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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 16161616    
 
வி��ைற ��	த��, ெப�� ப��ைக�ட� ெச�ைன��� ேபா�� ேச�	ேத�. 
அ��� ேபா� வி�தியி! கா! ைவ"த#ட�, ச	திர%ைடய நிைன# ��ேபா! 
வ	� வ'"திய�. எ�ைன� பா�"த பைழய மாணவ�க,, "உ�க, ஊரா� - 
ெப/ணாக ந�"த அ	த� ச	திர� - எ�ேக இ'�கிறா�? ேத�#��� ப��கிறானா?" 
எ�1 பல ேக,விக, ேக�� எ� மன"ைத ேம3� கல�கினா�க,. 
 
நா� ெச�ற ம1நா, மால� ேசாழசி�க4ர"தி5'	� வ	� ேச�	தா�. அவ%� 
ச	திரைன� ப6றி� ேக�டா�. ச	திர%ைடய அைற கா5யாக இ'	த�. அ	த 
அைற�� மா6றி�ெகா/� வ'மா1 மால%��� ெசா�ேன�. "அ� ெக�ட அைற, 
ச	திர%ைடய வா7ைவேய ெக�"�வி�ட�. நா%� ெகடேவ/�மா?" எ�றா�. 
 
"ச	திர� நாடக"தா! ெக�டா� எ�றா�. ெப/ணா! ெக�டா� எ�றா�. 
இ�ேபா� இ	த அைறயா! ெக�டா� எ�கிறா�. எ�தா� உ/ைம? 8டந�பி�ைக 
எைத�� ேப9�ேபா! ெதாிகிற�" எ�ேற�. 
 
"நீ இ	த அைறைய எ�"�� ெகா/�, உ� அைறைய என��� ெகா�, பா��கலா�" 
எ�றா� அவ�. 
 
"ச	திர%� நா%� ெந'�கி� பழகியவ�க," நா� அ	த அைறயி! இ'	தா!, 
என�� அ��க� ச	திர%ைடய நிைனேவ வ	� ��ப�ப�"��" எ�ேற�. 
 
"அ�#� ஒ' 8டந�பி�ைகதா�" எ�1 மால� �"தலாக� <றினா�. 
 
ேவ/�� எ�ேற அவ� ேப9வைத உண�	� ெகா/� அ	த �ய6சிைய� 
ைகவி�ேட�. 4திய மாணவ� எவனாவ� வ	� ப�க"� அைறயி! இ'	� 
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ெதா!ைல ெகா��பைதவிட, பழகிய ந/ப� இ'	தா! ந�ைமயாக இ'��ேம 
எ�1தா� அவைன அ=வா1 ேவ/�� பா�"ேத�. "உ� அைற��� ப�க"தி! 
கா5 இ'	தா! ெசா!. நானாவ� அ�ேக வ	� இ'�ேப�" எ�ேற�. அத6�� வழி 
இ!ைல எ�றா�. பைழய அைறயிேலேய இ'�க" �ணி	ேத�. 
 
வழ�க� ேபால க!>ாி ெதாட�கிய��, பாட�க, நட	தன. நா�க?� ப��க" 
ெதாட�கிேனா�. மாணவ�க, 4திய ந/ப�கைள� ெப61� பழகினா�க,. 4திய 
பழ�க வழ�க�கைள�� க61�ெகா/டா�க,. ந�ைம�� பரவிய�. தீைம�� 
பரவிய�. எ�ைன�� மாலைன�� ெபா1"தவைரயி!, 4திய ந�4 ஒ�1� 
ஏ6படவி!ைல. 4தியவ�கேளா� பழகினா3� உ,ள� கல�காம! உத�டளவி! 
பழகிவ	ேதா�. மால%��� என��� எ=வளேவா க'"� ேவ1பா�க, 
இ'	தேபாதி3�, அவ%� எ�ைன விடவி!ைல. நா%� அவைன விடவி!ைல. 
அவனிட� 8டந�பி�ைகக?� அவ6றி6�� காரணமான த�னல�� மி�தியாக 
இ'	தேபாதி3�, ெக�ட பழ�க�க, ஒ�1� இ!ைல. ப�"� ��ேனற ேவ/�� 
எ�ற ஆ�வ� நிைறய இ'	த�. ஆைகயா!, 4தியவ�கேளா� பழகி� பிற� அ	த� 
பழ�க"தா! வ'	�வைதவிட, பழகிய பைழய ந�ேப ேபா�� எ�1 
இ'	�வி�ேட�. சில மாணவ�க, தாேம ெந'�கி வ	� பழகினா�க,. 
சீ�தி'"தமான க'"� உைடயவ�க, சில� பழகினா�க,. க!வியி! ஊ�க� 
மி�	தவ�க, சில� ��வ	� பழகினா�க,. ெபா� அறி# நிர�பியவ�க, சில� 
ெந'�கி� பழகினா�க,. அவ�க?ைடய சீ�தி'"த�� க!வி"திற%� ெபா� 
அறி#� என��� பி�"தி'	தன. ஆனா! சில நா, ெந'�கி� பழகியேபா�, 
என��� பி��காத சில பழ�க�க?� ெகா,ைகக?� அவ�களிட� இ'	தைத 
உண�	ேத�. அ	த அளவி6� ேம! ந�4 வளராதப� பழ�க"ைத வைரயைற� 
ப�"தி� ெகா/ேட�. இ�ப�"தா� எ!லா'� �ண�� �6ற�� கல	தவ�களாக 
இ'�பா�க, எ�1 4தியவ�க, யாேரா�� ெந'�கி� பழகாம! கா"�� 
ெகா/ேட�. மால%ட� ம��� மன� கல	� பழகி வ	ேத�. அவ%ைடய 
�ைறக, என�� ந�றாக" ெதாி��. ெதாி	த �ைறக, அ=வளவாக" தீைம 
ெச�வதி!ைல. பழகிய வழியி! உ,ள ேம�� ப,ள�� க!3� �,?� நம��" 
தீைம ெச�வதி!ைல. பழகாத வழியி! உ,ள �ைறக,தா� தீைம ெச�கி�றன. 
மால%� எ�ப�ேயா எ�னிட� ம��ேம ெந'�கி� பழகிவ	தா�. எ�%ைடய 
�6ேபா��� ெகா,ைகக?� அவ%ைடய 8டந�பி�ைகக?� �ர/ப�டன. 
எ�%ைடய இர�க உண��சி�� அவ%ைடய த�னல �ய6சி�� மா1ப�டன. 
ஆனா! எ�ப�ேயா எ� ெநCச�� அவ� ெநCச�� உற# ெகா/டன. 
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ச	திரைன� ப6றிய நிைன# என�� அ��க� வ	த�. ந�றி�ண��சிேயா� 
அவைன� ப6றி நிைன	� நிைன	� வ'	திேன�. எ� உ,ள"தி� வ'"த"ைத 
மாலனிட� தவிர ேவ1 யாாிட� ெவளி�ப�"தி ஆ1த! ெபற����. அவனிட� 
ெசா!ேவ�. அவேனா, கவைல�படாம! இ'�பா�. அவ%ைடய ேபா�� என��� 
பி��கவி!ைல. �த5! இ'	ேத அவ� ச	திரனிட� ெவ1�4� கா�� வ	தா� 
எ�ப� ெதாி��. ெதாி	�� எ� மன� ஆ1த! ெபறவி!ைல. 
 
மாலனிட� ச	திரைன� ப6றி மன� கல	� ேபச ��யாத� ஒ' �ைறயாகேவ 
இ'	� வ	த�. இமாவதியி� நிைன# வ	த�. அவேளாடாவ� அவைன� ப6றி� 
ேபசி அ	த� �ைறைய� ேபா�கி ஆ1த! ெபற எ/ணிேன�. தி'மண"தி6�� பிற� 
அவைள� காண#� இ!ைல. இ�ேபா� க/� ேபச வி'�பிேன�. அைத� ப6றி 
மாலனிட� ெசா�னா! அவ� த��பா� எ�ப�� ெதாி��. ஆகேவ அவனிட� 
ெசா!லாம! ஒ'நா, இராய�ேப�ைட��� ெச�ேற�. 
 
D��! இமாவதி இ!ைல. அவ?ைடய த�ைக தி'மக, வ	�, "யா� நீ�க,? 
��ேன D���� வ	தி'�பதாக" ெதாிகிறேத" எ�றா,. "ச	திர%ைடய ந/ப�" 
எ�1 ெசா�ேன�. ெசா�ன�� "ச	திர� வ	� வி�டாரா? ஊாி! இ'�கிறாரா? 
ப��கிறாரா?" எ�றா,. "அவைர� ப6றி ஒ�1� ெதாியா�" எ�1 நா� 
ெசா�ன�� அவ?ைடய ஆ�வ� �Eவ�� மைற	� வி�ட�. "இ'�க, அ�மாைவ 
வர� ெசா!ேவ�?" எ�1 உ,ேள ெச�றா,. 
 
இமாவதியி� தா� வ	த��, "இ�%� அவ� தி'�பி வரவி!ைலயாேம! எ�ன 
ஆனா� எ�1� ெதாியவி!ைலேய" எ�1 வ'	தினா�. பிற� இமாவதி அவ?ைடய 
கணவாி� D��! இ'	தைத" ெதாிவி"தா�. 
 
"இமாவதிைய� பா�"�� ேபசிவி��� ேபாகலா� எ�1 வ	ேத�" எ�ேற�. 
 
"அ�"த மாத� இ'வ'� வ'வா�க,. அ!ல� அவ, ம��மாவ� வ'வா,. 
வ	த�� உன��" ெதாிவி�க� ெசா!ேவ�" எ�றா�. 
 
ம1ப��� அ	த அ�மாேவ ச	திரைன� ப6றி� ேப�ெச�"தா�. "எ=வள# ந!ல 
பி,ைள! ந!லப� ��%�� வ	தி'�கேவ/��. இமாவதி�� அவைன� ப6றி� 
கவைல உ/�. ஒ'நா, கனவி3� வ	தானா�. க�த"தி! எEதியி'	தா," எ�றா�. 
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நா%� எ� வ'"த"ைத" ெதாிவி"�வி�� விைட ெப6ேற�. 
 
வி�தி�� வ	த#ட� "எ�ேக ேபாயி'	தா�? ெசா!லாமேல ேபா�வி�டாேய" எ�1 
மால� ேக�டா�. ஏதாவ� ெபா� ெசா!5 மைற"� விட ேவ/�� எ�1 
தி�டமி��� ெகா/� தி'�பிேன�. ஆனா3� ��யவி!ைல. உ/ைமைய� 
ெசா�ேன�. "நீ�� ச	திரைன� ேபா! எ�காவ� அக�ப���ெகா/� ஏமா	� 
ெகட�ேபாகிறாேயா எ�1 என��� பயமாக இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
"எ�ைன� ப6றி அ�ப�" தவறாக எ/ணேவ/டா." 
 
"உ�ைன ந�பலா�; உ� உட�ைப எ�ப� ந�ப ����? உட�4 �ைற உைடய�." 
 
"சாி, ேபாக� ேபாக" ெதாி��" எ�ேற�. 
 
பிற� அ�� இமாவதியிட� ேபசியைத� ப6றி� ேக�டா�. அவ, இ!லாதப�யா! 
தி'�பிவி�டைத� ெசா�ேன�. "உன�� எ�ன ேவைல அ�ேக? ேபாகாமேல 
இ'�ப� ந!ல�" எ�றா�. 
 
"ச	திரைன� ப6றி ஏதாவ� ெதாி�மா எ�1 ேக�� வர� ெச�ேற�" எ�ேற�. 
 
"இ�%� ச	திரைன� ப6றி ஆரா�	� ெகா/�'�காேத. உ�னிட� அவ%�� 
உ/ைமயான அ�4 இ'	தா! ஒ' க�த� எEத���. அ�வைரயி3� அைமதியாக 
இ'" எ�றா�. 
 
ஆனா3� எ�னா! அ=வா1 இ'�க ��யவி!ைல. ெப'�காCசியி! அவ%ைடய 
ெப6ேறா'� அ"ைத�� க6பக�� எ�ைன� ப6றி எ�ன எ/Fவா�க,? நா� 
அ�ேயா� மற	�ேபானதாக எ/Fவா�கேளா எ�1 சாம/ணா#�� ஒ' க�த� 
எEதிேன�. க�த"��� அவேர ைக�பட� பதி! எEதியி'	தா�. அதி! பைழய 
நிக7�சிகைள எ!லா� �றி�பி�� எEதியி'	தா�. அவைன ெவளிGாி! ப��க 
ைவ�க�<டா� எ�1 தா� பி�வாதமாக இ'	தைத� ப6றி��, ச	திர%ைடய 
சி6ற�பா#� அ�ப�� ப�"த காரண"தா! ெக��� ேபானைத� ப6றி��, 
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ச	திர%ைடய தா� மன� �ைல	� வ'	�வைத� ப6றி�� ���பேம சீ��ைல	� 
ேபானைத� ப6றி�� �றி�பி��'	தா�. க�த"ைத� ப�"தேபா� எ� ெநCச� 
உ'கிய�; க/க, கல�கின. 
 
சிறி� ேநர"தி! மால� எ�ைன ேநா�கி வ	தா�. வ	த��, எ� ேமைசேம! இ'	த 
�றி�4கைள� 4ர��� பா�"�வி��, "உன��" தி'#ள� சீ��! ந�பி�ைக 
இ'�கிறதா?" எ�றா�. 
 
"இ!ைல" எ�ேற�. 
 
"என�� ந�பி�ைக இ'�கிற�." 
 
"உன�� இ'��� ந�பி�ைகக?��� கண�ேக இ!ைல." 
 
"உன�� ஒ' ந�பி�ைக�� இ!ைலயா?" 
 
"உ/�. கட#ளிட"தி3� கட#ளி� ச�டமாகிய அற"தி3� ந�பி�ைக உ/�. 
அ�"தப�யாக, எ�னிட"தி! ந�பி�ைக உ/�. உ�னிட"தி! ந�பி�ைக உ/�. 
உலக"தி!..." 
 
"ேபா��! இ	த ந�பி�ைக எ!லா� இ'	� பய� எ�ன?" 
 
"இ�%� எ�ன ந�பி�ைக ேவ/��? லா�டாி சீ��!, ேகாழி� ப	தய"தி!, 
�திைர� ப	தய"தி! எ�1 இ�ப� ந�பி�ைகக, ேவ/��?" 
 
"ஆமா� அைவக?� ந�பி�ைகக, தா�." 
 
மால� அ=வா1 <றிய�� என��" தி��கி�ட�. "இ�ப��ப�ட ��ெக���� 
பாE� ந�பி�ைககைளவிட ம	திர�கார� ேசாதிட�கார� �த5யவ�க, ஊ��� 
8டந�பி�ைககேள ேம!" எ�ேற�. 
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"ஒ�1 ெசா!கிேற�" எ�1 ெபா1ைமேயா� உபேதச� ெச�பவ� ேபா! 
ெதாட�கினா�. 
 
"இவ6றி! எ!லா� ஏேதா உ/ைம இ'�பதா! தா� இைவக, நட�கி�றன. 
உ/ைம இ!லாவி�டா! ப�"தவ�க, <�டமாக� ேபாவா�களா?" 
 
"ந�பி�ைகயா! ேபாகவி!ைல. ெபாE� ேபா���காக� ேபாகிறா�க,. வாழ" 
ெதாியாம! ேபாகிறா�க,." 
 
"சில��� ஆயிர� ப"தாயிர� எ�1 எதி�பாராம! கிைட�கிறேத. ந!ல தைச, ேயாக� 
இ'�கிற� எ�1 ேசாதிட�கார� ெசா!கிறப�ேய கிைட�கிறேத. அத6� எ�ன 
ெசா!கிறா�?" 
 
"வ'�கால"தி! தாேன வ'�, ெகா��கிற ெத�வ� தாேன ெகா���� எ�ற 
ந�பி�ைக இ'	தா!, ஒ�1� ெச�யாம!, ப	தய�க?��� ேபாகாம!, சீ��� 
க�டாம! 9�மா இ'�கேவ/��. பண�தாேன வ	� ேசரேவ/��." 
 
"ெத�வ� கா���. ஊ��மா?" 
 
"இ�ப��ப�ட பழெமாழிக, பல உ/�. யா'� எத6�� பழெமாழிைய� 
பய�ப�"தலா�." 
 
"உ�ேனா� ேபசி� பய� இ!ைல" எ�1 மால� ெவ1�ேபா� ெசா!5 
அைமதியானா�. 
 
"அைதேய நா%� ெசா!ல ����" எ�ேற�. அ=வா1 நா� ெசா!5ய பிற� ஏ� 
ெசா�ேன� எ�1 வ'	திேன�. ந/ப� மன� ேசா�வைட�� ேபா�, 
4/ப�"�� �ைறயி! தி'�4வ� ந!ல� அ!ல எ�1 உண�	ேத�. பிற� அைத 
மா61வத6காக" ெதாட�	� ேபசிேன�. "8டந�பி�ைகேயா அ!லேவா, அ� 
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எ�ப�ேயா ேபாக���. நா� உைழ�க ேவ/��; உைழ�4�� ஏ6ற <5 
வரேவ/��. இ�ப� எதி�பா��ப�தா� கடைம. அைதவி��, எதி�பாராம! பண� 
வ	� �வியேவ/�� எ�1 ஏ��வேத பாவ�! பல'ைடய பண� தகாத வழியி! 
நம�� வ	� ேச�வ� ந!லதா? அ� த�னல� அ!லவா?" எ�ேற�. 
 
"த�னல� இ!லாம! இ	த உலக"தி! யா'� வாழ ��யா�" எ�றா�. 
 
"உ/ைமதா�. ம6றவ�கைள� ெக�"�" தா� வாழேவ/�� எ�ப�தா� ெக�ட 
த�னல�. ம6றவ�க?� வாழ" தா%� வாழேவ/�� எ�ப� ந!ல த�னல�. 
தன�� ம��� ந!ல கால� வரேவ/�� எ�ப� ெக�ட�. நா���ேக ந!ல கால� 
வ	தா!, தன��� ந!ல கால� வ'� எ�ப� ந!ல�. அதனா! 8டந�பி�ைககைள 
நா� ெவ1�கிேற�. அைவக, அறி#��� ெபா'	தவி!ைல; த�னல"ைத�� 
வள��கி�றன." 
 
மால� ேபசாம! இ'	தா�. ம1ப��� �றி�4� 4"தக�கைள� 4ர��� பா�"தப� 
இ'	� எE	� ெச�றா�. 
 
ச	திர� ஒ' வைகயி! ெக�டா�; மால� ம6ெறா' வைகயி! �1�� வழிக, நா�" 
தவறான பாைதயி! ேபாவதா! ெக�வாேனா எ�1 அவைன� ப6றி�� அ�1 
கவைல�ப�ேட�. Hாியைன உலக� 961வ� �த! அF�களி� 9ழ6சிவைரயி! 
பல �ைறயி3� விCஞான அறி# ெப61 வள'� க!>ாி மாணவ�களி� 
மன�பா�ைமேய இ�ப� இ'	தா!, உலக� எ�ப� ��ேனற ���� எ�1 
எ/ணி� ேசா�	ேத�. 
 
இமாவதியிடமி'	� ஏதாவ� க�த� வ'மா எ�1 நா,ேதா1� எதி�பா�"� 
வ	ேத�. ஒ' நா, எதி�பா�"தப�ேய க�த� வ	த�. தா� ஊ'�� 
வ	தி'�பதாக#� ேபச வி'�4வதாக#� �றி�பி�� D���� வ'மா1 
அைழ"தி'	தா,. ம1நா, சனி�கிழைமயாக இ'	த�. மாலனிட� உ/ைமைய� 
ெசா!5வி�� இராய�ேப�ைட��� ெச�ேற�. 
 
அவ, எ�ைன எதி�பா�"தி'	தா,. கதைவ" த��ய#ட� திற	� பா�"�, "வா�க 
வ'D�க, எ�1 எதி�பா�"தி'	ேத�" எ�1 வரேவ6றா,. 
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�	திய ஆ/�! ேத�#�� �� அவைள� க/ட பிற� இ�ேபா� ஐ	� மாத� 
கழி"�� க/ேட�. ��ைனவிட அவ?ைடய �க"தி� ெபா5#� மி%மி%�4� 
மி�தியாக இ'	தன. ஆனா! �� இ'	த �����4� சிறி� �ைற	தா6ேபா! 
ேதா�றிய�. ேதா6ற� ��ைனவிட எளிைமயாக இ'	தைத உண�	ேத�. சி1 
நீலநிற வாயி! ேசைல�� அேத �ணியி! ைத"த ேசாளி�� அணி	� எளிைமயாக" 
ேதா�றினா,. அ	த எளிைம கா/பத6� அழகாக#� K�ைமயாக#� இ'	த�. 
காதி! பைழய ேதா��, கE"தி! ஒ' ெம!5ய ச�கி5�� அணி	தி'	தா,. ைகயி! 
இர/� இர/� ெபா� வைளய!க, இ'	தன. ைக�க�யார� இ!ைல. 
தி'மணமாகி இ!வா7�ைக ெதாட�கிய பிற� சில ெப/க?�� ஆட�பர ேவ�ைக 
�ைறகிற� எ�1�, சில'��� �ழ	ைதக, பிற	த பிறேக ஆட�பர ேவ�ைக 
�ைறகிற� எ�1�, இ�%� சில'��" த� வயி6றி! பிற	த ெப/F��" 
தி'மண� ஆனபிறேக ஆட�பர� �ைறகிற� எ�1�, ேவ1 சில'��� 
சா��வைரயி! அ	த ேவ�ைக தீ�வதி!ைல எ�1� ஒ' L5! ப�"த� நிைன#�� 
வ	த�. இமாவதி �த! வ��4� ெப/ எ�1 உண�	� மகி7	ேத�. ஆட�பர� 
�ைற	�� அவ?ைடய அழ� �ைறயவி!ைல. ெந6றியி! சி1 திலக"�ட� வாயி! 
4��1வ3ட� அவ, எ� எதிேர உ�கா�	தேபா� அழகிய ஓவிய� ேபாலேவ 
விள�கினா,. 
 
ேபச உ�கா�	த#ட�, "அவைர� ப6றி இ�%� ஒ�1� ெதாியவி!ைலயா!" எ�1 
ேக�டா,. அவ, �க"தி! கவைல இ'	த�. "இ�%� ஒ�1� ெதாியவி!ைல. 
உ�க?�காவ� ஏதாவ� க�த� வ	தி'��� எ�1 எ/ணிேன�. உ�க?��� 
ஒ�1� எEதவி!ைலேய" எ�ேற�. 
 
"அவைர� ப6றிய நிைன# அ��க� வ'கிற�. பழகாமேல இ'	தா! ந�றாக 
இ'	தி'���. அவ'ைடய பிாி#��� ��ப"���� நா� காரணமாக இ'	ேத� 
எ�பைத நிைன"��ெகா,?� ேபாெத!லா� எ� மன� ேவதைன�ப�கிற�. எ�ன 
ெச�வ�?" எ�1 �க� கவி7	தா,. 
 
அவ?ைடய உ,ள"தி3� இ�%� அ	த� பைழய கல�க� இ'	� வ'தைல 
உண�	ேத�. "இனிேம! நா� கவைல�ப��� பய� எ�ன? ெம!ல ெம!ல மற�க 
ேவ/�ய�தா�" எ�ேற�. 
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"ஒ'நா, கனவி! வ	தா�. இேத D��!தா�. அ	த நா6கா5யி! வ	� 
உ�கா�	தி'	தா�. தைல�னி	தப� இ'	தா�. நா� வ	� பா�"�� ேக�ேட�. 
வா� திற�காம! தைல�னி	தப� இ'	தா�. இ�ப�� ெசா!லாம! எ�ேக 
ேபானீ�க, எ�1 ேக�ேட�. ஓ எ�1 அலறினா�. உடேன விழி"�� ெகா/ேட�. 
அத� பிற� அ�1 இரெவ!லா� என�� உற�க� வரவி!ைல. சிறி� ேநர� 
அEேத�. எ� கணவ� விழி"�� பா�"�, ஏ� இ�%� உற�காம! இ'�கிறா� 
எ�1 ேக�டா�. ஏேதா ��பமான கன# க/டதாக� ெசா!5வி�ேட�." 
 
"எ�ன கன# எ�1 அவ� ேக�கவி!ைலயா?" 
 
"பகெல!லா� ஓயாம! ேவைல ெச�கிறவ�. ப�"தா! ந�றாக உற��வா�. இ�ப� 
எ!லா� ேக��� பழக ேநர� ஏ�? ஞாயி61�கிழைம ஒ'நா, தா� ஓ�#. 
அ�ைற��� எ"தைனேயா ந/ப�க,, உறவின�க,. அத� பிற�� அவ� எ�ைன� 
ேக�கவி!ைல. மற	� வி�டா�. ேக��'	தா3� உ/ைமைய� ெசா!5� பய� 
இ!ைல; ெசா!5யி'�க மா�ேட�." 
 
"ஏ� அ�ப�?" 
 
"அ� உ�க?�� ஏ� ெதாியேவ/��? எ�க, க!>ாியி� உள L! ஆசிாிய� 
ெசா!5� ெகா�"த� அ�. ஆ/க, எ=வள#தா� �6ேபா�காக இ'	தா3� 
ச	ேதக�ப�வா�க,. ஆைகயா! அவ�களி� எதிாி! அ/ண� த�பி�ட%� எ	த 
ஆFட%� ெந'�கி� பழக� <டா�. பைழய பழ�க�கைள�� ெசா!ல�<டா� 
எ�1 அறி#ைர <றியி'�கிறா�." 
 
என��� சிாி�4 வ	த�. 
 
"ஏ� சிாி�கிறீ�க,?" எ�1 ேக�டா,. 
 
"ெப/க, ம��� ச	ேதக� இ!லாதவ�களா? த� கணவ� இ�ெனா' ெப/Fட� 
ேவ1 எ	த� காரண"தி6காக� பழகினா3� மைனவி��� ச	ேதக� ஏ6படாதா?" 
எ�ேற�. 
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"அ�#� உ/ைமதா�" எ�1 அவ?� சிாி"தா,. 
 
"உ�க, உளL! ஆசிாிைய தி'மண� ஆனவரா?" 
 
"ஆமா�. தி'மண� ஆகி� கணவேரா� வாழாதவ�; கணவனா! ைகவிட�ப�டவ�." 
 
"சாிதா�. த� ெசா	த அ%பவ� ேபா3�." 
 
"அ�ேயா! K�ைமயான ந!ல வா7�ைக. ஒ�1� �ைற ெசா!ல ��யா�." 
 
"இ'�கலா�." 
 
சிறி� ேநர� இ'வ'� ேபசாம! இ'	ேதா�. 
 
"உயிேரா� இ'�கேவ/�� எ�1தா� வி'�4கிேற�. அ�ப� இ'	தா! 
யா'�காவ� ஒ' க�த� எEதியி'�க மா�டாரா?" எ�1 ம1ப��� அவேள அ	த� 
ேப�ைச" ெதாட�கினா,. 
 
"ஏ� அ�ப�� ச	ேதக�ப�கிறீ�க,?" 
 
"ெச"தவ�க, கனவி! வ'வதாக� ெசா!வா�க,. அ�1 இர# அவ� கனவி! 
வ	தேபா�, அவ� இற	� ேபாயி'�பா� எ�1 எ/ணிேன�. அதனா!தா� �யர� 
தா�காம! அ�ப� அEேத�." 
 
"உயிேரா� இ'�பவ�க, கனவி! வ'வதி!ைலயா?" 
 
"வ'கிறா�க,. உ/ைமதா�. ஆனா! �யர�ப�� ேபா� இ	த ஆரா��சி எ!லா� 
நிைன#�� வ'வதி!ைல; மன� ெம5வாக இ'���ேபா�, அறி# �ைண�� 
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வ'வேத இ!ைல அ!லவா? அ�ேபாக���. அவைர� ப6றி நீ�க, எ�ன 
நிைன�கிறீ�க,?" 
 
"ந!லவ� எ�1தா� நிைன�கி�ேற�. ெகாCச� மன உ1தி இ'	தி'	தா! 
இ�ப�� ேபாயி'�க மா�டா�." 
 
"உயிேரா� இ'�பா� எ�ேற எ/Fறீ�களா?" 
 
"ஆமா�." 
 
"அ�ப�யானா! ஏ� யா'��� க�த� எEதவி!ைல" 
 
"அவ%ைடய இய6ைக அ�. வாலாசாவி! இ'	தேபா� எ�ேனா� எ=வள# 
ெந'�கி� பழகினா� ெதாி�மா? இர#� பக3� பிாியாம! பழகிேனா�. 
அ�ப��ப�டவ�, ெச�ைன�� வ	த பிற� சாியாக� பழகேவ இ!ைலேய. மன"தி! 
ஏதாவ� மா1த! ஏ6ப�டா!, உடேன பழ�க"ைதேய மா6றி�ெகா/� ேவ1 ஆ, 
ேபா! மாறிவி�கிறா�. இ�ேபா�� அ�ப�"தா� ெச�தா�. ெபா1"�� 
பா��ேபா�. இனிேமலாவ� ஒ' க�த� எE�வா� எ�1 ந�4கிேற�." 
 
"அ�ப�யானா! அவ� உயிேரா� இ'�பா� எ�ேற ெசா!கிறீ�க," எ�1 
ம1ப��� கவைலேயா� ேக�டா,. 
 
"அ�ப�� ச	ேதகமாக எ/ணேவ ேவ/டா. "ஏ� ச	ேதக�பட ேவ/��?" 
எ�ேற�. அத� பிற� அைமதியாக இ'	தா,. ேப�ைச மா61வத6காக 
அவ?ைடய கணவாி� ெதாழி!, வா7�ைக, வ'வா� �த5யன ப6றி� ேக�ேட�. 
அ�கைற இ!லாதவ, ேபா! அவ6றி6� ம1ெமாழி அளி"தா,. 
 
பிற� ம1ப��� ச	திரைன� ப6றிய ேப�ைச" ெதாட�	�, "நா� அவேரா� 
பழகிய� தவ1 எ�ேறா அவைர ஏமா6றிவி�ேட� எ�ேறா நீ�க, க'�கிறீ�களா?" 
எ�1 ேக�டா,. 
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"ஏ� அைத� ப6றி" தி'�ப" தி'�ப எ/ணி� கல��கிறீ�க,. நா� அ�ைற�ேக 
ெசா�ேனேன. நீ�க, ஒ' �6ற�� ெச�யவி!ைல. அவ� அவ%ைடய 
அறியாைமயா! அ�ப� எ/ணி வி�டா� எ�1 ெசா�ேனேன. இனிேம! 
அைத�ப6றி எ/ணேவ ேவ/டா. வி�� வி��க," எ�ேற�. 
 
பிற� இமாவதியி� தா� வ	� சிறி� ேநர� ேபசிவி�� எE	� ெச�றா�. அவ� 
த��ைடய ேப�9�� இைடேய, "இ	த� கால"�� பி,ைளகேள இ�ப�"தா�. 
ஒ�1� இ!லாமேல காத! காத! எ�1 எ/ணி� ெகா/� Dணாக மய�கி� 
ேபாகிறா�க," எ�றா�. என�� அ	த� ெசா! ஒ' 4�� �/� ேபா! இ'	த�. 
அவ� ேபானபிற�, ச	திர%ைடய ப/ைப� ப6றி இமாவதி எ�ன எ/Fகிறா, 
எ�1 ெதாி	� ெகா,ள வி'�பிேன�. 
 
"ச	திர%ைடய மன"ைத� ப6றி நீ�க, எ�ன எ/Fகிறீ�க,? அவ� காதைல� 
ப6றி ஏதாவ� ெசா�ன� உ/டா?" எ�ேற�. 
 
"எ�னிட"தி! அ�ப� அவ� ஒ' நா?� ெசா�னேத இ!ைல. ெசா!5யி'	தா! 
ஒ�1 நானாவ� விலகியி'�ேப�. அ!ல�, இ	த" தி'மணமாவ� நட	தி'�கா�. 
அ�ப� ஒ�1� ெசா�னேத இ!ைல" எ�றா,. 
 
"ம6ற� ெப/கைள� ப6றியாவ� அவ� உ�களிட"தி! ஏதாவ� ெசா�ன� 
உ/டா?" 
 
"அவ� இ	த� ேப�ைசேய ேப9வதி!ைல. பாட�கைள� ப6றி� ேப9வா�. ெபா� 
அறி# ேப9வா�. அரசிய! ேப9வா�. சமய� ப6றி� ேப9வா�. ���ப"தாைர� 
ப6றி� ேப9வா�. ஆனா! ெப/கைள� ப6றிேயா, காதல�களி� ேபா�ைக� 
ப6றிேயா ேப9வதி!ைல. ஆனா!..." எ�1 சிறி� நி1"தினா,. 
 
"ஏ� தய��கிறீ�க,? ெசா!ல� <டாதா?" 
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"அ�ப� ஒ�1� இ!ைல. உ�க?�� அதனா! ஏதாவ� வ'"த� ஏ6ப�ேமா 
எ�1தா� தய��கிேற�." 
 
"எ�ைன�ப6றி ஏதாவ� ெசா�னானா?" 
 
"இ!ைல. உ�க?�� ேவ/�யவரான ஓ� அ�மாைவ� ப6றி." 
 
"இ'	தா! எ�ன? ெசா!3�க,. அ�ப� யா'� இ!ைலேய" 
 
"உ�க, ஊாி!, உ�க, D����� ப�க"தி!." 
 
சிறி� ேநர� எ/ணி� பா�"ேத�. யா'� நிைன#�� வரவி!ைல. "ெபய�?" 
எ�ேற�. 
 
"ெபய� நிைன#�� வரவி!ைல. ச	திர� ெசா�ன� ந�றாக நிைன#�� வ'கிற�. 
உ�கைள� சி�ன வயதி5'	� அ�பாக எ�"� வள�"தவளா�. விதைவயா�." 
 
"ஆமா�. பா�கிய அ�ைமயா�. 8�றா� D�" 
 
"அ	த அ�மாைவ� ப6றி"தா� ஒ'நா, எ�னிட� ேபசினா�. கட6கைரயி! நா%� 
அவ'� ம��� உ�கா�	தி'	தேபா� ேபசினா�. அ	த� ேப�9 ஒ�1தா� 
நிைன#�� வ'கிற�." 
 
"ந!ல உ"தமியாயி6ேற. எ�ன ெசா�னா�?" 
 
"ெப/களி� மன"ைதேய அள	� காண ��யா� எ�றா�. ந�ப ��யா� எ�றா�. 
அ�ப�� ெசா!ல� காரண� எ�ன எ�1 ேக�ேட�. அ�ேபா�தா� அ	த 
அ�மாைவ� ப6றி� ெசா�னா�. ந!ல அழ�� அறி#� உ,ளவளா�. 
இளைமயிேலேய கணவைன இழ	தவளா�. ச	திரேனா� அ�பாக� பழகினாரா�. 
அவ'� அவேளா� தாேயா� பழ�வ� ேபா! பழகினாளா�. கைடசியி! மன"தி! 
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ேவ1 ஆைச ேதா�றியதாக அறி	� ெகா/டாரா�. உடேன அ�ேக ேபாகாம! 
விலகிவி�டாரா�. பழ�க"ைதேய �ைற"�� ெகா/டாரா�." 
 
அைத� ேக�ட�� என��" தி��கி�ட� எ� உ,ள"தி6�� ெபாிய அதி��சியாக 
இ'	த�. ெப'8�9 வி�ேட�. ஒ�1� ேபச வா� வரவி!ைல. 
 
"நா� இைத உ�களிட� ெசா!5யி'�க� <டா�. தவ1 ெச��வி�ேட� உ�க, 
மன� வ'	�வ� ெதாிகிற�" எ�றா, இமாவதி. 
 
"என�� ஒ�1� வ'"த� இ!ைல. அ	த அ�மா என�� உற# அ!ல. ஆனா! 
மிகமிக ேவ/�யவ�. �ழ	ைதயாக இ'	தேபா� �த! எ�னிட� அ�4 
கா��யவ�. ஆனா!, அவ� ெசா�ன� ந�ப ��யாத�. ெபா�. ேவ1 ஏதாவ� 
ெசா�னானா?" 
 
"ேவ1 ஒ�1� ெசா!லவி!ைல." 
 
"அைத� ப6றி நீ�க, எ�ன எ/Fகிறீ�க,?" 
 
"என�� எ�ப� உ/ைம ெதாி��? அைத� ேக�ட பிற�, ச	திர� ெச�த� சாி. 
அ�ப� வில�வ�தா� ந!ல� எ�1 ேதா�றிய�. அவ� ெச�த� சாி எ�1 
அவாிடேம ெசா�ேன�. எ� மன"���, அவ'ைடய ப/ைப� பாரா��ேன�. 
ஆ/க, இ�ப�"தா� ஒE�க"ைத� கா�பா6றி� ெகா,ள ேவ/�� எ�1 
எ/ணிேன�." 
 
அைத ம1"திட ேவ/�� எ�1 எ� மன� K/�ய�. "ச	திர� ெசா�னைத ந�ப 
ேவ/டா. உ�களிட� பழகியேபா�தா� தவறாக எ/ணினா� எ�1�, இ�தா� 
�த! தவ1 எ�1� இ�வைரயி! க'தி வ	ேத�. இ� இர/டாவ� தவ1. இத6� 
��னேம பா�கிய� அ�ைமயாாி� அ�ைப�� அவ� இ�ப�ேய தவறாக 
எ/ணிவி�டா�. அ�ேபாேத �த! தவ1 ெச�தா� எ�1 இ�ேபா� ெதாி	� 
ெகா/ேட�. அவ%ைடய மன"திேலேய ஒ'வைக� ேகாளா1 இ'�கிற�. அதனா! 
தா� தா� ேபா! பழகினா3� தவறாக எ/Fகிறா�. த�ைக ேபா! பழகினா3� 
தவறாக எ/Fகிறா�" எ�1 சிறி� க�ைம கல	த �ர5! ெசா�ேன�. 
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"எ�ன இ�ப�� க�ைமயாக� ேப9கிறீ�கேள!" எ�1 திைக�ேபா� பா�"தா, 
இமாவதி. 
 
"ஆமா�. ெப/களி� மன"ைத அள	� காண ��யா� எ�றா�. ெபா�வாக, ந!ல 
மன"ைதேய காண ��யாதவ� அவ�. அதனா!தா� அ�ப�" த�மாறினா�" 
எ�ேற�. 
 
"ச	திரைன அ=வள# அறிவி!லாதவராகேவா ெக�டவராகேவா எ�னா! 
க'த��யா�. நீ�க, ஏேனா இ�ப� எ/Fகிறீ�க," எ�றா,. 
 
எ� க�ைம�� ேவக�� ெம!ல" தணி	தன. பா�கிய அ�ைமயாாி� வா7�ைகைய� 
ப6றி என��" ெதாி	தவ6ைற எ!லா� ெசா�ேன�. பிற� ேவ1 ேப�9� ேபசிவி�� 
விைடெப6ேற�. விைடெப1 ��4 "ெபா�வாக� பா�"தா!, ச	திர� எைத�� 
அவசர�ப�� ��# ெச�� வி�� பிற� அ	த ��#களா! அ!ல! ப�கிறா� 
எ�1 ெதாிகிற�" எ�1 எ� க'"ைத� ெசா!5வி�� வ	ேத�. 
 
தி'�பி வ	தேபா�, மால� விாிவாக� ேக�பா� எ�1 எதி�பா�"ேத�. "பைழய 
கைதைய� பைழயப�ேய ேபசியி'�N�க,. ச	திரைன� ப6றி� 4திதாக ஒ�1� 
ெதாியவி!ைலேய. Dணான �ய6சி. உன�� ஏேதா ெபாE�ேபா�� ேபாக���" 
எ�1 ெசா!5, எ� ேப�9�� இட� தராமேல ��"தா�. 
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 17171717    
 
அ�"த மா�கழி வி��ைறயி! ஊ'��� ெச�றேபா�, பா�கிய அ�ைமயா�, 
D���� வ	� எ�ைன� ப6றி�� ச	திரைன� ப6றி�� ேக�டா�. அவ'ைடய 
�க"தி! ��ேபா! மகி7�சி�� ஊ�க�� காண�படவி!ைல. கவைல�� ேசா�#� 
காண�ப�டன. அவைர� பா�"த#ட�, இமாவதி ெசா�ன� நிைன#�� வ	� எ� 
உ,ள"ைத வ'"திய�. எ	த� ெப/ைண�� - வயதி! ெபாியவ, சி�னவ, எ�1 
இ!லாம! - த�ேம! ஆைச ெகா/டதாக எ/ணி யாைர�� இ�ப�� பழி 
K61வ� ச	திர%ைடய தீய�ண� எ�1 அவ� ேம! ெவ1�4" ேதா�றிய�. 
பா�கிய� D�ைட வி��� ெச�றபி�, அ	த� ���ப"தி! அவ'ைடய த�பி 
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மைனவி��� அவ'��� கச�4 ஏ6ப��'�பதாக#�, த�பி அ�காவிட� அ�4 
இ!லாதவனா� மைனவியி� ெசா!ைல� ேக�� நட�பதாக#� அ�மா ெசா�னா�. 
அதனா! பா�கிய� �� ேபா! ஊ�கமாக இ!ைல எ�1�, மன"தி! எ	ேநர�� 
வ'	தி� ெகா/�'�கிறா� எ�1� ெசா�னா�. ேக�ட�� என�� இர�க� 
மி�	த�. "ஊைம ேபா! வா� திற�காம! இ'�பவ�கைள எ�ேபா�� ந�ப�<டா�. 
அ�மா! எ�ப� இ'	த அ	த" த�பி எ�ப� ஆ�வி�டா�, பா�"தீ�களா? கைடசியி! 
த�பி��� ெப/பா�"�" தி'மண� ெச�� ���பமா�கி ைவ"த அ�கா#�ேக 
��பமாக ��	தேத" எ�1 அ�மாவிட� ெசா!5 வ'	திேன�. 
 
"எ�ன ெச�வ�? காலேம இ�ப�"தா� மாறி வ'கிற�. பா�கிய� ந!ல ெப/! 
இ'��� இட� ெதாியாம! அட�கி ஒ��கி ேவைல ெச�கிறா,. அவ?�� ேவ1 
ஒ' தி��� இ!ைல. அவ?ைடய ஒ' வயி61� ேசா1�காக ேந61 வ	த ஒ' 
ெப/ணிட� சி1ைம�ப�கிறா," எ�1 அ�மா ெசா�னேபா� எ� உ,ள� 
உ'கிய�. 
 
நிைலைம அ=வள# ேவகமாக மாறிவி�� எ�1 நா� எ/ணவி!ைல. ��#" 
ேத�#�� ந�றாக� ப�"� எEதிவி��� சி"திைர மாத"தி! ஊ'��" 
தி'�பியேபா�, பா�கிய"தி� த�பி த� மைனவி�ட� தனிேய ெச�1 
தனி����ப� நட"�� ெச�திைய� ேக,வி�ப�ேட�. ஒ' வைகயி! அ�#� 
ந!லேத எ�1 ஆ1த! அைட	ேத�. ந�றிெக�ட த�பிைய�� த�பியி� 
மைனவிைய�� D��! ைவ"��ெகா/� ��ப�ப�வைதவிட, த	ைத��� 
சைம"�� ேபா���ெகா/� தனிேய வா7வேத ந!ல� எ�1 எ/ணிேன�. 
பா�கிய"தி� D���� நா� ெச�ற#ட�, அவ� இைத� ப6றி எ�னிட� 
�றி�பி��, "அ�பா#�� ம��� மன"தி! கவைல எ�ன ெச�வ�? ஒேர மக� 
இ�ப�� ைகவி�டாேன எ�1 ெநா	� ெகா,கிறா�." எ�1 ெசா�னா�. 
தனி"தனிேய பிாி	� வா7வேத இ	த� கால"தி! ஒ' வைகயி! ந!ல� எ�1 
ஆ1த! ெமாழியாக� <றிேன�.  
 
ம6ெறா' நா, அவ�க, D��! அ	த அ�ைமயா'ட� நா� 
ேபசி�ெகா/�'	தேபா� எதி�பாரா வைகயி! எ� தி'மண"ைத� ப6றிேய ேபச" 
ெதாட�கினா�. 
 
"இ	த� ப��னி விழாவி6� ேவ>ாி5'	� அ"ைத�� அ"ைதயி� ெப/F� 
வ	தி'	தா�க, ெதாி�மா" எ�றா� பா�கிய அ�ைமயா�. 
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"ெதாியாேத அ�கா. அ�மா#� ெசா!லவி!ைலேய" எ�ேற�. 
 
"அ	த� ெப/ உ�ைன"தா� தி'மண� ெச�� ெகா,ள� ேபாவதாக� 
ெசா!கிறா,." 
 
"எ� தி'மண"தி6� இ�ேபா� எ�ன அவசர�. இ�%� �ைற	த� இர/� 
ஆ/�களாவ� ப��கேவ/��. ப�"� ��"தபிற� ஒ' ேவைல��� ேபா� அமர 
ேவ/��." 
 
"எ!லா� தானாக நட���, அ"ைத�� உன�ேக ெப/ைண� ெகா��பதாக 
இ'�கிறா�. அ�பா#� அ�ப�� ெசா!வதாக" ெதாிகிற�. அ�மா ம��� வாைய" 
திற�கவி!ைல. உ� வி'�ப� ேபா! நட�க���" எ�றா�. 
 
"எ!லா� பிற� பா��கலா�; இ�ேபா� ஒ�1� அவசர� இ!ைல அ�கா." 
 
"நானாக� ேக�கிேற�, த�பி. உ� ந�ைம�காக" தா� ெசா!கிேற�. கய6க/ணி 
ெகாCச� ���காக� ேப9வா,. அ=வள#தா�. ம6ற�ப� ெபா1�பான ெப/. 
���ப"ைத ந�றாக கவனி"��ெகா,வா,. பாச� உ,ளவ,. ப/4 உ,ளவ,. 
அவைள மண	� ெகா/டா! எ�ன?" எ�றா�. 
 
"ெபா1"�� பா��கலா� அ�கா. இ�ேபா� ஏ� அ	த� ேப�9?" 
 
"எ� த�பி�� இ�ேபா� 4� இட"தி! ெப/ பா�"� எ�ன க/ேடா�? ���ப� 
இர/� ஆ�9. அத6காக"தா� பய�ப�கிேற�, ேவெறா�1� இ!ைல. 
கய6க/ணியாக இ'	தா! சி�ன வய� �த! பழகிய ெப/, �ண� �6ற� 
எ!லா� ெதாி��. ெகா/� தி'"தி� ேபாகலா�. அத6காக"தா� ெசா�ேன�." 
 
பா�கிய� இ=வாேற ெசா�னைத� ேக�ட பிற� எ� மன� ெப'�காCசியி! 
இ'	த க6பக"ைத - ச	திர%ைடய த�ைகைய� ப6றி - அ��க� 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�"�வி�டா�. ெப'�காCசி��� ேபா�� க6பக"ைத� 
பா�"�வி�� வரேவ/�� எ�1� ஆவ! ெகா/ேட�. இர/ெடா' �ைற ேபா� 
வர#� �ைன	ேத�. ஆனா!, எ�னேவா ஒ' வைக� ேசா�# த�"�வி�ட�. 
 
அ�பா#� அ�மா#� ஒ'நா, எ�னிட� ேபசி� ெகா/�'	தேபா�, ேவ>��� 
அ"ைத D���� ஒ' �ைற ேபா�வ'மா1 ெசா�னா�க,. ேபசாம! 
ேக���ெகா/�'	� வி�ேட�. ம6ெறா'நா, அ�பா ம��� ெசா�னா�. 
இ�%� சில வார� கழி"�� ேபாவதாக� ெசா!5வி�ேட�. எ��� ேபாக மன� 
இ!லாம! ேத�# ��ைவ எதி�பா�"தப� வி��ைறைய� கழி"ேத�. 
 
ேத�வி� ��# வ	த�. மால%� நா%� இர/டா� வ��பி! ேதறியி'	ேதா�. 
மகி7�சிேயா� அவ%��� க�த� எEதிேன�. பி.ஏ. வ��பி! ேசர ��# 
ெச�தி'�பதாக அவ� எEதினா�. நா%� த	ைதயிட� ெசா!5 அ=வாேற ��# 
ெச�� அத6� உாிய வி/ண�ப�கைள அ%�பிவி�ேட�. 
 
இ	நிைலயி! த�ைக மணிேமகைல க��கா��சலா! ப��ைக�61 வ'	தினா,. 
கா��ச! இர/� வார� மிக� க�ைமயாக இ'	த�. இர#� பக3� அ�மா 
அவ?ட� ப�க"திேலேய இ'	� கா"�வ	தா�. பா�கிய� த	ைதயா��� உண# 
சைம"� இ�ட ேநர� ேபாக மீதி ேநரெம!லா� த�ைகயி� ப�க"திேலேய இ'	� 
ேவ/�ய உதவிக, ெச�தா�. கா��ச! த�ைன மற	� வா� பித61� நிைல 
வைரயி! ெச�ற�. த�ைக அ�ேபா� அ�மா அ�கா எ�ற ெசா6க, அ��க� 
ெசா!ல�ேக�ேட�. தா��� அ�"தப�யாக� க'த"த�க அளவி! பா�கிய� எ� 
த�ைகயி� உ,ள"ைத அ�பா! பிைண"தி'	தா�. 
 
வா� பித61� நிைல மாறி" த� உண�# வ	த பிற� ஒ'நா, மாைலயி! 
பா�கிய"தி� D��! அலற! ேக�ட�. பா�கிய"தி� த	ைத மாரைட�பா! 
இற	�வி�டதாக� ெச�தி வ	� அ�மா ஓ�னா�. நா%� ஓ�ேன�. "அ�மா! 
ந�"ெத'வி! வி��வி�டாேர! த�பி! அ�பா எ�ைன இ�ப� வி��வி��� 
ேபா�வி�டாேர" எ�1 பா�கிய� கதறினா�. ப�க"தி! நி�ற எ� கா!கைள� 
க��� ெகா/� கதறி அEதா�. நா� அ	த அ�ைமயாாி� ைககைள� 
ப6றி�ெகா/� அEேத�. ப�டகா5ேலேய ப�வ�ேபா!, ��ப� அ�"த�"� 
வ	� ெக�ட ��ையேய ெக��பைத எ/ணி� கல�கிேன�. த	ைதயி� 
பிாிைவவிட� ெகா�ைமயாக இ'	த� த�பியி� 4ற�கணி�4. த	ைதயி� 
மரண"தி� ேபா�� அ	த ஆளி� ெநCச� ெநகி7	ததாக" ெதாியவி!ைல. அயலா� 
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வ'வ�ேபா! வ	தா�; அ�4 இ!லாம! சட��கைள� ெச�தா�; கடைம�காக, 
ஊ'�� அCசி ெந'�4� ச��ைய" K�கி� ெச�றா�. 
 
அ�"த 8�றா� நாேள அ	த ஆ, D�� வாயிைல ெந'�காம! நி�1வி�டா�. 
சட���காக வ	தவ� சட�� ��	த�� நி�1 வி�டா�. பா�கிய அ�ைமயாாி� 
க/ணீ'� க�பைல�� நி6கவி!ைல. எ� தாயி� மன� ஆ1த! ெபறவி!ைல. 
ெசா	த மகளிட� பாி# கா��வ� ேபா! பா�கிய"திட� பாி# கா��னா�. அ��க� 
ெச�1 க/ணீைர" �ைட"தா�. 
 
ம1 நா, நா� க!>ாியி! ேச�வத6காக� ெச�ைன��� 4ற�படேவ/�யி'	த�. 
அ�மா எ�ைன� பா�"�, "பா�கிய"திட� ேபா�� ெசா!5வி��� ேபா�’பா. 
நா�க, இ'�கிேறா�, பா�"��ெகா,ேவா� எ�1 ேத1த! ெசா!5��� ேபா. 
தி�க61 நி6கிறா,. பாசெம!லா� உ�னிட"தி!தா�. உட�பிற�காத �ைறதா�" 
எ�றா�. அ�மாவி� கனி	த ெசா6கைள� ேக�ட�� எ� உ,ள� கைர	த�. 
பா�கிய"ைத" ேத6றி வர� ெச�ற நா�, அவ'ைடய க/ணீைர� க/ட�� வி�மி 
வி�மி அE� வி�� வ	ேத�. அ�4 நிைற	த ெநCசி6� அைண க�ட 
��யவி!ைல.  
------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 18181818    
 
மால%� நா%� ம1ப��� ஒேர வ��பி! ேச�	� ப��க" ெதாட�கிேனா�. மால� 
வி�தியி! �� இ'	த இட"ைதவி��, எ� வாிைசயிேலேய ஐ	தாவதாக உ,ள 
அைற�� வ	� ேச�	தா�. பைழயப�ேய நா�க, இ'வ'� மா1பா�க?�� 
இைடேய ேவ1பா�க?�� இைடேய அ�ைப வள�"� ந/ப�களாக இ'	� 
வ	ேதா�. அைத நிைன"� ஒ=ெவா' ேவைளயி! விய�பைட	ேத�. ெதாட�4� 
பழ�க�� இ!லாவி�டா3� ஒேர வைகயான உ,ள"� உண�# இ'	தா! 
ந/ப�களாக வாழலா� எ�1 தி'வ,?வ� <றி�,ளா�. மால%��� என��� 
ஒேர வைகயான உ,ள"� உண�# இ'	ததாக� <ற��யா�. ெதாட�4� பழ�க�� 
இைடவிடாம! இ'	ததனா!தா� நா�க, ந/ப�களாக இ'	ேதா� எ�1 
<றேவ/��. 
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ச	திர%��� என���, ஒேர வைகயான உ,ள"� உண�# இ'	த�. வாலாசாவி! 
ப�"தேபா�, அ	த உ,ள"�ண�ேவா�, ெதாட�4� பழ�க�� இைடயறாம! 
இ'	தப�யா!தா�, இ'வ'� ெந'�கிய ந/ப�களாக இ'	ேதா�. அவ� 
ெச�ைன�� வ	� ப��க" ெதாட�கியேபா� நா� ஓரா/� வாலாசாவிேலேய 
ப��க ேந�	த�. ெதாட�4� பழ�க�� இ!லாம6 ேபாகேவ எ�க, ந�4� 
��றிவி�ட�. 
 
மால%� நா%� க!>ாிைய வி�ட பிற�, எ�க, ந�4� அ�ப�"தா� ஆ�ேமா 
எ�1 எ/ணிேன�. 
 
ஆனா!, ச	திர� வாலாசாவி! இ'	தேபா� எ�னிட� அ�4 ெச3"தி வ	தா�. 
க!>ாி�� வ	த�� அவ%ைடய மன� மாறிவி�ட�. அவ%�� ஒ'வைகயான 
உய�# மன�பா�ைம ஏ6ப��வி�ட�. ந�4�� ஒ"த மன�பா�ைமதா� 
ேவ/��. உய�# மன�பா�ைமேயா தா7# மன�பா�ைமேயா உ,ள இட"தி! 
உ/ைமயான ந�4 ஏ�? நா� அவனிட� கண��� க6ேற�; உதவி ெப6ேற�; ஒ' 
�ைற அவ� ேதறிவிட நா� தவறிவி�ேட�; அதனா! வ��பி! உய�# தா7# 
ஏ6ப�ட�. அத� காரணமாக மனநிைலயி3� ேவ1பா� ஏ6பட ேவ/�மா? அ	த 
ேவ1பா� ஏ6படாதி'	தா! எ�க, ந�4� சிறி�� மாறியி'�காேத. 
 
க!>ாியி! பி.ஏ. வ��பி! ேச�	த பிற� இ=வா1 அவைன�ப6றி அ��க� 
எ/ண�க, வ	தன. ஆனா! ��ேபா! கவைலேயா ஏ�கேமா இ!ைல. சில 
நா�களி! மற	தா6ேபால#� இ'	ேத�. 
 
இர/� வார�க, கழி"� ஒ'நா, எ�%ைடய அைறயி� ச�ன! ப�கமாக� 
பைழய மாணவ� ஒ'வ� வ	� நி�றா�. அவைர� பா�"த�� �	திய ஆ/��� 
�	திய ஆ/�! வி�தியி! சி�ன அம��கள� நட"திய கத� மாணவ� எ�1 
ெதாி	�ெகா/ேட�. 
 
"நிைன# இ'�கிறதா? சா	த5�க�" எ�றா�. 
 
"ஆமா�" எ�1 உ,ேள வ'மா1 அைழ"ேத�. உ,ேள வ	� உ�கா�	தா�. 
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"சி1நீ� கழி"த பிற� த/ணீ� ெகா�டேவ/�� எ�1 உ�க, ச	திர%��� 
என��� ேபாரா�ட� நட	தேத நிைன# இ'�கிறதா?" 
 
"ந�றாக நிைன# இ'�கிற�. எ�ேக இ'�கிறீ�க,?" 
 
"ஊாி!தா� இ'�கிேற� நில4ல�கைள� பா�"�� ெகா/�." 
 
"ெதாழி!?" 
 
"நில4ல� பா��ப� ெதாழி! அ!லவா? உ�க?�� அ� ஒ' ெதாழிலாக" 
ெதாியவி!ைலயா?" 
 
"ெம�தா�. ேவ1 ேவைல-?" 
 
"ேவ/டா எ�1 இ'�கிேற�. இ�ேவ ேபா��." 
 
"கா	தீய�." 
 
"ஆமா�. வி'�பமி!ைலயானா! மனித� எ�1 ெசா!3�க,." 
 
அவ� பைழயப�ேய இ'	தா�. �க� ம��� சிறி� க1"தி'	த�. ெச�ைனயி! 
இ'	தேபா� ெவயி! படாம! இ'	தவ�, இ�ேபா� கா��3� ேம��3� 
ெவயி5! திாிவதா! இ�ப� நிற� மாறியி'�க ேவ/�� எ�1 எ/ணிேன�. 
"எ�ேக வ	தீ�க,? யாைரயாவ� க!>ாியி! ேச�"தி'�கிறீ�களா?" எ�ேற�. 
 
"உ�களிட�தா� வ	ேத�." 
 
"எ�ன? ெசா!3�க,." 
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"ச	திரைன�ப6றி-" 
 
"ஒ�1� ெதாியவி!ைலேய." 
 
"�ய6சி எ!லா� ைகவி�� வி�டா�களா?" 
 
"அ=வள#தா�. நா%� அவ%ைடய ஊ���� ேபா� பல நா, ஆயின." 
 
