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1. ���
� ஊ	ச�� 
 
 
ெவயி� ெகா/0&கிற&. ஆனிமாத0& ெவயி�. 45� விடேவ சிரமமாக இ��கிற&. 
இ7ேக, க�லா9 ெப#:யி� இ�;&ெகா<= பா>0தா� கி#ட0த#ட கா�ைம� 
?ர0&�
 @�னா� 'க<:வ Bதி' வி¡¢கிற&. வ Bதியி� இட& ஓட0தி�, கைட 
வாசலிலி�;& �மா> D�அ: ?ர� த�ளி இ;த ஊ¡¢� ெபயைர0தா7கிய 
சிெம;&9 பலைக ஒ�� ெவ�ைளயாக0 ெதா¢கிற&. அத�ேம� இ;த 
ெவளியிலி�� இர<= கா�ைகக� உ#கா>;& ெகா<= கைரகி�றன. அ;த� 
கா�ைககளி� ச0த� ச�னமாக, கா&�
 சிரம;த�வதாக இ��கிற&. ����9பாக, 
அ7
மி7
� பற;& தி¡¢;&, இைரேத=�, இ;த� கா�ைகக� Fட ஓ¡¢ட0தி� 
ேசா�பியி��கி�றனேவ! அHவளI ெவயிலா? 
 
கைடவாச��
 ேநேர ேறா#=�
 அ9பா� ஒ� க�பிேவலி. அ�க�ேவலி�
� 
ேறா#=�
� இைடயி� ஒ� ப�மா= ப=0&� ெகா<= அைசேபா=கிற&. ப�க0தி� 
ஒ� ெவ�ைள� க���
#: தைலைய0 ெதா7க9 ேபா#=�ெகா<=, க<க� 
அைர0?�க� ேபால5 ெச�கி�ெகா�ள, கா�கைள9 பர9பி� ெகா<= நிLகிற&. 
இ;தமா= எ9ேபா&� 'ஆH, ஆH' எ�� வா�ெகா�ளாம� N� ேமOேம? இ�� 
இதL
 எ�னவ;த&? ஆ�தலாக9 ப=0தி��கிறேத! க�ன0ேதாலிP�Fடாக 
தாைட எ��Nக� பறீி0ெதா¢ய ெம&வாக இ& அைசேபா=வைத9 பா>�க, ஒேர 
சினமாக இ��கிற&.  
 
க�பிேவலி�
 அ9பா� சிறிய வய�ெவளி, அHவய�ெவளியி� ம0தியி� 
ம	சளாகI�, சL�9 ெபா¢தாகI� கா#சியளி�கிற&. 'அ9ேபாதி�கா¢ ஆ�9ப0தி¡¢'. 
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வய� ெவளியி� நா� வ;திற7கிய ேபா& சிறிய R<டாக- இ�னெச: எ�� 
அைடயாள� காண @:யாத நிைலயிலி�;த-சண� இ9ேபா ேவலியளI�
 
வள>;& ம	ச#R�க/ட� 
ல7கி5 சா�கிற&. ஆ�ப0தி¡¢ விறா;ைதயி� ஓடலி 
பரமசிவ� இ�;& ��#=9 பி:0&� ெகா<:��கிறா>. கா�க� இர<ைடO� 
அக#:9ேபா#=�ெகா<=, வா7கி� @&
 சாOமிட0தி� ைககைள 
வ Bசி9ேபா#=�ெகா<= தைலைய� கவிU0&�ெகா<=தா� இ��கிறா>. ��#=9 
பி:�கிறாரா இ�ைலயா?, எ�பேத ச;ேதகமாக இ��கிற&. 
ர7
 ?�க0திலி�;& 
விழி9ப&ேபால இைட�கிைட Nைக ெம�ல வ�வ&தா� அைத 
ஊ>ஜித9ப=0&கிற&. அவ�� Fட இ;த ெவயிலி� ேசா>;& ��<=ேபா� 
இ�9பதாக என�
9ப=கிற&.  
 
ஆ�9ப0தி¡¢�
 இட&Nற� ெகா	ச0 ?ர� த�ளி சிவ9பாக அரசா7க 
வா#டX 
ெதா¢கிற&. 
வா#டஸி� @�விறா;ைதயி� இ�?<க/�
 ந=ேவ ஒ� 
கயிL��ெகா: க#ட9ப#= அதி� சில&ணிக� காய வி¡¢�க9ப#:��கி�றன, 
�வேரா= சா�;& 'சாO� இட�' இ�லாத கதிைர ஒ�� ைவ�க9ப#:��கி�ற&. 
காLறி� ஆ=� &ணிக� ெம&வாக, ஆ:�களி�கேவ பி¡¢யமLறைவேபால, 
பலவ;தமாக ஆ#ட9ப=வதாக என�
9ப=கிற&. அேனகமான ேவைளகளி� அ;த� 
கதிைரயி� கனகசி7க� கா�ேம� கா�ேபா#=�ெகா<=, ெதாைடயி� ஊ�றிய 
ைகைய நா:�
 @<= ெகா=0&�ெகா<=, இ�9பைத� காணலா�. இ9ேபா 
அ&ெவ�ேம ெவறி5ேசா:� கிட�கிற&.  
 
க�லாவிலி�;& பி�Nற� தி��பி9பா>0தா� ய�னலிZடாக 'ெறயி�ேவைல�' 
ெதா¢கிற&. அைத ஒ#:னாLேபால பLைறO� மர@மாக ஒேர கா=. அ;த9 
ப5ைச�
ேம� நி>மலமான நBல ஆகாய�. ப5ைசO� நBல@� பா>�கேவ 
சகி�கவி�ைலேய. வான0ைத� க<ெகா<= பா>�கேவ @:யவி�ைல. ெவயி� 
க<ைண� 
0&கிற&. அ9பாடா, ெவயி�! இ;த ெவயி� நாசமா�9ேபாக! 
 
@�Nற� இ9ப:� கி#டவாக� கா= இ�ைல. ஆ�ப0தி¡¢, 
வா#டX எ�லா� 
தா<: ெபா¢ய வய�ெவளி. 'ல[பான'விலி�;& 'யாU9பாண�
டா'I�
 
'கர<#'ைட5 �ம;&ெச��� நBள நBளமான க�பிக/�, அவLைற0 தா7கி நிL
� 
பிரமா<டமான 'ேபாX#' க/� அHவய�ெவளிைய ஊட��கி�றன. 
அதற
ம9பா� க�நBலநிறமாக0தா� கா= ேதா��கிற&. எ7க\¡¢� ெதாைல?ர9 
பைனக� கா#சியளி9ப&� ஏற0தாழ இேத கா#சிதா�.  
 
ேமேல Fைர�
0 தகர�தா� ேபா#:யி��கிறா>க�. அதனா� ஒேர ெவ�ைகயாக 
அ:�கிற&. அ:�கிற ெவ�ைகயி� @க� க�கிவி=மாLேபா� எ¡¢;& த�/கிற&. 
ேபாதாத 
ைற�
 பி�னாலி�;& 'ெபா�ல>' ^= @&ைக எ¡¢�கிற&. த<ண B> 
ெகாதி�
� 'தள தள' ச0த� ேவ� கா&�
 நாராசமாக இ��கிற&.  
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



க<: வ Bதியி� ெச�9N5ச0த� 'சரசர' என ைகயி� பிர9ப7 FைடOட� க�ேண 
நட;& ேபாகிறா�. அதL
� 'ேபா0தி�'க� இ��
�. ேபாகிற அவ� ெம�லிதாக 
எ�ைன9பா>0&5 சி¡¢0&�ெகா<= ேபாகிறா�. ெவயி� ெவ�ைகயி� க<ைணO�, 
@க0ைதO� இ=�கி�ெகா<=, அவ� ேவ<டா ெவ�9பாக5 சி¡¢9பைத9 பா>�க 
பாவமாக இ��கிற&.  
 
இ9ப:ேய அவ� ேபாகிற பாைதயி� சிறி&?ர� ேபானா� '@&ப<டா'வி� 
த5�ேவைல� ெகா#:��
 @�னா� சி�பLைறக/�
 இைடயி� உ�ள 
ப%தைட;த கிணLறி� 'மிதி'யி� அவ� இ;த9 பிர9ப7FைடOட� உ#கா>வைத� 
காணலா�. 'இர<= _பா, ஐ;& _பா' ேப>வழிக� அ:�க: அவனிட� வ�வா>க�. 
ஒ�தடைவ ேபாலிசிட�Fட அக9ப#:��கிறா�.  
 
அ9பா இ9ேபாைத�
 வரமா#டா>. வ;தா� நா�ெகா	ச� ?7கலா�. வர 
இர<=மணியாவ& ஆ
�. இ9ேபா& ேநர� ப�னிர<:L
�தா� இ��
�. ேநர� 
பா>9பதL
 கைட மணி�F#ைட ந�ப @:யா&.  
 
உ�ேள 
சினியிலி�;& ேத7கா� &�Iகிற ச0த� ேக#கிற&. யாேரா இர<= ேப> 
&�Iகிறா>க� ேபால இ��கிற&. யாராக இ��
�? சைமய�காரP� 
சி¡¢பாலாI�தா�. சிவலி7க�தா� இ7ேக 
ழ7ைகைய @<= 
ெகா=0&�ெகா<= ேமைசயி� ?7கிவழி;& ெகா<:��கிறாேன. சி�னவ� 
அ9பாIட� ச;ைத�
9 ேபா�வி#டா�.  
 
இ& ஒ� சனிய�பி:0த ஊ>. ச;ைத�
9 ேபாவதானா�� எ#=ைம� ?ர� 
பXஸி� ேபாகேவ<=�. என�
 இ9ேபா&�ள நிைலயி� பXைஸ9பLறி 
நிைன�கேவ எ¡¢5சலாக இ��கிற&. அதிக� ஏ�? க�F��
9 ேபாவதாக 
இ�;தா�� பி�னா� ெரயி�ேவைலைன� கட;&, கா#=�
�தா� ேபாக 
ேவ<=�. என�
 ெரயி�ேவைலைன9 பா>�கேவ பயமாக இ��கிற&. ஆயிP� 
எ�ன ெச�வ&? இயLைக� கடைன நிைறேவLற நாP� ெரயி�ேவலைன� 
கட;&தா� தBரேவ<=�.  
 
ெந=க, இ9ப:� கா#ைடO� ேறா#ைடO� பா>0&� ெகா<:��க5 சலி9பாக0தா� 
இ��கிற&. இ;த ஒ�மணி ேநரமாக ேறா#:�� வாகன நடமா#ட7 
ைறI. 
அ9ப:யி�;தா� வியாபாரமாவ& ����9பாக இ��
�. 
 
யாராவ& ேப5�0&ைண�கி�;தா� பரவாயி�ைல, சிவலி7க0ைத F9பிடலாமா? 
ேவ<டா�. பாவ�! அவ� இரI ப=�க9 ேபானேபா& ேநர� இர<= மணியி��
�. 
அ&தா� இ9ேபா& ?7கி வழிகிறா�.  
 
'ஐX' மாதி¡¢� 
ளிராக ஏதாவ& 
:0தா� ந�ல&. ேசாடா....ேவ<டா�...ெசலIFட, 
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இளநB>....
:�கலா�... எ�ன ெச�வ&? க0திஎ=�க சிவலி7க0ைத0தா� அ�#ட 
ேவ<:யி��கிற&.  
 
"சிவலி7க�...சிவலி7க�....ேட�" 
 
அவ� ெம�ல அ�<= விழி�கிறா�. சிவ;த க<கைள� ைககளா� ேத�0&, 
ெகா#டாவி ேசா�ப� @றி0&� ெகா�கிறா�. 
 
"எ<ண, சி<ண ெமாதலாளி" 
 
"
சினி�ைகேபா� சி�ன�க0தி ஒ<= எ=0&�ெகா<ட;& ஒ� இளனி 
ெவ#:0தா...ேபா" 
 
இவ� அைர5 சி7களவ�. தா� சி7கள0தி, தக9ப� இ;திய0தமிழ�. அ&தா� 
தமிU9 ெபய�� சி7கள� கைதOமாக இ��கிறா�.  
 
அேதா, அ;த9ெபய>9பலைகய�கி� கனகசி7க� வ�கிறா>. எ7ேகா, இ;த 
ெவயிலி� ேபா�வி#= கைள0&வி%;&, விய>0ெதா%க ':b#: bனிேபா�' உட� 
வ�கிறா>. இ;த 'ேபாறXL கா#' ேவைலFட5 சிரம;தா�. கா#=�
�ேள தனியாக 
அைலயேவ<=�. ஆனா� கனகசி7க� அ9ப:ய�ல. 
வா#டஸிேலேய அ;த� 
கதிைரயி� இ�;&ெகா�/வா>. எ9ேபாதாவ& ஒ�நா� தா� அ0தி9R0தாLேபா� 
:b#: bனிேபா� உட�பி� ஏ��.  
 
சிவலி7க� 
சினி�
�ளி�;& ந�
சீவிெவ#:ய இளநB�ட� வ�கிறா�. 
சி7களவனாகியப:யா� '
��ப' ெவ#:9 பழகிய ைகயா� ந�ல அ%0தமாக 
வா�ெபா�0தி� 
:�க ஏ&வாக இளநB> ெவ#:0 த�கிறா�. ஆனா� இைத0 
?�கி� 
:�கேவ ெபா¢ய ேசா�பலாக இ��கிற&, என�
! 
 
கனகசி7க� ேநேர இ7ேகதா� வ�கிறா>. சிகர# வா7கவாக இ��
�. வாசலி� 
ஏ��ேபாேத "^....சா¢யான ெவயி�" எ�� அ�0தப:ேயதா� வ�கிறா>. 
 
"ேபாேறசX ஒ<= தா...த�பி" 
 
இலா5சிைய இ%�கேவ அ�9பாக இ��கிற&. ேவ<டா ெவ�9பாக சிகர# 
விLபைன நட0&கிேற�. அவ> சிகர#ைட9 பLறைவ�க சதா எ¡¢;& ெகா<:��
� 
விள�க<ைட ேபாகிறா>. அ& அைண;&ேபாயி��கி�ற&.  
 
"விள�
 D;&ேபா5�0த�பி"  
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சிவலி7க0திட� ெசா�லி� ெகா/0&வி�கலா�தா�. அவ� பாவ�! மீ<=� 
ேமைசயி� ?7கி வழிகிறா�. என�
� எழ5ேசா�பலாக இ��கிற&.  
 
"இ9ப: உ�ைளவ;& ெபாயில> ெந�9பிைல ப0&7ேகா. அ�ல& உ9பி: 
உ;த�Fைர0 தகர0திைல பி:O7ேகா எ¡¢O�" 
 
எ�Pைடய நைக5�ைவ�காக ஏேதா கடைம�காக5 சி¡¢9ப&ேபா� சி¡¢0&வி#=, 
சிகர#ைட� ெகா%0தி�ெகா<= ெம&வாக 
வா#டைஸ ேநா�கி நட�கிறா> அவ>.  
 
மீ<=� ெவ�ைம. ஒேர எ¡¢5சலாக இ��கிற&. ேர:ேயாைவ0 தி�
கி�ேற�. 
ஏேதா கி¡¢�க#ேந>@க வ>ணைன நட�கிற&. இ;தியாI�
� நிbசிலா;&�
� 
'ெடX#ம5' நட9பதாக கனகசி7க�தா� ேநL�5 ெசா�னா>. "ெவ7க#ராகவனி� 
ப;&வ B5��
 யாேரா ஒ� நிbசிலா;&�கார� ெபள<டா¢ அ:0ததாக" 
அறிவி9பாள� அறிவி�கிறா�. ெவ7க# தமிழ�. ஒ� தமிழனி� ப;&வ B5��
 
அ;நிய� ஒ�வ� அ:0தானா� ெபள<டா¢! தமிழP�
5 ேசா�பலா? ேச... இ;த 
அறிவி9பாளனி� கரகர0த, ேசா�பலான 
ரைல� ேக#கேவ பLறி� ெகா<= 
வ�கிற&. ேர:ேயாைவ ெவ�9Nட� 4=கிேற�.  
 
* * *  
 
?ர0ேத யாேரா ம	ச�நிற ஜ9பா� 
ைடOட� வ�கிறா>க�.  
 
ஜ9பா� 
ைடதா� இ9ேபா& 'பாச�' 
 
ெப<க�தா� அதிகமாக ஜ9பா�
ைட பாவி�கி�றா>க�. எதிேர வ�வ&Fட ஒ� 
ெப<ணாக இ��கலா� இ��கலா� எ�ன? ெப<ேணதா�.  
 
ம	ச/�
� கீேழ சிறி& இைடெவளிவி#= ெம�லிய...மிக ெம�லிய சிவ9பாக0 
ெதா¢கிற&. ேறா#:� க�0த9 பி�னணியி� ம	ச/� ெம�சிவ9N� ந�ல 
எ=9பாக இ��கிற&. அ;த ெம�சிவ9N, அ9ெப<ணி� ஆைடயாக இ��
�.  
 
மினிகI<தா� இ9ேபா& 'பாச�' 
 
இவ/�
 ?ர0ேதநி�� பா>�க இ& அழகாக0தா� இ��கிற&. கி#டவர ந�
 
பா>�கலா�. @க0ைதO� பா>�கலா�.  
 
அழகாக இ�9பாேளா? அழகாக0தா� இ�9பா�. அைதேய நா�....நா�ம#=ெம�ன, 
எ�ேலா�� வி��Nகிறா>க�. 
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இ;த ெவயிலி� நட;& வ�கிறாேள! பாவ�! �டாதா?  
 

தி5ச9பா0& ேபா#:�9பா�. 
 

சி5ச9பா0&0தா� இ9ேபா& 'பாச�' 
 

தி5ச9பா0&9 ேபா#டா� ேவகமாக நட�க@:யா&. அ&I� ந�ல&. சில 
ெப<க/�
 அ&ேவ ஆறஅமர.... நிதானமாக நட�க9 பழ�
கிற&.  
 
இ;த9 ெப<ணி� நைட ந�றாயி��கிற&. மிக ந�றாயி��கிற&. அ�னநைட 
எ�பா>கேள! அ&மாதி¡¢. 
 
இ9ேபா& அவ� அ;த9 ெபய>9பலைக�
�கி#ட வ;&வி#டா�. ந�ல நிற�, நா� 
ெப<க� எ;தநிற0தி� இ��க ேவ<=ெமன எ<fேவேனா? அ;த நிற�.  
 
இ�P� கி#டவ;தா� ஏ� கைட�ேக வ;தா�....? நா�றாக9 பா>�கலா�.  
 
இ;த ேநர0தி� எ7ேக வ�கிறா�? ஆக9ப0தி¡¢�காக இ��
�. இ;த அழகான 
ெப<f�
 ஆ�9ப0தி¡¢�
9 ேபா
மளI�
 ேநாயா? சீ...Fடா&. அ9ப:யி�9பைத 
நா� வி��பவி�ைல.  
 
இ9ெபா%&தா� ந�றாக� கவனி�க�F:யதாக இ��கிற&. 
%
% க<ணா: 
மா#:யி��கிறா�. சிவ;த @க0திL
 க�0த� க<ணா: எ=9பாக இ��கிற&.  
 
ஆமா�, இ;த5 சனிய� பி:0த ஊ¡¢�Fட இ9ப:9 ெப<க� இ��கிறா>களா? ஏ� 
இ��க� Fடா&? ஒ�ேவைள இவ>க� இ9ெப<ணி� 
=�ப0தின>-எ�ைன9ேபால 
ெவளிb>�கார>களாக இ��கலாம�லவா? இ7ேக 'பா�' எதாவ&.... 
 
எ�ன! இவ� கைட�க�லவா வ�கிறா�? நா� சL� உஷாராக இ��கேவ<=�. 
இ9ப: இ�;தா� எ9ப:? அ&I� ஒ� அழகான ெப<f�
 @�னா�. 
 
கைடவாச�ப: ெகா	ச� உயர�. அதி� ஏ��ேபா& அவ/ைடய 
தி5ச9பா0& 
வ%�க9 பா>�கிற&. வாச� ?ைண9 பி:0&�ெகா<= சமாளி0&� ெகா�கிறா�, 
 
"கவன�....பா0&வர�Fடாதா" 
 
"It's alright thank you"  
 
ஆகா! ம&ரமான 
ர�...இவ� 'இ7கிh�' ெதா¢;தவ�. நாP� என�
0 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெதா¢;ததாக� கா#:�ெகா�ளேவ<=�.  
 
"What do you want?" 
 
"ேசாடா ஒ<= தா7க". 
 
ேசாடா எ�� ெசா���ேபா& சாய�Rசிய, சிறிய அளவான உத=களி� 
பி�னணியி� @0& ெவ�ைள9 பLக�... வ:வேம @0&9ேபால5 சிறிதான பLக�. 
ந�றாக இ��கி�றன. ேசாடா ெகா=�க சிவலி7க0ைத எ%9பலாமா? ேவ<டா� 
நாேன ெகா=�கலாேம! எ%;த ேவக0தி� பாதி திற;தி�;த இலா5சி ெதாைடைய9 
பத�பா>�கிற&. கனகசி7க�...அவரா�தாேன இலா5சி திற�கேவ<: வ;த&....அவ> 
பாழா�9ேபாக... 
 
"அ�மா:" எ�றவா� தி��ப உ#கா>;& ெகா�கிேற�. அவ� @�னாலி�;த 
'ேசாடா ரா�' கிலி�;& ேசாடா ஒ�ைற எ=�கிறா�.  
 
"பரவாயி�ைல opener ஐ0 தா7க...நாேன உைட�கிற�"  
 
எ=0&� ெகா=�கிேற�. ந�லகால� அ& ைகெய#=� ?ர0திேலேய இ��கிற&. 
இ�லாவி:� அவ� @�னாேலேய ெநா<:...ெநா<:...சீ...ெவ#க�ேக=. 
 
ேசாடா 
:9பதLகாக9 ேபா��, க<ணா:ைய� கழLறி� ெகா�கிறா�. ந�ல 
ெபா¢ய விசாலமான க<க�. உத#=�
5 சாயமி#டவ�, க<f�
 ைமO� 
இ#:��கலாேம! இ#:�;தா� இ�P� அழகாக இ�;தி��
�.  
 
"எHவளI கா�...." 
 
"ஒ<:�ப& தா7க...." 
 
கா� த��ேபா& தா� கவனி�கிேற�. ைகயி� ெம�லிய Rைன மயி>க�. அ& 
க�9பாக இ�லாம� உடலி� நிற0திேலேய இ��கிற&. அ&I� ஒ� அழ
தா�.... 
காலி�� இ��
�, எ#:9பா>�கலாமா? சீ.... அவ� எ�ன நிைன0&� ெகா�வா�...? 
 
நா�தா� அவைளேய பா>�கிேறேன! அவ� எ�ைன� கவனி9பதாகேவ காேணா�... 
 
@க0ைத� ைக�
#ைடயா� ஒLறி0&ைட�கிறா�. தி��ப அைத 
ம:�
�ேபா&...நா� நிைன0& நட�கிற&. கணேநர� தா�. க<கைள0 
தி��பி�ெகா�கிறாேள! ஆமா�, இ9ப:யான ச;ேதாச சமா5சார7க� எ�லா� 
கணேநர� தாேனா? 
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இ�P� நிLகிறா�. ஏதாவ& ேவ� ேதைவக/� இ��
�...  
 
"ேவைற எ�ன ேவf�?" 
"ெவ�� Soda bottle ெகா=0தா....ந�ல&" 
ஓ...அ& நா7க� வி�கிறதி�ைலேய" 
"Oh...I See" 
 
"எ<டா�� பரவாயி�ைல..உதிைல கிட�கிற ேபா0தைல எ=7க. இ�P� ஒ� 
_பா தா7க" 
 
அ�வ� @:;& ேபா
�ேபா& மீ<=� ஒ� தடைவ மி�ெவ#=, இ9ேபா& அவ� 
ெம&வாக சி¡¢�கிறதா என�
9ப=கிற&.  
 
* * *  
 
திiெரன ெபய>தா7கி9 பலைகயி� இ��க� கா�ைகக� உ5சX தாயியி� 
க0&கி�றன. அைவ ஆரவாரமாக....மகிU5சி9ெப��
ட� கைரவதாக என�
9 
ப=கி�ற&. அைவ இ9ேபா ெந��கமாக அம>;& ஒ�ைறஒ�� ெகா0திO� 
சீ<:O� விைளயா=கி�றன.  
 
அ;த மா= இ9ேபா& எ%;& நிLகிற&. அைசேபா=வைத நி�0திவி#ட&. N�ேமய 
ஆய0தமாகி�றதா?... @&கி� ெதா;தரI த�� ஈ�கைள வாலா� விளாசி 
விர#=கி�ற&. அ9ப:0 தா� இ��கேவ<=� எதி¡¢ைய அ:0& ஓட....ஓட விர#ட 
ேவ<=�.  
 
க���
#: &�ளி0 &�ளி தா��
�கி#ட வ�கிற&. தாைய@#: ேமாதி9 பா� 

:�கிற&. அ9ப:0தா� இ��கேவ<=�. ேசரேவ<:யைத எ=0&�ெகா<= 
ஆன;தமாக...ேகாலாகலமாக வாழேவ<=�. ஓ! வாU�ைகதா� எHவளI 
இ�பகரமான&..  
 
அ;த9ெப< ஆ�9ப0தி¡¢�ேகதா� ேபாகிறா�. பரமசிவ� ேயாக0திலி�;& 
விழி0ெத%கி�றா>. ேபாக0திLகா? சி. எ�ன அசி7கமான எ<ண�... ��#= 
'N�..N�... எ�� Nைக க�
கிற&. அ;த9Nைக அ9ப:ேய 
ேமெல%;&...ேமேல...இ�P� ேமேல ேபா��கைர;& காLேறா= ஐ�கியமாகி�ற&. 
அ9ப:� கைரவைத9பா>�க, என�
� நா� அHவா� ேமேல ேமேல ேபாக 
ேவ<=� ேபா� இ��கிற&.  
 

வா#டX @�விறா;ைதயி� கதிைரயி� ேம� வழைமயான பாணியி� 
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கனகசி7க� உ#கா>;தி��கிறா>. ெகா:யி��ள &ணிக� காL�ட� கல;&றவா: 
இ�ப9 ெப��கா� கனகசி7க0தி� @க0தி� ெம�ல விசி�கி�றன. ஓெரா� 
சமய� அவா¢� @க0திேலேய ெச�ல�
ழ;ைதயி� விைளயா#= அ:க� 
ேபால9ப#= வில
கி�றன. அவ> @க0தி� N�னைக. அ9ப:0தா� 
இ��கேவ<=�.... சதாேநர@� சி¡¢0த @க0&ட� அைதவி#= வி#= க=வ� 
Rைனமாதி¡¢ க=க=0த @க0&டனா?  
 
ெவயி� இ9ேபா&�Fட ��ெள�� அ:�கிற&. இ;த ெவயி� இ�லாவி#டா� 
நானி�ைல... எதிேர ெதா¢O� கா= இ�ைல.... ?7கிவழிO� இ;த5 சிவலி7க� 
இ�ைல.... இ;த� கைடயி�ைல.... அ;த� க�னியி�ைல...ஒ��ேம இ��கா&. 
ெவயி� ேவ<=�, ந�
 எறி0&, எ¡¢;& த�ளேவ<=�.  
 
க�ேண ெச�9N5 ச0த� 'சரசர' �க� கைட�
 வ�கிறா�. ¡£ 
:�கவா? வர#=ேம! 
ஒேர வ B5சி� ஒ�ப& ¡£ அ:�கமா#ேடனா நா�! அவP� ெவ
 உLசாகமாக 
இ��கிறா�. சீ#: Fட அ:0&�ெகா�கிறாேன! ைக5சர�
0 தB>;&வி#டதா? கா� 
ேச>;& வி#டதா? ச;ேதாச� ெகா<டாட வ�கிறானா...? 
 
அ9பா இ9ேபாைத�
 வரமா#டா>. வராவி#டா� ேபாக#=�! நானி��கிேற�, 
கைடைய நட0த. ேவைல ெச�வ& ஒ��� ெபா¢ய கkடமான கா¡¢யமி�ைலேய!  
 
ெரயி�ேவைலனி� F#Xஒ�� ேபாகிற&. கைடேய அதி�கிற&...கைட 
அதிர...கைடயி� நில� அதிர...நா�..அதிர...எ�ேனா= ெபா�ல> அதிர... எதிேர வ Bதி 
அதிர... ஆ�ப0தி¡¢, அ;த9 ெப< அதிர... ேஷா�ேகXக� அதிர...சிவலி7க� அதிர... 
அதிர... இ;த அதி>Iக�Fட இHவளI லய0ைத0 ேத�கிைவ0தி��கி�றனேவ! 
 
இ;த5 ச0த0தி� சிவலி7க� விழி0&�ெகா�கிறா�. அவன& ேசா�ப� 
@றியவி�ைலேயா? சனிய� பி:0தவ�. ம0தியான வியாபாரேநர� 
?7கிவழிகிறாேன!  
 
"சிவலி7க�...ேட! சிவலி7க�, எ�ன ெந=க0 ?7கிவி%கிறா�? ேபா..ேபா� 
@�0ைத� க%வி�ெகா<=வா...இ9பி:ெந=க0 ?7கிவழி	ச வாறவP� 
சா9பிடாம� தி��பி9 ேபா=வா�..." 
 
ெரயி�ேவ ைலைன�கட;& ஒ�வ� ேபாகிறா�, காைல� கடைன ம0தியான0தி� 
கழி�க, F#Xேபான ைகேயாேட ேபாகிறா�. இHவளI ேநர@� F#X ேபாக#=� 
எ�� கா0& நி�றானா? பய;தா7ெகா�ளி! பய�...எ�னபய� சாவதL
?....ஆறி�	 
சாI Dறி�	 சாI? 
 
இ�;தாLேபால ேறா#:� ஒ�பX ேபாகிற&. ேவக� அHவளவாக இ�ைல. 
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ஆைமேவக0தி� உ�#=கிறாேன பXைஸ! அேட! ேசா�ேபறி9 பயேல பXைஸ 
ேவகமாக, உ�னா� @:;தவைர ேவகமாக ஓ#=! பXைஸ9 பா>�க என�
 
பரமான;தமாக இ��கிற&. ேறா#:� ����9N விஷ�ேபா� ஏ�வதாக என�
0 
ேதா��கிற&.  
 
ேர:ேயாைவ0 தி�
கிேற�. ச0த�...ஏக5ச0த�. யாேரா ஸி�ச> அ:0&வி#டானா�! 
யா> ப;& வ B�வ&? மடய�. ஸி�ச> அ:�
�ப:யாகவா ப;& வ B�வ&? 
"ெவ7க#ராகவனி� ப;&வ B5�" எ�ன அறிவி9பாள� ெசா�கிறா�. அவPைடய 

ரலி� மி
;த உLசாக� ெதாளி�கிறதா? அவPைடய 
ரலி� மி
;த உLசாக� 
ெதானி�கிறதா? அவPைடய 
ரைலO� மீறி சன7க� க0&கிறா>கேள! உயேரேபான 
ப;ைத9 பா>0& 
?கல ெவறிOட� அவ>க� 
ரைவயி=கிறா>களா? க0&7க� 
மகாசன7கேள! க0&7க�! உலகெம7
� உLசாக0ைத விைத�க� க0&7க�!  
 
ெவ7க# தமிழ�! தமிழ� எ�றா� எ�ன? எ;த� ெகா�பனாக இ�;தா� எ�ன? 
திறைமைய9 பாரா#:ேய ஆகேவ<=�. ஸி�ச> அ:0தவP�
 ேஜ! 
 
2. கபர�ெகா�யா�க� 
 
சாதாரணமான எ�லா ஊ>கைளO� ேபாலேவ இ7
� ஓ> அரசமர�. நட;& 
ேபாகிறவ>களி� தைலகைள வ�:�ெகா=9பைத9ேபால, கிைளகைள0 தாU;& 
ெதா7கவி#டப:. 
 
கீேழ அழகிய ?ய படீெமா�றி� க<4: ஏேதா அதிசய உலக0ைத நிkைடயி� 
தா¢சி�
� N0தனி� சிைல.  
 
ஒ� ப�ளி�Fட�, ஏேதாெவா� 'பாலிக மஹா வி0தியாலய' எ�� ெபய>. 
ைபய�க/�Fட9 ேபானா>க�! 
 
