$ேபா� 

ப�ண" வ�F" எ�7 கா3தி��கிற ெவ�!யா� ேபா0.... 

‘ஹாஆஆஆஆஆLLLL’ இ$ப!தா� ெகா�டவ� ெகா�டவ�யாக வ�� 

ெதாைல�கிற�. 

 
இதி0 அ!�க! மி� தைட ேவ7.. அதனா0 ெவள�ேய வ�� நி�7 

வாB பா&$ப� ஒ� உபெதாழிலாய�67. 

 
அ�, ஏேதா ஒ� சாம&3தியசாலி அ	�க	�காB க�!$ேபா�ட வண�க 

ைமய". ேமA" கீFமாB இ�ப3� எ�	 கைடக�. இ"மாதி� இட8கள�0 

எ8ேக Oைழ�� எ8ேக ெவள�ேய7வ� எ�7 பல��� �ழ$பமாக 

இ���". அLவள? இ	�� ,	�கான இட8கள�A" ஏதாவ� ஒ� 

கைட�� வாடைக வ�ட$ப�!���". 

 
“எ�MகிdM மH” �ர0 வ�த திைசய�0 தி�"ப�னா0 மKச� நிற 

தாவண�ய�0 அவ� நி�றி��தா�. இவைன3தா� G$ப��டா�. 

அவ� மH� வ�F�த பா&ைவைய தி�$ப� எ	�க ,!யவ�0ைல.ேபரழகி 
இ0ைல. ஆனாA" வசீகர". கிற8கி ேபாB நி�றா�. 

 
“மா!��$ ேபாற ப!�க�	 எ8க இ���?” 

 
-ய நிைன?�� வ�� இவ� பதி0 ெசா0ல வாB திற�த ேநர" பா&3� 

ம7ப! ெகா�டாவ� வ�� ெதாைல3த�. ஹாஆஆஆ.... 

 
ஒ� நைக>-ைவைய ரசி$ப� ேபா0 அவ� சி��க இவ@�� 

ெவ�கமாB வ�த�. ஒ�ைகயா0 வாைய ெபா3தி� ெகா 	 ம7ைகயா0 

வழிைய -�!னா�. அவ� ச3தமாB சி�3�� ெகா 	 கட�� ேபானா�. 

 
இன�$ைப க 	வ��ட எ7"* ேபால அவைள> -6றிேய மன" 

அ��க3 ெதாட8கிய�. 

 
*F�கமாB இ��த ேபாதிA" நா6காலிய�0 வ�� உ�கா&�� 

அவசரமாB கன? காண ஆர"ப�3தா�. 

 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ம7நா�" ஜ�னேலார" ெகா�டாவ� வ��டப! இவ� இ��க, 

எ�!$பா&3� “�� மா&ன�8 ெகா�டாவ� ஆப�ச&” எ�7 கி-கி-3�வ��	 ஓ! 

ேபானா�.இவ� திகிலைட�தா�. 
 
அ$*ற" தினச� அ�த ஜ�ன0 வழியாக ஒ� பா&ைவைய 2�கி 

எறி�� வ��	 ேபாவா�.அ=� 	 வ �ச$ப�ட� மாதி� இவ� அதி&�� 

ேபாB கிட$பா�. 

 
யா& இவ�.எத6� தினச� வ�கிறா�.மா!ய�0 இ���" ஏதாவ� 

கைடய�0 பண�யா67கிறாேளா? வ�சா��கேவ 	". 

 
எ8ேக ேபாகிறா� எ�பைதயாவ� ெத��� ெகா�ளலா" எ�ற 

நிைன$ப�0 மா!ேயறி ஒ�நா� ேமேல ேபானா�. மதிய ேவைள. 

ஆளரவம6றி��த�. ஒ� ெடBல& கைட, நிதி நி7வன", ம��� ஏஜ�சி 
இ�@" எ�னெவ0லாேமா கைடக� ேமேலய���க.... 

 
எ�ேக Oைழவ�, Oைழ�� எ�ன ேக�ப� எ�ற தய�க3தி0 கிலி 

ப�!3�,பத�டமாB கீேழ இற8கினா�. 

மாைலய�0 கீேழ வ�தவ�, “எ�ைனதாேன பா�க வ�த�8க” எ�றா�. 

இவ� ேபயைற�தவ� மாதி� வ�ழி3தா�. 

 
“இ0ல..இ0ல..” எ�7 ெசா�ன� இவ� கா��ேக 

ேக�கவ�0ைல.ேபாBவ��டா�.கட�த� ெத�யாம0 ெவ� ேநர" உைற�� 

ேபாB நி�றா�. 

 
இரவ�0 2�க" வரவ�0ைல. மதயாைன *��த வ�ைளநில" ேபால 

மன- நி"மதி இ0லா� ேபாய�67. 

 
ப��ெனா� நாள�0 ெரா"ப?" பழகியவ� மாதி�, “பM-�� சி0லைற 

இ0ல$பா ஒ� ஐ"ப� கா- �ேட�” எ�றா�. அவ� அ$ப! உ�ைமேயா	 

ேக�ட� இவ@��" ப�!3� ேபாய�67. 

 
“தி�"ப த�தி�ேவ0ல” எ�றப! எ	3�� ெகா	3தா�. 

 
“ சீ ேபாடா கKச$ பயேல” எ�7 அவ� பதிA��> ெசா�னேபா� 

ெகாப" வரவ�0ைல. ச�ேதாசமாகேவ இ��த�. 

 
அ�7 படபட$பாB வ�தா�. “ க ணா! சா& ஒ� ப3தாய�ர" 

தர,!9மா உ8களால” 
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அLவள? பண" இவன�ட" ஏ�. இ0ைல எ�பைத எ$ப! ேநர!யாB 

ெசா0வ�.... “த�தா என�� எ�ன த�வ...” எ�றா�. 

 
அவ� ெவ	�ெக�7 நக&�தா�. ,க3தி0 ேகாப" ெதறி�க 

வ�ைர�தா�. இவ@�� ந	�கமாய�67. த$பாக *��� ெகா டாேளா.... 