"ெப6ேறா� எ�ப� இ'�கிறா�க,?" 
 
"கவைலப��� ெகா/�தா� இ'�பா�க, நா� பா��கவி!ைல." 
 
"மற	�வி�O�க,; க!>ாி உற# அ=வள#தா�." 
 
"மற�கவி!ைல." 
 
"அ	த� ���ப"தி! எ"தைன பி,ைளக," 
 
"அவ� ஒ'வ�. ெப/ ஒ'"தி" 
 
"சாி" எ�1 ேம!�/ைட எ�"� �க"ைத" �ைட"�� ெகா/� எ�ைன� 
பா�"தா�. 
 
அவ'�� ஏேதா ெதாி�� ேபா! இ'�கிற� எ�1 உண�	ேத�. "நீ�க, எ�காவ� 
ச	திரைன� பா�"தீ�களா?" எ�ேற�. 
 
"ஆமா�. அைத�ப6றி� ெசா!ல"தா� வ	ேத�. ச	திர%ைடய அ�பாைவ 
அைழ"�� ெகா/� ேபா� நா� ெசா!3� இட"தி! ேத��பா'�க,." 
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"சாி" 
 
எ� உ,ள"தி! ச	திரைன� ப6றி இ'	த ெவ1�4 மைற	�வி�ட�. அவ� 
இ'��� இட"ைத" ேத�� க/�பி�"� வரேவ/�� எ�ற ஆவ3� மகி7�சி�� 
ஏ6ப�டன. அ�கைற�ட� அவ'ைடய �க"ைத� பா�"ேத�. 
 
"நீலகிாி மைல�� ஒ' ேவைலயாக� ேபாகேவ/�யி'	த�. உ'ைள�கிழ�� 
எ�ப�� பயிாி�கிறா�க, எ�1 பா�"� வர� ேபாேன�. ந/ப� ஒ'வ'� உட� 
வ	தி'	தா�. உபதைளயி! அவ� ஒ'வைர� பா��பத6காக அைழ"�� ேபானா�. 
அ�ேக ஒ' சி�ன ேதநீ�� கைட இ'	த�. பசியா! ேதநீ� ���பத6காக அத%, 
Pைழ	தேபா� ச	திரைன� பா�"ேத�. ேதநீ� ��"�� ெகா/�'	த அவ� 
எ�ைன� பா�"த�� தைல �னி	� ெகா/டா�. என�� ஐய� ஏ6ப�ட�. 
ச	திரேனா ேவ1 யாேரா, எ�ப�� ேக�ப� எ�1 தய�கிேன�, அவ%ைடய 
உைட�� மாறியி'	த�. கா�கி� ச�ைட�� கா�கி� கா3ைற�� உ�"தி'	தா�. 
தைலமயி� கைல	தி'	த�. மீைச த��பாக இ'	த�. இ�ேக இ'	த ேபா� அவ� 
ஒ'நா?� அ�ப� இ!ைல. அவ� எதிாிேலேய ேபா� உ61� பா�"ேத�. அவ� 
கைட� க/ணா! பா�"�வி��, விைரவாக" ேதநீ� ��"� எE	தா�. �ணி	�, 
"ச	திரா!" எ�ேற�. த�ைன மற	� அவ� 'ஆ' எ�றா�. பிற� ஏேதா தவ1 
ெச��வி�டவ� ேபா!, 'ஓ! நீ�களா? எ�ேக வ	தீ�க,? இேதா இ'�க,. ெவளிேய 
ஒ'வ� கா"தி'�கிறா�. அவ'��� ெசா!5 வி�� வ'ேவ�' எ�1 நட	தா�. 
ேபானவ� வ'வா� எ�1 எதி�பா�"ேத�. வரவி!ைல. உடேன அ�ேக ேதநீ� 
த'ேவாைன� பா�"�, 'அ	த ஆ, ச	திர� உன��" ெதாி�மா?' எ�ேற�. 
'என��" ெதாியா�. அேதா அவ%��" ெதாி��' எ�1 ெசா!5 அவ� 
இ�ெனா'வைன� 9��� கா��னா�. அவைன ெம!ல அைழ"�� ேக�ேட�. 
ச	திர� எ�ன ெதாழி! ெச�கிறா�, எ�ேக த�கியி'�கிறா� எ�1 ேக�ேட�. 
அவ� எ!லாவ6ைற�� ெசா�னா�. அத6�� பிற� அவ%ைடய 
ெப6ேறா�க?��� க�த� எEதலா� எ�1 எ/ணிேன�. அவ�க?ைடய �கவாி 
ெதாியா�. உ�க?�� எEதலா� எ�1 எ/ணிேன�. உ�க?ைடய ெபய� 
ெதாியா�. க!>ாியி! இ'�கிறா�கேளா இ!ைலேயா எ�1 ஐய� எE	த�. பண� 
ெசலவானா3� சாி, ேநாி! ேபா�வி�� வ'ேவா� எ�1 வ	ேத�" எ�றா�. 
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அவ'ைடய இ' ைககைள�� ப6றி� ெகா/�, "மி�க ந�றி, இ� அ	த� 
���ப"��� மிக� ெபாிய உதவி. அவ%ைடய அ�பா அ�மா ேக,வி�ப�டா! 
உடேன 4ற�ப�� வ	�வி�வா�க,. இ�ேபாேத த	தி ெகா��ேப�" எ�ேற�. 
 
"அவசரேம <டா�. அவேனா ஒளி	� வா7கிறா� எ�1 ெதாிகிற�. இதனா! ஆர 
அமர �ய6சி ெச�� ேத�� பி��க ேவ/��. இனிேம! எ��� ேபாக மா�டா�. 
அ	த� கவைலேய ேவ/டா. ஒ' ���பமாகேவ இ'�கிறா�. ஒ' பிைண�4 
இ'�கிற�. உடேன வி��� ேபாக அவனா! ��யா�. க�த� எE��க, ேபா��" 
எ�றா�. 
 
���ப�, பிைண�4 எ�பவ6ைற� ேக,வி�ப�ட#டேன என�� ஒ'வைக 
அ'வ'�4" ேதா�றிய�. பE"த மா�பழ� கிட�கிறேத எ�1 மகி7	� ைக 
நீ��யேபா� ெகாCச� அEக! எ�1 ெசா!ல� ேக�ட� ேபா! இ'	த� எ� 
மன�. இ'	தா3�, ெப6ேறா'��� பி,ைள கிைட�பா� அ!லவா, அ�ேவ ெபாிய 
மகி7�சியா�� எ�1 எ/ணிேன�. "அ�ேக யாேரா� வா7கிறா�? வி�� 
வ'வானா?" எ�ேற�. 
 
"என�� ேநேர ெதாியா�. ெசா!ல� ேக�ட�தா�. அ	த" ேதநீ�� கைடயி! 
இ'	தவ� ெசா�னா�. ேதயிைல" ேதா�ட"தி! ேவைல ெச�பவ, ஒ'"தியா�, 
��ப� வய� இ'��மா�. �ழ	ைத ஒ�1� இ!ைலயா�. அவேளா� அ�பாக 
வா7�ைக நட"�கிறானா�" இ=வா1 அவ� ெசா!5� சிறி� நி1"தினா�. பிற�, 
"அ�பான வா7�ைகயாக இ'	தா!, அவளிடமி'	� பிாி�ப� பாவ� அ!லவா 
எ�1 எ/ணிேன�. அதனா! உ�க?��� ெசா!லாமேல இ'�கலா� எ�1� 
க'திேன�. ம1ப��� ேவ1 ஒ'வைகயி! இர�க� ஏ6ப�ட�. அவ?ைடய 
கணவ� ஒ' ெகாைல��6ற"தி! அக�ப��� ப"� ஆ/�க, சிைற" த/டைன 
ெப61� சிைறயி! இ'�கிறானா�. அவ� சிைறயி5'	� எ�ப�ேயா ெவளிேய 
வ	� பா��பானானா! ��பி� எ/ணி� பா��காம! ச	திரைன� ெகா�1வி�� 
ம1ேவைல பா��பா�. அைத எ/ணிய#டேன என�� எ�ப�யாவ� ச	திரைன� 
கா�பா6ற ேவ/�� எ�ற இர�க உண��சி ஏ6ப�ட�" எ�றா�. 
 
"அ�ேயா! அ�ப��ப�ட ���ப"திலா ேபா� அக�ப��� ெகா,ள ேவ/��?" 
எ�1 வ'	திேன�. எ�%, சி1 ந��க� உண�	ேத�. 
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"எ�ன ெச�வ�? ேபானா�, ேபான இட"தி! ஒ' ெப/ணி� அ�4 கிைட"த�. 
பிற� எ�ன விைள�� எ�1 எ/ணி� பா��காம! அ	த அ�ைப ஏ61� 
ெகா/டா�. ேந� வழியி! ேபாகாம! ெகாCச� தி'�பினா! இ�ப�"தா�. க!3� 
�,?� காைல� ெபா"��" எ�றா�. 
 
"எ�ன ெதாழி! ெச�கிறா�?" 
 
"அைத�� ேக�ேட�. ேதயிைல" ேதா�ட"தி! �த5! <5 ேவைல��"தா� 
ேபானானா�. பிற� அவ%�� ஆ�கில� ப��4 இ'�பதாக" ெதாி	� ெகா/� 
கண��� பி,ைள ேவைல ெகா�"தி'�கிறா�களா�. அ�ேகேய இ'	தா3� 
��%�� வரலா�. ஆனா!-" 
 
"அ�ேயா! அ	த ஆப"தான வா7வி! இ'�க�<டா�. சிைறயி5'	� கணவ� 
ெவளிேய வ	தா!, த� மைனவி மாறிவி�டா, எ�ப� ெதாியாம!, ச	திர� ேம! 
ஆ"திர� ெகா/� ஏதாவ� ெச��வி�வா�." 
 
"ஆமா�." சிறி� அைமதியாக இ'	� ெப'8�9 வி�டா�. உடேன, "உய�	த 
ப/பா� உ,ள ப�"த ���பமாக இ'	தா!, மைனவி மன� மாறிவி�டா, எ�1 
அறி	த�� ேபசாம! அைமதிேயா� தி'�பிவி�வா�. தா7	த ���ப�களி! 
இ�ப��ப�ட நிக7�சி எ�றா! உயிைர� ேபா��வ� தவிர ேவ1 எைத�� எ/ண 
மா�டா�க,. காரண� அறியாைம, ேபா5மான�" எ�றா�. 
 
"ேபா�"ேத� அைழ"�, வ'வேத ெபாிய ெதா!ைலதா�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப� அ!ல. நீ�க, வ	தி'�ப� ெதாியாதப� ேபா�� பி��கேவ/��. ேநாி! 
ேபான பிற� அத6� ேவ/�ய வழிக, ேதா�றலா�" எ�றா�. 
 
அவ��� மனமார ந�றி<றி, உண#� <ட"��� அைழ"�� ெச�1 உ/Fமா1 
ேவ/�ேன�. உண# ��	த��, அவ� த��ைடய �கவாிைய" த	�, 
"நட	தவ6ைற" ெதாிய�ப�"��க," எ�1 ேக���ெகா/� விைட ெப6றா�. 
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உடேன எ� அைற�� வ	� க�த� எEதிேன�. 8�றா� நா, காைலேய 
ெப'�காCசியி5'	� சாம/ணா#� அ	த ஆசிாிய'� 4ற�ப�� வி�தி�� 
வ	தா�க,. ச	திர%ைடய 4திய ���ப வா7# தவிர, ம6ற எ!லாவ6ைற�� 
எ�"�� ெசா�ேன�. இ'வ'� ெபாி�� மகி7�சி அைட	தா�க,. அ�1 இரேவ 
4ற�படேவ/�� எ�றா�க,. நா%� உட� வரேவ/�� எ�1 ேக��� 
ெகா/டா�க,. இைச	ேத�. பிற�தா� ஊாி! அ"ைதைய� ப6றி�� ச	திர%ைடய 
தாைய� ப6றி�� ேக�ேட�. தா� மகைன� ப6றிய கவைலேயா� உண#� 
உற�க�� இ!லாம! வ'	தி இற	�வி�டதாக ஆசிாிய� ெசா�னா�. 
சாம/ணாவி� க/க, கல�கின. ச	திர� ேக,வி�ப�டா! உ/ைமயாகேவ 
வ'	�வாேன எ�1�, ஒ'வ� தவ1 காரணமாக� ெபாிய ���பேம ��4ற 
ேந�	தேத எ�1� கல�கிேன�. 
 
அவ� ஒ' ���ப"தி! பிைண�4/�'�பைத ஆசிாிய��� ம��� தனிேய 
ெசா!லேவ/�� எ�1 எ/ணிேன�. த�க வா��ைப எதி�பா�"தி'	ேத�. 
ரயி5! ெச�றேபா� சாம/ணா அய�	� உற�கினா�. அவ� �ற�ைடவி�� 
உற�கிய ேநர� பா�"�, ஆசிாியாிட� ெசா�ேன�. அவ� தி��கி�டவ�ேபா! 
எ�ைன� பா�"�, "அ�ேயா! ெகாைல�கார� ���ப"திலா ேபா� அக�ப��� 
ெகா/டா�? த�க சமய"தி! வ	� ெசா!5ய அ	த ந!லவ� உயி��பி�ைச அளி"த 
உதவி அ!லவா ெச�தி'�கிறா�" எ�றா�. சிறி� ேநர� கழி"�, "ச	திர� இ=வள# 
ெபா!லாதவனாக - �ணி�ச! உைடயவனாக - மா1வா� எ�1 நா� 
எதி�பா��கேவ இ!ைல. வாலாசா#�� அைழ"�� ேபா�� ப,ளி�<ட"தி! 
ேச�"தேபா� எ�ப� இ'	தா�! உன��" ெதாி�ேம! ம'/� ம'/� பா�"தா�. 
இவ%��" ைதாிய� வரேவ/�ேம எ�1 கவைல�ப�ட கால� அ�. அ�"த 
ஆ/�!, ஒ' �ைற ஊ'�� வ	தேபா�, எ�னிட� தனிேய வ	� எ� உட�பி! 
வ3 இ!லாம6 ேபாகிற�. ஒ' ம'"�வாிட� ெசா!5 ந!ல ம'	� வா�கி� 
ெகா��க," எ�1 ேக�டா�. 'பா��பத6� ந!லப� இ'�கிறாேய'�பா உன�� 
எ�ன �ைற, ெசா!. ஆ�கில ம'"�வாிட� ேபானா3�, அவ�க, உடேன 
ெதாி	�ெகா,ளமா�டா�க,. ந� உட�பி! உ,ள �ைற இ�ன� எ�1 நாேம 
ெதளிவாக� ெசா�ன பிற�தா� ஆரா�	� ம'	� ெகா��பா�க,. இ!ைலயானா! 
ஒ�1 கிட�க ஒ�1 ெச�வா�க,, '�த5! உ� உட�4�� எ�ன எ�1 ெசா!' 
எ�1 ேக�ேட�. உட�பி! ச"� எ!லா� Dணாகிற� எ�றா�. ஏ� அ�ப� 
எ�ேற�. K���ேபா� எ�றா�. உடேன அவ%ைடய �ைறைய" 
ெதாி	�ெகா/ேட�. 'K���ேபா� இ	திாிய� ெவளி�ப�� வி�வைத� 
ெசா!கிறாயா? மாத"��� எ"தைன �ைற?' எ�1 விள�கமாக� ேக�ேட�. 
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'ஐ	தா1 �ைற' எ�றா�. 'அ� இய6ைக. அைத�ப6றி� கவைல�படாேத!' எ�1 
அவ%ைடய ேதாைள� பி�"�� �3�கி" ைதாிய� ஊ�� அ%�பிேன�. அ�#� 
ேபாதா� எ�1 ஒ' ம'"�வாிட�� அைழ"��ெச�1, அவைரேய ெசா!3மா1 
ெச�ேத�. வார� ஒ'�ைற ஆனா! ெக�திேய இ!ைல எ�1� அவேர அவ%��� 
ெசா!5ய%�பினா�. அ�ப� மன� ேசா�	� கல�கிய அ	த� ச	திரனா இ�ேபா� 
இ�ப��ப�ட வா7�ைக நட"�கிறா�? எ/ணி� பா�"தா! ந�ப ��யவி!ைலேய" 
எ�றா�. 
 
�ற�ைடவி�� உற�கி�ெகா/�'	த சாம/ணா அ�ேபா� விழி"��பா�"�, 
"எ�? எ�ன ந�ப��யவி!ைல?" எ�றா�. 
 
"ஒ�1� இ!ைல. நீ�க, K���க," எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
"K�கமாவ�, பாழாவ�! அவ, ேபான நா, �த! ந!ல K�கேம இ!ைல. ���ப� 
பார"ைத எ�ேம! ேபா��வி��� 9கமாக� ேபா�� ேச�	�வி�டா,. கட#ேள 
கட#ேள" எ�றா�. 
 
ம1ப��� எ� மன� ச	திர%ைடய தாைய�ப6றி நிைன"� வ'	திய�. அ�பான 
மன� தா� ெச�யாத ஒ' �6ற"��காக, த� மக%�காக ெநா	� ெநா	� அழி	தேத 
எ�1 வ'	திேன�. 
 
ரயி! ேம��� பாைளய"தி! நி�ற�� இற�கி� ப!ச�கர வ/�யி! ஏறி 
உ�கா�	ேதா�. சி61/� உ/ேடா�. ஆசிாிய� ���க" த/ணீ� ேக�டா�. 
த/ணீ�� �வைளைய� ைகயி! ஏ	திய�� அத� நிற"ைத� பா�"�" தய�கினா�. 
"எ�ன இ�! இ�ப�� கல�கலாக ம/ணாக இ'�கிறேத! இைத எ�ப�� ���ப�?" 
எ�றா�. ப�க"திேல இ'	த ஒ'வ�, "����க,, ���கலா�. ஒ�1� ெச�யா�; 
இ�ேக இ�ப�"தா�" எ�றா�. ���க மன� இ!லாம! ஒ' விE��நீ� 
��"�வி�� நி1"தினா� "கா�பியி3� இ	த" த/ணீ�தா� கல	தி'��மா? 
நீ�க, எ�ப�� ��"தீ�க,?" எ�1 சாம/ணாைவ� பா�"�� ேக�டா�. "எ� 
வா7�ைகேய ஒேர கல�கலாக இ'�கிற�. த/ணீ� கல�கலாக இ'	தா! எ�ன?" 
எ�1 சிறி� சிாி"தா�, அ	த� சிாி�பி! ெப'	��ப� கல	தி'	த�. 
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ப!ச�கர வ/� 4ற�ப�� மைலைய ேநா�கி ஏறிய#ட� 4திய 4திய கா�சிக, 
க/F�� வி'	தாக" ேதா�றின. நா�க, அ	த வழியி! அத6� �� 
ெச�றதி!ைல. மைலேம! ரயி! ெச!வேத எ�க?�� ஒ' 4�ைமயாக இ'	த�. 
நீலகிாி மைலயி! வளமான கா�சிக?� 4�ைமயாக இ'	தன. அவ6ைற நா%� 
ஆசிாிய'� ஆ�வ"ேதா� க/� மகி7	ேதா�. ஆனா! சாம/ணா எ�க, 
மகி7�சியி! கல	�ெகா,ளவி!ைல, அவ� �க"ைத� பா�"தேபாெத!லா� எ�க, 
மகி7�சி ��றிய�. அ	த மைலயி� வள"ைத� க/� விய�பைட	தேபாெத!லா�, 
எ�ைன மீறி ஏேத%� ெசா!ல வா� திற	ேத�. சாம/ணாவி� �யர�, எ� 
ஆ�வ"தி6� தைடயாக நி6க, ெசா!வைத� 9'�க� ெசா!5 ��"ேத�. 
எ"தைனேயா மைலகைள எ�க, ஊ��ப�க� க/�'�கிேறா�. ஆனா! மர� ெச� 
ெகா�க, தைழ"� வள�	த மைலக, கா�க, ெசழி"ேதா�கிய மைலக,-வி/ைண 
��� நி�ற மைலக, - ஒ�ேறாெடா�1 இைண	� உய�	� ெச!3� அழைக 
அ�வைரயி! க/டதி!ைல. க/ட இடெம!லா� வள�ப� எ�க?��� 
4�ைமயாக இ'	த�. பயிாிடாம! அ�க�ேக சாி#களி! இய6ைகயாகேவ 
வள�	�,ள வாைழ மர�கைள ஆசிாிய� கா��னா�. அ�ேபா� ம��ேம சாம/ணா 
தைல நீ�� எ��� பா�"தா�. 
 
மைலயி� இய6ைக வள� ஒ'4ற� இ'�க, ப!ச�கர ரயி! வ/� ஆ� அைச	� 
மைல ஏறி� ெச!வ� தனி இ�பமாக இ'	த�. அ�க�ேக மைல� �ைட#களி� 
வழியாக வ/� ெச�றேபா�, 96றி3� இ', H7	� கிட�க, சி1வ�க, ஓ எ�1 
<�ச5�ட� ேவ��ைகயாக இ'	த�. ஒ' �ைற நீ/ட மைல��ைடவி� வழியாக 
வ/� ெச�றேபா� நா%� எ�ைன அறியாம! சி1வ�கேளா� ேச�	� 
<�ச5�ேட�. �ைடைவ� கட	த�� ஒளியி! ஆசிாிய� �க"ைத� க/ேட�. 
அவ'ைடய �க�� சி1வ�களி� �க� ேபாலேவ 4�ைம இ�ப� நிைற	ததாக 
இ'	த�. ஆனா! சாம/ணாவி� �க"தி! ஒ' மா1த3� இ!ைல. ேபெரா5 
ேக�� ெவளிேய தைலநீ��� கீேழ பா�"ேத�. கானா1 ஒ�1 நீ� நிர�பி அைல 
4ர/� க6பாைறகளி! ேமாதி ஓ�ய� க/ேட�. ம1 ப�கமாக� பா�"ேத�. 
மைலேம! உயர"தி5'	� ெபாிய அ'வி Kய ெவ/ணிறமாக விE	� ஓ� 
வ'வைத� க/ேட�. அ� க/ெகா,ளா� கா�சியாக இ'	த�. வ/� அ�ேகேய 
நி�றா! ெந�ேநர� க/� மகிழலா� எ�ற ேவ�ைக உ/டான�. ஆனா! 
இய6ைகயி� மாறாத நிக7�சிக, ேபா! வ/� சிறி�� நி6காம! ஒ=ெவா' 
ப!லாக ஏறி ஆ� அைச	� ெச�1ெகா/ேட இ'	த�. அ	த� ெபாிய அ'விேய 
ம6ெறா' ப�க"தி! ஆறாக ஓ�� ெச!கிற� எ�பைத ம1ப��� இ�ப�கமாக� 
க/டேபா� உண�	ேத�. 
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எ�க, மகி7�சியி! நா�க, இ��� அ��� பா�"தப� இ'	த ேபா� சாம/ணா 
ேமலாைடைய விாி"� ��கா� இ��� ேபா�"��ெகா/டா�. அ�ேபா�தா� 
கா61 மிக� �ளி�	� D9வைத நா� உண�	ேத�. இர/� மணிேநர"தி6�, 
ெவ�பமான H7நிைலைய வி��, மிக� �ளி��சியான ப�தி�� வ	� வி�டைத 
உண�	ேத�. தமி7நா��! ெவ�ப�� த�ப�� வற�சி�� வள�� அ�"த�"� 
விள��வைத��, மனித� வி'�ப�<�ய இய6ைகயழ�க, எ!லா� அைம	� 
விள��வைத�� எ/ணி எ/ணி மகி7	ேத�. ெவயிேல காணாத த�ப நா�� 
ெவ1�க"த�க�. த�பேம இ!லாத ெகாதி�பான ப�தி�� ெவ1�க"த�க�. எ��� 
மைலயாக#� காடாக#� இ'	தா3� பய� இ!ைல. கட!வள� �த! மைலவள� 
வைரயி!, சி"திைரயி� ேவனி! �த! மா�கழியி� பனிவைரயி!, ெதா/ைட 
நா��� சி1வற�சி �த! நீலகிாியி� ெப'வள� வைரயி! எ!லா� கல	� மனித 
வா7ைவ இனி�க�ெச��� ெப'ைம தமி7 நா���� இ'�பைத எ/ணி� 
ெப'மித� உ6ேற�. இய6ைக அ�ைன இ�ேக ெவ1�க"த�கவளாக#� இ!ைல; 
ச5�4ற" த�கவளாக#� இ!ைல; மாத	ேதா1� மாறிவ'� சி1வ�களி� பலவைக 
விைளயா���க, ேபா!, இட	ேதா1� ப'வ	ேதா1� மாறி மாறி� பலவைகயா� 
நி�1 ம�கைள மகி7வி�கி�றா,. இ�ேக தா�க ��யாத க�ைமயான �ளி'� 
இ!ைல; த��க��யாத ெகா�ைமயான ெவயி3� இ!ைல; ெப'மைழ ெபாழி	� 
ெவ,ள"தா! நா�ைட அழி�ப�� இ!ைல; மைழ"�ளிேய இ!லாம! வற�சியா! 
பாைலயா��வ�� இ!ைல. வ�ைம�� ெம�ைம�� �றி3� ெந�3� ஒ"� 
அைம	� ஒ5�1�4க?�� அளவான உைழ�4"த	� விள��� அ'ைம" தமி7 
ெமாழி ேபாலேவ, எ�க, தமி7 நா�� த�ப�� ெவ�ப�� வற�சி�� வள�� 
எ!லா� அள# கடவாம! அைம	� ம�களி� வா7#�� உாிய நானிலமாக" 
திக7கிறேத என எ/ணி ெப'மகி7# எ�திேன�. இய6ைக இ��தா� தாயாக 
இ'�கிறா,; ம�க, இ��தா� இய6ைகயி� �ழ	ைதகளாக இ'�கி�றன�. 
�ைற	த அள# ஆைட உ�"�" திாி�� உாிைம�� இ�ேக உ,ள ம�க?�� 
உ/�; திற	த ெவளியி! வான"ைத� பா�"தவா1 ப�"� உற��� இ�ப�� 
இ��,ள ம�க?��"தா� உ/�. ைக��� உைற ேவ/டா; கா3��� உைற 
ேவ/டா. D9� கா61�� அCசி ஒளியேவ/டா. ேவ/�யேபாெத!லா� கா6றி! 
திைள�கலா�. வி'�பியேபாெத!லா� நீாி! 87கலா�. இ=வா1 இய6ைகய�ைன 
த� ம�க?�� ேவ/�யைவ எ!லா� அளி"�� கா"�வ'� இ	த நா��! மி�க 
�ளி��சி ேவ/�� எ�1 அEகி�ற �ழ	ைதக?�காக" தா� தனி அ�ேபா� 
அைழ"� அளி��� த�ப இ�ப�ேபா! விள�கிய� அ	த நீலமைலயி� �ளி��சி 
மி�க கா61. 
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அ'வ�கா��! இற�கியேபா� மணி இர/� ஆகியி'	த�. அ�ேக உபதைள�� 
வழிேக���ெகா/� ெச�ேறா�. எ� மன� இய6ைகயழைக மற	� கடைமயி! 
87கிய�. எ�ப�� ச	திரைன� க/�பி��ப�, எ�ன ெசா!வ�, எ�ப� அவ� 
மன"ைத மா61வ�, சாம/ணாைவ�� ஆசிாியைர�� வி��� ெச!வதா, 
அைழ"�� ெச!வதா எ�1 பலவா1 எ/ணி� ெச�ேற�. ஒ' ைம! Kர� ெச�ற 
பிற�, வழியி! ஒ'வைர� பா�"� உபதைள எ� எ�1 ேக�ேட�. அவ� ஒ' 
மைல�சாிைவ�� ேதா�ைப�� கா�� அ�ேக ெதாி	த ஓ��� <ைரகைள�� கா�� 
அ	த ஊ�தா� எ�றா�. இ�%� ஒ' ைம! நட�கேவ/�யி'��� எ�1 
எ/ணி�ெகா/ேட ேம3� நட	ேதா�. 
 
ஊ��� ெவளிேய ஒ' ேதநீ�� கைட இ'	த�. சா	த5�க� ெசா�ன� இ	த� 
கைடயாகேவ இ'��� எ�1 எ/ணி, ஆசிாியைர�� சாம/ணாைவ�� ெவளிேய 
இ'�க� ெச�� நா� ம��� உ,ேள Pைழ	ேத�. அ�ேக இ'	த இைளஞ� 
ஒ'வைன� பா�"�, "இ�ேக ேதயிைல" ேதா�ட"தி! கண��� பி,ைளயாக� 
ச	திர� எ�1 ஒ'வ� - ஆ�கில� ப�"தவ� - இ'�கிறாேன, ெதாி�மா?" எ�1 
ேக�ேட�. ெதாியா� எ�1 ெசா!5வி��" தி'�பி� பாராமேல அவ� ேபானா�. 
இ�ெனா'வனிட� ெந'�கி ெம!ல� ேக�ேட�. "இ�ப�� ெசா�னா! 
க/�பி��க ���மா? இ�ன எQேட� எ�1 ெசா�னா! வழி கா�டலா�. அ�ேக 
ேபா�� ேக?�க," எ�றா�. ம6ெறா'வைன�� ேக��� பா�"ேதா�. பய� 
இ!ைல. "இ�%� ஏதாவ� ஒ' ேதநீ�� கைட இ'�கிறதா?" எ�1 ெவளிேய வ	� 
ஒ'வைர� ேக�ேட�. "இ'�கிற�. ேதநீ�� கைட�� ஒ' �ைற�ச3� இ!ைல. 
அேதா அைர�க! ெதாைலவி! ெதாிகிறேத, அ�#� ஒ' ேதநீ�� கைடதா�" எ�1 
அத6�� ெச!3� பாைத�� கா��னா�. அ=வழியாக� ெச�ேறா�. 
 
அ	த வழிேய நட	� ெச�1 அவ� கா��ய ேதநீ�� கைடைய க/�பி�"ேதா�. 
அ�ேக ேதநீ� த	� ெகா/�'	த ஆ�கைள உ61�பா�"ேத�. இைளஞனாக 
இ'	த ஒ'வைன அைழ"�� ச	திரைன� ப6றி� ேக�ேட�. "நா� இ�ேக வ	� 
ஒ'வார�தா� ஆ�9, அேதா அவைன� ேக���பா'�க," எ�1 அவ� 
ேவெறா'வைன� கா��னா�. அவனிட� நாேன ெச�1 ெம!ல� ேக�ேட�. 
அவ� ஒ�1� விைட <றாம!, "நீ�க, யா�? எ	த ஊ�?", எ�1 எ�ைனேய 
தி'�ப� ேக�டா�. இவனிட� ெச�தி இ'�பதாக" ெதாிகிற� எ�1 எ/ணி, 
உ/ைமைய� ெசா�ேன�. "சாி, உ�கா'�க,. <�ட� �ைறய���. பிற� 
ெசா!ேவ�" எ�றா�. ம1ப��� அவேன எ�னிட� வ	�, "ஒ'ேவைள அவேன 
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இ�ேபா� இ�ேக வ	தா3� வரலா�. உ�கைள இ�ேக பா�"தா!, த�பி"�� 
ெகா/� ேபா�வி�வா�. நீ�க, இ�ேக இ'�காம!, அேதா அ�ேக அ	த� 
ப�களாவி� 961� 9வ���� பி�ேன உ�கா�	தி'�க,. நாேன அ�ேக வ	� 
ெசா!ேவ�" எ�றா�. ஆசிாிய'� சாம/ணா#� இைத� ேக��� 
ெகா/�'	தா�க,. அவ%ைடய ேப�ைச� ேக�ட��, ச	திரைன� க/�பி�"த� 
ேபா�ற மகி7�சி எ�க?�� ஏ6ப�ட�. அவ� ெசா�னவாேற அ�ேகேபா� 
உ�கா�	தி'	ேதா�. 
 
ஒ' மணி ேநர� கழி"� அவ� எ�களிட"தி6� வ	தா�. "ச	திர� இ�ைற�� வர 
ேநரமா�மா�. அ	த" ேதா�ட"தி5'	� வ	த ஆைள� ேக�ேடா�. அவ� 
இ�ைற��� ��R'��� ேபாயி'�கிறானா�. ேபா�" தி'�பி வ'� ேபா� 
கைட�� வ'வா�. நா� அவனிட� ஒ�1� ெசா!ல மா�ேட�. நீ�க?� நா� 
ெசா�னதாக ஒ�1� ெசா!ல� <டா�. இ�ேபா� ேநராக அ	த� ��ைச��� 
ேபா�� பி�ப�க"தி! ஒ' ஆலமர� இ'�கிறேத அ�ேக இ'�க,. அவைன�ப6றி 
அ�ேக யாாிட�� ஒ�1� ேக�க ேவ/டா. அவ� வ	தபிற� அ	த D��! �ர! 
ேக���. அ�ேபா� யாராவ� ஒ'வ� ��ேன ேபா�� ேப9�க,. அத6�ேம! 
உ�க, திறைம�ப� நட���. வா'�க,; வழிகா��கிேற�" எ�1 ெவளிேய 
அைழ"�வ	தா�. 
 
ெவளிேய வ	த�� ஆசிாிய� அவைன� பா�"�, "ஊ'�� வ'வானா?" எ�றா�. 
 
"நா� எ�ப�� ெசா!வ�? இ�ேபா� எ�ேனா� ெந'�கி� பழ�வதி!ைல. 
��ேபா! இ'	தா! நாேன ெசா!ல ����. இ�ேபா� ெசா�னா! ஏ61�ெகா,ள 
மா�டா�" எ�றா� அவ�. 
 
எ�%ைடய அ%பவ�ேபா! இ'�கிறேத எ�1�, ச	திர%ைடய பைழய �ண� 
இ�%� மாறவி!ைல ேபா! இ'�கிறேத எ�1� என��, எ/ணி�ெகா/ேட�. 
 
எ�ைன ம��� தனிேய அைழ"�� ெச�1, அவ%ைடய அ�பாவிட� 
ெசா!லாதீ�க,. அ	த D���காாி ந!லவ, அ!ல. ச	திரைன ெந��கால� 
ைவ"�� ெகா/�'�கமா�டா,. ேவ/டா எ�ற எ/ண� வ	தேபா�, யாராவ� 
ஒ' �ரட%��� ெசா!5� கலக� உ/டா�கி அ��க� ெசா!வா,. அ�ப�"தா� 
த� கணவ%��� பைகயாக� ெசா!5� கலக� உ/டா�கி, ஒ' ெகாைல�� 
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நட�க� ெச��, அவைன� சிைற�� அ%�பிவி�டா,. என�� அவளிட� அ%பவ� 
உ/�. எ'ைமேபா! இ'�பா,. ெபா!லாதவ,. எ�ப�யாவ� ெபா� 
ெசா!5யாவ� ச	திரைன அைழ"�� ெகா/� ேபா�வி�டா! ந!ல�. இ�ேக 
இ'	தா! இ�%� ெகாCச கால"தி! ���க� க61�ெகா/� அ�ேயா� 
ெக���ேபா� வி�வா�" எ�றா�. 
 
எ� மன"தி! ஒ' ��ற! ஏ6ப�ட�. "வரமா�ேட� எ�1 பி�வாத� ெச�தா! 
எ�ன ெச�வ�?" எ�ேற�. 
 
"அ�பாைவ� க/ணீ�விட� ெசா!3�க,. அ�மா கா��சலாக இ'�பதாக� 
ெசா!3�க,." 
 
"அ�மா இ	த� கவைலயா! இற	�வி�டா�." 
 
"அ�ேயா? அ�ப�யா? அைத� ெசா�னா! எ�ப��ப�டவ%��� மன� 
மாறிவி�ேம. எைதயாவ� ெசா!3�க,. ஊ'���ேபா� ம1ப��� 
தி'�பிவிடலா� எ�1 ெசா!5 அைழ"�� ெச!3�க,. பிற� அ�ேக ேபானா! 
மன� மாறிவி��. ஒ' க5யாண� ெச�� க�� ஏ6ப�"தி வி��க,." 
 
 
அவ%�� எ� வய�, அ!ல� இர/� வய� <�தலாக இ'���. இ'	தா3� 
ந!ல அ%பவ� உைடயவ� ேபா! ேபசினா�. �/� மீைச��, 3�கி ேவ���� 
உைடயவனா�" ேதநீ�� கைட��" த�	த ேதா6ற"ேதா� இ'	தா�. அ�ப� 
இ'	�� ந!ல மன"ேதா� ேபசினாேன எ�1 மகி7	ேத�. 
 
சிறி� ெதாைல# எ�கேளா� வ	த��, "அேதா ெதாி�ேத அ	த வாிைசயி! கிழ�ேக 
இ'	� 8�றாவ� D�. பய� இ!லாம! ேபாகலா�. அவ� வ	� ெகாCச ேநர� 
ஆனபிற� ேபா�� பா'�க,. இேதா� நா� நி6கிேற�" எ�1 ெசா!5 எ�ைன� 
பா�"�� ைகநீ��னா�. உடேன �றி�4" ெதாி	�ெகா/ேட�. எ�ன ெச�வ�, 
வ1ைமயி� ெச�ைக எ�1 எ/ணி�ெகா/ேட ஒ' Sபா� எ�"�� ெகா�"ேத�. 
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"ேவ1 ஏதாவ� உதவி ேவ/�மானா! வ	� ெசா!3�க,. ஆனா! நா� 
ெசா�னதாக ம��� ெதாிய�<டா�. ெதாி	தா! எ�ேம! வ'"த�ப�வா�" 
எ�றா�. 
 
அவ� ெசா�னப�ேய அ	த D�களி� ப�கமாக� ெச�1, பி�4ற"� வழியி! 
நட	�, அ	த ஆலமர"த�யி! உ�கா�	ேதா�. ேபா��ேபாேத அ	த D�ைட உ61� 
பா�"ேதா�. D� T��யி'	த�. அ�ேக யா'� இ!ைல. ஆலமர"தி� அ�யி! 
நா�க, உ�கா�	தி'	தேபா�, எ�கைள உ61� பா�"தப�ேய ஆ/க?� 
ெப/க?மாக� சில� ேபானா�க,. "எ	த ஊ� அ�யா" எ�1 ஒ'வ� ேக�டா�. 
ெவளிG� எ�ேற�. ��R�� ச	ைத�காக இ�ைற�� வ	தி'�பா�க," எ�1 
அவ�க?, ஒ'"தி ெசா!5� ெகா/� ேபானா,. 
 
கா!மணி ேநர� கழி"�� ப�னிர/� பதி�8�1 வய� உ,ள சி1வ� ஒ'வ� 
அ	த� ப�கமாக வ	தா�. அவ� எ�கைள ெந'�கி வ	�, "யாைர� பா��க 
வ	தி'�கிறீ�க,?" எ�றா�. 
 
"9�மா வ	தி'�கிேறா�" எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
"கண���பி,ைளய� பா��கவா?" எ�றா� அவ�. 
 
"கண���பி,ைள யா�?" எ�ேற�. 
 
"அேதா அ	த 8�றாவ� D��! இ'�கிறா�" எ�றா�. 
 
அவ%�� ேவ1 ஏதாவ� ேப�9� ெகா��காம! வி�டா!, எ�கைள� 4ல� 
விசாாி�பா� எ�1 எ/ணி, "இ�ைற��� ��Rாி! ச	ைத அ!லவா? நீ 
ேபாகவி!ைலயா?" எ�ேற�. 
 
"அ�மா அ�பா ேபாகிறா�க,, என�� எ�ன ேவைல?" எ�றா�. 
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பிற� எ�ன ப��கிறா�, வய� எ�ன, எ	த ஊ�, உட� பிற	தவ�க, எ"தைனேப� 
�தலான ேக,விகைள� ேக��� ெகா/�'	ேத�. அவ� எE	� ேபாவதாக" 
ெதாியவி!ைல. திOெர�1, அ	த� ப�கமாக வ	� ெகா/�'	த ஒ'"திைய� 
கா��, "அேதா அ	த அ�மா கண���பி,ைள D��!தா� இ'�கிறா,. ேக�டா! 
ெசா!வா," எ�1 எE	தா�. 
 
இ� எ�ன வ�பா�� ேபாயி6ேற எ�1, அவைன" த�"�, "நா�க, அத6காக 
வரவி!ைல. ப�க"� ஊ'�� ஒ'வ� ேபானா�. அவ� வ'� வைர��� இ�ேக 
கா"தி'�ேபா�" எ�ேற�. அ�ேபா�� அவ� ேபாகவி!ைல. 
 
"அ�ப�யா?" எ�1 ம1ப��� எ�கேளா� உ�கா�	தா�. 
 
"அ	த அ�மா யா�?" எ�ேற�. 
 
"அவ?ைடய D���கார� இ�ேபா� இ�ேக இ!ைல. ஒ' ெகாைல ெச��வி��� 
ப"� வ'ச� சிைறயி! கிட�கி�றா�." 
 
இத6�ேம! அவைன� ேபசவி�டா! ெதா!ைலயா�� ேபா�வி�� எ�1 
அCசிேன�. ஆயி%�, "யாைர� ெகாைல ெச��வி�டா�?" எ�1 ேக�ேட�. அ	த 
அ�மா ெந'�கி வ	தேபா� கவனி"ேத�. க�டான �ர�� உடேலா� ேதநீ�� 
கைடயி! இ'	தவ� ெசா�ன ெபா'"த�கேளா� இ'	தைத� கவனி"ேத�. 
இ�ப�� ப�டவைள நா�� அளவி6�� ச	திர%ைடய மன� ெக��வி�டேத எ�1 
வ'	திேன�. 
 
"அவேனா� <டேவ இ'	தா� ஒ'"த�. ேதா�ட"தி! ேவைல ெச�� 
வ	தவ�தா�. ஒ'நா, இரவி! ��"�வி��, இேத ஆலமர"த�யி!தா� இ'வ'� 
ச/ைட ேபா��� ெகா/டா�க,. ��ெவறியி! அறி# இ!லாம! ெவ��� 
ேபா��வி�டா�" எ�றா� அ	த� ைபய�. 
 
அவைன� ப6றி ஏதாவ� ேக�கலா� எ�1 வி'�பிேன�. சாம/ணா இ'�பதா!, 
அவ'��� <�ய வைரயி! உ/ைம ெதாியாம! இ'�க��� எ�1 எ/ணி" 
த�"�� ெகா/ேட�. 
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ந!ல காலமாக, அ�ேபா� ேவெறா' ைபய� வரேவ அவ� ெசா!லாமேல 
எE	�ேபா� அவேனா� ேச�	� அவ%ைடய ேதா,ேம! ைக ேபா���ெகா/� 
நக�	தா�. 
 
என��� பசி எ�"த�. ஆசிாியாிட� ெசா�ேன�. ேதநீ�� கைட�காவ� ேபா� 
ஏதாவ� சா�பி�� வரலாமா எ�1 ேக�ேட�. "இ�ேபா� ஒ�1� ேவ/டா. வ	த 
ேவைலைய ��"��ெகா/� ேபானா! ேபா��" எ�றா� சாம/ணா. ஆசிாிய� த� 
ைபயி5'	த பிQக� 9', ஒ�ைற� பிாி"தா�. அதனா! சிறி� பசி ஆறிேன�. 
 
விள�� ைவ��� ேநர� ஆயி61. ச	ைத��� ேபான ம�க, <�ட� <�டமாக வர" 
ெதாட�கினா�க,. எ�க, பா�ைவ அவ�களிைடேய ஊ�'வி� ெச�1 ேத�ய�. 
அத6�, ெகாைலகார%ைடய மைனவி எ�க, ப�கமாக ஒ6ைறய�� பாைதயி! 
நட	� எ�கைள� கட	� ேநராக� ெச�றா,. அவ?ைடய �க"ைத ெந'�கி� 
பா���� வா��4� கிைட"த�. அவ?ைடய ப/4க, எ�ப� இ'	த ேபாதி3�, 
அட�	த 4'வ�களி3� அக�ற <ாிய விழிகளி3� ஒ' தனி அழ� இ'�க� 
க/ேட�. ெகா�யவ�க,, ெபா!லாதவ�க, எ�1 பழி�க�ப�ேவா'� இ'ப"� 
நா�� மணி ேநர�� ெகா�ைமேயா� இ'�பதி!ைல; இ'�க ��யா� எ�ப� 
மனித இய6ைக. அவ�களி� உ,ள"தி3� ஈர� உ/�; �ைழ# உ/�. அ�ப�� 
�ைழ	த ெநCேசா� அவ, பழகிய ேநர"தி! ச	திர� த� உ,ள"ைத� 
பறிெகா�"தி'�பா� எ�1 எ/ணிேன�. 
 
அ=வா1 எ/ணி� ெகா/�'	தேபா� அவ, ம1ப��� அ	த� ப�க� வ	தா,. 
அ�ேபா� அவ?ட� ஒ' சி1 ெப/F� வ	தா,. "எ� க/ அ!லவா? ேபா� வா 
அ�மா, மாமா ச	ைதயி5'	� வ	த�� உன�� �1��� ெபாாிகடைல�� 
த'ேவ�, ேபா� நா� ெசா�ேன� எ�1 வா�கி வா, ெபாE� ேபா�வி�ட� 
சீ�கிர� வா" எ�1 அ	த� ெப/ைண ேவ/�� ெகா/ேட ெச�றா,. நா� 
எதி�பா�"த �ைழ#� இனிைம�� நய�� அவ?ைடய அ	த� ேப�சி! இ'	தைத� 
க/ேட�. ச	திர� பி�வாத� ெச�தா! அவ� அவைள" த�ேனா� 
அைழ"��ெகா/ேட ஊ'�� வ	� வி�டா3� ந!ல� தா� எ�1 எ� மன� 
எ/ணிய�. 
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அவ, ெச�ற#ட�, நா� ெம!ல எE	� ெதாைலவி! ஒ' ப�கமாக நி�1, நட�ப� 
எ�ன எ�1 பா�"ேத�. அ	த 8�றா� D�ைட" திற	� ஒ' ைப�� கா9� 
ெகா�"� அ	த� ெப/ைண� கைட�� அ%�பியைத� க/ேட�. அ�ேபா� 
ப�க"� D���கார� ெப/க, ச	ைதயி5'	� வ	�விடேவ, அவ�கேளா� 
ேபசி�ெகா/� கலகல�பாக இ'	தா,. 
 
"அேதா கண���பி,ைள வ'வ�ேபா! ெதாி�ேத", "இ�ைற��� ெபாEேதா� 
வ	�வி�டா6 ேபா! ெதாி�ேத", "தாய�மா#�� இ�ைற��� பல�தா�. 
ெபா�டல� நிைறய வ'�" எ�1 இ�ப�� சில �ர!க, அ	த� ெப/களிைடேய 
ேக�ட��, நா� உண�	� பி�வா�கி ஆலமர"த���� ேபா� வி�ேட�. 
 
"அேதா ச	திர� ேபா! இ'�கிறேத" எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
உடேன சாம/ணா எE	� நி�றா�. அவ'ைடய ைகக?� உத�க?� ��"தன. 
"ேபசாம! இ'�க,. 8�9 விடாதீ�க,. <�பிட�<டா�. காாிய� ெக��� ேபா��" 
எ�1 அைமதி� ப�"திேன�. "கட#ேள கட#ேள" எ�1 வாேயா� 
ெசா!5�ெகா/டா�. நா�க, ச	திர%ைடய க/ணி! படாதப� மர"தி� அ	த� 
ப�கமாக ஒ��கி நி�ேறா�. 
 
ச	திர%ைடய நைட ந�றாக" ெதாி	த�. எ"தைன ஆ/�க, ஆனா3� 
எ�ென�ன மா1த!க, ேந�	தா3� ஒ'வ'ைடய நைடம��� அ�ப�ேய 
இ'�கிற�. அவ%��� பி� இர/� ேப� 8�ைடக?ட� நட	� வ	தா�க,. 
அவ%ைடய இர/� ைககளி3� இர/� ைப நிைறய� ெபா',க, இ'	தன. 
சாம/ணா எ�ப�ேயா அவ6ைற� கவனி"�வி�டா�. "ெத�வேம இவ%�� ஏ� 
இ	த" தைலவிதி! இவ� இ�ட ேவைலைய� ெச�ய ஆ�க, கா"தி'�கிறா�கேள! 
ேவைல�கார� ேபா! இர/� ைககளி3� எ�"�� 9ம	� வ'கிறாேன!" எ�1 
வ'	தினா�. 
 
ச	திர%� பி�வ	த ஆ�க?� D�கைள ெந'�கிய பிற� நா� ெம!ல நக�	� 
ெத'�ப�கமாக" ெதாைலவி! நி�1 பா�"ேத�. அ	த� ைபகைள அவ, ைக நீ�� 
வா�கிய� ெதாி	த�. அவ� D��%, Pைழ	தா�. உ,ேள விள�� எாி	த�. 
அFகி� ெச�ேற�. அவ%ைடய �ர! ந�றாக� ேக�ட�. �ர5! ஒ�1� மா1த! 
இ!ைல. பதிைன	� மாத�களி! மா1த! ஏ6ப��'�க ��யா� எ�1 
உண�	ேத�. அவ%� அவ?� ேபசி�ெகா/�'	தேபா� ஒ' ெப/ Pைழ	தா,. 
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��பா�"த அ	த� ெப/தா� எ�1 உண�	ேத�. அ	த� ெப/ணி� ைகயி! 
இ'	த ைபைய" தாய�மா ெப61�ெகா/� அவ?ைடய க�ன"ைத" தடவி� 
<	தைல நீ#வைத� க/ேட�. ெப/ணி� ைகயி! ஏேதா ெகா�"த�� ெதாி	த�. 
பிற� அவ, எைதேயா எ�"�� க�"�" தி�றைத� க/ேட�. இ', விைரவாக� 
பரவிய�. என�� பி� யாேரா வ'� �ர! ேக�ட�. நா� அ�ேக ேவ# பா��ப� 
ெதாியாதப� ஒ' ப�கமாக" தி'�பி நட	� அவ�க, ேபான பிற� ம1ப��� அ�� 
வ	ேத�. "யா� அ�" எ�ற �ர! ேக�� நி�ேற�. ச	திர%ைடய �ர! ேபாலேவ 
இ'�கேவ, திைக"�� பா�"ேத�. ம1ப��� "யா� அ�" எ�1 ேக��� ெகா/ேட 
ெந'�கி வர� க/ேட�. அவேன வ'வைத அறி	ேத�. தி��கி�� "நா� தா�" 
எ�ேற�. "நா�தா� எ�றா! யா�?" எ�றா�. "ேவ3" எ�ேற�. வ	தவ� 
தி��கி��" K/ேபா! நி�றா�. "ேவ3வா? நீயா? இ�ேக ஏ� வ	தா�?" எ�1 
அைசயாம! நி�றா�. நா� தய�காம! ெந'�கி� ெச�1 அவ%ைடய ைககைள� 
ப6றி� ெகா/�, "ச	திரா! மற	�வி�டாேய" எ�ேற�. எ� ைககளி! நீ�"�ளி 
இர/� விE	தன. அவ� அEவ� ெதாி	த�. "உ� அ�மா இற	�வி�டா�" 
எ�ேற�. ஓ எ�1 கதற" ெதாட�கி, உடேன அட�கி� ெகா/�, D�ைட வி�� 
விலகி வ	தா�. வி�மினா�. ��றினா�. 
 
"ச	திரா!" எ�ேற�. 
 
"அ�மா இ!ைலயா? ேபா�வி�டா�களா? அ�ேயா! அ�மா நிைன# அ��க� 
வ	தேத! நா� பா��கேவ ��யாதா?" எ�1 வி�மி அEதா�. 
 
அ�பா வ	தி'�கிறா� எ�1 ெசா!ல வாெய�"�, உடேன அட�கி� ெகா/ேட�. 
 
"எ�ேபா� இற	� ேபானா�க,?" எ�றா�. 
 
"ஒ' மாத� ஆ�9." 
 
"அ�ேயா! எ� மன� எ�னேவா ேபா! இ'�கிறேத" எ�1 கல�கினா�. சிறி� 
ேநர"தி! �6றி3� மாறியவனா�, "நீ ஏ� இ�ேக வ	தா�! உன�� எ�ப�" 
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ெதாி��" உ�ேனா� யாராவ� வ	தி'�கிறா�களா?" எ�1 படபட�பாக� 
ேக�டா�. 
 
"ெபா1. ெசா!கிேற�. அவசர�படாேத. அவசர�ப�ட� ேபா��. உ�%ைடய 
ந�ைம�காகேவ உ�ைன" ேத��ெகா/� வ	ேத�. நீ இ�ப�� க!மன"ேதா� 
பிாி	� வ	�வி�டாேய" எ�ேற�. 
 
"அெத!லா� இ'�க���. யா� வ	தி'�கிறா�க, ெசா!. எ�ேக இ'�கிறா�க, 
ெசா!" எ�றா�. 
 
எ�னா! எைத�� மைற�க ��யவி!ைல. உ/ைமைய� ெசா�ேன�. "அ�ேயா" 
எ�1 தைலேம! ைக ைவ"�� ெகா/� அ	த இட"திேலேய ம/ணி! 
உ�கா�	தா�. 
 
நா%� உ�கா�	ேத�. "ஒ�1� கவைல�படாேத. ஆசிாிய� உன�� ஆகாதவரா? 
அ�பா பைகயா? ஏ� இ�ப�� கல��கிறா�? கவைல ேவ/டா. ெசா�னா! ேக," 
எ�ேற�. 
 
அத6�,, "எ�னா�க, எ�னா�க! எ�ேக ேபா�வி�டாேரா, ெதாியவி!ைலேய! 
இ�ப�"தா� ெசா!லாமேல எ�ேகயாவ� ேபா�வி�வா�" எ�1 தாய�மாவி� 
�ர! ேக�ட�. இ', பரவியதா! நா�க, நி�ற� ெதாியவி!ைல. ப�க"� D��, 
அ�மா, "யா�? அவரா?" எ�றா,. "ஆமா�. கண���பி,ைளதா� வ	தா�. மாயமா� 
மைற	�வி�டா�. எ�ன அவசரேமா, ெதாியவி!ைல" எ�1 தாய�மா எ�க, 
ப�கமாக� பா�"தா,. 
 
ச	திர� எ� ைகைய� ப6றி�ெகா/� ஒ' மர"தி� ப�கமாக� ெச�றா�. 
அவ%ைடய க'"ைத நா� உண�	� ெகா/ேட�. என�� ஒ�1� ெச�தி 
ெதாியா� எ�1 அவ� எ/ணி�ெகா/டா�. நா%� அவ, யா� எ�1 ெதாியாத� 
ேபா! இ'	ேத�. 
 
"நா� இ	த D��!தா� த�கி� சா�பி�கிேற�. ெதாி	தவ� ஒ'வ� D�. அவ� 
இ	த" ேதயிைல" ேதா�ட"தி! ேவைல ெச�கிறா�. இ�ேக உ�க?�� இட� 
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இ!ைல. அ�பாைவ�� ஆசிாியைர�� நீேய ேபா� அைழ"�� ெகா/� வா. ஒ' 
ேதநீ��கைட ெதாி	த கைட இ'�கிற�. அ�ேக ேபா�� ேப9ேவா�. அத6�, 
நா%� அ	த D�டாாிட� ெசா!5வி�� வ'ேவ�" எ�றா�. 
 
என�� எ�ன ெச�வ� எ�1 ெதாியவி!ைல. அவைன வி��� ெச�றா!, 
எ�காவ� ஓ�வி�வாேனா எ�1 அCசிேன�. எ�ப� ந�4வ�? ேக�க#� 
��யவி!ைல. தய�கி" தய�கி நி�ேற�. 
 
"இ�ேக உ,ளவ�க?�� ஒ�1� ெதாிய�<டா�. ெதாி	தா! Dணாக 
ஆரவாரமா�� ேபா�வி�� அத6காக� ெசா!கிேற�." 
 
இர/� அ� எ�"� ைவ"� ம1ப��� நி�ேற�. 
 
"எ�காவ� ஓ�வி�ேவ� எ�1 எ/Fகிறாயா? இ�ேகேய இ'�ேப�. ேபா� 
அைழ"� வ	�வி�. எ� மான"ைத� கா�பா61, ேவ3" எ�றா�. 
 
அவ%ைடய �ர! ந�பலா� ேபா! இ'	த�. நா� ஆலமர"ைத ேநா�கி நட	ேத�. 
அ�ேக ேவ1 யாேரா அவ�கேளா� ேபசி�ெகா/�'	த� ேக�ட�. நா� 
ெந'�கிய��, பா�"தாயா! இேதா வ	�வி�டா�. இவ'�காக"தா� இ�ேக 
கா"தி'	ேதா�; ேபாகிேறா�" எ�1 ெசா!5, ஆசிாிய� அ	த� 4தியவைர 
அ%�பினா�. அ	த ஆ, எ�ைன உ61� பா�"� நக�	தா�. 
 
அவ�க, இ'வைர�� அைழ"��ெகா/� அ	த மர"�� ப�க� ெச�ேற�. அ�ேக 
ச	திர� இ!ைல. எ� மன� தி��கி�ட�. D��6�� ெச�றாேனா எ�1 அ�ேக 
பா�"ேத�. அவ� D��5'	� ெவளிேய வ	த� க/ேட�. அவ, பி�ெதாட�	� 
வ	� நி�ற��, க/ேட�. மன� ேதறிய�. ஏேதா அவசர ேவைல எ�1 ெபா� 
ெசா!5வி�� வ'கிறா� எ�1 ெதாி	� ெகா/ேட�. எ�கைள ெந'�கி வ	த��, 
ேம!�/டா! வாைய�ெபா"தி� ெகா/� வி�மினா�. "ச	திரா! ச	திரா!" எ�1 
சாம/ணா#� வி�மினா�. ஆசிாிய� அவ%ைடய இட�ைகைய� ப6றி� ெகா/� 
ேத6றினா�. ச	திர� ஒ�1� ேபசாம! ��ேன நட	தா�. நா%� சாம/ணா#� 
பி�ேன வர ஆசிாிய� அவ%ட� நட	தா�. வழியி! அவ� வி�மி அEதாேன தவிர, 
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வா� திற	� ேபசவி!ைல. எதிாி! யாேர%� வ	தேபாெத!லா�, அ	த வி�மைல�� 
அட�கி�ெகா/� நட	தா�. 
 
