தீபக ( நாவ)
நாவ)

ழ மித

ராஜ கிண

(தமிநா அரசி

பாிெபற சக நாவ)
நாவ)

அ தியாய 1
கிாிஜா காபி2?ைள அைட24, ஃபிடாி ெகாதி நீைர ஊறி வி6, ெரா6$2
4#கA கிைடயி ‘சீBகறி’ைய" ெபாதி/4, வா6

$2 தீயி வா6ைகயி மண

எ6

C6

" பரDகிற4.

 ெந5 தடவி

“அ மா, ஜேமதாாி வ/தி கா!” எ1 அறிவி24 ெகா# சா சைமயலைற
வகிறா. “ைஹ, என

ெகாEச



சீB கறி மா!” எ1 ைகயி அவ அFமதி

இறிேய எ24 ெகா# ெமா6ைட மா$

ஒகிறா.

“காலகா2தால, ப0 Cட2 ேத5 காம...ைச!”
பனிர# வய

எ/த" ெபா1"<

ெதாியாத தீனி"ப6டைற! உட <

ப கவா6$ வளா(சி ெப1 ‘விகார ’ எ1 ெசா0

வி6ட4

“ஏ, க-ைத!

எைல

விைய ேவ$ ைக பா% கிறிேய? வ/தனாD

வி? உவழிேய வ/4 ‘க(சடா ட"பாைவ’ எ24 க6 !”

" ேபாயாகி

வாச கதைவ2 திற/4

“பா6$ G ல எ-/4 உ கா/தி#$ கா!”
இ4 எ(சாி ைக
அவAைடய

என" ெப1

RangaRakes

ர. பா6$யி அைறயி இ/4 ெமா6ைட மா$

ளியலைற

,

வரலா . ெமா6ைட மா$யிதா ‘க(சடா ட"பா’

"ைப2 ெதா6$ ைவ க"ப6$ கிற4. சா" பா62 த6 களி
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இ/4 கழி க" ெப1

கறிேவ"பிைல, 7ைக ச ைக, பழ2ேதா ேபாற எ(சி

"ைபக இட ெபற C$ய

"ைப2 ெதா6$, உ<ற

எப4 பா6$யி ச6ட தி6ட . கீ"<ற
காதாரமான

அைத அறாட

எப4 பா6$யி இெனா ச6ட .

ெபற Cடா4

விைச;ள $2திற க C$ய

"ைப2 ெதா6$தா எறா0
4"<ரD ெச5ய வ

இட

அத ாிய இட ெவளி"<ற ைல.

4"<ரD காாி;

H6

 வர Cடா4

வ/தனாைவ “ஜேமதாாி” (ஜி ேமதாாி) எ1 ெசானாேல ேகாபி24 ெகாவா.
‘எ ேபைர( ெசா!” எ1 ஆைணயிவா. அ4D

நியாய . அவ

"ைப

எ24( ெசபவளாகவா ேதாறமளி கிறா?
பளி(ெசற
0

 ம" ெபா6 , வாாிய C/த0 , சிறி4

ஸவா% கமீஸுமாக, <2த

அ-

ஒ6டாம J24

<திய மல% ேபா இ கிறா.

காகளி0ள ெச"ைப Cட வாயிேலேய கழறி வி62 தா நீ#ட நைட
கட/4 வகிறா.
த ைகவாளியி

"ைபைய கவி24வி6, ெதா6$ைய( 2த ெச5ய, கிாிஜா

த#ணி ெகா# வ/4 ஊ1கிறா. 4"<ரவாக வ$24, அ$யி ஒ காகித7
ேபா6வி6, 4ைட"ப7

வாளி;மா வ/தனா ேபாகிறா.

மணி ஆறைர அ$2தாயி1. ெபாிய ெப# கவிதா இன7

ப2தா

ஏழைர

வ "<!

எ-/தி கவிைல.

 H6ைட வி6 கிள பியாக ேவ# .

“சா, கவிய எ-"<! ‘அEமணி

எ-"<, அEசைர

எ-"<’ பா, எ-"பினா

எ-/தி/தாதாேன?’
ேவைல காாி வவத

ஒப4 மணியா

. அத  வ/தனா வ/4ேபான

இட2ைத2 த#ணி% ெதளி242 4ைட கிறாளா மமக எ1 கிழவி பா%24
ெகா#$"பா.

RangaRakes
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கிாிஜாD

ெநE

 ஏேதா ஒ1 7ளா5 ெநட ெப கி2 4ைட கிறா.

வ/தனா ‘வா

ேபஷி’

யி கிறா.

ளி24, ம$யிலாத சைமய ஒ1 7$24

ளியலைற ெநகி0

நறாக( 2த ெச5வா. ஆனா

இ/த மாமியாாி ஆைண அைவ எலாவைற;
அF"ப ேவ# .

அ2த வார

ளிரலமாாியி 7த நாைளய

7$ கலா . பக0

ேபா6டாயி1.
கைட

இவF

6$ பர24

ழ/ைதகைள" பளி

ழ <

C6

அ/த ெந க$

ேபாயி கிறா%.
விதைல.

இ கிற4. அவைற ெகாதி க

காி ெபாகி ைவ24, இவ%க சா" பா6ைட

2 தா சீBகறி ஸா#6 வி6( ப#ணி ட"பிகளி

எ-/4 வ/த4

அ மாைவ க6$ ெகா#டாக ேவ# ,

ஒப4 வய4 தா. பளி Cட ெதாைலவிைல.

“அ மா, என
“அ4

ஒ4 கி

ழ/ைதகளி த/ைத ெவளிநா6" பயண

தி பி விவா%. அ4வைரயி0

ைவ24, ேசா1 ம6

மமகA

கிெரயா கல% ேவN . மிB ெகா# வர(ெசா இ கா...”

இ"ப2தா ெசாறதா? ேபானவார

ஒ கல% பா B வாகி

2ேதேன, அ4 எேக?”
சா எ24# ேபா5 ஒ$(சி6டா...”

“ெபா5...ெபா5மா...இவ எ ஜாம6ாி பா Bை◌ எ24 ஒட(சி வ(சி6 ெபா5

ெசாறா...”
இ/த மாதிாி2 தகரா1கைள" பளி

" <ற"ப

ேநர2தி தா ெகா#

வவா%க. இவ%க ெவளிேயறி ச/த$ அடகிய பினேர, மாமியா% காைல

கடகைள 7$ க வவா.

1 ப ைகயைறகA , இர#
$யி"<
அர

RangaRakes

ளியலைறகA

ெகா#ட இ/த 7த மா$

( ைளயாக வாயிர2ைத/P1 வாடைக. இ/திய2 தைலநகாி,

$யி"< க 7 கிய24வ

ெபறைவ. இ/த வாடைகைய,

tamilnavarasam.com

அவ%கA காக அவ சா%/தி

வியாபார நி1வன

ெகா கிற4.

வாயிர2ைத/P1 Gபாைய H6 வாடைகயாக ெகா கD
வசதிகைள அளி கD

உய%/த4...ஆனா...?

7வ

ெப#க பளி ெசற பிற

அளD

இF

பல

அவ கணவனி வாணிப மதி"<

வ/4 பா% ைகயி, 2த ெப# கவிதா பா6$யி

ளியலைறயி 4ணிகைள விசிறி இ"பைத" பா% கிறா.

ேசா ேபறி. மாைலயிேலா, இரவிேலா

ளி2தி க மா6டா.

ளி"பா... ‘ ேளாெஸ6’ைட ஃ"ள

’

ெச5ய Cடா4?
கிாிஜா ஆ2திர7
மாமியா

அF"ப( சி2த

அவ"<மாக( 2த

ெச5கிறா.

, ெக5Bைர" ேபா6வி6, கைட
ெச5கிறா.

6$" ைபயைன" பளி

மாமியா% காைல கடகைள 7$24, நீரா$ ெவளிவர

ைற/த ப6ச

7 கா

மணியா

.

பர24

காைல ேநர2திசா"பா இல வி உேள ெசலா4. பா6$, அ"பா

ச0ைகயி இன7

ழ/ைதயாக, அ மாைவ( சாத

அவைன கீேழ ெதவிற
ேகா$யி ெச0

வைரயி0

ஊ6ட( ெசாகிறா.

<2தக" ைப ம/4 ெகா24, ெத

வைர நி1 ‘டாடா’ கா6ட ேவ# . ெத2 தி பினா

பளியி பB வ .
பிற

ேமேல வ/4, மாமியாாி ெத5வகA

, 7 இட

4ைட24, ேகால

ேபாட ேவ# . கீேழ, H6( ெசா/த கார மேஹா2ரா, வாச மல%/த பி(சி,
ம/தாைர, ஒறிர# ெச பர2ைத மல%கைள ெகா54 ைவ2தி"பா.

7தியவளி ஆசாரகளி மி /த மாியாைத உளவ. அவF

எ-ப4

வயசி கலா . மைனவி இைல. 1 மகக-மம க ேச%/4 C6
 பமாக கீ" ப தியி வாகிறா%க.
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அவFைடய மமக ஒ2தி;

மாமனா

ேவைல ைவ க மா6டா%க.

வாயி, மனித% நடமாட இடமிறி ஒ அ பாBட , மாதி;

ெகா# H6( ெசா/த காராி அ/தBைத" பைறய$ கிறன!
, 1 பிைளகA

உதDப$

இ ச கர வாகனகA

ேபா%24

அணிவ 24

நிகிறன. ஒ ேநபாள24 ேவைல கார. அ"< ேவைல. ேம ேவைல எலா

ெச5வா. ேவைல காாி நிபா எ6மணி

2தா வவா.

கிாிஜா

ழ/ைதக 4ணிகைள( ேசகாி24

ழாய$

சிகார

ெச54 ெகா#$ கிறா, ஒேர மக ‘’ பளியி ப$ கிறா.

கீேழ 7ற2தி ப க இர#டா

ெகா# வைகயில,

மமக நீ#ட H6டகி;ட ைக நக24

(

“ 6மா%னி ஆ$ஜி...”
“ 6மா%னி” எ1 ெசா0
அவA

கிாிஜாD

இவைள ‘ஆ$’ எ1 ெசா0

( சிாி"< வரவிைல.
அளD

ெசால" ேபானா, அ/த" ெப#க அைனவ
மீத"பவ%க.

வய4

ைறவா? இைல,

ேமக2திய" J( நாகாிக2தி

6ைட 7$, உத. நககளி பளி%( சிவ"<, ெவளிேய

ெச0 ேபா4 உ24

ேசைலயி0

அட க மிலாத எ24 கா6 ேமாகக

எ1 ஆட பரமாக வாபவ%க. ஆனா ஒ2தி Cட 7-சாக கRாி" ப6ட

எ2தவளிைல. ஆனா அவAைடய ேதாற2தி கிாிஜாவி எ . ஏ. பி. எ6.
ப6ட

இ/த இட

ெதாியாம அ-/திேய ேபா5 வி6ட4.

க#ணா$யி தைன" பா%24 ெகாள ேநரமிைல எப4 7றி0
உ#ைமய1. ஆனா பா%24 ெகாA ஆ%வ7

மன7

எேகா ெதாைல/4

வி6டன. இவAைடய ம$( ேசைல2 4ணிக, மாமியாாி ஒப4 கஜ நா%ம$"

ப6 எலா

வ/தனா அ

உயர நைடயி நீ#ட ெகா$ யி கா5கிறன. அதனா தா
வவத 2 தைட.

ெகா பி த ேசைல-பாவாைட 7தய 4ணிகைள ெகா# ேபா5 ெவளியி

ைவ24 ெகாகிறா.
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நீரா$ ஈர

ெசா6

ேசைல;ட ம$2 4ணிகைள எ24 ெகா# தைல

4வ6$ ெகாள ேவ# . ஈர C/தைல( றிய 4#

மாமியா

. உல% <டைவ ெகா# ேபாகிறா இெனா

ம$( ேசைல;மாக

ளியல ைறயி. --

அ"ேபா4 தா ெபா6 ைவ24 ெகாள மற/த4. நிைனD
க#ணா$ைய" பா%24 அவசரமாக ஒ ெபா6ைட,

வகிற4.

 ம( சிமி திற/4 ெதா6

ைவ24 ெகாகிறா. வயிறி கபகபெவ1 பசி, எாி(ச கிள%/ெத-கிற4.
ந1 ெக1 சீB ெபாதி/த ெமா1 ெமா1 ஸா#6 வி(ைச எ24 க$24
ெகா#, நாகாயி சா5/4 Tடான காபிைய( சிறி4 சிறிதாக ரசி24"
பகினா.... ெவ6!

“கிாி.. <டைவ ெகா# வாியா மா...?”
“இேதா வ/46ேட மா!”
ைக" <டைவ, 4# இர#ைட;

ளியலைற கதவ$யி ெகா# வ/4

பரகி" பழமாக" ப-242 ெதா

மா%< வயி1 , ஈர2 4ணி

நீ6கிறா.

 ஒ6$2

ெதாிய, ேலசாக" Jசிய" J(" ேபா ெவ#7$ பட%/த தைல; , கிாிஜாD

பா%24" பழகிய இர க2ைத2 ேதா1வி

"

வ$வ .

கட/த பதிேன- வஷகளாக இவைள" J(சியா கி ைவ2தி கிறா எற
உண%D

Cடேவ இைண/4 எாி(ச இைழைய2 ேதா1வி கிற4.

ேசைலைய( றி ெகா#ட4

ச <ட , ம$ நீ%( ெச < எலா

கிறன.

RangaRakes

ெமள

ளியலைறைய வி6 வகிறா. விJதி(

வாமி அலமாாி

அகி ைவ க"ப6$
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“ ழ/ைத BC0

" ேபாயி6டானா?”

“ ...”
“ரா2திாிெயலா

ெலா

ெலா

F இமி2ேத, ம/4

2தியா?”

“ ”
“விள ேக2தி வ(6" ேபா. இனி
ேவணா ைவ...”

, 4ளி" பாயாச

கி2திைக யாயி

-------

அ தியாய 2
ேவைல காாி மணி அ$ கிறா. எலா Hகளி0
சைமயலைறயி தா இ

. இ/த H6$0

பா2திர

4ல

ெதா6$,

சைமயலைறயி இ/தா0 ,

ேக6 ெகா#டத ேபாி ெவளிேய ஒ ெதா6$;

ழா;

பி ப க வரா/தா

ேபாற சி1 ப தியி ைவ24 ெகா24 வி6 வாயிர2ைத வாயிர2ைத/
Pறாக மாறினா H6 கார.

ேவைல காாி 4ல கிய பா2திரகைள மீ# நீGறி க-வி கவி24 வ$/த

பிறேக உேள எ24( ெசலலா . சி1வ% உைடகைள அவ 4ைவ24" பிழி/4

ெமா6ைட மா$யி உல%2தினா, அவேள மாைல நா

மணி

வ/4 எ24

ம$24 ைவ"பா. பளி( சீைடகைள அவேள எ24( ெச1 மாைல வ

ேபா4 ெப6$ ேபா6 ெகா# வவா.
தைல ேபானா0 கிாிஜா,

ழ/ைதகளி 4ணிகைளேயா, ேவ1 ம$யிலாத திைர(

சீைல ேபாற 4ணிகைளேயா ெதாடலாகா4. மாமியா% இரD ‘ஆகார ’ ப#ணி
7$;

வைரயி0 , இவ ெப#களி ேம ப6 ெகாளD Cடா4. பர24

ம6

வில

தீ6 இைல!

RangaRakes

. 4ணி படாம ெதாடலா . ‘ெபா 7$/த’ 4ணி

, <2திரF
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“தீதிஜி இ1 சாயகால

நா வர மா6ேட!”

பா2திரகைள( 2தமாக க-வி 4ைட24 கவி2த வ#ண
ெசாகிறா.

ேவைல காாி மாயா

“ஏ?’’
“ ழ/ைத

உட < சாியிைல தீதிஜி, டா ட%கி6ட C6$6" ேபாகN !”

“என உட <? ேந242 ெத நாைய2 ெதா6 விைளயா$6$/தா. உன

எ2தைனநா அ/த நாைய2 ெதாட விடாேதF ெசாேற, மாயா? அ4 ெசாறி
நா5!”
“ஹா, ெசானா ேக கறதில தீதிஜி. ரா2திாிெயலா
Gபா தரN

கா(ச...சீ6 வாக ஒ

தீதிஜி!”

ஒ பா5 பாரமிைல. மதிய

4ணி ம$ க அவ வரவிைலெயறா, இவேள

இ"ேபா4 அவைற" பிழி/4 உல%2த ேவ# !
மாயாD

கதைவ( சா2திவி6, ம$யாக( சாத

ப"<

களி ைவ24(

சைமயைல2 ெதாட கிறா. பாயாச ைவ க( ெசா உ2தரவாகி இ கிற4.

இவ 4ணிகைள" பிழி/4 உல%2தி வி6, நிேவதன24

பாயாச2ைத; 7$ கிறா.
ஜப , பாராயணக எலா

7$/4 ெத5வகA

ேநர2தி வாச மணி அ$ கிற4.

( சி2தமாக"

நிேவதன7

ஆ

இ/ேநர2தி யா%... வகிறா%க?

RangaRakes
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கிாிஜா வாச கதைவ2 திற கிறா. ப ெம1 C/த எ- ப அலகார

ேகால2தி, கிளி எ க( சைதயிலாம ம ெவடெவட எ1 உய%/4...
“என கிாி? எைன2 ெதாியைலயா?...கபனாவி தைக ர2னா. உக
மாமியாாி ேப2தி!”
கிாிஜா ஒ சிாி"ைப ெநளிய விகிறா. 'ஓ...அைடயாளேம ெதாியாேம இள(சி"
ேபாயி6ேட... தைலைய ேவற எ"ப$ேயா ப#ணி6$ ேக... வா வா...”
“நீ வேராேதனா0

வர2தா ேபாகிேற. வ/46ேட...”

ேதாளி ைகைய" ேபா6 ெகாகிறா. கிாிஜா Cசி உத1

வைகயி

ெகாகிறா. “ஏ5, என மாமியா% ம$யா? எ"ப$ இ கா பா6$?”

1 கி

ைக"ெப6$ைய 7 அைறயி ைவ கிறா. 7 அைறயி க பளகைள;

ைல அலகாரகைள;
ெதாகிய ப$க விள

கபனா தா அ6ரB

வ/தி/தாளாேம...?”
“ஆமா

வாி ெதாகிய ‘பதி ’ ஒவியகைள;

கைள;

நவி

பா%24 பிரமி கிறா! “வாU...! ஃபடாB$ !

2தா. அவ ெர# மாச

7ன ஆVB ேவைலயா

ஒ நா ஃேபா ப#ணினா...பிைள, அவ அ"பா, ெர# ேபைர;

உ மாமா ெசானா%F ரா2திாி( சா"பிட C6$6 வ/தா. அவ சWதிேல/4

வ/4 இேக ஏேதா இடB6ாீB ஆர பி கN F வ/தா"ல...”
“இ"ப

 பேம சாியிேல. அவ திX%F நீ ெபா6 வ(சி கற, ேகாயி0

ேபாற, நாைள

எ ைபயF

"

கயாண ப#ணN னா நீ இ"ப$ இ/தா

எ"ப$’F வ < ப#றா ேபால. இவேளா நல ேவைல, பதவி. ‘ேபாடா ேபா,
உ பண7

ேவ#டா .

 ப7

ேவ#டா ’F வர ேவ#$ய4 தாேன?

ெவளிலெசா கல...ேவதைன... எலா ேரா B, ராBகB...பதிைனE
வஷ24

RangaRakes
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ப$"< Cட அவF
ேபானா நல பண

கிைட யா4, ெவ1
வ/தி

மா2தி கF நி%"ப/த

ெம கானி கா2தா இ/தா. ஏேதா

. இ"ப, நீ தைலயில 4ணிய" ேபா6 க, ேபைர

ப#றா...”

கிாி ேபசவிைல. கபனா கRாியி அவA

கRாி நா6களி H6

வவா. இவA

ஒ வட

இைளயவ. அவ

த/ைதயிைல; அவA

ம6ேம இ/தா. அ/த சிேநக2தி, நாைல/தா# இைடெவளி

இதா5மா எேகா ேகாவி ச/தி ைகயிதா கிாிஜாD

தா5

" பிற

இ/த வரைன

ெகா# வ/தா%க.

கபனாவி த/ைத, பா6$யி 7ததார2தி மக. தக"பனா% உயிள ேபாேத
ெசா2ைத"பிாி24 ெகா# ெச1,

$24

$242 தீ%24வி6டா. பிற

ேநா5 வா5"ப6( ெச2தா. த/ைத இ/த நா6களிேலேய இவ%க

 ப

ெதாட%பிலாம பகAேரா ேபா5 இ/த4. பினேர கபனாவி தா5, த
சேகாதர

 ப24ட அ#$ வ/4, ைதய ைத24 ெகா24,

ப$ க ைவ2தா. இர# ேப

ெப#க!

ழ/ைதகைள"

“நீ... என ப#ணி$ ேக மா, இ"ப?”
“நா எ . ஏ. ேஸாவியாலஜி ப#ணிேன. இ"ப பி. எ(.$. ப#ணி6$ கிேற.

இக ;னிவ%சி6$ல எ ைக6 இ கா. ெகாEசநா தகி ஃV6 ெவா%

ப#ணF , வ/தி கிேற...சா7, ஆV

" ேபாயா( சா

?”

“ஜ"பா ேபாயி கிறா%. வர <தகிழைம வரா%.”
“நா ேந2ேத வ/46ேட. எக மாேவாட கY ஒ2த% இேக கேராபா ல
இ கா%. அ/த அ6ரB

24 அகதா அ மா ேபாக( ெசானா, பாவ ,

அவகேள ‘ப%சாதி’ இ காக. ெரா ப சின ேபா%ஷ. சாிF-காலம இ/த
அ6ரஸ2 ேத$6 வ/46ேட...”

RangaRakes
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“உள வா,

ழ/ைதக Gமில தகி ேகா...”

கிாிஜா அ/த அைற"ப க

இ/த ‘ம$’ நிைலயி ேபாக மா6டா.

4ணிகைள வாாிவ/4, ஒ-

ளி"பத

7

ெச5வா. விசாலமான அைறயி 1 க6$க

இ கிறன. திற/த <2தக அலமாாிக, ெபாிய ப$"< ேமைச, காெல6க

ேமைசமீ4 , க6$மீ4

இைர/4 கிட கிறன. ேர$ேயா கிரா

ேமேல க#ட க#ட ெபா6கைள;
சா/4

"பி, <2தக ,

“பா6$

( சாத

இ

.

தாகி ெகா#$ கிற4.

4ளசி ப$/4

ேராேஷ ஊசி எலா ...

ேபாடN

ர2னா. நீ

ளி கN மானா பா2G

இேகேய

ளி(சி க.”

“ஹா5...நீ இ"பD

நகி6$ கியா? பா6$ ம$ ம$F இF

உயிைர

வா றாளா?”
“அெதலா

ேக6காேத. நா இக வ/4 இ"ப நி கிற4 ெதாிEசா, சா"பிட

மா6டா!”
“ப6$னி கிட க6 ! நீ ஏ பய/4 சாகF ?”
கிாியி அ$ ெநEசி எேகா ேபா5 அ/த வினா ெந <ேகா ேபாகிற4.
“மாமா ஒ#N

ெசால மா6டாரா?”

“ஹ ...அதாேன 7 கியமான ‘பாயி#டா’ இ

!”

“ ...ேம சாDனிஸ ! கிாி. நீக இ"ப$ ேகாைழயா இ"பதாலதா அவக
ேமேலேய இ காக...” கிாி ேபசாம தி <கிறா,
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Jைச வழிபா 7$24, விழிகைள உ124" பா%2த வ#ண

மாமியா%. இைல ேபா6 சா"பாெட24 ைவ க ேவ# .

உ6கா%/தி கிறா

“யா% வ/தி கா?”
“ர2னா!”
ெவ1"ைப உமி-

பா%ைவ;ட தைல24ணிைய இ-24 இ1 கி ெகாகிறா.

இ4 ஒ ேகாப2ைத ெவளியி

ெசய.

“வ/தா, அவேளாட ேபசி# நினயா

! இக எ4

வ/தி

? சாதியிைல

சனமிைலF எவைனேயா C6$# அ கா வ/த4; இ"ப , தைக எவைன
? அச24 க. ந ம H6ல ெர# ெபாகைள

C6$# வ/தி

வ(சி6$ கிேறா . இ4க சகவாச


என24

? தாயிைல,

2தியிைல...?”

அவ இேக தக வ/தி கிறா எ1 ெதாி/தா என ெசாவாேளா? எலா
ேபாக இவ எத

அE கிறா? இ/த H6$ கிாி

உாிைம இைலயா?

பதி ேபசாம இைலைய ெகா# வ/4 ேபாகிறா.
கி2திைக...பாயாச , சாத , ப"<, ெந5, தயி%, க2தாி கா5 4ைவய, ரச ,
வாைழ கா5 கறி எலா

ெவ/நீ%...
ர2னா

ெகா# வ/4 பாிமா1கிறா.

ளியலைறயி நறாக

ேமல- ெகலா

$ க இளETடாக

ளி24, 4ணி 4ைவ24, ரயில-

,

ேபா கி ெகா# அலசி" பிழி/த உைடகAட ெவளிேய

வகிறா. J" ேபா6ட H6டகி அணி/தி கிறா.
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ெமா6ைட மா$ க பியி, தன4 சாவா% கமீB, பாவாைட ம1
ஒ ேசைல எலாவைற;
6ைட 7$ைய ஷா < மண

த6$ ஈர

உளாைடக,

உல%24கிறா. 7$ைய க6$ய 4ணியா 4வ6$,

உலர( ெச5கிறா.

காறி கல க, ஒேறாெடா1 இைழ ஒ6டாம

“இ/த H ெசா/தமா கிாி?
“Z . வாடைக. வாயிர2ைத/P1!”
“ஹாU! க ெபனி



“ஆமா . வா, உன

! பா6$ சா"பி6டா(சா?”
சா"பா ைவ கிேற...”

சா"பா6டைற ேமைசயி மீ4, வி/தின% Vகா த6 களி ஒைற எ24

ைவ24 கிாி பாிமாற 7 வகிறா.
“வா6 அெபள6 [?”
“நீ சா"பி, உன
“ஏ சாத

ப2தாம

ேபா6ட பி சா"பிேவ...”
க% வ(சி கியா? அ"ப ஆக6 , ேச%/4 சா"பிேவா ?”

"ஒ...இலX!”
கிாி ெசா0 7 ர2னா சைமயலைற
பா2திரக,

( ெச1 பா% கிறா. ம$( சைமய,

ழ <, ரச . எலாவைற; திற/4 பா% கிறா. பிற

ஏேதா ஒ த6ைட ெகா# வ/4 ைவ கிறா. அ/த ைக;ட

திற/4,
தயி%...

RangaRakes
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ளிரலமாாிைய2

ளி%/த நீ%" பா6$ைல எ24 ேமைசமீ4 ைவ கிறா. ஊ1கா5க....

tamilnavarasam.com

“ஹா5, இ4 என ஊ1கா5 கிாி?”
“Bவி6 ெந கா5. நீ உ6கா, நா பாிமா1ேவ.”
“ந2தி யி. ஏ எFட சா"பிட Cடாதா? இவ கா எவைனேயா க6$#டா,
நீ சா"பிட Cடா4F மாமியா% ெசானாளா?”
உ#ைமயி இவ வைகயி தன4 பல நாைளய ெவ1"<
எைல

வ/4 விேமா எ1 கிாி இ"ேபா4 அEகிறா.

“உன ெகன பி$வாத ?...அ/த அஎேலா

ெபா/தாைம;

( சைமய அைறயி கீழ உ6கா%/4,

எலா ைவ24 வி6 மி(ச

மீதிைய ெகா6$ ெகா# சா"பிட,

நீ நா0 கா இனமா? நீ எதகாக எ . ஏ. பி, எ6. ப#ணி, எ6 வஷ
ப#ணிேன? அ/த கிாிஜா எேக ேபானா? இ/த ெமா6ைட கிழ24
இ"ப$" பய"படFம? உன
இ"ப$ அவளிட

ஓ%

ேவைல;
ஏ

அறிD இேல? ஓ...கமா கிாி...?”

( சி/தி

யாராவ4 ஒ நா பாிD கா6$ இ கிறா%க? ெபற ெப#

ழ/ைதக, கணவ, மாமியா%-?
எேலா

அவ கடைம"ப6டவ. பிரசவ கால2தி Cட2 தாயா% வ/4

இப2திர# நா6க ம6ேம இ/தி கிறா. பிற

ேவைல,

ழ/ைத ேவைல எ1 கவனி24 ெகாவா. இர# மாசகளி 7-

‘சா%ைஜ’;

ஏ1 ெகாள ேவ# !

அ/த கால2தி அவ கணவF

இர# ெப#
இ

ழ/ைதகA

. கிாிஜாD

வ/4வி6டா ெவ6க
பிற

ேசாி

( ெசைனயிதா அ0வலக

இ/த4.

ழ/ைதக ேபா உட பி 4ணியிலாம

2 த சிேநகிதிகேளா. மாணவிகேளா எவேரF
பிகி2 திF !

ழ/ைதகைள க#$242 தைன2 ெதாட கடா4 எ1

பழ க"ப2தினா. ெப#

RangaRakes

ெமள ெமள அவ த

ழ/ைதக. அவ%கA

இளைமயி தாயி அபான

tamilnavarasam.com

அரவைண"<

ெதா6ண

மகி(சிகA

அ/த இள

ம1 க"ப6டன! இ"ேபா4 ஆ# ழ/ைத எ1 ‘பர2’4
இைல! 4ணி படாம ெத%டலா . ெதா6டா0

பிைள

“BH6 ெந கா5 ெவா#ட%ஃ<...கிாி! என  மா
க#ணி% விடறீக? இ4தா என

பவ2தி

அ/த க#$"<
ழ/ைத!

... என இ4? எ4

" பி$ கல...”

கிாி ெவ6க24ட க#கைள2 4ைட24 ெகாகிறா. த6ைட இ-24 ெகா#

பாிமாறி ெகாகிறா.
“...நீக எ Bல#6

கிாி. சா பா , இ/த சீB கறி;

பிரமாதமாயி

. இ4ல

என ேபா6$ கிறீக?
“ேவ1

ெவகாய7

ப6டாணி;/தா.”

ேமைசயி இவAட அம%/4, எ(சி0மிைல, ப24 மிைல எ1
எலாவைற;

ஒேர ைகயினா ெதா6 ெகா# சா"பிவைத மாமியா%

எ-/4 வ/4 பா%24 விவாேளா எற

ற உண%D 7ளாக" பி கிற4.

ர2னா ஒ ைகயா த6ைட" பி$24 ெகா# ேசாைற2 4ைவய0ட
கல/4ெகா#, அேத ைகயினா சா பாைர;

ரசி24( சா"பிகிறா.

