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���ைர
1998 – � க�� வார இத�� நா�� வார� ெதாடராக ெவ�யான கைத இ�.
ஒ� �ல காரண�க��காக இத� தைல�� மா�ற�ப���ள�. 2004–�
�ழ�� ப��பக� ெவ��டாக ெவ�வ�த ’மன�� உன� ஆ��க�’ எ�ற
என� ��கைத� ெதா���� இ�த� கைத�� கைட�யாக இட� ெப����த�.
அைலேப�க��, இைணய��, ��ன�ச�� �ரபலமைட��ராத ஒ�
காலக�ட��� இைத எ��ேன�. இ�� உல�� ம�த�க� ெகா�ச�
நைட�ைற �ஜ�க��, ெகா�ச� க�பைனக�� ச���தமாக� கல��
பைட�க�ப�டவ�க�. எ�த ஒ� �ைனைவ�� ����மாக
க�பைன����ேத வ��ெத��பெத�பைத எ�த எ��தாள�� ெச�ய
��யா�தா�. அேமாகமாகேவா, அவலமாகேவா ஒ�ெவா�வ����
த���வமாக, �ர�ேயகமாக அைம�����ற வா��ைக எ�வைக�
த�ண�கைளெய�லா� அவ�க���� ெகா��வ�� த��ற�? எைத
அவ�க�ட���� இர�க��லாம� ச�ெட�� ����� ெச��ற�?
���ைலக�� கன���, ச�ெட�� ஒ� கண��� எ��க�ப�� ���க�
எ�ப� வா��ைக�� ேபா�ைக �ைச மா����றன? இவ�ைறெய�லா�
இ�த� �ைன� ேலசா�� ெதாட �ய����ற�. இ�� ��சய� உ�ைம��
�க�க� கல������றன. ஒ� சாதாரண �ைன��� அசாதாரண
உ���ைப� த�வ� அ� ம���தா�.
நா� ேக���ப�ட, நட�த ச�பவ�க� ெகா��த அ���க�� ஆதார வ�
எ� மன�� அ��ைற��� ஒ���ெகா�� எ�ப�ேயா இ��
ெவ��ப�����ற� எ��தா� ெசா�லேவ���. அ�த அ���கேளா�
ேச���, ம�த�க�� அ���, காத��, ��யாத உண��க��, �ஜ
வ�க�� இ�த� கைத�� வ�க���� �ைத�� �ட���றன. இைத�
ப���றேபா� அைவக�� ஒ� ப�ைகயாவ� ேலசாக ��க� உண����க�
எ�றா� இைத எ��யத��� ���ய ெவ��யாக நா� �ைன���
ெகா�ேவ�.
இைத அ�� ெவ���ட க�� இத����, இ�� �� ��தகமாக ெவ����
��ேன� ப��பக����� ந��க� பல.
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அ��யாய� 1

ெப�ய க��� �ற� ���. சா�ைய �ைழ�� ��� �ைற ����ய�� �ற��
ெகா�ட�. பாலா ��ைட� கதேவார� �ள�� மாட��� ைவ�தா�. ந�ல
வ�வான கத�. த��ய�� ���� உ� இ��ைட அ�����ெகா��
��ய� �ற�த� அ�. உ�ேள கால� எ��� ைவ�த�� ெம��ய
����ெபா�� உட�� ��வ�� ஓ�ய�. ெரா�ப நா� ���� �ட�தத�
அைடயாள ெந� ���� ஏ�ய�. ���ைக வாசைன. பாலா தைல���,
உட���� ப��த �ல வைலகைள� த����டா�. கத����� வ�த
ெவ��ச��� அவ� ��� ெகா����த அைற ம��ேம
ெவ��சமா���த�.
அவ� ��னைற ஜ�ன�கைள� �ற����டா�. மாைல ஐ�தைர ம�
ெவ�� ம�ச� ெவ�� க�ைணயா� ஜ�ன� வ� �ைழ�த�. அத�
உபய��� உ�ளைறக�� ெத��தன.
பாலா அ�த ��ைட வா���ற உ�ேதச���தா� இ�ேபா� வ����ப�.
அ� அவெனா��� பா���ராத, இத�� ��� �ைழ��ராத �� அ�ல.
இர�� வ�ட�க��� ��…
அ� அ��ற�.
அ��த அைற��� �ைழவத�� ��, ��னைற�� அகல, �ள
�சால�கைள� க�ணா� அல�னா�. ெப�ய பர�த அைறதா� அ�. தைர
���க� ��ைப. ஒ� �ைல�� கா�த� ��ய�. ஓ�� �� எ�பதா� �க�
தா��த �ைர அ�. அத��� தா�கலாக இர�� மர���க� ெப���
உ���� ��றன.
�ைறய அைறகளா� ���� ெகா�ச� �ளமான ��. இத���� இைத
�ைல�� வா�க எ�தைனேயா ேப� பா������� ேபா���டா�க�. வ��
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பா��தவ�க� ம��ைற வர��ைல.
இ�ேபா� பாலா.
பாலா இ�த ��ைட வா��வத�� ஏ�ெகனேவ ��மா�����டா�.
அ�பா��, நடரா� மாமா�� அ���ராய� �ர�கைளெய�லா� ��, பாலா
உ��யா� எ��த ��மான� அ�. �க� �ைற�த �ைல�� �ைட��ற,
அவ���� ���தமான ��.
“ெகாற�ச ெவைல�� அ�த ����கார� ���ற���� காரண� எ�ன
ெத��மா? அ�த� ���ப� கா� ப��ன��க��ற� ெர�� வ�ஷமா
அ� ���ேய �ட���. வா�கற��� எ�ேலா�� பய�படறா�க. ஆ�
அைல�ற ���� ெத��ல ேப���றா�க. இ�தைன எ���? எ�க
��லேய ஒ�நா� ெரா�ப ெவ�ைகயா இ��ேக�� ெமா�ைட மா��ல
ேபா�� ப��ேத�. ��க���� ந��ல எ�னேமா ஒ�� பலமா ேமல ஏ�
உ�கா������ க��ைத� ���� அ��கற மா�� ஒ� ஃ���. க���
ெதாற�க ��யல. எ����க�� ��யல. ஒ� ெர�� ��ஷ��ல �வ�
ேபா��� வ�தா மா��. ஒ����லாத இட��லேய அ�ப�. ஒ� ெபா��
���� ேபா�� ெச�த ���ல? ேயா�!”
நடரா� மாமா பய�த �ர�� பாலாைவ பய���த� பா���� ேதா�றா�.
அ�பா���� அ�த ��ைட வா�க ����ட இ�ட��ைல.
“நாம அ�ப�ேய ேபா�� ������ட� ேபாற��ைலேய�பா.. ஊ����ள
ேபசறெத�லா� ெவ�� க���கைத. க�பைனயான பய�. நா�� அ�த
������ள ெர�� வ�ஷ���� ��ன எ�தைனேயா தடவ
உலா�����ேக�. என�� அ� �� இடேம அ�ல. ந�லா பழ�ன இட�.
எ�ன���� �� பய�? இ��� ��சா ஆ�ட� ப��� க�ட�தாேன
ேபாேறா�?”
�ைறய ேப� எ�ேலாைர�� சமாதான� ப��யா���. பாலா��� எ��த
������� ��வா�க மன� வர��ைல. அவ� ��வாத� தளராம�
இ��த�� ஒேர காரண���காக�தா�.
அ� பவா� வா��த ��. அ�த ���� ஒ�ெவா� ச�ர ��� ��ட�
பர���� அவ� ஞாபக�க� கல������றன.
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பாலா ம� பா��தா�. ஐ�ேத ��கா� ஆ����த�. ெவ�ேய ெவ��ச�
ம�க� ெதாட����ட�.
இேதா இர�� வ�ட�க����� ஒ� நா� இேத மா�� ெவ��ச� ம��ன
மாைல ேநர���, இ�த ���� ப�க�� ஏ��ற ஞாபக�. ������
இ�ெபா�����ற மா��ேய இ���. �ைஜயைற�� இ��� ம���
ெகா�சமா� ெவ��ச�. �ள�� �ப�. ேலசா� ம��ச�த� ேக��ற�. �க
ெம�வான ஆனா� இ�ைமயான �ர�� ‘���ேபா��� வ��ைன ேபா�,
��ப� ேபா�..’ ேக��ற�. �ைஜயைற������� ெவ�வ��ற
சேராஜா�மா�� அ��ைல� உ�வ�.
இ��� ம�க�� ‘யா�?’ எ�� ேக����� “பாலாவா? வா�பா!” எ��றா�.
‘��’ எ�� ���� த�ட�ப��ற ச�த�ைத� ெதாட��� ���ைல� உ��
ெப��ற�. அவ� மன �ழ��� படபடெவன �ைறய �ள��க� உ��
ெப�றன.
“இ�ப�தா� ெவள�� ெவ�ேச�.. உ�கா�..”
சேராஜா�மா அைர ��ட��� எ�லா ைல��கைள�� ேபா�� ���
வ�தா�.
பாலா மர நா�கா��� உ�கா��தா�.
“அ�� ம��ேக வ���ேட�.. உ�கைள� பா��க��� ேதா���.
