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அக விள

(

நாவ)
நாவ)

.வரதராசனா எ திய.
திய.

சாகிய அகாெதமி வி ெபற
அதியாய 16
விைற  த

, ெப பைகட ெசைன ேபா ேச ேத.

அ ேபா விதியி! கா! ைவ"த#ட, ச திர%ைடய நிைன# ேபா!
வ

வ'"திய . எைன பா"த பைழய மாணவக,, "உக, ஊரா -

ெப/ணாக ந"த அ த ச திர - எேக இ'கிறா? ேத# பகிறானா?"

எ1 பல ேக,விக, ேக எ மன"ைத ேம3

கலகினாக,.

நா ெசற ம1நா, மால ேசாழசிக4ர"தி5'

வ

ேச தா. அவ%

ச திரைன ப6றி ேகடா. ச திர%ைடய அைற கா5யாக இ' த . அ த

அைற மா6றிெகா/ வ'மா1 மால% ெசாேன. "அ
ச திர%ைடய வா7ைவேய ெக" விட . நா%

ெகட அைற,

ெகடேவ/மா?" எறா.

"ச திர நாடக"தா! ெகடா எறா. ெப/ணா! ெகடா எறா.
இேபா

இ த அைறயா! ெகடா எகிறா. எ தா உ/ைம? 8டந பிைக

எைத ேப9 ேபா! ெதாிகிற " எேற.

"நீ இ த அைறைய எ"  ெகா/, உ அைறைய என ெகா, பாகலா "
எறா அவ.
"ச திர%

நா%

ெந'கி பழகியவக," நா அ த அைறயி! இ' தா!,

என அக ச திர%ைடய நிைனேவ வ
"அ #
ேவ/

பப"

" எேற.

ஒ' 8டந பிைகதா" எ1 மால "தலாக <றினா.
எேற அவ ேப9வைத உண

ைகவிேட. 4திய மாணவ எவனாவ

வ

ெகா/ அ த ய6சிைய
பக"

அைறயி! இ'
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ெதா!ைல ெகாபைதவிட, பழகிய ந/ப இ' தா! நைமயாக இ'ேம

எ1தா அவைன அ=வா1 ேவ/ பா"ேத. "உ அைற பக"தி!
கா5 இ' தா! ெசா!. நானாவ

அேக வ

இ'ேப" எேற. அத6

இ!ைல எறா. பைழய அைறயிேலேய இ'க"
வழக

ேபால க!>ாி ெதாடகிய

ணி ேத.

, பாடக, நட தன. நாக?

வழி

பக"

ெதாடகிேனா . மாணவக, 4திய ந/பகைள ெப61 பழகினாக,. 4திய
பரவிய . தீைம

பழக வழககைள க61ெகா/டாக,. நைம

பரவிய . எைன மாலைன

ெபா1"தவைரயி!, 4திய ந4 ஒ1

ஏ6படவி!ைல. 4தியவகேளா பழகினா3

உ,ள

கலகாம! உதடளவி!

பழகிவ ேதா . மால% என எ=வளேவா க'"

இ' தேபாதி3 , அவ%

அவனிட

எைன விடவி!ைல. நா%

8டந பிைகக?

இ!ைல. ப"

மிதியாக

ேனற ேவ/

நிைறய இ' த . ஆைகயா!, 4தியவகேளா பழகி பிற அ த

பழக"தா! வ'

இ'

அவைன விடவி!ைல.

அவ6றி6 காரணமான தனல

இ' தேபாதி3 , ெகட பழகக, ஒ1
எற ஆவ

ேவ1பாக,

வைதவிட, பழகிய பைழய நேப ேபா

விேட. சில மாணவக, தாேம ெந'கி வ

சீதி'"தமான க'"

எ1

பழகினாக,.

உைடயவக, சில பழகினாக,. க!வியி! ஊக

மி தவக, சில வ

பழகினாக,. ெபா

அறி# நிர பியவக, சில

ெந'கி பழகினாக,. அவக?ைடய சீதி'"த

க!வி"திற%

என பிகாத சில பழகக?

அவகளிட

அறி#

ெபா

என பி"தி' தன. ஆனா! சில நா, ெந'கி பழகியேபா ,
ெகா,ைகக?

இ' தைத

உண ேத. அ த அளவி6 ேம! ந4 வளராதப பழக"ைத வைரயைற

ப"தி ெகா/ேட. இப"தா எ!லா'

ண

6ற கல தவகளாக

ெகா/ேட. மால%ட ம

பழகி வ ேத. அவ%ைடய

இ'பாக, எ1 4தியவக, யாேரா ெந'கி பழகாம! கா" 
மன

கல

ைறக, என நறாக" ெதாி . ெதாி த ைறக, அ=வளவாக" தீைம
ெசவதி!ைல. பழகிய வழியி! உ,ள ேம

ப,ள

க!3 ,?

நம"

தீைம ெசவதி!ைல. பழகாத வழியி! உ,ள ைறக,தா தீைம ெசகிறன.

மால%

எபேயா எனிட

6ேபா ெகா,ைகக?

மேம ெந'கி பழகிவ தா. எ%ைடய

அவ%ைடய 8டந பிைகக? ர/படன.

எ%ைடய இரக உணசி

அவ%ைடய தனல ய6சி மா1படன.

ஆனா! எபேயா எ ெநCச

அவ ெநCச

உற# ெகா/டன.
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ச திரைன ப6றிய நிைன# என அக வ த . நறிணசிேயா

அவைன ப6றி நிைன

மாலனிட

நிைன

தவிர ேவ1 யாாிட

வ' திேன. எ உ,ள"தி வ'"த"ைத

ெவளிப"தி ஆ1த! ெபற . அவனிட

ெசா!ேவ. அவேனா, கவைலபடாம! இ'பா. அவ%ைடய ேபா என
பிகவி!ைல. த5! இ' ேத அவ ச திரனிட

எப

ெதாி . ெதாி

மாலனிட
இ'

எ மன

ச திரைன ப6றி மன

ெவ14 கா வ தா

ஆ1த! ெபறவி!ைல.

கல

ேபச யாத

ஒ' ைறயாகேவ

வ த . இமாவதியி நிைன# வ த . அவேளாடாவ

அவைன ப6றி

ேபசி அ த ைறைய ேபாகி ஆ1த! ெபற எ/ணிேன. தி'மண"தி6 பிற

அவைள காண#

மாலனிட

இ!ைல. இேபா

க/ ேபச வி' பிேன. அைத ப6றி
ெதாி . ஆகேவ அவனிட

ெசானா! அவ தபா எப

ெசா!லாம! ஒ'நா, இராயேபைட ெசேற.

D! இமாவதி இ!ைல. அவ?ைடய தைக தி'மக, வ

, "யா நீக,?

ேன D வ தி'பதாக" ெதாிகிறேத" எறா,. "ச திர%ைடய ந/ப"
எ1 ெசாேன. ெசான

"ச திர வ

ெசான

Eவ

பகிறாரா?" எறா,. "அவைர ப6றி ஒ1
அவ?ைடய ஆவ

விடாரா? ஊாி! இ'கிறாரா?
ெதாியா " எ1 நா

மைற

வர ெசா!ேவ?" எ1 உ,ேள ெசறா,.
இமாவதியி தா வ த

ஆனா எ1

, "இ%

விட . "இ'க, அ மாைவ

அவ தி' பி வரவி!ைலயாேம! என

ெதாியவி!ைலேய" எ1 வ' தினா. பிற இமாவதி அவ?ைடய

கணவாி D! இ' தைத" ெதாிவி"தா.

"இமாவதிைய பா"  ேபசிவி ேபாகலா
"அ"த மாத இ'வ'

வ த

ம1ப

வ'வாக,. அ!ல

எ1 வ ேத" எேற.

அவ, மமாவ

உன" ெதாிவிக ெசா!ேவ" எறா.

வ'வா,.

அ த அ மாேவ ச திரைன ப6றி ேபெச"தா. "எ=வள# ந!ல

பி,ைள! ந!லப % வ தி'கேவ/ . இமாவதி அவைன ப6றி
கவைல உ/. ஒ'நா, கனவி3

வ தானா . கத"தி! எEதியி' தா," எறா.
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நா%

எ வ'"த"ைத" ெதாிவி" வி விைட ெப6ேற.

விதி வ த#ட "எேக ேபாயி' தா? ெசா!லாமேல ேபாவிடாேய" எ1

மால ேகடா. ஏதாவ

ெபா ெசா!5 மைற"

திடமி ெகா/ தி' பிேன. ஆனா3

ெசாேன. "நீ

ச திரைன ேபா! எகாவ

விட ேவ/

எ1

யவி!ைல. உ/ைமைய
அகபெகா/ ஏமா

ெகடேபாகிறாேயா எ1 என பயமாக இ'கிற " எறா.
"எைன ப6றி அப" தவறாக எ/ணேவ/டா."

"உைன ந பலா ; உ உட ைப எப ந ப  ? உட 4 ைற உைடய ."
"சாி, ேபாக ேபாக" ெதாி " எேற.
பிற அ இமாவதியிட

ேபசியைத ப6றி ேகடா. அவ, இ!லாதபயா!

தி' பிவிடைத ெசாேன. "உன என ேவைல அேக? ேபாகாமேல
இ'ப

ந!ல " எறா.

"ச திரைன ப6றி ஏதாவ
"இ%

ெதாிமா எ1 ேக வர ெசேற" எேற.

ச திரைன ப6றி ஆரா

ெகா/'காேத. உனிட

உ/ைமயான அ4 இ' தா! ஒ' கத எEத . அ வைரயி3
இ'" எறா.
ஆனா3

அவ%

அைமதியாக

எனா! அ=வா1 இ'க யவி!ைல. ெப'காCசியி! அவ%ைடய

ெப6ேறா'

அ"ைத க6பக

அேயா மற

எைன ப6றி என எ/Fவாக,? நா

ேபானதாக எ/Fவாகேளா எ1 சாம/ணா# ஒ' கத

எEதிேன. கத"  அவேர ைகபட பதி! எEதியி' தா. அதி! பைழய

நிக7சிகைள எ!லா

ைவக<டா
சி6றபா#

றிபி எEதியி' தா. அவைன ெவளிGாி! பக

எ1 தா

பிவாதமாக இ' தைத ப6றி , ச திர%ைடய

அப ப"த காரண"தா! ெக ேபானைத ப6றி ,
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ச திர%ைடய தா மன

ைல

வ'

வைத ப6றி

 பேம சீைல

ேபானைத ப6றி றிபி' தா. கத"ைத ப"தேபா
உ'கிய ; க/க, கலகின.
சிறி

ேநர"தி! மால எைன ேநாகி வ தா. வ த

எ ெநCச

, எ ேமைசேம! இ' த

றி4கைள 4ர பா" வி, "உன" தி'#ள சீ! ந பிைக
இ'கிறதா?" எறா.
"இ!ைல" எேற.
"என ந பிைக இ'கிற ."
"உன இ'

ந பிைகக? கணேக இ!ைல."

"உன ஒ' ந பிைக
"உ/. கட#ளிட"தி3

இ!ைலயா?"
கட#ளி சடமாகிய அற"தி3 ந பிைக உ/.

அ"தபயாக, எனிட"தி! ந பிைக உ/. உனிட"தி! ந பிைக உ/.
உலக"தி!..."
"ேபா

! இ த ந பிைக எ!லா இ'

"இ%

பய என?"

என ந பிைக ேவ/ ? லாடாி சீ!, ேகாழி ப தய"தி!,

திைர ப தய"தி! எ1 இப ந பிைகக, ேவ/ ?"
"ஆமா அைவக?

ந பிைகக, தா."

மால அ=வா1 <றிய
பாE

என" திகிட . "இபபட ெக

ந பிைககைளவிட ம திரகார ேசாதிடகார த5யவக, ஊ

8டந பிைககேள ேம!" எேற.
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"ஒ1 ெசா!கிேற" எ1 ெபா1ைமேயா உபேதச

ெசபவ ேபா!

ெதாடகினா.

"இவ6றி! எ!லா

ஏேதா உ/ைம இ'பதா! தா இைவக, நடகிறன.

உ/ைம இ!லாவிடா! ப"தவக, <டமாக ேபாவாகளா?"
"ந பிைகயா! ேபாகவி!ைல. ெபாE
ெதாியாம! ேபாகிறாக,."
"சில ஆயிர
இ'கிற

ப"தாயிர

ேபாகாக ேபாகிறாக,. வாழ"

எ1 எதிபாராம! கிைடகிறேத. ந!ல தைச, ேயாக

எ1 ேசாதிடகார ெசா!கிறபேய கிைடகிறேத. அத6 என

ெசா!கிறா?"

"வ'கால"தி! தாேன வ' , ெகாகிற ெதவ
ந பிைக இ' தா!, ஒ1

தாேன ெகா எற

ெசயாம!, ப தயக? ேபாகாம!, சீ

கடாம! 9 மா இ'கேவ/ . பண தாேன வ

ேசரேவ/ ."

"ெதவ கா . ஊமா?"
"இபபட பழெமாழிக, பல உ/. யா'

பயப"தலா ."

எத6

பழெமாழிைய

"உேனா ேபசி பய இ!ைல" எ1 மால ெவ1ேபா ெசா!5
அைமதியானா.

"அைதேய நா% ெசா!ல  " எேற. அ=வா1 நா ெசா!5ய பிற ஏ
ெசாேன எ1 வ' திேன. ந/ப மன

4/ப"

ைறயி! தி'4வ

மா61வத6காக" ெதாட

ந!ல

ேசாவைட

ேபா ,

அ!ல எ1 உண ேத. பிற அைத

ேபசிேன. "8டந பிைகேயா அ!லேவா, அ
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எபேயா ேபாக . நா

உைழக ேவ/ ; உைழ4 ஏ6ற <5

வரேவ/ . இப எதிபாப தா கடைம. அைதவி, எதிபாராம! பண

வ

வியேவ/

நம வ
"தனல

ேசவ

எ1 ஏவேத பாவ ! பல'ைடய பண

ந!லதா? அ

தனல

தகாத வழியி!

அ!லவா?" எேற.

இ!லாம! இ த உலக"தி! யா' வாழ யா " எறா.

"உ/ைமதா. ம6றவகைள ெக" " தா வாழேவ/
தனல . ம6றவக?

வாழ" தா% வாழேவ/

தன ம ந!ல கால
வ தா!, தன

வரேவ/

ந!ல கால

ந!ல தனல .

ெகட . நாேக ந!ல கால

எப

வ' எப

எப

எப தா ெகட

ந!ல . அதனா! 8டந பிைககைள

நா ெவ1கிேற. அைவக, அறி# ெபா' தவி!ைல; தனல"ைத

வளகிறன."

மால ேபசாம! இ' தா. ம1ப

இ'

எE

ெசறா.

றி4 4"தககைள 4ர பா"தப

ச திர ஒ' வைகயி! ெகடா; மால ம6ெறா' வைகயி! 1 வழிக, நா"

தவறான பாைதயி! ேபாவதா! ெகவாேனா எ1 அவைன ப6றி
கவைலபேட. Hாியைன உலக

பல

ைறயி3

961வ

த! அFகளி 9ழ6சிவைரயி!

விCஞான அறி# ெப61 வள'

மனபாைமேய இப இ' தா!, உலக

எ/ணி ேசா ேத.
இமாவதியிடமி'

ஏதாவ

கத

அ1

க!>ாி மாணவகளி

எப ேனற 

எ1

வ'மா எ1 நா,ேதா1 எதிபா"

வ ேத. ஒ' நா, எதிபா"தபேய கத வ த . தா ஊ'

வ தி'பதாக#

ேபச வி' 4வதாக#

றிபி D வ'மா1

அைழ"தி' தா,. ம1நா, சனிகிழைமயாக இ' த . மாலனிட உ/ைமைய

ெசா!5வி இராயேபைட ெசேற.

அவ, எைன எதிபா"தி' தா,. கதைவ" தய#ட திற
வ'Dக, எ1 எதிபா"தி' ேத" எ1 வரேவ6றா,.

பா" , "வாக
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 திய ஆ/! ேத#  அவைள க/ட பிற இேபா

கழி"  க/ேட. ைனவிட அவ?ைடய க"தி ெபா5#

மிதியாக இ' தன. ஆனா!  இ' த

 4 சிறி

ஐ

மாத

மி%மி%4

ைற தா6ேபா!

ேதாறிய . ேதா6ற ைனவிட எளிைமயாக இ' தைத உண ேத. சி1
நீலநிற வாயி! ேசைல

அேத

ணியி! ைத"த ேசாளி

ேதாறினா,. அ த எளிைம கா/பத6 அழகாக#

அணி

Kைமயாக#

காதி! பைழய ேதா , கE"தி! ஒ' ெம!5ய சகி5

எளிைமயாக"
இ' த .

அணி தி' தா,. ைகயி!

இர/ இர/ ெபா வைளய!க, இ' தன. ைககயார

இ!ைல.

தி'மணமாகி இ!வா7ைக ெதாடகிய பிற சில ெப/க? ஆட பர ேவைக
ைறகிற
ைறகிற
தி'மண

எ1 , சில' ழ ைதக, பிற த பிறேக ஆட பர ேவைக

எ1 , இ%

சில'" த வயி6றி! பிற த ெப/F"

ஆனபிறேக ஆட பர

ைறகிற

எ1 , ேவ1 சில'

சா வைரயி! அ த ேவைக தீவதி!ைல எ1

வ த . இமாவதி த! வ4 ெப/ எ1 உண

ைற

ஒ' L5! ப"த

மகி7 ேத. ஆட பர

அவ?ைடய அழ ைறயவி!ைல. ெந6றியி! சி1 திலக" ட வாயி!

41வ3ட அவ, எ எதிேர உகா தேபா
விளகினா,.

ேபச உகா த#ட, "அவைர ப6றி இ%

அழகிய ஓவிய

ஒ1

ேகடா,. அவ, க"தி! கவைல இ' த . "இ%

உக?காவ

ஒ1

நிைன#

ஏதாவ

கத

ேபாலேவ

ெதாியவி!ைலயா!" எ1

ஒ1

ெதாியவி!ைல.

வ தி' எ1 எ/ணிேன. உக?

எEதவி!ைலேய" எேற.

"அவைர ப6றிய நிைன# அக வ'கிற . பழகாமேல இ' தா! நறாக
இ' தி' . அவ'ைடய பிாி#
எபைத நிைன" ெகா,?

இ%

உண ேத. "இனிேம! நா

ேவ/ய தா" எேற.

நா காரணமாக இ' ேத

ேபாெத!லா எ மன

ெசவ ?" எ1 க கவி7 தா,.
அவ?ைடய உ,ள"தி3

ப" 

ேவதைனபகிற . என

அ த பைழய கலக இ'

வ'தைல

கவைலப பய என? ெம!ல ெம!ல மறக
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"ஒ'நா, கனவி! வ தா. இேத D!தா. அ த நா6கா5யி! வ
உகா தி' தா. தைலனி தப இ' தா. நா வ

பா"  ேகேட.

வா திறகாம! தைலனி தப இ' தா. இப ெசா!லாம! எேக

ேபானீக, எ1 ேகேட. ஓ எ1 அலறினா. உடேன விழி"  ெகா/ேட.
அத பிற அ1 இரெவ!லா

என உறக

வரவி!ைல. சிறி

அEேத. எ கணவ விழி"  பா" , ஏ இ%

எ1 ேகடா. ஏேதா

ேநர

உறகாம! இ'கிறா

பமான கன# க/டதாக ெசா!5விேட."

"என கன# எ1 அவ ேககவி!ைலயா?"
"பகெல!லா
எ!லா

ஓயாம! ேவைல ெசகிறவ. ப"தா! நறாக உறவா. இப

ேக பழக ேநர

ஏ ? ஞாயி61கிழைம ஒ'நா, தா ஓ#.

அைற எ"தைனேயா ந/பக,, உறவினக,. அத பிற அவ எைன
ேககவி!ைல. மற

விடா. ேக' தா3

இ!ைல; ெசா!5யி'க மாேட."

உ/ைமைய ெசா!5 பய

"ஏ அப?"
"அ

உக? ஏ ெதாியேவ/ ? எக, க!>ாியி உள L! ஆசிாிய

ெசா!5 ெகா"த

அ . ஆ/க, எ=வள#தா 6ேபாகாக இ' தா3

ச ேதகபவாக,. ஆைகயா! அவகளி எதிாி! அ/ண த பிட%

ஆFட%

எ த

ெந'கி பழக <டா . பைழய பழககைள ெசா!ல<டா

எ1 அறி#ைர <றியி'கிறா."
என சிாி4 வ த .

"ஏ சிாிகிறீக,?" எ1 ேகடா,.
"ெப/க, ம

ச ேதக

இ!லாதவகளா? த கணவ இெனா' ெப/Fட

ேவ1 எ த காரண"தி6காக பழகினா3 மைனவி ச ேதக ஏ6படாதா?"
எேற.
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"அ #

உ/ைமதா" எ1 அவ?

"உக, உளL! ஆசிாிைய தி'மண

சிாி"தா,.
ஆனவரா?"

"ஆமா . தி'மண ஆகி கணவேரா வாழாதவ; கணவனா! ைகவிடபடவ."
"சாிதா. த ெசா த அ%பவ

ேபா3 ."

"அேயா! Kைமயான ந!ல வா7ைக. ஒ1

ைற ெசா!ல யா ."

"இ'கலா ."
சிறி

ேநர

இ'வ'

ேபசாம! இ' ேதா .

"உயிேரா இ'கேவ/
யா'காவ

எ1தா வி' 4கிேற. அப இ' தா!

ஒ' கத எEதியி'க மாடாரா?" எ1 ம1ப

ேபைச" ெதாடகினா,.

அவேள அ த

"ஏ அப ச ேதகபகிறீக,?"
"ெச"தவக, கனவி! வ'வதாக ெசா!வாக,. அ1 இர# அவ கனவி!

வ தேபா , அவ இற

ேபாயி'பா எ1 எ/ணிேன. அதனா!தா

தாகாம! அப அEேத."

யர

"உயிேரா இ'பவக, கனவி! வ'வதி!ைலயா?"
"வ'கிறாக,. உ/ைமதா. ஆனா!
நிைன# வ'வதி!ைல; மன

யரப

ேபா

இ த ஆராசி எ!லா

ெம5வாக இ' ேபா , அறி#

ைண
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வ'வேத இ!ைல அ!லவா? அ ேபாக . அவைர ப6றி நீக, என
நிைனகிறீக,?"
"ந!லவ எ1தா நிைனகிேற. ெகாCச
இப ேபாயி'க மாடா."

மன உ1தி இ' தி' தா!

"உயிேரா இ'பா எேற எ/Fறீகளா?"
"ஆமா ."
"அபயானா! ஏ யா' கத எEதவி!ைல"
"அவ%ைடய இய6ைக அ . வாலாசாவி! இ' தேபா
ெந'கி பழகினா ெதாிமா? இர#

பக3

எேனா எ=வள#

பிாியாம! பழகிேனா .

அபபடவ, ெசைன வ த பிற சாியாக பழகேவ இ!ைலேய. மன"தி!
ஏதாவ

மா1த! ஏ6படா!, உடேன பழக"ைதேய மா6றிெகா/ ேவ1 ஆ,

ேபா! மாறிவிகிறா. இேபா

பாேபா . இனிேமலாவ

அப"தா ெசதா. ெபா1" 

ஒ' கத

எE வா எ1 ந 4கிேற."

"அபயானா! அவ உயிேரா இ'பா எேற ெசா!கிறீக," எ1

ம1ப

கவைலேயா ேகடா,.

"அப ச ேதகமாக எ/ணேவ ேவ/டா. "ஏ ச ேதகபட ேவ/ ?"

எேற. அத பிற அைமதியாக இ' தா,. ேபைச மா61வத6காக

அவ?ைடய கணவாி ெதாழி!, வா7ைக, வ'வா த5யன ப6றி ேகேட.
அகைற இ!லாதவ, ேபா! அவ6றி6 ம1ெமாழி அளி"தா,.
பிற ம1ப
பழகிய

ச திரைன ப6றிய ேபைச" ெதாட

, "நா அவேரா

தவ1 எேறா அவைர ஏமா6றிவிேட எேறா நீக, க' கிறீகளா?"

எ1 ேகடா,.
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"ஏ அைத ப6றி" தி' ப" தி' ப எ/ணி கலகிறீக,. நா அைறேக

ெசாேனேன. நீக, ஒ' 6ற

ெசயவி!ைல. அவ அவ%ைடய

அறியாைமயா! அப எ/ணி விடா எ1 ெசாேனேன. இனிேம!

அைதப6றி எ/ணேவ ேவ/டா. வி விக," எேற.
பிற இமாவதியி தா வ

சிறி

ேநர

ேபசிவி எE

ெசறா. அவ

த ைடய ேப9 இைடேய, "இ த கால"  பி,ைளகேள இப"தா.
ஒ1

இ!லாமேல காத! காத! எ1 எ/ணி ெகா/ Dணாக மயகி

ேபாகிறாக," எறா. என அ த ெசா! ஒ' 4  / ேபா! இ' த .

அவ ேபானபிற, ச திர%ைடய ப/ைப ப6றி இமாவதி என எ/Fகிறா,
எ1 ெதாி

ெகா,ள வி' பிேன.

"ச திர%ைடய மன"ைத ப6றி நீக, என எ/Fகிறீக,? அவ காதைல
ப6றி ஏதாவ

ெசான

உ/டா?" எேற.

"எனிட"தி! அப அவ ஒ' நா?
ஒ1 நானாவ

அப ஒ1

ெசானேத இ!ைல. ெசா!5யி' தா!

விலகியி'ேப. அ!ல , இ த" தி'மணமாவ

ெசானேத இ!ைல" எறா,.

"ம6ற ெப/கைள ப6றியாவ

அவ உகளிட"தி! ஏதாவ

நட தி'கா .

ெசான

உ/டா?"
"அவ இ த ேபைசேய ேப9வதி!ைல. பாடகைள ப6றி ேப9வா. ெபா

அறி# ேப9வா. அரசிய! ேப9வா. சமய

ப6றி ேப9வா.  ப"தாைர

ப6றி ேப9வா. ஆனா! ெப/கைள ப6றிேயா, காதலகளி ேபாைக

ப6றிேயா ேப9வதி!ைல. ஆனா!..." எ1 சிறி
"ஏ தயகிறீக,? ெசா!ல <டாதா?"

நி1"தினா,.
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"அப ஒ1

இ!ைல. உக? அதனா! ஏதாவ

எ1தா தயகிேற."
"எைனப6றி ஏதாவ

வ'"த ஏ6பேமா

ெசானானா?"

"இ!ைல. உக? ேவ/யவரான ஓ அ மாைவ ப6றி."
"இ' தா! என? ெசா!3க,. அப யா'

இ!ைலேய"

"உக, ஊாி!, உக, D பக"தி!."
சிறி

ேநர

எேற.

எ/ணி பா"ேத. யா' நிைன# வரவி!ைல. "ெபய?"

"ெபய நிைன# வரவி!ைல. ச திர ெசான
உகைள சின வயதி5'

அபாக எ"

நறாக நிைன# வ'கிற .

வள"தவளா . விதைவயா ."

"ஆமா . பாகிய அ ைமயா. 8றா D"
"அ த அ மாைவ ப6றி"தா ஒ'நா, எனிட

அவ'

ம

உகா தி' தேபா

நிைன# வ'கிற ."

ேபசினா. கட6கைரயி! நா%

ேபசினா. அ த ேப9 ஒ1தா

"ந!ல உ"தமியாயி6ேற. என ெசானா?"
"ெப/களி மன"ைதேய அள

அப ெசா!ல காரண

காண யா

எறா. ந ப யா

என எ1 ேகேட. அேபா தா அ த

அ மாைவ ப6றி ெசானா. ந!ல அழ

அறி#

எறா.

உ,ளவளா .

இளைமயிேலேய கணவைன இழ தவளா . ச திரேனா அபாக பழகினாரா .
அவ'

அவேளா தாேயா பழவ

ேபா! பழகினாளா . கைடசியி! மன"தி!
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ேவ1 ஆைச ேதாறியதாக அறி

ெகா/டாரா . உடேன அேக ேபாகாம!

விலகிவிடாரா . பழக"ைதேய ைற"  ெகா/டாரா ."
அைத ேகட

என" திகிட

இ' த . ெப'89 விேட. ஒ1
"நா இைத உகளிட
மன

வ'

எ உ,ள"தி6 ெபாிய அதிசியாக

ேபச வா வரவி!ைல.

ெசா!5யி'க <டா . தவ1 ெச விேட உக,

ெதாிகிற " எறா, இமாவதி.

வ

"என ஒ1

வ'"த

இ!ைல. அ த அ மா என உற# அ!ல. ஆனா!

மிகமிக ேவ/யவ. ழ ைதயாக இ' தேபா

காயவ. ஆனா!, அவ ெசான

த! எனிட அ4

ந ப யாத . ெபா. ேவ1 ஏதாவ

ெசானானா?"
"ேவ1 ஒ1

ெசா!லவி!ைல."

"அைத ப6றி நீக, என எ/Fகிறீக,?"
"என எப உ/ைம ெதாி ? அைத ேகட பிற, ச திர ெசத
அப விலவ தா ந!ல

எ1 ேதாறிய . அவ ெசத

சாி.

சாி எ1

அவாிடேம ெசாேன. எ மன" , அவ'ைடய ப/ைப பாராேன.

ஆ/க, இப"தா ஒEக"ைத காபா6றி ெகா,ள ேவ/
எ/ணிேன."

அைத ம1"திட ேவ/

ேவ/டா. உகளிட
த! தவ1 எ1

னேம பாகிய

எ1

எ1 எ மன K/ய . "ச திர ெசானைத ந ப

பழகியேபா தா தவறாக எ/ணினா எ1 , இ தா

இ வைரயி! க'தி வ ேத. இ
அ ைமயாாி அைப

இர/டாவ

தவ1. இத6

அவ இபேய தவறாக

எ/ணிவிடா. அேபாேத த! தவ1 ெசதா எ1 இேபா

ெதாி

ெகா/ேட. அவ%ைடய மன"திேலேய ஒ'வைக ேகாளா1 இ'கிற . அதனா!

தா தா ேபா! பழகினா3

தவறாக எ/Fகிறா. தைக ேபா! பழகினா3

தவறாக எ/Fகிறா" எ1 சிறி

கைம கல த ர5! ெசாேன.
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"என இப கைமயாக ேப9கிறீகேள!" எ1 திைகேபா பா"தா,

இமாவதி.

"ஆமா . ெப/களி மன"ைத அள

காண யா

எறா. ெபா வாக, ந!ல

மன"ைதேய காண யாதவ அவ. அதனா!தா அப" தமாறினா"

எேற.

"ச திரைன அ=வள# அறிவி!லாதவராகேவா ெகடவராகேவா எனா!
க'தயா . நீக, ஏேனா இப எ/Fகிறீக," எறா,.
எ கைம

ேவக

ெம!ல" தணி தன. பாகிய அ ைமயாாி வா7ைகைய

ப6றி என" ெதாி தவ6ைற எ!லா ெசாேன. பிற ேவ1 ேப9

ேபசிவி

விைடெப6ேற. விைடெப1 4 "ெபா வாக பா"தா!, ச திர எைத

அவசரப # ெச

வி பிற அ த #களா! அ!ல! பகிறா

எ1 ெதாிகிற " எ1 எ க'"ைத ெசா!5வி வ ேத.

தி' பி வ தேபா , மால விாிவாக ேகபா எ1 எதிபா"ேத. "பைழய

கைதைய பைழயபேய ேபசியி'Nக,. ச திரைன ப6றி 4திதாக ஒ1

ெதாியவி!ைலேய. Dணான ய6சி. உன ஏேதா ெபாE ேபா ேபாக "

எ1 ெசா!5, எ ேப9 இட
--------

தராமேல "தா.

அதியாய 17
அ"த மாகழி விைறயி! ஊ' ெசறேபா , பாகிய அ ைமயா,

D வ

எைன ப6றி

க"தி! ேபா! மகி7சி

ச திரைன ப6றி

ஊக

ேகடா. அவ'ைடய

காணபடவி!ைல. கவைல

ேசா#

காணபடன. அவைர பா"த#ட, இமாவதி ெசான

நிைன# வ

இ!லாம! - தேம! ஆைச ெகா/டதாக எ/ணி யாைர

இப பழி

உ,ள"ைத வ'"திய . எ த ெப/ைண
K61வ
பாகிய

ச திர%ைடய தீயண

எ

- வயதி! ெபாியவ, சினவ, எ1

எ1 அவ ேம! ெவ14" ேதாறிய .

Dைட வி ெசறபி, அ த  ப"தி! அவ'ைடய த பி
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மைனவி

கச4 ஏ6ப'பதாக# , த பி அகாவிட

அவ'

இ!லாதவனா மைனவியி ெசா!ைல ேக நடபதாக#

அ4

அ மா ெசானா.

அதனா! பாகிய  ேபா! ஊகமாக இ!ைல எ1 , மன"தி! எ ேநர

வ' தி ெகா/'கிறா எ1 ெசானா. ேகட

என இரக

மி த . "ஊைம ேபா! வா திறகாம! இ'பவகைள எேபா

ந ப<டா .

அ மா! எப இ' த அ த" த பி எப ஆவிடா, பா"தீகளா? கைடசியி!
த பி ெப/பா" " தி'மண

ெச

பமாக  தேத" எ1 அ மாவிட

 பமாகி ைவ"த அகா#ேக

ெசா!5 வ' திேன.

"என ெசவ ? காலேம இப"தா மாறி வ'கிற . பாகிய
இ'

ஒ' தி

இட

ெப/ணிட

ந!ல ெப/!

ெதாியாம! அடகி ஒகி ேவைல ெசகிறா,. அவ? ேவ1

இ!ைல. அவ?ைடய ஒ' வயி61 ேசா1காக ேந61 வ த ஒ'

உ'கிய .

சி1ைமபகிறா," எ1 அ மா ெசானேபா

நிைலைம அ=வள# ேவகமாக மாறிவி

ேத# நறாக ப"

எ உ,ள

எ1 நா எ/ணவி!ைல. #"

எEதிவி சி"திைர மாத"தி! ஊ'"

தி' பியேபா , பாகிய"தி த பி த மைனவிட தனிேய ெச1
தனி ப

நட"

ெசதிைய ேக,விபேட. ஒ' வைகயி! அ #

ந!லேத எ1 ஆ1த! அைட ேத. நறிெகட த பிைய த பியி

மைனவிைய

D! ைவ" ெகா/

பபவைதவிட, த ைத

சைம"  ேபாெகா/ தனிேய வா7வேத ந!ல

எ1 எ/ணிேன.

பாகிய"தி D நா ெசற#ட, அவ இைத ப6றி எனிட

றிபி, "அபா# ம மன"தி! கவைல என ெசவ ? ஒேர மக
இப ைகவிடாேன எ1 ெநா
தனி"தனிேய பிாி

ெகா,கிறா." எ1 ெசானா.

வா7வேத இ த கால"தி! ஒ' வைகயி! ந!ல

ஆ1த! ெமாழியாக <றிேன.

எ1

ம6ெறா' நா, அவக, D! அ த அ ைமயா'ட நா
ேபசிெகா/' தேபா
ெதாடகினா.

எதிபாரா வைகயி! எ தி'மண"ைத ப6றிேய ேபச"

"இ த பனி விழாவி6 ேவ>ாி5'

அ"ைத அ"ைதயி ெப/F

வ தி' தாக, ெதாிமா" எறா பாகிய அ ைமயா.

18

"ெதாியாேத அகா. அ மா#

ெசா!லவி!ைலேய" எேற.

"அ த ெப/ உைன"தா தி'மண

ெச

ெசா!கிறா,."

"எ தி'மண"தி6 இேபா
ஆ/களாவ

ேவ/ ."

என அவசர . இ%

பகேவ/ . ப"

"எ!லா தானாக நட , அ"ைத
இ'கிறா. அபா#

ெகா,ள ேபாவதாக

ைற த

இர/

"தபிற ஒ' ேவைல ேபா அமர

உனேக ெப/ைண ெகாபதாக

அப ெசா!வதாக" ெதாிகிற . அ மா ம

திறகவி!ைல. உ வி'ப

ேபா! நடக " எறா.

"எ!லா பிற பாகலா ; இேபா

ஒ1

அவசர

வாைய"

இ!ைல அகா."

"நானாக ேககிேற, த பி. உ நைமகாக" தா ெசா!கிேற. கய6க/ணி

ெகாCச

காக ேப9வா,. அ=வள#தா. ம6றப ெபா1பான ெப/.

 ப"ைத நறாக கவனி" ெகா,வா,. பாச
அவைள மண

ெகா/டா! என?" எறா.

"ெபா1"  பாகலா

அகா. இேபா

"எ த பி இேபா

4

உ,ளவ,. ப/4 உ,ளவ,.

ஏ அ த ேப9?"

இட"தி! ெப/ பா"

என க/ேடா ?  ப

இர/ ஆ9. அத6காக"தா பயபகிேற, ேவெறா1
கய6க/ணியாக இ' தா! சின வய

எ!லா

பாகிய

இ!ைல.

த! பழகிய ெப/, ண

6ற

ெதாி . ெகா/ தி'"தி ேபாகலா . அத6காக"தா ெசாேன."
இ=வாேற ெசானைத ேகட பிற எ மன

ெப'காCசியி!

இ' த க6பக"ைத - ச திர%ைடய தைகைய ப6றி - அக எ/ணிய . ேத#

எEதி " வி கவைல

ற தி' த எ மன"தி! இ த எ/ண"ைத அ த
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அ ைமயா வள" விடா. ெப'காCசி ேபா க6பக"ைத

பா" வி வரேவ/

எ1

ஆவ! ெகா/ேட. இர/ெடா' ைற ேபா

ைன ேத. ஆனா!, எனேவா ஒ' வைக ேசா# த" விட .

வர#

அபா#

அ மா#

ஒ'நா, எனிட

ேபசி ெகா/' தேபா , ேவ>

அ"ைத D ஒ' ைற ேபாவ'மா1 ெசானாக,. ேபசாம!

ேகெகா/'

இ%

சில வார

விேட. ம6ெறா'நா, அபா ம

ெசானா.

கழி"  ேபாவதாக ெசா!5விேட. எ

ேபாக மன

இ!லாம! ேத# ைவ எதிபா"தப விைறைய கழி"ேத.
ேதவி # வ த . மால%

நா% இர/டா

வபி! ேதறியி' ேதா .

மகி7சிேயா அவ% கத எEதிேன. பி.ஏ. வபி! ேசர #
ெசதி'பதாக அவ எEதினா. நா%

ெச

த ைதயிட

ெசா!5 அ=வாேற #

அத6 உாிய வி/ணபகைள அ%பிவிேட.

இ நிைலயி! தைக மணிேமகைல ககாசலா! பைக61 வ' தினா,.
காச! இர/ வார

மிக கைமயாக இ' த . இர#

அவ?ட பக"திேலேய இ'

சைம"

இட ேநர

பக3

அ மா

கா" வ தா. பாகிய த ைதயா உண#

ேபாக மீதி ேநரெம!லா

தைகயி பக"திேலேய இ'

ேவ/ய உதவிக, ெசதா. காச! தைன மற

வைரயி! ெசற . தைக அேபா

வா பித61

நிைல

அ மா அகா எற ெசா6க, அக

ெசா!லேகேட. தா அ"தபயாக க'த"தக அளவி! பாகிய

தைகயி உ,ள"ைத அபா! பிைண"தி' தா.
வா பித61

எ

நிைல மாறி" த உண# வ த பிற ஒ'நா, மாைலயி!

பாகிய"தி D! அலற! ேகட . பாகிய"தி த ைத மாரைடபா!

இற

விடதாக ெசதி வ

அ மா ஓனா. நா%

ஓேன. "அ மா!

ந"ெத'வி! விவிடாேர! த பி! அபா எைன இப விவி
ேபாவிடாேர" எ1 பாகிய

கதறினா. பக"தி! நிற எ கா!கைள

க ெகா/ கதறி அEதா. நா அ த அ ைமயாாி ைககைள

ப6றிெகா/ அEேத. படகா5ேலேய பவ ேபா!,
வ

ப

அ"த"

ெகட ையேய ெகபைத எ/ணி கலகிேன. த ைதயி

பிாிைவவிட ெகாைமயாக இ' த

மரண"தி ேபா

த பியி 4றகணி4. த ைதயி

அ த ஆளி ெநCச

ெநகி7 ததாக" ெதாியவி!ைல. அயலா
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வ'வ ேபா! வ தா; அ4 இ!லாம! சடகைள ெசதா; கடைமகாக,
ஊ' அCசி ெந'4 சைய" Kகி ெசறா.

அ"த 8றா நாேள அ த ஆ, D வாயிைல ெந'காம! நி1விடா.
சடகாக வ தவ சட  த

க/ணீ'

க பைல

ெசா த மகளிட

நி6கவி!ைல. எ தாயி மன

பாி# காவ

ெச1 க/ணீைர"

நி1 விடா. பாகிய அ ைமயாாி

ைட"தா.

ேபா! பாகிய"திட

ஆ1த! ெபறவி!ைல.

பாி# கானா. அக

ம1 நா, நா க!>ாியி! ேசவத6காக ெசைன 4றபடேவ/யி' த .
அ மா எைன பா" , "பாகிய"திட

ேபா ெசா!5வி ேபா’பா.

நாக, இ'கிேறா , பா" ெகா,ேவா எ1 ேத1த! ெசா!5 ேபா.

திக61 நி6கிறா,. பாசெம!லா

உனிட"தி!தா. உடபிறகாத ைறதா"

எறா. அ மாவி கனி த ெசா6கைள ேகட

எ உ,ள

கைர த .

பாகிய"ைத" ேத6றி வர ெசற நா, அவ'ைடய க/ணீைர க/ட

வி மி அE

வி வ ேத. அ4 நிைற த ெநCசி6 அைண கட

வி மி

யவி!ைல.
-------

அதியாய 18
மால%

நா%

ம1ப

ஒேர வபி! ேச

பக" ெதாடகிேனா . மால

விதியி!  இ' த இட"ைதவி, எ வாிைசயிேலேய ஐ தாவதாக உ,ள

அைற வ

ேச தா. பைழயபேய நாக, இ'வ'

மா1பாக?

இைடேய ேவ1பாக? இைடேய அைப வள"

ந/பகளாக இ'

பழக

உண# இ' தா!

வ ேதா . அைத நிைன"

இ!லாவிடா3

ந/பகளாக வாழலா

ஒ=ெவா' ேவைளயி! வியபைட ேத. ெதாட4
ஒேர வைகயான உ,ள"

எ1 தி'வ,?வ <றி,ளா. மால%

ஒேர வைகயான உ,ள"

என

உண# இ' ததாக <றயா . ெதாட4

பழக

இைடவிடாம! இ' ததனா!தா நாக, ந/பகளாக இ' ேதா எ1
<றேவ/ .
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ச திர%

என , ஒேர வைகயான உ,ள"

ப"தேபா , அ த உ,ள" ணேவா, ெதாட4
இ' தபயா!தா, இ'வ'
ெசைன வ

பழக

றிவிட .
மால%

நா%

பழக

நா ஓரா/ வாலாசாவிேலேய

இ!லாம6 ேபாகேவ எக, ந4

க!>ாிைய விட பிற, எக, ந4

அப"தா ஆேமா

எ1 எ/ணிேன.

ஆனா!, ச திர வாலாசாவி! இ' தேபா

க!>ாி வ த

இைடயறாம!

ெந'கிய ந/பகளாக இ' ேதா . அவ

பக" ெதாடகியேபா

பக ேந த . ெதாட4

உண# இ' த . வாலாசாவி!

அவ%ைடய மன

எனிட

அ4 ெச3"தி வ தா.

மாறிவிட . அவ% ஒ'வைகயான

உய# மனபாைம ஏ6பவிட . ந4 ஒ"த மனபாைமதா

ேவ/ . உய# மனபாைமேயா தா7# மனபாைமேயா உ,ள இட"தி!
உ/ைமயான ந4 ஏ ? நா அவனிட

கண க6ேற; உதவி ெப6ேற; ஒ'

ைற அவ ேதறிவிட நா தவறிவிேட; அதனா! வபி! உய# தா7#

ஏ6பட . அத காரணமாக மனநிைலயி3 ேவ1பா ஏ6பட ேவ/மா? அ த

ேவ1பா ஏ6படாதி' தா! எக, ந4 சிறி

மாறியி'காேத.

க!>ாியி! பி.ஏ. வபி! ேச த பிற இ=வா1 அவைனப6றி அக

எ/ணக, வ தன. ஆனா! ேபா! கவைலேயா ஏகேமா இ!ைல. சில
நாகளி! மற தா6ேபால#
இர/ வாரக, கழி"

பைழய மாணவ ஒ'வ வ

இ' ேத.

ஒ'நா, எ%ைடய அைறயி சன! பகமாக
நிறா. அவைர பா"த

 திய ஆ/! விதியி! சின அமகள
ெதாி

ெகா/ேட.

 திய ஆ/

நட"திய கத மாணவ எ1

"நிைன# இ'கிறதா? சா த5க " எறா.
"ஆமா " எ1 உ,ேள வ'மா1 அைழ"ேத. உ,ேள வ

உகா தா.
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"சி1நீ கழி"த பிற த/ணீ ெகாடேவ/
என

எ1 உக, ச திர%

ேபாராட நட தேத நிைன# இ'கிறதா?"

"நறாக நிைன# இ'கிற . எேக இ'கிறீக,?"
"ஊாி!தா இ'கிேற நில4லகைள பா"  ெகா/."
"ெதாழி!?"
"நில4ல

பாப

ெதாழி! அ!லவா? உக? அ

ஒ' ெதாழிலாக"

ெதாியவி!ைலயா?"
"ெமதா. ேவ1 ேவைல-?"
"ேவ/டா எ1 இ'கிேற. இ ேவ ேபா

."

"கா தீய ."
"ஆமா . வி'பமி!ைலயானா! மனித எ1 ெசா!3க,."
அவ பைழயபேய இ' தா. க ம சிறி

இ' தேபா

ெவயி! படாம! இ' தவ, இேபா

ெவயி5! திாிவதா! இப நிற

"எேக வ தீக,? யாைரயாவ
"உகளிட தா வ ேத."
"என? ெசா!3க,."

க1"தி' த . ெசைனயி!
கா3

மாறியி'க ேவ/

ேம3

எ1 எ/ணிேன.

க!>ாியி! ேச"தி'கிறீகளா?" எேற.
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"ச திரைனப6றி-"
"ஒ1

ெதாியவி!ைலேய."

"ய6சி எ!லா ைகவி விடாகளா?"
"அ=வள#தா. நா%

அவ%ைடய ஊ ேபா பல நா, ஆயின."

"ெப6ேறா எப இ'கிறாக,?"
"கவைலப ெகா/தா இ'பாக, நா பாகவி!ைல."
"மற

விOக,; க!>ாி உற# அ=வள#தா."

"மறகவி!ைல."
"அ த  ப"தி! எ"தைன பி,ைளக,"
"அவ ஒ'வ. ெப/ ஒ'"தி"
"சாி" எ1 ேம! /ைட எ"
பா"தா.

அவ' ஏேதா ெதாி

க"ைத"

ேபா! இ'கிற

ச திரைன பா"தீகளா?" எேற.

ைட"  ெகா/ எைன

எ1 உண ேத. "நீக, எகாவ

"ஆமா . அைதப6றி ெசா!ல"தா வ ேத. ச திர%ைடய அபாைவ

அைழ"  ெகா/ ேபா நா ெசா!3 இட"தி! ேதபா'க,."
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"சாி"
எ உ,ள"தி! ச திரைன ப6றி இ' த ெவ14 மைற

இ'

இட"ைத" ேத க/பி"

வரேவ/

விட . அவ

எற ஆவ3

ஏ6படன. அகைறட அவ'ைடய க"ைத பா"ேத.

மகி7சி

"நீலகிாி மைல ஒ' ேவைலயாக ேபாகேவ/யி' த . உ'ைளகிழ
எப பயிாிகிறாக, எ1 பா"

வர ேபாேன. ந/ப ஒ'வ'

உட

வ தி' தா. உபதைளயி! அவ ஒ'வைர பாபத6காக அைழ"  ேபானா.

அேக ஒ' சின ேதநீ கைட இ' த . பசியா! ேதநீ பத6காக அத%,

Pைழ தேபா

ச திரைன பா"ேத. ேதநீ "  ெகா/' த அவ

எைன பா"த

தைல னி

ெகா/டா. என ஐய ஏ6பட .

ச திரேனா ேவ1 யாேரா, எப ேகப

எ1 தயகிேன, அவ%ைடய

உைட

மாறியி' த . காகி சைட காகி கா3ைற உ"தி' தா.

ஒ'நா?

அப இ!ைல. அவ எதிாிேலேய ேபா உ61 பா"ேத. அவ

தைலமயி கைல தி' த . மீைச தபாக இ' த . இேக இ' த ேபா
கைட க/ணா! பா" வி, விைரவாக" ேதநீ "

"ச திரா!" எேற. தைன மற

எE தா.

அவ

ணி

அவ 'ஆ' எறா. பிற ஏேதா தவ1

,

ெச விடவ ேபா!, 'ஓ! நீகளா? எேக வ தீக,? இேதா இ'க,. ெவளிேய
ஒ'வ கா"தி'கிறா. அவ' ெசா!5 வி வ'ேவ' எ1 நட தா.

ேபானவ வ'வா எ1 எதிபா"ேத. வரவி!ைல. உடேன அேக ேதநீ

த'ேவாைன பா" , 'அ த ஆ, ச திர உன" ெதாிமா?' எேற.

'என" ெதாியா . அேதா அவ%" ெதாி ' எ1 ெசா!5 அவ

இெனா'வைன 9 கானா. அவைன ெம!ல அைழ"  ேகேட.

ச திர என ெதாழி! ெசகிறா, எேக தகியி'கிறா எ1 ேகேட.

அவ எ!லாவ6ைற

ெப6ேறாக? கத

ெசானா. அத6 பிற அவ%ைடய

எEதலா எ1 எ/ணிேன. அவக?ைடய கவாி

ெதாியா . உக? எEதலா எ1 எ/ணிேன. உக?ைடய ெபய

ெதாியா . க!>ாியி! இ'கிறாகேளா இ!ைலேயா எ1 ஐய எE த . பண

ெசலவானா3

சாி, ேநாி! ேபாவி வ'ேவா

எ1 வ ேத" எறா.
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அவ'ைடய இ' ைககைள

ப6றி ெகா/, "மிக நறி, இ

அ த

 ப"  மிக ெபாிய உதவி. அவ%ைடய அபா அ மா ேக,விபடா!

உடேன 4றப வ

விவாக,. இேபாேத த தி ெகாேப" எேற.

"அவசரேம <டா . அவேனா ஒளி

அமர ய6சி ெச

வா7கிறா எ1 ெதாிகிற . இதனா! ஆர

ேத பிக ேவ/ . இனிேம! எ

ேபாக மாடா.

அ த கவைலேய ேவ/டா. ஒ'  பமாகேவ இ'கிறா. ஒ' பிைண4

இ'கிற . உடேன வி ேபாக அவனா! யா . கத எE க, ேபா

எறா.

"

 ப , பிைண4 எபவ6ைற ேக,விபட#டேன என ஒ'வைக
அ'வ'4" ேதாறிய . பE"த மா பழ கிடகிறேத எ1 மகி7

நீயேபா

ெகாCச

அEக! எ1 ெசா!ல ேகட

ைக

ேபா! இ' த

எ

மன . இ' தா3 , ெப6ேறா' பி,ைள கிைடபா அ!லவா, அ ேவ ெபாிய
மகி7சியா

எ1 எ/ணிேன. "அேக யாேரா வா7கிறா? வி

வ'வானா?" எேற.
"என ேநேர ெதாியா . ெசா!ல ேகட தா. அ த" ேதநீ கைடயி!

இ' தவ ெசானா. ேதயிைல" ேதாட"தி! ேவைல ெசபவ, ஒ'"தியா ,

ப

வய

இ'மா . ழ ைத ஒ1

இ!ைலயா . அவேளா அபாக

வா7ைக நட" கிறானா " இ=வா1 அவ ெசா!5 சிறி
"அபான வா7ைகயாக இ' தா!, அவளிடமி'

பிாிப

நி1"தினா. பிற,
பாவ

எ1 எ/ணிேன. அதனா! உக? ெசா!லாமேல இ'கலா

க'திேன. ம1ப

ேவ1 ஒ'வைகயி! இரக

கணவ ஒ' ெகாைல6ற"தி! அகப ப"

எ1

ஏ6பட . அவ?ைடய

ஆ/க, சிைற" த/டைன

ெப61 சிைறயி! இ'கிறானா . அவ சிைறயி5'

வ

அ!லவா

எபேயா ெவளிேய

பாபானானா! பி எ/ணி பாகாம! ச திரைன ெகா1வி

ம1ேவைல பாபா. அைத எ/ணிய#டேன என எபயாவ

காபா6ற ேவ/

எற இரக உணசி ஏ6பட " எறா.