“இ"ப$( சா"பி6... வஷக இ
சா பா

4ைவய0 !”

எ24 ஊறி ெகாகிறா.

...ெரா ப நல கா பிேனஷ இ/த

பாரா6 கைள அளி( ெசாாிகிறா. கிாி தன4 சா"பா6ைட ஐ/ேத நிமிடகளி

7$24 ெகாகிறா. ஆனா அவ சா"பிவைத" பா%24 ெகா#, கபட

மற அவ தைமயினா கவர"ப6டவளாக அம%/தி கிறா, வா ைகைய

ேநராக நி1 அைற Cவகைள( சமாளி

ம6

RangaRakes

ஏணி"ப$ அEசி

4ணிD அவளிட

1கி Cனி" ேபாக ேவ# ...?

இ கிற4. தா
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த6ைட( /தமாக2 4ைட24வி6 ைக விரகைள ;
ரசி கிறா ர2னா.
“ெகாEச

தயி சாத7

நா கா ந கி ெகா#

ேபாட6மா?”

“ஒ...ேநா...வயி1 ஃ< கிாி. இனிேம இடமிைல...”
“பாயச

சா"பி...?”

“ஓ!, அ4 ேவற இ கா? சாி கி#ண2தி ெகாEசமாக விக!”
கிாி;

சிறி4 கி#ண2தி ஊறி ெகாகிறா.

ெநள... ெட மீ கிாி, உக அறிD, உக திறைம எலா இ/த( சைமயலைற(

ேசவக2தி 7டகி இ ேக. கிாி, ஆ% [ ேஹ"பி வி2 திB ைலஃ"?”
கிாி

மீ#

க#ணி% ெகா"<ளி கிற4. ேவதைன ;ள இட2ைத ேநர$யாக

2தி ெகா# வகிறா ர2னா. --

“...இ/த கிழ2ைத, ெமா6ைட2, தைலைய க#டா எ"ப$ ஆ2திர
வ4கிறீக? இ4ேவ ேபாயி தைலய ெமா6ைடய$(சி6 வ/தி
பா% கN F. கிாி என

. சாமிகைள"

இ4க ைஸகாலஜிேய <ாியல. அ"ெபலா . அ/த

கால2தில தா2தா ெச24" ேபான"ப இவA
காவலா நினாரா . நா சினவ, என

அெதலா

ப#ண Cடா4F

அUவளவா விவர

ெதாியல,

உ#ைமயில எக"பா அ மாைவ தா2தாைவ வி6" பிாி(, அ$(சி விர6$யேத
இவதா. அ"பா ேபாிேல த"< இ/தி
எனி

ேம

. இேலகல; ஆனா0

இவA

$லமான எ#ண/தா. சிாி(ேச பா%2ததில...பா6$னா, கி6ட

வராேத ெதாடாேதF பய/தா...”

RangaRakes
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“இ"ப இெதலா

எ4

ர2னா? நீ எ-/4 ைகயல <...!”

“ைக க-Dற4 கிட க6 . உகைள" ேபால எ
வஷ

ஏ. பி. எ6. ப$(சி யமா எ6

ேவைல ெச5யிறவ, இவAைடய 76டாதனமான ஆசார24

உ6பவாளா? இ4 என ம$. ஆ6கைள வைத(சி6? இவ பிைள, அேக இக

ேபாறாேன, மா6 கறி; , பனி கறி;
இ"ப$ வைத கிற4 ம6

சா"பிடாமலா இ"பா? உகைள

என நியாய ?”

“அX, ர2னா...க2தாேத. அவ கா4ல வி-/4ட" ேபா 4...இ"ப எ4

ரகைள

Hணா?”
இனி"<

காி"<மாக க#ணி% ெபாக( #$ எறிகிறா. ர2னாைவ2 த-வி

ெகாள ேவ# ேபா இ கிற4. இ/த ஈரமற ம$ C6$ மனித சிேநக

மிலாம தவி

கிள%24கிறன. -

அவA

, சிேநக2தி இைழக இF

தாப2ைத

“ேக6க6ேம...? அ"ப$யாF

இ/த மாமியா%, ெபாிய அறிவாளி இ#டல வ,

கடைம எறி/தாலாவ4, நா

ஒ"பலா . அ4D

ஏக"ப6ட சக-பதவி" ெபா1"< கைள ஏறவ%. அவ

Cட நா

ஊழிய

ெச5வ4 ஒ

தமான2ைத

ெகால ேவ#$யதிைல. ஆனா... இக என? நீக எவ% H6" ெப#ேணா?

இவ ைபய தா க6$யதால அ$ைம...அ மா 7ன ஒ க ம6ராசில வ/த"ப
பா%2தாளா . கவிதாD

சாD

பாவ , உட பிேல 4ணியிலாேம மைழ2

த#ணியிேல அைலE ெநE க6$யி

. ஒ க பளி(ச6ைடைய பா/தமிலாம

ேபா6$ வ(சி கா’F ேவதைன"ப6டா...இ/த ;க2தி எ/த" ெபா#ணாF

உகைள" ேபா இ"பாளா?”
“ெட

வ/த"<ற

ெகாEச

ம6. பர24

ஒ#Nேம க6"பா இைல.”

“<ள சாதி க"ெப ேபாறா. இவ <ள ஒ ெப#ைண க6$ அவைள வைத க
7- அதிகார7

RangaRakes

2தி கால? கிாி, சா7 ஒ#Nேம ெசால மா6டானா?”
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“... ஐேயா! எக மா வயசானவ. அவ இ கிற ெகாEச வஷ
இ

நா

அவ

ட"ப$ தா நட கN F கயாண ஆன அனி ேக ெசா6டா%...”

ெகாEச கால F P1 வய அவ ஜ 7F ெகாேகா ராணியா இ"ப. நீக

இ க மா6Xக! அபா;சில ேதE ேபாயிHக! அவ <ள ெதாிE"பானா!

நா இ"ப வ/4, ேக காமயா இ"ேப?”

“ர2னா, "ளிB, நீ பா6$ல எைதயாF ெசா6" ேபாயிடாேதX!

‘ஹா%மனி’ 7 கிய ...”

“அ/த ‘ஹா%மனி’ நீக ெவ1
இ

 ப

J(சியா, மீெ◌ஷினா உைழ கிறதிலதா

னா, அ4 ேகவல . எலா ரகA

ஒ24 இைணEசா2தா

‘ஹா%மனி’கற அ ச வ . ஒேர பா%ைவயி ‘ஹா%மனி’ கிைடயா4!”
ஒேர ேபாடாக" ேபா6 வி6 ர2னா எ-/4 ெசகிறா.
-------------

அ தியாய 3
பக ற$ க" ேபாகிற4. மாவைர

‘எெல 6ாிஷிய’F

ேநரமிைல.

கிைர#ட% ப-தாகி கிட கிற4.

ேநாி ேபா5( ெசா C"பி6 வரேவ# .

அ"பி எ#ெண5( ச6$ைய ைவ24, ேத

ழ பிழி/4 ெகா#$ கிறா

கிாி. ர2னா சேற ப24 எ-/4 7ற242 4ணிகைள எ24 ம$ கிறா. ேராஜா
மாமி வகிறா ேபா கிற4. இேலசான ெவளிநா6 ‘ெச6’ மண
தவ/4 வகிற4.

சைமயலைறயி/4 ெவளி"ப6, கிாி சா"பா6 Cட

மா$

RangaRakes

( ெச0

காறி

கட/4 ெமா6ைட

வாயி நிற ப$ேய பா% கிறா. அகி/4 பா%2தா
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மாமியா% அைற ெதாி; . மேதாறி( சிவ"பி ப6( ேசைல ெதாிகிற4. இவ

ம6

வ/தா ேநராக மாமியாாி அைற

வ/4 மணிய$

சமாசார

ேநராக" ேபா5விடலா .

"ேபா5 விவா. பிரதான வாச

கிைடயா4. அ/த அைற

மா$"ப$யி இ/4

“இ"ப N நா ேச%/தா" ேபால ^வா இ/த4. ேபாக 7$யல, எ

. யாராேரா

ெவளிேல/4 வ/தி கா"பல. அைசய 7$யா4F6டா%. அ2த வார

பா% கN ...”
“என

Cட பா% கN F இ

எலா24

"பின ேவN

தா

ேராஜா.

நிைன(சா"பல எக நட கற4.”
“உகA ெகன பா6$, சா7 வ/த4

கா%லேய ஒ நைட ேபாயி6

வ/4டலாேம? இலா6டா இ கேவ இ
“எனேமா, ெப2த ெப#N

எக Cட வ/4ேகா!”

ேமல நீதா கவனி(சி கிற?”

“இ4 என பிரமாத ? உகள" பா% கற4 என ெகனேவா தாயார"
பா% கிறா"பில இ

, ெபாியவாA

( ெச5ய

24 வ(சி கN .

ேகா4ைம" பாெல24 இைத கிளறிேன, ஆறி2 4# ேபாட Cட நிகாம

அவசரமா இ2தைன ட"பியில ேபா6 எ24# வேர. வாயில ேபா6#

பாேகா...இவாளா
உகA

ேகாவாD

பனி

கைடயில வாகி" ேபாவா.

2 திகற4 கில. அ4 காக நா தனியாேவ ெர# பா ெக6 பாைல

வாகி ேகாவா கிளறிேன...”

மாமியா% அவ ெகா# வ/4 ெகா

ெகாகிறா.
“நீ ப#ற4
இ

RangaRakes

...” கிாி

: ப#ட2ைத வாயி ேபா6

ேக கNமா ேராஜா? ப24 விர0

ப24 காாிய . அ தமாக

" ெபா1 க விைல. அ/த வாயிப$யி ேபா5 நிகிறா.
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“மாமி எ"ப வ/தா"பல? உகA
“உன

அ மாவ" பா%246" ேபானா" ேபா1 ...!”

2தா சிேநகிதி யாேரா வ/தி கா"பல... ‘பிY’யாக இ ேக?”

4ணி ம$2த ைக;ட ர2னா அ"ேபா4 உேள வகிறா.
“பா6$! என? எ"ப$யி கிறீக? நா உக ேப2தி ர2னா...!”
பா6$ அவைள ஏற இறக" பா%242 தைல24ணிைய ஒ% அைச"<ட இறகி
ெகாகிறா.

“அதா வ/4 எ6 மணி ேநர

கழி(

சல

விசாாி கிறியா

? எக வ/ேத

இ"ப?”
“இேக இ க வ/தி கிேற. ஏ, வரகCடாதா பா6$?”
ேபஷா இ

. உ சி2தி இ கா, ஈஷி# எலா

ெச5வா. எைன எ4

ேக கற? எ Hடா இ4? நா ஒ ைலல யா வ <

ேவ#டா F தா ஒ4

கி6ேடேன?”
“ஐய5ேயா? நீக ஏ பா6$ ஒ4கN ? ராணி மாதிாி அதிகார ப#Nறிக...
ஒ4 வாேன...”
“ேக6$யா$ ேராஜா அ கிரம2ைத? நா ராணி மாதிாி அதிகார

ப#Nேறனா ?

ஏ#$ய மா? உக மா ெசா ேக க( ெசானாளா? எ/தைன நா எ
அதிகார2தி இ/தா?”
“எக மாவ நா ெசாலல...

RangaRakes
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அவ அ24 ேப 7, கிாி அEசி ெகா# அகி/4 அக0கிறா.
பாவ ! சி2தி

உகைள க# எ2தைன பய

“ேபா$ அச24... அவA

பாக!”

என பய ? எ6

சாம%2திய காாி. எகி6ட

வாைய $# ந$ கிறா. அவ எனேமா நி க ேநரமிலாம எகிேயா

சா"பி6 எேகேயா தகி அைலயறா. அ/த கால24" ேபால என க
இ"ப H6 காாிய ? எலா
ெவ50

Cல%,

ளி

வி(, காB அ"<. நிமிஷமா ஆகற பிரஷ%

ஹீ6ட%. என க

ட

இவாA

?”

“அதா ம2தியான2திேலேய ப ைகயில ேபாயி" ப24 கறா. என
<$ கிறதிைல. என ஏ 7 G7

ட

க%.

எனேமா

வரதிைலகறாேள? இ/த ேசாபா,

ஷ...எவாலாேமா உ காரற எட2தில எ"ப$ உ கார? இக இ/த பிர <

ேச%தா எ மன

" பி$ கற4. எக H6$0

ேசாபா-அ மாேவாட4F அ4ல யா
ஒ24"பாகிறா.

“ெர# ெபா#N. அதில;

F பிர < பினின

உ கார மா6டா?” எ1 ேராஜா மாமி

கவி ேமஜராயா(. ஒ#N ெதாியல. எதாF

ெசானா, ேபா பா6$, வா பா6$
என விைல, வயிர

என

. ஆனா மன கிட/4 அ$(சி கிற4; தக

என விைல! இ4கள கா4 

ஒ கி6 காலாகால2தில

க6$ வ கNேமF...இவாள" பா!அ கா காாி...ெசால"படா4.

எவைனேயாக6$#

 ப24 ேக அநாசாரமாயா(. இவ...வய 7"பதா

யா(...ஒ க6டா காவலா கிைடயா4...என

. ஏ#டா"பா இெதலா

! ஒ எ(சிலா, தி6டா, ஒேரழDமில. P1 வியாதி ஏ பிகி2

பா கN னி

தினா4? பர24

ஒப4 வயசாகல. பிைள

ேபாறF கறா...இ"பேவ, இ"ப$ அநாசார

ழ/ைத க#ணா$

கல/தா?” 76டா ைக இ-24

ெகா# 7தியவ ெவ1"<ட தி <கிறா.
கிாிஜா, பா6$

" Jாி இ6 ெகா#$ ைகயி

விகிறா%க. ர2னாைவ க#ட4

RangaRakes

ழ/ைதக வ/4

இர# ெப#கA

ஒேர ச/ேதாஷ .
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அவ%க அைற யி இவளா ரசி க 7$யாத ேமக2திய ரEசக இைச
7ழ கிற4. 6ர

அதி

ஒைச

தி24

தி24 இைளஞ% பா

4கல .

“என மா $ப?”
“Jாி ப#ணி ேக. ேத ழ இ

...”

“ேபா மா, ேபா%? ெவஜிடபி பஃ" ப#ணியா?...”
“இ/த ப6டாணிய காலம சீB கறி
தேரேன?”
“ேவனா

" ேபா66 ேட#$...! பால ேபா62

ேபா!”

காபிைய ம6

பகிவி6" ேபாகிறா%க. சைற ெகலா

ெகா# ர2னா ெவளிேய ெசகிறா.
ஆ1

ணி

 மாமியா% பலகார

வைர;

C6$

7$/4வி . பாவி நைன2த Jாி;ட கிாிஜா

மாமியாைர உபசாி க" ேபாகிறா. கிழவி ைககா 2த ெச54 ெகா#

ெநறியி <திய விJதி;ட வாச ப க

உ6கா%/4 ெவளிேய பா% சிறா.

“அ மா... Jாி எ24 கேறளா?”
“என

ேவ#டா ...!”

தைல தி"பைல க#ட4

%ெர1 கிாிஜாD

ெகாகிறா. “ஏ ேவ#டா ?”
“ேவ#டா னா பிைன;

பிைன;

. பறி ெகாகிற4. வி-கி

ஏF என ேகவி? தின

திறா4. எைகயில ப#ணி க 7$யாதேபா4 என ேவ#$யி
உபசார

RangaRakes
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ஒ பிரளயமா

ஆேவச

அவA கிள%2ெத-கிற4.

“நா அவா ேமல இவா ேமல ப6$"ேப. 7-கி2 ெதாைல கலகேறளா” எ1

ெசாக ெவ$24 வர2 தயாராக இ கிறன. உத6ைட க$24 ெகாகிறா.
கிாிஜா ெபா1"பா. ஆனா அரைண உைட24 வி6டா பிற

சமரச24

இடமிைல. அர# அவைள உேள இ- கிற4. தளி கதைவ( சா24கிற4.
சைமயலைறயி ெகா# வ/4 அவைற2 தி ப ைவ கிறா. ர2னாD
ழ/ைதகA

வ கலகல"< ெசவிகளி வி-கிற4.

“ஹா5 ம மி! உன

ெவஜிடயி பஃ" கர

“சாதாரணமாக எேறF

கரமா வாகி6 வ/தி கிேறா

..”

அவ%க ெவளியி ெச1 இ4ேபா எைதேயF

வாகி வ/தா கிாிஜா ஒ4கி ெகாவா. “ேபா4

ேமேல வ/4 விழFமா?

உள ெகா# ைவ!...” எபா.
ழ/ைதகேளா தாF இ மாதிாி ஒ

இவ
“கிாி,

 ப24

வரேவ யிைல.

ழ/ைதக ஆைசயா அ மாD

சா"பி. அ$ ம

ழ/ைதயாக உ# களி

நா6க

வாகி6 வ/தி காக. வாகி(

களா, பிேள6 வ( எலா

எ24 ைவயி$!”

சா த6 கைள ெகா# பர"<கிறா.
கார சேமாசா, மலா5 ப%ஃபி.
ர2னா, ச%ப2ைத கல கி ஐB 4# ேபா6 ைவ கிறா. “என

ேராBமி

ஆ$!” எ1 பர2 அவைள ஒ6$ ெகாகிறா.

RangaRakes
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கிாிஜா எேலாடF உ6கா%/4 மகி(சியி கல/4 ெகாகிறா. 7

அைறயி அம%/4 ெதாைல கா6சியி வ

ெதாட% நிக(சிைய" ெப#களி

C(சலான விமாிசனகAட ரசி கிறா. ந2ைத C6ைட உைட24 ெகா#

அவ அவளாக இ க 7யறா0 ஏேதா ஒ% இ$-மைழ

வான

க124

எேகா 7N 7N ெக1 மின ஒளி வயிர ஊசி பளி(சிவ4 ேபா
உண%வி ஒ% அ(ச
-------------

ேதாறி ெகா#$ கிற4.

அ தியாய
தியாய 4
இ1

மாயா

ழ/ைத

உட நலமிைல எ1 4ணி 4ைவ24 உல%2தாம

ேபா5 வி6டா. கிாிஜா 7ற242 4ணிகைள எ24 ம$24 ைவ ைகயி ேராஜா

மாமி வ/தி

ர ேக6கிற4.

“ேக6கேவ சகடமாயி ேக! நீக என, பEசப6ச

பரமானமா ேக6கேற?

ஏேதா இ2தைன உ"<" ப#ட , 2தப2தமா இ கN F பழகியி ேக.
அ4 காக ப6$னி கிட

ப$ விவாளா? மாமி, உககA

( ெசE நா

ைறE ேபாயிடமா6ேட. நீக தாயாைர" ேபால. சாயகால , நா ஒ நைட

வ/4, ஏேதா ப2திலாத பலகாரமா, Jாிேயா, ேகசாிேயா, அவ கEசிேயா ெகா#
2தி6" ேபாவேன...?”
கிாிஜாD

2 தி ெக1 ெநEசி இ$ கிற4. ர2னா ;னிவ%சி$

ேபா5வி6டா.
?

நிக(சி

ழ/ைதகA

இைல. இ"ப$ ஒ தி"பமா 7/ைதயநா

“அவ என ெச5வா, ேராஜா? அ/த2 த1தைல, ஏேதா ெகத0
ேச%/தி

சாD

"ப. இ"ப இ4 என கால24

வள%/4, கDன" ேபா6# கட2ெதெவலா

RangaRakes

ளி(சி6 வ/4

வ/தி ேகா ெதாியேல...கவிதாD

எ6$"பா% கா4க. அ4க $ரBஸு

அவாளா

வ/4

. கிாி இலா6டா இ2தைன வஷ2தில, இ"ப$, ஒ#N

ஆகாரமிலாத ப24 க வி6டதில. ச/ேதகமா இ/தா,
ப#ணி

"

க#ராவி; !

திரா6ட

2தற4க. ேந24, நா ப6$னி.

கைடயில ேபாயி என2ைதேயா வாகி வ(சி#, அெதன சிாி"<,
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மாள ? இ"ப$ கிாி கிாிைச ெக6" ேபாவாF நா நிைன கல.

க2த,
இF

என ெவலா

பா%24# நா உ கா/தி

'2ெஸா...2ெஸா...பாவ , நீக க#கலகினா என

" ேபாேறேனா...?”

மனேச எ"ப$ேயா ேவதைன

ப#ற4! எனேமா ெசாவா, அ/த கால2திேல, <ஷ இலாத < கக
ெகாைமF’ இ4 பிைள இலாத மா6" ெப# ெகாைமயா?
Uயசாணவாள" ப6$னி ேபா66, எ"ப$ மன வ/த4? நா C"பி6
ேக கேறேன...?”
"ஐேயா, ேவ#டா மா, ேராஜா, அவ ஊாிேல/4 வ/தா இ"ப$ இUவளD
இ க மா6டா. அ/த( சனியன 7தல அ$(சி ெவளில 4ர2த( ெசாேற...”
இத

ேம கிாிஜாவினா ெபா1 க 7$யவிைல.

“என மாமி, நாேன வ/46ேட. ேகAக எனF?” ேராஜாமாமி, பளி(ெச1
ஒ சிாி"ைப மலர விகிறா. “ஏ மா, மாயா வரயா? நீேய 4ணி ம$ கிற?”
திேய மாறிவி6ட4. பளி%

 ம , ேபா( சிாி"<. சைத கி" ப-2த

7க2தி என ேம க"? C/த சாய , இயைக" <வகைள அழி24
ெபசிலா வைள24 ெகா#, கிழ
ேபாயாக( சிாி கிறா. கிாி
“...ேந24, Jாி;

பா0

ர , ேவட

ேபா6 ெகா#,

எாி(ச கிள%/ ெத-கிற4. “ஏ, மாயா வரயா?”

ப#ணி ெகா# வ/தா ேவ#டா F ெசா6

உககி6ட இ"ப ப6$னி ேபா6 டாF ெசாறா%... நீக, நிச F நிைன"Vக...”
ேராச7 , 4யர7
கிாிஜாD

42தி ெகா# வ/4

ரைல ெநகிழ( ெச5கிறன,

. அவைள" ேபா வாைழ"பழ ஊசியாக" ேபச2 ெதாியவிைல.

“இதபா, கிாி. மனசில எைத; வ( காம ெசாடற4 நல4. இவ யா இ/த

H6 விஷய2தி தைல யிடF நீ நிைன கலா . நீ இ/த H6

வர4

7ன நா இக ெப#ணா5" பழகினவ. உ மாமனா% எைன 2த

RangaRakes
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ெபா#NFதா ெசாவா%. ஏ, இ/த $யி, எக"பா எைன
கயாண

ப#ணி ெகா# விடற"ப, இவ H6$தா ெகா# வி6டா,

அ"<ற தா நா தனி

$2தனேம ேபாேன. அ"ப ராமகி

க6$யாகல. இ/த இடெமலா

கா. ைத மாச

வர(ேச,

ளி% ந கிற4.மாமி அனி

பாயச7

வ(சி/தா, பா, இனி

நவரா2திாி ஒ ப4 நாA

ண<ரேம

எக"பா எைன C6$#

ஒ அவிய வ( ேதகா5பா

நா ைக வி6 அ/த சி பிாியேல.

இக2தா இ"ேப. இவாA

" ெபாிய

வா%6ட%B, க%ஸா ேரா$ல. அவ% BC%6ட%ல ெகா# வி66 ரா2திாி

வ/4 C6$# ேபாவா%. அவ% 7த7தேல Nமாச

ஜ"பாF

நா இவCட2தா இ/ேத. சா7 BC0

7ன சா"பிடமா6டா,

" ேபா

ப24வா. ெரா6$ய2 த6$ ஊ1காய2 தடவி ட"பில வ(

" ேபான"ப,

"ேப.”

இ/த உறD2 ெதாட%< ச0ைககைள ெவளிேய Hசி, ‘உன4 உாிைம

ேம என

(

ச0ைக’ எ1 நிைல நா6ட 7ய0கிறா ேராஜாமாமி!
“அ/த நாளி0

மாமி ம$தா. இ/த

ளிாி மாமா எ-/4 தF%மாச Jைச

ப#Nவா%. மாமி ெபாக ப#Nவா. வி$யர"ப கா பD#$ல ேகால

பிரமாதமா இ
“இெதலா

...”

இ"ப எ4 கX, ேராஜா? அ"ப வா/த4 ெபா5; , இ"ப வா-வ4

ெம5;மா" ேபா(...! ஆ(, அவ% ேபாயி இப4 வஷ
“சர; கயாண24

ஆக"ேபாற4.”

இ/தா, சா7 எ . ஏ. ேச%2தி/தானா, ப$(

7$(சி6டானா?”
“அவதா ெம6றாசில Y.ஏ. ப#ணி6$/தாேன...? ஒேர நாழி அBதமன
ஆயி6ட4. கிட/தாரா, ெகா#டாரா?...”
கிழவி இைத" பல7ைறக ெசா ேக6டா0 , அத ேசாக இ"ேபா4
கிாிஜாD

RangaRakes

" <திதாக ேக6ப4 ேபா ெநEைச2 ெதாகிற4!
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“மEசA

 7மா 7னா$ ேபாக

24 ைவ கல. இ"ப$ ஒ பா-

ஜம ...!” அளி/த பழமான க#களி நீ% தA <கிற4.

<டைவ2 4#ட2தினா க#கைள2 4ைட24 ெகாகிறா.
“அவ சிறி. வ2தN F என
ரவி ைக;

ெச"<

பி6# எலா

ஆைசயா? இ"பலா

ேபா6#, எகவா#ணா0

இ கா. என

தைல வ(சி#,

எ"பவா#ணா0

Cட2தா சர; கயாண ஆகற4

7ேன இ/த ேகால வா#டா F எலா

சா"

ெசானா, இ/ேத, சைபயில

வர 7$;ேமா? அ4 அ"பேவ ேபாயா(. 7Aேமல இ கா"பல இ/த4, இ/த

7$ ஈர -ஒ 4ளி நீ% Jமில ெதறி(சா, அவ% பதினாலாயிர

வஷ

ெரளரவாதி

நரக2தி தவி"பாளா . அ/த" பாவ2ைத நா ம கN ேமா$ அ மா?

ெபா#ணா" பிற/த ஜமாவில ேவற என இ
ெதாைல(சி# வ/4, ெபாியவாகி6ட2 தீ%2த

க

ட"ப2த ேவ#$யி

ப#ணா2தா ம$. ேராஜா

. இF

F ராேமவர

வாகி#ேட...? அவள

பிைள"ேப1 வய மாறல. Bநான

னா அெதலா

தா#$யா(சி...”

இனி ேம இைல, இைல-எ1 ெசா ெகாA அளD
ப 24ண%D மகி: அறிD

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

அ2தியாய

, கிாிஜாவி

ழ ப, ெநகி/4 ேபாகிறா.

5

“உள வாக அ<! கமி!” கிாிஜா ர2னாவி

ெவளிேய வ/4 பா% கிறா. உயரமாக, 
<ரA

ேபா52

ர ைகேவைலைய வி6,
க#ணா$, பிடாிைய2 ெதா6"

7$, 7ப க ேலசாக இேகாணக உளடக 7தி%(சி கா6

ெநறி, ஜி"பா, ேஜானா" ைப எ1 ஒ% இைளஞ நிகிறா.
“வாக ஆ$, இவ% அ<...இவ

எைன" ேபா ஒ "ராஜ 6 ப#Nறா%.

இவ%, கிாி ஆ$...”
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அவ ைக

வி கிறா; கிாி <னைக;ட தைல யைச24 வரேவ1

7னைறயி உ6கார( ெசாகிறா.

"...உக காஃபி ேந%2திைய( ெசா C6$6 வ/ேத கிாி ஆ$.”
சிாிஜா ெமைமயாக" <னைக ெச5கிறா.
“உகைள" பறி ர2னா நிைறயேவ சமாசார

ேபகிறா.

ெசானா!” அவ தமிழிதா

கிாிஜா உேள வ/4, காபி கல க( சி2தமாகிறா.
சா டாB சிளா

, கவிதா சிேநகிதி H6

ேமமா$யி மேஹா2ரா ைபயFட ப6ட
ெசா`ஜி கிளறி ைவ2தி கிறா. ர2னா எலா
ளிரலமாாிைய2 திற கிறா.

ேபாயி கிறா%க. பர2

விகிறா. கிாிஜா, மாமியா

ெதாி/4 ெகா#ேட உேள வ/4,

“கிாி, எதாF ெகாறி க இ கா?”
“இக ட"பாவி ேத ழ இ

பா%!”

“ஹா5, ெசா`ஜியா ஏல கா5 மண

வேதF அதாேன பா%2ேத.”

ச1

தயகாம த6$ இர# கர#$யளD ைவ24 ெகா# ேத ழைல;

ெநா1 கி" ேபா6 ெகாகிறா. இர# த6 கைள;

ெசகிறா.

ஏ/தி ெகா#

“எைன ேக6க Cடாதா, ர2னா?”
தி பி" பா% கிறா.

RangaRakes
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“உ பா6$ ேந1 ப6$னி கிட/தா இ1 ரகைள?” அவ ேபசாம சிாி2த

வ#ண

மீ#

7னைற

" ேபாகிறா. த6 கைள அ

ளி% நீெர க வகிறா.

ெகா# ைவ24வி6

“ர2னா, உனா எ நிைலைமைய" <ாிEசி க 7$யா4. எ

நீ தைலயிடாேத!”

“தைலயி62தா ஆகF

 ப அைமதியி

கிாி ஆ$. நீக தனி மFஷி இைல. ஒ ெமா2த

ச7தாய2தி அக . அறிD" ப$"<" ப$(, கபி க2 ெதாிEசவக. உக

அறிD, திறைம, எலா இ"ப$ 76டாதன ம$ C6$ பயா சNமா?
மFஷ

மFஷ% ேவ1ைம கா6

இைல. தைனேய எ"ேபா4

ேத5

கவ

76டாதன !”

இ4 நி(சயமா தம7

இைல, ம#N

உய%2தி" பி$(கி6 ம2தவகைள கா

இ4. ஒ ெப#N

இெனா ெப#ேண விேராதியா

“நீ இ"ப$ இர# நா வ/4 எைதயாF ெசா வி6"ேபா, நாைள
சி2த"பா வ/தா, அவ

உ

அவ மாைவ எதிாிவேத பி$ கா4!”

“அவ% வர6 . அ"ப நா ெசாேற. நீக வாக. அ< உககி6ட
ேபசF னி கிறா%. அவ% பிரா4. என ெதாி;மா? உகைள"ேபா ப$(சி6,
அ/த அறிD எ4

Bட$. ப#ற4. நம
கிாி

பயனாகாம ச2திேல 7டகி"ேபாற ச திகைள" ப2தி
இ"ப ேதைவயான ஆரா5(சி...”