 
இர 	 நா�க���$ ப�� ஒ� ேநாKசாேனா	 வ�தா�.ஜ�ன0 

வழியாக இவைன�கா�! “ ந0லா பா&3�க8க. இவ&தா�.” எ�7 எத6ேகா 

அைடயாள" கா�!னா�.இவ� ,க" பாராம0 தி�"ப� ேபானா�. இவ@�� 

எ�?" *�யவ�0ைல.அLவள? தர��ைறவாகவா நட�� ெகா ேட�. 

த�ைன3தாேன ேக�	�ெகா டா�. 

 
மாைலய�0 அ�த ேநாKசா� இர 	 ேபைர G�!வ�தா�. 

“எ�னடா ெப�ய இவனா ந�” வ�தவ� மிர�டலாB ேக�க இவ@�� நா 

உல&�த�. 

 
“ராMக0 யா�கி�ட வ�ைளயா	ற. ெபாணமாய��வ” 

 
,தலி0 *�யவ�0ைல. ,�டா�க� ஆ� மா6றி வ�� ேபசி� 

ெகா !��கிறா&கேளா எ�7 ேதா�றிய�. 

 
“மாலதிகி�ட இன� ெதா�தர? ெசKச... மவேன ைகைய காைல 

ஒ!>சி*	ேவ�.” எ�றப! ேமைஜய�0 ஊ�றிய���த வல� ைகைய 

ந>ெச�7 இ!3தா�.வ�ர0க� ந-8கி வலிய�0 உய�& ேபாய�67. ‘அ"மா’ 

எ�7 அலறினா�.இ�ெனா�வ� ,�கி0 ஓ8கி �3தினா�. நிைல 

த	மாறி வ�F�ததி0 ,�னாலி��த கதவ�0 ேபாB ‘ண8’ ெக�7 

ேமாதினா�. தைல -ழ�7 ெகா 	 வ�த�. 

 
அத� ப�ற� நிைன? வ�� இவ� பா&3தேபா� கைட�� ெவள�ேய 

ெத�வ�0 கிட�தா�. -6றி G�ட". “தி�@ ெகாF$ெப	3� ஏ டா இ$ப! 

தி�யற�8க.” யாேரா ெக�ட வா&3ைத ேச&3� தி�!னா&க�. 

 
ச67 ேநர3தி0 ,தலாள� வ�தா&. “ராMக0 

.ப!>சவ�,பாவமா>ேச�@ ேவைல�� வ>சா ெபா =கைளயா நாசமா�க 

பா�கிற. ம�வாதியா ஓ!ேபாய�� நாேய.. எ� கைட ேபைரேய 

ெக	3தி�!ேய பாவ�....” 
 
ஆக ேவைல ேபாய�67. 
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ரா�சசி இ$ப! பழிவா8கி வ��டாேள. மனசி0 ரணமாB த8கி67. 

 
வ ��!0 அ$பா ,த0 கைடசி த8ைக வைர க!3� �தறினா&க�. 

“ெபா7$ப3த நாB.ெகாKசமாவ� �	"ப நிலைம ெத�Kசா இ$ப! 

நட��மா.... ேச.. எ�ன ேகவல3த உ டா�கி�	 வ�� நி��� நாய�....” 
 
யா& க ண�A" வ�ழி�க ப�!�க வ�0ைல.அைறைய வ��	 ெவள�ேய 

வரேவ பய". 

 
ந0லகால" பா !>ேச� மாமா ேவைல ேத! ைவ3தி�$பதாக 

G$ப�ட அ�7 கிள"ப�யவ�தா�. ஆறா 	க��� ப�� இ�7தா� ஊ& 

வ�தி��கிறா�.அ�?" ஒ� ெபாB த�திைய ந"ப�. வ�திற8கிய�" அவ� 

,க3தி0தா� ,ழி�க ேவ 	மா. 

 
அவ� வ ��	�� அைழ3த ேபா� இவள�ட" எ�ன ேப>- 

ேவ !ய���கிற� எ�7தா� வ��வ��டா�.ஆய�@" அவள�ட" 

ந7�ெக�7 ‘நாA வா&3ைத’ ேக�டா0தா� மன- ஆ7" எ�7 ேதா�ற 

இேதா கிள"ப� வ��டா�. 

 
“வா8க த"ப� உ�கா�8க.மாலதிைய வர>ெசா0ேற�” ,திய 

ெப மன� ஒ�வ& அமர ைவ3� வ��	 உ�ேள ேபானா&. 

 
இ�7 ேந��� ேநராக ேக�	வ�ட ேவ 	".இ3தைன நா� 

உ����� �ைம�� ெகா !��த அ3தைன9" ெகா�!வ�ட 

ேவ 	".ரா�சசி எ�னெவ0லா" பாடாB ப	3திவ��டா�. 

 
அ�த வ�சாலமான ,�னைறய�0 எ�ன ெசBவ� எ�7 ெத�யாம0 

ெவறி3�� ெகா !��தா�.அைறைய> -6றி க கைள -ழல வ��டா�. 

வல� Eைலய�0 அகல3திைர !.வ�. அத� ேம0 ப�ளாM!� ேபா�சாB. 

இட� ப�க -வ�0 ச�தண மாைலய��ட ஒ� ெப�ய *ைக$பட". [*ைக$பட 

,க" எ8ேகா பா&3த மாதி� நிைன?.] கீேழ எ$ெபா�" எ��� 

ெகா !��கிற மி�வ�ள��. உ�கார நாைல�� ேமா0ட� நா6காலிக�. 

அLவள?தா�. ஹா0 பள�>ெச�றி��த�. 

 
“க ணா! சா&,எ$ப வ�த�8க. மற�தி�Y8கேளா�@ நிைன>ேச�” 

எ�றப! மாலதி வ�தா�.தைல கைல�� 2�க கல�க3திலி��தா�. 
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இவ@�� ேகாப" வ�த� ‘எ$ப! மற�க ,!9" மற�கிற மாதி�யா 

ப ண�ய���கிறாB.�ேராகி’ 
 
“இ�@" ந�8க மாறேவய�0ைல. ஒ� வா&3ைத ேபசற��ேக ெரா"ப 

ேயாசி�கிற�8க.” 