ச திரைன

"அேயா! அபபட  ப"திலா ேபா அகப ெகா,ள ேவ/ ?"
எ1 வ' திேன. எ%, சி1 நக

உண ேத.
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"என ெசவ ? ேபானா, ேபான இட"தி! ஒ' ெப/ணி அ4 கிைட"த .
பிற என விைள

எ1 எ/ணி பாகாம! அ த அைப ஏ61

ெகா/டா. ேந வழியி! ேபாகாம! ெகாCச

,?

காைல ெபா"

" எறா.

தி' பினா! இப"தா. க!3

"என ெதாழி! ெசகிறா?"
"அைத ேகேட. ேதயிைல" ேதாட"தி! த5! <5 ேவைல"தா

ேபானானா . பிற அவ% ஆகில ப4 இ'பதாக" ெதாி

ெகா/

கண பி,ைள ேவைல ெகா"தி'கிறாகளா . அேகேய இ' தா3

% வரலா . ஆனா!-"

"அேயா! அ த ஆப"தான வா7வி! இ'க<டா . சிைறயி5'
ெவளிேய வ தா!, த மைனவி மாறிவிடா, எப

ஆ"திர

ெகா/ ஏதாவ

"ஆமா ." சிறி

ெச விவா."

அைமதியாக இ'

ெதாியாம!, ச திர ேம!

ெப'89 விடா. உடேன, "உய த

ப/பா உ,ள ப"த  பமாக இ' தா!, மைனவி மன

அறி த

கணவ

மாறிவிடா, எ1

ேபசாம! அைமதிேயா தி' பிவிவா. தா7 த  பகளி!

இபபட நிக7சி எறா! உயிைர ேபாவ
மாடாக,. காரண

தவிர ேவ1 எைத எ/ண

அறியாைம, ேபா5மான " எறா.

"ேபா"ேத அைழ" , வ'வேத ெபாிய ெதா!ைலதா" எேற.
"அப அ!ல. நீக, வ தி'ப

ெதாியாதப ேபா பிகேவ/ . ேநாி!

ேபான பிற அத6 ேவ/ய வழிக, ேதாறலா " எறா.

அவ மனமார நறி<றி, உண# <ட"  அைழ"  ெச1 உ/Fமா1
ேவ/ேன. உண#  த

, அவ த ைடய கவாிைய" த

,

"நட தவ6ைற" ெதாியப" க," எ1 ேகெகா/ விைட ெப6றா.
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உடேன எ அைற வ

ெப'காCசியி5'

கத

எEதிேன. 8றா

சாம/ணா#

அ த ஆசிாிய'

நா, காைலேய

4றப விதி

வ தாக,. ச திர%ைடய 4திய  ப வா7# தவிர, ம6ற எ!லாவ6ைற

எ"  ெசாேன. இ'வ'

ெபாி

மகி7சி அைட தாக,. அ1 இரேவ

4றபடேவ/

எறாக,. நா%

உட வரேவ/

எ1 ேக

தாைய ப6றி

ேகேட. தா மகைன ப6றிய கவைலேயா உண#

ெகா/டாக,. இைச ேத. பிறதா ஊாி! அ"ைதைய ப6றி
உறக

இ!லாம! வ' தி இற

ச திர%ைடய

விடதாக ஆசிாிய ெசானா.

சாம/ணாவி க/க, கலகின. ச திர ேக,விபடா! உ/ைமயாகேவ

வ'

வாேன எ1 , ஒ'வ தவ1 காரணமாக ெபாிய  பேம

ேந தேத எ1

கலகிேன.

4ற

அவ ஒ'  ப"தி! பிைண4/'பைத ஆசிாிய ம தனிேய
ெசா!லேவ/

எ1 எ/ணிேன. தக வாைப எதிபா"தி' ேத.

ரயி5! ெசறேபா

உறகிய ேநர

சாம/ணா அய

பா" , ஆசிாியாிட

உறகினா. அவ றைடவி

ெசாேன. அவ திகிடவேபா!

எைன பா" , "அேயா! ெகாைலகார  ப"திலா ேபா அகப
ெகா/டா? தக சமய"தி! வ

ெசா!5ய அ த ந!லவ உயிபிைச அளி"த

உதவி அ!லவா ெசதி'கிறா" எறா. சிறி

ெபா!லாதவனாக -

ேநர

கழி" , "ச திர இ=வள#

ணிச! உைடயவனாக - மா1வா எ1 நா

எதிபாகேவ இ!ைல. வாலாசா# அைழ"  ேபா ப,ளி<ட"தி!

ேச"தேபா

எப இ' தா! உன" ெதாிேம! ம'/ ம'/ பா"தா.

இவ%" ைதாிய வரேவ/ேம எ1 கவைலபட கால

ஆ/!, ஒ' ைற ஊ' வ தேபா , எனிட

வ3 இ!லாம6 ேபாகிற . ஒ' ம'" வாிட

தனிேய வ

ெசா!5 ந!ல ம'

அ . அ"த

எ உட பி!
வாகி

ெகாக," எ1 ேகடா. 'பாபத6 ந!லப இ'கிறாேய'பா உன

என ைற, ெசா!. ஆகில ம'" வாிட ேபானா3 , அவக, உடேன
ெதாி

ெகா,ளமாடாக,. ந உட பி! உ,ள ைற இன

ெதளிவாக ெசான பிறதா ஆரா

ம'

எ1 நாேம

ெகாபாக,. இ!ைலயானா!

ஒ1 கிடக ஒ1 ெசவாக,, 'த5! உ உட 4 என எ1 ெசா!'
எ1 ேகேட. உட பி! ச"

எேற. K ேபா

ெதாி

எ!லா

Dணாகிற

எறா. ஏ அப

எறா. உடேன அவ%ைடய ைறைய"

ெகா/ேட. 'K ேபா

இ திாிய

ெவளிப விவைத

ெசா!கிறாயா? மாத"  எ"தைன ைற?' எ1 விளகமாக ேகேட.
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'ஐ தா1 ைற' எறா. 'அ

இய6ைக. அைதப6றி கவைலபடாேத!' எ1

அவ%ைடய ேதாைள பி"  3கி" ைதாிய

ேபாதா

எ1 ஒ' ம'" வாிட

ெசேத. வார

ஊ அ%பிேன. அ #

அைழ" ெச1, அவைரேய ெசா!3மா1

ஒ'ைற ஆனா! ெகதிேய இ!ைல எ1 அவேர அவ%

ெசா!5ய%பினா. அப மன

ேசா

கலகிய அ த ச திரனா இேபா

இபபட வா7ைக நட" கிறா? எ/ணி பா"தா! ந ப யவி!ைலேய"

எறா.

றைடவி உறகிெகா/' த சாம/ணா அேபா
"எ ? என ந பயவி!ைல?" எறா.
"ஒ1

விழி" பா" ,

இ!ைல. நீக, Kக," எறா ஆசிாிய.

"Kகமாவ , பாழாவ ! அவ, ேபான நா, த! ந!ல Kகேம இ!ைல.  ப
பார"ைத எேம! ேபாவி 9கமாக ேபா ேச

விடா,. கட#ேள

ம1ப

வ' திய . அபான

கட#ேள" எறா.

மன

எ மன ச திர%ைடய தாையப6றி நிைன"

தா ெசயாத ஒ' 6ற" காக, த மக%காக ெநா

எ1 வ' திேன.

ரயி! ேம பாைளய"தி! நிற

ெநா

அழி தேத

இறகி ப!சகர வ/யி! ஏறி

உகா ேதா . சி61/ உ/ேடா . ஆசிாிய க" த/ணீ ேகடா.
த/ணீ வைளைய ைகயி! ஏ திய

அத நிற"ைத பா" " தயகினா.

"என இ ! இப கலகலாக ம/ணாக இ'கிறேத! இைத எப ப ?"
எறா. பக"திேல இ' த ஒ'வ, "க,, கலா . ஒ1

ெசயா ;

இேக இப"தா" எறா. க மன இ!லாம! ஒ' விEநீ

" வி நி1"தினா "காபியி3

இ த" த/ணீதா கல தி'மா?

நீக, எப "தீக,?" எ1 சாம/ணாைவ பா"  ேகடா. "எ

வா7ைகேய ஒேர கலகலாக இ'கிற . த/ணீ கலகலாக இ' தா! என?"
எ1 சிறி

சிாி"தா, அ த சிாிபி! ெப'

ப

கல தி' த .
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ப!சகர வ/ 4றப மைலைய ேநாகி ஏறிய#ட 4திய 4திய காசிக,
க/F வி' தாக" ேதாறின. நாக, அ த வழியி! அத6 

ெசறதி!ைல. மைலேம! ரயி! ெச!வேத எக? ஒ' 4 ைமயாக இ' த .
நீலகிாி மைலயி! வளமான காசிக?

ஆசிாிய'

4 ைமயாக இ' தன. அவ6ைற நா%

ஆவ"ேதா க/ மகி7 ேதா . ஆனா! சாம/ணா எக,

மகி7சியி! கல

ெகா,ளவி!ைல, அவ க"ைத பா"தேபாெத!லா

எக,

மகி7சி றிய . அ த மைலயி வள"ைத க/ வியபைட தேபாெத!லா ,
எைன மீறி ஏேத% ெசா!ல வா திற ேத. சாம/ணாவி

யர , எ

ஆவ"தி6 தைடயாக நி6க, ெசா!வைத 9'க ெசா!5 "ேத.

எ"தைனேயா மைலகைள எக, ஊபக க/'கிேறா . ஆனா! மர

ெகாக, தைழ"

ெச

வள த மைலக, காக, ெசழி"ேதாகிய மைலக,-வி/ைண

 நிற மைலக, - ஒேறாெடா1 இைண

அ வைரயி! க/டதி!ைல. க/ட இடெம!லா

உய

வளப

ெச!3

அழைக

எக?

4 ைமயாக இ' த . பயிாிடாம! அகேக சாி#களி! இய6ைகயாகேவ

வள

,ள வாைழ மரகைள ஆசிாிய கானா. அேபா

தைல நீ எ பா"தா.
மைலயி இய6ைக வள

மைல ஏறி ெச!வ

ஒ'4ற

இ'க, ப!சகர ரயி! வ/ ஆ அைச

தனி இபமாக இ' த . அகேக மைல ைட#களி

வழியாக வ/ ெசறேபா , 96றி3

<ச5ட

மேம சாம/ணா

இ', H7

கிடக, சி1வக, ஓ எ1

ேவைகயாக இ' த . ஒ' ைற நீ/ட மைலைடவி வழியாக

வ/ ெசறேபா

நா%

எைன அறியாம! சி1வகேளா ேச

<ச5ேட. ைடைவ கட த
அவ'ைடய க

சி1வகளி க

ஒளியி! ஆசிாிய க"ைத க/ேட.
ேபாலேவ 4 ைம இப

இ' த . ஆனா! சாம/ணாவி க"தி! ஒ' மா1த3

நிைற ததாக

இ!ைல. ேபெரா5

ேக ெவளிேய தைலநீ கீேழ பா"ேத. கானா1 ஒ1 நீ நிர பி அைல

4ர/ க6பாைறகளி! ேமாதி ஓய
மைலேம! உயர"தி5'

வ'வைத க/ேட. அ

நிறா! ெநேநர

க/ேட. ம1 பகமாக பா"ேத.

ெபாிய அ'வி Kய ெவ/ணிறமாக விE

க/ெகா,ளா காசியாக இ' த . வ/ அேகேய

க/ மகிழலா

எற ேவைக உ/டான . ஆனா!

இய6ைகயி மாறாத நிக7சிக, ேபா! வ/ சிறி
ப!லாக ஏறி ஆ அைச

உண ேத.

நி6காம! ஒ=ெவா'

ெச1ெகா/ேட இ' த . அ த ெபாிய அ'விேய

ம6ெறா' பக"தி! ஆறாக ஓ ெச!கிற
க/டேபா

ஓ

எபைத ம1ப

இபகமாக
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எக, மகி7சியி! நாக, இ
ேமலாைடைய விாி"

கா61 மிக ளி

அ பா"தப இ' த ேபா

சாம/ணா

கா இ ேபா" ெகா/டா. அேபா தா

D9வைத நா உண ேத. இர/ மணிேநர"தி6,

ெவபமான H7நிைலைய வி, மிக ளிசியான பதி வ

உண ேத. தமி7நா! ெவப

தப

வறசி

விடைத

வள

அ"த"

விளவைத , மனித வி' ப<ய இய6ைகயழக, எ!லா அைம
விளவைத

எ/ணி எ/ணி மகி7 ேத. ெவயிேல காணாத தப நா

ெவ1க"தக . தபேம இ!லாத ெகாதிபான பதி

மைலயாக# காடாக#

இ' தா3

ெவ1க"தக . எ

பய இ!ைல. கட!வள த! மைலவள

வைரயி!, சி"திைரயி ேவனி! த! மாகழியி பனிவைரயி!, ெதா/ைட

நா சி1வறசி த! நீலகிாியி ெப'வள
வா7ைவ இனிகெச
ெப'மித

வைரயி! எ!லா

கல

ெப'ைம தமி7 நா இ'பைத எ/ணி

உ6ேற. இய6ைக அைன இேக ெவ1க"தகவளாக#

ச54ற" தகவளாக#

இ!ைல; மாத ேதா1

விைளயாக, ேபா!, இட ேதா1

மாறிவ'

ப'வ ேதா1

மனித

இ!ைல;

சி1வகளி பலவைக

மாறி மாறி பலவைகயா

நி1 மகைள மகி7விகிறா,. இேக தாக யாத கைமயான ளி'

இ!ைல; தகயாத ெகாைமயான ெவயி3
ெவ,ள"தா! நாைட அழிப

பாைலயாவ

அைம

இ!ைல; மைழ" ளிேய இ!லாம! வறசியா!

இ!ைல. வைம ெமைம

ஒ514க? அளவான உைழ4"த

ெமாழி ேபாலேவ, எக, தமி7 நா தப
எ!லா

இ!ைல; ெப'மைழ ெபாழி

அள# கடவாம! அைம

றி3 ெந3
விள

ெவப

ஒ"

அ'ைம" தமி7

வறசி

வள

மகளி வா7# உாிய நானிலமாக"

திக7கிறேத என எ/ணி ெப'மகி7# எதிேன. இய6ைக இதா தாயாக

இ'கிறா,; மக, இதா இய6ைகயி ழ ைதகளாக இ'கிறன.

ைற த அள# ஆைட உ" " திாி உாிைம

இேக உ,ள மக?

உ/; திற த ெவளியி! வான"ைத பா"தவா1 ப"

உற இப

இ,ள மக?"தா உ/. ைக உைற ேவ/டா; கா3

ேவ/டா. D9

கா61 அCசி ஒளியேவ/டா. ேவ/யேபாெத!லா கா6றி!

திைளகலா . வி' பியேபாெத!லா
த மக? ேவ/யைவ எ!லா
ளிசி ேவ/
அைழ"

அளி

மிக கா61.

உைற

நீாி! 87கலா . இ=வா1 இய6ைகயைன

அளி"  கா" வ'

இ த நா! மிக

எ1 அEகிற ழ ைதக?காக" தா தனி அேபா
தப இப ேபா! விளகிய

அ த நீலமைலயி ளிசி
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மணி இர/ ஆகியி' த . அேக உபதைள

அ'வகா! இறகியேபா

வழிேகெகா/ ெசேறா . எ மன இய6ைகயழைக மற

கடைமயி!

87கிய . எப ச திரைன க/பிப , என ெசா!வ , எப அவ
மன"ைத மா61வ , சாம/ணாைவ

ஆசிாியைர

வி ெச!வதா,

அைழ"  ெச!வதா எ1 பலவா1 எ/ணி ெசேற. ஒ' ைம! Kர

பிற, வழியி! ஒ'வைர பா"

உபதைள எ

அ த ஊதா எறா. இ%

ஒ' ைம! நடகேவ/யி'

மைலசாிைவ

ேதாைப

எ/ணிெகா/ேட ேம3

எ1 ேகேட. அவ ஒ'

கா அேக ெதாி த ஓ <ைரகைள

நட ேதா .

ஊ ெவளிேய ஒ' ேதநீ கைட இ' த . சா த5க

கைடயாகேவ இ' எ1 எ/ணி, ஆசிாியைர

இ'க ெச

நா ம

ெசற

ெசான

எ1

கா

இ த

சாம/ணாைவ

ெவளிேய

உ,ேள Pைழ ேத. அேக இ' த இைளஞ

ஒ'வைன பா" , "இேக ேதயிைல" ேதாட"தி! கண பி,ைளயாக
ச திர எ1 ஒ'வ - ஆகில
ேகேட. ெதாியா

இெனா'வனிட

ப"தவ - இ'கிறாேன, ெதாிமா?" எ1

எ1 ெசா!5வி" தி' பி பாராமேல அவ ேபானா.

ெந'கி ெம!ல ேகேட. "இப ெசானா!

க/பிக மா? இன எQேட எ1 ெசானா! வழி காடலா . அேக

ேபா ேக?க," எறா. ம6ெறா'வைன

இ!ைல. "இ%

ஏதாவ

ேக பா"ேதா . பய

ஒ' ேதநீ கைட இ'கிறதா?" எ1 ெவளிேய வ

ஒ'வைர ேகேட. "இ'கிற . ேதநீ கைட ஒ' ைறச3

அேதா அைரக! ெதாைலவி! ெதாிகிறேத, அ #
அத6 ெச!3

அ த வழிேய நட
அேக ேதநீ த

இ!ைல.

ஒ' ேதநீ கைடதா" எ1

பாைத கானா. அ=வழியாக ெசேறா .

ெச1 அவ காய ேதநீ கைடைய க/பி"ேதா .

ெகா/' த ஆகைள உ61பா"ேத. இைளஞனாக

இ' த ஒ'வைன அைழ"  ச திரைன ப6றி ேகேட. "நா இேக வ
ஒ'வார தா ஆ9, அேதா அவைன ேகபா'க," எ1 அவ
ேவெறா'வைன கானா. அவனிட

அவ ஒ1

நாேன ெச1 ெம!ல ேகேட.

விைட <றாம!, "நீக, யா? எ த ஊ?", எ1 எைனேய

தி' ப ேகடா. இவனிட

ெசதி இ'பதாக" ெதாிகிற

உ/ைமைய ெசாேன. "சாி, உகா'க,. <ட
ெசா!ேவ" எறா. ம1ப

அவேன எனிட

வ

எ1 எ/ணி,

ைறய . பிற

, "ஒ'ேவைள அவேன
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இேபா

இேக வ தா3

வரலா . உகைள இேக பா"தா!, தபி" 

ெகா/ ேபாவிவா. நீக, இேக இ'காம!, அேதா அேக அ த
பகளாவி 961 9வ பிேன உகா தி'க,. நாேன அேக வ

ெசா!ேவ" எறா. ஆசிாிய'

சாம/ணா#

இைத ேக

, ச திரைன க/பி"த

ெகா/' தாக,. அவ%ைடய ேபைச ேகட

ேபாற மகி7சி எக? ஏ6பட . அவ ெசானவாேற அேகேபா
உகா தி' ேதா .
ஒ' மணி ேநர

கழி"

அவ எகளிட"தி6 வ தா. "ச திர இைற வர

ேநரமாமா . அ த" ேதாட"தி5'

வ த ஆைள ேகேடா . அவ

இைற R' ேபாயி'கிறானா . ேபா" தி' பி வ'

ேபா

கைட வ'வா. நா அவனிட

ஒ1

ேபா பிபக"தி! ஒ' ஆலமர

இ'கிறேத அேக இ'க,. அவைனப6றி

ெசானதாக ஒ1
அேக யாாிட

ேக . அேபா

ெசா!ல மாேட. நீக?

ெசா!ல <டா . இேபா

ஒ1

நா

ேநராக அ த ைச

ேகக ேவ/டா. அவ வ தபிற அ த D! ர!

யாராவ

ஒ'வ ேன ேபா ேப9க,. அத6ேம!

உக, திறைமப நட . வா'க,; வழிகாகிேற" எ1 ெவளிேய
அைழ" வ தா.
ெவளிேய வ த

ஆசிாிய அவைன பா" , "ஊ' வ'வானா?" எறா.

"நா எப ெசா!வ ? இேபா

எேனா ெந'கி பழவதி!ைல.

ேபா! இ' தா! நாேன ெசா!ல  . இேபா

மாடா" எறா அவ.

ெசானா! ஏ61ெகா,ள

எ%ைடய அ%பவ ேபா! இ'கிறேத எ1 , ச திர%ைடய பைழய ண

இ%

மாறவி!ைல ேபா! இ'கிறேத எ1

என, எ/ணிெகா/ேட.

எைன ம தனிேய அைழ"  ெச1, அவ%ைடய அபாவிட

ெசா!லாதீக,. அ த Dகாாி ந!லவ, அ!ல. ச திரைன ெநகால

ைவ"  ெகா/'கமாடா,. ேவ/டா எற எ/ண

ஒ' ரட% ெசா!5 கலக

வ தேபா , யாராவ

உ/டாகி அக ெசா!வா,. அப"தா

த கணவ% பைகயாக ெசா!5 கலக

உ/டாகி, ஒ' ெகாைல
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நடக ெச , அவைன சிைற அ%பிவிடா,. என அவளிட

உ/. எ'ைமேபா! இ'பா,. ெபா!லாதவ,. எபயாவ

ெசா!5யாவ

ெபா

அ%பவ

ச திரைன அைழ"  ெகா/ ேபாவிடா! ந!ல . இேக

இ' தா! இ%

ெகாCச கால"தி! க க61ெகா/ அேயா

ெகேபா விவா" எறா.

எ மன"தி! ஒ' ற! ஏ6பட . "வரமாேட எ1 பிவாத

என ெசவ ?" எேற.

ெசதா!

"அபாைவ க/ணீவிட ெசா!3க,. அ மா காசலாக இ'பதாக

ெசா!3க,."

"அ மா இ த கவைலயா! இற

விடா."

"அேயா? அபயா? அைத ெசானா! எபபடவ%
மாறிவிேம. எைதயாவ

தி' பிவிடலா
மன

ெசா!3க,. ஊ'ேபா ம1ப

எ1 ெசா!5 அைழ"  ெச!3க,. பிற அேக ேபானா!

மாறிவி . ஒ' க5யாண

அவ% எ வய , அ!ல
ந!ல அ%பவ

மன

ெச

க ஏ6ப"தி விக,."

இர/ வய

<தலாக இ' . இ' தா3

உைடயவ ேபா! ேபசினா.

/ மீைச , 3கி ேவ

உைடயவனா" ேதநீ கைட" த த ேதா6ற"ேதா இ' தா. அப

இ'
சிறி

இ'

ந!ல மன"ேதா ேபசினாேன எ1 மகி7 ேத.

ெதாைல# எகேளா வ த
8றாவ

D. பய

, "அேதா ெதாிேத அ த வாிைசயி! கிழேக

இ!லாம! ேபாகலா . அவ வ

ெகாCச ேநர

ஆனபிற ேபா பா'க,. இேதா நா நி6கிேற" எ1 ெசா!5 எைன
பா"  ைகநீனா. உடேன றி4" ெதாி

ெகா/ேட. என ெசவ ,

வ1ைமயி ெசைக எ1 எ/ணிெகா/ேட ஒ' Sபா எ"  ெகா"ேத.
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"ேவ1 ஏதாவ

உதவி ேவ/மானா! வ

ெசா!3க,. ஆனா! நா

ெசானதாக ம ெதாிய<டா . ெதாி தா! எேம! வ'"தபவா"

எறா.

அவ ெசானபேய அ த Dகளி பகமாக ெச1, பி4ற"
நட

வழியி!

, அ த ஆலமர"தயி! உகா ேதா . ேபா ேபாேத அ த Dைட உ61

பா"ேதா . D Tயி' த . அேக யா' இ!ைல. ஆலமர"தி அயி!

நாக, உகா தி' தேபா , எகைள உ61 பா"தபேய ஆ/க?

ெப/க?மாக சில ேபானாக,. "எ த ஊ அயா" எ1 ஒ'வ ேகடா.

ெவளிG எேற. R ச ைதகாக இைற வ தி'பாக," எ1

அவக?, ஒ'"தி ெசா!5 ெகா/ ேபானா,.
கா!மணி ேநர

கழி"  பனிர/ பதி81 வய

அ த பகமாக வ தா. அவ எகைள ெந'கி வ

உ,ள சி1வ ஒ'வ

, "யாைர பாக

வ தி'கிறீக,?" எறா.
"9 மா வ தி'கிேறா " எறா ஆசிாிய.
"கணபி,ைளய பாகவா?" எறா அவ.
"கணபி,ைள யா?" எேற.
"அேதா அ த 8றாவ

D! இ'கிறா" எறா.

அவ% ேவ1 ஏதாவ

ேப9 ெகாகாம! விடா!, எகைள 4ல

விசாாிபா எ1 எ/ணி, "இைற Rாி! ச ைத அ!லவா? நீ
ேபாகவி!ைலயா?" எேற.
"அ மா அபா ேபாகிறாக,, என என ேவைல?" எறா.
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பிற என பகிறா, வய

என, எ த ஊ, உட பிற தவக, எ"தைனேப

தலான ேக,விகைள ேக ெகா/' ேத. அவ எE

ெதாியவி!ைல. திOெர1, அ த பகமாக வ

ேபாவதாக"

ெகா/' த ஒ'"திைய

கா, "அேதா அ த அ மா கணபி,ைள D!தா இ'கிறா,. ேகடா!
ெசா!வா," எ1 எE தா.

இ

என வ பா ேபாயி6ேற எ1, அவைன" த" , "நாக, அத6காக

வரவி!ைல. பக"

ஊ' ஒ'வ ேபானா. அவ வ'

கா"தி'ேபா " எேற. அேபா
"அபயா?" எ1 ம1ப

வைர

அவ ேபாகவி!ைல.

இேக

எகேளா உகா தா.

"அ த அ மா யா?" எேற.
"அவ?ைடய Dகார இேபா

ப"

வ'ச

இேக இ!ைல. ஒ' ெகாைல ெச வி

சிைறயி! கிடகிறா."

இத6ேம! அவைன ேபசவிடா! ெதா!ைலயா ேபாவி

எ1

அCசிேன. ஆயி% , "யாைர ெகாைல ெச விடா?" எ1 ேகேட. அ த

அ மா ெந'கி வ தேபா

கவனி"ேத. கடான ர உடேலா ேதநீ

இப படவைள நா

அளவி6 ச திர%ைடய மன

கைடயி! இ' தவ ெசான ெபா'"தகேளா இ' தைத கவனி"ேத.

வ' திேன.

ெகவிடேத எ1

"அவேனா <டேவ இ' தா ஒ'"த. ேதாட"தி! ேவைல ெச
வ தவதா. ஒ'நா, இரவி! " வி, இேத ஆலமர"தயி!தா இ'வ'
ச/ைட ேபா ெகா/டாக,. ெவறியி! அறி# இ!லாம! ெவ

ேபாவிடா" எறா அ த ைபய.
அவைன ப6றி ஏதாவ

ேககலா

எ1 வி' பிேன. சாம/ணா இ'பதா!,

அவ' <ய வைரயி! உ/ைம ெதாியாம! இ'க எ1 எ/ணி"
த"  ெகா/ேட.

36

ந!ல காலமாக, அேபா

எE

ேவெறா' ைபய வரேவ அவ ெசா!லாமேல

ேபா அவேனா ேச

அவ%ைடய ேதா,ேம! ைக ேபாெகா/

நக தா.

என பசி எ"த . ஆசிாியாிட

ெசாேன. ேதநீ கைடகாவ

சாபி வரலாமா எ1 ேகேட. "இேபா

ஏதாவ

ேவைலைய " ெகா/ ேபானா! ேபா

ஒ1

ேவ/டா. வ த

" எறா சாம/ணா. ஆசிாிய த

ைபயி5' த பிQக 9', ஒைற பிாி"தா. அதனா! சிறி

விள ைவ

ேபா

பசி ஆறிேன.

ேநர ஆயி61. ச ைத ேபான மக, <ட <டமாக வர"

ெதாடகினாக,. எக, பாைவ அவகளிைடேய ஊ'வி ெச1 ேதய .
அத6, ெகாைலகார%ைடய மைனவி எக, பகமாக ஒ6ைறய பாைதயி!
நட

எகைள கட

பா

ேநராக ெசறா,. அவ?ைடய க"ைத ெந'கி

வா4 கிைட"த . அவ?ைடய ப/4க, எப இ' த ேபாதி3 ,

அட த 4'வகளி3

அகற <ாிய விழிகளி3

ஒ' தனி அழ இ'க

க/ேட. ெகாயவக,, ெபா!லாதவக, எ1 பழிகபேவா'

இ'ப"

நா மணி ேநர

எப

ெகாைமேயா இ'பதி!ைல; இ'க யா

மனித இய6ைக. அவகளி உ,ள"தி3

ஈர

உ/; ைழ# உ/. அப

ைழ த ெநCேசா அவ, பழகிய ேநர"தி! ச திர த உ,ள"ைத
பறிெகா"தி'பா எ1 எ/ணிேன.
அ=வா1 எ/ணி ெகா/' தேபா
அேபா

அவ?ட ஒ' சி1 ெப/F

அ மா, மாமா ச ைதயி5'

வ த

அவ, ம1ப

அ த பக

வ தா,. "எ க/ அ!லவா? ேபா வா

உன 1

ெபாாிகடைல

த'ேவ, ேபா நா ெசாேன எ1 வாகி வா, ெபாE

சீகிர

வ தா,.

ேபாவிட

வா" எ1 அ த ெப/ைண ேவ/ ெகா/ேட ெசறா,. நா

எதிபா"த ைழ#

இனிைம

க/ேட. ச திர பிவாத

அவ?ைடய அ த ேபசி! இ' தைத

ெசதா! அவ அவைள" தேனா

அைழ" ெகா/ேட ஊ' வ
எ/ணிய .

நய

விடா3

ந!ல

தா எ1 எ மன
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அவ, ெசற#ட, நா ெம!ல எE

ெதாைலவி! ஒ' பகமாக நி1, நடப

என எ1 பா"ேத. அ த 8றா Dைட" திற

ெகா"

பக"

ஒ' ைப

கா9

அ த ெப/ைண கைட அ%பியைத க/ேட. அேபா

Dகார ெப/க, ச ைதயி5'

ேபசிெகா/ கலகலபாக இ' தா,.

வ

விடேவ, அவகேளா

"அேதா கணபி,ைள வ'வ ேபா! ெதாிேத", "இைற ெபாEேதா
வ

விடா6 ேபா! ெதாிேத", "தாய மா# இைற பல தா.

ெபாடல
ேகட

நிைறய வ' " எ1 இப சில ர!க, அ த ெப/களிைடேய

, நா உண

பிவாகி ஆலமர"த ேபா விேட.

"அேதா ச திர ேபா! இ'கிறேத" எறா ஆசிாிய.
உடேன சாம/ணா எE

நிறா. அவ'ைடய ைகக? உதக?

"தன.

"ேபசாம! இ'க,. 89 விடாதீக,. <பிட<டா . காாிய ெக ேபா "

எ1 அைமதி ப"திேன. "கட#ேள கட#ேள" எ1 வாேயா

ெசா!5ெகா/டா. நாக, ச திர%ைடய க/ணி! படாதப மர"தி அ த

பகமாக ஒ கி நிேறா .

ச திர%ைடய நைட நறாக" ெதாி த . எ"தைன ஆ/க, ஆனா3

எெனன மா1த!க, ேந தா3 ஒ'வ'ைடய நைடம

இ'கிற . அவ% பி இர/ ேப 8ைடக?ட நட

அவ%ைடய இர/ ைககளி3

அபேய

வ தாக,.

இர/ ைப நிைறய ெபா',க, இ' தன.

சாம/ணா எபேயா அவ6ைற கவனி" விடா. "ெதவேம இவ% ஏ

இ த" தைலவிதி! இவ இட ேவைலைய ெசய ஆக, கா"தி'கிறாகேள!
ேவைலகார ேபா! இர/ ைககளி3
வ' தினா.

எ"  9ம

வ'கிறாேன!" எ1

ச திர%

பிவ த ஆக?

Dகைள ெந'கிய பிற நா ெம!ல நக

வாகிய

ெதாி த . அவ D%, Pைழ தா. உ,ேள விள எாி த .

ெத'பகமாக" ெதாைலவி! நி1 பா"ேத. அ த ைபகைள அவ, ைக நீ
அFகி ெசேற. அவ%ைடய ர! நறாக ேகட . ர5! ஒ1
இ!ைல. பதிைன

உண ேத. அவ%

மாதகளி! மா1த! ஏ6ப'க யா
அவ?

ேபசிெகா/' தேபா

எ1

மா1த!

ஒ' ெப/ Pைழ தா,.
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பா"த அ த ெப/தா எ1 உண ேத. அ த ெப/ணி ைகயி!

இ' த ைபைய" தாய மா ெப61ெகா/ அவ?ைடய கன"ைத" தடவி
< தைல நீ#வைத க/ேட. ெப/ணி ைகயி! ஏேதா ெகா"த

ெதாி த .

பிற அவ, எைதேயா எ"  க" " திறைத க/ேட. இ', விைரவாக

பரவிய . என பி யாேரா வ'

ர! ேகட . நா அேக ேவ# பாப

ெதாியாதப ஒ' பகமாக" தி' பி நட

அவக, ேபான பிற ம1ப

அ

வ ேத. "யா அ " எற ர! ேக நிேற. ச திர%ைடய ர! ேபாலேவ

இ'கேவ, திைக"  பா"ேத. ம1ப

"யா அ " எ1 ேக ெகா/ேட

ெந'கி வர க/ேட. அவேன வ'வைத அறி ேத. திகி "நா தா"
எேற. "நாதா எறா! யா?" எறா. "ேவ3" எேற. வ தவ

திகி" K/ேபா! நிறா. "ேவ3வா? நீயா? இேக ஏ வ தா?" எ1

அைசயாம! நிறா. நா தயகாம! ெந'கி ெச1 அவ%ைடய ைககைள

ப6றி ெகா/, "ச திரா! மற

இர/ விE தன. அவ அEவ

விடாேய" எேற. எ ைககளி! நீ" ளி
ெதாி த . "உ அ மா இற

விடா"

எேற. ஓ எ1 கதற" ெதாடகி, உடேன அடகி ெகா/, Dைட வி
விலகி வ தா. வி மினா. றினா.

"ச திரா!" எேற.
"அ மா இ!ைலயா? ேபாவிடாகளா? அேயா! அ மா நிைன# அக
வ தேத! நா பாகேவ யாதா?" எ1 வி மி அEதா.
அபா வ தி'கிறா எ1 ெசா!ல வாெய" , உடேன அடகி ெகா/ேட.
"எேபா

இற

ேபானாக,?" எறா.

"ஒ' மாத ஆ9."
"அேயா! எ மன

எனேவா ேபா! இ'கிறேத" எ1 கலகினா. சிறி

ேநர"தி! 6றி3 மாறியவனா, "நீ ஏ இேக வ தா! உன எப"
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ெதாி " உேனா யாராவ
ேகடா.

வ தி'கிறாகளா?" எ1 படபடபாக

"ெபா1. ெசா!கிேற. அவசரபடாேத. அவசரபட

ேபா

. உ%ைடய

நைமகாகேவ உைன" ேதெகா/ வ ேத. நீ இப க!மன"ேதா

பிாி

வ

விடாேய" எேற.

"அெத!லா

இ'க . யா வ தி'கிறாக, ெசா!. எேக இ'கிறாக,

ெசா!" எறா.
எனா! எைத

மைறக யவி!ைல. உ/ைமைய ெசாேன. "அேயா"

எ1 தைலேம! ைக ைவ"  ெகா/ அ த இட"திேலேய ம/ணி!
உகா தா.
நா%

உகா ேத. "ஒ1

கவைலபடாேத. ஆசிாிய உன ஆகாதவரா?

அபா பைகயா? ஏ இப கலகிறா? கவைல ேவ/டா. ெசானா! ேக,"

எேற.

அத6,, "எனாக, எனாக! எேக ேபாவிடாேரா, ெதாியவி!ைலேய!
இப"தா ெசா!லாமேல எேகயாவ

ேபாவிவா" எ1 தாய மாவி

ர! ேகட . இ', பரவியதா! நாக, நிற

ெதாியவி!ைல. பக"

D,

அ மா, "யா? அவரா?" எறா,. "ஆமா . கணபி,ைளதா வ தா. மாயமா
மைற

விடா. என அவசரேமா, ெதாியவி!ைல" எ1 தாய மா எக,

பகமாக பா"தா,.

ச திர எ ைகைய ப6றிெகா/ ஒ' மர"தி பகமாக ெசறா.
அவ%ைடய க'"ைத நா உண

ெதாியா

ெகா/ேட. என ஒ1

எ1 அவ எ/ணிெகா/டா. நா%

ேபா! இ' ேத.

ெசதி

அவ, யா எ1 ெதாியாத

"நா இ த D!தா தகி சாபிகிேற. ெதாி தவ ஒ'வ D. அவ

இ த" ேதயிைல" ேதாட"தி! ேவைல ெசகிறா. இேக உக? இட
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இ!ைல. அபாைவ

ஆசிாியைர

நீேய ேபா அைழ"  ெகா/ வா. ஒ'

ேதநீகைட ெதாி த கைட இ'கிற . அேக ேபா ேப9ேவா . அத6,

நா%

அ த Dடாாிட

என என ெசவ

ெசா!5வி வ'ேவ" எறா.

எ1 ெதாியவி!ைல. அவைன வி ெசறா!,

ஓவிவாேனா எ1 அCசிேன. எப ந 4வ ? ேகக#

எகாவ

யவி!ைல. தயகி" தயகி நிேற.
"இேக உ,ளவக? ஒ1
ஆரவாரமா ேபாவி
இர/ அ எ"
"எகாவ
அைழ"

ெதாிய<டா . ெதாி தா! Dணாக

அத6காக ெசா!கிேற."

ைவ"

ம1ப

நிேற.

ஓவிேவ எ1 எ/Fகிறாயா? இேகேய இ'ேப. ேபா
வ

வி. எ மான"ைத காபா61, ேவ3" எறா.

அவ%ைடய ர! ந பலா

ேபா! இ' த . நா ஆலமர"ைத ேநாகி நட ேத.

அேக ேவ1 யாேரா அவகேளா ேபசிெகா/' த

ெந'கிய

, பா"தாயா! இேதா வ

ேகட . நா

விடா. இவ'காக"தா இேக

கா"தி' ேதா ; ேபாகிேறா " எ1 ெசா!5, ஆசிாிய அ த 4தியவைர
அ%பினா. அ த ஆ, எைன உ61 பா"
அவக, இ'வைர

அைழ" ெகா/ அ த மர"  பக

ச திர இ!ைல. எ மன
நிற

ெசேற. அேக

திகிட . D6 ெசறாேனா எ1 அேக

பா"ேத. அவ D5'

வ

நக தா.

, க/ேட. மன

ெவளிேய வ த

க/ேட. அவ, பிெதாட

ேதறிய . ஏேதா அவசர ேவைல எ1 ெபா

ெசா!5வி வ'கிறா எ1 ெதாி

ெகா/ேட. எகைள ெந'கி வ த

ேம! /டா! வாையெபா"தி ெகா/ வி மினா. "ச திரா! ச திரா!" எ1
சாம/ணா#

வி மினா. ஆசிாிய அவ%ைடய இடைகைய ப6றி ெகா/

ேத6றினா. ச திர ஒ1

ேபசாம! ேன நட தா. நா% சாம/ணா#

பிேன வர ஆசிாிய அவ%ட நட தா. வழியி! அவ வி மி அEதாேன தவிர,

,
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வா திற

ேபசவி!ைல. எதிாி! யாேர%

அடகிெகா/ நட தா.

வ தேபாெத!லா , அ த வி மைல

பைழய ேதநீ கைட"தா எகைள அைழ"  ெசறா. விளெகாளியி!
அவ%ைடய க/க, சிவ தி' தன. "இேக இ'க,. இேதா

பா"தேபா

வ'கிேற" எ1 ெசா!5 உ,ேள Pைழ தா. எக? வழிகாய அ த
இைளஞனிட

சிறி

ேநர

ஏேதா ேபசி ெகா/' தா. பிற இ'வ'

எகைள ேநாகி வ தாக,. "இவக? எகாவ

இட

ெகா. இர#

உேனா இ'க . ஓட3 அைழ"  ெகா/ ேபா சாபி

வ'ேவா . நீ எேகயாவ

அவனிட

ேபா விடாேத. இேகேய இ'. வ

விேவ" எ1

ெசா!5வி, ேவேறா இட"  எகைள அைழ"  ெசறா.

அேக மடமான உண# கிைட"த . ேவ1வழி இ!ைல எ1 8வ'

அகி'

உ/ேடா .

ேதநீ கைடைய ேநாகி வ தேபா , ஆசிாிய ச திரைன பா" ,

"நாைள ஊ' ேபாகலா

வா" எறா.

"இனிேம! நா ஏ வரF ? அ மா# இ!ைலேய" எறா அவ.
சாம/ணா கனிவான ர5!, "ச திரா! எைன

சாககாேத. ேபசாம!

4றப வாபா. அ"ைத உ ஏகமாகேவ இ'கிறா,. உ தைக இ'கிறா,.

இப ெசா!லாம! விவி வ தாேய. நாக, என பாவ ெசேதா ?
உைன ஏதாவ

க/"ேதாமா? ெவ1"

ஒ' ெசா! ெசாேனாமா? ஊாி!

ேககிறவக? பதி! ெசா!ல யவி!ைல அபா. இேக ஏ இப"

திக6றவ ேபா! திாியF ?" எறா.
ச திர ம1ெமாழி <றவி!ைல.
சாம/ணாைவ

ஆசிாியைர

ேன ேபாக ெச வி, நா ச திரேனா

தனிேய ேபச யேற. எ=வள# யறா3

ச திர% அறி#ைர <1வத6

என" தயகமாக இ' த . உ/ைமயாகேவ என" தா7# மனபாைம

இ' த

எபைத அேபா

4றகணிகவி!ைல. இக7

உண ேத. அ1 ச திர எைன

நடகவி!ைல. ஆனா3 , அவேனா ஒ"த

மனபாைமேயா ந4ாிைமேயா அறி#ைர <ற எனா! யவி!ைல. என
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எனேவா எ/ணி ெகா/ வ ேத. எ/ணியைத எ!லா
4றபேபாகலா . அபா மிக#

"இனிேம! அேக வ
"உன யாராவ

ெநா

ேபாயி'கிறா?" எேற.

வா7ைக நட"த என மனேம இ!ைல" எறா.

தீ ெசதாகளா? யாராவ

வரேவ6க எ!லா'

வி, "நாைளேக

பைகயா? உைன அேபா

கா"தி' இட"  வ தா! என?"

"நா ெசத 6ற தா."
"6ற ெசவ

இய6ைக. தி'

வதி! தவ1 என? எைனவிட நீ எ=வள#

வ!லவ! உ வா7ைக ந!லப இ' 4றப வா."
"நாைள ெசா!ேவ."

"அப ஒ"தி ைவகாேத. உ கண த5யைவகைள எ!லா காைலயி!

ஒபைட" வி 4றப"

"அேயா! நா ேவைலையவி ஊ வ'வ
ஆகிவி ."
இ=வள#

ெதாி தா! இேக ஒேர ஆரவார

அவ வழிைய பா"ேதா, வான"ைத பா"ேதா ெசானாேன தவிர,

எ%ைடய க"ைத பா"  ெசா!லவி!ைல. தபி" தவறி அவ எ

க"ைத பா"தா! அேபா

எனா! ேநராக பாக யவி!ைல. நா

பாைவைய மா6றிெகா/ேட. ஏேதா ஒ1 எக, இ'வ'ைடய

உ,ளக?

இைடேய 1ேக இ' தைத உண ேத.

"அபயானா! ஒ1 ெச. அவசரமாக ஊ' ேபா வரேவ/

எ1

81 நா நா, விைற ேக 4றப. அேக வ த பிற கத எEதி

ேபா நி1 விடலா ."
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"பாகலா ."
அைத அவ ெசானேபா , பைழய 4றகணிபி தைம இ' த . அத6ேம!
எனா! ேபச யவி!ைல.
ேதநீகைட வ

விட . அ த இைளஞ எதிேர இ' தா. "நீக, இேக

இ'க,. நா அ த D வைர

பாகாம! நக தா. நா%

சாம/ணா ம

ேபா வ

விேவ" எ1 எைன

வா திறகவி!ைல. ஆசிாிய'

ேபசாம! இ' தா.

"ச திரா!" எறா. "காைலயி! வ'ேவ அபா" எ1 தி' பி

பாகாம! நட தா.

அேத ேநர"தி! அவ%ைடய ெநCசி! ஒ'வைக ர" தைம இ' த
அவ%ைடய ெசா!லா3

பாைவயா3 உண ேத. ேம3

ெசானா! பயபடாம! ேபா

எபைத

வ641"தி ஏதாவ

எ1 ேபசாம! இ' ேத. அ த கைடகார

இைளஞ% , "அ தா சாி, ெம!ல"தா தி'பF " எறா.
அ1 இரெவ!லா

ெப'

ஏதாவ
பக

சாம/ணாவி மனகலக"தி6 ம'

பமாக இ' த . "ைபயைன" தனியாக விவிேடா . உயி'
ேதெகா/டா! எ கதி என?" எ1 எE

எE

அலறினா. ஒ'

நீலகிாியி ளி எகைள வாய . ம6ெறா' பக அவ'ைடய

வாய . கைடகார இைளஞ சிறி

தைன மற

ேநர

றைட வி" Kகினா.

விய6 காைலயி! அவ விழி"  ெகா/ட

ெசானா. "அவ ஒ' மாதிாியானவ. ெபாE
வ

ெகாபேத

4றபக, எ1 ெசானா3

"நீ ெகாCச

எகேளா விழி"தி'

எனிட

விய

யர

பிற

ந பிைகேயா

பா'க,. அவேர

ெசா!வா" எறா.

ெசா!ல<டாதா?" எேற.

"அேயா! ெசா!ல<டா .  ேகாபகார. ேபசாம! இ'

விவ

ந!ல .

நாதா த5ேலேய ெசாேனேன. நா உக? ெசா!5 அ%பியேத

ெதாிய<டா " எறா.
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தி இ!லாம! வ

ேச த ெவளிGாி3 ச திர இப ம6றவகைள அடகி

ைவ"தி'கிறாேன? ஒ"த உாிைம ெகா"  பழகாம! இப உய#

மனபாைமேயா  ேகாப"ேதா பழவதாேலேய இவ இடறி இடறி
ெககிறா எ1 என" ேதாறிய . ஒ"த உாிைமேயா பழகினா!தா

அறி#ைர <ற . தி'"த  . ம6றவக?

ம6றவக, ெந'கி வ

என ெதாி எ1 அறி# ெச'ேகா நட தா! வEகி விE ேபா
இ!லாம! விE

பைட"தி'

4ற ேவ/யி'கிற . ச திர <ைமயான அறி#

இைத" ெதாி

ெகா,ளவி!ைலேய. த ஊாி! - கிராம"தி!

ெபாிய D பி,ைளயா எ!ேலா'
வள த

ைண

காரணமாக இ'மா? அ!ல

ஏவ! ெச

பணி

ெப'ைமேயா

4"தக பபாக இ' தா3

நாடக

நபாக இ' தா3 எதி3 ம6றவக, ேபாயி ெந'க யாத
அள#" தனி சிறேபா உய

நி6க<ய அறிவி திறைமயா! ஏ6பட

தன பிைக காரணமாக இ'மா எ1 எ/ணிெகா/ேட ெபாE
ேநர"தி! உறகி விேட.

விழி"தேபா , அ த இைளஞ அேக இ!ைல. ேதநீ'

ெகா/' தா. ஆசிாிய'

சாம/ணா#

ப!

வி

சி1 சி61/

ெச

லகி ெகா/' தாக,.

காைல கடகைள " வி, ச திர வ'வா வ'வா எ1 ஆவ3ட
அ த வழிையேய ேநாகி ெகா/' ேதா . மணி எ

ஆயி61. ஒப

ஆயி61. அவ வரவி!ைல. சாம/ணாவி மன"தி! இ' த ஏமா6ற
திைக4

எக, மன"தி3

ஆனா3

4 தன. கைடகார இைளஞ% வ' தினா.

ந பிைக ஊெகா/ேட இ' தா.

சாியாக ஒபதைர மணி ச திர ெவ1ைகேயா வ

ஏ ஒ1

எ"

ேச தா. ைகயி!

வரவி!ைல எ1 எ/ணிேனாேம தவிர, ஒ'வ'

ேககவி!ைல. அவ வ தேத ேபா

எ1 மகி7சிேயா ேநாகிேனா .

கைடகார இைளஞைன அைழ"தா. அவ ைகயி! இர/ Sபா ெகா" ,

"தபா! எE ேவ" எ1 ெசா!5வி, ஆசிாியைர பா"

"வாக ேபாகலா "

எறா. சாம/ணாவி க"தி! அேபா தா மலசி காணபட .
கைடகார இைளஞ எபி வ

என

ஒ' ேவைல பா"

, எ காதி! ம

எEதினா! நா%

விE பயாக, "அபேய

அேக வ

விேவ" எறா.

அவ% ந பிைகயாக ெசா!5" தைலயைச" வி நக ேத. ரயி!

நிைலய"  வ த சிறி

ேநர"தி6ெக!லா ஒ' வ/ வ த . அதி! ஏறிேனா .
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பயண"திேபா

எ த ேப9

உண#, சி61/, காபி இவ6றி6காக ேபசிய

ேபசவி!ைல. நாேப'

தவிர, ேவ1

ேபசா ேநா4 T/டவக, ேபாலேவ

வ ேதா . ச திர%ைடய க"ைத அக கவனி"ேத. அதி! தயகேமா

தமா6றேமா கலகேமா ஒ1

எப"

ணி

காேணா . க!>ாி விதிையவி ஒ'நா,

ம6றவகைள ப6றி கவைலபடாம! வ

அபேய நீலகிாிைய வி"
கவைலபடாம! வ

ணி

ேதயிைல" ேதாட"

விடாேனா,

உறைவ ப6றி

விடா. அவ நிைலயி! நா இ' தி' தா!

எ=வளேவா வ' தியி'ேப. அ த" தாய மா#காக#

வி'ேப. அவனிட

----------

வ'"தேமா ஏகேமா சிறி

க/ணீ

காணபடவி!ைல.

அதியாய 19
நா எ/ணிய

உ/ைம ஆயி61. இர/ வாரக, கழி"

அேயா மற

விடா எ1 , அ உ,ளவக? ஒ' கத

விதி கவாி ஒ' கத

ஆசிாிய என

எEதியி' தா. ச திர ேதயிைல" ேதாட"ைத

எEதவி!ைல எ1 , ேபா! பரபரபாக அைலயாம! Dேடா

கவைல இ!லாம! இ'கிறா எ1 , த ைதயா

ஒ கியி' தா3

தி'மண" காக ெப/ பா"
தி'மண

வ'கிறா எ1 , ஆவணியி! தவறாம!

நட ேபா! இ'கிற

எ1

எEதியி' தா. 'ஏதாவ

ஒ' க

ஏ6ப"தி விடா! சாியா ேபா ' எ1 அ த" ேதநீ கைடயி இைளஞ
ெசான

எ நிைன# வ த .

ஆவணி 8றா

நாளிேலேய எ ைகயி! தி'மண அைழபித7 வ

ேச த ,

"ச திர - வ,ளி" எ1 மணமகளி ெபயைர ப"த#டேன எ உ,ள"தி!

மகி7சி ெகா/ட . ச திரைன க!>ாி அ%பியத6 மாறாக, அேபாேத

ஒ' தி'மண

ெச

மாமனா D அ%பியி' தா! இ=வள#

ெதா!ைல இ' தி'கா

எ1 கி/டலாக ேபசினா மால. "நா

ெசா!வத6காக வ'"தபடாேத, யா' என பசி எ1 அறி

உண#

இடேவ/ . த மக% க!வி பசிைய விட காம பசி மிதி எ1
அவ%ைடய த ைத அேபா

ெகா/டாேர, அ

ேபா

ெதாி

" எறா.

ெகா,ளவி!ைல. இேபாதாவ

ெதாி
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"ச திர% க!வியி! ஆவ

இ!ைல எகிறாயா?" எேற.

"நா அப ெசா!லவி!ைல, அ #
ேதவதி! ஆவ

உ/ ஆனா!, அைதவிட ெப/Fற#

மிதி எ1 ெசாேன" எறா மால.

ேபச யாம! அடகிேன.
"ெசற ஆ/! ேவ>ாி5'
ெசான
"எ

வ த ேபராசிாிய அ'ளப ஒ' <ட"தி!

நிைன# இ'கிறதா? அ'ைமயான க'" " எறா.

எ1 என நிைன# வரவி!ைல. மற

விேட, ெசா!" எ1 ேகேட.

