
Golden Point Award 2017 
Tamil Short Story – Honourable Mention 
அைடயாள'  Identity by கைல*ெச-வி மாாிய2ப4 Kalaiselvi Mariappan 

	

	 1	

			

				“ெபய% எ(னவாக இ./01?, “4ேச! நம/0 ம:;1 ஏ( இ=தைன 

நா@ இAத/ ேக@வB ேதா(றவBDைல?” எ(G ேயாசி=தவாG 

ேவைலைய= ெதாட%Aதா@ மேனாகJ. ப/க=திD இ./கிற ஒ. 

ெபா.ைளNபOறி நம/0 எNேபாP1 இ./01 அல:சிய=ைத 

அைச=PN பா%/01 ேக@வBைய=தா( 0ழலி த( அ1மாவBட1 

ேக:டா@. இைளய மக@ அNபS ஒ. ேக@வBைய/ ேக:பா@ எ(G 

மேனாகJ எதி%பா%/கவBDைல. வB;Tைற நா:களUD எDேலா.1 

ஒ(றாக4 சாNபBடேவV;1 எ(பP மேனாகJ வ W:SD 

எXதNபடாத வBதி, வB;Tைற எ(பதாD அவரவ% வB.1பB 

சாNபB;1 உணைவ4 சைமNபP வழ/க1, சைம/க 

ஆர1பB/01ேபாேத மாமியா% கமலா1மா@ “உ.Vைட 0ழ1] 

ெச^ய1மா, சாNபB:; ெரா1ப நா@ ஆகிவB:டP, ேசகர1மாவBO01 

உ.Vைட/0ழ1] மிக_1 பBS/01” எ(றா%. அதைன/ 

ேக:;/ெகாVS.Aத இரVடாவP மக@ 0ழலி “அ1மா! ந1ம 

பா:S, ேசகர1மா எ(G ெசாDகிற பா:S, ேசக% மாமா 
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அ1மாதாேன? அAதN பா:S/ெக(G ெசாAதN ெபய% இDைலயா?” 

எ(G ேக:டா@. 

      மேனாகJ/0 இரVடாவP மகைளN பOறி/ ெகா`ச1 

a;தD ெப.ைம, மOறவ%க@ ேயாசி/காத வBசய=ைத/aட ச%வ 

சாதாரணமாக ேக@வBயா/கி வB;வா@. அவbைடய 

]=திசாலி=தன1 பல ேநரcகளUD மகிd4சிையe1, சில 

ேநரcகளUD சcகட=ைதe1 உVடா/01. இAத/ ேக@வB/0N 

பதிD ெசாDலTSயாமD சOG ேநர1 அைமதியாகிவB:டா@. 

எNபSயாவP சாமாளU/க ேவV;1 எ(G “ேபா^ உ(fைடய 

ெபா1ைமகைள அ;/0, இதOகான பதிைல ெபா1ைமகைள 

அ;/கிய பBற0தா( ெசாDேவ(” எ(G ெசாDலி அfNபBவB:டா@. 

இPவைர ேசகர1மாவB( ெபயைர= ெதJAP/ ெகா@ளாத உVைம 

அவbைடய மனைதN பBS=P ஆ:ட= ெதாடcகியP. தன/0 ந(0 

ெதJAத ஒ. நப%, தன/0= த/க சமய=திD உதவBய ஒ.வJ( 

ெபயைர இPவைர தா( ெதJAP/ ெகா@ளாத ெசயD அவைள 

சிGைமயா/கிவB:டைதNேபால உண%Aதா@. ைகக@ ேவைலைய4 
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ெச^தாg1 மன1 ேசகர1மாைவ எVணB அைசNேபாட= 

ெதாடcகியP. 

      ேசகர1மாவBO01, மேனாகJயB( மாமியா% 

கமலா1மாவBO01 இைடேய கி:டத:ட நாOபP வ.ட ந:]. 

TதD TதலிD ேசகர1மாைவ4 சAதி=தP1, அNேபாதி.Aத 

அவ.ைடய ேதாOறT1 மேனாகJ/0 ந(றாக ஞாபக1 

இ./கிறP. சOG உ.Vட ேதக1, மாநிற1, வ:ட Tக1, 

Tக=திD ஐAP ெச(: அளவBO0 0c0ம1, நா(0 கD ைவ=த 

j/0=தி அணBAP, ](னைகeட( வரேவOறா%. தி.மண=திO0 

T( நடAத சAதிNபBD அ=ைததா( அறிTகNப;=தினா%. “இவ% 

எ(fைடய ந WVட நா@ a:டாளU, எ( சேகாதJ ேபா(றவ%, இவ% 

இDலாமD எcக@ வ W:SD எAத நிகd4சிe1 நட/காP. 

அPேபாலதா( அவ% வ W:Sg1” எ(றா%. 