 
“ ஆமா அதில ந� சாம&3தியசாலிதா�. ேவஷ" ேபாட?", வசன" 

ேபச?" உன��தாேன நிைறய ெத�9"” இவன� �ரA�� மிர டா�. 

“எ�ன... ெசா..0..ற�..8க..” 

 
“ஆகா எ�னா ந!$*. ஒ =ேம ெத�யாத மாதி�. இ3தைன நா�ல 

மற�தி�ேவ�@ நிைன>சியா.” 

 
பய3தி0 ந	8கினா� “நா�... நா�.. அ$ப! எ�ன த$* ெசBேத�” 

 
“அ� நா� ேக�க ேவ !ய ேக�வ�. ஆ� வ>சி அ!�கிற அள?�� 

உன�� எ�ன ப ண�ேன�. எ� வா;�ைகேய நாற!>சி�!ேய.” 

 
அவ� ேபைய$ பா&3த மாதி� அர 	 ேபாய���தா�. 

 
“ேச எ$ப!$ப�ட ெபா"பைள ந�... இ$ப! நட$ேப�@ கன?ல Gட நா� 

நின�கைல.” 

 
மாலதி வ�ழிக� பளபள�க, சேரெல�7 எF�� உ�ேள ஓ!னா�. 

 
“எ� ம�மக ஏ� இ$ப! ஓடறா.” எ�றப! அ�த ,திய ெப மண� 

காப�9ட� வ�தா&. இவ@��� ேகாப" அட8க ம73த�. 

 
இய0பாB ேபச ேயாசி�க ேவ !ய���த�. 

 
“உ8க ம�மகளா..” 

 
“$>.... வ ��	�� வ�ள�ேக3த வ�த ெபா =... அவ வா;�ைகேய 

இ��டா�கி�	 நி�கிறா.” அ3ைத ஏேனா ெப�E>ெசறி�தா&. “எ0லா" 

எ�னால வ�த வ�ைன.” ச67 ேநர" -வ6றிலி��த வ�ள�ைக ெவறி3தா&. 

 
இவ� �ழ$பமாB வ�ழி3தா�. அ3ைத ெதாட&�தா&. 
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“எ�ன ெசா0ற�.... எ0லா" எ� பண திமி�. நா�தா� பாவ�. 
ஆMப3தி�ய�ல கிட�த அவ அ$பைன கா$ப3திேற�@ பண3ைத� கா�! 

அவ வா;�ைகைய ெக	3தி�ேட�.” 

 
இவ@�� எ�>சலாய�67. இைதெய0லா" ஏ� எ�ன�ட" 

ெசா0கிறா�. 

“....ெசா�த"தாேன�@ நிைன>சி வலி$* வரவைன வA�க�டாயமா 

க�!வ>ேச�... $>.... ஒ� நிமிச" Gட நிைல�காம ேபா>சி. இ$ப. இவ 

,க3ைத$ பா&�கதா� என�� ெத"ப�0ைல.” அFைகைய அட�க அ3ைத 

நிர"ப சிரம$ப�டா&. 

இவ@�� இ$ேபா� ெம�ள ெபா�� வ�ள8க.. “ந�8க எ�ன 

ெசா0ற�8க..” எ�7 அதி&>சி கா�!னா�. 

 
“ எ�ன3ைத ெசா0ல.. அ�த பாவ�$பய...,” எ�7 ெதாட8கிய அ3ைத 

பாதிய�0 நி73திவ��	 -வ�லி��த *ைகபட3ைத பா&3� �A8கி �A8கி 
அFதா&. 

 
எதி&பாராம0 எ8ேகேயா ேமாதி� ெகா ட மாதி� உண&?. 

T;நிைலய�� இ7�க" *�யாம0 நட�� ெகா டத6�� த�ைன3தாேன 

ெநா�� ெகா டா�. 

 
அ3ைத த�த காப� ஆறிய���த�. 

 
கனமான ெமௗன" -ைமயாB அF3த, “ நா� இைத 

எதி&பா&�கவ�0ைல” எ�றா�. 

 
அ3ைத க ண �ைர �ைட3�� ெகா டா&. “எதி&பா&�கிற எ�தா� 

நட���. எ0லா" கால3தி� வ�ைளயா�	. அ� வ��>ச வைலய�ல ேபாB 

வ�Fறேத ந"ம ேவைலயா$ேபா>சி” 
 
அ3ைத ஒ� ஞான� ேபால ேபசி�ெகா !��க இவ� எF�� அ�த 

*ைக$பட3தின�கி0 ேபாB நி�றா� அKசலி ெசA3�வ� ேபால. 

 
ெந�8கி பா&�ைகய�0 ச�ெட�7 நிைன?�� வ�த�. இ� 

அவ�தா�... ஆேளா	 வ�� இவைன அ!3த அ�த ேநாKசா�தா�... இ�7 

உய�ேரா	 இ0ைல எ�7 நிைன�க பகீெர�றாகி$ேபான�. 

 
திYெர�7 ப��னா0 ெம0லிய �ர0 ேக�ட�. “இ$ப நா� ெர!.உ8க 

ேகாப3ைத கா�	8க.” பைழய அேத *�னைக9ட� மாலதி. 
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ெநகி;�� ேபாய���தா�.ேப>ேச எழவ�0ைல.ச67 ேநர" 

ெமௗன3தி0 கழி�த�. அ3ைத உ�ேள ேபாய���தா&. 

 
“ஸா� மாலதி .உ� நிலைம *�யாம....” ��க3ைத வ�F8கினா�. 

“பா !>ேச�ய�ல ேவைல கிைட3ததாேம.. ந0ல ச"பளமா.” 

“எ�னால நிைன>சி Gட பா&�க ,!யைல. ந�.. ந�.. எ$ப! தா8கிகி�ட 

மாலதி.” 
 
“அ"மா சீ�யM@ ெசா�ன �8கேள. எ�னா>சி..” 
 
“ேப>ைச மா3தாேத. ெசா0A.” 