சி� பX நிைலய0திலி�;& கைட0ெத� ெதாட7
கிற&. அ7கி�;& 'ச��கீX' 
வி#டா� அ;த0திலி��கிற க�வா#=� கைடயி� @:வைடகிறமாதி¡¢ லாவக� 
ெகா<= வைள;& ேபாகிற ெத�. பளபள ெவ�றி�;த&. இ�Nற@� 
NைகயிைலO�, ெவLறிைலO�, அ¡¢சி, ப�9N, க�வா= விLகிற கைடக�. 
ச7க�கைட. 'சாளி'யி� சா9பா#=� கைட, ெர�ேகா:7 பா> ஒ��மி�;த&. என�
 
��#=�கைடயி� 45� வா7
கிறப:�
 ேவைல; நிமி>;& பா>�க ேநரமி�லாத 
ேவைல! 
 
ஓ#= வ B=க� வ� 
ைறI. களிம<f� ெநறியL�9 ேபான கா#=� க�Nக/� 
ெகா<= �வெர%9பி, ெத�ன7கீL�களா� ேவ�;த வ B=க�, விசாலமாகேவ 
இ�;தன.  
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ெபாலிX கிைடயா&. உப தபாLக;ேதா�<=. ெவ�ளிO� NதP� @ைற ைவ0&� 
F=கிற ச;ைத. அரசமர0&�
9 பி�னா� Fடார7களி#= Fறி வி9பா>க�. 
வாயக�ற ம<பாைனகளி� கா�5சிய ேத7காெய<ெண�O�, எ�ைம0தயி�� 
காLறி� �க;த0 தா&கைள9 பர9N�.  
 
அ:�க: நிைன0&� ெகா<= மைழ ஒ� பி: பி:�
�, ேபாகிற ேபா�கி� 
சாலாக 
க<ண:0&வி#=9 ேபாகிற விைளயா#=�கார9 ெப<ைண9ேபால, சில நிமிட 
ேநர7களி� ஓ�;& ம�ப: வான� ெவளி�
�; &ைட0& ஏLறிைவ0த 
சி�னிவிள�
 மாதி¡¢.  
 
எ�ேலா�� ஆL��
0தா� 
ளி�க9ேபாவா>க�. நாP� அ�/� பாதி 
வி:O@�ேன ேபாேவா�. அ�� ��#=9Nைக0தப: 'சாளி' கைட�
 
ப�க0திலி��கிற @=�கி� nைழ;& விடவிெட�� நட;& ேபாவா�. ெத�ன; 
ேதா9Nக� ெதா¢O�. அழகிய�0தி ஒ��களி0&5 சயனி0&� கிட9பெதன நில0ைத5 
ெச&�கியி�;த&. ேதா9Nக/�கிைடேய ெபய> ெதா¢யாத பLைறக�. ந�4¡¢� 
பாவ#ைட9 Nத>கைள ஞாபக� கா#:ன. அ;த ெந: கிைடயா&. ெதா#டா� 
ஒ:;&ேபாகிற த�ைமO� இ�ைல. க�Nக� வ� மி
;தி�;தன. இைலக/� 
ேதாLற@� பாவ#ைட மாதி¡¢. எ��R>;த தட7கெளன ஒLைற5 �வ#=9 பாைதக� 
வகிெட=0&0 ெதா¢O�.  
 
ஒ� ெப<ணி� மா>Nகைள9 ேபா�� இலயி9Nட� வைள;தப: ஏறி இற7
� 
ேரா#= பளபளெவ�� தி=ெமன @�ேனவி¡¢O�. இ& கைட0ெத�விலி�;& 

��ேக பி¡¢;&வ�கிற பாைத, மா>பி� nனி�கா�பி� வல&ைக9 ப�கமாக �நBதா 
@தலாளியி� ேப�கா¢. இ�P� ேபாக ேரா#=�
� கீழா� க�ள0தனமாக வ�கிற 
மாதி¡¢ 'சளசள' ச0த0&ட� ஆ� எதி>9ப=�. ெபய> ெதா¢யாத ஆ�. த<ணB¡¢� 
களிம< நிற� நிமி>;& பா>0தா� எதிேர ெதாட0ெதாட விலகி9 ேபாகிறெதன 
மைல5 சிகரெம�� ஆைசகா#=�.  
 
மா7ெகா#ைட ேபா#=0 த0தி த0தி ஓடலா� என பாைறக� ஒ%7கL� ெதL�9 
பLகைள9 ேபா�� த<ணB��
� &�0தி�ெகா<= நி�றன. ெகா	ச?ர� 
இற7கினா� ஆ/யர0&�
 'ஜ�' எ�� நB> சா¢;& வி%கி�ற&. ஒ� Oக� 
கழிய#=� எ�� வி5ரா;தியாக தைலைய இதமாக0 தி�9பி0 தி�9பி� 
ெகா=0&�ெகா<= உ#கா>;தி��கலா�. உ5சியி� @0தமி#=� கைள0&9 பி¡¢;& 
ேபாவெதன 'ஓ'ெவ�� அ%தவா� த<ணB> பாO�.  
 
மLறப: எ7
� ேபாலேவ இHp¡¢�� சன7க�. சன7க�! ஒ�சா< வயிL��
� 
ஒ�@ழ0 &ணி�
� ஆலா�9 பற�கிற சன7க�! 
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தி<ணிய மா>Nகைள இ��கி� கா#=� ரவி�ைககைள9 R#:, ஒLைற5 சீ0ைத0 
&ணிகளி� க�பாய� க#:ய ெப<க�.  
 
கா�5சிய ேத7காெய<ெண�ைய9 Rசி தைலமயிைர வழி0ெத=0&, பி�P5சியி� 
சி� பா�களI 
=மி ைவ0தி��கிற ஆ<க�, கைடசியி� 'க/��#=' ேக#பா>க�.  
 
ஏ% மணி�ெக�லா� கீேழயி�;& ெம&வாக ேமேலறிவ�� ேரா#:� ெவ�ைள9 
Nறா�க� மாதி¡¢ ப�ளி�Fட� ேபாகி�ற 
ழ;ைதக�. 'ெகா9பிெபா0' உ� 'ப�சி�' 
உ� ேவ<=ெம�ேற சL�ேநர� வ Bண:0&வி#= வா7கி9 ேபாகி�ற 
மா¢க�.  
 
இ;த� கபர�ெகா�யா�க� ம#=�....? 
 
எ;ேநர� எ7ேக தைலகா#=� எ�� ெசா�ல@:யா&. ெபய> ெதா¢யாத அ;த9 
பLைற�
� சரசர ெவ�� அர�கி�ெகா<= ேபா
�. 
 
தைல�
 ேமேல சளசளெவ�� த<ண B> விழ5 '�க� �க�...' என @னகி�ெகா<ேட 

ளி�கிறேபா& வாைய9 பிள;& ெகா<=, &�0தி0 ெதா¢கி�ற 4	சியி� 
4�
க� வி¡¢;&, &வார7க� ெப�� ெபா;&க� எ�� ெதா¢ய� க�ள0தனமாக� 
கி#டேவ வ;&வி=�.  
 
ேநர� காலமL� ேசா: ேச>;தப:ேய த<ண B��
� ஊறி ெவ:0&வி=� எ�� 
அ5ச7ெகா�ள ைவ�
�ப: இ�கி9 பிைண;& Nண>;தப:ேய Nர<= Nர<= 
ஆL��
� ெநறிவன.  
 
அைர0?�க0தி� உழ�� Nர�கி�ற ேபா& எ¡¢5ச�மிக� ெகா�/�ப: @� 
கதவி� 'பi>' எ�� ஓைசஎழ வாைல0 ?�கி5 �ழLறி ஒ� சா0&5 சா0&�. வா� 
ப#டா� சைதைய9 பி�0& எ=0&� காக7க/�
 வி�;& ேபா=கிறமாதி¡¢ எ�ன 
ஒ� வலிைமயான ெசா=�க�! க0தி @ைனக� மாதி¡¢. ெசதி�க� 
0தி�ெகா<= 
நிL
�.  
 
இ�Pெமா�� இ�;த&, அசாதாரணமாக ெந	சி� &�0தி�ெகா<=....! 
 
கைட�
9 பி�ேன ேதா#ட0& லய�க�மாதி¡¢ வா¢ைசயாக� கா�பரா�க� 
இ�;தன. ேநேர அ=0த& காமினி...மீ� வியாபா¡¢�
. அ=0த& ேசாமர0னI�
. 
அவP�
� கா�கறி வியாபார�...பிற
 லியனமா0தய அ9Nஹாமி�
...அதL
� 
அ=0த& ஆ¡¢யவதி ஆமிேன�
...மண�க மண�க அ9ப� 
�#=0த�வா�...இ9ப:...ஏேழா எ#=� கழிய கைடசி� ேகா:யி� எ7க/�
 Xேரா>! 
Nைகயிைல5 சி9ப7க/� ��#=9 ெப#:க/� வழியவழிய அ=�கி�கிட�க, ஒ� 
ேசா:�
9 ப=�க இட� வசதி9ப#ட& ேபா� ெபா¢ய ேமைச...��#=�
� ேகாடா 
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தடIவதL
. 4��ேப��
9 ப=�க9 பா� வி¡¢�க இட� மீ;தி�;த& தைரயி�. 
பி�னா� ஒ� சா�9N இற�கி கா#=� க�Nகளா�� ப5ைச ம<ணா�� 'அ��ைக' 
ப<ணி0 த;தி�;தா>க�. ஏற�
ைறய இேதமாதி¡¢ ப�க0& அைற�
9 பி�னா�� 
ஒ� சா�9N இற7கியி�;த&. ?�ைமயான ஆL�மண� ெசாரெசாரெவ�� 
பர9பியி�;த&. அதி� ேகாலமிைழ0த& ேபால ஒ� அழகிய பாத7க� ெந=கி�� 
பட>;& இ�;தன. ெதா#=� க<களி� ஒLறி ஒ�கண� 4: அPபவி�க5 
ெசா���ப:யாக.  
 
�Lறி�� அைரவ#டமாக N��5 ெச&�கியி�;த&. ெத�ைன�
� சா�9N 
உ5சி�
மாக ஒ� 'வய>' ஓ:ய&, இைளய ெப<ெணா�0தியி� ஆைடக� 
ெப��பா�� அதி� ெவயி� 
ளி0தன.  
 
இரIக� @Lற0 ெதாட7
�ேபா& ��#=�
 ேகாடாதடவ ேவ<=�. "@f� 
@f�..." எ�� ம<ெண<ெண�9 Nைகயிைன� க�கி�ெகா<= விள�
 
ேவ:�ைக பா>0&�ெகா<:��க, அ�� ��#=9 NைகOட� ேச>0& 
ெபா�N%
கைளO� அநாயாசமாக ஊதி0 த�ளி�ெகா<:��க...ைகக� 
பரபரெவ�� ��#=� க#=கைள9 பி¡¢0&9 பி¡¢0&-...ேகாடா5 ச#:�
� 
ேதா�0&0...ேதா�0&.... 
 
இ�;தாL ேபால இரவி� நிச9த0ைத0 ெதாைல0& வி#= ஒ� பாட� வ��. 
"ஹ¤�" எ�� Fடேவ ��தி ேச>�கிற ஆ>ேமானிய� இைழO�. 
ம<ெண<�9Nைக மய7கி மய7கி5 �ழ��, �வ>க/� ெசவிக/�
9 பி�ேன 
ைககைள� 
வி9பெதன0 ேதா��� Nைகயிைல5 சி9ப7க/� ��#=9 
ெப#:க/� மர0&9ேபா� ெப�� க� நிழ�கைள5 �வா¢ேல ப:யவி=�.  
 
ெநலா க<ன பா(?) 
மேக அ0த திெக நா(?) 
அேன !ஐ தவ ம� பி9பி7! 
 
சீ�� நாக9 பட0தி� கவ>5சிெயன ஒ� 
ர� அழகாக� ெகாைலெச�O�. 'ெசாள 
ெசாள' என0 தைலைய @0தமி#=� கழி;& ேபா
� நBெரன �வ>கைள0 த%வி 
இதமாக0&ைள0&� ெகா<= நாத� பிர�மெமன9 ெப�
�.  
 
அழகிய மல>க� மல>;& ெகா<ேடO�ளன! 
என& ைகக� பறி�கெவன நB/�ேபா& 
அைவ Fழ7 ைககளா�9 ேபாவெத�ன? 
ஓ!.... அழகிய மல>க�, 
இ�P� மல>;&ெகா<ேட இ��கி�றன.  
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க�லா ேமைசமீ& அைர0 ெதாைடகளி� சா�;& உ#கா>;&ெகா<=, நBல�க�� 
ேமாதிர� சிமி#ட �நBதா@தலாளி ெதாைடகளி� தாள� ேபா=�ேபா& ேக#ேட�.  
 
"ஆ> அ;த9 ெப#ைட? ப�க0&� கா�பராவிைல பா#=9 பா:�ெகா<=..." 
 
"அவள� மாதி¡¢யான...ெப#ைட!..." 
'தனியேவா இ��கிறவ�!.." 
"சா�...கனேப> வ;& ேபாவினேம..." 
கனேப> வ;&ேபானா>க�. 
 
க<ணா: ேபா#ட ெகா�ெகன ெதா7க�ட� வி��ெகன நட;&ேபா
� ஒ� ெப<..., 
ஒ� i5சர�மா என என�
� கண�
9 ேபா#ேட�.  
 
க#ைட� காLச#ைட ேபா#ட ஒ� ைபய�, 'அ�மா ம:யி� உ#கா>;& நிலா9பா>0& 
ேசா� தி�P...ராசா!" எ�� ெசா�லேவ<=� ேபால இ��
�. 
 
பிற
, 
 
த:0த க<ணா:�
 பி�னா� ஆழ9Nைத;தி�;த விழிக/�
� இ�;& பா>ைவ 

0&�ப:, தா:ைவ0த ஒ�வ�...' காமா ேசாமாெவ�� உ=0&வா�.  
 
சாறைன0 ?�கி� க#:யப:...ெதாைடகளி� 'பி� பி�' எ�� உேராம� ம<:0 
ெதா¢O� ஒ�வ�..., தைலமயி> நB�ேராமாதி¡¢ ��<:��
�.  
 
ைம�மலாக இ�� ெம&வாக5 ^%�ேபா& வ�வா>க�. இரா9ெபா%&க� 
அவ/�
� 
�கி9 ேபாயின. சைமய� அ�ைறய9 ேபா&களி� மண�
�. 
தB�;&ேபாகிற மீனி� வாசைன வ��.  
 
ெம&வான உ�தியான 
ரலி� ஒ� பிரச7கெமன ஒ�வ� ேபசி�ெகா<ேட 
ேபாவா�.  
 
சன7க� ெப�� ம>ம0ைத� கா<பைத9 ேபால9 பா>0தா>க�.  
 
ெப�7ேகா#ைடய�ைற9 பி:�
� தி#டெமா���காக, அவ>க� உ0ேவக0&ட� 
இ��கிற மாதி¡¢ ெத�ப#டன>.  
 
ேகா#ைடக� பி:ப#டன! 
 
ேற:ேயா�க� க�9N�
ரலி� க0த0 ெதாட7கின. ஊ>கைள அட7கி9ேபா
மா� 
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உ0தரIகைள9 பிற9பி0தன. ச;ைதகைள ைவ0& ேபாயிL�. ஆ� தனிேய 
ஏ�க0&ட� ேபான& கைடக� கதவி=�
களா� பதீிOட� ரகசிய� பா>0தனேபால 
ேதாLற�கா#:ன.  
 
ேறா#:� 
��
� ெந=�
மாக ப5ைச நிற0தி� #ர�
க/�, ஜB9Nக/� 
ெத�ப#டன.  
 
பி� கதைவ0 திற;& ேபா#டப: Xேரா��
�ேளேய கிட;ேதா�. கா� ைவ0தா� 
ெதாைடகளி� F5ச� கா#=� ப: உயேர வள>;த N� கதI�
 ெவளிேய 
ெதா¢;த&. வைள;தப: ^¡¢யைன ேநா�கி� ைகயைச0தப:, ஆLறாைமOட� 
தைலவி¡¢0& காLைற5 சா=� ெத�ைனக� அரLறின.  
 
N���
� கா�ைவ�க அ:வயிL��
� பிைசகிற பதீி! ெதாைடயளI அக�ற 
கா¢ய ெப�� நாக7க� பட>;தி�9பன ேபால..., கபர�ெகா�யா�க� எ;ேநர� எ7ேக 
தைலகா#=� எ�� உணரா& தவி9பைத9 ேபால..., 
 
இரா9ெபா%&க� நிச9தமா� நB<=ெகா<ேட ேபாயின. ப�க0& அைற ெப��பா�� 
4:ேய கிட;த&. பி� சா�9N�
� ம#=� கா�க� ேகாலமிைழ0&0 ெதா¢;தன.  
 
ஒ� @%நிலI ெந�7கி வ;த&. கைட�
� ேபா� சில சா:� ¡¢�கைள0 
?�கி�ெகா<= வ;தி=� அவசர� என�
0 ெதாLறிய&.  
 
ப�க0& அைறயி� @�கதI ஒ�பாதி திற;&கிட;த&. �வா¢ேல இ��கிய சி� 
மர9 படீ0தி� N0த� உலைக மற;த ேமான0தி� 4Uகி9 ேபா�� கிட;தா�. 
ஒLைற0 தBப� ஒ�� அைரயி�ளி� ேசாைப இழ;& &:0&� ெகா<:�;த&.  
 
ம<:யி#= ஒ��களி0தவா� ஒ� ைகைய0 தைரயி� ஊ�றிய ப: அவ�... 
@க0தி� ஒ�ேகா: ^¡¢ய>க� உதயமாகி� ெகா<:�;தா>க�.  
 
ஒ� க#:�, ெவ�ைள வி¡¢9N, ஒ� ேமைச, 
வி;& கிட;த N0தக7க�. 'Fஜா 
ஒ�ைற 4:� கவிU;தப: ஒ� த:0த 'கிளாX'. �வேரா= ஒ#:9 பதி�க அ�மா¡¢ 

ஒ��. 
 
மLறப: எ7
� ?�ைம.  
 
ெம&வாக0 தய7கி0 தய7கி உதயமா
� நிலைவ எதி>பா>0&� கா0தி�;தா� 
ேபால..., 
 
ந<ப>கைள எ<ணி0 &�கி0தி�;தா� ேபால..., 
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இரI பிசா�ேபால0 &ர0தி�ெகா<= வ;த&. நிலI தனி0&9ேபா� 
இரா9பாரா�காரனாக ஒளியிழ;& ஊ>;& ேபா��ெகா<:�;த&.  
 

ழ�பி� 
ழ�பி உழ�றப: ெசா9பனாவXைத ெகா=�கி�ற நி0திைர. 
கபர�ெகா�யா�க� வாைல5 �ழLறி காLறி� வி��
கிற ச0த7க� ேக#டன.  
 
சி� ெதாைலவி� ஏேதா உ�மிய&. பதி� ெசா�வ&ேபால இ�Pெமா��. உ�மி 
உ�மி ெந�7கி வ�வனேபா�..., 
 
ெவளிேய ச9பா0&� கா�களி� ச;த:க� 'தி@தி@' எ�� ேக#டன. கதைவ 
உைத0&0 திற;தா>க�! 
 
அைர0?�க0தி� உழ�� Nர�கி�ற ேபா& எ¡¢5ச� மிக� ெகா�/�ப: கதவி� 
'பi>' என வாைல0 ?�கி5 �ழLறி ஒ� சா0&5 சா0&� கபர�ெகா�யா�க� 
ேபால..., 
 
'ெமாடெமாட' ெவ�� எ�லாவLைறO� ெகா#:� கவிU0தனெரன..., க#:ைல 
ெகாரெகாெரன இ%0&0 த�/வெதன..ஏேதா ஒ� இனிய வX& நில0தி� பiெரன 
வ Bச9ப#= சித�<= ேபான& ேபால..., 
 
கா#=� F5ச�களாக ேக�விக� உ��கின. 
 
தைல�
ேமேல சளசளெவ�� த<ணB>விழ0 திைள0& களி�கினேபா&, 
க�ள0தனமாக அசி7க0ைத வ Bசி�ெகா<= கி#டேவ கபர�ெகா�யா�க� 
வ�வெதன...... 
 
....ஏேதா ஒ��.... 
 
எ;ேநர@� சதா &�ள�ட�, F¡¢ய ெகா�Nகளா� Rமிைய உ%& ெகா<=, ப¡ீ¢=� 
வ B¡¢ய0ைத ஒ=�க இயலா& தவி0தப: பிைணய�கைள அ�0&விட உ�னி=� 
ஒ� காைள...பிைணய�கைள அ�0&விட....! 
 
Rமியி� வி%0தி9 Nர#:னா>கெளன...4	சியி� ஒ�வ� பாரமாக� 
;தியி��க 
கா�கைள அகலேவ பி¡¢0& அ@�க... ெதாைடகளி� ந=ேவ...ெதாைடகளி� ந=ேவ... 
வலிய க�Nகளா� விைத9ைபகைள நசி0& காய:9பேதெயன.... ெபா��க @:யாத 
வலிOட� பதீிO� ேச>;& இயலாைமOட� அவல@� ேசர அ:வயிLறிலி�;& 
நாதியLற அபய� 
ர� எ%;த&. �வ>க� அதி>;தன.  
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கா�கைள9 படபடெவ�� தைரயி� ேபா#= அ:0தா� ேபா��. 
ர� ேத�;& 
ேத�;& ேபாக...இ�தி்கண7களி� சில @னக�கேள மி	ச, அ&I� ேபா�... 
 
பிற
, 
 
ேவகமாக 45� வா7
� ச9த� ம#=�.  
 
நிலI மிகI� பய;& ேபா� @க� ெவளிறி ேமLேக ஓ:5 ெச�ற&. ^¡¢ய� சீறி5 
சின;தப: சிவ9N9 ப;ெதன எ%;&வ;தா�.  
 
@ர#= R#ஸ¤க� தா� ?ெமன Rமியி� தட@%& ெச�றன. F;தைல9 பLறி 
வலி;& இ%0தப: ெச�றன>.  
 
Nயலி� உ��
ைல;த ஒ� ெகா: ேபான&, ெதாைடகளி� ந=விலி�;& 
�தி 
ெப�தப:... 
 
சன7க� க;ைதைய மற;&ேபா� இைத9 பா>0தப: நி�றன>. ைகயினா� ஒ� 
ெசாட�
9 ேபா=� ேநர0தி� ஒ��...ப0&...D�...ேகா:ெயன கபர�ெகா�யா�க� 
ெப�கின.  
 
கால� ேநரமL� @%நா/� Nண>;தவா� த<ணB��
� ெந=ேநர� Nர�கி�ற..., 
 
தைனமற;& அ�வி9ெபயலி� தைல@%கி5 சிலாகி�
�ேபா& நB#:ய 4	சியி� 
4�
0 &வார7க� ெப�� ெபா;&கெளன0 ெதா¢ய..., 
 
பLைறக/�
� சரசரெவன அர�கி�ேகா<= ஏேதாஒ� இைரைய� 
றிைவ0&� 
கHவெவன வாைய 'ஆ'ெவன9 பிள;தப: க�ள0தனமாக...., 
 
எ7கf� கபர�ெகா�யா�க� ெப�கின, 
#:O� @Lற�மாக... 
 
சன7க� பா>0&�ெகா<:�;தா>க�.  
 
வாைல5 �ழLறி ஒ� வலி;த ெசா=�கலி� சைதைய9 பி�0ெத=0&� காக7கைள 
கபர�ெகா�யா�க� வி�;&�கைழ0தன! 
 
சன7க�. 
காமினி, அ9Nஹாமி, ஆ¡¢யவதி ஆமிேன...., 
�நBதா @தலாளி....அ��..., சாளி, 
சன7க�! 
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ஒ�சா< வயிL��
 ஆலா�9 பற�கிற சன7க�! 
சன7க� ��மா பா>0&�ெகா<ேட இ�;தா>க�!! 
 
 
{கபர�ெகா�யா:- 
 
இ& @தைல�
0 த�பி, உ=�N�
 அ<ண�, @தைலைய9 ேபால அHவளவாக0 
தB7கLற&. ஆனா� உ=�ைப9 ேபால சா&I� அ�ல. நB¡¢�� நில0தி�� உயி> 
வா%�. மைல9பா7கான ஆLேறார� கா=களி� மிகI� ெப�வா¡¢யாக� 
காண9ப=�. அசி7க7கைள உ<= உயி>வா%�. சி7கள9 ப
திகளி� இைத 
அதிகமாக� காணலா�.] 
 
 
 
3. கால� உன�ெகா� பா#ெட%&� 
 
 
ெவ
நா#க/�
9 பிற
 இ�� 
ளிய�. இ�ைறய9 ேபா0தி� உதயகாலேம Nதிய 
ேதாLற0&ட� எ%;த&. மிகI� வி0தியாசமாக, ஒ� சி0திைர மாத0தி� 
கதகத9பான வி:யலாக இ�றி5 சLேற 
ளி_#:யப:, ஒHெவா� மயி>�காலி�� 
nைழ;& கி5� கி5� 4#=கிற 
ளி>.  
 
இளெவயிலி� பைசபரவிய ெப�மிைலகைள வி¡¢0&� கா#:யப:, எ7
 
பா>0தா�� Nைகயிைல0 ேதா#ட7க� ெதா¢;தன. கனேவகமாக நBைர உமிU;& 
ெகா<:�;தன வா#ட> ப�9Nக�. Nைகயிைலயி� இனிய மய�க;த�� ெந:Oட� 
ேச>;& ம<ெண�ெண� எ¡¢;&ேபாகிற Nைக கத�பமா� மண0த&.  
 
அ�/�
0தா� @தலி� ஐ:யா வ;த&. ச#ெடன எ%;&ேபா� ேச#ைட� Fட 
கழLறாம� தைலவழி நB> ெசா¡¢Oமா� 
0&�காலி#= உ#கா>;& வி#டா�. 
எ�லா�� ேகாணாமைலைய0 தி��பி� ேக�விேயா= பா>0தா>க�. 
ேகாணாமைல�
 ஏ� எ;தேநர@� சிவ;ேத ேபாயி��கி�றன க<க�? இ�க 
4:ய ெம�லிய உத=க/�
� எ9ேபா&� ேகாப@� ேராஷ@� ஒளி;தி�9பதாக0 
ேதா���. @க� க�7க�� மாதி� விசி0திரமானெதா� பளபள9Nட� 
க:னமாகவி��
�. 
 
ேகாணாமைல இ�� காைல சிவ;த க<களா� சி¡¢0தா�. 'ெபாளெபாள' ெவன9 
பா�கி�ற நB>0தாைரயி� ஒ�சி� 
ழ;ைத மாதி¡¢ தைலைய உைத0&� 
ெகா<:�;த அ�ைள ஒ� த;ைதயி� கனிIட� பா>0தா�. 
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"ஓரா� கைடசியிைல 
ளி�கலா�" 
 
அ9பா! இ& எ�ன 
ர�? ேபசாதவா� ேப�கி�ற ேபா& ஒHெவா� ெசா�லி�� 
மி
;த அ%0த� ெதா¢கி�ற&.  
 
ைம�ேக� உ#கா>;தா�.  
 
ேகாணாமைல, ேகதா¡¢, ெபா¢ய<ண�, ெப�மா�, ேயாேச9 அ�பரச�. பிற
 
இவ�... எ�ேலா�� உ�மி�ெகா<:�;த வா#ட>ப�ைப ேநா�கி9 ேபானா>க�.  
 
ைம�ேக� ெச�திகைள5 ேசகா¢�க உ#கா>;தி�;தா�.  
 
சன7க� இவ>கைள ஒ�தர� நிமி>;& பா>0தா>க�. பிற
 தைலைய� 
��கி� 
ெகா<= த�பா#:� ேவைலயி� ஆU;தா>க�. ப0ேதா ப�னிர<ேடா 
வயதி��
�, ஒ� சி�ைபய� ைகயி� ேசா9N9ெப#: 
�7க இவ>கைள ெந�7கி 
ஓ:வ;தா�. நB#:யப:ேய நி�றா�. இவ>க� ச#ைட ெச�யாதவ>கெளன 
உட�ைப0 ேத�0&�ெகா<:�;தா>க�.  
 
ேகாணாமைல நிமி>;& பா>0தா�. ைபயனி� விழிக� 
"வா7கி�ெகா�...வா7கி�ெகா�" என� ெக	�� பாவைன கா#:ன. 
 
"அ�� ேசா9ைப வா7
". 
 
அ�� தைல, ேதா�, ெதா9N�, ெதாைட, பாத� எ7
� ேசா9Nnைர ெபா7கி வழிய 
இளி�க வார�பி0தா�. அ�� ெகா	ச� 
ஷாலான ேப>வழி. இவP�
 அ;தர7க� 
எ�லா� ெசா��வா�. ஒ�@ைற இவP� அ�/� ைச�கிளி� டபி� அ:0&� 
ெகா<= அவசர அ�வலாக9 ேபானா>க�. சீைம�கி%ைவ மர7க� R0தி�;த ஒ� 
உயரேவலி�
9 பி�ேன க�பரீமாக உய>;& ெதா¢;த ஒ� வ B#=�
 @�னா� 
ேபாைகயி� அ�� இவ� விலாவி� இ:0தா�.  
 
"எ�ைர ஆளி�ைர வ B=..." என�காதிP� கி�கி�0தா�. 
'.........." 
"எ9பி: வ B=....?" 
"வ B=...ந�லா0தா� இ��
....." 
"ஆைள நB பா>�கயி�ைல...பா0தாெல�ேலா ெத�O�!..." 
"......." 
"ஹ¤�....எ�லா� ந�லப:யா @:	�.....நாP� உயிேராட இ�;தா...." 
"இ�;தா?....." 
"ஹ¤�" 
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இவ� தி��பி அ�ளி� @க0ைத ஏறி#=9 பா>0தா�. ேலாக ெசள;த>ய7க� 
யாI� அ�ளி� இ�கிய @க0தி� ஒ� வினா: R0தி��க� க<டா�. இவP� 
அ�/�காக ஒ� ெப�45ைச உதி>0தா�.  
 
ஒ� கண� தா�! 
 
பிற
 அ�� மாறிவி#டா�. க<களி� பைழய இ��க� பரவிய&. கா�க� 
கனேவகமா ைச�கிைள உழ�க வார�பி0தன. ஒ� உ<ைமயான ஊழிய�! 
 
ெவ
 கால0திL
9பிற
, இ�� அ�ைமயான சா9பா=. எ;த மகராசி ைககேளா! 
மண�கிற சைமய�. அ�� ைககைள வழி0& வழி0&5 ^9பியப: இவைன9 பா>0& 
க<கைள5 சிமி#: இளி0தா�.  
 
ஒHெவா� ெப< ைக5சைமய��
� ஒHெவா� �சி இ��கிற&. எ�றா�� 
அ�மாவி� எளிைமயான சைமயலி� �சி ேவெறவ��
� வா��கா&. அ�மா 
ைகயா� ெவ;நB> த;தாேல அதL
0 தனி �சி இ��
�. ெம�ல இ�� ^%� 
ேபா&களி� அ�மா ேகாவிலா� அவ/�
 வ��க#டாயமாக ெவ�ைள5ேசைல 
உ=0தி வ�ம0&ட� ேவ:�ைக பா>0தன. அ�மா தைல @%கி, ஈர�F;தைல 
nனியி� @:;& ேபா#டப: ஒHெவா� நா� மாைலயி�� F;தலிலி�;& நB> 
ெசா#:5 ெசா#: ெவ�ைள5ேசைலயி� பி�Nற� நைன;தப: ேதாLற�கா#ட, 
அ�ம� ேகாயி�கைள0 ேத:9ேபாக ஆர�பி0தா�. தி��பவ��ேபா& அ�மா 
ேமனியி� கLRர வாசைன வ B��. அ�மா ேபா¢� அ�ம� 
:ேயறி வ�வா� ேபால, 
பா>�க பயமாகI� அழகாகI� இ��
�.  
 