அ�ப�ேய வ�ேத�. மாமா இ�ைலயா?”
“ெவ�ல ேபா���கா�. வ���வா�”. எ�� ெசா����� சேராஜா�மா��
�ேணார� உ�கா��தா�. எ�ேபா�� இ���ற ெவ� ெம�தான
��னைகெயா�� சேராஜா�மா உத��� இ�ேபா�� இ��த�.
இ�வ�� ேம�ெகா�� ேப�வத�� �ஷய�கைள� ேத��ெகா����க
��னதா� ஒ� இைடெவ�.
பாலா அ����தப�ேய வாச��� ெவ�ேய பா��தா�. ���� எ����ற�
அவ� வ���ற �� ெத��த�. வாச� கதைவ ெவ�மேன சா����� வ�த�
ஞாபக� வ�த�. �� வ�வதாக� ெசா������றா�.
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�� வராத, ���� எ�த ேவைல�� இ�லாத சாய�கால� ெபா��க�
சேராஜா�மா�� ����தா� ெப��பா�� க���. �ல சமய� கா��,
இர�� சா�பா� எ�லா� �ட இ�ேகேயதா�����.
எ�ப� இ�த� ���ப��ட� இ�ப� ஒ���ெகா�ேடா� எ�� பாலா பல
தடைவ ஆ�ச�ய�ப�ட���. ஆனா�� அவ� �பாவ���� எ�த ஊ���,
எ�த இட����� ேபானா�� அ�காைம�ேலேய அவ��ெகன பாச ��
ஒ�� உ�வா���வ�� ஆ�ச�ய�பட ஒ����ைல. ��ன வய��,
ப����ெகா����த கால����ட அவ� ஊ�� இ�ப��தா�
ப�மாவ�ய�கா �� இ��த�. அ�த சமய�க�� பாலா அவ�ைடய ����
இ��தைத�ட ப�மாவ�ய�கா ���� இ��தேத அ�க�.
“இ�ைன�� எ�ன ப�ண� ேபாற?” எ�றா� சேராஜா�மா. ேப�வத��
�ஷய� �ைட����ட மா��. ஏதாவ� ஒ� ��ைழ��
ஆர���கேவ���. ��ன� அ� அ�ப�ேய வள��� �க சகஜமான ஒ�
உைரயாட� �ைல�� வ��. சேராஜா�மா�ட� ேப��ெகா����ப�தா�
உல�� எ�தைன அ��தமான �ஷய� எ�� பாலா �ைன�தா�. சா�த�,
�தான�ைத உ�ளட��ய ேப��. ஒ� ம��ற�� ��னைக. இைவதா�
சேராஜா�மா�� அைடயாள�. �க�ைத உ��� பா��தா� ேலசா� ெசௗகா�
ஜான� சாய��ட இ����.
“எைத� ேக�க��க�மா?”
“சைமய�..”
“�� வ�ேர�னா�.. ெர�� ேப�� இ���� வ�� ெம�ல சா��ட�
ேபாேறா�.”
பாலா அவனைற�� த�யாக� சைம���ெகா��றவ�தா�. ெஸ�ஃ�
����. �� நா�க�� �ைளயா�டா� அ�மா�ட���� க���ெகா�ட�.
இ�ேக அ� உத�யா� இ���ற�. ெம��� சா���வ� �ல சமய�
அவ��� ஒ���ெகா�வ�� இ�ைல.
“எ�தைன நா� த�யா சைம�� சா������ இ��ப? ேபசாம க�யாண�
ப���க..” எ�றா� சேராஜா�மா.
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அ�பா சமய� �ைட��றேபாெத�லா� ேம�க�ட �ஷய�ைத
ேநர�யாகேவா, ேகா� கா��ேயா க�த� எ��வ� வழ�கமா���ட�.
நடரா� மாமா�� ெப� ெர�யா� இ���றதா�. அவ�� அ��க�
ேக�காம� ேக�பா� ேபா����ற�. அ��� ச�பமா� �ைறயேவ.
“அவ��ட���� எ�பேவா ப����� ேபாக��ேம? ஏ� வ����த��க
அவைன?” எ�� எ�ப�� ெசா��ற அ�மா�� ேபான தடைவ ஊ����
ேபா���தேபா� ��ெரன அ�பா���� சாதகமா��தா� ேப�னா�.
ஆனா� பாலா யா���� இ�வைர��� எ�த ப��� ெசா�ன��ைல.
“ப���கலா�.. எ�ன அவசர�?” எ�றா� பாலா. சேராஜா�மா����
ெசா�ன இ�த ப�ைலேயதா� அ�பா����, அ�மா���� எ�ேபா��
ெசா�வ�.
“ஏ� உன�� இ�ப�ெத�� வயசா�����ைலயா?”
“வய� �ட�க���. எ��� ��மா ஒ� ெப�ைண� க�யாண� ப��
அவைள� ெகா�ைம�ப��த��� பா��ேத�..” �����ெகா�ேட
ெசா�னா� அவ�.
அ�ப�� ெசா�����க��டா� எ�� பாலா உடேன வ��த�ப�டா�.
அைத அவ� ெசா�ன கண��� சேராஜா�மா�� ேப��� ����� ஒ�
��ட� ���ேபா� ம�ப� இய���� வர� �ரய�தன�ப�ட�. அவ��
அைத� கவ�����டா�. ெரா�ப ச�கடமா���ட�.
சேராஜா�மா��� பவா��� �ைன� வ����கேவ���. அவ�க��
ஒேர ெச�ல மக�, கலயாண���� அ��ற� �க��� அ��ன ேசாக�ைத�
த�ர ேவெறைத�� க��ராத பவா��� உ�வ� சேராஜா�மா�� மன��
�ழலா����கேவ���.
ஏதாவ� ேப� எ�ேகயாவ� ���� ���ற�.
“ஏ�மா ஒ�� ேக�க��மா..” �க� தய�க��டேனேய ேக�டா� அவ�.
சேராஜா�மா இ�ேபா� �ைன��� பா��க ���பாத ேசாக�கைளெய�லா�,
தா� ேக�க� ேபாவ� �ள���ேமா எ�� பயமாக� �ட இ��த�.
அவ� எ�ன ேக�க� ேபா�றா� எ�ப� ���� ேபா� அத��� ப��
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ெசா�ல�� தயா�தா� எ�ப� ேபால இ��த� சேராஜா�மா�� �க�.
“பவா� எ�ப����கா?”
சேராஜா�மா�� உத��� அ�த� பைழய ��னைக ���� வ��
உ�கா��� ெகா�ட�. ஏேதா ஒ� �யர�ைத மைற�க �����ற கவச�
மா��.
“அ�ப�ேயதா�..” எ�றா� சேராஜா�மா.
அவ� ெமௗனமானா�.
“��சா எ�ன ெசா�ற������ பாலா? அவ இ��� ெரா�ப
க�ட�படறா�� ம��� ெத����பா. ��ஷ��ட அ�ஜ�� ப������
இ��கா. எ�ப�� வா� ஓயாம ������ேட இ��கானா�, �ன�� ��…
அ�… அவ ேபான ெஜ�ம��ல எ�ன பாவ� ப��னாேளா ெத�யைல.
இ�ப� வா��� ெகா�ைம�பட��� அவ��� எ�� ெவ�����..”
ெகா�ச� இைடெவ� ��� ம�ப��� ெசா�ல ஆர���தா�.
“இ�க வ��ேபாெத�லா� ேக�டா எ��ேம ெசா�லமா�டா அவ. �ைறய
ச��� பழ�� ேபான மா�� இ��பா. ஆைசயா க���ெகா��த இட�
ேமாசமா� ேபா����. � ெசா��ேய… எ���� க�யாண� ப�� ஒ�
ெபா�ைண ெகா�ைம�ப��த���, அ�த வா��ைத ெசா�ன�� ச���
அவ ஞாபக� வ�����.”
“உ�க �க�ைத� பா��த�ேம �������. ஆனா ��க இ�த அள� எ�லா
ெசா�த �ஷய�கைள�� எ���ட மன����� ேபச��கேள.. அ�ேவ
ச�ேதாஷமா����” எ�றா� பாலா.
சேராஜா�மா அவ� பா��காத மா�� க�கைள� �ைட��� ெகா�டா�.
யா�டமாவ� த� மன�க�ட�கைள ெசா�� இற�� ைவ�க
���பமா���த� சேராஜா�மா���. ஆ�தலா� பாலா இ��தா�.
ேக�பத��� கா�க��, ெபா�ைம��, எ�லாவ�ைற���ட �க ேமலான
அ�கைற�� அவ�ட� இ��தன.
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ெகா�ச ேநர��� ேவ� மாமா வ�தா�. சேராஜா�மா�� கணவ�.
பாலாைவ� பா��த மா��ர��� ���� இைழேயா�ய� �க���. “உ��ட
ஒ��கா உ�கா�� ேப� ெரா�ப நாளா��.” எ�றா�. இ�ெனா� மர
நா�கா�ைய எ���� ேபா���ெகா�டா�. உ�கா�வத�� �� ச�ைடைய�
கழ�� ��� அ�����த ஆ��� மா��னா�.