 
அைமதியானா�. உ����� ேயாசி3� வ�ைச$ ப	3�கிறா� 

ேபாலி��த�. 

 
“எ�ன ெசா0ல. வ�!9ற ேநர3தில ம7ப!9" இ��	 வ�த மாதி� 

எ0லா" ெபா-��@ ேபாய��ட�.” 

 
இவ� ெமௗன" கா3தா�.உ����� ஆேவச" தண��தி��த�. 

 
“,த0ல என�� இ�த க0யாணேம ப�!�கைலதா�.எ$ப!யாவ� 

த�! கழி�க="@தா� பா&3ேத�. எ�ன ெசா0லி9" அவ8க 

ஒ3��கைல.ேவற வழிய�0லாம உ8கைள� ெகா 	 

கா�!ேன�.உ8களதா� நா�.. நா�..” 

தைல�ன��தா�. இவ@�� *��த�. 

 
“... அ$ப! ெசா0லி9" பயன�0லாம ேபா>சி. அ$*ற" அ$பா 

ஆMப3தி� ெசல?.. எ8க ஓ!9" பண" இ0லாம ேபாக.. அைதேய என�� 

வைலயா�கி�டா8க.” 

 
இவ� அவ��காக இர�க" -ர�தா�. 

 
“அ$*ற" அ�த ,த ரா3தி�ய�ல... வலி$* வ�� ைகைய காைல 

உதறி�	, ஏேதா ேச�ைட ெசBறாேறா�@ நிைன>சா... படா&@ க�!0 

வ�ள�"ப�0 ேபாB வ�F�தா&. ந	 E�கில இ!. ப�	@ ேபாய��டா&.. ந"பேவ 

,!யைல. அ3ைத ெசா0ற மாதி� கால3ேதாட வைலய�ல மா�!கி�ேட�. 

அLவள?தா�.” சி�3தா�. 
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இவனா0 சி��க ,!யவ�0ைல. எ$ப! ஆ7த0 ெசா0வ� எ�7" 

தய�கமாய���த�. 

 
திYெர�7 ஞாபக" வ�� ேக�டா�. “ ஆ� வ>சி அ!>சதா 

ெசா�ன �8கேள. எ�ன அ�.” 

 
“ஒ =மி0ல -"மா ெசா�ேன�.” இவ� எF�தா�. 

 
.கால" வைலய0ல ெப ேண. அ� கா�டா7. எ0லா 

அF��கைள9" அ� கைர3� இF3� ேபாBெகா ேடய���கிற�. 

*திதா��கிற�. எ�7 மன-��� ேதா�றிய�. அவள�ட" ெசா0லவ�0ைல. 

 
 

 

�� 

 
கி�ட3த�ட பதிேனா� வ�ட8க���$ ப�ற� ம7ப!9" இ�த ம ண�� 

Mப�ச". 
 
மைலய!வார Nமி, ப�வமைட�த ெப  ேபால பரவச$ ப	3திய�. 
 
தா3தா எFதிய���த மாதி� ‘ஊ� ,�ன மாதி�ய�0ல’தா�. *திய *திய  

,க8க� . யாைர9"அைடயாள" ெத�யவ�0ைல. 
 
ஊ�� பைழய அைடயாள8கள�� ஒேர மி>ச" *0Aகைடைய ஒ�!ய���த 

*ள�ய மர". அத�நிழலி0 க0ேமைடய�0 இ$ேபா�" ந� 	 ப	3�  

ேசா"ப0 ,றி3�� ெகா�ளலா" ேபா0ேதா�றிய�. 
 
ெந	நா� ப���த ந பைன க 	 வ��ட மாதி� ஆன�த� G3தா!ய� மர". 

‘ேஹ.. சிேனகிதா’எ�7 கா6ேறா	 ஒ� க3த0. 

இவ@��� 28கி� ெகா !��த ஞாபக8க�, ேகாழி கிளறி எறி9" �$ைப
 மாதி� எF��பற�தன. 
 
*ர 	 *ர 	 கப! வ�ைளயா!ய அ�த *Fதி 
. ஓண3தி6�� கிைள கிைளயாB க�! ஆ!ய ஊKச0. கி�!$*��"  

ேகாலி9" ைவ3� ச&வேதசேபா�! அளவ�6� அம&கள$ப	3திய ��ள0, 

கைத, G3�, ெபா8க0, க�சி�G�ட"... 
 
எ0லா" தா ! இ7திய�0 அைசயாம0 ஆ7,க" உ�கா&�தி��தா�. 

எ ெணB வ��	 ப!ய வா�ய தைல, வ���த மா&*, வல� ெந6றி� காய", 
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,ரட� ேதா6ற".,7�கி வ��ட மHைச�கிைடய�0 ந�பான *�னைக.ஆ7
,க" இ$ேபா�" இ�ேபா0 கைலயாம0இ�$பானா? 
 
�ள3த�கி0 *ற"ேபா�� நில3தி0 அவ� �!ைச இ��த�.�ள��க ேபாகிற
 ேநர3தி0 அவ�ெச ைட ேமள3ைத வாசி3�� ெகா !�$பைத  

பா&�கலா". அவன� அ$பாவ�� ெதாழி0 அ�. 
 
இேதா இ�த மர3த! ேமைட அவ� நி&மாண�3த�.அLவ$ேபா� அதி0  

சாகச8க� ெசBவா�. 
 
பைழய ேவ�!ைய திைரயாக� க�! சி7 ப�த0. உ�ேள லா�த& வ�ள�கி� 

ெவள�>ச3தி0 திைரபள�>சி	". ேவைலய�0 கைள3த ஊ& ச3தமி�றி  

திைரைய ரசி��". 
 
‘�ட 8.... �டண8....’ எ�ற ெச ைட ஒலி ெநKைச மிதி3த மாதி� இரவ�� 

அைமதிைய கிழி3தமாதி� எF". திைரய�0 நாெயா�7 பதறி ஓ	". 

2ர3தி0 அ"ைப எBதவன�� நிழA�வ" ெம�ளெம�ள ெந�8கி  

திைரைய ஆ�கிரமி��". 
 
