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அக விள

(

நாவ)
நாவ)

.வரதராசனா எ திய.
திய.

சாகிய அகாெதமி வி ெபற
அறி க
சதிர ேவல ய இளைம நபக. இவ இளைமயி ஒேர வபி

பயி, ஒறாகேவ விைளயா!, ஒறாகேவ வளதவக. ஆனா, ப$தாவ%
வ&' பின, அவக வா)வி பிாி* ஏ,ப-ட%. பிாி* விாி% பர%
ஒவைர ஒவ எ-டாத அளவி,' ெகா1 ேச$%வி-ட%.

சதிரைடய வா)* ேம1 பள நிைறத%. ேவல யைடய வா)*

சமெவளியி அைமதியாக2 ெச3 ெபாிய ஆ,ைற ஒ$த%.

சதிரைடய வா)'ைக அரளி2 ெச!ைய ேபா, ஒ&ற கைண' கவ
அழ நமண6 உைடய மலகைள' ெகா1, ம,ெறா&ற அவ,றி,

மாறான இய&ள இைலகைள' ெகா!ப%. ேவல யைடய வா)'ைக
%ளசி2 ெச!ைய ேபாற%. %ளசி2 ெச!யி அழகிய மலக இைல,

ெவ'க$த'க பதி8 இைல. மல, இைல8, த1, ேவ எலா ஒ$த
ஒேர வைகயான மண கம)வ% அ%.

சதிரைன ேபா நல அழ, 9ாிய அறி* ெப, அதனா ெச'கைட%

சீரழி% தா6 ெக-1 பிற' ;ைமயாக வா)வைதவிட ேவல யைன ேபா
அறி* ைறவாக இதா3 சிறத ப&கைள ெப, அட'கமான வா)*
வா)தாேல ேபா% எற உயத வா)'ைக' றி'ேகா இ' கைதைய
ப!'கிறவக உள$தி உவா.

"ஒ 1ப$தி தைலவியாக, பல ம'க<'$ தாயாக விள=க ேவ!ய க-டான
உட&, ஈரமான ெந?; பைட$த ஊ) அத அைமயா'$ தனிைம$

%ப$ைதேய வா)வி பாிசாக அளி$% வி-ட%" எற வாிகைள ப!'ேபா%
%'க ந ெந?ைச அைட'கிற%; வா வி-1' கதறி அழேவ1 எற உண*

ேமA1கிற%.
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அ$தைகய %'க$ைத ெப,ற பா'கிய அைமயா த %ப=கைள எலா மற%
ஆ,றியி% தி'றைள8, தி.வி.க. ேபாற ெபாியாகளி Bகைள8

ப!$% பயெப, ஒளிவிள'கா $ திக)கிறா. அத விள'கி ஒளிப-ட

க,பக6 கய,கணி8 மணிேமகைல8 ந,ப&க பல ெப, வா)'ைக2
சி'கA உழலாம உயகிறாக.

அறிெவாளிைய அளி' கவிைய பயி Cட நபி'ைகக பலவ,ைற
வள$%' ெகாட மால 'ெகD$% ேபா-!யி3, திைர

பதய=களி3 பண$ைத இழ% மன ஏ=கிறா. உைழ& இலாம3

எளிதாக* ெசவ$ைத2 ேச'க மன எEகிற%. ெசைப ெபானா'

ரசவாத வி$ைத கா-1 சாமியாகளி பி ெச அைலகிறா. அவ வா)வி

இர'க ெகாட ேவல ய "என' உைழபி நபி'ைக உ1, அற$தி

நபி'ைக உ1" எ 9றி மாலைடய தவறான நபி'ைககைள ேபா'

6ய,சி பாரா-ட$த'க வைகயி அைம%ள%.

"என உலக இ%? ெபக இவ பழகினா, உடைப' கட% உள$தி
உற* ெகா1 பழகவிைலயா? ... ஆக இவ பழேபா% அப!

உள$தா பழகவிைலயா? ஓ ஆE ெபE பழ ேபா% ம-1 உள
இைலயா? ஏ இத$ த1மா,ற, ஏமா,ற எலா?" .... இமாவதியி ஆ)த
உள$திA% எDத இத' ேகவிைய ஒGேவா ஆE ெபE எணி
எணி விைட காண 6!8மானா, ச6தாய பபா1 மி'கதா

6ேன,ற எ தலா.

எளிதி

சீரழித சதிர ெதாDேநாயி பிணிபிேலேய உழ வதி' கைடசியாக
உண*ெப, உைமகைளெயலா ெவளியி-1 ஆ$திர$%ட ேப;
ேப2;க உள$ைத உ'கிறன.

"நீ ம அகலாக இத கால$தி நா பி$தைள அகலாக இேத. சிறி% கால
பளபள எ மினிேன. எ அழைக8, அறிைவ8 அேபா% எலா
விபினாக, பாரா-!னாக, என பய? வர வர எெண8 ெக-ட%,

திாி8 ெக-ட%, சி-ட6 பி!$த%. ஒளி ம=கிய%, ம=கிவி-ேட, நீதா ேநராக2
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;டவி-1, அைமதியாக எாி8 ஒளிவிள'" எ ேவல யனிட சதிர 9
க$%க கைதயி கெபாளாக அைமகிறன.

"ேட எேபா% இதி ேவக ேவடாடா, ேவக உைன8 ெக1',

உைன2 சாதவகைள8 ெக1'" எ ைச'கிளி ெசபவ 9
ெமாழிக நைம$ த1$தா- ெகாகிறன.

"விைளயா-டாக இதா3 விதிக<'' க-1படேவ1. ெதாி8மா? நீேய
அரச எ எணி'ெகா1, உ விப ேபா ஆட 6!யா%, ெதாி%

ெகா" எ பதா-ட'கார ெசா3 ெசா,க நம' அற வA8$தலாக

எணி' ெகாளேவ1.

"ப!& எ=ேக? ப& எ=ேக? அழ' அழ, அறி*' அழ, அ&' அழ
எ விைலேபாக ேவ!ய நல வா)*க பண$%' அழ, பண$%' அறி*,
பண$%' அ&, எ விைல ேபா ெகா1ைமைய நறாக உணேத...
ப!$த இைளஞக<, ப&ள அழகிக< பண$%'காக விைலேபா

ெகா1ைம ேவ எத நா-!3 இGவள* மA%ளதாக' 9ற 6!யா%" எ

வ பதிகைள ப!' ேபா%, இ தமி)2 ச6தாய$தி வள% C!8ள

சீேக1கைள எணி எணி ப&ைடயா உள$தி ெபா=கி எD
6றைலேய காகிேறா.

"ேகாவலைடய தவ நறாக$ ெதாிதி% எதி$% பிாி% வா)வைத விட,
அத$ தவறான வா)*' %ைணயாக இ% சாவேத நல% எற %ணி*

கணகியிட இத%. அதனாதா, ெபா இழ% வதிய கணவ'$
த கா சிலைப' ெகா1'க 6 வதா. கணவைன$ தி$த 6!8 எற

நபி'ைக இலாதேபா% அத வா)*'$ %ைணயாக இ% வி-12 சாக$

%ணித மன அ%. அத மன எளிதி வரா%. தியாக$தி ஊறி பப-ட மன

அ%. !கார மகனாக இதா3 அவ'' ெகா1$%' ெகா1$%2 ெசவ$ைத

அழி'க$ %ணி8 தாயி மன அ%. அத, எGவள* அ& ேவ1! எGவள*

தியாக ேவ1!" எற பதி %றவியான இள=ேகாவ!க கணகியி
கைதைய' காபியமாக பா!ய ெபைமைய ேப;கிற%.

5

தமி) ெமாழியி ஒAவள, தமி) நா-! நா வைக நில அைம& 6தலான

சிற&கைளெயலா ஆசிாிய எ1$%2 ெசா3 ேபா% யா'$தா
ெமாழிப, நா-1ப, உடாகாம ேபா?

இ ஆசிாியாி ெபானான க$%க எ$தைனேயா, இBA

க,கிேறா. ெவ ெபாD% ேபா'கி,காகேவ கைதகைள ப!$%' கால$ைத
Iணா'கிய தமி) ம'கைள, ப!'க$ ெதாித இைளஞகைள இ$தைகய கைத

Bக அலேவா க$%லக$தி ஈ$%, வா)'ைகயி அ!பைடயி உள
சி'ககைள எண2 ெச % வகிறன?
கா.அ.ச. ரநாயக

திப$J, வ.ஆ.
31-1-1958
-----------

அதியாய 1
பாலா,ற=கைரயி நா சதிர ைகேகா$% உலாவிய நா-க எ=க

வா)'ைகயிேலேய ெபானான நா-க. நா அவ ஒேர வய% உளவக;

ஒேர உயர உளவக. அத வயதி எ1$த நிழ, பட$ைத பா$தா நா

ெகா?ச தைசப, உளவனாக இத% ெதாிகிற%. சதிர அப! இைல,

இள=க ேபா இதா. ெகாD ெகாD எ இலாம எ3&

ேதா3மாக இலாம, அளவான வள2சிேயா1 இதா. அப! இபவக

;;& மிதவகளாக இபாக எ ெசாவாக. சதிரைன

ெபா$தவைரயி அ% உைமயாகேவ இத%. அவ மிக2 ;;பாக

இதா; எ தா

எைன பா$% அ!'க! 9வ% உ1. "நீ ேசாேபறி,

இத' 1பேம அப!$தா. சதிரைன பா. எGவள* ;;பாக

இ'கிறா! அவ 6க$தி இர1 நா விழி$% எDதா எத2

ேசாேபறி' ;;& வ%வி1ேம. நீ நாேதா அவேனா1 பழகிறா ;

உன' ஒ வரவிைலேய!" எபா. உடேன நா, "ெம தா அமா!

பழகினா வரா%. நீ ெசாகிறப! அவ 6க$தி இர1 நா விழி$% எழ
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ேவ1. அத, வழி இைல. ஒ, நானாவ% அவ I-1' ேபா , அவ
ப'க$தி ப1$தி% அவ J=கி எDவத, 6 எD% அவ 6க$தி

விழி'க ேவ1. அல% அவைன இ=ேக ந I-1' வரவைழ$% உற=க2
ெச %, என'6 எழாதப! ெச ய ேவ1" எ ெசாA2 சிாிேப.

எ தா

ெசாAயப! உைமயிேலேய சதிரைடய 6க$தி தனி'கைள

இத%. பா வ!8ம 6க எபாகேள, அைத சதிரனிட கேட. பளி'
9ட$% பிைளக எ1$த நிழ, பட=களி சதிர மிக மிக அழகாக$

ேதாவா. எ 6கேமா, எ பாைவ'ேக அழகாக இ'கா%. அேபா%

சதிர' வய% பதிC இ'. அத வயதி அவைடய 6க ஒ

ெபணி 6கேபா அGவள* அழகாக இத%. அவைடய த=ைக

க,பக$தி 6க$தி, அவைடய 6க$தி, ேவபா1 ெதாியாதப!

அGவள* அழ அவ' இத%. இர1 ஆ1 கழி$% மீைச காி'ேகா1

இ-1 வளத பிறதா, சதிரைடய 6க$தி மாத ேதாறிய%.

அவ நிற சிவ&, எ நிறேமா க&. அத நிற ேவபா-டா தா அவ

அழகாக$ ேதாறினா எ அேபாெதலா எணிேன. நா ேபா,கிற

சிவ&' J,கிற க&' அGவள* ேவபா1 இபதாக ஐேராபிய
எEவதிைல எபைத வளத பிற ெதாி% ெகாேட. ந நா-12

ெசேமனிய கேமனிய ஆகிய இ திற$தாைர8 ேச$%' கப எ

ஐேராபிய றிபி1கிறாக. இ% அத இள வயதி என'$ ெதாியா%.

ஆைகயா, அவ சிவபாக பிறத% அவைடய நவிைன எ எணி

ெபாறாைமப-ேட. நா என தீைம ெச % கபாக பிறேதேனா எ

கவைல8 ப-ேட.

அவைடய அழ'' காரண நிற ம-1 அல, அவைடய 6க$தி இத

ஒ ெபாA* ெபாிய காரண. அத ெபாA* அவைடய ெப,ேறாகளி

ேநாய,ற நவா)விA% அவ ெப,ற ெசவ எனலா. பி,கால$தி

அவைடய ெப,ேறாகைள ப,றி8 பா-டைன ப,றி8 பிற ெசாA'

ேக-!'கிேற. அைவக எலா இேபா% நிைன*' வகிறன. அவக

ஊ ெபாியதன' 1ப$ைத2 சாதவக; கா-!3 ேம-!3 6ர-1

உைழ& உைழ'காம நிழA இ% அளவாக உ1 அறிவாக வா)தவக;

உDவி$% உபவராைகயா, ெமைமயான உட3ைழ& ம-1 உைடயவரா ,
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உடA ெமைம8 ஒளி8 ெகடாம கா$%' ெகாடவக. பா-டனா ஊ

மணிய'கார. தகபனா ஊ மற$%$ தைலவ; நில&ல$ைத ேம,பாைவ

பா$தேல ெதாழிலாக' ெகாடவ. தாயா அப!ப-ட ஒ 1ப$ைத2

சாத அழகான அைமயா. அதனா அத' 1ப$தி எேலாேம அழகாக
விள=க 6!த%.

எ 1ப$ைத அப!ப-டதாக2 ெசால 6!யா%. எ தா வழி பா-டனா

உD% பா1ப-ட உைழபாளி, எ தைதவழி பா-டனா ெசவ நிைலயி

வா)தவ எறா3, இளைமயி ஒD=காக வா)'ைக நட$தாம !யி3
காம' ெகாைளயி3 ஈ1ப-1, ெபாலாத ேநா ' ஆளானவ. ஆைகயா

1ப$தி இத அழ இழ'கப1வத,' காரண ஆயி,. தவிர, 1ப

அGவேபா% உ,ற இ1'கக பல. அதனா உட3' ஏ,ற ந3ண*

ெகா1$% ம'கைள வள' வா & ேபாயி,. இளைமயிேலேய அைரைற

அழட பிறதவகைள$ த'க உணவி Cலமாகவாவ% தி$தலா. அ%*

இலாம, ேபாகேவ, இ-ட வி$தி3 ைற, வள$த நில$தி3 ைற எற

நிைலைம ஆயி,.

இGவள* உைமகைள8 உணர'9!ய அறி* என' அத இளைம'கால$தி
இைல. பதிC வய%ள சிவனாக இத என' இGவள* ெபாிய

உைமகைள யாேர ெசாAயிதா3 விள=கி இ'க 6!யா%. அதனா,
சதிரைன எ தா

பாரா-!ய ேபா% ஏ=கிேன; ம,றவக பாரா-!ய ேபா%

ெபாறாைமப-ேட.

சதிர ;;பாக இததாக எ தா

அ!'க! பாரா-!' 9றினா.

உைமயான காரண ;;& அல; எட ப!$த ேவ சில மாணவ

;;பாக இதாக. அவக< எ=க I-1' அ!'க! வதாக.

அமாவிட அவக<' பழ'க உ1. அவகைள ப,றி அமா பாரா-!'

9றியேத இைல. ஆைகயா சதிரைடய அழகி கவ2சிேய அமாவி

பாரா-1'' காரண எ ெசால ேவ1. அமா*' எேம இத

அ&'' ைறவிைல. கா'ைக'$ த ?; ெபா ?; எப% ேபா,

அழ ைறவாக இதா3 ;;&' ைறவாக இதா3 எைன$தா
த உயி ேபா கதி' காபா,றினா; அ&மைழ ெபாழிதா. சதிரைடய
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இளைமயழ எGவள* கவ2சியாக இத%, எ தாயி மன$ைத8 அத அழ
எப!' கவத% எபைத பிற நறாக உணேத.
எ தா

ம-1 அல, சதிரேனா1 பழகிய எேலாேம அப! இதாக

எ ெசாலலா. ஒநா சதிர நா பளி'9ட$திA% திபிய

ேபா%, வழியி ெநA'கா

வி,பைத' கேடா. ஓ ஏைழ சாைலேயார$தி ஒ

ேகாணிைபயி ேம ெநA'கா கைள' 9க-! வி,' ெகா!தா.
காலணா*' எ-1'கா க எ வி,'ெகா!தா. ேதா&

ெநA'கா க ச$% மித% எ அத, 6திய வார தா வபி
ஆசிாிய ெசாAயிதா. அ% நிைன*' வத%. ெநA'கா

வா=கலா

எேற. சாி எ சதிர வதா. எ ச-ைட ைபயிA% ஒ காலணா

எ1$ேத. சதிர எ1$% நீ-!னா. 9ைட'காாி எனிட எ-1' கா கைள
எ1$%$ ததா; சதிரனிட6 அGவாேற ெகா1$தா. பிற ‘ெகா;’ எேற.
எ ைகயி ஒ சின' காைய' ெகா1$தா. சதிர ேக-கவிைல,
அவைடய 6க$ைத பா$தா 9ைட'காாி, உடேன தனிேய ஒ Cைலயி C!
ைவ$தித கா களிA% ஒ நல ெநA'காைய - ேதறிய காைய - ெபா'கி

எ1$% "இதா! ழைத!" எ சதிர ைகயி ெகா1$%, அவைடய 6க$ைத

பா$% &6வ ெச தா. "உைன ேபா எGவள* அழகாக இ'கிற%

பா இத ெநA" எ பாரா-1 ெமாழிதா. "என' அப! ஒ ெகா1"
எேற. "அ ேயா! விைல க-டா% அபா!" எறா.

திபி வேதா. எ வா

கா கைள$ திபதி ஈ1ப-டேபாதி3, சதிர'

ஏ,ப-ட சிறைப ேநா'கி மன ெவ-கப-ட%. அவைன' ழைத எ

அேபா1 அைழ$த 9ைட'காாி எைன அபா ப-!யA ேச$% வி-டா.

ேக-டா3 என'' கிைட'கவிைல. அவ'' ேகளாமேல கிைட$த%. அ%*

அைமயான ஒ கிைட$த%. இவ,ைற எலா எணி ெவ-கப-ேட.
Cறா I-! பா'கிய எ ஓ அமா இதா. அவைடய தபி

ெப-ேரா கைடயி கண' எD%பவ. அத அமா இளைமயிேலேய கணவைன

இழதவ. ழைத8 இைல. அதனா அவ அ!'க! எ=க I-1' வவா.
ழைதயாக இத எேனா1 எ த=ைகேயா1 அபாக' ெகா?;வா.
ஆ-ட=களி கல% ெகாவா. I-! ஏதாவ% அட பி!$%

அD%ெகா!தா, எ=க அDர ேக-1 விைர% வவா. எ=கைள$

J'கி'ெகா1 ெகா?; ெமாழி ேபசி$ ேத,வா. I-! ஏதாவ% திபட
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இதா, மற'காம எ1$%' ெகா1 வ% எ=க<'' ெகா1பா.

எ=க<'காகேவ திபட=க ெச % ெகா1 வவா எ அமா ெசால'

ேக-!'கிேற. பா'கிய ெசல ெகா1$% எைன ெக1$% வி-டதாக அமா

அ!'க! ெசாவ% உ1.

நா ெச 8 இட''காக அமா எைன அ!$தா, நா உடேன பா'கிய$தி

I-1' ஓ! ேபாேவனா. பா'கிய எைன வழியிேலேய பா$%$ J'கி

ெகா1 வ%, அமாைவ அ!ப% ேபா பாசா= ெச வாரா. அதனா நா

சில சமய=களி அமாைவ எதி$% ேபசி, "இ இ, பா'கியமாவிட ெசால
ேபாகிேற" எ மிர-1ேவனா. இப!ெயலா எ ழைத பவ$தி
ஈ1ப-!த பா'கிய, நா பளி'9ட ெசல$ ெதாட=கிய பிற

வேபா% ேபா ேபா% எைன' க1 எைன$ த-!' ெகா1$%

அ&வ% உ1. வளர வளர, நா ேபா  பழவ% ைறதேத தவிர. அத

அமாவி அ& ைறததாக$ ெதாியவிைல. "ேவ3 6 ேபா ழைதயாகவா

இ'கிறா? எ மாேம3 ேதாேம3 அD% J=கிய% அவ'

நிைனவி'மா? எ=க I-1$ தயி' 6'' ஆைசப-1 எைன$

ேத! வத% நிைனவி'மா? இேபா% ெபாியவ ஆகிவி-டா. மீைச

6ைள'க ேபாகிற%. ஆனா3 நா மற'கேபாவதிைல. ேவ3'

ெபடா-! வத பிற அவளிட6 இவைடய கைதைய2 ெசால ேபாகிேற"
எ எைன பா$%2 சிாிபா. நா பதி3'2 சிாிப% ேபா ந!$%

ெவ-கப1ேவ. நா ஏழா வபி ப!$தேபா% ெகா?ச உயரமாக வள%

வி-ேட. அத' கால$தி பா'கிய எைன பா'ேபா% &சிாி&'

ெகாவேதா1 நிறா. த-1வ% பைழய கைதைய2 ெசாA2 சிாிப% இைல.

அ& ைககளி அளவி வரவிைல; கபாைவயளவி3 &சிாிபி

அளவி3 நிற%. உள$தி அ& இலாம, ேபாகவிைல. I-!

என'ெக 6' 6தAய திபட=க ெச யாவி-டா3, சில நா-களி
ஏேத சிறபான உண* வைக ெச தா, ஒ கிண$தி ைவ$% எ தாயிட

ெகா1$%. "தபி சாபி1ேபா% மற'காம ெகா1 அமா" எ

ெசாAவி-1ேபாவா. அ1$த ஆ! சதிர எ=க ெத*'' !வதா.

அவ எேனா1 ெந=கி பழகிய% அேபா%தா. சதிர நா ஒ

ேச% பளி'9ட ேபா ேபா% வ ேபா%, பா'கிய எ=கைள பா$%

&6வ ெகாவ% உ1. வரவர, அத அ& எ=க இவ ேம3
ெபா%வாக இத% ேபா , சதிர ேம மிதியாக வளத%. சில நா
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மாைலயி எ=க இவைர8 அைழ$% உ-காரைவ$% ேபசி' ெகா!பா.

அப! ேப; ேபா% சதிரைன பா$ேத மிதியாக ேபசி' ெகா!பா.
நாேன வAய' கல% ெகா1 ேபச ேவ!யி'. சில நா-களி சதிர

ப'க$தி உ-கா% ெகா1 ேப;வா. அவைடய தைலமயிைர அ!'க!'
ேகா%வா; கன$ைத$ த-1வா; கி<வா; அவைடய ைகைய எ1$%$

தைகயி ைவ$% ெகாவா. அGவா ெச வன எலா எைன அ!ேயா1

&ற'கணிபன ேபால இ'. ேவ யாராவ% சதிரனிட அGவா பழகினா

நா கவைல ப-!'க மா-ேட. ஆனா எைன' ழைத பவ 6த

பாரா-! ேபா,றியவ இப! எைன &ற'கணி$% ேவெறாவைன
பாரா-ட$ ெதாட=கிய% என' மி'க வ$த தத%.

இத நிைலயி ேவெறாவனாக இதா அவைன அ!ேயா1 பைக$%'

ைகவி-!ேப. ஆனா சதிரைன அGவா பைக'க 6!யவிைல. அவ

பா'கிய$தி பாரா-12 சீரா-1க<' மகி)% எைன &ற'கணி'கவிைல.

ேம ேம3 எனிட அ& ெச3$தி வதா. எைன பிாி% ஒ ேவைள8

அவ ெபாD% ேபா'கியதிைல. அதனா அவைடய நல ப& எ மன$ைத

அவனிட ஈ$% ைவ$த%.
ெநA'கா

வி,றவ< பா'கிய6 ம,ற ெபக< இGவா அ&

ெச3$திய% ப,றி மன வதிய% ஒ ப'க இ'க, ஆகளி3 பல

அவனிட அ& கா-!ய% என' வ$தமாக இத%. சி,!' கைடயி

பாிமாபவ 6த பL வி1பவ வைரயி, பளி'9ட ஆசிாிய 6த கவி

அதிகாாி வைரயி சதிரனிடேம மி'க அ& ெச3$தியைத' கேட. வத சில

நா-க<'ெகலா சி,!' கைட'கார அவ' நப ேபா

ஆகிவி-டா. விைளயா1 இட$தி,2 ெசறா3 அவ' ஆதர* மிதியாக'

கிைட$த%. பளி'9ட$தி ஆசிாியகேளா அவனிட$தி தனிேநா'க

ெச3$தின; சதிரைடய ,ற=க< அவரவக<'' ண=களாகேவ

ேதாறின ேபா3. ேபாதா' ைற' அவைடய ைகெயD$% மிக நறாக

அ2; ேபா அழகாக ஒD=காக இத%. எ ைகெயD$%$ தி$தமாக

இதா3 அGவள* அழகாக இைல. அதனா3 அவ'$ ேத*களி மி'க
எக கிைட$% வதன. இைவ எலா ஒ&ற இ'க, ஆ1' ஒ6ைற

வ% வபைறைய2 ;,றிவி-12 ெச3 கவியதிகாாி8 சதிரைன$ திபி
ேநா'கினா. வபைறயிA% ெவளிேய ெசற ேபா%, சதிரைடய ேதா

ேம ைக ைவ$%$ த-!' ெகா1$%, வ& ஆசிாியைர பா$%, "இவ ப!பி

எப! இ'கிறா?" எறா. "மிக நறாக ப!'கிறா" எ ஆசிாிய
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மெமாழி 9றிய%, "பா$தீகளா? நா அப!$தா நிைன$ேத.

பா$தாேலேய ெதாிகிற%. 1ப$தா நறாக ப!$தவகளாக இ'க

ேவ1" எறா. "அப!' காேணா" எ ஆசிாிய ெசானைத' காதி

வா=காமேல, சதிரைன மப!8 பா$% &6வ M$%2 ெசறா.
அத, அ1$த வார$தி வரலா, வபி ஆசிாிய திமைலநாய'க

வரலா,ைற' க,பி$%' ெகா!தேபா%, அைத வி-1வி-1 ெபா%வாக

மனித பைப ேபச$ ெதாட=கி எ=ெக=ேகா ெசறா. இைடயி வ!வழைக8

நிற$ைத8 பா$% ஓ ஆைள வி&வேதா ெவபேதா தவ எறா. டா'ட

ஜாச எற ஆ=கில &லவாி ேதா,ற ெவ'க$த'க% எ, ஆனா

அவைடய உள$தி அழைக' கேட பாLெவ 6தலான அறிஞ பல

அவைர எேநர6 O)% ந-&' ெகா1 மகி)தாக எ 9றினா. அ&

ேநரான% யா) வைளவான%. ஆனா3 யாைழேய எலா வி&கிறாக

எ ெசாA ஒ றைள8 ேம,ேகாளாக' கா-!னா. உடA அழைகவிட

உள$தி அழேக ேபா,ற$த'க% எ, வ!வ அைமைபவிட அறிவி

P-பேம பாரா-ட$ த'க% எ 6!$தா. கவியதிகாாியி பாரா-1''

காரண எ நிைன*' வத%. உடேன எD% ஆசிாியாிட றிபிடலா எ

எணிேன. ஆனா3 வா

திற'காம இேத. அத நிைனேவா

எைனவி-1 நீ=கவிைல. அதிேலேய ;ழ ெகா!ேத. வரலா,

ஆசிாியேரா ம'க-பைப வி-1$ திமைலநாய'கனி ெதா1கைள விள'கி'
ெகா!தா. இைடேய எ 6க$ைத பா$% பாட$ைத'

கவனி'காமAதைத உணதா ேபா3, "ேவல ய!" எறா. நா அலறி

எDேத. "நா என ெசாA' ெகா!ேத? எ=ேக எத சினிமாைவ

ப,றி எணமி-1' ெகா!'கிறா ?" எறா. நா திைக$ேத; விழி$ேத.

"ஏ'பா இப!' காைச2 ெசலவழி$% ப!'க வகிறீக? இ=ேக வ% சினிமா
ந-ச$திர=கைள ப,றி' கன* காகிறீக?" எறா. "இைல அ யா!"

எேற. "எப!யாவ% ெக-1$ ெதாைல8=க" எ என' ஒ ெபா%வான
சாப ெகா1$%வி-12 சதிரைன ேநா'கி' ேக-டா. அவ திமைலநாய'க

ெதா1கைள ஒவிடாம 9றி 6!$%, ஆசிாியாி பாரா-1கைள'

ைறவிலாம ெப,றா.

வைப வி-1 ெவளிேய வத%, "ேவ3, உன' என கவைல? ஏ பாட$ைத'
கவனி'கவிைல?" எ சதிர ேக-டா; எ ேதாேம ைக ேபா-டவா
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அேபா1 ேக-டா. அதனா நா மைற'காம உைமைய2 ெசாேன.

சதிர ஒ ெபC2; வி-1, "அ% நட% ஒ வார ஆ2ேச! இ மற'காம
மன$தி ைவ$தி% இGவள* கவைல படலாமா? அத' கவியதிகாாி

எைடய சிவ&$ ேதாைல' க1 மய=கி$தா அGவா ெசாAவி-1

ேபானா. ஆசிாிய அத, ஏ,றா, ேபா தாள ேபா-டா. வி-1$த<" எ

ெசாA எ ேதாகைள ப,றி' 3'கினா.

"இைற' ஆசிாியாிட சாப6 கிைட$த%" எ வதிேன.
"ஆசிாியக என; 6னிவகளா? 6னிவகேள இேபா% வ%, சாப
ெகா1$தா பA'மா? ஆசிாியாி சாப$%' வதலாமா? அமா

தி-டவிைலயா? ‘நாசமா  ேபா, பாழா ேபா’ எ எ$தைன தா மாக

ைவகிறாக. அைவ பA'மா? உைமயாக$ த பிைளக ெக-1ேபாக
ேவ1 எறா ைவகிறாக? இலேவ இைல, ஆசிாியக< இப!$தா"

எ ெசாA எைன$ ேத,றினா.
--------

அதியாய 2
சதிரைடய தைதயா சாமணா, பரபைர நில'கிழா 1ப$ைத2 சாதவ.
சதிரைடய பா-டனா, இத நில=கேளா1 இ பலகாணி நில=கைள2

ேச$%' 1ப$தி, ெப?ெசவ ைவ$%2 ெசறா. சாமணா

1ப$தி ெபாியபிைள; அவைடய தபி - சதிரைடய சி,றபா - தம'
வத ெசா$ைத ைவ$%' கா' ஆ,ற இலாதவ; நில &ல=கைள' கவனிபைத
வி-1வி-1, நகர=கைள2 ;,றி அ=ள ஆடபர வா)வி ப,' ெகாடா.

வார$தி C நா-களாவ% நகர$தி கழி$%வி-1 ம,ற நா-கைள$ த

கிராம$தி சAேபா1 கழிபா. அேபா% நில எப! ேதா& எப! எ

கவனி'காம, ஓ ஆலமர$த!யி த ேதாழகேளா1 &A'ேகா1 ஆ!'

ெகா!பா; &A'ேகா1 மாறி2 சீ-டா-ட வதேபா%, அவ ைகயி

சிகெர-1 வ% ேசத%. சாராய$ேதா1 ேமனா-1' !வைகக< வ%

ேசதன. சதிரைடய சினமா நலவ ; நலவராக இ% பய என?
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ெப எறா கணவ ெசானைத' ேக-1 வா

திற'காம பணி% நட'க

ேவ1ேம தவிர, கணவ சீரழி8 நிைலயி3 அபான இ!$%ைர8
ெசால'9டா%; த உாிைமைய நிைலநா-!$ த,கா& 6ய,சி8

ெச ய'9டா%. உாிைமேய இலாத ெப கணவ ெக1ேபா% தா ேச%

ெக1வ% தவிர, ேவ வழி இலாதவளாக இ'கிறா. சதிரைடய சினமா
அப!$தா 1ப ெக1வைத பா$%, உள ெநா% ெகா!தா.
நீத$ ெதாி%, ைககாகைள மட'கி' ெகா1 கிண,றி C)வ% ேபா

இத% அவைடய நிைலைம. கைடசியி சி,றபாவி நில=க ஏல$%'

வதேபா%, சதிரைடய தகபனாேர ஏல$தி எ1$%' கடகாரைன

அபிவி-ட பிற தபியி 1ப$%'ெக ஐ% காணி நெச

நில=கைள

ஒ%'கிவி-1, ம,றவ,ைற$ த ெசா$% ஆ'கி' ெகாடா. அத ஐ% காணி

நில=கைள8 தபியி ெபாபி விடாம, தபி ெபயாி ைவ'காம, தபி

ம'க இவ' ெபா%வாக எDதி ைவ$தா. த ெபாபி பயிாி-1

விைளதைத அத' 1ப$தி,' ெகா1$% வதா. அத2 ெசயைல

ெபதைமயான% எ ஊரா ேபா,றினாக. தபி மைனவிேயா, அத

உதவி'காக$ த C$தவைர$ ெத வ ேபா ேபா,றி அவ ெகா1$தைத'
ெகா1 1ப$ைத' காபா,றி வதா.

தபி ெக-1 ேபானத,' காரண நகர$% பழ'கேம எப% சாமணாவி

உதியான எண. அத எண சதிரைடய ப!&'ேக இைடQறாக நி,

ேபா இத%. அத' கிராம$தி எ-டா வ& வைரயி ப!பத,ேக

பளி'9ட இத%. சதிர எ-டாவ% ப!$த ஆ!, I-1' வதவக

பல, அவைடய தைத' ேம,ப!ைப ப,றி வ,&$தினாக. "இத

ப!ேப ேபா%, நம' இத' கிராம$தி ேவ!ய% என? க!த எDத*

ெச தி$தா ப!'க* வர* ெசல*' கண' ேபாட* ெதாிதா ேபா%.

ைபய எ-டாவ% ப!$% 6!$தா அ%ேவ ேபா%, நல அறிேவா1 இதா,

இ' ெசா$ைத ைவ$%'ெகாேட சீமானாக வாழலா. நா நாலாவ%

வைரயிதா ப!$ேத. அத ப!ைப ைவ$%' ெகாேட நா இத'

கிராம$தி3 ப'க$% ஊகளி3 நல மதிேபா1 வாழவிைலயா? இத
ப!& ேபா%" எ அவ மெமாழி 9வா. அவகேளா, கால மாறிவி-ட%
எபைத வ,&$தி, ப'க$% நகர$%' அபி ப$தாவ% வைரயி ப!'க
ைவ'க ேவ1 எ, இத' கால$தி அத,' ைறவாக ப!$த ப!&'
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மதி& இைல எ ெசாA வ,&$தினாக. நகர எ ெசால'

ேக-ட%, அவ'$ த தபியி சீேக1 நிைன*' வ. உடேன அவகைள
பா$%, "நீ=க ெசாகிறீக, நா பா$தி'கிேற, ப-டண$% ப'க

ேபானா பிைளக ெக-1ேபாகாம தி&வதிைல. அ=ேக ேபா 2 சில நா

த=கி வதா ேபா%, சினிமா, ஓ-ட, க2ேசாி, ஆ-ட'காாிக, திைர பதய

இப! ப!ப!யாக' ெக-1ேபா ' கைடசியி ஓ-டா!யாவத, வழி
ேத!'ெகாகிறாக. அத ப-டண$% வா)* ேவடா; அதனா வ
ப!& ேவடா" எ ம$%வி1வா.

அத' கிராம$%' ஆRச யாேர வேபா% இத ேப2;, நிகD;

கிராம$தாகளி உறவினராக யாராவ% நகர=களிA% வேபா% இத
ேப2; நிகD. அவகளி சில விடாம, "அப!யானா நா=க எலா
நகர=களி இ% ப!$% 6' வரவிைலயா? நா=க ெக-1
ேபா வி-ேடாமா? நா=க 1ப$தி அ'கைறயாக வாழாம,
ஆ-ட'காாிகைள8 திைர பதய=கைள8 பி!$%'ெகா1 அைலகிேறாமா?"
எபாக. "நீ=க எலா ேவ; ள$% மீக கட மீகைள பா$% வாழ
6!8மா? கட3' ேபானா3 அத ெபாிய அைலகளி நீதி பிைழ'க
6!8மா? &Aைய பா$% Mைன O1ேபா-1' ெகாட கைதயா

எ சாமணா ஒேர அ!யா

ம$%வி1வா.

6!8"

இத உதி ெந1=கால நிைல'கவிைல. ஆ1 6!வி எ-டாவ% ேத*

நட$%வத,காக பளி'9ட$%' இLெப'ட வதிதா. அவ

மாணவகளி திறைமைய ஆரா தறிவதி மிக வலவ. எ-டாவ% வ&

மாணவகளி சதிர மிக$ திறைமயாக விைடக எDதியைத' க1 வியதா ;
சிறபாக' கண'$ ேதவி சதிர ஒவிடாம ேபா-1 6!$% B,'
B எக வா= வைகயி எDதியிதைத' க1 வியதா. அ

மாைலயி, பளி'9ட$ தைலைமயாசிாியாிட ேபசி' ெகா!தேபா%

சதிரைன ப,றி8 அவைடய ேம,ப!ைப ப,றி8 ேக-டா.

ஆ1ேதா இப!2 சில பிைளக ேத2சி ெப, ெவளிQ' ெச

ேம,ப!& ப!$% உயதாதா ஒ கிராம 6' வர6!8 எப%
அவைடய நபி'ைக. அதப!ேய அவ தணி'ைக'2 ெசற ஒGெவா

கிராம$தி3 அவைடய அறி*ைரைய' ேக-12 சில ெப,ேறாக த

பிைளகைள ேம,ப!& ப!'கைவ$% மகி)தாக. இத ஆ! சதிரைன
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ப,றி நெலண ெகாட அவ, அவைடய ேம,ப!ைப ப,றி$

தைலைமயாசிாியாிட ேக-டா. தைலைமயாசிாிய சாமணாவி மனநிைலைய

ப,றி8 உதிைய ப,றி8 ெசானா. இLெப'ட வியதா ; "கிராம$தி

ெபா%வாக இGவள* அறி* P-ப வா த பிைளகைள' காபேத அாி%.

இத பிைளயி கவிைய பாழா'வதா! அ% என பி!வாத ! ேபாகலா

வா=க. நா ேபா
எDதா.

அவைடய தைதயிட ேப;ேவ" எ ெசாA

சதிரைடய தைதயாைர' கட%, "உ=க 1ப நைம'காக

வதி'கிேற. தவறாக எண'9டா%. நா ெசாவைத ெபாைமயாக

எணி பா'க ேவ1. ஒ அவசர இைல. ஒ வார இர1 வார

கழி$% 6!*' வரலா" எ அ!பைடயி-1 ேபச$ ெதாட=கினா. த

ேநா'க$ைத எ1$%ைர$தா.

சாமணா ெபாைமேயா1 ேக-!%, 6!வி பைழயப! த த$%வ$ைத
விள=கினா. இLெப'ட சிாி$தா. "கைலமக வAய உ=க I-ைட$

ேத!'ெகா1 வகிறா. நீ=க திபி ேபாமா ெசாA

வழியைட'கிறீக. உ=க<'$தா இத ஊாி எேலாைர8விட நில&ல

மிதி எ ேகவி. நீ=கேள இப!2 ெசாA பயதா..." எ நி$தினா.
"இத' கால$தி எப! அ யா ந&வ%? ந 1ப$தி ந வசமாக இ'

வைரயிதா ந6ைடய பிைள. ெவளிேய ேபானா அ&ற ெசால 6!யா%"
எ சாமணா ெகா?ச ெநகி)தா,ேபா ேபசினா.

அவைடய ேப2சி ெநகி)2சிைய' கவனி$த இLெப'ட அத வா ைப ந
பயப1$தி' ெகா1, "நா உதியாக2 ெசா3கிேற, நீ=க ஒ

பயபடேவ!யதிைல. அக$தி அழ 6க$தி ெதாி8. ைபய ஒகா3

அப!' ெக-1 ேபாகமா-டா. ப!& வராத ம' பிைளகதா அப!'

ெக-1 ேபாவ% வழ'க. உ=க ைபய சதிர ஒநா< அப!'

ெக-1ேபாக மா-டா, உதியா 2 ெசா3கிேற. ஆ1 ேம 'கிறவ'$

தா ஆ-ைட ப,றி$ ெதாி8. ஊ ஊரா  ேபா  பளி'9ட$%

பிைளகளி திறைமைய பா'கிறவ நா. உ=க பிைளைய ப,றி

உ=க<'$ ெதாியா%, என'$ தா ெதாி8. இத ஆ! எ$தைனேயா

பளி'9ட=கைள பா$தி'கிேற ; எ$தைனேயா பிைளகைள பா$%
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வகிேற. அவக எேலாாி3 சதிரைன ேபா ஒவ இைல. அவ
நா'கி கைலமக வா)கிறா. நா ெசானா ந&=க. தனிேய அபி

ப!'கைவ$தா ெக-1ேபாவாேனா எற பய இதா அப! ேவடா.

கட* உ=கைள ஏைழயாக பைட'கவிைல. ெசவ6 ெகா1$தி'கிறா.

ெசல* ஆனா ஆக-1, நகர$தி ஒ சி I1 பா$% ைபயைடய

அமாைவேயா யாைரேயா அபி2 சைம$% ேபாட2 ெச 8=க. அவக

ைபயைன'9ட இ% கவனி$%' ெகாவாக. எப!ேயா ைபய ப!'க

ேவ1. அ%தா ேவ!ய%. ெசவ இைற' இ'; நாைள'

ேபா. கவி அப!ப-ட% அல. யாேரா ஒவைர$தா கைலமக ேத!

வவா. உ=க 1ப$ைத இேபா% ேத!வதி'கிறா. அவைள அவமதி'க
ேவடா, ெசானா ேக<=க. உ=க ைபய ப!$% ப-ட ெப,,

நாைள' ஒ கெல'டராக வதா, உ=க<' எGவள* ெபைம! ஊ'
எGவள* ெபைம! எGவள* பண இதா3 அத, ஈ1 ஆமா?" எ
சாமணாவி ெந?ைச$ ெதா1ப! எ1$%2 ெசானா.

சாமணாவி ெந?சி ஏேதா &$%ண2சி பிறத%. உடபிேல ஒவைக'

<ைம நா! நரெபலா பா வ%ேபா உணதா. ஒ ேபசாம தைல

னிதிதா. "சாி எ ெசா அபா" எ ெதாைலவி யாேரா ஒ

!யானவைடய ர ேக-ட%. சாமணா தைல நிமி%, அவ யா எ

பா$தா. இர1 ஆ-க ேபசி' ெகா1 ேபாவைத' கடா. I-! 6கபி
ஒ பA !' !' எற%. அ% என திைச எ கவனி$% உேள எD%

ெச ப?சா=க' றிைப பா$தா. அத ேவைளயி அத$ திைசயி பA

ெசானா என பல எ பா$தா. "ேயாக" எ இத%. த

மைனவியிட ெச ஒ ெபாிய த-! பழ=க< ெவ,றிைல பா'
ெகா1வர2 ெசானா. ேவைலயாைள அைழ$% நா ேத=கா

உாி$%வர2

ெசானா. இLெப'டைர ேநா'கி &6வேலா1 ெச அவெரதிேர

உ-காதா.

"ஒ அவசர இைல. ப$% நா ெபா$% 6!* ெச யலா. ைபயைடய

ப!& உ=களா ெக-டதாக ஏ,பட' 9டா%. அைத2 ெசாAவி-1 ேபாகேவ

வேத. அGவள*தா" எ எDதா.
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"இ=க, ெவ,றிைலபா' எ1$%' ெகா1 ேபாக ேவ1" எ சாமணா
த1$தா. "நீ=க ெதாி%தா ெசாகிறீக. உ=கைளேபா ெபாியவக
ெசானா, அைத ஏ,'ெகா1 நட'க ேவ!ய% தா" எறா.
ெவ,றிைல 6தAயன வத பிற, இLெப'ட அவ,றி ெகா?ச

எ1$%'ெகா1, "நா வத காாிய 6!த% எ ெதாி% ெகாேட.

ைபயைடய நல கால" எ ெசாA' ெகாேட விைடெப,றா.
"அப!ேய ஆக-1" எ ெசாA2 சாமணா ைக 9பினா.

ேவனி வி16ைற 6!த%. ஆனி மாத$தி சதிர அவைடய அ$ைத8
ேவைலயா ஒவமாக Cவ எ=க ெதவி ஒ I-! !வதாக;

சதிர கிராம பளி' 9ட$ைத வி-1 நகர பளி' 9ட$% மாணவ ஆனா.
----------

அதியாய 3
எ=க ஊ இேபா% ஒவைக2 சிற& ெபாA* இலாம, காணப-டா3,
சிறேபா1 இத பைழய ஊகளி அ% ஒ. 6ப% ஆ1க<' 6
வாலாசாேப-ைட எறா ெதனிதியா 6Dவத, ெதாி8.

ெதனிதியாவி ஏ,ப-ட பைழய நகரா-சி மற=களி வாலாசா நகரா-சி

மற6 ஒ எறா, அத பைழய ெபைம தாேன விள=. இ உள

மிக பைழய உயநிைல பளிகளி வாலாசாேப-ைட உயநிைல பளி8
ஒ. அ% ஏ,ப-1 ஒ B,றா1' ேம ஆகிவி-ட%. அGவள* பழ

ெபைம வா த ஊ எ=க ஊ. அத பழ ெபைம' ேவ இய,ைக2

சாக ேவ1மானா, இர1 ெசாலலா, ஒ, ெந1=காலமாக ம'க
வா)த ஊ ஆைகயா எத' கிண,றி3 நீ உபாக இ'. ம,ெறா,
மிக பழ=கால$% ஊரைம& ஆைகயா ெத'க எலா, அகலமாக அைம%,

ஒGெவா I-! 6& மிக பைழய ேவபமர=க கால$ைத அள%
கா-1வனேபா ப$த அ!மர=கேளா1 நி,.
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அத அழகான ஊாி எ=க ெத ெத, வட'காக அைமதித%. எ=ேக இ%

பா$தா3 ேவபமர=க வாிைசயா

வைகயா

உய% நி,க, I1க ஏற'ைறய ஒேர

அைம% அழகான கா-சியாக இதன. இேபா% அேத ெத

பாழைடத கா-சிைய$ தகிற%. அத' கால$தி ப-1 ெநச* எ=க ஊாி

மிதி. ெந 8 ெதாழிலாள' நல வவா

இத%. வயி, பிைழைப

ப,றி' கவைலேய இைல. ப-1Bகார ெபகிய ஊ அ%. அத அ!பைடயி

வியாபார6 நறாக நட% வத%. எ=க ெதவி ெதேகா!யி திைர

வ!க நா,ப% ஐப% நி,. ஒ ெபாிய மடப ஒ உ1. அத

மடப ஒதா இேபா% அழகாக உள%. அைத அ1$%2 ெசறா,

காேவாிபா'க$திA% ஆ'கா-1'2 ெச3 பாைத 'கி1. அத ம

ப'க$தி தா3கா நிைலய6 பதி* நிைலய6 இதன. அதனா கிராம ம'க<

மணிய'கார கண'க ம,ற ஊழியக< எநா< எ=க ெதப'க ேபா
வவாக. எ=க ெத வழியாக$தா வாலாசா ரயி நிைலய$%'2 ெசல

ேவ1. ஒேர ேநவழி. அC, ேசாழசி=க&ர 6தAய ஊக<' எ=க ெத
வழியாகேவ வ!க ேபா. அதனா இர* பக3 ரயி3'

கிராம=க<' ெச3 மா-1 வ!க< திைர வ!க< ேபான%

ேபானப! இ'. இேபா% பL ேபா'வர$% மி%வி-டப!யா, திைர

வ!களி ெதாைக ைற%வி-ட%. வ!'கார' இேபா% வவா

ைற%ேபானதா அவக திைரகைள நறாக ைவ$திபதிைல. ஆைகயா

இேபா% உள திைரக< 6ேபா பாபத, அழகாக இைல. தா3கா

நிைலய$%' வேவா பதி* நிைலய$%' வேவா தவிர, ேவ யா

இேபா% எ=க ஊ' வவதிைல. ெநச*$ ெதாழி3 றிவி-ட% ;

அதனா வியாபார6 ைற%வி-ட%. இத ப'க$தி இத ஊாி ம-1ேம

6& உயநிைல பளி இத%. அதனா ெவளிQாிA% மாணவ

ெப,ேறா ப!ைப நா!8 வதாக. இேபா% ப'க$% ஊகளி3

உயநிைலபளிக ஏ,ப-1 வி-டப!யா கவி காரணமாக வேவா

ைற% வி-டாக. 6 இத' ைற எலா இலாத ப!யா, எ=க ெத

கE' இனிய கா-சிேயா1 ெபைம ெப, விள=கிய%.

இத$ ெதவி எ=க I1 கிழ' பா$% அைமதித%. நா ஒநா

காைலயி ேவபமர$ைத அ1$த ெபாிய திைணயி ேம உ-கா%, சில
2சிக< B3 காகித6 பைச8 ைவ$%'ெகா1 கா,றா! ெச %

ெகா!ேத. அத, வா ேவ1ேம எ எணி$ திைணையவி-1

எDத ேபா%, "தபி" எ யாேரா அைழ' ர ேக-1$ திபிேன.

19

ஐப% வய% உள ஓ அைமயா எ வய% உள பிைளக இவ

எ=க I-ெடதிேர நிறிதாக. அத அைமயா எைன பா$%, "23ஆ
எ உள I1 எ% அபா!" எறா.

"இ% 20, இ C I1 கழி$% இேத ேபால ஒ I1 இ'% பா=க"

எ வட' ப'க கா-!ேன.

"எலா I1 ஒேர மாதிாி; ேவபமர, நீளமான திைணக எலா ஒேர
வைகயாக இதா எப!' க1 பி!ப%?" எ ெசாA'ெகாேட
நகதா அத அைமயா.

"I-1 எ பா$தா ெதாி8ேம! வா அ$ைத, ேபாகலா" எ ஒ ைபய
6ேன பரபரபாக2 ெசறா.