மைல உ(சியி விளி <

"ேபாவ4 ேபா தானி கிற4.

சைற ெகலா காபிைய எ24 ெகா# ேபாகிறா.
அ< எ-/4 ஒ பணிDட காபி கி#ண2ைத எ24 ெகாகிறா.
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“உ காக ஆ#$!” ர2னா ைகைய" பறி ேகாபாவி உ6கார( ெச5கிறா.
ேமேல ப$க விள

ெவளிேய யி/4 திைரயிFேட வ

மிFகிற4. அைறயி ேந%2தியான இள நீல7

ப(ைச;

மாைலேநர ஒளியி
ெதாி;

ஒ6$ய வ%கA , பதி2த அலமாாியி க#ணா$யிFாேட ெதாி;

Jேகால

கைல"ெபாகA , இவA ேக அ/நியமாக2 ெதாிகிறன.

வாி ெதாகிய ஒ ‘பதி ’ ஒவிய2ைத அவ 6கிறா.
“இ4...எக வாகினிக?”
“நாக வாகல. ஒ ஃபாாி சிேநகித% ‘பிரச#6’ ப#ணினதா நிைன"<.”
“...இ4 பா ஆ%6F நிைன கிேற...”
“ஒ...! நா இெதலா கவனி கிறேத இல...”
“அ6^B6, இ4 இராமாயண கா6சினா0
“அ4தா அaமா% 7க

ெதாிகிறதில?”

பளி(சிF இ ேக?” எ1 ர2னா சிாி கிறா.

“அ4 அ4மா%தானா..?” கிாி உ1" பா% கிறா. என மட2தன ? அ"ப$ Cட
இவ கவனி24" பா%2தி கவிைல. அaமாாிைல எறா...?
“உகA
 ாீவனிட

" <ாியல? இ4  ாீவ, இராம%, ல6மன%...பிேன மரக
ராம% த வி திறைமைய கா6

இடமாக இ கலா .”

கிாிஜா உ1" பா% கிறா, மீ# .

RangaRakes
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இராம அ ைப எ24" J6ட( சி2தமாக இ
ஏைழ2 4ைள24 கா6

‘பாவ ’ ெதாிகிற4. மரக

இடேமா?

“நா இ2தைன நா-அதாவ4 அ4 வ/4 இர# வஷ24
இ"ேபா4தா நீக ெசான பிற

உ1" பா% கிேற...” அவA

இ கிற4.
“உகA

ேம இ

.

நாணமாக

" பா% க ேவ# F ேதாற Cட இைலயா?”

“ஹ ...ஒ கால2தி ‘பதி ’ கிளா

" ேபா5 க24 க Cட

க24 கி6ேட...ஆனா...அெதலா ேபான ஜமமாயி6ட4...”
மீ#

ெவளிறிய <னைக

“நீக... ஏெழ6 வஷ
கயாண24
“கயாண24

" பிற

X( ப#ணி6$/ததா ர2னா ெசானா.
ேவைல ேவ#டா F வி66Xகளா?”

7ேப அ"ப$ க#$ஷனா?”

“...அ...அெதலா அ"ப$ ஒ#F

இைல.”

“பின நீகளா வி66Xகளா?”
கிாி

ஏேதா ேப6$

7 சகட"பவ4ேபா இ கிற4!

அ/த கால2தி, எ6 வஷ

அவ ேவைல ெச5த கால24( சாதைனைய யா%

எ#ணினா%க? அவ ெசகப6

அேக ஒ கிராம2தி ேவைல ஏ1(

ெசற4 , எ/த வசதி;மிலாம, பளி Cட24

நல ெபய% வாகியைத;

அேக இ/ேத எ . ஏ. ஆகில இல கிய எ-தி2 ேத%/தைத; யா%
பாரா6$னா%க?
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“என மா, எேகா கிராம" ெபா/தி ேபா5 இவ ேவைல ெச5வ4? இேக

ப6டணமாக இ/தாலாF

ச6F வர இ/தா அவைள" பா% க வசதியாக

...” எ1 தா அ#ண

இ

தி2தா. அ காேவா, “இவைள யா% எ .ஏ.

எ க( ெசான4? ேபாB6 கிராஜுேவ6 ப#ணினவைனனா இனிேம

பா% கN ” எறாளா ! “வய 7"பதாகிறேத! தா க-2தி விழேய” எ1
அ மா மா5/4 ேபானா.
“4% ைக

ரா கால அ%(சைன ப#ேற. ஆ$ மாச

வ/4 ஒ ெவளியிலாF

யி கா%, வர ைத

அF"பினா.

எ0மி(ச

 கயாண

ஆ

ெவளி கிழைமயி. நீ

பழ விள ேகறி ைவ. வாமிகேள ெசா
F எ1 க$த2 4

ேம க$த

அ/த( Tழ, அ/த" பராமாி"பி, அ/த ந பிைக" ேபாஷா கி, இவA
அறிD J%வமான சி/தைன எ"ப$ உதி

?

தைலைம ஆசிாிய%, வய4 7தி%/தவ%. வி"<

தைடயிைல. ஒ

ெவளி கிழைம, எ0மி(ச பழ 7$ைய2 தி"பி ெந5[றி, ச/நிதியி
விள ேகறி ைவ2தா.
தன

வர"ேபா

கணவ, 7ரடனாக,

$காரனாக,

Gபியாக இ கலாகா4

எ1 ம6 தா அவளா எ#ண 7$/த4. ச பாதி2த பண2ைத2 த ெபய

வகியி ேபா6 ைவ24 ெகாள ேவ#

எ1 Cட நிைன க2 4ணி/திராத

அவ, அ/த அர# கைள மீறி எ"ப$( சி/தி2தி க 7$; ?

“ைபய Y. ஏ. ப#ணி6 அெமாி காவி ேபா5 மாேன`ெம6 $கிாி
வாகியி கிறா. இர# பிைள, ஒ ெப#. ெபாியவ கனடாவி
இ கிறா. இவ இர#டாவ4. ெப#N
இ கிறன. ஒேர மாமியா%, பி

கயாணமாகி,

ழ/ைதக

"பிக இைல. ைகயி காவி எ1

ேக6கவிைல, ேபா வைத" ேபா6 Y பி மாாிேய` ப#Nக ேபா4 ’

RangaRakes

tamilnavarasam.com

எ1 அ/த மா ெசா6டா...” எ1 வாெயலா
ேபானா.

கயாண24

பலாக அ மா மகி/4

7த நாேள, மாமியா% இவைர அைழ24 வர( ெசா,

தFைடய ஒேறகா கார6 ேதா6ைட; இர6ைட 



2திகைள;

ஒைற 

மான ேபசாி, 724

ேபா6 ெகாள( ெசா ெகா2 தா. அ"ேபா4 இவ

தா

2தியி/தா. எ"பான 

2தி#, 724 

“இெனா  ைக

2திைய; ேபா6 ெகா” எ1 ச6டமி6டா. இ/த

வயிரக. பிற/த H6( ற2ைத விய"பா வா5 பிள க( ெச54வி6டன.
“கிாிஜா மாமியாைர" ேபா கிைட கNேம? மா6" ெப#ைண க#ைண
இைமகா"ப4 ேபால கா"பா! வர4



2திகைள; ? கி

"பா? ேதா ம6ேம இப 4

எ1 ெசா( ெசா, எ/த
“அவF

அைத;

அEசாயிர

ச பளமா

ேவைலைய விடNமாF ேக"பாளா?” எ1

ெசைன பர2 பிற

வ/4 வி6டா%க. மாமியா% கால

“என, நா ேக6ட4

ைறயா4...”

ைற;ேம கிைடயா4 எ1 தீ%24வி6டா%க.

இயபாக2 தீ%24 வி6டா%க. கயாண

ப பாயி இ/தா%க. பிற

ெட

7/தி எ/த மாமியா% ைவர2 ேதா6ைட;

ஆன <திதி சில ஆ#க

வைரயி வாச . அ24

காலமாக" பழகிய ஊ%-ந6<

நீக பதிேலெசாலேய? ேவைலய நீகளா2தா

வி6Xகளா?”
“அ"ப$ ஒ ேகவி ேக இடமில. கயாணமாகல - ேவைல. கயாணமான பிற

ெபாளாதார2 ேதைவ; மிைல. இவ% ப பாயி இ/தா%. அைத"ப2தி

எ#ணேவ ச/த%"ப

இல...”

“ெரா ப( சாி, ப பா5 ஒ காரண . ஆனா, உகA ேக இ"ப$ பி. ஜி. எலா

ப#ண ஆ%வமா இ/தெதலா ‘இவாெம#6ேட’ இலாம ெச5த4F
இ"ப ஒ24 க 7$;மா?”

RangaRakes
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“ஒ...அெத"ப$க ெசா0வ4? அ"ப, ெரா ப ‘எ?YயB$ ’கா, X(சி
ெமத6ல, ஒUெவா ெலவல;

ேசாதைனேய ப#ணியி கிேற. அக ெரா ப

ழ/ைதக பிதகிய வ "<. நல ‘ாிB6’ ெகா# வ/தி கிேற. ஒ

ழ/ைத பாக, தா5, ஒ தி$, தக"ப ஒ

$கார. அவA

"

ெபேறாராேலேய ‘"ரா"ள .’ அ மாேவ ெப#ைண2 திட( ெசா0வா.

ெகளரவமா இ க இ/த" பளி Cட [னிஃபா% ! ேபா^சில <$(சி6"ேபா5

இ/த" பளி Cட24" ெப#NF ெசான4 , BC0 ேக ேகவல F

அவA

$. Y ெகா க ெஹ6மாBட% பி$வாதமா இ/தா%. அவைள நா

தனியாக வ(சி கி6, பிர(ைனைய அவ அ மாைவேய C"பி6" ேபசிேன.

இர# வஷ

ேபானா.”

அDA

( ெசா

2ேத. ெட2 பாB ப#ணி6"

“ெவாட%ஃ< ஆ$! நீக, இ"ப ெவ1

அ"<" J(சியாயி6Xகேள!”

“இ"ப. நானா. நானாF ஆயி6ட4. எ

ழ/ைதகA

?#$ ெகா2த4 ெபாலெபால ெவ1 ஆறாைம சாிகிற4.

ெகா க 7$யாத நிைல. கவிதா, இகி^
ேகா(சி கிளா

" ேபாறா நிைன(சா க

Cட( ெசா

ல நாப4 மா% வாகியி

.

ட தா...”

“இ4 அ"ப6டமான உாிைம" பறி"<F ேதாணயா உகA

?”

“ேதாணினா என ெச5யலா ? இ6 இB  ேல6...”
“ெப6ட% ேல6 ேத ெநவ%...” எ1 ர2னா அவைகைய" ப1கிறா.
“இ"ப என ப#ணலா ? இ/த H6" ெபா1"ைப யா% ஏபா%க?”
“உகைள" ேபா இ கிறவ%க, ெசா/த
நிைலைமயி இ"ப4 பாிதாப

ெதாிய விைல. ஒ சக விஷய

RangaRakes

ழ/ைத கA

அ/நியமா

தா. உக H6$ மா6$யி

பட

பறி2

பறி2 ெதாியா4. வா ைகயி ஒ ெபா4
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ஓ6ட2தி/4 ஒ4கிய ஒ அறாட நியம2தி நீக உகைள ஐ கிய"
ப2தி ெகாகிறீ%க. இ4 7-4
நிைன24

ேதைவதானா, எபைத நீக ஏ

பா% கவிைல? ெபாிய ெப#ச தி இ"ப$ H6

Hணாக" ேபாவைத" பறி( சி/தி;க. இ/த( ச7தாய2தி
4பக, இெதலாவறி0

நம

ஒ ப

 7டகி
ைறபாக,

இ கிற4 எ1 ஏ

எ"ேபா4ேம நீக உணரவிைல?”
அவ சேற ஆ1தலாக காபிைய எ24" ப கிறா.
“ர2னா ெசான4 ேபா மிகD

நறாக இ கிற4...” <னைக ெச5கிறா.

“...எைன மனி24 விக... ழ"பி வி6 வி6ேடன?”
'ஒ...ேநா. இைல. இ/த அதி"தி எF ஆழ" <ைத/4தா இ கிற4.
ஆனா...ஆனா...ெபாளாதார2 ேதைவ இ/தாதா ெப# ேவைல
ேபாகலா

எற நிைன"<தா P1

2 ெதா#Nா1 ேப%களிைடேய

"

இ கிற4. அ4 ஒ உாிைம எேறா, இைலேய, அறிD J%வமான மல%(சி; ,
ஆAைம;

வ6ட24

அவசிய எேறா யா நிைன"பதிைல. சின( சின

ேளேய ெச

மாடா5 7$/4 ேபாக ேவ#$ இ கிற4.”

“ஆ ைர6...நா ஒ...சின ‘ெகாBசினைர’ ெகா கிேற. அைத ெகாEச
ப$24. உகA
ெவ1

ஆ1தலான ேநர2தி பதி எ-தி ெகா"V%களா? இ4

சடகல. எதாF

உ"ப$யாக ‘ேமா$ேவ6’ ப#ணF Fதா ஆைச...”

த ஆபயி/4 நீ#ட ைட" ெச5ய"ப6ட காகித ஒைற எ24 அவளிட
ெகா கிறா. ேமெல-/த வாாியாக" பிாி24" பா% கிறா.
ெபய%, வய, ப$"< த திக...பிற/த இட , வ "<...
C6

 பமாதனி

 பமா-அ4 பறிய க24 க, இவ திமண2தி

வரத6சைண உ#டா, ய( சா%< விவர -ஆ#-ெப#

RangaRakes

 பநிைல பறிய கணி"<,
ழ/ைதகளி வள%"<
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7ைற பறிய விவர , இவ க24, க<நிைல பறிய க24, ெப#ணி

ெபா4வாைவ" பாதி கிற4 எபதி அaபவ ,

 ப2 தி ஆN

ெப#N

சமஉாிைம ெப1வ4 எப4 ெசய ாீதியாக( சா2தியமா-ஆணி இய க

 ப2தி எ/த விதமாக இ/தா சமஉாிைம ெபறலா எ1 க4கிறா.

இ"ப$, பலபல வினா க.

அ< விைட ெப1 ெகா# ேபாகிறா. ர2னா அவFட ெத7ைன வைரயி0

ெசகிறா. காி அ/த2 தாைள" ப2திரமாக( வாமி அலமாாியி ப க

ெப6$ க$யி ைவ24வி6,

ளியலைற

 ெசகிறா.

ர2னா உேள aைழைகயி, கிாி, ஈர(ேசைலைய" பிழி/4 உல%24கிறா.
“ேக6ட4 இராமாயண . இ$"ப4 ெபமா ேகாயிலா? என அ கிரம

இ4. கிாி

ஆ$?”
அவைள" பா% காமேல கிாி பதிலளி கிறா.
“ர2னா C6ைட உைட(சி6டா, பிற

அதி இ" பதி அ%2தமிைல. அதனா,

உடேன ெசயலா க 7$யா4...எைத; .”
ஆ . கிாி ஒ 7$D

வவெதப4 எளிதல. வ/தா, பி வாக, வி6

ெகா2த எற ேப( ேக இட
-----------

கிைடயா4...

அ தியாய 6
கணவ ஊாி/4 வ/தி கிறா எறா, கிாி

அவ அ-

அவேன ஒதர

மிலB ேமன

2த

ெச5;

ேவைல Cதலா

!

ெசானா. ஏேதா ஒ ெசமினா

ெசறி/தாளா . “ஒ ேசைல இBதிாி ேபாட ந ம ஊ% கண

RangaRakes

உைடகைள(

நாப4 Gபா5
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ஆகிற4. சா , நீக எUவளD ெசலD ெச5தீ%க” எ1 ேக6டாளா . அ4 பறி
என

கவைல இைல, இேக நா ஒ#Nேம ப#ண ேவ#டா . ப24

நா6க தாேன. ஊாி ெகா#ேபா5 ேபா6டா எ மிஸB, எலா
வா%6ேராபி ைவ24 விவா” எறாரா . 1, மாச
ெசறி/தேபா4 என ெச5தா% எ1 அவF

ேக6கவிைல.

சாியா கி

ேபா

ெசாலவிைல. இவA

அவ உைடகைள" ெப6$ ேபாட ெகா24 வ/4, அவைற அலமாாியி
ைவ ைகயி, அலமாாிைய ஒ-காக ைவ க, எலாவைற; எ கிறா. ேம

த6$ ஒ <திய அலகார ேவைல"பாடைம/த ெப6$ இவ க#களி பகிற4.
பவள வ#ண2தி ப(ைச எனாம J ேவைல ெச5ய" ெபற அலகார" ெப6$.
ஒ சிறிய "ாீஃ"ேகB ேபா இ கிற4.

“ஏ4...? இ4ேபா ஒ ெப6$ 7< கிைடயாேத?... வாகி வ/தி கிறாரா?
ெசால மற/4 ேபானாரா?’
ெப6$ைய எ கிறா. மர" ெப6$ ேபா கனமாக இ கிற4.
J6 சாவி2 4வார

Cட ேவைல"பாடைம/த விைலயா ட" ெபறி கிற4.

ஆனா சாவியிைல; திற கD 7$யவிைல.
இ4வைரயி0

அவA

2 ெதாியாத இரகசிய

ந பி இ கிறா. இ4... இ4 எனவாக இ
பிற

ேவைல ஒடவிைல. ெப6$, <-வாக

அதி ‘ஃபாYயாக’ அழ " ெபா ஏேதF

எ4D
?

அவனிட

இைல எ1

ைடகிற4.
இ

ேமா? ஊாி/4

வ/தேபா4 அவ தாேன ெப6$ைய கா ெச54 4ணிகைள எ24 ஒ-
ெச5தா?

RangaRakes
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ர2னா அ1 காைலயிேலேய விதி
ஆனா பிற
சா7விட

( ெசவதாக Cறி" ேபா5 வி6டா.

வவா. இவ வினா2தாைள" J%2தி ெச54 வாகி" ேபாக,

ேபச வவா. அ<ைவ C6$ வ/தா0

வவா. அ< கிறிBதவனா?

ஏ"ரஹாமா? இைல...அ<ப க%.. ஆப2 சகாய ...எ"ப$ ேவ#மானா0
இ க6 -வி2தியாசமானவ.

ெபாியவ கபக2தி தா1மாறான வா ைக

ெநEசி நிைனDகைள

 ப அைமதி... இ4 அைமதியா? உ#ைமயி கிாி, நீ

76கிற4. சீராக இ
மகி(சி;

ழ"ப

உசாக7மாக இ கிறாயா?... ஆனா, சா7 தாயா காக இவைள

அ$ைமயாக ைவ2தி/தா0 , ேவ1 விதமான ெக6ட பழ ககேளா, நட2ைத"

பிசகானவேனா அல அவ%கA எ/த விதமான ஒளிD மைறD

இைல. இ/தி கவிைல. ஆனா எ"ேபா4

ெகா கிறா. அவA

இடமிைல-

அவ தானேறா வி6

உட நிைல கமிைல எறா0 Cட, அவ

ேவைலைய அவ வ/4 ெச5ய வ/தி கிறாேனா? அ/த நாளி0

அதிகார நிைல மாறியி கிறேதா? 'டா டாிட

அவ அரச

ேபானாயா?’ எ1 ேக6க மற/4

ஒட ேவ# . ம/4 வாகி வ/4 சா"பி6

<ே◌வா. இவேள டா டாிட

உடைல கா24 ெகா# உைழ க ேவ# . ஆனா...அவF

வ/தாCட, தாக மா6டா. H இர# ப !

ஒ தைலவ

ெதாைலேபசி மணி ஒ கிற4.
“ஹேலா கிாி தாேன...? நா சாயகால ஃ"ைள6ல பா ேப ேபாேற. அேக/4

திவன/த<ர

ேபாயி6 வேவ. ெர$யா எலா எ24 ைவ. வ/த4

விேவ. ஒ வார24 கான $ரB ேவ#$ யி

.”

கிள பி

அUவளDதா.
இ4ேபாற அவசியகA
பயப6$ கிற4.
வ/த4

RangaRakes

2தா அவைன" ெபா2தம6$ அ/த கவி

வராத4மாக, அைத இைத அக

விசி வி6" பற"பா.
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இவ பா%24" பா%242 ேதைவயானைத( ெச5ய ேவ# . ஜூேஸா? காபிேயா
எ4 ேக6பாேரா? சா"பா ேவ#ேமா, ேவ#டாேமா?
H எறா பற"<. அவசர ...ெவளியி ஆவாச , நி மதி.
ளி%சாதன அ0வலக அைறயி க-24(  ைக2 தள%2தி ெகா# அவ

உ6கா%/தி"பைத கபைன ெச5கிறா.

அழகான அ/தரக( ெசயலாள%...நக(சிவ"< , உத6( சாய7மாக ெவ6!
சா7 அ/த மாதிாியான சபல காரணிைல... சாிேய!
ஆனா அ/த" ெப6$?
நல ேவைளயாக, அவ <ற"ப6( ெசா07 சமய
அலமாாியி ப க

நி1 அகி

வா5 கிற4. அவ

ளி24வி62 தைல வாாி ெகாA

அவனிட , “ஆமா ! இ4 என ெப6$? ஏதாF

ஃபா சாமானா? வாகி6

வ/4 ெசாவேவயிைல?” எ1 ேக6கிறா.
அவF

<ாியாதவனாக, “எ4...?” எ1 ேக6கிறா.

ெப6$ைய ெவளியிெல24 கா6கிறா.
“ஒ இ4வா? ேராஜா மாமி

24 வ(சி க( ெசானாளா . Bேட6B ேபாறாேளா

எனேமா? விேவ

கயாண

‘இெதன <திசா இ

நி(சயமா

? ேராஜா மாமி

ேபால...”

அவக H6$ல இலாத ப/ேதாபBதா

இக? பா லா க% எக ேபா(? தாC% அவி[ல ேகா6ைடயாக
H...ெஸ [ாி6$ ெரா ப நாளா இ

RangaRakes
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எ1மிலாம இெதன <தி? அ"ப$ என விைல மதி"<ள சாமா?

நைகயா..?’

-நாவி இUவளD ெசாகA

வரவிைல.

“இ4 எனவா ? நைகயா?”
அவ உடேன எாி/4 வி-கிறா. இத பா, ெதாண ெதாணகாேத. என
ேநரமா(. என வ(சி ேக? ச"பா2தியா, ைரஸா?”

“ஏணி"ப$ எாிE விழF ? ச"பா2தி, ைரB, சமயலைற ம6 தா என

அதிக"ப$ ஒ#F

ேக6க Cடா4! உக மா எ4 ெசEசா0 அ4 சாி. நா ஏ

எனF ேக6டா, ேகாப

வ/4 !”

“7F 7N24 ெகா# அக0கிறா. தாைம" ப24
ஆயிர

.

ெநEசி 76களாக மாறி" பி கிறன.

த6$ ேசாைற" ேபா6 ேமைசயி ைவ கிறா.

ைவ கிறா. ேமைசயி ட ெக1 உைற கிற4.

இ/த நட"< அவைள

ளி% நீைர எ24

“ஏ5, கிாி...என?... என 7N7N கிற?...”
அவ ேபசவிைல.
அவ அகி வ/4 உ124" பா% கிறா. “எனX 7க ெவகல"பாைனயா
இ

?”

நா ஒ#N
வ

RangaRakes
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அ-ைக ெகா"<ளி க க2தி வி62 தி <கிறா.
அவ ேசா12 த6ைட2 ? கி எறிகிறா. த#ணீ%

சித1கிற4.
“எ"ப$;

காடா" ேபாக! எ"ப H6

வ/தா0

"பிைய Hச, அ4 உைட/4

சிாி"< கிைடயா4.

7N7N கிறா. இலா6டா அ"பி ேவ24 ஒ-கி6 நி"பா! ைச! கடேனF
த#டமா எைதயாF ெசE ைவ கிற4. இனி

" பகல லE( வ(சி/திேய,

ஏக உ"<. BJைன காணல...”
“எனேமா ஒநா மற/46ேட. அ4
“வா5 வா%2ைத இலாம இ"ப யாX

வா5 வா%2ைத இைலயா?”
2தறா"பல ெகா6$னா? இத பா? நீ

எனேமா நா தா இ/த H6ைட2 தைலேம ம/4 தாகேறா F நிைன(சி6
இ

ட"ப$ நட கிறா"ப2 ெதாி;4. என

இ/த மைற7க எலா

பி$ கா4.

எக மாைவேயா, எைனேயா பி$ கலனா <ற"ப6" ேபா! H6ைட நாக

மாேன` ப#Nேவா ! எ நி மதிைய ெக க ேவ#டா !”

அவ அவ தயாரா கி ைவ2த ைக"ெப6$;ட ெவளிேய1கிறா.
...சீ! மனித%களா இவ%க?
பதிேன- வஷ
இவA

அ$ைம( ேசவக

ஒ ேப(, ஒ

ெச54,

ழ/ைதகைள" ெப1 வள%2த

ர எ-"ப உாிைம இைலயா? அ"ப$;

உர2த

ரCட இைல. அ/த ஒ பிசிைற Cட ெபா1 க 7$யாத ஒ C இ4...?
ர2னா Cறினா ேபா1, இ4 எUவளD ேமாசமான கைமயான, ெவளி
ெதாியாத அட

7ைற? வசதியான H, நHனமான வா ைக வசதிக எற

ஆட பரக. ஒ ெப#N

2 த உாிைம

எ-"ப விடாத அ-2தக ேவெறன?
C
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BJ ைவ க மற/த4. உ"< அதிகமாகி வி6ட4 இர# மனி க 7$யாத
ற . இ/த H6ைட அவ தாகவிைல.

ஒ ெநா$யி உதறிவி6" ேபாயி கிறா. ேசாைற எ24 Hசி,
நீ%

"பிைய" ேபா6 உைட24...!

அவ உைழ"ைப, அவ உAண%ைவ அவ தாகி" பி$24 ெகா#$/த
ச2திய2ைத உதாசீனமாக உைட2ெதறிவ4 ேபால ெநா1 கி வி6" ேபா5
இ கிறா!

அவ காைலயி/4 இரD க# 

வைர யாைர 7னி6 ஆணி அ$2த

நிைலயி ழறாேளா, அ/த அவ, அவைள2 4 ைப விடD
கதியி கிறா, அவF
அவனிட
அவA

ப(சாதாப

ேகாப

வ ; அவ ேகாப

ேகவலமாக

அவ அறி/த4தா.

கிைடயா4 எப ைத; அவ உண%/தி கிறா.

" ெபா1ைம ெபாி4. ஆனா இ"ேபா4?

அ/த ெபா1ைமயி அரணி தீ"பி$ கிற4!
திற/த அலமாாி, விசிறிய சா"பா62 த6, உைட/த க#ணா$2 4#க...
இைதெயலா

இ"ேபா4 அவ 2த

ெச5ய ேவ# !

“அ மா...எ ஷா%"பனைர காணல...” எ1 பர2 வகிறா.
“அகிேய இ? உக"பா, உைட(" பர2தி6" ேபாயி கா%?”
“அ மா, டாB மாBட% உகி6ட எனேமா அ6ரB ேக6டாராேம? நீ
அ"பா கி6ட ேக6( ெசாேறனியாேம?”
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“அகிேய நி0...க#ணா$ உடEசி

. உக"பாD

ஃேபா ப#ணி

அவைரேய ேக6க( ெசா0!”
எலாவைற; ெப கி க-வி( 2த ெச5ய ேவ# ; ெச5கிறா.
ழ/ைதகA

ேபா6...

( சா"பா ேபா6 சைமயலைறைய க-வி2 4ைட24, ப ைக

எ4Dேம நட காத4 ேபா மாமியா% ேபசாம கிறா.
நல ேவைள, இ/த" பிரளய24

7 அவ உபசார

7$/4 வி6ட4!

ப ைகயி உ6கா%/4 அ/த வினா2தாைள எ24" பா% கிறா. தன4 C#

வாவி <திய பாிமானக காைட"பTதி அ-24கிறன. ெவ ேநர
பி$ கவிைல.

உற க

இ/த C#$ ெதாட%/4 ழல ேவ#மா எற ேகவி ெமயதாக எ-"பி
உற க கைலய, அ4 வ0Dளதாக உயி% கிற4!.

காைலயி பழ கமான இய/திரமாக இய கிறாேள ஒழிய, உள2தி ேவ1
சி/தைனக உயி%24 இய கிறன!

எ4Dேம ேபசவிைல. இ/த H6$ தன

ழ/ைதகAடேனா, மாமியாடேனா அவ
எ/த" ப1த0

மாதிாியி இய கிறா.

இைல எற

அ/த வினா2தாைள" J%2தி( ெச54, ர2னாவி ஹாBடைல2 ேத$ ெகா#
ெச1 ெகா24 வி6, ஒ மா1த0
ேவ#
மாயா

இர# நா6க H6ைட வி6" ேபாக

எற ஒ% ஆவா, % கமாக அவA இட
ளியலைறயி 4ணி கச

ர2னாவிட

ெப1கிற4!

ைகயி, கிாிஜா ெதாைலேபசிைய( ழறி,

ெதாட%< ெகாள 7ய0கிறா.

மணிய$24 ெகா#ேட இ கிற4. யா எ க விைல.

RangaRakes
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அவ ெமா6ைட மா$"ப க
“காஸு

வைகயி மாமியா% வாயிப$யி நிறவா1

ஃேபா ப#ணினியா? Y#ட% எ24 இப4 நாCட ஆகேய?”

எ1 ேக6கிறா.

அ"ப"பா எ"ப$ ேவD பா% கிறா? பிைள க2திய4 உைட2த4, பர2திய4
எலா

ெதாி; . ஆனா ஒ வா%2ைத ேக6க ேவ#ேம?

காதி0  கி0 இவ ம
அ-24கிறன.
‘C6

வயிரக அவமான( சினகளாக

 இ"பைத உணர அவகாசமிலாம, உணராம இய வ4

ைமயிைல. நீ C6
ஒாிர# நா6கேளF

 இ கிறா5 எற உண%D அறிD12த" ெபற பிற ,

அ/த விதைலைய அaபவி2தாக ேவ#

உ/4த ஒUெவா விநா$;

சி2திரவைதயாக இ கிற4.

வயிரகைள கழறி ைவ24 வி6டா. காதி ஒ சி1 திகாணி;

தா( சகி;

ைகயி ஒைற வைளய0 க$கார7

ெகா#$ கிறா.

இர# <டைவகA

உளாைடகA

ேபா6

எற

க-2தி

ஜி" ைபயி ைவ24 ெகாகிறா. மாயா

வ/4 ேபாயாயி1; மாமியா% சா"பி6டாயி1.

தன4 ேதைவகைள ெவளி வரா/தாவி ைவ24, பிரதானமாக கதைவ( சா2தி உ
தா"பா ேபா6 ெகா#, கைட

வகிறா.