 
அ�மா ம5ச�, மாமிச� ேச>9ப& கிைடயா&. இ�#:ய பிற
 தனியாக ெச7க� 
அ=9ைப4#: தனி5 சைமய�. ஒ� ேநர� ம#=ேம ெகா	ச� ேபால5 சா9பி=கிற 
அ�மாவா� எHவா� இ9ப: ப�பரமாக5 �ழ�� கா¡¢ய� பா>�க@:கிற&! மிகI� 

ைழ;& ேபா�� க	சி9 பைசOட� ேசா��, ஏேதா ஒ� காைய வத�கி வற#டலாக 
ஒ� 
ழ�N�, க:0&�ெகா�ள அ9பள� உ<= க#டாயமாக.  
 
ெநா:�
� சைம9பா� அ�மா. இவ� நாவி� நB> ெசா#ட5ெசா#ட கா0தி�9பா�. 
அ�மா இவ� ேதாளளI உயரமி�9பா�. ெவ�ளா¢9பழ0ைத9 பிள;& 
ைவ0தி��கிற மாதி¡¢ ஒ� நிற@� 
/ைமO� அ�மாI�
. அ�மா 
அ;த�கால0தி� ேபரழகியாக இ�;த��க ேவ<=�. அ&தா� நிைறய� 

ழ;ைதக� ெபLறாேளா! ேதா�வLறி நைட ெம�ல0 தள>கிற இ;த வயதி�� 
அ�மா க<க� ேஜாதிெயன ெஜாலி�கி�றன.  
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இவ� நிமி>;& வ B�பாக நிLபா�, க<களா� அ�மாவ9 பா>0& கனிய5 சி¡¢0தப:. 
அ�மா அ<ணா;& இவ� ெநLறியி� தி�நB� Rசிவி=வா�.  
 
"அ�மாேள!..." ஆ0மா>0தமாக ேவ<=கிற அ�மா 
ரலி� இவ� கைர;& ேபா� 
வி=வா�. கLRர� எ¡¢;த மீதியி� வாசைனO� ^=மாக ஈரலி9பாக அ�மா 
ெநLறிைய0 தB<=கிற ேபா& வாசைன நாசிைய நிர9ப இவ� சிலி>9பா�. அ�மா 
45� ஒ�கண� இவ� மா>பி� ப#=வில
�. இவP�
 உடேன 
பசிெய=0&வி=�.  
 
�ேலாசனா அ�கா அவசர5 சைமய�, இவ/�
 எதி�� அவசர�, எ�ன0ைத� 
க<டாேளா இ;த அ0தானிட�. ம
: ேக#ட நாக�ேபால மய7கி� கிட�கிறா�. 
அ�கா நிைறய�கறிக�. ைவ0தி�9பா�, நிைறய� 
ழ;ைதகைள9 ெபLற& 
ேபாலேவ, ஒ���
 உ9N�F:னா� இ�ெனா�றி� உ9ேப இ��கா&. மீ�
ழ�N 
ம#=� அசலாக ைவ0தி�9பா�. எ�லாவLைறO� ேச>0&� கல;&விட ஒ� 
அR>வ �சி பிற�க0தா� ெச�கிற&.  
 
�ேலா அ�கா வ B#=�
 இவ� கைடசியாக9 ேபானநாேள மற;&வி#ட&. அ0தா� 
@f@f0தப: ச#ெட�� @க0ைத0 தி�9பி�ெகா<= ேபானா�. இ;த 
அ0தா� ஒ� சா¢யான 'ேசL� எ�ைம' 'கா#X' அ:�கிறைதO�, கடைம�காக 
ஏேதா ேவைல�
9 ேபாவைதO�, மீதி ேநரெம�லா� ஒேர 
:ையO� தவிர இவ� 
எைத0 சாதி0தா�? �ேலா அ�காைவ வ�ஷ� தவறாம� அ�மாவா�
கிறதி� 
ம#=� ப=சம>0த�. �ேலா அ�கா இதUக� ெவ:0& மா>N வLற வத7கிய 
க0தா¢�கா� ேபால ஆகிவி#டா�. அ0தா� மீ<=� ஏேதா வா��
� 'கச@ச' 
எ�றா�. ேபானா� ேபாக#=ேம! இவ� அ�காைவ9 பா>�க0 தாேன வ;தா�.  
 
"இ��கிற&க/�
� வ B< கைர5ச�..." 
 
அ0தா� ெவளி9பைடயாகேவ ெகா�கா¢�க ஆர�பி0தா�. அ�கா நா�ைக க:0தப: 
இவைன� 
சினி�
� இ%0&9 ேபானா� இவ� ைககைள விடாம� இ�க9 
பி:0&� ெகா<ேடயி�;தா�.  
 
"சா9பி=கிறியடா..." தளதள�க ேக#டா�. இவ� நிமி>;& பா>�க ச�தியL�9 
ேபானதா� ெமளனமாக உ#கா>;தா�. அ�கா மளமளெவ�� சா9பா= ேபா#டா�. 
பிைச;& பிைச;& இவ� ைககளி� ெகா=�க ஆர�பி0தா�.  
 
அ�கா 4�ைக உறி	�வ& ேக#ட&.  
 
"அ�மா ேகாயி��
9 ேபாவைத வி#=#டா...." 
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"......" 
 
"அ�மா ேகாயி��
9 ேபாறைதO� வி#=#டா..." 
 
"......" 
 
'அ�மா ேகாயி��
...." அ�கா 
ர� உண>5சிேவக0தி� உைட;& கீ5சிட 
ஆர�பி0த&.  
 
இவ� ைகைய உதறிவி#= ேவகமாக ெவளிேய ேபாக ஆர�பி0தா�. 
 
"ைகைய� க%வவி#= ேபாடா..." அ�கா கைடசியி� அ%ைக ெவ:�கிற 
ரலி� 
அைழ0தா�. இவ� தி��பி9பா>�க வி�9பமி�லாம� உ�ள7ைககைள இ�க9 
ெபா0தியப: காLைற� 
0தியப:ேய ேபானா�.  
 
அ�கா 
@றி� 
@றி அைழ0தப: இவ�பி�ேன வ�� அரவ� ேக#ட&. காைத9 
ெபா0தி� ெகா�ள ேவ<=� ேபாலி�;த&.  
 
"இனிேம� ஒ� வ B#=�
� ேபாக மா#ேட�" இவ� காL��
 சபத� ெச�& 
ெகா=0தா�.  
 
ஒ�தர� நா�
 ெமயி� ேரா#=க/�
� உ�ள ெபா¢ய பால7கைள 
உைட0&வி#=9 ேபா�வி#டா>க�! 
 
ேகாணாமைல ஆ#கைள9 பி¡¢0&9 பி¡¢0& வி#டா�. இவP�
 வட�
 ேரா#=, 
:ரா�ட>களி� ம<ைணO� க�ைலO� ெகா<=வ;& 
ழிகைள5 சன7க� 
பதீியா� பரபர0தப: நிர9பினா>க�.  
 
இவ� காவ�! 'ெர:'யாக நி�றா�, ����9N� ெபா�9N� மி�கவனாக 
�L�@L�� பா>0தப:, வா�க/� பXக/� பார0ைத� 
ைற0&9 ப�ள0தி� 
ெம&வாக இற7கி இற7கி9 ேபாயின.  
 
யாேரா இவ� @ழ7ைகயி� இதமாக9 பLறினா>க�.  
 
தி��பி9பா>0தா�. 
 
�;தா¢ய�கா! 
 
வி;தி வி;தி நட�கிற �;தா¢ய�கா! உதயகால0தி� பXபி:0& ேவைல�
9 ேபா� 
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மாைல மய7கி இ��^/� ேநர7களி� வ B#=�
9 ேபா�5ேச>கிற �;தா¢ய�கா! 
அ�மா பைதபைத9Nட� வாசைல9 பா>0தப:ேய நிLபாேளா! இ;த வி;த� கா� 
ம#=� இ�லாவி#டா� இ;திர�, ச;திர� எ�லா�� க;தா¢ய�கா பி�னா� 
வா¢ைசயாக கா0& நிLக மா#டா>கேளா! உதயகால0தி� பXபி:0& 
ேவைல�
9ேபா� இ�#:யபிற
 வ B#=�
9 ேபா�5ேசர உ�திOட� 
பழ�க9ப=0தி� ெகா<டா� �;தா¢ய�கா. 
 
�;தா¢ய�கா இவைனேய பா>0தப: நிLக..., இவ� பரா�
9 பா>9பவ� ேபால 
ேவெற7ேகா பா>0தா�. பX ெம�ல ப�ள0தி� இற7கி� ெகா<:�;த&. 
�;தா¢ய�கா ேம�� இவைன ெந�7கி நி�றா�. ைக9ைபைய0 திற;& சில 
ேநா#=கைள இவ� ெபா�ெகL��
� திணி0தா�. இவ� தி��ப அவ� 
ைகக/�
� திணி�க... ஆLறாைமOட� இவைனேய பா>0தா�.  
 
"வ5சிர�ரா..." 
 
"ேவ<டா�...என�ெகா<=� ேவ<டா�." 
 
�;தா¢ய�கா இவைன ேம�� கீ%மாக பா>0தா�. பற#ைட பLறி9ேபான 
தைல@:யிலி�;& ெவயி�� மைழயி�� அைல;& தி¡¢;த கா�வைர ெச�N%தி 
ப:;தி�;த&. சாறைன உயர0?�கி ெதாைட ெதா¢OமளI�
 @:5�9ேபா#= 
இ�;தா�. ேச# ேதா�4#:� பி¡¢;தி�;த&-  
 
"ஒ� ேச#டாவ& வா7கலாெம�ேல..." 
 
"....." 
 
"வ5சிர�ரா..." 
 
"அ�கா....பா>...பX ெவளி�கிட9 ேபா
&..." 
 
"ெபா¢ய க<க� �;தா¢ய�காI�
. இவைன உ�0&9பா>0தா�. க<க/�
� 
இவைன5 சிைற9பி:0&� ெகா<= ேபா�வி=� உ0ேவக0&ட� பா>0தா�. 
க�ன7கைள நைன0&� ெகா<= பாOமா� இ� ைவர5ெசா#=க� உ�க 
வழிவெதன சி;தினா�.  
 
தி��பி0 தி��பி9 பா>0தப: �;தா¢ய�கா ேபானா�. கைடசி ஆளாக வி;தி வி;தி9 
ேபா� பXஸி� ஏறினா�. பி�Nற� க<ணா:bடாக இவைனேய பா>0&� ெகா<= 
நி�றா�. இவ� தLெசயலாக தி��Nபவெனன அ;த9ப�க� பா>0தா�.  
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பி�Nற�க<ணா: @%வ&� விசாலி0தப: �;தா¢ய�காவி� ெபா¢ய க<கைள� 
க<டா�. இவ� ச#ெட�� ம�Nற� தி��பி�ெகா<டா�.  
 
"ெசா;த உண>5சிக/�
 இட� ெகா=�க மா#ேட�" 
காLறிட� சபத� ெச�தா�.  
 
* * *  
 
இ�� எ�லா� அசாதாரணமான NதியேதாLற� கா#:ன. திைள0&� 
ளி0த 
ேமனிைய 
ளி>காL� த%வி�ெகா<= ேபாயிL�. இவ� வான0ைத நிமி>;& 
ேநா�கினா�. 'பளி5' ெசP� நBலவானி� ப	�9 ெபாதிக� மித9பத�ற அழகிய 
சி0திைரவான� இ�றி�ைல. மைழ�ேகால� கா#:L�. காL� இ��கமாக 
இ�;த&. ெம�லெம�ல கிழ�
 4ைலயிலி�;& இ�<டேமக7க� பரவி� 
ெகா<:�;தன.  
 
ைம�ேக� ேசதி ெசா�னா�! 
 
"ெதL
 ேறா#டாைல சாமா� வ�
தா�...நா7க� இைடயிேல மா0தி� ெகா<= 
வரேவfமா�...." 
 
ேகாணாமைல வி�#ெடன எ%;தா�. படபடெவன சில உ0தரIகைள9 ேபா�ளா�.  
 
"ெதL
 ேறா#=0தாேன!...பயமி�ைல.....கனசாமா� ேவ<டா�....ஆ/�ெகா<= 
ேபா&�....." 
 
"ெப�மா� ெவகி�கிைள எ=....மைழவ��ேபால கிட�
...சாமா� நைனயாம� 
கவனமாக மா0தேவf�...." 
 
"ேயாேச9 இ	ேசேய இ��க#=�...." 
 
ெப�மா� ஒ� அ�ைமயான #ைரவ>, ேரா#=கைள ஒHெவா� அ7
ல 
அ7
லமாக9 ப:0& ைவ0தி�;தா�. 
<=� 
ழிOமாக இ��
� ேரா#=களிேல 
கியைர மாLறாமேல ஒ:0& ெவ#:யப: பற;& ெச�ல @:O� ெப�மாளா�.  
 
ெப�மா/�
9 ப�க0தி� ேகாணாமைல தாவி ஏறினா�. அவP�
9 ப�க0தி� 
ெபா¢ய<ண�.  
 
இவ� ....ேகதா¡¢...��....அ�பரச�.....ைம�ேக�.... பி�Nற� N
;& ெகா<டா>க�. 
இவ� கதI�
9 ப�க0தி� உ#கா>;தி�;தா�. ெப�மாைள0 தவிர எ�ேலா�ைடய 
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உ�ள7களி�� ெபா0தியப: 'சாமா�' இ�;த&. 'ெர:'யாக இ�;தா>க�.  
 
ெச�N%திைய� கிள9பியவா� பா�;& ெச�ல வார�பி0தா� ெப�மா�, வான� 
ஒ�@ைற ெபா¢தாக உ�மிL�.  
 
இ�P� ெகா	ச ?ர0தி� ெமயி�ேரா#:� ஏறிவிடலா�. ச#ெட�� 
ெச7ேகாண0தி� தி��பேவ<=�. ெப�மா� கியைர மாL�வதLக ஆய0தமானா�. 
ச;தி�
� இட0தி� கிழ#= ஆலமர0தி� நிழலி� சன7க� F:நி�றா>க�. 
ெப�மா� ேவக0ைத� 
ைற0&� ெகா<டா�.  
 
க<க� ெப�� ஒளிெவ�ள0தி� Fசின. உ5சியிலி�;& கீUவான� ேநா�கி பட>கிற 
ஒ� ெகா:யாக மி�ன� பளபள0த ப: இற7கிL�. வான� மீ<=� ஒ�தர� 
வ	சைனOட� கைன0த&. ெப�மா� த=மாறினா�. ஒ� கண� நிதானி0தா�.  
 
படபடெவன ஏேதா @றி;& வி%கி�ற ெபா¢யகிைளய�� 'ஓ'ெவன அலறியப: 
Rமிைய அைற;த&.  
 
சன7க� @க0தி� ெப�7
ழ9ப� பரவிL�. ேகாணாமைல "@�ேனேபா" எ�றா�. 
ெப�மா� கிள5ைச ஊ�றி மிதி0தா�.  
 
ேகாைழ வழிகி�ற ஒ� திைர0த கிழவ� ைககைள ஆ#:�ெகா<ேட @�ேன 
வ;தா�.  
 
"ம�கா�..." 
 
ேகாணாமைல எ�ன எ�பவெனன9 பா>0தா�. 
 
"ஆ� @றி	� விழ�Fடா& ம�கா�...ேபாறபயண� ஆப0& ம�கா�." 
 
அ�� ெக�ெகலி ெகா#:5 சி¡¢�கவார�பி0தா�.  
 
"எ7க/�
 ஒHெவா� நிமிச@� ஆப0&0 தாேனேண அ9N!...." 
 
கிழவ� பா¢தாப@� ப5சா0தாப@� வழிய இவ>கைள9 பா>0தா�.  
 
ெப�மா� லாவமாக தி��பியப: ெமயி� ேரா#:� ஏறினா�. மீ<=� ஒ� 
மி�ன� அ:வான� ேநா�கி இற7கிL�. காL� மிகI� கனமாக இ��கி�ெகா<ேட 
ேபான&. எ�ன இ&? இ�� எ�லா� அசாதாரணமாக மாறிவி#டன. ெத�கிழ�
 
4ைலயிலி�;&, இ& சி0திைரமாத� எ�பைத மற;&ேபா�, ப=ேவக0தி� 
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ஊத�காL� வ Bசி�ெகா<:�;த&.  
 
"ெப�மைழ வர9ேபா
& ெப�மா�...ெகதியா..."ெப�மா� பல7ெகா<டம#=� 
மிதி0தா�. 
 
சன7க� பரபர0தவா� வ B=க/�
� N
;& ெகா<:�;தா>க�. ப�வ; த9பி9 
ெப�O� மைழைய ஆ5சா¢ய@� ஆவ�மாக வரேவL
� பாவ� அவ>க� 
@க7களி� ெதா¢;த&. இவ>களி� வா� உ�மி�ெகா<ேட ெச�வைத வாச�களி� 
நி�� கவனமாக9 பா>0தா>க�.  
 
கன0த ெப�;&ளிகளாக மைழ இற7க ஆர�பி0த&. க<ணா: ம7க0 ெதாட7கிL�. 
கனவி� ெதா¢O� ேதாLறெமன ேரா#=� மர7க/� விசி0திர0 ேதாLற� கா#:ன. 
ெப�மா� ைவ9பைர'9 ேபா#டா�.  
 
ேவைல ெச�யவி�ைல....! 
 
ெப�மா� இல
வி� சைள0& வி=பவன�ல. 
�மி�#ைட ஊ=�வி Rைனைய9 
ேபால பா>�க இவ>க� பழ�க9ப=0த9ப#டவ>க�. F>;& பா>0&� ெகா<ேட 
ேபானா�.  
 
எ�ன மாதி¡¢ ஒ� மைழ! இவ� தன& வாUநாளி� காணாத மைழ. N%தி அட7கி9 
ேபாகிற வாசைன மி
;த&. இவ� நாசி நிைறய வாசைனைய வா7கி 
அPபவி0தா�. காைல0?�கி @�சீ#:� இல
வாக ைவ0&�ெகா<டா�.  
 
ச#ெட�� ேரா#= ெவறி5ேசா:9 ேபாகிற&. ஏேனா? சன7க� எவ�� இ�ைல. 
மைழதா� காரணேமா எ�னேவா? எதிேர ஒ� வாகன� Fட வரவி�ைல. ெகா#=� 
மைழயி� சைள�காம� நைன;தப: ஆ: ஆ:9ேபான ஒ� கிழ#= எ�ைத0தவிர, 
ெவறி5ேசா=� ேரா#=.  
 
4>�க0தனமாக Rமிைய 4Uக:�
� ஆேவச0&ட� அ�Nகளாக மைழ 
வ BU;&ெகா<:�;த&. வான� எ5சா¢�கிறமாதி¡¢ அ:�க: ெப�மி:கைள� 
ெகா=0த&. Fடேவ உ5சியிலி�;& கீUவான ேநா�கி வான0ைத F�களாக9 
பி¡¢�
� F>வாெளன பாO� மி�ன�.  
 
இவ>க� எ�ேலா��
� ஏேனா மயி>�கா�க� 
0திட ஆர�பி0தன. இைதவிட 

�திைய உைறயைவ�
� 
ளிைர தா7க இவ>க� பழகி�ெகா<டவ>க�. ஆனா� 
இ�� எ�னவாயிL�? எ��N� 
�0&�
� ஊ=�வி9 N
;& ெகா�கிற 
ளி>.  
 
அ�� ைககைள0 ேத�0& ^டா�கினா�. ெந	��
� 
��ேக ைககைள� க#:� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெகா<டா�. இவைன9 பா>0& இய�பான ேதாழைமOட� சி¡¢0தா�. அ�� இ�� 
ஏேனா வழைமைய விட அதிகமாக இளி�கிறா�. @க0தி� ஒ� விசி0திரமான ஒளி 
பிற;த& அ�/�
.  
 
இவP�
 ஏேனா திiெரன அ�மா, �ேலா அ�கா, �;தா¢ அ�கா, எ�ேலா�� 
உதி0தா>க�.  
 
மைழOட�ேச>;& அ�மா ேமனியி� மண�கிற கLRரவாசைன வ BசிL�. மைழயி� 
கLRர0ைத கைர0தவ� எவ�? 
 
�;தா¢ய�காவி� ெபா¢யக<க� @�ேன ேதா�றின. இ� கன0த ைவர0&ளிகைள5 
சி;தின. �;தா¢ய�கா இதமாக இவ� ைககைள0 ெதா=வ& ேபாலி�;த&. 
�;தா¢ய�கா இ;த மைழயி�� ேவைல�
9 ேபாயி�9பா�! 
 
�ேலா அ�காவி� கீ5��
ர� ேப�� காLறி� கல;& வ;த&. இவைன, ஆத7க@� 
ெபா��க @:யாம� பறீி=கிற அ�Nமாக �ேலா அ�கா அைழ0&�ெகா<= 
ெதா<ைட�
ழிைய9 பிள;&ெகா<= ஒ� நாகெமன ெவளிவ;த&.  
 
இவ� க<கைள0 திற;தா�. ெப�மா� ஒ� வைளவி� ேவக0ைத மாLறாமேல 
லாவகமாக0 தி��பி� ெகா<:�;தா�. ^ர�தா�! ஒ� D�யா> ?ர0&�க9பா� 
பா>ைவ Nல9படாதப:�
 கன0த திைரகளாக மைழ வி%;&ெகா<:��க, ைவ9ப> 
ேவைலெச�யாமேல ப=ேவகமாக வாைன5 ெச�0தி9 ேபாகிறா�! ேவ� எவனா� 
இ9ப: @:O�? அசகாய^ர�தா�! 
 
ேரா#= ேநேர ேகா=ேபா#டெதன5 ெச�கி�ற&. ெப�மா� கிழி0&�ெகா<= 
ேபானா�.  
 
ஏ�?...ஏ�...? எ�ன...? 
 
ெப�மா� சட�ெக�� பிேற� ேபா#டா�. எதிேர ஏேதா பிசா�0தனமாக ெந�7கி� 
ெகா<:�;ததாக எ�ேலா�� உணர வார�பி0தா>க�.  
 
ெப�மா� ேகாணாமைலைய0 தி��பி9 பா>0தா�. ேகாணாமைல இ�கிய 
@க0தவனா� "@�ேனேபா" என தைலைய� 
��கினா�. எ�ேலா��
� 
ேவகமாக 45� வா7கேவ<=� ேபாலி�;த&. உ�ள7ைகைய இ�க9 ெபா0தி� 
ெகா<டா>க�.  
 
ெப�மா� நிதானமாக @�ேன ேபானா�. தைலைய ெவளிேய நB#: நB#:9 
பா>0&�ெகா<ேட ேபானா�. எ�லா வ B=க/� ெத�வாசைல9 R#:யப: 
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ெமளனமா� மைழயி� ெகா#ட� ெகா#ட நைன;& ெகா<:�;தன. 
 
எதிேர ஒ� சிறிய ேரா# ெமயி� ேரா#:� கல�
� அ;த5 ச;தியி� ஏேதா 
க�ள0தன0&ட� வ	சக� N¡¢ய ஒளி;தி�9பதாக9 ப#ட&. ெப�மா� ெகா#=� 
மைழயி� ெவளிேய தைலைய9 ேபா#டா�.  
 
ெபா¢ய வாகன� ஒ��, தன& Rதாகரமான உடைல மைற�க9 ெப�� பிரய0தன� 
ெச�தவா� நி��ெகா<:�;த&! 
 
...ெப�மா� ெகா=9Nகைள இ�க ெந�மினா�...@க� ச#ெடன க�0& வ B7கி9 
ேபான&. 
 
ேகாணாமைலN¡¢;& ெகா<டா�. க<க� இர0த� ெகா#=பைவெயன5 சிவ;தன. 
இவ>க� எ�ேலா��க� N¡¢;&வி#ட&. ம<ைட�
� ஒேர 'வி� வி�', மிக 
ேவகமாக 45�வ;த&. உட� தகி9பெதன5 �#ட&. 
 
"ெர:...ெர:...ெர:..." என இதய� &:0த&. உ0தரIகைள9 ெபற ஆய0தமாக 
இ�;தா>க�. ஒHெவா� அ7க@� &:�கவார�பி0த&.  
 
ேகாணாமைல பரபர0தா�. 
 
"அ�பி#ட ைகய%7ைகO�
�ைள வி=... உைட5��ெகா<= த9பேவ<:ய&தா�... 
எ7ெக7ைகெய�லா� நி�கிறா7கேளா?... வைள5�9ேபா#டா�கேளாI� 
ெதா¢யா&.... சனிய� பி:5ச மைழ!..." 
 
ெப�மா� ேவகமாக பி�ேன ேபாக ஆர�பி0தா�. இவ� பி�னா� பா>0தா�. 
பி�Nறமி�;&� 'வாகன�' ஒ�� பிசா� மாதி¡¢ ெந�7கி�ெகா<:�;த&! 
 
ப�க0திேல ஒ%7ைகமாதி¡¢ ஒ� ஓைட ெதா¢;த&. ெப�மா� ெப�� 
பிரய0தன0&ட� உ�ேள nைழய @Lப#டா�. ஆனா� அதL
� அவ>க� 
@;தி�ெகா<டா>க�. ெந�9ைப உமிU;த ப: இ�Nறமி�;&� அ5ச@� 
அவதான@மாக ெந�7க ஆர�பி0தா>க�. மைழ அவ>க/�க வாU0&5 
Fறி�ெகா<:�;த&. வான� இவ>கைள9 பா>0& இ:இ:ெயன5 சி¡¢0த&. மி�ன� 
பழி9N� கா#=வெதன அ:�க: பளபள0&� க<சிமி#:ய&.  
 
ஒHெவா� ெநா:O� மிக9 ெப�மதியானெதன இவ>க� உண>;தா>க�. ேதா�வி 
ப=ேவகமாக இவ>கைள ேநா�கி வாைய9 பிள;தப: வ;த&. ேதாL� வி=வா>கேளா 
இல
வி� எ�ன?....அ�� மிக9 பரபர0தா�.... தைலைய அ9ப:O� இ9ப:O� 

��கினா�. உண>5சி ேவக0தி� கி=கி=ெவன ந=7கினா�....ஏதாவ& 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெச�...அவசரமாக...ெகதியாக... 
 
வாயி� கிளி9ைப� க:0& இ%0தா�. ஐேயா! இட& ைக...இட&ைக...வழமி�ைல! 
இ%பட மா#ேட� எ�கிற&.  
 
இவP�
 &ரதி>kடவசமான த9N ஒ�� நிகUவ& ந�றாகேவ ெதா¢;த&.  
 
ெதாைடகளி��, கf�காலி�� 
திைரபல� ேச>;த&. கா�விர�களி� 
@%பல0ைதO� ேச>0&�ெகா<ேட உ;தி எ%;தா�. ேப�0தனமாக 
ஊதி�ெகா<:�;த காLறி��, ெப� அ�Nகளாக0 &ைள�
� மைழயி�� 
ஒ�கண� 'ஜிH'ெவன9 பற;& மைழயி� நைன;& ெசாெசாதெவன 
அன7கி�ெகா<:�;த சகதியி� வி%;தா�. அவசர அவசரமாக நாைல;& 
�L��க� Nர<= ?ரவிலகினா�.  
 
இவP�
 N¡¢;&வி#ட&....அHவளIதா�...இ�P� ஒ� ெநா:தா�...அ��! 
அட@#டாேள!...அவசர9ப#=வி#டாேய!  
 
ெதாைடகளி� இேலசாக அ:ப#:��க ேவ<=�. ெநா<:�ெகா<ேட எ%;தா�. 
கா�ேபான தி�கி� ஓட ஆர�பி0தா�. ெச�ம< நிற0திேல கf�கா�வைர 
உய>;& கனேவக0&ட� ெவ�ள� ஒ%7ைகக� வழிேய பா�;&ெகா<:�;த&. 
'சளசள' எ�� இவ� கன0த கால:கைள0 தா7கமா#டாம� வழிவி#=� 
ெகா=0த&.  
 
ெப�� இ:ேபால @த� தர� ெவ:0த&. வா�ஒ�தர� ெப�க� 
��கிL�. 
ெதாட>;& ஒ��...இர<=...4��...நா�...ஐ;&...ஆ�... 
 
அவ>க� அ	சி நி�� வி#டா>க� நிைலயாக! 
 
இவ� ஒ:�ெகா<ேட ஒ�தர� தி��பி9பா>0தா�. ெப�� Nைகம<டலெமா�� 
மைழைய வில�கி5 ெச��� க�� Rதெமன ேமெல%;& ெகா<:�;த&. 45�0 
திண�� க;தகெந: எ7
� ச#ெடன9 பரவிL�.  
 
இவ� 4ைள ெசயலL�9 ேபா�வி#ட&. க<க� ேநேர ெவறி0தன. கா�க� 
ம#=� த�பா#:� இவைள கனேவகமாக எ7ேகா இ%0&5ெச�றன.  
 
ேகாணாமைல!...ெப�மா�!...ேகதா¡¢....ெபா¢ய<ண�!....ைக�ேக�!...அ�பரச�!.... 
 
அHவளIதா�!...இனிெய�ன?...அHவளIதா�...&<= &<டாக9 ேபாயி�9பா>க�.  
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இனி? 
 
இவ� ெச�யேவ<:ய& எ�ன? எ9ப:யாவ& ெதL
 ேரா#=�
 ப0திரமாக9 
ேபா�5ேசர ேவ<=�. 'சாமா�' வ��. அவ>கைள0 திைச தி�9பி விடேவ<=�. 
வ�கிறவ>க/�
5 ெச�தி ெதா¢;& தி��பி9 ேபாயி�9பா>கேளா?....ெச�தி 
ெசா��வ& யா>? இ;த� காL�� மைழOமா? 
 
இவ� ெதL
 ேரா#=�
9 ேபா�5ேசரேவ<=�! சனியேன! மைழேய! நB நிLக 
மா#டாயா!..... 
 
வான� கைடசி0தடைவயாக ெப�மி:ய�ைற� ெகா=0& ஓ�;த&. மைழேவக� 

ைறய ஆர�பி0த&, இவP�
 ப�ன B> ெதளி9பெதன ெம&வாக ?Lற�கைள9 
ேபா#ட&.  
 
இவ� ெவ
?ர� ஓ:வ;& வி#டா�. இனி9 பயமி�ைல9 ேபா� இ�;த&. இவ� 
ெப�நைடயாக நட�க ஆர�பி0தா�. இ�P� 4�� ைம�களாவ& கட�க 
ேவ<:யி�;த&. இவ� கட;&வி=வா�...எ9ப:யாவ&! 
 
மைழ @Lறாக ஓ�;த&. மயான அைமதி நிலவிL� மர7க� மைழயி� ந=7கி 
அ	சி9ேபா� ஆடாம� அைசயாம� க<ணB> சி;தின. ெவ�ள� ம#=� இவPட� 
Fட வ;த&.  
 
ஒ%7ைகக� வைல பி�னி� கிட9பெதன தி�
@�காட ைவ0தன.  
 
சன7க� வ B#= வாச�களி� நி�றா>க�. இவைன விசி0திரமாக9 பா>0தா>க�. 
ஆஜாPபா
வான ஒ� வி0தியாசமான இ;த இைளஞ�, ெகா#=� மைழயி� 
நைன;& வி#= எ7ேக இHவளI அவசரமாக9 ேபாகிறா�! 
 
ஆறி9ேபாகலாேம, ெகா	ச� இைள9பாறி9 ேபாகலாேம!...அ�ல& ேபாகலாேம 
வி#=வி#டா� எ�ன.... இ�P� எ�ன எ�ன விபா£த7க/� நிகழ� 
கா0தி��கி�றனேவா இ��! 
 
இவ� ேபாகாமேல வி#டா� எ�ன? 
 
சன7க� இவைன விசி0திரமாகI�, ஆவலாகI� Nதின� பா>0தா>க�. அவ>க� 
க<களி� ஒ�விதமான பயேமா....அ�றி9, ப�திேயா....ெதா¢;த&. சில> க<களி� 
அட�கமா#டாம� ப¡ீ¢=கி�ற ந#N ெதா¢;த&.  
 
ஜ�ன�களி� நிலI @க7க� ேதா�றின. ெகா	ச� விழிகளா� இவ� @க0ைத0 
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&ைள0தன.  
 
"ேபாகாேத....ேபாகாதா...." என� ெக	�வ&ேபா� இ�;த& அவ>களி� பா>ைவ.  
 
இவ� வி��பினா� ஒ� வ B#=�
� N
;& ஓ�ெவ=�கலா�.  
 