உடேன நா I-!,2 ெச ஒ Cைலயி ெகா!யி ெதா=கி' ெகா!த
பழ &ைடைவயி நீளமாக ஒ %1 கிழி$%' ெகா1 ெவளிேய வேத. I1
ேக-டவக எ=ேக எ பா$ேத. நா கா-!ய நாகா I-! எதிேர ஒ

மா-1 வ! நி ெகா!த%. 6 ேபசிய ைபய ம-1 ெவளிேய

இதா. ம,ெறா ைபய அத அைமயா வ!யிA% சில

சாமாகைள எ1$%2ெச ெகா!தாக. அவக அத I-1'

&திதாக' !வதவக எ ெதாி% ெகாேட. சாி யாேரா, ேபாக-1 எ
நா கா,றா!'2 O$திர அைம'க$ ெதாட=கிேன. அள* பா$%2 O$திர

அைம$த பிற, கிழி$% வத &ைடைவ$ %ைட அத, வாலாக' க-!ேன. ஒ
ெபாிய ேவைலைய2 ெச % 6!$ததாக ெபமித ெகாேட.

உடேன I-!, ெச எ ேவைல$திறைமைய எேலா' கா-!ேன.

எ தபி ெபா யாெமாழி "அணா ! அணா ! என'' ெகா1 அணா" எ
ெக?சினா. த=ைக மணிேமகைலேயா எ திறைமைய பாரா-டாம, "ஓஓ !

அமா &ைடைவயிA% வா கிழி$%' ெகாடாயா? ெதாி% ேபா2;! இ,

அமாவிட ெசாAவி1கிேற" எ எைன மிர-!னா. அத, அமாேவ

வ% பா$%, &ைடைவ கிழி'கப-!தைத8 பா$%, எ 6%கி இர1

ைவ$தா. அைதப,றி ஒ சிறி% கவைலபடாம எ ெபமித சிறி%
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றாம, ெப-!யிA% B3ைடைய எ1$%' ெகா1 கா,றா!8ட
ெவளிேய வேத.

I-1$ திைண ேம ஏறி நி ெகா1 கா,றா!ைய2 சிறி% வி-1

பா$ேத. இரெவலா அ!$த ேம கா, நி வி-!த%. திைணைய

வி-1 இற=கி$ ெதவி நி கா,றா!ைய வி-1 ெமல ெமல Bைல

வி-டவாேற சிறி% ஓ!ேன. கா,றா! உயர எD% பறத%. எ உள6

உய% பறத%. வட' ேநா'கி ெமல நட% Bைல உயர வி-12 ெசேற.

எதிேர ஒ திைர வ! வரேவ, ஓரமாக ஒ%=கிேன. ஒ%=கியேபா%

கா,றா!ைய பா'கவிைல. அ% ஒ ேவபமர$தி கிைளயி

சி'கி'ெகாட%. என ெச வ% எ ெதாியாம திைக$ேத. அத ேவபமர

23ஆ எEள I-! 6 &ற$தி உள%. அ=$தா &திதாக வதவக

இதாக. திைக$%' ெகா!தேபா%, 6 கட அத ைபய ெவளிேய
வ% "கா,றா!யா? கிைளயி அகப-1' ெகாடதா?" எ

ெசாA'ெகாேட சிறி% தய=காம எைன' ேக-க* ேக-காம, எ
ைகயி இத Bைல ப,றி ெவ1'ெக இD$தா. B அதேத தவிர,

கா,றா! வரவிைல, என'' ேகாப வத%. "யாரடா நீ! உைன'

9பி-ேடனா? என' இD'க$ ெதாியாதா?" எ உர'க2 ெசாA, "மைடய,
கDைத" எ என' ெசாA' ெகாேட. அத, அவட வத
அைமயா ெவளிேய வ%, "என அபா அ%?" எறாக.

"ஒ இைல. அ$ைத! கா,றா! சி'கி' ெகாட%. இD$ேத. B
அ%வி-ட%" எறா அத ைபய.

"பா$தாயா! உ ண$ைத' கா-!வி-டாேய! அவ கா,றா!ைய நீ ஏ

இD$தா ? எதி3 இப!$ தாேன 6ேனேபா

விD%வி1கிறா !" எ

ைபயைன பா$%2 ெசானா. எைன பா$%, "இ தபி, எ=க I-1

ேவைல'கார ைபயைனயாவ% ேவ யாைரயாவ% ெகா1 எ1$%$ தர2
ெசாேவ" எறா.

இ$தைன8 ேக-1' ெகா!த I-1'கார அமா ெவளிேய வ%, "என?
கா,றா!2 சைடயா? ஆனிமாத பிற% வி-டேத! இ பளி'9ட
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திற'கைலயா?" எறா. எைன பா$த%, "ஓ! ேவ3வா? சைட
ேபாடாேதபா, இவ உைன ேபா உ=க பளி'9ட$தி ப!'க
வதவதா" எறா. உடேன அத ைபயைடய அ$ைதைய பா$%,

"அமா! இத ைபயதா ேவ3. இவைன ப,றி$தா உ=களிட ெசாA'
ெகா!ேத. நாலா I-1 ைபய. அத பளி' 9ட$தி தா

ப!'கிறா. ேபாகவர$ %ைணயாக இபா. நல ைபய, ஒ ெக-ட ேப2;

வாயி வரா%" எ எைன ப,றி ந,சா ெகா1$தா.

இப! அவசரப-1 Bைல அ$த அத ைபய தா சதிர. அத I-1'கார

அமா எைன &க)த &க)2சியா எ மன$தி இத சின இத இட

ெதாியாம ேபாயி,. சதிரைடய அ$ைத எைன பா$த கனிவான

பாைவ8, ேபசிய க$தான ேப2; எ மன$தி அைப விைள$தன.

ேவைல'கார ைபய மடமட எ ேவபமர$தி ஏறி' கா,றா!ைய எ ைகயி
ெகா1$த*ட, சதிர ப'க$திேலேய உ-கா%வி-ேட. அ அத$
திைணயி தா எ=க ந-& ெமல$ ெதாட=கிய%. அ% ஆ8 ந-பாக

வள%வி1 எ அேபா% நா எதிபா'கேவயிைல.

சதிரைடய ஊ ெப=கா?சி எப% ஊாி எ-டாவ% ப!$% 6!$தா

எப%, உயநிைலபளியி, ேச% ப!பத,காக வாலாசா*' வதா

எப% நல எக வா=கி வபிேலேய 6தவனாக$ ேதறி

இLெப'டாிட ந,சா வா=கி வதா எப% ஆகிய எலா ேக-1$

ெதாி% ெகாேட. அவகேளா1 வத மாச எற அத ைபய' ப!&$
ெதாியா% எ ேவைல'காக அைழ$% வதாக எ, மர ஏவதி

ெக-!'கார எ எலாவ,ைற8 சதிரேன ெசானா. அவைடய தைத

பயி$ெதாழி உைடயவ எப% 6தலான 1ப2 ெச திகைள அவ ெசால,
எ தைத மளிைக'கைட ைவ$% வியாபார ெச த 6தலான எ=க 1ப2

ெச திகைள நா ெசாேன. அ$ைத விதைவ எ, ழைத இலாதவ

எ ெசானா. நா ேப2ைச நி$%வதாக இதா3 அவ ேம3

வள$%' ெகா!தா. &திய இட &திய ஆ-க எற தய'கேம இலாம

சதிர எலாவ,ைற8 எ1$%2 ெசானா. அதனா நா அGவா ேபசி

பழகிேன.

22

மநா காைலயி 9 மணி' ெப=கா?சி பளி'9ட$ தைலைமயாசிாிய

வ% சதிரைன அைழ$%' ெகா1 உயநிைல பளி' &றப-டா. அ

உயநிைலபளி திற' நா ஆைகயா, நா &திய ஆைட ேவ1 எ

அமாவிட ேபாரா!' ெகா1 I-! இேத. "ேவ3" எ ர

ேக-ட%. பல நா பழகியவ அைழ$த ரேபா இத%. எ-!பா$ேத.
சதிர அத$ தைலைமயாசிாியேரா1 நி ெகா!தா. "நாதா
9பி-ேட. நீ8 வகிறாயா?" எறா.

"இேதா வ% வி1கிேற, இ" எ ெசாA, அமா ெகா1$த உைடைய

உ1$%'ெகா1 &றப-ேட. பளி'9ட$ைத ேநா'கி நடதேபா%

சதிரைடய ைக எ ேதாேம இத%. ஆனா அGவா அவைடய

ேதாேம, ைகைவ$%2 ெச3 அளவி, எ மன %ணியவிைல.
----------

அதியாய 4
சதிர பளியி ேசத மநா அவைடய தகபனா சாமணா

வாலாசா*' வதா. &$தக 6தAயைவ வா=வத, பண ெகா1

வதிதா. சதிர எ=க I-1' வ%, "எ=க அபா வதி'கிறா.

உைன பா'கE எறா, வா" எ ைகைய பி!$% அைழ$%2 ெசறா.

சாமணா 9ட$தி ஒ பாயி ேம உ-காதிதா. எைன பா$த%,

"வா’பா நீ8 நாகா பார ப!'கிறாயாேம, நலா ப!; ஒவ'ெகாவ

%ைணயாக இ=க" எறா. ப'க$தி உ-கார2 ெசாA, 6%ைக$ தடவி'

ெகா1$%, "ெக-ட பிைளகேளா1 சதிர ேசராதப! பா$%'ெகா.

பளி'9ட உ1, I1 உ1 எ இ'க ேவ1. சினிமா, ஓ-ட எ

அதப'க இதப'க Pைழய' 9டா%. ப!$% 6' வரேவ1.

சதிர ஏதாவ% தபாக நடதா, அ$ைதயிட ெசாAவி1. நா ப$%
பதிைன% நா<' ஒ6ைற வேவ, எனிட ெசா3" எறா.
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சாமணா அேபா% நா,ப% வய% உளவராக நல க-டான உடேபா1

இதா. மாநிறமானவ, ெந,றிைய அ1$% வD'ைக !&தப! இத%.

ெந,றியி சதனெபா-1 =ம6 இதன. காைலயி ஊாி அணித

திநீ வியைவயா மைற% ேபாயித%. ெவணிறமான உைட8 மலத

விழி8 &6வ3 அவைடய உள$தி J ைமைய எ1$%'

கா-1வனேபால இதன. சிறி% ேநர தம'ைகயாேரா1 ஊ2ெச திகைள

ேபசி'ெகா!% மப!8 எைன பா$தா. "கட பிைளகேளா1

ேச% விைளயாட ேவடா. சதிர நீ8 I-!ேலேய திைணயிேலேய

விைளயா1=க. இGவள* இட ேபாதாதா? இனிேம ப!&$தா 6'கிய.

விைளயா-1 எத,? விைளயா!ன% ேபா%, வா$தியாக ெகா1$த

பாட=கைள ப!8=க, எD%=க, ேவைள'2 சாபி1=க", எ என'

அேத I-! சாபா1 6தAயன ஏ,பா1 ெச %வி-டவ ேபா ேபசினா. சதிர

இ= அ= ேபா ' ெகா!தா. நா சாமணா ப'க$தி

உ-காதவ சிைலேபா இேத. ைக8 கா3 மட'கி' ெகா1 அGவா

சிறி% ேநர உ-காதித% %பமாக இத%. சாமணா அைத8

கவனி$தவ ேபா, "ேட! அபா! சதிரா! நீ அைர வினா! ;மா இ'கிறாயா?

இ=ேக ேபாகிறா , அ=ேக ேபாகிறா , இைத எ1'கிறா . அைத ைவ'கிறா ,

அேதா பா, உைனேபா பிைள எGவள* அைமதியாக உ-காதி'கிறா.
நீ இைத எலா க,'ெகாள ேவ1. ெதாி8மா?" எறா. எ உள$தி
இத %ப அவ' எப!$ ெதாி8? உ-காத% ேபா% எ,
எேபா% வி1தைல கிைட' எ எ மன ஏ=கிய%. அைச%, அைச%
உ-காேத. கைடசியி எD% நி, "ேபா

வகிேற. அமா

9பி1வாக" எேற. உடேன சாமணா த மகைன பா$%, "பா$தாயா!

அமா*' எGவள* பயப1கிறா? நீ உ அமாைவ ஏ 'கிறாேய" எ
ெசாAவி-1, எைன பா$%, "ேபா

வா, அபா! நல பிைளகளாக நட%

ப!பிேலேய க$தாக இ'க ேவ1. சதிரைன பா$%'ெகாள ேவ1"

எறா. வாயிைல' கடத*ட, அவி)$%வி-ட கேபா %ளி'ெகா1
வ%வி-ேட.

சதிர ப!ைப நா கவனி$%' ெகாள ேவ1 எ சாமணா

ெசானா. அத நிைலயி அவ இைல. ஆ=கில தவிர, எலா பாட=களி3

அவேன 6தைமயாக இதா. ஆ=கில$தி ம-1 வரலா, ஆசிாியைடய
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மக சதிரத எபவ வலவனாக இதா. அத ஒ பாட$தி சதிர

அவேனா1 ேபா-!ேபாட 6!யவிைல. ஒநா ஆ=கில ஆசிாிய சதிரைன

பா$%, "நீ கிராம$திA% வததா உன' ஆ=கில ெகா?ச க!னமாக

இ'கிற%. 6ய,சிேயா1 ப!, அ1$த ஆ! சதிரதைனவிட நீேய வலவ

ஆவா " எறா. அத2 ெசா,க சதிர' ஊ'க ெகா1$தன. "ந நப
சதிர அத2 சதிரதைனவிட$ திறைமயானவ" எ நா ெபைம

ெகாேட.

ஆனா, கா ஆ1 ேத* 6!த பிற, எ தைதயா சதிர ெப,ற

எகைள8 ஒபி-1 பா$%, "ேச இGவள*தானா - நீ! கிராம$% ைபய

ஒவ வா=கிற மா' நீ வா=கவிைலேய, நீ எப! 6' வர

ேபாகிறா ?" எ ெவ$தா.

"எலாவ,றி3 பாL மா' வா=கியி'கிேற பா" எ ெசாேன.
"அ%ேபா%மா’டா உன' ேவ என ேவைல? மளிைக' கைட' வர2ெசாA
ஏதாவ% ேவைல ைவ'கிேறனா? அாிசி ப& அள% ேபாட2 ெசாகிேறனா? &ளி
மிளகா

நி$த ேபாட2 ெசாகிேறனா? அல% I-! உ=க அமா ஏதாவ%

ேவைல ைவ'கிறாளா? உ ப!&' எேற எலா ஏ,பா1 ெச கிேறா. நீ

இத' கதியாக இ'கிறா , பளி'9ட வி-1 I-1' வத*ட கா,றா!,

பபர, &, ேகாA எ ஆட &றப-1வி1கிறா . நா காைலயி சிலைற'
கைட'ேபா

அ=ேக ஆ-கேளா1 ேபாரா!வி-1, இர* ப$% மணி''

கைடைய' க-!'ெகா1 I-1'$ தி&கிேற. அத' கால$தி எைன

இப! ப!'க ைவ$திதா, நா எGவளேவா ப!$திேப. என'2

ெசாவா யா இைல. உன' எலா இ%, உ தைலவிதி இப!

இ'கிற%" எ ஒ &ராணேம ப!$%வி-டா. அைற' என' அத$ ேத*

எகளிேம ஏ,ப-ட ெவ&' அளவிைல. இப! ‘மா'’ எ ெசாA

ஒ 6ைறைய எத பாவிக ஏ,ப1$தினாகேளா, அதனா அலவா அபாவிட
வைச ேக-க ேவ!யி'கிற% எ மிக வதிேன.
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அமா ஒ நா< எைன அப!' க!$த% இைல. காைலயி ேநர$ேதா1

விழி$ெதழாவி-டா, அல%, மாைலயி விள' ைவ$த*ட ப!'க

உ-காராவி-டா, அேபா%தா அமாவி வைச ேக-. சில I1களி

ேவைள'2 சாபிடாவி-டா3 தா மாாி வைச ேக-. இய,ைக என' நல

பசிைய' ெகா1$திதப!யா, நா இத வைச ேக-ப! ஏ,படவிைல.

சதிரைடய அ$ைத எ தாையவிட நலவ. காைலயி ப1'ைகைய வி-1

ஏDமணி வைரயி எழாதிதா3, அத அ$ைத ஏ எ ேக-பதிைல. விள'

ைவ$த*ட ப!'க உ-காராவி-டா3 ேக-பதிைல. ஆனா சதிர

காைலயி ேநர$ேதா1 எழாவி-டா3, மாைலயி ப!'க$ தவவதிைல,

பாட=கைள மிக ஒD=காக ப!$%வதா. அதனா அத அ$ைத வைச பா1

வழ'கேம இலாம இத%.

அ$ைத' அமா*' சதிர வத அத வார$திேலேய பழ'க ஏ,ப-ட%.

அத ஞாயி,' கிழைம பி,பக 3 மணி'2 சதிர த அ$ைதைய அைழ$%'

ெகா1 எ=க I-1' வதா. "வா=க அமா, வா=க" எ அமா

6கமல2சிேயா1 அத அ$ைதைய வரேவ,றா. பா

ேபா-1 உ-கார ைவ$தா.

"இ'க-1 அமா. நம' ஏ இெதலா?" எ அ$ைத பாைய2

;-!வி-1' கப$தி ப'க$தி உ-கா% ெகாடா. ஒ ைபயி ெகா1

வதித நா ேத=காைய8 ஒ ெவல உைடைய8 எ1$% ைவ$%,

"எ=க ஊாிA% ெகா1 வதைவ. எ=க ேதா&$ ேத=கா ;

எ1$%'ெகா<=க" எறா. அவ,ைற' கட%, அமாவி 6கமல2சி

6ைனவிட மிதியாயி,. ஒ த-1' ெகா1வ% அவ,ைற எ1$% ைவ$%

எதிாி உ-கா% ேபச$ ெதாட=கினா.

இப! ெபாகைள வா=கி' ெகாவதி அமா*' எேபா% மகி)2சி
உ1. அபா வார$%' ஒ 6ைற இப% 6ப% Sபா

ெகா1வ%

ெகா1பா. அத ேநா-1க அமாவி மன$%' ெபாிய ெபாளாக$

ேதாவதிைல. த6ைடய தபி மாத$%' ஒ6ைற இர1 C

Sபா ' பழ=க 6தAயன வா=கி'ெகா1 வ% ெபாகளாக'

ெகா1பா. அைவகேள அமா*' ெபைமயாக இ'. ெபக<'

ெபா%வாக உள இத பைப2 சதிரைடய அ$ைத எப!ேயா ெதாி%
ெகா1 அ 6த6ைறயாக வதேபாேத ைக நிைறய ெபா
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ெகா1வதா. அத அ$ைத8 ஒ ெப அலவா? ெபணி மன

நறாக$ ெதாிதி'. தவிர, அவக 1ப$திேலேய க,ற 1ப'கவி அ%.
பி,கால$தி3 அமாவிட இத பைப' கவனி$தி'கிேற. என' ஓயாத

ேவைல; அதனா ெசைனயி கைட' ேபா  ெபாகைள வா=கி2 ;ம%
ெகா1 ஊ' ேபாவத, வா & இைல. அ% %பமாக* இ'.

அதனா ஊ' ேபா ேபாெதலா அமாவிட ப$% இப% எ Sபா

ேநா-1கைள' ெகா1$%வி-1 இரெடா நா இ% வி-12 ெசைன'$

தி&ேவ. ஆனா எ தபி ெபா யாெமாழி அமாவி மன$ைத மகி)வி'
6ைறயி நட% ெகாவா. கைடகைடயாக$ திாி% அமா*' விபமான

ெபாகைள வா=கி இர1 C ைபக நிைறய எ1$%' ெகா1

ேபா 'ெகா1$%வி-1 வவா. அத ெபாகளி மதி& எலா ேச%

ஐ% ஆ Sபா

இ'. அவ ெச வ%தா அமா*' மிக விபமாக

இ'. இப! ஐ% அல% ஆ Sபா ' ெபாகைள' ெகா1 ேபா '

ெகா1$% வி-1, ஊாிA% வ ேபா% அமாவிடமி% ப$% பதிைன%

Sபா

ேக-1 வா=கி' ெகா1 வ%வி1வா. ஆனா3 அவதா அமா*'

அபான பிைளயாக இதா. இத உைம ெதாிதி% ஓ * இலாத

காரண$தா எனா அப! நட'க* ந!'க* 6!யவிைல.

சதிரைடய அ$ைத ந!'கவிைல; ஏமா,றவிைல ெபகளி உற*

நீ!பத, அ% ஒ வழி எ கடைமயாகேவ ெகாடா. உைமயாகேவ

அமா*' அத அ$ைத' உற* வள% நிைலெப,ற%. எத அளவி,

உற* வளத% எறா, சதிரைடய அ$ைதைய எ தா

6தA அமா

எ ெபா%வாக அைழ$தா3, ேபாகேபாக$ த தாைய அைழப% ேபாலேவ

அ&ட அைழ$% பழகிவி-டா. சதிரைன பா$% நா அ$ைத அ$ைத

எேற அைழ'க பழகிவி-ேட. எ ெசாத அ$ைத I-1' வதேபா% ம-1

ேவபா1 ெதாிவத,காக ந அ$ைத எ சதிர அ$ைத எ ேவப1$தி
ேப;ேவ. ெசாத அ$ைத வ% ேபா வி-டபிற அ$ைத எ எ வா

ெசானா, அ% சதிரைடய அ$ைதையேய றி$த%. அத அளவி, எ=க
பழ'க 1ப உறவாக வள% வி-ட%.

இப! அ$ைத எ=க I-1' வ% பழகி'ெகா!தேபா% ஒ நா பா'கிய
அைமயாாி பழ'க6 ஏ,ப-ட%. பா'கிய அைமயாாி I1 18ஆ எ

உைடய%. எ=க I-1' ெத,ேக Cறா I1. ஆகேவ நா சதிர அத
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வழியாகேவ பளி' ேபா

வரேவ1. இரடா நாேள எைன பா$%,

"அ% யா ேவ3!" எ ேக-1$ ெதாி% ெகாடா. அ1$த வார$தி ஒ நா

மாைலயி அ$ைத எ=க I-! ேபசி'ெகா!தேபா% பா'கிய6 வதா.
அேபா% அமா, அ$ைத, பா'கிய C ேப உ-கா% கலகலபாக

ேபசி'ெகா!தாக. வரவர பா'கிய அ$ைத, I-1'ேக ேநராக ேபாக*

அ$ைத ேநராக பா'கிய$தி I-1'ேக ேபாக* பழ'க 6தித%. இர1

நா பா'கிய$தி, உட& நAவாக இதேபா%, அ$ைதேய அ=ேக ேபா 2

சைமய3 ெச % உதவினா. த6ைடய ஊாி3 இப! பல 1ப=களி

ெபக<'$ தா ேபா இ% உதவி ெச % அ$ைத ெபய ெப,றிபதாக2
சதிர ெசானா. சதிரேனா1 அ$ைத நகர$%' வததனா,

ெப=கா?சியி பல ெபக<'' ைகெயா!த% ேபா இ' எ
ெசானா.

பா'கிய ழைத ெப,$ தாயாக விள=காவி-டா3 தா ைம8ள நிைறத
அைமயா. அதனா எைன8 எ த=ைக மணிேமகைலைய8 ம,ெறா

தா ேபா இ% வள$% அ& கா-!னா. ஆனா, இய,ைக ெபாலாத%!
வளர வளர நா=க இற'ைக வளத ?;க ேபா, பா'கிய$தி அ&'

9-!A% பற%வி-ேடா. எ=க அ& மாவைத ப!ப!யாக பா$%'

ெகா!' ேவதைன பா'கிய$தி மன$%' இதி'.

மன ம-1 அல, ேதா,ற6 அGவள* அழகாக' கவ2சியாக இத%. ஒ
1ப$தி தைலவியாக, பல ம'க<'$ தாயாக விள=கேவ!ய க-டான
உட& ஈரமான ெந?; பைட$த ஊ), அத அைமயா'$ தனிைம$

%ப$ைதேய வா)வி பாிசாக அளி$% வி-ட%. நா எ தாயி வயி,றி

இதேபா% பா'கிய$தி,$ திமண ஆனதா. நிைறத கபமாக இத

காரண$தா தா அமா அவைடய திமண$தி, ேபாகவிைல எ ஒ

ேப2சி ெதாிவி$தா. நா பிறத அதா, பா'கிய கணவைன இழதாரா.

பிறத மகைடய 6க$ைத' க1 Mாி$% 6கமல% இத எதா , Cறா
I-! அDைக ஆரவார$ைத' ேக-12 ெச தி ெதாி% ெகா1 கணீ

வ!$தாரா. பா'கிய அைமயாாி உள$தி எைன வள$த பாச ஒ &ற
இதேபாதி3, எைன பா$த சில ேவைளகளி த கணவைன இழத நா
நிைன*' வ% கணீ வி1வ% உ1. ஆனா என' அறி* நிைன*
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வளதபிற, அப! பா'கிய கணீ வி-டைத பா$ததிைல. நா

ழைதயாக இதேபா% அப!' கணீ வ!$தி'கலா. அத, நா என
ெச வ%?

அமா ெசான% இெனா - அ$ைதயிட ேபசி'ெகா!தேபா%
ெசான% - நிைன*' வகிற%. அமா* பா'கிய6 அ1$த1$%

உ-கா% ேபசி'ெகா!தேபா%, நா அமாவி ெந,றியிA'

=ம$ைத எ1$% பா'கிய$தி ெந,றியி இ1ேவனா. பா'கிய த1$%$

த1$%' கணீ வி1வாரா. "ேவடா கE! நா இட'9டா% கE!"

எ அDவாரா. "அ'கா C?சி'$தா =ம நலா இ'%" எ நா

பி!வாத ெச ேவனா.

உைமயாகேவ பா'கிய அழகான ெந,றி8 கக< உைடயவ. அவைடய

கவிழிகளி ஒளி மிதி. எ தாயி 6க$ைதவிட பா'கிய$தி 6க$தி கவ2சி

அதிக. அதனா எைடய பி?; ெந?ச இர1 6க=கைள8 ஒபி-1
பா$தி'; ெபா-1 இலாத ைறைய$ தீ'க எணியி', பா'கிய

ெசான காரண, அேபா% எ அறி*' ெபாதாத காரணமாக

இதி'. அதனா நா பி!வாத ெச திேப. ஒ நா எ

பி!வாத$தி, பா'கிய வி-1' ெகா1$தாரா. நா அத அளவி விடாம,

கணா! ெகா1வ% "பா'கியமா, நீேய இேபா பா. எGவள* அழகாக

இ'ேக" எ கணா!ைய' கா-!ேனனா. பா'க 6!யாதப! பா'கிய$தி
ககளி கணீ ெபா=கி வழி% ெகா!ததா. உடேன எைன' க-!

அைண$%, "கேண! உன' இ'கிற அGவள* கைண கட*<' இைலேய,

கேண!" எ கதறி அDதாரா.

இப! எலா பா'கிய$திட அபாக' ெகா?சி8 உள$தி %ப$ைத'
கிளறி8 பழகி பழகி அவைடய உள$தி ஒ மக' உாிய இட$ைத

ெப,வி-ேட. உண2சி மி'க காத3' உாிய அவைடய இளைமபவ

எைடய ஆட பாடகளி3 பி!வாத=களி3 அDைக ஆரவார=களி3

ஈ1ப-1' கழித%. பா'கிய$திட நா ெப,ற அபி பாதிதா எத=ைக

மணிேமகைல ெப,றிபா. தபி ெபா யாெமாழிேயா அதி3 பாதிதா

ெப,றிபா.
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சதிர எ=க ெத*'' !வதேபா%, பா'கிய$தி %யர ஒவா
ஆறிேபாயித% எனலா. கணீாி3 விமA3 C)காம, சிதைனயி3
ெபC2சி3 பா'கிய$தி %யர கழித கால அ%. கடைம8ண2சிேயா1,

1ப ெபாைப ஏ,' ெகா!த கால அ%. ஆனா3 எ ேம3

சதிர ேம3 அ& இத%; அத அ& ஒ தாயி அ& எ ெசால
6!யாதப! ைறதித%. எேம ேபர& ெச3$தி, நா விலக விலக,
ஏமா,ற அைடத உள ஆைகயா, மப!8 அப!ப-ட பாச

பிற'கவிைல ேபா3.

அத' 1ப சிைறேபாற 1ப; சிைறயிலாவ% ஒ$த மன உைடயவக
இபாக; அதனா ஆடபாட3 சிாி& ேவ!'ைக8 இ'.
பா'கிய$தி 1ப$தி அப! யா இைல. தா
பா'கிய பவ அைடவத, 6ேப அவ தா

இலாத 1ப அ%.

காலமாகிவி-டாரா, தைதேயா

அ 6த ெநாத உள$ேதா1 1ப2 ;ைமைய$ தா=கி' ெகா!தா.
பா'கிய$தி, ஒ தபி உ1. அவ நAத உட உைடயவ. பதினா

வயதிேலேய அப% வய%' உாிய அட'க6 ஒ1'க6 அவாிட இதன.
விநாயக எப% அவைடய ெபய. அவ அ'கா*ட ேப;வ% ைற*.

ப$தாவதி ேத2சி ெபறாம, 9-1ற* மளிைகயி கண'கராக ேபாமா

வ,&$தப-டா. அத ேவைல' ேபாவ% வவ%, அ'கா நா ெசா
ெசாA' ேக-டா இர1 ெசா விைடயாக2 ெசாவ%, திைணயி ஒ
Cைலயி உ-கா% கிடப%, ப!பக$%' ேபா 2 ெச தி$தாைள ம-1
ப!$% வவ%மாக இப! அவ வா)'ைகைய' கழி$தா. இப!ப-ட

தபிேயா1 ஓ அ'கா எப! உள திற% சிாி$% பழக 6!8? தைதேயா

மைனவி இறத பிற இ-ட 6'கா-ைட இ கைளயாதவ ேபா இதா.

தைலயி இ-ட 6'கா-ைட' கைள%வி-டா3, உள 6'கா1 இ-டப!ேய

கிடத%. "அமா இறத பிற அபா சிாி$தைத நா பா$தேத இைல" எ

பா'கியேம ஒ6ைற ெசானா. கணவ மைனவி8 அGவள* அபாக

வா)தாகளா. காத மைனவி இலாத O)நிைலயி ஒ மனிதைடய

உள$தி எப!2 சிாி& ெபா=கி எD? என வய% ஆனா3, காத

மைனவியிட தா மனித சி பிைளயாக நட%ெகாகிறா. C& எபைத

உட கடா3 உள காணாத உலக அத' காத உலக ஒதாேன?
அபான கணவ' மைனவி' வய% அபைத' கடதா3, உள
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இபைத' கடபேத இைல. ப$ைத' கடப% இைல எனலா. அப!

அபாக இவா)'ைக நட$தியவ ஆைகயா, மைனவி இறத*டேன அவைடய

உள ஒேர ெநா!யி C& அைட% சா'காைட8 ெந=கிவி-ட%. அதனா

ஒ நா< தைத சிாி'க பா$ததிைல எ பா'கிய ெசான% உைமயாக
இ'கலா. பா'கியேமா சிாிப% ,ற எ விதைவ வா)ைவ

அைட%வி-டா. இத2 O)நிைலயி வளத தபி' இய,ைகயான

மனவள2சி இலாம,ேபாயி,. ஆனா தா8 தைத8 மகி)2சிேயா1 வா)த

கால$தி வளத பா'கிய$தி உளேமா வள2சி அைடத உள. அத

உள$தி உண2சிக ெவளிப1வத, ஒ வைகயி எைடய ழைத
பவ உதவியாக இத%. நாேனா, ழைதயாக இலாம வள%வி-ேட.
எ மன6 வள% வி-ட%. எ வள2சி பா'கிய$தி ஏமா,றமாக 6!த%.

ைத பிறதா என'2 சிர= பிறப% வழ'க. த'க உணைவ அளவாக

உணாத காரண$தா3 இயபாகேவ ெமAத PைரTரலா3 அ!'க! சிர=
வ எபைத பி,கால$தி ெதாி%ெகாேட. பளி' 9ட$தி எத

ைபயேனாேடா பழகிய காரண$தா ெதா$தி'ெகாட% எப% எ

ெப,ேறாகளி எண, சதிர எேனா1 ப!$தா, பழகினா; அவ'2
சிர= வரவிைலேய எ நா ெசாA வேத. சதிரேனா, என'2 சிர=
வ%வி-டேத எற காரண$தா எைன வி-1 விலகவிைல; பழவத,'
9சவிைல. நறாக பழகினா; 6ேபாலேவ அEகி8 ெதா-1 பழகினா;
எ ேதாேம ைக ேபா-1'ெகா1 பளி' வதா; எ ப'க$தி

உ-காேத பளியி ப!$தா. ஆனா3 அவ'2 சிர= வரவிைல. நா

ம-1 சிர=கா வதிய% எ மன$%' ேவதைனயாக இத%. இத ஆ!

சிர= & ஒGெவா ெபாிதா ' காலணா அகல இத%. யாைன2 சிர=

எ ெசானாக. கதக$ைத$ ேத=கா

எெணயி கா 2சி எ

உடெபலா அமா Mசினா. கதக$தி தீைம அேபா% என' எப!$

ெதாி8? அத நா,ற என' மிக அவபாக இ'. அ ேயா

தைலெயD$ேத எ ெபா$திேப. ேகாவண க-!'ெகா1 கதக

Mசி'ெகா!தேபா% அமா அபா தவிர, ேவ யா எைன

அEகமா-டாக. யாராவ% அேபா% I-1' வதா3, நா அவகளி

கணி படாதப! ேதா-ட$%' ஓ!ேபா

ஒளி% ெகாேவ. ஒ 6ைற

அமா கதக எெண ' கிண$ைத ப'க$தி ைவ$%'ெகா1, அதி

ேகாழியிறைக$ ேதா $%$ ேதா $% எ &-ட$தி இத சிர=களி தடவி'

ெகா!தா. அேபா% கதைவ$ திற% ெகா1 பா'கிய அைமயா வதா.
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அவைர பா$த*ட நா ேதா-ட$ைத ேநா'கி ஓ!ேன. "வா’டா யா

இைல’டா ‘அ'கா’டா; உைன வள$தவதா. வா’டா. உன' எ$தைன நா

அ'< அைர8 ேத $%$ தணீ வா$திபா. அ'கா பா$தா என?
வாடா" எ அமா எGவளேவா ெசாA பா$தா. நா ேதா-ட$தி ஒ

Cைலயி ஒளி%ெகா1 பா'கிய I-ைட வி-1 ேபா வைரயி அத

இட$ைத வி-1 நகராம இேத.

இேபா% எணி பா'கிேற. தா ேபா பாச கா-! வள$த அத மன

எGவள* %பப-!'? நீ தா

அல உ பாச ேவடா எ மபதாக

அலவா எைடய ெகா1?ெசய இதி'.

சிவகளாக' 9! விைளயா1ேபா%, யாராவ% ஒவ'$ த'க மதி&
ெகா1'காவி-டா உடேன அவ எ=க Dைவ வி-1, ேவெறா Dவி

ேச% வி1வா. எ=க வயி எாிய ேவ1 எ அத' Dைவ
&க)வா? அ=ேக திறைமயாக ஆ!2 ;;பாக இபா. வளத

மனிதாிட$தி3 இத பைப பா$தி'கிேற. ஒ I-1$ திமண$திேலா

ேவ அ3வAேலா ஒவ' மதி&' ெகா1'கவிைலயானா, அவ

அவகளி ப=காளி I-1'ேகா பைகயாளி I-1'ேகா ேபா

அ= நட'

அ3வைல ெபைமப1$%வா. அத மனபாைமைய ெமல ெமல பா'கிய

அைமயாாிட காண$ ெதாட=கிேன. அத அமா ேவ1ெம அப!

நடதி'கமா-டா; அத மனித ப& இய,ைகயாக$ தைம அறியாமேல

அவாிட வதி' எ எEகிேற. அதனா எைனவிட2 சதிரைன

மி'க அேபா1 பா'க$ ெதாட=கினா; ஆவ$ேதா1 ேபச$ ெதாட=கினா;

பாரா-ட* ெதாட=கினா. எேம இத அைப' ைற$%' ெகாடா

எ ெசால 6!யா%; அவனிட மிதியான அ& கா-!ய% ேபா இத%.
சதிர எைடய ப=காளி8 அல; பைகயாளி8 அல. என காரணேமா,

பா'கிய அைமயாாி ேபா'கி அத ேவபா1 ஏ,ப-டதாக$ ேதாறிய%.

ஆனா எ தாயிட பழவதி3, I-1' அ!'க! வ% ேபாவதி3, சிறபான

உண* வைகக ெச தா என'காக' ெகா1வ% தவதி3 அத அமா
6ேபாலேவ இதா. அதனா சிலநா கழி$% எணி பா$% அத

அமா*' எேம ெவ& இைல எ உணேத. சதிர எைனவிட

அழகாக* அறிவாக* ;;பாக* இபதா, பா'கிய மி'க அ&
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கா-1கிறா எ 6!*' வேத. எ தா8 எைனவிட2 சதிரைன

பாரா-! ேப;வைத' ேக-1, அ%தா காரண எ ஆத அைடேத.

----------

அதியாய 5
ப=னி மாத பிறதா எ=க ஊ' ஒ &$%யி பிற'. ப=னி$ திவிழா

ேகாயிA மிக2 சிறபாக' ெகாடாடப1. அைத ஒ-!$ ேதேரா1 ெத'க

எலா மிக* அல=கார ெச யப1. கைட$ெத மிக ெபாAவாக விள=.

வழி எலா பதக< ேதாரண=க< க-டப1. திவிழா$

ெதாட=கிய*ட, I1ேதா ஆ-க C மட= நா மட=காக

ெபகிவி1வாக. ஒGெவா I-!, ெவளிQாிA% உறவினக<

நபக< திவிழாைவ பாபத,காக வ% த=கியிபாக. எ=க
ெதவி I1களி3 விதின பல இபாக. அலாம3, எ=க

ெத$திைணக ேதா ெவளிQரா 6பி அறியாதவ பல ேக-காமேல
வ% த=கி ப1$%'ெகாவாக. ேவப மர=கைள2;,றி ஆக<

ெபக< க-12ேசா திெகா1 ெவ,றிைலபா' ெம ெகா1

இபாக. திவிழா' கால$தி, யா, ஏ வதீக எ I-1'கார

ெவளியாைர' ேக-கமா-டாக; ேக-க* 9டா%. எலா இைறவைடய

ம'க எற ெம 8ண* ெப,வி-டதாக' 9ற 6!யா%. ஆனா3 வழி வழியாக

வத நாகாிகமாக அைத' கதினாக. ஆைகயா, திவிழா' கால$தி I-!

உ-பதி ம-1ேம I-1'கார' அவகளி உறவின' உாிைமயாக
இ'; I-! ெவளிபதி, திைண 6,ற 6தAயன ெவளியா

எலா' உாிய ெபா% இடமாக' கதப-1 வதன. இ

ெசாலேபானா, திைண 6,ற 6தAயைவகேள அலாம அதத I-1'

கிணக< எலா' ெபா%*ைடைமயாக இதன. ெசைன 6தலான

நகர=களி நாேதா திவிழா ேபாற 9-ட இதேபாதி3, இத

பரபைர நாகாிக ெபா%*ைடைம நாகாிக அவக<'$ ெதாியா%. ச-ட6

ச-ட$ைத மீ ததிர6 அவக<'$ ெதாி8ேம தவிர, இப!ப-ட பரபைர

நாகாிக6 அத ெபைம8 அவக<'$ ெதாிவதிைல.

இத ஆ! ப=னி$ திவிழாவி ேபா% எ=க I-1' ேவல, அC

6தலான கிராம=களிA% ெசைனயிA% உறவின நப
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வதிதாக. பா'கிய அைமயா I-1' யாேரா வதிதாக. சதிர
I-!, அவைடய தா8 த=ைக8 வதிதாக. எ=க I-1' வத

உறவினாி 6'கியமானவக எ ெசாத அ$ைத8 அ$ைத கணவ அ$ைத
மக கய,கணி8 ஆவாக.

சதிரைடய தாைய பா$தேபா%தா, சதிர அGவள* அழகாக இபத,

காரண ெதாி% ெகாேட. அத அமா கைடெத1$த ப%ைம ேபா

இதா. நல ஒளியான நிற, அளவான உயர, ெமைமயான உட, ஓவிய

தீ-!னா,ேபாற &வ6 விழி8 ெந,றி8 உைடயவ அவ. சதிரைடய

தைத' உடபி ஒ ைற8 இைல. ஆனா3 அவைடய ேதா,ற மிக

அழகான% எ 9ற 6!யா%. சதிரைடய தா

அழகி வ!வமாக

விள=கினா. அத அழகி, ஏ,ற அைமதி8 அவாிட விள=கிய%. சதிரைடய
6க$தி தாயி சாய நறாக &லப-ட%. அத உைம அவைடய

த=ைகைய பா$தேபா% ெதளிவாயி,. தாயி அழ' அணனி

அழ' ஒ பால ேபா விள=கினா அவ.

அவ ெபய க,பக, ெப=கா?சியிேலேய சதிர ப!$த பளி'9ட$திேலேய

அவ ப!$% வதா. அவ அேபா% ஏழாவ% ப!$%வதா. ஏற'ைறய

அவ வயதாக இதா எ அ$ைத மக கய,கணி. அவ ஐதாவ%தா

ப!$% வதா. அத ஊாி ஐதாவ%'ேம ப!'க வ& இலாத

காரண$தா "எ மக<ைடய ப!& இேதா1 6!%வி-ட%. நீ சீ'கிர ப!$%
6!$% இவைள' கயாண ெச %ெகா" எ அ$ைத எைன பா$%2

ெசாA2 சிாி$தா. "உ மக ப!& 6!% ேபா2;; அதனா எ மகைடய

ப!ைப8 சீ'கிர 6!'க2 ெசாகிறாயா?" எ அமா ேவ!'ைகயாக'

ேக-டா. அைத' ேக-ட கய,கணி, "ேபா% மாமி! ;மா இ=க, உ=க<'

இேத ேப2;!" எபா.

க,பக$ைத ேபாலேவ கய,கணி ;;பாக இதேபாதி3 அGவள*
அழகாக இைல. வளத பிற எ அ$ைதேபா தா இபா எ

என'$ ேதாறிய%. அ% ம-1 அல; அவ<ைடய வாயா!$ தைம என'
எேபா% பி!பதிைல. யாராவ% ஒ ெசானா, அவ இர1 C

ெசாவா. யாைர8 எ1$ேத கவி)$ேத எ %1'காக' ேக-1 வி1வா.
ஏதாவ% அறி*ைர ெசானா3, "ஆமா உ=க<'$தா நிரப$ ெதாி8ேமா?
ேபா% நி$%=க" எபா. என' அத ேப2ெசலா பி!'கா%. எ
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த=ைக மணிேமகைலயிட6 அவ அ!'க! வபாக ேப;வா. வ32சைட
இDபா. அைத' கட நா உட'ட க!% ேப;ேவ. அமா

அGவேபா% எைன$ த1$%, "ேவ3! சின ெப அப!$தா ேப;வா.

கிராம$தி பழகி வளதவ. அ=ெகலா அப!$தா ேப;வாக. நீ

ேகாபி$%' ெகாள'9டா%" எ ெமல எனிட ெசாவா. ெதாைல%
ேபாக-1 எ நா வி-1 வி1ேவ.

கய,கணியிட என' எGவள* ெவ& வளதேதா, அGவள*

க,பக$திட விபமாக வளத%. அ!'க! சதிர I-1' ேபா ' க,பக
ேப;வைத8 ெச வைத8 கவனி$ேத. திவிழா பா'க அவ, ேபானா

நா ேபாேவ. கைட$ெத*' நா சதிர ேபா ேபா%, "க,பக6

வவதாக இதா வர-1ேம, வ% பா'க-1ேம" எ அைழ$%' ெகா1
ேபாேவ.

ெபா 'கா திைர, மயி நடன, ெபாமலா-ட, ெத'9$% 6தAயவ,ைற

பாபத,2 சதிரைடய தா8 க,பக6 எ அ$ைத8 கய,கணி8 எ

த=ைக மணிேமகைல8 ேச% ேபாவாக. சதிர ேத*' ப!'க ேவ1

எ நிவி1வா. "அவ ேபாகிறானா, பா, ப!பி எGவள* அ'கைறயாக
இ'கிறா! நீ ம-1 ேபாகலாமா? உேள ேபா  ப!, சாமி ஊவல வ

ேபா% 9பி1ேவ. அேபா% வா" எ அமா எைன' க!% அபி

வி1வா. அபா கைடயிA% திபிவ ேநர எ நா ேபாகாம

நிவி1ேவ.

திவிழா 6!8 வைரயி எ=க ெத நிைறய' 9-ட ேபான% ேபானப!,

வத% வதப! இத%. கிராம$% ஏைழம'கேள ெபபாேலாராக இதாக.

ஒவைகயி ஊைர2 ;,றி அ;$த ெச யப-ட ேபாதி3 ெதெவலா
எ2சி3 எ2சிைல8மாக இதேபாதி3, எேலாைடய மன6 மகி)2சி

நிரபியித%. உைழ$த உைழேப உைழ$%, !$த 9ேழ !$%, உ1$த
கதேல உ1$%, ப1$த தைரயிேலேய ப1$%, ஆ1மா1கேளா1 ேச%

!ைசகளி வாD ஏைழம'க<' இத$ திவிழா ஒ மாத த% நைம
ெச வைத அவகளி மலத 6க=களி கேட. ழைதகைள8 க-12

ேசா, C-ைடகைள8 J'கி'ெகா1 ைம கண'காக நட% சA'காம

வ% இத$ திவிழாவி இப காகிறாக எறா, அவகளி வா)'ைக
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எGவள* பள$தி I)% கிடப% எபைத உணேத. &%2ேசைல

உ1$%வத, அத ெபக<' ஒ வா &, &%'கா-சிகைள' காபத,

அவகளி ழைதக<' ஒ வா &. &% இட=க<' ெசவத,2

சிவக<' ஒ வா &, வயைல8 !ைசைய8 உைழைப8 மற%
ஓ வாக' கால கழிபத, ஆக<' ஒ வா &, பலேரா1
பழகியறியாதவக<' பழவத, ஒ வா &, ளி$தறியாதவக<''
ளிபத, ஒ வா &, கா; கடறியாதவக<'' காைச இ1பி ெசகி

ைவபத, எ1$%2 ெசல* ெச வத, ஒ வா &, தைலயி 9ைட8

C-ைட8 இலாம நடதறியாத ெபக<'' கைட$ெத'களி ைகIசி

நடபத, ஒ வா &; இGவா பலதிற ஏைழம'க<' பலவைக வா ைப'

ெகா1$% மகி)2சி அளி$த% அத$ திவிழா. யதிர ேபா ;ைவய, இய=

வா)வி எத மாத வதா3 அ% வரேவ,க$த'க இப ஆ. ஆைகயா

கிராம ம'க<'$ திவிழா ெபாிய இப நாளாக' கழித%. அவகளி ைகயி

இ% வத கா;களா ெப-!க நிைறவைத' கட வியாபாாிக<' திவிழா
இப தத%. பலவைக$ ெதாழிலாள' இப தத%. ஆ!ய ஆ-டேம ஆ!,
ப!$த பாட$ைதேய ப!$% வத எ=க உள$தி, அ% இப தத%.

ஆனா எ உள$தி க,பக$தி நிைன*தா இனிய &திய பதிவாக நிற%.
திவிழா 6!த%, 9-ட எப!ேயா கைலத%. எ=க ஊைர அ1$% ஓ1
பாலா,றி ெவள வதா ஏDநா<' 6,றி3 வ!% ேபாவ% ேபா,
திவிழா' 9-ட6 வ!% ேபா வி-ட%. எ அ$ைத8 கய,கணி8

மநா காைலயி விைடெப,2 ெசறாக. சதிரைடய தா8 த=ைக8

அ1$த நா பி,பக விைடெப,றாக. அவக ேபா6 எ=க I-!,
வதிதாக. அேபா% பா'கிய அைமயா எ=கேளா1 இதா. அமா

க,பக$தி ைகயி நா வாைழ பழ=க< காலணா* ெகா1$% அவ<ைடய
கன$ைத' கிளி, "ேபா வா அமா! அ1$த வி16ைறயி வ% ேபா" எறா.

பா'கிய அைமயா க,பக$ைத' க-! அைண$%' கன$தி 6$த இ-1
விைடெகா1$தா. நா ேபசாம பா$தப! நி ெகா!ேத.

வாயி,ப!ைய$ தா!யேபா% க,பக$தி ;;பான கக திபி

பா$% எனிட விைடெப,றன. நா அவைளேய பா$தப! நிறிேத.

"நல ெப! இைலயா அணா?" எற எ த=ைகயி ரேக-ட பி திபி

வேத.
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சிலட வா)நா எலா பழகிேறா. ஆனா பழகிய எலா நா-க<

நிைனவி நி,பதிைல. 6தA க1 ேபசிய நா, அ%ேபா 6'கியமான ஒ

சில நா-க ம-1ேம நிைனவி நி,கிறன. சதிரைன ெபா$த வைரயி

கா,றா!'காக அவட 6தA ேபசி பழகிய நா ப2ெச நிைனவி

இ'கிற%. க,பக$ைத ெபா$தவைரயி, அ திவிழா 6!% ஊ'2

ெசறேபா% பாைவயாேலேய விைட ெப,ற கா-சி நிைல$% நி,கிற%.

அத வயதி என'' காம உண2சி இத% எ 9ற6!யா%. ெபா%வாக

அழ எலாைர8 - ழைதகைள8 - கவ அலவா? க,பக$தி ேதா,ற6

பாைவ8 ேப2; அப! எைன' கவதன. ெவ=களிமைண எ1$%

அைண$%' ெகாகிறவ யா? அ%ேவ நாயாக, Mைனயாக, கிளியாக, ெகா'காக
வ!* ெபேபா% எத' ழைத8, அத' களி மைண$ தன% தன% எ

எ1$% அைண$%' ெகாகிற%. க,பக$தினிட என' ஏ,ப-ட கவ2சி8

அப!ப-ட%தா. க,பக விைடெப,றேபா% பா'கிய க-! அைண$% 6$த

ெகா1$தத, காரண என? அழைக Pக ஆ,ற அத அமாவி

உள$தி மிதியாக இத%தா காரண. இGவள* ஏ? சதிரைன எ தா

அ!'க! பாரா-!யத, கவி அதிகாாி 6த ெநA'கா
எேலா ேபா,றியத, காரண அ%தாேன.