     அNேபாPதா( அவைர ந(0 கவனU=தா@. அவ% Tக=திD 

தா^ைம நிைறAதி.AதP. எDேலாJடT1 அளAP, அளவாகN 

ேபசினா%. அAத4 சAதிNபBD, தி.மண சடc0க@ நட=P1 

TைறNபOறி இ.வ W:டா./01 சிறிய பBர4சைன வAதP. 
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“மாcகDய1, எcக@ TைறNபS ெச^யேவV;1 எ(G 

கமலா1மா_1, இDைல எcக@ TைறNபSதா( ெச^யேவV;1” 

எ(G மேனாகJயB( அ1மா_1 பBSவாதமாக நி(றா%க@. 

ேசகர1மா இைடயBD ]0AP, “நா( ஒ(G ெசா(னாD தவறாக 

நிைன/கேவVடா1, ஏOகனேவ கமலாவB( இரV; ம.மக@கb1 

ேபா:; இ.NபPேபாலதா( j(றாவP ம.மகb1 

ேபாடேவV;1, ஓேர 0;1ப=P ம.மக@க@ ஒ(Gேபால 

ேபா;வPதா( Tைற” எ(G ெதளUவாக TS_ ெசா(னா%. யா.1 

ச:ெட(G மG/கTSயாத காரண=ைத4 ெசா(னேபாP, 

மேனாகJ/0 அNேபாP ேகாப1 வAதாg1 பB(ன% அவ% 

ெசா(னP சJதா( எ(G மேனாகJ/0N ]JAதP. அதO0 பB( 

அவ@, ேசகர1மாைவ, தி.மண4 சடcகி( ேபாPதா( பா%=தா@. 

தி.மண1 TSAP வணcகிய ேபாPதா( “உ( கணவf1 எ( 

பB@ைளNேபாலதா(, எ(ைனe1 அ=ைத எ(ேற aNபB;” எ(G 

மனமார ஆசி%வாத1 ெச^தா%. அவ% அ(ேபா; aறிய 

வா%=ைதக@ அவJ( ம lP தனU மJயாைதைய= ேதாOGவB=தP. 
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      ஓேர 0SயB.N]N ேப:ைடயBD வசி=தாg1 அவைர அதிக1 

ெவளUேய பா%/க TSAததிDைல. ஏதாவP வBேசச1 எ(றாD 

வ.வா%, பcெக;Nபா%, கிள1பBவB;வா%. மOற ேநரcகளUD 

அவைரN பா%/க TSயாP. வாd/ைகயBD நிைறய நப%கைள4 

சAதி=தி.Aதாg1, ஒ. சிலைர=தா( மற/காமD ஞாபக=திD 

ைவ=தி.Nேபா1. மேனாகJயாD மற/கTSயாத நபராக ேசகர1மா 

மாGவதOகான நிகd_ ஒ(G அவ@ வாd/ைகயBD நிகdAதP. 

அவ% ெச^த உதவBைய மேனாகJ எNபS மறNபP? 

      மேனாகJ/0 TதD 0ழAைதயB( பBரசவ ேநர1. த WபாவளU/0 

T(ன%, வ W:; சாமி 01பBடேவV;1 எ(G மாமியா% 

அைழ=தி.Aதா%. சாமி 01பB;வதOகான ெபா.@க@ வாcக, 

கணவ.1, மாமியா.1 ேத/கா சAைத/04 ெச(றி.Aதா%க@. 

மேனாகJ தனUயாக வ W:SD இ.Aதா@. அAத ேநர=திD கOபNைப  

ந W%/0ட1 உைடAPவB:டP. மேனாகJ/0 TதலிD ஒ(G1 

]JயவBDைல. அதி%4சியBD ைக, காDக@ ந;cக=ெதாடcகின. 

TதD 0ழAைத எ(பதாD கல/க=திD எ(ன ெச^வெத(G 

ெதJயாமD தவB=தா@. கணவ./01 மாமியா./01 மாறி மாறி 
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ஃேபா( அS=P1 அவ%க@ எ;/கவBDைல. த WபாவளU சAைத/ 

a:ட=திD ேபா( அS=தP ேக:கவBDைலNேபால, அ1மாவBO0 

அைழ/க, அவ% உடேன எ;=தா%. “பதOறNபடாேத! TதலிD 

அைமதியாக உ:கா%, கவைலNபடாேத! கOபNைப ந W%0ட1 

உைடAதாg1 0ழAைத எ:; மணB ேநர1 ந(றாக இ./01. நா( 

உடேன கிள1பB வ.கிேற(” எ(G ெசாDலி ைவ=PவB:டா%. அவ% 

ெசா(ன வா%=ைதக@ சOG ஆGதலாக இ.Aதாg1, அவ% எNபS 

வAதாg1 ஜூேராcகிD இ.AP ெசcகாc வர ஒ. மணB 

ேநரமாவP ஆ01. அP_1 ேபா/0வர=P ெநJசD அதிகமாக 

இ./01 உ4ச ேநர1 எ(ற எVண1 மேனாகJ/0/ a;தD 

கல/கமானP. 