"காைகயி Cசாக இ' தா3 , கEகி Cசாக இ' தா3 <! வளர
ேவ/ய கால

வைரயி! <ேலேய வளர ேவ/ . அ த கால"தி! வள த

பறைவகைள பா"  பிப6ற <டா . மரகிைளகைளேயா வான"ைதேயா

எ/ணி ஏகினா! வளசி இைடG1 ஆ

எ1 அழகாக ெசானாேர?"

"ஆமா மாணவகளாக இ'பவக, க!வி உாிய ப'வ"தி! ம6றவ6றி!
ஈபடாம! பப
"அ

உய த க'"

ந!ல

எ1 ேபசினா."

அ!லவா,"

"உய த க'" "தா. ஆனா! அப க!வி ஒைறேய நா அடகியி' தா!
ெபா

அறி# வளராம! ேபாேம."

"க61  த பிற ெபா

அறி# தானாக வ'ேம. இேபா

அரசிய!

தைலவகளாக உ,ளவக, பல'ைடய வா7ைகைய எ"  பா. அவக,

ப"

"த பிறதா இ த"

அடகியி' தவக, தா."

ைற வ தவக,. அத6  பேபா
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"ஆமா , ெசவன தி' த ெசய ேவ/ . ப
இ' தா!தா, பிற ெகா,ைளகார ஆனா3

 . இதிேலேய அைரைற எறா!, எதி3

பபி! ெச ைமயாக

அைத ெச ைமயாக ெசய

அைர ைறயாக"தா  ."

"'வி அ'ைமயாக <க C9கைள காப
ெப6ேறா'

ேபா

ேபா! ந ைடய

நம அ'ைமயாக ஏ6பாக, ெசதி'கிறாக,. C9 நறாக

இறைக ைளபத6  <ைடவி ெவளிேய வர"ெதாடகினா! என
ஆகிற

பா"தாயா? விE

இடபகிற . தா 'வியா3

விE

காபா6ற யவி!ைல. கைடசியி! காைகேகா Tைனேகா இைரயாகிற ."
இைத ேகட

, ச திர%ைடய வா7ைகைய அபேய பட

ேபா! இ' த . எ மன

ச திர%காக உ'கிய .

பி"

காய

ச திர%ைடய தி'மண நாள1 என க!>ாியி! கா! ஆ/" ேத#
ெதாடவதாக இ' த . ஆைகயா! எப" தி'மண"  ேபாவ

திைக"ேத. மாலைன அறி#ைர ேகப
"<ைடவி ெவளிேய வ'வ
ெசான

ேபா! ேகேட.

எ1

எறா!, ெப/Fற# ேத அைலவத6 ம

அ!ல. ெபா வாக எ த ேவ1 ேவைல

ெபா'

. தி'மண

 ப கடைம. அைத உ ெப6ேறாக, பா"  ெகா,ள , நீ ேபாக
ேவ/யதி!ைல" எறா.

"ந/ப அ!லவா? அவ%ைடய வா7வி! ஒ' சிற த நா,."
"இ'க . நீ அைற இகி' ேத அவ%காக நைம எ/F. நீ
இகி' தா!, உ ேத#

எEதலா , அவ%" தீைம இ!ைல. நீ ேபானா!,

உன" தீைம, அவ% ஒ' பய%

இ!ைல. இர/! எ

ப6றி!லாம! நநிைலயாக எ/ணிபா" எறா.
தராசி! இர/ தகளி! ைவ"

எைடேபா காவ

ேபாவதி!ைல எ1 ஒ'வா1 # ெசேத.

சிற த ?

ேபா! இ' த .
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ஆனா!, மால எ அைறைய வி ேபான பிற, மன

ஊசாலாட"

ெதாடகிய . ேபாகாவிடா! ச திர என நிைனபா, சாம/ணா என
நிைனபா எ1 வ' திய . ேபாவதா!, எ%ைடய கால

ேபாலேவ ஓரள# அவ%ைடய கால

ய6சி

இ!ேலேய; ேபாகாம! இ' தா!, கால
எ1

யாராவ

அ"த வார

ஊாி5'

வர

எ1 அைமதியாேன.

தி'மண"  ேபாகவி!ைல எ1

வியபாக இ' த . ச திர மற தி'கலா ;

அவ% இய6ைக. சாம/ணா எப மற தா எ1

வ' திேன. மைனவிைய இழ த அவ பலவைகயி3

மன ெநா தவராக

இ'பதா!, எ"தைன கடைமகைள ேநாி! கவனிக 
ெப6ேற.

எ1 எ/ணி ஆ1த!

அ"த ஆவணி ெதாடக"தி! மால எ%ைடய அைற வ
ேபசிெகா/'

கத

எEதினா!

வ த . அதி! அவக?" தி'மண அைழேப

கத

றி"தி' தாக,. என அ

4றகணி"தி'கலா ; அ

இ!லாத அவ சிறி

Dணாக ேவ/ ? ஊ' கத

ஒ'வ ேபா பா"

வரவி!ைல எ1 , யா'

வ தபிற ஒ' வாி

எEதவி!ைலயானா!, அவ%காக நா ஏ

கால"ைத ய6சிைய
D5'

தவிர ேவ1 பய

அ%பினாேன தவிர, ச திர

வ' திேன. ஒ' ேவைல

ெசலவி ஒ' கத

அைவ

ேத# பயபேம

எEதவி!ைலேய, நீலகிாியி5'

எEதவி!ைலேய எ1 சிறி

ேநர

ய6சி

எ/ணிேன. தி'மண அைழ4 ம

தனிபட ஒ' கத

Dணாவ

ய6சி

ஏேதா

, திOெர1 "என" தி'மண ஏ6பா நடகிற ; ஊாி5'

வ தி'கிற " எறா.

என வியபாக இ' த . "என அவசர ? இ%
பி.ஏ. ேத# எEதி "

ஆ1 மாத ெபா1"தா!,

விடலாேம. அத6, ஏ? <! வளரேவ/ய

கால"தி6 ேப ெவளிேய தைல நீடலாமா?" எேற.
எ%ைடய "தைல உண

ேபா ெகவ

ெகா/ட மால "இ

C9 தானாகேவ ெவளிேய

அ!ல. தா 'வி ெபா1ேபா பா"  ெகா/ த

Cைச ெவளிேய அைழ"  ேபாவ

இ " எறா.
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"எப

ெகத!தாேன? இறைக நறாக ைள"

வரேவ/ய ப'வ

அ!லவா,"
"த! கத"தி6 ேவ/டா எ1தா எEதிேன. ஆனா! எக,

 ப"  பழகமான ேசாதிட இ த ஆவணியி! <"த ெபா'"த
இ'பதாக# , 'தைச பலமாக இ'பதாக# , இ%
தி'மண

<வி

எ1

ெத6" திைசயி! அ!ல

நா வார"தி!

ெதேம6" திைசயி!

ெப/ D அைம எ1 , ராசிநாதைன எ"  பா"தா! அப" ெதாிகிற

எ1

ெசா!5யி'கிறாரா " எறா.

என" ேதாறிய சிாிைப அடகிெகா/ேட "இ%

என

எEதியி'கிறாக,?" எேற.

"ஒ' ந!ல  ப"தி! ெப/ பா"தி'கிறாகளா . ெகாCச

ெதேம6ேக உ,ள

ஊரா . லகினாதிபதி அ த இட"தி!தா பலமாக பாகிறானா . ெப/F
மாக!ய பாகிய

இ'கிறதா . ஆனா! ேக வி பாைவ எ! இ'பதா!,

இ!வா7ைகயி! ெகாCச

சாியாகிவிமா " எறா.

கச4

இ'மா . நாகTைச ெசதா!

எனா!  ேபா! சிாிைப அடக யவி!ைல. சிாி"
"நீ இேபா

இப"தா சிாிபா. உன ஒ' கால

ந 4வா. அத6 ஒ' கிரக

வ

அைம " எறா.

விேட.

வ' . அேபா

"நீேய கா! ேசாதிடனாக இ'கிறாேய" எ1 ெசா!5 சிாி"ேத.
"எ தகபனா நறாக" ெதாி . அவ சில நாகளி! சளி பி .

உடேன கிரக பல பாபா. அவ ெசா!வ

சாியாக இ' . 4த%ைடய

பாைவ இ' தாேலா எனேவா ெசா!வா. Hடான உண# ெபா',கைளேய

சாபிடா3

உட பி! சீதள

ஏ6பமா . சில கிரக" , எ=வள# சீதளமான

50

ெபா', சாபிடா3

உட 4 Hடாகிவிமா . அதி! க6கேவ/ய

எ=வளேவா இ'கிற ."
"எ=வள# இ'

என பய? இறைக நறாக வளவத6 னேம C9

<ைடவி ெவளிேய வரேபாகிறேத."
"அ

ந

ைகயிலா இ'கிற ? கிரக பலைன யா என ெசய  ,"

"இேத காரண"ைத ச திர% ெசா!ல ேவ/

அ!லவா? அவ ெகட

பலனா! எ1 ெசா!லாம!, அவைனேய பழிகிறாேய! உன ஒ' காரண ,

கிரக

அவ% ஒ' காரணமா?"
மால சிறி

தமாறினா.

"ேபாக . எ/ணிபா. இ%
 ப" 
ேவ/டா எ1

ஆ1மாத

ந!ல ;

கட"தினா! உன

ந!ல . D எE . உ நிைலயி! நா இ' தா!, 
ணி த இளேகாவக, ேபா!, என இேபா

ேவ/டா எ1 பிவாத

ெசேவ. ச திர வழி ெதாியாம! இ'ளி! இடறி

விEகிறா; நீேயா படபக5! ேநவழி ெதாி

வழியி! நடகிறா" எேற.
அைற, Pைழ தேபா

தி'மண

ஆைச மிதியா! 1

அவ க"தி! இ' த மகி7சி, ேபா

இ!ைல. அவ வ' தினா3

எ/ணிேன.

ம1நா, ெப'காCசியி5'

உ/ைமைய ெசானேத ந!ல

என ஒ' கத

ேபா

என

வ த . ச திரதா

எEதினாேனா எ1 பா"தா!, அவ%ைடய ைகெயE"ேத இ!ைல. அவ%ைடய
த ைதயா சாம/ணா எEதியி' தா. பி,ைள Dடா வ

ேகபதாக# , பி,ைள எக, க!>ாியி! பபதா! ண
ெதாிவி

பயாக# எEதியி' தா. எ மன

வாியி! பி,ைள பி.ஏ. பபதாக#

க6பக"ைத

த5யைவ அறி

திைக4 அைட த , அ"த

ெபய மால எபதாக# றி"தி' தைத
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ப"த#ட எ அறி#

மன

க'தாத தீைம ெந'கிவிட

நிைலெகா,ளாம! 4ர/டன. நா கனவி3

ேபால#

யாேரா மைற தி'

உண ேத. மாலேம! என ெவ14" ேதாறிய . அ"த

ேபால#

விநாயி! க6பக"தி ேம! சின

ெநா ேத. ெவ14

இ'க#

மன

சின

எE த . ச திரைன நறி ெகடவ எ1

மாறி"

யர

க/ணீ'

ஆயின. அைற,

ெகா,ளவி!ைல. அைறைய வி ெவளிேய ெச!ல#

யவி!ைல மன

படாதபாபட . கத"ைத கிழி"

எ"ேத. ெகாCச ெபா1ைமட 6றி3

"தி'மண"ைத ப6றி இேபா

ப"

உலக"தி! நா தனியாக நி6கிேற. எ ஆவி
அறிேய. ச திர%ைடய ேபா

உ/டாகிவிடன. ஆகேவ, நா%

க யேற.

எகைள வி பிாி

விடா.

எ த நிமிச"தி! பிாிேமா

க/ைண 8 ெகா,வத6 ேன அ த
விடா!, சிவேன எ1 8ைச

வி விேவ" எ1 கைடசி பதிைய ப"த
எ1 வ' திேன.

எ1

ெசய3 என வா7ைகயி! ெவ1ைபேய

ஒ' ெப/F ெசய ேவ/யைத ெச
உ/ைம அ4

எறியலா

எ/ணியி'கமாேட. ஆனா!, என

ெசவ ? எ அகா - ச திர%ைடய அ"ைத

ப/4

எைன வைதப

மன கலகிேன. ந!ல

உைடய அ த அ"ைதயி வா7#



விடதா

சிறி

ேநர"தி! எைன பி"  3கிய அ த ேப வி நீகிய . எ

மன

க6பக"ைத வி' 4வ

நிைலைம எனேக விளகிய . மாலேம! ஒ' 6ற

அவ% எப" ெதாி ? தா மணகேபா

ெப/ அ த க6பக தா எப

ெபா1ைப

ெசா!ல யா . எ

அவ%" ெதாியா . அவ E

கிரக பலனிட"தி! ஒபைட"

<றி பய என? க6பக"தி ேம3 சின

வி' ேபா

அவைன ைற

ெகா,வதி! பய இ!ைல.

அவைள ேக இ த ஏ6பா ெசவதாக ெசா!ல யா . ெப/ைண ேகட

பிற தி'மண ேபைச ேப9வ

எற நாகாிக நிைல இ% ெப' பாலான

 பகளி! வரவி!ைலேய. ச திர தா என ெசவா? அவ

கார%ைடய மனநிைலயி! இ'கிறா. கார%" த வழிேய

ெதாியாதேபா , பிற' எப வழிகாட  ? நா இ வைரயி! எ
வி'ப"ைத ஒ'வாிட

மா? அ

4லப"தவி!ைலேய. இனி ேமலாவ

4லப"த

மால% 1ேக நி6 ய6சியாக இ'கிறேத.

அ1 வ4 ேபாகவி!ைல. க!>ாி ேபா

அைழ"தா. "நீ ேன ேபா. நா சிறி

ேநர

கழி"

ேநர"தி! மால வ

வ'ேவ" எ1 ெசா!5
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அவைன அ%பிவிேட. எேக%

உகா

அழலா

ஒ' Tகா# ெச1 ஒ' மர"தயி!

எ1 எE ேத. ெசனா நகாி! தி'.வி.க. Tகா#

ெச1 ஒ' 8ைலயி! உகா ேத தி' ப" தி' ப ேபாலேவ ெவ14
சின

ழப

ஆ1த3

மாறி மாறி வ தன. எ%ைடய கலக

எனேக

ைப"தியகார" தைமயாக 4லபட . மாைலயி! கட6கைர ெசேற.
ெந ெதாைலவி! யா'
உகா ேத; ேசா

ெந'காத இட"தி! ஒ' 8ைலயி! தனிேய

ப"ேத. கிழவ%

வ தாக,. இவக, ஏ இேக வ

எ/ணிேன. வ தவக, இ'வ'

கிழவிமா இ'வ அ த பகமாக

ெதாைலயேவ/

ஒ'4ற

உகா

கைதைய ேபச" ெதாடகினாக,. இ%

எE

ேபாகலா . அ

யாராவ

வ

எ1 ெவ1ேபா

பைழய  ப

ேச தா! அ4ற

வைரயி! இேகேய இ'கலா எ1 ப"தி' ேத.

ேபசி ெகா/' த கிழவ ஒ' கைன4 கைன" , "ேசேச! 9"த

ைப"தியக,! எ=வள# ெபாிய உலக ! எ"தைன பி,ைளக, எ"தைன ெப/க,
பிற த

பிற தபேய இ'கிறாக,! இவ% எ1 ஒ' ெப/ கிைடக

மாடாளா?" எறா. கிழவி உடேன, "இ த உலக"தி! ெப/ பCச

ஆ/ பCச
எE

இ!ைல" எறா,.

உகா ேத. கன"தி! அைற

இ!ைல,

எைன ேநாகிேய ெசான ெசா6க,

ேபா! இ' தன.

இமாவதியி தி'மண அைழ4 வ த அ1 ச திர பட

யர

நிைன#

வ த . அ1 அவ% எ=வள# அறி#ைர ெசான நா, இ1 அவைன

ேபாலேவ கலகிேறேன எ1 எ/ணி பா"ேத. எ த"

அவரவக? வ

ப

படா!தா ெதாிகிற . ஆனா!, ச திர ய6சி ெசதா.

கிடாதத6 ஏகி அழி தா. நா ய6சிேய ெசயவி!ைல. கிட<யத6

ய6சி ெசய" திற இ!லாம! வாகிேற. ச திர அள# கட

எதிபா"

எதிபா"

அ!ல36றா. நா அளேவா எதிபாபத6

தயகி" ேதா!வி1கிேற. ந!ல உலக

இ ! வாத

இைற தா! சிேல" ம எ1 ேநாயாளிக,
ேநாயி3

மி தா3 ைற தா3

ைற தா! பி"த , பி"த

பபவ

ஒ=ெவா' வைக"

ேபாலேவ உ,ள ! மன

ப

ஏ6பகிறேத!

காத! ய6சியி! இறகினா! ஒ' வைக ஏமா6ற ! இறகாமேல இ' தா!
இெனா' வைக ஏமா6ற ! ஆனா!, ச திர
மரகல"ைத

4கைள எறி

உைட" வி கட5! தி"தா. நா

ஏ தியபேய, மரகல"தி! நிறபேய D9

வி

4கைள

4ய5 ெகாைமைய பா" 
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கலகி நி6கிேற. இ=வா1 ப6பல எ/ணிெகா/'
தி' பிேன.

அ1 இர# ந!ல உறக

விதி"

இ!ைல. சாம/ணா# கத எE வதா,

இ!ைலயா, என எE வ , மால%காக விெகா"  க6பக"ைத மற
விவதா, மாலைன ப6றி கவைலபடாம! க6பக"ைத ெபற ய6சி ெசவதா,
அபயானா! 'விC9 இறைக வளவத6 னேம <ைடவி
ெவளிேய வ த கைத ஆேமா எ1 ேவ1 வைக எ/ணகளி! சி/
தமாறிேன.

விய6காைலயி! அய

உறகிவிேட. ெபாE

வி த

யாேரா எE4

ர! ேக சன! வழியாக பா"ேத. மால நி1ெகா/' தா.

"ேந6ெற!லா

காேணா . இர# ேநர

கழி"

வ தா; ேனர"திேலேய

பகாம! விளகைண" " Kகி விடா. என காரண ? உன

ஏதாவ

காத! ேநா 6றிவிடதா, ச திரைன ேபால-?" எறா.
"ச திரதா உ ைம" ன ஆகேபாகிறாேன" எ1 வா தவறி
ெசா!5விேட. பிற வ' திேன.

"என உள1கிறா? என" தைக
ெகாகேபாவ

இ!ைல."

இ!ைல; அவ% ெப/

"நீ அவ% ெகாகாவிடா! அவ உன ெகாக ேபாகிறா."
மால திைக"

நிறா. 8கி அ'ேக 9 விரைல ம"

எ/ணினா. "உன ஏதாவ

கத வ ததா?"

ைவ"

எனேவா

"ஆமா , பிற ெசா!ேவ" எேற.
"ெசா!, ெசா!" எ1 எைன"
அ

ைளக" ெதாடகினா. ேமைச ேம! இ

ேதனா. "எேக கத ? உ/ைமைய ெசா!" எறா.
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சாம/ணாவி கத

ப6றி ெசாேன. அைமதியா ேகடா.

"ெப/ ந!ல ெப/தானா? நீ பா"தி'பாேய? ண

எப?" எறா.

"அைத ப6றி எைன ஏ ேககிறா? உக, D ேசாதிடைர ேக,"

எேற. பிற அவ வ641"தேவ, ந!ல அழ எ1 , ந!ல ப/4 எ1

அவ மகிEமா1 ெசாேன. அவ%ைடய க"தி! மலசி க/டேபா , எ

ெநா த ; தாக யாத ஒ' வைக ேவதைன, எ உ,ள"தி! இ' த ;

உ,ள

அதைன ெவளிகாடாம! ெநா

வாேன.

காைல கடகைள "ேத. உண# <ட"  ேபா சி61/ உ/

தி' பிவ

எ நா6கா5யி! உகா தேபா , எ மன4ய! இ' த இட

ெதாியாம! அைமதி நிலவ க/ேட. எ
மரகல

4க, உதவியாக இ' தன;

பயபட . கடைமகளி! மன ெசற ,

உதறாம! ெபா1ைமேயா இ' த
மாைலயி! வபி5'

நைம ஆயி61.

தி' பி வ த

4கைள எறியாம!

சாம/ணா# 9'கமாக கத

எEதிேன. மால 81 ஆ/களாக பழகமானவ எ1 , ஒ' ெகட
பழக

இ!லாதவ எ1 , எபயாவ

ேனறேவ/

எற ஆைச

உைடயவ எ1 , ஆனா!, பலவைக 8ட ந பிைகக, உைடயவ எ1
ேசாதிட"தி! ப61 மி தவ எ1
கத

எEதி "த பிற ஊசலா ெகா/' த மன

நிற .
------

அ"தியாய

ணி

ஒ' நிைலயி!

20

மால%ைடய தி'மண



எEதிேன.

ஆவணி இ1தியி! அைம த . கா! ஆ/" ேத#

விட பிறேக தி'மண

தி'மண"தி6 வ

நைடெப1வதா!, ஒ'வைக இைடG1

இ!லாம!

ேபாமா1 மால <றி ெசறா. இ த வாைப
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பயப"தி ெகா/ ெப'காCசி ஒ'ைற ேபாவரலா எ1 #
ெசேத. மால த த அைழ4 அ!லாம!, ச திர அ%பிய அைழ4
ச திர தனிேய கத

மாறியி'கிற

எEதியி' தா. ந!ல கால , அவ%ைடய மன

என மகி7 ேத.

ேத#  த

ேநேர ஊ ெசேற. அேக நா க/ட த! காசி,

எக, D" ேதாட

ஒ' சி1 ப,ளி<டமா மாறியி' த தா. ெதைன
இறகியி' த , தைர நறாக ெமழகியி' த .

ஓைலகளா! ஒ' சி1 தா7வார

இ'ப

வ த .

பன தக, பரபப சி1வ'

இைடேய ெவ,ைளயாைட உ"

உகா தி' தன. அவக?

அ4'வாக பாகிய

உகா

சி1மிய கண க6பி"  ெகா/' தைத க/ேட.

சில

"எ"தைன நாளாக இப ஆசிாிய ஆக மாறிவிOக, அகா?" எ1 வியேபா

ேகேட.

"ேபான ஆ/ எ!லா பா"திர

'கிைல ஆ5ைல ைத"

இ!ைல. அேபா

ேத"

ேவைல ெச

வயி1 வள"ேத.

வயி1 வள"ேத. அவ6றா! ஒ1

ஓ# ேநரகளி! சி1வ கைத

கண

ைற#

ெசா!5

பா"ேத. அதி! தனி மகி7சி இ' த . ஏ அைதேய ெதாழிலாக ைவ" 

ெகா,ள <டா

எ1 எ/ணிேன. த5! இர/ பி,ைளக, வ தாக,. ந

D நைடயி! உகார ைவ"  ெசா!5 ெகா"ேத. இேபா

இ'ப"திர/ பி,ைளக, ஆகிவிடாக,. அ மாைவ இட

ேகேட. ைகயி!

இ' த பண"ைத ேபா" ெதனகீ61 வாகி இப ெசேத" எறா.
"ந!ல தா" எேற.
"என ெசவ

த பி! கE"தி! இ' த ஒ' சகி5

ஆைசபடா. அபா ெச

ேபாட . தன ேவ/

ெகா" விேட. ெகா"தி'க <டா
ேபாக
தா."
உ,ள

எ1 ெகா"

உ'கி நிேற.

ேவ/

எ1 ந

எ1 த பி

எ1 ேகடா.

அ மா க/"தாக,.

விேட. இனிேம! எ ெசா"

அ4

அறி#

56

"எைன ப6றி கவைலபடாேத, த பி, உட பி! பல

இ'கிறவைரயி!

உைழ"  சாபா ேத ெகா,ேவ. அத6 பிற நீக, இ'கிறீக,"

எறா.

அ த ர5!

யர

ெதாி த .

இ' த

எ1 ெசா!வத6கி!ைல. ந பிைக இ' ததாக"

எ தைக மணிேமகைல அ த ஆ/! ப"தாவ

ெபாயாெமாழி ஏழாவ

ப4 எப இ'கிற

வபி3

வபி3 , த பி

ப"  ெகா/' தாக,. அவக?ைடய

எ1 அறிவத6காக, அவகளி அலமாாிகைள

ஆரா ேத. என என 4"தகக, பகிறாக, எ1 பா"ேத.

மணிேமகைலயி அலமாாியி! தி'.வி.க. L!க?
விேவகான தாி L!க?

பல இ' த

தைகைய அைழ" , "நீ ப"தாவ
ப"  கால

கா தியகளி L!க?

க/ேட.

பகிற ெப/, இ த ெபா  4"தககைள

ேபாகி ெகா/'கலாமா? இ=வள# 4"தகக, வாக கா9

ஏ ?" எ1 சிறி

கைமயாக ேகேட.

"எ!லா பாகிய

அகாவி 4"தகக,. மாத 81 Sபா ேச"

4"தக

வாகி ெகா/'கிறா. L! நிைலய"தி5'

ெசானா. அவ6ைற

பகிறா. அகா# இட

அலமாாியி! ஒ' பக"தி! ைவ"தி'கிறா" எறா,.

ஏதாவ

சிலவ6ைற எ"த வர

இ!லாததா! இேக

"சாி. ேபா. அகைறயாக ப" எ1 ெசா!5 அ%பி விேட.
எக, ேபைச ேக ெகா/' த அ மா ெந'கி வ

, "பாகிய

ேபா! இ!ைல அபா! நீக, பபைதவிட மிதியாக பகிறா,.
அவ?ைடய ஒ' வயி61காக" தனிேய சைமக ேவ/டா எ1 த"

ந

Dேலேய சாபிமா1 ெசாேன. 9 மா அ!ல, சாபா இர/

பகாக ேவைல ெசகிறா,. ஒ' ெநா 9 மா இ'பதி!ைல.  ப ேவைலயி!
கா! ப அவேள ெசகிறா,. என எ=வளேவா உதவியாக இ'கிறா,.
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ம6ற ேநர"தி! மாைலயி! இப பி,ைளக? ெசா!5 ெகாகிறா,. பக!

எ!லா

பகிறா,. இைல ைதகிறா,. கிைடகிற காைச 4"தக

வாவத6
"இ%

எேற.

ப"திாிைக வாவத6

ெசலவழிகிறா," எறா.

ெகாCச நாளி! ஒ' L! நிைலயேம ஏ6ப வி ேபா! இ'கிறேத"

"D/ ேவைல, D/ ேப9 ஒ1
கழிகிற " எறா அ மா.

அ மா, "இ த 4"தகக, எ!லா மணிேமகைல ெபாயாெமாழி

விைறயி! பபத6காக இேக அலமாாியி! இ'க
எ!லா

அவக?ைடய ெசா"தா ."

உைழ

ந!ல வழியி!

மகி7 த .

எ உ,ள
ம1ப

இ!ைல. அவ?ைடய கால

பழக ெதா/ மன

இ' தா! எப

எகிறா, 4"தக

வாழ 

அ த அ ைமயாாி வா7ைக ெதளிவாகிய .

எபைத

தி'மண"  வ'மா1 அ மாைவ அைழ"ேத. இைச தா. ம1நா, மாைல

ெப'காCசி 4றபேடா . D, Pைழ த

அ மா சிறி

வ' தினா. "உ தி'மண"ைத பாக அ மா# இ!ைலேய,

அ"ைத இ!ைலேய" எ1 க6பக"திட
வ தேபா ,

க6பக"ைத க/

<றினா. மகி7சியான நிக7சி

யர"ைத ஏ நிைனVட ேவ/

ேபைச மா6றிேன. க6பக

எ1 எ/ணி அ மாவி

எைன" தைலநிமி

பாபா, எ1

எதிபா"ேத. அவ, எ பகேம தி' பவி!ைல. த க/ கலக"ைத
மைறபத6காக அ=வா1 இ' தா, எ1 எ/ணி அபா! வ ேத.
சாம/ணா#

பாைவயி3

ச திர%

அேபா வரேவ6றாக,. சாம/ணாவி ர53

தளசி இ' த . கவைல  ைமைய விைர

ெகா/ வ'தைல

உண ேத. ச திர%ைடய க"ைத ந கவனி"ேத. அவ ைனவிட
மிதியாக ேபசினா. ஆனா3

உயநிைல ப,ளியி! ப"தேபா

உ,ள கல4 இ!ைல. ரயி! பயண"திேபா

இ' த

அ4 இ!லாமேல ஓயாமேல

ேப9கிறவக, இ!ைலயா? அ த ேபாகி! இ' த , ச திர%ைடய ேப9.
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ேவைலகாரகைள ப6றி

விைலவாசிைய ப6றி

ம தமான ேபாைக ப6றி

பி,ைள Dகாராி

ேபசி ெகா/' தா. சாம/ணா ஒ'ைற

எைன" தனிேய அைழ"  ெச1, "பி,ைள எப? நறாக" ெதாிமா?" எ1
ேகடா. கத"தி! எEதிய க'" கைளேய தி' ப ெசாேன. மகி7 தா.

பிற ச திரைன ப6றி சில றி4க, ெசானா. "தி'

பா"ேத. தி'

வா எ1

வதாக" ெதாியவி!ைல.  ப"தி6 பி,ைள எ1

இ'கிறா. அ=வளேவ தவிர ந!ல ெபய எபதாக" ெதாியவி!ைல.
ெபா'ளி3

க'"

இ!ைல. வர# ெசல# பா"

வாழ க61 ெகா,ளவி!ைல.

ேகடா! உதறிவி ேபா விவாேனா எ1 பயமாக இ'கிற . அவ%

வ த மைனவிேயா தக . உாிைம ெகாக" ெதாியாதவக,, அதிகாாிகளா
உயேவா நடபாக,; அ

யாதேபா

எ1 அறிஞ ஒ'வ ெசான

அைமகளா பணி

ெபா'"த தா."

நடபாக,

எனிடேம உாிைமேயா அபாக பழக யாதவனாக இ'கிறாேன. அ4

உாிைம

இ' தா!, என அக கத எE வாேன, நீலகிாியி5'

இவைன அைழ"

எற ஆவ

வ தபிற இ1தாேன பாகிேற! அபாக பழக ேவ/

நறிணசி

வ தி'க <டாதா? தி'மண

இ' தா!, விைறயிலாவ

வாலாசா#

ஆனபிற மைனவிேயா ெவளிG

ேபாகேவ/ய காரண"ைத னிடாவ

அைழ"

வ தி'க <டாதா எ1

தி/ைண ேம! உகா தப பலவா1 எ/ணமி ெகா/' ேத.
"யா? ேவ3வா?" எ1 அேபா

ஆசிாிய வ தா. "எேக வராம! நி1விட

ேபாகிறாேயா எ1 எ/ணிேன. வ த
அ4

உற#

வள' " எறா.

"ெதாட4 பழக

இ!லாதி' தா3

தி'வ,?வ <1கிறாேர" எேற.
"உய த மக, சில' அ

ந!ல . வரேபாக இ' தா! தா

உ/ைமயான ந4 நீ

எ1

உ/ைமயாக இ'கலா . ஆனா!

சாதாரணமானவக?" ெதாட4

பழக

இ!லாவிடா! ந4 ைற

ேபாகிற . இளைமயி! எேனா பழகிய ந/பக, எேகா இ'கிறாக,.
மற ேத ேபாவிேடேன?" எறா.
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அேபா

அ த பகமாக நீலநிற ப ேசைல உ"தி ெசற ஒ'

ெப/ைண பா"ேத.
"அ

யா ெதாிமா?" எறா ஆசிாிய.

"ெதாியாேத"
"ச திர உன அறிகப"தி ைவகவி!ைலயா? இவ,தா அவ%ைடய

மைனவி"

"அறிக ெசயவி!ைல, ஒ1
இ%

இ!ைல. அ த அபான வழககைள அவ

க61 ெகா,ளேவ இ!ைல."

"என ெசவ ? அவ ேபாேக ஒ' மாதிாி."
"ந!ல ெப/தாேன?"
"ஒ' 6ற

ெசா!ல யவி!ைல. ச திர%ைடய அ மா இ' தி' தா!

ம'மகைள க/ணி! ஒ"தி ெகா,வா,. ஊெர!லா

4க7

ெப'ைமப" கிறாக,. அபபட ெப/. ஆனா!, அவ ஒ'வ ம
பழிகிறா, சி1ைம ப" கிறா. அ

வ'கிறா."

ஒ' 4ராண . உQ - அேதா அவ

பிற ேவ1 ேபசி! ஈபடவேபா!, "இ த ஊ ேபா! நீவள உைடய ஊ
ேவ1 ஒ1

இ!ைல. ஆனா!, ஏாி வற/டா! ஒ' பய%

ெதாடகினா.

இ!ைல" எ1 ேபச"

வ த ச திர ஆசிாியேரா ேபசாமேல நிறா. "ேமளகார இ%

வரவி!ைலயா? எ"தைன ைற ெசா!5 ைவ"தா3 நாக? உைறபேத

இ!ைல" எ1 யாாிடேமா ெசா!5 ெகா/' தா.
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அேபா

அவ%ைடய மைனவி அCசி ஒகி அ த பகமாக வ

Pைழ தா,. அேபாதாவ

D,

அவ அறிகப" வா எ1 எதிபா"ேத.

அவ அைத ப6றிேய சி தி"தவனாக" ெதாியவி!ைல.
ஒ' ைற D%, எ பா"தேபா

அ மா#

நி1 ேபசி ெகா/' தைத க/ேட. க6பக

ச திர%ைடய மைனவி

த அ/ணிைய அ மா#

அறிகப"தியி'க < எ1 எ/ணிேன.

பி,ைள Dகார வ'த!, ந3 ைவ"த! த5யைவ ைறப நட தன.

ச திர மைனவி எ!லா ேவைலகளி3
பாிமாறியேபா

நி1 ெபா14ட ெசத

அகைறேயா கவனி"த

ேபா6ற"தகவா1 இ' தன.

 ப"தி6 ஏ6ற ம'மக, எ1 ஆசிாிய ெசான

ெபா'"தமாக இ' த .

மாச எற பைழய ேவைலகார எேகா ெவளிேய ேபாயி'
எைன க/ட

பாி#ட ேபசினா. அ மா#

உண#

வ தா.

வ தி'பதாக ெசான#ட

உ,ேள ேத ெச1 ேபசிவி வ தா. பைழய ஆகளி! ேதாடகார

ெசாகா ஒ'வதா வரவி!ைல.
மணமக மால ந3  த

எ பக"திேலேய உகா

ேபசிெகா/' தா. அவ எைன" த ெப6ேறாக?

அறிகப"தினா.

ம1நா, காைலயி! எE

ெதன ேதாபி பகமாக ெசறேபா

ெசாகாைன க/ேட. "என ெசாகா! எப இ'கிறா" எ1 ேகேட.
"ந!லப இ'கிேற அயா! நீக, எக, ஊ வ'வேத இ!ைலேய?
மற
நீ

விOகளா?" எறா. "நீ த க61 ெகா/Oகேள, நறாக

கிறீகளா?" எ1 ேகடா.

அவ%ைடய வய , க/ பாைவ, பசி த5யைவ ப6றி நா%

ேகேட. "ஒ1

ைற# இ!ைல" எ1 ெபா வாக ெசா!5வி, "ஆனா!" எ1 நீ
அைமதியானா.
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"பிற என ைற?" எ1 ேகேட.
"ெபாிய ப/ைணகார' பிற ப/ைண எபேயா எ1தா கவைலயாக
இ' " எறா.

"சினவ ச திர இ'கிறாேர" எேற.
வாைய சபி ஒ5" , "ஒ1

பய இ!ைலக. ப"

பய இ!லாதவரா

ேபாவிடா. ழ ைத ேபா! ஒ' ெப/டா வ தி' . அைத

கவனிகாம! ஊ ேமகிறா. க/டப எ!லா

நா%

திாிகிறா. ெசா!ல நா <9 .

எ"தைனேயா ேபைர பா"தி'கிேற. ெபா5 எ'

பலேபைர பா"தி'கிேற. அ

ேபா! திாி தவக,

ஒ' வா7வா? ேச!" எறா.

"அபயா?" எேற.
"இைற கா9 இ' . உட பி! வ3 இ'
காலணா# மதிக மாடாக," எறா.

அவ%ைடய ேபசி! ச திர%காக வ'

ேப9வைத உண ேத. பிற மாசனிட

வ

எ1 ஆடலா . நாைள

இ!லாம!, ஆ"திர

ேபசிய ேபா

தா காரண

கல

ெதாி த .

ேதாடகார%ைடய ெப/ேணா உற#ெகா/ அவ, கணவேனா வாழாதப
ச திர ெக" விடா எபைத அவ ெசானா. அைத ேகடேபா

உ,ள

ெகாதி"த .

"ெபாியவகாக பாகிேற. இ!ைலயானா! ஒ' நா?

எ

இ த D! ேவைல

ெசயமாேட. சினவ அ=வள# ெகவிடா" எறா மாச.
தி'மண

சடகேளா நட த . ப த3 பக"திேலேய உகா

நா

க6பக"தி க"ைத அக பா" ெகா/' ேத. எ உ,ள"தி! ஒ'

8ைலயி! பைழய கலக தைலெய"த . உடேன அைத அக6றி, ந/ப

மகிழ , அ ேவ எ கடைம எ1 உ1தி T/ேட. மால% எ உ,ள"தி!
நிக7 த

இன

எ1 ெதாியா . அவ அக எைன க/ 41வ!
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T"தா. ஆனா!, அத6  க/டேபாெத!லா

சிறிதள#

மகி7 த க6பக"தி க"தி!

மகி7சி இ!ைல. அவ?ைடய உ,ள"தி! எைன ப6றிய ஏக

இ'ேமா எ1 ஐ6ேற. அப" ெதாி தி' தா! தி'மண"  வராமேல

இ' தி'கலாேம எ1
வி'ப

தி'மண
க6பக

அவ?

பழகைதயா ேபாயி'க ேவ/ேம எ1 எ/ணிேன.

, வி'



எ/ணிேன. என பழகைதயா ேபான அ த



அ1 மாைல விைடெப61 பிாி தேபாதாவ

ேப9வாளா எ1 பா"ேத. அவ, இ' த இட"தி6ேக ெச1

அவெளதிேர நிேற. அவ?ைடய க"தி! க/ட ெவ14ணசி எ

தவ1தைல என எ" காவ ேபா! இ' த . ஒ' வினா எ க"ைத

பா"தாேள தவிர, எேனா ேபச#

இ!ைல 41வ! ெகா,ள#

"ேபா வரமா?" எ1 நா ெசானேபா

தைலைய ம அைச"தா,.

மால அபாக விைட ெகா"தா. எ உ,ள"தி! க6பக
அவ%ைடய அபா3

ெதாைல# நட

விடா.

சிறி

ஏ6ப"திய 4/

ஆறவி!ைல. அதனா! ஆறா 4/Fட தி'மண

Dைடவி ெவளிேய வ ேத. சாம/ணா சிறி

ச திர இ%

இ!ைல.

"தைகயி தி'மண

ெதாைல# நட

வ

வழி

வ தா. அ மா அவைன பா" ,

 த , அபா மிக#

அவ' கவைல ைவகாேத, இனிேம!  ப
பா" ெகா,ளF . உன ந!ல மைனவி

ெப/, அடகமான ெப/. பா"தா! பசிதீ'

ேசா

ேபாயி'கிறா.

உ ெபா14. நீ ந!லப

வா"தி'கிறா,. அகைறயான

எபாகேள அப இ'கிறா,.

ந!லப ைவ" ெகா/ 9கமாக வாழF . அ=வள#தா" எ1 அறி#ைர
வா7" ைர

கல

<றினா.

ச திர%ைடய க"தி! ஒ' மா1த3

ேபாக

ேந61

ஏ6படவி!ைல. ெசானா! ெசா!5

எப ேபா! ேக ெகா/ வ தா. அவ%ைடய க"ைத

இ1

கவனி"த நா, எ உ,ள"தி! உண தைத ெசா!ல ேவ/

எ1 வி' பிேன. "உ 8கி! 4 இ!லாத மி%மி%4 இ'கிற . காதி
ஓர

மா9 ப தா6ேபா! ெகாCச க1பாக இ'கிற . தபாக#

ெதாிகிற . ேதா5! ேநா வ தா! உடேன கவனிக ேவ/ . எத6

ம'" வாிட"தி! கா ேக,. அசைடயாக இ'

ஒ'

விடாேத" எேற.
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அவ த இடைகயா! காைத"

ைட"தபேய "அெத!லா

"எத6

வ'வ

எறா.

ஒ'ைற ேபா பா"

விைடெப6ேற.
அ மா#

நா%

ைணயாக ஏாிகைர வைர

, அ த கிழ காதல இ'வைர

நிைன"  ெகா/ேட. "மாசா! அ த கிழவ%
இ'கிறாகளா?" எேற.

இ!ைல"

ந!ல " எ1 ெசா!5

நடக, மாச எக?"

வ தா. வழியி! 4 க/ட ைச வ த

ஒ1

கிழவி

இ%

இேக

"இ'கிறாக,. அபேய இ'கிறாக,?" எறா மாச. அ மா ேன
ேபாக

எ1 இ'

, நா ம

அ த ைச, எ பா"ேத.

"யா அ ?" எறா, கிழவி.
"க5யாண"  வ தவ. ச திரேனா <ட ப"தவ" எேற.
"ென!லா

வ'ேம, அ த பி,ைளயா?" எறா கிழவ.

"ஆமா " எேற.
"ெமாைடய மா இற
ஒ' கEைத வ

ேபாேச அபா! ந!ல பிற4 அ . அ

பிற தி'கிறேத."

கிழவி 1கி, "ேபசாம! இ' நம என? யாராவ
ேபாக " எ1 கணவைன" த"தா,.

பிற த D!

எ த கதியாவ
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"ெமதா. பக5! பக

பா"  ேப9 எ1 ெசா!5யி'கிறாக,. சின

ெப/க, ெவளிேய ேபானா! நாேபா! திாிகிறானாேம! ெபாிய D பி,ைள

மாியாைதயாக நடக ேவ/டாவா? ேசேச" எறா கிழவ.
இ

ேபா

எ1 அகி'

4றபேட. ஏாிகைரைய அFகி பQ நி6

இட"தி! கா"தி' ேதா . ேவல"

மைலசாிைவ க/ட

எ1 பா"ேத. மல'

இ!லாம!, ஒ1

நிைன# வ த . ஊபக

தி' பியேபா , பைழய அரளி ெச இ'கிறதா

அ' 4

அ த ெச நி1 ெகா/' த . அத கீேழ
பா"ேத, இ' த . ஆனா!, ஓ இைல

அைவக?

தாைழ ஓைட

உல தி' தன.

உதவாத இைலகேளா

ளசி ெச இ'கிறதா எ1

இ!ைல. சிக, இ' தன.

-------அதியாய 21
பி.ஏ. ேத# நறாகேவ எEதி "ேத. ந!ல ெவ6றி கிைட எற ந பிைக
இ' த . மால அ=வள# ந பிைகேயா ேபசவி!ைல. 8றா
ப6றி கவைலபடா. "நீ எேபா

பதிைய

இப"தா. உன எ"தைனேயா

ந பிைகக, உ/. உ,ளைத ெசா!ல மாடா" எேற.

"உன ஒ' ந பிைக

இ!ைலயா?" எறா.

"உைழபி! ந பிைக உ/. அற"தி! ந பிைக உ/."
"<ய வைரயி! உைழகிேறா . எதிபா"த பய கிைடகவி!ைல. அத6
என காரண
"ஒ1. ந

உலக

ெசா!வ ?"

உைழபிேலேய ஏதாவ

ைற இ'பதாக க'தேவ/ . அ!ல ,

ஏமா6றிவிடதாக க'தேவ/ ."
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இப ேபசிெகா/ேட 4"தக , பைக த5யைவகைள க ஒE
வ'"தமாக இ' த . அ"த

ெசேத. விதிைய வி 4றபடேபா

ஆ/! எ .ஏ. வபி! பக ேவ/

எற ஆவ

இ' தேபாதி3 , ேவ/டா எ1 த ைதயா த"

வா7ைக ஏ

ஒ' 4ற

நி1"திவிடா!, இனி விதி

எ1 வ' திேன. உ,ள"தி! விதி நறி <றிவி

4றபேட. வழக ேபா! மால%

நா%

ெசேதா .

ஒறாகேவ பயண

அரேகாண"தி! அவ பிாி தா. பிாி தேபா , "ந ைடய மாணவ வா7ைக

இேறா  த " எறா. "ஆனா3 நா

எ1

இ'கேவ/ " எ1 ெசா!5 விைடெப6ேற.

ந/பகளாக

ப4  த

விதைலணசி ஏ6ப

எ1 அத6

வா7# ைறவ

ேபா! உண ேத. D! தைகயி தி'மண

எ/ணிெகா/' ேத. ஆனா!, அத6 மாறாக, அ வைரயி! இ' த உாிைம
ப6றிய ேப9

மி தி' த . அைதப6றி ேபசியேபா

தாயி க"தி! கவைல இ' த .

ெசைனயி5'

ெப/ ேகடாகளா . பி,ைள எ .ஏ.

த ைதயி க"தி! எ1

இ' த கவைல அேபா

ஒ'  ப"தா வ

மிதியாக" ேதாறிய .

ப"த பி,ைளயா . ஒ' D ெசைனயி! வாகி எEதி ைவ"
ெகா" , தி'மண ெசல#

ெசய ேவ/மா .  ப"ைதேய வி6றா3

அ=வள# ெசல# ெசயயா
ேவ>ாி5'
ப"தாயிர
அ #

எ1 த ைதயா வ' தி அ%பிவிடாரா .

இெனா'  ப"தா வ தாக,. பி,ைள பி.ஏ. ப"தவனா .

Sபா ெகா" " தி'மண

யா

 ப"தா வ

நட"தி ைவகேவ/

, பண

இ'பதா! தா வி'ப

கைடசியி! ப"தாவ

ஒ'

ேககாம! ெப/ ேகடாகளா . பி,ைள இ/ட
இ

இர/டா

இ!லாம! ம1" விடாரா .

தி'மணமாக

ப"  பயி6சி ெப6ற ஆசிாிய ஒ'வாி  ப"தா வ

ெப/ ேகடாக,. பண
ெச

எறாகளா ,

எ1 த ைதயா ம1" விடாரா . ேசல"தி5'

ப"தவரா . ஆனா3 , த! மைனவி இற

தி'மண

ைகயி! ஐயாயிர

ஒ1

ைவ"தா! ேபா

ேதைவயி!ைல எ1 , எளிய ைறயி!
எ1

<றினாக,. ெப/F

ப"தாவ

ப"தவ, அ!லவா எ1 அ மா ெகாCச தயகினா. "ைபயைன நா

ஆ/க, விதியி! ேச"  க!>ாியி! பக ைவ"தத6ேக எ=வளேவா ெசல#
ஆயி61. சின மளிைக கைடயி! எ=வள#தா நா ஒ'வ ச பாதிக

 ? பி.ஏ., எ .ஏ., பா"  ப"தாயிர

பதிைன தாயிர

ெகாக எனா!
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யா . நீக, எபயாவ
எ" ைர"த ேபா

ேபாக," எ1 அபா த

அ மா ேபசாம! இைச

விடா.

உ,ள"தி றைல

ப"த மாபி,ைள Dடாாி இரகம6ற பண ேவைடைய

ெப6ற ெப6ேறாாி மனேவதைனைய

ெப/ைண

ப6றி ேக,விப'கிேற. ஆனா!,

எ  ப"திேலேய இ த அ%பவ"  ஆளானேபா , உலக ேபாைக மிக

மிக ெவ1"ேத. ப4 எேக? ப/4 எேக? அழ அழ; அறி# அழ;
அ4 அழ எ1 விைல ேபா

ெகாைமைய நறாக உண ேத.

சாேறாக, L61கணகாக பிற த நா, உய த L!க, ப6பல ேதாறிய
நா, ேகாயி!க?

அறநிைலயக?

ம5 த நா எ1 ெப'ைம

ேபசிெகா,கிேறா . ெதா1ெதாேட இ த நா ஒ1தா பாரமா"த நா

எ1 , ம6ற நாக, இ1 வைரயி! உலகாயத ேபாகிேலேய உழ1

வ'கிறன எ1

ம6ற நாகைள ைற <றி ெப'ைம ெகா,கிேறா .

ஆனா!, ப"த இைளஞக?

ெகாைம ேவ1 எ த நா3

ப/4,ள அழகிக?
இ=வள# ம5

பண" காக விைலேபா

,ளதாக <றயா .

தி'மண காலகளி!  பகளி! நட ேபைச ெசவிெகா" 

ேகடா! இ த நா6 ஆ"மீக" ெதாட4 மிதி எ1 ெசா!வத6 வா <9 .
இ=வா1 எ/ணி ெகாதி"த எ மன"தி! ேகாயி!க?
8"தியி ெப'ைம , பண
அவக? அேக தரப

பண" " தகவா1

ெகாபவகளி ெப'ைம ஏ6றவா1

ச3ைகக?

சிற4க? , மடகளி3

அறநிைலயகளி3 பண"  வரேவ64 அைம
ஆகிய எ!லா நிைன# வ தன.

,ள சிற4

ம6ற

ெப'ைம

எபேயா எ தைக மணிேமகைலைய ஏைழ ஆசிாிய ஒ'வ" தி'மண
ெச

ெகாபத6 # ஆயி61. அ" , எ ேப9 வ த . இனிேம! பக

ைவக யா

எபைத அபா ெதளிவாகி விடா. பி ெதாியாத

 ப"  ெப/ைண ெகா/வ
 ப

ேபா

ம'மகளாக ெகா/டா!, இ த ஏைழ

என ஆேமா, ெதாி த D! ேவ>ாி! உ,ள ெப/ேண நம

எற க'"ைத

நாேன அ மாவிட

ெதாிவி"தா. அ மா ஒ1

<றாம! அைமதி ஆனா.

எ தயக"ைத ெசாேன. "அ"ைத மக, எப

ஒ1தா ைற; ெப/ைண ெபா1"த வைரயி! ேவ1 ைற இ!ைல. ம6ற
எ!லா ெபா'"த

"வா

இ'

ஒ' ைற இ' தா! இ'

ேபாக " எறா.

 அ!லவா அ மா?" எேற. "சின வயதி! அப இ' தா,.
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இ!ைல. தவிர, நா

இேபா

4

உற# ேதேபானா!, அேக அ த

ெப/ைண ப6றி நம என ெதாி ? இய6ைகயாகேவ வா
இ' தா3

த5! அடகமாக பழவாேள, அேபா

காக

ஏமா1ேவா

அ!லவா,"

எறா. ேவ1 வழி இ!ைலேபா! ேதாறிய . "ேத# # ெதாியேம"

எேற. "அத6 இத6

ெதாட4 இ!ைல. இர/ தி'மண

நட தா! ெசல# ைற " எறா.

ஓ அைற எ1 , ப"

க!>ாியி! ப"த கால"தி!, அ

உலக

திற தெவளி எ1

தி'மண ேப9

க6பைன ெச

எ தி'மண ேப9

ஒறாக

"த பிற 4

ெகா/' ேத. தைகயி

அவ6ைற ஒய சிக!க?

என

உ/ைமைய உண"தின. நா இ வைரயி! இ' த தா திற தெவளி எ1 ,

இேபா

4

வா7ைகதா 4Eக மி த அைற எ1

எ கவைலைய ேசாைவ

பாகிய அ ைமயா உண

உண ேத.

ெகா/டா.

"கய6க/ணிையவிட ந!ல ெப/ணாக, ெதாி த ெப/ணாக, இ' தா! ெசா!,

நாேன அ மா# அபா#

ெசா!5 ஏ6பா ெசேவ" எறா.

ெசா!ல" ெதாியாம! விழி"ேத.
"தைகைய ப6றி நீ கவைலப பய இ!ைல. ெபா', இ!லா
இ=#லக
எறா.

இ!ைல எ1 தி'வ,?வ அ த கால"திேலேய ெசானாேர"

தி'றைள ேம6ேகாளாக ெசான#ட என வியபாக இ' த . அ த

அ ைமயாாி ப4 தி'.வி.க L!களி5'
விடேத எ1 விய ேத. ஏதாவ

"இ%

ெகாCச கால

தி'வ,?வ வைரயி! ேபா

ம1ெமாழி ெசா!5யாக ேவ/ேம எ1,

ெபா1கலாேம" எேற.

"ெபா1பதா! பய இ!ைலேய; தைக வய
இனிேம! ெபா1"தா! ம
ஆக மாபி,ைள வ'வ
ம

இ' தா3

ந!ல மாபி,ைளயாக கிைடபானா? வய

ைற . ப4

சாி, ப

பதிென ஆகிவிட .

வய

பண

இ' தா!, அ!ல

ஆக

பண

வைரயி! ெபா1"தி'கலா . வா7ைகயி!
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ெச!வா இ' தா!, அத6 ேம3 ெபா1"தி'கலா . ந ைம ேபாறவக,
ெபா1"தி'பதா! பய இ!ைலேய."