பைழய ேதநீ�� கைட��"தா� எ�கைள அைழ"�� ெச�றா�. விள�ெகாளியி! 
பா�"தேபா� அவ%ைடய க/க, சிவ	தி'	தன. "இ�ேக இ'�க,. இேதா 
வ'கிேற�" எ�1 ெசா!5 உ,ேள Pைழ	தா�. எ�க?�� வழிகா��ய அ	த 
இைளஞனிட� சிறி� ேநர� ஏேதா ேபசி� ெகா/�'	தா�. பிற� இ'வ'� 
எ�கைள ேநா�கி வ	தா�க,. "இவ�க?�� எ�காவ� இட� ெகா�. இர# 
உ�ேனா� இ'�க���. ஓ�ட3�� அைழ"�� ெகா/� ேபா�� சா�பி�� 
வ'ேவா�. நீ எ�ேகயாவ� ேபா� விடாேத. இ�ேகேய இ'. வ	�வி�ேவ�" எ�1 
அவனிட� ெசா!5வி��, ேவேறா� இட"��� எ�கைள அைழ"�� ெச�றா�. 
அ�ேக ம�டமான உண# கிைட"த�. ேவ1வழி இ!ைல எ�1 8வ'� உ/ேடா�. 
அ�கி'	� ேதநீ�� கைடைய ேநா�கி வ	தேபா�, ஆசிாிய� ச	திரைன� பா�"�, 
"நாைள�� ஊ'��� ேபாகலா� வா" எ�றா�. 
 
"இனிேம! நா� ஏ� வரF�? அ�மா#� இ!ைலேய" எ�றா� அவ�. 
 
சாம/ணா கனிவான �ர5!, "ச	திரா! எ�ைன�� சாக��காேத. ேபசாம! 
4ற�ப�� வா�பா. அ"ைத உ� ஏ�கமாகேவ இ'�கிறா,. உ� த�ைக இ'�கிறா,. 
இ�ப�� ெசா!லாம! வி��வி�� வ	தாேய. நா�க, எ�ன பாவ� ெச�ேதா�? 
உ�ைன ஏதாவ� க/�"ேதாமா? ெவ1"� ஒ' ெசா! ெசா�ேனாமா? ஊாி! 
ேக�கிறவ�க?��� பதி! ெசா!ல ��யவி!ைல அ�பா. இ�ேக ஏ� இ�ப�" 
தி�க6றவ� ேபா! திாியF�?" எ�றா�. 
 
ச	திர� ம1ெமாழி <றவி!ைல. 
 
சாம/ணாைவ�� ஆசிாியைர�� ��ேன ேபாக� ெச��வி��, நா� ச	திரேனா� 
தனிேய ேபச �ய�ேற�. எ=வள# �ய�றா3� ச	திர%�� அறி#ைர <1வத6� 
என��" தய�கமாக இ'	த�. உ/ைமயாகேவ என��" தா7# மன�பா�ைம 
இ'	த� எ�பைத அ�ேபா� உண�	ேத�. அ�1 ச	திர� எ�ைன� 
4ற�கணி�கவி!ைல. இக7	� நட�கவி!ைல. ஆனா3�, அவேனா� ஒ"த 
மன�பா�ைமேயா� ந�4ாிைமேயா� அறி#ைர <ற எ�னா! ��யவி!ைல. எ�ன 
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எ�னேவா எ/ணி� ெகா/� வ	ேத�. எ/ணியைத எ!லா� வி��, "நாைள�ேக 
4ற�ப���ேபாகலா�. அ�பா மிக#� ெநா	� ேபாயி'�கிறா�?" எ�ேற�. 
 
"இனிேம! அ�ேக வ	� வா7�ைக நட"த என�� மனேம இ!ைல" எ�றா�. 
 
"உன�� யாராவ� தீ�� ெச�தா�களா? யாராவ� பைகயா? உ�ைன அ�ேபா� 
வரேவ6க எ!லா'� கா"தி'��� இட"��� வ	தா! எ�ன?" 
 
"நா� ெச�த �6ற� தா�." 
 
"�6ற� ெச�வ� இய6ைக. தி'	�வதி! தவ1 எ�ன? எ�ைனவிட நீ எ=வள# 
வ!லவ�! உ� வா7�ைக ந!லப� இ'��� 4ற�ப�� வா." 
 
"நாைள��� ெசா!ேவ�." 
 
"அ�ப� ஒ"தி ைவ�காேத. உ� கண�� �த5யைவகைள எ!லா� காைலயி! 
ஒ�பைட"�வி��� 4ற�ப�" 
 
"அ�ேயா! நா� ேவைலையவி�� ஊ��� வ'வ� ெதாி	தா! இ�ேக ஒேர ஆரவார� 
ஆகிவி��." 
 
இ=வள#� அவ� வழிைய� பா�"ேதா, வான"ைத� பா�"ேதா ெசா�னாேன தவிர, 
எ�%ைடய �க"ைத� பா�"�� ெசா!லவி!ைல. த�பி" தவறி அவ� எ� 
�க"ைத� பா�"தா! அ�ேபா� எ�னா! ேநராக� பா��க ��யவி!ைல. நா� 
பா�ைவைய மா6றி�ெகா/ேட�. ஏேதா ஒ�1 எ�க, இ'வ'ைடய 
உ,ள�க?��� இைடேய �1�ேக இ'	தைத உண�	ேத�. 
 
"அ�ப�யானா! ஒ�1 ெச�. அவசரமாக ஊ'��� ேபா� வரேவ/�� எ�1 
8�1 நா�� நா, வி��ைற ேக��� 4ற�ப�. அ�ேக வ	த பிற� க�த� எEதி� 
ேபா�� நி�1 விடலா�." 
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"பா��கலா�." 
 
அைத அவ� ெசா�னேபா�, பைழய 4ற�கணி�பி� த�ைம இ'	த�. அத6�ேம! 
எ�னா! ேபச ��யவி!ைல. 
 
ேதநீ��கைட�� வ	�வி�ட�. அ	த இைளஞ� எதிேர இ'	தா�. "நீ�க, இ�ேக 
இ'�க,. நா� அ	த D�� வைர��� ேபா� வ	�வி�ேவ�" எ�1 எ�ைன� 
பா��காம! நக�	தா�. நா%� வா� திற�கவி!ைல. ஆசிாிய'� ேபசாம! இ'	தா�. 
சாம/ணா ம��� "ச	திரா!" எ�றா�. "காைலயி! வ'ேவ� அ�பா" எ�1 தி'�பி� 
பா��காம! நட	தா�. 
 
அேத ேநர"தி! அவ%ைடய ெநCசி! ஒ'வைக �ர��" த�ைம இ'	த� எ�பைத 
அவ%ைடய ெசா!லா3� பா�ைவயா3� உண�	ேத�. ேம3� வ641"தி ஏதாவ� 
ெசா�னா! பய�படாம! ேபா�� எ�1 ேபசாம! இ'	ேத�. அ	த� கைட�கார 
இைளஞ%�, "அ�தா� சாி, ெம!ல"தா� தி'�பF�" எ�றா�. 
 
அ�1 இரெவ!லா� சாம/ணாவி� மன�கல�க"தி6� ம'	� ெகா��பேத 
ெப'	��பமாக இ'	த�. "ைபயைன" தனியாக வி��வி�ேடா�. உயி'�� 
ஏதாவ� ேத��ெகா/டா! எ� கதி எ�ன?" எ�1 எE	� எE	� அலறினா�. ஒ' 
ப�க� நீலகிாியி� �ளி� எ�கைள வா��ய�. ம6ெறா' ப�க� அவ'ைடய �யர� 
வா��ய�. கைட�கார இைளஞ� சிறி� ேநர� எ�கேளா� விழி"தி'	� பிற� 
த�ைன மற	� �ற�ைட வி��" K�கினா�. 
 
வி�ய6 காைலயி! அவ� விழி"�� ெகா/ட�� எ�னிட� ந�பி�ைகேயா� 
ெசா�னா�. "அவ� ஒ' மாதிாியானவ�. ெபாE� வி�ய��� பா'�க,. அவேர 
வ	� 4ற�ப��க, எ�1 ெசா�னா3� ெசா!வா�" எ�றா�. 
 
"நீ ெகாCச� ெசா!ல�<டாதா?" எ�ேற�. 
 
"அ�ேயா! ெசா!ல�<டா�. �� ேகாப�கார�. ேபசாம! இ'	� வி�வ� ந!ல�. 
நா�தா� �த5ேலேய ெசா�ேனேன. நா� உ�க?��� ெசா!5 அ%�பியேத 
ெதாிய�<டா�" எ�றா�. 
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தி�� இ!லாம! வ	� ேச�	த ெவளிGாி3� ச	திர� இ�ப� ம6றவ�கைள அட�கி 
ைவ"தி'�கிறாேன? ஒ"த உாிைம ெகா�"�� பழகாம! இ�ப� உய�# 
மன�பா�ைமேயா� �� ேகாப"ேதா� பழ�வதாேலேய இவ� இடறி இடறி� 
ெக�கிறா� எ�1 என��" ேதா�றிய�. ஒ"த உாிைமேயா� பழகினா!தா� 
ம6றவ�க, ெந'�கி வ	� அறி#ைர <ற����. தி'"த ����. ம6றவ�க?�� 
எ�ன ெதாி�� எ�1 அறி#� ெச'�ேகா� நட	தா! வE�கி விE�ேபா�� �ைண 
இ!லாம! விE	� ��4ற ேவ/�யி'�கிற�. ச	திர� <�ைமயான அறி# 
பைட"தி'	�� இைத" ெதாி	� ெகா,ளவி!ைலேய. த� ஊாி! - கிராம"தி! 
ெபாிய D��� பி,ைளயா� எ!ேலா'� ஏவ! ெச�� பணி�� ெப'ைமேயா� 
வள�	த� காரணமாக இ'��மா? அ!ல� 4"தக� ப��பாக இ'	தா3� நாடக 
ந��பாக இ'	தா3� எதி3� ம6றவ�க, ேபா��யி�� ெந'�க ��யாத 
அள#��" தனி� சிற�ேபா� உய�	� நி6க�<�ய அறிவி� திறைமயா! ஏ6ப�ட 
த�ன�பி�ைக காரணமாக இ'��மா எ�1 எ/ணி�ெகா/ேட ெபாE� வி��� 
ேநர"தி! உற�கி வி�ேட�. 
 
விழி"தேபா�, அ	த இைளஞ� அ�ேக இ!ைல. ேதநீ'� சி1 சி61/��� ெச�� 
ெகா/�'	தா�. ஆசிாிய'� சாம/ணா#� ப! �ல�கி� ெகா/�'	தா�க,. 
காைல� கட�கைள ��"�வி��, ச	திர� வ'வா� வ'வா� எ�1 ஆவ3ட� 
அ	த வழிையேய ேநா�கி� ெகா/�'	ேதா�. மணி எ��� ஆயி61. ஒ�ப�� 
ஆயி61. அவ� வரவி!ைல. சாம/ணாவி� மன"தி! இ'	த ஏமா6ற�� 
திைக�4� எ�க, மன"தி3� 4�	தன. கைட�கார இைளஞ%� வ'	தினா�. 
ஆனா3� ந�பி�ைக ஊ���ெகா/ேட இ'	தா�. 
 
சாியாக ஒ�பதைர மணி��� ச	திர� ெவ1�ைகேயா� வ	� ேச�	தா�. ைகயி! 
ஏ� ஒ�1� எ�"� வரவி!ைல எ�1 எ/ணிேனாேம தவிர, ஒ'வ'� 
ேக�கவி!ைல. அவ� வ	தேத ேபா�� எ�1 மகி7�சிேயா� ேநா�கிேனா�. 
கைட�கார இைளஞைன அைழ"தா�. அவ� ைகயி! இர/� Sபா� ெகா�"�, 
"தபா! எE�ேவ�" எ�1 ெசா!5வி��, ஆசிாியைர� பா�"� "வா�க ேபாகலா�" 
எ�றா�. சாம/ணாவி� �க"தி! அ�ேபா�தா� மல��சி காண�ப�ட�. 
கைட�கார இைளஞ� எ�பி� வ	�, எ� காதி! ம��� விE�ப�யாக, "அ�ப�ேய 
என��� ஒ' ேவைல பா�"� எEதினா! நா%� அ�ேக வ	�வி�ேவ�" எ�றா�. 
அவ%�� ந�பி�ைகயாக� ெ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"தி�ேபா� உண#, சி61/�, கா�பி இவ6றி6காக� ேபசிய� தவிர, ேவ1 
எ	த� ேப�9� ேபசவி!ைல. நா��ேப'� ேபசா ேநா�4 T/டவ�க, ேபாலேவ 
வ	ேதா�. ச	திர%ைடய �க"ைத அ��க� கவனி"ேத�. அதி! தய�கேமா 
த�மா6றேமா கல�கேமா ஒ�1� காேணா�. க!>ாி வி�திையவி�� ஒ'நா, 
எ�ப�" �ணி	� ம6றவ�கைள� ப6றி� கவைல�படாம! வ	� வி�டாேனா, 
அ�ப�ேய நீலகிாிைய வி��" �ணி	� ேதயிைல" ேதா�ட"� உறைவ� ப6றி� 
கவைல�படாம! வ	�வி�டா�. அவ� நிைலயி! நா� இ'	தி'	தா! 
எ=வளேவா வ'	தியி'�ேப�. அ	த" தாய�மா#�காக#� க/ணீ� 
வி��'�ேப�. அவனிட� வ'"தேமா ஏ�கேமா சிறி�� காண�படவி!ைல. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 19191919    
 
நா� எ/ணிய� உ/ைம ஆயி61. இர/� வார�க, கழி"� ஆசிாிய� என�� 
வி�தி �கவாி�� ஒ' க�த� எEதியி'	தா�. ச	திர� ேதயிைல" ேதா�ட"ைத 
அ�ேயா� மற	�வி�டா� எ�1�, அ�� உ,ளவ�க?�� ஒ' க�த�� 
எEதவி!ைல எ�1�, ��ேபா! பரபர�பாக அைலயாம! D�ேடா� 
ஒ��கியி'	தா3� கவைல இ!லாம! இ'�கிறா� எ�1�, த	ைதயா� 
தி'மண"��காக� ெப/ பா�"� வ'கிறா� எ�1�, ஆவணியி! தவறாம! 
தி'மண� நட���ேபா! இ'�கிற� எ�1� எEதியி'	தா�. 'ஏதாவ� ஒ' க�� 
ஏ6ப�"தி வி�டா! சாியா�� ேபா��' எ�1 அ	த" ேதநீ�� கைடயி� இைளஞ� 
ெசா�ன� எ� நிைன#�� வ	த�. 
 
ஆவணி 8�றா� நாளிேலேய எ� ைகயி! தி'மண அைழ�பித7 வ	� ேச�	த�, 
"ச	திர� - வ,ளி" எ�1 மணம�களி� ெபயைர� ப�"த#டேன எ� உ,ள"தி! 
மகி7�சி ��ெகா/ட�. ச	திரைன� க!>ாி�� அ%�பியத6� மாறாக, அ�ேபாேத 
ஒ' தி'மண� ெச�� மாமனா� D���� அ%�பியி'	தா! இ=வள# 
ெதா!ைல�� இ'	தி'�கா� எ�1 கி/டலாக� ேபசினா� மால�. "நா� 
ெசா!வத6காக வ'"தபடாேத, யா'�� எ�ன பசி எ�1 அறி	� உண# 
இடேவ/��. த� மக%��� க!வி� பசிைய விட� காம� பசி மி�தி எ�1 
அவ%ைடய த	ைத அ�ேபா� ெதாி	� ெகா,ளவி!ைல. இ�ேபாதாவ� ெதாி	� 
ெகா/டாேர, அ� ேபா��" எ�றா�. 
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"ச	திர%�� க!வியி! ஆ�வ� இ!ைல எ�கிறாயா?" எ�ேற�. 
 
"நா� அ�ப�� ெசா!லவி!ைல, அ�#� உ/� ஆனா!, அைதவிட� ெப/Fற# 
ேத�வதி! ஆ�வ� மி�தி எ�1 ெசா�ேன�" எ�றா� மால�. 
 
ேபச ��யாம! அட�கிேன�. 
 
"ெச�ற ஆ/�! ேவ>ாி5'	� வ	த ேபராசிாிய� அ'ள�ப� ஒ' <�ட"தி! 
ெசா�ன� நிைன# இ'�கிறதா? அ'ைமயான க'"�" எ�றா�. 
 
"எ� எ�1 என�� நிைன# வரவி!ைல. மற	� வி�ேட�, ெசா!" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"கா�ைகயி� �Cசாக இ'	தா3�, கEகி� �Cசாக இ'	தா3� <��! வளர 
ேவ/�ய கால� வைரயி! <��ேலேய வளர ேவ/��. அ	த� கால"தி! வள�	த 
பறைவகைள� பா�"�� பி�ப6ற� <டா�. மர�கிைளகைளேயா வான"ைதேயா 
எ/ணி ஏ�கினா! வள��சி�� இைடG1 ஆ�� எ�1 அழகாக� ெசா�னாேர?" 
 
"ஆமா� மாணவ�களாக இ'�பவ�க, க!வி�� உாிய ப'வ"தி! ம6றவ6றி! 
ஈ�படாம! ப��ப� ந!ல� எ�1 ேபசினா�." 
 
"அ� உய�	த க'"� அ!லவா," 
 
"உய�	த க'"�"தா�. ஆனா! அ�ப�� க!வி ஒ�ைறேய நா� அட�கியி'	தா! 
ெபா� அறி# வளராம! ேபா�ேம." 
 
"க61 ��	த பிற� ெபா� அறி# தானாக வ'ேம. இ�ேபா� அரசிய! 
தைலவ�களாக உ,ளவ�க, பல'ைடய வா7�ைகைய எ�"�� பா�. அவ�க, 
ப�"� ��"த பிற�தா� இ	த" �ைற�� வ	தவ�க,. அத6� �� ப��ேபா� 
அட�கியி'	தவ�க, தா�." 
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"ஆமா�, ெச�வன தி'	த� ெச�ய ேவ/��. ப���� ேபா� ப��பி! ெச�ைமயாக 
இ'	தா!தா�, பிற� ெகா,ைள�கார� ஆனா3� அைத�� ெச�ைமயாக� ெச�ய 
����. இதிேலேய அைர�ைற எ�றா!, எதி3� அைர �ைறயாக"தா� ����." 
 
"�'வி அ'ைமயாக� <�க��� �C9கைள� கா�ப� ேபா! ந��ைடய 
ெப6ேறா'� நம�� அ'ைமயாக ஏ6பா�க, ெச�தி'�கிறா�க,. �C9 ந�றாக 
இற�ைக �ைள�பத6� �� <�ைடவி�� ெவளிேய வர"ெதாட�கினா! எ�ன 
ஆகிற� பா�"தாயா? விE	� விE	� இட��ப�கிற�. தா�� �'வியா3� 
கா�பா6ற ��யவி!ைல. கைடசியி! கா�ைக�ேகா Tைன�ேகா இைரயாகிற�." 
 
இைத� ேக�ட��, ச	திர%ைடய வா7�ைகைய அ�ப�ேய பட� பி�"� கா��ய� 
ேபா! இ'	த�. எ� மன� ச	திர%�காக உ'கிய�. 
 
ச	திர%ைடய தி'மண நாள�1 என��� க!>ாியி! கா! ஆ/�" ேத�# 
ெதாட��வதாக இ'	த�. ஆைகயா! எ�ப�" தி'மண"���� ேபாவ� எ�1 
திைக"ேத�. மாலைன அறி#ைர ேக�ப� ேபா! ேக�ேட�. 
 
"<�ைடவி�� ெவளிேய வ'வ� எ�றா!, ெப/Fற# ேத� அைலவத6� ம��� 
ெசா�ன� அ!ல. ெபா�வாக எ	த ேவ1 ேவைல��� ெபா'	��. தி'மண� 
���ப� கடைம. அைத உ� ெப6ேறா�க, பா�"�� ெகா,ள���, நீ ேபாக 
ேவ/�யதி!ைல" எ�றா�. 
 
"ந/ப� அ!லவா? அவ%ைடய வா7வி! ஒ' சிற	த நா,." 
 
"இ'�க���. நீ அ�ைற�� இ�கி'	ேத அவ%�காக ந�ைம எ/F. நீ 
இ�கி'	தா!, உ� ேத�#� எEதலா�, அவ%��" தீைம இ!ைல. நீ ேபானா!, 
உன��" தீைம, அவ%�� ஒ' பய%� இ!ைல. இர/�! எ� சிற	த�? 
ப6றி!லாம! ந�நிைலயாக எ/ணி�பா�" எ�றா�. 
 
தராசி! இர/� த��களி! ைவ"� எைடேபா��� கா��வ� ேபா! இ'	த�. 
ேபாவதி!ைல எ�1 ஒ'வா1 ��# ெச�ேத�. 
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ஆனா!, மால� எ� அைறைய வி��� ேபான பிற�, மன� ஊசாலாட" 
ெதாட�கிய�. ேபாகாவி�டா! ச	திர� எ�ன நிைன�பா�, சாம/ணா எ�ன 
நிைன�பா� எ�1 வ'	திய�. ேபாவதா!, எ�%ைடய கால�� �ய6சி�� அைவ 
ேபாலேவ ஓரள# அவ%ைடய கால�� �ய6சி�� Dணாவ� தவிர ேவ1 பய� 
இ!ேலேய; ேபாகாம! இ'	தா!, கால�� �ய6சி�� ேத�#��� பய�ப�ேம 
எ�1� எ/ணிேன�. தி'மண அைழ�4 ம��� அ%�பினாேன தவிர, ச	திர� 
தனி�ப�ட ஒ' க�த� எEதவி!ைலேய, நீலகிாியி5'	� வ	தபிற� ஒ' வாி�� 
எEதவி!ைலேய எ�1 சிறி� வ'	திேன�. ஒ' ேவைல�� இ!லாத அவ� சிறி� 
ேநர� ெசலவி�� ஒ' க�த� எEதவி!ைலயானா!, அவ%�காக நா� ஏ� 
கால"ைத�� �ய6சிைய�� Dணா�க ேவ/��? ஊ'��� க�த� எEதினா! 
D��5'	� யாராவ� ஒ'வ� ேபா�� பா�"� வர��� எ�1 அைமதியாேன�. 
 
அ�"த வார� ஊாி5'	� க�த� வ	த�. அதி! அவ�க?��" தி'மண அைழ�ேப 
வரவி!ைல எ�1�, யா'� தி'மண"���� ேபாகவி!ைல எ�1� 
�றி"தி'	தா�க,. என�� அ� விய�பாக இ'	த�. ச	திர� மற	தி'�கலா�; 
4ற�கணி"தி'�கலா�; அ� அவ%�� இய6ைக. சாம/ணா எ�ப� மற	தா� எ�1 
வ'	திேன�. மைனவிைய இழ	த அவ� பலவைகயி3� மன� ெநா	தவராக 
இ'�பதா!, எ"தைன கடைமகைள ேநாி! கவனி�க ���� எ�1 எ/ணி ஆ1த! 
ெப6ேற�. 
 
அ�"த ஆவணி ெதாட�க"தி! மால� எ�%ைடய அைற�� வ	� ஏேதா 
ேபசி�ெகா/�'	�, திOெர�1 "என��" தி'மண ஏ6பா� நட�கிற�; ஊாி5'	� 
க�த� வ	தி'�கிற�" எ�றா�. 
 
என�� விய�பாக இ'	த�. "எ�ன அவசர�? இ�%� ஆ1 மாத� ெபா1"தா!, 
பி.ஏ. ேத�# எEதி ��"� விடலாேம. அத6�, ஏ�? <��! வளரேவ/�ய 
கால"தி6� ��ேப ெவளிேய தைல நீ�டலாமா?" எ�ேற�. 
 
எ�%ைடய �"தைல உண�	�ெகா/ட மால� "இ� �C9 தானாகேவ ெவளிேய 
ேபா�� ெக�வ� அ!ல. தா�� �'வி ெபா1�ேபா� பா�"�� ெகா/� த� 
�Cைச ெவளிேய அைழ"�� ேபாவ� இ�" எ�றா�. 



49 

 

 
"எ�ப��� ெக�த!தாேன? இற�ைக ந�றாக �ைள"� வரேவ/�ய ப'வ� 
அ!லவா," 
 
"�த! க�த"தி6� ேவ/டா எ�1தா� எEதிேன�. ஆனா! எ�க, 
���ப"���� பழ�கமான ேசாதிட� இ	த ஆவணியி! �<�"த� ெபா'"த� 
இ'�பதாக#�, �'தைச பலமாக இ'�பதாக#�, இ�%� நா�� வார"தி! 
தி'மண� <�வி�� எ�1� ெத6�" திைசயி! அ!ல� ெத�ேம6�" திைசயி! 
ெப/ D� அைம�� எ�1�, ராசிநாதைன எ�"�� பா�"தா! அ�ப�" ெதாிகிற� 
எ�1� ெசா!5யி'�கிறாரா�" எ�றா�. 
 
என��" ேதா�றிய சிாி�ைப அட�கி�ெகா/ேட "இ�%� எ�ன 
எEதியி'�கிறா�க,?" எ�ேற�. 
 
"ஒ' ந!ல ���ப"தி! ெப/ பா�"தி'�கிறா�களா�. ெகாCச� ெத�ேம6ேக உ,ள 
ஊரா�. ல�கினாதிபதி அ	த இட"தி!தா� பலமாக� பா��கிறானா�. ெப/F�� 
மா�க!ய பா�கிய� இ'�கிறதா�. ஆனா! ேக�வி� பா�ைவ எ��! இ'�பதா!, 
இ!வா7�ைகயி! ெகாCச� கச�4� இ'��மா�. நாகTைச ெச�தா! 
சாியாகிவி�மா�" எ�றா�. 
 
எ�னா! �� ேபா! சிாி�ைப அட�க ��யவி!ைல. சிாி"� வி�ேட�. 
 
"நீ இ�ேபா� இ�ப�"தா� சிாி�பா�. உன�� ஒ' கால� வ'�. அ�ேபா� 
ந�4வா�. அத6� ஒ' கிரக� வ	� அைம��" எ�றா�. 
 
"நீேய ��கா! ேசாதிடனாக இ'�கிறாேய" எ�1 ெசா!5� சிாி"ேத�. 
 
"எ� தக�பனா��� ந�றாக" ெதாி��. அவ���� சில நா�களி! சளி பி����. 
உடேன கிரக பல� பா��பா�. அவ� ெசா!வ� சாியாக இ'���. 4த%ைடய 
பா�ைவ இ'	தாேலா எ�னேவா ெசா!வா�. Hடான உண#� ெபா',கைளேய 
சா�பி�டா3� உட�பி! சீதள� ஏ6ப�மா�. சில கிரக"���, எ=வள# சீதளமான 
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ெபா', சா�பி�டா3� உட�4 Hடாகிவி�மா�. அதி! க6கேவ/�ய� 
எ=வளேவா இ'�கிற�." 
 
"எ=வள# இ'	�� எ�ன பய�? இற�ைக ந�றாக வள�வத6� ��னேம �C9 
<�ைடவி�� ெவளிேய வர�ேபாகிறேத." 
 
"அ� ந� ைகயிலா இ'�கிற�? கிரக பலைன யா� எ�ன ெச�ய ����," 
 
"இேத காரண"ைத ச	திர%��� ெசா!ல ேவ/�� அ!லவா? அவ� ெக�ட� கிரக 
பலனா! எ�1 ெசா!லாம!, அவைனேய பழி�கிறாேய! உன�� ஒ' காரண�, 
அவ%�� ஒ' காரணமா?" 
 
மால� சிறி� த�மாறினா�. 
 
"ேபாக���. எ/ணி�பா�. இ�%� ஆ1மாத� கட"தினா! உன��� ந!ல�; 
���ப"���� ந!ல�. D���� எE�. உ� நிைலயி! நா� இ'	தா!, �� 
ேவ/டா எ�1 �ணி	த இள�ேகாவ�க, ேபா!, என�� இ�ேபா� தி'மண� 
ேவ/டா எ�1 பி�வாத� ெச�ேவ�. ச	திர� வழி ெதாியாம! இ'ளி! இடறி 
விEகிறா�; நீேயா ப�ட�பக5! ேந�வழி ெதாி	�� ஆைச மி�தியா! �1�� 
வழியி! நட�கிறா�" எ�ேற�. 
 
அைற��, Pைழ	தேபா� அவ� �க"தி! இ'	த மகி7�சி, ேபா�� ேபா� 
இ!ைல. அவ� வ'	தினா3� உ/ைமைய� ெசா�னேத ந!ல� என 
எ/ணிேன�. 
 
ம1நா, ெப'�காCசியி5'	� என�� ஒ' க�த� வ	த�. ச	திர�தா� 
எEதினாேனா எ�1 பா�"தா!, அவ%ைடய ைகெயE"ேத இ!ைல. அவ%ைடய 
த	ைதயா� சாம/ணா எEதியி'	தா�. பி,ைள D�டா� வ	� க6பக"ைத� 
ேக�பதாக#�, பி,ைள எ�க, க!>ாியி! ப��பதா! �ண� �த5யைவ அறி	� 
ெதாிவி��� ப�யாக#� எEதியி'	தா�. எ� மன� திைக�4 அைட	த�, அ�"த 
வாியி! பி,ைள பி.ஏ. ப��பதாக#� ெபய� மால� எ�பதாக#� �றி"தி'	தைத� 
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ப�"த#ட� எ� அறி#� மன�� நிைலெகா,ளாம! 4ர/டன. நா� கனவி3� 
க'தாத தீைம ெந'�கிவி�ட� ேபால#� யாேரா மைற	தி'	� எ�ைன வைத�ப� 
ேபால#� உண�	ேத�. மால�ேம! என�� ெவ1�4" ேதா�றிய�. அ�"த 
விநா�யி! க6பக"தி� ேம! சின� எE	த�. ச	திரைன ந�றி ெக�டவ� எ�1 
ெநா	ேத�. ெவ1�4� சின�� மாறி" �யர�� க/ணீ'� ஆயின. அைற��, 
இ'�க#� மன� ெகா,ளவி!ைல. அைறைய வி�� ெவளிேய ெச!ல#� 
��யவி!ைல மன� படாதபா�ப�ட�. க�த"ைத� கிழி"� எறியலா� எ�1 
எ�"ேத�. ெகாCச� ெபா1ைம�ட� �6றி3� ப�"� ���க �ய�ேற�. 
"தி'மண"ைத� ப6றி இ�ேபா� எ/ணியி'�கமா�ேட�. ஆனா!, எ�ன 
ெச�வ�? எ� அ�கா - ச	திர%ைடய அ"ைத�� எ�கைள வி��� பிாி	� வி�டா�. 
உலக"தி! நா� தனியாக நி6கிேற�. எ� ஆவி�� எ	த நிமிச"தி! பிாி�ேமா 
அறிேய�. ச	திர%ைடய ேபா��� ெசய3� என�� வா7�ைகயி! ெவ1�ைபேய 
உ/டா�கிவி�டன. ஆகேவ, நா%� க/ைண 8�� ெகா,வத6� ��ேன அ	த 
ஒ' ெப/F��� ெச�ய ேவ/�யைத� ெச�� வி�டா!, சிவேன எ�1 8�ைச 
வி�� வி�ேவ�" எ�1 கைடசி� ப�திைய� ப�"த�� மன� கல�கிேன�. ந!ல 
ப/4� உ/ைம அ�4� உைடய அ	த அ"ைதயி� வா7#� ��	� வி�டதா 
எ�1 வ'	திேன�. 
 
சிறி� ேநர"தி! எ�ைன� பி�"�� �3�கிய அ	த ேப� வி�� நீ�கிய�. எ� 
நிைலைம என�ேக விள�கிய�. மால�ேம! ஒ' �6ற�� ெசா!ல ��யா�. எ� 
மன� க6பக"ைத வி'�4வ� அவ%�� எ�ப�" ெதாி��? தா� மண�க�ேபா�� 
ெப/ அ	த க6பக�தா� எ�ப�� அவ%��" ெதாியா�. அவ� �E� 
ெபா1�ைப�� கிரக பலனிட"தி! ஒ�பைட"� வி��'���ேபா� அவைன� �ைற 
<றி� பய� எ�ன? க6பக"தி� ேம3� சின� ெகா,வதி! பய� இ!ைல. 
அவைள� ேக�� இ	த ஏ6பா� ெச�வதாக� ெசா!ல ��யா�. ெப/ைண� ேக�ட 
பிற� தி'மண� ேப�ைச� ேப9வ� எ�ற நாகாிக நிைல இ�%� ெப'�பாலான 
���ப�களி! வரவி!ைலேய. ச	திர� தா� எ�ன ெச�வா�? அவ� 
��கார%ைடய மனநிைலயி! இ'�கிறா�. ��கார%��" த� வழிேய 
ெதாியாதேபா�, பிற'�� எ�ப� வழிகா�ட ����? நா� இ�வைரயி! எ� 
வி'�ப"ைத ஒ'வாிட�� 4ல�ப�"தவி!ைலேய. இனி ேமலாவ� 4ல�ப�"த 
���மா? அ� மால%��� �1�ேக நி6�� �ய6சியாக இ'�கிறேத. 
 
அ�1 வ��4�� ேபாகவி!ைல. க!>ாி��� ேபா�� ேநர"தி! மால� வ	� 
அைழ"தா�. "நீ ��ேன ேபா. நா� சிறி� ேநர� கழி"� வ'ேவ�" எ�1 ெசா!5 
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அவைன அ%�பிவி�ேட�. எ�ேக%� ஒ' T�கா#��� ெச�1 ஒ' மர"த�யி! 
உ�கா�	� அழலா� எ�1 எE	ேத�. ெசனா� நகாி! தி'.வி.க. T�கா#��� 
ெச�1 ஒ' 8ைலயி! உ�கா�	ேத� தி'�ப" தி'�ப ��ேபாலேவ ெவ1�4� 
சின�� �ழ�ப�� ஆ1த3� மாறி மாறி வ	தன. எ�%ைடய கல�க� என�ேக 
ைப"திய�கார" த�ைமயாக� 4ல�ப�ட�. மாைலயி! கட6கைர��� ெச�ேற�. 
ெந�	ெதாைலவி! யா'� ெந'�காத இட"தி! ஒ' 8ைலயி! தனிேய 
உ�கா�	ேத�; ேசா�	� ப�"ேத�. கிழவ%� கிழவி�மா� இ'வ� அ	த� ப�கமாக 
வ	தா�க,. இவ�க, ஏ� இ�ேக வ	� ெதாைலயேவ/�� எ�1 ெவ1�ேபா� 
எ/ணிேன�. வ	தவ�க, இ'வ'� ஒ'4ற� உ�கா�	� பைழய ���ப� 
கைதைய� ேபச" ெதாட�கினா�க,. இ�%� யாராவ� வ	� ேச�	தா! அ�4ற� 
எE	� ேபாகலா�. அ� வைரயி! இ�ேகேய இ'�கலா� எ�1 ப�"தி'	ேத�. 
ேபசி� ெகா/�'	த கிழவ� ஒ' கைன�4� கைன"�, "ேச�ேச! 9"த� 
ைப"திய�க,! எ=வள# ெபாிய உலக�! எ"தைன பி,ைளக, எ"தைன ெப/க, 
பிற	த� பிற	தப�ேய இ'�கிறா�க,! இவ%�� எ�1 ஒ' ெப/ கிைட�க 
மா�டாளா?" எ�றா�. கிழவி உடேன, "இ	த உலக"தி! ெப/ பCச�� இ!ைல, 
ஆ/ பCச�� இ!ைல" எ�றா,. 
 
எE	� உ�கா�	ேத�. க�ன"தி! அைற	� எ�ைன ேநா�கிேய ெசா�ன ெசா6க, 
ேபா! இ'	தன. 
 
இமாவதியி� தி'மண அைழ�4 வ	த அ�1 ச	திர� ப�ட �யர� நிைன#�� 
வ	த�. அ�1 அவ%�� எ=வள# அறி#ைர ெசா�ன நா�, இ�1 அவைன� 
ேபாலேவ கல��கிேறேன எ�1 எ/ணி� பா�"ேத�. எ	த" ��ப�� 
அவரவ�க?�� வ	� ப�டா!தா� ெதாிகிற�. ஆனா!, ச	திர� �ய6சி ெச�தா�. 
கி�டாதத6� ஏ�கி அழி	தா�. நா� �ய6சிேய ெச�யவி!ைல. கி�ட�<�யத6�� 
�ய6சி ெச�ய" திற� இ!லாம! வா�கி�ேற�. ச	திர� அள# கட	� 
எதி�பா�"� எதி�பா�"� அ!ல36றா�. நா� அளேவா� எதி�பா��பத6�� 
தய�கி" ேதா!வி�1கிேற�. ந!ல உலக� இ�! வாத� �ைற	தா! பி"த�, பி"த� 
இைற	தா! சிேல"�ம� எ�1 ேநாயாளிக, ��ப�ப�வ� ேபாலேவ உ,ள�! மன 
ேநாயி3� மி�	தா3� �ைற	தா3� ஒ=ெவா' வைக" ��ப� ஏ6ப�கிறேத! 
காத! �ய6சியி! இற�கினா! ஒ' வைக ஏமா6ற�! இற�காமேல இ'	தா! 
இ�ெனா' வைக ஏமா6ற�! ஆனா!, ச	திர� ���4கைள எறி	�வி�� 
மர�கல"ைத�� உைட"�வி��� கட5! �தி"தா�. நா� ���4கைள 
ஏ	தியப�ேய, மர�கல"தி! நி�றப�ேய D9� 4ய5� ெகா�ைமைய� பா�"�� 
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கல�கி நி6கிேற�. இ=வா1 ப6பல எ/ணி�ெகா/�'	� வி�தி��" 
தி'�பிேன�. 
 
அ�1 இர# ந!ல உற�க�� இ!ைல. சாம/ணா#��� க�த� எE�வதா, 
இ!ைலயா, எ�ன எE�வ�, மால%�காக வி���ெகா�"�� க6பக"ைத மற	� 
வி�வதா, மாலைன� ப6றி� கவைல�படாம! க6பக"ைத� ெபற �ய6சி ெச�வதா, 
அ�ப�யானா! �'வி��C9 இற�ைக வள�வத6� ��னேம <�ைடவி�� 
ெவளிேய வ	த கைத ஆ�ேமா எ�1 ேவ1 வைக எ/ண�களி! சி��/� 
த�மாறிேன�. 
 
வி�ய6காைலயி! அய�	� உற�கிவி�ேட�. ெபாE� வி�	த�� யாேரா எE�4� 
�ர! ேக��� ச�ன! வழியாக� பா�"ேத�. மால� நி�1ெகா/�'	தா�. 
"ேந6ெற!லா� காேணா�. இர# ேநர� கழி"� வ	தா�; ��ேனர"திேலேய 
ப��காம! விள�கைண"�" K�கி வி�டா�. எ�ன காரண�? உன��� ஏதாவ� 
காத! ேநா� �6றிவி�டதா, ச	திரைன� ேபால-?" எ�றா�. 
 
"ச	திர�தா� உ� ைம"�ன� ஆக�ேபாகிறாேன" எ�1 வா� தவறி� 
ெசா!5வி�ேட�. பிற� வ'	திேன�. 
 
"எ�ன உள1கிறா�? என��" த�ைக�� இ!ைல; அவ%��� ெப/ 
ெகா��க�ேபாவ�� இ!ைல." 
 
"நீ அவ%��� ெகா��காவி�டா! அவ� உன��� ெகா��க� ேபாகிறா�." 
 
மால� திைக"� நி�றா�. 8�கி� அ'ேக 9�� விரைல ம�"� ைவ"� எ�னேவா 
எ/ணினா�. "உன�� ஏதாவ� க�த� வ	ததா?" 
 
"ஆமா�, பிற� ெசா!ேவ�" எ�ேற�. 
 
"ெசா!, ெசா!" எ�1 எ�ைன" �ைள�க" ெதாட�கினா�. ேமைச ேம! இ��� 
அ��� ேத�னா�. "எ�ேக க�த�? உ/ைமைய� ெசா!" எ�றா�. 
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சாம/ணாவி� க�த� ப6றி� ெசா�ேன�. அைமதியா�� ேக�டா�. 
 
"ெப/ ந!ல ெப/தானா? நீ பா�"தி'�பாேய? �ண� எ�ப�?" எ�றா�. 
 
"அைத� ப6றி எ�ைன ஏ� ேக�கிறா�? உ�க, D��� ேசாதிடைர� ேக," 
எ�ேற�. பிற� அவ� வ641"தேவ, ந!ல அழ� எ�1�, ந!ல ப/4 எ�1� 
அவ� மகிEமா1 ெசா�ேன�. அவ%ைடய �க"தி! மல��சி க/டேபா�, எ� 
உ,ள� ெநா	த�; தா�க ��யாத ஒ' வைக ேவதைன, எ� உ,ள"தி! இ'	த�; 
அதைன ெவளி�கா�டாம! ெநா	� வா�ேன�. 
 
காைல� கட�கைள ��"ேத�. உண#� <ட"���� ேபா�� சி61/� உ/� 
தி'�பிவ	� எ� நா6கா5யி! உ�கா�	தேபா�, எ� மன�4ய! இ'	த இட� 
ெதாியாம! அைமதி நிலவ� க/ேட�. எ� ���4க, உதவியாக இ'	தன; 
மர�கல�� பய�ப�ட�. கடைமகளி! மன� ெச�ற�, ���4கைள எறியாம! 
உதறாம! ெபா1ைமேயா� இ'	த� ந�ைம ஆயி61. 
 
மாைலயி! வ��பி5'	� தி'�பி வ	த�� சாம/ணா#��� 9'�கமாக� க�த� 
எEதிேன�. மால� 8�1 ஆ/�களாக� பழ�கமானவ� எ�1�, ஒ' ெக�ட 
பழ�க�� இ!லாதவ� எ�1�, எ�ப�யாவ� ��ேனறேவ/�� எ�ற ஆைச 
உைடயவ� எ�1�, ஆனா!, பலவைக 8ட ந�பி�ைகக, உைடயவ� எ�1� 
ேசாதிட"தி! ப61 மி�	தவ� எ�1� எEதிேன�. 
 
க�த� எEதி ��"த பிற� ஊசலா�� ெகா/�'	த மன� �ணி	� ஒ' நிைலயி! 
நி�ற�. 
------ 
அ"தியாய� 20 
 
மால%ைடய தி'மண� ஆவணி இ1தியி! அைம	த�. கா! ஆ/�" ேத�# 
��	�வி�ட பிறேக தி'மண� நைடெப1வதா!, ஒ'வைக இைடG1� இ!லாம! 
தி'மண"தி6� வ	� ேபா�மா1 மால� <றி� ெச�றா�. இ	த வா��ைப� 



55 

 

பய�ப�"தி� ெகா/� ெப'�காCசி�� ஒ'�ைற ேபா�வரலா� எ�1 ��# 
ெச�ேத�. மால� த	த அைழ�4 அ!லாம!, ச	திர� அ%�பிய அைழ�4� வ	த�. 
ச	திர� தனிேய க�த�� எEதியி'	தா�. ந!ல கால�, அவ%ைடய மன� 
மாறியி'�கிற� என மகி7	ேத�. 
 
ேத�# ��	த�� ேநேர ஊ���� ெச�ேற�. அ�ேக நா� க/ட �த! கா�சி, 
எ�க, D��" ேதா�ட� ஒ' சி1 ப,ளி�<டமா� மாறியி'	த�தா�. ெத�ைன 
ஓைலகளா! ஒ' சி1 தா7வார� இற�கியி'	த�, தைர ந�றாக ெமழகியி'	த�. 
இ'ப� பன	த���க, பர�ப�ப��� சி1வ'� உ�கா�	தி'	தன�. அவ�க?�� 
இைடேய ெவ,ைளயாைட உ�"� அ�4'வாக� பா�கிய� உ�கா�	� சில 
சி1மிய���� கண��� க6பி"�� ெகா/�'	தைத� க/ேட�. 
 
"எ"தைன நாளாக இ�ப� ஆசிாிய� ஆக மாறிவி�O�க, அ�கா?" எ�1 விய�ேபா� 
ேக�ேட�. 
 
"ேபான ஆ/� எ!லா� பா"திர� ேத�"� ேவைல ெச�� வயி1 வள�"ேத�. 
�'�கிைல ஆ5ைல ைத"� வயி1 வள�"ேத�. அவ6றா! ஒ�1� �ைற# 
இ!ைல. அ�ேபா� ஓ�# ேநர�களி! சி1வ���� கைத�� கண��� ெசா!5� 
பா�"ேத�. அதி! தனி மகி7�சி இ'	த�. ஏ� அைதேய ெதாழிலாக ைவ"�� 
ெகா,ள� <டா� எ�1 எ/ணிேன�. �த5! இர/� பி,ைளக, வ	தா�க,. ந� 
D�� நைடயி! உ�கார ைவ"�� ெசா!5� ெகா�"ேத�. இ�ேபா� 
இ'�ப"திர/� பி,ைளக, ஆகிவி�டா�க,. அ�மாைவ இட� ேக�ேட�. ைகயி! 
இ'	த பண"ைத� ேபா��" ெத�ன�கீ61 வா�கி இ�ப�� ெச�ேத�" எ�றா�. 
 
"ந!ல�தா�" எ�ேற�. 
 
"எ�ன ெச�வ� த�பி! கE"தி! இ'	த ஒ' ச�கி5�� ேவ/�� எ�1 த�பி 
ஆைச�ப�டா�. அ�பா ெச�� ேபா�ட�. தன�� ேவ/�� எ�1 ேக�டா�. 
ெகா�"�வி�ேட�. ெகா�"தி'�க� <டா� எ�1 ந� அ�மா க/�"தா�க,. 
ேபாக��� எ�1 ெகா�"� வி�ேட�. இனிேம! எ� ெசா"� அ�4� அறி#� 
தா�." 
 
உ,ள� உ'கி நி�ேற�. 
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"எ�ைன� ப6றி� கவைல�படாேத, த�பி, உட�பி! பல� இ'�கிறவைரயி! 
உைழ"�� சா�பா� ேத�� ெகா,ேவ�. அத6�� பிற� நீ�க, இ'�கிறீ�க," 
எ�றா�. 
 
அ	த� �ர5! �யர� இ'	த� எ�1 ெசா!வத6கி!ைல. ந�பி�ைக இ'	ததாக" 
ெதாி	த�. 
 
எ� த�ைக மணிேமகைல அ	த ஆ/�! ப"தாவ� வ��பி3�, த�பி 
ெபா�யாெமாழி ஏழாவ� வ��பி3� ப�"�� ெகா/�'	தா�க,. அவ�க?ைடய 
ப��4 எ�ப� இ'�கிற� எ�1 அறிவத6காக, அவ�களி� அலமாாிகைள 
ஆரா�	ேத�. எ�ன எ�ன 4"தக�க, ப��கிறா�க, எ�1 பா�"ேத�. 
மணிேமகைலயி� அலமாாியி! தி'.வி.க. L!க?� கா	திய�களி� L!க?� 
விேவகான	தாி� L!க?� பல இ'	த� க/ேட�. 
 
த�ைகைய அைழ"�, "நீ ப"தாவ� ப��கிற ெப/, இ	த� ெபா�� 4"தக�கைள� 
ப�"�� கால� ேபா�கி� ெகா/�'�கலாமா? இ=வள# 4"தக�க, வா�க� கா9 
ஏ�?" எ�1 சிறி� க�ைமயாக� ேக�ேட�. 
 
"எ!லா� பா�கிய� அ�காவி� 4"தக�க,. மாத� 8�1 Sபா� ேச�"� ஏதாவ� 
4"தக� வா�கி� ெகா/�'�கிறா�. L! நிைலய"தி5'	� சிலவ6ைற எ�"த வர� 
ெசா�னா�. அவ6ைற�� ப��கிறா�. அ�கா#�� இட� இ!லாததா! இ�ேக 
அலமாாியி! ஒ' ப�க"தி! ைவ"தி'�கிறா�" எ�றா,. 
 
"சாி. ேபா. அ�கைறயாக� ப�" எ�1 ெசா!5 அ%�பி வி�ேட�. 
 
எ�க, ேப�ைச� ேக��� ெகா/�'	த அ�மா ெந'�கி வ	�, "பா�கிய� 
��ேபா! இ!ைல அ�பா! நீ�க, ப��பைதவிட மி�தியாக� ப��கிறா,. 
அவ?ைடய ஒ' வயி61�காக" தனிேய சைம�க ேவ/டா எ�1 த�"� ந� 
D��ேலேய சா�பி�மா1 ெசா�ேன�. 9�மா அ!ல, சா�பா���� இர/� 
ப�காக ேவைல ெச�கிறா,. ஒ' ெநா� 9�மா இ'�பதி!ைல. ���ப ேவைலயி! 
��கா! ப�� அவேள ெச�கிறா,. என�� எ=வளேவா உதவியாக இ'�கிறா,. 
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ம6ற ேநர"தி! மாைலயி! இ�ப�� பி,ைளக?��� ெசா!5� ெகா��கிறா,. பக! 
எ!லா� ப��கிறா,. இைல ைத�கிறா,. கிைட�கிற காைச� 4"தக� 
வா��வத6�� ப"திாிைக வா��வத6�� ெசலவழி�கிறா," எ�றா�. 
 
"இ�%� ெகாCச நாளி! ஒ' L! நிைலயேம ஏ6ப�� வி��ேபா! இ'�கிறேத" 
எ�ேற�. 
 
"D/ ேவைல, D/ ேப�9 ஒ�1� இ!ைல. அவ?ைடய கால� ந!ல வழியி! 
கழிகிற�" எ�றா� அ�மா. 
 
எ� உ,ள� மகி7	த�. 
 
ம1ப��� அ�மா, "இ	த 4"தக�க, எ!லா� மணிேமகைல�� ெபா�யாெமாழி�� 
வி��ைறயி! ப��பத6காக இ�ேக அலமாாியி! இ'�க��� எ�கிறா, 4"தக� 
எ!லா� அவ�க?ைடய ெசா"தா�." 
 
உைழ��� பழ�க�� ெதா/� மன�� இ'	தா! எ�ப��� வாழ ���� எ�பைத 
அ	த அ�ைமயாாி� வா7�ைக ெதளிவா�கிய�. 
 
தி'மண"��� வ'மா1 அ�மாைவ அைழ"ேத�. இைச	தா�. ம1நா, மாைல 
ெப'�காCசி��� 4ற�ப�ேடா�. D����, Pைழ	த�� க6பக"ைத� க/� 
அ�மா சிறி� வ'	தினா�. "உ� தி'மண"ைத� பா��க அ�மா#� இ!ைலேய, 
அ"ைத�� இ!ைலேய" எ�1 க6பக"திட� <றினா�. மகி7�சியான நிக7�சி�� 
வ	தேபா�, �யர"ைத ஏ� நிைனV�ட ேவ/�� எ�1 எ/ணி அ�மாவி� 
ேப�ைச மா6றிேன�. க6பக� எ�ைன" தைலநிமி�	� பா��பா, எ�1 
எதி�பா�"ேத�. அவ, எ� ப�கேம தி'�பவி!ைல. த� க/ கல�க"ைத 
மைற�பத6காக அ=வா1 இ'	தா, எ�1 எ/ணி அ�பா! வ	ேத�. 
 
சாம/ணா#� ச	திர%� அ�ேபா� வரேவ6றா�க,. சாம/ணாவி� �ர53� 
பா�ைவயி3� தள��சி இ'	த�. கவைல ��ைமைய விைர	� ெகா/� வ'தைல 
உண�	ேத�. ச	திர%ைடய �க"ைத ந�� கவனி"ேத�. அவ� ��ைனவிட 
மி�தியாக� ேபசினா�. ஆனா3� உய�நிைல� ப,ளியி! ப�"தேபா� இ'	த 
உ,ள� கல�4 இ!ைல. ரயி! பயண"தி�ேபா� அ�4 இ!லாமேல ஓயாமேல 
ேப9கி�றவ�க, இ!ைலயா? அ	த� ேபா�கி! இ'	த�, ச	திர%ைடய ேப�9. 
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ேவைல�கார�கைள� ப6றி�� விைலவாசிைய� ப6றி�� பி,ைள D���காராி� 
ம	தமான ேபா�ைக� ப6றி�� ேபசி� ெகா/�'	தா�. சாம/ணா ஒ'�ைற 
எ�ைன" தனிேய அைழ"�� ெச�1, "பி,ைள எ�ப�? ந�றாக" ெதாி�மா?" எ�1 
ேக�டா�. க�த"தி! எEதிய க'"��கைளேய தி'�ப� ெசா�ேன�. மகி7	தா�. 
பிற� ச	திரைன� ப6றி� சில �றி�4க, ெசா�னா�. "தி'	�வா� எ�1 
பா�"ேத�. தி'	�வதாக" ெதாியவி!ைல. ���ப"தி6�� பி,ைள எ�1 
இ'�கிறா�. அ=வளேவ தவிர ந!ல ெபய� எ��பதாக" ெதாியவி!ைல. 
ெபா'ளி3� க'"� இ!ைல. வர# ெசல# பா�"� வாழ� க61� ெகா,ளவி!ைல. 
ேக�டா! உதறிவி��� ேபா� வி�வாேனா எ�1 பயமாக இ'�கிற�. அவ%�� 
வ	த மைனவிேயா த�க�. உாிைம ெகா��க" ெதாியாதவ�க,, அதிகாாிகளா� 
உய�ேவா� நட�பா�க,; அ� ��யாதேபா� அ�ைமகளா�� பணி	� நட�பா�க, 
எ�1 அறிஞ� ஒ'வ� ெசா�ன� ெபா'"த�தா�." 
 
எ�னிடேம உாிைமேயா� அ�பாக� பழக ��யாதவனாக இ'�கிறாேன. அ�4� 
உாிைம�� இ'	தா!, என�� அ��க� க�த� எE�வாேன, நீலகிாியி5'	� 
இவைன அைழ"� வ	தபிற� இ�1தாேன பா��கிேற�! அ�பாக� பழக ேவ/�� 
எ�ற ஆ�வ�� ந�றி�ண��சி�� இ'	தா!, வி��ைறயிலாவ� வாலாசா#�� 
வ	தி'�க� <டாதா? தி'மண� ஆனபிற� மைனவிேயா� ெவளிG���� 
ேபாகேவ/�ய காரண"ைத ��னி�டாவ� அைழ"� வ	தி'�க� <டாதா எ�1 
தி/ைண ேம! உ�கா�	தப� பலவா1 எ/ணமி��� ெகா/�'	ேத�. 
 
"யா�? ேவ3வா?" எ�1 அ�ேபா� ஆசிாிய� வ	தா�. "எ�ேக வராம! நி�1விட� 
ேபாகிறாேயா எ�1 எ/ணிேன�. வ	த� ந!ல�. வர�ேபாக இ'	தா! தா� 
அ�4� உற#� வள'�" எ�றா�. 
 
"ெதாட�4� பழ�க�� இ!லாதி'	தா3� உ/ைமயான ந�4 நீ���� எ�1 
தி'வ,?வ� <1கிறாேர" எ�ேற�. 
 
"உய�	த ம�க, சில'�� அ� உ/ைமயாக இ'�கலா�. ஆனா! 
சாதாரணமானவ�க?��" ெதாட�4� பழ�க�� இ!லாவி�டா! ந�4� �ைற	� 
ேபாகிற�. இளைமயி! எ�ேனா� பழகிய ந/ப�க, எ�ேகா இ'�கிறா�க,. 
மற	ேத ேபா�வி�ேடேன?" எ�றா�. 
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அ�ேபா� அ	த� ப�கமாக நீலநிற� ப��� ேசைல உ�"தி� ெச�ற ஒ' 
ெப/ைண� பா�"ேத�. 
 
"அ� யா� ெதாி�மா?" எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
"ெதாியாேத" 
 
"ச	திர� உன�� அறி�க�ப�"தி ைவ�கவி!ைலயா? இவ,தா� அவ%ைடய 
மைனவி" 
 
"அறி�க� ெச�யவி!ைல, ஒ�1� இ!ைல. அ	த அ�பான வழ�க�கைள அவ� 
இ�%� க61� ெகா,ளேவ இ!ைல." 
 
"எ�ன ெச�வ�? அவ� ேபா�ேக 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'ைம�ப�"�கிறா�க,. அ�ப��ப�ட ெப/. ஆனா!, அவ� ஒ'வ� ம��� 
பழி�கிறா�, சி1ைம� ப�"�கிறா�. அ� ஒ' 4ராண�. உQ - அேதா அவ� 
வ'கிறா�." 
 
பிற� ேவ1 ேப�சி! ஈ�ப�டவ�ேபா!, "இ	த ஊ� ேபா! நீ�வள� உைடய ஊ� 
ேவ1 ஒ�1� இ!ைல. ஆனா!, ஏாி வற/டா! ஒ' பய%� இ!ைல" எ�1 ேபச" 
ெதாட�கினா�. 
 
வ	த ச	திர� ஆசிாியேரா� ேபசாமேல நி�றா�. "ேமள�கார� இ�%� 
வரவி!ைலயா? எ"தைன �ைற ெசா!5 ைவ"தா3� நா�க?�� உைற�பேத 
இ!ைல" எ�1 யாாிடேமா ெசா!5� ெகா/�'	தா�. 
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அ�ேபா� அவ%ைடய மைனவி அCசி ஒ��கி அ	த� ப�கமாக வ	� D����, 
Pைழ	தா,. அ�ேபாதாவ� அவ� அறி�க�ப�"�வா� எ�1 எதி�பா�"ேத�. 
அவ� அைத� ப6றிேய சி	தி"தவனாக" ெதாியவி!ைல. 
 
ஒ' �ைற D��%, எ��� பா�"தேபா� அ�மா#� ச	திர%ைடய மைனவி�� 
நி�1 ேபசி� ெகா/�'	தைத� க/ேட�. க6பக� த� அ/ணிைய அ�மா#�� 
அறி�க�ப�"தியி'�க� <�� எ�1 எ/ணிேன�. 
 
பி,ைள D���கார� வ'த!, ந3�� ைவ"த! �த5யைவ �ைற�ப� நட	தன. 
ச	திர� மைனவி எ!லா ேவைலகளி3� ��நி�1 ெபா1�4ட� ெச�த�� உண# 
பாிமாறியேபா� அ�கைறேயா� கவனி"த�� ேபா6ற"த�கவா1 இ'	தன. 
���ப"தி6� ஏ6ற ம'மக, எ�1 ஆசிாிய� ெசா�ன� ெபா'"தமாக இ'	த�. 
 