எ�ப�ேம அவைன �க� ��யமா� நட���ற ேவ� மாமா. அ�பா ெல�ட�
ேபா�டாரா எ�� �சா��தா�. ஊ�� எ�ேலா�� ெசௗ��யமா எ��
ேக�டா�. ேவெற�ென�னேமா ேப��ெகா����தா�.
ேக���ெகா�ேட���கலா� ேபால இ���ற ேப��தா�. அவ� �ைடய�
ஆனத��� �� அவ���� ெசா�பமா� இ���ற ேப��� �ைணக��
அவ�� ஒ�வனா� ��டா�. அ��� இவ�ட� ேப�வ�� ஒ� த� ��ய�
இ���� அவ�ட���.
ந��� கா� வ�த�.
ெகா�ச ேநர� க��� �� வ�தா�. “ெசௗ��ய�களா?” எ�றா� ேவ�
மாமாைவ��, சேராஜா�மாைவ�� பா���. �ேநகமா�� ���தா�.
’ேபாலாமா’ எ�ப� ேபால பாலாைவ� பா��தா�.
ெசா����� இ�வ�� �ள��னா�க�. ெம����� ேபா�ற வ���,
“அ�த� ���ப��ேலேயேய ஒ��தனா��ட ேபா����. � அ�கதா�
இ��ேப�� ெத���. அதா� ந�ம ����� �ட ேபாகல. ேநரா அ�க
வ���ேட�.” எ�றா� ��.
பாலா ஆேமா��பா�� ���தா�.
அத�� ம�நா� காைல அ�வலக� �ள��வத�� ��ைட�
����ெகா������ேபா� சேராஜா�மா ��� வாச�� சேரெல�� ஒ�
ஆ�ேடா வ�� ��பைத��, அ����� பவா� இற��வைத�� பா��தா�.
ைக�� ெகா�ச� ெப�ய ெலத� ேப� இ��த�. அவ� இற�� உ�ேள ேபான
ஒ� ��ட���, சேராஜா�மா ெவ�ேய வ�� ஆ�ேடா���� பண�
ெகா��� அ���னா�. ����� ேரா�ைட� தா�� பா�ைவ இவ�ட���
ப��த�. பாலா ேலசா� ���க �ய�வத��� சேராஜா�மா ேவகமா� உ�ேள
ெச�றா�.
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பாலா ேயாசைனயா� ஒ� �ல கண�க� அ�ப�ேய ��றா�. ��ெர��
அ�த� ச�த� ேக�ட�. ெப��த �ர�� யாேரா அ��ற ச�த�. ��ட�த�ட
ஒ� கதற� மா��.
பாலா உ��� ேக�டா�.
அ�வ� பவா�தா� எ�� ���த�.
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அ��யாய� 2

�த� தடைவ பவா�ைய� பா��த�� �ட இேத மா�� அ�த
ேகால���தா�. பவா� �ழ�கா�� �க� �ைத�� �வேரார�
உ�கா�����தா�. �ைறய அ����பா� ேபால. பாலா வ�தைத உண��த�
மா�� தைல ����த�. ேசா��த இைமக��, கைர�த க�ைம��, ���ய
க�ன�க�மாக ெம�ல அவைன� பா��தா�. �ைடைவ� தைல���
க�கைள� �ைட���ெகா�டா�.
“வா�க பாலா” எ�றா�.
பாலா ஓ�� ெசக��க� அவைள ேநராக� பா��தா�. எ�ேபா��
அ�வத�ெக�ேற பைட�க�ப�ட ஒ� �வ� மா�� அவ� இ��தா�. ஒ�
ேவைள க�யாண���� �� அவைள� ச������கேவ��� எ��
�ைன�தா�. இேத �க�, ����ற க�க��, ��ஷ�ட� அ�வா�காத
க�ன�க�மா� ெபா�வா� ச�ேதாஷமா� இ�������. அவ�
க�யாண���க��ற�தா� பாலா அவ�க�� எ������ ��வ�த�.
சேராஜா�மா ���ப��ட� ப��சய� ஏ�ப�ட �ற� பல தடைவக�
பவா�ைய ச����� ேப��� இ���றா�. பவா� அ�க� ேபச���யவ�
அ�ல. ஆனா�� அ�மா�ட���� ேநரா� தாைர வா����
ெப���ெகா�ட மா�� அ�த� ��னைக ம��� ெகா�ச� ��தலாகேவ
அவ�ட� இ����. எ�ேபா�� ேலசா� ேசாக� கல�த �ேநகமான பா�ைவ.
அ�� ���தத�க��ற� பவா� �க அழகா� இ��ப�ேபா� ப�ட�
அவ���. �க� �ல ேப����தா� அ�ப�ெயா� �யர அழ�
சா��ய�ப��ற�. பவா� மா�ற� தா��ய �தமான க��� �ற�. ��வ�ட
�க�. ஒ� தடைவ அவ� ��� ஜ�ன����� வாச�ப���
தைலவா�யப� ���� பவா�ைய� பா��க ேந��டேபா� அ�தைன
�ர������� ப��ெசன அவ� க�க� ம��� �ரதானமாக� ெத��த�
ஞாபக� வ�த�. அவ�� ��மலமான அழ��� அ�த� க�க�� ப��
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அ�க�. ஆனா� இ�தைன� ��ேட���� பா����ேபா� அத���
��னா� இ���ற ேவதைன வ�க�தா� �ரதானமாக� ெத��ற�
இ�ேபா�.
பாலா��� அவேளா� ஏதாவ� ேபச ேவ��� ேபா� இ��த�. ஏதாவ�
ேக�கேவ���. அவைன இ�த ���� ஒ�வனா� ம���ற ���ப�. அத�
�� அவ������ற அ�கைறைய எ�ப�யாவ� ெவ��ப����டேவ���
எ����த�.
”ம�ப��� �ர�சைனயா பவா�..” எ�� ேக�டா�. �ர�� தய�க�ைத
ெம�வா� உத����. உ� �ர�சைனக� எ�னெவ�� என��� ெத���.
தாராளமா� அ�ப�� எ��ட� ெசா�லலா� எ��ற ெதா��� இ��த�
அவ� ேக�ட�.
ேலசா� அவ� தைல ஆ�ய�. வாைய� �ற�� எைத�� ெசா�ல��ைல.
“எ�னா�� பவா�?”
பவா� ேம�� ெமௗனமாக�தா� இ��தா�. �ற� எ�ன �ைன�தாேளா
ெத�ய��ைல. ஒ� �நா� பா�ைவ சைமயலைற� ப�க� ேபான�. ெம�வா�
எ��தா�.
“இத� பா��க..” எ�� ���� ��� கா�� ��றா�. ேதா� ப�ைட�����
�ைடைவைய ��ப�கமா� எ�������ெகா�டா�.
பாலா தய�கமாக� பா��தா�. அவ� ��ன�க������ �ேழ க��பா�
வ�ட வ�டமா� ��� நா�� இட��� எ�ன அ�? காய� மா��.
க�கைள� ���� ேம�� உ��� பா��தா�.
“எ�ன பவா� அ�?” எ�றா�.
�ைடைவைய இ���� இ���� ெச���ெகா�� ����னா�. ஒ� ��ன
���ேபா� ெசா�னா�.
“�கெர� ��..”
அவ��� அ����யா���த�. “கட�ேள..” எ�றா�. �� எ�லா�
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ெசா�லாமேல ������ட�.
�ற� ேவதைனேயா� ெசா�னா�. “ெர�� நா� ��னா� நட�த�.
அ�தா���� ெகா�ச��ட மனசா�� �ைடயா�. இ� ஒ��ேம��ைல
பாலா. இைத�ட ��ரவைதெய�லா��ட அ�ப����ேட�. இ��� ேமல
என�� ச����த�ைம �ைடயா�. அதா� வ���ேட�. ஒேரய�யா..”
பாலா எ�ன ெசா�வெத�� ெத�யாம� ��றா�. பவா��� ��ஷைன
ஓ�� தடைவக� பா���� ேப��� இ���றா� அவ�. பா��தா�
ஒ��ம�யாத சா� மா��தா� இ��பா�. ந�றா� ����� ����� ேப��ற
ைட�தா�. ஆனா� அவ����தா� ேகாப� வ�தா�, �டான கா��ைய
ெபா�டா�� �க��� ஊ��வ��, ���� �கெர� �� ைவ�ப�மான
ெகா�ர ��க� ஒ������றெத�� ெசா�லேவ ��யா�.
“இ�ப��மா இ��பா� ஒ� ம�ஷ�?” எ�றா�.
“அ�தா� ம�ஷேன இ�ைல. ரா�சஷ�.” எ�றா�.
�ழ� தயாரா� �ல ��க� அவ� க� ����� ��றன. ேம�� அவேள
ெசா�னா�.
“இ�ேம நா� இ�கதா� இ��க� ேபாேற�..”
அத�க��ற� ப��� ப�ைன�� நா�க� ேவைல ���ர��� க��தன.