கைத ெசா0லாமேல ெச ைட ஒலிய�0 அ3தைன9" அ�த ஜன8க���  

*�9". ெவ7" அ�ைட$பட". �>சிக�", வ�ர0க�" அைசய உய�& ெப67
 எF". ,ய6சியா0 வள&��சாகச8க� ெசB9". ேவ!�ைகயாB ெவ6றி� 

ெகா��". 
 
திYெர�7 வலியவ� கர" ஒ�7 எBதவ� கF3ைத ெந���". உய&��  

நி6பவைன மிதி3�ந-��".அவ� �!$பா�. கத7வா�.ஆய�@" அ�த  

எள�யவன�� ,�ேன6ற" ெவ�ட$ப	".இ$ேபா� இைச9" கத7".பரவ�  

பதற ைவ��".வலிய�� �!$பாB உண&வைலகள�0 ஊ	�?".சைதைய 

கிழி3�� ெகா 	 நா! நர"*கள�0 *���, உட"ெப0லா" வ�ரவ�...  

கதற!��". 
 
க ண�0 ந�&வர G�ட" வ��கி3� கிட��". 
 
 
ெவ7" பாைவ G3�தா� எ�பைத உணர ெவ�ேநர" ப�!��". அ3தைன 

சாம&3தியமாBஆ7,க" ெசB� கா�	வா�. 

அLவ$ேபா� இ$ப! இ�த *ள�யமர3த! அ0ேலாகல$ப	". 

!வ�ேயா ேவ7 ெபாF� ேபா�� சாதன8கேளா இ0லாத அ�த கால3தி0  
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ஜன8க� ச�ேதாசமாBஎ0லா" ரசி3தா&க�. 
 
அ�த உ6சாக3தி0 ஆ7,க" ெபா8கA�� *திய நாடக" ேபாட$  

ேபாவதாக> ெசா�னா�. 

“ இேதபாைவ G3� மாதி�தா�. ஆனா அ�ைட பட3��� பதிலா நிஜ  

ஆ�க�. *ராண�கைதய�0ல. நிஜகைத.திைர��$ ப��ேன நிழ0 
உ�வ8களாக3தா� ெத�ேவா"” எ�7 எ0லா& ,க3ைத9"பா&3தா�. 
 
“ஆனா ஒ =. அ��� ந�8க�" ஒ3�ைழ�க=". அ$பதா� ,!9".” 

எ0லா�" ச"மதி�க ச�ேதாசமானா�. 
 
ஆனா0 இவன� அ$பாவ�� அரசா8க உ3ேயாக" ஊ& ஊராக  

�	"ப3ைதேய ப�தா!யத�வ�ைள?, ெபா8கA�� ,�ேன இவ�  

ஆ7,க3ைத ப��ய ேவ !யதாய�67. 
 
ஆ7,க3ைத ச�ெட�7 அைடயாள" ெத�யவ�0ைல.,�ப�க வF�ைக 

வ�F��,உட0ெமலி��, க�ன" ஒ�!,,�ப�க இர 	 ப0 ேபாய���தன.

கிழி�த A8கிைய ெதாைட ெத�யக�!ய���தா�.சவர" காணாத ,க".ஒ�
�	"பMத@���ய தள&>சி.ஆேளமாறிய���தா�.தி ைணய�0  

தன�யாளாB எைதேயா பா!�ெகா !��தவ� இவைன$பா&3த�"  

ப�ரகாசமானா�. 
 
“ஏB. எ$ப!ய���க. எ$ப வ�த....” ��ள� எF�தா�. தி ைணய�0  

ஓைல$பாைய வ��3�$ேபா�டா�. 
 
“எ�ன ஆ7,க". ந"பேவ ,!யைல. ந� எ$ப! மாறி$ேபான.” 
 
“ேச... ேச... அ$ப!ேயதா�பா இ��ேக�.” 
 
உ�ேளய���� �ழ�ைதகள�� ச>சர? ஓைச. இ8கி��ேத க3தினா�. 

“எேலB ெவள�ேய ேபாBவ�ைளயா	8க.... ஏ ெச0வ� யா� வ�தி��கா பா�.” 
 
அ�த ெச0வ� ெவள�ேய வ�� எ�! பா&3தா�. 
 
“எ� ப�ெர �. ெப�ய எKசின�ய&” அவ� ெபா�வாB சி�3� வ��	 உ�ேள 

ேபானா�.“ எ�வ ��	கா�” எ�றா�. 
 
�ழ�ைதக� இைர>சAட� ெவள�ேய ஓ!ன. 

ச67 ேநர" ேபச எ�?ேம இ0லாத மாதி� ஒ� ெமௗன". 
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“ஊேர மாறி ேபா>சி இ0ல..” இவ�தா� அைமதிைய உைட3தா�. 
 
“ ". மா6ற" வரைத யாராலயாவ� த	�க ,!9மா” எ�றா�. 
 
“ச� அத வ�	. ந� எ$ப!ய���க. $ெராகிராெம0லா" ப றியா.” 
 
“*ெராகிராமா.” ேலசாB சி�3தா�. 

“பழச ந� மற�கேவய�0ல” எ�றப! தைரைய ெவறி3தா�. 
 
“எ$ப! மற�க ,!9". எ�னெம0லா" ஐ!யா வ>சி��த. நாடகெம0லா" 

ேபா�!யா” ,க3ைதபா&$பைத தவ�&3தா�. தா!ைய ெசாறி�தா�. 
 
“$>. எ0லா" ெவ7" நாடகமா ேபா>சி.” 
 
“எ�னேட ெரா"ப ெவ7$பா ேபசற....” 
 
ெச0வ� ெவள�ேய கைடய�0 ேபாB ச&ப3�" பழ," வா8கி3 த�தா�. 
 
“எ��� இெத0லா"....” 
 
“-"மா �!8க.” 
 
ைகய�0 ட"ளைர எ	3� உ67 பா&3தா�. 
 
“இ$ப எ8க இ��கிய... ேவைல பா�கிறியளா...” 
 
“". ெச�ைனய�ல....” 
 