மாச� எ�ற பைழய ேவைல�கார� எ�ேகா ெவளிேய ேபாயி'	� வ	தா�. 
எ�ைன� க/ட�� பாி#ட� ேபசினா�. அ�மா#� வ	தி'�பதாக� ெசா�ன#ட� 
உ,ேள ேத�� ெச�1 ேபசிவி�� வ	தா�. பைழய ஆ�களி! ேதா�ட�கார� 
ெசா�கா� ஒ'வ�தா� வரவி!ைல. 
 
மணமக� மால� ந3�� ��	த�� எ� ப�க"திேலேய உ�கா�	� 
ேபசி�ெகா/�'	தா�. அவ� எ�ைன" த� ெப6ேறா�க?�� 
அறி�க�ப�"தினா�. 
 
ம1நா, காைலயி! எE	� ெத�ன	ேதா�பி� ப�கமாக� ெச�றேபா� 
ெசா�காைன� க/ேட�. "எ�ன ெசா�கா�! எ�ப� இ'�கிறா�" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"ந!லப� இ'�கிேற� அ�யா! நீ�க, எ�க, ஊ��� வ'வேத இ!ைலேய? 
மற	�வி�O�களா?" எ�றா�. "நீ	த� க61� ெகா/O�கேள, ந�றாக 
நீ	�கிறீ�களா?" எ�1 ேக�டா�. 
 
அவ%ைடய வய�, க/ பா�ைவ, பசி �த5யைவ ப6றி நா%� ேக�ேட�. "ஒ�1� 
�ைற# இ!ைல" எ�1 ெபா�வாக� ெசா!5வி��, "ஆனா!" எ�1 நீ�� 
அைமதியானா�. 
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"பிற� எ�ன �ைற?" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"ெபாிய ப/ைண�கார'�� பிற� ப/ைண எ�ப�ேயா எ�1தா� கவைலயாக 
இ'���" எ�றா�. 
 
"சி�னவ� ச	திர� இ'�கிறாேர" எ�ேற�. 
 
வாைய� ச�பி ஒ5"�, "ஒ�1� பய� இ!ைல�க. ப�"�� பய� இ!லாதவரா�� 
ேபா�வி�டா�. �ழ	ைத ேபா! ஒ' ெப/டா�� வ	தி'���. அைத�� 
கவனி�காம! ஊ� ேம�கிறா�. க/டப� எ!லா� திாிகிறா�. ெசா!ல நா��� <9�. 
நா%� எ"தைனேயா ேபைர� பா�"தி'�கிேற�. ெபா5 எ'� ேபா! திாி	தவ�க, 
பலேபைர� பா�"தி'�கிேற�. அ� ஒ' வா7வா? ேச!" எ�றா�. 
 
"அ�ப�யா?" எ�ேற�. 
 
"இ�ைற��� கா9 இ'���. உட�பி! வ3 இ'��� எ�1 ஆடலா�. நாைள��� 
காலணா#�� மதி�க மா�டா�க," எ�றா�. 
 
அவ%ைடய ேப�சி! ச	திர%�காக வ'	�வ� இ!லாம!, ஆ"திர� கல	� 
ேப9வைத உண�	ேத�. பிற� மாசனிட� ேபசிய ேபா� தா� காரண� ெதாி	த�. 
ேதா�ட�கார%ைடய ெப/ேணா� உற#ெகா/� அவ, கணவேனா� வாழாதப� 
ச	திர� ெக�"�வி�டா� எ�பைத அவ� ெசா�னா�. அைத� ேக�டேபா� எ� 
உ,ள�� ெகாதி"த�. 
 
"ெபாியவ��காக� பா��கிேற�. இ!ைலயானா! ஒ' நா?� இ	த D��! ேவைல 
ெச�யமா�ேட�. சி�னவ� அ=வள# ெக��வி�டா�" எ�றா� மாச�. 
 
தி'மண� சட��கேளா� நட	த�. ப	த3��� ப�க"திேலேய உ�கா�	� நா� 
க6பக"தி� �க"ைத அ��க� பா�"��ெகா/�'	ேத�. எ� உ,ள"தி! ஒ' 
8ைலயி! பைழய கல�க� தைலெய�"த�. உடேன அைத அக6றி, ந/ப� 
மகிழ���, அ�ேவ எ� கடைம எ�1 உ1தி T/ேட�. மால%�� எ� உ,ள"தி! 
நிக7	த� இ�ன� எ�1 ெதாியா�. அவ� அ��க� எ�ைன� க/� 4��1வ! 
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T"தா�. ஆனா!, அத6� �� க/டேபாெத!லா� மகி7	த க6பக"தி� �க"தி! 
சிறிதள#� மகி7�சி இ!ைல. அவ?ைடய உ,ள"தி! எ�ைன� ப6றிய ஏ�க� 
இ'��ேமா எ�1 ஐ�6ேற�. அ�ப�" ெதாி	தி'	தா! தி'மண"��� வராமேல 
இ'	தி'�கலாேம எ�1� எ/ணிேன�. என��� பழ�கைதயா�� ேபான அ	த 
வி'�ப� அவ?��� பழ�கைதயா�� ேபாயி'�க ேவ/�ேம எ�1 எ/ணிேன�. 
 
தி'மண� ��	�, வி'	�� ��	� அ�1 மாைல விைடெப61� பிாி	தேபாதாவ� 
க6பக� ேப9வாளா எ�1 பா�"ேத�. அவ, இ'	த இட"தி6ேக ெச�1 
அவெளதிேர நி�ேற�. அவ?ைடய �க"தி! க/ட ெவ1�4ண��சி எ� 
தவ1தைல என�� எ�"��கா��வ�ேபா! இ'	த�. ஒ' வினா� எ� �க"ைத� 
பா�"தாேள தவிர, எ�ேனா� ேபச#� இ!ைல 4��1வ! ெகா,ள#� இ!ைல. 
"ேபா� வர��மா?" எ�1 நா� ெசா�னேபா� தைலைய ம��� அைச"தா,. 
 
மால� அ�பாக விைட ெகா�"தா�. எ� உ,ள"தி! க6பக� ஏ6ப�"திய 4/ 
அவ%ைடய அ�பா3� ஆறவி!ைல. அதனா! ஆறா� 4/Fட� தி'மண 
D�ைடவி�� ெவளிேய வ	ேத�. சாம/ணா சிறி� ெதாைல# நட	� வ	� வழி 
வி�டா�. 
 
ச	திர� இ�%� சிறி� ெதாைல# நட	� வ	தா�. அ�மா அவைன� பா�"�, 
"த�ைகயி� தி'மண�� ��	த�, அ�பா மிக#� ேசா�	� ேபாயி'�கிறா�. 
அவ'��� கவைல ைவ�காேத, இனிேம! ���ப� உ� ெபா1�4. நீ ந!லப� 
பா�"��ெகா,ளF�. உன�� ந!ல மைனவி�� வா�"தி'�கிறா,. அ�கைறயான 
ெப/, அட�கமான ெப/. பா�"தா! பசிதீ'� எ�பா�கேள அ�ப� இ'�கிறா,. 
ந!லப� ைவ"��ெகா/� 9கமாக வாழF�. அ=வள#தா�" எ�1 அறி#ைர�� 
வா7"�ைர�� கல	� <றினா�. 
 
ச	திர%ைடய �க"தி! ஒ' மா1த3� ஏ6படவி!ைல. ெசா�னா! ெசா!5� 
ேபாக��� எ�ப�ேபா! ேக��� ெகா/� வ	தா�. அவ%ைடய �க"ைத 
ேந61� இ�1� கவனி"த நா�, எ� உ,ள"தி! உண�	தைத� ெசா!ல ேவ/�� 
எ�1 வி'�பிேன�. "உ� 8�கி! ��4 இ!லாத மி%மி%�4 இ'�கிற�. காதி� 
ஓர�� மா9 ப�	தா6ேபா! ெகாCச� க1�பாக இ'�கிற�. த��பாக#� 
ெதாிகிற�. ேதா5! ேநா� வ	தா! உடேன கவனி�க ேவ/��. எத6�� ஒ' 
ம'"�வாிட"தி! கா��� ேக,. அச�ைடயாக இ'	� விடாேத" எ�ேற�. 
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அவ� த� இட�ைகயா! காைத" �ைட"தப�ேய "அெத!லா� ஒ�1� இ!ைல" 
எ�றா�. 
 
"எத6�� ஒ'�ைற ேபா�� பா�"� வ'வ� ந!ல�" எ�1 ெசா!5 
விைடெப6ேற�. 
 
அ�மா#� நா%� நட�க, மாச� எ�க?��" �ைணயாக ஏாி�கைர வைர��� 
வ	தா�. வழியி! ��4 க/ட ��ைச வ	த��, அ	த� கிழ� காதல� இ'வைர�� 
நிைன"�� ெகா/ேட�. "மாசா! அ	த� கிழவ%� கிழவி�� இ�%� இ�ேக 
இ'�கிறா�களா?" எ�ேற�. 
 
"இ'�கிறா�க,. அ�ப�ேய இ'�கிறா�க,?" எ�றா� மாச�. அ�மா ��ேன 
ேபாக��� எ�1 இ'	�, நா� ம��� அ	த� ��ைச��, எ��� பா�"ேத�. 
 
"யா� அ�?" எ�றா, கிழவி. 
 
"க5யாண"��� வ	தவ�. ச	திரேனா� <ட� ப�"தவ�" எ�ேற�. 
 
"��ென!லா� வ'ேம, அ	த� பி,ைளயா?" எ�றா� கிழவ�. 
 
"ஆமா�" எ�ேற�. 
 
"ெமா�ைடய�மா இற	� ேபா�ேச அ�பா! ந!ல பிற�4 அ�. அ� பிற	த D��! 
ஒ' கEைத வ	� பிற	தி'�கிறேத." 
 
கிழவி �1�கி��, "ேபசாம! இ' நம�� எ�ன? யாராவ� எ	த� கதியாவ� 
ேபாக���" எ�1 கணவைன" த�"தா,. 
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"ெம�தா�. பக5! ப�க� பா�"�� ேப9 எ�1 ெசா!5யி'�கிறா�க,. சி�ன 
ெப/க, ெவளிேய ேபானா! நா�ேபா! திாிகிறானாேம! ெபாிய D��� பி,ைள 
மாியாைதயாக நட�க ேவ/டாவா? ேச�ேச" எ�றா� கிழவ�. 
 
இ� ேபா�� எ�1 அ�கி'	� 4ற�ப�ேட�. ஏாி�கைரைய அFகி பQ நி6�� 
இட"தி! கா"தி'	ேதா�. ேவல"� மைல�சாிைவ� க/ட�� தாைழ ஓைட 
நிைன#�� வ	த�. ஊ��ப�க� தி'�பியேபா�, பைழய அரளி� ெச� இ'�கிறதா 
எ�1 பா�"ேத�. மல'� அ'�4� இ!லாம!, ஒ�1� உதவாத இைலகேளா� 
அ	த� ெச� நி�1 ெகா/�'	த�. அத� கீேழ �ளசி� ெச� இ'�கிறதா எ�1 
பா�"ேத�, இ'	த�. ஆனா!, ஓ� இைல�� இ!ைல. ��சிக, இ'	தன. 
அைவக?� உல�	தி'	தன. 
 
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 21212121    
 
பி.ஏ. ேத�# ந�றாகேவ எEதி ��"ேத�. ந!ல ெவ6றி கிைட��� எ�ற ந�பி�ைக 
இ'	த�. மால� அ=வள# ந�பி�ைகேயா� ேபசவி!ைல. 8�றா� ப�திைய� 
ப6றி� கவைல�ப�டா�. "நீ எ�ேபா�� இ�ப�"தா�. உன�� எ"தைனேயா 
ந�பி�ைகக, உ/�. உ,ளைத� ெசா!ல மா�டா�" எ�ேற�. 
 
"உன�� ஒ' ந�பி�ைக�� இ!ைலயா?" எ�றா�. 
 
"உைழ�பி! ந�பி�ைக உ/�. அற"தி! ந�பி�ைக உ/�." 
 
"<�ய வைரயி! உைழ�கிேறா�. எதி�பா�"த பய� கிைட�கவி!ைல. அத6� 
எ�ன காரண� ெசா!வ�?" 
 
"ஒ�1. ந� உைழ�பிேலேய ஏதாவ� �ைற இ'�பதாக� க'தேவ/��. அ!ல�, 
உலக� ஏமா6றிவி�டதாக� க'தேவ/��." 
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இ�ப�� ேபசி�ெகா/ேட 4"தக�, ப��ைக �த5யைவகைள� க�� ஒE�� 
ெச�ேத�. வி�திைய வி��� 4ற�ப�டேபா� வ'"தமாக இ'	த�. அ�"த 
ஆ/�! எ�.ஏ. வ��பி! ப��க ேவ/�� எ�ற ஆ�வ� ஒ' 4ற� 
இ'	தேபாதி3�, ேவ/டா எ�1 த	ைதயா� த�"� நி1"திவி�டா!, இனி வி�தி 
வா7�ைக ஏ� எ�1 வ'	திேன�. உ,ள"தி! வி�தி�� ந�றி <றிவி��� 
4ற�ப�ேட�. வழ�க�ேபா! மால%� நா%� ஒ�றாகேவ பயண� ெச�ேதா�. 
அர�ேகாண"தி! அவ� பிாி	தா�. பிாி	தேபா�, "ந��ைடய மாணவ வா7�ைக 
இ�ேறா� ��	த�" எ�றா�. "ஆனா3� நா� எ�1� ந/ப�களாக 
இ'�கேவ/��" எ�1 ெசா!5 விைடெப6ேற�. 
 
ப��4 ��	த�� வி�தைல�ண��சி ஏ6ப�� எ�1 அத6��� 
எ/ணி�ெகா/�'	ேத�. ஆனா!, அத6� மாறாக, அ�வைரயி! இ'	த உாிைம 
வா7# �ைறவ� ேபா! உண�	ேத�. D��! த�ைகயி� தி'மண� ப6றிய ேப�9 
மி�	தி'	த�. அைத�ப6றி� ேபசியேபா� தாயி� �க"தி! கவைல இ'	த�. 
த	ைதயி� �க"தி! எ�1� இ'	த கவைல அ�ேபா� மி�தியாக" ேதா�றிய�. 
ெச�ைனயி5'	� ஒ' ���ப"தா� வ	� ெப/ ேக�டா�களா�. பி,ைள எ�.ஏ. 
ப�"த பி,ைளயா�. ஒ' D� ெச�ைனயி! வா�கி எEதி ைவ"� ைகயி! ஐயாயிர� 
ெகா�"�, தி'மண� ெசல#� ெச�ய ேவ/�மா�. ���ப"ைதேய வி6றா3� 
அ=வள# ெசல# ெச�ய��யா� எ�1 த	ைதயா� வ'	தி அ%�பிவி�டாரா�. 
ேவ>ாி5'	� இ�ெனா' ���ப"தா� வ	தா�க,. பி,ைள பி.ஏ. ப�"தவனா�. 
ப"தாயிர� Sபா� ெகா�"�" தி'மண� நட"தி ைவ�கேவ/�� எ�றா�களா�, 
அ�#� ��யா� எ�1 த	ைதயா� ம1"�வி�டாரா�. ேசல"தி5'	� ஒ' 
���ப"தா� வ	�, பண� ேக�காம! ெப/ ேக�டா�களா�. பி,ைள இ/ட� 
ப�"தவரா�. ஆனா3�, �த! மைனவி இற	� இ� இர/டா� தி'மணமாக 
இ'�பதா! தா� வி'�ப� இ!லாம! ம1"�வி�டாரா�. 
 
கைடசியி! ப"தாவ� ப�"�� பயி6சி ெப6ற ஆசிாிய� ஒ'வாி� ���ப"தா� வ	� 
ெப/ ேக�டா�க,. பண� ஒ�1� ேதைவயி!ைல எ�1�, எளிய �ைறயி! 
தி'மண� ெச�� ைவ"தா! ேபா�� எ�1� <றினா�க,. ெப/F� ப"தாவ� 
ப�"தவ, அ!லவா எ�1 அ�மா ெகாCச� தய�கினா�. "ைபயைன நா�� 
ஆ/�க, வி�தியி! ேச�"�� க!>ாியி! ப��க ைவ"தத6ேக எ=வளேவா ெசல# 
ஆயி61. சி�ன மளிைக� கைடயி! எ=வள#தா� நா� ஒ'வ� ச�பாதி�க 
����? பி.ஏ., எ�.ஏ., பா�"�� ப"தாயிர� பதிைன	தாயிர� ெகா��க எ�னா! 
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��யா�. நீ�க, எ�ப�யாவ� ேபா�க," எ�1 அ�பா த� உ,ள"தி� ��றைல 
எ�"�ைர"த ேபா� அ�மா ேபசாம! இைச	�வி�டா�. 
 
ப�"த மா�பி,ைள D�டாாி� இர�கம6ற பண ேவ�ைடைய�� ெப/ைண� 
ெப6ற ெப6ேறாாி� மனேவதைனைய�� ப6றி� ேக,வி�ப��'�கிேற�. ஆனா!, 
எ� ���ப"திேலேய இ	த அ%பவ"��� ஆளானேபா�, உலக� ேபா�ைக மிக 
மிக ெவ1"ேத�. ப��4 எ�ேக? ப/4 எ�ேக? அழ��� அழ�; அறி#�� அழ�; 
அ�4�� அழ� எ�1 விைல ேபா�� ெகா�ைமைய ந�றாக உண�	ேத�. 
சா�ேறா�க, L61�கண�காக� பிற	த நா�, உய�	த L!க, ப6பல ேதா�றிய 
நா�, ேகாயி!க?� அறநிைலய�க?� ம5	த நா� எ�1 ெப'ைம 
ேபசி�ெகா,கிேறா�. ெதா�1ெதா�ேட இ	த நா� ஒ�1தா� பாரமா�"த நா� 
எ�1�, ம6ற நா�க, இ�1 வைரயி! உலகாயத� ேபா�கிேலேய உழ�1 
வ'கி�றன எ�1� ம6ற நா�கைள� �ைற <றி� ெப'ைம ெகா,கிேறா�. 
ஆனா!, ப�"த இைளஞ�க?� ப/4,ள அழகிக?� பண"��காக விைலேபா�� 
ெகா�ைம ேவ1 எ	த நா��3� இ=வள# ம5	�,ளதாக� <ற��யா�. 
தி'மண� கால�களி! ���ப�களி! நட��� ேப�ைச� ெசவி�ெகா�"�� 
ேக�டா! இ	த நா��6� ஆ"மீக" ெதாட�4 மி�தி எ�1 ெசா!வத6� வா� <9�. 
இ=வா1 எ/ணி� ெகாதி"த எ� மன"தி! ேகாயி!க?� பண"���" த�கவா1 
8�"தியி� ெப'ைம��, பண� ெகா��பவ�களி� ெப'ைம�� ஏ6றவா1 
அவ�க?�� அ�ேக தர�ப�� ச3ைகக?� சிற�4க?�, மட�களி3� ம6ற 
அறநிைலய�களி3� பண"��� வரேவ64 அைம	�,ள சிற�4� ெப'ைம�� 
ஆகிய எ!லா� நிைன#�� வ	தன. 
 
எ�ப�ேயா எ� த�ைக மணிேமகைலைய ஏைழ ஆசிாிய� ஒ'வ���" தி'மண� 
ெச�� ெகா��பத6� ��# ஆயி61. அ�"�, எ� ேப�9 வ	த�. இனிேம! ப��க 
ைவ�க ��யா� எ�பைத அ�பா ெதளிவா�கி வி�டா�. ��பி� ெதாியாத 
���ப"�� ெப/ைண� ெகா/�வ	� ம'மகளாக� ெகா/டா!, இ	த ஏைழ� 
���ப� எ�ன ஆ�ேமா, ெதாி	த D��! ேவ>ாி! உ,ள ெப/ேண நம��� 
ேபா�� எ�ற க'"ைத�� ெதாிவி"தா�. அ�மா ஒ�1� <றாம! அைமதி ஆனா�. 
நாேன அ�மாவிட� எ� தய�க"ைத� ெசா�ேன�. "அ"ைத மக, எ�ப� 
ஒ�1தா� �ைற; ெப/ைண� ெபா1"த வைரயி! ேவ1 �ைற இ!ைல. ம6ற 
எ!லா� ெபா'"த�� இ'	� ஒ' �ைற இ'	தா! இ'	� ேபாக���" எ�றா�. 
"வா� ���� அ!லவா அ�மா?" எ�ேற�. "சி�ன வயதி! அ�ப� இ'	தா,. 
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இ�ேபா� இ!ைல. தவிர, நா� 4� உற# ேத��ேபானா!, அ�ேக அ	த� 
ெப/ைண� ப6றி நம�� எ�ன ெதாி��? இய6ைகயாகேவ வா� ���காக 
இ'	தா3� �த5! அட�கமாக� பழ�வாேள, அ�ேபா� ஏமா1ேவா� அ!லவா," 
எ�றா�. ேவ1 வழி இ!ைலேபா! ேதா�றிய�. "ேத�# ��# ெதாிய��ேம" 
எ�ேற�. "அத6�� இத6�� ெதாட�4 இ!ைல. இர/� தி'மண�� ஒ�றாக 
நட	தா! ெசல# �ைற��" எ�றா�. 
 
க!>ாியி! ப�"த கால"தி!, அ� ஓ� அைற எ�1�, ப�"� ��"த பிற� 4�� 
உலக� திற	தெவளி எ�1� க6பைன ெச�� ெகா/�'	ேத�. த�ைகயி� 
தி'மண� ேப�9� எ� தி'மண� ேப�9� அவ6ைற ஒ��ய சி�க!க?� என�� 
உ/ைமைய உண�"தின. நா� இ�வைரயி! இ'	த�தா� திற	தெவளி எ�1�, 
இ�ேபா� 4�� வா7�ைகதா� 4E�க� மி�	த அைற எ�1� உண�	ேத�. 
 
எ� கவைலைய�� ேசா�ைவ�� பா�கிய அ�ைமயா� உண�	� ெகா/டா�. 
"கய6க/ணிையவிட ந!ல ெப/ணாக, ெதாி	த ெப/ணாக, இ'	தா! ெசா!, 
நாேன அ�மா#��� அ�பா#��� ெசா!5 ஏ6பா� ெச�ேவ�" எ�றா�. 
 
ெசா!ல" ெதாியாம! விழி"ேத�. 
 
"த�ைகைய� ப6றி நீ கவைல�ப��� பய� இ!ைல. ெபா', இ!லா��� 
இ=#லக� இ!ைல எ�1 தி'வ,?வ� அ	த� கால"திேலேய ெசா�னாேர" 
எ�றா�. 
 
தி'��றைள ேம6ேகாளாக� ெசா�ன#ட� என�� விய�பாக இ'	த�. அ	த 
அ�ைமயாாி� ப��4 தி'.வி.க L!களி5'	� தி'வ,?வ� வைரயி! ேபா� 
வி�டேத எ�1 விய	ேத�. ஏதாவ� ம1ெமாழி ெசா!5யாக ேவ/�ேம எ�1, 
"இ�%� ெகாCச கால� ெபா1�கலாேம" எ�ேற�. 
 
"ெபா1�பதா! பய� இ!ைலேய; த�ைக�� வய� பதிென�� ஆகிவி�ட�. 
இனிேம! ெபா1"தா! ம��� ந!ல மா�பி,ைளயாக� கிைட�பானா? வய� ஆக 
ஆக மா�பி,ைள வ'வ� �ைற��. ப��4� பண�� இ'	தா!, அ!ல� பண� 
ம��� இ'	தா3� சாி, ��ப� வய� வைரயி! ெபா1"தி'�கலா�. வா7�ைகயி! 
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ெச!வா�� இ'	தா!, அத6� ேம3� ெபா1"தி'�கலா�. ந�ைம� ேபா�றவ�க, 
ெபா1"தி'�பதா! பய� இ!ைலேய." 
 
"த�ைக�� அ!ல, என��� ெசா!கிேற�." 
 
"உன��� அ�ப�"தா�. இனிேம! ப��பதாக இ'	தா! நீ ெசா!வ� சாி. ப��4 
இனிேம! இ!ைல எ�1 ��வாகிவி�ட பிற�, தி'மண� ெச��ெகா,வ� ந!ல�. 
பண�கார� ���ப"தின� உ�ைன" ேத� வ'வா�க,. வி'�பமாக இ'	தா! 
ெசா!. அ�மா#��� அ�பா#��� வி'�ப� இ!ைல. அவ�க?��� சமமாக� 
பண� இ!லாவி�டா!, ந�ைம மதி�கமா�டா�கேள எ�1 அ�மா#� அ�பா#� 
அC9கிறா�க,. ஆகேவ ெபா'ளாதார� கவைல தா� இத6�� காரண�. அ"ைத 
மக,, அ�கா மக, எ�1 பழ�கால"தி! சில ���ப�க?��,ேளேய தி'�ப 
தி'�ப� ெப/ ெகா/டத6�� இ	த� ெபா'ளாதார� கவைலதா� காரண� எ�1 
எ/Fகிேற�. இ	த கவைல தீ'� வைரயி! உலக ச�தாய வா7�ைகயி! ந!ல 
மா1த! ஒ�1� எதி�பா��க ��யா�." 
 
அ	த அ�ைமயாாி� இ	த� ேப�9 என�� ேம3� விய�ைப உ/டா�கிய�. வார 
இத7கைள�� மாத இத7கைள�� வா�கி" தவறாம! ப�"� வ'கிறா� எ�1 
��னேம அ�மா ெசா!ல� ேக,வி�ப�ேட�. அ�ப�� ப��பதா! இ=வள# 
ெதளிவாக அறி# வள�	தி'	தைத உண�	ேத�. 
 
ம1ப��� பைழய ேக,விையேய ேக�டா�. "கய6க/ணிையவிட� பழ�கமான 
ெப/ணாக ந!ல ெப/ணாக இ'	தா! ெசா!" எ�றா�. 
 
ேபசி�� பய� இ!ைல, ேபசாம5'	�� பய� இ!ைல எ�1 உண�	ேத�. 
 
தி'மண ஏ6பா�க, பரபர�பாக நட	தன. அாிசி �த! ச��கைர வைரயி! எ!லா� 
ெபா',க?� வ	� ேச�	தன. உ1தி�ப�"�� சட��க, இர/�� நட	தன. 
அைழ�4க, இ��� அ��� பற	தன. அ	த ேவைலகளி! நா%� கல	� 
ெகா/ேட�. ஆ6றி� 9ழ6சியி! நா%� சி�கி� ெகா/ேட�. 9ழ! கட	��, 
ஆ6றி� ேபா�கிேலேய ஓ�ேன�. ச	திர%��� மால%��� அைழ�4க, 
அ%�பி� ���ப"ேதா� வ'மா1 தனி� க�த�க?� எEதியி'	ேத�. 
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மால� ம��� தி'மண"தி6� �	திய நாேள வ	தி'	தா�. க6பக� நிைற	த 
க��பமாக இ'	ததா! வர��யவி!ைல எ�1 ெசா�னா�. 
 
"உ� ைம"�ன� ச	திர� வ'வானா?" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"என�� ந�பி�ைக இ!ைல" 
 
"ஏ� அ�ப�?" 
 
"அவ� எ��� ேபாவதி!ைல. உ,Wாிேலேய எ!லாைர�� மிர��� 
ெகா/�'�கிறா�. எ�ேனா�� ெந'�கி� ேப9வதி!ைல. பழ�வைதேய ெவ1C 
சட�காக ைவ"��ெகா/�'�கிறா�." 
 
"காரண� எ�ன?" 
 
"நா� ெசா�னா! நீ ஒ�4�ெகா,ளமா�டா�. �6ற�,ள ெநC9 ெவளிேய வ	� 
பழக� பய�ப�கிற�." 
 
"ஆ�� மா�� மனிதைன ெந'�கி� பழ�வ� ேபா!, பா�4� 45�� பழ�மா? 
த�க, இன"ேதா� பழ�வ�� இ!ைலேய. நா%� நீ�� �6ற� இ!லாதவ�க,. 
ஆ�மா�க, ேபா! <� வா7	� பழ�கிேறா�." 
 
"க�டாய� வ'வா� எ�1 ந�4கிேற�. உன�� எEதிய� ேபா! க�த�� 
எEதியி'�கிேற�. பா��கலா�" எ�1 ெசா!5 மாலனிட� எ�க, இளைம 
நிைன#கைள� ப6றி� ேபசி� ெகா/�'	ேத�. 
 
ச	திர� அ"ைதேயா�� ேவைல�கார� ைபயேனா�� �த! �த5! ஒ' வ/�யி! 
வ	� இற�கிய�. நா�கா� D��! ��யி'	த�, அ�ேபா� ச	திர� அழகாக#� 
அறிவாக#� இ'	த நிைல, எ� கா6றா�ைய ேவ�பமர"தி! மா�� அ1"த�, 
அதனா!, ந�4 ஏ6ப�ட�, ப,ளி�<ட"���� ேச�	� ேபா�� ேச�	� வ	த�, 
நா�க, உ�கா�	� ேபசிய தி/ைணக,, விைளயா�ய இட�க,, பா�"த 
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ேவ��ைகக,, ப�"த அைறக, எ!லாவ6ைற�� மால%��� ெசா!5� 
ெகா/�'	ேத�. 
 
ம1நா, காைலயி! தி'மண ேநர"தி3� ச	திரைன எதி�பா�"ேத�. அ�ேபா�� 
வரவி!ைல. சாம/ணா ஒ' 8ைலயி! வ	� உ�கா�	தி'	தைத நா%� 
கவனி�கவி!ைல, மால%� ெசா!லவி!ைல. தி'மண� ��	த பிற� அவ� எ�ைன 
ேநா�கி எE	� வ	தா�. 
 
"எ�ேபா� வ	தீ�க,?" எ�ேற�. 
 
தி'மண� ெதாட�கியேபா� வ	ததாக� <றினா�, ஆசிாிய'� வ	தி'	தைத� 
கா��னா�. 
 
"ச	திர� வரவி!ைலயா? மைனவிேயா� வ'மா1 எEதியி'	ேத�." 
 
"ெதாி��. ம'மக?�� இ�ேக வர ேவ/�� எ�1 ஆைசதா�. நா� அைழ"�� 
ெகா/� வ	தா3� அவ, ேம! ேகாப� ெகா,வா�. அவனாக#� 4ற�படவி!ைல. 
கைடசியி!, யா'� ேபாகாவி�டா! ந�றாக இ'�காேத எ�1 நா� வ	ேத�." 
 
"அ�மா#� எதி�பா�"தா�. ச	திர%ைடய மைனவி வ'வா, எ�1 ெசா!5� 
ெகா/�'	தா�." 
 
"அ	த� ெப/ைண அைழ"��ெகா/� ேபாவத6� ெவ�க�ப�கிறா�. அவ, ஒ' 
ப���கா�� மி'கமா�. அ�ப�� ெசா�னதாக� ேக,வி�ப�ேட�." 
 
"இவ�தா� ப���கா�� மி'க�" எ�ேற�. எ� உ,ள"தி! ேதா�றியைத 
அ�ேபா� ெசா!லாமேல இ'	தி'�கலா�. ெவ1�4 ேமX�டா! ெசா!5 
வி�ேட�. ப�க"தி! இ'	தவ�க, எ�ைன உ61� பா�"தா�க,. 
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"எ�ப�ேயா ேபாக���. நீ�� உ� மைனவி�� இ�1 ேபாலேவ எ�1� 
பளி�ெச�றி'�க,. ந!ல வழியி! நட	� ந!ல ெபய� எ��கF�" எ�1 எ�கைள 
வா7"தினா� சாம/ணா. 
 
நா� தனிேய இ'	தேபா� மால� வ	�, "ேக�� வ	தவ, தா�" எ�1 �1�பாக� 
சிாி"தா�. 
 
"ஏ� அ�ப�� ெசா!கிறா�" எ�1 அவ%ைடய ேதாைள� பி�"�� �3�கிேன�. 
 
"கிராம"�� ெப/ணாக இ'	தா3� ந!ல அழ�� அறிவி� கைள�� இ'�கி�றன. 
எ!லா வைகயி3� உன�� ஏ6ற மைனவிதா�" எ�றா�. 
 
"உ�%ைடய மைனவிைய விடவா?" எ�ேற�. 
 
"அவ, ஒ'வைக, உ� மைனவி ஒ' வைக. அவைள ஏ� ஒ�பி�கிறா�" எ�றா�. 
 
ஒ�பி�ட காரண� எ� உ,ள"��� ெதாி�� அவ%��" ெதாியா� எ�1 
எ/ணிேன�. ஆனா!, அவ%ைடய சிாி�பி! �1�4 மி�தியாக இ'�கேவ, 
ஐ�6ேற�. "ஏ� அ�ப�� சிாி�கிறா�?" எ�ேற�. 
 
"நீ க6பக"ைத மண	�ெகா,ள எ/ணியி'	தாயா?" எ�1 ேக�� ��னி3� 
மி�தியாக� சிாி"தா�. 
 
"இளைமயி! தி'மண"தி6�, ��4 பா��கிற ெப/ைண எ!லா� மண	� 
ெகா,ளலாமா? எ�1 மன� ேத�	ெத��ப� இய6ைகதாேன?" 
 
"அ�ப�யானா! க6பக"ைத நீ வி'�பவி!ைலயா?" 
 
"வி'�பிேன�. ஆனா!, உன�காக வி��� ெகா�"ேத�" எ�1 அவைன இர/� 
ைககளா3� ப6றி� �3�கிேன�. "உன�� யா� ெசா�ன�?" எ�ேற�. 
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"ேவ1 யா� ெசா!ல ����? அவ,தா�. உ�%ைடய க�த� பா�"த பிற�தா� 
எ�ைன" தி'மண� ெச�� ெகா,ள ஒ�4�ெகா/டாளா�. அ�வைரயி! 
தி'மணேம ேவ/டா� எ�1 ெசா!5 ெகா/�'	தாளா�." 
 
"எ	த� க�த�?" 
 
"எ�ைன� ப6றி ந6சா�1 ஒ�1 எEதி அ%�பினாயாேம. அ	த ந6சா�றி� 
ேபாி!தா� என��� ெப/ ெகா�"தா�களா�." 
 
"இ=வள#மா நிைனவி! ைவ"�� ெகா/�'	� ெசா�னா,." 
 
"இ	த� ெச�திகைள வா7நாளி! எ�ேபா�ேம மற�க ��யாேத. நீதா� 
ேவ/�ெம�ேற எ�னிட� ெசா!லாம! மைற"� ைவ"தா�. நா� வி�ேவனா? 
உ� தி'மண நாள�ேற இைத� ெசா!5 உ�ைன" திைக�க ைவ"ேத�" எ�1 எ� 
ைககைள இ1க� ப6றி அE"தினா�. 
 
க6பக"தி� ெப'	த�ைம�� ேபர�ைப�� நிைன	� எ� உ,ள� உ'கிய�. 
 
ம1ப��� அவேன, "நீ ெப6ற பாி9 - உ� மைனவி - எ	த வைகயி3� �ைறவான 
பாி9 அ!ல. வா7க ப!லா/�" எ�1 ெசா!5 மகி7	தா�. 
 
தி'மண"தி6� 8�றா� நா, ேத�# ��#க, ெவளியாக இ'	தன. அ�வைரயி! 
மாலைன D��ேல த�கியி'	� மகிEமா1 ேவ/��ெகா/ேட�. 
 
"ேத�# ��#க, ெவளிவ'�ேபா� நா� இ�ேக இ'�க�<டா�. அதனா!தா� 
ேபாகேவ/�� எ�கிேற�" எ�றா�. 
 
"ஏ�?" 
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"நீ ந�றாக எEதியி'�கிறா�. ந!ல ெவ6றி� ெச�தி வ'�. என�� அ�ப� 
இ'�கா�. நா� இ�ேக இ'	தா! என�காக நீ வ'	�வா� அ!லவா? உ� 
மகி7�சி, வ'"த� கல�காத மகி7�சியாக இ'�க ேவ/�� எ�1 எ/ணி" தா� 
ேபாகிேற�" எ�1 விைடெப6றா�. 
 
அவ� எதி�பா�"த�ேபாலேவ ��#க, வ	தன. அவ� �த! இ' ப�தியி3� ேதறி 
8�றா� ப�தியி! தவறிவி�டா�. நா� �த! ப�தியி! 8�றா� வ��பாக#� 
இர/டா� ப�தியி! இர/டா� வ��பாக#� 8�றா� ப�தியாகிய கண�கி! 
�த! வ��பாக#� ேதறி இ'	ேத�. அ�பா உ,ள"�, ஏ6ப�ட மகி7�சிைய 
எ!லா� அட�கி� ெகா/�, ேவ/�ெம�ேற, "�த! ப�தியி3� ஏ� �த! 
வ��பி! ேதறவி!ைல?" எ�1 ேக�டா�, ஆ�கில� தா�ெமாழி அ!ல எ�1� தா� 
ெமாழியி! த'வதி!ைல எ�1� ெசா!5" த�பி"�� ெகா/ேட�. 
---------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 22222222    
 
அ�க�ேக ேவைலகள�� �ய�ேற�. சில இட�க?�� எEதிேன�. சில 
இட�களி! ேநாி! ெச�1� �ய�ேற�. ச�DQ கமிஷ%�� வி/ண�ப� 
எEதிேன�. அத6� உாிய ேத�#� எEதிேன�. ெதாழி3� இ�றி� க!வி�� இ�றி 
வாலாசாவி! ெபாE� ேபா��வ� ஒ' ��பமாக இ'	த�. ெபாிய ���ப"தி! ஒ' 
சி�ன� ���பமாக எ�க, இ!வா7�ைக நட	த�. ஆைகயா! ���ப� 9ைம 
உணரவி!ைல. மைனவி கய6க/ணி�� எ�க, D� 4தி� அ!ல; என��� அவ, 
4தியவ, அ!ல. இைடயிைடேய ேவW���� ேவ>���� ேபா� வ	த� தவிர 
மா1த! ஒ�1� இ!ைல. மால� D���� ஒ'�ைற ���ப"ேதா� ேபா�வர 
எ/ணிேன�. �த5! அவ� அ!லவா ���ப"ேதா� இ�ேக வ	� 
ேபாகேவ/��. அவ� வ	தபிற� ேவ/�மானா! நா� ேபாகலா� எ�1 ேபா5 
மான� த�"த�. ஆைகயா! அ��� ேபாகவி!ைல. அவ%�� ஒ' மக� பிற	த 
ெச�தி ெதாிவி"தி'	தா�. அத6� ம1ெமாழியாக எ� வா7"ைத அறிவி"தி'	ேத�. 
அத6�� பிற� ேத�#��� ப�"� வ'வதாக எEதியி'	தா�. பிற� த� மைனவி 
எ�ேக இ'�பைத� ப6றி�� அவ� �றி�கவி!ைல. ேத�# எEதி ��"த 
ெச�திைய" ெதாிவி"� இ	த �ைற ந�பி�ைகேயா� இ'�பதாக� �றி"தி'	தா�. 
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அவ� ேத�வி! ெவ6றி ெப6ற ெச�திைய அறி	த�� அவ%��� க�த� எEதி எ� 
மகி7�சிைய" ெதாிவி"ேத�. ேவைல ேத�� �ய6சிைய� �றி"� எ� 
அறி#ைரைய� ேகாாி ம1ெமாழி எEதினா�. 
 
எ� நிைலேய ேசா�வாக இ'���ேபா�, நா� எ�ப� அவ%�� வழி கா��வ� 
எ�1 அவ%�� ஒ�1� எEதாம! இ'	ேத�. எதி�பாராத வைகயி!, எ�ைன 
ேநாி! வ'மா1 ச�DQ கமிஷ� அைழ"தி'	த�. அவ�க, ேக�ட வினா�க?��" 
த�க விைடக, த	ேத�. சில நா�க?, ேவைல�� உ"தர#� வ	த�. 
ேகாய�"Kாி! <��ற#" �ைண�பதிவராக ேவைல வ	தி'	த�. மைனவிைய 
D��ேலேய வி��� ேகாைவ��� 4ற�ப��" ெதாழி5! ேச�	ேத�. 
 
ெதாழி!�ைற 4திய� ஆைகயா! இர#� பக3� எ� சி	தைன அதி! 
87கியி'	த�. 'ெச�வன தி'	த� ெச�' எ�ற அறி#ைரைய� கைட�பி�"�" 
ெதாட�க"தி5'	ேத சி1 கடைமைய�� ெச�ைமயா�� ெச�� வ	ேத�. இர/� 
வார�க?, ேவைலயி! பழகிவி�ேட�. என�� ேமலதிகாாியாக வா�"தவ� 
ந!லவராக#� திறைம�ைடயவராக#� இ'	தா�. ஆைகயா! ேவைலைய� க61� 
ெகா,வ� என�� மகி7�சியாக#� ஊ�கமாக#� இ'	த�. ேகாைவயி! 8�1 
மாத�க, பயி6சி ேபா! இ'	� க61� ெகா/ட பிற� ேவ1 எ	த இட"தி6காவ� 
மா61வா�க, என அறி	ேத�. ஆைகயா! மைனவிைய அைழ"�� ெகா/� 
ேபா�� ேகாைவயி! ���ப� நட"�� �ய6சிைய ேம6ெகா,ளவி!ைல. 
 
இைடேய ஒ'�ைற ஊ���� ேபாயி'	ேத�. த�ைக மணிேமகைல அ�ேபா� 
4�கக"தி5'	� எ�க, D���� வ	தி'	தா,. ஒ'நா, நா� பக3ண#��� 
பிற� க��5! ப�"�ற�கி விழி"தேபா� த�ைக�� கய6க/ணி�� பா�கிய 
அ�ைமயா'ட� ேபசி�ெகா/�'	த� ேக�ட�. த�ைக த� கணவைர� ப6றி� 
�ைற ெசா!5� ெகா/�'	தா,. 
 
"எதி3� பி�வாத�காரராக இ'�கிறா�. எைத எ�"தா3�, ஒ' ேகா� 
ேபா�டா6ேபா! இ�ப�"தா� நட�க ேவ/�� எ�கிறா�. இ!லாவி�டா3� இ� 
த�4 அ� த�4 எ�கிறா�" எ�றா, த�ைக. 
 
"அ�ய�ேயா! இைத� ேக�டாேல பயமா இ'��� அ�மா" எ�றா, எ� மைனவி. 
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"எ� அ/ண� ஒ' நா?� அ�ப�� க/��பாக நட�கமா�டா�. நா� 
ெசா!கிேற� அ/ணி" எ�றா, த�ைக. 
 
"மணிேமகைல! நீ ெசா!வைத� பா�"தா! அவ� ஒ�1� ெக�டவராக" 
ெதாியவி!ைலேய" எ�றா� பா�கிய�. 
 
"ெக�டவ� அ!ல. பி�வாத�கார�. உலக"தி! அ�க�ேக ���ப�களி! 
மைனவியி� வி'�ப�ேபா! வி�� வி��� கணவ�மா� எதி3� தைலயிடாம! 
இ'�கிறா�க,. ந� D��! அ�பா இ!ைலயா? எ� D���கார� நா� க��கிற 
4ைடைவ �த! வா��கிற ெபா',க, வைரயி! எத6�� இ�ப� அ�ப� எ�1 
க�டைள ேபா�கிறா�. ப,ளி�<ட"தி! ஆசிாிய�க, ெகா�"த உாிைம<ட இவ� 
ெகா��பதி!ைல. சிவ�4 ைமயி! எEத ேவ/�யைத� க1�4 ைமயி! எEதினா! 
ஆசிாிய�க, ெபாிய �6றமாக� க'�வதி!ைல. இர/� ப�க� எEத ேவ/�யைத 
இர/டைர� ப�கமாக எEதினா! ேகாபி"�� ெகா,வதி!ைல. ஒ' நா, இர/� 
நா, ப��காமேல வ	தா3�, ேநர� கழி"� வ	தா3� ம�னி"� வி�கிறா�க,. 
இவ'ட� ���ப� நட"�வ� ெபாிய ப,ளி�<டமாக இ'�கிற�. ப,ளி�<டேமா 
இராFவ� ப,ளி�<டமாக இ'�கிற�. தா� D���� வ	த� சிைறயி5'	� 
வி�தைலயாகி வ	த�ேபா! இ'�கிறேத." 
 
த�ைகயி� இ	த� ேப�ைச� ேக�� எ� மைனவி சிாி"தா,. 
 
பா�கிய அ�ைமயாாி� சிாி�4� ேக�கவி!ைல. "ஊ-�?" எ�ற �ர! ம��� 
ெப'8�ேசா� கல	� ேக�ட�. "ேகா� ேபா�� வா7�ைக நட"�வ� ந!ல�தாேன 
அ�மா! ேபா�ட ேகா��! நட�ப� எளி� அ!லவா? ஒ' கா��! நட�க 
ேவ/�மானா!, வழி இ!லாம! நட	� ேபாவ�தா� ��ப�. ஒ6ைறய��பாைத 
ஒ�1 இ'	தா!, அதி! நட	� ேபாவதி! கவைலேய இ!ைல. ஒ' பாைத�� 
இ!லாத இட"தி! இ�ப� நட�பதா அ�ப� நட�பதா, வல�ைக� ப�க� 
தி'�பலாமா இைட�ைக� ப�க� தி'�பலாமா, இ	த" திைசயா அ	த" திைசயா 
எ�1 L1 �ைற தய�கி" தய�கி� ேபாகேவ/��. அ�ேபா�� மன��ைற தீரா�. 
அ!லலாக ����. ஒ6ைறய��பாைத இ'	�வி�டா! ேபா�ேம. கவைல 
இ!லாம! ேபாகலாேம" எ�றா�. 
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"ெம�தா� அ�கா! உலக"தா� ேபாகிய ேபா�கி! நா� ேபாகலாேம. ��ப� 
இ!லாம! இ'��ேம!" 
 
"நீ ெசா!வ� ந!ல�தா�. ந��ைடய ��ேனா� கால"தி! அ�ப�"தா� வா7�ைக 
நட"தினா�க,. கவைலேய இ!லாம! இ'	த�. ெப/க?��� ���ப� ப/பா� 
எ�1 இ'	த�. ஆ/க?�� உலக"ேதா� ஒ�ட ஒEக! எ�1 இ'	த�. 
இ�ேபா� ந� நா��! பலவைகயான நாகாிக� வ	� கல	�வி�டன. பண� 
ஏ6ப�� வா7�ைகைய� பலவைகயாக� பிாி"�வி�ட�. யாைர யா� பி�ப61வ� 
எ�1 ெதாியவி!ைல. ஐ�ப� Sபா� வ'வா� உ,ளவ� ஐ	L1 Sபா� வ'வா� 
உ,ளவைர� பி�ப6ற ���மா? அவ� ஐயாயிர Sபா� வ'வா� உ,ளவைர� 
பி�ப6ற ���மா?" எ!ேலா'� ஒேர ஊாி! அ�"த�"� வாழேவ/��,ள�. 
ேபா�� வர#� க'விக, பலைர� ெகா/�வ	� கல	�வி�டன. ப"திாிைக, சினிமா 
�தலானைவ பல க'"�கைள� ெகா/� வ	� கல	�வி�டன. இ�ேபா� ���ப� 
ப/பா� எ�1 ஒ�1 தனிேய எ�ப�� க61� ெகா,வ�? உலக"ேதா� ஒ�ட 
ஒEக! எ�1 ெசா�னா3� உலகி! எ	த வைகயான ம�கைள� பா�"� நட�ப�? 
��கால"தி! ந� நா�� நாகாிகேம ஒ' கிராம அைம�4� ேபா! ெதளிவாக 
எளிைமயாக இ'	த�. இ�ேபா� ந� நா�� வா7�ைக ஒ' ச	ைதேபா! ெப'� 
கல�பாக ஆவாரமாக ஆகிவி�ட�. ஆைகயா! இ�ேபா� உலக"தாைர�ேபா! 
நட�ப� எ�றா! யாைர� பா�"� நட�ப�? கணவ� மைனவி எ�ற இர/ேட ேப� 
தனி����ப� நட"�கிறவ�க, இேதா ந��ைடய ெபாிய ���ப"ைத� பா�"�� 
பி�ப6ற ���மா? கிராம"�� ���ப� நகர"�� ���ப"ைத� பா�"�� பி�ப6ற 
���மா? நகர"தி! பQ பயண"���� கா9 இ!லாதவ�க, கா� ைவ"� 
வா7பவ�கைள� பி�ப6ற ���மா?" 
 
"இேத ேபாரா�ட�தா�. எ!லா� வர# ெசல# வைகயி! வ'� ��ப�க,தா�." 
 
"பா�"தாயா, மணிேமகைல! இ�ேபா� ெதாி	� ெகா/டாயா? அ��பைடயி! 
இ	த� �ைற இ'���ேபா� உலக"ைத� பா�"� வாழேவ/�� எ�1 ஏ� 
ெசா!கிறா�?" 
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"நா� வர# ெசல# வைகயி! தைலயிட� ேபாவேத இ!ைல அ�மா! ேபசாம! 
சைம"�� ேபா���ெகா/� கவைல இ!லாம! இ'�க�ேபாகிேற�" எ�றா, எ� 
மைனவி �1�கி��. 
 
"உன�� எ�ன அ/ணி! அ/ண%��� ச�பள�, ப� எ!லா� �	L1 Sபா���� 
�ைறயாம! வ'�. தட4டலாக� ���ப� நட"தலா�. நா�க, எEப� Sபா��� 
ஏ��கிேறா�. நீ ேக�� வ	தவ," எ�றா, த�ைக. 
 
த�ைகயி� ெசா!ைல� ேக�ட�� எ� உ,ள� வ'	திய�. ஏைழ��� 
ெகா�"ேதாேம எ�1 கவைல எ�க, உ,ள"திேல �த55'	ேத இ'	�வ	த�. 
இ'	தா3�, அ�1 த�ைகேய வா�வி��� ���ப" ��ப"ைத� ெசா�னேபா� 
ேவதைனயாக இ'	த�. எ�ன ெச�வ�. ெகா�"�வி�ேடா�, இனி எ�ப�யாவ� 
வாழேவ/�� எ�1 மன� ஆ1த! அைடவைத" தவிர ேவ1 வழி இ!ைல. �த5! 
த�ைக த� கணவைர� ப6றி� �ைற ெசா�னேபா� என�� அவ�ேம! ெவ1�4" 
ேதா�றிய�. அ�4� இர�க�� இ!லாத க! ெநCசராக இ'�கிறாேர. கத� 
உ�"�� கா	தி ெநறியராக இ'	�� இ�ப� நட�க� காரண� எ�ன எ�1 
வ'	திேன�. அ��பைட� காரண"ைத நா� உணரவி!ைல. ஆனா! பா�கிய 
அ�ைமயா� எ=வாேறா உண�	� ெகா/டா�. அதனா!தா� அ	த� ேபா�கி! ேபசி 
அறி#ைர ெசா!5� ெகா/�'	தா�. அ	த அ�ைமயாாி� P�பமான அறிைவ 
எ/ணி விய	ேத�. ப��4� பல ப�"�� பர	த உலக"தி! பழகிய நா� உணராத, 
சி�க!கைள எ!லா�, 8ைலD��! ெதா/� ெச�� வாE� ஒ'வ� உண�	த� 
விய�பாக இ'	த�. அவ� ேம3� ேபச" ெதாட�கேவ, ஆ�வ"ேதா� ேக�ேட�. 
 
"இ�ேபா� உ/ைம ெவளி�பைடயாக" ெதாி	� வி�ட� அ!லவா? உ� கணவ� 
ஏ� ேகா� ேபா�கிறா� எ�1 காரண� ெதாி	ததா? அவ� த� ���ப"��� எ�1 
தனி வழி வ�"�� ெகா/� கவைல இ!லாம! வாழ �ய6சி ெச�கிறா�. 
ந!ல�தாேன?" 
 
"சாி, அ�கா! சி�கனமாக வாழ ேவ/�ய�தா�. ஒ�4� ெகா,கிேற�. ப�� உ�"த 
ேவ/டா எ�கிறா�. தி'மண�க?��� ேபானா3� ேவ1 அ3வ!க?��� 
ேபானா3� ப'"தியாைடேய ேபா�� எ�கிறா�. தா� கத� உ�"தி�ெகா/ேட 
எத6�� ேபாகவி!ைலயா எ�1 த��ைடய பழ�க"ைத� கா��கிறா�. அவ� 
ஆ/மக�, எ�ப�� ேபானா3� மதி�4 உ/�. நா� அ�ப�� ேபானா3� ம6ற� 
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ெப/க, மதி�கமா�டா�கேள எ�1 ெசா�னா!, அ�ப�� ப���காக 
மதி�கி�றவ�களாக இ'	தா! அவ�க, ந!லவ�க, அ!ல எ�கிறா�. 
அ�ப��ப�டவ�களி� உற#� பழ�க�� இ!லாம5'�பேத நம�� ந!ல� 
எ�கிறா�. ஆட�பர�காரேரா� பழகினா! ஒ' ேவைளயாவ� மன"தி! ஏ�க� 
வ'�; கவைல வ'�; பழகாமேல இ'	தா! தைலநிமி�	� வாழலா� எ�கிறா�. 
நா�� எ5 நகர"� எ5ேயா� பழகாம! இ'�பேத ந!லதா�, ப��� ேசைல�காக 
நீ�க, பண� ெசலவிட ேவ/டா; எ�க, தா�D�டா� ெகா���� ப��� ேசைல 
ேபா�� எ�1 ெசா�ேன�. அத6�� எ�ைன விடவி!ைல. மன"திேலேய 
ஆட�பர� இ!லாம! வா7	தா!தா� சி�கன வா7�ைக�� கவைலய6ற 
வா7�ைக�� ���மா�. தா�D��� ப�டாக இ'	தா3�, அைத வி'�4கிற 
மனேம ந!ல மன� அ!லவா�. இ�ைற�� அ	த ஆைச�� இட� ெகா�"தா! 
நாைள�� ேவ1 பல ஆட�பர ஆைசக, மன"தி! வ'மா�. நா� தனி�சாதி ேபா! 
ஆட�பர�காராிடமி'	� பிாி	� வாழலா� எ�கிறா�. இ� நைட�ைறயி! 
���மா?" 
 
என�� இ	த� ேப�9 ஒ' �ைறZ�ேபா! இ'	த�. த�ைகயி� நிைலைம 
இர�க"த�கதாக இ'	த�. அேத ேநர"தி! அவ?ைடய கணவைர� �ைற <ற#� 
��யவி!ைல. 
 
"ந!ல கைததா�" எ�றா, எ� மைனவி. 
 
பா�கிய அ�ைமயாாி� �ர5! இர�க� 4ல�ப�ட�. "எ�ன ெச�வ� அ�மா! அவ� 
ெசா!வதி! உ/ைம இ'�கிற�. அ�ப� நட	தா! ந!ல� எ�1தா� ெசா!ேவ�. 
ஆனா! நீ இ�ேக �ழ	ைத ேபா! ெச!வமாக வள�	�வி�டா�. உ� மன"��� 
எ!லா� 4�ைமயாக இ'���. பய�படாேத, கவைல ேவ/டா. �த5! அவ� 
ெசா�னப�ேய நட, எதி�"�� ேபசாேத, உ�ேம! அ�4 வளர���; நாளைடவி! 
உ�ேம! அவ'�ேக இர�க� ஏ6ப�� வி��. ஆனா! அ�வைரயி! ெபா1�க 
ேவ/��. ெபா1�ப� ��பமாக"தா� இ'���. ஆனா3� ெபா1" எ�றா�. 
 