"தைக அ!ல, என ெசா!கிேற."
"உன

அப"தா. இனிேம! பபதாக இ' தா! நீ ெசா!வ

இனிேம! இ!ைல எ1 வாகிவிட பிற, தி'மண

சாி. ப4

ெச ெகா,வ

ந!ல .

பணகார  ப"தின உைன" ேத வ'வாக,. வி'பமாக இ' தா!

ெசா!. அ மா# அபா#
பண

வி'ப

இ!ைல. அவக? சமமாக

இ!லாவிடா!, ந ைம மதிகமாடாகேள எ1 அ மா# அபா#

அC9கிறாக,. ஆகேவ ெபா'ளாதார கவைல தா இத6 காரண . அ"ைத

மக,, அகா மக, எ1 பழகால"தி! சில  பக?,ேளேய தி' ப
தி' ப ெப/ ெகா/டத6

இ த ெபா'ளாதார கவைலதா காரண

எ/Fகிேற. இ த கவைல தீ'
மா1த! ஒ1

வைரயி! உலக சதாய வா7ைகயி! ந!ல

எதிபாக யா ."

அ த அ ைமயாாி இ த ேப9 என ேம3

இத7கைள

எ1

மாத இத7கைள

வியைப உ/டாகிய . வார

வாகி" தவறாம! ப"

வ'கிறா எ1

னேம அ மா ெசா!ல ேக,விபேட. அப பபதா! இ=வள#

ெதளிவாக அறி# வள தி' தைத உண ேத.
ம1ப

பைழய ேக,விையேய ேகடா. "கய6க/ணிையவிட பழகமான

ெப/ணாக ந!ல ெப/ணாக இ' தா! ெசா!" எறா.

ேபசி

பய இ!ைல, ேபசாம5'

பய இ!ைல எ1 உண ேத.

தி'மண ஏ6பாக, பரபரபாக நட தன. அாிசி த! சகைர வைரயி! எ!லா

ெபா',க?

வ

அைழ4க, இ

ேச தன. உ1திப"
அ

சடக, இர/

நட தன.

பற தன. அ த ேவைலகளி! நா% கல

ெகா/ேட. ஆ6றி 9ழ6சியி! நா%

சிகி ெகா/ேட. 9ழ! கட

ஆ6றி ேபாகிேலேய ஓேன. ச திர%

மால%

அைழ4க,

அ%பி  ப"ேதா வ'மா1 தனி கதக? எEதியி' ேத.

,
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மால ம

தி'மண"தி6  திய நாேள வ தி' தா. க6பக

கபமாக இ' ததா! வரயவி!ைல எ1 ெசானா.

நிைற த

"உ ைம" ன ச திர வ'வானா?" எ1 ேகேட.
"என ந பிைக இ!ைல"
"ஏ அப?"
"அவ எ

ேபாவதி!ைல. உ,Wாிேலேய எ!லாைர

ெகா/'கிறா. எேனா

மிர

ெந'கி ேப9வதி!ைல. பழவைதேய ெவ1C

சடகாக ைவ" ெகா/'கிறா."
"காரண

என?"

"நா ெசானா! நீ ஒ4ெகா,ளமாடா. 6ற,ள ெநC9 ெவளிேய வ

பழக பயபகிற ."

"ஆ மா மனிதைன ெந'கி பழவ
தக, இன"ேதா பழவ

ஆமாக, ேபா! < வா7
"கடாய

ேபா!, பா 4

இ!ைலேய. நா%
பழகிேறா ."

நீ

எEதியி'கிேற. பாகலா " எ1 ெசா!5 மாலனிட
நிைன#கைள ப6றி ேபசி ெகா/' ேத.

வ

ேவைலகார ைபயேனா

இறகிய . நாகா

அறிவாக#

பழமா?

6ற இ!லாதவக,.

வ'வா எ1 ந 4கிேற. உன எEதிய

ச திர அ"ைதேயா

45

ேபா! கத

எக, இளைம

த! த5! ஒ' வ/யி!

D! யி' த , அேபா

ச திர அழகாக#

இ' த நிைல, எ கா6றாைய ேவபமர"தி! மா அ1"த ,

அதனா!, ந4 ஏ6பட , ப,ளி<ட"  ேச
நாக, உகா

ேபா ேச

வ த ,

ேபசிய தி/ைணக,, விைளயாய இடக,, பா"த
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ேவைகக,, ப"த அைறக, எ!லாவ6ைற
ெகா/' ேத.

ம1நா, காைலயி! தி'மண ேநர"தி3

ச திரைன எதிபா"ேத. அேபா

வரவி!ைல. சாம/ணா ஒ' 8ைலயி! வ
கவனிகவி!ைல, மால%
ேநாகி எE

வ தா.

உகா தி' தைத நா%

ெசா!லவி!ைல. தி'மண

"எேபா

வ தீக,?" எேற.

தி'மண

ெதாடகியேபா

கானா.

மால% ெசா!5

 த பிற அவ எைன

வ ததாக <றினா, ஆசிாிய'

வ தி' தைத

"ச திர வரவி!ைலயா? மைனவிேயா வ'மா1 எEதியி' ேத."
"ெதாி . ம'மக? இேக வர ேவ/
ெகா/ வ தா3
கைடசியி!, யா'

அவ, ேம! ேகாப

எ1 ஆைசதா. நா அைழ" 

ெகா,வா. அவனாக#

4றபடவி!ைல.

ேபாகாவிடா! நறாக இ'காேத எ1 நா வ ேத."

"அ மா# எதிபா"தா. ச திர%ைடய மைனவி வ'வா, எ1 ெசா!5

ெகா/' தா."

"அ த ெப/ைண அைழ" ெகா/ ேபாவத6 ெவகபகிறா. அவ, ஒ'
பகா மி'கமா . அப ெசானதாக ேக,விபேட."

"இவதா பகா மி'க " எேற. எ உ,ள"தி! ேதாறியைத
அேபா

ெசா!லாமேல இ' தி'கலா . ெவ14 ேமXடா! ெசா!5

விேட. பக"தி! இ' தவக, எைன உ61 பா"தாக,.
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"எபேயா ேபாக . நீ

உ மைனவி

பளிெசறி'க,. ந!ல வழியி! நட
வா7"தினா சாம/ணா.
நா தனிேய இ' தேபா
சிாி"தா.

மால வ

இ1 ேபாலேவ எ1

ந!ல ெபய எகF " எ1 எகைள

, "ேக வ தவ, தா" எ1 1 பாக

"ஏ அப ெசா!கிறா" எ1 அவ%ைடய ேதாைள பி"  3கிேன.
"கிராம"  ெப/ணாக இ' தா3

ந!ல அழ

அறிவி கைள

எ!லா வைகயி3 உன ஏ6ற மைனவிதா" எறா.

இ'கிறன.

"உ%ைடய மைனவிைய விடவா?" எேற.
"அவ, ஒ'வைக, உ மைனவி ஒ' வைக. அவைள ஏ ஒபிகிறா" எறா.
ஒபிட காரண

எ உ,ள"  ெதாி அவ%" ெதாியா

எ1

எ/ணிேன. ஆனா!, அவ%ைடய சிாிபி! 1 4 மிதியாக இ'கேவ,

ஐ6ேற. "ஏ அப சிாிகிறா?" எேற.
"நீ க6பக"ைத மண

மிதியாக சிாி"தா.

ெகா,ள எ/ணியி' தாயா?" எ1 ேக னி3

"இளைமயி! தி'மண"தி6, 4 பாகிற ெப/ைண எ!லா மண
ெகா,ளலாமா? எ1 மன

ேத ெதப

இய6ைகதாேன?"

"அபயானா! க6பக"ைத நீ வி' பவி!ைலயா?"
"வி' பிேன. ஆனா!, உனகாக வி ெகா"ேத" எ1 அவைன இர/
ைககளா3 ப6றி 3கிேன. "உன யா ெசான ?" எேற.
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"ேவ1 யா ெசா!ல  ? அவ,தா. உ%ைடய கத
எைன" தி'மண ெச

தி'மணேம ேவ/டா

பா"த பிறதா

ெகா,ள ஒ4ெகா/டாளா . அ வைரயி!

எ1 ெசா!5 ெகா/' தாளா ."

"எ த கத ?"
"எைன ப6றி ந6சா1 ஒ1 எEதி அ%பினாயாேம. அ த ந6சாறி

ேபாி!தா என ெப/ ெகா"தாகளா ."
"இ=வள#மா நிைனவி! ைவ"  ெகா/'

ெசானா,."

"இ த ெசதிகைள வா7நாளி! எேபா ேம மறக யாேத. நீதா
ேவ/ெமேற எனிட

ெசா!லாம! மைற"

ைவ"தா. நா விேவனா?

உ தி'மண நாளேற இைத ெசா!5 உைன" திைகக ைவ"ேத" எ1 எ
ைககைள இ1க ப6றி அE"தினா.
க6பக"தி ெப' தைம
ம1ப

ேபரைப நிைன

எ உ,ள

அவேன, "நீ ெப6ற பாி9 - உ மைனவி - எ த வைகயி3

பாி9 அ!ல. வா7க ப!லா/" எ1 ெசா!5 மகி7 தா.
தி'மண"தி6 8றா

மகிEமா1 ேவ/ெகா/ேட.

"ேத# #க, ெவளிவ' ேபா
ேபாகேவ/

ைறவான

நா, ேத# #க, ெவளியாக இ' தன. அ வைரயி!

மாலைன Dேல தகியி'

"ஏ?"

உ'கிய .

நா இேக இ'க<டா . அதனா!தா

எகிேற" எறா.
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"நீ நறாக எEதியி'கிறா. ந!ல ெவ6றி ெசதி வ' . என அப

இ'கா . நா இேக இ' தா! எனகாக நீ வ'

வா அ!லவா? உ

மகி7சி, வ'"த கலகாத மகி7சியாக இ'க ேவ/

ேபாகிேற" எ1 விைடெப6றா.

எ1 எ/ணி" தா

அவ எதிபா"த ேபாலேவ #க, வ தன. அவ த! இ' பதியி3
8றா

இர/டா

பதியி! தவறிவிடா. நா த! பதியி! 8றா வபாக#
பதியி! இர/டா

த! வபாக#

வபாக#

8றா

ேதறி

பதியாகிய கணகி!

ேதறி இ' ேத. அபா உ,ள" , ஏ6பட மகி7சிைய

அடகி ெகா/, ேவ/ெமேற, "த! பதியி3 ஏ த!

எ!லா

வபி! ேதறவி!ைல?" எ1 ேகடா, ஆகில

ெமாழியி! த'வதி!ைல எ1
----------

தாெமாழி அ!ல எ1

தா

ெசா!5" தபி"  ெகா/ேட.

அதியாய 22
அகேக ேவைலகள யேற. சில இடக? எEதிேன. சில

இடகளி! ேநாி! ெச1

யேற. சDQ கமிஷ% வி/ணப

எEதிேன. அத6 உாிய ேத#

வாலாசாவி! ெபாE

ேபாவ

எEதிேன. ெதாழி3

ஒ'

இறி க!வி

இறி

பமாக இ' த . ெபாிய  ப"தி! ஒ'

சின  பமாக எக, இ!வா7ைக நட த . ஆைகயா!  ப 9ைம

உணரவி!ைல. மைனவி கய6க/ணி எக, D 4தி

4தியவ, அ!ல. இைடயிைடேய ேவW
மா1த! ஒ1

அ!ல; என அவ,

ேவ> ேபா வ த

தவிர

இ!ைல. மால D ஒ'ைற  ப"ேதா ேபாவர

எ/ணிேன. த5! அவ அ!லவா  ப"ேதா இேக வ
ேபாகேவ/ . அவ வ தபிற ேவ/மானா! நா

மான

த"த . ஆைகயா! அ

ேபாகலா எ1 ேபா5

ேபாகவி!ைல. அவ% ஒ' மக பிற த

ெசதி ெதாிவி"தி' தா. அத6 ம1ெமாழியாக எ வா7"ைத அறிவி"தி' ேத.

அத6 பிற ேத# ப"

எேக இ'பைத ப6றி

ெசதிைய" ெதாிவி"

வ'வதாக எEதியி' தா. பிற த மைனவி

அவ றிகவி!ைல. ேத# எEதி "த

இ த ைற ந பிைகேயா இ'பதாக றி"தி' தா.
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அவ ேதவி! ெவ6றி ெப6ற ெசதிைய அறி த

அவ% கத எEதி எ

மகி7சிைய" ெதாிவி"ேத. ேவைல ேத ய6சிைய றி"

அறி#ைரைய ேகாாி ம1ெமாழி எEதினா.

எ

எ நிைலேய ேசாவாக இ' ேபா , நா எப அவ% வழி காவ
எ1 அவ% ஒ1

எEதாம! இ' ேத. எதிபாராத வைகயி!, எைன

ேநாி! வ'மா1 சDQ கமிஷ அைழ"தி' த . அவக, ேகட வினாக?"

தக விைடக, த ேத. சில நாக?, ேவைல உ"தர#
ேகாய"Kாி! <ற#"

வ த .

ைணபதிவராக ேவைல வ தி' த . மைனவிைய

Dேலேய வி ேகாைவ 4றப" ெதாழி5! ேச ேத.
ெதாழி! ைற 4திய

ஆைகயா! இர#

பக3

எ சி தைன அதி!

87கியி' த . 'ெசவன தி' த ெச' எற அறி#ைரைய கைடபி" "
ெதாடக"தி5' ேத சி1 கடைமைய ெச ைமயா ெச

வ ேத. இர/

வாரக?, ேவைலயி! பழகிவிேட. என ேமலதிகாாியாக வா"தவ

ந!லவராக#

ெகா,வ

திறைமைடயவராக#

என மகி7சியாக#

மாதக, பயி6சி ேபா! இ'

இ' தா. ஆைகயா! ேவைலைய க61

ஊகமாக#

இ' த . ேகாைவயி! 81

க61 ெகா/ட பிற ேவ1 எ த இட"தி6காவ

மா61வாக, என அறி ேத. ஆைகயா! மைனவிைய அைழ"  ெகா/

ேபா ேகாைவயி!  ப

நட"

ய6சிைய ேம6ெகா,ளவி!ைல.

இைடேய ஒ'ைற ஊ ேபாயி' ேத. தைக மணிேமகைல அேபா

4கக"தி5'

எக, D வ தி' தா,. ஒ'நா, நா பக3ண#

பிற க5! ப" றகி விழி"தேபா
அ ைமயா'ட ேபசிெகா/' த

ைற ெசா!5 ெகா/' தா,.

தைக கய6க/ணி

ேகட . தைக த கணவைர ப6றி

"எதி3 பிவாதகாரராக இ'கிறா. எைத எ"தா3 , ஒ' ேகா

ேபாடா6ேபா! இப"தா நடக ேவ/

த4 அ

பாகிய

த4 எகிறா" எறா, தைக.

"அயேயா! இைத ேகடாேல பயமா இ'

எகிறா. இ!லாவிடா3

இ

அ மா" எறா, எ மைனவி.
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"எ அ/ண ஒ' நா?

அப க/பாக நடகமாடா. நா

ெசா!கிேற அ/ணி" எறா, தைக.

"மணிேமகைல! நீ ெசா!வைத பா"தா! அவ ஒ1
ெதாியவி!ைலேய" எறா பாகிய .

ெகடவராக"

"ெகடவ அ!ல. பிவாதகார. உலக"தி! அகேக  பகளி!

மைனவியி வி'ப ேபா! வி வி கணவமா எதி3 தைலயிடாம!

இ'கிறாக,. ந D! அபா இ!ைலயா? எ Dகார நா ககிற
4ைடைவ த! வாகிற ெபா',க, வைரயி! எத6

இப அப எ1

கடைள ேபாகிறா. ப,ளி<ட"தி! ஆசிாியக, ெகா"த உாிைம<ட இவ

ெகாபதி!ைல. சிவ4 ைமயி! எEத ேவ/யைத க14 ைமயி! எEதினா!

ஆசிாியக, ெபாிய 6றமாக க' வதி!ைல. இர/ பக

எEத ேவ/யைத

இர/டைர பகமாக எEதினா! ேகாபி"  ெகா,வதி!ைல. ஒ' நா, இர/

நா, பகாமேல வ தா3 , ேநர

இவ'ட  ப

நட" வ

கழி"

வ தா3

மனி"

விகிறாக,.

ெபாிய ப,ளி<டமாக இ'கிற . ப,ளி<டேமா

இராFவ ப,ளி<டமாக இ'கிற . தா D வ த
விதைலயாகி வ த ேபா! இ'கிறேத."

சிைறயி5'

தைகயி இ த ேபைச ேக எ மைனவி சிாி"தா,.
பாகிய அ ைமயாாி சிாி4 ேககவி!ைல. "ஊ- ?" எற ர! ம
ெப'8ேசா கல

ேகட . "ேகா ேபா வா7ைக நட" வ

அ மா! ேபாட ேகா! நடப

எளி

ேவ/மானா!, வழி இ!லாம! நட
ஒ1 இ' தா!, அதி! நட

ந!ல தாேன

அ!லவா? ஒ' கா! நடக

ேபாவ தா

ப . ஒ6ைறயபாைத

ேபாவதி! கவைலேய இ!ைல. ஒ' பாைத

இ!லாத இட"தி! இப நடபதா அப நடபதா, வலைக பக
தி' பலாமா இைடைக பக தி' பலாமா, இ த" திைசயா அ த" திைசயா

எ1 L1 ைற தயகி" தயகி ேபாகேவ/ . அேபா

அ!லலாக  . ஒ6ைறயபாைத இ'
இ!லாம! ேபாகலாேம" எறா.

மனைற தீரா .

விடா! ேபா ேம. கவைல
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"ெமதா அகா! உலக"தா ேபாகிய ேபாகி! நா

இ!லாம! இ'ேம!"
"நீ ெசா!வ

ேபாகலாேம.

ப

ந!ல தா. ந ைடய ேனா கால"தி! அப"தா வா7ைக

நட"தினாக,. கவைலேய இ!லாம! இ' த . ெப/க?  ப ப/பா
எ1 இ' த . ஆ/க? உலக"ேதா ஒட ஒEக! எ1 இ' த .
இேபா

ந

நா! பலவைகயான நாகாிக வ

கல

விடன. பண

ஏ6ப வா7ைகைய பலவைகயாக பிாி" விட . யாைர யா பிப61வ

எ1 ெதாியவி!ைல. ஐ ப

Sபா வ'வா உ,ளவ ஐ L1 Sபா வ'வா

உ,ளவைர பிப6ற மா? அவ ஐயாயிர Sபா வ'வா உ,ளவைர
பிப6ற மா?" எ!ேலா'

ஒேர ஊாி! அ"த"

ேபா வர# க'விக, பலைர ெகா/வ

கல

தலானைவ பல க'" கைள ெகா/ வ

கல

வாழேவ/,ள .

விடன. ப"திாிைக, சினிமா

விடன. இேபா

 ப

ப/பா எ1 ஒ1 தனிேய எப க61 ெகா,வ ? உலக"ேதா ஒட
ஒEக! எ1 ெசானா3
கால"தி! ந

உலகி! எ த வைகயான மகைள பா"

நா நாகாிகேம ஒ' கிராம அைம4 ேபா! ெதளிவாக

எளிைமயாக இ' த . இேபா

ந

நா வா7ைக ஒ' ச ைதேபா! ெப'

கலபாக ஆவாரமாக ஆகிவிட . ஆைகயா! இேபா

நடப

எறா! யாைர பா"

தனி ப

நடப ?

உலக"தாைரேபா!

நடப ? கணவ மைனவி எற இர/ேட ேப

நட" கிறவக, இேதா ந ைடய ெபாிய  ப"ைத பா" 

பிப6ற மா? கிராம"   ப

நகர"   ப"ைத பா"  பிப6ற

மா? நகர"தி! பQ பயண"  கா9 இ!லாதவக, கா ைவ"
வா7பவகைள பிப6ற மா?"
"இேத ேபாராட தா. எ!லா

வர# ெசல# வைகயி! வ'

"பா"தாயா, மணிேமகைல! இேபா
இ த ைற இ' ேபா
ெசா!கிறா?"

ெதாி

பக,தா."

ெகா/டாயா? அபைடயி!

உலக"ைத பா"

வாழேவ/

எ1 ஏ
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"நா வர# ெசல# வைகயி! தைலயிட ேபாவேத இ!ைல அ மா! ேபசாம!

சைம"  ேபாெகா/ கவைல இ!லாம! இ'கேபாகிேற" எறா, எ

மைனவி 1கி.

"உன என அ/ணி! அ/ண% ச பள , ப எ!லா

ைறயாம! வ' . தட4டலாக  ப

 L1 Sபா

நட"தலா . நாக, எEப

ஏகிேறா . நீ ேக வ தவ," எறா, தைக.

தைகயி ெசா!ைல ேகட

எ உ,ள

Sபா

வ' திய . ஏைழ

ெகா"ேதாேம எ1 கவைல எக, உ,ள"திேல த55' ேத இ'
இ' தா3 , அ1 தைகேய வாவி  ப"

வ த .

ப"ைத ெசானேபா

ேவதைனயாக இ' த . என ெசவ . ெகா" விேடா , இனி எபயாவ
வாழேவ/

எ1 மன

ஆ1த! அைடவைத" தவிர ேவ1 வழி இ!ைல. த5!

தைக த கணவைர ப6றி ைற ெசானேபா
ேதாறிய . அ4
உ"

இரக

கா தி ெநறியராக இ'

என அவேம! ெவ14"

இ!லாத க! ெநCசராக இ'கிறாேர. கத
இப நடக காரண

என எ1

வ' திேன. அபைட காரண"ைத நா உணரவி!ைல. ஆனா! பாகிய
அ ைமயா எ=வாேறா உண

ெகா/டா. அதனா!தா அ த ேபாகி! ேபசி

அறி#ைர ெசா!5 ெகா/' தா. அ த அ ைமயாாி Pபமான அறிைவ

எ/ணி விய ேத. ப4 பல ப"  பர த உலக"தி! பழகிய நா உணராத,

சிக!கைள எ!லா , 8ைலD! ெதா/ ெச

வியபாக இ' த . அவ ேம3
"இேபா

வாE

ஒ'வ உண த

ேபச" ெதாடகேவ, ஆவ"ேதா ேகேட.

உ/ைம ெவளிபைடயாக" ெதாி

ஏ ேகா ேபாகிறா எ1 காரண

விட

அ!லவா? உ கணவ

ெதாி ததா? அவ த

 ப"  எ1

தனி வழி வ"  ெகா/ கவைல இ!லாம! வாழ ய6சி ெசகிறா.
ந!ல தாேன?"

"சாி, அகா! சிகனமாக வாழ ேவ/ய தா. ஒ4 ெகா,கிேற. ப உ"த
ேவ/டா எகிறா. தி'மணக? ேபானா3

ேபானா3

ப'"தியாைடேய ேபா

ேவ1 அ3வ!க?

எகிறா. தா கத உ"திெகா/ேட

எத6 ேபாகவி!ைலயா எ1 த ைடய பழக"ைத காகிறா. அவ

ஆ/மக, எப ேபானா3

மதி4 உ/. நா அப ேபானா3

ம6ற
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ெப/க, மதிகமாடாகேள எ1 ெசானா!, அப பகாக

மதிகிறவகளாக இ' தா! அவக, ந!லவக, அ!ல எகிறா.
அபபடவகளி உற#

பழக

இ!லாம5'பேத நம ந!ல

எகிறா. ஆட பரகாரேரா பழகினா! ஒ' ேவைளயாவ
வ' ; கவைல வ' ; பழகாமேல இ' தா! தைலநிமி
நா எ5 நகர"
நீக, பண

ேபா

வாழலா

எகிறா.

எ5ேயா பழகாம! இ'பேத ந!லதா , ப ேசைலகாக

ெசலவிட ேவ/டா; எக, தாDடா ெகா ப ேசைல

எ1 ெசாேன. அத6

ஆட பர

மன"தி! ஏக

எைன விடவி!ைல. மன"திேலேய

இ!லாம! வா7 தா!தா சிகன வா7ைக

கவைலய6ற

வா7ைக மா . தாD படாக இ' தா3 , அைத வி' 4கிற

மனேம ந!ல மன

அ!லவா . இைற அ த ஆைச இட ெகா"தா!

நாைள ேவ1 பல ஆட பர ஆைசக, மன"தி! வ'மா . நா தனிசாதி ேபா!

ஆட பரகாராிடமி'

மா?"

பிாி

வாழலா

எகிறா. இ

நைடைறயி!

என இ த ேப9 ஒ' ைறZேபா! இ' த . தைகயி நிைலைம

இரக"தகதாக இ' த . அேத ேநர"தி! அவ?ைடய கணவைர ைற <ற#
யவி!ைல.

"ந!ல கைததா" எறா, எ மைனவி.
பாகிய அ ைமயாாி ர5! இரக

4லபட . "என ெசவ

ெசா!வதி! உ/ைம இ'கிற . அப நட தா! ந!ல

ஆனா! நீ இேக ழ ைத ேபா! ெச!வமாக வள

எ!லா

அ மா! அவ

எ1தா ெசா!ேவ.

விடா. உ மன" 

4 ைமயாக இ' . பயபடாேத, கவைல ேவ/டா. த5! அவ

ெசானபேய நட, எதி"  ேபசாேத, உேம! அ4 வளர ; நாளைடவி!

உேம! அவ'ேக இரக

ேவ/ . ெபா1ப
"அவ ெநCச

ஏ6ப வி . ஆனா! அ வைரயி! ெபா1க

பமாக"தா இ' . ஆனா3

க! ெநCச ; அவ' இரக

ேதாறவி!ைல."

வ'

ெபா1" எறா.

எ1 என"
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"அப ெசா!லாேத மணிேமகைல; அ மாவிட

த! த5! அபா எப

இ' தி'கிறா ெதாிமா? இைற எப இ'கிறா? அ மா# காச!

எறா! மளிைக கைடைய வி நா ைற வ
நாளைடவி!தா அ4

இரக

வள' . நீ ம

பாகிறா. யா'ேம
ெகாCச

ெபா1ைமைய

க61 ெகா,ள ேவ/ . ெபா1ைம வி ெகா"த3 இ!லாவிடா! ஒ'

பய%

இ!ைல. காத! காத! எ1 ஒேர நிைலயி! நி1 தி'மண

ெகா,கிறாகேள, அவக? இ த ெபா1ைம

ெகா"த3

ேவ/ . ந

ேவ/

வி

ஊாிேலேய பா, அ த ெந!ம/கார பி,ைள

எதிD ெப/ேணா பழகி காத! ஏ6ப மண
ெதாி . இேபா

ஊெர!லா

ெச

ெகா/டா.

அவக?ைடய வா7ைக எப இ'கிறதா

ெதாிமா? அ த D ேவைலகாாி ஒ' நா, இ வ தி' தேபா
எ5

ெச

ெசானா,.

Tைனமாக இ'கிறாகளா . ேவ1 வழி இ!ைல எ1 இேபா

வா7கிறாக,. காத! ஒ' வைக ஆைச. அ

ெதாிவதி!ைல. அ

தணி ேபா

ெவறிேபா! வள' ேபா

ம6ற  பகளி நிைல வ

6றகேள

விகிற .

ப/4க, இ' தா!தா வாழ . இ!ைலயானா! வா7# இ!ைல.

அேபா

ஆகேவ த5ேல அ4 இ!ைல, இரக

இ!ைல எ1 நீ கவைலபடாேத.

ந பிைகேயா நா ெசா!வைதேக,. எ த ஆ/கைள ந ப<டா

தனல

ெதாிமா?

மி தவகைள" தா ந ப<டா . அவக, இைற அேபா

நடப ேபா! இ' . நாைள ைகவி விவாக,. உ கணவ ெகா,ைக
உைடயவ; ஒ' ெநறிைய ந 4கிறவ; ெசா!கிறப நடகிறவ. ஆைகயா! நீ

அவைர ந பலா . உன ஒ' வழி அவ' ஒ' வழி எ1 நட தா!,

அபபட ஆைள ந ப<டா . சில ஆ/க, Dேலேய சிகன

பிக

ெசா!5 ெவளிேய சீ ஆ காைச" ெதாைலபாக,. மைனவி மக,

ெவ1Cேசா1 உ/ண ெச

தா

ம ஓட5! 9ைவயாக" திபாக,.

மைனவி மகைள D! ஏமா6றிவி" தா

ம

நாடக

விடாம! பாபாக,. மைனவி மக? க ைத ேபா

தா

ம அலமாாியி5'

ம4 மபாக எ"

சினிமா#

எ1 வி வி"

உ"திெகா/ ஊ

961வாக,. அபபடவகைள"தா ந ப<டா . அவக? ஒ' நா?
உ/ைமயான அ4 ஏ6படா . உயிைரேய விவ

ேபசினா3

ேபா! உ'கி உ'கி

அவகைள ந ப யா ; ந ப<டா . உ கணவ

அபபடவரா, மணிேமகைல! உன ப ேவ/டா எ1 ெசா!5வி
அவ ம

ஆட பரமாக" திாிகிறாரா? தி'மண"திேபாேத அவ ெவ,ைள

கத தவிர ேவ1 உ"தவி!ைலேய. அபா ேபாட ேமாதிர"ைத ம1நாேள
கழ6றி உ ைகயி! ெகா" விடா எ1 ெசானாேய. படாைச
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ெபானாைச இ!லாம! அவ த மன"ைத பயப"தி ெகா/டா. நீ

அப ஆகிவிடா!, வா7ைக கவைல இ!லாததாக இ' எ1 ந 4கிறா.

அ

உ/ைமதா. கா தியக, ெபாிய ெபாிய ேபாராட

எ!லா

நட"தி

கவைல இ!லாம! இ'பத6 அ தாேன காரண ? கQKாிபாவி வா7ைக
எ=வள# உய த வா7ைக! அ=வள# ெதாைல# உனா!

நடகயாதி'கலா . இ' தா3 , அ த வழி ந!ல வழி, ேந வழி, கவைலய6ற

வழி,

ணிவான வழி, Dர நட

வழி. அதனா!தா ச"தியேசாதைன ப ப

எ1 உன பலைற ெசாேன. நீ அகைறேயா பகவி!ைல. அ1
காைலயி! தாமானவ பாட5! ஒ' பா ப"
உ'கிவிட . 'ஓ

ெச ெபா%

அபேய மன

ஒறாக க/டவக,, நா

நேப பராபரேம.' அ த நிைல எ=வள# ெபாிய நிைல! நா

ெபா'ளான

அ=வள#

ெதாைல# ேபாகேவ/டா. ஆட பர"தி! ஆைச ைற தா! ேபா ேம. உடேன

என" தி'ற, நிைன# வ த . "ேவ/டாைம அன விE ெச!வ
ேவ/ உ/டாக"

இனிேம! ெகாCச ஆ7

றக." மனபாட

ெசதாேய, நிைன# இ'கிறதா?

ப. ம6ற ெப/க, மதிபைத ப6றி

கவைலபடாேத. நீ அவகைள விட மகி7சியாக வாழ எ1 வா7
கா. அ ேவ ெபாிய ெச!வ !"
பாகிய

ேபைச ேகட

யவி!ைல. எE

உகா தா! அதனா! அவகளி ேப9 நி1 விேம

எ1 எ/ணி ம1ப

இத7கைள

, எனா! பைகயி! அைமதியாக இ'க

அபேய கிட ேத. சில 4"தககைள

சில

ப" வி அ த அ ைமயா எப இ=வள# விைரவி! அறிைவ

வள" ெகா,ள  தேதா எ1 விய ேத. க!>ாியி3

ப"ேத. அறிைவ வள" ெகா/ேட. ஆனா3

பல L!கைள

இ=வள# ெதளி#

ஏ6படவி!ைலேய எ1 உண ேத. சில L!கைள பபதா! 8ைளயி!

இ%

ெகாCச

சர ேச"  ெகா,கிறாக,. எ நிைலைம அப"தா

இ' த . எ நிைல ம
ப4 எப

அ!ல. ெப' பா3

நிைல அ தா. அதனா!தா

ஒ' 9ைமயாக" ேதா1கிற . பாகிய அ ைமயா ப"த

4"தககளி க'" கைள உண தா; ெதளி# ெப6றா. எக, க!வி 9ைம,
உட பி! ேதா1

ெதா தி D/ தைசக?

கக?

ேபாற .

பாகிய"தி அறி# வளசி, உட பி இய6ைகயான வளசி ேபாற .

இய6ைகயான வளசியி! எ=வள# எைட மி தா3

9ைமயாக"

ேதா1வதி!ைல; உட 4 ஊகமாக# வ3வாக#ேம ேதா1 . ஆனா!
ெசய6ைகயான சி1 க

உட 4 ேவ/டாத

பமாக"தா ேதா1கிற .
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பாகிய"தி அ"தைகய அறி# வளசி இ=வள# ைற த கால"தி! ஏ6படைத
எ/ணி எ/ணி வியபைட ேத. கணவைர ப6றி ைற <றிய தைகயி

உ,ள

இ' பாக இ' த . ேவ1 எ த ெப/ணிடமாவ

தைக அ=வா1

கணவாி ைறைய ெசா!5யி' தா!, அ த இ' 4 ெநCச
ெகமா1 ெசதி'பா. எனிட

'பி" 

ெசா!5யி' தா3 , கணவேம! ேம3

ெவ14 வள'மா1தா ெசதி'ேப. பாகிய

அ த இ' ைப

ெபானாமா1 ெச விடாேர என விய ேத. அ" " தைக ேபசிய
ேபசி5'

அ த இரசவாத வி"ைத நைடெப61விடைத அறி ேத.

"நீ ெசா!வ

சாி அகா. அவ ெகடவ அ!ல. ஆனா! நா ம6ற ெப/கேளா

பழகாம! இ'க மா? தி'மணக? ேபாகாம! இ'க மா?"
எறா, தைக.

"பழ, ேபா. ஆனா! நா ஏைழ எற தா7# மனபாைமேயா சி1ைம

மனபாைமேயா ேபாகாேத. நா எளிய வா7ைக வாழவ!ல உய த ெப/

எ1 ெப'மிதமாக எ/ணி ெகா/ ேபா. க/ணகி, மணிேமகைல,

Gாிய ைமயா, கQKாிபா தலான உ"தம ெப/களி ெநறிைய

உண

விடவ, எற உய# மனபாைமேயா ேபா. அபேபா

பழகினா! ஒ' நா?

ந

மன

ஏக

யாேரா ஒ'வ ெகாடாவி விட

அைடயாேத" எறா பாகிய .

ேகட . எ மைனவியாக"தா இ'

எ1 எ/ணிேன. அவ?ைடய 8ைள இ த அறி#ைரயி 9ைம தாகாம!
ேசா

ேபாயி'

"என, Kக

என எ/ணி என, சிாி"  ெகா/ேட.

வ'கிறதா க/ணி!" எறா பாகிய .

"ேபா" K அ/ணி" எறா, தைக.
" க

இ!ைல. நீக, ேப9வைத ேகடா! என பயமாக இ'கிற !

வா7ைக இ=வள# ெதா!ைலயாக இ'கிறேத!" எறா, மைனவி.
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பாகிய

இேபா

சிாி"தபேய ேப9" ெதாடகினா: "பயமாகவா இ'கிற ? நீ
பகிற L!கைள விடாம! ப"  ெகா/ வா! இ%

மாத"தி! பய

ஆ1

இ'கிறதா, எ1 பா. மணிேமகைல இப ெசா!5

ெசா!5 பக ைவ"ததனா!தா, இேபா
ெகா,கிறா,; ெசா!வ

இ'கா " எறா. சிறி
எ/ணிேன. ம1ப

விளகிற . நீ

ஏதாவ

ெசானா! ேக

ெதளி# வ' ; பயேம

ப, உன

அைமதி நிலவிய . ேப9  தேதா எ1 எழ

ேநர

அவேர ேபசினா: "பயேம இ!லாம! இ'கலா .

ேவ> ேபாகF . நீ தனிேய

9'கமான வழி ெசா!லமா? இகி'

ேபானா! எ=வள# பய , கவைல! உ அபா#ட ேபாகிறா எ1 ைவ" 
ெகா,. அேபா

பிேன அைவ"

பய

உ/டா? கவைல உ/டா? அபா ேபாகிற வழியி!, அவ

நட

ெகா/ேட இ'கிறா. வழிைய ப6றி

சி திபதி!ைல. வழியி! க!3

தி'டக, வ

,?

உ/டா எ1

அபாைவ அ"தா! என ெசவ

பாபதி!ைல.

எ1

எ/ணி

பாபதி!ைல. எ!லா அபாவி ெபா14. அவ நடகிறா. அவ பிேன நீ
நடகிறா அ=வள#தா. இ!வா7ைகயி! அப நடகிற ெப/க? ஒ'

கவைல

இ!ைல; ேபாராட

வா" விடா! ேபா

இ!ைல. கணவ ந!லவராக, வாழ வ!லவராக

! மைனவி 8ைளேக ேவைல ெகாகாம! க/ைண

8ெகா/ அவைர பிப6றி நடகலா . அேபா

ேவ/டாவா, ைவர

ப ேவ/மா

ேவ/மா ேவ/டாவா, தி'விழா# ேபாவதா

இ!ைலயா, சினிமா# ேபாவதா இ!ைலயா எ1 எ த சி தைன

இ!லாம! வா7ைக நட"தலா . அவ அைழ"தா! ேபாவ , இ!ைலயானா!

அைமதியா D! இ'ப . ஆனா! இ

எ!ேலாரா3

யா . இப

வா7வத6 எ=வளேவா ப/பா ேவ/ ! எ=வளேவா தியாக மனபாைம

ேவ/ . தன எ1 ஒ' சி1 ஆைச

இ!லாம! அ61ேபான மனநிைல

யா' வ' ? க/ணகியிட"தி! பா"ேதா ! கQKாிபாவிட"தி! பா"ேத.
ேவ1 யாாிட"தி! பாகிேறா " எறா.

"பகாத ெப/க,, பயகாளி ெப/க, அப அடகி நடகலா .
அ/ணிைய ேபா! ப"தாவ
எறா, மைனவி.

ப"த ெப/ அப ஏ அடகி நடகேவ/ ?"
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"பய

அடகி நடப

பய

நடப

ேவேற. அ

தியாக அ!ல. அப பகாத ெப/க,

காேணாேம! கணவ இ!லாதேபா

வி'ப

நடகிறாக,! அ த வா7ைகயி! உ/ைம இ!ைலேய! அ

ேபா!

ஏமா61கிற

வா7ைக, உ,ள" Kைம இ!லாத வா7ைக! ேபா5 வா7ைக! கணவ%"

ெதாியாம! ழ ைத ம திர த திரக, ெசவ , காேடறி Tைச ேபாவ ,
கணவ% ெதாியாம! சி1வாண

பி"

வ ெகாப , இைவக,

ேபாற உ/ைம இ!லாத வா7ைக அ . அதனா! ஒ' பய%

எறா பாகிய . ம1ப

இ'கா "

அவேர "மணிேமகைல! ெப/களி! ம

அ!ல,

அரசிய! தைலவகளி! பல அப இ'கிறாக,; தாகளாக ஒ' வழி
ேதெகா,ளாம!, தக, தைலவ ஒ'வ காய வழியி! க/ைண 8

நடபாக,. அதனா! அவக? கவைல ைறகிற ; ஒ' ைற
ெதா/ ெசய#

இ!லாம!

கிற " எறா.

"ஆமா " எறா, தைக, ெதாட

"சினிமா# அக ேபா கா9

ெசலவழிக நம வசதி இ!ைல எகிறா. சாி எ1 நா%

அைத ைற" 

ெகா/ேட.  ப கடைமக, பல இ' ேபா , சடகளி3

மணிகணகா ெசலவழிகாேத எகிறா. ஓவி' ேபா

பாகைள ப"தா! ேபா

Tைசயி3

பதி

எகிறா. ெவ,ளிகிழைம Tைசைய

ைற"  ெகா/ேட" எறா,.

"D வாயி! த5யவ6ைற" Kைமயாவத6 ெவ,ளிகிழைம ஒ' ந!ல
நா," எறா பாகிய .
"அைத எ!லா

அவ தகவி!ைல. Kைமைய அவ மிக வி' 4வா" எறா,

தைக. அேபா
6ற

பாகிய

Kப

தைகயி ேப9 ேபாைக ேகடா! கணவ ேம! ஒ'

காணாதவ, ேப9வ ேபா! இ' த .
தவிர ேவ1 ெப/களிட

இ ெவ1ைபேய வள"

எ தைக அகப' தா!, ேம3
அவ?ைடய மன"ைத ெக"

வா7ைகைய பா7ப"தியி'பாகேள எ1 எ/ணிேன. தைக

மைனவி

மகி7 ேத.

பாகிய"தி பழக

வா"த

ேம3

எ=வள# நைம எ1 எ/ணி
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தைக கய6க/ணி

ச திர%ைடய தைக க6பக

ஐ தா1 ஆ/க?

 சி1மியராக இ' தேபா , ஒறாக < ஆ லாவிய

வ த . பாகிய"தி அறிவி பயைன இவக, இ'வ'

ெப1 ேபா , க6பக

ெப1வத6கி!ைலேய எ1 வ' திேன.
ம1நா, காைலயி! ப!
பாகிய

, ேதாட"தி பக

லகிய

நிைன#

ெசேற. அேக

அைமதியாக ப"  ெகா/' தைத ஒ' றிபி! எEதி

ெகா/' தைத க/ ேபசாம! தி' பிேன. பா"திர

எ!லா கடைமகைள

"

லத! த5ய

அ=வள# காைலயி! பக ஓ# கிைட"

விடேத எ1 எ/ணிேன. <ட"தி! 4"தக அலமாாிைய" திற

த5! கிைட"த

தாமானவ பாட!. அதி! அகேக ஓர"தி!

ேகா' தைத க/ேட. தி'றளி3

தைக வ

பா"ேத.

அ=வாேற க/ேட. அேபா

, "என அ/ணா பாகிறீக,?" எறா,.

"இ த 4"தககளி! ஏ இப ேகா ேபா'கிறீக,?" எ1 ேகேட.
"நா ேபாட ேகாக, அ!ல, அகா ேபாடாக,. ேகா ேபாட பதிகைள"

தி' ப" தி' ப ப"

மனபாட

ெசதி'கிறாக," எறா,.

ெசய ேவ/

எ1 ெசா!5 அப

தைக ேபாவிட பிற அேக இ' த ேவ1 L!கைள
அ'பா#

ைகவ!5ய

4ர பா"ேத.

பா"ேத. இராமதீ"தாி அற#ைரக, எ1 ஒ'

L! பா"ேத. இப ஒ' L! பா"தேத இ!ைலேய. ேக,விபட

இ!ைலேய எ1 சில வாிக, ப"ேத. உய த க'" க, இ' தன.

சிலபதிகாரகைத, மணிேமகைல வசன

அவ6றி3

எற இ' L!க, பா"ேத.

சில பதிக, ேகா' தன. ெச, வவமான 8ல"ைத

பபத6 ேவ/ய இலகிய பயி6சி இ!லாத காரண"தா!, பாகிய

உைரநைட கைதகைள ம

பக கிற .

இலகிய பயி6சி இ' தி' தா!, இ%

எ/ணிேன. இ%

சிறபாக இ'ேம எ1

பல உைரநைட L!க?

இ'க க/ேட.

இ த
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அ1 இர# உண# பிற நா தி/ைணேம! சா
ெகா/' ேத. ம1ப

ேகட . ெம!ல எE

ேகட

எபேயா ப4டைவ ப6றிய ேப9 நடப

சன! பக

மைனவியி ர!தா.

"எ!லா'

ப" 

உகா

ேகேட. என த5!

ப உ"தி ெகா,ளாம! விவிடா!, ப ெநசவாளக, என

ஆவாக,? ப வியாபாாிக, என ஆவாக,?" எறா, மைனவி.
அ மா சிாிக, ம6றவக?
"நா

ேச

சிாி"தாக,.

Dக? வ3வான கத#

சன3

ைவ" , உ1தியான தா7பா?

ேபா இரவி! ப"  ெகா,கிேறா . வாச3, யா'

வாச53

க பிக, ேபாவிகிேறா . எ!ேலா'

இறகி வராதப

இப ெசதா! தி'டக,

எப பிைழபாக,? அவக?ைடய மைனவி மக, என ஆவாக,?"

எறா பாகிய .
இேபா

எ மைனவி

ேச

ஒேர ஆரவாரமாக சிாி"த

"ப" ெதாழி3 D! தி'வ

ேகட .

ஒ1தானா?" எ1 சிாி"தபேய மைனவி

ேகடா,. "ேவ1பா உ/. தி'கிறவ பசிகாக" தி'கிறா.
ஆட பர" காக" தி'டவி!ைல. ஆனா3

மாகைள ெவகிறாக,. அ #

அ

6றேம. உண#காக ஆ

6றேம. ஆனா3 ஆட பர" காக ெகாைல

ெசயவி!ைல. ப" ெதாழி! இ த இர/ைட

விட ெகாைமயான . ப

Tசிகைள" தீனியி வளகிறாக,. L3, 96றிெகா/ கிட

வ த

ெகாதி

நிைல

நீாி! அ த ப Tசிகைள அபேய உயிேரா ேபா

சாககிறாக,. பிற ெவளிேய எ" , Pைல ேச"  ெகா/ ெச"த
உட 4கைள எாிகிறாக,. ஆட பர" காக ெச

பசி ஒ' சின ேகாழி அ!ல

அைரகா! ஆ ேபா

ெகாைல இ . ஒ'வ
. ஆனா! ஒ' ப

ேசைல ஆயிரகணகான ப Tசிகைள ெகாதி ெவ நீாி! இ

வைத"  ெகா!ல ேவ/ . நா க/ணார பா"ேத. அ த ெகாைமைய!"

எறா பாகிய .
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உடேன அ மா, "ெமதா. ஆனா! ப ேசைல ேபா
நறாக உைழகிற . அழகாக#

கா9 பE

இ'கிற " எறா.

"என இ' தா3 , ஆட பர" காக, அழகாக ெச

அ!ல.

ெகாைல அ !

8ைட Tசிகைள, ெகா9கைள, எ5கைள ெகா!கிேறா . அைவக, ந

வா7# இைடG1 ெசகிறன. அதனா! ெகா!கிேறா . 45 சிககைள

அபேய ேவைடயா ெகா!கிேறா . ஆனா!, ஆட பர" காக அழகாக
அறமா?" எறா பாகிய .

ெகாைல ெசயலாமா? அ

அ=வள# ெதளிவாக அவ ெசானைத ேகட

இனி படாைடேய

உபதி!ைல எற உ1தி எ ெநCசி! ஏ6பட . அ த உ1தி இ1 வைரயி!

தளராம! இ'கிற . அப இ'பதா!, அ1 இர#, பாகிய
இ%

எ ெசவியி! ஒ5"  ெகா/'கிற .

ேபசிய ேப9

"எ Dகார இத6ேமேல ஒ' பேபா விடா" எறா, தைக.
"எப" எறா, மைனவி.
"ேதாட"தி! ேராசா ெச T"தி' . நா ேபா பறி ேபா

அவ

பா" விடா!, 'அேயா பாவ ' எபா. ஒ'நா, ெவ,ளிகிழைம Tைசகாக

அரளி Tகைள பறி"

ஒ' த! ெகா/வ ேத. அைவகைள" தேடா

வாகி க/ணி! ஒ6றிெகா/ இரக"ேதா பா" , 'மனித ைகயி!
அகப ெகா/Oகளா?' எறா."
இைத ேகட
உண

பாகிய , "ந!ல மன தா. தாமானவ'

ஒ' பா! இப

பா இ'கிறா. நவசதி இதழி! பா"ேத. கா தியகளி

ஆசிரம"தி!, யா'

அ,ள Tகைள பறிக<டா

எ1 ஒ' விதி உ/டா .

ெஜமனி நா Qெவயிச எற ம'" வ - ெபாிய விCஞானி ஒ'வ - 4!ேம!

கா!ைவ"

நடகமாடாரா " எறா.

"இைவக, எ!லா நடக யாத விதிக," எறா, தைக.
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"நடக  தைவ எ1 சிலவ6ைற ஏ6ப"தி ெகா/, அைவகைளயாவ
கைடபிேபா . அ #

எறா பாகிய .

ெசயாம!, பைழயபேய இ' தா! பய என?"

"அபயானா! உன T#
எறா, மைனவி.

வாகி ெகாக மாடா உ Dகார"

"அவ ைகயா! வாகி ெகாபதி!ைல. ஆனா! நானாக T வாகி
ெகா/டா! தபதி!ைல."
பாகிய

1கி, "பா"தாயா? அவ'ைடய ெகா,ைகயாக இ'

வைகயி! உ வி'ப

, இ த T

ேபா! நடபத6 விெகா"தி'கிறா. இ த

அைப நீ உணரவி!ைலேய" எறா.
"உணராமலா ந!லப வா7

வி வ தி'கிேற? என அகா, அப

ெசா!5விடாேய!" எறா, தைக.

"தா த ைத அ"தப கணவதா அ4 மி தவ. தனல
ஆளாக இ' தா! அ த அ4 நாளைடவி! வள

ெபா1ைமேயா அவ வழியி! நட தா!, கால

வழியி! வ

ெப' . த5!

ெச!ல ெச!ல E

உ

விவா. உலக"தி! பா! ெப/க, இட ேகாைட கடகாம!

எ"தைன ஆ/க, வா7கிறாக,? பய
ேவ/டா, அபா! E

"இர/ ேப'

வா7கிறவகைள கணகி! ேசக

விெகா"

ேப இ'கிறாக," எறா பாகிய .

இE"

இ!லாத

வா7கிற கணவமா எ=வளேவா

விெகா"  ேபாக ேவ/ய தா. ஒ' மா ம

இெனா' மா 9 மா இ' தா! வ/ ேபாமா?" எறா அ மா.

"சாிதா அகா! க/ணகிேபா! பய
நட"தேவ/

அடகி பதி! ேபசாம! வா7ைக

எ1 ெசா!கிறா" எறா, தைக.
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"அ தா ந!ல " எறா அ மா.
பாகிய

ம1"தா. "இ தானா நீ ப"த ? அ த சிலபதிகார கைதைய

ப"த

உ/ைமைய" ெதாி

ெகா,ளவி!ைலேய. க/ணகியா பய த ெப/?

அவைள ேபா! அCசாைம

Dர

இ'ேமா அப இ'கிற

உ ேப9!

பா"

யா' உ/? கா தி பனி கிடபைத

அவைர ேகாைழ எ1 ஒ' ெவ,ைளகார ெசானா! எப
ப

ெபா1பவக, ேகாைழக,

அ!ல. ெகா,ைகேயா அைமதியா இ'பவக, ேகாைழக, அ!ல. க/ணகி

பய த ெப/ அ!ல எபத6 அ த கைதயிேலேய பல இடக, வ'கிறனேவ.
ேதாழி ஒ'"தி ச திர Hாிய வழிபா அைழகிறா,. கணவ%ைடய மன"ைத

மா61வத6 அ

உத#

எகிறா,. க/ணகி அ

ம1" விகிறா,. ெசபனிட பாைதேபா! இ' த

தகாத வழி எ1 உடேன

க/ணகியி வா7ைக.

அதி! தமா6றேம இ!ைல. ம ைரயி! அயலா D! இ' ேபா

ெசத தவ1 இபபட
பிற, அரசைன எதி"

கணவ

எ1 எ"  காகிறா,. கணவ ெகாைல/ட

எ=வள# ேப9கிறா,!" எறா.

"ேகாவல" எ1 எைதேயா ேகக" ெதாடகி ேபசாம! நி1"தினா, மைனவி.
"ேகாவல ெசத

தவ1தா. எ மன" ேக அ

ஆ/க, மைனவிைய பிாி
"ஆ/க, ம

வா7 த

வ'"தமாக இ'கிற . பல

ெப'6ற " எறா.

அப" தவ1 ெசயலாமா?" எறா, மைனவி.

"ெசய<டா தா. ஆனா!" எ1 நி1"தினா.
"ஏேதா சமாதான

ெச

மEப பாகிறீக,! நீக, எேபா

கசிேய" எறா, தைக.

"உ/ைமயான கசி நா ெசா!கிேற. ஆணாக இ' தா3

இ' தா3

ஆ/களி

ெப/ணாக

ஒEக தவறாதவக?"தா த! மதி4 உ/. ஆனா! ஒ1

எ/ணிபாக ேவ/ . சில மண5! நடகிறாக,. சில ேச6றி!
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நடகிறாக, எ1 ைவ"

எறா.

ெகா,ேவா . யா வEகி விE தா! ெப' தவ1?"

"ேச1 வE . விE தா! த4 இ!ைல, மண5! நடபவ விE தா! அ
ெபாிய 6ற " எறா அ மா.

தா

"அ ேபா!தா ஆ/ெப/ வா7ைக. ஆணி வா7ைக ெவளிேய பலேரா

பழகி" திாி

வா7ைக. பலேரா பழவதா! மன ெகவத6 வா4 உ/.