இர�, ேநர�க��� ����� வர ேவ�����த�. பவா��� ������
ேபாக அ�தைன சமய�� �ைட�க��ைல. எ�ேபாதாவ� அவ�� �ைன��
வ��ேபா� தவறாம� அ�த �கெர� காய�க�� ஞாபக� வ�தன. அவ�
இ�ப� ��ஷைன ��� வ�� ���� இ��ப� சேராஜா�மா���� ேவ�
மாமா���� எ�ப� இ���� எ�� ேயா���� பா��தா�.
“ஏ� பாலா இ�ப�லா� உ�ைன� பா���றேத அ��வமா இ���” எ��
ேவ� மாமா ஒ� தடைவ பா���� ேக�� ��டா�. “ேபசற��� ஆ��லாம
ேபார����..” எ�றா�.
“இ�ல மாமா… ெகா�ச� ஆ��ல ேவைல ஜா��..” எ�றா�. ���
ேநரமாவ� அவ�க�ட� ெசல�ட ��யாம� இ�ப�� பற�க
ேவ��ய����றேத எ�ற ஆத�க�� வ�த�.
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பவா� அவ� ���ேலேயதா� இ��தா�. அவ� ெசா�ன மா��ேய
கணவ� ������ ேபாக��ைல எ�� ெத��த�. இ�ேபாெத�லா�
அவ� சகஜ �ைல�� வ����ட� ேபால இ��த�.
இைடேய ஓ� இர� அவ�க�ட� அவ�க� ���ேலேய சா���டா�.
பவா�தா� ப�மா�னா�. அவ� எைதேயா எ��க� ����ன ஒ�
�நா��� ச�ெட�� அவ� ��ைக� பா��தா�. காய�க� இ��த
இட�ைத� பா�ைவ ேத�ய�. எ�லா� மைற����த�. அ�ப�� பா��த�
அவ��� ேலசா� ��������கேவ���. ச�ெட�� ���� அவன�
பா�ைவைய ேந��� ேநரா� ச���தா�. பாலா��� ஒ� மா�� ஆ���ட�.
ஏேதா ���தமா�� அவ� ெசா�னா�.
“எ�லா� ஆ���.”
பாலா ெம��ய �ைக�ேபா� ����தா�.
“சா�பா�, ரச�, சா�பா� எ�லா�…” எ�றா� ெதாட���.
அவ� ஆ�வாசமா� ஒ� ெப���� ��டா�. அத�க��ற� அவ� அ�த�
ப�க� இ�த� ப�க� ����� ேபாெத�லா� அவைனய�யாம� பவா�ைய
கவ��க ஆர���தா�. அவ� மன�� பவா�ைய ேவரா�� ெகா��
��ன� ெச�ெயா�� ����க ஆர������த�.
’இ� அவ� எ�ன ெச�ய� ேபா�றா�? அ�மா ���ேலேய �ர�தரமா�
இ��க� ேபா�றாளா? வாழாெவ�� எ�� ெசா�வா�கேள? அ� மா��யா?
எ�ேலா�ைடய அ�தாப�ைத�� ச�பா����ெகா��..’
பாலா��� ஏேனா மனெச�லா� கல��ன மா�� இ��த�. அவ�
வா��ைக. எ� ந�லெத�� ப��றேதா, எ� அவ���� ச�ேதாஷ�
த��றேதா அைத அவ� ��மா��க���. நா� ெவ�� அ���ராயேமா,
ஆ�தேலாதா� ெசா�ல ����. ம�றைவ அவ� ைக��தா� இ���ற�.
அவ� ேபாரா�ட��� ��ைவ அவேள எ��க���. நா� எ�ன ெச�ய
���� ந���?
ஒ�ேறெயா�� ெச�ய ���� எ�� ேதா��ய�. �ைன�த�� ஒேர
ேநர��� �ழ�ப�ைத�� ����ைப�� த��ற �ஷயமாக அ� இ��த�.
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ெநா��� �க ெம�தான �����ைப ெந����� படர���� ேபான�
அ�த �ைன��.
உடேன அைத� கைல�க �ய���தா� பாலா. ஆனா� அ�ேபா�
ெதா���ெகா����ட அ�, ெதாைலயாம�, கைலயாம�, மனேதாேடேய
ஒ���ெகா�� ��ட�. ஒ� ���� பரபர��� இதய� ���� அ�க��ப�
மா�� உண��தா�.
��ைய� பா��தேபா� அ�த எ�ண�ைத� ெசா�லலா� எ�� ேதா��ய�.
அத��� ��ேய பாலா�� �க�ைத ப������, “� நா�மலா இ���ற
மா�� ெத�யைலேய..” எ�றா�.
“ஒ����ைலடா..” எ�� பாலா �த�� ெசா�னா�� அ��ற�
தய�க�ைத���� ேப�னா�. பவா�ைய� ப��� ெசா�னா�. அவ�
கணவ� ப��, �கெர� �� ப��.. அவ� ேவதைனக� ப��.. கைட�யா�
அவ��� வ�த அ�த ேயாசைன ப��.
“�ஜமாேவ ��.. அவ க�ட�படறா��ற �ஷய� எ�ைன எ�னேவா
ப���டா. ேலசா மன� வ�������ட ெசா�லலா�.” எ�றா�.
“பவா� இ�த மா�� க�ட�பட ேவ��ய ெபா�� இ�லடா.. ஏேதா த�பா
ஒ� �� அைம�����. அத மா�த ����� ேதா��.”
��, “ெரா�ப ��யஸா ேபசற மா�� இ���. எ�ன ெசா�ல வ�ேர��
��யைல” எ�றா�.
“��யஸா�தா� ெசா�ேற� ��. அவ���� ச�மத�னா அவ ��ஷைன
�ேவா�� ப�ண அவ��� ஐ�யா இ��த��னா அத�க��ற� நாேன
அவைள� க�யாண� ப���� கைட� வைர � மா�� ெவ���க���..”
ெசா���ேபா� பாலா உண���வச�ப����தா�. �� அவைன
ஆ�ச�யமா�� பா��தா�.
“ேட� பாலா.. உ��ைடய இ�த ந�ல மன����, ைத�ய����� � இ�த
மா�� �ைன���ல எ�த� த��� இ�லடா. இ��தா�� ச���� எ�த
���� எ���ராத. ேயா�..” எ�� ம��� ெசா�னா�.
�ைறய ேயா�����டா�. ஆஃ��� ேவைல�� ந�����ட இேததா�
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�ைன��. ஆனா� ெப�தா� மனமா�ற� ஒ��� ஏ�படாம� அ�ப�ேயதா�
இ��த� ���.
பவா��ட� அைத� ெசா��� பா��கலாமா எ�� ேதா��ய�. ஆனா�
க���� சார� ��தா� ஓயாத அவ�ட��� இ�ேபா� ெசா�ல���ய
�ஷய� அ�ல எ�� ேதா�� அ�த எ�ண�ைத� ைக��டா�.
***
ஞா�����ழைம ெபா�ைமயா�, �தானமா� ஒ� ��ன� க�ணா� ��
��� ேஷ� ெச�� ெகா������ேபா� பவா� வ�தா�. இள� ப�ைச �ற
ேசைல�� வாச� கதேவார� சா��� ��� “உ�ேள வரலாமா?” எ�றா�.
“வா! பவா�, உ�கா�” எ�� �ர�� நா�கா�ைய� கா��னா�. ’ஒ�
��ஷ�..’ எ�� அவசரமா� சவர�ைத� ெதாட��தா�. ���� பரபர���
எ�ேகயாவ� க�ன��� �ேளடா� த�பா� இ�����ேவாமா எ��
பயமா���த�.
ச���� ������� வா�ேப���� ஓ�னா�.
பவா� உ�கார��ைல. ������� ��ைட க�களா� அள�தா�.
ெம�வா� நட�� ���� பா��தா�.
பாலா��� அைற அல�ேகாலமா�� �ட��றேத எ�� கவைல வ�த�.
அ�க�ேக ���� ேபா�ட ��க�.. ப��� ��ன ��தக�க�, கைல�த
ப��ைக, ம��� ைவ�க�படாத ெப���.
அவ�� அைத உண��த மா�� “இ� எ�ன இ�ப�� �ட��� ��..” எ��
இைற�� �ட�த ��தக�கைள எ�லா� எ��� ெஷ�ஃ�� அ��� ைவ�க�
ேபானா�. ��ன� எ�ன �ைன�தாேளா ம�ப� அவ�ைற� பைழய
இட��ேலேய கைல��� ேபா�டா�.
“ேப��ல� ��னா இ�ப��தா� இ��க��. அைத� கைல�க��டா�..”
எ�றா� ���தப�. ெதாட��� “��மா�தா� வ�ேத�..” எ�றா�. ம�ப�
ஓ�� �நா�க� �����ேளேய உலா����� சேரெலன �ற�ப���
ேபா���டா�.
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ஒேர ஒ� ��ட�தா� அவ� அ�த ������ இ��த�. ஏேதா நா�
��வ�� அ�ேகேய அவ� இ��த மா�� உண��. பாலா அவ��காக
எ���� ேபா�ட �ர��� ேச�� சா��� க�கைள ���ெகா�டா�.
‘பவா�’ எ�� ஒ� �ைற மன���� ெசா��� பா����ெகா�டா�.