“ஏ, ேதா 
“அ- காயி

" ேபா

பாவைனயி மாமியா% அைற

2திய கழ6$6ேட?”
...கழ6$ வ(ேச...நா கைட

" ேபாயி6 வேர...”

பதிைல எதி%பா% காம அவ ெவளிேய1கிறா. ைப;ட ப$யிறகி

விவிெவ1 ெதவி நட கிறா.
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சாைல பB நி12த2தி திமதி ேல,

ழ/ைதகAட நிகிறா.

<னைக" பாிமாற. பளி(ெச1 மEச சவா% கமீY எதி%H6 

வகிறா. “ஆ$, எேக ஏ% ேப ட கிள பின%க?”

மா

“ஒ ஃபிர#ைட" பா% க...”
“Bபி ேம ேக’ "ேராகிரா ...ஸD2 இ$ய மி[Y ...! ஆ$. வாீகளா?
கவிதாகி6ட இவிேடஷ

 கிேற ?”

“யா% க(ேசாி.. ?”
“யாேரா வய ப%ஃபாெமB...”
“ ...”
இத  மினி பB ஒ1 வ/4 நிகிற4.
இ$24" பறி ஏறி உ6கா

பழ க7

Cட இவA

" ேபாதா4.

இ/த நி12த2தி நிக மனமிறி ஏறி விகிறா.
அ4 பைழய $ ரயி நிைலய
சீ6 வாகி ெகா#, ஒ

அம%/4 ெகாகிறா!

வைர ெச0

ஊ%தி.

#ட ச%தா%ஜியி அகி இ

இட2தி

-------------
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அ தியாய 7
சாைல ஓரகைள, காிய அ-

2 தகர 6"பா கைள மனசி உவக"ப2தி

ெகா# ெவளி[% பBக அைட24 ெகா#$ கிறன.

பக ேநர24( Tாிய, உ கிரமாக வ24கிற4. 4ணி வியாபாாிகA , பழ

வியாபாாிகA

இF

வாகி வைர யி0

வி

வயி1" பிைழ"< காக இEசி 7ரபாவி/4 ஈ1
சி1 ெபா விபைனயாள

கசகச"< க ெசவிகைள ெந
ஆ"பி ெகா6$ கிட

கிறன.

CD ஒ ,

கால . வ#$ கார ஒவ அவைள வாக(

ெசா Cவி அைழ கிறா.

கிேலா ஐ/4 Gபா5 எ1 ேபசி வாகி" ைப
இேக நடமா

 ேபா6 ெகாகிறா.

வ% க2தி இவைள( ச6ெட1 இன

ேபாகிறீ%க எ1 ேக6க வர மா6டா%க.
கிாிஜாD

" பய உண%D

<ாி/4 ெகா# எேக

இைல; ஏமாறி வி6ட தான எ#ண7

இைல.

7றிய ெநறியி 4ளி நீ% ப6 ெவ$2தாேபா அவ அ"ேபாைத
ஆவாச

ஒ%

ேத$, அ/த C6ைட வி6 வ/தி கிறா. இயபாகேவ இ கிற4.

ஒUெவா பBஸாக" பா%24 ெகா# வகிறா.

ேடரா- ஷி ேகச - ஹாி24வார - G% கி மீர6...
இர#டா#கA
இடகA

7

 ப24ட காாி ஹாி24வார , ஷிேகச

7தய

பின% காசி, கைய எ1 ெசறி/தா%க.

எேக ேபானா என? மாமியா காக இவ அ"<2 ? க ேவ# .

<#ணிய" பயண . விதைல உண%Dட எைத; அaபவி க இயலாத மா1த.
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அவ பளியி ேவைல ெச5ய( ேச%/த 7த வஷ2தி, பளி2 தைலைம
ஆசிாியரான 7தியவ%, ஒ வட இ/திய யா2திைர

அ/த வஷ ேகாைட

வி7ைறயி ஏபா ெச5தி/தா%. ஆ1 ஆ#கA , பதிென6" ெப#கA
ேச%/த அ/த

-வி, கிாிஜாைவ"ேபா ஐ/4 ேப% மணமாகாதவ%க.

மறவ%க கணவ மைனவிய%. ந2தர வயதின , ந2தர வயைச

கட/தவ%கA

இ/தா%க.

கிாிஜா, தாF

ேபாகிேற. ஆயிர2ைத/P1 ெசலவாகிற4 எ1 Cறியேபா4

அ#ண ேவ#டா
“ஆயிர2ைத/P1

எ1 76 க6ைட ேபா6டா.

ெர# N சவரனா0

வாகலாேம. நாைள

கயாணமானா, ேபாகாமலா இ க" ேபாேற இ"ப எ4
ெசாற4
“எேலா

சாிதாேன” எ1 அ மாD
ேபாகற"ப, நா ம6

நைக ேவ#டா !' எெறலா

கைர24 அவ அ/த" பயண24
கி#ட0

அவF

$, அ#ணா

ஒ24" பா$னா!

ேபாக Cடாதா? என ெகா#N

7ர#$, பி$வாத

சவர,

பி$24, ெகEசி அ மாைவ

அவ%கைள( ச மதி க ைவ2 தா.

ேக;மாக, உமா, ககா, பா%வதி சாவி2திாி, அவ எேலா

எ"ப$

அaபவி2தா%க! வயசான தைலைம ஆசிாிய% த பதிைய; மறவ%கைள;
ழ/ைதக ேபா சீ#$ ெகா#

ஏற

பா$ ெகா#

சிாி24 ெகா#

ைறய ஒ மாச விதைலைய" Jரணமாக அaபவி2த பயண

அ4.

ஹாி24வார2தி அவ%க ‘மதராசி த%மசாலா’ எறைழ க"ப6ட விதியி

தகினா%க. கைக பி வாயிைல அல பி ெகா# ஒ .

இர#டா , றா மா$ 7க"< களி அம%/4 கைகயி ஒ6ட2ைத"

பா%2தப$ கால காலமாக உ6கா%/தி க2 ேதாறிய4!
நிைனவி சில நிமிடக ேதா5/4 நிகிறா.

RangaRakes
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கைகயி ஒ6ட2ைத" பா%24 ெகா#ேட கட/த கால

நிககால

க6"

ப2தாத விதைலயி அவ அைமதியாக இ/த பி, ெதளி/4 த பிர(ைன

7$D காணலா . அவசர"ப6 எ/த 7$ைவ;

எ க இயலா4.

 ப ...ெமய இைழகளா ம கைள; ற2ைத;

இ4 கால

நி1வன .

இைண

காலமாக வ/த மரபி பின"ப6ட4. இ1 இரா6சத 76<தராக அ4

ெப#ணின2ைத வ24கிறெதறா...? 7தேல தவறா...?
“ஏ மா? இ4 ஹாி24வார

ேபாற பBதாேன?”

ச6ெட1 தி பி" பா% கிறா.
ஒ 7திய தமி" ெப#மணி, வயசான த கணவா அவ%கைள" ேபாலேவ

ேதாறமளி

ெப6$;டF

ைப;டF

நிகிறா%க.

“ஏ மா, தமி ேபால இ கிேய? தமிழ%தாேன? இ4 ஹாி24வார
“ஆமா , ேபா

ேபாறதா?”

, வாேகா...”

7தியவாி ைக"ெப6$ைய வாகி ெகா# பBளி அற% ெசாகிறா,
ெபாியவ

க# பா%ைவ 4ய மிைல ேபா கிற4. அவைர;

ஏறி

விகிறா%க. வசதியாக ஒ 1 ேப% இ ைகயி அம%/4 ெகாகிறன%.
“நீ;

அகதா ேபாறியா மா? ஆமா

“நாக ம4ைர"ப க , கிராம ...$

நீக எேக/4 வரா"பல...?”
வ/4 அE நாளாயி6ட4. ?ர24

உறDகார" ைபய கேரா பாெல இ கா. ெகா# ஏ2திவி6N னா, ஆVசில

^D கிைட கல. ஆ6ேடா வ(சி6" ேபாேகா. அவேன பB நி12த24ல ெகா#

வி6வா. ஹாி24வார24

அைர மணி ெகா பB ேபாற4,

சிரமமிைலF ெசானா. நா ப ேக6டா யா% ல6சிய
இ/த பB ேபா

RangaRakes

ப#ணி( ெசாறா?

னா, ஆனா இகி^ஷில ேவற எனேவானா ேபா6$

?
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எ( எ-2திைலேய, இ/தி ப$ க2 ெதாியா4...நல ேவைள, நீ தமி ேபசற வளா
கிைட(ேச...ஏேதா Bவாமி இ கா%!” அ மா ெபாாி/4 தAகிறா%.
பமF

ெவைள மB ேசைல க6மாக,

7 கா , 7வகி1
உ(சியி

ஜரா2தி" ெப#க, ஆ#க,

 ம கீ1மாக உ2த%"பிரேதச24" ெப#க,

மி இைழக தனி24 இலக, கிராம24 ஆடவ%,

பB நிைற/4 விகிற4.

கிாிஜா இ2தைகய உலக24

ஒ கால2தி பழ க" ப6$/தா. இ"ேபா4

மீ# வ/தி கிறா. எ1ேம இ2தைகய Tழ0

“எ2தைன மணி

ழ/ைதக எ1

இவ அ/நிய"பட மா6டா.

கிள"<வாேனா?”

“கி2ேன பேஜேகா பB நிக தி ைஹ”?
“ஏ க#ேடேகா...” எ1 அ2த வாிைச கார ம1 ெமாழி ெகா கிறா.
ஸாேட பா(...ேச...பேஜேகா...பஹீE(தீ!
“ஆ1 மணி
“இ6டற4

ள ேபாயி மா...?”
ள ேபாயி6டா2 ேதவல. எகி6ட ஒ ெல6ட% வாகி

2தி கிறா அ/த" பிைள, Jாீ மட24

தகி கலா F. N நா சா"பா
ேவைலயாயி கா"பல..?”

( ெசா/தமான ச2திர2தில

ேபாவாளா . நீ எேக ேபாேற மா

“...ஆ...X(சரா ேவைல பா கிறவதா. இ"ப ெடல இ ேக.  மா ஒ
ஆ1தலா ெர# நா ஹாி24 வார2தி தகி கைகைய" பா% கN F
ேதாணி24, வேர...” எக த விேயா?...

RangaRakes
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“...சிேநகிதா இ கா. எகாF
அெதா#N

க

வ#$ேயா6$;

இலா6ட தம சாலாவில தகN .

டமில மாமி!”
நட24ன

வ/4 வி6டா%க.

இ1 ககைள கைர24 ெகா# பB நகைர கட/4 ெசகிற4.
ய7ைன"பால . ய7ைனயி த#ணி% ெபகி ஒகிற4.
'ய7ைன2தாேய! கி
கி

ண கி

ணா, ேகாதாவாி, எலா

வ/த4னா, என

ரா2திாில 7ழி(சி# பா%2ேத. ந%மைத

எ4F ெதாியல. ேகா$( ேகா$(, ஆ;சி கைடசி

க6டமா ஊ.ரவி6 கிள பி வ/46ேடா . இ4வைர;

மிலாம எலா பா%246ேடா . ப2ாி

அாி24வார

ஷிேகச

எ"ப$ எ"ப$ேயா சிரம

" ேபாகN F ஆைச"படல.

ப#ணF ! ெரா ப

பா%24 கைகயில Bநான

. ஜா கிரைதயா சகிய" <$(சி#

இ-

.

ணா! ஜல2ைத" பா% கேவ பரவசமா இ

இ"ப அக இ காளா ...!”

அ/த மா வாேயாயாம ேபவ4 இவA

ளி கF னா. Bவாமிக ேவற

ஆ1தலாக இ கிற4.

மீர6$ வ#$ நிைகயி, ைபைய2 திற/4 ஒ பிளாBைக எ கிறா.
கா"பிைய ேம $யி ஊறி, கனவனிட

ெகா கிறா. அவ

ெகா#
பிற

ேகா!” எ1

$ பி$ க Cட ைக ந கிற4. இவேள பி$24

உேளயி

சிறிய $ ேபாற பிளாB$ ‘க"’பி சிறி4 கா"பிைய

நீ6கிறா; “இ/தா மா நீ;

$க மாமி! எகி6ேட பழ

“இ க6 . நிைறய இ

ஒவா5

$( ேகா.”

வாகி ைவ(சி ேக.”

-காபி. அ2தைன;மா

ெகாEச ...$யிேல பா ெரா ப நனாயி

RangaRakes

$(

$ க( ெச5கிறா.

ஊறி கிாிஜாவிட
“நீக

“கா"பி

$ க" ேபாேற? ஆA

...”
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கிாிஜா த6ட 77$யாம காபிைய வாகி" ப கிறா.
இ"ப$" பாிDட யா% அவA

காபி ஊறி ெகா2தி கிறா%? அ/த

இதேம அத ைவயாக நாவி பாிமளி கிற4!
-------------

இர"டாவ$ பாக
ஹாி24வார

ெசறைட; 7 7தியவ கிாிஜாD

மிக ெந கமானா

ேபா1 ஒ6$ விகிறா.

பைழய கிராம 7சீ< பர பைரயா . 7தியவ ஆ1

ழ/ைதக ெபறாளா .

ஒ1Cட2 தகவிைல. ஆ1 மாச , இர# வய, நா

1 பிைளகA , பிற/த உட இர# ெப#கைள;
வயி1"ேபா
கிழவ

வய, எ1 வள%24

இப4 நாளி

பறிெகா2தாளா .

வ/4, ஒ ெப#ைன;

. ஆணவ7

7சீ< எகிற அதிகார( ெச

சாதி2 திமி

அதிக

உளவ% எபைத அவ ேப(சி இ/4 உணர 7$கிற4. மாமியா% ெதா#N1

வய வா/4 இவைள வ12ெத2தா. இவைடய அதிகார ... சாதி காரணமாக,
கிராம2தி ப6ட 4பகA

H , கற ைப த6$ய Jமி;
பிைளகA

இ$பாகA

ெகாEச

விவாி"பதகிைல. ஒ பைழய

உடைமக. அவைற ைம24ன%

எ-தி ெகா24 வி6டா%க. அவனிட

ெகா#தா வா ைகயி பயனாக க4
வ/தி கிறா.

‘இ"ப ெபா6$"பா பாக, சா4வா6ட

ெபற பண2ைத

இ/த கைக யா2திைர

இவ

உ6கா%/தி காேரF நிைன காேத மா!

வ(சி#ேட ெசாேற. அ மா ேப(ைச ேக6# விற

க6ைடயால

அ$(சி கா%...சாதிெக6டபய, அ/த2 தாசிதாரனா%. அவ சBெப6 ப#ணி
வ(சி6டா, ஆயிர

RangaRakes

காரண

ெசா ...ஒ க

டமா, ெர# க

டமா?...
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கிழவ%, 7- வ- ைகயா5( கி, க# பா%ைவ;
ந க7

மகிவி6ட நிைலயி

1 க7மாக ஒ ப-"<( ச6ைட, பைழய க பளி2 4#

 ஒகி,

மைனவிேய ஊ1 ேகாலாக, 4ைணயாக, ஆதரவாக உ6கா%/தி/கிறா%.
சா7....அவைன இ"ப$ கபைன ெச5ய 7$;மா கிழவாி ;க அ4 ேவ1: இ4

ேவ1.

அ/த கால2தி சாதி( ெச
இ4 பண2திமி%-பண( ெச
விற

, பர பைர அதிகார2 திமி% இ கலா . இ"ேபா4.

. ஆட பர ...

க6ைடயா அ$2தவைன இன7 , அைத கா"ப4ேபா o

பா4கா கிறா. அ4 ெகா2தி

என எதி ெரா இவளிட

வினா2தாைள"பறி இவளிட

இ/4 வ

<ஷனாக" ப6டவ, 4ாலமாகD T

ஆ க"ப
அ$"ப4

ெப#N

அ-24 வ4

Jசி"ப4 , பா4கா"ப4

ெசானா,

எ1 கிாி நிைன24" பா% கிறா.
மமாகD

அைலகட 4 பா5

அைட க எ1 அவA பதி க"ப6$ கிற4.

அதிகார

ெச5வ4

அவ உாிைம; ேசவி"ப4 ,

இவ கடைம. இ/த மாA

இ/த கணவ

இைலெயறா ெசா24மிைல; ப24 மிைல. <ஷைன வில கினா

ைம24னமிைல. அவ% ம கAமிைல. பிைளயிைல. ெப# இ/தாCட
இவ%கA

( ெசா/தமிைல: அவ தைன க6$யவFக

ஹாி24வார24

வ/4 நிைகயி அ/திமய

ெதாி/தி"ப4 இவ%கA
‘நீ;

ேநர . கிாிஜாD

இ/தி

( சாதகமாக இ கிற4. ஒ ாிbாைவ" ேபகிறா.

ெர# நா இ/46" ேபாக2தாேன மா வ/தி ேக? எகCட

இ/4 ேகாேய? என
இ/த( ெசா0

RangaRakes

அ$ைமயாவா.

அவாைள இவாைள" பா%24 ேக6க ேவ#டாேம?...’

கா2தி/தாேபால இெனா ாி ஷாைவ;

ேபகிறா.
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7< தகிய அேத விதிதா. இ/நா ைகமாறி இ கிற4. பி<ற24" ப$களி

கைக ெபகி ஓகிற4. சிெலற நீ% ப6ட4ேம உட சி% கிற4: உள2தி

அ4 உண%வி ெவளமாக" பா5கிற4.
தீப ஆர2தி வி

ேநர .

ெகளாி அ மா, கணவைர" ப$யி உ6கா%2தி ைவ24, <னித கைகைய(
ெச பா எ2தி ஊறி நீரா6கிறா.

கிாிஜா, அவ%க 6ைடகAட ைபைய ைவ24 வி6 ெவளிேய வ/4, அகற
ப$24ைறயி அம%/4 கைகயி ஓ6ட2தி ஒறி" ேபாகிறா.'கட/த கால ,

நிககால
---------

எற உண%Dக கைரகிறன.
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காைலயி அவ%க இவ

எ-/தி

7 கிாிஜாD

விழி"< வ/4

விகிற4. பைல2 4ல கி வி6 மா1( ேசைலைய எ24 ெகா# ‘ஹாி

கிைபாி’ைய நா$ நட கிறா. கைகைய ஒ6$ய ச/தி உள கைடக விழி24

ெகா#$ கிறன. இ/திய கலாசார2தி இைழக சமய2 தறியிதா பின"

பகிறன. ெப#க வி <
யா2திாீக%கA
உதD

2 ேதைவயான ெப6$க, ம1

அ0மினிய2 ?

Jசைன

அணிமணிக, ேசைல 4ணிக, பா2திரக,
கைகநீ% 7க%/4 ெசல

க, பி2தைள( ெச <க, பிளாB$ ேகக

ாிய பேவ1 ெவகல"ப$மக... எ1 7$ேவயிைல; மி6டா5

கைடகளி <திய ெந"< <ைககிற4. <தியபா வ/4 இற கிற4. ஏெகனேவ

ஒர"பி ெபாிய இ < வாணயி பா கா5கிற4...ச/4 ெநகி0
இன

<ாி/4 ெகாA

நீ# ெசகிற4, ச/4.

ம க.

ப$யான ெமாழி பேவ1 பிரேதச ம களி கலைவயாக

 ப2தவ%, 4றவிய%, இைளஞ%, 7திேயா%, அ"ேபா4

தா இரயி வ/4 இறகியவ% களாக 6ைட 7$( கைள( ம/தவ%க,
இ/த கைரதா வாேவ எ1 ஊறி" ேபானவ%க...

RangaRakes
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‘ஹாியி பாதக’ெளன அைழ க" ெப1

ப$2 4ைறயி ேம

சலைவ கறைரயி சி1 சி1 ேகாயிகA

தமதாதா கA
கிாிஜாD

வகிற4.

பணியாள

-7

ஈர பிழி;

க6ட .

ம கA , பி(ைச கார

இ/த 7கமறியா C6ட தைன மற/த மகி(சிைய ெகா#

மா1( ேசைலைய ஒ ப$யி ைவ கிறா. நீரா$ 7$2த ஒ வக தா6$

அம%/தி கிறா. ‘இ4 இேக இ க6 ...!’

அவ தைலைய ஆ6$ ஆேமாதி கிறா. ப$களி ேம நிைகயிேலேய

கைகயி இ-24( ெச0

ேபா த க"ப6ட நிைலயி0

ேவக ஒ6ட

இ/த ஒ6ட

மன அ(ச2ைத ஊ6கிற4.

அ"பா சகி க6ைடக தாகிக எ4D

ெபகி வ

காைல ைவ2தா இ- கிறேத?

ள

மி(சமிைல. எலாவைற;

கைக அ$24( ெச1 வி6டேதா? ேசைலைய வாி/4 ெகா#

இவ தயகியவா1 இற கிறா. இ-"<...
அகிேல, ெபாிய ஒ6

 ம24ட ஒ

ஜரா2தி நைக ேகாலாகலமாக ஒ

தா6$யி ைகைய" பறி ெகா# நீராட உதDகிறா! ‘ஆேவாஜி ஆேவா..!’
இர# 1 நா

ேப%களாக ைககைள" பறி ெகா# ஒ6ட2ைத(

சமாளி24 கி எ-/தி கிறன%. இ/த வைளய2ைத விடாம ைவ24 இய

நைகயி உசாக24

அளேவயிைல. அவ கணவேனா, சேகாதரேனா

ெதாியவிைல. ஓ% இைளஞ, நீராட0

ரசி கிறா.

இைடேய ப$யி அம%/4 கா6சிகைள

கிாிஜா தயகி நிபைத க#, ‘ஆேவாஜி ஹா2 பக6ேய!’ எ1 ஊ

‘ஆேவாஜி! ஆேவாஜி!’ எ1 நைக ைகநீ6$ ேகா%24 ெகாகிறா.

கிறா.

 ...!  ....! கைக.. கைகேய இ4 என <24ண%D? இ4தா

ேபாிபேமா? எலா2 4பகைள; , எலா

RangaRakes

ழ"பகைள; அ$24(
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ெச1 ெதளிD

இ கிேறா

4ல க7

த

இ/த ஒ6ட . இதி ேபாகாம ப2திரமாக

எற ைக"பிைண"< க.

கி...! கி...!
இவ%கைள" பிைண24 ெகா# நீாி ஆ

நைக

2 தைல 7-க2

ெதாியவிைலதா. ஆனா, ஆேவாஜி ஆேவாஜி! எறைழ24" <திய <திய
ம கைள வ6ட2தி ேகா% கிறா. இைளஞ%, சி1மி, 7தியவ%. எேலாைடய
அ(ச2ைத;

விர6 , ைக ஆதரவா5" பிைண கிறா. இேக ெமாழி;

பிரா/திய7

அ$ப6, ஒேர ஒ6ட2தி சகமமாகிறன.

இ/த நிமிடகளாகிய ேநர . இ/த ைக"பிைண"< க த

ஓ6ட . இ/த" <24ண%D த

நீராட.எலா

உய%/த சாதி, ப$2தவ%, ப$ காதவ%, கிழ

இைல. கைரயி ஏறியபி மீ#

இைணகிறன%.

ப2திர உண%D. இ/த

ச2திய . இ

ேம

வட

இன7 ,

தா/த சாதி:

, ெத

வ/4 இ/த ைக"பிைண"பி

எ4D

‘...இேதா இ காேள? ஏ மா? ஒவா%2ைத ெசாவி6 வர Cடாதா?...’
கிாிஜா தி பி" பா% கிறா.
ெகளாிய மா, கணவைன ைகைய"பறி அைழ24 ெகா# வ/தி கிறா.
‘நீக, மாமா எ-/4, அவைர C"பி6 வர ேநர மா
உகA

வழி ெதாிEசதிைலயா?...’

‘...இகி;

இ-"<2தாேன இ

இத 

ஜரா2தி" ெப#ணி உசாக

....?’

ஆயிேய... ஜி...’ எ1 ைகைய நீ6கிறா.

RangaRakes

F நா வ/46ேட.

பEசாபி காாி

2 ெதாறிவிட,
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‘மாமி, இ"ப$ வாேகா, ைகைய" <$(சி6 நாைலE ேபராக Bநான
. கைக கைர

ப#Nற4 ெரா ப கமாயி

விவதா? மாமா? வாக! மாமி ைகெய" பி$(
உசாக

வ/4 ெச"பி 7க%/4

ேகா...’

பி524 ெகா# ேபாகிற4. இ/த வைளய2 தி இ"ேபா4 கிழவாி

ம1 ைகைய" பறி ெகாள ஒ% இைளஞ வகிறா, அவ மைனவி ம1ைக.

இைடயி இ த பதியைர;

திைள கிறன%.

இைண

கிாிஜா-கி கி அ/த" பரவச2தி

ெகளாி அ மா ‘கேக, ய7ேன, சரBவதி, காேவாி, பவானி எ1 எலா

நதிகைள; . சகமி க ைவ

ப$ ெசா( ெசா  கிறா. நீேரா6ட

<4ைமயாக வகிற4; <தி4<திதாக மனித%க இைணவ4 , கைரேய1 வ4
<24ண%வி அைலகளா5" பிரவகி கிறன.

கிாிஜா பைழய கிேலசக 2தமாக2 4ைட க"பட, தைன" <திய கனியாக

உணகிறா.

1 நா6க கைக நீராட0

கைரயி திாித0மாக ஒ$" ேபாகிறன.

விதைலயி இப அைமதிைய Tழ/ைதேபால அaபவி கிறா.
--------
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நாகா

நா மாைலயி கிாிஜா, பால2தகி ப$24ைறயி, காகைள நீாி

ைவ24 ெகா# அம%/தி கிறா. சினEசி1 இைல"ப திகளி, J களி

இைடேய, தீப ஒளிக மித/4வர2 ெதாட கிறன. ஒ... மாைல ஆர2தி...

காவி2 4றவியானா0 , க6டழகியானா0 , பE" பிசி1களா5 நைர242 ேத5/த

கிழவியானா0 ,

இ/த2 தீப வழிபா6ைட நீ%"ெப

RangaRakes

காணி ைக யா

கிறன%.
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அ/த2 தீபக இைல, மல%, றி0

ஒளி2திாிக சகிைய அ1
கிறன. பால

தீபக பால
நா7-4

கட/4 ழசியி0

நிைன கிறா.
கவி;

ேவக ஒ6ட2தி0
H(சியி0

கட/4 வ/தாேல அவைற

அவசர2தி0

சாD

நீ%, எறா0

7-

பரபர"பி0

அைறயி எ"ேபா4

திாி;

ழி"பி0

இைலநேவ சில

அைணயாம ெச

Cட அைணயா4 ெச0

ழ/ைதேபா வா24கிற4 உள .
இள

தைல7ைறயினைர

பரபர"பான ‘6ர ’ ஆ6டப6ட இைசைய"

ேபா6 ெகா# பழ கிறா%க. அைமதியாக இ2த, ேபா% எ1
அ0"J6வதாக

ைடகிற4. த/ைத ‘வா ம’ ெச6 வாகி ெகா2தி கிறா%.

இ/த அைமதி C6டாத ெவளி இைசைய கா4
ேவ#மா? அைத" ேபா6 ெகா#, பாட

 வாகி ேவ1 அaபவி க

ப$ கிறா...அ/த

ழ/ைதக

வா ைகயாகிய இ/த நீேரா6ட2தி,எதி%காலமாகிய ஒளி2திாிைய எ"ப$ ஏ/தி(
ெசல" ேபாகிறா%க?
‘$(ச%...? நீக கிாிஜா X(சாிேல?...’
தி கி6டா ேபால கிாிஜா தி <கிறா. C"பி6ட இைளஞ, வறி ெம/த

உட 7"<ாி P ஒ6டாம  க ஒைற( 1 ேவ6$;ட

கா6சியளி கிறா. கவலான உடவா . ெமா6ைடயான தைலயி உ(சியி வட

இ/திய( சமயாசார( சினமான இர#ெடா 7$ நீ6$ ெகா#$ கிற4.
‘யார"பா..? என

" <ாியேய?...’

‘நீக கிாிஜா X(ச% தாேன?’
‘ஆமா .?’

RangaRakes
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‘நாதா X(ச%, தமராஜ, நீக தம F C"பிேவ... சாவி2திாி மாமி
பிைள... நிைன"பிைலயா...?’
‘ஒ...!’
அவFைடய தா5 நிைனவி வகிறா. வாிைசயாக எ6

ழ/ைதகA

<ேராகித" பர பைரயி வ/4, ‘சரBவதி’யி பா%ைவைய எ/த வைகயி0
ெபறாம, ெவ1

தீனி" ப6டைறயாக வயி1 வள%24, அத காரணமாக ேநாயிேல

H/த த/ைத. அவFட எ6
இ-24, அ"பள

ழ/ைதகைள;

கா"பாற, க0ரைல க6$

ழவிைய ஒ6$, இ <ல ைக பி$24, தைன கைர24

ெகா#$/த அ/த அைன-கிாிஜாD

தமF

2 தா5.

இவ சேகாதாி விம0D

ஏறி/தா.

அUவ"ேபா4 வ/4 உதDவா. இ/த2
கவி பயி1

ெபா1"ைப அவ

விம0 த6$76$ ஒப4 வைர ேதறி வ/தா. இவ ஏைழேய தா#டவிைல.
‘அ மா ெச24" ேபாயி6டா X(ச%. அ"பாD
கயாண

அ"பேவ ேபாயி6டா%. நாணா

ப#ணி# பகc% ேபாயி6டா. விம0தா காெவ#6 BCல

X(சரா இ கா. சிவகாமி, ச(, ராஜூ எலா

ஊாி இ கா, நா இ"ப$

Bவாமிகேளாட வ/46ேட...’
‘...இக நீ என ப#Nேவ? ெவ1ம சா"பா ேபாவாளா?’
‘இல உ(ச%, எபி$யா ஏவிய காாியெமலா

ெச5யF ...நீக $ேல/4

வ/தி ேகளா X(ச%...?’
‘ஆமா ...’
‘நீக Bவாமிகள கி6ட" பா%24" ேபசிேனளா $(ச%...?’
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அவ த#ணிைர" பா% கிறா. இ/த ச2தியகA க"பா எ/த நிைன"<

என

இைல எபைத எ"ப$( ெசாவ4?

‘நீக வாக X(ச%. நா கி6ட C6$6" ேபா52 தாிசன

ப#ணி

ைவ கிேற...’
தனா0

அவA

ஒளிவிகிற4.

ஏேதF

ெச5ய 7$; எற ஆ%வ , அவ 7க2தி

‘இ க6 பா, ச/ேதாஷ . நா வர"ப ெசாேற...’
‘...நா...அேதா, அ/த க6$ட2தி 7<ற Gமி தா அேநகமா
இ"ேப...Jைஜயிேபா4 வாேகா X(ச%...!’
வா ைக எ/ெத/த வைககளி மனித%கைள2 திைச தி"<கிறன! இ/த"

ைபயனி மனித ந பி ைகைய மதி"பதகாகேவF
Jைஜ

" ேபாகேவ# !