"அவ� ெநCச� க! ெநCச�; அவ'�� இர�க� வ'� எ�1 என��" 
ேதா�றவி!ைல." 
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"அ�ப�� ெசா!லாேத மணிேமகைல; அ�மாவிட� �த! �த5! அ�பா எ�ப� 
இ'	தி'�கிறா� ெதாி�மா? இ�ைற�� எ�ப� இ'�கிறா�? அ�மா#�� கா��ச! 
எ�றா! மளிைக� கைடைய வி�� நா�� �ைற வ	� பா��கிறா�. யா'��ேம 
நாளைடவி!தா� அ�4� இர�க�� வள'�. நீ ம��� ெகாCச� ெபா1ைமைய� 
க61� ெகா,ள ேவ/��. ெபா1ைம�� வி��� ெகா�"த3� இ!லாவி�டா! ஒ' 
பய%� இ!ைல. காத! காத! எ�1 ஒேர நிைலயி! நி�1 தி'மண� ெச�� 
ெகா,கிறா�கேள, அவ�க?��� இ	த� ெபா1ைம�� ேவ/�� வி��� 
ெகா�"த3� ேவ/��. ந� ஊாிேலேய பா�, அ	த ெந!ம/��கார� பி,ைள 
எதி�D��� ெப/ேணா� பழகி� காத! ஏ6ப�� மண� ெச�� ெகா/டா�. 
ஊெர!லா� ெதாி��. இ�ேபா� அவ�க?ைடய வா7�ைக எ�ப� இ'�கிறதா� 
ெதாி�மா? அ	த D�� ேவைல�காாி ஒ' நா, இ�� வ	தி'	தேபா� ெசா�னா,. 
எ5�� Tைன�மாக இ'�கிறா�களா�. ேவ1 வழி இ!ைல எ�1 இ�ேபா� 
வா7கிறா�க,. காத! ஒ' வைக ஆைச. அ� ெவறிேபா! வள'�ேபா� �6ற�கேள 
ெதாிவதி!ைல. அ� தணி��ேபா� ம6ற� ���ப�களி� நிைல வ	� வி�கிற�. 
அ�ேபா� ப/4க, இ'	தா!தா� வாழ����. இ!ைலயானா! வா7# இ!ைல. 
ஆகேவ �த5ேல அ�4 இ!ைல, இர�க� இ!ைல எ�1 நீ கவைல�படாேத. 
ந�பி�ைகேயா� நா� ெசா!வைத�ேக,. எ	த ஆ/கைள ந�ப�<டா� ெதாி�மா? 
த�னல� மி�	தவ�கைள" தா� ந�ப�<டா�. அவ�க, இ�ைற�� அ�ேபா� 
நட�ப�ேபா! இ'���. நாைள�� ைகவி�� வி�வா�க,. உ� கணவ� ெகா,ைக 
உைடயவ�; ஒ' ெநறிைய ந�4கிறவ�; ெசா!கிறப� நட�கிறவ�. ஆைகயா! நீ 
அவைர ந�பலா�. உன�� ஒ' வழி அவ'�� ஒ' வழி எ�1 நட	தா!, 
அ�ப��ப�ட ஆைள ந�ப�<டா�. சில ஆ/க, D��ேலேய சி�கன� பி��க� 
ெசா!5 ெவளிேய சீ�� ஆ�� காைச" ெதாைல�பா�க,. மைனவி ம�க, 
ெவ1Cேசா1 உ/ண� ெச�� தா� ம��� ஓ�ட5! 9ைவயாக" தி�பா�க,. 
மைனவி ம�கைள D��! ஏமா6றிவி��" தா� ம��� நாடக�� சினிமா#� 
விடாம! பா��பா�க,. மைனவி ம�க?��� க	ைத ேபா�� எ�1 வி�� வி��" 
தா� ம��� அலமாாியி5'	� ம��4 ம��பாக எ�"� உ�"தி�ெகா/� ஊ� 
961வா�க,. அ�ப��ப�டவ�கைள"தா� ந�ப�<டா�. அவ�க?�� ஒ' நா?� 
உ/ைமயான அ�4 ஏ6படா�. உயிைரேய வி�வ� ேபா! உ'கி உ'கி� 
ேபசினா3� அவ�கைள ந�ப ��யா�; ந�ப�<டா�. உ� கணவ� 
அ�ப��ப�டவரா, மணிேமகைல! உன��� ப�� ேவ/டா எ�1 ெசா!5வி�� 
அவ� ம��� ஆட�பரமாக" திாிகிறாரா? தி'மண"தி�ேபாேத அவ� ெவ,ைள� 
கத� தவிர ேவ1 உ�"தவி!ைலேய. அ�பா ேபா�ட ேமாதிர"ைத�� ம1நாேள 
கழ6றி உ� ைகயி! ெகா�"�வி�டா� எ�1 ெசா�னாேய. ப�டாைச 
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ெபா�னாைச இ!லாம! அவ� த� மன"ைத� பய�ப�"தி� ெகா/டா�. நீ�� 
அ�ப� ஆகிவி�டா!, வா7�ைக கவைல இ!லாததாக இ'��� எ�1 ந�4கிறா�. 
அ� உ/ைமதா�. கா	திய�க, ெபாிய ெபாிய ேபாரா�ட� எ!லா� நட"தி�� 
கவைல இ!லாம! இ'�பத6� அ�தாேன காரண�? கQKாிபாவி� வா7�ைக 
எ=வள# உய�	த வா7�ைக! அ=வள# ெதாைல# உ�னா! 
நட�க��யாதி'�கலா�. இ'	தா3�, அ	த வழி ந!ல வழி, ேந� வழி, கவைலய6ற 
வழி, �ணிவான வழி, Dர� நட��� வழி. அதனா!தா� ச"தியேசாதைன ப� ப� 
எ�1 உன��� பல�ைற ெசா�ேன�. நீ அ�கைறேயா� ப��கவி!ைல. அ�1 
காைலயி! தா�மானவ� பாட5! ஒ' பா��� ப�"� அ�ப�ேய மன� 
உ'கிவி�ட�. 'ஓ�� ெச�ெபா�%� ஒ�றாக� க/டவ�க,, நா�� ெபா'ளான 
ந�ேப பராபரேம.' அ	த நிைல எ=வள# ெபாிய நிைல! நா� அ=வள# 
ெதாைல#��� ேபாகேவ/டா. ஆட�பர"தி! ஆைச �ைற	தா! ேபா�ேம. உடேன 
என��" தி'��ற, நிைன#�� வ	த�. "ேவ/டாைம அ�ன விE� ெச!வ� 
ேவ/�� உ/டாக" �ற�க." மன�பாட� ெச�தாேய, நிைன# இ'�கிறதா? 
இனிேம! ெகாCச� ஆ7	� ப�. ம6ற� ெப/க, மதி�பைத� ப6றி� 
கவைல�படாேத. நீ அவ�கைள விட மகி7�சியாக வாழ���� எ�1 வா7	� 
கா��. அ�ேவ ெபாிய ெச!வ�!" 
 
பா�கிய� ேப�ைச� ேக�ட��, எ�னா! ப��ைகயி! அைமதியாக இ'�க 
��யவி!ைல. எE	� உ�கா�	தா! அதனா! அவ�களி� ேப�9 நி�1 வி�ேம 
எ�1 எ/ணி ம1ப��� அ�ப�ேய கிட	ேத�. சில 4"தக�கைள�� சில 
இத7கைள�� ப�"�வி�� அ	த அ�ைமயா� எ�ப� இ=வள# விைரவி! அறிைவ 
வள�"��ெகா,ள ��	தேதா எ�1 விய	ேத�. க!>ாியி3� பல L!கைள� 
ப�"ேத�. அறிைவ வள�"��ெகா/ேட�. ஆனா3� இ=வள# ெதளி# 
ஏ6படவி!ைலேய எ�1 உண�	ேத�. சில� L!கைள� ப��பதா! 8ைளயி! 
இ�%� ெகாCச� சர��� ேச�"�� ெகா,கிறா�க,. எ� நிைலைம அ�ப�"தா� 
இ'	த�. எ� நிைல ம��� அ!ல. ெப'�பா3� நிைல அ�தா�. அதனா!தா� 
ப��4 எ�ப� ஒ' 9ைமயாக" ேதா�1கிற�. பா�கிய அ�ைமயா� ப�"த 
4"தக�களி� க'"��கைள உண�	தா�; ெதளி# ெப6றா�. எ�க, க!வி� 9ைம, 
உட�பி! ேதா�1� ெதா	தி�� D/ தைசக?� க��க?� ேபா�ற�. 
பா�கிய"தி� அறி# வள��சி, உட�பி� இய6ைகயான வள��சி ேபா�ற�. 
இய6ைகயான வள��சியி! எ=வள# எைட மி�	தா3� 9ைமயாக" 
ேதா�1வதி!ைல; உட�4�� ஊ�கமாக#� வ3வாக#ேம ேதா�1�. ஆனா! 
ெசய6ைகயான சி1 க���� உட�4�� ேவ/டாத ��பமாக"தா� ேதா�1கிற�. 
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பா�கிய"தி� அ"தைகய அறி# வள��சி இ=வள# �ைற	த கால"தி! ஏ6ப�டைத 
எ/ணி எ/ணி விய�பைட	ேத�. கணவைர� ப6றி� �ைற <றிய த�ைகயி� 
உ,ள� இ'�பாக இ'	த�. ேவ1 எ	த� ெப/ணிடமாவ� த�ைக அ=வா1 
கணவாி� �ைறைய� ெசா!5யி'	தா!, அ	த இ'�4 ெநCச� �'பி�"�� 
ெக�மா1 ெச�தி'�பா�. எ�னிட� ெசா!5யி'	தா3�, கணவ�ேம! ேம3� 
ெவ1�4 வள'மா1தா� ெச�தி'�ேப�. பா�கிய� அ	த இ'�ைப� 
ெபா�னா�மா1 ெச��வி�டாேர என விய	ேத�. அ�"�" த�ைக ேபசிய 
ேப�சி5'	� அ	த இரசவாத வி"ைத நைடெப61வி�டைத அறி	ேத�. 
 
"நீ ெசா!வ� சாி அ�கா. அவ� ெக�டவ� அ!ல. ஆனா! நா� ம6ற� ெப/கேளா� 
பழகாம! இ'�க ���மா? தி'மண�க?��� ேபாகாம! இ'�க ���மா?" 
எ�றா, த�ைக. 
 
"பழ�, ேபா. ஆனா! நா� ஏைழ எ�ற தா7# மன�பா�ைமேயா� சி1ைம 
மன�பா�ைமேயா� ேபாகாேத. நா� எளிய வா7�ைக வாழவ!ல உய�	த ெப/ 
எ�1 ெப'மிதமாக எ/ணி� ெகா/� ேபா. க/ணகி, மணிேமகைல, 
�Gாிய�ைமயா�, கQKாிபா �தலான உ"தம� ெப/களி� ெநறிைய� 
உண�	�வி�டவ, எ�ற உய�# மன�பா�ைமேயா� ேபா. அ�ப��ேபா�� 
பழகினா! ஒ' நா?� ந� மன� ஏ�க� அைடயாேத" எ�றா� பா�கிய�. 
 
யாேரா ஒ'வ� ெகா�டாவி வி�ட� ேக�ட�. எ� மைனவியாக"தா� இ'��� 
எ�1 எ/ணிேன�. அவ?ைடய 8ைள இ	த அறி#ைரயி� 9ைம தா�காம! 
ேசா�	� ேபாயி'��� என எ/ணி என��, சிாி"�� ெகா/ேட�. 
 
"எ�ன, K�க� வ'கிறதா க/ணி!" எ�றா� பா�கிய�. 
 
"ேபா�" K�� அ/ணி" எ�றா, த�ைக. 
 
"��க� இ!ைல. நீ�க, ேப9வைத� ேக�டா! என��� பயமாக இ'�கிற�! 
வா7�ைக இ=வள# ெதா!ைலயாக இ'�கிறேத!" எ�றா, மைனவி. 
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பா�கிய� சிாி"தப�ேய ேப�9" ெதாட�கினா�: "பயமாகவா இ'�கிற�? நீ 
இ�ேபா� ப��கிற L!கைள விடாம! ப�"�� ெகா/� வா! இ�%� ஆ1 
மாத"தி! பய� இ'�கிறதா, எ�1 பா�. மணிேமகைல�� இ�ப�� ெசா!5 
ெசா!5� ப��க ைவ"ததனா!தா�, இ�ேபா� ஏதாவ� ெசா�னா! ேக��� 
ெகா,கிறா,; ெசா!வ� விள��கிற�. நீ�� ப�, உன��� ெதளி# வ'�; பயேம 
இ'�கா�" எ�றா�. சிறி� ேநர� அைமதி நிலவிய�. ேப�9 ��	தேதா எ�1 எழ 
எ/ணிேன�. ம1ப��� அவேர ேபசினா�: "பயேம இ!லாம! இ'�கலா�. 
9'�கமான வழி ெசா!ல��மா? இ�கி'	� ேவ>���� ேபாகF�. நீ தனிேய 
ேபானா! எ=வள# பய�, கவைல! உ� அ�பா#ட� ேபாகிறா� எ�1 ைவ"�� 
ெகா,. அ�ேபா� பய� உ/டா? கவைல உ/டா? அ�பா ேபாகிற வழியி!, அவ� 
பி�ேன அ�ைவ"� நட	�ெகா/ேட இ'�கிறா�. வழிைய� ப6றி�� 
சி	தி�பதி!ைல. வழியி! க!3� �,?� உ/டா எ�1� பா��பதி!ைல. 
தி'ட�க, வ	� அ�பாைவ அ�"தா! எ�ன ெச�வ� எ�1� எ/ணி� 
பா��பதி!ைல. எ!லா� அ�பாவி� ெபா1�4. அவ� நட�கிறா�. அவ� பி�ேன நீ 
நட�கிறா� அ=வள#தா�. இ!வா7�ைகயி! அ�ப� நட�கிற ெப/க?�� ஒ' 
கவைல�� இ!ைல; ேபாரா�ட�� இ!ைல. கணவ� ந!லவராக, வாழ வ!லவராக 
வா�"�வி�டா! ேபா��! மைனவி 8ைள�ேக ேவைல ெகா��காம! க/ைண 
8��ெகா/� அவைர� பி�ப6றி நட�கலா�. அ�ேபா� ப�� ேவ/�மா 
ேவ/டாவா, ைவர� ேவ/�மா ேவ/டாவா, தி'விழா#��� ேபாவதா 
இ!ைலயா, சினிமா#��� ேபாவதா இ!ைலயா எ�1 எ	த� சி	தைன�� 
இ!லாம! வா7�ைக நட"தலா�. அவ� அைழ"தா! ேபாவ�, இ!ைலயானா! 
அைமதியா� D��! இ'�ப�. ஆனா! இ� எ!ேலாரா3� ��யா�. இ�ப� 
வா7வத6� எ=வளேவா ப/பா� ேவ/��! எ=வளேவா தியாக மன�பா�ைம 
ேவ/��. தன�� எ�1 ஒ' சி1 ஆைச�� இ!லாம! அ61�ேபான மனநிைல 
யா'�� வ'�? க/ணகியிட"தி! பா�"ேதா�! கQKாிபாவிட"தி! பா�"ேத�. 
ேவ1 யாாிட"தி! பா��கிேறா�" எ�றா�. 
 
"ப��காத ெப/க,, பய�காளி� ெப/க, அ�ப� அட�கி நட�கலா�. 
அ/ணிைய� ேபா! ப"தாவ� ப�"த ெப/ அ�ப� ஏ� அட�கி நட�கேவ/��?" 
எ�றா, மைனவி. 
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"பய	� அட�கி நட�ப� ேவேற. அ� தியாக� அ!ல. அ�ப�� ப��காத ெப/க, 
பய	� நட�ப�� காேணாேம! கணவ� இ!லாதேபா� வி'�ப� ேபா! 
நட�கிறா�க,! அ	த வா7�ைகயி! உ/ைம இ!ைலேய! அ� ஏமா61கிற 
வா7�ைக, உ,ள" K�ைம இ!லாத வா7�ைக! ேபா5 வா7�ைக! கணவ%��" 
ெதாியாம! �ழ	ைத�� ம	திர த	திர�க, ெச�வ�, கா�ேடறி Tைச ேபா�வ�, 
கணவ%�� ெதாியாம! சி1வாண� பி�"� வ����� ெகா��ப�, இைவக, 
ேபா�ற உ/ைம இ!லாத வா7�ைக அ�. அதனா! ஒ' பய%� இ'�கா�" 
எ�றா� பா�கிய�. ம1ப��� அவேர "மணிேமகைல! ெப/களி! ம��� அ!ல, 
அரசிய! தைலவ�களி! பல� அ�ப� இ'�கிறா�க,; தா�களாக ஒ' வழி 
ேத��ெகா,ளாம!, த�க, தைலவ� ஒ'வ� கா��ய வழியி! க/ைண 8� 
நட�பா�க,. அதனா! அவ�க?��� கவைல �ைறகிற�; ஒ' �ைற�� இ!லாம! 
ெதா/� ெச�ய#� ��கிற�" எ�றா�. 
 
"ஆமா�" எ�றா, த�ைக, ெதாட�	� "சினிமா#�� அ��க� ேபா�� கா9 
ெசலவழி�க நம�� வசதி இ!ைல எ�கிறா�. சாி எ�1 நா%� அைத� �ைற"�� 
ெகா/ேட�. ���ப� கடைமக, பல இ'���ேபா�, சட��களி3� Tைசயி3� 
மணி�கண�கா� ெசலவழி�காேத எ�கிறா�. ஓ�வி'���ேபா� ப�தி� 
பா���கைள� ப�"தா! ேபா�� எ�கிறா�. ெவ,ளி�கிழைம� Tைசைய�� 
�ைற"�� ெகா/ேட�" எ�றா,. 
 
"D� வாயி! �த5யவ6ைற" K�ைமயா��வத6� ெவ,ளி�கிழைம ஒ' ந!ல 
நா," எ�றா� பா�கிய�. 
 
"அைத எ!லா� அவ� த��கவி!ைல. K�ைமைய அவ� மிக வி'�4வா�" எ�றா, 
த�ைக. அ�ேபா� த�ைகயி� ேப�9� ேபா�ைக� ேக�டா! கணவ� ேம! ஒ' 
�6ற�� காணாதவ, ேப9வ�ேபா! இ'	த�. 
 
பா�கிய� தவிர ேவ1 ெப/களிட� எ� த�ைக அக�ப��'	தா!, ேம3� ேம3� 
Kப� இ�� ெவ1�ைபேய வள�"� அவ?ைடய மன"ைத� ெக�"� 
வா7�ைகைய� பா7ப�"தியி'�பா�கேள எ�1 எ/ணிேன�. த�ைக��� 
மைனவி��� பா�கிய"தி� பழ�க� வா�"த� எ=வள# ந�ைம எ�1 எ/ணி 
மகி7	ேத�. 
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த�ைக�� கய6க/ணி�� ச	திர%ைடய த�ைக க6பக�� ஐ	தா1 ஆ/�க?�� 
�� சி1மியராக இ'	தேபா�, ஒ�றாக� <� ஆ�� �லாவிய� நிைன#�� 
வ	த�. பா�கிய"தி� அறிவி� பயைன இவ�க, இ'வ'� ெப1�ேபா�, க6பக�� 
ெப1வத6கி!ைலேய எ�1 வ'	திேன�. 
 
ம1நா, காைலயி! ப! �ல�கிய��, ேதா�ட"தி� ப�க� ெச�ேற�. அ�ேக 
பா�கிய� அைமதியாக ப�"�� ெகா/�'	தைத�� ஒ' �றி�பி! எEதி� 
ெகா/�'	தைத�� க/� ேபசாம! தி'�பிேன�. பா"திர� �ல��த! �த5ய 
எ!லா� கடைமகைள�� ��"� அ=வள# காைலயி! ப��க ஓ�# கிைட"� 
வி�டேத எ�1 எ/ணிேன�. <ட"தி! 4"தக அலமாாிைய" திற	� பா�"ேத�. 
�த5! கிைட"த� தா�மானவ� பாட!. அதி! அ�க�ேக ஓர"தி! 
ேகா���'	தைத� க/ேட�. தி'��றளி3� அ=வாேற க/ேட�. அ�ேபா� 
த�ைக வ	�, "எ�ன அ/ணா பா��கிறீ�க,?" எ�றா,. 
 
"இ	த� 4"தக�களி! ஏ� இ�ப�� ேகா� ேபா��'�கிறீ�க,?" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"நா� ேபா�ட ேகா�க, அ!ல, அ�கா ேபா�டா�க,. ேகா� ேபா�ட ப�திகைள" 
தி'�ப" தி'�ப� ப�"� மன�பாட� ெச�ய ேவ/�� எ�1 ெசா!5 அ�ப�� 
ெச�தி'�கிறா�க," எ�றா,. 
 
த�ைக ேபா�வி�ட பிற� அ�ேக இ'	த ேவ1 L!கைள�� 4ர��� பா�"ேத�. 
அ'�பா#� ைகவ!5ய�� பா�"ேத�. இராமதீ�"தாி� அற#ைரக, எ�1 ஒ' 
L! பா�"ேத�. இ�ப� ஒ' L! பா�"தேத இ!ைலேய. ேக,வி�ப�ட�� 
இ!ைலேய எ�1 சில வாிக, ப�"ேத�. உய�	த க'"�க, இ'	தன. 
சில�பதிகார�கைத, மணிேமகைல வசன� எ�ற இ' L!க, பா�"ேத�. 
அவ6றி3� சில ப�திக, ேகா���'	தன. ெச��, வ�வமான 8ல"ைத� 
ப��பத6� ேவ/�ய இல�கிய� பயி6சி இ!லாத காரண"தா!, பா�கிய� இ	த 
உைரநைட� கைதகைள ம��� ப��க ��கிற�. 
 
இல�கிய� பயி6சி இ'	தி'	தா!, இ�%� சிற�பாக இ'��ேம எ�1 
எ/ணிேன�. இ�%� பல உைரநைட L!க?� இ'�க� க/ேட�. 
 



85 

 

அ�1 இர# உண#��� பிற� நா� தி/ைணேம! சா�	� ப�"�� 
ெகா/�'	ேத�. ம1ப��� எ�ப�ேயா ப���4டைவ ப6றிய ேப�9 நட�ப� 
ேக�ட�. ெம!ல எE	� ச�ன! ப�க� உ�கா�	� ேக�ேட�. என�� �த5! 
ேக�ட� மைனவியி� �ர!தா�. 
 
"எ!லா'� ப�� உ�"தி� ெகா,ளாம! வி��வி�டா!, ப�� ெநசவாள�க, எ�ன 
ஆவா�க,? ப�� வியாபாாிக, எ�ன ஆவா�க,?" எ�றா, மைனவி. 
 
அ�மா சிாி�க, ம6றவ�க?� ேச�	� சிாி"தா�க,. 
 
"நா� D�க?�� வ3வான கத#� ச�ன3� ைவ"�, உ1தியான தா7�பா?� 
ேபா�� இரவி! ப�"�� ெகா,கிேறா�. வாச3, யா'� இற�கி வராதப� 
வாச53� க�பிக, ேபா��வி�கிேறா�. எ!ேலா'� இ�ப�� ெச�தா! தி'ட�க, 
எ�ப�� பிைழ�பா�க,? அவ�க?ைடய மைனவி ம�க, எ�ன ஆவா�க,?" 
எ�றா� பா�கிய�. 
 
இ�ேபா� எ� மைனவி�� ேச�	� ஒேர ஆரவாரமாக� சிாி"த� ேக�ட�. 
 
"ப��" ெதாழி3� D��! தி'�வ�� ஒ�1தானா?" எ�1 சிாி"தப�ேய மைனவி 
ேக�டா,. "ேவ1பா� உ/�. தி'�கிறவ� பசி�காக" தி'�கிறா�. 
ஆட�பர"��காக" தி'டவி!ைல. ஆனா3� அ� �6றேம. உண#�காக ஆ� 
மா�கைள ெவ��கிறா�க,. அ�#� �6றேம. ஆனா3� ஆட�பர"��காக ெகாைல 
ெச�யவி!ைல. ப��" ெதாழி! இ	த இர/ைட�� விட� ெகா�ைமயான�. ப��� 
T�சிகைள" தீனியி�� வள��கிறா�க,. L3��, 96றி�ெகா/� கிட��� நிைல 
வ	த�� ெகாதி��� நீாி! அ	த� ப��� T�சிகைள அ�ப�ேய உயிேரா� ேபா��� 
சாக��கிறா�க,. பிற� ெவளிேய எ�"�, Pைல� ேச�"�� ெகா/� ெச"த 
உட�4கைள எாி�கிறா�க,. ஆட�பர"��காக� ெச��� ெகாைல இ�. ஒ'வ� 
பசி�� ஒ' சி�ன ேகாழி அ!ல� அைர�கா! ஆ� ேபா��. ஆனா! ஒ' ப��� 
ேசைல�� ஆயிர�கண�கான ப��� T�சிகைள� ெகாதி��� ெவ	நீாி! இ�� 
வைத"�� ெகா!ல ேவ/��. நா� க/ணார� பா�"ேத�. அ	த� ெகா�ைமைய!" 
எ�றா� பா�கிய�. 
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உடேன அ�மா, "ெம�தா�. ஆனா! ப��� ேசைல��� ேபா�� கா9 பE� அ!ல. 
ந�றாக உைழ�கிற�. அழகாக#� இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
"எ�ன இ'	தா3�, ஆட�பர"��காக, அழ��காக� ெச��� ெகாைல அ�! 
8�ைட� T�சிகைள, ெகா9�கைள, எ5கைள� ெகா!கிேறா�. அைவக, ந� 
வா7#�� இைடG1 ெச�கி�றன. அதனா! ெகா!கிேறா�. 45 சி�க�கைள�� 
அ�ப�ேய ேவ�ைடயா�� ெகா!கிேறா�. ஆனா!, ஆட�பர"��காக அழ��காக� 
ெகாைல ெச�யலாமா? அ� அறமா?" எ�றா� பா�கிய�. 
 
அ=வள# ெதளிவாக அவ� ெசா�னைத� ேக�ட�� இனி� ப�டாைடேய 
உ��பதி!ைல எ�ற உ1தி எ� ெநCசி! ஏ6ப�ட�. அ	த உ1தி இ�1 வைரயி! 
தளராம! இ'�கிற�. அ�ப� இ'�பதா!, அ�1 இர#, பா�கிய� ேபசிய ேப�9� 
இ�%� எ� ெசவியி! ஒ5"�� ெகா/�'�கிற�. 
 
"எ� D���கார� இத6�ேமேல ஒ' ப�ேபா� வி�டா�" எ�றா, த�ைக. 
 
"எ�ப�" எ�றா, மைனவி. 
 
"ேதா�ட"தி! ேராசா� ெச� T"தி'���. நா� ேபா�� பறி���ேபா� அவ� 
பா�"�வி�டா!, 'அ�ேயா பாவ�' எ�பா�. ஒ'நா, ெவ,ளி�கிழைம Tைச�காக 
அரளி� T�கைள� பறி"� ஒ' த��! ெகா/�வ	ேத�. அைவகைள" த�ேடா� 
வா�கி� க/ணி! ஒ6றி�ெகா/� இர�க"ேதா� பா�"�, 'மனித� ைகயி! 
அக�ப��� ெகா/O�களா?' எ�றா�." 
 
இைத� ேக�ட�� பா�கிய�, "ந!ல மன�தா�. தா�மானவ'� ஒ' பா��! இ�ப� 
உண�	� பா� இ'�கிறா�. நவச�தி இதழி! பா�"ேத�. கா	திய�களி� 
ஆசிரம"தி!, யா'� அ��,ள T�கைள� பறி�க�<டா� எ�1 ஒ' விதி உ/டா�. 
ெஜ�மனி நா�� Qெவயி�ச� எ�ற ம'"�வ� - ெபாிய விCஞானி ஒ'வ� - 4!ேம! 
கா!ைவ"� நட�கமா�டாரா�" எ�றா�. 
 
"இைவக, எ!லா� நட�க ��யாத விதிக," எ�றா, த�ைக. 
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"நட�க ��	தைவ எ�1 சிலவ6ைற ஏ6ப�"தி� ெகா/�, அைவகைளயாவ� 
கைட�பி��ேபா�. அ�#� ெச�யாம!, பைழயப�ேய இ'	தா! பய� எ�ன?" 
எ�றா� பா�கிய�. 
 
"அ�ப�யானா! உன��� T#� வா�கி� ெகா��க மா�டா� உ� D���கார�" 
எ�றா, மைனவி. 
 
"அவ� ைகயா! வா�கி� ெகா��பதி!ைல. ஆனா! நானாக� T வா�கி� 
ெகா/டா! த��பதி!ைல." 
 
பா�கிய� �1�கி��, "பா�"தாயா? அவ'ைடய ெகா,ைகயாக இ'	��, இ	த� T 
வைகயி! உ� வி'�ப� ேபா! நட�பத6� வி���ெகா�"தி'�கிறா�. இ	த 
அ�ைப நீ உணரவி!ைலேய" எ�றா�. 
 
"உணராமலா ந!லப� வா7	�வி�� வ	தி'�கிேற�? எ�ன அ�கா, அ�ப�� 
ெசா!5வி�டாேய!" எ�றா, த�ைக. 
 
"தா� த	ைத�� அ�"தப� கணவ�தா� அ�4 மி�	தவ�. த�னல� இ!லாத 
ஆளாக இ'	தா! அ	த அ�4 நாளைடவி! வள�	� ெப'��. �த5! 
ெபா1ைமேயா� அவ� வழியி! நட	தா!, கால� ெச!ல� ெச!ல �E�� உ� 
வழியி! வ	�வி�வா�. உலக"தி! பா�! ெப/க, இ�ட ேகா�ைட� கட�காம! 
எ"தைன ஆ/க, வா7கிறா�க,? பய	� வா7கிறவ�கைள� கண�கி! ேச��க 
ேவ/டா, அ�பா! �E�� வி���ெகா�"� வா7கிற கணவ�மா� எ=வளேவா 
ேப� இ'�கிறா�க," எ�றா� பா�கிய�. 
 
"இர/� ேப'� வி���ெகா�"�� ேபாக ேவ/�ய�தா�. ஒ' மா� ம��� 
இE"� இ�ெனா' மா� 9�மா இ'	தா! வ/� ேபா�மா?" எ�றா� அ�மா. 
 
"சாிதா� அ�கா! க/ணகிேபா! பய	� அட�கி� பதி! ேபசாம! வா7�ைக 
நட"தேவ/�� எ�1 ெசா!கிறா�" எ�றா, த�ைக. 
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"அ�தா� ந!ல�" எ�றா� அ�மா. 
 
பா�கிய� ம1"தா�. "இ�தானா நீ ப�"த�? அ	த� சில�பதிகார� கைதைய� 
ப�"த�� உ/ைமைய" ெதாி	� ெகா,ளவி!ைலேய. க/ணகியா பய	த ெப/? 
அவைள� ேபா! அCசாைம�� Dர�� யா'�� உ/�? கா	தி ப��னி கிட�பைத� 
பா�"� அவைர� ேகாைழ எ�1 ஒ' ெவ,ைள�கார� ெசா�னா! எ�ப� 
இ'��ேமா அ�ப� இ'�கிற� உ� ேப�9! ��ப� ெபா1�பவ�க, ேகாைழக, 
அ!ல. ெகா,ைகேயா� அைமதியா� இ'�பவ�க, ேகாைழக, அ!ல. க/ணகி 
பய	த ெப/ அ!ல எ�பத6� அ	த� கைதயிேலேய பல இட�க, வ'கி�றனேவ. 
ேதாழி ஒ'"தி ச	திர Hாிய வழிபா���� அைழ�கிறா,. கணவ%ைடய மன"ைத 
மா61வத6� அ� உத#� எ�கிறா,. க/ணகி அ� தகாத வழி எ�1 உடேன 
ம1"�வி�கிறா,. ெச�பனி�ட பாைதேபா! இ'	த� க/ணகியி� வா7�ைக. 
அதி! த�மா6றேம இ!ைல. ம�ைரயி! அயலா� D��! இ'���ேபா� கணவ� 
ெச�த தவ1 இ�ப��ப�ட� எ�1 எ�"�� கா��கிறா,. கணவ� ெகாைல�/ட 
பிற�, அரசைன எதி�"� எ=வள# ேப9கிறா,!" எ�றா�. 
 
"ேகாவல�" எ�1 எைதேயா ேக�க" ெதாட�கி� ேபசாம! நி1"தினா, மைனவி. 
 
"ேகாவல� ெச�த� தவ1தா�. எ� மன"��ேக அ� வ'"தமாக இ'�கிற�. பல 
ஆ/க, மைனவிைய� பிாி	� வா7	த� ெப'��6ற�" எ�றா�. 
 
"ஆ/க, ம��� அ�ப�" தவ1 ெச�யலாமா?" எ�றா, மைனவி. 
 
"ெச�ய<டா�தா�. ஆனா!" எ�1 நி1"தினா�. 
 
"ஏேதா சமாதான� ெச�� மE�ப� பா��கிறீ�க,! நீ�க, எ�ேபா�� ஆ/களி� 
க�சிேய" எ�றா, த�ைக. 
 
"உ/ைமயான க�சி நா� ெசா!கிேற�. ஆணாக இ'	தா3� ெப/ணாக 
இ'	தா3� ஒE�க� தவறாதவ�க?��"தா� �த! மதி�4 உ/�. ஆனா! ஒ�1 
எ/ணி�பா��க ேவ/��. சில� மண5! நட�கிறா�க,. சில� ேச6றி! 
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நட�கிறா�க, எ�1 ைவ"� ெகா,ேவா�. யா� வE�கி விE	தா! ெப'	தவ1?" 
எ�றா�. 
 
"ேச1 வE���. விE	தா! த�4 இ!ைல, மண5! நட�பவ� விE	தா! அ� தா� 
ெபாிய �6ற�" எ�றா� அ�மா. 
 
"அ�ேபா!தா� ஆ/ெப/ வா7�ைக. ஆணி� வா7�ைக ெவளிேய பலேரா� 
பழகி" திாி�� வா7�ைக. பலேரா� பழ�வதா! மன� ெக�வத6� வா��4 உ/�. 
ஒE�க� ெக�வத6�� வழி உ/�. ேச6றி! நட	� வE��வ� ேபா�ற� அ�. 
ெப/ணி� வா7�ைக ���ப"தளவி! ெப'�பா3� இ'	�, கணவேனா�� 
ம�கேளா�� பழகி அைம�� வா7�ைக. மன� ெக�வத6�� வா��4 இ!ைல; 
ஒE�க� தவ1வத6�� வழி இ!ைல. மண5! நட�ப� ேபா�ற� இ�. ஆைகயா! 
தவறி விழேவ <டா�. விE	தா! ெநா/�யாக இ'�க ேவ/�� அ!ல� 
ேநாயாளியாக இ'�க ேவ/��." 
 
இ=வா1 ேபசிய ேப�9 ��வத6�, த�ைக �1�கி��, "இ	த� கால"தி! 
ெப/க?� D�ைடவி�� ெவளிேய ேபா�� பலேரா� பழகேவ/�யி'�கிறேத" 
எ�றா,. 
 
"ப�"�வி�� ேவைல���ேபா�� ெப/கைள� ெசா!கிறா�. அவ�க, மண5! 
நட�பவ�க, அ!ல, ேச6றி! நட�பவ�க,. ஆகேவ வE�கி விE	தா! ம�னி�க 
ேவ/��. ஒ' �ைற அ%பவ�ப�� அறி# ெப6ற பிறகாவ� தி'	த ேவ/��. 
ெவளிேய பழ�� ஆணாக இ'	தா3� ெப/ணாக இ'	தா3�, ஊ�1ேகா! 
இ!லாம! நட�க�<டா�. 4லனட�க� க�டாய� ேவ/��. தி'மண� ஆகாத 
ெப/க?���, எ�ைன� ேபா! ைக�ெப/க?��� ஊ�1ேகா! இ'	தா3� 
ேபாதா�. எ�க, வா7�ைக மைல�சாிவி! ெப'�கா6றி! நட�ப� ேபா�ற�. 
நா�க, நிமி�	� ைகDசி நட�க ஆைச�படேவ <டா�. ம/ேணா� ம/ணா� 
ஒ��� ப6றி� ெகா/� நட�க ேவ/��. இ!ைலயானா! ெப'�கா6றி! கா! 
தவறினா! 4ர/� விE	� அழிய ேவ/�ய�தா�" எ�றா� பா�கிய�. 
 
சில�பதிகார"தி! ெகாைல�கள� காைத�� வழ��ைர காைத�� என��� பாடமாக 
இ'	த ப�திக,. அவ6றி6காக� சில�பதிகார� கைதைய ந�றாக� ப�"ேத�. 
ஆசிாிய'� ந�றாக� ெசா!5� ெகா�"தா�. ஆயி%� பா�கிய� த	த விள�க�� 
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அைமதி�� என��� 4�ைமயாக இ'	தன. 8ல L! ப��க�<�ய பயி6சி�� 
அவ'�� இ!ைல; ஆசிாியாி� �ைண�� இ!ைல. ெவ1�கைதைய� ப�"ேத 
இ=வள# ெதளி# ெபற ��	தேத எ�1 எ/ணி எ/ணி விய	ேத�. 
 
ச�னல'ேக இ'	தப�ேய ேபசிேன�. "சில�பதிகார"ைத நீேய ப�"த�தாேன? 
இ=வள# ெதளிவாக" ெதாி	� ெகா/�'�கிறாேய அ�கா?" எ�ேற�. 
 
"இ!ைல, த�பி! ேபான ேவனி! விழாவி! இ�ேக இர/� நா, ெசா6ெபாழி#க, 
நட	தன. அ�ேபா� ஒ'வ� க/ணகிைய� ப6றி ந�றாக� ேபசினா�. தைலவ'� 
ேபசினா�. அ�ேபா� ேக�டதா! ெதளி# ஏ6ப�ட�" எ�றா� பா�கிய�. 
 
அ� ம��� காரணமாக இ'�க ��யா�. இய6ைகயான அறி# வள��சி�� உாிய 
ஆ�வ�� உைழ�4� ��கியமான காரண�க, எ�1 உண�	ேத�. 
 
ம1நா, ேகாைவ��� 4ற�ப��� ெச�றேபா�, ரயி! வ/�யி! அவ'ைடய 
அறிவி� சிற�ைப அ��க� எ/ணி விய	ேத�. அ	த வள��சி, ஓவிய� 
ைக�ப�ட�� ெவ1	�ணி வ/ண ஓவியமாக மா1வ�ேபா! இ'	த�. ெவ1�க! 
சி6பியி� ைக"திறனா! அழகிய சிைலயாக மா1வ�ேபா! இ'	த�. இ�%� 
உண�	� விய	� ெகா/�'	தேபா�, ேம6�வான"தி! க'�கி!க?� 
ெச=ெவாளி�� <�� பலவைக� கா�சிக, அைம"தைல� க/ேட�. சிறி� 
ேநர"தி6� �� பா��க� க/<9� அளவி6�� கதிரவ� கா�	� ெகா/�'	த 
அ	த வான"தி! - சி1 சி1 ெவ/�கி!க, தவிர ேவெறா�1� இ!லாதி'	த அ	த 
வான"தி! - இய6ைக இைழ"த அ	த� கா�சிக, விய�க" த�கவா1 
அைம	தி'	தன. பா�கிய"தி� வா7�ைகயி! விைள	த இட�க?� உ,ள"தி� 
உய�	த ப/பா�� <�, அவ'ைடய அறிைவ வள�"� உய�"திவி�ட வி	ைத�� 
இ"தைகயேத எ�1 உண�	ேத�. 
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 23232323    
 
ேகாைவ��� ெச�ற�� மால%ைடய க�த� பா�"ேத�. ேவைல எ��� 
கிைட�கவி!ைல எ�பைத� �றி"� வ'	தி எEதியி'	தா�. நா� இ'��� 
<��ற#" �ைறயிேலேய தன��� ேவைல ேத�" த'மா1 ேகாாி இ'	தா�. ஒ' 
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ேவைள ேசாதிட� ெசா�னைத�ேக�ேட இ	த ��#�� வ	தாேனா என 
எ/ணிேன�. இய�ற �ய6சி ெச�� ேக��� பா�"ேத�. பி.ஏ. ஆன�Q, எ�.ஏ. 
ப�"தவ�க, ேபா��யி���ெகா/� வ'வதா! பி.ஏ.வி! ஒ'�ைற 
தவறியவ�க?�ேகா, 8�றா� வ��பி! ேதறியவ�க?�ேகா இடேம இ'�கா� 
எ�1 ெசா!5வி�டா�க,. அைத அவ%�� வ'"த"ேதா� ெதாிவி"ேத�. பிற� 
அவ� எEதிய க�த"தி! ேவ1 ஏதாவ� ஒ' ேவைல ேத�"த'மா1 ேக��'	தா�. 
ேவ1 சில �ைறகளி! �ய�ேற�. வி/ண�ப�� அ%�4மா1 ெச�ேத�. ேவைல 
ஒ�1� கிைட�கவி!ைல. 
 
ேகாைவயி5'	� எ�ைன ஈேரா���� மா6றினா�க,. உடேன ஈேரா����� 
ெச�1 ேவைல ஏ6ேற�. அ	த வ�ட"தி6�" தனி அதிகாாியாக �E� ெபா1�4� 
எ�னிட� இ'	தப�யா! ேவைலைய" திற�பட� ெச�வதி! க/F� க'"�மாக 
இ'	ேத�. <��ற# இய�க"தி! மி�க ஆ�வ"ேதா� ஈ�ப�ட அ=V� நகர ம�ற" 
தைலவ� ெபா�நல ஆ�வ� மி�கவ�; உ,ெளா�1 4றெமா�1 இ!லாத 
பளி��மன� பைட"தவ�; ேம3��� படபட�4 உைடயவராக இ'	தேபாதி3� 
உ,ள"தி! அ�4 நிைற	தவராக இ'	தப�யா!, அவாிட"தி! என�� ந�பி�ைக 
மி�தியாயி61. த�னல� இ!லாம! ெபா�"ெதா/� ெச�வைதேய அவ� 
ெபாE�ேபா�காக� ெகா/�'	தப�யா!, ம�களிட"தி! அவ'��� ெச!வா��� 
மி�தியாக இ'	த�. அ�ப��ப�டவ'ைடய ஆதர# என�� விைரவி! 
கிைட"தப�யா!, எ�%ைடய கடைமகைள� ெச�வதி! என��" தனி மகி7�சி�� 
இ'	த�. சில வார�களி! அவ� என�� ந/பராகேவ ஆகிவி�டா�. நா� 
���ப"ேதா� வ	தி'�பத6� ந!ல D�� பா�"� ஏ6பா� ெச�தா�. ஊ'��� 
ெச�1 மைனவிைய அைழ"� வ	� ���ப� நட"த" ெதாட�கிேன�. 
 
கய6க/ணிேயா� தனிேய வா7	த வா7�ைக இ�பமாகேவ இ'	த�. பல 
கடைமகைள� ெச�� ��"� அ3"தபி� D���� வ'வ� ஆ1தலாக இ'	த�. 
அவ?ைடய இைளைமயழ�� இனிைம� கவ��சி�� என��� க,ெவறி ஊ�� 
எ�%ைடய கைள�ைப மற�க� ெச�தன. தனிேய நா� ம��� D��! 
இ'	தேபா� அவ, கரவ6ற உ,ள"ேதா� சி1 ெப/ேபா! எ�ென�னேவா 
ேப9வா,. எ� வயைத�� ெபா1�பான ெதாழிைல�� மற	� நா%� சி1 ைபய� 
ேபா! அவ6ைற� ேக��� ெகா/�'�ேப�. உ/ைமயாகேவ, அவ, ேபச� 
ச5�கவி!ைல; நா� ேக�க� ச5�கவி!ைல. அவ, ேபசிய பைழய ேப�ைசேய 
ேபசினா3� அைத� ேக�ப� என�� இ�பமாகேவ இ'	த�. த� தா� D��� 
அ�க� ப�க"தி! உ,ள ���ப�கைள� ப6றி� ேப9வா,. அ	த ஊாி! சில 
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ெப/க, கணவ�மாேரா� ச/ைட ேபா�� வைககைள� ப6றி� ேப9வா,. 
எ�%ைடய த�ைக�� அவ?ைடய கணவ'� ேப9� �ைறகைள�� பழ�� 
�ைறகைள�� ப6றி� ெசா!வா,. வாலாசாவி! க/ட பலவைக� ெப/கைள� 
ப6றி�� மதி�4ைர வழ��வா,. பா�கிய"ைத� ப6றி அ��க� ெசா!வா,. 
அவைர� ப6றி� ேப9� ேபாெத!லா� தனி மதி�4" த	� அ�ேபா� ேப9வா,. சில 
சமய�களி! அவ'ைடய தி�க6ற வா7ைவ நிைன"� இர�க"ேதா� ேப9வா,. 
அவ� தன��� ெசா!5� ெகா�"த சைமய! பாக�கைள� ப6றி என��� 
ெசா!வா,; நா� ஒ�1� விள�காமேல ேக��� ெகா/�'�ேப�. மிள�வைட, 
ேகா�ைம அ!வா, ேத� �ழ! இவ6ைற� பா�கிய� ைக�பட� ெச�தா! தனி� 
9ைவயாக இ'��� எ�பா,. "உன�� எ�ன ெதாி��? நீ ேந61 வ	தவ,. நா� 
�ழ	ைதயாக இ'	த� �த! அவ� ைக�பட� ெச�� ெகா�"த தி�ப/ட�கைள� 
சா�பி��� பழகியி'�கிேற�" எ�1 நா%� எ�%ைடய இளைம அ%பவ�கைள 
ெம!ல� ெசா!ேவ�. ேவைலைய� 9191�பாக� ெச�� ���பதி! பா�கிய"��� 
யா'� இைண இ!ைல எ�1 எ� மைனவி ெசா�னேபா� ேக�ட எ� உ,ள� 
�ைழ	த�. அறி#"திற� உைடயவ�க, எ	த� சி1 ேவைலயி! ஈ�ப�டா3� 
தனி�ெபய� ெபற ��கிற� என உண�	ேத�. பா�கிய� ேதா�ட"தி! நட"�� 
ப,ளி� <ட"ைத� ப6றி மைனவி பல �றி�4க, ெசா�னா,. எ	த� ைபயைன�� 
ெப/ைண�� அ��காமேல அ�பாக� ெசா!5"தி'"திய� ப6றி� பல 
நிக7�சிகைள� ெசா�னா,. ப�க"�" ெத'வி! ஒ' ைபய� ெப6ேறா� எ�ன 
ெசா�னா3� ேக�காம! ப,ளி�<ட"���� ேபாகாம! அட� பி�"தானா�. 
அவைன �த5! பா�கிய� ேச�"�� ெகா,ளவி!ைலயா�. "பி,ைளக, மி�தியாக 
இ'�கிறா�க,. இட� இ!ைல. எ�னா3� கவனி�க ��யவி!ைல" எ�1 
பா�கிய� ெசா!5 ம1"� வி�டாரா�. 
 
கைடசியி! ெப6ேறா� எ�%ைடய தாயிட� வ	� �ைறயி�டா�களா�. தா� 
சிபாாி9 ெசா!லேவ சாி எ�1 பா�கிய� ேச�"�� ெகா/டாரா�. அ	த� ைபயைன" 
ேதா�ட� ப,ளி�<ட"தி! உ�கார ைவ"�, ப� எ�1 ெசா!லேவ இ!ைலயா�. 
அவ� ப�க"தி! உ�கா�	�, கைதகேள ெசா!5� ெகா/�'	தாரா�. இ�ப� 
இர/� வார� கைத ெசா!5� ெசா!5 அவ%ைடய 8ைள�� உண# ெகா�"த 
பிற� ஒ' நா, அவேன ெப6ேறாைர� ேக�� ஒ' 4"தக� வா�கி� ெகா/� 
வ	தானா�. அைத�� பா�"�வி��� பா�கிய� ேபசாமேல இ'	தாரா�. அவேன 
அவாிட� 4"தக"ைத� கா��� க61� ெகா����ப� ெசா!3� நிைல வ	ததா�. 
இ�ேபா� அ	த� ைபய� ம6றவ�கைளவிட� ப��பி! ஆ�வ� மி�	தவனாக 
இ'�கிறானா�. 
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சி�ன ெப/ ஒ'"தி தி'�வதி! ெபா!லாதவளாக இ'	தாளா�. ப�க"�� 
ெப/களிடமி'	� நா,ேதா1� ஏதாவ� ஒ�1 தி'�� ெகா/� ேபாவாளா�. 
D��3� 961�4ற�களி3� இ�ப�ேய எைதயாவ� தி'�� ெகா/� ேபாவ�� 
அ�ப�வ�மாக இ'	தாளா�. எ�ன ெசா!5�� தி'"த��யவி!ைலயா�. ந� 
D��" ேதா�ட"தி3� Tேவா ேவ1 எ�ேவா தி'டாம! ேபாவதி!ைலயா�. 
பா�கிய� அவளிடமி'	� ஒ=ெவா' ெபா'ளாக எ�"� மைற"� ைவ"�� 
ெகா,ள" ெதாட�கினாரா�. அவ, ேத�" ேத� அE�ேபா�, "நீ யாாிடமி'	தாவ� 
எைதயாவ� தி'�யி'�பா�, அதனா! உ�னிடமி'	� ெபா', ேபா��ப�யாக� 
சாமி ெச�கிறா�" எ�1 அ��க� ெசா�னாரா�. கைடசியி! அ	த� ெப/ 
எ�ப�ேயா உண�	� தானாகேவ தி'�வைத வி��வி�டாளா�. 
 
இைத ேக�ட#ட� நா�, "பா�கியேம சாமி ஆகிவி�டாரா? சாிதா�" எ�ேற�. 
 
"சி�ன ெப/ைண" தி'"�வத6� ேவ1 எ�ன ெச�வ�?" எ�றா, மைனவி. 
 
"நீ அ	த� பி,ைளக?�� ஏதாவ� ெசா!5� ெகா�"தி'�கிறாயா?" எ�1 
மைனவிைய� ேக�ேட�. 
 
"பா�கிய� ஏதாவ� ேவைலயாக� ேபானா!, நா� ேபா�� பா�"�� ெகா,ேவ�. 
அ�ேயா! அ	த� சி1வ�க, ெபா!லாத அம��கள� ெச�வா�க,. இ� அ� எ�1 
எ�ென�னேவா கைத ேக�பா�க,. கைதயி! ஏதாவ� மற	� வி��வி�டா!, 
தவறாக� ெசா!5வி�டா!, Tைன��� பதிலாக� �ர�� எ�1 வா� தவறி� 
ெசா!5 வி�டா3�, எ!லா� சி1வ�க?� ேச�	� ெகா!ெல�1 சிாி�பா�க,. 
அ�ேயா! அவ�கைள ேம��ப� ��பமான ேவைல! அ	த அ�மா#��� ச5�ேப 
இ!ைல" எ�றா,. 
 
"எ�ன வ'�ப� கிைட���" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"சில ெப6ேறா�க, பண� ெகா��கிறா�க,. சில� ெகா��பதாக" ெதாியவி!ைல. 
ஏைழ D��� பி,ைளக?�காக அ	த அ�மா#� பண� ேக�� வா��வதி!ைல. 
எ�ேபாதாவ� கிைட"தைத, அாிசி கா� �த5யவ6ைற� ெகா�"த%�4வா�க,. 
அவ6ைற எ!லா� ந� D����"தா� ெகா�"�வி�வா�. ைகயி! ஒ�1� ேச�"� 
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ைவ�பதி!ைல. அ=வ�ேபா� கிைட�பைத அ�மாவிட"தி! ெகா�"�வி�கிறா�. 
அ�ப� L6ைற�ப� Sபா� ேச�	த�. அதி! இர/� ேமாதிர� ெச��, உ�க, 
த�ைக�� ஒ�1� என�� ஒ�1மாக� ெகா�"தா�. இைத� பா�"� உ�க, த�பி 
தன�� ஒ�1 ேவ/�� எ�1 ேக��� ெகா/�'�கிறா�" எ�1 த� ைகவிர5! 
அணி	தி'	த ப�ைச�க! ேமாதிர"ைத� கா��னா,. 
 
அைத� க/ேட�. எ� ெநCச� உ'கிய�. தி�க6றவ� உைழ"� வயி1 வள�"� 
அதி! மீதியானைத� ெகா/� இ�ப� நைக�� ேச�"�" த'கிறாேர எ�1 
அவ'ைடய உ,ள�ைப நிைன"ேத�. கல�கிய எ� க/கைள� கய6க/ணி 
பா�"தா,. 
 
"நீ�க, வ'"த�ப�D�க, எ�1 ெதாி��. ேவ/டா எ�1 எ=வளேவா ம1"�� 
பா�"ேத�. அ	த அ�மா ேக�கவி!ைல. 'ம1�கேவ/டா. ம1"தா! பா�கிய"��� 
வ'"தமாக இ'���; வா�கி�ெகா,' எ�1 மாமி ெசா�னபிற�தா� ேபா��� 
ெகா/ேட�" எ�1 அவ, தய�கி" தய�கி� ேபசினா,. 
 
"வா�கி� ெகா/ட� தவ1 அ!ல. அ	த அ�மா யா�? நா� யா�? அவ'ைடய 
உ,ள"தி� அ�ைப நிைன"�"தா� உ'�கிேற�" எ�1 க/கைள" �ைட"ேத�. 
 
"அ� ம��� அ!ல. ஆ?�� ஒ' ேசாளி ைத"�� ெகா�"தா�க,. ஆ?�� ஒ' 
தி'��ற?� ெப/ணி� ெப'ைம�� 4�� 4"தக�களாக வா�கி� 
ெகா�"தா�க,." 
 
"நீ ப�"� வ'கிறாயா? நா� ஒ' நா?� பா�"ததி!ைலேய". 
 
"நீ�க, ெவளிG���� ேபா��ேபா� ப��கிேற�. நீ�க, D��! இ'���ேபா� 
நா� ஏ� ப��கேவ/��?" 
 
சிாி"ேத�. "ப�"தா! விள��கிறதா?" எ�1 ேக�ேட�. 
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"தி'��ற, பாதி விள��கிற�. ெப/ணி� ெப'ைம விள�கவி!ைல. உ�க, 
த�ைகைய� ப"தாவ� வைரயி! ப��க ைவ"தா�க,. எ�ைன யா� அ�ப�� ப��க 
ைவ"தா�க,? கிராம� ப,ளி�<ட"தி! எ�டாவேதா� சாி" எ�றா,. 
 
"அைத� ப6றி� கவைல இ!ைல. பா�கிய� எ"தைனயாவ� ப�"தா�? ப��க� 
ப��க"தாேன அறி# வள'�" எ�ேற�. 
 
உடேன, "ெதா�டைன"� ஊ1� மண6ேகணி" எ�ற �றைள� ெசா�னா,. 
 
என�� விய�பாக இ'	த�. "க�ப� D��� க��"தறி�� கவி ெசா!3� 
எ�ப�ேபா! இ'�கிறேத பா�கிய"ேதா� பழகியதா!-" 
 
நா� ெசா!5 ���பத6�,, "அ	த அ�மா அ��க� ெசா�ன �ற, இ�. அதனா! 
மன�பாட� ஆகிவி�ட�" எ�றா,. 
 
இ'	தா3�, 4"தக� ப��பி! அவ?��, ஆ�வ� இ!ைல. ேபாக� ேபாக அைத 
ந�றாக உண�	ேத�. 4"தக� ப��பி! அ�கைற இ!லாவி�டா3�, அறி#� பசி 
ம��� இ'	த�. ெச�தி"தா, ப�"� ஏதாவ� ெசா�னா!, ஆ�வ"ேதா� 
ேக�பா,. வார இதழி5'	� ஏதாவ� கைத ப�"�� ெசா�னா! ேக�பா,. 
நாளைடவி! அவேள அ	த இத7களி! இ'	த கைதகைள� ப�"�� பழகினா,. 
பழ�க� விடவி!ைல. வார இத7க, எ�ேபா� வ'� எ�1 கா"தி'	தா,. சி1 
கைதகைளவிட" ெதாட� கைதகளி! ஆ�வ� கா��னா,. ேபான வார"தி! கைத" 
தைலவ� இ	த ஊ'��� ேபானா�. தைலவி இ�ப� இ'	தா,. இ	த வார"தி! 
எ�ன நட��ேமா ெதாியவி!ைல எ�1 அ��க� ெசா!5� ெகா/�'	தா,. 
அவ?�� அைதவிட ஆ�வ� மி�தியாக இ'	த ஒ' �ைற சினிமா எ�1 ெதாி	� 
ெகா/ேட�. சினிமா#��� ேபாகேவ/�� எ�ற ஆைசைய அவ, ெவளிேய 
கா��� ெகா,ளாம! இ'	தா,. ெந'�கி� பழகிய பிற�, "அ�ேக 4��பட� 
ஓ�கிறதாேம இ�ேக 4��பட� ஓ�கிறதாேம. வா�க ேபாகலா�" எ�1 எ�ைன 
வ'மா1 வ641"தலானா,. என�� ேவைல ெந'�க� மி�தியாக இ'	த நா�களி! 
"உ�க?�� ேவைல தீ��பா� இ!ைல. நீ�க, வரமா�O�க,. அ	த D��� 
ெபாிய�மா ேபாகிறா�களா�. நா� அவ�கேளா� ேபாக��மா?" எ�1 அ%மதி 
ேக�டா,. அவ, வி'�ப�ேபா! இைச	� ேபாக� ெச�ேத�. ஆனா3� 
அவ?ைடய சினிமா ேவ�ைக தீரவி!ைல. ேபான ஆ/�! பா�"த பைழய படேம 
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தி'�பி வ	தா!, ம1ப��� ேபா�� பா��க ேவ/�� எ�1 வி'�பினா,. 
ேவ/டா எ�1 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 எ�1 அவ, வி'�ப� ேபா! வி�ேட�. 
 
ஓ�# கிைட"தேபா� நாேன அவைள� சினிமா#�� அைழ"�� ெச�ேற�. 
ஒ'�ைற அ�"த�"� 8�1 நா, பட� பா��க� ேபாயி'	ேதா�. அ�ேபா� நா� 
விைளயா�டாக ஒ' த	திர"ைத� ைகயா/ேட�. D���� வ	த பிற�, சினிமா 
ந�ைககைள� ப6றிேய 4க7	� ேபசிேன�. இ�னா'ைடய �கெவ�� இ�ப�, 
க/ இ�ப�, 4'வ"தி� அழேக தனி, க�ன�� உத�க?� அைம	த அைம�ேப 
சிற�4. மா�4 இ�ப�, வயி1 இ�ப� ைகவிர!க, இ�ப�, கE"தி� அழ� இ�ப�, 
8�கி� எழி! இ�ப�, இ�ன ந�ைகயி� <	த! அழேக அழ�, ேப9�ேபா� 
அவ?ைடய உத�களி� அைச# எ�ன அழ�, நட���ேபா� எ�ன ஒயி!, 
ைககைள D9�ேபா� அ�ேவ ஒ' தனி�கைல, அ�ப� எ��� பா����ேபாேத 
உயி� ேபா��ேபா! இ'�கிற�. ஒ' சி1 க/சிமி���� இ	த உலக"ைதேய 
ெகா�"தா3� ஈ� ஆகா� எ�1 இ�ப�ேய நா,ேதா1� ஒ' ந�ைகைய� ப6றி� 
ேபசி� ெகா/�'	ேத�. அவ, ஒ' நா, ெபா1"தா,, ம1நாேள எ� ேப�சி! 
ெவ1�4� கா�ட" ெதாட�கினா,. பிற� நா� இ	த� ேப�சி! 
ஈ�ப�டேபாெத!லா� எE	� ேபா�வி�டா,. சினிமா� பட�கைள� ப6றி 
எ	ேநர�� ேபசி� ெகா/�'	தவ,, எ� ேபா�� இ=வா1 ஆன பிற� அ	த� 
ேப�ைசேய வி��வி�டா,. நாேனா விடவி!ைல. இ	த விைளயா��� எ!ைல��� 
ேபா�� பா�"�விட ேவ/�� எ�1 �ைன	ேத�. ஒ' நா, அவ, உண# பாிமாற 
வ	தேபா�, அவ?ைடய கா!கைள� பா�"தப�ேய இ'	ேத�. "எ�ன, சினிமா 
ந�ச"திர�களி� நிைன�பா?" எ�றா,. "ஆ ஆ! அ	த பட"தி! பா�"த ந�ைக 
உ�ைன� ேபா! நட	� வ'�ேபா� ஆ ஆ! எ�ன அழ�, எ�ன ஒ�யார�! அ	த� 
கா!கைளேய பா�"�� ெகா/�'�கலா� ேபா! இ'	த�. ஒ' ேராசா�Tைவ 
ஒ�யாரமாக� பறி"� அவ, த� தைலயி! H��� ெகா/டேபா� அ	த� ைகைய 
எ�"தேத ஒ' கைல! அ	த விர!களி� வைள# ெநளி# அடடா! Tைவ" தைலயி! 
H��ெகா/ேட அவ, தி'�பி� பா�"த பா�ைவ! அடடா! உயிேர ெகா,ைள 
ேபாகிறா6 ேபா! இ'	தேத!" எ�ேற�. 
 