ஒEக ெகவத6 வழி உ/. ேச6றி! நட

ெப/ணி வா7ைக  ப"தளவி! ெப' பா3

மகேளா பழகி அைம

வா7ைக. மன

வEவ
இ'

ெகவத6

ஒEக தவ1வத6 வழி இ!ைல. மண5! நடப

ேபாற

அ .

, கணவேனா

வா4 இ!ைல;

ேபாற

இ . ஆைகயா!

தவறி விழேவ <டா . விE தா! ெநா/யாக இ'க ேவ/ அ!ல

ேநாயாளியாக இ'க ேவ/ ."

இ=வா1 ேபசிய ேப9 வத6, தைக 1கி, "இ த கால"தி!
ெப/க?
எறா,.

Dைடவி ெவளிேய ேபா பலேரா பழகேவ/யி'கிறேத"

"ப" வி ேவைலேபா

ெப/கைள ெசா!கிறா. அவக, மண5!

நடபவக, அ!ல, ேச6றி! நடபவக,. ஆகேவ வEகி விE தா! மனிக
ேவ/ . ஒ' ைற அ%பவப அறி# ெப6ற பிறகாவ

ெவளிேய பழ

தி' த ேவ/ .

ஆணாக இ' தா3 ெப/ணாக இ' தா3 , ஊ1ேகா!

இ!லாம! நடக<டா . 4லனடக

கடாய

ேவ/ . தி'மண

ெப/க? , எைன ேபா! ைக ெப/க?

ஊ1ேகா! இ' தா3

ேபாதா . எக, வா7ைக மைலசாிவி! ெப'கா6றி! நடப
நாக, நிமி

ஆகாத

ேபாற .

ைகDசி நடக ஆைசபடேவ <டா . ம/ேணா ம/ணா

ஒ ப6றி ெகா/ நடக ேவ/ . இ!ைலயானா! ெப'கா6றி! கா!

தவறினா! 4ர/ விE

அழிய ேவ/ய தா" எறா பாகிய .

சிலபதிகார"தி! ெகாைலகள காைத வழைர காைத என பாடமாக
இ' த பதிக,. அவ6றி6காக சிலபதிகார கைதைய நறாக ப"ேத.
ஆசிாிய'

நறாக ெசா!5 ெகா"தா. ஆயி%

பாகிய த த விளக
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அைமதி என 4 ைமயாக இ' தன. 8ல L! பக<ய பயி6சி

அவ' இ!ைல; ஆசிாியாி

ைண

இ!ைல. ெவ1கைதைய ப"ேத

இ=வள# ெதளி# ெபற  தேத எ1 எ/ணி எ/ணி விய ேத.

சனல'ேக இ' தபேய ேபசிேன. "சிலபதிகார"ைத நீேய ப"த தாேன?
இ=வள# ெதளிவாக" ெதாி

ெகா/'கிறாேய அகா?" எேற.

"இ!ைல, த பி! ேபான ேவனி! விழாவி! இேக இர/ நா, ெசா6ெபாழி#க,

நட தன. அேபா

ஒ'வ க/ணகிைய ப6றி நறாக ேபசினா. தைலவ'
ேகடதா! ெதளி# ஏ6பட " எறா பாகிய .

ேபசினா. அேபா

அ

காரணமாக இ'க யா . இய6ைகயான அறி# வளசி உாிய

ம

ஆவ

உைழ4 கியமான காரணக, எ1 உண ேத.

ம1நா, ேகாைவ 4றப ெசறேபா , ரயி! வ/யி! அவ'ைடய
அறிவி சிறைப அக எ/ணி விய ேத. அ த வளசி, ஓவிய
ைகபட

ெவ1

ணி வ/ண ஓவியமாக மா1வ ேபா! இ' த . ெவ1க!

சி6பியி ைக"திறனா! அழகிய சிைலயாக மா1வ ேபா! இ' த . இ%

உண

விய

ெச=ெவாளி

ெகா/' தேபா , ேம6வான"தி! க'கி!க?

< பலவைக காசிக, அைம"தைல க/ேட. சிறி

ேநர"தி6  பாக க/<9

அளவி6 கதிரவ கா

அ த வான"தி! - சி1 சி1 ெவ/கி!க, தவிர ேவெறா1

ெகா/' த

இ!லாதி' த அ த

வான"தி! - இய6ைக இைழ"த அ த காசிக, வியக" தகவா1
அைம தி' தன. பாகிய"தி வா7ைகயி! விைள த இடக?
உய த ப/பா

<, அவ'ைடய அறிைவ வள"

இ"தைகயேத எ1 உண ேத.

உ,ள"தி

உய"திவிட வி ைத

--------

அதியாய 23
ேகாைவ ெசற

மால%ைடய கத பா"ேத. ேவைல எ

கிைடகவி!ைல எபைத றி"

<ற#"

ைறயிேலேய தன

வ' தி எEதியி' தா. நா இ'

ேவைல ேத" த'மா1 ேகாாி இ' தா. ஒ'
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ேவைள ேசாதிட ெசானைதேகேட இ த # வ தாேனா என
எ/ணிேன. இயற ய6சி ெச

ேக

பா"ேத. பி.ஏ. ஆனQ, எ .ஏ.

ப"தவக, ேபாயிெகா/ வ'வதா! பி.ஏ.வி! ஒ'ைற
தவறியவக?ேகா, 8றா

வபி! ேதறியவக?ேகா இடேம இ'கா

எ1 ெசா!5விடாக,. அைத அவ% வ'"த"ேதா ெதாிவி"ேத. பிற
அவ எEதிய கத"தி! ேவ1 ஏதாவ
ேவ1 சில

ஒ1

ஒ' ேவைல ேத"த'மா1 ேக' தா.

ைறகளி! யேற. வி/ணப

கிைடகவி!ைல.

ேகாைவயி5'

அ%4மா1 ெசேத. ேவைல

எைன ஈேரா மா6றினாக,. உடேன ஈேரா

ெச1 ேவைல ஏ6ேற. அ த வட"தி6" தனி அதிகாாியாக E ெபா14

எனிட

இ' தபயா! ேவைலைய" திற பட ெசவதி! க/F

க'" மாக

இ' ேத. <ற# இயக"தி! மிக ஆவ"ேதா ஈபட அ=V நகர மற"
மிகவ; உ,ெளா1 4றெமா1 இ!லாத

தைலவ ெபா நல ஆவ
பளிமன

பைட"தவ; ேம3 படபட4 உைடயவராக இ' தேபாதி3

உ,ள"தி! அ4 நிைற தவராக இ' தபயா!, அவாிட"தி! என ந பிைக

மிதியாயி61. தனல

இ!லாம! ெபா "ெதா/ ெசவைதேய அவ

ெபாE ேபாகாக ெகா/' தபயா!, மகளிட"தி! அவ' ெச!வா

மிதியாக இ' த . அபபடவ'ைடய ஆதர# என விைரவி!

கிைட"தபயா!, எ%ைடய கடைமகைள ெசவதி! என" தனி மகி7சி
இ' த . சில வாரகளி! அவ என ந/பராகேவ ஆகிவிடா. நா

 ப"ேதா வ தி'பத6 ந!ல D
ெச1 மைனவிைய அைழ"

வ

பா"

 ப

ஏ6பா ெசதா. ஊ'

நட"த" ெதாடகிேன.

கய6க/ணிேயா தனிேய வா7 த வா7ைக இபமாகேவ இ' த . பல
கடைமகைள ெச

"

அவ?ைடய இைளைமயழ

அ3"தபி D வ'வ
இனிைம கவசி

ஆ1தலாக இ' த .

என க,ெவறி ஊ

எ%ைடய கைளைப மறக ெசதன. தனிேய நா ம
இ' தேபா

D!

அவ, கரவ6ற உ,ள"ேதா சி1 ெப/ேபா! எெனனேவா

ேப9வா,. எ வயைத

ெபா1பான ெதாழிைல

மற

நா%

சி1 ைபய

ேபா! அவ6ைற ேக ெகா/'ேப. உ/ைமயாகேவ, அவ, ேபச

ச5கவி!ைல; நா ேகக ச5கவி!ைல. அவ, ேபசிய பைழய ேபைசேய
ேபசினா3

அக

அைத ேகப

என இபமாகேவ இ' த . த தா D

பக"தி! உ,ள  பகைள ப6றி ேப9வா,. அ த ஊாி! சில
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ெப/க, கணவமாேரா ச/ைட ேபா

எ%ைடய தைக அவ?ைடய கணவ'
ைறகைள

ப6றி

வைககைள ப6றி ேப9வா,.
ேப9

ைறகைள

பழ

ப6றி ெசா!வா,. வாலாசாவி! க/ட பலவைக ெப/கைள

மதி4ைர வழவா,. பாகிய"ைத ப6றி அக ெசா!வா,.

அவைர ப6றி ேப9

ேபாெத!லா தனி மதி4" த

சமயகளி! அவ'ைடய திக6ற வா7ைவ நிைன"

அேபா ேப9வா,. சில

இரக"ேதா ேப9வா,.

அவ தன ெசா!5 ெகா"த சைமய! பாககைள ப6றி என
ெசா!வா,; நா ஒ1

விளகாமேல ேக ெகா/'ேப. மிளவைட,

ேகா ைம அ!வா, ேத ழ! இவ6ைற பாகிய ைகபட ெசதா! தனி

9ைவயாக இ' எபா,. "உன என ெதாி ? நீ ேந61 வ தவ,. நா

ழ ைதயாக இ' த

த! அவ ைகபட ெச

சாபி பழகியி'கிேற" எ1 நா%

ெகா"த திப/டகைள

எ%ைடய இளைம அ%பவகைள

ெம!ல ெசா!ேவ. ேவைலைய 9191பாக ெச

யா'

இைண இ!ைல எ1 எ மைனவி ெசானேபா

பதி! பாகிய" 
ேகட எ உ,ள

ைழ த . அறி#"திற உைடயவக, எ த சி1 ேவைலயி! ஈபடா3
தனிெபய ெபற கிற

என உண ேத. பாகிய

ேதாட"தி! நட"

ப,ளி <ட"ைத ப6றி மைனவி பல றி4க, ெசானா,. எ த ைபயைன

ெப/ைண

அகாமேல அபாக ெசா!5"தி'"திய

ப6றி பல

ெசானா3

ேககாம! ப,ளி<ட"  ேபாகாம! அட

நிக7சிகைள ெசானா,. பக" " ெத'வி! ஒ' ைபய ெப6ேறா என

அவைன த5! பாகிய

ேச"  ெகா,ளவி!ைலயா . "பி,ைளக, மிதியாக

இ'கிறாக,. இட இ!ைல. எனா3
பாகிய

ெசா!5 ம1"

பி"தானா .

விடாரா .

கவனிக யவி!ைல" எ1

கைடசியி! ெப6ேறா எ%ைடய தாயிட வ

சிபாாி9 ெசா!லேவ சாி எ1 பாகிய

ைறயிடாகளா . தா

ேச"  ெகா/டாரா . அ த ைபயைன"

ேதாட ப,ளி<ட"தி! உகார ைவ" , ப எ1 ெசா!லேவ இ!ைலயா .
அவ பக"தி! உகா
இர/ வார

, கைதகேள ெசா!5 ெகா/' தாரா . இப

கைத ெசா!5 ெசா!5 அவ%ைடய 8ைள உண# ெகா"த

பிற ஒ' நா, அவேன ெப6ேறாைர ேக ஒ' 4"தக
வ தானா . அைத பா" வி பாகிய

அவாிட

இேபா

வாகி ெகா/

ேபசாமேல இ' தாரா . அவேன

4"தக"ைத கா க61 ெகா ப ெசா!3
அ த ைபய ம6றவகைளவிட பபி! ஆவ

இ'கிறானா .

நிைல வ ததா .

மி தவனாக
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சின ெப/ ஒ'"தி தி'வதி! ெபா!லாதவளாக இ' தாளா . பக" 

ெப/களிடமி'
D3

நா,ேதா1

9614றகளி3

ஏதாவ

ஒ1 தி' ெகா/ ேபாவாளா .

இபேய எைதயாவ

அபவ மாக இ' தாளா . என ெசா!5

தி' ெகா/ ேபாவ

தி'"தயவி!ைலயா . ந

D" ேதாட"தி3 Tேவா ேவ1 எ ேவா தி'டாம! ேபாவதி!ைலயா .
பாகிய

அவளிடமி'

ஒ=ெவா' ெபா'ளாக எ"

மைற"

ைவ" 

ெகா,ள" ெதாடகினாரா . அவ, ேத" ேத அE ேபா , "நீ யாாிடமி' தாவ
எைதயாவ

தி'யி'பா, அதனா! உனிடமி'

ெபா', ேபா பயாக

சாமி ெசகிறா" எ1 அக ெசானாரா . கைடசியி! அ த ெப/

எபேயா உண

தானாகேவ தி'வைத விவிடாளா .

இைத ேகட#ட நா, "பாகியேம சாமி ஆகிவிடாரா? சாிதா" எேற.
"சின ெப/ைண" தி'" வத6 ேவ1 என ெசவ ?" எறா, மைனவி.
"நீ அ த பி,ைளக? ஏதாவ

மைனவிைய ேகேட.
"பாகிய

ஏதாவ

ெசா!5 ெகா"தி'கிறாயா?" எ1

ேவைலயாக ேபானா!, நா ேபா பா"  ெகா,ேவ.

அேயா! அ த சி1வக, ெபா!லாத அமகள

ெசவாக,. இ

எெனனேவா கைத ேகபாக,. கைதயி! ஏதாவ

மற

அ

எ1

விவிடா!,

தவறாக ெசா!5விடா!, Tைன பதிலாக ர எ1 வா தவறி

ெசா!5 விடா3 , எ!லா சி1வக?

அேயா! அவகைள ேமப

இ!ைல" எறா,.

ேச

ெகா!ெல1 சிாிபாக,.

பமான ேவைல! அ த அ மா# ச5ேப

"என வ' ப கிைட " எ1 ேகேட.
"சில ெப6ேறாக, பண

ெகாகிறாக,. சில ெகாபதாக" ெதாியவி!ைல.

ஏைழ D பி,ைளக?காக அ த அ மா#
எேபாதாவ

பண

ேக வாவதி!ைல.

கிைட"தைத, அாிசி கா த5யவ6ைற ெகா"த%4வாக,.

அவ6ைற எ!லா

ந D"தா ெகா" விவா. ைகயி! ஒ1

ேச"
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ைவபதி!ைல. அ=வேபா

அப L6ைற ப

தைக ஒ1

கிைடபைத அ மாவிட"தி! ெகா" விகிறா.

Sபா ேச த . அதி! இர/ ேமாதிர

ெச , உக,

என ஒ1மாக ெகா"தா. இைத பா"

தன ஒ1 ேவ/

உக, த பி

எ1 ேக ெகா/'கிறா" எ1 த ைகவிர5!

அணி தி' த பைசக! ேமாதிர"ைத கானா,.
அைத க/ேட. எ ெநCச

உ'கிய . திக6றவ உைழ"

அதி! மீதியானைத ெகா/ இப நைக

வயி1 வள"

ேச" " த'கிறாேர எ1

அவ'ைடய உ,ளைப நிைன"ேத. கலகிய எ க/கைள கய6க/ணி

பா"தா,.

"நீக, வ'"தபDக, எ1 ெதாி . ேவ/டா எ1 எ=வளேவா ம1" 

பா"ேத. அ த அ மா ேககவி!ைல. 'ம1கேவ/டா. ம1"தா! பாகிய" 
வ'"தமாக இ' ; வாகிெகா,' எ1 மாமி ெசானபிறதா ேபா

ெகா/ேட" எ1 அவ, தயகி" தயகி ேபசினா,.
"வாகி ெகா/ட

தவ1 அ!ல. அ த அ மா யா? நா

யா? அவ'ைடய

உ,ள"தி அைப நிைன" "தா உ'கிேற" எ1 க/கைள"

"அ

ம

தி'ற?

அ!ல. ஆ? ஒ' ேசாளி ைத"  ெகா"தாக,. ஆ? ஒ'
ெப/ணி ெப'ைம

ெகா"தாக,."
"நீ ப"

ைட"ேத.

4  4"தககளாக வாகி

வ'கிறாயா? நா ஒ' நா?

"நீக, ெவளிG ேபா ேபா

நா ஏ பகேவ/ ?"

பா"ததி!ைலேய".

பகிேற. நீக, D! இ' ேபா

சிாி"ேத. "ப"தா! விளகிறதா?" எ1 ேகேட.
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"தி'ற, பாதி விளகிற . ெப/ணி ெப'ைம விளகவி!ைல. உக,
தைகைய ப"தாவ

வைரயி! பக ைவ"தாக,. எைன யா அப பக

ைவ"தாக,? கிராம ப,ளி<ட"தி! எடாவேதா சாி" எறா,.
"அைத ப6றி கவைல இ!ைல. பாகிய எ"தைனயாவ

பக"தாேன அறி# வள' " எேற.
உடேன, "ெதாடைன"

ஊ1

ப"தா? பக

மண6ேகணி" எற றைள ெசானா,.

என வியபாக இ' த . "க ப D க"தறி கவி ெசா!3
எப ேபா! இ'கிறேத பாகிய"ேதா பழகியதா!-"

நா ெசா!5 பத6,, "அ த அ மா அக ெசான ற, இ . அதனா!

மனபாட

ஆகிவிட " எறா,.

இ' தா3 , 4"தக பபி! அவ?, ஆவ

இ!ைல. ேபாக ேபாக அைத

நறாக உண ேத. 4"தக பபி! அகைற இ!லாவிடா3 , அறி# பசி
ம

இ' த . ெசதி"தா, ப"

ேகபா,. வார இதழி5'

ஏதாவ

ஏதாவ

ெசானா!, ஆவ"ேதா

கைத ப"  ெசானா! ேகபா,.

நாளைடவி! அவேள அ த இத7களி! இ' த கைதகைள ப"  பழகினா,.
பழக

விடவி!ைல. வார இத7க, எேபா

வ'

எ1 கா"தி' தா,. சி1

கைதகைளவிட" ெதாட கைதகளி! ஆவ கானா,. ேபான வார"தி! கைத"

தைலவ இ த ஊ' ேபானா. தைலவி இப இ' தா,. இ த வார"தி!

என நடேமா ெதாியவி!ைல எ1 அக ெசா!5 ெகா/' தா,.
அவ? அைதவிட ஆவ

மிதியாக இ' த ஒ'

ெகா/ேட. சினிமா# ேபாகேவ/

ைற சினிமா எ1 ெதாி

எற ஆைசைய அவ, ெவளிேய

கா ெகா,ளாம! இ' தா,. ெந'கி பழகிய பிற, "அேக 4 பட
ஓகிறதாேம இேக 4 பட

ஓகிறதாேம. வாக ேபாகலா " எ1 எைன

வ'மா1 வ641"தலானா,. என ேவைல ெந'க மிதியாக இ' த நாகளி!

"உக? ேவைல தீபா இ!ைல. நீக, வரமாOக,. அ த D

ெபாிய மா ேபாகிறாகளா . நா அவகேளா ேபாகமா?" எ1 அ%மதி

ேகடா,. அவ, வி'ப ேபா! இைச

ேபாக ெசேத. ஆனா3

அவ?ைடய சினிமா ேவைக தீரவி!ைல. ேபான ஆ/! பா"த பைழய படேம
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தி' பி வ தா!, ம1ப

ேபா பாக ேவ/

எ1 வி' பினா,.

ேவ/டா எ1 த"தா! உடேன அவ?ைடய க மா1வைத க/ேட. அ

என

வ'"தமாக இ' த . இ த வைகயி! அவைள" தி'"த யா ேபா!

இ'கிறேத எ1 அவ, வி'ப
ஓ# கிைட"தேபா

ஒ'ைற அ"த"

ேபா! விேட.

நாேன அவைள சினிமா# அைழ"  ெசேற.
81 நா, பட

பாக ேபாயி' ேதா . அேபா

நா

விைளயாடாக ஒ' த திர"ைத ைகயா/ேட. D வ த பிற, சினிமா
நைககைள ப6றிேய 4க7

ேபசிேன. இனா'ைடய கெவ இப,

க/ இப, 4'வ"தி அழேக தனி, கன

உதக?

அைம த அைமேப

சிற4. மா4 இப, வயி1 இப ைகவிர!க, இப, கE"தி அழ இப,
8கி எழி! இப, இன நைகயி < த! அழேக அழ, ேப9 ேபா
அவ?ைடய உதகளி அைச# என அழ, நட ேபா
ைககைள D9 ேபா

என ஒயி!,

அ ேவ ஒ' தனிகைல, அப எ பா ேபாேத

உயி ேபா ேபா! இ'கிற . ஒ' சி1 க/சிமி இ த உலக"ைதேய

ெகா"தா3 ஈ ஆகா

எ1 இபேய நா,ேதா1

ஒ' நைகைய ப6றி

ேபசி ெகா/' ேத. அவ, ஒ' நா, ெபா1"தா,, ம1நாேள எ ேபசி!

ெவ14 காட" ெதாடகினா,. பிற நா இ த ேபசி!

ஈபடேபாெத!லா

எ ேநர

எE

ேபாவிடா,. சினிமா படகைள ப6றி

ேபசி ெகா/' தவ,, எ ேபா இ=வா1 ஆன பிற அ த

ேபைசேய விவிடா,. நாேனா விடவி!ைல. இ த விைளயா எ!ைல

ேபா பா" விட ேவ/

எ1 ைன ேத. ஒ' நா, அவ, உண# பாிமாற

வ தேபா , அவ?ைடய கா!கைள பா"தபேய இ' ேத. "என, சினிமா
நச"திரகளி நிைனபா?" எறா,. "ஆ ஆ! அ த பட"தி! பா"த நைக
உைன ேபா! நட

வ' ேபா

ஆ ஆ! என அழ, என ஒயார ! அ த

கா!கைளேய பா"  ெகா/'கலா ேபா! இ' த . ஒ' ேராசாTைவ

ஒயாரமாக பறி"

அவ, த தைலயி! H ெகா/டேபா

அ த ைகைய

எ"தேத ஒ' கைல! அ த விர!களி வைள# ெநளி# அடடா! Tைவ" தைலயி!

Hெகா/ேட அவ, தி' பி பா"த பாைவ! அடடா! உயிேர ெகா,ைள
ேபாகிறா6 ேபா! இ' தேத!" எேற.
"அயேயா! வர வர ஆப"தாக வ

நைக ைப"தியேம பி" வி

 ேபா! இ'கிறேத! உக?

ேபா! இ'கிறேத! என இப
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ெகவிOகேள! இனிேம! தய# ெச

சினிமா#ேக ேபாகேவ/டா. நா%

ேபாக ேபாவதி!ைல. அக சினிமா பா"தா!  ப ஆ/க, ெக

ேபாவாக, ேபா! இ'கிறேத" எறா,.

அவ, இைத ெசா!வாளா எ1தா கா"தி' ேத.
"ஆ/க, ெக ேபாவ

எேற.

ேபா! ெப/க?

ெக ேபாவாக, அ!லவா?"

"ஒ' கா3 ெப/க, இப ெகேபாக மாடாக,. உக?"தா அ த
நச"திரக, க/ணிேலேய வ

பாகிேறா . கைத ெதாி

4

ெகா,கிேறா . வ

விகிறாகேள, நாக, பட
விகிேறா ."

"எ!ேலா'மா அப?"
"யாேரா சில ெப/க, உகைள ேபா! ைப"திய

நாக, அப ஒ'நா?
யாராவ

பி"  பித61வாக,.

நிைனகேவ மாேடா . இ

என அவமான !

ேகடா! என எ/Fவாக,?" எ1 ககபாக ேபசினா,.

ம1நா, காைலயி! ம6ெறா' த திர

ெசேத. உண# "

அ3வலக"தி6

ெச!வத6 <ட"தி! இ' த ஒ' கால/டைர உ61 பா" 
ெகா/' ேத. அதி! ஒ' சினிமா நைகயி பட

ேதா6ற

ெநேநர

இ' த . அவ?ைடய

பாைவ அழகாக அைம தி' தன. நா அைத பா"தபேய

இ' ேத. <ட"  பகமாக மைனவி வ தேபா , நைகயி அழைக

அ%பவிப

ேபா! பாசா ெசேத. அழகி! மயகி பாப ேபா! பா"

அக தைலைய அைச"  ெகா/' ேத. வ தவ, விெர1

ேபாவிடா,. அ1 மாைலயி! அ3வலக"தி5'
கால/ட அேக காேணா . அேதா இ%

காணபடவி!ைல; எேக அ த பட

இ எாி" விடதாக <றினா,.

வ

பா"தேபா

இர/ சினிமா படக?

அ த

எ1 மைனவிைய ேகேட. அபி!

98

"அழ இன

எ1 ெதாியாத களி ம/ நீ! யாைர ேக அைத அபி!

ேபாடா? அத6காகவா நா ேக வாகிவ

, <ட"தி! மாேன?

உன அபபட அழ இ!ைலேய எற ெபாறாைமயா! ெசதி'பா?

இ'க இ'க உ 8ைளேய மா1கிற " எ1 ெபா ேகாப" ட ேபசிேன.
"நா அப"தா ெசேவ. உக, நட"ைதேய என ஒ1

பிகவி!ைல.

ஊ' வாக. பாகிய அ மாவிட"திேல மாமியிட"திேல ெசா!5பாகிேற.

யா' 8ைள மாறிவிட

ெதாடகினா,.

எ1 அவகேள ெசா!ல " எ1 அழ"

"அழகான பட , <ட"  அலகாரமாக இ'
வ ேதேன" எ1 ெகாCச
"பாகிறவகளி மன

எ1 வாகி ெகா/

தணி த ர5! ெசா!5 வ' திேன.

ெகமானா!, எ=வள# அழகான படமாக இ' தா3

வா7கிற D, வர<டா . உக?" ேதைவயானா!, எைன ஊ'
அ%பிவி, அ4ற

எனாவாவ

இத6 ேம! ேபாக<டா

உ/ைமைய ெசானா3

ெசக,".

எ1 நைப நி1"தி ெகா/ேட. உடேன
பயபடா

எ1 அைமதியாக இ' ேத.

81 நா, கழி" , "இ1 சினிமா# ேபாகலாமா?" எேற.
"ேவ/டா. நா வரவி!ைல" எறா,.
"என அ=வள# ெவ14"
"ஆமா . ெவ14"தா. அைத பா"  ெக ேபாவைதவிட Dேடா

ந!லப இ'கலா ."

"நா வாயா! அழைக பாராய

6றமா? மன"தி6,ேள நிைன" 

ெகா/ மன"திேலேய அவகளி அழைக ேபா6றி ெகா/ இ' தி'க
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ேவ/ . எ!லா' அப"தா இ'கிறாக,. நா ெவளிபைடயாக
உனிட

பாரா ெசான

6ற . ெப/க, மன"தி6,ேளேய

ைவ" ெகா/ ந!லவக, ேபா! நகிறாக,. ஆ/க, அழைக அழ எ1

வாயா! ெசா!கிறாக,. அ

6றமா?"

அத6 ம1ெமாழியாக என ேப9வ
இர/ நா, கழி"

ம1ப

ம1நா, யேற. அ1
எ!லா

பட

எ1 ெதாியாம! அைமதியாக இ' தா,.
பாக அைழ"  பா"ேத. யவி!ைல.

ம1" விடா,.

பழகைதயா ேபாக

எ1 இர/ வார

9 மா இ' ேத. பிற,

இனி அப நைககளி அழகி! மயவதி!ைல எ1 உ1திெமாழி ெகா" ,
சினிமா# வ'மா1 அைழ"ேத. அ1 மன
ந4 ஒ1

இ!லாம! நட

இறகி வ தா,. நா%

பைழய

ெகா/ேட. இ' தா3 , D வ த பிற,

"ஆ/கைளேய ந ப யா . நீக, அ த நைககளி அழைக அக
மன"தி6, நிைனகிறீக, அ!லவா?" எ1 ேகடா,.
"என இேபா

ேவைல மிதி. ஓ# ஏ ? அவகளி அழைக ப6றிய

நிைனேப வ'வதி!ைல" எேற.

"கட#, உக? எ த நா?

ஓயாத ேவைல ெகா"தபேய இ'கேவ/ "

எ1 ைகெய"   பிடா,.

என சிாிபாக இ' த . "இத6காக நா மாேபா! ஓயாம!

உைழகேவ/

9கப" எேற.
அவ?

எ1 சாப

ெகாகிறாயா? நீ ம

ஓவாக D!

சிாி"தா,.

அேபா தா எ உ,ள

திற

ெசாேன. "நா அப பட"தி அழகி!

மயகி ெக ேபாகிற ஆ, அ!ல. அெத!லா

உ/ைம அழ அ!ல.
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ேம6T9
ம

அலகாரேம அதிக . அவ6ைற ந 4கிற ேபவழி நா அ!ல. ந4

உ/ைமயாகேவ சிற த கைல. அைத"தா பாராட ேவ/ " எேற.

"அபயானா! நீக, அவகளி அழகி! மயகவி!ைலயா?"
"நீ ஆ/ நகாி அழகி! மயகவி!ைலயா?"
"ேசேச! அ த எ/ண

வ தா! நா சினிமா#ேக ேபாகமாேட. ெதாிமா?"

"அவக, எைனவிட அழகாக இ!ைலயா? அதனா! உன ஆைசயாக
இ!ைலயா!"

"ேச! என ேப9 இ ! ெத'வி! ேபாகிற ஒ'வ அழகாக இ' தா!, அதனா!
அவேம! ஆைச ேதாறி விமா? ந

அ மாைவவிட இெனா'"தி அழகாக

இ' தா! அவ,ேம! ஆைச வள'மா? அழ ைறவாக இ' தா3 எைன

ெப61 வள"தவ,தா. என ேவ/ , அவ,தா என" தா.

அப"தா நீக?

என."

"க/ணி! எ நிைல அ தா. ஊாி! எ த ெப/ எ=வள# அழகாக இ' தா!
என என? அயலா'ைடய க/ அழகாக இ' தா! அத6காக எ க/ைண
"திெகா,ேவனா? எ க/தா எ க/! எ க/ணிதா எ க/ணி!" எ1
அேபா அவ, க"ைத ேநாகிேன.
உடேன அவ, எ ேதா,ேம! சா

எ கனகைள" தடவினா,.

இ=வாறாக எக, சினிமா நாடக  த .
-----------
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அதியாய 24
ஏதாவ

ஒ' ேவைல ேவ/

ேவ/

எ1 மால அக கத

ெகா/' தா. ந/பராகிய நகமற" தைலவாிட

எ" ைர"ேத. உ,Wாிேல ஒ1

எEதி

அவ%ைடய நிைலைய

இ!ைலேய எ1 அவ வ' தினா.

அவ'ைடய ெபா " ெதா/ காரணமாக ெசைனயி! அவ' ந!ல
ெச!வா இ' த காரண"தா! அகாவ

ஒ' ேவைல ேத" த'மா1 ேவ/

ெகா/ேட. அ=வாேற அவ அ"த ைற ெசைன ெசறேபா

<ற#"

இேத

ைறயி! L1 Sபா வ'வாயி! இQெபட ெதாழி! ெப61"

த தா. மால% அ #
Sபா ேம! ச பள

ெபாிய மனைறயாக இ' த . நா  L1

ெபற, எ%ட எைனேபா! ப"த ஒ'வ L1

யா'"தா வ'"தமாக இ'கா ? ஆனா3

Sபாயளவி! நிற

ெசவ ? ேவ1 வழி இ!ைலேய எ1 அ"ெதாழி5! ெகாCச கால
ெபா' தி இ'மா1 மால% கத எEதியி' ேத.

என
மன

ெசைன ேபாகேவ/ய வா4 என ஒ' ைற ேந த . ெதாழி!
ைறயி ெதாடபாகேவ ேபாயி' ேத. னதாகேவ மால%

எEதியி' ேத. அவ%ைடய Dேக ேபாயி' ேத. தி'மண"  பிற
க6பக"ைத பா"த

அேபா தா. "வாக" எ1 அவ, வரேவ6றா,.

அவ?ைடய க"தி! மலசி இ' தேபாதி3

சி1மியாக இ' தேபா

 4 இ!ைல. மால த ழ ைதைய ெகா/ வ

க/ட

எ ைகயி! த தா.

அேபா ெப61" ேதா,ேம! ஏ திெகா/ "என ெபய?" எேற.
"எEதியி' ேதேன! மற

விடாயா! நீ ெபாிய உ"திேயாக"தி! இ'கிறா.

எைன ேபாற ஆகைள எ!லா நிைனவி! ைவ"தி'பாயா?" எறா.
"அப எனிட

ெசா!ல<டா . நா எைற

உ ந/ப. ஏேதா

வா4 எ1 ெசா!கிறாகேள! அதப என ெபாிய ேவைல கிைட"த .

உன கிைடகவி!ைல. அத6காக வ'"தபடாேத."
"9 மா ெசாேன."
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அவ அ=வா1 ெசானேபாதி3 , அ த ெசா! அவ%ைடய உத5'

வ த

விைளயா ேப9 அ!ல எ1 , உ,ள"தி! ஆ7 தி' த ேவகா5' ேத
வ த

எ1

எ/ணிேன. "சாி, இவ ெபயைர ெசா!" எேற.

"தி'வாெமாழி" எறா.
"எ த பி ெபாயாெமாழி. இவ தி'வாெமாழியா? ந!ல ெபயதா" எ1
ெசா!5ெகா/ேட க6பக"தி க"ைத பா"ேத. அவ, 4சிாிேபா

நி1 ெகா/' தா,.

"ெசா த மாமா இப எ"  பழகாவிடா3

இ த மாமாைவயாவ

எறா, க6பக .

பாரபா"

"நா இ த ைபய% மாமாவா?" எேற.
"ஆமா " எ1 சிாி"தா, க6பக .
"என மாலா! நா உன ச ப தி ஆகிவிேட. இனிேம! அ/ண த பி
ைறைய மா6றிெகா,ள ேவ/ " எேற.

"ந/பகளாக இ' தா! அதி! ஒ' நைம இ'கிற . எேபா

ேவ/மானா3

எப ேவ/மானா3

ைறைய மா6றி ெகா,ளலா .

ெப/ இ' தா! மாம ைம" ன. இ!லாவிடா! அ/ண த பி. உறவாக

இ' தா! இப மா6றி ெகா,? உாிைம இ!ைலேய" எறா மால.
"மாமா# எேபா
க6பக .
"இ%

நா ஐ

ெப/ பிறகேபாகிற

எ1 பாகிறா" எறா,

மாத"தி!" எேற. மால சிாிக, நா%

சிாி"ேத.
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"இேபாேத பண

ேச"

ைவ" ெகா,. இ!ைலயானா! ந!ல

மாபி,ைளயாக கிைடக மாடா" எறா.

எ தைகயி வா7ைக எ நிைன# வ த . உடேன அைத

ெபா'ப"தாம!, "இ த ைபய%மா அப பண
ழ ைத தி'வாெமாழி அேபா

ேகபா?" எேற.

த ெபாைக வா திற

E சிாி4

சிாி"தா. அ த காசி க/ெகா,ளா காசியாக இ' த . எ!ேலா'ேம
ழ ைதகளா மாறி சிாி"ேதா .

ம1நா, ெசைன கடைமைய " ெகா/ ஊ 4றபேட. மால

ரயில வ தி' தா. அவ%" ேத1த! ெசாேன. "இேக இ' தபேய

ேவ1 ந!ல ெதாழி! கிைட"தா! மாறிவிடலா " எேற.
"எேக கிைடகிற ? வர வர ேவைலயி!லா" தி/டாட

பகாதவக, நறாக பிைழகிறாக,. பண

வளகிற .

ேதட அவக? வழி

ெதாிகிற . ப"தவக?" ெதாியவி!ைல. எக, ஊாி! ெந! ஆைல ைவ"த

ஒ'வ இைற ெபாிய ெச!வராகி விடா. எேனா உயநிைல ப,ளியி!
எடாவ

வைரயி! ப"தவ லாாி ைவ"  பணகாரனாகி விடா. எைன

இ த L1 Sபா ச பள"  அைழகிறா. ேபசாம! இ த ேவைலைய

உதறிவி ஒ' ெந! ஆைலயாவ

லாாியாவ

ைவ"

நட"தலாமா எ1

எ/Fகிேற. அைதப6றி"தா இனி ய6சி ெசய ேவ/ " எறா.
"அவசரபடாேத நறாக எ/ணிபா. நம பழக
"பகாதவக, ெச ேபா
"ேவ/டா எேறா <டா

இ!லாத

ைறக,."

ப"தவக, ெசய<டாதா?"

எேறா நா ெசா!லவி!ைல. எ/ணி பா" , ஒ'

ைற பல ைற எ/ணி பா"

இறகேவ/ . ப"ததனாேலேய

நம" திறைம இ'பதாக ெசா!ல யா . சின பி,ைளக, ஒ' நாளி!

ைசகி, விட க61ெகா,கிறாக,. வள த ெபாியவக, க61ெகா,ள ஒ'

வார"  ேம3

ஆகிற ."

எ ேபைச அவ ஏ61 ெகா/டதாக" ெதாியவி!ைல.
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D வ த பிற க6பக"ைத ழ ைதைய
மைனவியிட

பா"த ெசதிைய

ெசாேன. "க6பக"ைத நா பா"  பல ஆ/க,

ஆகிவிடன. ஒ' ைற பாக ேவ/ எ1 ஆைசயாக இ'கிற " எறா,.

ஏழா

மாத ேவ>ாி5'

அ"ைத

தி'ம திர

வ

சிலநா, இ'

மைனவிைய அைழ"  ெசறாக,. அேபா தா த! ைற பிாி#"

ப"ைத உண ேத. மைனவி க/ணீ வி கலகினா,. பக"தி!
, நா%

ேவைலயாக, இ' தைத மற

க/ணீவிேட. ரயி! நக'

வைரயி! அவ, கலகிெகா/ேட இ' தா,. அவ?ைடய க/க, சிவ தி' தன.

நா 89 பி"  ெகா/ இ' ேத. எ உ,ள"ைத

அடகிெகா/' த

ெப' ய6சியாக இ' த . D6 வ

Pைழ த பிற எ உ,ள"ைத அட ைறயி5'

எ அைறயி!

விேட. நறாக

க/ணீ வி அEேத. அத பிற எ ெசய! எனேக சி1பி,ைள"

தைமயாக இ' த .

அ"த மாதேம ேவ> ெச1 சில நா, இ'

வ ேத. ஒ' ெப/

ழ ைத" த ைதயான ெசதி அறி த#ட ம6ெறா' ைற ேபாேன.
அேபா

அ மா#

அபா#

அேக வ தி' தாக,. ழ ைத "மாதவி"

எ1 ெபய ைவ"தா அபா. வ தவகளி! சில ழ ைத அபைனேபா!

இ'பதாக ெசானாக,. சில 8

விழி

ம

தாைய ேபா!

இ'பதாக ெசானாக,. வள த பிறதா உ/ைம ெதாி எ1 அ மா

தீ4 ெசா!5விடா.

தைக த பி பாகிய எ!லா' எப இ'கிறாக, எ1 அ மாைவ
ேகேட. அேபா
"க6பக

அவ ெசான ஒ' ெசதி

அவ?ைடய அபா#

ந

பமாக இ' த .

ெத'வி!தா இ'கிறாக,.  இ' த

அேத D! யி'கிறாக,. ஊாி! ச திர%

வைகயி! சசரவா ."

"அதனா! அவ%ைடய அபா வ த
வரேவ/ ."

சாி, க6பக

அபா#

ெசா"

ஏ கணவைன வி
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"அவதா அ%பிவிடானா . ேசாழசிக4ர"தி! ெந! ஆைல ைவக ேவ/

எ1 ய6சியா . அத6காக மாமனாாிட பண
பிவாத

ெச

ேககிறா. நீ ேபா உகா

வாகி ெகா/வா எ1 அ%பிவிடா. ச திர மிக

ெக ேபாவிடானா . க/டப க/ட ெப/க?

ெசல# ெச

ெதாி

ெசா"ைத அழி"

பண"ைத

வ'கிறானா . அவ இப ெசவைத"

ெகா/ ம'மக ேககிறா. அழி

என எ1 மக?

ேநா

ெசா"தி! ஒ' ப ெகா"தா!

ேககிறா,. ஆனா!, மக ஒ"

வரவி!ைல. D/ ழப

ெசகிறானா . அபாவா! அ த ஊாிேலேய இ'க யவி!ைலயா . மன
அைமதியாவ

கிைட

எ1 மகைள அைழ" ெகா/ இேக

வ தி'கிறா. அவ ேவ1 என ெசவா?" எறா.
"இ' தா3 க6பக வ தி'க <டா " எேற.

"நீ ஒ' ைப"திய ’டா. அவ, என ெசவா,? ைகேயா அைழ" ெகா/ வ
வி விடா. ெசா"ேதா வ தா! வா, இ!லாவிடா! வரேவ/டா எ1

ெசா!5 விவி ேபானா! அ த ெப/ என ெசய ?"
"ம1ப

4றப கணவ Dேக ேபாகேவ/ ?"

"அவ கE"ைத பி" " த,ளினா!? - அவ அபபட ரடனாக"

ெதாிகிறேத"

எனா! ந பேவ யவி!ைல. "அப ெசா!லாேத அ மா! த4, த4"

எேற.

"உ க/F எ!லா'

ந!லவகளாக" ெதாி . க6பக"தி தி'மண" 

 அவைன ப6றி உன" தா எEதி ேகடாகளா . நீ ந!ல பி,ைள எ1

எEதியி' தாயா . அ த ெப/ அைத எனிட
எறா.

ெசா!5 க/ணீ விகிறா,"
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எ உ,ள

ைந த . ெசைன ெச1 அவகளி  ப"ைத

அ மாவிட

றிபிேட.

க/டேபா , அவக, அபாக வா7 தி' தாகேள எ1 எ/ணிேன. அைத

"ஒ'நா, வி' தாளிேபா! ேபா பாபவக? அ த  ப"ைத ப6றி
ஒ1ேம ெதாியா . அதி3

க6பக ந!ல ெப/. உ,ள

கா ெகா,வாளா?" எறா.

ப"ைத ெவளிேய

"மாலனா அப ெசதா எ1 எனா! ந பேவ யவி!ைல அ மா"
"நீ ெவ?"தெத!லா பா! எ1 ந 4கிறவ."
இ=வள#

ெச வி மால என ஒ' கத

எ/ணியேபா

அவ ேம! ெவ14

ஈேரா" தி' பி ெசறேபா
க/ேட. பிாி"  ப"ேத.

ேதாறிய .

எEதாம5'கிறாேன எ1

D! அவ%ைடய கத வ தி' த

"நா உனிட"தி! ேநாி! ெசானப ஊாி! ெந! ஆைல ைவபத6 ஏ6பா
ெச வ'கிேற. அதனா! ேவைலைய வி விேட. நீ எேம!

வ' தமாடா எ1 ந 4கிேற. எ த ைத ெகாCச

அ

ேபாதவி!ைல. மாமனாாிட

ெகாCச

பண

ெகா"தி'கிறா.

ேக வாகிவ'மா1 க6பக"ைத

அவ?ைடய ஊ அ%பியி'கிேற" எ1 எEதி இ' தா.

அ மா ெசானத6 அவ எEதியத6 உ,ள ேவ1பாைட உண ேத.
இ%

க6பக"ைத ேகடா!, அவ, ெசா!வ

எப இ'ேமா? ஒேர

இட"தி! நட த நிக7சிைய ெவ=ேவ1 கசி ெசதி" தா,க, ெவ=ேவ1
வைகயா" திாி"

ேசாதிட

எE வ

ேபா! இ'கிறேத எ1 எ/ணிேன. மால

ேக'பா. வியாபார"  ேவ/ய ெபா'"த

ேசாதிட ஏதாவ

இ'பதாக

ெசா!5 இ'பா. அவ%ைடய லகினாதிபதி இப ெச

வி'பா எ1 ெவ1பைட ேத.
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ச திர மிக ெகவிடா எ1 , ெசா"ைத அழி"
அ மா ெசான

வ'கிறா எ1

நிைன# வ த . இனி ச திரைன யா'

தி'"த யா ;

அவ ெசா"ைத அழிக" ெதாடகிய பிற அ த ெசா"தி! ஒ' பதிைய

க6பக"  எEதி ைவ"தா! ந!ல தாேன! ஏ அவ%ைடய த ைத அப

ெசய" தயகிறா? அப ெச விடா! மால எபயாவ

ெதாழிேலா ெச
உ/ைம எ #

ேன1வாேன எ1 எ/ணி ெகா/' ேத.

ெதளிவாக" ெதாியாததா!, மால% ம1ெமாழி

எEதாம5' ேத. அ"த கத

வ' எ1 எதிபா"ேத. ஒ1

என ேவைல மிதியாக இ' த . 4திய ெபா14க, சில வ

அவ6றி! சி தைன ெச3"தி இ' ேத.

மைனவிைய ழ ைத மாதவிட 8றா
வாலாசா# அைழ"

வ'வதாக# , ஐ தா

எEதியி' தாக,.

வரவி!ைல.

ேசரேவ,

மாத"தி! ேபா அைழ"

எ1 ஊ' எEதி ேக' ேத. 8றா

அ%4வதாக#

வியாபாரேமா

மாத"தி! அ மா ேபா

வரலாமா

மாத"தி! ஈேரா

இைடயி! நா நா, ேச தா6ேபா! விைற வர, ஈேரா! இ'க மன
ெகா,ளாம!, ஊ' 4றபேட. ஊ' ெச1 D! Pைழ த
த5! க/ட காசி, க6பக

ஒ' சி1மி" தி/ைணயி! கண

க61ெகா"  ெகா/' த காசிதா. க6பக எைன க/ட

நா
, "வாக

அ/ணா; இேபா தா வ'கிறீகளா?" எறா,.
"இ

என?" எ1 அ த சி1மிைய கா ேகேட.

"பாகிய

அகாவிட"தி! ப

ெப/. கைடசி D ெப/. நா%

இேபா

அகாவி ெதாழிைல ெசய க61ெகா,கிேற. என ெசவ ?" எ1

ேவதைனேயா கல த 4சிாிைப ேம6ெகா/டா,.
"இ'க . அபா#

இ'கிறாரா?" எ1 வ' தியவாேர ேகேட.
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"அேத D!தா இ'கிேறா . அேக இ'கிறா" எறா,.
உ,ேள Pைழ த

காகி உைட உ"தி ஒ' சி1 ைபய 1ேக நி6பைத

க/ விய ேத. "அேட யாரடா சிபா?" எேற.
க6பக

எபி வ தவ, "தி'வாெமாழி" எறா,.

உடேன, "எ ம'மகனா? அடேட" எ1 அவைன" Kகி" ேதா,ேம! ைவ" 
ெகா/ேட.

எ ரைல ேகட
பா"தா,.

கய6க/ணி பா! 

ழ ைதட எ

"மாதவி என ெசகிறா,?" எேற.
"அபா எேக எ1 ேககிறா," எறா, க6பக .
"இ!ைல இ!ைல. அபா வ தா!தா ேப9ேவ எ1 அட பிகிறா,"
எறா, எ மைனவி.
"நீ ஒ1

அட பிகாம! இ' தா! ேபா

அ மா ஆவ"ேதா வ
ேம! ஏக

வ

பா" , "கத

" எேற.
எEதாம! வ

விடாேய. உ மக,

விடதா?" எகிறா.

"பா ஆ9, ேப"தி ஆ9. உ ேப"திைய ப6றி என என அ மா ஏக ?"

எ1 சிாி"ேத.
சிறி

ேநர

D Eவ

ஆரவாரமாக இ' த . எ!லா'ைடய கக?

மல தி' தன. க6பக"தி மக தி'வாெமாழி

சிாி"

ஆெகா/' தா. மாதவி த விரைல 9ைவ"  ெகா/ேட ஆ ஊ எ1
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ஒ5"  ெகா/' தா,. க6பக"தி க"தி! ம

வ

கவி

ெகா/' த . தா% ம6றவகேளா கல

அவ, எ=வள# யறேபாதி3

ப"தி சாய! வ
மகிழ ேவ/

E ெவ6றி ெபறயவி!ைல.

எ1

மாலைன ப6றி ேகபத6 வாைப எதிபா"  ெகா/' ேத. சி61/

 த

, க6பக"ைத பா"ேத. அவ, அேக இ!ைல. சிறி

வ தா,. "உ கணவ கத எEதினாரா?" எ1 ேகேட.

ேநர"தி!

"இ!ைல. உக? எEதினாரா?" எறா,.
"எEதினா. நா எEதவி!ைல."
"நட தெத!லா ெதாி

அ!லவா?"

"ெதாி . அ மா ெசா!5" ெதாி

ெகா/ேட?"

"உக? எ!லாவ6ைற எEதினாரா?"
"எEதினா. 9'கமாக, அ த ெந! ஆைல ஏ6ப"தி ஆயி6றா?"
"நடகிற

எ1 ேக,விபேட. அகி'

அவ?ைடய கE"ைத

ைககைள

பா"ேத. நைகக, காணபடவி!ைல.

ேககலாமா எ1 வாெய"ேத. இேபா

கிளற ேவ/டா எ1 அைமதியாேன.
"உனிட"தி! உ/ைம ெதாி
எேற.
"எEதி

வ தவக, ெசானாக,."

ேக அவ?ைடய

ெகா/ கத

யர"ைத

எEத எ/ணியி'கிேற"

பயபடா . அவ மன"ைத மா6ற யா . அவேர உண'

வ தா!தா தி'

வா."

கால
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"ேவேற ஒ1

ெகட பழக

இ!ைலேய."

"நீக,தா தி'மண"  னேம ெகட பழக
எEதியி' தீகேள. அபேயதா இ'கிறா."
"பிற எப இ த ர ண
"யா ெசான
ேவ/

ர ண

ஒ1

இ!ைல எ1

வ த ."

எ1. அப ஒ1

இ!ைலேய."

எேற ம1கிறாேளா எ1 அவ?ைடய க"ைத பா"ேத. அவ,

பாைவ <ைரைய பா"தப இ' த . க றி4 ஒ1
பக"
திற

அைறயி5'

எ பா"  ெகா/' த எ மைனவி, "க6பக

ெசா!லமாடா,. இேதா நா வ

ெசா!ேவ. ெகாCச இ'க,"

எறா,.
க6பக

க/ைண"

வா

ைட" ெகா/ேட ேதாட"தி பக நட தா,.

நா எ மைனவி இ' த அைற, Pைழ
எேற.

"நைகக, எ!லாவ6ைற

எறா, மைனவி.

ெதாியவி!ைல.

கழ6றி ெகா"

"நைகக, காேணாேம எேக?"

வி"தா இேக வ தா,"

"இவேள கழ6றி ெகா" விடாளா? அவேன வ641"தினானா?"
"இவேள ெகாக, இவ? ைப"தியமா? அவ வ641"தினா ெகா"தா,.

கட கட எ1 ேகடாரா

ெகா"

விடா,. அபயாவ

அவ'ைடய

கவைல தீ'மா, அபாக நட" வாரா எ1 எதி பா"தா,. அவ ஒ1
மாறவி!ைல."

மன

111

ெப'89 விேட. "சிகனமானவ. கடபட காரண
"அ

இ!ைலேய" எேற.

ெபாிய கைத. பாகிய அ மாைவ ேக பா'க,. அவ'"தா E

உ/ைம

ெதாி ."

திைக"ேத. "அவேன ெப'காCசி வ
"D வாயி! வைர

வ

வி விடானா" எ1 ேகேட.

விவி, ஒ' ேவைள

சாபிடாம!,

ெசா!லாம! ேபாவிடாரா . க6பக"தி அ/ணி எ=வளேவா ெசா!5

ேவ/பா"தாளா . பி ெதாட

ெச1 அைழ"

தி' பி வராமேல ேபாவிடாரா . அேபா

எேகா ேபாயி' தாரா ."

யறாளா . அவ

க6பக"தி அபா இ!ைலயா .

"அ/ண ச திர?"
"அவ Dேலேய சாியாக" தவதி!ைலயா

மன ேபான ப வா7கிறாரா ."

"அேயா  பேம! இ த நிைலைமகா வரேவ/ ?
"இவ, என ெசவா,? ந!லவ,; H
அேபா

அ மா வ

, "ேபான

வா

ேபாக

அறியாதவ,."
அபா. இப நடப

உ/தா.

நீ ேபா அவ?ைடய Dகாரைர பா" " தகப ெசா!5 அைழ"

வா.

எபயாவ

கணவ%

மைனவிமாக வாE பயாக ெச. கபமாக இ'கிற

அபா#

தீராத கவைலயாகிவிட . மகனா! ஒ' ப , ம'மகனா! ஒ'

ெப/ அக க/ணீ வி கலவ

ப . அப%
வ

ந!ல

மக?மா D வாச! நில4ல

கலகி நி6கிறாக," எறா.

அ!ல. க6பக"தி

எ!லாவ6ைற

மற

இேக
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ேசாழசிக4ர
தீமான

ெச

ேபா மாலைன க/ ேபசி  தைத ெசய ேவ/

எ1

ெகா/ேட. "அபேய ெசகிேற அ மா" எேற. அத6,

E ெசதிக? ெதாி

ெகா,ள வி' பிேன.