அ1 ெகளாிய மாA கணவ

இரD உறக வர ேநரமாகிற4.

‘ஏ மா? உைன2 ேத$ேன. காணைல, ஷிேகச

கைகைய எேக பா%2தா0 அUவளD அழகாயி

நட2தி C6$# ேபாேன. ேகாவிெலலா

7-சாயி64. ஒேர ஒ

ைறதா ஆனா...’

‘என மாமி?...கைக கைர

வ/46

வாமிகள கி6ட2தி பா கN . இவ

எக மாமனா% இ கற(ச எக ஊ

இைலேயா? எலா

ேபாயி6 வ/ேதா .
. அ கைர

இவைர

பா%2தா(...நா0 நா

ைற ேயா ேபாற4?’
ெர# வா%2ைத ேபசN F ஆைச.

வந4 Jைஜேய நட/தி

. 7சீ"ேபா

இவா ைகதா. அவ% ேப% ெசானாேல வாமிகA

ெதாி; . ெசாவி ஆசி%வாத

RangaRakes

அவ அவ ெசா0
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‘ஒ, இ4தானா மாமி?...நாள கி காலம நா ஏபா ெச5யேற. இக ஒ
ைபய இ கிறா. அவ எ பைழய Bட6. க
ம1நா காைலயி ஏழைர மணி

டேமயிைல...!’

 நீராட, காபி எலா 7$24

ெகா#வி6டா%க. த6$ சீ"<" பழ , கக# எ1 காணி ைக"

ெபா6கைள ஏ/தி ெகா# தமராஜ

கிாிஜா உேள ெசகிறா.

றி"பி6ட விதி" ப க

வகிறா%க.

‘தமராஜ இ கிறாரா...’
அ4 அ0வலக அைற ேபா கிற4. 

க#ணா$ கார% ஒவ%, தைர(சா5D

ேமைசயி ப கமி/4 அவைள ஏறி6" பா% கிறா%.
‘தமராஜனா? ... அ"ப$ இ

யா

இைல... நீக யா?... எேக/4

வரா"பல?’
‘நா... என

...ெடேல/4 இ"ப வேர...’ அவ தயகி( ெசா 7$

7

உளி/4 தமேன வ/4 விகிறா.

‘அடடா, வாக உ(ச%, வாக!... வாமிகள" பா% கNமா?’
‘இவைன2தா ேக6ேடளா.. அவைடய ஆ%வ

வி-/4 விகிற4. ஏ#டா,

உேப% தமராஜனா?. இவன அச6" பி(சF C"பி6டா2தா ெதாி; ;
இவF

இ"ப$ ேந%மாறாக ஒேபைர ஏ2திவ(சா...?

‘நீக வாக உ(ச%...! அவா...எக X(ச%, மாமா, ெபாிய... X(ச%. இக $ல
இ கா...’
‘சாி சாி C6$#ேபா.’

RangaRakes
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கிாிஜா, ெகளாிய மா, நியம ஆசாரக 4ல
ஆகிேயாட அவ7 ெசகிறா.
வாமிக Hறி

இ கிறன%. அவ

ேகால24ட அவ கணவ%

இட2தி ைகக6$ வா5 ெபா2தி இவ% உட
7 அ கான ேகா"<க பா%ைவ

பலைகயி கீ,

ைவ க"ப6$ கிறன. ேவெறாவ% அவ% Hறி

பணிவாக, அவ% பணி

உ2தரDகைள ஏ1 ேகா"< க$த கA

எ-த( சி2தமாக அம%/தி கிறா%. ஜன லாக2 ெதாி;

" பதி

வாயி 7 இவ%க

நிகிறன%. ெகளாிய மாளி கணவ%, ஏேதா வடெமாழி ேலாக2ைத
7ண7ண"ைபவிட உர2த

7, பணிD

ர ெசா ெகா#$ கிறா%. வாமிகA

1க0மாக Cனி ைக வி24 தம நிகிறா. ஐ/4 நிமிடக

ப24 நிமிடக எ1 ஒகிறன. இவ%க நிபைத அறி/தா ேபாலேவ அவ%

கா6$ ெகாளவிைல. கிாிஜா தமனி ெசவியி ெ◌கி கிறா.

‘தமா, இ"ப ேநரமிைலனா, பினா$ பா% கலாேம?’ அவ சாைடயாக, ‘இ"ப
7$Eசி

X(ச%... எ1 ெசாவத  ஒரா ஒ 6ைட அாிசிைய( ம/4

ெகா# வ/4 காணி ைகேபா ைவ கிறா. அ/த( சி1 சா%"பி த62த6டாக,

ஆ"பி, ெகா5யா. மா4ைள, வாைழ எ1 கனிக வகிறன. கக#, பாதா ,
திரா6ைச, பறகி, Jசணி, ெவ#ைட, ப"<, ேபாற சாமாக வ/4

நிைறகிறன. Cடேவ சான ெச6 மண ...ஒ...ேராஜாமாமி; அவ
கணவ தா!

கிாிஜா தி கி6டாேபா ஒரமாக ஒ#$ ெகாகிறா. எ"ப$ நிக/தெதேற
ெதாியாம வாமிக 7க மலர2 தி பி" பா% க, அவ%க இவ

வண கிறன%. ேராஜாமாமி, வயிரக டால$ க, சாய
ஈர24ட J 7$(சா5" <ரள, சாதிைய அறிD124

பணிவாக நிகிறா.

வி-/4

Jசிய C/த, நீரா$ய

ஆசார(ேசைல க6ட,

‘மைலேபால வ/த4, Bவாமி அa ரக2தா பணிேபால ேபாயி64...’
மாமி க#ணி% த-த- க கைரகிறா.

RangaRakes
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‘எலா

ேbம/தாேன?’

‘ஆமா ,

ழ/ைத

கயாண

நி(சயமாயி

; ெப#N

Bேட6Bலதா

இ கா’
‘ராமகி

ணF... ;. எB. ஏ. ல. இ கா%. அவ% ெபா#...ெபாியவா ஆசீ%வாத ,

ேதாணி24, பா% கN பி6ைச ப#ணி ைவ கN F...’
மாமாD மாமி;

ஆசி வழ கிறா%.

வி-/4 பணிய, வாமிக

 ம அ6சைத பிரசாத

ெகா24

ெந கி அ$24 ெகா# நிகாம கிாிஜா ேவெறா ப க நக%/4
ெகாகிறா. இ/த அ6சைத" பிரசா த2ைத ெகளாி அ மாA வாகி
ெகாகிறா... மடமட ெவ1 சாமாக அகற"பகிறன.
‘எலா

நகேகா வாமிக Jைஜ

ஒ காவலாளி அ/த( சி1 சா%"பி யா
கிாிஜா ெவளிேய வ/4 வி6டா. 7

" ேபாகிறா%...!’ விர6$ அ$"ப4ேபா
நிகாதப$ வில

கிறா.

க#ணா$ எ-2த% யாாிடேமா ெசாவ4

காதி வி-கிற4.

‘BX ெஸகாிடாியா இ/4 இ"பதா ாிடய% ஆகி எ4 ேகா ேச%மனா இ கா%.

அவா, அ/த மா, ெர# ேப
Cடா4, எ"ப ேபானா0

ெரா ப ஈபா. அ/த மாD

 மா ெசால

$ல சா"பிடாம விடமா6டா, ெரா ப தாராள . பண

பதவி இ கிறவாகி6ட இ"ப$ ஒ

ண

பா% க 7$யா4... எறவ%

தா2தி ெகா#, இ"ப Y. பி. ஐ. ெர5F ஒ#ண( ெசா

ேவ#டாதவாA

ெத
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ஒ ேப%

ழ"ப

ரைல2

ெகா#வர4 வழ கமா" ேபா(... இவா

2தி காராF ெபாறாைம <$(சவ எவேனா கிள"பி வி66டா. ஒ

மில... ைகக%ய சிேராமனிF படடேம

2 தி ேக? அவாA

(
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ேசாதைனF வர4தா சகஜமா" ேபாயி64... அதா ேதாணி24, ஒடேன
காைர" ேபா6# பி6ைச ப#ணி ைவ கN F ஓ$ வ/46டா...’
கிாிஜாD

காக அேகேய நிைல கிறன.

Y. பி. ஜ. ெர56...ைளயி மினக பளி(சிகிறன. அ/த( சிவ"<

? அதனாதா அ4 இவ%க

ேவைல"பா6" ெப6$-அதி என இ/தி
வி6" Vேராவி இட

ெபறேதா? சா7D

2 ெதாி/4 தா இ/த மைற"<

நட/தி

. ெப6$யி இ"பைவ. பல இல6சக அல4 ேகா$ ெபற2

திXெர1

ளி% சி%"பாக ஒண%D அவைள உ/தி2 தAகிற4. ேராஜாமாமி

த /தைவயாக இ க ேவ# -எனவாக இ

அவைள" பா%2தி"பாேளா? இேக ச/தி24

இ6"ேபா

ஒ ச/த%"ப24

இட

?

 றவாளியாக அவைள

எ"ப$ ெகா க விவி ெவ1

அவ ெவளிேய1கிறா. ெகளாிய மாைள; கணவைர;

நிைன2தாCட"

பிர(ைன கிள பிவிேமா எ1 ேதா1கிற4. நி(சயமாக" பழைம வாதியான அ/த

அ மா, இவ H6ைடவி6 வ/தி"பைத ஆேமாதி2தி கமா6டா. இவேம
ைவ2தி

மதி"<

மாியாைத;

கா4  கி இலாம, ெவ1

சாி/4விழ C$ய ச/த%"ப

ேநாி . இவ

சகி ெகா$;ட ெபா6 ைவ24 ெகா#

வ/தி கிறா. கயாணமாயி ேகா எ1 ேக6கவிைல. ெகளாி அ மா
இகித

அறி/தவதா. தக காாிய2ைத ம6

பா%24 ெகா#

ேபாகிறா%க. அேநகமாக ம1 நாேள அவ%க ஊ% தி ப C .
இ"ேபா4 கிாிஜா என ெச5ய" ேபாகிறா?
----------

அ தியாய 10
H6ைட வி6 ெவளிேய1 ேபா4, ஒ அடகாத 76ட, உ/த அவைள2 தளி

வ/த4. கைக ஒ6ட , மன4

"பி$2த Tழ எ1 தைன( 2திகாி24

ெகா# வ/தா. இ"ேபா4 அ/த விதைலயி பரபர"< ஒயாமேல, எதி%கால
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என எற பிர(ைனயாக அவA விவபமாக ஆ கிரமி24 ெகாகிற4. இவ

H6ைட வி6 ஒ$ வ/4வி6டா எ1, ேராஜாமாமி அவ த ெபயராகிய

பளி " பா#ட2ைத" ேபா6 உைட24 விவாேளா எற அ(ச

இைழயாக

அைல கிற4. ேபா; ேபா; , எ/த ஆட பர( Tழைல ெவ12தாேளா அேகேய
வ/4 ேசவாேளா?
ஹாிகி ைபாியி இ"ேபா4

C6ட , நீரா

கலகல"<,

-மி ெகா#$ கிற4.

?ய மB உைடயணி/த ஒ வக தா6$, வாிைசயாக வறியவ%கA
அனதான

ெச5கிறா. அ கான ெரா6$; அகலமான பி2தைள" பா2திர2தி

மEசளாக ‘தா’ (ப"<) ஒUெவாவ

நா

ெரா6$கA இர# கர#$

ப"<மாக ஊறி ஊறி ெகா கிறா. ேவைலய1, இ/த கைக கைரயி0

அ- ைக( ம/4 ெகா# ேவட

ேபா6" பி(ைச ெப1

ெப1வத ( 2தமாக இ கலாகா4..?

ப...பி(ைச

அவ"பாக இ கிற4. நா ெபாியவ, நா ெகா"பவ எற அககார2ைத

நிைலநா6$ ெகாA

வ க

கைகயி ?5ைமைய; மாப24

ஆதிநா6களி எ"ப$ இ/தி

எ1 கபைன ெச5ய 7ய0கிறா.

கிறெத1 நிைன24 ெகாகிறா. இ/த ம கேள இலாத கைக கைர,

‘ஷிேக(... ஷிேக(...எ1 பBகார ஒவ Cவியைழ கிறா.
இ

நிபத " பதி ெபா-ைத கழி க( ெசலலாேம எ1 ேதா1கிற4.

நி12தி ஏறி ெகாகிறா.

சாைலயி ெசைகயி எ/த"ப க

ேநா கினா0

பைம ெகாைள ெகாகிற4.

கைக க#பா%ைவைய வி6 மைற/4 ேபாகிற4. ஆனா அவ வ#ைமயி

வEசகமிலாத பைம, சர2காலமலவா? அவிக ஆகாேக ர/4
வகிறன. <ெவ6பவ%க, Cவி ேவைல ெச5;

எளிய ெப#க, வ1ைமைய

ெதப

ழ/ைதக ேவ#டா

இ/த வ#ைமயி0

ெசா0

RangaRakes
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ழ/ைதக.

ழ/ைதகளாதா வ1ைம,

சிவ"< 7 ேகாண அ-

எ1

( வ%, எ1 கா6சிக ஒகிறன.
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அவA ஒ% ஆைச உயி% கிற4. இ/த எளிய

காரண

எ1

ற சா6 ட"ப

ழ/ ைதக.வ1ைம

ழ/ைதகைள2 தீ#$, நல

நீகேள

ெச54,

ப$"பி24... இ"ப$ ஒ கிராம2தி பளி ஆசிாிையயாக...ஒ.அவ யா

க6"படாம இ

வாழ வரமா6டாளா?.

இ/த( Tழ ஒ சிறிய பளி Cட . இ/த ம க ஆ2மா%2தமாக வழக

C$ய அ<.

மனைச இனிய கனDகளி இலயி க விகிறா. ஊ%தி கைக கைரைய

கா6கிற4. மீ# மைற/4 ேபாகிற4. ெவளியி மிக உ கிரமாக வி-

ெபா6ட தகர அ
ெகா# நிகிற4.
கிாிஜா

களா5 ெநகி;ள வாகனகளிைடேய

0 கி

0கினாேபா பா% கிறா.

ஒ...இ/த ஊ% இUவளD நாகாீகமைட/4 வி6டதா? இம

கைக

ெதாியாதப$ அைட24 க6$ய க6$ டக, சா கைடக, இைர(சக, மனித
ம/ைதகளாக( ச/ைத C6டக.
இப2ைத/4 ஆ#கA

7, இவ ஆசிாிய% கAட பயண

வ/தாேள,

அ"ேபா4 எUவளD அழகாக இேக அைமதி ஆசிரமக திக/தன? ஒ, அ/த

ஆசிரம க இ/நா எேக மைற/தன? ெபாிய சாைல. நீள ெநக( ெசகிற4.

உயர உயர விதிக,

ளி%சாதன அைறக, வசதி மி /த ப ைகக, உணD.

கைக2தாேய! நீ எ

மைற/தா5? பிர(ைன

வாக எறைழ

ஆட பர விதிக...

நிகிறா? ெவயி உ கிர

7$ ெவ1 அவ எேக வ/4

தாளவிைல. காைலயி/4 நல உணD

உ#$ராததா பசி வயிைற கி#கிற4. இ/த( சாைலயி இவ ஏறி உணD

ெகாA ப$யான விதிக ெதாியவிைல. 4ணி கைட, பா2திர கைட,

எல 6ரானி சாமாக வி

வாகி ெகாகிறா.
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‘ககாஜி காகினாரா...கஹா...  ைஹ’
eதா ஜாயிேய! eதா... ேநராக... ேநராக" ேபா...
அவ நட கிறா, நைட ேவக2தி எ#ணக விர6$ய$ க" ெப1கிறன. கைக கைர எேக? இவ பிர(ைன எ"ப$ 7$; ? தி பி" ேபாக ேவ#மா
ேவ#டாமா? அவAைடய வாவி இைறய" பிர(ைனயி 7$D...
கைக கைர க...க <ைக க

ெட ேபா க, லாாிக, நட க இட

மிலாதப$ ெந கி ெகா#$ கிறன. ம க இேக அ ை◌திைய
ைல24 ெகா# வ/4 வ/4 ேபாகிறா% க. இ

இ க அைமதி நா$

வரவிைல. ஓ, ஒேர நாளி கேகா2ாி, ய7ேனா2ாி, உ2தரகாசி, எலா

பா% கலா எ1 பற/4 ெகா# வ/4, தக வசதி" ெபைமகைள கா6$

வி6" ேபாகிறா%க...

இப2ைத/4 வஷகA

7... ககா... ஆமா ... இவைளவிட இர# வய4

ெபாியவ. அவ பா6 X(சராக வ/தி/தா. ெத ( சீைம காாி. தாமிரபரணி
யி வி-/4 நீ/திய பழ க . ஹாி24வார2தி அவைள" ெபாியவ%க யா

நீ/தவிடவிைல.

‘அ$, இேக நீEசி கா6ேற’ எ1

தி2தா.

‘உ #ைட கா5 தாமிரபனி இைல$ கைக வாைய ! ப2திரமா5
எலா

ஊ%ேபா5( ேசரF !’ எ1 தைலைம ஆசிாியாி மைனவியான

ப%வத மா அத6 $னா. எேலா

இ கைரயி வ#$ைய வி6$றகி,

பா%24 ெகா#ேட ல6மண ஜுலா ெதா பால2தி நட/4 அ கைர
ெசறா%க... அ/த கைர, எUவளD அைமதியாக இ/த4!

ஆசிரம ேபா ஒ விதி. ஒ ப#$6 நட2தினா. அவனிட

இப4 ேப

உணD தயாாி க( ெசா வி6, இவ%க கைகயி நீரா$னா%க. அ"ேபா4,
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இ/த ககா, ேசைலைய வாி/4 க6$ ெகா#, ஆ/4 நீலமாக2 ெதாி;
கைகமவி

தி24வி6டா.

அ$பாவி...! ககா!...வா$...!...
எலா

அ$வயிறி திகி0ட எ"ப$ க2தினா%க! அவ உ#ைமயிேலேய

எUவளD 4ணி(சகாாி! அவ%க

விைல.

-வி அ/த2 4ணி(ச எவ

இ/தி க

ஏ? இ"ேபா4 நிைன2தா Cட அ<தமாக இ கிற4. அவ அ/த மவி

நீ/திவி6, அல%/த தாமைர ேபா 7க2ைத கா6$ ெகா# வ/தா. ெபாிய
இைல" படகி ஒளி2திாியா5 கா6சியளி2தா.

‘நீ ெக6$ காாி. 4ணி(சகாாி ஒ"< கேறா . இனி இ/த" பாீ6ைச ேவ#டாம$
பாவி!’ எறா 7திய பாகீரதி X(ச%. பிற ...பிற ...

ெநE 76கிற4. கயாணெம1 ேபானா. ேவைலைய வி6வி6டா.

நாைல/தா#கA

<ஷைன;
‘N

" பிற , ெசைன ைக2தறி( ச/ைதயி அவ

1 ெப#கைள;

அறி7க

ெச5வி2தா.

ெபா#N$...’ எ1 ஒ% அ-ைக( சிாி"பாக( சிாி2தா.

‘நீதா அ<தமான நீ(சகாாியா(ேச, ககா? ெபா#ணானா என?’
‘த#ணில நீEசலா#$...’ எ1 அைர ைறயாக நி12திவி6 அ/த இயலாைம(
சிாி"ைபேய ெநளிய வி6டா.
‘நீ இF

இ/தா.

தனியா2தா இ கியா$?...’ இவ அ"ேபா4 தனியாக2தா

‘ஜா...$’ எ1 ெசானா பிற
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‘கிாி, ந ம ககா இல? ெச246டாளா $, பாவி, நாலாவ4 உ#டாயி6டாளா .
ேபாயி ஏேதா ம/4( சா"பி6 ஏடாCடமாயி. ேஹமேர`ல...’
அ ம மா...
கைகேய அ-வ4 ேபா ெநE 76$" ேபாகிற4. ‘நாகாவ4 பிைளயாக
இ கேவ#

எ1 கணவ ெசா( ெசா ஆைண ேபா6$"பாேனா?

ஏ சிைத24 ெகாள" ேபானா? ெப#ணாயி/4விேமா எ1 சிைத24
ெகா#$"பாேளா?
கைகமவி அவ 7க கா6$ ெகா# ெசவ4 ேபா கிற4. அ"ப$ேய

அ1 ேபாயி/தாCட, இைல"படகி ஒளி2திாிேபா நிைனவி நி1

ெகா#$ "பா. இ"ேபாேதா, வா ைகயாகிய ஓ6ட2தி, ழி ந/4 ேமாதி,

ேபைதயாக, ேகாைழயாக...

கைக" ெப கி டரைண/த4 ம6மிைல. படேக கவி/4 ேபான இட

ெதாியாம கிவி6ட4 ேபா... அழி/4ேபானா.

ெநE 76கிற4. அ< ெகா2த வினா2தாளி இ"ப$ ஒ ேகவி இ கிற4.
‘திமணமானபி, வாவி ெமா2தமான பிரதான ஒ6ட2தி இ/4 விலகி, ஒ

தனி C6$ உக ஆAைமைய
வி <கிறீ%களா?’..
ஆ . திமண7

பிைள" ேப1

1 கி ெகாவைத நீக

ெப#ணி வாைவ மலர( ெச5;

மகலகதா . ஆனா அ/த மகலகேள இவ ச திைய, சார2ைத

உாிைம;ட Tைறயாகிறன. ெப# பிற"ப4

பிைள பிற"ப4

இவ

ஒ2திைய( சா%/த நிகDகளா?...இவேள, றாவதாக ‘பர2’ைத" ெபறிராம,

ெப#ைண" ெபறி/தா...!
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அவைன( ம/த நா6களி அ/த அ(ச

இவA

இ/தேத? கணவ,

அவைன( சா%/த ெவ ஜன மதி"Vக, எலா

ெப#N

ெசய பகிறன.
கீெழலா

ஏற7

விேராதமாகேவ

சத சத ெக1 ஈர . கைரேயா%"பாைத ஒறய$"பாைதயாக,

இற க7மாக

1கி" ேபாகிற4...

ேமேல மைல( சாைலேயார
ெகா# ஏ1கிற4...

எ-"ப" ெப1

ப

பலாக ம க. $ர ஒ1

க6$ட24 கான சாதனகைள

கிாிஜா, ந ஒ6டமான ம க பாைதயி/4 விலகி உயரமான ேமெடாறி
ஏ1கிறா. ஏேதா ஒ பைழய ஆசிரம2தி சிைத/த க6$டக ெதாிகிறன.
ஒ ..ஔஷதாலயா, ேகாசாலா, எற மகலான வ% எ-24 கA வைளD

வாயிகA , ஆசிரம

ஒ கால2தி <க ெபறி/தி க ேவ#

எ1

அறிவி கிறன. அகி/4 பா% ைகயி கைகயி எதி% கைர நறாக2
ெதாிகிற4.

பைழய சிமி6$ ஆசனெமாறி கிாிஜா அமகிறா, ைபயி/த பழகைள

எ24 உ#ண2 ெதாட கிறா.
-----------

அ தியாய 11
ஏ மா, தமிழா?
அசாீாி ேக6டா ேபா கிற4. பி<றமாக2 தி பி" பா% கிறா. பE"

பிசி1களாக நைர2த 7$; கால

உ-4வி6ட எ#ணற கீ1 கைள2 தா

7க , காவி( ேசைல; ரவி ைக... உய%/த வ$வ

Cனி

.

1கவிைல.

‘தமிழா மா?’
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‘ஆமா , பா6$...!’
‘எேக/4 வ/தி ேக...?’
‘... ஊெரலா

ம4ைர" ப க . இ"ப ெடல இ/4 வ/தி கிேற...”

‘நீ ம6மா வ/தி ேக?’
‘ெதாிEசவாCட வ/ேத...அவகளா
இனி

இக 7னேம வ/46" ேபாயி6டா.

ஏேதா JைஜF ஹாி24வார2தி தகியி கா. நா பா%246"

ேபாகலா F வ/ேத...நீக...இக வ/தி கிறீகளா பா6X?...’
தா6$ பலா வாைய கா6$( சிாி கிறா.
‘நா இக வ/4 அ ப4 வஷ Cட இ

. ! வஷெமலா யா% க#ட4?

கைக ஒடறா. வா ைக ஒற4...”
‘ஓ...?’ விய"<2 தாளவிைல.
‘நீக...அ2தைன வஷ24

7னனா... எ"ப$...’

‘எ"ப$னா...ேந/424. அ"ப இேக சாமிஜி, இ/தா%. இ"பD
ேமேல ெபாிசா க6$, Gெமலா

தக க6$யி கா. மிஷ நட கிற4.

ஆனா...ஆதியில சாமிஜி வ/த நால இேதா இ/த

‘நீக உகA

ஆசிரம

$ல தா இ/தா%...?’

எ/த ஊேரா...?’

‘எ"ேபாேதா ஊ%... ம4ைர" ப க Fதா ேப. இ"ப இ4தா ெசா/த .’
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கிாிஜா மைல24" ேபா5 பா% கிறா. அவைளெயா2த வயCட இ கா4,
அ2தைன ஆ#கA
வி6 விலகி, 4றவற

7னா, அ"ப$யானா...வா ைக நீேரா6ட2ைத
எ1 இேக வ/4 ஒ4க இவA

உ/4 ச தியாக

இ/த4 எ4? திமணமாகாம அ கால2தி இ/தி கலாகா4. திமண

7$/4 ைக ெப#ணாக இ/தா...

‘ஏ மா? உைன" பா%2தா கைள"பாக2 ெதாியற4. எதாF
கிாிஜா <னைக ெச5கிறா. ‘இ"ப2தாேன பழ
‘...பழ தேன? சாத
‘இக எதாF

எதாF

சா"பி6ேட?’

சா"பி6$ேயாF ேக6ேட...’

ஒ6ட இ கா?’

‘ஒ6ட கிட க6 . நீ உேள வா, ஒபி$ ேமா
கிாிஜாD

சா"பி6டேயா?...’

ஒ1

சாதமா( சா"பி!’

<ாியவிைல.

ெகளாிய மா பயண2தி இைச/4 ஃபிளாBைக2 திற/4 காபி ெகா2தா.
அ4ேவ அதிகமாக இ/த4. இ"ேபா4 7பினறியாத இட2தி,

7பினறியாத தா6$, ‘உேள வா, ஒபி$ சா"பி’ எ1 C"பிகிறா.
‘7பி அறியாதவ%க உணD" ெபாேளா திப#டேமா ெகா2தா
சா"பிடாதீ%க. கீேழ ஏேதF

பா%ச, அல4 சி1 ெப6$ ேபாற ெபா

இ/தா எ காதீ%க...!’ இெதலா

அ#ைம கால எ(சாி ைகக. ஆனா,

7பி நிைன2திராத விதமாக, அவ ஒ சீரான ஒ க2தி/4 விப6 இ/த
7$D ெதாிவி க கைரயி நிைகயி இ"ப$ ஒ% அaபவ மல% எ24 ெகா’
எ1 வகிற4.
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‘ஏ மா? இவயாேரா, எ4
நாெனாF

" ேபாகN F பா% கறியா? தயக ேவ#டா , வா...

‘பEசப6ச பரமான ’ வ(சி கல. ஒ ேமா ேசா1

ஊ1கா;

தா...’
‘...நீக சா"பி6டா(சா...?’
‘நா. ஆயி64. உள வா...’
கிாிஜா வாயிப$யி கிழவி த

ச4ர ஒைற

ெச < நீரா காைக க-வி ெகாகிறா. நீ

$. ைலயி அவ பா%2தறியா ம# அ"< சி1 அ0 மினிய

வ6ைடயி உள ேசாைற ஒ த6$ ேபா6
ேமாைர ஊ1கிறா. உ"<

கா1

ைவ ஒறி/4 ெக6$யான

எ0மி(ைச ஊ1கா; , அ/த உணைவ அவA

இ4

அaபவி2தறியா ைவ;ளதாக( ெச5கிறன.

திமணமானபி இ2தைன ஆ#களி பிரசவி2 தி/த நா6களி தா; ,
மாமியா

சா"பா ேபா6$ கிறா%க, ஆனா அ4Cட இ2தைகய பாிவா5

ைவ2ததிைல.

‘பா6$, நா இUவளD சி;ள சா"பா சா"பி6ட ேதயிைல. இ4 எ
நாப2தா1 வயசி ெசால 7$யாத நிைறD த
‘...சில நாளி இ"ப$2தா யா ேகF
ேதாணினா C"பிேவ. இனி

அaபவ ...’

சா"பா ேபாடN F ேதாN .

எனேமா, இ/த" ப$யி

உ6கா%/தி/ேத, நீ ேமேல ஏறி வ/த4 ெதாிEச4. ச/ேதாஷமாயி/த4...’
‘பா6$, நா ேக6கிேறF த"பா நிைன காதீக, நா ப$(" ப6ட
எ6, ப24 வஷ

ேபால X(ச% உ2திேயாக

வாகி,

ப#ணிேன. கயாண

ப#ணி6 பதிேன- வஷமா( $யிதா இ கிேற...
ேமெல-/தவாாியா பா%2தா ஒ

ைறD இைல. ஆனா...நா அ"ப ஒ சின

ஊாில நானாக ஒ ேவைல ெச54 ெகா# இ/தேபா4 இ

ஒ நிைறD

இதி இைல. உகைள" பா% கிற"ப, நீகேள, எைன வ/4 பசிேயாட

RangaRakes
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இ ேக, சா"பிF ெசாவ4 எ"ப$ இயைகயாக2 ேதாணி2ேதா, அ"ப$
இைத;

ெசாலலா F என

2 ேதாN4...பா6$, நீக எ"ப$ இ/த கைரயி

வ/4 ஒ4கின%க? ந மி ஒரா# இ"ப$

 ப

ேவ#டா F வ/4ட 7$; .

 ப கற4 அவைன எ"பDேம பாதி கறதில. அவ ெசளகாிய2

6$, எலா . அவ% அவ ெசளகாிய24

4 காக2தா மைனவி, பிைள,

இேலனா, உதறிடலா . ஆனா. ெப#ணால அ"ப$ உதற 7$;மா?
ெசா0ேகா, பா6$!’

“நீ ெசாற4 சாிதா. ஆனா....சில ச/த%"பக அ" ப$ ஒ4 கி மா.
இெகலா

கைகயி தீப ஆர2தி எ"பாேள, அ"ப நா

ழ/ைதயா5

ேவ$ ைக பா%"ேப. ந ஒ6ட2திேல/4 எ"ப$ேயா கைரயில வ/4 ேமா4

ஒUெவா தீப

சில சமய , ந ைம" ேபாலF அ/த கால2தி நிைன(சி"ேப.