வி,பவ வைரயி

அதனா, க,பக பிாி% ெச சில நா ஆன பிற அவ<ைடய அழ வ!வ

எ மன$தி நிற%. அவைள மீ1 காணேவ1 எற ஆைச8

அபிய%. சி$திைர பிறத% பளி'9ட 6!*$ ேத* வத%. சதிர

நா நறாக ப!$% எDதிேனா. கண'$ தவிர ம,ற பாட=களி நா

நபி'ைகேயா1 இேத. ஆ=கில$தி3 தன'ேக 6தைம கிைட'க ேவ1

எ சதிர ெபைமப-1' ெகாடா.

ேத* 6!த% சதிர அ$ைத8 ஊ'2 ெசல ஏ,பா1 ெச தாக.

அவகேளா1 ெப=கா?சி' ேபாகேவ1 எ, க,பக$ைத பா'க

ேவ1 எ உள J!ய%. உபசார$%'காகவாவ% சதிர

அ$ைத8 அைழபாக எ எதிபா$ேத. அவ C-ைட க-1 6ய,சியி

இத ப!யா, எைன அைழ'க மற%வி-டாக. நா ேநேர அமாவிட

ேபா , "அமா! நா அ$ைதேயா1 அவக<ைடய ஊ' ேபா வர-1மா

அமா" எேற.
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"உைன வர2 ெசானாகளா?" எறா அமா.
"ஆமா அமா! ேபான மாதேம ெசானாகேள"
"அப!யானா உ அபாைவ' ேக-1ெகா1 அவ ேபாக2 ெசானா ேபா."
இத அள* அமதி கிைட$த% ேபா% எ ஒ தி தி$%, அ$ைதயிட

ஓ!ேன. C-ைட க-!' ெகா!த அவாிட, "நா உ=க ஊ'

வரேபாகிேற அ$ைத!" எேற.

"வா’பா ழைத! வா. அமா அபாவிட ெசாAவி-1 &றப1. சாபி-1

6!த*ட &றபடலா. ஊாிAேத வ!வ" எ அ$ைத கனி*ட
9றினா.

இைத' ேக-ட% சதிர' எதிபாராத மகி)2சி ஏ,ப-ட%. "பேல ெக-!'கார

நீ! உன' எப!’டா இத ேயாசைன ஏ,ப-ட%? க-டாய, க-டாய வர’E,

ெதாி8மா" எறா.

மளிைக' கைடைய ேநா'கி ஓ!ேன. ெபC2; வா=க அபாவி எதிேர நி

ெச திைய2 ெசாேன.

"இ=ேக ஆ!ன% ேபாதா% எ அ=ேக ேபா

ஆட ேபாகிறாயா? ேபா, ேபா.

எைன' ேக-காேத. உ=க அமாைவ' ேக-1' ெகா1 ேபா. அ&ற நா

அபி' ெக1$%வி-டதாக அவ ைற ெசால'9டா%. அவ ெபா&"

எ ெசாA'ெகாேட இர1 Sபா

எ1$% எ ைகயி ெகா1$தா.

ெசால 6!யாத மகி)2சிேயா1 அ=கி% விைர% வேத. எ மகி)2சிைய'

ெக1ப%ேபா கைட ேவைலயா ெதாட% வ%, ேவ3! ேவல யா! எறா.
"ஏ?" எ திைக$% நிேற.
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"அபா 9பி1கிறா."
ைக' எ-!ய% வா ' எ-டாத% ேபா மய=கிேன. திபி அபாவிட

ெசேற.

"ேட! அத ஊாிேல ெபாிய ஏாி இ'கிற%. கிண -ைடக உ1. கட

இடெமலா ேபாக'9டா%. தணீாி கா ைவ$% எத' -ைடயிலாவ%

இற=கிவிடாேத. உன' நீத$ ெதாியா%. எ=ேக8 ேபாகாேத; ப2ைச$ தணீாி
ளி'காேத, சளி பி!'. இர1 நா இ% வி-1 ேப-ைட' யாராவ%
வேபா% அவகேளா1 வ%வி1" எறா அபா.

வத இட நீ=கிய% எ எணி, எலாவ,றி, தைலயைச$%வி-1$

திபிேன.

&றப-டேபா%, அபாவி உபேதச$ைதவிட C மட=காக இத%
அமாவி உபேதச. என'2 ெசான% ேபாதா% எ, என'காக2 சதிரனிட
அ$ைதயிட6 ேவ1ேகா வி1$தா.
---------

அதியாய 6
ெப=கா?சி எ உள$தி, பி!$த ஊராக இத%. கணி, இனிய

கா-சிக பல அ=ேக இதன. 6தலாவ%, வ!க< பLக< ெச3
சாைலயாக நீட ஏாி'கைர அகலமாக அைமதித கா-சி8 கைர ெந1க

மர=க உய% வளதித கா-சி8 அழகாக இதன. இட'ைக ப'க

ஏாி8 வல'ைக ப'க வயக< எதிேர காிமைல8 ேசாழ சி=க&ர மைல8
கேட. அ%ேபாற கா-சி என' - நகர$தி சில ெத'கைளேய திப$

திப' க1 வத என' - இபமாக இத%. எ ெசாத அ$ைதயி
ஊராகிய ேவU'ேபா

அ=ேக ஏாிைய8 வயகைள8 க!'கிேற.

ஆனா3 அத ஊ' கா-சி எ மன$%' அGவள* இபமாக இததிைல.
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ெப=கா?சியி சதிர க,பக6 வா)தேத ஒ வைகயி அத,'
காரணமாக இ'கலா.

"இேபா% ஏாியி தணீ வ,றிவி-ட%. மைழ ெப % ெவள வ% நீ

நிைறதி'ேபா% எ=க ஊ ஏாிைய வ% பா'கE. அேபா%தா இத

உைமயான அழ ெதாி8" எறா சதிர.
"எத மாத$தி?"
"அதாவ%" எ சதிர தய=கினா.
"&ர-டாசி ஐபசியி" எறா அ$ைத.

"&ர-டாசி ஐபசி எறா என மாத" எ நா ேக-ேட.
"ெசெடப அ'ேடாப" எ சதிர ெசானா.
"அப!யானா ஒ 6ைற அேபாேத வேவ. கா ேத* 6!% ெசெடபாி
பதிைன% நா வி16ைற வி1வாகேள, அேபா% வேவ" எேற.
ஏாி'கைரைய' கட% ஊ' ெசேறா. ஊ சின ஊதா. சில ஓ-1

I1க< பல ம?ச& I1க< காணப-டன. அத ஊாிேலேய சதிரைடய

I1தா எ1பாக* ெபாியதாக* இத%. I-! எதிேர ெதன=கக

ஆ வாிைசயாக வள% வதன. எதிேர ஒ மாேதா& ெதனேதா&

காணப-டன. எ பாைவைய' கட சதிர, "இர1 எ=க ேதா&க

தா" எறா.

I-!, Pைழத% சதிரைடய தா

எ=கைள - சிறபாக எைன -

வரேவ,றா. க,பக இலாத% க1 காரண ெதாியாம நிேற. எ=ேகா

ேபாயித அவ சிறி% ேநர$தி I-!, Pைழ%, எதிபாராம எைன'

கட%, பெலலா ெதாிய 6க மல% நிறா. சதிரைடய தா ,

40

அவைள பா$%, "க,பக! ைககா அலப$ தணீ ெமா1 ெகா1" எ
ெசாA'ெகாேட என'காக ஒ பா

எ1$% விாி$தா.

க,பக$தி ைகயி இ% ெசைப வா=கி 6க அலபிேன. சதிர அலபி'

ெகாட% 9ட$%' க-!A ேபா

உ-காேதா. நா பாயி உ-கார2

ெசேற. "ேவ3! அ% யாராவ% ெபாியவக<', நம' இேதா க-!" எ
அைழ$தா.

சதிரைடய தா , பழ=கால$% ெவகல2ெச& நிைறய$ தணீ

ெகா1வ% எ ைகயி ெகா1$%, "ேமா ெகா1 வர-1மா?" எறா.
"அமா அமா! ேவடா’மா எறா சதிர. "ேமா இ%* அ%*

ெகா1$% இவைடய உடைப' ெக1$%விடாேத. இத உட& ெதா-டா,

;=கி ேபால. இவைடய அமா எனிட திப$ திப2

ெசாAயபினா. அ&ற ஏதாவ% வதா நாதா பழி' ஆளாேவ"

எறா.

என'2 சிாிபதா அDவதா எ ெதாியவிைல. ேபசாம இேத.
"தணீரா? ெவநீரா?" எ சதிர த தாைய' ேக-1வி-1, எ ைகயி

இத ெசைப ெதா-1 பா$தா. உடேன அைத வா=கி'ெகா1, "இவ'

இப!$ தணீ ெகா1'கேவ ேவடா" எ எD% ேபானா. சிறி% ேநர$தி

ெவநீ ெகா1 வ% ெகா1$%, "எ=க ஊாி இ'கிற வைர' உட&'
ஒ வராம காபா,ற ேவ1ேம" எறா.

ெத, பா$த I1 அ%. நா ப'க6 தா)வார இற'கி, வட' ப'க$தி

ெபாிய 9ட அைம$திதாக. ெபாிய ெபாிய அைறக< அவ,ைற

அ1$தா,ேபா கள?சிய=க< இதன. ஒேர ேவைளயி B ேப உ-கா%

உண'9!ய அGவள* இடபர& இத%. நா இத அத ப'க$%

அைறயி எ-! பா$ேத. ேத=கா க ஒ Cைலயி வி'கப-!தன.

இெனா Cைலயி அாிசி ெகா-! ைவ$திதாக. ப'க$தி சில
C-ைடகைள அ1'கி ைவ$திதாக. எெண

இதன.

!க ஒ ப'க வாிைசயாக
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சதிரைடய தைத வத*ட எைன பா$% விய& அைடதா. "நீ8

வத% மிக* நல%. நா எதிபா$ேத. ேத* எலா எப!

எDதியி'கிறீக? சதிர ேத2சி ெப, வி1வானா?" எ ேக-டா.

எைடய விைடக அவ' மகி)2சி அளி$தன.

க,பக6 அவ<ைடய தா8 சில த-1கைள' ெகா1வ% எ=க 6

ைவ$தாக. மிள ெபா=க3 6' இதன. சதிர நா திேறா.
இ ெகா?ச, இ ெகா?ச எ அவைடய தா

வ,&$தினா.

"வ,&$த ேவடா அமா. உட& ெக-1வி1. ேதைவயானா எைன ேபா

ேக-12 சாபிட-1" எறா சதிர.

"சதிரா! இ% என இ%? உட& ெக-1ேபா, உட& ெக-1ேபா எ

பலவி பா1கிறா , ேபா% ேபா%" எேற.

"உ=க அமா எGவள* கவைலப-12 ெசாAயி'கிறா."
"உனா உடைப ப,றிய கவைலேய ேபா , ஒ %ணி2சேல வ% வி1ேபா
இ'கிறேத."

"வர-1; மிக மிக நல%."
ஒ ெபாிய நா

வாைல' ைழ$%' ெகா1 எ=கைள ேநா'கி வத%. அைத'

கட% என' அ2சமாக இத%. அ% சதிரனிட ெந=கி வாைல'

ைழ$%' ைழ$% அவைடய ைகைய ந'கிய%. எைன ெந=கிய%. நா
காகைள ேமேல எ1$%2 ;வ ஓரமாக நகேத. "பயபடாேத; ஒ

ெச யா%; பயதா அத,2 சேதக ஏ,ப1. நல நா . காவ3'காக
வள'கிேறா. ;மா இ. அைசயாேத" எறா சதிர. நா

எைன உ,

பா$த%. அதைடய பாைவ க1ைமயாக இத%. பிற, எ எதிாிேலேய

ப1$த%. பாைவ ம-1 எ ேமேலேய இத%. "நீ ெந=கிவா. அ% உைன

6க% பா$% பழகி வி-டாதா நல%. அ%வைரயி உைன அநிய

எேற பா$%' ெகா!'" எறா சதிர. எ ைகைய பி!$% இD$%
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அதனிட ெகா1 ெசறா. அ% வாைல' ைழ$தப!ேய எைன 6க%

பா$%வி-1$ தைலைவ$% ப1$த%.
ெதப'க ேபா

ஒ கயி,' க-!A உ-காேதா. இப% வய%

உளவ ஒ$தி சதிரைன பா$%, "எேபா மாமா வேத? எ=க

ெபாியமா* வதி'கிறா=களா?" எறா. அவ<ைடய ஆைட8 ேதா,ற6

பா$தா ேவைல'காாிேபா ேதாறினா. "இப$தா வேத. அ$ைத8

வதி'கிறா" எறா சதிர.

"யா சதிரா? உ=க சின அ$ைத மகளா?" எேற.
"சின அ$ைதயா? அப! யா இைலேய! இத அமா அேதா அத I-1

மமக" எ நாைல% I-1' அபா இத ஒ I-ைட2 ;-!'

கா-!னா.

"உன' உறவா?"
"உற* இைல, ஒ இைல."
"மாமா எ அைழ$தாேள!"
"எ=க ஊாி அப! 6ைறயி-1 அைழ' வழ'க உ1. எத2 சாதியாக

இதா3 அப!$தா. மாமா, ம2சா, அ$ைத, ெபாியமா, அண,
சி,றபா எ யா ஒவைர ஒவ 6ைறயி-1$ தா ேப;வாக,

ேவ!'ைகயாக* ேப;வாக. இதி சாதி ேவபா1 ஒேம இைல."
என' இ% வியபாக இத%.
சிறி% ேநர$தி ஒ கிழவ அத ப'க வதவ, சதிரைன பா$%, "யா எ
ம2சா பிைளயா?" எேபா வேத? ெமா-ைடயமா* வதி'தா?" எறா.

43

சதிர ஆ ஆ எ விைட ெசான பிற, அத' கிழவ எைன பா$%,

"யா அபா" எறா.

"இவ ேப-ைடயி எேனா1 ப!'கிற பிைள" எறா சதிர.
கிழவ நகதபிற, சதிரைன பா$%, "ெமா-ைடயமா யா? அ$ைதயா?"

எேற.

"ஆமா. அ$ைததா. இத ஊாிேல ெமா-ைடயமா எ ெசானாதா

அ$ைதைய ப,றி$ ெதாி8. சின வயதிேல ஒ ெபாிய கா 2ச வ% தைலமயி

உதி% ேபா2சா. மப!8 6!வளர ெந1=கால ஆ2சா. அதனா அப!

ெபய வ%வி-ட%."

"இய,ைகயான ெபய என?"
"சிவகாமி எ ெபய. ஆனா அத ெபயைர2 ெசானா ஒவ'

ெதாியா%. என' ேபான வச வைரயி ெதாியா%. அபா ஒ நா ெசானா.

அ$ைத அபாைவ என எ 9பி1வா, ெதாி8மா?"
"என எ 9பி1வா?"

"ழைத எ 9பி1வா. தபி எ ெசாவ% எேபாேதா ஒ 6ைறதா
இ'."

"இத ஊாி அ$ைதைய8 6ைறயி-1$தா அைழபாகளா?"
"ஆமா. அணி, அ$ைத, அ'கா, ெபாியமா, சினமா, பா-! எ
அவரவக அதத' 1ப$% 6ைற ெசாA$தா 9பி1வாக.
"அதிேல ஒ கண' ஒD= உடா?"
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"ஆமா. ப=காளிக 6ைற உ1. சபதி 6ைற8 உ1. ம,ெறாறாக
மாறா%."

என' எலா &%ைமயாக இத%.
அ இர* ஏD மணி' நிலா &றப-ட%. கிழ'ேக ெதனேதாபினிைடேய

ஒ &திய ஒளி8 வண6 கேட. ேதாைப யாேரா அல=கார

ெச வ%ேபா இத%. சிறி% ேநர$தி ேதா&' ேமேல ெவகதிக ெமல$

ேதாறின. எD%வ நிலாைவ வரேவ,பத,காக வான வழியி 9!ய 9-ட

ேபா, ேமக பல தைலகளா $ ேதாறி' கா-சி அளி$த%. நிலா* ேமேல வத%.
ேமக' 9-ட ேம3 சிைத% ெசமறியா-1' 9-ட ேபா ேதாறிய%.

இ சிறி% ேநர$தி அத ேமக' 9-ட$தி இைடேய நிலா$ ேதாற, 9-ட
ேம3 கைர%, சி சி மண வியலாக, ஆயிர'கண'கான வியலாக$

ேதா,றமளி$த%. அத மண வியக<'கிைடேய மகி)% 6ககா-1 ெப

ேபா விள=கிய% நிலா. என' உடேன க,பக$தி 6க நிைன*' வத%.

அவ< அேபா% அ=ேக வ%, "என அணா! அவ நிலாைவ அப!
பா'கிறாேர" எறா.

சதிரைன பா$%2 சிாி$ேத. "சதிரா! உைமயாகேவ இGவள* அழகாக நிலா
வவைத நா எ= எேபா% பா$தேத இைல. சதிரைடய அழைக

இ=ேக அ!'க! அபா பா$% மகி)திபா. அதனாதா உன'2 சதிர

எ ெபய ைவ$திபா" எேற.

"அப!யானா இவ ெபய?" எ த த=ைகைய' கா-!னா சதிர.
"இத$ ேதா& அவ' அேபா% வாலக$%' க,பக2 ேசாைல ேபா
ேதாறியி'" எேற.

"நீ எதிகால$தி ெபாிய &லவ ஆக ேபாகிறா . இலாத &< எலா &<க

ேபாகிறா " எறா சதிர.

க,பக ைகெகா-!2 சிாி$%' ெகாேட ேபா

வி-டா.
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மநா காைலயி எD% ேதா& ப'க ெசேறா. வழியி ந1$தர வய%

உள ஓ அமா சதிரைன வழிமறி$%, "என மமகேன! எேபா% வேத?

ேபசாம ேபாேறேய. எ ெபைண' க-!' ெகாளாவி-டா3 வாைய$ திற%

ேபசிவி-1 ேபாக'9டாதா?" எறா. சதிர ெவ-க$ேதா1 விைட ெசானா.

மப!8 அத அமா, "ேப-ைட' ேபானாேய! உ ெபடா-!' என
ெகா1 வேத, மாமி' என ெகா1 வேத, ஒ ப-12ேசைல வா=கி$

தரமா-டாயா?" எறா. சதிர தைலனிதப!ேய எட வ%வி-டா.
ேதாைப அEகிய*ட, "இத ஊரா இப!$தா. நா=க இத ஊாி பைழய

!. ெசவ6 ெசவா' உள 1ப. அதனா ஆ ெப எலா

இப! ேப;வாக" எறா.

நா அவைன பா$%2 சிாி$%, "உ பா1 ேயாக தா. இத ஊாி உன'
எ$தைனேயா மாமி I1க< எ$தைனேயா மைனவிமா இபதாக$

ெதாிகிறேத! உன' எேபா% திமண ஆ2;? எ$தைன திமண ஆ2;?"
எேற.

"சாிதா ேபா அ யா! இத அமா எ மாமியாரா? அவ<ைடய மக என'
ெபாியவ. எ அ'கா ேபால வளதி'கிறா. அவ<' ஓ எD$%'9ட$

ெதாியா%. மா1 ேபா உைழ'க$ ெதாி8. 9ைட 9ைடயா 2 ;ம'க$ ெதாி8.

ட டமாக$ தணீ எ1$%வர$ ெதாி8. இெதலா ெவ ேப2;'"

எறா சதிர.

"எ=க I-! இப! யாராவ% மமக ெபடா-! எெறலா எனிட
ேபசினா, அமா*' பி!'கா%. சின வயசிேல இத ேப2ெசலா த&
அலவா?" எேற.
"இ=ேக இெதலா பழ'க ஆகிவி-ட%. தபாக எணமா-டாக."
"நீ8 ெபகேளா1 இப! ேவ!'ைகயாக ேப;வாயா?"
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"எ வய% பிைளக ேப;கிறாக. என' மன வரவிைல. ;மா ேக-1'
ெகா1, சிாி$%' ெகா1 இேப."
"என' எனேவா, இ% பி!'கவிைல"
"என' பழகிேபா2;, ெபாிய I-1 ைபய எ எேலா அபாக
ேப;கிறாக. என ெச வ%?" எறா.
சதிர ேதா&' காவலாைள அைழ$% ப %ல'க' 2சி ஒ!$%$ தர2

ெசானா. அவ கேவல=2சி இர1 ெகா1 வ% ெகா1$தா.

கிண,ற=கைரயி உ-கா% ப %ல'கி' ெகா!ேதா. காவலா எ=க

எதிேர வ%, "எேபா சாமி கAயாண? ெபெணலா ெபாிசாகி விைலயாகி
ேபா%. நீ ம-1 ;மா இதா எப!? ஏதாவ% இர1 CE பா$%'
க-!'ெகா சாமி" எறா.

சதிர அவைடய வாைய அட'கி, "இத ேப2ெசலா இவ' பி!'கா%.
நீ ேபா" எறா.

ப %ல'கியான%, சதிர எD%, "நீ இ=ேகேய இ. நா ம-1 கிண,றி
இற=கி இர1 ;, நீதி' ளி$% வி-1 வ% வி1ேவ, உன' அமா

ெவநீ ைவ$திபா" எ ெசாA'ெகாேட ஒGெவா ப!யா
இற=கினா.

"நீ எேபா% தணீாிதா ளிபதா?" எேற.
"ஆமா, சனி'கிழைம தவிர."
"வாலாசாவி ெவநீாி ளி$தாேய."
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"என ெச வ%? அத$ தணீ ஒேர உ&, என' பி!'கவிைல. உட&'

நல% அல. பாலா,' ேபா ' ளி$%வி-1 வரலா எறா யா %ைண
இைல. ேநர6 ஆ."

உைடைய' கழ,றிய% சதிர %1 என' தி$% நீாி ஆ)% ேமேல வதா.

என' அ% அாிய ெபாிய வி$ைதயாக$ ேதாறிய%. ேவUாி எ அ$ைதமக

இப!' தி$% எDவைத இைமெகா-டாம பா$% விய% ெபC2;

வி-!'கிேற. சதிர தி$% நீதிய ேபா% அப!$தா விய% பா$ேத.
"சதிரா! ஊ' ேபாவத, நா நீத' க,' ெகாள-1மா?" எ
ஆவேலா1 ேக-ேட.

சதிர ேப;வத, 6, ேதா&'காவலாளியி ர ேக-ட%. "அத, என
சாமி! வா=க இற==க. ஒேர நாளி நா க,$ தேவ" எறா.
அவைடய தனபி'ைக என' ெபாிய வியபாக இத%.
"இைற' ேவடா, ெசா'கா. நாைள' பா'கலா" எறா சதிர
கிண,றிளிேத.

காவலா ெசா'கா, "சாி, சாமி! நாைள'' காைலயி வ%வி1. ஒ &ைட

ெகா1 வ% ைவ$திேப" எறா.
"&ைட எறா என?"
";ைர'கா

6,றி உல% ேபாேம அ%"

"அைத என ெச வ%?"
"அைத இ1பி க-!' ெகா1 கிண,றி இற=கினா, ேமேலேய மித'கலா,

ைகயா அ!$% நீதலா."
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இைத' ேக-ட% எ மன தி$த%. கிண,றி நீதி வவ% ேபா க,பைன

ெச % களி$ேத.

I-1'$ திபியேபா%, அ$ைத கவைலேயா1 எதிபா$%' ெகா!தைத'
கேடா. "ேவ3! நீ8மா கிண,றி இற=கினா ?" எ அ$ைத ேக-டா.
"இைல, சதிர ம-1 ளி$தா."
"ேவடா’பா; உட&' ஆகா%. உன' நீத* ெதாியா%."
"என' ...." எ நா வா

திற% நாைளய 6ய,சிைய2 ெசாவத, சதிர

கணாேலேய எைன$ த1$தா.

"உன' ெவநீ ைவ$தி'கிேற. வா. ளி$% வி1" எறா அ$ைத.
சதிர இப! அ$ைத'$ ெதாியாம மைற$த% என'$ தவறாக$ ேதாறிய%.
இதா3, நீத' க,'ெகாள ேவ1 எற ஆவலா அத$ தவ,றி,
உடைதயாக இேத. யா' ெசாலாம மன$தி, ைவ$திேத.

சி,! 6!த சிறி% ேநர$தி,ெகலா ேவைலயா மாச ஒ 9ைட நிைறய
எைதேயா ;ம%ெகா1 வ% எ=க எதிேர இற'கினா. எலா P=காக

இதன.

"யா ெவ-!ய%?" எேற.
"அவேன ெவ-!'ெகா1 வதிபா" எறா சதிர.
"ஆமா. நா ஏறாத மரேம இைல இத ஊாி" எறா மாச.
உடேன P= தின$ ெதாட=கிேனா.
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பக3ண*' பிற சிறி% ப1$திேதா. மாச எ=க அேக வ% பா$%,

"J=கிறீகேளா எ பா$ேத" எறா.
"என ெச தி?" எ ேக-ேட.

"இளநீ தளி' ெகா1 வப! அபா ெசானா ெகா1 வதி'கிேற"

எறா.

"எGவள*? காைலயி ெகா1 வத% ேபா இ%* ஒ 9ைட ெகா1
வதி'கிறாேயா?"
இ% 9ைடயி ெகா1வர 6!8மா? ஒ ேகாணியி ேபா-1 வதி'கிேற.
சதிரைன பா$%2 சிாி$ேத. "சதிரா! சாிதா 9ைட 9ைடயா , C-ைட
C-ைடயா $ திபத, யாரா 6!8," எேற.
"இப!$தா, உ ெபயைர2 ெசாA, நா, மாச, அமா, க,பக எேலா
சாபி1ேவா" எறா.

அ இர* உற=வத, 6 நாைள' காைலயி ெபாிய வி$ைதைய' க,'
ெகாளேபாகிேறா எற %%பான மன$ேதா1 கC!ேன.

வழ'கமாக விழி$%' ெகா< ேநர$%' 6ேப விழி$% எDேத. சதிர

J=கி' ெகா!தா. அ$ைத ப'க$தி உ-கா% ெகா!தா. "ேவ3!

இத ஊ பி!'தா?" எ ேக-டா.
"ஆமா. நல ஊதா" எேற.

"உ அமா அபா*' உைன ப,றிேய கவைலயாக இ'."
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"இ'கா% அ$ைத"
"இ' ேவ3! சதிர அபா சாமணா சின' ழைதயாக இதேபா%

எ=க அமா ெச$% வி-டா. நாதா அவைன பாU-!2 ேசாV-!

வள$ேத. அத பாச ெபாலாத%. சாமணா சின ைபயனாக

இதேபா%, இப! யாராவ% எ=காவ% ெவளிQ' அைழ$%' ெகா1
ேபானா தபிைய ப,றிேய என'' கவைலயாக இ'.
"சதிர அபாைவ நீ=க தா வள$தீகளா?"
"ஆமா’பா."
"அதனாதா அவைர நீ=க ழைத ழைத எ 9பி1கிறீகளா?"
"ஆமா ேவ3."
அேபா% சதிர காைல நீ-! எேம ைககைள ைவ$% அD$தி$

திமிவி-டா. "யா? அ$ைதயா? ஏ அ$ைத! ெவநீ ைவ$%வி-ேட எ

ெசாகிறாயா? ேதா&' ேபா வ% அ&ற ளிபா" எறா.

"இைற'" எ நா வாெய1பத,, "ேவ3! அ$ைத ெசானப! ேக;

;மா இ" எ எைன' கணாேல உ$% பா$தா.

அவ க$ைத$ ெதாி% ெகா1 நா ேபசாம இேத.
ேதா&' காவலா ;ைர&ைட ைவ$%'ெகா1 எ=க<'காக' கா$திதா.
பைல அவசர அவசரமாக$ %ல'கிவி-1 கிண,றி இற=கிேன. காவலா

என' 6 இற=கி அத2 ;ைரைய எ இ1பி க-!னா. "தய=காம

இற==க. இற=கி பா=க" எறா. ெமல ெமல 6ழ=காலள*

நீாிA% இ1பளவி, இற=கிேன. ;ைர எைன$ J'வைத உணேத.

ஒவைக &$%ண2சி8 நபி'ைக8 பிறதன. காவலா< சதிர என'

6 நீாி ெசறாக. %ணி% வர2 ெசானாக. என'$ %ணி* வரவிைல.
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ைக ெகா1 எ காவலா ெசா'கா எ ைகைய பி!$தா. நீாி மிதேத.
ைககாகைள அ!'க2 ெசானாக. சிறி% Jர ெச திபி வேத.

ெகா?ச ெகா?சமாக$ %ணி* வத%. ெபற 6!யாத ஒ ேப,ைற ெப,

வி-டவ ேபா கைர ஏறிேன. திபியேபா% சதிர எைன பா$%,

"அ$ைத ெவநீ ைவ$திபாக. ேபசாம ளி$%வி1. இைலயானா

ஒGெவா ெசாபாக ெமா1 கீேழ ெகா-!வி-1 ெவளிேய வ%வி1" எறா.

என' அவைடய ேபா' &%ைமயாக இத%. "சதிரா! நீ ெபாலாதவனாக
இ'கிறாேய" எேற.

"என ெபாலாதவ! யாைரயாவ% அ!$ேதனா? எ=காவ% தி!ேனனா?"
"த& இைலயா? ெபா

இைலயா?"

"அதனா யா' என தீ=?"
அதா அழகான சதிரைடய பபி ஏேதா கள=க இப% ேபா
உணேத. "இதா3 என' பி!'கவிைல. த&$தா" எேற.

"இ% ேபாக-1ேம" எ கவைல இலாம ெசானா சதிர. அவ

ெசான 6ைறயி கள=க மிதியாக &லப-ட%.
"நா ஒ நா< இப!2 ெச யமா-ேட."

"அதனாதா நா ேவ, நீ ேவறாக இ'கிேறா. எ ெபய சதிர. உ

ெபய ேவ3!"

I-ைட ெந=கிவி-ேடா. சதிர ெசானப! ெச ேத. ேவ வழி இைல.

ெச த பிற, ,றவாளி ேபாற உண2சிேயா1 ெவளிேய வேத. ,ற

உண2சி மாப1வத, ெந1ேநர ஆயி,.
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6னேம ெச தித ஏ,பா-!ப! அ ஒ வ! M-!வர2 ெசாA,

எ3மி2ச &ளி2ேசா வாைழM வைட8 ெச %ெகா1 சதிர நா
ேவல$% மைலய!வார$தி இத தாைழ ஓைட' &றப-ேடா. மாச

எ=க<' %ைணயாக வதா. க,பக6 வவதாக$ த தாைய8

அ$ைதைய8 ேக-1 பா$தா; வ,&$தி பா$தா. "அறியாத ெப. நீ

அ=ெகலா ேபாக'9டா%. ஏதாவ% கா, இ% அ% இ' இட. அவக

ஆபிைளக ேபா

வரலா. நீ ேபாக' 9டா%" எ ெசாA அவைள$

த1$% வி-டாக. எ மன க,பக$தி,காக இர'க ெகாட ேபாதி3,

அவக ெசான காரண$ைத எணி ேபசாம இேத.

ஆனா அ=ேக ேபான இட$தி க,பக$தி வய% உள ெபக இவ ஆ1
ேம $%'ெகா1 திாிவைத' கேட. அவக அ?சாம உல* இட$தி

க,பக வதா தீ= என எ எணிேன அைத2 சதிரனிட
ெசாலவிைல.

தாைழ மர=க நல நிழ த% அட$தியாக இதன. அ=க=ேக சில M'க

காணப-டன. அவ,ைற ஒவ %ற1 ெகா1 பறி$%' ெகா!தா.

மலத M'களி மண இபமாக இத%. இைலெயலா மடெலலா

6ளாக உள மர; ஒD= அழ இலாம வள மர, இGவள*

மண6ள M'கைள$ தகிறேத எ வியேத.

ஓைடயி தணீ மிதியாக இைல. சலசல எ ெமAய ஒAேயா1 நீ ஓ!2

ெச ெகா!த%. ஒ பாைறயி ேம பரவலாக ஓ!ய%, அ=ெகலா பாசி

மிதியாக இதப!யா காைவ$% ஏவத,$ தய=கிேன. மாச அ?சாம

பாசி இலாத இடமாக' காைவ$% அைழ$%2 ெசறா. ஒ சின' ேகாயி
காணப-ட%. கனி'ேகாயி எ ெசானா. ேத=கா

நா அ=க=ேக

இதப!யா, யாேரா வ% Mைச ெச %வி-1 ேபாகிறாக எ ெதாித%.

ஒ பாைற ேம உ-கா% ேமேல பா$ேதா. அத இர1 ெபக< அ1$த

ெபாிய பாைறேம மடமட எ ஏறி' ெகா!தாக.

"நா6 அ=ேக ேபாேவா. அ=ேகயி% 9வினா, எதிேர இ' மைல

அப!ேய 9*" எறா.

53

சாி எ சதிர நா எDேதா. ஏறி2 ெசேறா. அவ ெசான இட$தி
நிேறா. அ=கி% ஓ எ 9வினா. எதிேர இத மைல பதியிA% ஓ

எற ஒA திப' ேக-ட%. சா-மீ எ 9வினா. அ%* அப!ேய

எதிெராAயாக ேக-ட%. "இ=ேக வா" எ நா உர'க' 9விேன. எதிெராA8

அGவாேற ேக-ட%. உடேன, "வரமா-ேடா" எற ர3, அத எதிெராA8

ேக-ட%. யாைடய ர எ திபி பா$ேதா. ம,ெறா பாைறயி அத
இ சிமிக< நி ெகா1 அப!' க$தியி'க ேவ1 எ

உணேதா. "ஏ பச=கேள!" எ சதிர 9வினா. எதிெராA8 ேக-ட%. "ஏ

அ யா" எ அத ெபகளி ர3 அைத அ1$% எதிெராA8 ேக-ட%.

சிறி% ேநர அ=ேக இதபிற, கீேழ இற=கிேனா. அத ெபக< இற=கி

வதாக. அவக ெந=கி வதேபா% சதிர அவகைள பா$%, "இ=ேக

வா=க" எறா. கர* அறியாத அத ெபக< அGவாேற வதாக.
"ஏ,றபா-1, மிபா-1 ஏதாவ% பா1=க" எறா.

"ஆ1 எ=காவ% ேபா வி1. நா=க ேபாகE" எறா ஒ$தி. "எ=க<'
பா-1$ ெதாியா%" எறா ம,றவ.

"அைற' பா!னீகேள, ெதாி8. பா1=க" எறா சதிர.
அவக ம$தாக.
"நா யா ெதாி8மா? ெப=கா?சி - ெபாிய I-1 மக ெதாி8மா?" எறா

சதிர.

"ெதாி8; இேபா% பாடமா-ேடா" எறா ஒ$தி. ம,ெறா$தி, "வா!
ேபாகலா" எ நடதா.

"பாடாவி-டா விடமா-ேடா. இேதா பா, ஆ<' ஓ அணா தகிேற.

பா1=க" எ ச-ைடைபயிA% இர1 அணா எ1$% நீ-!னா.

"பா1=க ;மா. ெவ,றிைல'' கா; கிைட'%" எறா மாச.
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அத ெபக< நாண$ேதா1 ஒ$தி 6க$ைத ம,ெறா$தி பா$%'ெகா1
தய=கி$ தய=கி பா!னாக. ஒ பா-1 6!த%. இெனா பா-1 எ

ேக-டா. 6த பா-ைட விட இரடா பா-ைட நறாகேவ பா!னாக.

ஆனா நாண அவகைள$ த1$த%. சதிரனிடமி% கா; வா=கி' ெகா1

ேபா

மாச அவகளிட ெகா1$தா.

சதிர நட%ெகாட 6ைற8, கா; ெகா1$% பாட2 ெச த% என'

பி!'கவிைல. ஆனா என ,ற எ ெசால$ ெதாியவிைல. ஒ

ம-1 உணேத. க,பக$ைதேயா மணிேமகைலையேயா இப! யாேர

வழிமறி$%' கா; கா-! பாட ைவ$திதா, சதிர ெபா'கமா-டா;
நா ெபா'கமா-ேட. இைத நா உணேத; சதிர' எப!

உண$%வ% எ ெதாியவிைல.

ெகா1ேபாயித ேசா,ைற8 வைடைய8 தி 6!$தபி, சிறி% ேநர
ப1$தி%, எD% வ! M-!ேனா. ெபாDேதா1 வ% ேசேதா. I-!
க,பக$ைத கடேபா% அவ 6க$தி ஒ வைக ஏமா,ற இ'க கேட.
மநா காைலயி எDத% ேதாைப ேநா'கி ஆவ$ேதா1 நடேத.

6ேபாலேவ அவசரமாக ப %ல'கிவி-1, ;ைரைய' க-!' ெகா1 நீாி

இற=கி2 ;,றிவேத. ;ைரயி கயி வயி,ைற இ'கினா,ேபா ெதாித%.

அைத அவி)$% ெநகி)$தி' க-1மா காவாலா<'2 ெசாேன. அவ

;ைரைய அவி)$த சமய பா$%, சதிர எைன நீாி தளிவி-டா. நா

பய% 6Dகி இர1 விD=$ தணீ !$% வி-1' கைர ேசர 6!யாம
த1மாறிேன. காவலா ெசா'க உடேன பா % எைன$ தா=கி'

ெகாடா. கைரயி வத*ட, சதிரைன பா$%, "எைன' ெகாவிட
பா$தாேய" எேற.

"ப'க$திேலேய நா ெசா'கா இ'ேபா% நீ 6Dகி ேபாப!
வி1ேவாமா?" எறா.
"ஏ அப!$ தளினா ?"
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"அேபா%தா பய ேபா; நீத 6!8."
"அ ேயா! இனிேம அப!2 ெச யாேத."
"ேச! இப! பயதா எேபா%தா நீத' க,' ெகாள ேபாகிறா " எ

ெசாA' ெகாேட மப!8 பி!$%$ தளிவி-டா.

இத 6ைற8 6Dகி$ தணீ !$% எDேத. ெசா'கா பா % தா=கி'

ெகாடா.

"உேள ேபா

ேமேல வதா

அலவா? ைகைய அ!$%'ெகாடா ; ேமேல

வ%வி-டா . அ%தா நீ%வத, 6த பாட" எறா.

அவ ெசான% ேபா பய ஒவைகயா $ ெதளித%. ஆனா3 ;ைர

க-1ப!யாக மறா!ேன. 6திய நாைளவிட நறாக நீதிேன.

அ1$தநா ;ைர இலாமேல இற=கேவ1 எற ஆைச என'ேக ஏ,ப-ட%.
அGவாேற ெச ேத. ெசா'காைன 6ேன ேபா

நீாி நீ%ப!யாக2 ெச %

வி-1 பிேன நா நீதிேன. பய இத இட ெதாியாம ேபாயி,.

தணீ தைரேபா ஆயி,. அாிய வி$ைத ஒைற' க,'ெகாட

ெபமித$ேதா1 I-1'$ திபிேன.

அ அ$ைதைய பா$த*ட சதிர, "அ$ைத! ெவநீ ேவடா,

கிண,றிேலேய ளி$%வி-டா. நீத* க,' ெகாடா" எறா.
அ$ைத ேமாவா ேம ைவ$த ைகைய எ1'காம மர ேபா நிறா.
"அவைடய அமா அபா*'$ ெதாிதா" எறா.

"மக நீத' க,' ெகாடத,காக ஆனதப1வாக" எறா சதிர.
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அ$ைத எைடய தைலைய$ ெதா-1பா$%, "இ ஈர ேபாகவிைலேய"
எ த 6தாைனயா %வ-!னா.

ேம3 இர1 நா இ%வி-1 ஊ' &றப-ேட. சிலவைக$

திபட=க ெச % ஒ &-!யி ைவ$%, பதி* நிைலய$%' வேவா

சிலட ேச$% எைன அபி ைவ$தாக.

&றப-டேபாேத, க,பக எைன பா$% "இெனா 6ைற வேபா%

மணிேமகைலைய அைழ$%' ெகா1 வரE" எறா.
----------

அதியாய 7
பளி'9ட திறத*ட நா சதிர ேம வபி உ-காேதா. அ=ேக

தைலைமயாசிாிய வ%, 'சதிர!' எ ெபயைர' 9பி-1, அவனிட வ%

6%ைக$ த-!'ெகா1$தா. "எலா பாட$தி3 இவதா 6தைமயான

எக வா=கியி'கிறா. இவ எதிகால$தி மிக2 சிற% விள=வா. ந

பளி'9ட$%' இவனா நல ெபய கிைட'. இப!ேய ப!$% வதா,

அ1$த ஆ! எL.எL.எ.சி.யி மாநில$திேலேய 6தவனாக$ ேதற6!8.
ம,ற மாணவக இவைன ேபா பா1ப-1' க,கேவ1" எ

பாரா-!வி-12 ெசறா. அத பாரா-! பாதி என'' கிைட$த%ேபா

நா மகி)ேத. சதிர எ ப'க$தி உ-காவ% ப,றி8, எ ெதவி
!யிப% ப,றி8, எ நபனாக இப% ப,றி8 ெபைம ெகாேட.
அத வபி வரலா, வி?ஞான, கண' ஆகிய Cறி ஒ பாட$ைத2

சிற& பாடமாக எ1$%' ெகாள ேவ1 எ, ஒ வார$தி, அைத

6!* ெச ய ேவ1 எ தைலைமயாசிாிய 9றிவி-12 ெசறா.

I-1'2 ெச3 வழியி எைத2 சிற& பாடமாக எ1$%' ெகாவ% எ
எணி'ெகா1 அைத ப,றி ேபசி'ெகா1 ெசேறா. எ=களா ஒ

6!*' வர 6!யவிைல. எ=க இர1 1ப=களி3 அத, வழிகா-ட'

9!யவக யா இைல.
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பா'கிய அைமயாாி தபி ப$தாவ% வைரயி ப!$தவ. ஆைகயா அவைர'

ேக-டா ெதாி8 எ அமா ெசானா. உடேன நா சதிர

பா'கிய$தி I-1'2 ெசேறா. அ=ேக அவ இைல. "தபி வ ேநர

ஆயி,. வத% ேக-1 ைவ$%2 ெசா’ேற" எறா அத அமா. சதிரைன
பா$%, "தைலைய2 சாியாக வார' 9டாதா? கைல% ேபாயி'கிறேத" எறா.

பிற சதிரைடய தாைய ப,றி8 த=ைகைய ப,றி8 த=ைகயி ப!ைப
ப,றி8 விாிவாக' ேக-1' ெகா!தா. எைன ப,றி ஒ

ேக-கவிைல. இGவா ேபசி'ெகாேட இதேபா%, சிறி% ேநர$தி

அவைடய தபி வ%வி-டா. "இத பிைளக எனேவா ேக-கிறாக.
சிற& பாடமா. எைத எ1$%' ெகாளலா எ உைன' ேக-க

வதி'கிறாக" எறா.

அத$ தபியி ரAA% 'ஆ' எற ஒA வதேத தவிர, &சிாிேபா

6கமல2சிேயா ஒ காணபடவிைல. சிறி% ேநர கழி$%, "ேபான ேதவி

எத பாட$தி நல மா' வதி'கிறேதா அைத எ1$%'ெகாள ேவ1"

எ அேதா1 ேப2ைச 6!$%வி-டா. யா' எதி மிதியான மா' எ

ேக-கவிைல.

"என' கண'கி மிதியான மா'; B,'$ ெதாW,ைற%" எறா

சதிர.

"அைத எ1$%'ெகா" எறா அவ.
"இவ' வரலா,றி நா,ப$ைத% மா'. ம,ற பாட=களி அைதவிட'
ைற*" எ சதிரேன எைன ப,றி8 9றினா.

"அப!யானா வரலாதா எ1$%' ெகாள ேவ1" எறா அவ.
இைத$ ெதாி% ெகாவத,காகவா இத ஊைமயிட வேதா எ ெவேபா1
திபிேனா. ைறவான எ எகைள ப,றி பா'கிய அைமயா ெதாி%
ெகா<ப!யாக2 சதிர ெசான% என' வ$தமாக* இத%.
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நா=க அ% ப,றி ஒ 6!*' வரவிைல. ம நா வபி ஆசிாிய

ேக-டேபா% சதிர கண' பாட எ1$%' ெகாவதாக2 ெசானா.

எைன' ேக-டேபா% நா அ%ேவ ெசாேன. உடேன ஆசிாிய எைன

ேநா'கி, "கண'கி உன' எ$தைன எக?" எறா.
"6ப$தா" எேற.

"அப!யானா உன' எப!' கண'' கிைட'?" எறா.
என' ெபாிய மன'ைற ஆகிவி-ட%. அ1$த வபி ம,ேறா ஆசிாிய வ%

அGவாேற 9றினா. சதிர எ1' பாடேம நா எ1'க ேவ1 எ

விபிேன. அத, வழி என எ கல=கிேன. சதிர என'காக

வதினா. "உன'காக நா வரலா எ1$%' ெகாள-1மா?" எறா.
அவைடய அ&ண2சிைய எணி உகிேன. "ேவடா, கண'

ஆசிாியாிட நா இவ ேநேர ேபா ' ேக-1 பாேபா" எேற.

மநா கண' ஆசிாியாிட ேபாகவிைல. ஏேதா ஒவைக அ2ச எ=கைள$

த1$த%. கண' ஆசிாிய அப!ப-டவ. ஒவைர8 அ!'கமா-டா; ைவய
மா-டா; வபி ஏதாவ% தவ ெச %வி-டா பாைவ பா$% அைமதியாக
இபா; கண'கி ஏதாவ% தவ ெச தா, ப'க$தி வ% நி காைத
பி!$%' ெகாவா; திகமா-டா; த ைகயி உள சா'$ %!னா
கன$தி $%வா; இGவள*தா. ம,ற ஆசிாியகேளா1 ேபசமா-டா;
பழகமா-டா; வ& இலாத ேநர$தி த அைறயி ஒ Cைலயி சன

ஓரமாக உ-கா% எைதேயா சிதி$%' ெகா!பா. அவைடய உயரமான

வ!வ6, நீட க& அபா'கா ச-ைட8, ஒேர நிைலயான அைமதியான

6க$ேதா,ற6 அப! எ=க மன$தி ஒவைக அ2ச$ைத ஏ,ப1$தின. ம,ற

ஆசிாியக<'ெகலா வழ'க ேபா ஒGெவா & ெபய

ைவ$திேபா. கண' ஆசிாிய' ம-1 அப! ஒ ெபய ைவ$ததிைல.

எ=க<' 6 தைல6ைறைய2 சாதவக< அப! ஒ ெபய ைவ$ததிைல.
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ைவ$திதா, அத ெபய வழிவழியாக மாணவகளிைடேய வழ=கியி'க
ேவ1.

அப!ப-ட ஆசிாியாிட எப! அEகி' ேக-ப% எ இர1 நா

தய=கிேனா. Cறா நா சதிர %ணிதா. எைன அைழ$%'ெகா1
அவ இத அைற' Pைழதா, எ=கைள' கட கண' ஆசிாிய வா

திற'காம தைலைய ெமல அைச$தா. வரலா எப% அத, ெபா. அEகி

நிேறா. கணா ஒ வைகயாக பா$% மப!8 தைல அைச$தா. "என
காரணமாக வதீக?" எப% அத, ெபா.

சதிர வா

திற%, "நா சிற& பாடமாக' கண'ைக$ ேதெத1'க

வி&கிேற" எறா.
ஆசிாிய வா

திற%, "சாி" எறா. மப!8 சதிர, "இவ கண'

ேவ1 எகிறா" எறா.
"மா'"
"6ப$தா"

ஆசிாிய உத-ைட பி%'கினா. பய இைல எப% அத, ெபா.
"நா=க இவ ஒேர ெதவி ப'க$% ப'க$தி இ% ப!'கிேறா.

அதனா ஒேர பாடமாக இதா-" இGவா சதிரேன ேபசினா.
நா வண'கமாக ேவ!'ெகா< 6ைறயி நிேற.
"நீ ெசாA$ தவாேயா?" எறா ஆசிாிய.
"ெசாA$ தேவ" எறா சதிர.
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"சாி, ேபா" எ ெசாAவி-1 ஆசிாிய எைன பா$%' ககைள ஒ6ைற
C!$திற% தைலைய ஒ ப'கமாக2 சா $% அைச$தா.

நா வாைய$ திற'காமேல ைக9பி வண'க ெச3$திவி-12 சதிரைன$
ெதாட% ெவளிேய வேத.

அத பிற இர1 மாத கழி$% ஒநா வபி கண' ஆசிாியாி ைகயி
எ கா% அகப-1' ெகாட%. "கண'ேக ேவE எறாேய! விதிகைள

மனபாட பணினாயா? கண'கைள நாேதா காைலயி3 மாைலயி3
ேபா-டாயா? சதிரனிட ேக-டாயா?" எ எ கன$தி சா'$ %டா
$தினா.

அத 'தீ-ைச' நிைறேவறிய பிற, உைமயாகேவ கண' பாட$தி நா

6ேனறிேன. 6ப$தா எக வா=கியவ. கா ேதவி ஐப%

வா=கிேன. அைர$ ேதவி ஐப$ைத% வா=கிேன. சதிர என' மிக

ெபாிய %ைணயாக இ% உதவினா. மாைலயி பளி'9ட$திA% தி&

ேபாேத சில சேதக=கைள எலா தீ$% உதவினா. கண' ஒ க!னமான

பாட எற பயேம பற% ேபாயி,. ஆனா3 சதிரைன ேபா அGவள*

வலவனாக விள=க 6!யவிைல; அவைன ேபா ெதாW,
ெதாW,ெற-1, B எக ெபற6!யவிைல.