பாலா��� உடேன பவா�ைய� பா��கேவ���ேபா� இ��த�.
ேயா��காம� ச�ெடன எ��� ��ைய� கட�� எ�� ����ப� ஏ�னா�.
��னைற�� அத�க��த அைறக�� தா��, தா�வார��� பவா�.
சேராஜா�மா �ற��� அ�� �ைட���ெகா����தா�.
“ஏ� உடேன வ���ட? அ�தைன ேமாசமாவா இ��� எ�ேனாட ��?”
எ�றா�.
“அெத�லா� இ�ைல. இ�க ெகா�ச� ேவைல இ��த�…” எ��
��ற�ைத� கா��னா�. �ைறய ெபா�ைமக� கா��� ெகா����தன.
அ�ேபா�தா� பாலா அைத� கவ��தா�. ஆ�ச�ய�ப�டா�.
“இெத�லா� எ�ன?..”
சேராஜா�மா அ�� �ைட�பைத �������� ெசா�னா�.
“எ�லா� இவேள ைகயா� ெச�ச�. அவ தா�தா��ேட���� க�����ட�.”
�ய��� அவ� க�க� ���தன. பவா� அைத எ�ப�� ெச�தா� எ��
�ள�க ஆர���தா�. கைடக�� �ைட��ற, அ�ல� ���� ேவ�டா�
எ�� ���ெய�ய�ப�ட ெபா��கைளெய�லா� ைவ�� ஒ��ேயா
���ேயா இைவகைளெய�லா� ெச�வாளா�. அத�ெக�� �ல
உபகரண�க� ைவ�����ேற� எ��� ெசா�னா�.
பாலா ப�க��� ேபா� அவ�ைற எ���� பா���� �ர��தா�. “இ���
இ���” எ�� பவா� ������ ஓ�னா�. அவ� ெச����த ெபா�ைமக�
அ�தைனைய�� அ�� வ�� கைட பர��னா�. ேதா�� ஏ�ட� உழவ�,
தவ��ற க�ண�, சா�� நா�கா��� ஒ�யாரமா�� ��தக� ப���ற
�ழ�ைத, இ���� �ட��ட� வைள�த ெப�, பறைவக�, நா�,
�ைன����…
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“என�ெகா�� ப����ேட�. ெஷ�ஃ�ல ெவ���கேற�.
”உ�க����லாததா?” எ�றா�.
“ெற�ைக ���������ற மா�� ஒ� �றா.. ப�ண ���மா?”
“ைர�.. ஆக���..” எ�� எ��� ��ப�க� �ண�ற���� ேபானா�. அவ�
பவா� ேபாவைதேய பா����ெகா����தா�.
பாலா ��� ேநர� ெபா�ைமகைள� பா���� ெகா�������� �ற�
அவ�� ��ப�க� ேபானா�. பவா� த��� இைற��� ெதா����
�ர���ெகா����தா�. அவ� ��னா� ேபா� ��றா� பாலா.
“நா� ேவணா இைற��� தர��மா..” எ�றா�. �ர� ேக��� �����
���தா� பவா�.
“பரவா��ைல. ேவ�டா�.” பவா� க��ைற இ���, இ��� �ட �ள�,
�ள� எ�� ��தைள� �ட��� த��� �ர���ற ச�த�. அவ�
�ண����� எ��� பா��தா�.
அ�த இைடெவ��� “பவா�! ஒ�� ெசா�ல��மா?” எ�றா�.
“எ�ன? ெசா���க” எ�� �ர��ன �ட�ைத இ� ைகயா�� மா� மா�
இ��க ஆர���தா�.
பாலா ��மா��தா�. அைத� ெசா���டலா� எ�� ��ெர��
ேதா����ட�. ெபா�ைம ஒ� �நா��� எ�ைல� ேகா�ைட�
தக����ெகா�� ��ட�. ச�ெட�� அைத� ெசா���� ��டா�. அவேன
ந�ப ��யாத ஒ� கண� அ�.
“பவா�! � ����னா உ�ைன� க�யாண� ப���க� தயாரா
இ��ேக�.”
பவா� �ைக��� ச�ெட�� ைககைள �����டா�. �ட� ெவ� ேவகமா�
க��ைற இ���� ெகா�� �� ேநா��� ேபான�. ம��நா� ’ெபா�’ எ��
அ� ���� ச�த� ேக�ட�.
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அ��யாய� 3

இர� ஒ�ப� ம������. பாலா ெமா�ைட மா��� உலா���
ெகா����தா�. ந�ல இ���. ெம�ல நக��� ைக���� �வ���
வ�தா�. �ேழ எ��� பா��தா�. ���� �� வாச� ��ைண�� பவா�
இ��� உ�கா��� ெகா����தா�. ஆடாம� அைசயாம� ஒ� �ைல
மா��. ��ைண�� �ள�� எ�ய��ைல. ெத��ள�� �ட எ�யாம�தா�
இ��த�. ����� ��கா� இ���� க��ன �ரேதசமாக அ� இ��க,
பவா��� உ�வ� அ�தைன ெத�வா�� ெத�ய��ைலதா�
இ��ைட ஊ���� ெகா�� பாலா அவ����ற �ைசையேய ைவ�த க�
வா�காம� பா����ெகா����தா�. அ����� பா��தா� அவ� உ�வ�
அவ���� ெத��மா எ�� ேயாசைன ஓ�ய�. ஒ� ேவைள ெத�யலா�.
ெத�யாம�� இ��கலா�. அவைன மா��ேய பவா��� இ���� அைச�ற
அவ� உ�வ��� க�ப�����கலா�.
பவா� பல�த ேயாசைன�����றா� எ�� ெத��த�. �ண�ற��� பாலா
அ�த� ேக��ைய� ேக�டத�க��ற� அவ� மன�ைல ��ெர��
மா������த�� ���த�.
இ��� ப�� �ைட�காம� அ�த� ேக�� அ�ப�ேய ���ற�. இர��
�ன�களா� ��ட�. அவசர�ப�� ��ேடாேமா எ�� ேதா��ய�.
ச�ெட�� ஒேர நா�� ஒேர ��ட��� ��ெவ��கலா�தா�.
ெசய�ப���வ�� ஏ� �தான� இ�லாம� ேபா���ட�?
பாலா��� ஆர�ப��� அவ� ேம���த� இர�க� ம��ேம. க�யாண�
ஆன�� அவ� எ��பா���க� ெநா��க�ப��, ெகா�ைம��
ஆளா�றாேள எ�ற ப�தாப�. அ�ேவ ந�பாக மா�, அ� அவ� வா��ைக
ப��ன அ�கைறயாக��, த��பாக���ட மா�த� ெகா����ட�
எ�ப�ேயா. அைத உண��� ெகா�ட ��ன�தா� அவ� ���ப�ைத
அவ�ட� ெசா�ன�. நட�தவ���� ஒ� ���� ��� ைவ�����,
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அவ��ெகா� வா��ைக ெகா��தாெல�ன எ�ற ேயாசைன��, ெரா�ப
நா� தன���ேளேய ேக��களா� ேபாரா����, ஒ� நா� அவ� தய���
தய�� ேக�ட�தா� அ�. அ� ஒ� வைக� ��மான�� �ட.
ேந��� ��தாநா�மா� அவ� ������ ேபாவைத பாலா
த������டா�. இ����ட அ�ப�ேய. ெரா�ப ச�கடமாக உண��தா�.
ஏேதா த�� ெச����ட மா��. �ஜமாகேவ அ� த�பா எ�� ெத�ய��ைல.
சேராஜா�மா����, ேவ� மாமா���� ெத��தா� எ�ன �ைன�பா�க�?
‘�ேச’ எ����த�. எ�� ���� த�ேய த�����த அவ��� ஒ� ����
���ைலைய உ�வா��� த�த இட� அவ�க� ��. நா� ெச�த கா�ய�
அவ�க���� �ேராக� எ�றா� ��மா?
ஒேர �ழ�பமாக இ��த�. பவா� எ�ன �ைன��றா� எ��
ெத�ய��ைல. ச�மத� வ�மா எ�� ச�ேதகமா� இ��த�. ஆனா�
ேயா���றா� எ�� ம��� ���த�. ேயா��க���. ஒ� ந�ல வா��ைக
ேவ��ெம��ற ���ப� அவ��� இ�லாம� ேபாகா�.
சடசடெவன �ல �ற�க� �ழ ஆர���தன. ெகா�ச� பலமா�. மைழ
வ�����ேபா� இ��த�.
ம�ப� பா����ேபா� பவா� எ��� உ�ேள ேபாவ� ெத��த�.
��ெரன பாலா மன� ச���லாத� ேபால உண��தா�. எ�ேகயாவ� ேபாக
ேவ���, யாைரயாவ� பா��க ேவ���, ஏதாவ� ெச�ய ேவ���
எ��ற மா�� எ�ண�க� ஓ�ன. �� ேவ� ஊ�� இ�ைல. அ�வலக
ேவைலயாக ம�க�� ேபா����றா�.