எக பிற/த H நாக"ப6$ன24கி6ட ெரா ப ஏைழ. நாக ஏெழ6" ேப%. நா
அEசாவ4 ெபா#. என ெச5வா? ம4ைர" ப க2திேல/4 வ/4
ணா/தார F ேக6டா, கயாணமா யி6ட4. அ"ப ஒ#N
இேக வ/தா 2தா பிைளக ெர# ேப
 ப . எக H6$ல வயி1 கிைலனா0

எ பா6
ஏதாF

ஆறி

ள2தி

உலகேம ெதாியா4.

கயாணமாயி

ஒ த/தர உ#.

ளி"ேப, ேகாயி0

. ெபாிய

" ேபாேவ. யாராF

ேவைல ெசானா ெச5ேவ. இேக வா$, ேபா$F அ/த 2தா

பிைள அத6வா...ஒ#N
நட2ைத ேவற என

ெசா கிறா"பல இல. அேதாட, அவ

" பயமாகிவி6ட4. <ஷேரா, கயாண F ப#ணி#டாேர

ஒழிய, பகல சா"பா ேபாடற"ப பா%2தாதா உ#. சி2த"பிரைம <$(சா"பல
இ"பா%. இ"ப$ ஒ ெர# மாச

தானி

. அ"ப இ/த வாமி எக ஊாி

வ/4 தகி, காைல ேவைளயில, பஜைண ப#ணி# ேபாவா%. N
நாைள

ேமல தகமா6டாரா

இவாிட

அக வ/4 சிலநா த ேகாF ெசானா%F நிைன கிேற.

பி6ைச

இவ%. அ/த வாமி கி6ட ெரா ப ஈபாடா,

C6$# வ/தா%. அ"பதா இக இ/த ஆசிரம

க6டறா. சாமிஜி

எைன C6$#தா வ/தா%. அ"ப, இேக பாைதேய கிைடயா4. இ"ப$

ஹாி24வார2தி வ#$ைய வி6$றகி, ச2திர2தி 6ைடைய வ(சி6 Bநான

ப#ண" ேபாேனா . ைகைய" <$(6 Bநான
மாச

RangaRakes

தீபாவளி

7ேன இகைர;

ெப

ப#Nேகானா. அ"பிசி

.கைக ைக இ-2த4.
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ஆனா, நா நல பலசா. இ-246ேட. எலாமாக கைரயி எைன;

ேச%24 இ-2தா. இ/த" ப க2தி கைகயி யாராF

ந-வி6டா Cட

கா"பாற மா6டாளா . ‘ககா மாதா ேவ ஜாதா?’F அைதேய பா கியமா(
ெசாவா...அ"ப எனேமா இ-246டா. அவ
ேபாயி6டா%...

உலக இய ககேள நி1, ச/த$யற ஒ Tழ0

அவA

அ/த கிழவி;

ம6

(ேச இைல...

 7பி ெதாட%ப1,

இ"பதாக2 ேதா1கிற4.

பா6$ ச6ெட1 ெமளனமாகிறா. அ/த ெமளன2 ைத கைல க கிாிஜாD

மனமிைல.

‘இேதா இக...ஓ ...ஔஷதாலயாF ேபா6$ ேக, பா%2தியா?’
‘ஆமா ?’
‘அேக...அவ

" பிற தா பவான/தாF வ(சி6 ெபாிய சாமிஜி இ/த

ஆசிரம2தில ேச%2தா%. அ"ப இப4 இப2திர# வய"பிைள. ேதச24 காக

<ர6சி" ப#ண கிள பி, இ"ப$ ஒ4கினதா( ெசாவா%. அ"ப என
இப2தE வய, எகைள இ-24" ேபா6டவ% அவ%தா.இவ
ேப(சிைலன உடேன, அவ%தா சிகி(ைச எலா
Tகா6$ ஒ2தட

24, ைக" <ைககா6$...

("

ெச5தா%. அ"பி

, ஒ#N

பிரேயாசன

இைல. கைக கைரயி உட ைப" ேபா6$"பாளா?...எலா ஆயி6ட4,
ஊ

அ"<ற தா காகித ேபா6டா%க. அ/த நிைலயி 2தா பிைள

<ற"ப6 வ/தா. அ/த...பி மசாாி ஆசிரம24" பிைளைய" பா%24 அவ
ேபசின. ேப(...சிவ, சிவா, ெசால Cடா4. அ2ேதாட எைன அைழ(சி#
ேபாக அவ வ/தி/தா. நா, அவ க#ணி படாம இ/த கைரயி

ஒளிE ஒளிE நட/4, காடாயி/த 'இ/த இட24
சாமிஜியிட

RangaRakes
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‘நீ ேபாக ேவ#டா . இேக இ...!’னா%.
அUவளDதா இேகேய இ ேக...’ ெசாவ4 ேபா இUவளD எளிதா எ1
கிாிஜாD

2ேதா1கிற4.

‘இ"ப இ/த ஆசிரம2தி யா
பா6$, நீக ெரா பD

இைலயா? உக...த"பாக நிைன காதீ%க

ைதாியசாF ேதாணற4. ஒ% இள வய" ெப#,

இேக 4றவிகAட, பி மசாாிகAட த வ4 எளிதாக இ காேத?
பிர(சைன இ/தி

ேம? - Bவாமி ேக ெக6டேப% வேம?...’

பா6$ சிாி கிறா.
‘ெவள

ெப

ேபா4, ெபாிய ெபாிய மரகைள Cட ேவேரா சா5(சி6"

ேபாற4 தா. அ/த" பாவி 2தா பிைள எைன அைழ(சி6" ேபா5

தைலைய ேகால ப#ணி,ைலயி வ(
ஏனா, அவ இ

ட24

ைல கN F . நிைன(சா.

நா வைளயல இைலயா?...ஊாி ேபா5

எெனன கைத க6$னாேனா? அெதலா எ காதிலவிழல...ெபாிய Bவாமி... நீ
உ கா/4 இ/திேய அகதா நா 7தல பா% கிற"ப உ6கா%/தி/தா%.
ெப#கைள இ"ப$" ப#ற4 மகாபாவ . அ4

எ/த சாBதிர2தி0

உ#ைமயாக ஒ"<த கிைட யா4. சாBதிர F இவக ெசாறெதலா

மFஷ ப#ணின4 தாேன

பா%. இவா ஆசிரம2தி நிைறய, ெப#க வ/4

இ/த மாதிாி ேசைவப#ண2 4றவற

வாகி6$ கா. ஆனா நா/தா 7த.

இ/த பி மசாாி ெசாேனேன? அவ% ஆ;%ேவத

வ/4 ம/ெதலா

தயாாி"பா%. நாF

அவ

ப$(சவ%. ைகக ெகா#

இக 2தி இ

கிராமெமலா கா நைடயாேவ ேபாேவா . அaபவ2தி பல4

க24#ேட.கா(ச, ெசாறி, சிர , பிரசவ , க#வ, கா4வF பா% கD
ம/4 ேபாடD , பழகின"ப ஜமாவில இ4
ரா2திாில பனி

ேமல என ேவN F ேதாN .

ளிாி, கண"ைப" ேபா6# இ"பX உ6கா%/தி"ேப.

அவைர பிஷ பாபாF
பண கார% ஏைழ எலா

எைன மாதாஜிF

ெசா0வா, ஆசிரம24

வவா. இ"ப" ேபால, காாி0 பBY0

"

வ/4

பா246" ேபாற4 கிலாம, தகி அ/த அைமதிைய அFபவி க வவா...’

RangaRakes
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‘இ"ப அ/த பிஷ பாபா இைலயா?...’
‘காலமாயி6டா%. எ6 வஷமாயி6ட4. இ"ப எகி6ட ம/4 ேக6க வரா

ஒ#Fெர# கிராம24 காரா. அவ%ேபான"<ர

இைத நிைனD ப2தி# எ"பவாF

ைல

யாராF

ைல டா ட% ேபா% இ ேக?...’

‘நீக அ"<ற

ஒ#N ெர# வஷ

அைத

ேக6டா( ெசா0ேவ. இ"பதா

ெதேக ேபாகேவயிைலயா?’

"ஏ ேபாகாம? கயா மாி வைரயி0
ஒ#F ெசாேற: என

நட/ேத யா2திைர ேபாயி கிேறா , ஆனா

இேக கிைட

நி மதி எ

இைல. இக;

எக கால , அ/த ;க ேபாயி64. இ"ப சாமிஜி ேபாில மிஷF ெபாிய

அைம"பா வ( நட2தறா ேமல பா ெபாிய க6$ட , பிரா%2தைன ம#டப

எலா

இ

, இவா மிஷ ஆBப2திாி Cட உள டDல க6$யி கா. ெபாிய

ெபாிய பண காரா, அ கைரயி

X% க6$ வ(சி கா, அவாA

தக...எலா மாறி"ேபாயி6ட4. ஆனா...இ"ப24 நைட7ைற
ல6சிய24

ச ப/தேம இைல மா...!’

அ"ப"ப வ/4

. அ"ேபாைதய

கிாிஜா ேக6 ெகா#ேட உ6கா%/தி கிறா. ‘தன4 பிர(ைனைய" பறி இ/த
தா6$யிட

ெசானா...’

‘பா6$, ப$(" ப6ட

வாகின எகைள எலா

ேபகிறீ%க... நீக உகA

விட நீக அறிவாளியாக"

இ/த அைமதி கைரயி Cட மனித% வ/4

ைல(சி6" ேபாறைத ேநராக" பா% கிறீ%க. இ"ப24 Hக:

எ"ப$யி

ேமாF நிைன(" பா% கேறளா?’

‘நிைன(" பா% கிறெதன? ேலாகேம பண24ல இ

பிற/தவ அதிக

க

ட" பகிறா. இவA

" பண7

கடைம வ/4 ம கிறா. இலா6டா, அ2தைன;

RangaRakes
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. அதனால, ெப#ணாக"
ச பாதி கN F

சைதயாக மா"ெபா ைம மாதிாி
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அலகார

ப#ணி# காாில ேபாறா. இக ‘ X’

வர பண காராைள"

பா%"ேப. அ"பேதாN . ஏ#$, பிற/த H6$ேல/4 அ4 ெகா# வரல. இ4
ெகா# வரேலF அ$(2 4ர24

வி-/4 சாகிற4

இ

இ

. கைகயி

Cட2தா இ2தைன வஷ2தில பா% காமைல...’

‘பா6$, நா...உககி6ட மன
வ/ேத.

ெகாைம இF

திற/4 ெசாேற. இக நா ஆ1த0 காக

 ப2தி இர# ெப#N

ஒ ஆN

ழ/ைதக. பண

வசதி

. ஆனா, காலேம/4 ராவைர, உட < உைழ"<. ெமஷி ேபால. ஒ ப க

க6 கேள இலாம ஒட"பா%

. தைல7ைற. இெனா ப க , BடU

திாிைய நைன24 உல%24 எ1 ெசா0 மாமியா%. இ/த இர#

க6"ப6" J(சியாக" ேபாயா(. ஆனா, இ"ப, இ/த C6$ மFஷ2

தைமேய இைலF <ாியற4. எனா இ க7$யல. நா பதிைன/4

வஷ

ப$(, ப24 வஷ

ெகா#டவ. கயாண
எத

உன

கபி(, அறிவாளியாக எைன மல%2தி

எற அைம"<

, கீ"ப$;

ஒைற2தவிர ேவ1

இடமிைல எப4 சாியா?...நா எ"ப$ அ

ெசானி%க, ஒ1

இ க? நீக

ெதாியாத நா, எ அaபவ2தி எ2தைனேயா க1

ெகா#ேடF. அறாட சைமய, 2திகாி"பி Cட கால24

வசதி

ஏற <திய வழ கக வர Cடா4. பைழய மரைப ம/4 ெகா#ேட இ க

ேவN னா, என ெச5ய? இ/த மாதிாி ஒ பிர(ைனைய நீக

நிைன2தி"V%களா?” ெவயி கைம மாற ேமக $ ெகாகிற4.
பா6$ அைர க# $ அaபவி"பவைள"ேபால அவ ேப( கைள(
ெசவி;1கிறா.

“உ ேபெரனேவா மா, ஒ#F ெசாேற. பிர(ைன, பிர(ைனF
நிைன(சி#ேட இ/தா

ழ

பி#ேட இ கN . வாமிஜி ெசாவா%.

ெபா1 கலனா எ- பி" ேபாரா; ெதளி/4ெகா, இர#$ெலாF 7$D
ெச54டF , அ/த 7$ைவ"ப2தி" பிற

பிர(ைனF, சி க/4 விபட நம

அல6$ க"படா4. அ"ப$, பிர(ைன
( ச தி இ

F

ைதாியமிலாமேலேய உசிைர மா524 கறேத, ெரா ப ேகாைழ2 தன

அனி

RangaRakes
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இலாத என

திX%F அவ% ெச2த4
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பிர(ைனதா வ/த4. அ"<றமா ேகவி"ப6 எ அ2தி ேப% Cட வ/தி/தா%.

பிறி, நீ வாநா 7- க ஊரா% அவ?1

, அ/த" பி மசாாிதா காரண னா%. அவைர என

எலா24
உA
ஊ

இ"ப$ இ"பியா? வ/4னா%.

<ற7மா2 ெதாியா4தா, ஆ◌ா0

அ"ப

ஒ 7$D. என வ/தா0

" ேபாறதிைல. பிற/தக24 இலாைம, < க24 ெகாைம,

எலா24

ெசால"ேபா

ேமல <ஷைன இவேள கைகயி அ7 கி ெகாF6டாF
நா

க...இெதலா தீ%மானமாக கி24...தி பி"

ேபாறதாக 7$D ெசEசி/தா0 , ஏ வ/ேதா F பினா ெநா/4ெகாவதாக

இ க Cடா4கற4தா எ நி(சய ...’
வான

க124 ெகா# வ/4 ெதா கிற4, கைகயி பர"<

கலகல"<

ம க

மகி"ேபாகிறன. தா உயிைர மா524 ெகாள வ/ததாக இவ%

எ#ணி வி6டாேரா எ1 நிைன24 அவ உAர நானமைடகிறா.
‘மைழ ெகா6 ேபால இ

. இக தக"ேபாறி யா மா...’

‘ஒ. இைல பா6$. நா தி பி" ேபாகN . ஒ% ஆ1த0 காக, ெதளிD ேதட,

பரபர"பி இ/4 விப6 வ/ேத. உகைள மற கேவ மா6ேட. என
ெவ1

வயி1

ம6

அனமிடல. கவி பாரதி ெசானா%. ஞான உணD

என

உ கி6ட வ/ததில கிைட(சி F கிள பி" ேபாேற...”

ேதா வ; F அ4 ெர#

தா நம

ைதாிய . ந பி ைக...அ/த ெர#

‘ேபாயி6 வா மா...ந மாலான4 ஒ#NமிேலF நிைன காம. ந மா0

ஆ

F நிைன(சி# ேபா! அவA

2 ெதளிD 4ல கிற4.

பிர(ைன பிர(ைன எ1 சி கி ெகா#டதாக, யாேரா வ/4 கைரேயறேவ# ,
விவி க ேவ#

எ1 ஏ நிைன கிறா5? மாமியா%, அவA

ஒ ெப#. இ/த

ம$ C ெவ1

அ%2தமற ேபா( சட க. உA

H6$ உன

ஒ உாிைம உ#. அவ ெசாயதா மாற

மனித24வ2ைத விர6$வி

ேவ#
உன

RangaRakes

ெகாைமக எ1 எ24( ெசாேல. அ/த

எ1 ஏ நிைன கிறா5? உ

உாிைம; ெபா1"<

<ற7மான

காண

ழ/ைதகளி நல மன வள%(சியி

உ#... பின%...

tamilnavarasam.com

விவிெட1 இற கிறா, அவ ஒ 7(ச கர ஊ%தியி அம ேபா4 மைழ

‘ேசா’ எ1 ெகா6கிற4. தி பி வவத

கைரேயார ெட ேபா களி

ஒறிேலேய அம%/4விகிறா. ெம- (சீைல2 திைரைய2

ெதாகவி6$ கிறா. அ"ப$;

மைழ(சாற உேள வ/4 ேசைலைய

நைன கிற4. எ6"ேப% ெந கி உ6கார C$ய இ ைககளி, பதி1
ேப%கA

இட

ெக% க மைழயி நேவ ஊ%திைய நி124கிறா...ம/42

ெதாழிசாைல நி12த2தி, ஒ% இள

ெப#N

அவ கணவF

ஏ1கிறா%க.

<4மண2 த பதியாக2 ேதா1கிற4. ெநறி( சி/4ார7 , விர aனிகளி

சாய7 , அர

( சிவ"பி சாிைக Pலா Jேவைல ெச5த ேசைல;மாக,

கதகத"பாக இவAட ெநகி ெகாள, கணவ அவேளா ஒறி ெகாள

அமகிறா%க.

ெப#ணி ைக"ைபேயா, அவ ைவ24 ெகா#$

தினசாி;

இைண/4

அவமீ4 பகிறன. இ/தி தின2தாதா. ஆனா, ெகா6ைட எ-242 தைல"<

அவ க#கைள கவகிற4.

விமான2தி தீ"பி$2த4...! வியாழ கிழைம ப பாயி இ/4 திவன/த<ர
கிள பிய விமான ...இத ேம ம$"பி ெதாியவிைல. கிாிஜாவினா
இத ேம எ4D

சி/தி க 7$யவிைல. ‘அ/த" ப2திாிைகைய இ"ப$

ெகா...7- பா%24வி62 தேவ’ எ1 ெசால நா ஒ6டக யாD

எ-24 களி பினணியி அழி/4ேபாகிறன. விமான2தி தீ"பி$24...
ப பா5 ெச1 அகி/4தாேன திவன/த<ர
ஓ! அவ கிள பி வ/தத
ழ/ைதகA

அ/த

ெசவதாக( ெசானா!

இ"ப$ ஒ த#டைனயா? அ

ழ/ைதக... ஆ .

அவைள வி6டா யா% 4ைண?... ஏற2தாழ" பதிென6

வஷக அவனி நிழ அ#$ அவF

" பணி விைடக ெச54, 1

ம கைள" ெபறி கிறா இ/த" ப/த , அக1 விேமா? ஏேதF
ஆ5விேமா? ஆ5வி6டா...? ஹாிகிைபாி வ

உ6கா%/4 இ கிறா.

RangaRakes
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மைழவி6 வான

ெவளிவாகி இ கிற4. 7த கிாிஜா இேக

இற வதாக2தானி/தா. ஆனா இ"ேபா4. அ/த2 த பதி இற மிட2தி

இற வதாக2 தீ%மானி கிறா.

ரயி நிைலய24 ககி அவ%க இற கிறன%. இற
ப2திாிைகைய அவ அவ%களிட

ேபா4, அ/த"

ேக6 7, அவ ைக"ெப6$ைய எ ைகயி

அ4 வி-கிற4. கீேழ வி-/த அைத கிாிஜா ச6ெட1 எ கிறா.
‘...ெகாEச

பா%24வி62 தர6மா?...’ அவ%க பதி0

அவசரமாக" பிாி கிறா. விமான" பட

கா2திராம

ேபா6$ கிற4. ஐ/4 ேப

ேலசான

காய . விமான ப-4றைத உடேன க#N1வி6டதா ப பா5 விமான

நிைலய2திேலேய தி"பிவிட" ெபற4...

தி"பி ெகா24 விகிறா. ‘தா [ ...!’
‘நீக ேவ#மானா ைவ24 ெகாAக பஹஜி!’
‘ேவ#டா ...ஒ சி1 ெச5தி பா% கேவ#$ இ/த4. பா%24வி6ேட...’
த#ணி%ப6 கைர;

ஒவிய களா5 மன"பர"பி இ1 கக கைலகிறன…

சிறி4 ேநர2தி அவ ஆ$" ேபானா. இவளா ைதாியசா? அ<, காத,
ெத5Hக எெறலா கைதகளி, சினிமா களி எ"ப$ மிைக"ப24கிறா%க?
அ"ப$ அவ சா7ைவ வி6"பிாிய 7$யாதப$ ஒறி வி6டாளா?... நி(சயமாக
இைல. திமண
தனா, C6

ெச5த நாளி/4, அவAைடய த/திர2தைமைய" பிாி2த
 அைடப6, ஆAைமைய ஆணி ைவ24 இ1 கினாேபா

1கி" ேபாயி கிறா. இதி

ழ/ைதகளி நிராதரவான தைமதா

இர க2தினா அவைள ஒ6ட ைவ கிற4...

ழ/ைதகேள இைல எறா, அவ

விப6ட பறைவ...சா7வி மீ4 உள காிசன

7னி6ட4தா...

RangaRakes
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ஒவா1 ேதறியவளாக ஒ ேதநீ% கைடயி ப க

நி1, ேதநீ% ேக6கிறா.

இெதலா , அவ ெச5ய Cடாத ெசயக. எளிய யா2ாீக , C கார%கA
-7

ேதநீ% கைட. ெபாிய வ6ைடயி Jாி ெபாாி24 ைவ2தி கிறா. ம#
‘ெகா5லா’ காியி வாைலயி இ <( ச6$யி

அ"பி கணகண

பாேகாவாD கான பா கா5கிற4 எ#ெண;

மிளகா;

மித

கிழ

ச"ஜிைய ஒ வ6ைடயி இ/4 எ24 Jாியி ஊறி யா ேகா அ-

4ணி உ2திய ஆெகா# ேபாகிறா. மாமியா

2 ெதாி/தா...?

"ப$/த

‘சா5, மாதாஜி...!’
மாதாஜி எற ெசா0

ாியவ தாதா எ1 <ாி/த4

பா% கிறா. <திய ம# கி#ண2 தி ஆவி பற

ச6ெட1

ேதநீைர நீ6கிறா.

‘கி2னா..?’
‘ஸா6... ைபேச’...அ1ப4 ைபசாைவ ெகா24வி6: ேதநீைர அேகேய சி24"

ப கிறா. நிைறய( ச% கைர ேபா6$ கிறா.
பாலகட/4 அ"பா கைக கைரயி ப க

அம%/4 மாைல 7-வைத;

கழி கிறா. மாைல மகி தீபக ட%ெபாாிய கைக கைர விழா ேகால

ெகாகிற4. எ-/4 வகிறா.
‘...அ$ மா? இனி

7- க எக ேபாயி6ேட?... காலம வ/தாேள, அவா

வாதJைஜ ப#ணா. பி6ைச ப#ணா. வைக வைகயா எலா ப#ணி( ெசலவழி(

சி கா, எகி6ட வ/4 காலம உககி6ட நிF#$/ தாேள ஒ ெபா#N,
அவ எேகF ேக6டா... ெதாி;ேம இகதா எகCட தாஇ காேன.

‘ெதாி;மா உகA

அவளா6ட

அவைள...!F ேக6ட4

இ/த4. ம1ப$ பா%24" ேபசற4

, ெரா ப" பழ க

அச"பில

ள ேபாயி6டா. Jைஜயிேல;

காணைல... னா... இெனா1 ேக6$யா மா? இவ

, அவா ஏேதா 4ர24

உறவா . ேபசி#ேட இ க(ேச Jத" பா$F ெசானா. யா, எவா, எக
அ மா வழி" பா6டனா% ஊரா(ேசF விசாாி(சா, அவ%, இவைடய

RangaRakes
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ம(சினனி அ2தானா . உறD கிட க6 , ஒ6$ ஒ6$# 4ளி

மாமாD

கவமிலாம அவேள ப/தி விசாாி(, அUவளD ேந%2தியா எலா

ப#ணினா

இ"ப2தா காாி ேபாறா. ரா2திாி யாேரா ெவளிநா6 கா% வரானா . $ல

இ கNமா ...

ெகளாி அ மா வாேயாயாம ேராஜாமாமிைய" <க-கிறா. வயிரகA

ப6 .

கா , மிF கான ேப( , சிாி"<

எ"ப$ எேலா◌ாை◌; மயக ைவ கிறன?

‘நாைள

<ற"ப6 அெமாி கா ேபாேறா . பிைள

காலம ெகா# ேப

கயாண

நி(சய

ப#ேறா , இலா6டா, ந ம H6$ல வ/4 தகி6"

ேபாகN F C"பிேவ. யா%யாெரலாேமா வ/4 தகறாF ெரா ப(

ெசானா. இெனாதர

எ-தி

2தி கா...’

வர(ேச க#$"பா இக வ/4 தகNமிF அ6ரB

கிாிஜா அ"ப$ேய நி1 ேக6கிறா. ஒ வைகயி நி மதியாக இ கிற4. காைல
ஃபிைள6$ ஊ

வ/4 ஏ4

கலவர

ெபா-4 வி$/த4

" ேபா5 விவா%க. இவ ஊ% தி < ேபா4, அவA

நிகழா4...

காைல நீராட0

உணD

7$24 ெகாகிறா%க

ெகளாிய மா ஈர(ேசைலைய Cட உல%2தி ெகாகிறா ைடயி ெச1
ேபர

ேபசி, கைக( ெச <க. Y/4ார , அ"பள

ெகாள கிாிஜா உதவி ெச5கிறா.

ழவி எ1 அவ வாகி

‘ெபற ெப#ைண"ேபா பழகி6ேட. ஏேதா ேபான ஜமாவிேல வி6ட ைற
ெதா6ட

ைற ேபால இ

. நீ;

எக Cட வர2தாேன ேபாேற?’

‘ஆமா , மாமி, அE நா ^ெவ2தா( ...’ எ1 கிாிஜா சிாி கிறா. ஒ ெத <
ெதளிD

வ/தத

இ"ேபா4 C$யி கிற4. இரD ரயி வ#$யிேலறி, வி$;

ேபா4 $ ெசறா, ெவளி(ச2தி H ெசவ4 வசதி யாக இ

கிாிஜா ெசாகிறா.

RangaRakes

எ1

tamilnavarasam.com

தி <

பயண2தி ெகளாி அ மாA கிழவ

இடமிைல.

உறகிவிவதா, ேப( ேக

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

அ தியாய 12
‘மாமி உகைள உக விலாச2தி ெகா# விடNமா?...’
ேவ#டா#$ய மா, நீ இUவளD ஒ2தாைச ப#ணினேத ெபாி ஆ(. நாைள

சாயகால

வ#$ ஏறN . நீ ஒ ஆ6ேடா ம6

அைடயாள

ெதாி; . ப க2தில பா J2 இ

<$( உ கா2தி வ(.

(

கேரா பாகில, அ/த" ெபாிய ேரா6 இ ேக, அேக/4 ேபா"ப என ேக
...’

ஒ% ஆ6ேடாைவ"ேபசி அவ%கைள ஏறிவிகிறா.
‘ப2திரமா" ேபாயி6 வா மா...உகி6ட அ6ெரB வாகி கN F நிைன(ேச.
பா2தியா?”
கிாிஜா <னைக ெச5கிறா. ‘நாக Hமாறிேவா . மாமி எகி6ட உக

அ6ரB இ ேக. காகித

பா%2தா0 பா%"ேப...”

ேபாடேற நாேன. உக ஊாில வ/4 உகைள"

‘திUயமா வா, ேபாயி6 வேரா ...! .
ஆ6ேடா வ6டம$2தா ேபா ெச1 சாைலயி மைற;

வைர அேக நி1

பா% கிறா. காைல" ெபா-தி 1 1"<. பளி( சிறாாி சீைடகA , மல%
7ககAமா52 ெதேவார நைடபாைதகளி மல%/ தி கிற4. இ/ேநர
ழ/ைதகA

பளி

மதன நக% ெச0

RangaRakes
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பB இவA

" பாி(சயமான வ6ட24 aைழய நாப4 நிமிடக பயண

ெச5ய ேவ#$ இ கிற4. நைடபாைத" பழ கைடக உ<ற

க6ை◌ேயாரகளி நி

ெசா  கார%க, வ#ைம ெகாழி

ேதைவ கான பல பல ெபாகA

வி

அகா$க...

பBY/4 அவ இற ைகயி BC6டாி வ
பா% கிறா. ‘நமBேத ஆ#$’ ஊ

ம களி

சிவலா ைபய

" ேபாயி/தீ%களா?

‘ஆமா , எேக ஃபா டாி கா?’
சகஜமாக" ேபகிறா.
7னிசிபா$ பளி

( ெச0

ஏைழ

கட/4 ேபாகிற4. ‘ஆ$’ எ1 ஒ

ர.

ஒ, மாயாவி ைபய தF...!சாதாரணமாக

ழ/ைத களி அணி ஒ1 சாைலைய

இவைள காணவிைல எ1 H6$ கலவர
$தா%ைபஜாமாவி 

ர ெகா24 C"பிட மா6டா.
நிக/தி க ேவ# . இளநீல

கிள பி( ெசகிறா. ெதாி/த 7க .

மா கRாி

பளி(ெச1 ஒ சிாி"<; நி1 பா%ைவ. ‘மா%னி...!’ இவAைடய ெத...வழ க
ேபா, எ/த ேநர2தி0 உ#ட கைள"பி ேசா பைல கா6 ப$ கா6சி
அளி

. ஒUெவா 1( வ

A

Jதகைள" ேபா $ ெகா#

இர# 1 கா%க ‘க#ணா$ பதி2த ெபய%"<ைரக...‘ச/தனா’வி
ெசா/த காாி, பி4கி வி-

ெவ# சைத;ட வாச0

ேநராக காைல;ணD

அ/4கிறா. இ/த2 ெதைவ இUவளD நி1 நிதானமாக இவ பா%2ததிைல.
பைழய பிாிேக$ய% வி ர கி, வாயி0ள அழ

பா5(கிறா. இவA

" ேபசி" பழ கமிைல. எறா0

மல%(சி;ட பா% கிறா.
‘ஓ கவி கி மா? ஊ

ெச$கA

நீ%

நி1 ஒ

" ேபாயி/தீ%களா?...’ எ1 ஸூF ஓ$ வ/4 ேக6கிறா.

எதி%H6 மமக, ஏேதா அ0வலக2தி ாிஸ"ஷனிB6. ‘ஒ...ஆமா ...’ ஆயி1.
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H6 வாச ப2திாி ைக ப$"பவ கதD ‘கிளி ’ெக1 ெச5;
எ6$"பா% கிறா.

ஓைச ேக6

‘ஆயிேய! ஆயிேய!...எேக ேபாயி/தீ%க? H ஒேர அம% களமாயி6ட4?...’
அவ நிகவிைல. விவிெட1 ப$ ஏ1கிறா. கதD திற/ேத இ கிற4.

ஒவ

பளி

( ெசல விைல. பர2 தா 7த இவைள" பா% கிறா.

அ மா எ1 ஓ$வகிறா. ‘அ மா வ/46டா! அ மா வ/46டா...’
‘அ மா? நீ ெக6"ேபாயி6ேட, இனிேம வர மா6ேடF ெசானா. எ"ப$ மா
ெக6" ேபாேன?...’
ெநEசி க2தாிப62 4#டானாேபா 4N ெக1 ேநாகிற4.