இவ�தா� ஒ� வ B#=�
� ேபாகமா#டாேன? இவP�
 இவ�ேவைல ெபா¢&. 
ெதL
 ேரா#=�
 விைரவி� ேபா�5 ேசரேவ<=�. ஓ%7ைககைள வி#=9 பி¡¢;& 
ஒ� ேரா#:� ஏறி வி=விெடன நட�க ஆர�பி0தா�.  
 
ெகா	ச� வய�க� இைடயி� இவைன� க<டன. மைழ நBைர ஆவலாக உறி	சி� 

:0&�ெகா<:�;தன. வ�ணேதவேனா இவ� என, ந�றிOட� இவைன 
ெமளனமாக9 பா>0தன.  
 
இவ� தா<:9ேபானா�.  
 
ஒ� மாதா ேகாயி� ெதா¢;த&. க�னிேமா¢ ஒ� ைகயி� 
ழ;ைத ஏ�ைவ 
ஏ;தியப: இவைன� கனிIட� பா>0தா�. ம�கைள காLறி� ?�கி இவP�
 
ஆசி>வாத7கைள அP9பினா�.  
 
இவ� தா<:0 தா<:9 ேபானா�.  
 
ேகாயி� ஒ�� வ;த&. விசி0திர� தா�! ஊ¡¢லி�;& ெகா	ச� விலகி தனிேய 
இ�;த&. சில பைனக/ட� ச�லாபி0தப:. ெவ�ைமயாக கதIகைள0 திற;& 
ேபா#டப: இவைன ஆத7க0&ட� அைழ9ப& ேபால இ�;த&. வாேனா�கி உய�� 
மணி�ேகாNர� இவைன "வா" என அைழ9பெதன0 ேதாLற� கா#:L�.  
 
இவ� வி��பினா� ேகாயி��
� சL� ேநர� ப=0& இைள9பாறலா�! 
 
இவ� ஆறமா#டா�. இவP�
 ேவைல ெபா¢&. ெதL
 ேரா#=�
 F:ய 
விைரவி� ேபா�5ேசர ேவ<=�. தனியாக நட;தேதா....அ�ல&...ஓ:ேயா.... 
 
மீ<=� ஓட ஆர�பி0தா�. 
 
இவP�
 சL�� கைள9N0 ெதா¢;த&. அதி>5சிO� 
ஓ#ட@�....சL��கைள0&0தா� ேபானா�. வா� ஏதாவ& ேபா
ெமனி� ெதாLறி 
வி=வா�. விைர;& ேபா�5 ேசரலா�.... 
 
சL�0 ?ேர ெதL
 ேரா#ைட ேபா�5 ச;தி�கிற பாைத இவ� வழிைய ெச7
0தாக 
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ெவ#:9ேபாவைத� க<டா�. பைழய கால0& வா� ஒ�� நிைற;த �ைமOட� 
@�கி @னகி9ேபா�� ெகா<:�;த&. ைகைய0த#:னா� ேக#
மா? 
நிLபா#=வா>களா? இவைனO� த7க/ட� அைழ0&9 ேபாவா>களா? 
 
ைகைய0 த#:னா�. தி��ப0 தி��ப0 த#:னா�.  
 
"வர#ேடா?...நாP� வர#ேடா!...." 
 
ெம�ல ஓ:�ெகா<ேட ேக#டா�. 
 
"வா...வா...ஓ: வா!..." விசி0திரமான ேவL�9 பாணியி� ஒ� 
ர� F9பி#ட&.  
 
இவ� ெந�7கி� ெகா<:�;தா�. ெவL�ட�Nட� சிலேப> இ�;தா>க�. 
எ�ேலா�� ஆ<க�. எ7காவ& ேகாயி��
 ேபா� வ�கிறா>கேளா?  
 
இவ� மிகI� ெந�7கிவி#டா�.  
 
வா� நி��வி#ட&. பழகாத Nதிய @க7க� ேபா��! ேவ� Nற� தி��பி 
அச#ைடயாக9 பா>0&� ெகா<:�;தா>க�. இ�ைல....இ�ைல...இ�லேவ இ�ைல! 
ச#ெட�� ெசா�லி ைவ0தாLேபால இவ� @க�பா>0& எ�லா�� 
தி��பினா>க�. க<களி� ெசா�ெலானா வ�ம� ெதானி0த&.  
 
ஒேர சமய0தி� 
தி0தா>க�. ைககளி� 'பளபள' என� 
0தB#:க/ட� &9பா�கிக� 
மி�னின. இவ� இதய� சட�ெகன ◌ி��வி#ட& ஒ�கண�.  
 
ெதாைல;தா�! இவ� எதி>பா>�கவி�ைல....கனவி� Fட...."அவ>க�" இ9ப: ஒ� 
ேகால0தி� த;திரமாக உலாIவா>கெளன! 
 
&9பா�கிக� இவைன பசிOட� ெந�7கி5 ^U;தன. மா>ைப ேநா�கி ஒ� இ: 
இற7கிL�. பிற
 ெதாைடகளி� ந=ேவ 
றிபிசகாத ஒ� உைத.  
 
��<= வி%;தா�. தைலமயிைர9 பLறி இ%0& வாP�
� எறி;தன>.  
 
இர0த@� நிண@�, 
ம#=� வாசைனைய9 பிற9பி0&� ெகா<:��க 
சிதறி9ேபான தைச0&<=களாக..... 
 
ேகாணாமைல! ேகதா¡¢!....ெப�மா�!.....ெபா¢ய<ண�!....ைம�ேக�!....அ�பரச�..... 
 
எ�ைலயLற அ;தகார� இவைன5 ^U;த&.  
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4. ேகாசைல 
 
"
ல�!....மா=க/�
� ெகா	ச� ைவ�க� இ%0&9ேபா= ேமேன" 
 

ல� ம�லா;& ப=0&� கிட;தா�. ஓைல9பாயி� தைலயைணFட இ�றி0தா� 
இவ� ப=9பா�. @&
 வலி�
மா, இ�ைலயா? இவ� ஏ� ஒ� கா#=9 பிறவி 
மாதி¡¢ இ��கிறா�! 
 
அ�மா தி<ைண� 
;தி� கா� நB#: உ#கா>;தவாேற தி��ப0 தி��ப5 ெசா�லி� 
ெகா<:�;தா�.  
 
"ெகா	ச� ைவ�க� இ%0&9 ேபாட� அ9ப�....மா=க� க0&ெத�லேவ!......" 
 

ல� ெநLறியி� @ழ7ைககைள அ%;த9 ேபா#டவா�, கா�கைள ஆ#:யவா� 
ப=0&� கிட;தா�. அ�மா இவைனேய பா>0&� ெகா<:�;தா�. மா>பி� 
உேராம7க� பட>கிற வய&. @ர#=தனமான உட�பா
. 
ர�Fட� க#ைட�
ர� 
இவPைடய அ9பா மாதி¡¢. ெநLறியி� ?�கி9 ேபா#:�;த ைககைள9 பா>0தா�. 
நர�Nக� Nைட0&�ெகா<= வி�மி0 ெதா¢;தன. உ�ள7கைகக� @தைலயி� 
@&
 மாதி¡¢ கா�0&9 ேபாயி�;தன. விர�க� ஒயி�� கிறBஸ¤� ப:;& 
ப%9Nநிறமாக0 ெதா¢;தன. நக� க<களி� க�9பாக ஒயி� அ%�
9 ப:;தி�;த&.  
 
"
ல�!....ெகா	ச� ைவ�க�..... 
 
அவசரமாக9 பா�;& இைட ெவ#:யவா� மக� சி=சி=0தா�.  
 
"நBேய இ%0&9ேபாேட�...என�
 ஒேர அ�9N" 
 
அ�மா சLேற ேவதைனயி� சாய� ப:ய5 சி¡¢0தா�. 
 
சீல� இ�;தா� இ9ப:யா எ�லா� இ��
�? அ�மா ெசா�லாமேல ேவைல 
ெச�& ெகா=9பா�. மா=க/�
 ேவளாேவைல�
 ைவ�ேகா� இ%0&9 
ேபா=வா�. த<ணB> ெகா<= ேபா� ைவ9பா� ேகாழிகைள� கவனி0&� F=களி� 
அைட9பா�. சமய0&�
 ேத7கா� Fட அ�மாI�
 &�வி� ெகா=9பா�.  
 
எHவளI அ�ைமயான மக�! 
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அவ� ஏ� அ9ப:9 ேபானா�? 
 
ஊைர நB7கி0 ?ேர வய�ெவளிக� பர;தி��கி�றன. இைடயிைடேய 
பன7Fட�க/� திட�க/� தனி0&� கிட�கி�றன. மாைலேநர7களில அ�மா 
அHவிட7களி� N� ெச&�கி� ெகா<= வர9ேபாவா�. ைச�கி� ஓ#ட @:யா& 
அHவிட7களி�, சீல� ைச�கிளி� சா�;த ப:ேய ேரா#:� கா0& நிLபா�. அ�மா 
N��� க#=ட� தி��பி வ�� ேநர7கைள அவ� ந�
 அறிவா�. அ�மாவி� 
உ�வ� மிக0?ேர ம7கலாக0 ெதா¢O� ேபாேத ேரா#ைட வி#:ற7கி அ�மாைவ 
ேநா�கி விைர;& ேபாவா�. பார0ைத மாLறி�ெகா<= அ�மாI�
 @�ேன 
வ B#=�
 ைச�கிளி� பற9பா�.  
 
அ�மா வழியிேலேய &ரவி� உட�ைப� க%வி�ெகா�ள @�க� ேகாயி� மணி 
சிf7கி அைழ�
�. அ�மா உ�கியவா� ேகாயி��
9 ேபாவா�. Rைச @:ய 
ந�றாக இ�� ^U;& வி=�. உ�ள7ைகயி� ெபா0தியப: விRதிO�, 
ச;தன@மாக தி��பி வ��ேபா&, சீல� வ B#:� 'பளி5'ெசன 
விள�ேகLறியி�9பா�.  
 
ேமைச�
 @�னா� விள�ெகாளியி� @க� விகசி0&0 ெதா¢O�ப:�
 அவ� 
உ#கா>;தி�9பா�. ஏதாவ& ப:0&� ெகா<ேடா, எ%தி�ெகா<ேடா இ�9பா�. 
@�னா� ெம�
ரலி� இைச0தப: ேர:ேயா அவைன ரசி�
� ப�க0திேல 
ைச�கி� @�சி�ைல ஒயிலாக ஒ:0&5 சா�0தப: அவைன9 பா>0& பள Bெரன 
ஒளிவ Bசி5 சி¡¢�
�.  
 
மக� அழகிய ெமா#=. மிகI� சி�னவ�தா�. ஆயிP� 
சினியி� ேதநB> 
தயா¡¢�க ஆய0தமாகி� ெகா<:�9பா�. 
ல0ைத ம#=� காண� கிைட�கா&. 
அவ� வ B#:� இ��
� ேநர7கைள அ�மாI�
 அ�தியி#=� Fற@:யா&. 
அவ� ெதாழி� அ9ப:! 
 
மா=க� க%0&மணிக� கிfகிf�க N�ைல அைர�கி�ற ச0த� ேக#
�. 
Fடேவ மா=க� பல0& 4சி 45�வி=வ&� வாைல0 ?�கி ஈ�கைள விளாசி 
விர#=வ&�, ேக#
� சாணியி� மண0&ட� ப��N�லி� வாசைன நாசியி� 
உைற�
�, ேகாழிக� எ�லா� ஏLகனேவ F=களி� அைட�க9ப#:��
�. 

�
� ெவன� ெகா�கா¢�
�. 'படபட' ெவன5 சிற
கைள உ�லாசமாக அ:9ப& 
ேக#
�.  
 
�ட5�ட ஒ� ேகா9ைப ேதநB>...க=ைமயான உைழ9N�
9 பி�, ெதா%ைகயி� பி�, 
ேமாகனமான இரவி� பிற9N ேநர0தி�.....அ�ைமயான தன& பி�ைளக/ட� 
அ�மா அ�;&வா�. அ&வ�லேவா வாU�ைக! 
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எ�லாேம சீலPட� Fடேவ ேச>;& அ�மாவிட� பி¡¢I ெசா�லாமேல 
ேபாயினேவா? 
 
அ�மா அ�0தப:ேய ைவ�ேகா� ேபாைர ேநா�கி9 ேபானா�.  
 
ஓேர வயிLறி� உதி0த பி�ைளக� ஏேனா இHவா� ேவ� ேவ� 
ண� 
ெகா<டவ>களா� ஆகி9 ேபானா>க�? இர<= ேபைரO� அ�மா ஒேர மாதி¡¢0தா� 
சீரா#:னா�. ஒேர மாதி¡¢0தா� உணp#:னா�. ஒேர ப�ளி�Fட0திேலதா�, 
ெகா<=ேபா�5 ேச>0& வி#டா�. N0தக7கைள0 ?�கி�ெகா<=, எ<ெண� 
Rசிப:ய5 சீவிய தைலக/ட� அவ>க� ப�ளி�Fட� ேபாவைத வாசலி� நி�� 
பா>0& ரசி0தா�.  
 

ல� ம#=� ப:9ைப ஒேரய:யாக� 
ழ�பினா�. அ<ணPட� ெந=க�� 
ச<ைட ேபா#டா�. அ�மாIட� ேகாபி0&�ெகா<= சிலேவைள சா9பிடாமேல 
ேபானா�. ஆறா� வ
9N�
ேம� அவனா� ஏறேவ @:யவி�ைல. அ�மா 
அறிவா�, அவன& இைளயமக� மிகI� N0திசாலி. ஆனா�� ஏ� அவனா� ப:�க 
@:யவி�ைல என அ�மாI�
9 N¡¢யவி�ைல.  
 
சீல� அைமதியாக9 ப:0தா�. அவ� மிகI� அைமதியான மக�. இைர;& 
கைத�க0 ெதா¢யாதவனாக இ�;தா�. நட9ப& Fட மிகI� ெம�ைம. ஒ� க�பரீ� 
இ��க0தா� ெச�த&. ஆயிP� N���
� Fட ேநாகாத நைட. க<க� ெபா¢தாக 
இ�;தன. உ�ள7ைகக� ெம�ைமயாகI� 
ளி>5சியாகI� இ�;தன. நக7க� 
ேராX நிறமாகI�, நBளமாகI�....விர�க� Fட ெமலி;& நBளமாக நளினமாக 
இ�;தன, ெப<கைள9 ேபால.  
 
சீல� ஒ� ேமாகனமான மாைல ேநர� பிற;தா�. பறைவகளி� கீ5ெசாலிக� 
அட7கிய பிற
, மா=க� எ�லா� ேம5ச� நில7களிலி�;& தி��பி வ;&வி#ட 
பிற
, ெம�ம	ச# கதி>கைள ம<ெண<ெண� விள�
க� உமிU;& 
ெகா<:��
� ேநர0தி�....அ�மாவி� இட& ெதாைடைய சLேற உரசியப: ஒ� 
வள>பிைற நாளி� சீல� பிற;தா�. Nண>Rச ந#ச0திர�. 'இவ� ெபா¢ய 
கா¡¢ய7கைள5 சாதி�க9 பிற;தவ�' என அவன& சாதக� ெசா�லிL�.  
 

ல� அ0த ந#ச0திர�. அ& தா� அவனிட� @ர#=5 �பாவ7க� ேச>;& 
வி#டனேவா? அ0த�, அதம� எ�றா>க� சா0தி¡¢மா>.  
 
ம0தியான ேநர� ெகா=ைமயான&. ெமளனமான&. காLைற ெவயி� விர#:வி=�. 
ஒ%7ைககளி� ப:;தி��கிற N%தியி� க5சா� வ��கலா� என0 ேதா���. 
Rவரச மர7க� ெகா=ெவயிலி� வா:0 &வ/�. சன7க� ெவளியி� தைல 
கா#டேவ மா#டா>க�. ெசாறி பி:0த நா�க� ம#=� நாைவ0 ெதா7க9 ேபா#டப: 
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இைள0தவா� நிழ� ேத: ஓ:0தி¡¢O� 'க>>>' என� கvரமாக� க0&கி�ற 
கா��ைகக� நB> ேத:9 பற�
�.  
 

ல� ஒ� �தியான ேநர� பிற;தா�. பிற;தIட� எ#= இறா0த� நிைற 
கா#:னா�. அ�மா இராஜவலியி� &வ<டா�. மய�க� தBர ெந= ேநரமாயிL�. 
கா�5ச� ஓய சில நாளாயிL�.  
 
எ�னேவா அ�மாI�
 
ல0ைதவிட சீலைன மிகI� பி:0த&. அவ� அவைள 
விட வள>;& வி#ட பிற
�, ேம�த= அ��பிய பிற
�...அவன& ேகச7கைள 
வ�=வதி� அ�மா இ�NLறா�. ஒ� 
ழ;ைதயின& ேபால மிகI� மி�&வான 
தைலமயி>.  
 

ல0&�
 மிகI� @ர#=0 தைலமயி>. ��<= ��<= இ��
�. க<க� 
சி�0& உ�வா7கி இ�;தன. ேமனியி� ம<ெண<ெண� நாLற@�, ஒயி� 
நாLற@�, விய>ைவ வாைடO� சதாகால@� வ BசிL�. அவ� ெதாழி� அ9ப:. 

ல� ஒ� ெம�கானி� ஆகேவ<: ஆயிL�. அவன& மாமைன9 ேபால, 
ேநர7காலமLற ேவைல. சில நா#க� ேச>;தாL ேபால வராம� இ��க ேந>;த&. 
ேநர0&�
 உ<ண @:யாம� ேபாயிL�. த�ைன� கவனி�க ேநரமி�லாம� 
ேபாயிL�. அ<ண� நிைறய9 ப:�க ேவ<=ெமன நிைன0தாேனா, எ�னேவா? 
ஓ�ெவாழி5ச� இ�லாம� ேவைல ேவைல என9 பற;தா�.  
 
நிைன�க நிைன�க அ�மாI�
 ெந	ைச9 பிழ�
�ப: ெந=45� எறி;த&.  
 
சீல� ஏ� அ9ப:9 ேபானா�.  
 
அ�மா ெம�ல ெம�ல ேபா¡¢லி�;& ைவ�ேகாைல9 பி:7கி இ%0தா�. நா� 
அ�மாவிட� ஓ: வ;த&. கா�களி�, 'சி�ெலன' இ�;த ஈர4�ைக0 ேத�0த&. 
வாைல0?�கி �ழLறி5 �ழLறி ஆ#:ய&. அ�மா காலா� எ#: உைத�க 
நிைன0தா�.  
 
நாயி� க<களி� ந�றி வழி;த&. அ& சீல� ெகா<= வ;த நா�. அ�மா அைத 
உைத9பாளா? கா�கைள மட�கி� ெகா<டா�.  
 
'ெசாதெசாத' ெவ�ற மா¡¢ கால0தி� ேசா�பலான ஒ� நாளி� சீல� அைத0 
?�கி�ெகா<= வ;தா�. வ;தேபா& ெவ�ைளநிறமாக இ�;த&. இ9ேபா ப%9N 
நிறமாக வள>;&வி#ட&.  
 
மைழநB> ஓ:�ெகா<:�;த ெத��களி� மிகI� நைன;&ேபா� அP7கிய 
ரலி� 
க0தியப: ந=7கி� ெகா<:�;த&. யா��
� ேதா�றாத இர�க� அவP�
� 
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�ர;த&. ?�கி�ெகா<= வ;தா�. ஓைல9 ெப#:யா� கவிU0& 4:னா�. ெபா¢ய 
கா¡¢யவாதி ேபா�ற பாவைனOட� அ�மாI�
5 ெசா�னா�.  
 
"வள>;தா9 பிற
 ந�ல&...மரநா� வராத�மா....ேகாழிக/�
� காவலாயி��
�." 
 
தின@� ெச7கா¡¢9 ப�வி� பா� கற;& ஊ#:னா�. அவP�
0 ெதா¢O�, எ;த9 
ப�வி� பா� �சிO�, ெகா%9N� மி�கெத��.  
 
அ�மா மா=கைள ேநா�கி9 ேபானா�. நா� அ�மாவி� கா�கைள0 த=�க9 ப<ணி 
விைளயா:யப: பி�ேன ஓ:ய&.  
 
வாலிப0தி� &�/கிற& நா�. ெகா%9ேபறி உட� பளபள�கிற&. ந�றாக0 தா� 
ெகா%0&வி#ட&. சீல� Fட ெகா%ெகா% எ��தா� இ�;தா�. திர#சியான 
க�ன7க/�, கா;த� க<க/மாக...எHவளI அழகனாக இ�;தா� இ;த 
அ�மாவி� மக�! 
 
அைமதியாக இ�;தா�. ேர:ேயாைவ� Fட ச0தமாக @=�கி விட மா#டா�. 
அவைன5 �Lறி ம#=ேம இைச இ��
�. அவ� ப:�
�ேபா& Fட ேர:ேயா 
@�னாலி�;& எதாவ& @f@f0&� ெகா<:��
�. ைச�கிைள0 &ைட�
� 
ேபா&� பா:யவா� பா>0&� ெகா<:��
�, ஒHெவா� நா/� உதயகால0தி� 
'பளபள' ெவன மி�Pமா� ைச�கிைள0 &ைட9பா�. காL� இ��கிறதா என� 
கவனி0& தி�9திOட� தைலைய� 
��
வா�. எதி�� ஒ� ஒ%7
 அவனிட� 
இ�;த&. 
 
அவ� ேபான பிற
 எ�லாேம ஒ%7கL�9 ேபாயிL�. ேர:ேயா அேநகமாக 
ெமளனி0& வி#ட&. அ;த வ Bேட ஜBவனL�9 ேபாயிL�. ைச�கி� சீ;&வாரL� ?சி 
ப:;&ேபா�, ரய>க� காL� இற7கி ெமலி;&விட �வேரா= சா�;& ைவ�க9ப#= 
வி#ட&.  
 

ல0&�
 ைச�கி� அவசியெம�றி�ைல. அவP�
 ேநர0&�
 ஒ� வாகன�, 
காேரா, வாேனா, ேமா#டா> ைப�ேகா....காLைற� கிழி0&�ெகா<= வ�பவெனன 
வ;& நிLபா�.  
 
சீல� ேபான பிற
 இ;த வ B#:� @ர#=0தன@�, ெமளன@�, அ�மாவி� 
ஏ�க9ெப� 45�க/� ம#=ேம மி	சிநிLகி�றன. மகேளாெவனி� மிகI� 
சி�னவ�. N¡¢யாத ேபைத. அழகிய சி� ெமா#=.  
 
சீல� ஏ� வ B#ைட வி#=9 ேபானா�? 
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அ�மா ந�றாகேவ கவனி0தா�. சில நா#களாக சீல� சா¢யாகேவ இ�ைல. 
பா£#ைச ேவ� ெந�7கி� ெகா<:�;த&.  
 
எைதேயா 
றி0& தBவிரமாக5 சி;தி0&� ெகா<:�9பதாக0 ேதா�றிய&; எைதேயா 

றி0& மிகI� கவைல ெகா�பவனாகI� ெதா¢;த&.  
 
பா£#ைசைய நிைன0&� கலவர9 ப=கிறாேன? ஏ�, ந�றாக0தாேன ப:0தா�! 
 
பி:9பி�லாதவ� ேபால� காண9ப#டா�. அ�மாைவ நிமி>;& பா>9பைத0 
தவி>0தா�. வா��
� ஏேதா @னகி�ெகா�பவனா� தைலைய 
அ:�க:
��கினா�. இரIேநர7களி� நி0திைரைய0 ெதாைல0& வி#டா�. 
Nர<= Nர<= ப=�கி�ற அரவ7க� ேக#டன. காைல ேநர7களி� அவ� 
ைச�கிைள0 &ைட9பதி�ைல. ேர:ேயாைவ மீ#=வதி�ைல. ஆ�! ேர:ேயாைவ 
அவ� மீ#=வதாக0 தா� அ�மா இHவளI கால@� எ<ணினா�. ேர:ேயாவி� 
இ�;& அவன& இனிய சா¡£ரேம மித;& வ�கிற& ேபால...உலகி� இனிய 
வX&க� யாI� அவP�காகேவ பைட�க9ப#:�9பெதன....அவ� 
ெதா#டெத�லா� &ல7
� என....அவP�காக எ7ேகா ஒ� அ¡¢ய ந7ைக வள>;& 
வ�கிறா� என...அவ>க� அ�மாI�
 அழகிய, மதைல 
த�N� ேபர� 

ழ;ைதகைள9 ெபL�0 த�வா>க� என.... 
 
சீலேனா எனி�, சில நா#களாக ஏேனா தாேனா என மாறிவி#டா�. பா£#ைச எ%த9 
ேபானா�. மLற9 ைபய�களிட� காண9ப#ட ஆ>வேமா பரபர9ேபா அவனிட� 
காண9படவி�ைல. அ�மா அவைன ஏ&� ேக#கவி�ைல. அவள& இனிய 

ழ;ைதைய0 ெதா;தரI ெச�ய அவ� வி��பவி�ைல. எ7காவ& காத�, 
கீத�...எ�� ஏதாவ&?....அவனாகேவ ெசா�ல#=� என வி#= வி#டா�.  
 
"ேநரமா
ெத�ேல ேமேன...." 
 
சா¢யாக5 சா9பிட0தாP� இ�ைல. ைச�கிளி� ஏறி உ#கா>;தா�, வழைம ேபா� 
ஒேர தாவலி� ஏறி9 பற;& விடவி�ைல.  
 
மிக நிதானமாக ஏறி உ#கா>;தா�. காLைற அள9பவைன9ேபா� �Lறி�� பா>ைவ 
ஓ#:னா�.  
 
"ேபாயி#= வாற� அ�மா....." 
 
"வ:வா� கடIைள ேந>;& ெகா<= ேபா...." 
 
பிற
� ஏ� நிLகிறா�...... 
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"ேநரமா
ெத�ேல...." 
 
"நா� ேபாற�....." ெமா#ைடயாக @f@f0தா�.  
 
ெம�ல ெம�ல ஒ� கிழவைன9 ேபால உழ�கி�ெகா<= ேபானா�. அ�மா அவ� 
பி�னாேலேய ேபானா�. ெத�வி� இற7கி நி��ெகா<= அவ� ேபாவைத9 
பா>0தா� @=�கா� தி��பி மைறO@� 'ச#' என ஒ�தர� தி��பி9 பா>0தா�.  
 
அ�மா உ�ேள வ;தா�. சL� ேநர� தி<ைணயி� உ#கா>;தா�. பிற
, தைல�
 
எ<ெண� Rசி சீவி @:;&ெகா�ள நிைன0& எ<ெண�9 ேபா0தைல0 ேத:னா�.  
 
வாசலி� யாேரா ைச�கிளி� வ;& நிLபைத9 ேபால உண>;தா�. எ#:9பா>0தா�.  
 
சீல�! 
 
எ�னவாயிL� இ�� இவP�
? 
 
மீ<=� சீல� உ�ேள வ;தா�. எைதயாவ& மற;& ேபா� வி#=வி#=9 
ேபானாேனா?  
 
தி<ைணயி� ஏறி அம>;தா�. @க� ெச0&9ேபா� இ�;த&.  
 
"ஏ� ேமேன தைலயி:�
ேதா....." 
 
"சா5 சா�....." 
 

னி;&நில0ைத கீறவார�பி0தா�. 
 
"இ� ேகா9பி ேபா#=0 தாற�...." 
 
"........" 
 
"இ<ைட�
9 பாட� உன�
 ஓடாேதா?" 
அசிர0ைதயாக0 தைலைய� 
��கினா�. 
 
"அ9ப ஏ� ஒ� மாதி¡¢யா� இ��கிறா�?" 
 
"......." 
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"கா�....கீ�....ஏதாவ& ேவfேமா?" 
 
சி¡¢0தா� அவசரமாக� ேகா9பி ெகா<= வ;& ெகா=0தா�. வா7கினா�. இ�ைல, 
பறி0தா�! அவன& ஆவ�� பரபர9N� அ�மாவ விய9பிலாU0தின. வா7
� ேபா& 
அ�மாவி� ைககைள அவ� விர�க� தB<:ன. எ��மி�லாத அ%0த� 
அHவிர�களி� இ�;த&. உ�ள7ைகக� பி�பி�0& விய>0தி�;தன.  
 
"த7க5சி எ7ைக அ�மா......?" 
 
"95...உ7ைக தா� எ7ைகயாவ& ேபாயி�9பா�" 
 
"......" 
 
"ஏ�" 
 
"��மா தா�" 
 
"அவைள9 பா>0&� ெகா<= நி�லாம� ெவளி�கி=....ேநர� ேபா
&....." 
 
ஏேதா ஒ� உ�திOட� வி�#ெடன எ%;தா�. விைற;& நி�� ெகா<டா�. சி� 
ேநர�. ஒ� ெநா: அ�மாவி� க<கைள� F>;& பா>0தா�. அவள& க<க/�
� 
எைதேயா ேத:னா� ேபா��! 
 
"நா�......ேபா-ற-�....அ�மா!" 
 
ெவ=�ெகன0 தி��பி5 ைச�களி� பா�;& ஏறினா�. ெவ
ேவகமாக9 ேபானா�. 
ஏேதா ஒ� இன�N¡¢யாத ச�தி அவைன அ�மாவிடமி�;& பி¡¢0& இ%0&5 
ெச�கிறெதன.... 
 
அ�மா கலவர0&ட� ெத�I�
 விைர;தா�. சீல� @=�கா� தி��பி மைற;& 
ெகா<:�;தா�. ஒ� தர� தி��பி9 பா>9பா� என எதி>பா>0தா�. அவ� 
பா>�கவி�ைல. ஆனா� ஹா<:லி� ஒ� சி� ெபாலி0தB� ைப ெதா7கி� 
ெகா<:�9பைத அ�மா அ9ேபா&தா� கவனி0தா�. ைச�கி� சி�� ெத� 
நBள0&�
 பா�N ஊ>;& ேபான �வடாக0 தட� பதி0&0 ெதா¢;த&.  
 
அ�மாI�
 ஒ��ேம N¡¢யவி�ைல. N�வ7கைள5 ���கினா�.  
 
மாைலயி� யாI� N¡¢;தன. தய7கி0 தய7கி ஒ� ைபய� சீலனி� ைக�கிைள0 
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த�ளி� ெகா<= வ;தா�. தைலைய� 
னி;& ெகா<ேட ேபா�5 �வ�ட� 
ைச�கிைள5 சா0தினா�. அவைன எ7ேகா பா>0த ஞாபக� கா#:L� அ�மாI�
. 
அ�மாவி� @க0ைத9 பாராம� எ7ேகா ேவ<=ெம�ேற பா>ைவைய0 
தி�9பினா�.  
 
ெவ
 ஆய0தமாக ெதா<ைடைய5 ெச�மி5 சா¢ப<ணி� ெகா<டா�.  
 
"சீல�....இைத...இ	ைச ெகா<= வ;& விட5 ெசா�னவ>...." 
 
"ஆ7!. சீல� எ7ைகய9N..." 
 
"......" 
 
"ஐேயா! எ�ைர பி�ைள...." 
 
அ;த� 
ரலி� அவல� ைபயைன0 &ர0திய&. தைலைய0 
னி;தவனா� 
வி=விெடன விைர;& ேபானா�.  
 
அ�மா பைத0தா� கி¡£5சி#டா�.  
 
"சீல� எ7ைகய9N...." 
 
ைபய� பி�ேன த#=0த=மாறி ஓ:யப: அ�மா ேக#டா�. அவ� பதி� ெசா�ல 
@:யாம� ஓட0 ெதாட7கினா�.  
 
"சீல� எ7ைகய9N...." 
 
இேலசாக 
ளி>;&ேபா� த�ைன� கட;&ேபான காLைற, அ�மா ேக#டா�, அ& 
ெமளனமாக9 ேபான&.  
 
இHவாறான எ0தைன அ�ைனயா¢� ேசாக7கைள அ& பா>0தி��கிற&! அ& 
ேபசாம� ேபான&. 
 
"ஐேயா, எ�ைர சீல� எ7ேக...." 
 
சிவ;& மி�னி� ெகா<:�;த அ;திவாைன அ�மா ேக#டா�.  
 
இHவாறான எ0தைன சீல�க� அத� கீU உ�ளன>. அ& ேபசாம� க<ைண 
4:L�.  
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"சீல� எ7ைக?"  
 
அவ/�
0 தி�9பிதயான பதிைல0 தர ஒ�வ�� இ�ைல. 
 
"சீல� எ7ைக?" 
 