அ�� சாய�கால� ����� வ�த�� �க� க���ெகா�� ேநரா� பவா�
������ ேபானா�. சேராஜா�மா அ�ல� ேவ� மாமா யா�டனாவ�
உ�கா��� ெரா�ப ேநர� ஏதாவ� கைத ேப��ெகா����க ேவ���.
மன� ேபானப��� ஏதாவ� கைதயள�� ெகா����கேவ��� எ��
ஆைசயா� இ��த�. ச�பமா� ஏேனா அவ� உண�� த�ைம��
எ�ப�யா��� ����க�ைட ேபாடேவ��� எ����த�.
வழ�க���� மாறாக �� ெவ��ேசா����க, பவா� ம��� உ�
��ற��� உ�கா��� கா� ந���� ெகா����தா�.

24

“வா�க பாலா” எ�றா�.
“அ�பா, அ�மா எ�க?” எ�� பாலா தய�கமா�� ேக�டா�.
“ேகா����� ேபா���கா�க..”
“� ேபாகைலயா?”
“இ�ல..”
“ஏ� பவா�?”
“���கைல..”
பாலா இ��கலாமா, ேபாகலாமா எ�� ேயா��தா�. பவா��ட� ெதாட���
ேவ� �ஷய�க� ேப��ெகா����க ���மா எ�� ெத�ய��ைல. அவ�
ேப�� �க சகஜமாக�தா� இ���ற�. �க��� ��னைக�����ற�.
அவைன அவ� த�பா� �ைன��� ெகா����பத� அைடயாள� எ���
இ�ைல.
“ச� அ��றமா வ�ேற�..” எ�� ெசா��� �ள��னா�.
��ற�ைத� தா��வத��� “பாலா” எ�� ����டா� பவா�.
பாலா ��றா�.
“எ�ன பவா�” எ�� ேக��� ���� வ�தா�.
பவா� ����டாேள த�ர எ��� ேபசாம� ெமௗனமா���தா�. பாலா
கா����தா�. அவ� எ�ேவா ெசா�ல �ைன��றா� எ�� ���த�.
பாலா��� மன��� ��ன� ������ ஓ�ய�.
பவா� ேலசா�� ெதா�ைடைய� கைன���ெகா�டா�. ெம�வா� வா�
�ற�தா�.
“பாலா, அ�ைன��� ேக���கேள? �ண�த�ல?”
“ஆமா�..” அவ��� ��ெர�ற�.
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“அ�த �ஷய� இ��� மன�ல இ��கா?”
“�”
“ெசா�ேற�� த�பா �ைன���கா��க. அைத ெம�வா ��க
மற��டற�தா� ந�ல�.”
அவ�� அ�த வா��ய��ேலேய ஏமா�ற��� ஆர�ப வ� ஒ��
அவ���� நகர ஆர������ட�. �ழ�பமா� அவைள� பா��தா�.
“��க எ� ேமல வ�������ற அ�கைற�� எ�ப� ந�� ெசா�ற���
ெத�யைல. உ�கைள� ேபால ந�ல ம�ஷைன� க���க எ�த� ெபா���
���� ெவ����க��. ஆனா..”
“ெசா�� பவா�..”
“க�யாண���க��ற� ச�ேதாஷ�����, �க����� ப�லா �ைறய
�ைட�ச� ேவதைன��, வ���தா�. உ�க��ேக எ�லா� ெத���.
எ�லா�ைத�� உத��� நா� இ�ேபா அ�மா ��ேடாட வ�� இ���ற��
அதனாலதா�. ஆனா ���� இ�ப�� ேக���க�� �ைன�கைல.
அ����யா����.”
“இ�ப��ட � ச��� ெசா��. உ�ைன மகாரா� மா�� ெவ���கேற�.
வா�நா� �ரா..” எ�றா� �ர� �க உைட�� வ�த�.
“இ�ைல�க.. அத� ப��ெய�லா� ேயா���� பா�கற மன�ைலல நா� இ�ப
இ�ல. எ�லா �ஷய��ேல�� ஒ� ெவ��� வ����� ெத��மா? மன�
ெவ�ைமயா இ���. எ�த ���� எ�னால ச��� எ���ற ��யா���
ேதா��.”
“ேயா� பவா�. நா� கா����ேக�.”
“இ�ல பாலா.. அெத�லா� ச��படா�.”
“அ�ப எ� �ைன�ைப நா� மற��ட�� இ�ைலயா?”
“………”
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“ெசா�� பவா�..”
“உ�க��� ஏமா�றமா இ��தா�� எ� ப�� அதா�க. மற����க.
உ�கைள என��� �����. ஆனா ேவற எ�த� ேகாண���� ேயா����
பா�த��ைல. ேவணா�, உ�க ேம� இ���ற ம���, அ�ெப�லா�
எ�ைன��� மாறா�.. ஆனா இ� ேவ�டா�.”
“அ�பா��, அ�மா�� எ�ன �ைன����வா�கேளா�� பய�பட�யா?”
“அ��ைல. உ�ைமைய� ெசா�ல��னா எ� ��ஷ� எ�ைன�காவ�
எ�ைன� �������� எ�ைன� ேத� வ�வா�� ேதா��. அவ�
மா��வா�� ேதா��. எ�லா����� ஒ� ��ன இைடெவ�
ேதைவயா����. அதா� இ�. என�� ந���ைக����. அவ� �டேவ
ந�லப�யா வா��ைக இ����� மன�ல ஏேதா ெசா���. இ�த
�ைலைம�ல எ�ப� உ�க எ�ண���� ச�ம��க ���� பாலா?”
பாலா���� �������த காத� ெச�, இைல க�� ���வைத
உண��தா�. அவைன ��தா� ஏமா�ற� க��� ெகா�ட�. �க�
இ��� ெதா�ைட வற����ட�. ைகக� ந���ன.
ேலசா� ப���ற க�க�ட� பவா� அவைன ஏ���� பா��தா�.
பாலா ெம�ல� ேதா�கைள� ����.. “ஆ� த ெப�� பவா�” எ�றா�.
ஒ� வார� இ��கமா�� க��த�. கட�� ேபான �ஷய�க�� பா���
இ��� ��ச���தன. அ�வள� எ�தா� �தா���� ெகா��
அ����� ��� வ���ட�� ��ய��ைல. ��ெர�� எைதேயா
�ைன�� அ� �ைட�க��யாம� ேபானத� பா���. மனைத எ�ப�யாவ�
ேத���தா� ஆகேவ���.
��ெரன ஒ� நா� காைல அ�பா ஊ����� �ள�� வ�தா�. வ�த��
வராத�மா� ���னா�. “ எ�தைன ெல�ட� ேபா�ேட�. ஒ� ப�� இ�ல..”
எ�றா�. “உ�ைன� ைகேயா� ������ ேபாலா�� வ����ேக�.”
“எ����பா?”
“எ��கா? நடரா� மாமா��� எ�னா� இ� ப�� ெசா�ல ��யா�. �ேய

27

அவ���ட ேந�ல வ�� எ�ன ெசா�ல�ேமா அத ெசா���.. இ�பேவ
�ள��ற �…”
பாலா���� ஊ���� ேபா� ஓ�� நா� இ������ வ�தா� எ�ன எ��
எ�ண� எ��த�. அ�பா��ேகா நடரா� மாமா��ேகா எ���ைல.
இ�ேபா�����ற மன ெந��க��� ெகா�ச� மா�த� �ைட�தா�
ேதவலா� எ�� ப�ட�. ஊ����� வ��ேபா� ����� ��தாக
�ழ�ப�க� இ�லாத பாலாவா� ���� வர ேவ���.
“ச�.. �ள���க ேபாலா�..” எ�றா�.
�ள���ேபா� பவா� வாச�ப��� ��� டா�டா கா��னா�. அவ���
ேலசா� க� கல��ய�. யா���� ெத�யாம� �ைட��� ெகா�டா�.
அ�பா அவைன ��மா ���� ெகா�� வர��ைல எ�� ��பா�
ெத��த�. அவ����, நடரா� மாமா ெப� ேதவ���� ஜாதக�
ெபா��தெம�லா� பா��� ைவ����தா�க�. “உ� ச�மத�தா�டா பா��”
எ�றா�க�.
அ�பா அவைன வ��க�டாயமா� நடரா� மாமா ������ ���� ேபானா�.
மாமா��� அவ� வ�ைக ஏக ச�ேதாஷமா���த�.
இவைன� பா��த மா��ர��� ேதவ� ெவ�க�ப�� சைமயலைறைய ���
ெவ�வரேவ��ைல. அத�க��ற� தட�டலான உபச���. எ�லா�
அவ��காக. அவ� ெபா��� �க�பைவ. ஒ�� ம��� ���� ேபா���.
பாலா ேதவ�ைய க�யாண� ப���ெகா�ள� ேபாவைத அவைன� த�ர
எ�ேலா�� ��மா��� ைவ�����றா�க�. அவ�� தைலயா�� ��வா�
எ�ற ந���ைக�� கா����தா�க�.
“ச�” எ�� ெசா���டலாமா எ�� ேயாசைன ஓ�ய�.