ேதாட"ைத ேநாகி ெசேற. அேக பாகிய

ெகா/' தா. க6பக

பக"தி! உகா

பாப ேபா! ஒேர பாைவயாக இ' தா,.
பாகிய , எைன பா"

"நீ ஏதாவ

ப'பி! க! ெபா1கி

ெதாைலவி! உ,ள எைதேயா

ேகடாயா, த பி?" எறா.

"ஆமா அகா. என உ/ைம ெதாி தா!தாேன நா அவைர ேகக  ?"
எேற.

"இைதவிட உக? என உ/ைம ேவ/ ? நிைறய ெச!வ"ேதா

வ தா!தா வாழலா எகிறா. இ!ைலயானா! வரேவ/டா எ1 ெசா!கிறா"

எ1 க6பக

செட1 ெசானா,.

இ தா ந!ல வா4. இேபாேத அவ?ைடய வாயி5'
வ'விக ேவ/

எ1 எ/ணிேன. "எ=வள# ெச!வ

எத6காகவா ?" எேற.
"எ=வள# ெகா"தா3
ஐ

காணி நெச நில

ேபாதா

ெசதிகைள

ேவ/மா ?

எ1 ேகடா. அபா அத6 இைசயவி!ைல.

எEதி ைவ"தி'கிறா. அைத

அவேரா நாேனா வி6க

உாிைம இ!லாம! எEதி ைவ"தி'கிறா. அத6 ேம! பணமாக ேகடா!

இ!ைல எகிறா."
"நில

எEதி ைவ"த

அவ'" ெதாிமா?"

"ெதாி . கத எEதியாயி61. ஆ, வாயிலாக ெசா!5
அவ'

ெசா!5 அ%பினா பண தா ேவ/

"இ த பண ைப"திய

அவ' எப வ த ?"

எ1."

ஆயி61. அகி'
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"அ

உக? னேம ெதாி தி'க ேவ/ ."

பைழய அ ேப ேபா! எைன 4/ப"திய .
"நீ நா ஆ/க, பழகியி'கிறாயாேம அேபா
ெதாியவி!ைலயா" எ1 பாகிய

ேகடா.

இப ெகடவராக"

"இ!ைலேய அகா. பிறதா அவ எபேயா மாறிவிடா."
"அ4ற

மாறியி'க மாடா. இவ  L1, நாR1, ச பள

இவைரேபா! அவ'
அ!ல

இவராவ

வாகிறா.

ஆகியி' தா! ஒ'ேவைள ந!லவராகேவ இ' தி'பா.

ெபாிய ேவைல ேபாகாம! அவைர ேபாலேவ L1 Sபா

ச பள"திேலேய இ' தா! அவ'ைடய மன ெக'கா ."
இப க6பக

பைசயாக ெசானேபா , எனா! ந ப யவி!ைல.

எேம! மால ெபாறாைம ெகா/' த .

"உக?,  ப"தி! ேவ1 எ த காரண"தா3
எ1 ேகேட.
"உ/. எ!லா

பண"தி காரணமாக வ த

மன கச4 இ!ைலேய"

தா."

"எப?"
"நைககைள ஒ=ெவாறா ேகடா. ம1"

வ ேத. அதனா!, த5!

எேம! ெவ14 ஏ6பட . பிற ஒ=ெவாறா ெகாக" ெதாடகிேன.

பிற

அவ'ைடய மன

அைமதியைடயவி!ைல எேம! ெவ14 வள த ."

"பண"ைத ெகா/ என ெசதா?"
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"அைத ஒ'நா, பிவாதமா ேகேட. அ1 எைன - ேவ/டா. அைத

எ!லா

ேககாதீக," இ=வா1 ெசா!5 க6பக

"எ"தத6ெக!லா அE
ேபாாிடேவ/ . அ!ல

க/ணீ விடா,.

க/ணீ விவதா! பய இ!ைல. அCசாம!

அேயா பணி

இ!லாம! இப அழ<டா " எேற.

அடகிேபாகேவ/ . இர/

"நீ ேக, த பி. நா ெசா!கிேற" எறா பாகிய .
"பண

நைக எ!லா என ெசதா?"

"1ெகE" ேபா த! திைர ப தய

வைரயி! வழிக, இ!ைலயா?"

"திைர ப தயமா?" எ1 திகி ேகேட.
"அ

அ=வளவாக இ'கா . இவ? எப" ெதாியேபாகிற ? அ ேபாற

தீைமக, உ/ எ1 ெசா!லலா . இவ, க/ணார பா"த

சாமியா ஒ'வைர அைழ" வ

ஒ1. யாேரா

அவ' ேவ/ய உதவி எ!லா

ெசதி'கிறா. பி"தைளைய ெபா ஆவத6, இ' ைப ெபா

ஆவத6 எ1 ெசா!5 அ த சாமியா காைச காி ஆகியி'கிறா. அைத
இவேள பா"தி'கிறா,. இவ, பா"

இர/ நா, நட த . பாகாம!

இவ, இ!லாவிடா! எகாவ

ெகா/ எ த வி"ைதயாவ

இ'ப

நா, நட தி' . அ

ெச ெகா/'கலா
"அ"தா

ஒ' காரண . இவைள அ" "
இ'

அ!லவா?

ர"தினா? உ/ைமயாகவா?" எ1

"இ!ைல" எறா, க6பக .
எ மன

ஒ' சிறி

ஆ1த! அைட த .

ர"தியத6,

461 ேகேட.
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"அ"தி' தா3 இவ, ெசா!லமாடா,.  ப"  ெசத தீைக
ெசா!வாேள தவிர, தன ெசத தீைக ெசா!லமாடா,. க/ணகி
நட தா,?" எறா பாகிய . ம1ப

அப"தாேன ெபா1"

அவேர,

"அேதா உன பிற அவ' ேவெறா' ந/ப கிைட"தி'கிறா. அவ
ஆவிலக"தி! எ!லாேரா

ேபச வ!லவரா . இற

ேபான திலக, ேகாகேல,

பாரதியா, தி'வ,?வ, அ=ைவயா, ஐ தா ஜா\, விேடாாியா எ!லா'

அ த ந/பேரா வ

எ1 அவாிட

ேப9கிறாகளா . உலக

இப இப ஆகேபாகிற

ெசா!கிறாகளா " எறா.

மைறகாம! வ

"இவக, எ!லா இ%மா தனி"தனியாக அபேய இ'கிறாகளா ?"

எேற.

"எனேவா? அப ஒ' ந/ப கிைட"
பாகிய .

அவ' ஆைசGகிறாரா " எறா

"இ' . இைத ந 4கிேற" எேற.
"எைத? ஆவிலக"ைதயா நீ ந 4கிறா?" எ1 பாகிய

ேகடா.

"இ!ைல அகா, க6பக"தி Dகார இைத எ!லா ந ப<யவ. இப
ஏமாற<யவ எ1 ந 4கிேற. ஏ எறா!, ப ேபாேத அவ'
ஆயிர"ெத 8டந பிைகக, இ' தன" எேற.

"எ!லாவ6றி6 ேச"
ேபசினா, க6பக .

இேபா

"அ த" ெதாழி5ேலேய இ'

பய விைளகிற " எ1 மிெவ ேபா!

கிைடப

ேபா

வாழலாேம! அைத வி விடாேர!" எேற.
"நீக?

பக"திேலேய இ'

எ1 எளிய வா7ைக

அேத ெதாழி5! நீக?

இ' தி' தா!

ஒ'ேவைள விடாம! ஒ இ' தி'பா. த5ேலேய அைர மன"ேதா ேச தா.
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எ த ஆவி வ

என ெசா!5யேதா அ த ேவைலைய வி விடா.

அைதப6றி எனிட

ெசா!லேவ இ!ைல. தா D வ த பிறதா என

அ த ெசதி ெதாி த " எறா,.

"ஊாி! ெந! ஆைல ைவகிறாரா . அத6காக ெகாCச

உதவியி'கலா " எேற.

பணமாவ

ெகா"

பாகிய அ ைமயா ம1ெமாழி ெசானா. "அப ெசதி'கலா

எ/ணிேன. க6பக"தி அபா அத6 ஒ4ெகா,ளேவ இ!ைல.

இபபடவ நாைள எ!லாவ6ைற அட ைவ"

எ1 நா%

வி61  ப"ைத

ந"ெத'வி! விவி ேபா விவா. ந ப யா . மக தனா!
ெகடா. மக, ந!லவ,. அவ?

ஒ'கா3

நில"ைத வி61 பணமாக ெகாகமாேட எகிறா. மகைள

ைவ"  ெகா/ வாழாவிடா3
எகிறா. அவ ெசா!வ
ப

நெத'வி! நி1 கலக ேவ/மா?
சாி நில

வி6பத6 இட

ஒ' வைகயி! ந!லதாக" ெதாிகிற . நாைள என

வ தா3 , ேபர பி,ைளக? வி6க உாிைம ைவ"

அ தஐ

ழ ைதகைள காபா61 , மன
காபா61 " எறா.

எEதியி'பதா!,

க6பக"ைத காபா61 , அவ?ைடய

காணி நெச நிலமாவ

நா அகி'

ெகாகமாேட

தி' தி வ தா! அவ?ைடய கணவைர

தி' ப இ' த ேநர"தி!, "அ த கால"தி! ெப/ ேகக

வ தேபா , அபா இவ' கத எEதினா. ெபாயாகவாவ

ெகட பி,ைள

எ1 ஒ' வாி எEதமாடாரா எ1 கட#ைள ேவ/ ெகா/ேட. அேபா

எ எதிகால"ைத ப6றி அ/ண%

கவைலபடவி!ைல. இவ'

கவைலபடவி!ைல" எறா, க6பக க/கைள"

ைட"தபேய.

பைழய நிக7சிைய இவ, மறகமாடா, ேபா! இ'கிறேத எ1
தைலனி

பேய தி' பிேன. ெத'" தி/ைண ேம! வ

ச திரேனா விைளயா

ப"

கால ேபாகிய

உகா ேத.

நிைன# வ த . க6பக

அவைன ப6றி கவைலபடவி!ைலேய, அவ%ைடய 6ற

ைறகைள ப6றி

ேபசவி!ைலேய. ஒ'கா!, அவ%ைடய கைத பழகைதயா ேபாயி'கலா .

தி'"த யாதவ எ1 ந பிைக இழ
ெகா/' ேத.

வி'கலா

என எ/ணி
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உடேன க6பக"தி த ைதைய பாகேவ/ேம என எ/ணி, ேநேர அ த

Dைட நா ெசேற.

அேக அவ'ைடய ேபர தி'வாெமாழி சில சிகைள
ெபகைள

ைவ"

எைதேயா ஆ7

பா"த

ெந'4

விைளயா ெகா/' தா. அவ ஒ' 8ைலயி!

சி தைன ெசதப உகா தவாேற சா தி' தா. எைன

, "வா’பா, க6பக

ெசானா,. நா வ

இ' ேத. அத6, இவைன எனிட

எறா.

பாகலா எ1

விவி அவேள அேக ேபானா,"

"இேக வ தி'கிறீக," எேற.
"என ெசவ ? பி,ைளைய

ெப/ைண

ெப61 வள"

அவ, 9கமாக ேபாவிடா,. கவைல எ!லா

பி,ைளயா!

என வ

பபடா! ெப/ணா! 9கபடலா

என இர/ வைகயி3

விவி,

ேச த .

எ1 ெசா!வாக,.

பேம. ஊாி! இ'க யவி!ைல. ைபய%ைடய

நட"ைத  ப"தி6ேக பழியாகிவிட . உன" ெதாி தி' . அவ%ைடய

உட 4

ெகவிட ; அ

ெதாிமா?" எறா.

"ெதாியாேத" எேற.
"ெதாEேநா ேபால வ

விட . உட ெப!லா

சாபி பய இ!ைல. இேபா

ேபாெகா,கிறானா . அ

பரவிவிட . நா ம'

அக ராணிேபைட ேபா ஊசி

எபயாவ

ேபாக

எறா!, அவ%ைடய

மைனவி - ந!ல ெப/ - அவனிட"தி! அகபெகா/ சி1ைமபகிறா,.
அவைள மி'க

ேபா! நட" கிறா, அகிறா, உைதகிறா. அைத எ!லா

க/ணா! பா" ெகா/ அேக இ'க யவி!ைல. சாபிட#

வரவி!ைல. நாக, வ
வாE ேபாதாவ

விடா!, கணவ%

அபாக இ'க

ெப/ேணா, நாக, 4றபட ேபா

மைனவி

எ1தா வ

தனிேய

விேட. அ த

கதறி கதறி அEதா,. தா%

வ'வதாக ெசா!5 அEதா,. எக,  ப

மன

எகேளா

இப இ த நிைல வ'

எ1
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நா கனவி3

நிைனக வி!ைலேய" எ1 அவ க/ணீேரா <றினா. பிற

"ம'மக ெசதி எ!லா

ெசா!5யி'பாக,. நா ேவ1 ெசா!ல

ேவ/யதி!ைல. ந!ல பி,ைள எ1 எ!லா'

ெசானாக,. நீ

எEதியி' தா. அவ இப மாறிவிடா. எ!லா
தைலயி! அ"  ெகா/ வ' தினா.
சிறி

ேநர

ேபசியி'

நா வ தவழி" எ1

ஆ1த! ெசா!5வி" தி' பிேன. அவ'ைடய

மன"தி! மகைள ப6றிய கவைலையவிட மகைன ப6றிய கவைலேய மிதியாக
இ' தைத அறி ேத. க6பக தலானவக? ச திர%ைடய வா7ைக

இய6ைகயாகி பழகைத ஆகிவிட . ஆனா! சாம/ணாவி மன"தி! அ

இ%

ஆறா 4/ணாகேவ இ'

வ'"தி வ த .

ம1நா, ேசாழசிக4ர"  ேபா வ'வதாக ெசா!5 4றபேட.
4றபடேபா

அ மா எைன பா" , அபேய தைக D ேபா வா.

ஏெழ ைம!தா இ' " எறா. சில அ நட தபிற "அபா!

அகி'

அவ, வ'வதாக இ' தா! நீேய அைழ"  ெகா/ வா" எறா.

ேசாழசிக4ர"தி! இறகி மால%ைடய ெபயைர ெசா!5 ேகேட. ெந!

ஆைல ப6றி ெசான#டேன வழி கானாக,. அேக ெச1 ேகடேபா

அவ ஊாி! இ!ைல எ1 அறி ேத. யாேரா ஒ' சாமியா'ட காைலயி!தா

தி'"தணி 4றப ெசறதாக# , இ%

தி' ப< எபதாக#

வ'"த

இர/ 81 நா, கழி" "

ெசானாக,. காணயாம! ேபாவிடேத எ1

ேதாறிய . "அவ'ைடய ந/ப ஒ'வ இேக லாாி

ைவ"தி'கிறாராேம. அவ யா? எேக இ'கிறா?" எ1 ேகேட.
ெசானாக,. அவைர" ேத ெசேற.

அவாிட

ெச1 மால%ைடய ந/ப எ1 எைன அறிகப"தி

ெகா/ேட. "ஆமா , ஆமா
ெபாிய ேவைலயி! ேச
எறா.

நிைன# வ'கிற . ெசா!5யி'கிறா. எேகேயா

ெபாிய அதிகாாியாக இ'கிறீகளாேம, உகா'க,"

"அவைர பா" வி ேபாகலா எ1தா வ ேத. ஊாி! இ!ைலயா "
எேற.
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"அபயா? ம1ப

ெவளிG ேபாவிடாரா? என

ெசா!லவி!ைலேய. அவ ஊாி! இ'ப

ெதாிவதி!ைல, ேபாவ

ெதாிவதி!ைல. பா"தீகளா? ெந! ஆைல நட" கிற தலாளி இப அக

ெவளிG ேபானா! ெதாழி! எப நட ?"
"உ/ைமதா."

"உக, ேவைல ேபா! ஒ' ெபாிய ேவைலயாக அவ'
<டாதா? ேபசாம! ேவைலைய ெச

வாகி ெகா"தி'க

ச பள"ைத வாகி ெகா/ கவைல

இ!லாம! இ'கலாேம. ஏ இ த வ 4?"
"ெபாிய ேவைல கிைடப

அ=வள# எளிதாக இ!ைலேய."

"உக? எப கிைட"த ?"
"த! வபி! ேதறியி' ேத. த! ைறயிேலேய ேதறியி' ேத. அேபா
சில ேவைலக?

கா5யாகியி' தன. என கிைட"த

எ1தா ெசா!ல ேவ/ . நாேன இேபா

கிைடகா ."
"ேபாக

"இேபா

ய6சி ெசவதாக இ' தா!

எ லாாி க ெபனியி! L1 L6ைற ப

அைழ"ேத. அைத ம1" விடா."

ஒ' ' வா4

ச பள

த'கிேற எ1

என? இ த ெந! ஆைலைய நறாக நட"தலாேம."

"நட"தலா , நட"தினா!தாேன? அ த L1 L6ைற ப

கிைடகா ேபா! இ'கிறேத."

Sபா இதி! ஒEகா

"அேயா! ஏ அப? ந!ல வ' ப கிைட எ1 ெசானாேர!"
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"இவ அ த 4

ஆைல ெதாடகிய#ட, பைழய ெந! ஆைலகார இ'வ'

ேபாகாக <5ைய ைற"

ெகா/டவக,. ைகயி! பண

ெகபத6காக இேபா
ேவ/

லாப

விடாக,. அவக, னேம லாப

இ'கிற . ஆகேவ 4

ஆைல வளராதப

இ!லாம! ேவைல ெசய"

எேற <5ைய ைற"

ணி

ேத

விடாக,.

ெந! ஆ" த'கிறாக,. இ%

ேபானா!,

<5 இ!லாமேல இலவசமாகேவ ெந! ஆ" த தா3 த'வாக,. னேம

பண

ேச"தி'கிறாக,. அதி! ெகாCச ேபானா! ேபாக

எ1,

ணி

ந/ப என ெசய  ? ஆைலைய 8டேவ/ய தா."

ெசவாக,. ந

"8னா!, கடகார' வ ெகாகேவ/ேம அத6 எேக ேபாவ "
எறா பக"தி! இ'

எக, ேபைச ேக ெகா/' த ஒ'வ.

"மாமனாாிட"தி! ெகாCச

பண

எதிபா"தி'கிறா. மாமனாேரா பண"தி!

அE"தமானவ ேபா! ெதாிகிற . ஒ' ைபசா#

லாாிகார.

ெகாகவி!ைல" எறா

"ேச! அப ெசா!ல<டா . ந!ல நெச நிலமாக ஐ
எEதி ைவ"தி'கிறாரா " எறா பக"தி! இ' தவ.
"அ சாி. நாைள வ'

பலாகனி இ'க . இைற ேவ/ய களாகனி

எேக?" எறா லாாிகார. ம1ப
இவ'ைடய மன

ெதாி

காணி மக, ேபாி!

அவேர, "வ த ெப/டாயாவ

நடபவராக" ெதாியவி!ைல. நா ஒ1 ெசா!கிேற.

மைனவி சாியாக இ' தா! யா'ேம சாமியா ைப"திய

பிகா . இ த ஆ,

சாமியா சாமியா எ1 யா யா பினாேலா 961கிறா. இ த அள# அ த

அ மா இவைர வி'க <டா . அ த அ மாேவ Dேல Tைச ப/ைக

சட ம திர

த திர

எ1 பலவைகயான அமகளக, ெச

ெகா/' தா!, இவ' அதிேல ச54 ஏ6ப ேபாயி' . இேபா

இவேர அ!லவா அவ6ைற எ" ெகா/ அைலகிறா."
"அ த அ மா விெகா"

நயமாக பழக" ெதாியாத ேபவழிேபா!

இ'கிற " எறா பக"தி! இ' தவ.
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"ஆமா ஆமா . எத6 எ"தா3 சட

ேப9கிற மைனவியா . அதனா!

ஒ" ேபாக யவி!ைலயா . வா7ைக ஏ1மாறாக ேபாயி61. இவ'"

ெதாியாதி'மா? நா

ெசா!ல ேவ/மா?" எ1 சிகெர ெபைய எ"

எனிட"தி! நீனா. நா அேபா ம1கேவ பக"தி5' தவாிட

நீனா, இ'வ'

4ைக"தாக,.

நா ேபசாமேல இ'ப

நறாக இ'கா

எ1 எ/ணி, "ஆனா3

இ த ஆைல ெதாடகியி'க <டா " எேற.

"ெதாடகின பிற அகைறயாக கவனிகேவ/ . இ

ேவைலயா? ஐ

மணி ேநர

ேவைல ெச வி பிற

கடப

என ஆNQ
/ைட உதறி" ேதா,

ேம! ேபா ெகா/ ேபாக<ய ேவைலயா இ ? அேக ேவைல ஒ'

ேநர , ெபாE ேபா ஓ இட , சாபா ஓ இட
எ!லா

ஒ' ேநர

எ1

ஒEகாக இ' . இேக வியாபார"தி! இ த" ெதாழி5! நடமா?

காைலயி! எE

ப!ைல"

லகி ெகா/ வ

ேபா சாபா ேவைக வ 4 Kக எ!லா
பனிர/ மணி ேநரேமா இ'ப

விடா!, ெதாழி! ெபாE

இேகேய ைவ"  ெகா/

மணி ேநரேமா இ' ேத ஆகேவ/ . அப

இ' தா! ேவைலயாகைள ேவைல வாக  . சில நாகளி! ெந'கயாக

இ' ேபா

ஒ' நாளாவ

மைனவி மக, நிைன#

அப ஆைலயி! உகா

எக? வ'வதி!ைல. உக, ந/ப
ேவைல ெசதி'பாரா? ேக

பா'க,. ஒ' ெதாழி5! இறகிேனாமா, ஒேர உ1தியாக இறகிவிடேவ/ .

அ4ற

ேவ1 எைத ப6றி

ஈபட<டா " எறா.

கவைலபட<டா . ேவ1 எதி3

"நீக, ெசா!ல<டாதா?"
"இ த க!வி எ!லா ெசா!5 வர<டா . ெசா!லாமேல பா"  க61

ெகா,ள ேவ/ . எக? யா ெசா!5 ெகா"தாக,?" எறா.
"அப

ெசாேனா . பய இ!ைல" எறா பக"தி! இ' தவ.
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அபேய சிறி ேநர
விைடெப6ேற.

ேபசிெகா/'

வ,ளிமைல பகமாக ேபா

அவகேளா ேதநீ அ' திவி

பQ ப6றி ேக நட ேத. பQ ஏறி

உகா த#டேன மால%ைடய ந/பக, ெசானவ6ைற எ!லா

எ/ணி

எ/ணி அவ%காக வ' திேன. க6பக"ைத ப6றி அவக, ெசானைத

எனா! ந ப யவி!ைல. சாம/ணாைவ பண"தி! அE"தகார எ1

ெசான ேபா!, அ #
அவகளிட

ெபாேயா; எ!லா

மால ேவ/ெமேற

ெசா!5 ைவ"த ெபாக, எ1 உண ேத.

வ,ளிமைலயி! இறகி" தைகயி கணவ'ைடய ேபைர ெசா!5, ஆசிாிய D

எேக எ1 ேக ெசேற. D வாயி5! நிற

பப

தைக ஏேதா 4"தக

ேகட . ைம" ன பாயி! ப"தவாேற ேகெகா/' தைத

க/ேட. என 4"தக

எ1 அறிவத6காக அைமதியாக நிேற. சாரதாமணி

அ ைமயா எ1 ெபய ேகடதா! அவ'ைடய வரலாறாக இ'கலா எ1
எ/ணிேன. அத6, யாேரா ஒ' ைபய எ பக"தி! வ

நி1, "அயா!

யாேரா ஒ'"த உகைள பாக வ தி'கிறா" எ1 ெசானா. அவ%ட
ேவ1யாராவ

வ தி'கிறாரா எ1 தி' பி பா"ேத. ஒ'வ'

எைன"தா ெசா!கிறா எ1 உண ேத.
ைம" ன'

தைக எE

வ

அேபா வரேவ6றாக,. ஊாி! அ மா

அபா ெபாயாெமாழி எ!ேலாைர ப6றி
ேகடாக,, எ மைனவிைய ப6றி
ேகடாக,.

அ த ைபய வ

"எக, ப,ளி<ட"தி! ஆறா

ேகடாக,, பாகிய"ைத ப6றி

ழ ைத மாதவிைய ப6றி

, அயா எ1 விளி"த

இ' த . "யா அ த ைபய?"

இ!ைல,

எ காதி! ஒ5" ெகா/ேட

வபி! பகிற மாணவ" எறா ைம" ன.

"சா எ1 அைழகாம! அயா! எ1 விளிகிறாேன" எேற.
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"சா சா எ1 தா ெசா!5ெகா/' தாக,. இ த ஊ' வட நாடா
ஒ'வ வ தா. சா சா எ1 மாணவக, ெசான

இ' த . 'உக, நா! சித பர

அவ' ெவ1பாக

பி,ைள, பாரதியா, ேபாற ெபாிய ெபாிய

ேதசபதக, பிற தி'கிறாக,. ஆனா3 , அ நியேமாக

இப இ'கிறேத.

உக?, ஒ'வைர ஒ'வ சா எ1 ஆகில"தி! அைழகிறீகேள.

ந ைடய தாயாைர ய மத எ1 அைழ"தா! நறாக இ'மா? நாக,
சா எ1 ெசா!லமாேடா . எக,

எகைள மற தி' ேபா

தாெமாழியி! 'ஜீ' எ1தா ெசா!ேவா . ேவ/மானா! எக, நா
வ

பா'க, ப,ளி<ட , கைட"ெத', ஆNQ, விைளயா இட ,

உண#கைட எேக ேவ/மானா3

வ

பா'க,. எக, நாடா ஜீ ஜீ

எ1 தா ஒ'வைர ஒ'வ அைழபாக,. இேக கிராமகளி! ப,ளி<ட" 

பி,ைளகைளேய இப ெககிறீகேள' எ1 மிக மிக வ'"தபடா.
அவ'ைடய உ'கமான ேபைச ேகட பிறதா, நா

ெச தவ1 என

4லபட . அ1 த! மாணவக? ெசா!5 மா6றிவிேடா " எறா

ைம" ன.

பிற தைகயி எளிய  ப வா7ைகைய க/ேட. ஒ' க3

ெம"ைத

இ!ைல. தைகயி உட 4 ைனவிட ெம5 தி' தைத

க/ேட. உ/ண உகா த ேபா

உணவி எளிைம

ெகா/' தவ, இேக மிள நீ'

ேசா1

இ

நறாக இ!ைல, அ

இ' தா! ேபா

வார"தி6 இர/ நா, மேம இடளி

ேதாைச ெசவதாக#
அறி ேத. வ'

ம6ற

Sபா ைம" ன'ைடய ெப6ேறா அ%ப

அறி ேத. வி' தின வ'ைகயாேலா ேநா காரணமாகேவா ெசல#

மிதியாகிவிடா!, அத6 ஈ ெச

வாவதி!ைல எ1 , எத6
கடைமகைள

தாேன ெச

வைகயி! ெந த5ய சில ெபா',கைள

ேவைலயாகேள இ!லாம! எ!லா

வ'கிறா, எ1 , அ"த ஆ/! ஒ' ைதய!

ெபாறி வாகி கணவ'ைடய ெசாகாகைள
எ/ண

எ1

ைற ப6றி சில ேகேட.

நாகளி! சி61/ேயா காபிேயா இ!ைல எ1

ச பள"திேலேய ப"

க/ேட. தாD!

நறாக இ!ைல எ1 உணவி! ைறெசா!5

வா7கிறாேள என வ' திேன.  ப நட"

பவதாக#

இ!ைல.

உ/ எ1

தாேன ைதக க61ெகா,ள

அறி ேத. உடேன நா அ த" ைதய! ெபாறியி

விைலைய" த'வதாக ெசா!5 மகி7வி"ேத. "ேவ/டா

வா7ைக நட"

அ/ணா! நகர"தி!

உக? எ=வளேவா ெசல#க, ஏ6ப . இ த"

ேவ/டா" எறா,. அதனா! ஒ'

ப

ப

இ!ைல எ1 ெசா!5வி வ ேத.
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"இேபா

ஊ' வரவி!ைல. அ"த விைறயி ேபா

எ1 <றி என விைட ெகா"தா,.
ஊ' வ த

, தைகைய ஏ அைழ"

இ'வ'

வ'ேவா "

வரவி!ைல எற ேக,விைய"தா

த5! அ மா ேகடா. பிற தைகயி  ப வா7ைகைய ப6றி ேகடா.

ைதய! ெபாறி வா ய6சி நா பண உதவி ெசயேபாவைத
<றிய#ட அ மாவி க"தி! ஒ' தனி மகி7சி ஏ6பட .

ப6றி ேப9 வ த . மால ஊாி! இ!லாதைத

பிற ேசாழசிக4ர

ெசானேபா , எ!ேலா ெபாிய ஏமா6ற

-----------

ஆயி61.

அதியாய 25
ஈேரா ெசற

அக ச திரைன

கடைமகளி! ஈபேட. இ' தா3

மாலைன நிைன

எ மன

வ' திய . இளைமயி! என

கிைட"த அாிய ந/பக, அவக, இ'வ'ேம, அவக, ந!லப

இ' தி'பாகளானா!, ஒ'வெகா'வ அபா பழகி வா7ைகயி!

மகி7சியா இ' தி'கலா . இேபா

இ'வ'

ப"

வ த . ஏதாவ

ெச

தமாறி"

நா, கழி"

இ'

இ'ேவ1 வைகயா" தவ1க,

41கிறாகேள எ1 எ/ணி வ' திேன.

மாலனிடமி'

கத

ஒ' ந!ல ெசதி

எ1 எதிபா"  பிாி"ேத. எதிபா"தத6 மாறாக, அ த கத

எ கலக"ைத மிதிப"திய . நா ேசாழசிக4ர"  ெசறேபா , அவ
இ!லாம6 ேபானத6காக வ'"த ெதாிவி"தேதா, பண ைடயா! கட%

வ

கட யாம! தாப

ப"ைத ப6றி விாிவாக எEதியி' தா.

இ த ேவைள பா" " த மைனவி தைன ைகவி" தா D ேபா
9கமாக உகா தி'பதாக றி"தி' தா. கைடசியாக, எபயாவ
சமய"தி! தன இர/டாயிர

Sபா கட தரேவ/

காரண"தா3 த கழிக<டா

எ1 , எ த

எ1 , இ த சமய"தி! இ த உதவி

இ!லாவிடா! த%ைடய வா7ைகேய அேயா ேபாவி
எEதியி' தா.

இ த

எ1
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தைக" ைதய!ெபாறி வாகி" த'வதாக மகி7சிேயா ெசா!5வி வ தைத
நிைன"  ெகா/ேட. அத6காக அ த மாத ச பள"தி5'

தனிேய எ"

எ"

ைவ"தி' ேத. இ%

இர/ மாத

L1 Sபா

அப L1 L1 Sபா

ைவ"தா! அவ? அைத வாகி ெகா" விடலா , அ=வா1 ெசதா!

ெபா', வைகயி3 அ த  ப"  ெபாிய உதவி ெசததா . அைத

ெகா/ அக பக"தா' ேசாளி ெசாகா தலானைவ ைத" 
ெகா" " த  ப"  சி1 வ'வா
மகி7 தி' ேத. எ திடெம!லா

ேத ெகா,வா, என

D/ மனேகாைட ஆனதாக வ' திேன.

நா எப வாகி" த'வ ? த ைதயாாி

இர/டாயிர Sபாைய யாாிடமி'

மளிைககைட D ெசல# ேவ/ய வ'வாைய ெகா"தா! ேபா

எ1 இ'கிற . இ த நிைலயி! நா அவைர பண உதவி ேகக யா .

அவ' இ த ெசதி ெதாி தா3 எேம! வ'"தபவா. மால% நா

உதவி ெசய ேபாவதாக" ெதாி தா! அ த பண

எ1 அ மா#

Dணாகி வி , தி' பி வரா

ெபா1ேபா பண"ைத ைகயா,பவனாக#

ெதாியவி!ைல. D/ ெசல#

ெசபவ அ!ல. ஆனா!, வழிய!லா வழியி! ேபா ஏமா

ெசவ

யா . மால%

தபா. நா உதவி ெசயாம! இ'ப

ெககிறா. என

எ1 81 நா நா, கலகி ெகா/' ேத. கைடசியி! ஆயிர

Sபாயாவ

அ%4வ

கட வாகி ேச"

எ1

அ%4வ

ைகயி! இ' த இ'Lேறா இ%
எ1

# ெசேத. யாாிட

ேகப ? ந/பராகிய நகமற" தைலவாிடேம ெசேற. அவ'

பல' ெகா"  ெகா"

எ மாத"தி! தி'பி" த
ஆயிர

ேச"

இர#

விட ேவ/

விாிவாக ஒ' கத எEதிேன.

ெதாழிைல கவனிகேவ/

சாமியாக, பிேன 96ற<டா

உைழைப

உ/ைமைய

எனிட

எ1 ேக ெகா/ ெகா"தா.

மால% அ%பியேபா

பக3

பணவைகயி!

ெகாக இைச தா. மாத L1 Lறாக

கட வாகி ஆைல ைவ ய6சி ெதாடகியி'க <டா
இ'

ெச1 கட

ஏமா தவ. ஏமா த கைதகைள எ!லா

விாிவாக ெசா!5 கைடசியி! பண

எ/]1

எ1

அேகேய

எ1 , இனிேம!

எ1 , 8டந பிைககைள ைற"

ந ப ேவ/

எ1

கைமயாகேவ

எEதியி' ேத. அவ%ைடய மைனவி க6பக"ைத எ தா க/ ேபசினா

எ1 , அவளாக கணவைன வி வரவி!ைலயா

எேபா

எ1 , கணவேனா

வாழ வி' 4கிறாளா எ1 மாமனா ெகா"தா! பண

வாகி
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ெகா,ள ேவ/ேம தவிர வ641"தி ேகப

தகா

எ1 , என ேநேர

ெதாியாத ெசதிக, ேபா!, அவ%ைடய மன உணசிைய 4/ப"தாத

வைகயி!  ப"ைத ப6றி
ச திர ேபா! அவ கத

அறி#ைர எEதியி' ேத.

எEதாம! இ'கவி!ைல. அ த வைகயி! அவ

ஒ'ப ேமலானவ எேற ெசா!ல ேவ/ . உடேன கத எEதியி' தா.

பண

வ

ேச தத6காக நறி ெதாிவி"தா. இ%

 தா! ேப'தவியா

மைனவிைய ப6றி ஒ' ெசா!3
ெதாியா

அ%ப

எ1 எEதியி' தா. இனிேம! ெதாழிைல

அகைறட கவனிக 

ஒ1

ஓராயிர

எ1 உ1தி

எ1 , பண

<றியி' தா. ஆனா!, த

எEதவி!ைல. ஒ'கா! இ த"

ைறயி! என

வாக" திறைமயி!லாத எ%ைடய

அறி#ைரைய எ"  ெகா,ள<டா

எ1

எ/ணியி'பா. க!>ாியி!

ப"தேபாேத ேசாதிட"ைத நா ந பவி!ைல. அேபா , 'உன ஒ1
ெதாியா ' எ1 இக7 தவ அவ. அேத மனநிைலேயா இேபா
அறி#ைரைய இக7

அ%பி பண

ஒ கியி'க < . இப மைனவிைய" தா D

ேகபதி! தவ1 ஒ1

இ!ைல எ1 எ/ணிவி'பா.

எபேயா ேபாக . ெதாழி! நறாக நட த பிறகாவ

எ1 ஆ1த! அைட ேத.
ஐ தா

மாத மைனவிைய

ஊ' 4றபடேபா
ெசா!ல<டா

ேவ/

மாதவிைய அைழ"

தி' தினா! ேபா

வ'வத6காக ரயி! ஏறி

மால% உதவி ெசதைத ப6றி D! யா'

எ1 தீமான

ப6றி அ மா ஏதாவ

எ

ேகடா3

ெச ெகா/ேட. ைதய!ெபாறி வாவ
தி'டைன" ேத, ெகாய

எ1 எ/ணி ெகா/ேட.

ேபா! இ'க

நா D, Pைழ த#டேன தைக மணிேமகைலைய" தா க/ேட.
அவ? ெசவதாக ெசான உதவிைய நிைன"

மன"ைத மா6றிெகா/ ேபசிேன. மைனவி

மன

திெகற . ஒ'வா1

ழ ைத இ' தாக,.

அ மா இ!ைல. எேக எ1 ேகேட. க6பக"தி அ/ணி இற

ெசா!லேவ அ மா#

விடதாக

அவகேளா ேந61 4றப ேபானாக, எறா,

தைக. "ேந61 க6பக அழ, மாமி அழ, D ஒேர

மிதியாக அEதாக," எறா, மைனவி.
"என காரண ? திOெர1 இற

யரமாக இ' த . மாமிதா

ேபான காரண " எேற.

127

"யா'ேம ெதாியா . அ மா வ தா!தா ெதாி " எ1 ெசா!5ெகா/ேட

பாகிய

வ தா.

எெனனேவா எ/ணிேன. ச திர ஏதாவ

எ1

ெகாைம ெசதி'பாேனா

ஓ எ/ண வ த . ேச, என ெகடவனாக இ' தா3

அ த

எ!ைல ேபாயி'க மாடா எ1 ெதளி ேத.

அ1 பக! உண# உகா தேபா , பாகிய தைகைய மைனவிைய

உட உகா

உ/Fமா1 வ641"தினா. "மாதவி Kகிறா,. அவ,

விடலா " எ1 வ641"தி

எEவத6 ேன சாபா ேவைலைய "
உ/ண ெசதா.

உணவி ேபா , க6பக"தி ேபைச" தைக ெதாடகினா,. "D! பிற த
ெப/F

நறாக இ!ைல. 4 த ெப/F

வ' தினா,. ம1ப

ெச ெகா,ள ேவ/

அவேள, "ெப/ணா பிற தவக, எ!ேலா'

தி'மண

எ1 ெப6ேறாக, வ641"த <டா . தக கணவ

கிைடகாத ெப/க, தி'மண
ேவ/ . ந

இப ஆகிவிடா," எ1

ஆகாமேல இ'க

எ1 விவிட

நா! மணிேமகைல இ!ைலயா? ஆ/டா, இ!ைலயா?" எறா,.

உண# பாிமாறிெகா/' த பாகிய , "மணிேமகைல" தக கணவ
இ!ைலயா? அவேள

றவியாகிவிடா,. ஆ/டா? கணவ

கிைடகவி!ைலயா? மனிதைர மணக மாேட எ1 உ1தி T/டா" எறா.
"ந!ல கணவராக இ!ைல எ1 ெதாி தா! நா

அப இ'

எறா, தைக.

எ இைலயி! ேமா விடபேய பாகிய

"ஆ/டாைள ேபா! மனித யாைர மண
ெசானா3

விடேவ/ "

அத6 ம1ெமாழி ெசானா.
ெகா,ளமாேட எ1

ெசா!லலா . ஆனா!, மீராைவ ேபா! தி'மண

கணவைன ைகவி ேபாக<டா " எறா.

ஆனபிற
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எ மன

திகிடா6 ேபா! நிற . உணைவ மற

அவ'ைடய 4திய க'"தி!

ெசற . அவ, விட ேமா இைலையவி ஓ மைனவியி இைலபக

ெசற . "அ4ற

ேயாசிகலா . ேசா6ைற பிைசக,. ேமா தைரயி!

ஓகிற " எ1 மைனவி ெசான ேபா தா எ ைகக, கடைமைய உண தன.
எ/ணி ெகா/ேட உ/ேட. உ/ "  ைக அல பிய பிற, "மீரா

ெசததி! தவ1 என? கணவ உயரவி!ைல. தா உய த நிைலைய எ

விடா. ஆகேவ  ப"ைத"

ற

விடா" எேற.

"சாி இ'கலா . காளிேகாயி5! இராமகி'^ண தவ

ெசதாேர. அவ உய த

நிைலைய அைடயவி!ைலயா? அதனா! மைனவி சாரதாமணிைய வி"
ற

விடவி!ைலேய. மைனவியிட"தி3 கட#ைள க/டாேர. அ ேபா! மீரா

கணவனிட"தி3

ெதவ"ைத க/ வா7 தி'கலாேம" எறா, தைக.

எ 8ைளயி! மின! பா த
"உ/ைம, அ

ேபா! இ' த .

சாி" எறா பாகிய .

தைகயி அறி# Pப"ைத ெதளிைவ உண

ேபா6றிேன. "சாரதாமணி

கணவ'ைடய ெநறிேக தி' பிவிடா. அதனா! இராமகி'^ண த ைடய

உய த தவ"தி6

ைணயாகி ெகா/டா. ஆனா! மீராவி கணவ

அ=வா1 தி' தாதி'கலா ; உயராதி'கலா

த வழி வராத கணவைன

ைவ" ெகா/ என ெசவ ?" எேற. என விைட வரேபாகிற

ஆவலாேலேய விைளயா ேபா! ேகேட.
பாகிய

எற

ம1ெமாழி <றினா; "ெநமாற%ைடய மைனவி மைகயகரசி என

ெசதா? கணவ ேவேற வழியாக ெசறேபாதி3 , அவேனா அபாக
வாழவி!ைலயா? கைடசியி! கணவைன" தி'"
ெபறவி!ைலயா?" எறா.
ேபசாம! இ' ேத.

ய6சியி! ெவ6றி
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"க6பக"   தாேந61 இர#

இ தா ெசா!5 ெகா/' ேத.

கணவைன" தி'"த யவி!ைலயா? அத6காக அவனிட

ெச3"த ேவ/ய

அைப ைற"  ெகா,ளாேத; அவ% ெசய ேவ/ய கடைமகைள

ைகவிடாேத; ஒ'வைன மண
இப

ப ; இப

இ'வ

ப

ெகா/ட பிற அவ%ைடய இப
ம

அ!ல, ஆக

அழி#

பேம உ

<ட அபேய

ெபா வாக க'தேவ/ ; கணவ%ைடய அழிவி! நீ

அழிவதி! ஒ' மகி7சி ேவ/
வா7#

எ1 எ=வளேவா ெசாேன. ேகாவல%ைடய

, எதி"  பிாி

தவ1 நறாக" ெதாி தி'

, சாவேத ந!ல

ைணயாக இ'

இ' த . அதனா!தா ெபா', இழ

வா7வைதவிட, அ த" தவறான

எற

ணி# க/ணகியிட

வ' திய கணவ%" த கா!

சில ைப ெகாக  வ தா,. கணவைன தி'"த 

இ!லாத ேபா

அ . அ த மன

கல

, அ த வா7#"

ைணயாக இ'

எற ந பிைக

வி சாக"

எளிதி! வரா . தியாக"தி! ஊறி ப/பட மன

ணி த மன

அ . கார

மகனாக இ' தா3 அவ% ெகா"  ெகா"  ெச!வ"ைத, அழிக"
ணி

தாயி மன

அ . அத6 எ=வள# அ4 ேவ/ ? எ=வள# தியாக

ேவ/ ? சாிேயா தவேறா, ஒ'வேனா பிைண
ேபாக

எற

எ த ெப/F

விட வா7# அவேனாேடேய

ணி# பழகால"தி! ெப/க? இ' த . இ த கால"தி!

இப"

ணிய மாடா,. க6பக ம

அவைள ைற <ற யா " எறா.

"க6பக"திட

ணிய மா?

ைற உ/டா" எேற.

"உ/ உ/. அவ?

பிவாதகாாி. நயமாக ேபச#

ஆனா! உ/ைம ேநைம

உ,ளவ,. உ/ைம

பழக#

ெதாியாதவ,.

ேநைம , ம

இ' தா!  ப"  ேபா மா? அவ6றா! மனகைள பிைணக யா ;

அ4

நய தா மனகைள ேச ஆ6ற! உ,ளைவ. க6பக"திட

ைற உ/. எத6 ெவ ஒ1
இ!ைல" எறா.

"அவ?ைடய அ/ண ச திரனிட

அ த

/ இர/ எ1 ேப9வா,. நயேம

அ த ைற உ/" எேற.
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அழேவ, எக, ேப9 அ த அளவி! நிற .

அத6, ழ ைத மாதவி விழி"

ம1நா, பக! இர/ மணி"தா ெப'காCசியி5'
ேச தா. வ த

அ மா வ

அ3"  கைள"  <ட"தி! உகா தா. ெசதி

அறிவத6காக நாக, எ!ேலா'

D! இ' தா. அவ'

96றி உகா ேதா . அேபா

ெசதி ெதாி

ெகா,வத6காக நிறா.

"க6பக"தி க5யாண"  ேபானேபா
அவ?ைடய அைப

ண"ைத

அபா#

ஒறைர நா, பழகிேன.

நிைன"தா! மன ேககவி!ைல. அேயா!

ெப/ேண! ேபா பிணமா பா"ேத. ந

D வரF வரF

அ=வள# ஆைசயா இ' தாளா . அ த  ப

ெகா"

எ1

ைவகவி!ைல.

க"தி! பா! வகிற . என கைள! என ண ! ஊேர அE

விட " எறா.

"என’மா உட 4" எேற.
"கிண6றிேல விE

யாம!தா."
இைத ேகட

உயிைர வி விடா,. கணவ%ைடய ெகாைம ெபா1க

எ ெநCச

றிய .

"அேயா, பாவி" எறா, எ மைனவி.
அ மா விாிவாக ெசா!ல ெதாடகினா. "அத நடகிற  பமா ேபா9.

எ!ேலா'

ெசா!கிறாக,. ஒ=ெவா' நைகயா ேக வாகி ஊாி! க/ட

ெப/க?ெக!லா ெகா" விடா. அ"

ெகா/ ேபா

இ!ைல. பண

பழக

உைத"

நைகைய கழ6றி

இ' தி'கிற . கட ேகடா! ஊாி! ெகாபா

இ!லாதேபா

இப நைககைள கழ6றி ெகா/

ேபாயி'கிறா. ஊாி! அவைன பழிகிற பழி எ!லா

ேக உ'கி றி

ேபாவிடா, அ த ெப/. நா, இர# வ தேபா , மன"தி! இ' தைத

எ!லா

ெசா!5 ேககாதைத எ!லா ேகவிடா,. அவ ேகாப"தா! த

தா 4 எ"

அ"தி'கிறா. 8"தி ேக'கிறா. அைத

கழ6றி

ெகா" வி ேபசாம! ேதாட" பக ேபானா,. காவ!கார, 'இ த
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ேநர"தி! எேக'மா. தனியாக ேபாகிறீகேள' எ1 த"  ேகடானா .

'தனியாக ேபாகாம!, இத6<ட யா

ைண வ'வாக,' எ1 ெசா!5வி

ேபாவிடா,. ெவளி ேபாகிறா, எ1 காவ!கார இ'

விடானா .

ேநேர ேதா4 கிண61 ேபா இறகி விடா,. அ த பாவி ெப' பாவி
ெபா1"

ெவளிேய வ தானா . காவ!காரைன பா" , அவ,

சிறி

ேநர

பய

விடா. 'ேபா" ேத, ேபாடா' எ1 காவ!காரைன அ%பினானா .

வ தாளா எ1 ேகடானா . ேதா4 ேபானா, எ1 ெசா!லேவ அவ
எ கிைடகவி!ைல எ1 வ

ெசானானா . விய6காைலயி! ேபா

பாவி அேபா

வரவி!ைலயா . எெகேகா ேக

பா"தி'கிறா. பிண

மிதபைத பா"

ேபானவ இ%

ஓ வ

ெசானானா . அ த

பா"தி'கிறாக,. எ கிைடகவி!ைலயா . இேக ஆ, அ%பினாக,.

ேபாேனா . அEேதா . எ"  ேபாவிேடா . ேபா ேச
ெசா!5ெகா/ேட க/ணீ உதி"தா.

விடா," எ1

"எேக ேபாவிடாரா ?" எறா, தைக.
"ெதாE ேநா ஆQப"திாி ேபாக ேபாவதாக ெசா!5 ெகா/' தானா ,

அேகதா ேபாயி'பா பாவி" எறா அ மா.

"ேபா" ெதாைலய . அேகேய ஒழி தா!  ப"ைத பி"த ெதா!ைலேய
வி ேபா " எ1 ெசா!5 ெகா/ேட அபா நக தா.

பாகிய"தி க"ைத பா"ேத. க/ணீ தாைர தாைரயாக வழி

ெகா/' த . க/கைள"

ைட"  ெகா/ேட க மிய ர5!, "அேயா!

இபயா ஆகF ?" எறா. "ெவறி பி" " த4 ெசதா3 தி' த<டாதா?
ப"த பி,ைள ந!ல 4"தக கிைடகவி!ைலயா? ந!லவகளி பழக

கிைடகவி!ைலயா? காலெம!லா இபயா நட"ைத ெக அழிய ேவ/ ?

கட#, ஏ இப பைடக ேவ/ " எ1 வ' தினா.
எனா! ஒ1

ேபா! இ' த .

ேபச யவி!ைல. எ வா7ைகயி! ேந த ெபாிய அதிசி
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அ மா இர/ நா, இேத நிைனபாக இ'

வ' தினா. என இ த பயண"தி ேபா
மைனவிைய

அக ெப'89 வி
மன

நறாக இ!ைல.

ழ ைதைய அைழ"  ெகா/ Dைட வி

4றபடேபா

எ!ேலாாிட"தி3

ப"தி சாய! இ' த . அ மா

ேப"திைய ைகயி! வாகி க/ணி! ஒ"தி ம'மகளிட

மாதவி பாைய பா"

வா திற

ெகா"தா. அேபா

சிாி"தா,. அைத க/ட ேபா தா

அ மாவி க"தி! சி1 மலசி ேதாறிய .
---------

அதியாய 26
ஒ' மாத"தி6, எைன ஈேரா5'

அ'ைமயான ந/பைர

ெசைன மா6றி உ"தர# வ த .

காவிாியா61" த/ணீைர

வி பிாி

ேபாவ

வ'"தமாக இ' த . "நா அக ெசைன வ'பவ. ஆைகயா! ந

பழக

எேபா

இ' . அ த கவைலேய ேவ/டா . காவிாியா61"

த/ணீதா அேக உக? கிைடகா . ேவ/மானா! நா

ெசைன வ' ேபாெத!லா , ெபாிய காள"தி <சா நிைறய" த/ணீ பி" 

ெகா/ வ'ேவ" எ1 நகமற" தைலவ நைக"தா. எ  ப"தி6

ெபாிய வி'

அணிவி"தா.

ைவ"தா. ழ ைத மாதவி ஒ' தக சகி5 ெச

அேபா

 ப"ைத அேகேய வி வி ெசைன ெச1 ேவைலயி!
ேச ேத. அ த" ெதாழி5! என ேன இ' தவ தா

யி' த

Dைடேய என ஏ6பா ெசதா. Pக பாக"தி! இ' த

அ த D.

என அ த D பி"தமாகேவ இ' த . அைத ஏ61 ெகா/ேட. அ"த

சனிகிழைமேய ஈேரா ெச1  ப"ைத ெசைன அைழ"
வ

விேட.

ஈேராடாாிட

வாகிய எ/]1 Sபாகடனி! ஐ ப

ெகா"ேத. அவ' உ1தி <றியப மாத

நிைன

வ' திேன. அத6 ஒ' கத

மேம தி'பி

L1 Sபா தர யாதைத

எEதி மனி4 ேக' ேத.

ெசைன வ த பிற, அ த மா1த5 காரணமாக# , 4

இட"தி! வாழ"

அவ எEதியி' ேத. அவ அ ப6றி கவைல ேவ/டா

எ1 ஆ1த!

ெதாடகியத காரணமாக# , எதிபாராத ெசல#க, ேந தன. எ!லாவ6ைற

அளி"தி' தா.
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ெசைன வா7ைக என 4திய

மிகபி"தி' த

எ1

அ!ல. மைனவி 6றி3 4திய . ஈேரா

ெசைன அ=வளவாக பிகவி!ைல எ1

ெசானா,. நா, ஆக ஆக இ த பரபர4 மி த நகர

அவ,

அவ? பழகிவிட .

பல  ப"  ெப/க, அவ? பழகமாகிவிடாக,. கட6கைர

உயிகாசி சாைல

அவ? வி'பமான இடக, ஆகிவிடன. ஒ' சின

கா இ' தா! அக மாதவிைய ெவளிேய அைழ"  ெகா/ ேபா ேவைக
காவத6 உதவியாக இ'ேம எற அ த ஒ' ைறதா அவ? இ' த .
என

அ த ைற இ!லாம6 ேபாகவி!ைல. ஈேராடாாிட வாகிய கடைன

தீ" வி, தைக ஒ' ைதய! ெபாறி

பணமாவ

வாகி ெகா"த பிற பாதி

ேச"  ைகயி! ைவ"  ெகா/தா ஒ' பைழய கா வாக

ய6சி ெசயேவ/

எ1 உ1தி ெகா/ேட. நா ஈேராேலேய

இ' தி' தா! மாத L1 Sபா மீதியாகி விைரவி! கடைன அைட"தி'க
 . ெசைன வ த பிற மாத ஐ ப

மீதியாவேத ெப' ய6சி

ஆயி61. எபேயா எதிபாராத வைகயி! ேவ/டாத ெசல#க, ெப'கி

ெகா/' தன. ஊபக"தி5'

ேத வ

ெசைன வ தவக, ேநேர Dைட"

தகியி'க" ெதாடகினாக,. உயநிைல ப,ளியி3

க!>ாியி3

ப"த கால"தி! உடனி'

ப"ேதா எப

தவிர ெந'கி

பழகாதவக, பல இ' தாக, அ!லவா? அவக, எ!ேலா' இேபா

நா

ெபாிய ேவைலயி! இ'பைத அறி த பிற, ெந'கி பழகியவக,ேபா!