6திய ஆைடவிட இத ஆ! சதிர' என' இத ெதாட&

வளத%. அவ ேவ!'ைகயாக* விைளயா-டாக* பழகி'ெகாேட என''
கண'' க,' ெகா1$த உதவிைய நறிேயா1 நிைன$% ேபா,றிேன. சில

நா-களி மாைலயி ெந1ெதாைல* நட%ேபா

வ வழ'க$ைத

ேம,ெகாேடா. ெபபா3 ரயி நிைலய2 சாைலயி, அதாவ% வட'

ேநா'கிேய நட% ேபா

வேதா. நட'ேபா% பலவைகயான ெச திகைள

ேபசி'ெகா1 ேபாேவா. ேத* உள கால=களி நட'காம, ைகயி

&$தகேமா றிேபா எ1$%'ெகா1 ெமல பா$%' ெகாேட நடேபா.

அத2 சாைலயி இ3ைப மர=க இ ப'க$தி3 நிைறய வளதிதன. சில

சமய=களி அவ,றி M'க ஒ &%ைமயான நமண கம)% ெகா!'.
கீேழ பழ=க ேபா ெவணிறமாக விD% கிட'. சிவனாக இதேபா%

அவ,ைற பழ=க எேற எணி' ெகா!ேத. ஒ நா மா1 ேம '

சிவ ஒவ அவ,ைற எ1$%2 ;ைவ$%' ெகா!தைத' க1, "இத
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பழ=கைள$ தினலாமா?" எ ேக-ேட. "இைவக பழ=க அல, M'க"

எ எைன பா$%2 சிாி$தா. அ அவனிடமி% அத ேவபா-ைட'

க,' ெகாேட. ஒநா சதிர' அைத2 ெசானேபா% "இ% என'$

ெதாி8ேம. இ3ைபM பழ ேபாலேவ இ'. அதி உள ேதைன உறி?சி2

;ைவபாக" எறா.

அத இ3ைபமர2 சாைல ஓரமாகேவ பாட$தி ேகவிக ேக-1'ெகா1
விைடக ெசாA' ெகா1 நடேபா. ஒநா ஒ ேதாபி எதிேர

உ-கா% கண' ஒைற2 சதிரனிடமி% க,' ெகா!ேத. அவ
ஒ 2சிைய எ1$% மணி ேகா1க கிழி$% இசம 6'ேகாண$தி ஒ
ெவ-1 ெவ-!, இர1 பதிகளி3 உள ேகாண=களி ஒ,ைம

ேவ,ைமைய விள'கி' ெகா!தா. அைத 6!$த*ட, "ேநர ஆயி,
ேபாகலாமா?" எறா.

"இைற' 6Dநிலா நாேபா இ'கிறேத. அேதா பா, நிலா எGவள* அழகாக

இ'கிற%. இ ெகா?சேநர இ%வி-1 ேபாகலா" எேற.
"உன' நிலா எறா மிக* விபேபா ெதாிகிற%.

"ஆமா. சதிர அலவா! உ ெபய, உ நிற, உ ப& எலா என'

விபதா."

அGவா நா ெசாA 6!$த*ட ெப=கா?சியி கட நிலாவி கா-சி
நிைன*' வத%.

"எ=க ஊாி நிலா மிக அழகாக இததாக2 ெசானாேய" எ சதிர
அைதேய 9றினா.

"ஆமா" எ ெசாA' கிழ' வான$ைத அணி ெச % ெகா1 எD%வத
6Dநிலாைவ பா$%' ெகா!ேத. அத ெவளிேமனி8 வ-ட வ!*,
அமி)த ஒளி8 ப,றி எணி' ெகா!தேபா% அத உடA உள

கள=க$ைத ப,றிய எண வத%. என காரணேமா, ெப=கா?சியி
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சதிரைடய நட$ைதயி கட மா; எ நிைன*' வத%. கிண,றி ளி$த

பிற ெவநீைர எ1$%' கீேழ ெகா-ட2 ெசான%, தாைழ ஓைடயி அத

ெபக<'' கா; ெகா1$% மய'கி பாட2 ெசான% நிைன*' வதன.
ப'க$தி இத சதிரைன பா$ேத. &6வ ெகாேட.

"என அ யா! அத2 சதிரைன பா$%வி-1 எைன8 பா$%2
சிாி'கிறாேய?" எறா சதிர.
"அத2 சதிரனிட$தி எGவள* ெபாிய கள=க இ'கிற%! உனிட$தி ஒ
கள=க6 இைல அலவா?" எேற.
"ேபா% ேபா% உ கைத. எD, எD" எ &றப-டா. நா ெதாட%
வேத.

எ நபைடய உள$தி - நட$ைதயி - சி கள=க இ'கிறேத. அ%
இலாம இதா நறாக இ'ேம எற எண ம-1 எ
மன$ைதவி-1 நீ=கவிைல.

இத ஆ! சதிரைடய I-1' அ!'க! விதின வதாக. அ$ைத'

ேவைல மிதியாயி,. ப!பத, ேவ!ய அைமதி இைல எ சதிர

எ=க I-1' வ%வி1வா. ேத*' கால$தி தனி$தனிேய ப!$தா நல%

எ எணி அவ பா'கிய அைமயாாி I-1' ேபா வி1வா. அத

I-! ழைதகளி 92ச3 இைல; விதினாி ஆரவார6 இைல.
இத ஒ தபி8 உண*'கைடயி உப%ேபா உ1 6!$%$
திைணைய நா! அைமதி Mடா. உண*' கைடயி3, சில

பாிமாேவாேரா1 ேவைலயா-கேளா1 ெந=கி பழகி2 சிாி&

ஆரவார6மாக இபாக. இ ெசாலேபானா, சில I-!
இபைதவிட, உண*'கைடயி மிக மகி)2சியாக இபாக. ெந1ேநர
பா!'ெகா1 சீ-டா!' ெகா1 இபாக. பா'கிய$தி தபிேயா,
I-ைட Iடாக* கதவிைல. உண* வி1தியாக* கதவிைல. ஒ

ச$திரமாக' கதினா எ ெசானா ஒ வைகயி ெபா$தமாக இ'.

அப!ப-ட I-! ேத*' கால$தி தனிேய அைமதியாக ப!ப%
சதிர' உகததாக இத%.
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சதிர I-1' விதின வதேபா% நா அ!'க! ேபாவதிைல. அ$ைத

ம-1 சில நா-களி ேக-பா: "ஏ ேவ3! நா நாளாக எ=க I-1'ேக
வரவிைலேய" எபா.

"யா யாேரா வதிதாக. அதனா நா வரவிைல" எேப.
"யா வதா என? என'' 92சமா? நீ வரலாேம! நீ என, இப! &திய
ஆ-கைள பா$தா பழவத,' 92சப1கிறாேய, சதிரைன பா, யா
வதா3 கலகல எ ேபசி பழகிறா." எபா அ$ைத.

அமா* அத,$ ததா, ேபா, ஒநா, "அ% எனேவா ெதாியவிைல

அமா! இவ அப! இ'கிறா. இவ த=ைக மணிேமகைல8 அப!$தா
இ'கிறா" எறா.

"மணிேமகைல அப! இ'கலா. அவ ெப, ேவ3 ஏ அப! இ'கE?"
எறா அ$ைத.

அப! நா சின வயதி பழகியைத ப,றி8 அ$ைத ெசானைத ப,றி8

பி,கால$தி நிைன$% பா$தி'கிேற. அப! ஒ%=கி$ தய=கி வா)% வத

காரண$தா நா எ$தைனேயா இடகளிA% தபியி'கிேற எ
ெசாலலா.

அ$ைத I-! விதின வதேபாெதலா ஒ%=கியித நா, க,பக

வதேபா% அGவா ஒ%=கியி'கவிைல. அேபா% ம-1 அ!'க! ேபா '

ெகா!ேத. க,பக$ைத' காபத,ெகேற அ!'க! ேபாேன. அவ<

எ=க I-1' அ!'க! வ%, எ அலமாாிைய8, ெப-!ைய8 திற%

&$தக=கைள எ1$% பட=க பா$%வி-12 ெசவா. எ த=ைக

மணிேமகைலேயா தபி ெபா யா ெமாழிேயா அப! எ அலமாாியி3

ெப-!யி3 ைக ைவ$தா என' உடேன ேகாப வ. ஆனா க,பக வ%

எ1$தா உவைகேயா1 இேப. அவ பா'க ேவ1 எேற சில

பட=கைள நாேன எ1$%' கா-1ேவ. இ% எ த=ைக' ெபாறாைமயாக

இத%. "நா எ1$தா அண ேகாபி$%' ெகாகிறா. க,பக ம-1
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எ1'க வி1கிறா" எ அமாவிட ைற ெசானா. "நீ எ1$தா

எலாவ,ைற8 கைல$%வி1கிறா . க,பக அப!' கைலபேத இைல"

எேற நா.

க,பக வளர வளர அவ<ைடய அழ வள% வத%. 6ேன பாவாைட ச-ைட

ம-1 உ1$தி வதவ. இேபா% தாவணி8 உ1$திவதா. அவ<ைடய

கா%களி திகாணி இத% ேபா , ெவைள'க ேதா1 வ% அழ ெச த%.
C'$தி8 அணிதிதா. அவ,றி இத க,க அவ<ைடய ேமனியி

அழைக8 ஒளிைய8 எ1$%'கா-1வன ேபா இதன.

ஒநா சனி'கிழைம பி,பக, அமா* த=ைக8 பா'கிய I-1' ேபா 
ேபசி' ெகா!தாக. தபி8 எ=ேகா விைளயாட ேபாயிதா. நா

ம-1 தனியாக இேத. அேபா% யாேரா உேள வ கால! ேக-1$

திபிேன. க,பக ஒ ைப நிைறய$ திபட=க ெகா1 வ% நிறா.
"எேபா% வதா

க,பக" எேற.

"இேபா%தா. உ=க அமா இைலயா?"
"இைலேய!"
"மணிேமகைல!"
"அவ< இைல" எ நா ெசான*ட அத ைபைய' கீேழ ைவ$% வி-1

நகர$ ெதாட=கினா. "அைத' கீேழ ைவ$%வி-1 ேபாகிறாேய, எ ைகயி
ெகா1$தா என?" எ அவ<ைடய ைகைய ப,றிேன. அவ

வி1வி$%'ெகா1 ஓட 6யலேவ, நா இக ப,றிேன. வைளய இர1

ெநா=கி உைடதன. உடேன ைகைய வி-ேட. "என'' ேகாப வ,

ெதாி8மா?" எ உைடத வைளயைல பா$தா. அவ<ைடய 6க வா!ய%.
அத வா-ட$தி, இைடேய &6வ ெச %வி-1 நகதா. நா ெச த

தவ உண% அவ 6க$தி விழிபத, ெவ-கப-1, அெறலா
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சதிரைடய I-1' ேபாகாமேல நிேற. மநா காைலயி3

ேபாகவிைல. பி,பக அவேள வதா. அமாேவா1 த=ைகேயா1 ேபசி'
ெகா!தா. இைடயிைடேய அவ<ைடய பாைவ எேம இத%.

அவ<ைடய ஒ ைகயி வைளயேல இலாதைத' க1 மன வதிேன.

&'காாி அவ. அைத ெபா-ப1$தாம "நீ=க ஏ எ=க I-1'
வவதிைல? அணா* நீ=க< ேப;வதிைலயா? கா
எறா. "இைல. உேனா1தா கா

வி-1 வி-Xகளா?"

வி-!'கிேற" எேற. "அப!யா?

நல%தா" எ, வAய வ% எ ெப-!ைய$ திற% அதி இத

ைக-ைடைய' ேகளாமேல எ1$%' ெகா1 ேபா வி-டா.
-------

அதியாய 8
அத ஆ!3 இவ ேதறி ேம வ&' வேதா. 6ேபாலேவ

சதிரைன$ தைலைமயாசிாிய பாரா-!னா. ஆனா இத 6ைற அவ

ஆ=கில$தி ம-1 6தைமயாக வர 6!யவிைல. அைத8 தைலைமயாசிாிய

றிபி-டா. சதிர ஆ=கில$தி இரடா தரமாக இதா. அத,காக'

கவைலப-டா.

அவைன$ ேத,வத,காக நா பல 6ய,சிக ெச ேத. "ஒேர ஒ பாட$தி

இெனா ைபய 6தைம ெப,வி-டாேன எ கவைலப1கிறாேய. நா

எலா பாட$தி3, நா,ப% நா,ப$ைத%மாக வா=கியி'கிேறேன? எைன
ப,றி எணிபா, நா கவைலப1கிேறனா? ேபானா ேபாக-1 எ வி1.
இத ஆ! 6ய,சி ெச . எL.எL.எ.சி தா 6'கிய அதி எலா

பாட$தி3 6தைம ெப, வி-டா ேபா%. அ%தா ெபாிய சிற& எ

ெசாA பா$ேத. இதா3 சில நா-க வைரயி ஒ சி ேசா*ட

இதா.

பளி'9ட திறத Cறா நா காைலயி சதிர I-! அவைடய அபா
சாமணாவி ர ேக-ட%. உேள எ-! பா$ேத. ேசா% வா!ய

6க$ேதா1 க,பக6 உ-காதிதா. ெவளிேய பிவா=கி வ% நி

ேக-1' ெகா!ேத. சாமணா த அ'காவிட க,பக$ைத ப,றி' ைற

ெசாA' ெகா!தா. "நா எGவளேவா ெசாேன. அவ<ைடய அமா
எGவளேவா ெசானா. ேக-காம ஒேர பி!வாதமாக அD%ெகா!தா.

66

அD% அD% 6க எலா I=கி ேபா2;. பளி'9ட$தி ெகா1ேபா 2

ேச'கிேற எ ெசான பிறதா சாபி-டா. இத வயதிேல இGவள*

பி!வாத 9டா%. அத,காக$தா ெபகைள ப!'க ைவ'க' 9டா% எ
ெபாியவக ெசானாக" எறா.

அ$ைத 'கி-1, "நா=க எலா என ப!$ேதா? ஓ எD$% ெதாியா%.
ைகெயD$% ேபாடமா-ேடா; உYாிேல பளி'9ட இ'கிற%. அ=ேக
ப!$தா , 6!$தா , ைகெயD$% ேபாட, க!த எDத, ஒ &$தக ப!'க$

ெதாி% ெகாடா , அ% ேபாதாதா, க,பக?" எறா.

மப!8 சாமணா, "இேபா%தா ெதாி8% அத அள*' ப!'க

ைவ$தி'க' 9டா%. அ%ேவ எ த&$தா. I-!ேல வா '2 ;ைவயாக2

சைமய ெச ய' க,' ெகாளE. ெபாகைள I1 வாசைல2 ;$தமாக

ைவ$தி'க' க,' ெகாளE அ%தா 6'கிய. நீ ப!$%வி-1 என
ெச ய ேபாகிறா ? அைத2 ெசா. நீ ஒபதாவ% ப$தாவ% ப!$தா,

மாபிைள பி.ஏ., எ.ஏ., ப!$தவனாக பா'கE. அவ தைலேயா

ஆகாச$திேல பா'. தா- M- எபா. ந இன$திேல ந வ-டார$திேல

அப! எவ இ'கிறா? எ=க<' அலவா ெதாி8, இத$ ெதாைல

எலா? எலா ெசாA பா$%வி-ேட அ'கா. நீ ேவEமானா ெசா.
ேக-டா ேக-க-1. ேக-காவி-டா, நாைள'' ெகா1 ேபா  பளி'

9ட$தி ேச$%வி-1 ேபா வி1ேவ. இெனா ெசாAவி-ேட. இத

வச ம-1தா ப!'க ைவேப. சதிர எL.எL.எ.சி. ேதறி

வி-டானானா, அ&ற இ=ேக ஒ 1ப இ'கா%. நீ8 இ=ேக ப!'க
6!யா%. இத வச ம-1 ப!$%வி-12 சதிரேனா1 I-1' வ%

விடE" எறா.

"சாிதாேன அமா?" எ மகைள பா$%' ேக-டா. அவ<ைடய ர
ேக-கவிைல. ஒகா, தைல ம-1 அைச$திபா.
"சாி. இ% ேபாக-1 என' ஒ %ைண ஆ2;" எறா அ$ைத.
எ உள ளித%. வத% ெதாியாம திபிவி-ேட.
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மநா க,பக பளி'9ட$தி ேச'கப-டா. பளி'9ட$%' &றப-ட

ேபா% அவ 6க வா!ேய இத%. அ=ேக ேச% ெபய எDதிவி-1$

திபிய பிறதா 6க$தி மல2சி இத%. மநா சாமணா ஊ'$

திபிவி-டா. க,பக அ!'க! எ=க I-1' வ% எ த=ைக

மணிேமகைலேயா1 ேச% விைளயா!' ெகா1 பளி'9ட$ைத ப,றி
ேபசி' ெகா1 இதா. மணிேமகைல8 அவ< ஒேர வபி

ப!$தைமயா ெந=கிய ெதாட& ஏ,ப-ட%. ஆனா சதிர நா எ

மாறாத அேபா1 பழகிய% ேபா அவகளா பழக 6!யவிைல. சில நா-களி

ஒவேரா1 ஒவ ேபசாம தனி$தனிேய 6 பிமாக

பளி'9ட$%' ேபானாக. "ெபகேள, இப!$தா. அ!'க! சைட

ேபா1வாக. 6'கி' ெகாவாக" எறா சதிர.

அ1$த மாத$தி ேவUாிA% எ அ$ைத8 அ$ைத மக கய,கணி8

மக திமதிர6 வ% எ=க I-! ப$%நா த=கியிதாக. அேபா%

இ ேவ!'ைகயாக இத%. சில நா எ த=ைக தனிேய இ'க

கய,கணி8 க,பக6 ஒ க-சியாக இதாக. ம, சில நா C

ேப ேச% எ=க I-ைடேய அம'கள ெச தாக. அ% கா ேதவி

ெந'கமாக இதப!யா, என' ஒ வைகயி இைடQறாக இத%.

ஆனா3 க,பக$தி ஆட பாடகைள பாபத, ஒ வா பாக இ'

எ ேபசாம ெபா$%' ெகா!ேத. க,பக இலாம, எ த=ைக8
கய,கணி8 ம-1 ேச% விைளயா!ய ேபா%, அவகைள' க!%ைர$ேத.

"கய,கணியி ரதா I-ைடேய J'கி' ெகா1ேபா%. அபபா!

ப!'கேவ விடமா-ேட எகிறா" எ அவேம ைற ெசாேவ. க,பக

வ% அவக<ைடய ஆ-ட$தி கல%ெகாட பிற, எGவள* ஆரவார

ேக-டா3 வா

திற'காம ெபாைமயாக இேப. எைடய ேபா'

என'ேக ேவ!'ைகயாக இத%. அத ெபக எைன ப,றி என ேபசி'

ெகாடாகேளா, ெதாியவிைல.

இGவள* மகி)2சியான 9-ட6 ஆ-ட6 இத ப!யா, அ$ைதமக

கய,கணி இ=ேகேய த=கியி'க ேவ1 எ ஆைசப-டா.

அ$ைதேயா1 ஊ' ேபாகமா-ேட எ ெசானா. இ=ேகேய இ%

ப!'க வி&வதாக* ெசானா. அ$ைத வ,&$தி அைழ$%' ெகா1

ேபானைத' க1 எ மன மிக மகி)த%. "இத வச ஊாிேல ப!$%
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பாீ-ைசயிேல ேதறிவி1. அ1$த வச அபா*'2 ெசாA இ=ேக ெகா1

வ% ேச'க2 ெசாேவ" எ ஆத 9றி அ$ைத அவைள அைழ$%2

ெசறா. எைடய நல கால, அவ அத ஆ! 6D$ேதவி ேத2சி

ெபறவிைல. அதனா இ=ேக வ% ப!' 6ய,சி' இட இலாம,

ேபாயி,. பளி'9ட ப!& ேபா , சைமயலைற பயி,சி அவளிட
உாிைமேயா1 வ% ேசத%.

க,பக சதிரைனேபா அGவள* P-பமான அறி*ைடயவ அல; அதனா

எத பாட$தி3 6தைமயாக வரவிைல. ஆனா ெச வன தித2 ெச 8

பழ'க அவளிட இத%. எ த=ைகைய விட அழகான ைகெயD$% எDதினா.

&$தக=கைள மிக ஒD=காக ைவ$% ேபா,றினா. சில நா-களி எைடய

அலமாாி8 ேமைச8 இ' நிைலைய பா$%, "இெதன இப!' கனா

பினா எ ைவ$தி'கிறீகேள! மணிேமகைல! நீயாவ% உ அணா*'காக
அ1'கி ஒD=காக ைவ'க' 9டாதா? பலசர'' கைட9ட நறாக

ைவ$தி'கிறாகேள" எ ெசாA' ெகாேட எலாவ,ைற8

ஒD=ப1$%வா. நா பா$%'ெகாேட ேபசாம இேப. அவைள

ஒD=ப1$த வி-டதனா என'$தா ெதாைல. றிேபா &$தகேமா

ெபாேளா நா ைவ$த இட ேவ; ஒD=ப1$தியேபா% அவ ைவ$த இட

ேவ. அதனா எ% எ=ேக இ'கிற% எ ேத!' கால$ைத ேபா'க

ேவ!யித%. இதா3, அவைள நா த1பேத இைல.

சில நா-களி சதிரைடய I-1' ேபானா வAய ஏதாவ% ஒ காரண
ப,றி எேனா1 ேபச வவா. ஒ காரணேம இலாதேபா%, கண'

&$தக$ைத எ1$% வ%, ஏதாவ% ஒைற' கா-!, "இத' கண'ைக2 ெசாA'

ெகா1=க" எபா, "சதிர ெசாA' ெகா1பதிைலயா?" எ நா
ேக-டா, "அண' C'கி, ேம ேகாப வகிற%. அதனா நா

ேக-பதிைல" எபா. அத' கண'ைக ப!$% ெபாைமேயா1 ேபா-1'
கா-1ேவ. ஒ நா கண' ேபா-1' கா-! 6!த பிற, 6 ப'க$ைத$
தளி பா$ேத. அேத கண'ைக அவேள சாியாக ேபா-1 ைவ$திதா.

அைத நா க1 ெகாடதா, "அெதலா நீ=க ஏ பா'கிறீக" எறா.
"ேவ ;'கமான வழி இ'கிறதா எ ெதாி% ெகாவத,காக உ=கைள
ேபாட2 ெசாேன" எ ெபா யான காரண$ைத ெசானா.

69

அைர$ ேத* ெந'க$தி நா சதிர 66ரமாக ப!'க$

ெதாட=கிேனா. விைளயா-ைட8 ெபாD% ேபா'ைக8 ைற$%'

ெகாேடா. I-! க,பக$தி ஆரவார ேக-டா3 6ேபா

ெபா$தி'காம, க!% ேபச$ ெதாட=கிேன. அவ< ேத* ெந'க$ைத

உண% ெகாடா. 6ேபா ஆரவார ெச யாம அைமதியாக வ%

ேபானா.

அைர$ேதவி இவ நறாக எDதிேனா. சதிர வரலா தவிர ம,ற

பாட=களி 6தைமயான எக ெப,றிதா. வரலா, ஆசிாிய ேவ1

எேற ெக1$ததாக2 ெசாA அவேன மன$ைத$ ேத,றி' ெகாடா. ஆனா

ஆசிாிய ஒவ ம-1 "வரலா,றி எக ைற% ேபானைத ப,றி'

கவைலபடாேத. கண'கி வலவகளாக இபவக<' அத' ைற

இப% உ1. கண'' வரலா,' உற* இைல" எறா. என'

யா இப!$ ேதத 9ற ேவ!ய ேதைவேய இைல. நா எதி3ேம

ஐப%' ேம எக வா=கவிைல எறா, 6தைமைய ப,றிய ேப2;
ஏ%?
மிதியாக பா1ப-1 ப!$த காரணேமா எனேவா ெதாியவிைல; 6திய

ஆ1 வராம விலகியித சிர= இத ஆ! ைத பிறத% எனிட !

&த%. ஆனா நல கால; அ% 6ேபா யாைன2 சிர=காக வராம நம-12

சிர=காக வத%. அ%* ஒ வைகயி ெபா'க 6!யாததாக இத%.

இேபா%ேபா, நல ஊசி ம%க அேபா% அத,' கிைட'கவிைல.

ஆகேவ ேம,M2ைசேய நபியி'க ேவ!யித%. இர* பக3 நட'

ேபா% உ-கா ேபா% ெசாாி%ெகாேட இ'க ேநத%. I1, வ&,

ெத எற ேவபா1 அத, இைல. நறாக ஆ)% ப!'ேபா% ைக

ெசாாிவதி ஈ1ப-!'. எD% ேபா% இட'ைக அத2 ேசைவயி ஈ1ப1;

சில சைமய=களி வல'ைக எD%வைத வி-1 அதி ஈ1ப1. எ=ேக

இ'கிேறா, எதிாி இபவ யா எற எணேம இலாம அதி ஈ1ப1.
ம,ற பிைளக எைன எளி நைகயா!னாக. ம,றவகைள ப,றி'

கவைலபடவிைல. எ நப சதிரேன 'ெசா?சாி ெசா?சாி' எ எைன

எளி ேபச$ ெதாட=கினா. என' அ% வ$தமாகேவ இத%. எ த=ைக8
அGவா நைகயா!னா. அGவா எளி நைகயாடாதவக எ தா8 பா'கிய

அைமயா க,பக6தா.
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ம% Mசி Mசி அ% ஒவா அட=கிய% எனலா. ஆனா அட=கிய

ேநா ெபா உேள அைமதியா ' கிடத பிற ேவ வ!வி ெவளிப-ட%
ேபா, நிேமானியா' கா 2ச வ%வி-ட%. இப% நா ப1'ைகயி கிட%

வதிேன. அமா* அபா* தவிர, ேவ யா எைன அEகவிைல.
த=ைக8 தபி8 அEகி வதா3 ெப,ேறா த1$% வி-டாக. க,பக
வதா3 அGவாேற த1$தாக. ெதா$த'9!ய ேநா

எ த1$தாக.

ஆனா3 க,பக நாேதா திைண வைரயி வ% எ த=ைகயிட

ேபசியி% வி-12 ெசவா. ப1'ைகயி இத எ ெசவிகளி அவ<ைடய

ர நாேதா விDத%. சில நா-களி ெமல வ% ஒ ெநா! ெபாDதி

எ-!பா$%$ த 6க$ைத' கா-!வி-1 ேபாவா. சதிர சில நா<' ஒ

6ைற வ% ேபாவா. பா'கியமா ம-1 காைல மாைல இ ேவைள8

தவறாம வ% எதிேர உ-கா% அமாவிட ேபசிவி-1, 'தபி க?சி

சாபி-டதா? இர* J=கினதா?' எ அேபா1 ேக-1வி-1 ேபாவா.

அேபா%தா அத அமாவி உைமயான அ& என' &லப-ட%.

கா 2ச வி-1$ ேதறிய பிற அமா ஒநா பா'கிய$தி அைப ப,றி'

றிபி-டா. "உன' கா 2ச தைன மீறி இதேபா% இரவி J=கிவி-1'

கவனி'க$ தவறிவி1ேவேனா எ பய% பா'கிய6 எேனா1 வ%

ப1$%'ெகாவா. நா J=கிவி1ேவ. J=கி விழி$தேபா% பா$தா அவ

உ ப'க$தி உ-கா% விழி$திபா. பிற நா பா$%' ெகாவதாக2
ெசாA அவைள உற=ப! வ,&$%ேவ. இப! எலா உைன'

காபா,றினா. உ ெதாைட வற1 ேபாகாதப! பா3 க?சி8 ெகா1$%'

காபா,றினா. ேவ யா அப!' க விழிபாக!" எறா. அைத' ேக-ட

ேபா% எ உள உகிய%. ஆனா3 பா'கிய$திட 6ேபா ெந=கி பழக
6!யவிைல. உள$தி ம-1 அ& மிதியாயி,.

அத ேநாயா, எ 6!*$ ேத* என ஆேமா எ கவைலப-ேட. உட&
ேதறிய பிற அள*' ேம ப!'க' 9டா% எ எலா ெசால$

ெதாட=கினாக. சதிர அGவேபா% வ% அத இப% நாளி நடத

பாட=கைள2 ெசாA' ெகா1$தா. இரவி சாபி-ட பிற ப!'கேவ 9டா%

எ அமா க1ைமயாக2 ெசாAவி-டா.

ேத* ெந'க$தி சதிர பா'கிய அைமயாாி I-! இர* பக3

தனியாக இ% ப!$தா. ஒநா காைல பளி'2 ெசற ேபா% அவ தைல

மிக ஒD=காக வாரப-!த% க1, "இ மிக2 சீராக$ தைல வாாி
வதி'கிறாேய" எேற.
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"நா வாாிய% அல. பா'கியமா வாாிவி-டாக" எறா.
அைத' ேக-டேபா% என'2 சிறி% ெபாறாைம ஏ,ப-ட%. எனிட உள$தி

அ& ைவ$தி'கிறாேர தவிர, இGவள* ெந=கி அ& பாரா-1வதிைலேய

எ எணிேன. உடேன நாேன எ மன$ைத$ ேத,றி' ெகாேட. அத

அமா ெந=கி வதா3 நா ெந=கி ேபசாம3 பழகாம3 இத% எ
,றதாேன எ உண% மன$ைத$ ேத,றி' ெகாேட.

இர* பக3 அத அமாவி I-!ேலேய இ% ப!$த அவ, ஒநா நா

ேபானேபா% அ=ேக இைல. "எ=ேக தபி வதா . ேபாகிறா ?" எ அத

அமா ேக-டா. "சதிரைன பா'க வேத" எேற. "அ% I-! இ'"
எறா. அ இர* அவ அ=ேக ேபாகவிைல. கண'கி ஒ சேதக
ேக-பத,காக$ தா ேபாயிேத. அ=ேக இலாம, ேபாகேவ மப!8

அவைடய I-1'ேக ேபா  பா$ேத.

"பா'கியமா I-1' ேபா  பா$%வி-1 வேத. ஏ அ=ேக
ேபாகவிைல?" எ ேக-ேட.
"என' அ=ேக இ% ப!பைதவிட இ=கி% ப!பேத நறாக இ'கிற%"
எறா. அவைடய 6க6 வா-டமாக இத%.

"அண ேபா' மன ேபான ேபா'. மப!8 நாைள' அ=ேகதா

நறாக ப!'க 6!கிற% எ ேபா வி1வா" எறா க,பக.

"ேச! உைன யா 'ேக ேபச2 ெசானாக" எ சதிர எாி2சேலா1

க!% 9றினா.

அைத' ேக-ட*ட, நா காரண ேவேற இ'க ேவ1 எ உணேத.

பா'கியமா I-! சதிர' அத அமா*' அல% சதிர' அத
அமாவி தபி' ஏேதா கச& ஏ,ப-!'க ேவ1 எ எணிேன.

ஆனா, என காரண எ அவைன' ேக-கவிைல. எாி2சேலா1 ேப;வதா
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இேபா% ேக-க'9டா%. நாைள மநா அவேன ெசால-1 எ, எ

கண'2 சேதக$ைத$ தீ$%' ெகா1 வ%வி-ேட.

அத பிற நா அவ 6ைன% ப!$%' ெகா!ேதா. சில நா-களி

பளி'9ட ேபாவ% நிற%. அேபா% அவ பா'கிய I-1' ேபானைத

நா பா$ததிைல. அத அமா* அைத ப,றி யாாிட6 றிபிடவிைல.

ேத* ெந'க!யா, நா அத அமாவி I-1' ேபாகவிைல. அவ

ம-1 எ=க I-1' சதிர I-1' வ% ேபா 'ெகா!தா.

நறாக ப!'கேவ1 எற ஆவ என' நிைறய இத%. ஆனா ப!'க

உட& இட தரவிைல. ேசா* மிதியாக இத%. மப!8 கா 2ச வராம

பா$%' ெகாள ேவ1 எ அமா* அபா* விழிபாக இதாக.

காைலயி எழாதப! த1$தாக.

அத, ேநமாறாக சதிர 6ேபா ப!'கவிைல எ அ$ைத ைற

ெசானா. அவ அ!'க! ேசா% ேபாவதாக*, ேபான ஆ! ப!$த
அள* இத ஆ! ப!'கவிைல எ, ண6 6ேபா இைல
எ, தா க!$% அறி*ைர ெச வதா தேமா1 6ேபா ேப;வதிைல

எ அமாவிட ெசாA வதினா. "அப!$தா இபாக சின
பிைளக. தவிர, ப!& ெபாலாத%; ெபாிய ;ைமயாக இ'. அதனா
சாியாக ேபச* மன இ'கா%" எ அமா ேத,றியபினா.

ேத* வத%. இவ எDதிேனா. சதிர இத, 6திய ஆ1களி

ெவ,றி' களிேபா1 இத%ேபா இைல; ேசாேவா1 வா!யிதா. எ

நிைலைம என'ேக நபி'ைக இலாம இத%. எேபா% க!% ேப;

அபாேவ, அைதப,றி' கவைலபடாம, "எ ைபய ேதவி தவறிவி-டா3

கவைல இைல. உட& தா 6'கிய. ;வ ைவ$%$தாேன சி$திர
எDதேவ1" எ ெசாA' ெகா!தா.

அத ஆ! உ=க ஊ ப=னி$ திவிழா எL.எL.எ.சி. ேத* 6!த
பிறதா வத%. அதனா கவைல இலாம 6Dேநர6 திவிழா பா$%
அபவி$தி'கலா. ஆனா, அ%தா இைல.
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திவிழா அத ஆ! மிக2 சிறபாக இத% எ ெசாA' ெகாடாக.
&Aேவட, காிேவட, சாமியா ேவட, ற$தி ேவட எ இப! பல பல

ேவட ேபா-1'ெகா1 ேவ!'ைக ெச தாக. ஆ Mத6 ெப Mத6

ஆ!ய ஆ-ட=க நறாக இதன. எலாவ,ைற8விட M'கைட'காரக

ேச% நட$திய வாணேவ!'ைக க ெகாளா' கா-சியாக இத%;

வாலாசாவி இத ெசவிடகளி கா%களி3 வாணெவ!க ேக-!'.
பா&க ேபால*, Mமாாி ேபால* வைக வைகயான ம$தா& ஒளிேயா1

ெவ!$த ெவ!க<'' கண'கிைல. வாண ேவ!'ைக' ம-1 இரடாயிர

Sபா

வைரயி ெசலவாகியி' எ, அ%ேபா எத ஆ!3

நடததிைல எ எேலா ேபசி' ெகாடாக. திவிழாவி ப$தா நா

இர* ஒமணி வைரயி வாண ெவ!$தப!ேய இத%. ஊேர அதி%

ேபாயி,. வாலக மEலக$ேதா1 ேச% 9$தா1வ%ேபா இத%,

அத ஒளி8 ஒA8. எ தபி கைடசி வைரயி க விழி$தி% ஒGெவா

ெவ!' எD% எD% %ளி$ %ளி' தி$தா. எ த=ைக8 க,பக6

6திய ஆ! மகி)த% ேபாலேவ பா$% மகி)தாக. அ$ைத, அமா,

பா'கிய, எேலா எ=க I-! திைணைய அ1$% உ-காதப!ேய
பா$%' களி$தாக. பா'கிய$தி தைத8 தபி8 அவக I-1$

திைணேம ப1$திதாக. எ=க அபா எ=க திைணயி

ப1$%வி-டா. சதிர நா ப1'காம, உ-காதப!ேய ெந1ேநர

பா$திேதா. ஆனா 6திய ஆ! இத% ேபாற மகி)2சி எ=க<'

இைல. Cறா ஆ! அவ வத &%ைமயி இ= அ= பரபரபாக2

ெச திவிழாைவ பா$ேதா. இத ஆ! ேத* 6!த பிற, ப!&2

;ைம இலாத நிைலயி3 எ=க மன அதி அGவளவாக ஈ1படவிைல. நா

ேப' இைடயி நா=க< கவிழி$திேதா. சதிர' அ!'க!

ெகா-டாவி வத%. என' உற'கேம வ%வி-ட%. காரண ேநாயினா எ

உட& அGவள* ேசா% ேபாயி,. அவ' மகி)2சி இலாத காரண,

ேதவி நறாக எDதாத ைறயாக இ'கலா எ எணிேன. அைத8

அவ எனிட வா வி-12 ெசாலவிைல.
---------
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அதியாய 9
ைவகாசி 6!வி ேதவி 6!*க வதன. நா ேத2சி ெபறவிைல. இ

ஓ ஆ1 அேத வபி ப!'க ேவ1ேம எ எணி மிக வதிேன.
அமா* அபா* "கவைல ேவடா. நீ ேநாயிA% தபி பிைழ$தேத
ேபா%" எ ேத,றி' ெகா!தாக.

சதிர ேத2சி ெப,றா. ஆனா ஒ பாட$தி3 6தைமயான எக

வா=கவிைல. ஆசிாியக எேலா' உடப!$த மாணவக<' - இ%
ெபாிய வியபாக இத%. வரலா, ஆசிாியாி மக சதிரத நா

பாட=களி 6தவனாக இதா. ம,ெறாவ ம,ற பாட=களி

6தைமயான எக ெப,வி-டா.

ெப=கா?சி' ேபா 2 சதிரைன பா$%$ ேதத ெசாலேவ1 எ
எணிேன. நாேன ேத2சி ெபறாதேபா% நா ேபா

ெசாவ% ெபாதா% எ எணி நிவி-ேட.

அவ'$ ேதத

ஆனா3, சதிரனிட$தி என' நறி8ண2சி இத%. ஏ எறா, அவ

ெசாA' ெகா1$த கண'கிதா நா நிைறய எக வா=கியிேத.
தமி)பாட$தி3 அத, அ1$த நிைலதா இத%. ஆ=கில$தி3

வி?ஞான$தி3 எக ைற% ேபாயிதன. அத பாட=களி இ

C C எக ெப,றிதா ேத2சி கிைட$தி' எ
தைலைமயாசிாிய ெசானா.

சதிரைடய தகபனா ஊாிA% வதா. அவைன2 ெசைனயி உள ஒ

கUாியி ேச'க ேபாவதாக*, ெசைனயி உள உறவின ஒவ அத,

ேவ!ய 6ய,சி ெச வதாக* 9றினா. நா ேத2சி ெபறாதத,காக'

கவைலபடாம ெதாட% ப!'மா ேதத ெமாழிக ெசாAவி-12

ெசறா. அவ கUாியி ேசவத, 6 அவைன' காண ேவ1 எ

விபிேன. அவ வவா வவா எ எதிபா$ேத. ேநராக ரயி ஏறி2
ெசைன' ேபா 2 ேச%வி-டா எ பிற ெதாி% ெகாேட.
நானாவ% அவைடய ஊ' ேபா  பா'க$ தவறிவி-ேடேன எ

எைனேய ெநா% ெகாேட. ெசைனயி அவைடய 6கவாி ெதாிதா

க!தமாவ% எDதலா எ விபிேன. 6கவாி8 ெதாியவிைல. இ சில

75

வார ெபா$% பா'கலா. அத, அவனிடமி% க!த வ எ

நாேதா அைத ப,றிேய எணி'ெகா!ேத.

பளி திறத%, 6 ப!$த வபிேலேய மிக2 ேசாேவா1 ேபா

என'' கீ) வபி ப!$த மாணவக பல எேனா1 வ%

உ-காேத.

உ-காதிதாக. ஆனா C ஆ1களாக எ ப'க$தி என'$

%ைணயாக இத சதிர இேபா% இைல. அவ இலாம நா ம-1

தனிேய இத%, என'$ %யரமாக இத%. காைலயி பளி'2 ெச3
ேபா% மாைலயி தி&ேபா% அத$ தனிைமைய நறாக உணேத.

I-! உளவகேளா1 வபி உளவகேளா1 கலகல எ ேபசி பழக
என' மன இலாம, ேபாயி,. ஏற'ைறய ஒ மாத$%' பிறதா இத

உண2சி ெமல ெமல மாற$ ெதாட=கிய%.

இர1 வார கழி$%2 சதிரனிடமி% ஒ க!த வத%. சதிரைடய

ைகெயD$ைத' கட% என' அளவிலா மகி)2சியாக இத%. அதி தா

ெசாலாம ெசைன' ேபான% ப,றி8, நா ேதவி தவறிவி-ட% ப,றி8
வ$த ெதாிவி$திதா. தன' மன நறாக இைல எ, 6ேபா
ஊ'கமாக ப!'க 6!யவிைல எ ;'கமாக எDதியிதா, அவ

மனநிைலயி அப! மாத ேநதத,' காரண, எL. எL. எ. சி. யி

எணியப! ெவ,றிெபற 6!யாம, ேபான%தா எ வதிேன. உடேன
அத பைழய ைறைய மற%வி-1 &திய ஊ'க$ேதா1 6ய3ப!யாக

எDதிேன, அத' க!த$ைத ப,றி அமா*'2 ெசாேன. என காரணேமா,

&திய ஊ பி!$தி'கா% எ அமா* வதினா.

அத, பிற அவ பதி எDதவிைல. மப!8 நாேன ஒ க!த எDதிேன.

அத, எDதிய பதி3 ;'கமாகேவ எDதியிதா. வி16ைறயி ஊ'

வரேபாவதாக* அ= வதா ேதாபி ேபசி' ெகா!'கலா எ
றி$திதா. ஆனா, வி16ைற எேபா% எபைத$ ெதாிவி'கவிைல.

என' கா ேத* வத%. அவ' அேபா% ேத* நட' எ, அத

பிற தா வி16ைற' வவா எ எணியிேத. எ ேத* 6!த

பிற ெப=கா?சி' &றப-12 ெசேற. அ=2 ெச ேசத%

ஏமா,ற அைடேத. அவைடய வி16ைற' கால 6!% அத, 6திய நா

தா ெசைன' ேபா வி-டதாக' 9றினாக. உடேன திபிவிடலா ேபா
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ேதாறிய%. சதிரைடய அமா, அபா, அ$ைத C ேப வ,&$தேவ

ேசாேவா1 C நா த=கியிேத. அத2 ேசா*' இைடேய நா ெப,ற

மகி)2சி ஒ இத% எறா, அ% க,பக$தி 6க$ைத இைடயிைடேய

கடதிதா. அவேளா, ப!&' ஒ 6, &ளி ைவ$%வி-1,

சைமயலைறயி பயி ெகா!தா. எ 6 அ!'க! வர நாணினா. அத

நாண எப!$தா அவளிட வ% ேசதேதா ெதாியவிைல. ஆ மாத

கால$தி அGவள* ேவபா-ேடா1 பழவா எ நா எணவிைல.

ஆனா3, யா இலாதேபா%, நைடவழியாக ேபானவ, இர1 C 6ைற
&6வ3 கைட'க பாைவ8 கா-!வி-12 ெசறா.

வழ'க ேபா மாச இளநீ ெவ-!' ெகா1 வதா. "P= இைலயா?"

எ நா ேக-ட ேபா%, "அத, இேபா% கால இைல. ேவ1மானா,
பன பழ இ'மா எ பா$% வேவ" எறா.

ெதன ேதா&'$ தனிேய ெசேற. காவலா ெசா'கா எைன

வரேவ,றா. ";ைர&ைட ேவ1மா சாமி!" எறா.

"ேவடா, நீ ப'க$தி இ. நாேன நீதி பா'கிேற" எ ெசாA'
கிண,றி இற=கிேன. ப!$த வா பா1 தவறாம நிைன*' வவ% ேபா,

நீாி இற=கிய*ட நீ% திறைம தாேன வத%. ஒவைக ெபமித$ேதா1
திப$ திப2 ;,றி2 ;,றி நீதிேன. "ெசா'கா! உ %ைண ேவடா.

இனிேம நாேன தனிேய நீ%ேவ. தணீ என'$ தைரேபா ஆகிவி-ட%.
நீ ேபாகலா" எேற.

"என சாமி! இ% ஒ வி$ைதயா? நா '-! Mைன'-!, ஆ-1'-!,

க'-! எலா பிறத Cறா நாளி ேபா-டா3 நீதி' கைர' வ%
ேச%. மனித' -!' இ% ஒ வி$ைதயா?" எறா ெசா'கா.

"நா8 Mைன8 ஆ1 மா1 யா க,' ெகா1'காமேல நீ%கிறனேவ.
மனிததா க,' ெகா1$% நீத ேவ!யி'கிற%" எேற.
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வழ'கேபா அ$ைத ெவநீ ைவ$%' கா$திதா. 6 சதிர ெசாA'

ெகா1$த% ேபா ெபா

ெசாA ந!'க 6!யவிைல. "ேவடா அ$ைத!

தணீாிேல ளி$ேத. நறாக நீ%கிேற. பயேம இைல" எேற.

"உட&' ஆமா? சளி பி!$%வி-டா?"
"ஒ பி!'கா%. M2சி M2சி எ பய% இதா பய இைல.
%ணி%வி-ேட" எ ெசாA 6!பத,, க,பக$தி சிாிபி ஒA

ேக-ட%.

"தணீாிேல ளிபத,'9ட ஒ ெபாிய %ணி2ச ேவ1மா எ
சிாி'கிறா" எ அ$ைத விள'க ததா.

நா ெமல2 சிாி$% எ-! பா$ேத. &6வேலா1 க,பக ேபா '

ெகா!தா.

C நா இ%வி-1 &றப-டேபா% க,பக$தி 6க$தி மல2சி இைல.

கக< கல=கியிதன. அத ேநர$தி தபாகார ஒ கவ ெகா1 வ%

சாமணாவிட ெகா1$தா. அைத பிாி$% பா$த அவ, "தமிழி எDத'

9டாதா? எலா சீைமயி பிற% வளததாக எணி' ெகாகிறாக. ேவ3!
இ% என, பா$%2 ெசா" எ எனிட ெகா1$தா.
சதிரைடய கUாி$ தைலவாிடமி% வத க!த அ%. அவ கா ேதவி

ெப,ற எகைள எDதி, ப!& ேபாதா%. அ'கைற ெகாள ேவ1 எற

றி& ேச'கப-!த%. சாமணாவிட ெசாேன.

அவ ஒ ெபC2; வி-டா. எைன பா$தா "சாி, உன' ேநர ஆ%.
பணதா தணீ ேபா ெசல* ஆகிற%; பய ஒ காேணா. அவைன
ப-டண$%' அபி ப!'க ைவ$தேத த&. எனேவா, இGவள* ப!$தாேன,
இ ெகா?ச ப!$% 6!'க-1 எ அபிேன" எ சிறி% ேநர
தைரைய பா$தா. மப!8 எைன பா$%, "நீ8 அவேனா1 ேபா 

ப!$%' ெகா!தா அவ இப!' ெக-1 ேபாயி'கமா-டா. மா'
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இGவள* ைறதி'கா%. எ=க<ைடய ேபாதா' கால, உன' ேநா வர, நீ

பாீ-ைசயி தவறி வி-டா . எ ெச வ%? இத வச நீ பாீ-ைசயி ேதறி,

அ1$த ஆனியி நீ8 ப-டண$%' ேபா  ப!பதாக இதாதா அவைன
அபி ப!'க ைவ'க ேபாகிேற. இைலயானா நி$திவிட ேபாகிேற"
எறா.

அைத' ேக-1 எ மன உகிய%. என ெசாவ% எ ெதாியாம விைட

ெப, &றப-ேட.

வத வழியி ஒ !ைசயித%. அத வாயிA, ஒ கிழவ கிழவி8
உ-கா% ெகா!தாக. கிழவி &ைகயிைலைய' கிளி$ தர, கிழவ அைத
வா=கி வாயி ைவ$%' ெகா1, வல'ைகைய ெந,றியேக வைள$% எைன

உ, பா$தா. "யா சாமி ேபாகிற%?" எறா.
"இத ஊ' வேத. ெவளிQ".
"யா I-1' வதீக?"
"சதிர I-1'-அதாவ% சாமணா I-1'".

"அ%தாேன நிைன2ேச. ெமா-ைடயமா தபி பிைள மாதிாி இ'ேத, அத
பிைளதா இர1 நாைள' 6ேன ப-டண ேபா2ேச, இ% யா எ

பா$ேத.

"சதிரைன$தா பா'கலா எ வேத. அவ இைல" எ ெசாA'

ெகாேட நகேத.

கிழவியி ர ேக-ட%: "அத பிைள ப!'க ேபாயி'தா ப-டண$%'."
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"ேபானேத நல%தா. இத ஊாி இதா, ெகாD$%ேபான ெப கDைதக
அைத' ெக1$% வி1. அ%*, ெபாிய I-1 பிைள எறா ெசால$
ேதைவயிைல."

கிழவனி இத ேப2ைச' ேக-1, நி ெமல நடேத.
"இமா அத பிைளைய' ெக1'காம இ'கிறாக? உன'$ ெதாித%

இGவள*தா. எேலா உைனேபால எைன ேபால பய% நடபாக

எ கன* காகிறாேய?" எ கிழவி ெசானைத' ேக-1$ தி1'கி-1

நிேற. அ= இத மர$தி ஏேதா பறிப%ேபால நிேற.

"ெமா-ைடயமாவி தபி சாமணா நலவ. ஒ த&' ேபாகமா-டா.

என'$ ெதாி% இைல" எறா கிழவ.

"அப ேயா'கியமா இதா, பிைள8 அப! இ'தா? அ%தா

உலக$தி இைலேய" எறா அவைடய அபவ 6தித வா)'ைக$
%ைணவி.

நிழ,பட' கவி இதா அத' கணவைன8 மைனவிைய8 அவக<ைடய
க,&ள வா)'ைக' இடமாக விள=கிய அத' !ைசைய8 பட எ1$%
ைவ$% Mைச ெச யலாேம எ என'$ ேதாறிய%.

சதிரைடய வா)'ைகயி உைமயாகேவ கள=க ேதாறிவி-டேதா எ
வ$த$ேதா1 எணியப!ேய நட% வ% ஏாி'கைரயி பL நி, இட$தி
நிேற.