“அதா� ஆ"பைள�� ல�சண".... கத G3��@ ஊ� -3தினா �	"ப"  

நட3த ,!9மா.இ�தம@ச�கி�ட எ	3� ெசா0A8க.” எ�றா�. 
 
“ஏB உ�ள ேபா” ஆ7,க" கச$பாB ெம�7 வ�F8கினா�.உ�ேள காய"  

ப�!��கிறா� எ�7ேதா�றிய�.ேதா ! ��வ�னா0 அவ� * ைண  

கிளறிய மாதி� ஆகிவ�	" எ�ற நிைன$ப�0ேபசாதி��தா� 

கைல$ெபா�� ஒ�7 ெம0ல ெம0ல �ேவறி� ெகா !�$பதாB உண&
ேவ6ப�ட�. 
 
தா3தா ேத! வ�� வ��டா&.” எ�ன ம�கா ந� வ�த�" வராத�மா இ8க  

வ�தி�ட. ேநர" இ��!ன�Gட ெத�யாம அ$ப!ெய�ன ேப>சி. வா.. வா..  

கிள"*” 

மனெமா$பாம0 எF�� வ�தா�. 
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“பய ெரா"ப அட8கி�டா� ெத�9மா” தா3தா ேக�டா&. 
 
“ எ�த பய....” 
 
“அதா� இLவள? ேநர" ேபசி�	 வா�ேய” 
 
“ஏ�..... எ���....” 
 
“அ$ப உன�� வ�சயேம ெத�யாதா..” 
 
“எ�த வ�சய".” 
 
“அதாேன. அத அ�த பய ெசா0லிய���க மா�டாேன. அ!ப�டத ஒ�3த� 

ெவள�ேய ெசா0லி�டாஇ�$பா�.” 
 
“ெப�ய சMெப�M எ0லா" ேவ டா". ேநர!யா வ�சய3ைத ெசா0A8க.” 
 
‘ப��ன எ�னா$பா. அ�த பய ேமல வ ��	�காரைன$ ப3தி நாடக"ேபா	கா�.

அ�கிரமகாரனா".அநியாய" ப றானா", த�! ேக�க=மா".... அ!ைமயா
இ��க�Gடாதா".. இ�த பயA�� ேதைவயா இ�.” 
 
இவ@�� இவ&க� தயா�3த நவ �ன G3� நிைன?�� வ�த�. ஆ7,க"  

அைதஅர8ேக6றிய���கிறா� எ�7 ேக�க ச�ேதாசமாய���த�. 
 
“". அ$*ற"” 
 
“அவ�" ெபா73� ெபா73� பா&3தா&.இவ� *�- *�சா அவர$ப3திேய  

நாடக" ேபா	கா�.கேடசில அ�த ம@ச� வ�வரமா ஒ� ேவைல ெசBதா� 

ெத�9மா” 
 
“எ�ன ெசBதா&.” இவ� பரபர3தா�. 
 
“எ�ன ெசBதாரா.ஊ&கார� ஒ�பயA��" இன� ேவைல இ0ல�@  

�ர3தி�டா�0லா. ேவைலேவ="னா அ�த G3த நி73தி�	 வா8க�@ 

வ>சி�டா&.” 
 
“ஆ8.... ப�ற�.” 
 
"ேவைலய3த Gலி பயக -"மா இ�$பானா.இ�த பயகி�ட ம�வாதியா  

ெசா0லி பா&3தா@க. ஆனாஇவ� எ�ன ெசBதா� ெத�9மா. ம7 நாேள 

ேவற ஒ� நாடக" ேபா	கா�. எ�ன கைதெத�9மா.ஒ ணா இ��கிற ப-�
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G�ட3ைத அ!�க ,!யைல�@ அ�கைள ஒ� கிழ�	 சி8க"ஒ =�
ெகா = ேமாத வ��	தாேம.... ப�ற� தன�3தன�யா ப��Kச�" அ!>சி  

தி�@தாேம....அ�த கத.... ெகாF$*தாேன இவ@��.” 
 
"பரவாய�0ைலேய. ஆ7,க3��� ெரா"பதா� ைத�ய". 
 
“�	"பேம கKசி த ண�ய�0லாம கிட��. ந� G3� ேபா�	 ெபாழ$ைபயா 

ெக	�கிேற�@ ஊ&காரபயAக ஒ ணா ேச&�� ைநய*ைட>சி�டா@க0ல
.... ெர 	 ப0AGட அதிலதா� ேபா>சி.” 
 
‘அடபாவ�களா’ இவ� வாB வ��	 அர6றினா�. 

வழிய�0 சில ெப�-க� தா3தாைவ T;�� ெகா டன&. 
 
“அ ணா>சி நா8க *� ப ண��ட". ஆனா ெதாைகதா� ெகாKச" ெப�-.” 
 
“இ�த கால3தில இ�ப3தி அKசாய�ர" ஒ� ெப�ய ெதாைகயா.. பா�	�னா 

அ$ப!ெயா� பா�	.இ8க எவ� ேக�!�$பா�. ெசா0A8க.” 
 
“ எ�னேவா அ ணா>சி. தி�வ�ழாைவ ேஜாரா நட3தி ேபாட=".” 
 
தா3தா எ0ேலாைர9" பLயமாக வ�ல�கி வ��	 வ�தா&. 
 
“அ	3த வார" ந"ம ேகாய�0 தி�வ�ழா வ�தி0ல. அதா� ெப�ய ஏ6பாெட
0லா" நட���.”அவராகேவ வ�ள�க" ெசா�னா&. 
 
 
ஆ7,க" அ�7 வ�3ைத கா�!ய ைமதான3தி0 க>ேச� நட�த�. ெப�ய 

ேமைட.வ ண வ ணவ�ள��க�.அதி�" ஒலிெப��கி. 
ந� ட ேநர ப�தா?�� ப�ற� ேமைடய�0 நாதMவர," தவ�A" வா3திய 

மிைச3தன .Gடேவநவ �ன இைச�க�வ�கள�� ேப�ைர>ச0. பளபள�கிற 

 ப�	ேசைல9ட� கிராமிய ஒ$பைனய�0ெப க� நடனமாட ந	வ�0 நி�ற
வ& கண �ெர�7 பாட ஆர"ப�3தா&. G�ட" ைகத�!ய�;வ�சில!3த�; 

எF�� ஆ!ய�. 
 