“ெசா�லலா�. அத�� ��பாக பவா�ைய ஒ� தடைவ, ஒேர ஒ� தடைவ
பா��க ேவ��� எ�� ேதா��ய�. எ�ண� ஆவலாக மா� அ��தநா�
“ெவ�ேய ேபா��� வ�ேர�” எ�� ம��� ெசா����� ப� ஏ�ேய
��டா�. ���� வ�� ‘எ�க ேபான?” எ�� யாராவ� ேக�டா� ஏதாவ�
ெசா��� சமா��� �டலா� எ�� ேதா��ய�.
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�மா� ஒ�றைர ம� ேநர� பயண�தா�. ஆனா� ேபானேபா� பவா�
���� இ�ைல. சேராஜா�மா ம��� இ��தா�. இவைன ��ெர��
பா��த�� ஆ�ச�ய�ப�டா�.
“பவா�ேயாட ��ஷ� ேந�� வ����தா�. அவ�ட ெரா�ப ேநர� த�யா
ேப�����தா�. ������ ேபாலா�� ����டா� ேபால. நல �தமா�தா�
நட�����டா�. ஏேதா கா��ரைம� ஆனா�ல ெத����. பவா��� ெரா�ப
ேயா����� இ�ைன��� காைலலதா� அவ��ட �ள��� ேபானா. ேந��
ைந��ட அவ� இ�கதா� �ேட ப�����தா�…”
“ேக�கேவ ெரா�ப ச�ேதாஷமா����..”
உத�க� அ�ப�� ெசா�னேத த�ர மன���� அ�த �ஷய��� சார�
எ�னேவா ப��ய�.
ஒ� இழ��� �ைம மா��, ஒ� மன ��ச� மா�� ஏேதேதா உண��க�
அவைன ஆ�ர��தன.
பாலா ம�ப� ���� ஊ��� வ�தா�. அ�மா�ட� ேபா� “நடரா�
மாமா��ட நா� ச��� ெசா�னதா ெசா���க..” எ�றா�. அ�மா���
ஆ�ச�ய��, ����� தா�க��ைல. “எ� சம��டா �” எ�� ெகா�ச
ஆர���தா�.
உடேன வ��ற ந�ல நா�� ��சய� ைவ���ெகா�ளலா� எ�றா� நடரா�
மாமா. அ�பா அைத வ� ெமா��தா�.
பாலா ஆஃ����� ேபா� ப�� ஏேதா காரண�க� ெசா�� ப�ைன��
நா� �� ேக�டா�.
அவ� ��சயதா��த���� சேராஜா�மா��, ேவ� மாமா��
வ����தா�க�. ேதவ�ைய� பா������, “உன�ேக�த ெபா��டா..”
எ�றா� ேவ� மாமா. பாலா �தமா� ���க ம��� ெச�தா�.
��சயதா��த� ���த இர�டாவ� நா� �� பத�டமா�� ேபா�
ப��னா�. பவா� ���� ேபா���ெகா�� த�ெகாைல
ெச��ெகா�டதாக.
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அ��யாய� 4

இேதா இ�த ������தா� �ண�ற���� ப�க������� கைட�
அைற��தா� பவா� ���� ேபா��� ெகா�� ெதா��ய�.
பவா��� வா��ைக, அவ�� இ�ப�� நா�காவ� வய���� ஒ� ேசைல
����� இ����ட�.
யா�� எ��பா��க��ைல. பாலா��� ெப�� அ����யா� இ��த�.
சேராஜா�மா����, ேவ� மாமா���� அ�த ச�பவ� ெப�ய இ� மா��.
ம�ப� கணவேனா� வாழ� ேபானவ�. ��ேகேஸா� ந���ைகைய��
தா��� ெகா�� ேபானவ�, ப�ேத நா�க�� ���� வ����டாளா�.
வ�தவ�, “என�� இ� எ�லாேம ���� ேபா���மா..” எ�� ஒ� நா�
���க அ�தப� இ��தாளா�.
அத�க��ற�தா� அவ� அ�ப�ெயா� ��� எ��த�. காைல நா� ம�
ேவைள��. எ�த�த� க�தேமா, ���ேபா�ட எ�� ைவ�க��ைல அவ�.
அவ� இற�� ��� ம� ேநர� க����தா� எ�ேலா���� ெத�ய
வ�ததா�.
�ற� ேபா��, �சாரைண, �ேரத� ப�ேசாதைன. பவா� எ��ற அ�த�
க��� ேதவைத ேபா��ேபா� �ட ��சா�� ேபா�� ேசர��ைலயா�.
சேராஜா�மா அ�தப� எ�லா� ெசா�னா�.
அவைள� பா��க ��ய��ைல. இ��� சட����ட� கல�� ெகா�ள
��ய��ைல அவனா�. “� ேபாக ேவ�டா�” எ�றா� அ�பா. ேபாக��டா�
எ�பத��� க�யாண� ��சயமா���பைத� காரண� ெசா�னா�க�
����.
***
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அத�க��ற� க�யாணமா� ேதவ�ேயா� அ�த ������ ேபானா� பாலா.
மைன�ேயா� வ������ அவைன �த�� ச�ேதாஷமா��தா�
வரேவ�றா�க� ேவ� மாமா��, சேராஜா�மா��. ஆனா� அவைன�
பா��த�� ெவ��த ��க���� அைண ேபாட��யாம� இ�வ�� க�
கல��னா�க�. ேதவ��ட� எ�லா� ெசா���தா� ����ேபான�. அவ�
ெமௗனமா� அ�த� ��க��� தா�� ப�ெக����ெகா�வ� ேபா�
உ�கா�����தா�.
ஆ� மாத� க��� அவ�க� அ�த ��ைட� கா� ப����� ேவ�
ஊ���� ேபா���டா�க�. சேராஜா�மா�� அ�கா ������ற ஊ���.
�மா� இ�ப��ேய� வ�ட�க� �����த ��. பவா� �ற�த��,
வள��த���ட அ�ேகதா� எ�� பாலா�ட� சேராஜா�மா
ெசா������றா�. இ�ேபா� அவ�� இற���ட அ�ேகதா�
எ�றா���ட�.
பாலா�� க�யாண���க��ற� ேவ� இட����� ேபா��ட, ��ன�
அவ�கைள அ��க� பா��க ��யாம� ேபா���ட�. ஆனா� பவா�
ம��� அ��க ��யாதப� அவ� மனேதா� கல�� �����தா�.
இர�� வ�ட�க� க��� அவ�க���த �� ��பைன�� இ��பதாக�
தகவ� ெத��த�� பாலா���� ச�ேதாஷ� ெதா���ெகா�ட�. அ�த�
சமய���தா� அ�பா�� அவ�� �� வா�க ேவ��� எ�� அைல��
ெகா����த��.
�க� �ைற�த �ைல�� அ�வள� ெப�ய �டா எ�� �த��
ஆ�ச�யமா���த�. இ�வைர��� யா�� வா�க��ைல. அ�த �� ப��
உல�� வத��க�தா� காரண� எ�ப� ��பா� ெத��த�.
ந� இர�� யாேரா �� கதைவ இ���ற ச�த� ேக��றதா�. அ��ற�
ெகா��� ச�த�.. ம��ைக� � வாச� எ�� ஆளா��� �ைறய �சா��
கைதக� ெசா�னா�க�.
பாலா ����ட� எ�லாவ�ைற�� �ராக��தா�. அவ��� ஒ� ��
ேவ���. இ�தைன ��ன வய����ேளேய த�னா� உைழ���
ச�பா��க ���த பண�ைத ஒ� அைசயா� ெசா�தாக மா�ற ேவ���.
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அ�பா�� பண� த�வதாக� ெசா������றா�.
அ��� பவா� வா��த ��ைட வா�க அவ��ெகா� வா��� எ�பைத
அவனா� ந�ப ��ய��ைல.
’இ��� ��� மாத����� ஆ�ட� ெச�ய�ப�ட ��த� ��ய ��
இ�ேக���கேவ���. பவா�ேம� ைவ����த காத�� �ைனவாக’
எ�� மன���� ரக�யமாக� ெசா���ெகா�டா� பாலா.
��ைட� பா��க வ��றாயா எ�� ேதவ��ட� ேக�டேபா�
வர��ைலெய�றா�. அ�பா��� ேவ� ஏேதா ேவைல���த�. சா�
வா���ெகா�� அவ� ம��� த�ேய ேபானா�.
�ைல�� இர�� வ�ட�க��� ��ைதய கால�ட� ஒ�� ����
�ட�த�. ேப�ப� ��ைபக�, �ள��மா�, இ��� ேமேல மா� அைற
க��வதா���தா� இ�த அைற�� வல� �ைல����� ப�க�
அைம���ெகா�ளலா�.
பாலா கண��க� ேபா�டா�.
‘ெசா�’ எ�� ேம���� ஒ� ெப�ய ப�� ���த�. ேம�� அைறக����
நட�தா�. �ைவ� கழ�� ைவ����� நட�தா� ��சய� பாத�கைள
�����க ைவ��ற அள��� தைர�� ��� ப��� �ட�த�.