ேகாேபா6ட ைபஜாமா அகி;ட. 7க(சவர

ெச5;

ரேக6,

ேகால24ட சா7

நைடயி வகிறா. அவ உ124" பா%2தா. ‘ ழ/ைத கி6ட யா% இ"ப$(
ெசான4?’
‘அ மா...வ/46டா, கிைட(6டா, அ மா ெக6" ேபாகல...’ அவ பர2தி
தைலைய2 தடவி ெகா#, நிகிறா. ஏேனா அவ பா%ைவயி கைம அவ

சரள2ைத2 த24 நி124கிற4.
‘எேக ேபாயி6 வேர?...’
‘ஹாி24வார
ெசாUெலலா

ேபாயி/ேத.

ழ/ைதகி6ட இ"ப$யா இர#ட%2த(

ெசா0வ4!’

‘பின எ"ப$ய$ ெசால? ெதாைலE ேபானா ெக6" ேபானாFதாேன

ெசாலF ?’

RangaRakes
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இவFைடய இ/த

ரைல அவ இத 7 ேக6டதிைல. ஆைணகளான

க6 கைள2 தக%2தா என பல ெதாி;மா எ1 கிள%/4 வ

ர. அ/த

ர கவிதாD , சாD Cட( சைமயலைறயி இ/4 ஒ$ வகிறா%க.

ழ/ைதக இவ வ#ணமிழ/4 ெபாவிழ/4 கா6சியளி கிறன%.

கவிதாவி மா Yயி எ#ெண5" பி

, மEச கைற எலா , அவதா

சைமய ேவைல ெச5கிறா எ1 அறிவி கிறன. சாவி விர ஒ
4ணிறிய காய

ஊகி க 7$கிற4.

‘ஹா5 அ மா, எக மா ேபாயி6ட? கி((ல ேவைல ெச5;க$ க-ைதகளாF
அ$ கிறா%மா. அ"பா? கீழ ப$ேயாட அ மா $
ச"ஜி ;

ப#ணி

வ அF"பி(, ெரா6$;

 க( ெசானா, ஒ நாள கி. அவ கி(சல

வர Cடா4F பா6$ க2தறா. ர2னா கா வ/தா. அவைள" <$(சி பா6$;

அ"பாD

தி6$னா. ர2னா கா ெசா2தா நீ ஒ$"ேபானியா !.ர2னா கா

அ"பாகி6ட ெரா ப( ச#ைட ேபா6டா...’ எ1 சா
ஒ"<வி கிறா.

‘உள ேபாக$ க-ைதகளா! ெர# ேபைர;

எகாF

ழ/ைத ேபா

ேபா%$ல ெகா#2

ெதாைல கN . ஒ$" ேபாயி6 இ/த H6$ல aைழய, என 4ணி(ச
இ கN ? அாி24வார

ேபானாளா , அாி24வார . எகி6ட கா4

எ4 க$ ேபான இ"ப அாி24வார ?’
‘இத பாக,

ழ/ைதகைள வ(சி6 இ"ப$" ேபச உகA

2தறா.

எ/த உாிைம;

கிைடயா4.’
அவ ஒெர6 அவைள அைறவ4 ேபா 7ேன வகிறா.
‘பைல உைட"ேப, நாேய. என$ உாிைம" ேப(" ேபசேற? ஒ$"ேபாயி
எேகா சீர-E வ/46? என

RangaRakes
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பா6$ இ"ேபா4 ெமள எ6$" பா% கிறா. ‘வா#டா#டா, சா7. நம

ேவ#டா . அநாவசியமா ஏ ேகாப"ப6 வா%2ைதய ெகா6டேர? பா

" பாவ

சி/தியா(. அவ சாமா, 4ணிமணி எ24# ேபாறதானா ேபாக6 ...’
அ$பாவி... !
அ$வயிறி/4 வாைல Vறி6 வகிற4. பர2 ம# ேபா5 அ-கிறா.
‘அ மா..! நீ தி பி" ேபாயிவியா?...சா7, பிைளைய" பறி இ- கிறா.

‘உேள ேபா... ராBக, அ மா வா அ மா. யார4 அ மா இக? ெவ6க , மான ,
T, ரைண இலாத ஒ ஜம

அ மாவா !...’

‘சா7 நீ ேபசாம இ சி2த, வாயி/4 கீழ வி-/424, எ2தைன நல
ப#டமானா0

தி"பி எ24 7-க 7$யறதா?

ேபாயி24 மேஹா2ரா, பிைளய வி6 பாவ

ழ/ைதக எ"ப$ அலா$"

ேந24 ஆBப2திாில எலா

ேத$6 வர( ெசானா. எகி6ட, ஏ#X மா கைட
ெசாவி6" ேபான? இத, கைட

" ேபாயி கா, வ/4வ, வ/4வF

பா%2தா வய2தில <ளிகைர கிற4. வரேவயில.
கைடHதி, மா% ெக6ெடலா

" ேபாேறFதாேன

ழ/ைதக வரா, மாயா வரா,

சலைட ேபா62 ேத$யா(. எனF

நிைன க? நா என ெச5ேவ? இவேனா ஊாி இல. ேராஜா
ேபா6, அவ ஒ$ வ/4, இவF

ேபா

ேபா ேபா6, அ2த பிேளனில அ$("

<$(சி# வ/தா என2ைதF ெச5ய? அனி

காலம யா ேகா ஃேபா

ப#ணினா"பா, காஸு காF Cட ேக6ேட. பதி ெசாலலேன.
இ2தைன ெபாிய $" ப6டண2தி எக ேபா52 ேதட?’
‘அ மா, உைன வாயிேல 4ணியட(,

# க6டா க6$ காாில வ(

கட2தி6" ேபாயி6டாக களா? அ"பி$2தாேன மா, அ/த சினிமால Cட
வ/த4..? பதி1 வய" ெப#ணி யதா%2தமான சி/தைன, அவA
ெநகி(சிைய2 ேதா1வி கிற4.
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‘அவள கட2தி6" ேபாயி என ப#Nவாக! இவேள தாேன ஒ$யி கா.

ெகாEச நாளாேவ ேபா

சாியிலாமதானி/த4. ஆனா இUவளD

2 4ணிE

வF நா நிைன கல...ஏ#$ நி கற எ 7னால? எ/த எ#ண2ேதாட நீ

ேபானிேயா, அேத ைகேயாட தி பி" ேபா5 ேகா. நீ இ/த ஒ வாரமா எேக

இ/ேத, எேக ேபாேனF நா "ேரா" ப#ண ேபாறதில. நீ ஒ ேவைள

வராமேல இ/தா ேத$6$"ேப. இனிேம விசாாி கிறேத அசிக . என

மான ேகடாயி64. ேபா^B கமிஷன%கி6ட நா எ/த 7க2ைத வ(சி6 எ

ெப#சாதி வ/46டாF ெசா0ேவ? எ மான க"பேலறியா(!’
ஒ ேப5 ைகயா 7க2தி அைற"ப6டா ேபா இ கிற4.
எ2தைன இய/திர மயமான இரா6சத2 தா
மற/4 ேபா5, காைலயி தீ

(சி, கிழி

த? எாிவா; அைட"பாைன ட
7, அ4 ஆைள அ$ க" பறி ெகா

வ4 ேபாற கைததானா இ4? அ"ப$ இ"ப$ மற/4 ேபா5 மி இைண"ைப2
ெதா6 விவ4 ேபாற4 தாேனா, இவ
இUவித

 ப அர#கA ? இவ ஏ

நட/4 ெகாள ேந%/த4 எ1 நிைன

மதி"ைப" ெபறி கவிைலயா?
ெகா#$

நீ%

 ப மான

அளD

Cட அவ ‘மனித’

எப4 அவ தாகி

மிழியா?

“எனX மனித2தைமைய க#வி6டா5, ெபாிய...மனித2தைம? நாF
ஊாில இலாதேபா4, அ மாவிட

அளD

கிாிைச ெக6ட உன

கா6டFகேற?’

ெபா5 ெசா ஏமாறி வி6"ேபாகற

நா என$ மனித2 தைமைய

‘உைன ம1ப$ இேக H6$ C6$ வ( கற அளD

ேபாயிடல. உைன க6$ன ேதாஷ24

உன

வ கீ லமா ஏபா ப#ணிடேற. நீ உ இ

இ/4 எ

ழ/ைதகA

ஏாியாவிேலேய இ"ப, என

RangaRakes

நா ம-கி"

என அழFேமா, அைத

ட"ப$ ேபா5( ேச%. இக

எதி%கால இலாம ப#ணிடாேத. இ/த
ெவளில தைலநீ6ட 7$யா4...’
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கா% வ/4 நிற ஓைச ேக6கவிைல. ேராஜா மாமி வகிறா.
‘வ/46டாளா?... என

மனேச ேக6கல சா7, மேஹா2ராD

ேபா

ப#ணிேன. வ/46டா ஒ காமணியாற4னா. சாி விசாாி("ேபா F
உடேன வ/ேத...’

ஒ...இவ%க ேந1 ஃ"ைள6$ அெமாி கா ேபாகவிைலயா?...ேப(ெசழாம

நிகிறா.

‘ஏ மா, கிாி, உன ேக இ4 சாியாயி கா?
அA அளா

ழ/ைதக தவி(" ேபாக; வயசானவ,

0கி அழறா. எனX ெச5ேவ ேராஜா, இ"ப$" ேப% வாகி

வ(6" ேபாயி6டாேளF. சாதா பாவ , யா% யாேரா Bேநகிதா
H6 ெகலா ஃேபா ப#ணி, ம மி அக வ/தாளா ஆ$, கைட

"

ேபாேறF ேபானாக, காணைல.F’ ேக6#$/த4. ஒ தாயாராக"
ப6டவ ெச5யற ெசயலா இ4?...அ/த" ெபா#, ர2னா, அ4 ேவற த$யனா6ட

ெர# சிேநகிதைன C6$# வ/4 பா6$ைய நா கி நர பிலாம ேபசி24.
இ/த வய
அவலா

அவ

இ4ேவFமா? 7தநா அவைள இக பா% கற"பேவ

இ/த H6

வர C$ய உறவிலF ேதாணி24. எ"ப$(ெசால?

Yகெர6ட" <$(சி# ேபாற4க. எலா ெவளி"பைட. ஏ4டா நம

வய" ெப#ணி

பதினா1

, இ/த மாதிாி ரக கைள( ேச% கலாம(F நீதாேன

தாயாராக ல6சணமா ‘க6’ ப#ணF ? ஒநா கிழைம, பாவாைட உ2தி ேகா,

தாவணி ேபா6 ேகாF நாமதா ெசாலN . நா ஏ ெசாேறF

நிைன( காேத சா7, பளி(’F ஒ
இ க ேவ#$ய4தா. என

 ம ெந2தில ெவ( கறதில. நாகாிகமா

/தா H6$ல வராத வி/ தாளியா? ஆனா எ

நியம , Jைஜ, வி6ட7$;மா? ஒ ெவளி, ெசUவா5. மைல ேகாயி0
ேபா5 வ/தா என? நீ ப#ணி கா6$னாதாேன
அ4கைள வ(சி6ேட, பா6$ ம$, ஆசார

ழ/ைதகA

 ைகனா அ4கA

வ ?

"

மதி"<

வமா? நீ ஊாி இல. உ அ மா, பாதிநா ரா"ப6$னிதா...’

RangaRakes
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இவளா இத ேமல ெபா1 க இயலவிைல. அவAைடய வயிரக ெபாிய
 ம , சாய

Jசிய க1"< 7$, மிF

ப6 எலா

ெகா# வகிறன.

“...மாமி உகA ேக இ4 நலாயி கா? ஒ
பிாி கிற4 உகA

ெவ1"ைப கிள%2தி

 ப2தி நேவ < /4, இ"ப$"

அழகா? எ2தைன நா ப6$னி ேபா6ேட, பா%2தீ%க?”

‘உன ேகன மா ேகாப வர4?

ழ/ைதகைள, நா தா நலவழியாக ெகா#

ேபாகN . ஒ ஆ$ ெவளி, ைதெவளிF ெசா ம$, ஆசாரமா இ க(
ெசா

 கN Fதாேன ெசாேற!...’ கிாிஜா என ெசாகிேறா

எபதறியாம அ$வயிறி/4 க24கிறா.
‘உக வி-"<, ம$ எலா

ேபா! தக7

ெகா காம ஏமாறி, பிற2தியா% H6$

ெதாியாத கிழவிைய உபேயாகி க ேவஷ

ேபாடற ம$ ேதைவயில!’

வயிர7

கட2தி6 வ/4, வாி

24" ப4 கி ைவ க, ஒ#N

ேபாறீக! எ

ழ/ைத கA

ேவஷ

சா7 பா5/4 வ/4 அவ 7க2தி அைறகிறா.
‘என$ ெசாற? திமிெர24 எவ H6$ேலா தகி6 வ/4 நி கற நா5.

எனX ேபசற... ?’ கிாியி க#களி தீ"பற கிற4.

“இத, பாக! அநாவசியமாக வாைய ெகா6டாதீக! நா எ

ஒ$" ேபாகல.

நீதா இ/த H6ைட2 தாகறதா நிைன(சி க ேவ#டா F எைன ஒ

விநா$யி ? கி எறிE, ேசா2ைத Hசி எறிEசி6" ேபானிக! அ"ப உக மா,
இ/த மாமி, யா

என

நியாய ெசால வரல. நா ெவ1

ம-

ெபா ைமயில. எ ப$"<, அறிD, மFஷ2தைம எலா2ைத;
சா5(சி6 க#ைண $6 உட பா உைழ

#ணி"
ெவ6$(

ப$, சD க$ையவிட ேமாசமான

உள$யினா க6டாய"ப2தின%க. இலா6ட, பதிென6 வஷ
H6$ அ(சாணியாக உழறவA

RangaRakes
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நீக என மதி"< ெகா2தீ%க? அ4
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அனி

என

ெபா1 கல. நீக என ெச5தா0

ெமஷினாக இ கN F ெபா1 காம அனி

நா 7-கி6

மன வி6" ேபா(.

கைகைய" பா% க" ேபாேன. இ/த மாமி; தா எைன" பா%2தா. ஏ

 மா இ கறீக? பி(ைச ப#ணி ைவ க வ/ேத எைன" பா% கயா?
இ"ப$ அபா#டமா, நாவி வராத அவ?1கைள( ெசாலலாமா?”

‘என4? உைன" பா%2ேதேன? நா எக உைன" பா%2ேத? எைன"
ெபா5(சா6சி ெசால இ- காேத மா? உ Eசிய அனி

இக வ/த"ப

பா%2த4தா, இ"ப பா% கிேற...’
ெப#N

"ெப# காைல வாாிவி6 யமனாக நி

வி கி24" ேபாகிறா.

ெகாைமயி கிாிஜா

‘மாமி...! நீக எைன" பா% கல! அ/த ெகளாி அ மா, Jத"பா$ உறDFCட(
ெசானதாக( ெசா னா%. அவாCட"ேபா5, அவாCட2தகி அவாCட2தா

காலம வ/4 இறகிேன. நீகCட ந மா24ல தக லா . ஆனா நாைள
ஃ"ைள6ல அெமாி கா ேபாேறா .

ெசாேனளா ...’

ழ/ைத கயாண

நி(சயமாக" ேபாற4F

‘ஐேயா எெனன கைத க6கிறா, பாேகா மா! சா7, இ2தைன
வ/த"<ற ...ந ம சிேநகெமலா
ேதாஷ

நீ$ கற4 கில. எனேமா ஒ பாச , பழகின

வ/4 வ/4 ெபாியவ ெப2தவ மாதிாிF ஏேதா உ"பி6ட4.

ச% கைரF ெகா# ெகா"ேப. இனிேம என ெகன? உக H.’
ேராஜா மாமி தி பினா விவா%களா!
‘ேராஜா நீ எ4

$ வ2த"படற! அ/த நாளேய நா ப$( ேவைல ப#ற

ெபா# ேவ#டா F இ4

2 தா பய/ேத. எகெப# ப$(சா"பலேவ

கா6$ க மா6டா, பாேகாF இவ மா ெசானா, இ கD இ/தா. இ"ப
என ேபாறாத காலேமா, எெத4கேளா வ/4

RangaRakes
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எனா வ/த4 தா. நா ஒ2தி ம$ ஆசார F இலாம இ/தா,
இ

ட ேபால ேபாயி#$ கலா ...’

‘அ மா, இ2தைன

" பிற

இக வ/4 இவ இ கற4கற4 சாி"பமா? நீ

ஏ வ2த"படேற? இவAைடய உவிஷ

என

2தா ெதாியாம ேபா( அவ

எக ேவணா" ேபாயி க6 ...ஆமா ...’ அவ ெவ ெக1 உேள

ெசகிறா.

கிாிஜாவினா இனி;

இ/த H6$ எ"ப$ இ க 7$; ? நாப2தா1 வய,

1

2தா5. இவ

ழ/ைதகA

 ப2ைதவி6" ேபானா, உட பரமான

மா கைள Hவ4தா நியாயமா? அ/த மா ஆN
மனித"பிறவியான ெப#ைண, இய/ திர2ைத;

ஆN

.அவைன( சா%/தவ%கA

கிைடயா4. இைல? ஒ

விட ேம%சமாக நட2த ஒ%

உாிைம வழ

 ப , இ/த ைமயமான அதிகார உாிைம

ஒ% அைம"<2தா

வியைல மாறமா6ேடா

அவ ெவளிேயறி2தா அைத( சீரா க 7ைனயேவ# .

எறா,

அவ ப$கட ைகயி, அ மா.நீ ேபாறியா மா...? எ1 பர2 ஓ$வகிறா. கவிதா

நக2ைத க$24 க$242 4"<கிறா. சா த/ைத

உதக 4$ கிறன.
‘ஏ5, எலா

ஒ#N

அEசி ஒ4கி நிறா0

உள ேபாக! பர2. இக வா! நீ அ மா அ மாF ேபானா

கிைடயா4. ாிேமா6 க6ேரா "ேள வாகி6 வேவ. ேராேபா

வாகி2 தேவ. அ மாேவாட ேபானா ஒ#N

கிைடயா4!’ ஒ ைகயி

பிைளைய" பி$24 ெகா# அவ ஆைச கா6$ நிப/தைன விதி
அவ விவிெட1 ெதவி இறகி" ேபாகிறா.
யாைர;

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

RangaRakes
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நிமி%/4 பா% கவிைல.

tamilnavarasam.com

அ தியாய 13
ெபா42 ெதாைலேபசி எ"ேபா4

இைல. எனிF

ஒ-காக இயகிய திைல. இவA

பழ க

தபா அ0வலக2ைத ஒ6$ய ெதாைலேபசி அ4. சிலைறமாறி

ைவ24 ெகா# ர2னாவி பகைல கழக விதி எ# N

அவ

ழ1கிறா. உடேன கிைட கவிைல. நாைல/4 தடைவக 7யறபிற

மணி

அ$ கிற4. ‘ஹேலா...’ எற ஆ# ர ேக6கிற4. இவ ந பைர( ெசாகிறா
‘...எB.திB இB அ< Bபி கி! ‘ஓ..நா... நா ர2னாவி ஆ#$’, கிாிஜா

ேபகிேற. ர2னா இைலயா?’
‘...அவ...எ . பி. ேரா6 ஹாBட0

ஷிஃ"6 ப#ணி6டாேள? உக

H6"ப க தா.’
‘..என

அவசரமா. அவ ெஹ" ேவ#$யி

ச/தி(" ேபசN . ெகாEச

வழி

ெசாகிறீ%களா? பB எ/த பBF ெசானா2 ேதவைல...’
‘ஷூ%...உகப க2திேல/4 6ாிபி ஃேபா%...நா0 நா0 நா0 பB ேபா
ஹாBட Bடா"பிேக இ

...நீக H6$ேல/4தாேன ேபகிறீக?...

‘இல’ ப"ளி J2. உக ெகாB(சின

எ-தி2 2ேர...நீக...7$Eசா. ர2னாD

நாலE நாA

ள விாிவா பதி

ஃேபா ப#ணி நா வேரF

ெசா0றீகளா?...இக... கெனb கிைட கிறேத க
ெசாேற. நீக ேவற ஏதாF

-விம

டமா இ

ேபால...’

ெஹ" ேவN னா ெசா0க மா!’

‘ெசாேற...பினால. தா B...’
வாகிைய ைவ24 வி6( சிறி4 ெதாைலD நட/4 ெச1, பB நி12த2தி

நிகிறா. ைகயி அதிக" பண

இைல. அ1 ஐP1 Gபா5 ம6ேம

ைக"ைபயி எ24 ெகா#$/தா. இனி, ஒUெவா காைச; எ#ணி(

RangaRakes
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ெசலவழி க ேவ# . ஆ6ேடாD

( ெசலD ெச5ய Cட கண

பா%"பவளாக, பைழய கிாிஜாவாக எ#ணி ெகாகிறா.

"

பBYேலறி ெப#க விதி நி12த2தி வ/4 இற கிறா.
உய%/த சிவ"< க6$ட . ற

க இ கிறன. நாகாவ4 மா$ க6$ட

ேவைல நட கிற4. ர2னாவி அைற இர#டா

மா$...இP1 1 எ#.

அவ வ/4 கதைவ இ$ ைகயி, ‘Bக%6 "ெளDB’ அணி/4, ெவளிேய ெசல2

தயாராக இ/த ெப#ெணா2தி கதைவ2 திற கிறா.
இவைள க#ட4

7க மல%/4, "ளிB க

இ- இ"பதா அ< ஃேபா

ப#ணி( ெசானா%. ஜB6 ெநள, ர2னா ெகாEச
இ"ப ஒ மணி

ெவளிேய ேபாயி கிறா. இத

வ/4 விவா..."ளீB...க ..’ வரேவகிறா. ஆ1தலாக

இ கிற4. ந2ெத ெவயி/4 ஒ நிழ0

வ/தி கிறா. அலமாாியி

இ/4, ஆரE( சாைற எ24 கல கி க#ணா$2 த ளட நீ6கிறா
அ/த" ெப#.

ஷிேகச24 கிழவிைய நிைன24 ெகாகிறா. றா மா$யி/4 ஜன

வழிேய 4ார24" பைம ெதாிகிற4. ஒUெவா 4ளியாக அவ ரசி24"

ப வைத க#Nற அ/த"ெப#, ‘ஹாU ஸ

ேமா%...!’ எ1 இெனா

த ள% கல/4 ைவ கிறா. கிாிஜா <னைக;ட ஏகிறா. ேமேல விசிறி
ழகிற4. இர# ேப% த

அைற அ4.

‘நீக அவAட இ/த அைறயி இ கிறீ%களா..?’
‘...ஆ ...ஐ'

ஆனி...’ எ1 அறி7க

ெச54 ெகாகிறா. <னைக;ட.

‘நீக ெவளியி கிள பி6$/தீக ேபா

RangaRakes
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‘ஆமா . நீக... ெசளகாியமாக இக...இேதா பா2G ...நா ைபயனிட

ெசா6" ேபாேற. பிேர ஃபாB6 ெகா# வவா ர2னா லE( அவ
7ன வ24வா...G

சாவி இேதா...ஒேக. வர6மா?...’

கிாிஜா ஆ1த0ட தைலயைச கிறா.
ஆனி ெசற பிற

சில நிமிடக க#கைள $ ெகா# நட/த நிக(சி கைள

மற க 7ய0கிறா.

ஒெப#, எ2தைன வயதானா0 , என நிைலயானா0 , H6டரைண வி6டா,

தறிெக6" பா0ண%வி உ/த4னா தைன மாப2தி ெகா# விவா

எற தீ%மானமான, அவ க2த க க2ைத கலா5

நிைல"ப2தியி கிறா%க. எ/த வயசானா0 , கணவ தவி%24 ஒ ெப# எ/த
ஆ#மகFடF

ேபசேவா, பழகேவா, ஒறாக நட கேவா ேந%/தா, அ/த ஒேர

ேகாண"பா%ைவதா பதி க"பகிற4. இ/த" பா%ைவ ஆைண க6"ப2தா4.

இ2தைன ஆ#க ப$24, ெப# ெபாளாதார த/திர
நிைலயா இ4? எ/த உ#ைம ;

ஒ ேசாதைன க6ட2திதா

வகிற4. சா7 அவமீ4 ைவ2தி
அ/த

ெபறபி உள
தி24 ெவளி

மதி"ைப ெவளி யா கி வி6டா. இனி

 ப24ட அவளா எUவா1 ஒ6$ ெகா# இ க7$; ?

ஆனா...கவிதா, சா...
ெநேநர

Cைரைய ெவறி24 ெகா# அவ கிட கிறா. ைபய அவAைடய

பிேர ஃபாB6 உணைவ ெகா#வ/4 கதைவ2 த6
கைரயி ஒ4கியி கிேறா

திற கிறா, ேடாB6, ஜா

எ1 நிைனD வகிற4. எ-/4 கதைவ2

ெவ/த76ைட, T6

"பியி காபி 7தயைவ

ைவ24 ெகா# வ/தி கிறா. 76ைட ேவ#டா

C1கிறா. ஆனா அவF

RangaRakes

எ24( ெச எ1

அ4 <ாிய விைலேயா எனேவா?...த6ைட

எ24(ெச எ1 ெசாவ4ேபா, ‘இ க6
ேபாகிறா.

ேபா4தா <திய

பினா வகிேற’ எ1
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ளியலைறயி ெச1 <24ண%D ெப1 வ/4 ேசைலமாறி ெகாகிறா. இ/த

அைறயி ஈர(ேசைல உல%2த வசதி கிைடயா4. Cமான வைரயி0

4"<ரவாக இ கிற4. இவ

பகி%/4 ெகாள ஒ ெபாிய இ <

அலமாாி...பதி க"ெபறி கிற4. ேமைச

இ<றகளி0

அைற

இ-"பைறக

இ கிறன. அலகார க#ணா$, நவி பDட%, நக"பா

. ேபாற

ஒ"பைன சாமாக இ கிறன. இெனா சி1 ேமைச எ-4 வத "

பயப ; சா"பிவத

பயப ேபா0 !

ைலயி ஒ ம# CசாD , ெமா6ைடயான உேலாக2 த ள

இ கிறன. இ க6$கA

நேவ இ

ெச5த, ப2தி ரக தா. உேள ேப%6 ெகாA
ேஜா$கA

அ/த க6$0

4"<ரவாக

ெம2ெதற விாி"< - J ேவைல
Y"ப%க இர#

கீேழ இ கிறன. வரா/தாைவ" பா%2த

ஜன சி1 தி#ைண யி சில <2தகக...ஒ ெபாிய சி"பி ஒ6$ சா ப
விய...அவA ஒ

Yகெர6ைட;

0 க.

<$(சி6" ேபாற4...!

ேராஜாமாமி Cறிய4 நிச தானா? க6டவி/4 உ#ைமயி அவ எ/த
பைடேய வ/தி கிறா?
இவ%கAைடய த/தர , ஆ# ெப# எ/த க6" பா$றி;
ம4வ/4வ4 , <ைக"ப4
இ/த

உறD ெகாவ4 ,

எற அர#கைள2 தக%"ப4 தானா. உ#ைமயி’

ற( சா6 க, உ#ைமதானா?

ஒராயிர

ேகவிக ெமா5 கிறன.

சா ப

வியேல, ெவ#ைமயாக சிகெர6$ ஒ 4# ேபா

கிட கிற4...இ கலா .
ெவ6ட ெவளி காறி

ெரா6$2 4#கைள;

இ/த <2தக

RangaRakes

ளி%(சி;

உ#; ?சி;

"பியி /த ேதநீைர;

தவி% க 7$யாத4தா.

கா ெச5கிறா. அ கி

ஒைற எ24" பிாி கிறா. ‘ஸூஸா ாிஃ2B எ-24 களி
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இ/4 ெபா1

மணிகளாக2 ேத%/ெத க"ப6ட க6ைர, கவிைதகளி

ெதா "<. ‘விமB பிரB’ ெவளியி6ட4.

எ24" பிாி242 தைல"<கைள" பா% கிறாெப#-தா5ைம-ெப#-சமய க(சிைதD-பா0ண%D( சி கக-ேபா%ேனாகிராஃபி ...இைறய

தைல7ைறயினைர ஆ6$" பைட

பிர(ைனகேள

7தைம"ப2த"ப6$ கிறன P.

ெப#Nாிைம ேகாண2தி இ"பிர(ைனக சக2 தி எUவா1 ஆ/4 ேபா5
அவைள" பாதி கிறெத1 ஆசிாிைய பல நிGபணகAட விவாதி கிறா
எபைவ மாதிாி

அ

அெமாி காவி, க(சிைதD

இ மாக" பா%24" <ாி/4 ெகாகிறா.

வாவி பாதி க"ெப1 ம
பவி

அகீகாரமிைல எற நிைலயி, க6"பாடற
ெப#ெணா2தி த ைமைய கழி க அF

ெகாைமகைள விள கி ெகா# ேபாகிறா.

ெதாட%/4 ப$ க 7$யவிைல.
ெநE இ1கி" ேபாகிற4.
நாகாிக நா6$ேல, நாகாிக உலகிேல, ெப# இ/த நிைலயி0

ெவ1

ேதா0

சைத;மாகேவ. சீரழி க" பகிறா எற விவரகைள சீரணி க 7$யவிைல.

ஊேட, இ/த நா6$0

இ/த" ெபநகாி0 , நம

ேகாரக நாகாிக அல கார" J(
ெப#ைண;

ஆ6$ அைல கழி

த/தர24

ேமா எற அ(ச

அைறயி க$யாரமிைல. இவ ைக க$யார

பைழய க$கார , இவ திமண24

அ"பா ஒUெவா

ளி%திாியாக ஓகிற4.

நி1 ேபாயி கிற4. இ4 மிக"

 மணி X(ச

ெகா# வாகி" பாிசளி2த ‘ஸூஜா தா க$யார .

RangaRakes
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மணி இF

ஒற$2தி கா4?...

கதD ஒைச"பகிற4.
ர2னாவி ேப(

ர...

கதைவ2 திற கிறா. ஆ%க#$( ேசைல விைற2த நிைலயி ேஜானா" ைப;ட

ர2னா;

ஹேலா...
ர2னா சிாி கிறா. 74ைக2 த6கிறா. “அ< வ/தி கிறா%. கீேழ ேபாகலாமா?”
ேபசி ெகா#ேட இற கிறா%க.
அ<ைவ ைல"%ாி ெசடாி அேக தெசயலாக" பா%2தாளா .
கீேழ வ6டமான பா%ைவயாள% Cட2தி நிகிறா.
“நீக ேபசி6$க. நா லE( கிைட

மாF பா%246 வேர...” அவ%கைள

உ6கார ைவ24 வி6 அவ உேள ெசகிறா.