      அAத ேநர=திDதா( ேசகர1மாவBட1 இ.AP அைழN] 

வAதP. அ;=த ப=P நிமிட=திD வ W:SO0 வAP நி(றா%. “உ( 

அ1மா ேபா( ெச^தா% அ1மா, கவைலNபடாேத! உன/0= 

ேதைவயான ெபா.@கைள அ1மா எ;=Pவ.வா%. உ( கணவ.1, 

மாமியா.1 வAPெகாVேட இ./கிறா%க@. உன/0 கசாய1 

ைவ=P எ;=P வAதி./கிேற(. TதலிD அைத/0S” எ(G 



Golden Point Award 2017 
Tamil Short Story – Honourable Mention 
அைடயாள'  Identity by கைல*ெச-வி மாாிய2ப4 Kalaiselvi Mariappan 

	

	 7	

ெசாDலி கசாய=ைத/ 0S/கைவ=தா%. ெசாAதcக@ வ.1வைர 

இ.AP சாமி 01பB:;வB:; வாd=தி ம.=Pவமைன/0 

அfNபBைவ=தா%. க%NபBணBயாக. யா.1 இDலாமD கலcகி நி(ற 

ேநர=திD ‘நா( இ./கிேற(’ எ(G வAத ேசகர1மா ம lP 

மேனாகJ/0 மி0Aத மJயாைதe1, அ(]1 எNேபாP1 உV;. 

அNபSNப:டவJ( ெபய% ெதJAPெகா@ளாமD இ=தைன நா@ 

இ.APவB:டைத நிைன/01ேபாP அவb/0 அவமானT1, 

ெவ:கT1 aS த(ம lேத ேகாப1 வAதP. அவ.ைடய 

உVைமயான ெபயைர யாJட1 ேக:பP எ(ற ேயாசைன 

வAதP1, ச:ெட(G அவbைடய காDக@ அ=ைதயB( அைற/0@ 

ெச(G நி(றன. 

       “சைம=PவB:ேட( அ=ைத, உcக@ a:டாளU 

ேசகர1மாவBO0/ 0ழ1] எ;=P ைவ=PவB:ேட(. சாNபBட 

வா.cக@”, எ(றவ@, “ஆமா1! அ=ைத உcக@ a:டாளU 

ேசகர1மாவB( உVைமயான ெபய% எ(ன?” எ(G ேக:டP1. 

அ=ைதயB( தைல ஆ4சJயN பா%ைவேயா; நிமி%AதP. “இDைல 

அ=ைத, எNேபாP1 அவைர4 ‘ேசகர1மா’ எ(Gதா( ெசாDகிேறா1. 
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உVைமயBD அவJ( ெபய% எ(ன? எ(ற ேயாசைன இ(னU/0 

தா( வAதP. அPதா( ேக:கிேற(?” எ(றா@. 

      PVடாD Tக=ைத= Pைட=P/ ெகாVS.Aத அ=ைதயBட1 

ெத(ப:ட 0ழNப=திOகான காரண=ைத மேனாகJயாD rகி/க 

TSயவBDைல. அவ% சOG ேநர1 ேயாசி=PவB:;, “என/0 

அவcகைள நாOபP வ.டமாக ெதJe1, இ.Aதாg1 இPவைர 

அவJ( ெபயைர நா( ேக:டேதயBDைல, நாcக@ எD வSவ 

வ W:SD 0SயB.Aத கால=திD இ.AP அவJட1 பழ/க1, 

எDேலா.1 அவைர ‘ேசகர1மா’ எ(G aNபB;வா%க@, நாf1 

அNபSேய aNபB:;N பழகிவB:ேட(. இPவைர அவJ( ெபயைர= 

ெதJAPெகா@ள ேவV;1 எ(G ேதா(றியேத இDைல” எ(றா%. 

0ரD 0ழNபமாக ஒலி=தாg1, ெபய% ெபJய வBசய1 இDைல 

எ(ற ெதானUயBD இ.AதP அவJ( ேப4s. “எNபS அ=ைத, ெபய% 

aட=ெதJயாமD இ=தைன வ.டமாக a:டாளUயாக 

இ./கிற W%க@?” எ(G ஆ4சJய=Pட( ேக:டா@ மேனாகJ. 