அத ஏாி'கைரயி அழ சாைலயி ஒD=கான மர=களி எழி3 எ

ககைள' கவரவிைல. ஏாியி நீ நிரபியித%. நீ நிரபிய கா-சிைய

பா'க ேவ1 எ 6த6ைற வதேபா% எ மன ஆைச ெகாட%. அ

பL வ எ கா$% நிறேபா%, எ க எதிேர அத ஏாி நிைறத

ெசவ$ைத' கேட, ஆயி எ மன அத அழகி ஈ1படவிைல.
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நிைறத நீாி கைரேயார$ேத வ% ேமா% அைலகைள' கேட. எ

மன$திேல சதிரைடய கள=க ப,றிய எண=கேள திப$ திப அைல
அைலயாக வ% ேமாதி' ெகா!தன.

மப!8 எ நல மன சதிரைடய அறிைவ8 அழைக8 ப,றி எணிய%.
ஒ கா அத' கிழவி ெசான% ெபா யாக இ'கலா. கிழவ அறி*ைரயாக2

ெசான க$ைத அவ ெம ெயன$ திாி$தி'கலா. ெபா%வாக ஆE

ெபE சிறி% ேநர எ=காவ% ேப;வைத பா$தா3 அவக<' விபசார
ப-ட க-!$ J,வ% ந நா-1 வழ'க. அ%* ேவ ெச திக ைறத

கிராம$தி இப! பழி J,வ% மிதி. ஆைகயா சதிரைன ப,றி' கிழவி

ெசான% நப$ தத% அல. யாேரா சேதகப-1' க-!வி-ட கைதைய'

ேக-1' ெகா1 வ% அவ கிழவனிட ெசானா எ எணிேன.

கிழ'ேக ஊப'க திபி ேநா'கிேன, ஏாி நீ சலசல எ பல வா 'காக

வழியாக ஓ! வயகளி பா % ெகா!த%. ஒ வா 'கா ஓரமாக அரளி2

ெச!க அட% வளதிதன. ப2ைச பேசெல இைலக<' இைடேய

அேத நிறமான விைதக பல இதன. உ2சியி ெகா$%' ெகா$தாக M$தித

ெசநிற M'க எ ககைள' கவதன. கீேழ இற=கி2 ெச ஒ ெபாிய

மல'ெகா$ைத பறி$ேத. சில இைலக< ேச% வதன. அைத எ1$%'

ெகா1 கைரேம வ% நிேற. M'களி அழ மண6 இபமாக

இதன. 9ைமயான 6ைனகேளா1 நீ!த இைலகளா ஒ பய

காேணாேம எ எணிேன. இGவள* அழகான M'க<' வ ச$%

இைலக<' வகிற%. ஆனா3 இைலகளி மண இைல: அழ இைல.
அதனா இைலகைள ேபா,வா இைல எ எணி' ெகாேட, ஓ

இைலைய ஒ!$% 6கேத. அதிA% கசித பா C'கி ஒ-!' ெகாட%.

அரளி விைத ெபாலாத%, ந?; உைடய% எ ெசால'

ேகவிப-!'கிேற. இைலயி பா3 பழ6 ஏதாவ% தீைம ெச 8ேமா எ

அ?சி மப!8 கீேழ இற=கி வா 'காA நீைர எ1$% C'ைக நறாக உ<
&ற6 ேத $%' கDவி' ெகா1 வேத. இைலகைள எலா ஒ!$%

ேபா-1வி-1, மலகைள ம-1 ைவ$%' ெகாேட. கீேழ உதித அத நீட

இைலகைள ேநா'கிேன. "உ=க<' ஒவைக மதி& இைலயா? பய

இைலயா? அ ேயா! மலகேளா1 பிற%, மலக பிறபத,' காரணமாக
இ%, உ=க<' வா)* இைலேய!" எ எணிேன. ேம,ேக ேவல$%
மைலயி சிகர சிவA=க ேபா வானளாவி நிமி% நிற%. அத

அ!யிதா தாைழ ஓைட இத%. சதிர நா அ=ேக ேபா வத இப
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நா நிைன*' வத%. அத$ தாைழ மர=கைள நிைன$ேத. தாைழ மர$தி3
M'க ம-1ேம மதி& ெபகிறன. 6 நிைறத அத இைலகைள யா

மதி'கிறாக? அத இைலகதா உைழ$%' கா,ைற8 ஒளிைய8 மணி

ச$ைத8 நீைர8 உ-ெகா1 மலகைள உடா'கி$ தகிறன. ஆயி

அத 6 இைலகைள எவ ேபா,வதிைல. அரளி இைலகைள நிற

இட$திேலேய எறிேத. தாைழயி இைலகைள அப! எறிவதி3 %ப

உ1. ந காA3 படாம, பிற காA3 படாம அவ,ைற எறிய ேவ1.
ஆனா M'கேளா மண நிைறத M'க, அவ,றி மண$தி, நிக ஏ%?
இGவா பல எணி' ெகா!தேபா% ஆ=கில ஆசிாிய ைபர எ

ஆ=கில &லவைர ப,றி வபி ேக-ட% நிைன*' வத%. ைபரைடய

பா-1கைள ம-1ேம எ1$% Pகர ேவ1மா; அத' கவிஞைடய வா)'ைக2

ெச திகைள மறெதாழி'க ேவ1மா; அைவ பயன,ற நாகாிக6 அ,ற -

மதி&' உாியனவலாத - ெச திகளா. உடேன, மனிதாி3 தாைழேபா, அரளி
ேபா சில உளன எற உைம விள=கிய%. சதிரைடய அறி* அழ

தவிர, அவைடய வா)'ைகயி நலைவ ேவ இைல எ எணிேன.
கீழி% ஒ நமண வதைத உணேத. எ இட'ைக ப'க ஒ

பைனமர$தி அ!யி %ளசி2ெச! ஒ இத%. அத மணதா எ

உணேத. அத2 ெச! அGவள* அழகாக$ ேதாறவிைல. அதனிட
கவ2சியான மலக< இைல. மலக<' இைலக<' நிற$தி3

அGவளவாக ேவபா1 இைல. ஆனா %ளசிமலக ேபாலேவ %ளசி

இைலக< நமண I; சிற& ஒ &%ைம என உணேத. னி% ஒ

காைப ஒ!$% 6கேத. அத நமண மலகளி மணமா, இைலகளி

மணமா எ ப$%ணர 6!யவிைல. எைத' கிளி எறிவ%, ஏ கிளி எறிவ%
எ வியேத. எைன அறியாம, அத' கிைளயி இைல இலாத 2சிைய

ஒ!$% C'கி அேக ெகா1 ெசேற. அ% ெவ= 2சி: இைல, M ஒ

இைல. ஆனா3 %ளசியி அைமயான நமண Iசிய%. ஒகா

இைலகைள$ ெதா-ட எ விரகளி இத நமணேமா எ விரகைள

நறாக ேவ-!யி %ைட$% அத' 2சிைய மப!8 C'கி அேக ெகா1
ெசேற. 6 ேபா நமண கமழேவ, %ளசி' 2சி', நமண
இ$தைல$ ெதளிேத. எ விய& மித%.
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அத, ேசாழசி=க&ர$திA% பL வரேவ, ஏறி உ-காேத. பL ஏறியேபா%,
அரளிM' ெகா$ைத எறி%வி-1$ %ளசிைய ம-1 ைகேயா1 எ1$%'

ெகாேட. பLZ3 பைழய எணேம ெதாட% வத%. அரளிைய8

தாைழைய8 பைட$த இைறவேன %ளசி ேபா எலா நமண கமD

ெச!ைய8 பைட$தி'கிறா எ எணிேன. &லவ ைபரைனேபா

நப சதிரைனேபா ஒ பதி ம-1 மண கம)% ம,ற பதிெயலா
ெவ$% ஒ%'க$த'க வைகயி வாD வா)ைவவிட$ %ளசி ேபா வாD Jய

எளிய வா)* நவா)* எ எணிேன. அத வா)* அட'கமான வா)வாக

இதா3, உ< &ற6 ஒேர வைகயாக மண கமD நல வா)* அலவா?
பL வாலாசா ரயி நிைலய$ைத' கட% இ3ைப மர=க அடத சாைல
வழியாக வ% ெகா!த%. அத இ3ைப மர=களி அ!யி நா

சதிர உ-கா%, ெசற ஆ! பல நா-க மாைல' கால$தி தைரயி

ேகா1க கிழி$%' கண' ேபா-ட% நிைன*' வத%. சதிர எGவள*

உதவியாக இதா! அவைடய வா)வி என ைற கேடா? யாேரா
ெசால'ேக-1 அைத நபி அவைன பழி$% எணலாமா? ைபரைடய

வா)ேவா1 ஒறாக2 ேச'கலாமா? அGவா எண' 9டா%. எணிய% ,ற
எ உணதப!ேய பLைஸவி-1 இற=கிேன.
----------

அதியாய 10
அத ஆ1 என'$ %ைணயாக ஒவ இலாவி-டா3, தனியாகேவ

எலா பாட=கைள8 நறாக ப!$% வேத. அைர$ ேதவி கண'கி

6தைமயான எக<, ம,றவ,றி ஒGெவாறி3 ஏற'ைறய ஐப%

எக< வா=கிேன. கண'கி 6தைமயாக நிறத,' காரணமாக இத

சதிரைடய உதவிைய நிைன$%' ெகாேட. உடேன அவ' ஒ நறி'

க!த எDதிேன. வழ'க$%' மாறாக அவ உடேன மெமாழி எDதினா.

ஊ'க ஊ-! எDதியிதா. இத 6ைற எL. எL. எ. சி. யி ேத2சி ெப,

அ1$த ஆனியி தா ப!' கUாியிேல வ% ேசதி1மா எDதியிதா.
அத, 6திய க!த=கைளவிட அத' க!த$தி அவைடய மனநிைல நறாக
இத%. ஒகா, நா அவைடய உதவிைய ேபா,றி &க)% எDதியித
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காரண$தா, அவைடய நல உள ெவளிப-1 மகி)2சிேயா1 அGவா

எDதியி'கலா. எப!ேயா அவைடய மனநிைலயி நல மாத

ஏ,ப-!பைத அறி% மகி)ேத.

வழ'கமாக வ சிர= அத ஆ1 வரவிைல. அத, பிற அ% எைன$

திப பா$ததிைல. விதின எ=க I-1' அத ஆ! மிதியாக

வரவிைல. ஆகேவ ஒவைக இைடQ இலாம ப!'க 6!த%. மாைலயி

ஒGெவா நா< வட' ேநா'கி ஏற'ைறய இர1 ைம தனியாகேவ நட%
ெச இ3ைப மர=க<' இைடேய காமணி அல% அைரமணி ேநர
உ-காதி%, பிற வத வழிேய அைமதியாக$ திபி வேவ.

ேபாேபா% வ ேபா% பாட=களி றி&கைள2 சிதி$% நடேப. சில

நா-களி ம-1 வான$தி அழகிய ேகால=கைள2 சிறி% ேநர பா$திேப.

ேம, வான6 எைன ேபாலேவ நாேதா &% &% பாட=கைள எDதி
பா$% நிைன\-!'ெகாவ% ேபா இ'. 6Dநிலா நா-களி3 அத,

6தி இரெடா நா-களி3 ம-1 கிழ' வான எ கைண' கவ.

ெப=கா?சியி3 அத இ3ைபமர2 சாைலயி3 சதிரேனா1 இ% 6D

நிலாவி அழைக' க1 மகி)த நா-க நிைன*' வதன. நிலாவி வா)ைவ

ஒ-! நா-க< மாத=க< நக% ெசல2 ெசல 6!*$ ேத* வ% வி-ட%.
அமா* அபா* எைன நறாக ப!'ப!யாக* வ,&$தவிைல.
ப!'காம உடைப' கா' ப!யாக* அறி*$தவிைல. எ ேபா'கி

வி-1 வி-டாக. த=ைகைய8 தபிைய8 ம-1 அ!'க! ப!'மா

வ,&$தி வதாக.

ேதவி நறாக எDதிேன. ேத* எDதி 6!த*ட அ$ைதயி மக

திமதிர I-1' வதா. "ேத* எDதியான*ட, ஊ' அைழ$%

வப!யாக அமா ெசாAயபினாக" எறா. அபா* ேபா வமா

ெசானா. இைச% &றப-ேட. அ=ேக அ$ைதயி மக திமதிர தவிர

ேவ யாட நா அGவளவாக பழகவிைல. அவ நல ைபய; P-பமான
அறி* அைமதியான ப& உைடயவ. அவேனா1 மாைலயி உலாவ2

ெசேவ. காைலயி கிண,றி நீதி மகி)ேத. ெப=கா?சியி க,ற நீத
கவிைய அத ஊாி பயப1$திேன. அ$ைத மக கய,கணிைய ப,றி

நா ெபா-ப1$தேவ இைல. அவைள பா$த ேபாெதலா, என''

க,பக$தி நிைன* வத%.
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இர1 வார கழி$% அ=கி% திபிேன. சதிர ெப=கா?சி'

வதிபா; அ=2 ெச அவைன' காணேவ1 எ தி-டமி-1'
ெகா1 வேத. ஆனா நா வ% கட கா-சி ேவ. அபா 6%'

க-!யா கைட'2 ெசல 6!யாம வதி'ெகா!தா. க-! ஒ ேபா

ம,ெறா வரலாயி,. கைட'' காைல8 மாைல8 ேபா  பணெப-!யி

ப'க$தி உ-கா% வர* ெசலைவ' கவனி'மா ெசானா. இ%வைரயி

எ ப!&' எத வைகயி3 இைடQ ேநர' 9டா% எ அவ எைன'
கைட' வமா ெசானேத இைல; ேவ எத ேவைல8 ைவ$ததிைல.

அவரா3 6!யாம I-ேடா1 கிட'க ேநாி-டேபா%தா அGவா ெசானா.
அதனா த-டாம அவ ெசானப! ெச ேத. க-!களா அவ ப-ட %ப
நா<'நா மிதியாயி,. டா'ட ச'கைர இபதாக' 9றி, அாிசி8 ம,ற
மா* ெபா< இலாத உண* ெகா<மா வ,&$தினா. ேவனி,கால

ஆைகயா, க-! மி'க %ப ெகா1ப% இய,ைக எறா. வார'கண'காக
அவ %ப வள% வரலாயி,. அவைடய மன எலா கைடயிேலேய

இத%. கைடயி இத கண'க அ!'க! வ% எலா நிைலகைள8 ெசாA

அவைடய க-டைளகைள' ேக-1' ெகா1ேபா

அவ,றிப! ெபாகைள

வா=வ% வி,ப% ெச தா. அபா எைன8 அ!'க! ேக-1$ த'க

வழிகைள2 ெசாவா. சில ேவைளகளி வA ெபா'க 6!யாம, C2;

வி-1'ெகாேட ெசாவா. இப! ஏD வார=க ஆகிவி-டன. இத ஏD

வார=களி மளிைக' கைடயி P-ப=கைள ஒவா ெதாி% ெகாேட எ
ெசாலலா.

எ ேத* 6!* அத, வ%வி-ட%. நா ேத2சி ெப,ேற. தமி), கண'
இர1 பாட=களி3 6தைம ெப,ேற. அபா*' எைடய ெதா1

6ைறைய' க1, கைட ேவைலைய' கவனி$தைத' க1, எேம அ&
வளதித%. ஆைகயா, கUாியி ப!'கேவ1 எ எ ேவ-ைகைய$
ெதாிவி$த*ட, "சாி, உவிப ேபா ெச . இேபா% ஒ அவசர

இைலேய! இ இர1 வார நா கைடைய 6ேபா கவனி'க 6!யா%.

மாைலயி வ% திபிவி1ேவ. இத இர1 வார6 நீதா பா$%'ெகாள

ேவ1" எறா. அGவாேற ெச ேத.

ேதவி ெவ,றிைய2 சதிர'$ ெதாிவி$திேத. அவ கUாியி

ேசவத, உாிய வழிகைள' கா-! பதி எDதினா. தா இடமீ!ய-

இரடா வபி ேதறி8ளதாக எDதியிதா.
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இர1 வார கழி$% எைன அைழ$%2 ெசல2 சதிரேன வதிதா. வத
மநாேள &றப-ேடா. கUாியி ேசத*ட, வி1தியி அவைடய

அைற' ப'க$தி ஒ அைற ஏ,பா1 ெச தா.

கUாியி &%வா)வி பழவத, என' ஒ மாத கால ஆயி,. சதிர

அGவேபா% என'$ %ைணயாக வ% உதவினா. ஆனா அவ வ& ேவ,
எ வ& ேவ; பாட=க< ேவ ேவ; ஆைகயா வாலாசாவி

இைணபிாியாம இத%ேபா அ=ேக இ'க 6!யவிைல. ஒGெவா நாளி

ஒவைர ஒவ பா'காமேல இத% உ1. உண*'9ட$தி,2 ெச3

ேவைளயி ஒGெவா நா எ அைறயி Pைழ% ர ெகா1$% அைழ$%2

ெசவா. ெபபாலான நா-களி எைன அைழ'காமேல ெச வி1வா.
நா உண*' 9ட$தி,2 ெச3ேபா% அவைன அ=ேக காேப. "ேவ
ேவைல இத%. ேநேர வ%வி-ேட" எபா. சில நா-களி அவைன

அைறயி3 காண 6!வதிைல; உண*' 9ட$தி3 காண 6!வதிைல. "எ=ேக,

காேணாேம" எேப, "ேவ ேவைல இத%" எபா. சில 6ைற இப! ேநத
பிற, நா ேக-ப% ைறத%; அவனாக2 ெசாவ% ைறத%. இGவாறாக,

ஒேர கUாியி ப!$% ஒேர வி1தியி த=கியி%, நாளைடவி எ=க

ெதாட& ைற% ெகாேட வத%. ஒேர வபி ப'க$தி உ-கா% ப!'க

வா & இலாத ைறயா, ந-& ேத % ேபாகிறேத எ வதிேன.

என' அவேம அ& ைறயவிைல; அ!'க! எணிேன; அ!'க! காண
6யேற; அ1$த1$% பழக 6யேற; வா & இலாதேபா% நா என
ெச ேவ!

ெசைன' வத 6த வார$தி ஞாயி,'கிழைமய சதிர எைன'
கட,கைர' அைழ$%' ெகா1 ேபானா. கட,கைர என' விபமாக

இத%. ெப=கா?சி ஏாி 6தAயைவ கடA இய,ைக ெபமித$%' 6

நி,க 6!யாதைவ எபைத ந உணேத. தவிர, அ=' கட ம'களி

9-ட6 எைன' கவத%. என காரணேமா ெதாியவிைல; சில நா-களி சில
ேவைலகளி எ உள தனிைமைய நா!னா3, ெபாிய திரளான ம'க<'

இைடயி இ'ேபா% நா ஒவைக' கிள2சிைய ெப, மகி)கிேற.
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திவிழா'க< இப!ப-ட ஒ கிள2சிைய அளிபதனாதா ம'க ேம3

ேம3 அவ,ைற வி&கிறாக என$ ெதாிகிற%. ம'க 9-ட$ைத மற% கட

அைலகளி அேக ெச நி,ேபா% எ மன அத அைலகளி

எD2சியி3 ஈ1ப-1$ %<. இப! பலவைகயி3 எ உள$ைத' கவத

கட,கைர' வாரேதா ெச வர விபிேன. ஆனா, சதிரேனா 6த

வார$ேதா1 எைன' ைகவி-டா. ேவ ேவைல, ேவ ேவைல எ ெசாA
வதப!யா, கட,கைர' அைழ$%2 ெச3மா நா அவைன' ேக-கவிைல.
அGவா ேக-ப% சிபிைள$ தைமேபா என'$ ேதாறிய%. ஒ

ெதாியாத சி ைபய எ ம,றவக எளி நைகயா1வாகேளா எ
அ?சிேன.

அதனா எ வ& மாணவக யாேர அைழ$தேபா% அத அைழைப

ம'காம ஏ,'ெகா1 கட,கைர'2 ெசவேத. சில வார=க கழித
பிற அவகேளா1 ெசவத, தய=கிேன. காரண, 6தA நா யாேரா1

ேச% ெசேறேனா அவகளிட தீய பழ'க=க இபைத' க1ெகாேட.
அவக ெபகைள பா$%' காம'கிள2சியான ேப2சி ஈ1ப1வ%,

ஆசிாியகைள ப,றி மதி&' ைறவாக ேப;வ% என' பி!'கவிைல.
உயநிைல பளியி ஆசிாியக ெசான அறி*ைர எ மன$தி

ஊறிேபாயிதப!யா &ைக'!ைய நா மிக ெவ$ேத. அத2 சில

மாணவக தா=க &ைக$%' ெக-டேதா1 நி,காம, ம,றவகைள8

ெக1ப!யாக$ J! வ,&$தினாக. அதி அவக<' ஒ தனி ஆவ

இத%. நா த1$% ம$% நடத% அவக<' பி!'கவிைல. ஆகேவ

பைகயாக 6,வத, 6ேப, அளேவா1 நி பழ'க$ைத வைரயைற

ெச %ெகாவ% நல% எ ெமல ஒ%=கினா,ேபா நடேத.

சதிர எைன அைழ$%2 ெசல 6!யாதப! கடைமகளி ஈ1ப-!தா, நா

சிறி% வதியி'க மா-ேட. ஒநா அவைடய அைறைய ெந=கி2

ெசறேபா%, "எ=ேக சதிரா ேபாயிதா ?" எ ேக-ட ஒவனிட, "ேவ

எ=ேக! ெமாினா*'$தா" எ சதிரேன ெசானா. அைத' ேக-டேபா%

என' எப! இ'? எைன வி-1$ தனிேய கட,கைர'2 ெச3

அளவி, ந-& மாறிவி-டேத எ வதிேன.
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வாலாசாவி இதேபா% எலா வைகயி3 எைன ேபாலேவ நட%, என'

உ,ற ேதாழனாக இத சதிரனிட$தி ஏ,ப-ட மாதகைள' க1 எ

உள ெநாத%. சிலவ,ைற' க!% தி$த ேவ1 எ எமன

J!ய%. ஆனா, ெசாA பயபடாதேபா% ஏ ெசாலேவ1 எ

எணிேன. ெப=கா?சியி அவைடய தைத சாமணா, "நீ அ1$த

ஆ! கUாியி ப!பதாக இதாதா சதிரைன8 அ&ேவ.
இைலயானா நி$திவி1ேவ" எ எனிட ெசாAய% நிைன*'

வத%. அவைடய தைத எைன ப,றி இGவள* நபி'ைக ைவ$திதேபா%

நா ஒ 9றி$ தி$தாம எனளவி அைமதியாக நடப% தகா% எ எ
மன2சா ;-!'கா-!ய%. அGவாேற ெசாA பாேபா எ ஒ நல

வா ைப எதிபா$திேத.

ஒநா நா ப1'ைகைய வி-1 எDத% அவைடய அைற'2 ெச எ-!

பா$ேத. அவ க விழி$தப! ப1$திதா. சன வழியாக எ தைலைய'

கட%, "ேவ3! என? ஏ பா'கிறா ?" எறா. சிறி% அ2ச$ேதா1

நிேற. எD% கதைவ$ திற%, "வா" எறா. உேள ெச உ-காேத.
"என! ப!& எலா எப! இ'கிற%?" எ நல மனநிைலேயா1
ேக-டா.

"ஒ வைகயாக இ'கிற%. நீதா ெசாA$ தவதிலேய, உைன இ=ேக

பாபேத அாிதாக இ'கிறேத" எேற.

"என' எ$தைனேயா ேவைல!" எ ேநேர எ 6க$ைத பா'காம ேவ

எ=ேகா பா$%2 ெசானா.

"நா இ=ேக வத% ப!&'காக$ தாேன? ேவ கடைமக எத,காக?"
"கUாி எறா ப!& ம-1மா?"
"அ%தா 6'கிய. அ% நலப! 6!தா, ஓ * இதா ம,றவ,ைற

அளவாக' கவனி'கலா."
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"ஓ! என' அறி*ைர ெசால வ%வி-டாயா?"
"உ நைம'காக$தாேன ெசாகிேற?"
"எ நைமைய நா கவனி$%' ெகாேவ, நீ உ ேவைலைய பா."
"மா'' ைறவாக வா=கினா

எ ெசற ஆ! அபா வ$தப-டா."

சதிர ேபசவிைல. 6க ஒ வைகயாக' கல'க உ,ற%.
அவ மன வதியைத உணேத. அத,ேம ேபச எனா3

6!யவிைல. அேபா% நிலவிய அத அைமதிைய, "என சதிர! நாடக$தி
ெபணாக ந!'க ேபாகிறாயாேம!" எற ர கைல$த%. &ைகபி!$%
ெவளியி-1'ெகாேட ஒவ உேள Pைழதா.

"இேபா% இGவள* காைலயி என நாடக$ைத ப,றி?" எறா சதிர.
"அத, அல அ யா! ெப ேவட எறா ைபயகளி கிட
மிதியாேம! அத,காக2 ெசாேன" எறா வதவ.

"ஏேதா ஒ பதி நாடக$தி ந!'கலா எ ேபாேன. ஏேதா ஒ
ெகா1$தாக. சாி எேற."

"நட$%! உ பா1 ெகாடா-ட தா" எ ெசாAயவாேற அவ எைன
பா$%, "இவ உ=க ஊ அலவா? தபி இ'கிற இடேம ெதாியவிைலேய.

இ கUாி பழ'க ஆகவிைலேபா ெதாிகிற%" எறா.

சதிர ஒ &6வ ெச %, "இவ எேபா% அப!$தா" எறா.

"ளி$%வி-1 ேபாக ேவ1" எ ெசாA'ெகாேட எD% ச-ைடைய'

கழ,றினா.
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"உ 6க$%' ெப ேவட ெபா$ததா. ஆனா உயரமாக இ'கிறா .
ெகா?ச ளமாக இதா நறாக இ'" எறா வதவ.

நா சதிரைடய 6க$ைத நறாக' கவனி$ேத. அவைடய 6க$தி 6

இத ஒளி இைல. வாலாசாவி இதேபா% க,பக$தி 6க ேபாலேவ

இத%. இேபா% அGவள* ெசால 6!யா%. 6க மாறி இத%.

வ,றினா,ேபா இத%. மாபி எ3&க ெதாிதன. தைசப, உைடயவ

எ ெசால 6!யாவி-டா3, எ3& ெதாியாத மாேபா1 அளவான

வள2சிேயா1 இதா 6&. ெப=கா?சியி கிண,றி ளி$தேபா%

நறாக' கவனி$தி'கிேற. எ மாபி எ3& ெதாிவ% உ1. அவ

மாபி3 6%கி3 தைசநாக நறாக அைம%, எ3&க மைறதிதன.

அத நிைலைம எப! மாறியேதா ெதாியவிைல. என ெக-ட பழ'க$தா

உடைப' ெக1$%' ெகாடாேனா எ வதிேன. ேவைள' உண*

ெகாளாம Iணான ேவைலகைள ேம,ெகா1 அைல% உடைப' ெக1$%'
ெகாடாேனா, ெதாியவிைல. &ைக பழ'க ேம,ெகாடாேனா எ

எணிேன. அத, இட ெகா1'கமா-டா எ உதியாக நபிேன.

அவைடய உத1க ெவ% க$தி'கிறனவா எ கவனி$ேத. அவ,றி

வற-சி ம-1 இதனேவ தவிர, எ ேபா ெசநிறமாக அழகாக இதன.

ஆைகயா &ைகபழ'க$%' ஆளாகவிைல எ மகி)ேத.

அவக இவைர8 ேபச வி-1வி-1, நா ெவளிேய வேத. எ அைற'
வத பிற, ப!பி ைற இ'ேபா% சதிர நாடக$தி, ஏ இைசய
ேவ1 எ எணிேன. அவைன$ தி$%வத, வழி என எ

கல=கிேன.

நாடக$தி ஒ$திைகக நாேதா மாைலயி நைடெப,றன. உண* வி1தியி

விழா*'கான நாடக அ%. ஒ$திைக' நா இர1 நா ேபாயிேத.

சதிர எைன பா$% &6வ ெச தாேன தவிர, ேபசவிைல. நாடக$தி

வ ேப2; பதிகைள' ைகயி ைவ$% ப!$%'ெகா!தா.

ஒ$திைகயி ேபா%, நறாகேவ ந!$தா. ெபைண ேபாற ேதா,ற

அவ' இ சிறி% இத%. ஆகேவ, அவ ந!'க$ ெதாட=கியேபா%

எேலா ேபா,றி2 சிாி$% ஆரவார ெச தாக. நட' நைடயி3 3=

அைசவி3 6க$தி திப=களி3 ெபைண ேபாலேவ ந!$தா. அவ

எப!$தா ெவ-க இலாம இGவா ந!'கிறாேனா எ நா வியேத.

90

வாலாசாவி இதேபா% இத, ேவ!ய அறிறிகேள அவனிட

காணபடவிைல. ெசைன' வதபிற இத ஒறைர ஆ! இத'

கைலைய எப!' க,'ெகாடாேனா, ெதாியவிைல. ெபகைள நறாக'
கவனி$% பா$% பழகினா தவிர, அவகளி நைட உைட பாவைனகைள
அGவள* ஒறாக' க,'ெகாள 6!யா%. ஒகா, சினிமா*' அ!'க!

ெச பா$% ெபகளி நைட 6தAயவ,ைற' க,' ெகா!'கலா.

கUாி ப!ைப ந க,காம, இதி ெப ேத2சியா பய என எ

எணி வதிேன.
----------

அதியாய 11
ேவ ெபாD% ேபா'இலாம, ம,ெறா நா< ஒ$திைக பா'க

ேபாயிேத. 6திய ஒ$திைகைய விட அ% நறாக அைமதித%.

சதிரைடய ேப2; ந!& எலாைடய உள$ைத8 கவதன. ெப

ந!பி அவ' ஒ தனி$திறைம இதைத 6ேப கேட. அைறய

ஒ$திைகயி ேபா% கைத$ தைலவனாக ந!' மாணவ வரவிைல. ஒ$திைக

நிைறேவவத,காக யாேர அத பதிைய ப!'க ேவ!யித%.

சதிரைனேய ப!' ப!யாக2 சில ேக-1'ெகாடாக. சதிர இைச%

ப!$தா. அவ ப!'கவிைல தைலவனாகேவ ந!$தா. அதி3 அவ சிற%

விள=கினா. சதிர' அத பதிையேய ெகா1$தி'கலா எ அத,
உாிய மாணவைனவிட2 சதிரேன நறாக ந!'கிறா எ எலா

ேபசி'ெகாடாக. கைத$ தைலவனாக* தைலவியாக* அவ ஒவேன

மாறி மாறி ந!'க ேநதேபா% எலா விய'ப!யாக இவைக ந!பி3
திறைமயாக விள=கினா. எைன8 அறியாம நா ஒ6ைற ைகத-!

ேபா,றி ஆரவார ெச ேத.

ஒ$திைக 6!% ெவளிேய வதேபா% ஒ மாணவ எைன$ ெதாட% வதா.
"கUாியி ேசத பிற ப!ைபவிட இ% ேபாற %ைறகளிதா அ'கைற
மிதியாகிற%" எறா அவ.

"உைமதா" எேற நா. அத வைகயி என' அவ' இத க$%
ஒ,ைம, எ=கைள ெந=கி வர2ெச த%. தனி$தனிேய 6 பிமாக

வ%ெகா!த நா=க ப'க ப'க$தி ேச% நட'க$ெதாட=கிேனா.
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வி1தியி கிழ'பதியி ஒ சிெம1$ திைண இத%. அ=ேக அவ

உ-காதா; நா உ-காேத.

"ெப,ேறாக எGவளேவா %பப-1 பண அ&கிறாக. நா
ெபாேபா1 ப!'க ேவடாவா?" எறா.
"ஆமா" எேற.
"அதி எGவள* பண$ைத I ெசல* ெச கிறாக? &ைக'!' எGவள*
பண ெசலவாகிற% ெதாி8மா?"
"அ ேயா! கண'ேக இைல. அ% ேம, நா-1' ேவ1மானா ஒ ேவைள

ெபாதலா. அ% ளிநா1. அ= பல அைத ெவ'கிறாகளா. இ%

ெவபமானநா1, இ=ேக உட&'' ெக1தி அலவா?"
"ஆமா"

"கவன மாளிைகயி கUாி மாணவக<' ஒ 6ைற ேதநீ தரப-டதா.

சி,!8 ேதநீ 6!த பிற சிகெர-1க< வழ=கப-டனவா."
"அப!யா? உைமயாகவா?"

"ேம, நா-1 பழ'க வழ'க=களி நலவ,ைற ம-1 எ1$%'ெகாளலா.

ஆனா நமவக அப!2 சA$% எ1பேத இைல. சA$தா3 ேமேல நி,

கபிைய ம-1ேம எ1$%'ெகாகிறாக."

அேபா% எ ைக கீேழ அழ'காக வள'கப-!த ஒ ெச!யிA% ஓ

இைலைய' கிளி C'கி அேக ெகா1வத%. அ% நா,றமாக இ'கேவ,
"ேச!" எ கீேழ எறி%, அ% என ெச! எ பா$ேத.
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எ ெசயைல' கவனி$த அவ, "அ ேயா! அைதயா 6கதா ? ெக-டநா,றமாக

இ'. சீைம2ெச! அ%. ஜிேரனிய எ ெபய. ப'க$தி உள% ெமக$தா.
Mைவ பறி$% 6க% பா அ%* அப!$தா இ'.

அப!ேய எ1$% 6கேத. அவ ெசான% சாியாக இத%.
அத மாணவ உடேன எைன ேநா'கி, "உலக இப!$தா; ெதாி%ெகா.

இ=ேக இபவக பல இப!$தா இ'கிறாக. இத M'கைள ேபா

அழகான ேதா,ற$ேதா1 வைக வைகயான உைடயல=கார=கேளா1 இபாக.

அவகைள$ ெதாைலவி இ% கணா பா$%$தா மகிழேவ1. இத
M'களி எ$தைன நிற, எ$தைன அழ! பார யா. இப!$தா அவக<

ெந=கி பழகினா, ெபா'க6!யா%. உடேன ெவ&' ெகாவா " எறா.

இைத'ேக-ட என' ெப=கா?சி ஏாி'கைரயி நா ஆரா % உணத
அரளிM* %ளசி2 ெச!8 நிைன*' வதன. இGவள* க$% ஒ,ைம

உைடய இத இைளஞேனா1 பழக ேவ1, ந-&'ெகாளேவ1 எ

விபிேன.

"ெபய என?" எ ேக-ேட.
"மால"
"எத வ&"
"இட"
"நா பா$ததிைலேய, நா அேத வ&. ெபய ேவல ய."
"நீ8 அேத வபா?"
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"ஆமா. ஏ பிாி*. நீ எத பிாி*?"
"சி."
"அதனாதா பழக வா & இைல. பா$திபதாக நிைன* வகிற%. ஆனா
ெதாி%ெகாளவிைல. ஊ?"
"ேசாழசி=க&ர$%' ப'க$தி........"
உண*'காக வி1தி மணி அ!$த%. உண*' 9ட$தி, ேநேர ெசேறா.

ெசறேபா% நா இத அைறைய2 ;-!'கா-!2 ெசேற. மால த

அைற வலப'க' ேகா! எ 6த மா!ைய2 ;-!'கா-!னா.

மநா காைலயி சி,! 6!தபிற இத ஓ * ேநர$தி மாலைடய
அைற' ேபா  பா'கலா எ அத ப'கமாக நடேத. மால ஏேதா

எDதி'ெகா!தைத' கேட. ப!பி மித அ'கைற உைடயவ எ

எணிேன. நா வ% சன ப'க நிறைத8 கவனி'காம அவ

எDதி'ெகா!தா. கதைவ விரலா ெமல$ த-!ேன. எD% வ% திற%

வரேவ,றா. "என பாட எD%கிறா ? நா பா'கலாமா?" எேற.
"இ% ேவ. இைத ஏ நீ பா'கேவ1?" எ அைத மைற'க$

ெதாட=கினா.

"நீ நைம கதி$தாேன ெச கிறா ? நா பா$தா நல%. க,'ெகாேவ
அலவா?"
"இ% பாட அல. பாடமாக இதா கா-1ேவ."
"சாி விப இலாவி-டா ேவடா ;மா வேத" எ உ-காேத.
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சிறி% ேநர$தி மால மன மாறி, "சாி பா. உன' ஏ வ$த?" எ

கா-!னா.

"என' ஒ வ$த இைலேய" எ ெசாA'ெகாேட
அைதபா$ேத. ஒ ாிஷியி ெபயைர2 ெசாA, அவைடய ெபயைர

பதிேனD 6ைற வா)$தியித%. அத கீேழ இைத பாபவக இைத ேபா

ஐ% எDதி$ தம'$ ெதாித ஐ% ேப' அபேவ1 எ, அGவா

இப$%நா மணிேநர$தி தபாA அபிைவ$தா இத ாிஷில

வ-ட$%' உதவிெச த &ணிய உடா எ, அதனா எணிய

காாிய ைக91 எ றி$தித%. அGவா ெச ய$ தவகிறவகைள இத

வ-ட$ைத நி$திய பாவ ேச எ, அவக<' இர1 நா-களி,

அல% இர1 வார$தி, அல% இர1 மாத$தி தீைம ஏ,ப1 எ

ெதாட% றி$தித%. இத' றி&'கைள8 வா)$%'கேளா1 ேச$%

அபேவ1 எ எDதியித%. அைத ப!$த*டேன

கிழி$%ேபாடேவ1 எ என'$ ேதாறிய%. ஆனா3 அGவா

ெச யாம, "இைத உன' அபியவ யா?" எ ேக-ேட.
"யாேரா ெதாியா%. ெபய எDத$ ேதைவ இைல."

"கவைலபடாேத. கிழி$%ேபா1. உன' ஏ இத Cடநபி'ைக?"
"அ ேயா! அப!2 ெசாலாேத யா கடாக? எத &,றி எத பா&
இ'ேமா?"
நா சிாி$ேத "இப! ாிஷி த ெபயரா ஒ வ-ட ஏ,ப1$த வி&வாரா?
அத,காக இப! அவா* அ2ச6 ஊ-! ம-1வாரா? அப! மிர-! நமிட
ேவைல வா=கிறவ உ$தமராக இ'க6!8மா? அவ ெசானப! சாப
பA'மா? ெவ பி$தலா-ட."
மால உைமயாகேவ பய% ேபானா. "அப! பழி'கேவ 9டா%. ெபாிய

தவ அ%. உன'$ ெதாியா%" எறா.
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"எப!யாவ% ேபா. என' ஒ அபி விடாேத. ஒேவைள அபினா3

நா கிழி$%$தா ேபா1ேவ. அத, மதி&' ெகா1'கேவமா-ேட."
மால எ வா ேம ைகைவ$%$ த1$%, "பழி'க ேவடா" எ

ேக-1'ெகாடா.

"இதனா என நைம எதிபா'கிறா ?"
"நம' இேபா% ேவ!ய% என? ேதவி ெவ,றி, நல எக,
அறி*வள2சி; இைவகதா."
"இைவக<'காக இப!' கால$ைத Iணா'வைதவிட பாட=கைளேய ப!$%
எD%வ% நலதலவா!" எேற.

"உன' ெதாியா%. நா எL. எL. எ. சி ப!' ேபா% இப! இர1 வதன.
நா தவறாம எDதி அபிேன. எட ப!$தவ ஒவ

உைனேபா பழி$% ேபசி' ைகவி-டா. அவ என ஆனா ெதாி8மா?

ேதவி ெவ,றிெபறவிைல."

"ப!$தி'கமா-டா; அதனா ெவ,றி ெபறவிைல."
"சாி. உ விப. இத ேப2ைச வி-1வி1" எ ேவ ேப2;$

ெதாட=கினா. "நீ என றி&க ப!'கிறா ? யாைடய உைர வா=கினா ?"

எ ேக-டா.

"இ வா=கவிைல."
"அப!யானா பாட &$தக=கைளயா ப!$%'ெகா!'கிறா ?"
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"ஆமா."
"உன' யா ெசாலவிைலயா?"
"எைதப,றி?"
"பாட &$தக=கைள ஒ Cைலயி ைவ$%வி-1 றி&க வா=கி ப!$தாதா
ேதவி ெவ,றி ெபற 6!8மா."
"'வழி இ%."
"ஓ ஓ! நா என இேபா% ேந வழியிலா ப!'கிேறா! நம' ஆசிாியக ேந
வழியிலா க,' ெகா1'கிறாக? ஆ=கில நா-1 பகைல'கழக=களி ஆ=கில
மாணவக<' ஆ=கில$தி வாயிலாகேவ வி?ஞான வரலா 6தலான
பாட=கைள' க,பி'கிறாக. அைத அப!ேய இ=ேக கC!

பிப,கிறாக. ந Cைள' ேநவழி தமி). அைதவி-1 ஆசிாியக

ஆ=கில$திதாேன க,' ெகா1'கிறாக? இப!' க,பி' வழி தவறாக
இ'ேபா%, நா க, வழி8 தவறாக$தா இ'. ஆைகயா '

வழிபயி,சி தா ெவ,றி ெப" எ அலமாாிைய$ திற% தனிட இத

றி&'கைள' கா-!னா.

கா ேதவி என' நிைறய எக வரவிைல. பா1ப-1$தா ப!$ேத.

ஆயி எதிபா$த பய இைல. காரண அவ ெசானதாகேவ

இ'கேவ1 எ எணிேன. இனி பாட &$தக=கேளா1

றி&கைள8 ேச$% ப!'கேவ1 எ 6!* ெச ேத. அதனா

எதிபா$த பய பிற கேட.

ஆனா இப!' 'வழி காபதி மால வலவனாக விள=கினா.

ப!' 6ைறயி ம-1 அலாம, ம,ற வைககளி3 அவ ' வழிேய

நா!னா எபைத நாளைடவி உணேத.
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ஒ நா மாைலயி நா அவமாக2 ேச% கட,கைர'2 ெசறேபா%
வழியி சாைலேயாரமாக ஒவ, "இ^ட சி$தி ளிைக" எ

9வி'ெகா!தா. உடேன மால அவனிட பயப'திேயா1 ெச அைத

ப,றிய விள'க எலா ேக-டா. மாத$தி கைட ஞாயி,'கிழைமகளி

Oாிய &றப1 ேநர$தி நறாக' ளி$% வி-1' கிழ' பா$%

நிறப!ேய வல'ைகயி இத' ளிைகைய' க-!'ெகாடா எணிய

காாிய எலா ைக91 எ அவ இ எெனனேவா ேச$%2

ெசானா. அத விைல ப$தணா ப$% ைபசா எறா. மால அத விைல

ெகா1$% உடேன வா=கினா. த1$% பயபடா% எ உண% நா

ேபசாம பா$%'ெகா!ேத.

பல வைகயி க$% ஒ,ைம உைடய நப ஒவைன' க1பி!$ததாக
6தA மகி)ேத. ஆனா வரவர இைவேபாற சில வைககளி க$%

ேவபா1 மி% வவ% கேட. அவேனா ஆ)த நபி'ைகேயா1 இத'

' வழிகைள நா!யதா, அவைன$ தி$%வ% எளிதாக இைல.

உயநிைலபளியி ப!$தேபா% மாணவகளிைடேய இGவள*

ேவபா1கைள' கடதிைல. வள% கUாி' வதபி, பலவைகயி
ேவபா1க இ$தைல உணேத. சதிரைன$ தி$த 6!யவிைல;

மாலைன$ தி$த 6!8 எற நபி'ைக இைல. ஆகேவ 6D% க$%

ஒ,ைம எதிபாபதி பய இைல எ க,'ெகாேட. அ%ேவ

வா)'ைகைய ப,றிய 6த பாடமாக இத% எனலா.

சதிர' மால' ஒ வைகயி ேவபா1 கேட. சதிர &றபான

வழிகளி ஈ1ப-1 ப!&' உாிய கடைமகைள &ற'கணி$தா. மாலேனா
ப!&'காகேவ பலவைக' ' வழிகைள நா!னா. ஆகேவ மாலேனா1

பழவதா ப!&' ெகடா% எற நபி'ைக ஏ,ப-ட%.
--------

அதியாய 12
நாடக சிறபாக நைடெப,ற%. சதிரைடய ந!& எேலா ேபா,ற$த'க

வைகயி இத%. கைத$ தைலவியாகிய சிவகாமி ஆ உைட உ1$%ெவளிேய

ெசலேவ! ேநத%. ெப உைடயி ெபணாக ந!$த சதிர, அத ஆ

உைடயி3 அைமயாக ந!$தா. ெவளி' கUாி மாணவ மாணவிய பல
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வதிதாக. அவக சதிரைடய ந!ைப மிக ேபா,றினாக.
சதிரைடய ந!& 6!% ஒGெவா கா-சியி3 திைர

விடப-டேபாெதலா, ைக$த-1 அர= அதிப!யாக இத%. நாடக$தி

சிறத ந!கைர$ ேதெத1பத, Cவ ந1வணராக இதன. அவக Cவ
ஒ 6கமாக2 சதிரைனேய 6த, பாி;' உாியவனாக$ ேதெத1$தன. பாி;

வழ=கிய தைலவ சதிரைன மிக பாரா-!, அவ கைல8லக$%$ தி=களாக

விள=க ேவ1 எ வா)$தி பாி; வழ=கினா. பாி; வழ=கிய ேபா%

சதிர'காகேவ, ைக$த-1 அள* கடதித%.

விழா 6!த*ட 9-ட கைல% ெசற%. எேலா ேபாக-1 எ நா

பி த=கிேன. மால எபி வ% ேதாேம ைகைவ$%, "என ேவ3!
ேபாகலாேம, இ என?" எறா.

"பாி; ெப,ற சதிர என' ேவ!யவ. அவைன பா$% எ மகி)2சிைய$
ெதாிவி'காம ேபாவ% நலதா?" எேற.
"அவ ெவளிேய வர இ சிறி% ேநர ஆேம" எறா.
"ஆகா%, வ%வி1வா" எ நாடக அர=கிA% வ வழியி
கா$%'ெகா!ேதா.

அ=ேக எ=க<' வல&ற$தி நாைல% ெபக ெவளி' கUாி மாணவிய
கா$தி'க' கேட. அவக<, "ேநர ஆேமா எனேவா" எ ேபசி'

ெகா!தாக.

சிறி% ேநர$தி சதிர விைர% வதா. வழியி நிற எைன பா$தா.

ஆனா அவைடய கக யாைரேயா ேத!ன. எைன' கட% அத ெபக

இத இட$தி,2 ெச, "மிக* நறி! எGவள* ேநர இதீக" எறா.
அவக< ஒ$தி "மிக மிக நறாக இத% உ=க ந!&; ெபாிய ெவ,றி.
எ=க<ைடய பாரா-1'க. அ1$த வார$தி எ=க நாடக$தி, நீ=க

தவறாம வரேவ1" எறா. ம,றெபகளி 6க$தி3 &6வ
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இத%. அவக &றப-டாக. சதிர அவகைள பிெதாட%
ெசறா.

"இ இ'கேவ1மா?" எ மால ேக-டா.
"சாி, ேபாகலா" எ ஒ ெபC2; வி-1 நகேத.
"இ%தா காத" எறா மால.
எ மன அைத ேவ!'ைகயாக' ெகாளவிைல. ெப=கா?சி சாமணா

ெசான ெசா நிைன*' வத%. ந சதிரனா இப! ஆனா? எைன

பா$% ேபசாம அத ெபகளி பி ஓ!னாேன எ எணி' ெகாேட
வேத.

உண*' 9ட$தி,2 ெச உட பிற சதிரைடய அைறப'க ெச
எ-! பா$ேத. சதிர இதா. பல அவைன2 O)% நி

பாரா-!'ெகா1 சிாி$% ஆரவார ெச %ெகா1 இதாக. நா

அவகேளா1 ேச% அவெனதிாி நி &6வலா பாரா-!வி-1$
திபிேன.

நாடக 6!த பிற நாேதா சதிர இரவி உ-கா% ப!'க$
ெதாட=கினா. ஆனா அவைடய அைறயி யாேர ேபா 

ேபசி'ெகா!தைதேய ெபபா3 கேட. பகA சதிரைன அவைடய

அைறயி காப% அாிதாயி,. மாைலயி நா மால எறிப%, உைதப%

6தAய ஆ-ட=களி ஈ1ப-ேடா. சதிர அ= வவதிைல. இைடயிைடேய

காண ேநதேபா%, எேற ஒநா, "என ெச தி? நறாக ப!'கிறாயா?"

எ ேக-பா. நா, "உ ப!& எப! இ'கிற%?" எ ேக-ேப. அத

அளவி எ=க உற* நிற%. நானாக வAய அவைடய அைற'2 ெசறா3

என ேப;வ% எ ெதாியாம ;மா இ%வி-1 வேத. ஏதாவ%

ெதாட=கி ேபசினா3, ேப2சி அவ அGவளவாக ஈ1படாம,

&ற'கணி$தா,ேபா இதா. இGவா எ=க உள=க<' இைடேய ஏேதா

ஒ திைர இ% வத%.
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ஒ நா காைலயி நா ப1'ைகைய வி-1 எDத*ட ெவளிேய மாணவக
இ= அ= பரபரபாக ேபா 'ெகா!தைத' கேட. எ

அைறப'க ஒவ தைலநீ-! "இ கUாி' யா ேபாக'9டா%.
காதிய!க ைக% ெச யப-டா" எ ெசாAவி-1 விைர% ப'க$%

அைற'2 ெச அ= அGவாேற ெசாAவி-1 விைரதா. எ மன

அைமதி இழத%. "எGவள* %ப! கால எலா இப!2 சிைற'

ேபா 'ெகாேட இதா, அவைடய வா)'ைக என ஆவ%?" எ

அவைடய வா)*'காக இர'கப1வ% ேபா கல=கிேன. எைடய

அபவ6 காதிய!கைள ப,றி அறித அறி* அத' கால$தி அGவள*தா
இத%. அ1$த ஆ! தி.வி.க. எDதிய "காதிய!க< மனிதவா)'ைக8"
எற &$தக$ைத ப!$த பிறதா, அவைடய உைமயான ெபைமைய8

உயாிய றி'ேகாைள8 உணேத.