அ�மாவி� பா¢தாபமான அ�ேக�வி ஊ> ேம� ஓ7கி அ:0த&. அ�மாைவ5 �Lறி 
ஊ>9ெப<க� ஒHெவா�வராக� Fட0 ெதாட7கினா>க�.  
 
அவ/�
9 N¡¢;த& சீல� எ7ேக ேபானா� எ��! இHவாறான எ0தைன 
கைதகைள அவ>க� அறி;தி��கி�றன>. அ�மாைவ ஆதரவாக உ�ேள 
F#:9ேபாயின>.  
 
பிற
, 
 
அ;த எளிைமயான சிறிய வ B#:� ஆன;தவாUI� அவPட� Fட9 
ேபா�வி#டதா�.... 
 
ெவ�ைம, 
 
மாைல ேநர7களி� அ�மா ஊைர நB7கி0 ?ேர இ��கி�ற வய�ெவளிகளி��, 
பன7Fட�க/�
� தனி0&� கிட�கி�ற திட�களி�� N� ெச&�கி� ெகா<= 
வர9 ேபாவா�. @%0 ?ர@� இைள0&, இைள0& @&ெகா:ய5 �ம;& வ;தா�.  
 
அவ� பார0ைத மாLறி�ெகா�ள யா�மி�ைல. 
 
அவ� பாதி வழியி� வ��ேபாேத @�க� ேகாயி� மணி சிf7கி� ேக#
�. 
அவளா� ேவளா ேவைள�
 Rைச காண9ேபாக @:யவி�ைல. அவ� 
ேபா
�ேபா& ேகாயி� நிச9தமாக இ�ளி� 4Uகி இ��
�. Rைச @:;& 
ேபானதி� தட7களாக. சி;தி� கிட�கி�ற சில மல>க/�...ெம�லெம�ல� காLறி� 
கைர;& ெகா<:��கிற கLRர வாசைனO�.... @f�ெகன எ¡¢கி�ற ஒ� சி� 
?<டாமணி விள�
�...இ%0&9 R#ட9ப#:��கிற சி0திர ேவைல9 பா#=ட� 
F:ய கன0த கதI�... 
 
அ�மா வாசலி� நி�� தனிேய ெதா%தா�. தன& அ�ைமயான Nத�வனி� 
நல0&�காக அ�மா தின@� தனிேய நி�� உ�கினா�.  
 
வ B#=�
0 தி��பிவ�� ேநர7களி� மா=க� பி�Nற0தி� ஒ�ைறய�� 
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ெகா�Nகளா� 
0தி விர#:யப: &�ளி0தி¡¢O�. க<ட இட0திெல�லா� 

ள�Nகளா� உழ�கிய அைடயாள7க/�...சாணிO�... 
 
அ�மாேவ ஒHெவா�றாக இ%0& வ;& க#ைடகளி� க#ட ேவ<:யி�;த&.  
 
ேகாழிக� Rவரச மர7களி� 
:Nக9பழகின. அ�மா கLகைள எ=0& வ B�வா�. "^" 
என விர#=வா�. நிச9தமான @�னிரI அவLறி� ெகா�கா¢9Nகளா��, 
சிறக:9N�களா�� நி�மதி இழ;& தவி�
�.  
 
அ�மாேவ தனியாக, அவLறி� F=களி� அைட�கேவ<: இ�;த&.  
 
Nைக ப:;&ேபா� ம7கிய ஒளி சி;&� ஒ� சி� விள�
. ேமைஜயி� மீ& சீலனி� 
N0தக7க�. ஒ� ைச�கி�. ெமளனமாகி வி#ட ஒ� ேர:ேயா. அ�கிேல மக� 
அம>;தி�9பா�. அழகிய சி� ெமா#=. வய&�
 மீறிய 
�#= ேயாசைனக�, 
ெகா#ட� ெகா#ட விழி0தப: தனிைமயி� உ#கா>;தி�9பா�. பாவ�!  
 
அ;த அ�ைமயான மாைலேநர0 ேதநB> அ�மாI�
9 பிற
 கிைட�கேவயி�ைல.  
 
அ�மா வரவர ெமலி;தா�. க<கைள5 �Lறி� க�வைளய7க� ேதா�றின. நைட 
வரவ0 தள>;தா�. @�Nேபால உLசாகமாக ேவைலெச�ய @:யவி�ைல. அ�மா 
வேயாதிப0ைத ேநா�கி ெம�ல ெம�ல ேபா��ெகா<:�;தா�.  
 
இரI ேநர7களி� நி0திைரயி�றி வா=வா�. Nர<= Nர<= ப=9பா�. 
அ�0&9ேபா� எ%;& உ#கா>வா�. ஏேதா ஏேதா விபா£த எ<ண7க� ேதா�ற 
ெப�45�க� வி=வா�.  
 

ல0ைத9 பLறிO� அ�மாI�
 வரவர ஒ��� N¡¢யவி�ைல. எ9ேபாதாவ& 
4�� நா�
 நா#க/�ெகா�@ைற வ�வா�. அ�மா அைர0?�க0தி� 
அவXைதOட� Nர/�ேபா& கனேவக0தி� வ;த ஒ� வாகன� வாசலி� நி�� 
ஒ�தர� உ�மி ஓO�. 
ல� 'தி@தி@'ெவன உ�ேள வ�வா�, அ�மாIட� ஒ� 
வா>0ைதFட9 ேபசாமேல...அ�மா @க0ைத5 சா¢யாக ஏறி#=� Fட9 
பா>�காமேல...ைககளி� பண0ைத0 திணி9பா�. ேச#ைட� கழLறி� க<ட இட0தி� 
எறிவா�. ஓைல9பாைய வி¡¢0&, தைலயைணFட இ�றி9 ப=9பா�. வலிய 
கர7கைள ெநLறியி� மீ& அ%;த9 ேபா#டப:....கா�கைள ஆ#:யப:...மயிர��N� 
மா>Nக/� வி�மி0 தணிய ஒ� ெநா:யி� ?7கி9 ேபாவா�.  
 
இ9ேபா ?7கி� ெகா<:��கிறாேன, அ& மாதி¡¢! ஒ� கா#=9 பிறவி" 
 
* * *  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
இ9ேபா, 
 

<=5 ச0த7க� அ:�க: ேக#கி�றன. 
<=5 ச0த7கைள� ேக#டIட� 
அ�மா ந=7
வா�. க<க� பதீியா� வி¡¢O�. அ:வயி� 
�7
�.  
 
'அவ>க�' அ:�க: ஊ>கைள5 �Lறி வைள0தன>. கன ரகவாகன7களி� உ�மைல� 
ேக#டIட� அ�மா பாதி உயிரL�9 ேபாவா�. நB#:ய &9பா�கிக/ட� "மக� 
எ7ேக?" என உ��கியப: அவ>க� ேபா
� பாவைனயி� பி�ைளகைள அவ>க� 
வைள0&� F#:5 ெச���ேபா&-அ�மா ப=� ச	சல� ெசா�லி மாளா&.  
 
"கடIேள!...நா� சாக @த� எ�ைர பி�ைளைய ஒ��கா� க<ணிைல கா#=..." 
 
ஊ¡¢� தின@� இரIேநர7களி� 
<=5 ச0த7க� ேக#கி�றன. அ�மாவி� 
கா&5 சHIக� கிழி;& வி=மாLேபா� 'கி<' என வலி�கி�றன. ெந	� நBரL� 
வர<= ேபா� வி=கி�ற&.  
 
ஓ! இ;த இரI� மிகI� ெகா:யன.  
 
அ�மாI�
 மிகI� பா¢5சயமான அ;த வய� ெவளிகளிேல, பன7 Fட�க/�
� 
தனி0&� கிட�
� திட�களிேல ெபா:ய�க�' 
<= ெவ:�கைவ0&9 
பழ
கி�றா>க� என ஊ>9ெப<க� அ�மாவிட� ெசா�லின>.  
 
சீலP� அவ>க/� ஒ�வனான இ��கலாேமா? அ�மா ெப�� பதீிOட� 
எ<ணினா�. ஆனா� சீலைன� க<டதாக ஒ� நா� Fட அ�மாவிட� 
ெசா�லவி�ைல.  
 
அவ� எ;த ஊ¡¢� 
<= ெவ:�கைவ0&9 பழ
றாேனா? அ�மா பிற ஊ>கைள 
அதிக� அறியா�. இ;த5 சி� 
:ைசவ B=�....@�க� ேகாயி��.....N%தி பற�கி�ற 
ஒ%7ைகக/� ....பன7Fட�க/� ...திட�க/� ...மா=க/� ...ேகாழிக/� தா� 
அ�மாவி� உலக�. அவள& பி�ைளகேள அவள B#:ய ஈடLற ெச�வ�.  
 
2 
 
இ�� அ:�க: 
<=5 ச0த7க� ேக#கி�றன. ஒHெவா� ச0த0திL
� சீலனி� 
நிைனI அ�மாI�
� கனதியாக ஏறிL�.  
 

ல�Fட நாைல;& நா#களாக வ B#=�
 வரவி�ைல. இ�றாவ& அவ� வ�வா� 
என அ�மா மிகI� ஆைச9ப#டா�.  
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இவ� எ�ன பி�ைள? வ B#=�
 வ�வேத 
ைறI வ;தIட� வி%;& ப=�கிறா�.  
 
"அ�மா...பசி�கி&" என ஒ� வா>0ைத! 
 
� ஹ¤�. 
 
பசி என ஒ� பி�ைள ேக#டாேல தாயி� வயி� நிைற;&வி=ேம. இ&Fட9 
N¡¢யா&. ஒ� கா#=9பிறவி.  
 
எ7ேகதா� இவ� சா9பி=கிறாேனா? 
 
இ�� 
ல� க#டாய� வ�வா� என எ<ணினா� அ�மா. ?7காம� 
விழி0தி�;தா�. தி<ைண� 
;தி� கா� நB#: உ#கா>;தா�.  
 
இ�� ம7கிய நிலI ெவளி5ச� இ��கிற&. ச;திரனி� @க� ஒ� அழகிய 
ெப<ணி� ெநLறி ேபால0 ெதா¢கிற&. ெவ�ைள ேமக7க� ேவகமாக வானி� 
தி¡¢வைத அ�மா பா>0&�ெகா<:�0தா�. Rவரசயிைலக� ம7கின நிலெவாளியி� 
பளபள0&0 ெதா¢கி�றன.  
 
அ�மா ம#=� தனி0தி�;தா�. விள�கி� சி�னி Nைக ப:;தி�;த&. மக� 
அைமதியாக0 ?7கி� ெகா<:�;தா�. மா=க� 45� வி=� ச0த0ைத, ேகாழிக� 

�
�9பைத, நா� 45�வா7க அ7
� இ7
� ஓ=வைத, நில0ைத9 
பிரா<=வைத...அ�மா பா>0&� ெகா<:�;தா�.  
 
சி�வ<= ஒ�� கி¡£5ெசன 
ரெல=0& அலற ஆர�பி0த&. நா� காரணமL�9 
பல@ைற 
ைர0த&. நிலைவ� க<= அ& 
ைர9பதாக எ<ணினா�.  
 
ெச7கா¡¢9ப� ேவதைனயான 
ரலி� கதறிய& "எ&ேவா அைத0 &�N�0&வதாக0 
ேதா�றிய&. அ�மாவா� எ%;& பி�Nற� ேபாக @:யவி�ைல. ஆடாம� 
அைசயாம� உ#கா>;தி�;தா�.  
 
ந=நிசியி� மண0ைதO�, உ�வ0ைதO� ச0த0ைதO� அ�மா உ�னி9பாக 
கவனி0தா�. எ7ேகா N�லா;தி மல>;தி��க ேவ<=�. 
ர�க� பி#= வாசைன 
4�ைக� கமற5 ெச�கிற&. Nைடய� பா�N இைரெய=�கி�ற ேபா&� இேத 
வாசைன! ேவலி சரசர0த&. உடெல7
� கபடான அழ
மி�க @0திைரகைள9 
ேபா>0தியப: ெகா:ய விஷ@ைடய Nைடய� பா�N வ%வி வ%வி ேவலி�
� 
வ�கிறேதா?....அ�மாI�
 ஒேர பய�! 
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ல� எ9ேபா& வ�வா�? அவ� க#டாய� வரேவ<=� என அ�மா @�கைன 
அ:�க: ேவ<:னா�.  
 
அ:�க: 
<=5 ச0த7க� ேக#கி�றன. நில@�, காL�� வாP� அதி>கி�றன. 
அ:வயி� 
�7
கிற&. 
 
 
சி�வயதி�, இ�ைள� க<= பய;& அ�மா�க� ப�க0திேலேய ஒ#:யப: 
ப=0தி�;த Nத�வ>க� யா�மLற வய�ெவளிகளிேல, பிசா�க/� உலவ0 
தய7
� ந=நிசி ேவைளகளிேல இHவா� தி¡¢ய எ9ப:9 பழகின>? இ;த9 பய7கர 
ச0த7கைள எHவா� தா7கி� ெகா�கி�றன>? இ;த ஆப0&�கைள எHவா� 
சி¡¢9Nட� ஏL�� ெகா�கி�றன>? இHவா� ேவக0ைதO� ெவ	சின0ைதO� 
அவ>களி� மன7களி� விைத0த& யா>?  
 
"கடIேள"....எவெளவ� ெப0த பி�ைளயேளா,...இ9பி: வா��
 
வயி0&�கி�லாம�...." 
 

<= ஒ�� பிசிற:0த ச0த0&ட� ெவ:�கி�ற&. ேக#=9 பழ�கமி�லாத 
வி0தியாசமான ெவ:9N. மிகI� ெவ��க0த�க, அ�வ�9பான ச0த� அைர 

ைறயி� பிரசவமான ஒ� உயிரLற @<ட0ைத9 ேபால.  
 
அ�மாI�
 உட� 'ப#'ெடன விய>0த&. ஏேதா ெக#ட விஷய� நட;ேதறியதாக 
உ�/ண>I ெசா�லிL�.  
 
எ%;& ேமைசைய ேநா�கி9 ேபானா�. ந=7
� கர7களா� விள�ைக0 
?<:னா�. இற7கி @Lற0&�
 வ;தா�. ேசைலைய இ%0&9 ேபா0தி�ெகா<= 

<=5 ச0த� வ;த திைசயி� பா>0தா�. நா� அ�மாவி� கால:யி� நி�ற&. 
வாைல� கா�க/�கிைடயி� ேநராக0ெதா7க9 ேபா#டப: ெசவிகைள வாேனா�கி 
உய>0தி எைதேயா உL�� ேக#ட&. ெம�ல உ�மிL�. பிற
 ேவதைனயான 

ரலி� ஊைளயி#ட&. வ B#ைட5 �Lறி5�Lறி ேவகமாக ஓ:ய&. அ�மாவி� 
கால:யி� நிLப&�...பிற
 ஓ=வ&�...ெக#ட ேசதிய�ைற அ�மாI�
 உண>0த 
அ& &:0த&� ேபா��! 
 
ெச7கா¡¢9 ப� மீ<=� கதறிய&. சி�வ<:� பிலா�கண ஓைச மிைகபட� 
ேக#கலாயிL�. 
ர�க� பி#=வாசைன எ7
� நB�கமற நிைற;த&.  
 
அ�மா ேசா>;&ேபா�, &:�
� ெந	�ட� @Lற0தி� உ#கா>;தா�. ெந	� மிக 
வர<= வி#ட&. ெதா<ைட� 
ழி�
� கனமான வX& ஒ�� அைட0&வி#ட& 
ேபால0 திமிறி0திமிறி 45�வி#டா�.  
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சீலைன நிைன0& நிைன0& ஏ7கினா�. 
ல� இ�றாவ& வ�வா� எ�ற 
ந�பி�ைகO� ெபா�0த&. இரI� பக�� @Lறி அ�மாைவ5 �Lறி� கனமாக9 
ப:;த&, &�ப� த�� 
ரலி� ஏேதா ெசா�லிL�.  
 
சL�0 ?ேர ேபா
� ேரா#:� ஒ� வாகன� விைர;& ேபா
� ச0த�. ஆப0தான 
ேநாயாளிைய யாேரா சில> அவசர அவசரமாக5 �ம;&ெகாண= கா9பாLற ஓ:� 
ெகா<:�9பதாக.... 
 
எ7ேகா ஏேதா பிச
 நட;&வி#ட&. 
 
ேகாழிஒ�� பா¢தாபமாக� 
ழ�கிற&. மரநா� பி:0தி��க ேவ<=�. தBனமான 
அ;த5 ச0த� ெம�ல ெம�ல0 ேத�;& ேத�;& ?ேர ேபா�, மைறகிற&. நா� 
&ர0தி� ெகா<= ஓ:9ேபா� இயலாைமOட� தி��பி வ�கிற&.  
 
விழிக� திற;தப:ேய இ��க அ�மா கனI க<டா�.  
 
வய� ெவளியி� அ�மா நிLகிறா�, ^¡¢ய� பய7கரமாக� கா�5�கிறா�. மைழO� 
ெப�கிற&. ெவ�ைமயாக அ�மா உடைல9 ெபா��கிL� மைழநB>. அ�மா 
ஓ=கிறா�, ஒைழ0& இைழ0& ஊ��
� nைழகிறா�. ஒ%7ைககளி� ெவ�ள� 
பா�கிற& ஒ� சிவ9N D�ேபால இர0த ஓைட ஒ�� ெவ�ள0தி� கல�கிற&. 
அ�மா அத�வழி ேபானா�. ெவ
?ர�...ெவ-
-?-ர-�...கைடயி� வ;& ேச>;தா�. 
வ B#= வாசலி� சீல� தைலைய� கவிU;தப: இ��கிறா�. க<களிலி�;& 
இர0த� தாைர தாைரயாக� ெகா#=கிற&; மைழநB¡¢� கல�கிற&. வ Bெட7
� 
இர0த�. நா� இர0த0ைத ந�கி ந�கி� 
:�கிற&.  
 
கனவி� இர0த0ைத� கா<ப& Fடாேத! அ�மா வ B¡¢ட நிைன0தா�. இயலாம� 
ேபாயிL�.  
 

ல� அ�� வரேவயி�ைல. அ�மா @% இரI� ?7காம� விழி0தி�;தா�. 
அ;த� ெகா:ய இரவி� ஒHெவா� வினா:ையO� ேவதைனOட� அPபவி0தா�.  
 
கிழ�
 வானிேல வி:ெவ�ளி காலி0த&. ச;திரைன அ& ேமL
 ேநா�கி விர#:L�. 
காக7க� &�ப� நிர�பிய 
ரலி�, வி:;& ெகா<:�9பைத9 Rமி�
5 ெசா�லின. 
ேகாழிக� சிறக:0&� ெகா�கா¢0தன, Fவின. @த� நா� இரவி� பறிேபான 
த7கள& ேதாழP�காக அைவ அ	சலி ெச�0தின. மா=க� ம:நிைறய9 பா� 
�ர;& கன�கி�ற ேவதைனதாளாம� க��கைள அைழ0தன. ெச0த வ B#=�
 
தைலைய� 
னி;& ெகா<=வ�� ஒ�வைன9 ே◌ால, ^¡¢ய� ெம�ல ெம�ல 
உதயமாகினா�.  
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N¡¢யாத ேபைதயான மக� ேசா�ப� @றிய:0தப: எ%;& வ;தா�. @Lற0தி� 
நா:யி� ைகb�றி உைற;& ேபா�வி#ட அ�மாைவ9, N¡¢யாத பா>ைவயா� 
அள;தா�. அ�மாவி� ஜBவ� எ7ேக ஓ: ஓளி;&வி#ட&. சி� காL��Fட 
அ�மாவி� பலகீனமாக ேதக0ைத9 Rமியி� Nர#: வி=�.  
 
ெம�ல எ%;& தி<ைணயி� கா� நB#: உ#கா>;தா�. யாராவ& ஒ� ேவைலயLற 
ெப< அ�மாைவ0ேத: வரமா#டாளா? ேகI� 
ரலி� அவளிட� த� 
&�ப7கைள� ெகா#: அ�மா ஒ� பா#ட� அ%& ஓயமா#டாளா? 
 
ஒ�வ�� வரவி�ைல. பதிலாக மக� ப�ளி�Fட� ேபாக ேவ<:யி�;த&. 
மா=கைள அவிU0& ேம�5ச��
0 &ர0த ேவ<:யி�;த&. ேகாழிகைள� 
கவனி0&� ெகா�ள ேவ<:யி�;த&. 
 
அ�மா ய;திரகதியி�, அவLைற5 ெச�தா�. 4ைள ேவைல ெச�& மர0&9 
ேபாயிL�. க<க� கா;தின. அ�மாI�
 உ#கா�5ச� க<=வி#ட&. ெந�9N� 
காL�9ேபால உkணமான 45��க� உத=கைள9 ெபா��கின. காரணமL� சில 
த9ப:க� நட9ப&�...பிற
 ெந=ேநர� ஒேரயிட0தி� உ#கா>வ&�...?ேர 
அ>0தமL�9 பா>ைவ பதி0& ெப�45��க� எறிவ&�... 
 
^¡¢ய� யா��
� பி¡¢I ெசா�லாம� மைற;& ேபான&. இ�/ட� ேபா¡¢#= 
ேதாL�9ேபா� அ%& வ:கிற& நிலI. காL� ேசா>வாக நட;& ேபா�� 
ெகா<:�;த&. அ�மாவா� இவLைற� கவனி�க @:யவி�ைல.  
 
சீல� எ�ன ஆனா�? 
 

ல� ஏ� நாைல;& நா#களாக வரவி�ைல? 
 
அ�மா மனதி� ேக�விக� மாறிமாறி எ%;தன; ஒ�ைற ஒ�� &ர0தின.  
 
ெதாட>;& 4�� நா#களாக� 
<=5 ச0த7க� ேக#கவி�ைல அ5ச4#=� 
ேபரைமதி ஊ>ேம� கவி;த&. 4�� நா#க/� அ�மாவா� ஒ� வா�Fட உ<ண 
@:யவி�ைல. ஒேர வி�க�! 
 
நாலாவ& இரI ேவகமாக வ;த&. 
 
ஓ! இ;த இரIக� மிகI� ெகா:யன. 
 
அ�மா தி<ைண� 
;தி� கா�நB#: உ#கா>;தி�;தா�. மரஇைலக� ந=ந=7கி� 
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ெகா<:��க, காL� அவLைற5 சீ<:வி#=9 ேபா�� ெகா<:�;த&. நிலI 
ேமக7க/�
� பய;& ேபா� ஒளி0&�ெகா<= அ:�ெகா�தர� எ#:9பா>0&, 
'சட�' என0 தைலைய உ�ளி%0&� ெகா<:�;த&. ஒ%7ைகயி� யாேரா 
��#=9 பி:0&�ெகா<= ேபானா� ேபா��. '
�'ெபன ��#:� நாLற� வ BசிL�. 
நா� ��<=ேபா� அ�மா ப�க0தி� ப=0தி�;த&.  
 
வாகன� ஒ�� வ�வைத அ�மா உண>;தா�. அளவான ேவக�. க<கைள� Fச5 
ெச�O� ஒளி ெவ�ள0ைத உமிU;த ப: வாசலி� நி�ற&. 'ேஹா>�' ஐ ஒலி0&, 
வ;&வி#டதாக5 ேசதி ெசா�லிL�. 
 
அ�மா ஆ�வாச9 ெப�45� வி#டா�.  
 
கடI/�
 ந�றி! 
ல� இ�� வ B#=�
 வ;தி��கிறா�! 
 
கதIகைள0 திற;& அைறO	 ச0த�. 
ல� ம#=ம�ல ேவ�� சில> 
வ;தி��கேவ<=�. 
�
�ெவன� கைத�கி�ற ச0த�. படைலைய ெம�ல0 
த�ளி0 திற;தன>. F#டமாக வ;தன>.  
 
யாேரா ஒ�வைன� ைக0 தா7களி� F#:�ெகா<= வ;தன>. அ�மா பய;தவளா� 
வி�#ெடன எ%;தா�. விள�ைக ?�கி உயர9பி:0தா�.  
 

ல� ேசா>;&ேபா� வ;&ெகா<:�;தா�. அவைன0 தா7கி அைழ0& 
வ�கி�றன>. வல& ைகைய ஒ�வ� ெம�ைமயாக9 பLறியப: வ;தா� 
மணி�க#=�
� கீேழ இர0த� ஊறி9ேபான ஒ� &ணி9 ப;&! 
 
ஐேயா! இ;த அ�மாவி� @ர#=� 
ழ;ைத�
 எ�ன வாயிL�? 
 
அ�மா அலற நிைன0தா�, @:யவி�ைல. நா�
 ேமல<ண0தி� 
ஒ#:�ெகா<ட&.  
 
அ�மா அைசய நிைன0தா�, @:யவி�ைல பாத7கைள யாேரா ஆணியா� 
தைரOட� ேச>0& அைற;த&மாதி¡¢. 
 
அவ>க� ஓைல9பாைய வி¡¢0தன>. தைலயைணகைள9 ேபா#டன>. 
ல� ெபா��க 
@:யாம� @னகியப: சா¢;தா�. @க� மிக ெவளிறியி�;த&. உத=க� கா�;& 
ேதா�¡¢;தி�;தன. மிகI� தாகமாக இ�;தா�. நாவா� உத=கைள நBவினா�.  
 
"அ�மா....." 
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தBன�
ர� அ�மாைவ அைழ�கிற&, அ�மாவா� பதி� ெசா�ல @:யவி�ைல.  
 
அவ>க� கி#ட வ;தன>. தைலைய� 
னி;தப: அ�மாைவ5 ^ழ நி�றன>. ஒ�வ� 
அ�மாைவ0 ெதா#டைச0தா� அ�ம இைம�க ம��
� விழிகளா� அவ>கைள9 
பா>0தா�.  
 
அவ>கைள அ�மா அைடயாள7 க<டா�! ந= நிசிகளி� ...யா�மLற 
ெவளிகளி�....தி¡¢கி�ற Nத�வ>க�!! 
 
ஓ! 
ல@மா இ;த அ9பாவி அ�மாைவ இHவளI கால@� ஏமாLறி0 தி¡¢;தா�? 
 
"ேகா9பி வ5��
=7ேகா...." 
 
அ�மாவி� ேதா�கைள� 
��கியப: ஒ�வ� ெசா�னா�.  
 
அவ/ைடய @ர#= மக�, N¡¢ய@:யாத Nத�வ� ைகைய� காI ெகா=0& 
வ;தி��கிறா�! தாக0தா� தவி�கிறா�!! 
 
கடIேள! அ�மாI�
 ெகா	ச� பலமளி�கமா#டாேயா? 
 
அ�மா எ&ேவா ேக#க உ�னினா�. அ>0த� 
ைல;த பலகீனமான ஒ� @னக� 
ம#=ேம வ;த&.  
 
அ�மா அைசய @யLசி0தா�. ெப�� பிரயாைசOட� கா�கைள9 ெபய>;தா�. 
உட� @%வ&� மரண ேவதைன ேபா�� ேநாெவ=0த&. ஓர: எ=0& ைவ0தா�. 
'ெமாள�'ெகன ஏேதா �/�கி� ெகா<ட&. அ�மா பி�kட� அ:பட ம�லா;& 
வி%;தா�.  
 
அவ>க� அ�மாைவ0 ?�கின>. ஓைல9பாைய வி¡¢0தன>. தைலயைணகைள9 
ேபா#டன>. பாயி� அ�மாைவ ெம�ல5 சா¢0தன>.  
 
ஊ��
� எ9ப:0தா� விஷய� பரவிLேறா? 
 
அவசர அவசரமாக ம<ெண<ெண� விள�
க� மீ<=� ஏLற9ப#டன. 
ஒHெவா�வராக ஊ>9 ெப<க� அ�மாவி� வ B#= @Lற0தி� Fட0ெதாட7கின>.  
 
"ைகயிைலேய ெவ:5சி=0தா�..." ஒ�0தி பதீி கHவிய 
ரலி� மLறவளிட� 

�
�0தைத, அ�மா கனவிL ேக#பைத9 ேபால� ேக#டா�.  
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ல0ைத0 தி��பி9 பா>0தா�. அைர மய�க0தி� கிட;தா�. ெசா#= ெசா#டாக 
க�	சிவ9N இர0த� தைலயைணயி� சி;தி� ெகா<:�;த&.  
 
@0& @0தாக ^டான க<ணB> அ�மாவி� க�ன7கைள நைன0தப: சி;த0 
ெதாட7கிL�.  
 
 
3 
 
@&
9 பி:9Nட� ஒ� @தியெப<. அவ� ெவ
ேவகமாக� கிழவியாகி� 
ெகா<:�;தா�. ஊ¡¢� ஒ�வ�டP� அவ� இ9ேபா ேபசி5 சி¡¢9பதி�ைல.  
 
ஒ� அழகிய சி�ெமா#=. N¡¢யாத ேபைத. வா:�ெகா<:��
� Rமர�. அவள& 
வய&�
 மீறின 
�#= ேயாசைனக�. கவைலக�, ஏ�க7க�. தாயி� ேவைலயி� 
பாதி�
ேம� இத� பி	�0 ேதா�களி� பலவ;தமாக இற�கி ைவ�க9ப#ட&. 
ப�ளி�Fட0&�
 ஒ%7காக9 ேபாவதி�ைல. ேபா
� நா#களி�� பி;தி0தா� 
ேபா
�. ஒ� அ%�
 bனிேபா@ட�, கைல;த ேகச0&ட�, வா:ய @க0&ட�. 
க<களி� பி;திவி#டதி� கலவர@� பய@� ெதறி�க, மா>பி� N0தக� 
க#=�கைள அைண0தப:, N%தி பற�
� ஒ%7ைகக� வழிேய ஓ#ட@� 
நைடOமாக விைரO�.  
 
ஒ� @ர#= இைளஞ�. மணி�க#=�
� கீேழ அவன& ஒ� கர0ைத0 &ணி0& 
வி#டா>க�. அவனிட� அ:�க: அவ� ேதாழ>க� வ�கி�றன>. அவ� ஒ� 
அ�ைமயான ெம�கானி� மிகI� 4ைளசாலி. அவசியமானவ�. ஒLைற� ைகயா� 
க=ைமயாக உைழ�க�F:ய அசகாய ^ர�. நாைல;& நா#க/�ெகா� @ைற 
ந=நிசி ேநர� வ B#=�
 வ�வா�. அவ� @க0தி� காண9ப=� க=ைமO�. எேதா 
ஒ� ெவறிO� கா<ேபாைர9 பிரமி�க5 ெச�O�. அவ� ஒ� @�=. அதிக� 
ேபசமா#டா�. வ B#=�
 வ;தIட� அ�மாI�
9 பண� ெகா=9பா�. உடேன 
ஓைல9பாைய வி¡¢0தப: தைலயைனFட இ�றி0 ?7கி9ேபாவா�.  
 
வ B= மிகI� பைழய&. ஒ� சி� 
:ைச Fைர மிகI� உ�கி9 ேபா�வி#ட&. 
@Lற0தி� எ7கf� Rவரசமிைலக� ச�காக 
9ைபயாக5 ேச>;தி��
�.  
 
ஒ� நா�. அைத� கவனி9பா¡¢�ைல. எ��ெப=0&0 ெதா¢ய ெமலி;&வி#ட&. 
ெசாறி பி:0&வி#ட&. கா&களி� உ<ணிக� பைடயாக9 ெப�கிவி#டன. வளவி� 
ஒ� 4ைலயி� ம<ைண0 ேதா<:வி#=5, ேசா�பி9 ப=0தி��
�. அ& 

ைர9பேதா, ஓ=வேதா கிைடயா&, விைரவி� இற;&வி=�.  
 
அ:�க: இ;த வ B#=�
 மா#=0 தரக>க� வ�கி�றன>. கதற� கதற ஒ� 
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ப�ைவேயா, க�ைறேயா இ%0&9 ேபாகி�றன>. கா�கைள9 பர9பி� ெகா<=, 
ேபாக ம�0& அ& கத��. உதவி�
 அ�மாைவ அைழ�
�. த� இன0ைத 
அைழ�
�. பா¢தாபமான 
ரலி� மா=க� எ�லா� ேச>;& அ%�.  
 
இரI ேநர7களி� அ:�க: 
<=5 ச0த7க� ேக#
� மரநா�க� ேகாழிகைள� 

ழற� 
ழற ெதா<ைடயி� தி�கியப: இ%0&9ேபா
�. உயிைர வா#=� 
அ0தBனமான ஓல� ெம�ல ெம�ல0 ேத�;& ?ேர ேபா� மைறO�. 
 