“கண �&@ இ$ப! ஒ� �ர0 எ0லா���" அைமயா�$பா” எ�றா�  

ஆ7,க". 
 
“ அட ேபா$பா ந"ம சர�க எ	3� நம�ேக வ�யாபார" ப றா8க” 
 
“யா& ெசKசா எ�ன$பா. ந0லைத பாரா�ட=".” 
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“ ந� நிைன>சா இைத வ�ட ெப�ய ஆளா வரலா" ெத�9மா. ஆனா உ�  

திறைமைய ந� �� ப�!�கவ��	�ட.” 
 
ஆ7,க3தி6�� ஏேதா ெசா0ல நாெவF�த�. அட�கி�ெகா 	 ேவ7  

*ற" தி�"ப��ெகா டா�. 
 
“ேபசாம எ� Gட வ�தி�. இதவ�ட ெப�ய ஆளா�கி கா�டேற�. ஆய�ர"  

ஆய�ரமா ச"பாதி�கலா".” 
 
“அLவள? பண" வ�மா இதில” ெச0வ� ஆ>ச�ய$ப�டா�. 
 
“ ஆமா. ேப&,*க; இ�@" எ3தைனேயா..” 
 
“ அட இ� என�� ெத�யாம ேபா>ேச. யா& ைகைய காைல *!>சாவ� அ$ப!
ெய0லா" வரெத�9தா இ�த ம@ச@��. உ�$படற *3தி ஒ =" வரா�
. ந�8க G�!�	 ேபா8க . நா�ெசா0ேற�....” 
 
ஆ7,க" சிர3ைதய6றி��தா�. 
 
“உ� வ ��	கா�தா� ெசா0லி�டய�0ல. கிள"*ற வழிைய பா�.” 
 
“இ0ல ேவ டா"” ெம�வாB ,னகினா�. 
 
“ ஏ�” 
 
அவ� பதி0 ேபச த	மாறினா�. 
 
“என�� ப�!�கைல” 
 
“எ� ப�!�கைல.” 
 
“எ�னால.... எ�னால.. கைலைய வ>சி வ�யாபார" ப ண ,!யா�.” 
 
“அட ேபா$பா. உ�ேனாட இதாேன ெப�ய ெதா�தர?. �	"ப" ��!@  

ஆகியா>சி. ச"பாதி�க ஒ�வழி ேவ டாமா..” 

ச3தமாB சி�3தா�. 
 
“ ந�9" ெச0வ� மாதி�ேய ேபசற. ச"பாதி�க ஆய�ர" வழி இ���. ஆனா இ� 

என�� ச�யா படைல” 
 
“இ$ப!ெய0லா" ெசா0லி யாைர ஏமா3திற... உன�� பய".” 
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ஆ7,க" அ!ப�டமாதி� �!3� எF�தா�. ேகாப3தி0 எைதேயா ெசா0ல
 வ�� தைலைய9"ைகைய9" உதறி�ெகா 	 தி�"ப�னா�. 

அ$ப! ேபசிய���க�Gடாேதா எ�7 ேதா�றிய�. 
 
ேகாபமாB வ ��	�� கிள"ப�யவ� தி�"ப� இவன�ட" வ�தா�, 

“ஆமாடா.என�� பய".உ�Gட வ�தி�டா யா��ேகா பய�� ேதா3� ஓ!�ட
தா ெசா0Aவா8கேளஅ���தா� பய". நா� இ�த ஊ�ேலேய இ��க="
. -"மா G3� ேபா�	 ம3தவ8கைள உ-$ப�வ��	�	 எ�னால ஒ�8கி  

ஓட ,!யா�. அவ8க கXட நXட3தில நா� Gடேவ இ��க=".அதா� 

என�� -க". இத வ��	�	 உ�Gட வரதா... ,!யா�$பா.. எ�னால  

,!யா�” 
 
ெச0வ� தைலய�0 அ!3�� ெகா டா�. 

“இ$ப! ஒ� ெர 	" ெக�டா� ம@ச� என���@வ�� வாB>சாேர....  

அவ��ெக�ன.. அK-��" ப3���" நான�0ல அ0லாட ேவ !ய����.” 
 
ஆ7,க" நிமி&�� பா&�கவ�0ைல. 
 
க>ேச�ய�லி��� பாதிய�0 தி�"ப�ய யாேரா ஒ�வ� “ஏேல ஆ7,க"”  

எ�7 G$ப��டா�. 
 
ஆ7,க" “எ�ன ேண” எ�றா�. 
 
“ நாைள�� கள�ய8கா�!ல வர$* ெவ�டற ேவல இ��� வ�யா” 
 
ஆ7,க" ஒ�,ைற இவைன தி�"ப� பா&3�வ��	 “"” எ�றா�. 
 
 

மரண+தி� மரண� எ�ேபா� நிகD�? 

 
அAவலக3��� *ற$ப	வத6காக வ ��	� கதைவ$ N�!� ெகா 	 

ெவள�வ�"ேபா�தா� எதி& வ ��!லி��� அ�த �ர0 ேக�ட�. 
 
“மாமா... மாமா... டா�டா” டா�டா எ�ப� தா3தா எ�பதாக� ேக�ட�. 

மழைல ெமாழிய�0,�7�7 சி�$*ட� அ�த �ழ�ைத,ேக�!0 ஏறி �தி3�� 

ெகா !��த�. 
 
�ழ�ைத எ�றாேல ெகா�ைள ப��ய" என��.அதிA" அறி,கமி0லாமேல 

சி��கிற �ழ�ைதய�ட" ஈ&$* இ�@" அதிக".தமி; ெத�வ�0 
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�ழ�ைதகேள எ� அப�மான ந ப&க�.அவ&கேளா	 உைரயா	தேல 

ப�!3தமான ெபாF�ேபா��.வ�ழா�கள�0, நிக;>சிகள�0 �ழ�ைதகைள 

ேத!$ப�!3� ப�>சய" ெசB� ெகா�வதி0 அலாதி ப��ய". 
 