      “நிசமாகேவ என/0= ெதJயாP1மா, ெபய% என/0 

T/கியமாகN படவBDைல, எDேலா.1 அைழNபPேபாD 
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அைழ=PN பழகிவB:டP. அவJ( ெபய% எPவாக இ.AதாD 

எ(ன?” எ(G ேக:;வB:; ைதயD இயAதிர=திD உ:கா%AP 

த(fைடய ேவைலைய= ெதாட%Aதா%. “அவ% எNபS இ.AதாD 

எ(ன, அவ% எ(fைடய நDல a:டாளU” எ(ற ெதானU 

கமலா1மாளU( உடDெமாழியBD ெவளUNப:டP. மேனாகJயாD 

அNபS அல:சியமாக இ./கTSயவBDைல. ‘ஒ. ெபV 

சTதாய=திD த(ைன4 sOறி இ./கிறவ%கb/0/ aட ெபய% 

எ(ற அைடயாள1 ெதJயாமD, வாdAP TSவP எNபSNப:ட 

ெகா;ைம’ எ(ற அவbைடய மன1 PS/க= ெதாடcகியP. 

அ;=P யாJட1 வBசாJ/கலா1 எ(G ேயாசி/க ஆர1பB=தா@. 

      “மணB, உcகb/காவP ேசகர1மாவB( உVைமயான ெபய% 

எ(னெவ(G ெதJeமா?” எ(G அ;=P/ ேக:டP த( 

கணவனUட1தா(. “என/காவP ெதJeமா எ(றாD எ(ன அ%=த1? 

இதO0 T( யாJட1 ேக:டா^?” எ(G மGேக@வB ேக:டவனU( 

Tக1 கணBனUயBD இ.AP தி.1பவBDைல. “நா( யாJட1 

ேக:ேப(? உcக@ அ1மாவBட1 ேக:ேட(, ெதJயாP 

எ(கிறா%க@, ேசகர1மாவB( இரVடாவP மக( உcக@ 
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a:டாளUதாேன, உcகb/காவP அவJ( நிஜN ெபய% ெதJeமா?” 

எ(G அX=தமாக/ ேக:டா@. இNேபாP கணBனUயBD இ.AP 

எXAPவB:டா( மணB. அAத/ ேக@வB அவf/0@ ஏேதா ஒ. 

ெபாறிைய/ கிளNபBவB:டP. 

      “அட! ஆமா1மிDல, இAத வBசய1 இPவைர என/0= 

ேதாணேவயBDைலேய” எ(றா(. ேமg1 “எ(fைடய சி(ன 

வயP a:டாளUதா( ராஜா, அAத வயதிD அவfைடய அ1மா 

ெபயைரN பOறிெயDலா1 நாcக@ ேபசியP இDைல. வள%Aத 

பBற01 அtவளவாக ெந./கமிDைல. உVைமயBD என/01 

அவ%க@ ெபய% ெதJயாP, அPசJ, உன/0 ஏ( திuெர(G இAத 

ஆரா^4சி?” எ(G பதிg/0 வBனாவBனா(. மகb/காக எ(றாg1 

தன/01 அவ% ெபயைர= ெதJAP/ெகா@வதிD ஆ%வ1 

வAPவB:டதாD, “இDைல, இ=தைன வ.ட1 உcகளU( 0;1ப 

நVப% அAத அ1மா, அவ.ைடய ெபய% ெதJயாமD இ.NபP 

ஆ4சJயமாக_1, அேத ேநர=திD வ.=தமாக_1 இ./கிறP, 

அவJ( ெபய% ெதJயாமD இ.NபதO0/ காரண1 எ(ன? அவரா? 

இDைல ேவகமான வாd/ைகயBD பBறைரN பOறி நம/0 
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அ/கைரயBDலாமD ேபா^வB:டதா? காரண1 என/0N 

]JயவBDைல” எ(G தனP ேதடg/0/ காரண1 கா:Sனா@. “ஏ^ 

ேபாP1’லா, ந W ெரா1ப ேயாசி/கிறா^, வா! சாNபBடலா1” எ(G 

ேப4s/0 TOGN]@ளU ைவ=P, அைறைய வB:; ெவளUேய வர 

ஆய=த1 ஆனா(. அதO0 ேமD அவனUட1 ேக:பP வ WV எ(G 

ேதா(றியP1, 

      “உcகளUட1 ேபா^/ ேக:ேடேன! ‘சா:சி/கார( காலிD 

வBXவைத வBட, சVைட/கார( காலிD வBXவP ேமD’ நாேன 

அவ%களUட1 ேநJD ேக:;வB;கிேற(, வB;cக@” எ(G 

ெசாDலிவB:; மதிய உணவBO0= தயாரானா@ மேனாகJ. 

ேசகர%மா வ *+; 

      “வா1மா! அ=ைத காைலயBேலேய ேபா( ெச^தா%க@” எ(G 

வரேவOற ேசகர1மாவB( Tக=திD வழ/கமான ](னைக. அ(G 

பா%=ததO01, இ(G பா%NபதO01 ெபJய வB=தியாச1 

ெதJயவBDைல. உடD சOG தள%AP இ.Aதாg1 ெபJய மாOற1 
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இDைல, அNபSேய இ.Aதா%. ஆனாD TPைமயB( காரணமாக 

TS நிைறய நைர=P இ.AதP. 