அ�மா இ9ேபா 
<=5 ச0த7கைள5 ச#ைட ெச�வதி�ைல. அவ� 
&�ப7க/�
� இழ9Nக/�
� பழ�க9ப#டவ�.  
 

ல0தின&� சீலனின&� ஜாதக7கைள0 ?�கி�ெகா<= ெபய> ெபLற 
சா0தி¡¢மா>கைள0 ேத:9 ேபாகிறா�.  
 
சீல� Nன>Rச ந#ச0திர�! ராம� Fட9 Nன>Rச ந#ச0திர� தா�!! 
 
அவP� கா=களி� வசி�க ேந>;த&! கடைல� கிட�க ேந>;த&! அத>ம>க/ட� 
ெநvக�� ேபா¡¢#=� ெகா�ள ேந>;த&.  
 
ெவ�ல @:யா& எ�ற இ�மா9பி� ெத�னில7ைகயி� மமைத 
ெகா<:�;தவ>கைள அவP� ெவ�றா�! 
 
சாப0தா� ப:ீ�க9ப#டவ>க/�
 அவP� விேமாசனமளி0தா�! 
 
அவP� ேபத7கைள� கட;தவ�, 
ர7
� ேவடP� அவன& ேதாழ>க�! 
 
ஓ! ஆயிP� ராம� ேபா¢� அ�N ெகா<டவ>க� அவ� பா¢வா� &�Nற ேந>;த&. 
 
தசரத�!...ேகாசைல!...சீைத! 
 

ல� அ0த ந#ச0திர�. அ0த� அதம� எ�றா>க� சா0தி¡¢மா>. 
 
அவ� ராஜ0&ேராகமான கா¡¢ய7களில ஈ=ப=வா� எ���...... 
 
மிக9 ெபா¢ய க<ட7களி� மா#:�ெகா�ள ேந�� எ���..... 
 
மறிய� வ B#=�
9 ேபாகி�ற பல� Fட அவP�
 உ<ெட���..... 
 
கிரக7க� யாI� நBசதிைச அைட;தி��கி�றனெவ���...... 
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5. அரசி 
 
 
"......பசி�
9 பி5ைக ேக#க யா¡¢ட@� எ�ேனர@� @:கிறதா? தன�ெகன ஒ� வ B=, 
தன�ெக�� ஒ� மைனவி, த� பலவ Bன0ைத உண>;ததி�தா� மைனவி எ�கிற 
பா0திய� ெகா<டாட இடேமLப=கிற& ஆ<க/�
 ெப<ேணா ெவனி� த� 
பல0ைத மற�க, மைற�க0தா� மைனவியாகிறா�. ஒ�றி�� க#=9படா& தனிேய 
நி�� உL�9 பா>9பேத ெப<ைமயி� பய7கர� க�விழிக� தா�...." 
- ெமளனி 
 
 
ேநLறிரI ?�கமி�ைல. �தா விைரவி� ேபாக9ேபாகிறா�; அைதவிட, கிணLைற9 
ப%& பா>�
� ேவைலக/� நட;& ெக<:��கி�றன. ெதா9பி� க#= 
ஆ7கா7ேக சிதிலமாகி வி#ட&. உ#�வா¢�� R5��க� சில இட7களி� உதிர, 
ஆல7க��க/� ேவ�� சில R<=க/� @ைள வி#:�;தன. எ�லாவLைறO� 
ேச>0& ப%&பா>�க @ைன;& நிLகிறா� அ<ணி.  
 
அ<ணிைய0 தவிர இ;த வ B#:� ேவ�யா>தா� @ைன9Nமிக� 
ெகா<டவ>களாO�ளன>. அ<ணாI�ேகாெவனி� கைடதா� உலக�. கைடையO� 
அ<ணியி� @க0ைதO� தவிர அவ> ேவெறைதO� இ9ேபா ஏறி#=9 பா>9ப& 
கிைடயா&.  
 
@�னெர�லா�, அ<ணா இரI ேநர7களி� வான0ைத9 பா>0தப: ெந=ேநர� 
நிLபா>. அ�கால7களி� அவர& ெந	ச� கச;த நிைனIகைள ம#=ேம 
ெகா<:�;த&. இ�<ட இரIகளி� ந#ச0திர7க� ெகா<டா#டமாக க< 
சிமி#=வைத9 பா>0தப: நிLபா>. அ7ேக அ�மாI� அ9பாI� ந#ச0திர7களாக 
ெஜாலி�கிறா>களா�. ஒ� நாைள�
 வட�
4ைலயி� அைவ ெதா¢வைத� 
கா<பா>. பிறெகா� நாளி� அைவ சL� இட� ெபய>;& ேபாயி��
�. அைவ 
பிரகாசமாக மி�P� அ�க�காக இ�;& ெகா<= அ<ணாைவ9 பா>�
�. ெவ
 
ேநர� வைர�
� அ<ணாI�
 அைவ ேசதிக� ெசா���. அவர& க<களி� நB> 
திர/�. 
 
நிலI ெபாழிகி�ற நா#களி� அ<ணா மிகI� மனெவ%5சி ெகா<= 
காண9ப=வா>. ைககைள9 பி�Nறமாக� க#:யப: @Lற0திேலா அ�ல& வான� 
நி>வாணமாக0 ெதா¢ய�F:ய இட0திேலா நி�� ெம& நைட ேபா=வா>. அவர& 
க<க� உண>5சி ேவக0தி� பளபள�
�. அ<ணாவின& உண>5சிகைள அ;த 
நா#களி� N¡¢;& ெகா<டவ> எவ�� இல>. அவ��
 ெந�7கிய சிேனகித>க/� 
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கிைடயா&. அ;த� கால0தி� எ�லா� அ<ணா தன�
�ளாகேவ சில 
விவகார7கைள5 சீரணி9ப&� மீள அைசேபா=வ&மாக இ�;தா>. அ9ேபா, அ<ணா 
@க0தி� சி¡¢9N0 ெதா¢வ& அR>வ�. ேயாசைன.... சதா 
�#= ேயாசைனக/�, 
க<களி� அ:யாழ0திலி�;& எ#:9பா>�
� &�க�
றிO�தா�.  
 
அவ��
 நிைறய� கLபைனக�. &�க� வழிகி�ற கLபைனக� தா� அைரவாசி 
வாUநாளி� இற;&ேபா� வி=ேவாெமன அவ> உ�தியாக ந�பினா>. அைத 
வி��ப�Fட5 ெச�தா>. வாU�ைக அ;தளI�
 அவைர அ:0& வச�கியி�;த&. 
இழ9N�களா��, ஏமாLற7களினா��, ச0தி�
 மீறிய ெசலIகளா�� ேசா>;& 
ேபாயி�;தா>. பாலP�
�, �தாI�
�, �மி�
� அவ> ேசா� 
ேபாடேவ<:யி�;த&. ப:�க ைவ�க ேவ<:யி�;த&, அவ>க� ஏ;ேநர@� 
அவா¢ட� ஏதாவ& ேக#=� ெகா<ேடயி�;தா>க�. அவ>க/�
� ெகா=�க0 
ெதா¢யவி�ைல. @:யIமி�ைல. அவ>க/�
9 பராய� காணா&, சிறி�க�, அ9ப: 
அவ> எ<ணி� ெகா<டா>.  
 
அ<ணிைய9 ேபாெலா� ெப<ைண0 தன�
� க�யாண� ப<ணி�ெகா�ள� 
கி#=� என அவ> எதி>பா>�கேவயி�ைல. அ& எ9ப: நட;த&?, என இ��� Fட 
அவ> ஆ5சா¢ய9ப#=� ெகா<ேடயி��கிறா>. அ<ணி வ;த பிற
 அவ�� Fட 
ஆ5சா¢ய9ப=� வித0தி� மாறி0தா� ேபானா>.  
 
உ<ைமயி� ஆர�ப0தி� அவ> அ<ணிைய ெவ�0தா>. அவைள� க<= பய;தா>. 
அவள& பிரகாசமான விழிகைள9 பா>�
� ேதா�� அவ> மிர<டா>. அ<ணியி� 
விழிகைள9 பா>�
� ேதா�� அவ> மிர<டா>. அ<ணியி� விழிகளி� 
க=�க�ைம நிற0தனவ�ல, ஆயிP� அவள& ெவ<விழிக� விய9R#=� 
அளI�
 ெவ<ைமயாக இ�;தன. க<மணிக� ெபா¢தாக இ�;தன. அைவ 
எதிேரயி�9பவைர ஊ=�வி9 பா>�
�. அ;த9 பா>ைவ எவைரO� பணிய ைவ�
� 
ஆ/ைம ெகா<ட&. அ;த ஆ/ைம தா�, பிற
 அ<ணாI�
 ெதாLறியி��க 
ேவ<=�. இ�லாவி:�, இ;த9 ப0& வ�ட7களி� இHவளI கா¡¢ய7கைள 
ஒ9ேபLறியி��க @:Oமா?  
 
அ<ணி ெகா=0த நைகக� தா� இ9ப:9 ப�கி9 ெப�கி வி#டனவா என 
அ<ணாI�
5 ெசா�ல0 ெதா¢யவி�ைல. அவரா� ஆ5சா¢ய9பட ம#=ேம 
@:கிற&.  
 
க�யாணமான Nதிதி� ஒ� நாளிரI; தன& நைககைளO� த�ைனO� 
@%ைமயாக� கழLறி அ<ணாவிட� அவ� ெகா=0தா�. அ�றிலி�;& அ<ணா 
N&மனிதராகி வி#டா>. அவர& &�கரமாக சி;தைனக� 
:ேயா:9 ேபாயின. அவ> 
வாழ வி��பினா>. உலக இ�ப7கைள மி
;த ெவறிOட� காதலி0தா>. அவர& 
மனதி� N&0ெத�N பிற;த&. க�ன7க� சLேற ெம%கினாL ேபால, தைச9 
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பி:9N�ளவாகின. ேமனி மிP7கிL�. 
 
ஆனா�, அ<ணி அதL
9 பிற
 நைகக� அணிவைத0 தவி>0& வ;தா�. இர<ேட 
வ�ட7களி� அவ� ெகா=0தத விட ப0&ம7
 நைகக� ெச�OமளI�
 அ<ணா 
'ெபா¢ய மனித>' ஆகிவி#டா>. ெச�& ெச�OமளI�
 அ<ணா 'ெபா¢ய மனித>' 
ஆகிவி#டா>. ெச�& ெகா=�கI� ெச�தா>. ஆனா� அவ� அணிவதி�ைல. 
இ9ேபாெத�லா�, கா&களி� ெவ
 சாதாரணமான ேதா=கைள ம#=� அணிகிறா�. 
அ&ெவா�ேற அவள& கீ>0தி வ B�� @க0&�
 ெவ
 ேசாைவைய அளி�கிற&. 
அவ� ெநLறியி� ெபா¢ய வ#டமாக 
7
ம� 
ல7
�. அ& தா� அவள& 
உ<ைமயான ஆபரண�. அ& மி
;த கவ>5சிைய அளி�கிற&. சிவ;& விழி�கிற&. 
அ;த0 திலக0தினா� அவ� அ<ணாைவ5 �<:5�<:0 த�பா� இ%0தா�. 
 
கைட ஆர�பி0த Nதிதி� அ<ணாI�
 இ�9N� ெகா�ளா&. ஏதாவ& 
சா�
9ேபா�
5 ெசா�லி, வ B#=�
 ஓ:ஓ: வ�வா>. அ<ணிேயா ெவனி�, 

��N� 
�	சி¡¢9Nட� தி��ப ஓடஓட விர#=வா�. 
 
"இHவளI கால@� 'ேங...ேங' எ<= ேமக0ைத9 பா>0& @ழி5ச& 
ேபாதாதா...ஓ=7ேகா, கைட�
 ஓ=7ேகா...." 
 
அ<ணா தி��பி5 ெச�வா>. நட;&தா� ேபாவா>. அதி� அவ��
 ெபா¢ய �க� 
ெதா¢;த&. கைட F9பி=?ர�தா�. பிற
, கா> வா7கிய பி�N� வ B#=�
� 
கைட�
 மிைடேய நைடதா�. கா> வ B#:� @�Nற� அல7காரமாக நிL
�. 
அ<ணிைய விடI� இ;த ஜட7க� வ B#=�
 அணிகலனா, எ�ன? எதி¡¢� வ�� 
கா¡¢� பி�சீLறிலி�;& @க� நிைற;த சி¡¢9N�, 
�பி=க/� எ#:9பா>�
�. 
ைச�கி�கேளாெவனி�, 'Xேலா' ப<ணி வ;தன� ெதா¢வி0தப: ேபா
�. 
அைவெய�லா� 'தன�கா, தன�கா' என அ<ணா ஆ5சா¢ய9ப=வா>.  
 
"அவ/�
, அவ/�
!" என @f@f0தப: ஏ�நைட ேபா=வா>. அவ��
 
இ9ேபா சாைடயாக0 ெதா;தி ைவ0&வி#ட&. அ<ணிஅதி� அ:�க: ெச�லமாக� 

0&வா�.  
 
"ெச�லவ<:...க�ளவ<:....." எ�பா�.  
 
'அவளா�..., அவளா�!" எ�றப: கைடவாச�ப:ைய அ%;த மிதி0& ஏ�வா>.  
 
எதி>Nறமி�;& 'ேஜா�ச�' @தலாளி க<கைள மிக5 சிற9பி0&� கா#=� 
க<ணா:யிZடாக ஓர9பா>ைவ பா>0தப: அ<ணாைவ வ�N�கி%9பா>.  
 
"எ�ன @தலாளி...வ B#ைட ேபா� வாறியேளா....?" 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
எமகாதக�; ஆ� சா¢யான ெஜாலி9 ேப>வழி 
 
"ஊ�...ஊ�" என அ<ணா @ன
வா>. 
 
"த<ணி விடா� ேபாைல..ெகxெகxேஹ...விடா��
�! விடா��
�!! ஹி...ஹி..." 
 
ேஜா�ச� @தலாளியி� ெபா¢ய ெதா;தி சி¡¢9பா� த%மபி� 
�7
� அ<ணா 
மானசீகமாக ேஜா�ச� @தலாளியி� ெதா;தியி� ஒ� 
0& வி=வா>. பிற
, 
எதி>ப=கிற ைபயைன காரண கா¡¢யமL� விர#=வா>.  
 
அ<ணா தா� ஓ:ஓ: அ<ணிைய9 பா>�க9 ேபாவா>. அவ� கைட�
 வ�வ& 
அR>வ�. விர� வி#ெட<ண� F:ய தடைவகேள வ;தி��கிறா�. அ;ேநர7களி� 
கைட நிைற;& வி=�. றா�ைகக�, ேஷாேகXக� எ�லா� ெகா�ளாம� வழிவன 
ேபால இ��
�. கைடயி� கா�ைவ�க இட� பLறா& என ெமாழிய0 ேதா���. 
ஒ� ேகா: ^¡¢ய9 பிரகாச@�ள அ¡¢ய வX& உ�ேள nைழ;& வி#டெதன, ஒ� 
வசீகர0 ேதாLற� கிைட�க�, அ<ணி சிலெநா: ேநர�தா� நிLபா�. அவ� 
ெந=ேநர� நிLக ேவ<=�, க�லா ேமைசய:யி� உ#கார ேவ<=�, எ�பதி� 
அ<ணாI�
 நிைறய ஆைச. ஆனா� அவ� உ#கா>;த& கிைடயா&, உடேனேய 
ேபா� வி=வா�. எ�லாேம ெவறி5§¡: வி#ட& ேபால ஆகிவி=� கைட5 சி9ப;திக� 
வா#ட@Lற& ேபால� கா� எ<ணிெய<ணி மாளா&. சா�பிராணிOட� மிளகாO�, 
உ9N� இ#=9 Nைக�
� ேபா& மிளகாயி� காரெந: உைற9பேதயி�ைல. 
'படபட'ெவன ெபா¡¢;& ெவ:�
�.  
 
"இல#�மி கடா#ச�...இல#�மி கடா#ச�" எ�கிறா>கேள; அ& இ&தா� ேபா��! 
 
எ�ேலா��
� அ<ணி எைத� ெகா=0தா� எ�� ெசா�வ& க:ன�, பால�, �மி, 
�தா எ�லா�� அ<ணிைய5 சா>;தவ>களாகி வி#டன>. ெகளச�யாைவ9 பLறி5 
ெசா�ல ேவ<:யேதயி�ைல. அ<ணி ெநா;& ெபLற ெப<ணி�ைலயா அவ�? 
அ<ணா;& அவ>க� இ9ேபா ெதா;தரI ப=0&வ& கிைடயா&. அதி�� இ;த5 
�தா- அ<ணி வ;த ேபா& ஒ� சி�ன9ெப<ைண9 ேபா�� அவைள0 ெதா#=9 
பா>0& ைகைய இ%0&� ெகா<டவ�- அ<ணிOடேனேய ஒ#:�ெகா<டா�. 
அவைள9 பி¡¢;தா� அ<ணியி� உடலிலி�;& உதிர� ெப�
� எ�பெதன 
அ<ணி�
� அவ� மீ& விேசஷ9பL�த�. 
 
அ;த �தா இனி9 ேபா�வி=வா�. இ�P� ஒேரய� நா�. அ9Nற� ேபா�வி=வா�. 
அ<ணிைய வி#=9 பி¡¢;ேத இராத �தா பX ஏறி....பிேள� ஏறி, 
அவ/�
¡¢யவனிட� ேபாேய வி=வா�. 'அவ�' அ<ணி�
 ?ர0& 
உறI@ைறயி� த�பியாக ேவ<=�. அவ>க/�
� @:5�9 ேபா#= 
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ைவ0தவ/� அ<ணி தா�.  
 
@&லி� �தா பிண7கினா�, பய;தா�. 
 
"அ;த ஆ� வி�ல� மாதி¡¢ இ��கிறா�..." எ�றா�.  
 
அ<ணி ேத�த� ெசா�னா�.  
 
"உ7கைட அ<ணா.... அ9ப, ெபா¢ய @னிவ> மாதி¡¢ இ�;தாேர!...இ9ப எ9பி:? 
என�
 எ�ன 
ைறைவ5சா>.... அெத�லா� சா¢வ��...." 
 
அ9ப:5 ெசா�கிற ேபா& அ<ணியி� 
ரலி� ஒ� 
ைற இடறிL�. 
 
"எ<டா��...இ;த ஆ�பி�ைள ந�ேபலாத:....�தா" எ�றா� ைந;&ேபான 
ரலி�. 
 
அ<ணாI�
� அ<ணி�
மிைடேய 'ஏேதா' உ<=! 
 
"இ9ப உ9பி:0தா� ெசா��வா�...பிற
பிற
 அ<ணிைய பா>�க நB ஓ:யா 
வர9ேபாறா�.... என�
0 ெதா¢யாதா ெப#ைடைய9 பLறி...." எ�� ைநயா<:யாக� 

0தI� ெச�தா�.  
 
�மிையO� இ9ப:0தா� தனிேய பி¡¢0தf9பினா�. �மியி� 'விஷய�' அ<ணா 
காதி� வி%;த&�, அவ> வான0&�
� Rமி�
மாக9 பா�;தா>. "யாரவ�?" எ�� 

தி0தா>. "எ7கைட அ;தXெத�ன....
லெம�ன, ேகா0திரெம�ன" எ�� ெசா�ல 
@ைன;தா>. அ<ணி ேவ�யா��
� ேக#காத வைகயி� அ<ணாைவ ஏேதா 
ெசா�லி� க:;தா�. அ<ணா தைலைய� 
னி;& ெகா<= Fனி� 
�கி அ9பா� 
ேபானா>. அ<ணாI�
� அ<ணி�
மிைடேய ஏேதா 'Nைக5ச�' உ�ளைத 
மLறவ>க� கவனி0த& அ9ேபா&தா�.  
 
�மி ெமளனமா�9 ேபானா�. ஆனா� அ<ணி அறிவா�, �மி�
 அ<ணாமீ&� 
அ<ணிமீ&� தாளாத பி¡¢ய� உ<ெட�பைத. �மியி� �பாவேம தனி. இ�லாவி:� 
Rைன மாதி¡¢ ெமளனமாக இ�;&வி#=, "¨தா¢யமாக� காத� ப<ணிேன�' 
க�யாண� ப<fேவ�" என அட� பி:0தி�9பாளா? எ�ேலா�ைடய �பாவ@� 
அ<ணி�
0 ெதா¢O�.  
 
பாலைன9 பLறிO� அறிவா�. அவP�
� 'ஒ� இட�' பா>�க5 ெசா�லி 
எ9ேபாதி�;ேதா அ<ணாைவ ந5சா¢0& வ�கிறா�. பால� இ9ேபா அவ>க/ட� 
இ�ைல. அவP�
5 சிற
 @ைள0&வி#ட&. அவP� பற�க ேவ<=� என 
அ<ணி மிக வி��பினா�.  
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ெகளசி�
#:ைய9 பLறி அ<ணியி� கLபைனக/�, தி#ட7க/� எ<ணிேயா 
எ%திேயா அட7காதைவ. இ9ேபாதி�;ேத ெகளசி�காக நிைறய ச�ப0&�க� 
ேச>�க0 ெதாட7கிவி#டா�.  
 
எ�லாவLைறO� @ைன9Nட� நி�� கவனி0& வ�கிறா�. அ<ணாIடேனேய 
அவ� எ9ேபா&� இ�9பா�. கிண� ப%&பா>�க5 ெசா�லி அவா¢ட� ெசா�லி5 
ெசா�லி அ�0&, கைடசியி� தாேன @�னி�� @:0& வி#டா�. ெதா9பி� 
க#=�, உ#�வ�� ஆ7கா7ேக Nதிய R5��கைள� கா#: இளி0தன. இைற;& 
வி#ட நB>வளெவ7
� ஓ:0ேத7கியதி� காL� ஈர0ைதO� இேலசான ேசL� 
வாசைனையO� �ம;& தி¡¢கி�ற&. ேத7கிய நB¡¢� ந#ச0திர7க/�, 
ைறநிலI�, 
வ B#:� பிரகாசமான ெவளிவிள�
க/� பிரதிபலி0&0 ெதா¢;தன. அவLைற9 
பா>0தப:ேய எ<ணி சLேற ?7கிவி%;தா�. ேநLறிரI ?�கமி�ைல. இ�P� 
எ9ப:ேயா?  
 
�தா நாைள�
9 ேபாக9ேபாகிறா�. தைல�
 ேமேல இ�P� ேவைலக� 
கா0&�கிட�கி�றன. Fடேவ பி¡¢I� அ<ணியி� இதய0ைத ெதா#ட%0திய&.  
 
2 
 
வி:காைலயி� �தா பயணமாகிறா�.  
 
�மி வ;தி�;தா�. ேவ�� பல> வ;தி�;தா>க�. இவ>கெள�லா� ஒ� கால0தி� 
அ<ணாைவ� க<=� காணாமேல ேபானவ>க� தா�. இ9ேபாேதாெவனி�, தம& 
ச4க0ைத அ<ணா காணாம� வி#=வி=வாேரா என அ5சப=வ>களாக� 
காண9ப#டன>. ெப<க� அ<ணா பா>ைவயி� ப=�ப: நடமா:ன>. 
ஒ�0திேயாெவனி� ெகளசி�
#:�
 @0த� Fட� ெகா=0தா�. வ�லவ� வ B#=9 
ெப<ண�லவா? ஆ<கெள�லா�� அ<ணிைய5 ^ழ உ#கா>;& அரசிய��, 
விைலவாசிO� ேபசினா>க�.  
 
அ<ணாI�
 நிைறய ேவைலக�. அ7
மி7
மாக ஓ:யா:� ெகா<:�;தா�. 
ெகளசி�
#: அ�மாவி� ேசைல0தல9ைப பி:0&�ெகா<= பி�னாேலேய 
இ%ப#ட&. அ�மா, ெபா¢ய ெபா¢ய ெப#:களி� விதவிதமான பளபள�
� 
சாறிக/�, தி�ப<ட7கள� திணி0 திணிய அ=�
வைத9 பா>0&. �தா அ�¡¢ைய 
இ%0& ைவ0&�ெகா<= அ�மா ெகா	ச�� சி¡¢9Nமாக ஏேதேதா ெசா�வைத� 
க<ட&. ஆனா� �தா அ�¡¢ அ%தா�. அ�மாவி� ேதா�களி� சா�;& ெகா<= 
அ%தா�. அ�மாI� Fட0தா� ெகா	சமாக அ%தா�. அ�மா @க0தி� இ#ட 
ெபா#= கைர;& வழி;த&. ஏLகனேவ சிவ;த அ�மாவி� @க� ேம�� சிவ;& 
ேபாயிL�. அைத0 &ைட�க ேநரமி�லாம� அ�மா 
சினி�
�, அைறக/�
�, 
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ேஹா��
மாக ஓ:0தி¡¢கிறா�.  
 
எ�லா விள�
கைளO� ஏLறியி�;ததி� வ Bெட�லா� ஓேர பிரகாசமாக 
ெஜாலி0த&. அ;த ெஜாலி9பி�, ெகளசி�
#:�
 க<ைண5 �Lறிய&. சீ�கிர� 
?7கி9 ேபான&. ெகளசி�
#:�
 மீள விழி9N வ;தேபா&� வ Bெட�லா� 
ெவளி5ச�. வாசலி� கா> தயாராக நி�ற&. அ9பா பி�P�
 ைககைள� க#:யப: 
வான0ைத அ<ணா;& ெகா<:�;தா>. அ�மா ந�லNடைவ க#:யி�;தா�. 
ெபா¢தாக9 ெபா#= இ#=� ெகா<:�;தா�. �தா அ�¡¢ '¡¢9ெரா9'பாக ஆய0தமாக 
நிLகிறா�. அவளிடமி�;& ந�ல வாசைன வ Bசிய&. அவ� எைதேயா எ<ணி 
ரகசியமாக �கி9பைத9ேபால க�ன7க/�
� க�ள5சி¡¢9ெபா�� ஓ:ய&.  
 
ஆனா� �தா அ�¡¢ Nற9ப=� ேபா& மிகI� அ%தா�. வா�வி#ேட அ%தா�. 
அ�மாI� அ%தா�. உ�@ணா 4	சியான �மி அ�¡¢O� அ%தா�. அ9பா 
ெவெற7ேகா பா>0தவரா�. 
 
"சா¢தா�...வா7ேகா:....வா7ேகா:" என இேலசாக அத#:னா>.  
 
கா��
� ஒேர பி�பி�ெவன இ�;த&. சாைலகளி� இ�P� இ�� விலகவி�ைல. 
�தா அ�¡¢ ேம�� கைர;& ெகா<:�;தா�. அ9பாI� அ�மாI� அவ/�
 
மாறிமாறி ஏதாவ& ெசா�லி�ெகா<ேடயி�;தா>க�. அைவ எ�லா� 
ெபா¢யவ>களி� விஷய7க�. அவLறி� ெகளசி�
#: தைலேபாடா&. அ�மா 
அ9ப:5 ெசா�லி0 த;தி��கிறா�.  
 
கைடசியாக பX Nற9ப#ட ேபா& �தா அ�¡¢O�, அ�மாI� ெவ#க� 
ெக#டவ>களா� ச0தமி#= அ%தா>க�. அ9பாFட அ%தா>. �தா அ�¡¢ 

பாதிOட�ைப ெவளிேய நB#:யப: ைககைள ஆ#:யப: ேபானா�.  
 
தி��ப வ��ேபா& �மி அ�¡¢ைய வ B#:� இற�கி வி#= வ;தா>க�.  
 
ெம�ல ெம�ல மிகI� ேசா�பலாக அ�ைறய காைல வி:;த&.  
 
வ Bெட�லா� 'ஓ' எ�ற ஒ� ெமளன�. ெவ�ைம.  
 
கைடயி� அ<ணாI�
 இ�9N� ெகா�ளவி�ைல. �தாைவ9 பLறிய ஞாபக7க� 
மீ<= மீ<=� ேமெல%;தன. �தா அவ��
 கைடசி0 த7ைக. அவ/டனான 
பி¡¢யமான சில நிைனIக� அவ��
 உ<=. பைழய நா#களி� �தாைவ9 பLறிய 
கவைலக/� நிைறய இ�;தன. அவள& அழ
�
�, �#:0தன0&�
�, 
ெக#:0தன0&�
� ஏLற ஒ�வைன0 ேத:9பி:0& த� அைத0 தா� எHவளI 
�லபமாக நிைறேவLறியி��கிற�! 
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அவ��
 அ<ணிைய9 பா>�கேவ<=, அவ/ட� சிறி& ேநர0ைத� 
கழி�கேவ<=� ேபால இ�;த&.  
 
"அட...த�பியவன.....நா� வ B#=9ப�க� ஒ��கா9 
ேபாயி#=வாறா�....பா0&�ெகா�/7ேகா...நா� வர5�ண7கினா சாவிைய� 
ெகா<ட;& த;தி#=9 ேபா7ேகா..." 
 
அ<ணா நட�க ஆர�பி0தா>. எதி>Nறமி�;& ேஜா�ச� @தலாளி அ=�கி�கிட;த 
4ைடகளிZடாக எ#:9பா>0தா>. அவர& தைல�
 ேநேர பி�Nற� �வா¢� 
"சிவமய�, இலாப�" என ஒ�றி� கீU ஒ�றாக எ%த9ப#:�9ப& ெதா¢;த&.  
 
"வ B#=�கா?...." 
 
"ஓ�..."என அ<ணா ெம�ல @னகினா>. 
 
"த7க5சி ேபாயி#டாேவா?" 
 
தைலைய ஆ#:னா>. 
 
"எ�லா� காலா கால0திைல நட�கேவ<:ய& தாேன.... ச;ேதாச�..." 
 
"......" 
 
"த�பி .....உ�மைட வ B#:ைல ல5�மி 
:யி��
...அ& வ;த பிற
 தா� நB> 
மனிசனா வ;தB>...." 
 
அ<ணா அச#=5 சி¡¢9Nட� நி�றா>.  
 
"அ9ப நா� நிLகிற�...." 
 
"சா¢" எ�றாவ& அ<ணா ேமேல நட;தா>.  
 
அ<ணி வழ�க0&�
 மாறாக எைதேயா பறிெகா=0தவ� ேபால5 ேசாகி0&� 
காண9ப#டா�. அ<ணா ெம&வாக அவள�கி� ேபா� அம>;தா>. அ<ணி 
அவ��
 வழ�க� ேபால பணிவிைட ெச�ய @;தவி�ைல. த� பா#:� எ7ேகா 
கவனமாக தைலைய நBவி வி#=�ெகா<:�;தா�.  
 
"எ�ன9பா...அHவளI ேயாசிைன...." 
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"95...ஒ<=மி�ைல...." எ�றா� அசிர0ைதயாக. 
 
"�தாைவ நிைன5சியா?.... 
 
"ஏ� அவைள நிைன�க ேவf�....ேபாக ேவ<:யவ� தாேன....ேபாவி#டா�...." 
 
"அ9ப....எ�ன ேயாசிைன" 
 
"க#டாய� உ7க/�
5 ெசா�ல ேவfமா?" 
 
"என�
, எ�னேவா எ�ன#ைடயி�;& கழ<= ேபான& மாதி¡¢�
..." எ�� 
தய�க0&ட� இ%0தா>.  
 
"கழ#: எவள#ைட� 
=0தன B7க�?" 
 
அ<ணா��
 ஆ5சா¢யமாக இ�;த&. அ<ணி ஒ� ேபா&� �¡£> என0 
ைத�
�ப: இHவா� கைத0தவள�ல.  
 
"�மி ேபானா�... �தா ேபாகிறா�....பாலP� ஒ�0தி�
9 பி�னாைல ேபாவா�... 
ெகளசிO� ேபா
�...." 
 
"ேபாக#=�!" 
 
"பிற
 என�
 ஆர: இ��கிற&...." 
 
"ஏ� நB7க/� உ7கைட 'அவள#ைட' ேபா7ேகாவ�!" 
 
"எ�ன?!" 
 