வ�	,ைற நா�கள�0 எ� ந ப&க� எ0ேலா�" வ�ைளயாட வ�� 

வ�	வா&க�.ஒLெவா� மன�த@����" இய0பாB இ���" 

�ழ�ைதைய அLேவைளய�0 எ�ைன$ பா&3� *��� ெகா�ளலா". 
 
ந ப&கள�0 ஒ�வைர� ெகாKசினா0 ம6றவ��� ேகாப" வ�".உத�ைட 

ப���கி� ெகா 	, ஓரமாB உ�கா&��, தைல கவ�;3�, க ைண ம�	" 

அ!�க! உய&3தி ந"ைம பா&3�� ெகா 	, நா" பா&3தா0 தைலைய 

ெவ�!�ெகா 	 ெச0ல> சி=8கAட�.. ... அட..அட..அட.. உடேன 

அவைர3 2�கி ‘எ� ெச0லேம’ எ�7 ெகாKசாத வா;�ைகேய பா;. 
 
எதி& வ ��	� �ழ�ைத ‘மாமா’ எ�ற ேபா�" அ$ப! ஒ� உண&?தா� 

ேதா�றிய�. 
 
இத6� ,� அ�த �ழ�ைதைய பா&3ததி0ைல.எதி& வ ��	�� 

வ���தின&களாக வ�தி��க ேவ 	". உண? ஊ�	" தாB�� ேபா�� 

கா�!� ெகா 	 ‘கி�0 ேக�’!0 ெதா8கி� ெகா !��தா�.ெவ67ட"ப�0 

ஜ�! ம�	" ேபா�!��தா�.க"ப� வைள?க���� 

காP�றி,வல�ைகயா0 ேம0 க"ப�ய�0 ெதா8கி,ம7 ைக அைச3�,வாய�0 

உண? மி>ச8கேளா	 ஈஈஈஈ... எ�7 *�னைக3ததி0 எ� மன- �ள�&�� 

ேபாய�67. 
 
பதிA�� நா@" ைகயைச3ததி0 �தி3� ��ள�� ெகா ேட ஓ!னா�. 

அவ� தாB ப��னாேலேய �ர3தினா�.”ஓடாதடா ெச0ல".. கீேழ 

வ�F��	ேவடா” 
 
அவ� தாைய$ பா&3� ைகெகா�!னா�. “எ�ன ப�தி�க ,தியாேத” 

எ�றா�. 
 
மனேச இ0லாம0 கிள"ப� ேபாேன�. 
 
இ�த வயதி0 ஒ� ந�ைப உ�வா�கி� ெகா�ள அவ@�� -லபமாB 

,!கிற�. ச�ேதாசி�க அவ@�� காரணேம ேவ !ய���கவ�0ைல. 
 
சி7வயதி0 எ� மக� ேக�ட� நிைனவ���கிற�. “அ$பா ம  *F எ�ன 

சா$ப�	". எ$ப! சா$ப�	". அ��� தைல எ�தப�க" வா0 எ�தப�க"” 

அ	�க	�காB ேக�வ�க�. 
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பா&3தைவ ெதாட&பாB இ$ப! ேயாசி�க3 ேதா�றிய���கிற� அ�த 

வயதி0. அ6ப *Fதாேன எ�7 நா" ேயாசி�காம0 வ��ட வ�சய8க� 

அவ&க� க67� ெகா��" பாடமாய���கிற�. ம  *F ப6றி நா� ேத!$ 

ப�!3� ெத��� ெகா�ள ,ய�ற� அத� ப�ற�தா�. 
 
இ$ப! நா" வ�ைடகைளேய ேத!�ெகா !��க..... அவ&க� அ	3த 

ேக�வ��� ேபாB வ�	கிறா&க�.அவ&க� ேக�வ�ய�0தா0 வ�ைடக� 

வ�	ப�	 ெவள�ேய வ�கி�றன.ஞான" உைடப�	 ந7மணமாB எ8�" 

பர?கிற�. 
 
மாைல அAவ0 ,!�� வ �	 வ�த ேபா� ெத� பரபர$பாய���த�. கவைல 

ேதாB�த ,க8களா0 ெத� நிர"ப�ய���த�. எதி& வ ��!0 ஒேர கதற0 

ச3த".பத�ட3�ட� வ�சா�3ததி0 கிைட3த தகவ0 எ�ைன ெநா7�கி$ 

ேபா�ட�. நிைல�ைல�� ேபாேன�.அ$ப!ேய ப�க3� வ ��	 ப!ய�0 

உ�கா&�� வ��ேட�. 
 
தி�மண நிக;>சி�� ேபாB வ��	 கா�0 வ�"ேபா� வ�ப3தி0 சி�கியதா" 

எதிவ ��	 �	"ப". ம6றவ&க� காய8கேளா	 த$ப�� ெகா�ள, ,� 

இ��ைகய�0 �"மாளமி�	� ெகா !��த அ�த �ழ�ைத... அ�த �ழ�ைத 

ம�	".... உய��ழ�த ெசBதி கல8க!3�வ��ட�. ெநK- பாரமாய�67. 
 
காைலய�0 மா���! ேபால ��ள�� �தி3�� ெகா !��த �ழ�ைத 

மாைலய�0 ேப>- E>ச67 கிட$பைத$ பா&�க சகி�க ,!ய வ�0ைல. 

‘எ�ைன ப�தி�க ,தியாேத’ எ�7 அ$ேபா� ெசா�ன வா&3ைதக� 

இ$ேபா�" காதி0 ஒலி$ப� ேபா0...... 
 
 
நா�ைக ெதா8க$ ேபா�	� ெகா 	 இைர ேத! அைல9" மரண3தி6� 

�ழ�ைதக�தா� அக$ப�டதா? இ$ப! �தறி எ	3� வ��டேத!. 
 
இ"மாதி� ேநர8கள�0தாேன நம�� ேக�க3 ேதா�7கிற�. மரணேம உ� 

மரண" எ$ெபா� நிகF"? 
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