      “எNபS இ./கிற W%க@ அ=ைத? மாமா எNபS இ./கிறா%?” 

எ(ற ேக@வB/0, “எNேபாP1 ேபாலதா(, எAத மாOறT1 

இDைல” எ(G ப;=தNபSேய நிைனவOG உ@ அைறயBD 

ப;=தி./01 கணவைர/ கா:Sனா%. “வா1மா, ெவளUேய 

உ:கா%AP ேபசலா1” எ(G ெபாP/aட=திO0 அைழ=P வAதா%. 

       மேனாகJ/0 எNபS ஆர1பBNபP எ(G ெதJயவBDைல. 

சOG தயcகி, அவ.ைடய Tக=ைதN பா%=தபS “அ=ைத 

உcகளUட1 ஒ(G ேக:கேவV;1, தவறாக நிைன/கேவVடா1” 

எ(றா@. அவ./0 ஆ4சJயமாக இ.Aதி./கேவV;1. 

“எ(ன1மா, எ(னUட1 எ(ன ேவV;1, எ(னUட1 இ.Nபைத/ 

ேக@! மG/காமD த.கிேற(” எ(றா%. சில வBனாSக@ தயcகிய 

மேனாகJ, ப:ெட(G, ‘உcகbைடய உVைமயான ெபய% எ(ன?’ 

எ(G ேக:டா@. 
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ெபJய பார=ைத= தைரயBD ப:ெட(G ேபா:ட நி1மதியBD 

பதிg/காக ேசகர1மாவB( Tக=ைதN பா%=தா@ மேனாகJ. அAத/ 

ேக@வB ேசகர1மாைவ அைச=தி./கேவV;1. ஆ4சJயமாக 

மேனாகJயB( Tக=ைதN பா%=தா%. ‘எ( அ=ைத/ேக உcகளU( 

ெபய% ெதJயவBDைல. மOறவ%கb/0= ெதJeமா எ(G 

சAேதக1, அதனாDதா( ேக:ேட(’ எ(G வBள/க=ைத= தAதா@ 

மேனாகJ. 

     ேசகர1மா சOG ேநர1 அைமதியாக இ.Aதா%. பBற0 

‘எ(னUட1 இAத/ ேக@வBைய/ ேக:டவ%க@ மிக/ 0ைற_. சி(ன 

வயதிD இ.Aேத எ( ெபயைர யா.1 aNபB:டP இDைல. எ( 

வாd/ைகயBD என/0 ஏOப:ட அfபவcக@, எ(ைனN பOறிேய 

ேயாசி/க= ேதா(றவBDைல’ எ(றா%. அவ% 0ரலிD இ.AதP 

ேசாகமா? வ.=தமா? எ(னெவ(G பBJ=தறிய TSயவBDைல 

மேனாகJயாD. இPவைர ெதளUவான ேப4ைசe1 எDலா 

பBர4சைனகைளe1 எளUதாக சமாளU/01 ெபVமணBயாக ம:;ேம 

அவ@ கVகb/0= ெதJAதவ%, அவ.ைடய வாd/ைகயBD 

சி/கDக@ நிைறAத இ(ெனா. ப/கமா?. 
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      சOG ெப.j4sட( தனP கடAத கால=ைத4 ெசாDல 

ஆர1பB=தா% ேசகர1மா. “நா( பBறAதP த`சாv% ப/க=திD உ@ள 

கிராம=திD, வBவசாய1 தா( எcக@ 0;1ப=ெதாழிD, சிறிய 

வயதிேலேய எ( தாையN பறி ெகா;=PவB:ேட(. சிOற(ைன 

தா( எ(ைன வள%=தா%. ஏேனா, நா( அவ./0N பாரமாக= 

ெதJAேத(. அவ% ‘P/கிJ” எ(Gதா( aNபB;வா%. P/கிJ 

எ(றாD அதி%wட1 இDலாதவ@ எ(G ெபா.@. இ(G அAத 

வா%=ைதைய4 சாதாரணமாக எ(னாD ெசாDலTSகிறP. ஆனாD 

அAத வா%=ைதயB( உVைமN ெபா.ைளe1, அைழNைபe1 

அfபவB/01ேபாPதா( ெதJe1 எtவள_ வலி எ(G” எ(றா%. 

மறAத பைழய வலிெயா(ைற= ேதாVSெய;=த சாயலிD 

அவ.ைடய 0ரD ஒலி=தP. அAத வலிையN ]JAதவளா^, 

“ம(னU=PவB;cக@ அ=ைத” எ(றா@ மேனாகJ. “இ./க:;1 

வB;1மா, ந We1 ெதJAPெகா@” எ(றவ%. மேனாகJயB( ைககைளN 

பBS=P/ ெகாV; ெதாட%Aதா%. 