அைறைய M-!வி-1 ெவளிேய ;,றி வ% பா$ேத. சில மாணவக

ககல=கி உ-காதிதாக. ேவ சில, "ப!& ேவடா,

மணா=க-!8 ேவடா. ஆ=கிேலயைன$ ெதாைல$% வி-1$தா

மேவைல" எ ேபசி'ெகா!தாக. இ சில மாணவக,

"இைற' ஒ வி16ைற; நபா1 ெகாடா-ட தா. நல சினிமா*'

ேபாகலா" எ தி-டமி-1'ெகா!தாக. ம, சில, "ந

தைல6ைறயி ஒ ெபாிய உ$தமைர ெப,றி'கிேறா. திவ<வ, &$த, ஏ;,
திநா*'கரச கால$தி நா இதிதா அவைடய அ!யாராகி அவ
வழியி நட'கமா-ேடாமா? காதிய!க கால$தி நா பிற% வா)%,
இப! பய இலாத கUாி ப-ட$%'காக நல வா ைப

ெநகிழவிடலாமா?" எ வதி' ெகா!தாக. மாணவ இவ, ெப-!

ப1'ைக எலா ;-!'ெகா1 ஊ'2 ெசல ஆய$த ஆனாக. "எ=க

ஊ' ேபா

அ=ேக ச$தியா'கிரக இய'க$தி ேச% சிைற'

ேபாகேபாகிேறா" எ ெசானாக. ஒ மாணவ &$தக 6தAயவ,ைற$
த நபனிட ஒபைட$%வி-1, ெசைனயி உள ச$தியா'கிரக' Dைவ

நா! ேபா வி-டதாக' ேகவிப-ேட. அத நிைலயி மால வ% எேனா1
கல% ெகாடா. அவனிட நா சில ெச தி ெசா36ேப அவ பல

ெச திகைள2 ெசால$ ெதாட=கினா. "ெபபா3, ேத*' நறாக

ப!'காத மாணவக தா இதி மிதியாக ஈ1ப1வாக. நீ பா. ேத*'

ேபா $ தவறிவி-1 ெப,ேறாாிட ெக-ட ெபய வா=வைதவிட இப!
இய'க$தி ஈ1ப-1 ப$திாிைகயி நலெபய வா=கலா எப%
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அவக<ைடய தி-ட" எறா. நா உடேன ம$ேத. அவ ஆணி$தரமாக

ேபசினா. "ெபா ,ெபா " எ உதியாக ம$ேத.

ஒப% மணி' வி1தி மாணவக கUாியி எதிேர திர1வி-டாக.
இ கUாி' யா Pைழய'9டா% எ ெவளிேய இ%

மாணவக<'2 ெசாA$ த1$தாக. எ வபி க, மாணவ சில

எனிட வ%, "என ெச வ%?" எ ேக-டாக. "ந நா-1 ெபாியவ
இப! அட'6ைற ெச % அவைர$ த!$தேபா%, நா வ&' ேபா

இப% நல% அல. இ ஒ நாளாவ% ந6ைடய வ$த$ைத

ெதாிவி'கேவ1" எேற.

ஆனா மாணவ பலாிைடேய வ$த இததாக$ ெதாியவிைல. மாணவக
ஆரவார ெச தன. த ேவ1ேகாைள மீறி' கUாி' ெசறவகைள

பா$%, "க=காAக" எ 92சA-1 அவக திபி பா'காதவா

ெச தன. பல 6க$தி &6வ இத%. எளி நைகயா1 மனநிைல

அவகளிட இதைத உணேத. காதிய!க<'காக2 ெச வைதவிட, த=க

வா)'ைகயி ஒ மாத காணேவ1 எ ெச ததாக$ ெதாித%. அத
மாதைல' க-1பாடாக எேலா ேச% ெச ய ேவ1 எ,

க-1பா-ைட மீகிறவகைள இக)% ேபசேவ1 எ அவக
கதினாக. உைமயான %யர$ேதா1 காதிய!க %ப$தி ப=

ெகாடவக ேபா 6க வா!2 ேசா% நிறவக< சில இதாக.

6த வ&' உாிய மணி அ!$த%. மாணவக இதா3 இலாவி-டா3
வ&' ேபாவ% த கடைம எ ஆசிாியக ெச உ-காதிதாக.

ஊவல ேபா 9-டமாக' கUாிைய2 ;,றிவர ேவ1 எ சில

விபினாக. அGவாேற எலா உடப-1' 9!னாக. ;,றி வதேபா%
வபைறகளி சில மாணவகைள8 ஆசிாியகைள8 கடேபா% 9-ட$தி

பல ஆரவார ெச தாக. & ெபயகளி-1' 9வினாக. "க=காAக
ஒழிக" எறாக. ெவைள'காரகளி வாக ஒழிக" எறாக.

"ஆ=கிேலயகளி அ!ைமக ஒழிக" எறாக. 9-ட ;,றி வ% ஒ

மர$த!யி நிற%. உயரமான ஒ மாணவ - கத அணிதவ - "காதிய!க
வா)க" எ 66ைற 6ழ=கினா. "மாணவ நபகேள!" எ விளி$தா.

9-ட அைமதியைடத%. "இ எத ெபாியவ'காக - உ$தம'காக தைலவ'காக - நா வ$த ெதாிவி'க' 9!யி'கிேறாேமா, அவைடய

ெகாைககைள உணராம I ஆரவார ெச கிேறா. ஆசிாியகைள8 சில

மாணவகைள8 எளி நைகயா1கிேறா. ஏேதா மகி)2சி' ெகாடா-ட ேபா
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6க மல% 6ழ=கிேறா. ெவைள'கார அழியேவ1 எ காதிய!க

விபவிைல. ஆனா ந6ைடய ஆசிாியக< ந6ட ப!'

மாணவக< அழியேவ1 எ ஆரவார ெச கிேறா. இத ஒ நாளாவ%

அவைடய Jய ெகாைககைள உண%, அைமதியாக இ% ந6ைடய

வ$த$ைத$ ெதாிவி' ப!யாக' ேக-1'ெகாகிேற" எறா.

சிறி% ேநர அைமதி நிலவிய%. பிற ம,ெறா மாணவ த ைககைள உய$தி,

"காதிய!க வா)க" எ சில6ைற 6ழ=கியபிற, Iரமாக ேபசினா.
6!வி, "இத' 9-ட இப!ேய கட,கைர வைர' ஊவலமாக2

ெசலேவ1" எ வ,&$தி' 9றினா. "ஆமா", "இெபாDேத

&றப1ேவா" "தயா தயா" எ பல ரக எDதன.

9-ட கUாி எைலைய' கட% ெவளிேய ெசல &றப-ட%. சில

மாணவக அதி கல% ெகாளாம வி1திைய ேநா'கி வதன. 6தA ேபசிய

அத உயரமான மாணவ ஊவல$தி கல% ெகாளாம, வா!ய 6க$%ட

வி1திைய ேநா'கி நடதா. மால எைன பா$%, "இேதா பா$தாயா? காதி
ப'த ேபா ேபசினா. ஊவல$தி கல%ெகாளாம வி1தி' ேபாகிறா

இப!$தா எலா" எறா.

"அதி தவ என? அவ ஊவல ேபாகேவ1 எ ெசானாரா? பிற
அதப! நட'கவிைலயா? அவ' ஊவல விப இைல. அதனா கல%

ெகாளவிைல" எேற.

"நீ ஊவல$தி கல%ெகாள ேபாகிறாயா, இைலயா?"
"இைல?"
"அப!யா? நா கல%ெகாளலா எ எணிேன."
"அப!யானா நீ ம-1 ேபா வா"
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"இைல, நீ வராததா நா ம-1 ஏ ேபாகேவ1? நா வி1தி'
வேவ."

"ேவ1மானா, சிறி%ேநர சாைலயிA% ஊவல$ைத பா$%வி-1

வரலா. அத, ேவ1மானா வேவ."

இGவா நா ெசான%, "சாி, அ%தா ேவ1. ;மா பா$%
வவத,$தா ேபாகலா எ இேத. இைலயானா, நா ேபாவதா
நா-1'2 ;ததிர வ%விடேபாகிறதா?" எறா.
நா மால 9-ட$தி பி ெமல2 ெச சாைலப'க ேசேதா.

அேபா% ஒவ சதிரைன' ைகபி!$% ஊவல$தி 6னணி' இD$%2
ெசறைத' கேட. ஒ %ைறயி 6நிற மாணவைன ம,ற$ %ைறயி

பித=ப! இைளஞக வி1வதிைல. ஆைகயா, சதிர 9-ட$தி

இைடேய ஒ%=கியி%, ம,றவகளி கணி ப-டபிற அGவா இ'க

6!யவிைல.

திXெர ஒ பL நிைறய இ&$ ெதாபி அணித ேபா_சா ைக$த!8

%பா'கி8மாக வ% இற=கினாக. த!கைள இ= அ= ;ழ,றினாக.

சீ)'ைக ஊதப-ட%, த!கைள2 ;,வேதா1 நி,காம மாணவகைள$ தா'க*

ெதாட=கினாக. "வி1தி' ேபா வி1ேவா வ%வி1" எறா மால.

"இேபா% ஓ!ேபாக'9டா%. இ% பா$%வி-1 ேபாேவா" எ

மாலைடய ைககைள இக ப,றி'ெகாேட. 9-ட$திA% சில

மாணவக ம-1 பரபரபாக நட% ெதாைலவி ேபா வி-டன. ம,றவக

இ= அ= ேபாவ%ேபா நக%ெகா!தாகேள தவிர கைலயவிைல.

"வேத மாதர! வேத மாதர!" எற ரக வானளாவின. ம,ெமா சீ)'ைக
ஊதப-ட%. கணீ&ைக விடப-ட%. அேபா%தா 9-ட சிதற$

ெதாட=கிய%. நா மால வி1திைய ேநா'கி2 ெசேறா. கணீ&ைக8
அத, எ=க ககைள$ தா'கிய%. கணீ வழிய நக% ெகா!த

எ=க ேம த!க ப-டன. மாலைடய 6ழ=காA3 அ!ப-ட%; எைடய

இட% ேதாளி3 ப-ட%. மால, "அபாடா" எ அ!ப-ட எ ேதாைள

ப,றினா. "அ ேயாேநா%! இத$ ேதாைள ப,றி'ெகா" எ இப'கமாக

வ% வல% ேதாைள' ெகா1$ேத. ஆனா நறாக நட'க6!யவிைல.
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ெநா!'ெகாேட வதா. விைரவி கUாி எைல' நா=க

வ%வி-ேடா. திபி பா$ேதா. சதிர ெந,றியி பலமான அ!ப-1

இர$த கசிய வ%ெகா!தா. அவனிட ெச "என ெச தி" எ
ேக-ேட. கணீ &ைக வி-டேபா%, இடப-1 விD% வி-டதாக*
ேபாALகாரைடய த! ப-டதாக* 9றினா. அவ ைகயி இத

ைக'-ைட 6Dவ% இர$த$தா நைனதித%. உடேன எ ைக'-ைடைய
எ1$% வழித இர$த$ைத ஒ,றிேன. அவைன ப,றிேன. "பி!'க ேவடா;

ைக காA ஒ அ! இைல. நறாக நட% வேவ" எறா.

சிறி% ேநர$தி, ஆ<' ஒ வழியாக மாணவக வி1தி' வ%

ேசதாக. அவகளி கணீ &ைக' ஆளானவ சில; அ!ப-டவ சில;
ஒ இலாமேல தபி வ%வி-டவ பல. ஊவல நட$தி$ தீரேவ1

எ Iர 6ழ'க ெச தவ 6ேன ெசற காரண$தா ேபா_சாாிட$தி

அகப-1 ெகா!பா என எணிேன. ஆனா அவ சிலேரா1 ேபசி2

சிாி$தப!ேய எ=க அைறப'க ேபாவைத' கேட. "ேபாA; வ! வதேதா

இைலேயா, அவகைள ஏமா,றிவி-1' கUாி எைல'

காைவ$%வி-ேட" எ அவ ெபைமய!$%' ெகாடா. "என' அத

பயகைள8 ஏமா,ற$ ெதாி8, அவகளி பா-டைன8 ஏமா,ற$ ெதாி8"
எ ெசாA'ெகாடா.

பி,பக மா,ைட அணி% ெகா1 ேபா_சா சில %பறிவதாக'

ேகவிப-ேடா. வி1தி' &தியவகளாக யா Pைழதா3, %பறி8
ேபா_சா எ ஐ8,ேறா. த=க மகைனேயா தபிையேயா பா'க

வதவகைள8 அGவா ஐ8,$ ெதாட% ெச, நா=க அவகைள$

%பறிய$ ெதாட=கிேனா. வி1தியி வா)வி ஒவைக2 ;;& பரபர&

எ= காணப-டன. ஆட3 பாட3 சினிமா* வி% விழா* இலாமேல
வி1தி உண2சிமி'க O)நிைல ெப,ற%.

அ மாைல ஐ% மணி' வி1தி எதிேர ேபா_சி வ! ஒ வ% நிற%.
நா=க எேலா பரபர& அைடேதா. ேநராக ஒ றிபி-ட அைறைய

ேநா'கி வவ% ேபா ேபா_சா வதன. பிெதாடராதப! எ=கைள$

த1$%வி-1, ஓ அைற' Pைழதன. ஒ மாணவைன

ப,றி'ெகா1வதன. ேநேர வ!யி ஏ,றி2 ெசறன. பிற மாணவ சில
மி'க பரபர& அைட%, ேபா_; நிைலய$%'2 ெச பா$தன. அத
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மாணவ சிைறயி ைவ'கப-டதாக2 ெச தி அறி% வதன. அத மாணவ

ேவ யா இைல; காைலயி 9-ட$திேபா% ஆசிாியகைள8

ம,றவகைள8 இகழாம காதிய!களி ெகாைகைய உண% அபாக

அைமதியாக நட%ெகாள ேவ1 எ ெசாA ஊவல$தி கல% ெகாள
விபமிலாம வி1தி'2 ெசற அேத மாணவ தா. அவ ஒ ,ற6
ெச ய' 9!யவனாகேவா, தீவிரமான நடவ!'ைகயி கல% ெகாள'

9!யவனாகேவா, இைல. அவைன ேபா_சா பி!$த% தவ எ எேலா
ேபசி'ெகாடாக. மால வத ேபா% என காரண எ ேக-ேட.

ேபா_சா %பறிய வதேபா% யாேரா அவைன ப,றி2 ெசாA, அவதா

9-ட$தி ேபசியதாக* எலாவ,றி, காரணமாக இததாக*

ெசாAவி-டாகளா. அதனா அவைன2 சிைற ப1$தியிபதாக2

ெசானா. சிறி% ேநர$தி ேவெறாவ வாயிலாக ஒ ெச தி வத%.

காைலயி இரடாவதாக ேபசி Iர 6ழ'க ெச % ஊவல ேவ1 எ

J!ய அத மாணவ தா, ேபா_சாாிட அவைன அப!' கா-!' ெகா1$%

வி-டதாக2 ெச தி ெதாித%. என' வியபாக இத%. அப! Iர 6ழ'க

ெச தவ தா ேபா_சாைர ஏமா,றிவி-டதாக ெபைமய!$%' ெகாடேதா1,
இப! அடாதெபா

ெசாA நலவைன' கா-!' ெகா1$%2

சிைறப1$திவி-டாேன எ வதிேன. அத மாணவ Iர 6ழ'க

ெச தேபா% ெச! 6D% மண கமD %ளசிேபா விப$த'கவனாக$
ேதாறினா. ேபா_சாைர ஏ $%வி-1 ஓ! வததாக

ெபைமய!$%'ெகாடேபா%, M ம-1 மண கமD அரளிேபா இதா;

இப!' கா-!' ெகா1$% நலவ'$ தீைம ெச தா எ ெச தி

ேக-டேபா%, மண இலாத மலகைள$ தா= ேரா-ட ெச!ேய நிைன*'

வத%.

இத2 ெச தி பரவிய பிற, மாணவ ஒவைர ஒவ கடா3
ஐ8ற$ெதாட=கின. ேபசினா3 பிற கணி படாம, பிற ெசவியி3

ேகளாம ெமல ேபசின. மால பய%, "நா இவ அ!'க! பழகி

ேபசினா3 வ& ெச %வி1வாக. இ நா நா தனி$தனிேய இ%

வி1ேவா" எ ெசாA$ த அைற' ேபா வி-டா.

வி1தியி 6நா இத உண2சி8 எD2சி8 மநா இைல. ஏேதா ேப

உலா* இட எ ெசால$த'கவா இத%. எேநர6 எ'களி& எளி

நைகயாட3 நிைறதித உண*' 9ட$தி3 அைமதி8 அட'க6ேம
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இதன. எேலா ேநர$ேதா1 கUாி' &றப-12 ெசறன. அ=
வழ'க ேபா இ%வி-1 வேதா. அ மாைல8 வி1தி

ெவறி2ெசறித%.

அ1$தநா 6த ெமல ெமல வி1தி' உயி வத% எனலா. எேலா

கலகல எ ேப; ர ேக-ட%. சீ)'ைக அ!$த3 சினிமா பா-1 பாட3

ெமலெமல$ ெதாட=கின. ப!' பழ'க6 ஏ,ப-ட%. அத நல மாணவ

C நா சிைறயி ைவ'கப-1 வி1தைல ெச யப-டா. என நடத%

எ விாிவாக2 ெச தி வத%. 9-ட 9-!யதாக* ஊவல$%' ஏ,பா1

ெச ததாக*, ேபசி$ J!யதாக* ேபா_சா ,ற சா-!னாகளா. 6
ெசான இர!, த ெதாட& இைல எ, ேபசிய% ம-1 உைம
எ, அத ேப2சி3 எத2 ெசய3' மாணவைர$ J!யதிைல எ

ெசானானா. கUாி$ தைலவாி ந,சா ேக-டறி% பிற வி1தைல ெச %

வி-டாகளா. ஆனா அத நலவைன' கா-! ெகா1$த ,றவாளிைய ப,றிய
ேப2ேச இைல. அவைன எேலா மற%வி-டாக ேபா_சாைர

ஏ $%வி-ட% ேபாலேவ அவ வி1தியி உளவகைள8 ஏ $%வி-1'
கவைல இலாம இதா.

அ1$த வார$தி றிபிட$ தத ஒ நிக)2சி நடத%. சிநீ அைற'

ப'க$தி ஆரவார ேக-1 உடேன அைறைய M-!வி-1 அ=2 ெசேற.

அத, அ=ேக ஐப% அப% மாணவக 9!வி-!தாக. சதிர ர

உர'க' ேக-ட%. அவைடய ரA ஆ$திர6 இத%. அதனா உடேன

9-ட$தி உேள Pைழ% ெசேற. சதிர' எதிேர அத நலவ - சிைற
ெசற மாணவ - அைமதியாக ேபசி' ெகா!தைத' கேட. வி1தி2

ெசயலாள வளத மாணவக சில ழப$தி தைலயி-1, "இ=ேக

ேவடா, ேபாகவர இைடQறாக* இ'கிற%. தய* ெச % ப!பக$%'

வா=க. ழப இலாம அைமதியாக அ=ேக ேபசி ஒ 6!*' வேவா.
நம' இப! ேபாாி-1'ெகாடா நலதா? வி1தியி இபவக ஒ

1பேபா வாழ ேவடாவா?" எறாக.
சதிர "சாி" எ அவக<' இண=கினா. அவ' ஒ %ைண உ1

எ கா-1வ%ேபா நா அவ ப'கேபா

நிேற.
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ஆனா ம,றவ வரம$தா. "இேதா1 வி-1வி1=க. ேவ1மானா, நா
ெசான% த& எ ஒ&'ெகாகிேற. இனிேம அப! யா' நல%

ெசாவதிைல. வி-1வி1=க" எறா.

வளத ம,ற மாணவக அவைன ேநா'கி, "அப! அல. இத அளவி
வி-1வி-டா, உ=க இவ' மன'கச& இ%வ, ஒவைர ஒவ

பா'ேபா% நறாக இ'கா%. ஆைகயா தய* ெச % நா=க

ெசாவைத'ேக-1, எ=க<'காக, வி1தியி நைம'காக எ=கேளா1
வரேவ1" எறாக.

அத பிறதா அத மாணவ வதா. அவ Jய ெவைள' கத உ1$%,

அைமதி ெபாA8 6க$ேதா1 விள=கினா. அவனிட$தி ,ற ஒ

இ'க6!யாேத எ எணிேன. ஆனா3 எேனா1 உட ப!$த

காரண$தா3, எ=க ஊப'க$திA% வதவ ஆைகயா3, சதிர

சாபாகேவ இ'க ேவ1 எ என'$ ேதாறிய%. ஆகேவ, சதிர'

ப'க$தி அவைடய வல'ைகேபா ெபமித உண2சிேயா1 நட% ெசேற.
மாணவக< 9-டமாக வதாக.

ப!பக$தி உ-காத*ட, ெசயலாள சதிரைன பா$%, "ஆ$திர
இலாம, ேகாப இலாம, நடதைத2 ெசா3=க" எறா. அத' கத

மாணவைன பா$%, "அ%வைரயி நீ=க ேக-!=க. ஏதாவ% ெசால

ேவ!யிதா பிற ெசா3=க" எறா.

உடேன, கத மாணவ, "ெசாலாமேல இ'க 6!8" எறா.
சதிர ெசால$ ெதாட=கிய% நா ஆவ3ட ேக-ேட. "நா சிநீ

அைற' ேபாயிேத. சிநீ கழி$%வி-1 ெவளிேய வேத. இத ஆ

உேள Pைழதா. உடேன ெவளிேய வ% எைன' 9பி-டா.

'ஒ'ேபானீகேள, தணீ பி!$%' ெகா-!னீகளா?’ எ எைன'

ேக-டா. "நா இைல எேற" இGவா அவ ெசான% கத மாணவ

'கி-1 "அல, அப!2 ெசாலவிைல. அ% எ கடைம அல எ

ேகாப$ேதா1 9றினா" எறா.
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உடேன ெசயலாள, "நீ=க கைடசி வைரயி ெபா$தி% பிற ேப;வதாக
ஒ&'ெகா1, இேபா% 'கி-Xகேள" எறா.
"பிற மற%வி1ேவேனா எ இேபாேத ெசாேன" எறா கத மாணவ.
மாணவக ேம3 பல வ% ேச% வழிெயலா ெந=கி நிறன.
சதிர ெதாட% ேபசினா. "நா அப!' ேகாப$ேதா1 ெசாலவிைல. அ%
எைடய கடைம அல எ ெசான% உைமதா. சிநீ கழி$த பிற

ஒGெவாவ தணீ பி!$%' ெகா-!' ெகா!'க 6!யா%. அதனா எ

கடைம அல எேற. அத, இத ஆ எைன பா$% ஒ ெபாிய

ெசா,ெபாழி* ெச ய$ ெதாட=கினா. நீ=க எலா ெபாிய காதி ப'தகளா?
காதி ெசான வழியி நட'க$ ெதாியாம I ஆரவார ம-1 ெச கிறீக;
ச6தாய வா)'ைகயி பிற' எத வைகயி3 இைடQ ெச யாம வாழ

ேவ1மானா, சிநீ கழி$த பிற தணீ ெகா-டேவ1. அ% கடைம
எ உணராதவக கUாியி ப!$% பய என? நீ=கதா ப!$த பிற
ஆ=கிேலயைடய ஆ-சி'$ Jணாக இ% நா-1ம'கைள' கா-!'

ெகா1Rக; நீ=கதா ம'களிட ல?ச வா= வென?ச ஆIக;
அ!பைடயான ஒD'க=கைள' க,' ெகாளாம ஏ ப!'கீறீக? உ=களா
கUாி' ெக-டெபய; நா-1' ெக-ட ெபய; உ=கைள2 ேச$%

ப-டதாாிக ஆ'கி நா-ைட' ெக1பைதவிட' கUாிைய C1வேத நல% எ
இப! பலவைகயாக உளறினா. நா உடேன,' நாெசL வாைய C1
எேற.'"
இGவா சதிர ெசாA நி$திய*ட 9-ட$திA% பலவைகயான ரக
எDதன.

"யாரடா அவ, ெபாிய காதி ைப$திய!"
"பி.ஏ., நாகா வபி ப!' சாதA=கமடா."
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"அவ எேபா% இப!$தா இட'2 ெச வா."
"ஏ? வாதா*' ேபா

வ% வி-டாேனா?"

"அப!யானா, அத மல வாகிறாகேள அப! அ யா இ=ேக8 அத
ேவைலைய2 ெச வ%தாேன?"
"இவ இ=ேக ப!'க வதாரா? சிநீ அைறைய ேம,பாைவ பா'க வதாரா?"
இGவா பல பலவா ேபச*, ெசயலாள எD% "அ&9% அைமதியாக
இ'ப!யாக ேவ1கிேற. இப! பல பலவா ேபசினா, நா 9!ய
கடைம ஆமா? பாரா<மற=களி ேதா,ற, வள2சி, விதிக, பயக

எலாவ,ைற8 விாிவாக ப!'கிேறா. ேப;கிேறா. ஆனா ந வா)'ைகயி
அத 6ைறகைள ேபா,றி' ைகயாளாவி-டா பய என?" எறா.

ஆயி அவ ேப2சா பய விைளயவிைல. மப!8 மாணவக பலவா

ர எDப$ ெதாட=கினாக. வி1தி2 ெசயலாளைர ப,றி8 தா'கி

ேபசினாக.

"ஓஓ! ெசயலாள சாதA=க$தி நபேரா?"
"கUாியி ெபயைர இவதா காபா,ற ேபாகிறாேரா?"
"சிநீ அைறைய' காபா,றினாதா கUாியி ெபயைர' காபா,ற
6!8மா? சாிதா."
"இத ஆ ேபான பிறவியி ேதா-!யாக இதிபா."
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"அ யாவி 6கவாிைய யாராவ% 6னிசிபாA!'$ ெதாியப1$தினா ஒ
ேவைல ெகா1பாகேள!"

"ேவைலயிலா$ திடா-ட ெகா?ச தீேம".
வி1தி2 ெசயலாள "அைமதி, அைமதி" எ பல6ைற எD% ேக-1'ெகாடா.
மப!8 சில ரக ேக-டன.
"நா=க இனிேம தணீ பி!$%' ெகா-ட ேபாவதிைல, சாதA=க!"
"அவைடய அைறயிேலேய ேபா
வழி"

இனிேம சிநீ கழி'க ேவ1. அ%தா

"இ=ேக என ப?சாய$%? வாடனிட ேபா=க".
"சதிரா! உைன' ,றவாளியா' 6ய,சி இ%. இ'காேத எD% வா"
"இமாவதி சதிர எD% வா."
அேபா% சில ெகாெல சிாி$தன. எ மன ஓ அதி2சி உ,ற%. இமாவதி

எற ெபயைர' ேக-ட%, அ நாடக$தி 6!வி நா கட அத' கா-சி

நிைன*' வத%. சதிர 6க கவி)தப! இதா.

"எD% வா? சதிர! எD% வா" எ ெதாட% சில ரக ேக-டன.
சதிர எDதா. ெசயலாள அேபா1 ேக-1' ெகாளேவ அவ மப!8

உ-காதா. எ மன சாதA=க ெசானைவ சாிெய, அவ,றி தவ

ஒேம இைல எ, சதிர தணீ ெகா-!யி'கலா எ, இைல

எறா3 அபாக$ த ,ற$ைத உடப-!'கலா எ பலவா
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எணிய%. ஆனா3, அவைடய பைழய ெதாடைப8 1ப$ ெதாடைப8
எணி ேபசாம இேத. இGவள* 9-ட$தி, மன2சா
நீதி8ண2சி8 உள மாணவ சிலராவ% இைலயா? அவக ஏ த=க
வாைய C!'ெகா!'கிறாக? அநியாய$%' ஆ-க 6%கிறாகேள,

நியாய$%'$ தய=கிறாகேள எ பலவா எணி ஏ=கி' ெகா!ேத.
எ ஏ'க தீர ஒ ர %ணிவாக$ ெதளிவாக' ேக-ட%.

"சாதA=க ெசானதி த& என?" எ அத' ர ேக-ட%, எ

ெசவியி ேத வா$த% ேபா இத%.

"எப!' ேக-கலா" எ ம,ெறா ர.
மாணவக ஒேர 9-டமாக ெந=கி இதப!யா, ர எDபியவக யா
யா எ ஆ-கைள' காண6!யவிைல.

"சாைலயி எ2சி %பினா ேக-கலா, ;காதார$%'$ தீ= எ."
"பLZ ;-1 பி!$தா ேக-கலா, பல'$ தீ= எ."
"ந1$ெதவி காகித கிழி$% ேபா-டா ேக-கலா, ெபா%வா)வி விதிக

ெதாியவிைல எ."

"இ% ந1$ெத அல, ேக-க'9டா%."
"இ% பL அல, ேக-க' 9டா%."
"இ% ெபா% இட. ேக-கலா."
"ேக-க உாிைம உ1."
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"ெசாத I1 அல."
"ம,றவகேளா1 ேச% வாழ வதி'ேபா% ம,றவக<ைடய நைமைய'
கவனி$ேத நட'க ேவ1."

"சாதA=க த நைம'காக' ேக-கவிைல."
"ெசாத Iடாக இதா3, அண தபி ேக-பதிைலயா?"
"வாைழபழ$ ேதாைல ந1$ெதவி ேபாடாேத எ காதிய!க ய=
இதியாவி எDதவிைலயா?"
"அ% ைப$திய."
"நீ ைப$திய."
"நீதா ைப$திய."
இத நிைலயி சாதA=க எD%, "நா சிறி% ேநர ேபசலாமா?" எறா.

எலா அைமதியானாக. "எனா இGவள* ெதாைல, இGவள* ெபாிதாக
6!8 எ எதிபா$திதா நா வாைய$ திறதி'க மா-ேட. இ

சில நாளி பி.ஏ. ேத* எDதி 6!$%வி-1 நா வி1திைய வி-1 ெவளிேயற

ேபாகிேற. இர1 ஆ1க வாணியபா!யி இ% ப!$ேத. இர1

ஆ1க இ=ேக இத வி1தியி இேத. எைடய அபவ$தா - நல%
ெச யேவ1 எற ஆவ$தா - அவசரப-12 ெசாAவி-ேட. மனி'க
ேவ1" எ ெசாAவி-1 உ-காதா.

"மனி&' இடேம இைல."
",றேம இைல."
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"மனி&' ேகாரேவ!ய ஆ ந!க சதிரதா."
"இைல.இைல."
இத' ரக மப!8 வளேமா எ அ?சிேன. ஆனா நியாய$தி

ரக எDத*ட, ம,ற' ரக ஒவா ைறதன.

ெசயலாள, ஏ அைத$ ெதாட=கிேனா எ திைக$% வதிய நிைலயிA%
மாறி2 சிறி% ஊ'க ெப,றவரா $ ேதாறினா. "ேபான% ேபாக-1. நடதைத

மற% வி1ேவா. இனி என ெச ேவா எபைத ப,றி ேப;ேவா" எறா.
9-ட$தி இத சில ெமல நக% த த அைற'2 ெசல$ ெதாட=கின.

9-ட ேபா% எ ெசயலாள ேபசினா. "ேம, நா1களி எ=ேக8 இைத'

க,'ெகா1'க ேவ!யி'கா%. இைத எலா அவக இளைமயிேலேய க,

வளதிபாக. காரண அ=ெகலா இ% 1ப' கவியாக இ'கிற%.

இ=ேக 1ப=களி உளவக<'ேக இ இைத' க,'ெகா1'க

ேவ!8ள%. ஒGெவாவ இரவி எD% எதி I-1 ஓரமாக2 சிநீ

கழி$% வவ% இ=ேக வழ'க. கட இடெமலா %&வ%, ப'க$% I-1
ஓரமாக' ைபைய' ெகா-1வ% ந I1களி உள பழ'க. ஆைகயா,

சதிரைனேயா ம,றவகைளேயா ைற 9றி பய இைல. ெபா%வாக ந

நா-1'ைற எ கதி$ தி$தேவ1" எறா.

அேபா% சாதA=க ெகா?ச ேபச ேவ1 எ ேக-1'ெகா1, "ேம,

நா1களி இத ஒD'க=க இயபாக இபத,' காரண உ1. இ=

இலாைம'' காரண உ1. அ=ேக பிற' உதவி ெச வேத கட*<'

விபமான% எற நபி'ைகயி ேம சமய வளதி'கிற%. இ=ேக இத

உைம இைலமைற கா ேபா உளேத தவிர, ெவளிபைடயாக இைல.

ேநமாறாக, பிற'$ தீைம ெச தாவ% பண ேச$% அ2சைன, அபிேசக

ெச வைத' கட* வி&வா எற Cடநபி'ைக வளதி'கிற%. அ=ேக

பிற'$ ெதா1 ெச த சமய$ தைலவக பல, இ=ேக கா-! ஒ%=கி$ தவ
ெச தவக<, உலக ெபா

எ ெசாA$ தமளவி ேமா-ச$%'

பா1ப-ட ப'தக< பல. அ=ள சமய அைம&களி மட=களி பல,
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பிறைடய வா)*' உதவி ெச வத,காக ஏ,ப-டைவ. இ=ேக விேவகானதாி

கால$%' பிறதா அப!ப-டைவ சில ஏ,ப-டன. அதனா இ=ேக

&ணிய பாவ எ ெசானாதா மதி& உ1; ச6தாய நைம எ

ெசானா மதி& இைல. ச-ட எ ெசானாதா அட=கி நட'கிறாக;
நாகாிக வா)'ைக 6ைற எ ெசானா ேக-1 நடபதிைல. இைத

மா,றினாதா நம'2 ;ததிர ேக-க உாிைம உ1; ஒகா அத,6 ந

தைல6ைறயி ;ததிர கிைட$%வி-டா3 அைத' காபா,ற வழி ெதாியாம

வ%ேவா. இத ஆவ$தா ஏேதா ேபசிேன. நா எத வைகயிலாவ% நப

சதிரைடய மன$ைத &ப1$தியிதா மனி'ப!யாக அவைர

ேக-1'ெகாகிேற. நீ ெகா-டவிைல எபைத ம-1 ேக-டதாக நப

சதிர ெசானா. அ%ம-1 அல. ;வாி ெப தி'க' 9டா%; ெப தா நீ

ெகா-ட ேவ1" எ ெசாேன. சிநீ கழி'க அத,ெக R=கா ழி*
ைவ'கப-1ள%. அதி சிநீ கழி'காம, ;வாி கழி'கப-!த%. ;வ

அத' ெக-ட நா,ற$ைத ெந1ேநர ைவ$தி% பர& அலவா? எ=ேக

ேபானா3 இத' ெகா1ைமைய' காகிேற. இ% தவறான பழ'க எ

உண$%வத,காகேவ ேக-ேட. நப சதிர எைன மனி'க ேவ1."

எ ெசாA2 சதிரைடய ைகைய ப,றி அவைடய 6க$ைத பா$தா.
சதிர அவைடய ைககைள$ த ைககளா ஏ,'ெகா1 த ப'க$தி
உ-கார2 ெச தா.

"இGவள* ெதாைல இைல. ேம, நா-டா க1பி!$% அைம$த ேம

ெதா-! நறாக ேவைல ெச % வதா ேபா%. அதி ெதா= ச=கிAைய

பி!$% இD$தா, தணீ ேவகமாக வ% சிநீைர அ!$% ேபா வி1"

எறா மாணவ ஒவ.

"ெசயலாள ேக-1' ெகா!'கிறா. வாட'2 ெசாA, 6தA அத
ேமெதா-!கைள பD% பா'க2 ெசா3=க" எறா ம,ெறாவ.

"அப!ேய ெச தா3 R=கா ழிைய வி-1 வி-1, ;வாி ெப %வி-1
வகிறவகைள எப!$தா தி$%வ%?"
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"கட*தா தி$தேவ1"
"அ% பாவ எ &ராண=களி, தி'றளி எDதி ைவ$தாதா நட'."
"அ% ம-1 ேபாதா%. அப!2 ;வாி ெப தவகைள மபிறவியி

நரகேலாக$தி ெகாதி' இ&2 ;வைர$ தD*மா ெச % யமகி=கர
த!பாக எ எDதினாதா ஒD=காக நடபாக."

"அப! எDதிவி-டா ம-1 ேபாதா%. அத &$தக=கைள &ராண=களா'கி,
அவ,ைற ப,றி' கதாகால-ேசப=க நட'மா ெச ய ேவ1."

"இேபா% கதா கால-ேசப$தி ேக-டறித நவழிகைள ம'க வா)'ைகயி
பிப,கிறாகளா? நா-! ெபா

ேபாயி,றா? விபசார ைறததா? ேபராைச

ெதாைலததா? Oதா-ட ஒழிததா? அாி2சதிர &ராண 6த பாரத வைரயி
ப!'க' ேக-1 திதினாகளா?"
"அதனா &%வழி காணேவ1. சாதA=க ேபாறவக ஊேதா

ெத*ேதா I1ேதா பல ஏ,பட ேவ1. அ%தா வழி."

"அ%ம-1 ேபாதா%. சாதA=க ெச வ% சாி எ ர எD&வத, ஆ-க
ேதைவ. ஊேதா B,'கண'கானவக ேதைவ. உைமயி சாபி,
நியாய$தி சாபி தய=காம ர ெகா1பவக ேதைவ."

இப! பல பலவா ேபசினாக. அ$தைன' ெசயலாள இட ெகா1$தா.

6!வி எேலா' நறி9றி, ேமெதா-!கைள விைரவி பD%பா'க

ஏ,பா1 ெச வதாக* ெதாிவி$தா.

சதிரேனா1 ெதாட% வேத. "I வ&" எ இர1 ெசா ெசாA$ த
அைறயி வாயிA நி என' விைட ெகா1$தா. நா வ%வி-ேட.

அGவள* நடத பிற அவைடய மன திதியதாகேவா, மாறியதாகேவா

என'$ ேதாறவிைல. அவ நிைலயி நா இதிதா சாதA=க$திட
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மனி&'ேகாாி வதியிேப. அவ' அத எணேம ேதாறியதாக$

ெதாியவிைல.
---------

அதியாய 13
மாசி மாத ெதாட=கிய%. ெபா%வாக எேலாேம ப!பி 6ைன% நிறாக.

பக3 இர* எேலா &$தக6 ைக8மாக இதாக. சிறபாக, இரடா

இட வபி இதவக< பகைல'கழக$ ேத*'2 ெச3 ம,ற

மாணவக< ஓயாம ப!$தாக. அவகளி அைறயி இரவி ெந1ேநர

விள'களி ஒளி காணப-ட%. சதிர ப!$தா.

ேத* ெந'க$தி ஊ'க ஊ-!2 சதிரைடய தைத என' ஒ க!த

எDதியிதா. அதி சதிரைன' க1 நறாக ப!'மா ெசாலேவ1

எ றி$திதா. அத' க!த$ைத எ1$%' ெகா1 அவைடய அைற'2
ெசேற. அவ நா,காAயி சா தப!ேய ஆ)த உற'க$தி இதா.

ேமைசயி ஆ=கில &$தக திறதப!ேய இத%. ஒA ெச யாம ெச

ேமைச ப'க$தி உ-காேத. &$தக$தி இைடேய &ைகபட

இப%ேபா ேதாறிய%. 1ப$தாாி படேமா, அல% சதிரனி படேமா

எ ெமல எ1$% பா$ேத. ஒ ெபணி படமாக இத%. கீேழ "க.

இமாவதி" எ ைகெயD$% இத%. பட$ைத உ, ேநா'கிேன.

நாடக$த அவேனா1 ேபசிய அத ெபதாேனா எ எணி மப!8
பா$ேத. அGவாதா ேதாறிய%.

பட$ைத பைழயப!ேய ைவ$%வி-ேட. சதிர இ எழவிைல. சிறி%

ேநர சிதி$தப! இேத. மால ெசானப! காதலாக$தா இ'ேமா

எ எணிேன. எப!யாவ% ேபாக-1. ேத* ெந'க$தி நறாக
ப!$%' கைள$%ேபா

இப!$ J=கிறாேன, இ%ேவ ேபா% எ

எணிேன. அத &$தக$தி ப'க=கைள$ தளி மப!8 ஒ6ைற அத
பட$ைத பா$ேத. ைகெயD$ைத8 பா$ேத. பைழயப!ேய &$தக$தி
ப'க$ைத$ திறதா, ேபா ைவ$ேத. அேபா% சதிர J'க$திA%

விழி'கவிைல. பிற வ% பா'கலா எ எD% வேத. அவ

விழி$%'ெகா1 "என ேவ3" எறா.
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"ஒ இைல, அபா க!த எDதியி'கிறா."
"எைதப,றி?"
"உ ப!ைப ப,றி"
"என' எDதியி'கிறா" எ ெசாA நி$தி, சிறி% ெபா$%, "சாி"

எறா.

நா வ%வி-ேட.
எ=க<' கUாி$ ேத*க ெந=கின. சதிர 6தலானவக<'

பகைல'கழக$ ேத*க ெந=கின. மால நா ேபா-!யி-1 ப!ப%

எ எ=க<' தீமான ெச %ெகாேடா. ஒ நா மாைல அவ

எனிட வ%, "ேவ3! ேகாயி3' ேபா
எDேத.

வேவா" எறா. நா இைச%

வழியி அவ, "ம,றவக யா' ெசாலாேத. நா எேபா% ேத*'
6 ஓ அ2சைன ெச வ% வழ'க. அேதா1 ஒ பிரா$தைன ெச % ெகா1,

ேத* ெவ,றி என$ ெதாித*டேன ேபா

அத பிரா$தைனைய2 ெச %வி-1

வேவ. எL.எL.எ.சி-8 அப!$தா ேதறிேன. இேபா% அத,காக$தா
ேபாகிேற. நீ8 ேதைவ 6னி-1 அ2சைன ெச ; ஒ பிரா$தைன8

ெச %ெகா" எறா.

எ மன$ேத ெப?ேசா* வத%. ப!$த ைபய இப! எEகிறாேன.

எEவைத8 இGவள* உைம என எEகிறாேன. இவனிட என

ெசாவ% எ வதிேன. "ேகாயி3' ேபாகலா, வழிபா1 ெச யலா.
மன$ைத' கா'ப! ேவடலா; ேசாைவ ேபா'கி ஊ'க தப!யாக*
ேவடலா; ஆனா ேதவி ெவ,றி தமா ேவ1வதா? அத, ல?சமாக
அ2சைன8 பிரா$தைன8 ெச வதா? என' இப!ப-ட ேபாA வழிபா1

பி!'கா%. நா திபி ேபாகிேற" எேற.
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"நீ நபாவி-டா ேபாக-1, %ைண'காவ% எேனா1 வா" எ எ இ

ைககைள8 ப,றி' ெகாடா. அவைடய அ&'காக$ %ைணயாக ேபா

வேத. திபி வதேபா%, "உன' இதைடய பய எலா இேபா%
ெதாியா%; ேபாக ேபாக$ ெதாி8" எறா.
"பா$தாயா? நீ எைன ெவவி-ட%ேபா ேப;கிறா " எ

உ,பா$ேத.

"சாி, சாி. வா" எ ைககைள ப,றினா.
"நா கட*ைள மிக ெபாிய ச'தியாக எணி வழிப1கிேற. ஒD=கான ஆ-சி$

தைலவராக மதி$% அ& ெச3$%கிேற. சின சின ெபாைள எலா பா$%

விதிகைள மா,றி உதவி ெச 8 சிைம அவாிட இைல" எேற.

அவ அத, ஒ விைட 9றாம, "எப!யாவ% இ'க-1" எ

நDவினா.

ேத*களி இவ நறாகேவ எDதி'ெகா1 வேதா. ஆனா

மாலனிட$தி ம-1 அ!'க! ஏ'க6 ேசா* காணப-டன. இதேபாதி3

விடா 6ய,சிேயா1 ப!$% எDதினா.

சதிரைடய அைற' அ!'க! ேபா

எ-! பா$% வேத. ேத*

நா-களி ஒGெவா நா< மாைலயி ேபா

எப! எDதினா எ ெதாி%

வேத. ஆ=கில$தி பாட=க மற% ேபாவதாக* தமிழி நறாக எDதலா
எ 9றினா. கண' பாட=க< வி?ஞான பாட=க< நிைறய

இபதாக2 ெசானா. அவ'$ ேதவி உைமயான ஆவ இதைத

உண% மகி)ேத.

ஆ=கில$ ேத* நடத C நா-க< மாைலயி அவைடய அைற' ேபா ,

"எப! எDதினா ." எ ேக-ேட. "ஏற'ைறய எDதியி'கிேற" எ
ெசாA வினா$தாகைள' கா-!னா.
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தமி)$ ேத* நடத இர1 நா-களி3 ேக-டேபா%, "நறாக

எDதியி'கிேற" எறா.

கண'$ ேத* நடத இர1 நா-க< ேபாயி% ேக-ேட. "B,'
ஐப% வ. அGவள*தா" எறா.

"வாலாசாவி B,' B ெதாW,ெற-1மாக வா=கி' ெகா!த நீ,
என'' கண'' க,' ெகா1$% எைன வலவ ஆ'கிய நீயா இப!2
ெசாவ%?" எேற.

"என ெச வ%?" எ இர1 ெசா,களி 6!$தா.
வி?ஞான பாட$%$ ேத* அ1$%$ ெதாட=வத, 6 ஒ நா வி16ைற
ெத3= ஆ1 பிற&'காக வதித%. வி16ைறயி ெவளிேய ேபா 2

;,கிறானா, ஆ)% ப!$%' ெகா!'கிறானா பா'கலா எ சன

வழியாக எ-! பா$ேத. சதிர &றப1$திதா. விமி விமி அDவ%

ேக-ட%. ககைள$ %ைடபைத' கேட. ப'க$தி ஒ கவ ஓர

கிழி'கப-!த%. தனிேய ஒ க!த கிடத%. ;வ ஓர$தி பளபளபான தா
ஒ இர1 %டாக' கிழி'கப-!த%. கிழி$த ஒ %! ஒ
ெபணி பட6, ம,ெறாறி ஆணி பட6 இதன. திமண

அைழபிதேழா எ ஐ8,ேற. அவைடய த=ைக க,பக$தி திமண

அைழபிதேழா எ எணிேன. எ மன பகீெரற%. சதிர'

விபமிலாத இட$தி க,பக$ைத$ திமண ெச % ெகா1'கிறாகேளா?
க,பக$தி திமணமா? இGவா எணிய*ட, எ கக< கல=கின; எ

இதய6 விமிய%. "சதிரா?" எேற. அவ திபி பா$%வி-1, "இேபா%

வராேத, ேபா வி1" எறா. என' அDைக வ%வி-ட%. "உ %யர$தி

என' ப= உ1! சதிரா! இத,காக' கல=காேத. என ெச வ%!" எேற.
அவ தி1'கி-டா,ேபா பா$தா. "உன' ெதாி8மா?" எறா.
"அேதா ெதாி8ேத" எ திமண அைழபிதைழ' கா-!ேன.
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"ேவ3! ேமாச ெச % வி-டாேள!" எ அைறயி கதைவ$ திறதா. கக
அD% அD% சிவதிதன. 6க I=கியித%. உடேன ப1'ைகயி விD%

விமி அDதா. "இேதா, பா" எ ப'க$தி இத க!த$ைத எ1$%
நீ-!யப!ேய, "ப!, ப!$% பாரடா" எறா. ப!$% பா$ேத.

அ&ள அணா,
இ$%ட எ திமண அைழபித) அபி8ேள. ேநாி வ% ெகா1'க

எணிேன. ஆனா ேத*' உாிய கால அலவா? இ C நா

நாளி எலா 6!% வி1. பிற நா ேநாி வவத, நீ=க ஊ'

&றப-டா3 &றப-1 வி1Iகேளா எ எணிேய தபாA
அபி8ேள. மனி'க.

ேத*க நறாக எDதி8ேள. இனி உளவ,ைற8 நறாக எDதிவி1ேவ.

நீ=க< அGவாேற ெச திRக.
உ=க அ&'ாிய
க. இமாவதி.

க!த$ைத ப!$த பிற எ உள$தி %யர ேபாயி,. உைம விள=கி,.

சதிரைன பா$ேத. அவ ககைள$ %ைட$%' ெகா1 விமி'

ெகா1 இதா.

"ேத* 6!த%, ஊ' உைன அைழ$%' ெகா1ேபா

அபா*'2

ெசாA அவைள மண ெச %ெகாள..." எ வா'கிய$ைத 6!'காமேல

அDதா. "இப! ஒ திமண அைழ& அ2சிட எணிேன. அவ

ெச %வி-டா" எ தா கிழி$% Iசியைத' கா-!னா. மப!8 ழபிய

ரA, "அவ<ைடய வா)'ைக ெதாட=கிற%; எ வா)'ைக 6!கிற%" எ

கதறினா.

என ெசாவ% எ ெதாியாம சிறி% ேநர ேபசாம இேத. கிழித

அைழபிதைழ எ1$% பா$ேத. 6 பா$த அேத ெபணி பட இத%.
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கீேழ "இமாவதி" எ அ2சி-!த%. அ1$த %! மணமகனி பட

இத%. அத கீேழ "சிவச=கர" எ அ2சி-!த%.

"இனிேம நா ப!'க 6!யா%. சாக$தா 6!8." எறா சதிர.
"ைப$திய உன'" எேற.
"உன'' காத எறா என எ ெதாியா%. நீ ஒ ம1, ம',
உண2சிய,ற மர" எறா.

"இ'கலா. ஆனா இ% காத அல. அவ கல=கவிைல. நீ ம-1 இப!

அDகிறா . இ%வா காத? அவ விபவிைல. நீ ம-1...."

சதிர'' ேகாப வத%. அD% சிவத ககேள ேகாப'ககளாக மாறி,

எைன பா$%, "என' அறி*ைர ெசால வ%வி-டாயா? எD% ேபா"

எறா. மப!8 &றப1$%, "ைப$தியமா! நீயா இப!2 ெசாகிறா ?"
எ ெசாA'ெகாேட அDதா.