ந4ாிைம ெகா/டா அக வர" ெதாடகினாக,. உ/ைமயாகேவ

ெந'கி பழகிய பைழய ந/பக, இர/ேட ேபதா. அவக?,, ச திர
இ' த இடேம ெதாியாம! ேபாவிடா. மால இ'

பய இ!லாதவனாக

மாறிவிடா. ஆனா!, எ உ,ள"தி! இட ெபறாத ந/பக?
இேபா

எ D! இட

உறவினக?

ெபற" ெதாடகி விடாக,. அவகேள, ெந'கி

வ தேபா , "நீக, என ெந'கிய ெதாட4 இ!லாதவக," எ1 நா
ெசா!ல மா? விலக மா? ஆகேவ, ஆ

எ!ேலாைர

ஓரள# வரேவ6ேற.

ெசைன சின நகர

ெகா/ட ஒ' மாவட

அ!ல; ெபாிய நகர ; அதி3

ெசல# ஆக

ேபாற . இைத பல மற

எ1

பல தா3காகைள

விகிறாக,. ஒ'

மாவட"தி வடேகாயி! ஓ ஊாி! இ'பவக,, அேத மாவட"தி ெத

ேகாயி! ம6ேறா ஊாி! இ'பவகைள கடாயப"தி" தி'மண" ேகா
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வி'

ேகா அைழபதி!ைல. ெசைன ஒ' ெபாிய மாவட"  நிகரானதாக

இ' தா3 , ஒ=ெவா' தி'மண" 
வ641" கிறாக,, வி'

அ3வ3

வ'மா1

 வ'மா1 கடாயப" கிறாக,. ஒேர நாளி!

இ த நகர"தி! எ"தைன Dகளி! தி'மணக,, அ3வ!க,, வி'
இ"தைன ேபாவ'வ

எ!லா'

க,!

எறா! யாரா!  ? ெதாைலவான உறவினக,

ெந'கிய உறவினக, ேபா! ெதாட4 ெகா/டா ேபா

என

ெசவ ? அகேக ேபா வ'வைத எ=வளேவா ைற"  ெகா/ேட.

ஆனா3 , ஓரள# ெசல# ஏ6ப வ த . என அைவகளி! ெவ14 ஏ6பட

ேபாதி3 , எ மைனவி அவ6றி! ச54 ஏ6படவி!ைல. அவ, ழ ைத

மாதவிைய அைழ"  ெகா/ அ

இ

ஓயாம! ேபா வ தா,. என

ெவளிேய ேபாவ'த! ெதாழி5ேலேய அைம த . அவ? ெதாழிேலா

Dடளவி! உ,ள . ெவளி ேபாவர"தி! அவ? ச54
ஏ6படாத காரண

ெவ14

அ தா எ1 உண ேத.

அவ? 4திய ந/பக, ஏ6பட

ேபாலேவ என

4திய ந/பக,

ஏ6படாக,. ஆனா3 , அவக, பல ெபாE ேபாகாக அ!ல

ஏேத%

உதவியி காரணமாக எேனா பழகியவகளாகேவ இ' தாக,. அ த காரண
தீ த

அவகளி ந4

பா ேபா

தீ த

41வ! காவ

ேபாலேவ இ' த . எேக%

, "எப? நல தாேன?" எ1

ெபா'ளிறி ேகப

அ த நபி நிழ!ேபா! நி6 . அவகளி

ஆயி%

ஒ'சில உ,ள4 உைடய ந/பகளாக - ந1மண

41வைல காF ேபாெத!லா என காகித மலகேள நிைன# வ' .
அவக?,?

மலகளாக - இ' தாக,.
ச திர%

மால%

எ வா7ைவ வி ெந ெதாைல# நீகிவிட ேபாதி3

எ உ,ள"ைத வி அ=வா1 நீகவி!ைல. அவகைள ெவ1"த ேபா

உளமார ெவ1"ேத. அ த ெவ14 எ உ,ள"தி! ஆழ"தி5'
ெந'கிய பழக

எE த .

- உ/ைமயான ந4தா - அத6 காரண . ஆனா!,

உ,ள"தி6 ஓ# இ!லாத வா7ைகயி! அ த ஆ7 த ந4
 ? பலவைகயான கடைமக?
பரபரபான ேபாவர#

எப விளக

பலேரா பழகேவ/ய காரணக? ,

மி த ெசைன வா7ைக இ' தபயா!,

உ,ள"தி6 ஓேவ இ!ைல. ச திரைன
ேநர

,

மாலைன

நிைன"

இ!ைல. சில நாக, அவகளி நிைனேப இ!லாம3

ெவ1பத6

இ' தி'கிேற.
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இப சில நாக, அவகைள நிைனகாமேல இ'
அவகளி நிைன4 வ' ேபா

ெநCச

வி" திOெரன

உ' . ச திர%ைடய மைனவி

இற தபி சில நாக, வைரயி! அவேம! அள# கட த ெவ14 இ' த .
அவ க"திேலேய விழிக <டா
நா, ஆக ஆக"

யர ைறவ

ந/பைன ம1ப

எற அளவி6

ேபாலேவ ெவ14

ெவ14 ெகா/ேட.

ைற த . இளைம

காண யாதா எ1 ஏகிேன. எைன அறியாம! எ
வ த .

உ,ள"தி! அ த ஏக இ'

மாலைன அக நிைனபத6 காரணமாக இ' தவ, எ மைனவிேய.
க6பக"தி ேம! அவ? இரக

வாலாசா# வ தேபா

க6பக

ஏ6பவிட . மாதவிைய ெப6ெற"

அேக இ' தா, அ!லவா? அேபா

அவ,

க6பக"ேதா ெந'கி பழகிவிடா,. அவ?ைடய ெப'காCசி கவாிைய

எEதி ெகாக ெசானா,. எEதிெகா"ேத. அ த கவாி கத
எE

பழக ைவ"  ெகா/டா,. அகி'

எனிட

ஒ=ெவா' கத

வ தேபா

ெசதிக, ெசா!வா,. "க6பக ந!ல ெப/. அவ?ைடய கணவ

உக, ந/ப அ!லவா? நீக, அவ?ைடய வா7ைக ஏதாவ

உதவி

ெசய <டாதா? அவ' ஒ'ைற எEதினா! ேபா மா? ம1ப

எEத

<டாதா" எபா,. "ந/ப ந/ப எ1 ெசா!கிறீக,. ஆ/க, ஒ'வைர ப6றி
ஒ'வ கவைலபவதாகேவ காேணா . நாக, ெப/க, அப இ'கேவ
மாேடா . ஆ/க?ேக க!மன தா" எபா,. க6பக"திடமி'

வ தேபாெத!லா

இப ஏதாவ

கத

இரக"ேதா ெசா!5 ெகா/ேட இ' தா,.

ஒ' மாத கைடசியி! வர# ெசல# பா"தேபா , ஈேரா அபா#காக ஐ ப

Sபா எ1 ெசா!லாம! மால%காக ஐ ப

Sபா எ1 ெசா!5விேட.

அகப ெகா/ேட. விடாம! ேகடா,. உ/ைமைய ெசாேன.

"அ=வள#தா, அ த ஆயிர

ேபவழி எ1 ெதாி

ேபான தா. பணவைகயி! அவ ேமாசமான

தா க6பக"தி அபா பண

ெகாக மாேட

எகிறா. நிலமாக எEதி ைவகிறா. என இ வைரயி! ெசா!லவி!ைலேய"
எ1 க தா,. "ந/ப' ஒ' ைறயாவ

அ த அள#காவ

உதவி

ெசயாம! க!மன"ேதா இ'க மா? ெப/க? அ த க!மன

ஆ/க? யா ?" எேற. "ேபா
ெகா,?க,. இனிேம! பண

ெகா"

அத6 பிற அவ, க6பக"தி கத

, இ த அளேவா நி1"தி

உத#

உ/.

ேவைல ேவ/டா" எறா,.

ப6றி ெசானா3 , மால%

ெசா!5 சீப"த <டாதா எபைத ப6றி ெசா!வைத விவிடா,.
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ஒ'ைற ம மிக இரக"ேதா கத"ைத ப"

ெகா/' தேபா

அFகி ெசேற. "நா பாக<டாதா? ப ேககலாேம" எேற.
ப"தா,, "இனிேம! எ கணவ மன

நா

தி' தி வ'வா எபதி! என

ந பிைக இ!ைல. அவ ேபாேக உலக"தி! இ!லாத 4திய ேபாகாக இ'கிற .

அபா யா யாாிடேமா ெசா!5ய%பி ய6சி எ!லா

உ%ைடய கணவ'

ெச

ஆயி61.

த மா! ஆனவைரயி! யறா எ1 ந 4கிேற. எ

மன

மர" விட . ஆனா3 , அபாவி கவைலைய பா

மன"

ணிேவா இ'பாரானா!, நா இனி அவேரா வாE

எனா! அவ

மற

பபகிறாேர எற வ'"த

விேவ. ெகாCச கால

ெப/க, அ=வள# சி1 கால

ேபா

. எ"தைனேயா

என இ' ேபா

எ1 எ/ணி ெகா,கிேற.

உைடயவ,. தி'வாெமாழி

என ைற? எபேயா அ த இர/

மகைள பா"  பாராெகா/ கால
கத"ைத ப"தா,.

எேற.

வா7ைவேய

சிறி

கணவ'ட வாழாதவக, இ!ைலயா?

இெனா' வைகயி! நா 4/ணிய

அேபா

ஏ6பகிற . அபா ம

வா7 ேத அ!லவா? அ

அவகைள விட எ நிைலைம ேமலான
தி'பாைவ

ேபா தா,

கழிேப" எ1 க6பக"தி

நா நி1"தி, "தி'வாெமாழி ைபய, நிைன# இ'கிற . தி'பாைவ"

"மக,. ழ ைத, மற
"ெபய ெதாியா

விOகளா?" எறா,.

அ!லவா? ந!ல . ப" எேற ெதாட

ப"தா,.

"இ த கத எEதி ெகா/' ேபா , அபா தி/ைண ேம! உகா
ஒ'வ'ட ேபசிெகா/'ப

ேககிற . ைபய (அதாவ

எ அ/ண)

ேபான இட

ெதாியவி!ைல, அவ எேக வரேபாகிறா, எ"தைன ைற

இ' தா3

மான உைடயவ, எேகயாவ

இ த ெசா"ைத எ!லா

வ

எ!லா நில"ைத

கடைன" தீ"

நா யா' ைவ"

உயிைர வி வி'பா.
வி ேபாகேபாேற, ம'மக

ைவ"  ெகா/ பா"  ெகா,ள<டாதா. இ'

வி 9கமாக வாழலாேம என ெசா!5 ெகா/'கிறா.
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ெசா!3 ேபா

அவ'ைடய மன"தி! மகைன ப6றிய ேவதைன

இ'கிற .

என ெசானா3 அவ ேககவி!ைல. அவ'ைடய மன"  தா ஆ1த!
எ கவைல, - இப அ4,ள

அளிக யவி!ைல. அ தா இேபா
க6பக ."

இ=வா1 மைனவி ப"

"த ேபா , சாம/ணாவி ேவதைன எ மன"தி3

ப6றிெகா/ட . ச திர உ/ைமயாகேவ மான

இமாவதியா! ஏமா6ற அைட ததாக உண த

உைடயவ. அதனா!தா

க!>ாி விதிைய விேட

ஓேபா விடா. இேபா

மைனவி த6ெகாைல ெச

அளவி6 அற"தி! ந பிைக

ெநறியி! ெதளி#

அறி த

ஊைர விேட ஓேபானா. ஆனா! இ த மான உணசி இ' த

இ' தி' தா! எ=வளேவா

நறாக இ' தி' . ந பிைக ெதளி# இ!லாத ேபா

மான

ெகா/டா, எ1

இ'

என பய? தைன ெக"  ெகா,வத6 அழி" 

ெகா,வத6 தா இ த மான உணசி பயபகிற
"ஏ வ'

இ த ெபா!லாத

என எ/ணி ேசா ேத.

கிறீக,?" எறா, மைனவி.

"ச திர என ஆனாேனா எ1 நிைன"தா! மன

ேவதைனபகிற ."

"அ த ஆ, இனி எப ேபானா! என? மைனவி ேபாவிடா,.  ப
ேபாவிட . ேபானவகைள நிைன"

இ'கிறவக? ஏதாவ
E

வ' தி பய என?

ெசய மா? ெசக,. இப ெசா"

கிைட எபைத க6பக"தி கணவ' எE க,."

அ த ெசா! ெநா த எ மன"ைத ேகாலா! " வ
"ஒ'கா3

ேபா! இ' த .

நா அப எEதமாேட. எ ந/ப ச திர ெச" ேபானா

எ1 நிைனக#

எ மன

இட

தரவி!ைல. அேயா ேவ/டா" எேற.

மால% ேவ1 வைகயி! கத எEதிேன. ம1ெமாழி வ'

ஆவ3ட எதிபா"  ச5"ேத. பண

ந4

இைடG1 ேந

விட

வ'

எ1

கட ெகா"த காரண"தா! இ' த

எ1 எ/ணி ெகா/ேட.
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ென!லா

இப ந/பாிடமி'

Dடாாிடமி'

கத

வராம!

இ' தா! அ ேவ என ெப'கவைல ஆகிவி . அைதேய எ/ணி எ/ணி

வ' தி ெகா/'ேப. சி1
இேபா

ெபாிய

ப

ப

ெபாிதாக" ேதாறிய கால

சினதாக" ேதா1

அ .

அளவி6 மனமா1த!

ஏ6பவிட . நறிணசி தலான அபைட உணசிக, அபேய

இ'கிறன. ஆனா! இப

ைற

ப உணசிக, வரவர

ெகா/'கிறன. சி1 ேதாட

கவைலபகிறா; ெபாிய ேதாட
தா வ'

பயிாிகிறவ ஒ' ெச வானா3

உைடயவ ஒ' பா"திேய பேபானா!

கிறா; ெபாிய ேதா4 உைடயவ ஒ' ெசகா#

கவைலபவதி!ைல; ஒ' பா"திகாக#

வ'

வதி!ைல. இர/ 81 ெபாிய

மரக, பேபானா! தா அவ%ைடய மன

அவ, சின ேதாட

அளவி! எ பழக

L61கணகானவகேளா
ேந

அப"தா மாறிய .  சின ஒ'

ெதாட4

இ' தன. இேபா

ெபாிய நகர"தி!

ஆயிரகணகானவகேளா பழக

விடதா!, உணசிகளி ஆழ

ச திர%காக#

அைச . அேபா

பயிாிகிறவைன ேபா! அ=வள# கவைலபட

மாடா அ!லவா? எ மனநிைல
<ட"

ெகாCச

மால%காக#

விட . அதனா!

ைற

வ'"த ேபா! இ!ைல எனலா .

வ'

நா ெதாழி! காரணமாக#

ேவ1 காரணமாக#

உைடயவக,. அவகளிட

எ மன

L61கணகானவகேளா

பழகிய ேபாதி3 , ஒ' சில தா உ/ைமயாக எ%ட ெந'கிய பழக

ெசா!லலா .

ெகாCச

ஆ7 த ந4

ெகா/ட

எ1

அவக?,, எ அ3வலக"தி! எேனா ெதாழி! ெசத ந/ப ஒ'வ.
அவ'ைடய ெபய பைசமைல. ந!ல ப/4க, உைடயவ. பலேரா

பழகமாடா. பழ

சிலாிட"தி! அபாக பழவா. அ3வலக"தி!

ேவைலயாகைள மன

ேநாக ேபசாதவ. ஆனா! ேவைலயி! திறைமயானவ.

அபபடவ ஞாயி61 கிழைமகளி! எக, D வர ேபாக பழகினா.
நாக?

சில ஞாயி61கிழைமகளி! அவ'ைடய D ெசேறா .

நாளைடவி! ெப/க?, பழக

இ' தேபா

மைனவி ம

மி த . நா ேவைல மிதியாக

அேக ேபா வ'வ

ஒ' நா, இர# நா D" தி' பிய

பழகமாயி61.

"பைசமைலயி மைனவி

உக? சின வயதி5' ேத ெதாிமாேம" எறா,.
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"உன ைப"திய ! நா

எகி' ேதா பிைழக வ ேதா . நா

யா? இேபா தாேன பழக ! என உள1கிறா?" எேற.

யா? அவக,

"அவ உக? ெசா!லேவ இ!ைலயா?"
"நீ எனதா ெசா!கிறா?"
"அ த அ மா# இ"தைன நா, ெதாியா . இைற" தா

க/பி"தாக,."

"அெமாிகாவா, ஆQதிேர5யாவா. எைன அவக, க/பிக."
"ெபாயா ெசா!கிேற?"
"என ெசதி? விளகமாக ெசா!."
அ த அ மாவி அகா ஊாி5'

வ தேபா

ேபசியி'

ெதாி

வ தி'கிறா. னேம ஒ'ைற

பா"தி'கிேற. ேபசியி'கிேற. இைற எெனனேவா

வி,  ப"ைத ப6றி ேகக" ெதாடகினா. அேபா

விட ."

"என ெதாி

விட ?" எ1 அவைள ேகேட. அத6, மாதவி ெம!ல

9வைர பி"தபேய நட

வ

எ மயிேம! ஏறி" த வாைய" திற

நாைக நீ கானா,. "சாிதா. வா, நா இ'ப
எகிறா,. அ தாேன நீ ெசா!வ ?" எேற.
மைனவி சிாி"தா,. "ெசா!வைத ேக" ெதாி

ெதாி

விட

ெகா/டா! அத பிற

சிாிகமாOக,. உடேன ேபா பாகலா எ1 4றபDக," எறா,.

"உக, Dகார ேப என எ1 ேகடா. ேபைர ெசான#ட, ச61

விழி"  பா"தப இ'

வி, ஊ எ

எ1 ேகடா. வாலாசா எ1
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ெசான#ட, திைக"தா6ேபா! இ' தா. உடேன உக, Dகார'
ச திர எ1 ஒ' ந/ப இ'கிறாரா எ1 ேகடா. அேபா

திைக4 Eவ

என வ

விட . 'ஆமா

அவ'ைடய

இ'கிறா. உக? அவைர

எப" ெதாி ?' எேற. 'ெசா!கிேற. நீ ேவலயா# மைனவியாக
வ'வத6 னி' ேத அவைர என" ெதாி ' எ1 எனிட
பிற த

ெசா!5வி,

தைகைய பா" , 'ெதாிதா' உன நிைன# வ'கிறதா’' எ1

ேகடா. 'யா? ந

ச திர அ/ணாவா!' எ1 பைசமைலயி மைனவி உடேன

அகாைவ ேகடா. ஆமா எறா அ த அகா. 'அவதா அேபாேத எேகா
ேபா விடாேர அவைர ப6றி அ4ற

ஒ1ேம ெதாியாேத' எறா தைக.

என" திைக4 மிதியாயி61. 'அவ எேகா ேபாவிட ெசதி உக?
எப" ெதாி

அ மா?' எ1 ேகேட. 'ேந61" தி'மணமாகி வ த உக?

அவ ேபாவிட

ேகடா."

எப" ெதாி ?' எ1 அகா எைனேய தி'பி

இ த அளவி6 மைனவி ெசா!5ய#ட, எ கலக தீ

நிைன# வ

விட . "அடடா!" எேற.

உடேன இமாவதியி

"ஓ ஓ! உக? இேபா தா யா எ1 ெதாி ததா?" எறா, மைனவி.
"ஆமா . இேபா தா நிைன# வ'கிற . இமாவதி எ1 ஒ' ெப/.

அவளாக"தா இ'க ேவ/ " எேற.

"ெப/ணா? என ேம! வயதி! ெபாியவ. நா பி,ைளக?" தா."
"இ'கலா

அேபா

ெகா/' தேபா

தி'மண

விாிவாக ெசா!ேவ."
"அ4ற

ெப/தாேன? நா%

ச திர%

க!>ாியி! ப" 

ஆகாத ெப/. சாி ெசா!5. அ4ற

தா

என? உன எப" ெதாி எ1 அவ ேகக, நா ேகக,

ேவைகயாக இ' த . அவ னேம ஒ'ைற ஓேபா வ தவ எப

அேபா தா என" ெதாி த . பிற நா எ!லா

ெசாேன. அவ'"
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தி'மண
விE

ஆன . மைனவிேயா அபாக வாழாத . அ த அ மா கிண6றி!

ெச"த . பிற அவ ஓேபான

வியேபா ேக ெகா/'

எ!லாவ6ைற

வி அவ'காக மிக#

நா ெசாேன.
வ'"தபடா.

அழாத ைறயாக அ த அ மாவி க வாேபாவிட " எறா,.
இ=வள# ெசதிகைள

இமாவதி ெசா!5 இ'க" ேதைவயி!ைலேய என

எ/ணிேன. "இைத எ!லா

ஏ ெசானா? அ த அ மா ச திரைன ப6றி"

தவறாக நிைனபாேர" எேற.

"அ தாேன இ!ைல! இ=வள# ெசான பிற

அ த அ மா ச திர%காக

வ'"தபகிறா. இரக"ேதா ேப9கிறா. தம" ெதாி தவைரயி! ச திர மிக

ந!ல ண,ளவ எகிறா. அவைரேபா! ந!ல மன

பாப

அ'ைம எகிறா. ச திரைன ப6றி நீக?

ெசானேத இ!ைல" எறா,.
எ உ,ள

உ,ளவகைள

அ=வள# நறாக

ைழ த . "ஆமா . அ=வள# ந!லவனாக இ' தவதா. அ த

கால"தி! அவ ேம! ஒ' ைற ெசா!ல யா . அபபட ந!லவதா

பிற இப மாறி ெக விடா. அ தா என வ'"த " எேற.
"உகைள கடாய பாகேவ/

எ1 அ த அ மா வி' 4கிறா.

எேனா உடேன 4றப வ'வதாக ெசானா. D! இ'கமாடா

எ1 ெசானதா! நி1விடா. நாைள ம1நா, அவக?ைடய ஊ'ேக

தி' பி ேபாகிறபயா! நீக, நாைளேக ேபா பா" விக,. நீக,

ேபாகாவிடா! அ த அ மா தவறாம! இேக வ

விவா" எறா,.

"அபயானா!, பைசமைலயி மைனவியி ெபய என? தி'மகளா?"
எேற.

"ஆமா . உக? இ=வள# நறாக" ெதாி தி'
ெசானதி!ைலேய. ெபய'

மைனவிைய <பி

ேபா

நீக, எனிட

நிைனவி! ைவ"தி'கிறீகேள, கணவ த
"தி'" எ1 அைழபா" எறா,.

142

"நா சின வயதி! பா"த

உ/. அேபாதி' ேத ெபய'

இ த  ப எ1 எப" ெதாி ?" எேற.
பிற, ச திர ப"  ெகா/' தேபா
பழகிய

இமாவதியி  ப"ேதா

, இமாவதியி தி'மண அைழைப பா"த#ட கலகி அEத

, பிற ேத ேபா அவைன அைழ"

உடேன ெசா!லாம! ஓ ேபான

வ த

ெதாி . ஆனா!

எ!லா

,

விாிவாக மைனவி ெசாேன.

"அபயானா!, அபைடயிேலேய அவ'ைடய மன"தி! ஏேதா ஒ' ைற
இ'கிற " எறா, மைனவி.

"ெமதா. அவ%ைடய மனேம இெனா'வைர ந பாத மன . யாராவ
ெபாியவாிட"திலாவ

ஒ' சிற த 4"தக"திலாவ

ந பிைக ைவ"

ெகா"தி'க ேவ/ . அ!ல , ஒ"த உாிைமேயா யாாிடமாவ

மன"ேதா பழகியி'க ேவ/ . ந/பனாகிய எனிட

பழகவி!ைல. வ த மைனவியிட

ஒ'

மன"ைத

திற த

அப

அ=வா1 பழகவி!ைல. அதனா! உலகேம

அவ% இ'/ட ைகயாக இ' த . வழி ெதாியாம! தமாறி" தமாறி

ெகடா. ம'/ட ேபாெத!லா

ெவ'/ ெவ'/ ஓனா" எேற.

காைலயி! எE த#ட இமாவதிைய ப6றி மைனவி நிைனVனா,. நா%

அேத நிைனவாக இ' ேத. கடைமகைள விைர

" , பைசமைலயி

D ெசேற. ேபா நி1 கதைவ" தய#ட "வாக! நா%

எதிபா"  ெகா/ேட இ' ேத" எ1 ெசா!5 ெகா/ேட இமாவதி வ தா.

"என அயா! னேம பழகிய பழக
ெகா,ளாமேல இ' தீக,. இேபா

நி6கிேற" எறா பைசமைல.

இ'

ஒ'வைர ஒ'வ ெதாி

நா தா அ நியனாக, 4தியவனாக

அவ'ைடய மைனவி, "ேவைகயாக இ'கிற " எறா.
இமாவதி

நா%

எக, பைழய ேபைச எ"த#ட ஒ=ெவா'வராக

நீகினாக,. இமாவதியி தைக தி'மக, ம

ஒ'ைற வ

1கி,
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"ச திர அ/ணா வ

வா7

ம1ப

வ'"தமாக இ'கிற " எறா.

அப ேபாவிடைத நிைன"தா!

நட தவ6ைற எ!லா ஒ=ெவாறாக ெசா!5 ெகா/ வ ேத.
"அவ தி' பி வ த பிற என" ெதாிவி"தி'க <டாதா? நா வ
உ/ைமைய ெசா!5யி'ேபேன! என

பா"

ஆ1தலாக இ' தி' . அவ'

ஆ1தலாக இ' தி'ேம" எறா இமாவதி ஓாிட"தி!.
ம6ெறா' ைற ேபசி இைடேய, "வ த அவராவ

பைழய அைப நிைன"

எ பா"தி'க <டாதா?" எறா.
இெனா' ைற 1கி, "நீக?
எக, கவாி நறாக" ெதாி தி'

எகைள அேயா மற

இ'கிற " எறா.

அவைர ேபாலேவ நட

ெகா/Oக,.

, ெசைனயிேலேய ெதாழி! இ'

விOக,. க!>ாி ந4 இ=வள#தா ேபா!

"ச திர% வி'பமான ெப/ணாக பா" " தி'மண
ேபா! இ'கிற " எறா ேவெறா' ேபசி இைடேய.

ெச

ைவகவி!ைல

"எக, அ மாவிட"தி! ச திர எ=வள# பணிேவா மாியாைதேயா இ' தா.

ெசா த" தா த ைதயா' வ'"த உ/டா பயாக நட தா எறா! ந ப
யவி!ைலேய" எறா ம6ேறா இட"தி!.

நட தவ6ைற நா விாிவாக ெசா!5 ெகா/' த ேபா
இைடயிைடேய விய4ட%

திைக4ட%

ெதாிவி"தப இ' தா. எ!லாவ6ைற

இமாவதி இப

ெப'89வி சில க'" கைள"

ெசா!5 "த பிற, "அேயா! கட#,

ஏ இப அபானவகைள - ந!லவகைள - ெககிறா?" எ1 மிக மிக

வ' தினா. "எேகதா ேபாயி'பா? ெதாி தா! நா% ேதேவேன! நீக,

யா'

ேதடேவ இ!ைலயா? அ=வள# ெதாைல# ந பிைக இழ

 ப ?" எ1

பபடா.

விடதா
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சிறி

ேநர

தைரையேய உ61 பா"தப இ'

ஒ' ெப'89 விடா. அ த

ெப'89, ெசா!லாத ேவதைனைய எ!லா ெசா!வ ேபா! இ' த . வல
இட

%

பி%

ெம!ல" தி' பி பா"தா. "எனா! ஏ6பட

ஏமா6ற தா அவ'ைடய மனேம ெகேபாவத6 காரணமாக இ' தேதா
எ1 இன

எைன 9கிற . என உலக இ ? ெப/க,

எ ெநCச

இ'வ பழகினா!, உட ைப கட

உ,ள"தி உற#ெகா/ பழகவி!ைலயா?

நீக, ஆ/க, இ'வ பழ ேபா
ஆF

ஒ' ெப/F

பழ ேபா

அப உ,ள"தா! பழகவி!ைலயா? ஓ
ம

தமா6ற ஏமா6ற எ!லா ?" எறா,.
அ த வினா# விைடயாக நா ஒ1

எதிபாக#
ஆனா3
--------

உ,ள

இ!ைலயா? ஏ இ த"

<றவி!ைல. அவ எனிட

இ!ைல. பைட"தவைனேய ேகட வினாவாக இ' த

அ த வினா இ%

விைட

அ .

எ ெசவிகளி! ஒ5" ெகா/ேட இ'கிற .

அதியாய 27
எபேயா இர/ ஆ/க, ேவகமாக உ'/ ஓன. ஒ'நா, தபா!கார ஒ'

மணியாட ெகா/ வ
"எகி'

ைகயி! நீனா. "L1 Sபா" எறா.

?" எ1 ெசா!5ெகா/ேட அைத 4ர பா"ேத.

மால, ேசாழசிக4ர , வட ஆகா மாவட

எ1 கவாி க/ட

ெபாிய வியபாக இ' த . இர/ ஆ/க? ேமலாக கத

என

எEதாம!

மைற தி' த ஒ'வ திOெர1 L1 Sபா அ%பியி' தா எறா!, என

எ1 ெசா!வ ? ெந! ஆைல ேவகமாக ேனறி பண
எ1 எ/Fவதா? அ!ல
ெச 4 இ' 4 எ!லா

நிைறய கிைட"த

சாமியாாி ரசவாத வி"ைத ப5"

D! உ,ள

ெபானாகி விடன எ1 எ/Fவதா? என எ1

ெதாியாம! வியேபா அவ அதி! எEதியி' த றிைப பா"ேத.
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"அ4,ள ந/பா! மனிக மனிக மனிக எ1 பல ைற ேக
ெகா,கிேற. பண"தி! ஒ' பதியாவ

பாப

மைற#

தி'பி ெகாகாம! உைன

இ!ைல எ1 ேநா4 ெகா/' ேத. அதனா!தா இ வைரயி!

ம#ன . பண

ேச"  கவைல தீ

விடவி!ைல; மன

தி' தி

விட . கத"தி! விாி#, அ4,ள, மால" எ1

கவைல தீ

எEதியி' தா. அதி! ைகெயE"

இ" தபா!காராிட

ெகா"த L1 Sபா எ/ணி வா ேபா

ெகா"ேத. அவ

எ மக, மாதவி ஓ வ

அ மா <பிகிறாேகா" எறா,. அவ?ைடய பாவாைட

ெசாகா

, "அபா!
பளபள

எ1 மி%வைத , அவ?ைடய சின ெந6றியி! ெச நிற" திலக

பெடாளி

உண தபேய, "இ தா! க/F! இைத ெகா/ ேபா அ மாவிட

ெகா"

பர4வைத , வாயி 4சிாி4 எ உ,ள"ைத ெகா,ைள ெகா,வைத

எேற. அவ, அைத எ/Fவ

ேபா! விர!களா! 4ரெகா/ேட நட தா,.

அவ?ைடய தைலயி சின < த! அழகாக பினப' தைத
தாழ T#

ம!5ைக

அத6" Kய அழ த

விளகியைத

க/ேட.

"அ மா! அ மா! அபா ெரா ப Sபா ெகா"தாேகா" எ1 அவ, ெசான
ேகட .

உடேன அகி'
ப!ெல!லா

எ மைனவி அ த ேநாக?ட விைர

ெதாிய எ எதிேர நி1, "பணேம இ!ைல, ச பள

உ/ எ1 ஏமா6றினீகேள? இேபா

ைள"த ?" எறா,.
மால பண

ம

அ%பியதாக ெசாேன. அய

க6பக"  ஏேதா ந!ல கால

வ

வ தா!தா

எ த ெசயி5'

நிறா,. "அபயானா!

வர ேபாகிற . வர . ந!ல ெப/ ந!ல பேய

வாழ’F " எ1 உளமார வா7"தி நிறா,.

அ1 அவைள ஊ' அ%4வத6காக ஏ6பா ெச
அதனா! மாதவி அணிவன எ!லா

ெகா/' தா,. அவ, இர/டா

அணிவி" , தா%

ெகா/' ேத.

4திய ேசைல உ" 

ழ ைத" தா ஆ

நிைலயி!

இ' தபயா!, வாலாசா# அ%4 பயாக ெப6ேறா வ641"தி

எEதியி' தாக,. அவக?ைடய வி'பபேய அ1 பக! ரயி5!
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அ%4வத6 ஏ6பா ெச , ைகயி! ெகா"த%ப பண

அ . அ ேநர"தி! தபா!கார மணியாடேரா

திைக"  ெகா/' த ேநர

வ

நிற

இ!லாம!

என ெபாிய மகி7சியாக மகி7 ேத. மைனவிேயா அதி!

க6பக"தி ந!வா7ைவ

க/ மகி7 தா,.

அவ, மகி7 தத6 ஏ6பேவ மால மன

ஊ' ேபாவத6  அ த கத

பலமட மிதியாகியி' .

தி' தி கத எEதியி' தா. அவ,

வ தி' தா!, அவ?ைடய மகி7சி

"ெந! ஆைலைய எனா! தனிேய நட"தயா
அ த லாாிகார ந/ப வ

எ1 ெதாி

ெகா/ேட.

ெபா14 ஏ61 ெகா/டா. இேபா

ய6சியாக நைடெப1கிற . இ' தா3 ெபா14 அவ'ைடயேத. நா

ச பளகார ேபா! இ'

L6ைற ப

அைட4

<

அவ ெசானபேய உைழகிேற. மாத

Sபா  ப ெசல#

ஐ ப

Sபா பைழய கட

எ1 ெகாகிறா. அவ கிழி"த ேகாைட வி விலகாம!

நடகிேற. அதனா! கவைல இ!லாம! இ'கிற . என நைமயாக சில
மா1த!க?

தணி

ஏ6பவிடன. ம6ெறா' ெந! ஆைலகாராி ேபா ேவக

விட . லாாிகார ந/பேரா பைக"  ெகா,ள அவரா! யா .

ஆகேவ D 4 ெச

ஈபடாம! கவன

ேபாைய விவிடா. நா%

ெச3" கிேற. மாமனா'

ேவ1 ேவைலகளி!

கைடசியி! இர/டாயிர Sபா

த'வத6 உடப ெசா!5ய%பினா. நீ த5! எEதிய கத"ைத

நிைனவி! ைவ" ெகா/ நா ேவ/டா எ1 ெசா!5விேட. ஆனா!

க6பக"ைத இேக அைழ"

வ'வத6காக ெப'காCசி வரேபாவதாக"

ெதாிவி"தி'கிேற. ஊ' வ

நில4லகைள பா" ெகா/ அேகேய

வாEமா1 மாமனா என ெசா!5ய%பி ெகா/'கிறா. இ' தா3

என அ

அ=வள# ெபா'"தமாக" ெதாியவி!ைல. உ%ைடய அறி#ைர

என ேவ/ . நா இ%

ெப'காCசி ேபாகவி!ைல க6பக"தி

பிவாதமான ெவ14காக அCசி நி6கிேற. உைன"

ைண

அைழ" ெகா/ ேபாக எ/ணியி'கிேற. நீதா எ தி'மண"தி6

ெதாடக"தி! உதவியாக கத எEதியவ. எக, இ!வா7ைக இனிேம!தா

ெச ைமயாக" ெதாடக இ'கிற . இத6

ெசயேவ/கிேற. நீ வ
எ!லா

மற

நீ வ

உதவி

ெசானா! தா, அவ, பைழய வ'"த"ைத

எைன வரேவ6பா,. நீ ம1காம! வரேவ/ . அ"த

வார"தி! ெவ,ளிகிழைமேயா சனிகிழைமேயா அேக வ

உைன அைழ"

ெகா/ ெப'காCசி ேபாக எ/ணியி'கிேற. வ'ேவ. ம6றைவ ேநாி!.

உ அப மால."
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இ த கத என ெப'மகி7சி உ/டாகிய . அதனா! அ1 பி6பக!

நா அ3வலக"தி! ேவைல

அ=வளவாக ெசயவி!ைல. ெபாிய வி'

உ/ மயகியவேபா! ெபாEைத ேபாகிவி மணி நாலைர ஆன

அ3வலக"ைத வி 4றபேட.  வாயில'ேக வ தேபா , "அயா சாமி"

எப ேபா! ஒ' ர! ேகட . தி' பி பாகாமேல வ ேத. "ேவ3" எப
ேபாலேவ இர/ ைற ேகட . யாேரா இ த ெபய'ைடயவ ஒ'வைன

அைழ

ர!, இத6காக ந ைமேபாற ஓ அதிகாாி தி' பி பாக<டா

எ1 நக ேத. ம1ப

அேத ர! இர/ ைறேககேவ சிறி

பா"தப நட

ெகா/ேட இ' ேத. "ேவலயா! ேவ3!" எற

ேவ3!" எற

திைக"

ம1ப

நட ேத. "அேயா மற

தைரயி! விE த

விடாயா? கட#ேள மற

நிேற. சிறி

க/ேட. என

நிேற.

விடாயா?

ெதாைலவி! ஒ'வ ெதாெப1

அவ%

"உகைள பா" "தா <பி ெகா/ேட வ
விE

தி' பி

இைடயி! இ' த ஒ'வ,
கா! தகி

விடா. யாேரா, பாவ " எறா. உ61 பா" ெகா/ேட

விE தவைன ேநாகி நட ேத. 4றவிE தி'கேவ யா எ1 ெதாியவி!ைல.

அேபா

அ3வலக"

ேவைலயா, ஒ'வ அ த பக

வ தா. அவைன

ேநாகி, "யா பா" எேற. அவ னி

பா" , "யாேரா ேநாயாளி" எறா.

சைட ைபயி5'

ெவளிேய வ தி' த . அைத எ" 

அத6, ப"  பதிைன

ேப அேக <விடாக,. விE தவ%ைடய

ஒ' சி1 4"தக

பாமா1 ேவைலயாளிட

சிறி

ெசாேன. அவ தயகி" தயகி எ"தா.

"தி'வ'பா. ச திர எ1 ெபய எEதியி'கிறா" எ1 அவ

ெசான#டேன, "ஆ" எ1 திைக"

அலறிேன. "ச திரா" எ1 னி

அைழ"ேத. ர! இ!ைல. 8ைசயா விE

கிடபைத உண ேத.

கெம!லா Dக த4மாக இ' தன. "அேயா! ச திரா!" எ1 அைழ"

வ' திேன. ேவைலயா, எ க"ைத பா" " திைக"

நிறா. காபி

வாகி வ'மா1 ெசா!5ய%பிேன. வழியி! ெசற ஒ' டாசிைய <பி

நி1"திேன. மக, ேம3
ேபாவேத ந!ல
வாயி! சிறி

சில <வைத க/, விைர

எ1 உண ேத. காபி வ த

விட ெசேத. 8ைச ெதளி த

D

, ச திரைன" தி'பி அவ

க/ விழி"  பா"தா.

க/க, சிவ தி' தன. எைன பா" , "ேவ3! ேவ3!" எறா. "என
ச திரா?" எேற. "ேவ3! ேவ3! ேவ3!" எ1 தைலனி

"D ேபாகலா , வா. அ4ற

ேபசலா " எ1 பி"

வி மினா.
டாசியி! உகார
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ைவ"ேத" எ ைப எேக?" எறா. ேவைலயா, தைரயி5' த ைபைய
எ"  ெகா"தா.

டாசியி! வ தேபா , அவ%ைடய அழகிய க

பாக அ'வ'பாக

மாறியி' தைத க/ வ' திேன. ெதாEேநா அவ%ைடய, கா கைள

8ைக அழகிய உதகைள ெக"  பா7ப"தி அசமான ேதா6ற"ைத
உ/டாகியி' த . அவ%ைடய இனிய ர! - ெப/ ேவட

ேபா ந" 

பா 4க7ெப6ற அ த ர! - க மலா கரகரபா ெக ேபானைத
எ/ணி வ' திேன.

"அேயா! ேவ3! உைன பாக ேபாகிேறனா எ1 ஏகிேன.
பா" விேட அபா, இனி நா ெச"  ேபானா3

சாக"தயா" சா# வர , வர " எறா.
"அப எ!லா
ேகேட.

ேபசாேத. கவைலபடாேத. எேக இ'

"தி'மணியி! இ' ேத, அகி'

கவைல படமாேட.

வ'கிறா?" எ1

தா வ'கிேற."

"ஆQப"திாியிலா?"
"ஆமா . ம'

ம'

மன"ைதயாவ

ேத6றிெகா,ளலா எ1 வ

டாசியி5'

இறகிய

நா?

ஊசி ஊசி எ1 எ!லா

பா"

விேட. ஒ=ெவா'

ஒ=ெவா' கமாக இ'கிற . மன தாகவி!ைல. உட 4

"D! யா'

, நா சாவி எ"

ேதறவி!ைல.

விேட அபா" எறா.

Dைட" திற தைத பா" ,

இ!ைலயா?" எறா.

"ஊ' அ%பியி'கிேற" எ1 ெசா!5 ெகா/ேட உ,ேள அைழ" 
ெசேற.
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"ந!லதா9. நா ெசத 4/ணிய , D! யா'
அபபட

இ!ைல. இ த ேநா

அபா. எேக ேபானா3 இ'கிறவக?"

ெகாகிற ேநா இ . இர/ேட நா, இ'
"இர/ நா, அ!ல. இர/ மாத

ப

வி ேபாவிேவ" எறா.

இ'. என ஒ'

ப

இ!ைல" எேற.

அவ கயி' த ஆைடயி! இர"த கைறைய க/ேட. எ மன

அ'வ'4

பைழய மன

ெகா/ட ; வ'"த
வ

இரக

ெகா/ட . இ' தா3 , நபா பழகிய

ெகா/ட . நா6கா5ைய கா "உகா'" எேற.

ம1"தா. "என இேக இட

தைலைய அைச"

தகா ; யாராவ

பாபாக,. உன எனா! ஒ' ைற# வர<டா

ேபா அேக ஒ' 8ைலயி! இ'ேப. அேக வா. இட

ேவ3, ேதாட" 

கா" எ1 ேன

நட தா. அவ%ைடய கா!கைள பா"ேத. நா பா"த Dக

4/F

வ'வாக,;

ெவ4

எ ெநCைச 4/ணாகின. பா"த எ ெநC9 ெவ4க,

உைடயதா இர"த கசிவ

ேபா! உண ேத. ைகவிர!க, எ க/F

படாதவா1 மடகி ைவ"தி' தா. ேதாட"தி! தா7வார"தி! இட

காேன.

"அேயா! இ த இட 9"தமாக இ'கிறேத. இேக நா இ'க ேவ/மா?
ேவ1 ஏதாவ

இட

"இேக யா'

வரமாடாக,. க! பி"  ேபாவிடா! இேகேய

யா க/F

மா" ெதாEவ ேபா! ஒ1

படாத இடமாக இ' தா! ேபா

இ!ைலயா? ஒ' 8ைலயாக

" எறா.

இ'கலா " எேற.

"கலா? எனகா?" எ1 எைன நிமி

பாக <சின. "ஒ' பைழய பா ெகா. அ

பா"த ேபா
ேபா

எ க/க, அவைன

. நா ேபான பிற அைத

ைப" ெதாயி! எ"  ேபாவிடேவ/ " எறா.
உ,ேள ெச1, ஒ' ந!ல பா

ெகா/ வ ேத.

ெம!5ய ெம"ைத

ஒ' தைலயைண
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"ேவ3 ெசானா! ேக,. வி' தாளி ெகா/ வ'வ ேபா! ந!ல பா
ெம"ைத
எறா.
"எ மன

ெகா/ வ'கிறாேய. ேவ/டா ’பா. ஏதாவ

க த! ெகாேபா

"

ேககா . ேபசாம! இ'. ம1காேத. எ கடைம இ " எ1

வ641"தி பாேம! ெம"ைத பரபி உகார ெசாேன. அவ ெம"ைதைய

நீகி வி பாேம! உகா தா. "க" த/ணீ ேவ/ " எறா.
த/ணீ எக ெசறேபா
ெசாாி
பா"

அவ இர/ ைககளா3 உட ெப!லா

ெகா/'பைத பா"ேத. அேபா

விேட. எைன க/ட

அவ%ைடய ைகவிர!கைள

அவ ெசாாிவைத நி1"தி வி ைககைள

மடகி ெகா/டா. த/ணீைர நீேன. "ைவ கீேழ. நா எ"  ேப.
உன ஏதாவ

எறா.

"என இேபா

ேவைல இ' தா! ேன ேபாபா. அ4ற

ஒ' ேவைல

ேபசலா "

இ!ைல. உன ேவ/யைத ெசா!."

"சாபா யா சைமப ?"
"ேவைலகார வ'வா. ஓட55'
"சாி ேபா

எ"

வ

ெகாபா."

."

நா உகார யேற.
"நீ ஏ இேக உகாரF . எ அழைக பாகFமா? ேவ/டா, ேவ/டா,

ேபா" எ1 த"தா.
"அப எ!லா

ெசா!லாேத. உ அழைக

பா"ேத. உ

பாகிேற. என ெசவ ?" எ1 உகா ேத.

ப"ைத
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"ேவ3!" எ1 தைரைய பா"  ெப'89 விடா.
"த/ணீ கவி!ைலேய" எேற.
"உ எதிாி! இ த ைககைள நீ" த/ணீ எபத6 மன
அபா. நா ெசத விைன அபா, விைன!"

வரவி!ைல,

"4திய இட"தி! அசப" தயவைதேபா! இேக இ'காேத. ேநா
வ

விட . உ அழைக பாழாகிவிட . என ெசவ ? நா பாகிேற

எ1 இப" தயகினா! இேக நீ வ

த தப நட

ெகா,. ைககாைல நீ வசதியாக இ'" எேற.

"வசதியா? என இ%

வசதி ேவ/மா?" எ1 இ'மினா.

அவ இ'வைத ேகக"
"ம'

பமாக இ' த .

வாகி வ'கிேற. என ம'

"ம' தா? இனிேம! ஒேர ம'
எ மன

பய என? உ உட 4"

, எத6 எ1 ெசானா!."

தா ேதைவ; சா# ம'

வாய . "நீ இேக இ'

வைரயி! சா# இ

."
அ

எ1 ஒ' ேப9

ேபச<டா . இப ேபசினா! என எ=வள# வ'"தமாக இ'கிற

ெதாிமா?" எேற.

"ச திர இப ஆவா. உட ெப!லா

4/ணா சீE

இர"தமா உ

D வ'வா எ1 எதிபா"தாயா?" எ1 ெசா!5ெகா/ேட த/ணீைர
எ"  "தா. பிற, "என யா இ'கிறாக,? நா ேவேற யா
D ேபாேவ?" எ1 கலகினா.
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அவ%ைடய Dடாைர ப6றி ேபசலா

அவ%ைடய மன

ேம3

என

எ1 எ/ணிேன. அ த ேபசா!

பபேமா எ1 த"  ெகா/ேட.

அவனாகேவ அவகைள ப6றி ேப9
இ' ேத.

வைரயி! கா"தி'ேபா

தைரைய பா"தபேய எைதேயா சி தி"

சிறி

ஒ' ைற தைல அைச"தா. வ தவ

கைளபாற . 4திய இட"தி! மன

தனிேய வி

ேநாக"ேதா எE ேத.

"ஆமா . ஏதாவ

அைமதிற எ1 அவைன"

ேவைல இ' , ேபாபா. நா%

ப" ெகா,ேவ. கைளபாக இ'கிற " எறா.
"இர/ பழ

ெகாCச

ெகா/ வ'ேவ. தி1வி ப" ெகா," எ1

மைலவாைழபழ
மைலவாைழபழ
சிறி

எ1

உல த திராைட ெகா/ ேபாேன.

தி1, ம1ப

த/ணீ ேக "

வி ப"தா.

ேநர"தி! ேவைளயா, வ தா. இர/ ேப' காபி வாகி வ'மா1

ெசாேன. காபி வ த

நாேன ஒ' வைளயி! ெகா/ ேபாேன. ச திர

றைட வி" Kவைத க/ எEபாம! தி' பிேன.

ேவைலயாைள பா" , நீ ேபா. இேதா எ மணி சாபா எ"
ேபா

வ தா!

. இர/ ேப சாபா ெகா/ வா. இனிேம! நா ம1ப

ெசா!3

வைரயி!, எ

ெகா/ வ தா3 இர/ ேப எ1 நிைன#

ைவ" ெகா," எேற. உடேன, அ1 மாைலயி! பைசமைலயாாி D
வ'வதாக ெசா!5 வி வ த

நிைன# வ த . "அபேய பைச

மைலயாாி D ேபா அயா இ1 வரமாடாரா
எேற.

ேவைலயா, ெசற பிற ேதாட"தி6" தி' பி வ

ெகா/' த ச திர%ைடய க , நா6ப

ஐ ப

எ1 ெசா!5 வி"

பா"ேத. உறகி

வய ,ள ஒ'வ%ைடய

க ேபா! இ' த . இளைமயி சாயேல இ!லாம! அ த க"ைத ேநா

8யி' த . கா! விர!கைள

ைக விர!கைள

நறாக பா"ேத. எ
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, இரக

உ,ள"தி!  இ' த அ'வ'4 சிறி

இ!லாம! மைற

ெதாடக ப,ளியி! நா ப"தி' தேபா

என ஆசிாியராக இ' தவ ஒ'வ

நிற . பா"  பா"

வ' திேன.

மேம

எபேயா ெதாE ேநா ஆளானா. ெதாE ேநா அவ'ைடய க"தி3

கா!களி3
அேபா

உ'ெவ"தேபா

நா உயநிைல ப,ளி வ

அவ எதிேர வரபா"த

நா ேபசாம! ஒ கிவிேவ.

அவ'ைடய க/F படாத ப சி1 ச

களி வழியாக" தி' பி ெச1

விேவ. வழகமாக" ெதாடக ப,ளி ஆசிாியகளிட

உைடயவனா நட த நா அ த ஓ ஆசிாியாிட

யாம6 ேபாயி61. அவேர ஒ'நா, D வ
வ

பா"தேபா

விேட.

ைக

ம

அ4

பணி#

அ=வா1 நடக

, "ேவ3" எ1 <பிடா.

அவ தி/ைணயி! உகா தி'பைத க/ ெதாைலவி!

இ' தபேய ேபசிவி ேபாவிேட. அவ உகா தி' த தி/ைணேம!

81 வாளி" த/ணீ ெகா கEவ ெசேத. அத பிற அ த" தி/ைண

ேம! உகாராமேல இ' ேத. அ=வா1 அள#ேம! பய தி' த நா

இேபா
ேபா61

தி' பி வ

ச திரேனா ெந'கி பழவேதா அவைன Dேலேய ைவ" 

பயாக#

ேந தைத எ/ணிேன.

எ அைறயி! உகா தப எெனனேவா எ/ணி

ெகா/' தேபா

அவ இ'

ஒ5 ேகட . எ பா"ேத. அவ

அைசவைத க/, காபி எ"  ெசேற.  ைக ெசாாி
அவ எைன நிமி

பா" , "எனா! உன ெபாிய

ெகா/' த

ப " எறா.

காபி "த பிற, "உ தைகயி தி'மண"தி6 நா ஊ' வ தேபா ,
உ கா கைள பா"  ச ேதகப ெசாேன."

"ஆமா . எ 8கி3 மி%மி%4 மிதியாக இ' ததாக ெசானா;
ெசானா; ெமதா. நா ெகாCச

ஆடக, ஆேன. ேம3

ைவ"திய பா" , ேமக

ேம3

ச ேதகபடவி!ைலேய. ேம3

ேம3

உட ைப ெக"  ெகா/ேட.

எ1 ெசானாேர தவிர, இ த ேமக இப"

ெதாEேநாயாக 61 எ1 ெசா!லவி!ைல. யாேரா ஒ' ைப"தியகார

எைன ெக"தா. உட பி! இ திாிய

ஏ6பகிற
ஊ6றிய

ேதகி 4ளிபதா!தா இப ேமக

எ1 ெபா ெசா!5 ெக"தா. ெவறி பி"த நா சாராய

ேபால ஆயி61. இ திாிய

உட பி! ேதகாம! ெவளிபட ேவ/
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எ1 க/ட ெப/கைள எ!லா ேதேன. ந!லவ, கிைடபாளா? ெக
அEகி ேபானவ,தா நிைன"த#ட கிைடகிறா,. தபி"தவறி ந!லவ,
ஏமா

கிைட"தா!, அவைள

நா ெசத

அEக! ேநா உைடயவளாக ெச

ெகாCசமான ெகாைமயா? அேபா

தைலைய இர/ ைககளா3

ஒழி"ேத.