      “வாd/ைக4 சில./0 வசAத=ைத ம:;1 ெகா;/காP, 

ேகாைடயB( ெவ1ைமe1 அளU/01. தி.மண1 TSAதாD நம/0 
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வBSe1 எ(G கா=தி.Aேத(. என/0 பதினாG வயதிD 

தி.மண1 நடAதP. தி.மண1 TSAத ஒேர மாத=திD எ( 

கணவ% சிcகNx% வAPவB:டா%. ம lV;1 எ( சி=தியB( 

ஏ4sகb1, ெசாOகb1 எ(ைன4 sட ஆர1பB=தன. ெசாOக@ 

ஏOப;=P1 வலி ஆறாத ரண1, மன1வB:; யாJட1 ெசாDவP. 

அ=தைன வலிகைளe1 மனதிO0@ x:S/ெகாVேட(. 

அNேபாெதDலா1 கSதNேபா/0வர=P ம:;1தா(. மாத1 ஒ. 

Tைறதா( எ( கணவJடமி.AP கSத1 வ.1. சி=தியB( 

ெகா;ைமகைள= தாcகி/ ெகாV;, எ(னாD அc0 ந WVட நா@ 

இ./கTSயாP எ(G ேதா(ற= ெதாடcகியP. எ(ைன 

அைழ=P4ெசDலாவB:டாD எ(ைன உயB.ட( பா%/க TSயாP 

எ(G எ( கணவ./0/ கSத1 எXதிேன(. ‘ெசா(னாD ந W 

ந1பமா:டா^! அAத/ கால=திD வBமான4 ச:ீ; வBைல அதிக1. 

ஆனாD எ( கணவ% ெப.1 ெசல_ ெச^P வBமான4 ச:ீைட 

என/0 அfNபBைவ=தா%. என/0 எXதN பS/க=ெதJயாP. தமிd 

தவBர ேவG ெமாழிக@ எP_1 ெதJயாP. சிcகNx% என/0 

T(பB( ெதJயாத ஊ%. ஆனாD, நா( அைதN பOறிெயDலா1 
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கவைலNபடவBDைல. தனUயாக வBமான1 ஏறிவB:ேட(. அNேபாP 

ஊைரவB:; கிள1பBனாDேபாP1 எ(ற எVண1 ம:;1தா( எ( 

மனதிD இ.AதP. 

      அNேபாP இc0, இAத அள_ வசதி வா^N]க@ இDைல. 

ேத/கா ப/க=திD ஒ. மாSயBD ஓரைற வ W:SD வசி=ேதா1. ஒேர 

ஒ. அைற ம:;1தா(, என/ேகா தமிd ம:;1தா(  ெதJe1. 

கேீழ கைடக@ இ.Aதன. சில ேநரcகளUD கேீழ சVைட எDலா1 

நட/01. மாSையவB:;/ கேீழ இறcகேவ பயமாக இ./01. எ( 

கணவ% காைலயBD ேவைல/0NேபானாD இரவBDதா( வ W; 

தி.1]வா%. ஓரைற வ W:SD அவ% எ(ைனN ெபய% ெசாDலி/ 

aNபB;1 வா^Nேப இDைல. அNபSேய ெகா`ச கால1 ஓSயP. 

எ( TதD பB@ைள ேசக% பBறAத பBற0, உலக1 சOG 

பழகிவB:டP. எ( இரVடாவP பB@ைள பBறAத பBற0தா(, ‘எD’ 

அைமN] வ W; எ(G ெசாDவா%கேள, அAத/ 0SயB.NபBO0/ 

0SவAேதா1. அc0 எ( மகனU( வழியாக, ‘ேசகர1மா’ எ(ற 

ெபய% எ(ேனா; வAP ஒ:S/ ெகாVடP. அc0தா( உ( 

மாமியா% என/0 a:டாளUயானா%. எ( கணவ./0 நா( 
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அனாவசியமாக யாJடT1 ேபsவP பBS/காP. ஏேனா உ( 