இனி என ெசாAயேபாதி3 தவறாகேவ க%வா என உணேத. நா ஓ

ஆ1 தவறி விடேவ, இவ ேம வ&' வ% எைன ப,றி' ைறவாக
எEகிறா; அறிவி3 அபவ$தி3 தா ெபாியவ எ க%கிறா;

அதனாதா அறி*ைர 9ற என' உாிைம இைல எகிறா. கUாி' வத

பிற பழகிய பழ'க$தி3 எைன2 சி ைபய ேபால* தா வளத தைமய
ேபால* கதி நட$%கிறா; அதனாதா நானாக ெந=கி2 ெசற

கால=களி3 &ற'கணி$தி'கிறா; நா அபினா பணி% ேபானைத, இவ
தவறாக உண% உய* மனபாைம ெகா1 வி-டா; ஒகா என''

கண'' க,'ெகா1$த காரண$தாேலேய நா அறிவி சிறியவ எ தா
அறி* 6திதவ எ எணிவி-டாேனா; வயதி3 இவ எைனவிட

ஓரா1தா C$தவ; அப! இ'க நா ஏ இவனிட இப! பணி%

இத2 சிைம' ஆளாகேவ1 எ எ உள$தி பல எண=க

எDதன. எD% வ%விடலாமா எ ேதாறிய%. உடேன அவனிட நா
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ெகா!த நறி8ண2சி8 1பபிைண& எைன$ த1$தன. அD%

ெகா!த அவ ப'க$திேலேய இேத.

சிறி% ெபா$%, "நடத% நட%வி-ட%. அவ உைன ஏமா,றிவி-டா;

ேமாச ெச %வி-டா எேற ைவ$%'ெகாளலா. அத,காக இேபா% என

ெச வ%? அD% அவ<ைடய மன$ைத மா,றி விட6!8மா? எD% 6க$ைத
அலபி'ெகா1 ப!'க உ-கா. அல% ெவளிேய எ=காவ% ேபா

வா. இைத மறபத, வழி அ%ேவ" எேற.

வரலா,

அவ ஒ 9றாம, &ற ப1$தப!ேய கிடதா.
எைத நிைன$%'ெகாேடா, சிறி% ேநர$தி ஒ ெபC2; வி-1 விமினா. "நீ
அபா*' எDதிவி1. நா ேத*' ப!'க ேபாவதிைல; ஊ' வர
ேபாவதிைல எ எDதிவி1" எறா.

இேபா% எைத2 ெசாA8 பயபடா% ேபா இ'கிற%. அD வைரயி

அD% ஓ8மா தனிேய வி-1, பிற வ% ெசாலலா எ எணி எDேத.

"இ'க-1, பிற வேவ" எ ெசாA &றப-ேட.

அைற' வத பிற எ மன அைமதியாக இைல. அவ தனிேய எ=காவ%

ேபா $ த,ெகாைல ெச % ெகாவாேனா எ மன அ?சிய%. அதனா

உ-காவ% எD% ேபா  பாப%மாக இேத. ப'க$% அைறகளி

கதவி ஒA ேக-டா3 அவதா கதைவ2 சா$%கிறாேனா எ எD%

பா$ேத. ஏதாவ% ந?; வா=கி ைவ$தி% அைத' !$%வி-1$ த,ெகாைல

ெச % ெகாவாேனா, அப!யானா உேள இ'கிறா எ

வி-1வி1வதி3 ஆப$% இ'கிற% எ எணி அ!'க! எD%ேபா 2

சன வழியாக பா$% வேத. அவ பைழயப! அேத ேகால$தி கிடதா.

க!த காைலயிதாேன வதி'கிற%. அத, எப! ந?; வா=கி'ெகா1

வ% அைறயி ைவ$தி'க 6!8. Iணாக ந மன அ?;கிற% எ ஒவா

ேதறிேன.

அபா சிறி% ேநர$தி அவைடய அைறயி ஏேதா ேப2;' ர ேக-ட%.

எD% ேபா  பா$ேத. அவ ப1'ைகயி உ-கா% இர1 மாணவட
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ேபசி'ெகா!தா. கிழித அைழபிதைழ8 க!த$ைத8 எ1$%

மைற$%வி-!தா. "உட& நறாக இைல. ஒேர மய'க. வயி, ேநா*.
ப!'க 6!யவிைல" எ ெபா யான காரண$ைத அவகளிட ெசாA'
ெகா!தா.

"இரவி ெந1ேநர க விழி$% ப!$திபா . அதனா வதி'" எறா

ஒவ.

"அல%, கட ேவைளயி எலா ேதநீ !'கிறாயாேம, அதனா வதி',
சனிய" எறா ம,ெறாவ.

"எனேவா, ெதாைல" எ சதிர ககைள$ ேத $% ைக$%!னா
6க$ைத$ %ைட$%' ெகா1, ஒ கவைல8 இலாதவ ேபா கா-!'

ெகாடா. சிறி% ேநர$தி இப! ந!'க'9!யவ இ சிறி% ேநர$தி

கவைலைய மற% நட'க* 6!8, ப!'க* 6!8 எ நபி'ைக

ெகாேட.

நபக ேபானபிற ெச சன வழியாக பா$ேத. பைழயப!ேய

ப1$%'ெகா!தா. ஆனா விம3 கணீ இைலேபா ெதாித%.
நாைல% 6ைற எD% எD% ேபா பா$ேத. அவ அேத நிைலயி

இதா. மாைல2 சி,!' ேநர ஆயி,. ேபா

அைழ$ேத. "என'

ேதைவ இைல. Iணாக$ ெதாதர* ெச யாேத; எ அைற ப'க வராேத" எ
க!தா.

ேபசாம திபிேன. நா சி,! உட பிற வ% சனலேக நி

பா$ேத. அவ அ=ேக இைல. எ ெந?; தி1'கி-ட%. கதைவ ெமல$

தளிபா$ேத. பிறதா அ% ெவளிேய M-டப-!தைத' கவனி$ேத.

எ=ேக ேபாயிபா எ எணி' கவைலப-1 நி ெகா!த ேபா%,
அவ ளி' அைற'ேபா

6க அலபி' ெகா1 திபியைத'

கேட. எ உள ளித%. எைன பா$த% ேபசாம, சாவி எ1$%

அைறைய$ திற% உேள ெச தாழி-1' ெகாடா. சிறி% ேநர$தி நப

சில வ%, "ஏ இப! அDC?சிேபால உ-கா% ெகா!'கிறா ? ெவளிேய
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;,றிவி-1 வ% ப!'க உ-காரலா. வா" எ அவைன வ,&$தி அைழப%
ேக-ட%. அப!யாவ% அவகேளா1 ேபானா நறாக இ' எ

எணிேன. அவ &றப1வதாக இைல. நபக ெவளிேய வதன. சிறி%

கழி$%ேபா

எ-!பா$ேத. க-!A ேம ப1$% அத ப'கமாக 6க$ைத$

திபி' ெகா!தா. இ சில நபக வ% கதைவ$ த-!ன. "அட

எனபா! இரெவலா க விழி$தாயா? இேபா% J=கிறாேய" எறாக.

"ஆமா’பா இேபா% எDபி$ ெதாதர* ெச யாதீக. தய* ெச %

ேபா வா=க" எ ப1$தப!ேய அபி வி-டா. நா எ= ெவளிேய

ேபாகவிைல.

வி1தி 6D% விள'ெகாளி பரவிய%. ஒேர ேநா'கமாக மாணவக எலா த

த அைறயி ப!'க$ ெதாட=கினாக. சதிரைடய அைறயி ம-1 விள'

இைல. அத வழிேய வத சில, "இ% ந!கமணி சதிரைடய அைற அலவா?

எ=ேக சிவகாமி காேணாேம! இமாவதிைய$ ேத!'ெகா1 ேபாயிபா" எ

ேபசி'ெகா1 ேபானாக. அைத'ேக-டேபா% எ மனேம கல=கிய% எறா,

உேள ஒ Cைலயி ப1$%'கிடத சதிரைடய மன எGவள*

வதியி'ேமா? அத பாவி ெப இமாவதி அப! இவைன ஆைச கா-!
ஏமா,ற ேவ1மா?... இைல, இைல. அவ<ைடய க!த$ைத பா$தா

அப! ஆைச கா-!யவளாக$ ெதாியவிைலேய. நப ஒவ ம,ெறா

நப'' க!த எDதிய% ேபாலேவ எDதியிதா. காத ெச % மண%

ெகாவதாக ஆைசகா-!யிதா இப! உைமயான ந-&ாிைமேயா1 திமண
அைழ& அபி'க 6!8மா? அைழேபா1 க!த ஒ எDதியி'க

6!8மா? க!த$தி கல=காம எDதியி'க 6!8மா? தா நறாக$ ேத*
எDதியிபதாக*, இனி8 அGவா எDதி' ைறைய 6!'க ேபாவதாக*
றி'க 6!8மா? அேத க!த$தி சதிர நறாக எDதி ெவ,றி ெபறேவ1
எ த விப$ைத$ ெதாிவி'க 6!8மா? ஒ ேவைள ேபாA ஆைசகா-!
அவைன ஏமா,றிய ேவசி$தன உைடயவளாக இதா, இப! உைமய&
உள ஒ க!த எDத 6!8மா? ஏமா,றியவ த ஏமா, வி$ைதைய
ெவளிபைடயாக' கா-! அைழபிதைழ அ&வாளா? இ'கேவ இ'கா%.

இமாவதி உைமயாக நல ெபணாகேவ இ'க ேவ1. சதிரனிட$தி
அ& மித ெபேணதா. ஆனா அத அைப இவ காத எ

எணிவி-டா, ைப$திய'கார. ஆ ஒவ மித அ& ெச3$தினா அ%

125

ந-&$தாேன? அப!ப-ட அைப ஒ ெபE ஒவனிட ெச3$த
6!யாதா? அ%* ந-&$தாேன? ஆE' ெபE' மன$தி அ& ந-&
எலா உ1 அலவா? ெப அ& ெச3$தினா அைத ஏ ஆக காத
எ எ1$%' ெகாளேவ1. எனிட எ த=ைக அ& ெச3$%வ%ேபா,
ஒ ெப உடபி எண இலாத அைப2 ெச3$த 6!யாதா? இGவள*

9ைமயான அறி* உள சதிர இைத உணராம அைலகிறாேன! இவைடய

அறிைவ8 அழைக8 க1 அத ெப அ& ெகா!பா! அத அைப

உடபி எண இலாம ந-பாக வள$திபா! அவளா 6!த%;

இவனா 6!யவிைல. காத எ ேகா-ைட க-!வி-டா. இ கல=கி
நி,கிறா எ பலபல எணிேன.

உண* ேநர$தி சில மாணவ வ% கதவேக நி, "எ=ேக ேபாயி'கிறா.
காேணாேம" எறாக. அவகளி ஒவ, "இேதா M-1 இைலேய! விள'

அைண$%வி-1 உேள இ'கிறா" எறா. "சதிரா! சதிரா!" எ கதைவ$
த-!னாக. அத, ஒவ, "பாமா கதைவ$ திறவா " எ பா-1 பாட$

ெதாட=கினா. சதிர உேள இ%, "என' உட& நறாக இைல

ெகா?ச J=கிவி-1 பிற வேவ. ெதாதர* ெச யாதீக" எறா.

அவக அ=கி% உண*' 9ட$%'2 ெசறாக. நா ேபா

அைழ$தா3

அேத ேபாதா ெசாவா எ உண% நா உண*' &றப-ேட.
&றப-ட ேநர$தி மால வ% ேசதா. "என! ப'க$% அைறயி உ=க
ஊ ஆ இைலேய! விள'ேக காேணாேம! ஆ இலா வி-டா3 விள'

ேபா-1 M-!வி-1 மிசார$ைத2 ெசல* ெச வ% கUாி நாகாிக ஆயி,ேற"
எறா. "உL" எ அவைன$ த1$% உண*' 9ட$%' அைழ$%2

ெசேற. வழியி, "அவ' மன நறாக இைல எ றிபாக2

ெசாேன. "ஏ? ஏதாவ% காத வ% 6,றி வி-டேதா? அ%* ேத*

ெந'க!யிலா? அத பாD காத இ நா நா ேத* 6!த பிற
வ% ெதாைலய' 9டாதா?" எறா. "என' ஒ ெதாியா%" எ

மDபிேன.

உ1 திபி வ% பா$தேபா%, சதிரைடய அைற M-!யித%. உேள

விள' இைல. மன தி1'கி-ட%. இெனா ப'க, "அப! எ=

ேபாயி'க மா-டா. இ சிறி% ேநர$தி உண*' 9ட$%' வவதாக2
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ெசானா அலவா? அதப! உண*'$தா ேபாயிபா. ந எதிேர

வரவிைல. ஒகா ெத,ப! வழியாக இற=கி ேபாயிபா" எ
ஒவைகயி ஆத3 அைடேத.

எ 6க வா-ட$ைத உணத மால, "ஏ அப!' கவைலப1கிறா ?
சதிர'காகவா? உைன அவ ஒ ெபாளாகேவ கதவிைலேய. நீ ம-1

ஏ இப! உயிைர வி1கிறா ?" எறா.

"இவ எப! இதா3 இவைடய அமா, அபா அ$ைத எலா

நலவக. 1பேம நல 1ப. இவ எனிட மிகமிக அபாக

இதா. இவ ஓ உயி ேபா C ஆ1க கழி$ேதா" எேற.
"சதிரைடய ஊ எ%?" எறா.
ஊ 6தAயவ,ைற எலா விாிவாக' 9றிேன. அதா மால த

ஊைர ப,றி8 1ப$ைத ப,றி8 விாிவாக' 9றினா. சிறி% ேநர

வைரயி அ'கைறேயா1 ேக-1'ெகா!ேத. பிற சதிரைன ப,றிய

எண வ%வி-ட%. மாலைன உ-காரைவ$% வி-ேட எD% ேபா  ப'க$%

அைறைய பா$ேத. பைழயப!ேய கத* M-!யித%. திபி வேத.
"இ வதி'க மா-டா" எறா.
"வரவிைல" எேற.

"சாி, சாி ப! ந கடைமைய2 ெச யேவ1" எ அவ எD% ெசறா.
ேநர ஆக ஆக எ கவைல மிதியாயி,. எ அைறயி வாயி,ப!யிேலேய
நிேற. கா ேநாகேவ, உேள நா,காAைய2 சன ப'கமாக இD$%

ேபா-1'ெகா1, வழியி ேபாேவாைர எலா பா$திேத. மணி ஒப%

அ!' வைரயி அGவாேற இேத.
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ஒகா இமாவதிையேய ேத!'ெகா1 ேபா

வி-டாேனா? திமண ஏ,பா1

உைமதானா எ ேக-1 வவத,காக ேபானாேனா? அல% ேவ யா
I-1'காவ% ேபாயிபாேனா? அவ' இத ஊாி யா நபக? யா
இபதாக$ ெதாியவிைலேய. உண*' 9ட$%' ேபா

உட பிற, தனிேய

இபத, பி!'காம, அ=கி% யாேர ஒ நபைடய அைற'

ேபாயி'கலா எ எணிேன. உடேன எலா அைறைய8 பா$%வர

ேவ1 எ மன J!ய%. எD% அைறைய M-! வி-1 ெமல எலா

ப'க$ைத8 ;,றி வேத. மாலனி அைற ப'கமாக வதேபா% அவ

எைன பா$%வி-டா.
"என? எ=ேக ேபா

வகிறா ? அவைனயா ேத1கிறா ?" எறா.

"இைல J'கமாக இத%. அைத மா,வத,காக இப! உலாவி வகிேற. நீ
எD% வரேவடா, ப! நா ேபா  ப!'க ேபாகிேற" எேற.
சதிரைன' காணாமேல எ அைற'$ திபிேன. சாி, ெவளிேய யாைடய
I-1'ேகா ேபாயி'கிறா. காைலயி திபி வ%வி1வா எ எணி,

ப!பத,காக &$தக$ைத எ1$ேத. ப!$%' ெகா!தேபா% கத* திற'

ஒA ேக-1 இ6ைற எD% எD% ேபா  பா$ேத. அவைடய அைற

M-!ய% M-!யப!ேய இத%. மணி ப$% அ!$த%. சிறி% ேநர ப!&, சிறி%
ேநர சதிர நிைன* இப!ேய மாறி மாறி' கழித%. ப'க$தி உள

மர=களிA% ஆைதயி ஒA8 ;வ'ேகாழியி ஒA8 ேக-டன. J'க

வத%. கைடசியாக எD% ேபா

ஒ 6ைற பா$%வ% உற=கிவி-ேட.

இர* 2 மணி'$ திXெர எ உற'க கைலத%. இர* 6ேனர$தி
ப1$தா எேபா% வி!ய,கால வைரயி ஒ அறியாம ஆ)%

உற=கிறவ நா. ேத* நா-களி க!கார$தி 4, 4 1/2 மணி' அலார
ைவ$%வி-1 ப1$தா3, அலார அ!' ேபா% அத' க!கார$தி ேம

ெவேபா1 ஆ$திர$ேதா1 எDேவ. சில நா-களி எD% நி$திய%

மப!8 ப1$%வி1ேவ. I-! இத கால=களி அமா ெமல$ த-!'

ெகா1$% எைன எDபி உ-கார ைவபா. அப! ஆ)% உற= வழ'க

உைடய நா அ எதிபாராம 2 மணி' விழி$%' ெகாட% என'ேக
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வியபாக இத% எ மன$தி இத கவைல8 திகி3 அத,' காரணமாக
இதி'.

எD% விள'கி-1' கதைவ$ திற% ெவளிேய பா$ேத. எ= ஒேர அைமதி

நிலவிய%. கிழ' பதியி ெதாைலவி இர1 அைறகளி ம-1 விள'ெகாளி

ெதாித%. எ. ஏ. ப!' மாணவக யாேர இ உற=காம ேதநீ

!$%வி-1 ப!$%'ெகா!'கலா; அல%, 6ேனர$தி நறாக$

J=கிவி-1 இேபா% விழி$%' ெகா!'கலா எ எணிேன. ஒகா

சதிர வதி'க'91 எ எணி, கதவேக ேபா  பா$ேத. M-!ய

M-1 அப!ேய இத%. ெகா-டாவி வி-டப!ேய வ% மப!8

ப1$%'ெகாேட.

அ அலார 5 மணி' ைவ$திேத. ஆனா அ% அ!'கவிைல.

அலார$%'2 சாவி ெகா1'க மற%வி-ேட எபைத பிற கேட. நா

விழி$தேபா% மணி 5-30 ஆகியித%. பரபரேபா1 எDேத. மாணவக

ப!' ர பல ேக-டன. மர=களி கா'ைக, விகளி ேப2; பா-1
ேக-டன. இபமான யிக இர1 மாறி மாறி' 9* காத பா-!
இைச8 ேக-ட%. இ$தைன ரகைள8 ேக-1' ைககா நீ-!$

திமிவி-டப!ேய சிறி% ேநர கிடேத. சதிர நிைன* வத%;

ெப=கா?சியி அவைடய தைத அவ'காக' கவைலப-1 ப!'க

ைவ$தைத எணிேன. இ சில மணி ேநர$தி அவைடய வி?ஞான

பாட$தி ேத* ெதாட=ேம, ப!'காமேல, இதா அவ எப! ேபா

எD%வா எ கவைலப-ேட. 6திய நா பகA அவ ெசான%

நிைன*' வத%. "இனிேம ேத* எDதமா-ேட; ஊ' ேபாகமா-ேட.

அபா*' எDதிவி1" எ ெசானா. அைத நிைன$த*ட எ உள
தி1'கி-1' கல=கிய%.

உடேன எD% சதிரைடய அைறைய பா$ேத. ஒ மாத3

காணபடவிைல. பரபரேபா1 திபி வேத. எ அைற' Pைழதேபா%

சனA கீேழ ஒ சாவி இபைத' கேட. அ% சதிரைடய அைறயி

சாவிேபாலேவ இத%. அைத எ1$%2ெச அவைடய அைறயி M-ைட$

திறேத அ% திறத%. எ மன மிக' கல=கிய%. 6திய இர* நா உண*'

9ட$%' ேபாயிதேபா%, த அைறைய M-!2 சாவிைய2 சன வழியாக

ேபா-1வி-1 ெவளிேயறி ேபாயிபா என எணிேன. ெநாேத.
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அவைடய அைற'2 ெசேற. ேமைசேம ஏேத க!த ைவ$%வி-1

ேபாயி'க91 எ பா$ேத. அ= ஒ இைல. அைற வழ'க

ேபாலேவ இத%. அவைடய ேதாைப ம-1 காேணா. ெப-! 6தAயைவ

அப!ேய இதன. ெப-! M-டப-12 சாவி கீேழ ைவ'கப-!த%. எலா

தி-டமி-12 ெச தி'கிறா எப% நறாக$ ெதாித%. அைறைய M-!வி-1,

மாலனிட விைர% ெசேற. அவ' எலா2 ெச தி8 ெசாேன. "வா,

ேபாகலா. உடேன தபா நிைலய$%' ேபா

ததி ெகா1ேபா" எேற.

அவைடய அபா*' ஒ

அவ ஒ ேபசாம வதா. தபா நிைலய$%' ேபா $ ததி

ெகா1$%வி-1$ திபிேனா. அத,, நா மாலேனா1 ேபசிய ெச தி

எப!ேயா வி1தி 6Dவ% பரவிய%. நா=க திபிய*ட மாணவ பல

எ=கைள ேநா'கி வ%, "என ெச தி" எ ேக-டாக. எ அைறைய ேநா'கி
வதேபா% சதிரைடய அைற' எதிேர மாணவ சில 9!யித% கேட.

ஒ ேவைள சதிர திபி வ%வி-டாேனா? அதனாதா 9-ட இ'கிறேதா

எ எணி2 சிறி% மகி)ேத. 9-ட$தி இத சாதA=க எைன

ேநா'கி விைர% வ%, "உைமயாகவா? நபேவ 6!யவிைலேய! அ
சிநீ அைறயி ஏ,ப-ட பிண'கி ேபா%, அGவள* அ?சாைமேயா1 எைன

எதி$% ேபசினாேன! அவைடய ைதாிய$ைத8 ெதளிைவ8 நா மனமார

ேபா,றிேனேன! அப!ப-டவனா மன தள% இப!2 ெச திபா?" எ

வதினா.

ெச தி வி1தி' காபாள' எ-!ய%. அவ வதா. எைன' ேக-டா. நா
ெசானபிற சிறி% சிதி$தப! இ%, "ஊ'$தா ேபாயிபா

பா'கலா. ததிேபான பிற என ெச தி வகிற% எ பாேபா" எறா.
திXெர என' ஓ எண எDத%. எ=காவ% ேபா ' கடAேலா ேவ

எ=ேகா விD% த,ெகாைல ெச % ெகா!தா எ எணிய% மன
தி1'கி-ட%. மாலனிட ெச ெசாேன. அவ உடேன ப!பக$%'

அைழ$%2 ெச, ெச தி$ தாளி விப$% த,ெகாைல 6தலான ெச திகைள$

ேத! பா$தா. ஆ=கில$தா தமி)$தா இர!3 பா$த பிற, "கவைலேய
ேவடா, அப! நடதி'கா%, நடதிதா உடேன ெச தி வதி'"
எறா.
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அைறய ேதவி நா நறாக எDதவிைல. எD%ேபா%, சதிரைடய

ேத*ப,றி அ!'க! எண வத%. இர1 ஆ1க இட ப!$%'

கைடசியி இப! எலாவ,ைற8 Iணா'கிவி-டாேன எ வதிேன.
மாைலயி சதிரைடய I-1'' க!த எDதிேன. அதி எலா2

ெச திகைள8 விாிவாக எDதியிேத.

அ 6Dவ% எ மன மிக2 ேசாதித%. அழக, அறிஞ எ நா

ேபா,றிய நப இப! ஆகேவ1மா எ எணி எணி மன கைள$%
ேபாயி,. 6தAAேத எைத8 எனிட ெசாலாம மைற$% மைற$%

ைவ$தா; எைன ெந=கெவா-டாம ஒ%'கினா. எ ந-ைப பயப1$தி'
ெகாள விபவிைல. அதனா நா அேபா1 உதவி ெச ய 6!யாம,

ேபாயி,; சாமணா* அ$ைத8 அத அமா* ேக-1 எGவள*

வ%கிறாகேளா; க,பக த அணைன நிைன% நிைன% கதவா

எெறலா எணி2 ேசா* மிதியாயி,. மன$தி ேசா* உடைப8

தா'கேவ, அறிர* ப$% மணி'ளாகேவ ெகா-டாவி ேம ெகா-டாவி வத%.

அய% ப1$ேத.

காைலயி எD% ப %ல'கி' ெகா!தேபா% "உைன$ ேத!'ெகா1

யாேரா வதி'கிறாக" எ எ வ& மாணவ ஒவ வ% ெசானா.
எதிபா$தப! சாமணா வதிதா. அத ஊ பளியி

தைலைமயாசிாிய வதிதா. எ க!த$ைத அவக பா'கவிைல.

ஆைகயா விாிவாக2 ெசாேன. சாமணாவி கக கல=கின. அவரா

ேபச 6!யாம நா$தDதD$த%. "மக உயிேரா1 வ% ேசதா ேபா%; ேத*
ேபாக-1, ப!& ேபாக-1, அவைடய அமாவிட$தி இேதா உ பிைள
எ ெகா1ேபா 2 ேச$தா ேபா%. இைலயானா, நா அவைள

உயிேரா1 பா'க6!யா%" எறா.

தைலைமயாசிாிய எைன8 மாலைன8 தனிேய அைழ$%ேபா , அத
ெபைணப,றி' ேக-டா. அத ெபE அவ ேச% எ=காவ%

ெவளிQ' ஓ!ேபாயி'கலா எறா. ெப,ேறாக ெச 8 திமண

ஏ,பா-ைட விபாம, அப!' காதலக ஓ!ேபாவ% உ1 எ இ=ேக
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நடத% அ=ேக நடத%மாக2 சில நிக)2சிகைள' றிபி-டா. "இேபா% ேநேர
அத ெப இ' இட$%' ேபா

அ=ேக ேக-1 பாப% நல%.

ஒேவைள அத ெபேண அ=ேக இதா அவைளேய ேக-1 வி1ேவா.
இதி த& ஒ இைல" எறா.

சாமணாைவ வி1தியி எ அைறயி தனிேய வி-1வி-1 ேபாகலா

எேற. தைலைமயாசிாிய அத, உடபடவிைல. தனிேய இதா, அவ
மிக$ %யரப-1' கல=வா எறா. அதனா சாமணாைவ8 அைழ$%'

ெகா1 அத ெபக கUாி'2 ெசேறா. அ=ேக அத ெபணி

ெபய ெசாA' ேக-ேடா. சிறி% ேநர$தி அவேள வ% எ=க 6 நிறா.

"என ெச தி? நீ=க யா?" எறா.

நாதா ேபசிேன. "நா சதிரேனா1 ப!பவ ப'க$% அைற" எேற.
ெதாட% ேப;வத,, "ேவ3வா? வண'க, அவ ெசாAயி'கிறா"
எறா.

"அவ சதிரைடய தைதயா சாமணா. இவ அத ஊ பளி'9ட$ தைலைம

ஆசிாிய" எேற.

அவ 6க வா!ய%. "என ெச தி? சதிர' உட& நறாக இைலயா?"

எறா.

"சதிர 6தா ேந, இர* ேபானவ இ வரவிைல; ேத1கிேறா."
அவ 6க ெவளிறிய%. "அப!யா? என காரண? ேத*?" எ த

வல'ைக2 ;-1விரைல உத-! ;ைவ$தப! தைரைய ேநா'கி நிறா.

"காரண ெதாியவிைல. உ=க<'$ ெதாி8மா எ ேக-பத,காக வேதா"

எறா தைலைமயாசிாிய.
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"அ ேயா! ெதாியாேத! எ மன எனேவா ேபா இ'கிறேத! ேத* நறாக
எDதவிைலயா? அப! இதா என'$ ெதாிவி$திபாேர. இர1
நாைள' 6தா நா ஒ க!த எDதிேன. என காரணேமா?" எறா.
சாமணா கல=கிய ககேளா1 அவைள பா$தா. அவ அவைடய

கல'க$ைத' கட%, "எ ெந?; பகீ எகிறேத! நா அண தபி

இலாத ெப. அவ எேனா1 அபாக பழகினா. என' அண ஒவ

கிைட$%வி-டா எ மகி)ேத. ப!ைப ப,றிெயலா என'$ ைதாிய

ெசா3வா" எறா. தைரைய ேநா'கிய அவ<ைடய ககளிA%

நீ$%ளிக விDதன. 6தாைனயா ககைள$ %ைட$தா. கல=கி நிறா.
6தாைனைய வாயேக ைவ$தப! எைன நிமி% பா$தா. "அவ

கிைட$த*ட என'$ ெதாிவி8=க. எ I-1 6கவாி' எD%=க. 10,

ந1$ெத இராயேப-ைட" எறா.

நா அத 6கவாிைய' றி$%' ெகாேட.
"சாி ேபாகலா. உன' ஏதாவ% ெதாிதா எD% அமா. சாமணா,
ெப=கா?சி, வாலாசா தா3'கா" எ தைலைமயாசிாிய விைடெப, நகதா.

சாமணா ஒ ேபசாமேல கல=கிய ககேளா1 ெதாடதா.

நா விைடெப,றேபா% "வி1தியி எ 6கவாி' எD%=க. அைற எ - 90"
எேற. அவ வா

திற% ஒ 9றாம ைக9பினா அவ<ைடய

கக இ கல=கியிதன.

வழியி தைலைமயாசிாிய எைனபா$%, "ெப நல ெப;

உைமயானவ. இவ தபாக எணிவி-டா. அவ ஏமா,றவிைல.
இவதா-" எ நி$திவி-டா.

"அப! ஏதாவ% ெசாAயிதா3, ேக-1 பா$%$ திமண ஏ,பாேட

ெச தி'கலாேம" எறா சாமணா.
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கட,கைரயி எ=காவ% திாிகிறாேனா பா'கலா எ அ மாைல

கட,கைர' ேபா , வவா ேபாேவாைர எலா பா$%' கா$திேதா.

மநா சாமணா* தைலைமயாசிாிய த=க ஊரா இ' இட எலா
ேத! பா$%2 ேசா% ேபா

சதிரைடய ெப-!8 ப1'ைக8

எ1$%'ெகா1 ஊ'2 ெசறாக.
--------

அதியாய 14
அத, மநா எ=க ேத* 6!%வி-ட%. அ1$த நா ஊ' ேபாக$

தி-டமி-ேடா. மாைலயி மால நா கீ)&ற$%2 சிெம1$

திைணயி ேம உ-கா% ேபசி' ெகா!ேதா. அேத திைணயிதா

எ=க ந-& அ ஒநா ேவ ெகாட%. அ சதிரைடய ஒ$திைகைய -

ெபணாக ந!$த திறைமைய பா$% மன$தி பாரா-!' ெகா!ேத.

அத நா நிைன*' வத%. சதிரனிட$தி அ%வைரயி க!ராத திறைமைய

அ அவனிட கேட. அத$ திறைம அவ எப!$தா அட=கி'

கிடதேதா எ வியேத. சிறபான கைல$ திறைம எப! அவ அட=கி'

கிடதேதா அப!ேய காத3ண2சி8 அட=கி' கிடத% ேபா3 எ

எணிேன. கைல$திறைம இயபாகேவ ெவளிப-1 விள=க' 9!ய%;

ெந1=கால மைற$% ைவ'க 6!யாத%. பாட$ ெதாிதவ எ=ேக

எப!ேய பா!$ தீவா; ஓவிய வைரய$ ெதாிதவ, தைரயிேல
விரகளா கீறி$ தீவா; ந!' கைல$திறைம8 அப!ப-ட%தா.

ெவளிப1$தாவி-டா அ% மனித உள$ைத' ெகாவிட' 9!ய%. அதனா

சதிர ேமைட ஏறி ஆ!வி-டா. ஆனா காத3ண2சி அப!ப-ட% அல;
பிற' &லபடாம மைறபதிேலேய காதல க$தாக இ'கிறன.

சதிர அப!$தா இ%வி-டா. ைப$திய'கார. த காதைல எனிட

மைற$த% ம-1 அலாம, த காதAயிட6 ெதாிவி'காம மைற$தி'கிறா!

இGவா எணி'ெகா!த ேபா% வி1தி ேவைலயா வ%, "அ யா!

உ=கைள யாேரா ெதாைலேபசியி 9பி1கிறாக" எறா. "எைனயா?"
எ மால எDதா. "அவைர, அவதாேன ேவ3" எறா. நா எD%

ெசேற. ஒேவைள சதிர ேவ எ=கிதாவ% எைன அைழ$தி'கலா.
ேவ யா எைன$ ெதாைலேபசியி அைழ'க'91 எ ஒவைக
மகி)2சிேயா1 ெசேற. மால உட வதிதா.
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"ேவ3 ேப;கிேற."
"இமாவதி, வண'க."
எ மகி)2சி ைலத%. "வண'க" எேற. உடேன ஒ நபி'ைக பிறத%.

சதிரைன பா$ததாக2 ெச தி ெசால'91 எற நபி'ைகேயா1 "ஏதாவ%
ெச தி உடா?" எேற.

"அைத' ேக-பத,$தா உ=கைள' 9பி-ேட. ஒ ெதாியவிைலயா?
இ அவ வரவிைலயா?"
"இைலேய!"
"நீ=க வ% ெசான அ 6த என' மனேம நறாக இைல. ைப$திய

பி!$த%ேபா இ'கிற%. சதிர நலவ; மிக* நலவ; ழைத மன

உைடயவ. மிக நல ண. அவ மன ஏ இப! மாறியேதா, ெதாியவிைல.
என' ஒ சேதக6 ஏ,ப-ட%. நாைள' காைலயி I-1' வIகளா?

ேநாி ெசாேவ. உ=கேளா1 ேபசினாதா எ மன ஆத அைட8."

"வேவ."
"I-1 6கவாி ெதாி8மா?"
"10, ந1$ெத, இராயேப-ைட."
"அ%தா. ேத* 6!%வி-ட% அலவா? ஓ *தாேன?
"ஆமா, வேவ."
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"அமா* த=ைகக< இபாக. அவக<'2 ெசாAைவேப.
"சாி."
"எனேவா, ேபா=க. என' இத C நாளாக மனேம கல=கிவி-ட%. வ

ஞாயி,'கிழைம என'$ திமண. Iெடலா ஒேர அம'களமாக ஏ,பா1க

ெச %ெகா!'கிறாக. நா ஒ$திதா மகி)2சி இலாம இ'கிேற.

எைன பாபவக என'$ திமண விப இைலயா எ

ேக-கிறாக. நா என ெச வ%? இப! இ'கிற% எ கைத. ேபாக-1.

நீ=க க-டாய வரேவ1."
"வேவ."
"வண'க. நறி"

"வண'க" எ ெசாA ேப; கவிைய' கீேழ ைவ$ேத. மாலைன$

திபி பா$ேத.

"ெபாிய &திராக இ'கிற%" எறா மால.
"இமாவதிதா."
"அ% ெதாி% ெகாேட. அைரைறயாக$ ெதாித%. அவ நிைறய ேபசினா.
நீ இரெடா ெசாேல ெசானா ."

"இேபா% ெசாலமா-ேட. பிற விாிவாக2 ெசாேவ. தவறாக

எணேவடா. அவ ேப2சிA% என' விள'க ஏ,படவிைல.

காைலயி வர2 ெசாAயி'கிறா. ேபா  ேபசிய பிறதா விள=."
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"விழிபாக நட%ெகா. இத ப-!ன$தி யா எப! எ இரெடா
நாளி ெதாி% ெகாள 6!யா%. ந ெக-ட கால எப! இ'ேமா? எ=

அகப-1' ெகாள' 9டா%" எறா மால.

காைலயி எDத% ராயேப-ைட'2 ெச3 பL ஏறி ந1$ெத*' வழி

ேக-12 ெசேற. ப$தா எEள I1 சின I1தா. மா!யி இமாவதி

I-டா !யிதாக. நா ெச அ=கித ஒ ெபணிட எ ெபயைர$

ெதாிவி$ேத. அவ எைன அ=ேக ஒ நா,காAயி உ-கார ைவ$%வி-1

உேள ெசறா. இமாவதி ேபாலேவ இதப!யா, அவ<ைடய த=ைகயாக

இ'கேவ1 எ எணிேன. I-! பல இதாக; பரபரபாக

இதாக. திமண$தி,காக வத உறவினராக இ'கேவ1 எ

உணேத.

இமாவதி வதா. வரேவ,றா. ஆனா அவ<ைடய 6க$தி &6வ

இைல; மல2சி இைல. ஏேதா ேவடா ெவேபா1 வரேவ,பவ ேபா

"வா=க" எறா. 9ட$தி, அைழ$%2 ெசறா. அ=ேக எைன உ-கார2
ெச % தா உ-காதா. அவேள ேப2ெச1பா எ எதிபா$%

ேபசாம இேத. அவேளா தைரைய பா$தப! சிறி% ேநர அைமதியாக

இதா. நா ஏ வேதா எ வ% அளவி, எ உள மாறிய%.

வரேவ1 எ வ,&$தி$ ெதாைலேபசியி ேபசியவ இவதானா, அல%

ேவ எத ெபணாவ% &' அப! ேபசி வ& ெச தாளா. மால

ெசான% ேபா இத2 ெசைனயி உைமைய எளிதி உணர
6!யவிைலேய எ த1மாறிேன.

இமாவதி க,பக$ைத ேபா அGவள* அழகானவ எ ெசால6!யா%. பல

ஆ1களாக ப!பி ;ைம8 ேதவி ெதாைல8 காரணமாக இமாவதியி

அழ வ,றிேபாயி'கலா. இதா3 6க$தி கவ2சி இத%. நல சிவ&

ேமனி8 அளவான உட,க-1 உைடயவ; சின ெந,றி8 ;-ைட மயி
அவ<ைடய 6க$தி, அழ ெச தன. உைழபவாி உட& ேபா, தைச

ெப'க இலாம ைகக கைடெத1$தைவ ேபா இதன. இதா3

அவ<ைடய கவ2சி, க,பக$தி அழேபா 6,றி3 இய,ைகயழகி கவ2சி

எ ெசாவத,கிைல. அ அவ அணிதித ேராசா நிற &ைடைவ8

ெபானிற2 ேசாளி8 அவ<ைடய அழ'' கவ2சி ஊ-!ன. ேகா1க<

M'க< இலாத &ைடைவ8, மிக2 சி &ளிக அைமத ேசாளி8மாக
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இதைமயா அைவ அழகாக இதன. இ சிலநாளி மணெப

ஆவத, இத அவ ;ைமயான நைககைள அணியாம, காதி ேதா1 கD$தி

ெபா ச=கிA8 ைகயி இர1 இர1 வைளய3 ம-1 அணிதித%
என' வியபாக இத%. ைகயி க!கார6 காணபடவிைல.

அத வழியாக யாேரா ேபானாக. "என’மா! கயாண ெப இப!

உ-காதி'கிறா ?" எ ஒ$தி ேக-12 ெசறா. "என' என ேவைல

இ'கிற%, மாமி! எலாவ,றி, நீ=க இ'கிறீக பா$%' ெகாIக"
எ இமாவதி ெசானேபா%, ஒ சி &6வ மினேபா ேதாறி

மைறத%. அத பிற எைன பா$%, "நீ=க எேபா% ஊ'
&றப1Iக?" எறா.
"நாைள'"
"அவைர ப,றி ஒேம ெதாியவிைலயா?"
"இைல."
"நா இப! எதிபா'கேவ இைல."
"இப!2 ெச ய'9!யவ எ நா கனவி3 கதவிைல."

"ஏ இப!2 ெச தா எதா ெதாியவிைல. நீ=க வ% ேபான%6த நா

நறாக ப!'க* 6!யவிைல. ேத* வைரயி எப!ேயா C2; பி!$ேத.

ேத* நா-களி வி1தியிேலேய இ% ப!$ேத. அ=ேக வ& ெபக

பலைடய OழA இத காரண$தா மன எப!ேயா ஒ வைகயாக$

ேதறியித%. இ=ேக வத பிறதா ைப$திய'காாி ேபா ஆகிவி-ேட.

உன'$ திமண விப இைலயா, மாபிைள விப இைலயா, அைத

6னேம ெசாAயி'க' 9டாதா எ பல ேக-க$ ெதாட=கினாக. நா

என ெச வ%? ெசானா, உைமைய$ ெதாி% ெகாள'9!யவக<
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அல. அமா*' ம-1 ெசாேன. அமா*' அவைர ப,றி எலா
ெதாி8. அதனா ெசான% விள=கி'ெகாடாக."

இGவா ெசாA' ெகா!தேபா%, நா,ப$ைத% ஐப% வய% உள
ஒவ, சிறி% வD'ைகயா

மாநிறமா

ெவளாைட உ1$தியவரா

அதப'க

வதா. அவைர' கட%, இமாவதி எD% "எ=க அபா" எறா. "இவ

சதிரைடய நப; அவைடய ஊரா; ப'க$% அைறயி உளவ" எ
எைன அறி6கப1$தினா.

அவ உடேன எைன பா$%, "சதிர இ வரவிைலயா?" எறா.
"இைல" எேற.
"திமண ேவைல'ெகலா எGவளேவா உதவியாக இபா எ மைனவி
ெசாA'ெகா!தா" எ ெசாA, அத ப'க ேபானவ ஒவைர'
9பி-1, "சாி வர-1மா? ெகா?ச ேவைல இ'கிற%" எ நகதா.

"இத பிைள'' காபி சி,! ெகா1 அமா" எ த மக<'2
ெசாA'ெகாேட ெசறா.

மப!8 நா அவ< உ-காேதா.
"திமண ேவைலயாக இ'கிற I1. நீ=க வத ேவைளயி பரபரபாக

இ'கிேறா. மனி'கேவ1" எறா.
"அத, என? இ'க-1."

"அவ ேபாவத, 6 உ=களிட ஒ ெசாலவிைலயா? க!த ஏதாவ%
எDதி ைவ$%வி-1ேபாகவிைலயா?"
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"இைல."
"அவ எGவள* நலவ ெதாி8மா? ழைத ேபாற மன உைடயவ. அழகாக
இபவக பல ெபாலாதவகளாக, வ?சககளாக இ'கிறாக. ஆனா

அவ ஒ தீைம8 அறியாதவ. என' மிக* பி!$தித% அவைடய ேப2;.

ஒ ெக-ட ெசா அவைடய வாயிA% வரா%. ஒ ெக-ட பழ'க6 அவாிட

இைல. உ=க<'$தா ெதாி8ேம நா அவ ஒேர பாட எ1$தித

காரண$தா, அவ எDதி ைவ$தித றிைப எலா எனிட ெகா1$தா.

என'' கண'கி அ!'க! சேதக. ெதாியாத கண'ைக எலா என''

க,'ெகா1$தா. க,' ெகா1'ேபா% எGவள* ெபாைம. எGவள*

எளிைம!"

"என' உயநிைல பளியி அவதா கண'' க,'ெகா1$தா.

அவைடய உதவி இலாவி-டா நா ேதவி ெவ,றி ெப,றி'கமா-ேட."
"எ=க ஆசிாிய' அGவள* திறைம இைல எ ெசாலலா. நல

வவா

ம-1 கிைடபதாக இதா அவைர ஆசிாிய ேவைல'ேக ேபாக2

ெசாேவ."

"கைடசியி....." எ வா

திற% ேபச$ெதாட=கி நி$தி வி-ேட.

"கைடசியி?"
"ஒ இைல, ெசா3=க."
"இைத எலா ெசானாதா மன ஆத அைட8. அமாவிட

ெசாேன. ெகா?சதா ெசாேன. 6தA அவைடய பழ'க எப!

ஏ,ப-ட% ெதாி8மா? கUாியி இடாி ேசதத, அ1$த மாத ஒ நா
மாைலயி கட,கைரயி தனிேய வ% ெகா!ேத. அேபா% கUாியி

ெபகளிைடயி3 என' நபக ைற*. எ ப'க$தி 6ரட ஒவ

நட% வதா. அவ 6ேன ேபாக-1 எ நா பி த=கிேன. அவ

எைன ஒ கணா பா$தப!ேய ெமல நட% ஓ இட$தி நிறா. நா
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பரபரபாக நட% 6ேன ெசேற. அவ ெதாட% எ ப'க$தி வதா.

மப!8 நிேற. அவ 6ேபாலேவ ெச தா. பL நி, இட$தி,

நடேத. அவ அ=ேக வ% உரா வ% ேபா ெசறா. நா ஒ%=கி8
பய இைல. எேம உரா % ெகா1 6ெச நிறா. பL வ%

நிற%. ெபக 6தி'ெகாள-1 எ ஆக ஒ%=கினாக. என'

6ேன ஒ கிழவி ஏற-1 எ வழிவி-1, பிற நா ஏறிேன. அத 6ரட
எ பிேன வ% ெந=கி ஏறி, நா உ-காத இட$தி, ப'க$திேலேய

நிறா. "ெதாைலய-1, இனிேம என?" எ ேபசாம இேத. நல
ப-12ெசா'கா8 நீல' காச-ைட8 அணிதிதா. வய% இப%

இப$ைத%தா இ'. சதிர எைன8 அவைன8 கட,கைரயிAேத

கவனி$% வதி'கிறா. எ=கைள பி ெதாடதி'கிறா. நா அவைர'

கவனி'கவிைல. நா ஏறிய பLZ3 ஏறினா. அ= 6ரட நட%

ெகாட6ைறைய' கவனி$தி'கிறா. அவ ஒ%=காம, 6'

ெசலாம எ ப'க$திேலேய நி ெகா!தா அலவா? எ ப'கமாக$

த காகைள நக$தி எ காகேம ப1மா ெச தா. நா எ காகைள

எGவளேவா ஒ1'கி உ-கா% பய இைல. என' அழம-டாத ைறவாக

இத%. ஒ &ற ேகாபமாக* இத%. ஆனா3 யாாிட ெசாவ%? எப!2
ெசாவ%? இ சிறி% ேநர$தி இற=க ேபாகிேறா எ ெபா$%'

ெகா!ேத. அவைடய பாைவ எ ேமேலேய இத%. இத பாவிக
எலா அ'கா த=ைகேயா1 பிற'கவிைலயா? இவக த=க 1ப$தி

ெபகைளேய பா$ததிைலயா? என நா1 இ%! என நாகாிக இ% எ
ெவேபா1 இேத. நா இற= இட வத%. எDேத. அவ எ

ப'க$தி உரா % நிறா. வழிவி1=க" எேற. வழிவி1வ% ேபா

நா 6ேன ெசற*ட, எ ப'க$தி ெந=கி வ% தா இற=க$

விலகி

ெதாட=கினா. பLைஸ வி-1 இற=கி$ தைரயி கா ைவ' ேநர$தி, எ

ைகயி இத &$தக=கைள8 சி தகர ெப-!ைய8 ேவ1 எேற த-!'
கீேழ விழ2 ெச தா. பிற தாேன விைர% பரபரபாக அவ,ைற எ1$%$தர

6ைனதா. "ேவடா வி-1வி1. நா எ1$%' ெகாேவ. ேவ1 எேற
த-!வி-1 இேபா% எ1$%$ தர வகிறாயா?" எ ேகாப$ேதா1 ேக-ேட.
'யா? நானா? நலத,' கால இைல'மா எ எதிேர நி மீைசேம

ைகைவ$தா. அேபா% அவைடய கன$தி பளீ பளீ எ இர1

அைறக விDதன. அைறதவ ேவ யா இைல, சதிரதா. உடேன

6ரட அவைர அ!'க' ைக ஓ=கி ஓ அ! ெகா1$தா. அத, பLZ
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இதவ இவ இற=கி அவைடய ைகைய ப,றி'ெகா1 இவைர8

வில'கினாக. 'இத ஆ கட,கைரயிA% எைன$ ெதாட% வகிறா'

எ வழியி நடதவ,ைற எலா நா ெசாேன. 6தAAேத தா

எலாவ,ைற8 பா$% வவதாக* மன ேக-காம தா6 அத பLZ

ஏறி வததாக* சதிர 9றினா. 'ேவ1, ேவ1, அத 6ர-1 பயைல
நறாக உைத8=க; நா=க< கவனி$ேதா. அவ ேவ1ெமேற

ெச த%தா' எ பLZ இத இர1 C ேப ர ெகா1$தாக. 'சாி
வி-1$ ெதாைல8=க' எறன சில. 'அப!ேய ைகேயா1 அைழ$%'ெகா1
ேபா  ேபா_L நிைலய$தி எDதி ைவ'கேவ1' எறன சில. 'வி1=க

அவேன பி.ஏ. ப!$% பிற ேபா_; இLெப'ட ேவைல' வதா3 வரலா.
ெசாA பய இைல. நாகாிக வரE' எறா ஒவ. அத 6ரட
சதிரைன உ, பா$தப!ேய அபா நகதா. 'சாி நா ேபா

வகிேற.

வண'க' எறா சதிர. I-1 வைர' வ% ேபாமா

ேக-1'ெகாேட.

"சதிர உைமயாக அ!$தானா?" எ நா வியேபா1 ேக-ேட.
"உைமயாக, அவ' என %ணி2ச ெதாி8மா" எ ெசான%

அவ<ைடய 6க மாறிய%. கக கல=கின. "அப!ப-ட %ணி* ைதாிய6

அவைடய ெமைமயான உடபி அட=கி'கிட'கிறன. அதனாதா,

இப!$ %ணி% ப!ைப8 ேதைவ8 வி-1 வி-1 ேபா வி-டா. நீ=க<

நா இப!2 ெச ேவாமா? %ணி2சதா அவைர' கைடசியி ெக1$%

வி-ட%."

அ% உைமதா எ என'ப-ட%.
"ஆமா, உைமதா" எேற.
"I-1' அைழ$% வ% அேதா அத நா,காAயிதா உ-காரைவ$ேத.
உேளேபா

அமாவிட ெசாேன. அமா வ% அவைர பாரா-! நறி

9றினா. 'உைனேபா நல பிைளக< இபதனாதா இத நா-!
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ெகா?ச மைழ ெப கிற%' எ அவைடய நல பைப பாரா-!னா.