கத�கைள� ெப��ப��த ேவ���. ெரா�ப ����தா� இ����ட���ய
உயர�தா� அைவ இ��தன. இ�த� கத�க�� எ�ேபா�� ேவ� மாமா
ந�றா�� ���� �ைழய ேவ��ய�����. ந�ல உயர� அவ�.
உ� அைற� கத�கைள�� ஜ�ன�கைளெய�லா� �ற�தா�. ெவ��ச�
�க ம����ட�. �வ�� ���ைச� ேபா��� பா��தா� �ள��
எ�ய��ைல.
அ��த அைற ெகா�ச� ெவ��சமா���த�. அைத அைற எ��
ெசா���ட ��யா�. ேம��ைர ஒ� ச�ரவ��� நா�� ப�க�� தா���,
ந��� க��க� ைவ��� க�ட�ப�ட ேம� �ற��. அத�� ேந� �ேழ
தைர�� ச�ரமான தா�வான இட�. மைழ�� ெவ��� ேநரா��
தைர�ற��� இட�. ஒ� ��ற� மா��.
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அ�த ��ற�ைத� கட��, �� கதைவ�� த��� �ற�த�ட� ெத�ப�ட
�ண�ற�. ஒ� காக� உ�கா��� கைர�� ெகா����த�. எ��� பா��த��
�க� ெரா�ப� ��ட��� த���� ஆ�ய�. த��� �ைறய இ����
ேபா��. ஒ� ேமாேனா�ளா� ப�� ைவ��� ெகா�டா� த������
�ர�சைன இ��காெத�� �ைன��� ெகா�டா�.
“பவா� � ���ப�ப�டா உ�ைன� க�யாண� ப���க�
தயாரா���ேக�.”
இ�த �ண�ற���தா� ேக�ட�. ஆனா� அவ���� ெகா���
ைவ�க��ைல.
அ�த ேநர� அவ� �க��� ெத��த அ���� இ��� ஞாபக����ற�.
�ண����� ���த �ட�ைத அ�ப�ேய ������ அவ� ������
ஓ�ன�� எ�ன ெச�வெத�� ெத�யாம� அவ� �ண����� ெத��த
��� �க� பா���� ெகா�� ��ற�� இ�ெபா��� ெத�வா� மன��
���ற�.
பாலா �ண��ேம�����த ஒ� ேவ�ப�ெகா�ைடைய� ��� �ரலா�
த����டா�. அ� உ�ேள ����, �ண��� சலனம����த ���பர���
அவ� �க� அைல�� கைல�த�.
ஒ�ெவா� இட�ைத�� பா��க� பா��க �ழலா�� ெகா�ேட�����
அவ�� �ைன�க�.
“�ண����� ப�க��ல ஒ� �� த�யா இ���ேம. அ�கதா� அவ
����� ேபா��� ெதா��ன�..”
பாலா அ�த அைறைய� பா��தா�. ��ப�க� �ண�ற��� �ரதான
����� ச�ப�த�படாத தா�வான அைற. ஒ�ைறயா� �����த�. உயர�
கா�ப��� அேதா� ����, ��ப�க ���� ேம� �வ�� ஓ�ட��� ெச�
�ைள��� ெப�யெதா� ��ச�. ��� �ேடா� �மாக உபேயாக�ப�ட இட�.
பவா��� ��� ��� ேபான அைற. ��ட�படாம� ெவ�மேன
தா�ட�ப����த�. எ��� �ற�க ��யாதப��� இ��த�. பாலா அைத
ேம�� ��� ஆ�� ஆ��� �ற�தா�. �ச�த��� ெப�� ப��ைய “���”
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எ�ற ச�த� ெந��த�. கத�கைள� த��னா�. அ�த ���� ேவெற�த
அைற� கத�கைள�� �ட அ�கமான ச�தெம���� ெகா�� �ற�த�
அ�. க��ைத� ���� ெகா�� உ�ேள �ைழ�தா�.
���ைச� ேத� �ள�ைக� ேபா�டா�. ெவ� ம�கலா� ஒ� ப�� எ��த�.
�வேரார��� ஒ� கர�பா� ��� ம�லா����த�. ����� பா��தா�.
‘சர�’ெக�� தைல��ேம� ஒ� ெவௗவா� பற�த�. ������ நக��தா�.
அைற ���க ���க ெந�. ஜ�ன�கள�ற அைற. எ�லா இட���� �ல��
வைலக� ெதா��ன. ��� ���வதா� உண��தா�. பவா� த� கைட�
ெநா�கைள வா��த இட�. பாலா ����� ேமேல உ�தர�ைத� பா��தா�.
ஓ� ஆைள �ட�� ��ற� அ�கமாக உயர�����. மர இ���� பைன
���ெயா�� ெச�க�ப����த�.
இ�த உ�தர������தா� ேசைல�� ������ க���� அைத இ����
ெகா��…
த�ைமயான இடமா�� ேத��ெத���, �ைட�த வச��� உ�ைர மா����
ெகா�ட ேகார�.
ஒ� ெநா� அ�த அைற��� பவா� ெதா��� ெகா�����ற மா����
�ைல�� உ�கா��� அவ� பா���� ெகா�����ற மா���� ேலசான
க�பைனெயா�� மன��� ஓ�ய�.
உட�� ����த�.
அ�த� க�பைன�க��ற� அ�த அைற�� பர�பள���� ெம�வா� ஒ�
அமா��ய உண�� பர�ன மா���ட ேதா��ய� அவ���. இ�த
அைறைய எ�ன ெச�வ�? ெரா�ப ��னதாக�� இ���ற�. �����த�
ேபாலேவ �ேடா� �மாக அ�ல�…
கவன�ைத ேவ� �ைச�� ���ப ��யாம� ம�ப� அவ� �ைனேவ வ��
��ற�. பல ேக��க� அவ� மனைத� �ைள�ட ஆர���தன.
ஏ� இ�ப�� ெச�தா�? ��ெரன �த����� ேபான வா�வா�, ச�ெடன
ஒ� கண��� ஏ�ப�ட மன அ��த�தா� ஏ�ப�ட ��வா? எ�தைன
அழகான ரசைன��ள ெப�?
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எ�ேபா�� வ��ற அவ� �ைன�கைள �ட இ�ெபா�� ெகா�ச�
அ�கமான� ேபா� உண��தா�. அ�த அைற�� அத� அைர இ����
���ைல�� அ�த ேம��ைர��..
இ��� இ�ேக ��� ெகா����க ேவ�டா�!
பாலா ெவ�ேய வர ய�த��தேபா� அ� பா�ைவ�� ப�ட�. அைற
�ைல�� எ�ன அ�? அ��� ேபா�� ���� பா��தா�. ���, ��ைப��
ப��� அைடயாளம����த அைத எ���� பா��க ஏேதா ஒ� ஈ���
உ��ய�. எ���� பா��த�� அவ� ��வ� உய��த�.
அ� ஒ� ெபா�ைம. அவ���� ��ெக�ற�. ��ன அல�, ஒ��க�ற
கா�க�, ���த இற�ைக�ட� பா� ��வைட�த �ைல�� ஒ� பறைவ
உ�வ�.
பவா��� ரசைன�� ��ச�.
நா� ேவ��ெம�� ேக����த ெபா�ைமயா இ�? அவ���� ஓ�ய
ேக�� �ய�பா� �க��� வ�� ��ற�. பாலா��� அ�த ெநா��� அ�த�
ெபா�ைம அவ��காக பவா�யா� ெச�ய�ப�டதாக இ���� எ��
ந��வ�ேலேய �� சத� ���பமா���த�. ச�ேதகேம இ�ைல. இ�
அ�தா�. இ� ம��� எ�ப� இ�ேகேய �ட��ற� இ�தைன நாளா�
பாலா அைத� ����� ����� பா��தா�. மனெச��� ஒ� கல�க� வர,
க�க� ப��தன.
ெபா�ைமைய� ைக�� எ����ெகா�டா�. �ர�க� ந���வைத
உண��தா�.
ச�ெட�� �ள�ைக அைண����� அ�த அைற���ேள���� ெவ�ேய
வ�தா�. ����� �����டாக இ��த�. �ண�ற� ெத�ய��ைல.
மளமளெவ�� கத� ஜ�ன�கைளெய�லா� சா��னா�. தா��பா�
ேபா�டா�.
ெகா�சநா�� இ�த �� அ�க�ேக இ��க�ப��. அ�த அைற உ�பட. ��
ேவ� வ�வ� ெப��. பவா��� தடய�க� அ��க�ப��. ��வ�த ��ன�
�னச� இய��ர ேவைலக���ைடேய அவ�� ஞாபக� �வ�க� அ��� 35

ேபா��. அ� பவா��� �� எ�ற ��ப� ��சயமாக� கைலய�� ���.
ம�ப� ��� தடைவ ���� அ�த� ��ைட� ���னா�. அவ� மன����
��யாதெதா� த�த��பா� இ��த�. ேயாசைன�� கன��� தைல
பாரமா���த� அவ���.
ெத��� இற�� நட���ேபா� பாலா அ�த ����� வ����தா�. ����
ெசா�த�கார�ட� ‘இ�த �� ேவ�டா�’ எ�� ெசா�ல ேவ���.
(����)
(க�� : ஜனவ� 1998)
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