ெதாியைலேய" எ1

அ"  ெகா/டா.

எனா! ேக ெகா/'க யவி!ைல. ச திரேனா, உ,ள
6றகைள ெசா!5 ஆ1த! ெபற யறா.

திற

த

"அத பிற, எ ேநா எனேக ெதாிய" ெதாடகிய . விர!களி! மினிமி%4
ஏ6பட பிற

ெதாி

த4 ஏ6படேபா

ெகா,ளவி!ைல. நககைள 96றி, கFகைள 96றி"

உட ெப!லா

த4

தE 4

ஏ6படேபா

உண

ெகா/ேட. அ த ஏமா த ெப/ - எ மைனவி - உட ெப!லா இப
இ'கிறேத. ம'" வாிட

நாைல

கவனிக <டாதா, கவனிக <டாதா, எ1

நா, ைறயிட" ெதாடகினா,. "ேச! கEைத! வாைய8" எ1

அவைள அடகிவிேட. ம'" வாிட

ேபாேன. ெசா!5விடா."

இப ெசா!5 நி1"தி" தன"தாேன தைலைய அைச"  ெகா/டா. நா
ஊ

<ட#

இ!ைல. அைமதியாக நிேற.

"எ கைதைய இ%

ேககFமா?" எறா. அத6 ேபசாம! இ' ேத.

"ஏ ேவ3, நி6கிறா? ேககFமா எ கைதைய? சாி ெசா!கிேற ேக,.
அத6" தாேன நா இேக வ ேத? ஆமா , ெசானா!தா, எ மன

9"தமா , 9"தமாவ

ஏ ? ப? ைற பாவ 8ைடைய ெகாCச

ைவ"தா6ேபா! இ' . ேவ1 யாாிட

ெசா!ேவ. யாாிட

ெசானா! என

ஆ1த! ஏ6ப ? அத6"தா உைன" ேத வ ேத" எ1

ெசா!5ெகா/ேட இ'மினா. இ'ம3 பிற மாைப பி"

ெகா/டா. ெப'89 விடா. க"தி! வியைவைய"

ெசாாி

பக"

ெகா/டா. "அ4ற

இறகி

அE"தி

ைட"தா. தைலைய

என? இெனா' பபாவி வ

ஊரா. அவ எைன ேபா! ேநாயாளி. உனமா இ

ேச தா;

வ

விட "

எறா. "விதி" எேற. "இத6 ஒ' வழி ெசா!கிறாக,. ெசவாயா?" எறா.
நீ ெச

பல க/டாயா? எேற. "எனா! யா . ைகயி! கா9 இ!ைல.
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உன பண

இ'கிற

நீ ெசயலா

எறா. "கனி ெப/ணி உற#

ஏ6படா! இ த ெவ4 அடகி வி " எறா. நா ந பவி!ைல. படண"தி!
ஒ' ப"த பணகார இ'கிறா எ1 அவ'ைடய கைதைய ெசானா.

விடதா . ெபாிய பணகாரரா , ெபாிய பகளாவா .

அவ' இ த ேநா வ

ஒ' <டாளிைய பி"தாரா . அ த <டாளி அழகாக இ'பானா . அவைன
கா அவ%காக எ1 ெசா!5 இள

ெப/க, பலேபைர கா9 ெகா"

மயகி ெகா/வர ெசதாரா . என எனேவா ெசானா. நா

ந பிவிேட. எ/ணி பாகாம! ந பி விேட. அ த பணகார பாவி
ேநா ேபா விடதா இ!ைலயா எ1 ஆராசி ெசயாமேல ந பி விேட.
ஆ9ப"திாி ேபான பிற அ த பணகாரைன ப6றி சிலாிட"தி!

எைனேபா! ேநாயாளிகளிட"தி! ெசாேன. அவக, உ/ைமைய

ெசானாக,. 9"த பித6ற! எ1 ெசானாக,. அ த பணகார அேத
ேநாயா! அEகி அEகி கெம!லா

ெசானாக,. நா அப ஆரா

ெக அழி

ெச"தா எ1

பாகவி!ைல. பக"

ஊரா

ெசானைத ேக ந பிவிேட, நில"திேம! கட வாக" தைலபேட.

காைச வாாி இைற"ேத. சில ஏைழ  பகைள ெக"ேத, ெக"ேத.
அயேயா! ேவ3! இ த பாவ"  நா என ெசேவ? என ெசேவ
ேவ3! நிைன"தா! மன

பகீ எகிறேத" எ1 கவாி! தைலைய ேமாதிெகா/

அEதா. "அயேயா" எ1 தைலைய 9வாி5'

4/ைந

இர"த

கசி த .

எ"தேபா , தைலயி! ஒ'

"என ச திரா! நீ 9 மா இ'கமாடாயா? இபயா தைலைய ேமாதிெகா,ள
ேவ/ " எ1 4/ம'

எ" வர ெசேற.

தி' பியேபா , அவ ஒ' க தலா! தைலைய"
ைகயி! ம'

இ' தைத பா" , "ம'

காசிய ஈைய எ"
தீ'ேம" எறா.
"நீ ஒ1

எேற.

ெசா!லாமலாவ

வ

ைட"  ெகா/' தா. எ

எ" வ தாயா?" அைதவிட பEக

ஒ=ெவா' 4/ணி3

"தினாலாவ

இ'; ெசா!5வி இப"

எ பாவ

பபடாேத"
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"எப இ'ேப ேவ3! எப இ'ேப? நா ேபசாம! இ' தா3 எ
மன

9 மா இ!ைலேய. அ

ெசான பிறதா அ

உ,ேள இ'

வா வைதேத. உனிட

அட . நா எப ெசா!லாம! இ'ேப? அேதா

நிைன# வ'கிறேத ஓ ஏைழ ெப/, எனா! சீரழி த ெப/, எைன ேபா!
ேநாயாளி ஆவிடாேள! அவ?

எ"தைன  பகளி! இ
ஊைர

ெகாCச

அழி"

ெதாEேநா வ

விடேத. எனா!

பரவ ேபாகிறேதா! நா மமா அழி ேத?

வி"தாேன வ ேத" இ=வா1 ெசா!5 சிறி

அைமதியானா. சாி, ேபாகலா

எ1 அைச ேத. ம1ப

ேபச"

ெதாடகினா: "ஒ1 ந!லதா9. எ ெபா/டா ேபாவிடா,. ந!லேத

ெசதா,. இ'

ேநாயா! அழியாம!, தாேன ெச"

அைமதியான ர5! ெசானா. அேபா

ம

மைற தா," எ1

அைமதி இ' த காரண

என, ஒ'ேவைள அ த" த6ெகாைலைய ப6றிய பய

காரணேமா எ1

எ/ணிேன. "அடடா! என பா ப"திேன அவைள! ந!ல ேக,வி ேகடா,

எைன! நீ ப"தவனா எ1 சாியான ேக,வி ேகடா,. என" த த .

நா ப"தவனா? ப4 எேகா ேபா9. எேபாேதா ேபா9! ப"தவனா நா?
நா ப"தவேன அ!ல. நா ஒ' டா,. இேபா

ெசானேபா

உணகிேற. அவ,

உணரவி!ைல. இப ேகடாேள எ1 அ"ேத. த எ"

அ"ேத. ஆ"திர தீர அ"ேத. அவ?

த ஆ"திர"ைத அ த கிண6றி

அயி! ேபா" தீ" ெகா/டா,. ேவ3! உன" ெதாிமா இ ?" எறா.
நா ேபசாம! நிேற. "ெதாிமா ேவ3!" எ1 எ க"ைத பா"தா.
"ெதாி " எேற.
"உன மமா? அ மா# ெதாிமா?"
நா ேபசவி!ைல.
"ெசா!3 ேவ3! இேபா

ெசானா! என, ெசா!3 ேவ3! அ மா அபா

எ!லா ெதாிமா?" எ1 விடாம! ேகடா.
"ெதாி " எேற.
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"ெதாிமா!" எ1 த5! ெம!ல" தைலைய ஆனா. பிற எகி' ேதா
அவைன ஆ ைவ"த . "அேயா! அ மா#

உணசி ேம5 வ

ெதாி

ெதாி

ேபாசா! நா ெபா/டாைய ெகா1விேட எ1 அ மா#
ேபாசா! எைன ப6றி என எ/ணினாகேளா, என

எ/ணினாகேளா? அேயா! அேயா!" எ1 உட ெப!லா

நகி கதறினா.

ச திர இப உணசி வசப கலகியைத கதறியைத எனா!
பா"  ெகா/'க யவி!ைல. "பைழய கைதைய எ!லா நிைன"

ஏ

மன"ைத 4/ணாகி ெகா,கிறா? ேவ/டா. 9 மா இ'" எ1 அபா!
நக ேத.

"பைழய கைதயா? நா நிைனகிேறனா? அ

ேபாக’ைலேய! மன"ைத வி

ேபாக’ைலேய! நா என ெசவ ?" எ1 இ'ம" ெதாடகினா.

இர# எ மணி ேவைலகார உண# ெகா/ வ த
உணைவ" தனிேய எ"

ைவ"

உண# இட ெசா!லலா

எறா! அவ%ைடய ெநா த மன

; ஒ' பதி

வி, ம6ெறா' பதிைய அ த உண#"

Kகிேலேய ைவ"தி'க ெசாேன. ேவைலகாரைன வி ச திர%

வ'

என நிைன"

ேமா எ1 எ/ணிேன. நா ேன சாபிவி பிற அவ%

ேபாடலா

எறா!, அத6

மன வரவி!ைல. ேவைலகாரைன

அ%பிவிேட. நாேன உணைவ எ" ெகா/ ேதாட"  ெசேற.
ச திர க/கைள"
ேகேட.

ைட"  ெகா/' தா, "ஏ அEகிறா?" எ1

"ேவ3! அ மாைவ நிைன"  ெகா/ேட'பா. எ=வள# அபான மன
ம1ப

எேபாடா பாக ேபாகிேற? நீலகிாியி5'

அபா!

நா வ த பிறகாவ

அ மா ெச"தி'க <டாதா? அ மா இ' தி' தா! இ=வள# ெக

ேபாயி'க மாேட அபா! ஒ=ெவா1

அபா ேவ3!" எ1 ம1ப

நிைனக நிைனக மன

ஆறவி!ைல

க/ணீ வி அEதா. நா ஆ1த!

ெசாேன. "உனா! ஆ1த! ெபறலா எ1தா வ ேத’பா. ஆனா! இேக

வ த பிறதா எ மன"தி! மைற

ேபாயி' த பைழய நிைன#க, எ!லா
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4றப வ'கிறன. நா என ெசேவ ேவ3? எனா! தாக

யைலேய! உட பி எாிச! தின# பாைத எ!லா அடகி ேபாயி'கிறா6

ேபா! ெதாிகிற . எ மன"தி!தா இேபா

தாக யவி!ைலேய" எ1 ெபா'மினா.
சாபிட ெசாேன. ஒ' ெசா!3

எ!லா"

ப

ேச

விட .

ெசா!லாம! சாபி "தா. நா

இைல எ" ேபாட யறேபா , "ேவ3! உன இ த ேவைல
ைவகFமா! இ த ஒ1 ம

நா ெசகிேற’பா" எ1 தாேன இைலைய

9' ஒ' 8ைலயி! எறி தா. ைககEவ நீ விேட. ைகைய"

ைட" 

அபாக"தா ேசா1 ேபாடா,. நா சாபி கிற வைர

எ எதிாி!

ெகா/ உகா த

நிற

, "அபா, ேவ3! அ மா# பிற எ மைனவி

நிறப இ'பா,. ஒ' நாளாவ

உகா' எ1 நா ெசானேத

இ!ைல. அபாக"தா ேசா1 ேபாடா,. ஆனா! நா அ4 காடவி!ைல.
அடைறதா. பய

நகினா,. நா ெகாCச

அ4 காயி' ேதேனா,

அ மா# ேம! இ' தி'பா,, ெகாைம ெச விேட. ெகாCச
காயி' தா!, இேபா
உயிைர

அ4

எ=வளேவா உதவியாக இ' தி'பா,, எனகாக

ெகா"தி'பா,. ஆமா

எனகாக"தா உயிைர ெகா"தா,"

எ1 ெம!ல ெசா!5 அடகினா.
இ%

இ' தா! ஏதாவ

ேபசிெகா/ வ'

வா எ1, "சாபிட

ேபாகிேற" எ1 ெசா!5 நக ேத. அவ நா ெசானைத
கவனிகவி!ைல. ஏேதா சி ைதயி! இ'

விடா.

நா உ/ "தபிற, த/ணீ ேவ/மா எ1 ேகவர ச திரனிட

ெசேற. "த/ணீ ேவ/மா?" எேற. அவ ஆ7 த உறக"தி!
இ' தா. சிறி ேநர

கழி" , அவ%ைடய ர! ேகட . ெச1 பா"ேத.

உறகி ெகா/ேட இ' தா. தா7வார"தி! ெம!ல நட தப இ' ேத.

எெனனேவா ெசா!5 உறக"தி! வா பித6றி ெகா/' தா. தி'பி

வ

விேட.

நா பக ெச!3, அ மா அபா எ1 ச திர ெப'89 வி

ர!

ேகட . ெச1, "என ேவ/ ?" எ1 ேகேட. "த/ணீ ெகா! உட 4

159

கனகன எ1 இ'கிற . இ

காச! வ

அ அைல த

உட 4 ஆகவி!ைல.

விட " எறா. "ெகாCச இ'. ெவ நீ ைவ" 

ெகா/வ'ேவ" எ1 அகி'

காசி ெகா/ேபாேன. "
அவ%ைடய மன

வ

மிசார அபி! த/ணீைர

"அபா!" எ1 ேசா

ப"தா.

அபாைவ நிைனகிறேதா இ!ைலேயா, வா அக

ெசா!கிற ; அவ மகைன ப6றி மன"தி! அக நிைன"  கவைலப
ெகா/ கிராம"தி! இ'கிறா. ெதாி தா! வ

விவா எ1 எ/ணி

ெகா/ேட பக ெசேற. ச திர%ைடய காசைல எ/ணி வ' திேன.

உட பி அைலச! காரண

எ1 ெசானா. உ,ள"

உணசி ேவகேம

எ1 என" ேதாறிய . நாைள த! இபபட ேவகமான

காரண

ேப9 இட

தர<டா ; நா அேக நி1 ேக ெகா/'க <டா

எ1 எ/ணியபேய உறகிவிேட. ந,ளிரவி! ஒ'ைற விழி"

எE

ேபா பா"ேத. உட பி! இ%

காச! இ'கிறதா எ1

ெதா பாக அFகிேன. ெதாடாமேல பி வாகி வ

விேட.

காைலயி! அவ%ைடய ர! ேக விழி"ேத. "விளகறியா இ'டைறயி!
கிட தE " எற அ'பாைவ அவ உ'கமாக பா

கவி7

ெகா/' தா. பாைட ேக எ மன

பாெக/ ஆ1த! ெபற
ேபாக#

எ1 ஒ'வைக ஒ5

ேபாகாம! இ' ேத. அைரமணி ேநர

கழி"

ெசயாம! அேக

பாவ

நிற .

அFகி காச! இ!ைலேய?" எேற "நி1விட " எறா. எ

அேபா

மன

உ'கிய . அவ வி'ப ேபா!

மகி7 த .

"ஊாி! எ!லா' எப இ'கிறாக,? நீ ஒ1ேம ெசா!லைலேய?" எறா.
"நீ ஒ1

ேககவி!ைலேய. எைத ேபசினா3

அதனா! உட 4

ெகேபாகிற " எேற.

"அEவ

ஒ1தா இேபா

அEவ

ந!ல , மிக மிக ந!ல

உடேன வி மி வி மி அEகிறா.

எ மன"  ம' தாக இ'கிற .

உ/ைமயா ெசா!கிேற ேவ3 அEத பிறதா மன அைமதியாக இ'கிற .
ேவ3" எறா.

"ஊாி! எ!லா' ந!லப இ'கிறாக,. அபா இ'கிறா. தைக க6பக

இ'கிறா," எேற.
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"ஏ? இ%

ைம" ன வ

"இ!ைல, இேபா
தி' திவிடா."

அைழ"  ேபாகாமேல இ'கிறானா?"

அபாக இ'கிறாக,. மால  ேபா! இ!ைல. மன

"அபா! ந!ல ெசதி ெசானா அபா. எ வயி6றிேல பா! வா"தா6 ேபா!
இ'கிற . ந!லப இ'க ; ேபா. க6பக"தி வா7ைக ெக
ேபாேம எ1 பய ேத. ஆ9ப"திாியி! இ' தேபா

கவைலபேட. ந!லப வாழF " எறா.

அவைள ப6றி நிைன" 

காைல சி61/ பிற மிக அைமதியாக ேபசினா. பைழய ச திர%ைடய

அறிவி ெதளிைவ அ த ேபசி! க/ேட.

"ேவ3! என ஒ1 ேதா1கிற . என இளைமயிேலேய காம உணசி

மிதியாக இ' த . எைனேபா! எ"தைனேயா பி,ைளக, இ'பாக,

அ!லவா?" எறா.

"ஆமா . உட!L! அறிஞ ஒ'வ ெசான

நிைன# வ'கிற . அறிவி

ஆ6ற! மிதியாக உ,ளவக? இ த உணசி

மிதியா . உணசிைய

கப"தி ெகா/ ேபானா! அவக, சிற த அறிஞராக விளவாகளா "
எேற.
"அ

சாி. அபபட பி,ைளகைள ெப/ணி அ4 இ!லாம! பனி

ேபாடா! ெக ேபாவாகேள, நா அப"தா ெகெடாழி ேத.

பழகால"தி! ேபால பதிென இ'ப

வயதி! தி'மண

" விடா!-"

"ப4 இைடGறாக ேபாவி . வளர ேவ/ய திறைம வளராமேல
ேபாவிேம. அ

ெபாிய இழ4 அ!லவா?"
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"அ #

உ/ைமதா" எ1 ெதளிவாக ெசா!ல யாம! அவ%ைடய

ெதா/ைட கரகர"த . கைன"தா. உடேன இ'ம! வ த . மாைப" தடவி

ெகா/டா. பிற ெதா/ைடைய ஒ'வா1 சாிப"தி ெகா/, "ெப/களி

அைப ெபற யாம! த ேபா , அவகளி அழ

க/ணி! படாதவா1

தகேவ/ . அைத ெசயாம!-" எ1 ெசா!5 நி1"தினா. பிற "சில

க8 ேபா மைறப
ெப/கைள

இத6"தாேனா, எனேவா?

விதைவகைள

ெமாைட ய

வழக

றவியா

உலக"தி!

இ'கிற . ஆமா , ெப/ணி அழ ெபா!லாத . ெக" வி

தா ெசதி'பாக,."
"இ' தா3
"அ

எ1 பய

நாகாிக அ!ல."

சாி. ஒ4 ெகா,கிேற. <E ஆைச மீைச

ஆைச எறா!

மா? எ பைழய வா7ைக நிைன# வ'கிற . க!>ாியி! ப ேபா

அ த ெப/ணி அ4 கிைட"தவைரயி! ெகடாம! இ' ேத. நீலகிாியி!

அ த" ேதயிைல" ேதாட"தி3

ஒ'"தியி அ4 கிைட"த . ஒEகாக"தா

இ' ேத. அவ, ர ெப/. ர ெப/ணாக இ' தா3 , அபி!

ர" தைம ஏ ? எக, ஊதா எைன ெக" விட ."

இ=வா1 அவ ெசானேபா , ஊ அ!ல. ஊாி! இ' த ெச!வ , அதிகார
ெச', கா9தா காரண

எ1 அேபா

என, எ/ணி ெகா/ேட.

"அவக, நானாக" ேதேபான ெப/க,. எ மைனவி அப நா ேதயவ,
அ!ல. அவ, வ'

ேபாேத பய

வ தா,. நா அவளிட

ெபறவி!ைல. பய"ைத"தா ெப6ேற."

அைப

அவ த5! அைப" தராம! அதிகார"ைத காயி'பா. அ தா

காரண

எ1 எ/ணி ெகா/ேட.

"ஊாி! க/ட ெப/கேளா பழகிேன. அவக, பய
ஒ' வா7வா! ேச! ஊேசா6ைற" தி' உ/ப

பய

வ தாக,. அ

ஒ' வா7வா? ந உாிைமயான
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உண# ஆமா? இப எைனேபா! எ"தைன பி,ைளக, ெககிறாகேளா
எ1 எ/F ேபா

வ'"தமாக இ'கிற . அதனா!தா ெப/ண4 ெப1

வைரயி! ெப/ணழ க/F" ேதாறாமேல இ' தா! ந!ல
க' கிேற" எறா.
ம1ப

எ1

அவேன ேபச" ெதாடகினா "அ!ல , ஐேராபியகைள ேபா!

அெமாிககைளேபா! ந மவக?
ஆ/கைள

ெப/கைள

வா7ைகைய மா6றி அைமக ேவ/ .

இளைமயி! பழகெவாடாம! Tசி Tசி எ1

பயப"தி பிாிபைத விவிட ேவ/ . அழ பசி இய6ைகயாக இ'கிற .

அப இளைமயி! கல

பழக நிைறய வா4க, இ'பதா! ஐேராபிய

இைளஞக, அழைக க/ க/ மகி7சி அைடகிறாக,. இேக

இய6ைகயான பசிைய அடக ேவ/யி'கிற . ஆனா! சினிமா நாடககளி!

அழ

அலகார

இ'பதா!, அ த பசி மைறகமாக" K/விடபகிற .

சதாய"திேலா பா"  ேபசி

பழவத6

வா4 இ!ைல. இய6ைகயான

உணசிகைள அடவதி! சில மேம ெவ6றி ெப1கிறாக,. பல

ெகேபாகிறாக," எறா.

"ஆ/க, அழகாக இ!ைலயா? அழகான ஆ/கேளா பழகி அ த அழபசிைய"
தீ"  ெகா,ள <டாதா?" எேற. ேவ/

எேற ேகேட.

"நீ ெபாிய ைப"தியகார! இய6ைக அப பைட"தி'கிற . ஆணி

க/F ெப/க, தா அழகாக இ'பாக,. ெத'வி! ஏெழேப

ஆ/க?

ெப/க?

ேபாவைத பாகிறா. யாைர நறாக பாபா?

ெப/கேள ேபாகாவிடா! ஆ/கைள பா"  ெகா/'கலா . அேபா

ஆ/களி அழ உ க/F 4லபடா . அபேய தா ெப/க? ,

இய6ைக ஏ6ப"திய கவசி அ . நா இைறசிைய பா"தா!தா வாயி!

நீ ஊ1 . ப9# 4!ைல பா"தா!தா வா ஊ1 . அ ேபா!தா"

எறா.

இ=வள# அைமதியாக அறிவாக ேப9கிறாேன எ1 விய ேத. ேந6ேறா

அவ%ைடய கதற3 அEைக உணசி

 தன எ1 மகி7 ேத.

163

தி' பி வ தேபா ,  நா, ேபாலேவ

ஆனா! மைலயி! அ3வலக"தி5'

உட ைப ெசாாி

ெகா/

தைலைய அைச"  ெகா/

, ெப'89

இ' தா. காபி "  கா!மணி ேநர ஆன
ர3

ேகடன. "ேவ3! நா ஏ இ%

அைமதி இ!லாம!
அேயா எற

உயிேரா இ'கF ? எனா!

இனிேம! யா' நைம ஏ6படேபாகிற ? ெப6ற தா இ!ைல. த ைத க"தி!
நா விழிகேபாவதி!ைல. கன மைனவி

எ1 க/ணீ வி அழ" ெதாடகினா. சிறி

இ!ைல. ஏ'பா இ த வா7#?"
ேநர

அைமதியாேன. ஏேதா

பைழய நிக7சிைய நிைன" ெகா/ 1கிறா எப
ெதாி த . "ந

கறிபா!

ேதாட"தி! ெசாகா எ1 ஒ'"த இ' தாேன, நிைன#

இ'கிறதா? ஏைழ  ப . அவ%ைடய ெப/ அழகாக இ' தா,. பக"
ஊாி! ெகா"தி' தா. நா அ த  ப"ைத ெக"ேத. அேபா

பாவ

எற எ/ணேம இ!லாம! பண

ெகா"

ஏமா6றிவிேட. அபா

ேக,வி ப' தா!, எைன ப6றி என நிைனபா? இபபட ெகட

வழி அபா#" ெதாியேவ ெதாியா . அ த உ"தம வயி6றி! பிற த நா,
எ=வள# அநியாய

ெசேத. நா ஏ அ த  ப"தி! பிற ேதேனா,

அயேயா!" எ1 ஒ' ேபைத ெப/ ேபா! 4ல பினா. உடேன, "அேபாேத

அத6" த/டைன

அ%பவி"ேத. ஒ'"தி எைன ஏமா6றினா,. இர/

ப#னி! சகி5 ஒ1 ெச

ேபாடா! சாி எ1 ஒ'"தி ஒ4 ெகா/டா,.

மைனவி கE"தி! நா3 ப# சகி5 ஒ1 இ' த . அைத கழ6றி ெகா/

ேபாேன. அவ?ைடய ைசயி! அவ, ெசான ேநர"தி! Pைழ

சகி5ைய ெகா"

அவ?ைடய கணவ%

வி ேபசி ெகா/' ேத. ெவளிேயயி'

இெனா'"த% திOெர1 Pைழ தாக,. அ த

ேமாசகாாி ஓ எ1 <ச5டா,. வ தவக, எ  ைக பEக

பா"தாக,. தா 4 கயி1 ெகா/ அ"தாக,. D" தி' பியேபா

 கி! கைற இ' தைத எபேயா மைனவி பா"
திற

விடா,. எனிட

ேகக" ைதாிய இ!ைல. அE ெகா/ ேபா எ அ"ைதயிட

ெசா!5யி'கிறா,. அ"ைத அேபா
ெகா/' தேபா

இ' தா. நா ப" " Kகி

அ"ைத எ  பக

வ'"தப'கிறா. நா விழி"தேபா

க/கைள"

வ

உகா

பா"

வாச6ப அபா! மைனவி

ைட"தப நிறி' தா,. அ"ைதயி ைக எ  ைக" தடவிய .

நா உடேன எE
நட"த வ

வா

உகா

, "என அ"ைத! இர/ ேப'

ேச

நாடக

விOகளா? என ெசானா, இ த நா?" எ1 ேக எE ேத.

அ"ைத பாி#மிக ர5!, "ஒ1

இ!ைலயபா. ஏடா க/F இப, ராசா
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ேபால இ'பைத விவி" எறா. "ேபா அ"ைத ேபா. ேபா உ
ேவைலைய பா" எ1 அகி'

எE

அவகளி க/F படாம!

சைடைய மா6றி ெகா/ ெவளிேய வ ேத. இ=வள# த/டைன பட பிற

எ%ைடய ஆணவ

அடகியதா? அடகவி!ைல. ேவ3! ெசானா! ந 4வாயா

ேவ3! ந ைடய ந/ப ச திரனா இப ெசதா எ1 நீ எ/Fவா.
அ=வள# ெகாைம ெசேத ேவ3! எைன அ" "

ர"திய அ த ைச

ஒ' நா, தீ ைவ" விேட. ச திரனா ெசதா எ1 எ/Fகிறாயா நா

அ!ல ேவ3. எ%ைடய ஆணவ , எ%ைடய ஆணவ " எ1 பலைற

கதறினா. ம1ப ேந61 ேபா! உணசி ேவக

உட ைப ெகக<டாேத எ1 பய

சிறி

ேநர

, ெசா!லாம! நக

கழி" , அ மா அபா எ1 அவ 89வி

"என, ஏதாவ

காச! வ

அள#கட

ேவ/மா?" எேற. "ஒ1

வ

ேபா

விேட.

ர! ேக ெச1,

ேதைவ இ!ைல. ேந61 ேபா!

விட . தைல கனமாக இ'கிற " எ1 தைலைய

பி" ெகா/ வ' தினா. தைல வ5" ைதல

Tசி ெகா/டா. அத பிற

"பத6 ஏதாவ

ெகா/ேபா ெகா"ேத.

அபா அ மா எ1

ப ர! தணியவி!ைல.

Hடாக ெகா" எறா. Hடாக ஆ5Q ேபா

ெகா/ேபா ெகா"ேத. " வி, "காச! வரவர ஏ1கிற . என
ெசேவ? நீ ேபா. நா ப"  பாகிேற" எறா. "இைறகாவ

ம'

வாகி வ தி'கலாேம" எேற. ேவ/டா எ1 த"தா.
அ1 இர# இர/ைற எE

பித6றி ெகா/' தைத பா"

ெசறேபா

அய

ேபா பா"ேத. த த5! வா
வி" தி' பிேன. இர/டாவ

ைற

உறகி ெகா/' தா. ெம!ல" ெதா பா"ேத.

காச! கன கன எ1 மிதியாக இ' த . ெதாட பிற ஏேதா மனைற

ஏ6பட . உடேன ேசா இ ைகைய நறாக கEவி வி ேபா

ப"ேத.

ம1நா, காைலயி! ேபாலேவ அ'பா பாெகா/' தா. "காச!
இ'கிறதா, ம'

ம'

வாகி வரமா?" எ1 ேகேட. "எனகா? எத6

? காச! இேபா

இ!ைலேய" எறா. காபி "த பிற இ%

ெதளிவாக ேபசினா,. உட பி காச! ேபாலேவ, உ,ள"தி உணசி
ேவக

காைலயி! அடகியி' த . பகெல!லா

மாைலயி! மல

ெம!ல ெம!ல வள

,

விகிறேத எ1 எ/ணிேன. அ1 காைலயி! தா அவ
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எ  ப வா7ைகைய ப6றி மிக அகைறேயா ேகடா. அேபா
உ'கிய .

காய அபா! எ மன

"இ!வா7ைக எப நடகிற ? மைனவி

நீ

மன

அவ

ஒ"  ேபாகிறீகளா?

அபாக இ'கிறீகளா?" எ1 ேகடா.
"ஒ1

ைற# இ!ைல. ஆனா! வி ெகா"  ேபாக" ெதாியாதவ,.

உ/ைமயானவ,; அபானவ," எேற.
"உ/ைம

அ4 இ' தா! ேபா ேம. நீதா வி ெகா" ேபா.

அதனா! ஒ' ெகதி இ!ைல. எைனேபா! தைலெகாEேபா நடகாேத."

"நா விெகா"  ெகா/தா ேபாகிேற. ஆனா!?"
"என ைற? ெசா! ேவ3! இ இ!லாதேபா
"ஒ1

இ!ைல. ெகாCச

ேபசினா! என?"

ெச' உ/."

"என ெச'? பண ெச'கா? ப4 ெச'கா அழ ெச'கா?"
"அ த ெச' ஒ1

இ!ைல. அவ6றி6 இட

இ!ைல."

"ேவ1 என? சில' ஒEக ெச' இ'கலா ."
"ஆமா அ தா. மிக ப"த ெப/கைள
ஒEகானவகளா எ1 ேகபா,."
"அ த ெச' இ'

மதிக மாடா,. அவக,

ேபாகேம. அதனா! ஒ' ெகதி இ!ைல, ந!லதா9.

எ தைக க6பக" 

அபபட ெச' உ/. தா ஒEகானவ,

எ1 , ெககாாி எ1

எ/ணி ெகா/, த கணவைன ஏமா த ேபவழி
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எ1 ெசா!கிறா,. அபபட ெச' இ' தா! இ'

ெச' இ!லாத மைனவியாக ேவ/மானா! ப
ேத க!யாண

ெச

ெகா/'க ேவ/ ."

வய

ேபாக . அ த

உ,ள விதைவயாக"

நா சிாி"ேத.
"நா ெசா!வ

தபா? உ,ளைத"தா ெசா!கிேற. எனிட"தி!

உ/ைமயாக பணிேவா நட தவக, இர/ ேப. ஒ'"தி நீலகிாி" ேதயிைல"
ேதாடகாாி, காரண
இற

அவ?ைடய பைழய ைறயான வா7ைக. ம6ெறா'"தி -

ேபான மைனவி; காரண

அவ?ைடய பய . பய த மைனவிையவிட,

ெச' உ,ள மைனவிேய ேம!" எறா. திOெரன எைதேயா நிைன"தவ

ேபா!, "உ மைனவிைய நா பாகேவ இ!ைலேய" எறா.
"பா"தி'கிறாேய. ேவ>ாி! எ அ"ைத மக,."

"ஓ! அ த ெப/ணா? சின வயதி! உ தைகேயா எ தைகேயா
ேச

விைளயா ெகா/..."

"ஆமா அவேள தா."
"நீ உ அ"ைத மகைள மண

ெகா,ளமாேட எ1 எனிட

ெசா!5யி'கிறாேய, நிைன# இ'கிறதா? அ

சாி. இேபா

ஏ அைத ப6றி

ேபசேவ/ ? நா ஒ1 ெசா!கிேற. உ,ளைத ெகா/ மகிழ ேவ/ .
வியாபார , ெச!வ
வா7ைகயி3

ேவைள

இ

இவ6றி! ம

அ!ல; மைனவிேயா வாE

ேவ/ . சில இைளஞக, காைல மாைல இர/

Tைச, ேகாயி! வழிபா எ!லா

பய எதிபா"

ஓயாம! ெச , கட#ளிட

எதிபா" , கைடசியி! பய கிைடகாம! ஏமா

ஒ'நா, நா"திக ஆகிவிகிறாக,. ெதாிமா? அ4ற

எபாக,. அ ேபா! மைனவியிட

ஒக
ஏமா

சாமியாவ

நிைறய

திOெர1
Tதமாவ

அள# ேம! அ4 பணி# அடக

அழ ஆவ எ!லாவ6ைற எதிபா"தா3

இப"தா கைடசியி!

வ' த ேவ/ ஏ6ப .  ப வா7ைக ேவ/ய ஊதிய

வ தா!
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ேபா

எ1 வியாபார

ெசகிறவக, அ=வளவாக ெகவதி!ைல. அள#

ேம! ஒ1 ப"தாக எதிபா"

வியாபார

ெசகிறவக, சில கைடசியி!

ம/ேணா ம/ணா ேபாகிறாக,. சாி, சாி, ப ெக

அேயா அழி

நா க61 ெகா/ட பாடகைள உன ஏ ெசா!ல ேவ/ . நீதா

ஒEகாக வா7ைக நட" கிறாேய. உ%ைடய வா7ைகைய பா"

ம6றவக, க61ெகா,ள ேவ/ . நா தா க61 ெகா,ள" தவறிவிேட"

எறா.
சிறி

ெபா1"

அேத ேபாகி! ேபசலானா. "நீ ம/ அகலாக இ' த

ம1ப

கால"தி! நா பி"தைள அகலாக இ' ேத. சிறி

மினிேன. எ அழைக

கால

அறிைவ அேபா

எ!ேலா'

பாரானாக,. என பய? வர வர, எ/ெண
சிட

வி' பினாக,;

ெகட , திாி

ெகட .

பி"த . ஒளி மகிய . மகிவிேட. நீதா ேநராக 9டவி

அைமதியாக எாி

ஒளி விள" எறா.

அ1 மாைல ம1ப

காச! மி

உணசி ேவக"தா! கத1வா, அல1வா, அதனா!

எ1 எ/ணி அவெனதிேர ேபா உகா

ெகா/' ேத. மாைல சி61/ , காபி
நி6காம! உடேன வ

காச! னேம வ

எாிகிற . கFெவ!லா

விேட. ச திர தானாகேவ அைழ"தா. "இைற
விட . க/ெண!லா

எாிகிற . உட ெப!லா

வ5 ெபா1க யவி!ைல. ம'

"உடேன என" ெதாி த ம'" வாிட
ெசதி எ!லா

ெசா!5 ம'

ஏதாவ

ேபா, ெதாEேநா எப

வாகி

தவிர ம6ற

வாகிவ ேத. ம' ைத உெகா/ட

ேபச" ெதாடவா ேபா! ெதாி த . அத6 இட

விடேவ/

ேபசாமேல தபி" 

ெகா" வி, அேக

வ தா! தா, தாக  ேபா! இ'கிற " எறா.

எEதலா

பள பள எ1

எ1 எ/ணி உடேன நக

வ

எ1 எ/ணி ேமைசய'ேக உகா

ச திர <பிட ர! ேகட . ேபா நிேற.

ெகாகாம! வ

, ஏேதா

விேட. ஊ' கத

ஏெழ வாிக, எEதிேன.

"இைற எ பக"தி! நி6க மாேட எ1 ேபா விகிறாேய. எேம!
வ'"தமா? நா ஏதாவ

தபாக ெசா!5விேடனா?" எறா.
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"அப ஒ1

இ!ைலேய, கத

எEதிெகா/' ேத" எேற.

"யா'"
"D"
"உக, Dகா? எக, Dகா?"
"எக, D"தா, உக, D உைன ேககாம! எE ேவனா?"
"ஆமா , ேவ3! நா னேம ேக ெகா/'கிேற. எக, D

எைன ப6றி எ #

எEதி விடாேத. ஒ'ேவைள அவக, யாராவ

ெசா!5 விடாேத. யாராவ

ெசா!5வி. நா இகி'

வ'வதாக கத வ தா! என னதாகேவ
எகாவ

மைறகாேத."

"இப நா உைன மைற"
வ'"தபவாகேள!"
"வ'"தபடா3

வ தா3

ேபாவிேவ. எனிட

ைவ"தி'ப

ஒ1

ெதாி தா! எேம! அவக,

சாி. எனகாக" தாகிெகா,. எ மன

ேககா . நீ மீறி

ெசயமாடா எ1 ந பி"தா இேக வ ேத. இ!ைலயானா! வ தி'க

மாேட. எ%ைடய ெகட அEகிய வா7ைவ ப6றி அவக, யா'
ெகா,ளாமேல இ'க . இ த சீெகட க"தி! அவக, யா'

<டா . தைக க6பக"ைத மமாவ
வ த .அ #

பாக ேவ/

ெதாி

விழிக

எ1 ேந61 ஆைச

ேவ/டா எ1 மன"ைத க!லாகி ெகா/ேட. இ1

உ1தியா ெசா!5யி'கிேற. நா ெச"தா3 அவக? ெதாிவிகாேத.
நீேய எ"  ேபாவி. ஒழிய . எ வா7# எேனா ஒழிய . நீேய

எ"  ேபா வி. யா'

ெகா,ளி

ேபா ம/ைண" த,ளி வி. ேபா

ைவக ேவ/டா . ம/ணி! 9 மா

.இ

எ ேவ/ேகா,. உ

ந/ப%ைடய கைடசி ேவ/ேகா,. மறகாேத" எறா.
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அ த ெசா6க, எைன கலகின. எ ெநCச
நிேற. ச திர தைல நிமி

, க/ணீ வழி

உைட

நா க/ணீ விவைத பா" விடா.

"அEகிறாயா? ேவ3! எனகாக அEகிறாயா? அE, அE. ஆ9ப"திாியி! இ' த

ேபா , நா ெச"தா! அEகிறவ இ த உலக"தி! யா' இ!ைல எ1

எ/ணிேன. நீ ஒ'"த இ'கிறா. அE, ேவ3. எனகாக அEகிறா. எ
அEகிய உடைல எ"
இ'கிறாேய, அ

ேபா

ம/ணி! ேபாவி அEவத6 நீ ஒ'வ

" எறா. உடேன என நிைன"  ெகா/டாேனா,

ெதாியவி!ைல. ஒ' ெப'89 வி" த வலைகயா! மாைப ப6றி ெகா/
வி மினா. 4ற ப" " தைலயைண ேம! தைல ைவ" ெகா/, மைட
திற தா6ேபா! உணசி ெபாகி வர அEதா. சிறி

ெகா/' த பிற ெம!ல உணசி தணி

இ' தா. இ%

அேக இ' தா!, ஏதாவ

ேநர

அபேய அE

வர" ெதாடகிய . கவி7 தபேய

ஒ' ேபைச" ெதாடகி ம1ப

உணசி வசபவா எ1 எ/ணி, அவ தி' பி பாபத6 

வ

விேட.

அ1 இர# உண#காக ெசறேபா , அவ அைமதியாக ப"

ெகா/' தா, "ச திரா ச திரா" எ1 இர/ ர! ெகா"

8றாவ

ர3 "ஆ" எ1 விழி"

ேசா1 இ கைர" 

வி ப"  ெகா,ேவ. ேவ1 ஒ1

அபேய மிளநீ'

ேசா1

எழவி!ைல.

"ஏ ேவ3!" எறா. "உண# ேநர

ஆயி61" எேற. "பசி இ!ைல. மிள நீாி! ெகாCச
ெகா. "

உறகி

ேவ/டா" எறா.

கைர"  ெகா"ேத. "

வி ப"தா.

"உட 4 எப இ'கிற ?" எேற. "உட 4 காசலா! ெகாதிகிற . உட 4
எபயாவ

ேபாக . சா#காக இேபா

பயேம இ!ைல. அEகின உட 4

அழியேபாகிற . அ=வள#தாேன? நா ேத வ த
அைமதிேய இ!லாம! எ=வளேவா

ேபா

கிைட"

பபேட. அ

விட . மன

கிைட" விட .

. ஊைர வி வ த பிற, எ மன எைற இ=வள# அைமதியாக

இ' ததி!ைல. இனிேம! ெச"தா! கவைல இ!ைல. இ ேபா

இ=வா1 அவ தா ெப6ற மன அைமதிைய றி"  ேபசிய

" எறா.

என மகி7சி

த த . எ D வ த பிற நா அ'ைம ந/ப% ெசத உதவியா!

அ த பயனாவ

ஏ6படேத எ1 மகி7 ேத.
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ந/ப%ைடய மன

அைமதி6ற அ1 இர# ப" மணி வான"தி!

ெப' 4ய! கிள பிய . இ
ெப'<"

மின3

நா நீ எ1  திெகா/

நட"த" ெதாடகின. கா61 9ழ6றி 9ழ6றி அ"த . மைழ

ெபய" ெதாடகிய . உடேன எE

ெச1 ச திரைன பா"ேத. அவ

ேபாலேவ அைமதியா ப"தி'க க/ேட. சன! கத#கைள எ!லா

சா"தி ெகாகி இ" தி' பி வ ேத. கா61

மைழ

நட"

எ/ணியவாேற பைகயி! ப"ேத. கா6றி ேபெரா5 சிறி

அடவ ேபா! இ' தேபா
அட ேபா

ேபாைரப6றி

, மைழ ஓைச

மைழ" ளிகளி ஓைச மிவ

, ேபாாி ெவ6றி ேதா!விகைள காவன

கா6றி ஒ5 மிவ

ேபா! இ' தன. ேபாியாக இ' த ஒ5 மாறி அைமதியான ழக

மீ/

வான"தி! இைடயிைடேய ேகட . சன! க/ணா வழியாக வான"தி

மின! ஒளி விவி எ அைற, 4த! க/ேட. இவ6றி6 இைடேய

ந/ப ச திர ெப6ற மன அைமதிைய ப6றி எ/ணியவாேற உறகிவிேட.
இர# 81 மணி விழி"தேபா

4ய! அடகி இ' த . மின3

இ

கள"ைதவி அக1 ஓ தி'க ெசறி' தன. கா61" ேதா!வி61 அடகி

எேக ஒளி தி' த . மைழ

Kறலா ெப

கைள"  ேசா

ெகா/' த . எE

விடா6ேபா! சி1 சி1

ேபா ச திரைன பா"ேத.

பித6றாம! 4ரளாம! ஆடாம! அைசயாம! இ' தா. ந!ல அைமதிேயா

உறகிறா எ1 தி' பி விேட. மன அைமதி உ,ளேபா

அைமதி ெப1வ

உறகிவிேட.

இய6ைக எ1 எ/ணியபேய ம1ப

உட 4

ப"

காைலயி! விழி"தேபா , வழக ேபா! ச திர அ'பா பாவ

ந!ல

ேக

எ1

ெசவிக, உ61 ேகடன. ஒ'கா! பா  தி' எ1 எ/ணிேன. சிறி

ேநர

க/ 8யவாேற ப"தி'

எE ேத. ச திரனிட

வழக"தி6 மாறாக, கதிரவ வ த பிற

உறக

அேபா

ெசேற. அவ

ப"தி' தைத க/ேட. சாி,

எ1 தி' பிவிேட. ப! லகி ளி"தபிற ெச1 க/ேட.

அேத நிைலயி! ப"தி'க க/ட

, எ மன

திெகற . நா

ைற ெபயாி அைழ"ேத. ஒ' ர3 இ!ைல. அேபா தா அவ%ைடய
உட பி! 8சி அைச#

இ!லாதைத உண

திகிேட! ைகவிரைல

8கி அ'ேக ெகா/ ெசேற. கா61 இ!லாதைத உண த

, எைன

மீறி "ச திரா, ச திரா!" எ1 <ர! இேட. எ உட பி! ஒ'வைக அச

ஊ'விய . க/ணி இைமகைள எ விரலா! நீகி" திற ேத. ஒளிய61

பCசைட தி' த . தைலேம! ைக ைவ"  ெகா/, "அபா ச திரா இத6காகவா

171

எ Dைட ேத வ தா? சாவத6காக கைடசியி! எைன" ேத வ தாயா?"

எ1 அEேத.
கத# த

ஒ5 ேக எE

ெச1, "யா அ ? எேற. "பைசமைல" எற

ர! ேக" திற ேத, பைசமைல

பக"தி! ேவைலயா? நிறி' தன.

எ க/களி! கலக"ைத க"தி வாட"ைத க/ட பைசமைல, "என

அயா! ஏ அEகிறீக,? என காரண ?" எறா. நட தைத ெசாேன.

"ேந61  தாேந61 ஆNசி! ேபசி ெகா/' தேபா

ஒ1ேம

ெசா!லவி!ைலேய" எறா.

"எ%ைடய வா7ைகயிேலேய ெப1வத6 அாிய ந/ப, இளைம ந/ப"
எேற.

"ேன எ மைனவி
எறா.

அவ?ைடய அகா#

ெசானாகேள, அ த ந/பரா?"

"ஆமா " எ1 ெசா!5 உட! இ' த இட"தி6 அைழ"  ெசேற. பைச
மைல ச திர%ைடய உட ைப க/ட

, சிறி

ெதாைலவிேலேய நி1

திைகேபா எைன பா" , "ெதாE ேநாயாளிேபா! ெதாிகிறேத" எறா.
"ஆமா " எேற. "இவ'ைடய வா7ைக  ப" 

ஊ'

ஒ'

ெபா!லாத கைறேபா! இ' த . ஆனா3 , ெந'கி பழகிய எ%ைடய

வா7ைக இவதா ஒ' ந!ல கைரேபா! இ' தா. இவ இ!ைலயானா!

நா ப"

ேனறியி'க மாேட. இவ பட

பகளி5'

அறி# வரவி!ைலயானா!, நா இப சீராக வா7 தி'கமாேட.
அபபட ந!ல ந/ப கைடசியி! எைன" ேத வ
இற

விடா" எேற.

என

எ D!

"மைனவி தி'மக, ெசா!5யி'கிறா,. ச திர அ/ணா <ைமயான

அறி#ைடயவ சிற த ணக, உைடயவ எ1 அவ, ெசா!5யி'கிறா,"
எறா.
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"அறி# மமா? ண

மமா? இளைமயி! இவைர ேபா! 91914

உைடயவக, நா க/டதி!ைல" எேற.

அழ

"அேயா! அ=வள# அழகான உட 4 இபேநாயா! ெக மாறிவி'கிறேத"
எ1 அவ பி வாகினா. பிற எைன பா" , "சாி, இனிேம! ஊ'"

த தி ெகாகேவ/ . கவாி ெகாக,. நா எEதிெகாேப.

ேவைலயாைள அ%பலா . ஊாி5'

எறா.

எ உ,ள"ேத

Dடா வ த பிறதா ம6ற ேவைலக,"

யர ேமெலE த . அEேத. அE ெகா/ேட, "ந/ப'ைடய

ேவ/ேகாளிப Dடா யா' ெதாிவிக<டா " எேற.

"ேநாயாளிக, அப ெசா!வாக,. ஆனா! நா

அப ெசயலாமா? அவக,

ேக,விபடா! உக, ேம! வ'"தபவாக," எறா.
"அைத ச திரேன ெசானா. என வ'"தபடா3
எறா. த ைடய கைடசி ேவ/ேகா, எ1
ேவ/

ேவ/டா ேவ/டா

தவறாம! நிைறேவ6ற

எ1 ெதளிவாக ெசா!5 ேக ெகா/டா" எேற.

"அபயானா! சாி" எ1 ெசா!5வி, ந/ப ேவைலயாளிட
உாிய ஏ6பாக, ெசமா1 ஏவினா. எனிட

வழகமான ஊவல"  இட
ஒ' வ/ ைவ"

இ!ைல. அக

ெந'கிவ

ெதாியாம!

இகா ெகா/ேபா விேவா " எறா. அத6

அFகி வ

ெசாேன.

, அபயானா!

பக"தி! யா'

இைச ேத. ஆனா!, வ/யி! உட ைப ஏ6றியேபா

Dடா'

அடக"தி6

எதி Dடா'

பக"

பா"தாக,. யா என எ1 எைன ேகடாக,.

இகா! ேவைலயா?

பைசமைல வ/கார%

தவிர ேவ1 யா'

இ!ைல. த கிராம"தி! ெபாிய D! ெச!வ மகனாக வள த ஒ'வ%ைடய

வா7# இப" திக6ற # அைட

க"ைத பா"

ெநC9 உைட

விடேத என வ' திேன. ச திர%ைடய

கலகிேன. உட ைப ழியி!
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இறவத6காக நாக, நா ேப'

பிக" ெதாடகியேபா , "இ'க,

இ'க," எ1 ஒ5 ேகட . "அ/ணா!" எ1 கதறிய ெப/ணி ர! ேகட
வ/ ஒ1 நி6க, அதி5'

மால%

க6பக

இர/ ழ ைதக?

இறவைத க/ேட. அE ெகா/ேட எதிாி! ெசேற.

"அ/ணா ேபாவிடாயா? அ/ணாவா?" எ1 கதறிெகா/ேட வ தா,
க6பக .

"ஆமா அ மா" எ1 வி மிேன.
உடேன அவ, ஓெச1 த அ/ண%ைடய உட5 அ'ேக உகா
அவ%ைடய க"ைத" ெதா அEதா,. "எகைள எ!லா ெவ1"

வ

விடாயா, அ/ணா! அபா# என ெசா!3ேவ அ/ணா" எ1 கதறினா,.

"உக?" ெதாிவிக <டா

எ1 வ641"தி ெசா!5 வி ெச"தா.

அதனா!தா ெதாிவிகவி!ைல" எ1 மால% ெசாேன. அவ
க/கைள"

ெதாட

ைட" ெகா/ேட, "பைழய கச4 எ!லா

ேபா

த த5! உ D வர ேவ/

4றப வ ேதா . D Tயி' த . பக"

ெதாEேநாயாளி ெச"

ேபாயி'ப

உண

தீ

4

வா7ைக

எ1 நாக,

Dகார வ

இப ஒ'

விடா எற ெசதி , நீக, இகா

ெசானா. உடேன த அ/ணதா எ1 க6பக

ெகா/ இகா ேபாகேவ/

வ/யிேலேய ேநேர இேக வ ேதா " எறா.

எ1 வ641"தினா,. அ த

க6பக"தி கதற! எளிதி! ஓயவி!ைல. நாக, எ!ேலா' ெசா!5

ஓயப"திேனா . அவ, மக தி'வா ெமாழிைய பா" , "மாமா’டா,

ெதாிதா’டா" எறா,. மக, தி'பாைவைய பா" , அE

ெகா/ேட "மாமா’

 பி" எறா,. அ த சி1மிேயா, எைதேயா க/ அCசியவ, ேபா! த
தாைய பா"தபேய இ' சி1 ைககைள எ"  <பினா,.
இகா5'

தி' பியேபா

க6பக"தி அEைக ஓயவி!ைல. வழியி!

ைசகிளி! ெசற இ'வாி! ஒ'வ, "ேட! எேபா

இதி! ேவக

ேவ/டா டா.

174

ேவக

உைன

ெக . உைன சா தவகைள

வலபக"ேத விைளயா ெவளியி! ஒ' ப தாட

ஆரவார"தி6 இைடேய, "விைளயாடாக இ' தா3

கபடேவ/

ெகா/' த .

விதிக?

ெதாிமா? நீேய அரச எ1 எ/ணி ெகா/, உ

வி'ப ேபா! ஆட யா . ெதாி

ெதாைல# வ

நட

ெக " எறா.

விட பிற

ெகா," எற ர! ேகட . சிறி

ப தாடகாராி ஆரவார

அக விள

றி

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

ேகெகா/' த .