"அ�ய�ேயா! வர வர ஆப"தாக வ	� ����ேபா! இ'�கிறேத! உ�க?�� 
ந�ைக� ைப"தியேம பி�"�வி�� ேபா! இ'�கிறேத! எ�ன இ�ப�� 
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ெக��வி�O�கேள! இனிேம! தய# ெச�� சினிமா#�ேக ேபாகேவ/டா. நா%� 
ேபாக� ேபாவதி!ைல. அ��க� சினிமா பா�"தா! ���ப ஆ/க, ெக��� 
ேபாவா�க, ேபா! இ'�கிறேத" எ�றா,. 
 
அவ, இைத� ெசா!வாளா எ�1தா� கா"தி'	ேத�. 
 
"ஆ/க, ெக��� ேபாவ� ேபா! ெப/க?� ெக��� ேபாவா�க, அ!லவா?" 
எ�ேற�. 
 
"ஒ' கா3� ெப/க, இ�ப�� ெக���ேபாக மா�டா�க,. உ�க?��"தா� அ	த 
ந�ச"திர�க, க/ணிேலேய வ	� ��4�	� வி�கிறா�கேள, நா�க, பட� 
பா��கிேறா�. கைத ெதாி	� ெகா,கிேறா�. வ	� வி�கிேறா�." 
 
"எ!ேலா'மா அ�ப�?" 
 
"யாேரா சில ெப/க, உ�கைள� ேபா! ைப"திய� பி�"�� பித61வா�க,. 
நா�க, அ�ப� ஒ'நா?� நிைன�கேவ மா�ேடா�. இ� எ�ன அவமான�! 
யாராவ� ேக�டா! எ�ன எ/Fவா�க,?" எ�1 க�க��பாக� ேபசினா,. 
 
ம1நா, காைலயி! ம6ெறா' த	திர� ெச�ேத�. உண# ��"� அ3வலக"தி6�� 
ெச!வத6��� <ட"தி! இ'	த ஒ' கால/டைர உ61� பா�"�� 
ெகா/�'	ேத�. அதி! ஒ' சினிமா ந�ைகயி� பட� இ'	த�. அவ?ைடய 
ேதா6ற�� பா�ைவ�� அழகாக அைம	தி'	தன. நா� அைத� பா�"தப�ேய 
ெந�ேநர� இ'	ேத�. <ட"�� ப�கமாக மைனவி வ	தேபா�, ந�ைகயி� அழைக 
அ%பவி�ப� ேபா! பாசா�� ெச�ேத�. அழகி! மய�கி� பா��ப�ேபா! பா�"� 
அ��க� தைலைய அைச"�� ெகா/�'	ேத�. வ	தவ, வி�ெர�1 
ேபா�வி�டா,. அ�1 மாைலயி! அ3வலக"தி5'	� வ	� பா�"தேபா� அ	த� 
கால/ட� அ�ேக காேணா�. அேதா� இ�%� இர/� சினிமா� பட�க?� 
காண�படவி!ைல; எ�ேக அ	த� பட� எ�1 மைனவிைய� ேக�ேட�. அ��பி! 
இ�� எாி"�வி�டதாக� <றினா,. 
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"அழ� இ�ன� எ�1 ெதாியாத களி ம/ நீ! யாைர� ேக�� அைத அ��பி! 
ேபா�டா�? அத6காகவா நா� ேக�� வா�கிவ	�, <ட"தி! மா��ேன�? 
உன�� அ�ப��ப�ட அழ� இ!ைலேய எ�ற ெபாறாைமயா! ெச�தி'�பா�? 
இ'�க இ'�க உ� 8ைளேய மா1கிற�" எ�1 ெபா�� ேகாப"�ட� ேபசிேன�. 
 
"நா� அ�ப�"தா� ெச�ேவ�. உ�க, நட"ைதேய என�� ஒ�1� பி��கவி!ைல. 
ஊ'�� வா�க. பா�கிய அ�மாவிட"திேல மாமியிட"திேல ெசா!5�பா��கிேற�. 
யா'�� 8ைள மாறிவி�ட� எ�1 அவ�கேள ெசா!ல���" எ�1 அழ" 
ெதாட�கினா,. 
 
"அழகான பட�, <ட"��� அல�காரமாக இ'��� எ�1 வா�கி� ெகா/� 
வ	ேதேன" எ�1 ெகாCச� தணி	த �ர5! ெசா!5 வ'	திேன�. 
 
"பா��கிறவ�களி� மன� ெக�மானா!, எ=வள# அழகான படமாக இ'	தா3� 
வா7கிற D����, வர�<டா�. உ�க?��" ேதைவயானா!, எ�ைன ஊ'�� 
அ%�பிவி��, அ�4ற� எ�னாவாவ� ெச���க,". 
 
இத6� ேம! ேபாக�<டா� எ�1 ந��ைப நி1"தி� ெகா/ேட�. உடேன 
உ/ைமைய� ெசா�னா3� பய�படா� எ�1 அைமதியாக இ'	ேத�. 
 
8�1 நா, கழி"�, "இ�1 சினிமா#��� ேபாகலாமா?" எ�ேற�. 
 
"ேவ/டா. நா� வரவி!ைல" எ�றா,. 
 
"எ�ன அ=வள# ெவ1�4" 
 
"ஆமா�. ெவ1�4"தா�. அைத பா�"�� ெக��� ேபாவைதவிட D�ேடா� 
ந!லப� இ'�கலா�." 
 
"நா� வாயா! அழைக� பாரா��ய� �6றமா? மன"தி6�,ேள நிைன"�� 
ெகா/� மன"திேலேய அவ�களி� அழைக� ேபா6றி� ெகா/� இ'	தி'�க 
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ேவ/��. எ!லா'� அ�ப�"தா� இ'�கிறா�க,. நா� ெவளி�பைடயாக 
உ�னிட� பாரா��� ெசா�ன� �6ற�. ெப/க, மன"தி6�,ேளேய 
ைவ"��ெகா/� ந!லவ�க, ேபா! ந��கிறா�க,. ஆ/க, அழைக அழ� எ�1 
வாயா! ெசா!கிறா�க,. அ� �6றமா?" 
 
அத6� ம1ெமாழியாக எ�ன ேப9வ� எ�1 ெதாியாம! அைமதியாக இ'	தா,. 
 
இர/� நா, கழி"� ம1ப��� பட� பா��க அைழ"�� பா�"ேத�. ��யவி!ைல. 
ம1நா, �ய�ேற�. அ�1� ம1"�வி�டா,. 
 
எ!லா� பழ�கைதயா�� ேபாக��� எ�1 இர/� வார� 9�மா இ'	ேத�. பிற�, 
இனி அ�ப� ந�ைககளி� அழகி! மய��வதி!ைல எ�1 உ1திெமாழி ெகா�"�, 
சினிமா#�� வ'மா1 அைழ"ேத�. அ�1 மன� இற�கி வ	தா,. நா%� பைழய 
ந��4 ஒ�1� இ!லாம! நட	� ெகா/ேட�. இ'	தா3�, D���� வ	த பிற�, 
"ஆ/கைளேய ந�ப ��யா�. நீ�க, அ	த ந�ைககளி� அழைக அ��க� 
மன"தி6�, நிைன�கிறீ�க, அ!லவா?" எ�1 ேக�டா,. 
 
"என�� இ�ேபா� ேவைல மி�தி. ஓ�# ஏ�? அவ�களி� அழைக� ப6றிய 
நிைன�ேப வ'வதி!ைல" எ�ேற�. 
 
"கட#, உ�க?�� எ	த நா?� ஓயாத ேவைல ெகா�"தப�ேய இ'�கேவ/��" 
எ�1 ைகெய�"�� ��பி�டா,. 
 
என��� சிாி�பாக இ'	த�. "இத6காக நா� மா�ேபா! ஓயாம! 
உைழ�கேவ/�� எ�1 சாப� ெகா��கிறாயா? நீ ம��� ஓ�வாக D��! 
9க�ப�" எ�ேற�. 
 
அவ?� சிாி"தா,. 
 
அ�ேபா�தா� எ� உ,ள� திற	� ெசா�ேன�. "நா� அ�ப�� பட"தி� அழகி! 
மய�கி� ெக��� ேபாகிற ஆ, அ!ல. அெத!லா� உ/ைம அழ� அ!ல. 
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ேம6T�9� அல�கார�ேம அதிக�. அவ6ைற ந�4கிற ேப�வழி நா� அ!ல. ந��4 
ம��� உ/ைமயாகேவ சிற	த கைல. அைத"தா� பாரா�ட ேவ/��" எ�ேற�. 
 
"அ�ப�யானா! நீ�க, அவ�களி� அழகி! மய�கவி!ைலயா?" 
 
"நீ ஆ/ ந�காி� அழகி! மய�கவி!ைலயா?" 
 
"ேச�ேச! அ	த எ/ண� வ	தா! நா� சினிமா#�ேக ேபாகமா�ேட�. ெதாி�மா?" 
 
"அவ�க, எ�ைனவிட அழகாக இ!ைலயா? அதனா! உன�� ஆைசயாக 
இ!ைலயா!" 
 
"ேச! எ�ன ேப�9 இ�! ெத'வி! ேபாகிற ஒ'வ� அழகாக இ'	தா!, அதனா! 
அவ�ேம! ஆைச ேதா�றி வி�மா? ந� அ�மாைவவிட இ�ெனா'"தி அழகாக 
இ'	தா! அவ,ேம! ஆைச வள'மா? அழ� �ைறவாக இ'	தா3� எ�ைன� 
ெப61 வள�"தவ,தா�. என�� ேவ/��, அவ,தா� என��" தா�. 
அ�ப�"தா� நீ�க?� என��." 
 
"க/ணி! எ� நிைல�� அ�தா�. ஊாி! எ	த� ெப/ எ=வள# அழகாக இ'	தா! 
என�� எ�ன? அயலா'ைடய க/ அழகாக இ'	தா! அத6காக எ� க/ைண� 
�"தி�ெகா,ேவனா? எ� க/தா� எ� க/! எ� க/ணிதா� எ� க/ணி!" எ�1 
அ�ேபா� அவ, �க"ைத ேநா�கிேன�. 
 
உடேன அவ, எ� ேதா,ேம! சா�	� எ� க�ன�கைள" தடவினா,. 
 
இ=வாறாக எ�க, சினிமா நாடக� ��	த�.  
----------- 
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அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 24242424    
 
ஏதாவ� ஒ' ேவைல ேவ/�� ேவ/�� எ�1 மால� அ��க� க�த� எEதி� 
ெகா/�'	தா�. ந/பராகிய நக�ம�ற" தைலவாிட� அவ%ைடய நிைலைய 
எ�"�ைர"ேத�. உ,Wாிேல ஒ�1� இ!ைலேய எ�1 அவ� வ'	தினா�. 
அவ'ைடய ெபா�" ெதா/� காரணமாக� ெச�ைனயி! அவ'�� ந!ல 
ெச!வா�� இ'	த காரண"தா! அ�காவ� ஒ' ேவைல ேத�" த'மா1 ேவ/�� 
ெகா/ேட�. அ=வாேற அவ� அ�"த �ைற ெச�ைன�� ெச�றேபா� இேத 
<��ற#" �ைறயி! L1 Sபா� வ'வாயி! இ�Qெப�ட� ெதாழி! ெப61" 
த	தா�. மால%�� அ�#� ெபாிய மன��ைறயாக இ'	த�. நா� �	L1 
Sபா��� ேம! ச�பள� ெபற, எ�%ட� எ�ைன�ேபா! ப�"த ஒ'வ� L1 
Sபாயளவி! நி�ற� யா'��"தா� வ'"தமாக இ'�கா�? ஆனா3� எ�ன 
ெச�வ�? ேவ1 வழி இ!ைலேய எ�1 அ"ெதாழி5! ெகாCச கால� மன� 
ெபா'	தி இ'��மா1 மால%��� க�த� எEதியி'	ேத�. 
 
ெச�ைன��� ேபாகேவ/�ய வா��4 என�� ஒ' �ைற ேந�	த�. ெதாழி! 
�ைறயி� ெதாட�பாகேவ ேபாயி'	ேத�. ��னதாகேவ மால%�� 
எEதியி'	ேத�. அவ%ைடய D���ேக ேபாயி'	ேத�. தி'மண"���� பிற� 
க6பக"ைத� பா�"த� அ�ேபா�தா�. "வா�க" எ�1 அவ, வரேவ6றா,. 
அவ?ைடய �க"தி! மல��சி இ'	தேபாதி3� சி1மியாக இ'	தேபா� க/ட 
�����4 இ!ைல. மால� த� �ழ	ைதைய� ெகா/� வ	� எ� ைகயி! த	தா�. 
 
அ�ேபா� ெப61" ேதா,ேம! ஏ	தி�ெகா/� "எ�ன ெபய�?" எ�ேற�. 
 
"எEதியி'	ேதேன! மற	�வி�டாயா! நீ ெபாிய உ"திேயாக"தி! இ'�கிறா�. 
எ�ைன� ேபா�ற ஆ�கைள எ!லா� நிைனவி! ைவ"தி'�பாயா?" எ�றா�. 
 
"அ�ப� எ�னிட� ெசா!ல�<டா�. நா� எ�ைற��� உ� ந/ப�. ஏேதா 
வா��4 எ�1 ெசா!கிறா�கேள! அத�ப� என��� ெபாிய ேவைல கிைட"த�. 
உன��� கிைட�கவி!ைல. அத6காக வ'"த�படாேத." 
 
"9�மா ெசா�ேன�." 
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அவ� அ=வா1 ெசா�னேபாதி3�, அ	த� ெசா! அவ%ைடய உத��5'	� வ	த 
விைளயா��� ேப�9 அ!ல எ�1�, உ,ள"தி! ஆ7	தி'	த ேவ�கா��5'	ேத 
வ	த� எ�1� எ/ணிேன�. "சாி, இவ� ெபயைர� ெசா!" எ�ேற�. 
 
"தி'வா�ெமாழி" எ�றா�. 
 
"எ� த�பி ெபா�யாெமாழி. இவ� தி'வா�ெமாழியா? ந!ல ெபய�தா�" எ�1 
ெசா!5�ெகா/ேட க6பக"தி� �க"ைத� பா�"ேத�. அவ, 4�சிாி�ேபா� 
நி�1 ெகா/�'	தா,. 
 
"ெசா	த மாமா இ�ப� எ�"�� பழகாவி�டா3� இ	த மாமாைவயாவ� பார�பா" 
எ�றா, க6பக�. 
 
"நா� இ	த� ைபய%�� மாமாவா?" எ�ேற�. 
 
"ஆமா�" எ�1 சிாி"தா, க6பக�. 
 
"எ�ன மாலா! நா� உன��� ச�ப	தி ஆகிவி�ேட�. இனிேம! அ/ண� த�பி 
�ைறைய மா6றி�ெகா,ள ேவ/��" எ�ேற�. 
 
"ந/ப�களாக இ'	தா! அதி! ஒ' ந�ைம இ'�கிற�. எ�ேபா� 
ேவ/�மானா3� எ�ப� ேவ/�மானா3� �ைறைய மா6றி� ெகா,ளலா�. 
ெப/ இ'	தா! மாம� ைம"�ன�. இ!லாவி�டா! அ/ண� த�பி. உறவாக 
இ'	தா! இ�ப� மா6றி� ெகா,?� உாிைம இ!ைலேய" எ�றா� மால�. 
 
"மாமா#�� எ�ேபா� ெப/ பிற�க�ேபாகிற� எ�1 பா��கிறா�" எ�றா, 
க6பக�. 
 
"இ�%� நா�� ஐ	� மாத"தி!" எ�ேற�. மால� சிாி�க, நா%� சிாி"ேத�. 
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"இ�ேபாேத பண� ேச�"� ைவ"��ெகா,. இ!ைலயானா! ந!ல 
மா�பி,ைளயாக� கிைட�க மா�டா�" எ�றா�. 
 
எ� த�ைகயி� வா7�ைக எ� நிைன#�� வ	த�. உடேன அைத� 
ெபா'�ப�"தாம!, "இ	த� ைபய%மா அ�ப�� பண� ேக�பா�?" எ�ேற�. 
�ழ	ைத தி'வா�ெமாழி அ�ேபா� த� ெபா�ைக வா� திற	� �E� சிாி�4 
சிாி"தா�. அ	த கா�சி க/ெகா,ளா� கா�சியாக இ'	த�. எ!ேலா'ேம 
�ழ	ைதகளா� மாறி� சிாி"ேதா�. 
 
ம1நா, ெச�ைன� கடைமைய ��"��ெகா/� ஊ���� 4ற�ப�ேட�. மால� 
ரயில��� வ	தி'	தா�. அவ%��" ேத1த! ெசா�ேன�. "இ�ேக இ'	தப�ேய 
ேவ1 ந!ல ெதாழி! கிைட"தா! மாறிவிடலா�" எ�ேற�. 
 
"எ�ேக கிைட�கிற�? வர வர ேவைலயி!லா" தி/டா�ட� வள�கிற�. 
ப��காதவ�க, ந�றாக� பிைழ�கிறா�க,. பண� ேதட அவ�க?�� வழி 
ெதாிகிற�. ப�"தவ�க?��" ெதாியவி!ைல. எ�க, ஊாி! ெந! ஆைல ைவ"த 
ஒ'வ� இ�ைற��� ெபாிய ெச!வராகி வி�டா�. எ�ேனா� உய�நிைல� ப,ளியி! 
எ�டாவ� வைரயி! ப�"தவ� லாாி ைவ"�� பண�காரனாகி வி�டா�. எ�ைன 
இ	த L1 Sபா�� ச�பள"��� அைழ�கிறா�. ேபசாம! இ	த ேவைலைய 
உதறிவி�� ஒ' ெந! ஆைலயாவ� லாாியாவ� ைவ"� நட"தலாமா எ�1 
எ/Fகிேற�. அைத�ப6றி"தா� இனி �ய6சி ெச�ய ேவ/��" எ�றா�. 
 
"அவசர�படாேத ந�றாக எ/ணி�பா�. நம��� பழ�க� இ!லாத �ைறக,." 
 
"ப��காதவ�க, ெச���ேபா� ப�"தவ�க, ெச�ய�<டாதா?" 
 
"ேவ/டா எ�ேறா <டா� எ�ேறா நா� ெசா!லவி!ைல. எ/ணி� பா�"�, ஒ' 
�ைற��� பல �ைற எ/ணி� பா�"� இற�கேவ/��. ப�"ததனாேலேய 
நம��" திறைம இ'�பதாக� ெசா!ல ��யா�. சி�ன பி,ைளக, ஒ' நாளி! 
ைச�கி, விட� க61�ெகா,கிறா�க,. வள�	த ெபாியவ�க, க61�ெகா,ள ஒ' 
வார"��� ேம3� ஆகிற�." 
 
எ� ேப�ைச அவ� ஏ61� ெகா/டதாக" ெதாியவி!ைல. 
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D���� வ	த பிற� க6பக"ைத�� �ழ	ைதைய�� பா�"த ெச�திைய 
மைனவியிட� ெசா�ேன�. "க6பக"ைத நா� பா�"�� பல ஆ/�க, 
ஆகிவி�டன. ஒ' �ைற பா��க ேவ/�� எ�1 ஆைசயாக இ'�கிற�" எ�றா,. 
 
ஏழா� மாத� ேவ>ாி5'	� அ"ைத�� தி'ம	திர�� வ	� சிலநா, இ'	� 
மைனவிைய அைழ"�� ெச�றா�க,. அ�ேபா�தா� �த! �ைற பிாி#" 
��ப"ைத உண�	ேத�. மைனவி க/ணீ� வி��� கல�கினா,. ப�க"தி! 
ேவைலயா�க, இ'	தைத�� மற	�, நா%� க/ணீ�வி�ேட�. ரயி! நக'� 
வைரயி! அவ, கல�கி�ெகா/ேட இ'	தா,. அவ?ைடய க/க, சிவ	தி'	தன. 
நா� 8�9� பி�"�� ெகா/� இ'	ேத�. எ� உ,ள"ைத 
அட�கி�ெகா/�'	த� ெப' �ய6சியாக இ'	த�. D��6� வ	� எ� அைறயி! 
Pைழ	த பிற� எ� உ,ள"ைத அட�� �ைறயி5'	� வி�ேட�. ந�றாக� 
க/ணீ� வி�� அEேத�. அத� பிற� எ� ெசய! என�ேக சி1பி,ைள" 
த�ைமயாக இ'	த�. 
 
அ�"த மாதேம ேவ>���� ெச�1 சில நா, இ'	�வ	ேத�. ஒ' ெப/ 
�ழ	ைத��" த	ைதயான ெச�தி அறி	த#ட� ம6ெறா' �ைற ேபாேன�. 
அ�ேபா� அ�மா#� அ�பா#� அ�ேக வ	தி'	தா�க,. �ழ	ைத�� "மாதவி" 
எ�1 ெபய� ைவ"தா� அ�பா. வ	தவ�களி! சில� �ழ	ைத அ�பைன�ேபா! 
இ'�பதாக� ெசா�னா�க,. சில� 8��� விழி�� ம��� தாைய� ேபா! 
இ'�பதாக� ெசா�னா�க,. வள�	த பிற�தா� உ/ைம ெதாி�� எ�1 அ�மா 
தீ��4� ெசா!5வி�டா�. 
 
த�ைக த�பி பா�கிய� எ!லா'� எ�ப� இ'�கிறா�க, எ�1 அ�மாைவ� 
ேக�ேட�. அ�ேபா� அவ� ெசா�ன ஒ' ெச�தி ��பமாக இ'	த�. 
 
"க6பக�� அவ?ைடய அ�பா#� ந� ெத'வி!தா� இ'�கிறா�க,. �� இ'	த 
அேத D��! ��யி'�கிறா�க,. ஊாி! ச	திர%��� அ�பா#��� ெசா"� 
வைகயி! ச�சரவா�." 
 
"அதனா! அவ%ைடய அ�பா வ	த� சாி, க6பக� ஏ� கணவைன வி�� 
வரேவ/��." 
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"அவ�தா� அ%�பிவி�டானா�. ேசாழசி�க4ர"தி! ெந! ஆைல ைவ�க ேவ/�� 
எ�1 �ய6சியா�. அத6காக மாமனாாிட� பண� ேக�கிறா�. நீ ேபா� உ�கா�	� 
பி�வாத� ெச�� வா�கி� ெகா/�வா எ�1 அ%�பிவி�டா�. ச	திர� மிக� 
ெக��� ேபா�வி�டானா�. க/டப� க/ட ெப/க?��� ேநா���� பண"ைத� 
ெசல# ெச�� ெசா"ைத அழி"� வ'கிறானா�. அவ� இ�ப�� ெச�வைத" 
ெதாி	�ெகா/� ம'மக� ேக�கிறா�. அழி�� ெசா"தி! ஒ' ப�� ெகா�"தா! 
எ�ன எ�1 மக?� ேக�கிறா,. ஆனா!, மக� ஒ"� வரவி!ைல. D/ �ழ�ப� 
ெச�கிறானா�. அ�பாவா! அ	த ஊாிேலேய இ'�க ��யவி!ைலயா�. மன 
அைமதியாவ� கிைட��� எ�1 மகைள அைழ"��ெகா/� இ�ேக 
வ	தி'�கிறா�. அவ� ேவ1 எ�ன ெச�வா�?" எ�றா�. 
 
"இ'	தா3� க6பக� வ	தி'�க� <டா�" எ�ேற�. 
 
"நீ ஒ' ைப"திய�’டா. அவ, எ�ன ெச�வா,? ைகேயா� அைழ"��ெகா/� வ	� 
வி�� வி�டா�. ெசா"ேதா� வ	தா! வா, இ!லாவி�டா! வரேவ/டா எ�1 
ெசா!5 வி��வி��� ேபானா! அ	த� ெப/ எ�ன ெச�ய����?" 
 
"ம1ப��� 4ற�ப��� கணவ� D���ேக ேபாகேவ/��?" 
 
"அவ� கE"ைத� பி�"�" த,ளினா!? - அவ� அ�ப��ப�ட �ரடனாக" 
ெதாிகிறேத" 
 
எ�னா! ந�பேவ ��யவி!ைல. "அ�ப�� ெசா!லாேத அ�மா! த�4, த�4" 
எ�ேற�. 
 
"உ� க/F�� எ!லா'� ந!லவ�களாக" ெதாி��. க6பக"தி� தி'மண"��� 
�� அவைன� ப6றி உன��" தா� எEதி ேக�டா�களா�. நீ ந!ல பி,ைள எ�1 
எEதியி'	தாயா�. அ	த� ெப/ அைத எ�னிட� ெசா!5� க/ணீ� வி�கிறா," 
எ�றா�. 
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எ� உ,ள� ைந	த�. ெச�ைன��� ெச�1 அவ�களி� ���ப"ைத� 
க/டேபா�, அவ�க, அ�பாக வா7	தி'	தா�கேள எ�1 எ/ணிேன�. அைத 
அ�மாவிட� �றி�பி�ேட�. 
 
"ஒ'நா, வி'	தாளிேபா! ேபா�� பா��பவ�க?�� அ	த� ���ப"ைத� ப6றி 
ஒ�1ேம ெதாியா�. அதி3� க6பக� ந!ல ெப/. உ,ள ��ப"ைத ெவளிேய 
கா��� ெகா,வாளா?" எ�றா�. 
 
"மாலனா அ�ப�� ெச�தா� எ�1 எ�னா! ந�பேவ ��யவி!ைல அ�மா" 
 
"நீ ெவ?"தெத!லா� பா! எ�1 ந�4கிறவ�." 
 
இ=வள#� ெச��வி�� மால� என�� ஒ' க�த�� எEதாம5'�கிறாேன எ�1 
எ/ணியேபா� அவ� ேம! ெவ1�4� ேதா�றிய�. 
 
ஈேரா����" தி'�பி� ெச�றேபா� D��! அவ%ைடய க�த� வ	தி'	த� 
க/ேட�. பிாி"�� ப�"ேத�. 
 
"நா� உ�னிட"தி! ேநாி! ெசா�னப� ஊாி! ெந! ஆைல ைவ�பத6� ஏ6பா� 
ெச��வ'கிேற�. அதனா! ேவைலைய வி�� வி�ேட�. நீ எ�ேம! 
வ'	தமா�டா� எ�1 ந�4கிேற�. எ� த	ைத ெகாCச� பண� ெகா�"தி'�கிறா�. 
அ� ேபாதவி!ைல. மாமனாாிட� ெகாCச� ேக�� வா�கிவ'மா1 க6பக"ைத 
அவ?ைடய ஊ��� அ%�பியி'�கிேற�" எ�1 எEதி இ'	தா�. 
 
அ�மா ெசா�னத6�� அவ� எEதியத6�� உ,ள ேவ1பா�ைட உண�	ேத�. 
இ�%� க6பக"ைத� ேக�டா!, அவ, ெசா!வ� எ�ப� இ'��ேமா? ஒேர 
இட"தி! நட	த நிக7�சிைய ெவ=ேவ1 க�சி� ெச�தி" தா,க, ெவ=ேவ1 
வைகயா�" திாி"� எE�வ� ேபா! இ'�கிறேத எ�1 எ/ணிேன�. மால� 
ேசாதிட� ேக��'�பா�. வியாபார"��� ேவ/�ய ெபா'"த� இ'�பதாக� 
ேசாதிட� ஏதாவ� ெசா!5 இ'�பா�. அவ%ைடய ல�கினாதிபதி இ�ப�� ெச�� 
வி��'�பா� எ�1 ெவ1�பைட	ேத�. 
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ச	திர� மிக� ெக��வி�டா� எ�1�, ெசா"ைத அழி"� வ'கிறா� எ�1� 
அ�மா ெசா�ன� நிைன#�� வ	த�. இனி� ச	திரைன யா'� தி'"த ��யா�; 
அவ� ெசா"ைத அழி�க" ெதாட�கிய பிற� அ	த� ெசா"தி! ஒ' ப�திைய� 
க6பக"��� எEதி ைவ"தா! ந!ல�தாேன! ஏ� அவ%ைடய த	ைத அ�ப�� 
ெச�ய" தய��கிறா�? அ�ப�� ெச��வி�டா! மால� எ�ப�யாவ� வியாபாரேமா 
ெதாழிேலா ெச�� ��ேன1வாேன எ�1 எ/ணி� ெகா/�'	ேத�. 
 
உ/ைம எ�#� ெதளிவாக" ெதாியாததா!, மால%�� ம1ெமாழி 
எEதாம5'	ேத�. அ�"த க�த� வ'� எ�1 எதி�பா�"ேத�. ஒ�1� வரவி!ைல. 
என�� ேவைல மி�தியாக இ'	த�. 4திய ெபா1�4க, சில வ	� ேசரேவ, 
அவ6றி! சி	தைன ெச3"தி இ'	ேத�. 
 
மைனவிைய� �ழ	ைத மாதவி�ட� 8�றா� மாத"தி! ேபா� அைழ"� வரலாமா 
எ�1 ஊ'�� எEதி� ேக��'	ேத�. 8�றா� மாத"தி! அ�மா ேபா� 
வாலாசா#�� அைழ"� வ'வதாக#�, ஐ	தா� மாத"தி! ஈேரா���� 
அ%�4வதாக#� எEதியி'	தா�க,. 
 
இைடயி! நா�� நா, ேச�	தா6ேபா! வி��ைற வர, ஈேரா��! இ'�க மன� 
ெகா,ளாம!, ஊ'��� 4ற�ப�ேட�. ஊ'��� ெச�1 D��! Pைழ	த�� நா� 
�த5! க/ட கா�சி, க6பக� ஒ' சி1மி��" தி/ைணயி! கண��� 
க61�ெகா�"�� ெகா/�'	த கா�சிதா�. க6பக� எ�ைன� க/ட��, "வா�க 
அ/ணா; இ�ேபா�தா� வ'கிறீ�களா?" எ�றா,. 
 
"இ� எ�ன?" எ�1 அ	த� சி1மிைய கா��� ேக�ேட�. 
 
"பா�கிய� அ�காவிட"தி! ப���� ெப/. கைடசி D��� ெப/. நா%� இ�ேபா� 
அ�காவி� ெதாழிைல� ெச�ய� க61�ெகா,கிேற�. எ�ன ெச�வ�?" எ�1 
ேவதைனேயா� கல	த 4�சிாி�ைப ேம6ெகா/டா,. 
 
"இ'�க���. அ�பா#� இ'�கிறாரா?" எ�1 வ'	தியவாேர ேக�ேட�. 
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"அேத D��!தா� இ'�கிேறா�. அ�ேக இ'�கிறா�" எ�றா,. 
 
உ,ேள Pைழ	த�� கா�கி உைட உ�"தி ஒ' சி1 ைபய� �1�ேக நி6பைத� 
க/� விய	ேத�. "அேட யாரடா சி�பா�?" எ�ேற�. 
 
க6பக� எ�பி� வ	தவ, "தி'வா�ெமாழி" எ�றா,. 
 
உடேன, "எ� ம'மகனா? அடேட" எ�1 அவைன" K�கி" ேதா,ேம! ைவ"�� 
ெகா/ேட�. 
 
எ� �ரைல� ேக�ட�� கய6க/ணி பா! ����� �ழ	ைத�ட� எ��� 
பா�"தா,. 
 
"மாதவி எ�ன ெச�கிறா,?" எ�ேற�. 
 
"அ�பா எ�ேக எ�1 ேக�கிறா," எ�றா, க6பக�. 
 
"இ!ைல இ!ைல. அ�பா வ	தா!தா� ேப9ேவ� எ�1 அட�பி��கிறா," 
எ�றா, எ� மைனவி. 
 
"நீ ஒ�1� அட�பி��காம! இ'	தா! ேபா��" எ�ேற�. 
 
அ�மா ஆ�வ"ேதா� வ	� பா�"�, "க�த�� எEதாம! வ	� வி�டாேய. உ� மக, 
ேம! ஏ�க� வ	� வி�டதா?" எ�கிறா�. 
 
"பா�� ஆ�9, ேப�"தி ஆ�9. உ� ேப�"திைய� ப6றி என�� எ�ன அ�மா ஏ�க�?" 
எ�1 சிாி"ேத�. 
 
சிறி� ேநர� D� �Eவ�� ஆரவாரமாக இ'	த�. எ!லா'ைடய �க�க?� 
மல�	தி'	தன. க6பக"தி� மக� தி'வா�ெமாழி�� சிாி"� 
ஆ��ெகா/�'	தா�. மாதவி�� த� விரைல� 9ைவ"�� ெகா/ேட ஆ ஊ எ�1 
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ஒ5"�� ெகா/�'	தா,. க6பக"தி� �க"தி! ம��� ��ப"தி� சாய! வ	� 
வ	� கவி	�ெகா/�'	த�. தா%� ம6றவ�கேளா� கல	� மகிழ ேவ/�� எ�1 
அவ, எ=வள# �ய�றேபாதி3� �E ெவ6றி ெபற��யவி!ைல. 
 
மாலைன� ப6றி� ேக�பத6� வா��ைப எதி�பா�"�� ெகா/�'	ேத�. சி61/� 
��	த��, க6பக"ைத� பா�"ேத�. அவ, அ�ேக இ!ைல. சிறி� ேநர"தி! 
வ	தா,. "உ� கணவ� க�த� எEதினாரா?" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"இ!ைல. உ�க?�� எEதினாரா?" எ�றா,. 
 
"எEதினா�. நா� எEதவி!ைல." 
 
"நட	தெத!லா� ெதாி�� அ!லவா?" 
 
"ெதாி��. அ�மா ெசா!5" ெதாி	� ெகா/ேட�?" 
 
"உ�க?�� எ!லாவ6ைற�� எEதினாரா?" 
 
"எEதினா�. 9'�கமாக, அ	த ெந! ஆைல ஏ6ப�"தி ஆயி6றா?" 
 
"நட�கிற� எ�1 ேக,வி�ப�ேட�. அ�கி'	� வ	தவ�க, ெசா�னா�க,." 
 
அவ?ைடய கE"ைத�� ைககைள�� பா�"ேத�. நைகக, காண�படவி!ைல. 
ேக�கலாமா எ�1 வாெய�"ேத�. இ�ேபா� ேக�� அவ?ைடய �யர"ைத� 
கிளற ேவ/டா எ�1 அைமதியாேன�. 
 
"உ�னிட"தி! உ/ைம ெதாி	� ெகா/� க�த� எEத எ/ணியி'�கிேற�" 
எ�ேற�. 
 
"எEதி�� பய�படா�. அவ� மன"ைத மா6ற ��யா�. அவேர உண'� கால� 
வ	தா!தா� தி'	�வா�." 
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"ேவேற ஒ�1� ெக�ட பழ�க� இ!ைலேய." 
 
"நீ�க,தா� தி'மண"��� ��னேம ெக�ட பழ�க� ஒ�1� இ!ைல எ�1 
எEதியி'	தீ�கேள. அ�ப�ேயதா� இ'�கிறா�." 
 
"பிற� எ�ப� இ	த �ர��� �ண� வ	த�." 
 
"யா� ெசா�ன� �ர��� �ண� எ�1. அ�ப� ஒ�1� இ!ைலேய." 
 
ேவ/�� எ�ேற ம1�கிறாேளா எ�1 அவ?ைடய �க"ைத� பா�"ேத�. அவ, 
பா�ைவ <ைரைய� பா�"த�ப� இ'	த�. �க� �றி�4 ஒ�1� ெதாியவி!ைல. 
 
ப�க"� அைறயி5'	� எ��� பா�"�� ெகா/�'	த எ� மைனவி, "க6பக� வா� 
திற	� ெசா!லமா�டா,. இேதா நா� வ	� ெசா!ேவ�. ெகாCச� இ'�க," 
எ�றா,. 
 
க6பக� க/ைண" �ைட"��ெகா/ேட ேதா�ட"தி� ப�க� நட	தா,. 
 
நா� எ� மைனவி இ'	த அைற��, Pைழ	� "நைகக, காேணாேம எ�ேக?" 
எ�ேற�. 
 
"நைகக, எ!லாவ6ைற�� கழ6றி� ெகா�"� வி��"தா� இ�ேக வ	தா," 
எ�றா, மைனவி. 
 
"இவேள கழ6றி� ெகா�"�வி�டாளா? அவேன வ641"தினானா?" 
 
"இவேள ெகா��க, இவ?��� ைப"தியமா? அவ� வ641"தினா� ெகா�"தா,. 
கட� கட� எ�1 ேக�டாரா� ெகா�"� வி�டா,. அ�ப�யாவ� அவ'ைடய 
கவைல தீ'மா, அ�பாக நட"�வாரா எ�1 எதி� பா�"தா,. அவ� ஒ�1� மன� 
மாறவி!ைல." 
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ெப'8�9 வி�ேட�. "சி�கனமானவ�. கட�பட� காரண� இ!ைலேய" எ�ேற�. 
 
"அ� ெபாிய கைத. பா�கிய அ�மாைவ� ேக��� பா'�க,. அவ'��"தா� �E 
உ/ைம�� ெதாி��." 
 
திைக"ேத�. "அவேன ெப'�காCசி�� வ	� வி�� வி�டானா" எ�1 ேக�ேட�. 
 
"D�� வாயி! வைர��� வ	� வி��வி��, ஒ' ேவைள�� சா�பிடாம!, 
ெசா!லாம! ேபா�வி�டாரா�. க6பக"தி� அ/ணி எ=வளேவா ெசா!5 
ேவ/��பா�"தாளா�. பி� ெதாட�	� ெச�1 அைழ"�� �ய�றாளா�. அவ� 
தி'�பி வராமேல ேபா�வி�டாரா�. அ�ேபா� க6பக"தி� அ�பா இ!ைலயா�. 
எ�ேகா ேபாயி'	தாரா�." 
 
"அ/ண� ச	திர�?" 
 
"அவ� D��ேலேய சாியாக" த��வதி!ைலயா� மன�ேபான ப� வா7கிறாரா�." 
 
"அ�ேயா ���பேம! இ	த நிைலைம�கா வரேவ/��? 
 
"இவ, எ�ன ெச�வா,? ந!லவ,; H� வா� அறியாதவ,." 
 
அ�ேபா� அ�மா வ	�, "ேபான� ேபாக��� அ�பா. இ�ப� நட�ப� உ/�தா�. 
நீ ேபா� அவ?ைடய D���காரைர� பா�"�" த�கப� ெசா!5 அைழ"� வா. 
எ�ப�யாவ� கணவ%� மைனவி�மாக வாE�ப�யாக� ெச�. க��பமாக இ'�கிற 
ெப/ அ��க� க/ணீ� வி��� கல��வ� ந!ல� அ!ல. க6பக"தி� 
அ�பா#��� தீராத கவைலயாகிவி�ட�. மகனா! ஒ' ப���, ம'மகனா! ஒ' 
ப���. அ�ப%� மக?மா� D� வாச! நில4ல� எ!லாவ6ைற�� மற	� இ�ேக 
வ	� கல�கி நி6கிறா�க," எ�றா�. 
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ேசாழசி�க4ர� ேபா� மாலைன� க/� ேபசி ��	தைத� ெச�ய ேவ/�� எ�1 
தீ�மான� ெச�� ெகா/ேட�. "அ�ப�ேய ெச�கிேற� அ�மா" எ�ேற�. அத6�, 
�E� ெச�திக?� ெதாி	� ெகா,ள வி'�பிேன�. 
 
ேதா�ட"ைத ேநா�கி� ெச�ேற�. அ�ேக பா�கிய� ப'�பி! க! ெபா1�கி� 
ெகா/�'	தா�. க6பக� ப�க"தி! உ�கா�	� ெதாைலவி! உ,ள எைதேயா 
பா��ப�ேபா! ஒேர பா�ைவயாக இ'	தா,. 
 
பா�கிய�, எ�ைன� பா�"� "நீ ஏதாவ� ேக�டாயா, த�பி?" எ�றா�. 
 
"ஆமா� அ�கா. என�� உ/ைம ெதாி	தா!தாேன நா� அவைர� ேக�க ����?" 
எ�ேற�. 
 
"இைதவிட உ�க?�� எ�ன உ/ைம ேவ/��? நிைறய� ெச!வ"ேதா� 
வ	தா!தா� வாழலா� எ�கிறா�. இ!ைலயானா! வரேவ/டா எ�1 ெசா!கிறா�" 
எ�1 க6பக� ச�ெட�1 ெசா�னா,. 
 
இ�தா� ந!ல வா��4. இ�ேபாேத அவ?ைடய வாயி5'	� ெச�திகைள 
வ'வி�க ேவ/�� எ�1 எ/ணிேன�. "எ=வள# ெச!வ� ேவ/�மா�? 
எத6காகவா�?" எ�ேற�. 
 
"எ=வள# ெகா�"தா3� ேபாதா� எ�1 ேக�டா�. அ�பா அத6� இைசயவி!ைல. 
ஐ	� காணி ந�ெச� நில� எEதி ைவ"தி'�கிறா�. அைத�� அவேரா நாேனா வி6க 
உாிைம இ!லாம! எEதி ைவ"தி'�கிறா�. அத6� ேம! பணமாக� ேக�டா! 
இ!ைல எ�கிறா�." 
 
"நில� எEதி ைவ"த� அவ'��" ெதாி�மா?" 
 
"ெதாி��. க�த� எEதியாயி61. ஆ, வாயிலாக� ெசா!5�� ஆயி61. அ�கி'	� 
அவ'� ெசா!5 அ%�பினா� பண�தா� ேவ/�� எ�1." 
 
"இ	த� பண� ைப"திய� அவ'�� எ�ப� வ	த�?" 
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"அ� உ�க?�� ��னேம ெதாி	தி'�க ேவ/��." 
 
பைழய அ�ேப ��ேபா! எ�ைன� 4/ப�"திய�. 
 
"நீ நா�� ஆ/�க, பழகியி'�கிறாயாேம அ�ேபா� இ�ப�� ெக�டவராக" 
ெதாியவி!ைலயா" எ�1 பா�கிய� ேக�டா�. 
 
"இ!ைலேய அ�கா. பிற�தா� அவ� எ�ப�ேயா மாறிவி�டா�." 
 
"அ�4ற�� மாறியி'�க மா�டா�. இவ� �	L1, நாR1, ச�பள� வா��கிறா�. 
இவைர�ேபா! அவ'� ஆகியி'	தா! ஒ'ேவைள ந!லவராகேவ இ'	தி'�பா�. 
அ!ல� இவராவ� ெபாிய ேவைல��� ேபாகாம! அவைர� ேபாலேவ L1 Sபா�� 
ச�பள"திேலேய இ'	தா! அவ'ைடய மன� ெக��'�கா�." 
 
இ�ப�� க6பக� ப�ைசயாக� ெசா�னேபா�, எ�னா! ந�ப ��யவி!ைல. 
எ�ேம! மால� ெபாறாைம ெகா/�'	த�. 
 
"உ�க?��, ���ப"தி! ேவ1 எ	த� காரண"தா3� மன� கச�4 இ!ைலேய" 
எ�1 ேக�ேட�. 
 
"உ/�. எ!லா� பண"தி� காரணமாக வ	த� தா�." 
 
"எ�ப�?" 
 
"நைககைள ஒ=ெவா�றா�� ேக�டா�. ம1"� வ	ேத�. அதனா!, �த5! 
எ�ேம! ெவ1�4 ஏ6ப�ட�. பிற� ஒ=ெவா�றா�� ெகா��க" ெதாட�கிேன�. 
பிற�� அவ'ைடய மன� அைமதியைடயவி!ைல எ�ேம! ெவ1�4 வள�	த�." 
 
"பண"ைத� ெகா/� எ�ன ெச�தா�?" 
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"அைத ஒ'நா, பி�வாதமா�� ேக�ேட�. அ�1 எ�ைன - ேவ/டா. அைத 
எ!லா� ேக�காதீ�க," இ=வா1 ெசா!5� க6பக� க/ணீ� வி�டா,. 
 
"எ�"தத6ெக!லா� அE� க/ணீ� வி�வதா! பய� இ!ைல. அCசாம! 
ேபாாிடேவ/��. அ!ல� அ�ேயா� பணி	� அட�கி�ேபாகேவ/��. இர/�� 
இ!லாம! இ�ப� அழ�<டா�" எ�ேற�. 
 
"நீ ேக, த�பி. நா� ெசா!கிேற�" எ�றா� பா�கிய�. 
 
"பண� நைக எ!லா� எ�ன ெச�தா�?" 
 
"�1�ெகE"��ேபா�� �த! �திைர� ப	தய� வைரயி! வழிக, இ!ைலயா?" 
 
"�திைர� ப	தயமா?" எ�1 தி��கி��� ேக�ேட�. 
 
"அ� அ=வளவாக இ'�கா�. இவ?�� எ�ப�" ெதாியேபாகிற�? அ�ேபா�ற 
தீைமக, உ/� எ�1 ெசா!லலா�. இவ, க/ணார� பா�"த� ஒ�1. யாேரா 
சாமியா� ஒ'வைர அைழ"�வ	� அவ'�� ேவ/�ய உதவி எ!லா� 
ெச�தி'�கிறா�. பி"தைளைய� ெபா� ஆ��வத6�, இ'�ைப� ெபா� 
ஆ��வத6� எ�1 ெசா!5 அ	த� சாமியா� காைச� காி ஆ�கியி'�கிறா�. அைத 
இவேள பா�"தி'�கிறா,. இவ, பா�"� இர/� நா, நட	த�. பா��காம! 
இ'ப� நா, நட	தி'���. அ� ஒ' காரண�. இவைள அ�"�" �ர"தியத6�, 
இவ, இ!லாவி�டா! எ�காவ� இ'	�ெகா/� எ	த வி"ைதயாவ� 
ெச��ெகா/�'�கலா� அ!லவா? 
 
"அ�"தா �ர"தினா�? உ/ைமயாகவா?" எ�1 ��461� ேக�ேட�. 
 
"இ!ைல" எ�றா, க6பக�. 
 
எ� மன� ஒ' சிறி� ஆ1த! அைட	த�. 
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"அ�"தி'	தா3� இவ, ெசா!லமா�டா,. ���ப"���� ெச�த தீ�ைக� 
ெசா!வாேள தவிர, தன��� ெச�த தீ�ைக� ெசா!லமா�டா,. க/ணகி�� 
அ�ப�"தாேன ெபா1"� நட	தா,?" எ�றா� பா�கிய�. ம1ப��� அவேர, 
"அேதா� உன��� பிற� அவ'�� ேவெறா' ந/ப� கிைட"தி'�கிறா�. அவ� 
ஆவி�லக"தி! எ!லாேரா�� ேபச வ!லவரா�. இற	�ேபான திலக�, ேகாகேல, 
பாரதியா�, தி'வ,?வ�, அ=ைவயா�, ஐ	தா� ஜா�\, வி�ேடாாியா எ!லா'� 
அ	த ந/பேரா� வ	� ேப9கிறா�களா�. உலக� இ�ப� இ�ப� ஆக�ேபாகிற� 
எ�1 அவாிட� மைற�காம! வ	� ெசா!கிறா�களா�" எ�றா�. 
 
"இவ�க, எ!லா� இ�%மா தனி"தனியாக அ�ப�ேய இ'�கிறா�களா�?" 
எ�ேற�. 
 
"எ�னேவா? அ�ப� ஒ' ந/ப� கிைட"� அவ'�� ஆைசG��கிறாரா�" எ�றா� 
பா�கிய�. 
 
"இ'���. இைத ந�4கிேற�" எ�ேற�. 
 
"எைத? ஆவி�லக"ைதயா நீ ந�4கிறா�?" எ�1 பா�கிய� ேக�டா�. 
 
"இ!ைல அ�கா, க6பக"தி� D���கார� இைத எ!லா� ந�ப�<�யவ�. இ�ப� 
ஏமாற�<�யவ� எ�1 ந�4கி�ேற�. ஏ� எ�றா!, ப����ேபாேத அவ'�� 
ஆயிர"ெத�� 8டந�பி�ைகக, இ'	தன" எ�ேற�. 
 
"எ!லாவ6றி6�� ேச�"� இ�ேபா� பய� விைளகிற�" எ�1 மி�ெவ�� ேபா! 
ேபசினா, க6பக�. 
 
"அ	த" ெதாழி5ேலேய இ'	� கிைட�ப� ேபா�� எ�1 எளிய வா7�ைக 
வாழலாேம! அைத�� வி�� வி�டாேர!" எ�ேற�. 
 
"நீ�க?� ப�க"திேலேய இ'	� அேத ெதாழி5! நீ�க?� இ'	தி'	தா! 
ஒ'ேவைள விடாம! ஒ�� இ'	தி'�பா�. �த5ேலேய அைர மன"ேதா� ேச�	தா�. 
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எ	த ஆவி வ	� எ�ன ெசா!5யேதா அ	த ேவைலைய வி�� வி�டா�. 
அைத�ப6றி எ�னிட� ெசா!லேவ இ!ைல. தா� D���� வ	த பிற�தா� என�� 
அ	த� ெச�தி ெதாி	த�" எ�றா,. 
 
"ஊாி! ெந! ஆைல ைவ�கிறாரா�. அத6காக� ெகாCச� பணமாவ� ெகா�"� 
உதவியி'�கலா�" எ�ேற�. 
 
பா�கிய அ�ைமயா� ம1ெமாழி ெசா�னா�. "அ�ப�� ெச�தி'�கலா� எ�1 நா%� 
எ/ணிேன�. க6பக"தி� அ�பா அத6� ஒ�4�ெகா,ளேவ இ!ைல. 
இ�ப��ப�டவ� நாைள�� எ!லாவ6ைற�� அட� ைவ"� வி61� ���ப"ைத 
ந�"ெத'வி! வி��வி��� ேபா� வி�வா�. ந�ப ��யா�. மக� த�னா! 
ெக�டா�. மக, ந!லவ,. அவ?� ந�ெத'வி! நி�1 கல�க ேவ/�மா? 
ஒ'�கா3� நில"ைத வி61� பணமாக� ெகா��கமா�ேட� எ�கிறா�. மகைள 
ைவ"�� ெகா/� வாழாவி�டா3� சாி நில� வி6பத6� இட� ெகா��கமா�ேட� 
எ�கிறா�. அவ� ெசா!வ�� ஒ' வைகயி! ந!லதாக" ெதாிகிற�. நாைள�� எ�ன 
��ப� வ	தா3�, ேபர� பி,ைளக?�� வி6க உாிைம ைவ"� எEதியி'�பதா!, 
அ	த ஐ	� காணி ந�ெச� நிலமாவ� க6பக"ைத� கா�பா61�, அவ?ைடய 
�ழ	ைதகைள� கா�பா61�, மன� தி'	தி வ	தா! அவ?ைடய கணவைர�� 
கா�பா61�" எ�றா�. 
 
நா� அ�கி'	� தி'�ப இ'	த ேநர"தி!, "அ	த� கால"தி! ெப/ ேக�க 
வ	தேபா�, அ�பா இவ'��� க�த� எEதினா�. ெபா�யாகவாவ� ெக�ட பி,ைள 
எ�1 ஒ' வாி எEதமா�டாரா எ�1 கட#ைள ேவ/�� ெகா/ேட�. அ�ேபா� 
எ� எதி�கால"ைத� ப6றி அ/ண%� கவைல�படவி!ைல. இவ'� 
கவைல�படவி!ைல" எ�றா, க6பக� க/கைள" �ைட"தப�ேய. 
 
பைழய நிக7�சிைய இவ, மற�கமா�டா, ேபா! இ'�கிறேத எ�1 
தைல�னி	�ப�ேய தி'�பிேன�. ெத'" தி/ைண ேம! வ	� உ�கா�	ேத�. 
ச	திரேனா� விைளயா��� ப�"�� கால� ேபா�கிய� நிைன#�� வ	த�. க6பக� 
அவைன� ப6றி� கவைல�படவி!ைலேய, அவ%ைடய �6ற� �ைறகைள� ப6றி� 
ேபசவி!ைலேய. ஒ'கா!, அவ%ைடய கைத பழ�கைதயா�� ேபாயி'�கலா�. 
தி'"த ��யாதவ� எ�1 ந�பி�ைக இழ	� வி��'�கலா� என எ/ணி� 
ெகா/�'	ேத�. 
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உடேன க6பக"தி� த	ைதைய� பா��கேவ/�ேம என எ/ணி, ேநேர அ	த 
D�ைட நா�� ெச�ேற�. 
 
அ�ேக அவ'ைடய ேபர� தி'வா�ெமாழி சில ��சிகைள�� ெந'�4� 
ெப��கைள�� ைவ"� விைளயா�� ெகா/�'	தா�. அவ� ஒ' 8ைலயி! 
எைதேயா ஆ7	� சி	தைன ெச�தப� உ�கா�	தவாேற சா�	தி'	தா�. எ�ைன� 
பா�"த��, "வா�’பா, க6பக� ெசா�னா,. நா� வ	� பா��கலா� எ�1 
இ'	ேத�. அத6�, இவைன எ�னிட� வி��வி�� அவேள அ�ேக ேபானா," 
எ�றா�. 
 
"இ�ேக வ	தி'�கிறீ�க," எ�ேற�. 
 
"எ�ன ெச�வ�? பி,ைளைய�� ெப/ைண�� ெப61 வள�"� வி��வி��, 
அவ, 9கமாக� ேபா�வி�டா,. கவைல எ!லா� என�� வ	� ேச�	த�. 
பி,ைளயா! ��ப�ப�டா! ெப/ணா! 9க�படலா� எ�1 ெசா!வா�க,. 
என�� இர/� வைகயி3� ��பேம. ஊாி! இ'�க ��யவி!ைல. ைபய%ைடய 
நட"ைத ���ப"தி6ேக பழியாகிவி�ட�. உன��" ெதாி	தி'���. அவ%ைடய 
உட�4� ெக��வி�ட�; அ� ெதாி�மா?" எ�றா�. 
 
"ெதாியாேத" எ�ேற�. 
 
"ெதாEேநா� ேபால வ	�வி�ட�. உட�ெப!லா� பரவிவி�ட�. நா�� ம'	� 
சா�பி��� பய� இ!ைல. இ�ேபா� அ��க� ராணி�ேப�ைட��� ேபா� ஊசி 
ேபா���ெகா,கிறானா�. அ� எ�ப�யாவ� ேபாக��� எ�றா!, அவ%ைடய 
மைனவி - ந!ல ெப/ - அவனிட"தி! அக�ப���ெகா/� சி1ைம�ப�கிறா,. 
அவைள மி'க� ேபா! நட"�கிறா�, அ��கிறா�, உைத�கிறா�. அைத எ!லா� 
க/ணா! பா�"��ெகா/� அ�ேக இ'�க ��யவி!ைல. சா�பிட#� மன� 
வரவி!ைல. நா�க, வ	�வி�டா!, கணவ%� மைனவி�� தனிேய 
வாE�ேபாதாவ� அ�பாக இ'�க��� எ�1தா� வ	�வி�ேட�. அ	த� 
ெப/ேணா, நா�க, 4ற�ப�ட ேபா� கதறி� கதறி அEதா,. தா%� எ�கேளா� 
வ'வதாக� ெசா!5 அEதா,. எ�க, ���ப� இ�ப� இ	த நிைல�� வ'� எ�1 
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நா� கனவி3� நிைன�க வி!ைலேய" எ�1 அவ� க/ணீேரா� <றினா�. பிற� 
"ம'மக� ெச�தி எ!லா� ெசா!5யி'�பா�க,. நா� ேவ1 ெசா!ல 
ேவ/�யதி!ைல. ந!ல பி,ைள எ�1 எ!லா'� ெசா�னா�க,. நீ�� 
எEதியி'	தா�. அவ� இ�ப� மாறிவி�டா�. எ!லா� நா� வ	தவழி" எ�1 
தைலயி! அ�"�� ெகா/� வ'	தினா�. 
 
சிறி� ேநர� ேபசியி'	� ஆ1த! ெசா!5வி��" தி'�பிேன�. அவ'ைடய 
மன"தி! மகைள� ப6றிய கவைலையவிட மகைன� ப6றிய கவைலேய மி�தியாக 
இ'	தைத அறி	ேத�. க6பக� �தலானவ�க?��� ச	திர%ைடய வா7�ைக 
இய6ைகயாகி� பழ�கைத ஆகிவி�ட�. ஆனா! சாம/ணாவி� மன"தி! அ� 
இ�%� ஆறா� 4/ணாகேவ இ'	� வ'"தி வ	த�. 
 
ம1நா, ேசாழசி�க4ர"���� ேபா� வ'வதாக� ெசா!5� 4ற�ப�ேட�. 
4ற�ப�டேபா� அ�மா எ�ைன� பா�"�, அ�ப�ேய த�ைக D����� ேபா� வா. 
அ�கி'	� ஏெழ�� ைம!தா� இ'���" எ�றா�. சில அ� நட	தபிற� "அ�பா! 
அவ, வ'வதாக இ'	தா! நீேய அைழ"�� ெகா/� வா" எ�றா�. 
 
ேசாழசி�க4ர"தி! இற�கி மால%ைடய ெபயைர� ெசா!5� ேக�ேட�. ெந! 
ஆைல ப6றி� ெசா�ன#டேன வழி கா��னா�க,. அ�ேக ெச�1 ேக�டேபா� 
அவ� ஊாி! இ!ைல எ�1 அறி	ேத�. யாேரா ஒ' சாமியா'ட� காைலயி!தா� 
தி'"தணி��� 4ற�ப��� ெச�றதாக#�, இ�%� இர/� 8�1 நா, கழி"�" 
தி'�ப�<�� எ�பதாக#� ெசா�னா�க,. காண��யாம! ேபா�வி�டேத எ�1 
வ'"த� ேதா�றிய�. "அவ'ைடய ந/ப� ஒ'வ� இ�ேக லாாி 
ைவ"தி'�கிறாராேம. அவ� யா�? எ�ேக இ'�கிறா�?" எ�1 ேக�ேட�. 
ெசா�னா�க,. அவைர" ேத�� ெச�ேற�. 
 
அவாிட� ெச�1 மால%ைடய ந/ப� எ�1 எ�ைன அறி�க�ப�"தி� 
ெகா/ேட�. "ஆமா�, ஆமா� நிைன# வ'கிற�. ெசா!5யி'�கிறா�. எ�ேகேயா 
ெபாிய ேவைலயி! ேச�	� ெபாிய அதிகாாியாக இ'�கிறீ�களாேம, உ�கா'�க," 
எ�றா�. 
 