"உ7கைட "அவள#ைட" 
 
அ<ணா அதி>;தா>. இைத9பLறி அ<ணி�
 இேலசாக0 ெதா¢O� என அ<ணா 
அறிவா>. ஆனா�� இ0தைன கால0&�
9 பிற
 இைத ெவளி9பைடயாக ேக#பா� 
என அவ> எ<ணியதி�ைல. அ<ணிO� Fட அைத வி��பவி�ைல. அ9ப:� 
ேக#பதனா� தன& ேதா�விைய ஒ9N�ெகா�ள அவ� தய7கினா� ேபா��. 
ஆனா� இ�� அ<ணியி� மன� மிக9ேபதலி0தி�;த&. ெப<களி� மன7கேள 
இ9ப:0தாேனா எ�னேவா. ேகாைட கால0& மைழ மாதி¡¢! 
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"ஏ� அவைள ஏமா0தி�ன B7க�?" 
 
"........" 
 
"அ&�
9 பிற
� ெதாட>பி��கா?" 
 
"........" 
 
"இ9பI� காணிறன B7களா?" 
 
"........" 
 
"ெசலI�
 ஏதாவ& 
=�கிறன B7களா?" 
 
அ<ணா வி�கி0&9 ேபாயி�;தா>. 
 
"ஏ� ஏமா0தி�ன B7க�....எ�ைர கா��காகவா?" 
 
அ<ணா பLகைள ெந�மினா>. கதிைரயி� இ�9N� ெகா�ளாம� தவி0தா>.  
 
"ெசா��7ேகா....எ�Pைடய கா��காக0 தாேன எ�ைன� 
க#:�னB7க�...அவளி�ைல தாேன உ7க/�
 ஆைச...ஆ�பிைளைய 
ந�ப�Fடா&.... 
 
"அ9பி:...எ0தைன ஆ�பிைளயேளாட உன�
9 பள�க�" என அ<ணா தி��ப5 
சா:னா>.  
 
"எ�ைனO� உ7கைள9 ேபால நிைன5சியேளா?" என5 சீ�னா�. அ;த� 
ரலி� 
ெதானி0த உ�கிர� அ<ணாைவ அவைள ஏறிவி#=9 பா>�க ைவ0த&. 
அ<ணியி� அழகிய விழிக� ெப� ெவ�9ைப உமிU;தன. @க0தி� ஒ� 
அ�வ�0தபாவ� ெதா�கி நி�ற&.  
 
"ேபா7ேகா...உ7கைட அவள#ைட9 ேபா7ேகா...உ7க/�
 அவளி��கிறத�...." 
 
அ<ணாவி� ேகாப�, இயலாைம. அவமான� எ�லா� ஒ�றா�0 திர<டன. 
ைகக� @��ேகறின. ைககைள மட�கி அ<ணியி� தாைடயி� ஒ� அ: 
ெகா=0தா>. அ& தா� அ<ணி அ<ணாவி� ேகாப0ைத Xபா¢சி�
� @த� 
தடைவ.  
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அ<ணியி� ெபா¢ய ஆ/� திற� பைட0த விழிக� கல7கின. நB<ட இைம 
மயி>க� ச=தியாக நைன;&, ஒ� ெபா¢ய க<ண B>0&ளி பளபளெவன மி�னிய&. 
'ெசா#'ெடன5 சி;தி0 ெதறி0த&. அவ� ெப�மதி அளவிடLகா¢ய&. அதி� ஒ� 
ெப<ணி� த�மான@�, காத�� ெபாதி;தி��கிற&.  
 
அ<ணா ெவ�9Nட� எ%;& அ9பா� ேபானா>. க#:லி� சா�;& ைககைள0 
?�கி @க0தி� ேபா#= 4:� ெகா<டா>. அ<ணி அ9ப:ேய உைற;தா�. அவ� 
ெதாட>;& அழமா#டா�. ஆ/ைமO� மனI�திO� மி�கவ>க� அ9ப:0தா�! 
 
பிற
  
 
ெகளசி ப�ளி� Fட0தா� ஒ#டமாக ஓ:வ;த&. அ�மா அதL
 சா9பா= 
ெகா=�கவி�ைல. உட�ைப� க%வி தைல சீவி5 சி7கா¡¢0& க�ன0தி� ஒ� 
@0த@� ெகா=�கவி�ைல. ெகளசி அ9பாவிட� ஓ:L�. பிற
 அ�மாவிட� ஓ: 
அவள& க�ன0ைத0 தா7கி0 த�Nற� தி��ப @ைன;& ேதாLற&. அ�மா 
உயிரLறவ� ேபால இ�;தா�. ெகளசி N¡¢யைமOடP� பசிOடP� அ7
மி7
� 
அைல;& தி¡¢;த&.  
 
அ9Nற�, ெவ
ேவகமாக மாைல ம7கி இ�� ^U;த&. அ�மாI� அ9ப:ேய, 
அ9பாI� அ9ப:ேய! ெகளசி கதிைரகளி� ஏறி நி�� விள�
கைள9 ேபா#ட&, 
அ�மா ஒ� ெப� 45�ட� எ%;& உ�ேள ேபானா�. அ9பாI� ைககைள 
@க0திலி�;& எ=0&வி#= சி=சி= 4	சிOட� ேபா� கிணL�� க#:� 
உ#கா>;& ெகா<= வான0ைத ேநா�கி நிமி>;தா>.  
 
பா0_மி� இ�;& த<ண B> வி%;& சித�� சல7ைக5 ச0த� 'சளசள' என� 
ேக#கவார�பி0த&. ேசா9பி� ந�ல� வாசைன வ Bெட7
� வ BசிL�. அ;த 
வாசைனOட�, ெகளசி அக9ப#ட இட0தி� வி%;& ?7கி9 ேபாயிL�.  
 
அ<ணி நிைறய நBரா:னா�. ஈர� ெசா#=� F;தைல ெந=ேநர� வைர உலவியப: 
உல>0தினா�. பிற
 திலகமி#=� ெகா<டா�. அ&தா� அவள& உ<ைமயான 
ஆபரண�. அ<ணாைவ �<: இ%�க வ�ல&. பிற
 அ�மா¡¢ைய0 திற;& 
அ<ணாI�
 பி:0த அர�க9ப5ைச வ>ண5ேசைலைய எ=0தா�. அதிலி�;& 
வ B�� �கமான வாசைனைய nக>;தப: அைத உ=0த ஆர�பி0தா�.  
 
அ<ணாேவா ெவனி�, கிணL��க#:� உ#கா>;தப:ேய வான0தி� 4ைல 
@=�
களிெல�லா� அவர& பி¡¢யமான ந#ச0திர7கைள0 ேத:னா>. அவLைற� 
காணவி�ைல நிலI வரI� இ�P� சLற ேநரமி�;த&. ஒளியLற ந#ச0திர7க� 
வானி� அ7ெகா��� இ7ெகா��மா� ெம�ல மி�னி பலகீனமாக @னகின. 
ேமானமான ெம�லிய இ�� எ7
� வியாபி0தி�;த&. நடமா:0தி¡¢ய மனமL�9 
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ேபான காL� @டவைன9 ேபால தU;த&. ெவ�ல ெம�ல ஒ� ெப<ணி� இனிய 
ேபாைதb#=� வாசைனைய அ&. ெபL�� ெகா<= இனிய ேபாைதb#=� 
வாசைனைய அ&. ெபLற� ெகா<= அ<ணாைவ ேநா�கி5 ெச�ற&. அ<ணாவி� 
நாசியி� அைத ேத�0த&. அ<ணாவி� க%0ைத5 �Lறி இ� ெம�கர7க� 
மாைலெயன வி%;தன. அைவ ஈரலி9பாகI� N0&ண>5சிOடP� இ�;தன. அேத 
சமய� ெம�ல ந=7கின. அ<ணாைவ ெம�ல த�@�வைள�க @ய�றன.  
 
பிற
.... 
 
"உ7க/�
 ...நானி��கிேற�..." என மிக0 தவி9NடP�, அட�க @:யாம� 
ப¡ீ¢#ெட%� அ�NடP� ஒ� மி�&வான ெப<
ர� அபயமளி0தைத� 
ேக#டIட�, காL� அHவிட0ைத வி#= நாகா£கமாக ந%விL�. 
 
அ<ணா தி��பி9 பா>0தா>. அ;த இ�ளி�� ெஜாலி�
� இ� விழிகைள� 
க<டா>. அைவ அ<ணாைவ ம�னி0த ேசதிைய இதமாக0 ெதா¢வி0தன.  
 
அவ� மீ<=� த�Nற� அவைர இ%0தா�.  
 
அ9Nற�;  
 
அ�றிரI அ<ணியா� ?7க @:யவி�ைல. அ<ணாI�
� ?�க� வரவி�ைல.  
 
* * *  
 
6. ேகாள�பதிக� 
 
 
பா>ைவயாள>கைள அPமதி�
� ேநர� @:வைட;& வி#ட&. அேனகமாக 
எ�ேலா�� ெவளிேயறி வி#டா>க�. மாைல ம7க ஆர�பி�
� ேபா&தா� நா� 
உ�ேள nைழ;ேத�. ஆXப0தி¡¢க/�ேக உ¡¢ய அ;த ெந: கனமாக வ BசிL�. 
Fடேவ ஈ�க/� தி¡¢;தன. நா� OPD �
� nைழO� த�வாயி� என�
9 பி�ேன 
ஒ� கனமான வாகன� உ�மியப: வ;& நி�ற&. த�னி5ைசயாக0 தி��பி9 
பா>0ேத�.  
 
ஒ� ைக ெவளிேய நB#:� ெகா<:�;த&. 
 
மணி�க#=�
 ஓர7
ல� ேமேல ஒ� எ�மி5ச�பழ0ைத9 Nைத0& ைவ�கலா� 
என0ேதா��ப: ஒ� ப�ள� பறி0தி�;த&. அத� ஓர0திலி�;& கிழிப#=9ேபான 
ேதாேலா, தைசேயா ஒ� ஜா< நBள@�ள ஒ� சிவ;த ேப9ப> நாடா ேபா�� 
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காLறி� &:0த&. மி
தி� கர� @%�க கா�;த இர0த ஓைடக� க�0&9 
ேபாயி�;தன. ப�ள0திலி�;& உைற;த களி ேபா�ற இர0த� ெசா#=5 ெசா#டாக 
பா
0த�ைமOட� ஒ%கி0 தைரயி� வி%;த&. தைர அைத அவசர அவசரமாக 
வி%7கிL�.  
 
ஒ� Xெர#சா¢� பிரேதச� கிட0த9 ப#:�;த&. ம�கர� ேசதெம&Iமி�றி5 
�0தமாக இ�;த&. ஆனா� வலி9பினா� மிகI� @��ேகறி Xெர#சா¢� 
ஓர0ைத9 பLற விைள;த& ேபா� பாவைன கா#:L�. விைற9ேபறிய நிைலயி�� 
அ;த�கர� வாளி9பாகI� ெம�ைமயாகI� இ�;த&.  
 
ஒ� ெப<ணி� பிரேதச� தா�.  
 
சன7க� சில> F:னா>க�. Fடேவ ஈ�க/�. ஓ� ஓடலி9 ைபய� இ�ென� 
Xெர#சைர ஓைசெயழ0 த�ளியப: அவசரமாக வ;தா�. ேதாைசைய0 தி�9பி9 
ேபா=வ&ேபால அசிர0ைதOடP�, இலாவ0&டP� பிேரத0ைத தன& 
Xெர#ச��
 Nர#:9 ேபா#=� ெகா<= OPD ஐ ேநா�கி ஓ:னா�. அவP�
 
வ B#=�
9 ேபா
� அவசர� ேபா��  
 
அHவளவாக உயரமி�ைல. சாதாரணமாக ெப<க� வ B#:� அணிO� உைடக� 
அணி;தி�;தா�. @ழ7கா�க/�
 கீேழ உ�ள வாளி9¡ன தைச9பி:9பான கா�க� 
விைற0&9 ேபா� திக�பரமாக0 ெதா¢;தன. @க� @%�க இர0தவிளாறாக 
அ:�க9ப#:�;த&. இட& N�வ0&ட� Fடேவ ஒ� 
<= பா�;தி�;த&. 
அHவிட0தி� ஒ� Nைட9N. அதிலி�;& இர0த� FU ஒ%கிL�. மLைறய 
<= 
இட& மா>பி� பா�;தி��க ேவ<=�. ச#ைடயி� ேமLNற� இர0த0தி� 
ேதா�;தி�;த&.  
 
ேசதமாகி9 ேபான ேம� ச#ைடயிZ= ெவ/9பான திர#சியான மா>N0தைசக� 
ெதா¢;தன. ஒ� ஆணி� Xபா¢ச0ைதேயா, ஒ� 
ழ;ைதயி� இதUகைளேயா 
அPபவ0தறி;திராத மா>பக7க�.  
 
ஆக� F:னா�, இ�ப& வயதி��கலா�.  
 
OPD யிலி�;& ஒ� டா�டர�மா XெடதXேகா9ைபO�, வா>0ைதகைளO� �ழLறி 
வ Bசிய வ<ண� வ;தா�. அவ/�
 நிைற;த கைளயான @க�. Fடேவ ஒ� தாதி. 
@க� @%�க ப��க/� பதீிO�. 
 
பிற
 சன7க/� ஈ�க/�. சன7க/�ெக�ன, எ�லாேம Nதின� தா�! ஈ�க/�
 
�சிமி
;த சா9பா=!! 
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ஆளரவ� அட7கி� ெகா<:��
� ஒ=7கிய நB<ட ஆேளா:களிZடாக நட�க 
ஆர�பி0ேத�. என�
 @�ேன ந=0தர வயைத� கட;த ெமலி;த உயரமான ஒ� 
ெப<f�, அவைள0 தா7கியப: ேவ�� ஒ� ெப<க/� ேபா�� 
ெகா<:�;தா>க�. அ;த ெப<f�
 ெதாைடகளி� Fனிய @&
ட�, 
கா�கைள9 பதனமாக எ=0& ைவ0& த�ளா:0 த�ளா: ெம�ல அவ� நட;& 
ெகா<:�;தா�. அவ>கைள� கட�
� ேபா& ஓர9பா>ைவயா� பா>0ேத�.  
 
அ;த9 ெப<ணி� @க0தி��ள தைசக� யாI� ஒ�வா� ேகாணி9ேபா� 
&:0தன. வாO� க<க/� அகல வி¡¢;தி�;தன. க<களி� அதி>5சிO� ஏ�க@� 
ேத7கி9 ேபா��கிட�க, வா� சில வா>0ைதகைள ெவளி9ப=0த @ய�வதா� 
ெம�ல அைசய உ�னிய&.  
 
அவ/�
 ேநாய�ல, &�க�! தா7க @:யாத &�க�. அ%& 
ழ�வதா� ம#=� 
அ9ப:யான &�க7கைள @%ைம ெவளி�ெகாணர @:யா&. அேனகமாக அவள& 
கணவேனா, 
ழ;ைதேயா எ7காவ& 
<= ெவ:9பிேலா, &9பா�கி5 ^#:ேலா மிக 
ேமாசமாக� காய9ப#:��க ேவ<=�. இற;& Fட9 ேபாயி��கலா�.  
 
நா� ஒ� ப0த: ?ர� கட;தி�9ேப�. பி�னாலி�;& 'ஐேயா ஐேயா ஐேயா' என 
ஈனXவர0தி� 45ெச=�க @:யாத அவதிOடன� அவசர0&டP� ஒ� 
ர� 
பிற;த&. வர வர அத� Xதாயி F: உர0த வ B¡¢ட�களாக0 ெதறி;த&. ஒ=�கமான 
ஆேளா:யி� இ�Nற@� உய>;தி�;த �வ>க/�
�/� Fைரயி�கீ%� 
தி¡¢கி�ற அ�0தமான காL� அ;த அவல� F�
ரலினா� ேம�� 
அ�0தமா�க9ப#= எ� ெந	சிP� N
;& ெகா<ட&.  
 
இ�P� ஒ� ெநா:Fட அ;த�காLைற எ�னா� �வாசி�க @:யா&. எ�னா� 
எைதO� காண@:யா&. அவசர அவசரமாக0 தி��ப நட;ேத�.  
 
ெவளிேய ைச�கி� பா>�கி� @�Nற�, ேதவைன5 ச;தி0ேத�. ெவ
கால0&�
9 
பிற
 அவைன� க<டதி� சிறிய மகிU5சிO�, ெப�விய9N� ஒ�7ேக எ�திேன�. 
Fடேவ ெகா	ச� பய@�.... 
 
*  
 
ேதவைன நா� கைடசியாக� க<ட ேபா& ஒ� நாவைல எ%த ஆர�பி0தி�9பதாக5 
ெசா�னா�.  
 
"அரசிய�ைல ேதா0தவP�, Nறெமா&�க9 ப#டவP� இல�கிய0திேலா அ�ல& 
ேவேறதாவ& கைல0&ைறயிேலா ஈ=படேவ<:ய& அவசிய�...., ம5சா�" எ�றா�.  
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பிற
, "அ&�கிைடயிைல நா� ெச0தா�� ெச0&ேபாவ� ேபால கிட�
" எ�றப: 
'ேஹா...ேஹா' என ேபாலி�
ரலி� சி¡¢0தா�.  
 
Fடேவ, "மா#ட�..." என ச7க�ப@� ெச�தா�.  
 
அத�பி� இ�� தா� அவைன� கா<கிேற�. @�னைரவிட ெகா	ச� ப�;&�, 
உLசாகமாகI� இ�;தா�. வழ�க�ேபால இதUக� சிவ�க, வா� நிைறய 
ெவLறிைலைய� 
த9பி0 &9பி�ெகா<:�;தா�.  
 
ேதவைன நா� @த� @தலாக� க<டேபா& அவன& 'அ�யா'வி� ைககைள9 
பLறிய வ<ண� �L�@L�� பா>0&� ெகா<:�;தா�. அவன& சிேலL மிகI� 
பைழயதாகI� அ%�ேகறி� கீற� வி%;ததாகI� இ�;த&. N0தக�Fட 
ேம�ைறைய உ¡¢0& வி#=� ப�க7க� எ�லா� ஓர�ம:;&� காண9ப#ட&. 
என& சிேலL�� N0தக@� N0த� NதியனவாO� மிளி>;தன. N0தக0திலி�;& 
Nதிய காகித0தி� இனிய மண@�, சிேலLறிலி�;& கா�;த ம<ணி� வாைடO� 
வ Bசின.  
 
ேதவ� ப�ளி� Fட0&�
 ஒ%7காக வ�வ& கிைடயா& வ�� நா#களி�� 
அேனகமாக வா7கி� மீ& ஏறி நிLப& க#டாயமாக9 ப#ட&. எ�லா9 பாட 
ேவைலகளி�� அேநகமாக அ: வா7கினா�. கண�
9பாட ேவைளகளி� அேகார 
அ: வி%;த&. ஆனா� அவ� அ%வ& கிைடயா&. க��ளி ம7க� ேபால 
@ழி0&� ெகா<ேட நிLபா�. அவ� மிகI� சகி9N0 த�ைம வா�;தவ�. 
எனிP�, எ#டா� வ
9N�
9 பிற
 அவ� பாடசாைல�
 வரவி�ைல.  
 
அத� பி�, அவன& 'அ�யா'I�
9 பி�னா�, அவP� ஒ� பைழய, ெபா¢ய 'கா¢ய>' 
R#:ய ைச�கிளி� ஓைல9பறிOட� வைலகைள9 ெபாதி;& ஏLறியப: @�னா� 
சLேற வைள;தவனா� ைச�கிைள உழ�கி� ெகா<= 'வ B5�'�
9 ேபாக� கா<ேப�. 
அ;நா#களி� தா� அவ� ெவLறிைல ேபாடப பழகியி��க ேவ<=�. 
 
ேதவன& வ B#=�
 ஒேர ஒ�தர� ேபாயி��கிேற�. அ& எ7கள& வ B#:லி�;& 
@�கா� ைம� ?ர� த�ளியி�;த&. ஒேர ஓைல� Fைரயி� கீழான ஒ� சி� 
அைறO�, சLேற அக�ற காLேறா#டமான மா�� தா� வ B=. அைறயி� �வ>க� 
ெத�ன7கீL�களா� ெந��கமாக அைட�க9ப#ட த#:களினா� ஆனைவ. 
மா��
� கிட;த தBரா;திகளி�� ேவலிகளி�� வைலக� கிட;& மீ� நாLற0ைத 
ஈ�றன. ப�க0திேல இ�Pெமா� சி� ெகா#:�. அ& அ=�கைள. அதL
� 
nைழவெதனி�, ஆ�பாதியாக ம:யேவ<=�. எ;ேநர@� அதL
� Nைக வ<:5 
�ழ��.  
 
என�ெகா� பைழயவைல அவசரமாக0 ேதைவ9ப#ட&. எ7கள& ேதா#ட0தி� 
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நிைறய த�காளிக� இ�;தன. கிளிகளி� ெதா�ைல ெபா��க @:யாம� இ�;த&. 
வைலேபா#டா� கிளிவிழா& என அ9N ஆேலாசைன ெசா�னா>. ஆனா�� ஒேர 
ஒ� கிளியாவ& வைலயி� விழேவ<=� என நா� உ�\ர ஆைச 
ைவ0தி�;ேத�. ேதவனிட� வா7க9 ேபா
� வைலயி� சி� &<ெடா�ைற 
ெவ#:ெய=0& 'கிளி�F<=' ஒ�ைற ெச�O� உ0ேதச@� என�
 இ�;த&. 
அ;த வைலைய கிளிக� அ��க மா#டா என அ;த இர<=7ெக#டா� வயதி�� 
ேபதைமOட� நா� ந�பிேன�.  
 
மாலி� ஒ� 4ைலயி� ஒ� பைழய 'ச�ைல#' ெப#:O� அதL
� நிைறய9 
N0தக7க/� கிட;தன. அைவ எ�லா� ேதவனி� N0தக7க�! ப�ளி�Fட0தி� 
மா=ேபா� அ:வா7கிய ேதவனா� இHவளI N0தக7கைள9 ப:�க @:கிறதா?  
 
பிLகால7களி� அவைன அ:�க: இல�கிய� F#ட7களி� காண ேந>;த&. நா� 
எ<ணிய& ேபால ேதவ� ம�
 அ�ல. அவன& Nல�க/� N0திO� ேவ� 
திைசகைள ேநா�கி0 தி��ப9ப#:�;தன.  
 
இ�P� ெகா	ச கால� ேபான&�, அவன& ைச�கிளி� ெபா¢ய 'கா¢ய>' 
ைவ�க9ப#ட&. அவன& "அ�யா" I�
� அவP�
� ஒ0& வரவி�ைல. ேதவனி� 
ைச�கி� விைர;& ெச�ல0 த�கவா� உ�மாLற9ப#ட&. அ0&ட�, ஹா<:லி� 
ஒ� ெபா¢ய &ணி9ைப ெதா7கிய வ<ண� இ�;த&. அ& சிறிய, கனமான சில 
ெபா�#கைள5 �ம;த&.  
 
ஒ� நா�, அவன& வ B#:� ப�கமாக இ�;& ெப�� இ:ேயாைச ேபா�ற 
ச0த0&ட� Fடேவ Nைத ம<டல� எ%;தத. தBயி� க�கிய ச�
க� ெவ
 
உயர0&� கிழ�பி காLறினா� அ:0& வர9ப#டைதO�, பல> F: 
ச0தமி=வைதO� ேக#ேட�. அதL
9 பிற
 ெவ
 நா#களாக ேதவைன� 
காணவி�ைல. அவன& "அ�யா" 'அவைன� க<ட இட0திைல ெவ#=வ�' என5 
ெசா�லி0 தி¡¢;தா>. அவ>கள& ெசாLப ெசா0&�களான வைலக/�, அ;த5 சிறிய 
ெகா#:� வ B=�, &ணிமணிக/�, ேதவன& N0தக7க/� அ;த விப0தி� 
நாசமா�9 ேபாயின.  
 
அதL
9 பிற
, 'ஒ9ப;த�' @:;த ைகேயாேட அவைன9 N0தக� கைட ஒ�றி� 
@� க<ேட�. அ9ேபா& தா�, அவ� நாவ� எ%தி� ெகா<:��
� 
விஷய0ைத5 ெசா�னா�. அ�� @%�க ெவLறிைல Fட9 ேபாடவி�ைல எ��� 
ெசா�னா� மிக ெமலி;& ேபா� இ�;தா�. எ�னிட� ெகா	ச� கா� 'கட�' 
வா7கினா�.  
 
அதL
9 பிற
 இ�� தா� கா<கிேற�. எ�Pட� த7
வதL
 ேதவ� 
வி��பினா�.  
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*  
 
நா� 
:யி��
� வாடைக வ B#:� ேப�க/� அ0& மீறி� 
:ேயறிவி#டதாக5 
ெசா��கிறா>க�. வ B= மிக9 ெபா¢ய&. Nதிய 'பாஷனி�' அைம;தி�;த&. ேம� 
மா:யி� நா� ம#=�, கீேழ ஒ� இள;த�பதிக/�, அழகிய &:யான 
ெப<
ழ;ைதO� வ B#:� @�Nற� 'பாஷP�
' சL�� ெபா�;தாத வைகயி� 
ஒ� நBL�9 Rசினி�காயி� 
7
ம0தினா� வைர;த ேகார@க� ெதா7கிய&. 
ேப�க/�
 'சா;தி' ெச�வி0தைத அ& க#:ய� FறிL�. சா;தி ெச�த பிற
 
ேப�க� வாைல5 ��#:� ெகா<டனவா�.  
 
அதL
 @�னேர ெவனி�, தின� தின� இ�#:ய&� தாக0&ட� யாேரா நாைவ5 
ச9N� ெகா<=வ&�, அ7
மி7
� 'தடதட'ெவன ஓ:0தி¡¢வ&�. உபாைதக/ட� 
@ன
வ&� என ச0த7க� ேக#
மா�. கதIக/� ஜ�ன�க/� த�பா#:� 
திற;& 'படா>' என சா0தி� ெகா�/மா�.  
 
என& அைறயி� ஜ�னைல0 திற;தா�, R	ெச:க� வா¢ைசயாக வள>;தி�;த 
@Lற@�, �L�மதி��, அேநகமாக ெமளனமாகேவ இ��
� பாைதO� ெதா¢O�. 
கதைவ0 திற;தா�, கா�வ#டமாக வைள;தப: மா:9ப:க� இற7கி ேஹா��
� 
ேபாவைத� காணலா�. அ;த� கா�வ#ட விளி�Nைடய �வா¢� சா¢பாதியி� ஒ� 
க<ணா: அ�மா¡¢ ேபால உ�வா7கிய படீ� இ��கிற&. அதL
� ெச�ம	ச� 
ஒளியி� 
ளி�கி�ற க<ண�சிைல ேவ��
ழைல உத=களி� ெபா�0தியப: 

�	சி¡¢9N5 சி¡¢�கிற&.  
 
அ;த� க<ண� சிைல, இேத வ B#:� @�N நட;த ேகார7க/�
 சா#சியாக 
அ9ேபா&� 
ழyதி5 சி¡¢0தி��க ேவ<=�. வ B#:� �வ>களி� எ�லா� 
&9பா�கி� 
<=க� மைழெயன9 ெபாழி;ததி� ேமLR5�க� N<ப#= 4ளியாக9 
ேபாயினவா�. இேத மா:9ப:களி� வழியாக இர0த ஓைட 
?கல0&ட� 
கீழிற7கி9 ேபாயிLறா�. உ#க#சி9 ேபாரா#ட0ைத சில &9பா�கி� 
<=க� 
ச9தி0& @:0& ைவ0தனவா�. ெமா0தமாக ப�னிர<= ேப>க� ஒேர இரவி� சில 
ெநா:க/�
� க#சியினி��� உலக0தினி��� ெவளிேயLற9ப#டபி� மயான 
அைமதி நிலவிLறா�. அதL
9 பிற
 அ;த9 ப�னிர<= ேப�� ேப�களாகி 
வி#டா>களா�. இ�லாத ெதா;தரIக� எ�லா� உ<டா�கி� கா#:னா>களா�. 
இரவான&� ச;த:க� மிக5 ெச�& தம�கிைழ�க9ப#ட அநியாய0ைத5 ெசா�லி9 
Nல�பினா>களா�.  
 
பிற
 
:யி��க வ;தவ>க� சா;தி ெச�தா>க�. என�
� 
:யி��க ஒ� 
அைறO�, ெகா	ச� பய@� கிைட0தன.  
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என�
9 ேப� பிசா�களி� அHவளI ந�பி�ைக இ�ைல. ேதவP�
� 
இைதெய�லா� ெசா�ேன�.  
 
"என�
 இ9ப ஒ<:�� ந�பி�ைக இ�ைல ம5சா�" எ�றா�.  
 
ேதவனி� 'அ�யா' வி� தக9பனா>- இ9ேபா& இற;& ேபா�வி#ட அ9N-பல 
ேப��கைதகைள0 ேதவன& சி�வயதி� ெசா�லியி��கிறாரா�. அ:�க: அவ> 
பலேப�கைள9 ேப��கா#:வி#= ெவ�� பறிOடP� கா�5ச�டP� வ B#=�
 
தி��பி வ;தி��கிறாரா�.  
 
ஒ� நா�, ந�ல நிலI. அ9N வி:காைலயி� வ B5��
9 ேபாக ஆய0த7க� 
ப<ணிவி#= ப=�க எ<ணினா>. ெவ�ளி காலி�
� ேபா& கனக� வ;& 
F9பி=வதாக5 ெசா�லியி��கிறா�. அ9N, ஆ5சியிட� அ<ணா;& @க#= 
வைளைய9 பா>0தப: ப=0தி��கிறா>. அ�றிரI நா�க� மி
தியாக� 
ைர0தன. 
ஆ5சி ��#=9 பி:0தப: கா� உைளI ேபா�க @f@f0தப: ைதல� 
தடIகிறா�. ��#:� காரெந:Oட� ைதல0தி� வாசைனO� ேச>;& அR>வமான 
கிற�
� வாசைன. அ9N கிற7கினா>. 
 
"எேட�!...க;த9N...வாடா!" என� க<டாய0திலி�;& கனக� F9பி=வ& ேபால� 
ேக#கிற&. அ9N எ%;& ஒ� மிட� த<ணB> 
:0தா>. வைலகைள0 ?�கி0 
ேதாளி� ேபா#ட வ<ண� ஆ5சிைய9 பா>0தா>. ஆ5சி ந�ல நி0திைர. 
தைலமா#:� 
ைற5 ��#= க�கி9 ேபா��கிட�கிற&. தB9ெப#:O�, ��#=�, 
ெவLறிைல� ெகா#ட9 ெப#:O�, தி�நBL�5 ச�Nட@�, வி��� க0திO� எ=0& 
'ம:யி�' ெபாதி;& ெகா<= அ9N @Lற0தி� இற7கினா>. நிலI ெவளி5ச0தி� 
க<டாய0த:யி� யாேரா நிLப& ெதா¢கிற&.  
 
"ேட�....க;த9N ெவ�ளி காலி5�9 ேபா#=&.... வாடா" என கனகனி� 
ர� 
ேக#கிற&. அ9N ம:ைய0 தடவிய வ<ண� அவPட� ேபா�� ெகா<:��கிறா>. 
நிலI ெவ/றி ஒளியிழ�கிறேதா, அ�ல& ேமக7க� 4: மைற�கிறேதா? அ9N 
வாைன நிமி>;& பா>0தா>. வி:ெவ�ளி காலி�க இ�P� நிைறய ேநர� 
இ�9பதாக9 ப#ட&. ப�க0தி� வ�பவ� �<ணா�N ேக#கிறா�. �<ணா�N 
எ=0&� ெகா=0தேபா& தா� அவP�
� கா�க� இ�லாதைத அ9N க<டா>. 
வி�கி0&9 ேபானா>. திேரக� 'ஜி�' வி#=� 
ளி>;த&. எHவிட0திேல நிLகிேறா� 
என அறிய, �L�� @L�� பா>0தா>. எதிேர த<ணB> மிP7
கிற&. 
ளி>காLைற 
அ�ளி0 ெதளி�கிற&. ம�ப:O� ப�க0தி� பா>0தா�, Fடவ;தவைன� காேணா�! 
 
"க;த9பா...வ Bசடா வ B�...ந�லா மீ� ப=�!" என அசா£¡¢ ம#=� ேக#கிற&. அ9N 
அவதிOட� நB��
� இற7கினா>. 'ெதாள9' என த<ணB> 
ழ9ப0&ட� 
ஒலிெய%9ப ேம�� மிர<டா>. அைரயி� க#:ய நா�
 @ழ0ைதO� 'ம:யி�' 
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பார7கைளO� ேச>0& தைலயி� @<டாசாக� க#:� ெகா<டா>. தி�நBLைற 
எ=0& ெநLறியி� தா¢0&�ெகா<ட 'ைவரவா' என உள@�கி உர�க� Fவினா>.  
 