மாமியாJட1 ேபசினாD ம:;1 எP_1 ெசாDலமா:டா%. இ(G 

ப;=தNப;/ைகயா^ ‘தா(’ எ(ற நிைனேவ இDலாமD இ./01 

இவ%, ஒ. கால=திD அtவள_ கVSNபானவ%. பB@ைளக@ 

தவG ெச^தாD ந(0 அS=PவB;வா%. பSNைப=தவBர ேவG 

நிைன_ வர/aடாP எ(பா%. ]திய கலா4சார மாGபா; அவைர 

மிர:S இ./கேவV;1. பB@ைளகைள மOறவ%கbட( 

பழகவB:டாD ெக:;Nேபா^வB;வா%க@ எ(G மிக_1 கVSNபாக 

இ.Aதா%. அNேபாP அவJட1 இ.AP இAதN பB@ைளகைள/ 

காNபேத ெப.1பாடாக இ.AதP. அAத/ 0SயB.NபBg1 யா.1 

எ( ெபயைர/ ேக:டேத இDைல. ஒ. ேவைள எ( கணவJ( 

கVSN]1 அதO0 ஒ. காரணமாக இ.Aதி./கலா1. அc0 

இ.AP நா(கைற வ W:SO0 மாறிேனா1. ஓேர வ:டார=திD உ( 

மாமியா./01, எcகb/01 வ W; கிைட=தP. அ(றிலி.AP 

இ(Gவைர எ(ைன அNபSேய ஏOG/ெகாVட உ( மாமியB( 

ந:] ம:;1தா( இ(G1 ெதாட%கிறP. இ(G எ( பB@ைளக@ 

அைனவ.1 நDல ேவைலயBD, நDல நிைலயBD இ./கி(றன%. 
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அதனாD நா( ெபய% இ(றி வாdவP ெபJதாக ெதJயவBDைல” 

எ(G s./கமாக aறியேபாP, அவJ( Pயரcக@ ெசாDலிD 

அைட/கNப:டதாகேவ ெதJAதP. 

      அவைர4 சOG ேநர1 இைளNபாற வB:;, “சJ ேபாக:;1 

இNேபாதாவP உcக@ ெபய% எ(னெவ(G ெசாDgcக@” எ(G 

ேக:டா@ மேனாகJ. “என/ேக பய(படாத, எ( ெபயைர= 

ெதJAPெகாV; எ(ன ெச^யNேபாகிறா^?” எ(G பதிg/0/ 

ேக:டா% ேசகர1மா. ஓS TSAத ஒ. நதி கடலிD கல/01 

கைடசி ெநாSயB( ஓைசயாக அAத/ 0ரD ஒலி=தP. இNபS=தா( 

சில ேநரcகளUD சOG த@ளU நிDgcக@ எ(G ெசாDலாமD 

ெசாDgவா%. 

      “இDைல, ெபய%தா( ஒ.வJ( அைடயாள1’, சTதாய=திD 

வசதியOறவ%க@ பல% தcகளU( அைடயாள1 ெதJயாமD 

இ./கிறா%க@. வ W; இDலாமD வாdகிறா%க@. ேரா:SD பைழய 

ைபகைளe1 அ:ைட/ ேகா=தா/கைளe1 எ;=P வBOG அதிD 

கிைட/01 பண=ைத ைவ=P வாX1 பலைரe1 நா( பா%=P 

இ./கிேற(. அவ%களUட1 அைடயாள1 இ./0மா எ(G என/0= 
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ெதJயாP. ஆனாD, சTதாய=திD நDல அAத{திD வாdகிறா%க@ 

உcக@ பB@ைளகb1, ந Wcகb1 சிறNபான நிைலயBDதா( 

வாdகிற W%க@. ஆனாD உcகb/ெக(G தனU அைடயாள1 

இDலாமD இ.NபP என/0 ஆ4சJயமாக இ./0. சJ அ=ைத! 

உcகbைடய அைடயாள1 உcகb/0 ேவVடாமா?” எ(G 

ஆதcக=Pட( ேக:டா@ மேனாகJ. அNபSயாவP த(fைடய 

ெபயைர4 ெசாDgவா% எ(ற ஆைச அAத/ ேக@வBயBD ெதா/கி 

நி(றP. 

       “நா( ேசகJ( அ1மாவாகேவ அைடயாள1 காணNப:ேட(, 

அNபSேய இ.AP வB;கிேறேன… அரசாcகN பதிேவ:SD ம:;1 

இ./கி(ற, இAத உலகிO0= ெதJயாத எ( ெபய% அNபSேய 

ெதJயாமD இ./க:;ேம” எ(றா% சOG பBSவாத=Pட(. 

       “சJ அரசாcக பதிேவ:ைட வB;cக@. உcகளUட1 

அைடயாள அ:ைடe1, பா{ேபா%:;1 இ./01தாேன? 

அைத/ெகா;cக@ நா( பா%=P/ெகா@கிேற(” எ(றா@ மேனாகJ. 

ேசகர1மா த( ெபயைர மGதலி/க, மGதலி/க, அவ.ைடய 

ெபயைர எNபSயாவP அைடயாள1 காண ேவV;ெம(ற 
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உ=ேவக1 அவb/0@ எXAதP. எNபSயாவP அவJ( ெபயைர= 

ெதJAPெகா@ளேவV;1 எ(ற எVண அைலக@ அவbைடய 

மன/கைரைய அJ=தன. “நா( இAதியாவBலி.AP வ.1ேபாேத, 

இனU இc0 வரமா:ேட(” எ(G ெசாDலிவB:;தா( வAேத(. 