"அவைர� பா�"�வி�� ேபாகலா� எ�1தா� வ	ேத�. ஊாி! இ!ைலயா�" 
எ�ேற�. 
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"அ�ப�யா? ம1ப��� ெவளிG���� ேபா�வி�டாரா? என��� 
ெசா!லவி!ைலேய. அவ� ஊாி! இ'�ப�� ெதாிவதி!ைல, ேபாவ�� 
ெதாிவதி!ைல. பா�"தீ�களா? ெந! ஆைல நட"�கிற �தலாளி இ�ப� அ��க� 
ெவளிG���� ேபானா! ெதாழி! எ�ப� நட���?" 
 
"உ/ைமதா�." 
 
"உ�க, ேவைல ேபா! ஒ' ெபாிய ேவைலயாக அவ'��� வா�கி ெகா�"தி'�க� 
<டாதா? ேபசாம! ேவைலைய� ெச�� ச�பள"ைத வா�கி� ெகா/� கவைல 
இ!லாம! இ'�கலாேம. ஏ� இ	த வ�4?" 
 
"ெபாிய ேவைல கிைட�ப� அ=வள# எளிதாக இ!ைலேய." 
 
"உ�க?�� எ�ப�� கிைட"த�?" 
 
"�த! வ��பி! ேதறியி'	ேத�. �த! �ைறயிேலேய ேதறியி'	ேத�. அ�ேபா� 
சில ேவைலக?� கா5யாகியி'	தன. என��� கிைட"த� ஒ' �'�� வா��4 
எ�1தா� ெசா!ல ேவ/��. நாேன இ�ேபா� �ய6சி ெச�வதாக இ'	தா! 
கிைட�கா�." 
 
"ேபாக��� எ� லாாி க�ெபனியி! L1 L6ைற�ப� ச�பள� த'கிேற� எ�1 
அைழ"ேத�. அைத�� ம1"�வி�டா�." 
 
"இ�ேபா� எ�ன? இ	த ெந! ஆைலைய ந�றாக நட"தலாேம." 
 
"நட"தலா�, நட"தினா!தாேன? அ	த L1 L6ைற�ப� Sபா� இதி! ஒE�கா� 
கிைட�கா�ேபா! இ'�கிறேத." 
 
"அ�ேயா! ஏ� அ�ப�? ந!ல வ'�ப� கிைட��� எ�1 ெசா�னாேர!" 
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"இவ� அ	த� 4� ஆைல ெதாட�கிய#ட�, பைழய ெந! ஆைல�கார� இ'வ'� 
ேபா���காக� <5ைய� �ைற"� வி�டா�க,. அவ�க, ��னேம லாப� ேத�� 
ெகா/டவ�க,. ைகயி! பண� இ'�கிற�. ஆகேவ 4� ஆைல வளராதப� 
ெக��பத6காக இ�ேபா� லாப� இ!லாம! ேவைல ெச�ய" �ணி	�வி�டா�க,. 
ேவ/�� எ�ேற <5ைய� �ைற"� ெந! ஆ�" த'கிறா�க,. இ�%� ேபானா!, 
<5 இ!லாமேல இலவசமாகேவ ெந! ஆ�" த	தா3� த'வா�க,. ��னேம 
பண� ேச�"தி'�கிறா�க,. அதி! ெகாCச� ேபானா! ேபாக��� எ�1, �ணி	� 
ெச�வா�க,. ந� ந/ப� எ�ன ெச�ய ����? ஆைலைய 8டேவ/�ய�தா�." 
 
"8�னா!, கட�கார'�� வ�� ெகா��கேவ/�ேம அத6� எ�ேக ேபாவ�" 
எ�றா� ப�க"தி! இ'	� எ�க, ேப�ைச� ேக��� ெகா/�'	த ஒ'வ�. 
 
"மாமனாாிட"தி! ெகாCச� பண� எதி�பா�"தி'�கிறா�. மாமனாேரா பண"தி! 
அE"தமானவ� ேபா! ெதாிகிற�. ஒ' ைபசா#� ெகா��கவி!ைல" எ�றா� 
லாாி�கார�. 
 
"ேச! அ�ப�� ெசா!ல�<டா�. ந!ல ந�ெச� நிலமாக ஐ	� காணி மக, ேபாி! 
எEதி ைவ"தி'�கிறாரா�" எ�றா� ப�க"தி! இ'	தவ�. 
 
"அ�சாி. நாைள�� வ'� பலா�கனி இ'�க���. இ�ைற�� ேவ/�ய களா�கனி 
எ�ேக?" எ�றா� லாாி�கார�. ம1ப��� அவேர, "வ	த ெப/டா��யாவ� 
இவ'ைடய மன� ெதாி	� நட�பவராக" ெதாியவி!ைல. நா� ஒ�1 ெசா!கிேற�. 
மைனவி சாியாக இ'	தா! யா'��ேம சாமியா� ைப"திய� பி��கா�. இ	த ஆ, 
சாமியா� சாமியா� எ�1 யா� யா� பி�னாேலா 961கிறா�. இ	த அள#�� அ	த 
அ�மா இவைர வி��'�க� <டா�. அ	த அ�மாேவ D��ேல Tைச ப/�ைக 
சட�� ம	திர� த	திர� எ�1 பலவைகயான அம��கள�க, ெச�� 
ெகா/�'	தா!, இவ'�� அதிேல ச5�4 ஏ6ப��� ேபாயி'���. இ�ேபா� 
இவேர அ!லவா அவ6ைற எ�"��ெகா/� அைலகிறா�." 
 
"அ	த அ�மா வி���ெகா�"� நயமாக� பழக" ெதாியாத ேப�வழிேபா! 
இ'�கிற�" எ�றா� ப�க"தி! இ'	தவ�. 
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"ஆமா� ஆமா�. எத6� எ�"தா3� ச�ட� ேப9கிற மைனவியா�. அதனா! 
ஒ"��ேபாக ��யவி!ைலயா�. வா7�ைக ஏ1மாறாக� ேபாயி61. இவ'��" 
ெதாியாதி'��மா? நா� ெசா!ல ேவ/�மா?" எ�1 சிகெர� ெப��ைய எ�"� 
எ�னிட"தி! நீ��னா�. நா� அ�ேபா� ம1�கேவ ப�க"தி5'	தவாிட� 
நீ��னா�, இ'வ'� 4ைக"தா�க,. 
 
நா� ேபசாமேல இ'�ப� ந�றாக இ'�கா� எ�1 எ/ணி, "ஆனா3� கட�ப�� 
இ	த ஆைல ெதாட�கியி'�க� <டா�" எ�ேற�. 
 
"ெதாட�கின பிற� அ�கைறயாக� கவனி�கேவ/��. இ� எ�ன ஆNQ 
ேவைலயா? ஐ	� மணி ேநர� ேவைல ெச��வி�� பிற� �/ைட உதறி" ேதா, 
ேம! ேபா��� ெகா/� ேபாக�<�ய ேவைலயா இ�? அ�ேக ேவைல�� ஒ' 
ேநர�, ெபாE�ேபா���� ஓ� இட�, சா�பா���� ஓ� இட� ஒ' ேநர� எ�1 
எ!லா� ஒE�காக இ'���. இ�ேக வியாபார"தி! இ	த" ெதாழி5! நட��மா? 
காைலயி! எE	� ப!ைல" �ல�கி� ெகா/� வ	� வி�டா!, ெதாழி! ெபாE� 
ேபா�� சா�பா� ேவ��ைக வ�4 K�க� எ!லா� இ�ேகேய ைவ"�� ெகா/� 
ப�னிர/� மணி ேநரேமா இ'ப� மணி ேநரேமா இ'	ேத ஆகேவ/��. அ�ப� 
இ'	தா! ேவைலயா�கைள ேவைல வா�க ����. சில நா�களி! ெந'�க�யாக 
இ'���ேபா� மைனவி ம�க, நிைன#� எ�க?�� வ'வதி!ைல. உ�க, ந/ப� 
ஒ' நாளாவ� அ�ப� ஆைலயி! உ�கா�	� ேவைல ெச�தி'�பாரா? ேக��� 
பா'�க,. ஒ' ெதாழி5! இற�கிேனாமா, ஒேர உ1தியாக இற�கிவிடேவ/��. 
அ�4ற� ேவ1 எைத� ப6றி�� கவைல�பட�<டா�. ேவ1 எதி3� 
ஈ�பட�<டா�" எ�றா�. 
 
"நீ�க, ெசா!ல�<டாதா?" 
 
"இ	த� க!வி எ!லா� ெசா!5 வர�<டா�. ெசா!லாமேல பா�"�� க61� 
ெகா,ள ேவ/��. எ�க?�� யா� ெசா!5� ெகா�"தா�க,?" எ�றா�. 
 
"அ�ப��� ெசா�ேனா�. பய� இ!ைல" எ�றா� ப�க"தி! இ'	தவ�. 
 



122 

 

அ�ப�ேய சிறி�ேநர� ேபசி�ெகா/�'	� அவ�கேளா� ேதநீ� அ'	திவி�� 
விைடெப6ேற�. 
 
வ,ளிமைல� ப�கமாக� ேபா�� பQ ப6றி� ேக�� நட	ேத�. பQ ஏறி 
உ�கா�	த#டேன மால%ைடய ந/ப�க, ெசா�னவ6ைற எ!லா� எ/ணி 
எ/ணி அவ%�காக வ'	திேன�. க6பக"ைத� ப6றி அவ�க, ெசா�னைத 
எ�னா! ந�ப ��யவி!ைல. சாம/ணாைவ� பண"தி! அE"த�கார� எ�1 
ெசா�ன�ேபா!, அ�#� ெபா�ேயா; எ!லா� மால� ேவ/�ெம�ேற 
அவ�களிட� ெசா!5 ைவ"த ெபா�க, எ�1 உண�	ேத�. 
 
வ,ளிமைலயி! இற�கி" த�ைகயி� கணவ'ைடய ேபைர� ெசா!5, ஆசிாிய� D� 
எ�ேக எ�1 ேக��� ெச�ேற�. D��� வாயி5! நி�ற�� த�ைக ஏேதா 4"தக� 
ப��ப� ேக�ட�. ைம"�ன� பாயி! ப�"தவாேற ேக���ெகா/�'	தைத� 
க/ேட�. எ�ன 4"தக� எ�1 அறிவத6காக அைமதியாக நி�ேற�. சாரதாமணி 
அ�ைமயா� எ�1 ெபய� ேக�டதா! அவ'ைடய வரலாறாக இ'�கலா� எ�1� 
எ/ணிேன�. அத6�, யாேரா ஒ' ைபய� எ� ப�க"தி! வ	� நி�1, "அ�யா! 
யாேரா ஒ'"த� உ�கைள� பா��க வ	தி'�கிறா�" எ�1 ெசா�னா�. அவ%ட� 
ேவ1யாராவ� வ	தி'�கிறாரா எ�1 தி'�பி� பா�"ேத�. ஒ'வ'� இ!ைல, 
எ�ைன"தா� ெசா!கிறா� எ�1 உண�	ேத�. 
 
ைம"�ன'� த�ைக�� எE	� வ	� அ�ேபா� வரேவ6றா�க,. ஊாி! அ�மா 
அ�பா ெபா�யாெமாழி எ!ேலாைர� ப6றி�� ேக�டா�க,, பா�கிய"ைத� ப6றி�� 
ேக�டா�க,, எ� மைனவிைய� ப6றி�� �ழ	ைத மாதவிைய� ப6றி�� 
ேக�டா�க,. 
 
அ	த� ைபய� வ	�, அ�யா எ�1 விளி"த� எ� காதி! ஒ5"��ெகா/ேட 
இ'	த�. "யா� அ	த� ைபய�?" 
 
"எ�க, ப,ளி�<ட"தி! ஆறா� வ��பி! ப��கிற மாணவ�" எ�றா� ைம"�ன�. 
 
"சா� எ�1 அைழ�காம! அ�யா! எ�1 விளி�கிறாேன" எ�ேற�. 
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"சா� சா� எ�1 தா� ெசா!5�ெகா/�'	தா�க,. இ	த ஊ'�� வட நா�டா� 
ஒ'வ� வ	தா�. சா� சா� எ�1 மாணவ�க, ெசா�ன� அவ'�� ெவ1�பாக 
இ'	த�. 'உ�க, நா��! சித�பர� பி,ைள, பாரதியா�, ேபா�ற ெபாிய ெபாிய 
ேதசப�த�க, பிற	தி'�கிறா�க,. ஆனா3�, அ	நியேமாக� இ�ப� இ'�கிறேத. 
உ�க?��, ஒ'வைர ஒ'வ� சா� எ�1 ஆ�கில"தி! அைழ�கிறீ�கேள. 
ந��ைடய தாயாைர �ய� மத� எ�1 அைழ"தா! ந�றாக இ'��மா? நா�க, 
எ�கைள மற	தி'���ேபா�� சா� எ�1 ெசா!லமா�ேடா�. எ�க, 
தா�ெமாழியி! 'ஜீ' எ�1தா� ெசா!ேவா�. ேவ/�மானா! எ�க, நா���� 
வ	� பா'�க, ப,ளி�<ட�, கைட"ெத', ஆNQ, விைளயா�� இட�, 
உண#�கைட எ�ேக ேவ/�மானா3� வ	� பா'�க,. எ�க, நா�டா� ஜீ ஜீ 
எ�1 தா� ஒ'வைர ஒ'வ� அைழ�பா�க,. இ�ேக கிராம�களி! ப,ளி�<ட"�� 
பி,ைளகைளேய இ�ப� ெக��கிறீ�கேள' எ�1 மிக மிக வ'"த�ப�டா�. 
அவ'ைடய உ'�கமான ேப�ைச� ேக�ட பிற�தா�, நா� ெச��� தவ1 என��� 
4ல�ப�ட�. அ�1 �த! மாணவ�க?��� ெசா!5 மா6றிவி�ேடா�" எ�றா� 
ைம"�ன�. 
 
பிற� த�ைகயி� எளிய ���ப வா7�ைகைய� க/ேட�. ஒ' க��3� இ!ைல. 
ெம"ைத�� இ!ைல. த�ைகயி� உட�4 ��ைனவிட ெம5	தி'	தைத�� 
க/ேட�. உ/ண உ�கா�	த ேபா� உணவி� எளிைம�� க/ேட�. தா�D��! 
இ� ந�றாக இ!ைல, அ� ந�றாக இ!ைல எ�1 உணவி! �ைறெசா!5� 
ெகா/�'	தவ, இ�ேக மிள� நீ'� ேசா1� இ'	தா! ேபா�� எ�1 
வா7கி�றாேள என வ'	திேன�. ���ப� நட"�� �ைற ப6றி� சில ேக�ேட�. 
வார"தி6� இர/� நா, ம��ேம இ�டளி�� ேதாைச�� ெச�வதாக#� ம6ற 
நா�களி! சி61/�ேயா கா�பிேயா இ!ைல எ�1� அறி	ேத�. வ'� 
ச�பள"திேலேய ப"� Sபா� ைம"�ன'ைடய ெப6ேறா��� அ%�ப� 
ப�வதாக#� அறி	ேத�. வி'	தின� வ'ைகயாேலா ேநா� காரணமாகேவா ெசல# 
மி�தியாகிவி�டா!, அத6� ஈ� ெச��� வைகயி! ெந� �த5ய சில ெபா',கைள 
வா��வதி!ைல எ�1�, எத6�� ேவைலயா�கேள இ!லாம! எ!லா� 
கடைமகைள�� தாேன ெச�� வ'கிறா, எ�1�, அ�"த ஆ/�! ஒ' ைதய! 
ெபாறி வா�கி� கணவ'ைடய ெசா�கா�கைள�� தாேன ைத�க� க61�ெகா,ள 
எ/ண� உ/� எ�1� அறி	ேத�. உடேன நா� அ	த" ைதய! ெபாறியி� 
விைலைய" த'வதாக� ெசா!5 மகி7வி"ேத�. "ேவ/டா� அ/ணா! நகர"தி! 
வா7�ைக நட"�� உ�க?�� எ=வளேவா ெசல#க, ஏ6ப��. இ	த" ��ப� 
ேவ/டா" எ�றா,. அதனா! ஒ' ��ப�� இ!ைல எ�1 ெசா!5வி�� வ	ேத�. 
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"இ�ேபா� ஊ'�� வரவி!ைல. அ�"த வி��ைறயி� ேபா� இ'வ'� வ'ேவா�" 
எ�1 <றி என�� விைட ெகா�"தா,. 
 
ஊ'�� வ	த��, த�ைகைய ஏ� அைழ"� வரவி!ைல எ�ற ேக,விைய"தா� 
�த5! அ�மா ேக�டா�. பிற� த�ைகயி� ���ப வா7�ைகைய� ப6றி� ேக�டா�. 
ைதய! ெபாறி வா��� �ய6சி�� நா� பண உதவி ெச�ய�ேபாவைத� 
<றிய#ட� அ�மாவி� �க"தி! ஒ' தனி மகி7�சி ஏ6ப�ட�. 
 
பிற� ேசாழசி�க4ர� ப6றி� ேப�9 வ	த�. மால� ஊாி! இ!லாதைத� 
ெசா�னேபா�, எ!ேலா���� ெபாிய ஏமா6ற� ஆயி61. 
----------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 25252525    
 
ஈேரா����� ெச�ற�� கடைமகளி! ஈ�ப�ேட�. இ'	தா3� எ� மன� 
அ��க� ச	திரைன�� மாலைன�� நிைன	� வ'	திய�. இளைமயி! என��� 
கிைட"த அாிய ந/ப�க, அவ�க, இ'வ'ேம, அவ�க, ந!லப� 
இ'	தி'�பா�களானா!, ஒ'வ��ெகா'வ� அ�பா�� பழகி வா7�ைகயி! 
மகி7�சியா� இ'	தி'�கலா�. இ�ேபா� இ'வ'� இ'ேவ1 வைகயா�" தவ1க, 
ெச�� த�மாறி" ��41கிறா�கேள எ�1 எ/ணி வ'	திேன�. 
 
ப"� நா, கழி"� மாலனிடமி'	� க�த� வ	த�. ஏதாவ� ஒ' ந!ல ெச�தி 
இ'��� எ�1 எதி�பா�"�� பிாி"ேத�. எதி�பா�"தத6� மாறாக, அ	த� க�த� 
எ� கல�க"ைத மி�தி�ப�"திய�. நா� ேசாழசி�க4ர"���� ெச�றேபா�, அவ� 
இ!லாம6 ேபானத6காக வ'"த� ெதாிவி"தேதா�, பண �ைடயா! கட%�� 
வ���� க�ட ��யாம! தா�ப�� ��ப"ைத� ப6றி விாிவாக எEதியி'	தா�. 
இ	த ேவைள பா�"�" த� மைனவி த�ைன� ைகவி��" தா� D����� ேபா�� 
9கமாக உ�கா�	தி'�பதாக� �றி"தி'	தா�. கைடசியாக, எ�ப�யாவ� இ	த� 
சமய"தி! தன�� இர/டாயிர� Sபா� கட� தரேவ/�� எ�1�, எ	த� 
காரண"தா3� த��� கழி�க�<டா� எ�1�, இ	த� சமய"தி! இ	த உதவி 
இ!லாவி�டா! த�%ைடய வா7�ைகேய அ�ேயா� ேபா�வி�� எ�1� 
எEதியி'	தா�. 
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த�ைக��" ைதய!ெபாறி வா�கி" த'வதாக மகி7�சிேயா� ெசா!5வி�� வ	தைத 
நிைன"�� ெகா/ேட�. அத6காக அ	த மாத� ச�பள"தி5'	� L1 Sபா� 
தனிேய எ�"� ைவ"தி'	ேத�. இ�%� இர/� மாத� அ�ப� L1 L1 Sபா� 
எ�"� ைவ"தா! அவ?�� அைத வா�கி� ெகா�"�விடலா�, அ=வா1 ெச�தா! 
ெபா', வைகயி3� அ	த� ���ப"���� ெபாிய உதவி ெச�ததா��. அைத� 
ெகா/� அ�க� ப�க"தா'��� ேசாளி ெசா�கா� �தலானைவ ைத"�� 
ெகா�"�" த� ���ப"���� சி1 வ'வா�� ேத�� ெகா,வா, என 
மகி7	தி'	ேத�. எ� தி�டெம!லா� D/ மன�ேகா�ைட ஆனதாக வ'	திேன�. 
 
இர/டாயிர Sபாைய யாாிடமி'	� நா� எ�ப� வா�கி" த'வ�? த	ைதயாாி� 
மளிைக�கைட D��� ெசல#�� ேவ/�ய வ'வாைய� ெகா�"தா! ேபா�� 
எ�1 இ'�கிற�. இ	த நிைலயி! நா� அவைர� பண உதவி ேக�க ��யா�. 
அவ'�� இ	த� ெச�தி ெதாி	தா3� எ�ேம! வ'"த�ப�வா�. மால%�� நா� 
உதவி ெச�ய� ேபாவதாக" ெதாி	தா! அ	த� பண� Dணாகி வி��, தி'�பி வரா� 
எ�1 அ�மா#� த��பா�. நா� உதவி ெச�யாம! இ'�ப�� ��யா�. மால%� 
ெபா1�ேபா� பண"ைத� ைகயா,பவனாக#� ெதாியவி!ைல. D/ ெசல# 
ெச�பவ� அ!ல. ஆனா!, வழிய!லா வழியி! ேபா� ஏமா	� ெக�கி�றா�. எ�ன 
ெச�வ� எ�1 8�1 நா�� நா, கல�கி� ெகா/�'	ேத�. கைடசியி! ஆயிர 
Sபாயாவ� அ%�4வ� எ�1� ைகயி! இ'	த இ'Lேறா� இ�%� எ/]1 
கட� வா�கி� ேச�"� அ%�4வ� எ�1� ��# ெச�ேத�. யாாிட� ெச�1 கட� 
ேக�ப�? ந/பராகிய நக�ம�ற" தைலவாிடேம ெச�ேற�. அவ'� பணவைகயி! 
பல'��� ெகா�"�� ெகா�"� ஏமா	தவ�. ஏமா	த கைதகைள எ!லா� எ�னிட� 
விாிவாக� ெசா!5� கைடசியி! பண� ெகா��க இைச	தா�. மாத� L1 Lறாக 
எ�� மாத"தி! தி'�பி" த	�விட ேவ/�� எ�1 ேக��� ெகா/� ெகா�"தா�. 
 
ஆயிர�� ேச�"� மால%�� அ%�பியேபா� விாிவாக ஒ' க�த� எEதிேன�. 
கட� வா�கி ஆைல ைவ��� �ய6சி ெதாட�கியி'�க� <டா� எ�1� அ�ேகேய 
இ'	� இர#� பக3� ெதாழிைல� கவனி�கேவ/�� எ�1�, இனிேம! 
சாமியா�க, பி�ேன 96ற�<டா� எ�1�, 8டந�பி�ைககைள� �ைற"� 
உைழ�ைப�� உ/ைமைய�� ந�ப ேவ/�� எ�1� க�ைமயாகேவ 
எEதியி'	ேத�. அவ%ைடய மைனவி க6பக"ைத எ� தா� க/� ேபசினா� 
எ�1�, அவளாக� கணவைன வி�� வரவி!ைலயா� எ�1�, கணவேனா� 
எ�ேபா�� வாழ வி'�4கிறாளா� எ�1� மாமனா� ெகா�"தா! பண� வா�கி� 
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ெகா,ள ேவ/�ேம தவிர வ641"தி� ேக�ப� தகா� எ�1�, என�� ேநேர 
ெதாியாத ெச�திக, ேபா!, அவ%ைடய மன உண��சிைய� 4/ப�"தாத 
வைகயி! ���ப"ைத� ப6றி�� அறி#ைர எEதியி'	ேத�. 
 
ச	திர� ேபா! அவ� க�த� எEதாம! இ'�கவி!ைல. அ	த வைகயி! அவ� 
ஒ'ப� ேமலானவ� எ�ேற ெசா!ல ேவ/��. உடேன க�த� எEதியி'	தா�. 
பண� வ	� ேச�	தத6காக ந�றி ெதாிவி"தா�. இ�%� ஓராயிர� அ%�ப 
��	தா! ேப'தவியா�� எ�1� எEதியி'	தா�. இனிேம! ெதாழிைல 
அ�கைற�ட� கவனி�க ���� எ�1 உ1தி�� <றியி'	தா�. ஆனா!, த� 
மைனவிைய� ப6றி ஒ' ெசா!3� எEதவி!ைல. ஒ'கா! இ	த" �ைறயி! என�� 
ஒ�1� ெதாியா� எ�1�, பண� வா�க" திறைமயி!லாத எ�%ைடய 
அறி#ைரைய எ�"�� ெகா,ள�<டா� எ�1� எ/ணியி'�பா�. க!>ாியி! 
ப�"தேபாேத ேசாதிட"ைத நா� ந�பவி!ைல. அ�ேபா�, 'உன�� ஒ�1� 
ெதாியா�' எ�1 இக7	தவ� அவ�. அேத மனநிைலேயா� இ�ேபா�� எ� 
அறி#ைரைய இக7	� ஒ��கியி'�க� <��. இ�ப� மைனவிைய" தா� D���� 
அ%�பி� பண� ேக�பதி! தவ1 ஒ�1� இ!ைல எ�1 எ/ணிவி��'�பா�. 
எ�ப�ேயா ேபாக���. ெதாழி! ந�றாக நட	த பிறகாவ� தி'	தினா! ேபா�� 
எ�1 ஆ1த! அைட	ேத�. 
 
ஐ	தா� மாத� மைனவிைய�� மாதவிைய�� அைழ"� வ'வத6காக ரயி! ஏறி 
ஊ'��� 4ற�ப�டேபா� மால%�� உதவி ெச�தைத� ப6றி D��! யா'��� 
ெசா!ல�<டா� எ�1 தீ�மான� ெச��ெகா/ேட�. ைதய!ெபாறி வா��வ� 
ப6றி அ�மா ஏதாவ� ேக�டா3� தி'டைன" ேத, ெகா��ய� ேபா! இ'�க 
ேவ/�� எ�1 எ/ணி� ெகா/ேட�. 
 
நா� D����, Pைழ	த#டேன த�ைக மணிேமகைலைய" தா� க/ேட�. 
அவ?�� ெச�வதாக� ெசா�ன உதவிைய நிைன"� மன� தி�ெக�ற�. ஒ'வா1 
மன"ைத மா6றி�ெகா/� ேபசிேன�. மைனவி�� �ழ	ைத�� இ'	தா�க,. 
அ�மா இ!ைல. எ�ேக எ�1 ேக�ேட�. க6பக"தி� அ/ணி இற	�வி�டதாக 
ெசா!லேவ அ�மா#� அவ�கேளா� ேந61� 4ற�ப��� ேபானா�க, எ�றா, 
த�ைக. "ேந61 க6பக� அழ, மாமி அழ, D� ஒேர �யரமாக இ'	த�. மாமிதா� 
மி�தியாக அEதா�க," எ�றா, மைனவி. 
 
"எ�ன காரண�? திOெர�1 இற	�ேபான காரண�" எ�ேற�. 
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"யா'��ேம ெதாியா�. அ�மா வ	தா!தா� ெதாி��" எ�1 ெசா!5�ெகா/ேட 
பா�கிய� வ	தா�. 
 
எ�ென�னேவா எ/ணிேன�. ச	திர� ஏதாவ� ெகா�ைம ெச�தி'�பாேனா 
எ�1� ஓ� எ/ண� வ	த�. ேச, எ�ன ெக�டவனாக இ'	தா3� அ	த 
எ!ைல��� ேபாயி'�க மா�டா� எ�1 ெதளி	ேத�. 
 
அ�1 பக! உண#�� உ�கா�	தேபா�, பா�கிய� த�ைகைய�� மைனவிைய�� 
உட� உ�கா�	� உ/Fமா1 வ641"தினா�. "மாதவி K��கிறா,. அவ, 
எEவத6� ��ேன சா�பா�� ேவைலைய ��"� விடலா�" எ�1 வ641"தி 
உ/ண� ெச�தா�. 
 
உணவி� ேபா�, க6பக"தி� ேப�ைச" த�ைக ெதாட�கினா,. "D��! பிற	த 
ெப/F� ந�றாக இ!ைல. 4�	த ெப/F� இ�ப� ஆகிவி�டா," எ�1 
வ'	தினா,. ம1ப��� அவேள, "ெப/ணா�� பிற	தவ�க, எ!ேலா'� தி'மண� 
ெச��ெகா,ள ேவ/�� எ�1 ெப6ேறா�க, வ641"த� <டா�. த�க கணவ� 
கிைட�காத ெப/க, தி'மண� ஆகாமேல இ'�க��� எ�1 வி��விட 
ேவ/��. ந� நா��! மணிேமகைல இ!ைலயா? ஆ/டா, இ!ைலயா?" எ�றா,. 
 
உண# பாிமாறி�ெகா/�'	த பா�கிய�, "மணிேமகைல��" த�க கணவ� 
இ!ைலயா? அவேள �றவியாகிவி�டா,. ஆ/டா?��� கணவ� 
கிைட�கவி!ைலயா? மனிதைர மண�க மா�ேட� எ�1 உ1தி T/டா�" எ�றா�. 
 
"ந!ல கணவராக இ!ைல எ�1 ெதாி	தா! நா�� அ�ப� இ'	�விடேவ/��" 
எ�றா, த�ைக. 
 
எ� இைலயி! ேமா� வி�டப�ேய பா�கிய� அத6�� ம1ெமாழி ெசா�னா�. 
"ஆ/டாைள� ேபா! மனித� யாைர�� மண	� ெகா,ளமா�ேட� எ�1 
ெசா�னா3� ெசா!லலா�. ஆனா!, மீராைவ� ேபா! தி'மண� ஆனபிற� 
கணவைன� ைகவி��� ேபாக�<டா�" எ�றா�. 
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எ� மன� தி��கி�டா6 ேபா! நி�ற�. உணைவ மற	� அவ'ைடய 4திய க'"தி! 
ெச�ற�. அவ�, வி�ட ேமா� இைலையவி�� ஓ� மைனவியி� இைல�ப�க� 
ெச�ற�. "அ�4ற� ேயாசி�கலா�. ேசா6ைற� பிைச��க,. ேமா� தைரயி! 
ஓ�கிற�" எ�1 மைனவி ெசா�ன ேபா�தா� எ� ைகக, கடைமைய உண�	தன. 
எ/ணி� ெகா/ேட உ/ேட�. உ/� ��"�� ைக அல�பிய பிற�, "மீரா 
ெச�ததி! தவ1 எ�ன? கணவ� உயரவி!ைல. தா� உய�	த நிைலைய எ�� 
வி�டா�. ஆகேவ ���ப"ைத" �ற	� வி�டா�" எ�ேற�. 
 
"சாி இ'�கலா�. காளிேகாயி5! இராமகி'^ண� தவ� ெச�தாேர. அவ� உய�	த 
நிைலைய அைடயவி!ைலயா? அதனா! மைனவி சாரதாமணிைய வி��" 
�ற	�விடவி!ைலேய. மைனவியிட"தி3� கட#ைள� க/டாேர. அ�ேபா! மீரா 
கணவனிட"தி3� ெத�வ"ைத� க/� வா7	தி'�கலாேம" எ�றா, த�ைக. 
 
எ� 8ைளயி! மி�ன! பா�	த� ேபா! இ'	த�. 
 
"உ/ைம, அ� சாி" எ�றா� பா�கிய�. 
 
த�ைகயி� அறி# P�ப"ைத�� ெதளிைவ�� உண�	� ேபா6றிேன�. "சாரதாமணி 
கணவ'ைடய ெநறி�ேக தி'�பிவி�டா�. அதனா! இராமகி'^ண� த��ைடய 
உய�	த தவ"தி6�� �ைணயா�கி� ெகா/டா�. ஆனா! மீராவி� கணவ� 
அ=வா1 தி'	தாதி'�கலா�; உயராதி'�கலா� த� வழி�� வராத கணவைன 
ைவ"��ெகா/� எ�ன ெச�வ�?" எ�ேற�. எ�ன விைட வர�ேபாகிற� எ�ற 
ஆவலாேலேய விைளயா��� ேபா! ேக�ேட�. 
 
பா�கிய� ம1ெமாழி <றினா�; "ெந�மாற%ைடய மைனவி ம�ைகய��கரசி எ�ன 
ெச�தா�? கணவ� ேவேற வழியாக� ெச�றேபாதி3�, அவேனா� அ�பாக 
வாழவி!ைலயா? கைடசியி! கணவைன" தி'"�� �ய6சியி! ெவ6றி�� 
ெபறவி!ைலயா?" எ�றா�. 
 
ேபசாம! இ'	ேத�. 
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"க6பக"��� �	தாேந61 இர#� இ�தா� ெசா!5� ெகா/�'	ேத�. 
கணவைன" தி'"த ��யவி!ைலயா? அத6காக அவனிட� ெச3"த ேவ/�ய 
அ�ைப� �ைற"�� ெகா,ளாேத; அவ%��� ெச�ய ேவ/�ய கடைமகைள� 
ைகவிடாேத; ஒ'வைன மண	� ெகா/ட பிற� அவ%ைடய இ�ப ��பேம உ� 
இ�ப ��ப�; இ�ப ��ப� ம��� அ!ல, ஆ�க�� அழி#� <ட அ�ப�ேய 
இ'வ���� ெபா�வாக� க'தேவ/��; கணவ%ைடய அழிவி! நீ�� கல	� 
அழிவதி! ஒ' மகி7�சி ேவ/�� எ�1 எ=வளேவா ெசா�ேன�. ேகாவல%ைடய 
தவ1 ந�றாக" ெதாி	தி'	��, எதி�"�� பிாி	� வா7வைதவிட, அ	த" தவறான 
வா7#��� �ைணயாக இ'	�, சாவேத ந!ல� எ�ற �ணி# க/ணகியிட� 
இ'	த�. அதனா!தா� ெபா', இழ	� வ'	திய கணவ%��" த� கா! 
சில�ைப� ெகா��க �� வ	தா,. கணவைன தி'"த ���� எ�ற ந�பி�ைக 
இ!லாத ேபா��, அ	த வா7#��" �ைணயாக இ'	�வி��� சாக" �ணி	த மன� 
அ�. அ	த மன� எளிதி! வரா�. தியாக"தி! ஊறி� ப/ப�ட மன� அ�. ��கார 
மகனாக இ'	தா3� அவ%��� ெகா�"�� ெகா�"�� ெச!வ"ைத, அழி�க" 
�ணி�� தாயி� மன� அ�. அத6� எ=வள# அ�4 ேவ/��? எ=வள# தியாக� 
ேவ/��? சாிேயா தவேறா, ஒ'வேனா� பிைண	� வி�ட வா7# அவேனாேடேய 
ேபாக��� எ�ற �ணி# பழ�கால"தி! ெப/க?�� இ'	த�. இ	த� கால"தி! 
எ	த� ெப/F� இ�ப�" �ணிய மா�டா,. க6பக� ம��� �ணிய ���மா? 
அவைள� �ைற <ற ��யா�" எ�றா�. 
 
 
"க6பக"திட�� �ைற உ/டா" எ�ேற�. 
 
"உ/� உ/�. அவ?� பி�வாத�காாி. நயமாக� ேபச#� பழக#� ெதாியாதவ,. 
ஆனா! உ/ைம�� ேந�ைம�� உ,ளவ,. உ/ைம�� ேந�ைம��, ம��� 
இ'	தா! ���ப"���� ேபா�மா? அவ6றா! மன�கைள� பிைண�க ��யா�; 
அ�4� நய��தா� மன�கைள� ேச���� ஆ6ற! உ,ளைவ. க6பக"திட� அ	த� 
�ைற உ/�. எத6�� ெவ�� ஒ�1 �/� இர/� எ�1 ேப9வா,. நயேம 
இ!ைல" எ�றா�. 
 
"அவ?ைடய அ/ண� ச	திரனிட� அ	த� �ைற உ/�" எ�ேற�. 
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அத6�, �ழ	ைத மாதவி விழி"� அழேவ, எ�க, ேப�9 அ	த அளவி! நி�ற�. 
 
ம1நா, பக! இர/� மணி��"தா� ெப'�காCசியி5'	� அ�மா வ	� 
ேச�	தா�. வ	த�� அ3"�� கைள"�� <ட"தி! உ�கா�	தா�. ெச�தி 
அறிவத6காக நா�க, எ!ேலா'� 96றி உ�கா�	ேதா�. அ�ேபா� அ�பா#� 
D��! இ'	தா�. அவ'� ெச�தி ெதாி	� ெகா,வத6காக நி�றா�. 
 
"க6பக"தி� க5யாண"���� ேபானேபா� ஒ�றைர நா, பழகிேன�. 
அவ?ைடய அ�ைப�� �ண"ைத�� நிைன"தா! மன� ேக�கவி!ைல. அ�ேயா! 
ெப/ேண! ேபா�� பிணமா�� பா�"ேத�. ந� D���� வரF� வரF� எ�1 
அ=வள# ஆைசயா� இ'	தாளா�. அ	த� ���ப� ெகா�"� ைவ�கவி!ைல. 
�க"தி! பா! வ�கிற�. எ�ன கைள! எ�ன �ண�! ஊேர அE� வி�ட�" எ�றா�. 
 
"எ�ன’மா உட�4��" எ�ேற�. 
 
"கிண6றிேல விE	� உயிைர வி�� வி�டா,. கணவ%ைடய ெகா�ைம ெபா1�க 
��யாம!தா�." 
 
இைத� ேக�ட�� எ� ெநCச� ��றிய�. 
 
"அ�ேயா, பாவி" எ�றா, எ� மைனவி. 
 
அ�மா விாிவாக� ெசா!ல ெதாட�கினா�. "அ�த� நட�கிற ���பமா�� ேபா�9. 
எ!ேலா'� ெசா!கிறா�க,. ஒ=ெவா' நைகயா�� ேக�� வா�கி ஊாி! க/ட 
ெப/க?�ெக!லா� ெகா�"�வி�டா�. அ�"� உைத"� நைகைய� கழ6றி� 
ெகா/� ேபா�� பழ�க� இ'	தி'�கிற�. கட� ேக�டா! ஊாி! ெகா��பா� 
இ!ைல. பண� இ!லாதேபா� இ�ப� நைககைள� கழ6றி� ெகா/� 
ேபாயி'�கிறா�. ஊாி! அவைன� பழி�கிற பழி எ!லா� ேக�� உ'கி� ��றி� 
ேபா�வி�டா, அ	த� ெப/. ��நா, இர# வ	தேபா�, மன"தி! இ'	தைத 
எ!லா� ெசா!5� ேக�காதைத எ!லா� ேக��வி�டா,. அவ� ேகாப"தா! த��� 
தா�4� எ�"� அ�"தி'�கிறா�. 8��"தி ேக��'�கிறா�. அைத�� கழ6றி� 
ெகா�"�வி��� ேபசாம! ேதா�ட"��ப�க� ேபானா,. காவ!கார�, 'இ	த 
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ேநர"தி! எ�ேக'மா. தனியாக� ேபாகிறீ�கேள' எ�1 த�"�� ேக�டானா�. 
'தனியாக� ேபாகாம!, இத6��<ட யா� �ைண வ'வா�க,' எ�1 ெசா!5வி��� 
ேபா�வி�டா,. ெவளி��� ேபாகிறா, எ�1 காவ!கார� இ'	� வி�டானா�. 
ேநேர ேதா�4� கிண61��� ேபா� இற�கி வி�டா,. அ	த� பாவி ெப'�பாவி 
சிறி� ேநர� ெபா1"� ெவளிேய வ	தானா�. காவ!காரைன� பா�"�, அவ, 
வ	தாளா எ�1 ேக�டானா�. ேதா�4��� ேபானா, எ�1 ெசா!லேவ அவ� 
பய	�வி�டா�. 'ேபா�" ேத�, ேபாடா' எ�1 காவ!காரைன அ%�பினானா�. 
எ��� கிைட�கவி!ைல எ�1 வ	� ெசா�னானா�. வி�ய6காைலயி! ேபா�� 
பா�"தி'�கிறா�. பிண� மித�பைத� பா�"� ஓ� வ	� ெசா�னானா�. அ	த� 
பாவி அ�ேபா� ேபானவ� இ�%� வரவி!ைலயா�. எ�ெக�ேகா ேக��� 
பா�"தி'�கிறா�க,. எ��� கிைட�கவி!ைலயா�. இ�ேக ஆ, அ%�பினா�க,. 
ேபாேனா�. அEேதா�. எ�"�� ேபா��வி�ேடா�. ேபா�� ேச�	�வி�டா," எ�1 
ெசா!5�ெகா/ேட க/ணீ� உதி�"தா�. 
 
"எ�ேக ேபா�வி�டாரா�?" எ�றா, த�ைக. 
 
"ெதாE ேநா� ஆQப"திாி��� ேபாக� ேபாவதாக� ெசா!5� ெகா/�'	தானா�, 
அ�ேகதா� ேபாயி'�பா� பாவி" எ�றா� அ�மா. 
 
"ேபா�" ெதாைலய���. அ�ேகேய ஒழி	தா! ���ப"ைத� பி�"த ெதா!ைலேய 
வி��� ேபா��" எ�1 ெசா!5� ெகா/ேட அ�பா நக�	தா�. 
 
பா�கிய"தி� �க"ைத� பா�"ேத�. க/ணீ� தாைர தாைரயாக வழி	� 
ெகா/�'	த�. க/கைள" �ைட"�� ெகா/ேட க�மிய �ர5!, "அ�ேயா! 
இ�ப�யா ஆகF�?" எ�றா�. "ெவறி பி�"�" த�4� ெச�தா3� தி'	த�<டாதா? 
ப�"த பி,ைள�� ந!ல 4"தக� கிைட�கவி!ைலயா? ந!லவ�களி� பழ�க� 
கிைட�கவி!ைலயா? காலெம!லா� இ�ப�யா நட"ைத ெக�� அழிய ேவ/��? 
கட#, ஏ� இ�ப�� பைட�க ேவ/��" எ�1 வ'	தினா�. 
 
எ�னா! ஒ�1� ேபச ��யவி!ைல. எ� வா7�ைகயி! ேந�	த ெபாிய அதி��சி 
ேபா! இ'	த�. 
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அ�மா இர/� நா, இேத நிைன�பாக இ'	� அ��க� ெப'8�9 வி�� 
வ'	தினா�. என��� இ	த� பயண"தி� ேபா� மன� ந�றாக இ!ைல. 
மைனவிைய�� �ழ	ைதைய�� அைழ"�� ெகா/� D�ைட வி��� 
4ற�ப�டேபா�� எ!ேலாாிட"தி3� ��ப"தி� சாய! இ'	த�. அ�மா 
ேப"திைய� ைகயி! வா�கி� க/ணி! ஒ"தி ம'மகளிட� ெகா�"தா�. அ�ேபா� 
மாதவி பா��ைய� பா�"� வா� திற	� சிாி"தா,. அைத� க/ட ேபா�தா� 
அ�மாவி� �க"தி! சி1 மல��சி ேதா�றிய�.  
--------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 26262626    
 
ஒ' மாத"தி6�, எ�ைன ஈேரா��5'	� ெச�ைன�� மா6றி உ"தர# வ	த�. 
அ'ைமயான ந/பைர�� காவிாியா61" த/ணீைர�� வி��� பிாி	� ேபாவ� 
வ'"தமாக இ'	த�. "நா� அ��க� ெச�ைன�� வ'பவ�. ஆைகயா! ந� 
பழ�க� எ�ேபா�� இ'���. அ	த� கவைலேய ேவ/டா�. காவிாியா61" 
த/ணீ�தா� அ�ேக உ�க?��� கிைட�கா�. ேவ/�மானா! நா� 
ெச�ைன�� வ'�ேபாெத!லா�, ெபாிய காள"தி <சா நிைறய" த/ணீ� பி�"�� 
ெகா/� வ'ேவ�" எ�1 நக�ம�ற" தைலவ� நைக"தா�. எ� ���ப"தி6�� 
ெபாிய வி'	� ைவ"தா�. �ழ	ைத மாதவி�� ஒ' த�க� ச�கி5 ெச�� அ�ேபா� 
அணிவி"தா�. 
 
���ப"ைத அ�ேகேய வி�� வி��� ெச�ைன��� ெச�1 ேவைலயி! 
ேச�	ேத�. அ	த" ெதாழி5! என�� ��ேன இ'	தவ� தா� ��யி'	த 
D�ைடேய என�� ஏ6பா� ெச�தா�. P�க�பா�க"தி! இ'	த� அ	த D�. 
என�� அ	த D� பி�"தமாகேவ இ'	த�. அைத ஏ61� ெகா/ேட�. அ�"த 
சனி�கிழைமேய ஈேரா����� ெச�1 ���ப"ைத� ெச�ைன�� அைழ"� 
வ	�வி�ேட�. 
 
ஈேரா�டாாிட� வா�கிய எ/]1 Sபா��கடனி! ஐ�ப� ம��ேம தி'�பி� 
ெகா�"ேத�. அவ'�� உ1தி <றியப� மாத� L1 Sபா� தர ��யாதைத 
நிைன	� வ'	திேன�. அத6� ஒ' க�த�� எEதி ம�னி�4� ேக��'	ேத�. 
ெச�ைன�� வ	த பிற�, அ	த மா1த5� காரணமாக#�, 4� இட"தி! வாழ" 
ெதாட�கியத� காரணமாக#�, எதி�பாராத ெசல#க, ேந�	தன. எ!லாவ6ைற�� 
அவ��� எEதியி'	ேத�. அவ� அ�ப6றி� கவைல ேவ/டா� எ�1 ஆ1த! 
அளி"தி'	தா�. 
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ெச�ைன வா7�ைக என��� 4திய� அ!ல. மைனவி�� �6றி3� 4திய�. ஈேரா� 
மிக�பி�"தி'	த� எ�1� ெச�ைன அ=வளவாக பி��கவி!ைல எ�1� அவ, 
ெசா�னா,. நா, ஆக ஆக இ	த� பரபர�4 மி�	த நகர� அவ?��� பழகிவி�ட�. 
பல ���ப"�� ெப/க, அவ?�� பழ�கமாகிவி�டா�க,. கட6கைர�� 
உயி�கா�சி� சாைல�� அவ?�� வி'�பமான இட�க, ஆகிவி�டன. ஒ' சி�ன 
கா� இ'	தா! அ��க� மாதவிைய ெவளிேய அைழ"�� ெகா/� ேபா� ேவ��ைக 
கா��வத6� உதவியாக இ'��ேம எ�ற அ	த ஒ' �ைறதா� அவ?�� இ'	த�. 
 
என��� அ	த� �ைற இ!லாம6 ேபாகவி!ைல. ஈேரா�டாாிட� வா�கிய கடைன 
தீ�"�வி��, த�ைக�� ஒ' ைதய! ெபாறி�� வா�கி� ெகா�"த பிற� பாதி 
பணமாவ� ேச�"�� ைகயி! ைவ"�� ெகா/�தா� ஒ' பைழய கா� வா�க 
�ய6சி ெச�யேவ/�� எ�1 உ1தி ெகா/ேட�. நா� ஈேரா��ேலேய 
இ'	தி'	தா! மாத� L1 Sபா� மீதியா�கி விைரவி! கடைன அைட"தி'�க 
����. ெச�ைன�� வ	த பிற� மாத� ஐ�ப� மீதியா��வேத ெப' �ய6சி 
ஆயி61. எ�ப�ேயா எதி�பாராத வைகயி! ேவ/டாத ெசல#க, ெப'கி� 
ெகா/�'	தன. ஊ��ப�க"தி5'	� ெச�ைன�� வ	தவ�க, ேநேர D�ைட" 
ேத� வ	� த�கியி'�க" ெதாட�கினா�க,. உய�நிைல� ப,ளியி3� 
க!>ாியி3� ப�"த கால"தி! உடனி'	� ப�"ேதா� எ�ப� தவிர ெந'�கி� 
பழகாதவ�க, பல� இ'	தா�க, அ!லவா? அவ�க, எ!ேலா'� இ�ேபா� நா� 
ெபாிய ேவைலயி! இ'�பைத அறி	த பிற�, ெந'�கி� பழகியவ�க,ேபா! 
ந�4ாிைம ெகா/டா� அ��க� வர" ெதாட�கினா�க,. உ/ைமயாகேவ 
ெந'�கி� பழகிய பைழய ந/ப�க, இர/ேட ேப�தா�. அவ�க?,, ச	திர� 
இ'	த இடேம ெதாியாம! ேபா�வி�டா�. மால� இ'	�� பய� இ!லாதவனாக 
மாறிவி�டா�. ஆனா!, எ� உ,ள"தி! இட�ெபறாத ந/ப�க?� உறவின�க?� 
இ�ேபா� எ� D��! இட� ெபற" ெதாட�கி வி�டா�க,. அவ�கேள, ெந'�கி 
வ	தேபா�, "நீ�க, என�� ெந'�கிய ெதாட�4 இ!லாதவ�க," எ�1 நா� 
ெசா!ல ���மா? வில�க ���மா? ஆகேவ, ஆ�� ெசல# ஆக��� எ�1 
எ!ேலாைர�� ஓரள# வரேவ6ேற�. 
 
ெச�ைன சி�ன நகர� அ!ல; ெபாிய நகர�; அதி3� பல தா3�கா�கைள�� 
ெகா/ட ஒ' மாவ�ட� ேபா�ற�. இைத� பல� மற	� வி�கி�றா�க,. ஒ' 
மாவ�ட"தி� வடேகா�யி! ஓ� ஊாி! இ'�பவ�க,, அேத மாவ�ட"தி� ெத� 
ேகா�யி! ம6ேறா� ஊாி! இ'�பவ�கைள� க�டாய�ப�"தி" தி'மண"��ேகா 
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வி'	��ேகா அைழ�பதி!ைல. ெச�ைன ஒ' ெபாிய மாவ�ட"��� நிகரானதாக 
இ'	தா3�, ஒ=ெவா' தி'மண"���� அ3வ3��� வ'மா1 
வ641"�கிறா�க,, வி'	��� வ'மா1 க�டாய�ப�"�கிறா�க,. ஒேர நாளி! 
இ	த நகர"தி! எ"தைன D�களி! தி'மண�க,, அ3வ!க,, வி'	�க,! 
இ"தைன��� ேபா�வ'வ� எ�றா! யாரா! ����? ெதாைலவான உறவின�க, 
எ!லா'� ெந'�கிய உறவின�க, ேபா! ெதாட�4 ெகா/டா��ேபா� எ�ன 
ெச�வ�? அ�க�ேக ேபா� வ'வைத எ=வளேவா �ைற"�� ெகா/ேட�. 
ஆனா3�, ஓரள# ெசல# ஏ6ப�� வ	த�. என�� அைவகளி! ெவ1�4 ஏ6ப�ட 
ேபாதி3�, எ� மைனவி�� அவ6றி! ச5�4 ஏ6படவி!ைல. அவ, �ழ	ைத 
மாதவிைய அைழ"�� ெகா/� அ��� இ��� ஓயாம! ேபா� வ	தா,. என�� 
ெவளிேய ேபா�வ'த! ெதாழி5ேலேய அைம	த�. அவ?�� ெதாழிேலா 
D�டளவி! உ,ள�. ெவளி� ேபா��வர"தி! அவ?�� ச5�4� ெவ1�4� 
ஏ6படாத காரண� அ�தா� எ�1 உண�	ேத�. 
 
அவ?��� 4திய ந/ப�க, ஏ6ப�ட� ேபாலேவ என��� 4திய ந/ப�க, 
ஏ6ப�டா�க,. ஆனா3�, அவ�க, பல� ெபாE�ேபா���காக அ!ல� ஏேத%� 
உதவியி� காரணமாக எ�ேனா� பழகியவ�களாகேவ இ'	தா�க,. அ	த� காரண� 
தீ�	த�� அவ�களி� ந�4� தீ�	த� ேபாலேவ இ'	த�. எ�ேக%� 
பா����ேபா� 4��1வ! கா��வ��, "எ�ப�? நல�தாேன?" எ�1 
ெபா'ளி�றி� ேக�ப�� அ	த ந�பி� நிழ!ேபா! நி6��. அவ�களி� 
4��1வைல� காF�ேபாெத!லா� என��� காகித மல�கேள நிைன#�� வ'�. 
ஆயி%� அவ�க?,?� ஒ'சில� உ,ள�4 உைடய ந/ப�களாக - ந1மண 
மல�களாக - இ'	தா�க,. 
 
ச	திர%� மால%� எ� வா7ைவ வி�� ெந�	ெதாைல# நீ�கிவி�ட ேபாதி3� 
எ� உ,ள"ைத வி�� அ=வா1 நீ�கவி!ைல. அவ�கைள ெவ1"த ேபா��, 
உளமார ெவ1"ேத�. அ	த ெவ1�4 எ� உ,ள"தி! ஆழ"தி5'	� எE	த�. 
ெந'�கிய பழ�க� - உ/ைமயான ந�4தா� - அத6�� காரண�. ஆனா!, 
உ,ள"தி6� ஓ�# இ!லாத வா7�ைகயி! அ	த ஆ7	த ந�4� எ�ப� விள�க 
����? பலவைகயான கடைமக?� பலேரா� பழகேவ/�ய காரண�க?�, 
பரபர�பான ேபா��வர#� மி�	த ெச�ைன வா7�ைக இ'	தப�யா!, 
உ,ள"தி6� ஓ�ேவ இ!ைல. ச	திரைன�� மாலைன�� நிைன"� ெவ1�பத6�� 
ேநர� இ!ைல. சில நா�க, அவ�களி� நிைன�ேப இ!லாம3� இ'	தி'�கிேற�. 
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இ�ப�� சில நா�க, அவ�கைள நிைன�காமேல இ'	� வி��" திOெரன 
அவ�களி� நிைன�4 வ'�ேபா� ெநCச� உ'��. ச	திர%ைடய மைனவி 
இற	தபி� சில நா�க, வைரயி! அவ�ேம! அள# கட	த ெவ1�4 இ'	த�. 
அவ� �க"திேலேய விழி�க� <டா� எ�ற அளவி6�� ெவ1�4� ெகா/ேட�. 
நா, ஆக ஆக" �யர� �ைறவ� ேபாலேவ ெவ1�4� �ைற	த�. இளைம 
ந/பைன ம1ப��� காண ��யாதா எ�1 ஏ�கிேன�. எ�ைன அறியாம! எ� 
உ,ள"தி! அ	த ஏ�க� இ'	� வ	த�. 
 
மாலைன அ��க� நிைன�பத6�� காரணமாக இ'	தவ, எ� மைனவிேய. 
க6பக"தி� ேம! அவ?�� இர�க� ஏ6ப��வி�ட�. மாதவிைய ெப6ெற�"� 
வாலாசா#�� வ	தேபா� க6பக� அ�ேக இ'	தா, அ!லவா? அ�ேபா� அவ, 
க6பக"ேதா� ெந'�கி� பழகிவி�டா,. அவ?ைடய ெப'�காCசி �கவாிைய 
எEதி� ெகா��க� ெசா�னா,. எEதி�ெகா�"ேத�. அ	த �கவாி��� க�த� 
எE�� பழ�க� ைவ"�� ெகா/டா,. அ�கி'	� ஒ=ெவா' க�த� வ	தேபா�� 
எ�னிட� ெச�திக, ெசா!வா,. "க6பக� ந!ல ெப/. அவ?ைடய கணவ� 
உ�க, ந/ப� அ!லவா? நீ�க, அவ?ைடய வா7�ைக�� ஏதாவ� உதவி 
ெச�ய� <டாதா? அவ'�� ஒ'�ைற எEதினா! ேபா�மா? ம1ப��� எEத� 
<டாதா" எ�பா,. "ந/ப� ந/ப� எ�1 ெசா!கிறீ�க,. ஆ/க, ஒ'வைர� ப6றி 
ஒ'வ� கவைல�ப�வதாகேவ காேணா�. நா�க, ெப/க, அ�ப� இ'�கேவ 
மா�ேடா�. ஆ/க?�ேக க!மன�தா�" எ�பா,. க6பக"திடமி'	� க�த� 
வ	தேபாெத!லா� இ�ப� ஏதாவ� இர�க"ேதா� ெசா!5� ெகா/ேட இ'	தா,. 
ஒ' மாத� கைடசியி! வர# ெசல# பா�"தேபா�, ஈேரா�� அ�பா#�காக ஐ�ப� 
Sபா� எ�1 ெசா!லாம! மால%�காக ஐ�ப� Sபா� எ�1 ெசா!5வி�ேட�. 
அக�ப��� ெகா/ேட�. விடாம! ேக�டா,. உ/ைமைய� ெசா�ேன�. 
"அ=வள#தா�, அ	த ஆயிர�� ேபான�தா�. பணவைகயி! அவ� ேமாசமான 
ேப�வழி எ�1 ெதாி	�தா� க6பக"தி� அ�பா பண� ெகா��க மா�ேட� 
எ�கிறா�. நிலமாக எEதி ைவ�கிறா�. என�� இ�வைரயி! ெசா!லவி!ைலேய" 
எ�1 க�	தா,. "ந/ப'�� ஒ' �ைறயாவ� அ	த அள#�காவ� உதவி 
ெச�யாம! க!மன"ேதா� இ'�க ���மா? ெப/க?�� அ	த� க!மன� உ/�. 
ஆ/க?�� ��யா�?" எ�ேற�. "ேபா��, இ	த அளேவா� நி1"தி� 
ெகா,?�க,. இனிேம! பண� ெகா�"� உத#� ேவைல ேவ/டா" எ�றா,. 
அத6�� பிற� அவ, க6பக"தி� க�த� ப6றி� ெசா�னா3�, மால%��� 
ெசா!5� சீ��ப�"த� <டாதா எ�பைத ப6றி ெசா!வைத வி��வி�டா,. 
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ஒ'�ைற ம��� மி�க இர�க"ேதா� க�த"ைத� ப�"� ெகா/�'	தேபா� நா� 
அFகி� ெச�ேற�. "நா� பா��க�<டாதா? ப� ேக�கலாேம" எ�ேற�. 
 