“அறிவாளியாக இ க C$ய ஒUெவா மணமான ெப#N
மர<

 ப ஆNட வா-

வா ைகயி நியாய

C1... நிGபணமாகி வி6ட4 இல!...”
“இ"ப$ ஒ தி"ப
ேவ#

கிைட"பதிைல எற

நா நி(சயமா எதி%பா% கல. என

உைழ"< ெந க$யி அ024 வ

, சராசாி பைழய

( 76

இ/த

ேசா%வி, ஒ% இைடெவளி ேவ# , ெதளிD

எ1தா ேபாேன. அைத நா அவ%களிட

ேக6"

ெபற7$யா4F ெதாிE ேபாேன...ஆனா, ஏ எனF ெதாிEசி க Cட
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இடமிலாம ேசைற வாாி இைற24, ெவளிேய 4ர2தினா%க எேற

ெசாலலா ...” அவ ஒ1ேம ேபசவிைல...சிறி4 ேநர24

" பி ஆ/த

ர,
“நீக...நி(சயமா 7$வா வ/46Xகளா?” எ1 ேக6கிறா.
“எ4D

<ாியல..”

“என

ஒ YBட% இ/தா. இ/த ஊாி த/திரமாக" ப$24"பழக

வள% க"ப6ட அவைள, எேகா நாக"ப6$ன24

ம/ைத பிYனBF கயாண

வய ெபாியவ. அவ ெச5த

" ப க , ப#ைண, H, மா

ப#ணி ெகா2தா%க. எைன விட நாைல/4

ம6மிலாம அறிவாளியாகD

ற <ஷைனவிட அதிக

ப$2த4

இ/த4தா. ெப# ப#ைண( சீமா6$யாக

இ"பா எ1 எ ெபேறா% நிைன2தா%க. அ ைம வா%24

ளி%/4

ேபானாF, நாக ேசதி வ/4 ேபாவத 7 ம#ேணா ஆ கிவி6டா%க.
எ...எ ஆ2திர24

காரண

நீக ெதாிE கN F ெசாேற...!”

“நீக ஒ#Nேம ெச5ய7$யல?”
“என ெச5ய? ெப#கA

கயாண

எறா ெவ1

வளைம;ள இட

ம6ேம பா% க"பகிற4. ஆ#க, அவ அழ , பண , அடகி" ேபா

இய< ம6

றியா

கிறா%க, அ4 இைல எறா, நீதி ெச24" ேபாகிற4.

சேகாதாி, ர2னா இ"ப ஒ ச%ேவயி ஈப6$ கிறா. இக, இ/த நா6$, இ"ப
அதிகமாக வியாபார ஆ

ெபா, ஏ1மதியா

ெதாி;மா?...ெப#தா. உடF உ(சாி கேவ என

ெபா என
மாியாைத

இ கிற4. நீக தி கிட C$ய தகவகைள ர2னாவிட
“உக ெர# ேப
ைடனி ஹா

RangaRakes
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ைறவாக

ேக6V%க!”

ச"பா2தி. ச"ஜி, தயி% ெகா# வர( ெசாேற. வாக,
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ர2னா அைழ கிறா.
“வா6 அெபள6 [?” “நா ஒ மணி ேக 7$(சி6ேட...அ4 சாி, இ"ப என
ெச5ய"ேபாறீக கிாி?”
“அவ தைல னி/4 கீேழ விரலா ெந$ய வ#ண , ெமளனமாக இ கிறா.
“என நட/த4, இைன

காைலயில?”

கிாிஜா,  கமாக, அவ கிள பி( ெசற ேநர2தி/4, ேராஜா மாமியி ெப6$
விவர

உ6பட எ24ைர கிறா.

“J...ெர56 தா ேப"பாி எலா

வ/4 ச/தி சிாி(சா(ேச? ேஸா, சா7D

இதி

இவாU6?...”
“அெதனேமா ெதாியா4. என
கவைல. அ/த

இ"ப, கவிதாைவ;

சாைவ; ப2தி2தா

ழ/ைதகைள தா; பிைள;மா, எ"ப$ நட24வாF

நிைன கேவ 7$யல...இ"ப. இ"ப, நா அேக இ/4 ெவளிேய வ/த4
காரணேம, அவகA

அறிவினா ேம
இ4ெவலா

நல எதி%கால

அைம கN , ெஸஃ" ாிலயடா,

ப6டவ%களாக வள% கN F. இ/த பா

என

ந பி ைக இைல. பயமா யி

...”

, BC: காேல`

‘ைபயைன" பறி கவைல இைலயா, பஹஜி?...’
“...அவைன விடமா6டாக. ேராேபா வாகி2 தேர: ாிேமா6க6ேரா பிேள
வாகி2 தேர, அ மாைவ மற/4F காலேம ெசா6$/தா%. நா ஏ
ேபாேன, எமன

எ"ப$ ெநா/4 ேபாயி1 எபைத அறிய2 4ளி;

மனமிலாம, உடேன ேசைற வாாி இைற24, இ/த H6ைட வி6"ேபா எ1
4ர24பவ%க...மனித%களா?...பிைளைய;

RangaRakes

அேத ேபா வள%"பா ...”
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‘நீக இUவளD

ஆ# எதி%"பாளராக இ க Cடா4 பஹஜி?’ அ<வினா

இ"ேபா4 சிாி"ைப வர வைழ க 7$யவிைல.
‘ர2னா...என

உடன$யா ஒேவைல, த மிட

ேவ# . வ கீ லமாக எ

சி ைக2 தீ%"பதாக( ெசாயி கிறா%க. என4 ச%6$ஃபிேக6, ேபாற
ேப"ப%க, 4ணிமணிெயலா
ெஹ" ப#ணF ...”

“ேடா6 வ%ாி. அெதலா

7த எ2தி6 வரN . அ4 ெகலா

பா24 கேறா . நீக * ஒவார

நீக

அைமதியாக ெரB6

எக...!’
“ெரB6 எ க2தாேன ேபாேற! பட

கைர

வ/தா(...”

“சா"பிக 7த...”
7றி0

-----------

<திய Tநிைல

கிாிஜா தைன" பழ க"ப2தி ெகாகிறா.
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மாைலேநர ெந க$யி பBY இ/4 இற வேத க$னமாக இ கிற4.
சாைலேயாரகளி <-தி பற

மளD

ெவயி ெதாட%/4 கா5கிற4. ெப#க

கிாிஜா பா%2தா சிாி

" பழகி யி கிறா. யாாிட7

விதி நி12த2தி, கலகலெவ1 இறகி" ப$களி ஏ1
மளD

அ/தBைத அறிவதி ஆ%வ

o சில ெப#கA
யா

திமண

கா6வதிைல. ஆனா, உேள ஆ#க யா

வவதிைல. அ<Cட அ1 ேமேல வர விைலேய? வபவ%க கீேழ உள
பா%ைவயாள%க வ6ட2தி ம6ேம இ கலா . சா"பா6 Cட2தி,

வி/தினராக அைழ24 வரலா ...அ ,  ளாக" <ைகவி
<திதிைல. உைடயணிவதி0

RangaRakes

எ/த க6"பா

வனிைதய%

இைல. ஆனி, ப24 நா6களாக
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இவA

இட2ைத ெகா24வி6 ெவளிேய எேகா உறவின% H6$ தகி

இ கிறாளா .
இர#டா

மா$ ஏறி"ேபா 7 76$ வ கிற4. இேலசாக ( இைற கிற4.

எதிேர <ரA

நீ#ட வி6டகியி, அழி/த சாய7

கிறகிய க#கAமாக ேனா

இறகி" ேபாகிறா. ஆகஹா வாசைன நாசியி பகிற4. i.
இ

எலா

ச%வ சகஜ ...

கதD(சாவி இ கிற4. திற/4 ெகா# உேள ெசகிறா...
க#ணா$யி பா%24 ெகாகிறா.
எ"ேபா4

அணி;

ெபாவடமிைல. சி1சி1 சிவ"< மணிகளாலான ெமய

சர , அழகாக2தானி கிற4.
இர# 

ம6

24வாரக. ‘விதைல’ எறறிவி கிற4. ெசவிகளி சி1திகாணி

ேபா6$ கிறா.

ைக"ைபைய2 திற/4, கைற ேநா6 கைள எ#ணி" பா% கிறா.

ஆயிர2ைத/P1...வகி...ரசீ4...
தன

2 திநீ%மைல ேகாயி, சா7 அ/த( சகிைய" ேபா6ட ேநர

நிைனவி வகிற4. அ4 ஒ1தா அவேள ச பாதி24( ேச%24( ெச54

ெகா#ட ெபானைக. கயாண24 ெக1 அவ பண2திதா தா ெகா$

ப#ண ெகா2தா%க. அதமீ4 எ2தைன <னித

ஏறி ைவ க"ப6$/த4!

ெபாசகி, தனியாக மEச6சர62தா எ1 இர# ேபா6

ெகா#$/தா ெவ நா6கA

ம6

. பர2 பிற/த பிற

தக கயி12தா

ேபா6 ெகாவெத1வி2தா. ேராஜாமாமி அைத2தா

ெசா கா6$னா. இ"ேபா4, இ/த அவசர24

ைவ24" பண

RangaRakes

ெவ1

வாகியி கிறா.

றி"பாக(

அ4 உதD கிற4. வகியி
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ஆனி வகிறா.
“ஹேலா-?...சி2தரEச பா% ேபானிகளா கிாிஜா?”
“பா%2ேத மத%. ஃப%B6ேல/4 ேவைல
ஹ6ர6தா அவகளால

ாிஃ"[ஜி சி6ரனாக.’’ -

வா கனா...இ"ப ஃேபா%

 க 7$;மா . எலா

“ஹா...ஃப% த "ரஸ#6 ஒ24

ஜு கி ேஜா"$ சி6ர,

க. உக H6ல எலா

பா%24 ஏபா

ப#ணியி ேகா . உக B%6$பிேக6, மற சாமாகெளலா ெகா# வ/4
2திடறதா( ெசா இ காக. மத% இலா...என அ"ப$ அ-D4?”

கிாிஜாD

இ4 எதி%பாராத ெச5தி.

“அவக யா

இைல. உக மத% இலா, மிBட% சாமிநாத தா இ/தாக.

ந ம லாய% பிரகா

தா ேபசினா%. ச6F இ"ப ைடவ%BF ஒ#N

அவக திB’லா ெகா# வ/4

2திடN F ேக6ேடா .

7$யா4...

சாினி காக...”
“ேவற ஒ#F

ெசாலல...!”

“ஏ? கா பரைமB ப#ணி கவா?”
ஆனி சிாி கிறா. கிாிஜாவினா சிாி க 7$யவிைல.
மத% இலா எ4

அ-தாக?

ர2னா வகிறா. இவ ேதாற2ைத" பா%2த4

74கி த6கிறா.

RangaRakes
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“கிாிஜா, நீக ெரா ப ஃபா%வ%டாயி6Xக. ந ம அ-

மர<கைள2 ? கி

எறிEசி6Xக! நா ஒ தமி சினிமா பா%2ேத. ேப நிைன"பில இல. அவ
ைடவ%B ப#ணி6 ேவற ஊ

வரா. வ/த இட2தி பைழய காதல அ2த

H6$, இவைளேய நிைன( உகி6$ கிறா. ச/தி கிறா%க. கயாண

ெச54ெகாள 7$D ெச5கிறா%க. காதல ெசாகிறா-உ க-2 தி

இ கிறேத அ/த...அவ ேபா6ட4. அைத நீ கிவி. எ1.இவ இவளா

அைத கழற 7$யவிைல. அ4 <னிதமான4. மிக"<னிதமான4.

மன"ேபாரா6ட . அைத நீ க 7$யவிைல. காதலைன ம124விகிறா.

விவாகர24
சபா

....”

ைகைய

" பிற

0

அவ க6$ய அ4 <னிதமாக கத"பகிற4 கிாிஜா,

கிறா ர2னா.

அ/த கதாநாயகி

4$ கிறா கிாிஜா.

இர# வய வ/த ெப#க இ/தா%களா எ1 ேக6க2

‘...சாி, இ"ப இைத ெகா#டாடN . ஐBகிாீ

ஆனி...?’

ர2னா அவைள;

வாகி6 வேவா ...வா.

இ-24 ெகா# ேபாகிறா.

அவ ெசற ஐ/4 நிமிட24

 உேள...நா% ம$"ப6 76டா

ெதாிகிற4...மாயா...மாயா ஒ ெப6$ைய( ம/4ெகா# வ/4 ைவ கிறா.
“தீதிஜி..?” எ1 ெபாிதாக அ-ைக

ர ெகா கிறா. கிாிஜா தி கி6டாேபா

நாகாைய இ-24 நக%2தி வி6 மாியாைதயாக (பழ க ேதாஷ ) நிகிறா.
“உ6காக மா!”
“உ6காற4
இ

என இ

? ச%6$பிேக6, உ சாமா எலா

...பா24 ேகா...ஆயிரகால24" பயி%F நிைன(ேச. ஒ நாழில அவ(

ெசாைல2 ெதறி(சி6" ேபாயி6ேட. <ஷனாக"ப6டவ ேகாப2 தி, நீ என
கிழி(ேச’F ெசாற4தா. அைத எலா மனசில, வ( கலாமா? உன ெகன
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ைறவா, நீ அைத ெசலவழி(ேச, இைத ெசல

ைற வ(சி/த4? கா பண

வழி(ேசF ெசானமா? ஒ தீபாவளினா ஆயிர
<டைவ வாகி

 கயா? உன

ஆயிர2ைத/P1 எ1

என ெசளகாிய

ைறD

இ/த4?...இ"ப$ ஒ வா ைகைய ெகா கிறவ, ேகாப
தா. ெப#ணாக"ப6டவ வணகி2தா ேபாகN .

வ/தா ேபசற4

 பகற4. அ4தா.

அ/த" ெபா1ைமதா ெப#ைண உச2தற4. பதிென6 வஷ வா/4

அFபவி(சவ, ஒ நிமிஷமா அைத 7றி(சி6, ெவளில தைலகா6ட 7$யாத
மான

ைறைவ ஏப2தி6 ஒ$"ேபாவாளா?... எனேமா, ெர# ெப#ைண

ேவ1 வ(சி6$ ேகா . அ4கA

ஒ கயாண

உகி"ேபாயி6டா. அைத உ2ேதசி(சாF
ேவ#டா ...”
கிாிஜாD

7க சிவ க ஆ2திர

“நா என தர

கா6சி எ"ப$ ஆ ேமாF

நீ இ"ப$ தர

ைறவா நட/தி க

ெபாகி வகிற4,

ைறவா நட/46ேட? நீக ஒயாம எ ேமேல சகதிய வாாி

எறி; ப$ என ப#ணி6 ேட...?”
“இF

என$ய மா ப#ணF ? ஆனான"ப6ட சீைதையேய ேலாக

அ கினி" பிரேவச
ேபா66

ப#ணின"<ற7 , உன

ேபசி24.

ஒ#Nமில. 4ைட("

 ப2ைதவி6 ஒ$"ேபாயி6ட, இ கிற வாA

மான

மாியாைத இைல...?”
“இைத( ெசால2தா இக வ/தீகளா?...'
“உ சாமாெனலா

இ

பா24 ேகா, க#ட4கA

வ/4 மான

இலாம க2தற4. மானமா இ/ேதா , அ4 ேபாயி6ட4. எலா

இ

மாியாைத
F

இ/த க$த2தி ைகெய-24" ேபா62தர( ெசானா...”
ெப6$ைய2 திற கிறா. அ6ைட ஃைப அவAைடய கவி2 த தி ம1
சா1க...அதேம
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ஒ ெச . அைத எ24 ெவறி24" பா% கிறா.

ப2தாயிர24
“இெதன, நா5
எறிகிறா.
அவ

" ேபா

எ0 <24#டா?... எ2தி6"ேபாக!” விசிறி

ர கைமயி மாமியா% பினைட2தி க ேவ# . Hசிய காகித

அவேம வி-கிற4.

2த" ப6ட ெச ைக வி-கி ெகா# ெவளிேய1கிறா.

மாயா “தீதீஜி...!” எ1 க#ணிைர ெகா6$யவளாக" ேபாகிறா.
கிாிஜா ெவறி24" பா%24 ெகா# அம%/தி கிறா.
ஐ/4 நிமிடக, ப24 நிமிடக.

எ/த அரவ7

ெசவிகளி விழவிைல. ர2னாD

வாகி வகிறா%க? எேக ேபானா%க?...

ஆனி;

இFமா ஐBகிாீ

---------
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ஏேதா நிைன24 ெகா#டவளாக அவ வரா/தாD

அ/த 7 வாயி நைட பாைதைய ஒ6$, ஒ C6ட
BC6ட%க ேபாகவிைல.
ஏேதF

விப2தா?...ஆனா விதி( 1(வ

வ/4 கீேழ பா% கிறா.

C$யி கிற4. ைச கிக

A

C6ட

நிைற/தி கிற4?
க"ெப1 ெநEைச" பி$24 ெகாகிற4 ஓ% அ(ச
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ர2னாD

விைர;

ஆனி;

ஏேதF

விப2தி... கதைவ" J6$ ெகா# பரபரெவ1

ேபா4, ப$களி உதிாிகளாக" ெப#க; இ/தியி0

பாிதாப( ெசாகளி பிசி1க.

ஆகில2தி0

“ யாஹவா? ெகள...”
“ஒ, ேனா......Y ஜ "6 ஃ"ர

த Bக6 ஃ"ேளா%.”

“ேனா?...அவைள இ"ேபா4தாேன ெவளியி/4 வ
ப$களி ச/தி2தா?... ேனா...இைற ெகலா

ேபா4 றா

மா$"

இ/தா இப4 வயதி

மா?...இளைம மாறாத 7க . எேகா ாிச"ஷனிBடாக ேவைல பா%2ததாக(

ெசாவா%க...

தி2தா? ேபாைதயா? ெதாியாம ெச54

எதகாக இ/த ேநர2தி மா$யி/4
வி6டாளா?
ஆ#டவேன, ஆ#டவேன எ1 மன

CDகிற4. ஆணி;

அ தானி"பா%க...கீேழ ேபா5" பா% கிறா.

ர2னாD

ஒகா

ஆனிைய காணவிைல. ர2னா உயரமாக இ கிறா. C6ட2ைத" பினா

ேபா

ப$ வில கி ெகா#$ கிறா.

"<ற வி-/தவA

7த சிகி(ைச ெச54 ெகா#$  கிறா%க இ ெப#க.

சைற ெகலா ஆ <லB, ேபா^B வ#$க ெதபகிறன. ர2னா

இவைள" பா%24 வி6 ஓ$ வகிறா.

‘கிாி...அஃபா%(ேன6...நாக வர ெகாEச

ேநரமா

. ேநா

ேஹா"...பிைழ"பாF ேதாணேல...’

RangaRakes
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ெவாி ஸாாி கிாி...ெபாிய இட24"ெப#. அ மா இல. அ"பா ஒ

$கார.

ம6டமான ஆ. இைத கவனி கிறவ% யாமில. H6$ேல ேவற ஒ ெப#

பிைளைய ெகா# வ(சி6டா. இ4 பா5ஃ"ர#6 அ4 இ4F ெக6ட

பழ ககA ெகலா அ$ைமயா யி6ட4. இ"ப பா, பா5ஃ"ர#6 வ/தானா .
அவக Cட" ேபசி6 ெவளிேய நினாளா . எலா

பா%2ேத கறாக...”

“நாCட" பா%2ேத ர2னா...ேவகமாக" ப$யிறகி" ேபானா...”
“ெரா ப க

...ைப த ைப வாச கா% நிF4. உ ஹ"பி

டமா இ

இ/தா. மாமியா% ேமல வ/தாளா?
“ஆமா . எலா

246டா...”

“ஒ. ேக. நா வேர...நீக ேபாயி ெரB6 எ24
உடைல எ24 ெகா# ெசற பின
பறிேய ேபகிறா%க...

க!” ர2னா விைரகிறா.

ெப#க ஆகா

நி1 அவைள"

---------

அ தியாய 16
கிாிஜாD

ஆணி அ$2தாேபா ஒேர வாிதா ஆ/4 பதிகிற4.

அ மா இைல. அ"பா

$கார. H6$ யாேரா ஒ ெப# பிைளைய

ெகா#வ/4 வி6டா...

கவிதா...கவிதா... வய வ/த ெப#...க6"ப6ேட பழ க" ப2தியிராத ெப#...
இ"ேபா4 க6"ப24வா%க. அவைள கா"பி ேபாட( ெசாவா%க. ‘ம$"’
பழ க

RangaRakes
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அேடாலஸ#6 ஏ`- மர"பவ . ப$

பளிேயா ஆட பர வா ைக வா-

ெசவ% H6( சி1வ% சி1மிய% உள பளி...

இ/த எ#ணகளி/4 விபடேவ 7$யவிைல.
எ"ேபா4 உறகினா எ1 ெதாியவிைல. கதைவ இ$ கிறா%க, ஆனா

இவளா கதைவ2 திற க எ-/4 ெசல 7$யவிைல. க6$" ேபாட"ப6ட

நிைலயி இ கிறா.

கிாி...கிாிஜா, எ-/தி/4 கதைவ2 திறDக...கவி... கவிதாபா2G ல ெக5ஸ%

ஆ ளிடடாகி ெச246டாளா . எ-/4. ஐேயா...ஐேயா, ஐேயா, கவிதா...!
அ$வயி1 #$ ெகாள அல1கிறா, ஆனா க#கைளேய திற க
7$யவிைல. எ-/4 கதைவ எ"ப$2 திற"பா?
கிாி...? திாி..!
கதைவ உைட கிறா%க ர2னா, ர2னாதா.
“ஐேயா, இவ%க ேப(ைச ேக62தாேன சலனமைட/தா?

கவிதா, கவிய மா, ஒநா Cட உைன அ"ப$யி வி6டதிைலேய. ெக5ஸ%

பிள சாியிலாம இ/தி க ேவ# . தக"பF
மா6 டா%க...வா- வசதியா

இ4 யா

பா6$;

கவனி2தி க

ேவ# ?... கவி...கவி...

கதைவ உைட கிறா, கிாி. கிாிஜா! வா6 ேஹ"ப6  ஹ%?..
7க2தி த#ணி% வ/4 வி-கிற4.
ச6ெட1 விழி"< வர

RangaRakes

0கி எ-/தி கிறா.
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கதைவ2 திற கிறா.
‘என கிாி...? என?’
‘கவி.. கவிதாD
‘கவிதாD

என ஆ(? எ

ழ/ைத எ"ப$ இ கா?’

ஒ#Nமிேய...? BC0

" ேபாயி6$யி"பா...ஏதாF

கனD

க#Xகளா?’
ர2னா ேசா%/4 ேபாயி கிறா. இரD 7-வ4

<ாிகிற4.

‘பா$ ேபாB6மா%6ட

உறகியி கவிைல எ1

ப#ணிாி"ேபா%6 வ%ல. ஆனி இ கா- ேனாேவாட

பிரத%. பாவ , வ/4 அ-Dறா. உகA

இ4 Yாிஸா பாதி(சி

ேகாைழயா" ேபாற4க. க#ட ேபாைத

அ$ைமயாகி, அ/த பா5ஃ"ர6

அஃபா%(ேன6 காத காதF ஒ ெபாிய பாதி"ைப ஏப2திவி6

ஏமா2தி6டாF உயிைர வி6$

ேகB...இெனா ப க

இ"ப$....

, ஒ ப க

.

உக மாமியா% ம$

தைலயி ைக ைவ24 ெகாகிறா.
‘ேச...!’
கிாிஜா சிறி4ேநர

உ1"பா%24வி6,

க-வி ெகாகிறா...

ளியலைற யி ெச1 ப4ல கி 7க

ெவளிேய ெச1 ைபயைன அைழ24 Tடாக இர# ேதநீ% ெகா# வர"
பணி கிறா.

‘கிாி, உகைள இ4 ெரா ப" பாதி(சி

RangaRakes
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“...அ. ஆமா . ஆனா.. நா அதனா 6ைடைய க6$6 மனி"< ேக6
ெகா# வாைல இ கி ெகா#

ைழ; நாயி நிைலயி ேபா5

நிகமா6ேட. நா உகைள"ேபா ெவளியி இ/தாதா, ‘ேனா க’

உவாவைத2 த க 7$; ...’

ஒ. கிாி, அ"ப.. மாமியா% உககி6ட, ‘நட/த4 நட/4 ேபா(, வ/4’F
C"பிடயா?’
‘அ/த" ேப(ேச இைல ர2னா. அ"ப$ அவ ெசா யி

ப6ச2தி, கீேழ

காாி அம%/தவ எைன( ச/தி க வி பியி/தா, நா ஒ ேவைள மன

இறகி" ேபாயி/தி"ேப எ
ெச

, அ மாவிட

ழ/ைதகைள உ2ேதசி24. ஆனா... அவ

ெப#ணா" பிற/தவ எற எ நிைலைய உ1தியா க

நா ப#ணின4 மனி க 7$யாத த"<F ெசா, ெபாிய மனித2தைமயாக
ஒ ப2தாயிர

Gபா5 ‘ெச ’ைக;

ெகா24 அF"பியி/தா. நா ெச ைக Hசி

எறிEேச...’
ர2னா ெமளனமாக இ கிறா.
‘B%6$ஃபிேக6 எலா

வ/424. எ ேசைலகைள

24 அF"பி

இ கிறா%க...நைககைள2 தா கழ6$ 7ேப ைவ24 வி6ேட...’
‘ேபா, ர2னா, 7க க-வி6 வா, X வ/424...’
ர2னா எ-/4 ெசகிறா.
கிாிஜா தாப2த ப ைகைய ஒ-கா கி, அைறைய" ெப
மணி ஏழைர

ேமலாகியி க ேவ# . ெதவி பளி

அணி அணயாக2 ெதபகிறன%.
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கவிதாைவ" ேபாலேவ பமனாக ஒ ெப# நீல
ேபாகிறா...

ெவைள( சீைடயி

பா%24 ெகா#ேட நிகிறா. கனD C%7ளாக வ24கிற4. கவிதா
ேனாைவ"ேபா ேபாக C . வா5"< க உளன.

க#$"<. அ மா ெக6டவ எற உேவறக...

மர"பவ ... H6

‘கிாி, என பா% கறிக? X ஆறி"ேபாயி64...’, அவ உேள வகிறா.

ேதநீைர" ப கிறா. ர2னா ைக"ைபயி/4 ஒ பா ெக6ைட எ கிறா.

ச/தன2 ?... க/த ச/தன24...ேகா<ர வ$விலான விைல ஒைற கிளிEச
ேபாற அ/த கி#ண2தி ைவ கிறா. ஒ சி1 4# காகித2ைத நறாக(
(சியி கா6$" பற ைவ24, அ/த ‘ேகா’ விைலைய

6$ தீ

ெகாA24கிறா. சனமாக ெநளி/4 வைள/4 பா பி அைசைவ" ேபா <ைக
எ- <கிற4.

‘ச/தன வாசைன வதா, கிாி?...’ எ1 ேக6 ெகா# சன கதைவ

கிறா.

ச/தன மண

இ கிற4.
கல"பட

"ெப1 பரவவிைல. ெமய திாி இைழயாக 7கர ேவ#$

ப#ணி ஏமா2தறாக. ஐBகிாீ வாகN , ெகா#டாடF F

ேபானமா?...இைத வாகி" ைபயி ேபா66ேடா , அ4

ஹாBடல மா$ேல/4

ள, ‘விமB

தி(சி6டாகF யாேரா ெசா6" ேபானாக,

அ$(" <ர#6 வ/ேதா ... ரா2திாி 7- ...ஆBப2திாி,

ேபா^F...எ"ப$ேயா ஆபி64. இ/த வாசைன ச/தனேமயிைல...’ ர2னா
அதி"தி;ட எ-/தி கிறா.
‘ர2னா...நா வ/தனி

சிகெர6

இ/த ஆ

6ேர, சா ப, எலா

$ கிற வகF நிைன(ேச. ெபாகின காகித( இ"ப

ேபா6$ கிற அதில, அத சிகெர6 4#F

RangaRakes
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நீகளா

ெதேவாட சிகெர6

ெசானாளா, என

ேராஜ மாமி எலா

பிர

ட

$(சி6" ேபா

உ12தி6ேட இ/த4.’

ெசா0வா. இனிேம நீகA

ப#ணின4

ஹாBடலேய எலா

நியாய

இ

சாதிF ேகவலமாக(

எலா பழ கமாயி6Xக,

பா. ஒ ப க

ெபா5யில. இ/த

பா%"Vக. ஆனா, ேனாைவ"ேபா மன 7தி%(சியிலாத

நிைலயி அ"ப$ விழறவகதா - சகஜ . இ4 ஒ எBேகபிB . இ/த ேராஜா
மாமி H6$ல ேபானா அ/த மாமிேய ம6டரகமான ெஸ B <2தககைள2 தா
ப$(சி6$"பா, பா%$ல;

கல/தி6

ெயளியாற இ2தைன ம6ட" <2தககA

$ கD

பழி க"ப6$"பா. தமில

ம6ட சினிமா கA

இ/த ஆசார

பலா தா ேபாஷி க"பகிறன. ஏF நிைன(" பா2தி . கிறீகளா,

கிாி?

ஏனா அவகA

ஏேதா ஒ வைகயி யமா இ க 7$யாதப$

அ-2த"ப6டவக 7$, ஆசார , மத , இலா6ட ேந%மாறாக உடபரமான
விவகாரகF ேபா2தனமான எைல
கிாி வா5 திற/4 ேபசவிைல.

 தகைள ஏமாறி ெகாAவாக.’

‘ெரா ப" ேப% விதைல, நாகாிக னா, அறிDேன <ாிE கல. கிாி, நாம
யா

விேராதிகளல. ஆனா, நா

ச திகேளா ேபாராட ேவ#$யி

நாமாக இ க ச7தாய2தி அaமதி காத

...நா இ"ப$( சி/தி க ஆர பி(சதனால,

எதி%"<( ச தி ெரா ப % கமா அ-2த வ4. ஆ#வ% க

ெகாைமயா 7னலா

இUவளD

நட/தி கலF ேதாN4...கிாிஜாவி மனெவ-(சி

பிெர1 ெவளி கிள <கிற4.

‘ர2னா, என
அவகA

கவிைய;

சாைவ;

நிைன(சா சகடமாயி

. எ ெதாட%<

ேவN . அவக த/தரமா, நல அறிேவா வளரF . நா

 ப2தி/4 வில க"ப6டா0 , அவக...அவகைள விட 7$யா4...’-

க#ணி% ம கிற4.
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ர2னா அவ ைகைய"பறி ெமல அ-2தினா.
...நி(சயமாக...ந

ேபாரா6ட

இனிேமதா ஆர ப ...’

ச/தன விைல, அபமான சா ப
நறாக2 திற/4விகிறா.

வியலாகி வி6ட4. ர2னா சன கதDகைள
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