எைன' காபி ைவ$%' ெகா1 வர2ெசாA அபிவி-12 சதிரேனா1
ேபசி' ெகா!தா. ஊ, ேப, 1ப 6தAய எலாவ,ைற8 ேக-1$

ெதாி%ெகாடா. நா காபி' வைளேயா1 வதேபா%, 'உைனேபா

ப!'கிற பிைளதா'மா. ேவேற கUாி; நீ ப!' அேத வ&$தானா. இத
பிைள8 கUாியி ேச% ஒ மாததா ஆ2;தா' எறா. சிறி% ேநர
ேபசி'ெகா!த பிற அவ &றப-டேபா%, வி16ைறயி அ!'க! வ%

ேபாப!யாக அமா 9றினா. நா ெசாேன இப!$தா எ=க ந-&$

ெதாட=கிய%" எறா.

நல வைகயிதா ந-&$ ெதாட=கிய% எ எணிேன.
அேபா% 6தA வத ெப வ%, "அ'கா! உைன அமா வர2 ெசானாக"
எறா.

"வேவ. அவசர இைலேய. அவசரமாக இதா வ% ெசா" எ அவைள

அபிவி-1 "இவ தா என' அ1$த த=ைக. திமக எ ெபய. இ
இர1 த=ைக உ1. உயநிைல பளியி3 ெதாட'க பளியி3
ப!'கிறாக" எறா.

"அ&ற? சதிர உ=கேளா1 ெந=கிய ந-&' ெகாடா அலவா?"
எேற.

"அ அவைடய ெபயைர நா ேக-1$ ெதாி% ெகாளவிைல. எைடய

ெபயைர அவ ேக-1$ ெதாி% ெகாளவிைல. அதனா அவைர ப,றி
அ!'க! நிைன$ேதேன தவிர, க!த எD% வா & இைல. ந-&, ரயி

ந-&ேபா அேற 6!% ேபாயி'க 6!8. ஆனா அவ உைமயான

அ& உைடயவ. ேபாA அ&, ேபாA ந-& எலா அவ'$ ெதாியாதைவ.
இர1 வார கழி$% ஒ ஞாயி,' கிழைம மாைல ஐ% மணி' அவ இேத
இட$தி வ% நிறா. யா I-1'ேகா ேபாவத,காக ஒD=காக

உ1$%'ெகா1 &றப-1 வத நா, அவைர' கட%, ெபமகி)2சி

அைடேத. 'எ=ேகா &றப1வதாக$ ெதாிகிற%. ேபா

வா=க' எறா. என'ேகா
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அவைர வி-1ேபாக மன இைல. உ-கா% ேபசிேனா. எ ப!&

6தAயவ,ைற ப,றி' ேக-டா. என என பாட=க நடதன எ ேக-டா.

நா ெசாேன. இனா இனாைடய றி&க நலைவ எ

ெசானா. கண'க எலா ெதளிவாக$ ெதாி8மா எ அவேர ேக-டா.

உைமயி நா கண' பாட$திதா அைரைறயாக இேத. த1மாறி'

ெகா!ேத. எ நிைலைய2 ெசான% கண' &$தக$ைத'

ெகா1வமா ெசாA, சேதக என எ ேக-டா. எ அறியாைம

நீ=மா விள'கமாக2 ெசானா. அத பிறதா அவைடய ெபயைர'

ேக-டறிேத. எ ெபயைர &$தக$ைத பா$ேத ெதாி% ெகாடா. "ேபான
வார எதிபா$ேத. நீ=க வரவிைலேய" எ உாிைமேயா1 ேக-ேட.

கட,கைர'2 ெசவி-டதாக' 9றினா."

அவகளி உறவி தைமைய$ ெதாி%ெகாள ேவ1 எற ஆைச என'
ஏ,ப-ட%. ஆனா எப!' ேக-ப% எ திைக$ேத.

அவேள ேபசலானா: "அ% ேபாக-1. எ மன$தி ஒ சேதக ஏ,ப-1

ேவதைனப1$தி வகிற%. அைத உ=களிட ெசாA நா ,ற அ,றவ

எபைத விள'கி, ஆத ெபறேவ1 எேற உ=கைள இ=ேக வப!யாக2

ெசாேன" எறா.

அேபா% ஓ அைமயா எ=கைள ேநா'கி வர இமாவதி எD%, "எ=க அமா"
எறா. அமாைவ ேநா'கி, "இவதா ேவ3, சதிர நமிட$தி அ!'க!
ெசாAயி'கிறாேர" எறா.

அத அமா உடேன எைன ஆவ$ேதா1 பா$% "ஆமா சதிரேனா1 ஊாி

ப!$த பிைளயா?" எறா.
"ஆமா அமா" எேற.

"சதிர எ=ேக? என இ%, கைதயாக இ'கிறேத! எனா நபேவ

6!யவிைலேய" எ ெசாA' ெகாேட எ எதிேர உ-காதா. நா=க<
உ-காேதா. "அத பிைள கள கர* இலாம ழைதேபா ேப;!

என மன'ைற இதா3 எ=களிட வதி'க' 9டாதா? ேநாி
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ெசாAயி'க' 9டாதா? எ=க I-1 ஆபிைளேபா எணியிேதா.

அபா பண அபவிைலயானா ேக எ ெசாA ைவ$திேதா. மக

ேபா பழகிவி-1, இப!2 ெசாலாம ேபானா, மன$%' ேவதைனயாக
இ'கிற%. ஒ ெசா ெசாAயி'க' 9டாதா? நா=க என ெச வ%?

ஏதாவ% சாமியா ைப$திய உடா? எ=காவ% மைல', ைக'" - எறா.
"அெதலா இதா நம'$ ெதாியாதா அமா? அவைர ப,றி நம'$
ெதாியாத% என இ'கிற%?" எறா இமாவதி.

"இத$ தண$தி, நமவக, நபக ஆகியவகளி உண* 6தAய

வசதிகைள பா$%' ெகா< ெபாைப2 சதிரனிட ஒபைட'க

எணியிேதா. திமண$%' வ% ேசதா, எ வயி,றி பா
வா$த%ேபா இ'. அவைடய அபா வதாராேம; ந I-1' அைழ$%
வதி'க' 9டாதா?" எறா அத அமா.
இவகளி உற* 6தAயவ,ைற என'ேக ெதாிவி'காம மைற$திதா

சதிர. அவ எைனவி-1 ஒ%=கி நிற தைம8 இவக<'$ ெதாியா%.
ஆனா அைத எப!2 ெசாவ%?

"சாி, சாி, தபி! என' ேவைல ஏராளமாக இ'கிற%. யாேரா இமாவதிேயா1

ெந1ேநரமாக ேபசி' ெகா!'கிறாக எ ேகவிப-1 வேத. சாி,

வர-1மா? இமாவதி! தபி இ'க-1. அ=ேக உறவினக, வதவக தபாக

நிைன'க'91. அப! வ% அவகேளா1 9! ேபசி' ெகா!'கலாேம"

எ ெசாA2 ெசறா.

"ெகா?ச ேபசிவி-1 வேவ’மா" எ ெசாA வி-1, இமாவதி எைன

ேநா'கினா.

"எனேவா ெசாலேவ1 எகிறீக?"
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"ஆமா எ சிறி% ேநர அைமதியானா. பிற அவைடய மன'கவைல'
என காரண? உ=க<'$ ெதாித காரண ஏதாவ% இதா மைற'காம

ெசா3=க" எறா.

உைமைய எப!2 ெசாவ% எ தய=கிேன. தைல னிேத.
"தய* ெச % உைமைய2 ெசா3=க. எ திமண அைழபித)
வதபிறதா கவைலப-டாரா?"
"ஆமா" எ ெசாA$ தைல நிமி% பா$ேத. அவ த 6தாைனயி ஒ
6ைனைய வாயி ைவ$தப!ேய த காகைள பா$%' ெகா!தா.

"உ=களிட ஏதாவ% ெசானாரா?" எறா. அவ<ைடய உள$தி கல'க

ரA &றப-ட%.
"ெசானா."

"ஏமா,ற அைடததாக2 ெசானாரா?"
"ஆமா."
6தாைனயா ககைள$ %ைட$தா. யாேரா வவைத' க1 நிமி%

உ-காதா. "நா உைமயாக2 ெசாகிேற. நா ,றவாளி அல. அவ

தவறாக எணி'ெகா1 பழகியி'கிறா. அவைடய எண இப! இ'

எ நா சேதகப-டேத இைல. த=ைகேயா1 பழவ%ேபா எேனா1

பழகினா. நா அண எ கதி பழகிேன. அதனாதா அேபா1

திமண அைழபித) அபி' க!த6 எDதியிேத. அவ ஏமா,ற

அைடவா எ ெதாிதிதா, ேத* 6!8 வைர' அைழபித)

அபியிேபனா? அைத ஏ அவ உணரவிைல?" அேபா% அவ<ைடய
மன'கல'க தீ%வி-ட%. ெதளிவாக ேபசினா. "எலாவ,றி3

ெவளிபைடயாக' ழைத மன$ேதா1 பழகியவ இதி ம-1 ஏ இப!
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மைற$% நடதா? ஆகேளா1 எப! பழகினா3 ஆப$%' இட
இ'ேபா ெதாிகிற%" எறா.

"ஒ ெப திமண ஆனபிற இப! பழகினா இடபா1 இைல"

எேற.

அவ உடேன ம$% ேபசினா: "அேபா% உ1. அத ெபணி

கணவ அேபா% அவேம சேதகப1வா" எறா.
"உைமதா" எ சிாி$ேத.

"6தலா நா சதிரைன' க1 பழகி I-! ேபசி' ெகா!ேதாேம, அ
அமா ஒ ெசாலவிைல. அ1$த6ைற ஒ ஞாயி,'கிழைம மாைலயி

சதிர வ% ேபானா எ ெசாேன அலவா? அ இர* அமா

எைன$ தனிேய அைழ$% அறி*ைர 9றினா. "நல பிைள அமா அதி

என'2 சேதக இைல. இதா3 ஒ$த வய% உள ஆ பிைளகேளா1
பழவதி மிக மிக எ2சாி'ைகயாக இ'க ேவ1. உ வா)ேவா தா)ேவா

அைத ஒ-!$தா இ'கிற%. பவ உண2சி ெபாலாத%. அைத' கட%

ெபா%வான அேபா1 அண த=ைகேபா பழக 6!8மானா பழ.

சதிர'ேக மனமாறி உனிட$தி ேவ வைகயாக பழக$ ெதாட=கினா3
விலகிவி1; அல% உ மனேம சதிரனிட$தி ேவ வைகயாக2

ெச3மானா3 விலகிவி1. ஏ எறா, ஆ ெப உற* எப% ஒ நாளி

உ=க உண2சியா 6!* ெச ய'9!ய% அல. அ% வா)'ைக 6Dவைத8ேம

மா,ற'9!ய%. ஆைகயா அபவ நிைறத எ=க அறி*ைர8 அத,

ேவ1. அதனாதா ெசாகிேற. கவனி$% ெபாேபா1 நட.

த=ைகேபா பழக 6!தா பழ. இைலயானா பழகாேத" எ 9றினா.

அத அறி*ைர என' பயப-ட%. ஆனா அவ' அப! ஒவ அறி*ைர
ெசாAயிதா நறாக இதி'" எறா.

நா ேபசாம இதைத' க1, "எேம தவ இதா ெசா3=க"
எறா.

"நீ=க அபாக பழகியதா அவ அப! எணிவி-டா" எேற.
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"அப!யானா ஒ ெப ஆேணா1 ந-&'ெகா1 ெபா%வாக பழகேவ
9டாதா?"
"9டா% எ நா ெசாலவிைல. நைட6ைறயி தீைமயாக இ'கிறேத!"
"அைத ெவலேவ1. 6 கால ேவ. ெப வா)த எைல கிய எைல.
I1, I-ைட2 சாத அ'க ப'க அGவள*தா. இேபா% எத' 1ப$%
ெபE பல ஆகேளா1 பழகேவ!8ள%. கைட$ெத, மதில,
பளி'9ட, கைலயர=க இப! எ$தைனேயா இட=க; 1ப$தி,காக,
ழைதக<'காக, வியாபாாிக, டா'டக, ஆசிாியக, இைச'கைலஞ
6தலாேனா பலட பழகேவ!8ள%. தைதயி நபக, கணவாி

நபக இப! பலேரா1 பழகேவ!8ள%. ஆைகயா ெபக

ஆகேளா1 பழகாம வாழ 6!யாத கால இ%. ெபா% அைப வள$% ந-&

6ைறயி பழக' க,'ெகாள$தா ேவ1."
"ெம தா."

"நா ,றவாளி அல எ நீ=க ெசானா ேபா%. அ%தா என'
ஆத அளி'."

"நீ=க ,றவாளி அல எப% நறாக$ ெதாிகிறேத!"
"ஆனா ஒ ,ற எேம உ1. அவைடய மன இப! வள%வகிற%
எபைத நா க1 ெகாளாம இ%வி-ேட. அ% ,றதா. அத,'

காரண, அவ எனிட அப! அண ேபா பழகினா. சில ேவைளகளி

அண ேபா அதிகார ெச % நட$தியி'கிறா. உட& நறாக இைல.
ஆைகயா, நாைள'' கUாி' ேபாக' 9டா% எ த1$தி'கிறா. சில

பாட=களி ேகவிக ேக-1$ தவ ெச தேபா% க!தி'கிறா. சில
ெபகேளா1 பழக'9டா% எ த1$தி'கிறா."
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அேபா%தா நா உாிைமேயா1 சில ேகவி ேக-ேட. "நீ=க இவ
தனிேய ேபசி'ெகா1 ேபான% உடா?" எேற.

"உ1! அமா*'2 ெசாAவி-1' கட,கைர' ேபாயி'கிேறா.

சினிமா*' ேபாயி'கிேறா. த=ைகைய அைழ$%' ெகா1 ேபான%
உ1. நா=க இவ ம-1ேம ேபான% உ1."

சதிர த அைறயி இலாம அ!'க! ேவ ேவைல. ேவ ேவைல எ

ெவளிேய ேபா வத காரண அேபா%தா என'$ ெதாித%. ெதாட% சில

ேக-ேட.

"அவைன எனெவ அைழRக?" எேற.
"'சதி' எ ெபய ெசாA அைழேப."
"யாராவ% பா$தா தபாக நிைனபாகேள எ எணவிைலயா?"
"ெவளிபைடயாக பழகிேனா; ,ற ெச யவிைல; ஆைகயா ம,றவக

நிைனபைத ப,றி பயப-டதிைல. அண த=ைக8 பழவதிைலயா!"
"நா எ த=ைகேயா1 ெந=கி பழவதிைலேய!"
"அ!'க! சைடயி-ட% உ1 அலவா?"
"உ1."
"நா சதிர அப! அ!'க! சைடயி-!'கிேறா. இ=ேக I-!,

கட,கைரயி அமா அபா எதிாி."

"கUாியி எ=க வி1தியி மாணவக சில உ=க இவைர8 காதல
எ எணியி'கிறாக ெதாி8மா?"
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"இ'கலா. உட பிறத அண த=ைக8 &திய ஊாி ஒ ெத வழியாக
ேபானா, அத ஊரா பல அவகைள' காதல எதா எEவாக. அ%
உலக இய,ைக! மனிதாி மன$தி ெபா%வாக உள காம இ2ைச அப!
எலாைர8 பா$%2 ெசால2 ெச கிற%!"

அவ<ைடய அறிவி தி-ப$ைத' க1 வியேத. இெனா

ேக-கேவ1 எ ேதாறிய%; ேக-ேட. "இத அபவ$தி, பிற,

நீ=க உ=க த=ைக' என வழி ெசாIக" எேற.
"எைதப,றி?"
"ஆகேளா1 பழவதி!"
"அமா என'2 ெசானைதேய ெசாேவ."

"அதனா ைற ஏ,ப1கிறேத; இப! ஒ வா)* பாழாகிறேத."
இைத2 ெசான*ட, அவ<ைடய தி-ப6 ெதளி* பற% ேபாயின. "அைத

நிைன'ேபா%தா என'$ %யரமாக இ'கிற%. நா ,றவாளி அல

எபைத உ=களிட ெசாA, எ மன ேவதைனைய$ தீ$%'ெகாேட.
ஆனா எ அ&'ாிய சதிரைடய வா)* ெக1வைத நிைன$தேபா%

என'$ %யரமாக இ'கிற%" எ வதினா. அவ<ைடய 6க வா!ய%.

ஒ ெபC2; வி-டா. "அ உ=க<ைடய கUாியி ஒ நாடக நடத%.
நா வதிேத. அவைடய ந!ைப' க1 ெபமகி)2சி அைடேத.

மநா I-1' வதிதா. அத ெப ேவட$ேதா1 நா அவ ப'க$தி

நி &ைகபட எ1$%'ெகாள ேவ1 எ ெசாேன; ேவடா

எ ம$தா. இயபான உைடேயா1 &ைகபட எ1'கலா எ ெசானா.

அத, நா இண=கவிைல. அதிA% அவ ெதாி% ெகா!'கலா. ேத*
ெதாட=வத, 6 இ= வதிதேபா% அமா I-! இைல. எ=ேக

எறா. திமண ேவைலயாக எ ெசாேன. யா' எறா? என'$தா,
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எ சிாி$ேத. அவ சிாி$தா. அ அவ ெதாி% ெகாளாம ேபான%
வியபாக இ'கிற%" எறா.

"நீ=க நாண$தா சிாி$தி'கலா. ேவ!'ைக ேபசியதாக' கதி அவ

சிாி$தி'கலா" எேற.

சிறி% ேநர அைசயாம சி,ப ேபா இதா. "உைமதா! அGவா
கதியி'க' 91. என வா)'ைக இ%!" எறா.

"ந நா-1 நாகாிக! எலாவ,றி3 ெவளிபைடயாக பழகிவி1கிேறா. ஆனா
வா)'ைக' அ!பைடயான காதA - திமண ேப2சி ம-1

ெவளிபைடயாக ேபசி விள'வதிைல. ெப,ேறா ம'களிட அப!

இ'கிறாக; ம'க< ெப,ேறாாிட அப! இ'கிறாக. அண
த=ைக8 அப! நட'கிறாக; நீ=க< அப!$தா" எேற.
"நா ெப, அவ இயபாக$ %ணி* அ?சாைம8 உைடயவ. அவ
ெவளிபைடயாக பழகியி'கலாேம?"

"நீ=க ெபதா; ஆனா பழ=கால ெப அலேவ? ெவளிபைடயாக2
ெசாAயி'கலாேம?"
"அவ ெசாAயி'கலாேம!"
"ஆ ெப பழ'க எறா அ% காத வைரயி நீள'9!ய%. அதப! அவ
இய,ைகயாக நட% ெகாடா. நீ=கதா, இத பழ'க அ%வைரயி

ெசல'9டா% எ க-1பா-ேடா1 பழகினீக. அத' க-1பா-ைடயாவ%

ெசானீகளா?"

மப!8 சிறி% ேநர திைக$% நிறா. "ஆ! ெசாலவிைல. எைடய
,றதா. எGவளேவா 6ேனறினா3, இத நா-! வழிவழியாக வத
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பழ'க - ெவளிபைடயாக2 ெசாலாம, பழ பழ'க - இ%. எ தவதா"

எ வதினா.

மப!8 த=ைக வ%, "அமா 9பி1கிறாக" எறா.
"கைடசியி உ=க<' வ$த உடா'கி வி-ேடனா?" எ நா எDேத.
"அவைடய வா)'ைகேய ெக-1வி-ட%! நா சிறி% ேநர வதினா என?"

எறா. "சிறி% உ-கா=க; சி,!8 காபி8 உ1 ெசல ேவ1"

எ உேள ெசறா. த=ைகயிட அவ,ைற' ெகா1$தபினா. விைரவி

திபி வ% "திமண$தி, நீ=களாவ% வரேவ1" எறா.

"சதிரேன அத, திபி வரேவ1 எ வி&கிேற" எேற.
"அப! அவ வதா, அைதவிட ெபாிய மகி)2சி ேவ இைல. எ=க

இல$தி 6த வி% அவ' நட$%வதாக எணியிேத. எ எண

நிைறேவறினா நறாக இ'ேம" எ க கல=கினா.

அ= உள 1ப ெபா&க<' இைடQறாக நி,க'9டா% எ விைரவி
விைட ெப,$ திபிேன.
---------

அதியாய 15
வி1தி'$ திபி2 ெசறேபா%, மால மநா காைல பயண$%'காக

&$தக=கைள ெப-!யி அ1'கி ைவ$%' ெகா!தா. எைன'

கட*ட, "நா ேதறிவி1ேவ" எ மகி)2சியான ெச திைய2 ெசானா.

நா பாரா-1$ ெதாிவி$% வி-1, "ெச தி எப!$ ெதாித%? இத,

ெதாிவத, வழி இலேய. ஆசிாிய ெசானாரா?" எேற. "ேசாதிட ேக-ேட"
எறா. "ேசாதிட'கார' நீ எDதிய% எப!$ ெதாித%!" எ சிாி$ேத.

"தைச நறாக இ'கிற% வ'கிர இலாம" எறா. எ 6க$தி சிாி&
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மாறாம இ'கேவ, "நீ இப!$தா எதி3 நபி'ைக இலாம அைலகிறா .

ேபாக ேபாக$ ெதாி8. நா எL.எL.எ.சி. ப!$த ேபா% ேசாதிட ேக-ேட.

அவ ெசான% ெசானப! நடத%. உன', என ெதாி8ம யா? ஊ'
ேபான%, அபா*' பழ'கமான ேசாதிட ஒவ இ'கிறா. அவாிட$தி

ேக-கேபாகிேற" எறா. "அவைர ஏ ேக-கேவ1? நீ எDதிய% உன'ேக
ெதாியவிைலயா?" எேற. "என இதா3 கிரக ெக-டதாக இதா,
எD% ேபா% ெக1$% வி1; நலப! எDதியிதா3 தி$%ேபா%
ெக1$%வி1; எகைள' ைற$%வி1" எறா.
பிற, "அ% ேபாக-1. நீ ேபா

வத ெச தி என? அைத 6தA ெசா"

எறா. எலாவ,ைற8 9றவிைல. ெபா%வாக, இமாவதியி 1ப நல

1ப எ, அவ ந-& 6ைறயி தா பழகினா எ, சதிரேன தவறாக

உண% தைன$தாேன ஏமா,றி' ெகாடா எ 9றிேன.

இைளஞகளான ஆE ெபE பழ 6ைற ப,றி இமாவதியி க$ைத2
ெசாேன.

"இ% எப! 6!8? அழகான ேராசா Mைவ ஒ ெபணி ைகயி

ெகா1$%வி-1 அைத 6கராம ைவ$%' ெகா!'க ேவ1 எ
ெசானா பய உடா? மண6ள மாபழ$ைத ஒ சிவ ைகயி

ெகா1$%வி-1 அைத$ தினாம ைவ$தி'க ேவ1 எ ெசானா பய
உடா? 6கராம3, தினாம3 ைவ$தி' அளவி, பய$தா3

காவலா3 ெச ய 6!8. ஆனா அதனா மன ெக1" எறா.

"ஐேராபிய அெமாி'க இைலயா? நா6 அப! பழக'9டாதா?"
"பழகலா. அத விைள*கைள ப,றி அவக அGவளவாக

கவைலப1வதிைல. நா6 அப!' கவைலபடாம இதா சாிதா."

"அவ நல ெப."

153

"நல ெபணாக இ% சதிரைடய மன$ைத' காபா,ற 6!யவிைலேய.

அதனா நீ8 விழிபாக இ'கேவ1 எ ெசாகிேற. சதிர ேபா

கல=கிவிடாேத."

"ேச! என ேப2; ேப;கிறா ?"
"ஒ ேக-கிேற. உன' அழண2சிேய இைலயா?"
"ெகா?ச ைற*தா. அ%* என' நைமதா. சதிரைன ேபா என'
அழ இைல; அழண2சி8 இைல. ெப ேவட$ேதா1 ந!'க ேபாவ%
இைல, ெபணி அபா கல=கேபாவ% இைல."
"அழண2சி இலாத வா)* என வா)*?"
"அ% சீெக-ட ம-டமான வா)வாக இதா3 ஒ வா)வாக இ'கிற%
அலவா? அ%ேவ ேபா%. வா)ேவ அ!ேயா1 ெக-1 அழிவைதவிட ஏேதா ஒ
வா)* இப% ேமலான%."

பிற, சாபிட ேபாகலா. வா" எ உண*' 9ட$தி, அைழ$%2 ெச
ேபசி'ெகா!ேத.

மநா காைலயி அவ நா ஒேர ரயிA ஏறிேனா. அவ

அர'ேகாண$தி இற=கிவி-டா. நா வாலாசாவி இற=கி I-1'2

ெசேற.

I-டா'2 சதிரைன ப,றி நா ஒ எDதவிைல. ெச திைய2

ெசானேபா% அவக தி1'கி-டாக. "நல ைபய! எGவள* அ'கைறயான

ைபய! அவனா அப! ேபா வி-டா" எ திப$ திப2 ெசாA'

ெகா!தாக. இமாவதிைய ப,றிேயா, காதைல ப,றிேயா நா

அவகளிட ஒ ெசாலவிைல.
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நா ேபா

ேசத ஒ மணி ேநர$தி,ெகலா, பா'கிய அைமயா I-1'

வதா. "தபி எேபா% வத%?" எறா. "இேபா%தா" எேற. அமா

சதிரைன ப,றிய ெச திைய பா'கிய$திட ெசானா. அைத'ேக-ட

பா'கிய, தி1'கி-1, வாைய$ திறத% திறதப!ேய நிறா. ஒ ெபC2;

வி-1, "அ ேயா ஊாி அத அ$ைத என பா1ப1!" எறா. உடேன

ேபா வி-டா.

சதிரைடய ஊ' ேபா

அவைடய ெப,ேறா' அ$ைத' ஆத

ெசாA வரேவ1 எ மன J!ய%. Cறா நா அபா அமாவிட

ெசாAவி-1 &றப-ேட. விைர% திபி வமா ெசானாக.

ெப=கா?சியி நா ெச கட கா-சி %யரவ!வாக இத%. அத ெபாிய

I1 இழ* I1ேபா இத%. சாமணா Cைலயி ஒ க-!Aேலேய ஒ

நாளி இப$% C மணி ேநர6 கழி$தா. சதிரனி தாேயா, ேத=கா8

ெவல6 இத அைறயி ஓ ஓரமாக பா8 தைலயைண8மாக' கிடதா.

அ$ைத ம-1 சைமயலைற' வாச3'மாக$ திாி%ெகா!தா. க,பக6

வா!ய ெகா!ேபா இதா. சைமயலைறயி உறவினரான ஓ அமா சைம$%'

ெகா!தா. எைன பா$த*டேன ஒGெவாவ அழ$ ெதாட=கினாக.

அ$ைதயி கணீ எைன உக2 ெச த%. சாமணாவி ெபC2; ேவதைன

தத%. சதிரைடய தாயி 6க$ைத பா'கேவ 6!யவிைல.

ேவைல'கார மாச, ேதா-ட'கார ெசா'கா, 6த வேவா ேபாேவா

வைரயி அ$தைன ேப எனிட %'க விசாாி'க$ ெதாட=கிவி-டாக.

இ'க இ'க, அவக ேக-ட ேகவிக என'2 சAைப8 ததன. திப$

திப' ேக-ட ேகவிகைளேய ேக-1 எைன வா-!னாக. தைலைமயாசிாிய

ஒவதா பயள வைகயி ேபசினா. 'இப!' காணாம ேபானவகைள
ப,றி2 ெச தி$தாளி பட ேபா-1 அறி'ைக ெவளியி1கிறாகேள, அ%ேபா

ெச யலா' எறா. என' அ% நல% எ ேதாறிய%. உடேன இவ
உ-கா%, ஆ=கில இத) ஒறி, தமி) இத) ஒறி' எDதி பட=க<

ைவ$% அபிேனா.

அ=ேக இத ஒGெவா மணி ேநர6 என'$ %யரமாகேவ இத%. மநாேள

&றபடலாேன. தா8 தைத8 ேப2; இலாம, கணீ கபைல8மாக
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விைட ெகா1$தாக. அ$ைத ம-1, "எ=ேக பா$தா3 ேக-டா3 ெகா1
வ% ேச$%வி1 ேவ3" எ ேவ!னா. க,பக வழ'க$%' மாறாக எ
எதிேர நி ைக9பி' க கல=கி விைட ெகா1$தா.

ஊ'$ திபியேபா%, வழியி அத இ3ைப மர=கைள' கேட. நா

எைதேயா சிதி$தப!ேய திைர வ!யி ேபா 'ெகா!ேத. ஆனா

இ3ைப M'களி மண எைன' கவத%. சாைலயி இ ப'க6 திபி$

திபி பா$ேத. வழ'கமாக நா சதிர உ-கா% கண' ேபா-1

ெபாD% ேபா'கிய இட வத%. அத எதிேர இத கிண பாழைடதா,ேபா

ேதாறிய%. அத மாேதா& அGவாேற ேதாறிய%. மாமர=களி கா க

நிைறய$ ெதா=கி' ெகா!தன. ேவAேயாரமாக இத ேவபமர=களி

ெவணிற M=ெகா$%க நிைறய இதன. &க மர=களி கிைளகேதா
கா க ெபகி, ப2ைச நிற' கிளி?சக ேபா ெதா=கி' ெகா!தன.
எலா இ% ஏேதா ஒவைக' ைற ேதாறிய%. ெபாAேவ ேபா

வி-டா,ேபா ேதாறிய%. சதிர நா அ=ேக மாைல' கால=களி

உ-கா% உலாவி8 பழகிய பழ'க ேபா

இர1 ஆ1க ஆ வி-டன.

கால எGவள* விைரவி கழிகிற% எ வியேபா1 எணிேன. அத

இ3ைப மர2சாைலயி பழகிய பழ'க$தி, பிற சதிர நா கUாி
வி1தியி அ1$த1$% அைமத அைறகளிதா வா)ேதா. ஊாி

!யிதேபா% அGவள* அ1$% வாழவிைல; இர1 I1க கட%
வா)ேதா, கUாி வி1தியி இர* பக3 ெந=கி பழவத, ேவ!ய
வா & இத%. அGவள* அ1$%$ த=கியி%, எ=க உள=க மிக மிக$
ெதாைலவி இதன. இGவா எணியவாேற I-1' வ% ேசேத.

I-1'2 ெசற% அமா ஆவேலா1 ேக-டா; கைடயிA% வத%

அபா* ேக-டா. ெப=கா?சியி சதிரைடய I-டா %யாி C)கியித

நிைலைய' ேக-1 அவக மிக வதினாக. அமாவி ெபC2;, உள$தி

ெபா=கிய %ப உண2சி ெவளிப1வதாக இத%. அபா சிறி% அைமதியாக

இதபிற, "எலா அவரவக ேக-1 வதப!தா நட', ;மா கவைல
ப-1 பய இைல. ப!'க ைவ$% ெபாிய உ$திேயாக$%' அபி

ெபைமயாக வாழலா எ பா$தாக. என ஆயி,, பா$தாயா?
அதனாதா ெபாிய ப!ேப ேவடா எ ஒGெவா ேவைளயி

எணிபா'கிேற. எனேவா ேபா" எ ;'ெக 6!$தா. அ% எ
ப!ைப ப,றி அவ ெகாட ெவைப8 அத, ஒ 6!ைவ8
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&லப1$%வ%ேபா இத%. இதா3, அபா எ ப!ைப$ த1'கமா-டா.

த1$தா3 அமாவிட அD% கணீவி-1 எணியைத 6!$%'ெகாளலா
எற தனபி'ைக என' இத%. அதனா அவைடய ெசா எ

உள$ைத' கல'கவிைல.

ஆனா சதிரைன ப,றிய எண அ!'க! எD% எ உள$தி அைமதி

இலாம, ெச %வத%. C ஆ1க எ=க ெதவி அவ த=கியி%,
1ப$ேதா1 1பமா

ெந=கி பழகி, ஒேர பளியி ஒேர வபி ஒேர

ெப?சி இ% காைல 6த மாைல வைரயி ெதாட% பழகிய பழ'க$ைத

எளிதி மற'க 6!யவிைல. நா மறதா3 எ=க ெத*, திைண8,
ேவப மர=களி நிழ3 பா'கிய அைமயாாி I1, இ3ைப மர2 சாைல8

அ!'க! என'2 சதிரைனேய நிைன\-! வதன. அத நிைன* மகி)2சியான

நிைனவாக இதா கவைல இைல. அ% எ உள$தி ேவதைனைய$

J1வதாக இத%. கUாி வி1தியி ப'க$% அைறயி இ%ெகா1

அவ'காக' கவைலப-டைதவிட, ேவப மர$த!யி திைணயி சா %

தனிேய இதப! நா ப-ட கவைல மிதியாக இத%. அவைடய அழ

அறி* அ& ந-& இப!$ %ப$ைத வளபத,$தானா
பயபடேவ1.

இத$ %ப நிைன* ஒவா மாவத, இர1 வார=க ஆயின. சி$திைர

மாத அமாவாைச' பிற திமண ேப2;, நாத;ர ஒA8 அ!'க! ேக-

நிைலைம வத%. பா'கிய$தி தபி விநாயக$தி,$ திமண ஏ,பா1க

ெதாட=கின. டேலாி எ கிராம$தி அவகளி பைழய உறவி ஒ

ெபைண பா$% 6!* ெச தாக. அேபா% திமண' க!த=க

எD%வத, அ=ேக இ=ேக ேபா

வவத, எ உதவிைய' ேகாாினாக.

அமா ெபப=கான ேவைலகைள எ1$%'ெகா1 ெச தா. அத I-!3

வத உறவினாி3 வா)வரசியாக யா இலாத காரண$தா, அமாவி உதவி

அவக<'$ ேதைவயாக இத%. திமண$தி, 6 ெச 8 சில ெபா=க

Mைசக<' ேகாயி வழிபா1க<' அமாேவ 6 நி, எ=க I-1

அ3வ ேபாலேவ அ'கைறேயா1 ேம,ெகா1 ெச %வதா. அபா மளிைக'

கைடைய வி-1 அைசயேவ இைல. ெப I-டாாிட உதி ப1$தி'

ெகாவத,காக &றப-12 ெசறேபா%, பா'கிய6 அத அமாவி

தகபனா ேநேர வ% அபாவிட ெசாA வ,&$தி அைழ$தாக.
"சிலைற' கைடைய வி-1 எப! வர6!8? ெசா3=க. ஒநா
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வி-1வவைத விட C!வவேத நல%. நா ேவடா=க. எ மைனவிைய

அைழ$%2 ெச3=க. எ ைபயைன அைழ$%2 ெச3=க. எ

1ப$திA% இர1 ேப வதா ேபாதாதா?" எ ெசாAவி-டா.
அதனா நா அமா* ம-1 ேபா

வேதா. அ% சின கிராம. உழ*$

ெதாழி ெச பவக நல 1ப$தா பல வா)த ஊ அ%. எலா எளிய

ஏைழ' 1ப$தாேர. ஒநா இர* த=கி உதி ெச % ெகா1 வி% உ1

மநா வி!ய,காைலயிேலேய &றப-1 வ%வி-ேடா. ஒபத$ தாளி றி$த

நாளிேலேய திமண$ைத 6!பெத, வத*ட பா'கிய6 அவைடய

தகபனா திமண ஏ,பா1களி 6ைன% ஈ1ப-டாக. மாபிைள

ஆகேவ!ய விநாயகேமா, ஒ மாத3 இலாம, பைழயப!ேய யாட

ேபசாம க!கார ேபா ெதாழி3' ேபாவ% வவ%மாக இதா. த
வா)'ைகயி நட'கேபா மாதைல ப,றி ஒ அறியாதவ ேபா
இதா.

வி16ைறயி எGவளேவா ப!'க ேவ1 எ நா மால தி-டமி-1
&றப-ேடா. இட மீ!ய- இரடா ஆ1 நைடெபற ேவ!ய

பாட=களி &$தக=கைள8 வா=கிேனா. மால ஒவா தி-டப! ப!$%

வவதாக' க!த எDதியிதா. எதிபா$த அளவி, எனா ப!'க

6!யவிைல. அைமதியாக இத கால$தி சதிரைன ப,றிய கவைலயா எ

ப!&' ெக-ட%. திமண 6ய,சியா அத' கவைல ைறதேபாதி3, திமண

ேவைலகளி ஈ1ப-ட காரண$தா மன ப!பி ஈ1படவிைல.

திமண பா'கிய I-!ேலேய நைடெப,ற%. ெசவ இலா' ைறயா,

ஆடபர$தி, வழி இைல. எளிய 6ைறயி நடதா3 9!யவைரயி ைற

இலாதவா நறாக நைடெபற ேவ1 எ பா'கிய ெபாி% 6யறா.

ஆனா எணியப! நட'கவிைல. வத உறவின சில திமண$%' 6திய

இரவி ெபைண அைழ$% வத ேபாேத சீ,ற$ேதா1 ேபச$ ெதாட=கி'

ழப$தி ஈ1ப-டன. சில உண ம$%வி-டன. ழப'காராி ஒ சில

நறாக' !$திதன. அைத நா 6தA ெதாி%ெகாளவிைல. அவக

கனா பினா எ ேபச$ ெதாட=கியேபா% நா சமாதான ெச ய விபி
ெமல ெந=கி ஒ இர1 ெசாேன. அேபா% எ=க ப'க$%

I-1'கார எைன' ைகப,றி இD$%, "என தபி! நீ அவகளிட ேபா 

ேப;கிறாேய! !காராிட காரண ேபசி பயப1மா?" எறா. "அப!யா?"
எ திைக$% நிேற. "கி-ேட ேபானா சாராய நா,ற C'ைக$

%ைள'கிறேத, ெதாியவிைலயா?" எறா. அத பிறதா, அவக<ைடய
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6க=கைள நறாக' கவனி$ேத; !$தி'க ேவ1 எ %ணிேத.

சாராய நா,ற$ைத அறிவத,காக மப!8 ெந=கி2 ெசேற. அத நா,ற

இதைத உணேத. அமாவிட அைத ப,றி2 ெசாேன. "அப!$தா

இபாக. கிராம$தி, ப!'காத ம'க அப!$தா. ந6ைடய ப=காளிக<

சில அப!ப-டவக இ'கிறாக. அபா அவகைள I-1ப'கேம

ேசபதிைல. எத, அைழப% இைல. என ெச வ%? ப!& இைல,
ப& இைல" எறா.

உYரா ெவளிQரா சில ேச% கைடசியி இர* 11 மணி' ெப
அைழ$% வேதா. அத, ேம நாத;ர 6ழ=க, ந3= ைவ'க$

ெதாட=கினாக. அத' !காராி இவ அ=ேக வ% உ-கா% வி-டாக.
அவகைள யா அைழ$ததாக* ெதாியவிைல. அவகேள வAய வ% பதA
உ-கா% ெகாடாக. மணெபE' ந3= ைவ'க ெபக

ஒGெவாவராக வ% சதன Mசி ஆர$தி ;,றி2 ெசறாக. ஒவ வட'

ப'க$ேத உ-கா%, ந3= ைவ$த ெபக<' ெவ,றிைல பா'

எ1$%'ெகா1$%' ெகா!தா. இள ெபக இவ ேச% பா-1

பா!னாக. பா-1 நாத;ர இைச8 மாறி மாறி அைம% ேக-பத,

இனிைமயாக இத%. ெப I-1'கார பிைள I-1'காரமாக' கல%

ந3= ைவ$%2 ெசறாக. அமா ந3= ைவ'க 6 வதைத பா$% எ

மன$தி ஊ'க ஏ,ப-ட%. அமா சதன$ைத எ1$% மணெபணி

6க$தி3 ைககளி3 தடவிவி-1 ஆர$தி ;,ற$ெதாட=கியேபா%, "ேபா%
அமா! ஒப% ேப ஆகிவி-ட%. நீ=கேள கMர ஏ,றி2 ;,றி வி1=க,

ேபா%" எறா ஒவ. இைல எ-1ேபதா ந3= ைவ$தாக. இ

ஒவ ைறயாக இ'கிற%" எறா அைமயா ஒவ. அவ ெவளிQரா ேபா

ெதாித%. உடேன, அவைர பிப,றி, ம,ேறா அைமயா, "அ% என

வழ'க? சாதியி இலாத வழ'க. ல$தி இலாத வழ'க! எ-1ேப

ந3= ைவப% ப,றி நா இேபா%தா ேகவிப-ேட. ேவ1 எேற

ெச வதாக இ'கிறேத! 6ேன பிேன வா)த Iடாக இதா ெதாி8"
எறா. ;மா உ-காதித !கார கிளபிவி-டா. "6தA இேத
இப!$தா ெச % வகிறாக. நா பா$% வகிேற. யாைர8

மதிபதிைல. ஒ இைல. யாைர' ேக-1 ெப அைழ$தாக? அத,

6தA பதி ெசால-1" எ மீைசைய 6'கி'ெகா1 எDதா.
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"இ ஒ$த ந3= ைவ$% 6!$%விடலாேம. இத2 சின ேவைல' ஏ
இGவள* ெபாிய ேப2; ழப6?" எேற.
ப'க$தி இதவ எைன பா$%, "நீ ;மா இ. தபி! உன' என
ெதாி8? ெவ,றிைல பா'' ெகா1$% வபவ ெபாிய மனித. அவ ெசாகிறா
ஒப% ேப ஆகிவி-ட% எ, இேபா% இெனாவ வ% ந3= ைவ$தா
ப$% ஆகிவி1ேம! எ-1 ஆகா% எறா, ப$% ம-1 ஆமா?" எறா.
மணபத 6Dவ% ஒேர ழபமாக மாறிவி-ட%. எண$தா எ

திவ<வ கட*ைள2 ெசான% நிைன*' வத%. ஒGேவா அதிகார$தி3

அவ ப$% ப$%' ற பா!யிப% நிைன*' வத%. "எ-1, ப$% எலா
நல எகதாேன? ஒபதாக இதா என? எ-1 அல% ப$தாகேவ
இதா தா என?" எேற.
ப'க$தி இதவாி 6க மாறிய%. "நீ ;மா இபா, இத' கால$தி

இளபிைளகேள இப!$தா. கட*ேள இைல எ ெசாகிறவக நீ=க.

உ=க<' எ-1, ப$% எலா நறாக$தா இ'. நாைள' இதனா

ஏதாவ% ேக1 வதா யா 6வ% காபா,வாக? ெச கிறவக சாியாக2
ெச வ%தாேன? ெச ய$ ெதாியாவி-டா, எ=க I-!ேல கAயாண எ ஏ
ெபைமேயா1 ஒ&'ெகா1 வதீக?" எறா.
!காரனி மனநிைல மய=கிய% ேபாலேவ, அவைடய மனநிைல8

மய=கியிதைத உணத% ேபசாம அைமதியாேன. Cட நபி'ைக8

ஒவைக ேபாைத ெபா எப% 6னேம ெதாி8. ெந'க!யான ேநர$தி

அைமதிைய' ெக1பத, Cடநபி'ைக8 கேபா எGவள* பயப1கிற%
எபைத அ உணேத.

அத ேநர$தி அபா வ% ேசதா. எலாவ,ைற8 ேக-டறித பிற உர$த

ரA ேபசி எலாைர8 அைமதிப1$தி, ெவ,றிைல பா'' ெகா1$தவ

ெசா3 எைணேய எலா ஒ&' ெகாள ேவ1 எ, அமாேவ

கMர ஏ,றி ெபணி ந3=ைக நிைறேவ,றேவ1 எ ெசானா.
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அவ ெசாA 6!$த*ட, "அ%தா சாி" எ "அப!ேய ெச ேவா" எ
நாைல% ேப உர'க2 ெசானாக. பிற யா எதி$% ேபசவிைல.

அபாவி திறைமயா அைமதி ஏ,ப-ட% எ ெசால 6!யா%. மணி

பனிரேட 6'கா ஆகிவி-ட%. ேபசி ேபசி' கைள$% ேபான காரண$தா,
எப!யாவ% 6!ய-1 எ ேசா%தா, அபாவி தீைப ஒ&'

ெகாடாக எ ெசால ேவ1. நா கைள$% ேபாேன. உடபி

கைள&' காரண இைல. உள$தி ேசாவா உட& ேசாதித%.

எD% I-1' வேத.

மநா காைலயி திமண பத3' ேபான ேபா%தா மணெபணி

6க$ைத நறாக பா'க 6!த%. 6திய நா கவி)த 6க$ைதேய பா$ேத.

விள'ெகாளியி பா$த காரண$தா உைமயான அழ ெதாியவிைல.

திமண$த காைலயி பதைல2 ;,றி வதேபா% மணெபணி 6க$ைத

நறாக பா$ேத. 6க$தி அGவளவாக கவ2சி இைல. மாநிறமான ெபக

பல எGவளேவா கவ2சியாக இ'கிறாக. அப!ப-ட கவ2சி8

காணபடவிைல. C' அளவாக அைமயவிைல. உ1 திரட அத C'கி

ெகா!யவ!வ 6க$தி அழைகேய ெக1$%வி-ட%. கன=களி தைசப,
இைல. ஒ ெபணி இளைம' அழ ெச 8 சி ெந,றி இைல.

ஆக<' இப% ேபாற பரத ெபாிய ெந,றி இத%. இைவ எப!யாவ%

ேபாக-1 உ1$தித உைடயிலாவ%, அணித நைககளிலாவ% அழைக'

9-!யி'கலா. அ%* ெச யபடவிைல. ஆடபர$ைத &லப1$%

6ய,சி இதேத தவிர அழைக எ1$%' கா-1 6ய,சி இைல. ெபானிற

ப-12 ேசைல8 சாிைக மித ேசாளி8 மணமக உ1$திதா. ேகாயிA

சாமியி அழ &லபடாதப! - மா& கD$% ைகக< ெதாியாதப! -

நைககளா C! மைறப% ேபா அத மணமகைள பலவைக அணிகலகளா -

கா;மாைல 6த சிலவைக பத'க=க வைரயி - எலாவ,ைற8 அணிவி$% -

ேபா$திதாக எ ெசாலேவ1. அத நைககளி 6'கா ப=

இரவ வா=கியனவாக இ'கேவ1 எப% தாேன ெதாித%. ஏ எறா,
ெப I-டா ெபாிய ெசவ அல எப%, அவகளி I-1' ேபா

வத

என' நறாக$ ெதாி8. தவிர, அத நைககளி சில, கால$தி, ஏ,காத பைழய
நைகக, ெபா-கா-சியி ைவ'க$ ததைவ. ஆைகயா மணமக இத

அழ ைற% விள=கினா. அத I-! விதைவயாக வா)த பா'கிய$தி

இய,ைக அழகி அைர'கா ப= அவ<' இைல. ஆனா மணமக

விநாயக$தி அழைக ேநா'கியேபா%, அத2 சி1C?சி' இவ ேபா% எ
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ேதாறிய%. மணபதA3 அவைடய 6க$தி ஒ ெபாAேவா &னைகேயா

இைல. வழ'க ேபா உெம உ-காதிதா. ெசானைத2 ெச %

சட=கைள 6!$தா. இப!ப-டவ &திய ஒ$திேயா1 ேபசி பழகி எப!

வா)'ைக நட$த ேபாகிறாேரா எ எணிேன.

திமண 6!த பிற பக விதி ேபா% சி ழப நடத%. தாA

க-1வத,6 எத,காகேவா யாைரேயா ேக-க$ தவறிவி-டாக. அGவா

ெச த% த& எ சில ேகாப$ேதா1 எதிI-1$ திைணயி ேபா

உ-கா%ெகா1 அ=ேக ஒ 9-ட$ைத2 ேச$%' ெகாடாக.

திமண$%' வத உறவினக, ஆ<' ஒவைக உதவி ெச % %ைணயாக
இ% ேபாவைத வி-1, ஆ<' ஒ ழப ெச % கலக விைளவி'கிறாகேள
எ வதிேன. இGவள* அறியாைம உைடய ம'க<' இைடேய வா)'ைக

நட$%வ% எGவள* %ப எ எணி வதிேன.

திமண 6!த% மணமக மணமக< ஒ 6ைற எ=க I-1' வ%
பா3 பழ6 உடாக. பிற மநா மாைலயி ெபI-1 ம*'2

ெசறாக. அ=கி% திபி வதபிற, மணமக நட$திய வா)'ைகைய
பாபத,காக பா'கிய$தி I-1'2 சில6ைற ேபாயிேத. பா'கிய

பைழயப!ேய த கடைமகைள2 ெச %ெகா!தா. தபியி திமண$ைத

6!$த% ப,றிய மகி)2சி அதமாவி 6க$தி இத%. மணமக

சைமயலைறயிேலேய ெபபா3 இதப!யா சாியாக' கவனி'க
6!யவிைல. நா அ!'க! அ=ேக ேபா

வவைத' கவனி$த எ தா , "இள

ெப - &% மமக வதி' I-1' நீ அ!'க! ேபாவ% நல% அல.

எேபாதாவ% ஒ 6ைற ேபா வி-1 வதா ேபா%" எறா. அதப!ேய நா
ேபாவைத' ைற$%' ெகாேட. பா'கிய 6ைனவிட ஓ வாக எ=க

I-1' அ!'க! வ% ேபசி'ெகா!தா. "இனிேம என'' கவைல
இைல. 1ப அவக<ைடய%. ேவைல இதா ெச %வி-1, ேசா

இதா சாபி-1வி-1, இப!ேய எ கால$ைத' கழிேப" எ சில6ைற
அமாவிட ேபசியேபா% றிபி-டா. அத ேப2; அவைடய மனநிைறைவ'
கா-!யேத தவிர, கவைலைய' கா-டவிைல.

வி16ைறயி ஒ பாதி இப!' கழி$%வி-ட%. மபாதியிதா ப!'க$

ெதாட=கிேன. 6,பதியி ைறைய ஈ1ெச 8 அளவி, நறாகேவ
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ப!$ேத. சதிரைன ப,றிய நிைன* அ!'க! வத%. ஆயி 6ேபா

அதனா ேசாவைடயவிைல.
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