"க;த9பா...க;த9பா" என கைரயிலி�;& 
ர� ைந5சிய� ப<ணி� F9பி=கிற&. 
அ9NI
�
 ேதவார7க� ந�ல மனன� ேகாள& பதிக0ைத வா¢ைச� கிரமமாக 
ப0திலய0&டP�, பய0தா� ந=7
� 
ர�டP� பாட0ெதாட7கினா>. பா=கிறா> 
பா=கிறா>... பய� பற�கிற&. வி:ெவ�ளி ெம�ல உதயமாகி அ9NI�
 ¨தா¢ய� 
ெசா�லிL�. ?ேர ஊ¡¢லி�;& ேகாழிக� Fவி அ9NI�
 ��தி ேச>0தன. அ9N 
ேகாள� பதிக0ைத தி��ப0 தி��ப9 பா=கிறா>. கிழ�
 ெவ/�கிற&. ேமனி 
விைற�கிற&. அ9N ¨தா¢யமாக� கைரயி� ஏறினா>. உட� ந=7
கிற&. ந=7கிய 
ப:ேய வ B#:� வ;& வி%;தவ> தா�. ஒேர 
ைல9ப� கா�5ச�.  
 
"அட....ேமேன, இ9ப உ;த இ	சி� ேபா#=க� கட��
�ைள ஓடடா ஓெட<= 
ஓட...ேபO� இ�ைல9 பிசா�� இ�ைல....ந�ேமாெடா0தவP�
 மீP� இ�ைல" 
எ�� ேதவனி� அ9Nவி� கைத @:Oமா�.  
 
எ�Pைடய அ�மாவி� தக9பனா>-இ�P� ஜBவியவ;தரா� தா:ைய� ேகாதி� 
ெகா<:��
� என& அ9N-ஒ� தர� ஒ� ேப��
 &வர;த:யா� 
விளாசியி��கிறா>. அ;த9 ேப� வ	ச� மற�காம� சில இரIகளி� ஞாபகமா� 
வ;& அ9Nவி� ெம�னிைய0 தி�
மா�. உடைல9 ெப�� பாைறயாக 
அ%0&மா�. @றி0& எ=�
மா�, உடைல @��
வைதO�, வா� 
பிதL�வைதO� நாேன ேநா¢� க<:��கிேற�. ெதாட>;& "இ7கிh� ம�;&"�
� 
ஒ0& வரா&. கா�5ச� 
:நBைர அ�மா �<ட5 �<ட� கா�5சி ஒ� &<= 
பன7க#:Oட� ெகா=9பா�. அ9பாேவா ெவனி�, ந�ல ெத�ன	 சாராய0தி� 'ஒ� 
அைர' எ=0&வ;& அ�மாவிட� ெகா=0& வி=வா>. கிழவனா> ஆைசயா� க<க� 
மி�ன சாராய� கிளாைஸ பதப�
வமாக பL�வா>.  
 
"ேபாடா அ7காைல...எளிய வ=வா, வா� பா�காம�..." எ�� எ�ைன விர#=வா>. 
பிற
,ெதா<ைடைய5 ெச�@வ&�, நாைவ5ச9N� ெகா#=வ&� ேக#
�. 
 
சL� ேநர0தி�, "இ	ைச வாடா ேமேன...." என கிழவனா> ஆ¨சாய�� F9பி=வா>. 
அவர& @க0திலி�;&� தா:யிலி�;&� சாராய ெந: அ:�
�. ஒளியிழ;த 
க<க� சிமி#=�. ப�லிழ;த ெபா�ைக வா� இளி�
�. &வர;த:யா� ேப��
 
விளாசிய கைத Dறாவ& தடைவ�
 ேம� என�
 விXதாரமாக5 ெசா�ல9ப=�. 
ேக#க� ேக#க அ��காத கைத. அ9N கைத ெசா��� பாணிேய அலாதி. அ:�க: 
நா� 'ஊ�' ெகா#: என& ஆ>வ0ைத� கா#:, அவர& வ Bர0ைதO� ெம5ச 
ேவ<:ய& அவசிய�! 
 
அ9N க�வ B#:P� ப=9ப& கிைடயா&. ேவ9பமர0தி� 
ளி> நிழலி� கீU 
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கிழவனா> தன�காக ஒ� ெகா#:� ேபா#= ைவ0தி��கிறா>. தBரா;திகளி� 
கல9ைபO�, பி�காP�, n�கா��, நாைல;& &வர;த:க/�, இ��N9 R< இ#ட 
கா¢ய ஏ%ம�/� ெகா#டP� ெசா�க9ப#:��
�. பா�Nக� மாதி¡¢ மா=களி� 
க%0&5 ச7கிலிக� வைள;தப: ?7
�. ஒ� பைழய உ�தியான நா>9ெப#:�
� 
லாட7க�. மா#:� க%0&5 சத7ைகக�.... இ�P� பல கிழவனா¡¢� அ¡¢ய 
ெபா�கிஷ7க� எ�லா� உ<=. அைவெய�லா� அவ��
 மிக இனியைவ அவர& 
வாலிப0தி� நிைனIகைள0 ?<=வனவ�லவா? அைவ எHவளI கைதகைள 
அறி;தி��
�? எHவளI ேப�க/ட� அ9NIட� ேதாேளா= ேதா� நி�� 
ேபாரா:யி��
�! 
 
"அ9ப நா� ந�ல வட�க� மா=க� ஓறிைண ைவ5சி�;தனா�...எ�ைனவிட 
உயர�...மாெவ�ைள நிற�...ஒ� நாைள�
 ஒ� கடக� ப�0தி�ெகா#ைடO� 
N<ணா�
� ேவf�...." எ�� கைத ெதாட7
�.  
 
என�
 ந�ல ஞாபக� இ��கிற&. எ7கள& வ B#=�
 அ9ேபா மதி� 
க#ட9படவி�ைல. அல�ப�� பைனேயாைலO� ெகா<= மிக ெந��கமாகI� 
கலா ேந>0திOடன� அைட�க9ப#ட அழகிய ேவலி தா� இ�;த&. அ;த�கால0தி�, 
எ7க\¡¢� ேதா#டேவைலO� வய�ேவைலO� 
ைற;த ெவயி� மி
;த ஆனி 
ஆ: மாத7களி�, எ�ேலா�� F#டாக5 ேச>;& "அல�ப� கா#=�
" வ<: 
R#:9 ேபாவா>க�. ேபாக@த� ைவரவ> ேகாயிலி� மைட பரIவா>க�, ஒ� 
கிழைமேயா, ப0& நா#கேளா பயண�. பாைனச#:க�, அ¡¢சி, ந�ெல<ைண�, 
ப�9N, க�வா#=ட� ேபாவா>களா�.  
 
ஒ� தடைவ மLறவ>கைள விட ந�ல அல�ப> ெவ#ட ேவ<=� எ�ற அவாவி� 
அ9N கா#=�
� ெவ
?ர� ேபா�வி#டா>. அ9NI�
 அ9ேபா ந�ல வாலிப�. 
ம�ல� ேபால உட� க#=. க�யாணமாகி என& அ�மா பிற;& அ9ேபா& தா� 
தவUகிறாளா�. அ9Nவி� வாU�ைகயி� உ�லாச� வ B�கி�ற கால�, ந�ல பாரமாக 
அல�ப> ெவ#: வி#டா>. மLறவ>க/�ெக�லா� ெபாறாைம. அ9NைவO� அவர& 
பிரசி0தி ெபLற 'வட�க�' கைளO� வி#= வி#= அவ>க� @�ேன வ<:கைள 
ஒ#:5 ெச�� வி#டா>க�. அ9N இர<= 4�� 'க#ைட' பி� த7கிவி#டா>. 
அ�கால7களி� அ9NI�
9 பயேம கிைடயா&. வாலிப� அ�லவா? 
 
நிலI பக� ேபால� கா�கிற&. அ9ேபா தா> ேரா#=க� கிைடயா&. 
<=7 

ழிO� N%திO� நிைற;த ம�கி ேரா#=�க/�, வ<:9 பாைதக/� தா�. வ<: 
நிைற;த பார�. 'வட�க�'க� @�கி0த�கி இ%�கி�றன. வ<: அ9ப:O� 
இ9ப:Oமாக இேலசாக0 தாலா#=கிற&. பாைதயி� இ�Nற@� தாழ�Nத>க� 
மல>;தி�;ததா� 'க�'ெம�ற வாசைன. க<ட� மர7க� நB��
� @�
ளி0& 
நிமி>;தன. நB¡¢� க<ட� சாய� ஊறி ேதயிைல5சாய� மேனார�யமான சிவ;த 
நிற� கா#=கிற&. காL� ேவ� ெம�ல வ BசிL�. தனிைம த;த சலி9N� ஏ�க@� 
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வா#=கிற&. அ9NI�
 பா#= வ;த&. பாட0 ெதாட7கினா>.  
 
வய� ெவளிக/� சி�பLைறக/� மாறிமாறி வ�கி�றன. அ9Nைவ ேநா�கி� 
ைகயைச0& பி�னா� ேபா� நி�� தி��பி9 பா>0தன. வய�ெவளிகளிZடாக 
யாேரா ஒ�வ� ெநா<: ெநா<: வ�கிறா�. ெச�பா#= ம<ணி� வி%;& 
Nர<டவ� ேபால ப%9Nநிற ேவ#: க#:யி��கிறா�. வ;தவ�, வா�ேபசாம� 
பி<ணிய0தி� பி:0& ?7
கிறா�. பி�பார� மிக அதிகா¢0& மா=கைள ?�க 
எ0தனி0த&. மா=களி� வாயிலி�;& ெவ<nைர க�கிL�. அ9N தி#:னா>.  
 
"ேவைசபி�ைள, எடடா ைகைய... &வர7க�பாைல ெவ/9ப�." 
 
அவ� @�னா� வ;தா�. வ;தவ�, nக0த:யி� ஏறி உ#கா>;தா�. 
அவPடலிலி�;& ெக#ட நாLற�- மலநாLற� வ BசிL�. மா=க� ெவ�<ட:0தன. 
கதறின. பார� தா7காம� @�ன7கா�கைள ம:0& வி%;தன. அ9NI�
5 சின� 
ெபா7கிL�.  
 
"எளிய வ=வா..." என உ�மியப:, ஆசன0திலி�;தப:ேய எ#: அவன& @&கி� 
&வர7க�பா� சா0தினா>. F>ைமயான 
ரலி� ஓலெம%9பியப: அவ� பா�;& 
இற7கினா�. அ9ேபா& ேகாைட வான� கிழிO�ப: ஒ� மி�ன� ெதறி0த&. 
மி�ன� ஒளியி� வ;தவைன அ9N ந�றாக� க<டா>. வான0&�
� Rமி�
மாக 
அவ� பிரமா<டமாக வள>;& ெகா<:�;தா�. சில ெநா: கழி0& ெப�� 
இ:ேயாைச ேக#ட&. அ0&ட� Fடேவ அ9Nவி� ெந	சி� பல0த உைத 
கிைட0த&. வ<:யி� &லாவி� அ9N மய7கி5 சா�;தா>. எ9ப: வ B= வ;& 
ேச>;ேதாெமன அ9NI�
 இ9ேபா& ெதா¢யாதா�. அெத�லா� அவர& பாைதபழகிய 
அ�ைமயான வட�க� மா=களி� மகிைம என ந�றிOட� ெசா��வா>.  
 
"நB ேபைய� க<டா எ�னடா ெச�வா�?" எ�� அ9N எக0தாளமா�� ேக#பா>.  
 
"பய0திைல கழி	� ேபா=வா�" என ெபா�ைகவா� சி¡¢�
�.  
 
"இ9ப உ;த ெமஷிPக� வய�க/�ைக ஒ<=பாதி சாமெம<=� பாராம� உ%& 
உ%& ேப�பிசாெச�லா� எ;த9 ப�க� ேபானெத<= ெசா�ேலலாம� ேபாவி#=&" 
என மிக வ�0த0&ட� @0தா�9N ைவ9பா>.  
 
இைதெய�லா� நா� அட7கிய 
ரலி� ெசா�லி� ெகா<:�;ேத�. ேதவ� ெவ
 
�வாரசியமாக� ேக#=� ெகா<:�;தா�. பிற
 ெதா<ைட�
�ளாகேவ ஒ� 
சி¡¢9N� சி¡¢0தா�. ேபசாம� சிலேநர� ப=0&�கிட;ேதா�.  
 
ெவளிேயயி�;& இரவி� மிகI� ^�
மமான ஒலிக� ேக#டன. இ�;தாLேபால 

RangaRakes tamilnavarasam.com



சி� ெதாைலவிலி�;& ஒ� நா� ஊைளயி#ட%த&. பிற
 இ;த0 ெத�விலி��
� 
எ�லா நா�க/� ேச>;& எ5சா¢�ைகO�, பயபிரா;திO� கல;த 
ரலி� 
ைர�க0 
ெதாட7கின. எ7கள& வ B#:� பி�Nறமாக சில நா�க� பய;த:0& ஓ:யதா� 
ஏLப#ட &:யான கால:5 ச0த7கைளO�, அ:0ெதா<ைடயிலி�;& Nற9ப#ட 
அவLறி� பதீி கல;த @னக� ஒலிகைளO� ெதளிவாக� ேக#ேடா�.  
 
ஒ� ெவ:5ச0த� இ�ைள உ��கிய&. நா�களி� ச;த:க� ஓ�;தன. 
ெத�விள�
க� ம#=� அ5ச�த�� அைமதிைய� 
ைல�க மா#டாதனவா� 
ெவறி0&9 பா>0தன.  
 
ஜ�னைல எ5சா¢�ைகயாக0 திற;ேதா�. ெத�வி� சிலேப> கனமாக நட;&ேபா�� 
ெகா<:�;தா>க�. இர<= ஓர7களினா�� அவ>க� வா¢ைசயாக9 ேபானா>க�. 
நிழ�க� ேபால, கால: அரவ7கைள9 கிள9பா&, ஈசைல9 பி:�க எ0தனி�
� 
ப�லிகெளன9 ேபாயின>. �L�5 ^ழ� @%வதL
� அ5ச4#=ம 
ேதாLறெமா�ைற அவ>க� ெவ
 இல
வாக� ெகா=0&5 ெச�றன>.  
 
யாேரா ஒ�வ� பா:னா� ேபா��. அ>0த� N¡¢யாத ேவL� ெமாழியி� ஒ� 
@ரடான கரகர0த 
ர�....ஆனா� ஆ0மா>0தமாக உண>5சிைய5 சி;&� வ<ண� 
பா:L�. அேனகமாக அ&ெலா� விரக;ெதறி�
� காத� பாட�.  
 
விள�
கைள அைண0&வி#= சி� ெப�45�க/ட� ப=0ேதா�.  
 
சL� ேநர0தி�, சL�0 ?ர0திலி�;& இ�ெனா� ெவ:5ச0த� ேக#ட&. 
ெவ
ேநர� வைர எம& கா&க/�
� அ;த5 ச0த� �ழ�� �ழ�� 
ஓ:�ெகா<ேடயி�;த&.  
 
*  
 
வி:;த&, ேதவ� ேம�� சில நா#க� எ�Pட� த7க வி��Nவதாக5 ெசா�னா�. 
என& ைச�கிைள சில நா#க/�
 இரவ� த��ப:O� ேகா¡¢னா�.  
 
மிக5 சில நா#கேள எ�Pட� த7கினா�. ந�
 இ�#:ய பிற
, சா9பா#=9 
பா>ச�டP�, அைல;& தி¡¢;த கைள9NடP�, விய>ைவ நாLற0&டP�, 
&>மரண7கைள9 பLறிய ெச�திக/டP� வ�வா�. இ;த5 சில நா#களி� 
ேதவன& பல ந<ப>க� என�
 அறி@கமானா>க�.  
 
ேதவ� எ�ைன வி#= ம�ப:O� பி¡¢;& ேபானபிற
 வ B#:� ஒ� விசி0திரமான 
வி��ப0தகாத மாLற� ஏLப#:�;தைத உண>;ேத�. இ9ேபா வாைட� காL� 
மா◌ி ேசாளக� Nற9ப#=வி#ட&. இரI ேநர7களி� என�
 ெதளிவLற கனIக/�, 
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விவா¢�க @:யாத பய9பிரா;திக/� ஏLப#டன. ெவளிேய உ�கிரமாக5 ேசாளக� 
வ BசிL�.  
 
ஜ�ன�க/� கதIக/� த�பா#:� திற;& ெகா�ள காL� N%திையO� 
ச�
கைளO� அ�ளி�ெகா<= வ B#:P� விைசயாக nைழO�. 'தடா> தடா>' என 
ஜ�ன�க/� கதIக/� 4:�ெகா�/�. சL� ேநர0தி� தாேம திற;& 
ெகா�/�. யாேரா சில> பிராணாவXைதOட� @ன
� அவல ஓல7க� 
ேக#பைத9 ேபாலி��
�. மிக ெந�7
� அபாய0திலி�;& த9பி0&� ெகா�/� 
அவதிOட�, 40திர� @#ட சிலேப> வ B#:P� தா�� மா�மாக த=மாறி 
ஓ:�ெகா<:�9பெதனI� அரவ7க� எ%;தன. சிலேவைளகளி� ெசா#=5 
ெசா#டாக நB> விைர;& சி;&வைத9ேபால, ஆனா� மிகI� ெப�0த உர9Nட� 

ளியலைறயிலி�;& ச0த7க� வ��.  
 
என&ட� விய>�
�. இதய� &:�
�. ேவகேவகமாக 45� வ��. எ%;& 
ேபாகேவா ம�Nற� தி��பி9 பா>�கேவா இயலாதவனா� ேபா>ைவயா� @க0ைத 
4:யப: ப=0&�கிட9ேப�.  
 
ஒ� தர�, ஒ� கனI க<ேட�.  
 
ேதவைன யாேரா சில> F#:� ெகா<= ேபாவ& ேபால ெதளிவLற கா#சி. அ& 
மா>கழி மாதமாக இ��க ேவ<=�. ஒேர பனி9Nகா>. ேதவ� ம�ப:O� 
ெமலி;தி��கிறா�. அவன& ேமலி� ேச#இ�ைல. வைலைய ேதா�க� மீ& 
ேபா#:��கிறா�. கிழி;&ேபான பைழய சார� உ=0தி��கிறா�. அவP�
 
கா�க� இ�ைல. அ;தர0தி� ெதா7
கிறா�. ஒ� நிைற;த நB>நிைல9ப�கமாக 
அவ>க� ேபாைகயி�, ேதவ� நB��
� இற7க ஆர�பி0தா�. அவ>க� ேபாைகயி�, 
ேதவ� நB��
� இற7க ஆர�பி0தா�. அவ>க� 'அேட த�பி...வாடா...' என 
ைந5சிய� ப<f� 
ரலி� Fவி அைழ0தன>. அவ� ேம�� நB��
� 
இற7
கிறா�. சாரைன கழLறி தைலயி� @<டாசாக க#:�ெகா�கிறா�. தி�நB� 
Rசி�ெகா�கிறா�. ஏேதா @f@f�கிறா�. அவ>க� ைககைள வ Bசி வ Bசி 
அவைன9 பய@�0த எ0தனி�கி�றன>. மலநாLற� வ B�கிற&. மலநாLறமா 
அ�ல& பிண� க�
� ெந:யா? அ& மா>கழி மாத9பனியா, அ�ல& ஊ>க� 
எ�லா� �#ெடா¢�க9ப=� Nைகயா? என�
 45� @#=கிற&. ஒ��ேம 
ெதளிவாக0 ெதா¢யமா ேட� எ�கிற&.  
 
மிக9 பிரயாைச9ப#= க<விழி0ேத�. உட� விய>0தி�;த&. மிக0 தாகமாக 
இ�;த&. நB>�
வைள இ�;த ப�க� ைககைள0 &ளாவி, அைத இ�#:�, 
நில0தி� உ�#: உைட0ேத�.  
 
*  
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அ=0த நா� காைலயி�, ேதவனி� ந<ப� ஒ�வ� எ�ைன0 ேத:வ;தா�. 
ேதவைன� க<டாயா, என வினாவினா�.  
 
ேம�� சில நா#க� கழி0& இ�ெனா�வ� வ;தா�. இர<ெடா� நா� கழி0& 
இர<= ேப> வ;& ேதவைன விசா¡¢0தா>க�.  
 
அதL
9 பிற
 நா� ேதவைன� காணேவயி�ைல! 
 
அ0&ட� நா� வ B= மாறிவி#ேட�. ேப�க� பLறி நா� மிகI� அ	�கிேற�. 
இரIகளி� நி�மதியி�றி ?�க0&�
 ேபாகிேற�. ந=இரவி� விழி0ெத%;& 
ேவதைன நிைனI ப=0த @யLசி0தவா�, ெந=ேநர� Nைகபி:�கிேற�.  
 
 
 
7. ேமாகவாச� 
 
 
ேதவ>க� இைறவனிட� ஓ:னா>க�. 
 
வி�வாமி0தினி� தவவலிைமயினா�, அவ>கள& ேதஜX 
�றி� ெகா<ேட 
ேபாயிL�.  
 
இைறவனி� இதUகளி� 
மி<சி¡¢9N. க<களி� விஷ�கிற�க�. 
 
"ேதவ ேதவா!...எைம� கா0த��க..." என ேதவ>க� இைறவனிட� இைற	சிய 
ஒலியி� ச9த ச@0திர7களி� 
@ற�க/� ேதாL� அட7கின.  
 
இைறவ� மதைன அைழ0&வர Rதகன7கைள ஏவினா�. க��N வி��� 
ப	சமல>க/� மண� பர9ப மதன�, அவPட� 
ளி;த சிர0&ட� ரதிO� 
வ;தன>.  
 
இைறவ� இதUகளி� 
மி<சி¡¢9N ேம�� சLேற வி¡¢;த&. ரதி ந=7கினா�. த� 
நாதP�காக ஏ7கினா�.  
 
வி�வாமி0திர� சின0ைத ஈேர% உலக@� அறிO�.  
 
அவன& தவ0&�
 ெப<களா� 
;தக� ஏLபட ஏLபட அவன& ேகாபா�கினி 
ெகா%;&வி#= zவாலி0த&.  
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ேதவ>க� விடா9பி:யாக @ய�றன>. ¡¢ஷிக� அதL
 ெந� வா>0தன>.  
 
சகல ச�ப0&கள�, நா�வைக5 ேசைனO� விசாலி0த ேதச0ைதO� உைடய 
ெகளசிகராஜ� பிர�ம ¡¢ஷி என ப#ட@� ெபLற வி=வானாகி�.... 
 
வசிkட� க>வப7க� ெச�ய9ப=வா� என அவ>க� ஏ7கின>.  
 
ெப<களா� உலகி� கலக� விைளO� எ�ப& எHவளI ?ர� ெபா�;தி 
வ�கிற&. எ�ன தா� ஒ� ப�ேவயாயிP�, சபைலO� ஒ� ெப<ணின� 
அ�ேறா? அவைள ேமாகி0&, வசிkடனிட� இ5சி0ததனா� அ�லவா 
ெகளசிகராஜ� க=� விரத� அPk:�க விதிO<டாயிL�.  
 
வி�வாமி0திரP�
 ெப<கைள எ<ண எ<ண சின� ெபா7கிL�.  
 
ேதவ>க� சைள0& விடாம� அ9சரஸ¤கைள மாறி மாறி ஏவின>. @னிவன� 
த�வயமிழ;& சபி0த� ெதாட>;த&. நB<ட ெந=7காலமாக தபX இ�;& 
தா�ெபLற ஆLற�கைளெய�லா� வி�வாமி0திர� ெநா:9 ெபா%&களி� 
இழ;தா�.  
 
மீ<= Rரக ேரசக @தலிய அ#டவாO�கைளO�, ஐ�Nல�கைளO� மிக@ய�� 
அட�கி நி>5சி;ைதயாக லயி�க @ய�றா�.  
 
ேதவ>க� ம�ப: ம�ப: இைறவனிட� ஓ:ன>. 
 
இைறவ� ேமனைகைய அைழ0&வர Rதகண7கைள ஏவினா�.  
 
வன0தி� வச;த� R0&� 
�7கிL�. மல>களி� ந�மண@�, ேதறலி� 
ேபாைதO� தி0தி9N� எ7
� நிைற;தன. கா#=9ப#சிகளி� உ�லாசமி�;த Fவ� 
ஒலிக/�, வனவில7
களி� ேவ#ைக த&�N� கைன9N ஒலிக/� எ7
� 
எதிெராலி0தன.  
 
@னிவன& சி;ைத த=மாறிL�. மத� த�ண� அறி;& 
றிபிசகாம� கைண 
ெதா=0தா�.  
 
Fடேவ, மி�ன� ஒ�ைற9 பLறியவனா� ேமனைக Rமியி� 
தி0தா�.  
 
அவள& ேதக0ைத த%விய காLைற5 �வாசி0த&ேம, @னிவ� சிலி>0தா�. மி�க 
ேவ#ைகயினா� அைல9NLறா�. @�ேன, ராஜனாயி�;த கால0தி� 
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ேபாகச@0திர7களி� சைள�கா& நB;தி0 திைள0தவன�லவா? 
 
தாப0&ட� 'ேமனகா' என @னிவ� Fவி அைழ0தா�.  
 
ேதவ>க� கனிெகா<= &�ளின>. விழிகளி� விஷ�கிற�க�.  
 
ரதிேதவி ஆ�வாச9 ெப�45� வி#டா�. த� நாத� ேதா�களி� சா�;தா�.  
 
கீேழ Rமியி�; ேமனைக @னிவைன வி%7கி� ெகா<:�;தா�.  
 
@னிவன& விரத7க� ம#=9ப=0த9ப#டன. ஈவிர�கமLற அவன& உ<ைமேதட� 
தள>0த9ப#ட&. ஒேரவிதமான சலி9R#=� தட0திேல அவன& வாU�ைக 
ெச�லலாயிL�. திக#=� வைர ேமனைகைய அவ� த%வி� கிட;தா�.  
 
ஞான0ைத எ�&வதL
 பதி�, 
ழ;ைதைய ஏ;த ேவ<:ய வனானா� @னிவ�! 
 
@னிவனி� கா�0&9 ேபான கர7களி� 
ழ;ைத வ B¡¢#ட%த&. விதி சி¡¢0த&. 
கானக� மானிட வாUவி� விசி0திர7கைள தா¢சி0ததி�, ெப�45ெசறி;& 
ஓ�;த&.  
 
ேமனைக�
 @னிவனிட� சலி9N0 த#:L�. @னிவன& த%வ�களி� 
@�Nேபால 4Uக:�
� ஆேவச� இ��கவி�ைல. தவிர, ேதவேலாக0தி� 
ெசளக>ய வாUI எ7ேக, கிழ7ைகO�, கனிையO� Nசி0& த>9ைபயி� மீ& 
உற7
� இ;த மானிட� எ7ேக? 
 
ேபாக9ேபாக @னிவனி� உடலி� இ�ப ேவ#ைக 
�றிL�. ஆ<டா<= காலமாக 
அட�கிைவ0தி�;த இ;தி¡¢ய7க� ப¡ீ¢#=9 பா�;& ெச�ற&�, @னிவP�
 
ெப<ைண� F=வதி� ஒ�விதமான ய;தி¡£க9 பா7
 ேமேலா7கிL�. 
ேமனைகயி� ேமனியி� N&ைம எ&Iமி�லாம� ேபாவதாக0 ெதா¢;த&. அவ� ஒர 
சாதாரண ெப<ேண ேபா�� ே◌ா�றினா�. அவைள� கா<பதி� சலி9N�, 
ெவ�9N� ேதா�றிய&.  
 
@னிவ� 'தி�தி�' ெவன விழி0தா�.  
 
வ Bைண ஒலி ?ேர ேக#ட&. நாதனி� மிதிய:களி� ஓைசO� கல;& வ;த&.  
 
கி<ட��
�, கலக0&�
� ெபய> ெபLற நாரத�... 
 
@னிவ� Fனி� 
�கி நி�றா�. அதலபாதாள0தி� வ BU;& Nர�வதா� உழ�றா�.  

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
ஒ� ெபாறி த#:L�. 
 
ேமாக� எ�ப& ஒ�வாச� தா�. க<ைணO� க�0ைதO� பறி�
� 
அல7காரமான மாயாவாச�. அ;த வாசைல ஒ�தர� நிதானமாக கட;&வி#டா� 
அதL
ம9பா� ெப�� அதிசய7க� ஒ��� நிகழ�கா0தி��கவி�ைல, என 
@னிவ� உண>;தா�. ேமகவாசைல�கட�
� த�ண0தி� ஏLப=� கணேநர5 
சிலி9N�காக, ஆ<டா<= காலமாக க#: வள>0த தன& ேதஜைஸ இழ;& 
வி#ேடாேம என�கல7கினா�.  
 
வசிkடனி� பா¢காச0&�
 ஆளாேவாேம எனெவ<ணி ஏ7கினா�.  
 
@னிவ� ேமனைகைய கைடசி0 தடைவயாக அைழ0தா�. அவன& 
ரலி� 
வழைம�
 மாறான ஏேதா ஒ�� இ�;த&.  
 
ேமனைக அ	சினா�. சாப0ைத எதி>ெகா�ள, ந=7
� இதUக/ட� கா0& 
நி�றா�.  
 
@னிவேனா, ஒ� சி�ைவ ஏ;&த� ேபா�� அவைள ெம�ைமயாக0 த%வி 
ேந0திர7களி��, nதலி�� @த0தமி#டா�.  
 
"ேபா� வா ேமனகா!...ஞான0தி� வாசLகதைவ நB என�காக0 திற;& வி#டா�!!" 
 
ேமனைகைய அைழ0&5 ெச�ல மி�ன�க� இற7க ஆர�பி0தன.  
 
Xவாமி...த7கள& 
ழ;ைத....?" 
 
"
ழ;ைத எ�Pைடயத�ல ெப<ேண....அ& Rமியி� N0திர�..... Rமி அவைன� 
கா�க#=�." எ�� மிக0ெதளிIட� பதி� ெசா�னா� வி�வாமி0திர�.  
 
@னிவ� தன& பயண0ைத மீ<=� மிக நிதான0&ட� ஆர�பி0தா�. மிகவட>;த 
கானக7கைளO� பனிபட>;த மைலகைளO� ேநா�கி அவ� ெச�றா�.  
 
ேமனைக அவ� ெச�ற தி�ைக ேநா�கி சிர� தாU0தி ஒ� @ைற ெதா%தா�. 
அவன& பாத?ளிைய எ=0& சிரசி� தா¢0&� ெகா<=, பிரகாசமான ஒ� 
மி�ன�ட� மைற;தா�.  
 
நிராதரவாக விட9ப#ட 
ழ;ைத அ%த&. வாU�ைக எதிேர நி�� அைத9 
பய@�0திய&. அழ#=�! Rமியி� பிற;தவ>க� அழாம� இ�0த� F=மா?  
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வி�வாமி0திரனி� உ�தி மி�க பயண0ைத� க<= ேதவ>க� ெவ#கி0 தைல 

னி;தன>. ¡¢ஷிக� இ:;தன>.  
 
"ேஹ!...@னிசிேரkட, உன& இkடசி0திைய நB அைடவா�" என ஒ� அசா£¡¢ 

@ழ7கிL�.  
 
ேதவேலாக�. 
 
இைறவ� @க0தி� சதா 
மி<சி¡¢9N. க<களி� விஷ�கிற�க�.  
 
இைறவி�
 ஒேர விய9N. Fடேவ ச;ேதக�. 
 
"நாதா, தா7க� @னிவP�
 உதவி ெச�தB>களா, அ�ல ேதவ>க/�கா?" 
 
"யா��
� என& உதவி ேதைவயி�ைல, உப0திரவ@� ேதைவயி�ைல. அவரவ> 
அவரவ��
¡¢ய பாைதயி� ெச�ல#=�. இைடயிைடேய நா� ெகா	ச� 
விைளயா=ேவ�. அதிெலா� இ�ப�! ெபா%& ேபாகாேத!!" என 
அ�0&�ெகா<டா� இைறவ�. 
 
நிச9த�. 
 
@L��... 
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