இc0 வAP கி:டத:ட நாOப=திையAP வ.டcகb/0 ேமD 

ஆகிவB:டP. இ(Gவைர நா( இAதியா ேபானP இDைல. நா( 

பBறAP, வள%AP எ( சி=தியB( ெகா;ைமகைள அfபவB=த 

xமிைய ஒ.TைறயாவP பா%/க ேவV;1 எ(G அtவNேபாP 

ஆைசவ.1. ஆனாD, இனUேமD இAதியாவBO0N ேபாேவனா எ(G 

ெதJயாP. வாX1 கால=திD மிக_1 கVSN]ட( 

நடAP/ெகாVடாg1, எcகைள எAதவBதமான பண/கwட=ைதe1 

அfபவB/க வB:டதிDைல எ( கணவ%. இ(G அவ% இAத 

நிைலயBD இ./கிறா%. அவைர வB:; இAதியா ெசDவைத 

நிைன=P/ aடN பா%/க TSயவBDைல” எ(றா% ேசகர1மா. 

ெபயJD ெதாடcகிய ேப4s எcெகcேகா அைலபா^AP, இAதிய/ 

கைரயBD வAP நி(றP. ேசகர1மாவB( பBSவாதT1, 

ைவரா/கியT1 ஆ4சJயமாக இ.AதP. “ந Wcக@ 
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ெசாDலாவB:டாg1, நா( உcகளU( ெபயைர/ 

கV;பBS=PவB;ேவ(” எ(றா@ மேனாகJ. ஒ. ெபV இAத 

உலகிட1 ேதாOGNேபா^ த( ெபயைர/aட4 ெசாDலாமD 

TSவP மிகNெபJய Pயர1 எ(G ேதா(றியP மேனாகJ/0. 

“ந We1 ஒ. நா@ ப=திJ/ைக வாயBலாக எ( ெபயைர= 

ெதJAP/ெகா@வா^” எ(G மைறTகமாக இGதி கால=ைத4 

ெசா(னா%. அNேபாP1 ேசகர1மாவB( Tக=திD வழ/கமான 

](னைக நிைறAதி.AதP. “ேவVடா1 அ=ைத, அNபS உcக@ 

ெபயைர நா( ெதJAPெகா@ளேவ ேவVடா1” எ(G வ.=தமாக 

ெசாDலிவB:; வBைடெபOறா@ மேனாகJ. 

       ஒ. ெபVணB( அட/கNப:ட ெமளன1, அவb@ ஆறாத 

காய=ைத ஏOப;=தியP. த( பB@ைளகb/காக_1, 

0;1ப=திOகாக_1 எDலா }dநிைலயBg1 த(fைடய 

அைடயாள=ைத இழAP நிO01 இவைரN ேபா(G இ(f1 

எ=தைன ேபேரா’ எ(ற எVணT1,  நி4சய1 அவJ( 

அைடயாள=ைத= ெதJAேத ஆகேவV;1 எ(ற உGதிe1 

அவb@ ேவ~(றியP. 
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       ‘ெபய% எ(னவாக இ./01?’ எ(ற ேயாசைனeட( கேீழ 

வAPேபாP, திறAத மி(�/கியB( கத_கb/0 ெவளUேய 

பரபரN]ட( நி(றி.Aதா( ேசகர1மாவB( இரVடாவP மக(, 

மணBயB( ேதாழ(. மேனாகJைய அைடயாள1 கVடP1, 

“அ1மாைவN பா%/க வAத Wcகளா சி{ட%?’ எ(G ேக:டா(. அவ@ 

பதிD ெசாDவதO0/ aட/ கா=தி./காமD, “ஒ. சி(ன உதவB 

சி{ட%, வ W:S/0=தா( வAேத(. ஆனாD இNேபாPதா( எ( 

a:டாளU நAதாவBO0 ஆ/ஸிெடVடாகி எ(.r ெஹ4/0/ a:S/ 

ெகாV; ேபாயB.Nபதாக ஃேபா( வAதP. நா( அவசரமாகN ேபாக 

ேவV;1. இAத ெல:ட%{ எDலா=ைதe1 அ1மாவBட1 

ெகா;=PவBட TSeமா? Nள W{” எ(றவ(, மேனாகJயB( ைகயBD 

அAத/ கSதcகைள= திணB=PவB:;N பரபரNபாக நக%Aதா(. 

     சில நிமிடcகb/0N பB(, ேமேலG1 மி(�/கியBD, அAத/ 

கSதcகளUD அரசாcக1 அfNபBய ஜிஎ{S அறிவBN] பOறிய கSத 

உைறயBD இ.Aத ெபயைரN ](னைகeட( பா%=தபSேய 

நி(றி.Aதா@.   

    வா%=ைதக@ ெமா=த1 ; 2,070 