ப�"தா,, "இனிேம! எ� கணவ� மன� தி'	தி வ'வா� எ�பதி! என�� 
ந�பி�ைக இ!ைல. அவ� ேபா�ேக உலக"தி! இ!லாத 4திய ேபா�காக இ'�கிற�. 
அ�பா யா� யாாிடேமா ெசா!5ய%�பி �ய6சி எ!லா� ெச�� ஆயி61. 
உ�%ைடய கணவ'� த�மா! ஆனவைரயி! �ய�றா� எ�1 ந�4கிேற�. எ� 
மன�� மர"�வி�ட�. ஆனா3�, அ�பாவி� கவைலைய� பா���� ேபா�தா�, 
எ�னா! அவ� ��ப�ப�கிறாேர எ�ற வ'"த� ஏ6ப�கிற�. அ�பா ம��� சிறி� 
மன" �ணிேவா� இ'�பாரானா!, நா� இனி அவேரா� வாE� வா7ைவேய 
மற	�வி�ேவ�. ெகாCச கால� வா7	ேத� அ!லவா? அ� ேபா��. எ"தைனேயா 
ெப/க, அ=வள# சி1 கால�� கணவ'ட� வாழாதவ�க, இ!ைலயா? 
அவ�கைள விட எ� நிைலைம ேமலான� எ�1 எ/ணி� ெகா,கிேற�. 
இ�ெனா' வைகயி! நா� 4/ணிய� உைடயவ,. தி'வா�ெமாழி�� 
தி'�பாைவ�� என�� இ'���ேபா� எ�ன �ைற? எ�ப�ேயா அ	த இர/� 
ம�கைள�� பா�"�� பாரா���ெகா/� கால� கழி�ேப�" எ�1 க6பக"தி� 
க�த"ைத� ப�"தா,. 
 
அ�ேபா� நா� நி1"தி, "தி'வா�ெமாழி ைபய�, நிைன# இ'�கிற�. தி'�பாைவ" 
எ�ேற�. 
 
"மக,. �ழ	ைத, மற	�வி�O�களா?" எ�றா,. 
 
"ெபய� ெதாியா� அ!லவா? ந!ல�. ப�" எ�ேற� ெதாட�	� ப�"தா,. 
 
"இ	த� க�த� எEதி� ெகா/�'���ேபா�, அ�பா தி/ைண ேம! உ�கா�	� 
ஒ'வ'ட� ேபசி�ெகா/�'�ப� ேக�கிற�. ைபய� (அதாவ� எ� அ/ண�) 
ேபான இட� ெதாியவி!ைல, அவ� எ�ேக வர�ேபாகிறா�, எ"தைன �ைற 
இ'	தா3� மான� உைடயவ�, எ�ேகயாவ� உயிைர வி�� வி��'�பா�. 
இ	த� ெசா"ைத எ!லா� நா� யா'�� ைவ"� வி��� ேபாக�ேபாேற�, ம'மக� 
வ	� எ!லா நில"ைத�� ைவ"�� ெகா/� பா�"�� ெகா,ள�<டாதா. இ'��� 
கடைன" தீ�"� வி��� 9கமாக வாழலாேம என� ெசா!5� ெகா/�'�கிறா�. 
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ெசா!3�ேபா� அவ'ைடய மன"தி! மகைன� ப6றிய ேவதைன�� இ'�கிற�. 
எ�ன ெசா�னா3� அவ� ேக�கவி!ைல. அவ'ைடய மன"��� தா� ஆ1த! 
அளி�க ��யவி!ைல. அ�தா� இ�ேபா� எ� கவைல, - இ�ப��� அ�4,ள 
க6பக�." 
 
இ=வா1 மைனவி ப�"� ��"த ேபா�, சாம/ணாவி� ேவதைன எ� மன"தி3� 
ப6றி�ெகா/ட�. ச	திர� உ/ைமயாகேவ மான� உைடயவ�. அதனா!தா� 
இமாவதியா! ஏமா6ற� அைட	ததாக உண�	த�� க!>ாி வி�திைய வி�ேட 
ஓ��ேபா� வி�டா�. இ�ேபா�� மைனவி த6ெகாைல ெச�� ெகா/டா, எ�1 
அறி	த�� ஊைர வி�ேட ஓ��ேபானா�. ஆனா! இ	த மான உண��சி இ'	த 
அளவி6� அற"தி! ந�பி�ைக�� ெநறியி! ெதளி#� இ'	தி'	தா! எ=வளேவா 
ந�றாக இ'	தி'���. ந�பி�ைக�� ெதளி#� இ!லாத ேபா� இ	த� ெபா!லாத 
மான� இ'	�� எ�ன பய�? த�ைன� ெக�"�� ெகா,வத6�� அழி"�� 
ெகா,வத6�� தா� இ	த மான உண��சி பய�ப�கிற� என எ/ணி� ேசா�	ேத�. 
 
"ஏ� வ'	�கிறீ�க,?" எ�றா, மைனவி. 
 
"ச	திர� எ�ன ஆனாேனா எ�1 நிைன"தா! மன� ேவதைனப�கிற�." 
 
"அ	த ஆ, இனி எ�ப�� ேபானா! எ�ன? மைனவி ேபா�வி�டா,. ���ப� 
ேபா�வி�ட�. ேபானவ�கைள நிைன"� வ'	தி� பய� எ�ன? 
இ'�கிறவ�க?�� ஏதாவ� ெச�ய ���மா? ெச���க,. இ�ப�� ெசா"� 
�E�� கிைட��� எ�பைத� க6பக"தி� கணவ'�� எE��க,." 
 
அ	த� ெசா! ெநா	த எ� மன"ைத� ேகாலா! �"�வ� ேபா! இ'	த�. 
"ஒ'கா3� நா� அ�ப� எEதமா�ேட�. எ� ந/ப� ச	திர� ெச"��ேபானா� 
எ�1 நிைன�க#� எ� மன� இட� தரவி!ைல. அ�ேயா ேவ/டா" எ�ேற�. 
 
மால%�� ேவ1 வைகயி! க�த� எEதிேன�. ம1ெமாழி வ'� வ'� எ�1 
ஆவ3ட� எதி�பா�"�� ச5"ேத�. பண� கட� ெகா�"த காரண"தா! இ'	த 
ந�4��� இைடG1 ேந�	�வி�ட� எ�1 எ/ணி� ெகா/ேட�. 
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��ென!லா� இ�ப� ந/பாிடமி'	�� D�டாாிடமி'	�� க�த� வராம! 
இ'	தா! அ�ேவ என��� ெப'�கவைல ஆகிவி��. அைதேய எ/ணி எ/ணி 
வ'	தி� ெகா/�'�ேப�. சி1 ��ப�� ெபாிதாக" ேதா�றிய கால� அ�. 
இ�ேபா� ெபாிய ��ப�� சி�னதாக" ேதா�1� அளவி6� மனமா1த! 
ஏ6ப��வி�ட�. ந�றி�ண��சி �தலான அ��பைட உண��சிக, அ�ப�ேய 
இ'�கி�றன. ஆனா! இ�ப ��ப உண��சிக, வரவர� 
�ைற	�ெகா/�'�கி�றன. சி1 ேதா�ட� பயிாி�கிறவ� ஒ' ெச� வா�னா3� 
கவைல�ப�கிறா�; ெபாிய ேதா�ட� உைடயவ� ஒ' பா"திேய ப���ேபானா! 
தா� வ'	�கிறா�; ெபாிய ேதா�4 உைடயவ� ஒ' ெச��கா#� 
கவைல�ப�வதி!ைல; ஒ' பா"தி�காக#� வ'	�வதி!ைல. இர/� 8�1 ெபாிய 
மர�க, ப���ேபானா! தா� அவ%ைடய மன� ெகாCச� அைச��. அ�ேபா�� 
அவ�, சி�ன ேதா�ட� பயிாி�கி�றவைன� ேபா! அ=வள# கவைல�பட 
மா�டா� அ!லவா? எ� மனநிைல�� அ�ப�"தா� மாறிய�. �� சி�ன ஒ' 
<�ட"� அளவி! எ� பழ�க�� ெதாட�4� இ'	தன. இ�ேபா� ெபாிய நகர"தி! 
L61�கண�கானவ�கேளா�� ஆயிர�கண�கானவ�கேளா�� பழக 
ேந�	�வி�டதா!, உண��சிகளி� ஆழ� �ைற	�வி�ட�. அதனா! 
ச	திர%�காக#� மால%�காக#� வ'	�� வ'"த� ��ேபா! இ!ைல எனலா�. 
 
நா� ெதாழி! காரணமாக#� ேவ1 காரணமாக#� L61�கண�கானவ�கேளா� 
பழகிய ேபாதி3�, ஒ' சில� தா� உ/ைமயாக எ�%ட� ெந'�கிய பழ�க� 
உைடயவ�க,. அவ�களிட� எ� மன� ெகாCச� ஆ7	த ந�4� ெகா/ட� எ�1 
ெசா!லலா�. 
 
அவ�க?,, எ� அ3வலக"தி! எ�ேனா� ெதாழி! ெச�த ந/ப� ஒ'வ�. 
அவ'ைடய ெபய� ப�ைசமைல. ந!ல ப/4க, உைடயவ�. பலேரா� 
பழகமா�டா�. பழ�� சிலாிட"தி! அ�பாக� பழ�வா�. அ3வலக"தி! 
ேவைலயா�கைள�� மன� ேநாக� ேபசாதவ�. ஆனா! ேவைலயி! திறைமயானவ�. 
அ�ப��ப�டவ� ஞாயி61� கிழைமகளி! எ�க, D���� வர� ேபாக� பழகினா�. 
நா�க?� சில ஞாயி61�கிழைமகளி! அவ'ைடய D����� ெச�ேறா�. 
நாளைடவி! ெப/க?��, பழ�க� மி�	த�. நா� ேவைல மி�தியாக 
இ'	தேபா� மைனவி ம��� அ�ேக ேபா� வ'வ�� பழ�கமாயி61. 
 
ஒ' நா, இர# நா� D����" தி'�பிய�� "ப�ைசமைலயி� மைனவி 
உ�க?��� சி�ன வயதி5'	ேத ெதாி�மாேம" எ�றா,. 
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"உன��� ைப"திய�! நா� எ�கி'	ேதா பிைழ�க வ	ேதா�. நா� யா�? அவ�க, 
யா�? இ�ேபா�தாேன பழ�க�! எ�ன உள1கிறா�?" எ�ேற�. 
 
"அவ� உ�க?��� ெசா!லேவ இ!ைலயா?" 
 
"நீ எ�னதா� ெசா!கிறா�?" 
 
"அ	த அ�மா#��� இ"தைன நா, ெதாியா�. இ�ைற��" தா� 
க/�பி�"தா�க,." 
 
"அெமாி�காவா, ஆQதிேர5யாவா. எ�ைன அவ�க, க/�பி��க." 
 
"ெபா�யா ெசா!கிேற�?" 
 
"எ�ன ெச�தி? விள�கமாக� ெசா!." 
 
அ	த அ�மாவி� அ�கா ஊாி5'	� வ	தி'�கிறா�. ��னேம ஒ'�ைற 
வ	தேபா�� பா�"தி'�கிேற�. ேபசியி'�கிேற�. இ�ைற�� எ�ென�னேவா 
ேபசியி'	� வி��, ���ப"ைத� ப6றி� ேக�க" ெதாட�கினா�. அ�ேபா� 
ெதாி	�வி�ட�." 
 
"எ�ன ெதாி	�வி�ட�?" எ�1 அவைள� ேக�ேட�. அத6�, மாதவி ெம!ல� 
9வைர� பி�"தப�ேய நட	� வ	� எ� ம�யி�ேம! ஏறி" த� வாைய" திற	� 
நா�ைக நீ��� கா��னா,. "சாிதா�. வா���, நா�� இ'�ப� ெதாி	� வி�ட� 
எ�கிறா,. அ�தாேன நீ ெசா!வ�?" எ�ேற�. 
 
மைனவி சிாி"தா,. "ெசா!வைத� ேக��" ெதாி	� ெகா/டா! அத� பிற� 
சிாி�கமா�O�க,. உடேன ேபா�� பா��கலா� எ�1 4ற�ப�D�க," எ�றா,. 
"உ�க, D���கார� ேப� எ�ன எ�1 ேக�டா�. ேபைர� ெசா�ன#ட�, ச61 
விழி"�� பா�"தப� இ'	�வி��, ஊ� எ� எ�1 ேக�டா�. வாலாசா எ�1 
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ெசா�ன#ட�, திைக"தா6ேபா! இ'	தா�. உடேன உ�க, D���கார'��� 
ச	திர� எ�1 ஒ' ந/ப� இ'�கிறாரா எ�1 ேக�டா�. அ�ேபா� அவ'ைடய 
திைக�4 �Eவ�� என�� வ	�வி�ட�. 'ஆமா� இ'�கிறா�. உ�க?�� அவைர 
எ�ப�" ெதாி��?' எ�ேற�. 'ெசா!கிேற�. நீ ேவல�யா#�� மைனவியாக 
வ'வத6� ��னி'	ேத அவைர என��" ெதாி��' எ�1 எ�னிட� ெசா!5வி��, 
பிற� த� த�ைகைய� பா�"�, 'ெதாி�தா'� உன�� நிைன# வ'கிறதா’�' எ�1 
ேக�டா�. 'யா�? ந� ச	திர அ/ணாவா!' எ�1 ப�ைசமைலயி� மைனவி உடேன 
அ�காைவ� ேக�டா�. ஆமா� எ�றா� அ	த அ�கா. 'அவ�தா� அ�ேபாேத எ�ேகா 
ேபா� வி�டாேர அவைர� ப6றி அ�4ற� ஒ�1ேம ெதாியாேத' எ�றா� த�ைக. 
என��" திைக�4 மி�தியாயி61. 'அவ� எ�ேகா ேபா�வி�ட ெச�தி உ�க?�� 
எ�ப�" ெதாி�� அ�மா?' எ�1 ேக�ேட�. 'ேந61" தி'மணமாகி வ	த உ�க?�� 
அவ� ேபா�வி�ட� எ�ப�" ெதாி��?' எ�1 அ�கா எ�ைனேய தி'�பி� 
ேக�டா�." 
 
இ	த அளவி6� மைனவி ெசா!5ய#ட�, எ� கல�க� தீ�	� உடேன இமாவதியி� 
நிைன# வ	�வி�ட�. "அடடா!" எ�ேற�. 
 
"ஓ ஓ! உ�க?�� இ�ேபா�தா� யா� எ�1 ெதாி	ததா?" எ�றா, மைனவி. 
 
"ஆமா�. இ�ேபா�தா� நிைன#�� வ'கிற�. இமாவதி எ�1 ஒ' ெப/. 
அவளாக"தா� இ'�க ேவ/��" எ�ேற�. 
 
"ெப/ணா? என�� ேம! வயதி! ெபாியவ�. நா�� பி,ைளக?��" தா�." 
 
"இ'�கலா� அ�ேபா� ெப/தாேன? நா%� ச	திர%� க!>ாியி! ப�"�� 
ெகா/�'	தேபா� தி'மண� ஆகாத ெப/. சாி ெசா!5��. அ�4ற� தா� 
விாிவாக� ெசா!ேவ�." 
 
"அ�4ற� எ�ன? உன�� எ�ப�" ெதாி�� எ�1 அவ� ேக�க, நா� ேக�க, 
ேவ��ைகயாக இ'	த�. அவ� ��னேம ஒ'�ைற ஓ��ேபா� வ	தவ� எ�ப� 
அ�ேபா�தா� என��" ெதாி	த�. பிற� நா� எ!லா� ெசா�ேன�. அவ'��" 
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தி'மண� ஆன�. மைனவிேயா� அ�பாக வாழாத�. அ	த அ�மா கிண6றி! 
விE	� ெச"த�. பிற� அவ� ஓ��ேபான� எ!லாவ6ைற�� நா� ெசா�ேன�. 
விய�ேபா� ேக��� ெகா/�'	� வி�� அவ'�காக மிக#� வ'"த�ப�டா�. 
அழாத �ைறயாக அ	த அ�மாவி� �க� வா��ேபா�வி�ட�" எ�றா,. 
 
இ=வள# ெச�திகைள�� இமாவதி��� ெசா!5 இ'�க" ேதைவயி!ைலேய என 
எ/ணிேன�. "இைத எ!லா� ஏ� ெசா�னா�? அ	த அ�மா ச	திரைன� ப6றி" 
தவறாக நிைன�பாேர" எ�ேற�. 
 
"அ�தாேன இ!ைல! இ=வள# ெசா�ன பிற�� அ	த அ�மா ச	திர%�காக 
வ'"த�ப�கிறா�. இர�க"ேதா� ேப9கிறா�. தம��" ெதாி	தவைரயி! ச	திர� மிக 
ந!ல �ண�,ளவ� எ�கிறா�. அவைர�ேபா! ந!ல மன� உ,ளவ�கைள� 
பா��ப� அ'ைம எ�கிறா�. ச	திரைன� ப6றி நீ�க?� அ=வள# ந�றாக� 
ெசா�னேத இ!ைல" எ�றா,. 
 
எ� உ,ள� �ைழ	த�. "ஆமா�. அ=வள# ந!லவனாக இ'	தவ�தா�. அ	த� 
கால"தி! அவ� ேம! ஒ' �ைற�� ெசா!ல ��யா�. அ�ப��ப�ட ந!லவ�தா� 
பிற� இ�ப� மாறி� ெக�� வி�டா�. அ�தா� என�� வ'"த�" எ�ேற�. 
 
"உ�கைள� க�டாய� பா��கேவ/�� எ�1 அ	த அ�மா வி'�4கிறா�. 
எ�ேனா� உடேன 4ற�ப�� வ'வதாக� ெசா�னா�. D��! இ'�கமா�டா� 
எ�1 ெசா�னதா! நி�1வி�டா�. நாைள ம1நா, அவ�க?ைடய ஊ'�ேக 
தி'�பி� ேபாகிறப�யா! நீ�க, நாைள�ேக ேபா�� பா�"�வி��க,. நீ�க, 
ேபாகாவி�டா! அ	த அ�மா தவறாம! இ�ேக வ	�வி�வா�" எ�றா,. 
 
"அ�ப�யானா!, ப�ைசமைலயி� மைனவியி� ெபய� எ�ன? தி'மகளா?" 
எ�ேற�. 
 
"ஆமா�. உ�க?�� இ=வள# ந�றாக" ெதாி	தி'	�� நீ�க, எ�னிட� 
ெசா�னதி!ைலேய. ெபய'� நிைனவி! ைவ"தி'�கிறீ�கேள, கணவ� த� 
மைனவிைய� <�பி�� ேபா� "தி'" எ�1 அைழ�பா�" எ�றா,. 
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"நா� சி�ன வயதி! பா�"த� உ/�. அ�ேபாதி'	ேத ெபய'� ெதாி��. ஆனா! 
இ	த� ���ப� எ�1 எ�ப�" ெதாி��?" எ�ேற�. 
 
பிற�, ச	திர� ப�"�� ெகா/�'	தேபா� இமாவதியி� ���ப"ேதா� 
பழகிய��, இமாவதியி� தி'மண அைழ�ைப� பா�"த#ட� கல�கி அEத��, 
உடேன ெசா!லாம! ஓ�� ேபான��, பிற� ேத�� ேபா� அவைன அைழ"� 
வ	த�� எ!லா� விாிவாக மைனவி��� ெசா�ேன�. 
 
"அ�ப�யானா!, அ��பைடயிேலேய அவ'ைடய மன"தி! ஏேதா ஒ' �ைற 
இ'�கிற�" எ�றா, மைனவி. 
 
"ெம�தா�. அவ%ைடய மனேம இ�ெனா'வைர ந�பாத மன�. யாராவ� ஒ' 
ெபாியவாிட"திலாவ� ஒ' சிற	த 4"தக"திலாவ� ந�பி�ைக ைவ"� மன"ைத� 
ெகா�"தி'�க ேவ/��. அ!ல�, ஒ"த உாிைமேயா� யாாிடமாவ� திற	த 
மன"ேதா� பழகியி'�க ேவ/��. ந/பனாகிய எ�னிட�� அ�ப�� 
பழகவி!ைல. வ	த மைனவியிட�� அ=வா1 பழகவி!ைல. அதனா! உலகேம 
அவ%�� இ'/ட �ைகயாக இ'	த�. வழி ெதாியாம! த�மாறி" த�மாறி� 
ெக�டா�. ம'/ட ேபாெத!லா� ெவ'/� ெவ'/� ஓ�னா�" எ�ேற�. 
 
காைலயி! எE	த#ட� இமாவதிைய� ப6றி மைனவி நிைனV��னா,. நா%� 
அேத நிைனவாக இ'	ேத�. கடைமகைள விைர	� ��"�, ப�ைசமைலயி� 
D����� ெச�ேற�. ேபா� நி�1 கதைவ" த��ய#ட� "வா�க! நா%� 
எதி�பா�"�� ெகா/ேட இ'	ேத�" எ�1 ெசா!5� ெகா/ேட இமாவதி வ	தா�. 
 
"எ�ன அ�யா! ��னேம பழகிய பழ�க� இ'	�� ஒ'வைர ஒ'வ� ெதாி	� 
ெகா,ளாமேல இ'	தீ�க,. இ�ேபா� நா� தா� அ	நியனாக, 4தியவனாக 
நி6கிேற�" எ�றா� ப�ைசமைல. 
 
அவ'ைடய மைனவி, "ேவ��ைகயாக இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
இமாவதி�� நா%� எ�க, பைழய ேப�ைச எ�"த#ட� ஒ=ெவா'வராக 
நீ�கினா�க,. இமாவதியி� த�ைக தி'மக, ம��� ஒ'�ைற வ	� �1�கி��, 
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"ச	திர அ/ணா வ	� வா7	� ம1ப��� அ�ப�� ேபா�வி�டைத நிைன"தா! 
வ'"தமாக இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
நட	தவ6ைற எ!லா� ஒ=ெவா�றாக� ெசா!5� ெகா/� வ	ேத�. 
 
"அவ� தி'�பி வ	த பிற� என��" ெதாிவி"தி'�க� <டாதா? நா� வ	� பா�"� 
உ/ைமைய� ெசா!5யி'�ேபேன! என��� ஆ1தலாக இ'	தி'���. அவ'��� 
ஆ1தலாக இ'	தி'��ேம" எ�றா� இமாவதி ஓாிட"தி!. 
 
ம6ெறா' �ைற ேப�சி� இைடேய, "வ	த அவராவ� பைழய அ�ைப நிைன"� 
எ��� பா�"தி'�க� <டாதா?" எ�றா�. 
 
இ�ெனா' �ைற �1�கி��, "நீ�க?� அவைர� ேபாலேவ நட	� ெகா/O�க,. 
எ�க, �கவாி ந�றாக" ெதாி	தி'	��, ெச�ைனயிேலேய ெதாழி! இ'	�� 
எ�கைள அ�ேயா� மற	� வி�O�க,. க!>ாி ந�4 இ=வள#தா� ேபா! 
இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
"ச	திர%�� வி'�பமான ெப/ணாக� பா�"�" தி'மண� ெச�� ைவ�கவி!ைல 
ேபா! இ'�கிற�" எ�றா� ேவெறா' ேப�சி� இைடேய. 
 
"எ�க, அ�மாவிட"தி! ச	திர� எ=வள# பணிேவா� மாியாைதேயா� இ'	தா�. 
ெசா	த" தா� த	ைதயா'�� வ'"த� உ/டா��ப�யாக நட	தா� எ�றா! ந�ப 
��யவி!ைலேய" எ�றா� ம6ேறா� இட"தி!. 
 
நட	தவ6ைற நா� விாிவாக� ெசா!5� ெகா/�'	த ேபா� இமாவதி இ�ப� 
இைடயிைடேய விய�4ட%� திைக�4ட%� ெப'8�9வி��� சில க'"�கைள" 
ெதாிவி"தப� இ'	தா�. எ!லாவ6ைற�� ெசா!5 ��"த பிற�, "அ�ேயா! கட#, 
ஏ� இ�ப� அ�பானவ�கைள - ந!லவ�கைள� - ெக��கிறா�?" எ�1 மிக மிக 
வ'	தினா�. "எ�ேகதா� ேபாயி'�பா�? ெதாி	தா! நா%� ேத�ேவேன! நீ�க, 
யா'� ேதடேவ இ!ைலயா? அ=வள# ெதாைல# ந�பி�ைக இழ	� வி�டதா 
���ப�?" எ�1 ��ப�ப�டா�. 
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சிறி� ேநர� தைரையேய உ61� பா�"தப� இ'	� ஒ' ெப'8�9 வி�டா�. அ	த� 
ெப'8�9, ெசா!லாத ேவதைனைய எ!லா� ெசா!வ�ேபா! இ'	த�. வல�� 
இட�� ��%� பி�%� ெம!ல" தி'�பி� பா�"தா�. "எ�னா! ஏ6ப�ட 
ஏமா6ற�தா� அவ'ைடய மனேம ெக���ேபாவத6�� காரணமாக இ'	தேதா 
எ�1 இ�ன�� எ� ெநCச� எ�ைன� 9�கிற�. எ�ன உலக� இ�? ெப/க, 
இ'வ� பழகினா!, உட�ைப� கட	� உ,ள"தி� உற#ெகா/� பழகவி!ைலயா? 
நீ�க, ஆ/க, இ'வ� பழ��ேபா�� அ�ப� உ,ள"தா! பழகவி!ைலயா? ஓ� 
ஆF� ஒ' ெப/F� பழ��ேபா� ம��� உ,ள� இ!ைலயா? ஏ� இ	த" 
த�மா6ற� ஏமா6ற� எ!லா�?" எ�றா,. 
 
அ	த வினா#�� விைடயாக நா� ஒ�1� <றவி!ைல. அவ� எ�னிட� விைட 
எதி�பா��க#� இ!ைல. பைட"தவைனேய ேக�ட வினாவாக இ'	த� அ�. 
 
ஆனா3� அ	த வினா இ�%� எ� ெசவிகளி! ஒ5"��ெகா/ேட இ'�கிற�.  
-------- 
 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 27272727    
 
எ�ப�ேயா இர/� ஆ/�க, ேவகமாக உ'/� ஓ�ன. ஒ'நா, தபா!கார� ஒ' 
மணியா�ட� ெகா/� வ	� ைகயி! நீ��னா�. "L1 Sபா�" எ�றா�. 
 
"எ�கி'	�?" எ�1 ெசா!5�ெகா/ேட அைத� 4ர��� பா�"ேத�. 
 
மால�, ேசாழசி�க4ர�, வட ஆ��கா� மாவ�ட� எ�1 �கவாி க/ட�� என��� 
ெபாிய விய�பாக இ'	த�. இர/� ஆ/�க?�� ேமலாக� க�த�� எEதாம! 
மைற	தி'	த ஒ'வ� திOெர�1 L1 Sபா� அ%�பியி'	தா� எ�றா!, எ�ன 
எ�1 ெசா!வ�? ெந! ஆைல ேவகமாக ��ேனறி� பண� நிைறய� கிைட"த� 
எ�1 எ/Fவதா? அ!ல� சாமியாாி� ரசவாத வி"ைத ப5"� D��! உ,ள 
ெச�4 இ'�4 எ!லா� ெபா�னாகி வி�டன எ�1 எ/Fவதா? எ�ன எ�1 
ெதாியாம! விய�ேபா� அவ� அதி! எEதியி'	த �றி�ைப� பா�"ேத�. 
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"அ�4,ள ந/பா! ம�னி�க ம�னி�க ம�னி�க எ�1 பல �ைற ேக��� 
ெகா,கிேற�. பண"தி! ஒ' ப�தியாவ� தி'�பி� ெகா��காம! உ�ைன� 
பா��ப�� இ!ைல எ�1 ேநா�4 ெகா/�'	ேத�. அதனா!தா� இ�வைரயி! 
மைற#� ம#ன��. பண� ேச�"�� கவைல தீ�	�விடவி!ைல; மன� தி'	தி� 
கவைல தீ�	� வி�ட�. க�த"தி! விாி#, அ�4,ள, மால�" எ�1 
எEதியி'	தா�. அதி! ைகெயE"� இ��" தபா!காராிட� ெகா�"ேத�. அவ� 
ெகா�"த L1 Sபா�� எ/ணி வா���ேபா� எ� மக, மாதவி ஓ� வ	�, "அ�பா! 
அ�மா <�பி�கிறா�ேகா" எ�றா,. அவ?ைடய பாவாைட�� ெசா�கா�� பளபள 
எ�1 மி�%வைத��, அவ?ைடய சி�ன ெந6றியி! ெச	நிற" திலக� ப�ெடாளி 
பர�4வைத��, வாயி� 4�சிாி�4 எ� உ,ள"ைத ெகா,ைள� ெகா,வைத�� 
உண�	தப�ேய, "இ	தா! க/F! இைத� ெகா/� ேபா� அ�மாவிட� ெகா�" 
எ�ேற�. அவ, அைத எ/Fவ� ேபா! விர!களா! 4ர���ெகா/ேட நட	தா,. 
அவ?ைடய தைலயி� சி�ன <	த! அழகாக� பி�ன�ப��'	தைத�� 
தாழ�T#� ம!5ைக�� அத6�" Kய அழ� த	� விள�கியைத�� க/ேட�. 
"அ�மா! அ�மா! அ�பா ெரா�ப Sபா ெகா�"தா�ேகா" எ�1 அவ, ெசா�ன� 
ேக�ட�. 
 
உடேன அ�கி'	� எ� மைனவி அ	த ேநா���க?ட� விைர	� வ	� 
ப!ெல!லா� ெதாிய எ� எதிேர நி�1, "பணேம இ!ைல, ச�பள� வ	தா!தா� 
உ/� எ�1 ஏமா6றினீ�கேள? இ�ேபா� ம��� எ	த� ெச�யி5'	� 
�ைள"த�?" எ�றா,. 
 
மால� பண� அ%�பியதாக� ெசா�ேன�. அய�	� நி�றா,. "அ�ப�யானா! 
க6பக"��� ஏேதா ந!ல கால� வர� ேபாகிற�. வர���. ந!ல ெப/ ந!ல ப�ேய 
வாழ’F�" எ�1 உளமார வா7"தி நி�றா,. 
 
அ�1 அவைள ஊ'�� அ%�4வத6காக ஏ6பா� ெச�� ெகா/�'	ேத�. 
அதனா! மாதவி�� அணிவன எ!லா� அணிவி"�, தா%� 4திய ேசைல உ�"�� 
ெகா/�'	தா,. அவ, இர/டா� �ழ	ைத��" தா� ஆ�� நிைலயி! 
இ'	தப�யா!, வாலாசா#�� அ%�4�ப�யாக� ெப6ேறா� வ641"தி 
எEதியி'	தா�க,. அவ�க?ைடய வி'�ப�ப�ேய அ�1 பக! ரயி5! 
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அ%�4வத6� ஏ6பா� ெச��, ைகயி! ெகா�"த%�ப� பண� இ!லாம! 
திைக"�� ெகா/�'	த ேநர� அ�. அ	ேநர"தி! தபா!கார� மணியா�டேரா� 
வ	� நி�ற� என��� ெபாிய மகி7�சியாக மகி7	ேத�. மைனவிேயா அதி! 
க6பக"தி� ந!வா7ைவ�� க/� மகி7	தா,. 
 
அவ, மகி7	தத6� ஏ6பேவ மால� மன� தி'	தி� க�த� எEதியி'	தா�. அவ, 
ஊ'��� ேபாவத6� �� அ	த� க�த� வ	தி'	தா!, அவ?ைடய மகி7�சி 
பலமட�� மி�தியாகியி'���. 
 
"ெந! ஆைலைய எ�னா! தனிேய நட"த��யா� எ�1 ெதாி	� ெகா/ேட�. 
அ	த லாாி�கார ந/ப� ��வ	� ெபா1�4 ஏ61� ெகா/டா�. இ�ேபா� <�� 
�ய6சியாக நைடெப1கிற�. இ'	தா3� ெபா1�4 அவ'ைடயேத. நா� 
ச�பள�கார� ேபா! இ'	� அவ� ெசா�னப�ேய உைழ�கிேற�. மாத� 
L6ைற�ப� Sபா� ���ப� ெசல#��� ஐ�ப� Sபா� பைழய கட� 
அைட�4��� எ�1 ெகா��கிறா�. அவ� கிழி"த ேகா�ைட வி�� விலகாம! 
நட�கிேற�. அதனா! கவைல இ!லாம! இ'�கிற�. என�� ந�ைமயாக� சில 
மா1த!க?� ஏ6ப��வி�டன. ம6ெறா' ெந! ஆைல�காராி� ேபா�� ேவக� 
தணி	�வி�ட�. லாாி�கார ந/பேரா� பைக"�� ெகா,ள அவரா! ��யா�. 
ஆகேவ D�4��� ெச��� ேபா��ைய வி��வி�டா�. நா%� ேவ1 ேவைலகளி! 
ஈ�படாம! கவன� ெச3"�கிேற�. மாமனா'� கைடசியி! இர/டாயிர Sபா� 
த'வத6� உட�ப��� ெசா!5ய%�பினா�. நீ �த5! எEதிய க�த"ைத 
நிைனவி! ைவ"��ெகா/� நா� ேவ/டா எ�1 ெசா!5வி�ேட�. ஆனா! 
க6பக"ைத இ�ேக அைழ"� வ'வத6காக� ெப'�காCசி�� வர�ேபாவதாக" 
ெதாிவி"தி'�கிேற�. ஊ'�� வ	� நில4ல�கைள� பா�"��ெகா/� அ�ேகேய 
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� 
பி�வாதமான ெவ1�4�காக அCசி நி6கிேற�. உ�ைன" �ைண�� 
அைழ"��ெகா/� ேபாக எ/ணியி'�கிேற�. நீதா� எ� தி'மண"தி6�� 
ெதாட�க"தி! உதவியாக� க�த� எEதியவ�. எ�க, இ!வா7�ைக இனிேம!தா� 
ெச�ைமயாக" ெதாட�க இ'�கிற�. இத6�� நீ ��வ	� உதவி 
ெச�யேவ/�கிேற�. நீ வ	� ெசா�னா! தா�, அவ, பைழய வ'"த"ைத 
எ!லா� மற	� எ�ைன வரேவ6பா,. நீ ம1�காம! வரேவ/��. அ�"த 
வார"தி! ெவ,ளி�கிழைமேயா சனி�கிழைமேயா அ�ேக வ	� உ�ைன அைழ"� 
ெகா/� ெப'�காCசி��� ேபாக எ/ணியி'�கிேற�. வ'ேவ�. ம6றைவ ேநாி!. 
உ� அ�ப� மால�." 
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இ	த� க�த� என��� ெப'மகி7�சி உ/டா�கிய�. அதனா! அ�1 பி6பக! 
நா� அ3வலக"தி! ேவைல�� அ=வளவாக� ெச�யவி!ைல. ெபாிய வி'	� 
உ/� மய�கியவ�ேபா! ெபாEைத� ேபா�கிவி�� மணி நாலைர ஆன�� 
அ3வலக"ைத வி�� 4ற�ப�ேட�. �� வாயில'ேக வ	தேபா�, "அ�யா சாமி" 
எ�ப�ேபா! ஒ' �ர! ேக�ட�. தி'�பி� பா��காமேல வ	ேத�. "ேவ3" எ�ப� 
ேபாலேவ இர/� �ைற ேக�ட�. யாேரா இ	த� ெபய'ைடயவ� ஒ'வைன 
அைழ��� �ர!, இத6காக ந�ைம�ேபா�ற ஓ� அதிகாாி தி'�பி� பா��க�<டா� 
எ�1 நக�	ேத�. ம1ப��� அேத �ர! இர/� �ைறேக�கேவ சிறி� தி'�பி� 
பா�"தப� நட	�ெகா/ேட இ'	ேத�. "ேவல�யா! ேவ3!" எ�ற�� நி�ேற�. 
ம1ப��� நட	ேத�. "அ�ேயா மற	� வி�டாயா? கட#ேள மற	� வி�டாயா? 
ேவ3!" எ�ற�� திைக"� நி�ேற�. சிறி� ெதாைலவி! ஒ'வ� ெதா�ெப�1 
தைரயி! விE	த� க/ேட�. என��� அவ%��� இைடயி! இ'	த ஒ'வ�, 
"உ�கைள� பா�"�"தா� <�பி��� ெகா/ேட வ	� கா! த��கி 
விE	�வி�டா�. யாேரா, பாவ�" எ�றா�. உ61� பா�"��ெகா/ேட 
விE	தவைன ேநா�கி நட	ேத�. ��4றவிE	தி'�கேவ யா� எ�1 ெதாியவி!ைல. 
அ�ேபா� அ3வலக"� ேவைலயா, ஒ'வ� அ	த� ப�க� வ	தா�. அவைன 
ேநா�கி, "யா� பா�" எ�ேற�. அவ� �னி	� பா�"�, "யாேரா ேநாயாளி" எ�றா�. 
அத6�, ப"�� பதிைன	� ேப� அ�ேக <�வி�டா�க,. விE	தவ%ைடய 
ச�ைட� ைபயி5'	� ஒ' சி1 4"தக� சிறி� ெவளிேய வ	தி'	த�. அைத எ�"�� 
பா���மா1 ேவைலயாளிட� ெசா�ேன�. அவ� தய�கி" தய�கி எ�"தா�. 
"தி'வ'�பா. ச	திர� எ�1 ெபய� எEதியி'�கிறா�" எ�1 அவ� 
ெசா�ன#டேன, "ஆ" எ�1 திைக"� அலறிேன�. "ச	திரா" எ�1 �னி	� 
அைழ"ேத�. �ர! இ!ைல. 8��ைசயா� விE	� கிட�பைத உண�	ேத�. 
�கெம!லா� D�க�� த��4மாக இ'	தன. "அ�ேயா! ச	திரா!" எ�1 அைழ"� 
வ'	திேன�. ேவைலயா, எ� �க"ைத� பா�"�" திைக"� நி�றா�. கா�பி 
வா�கி வ'மா1 ெசா!5ய%�பிேன�. வழியி! ெச�ற ஒ' டா�சிைய� <�பி�� 
நி1"திேன�. ம�க, ேம3� சில� <�வைத� க/�, விைர	� D����� 
ேபாவேத ந!ல� எ�1 உண�	ேத�. கா�பி வ	த��, ச	திரைன" தி'�பி அவ� 
வாயி! சிறி� விட� ெச�ேத�. 8��ைச ெதளி	த�� க/ விழி"�� பா�"தா�. 
க/க, சிவ	தி'	தன. எ�ைன� பா�"�, "ேவ3! ேவ3!" எ�றா�. "எ�ன 
ச	திரா?" எ�ேற�. "ேவ3! ேவ3! ேவ3!" எ�1 தைல�னி	� வி�மினா�. 
"D����� ேபாகலா�, வா. அ�4ற� ேபசலா�" எ�1 பி�"� டா�சியி! உ�கார 
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ைவ"ேத�" எ� ைப எ�ேக?" எ�றா�. ேவைலயா, தைரயி5'	த ைபைய 
எ�"�� ெகா�"தா�. 
 
டா�சியி! வ	தேபா�, அவ%ைடய அழகிய �க� பா��க அ'வ'�பாக 
மாறியி'	தைத� க/� வ'	திேன�. ெதாEேநா� அவ%ைடய, கா�கைள�� 
8�ைக�� அழகிய உத�கைள�� ெக�"�� பா7ப�"தி அ�சமான ேதா6ற"ைத 
உ/டா�கியி'	த�. அவ%ைடய இனிய �ர! - ெப/ ேவட� ேபா�� ந�"�� 
பா�� 4க7ெப6ற அ	த� �ர! - க�மலா�� கரகர�பா�� ெக��� ேபானைத 
எ/ணி வ'	திேன�. 
 
"அ�ேயா! ேவ3! உ�ைன� பா��க� ேபாகிேறனா எ�1 ஏ�கிேன�. 
பா�"�வி�ேட� அ�பா, இனி நா� ெச"�� ேபானா3� கவைல� படமா�ேட�. 
சாக"தயா�" சா# வர���, வர���" எ�றா�. 
 
"அ�ப� எ!லா� ேபசாேத. கவைல�படாேத. எ�ேக இ'	� வ'கிறா�?" எ�1 
ேக�ேட�. 
 
"தி'மணியி! இ'	ேத�, அ�கி'	�தா� வ'கிேற�." 
 
"ஆQப"திாியிலா?" 
 
"ஆமா�. ம'	� ம'	� ஊசி ஊசி எ�1 எ!லா� பா�"� வி�ேட�. ஒ=ெவா' 
நா?� ஒ=ெவா' �கமாக இ'�கிற�. மன� தா�கவி!ைல. உட�4� ேதறவி!ைல. 
மன"ைதயாவ� ேத6றி�ெகா,ளலா� எ�1 வ	� வி�ேட� அ�பா" எ�றா�. 
 
டா�சியி5'	� இற�கிய��, நா� சாவி எ�"� D�ைட" திற	தைத� பா�"�, 
"D��! யா'� இ!ைலயா?" எ�றா�. 
 
"ஊ'�� அ%�பியி'�கிேற�" எ�1 ெசா!5� ெகா/ேட உ,ேள அைழ"�� 
ெச�ேற�. 
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"ந!லதா�9. நா� ெச�த 4/ணிய�, D��! யா'� இ!ைல. இ	த ேநா� 
அ�ப��ப�ட� அ�பா. எ�ேக ேபானா3� இ'�கிறவ�க?��" ��ப� 
ெகா��கிற ேநா� இ�. இர/ேட நா, இ'	�வி��� ேபா�வி�ேவ�" எ�றா�. 
 
"இர/� நா, அ!ல. இர/� மாத� இ'. என�� ஒ' ��ப�� இ!ைல" எ�ேற�. 
 
அவ� க��யி'	த ஆைடயி! இர"த� கைறைய� க/ேட�. எ� மன� 
அ'வ'�4� ெகா/ட�; வ'"த�� ெகா/ட�. இ'	தா3�, ந�பா�� பழகிய 
பைழய மன� வ	� இர�க� ெகா/ட�. நா6கா5ைய� கா�� "உ�கா'" எ�ேற�. 
 
தைலைய அைச"� ம1"தா�. "என�� இ�ேக இட� தகா�; யாராவ� வ'வா�க,; 
பா��பா�க,. உன�� எ�னா! ஒ' �ைற#� வர�<டா� ேவ3, ேதா�ட"���� 
ேபா� அ�ேக ஒ' 8ைலயி! இ'�ேப�. அ�ேக வா. இட� கா��" எ�1 ��ேன 
நட	தா�. அவ%ைடய கா!கைள� பா�"ேத�. நா� பா�"த D�க�� ெவ��4� 
4/F� எ� ெநCைச� 4/ணா�கின. பா�"த எ� ெநC9 ெவ��4க, 
உைடயதா� இர"த� கசிவ� ேபா! உண�	ேத�. ைகவிர!க, எ� க/F��� 
படாதவா1 மட�கி ைவ"தி'	தா�. ேதா�ட"தி! தா7வார"தி! இட� கா��ேன�. 
 
"அ�ேயா! இ	த இட� 9"தமாக இ'�கிறேத. இ�ேக நா� இ'�க ேவ/�மா? 
ேவ1 ஏதாவ� இட� மா��" ெதாEவ� ேபா! ஒ�1� இ!ைலயா? ஒ' 8ைலயாக 
யா� க/F��� படாத இடமாக இ'	தா! ேபா��" எ�றா�. 
 
"இ�ேக யா'� வரமா�டா�க,. க��! பி�"�� ேபா��வி�டா! இ�ேகேய 
இ'�கலா�" எ�ேற�. 
 
"க��லா? என�கா?" எ�1 எ�ைன நிமி�	� பா�"த ேபா� எ� க/க, அவைன� 
பா��க� <சின. "ஒ' பைழய பா� ெகா�. அ� ேபா��. நா� ேபான பிற� அைத� 
��ைப" ெதா��யி! எ�"�� ேபா��விடேவ/��" எ�றா�. 
 
உ,ேள ெச�1, ஒ' ந!ல பா�� ெம!5ய ெம"ைத�� ஒ' தைலயைண�� 
ெகா/� வ	ேத�. 
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"ேவ3 ெசா�னா! ேக,. வி'	தாளி��� ெகா/� வ'வ�ேபா! ந!ல பா�� 
ெம"ைத�� ெகா/� வ'கிறாேய. ேவ/டா�’பா. ஏதாவ� க	த! ெகா�ேபா��" 
எ�றா�. 
 
"எ� மன� ேக�கா�. ேபசாம! இ'. ம1�காேத. எ� கடைம இ�" எ�1 
வ641"தி� பா�ேம! ெம"ைத பர�பி உ�கார� ெசா�ேன�. அவ� ெம"ைதைய 
நீ�கி வி��� பா�ேம! உ�கா�	தா�. "���க" த/ணீ� ேவ/��" எ�றா�. 
 
த/ணீ� எ��க� ெச�றேபா� அவ� இர/� ைககளா3� உட�ெப!லா� 
ெசாாி	� ெகா/�'�பைத� பா�"ேத�. அ�ேபா� அவ%ைடய ைகவிர!கைள� 
பா�"� வி�ேட�. எ�ைன� க/ட�� அவ� ெசாாிவைத நி1"தி வி��� ைககைள 
மட�கி� ெகா/டா�. த/ணீைர நீ��ேன�. "ைவ கீேழ. நா� எ�"�� ���ேப�. 
உன�� ஏதாவ� ேவைல இ'	தா! ��ேன ேபா��பா�. அ�4ற� ேபசலா�" 
எ�றா�. 
 
"என�� இ�ேபா� ஒ' ேவைல�� இ!ைல. உன�� ேவ/�யைத� ெசா!." 
 
"சா�பா� யா� சைம�ப�?" 
 
"ேவைல�கார� வ'வா�. ஓ�ட55'	� எ�"� வ	� ெகா��பா�." 
 
"சாி ேபா��." 
 
நா� உ�கார �ய�ேற�. 
 
"நீ ஏ� இ�ேக உ�காரF�. எ� அழைக� பா��கFமா? ேவ/டா, ேவ/டா, 
ேபா" எ�1 த�"தா�. 
 
"அ�ப� எ!லா� ெசா!லாேத. உ� அழைக�� பா�"ேத�. உ� ��ப"ைத�� 
பா��கிேற�. எ�ன ெச�வ�?" எ�1 உ�கா�	ேத�. 
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"ேவ3!" எ�1 தைரைய� பா�"�� ெப'8�9 வி�டா�. 
 
"த/ணீ� ���கவி!ைலேய" எ�ேற�. 
 
"உ� எதிாி! இ	த� ைககைள நீ��" த/ணீ� எ��பத6� மன� வரவி!ைல, 
அ�பா. நா� ெச�த விைன அ�பா, விைன!" 
 
"4திய இட"தி! அ�ச�ப��" தய��வைத�ேபா! இ�ேக இ'�காேத. ேநா� 
வ	�வி�ட�. உ� அழைக� பாழா�கிவி�ட�. எ�ன ெச�வ�? நா� பா��கிேற� 
எ�1 இ�ப�" தய�கினா! இ�ேக நீ வ	� பய� எ�ன? உ� உட�4��" 
த�	தப� நட	�ெகா,. ைககாைல நீ�� வசதியாக இ'" எ�ேற�. 
 
"வசதியா? என�� இ�%� வசதி ேவ/�மா?" எ�1 இ'மினா�. 
 
அவ� இ'�வைத� ேக�க" ��பமாக இ'	த�. 
 
"ம'	� வா�கி வ'கிேற�. எ�ன ம'	�, எத6� எ�1 ெசா�னா!." 
 
"ம'	தா? இனிேம! ஒேர ம'	�தா� ேதைவ; சா#�� ம'	�." 
 
எ� மன� வா�ய�. "நீ இ�ேக இ'��� வைரயி! சா# இ� அ� எ�1 ஒ' ேப�9� 
ேபச�<டா�. இ�ப�� ேபசினா! என�� எ=வள# வ'"தமாக இ'�கிற� 
ெதாி�மா?" எ�ேற�. 
 
"ச	திர� இ�ப� ஆவா�. உட�ெப!லா� 4/ணா� சீE� இர"த�மா� உ� 
D���� வ'வா� எ�1 எதி�பா�"தாயா?" எ�1 ெசா!5�ெகா/ேட த/ணீைர 
எ�"�� ��"தா�. பிற�, "என�� யா� இ'�கிறா�க,? நா� ேவேற யா� 
D����� ேபாேவ�?" எ�1 கல�கினா�. 
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அவ%ைடய D�டாைர� ப6றி� ேபசலா� எ�1 எ/ணிேன�. அ	த� ேப�சா! 
அவ%ைடய மன� ேம3� எ�ன ��ப�ப�ேமா எ�1 த�"�� ெகா/ேட�. 
அவனாகேவ அவ�கைள� ப6றி� ேப9� வைரயி! கா"தி'�ேபா� எ�1 
இ'	ேத�. 
 
தைரைய� பா�"தப�ேய எைதேயா சி	தி"� ஒ' �ைற தைல அைச"தா�. வ	தவ� 
சிறி� கைள�பாற���. 4திய இட"தி! மன�� அைமதி�ற��� எ�1 அவைன" 
தனிேய வி�� ேநா�க"ேதா� எE	ேத�. 
 
"ஆமா�. ஏதாவ� ேவைல இ'���, ேபா��பா�. நா%� ெகாCச� 
ப�"��ெகா,ேவ�. கைள�பாக இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
"இர/� பழ� ெகா/� வ'ேவ�. தி�1வி��� ப�"��ெகா," எ�1 
மைலவாைழ�பழ�� உல�	த திரா�ைட�� ெகா/� ேபாேன�. 
 
மைலவாைழ�பழ� தி�1, ம1ப��� த/ணீ� ேக��� ��"� வி��� ப�"தா�. 
 
சிறி� ேநர"தி! ேவைளயா, வ	தா�. இர/� ேப'��� கா�பி வா�கி வ'மா1 
ெசா�ேன�. கா�பி வ	த�� நாேன ஒ' �வைளயி! ெகா/� ேபாேன�. ச	திர� 
�ற�ைட வி��" K��வைத� க/� எE�பாம! தி'�பிேன�. 
 
ேவைலயாைள� பா�"�, நீ ேபா. இேதா� எ�� மணி��� சா�பா� எ�"� வ	தா! 
ேபா��. இர/� ேப���� சா�பா� ெகா/� வா. இனிேம! நா� ம1ப��� 
ெசா!3� வைரயி!, எ� ெகா/� வ	தா3� இர/� ேப��� எ�1 நிைன# 
ைவ"��ெகா," எ�ேற�. உடேன, அ�1 மாைலயி! ப�ைசமைலயாாி� D���� 
வ'வதாக� ெசா!5 வி�� வ	த� நிைன#�� வ	த�. "அ�ப�ேய ப�ைச 
மைலயாாி� D����� ேபா� அ�யா இ�1 வரமா�டாரா� எ�1 ெசா!5 வி�" 
எ�ேற�. 
 
ேவைலயா, ெச�ற பிற� ேதா�ட"தி6�" தி'�பி வ	� பா�"ேத�. உற�கி� 
ெகா/�'	த ச	திர%ைடய �க�, நா6ப� ஐ�ப� வய�,ள ஒ'வ%ைடய 
�க�ேபா! இ'	த�. இளைமயி� சாயேல இ!லாம! அ	த �க"ைத ேநா� 
8�யி'	த�. கா! விர!கைள�� ைக விர!கைள�� ந�றாக� பா�"ேத�. எ� 
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உ,ள"தி! �� இ'	த அ'வ'�4� சிறி�� இ!லாம! மைற	�, இர�க� ம��ேம 
நி�ற�. பா�"�� பா�"� வ'	திேன�. 
 
ெதாட�க� ப,ளியி! நா� ப�"தி'	தேபா� என�� ஆசிாியராக இ'	தவ� ஒ'வ� 
எ�ப�ேயா ெதாE ேநா��� ஆளானா�. ெதாE ேநா� அவ'ைடய �க"தி3� ைக 
கா!களி3� உ'ெவ�"தேபா� நா� உய�நிைல� ப,ளி�� வ	�வி�ேட�. 
அ�ேபா� அவ� எதிேர வர�பா�"த�� நா� ேபசாம! ஒ��கிவி�ேவ�. 
அவ'ைடய க/F��� படாத ப� சி1 ச	�களி� வழியாக" தி'�பி� ெச�1 
வி�ேவ�. வழ�கமாக" ெதாட�க� ப,ளி ஆசிாிய�களிட� அ�4� பணி#� 
உைடயவனா� நட	த நா� அ	த ஓ� ஆசிாியாிட� ம��� அ=வா1 நட�க 
��யாம6 ேபாயி61. அவேர ஒ'நா, D���� வ	�, "ேவ3" எ�1 <�பி�டா�. 
வ	� பா�"தேபா� அவ� தி/ைணயி! உ�கா�	தி'�பைத� க/� ெதாைலவி! 
இ'	தப�ேய ேபசிவி��� ேபா�வி�ேட�. அவ� உ�கா�	தி'	த தி/ைணேம! 
8�1 வாளி" த/ணீ� ெகா��� கEவ� ெச�ேத�. அத� பிற�� அ	த" தி/ைண 
ேம! உ�காராமேல இ'	ேத�. அ=வா1 அள#��ேம! பய	தி'	த நா� 
இ�ேபா� ச	திரேனா� ெந'�கி� பழ�வேதா� அவைன D��ேலேய ைவ"�� 
ேபா61� ப�யாக#� ேந�	தைத எ/ணிேன�. 
 
தி'�பி வ	� எ� அைறயி! உ�கா�	தப� எ�ென�னேவா எ/ணி� 
ெகா/�'	தேபா� அவ� இ'�� ஒ5 ேக�ட�. எ��� பா�"ேத�. அவ� 
அைசவைத� க/�, கா�பி எ�"�� ெச�ேற�. ��ைக� ெசாாி	� ெகா/�'	த 
அவ� எ�ைன நிமி�	� பா�"�, "எ�னா! உன��� ெபாிய ��ப�" எ�றா�. 
 
கா�பி ��"த பிற�, "உ� த�ைகயி� தி'மண"தி6� நா� ஊ'�� வ	தேபா�, 
உ� கா�கைள� பா�"�� ச	ேதக�ப��� ெசா�ேன�." 
 
"ஆமா�. எ� 8�கி3� மி%மி%�4 மி�தியாக இ'	ததாக� ெசா�னா�; 
ெசா�னா�; ெம�தா�. நா� ெகாCச�� ச	ேதக�படவி!ைலேய. ேம3� ேம3� 
ஆ�ட�க, ஆ�ேன�. ேம3� ேம3� உட�ைப� ெக�"�� ெகா/ேட�. 
ைவ"திய� பா�"�, ேமக� எ�1 ெசா�னாேர தவிர, இ	த ேமக� இ�ப�" 
ெதாEேநாயாக �61� எ�1 ெசா!லவி!ைல. யாேரா ஒ' ைப"திய�கார� 
எ�ைன� ெக�"தா�. உட�பி! இ	திாிய� ேத�கி� 4ளி�பதா!தா� இ�ப� ேமக� 
ஏ6ப�கிற� எ�1 ெபா� ெசா!5� ெக�"தா�. ெவறி பி�"த நா���� சாராய� 
ஊ6றிய� ேபால ஆயி61. இ	திாிய� உட�பி! ேத�காம! ெவளி�பட ேவ/�� 
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எ�1 க/ட ெப/கைள எ!லா� ேத�ேன�. ந!லவ, கிைட�பாளா? ெக�� 
அEகி� ேபானவ,தா� நிைன"த#ட� கிைட�கிறா,. த�பி"தவறி ந!லவ, 
ஏமா	� கிைட"தா!, அவைள�� அEக! ேநா� உைடயவளாக� ெச�� ஒழி"ேத�. 
நா� ெச�த� ெகாCசமான ெகா�ைமயா? அ�ேபா� ெதாியைலேய" எ�1 
தைலைய இர/� ைககளா3� அ�"�� ெகா/டா�. 
 
எ�னா! ேக��� ெகா/�'�க ��யவி!ைல. ச	திரேனா, உ,ள� திற	� த� 
�6ற�கைள� ெசா!5 ஆ1த! ெபற �ய�றா�. 
 
"அத� பிற�, எ� ேநா� என�ேக ெதாிய" ெதாட�கிய�. விர!களி! மினிமி%�4 
ஏ6ப�ட பிற�� ெதாி	�ெகா,ளவி!ைல. நக�கைள� 96றி, கF�கைள� 96றி" 
த��4 ஏ6ப�டேபா� உட�ெப!லா� த��4� தE�4� ஏ6ப�டேபா� உண�	� 
ெகா/ேட�. அ	த ஏமா	த ெப/ - எ� மைனவி - உட�ெப!லா� இ�ப� 
இ'�கிறேத. ம'"�வாிட� கவனி�க� <டாதா, கவனி�க� <டாதா, எ�1 
நாைல	� நா, �ைறயிட" ெதாட�கினா,. "ேச! கEைத! வாைய8�" எ�1 
அவைள அட�கிவி�ேட�. ம'"�வாிட� ேபாேன�. ெசா!5வி�டா�." 
 
இ�ப�� ெசா!5 நி1"தி" தன��"தாேன தைலைய அைச"�� ெகா/டா�. நா� 
ஊ� <�ட#� இ!ைல. அைமதியாக நி�ேற�. 
 
"எ� கைதைய இ�%� ேக�கFமா?" எ�றா�. அத6�� ேபசாம! இ'	ேத�. 
"ஏ� ேவ3, நி6கிறா�? ேக�கFமா எ� கைதைய? சாி ெசா!கிேற� ேக,. 
அத6�" தாேன நா� இ�ேக வ	ேத�? ஆமா�, ெசா�னா!தா�, எ� மன� 
9"தமா��, 9"தமாவ� ஏ�? ப? �ைற�� பாவ 8�ைடைய� ெகாCச� இற�கி 
ைவ"தா6ேபா! இ'���. ேவ1 யாாிட� ெசா!ேவ�. யாாிட� ெசா�னா! என�� 
ஆ1த! ஏ6ப��? அத6�"தா� உ�ைன" ேத� வ	ேத�" எ�1 
ெசா!5�ெகா/ேட இ'மினா�. இ'ம3��� பிற� மா�ைப� பி�"� அE"தி� 
ெகா/டா�. ெப'8�9 வி�டா�. �க"தி! விய�ைவைய" �ைட"தா�. தைலைய� 
ெசாாி	� ெகா/டா�. "அ�4ற� எ�ன? இ�ெனா' ப�பாவி வ	� ேச�	தா�; 
ப�க"� ஊரா�. அவ� எ�ைன� ேபா! ேநாயாளி. உன��மா இ� வ	�வி�ட�" 
எ�றா�. "விதி" எ�ேற�. "இத6� ஒ' வழி ெசா!கிறா�க,. ெச�வாயா?" எ�றா�. 
நீ ெச�� பல� க/டாயா? எ�ேற�. "எ�னா! ��யா�. ைகயி! கா9 இ!ைல. 
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உன��� பண� இ'�கிற� நீ ெச�யலா� எ�றா�. "க�னி� ெப/ணி� உற# 
ஏ6ப�டா! இ	த ெவ�4 அட�கி வி��" எ�றா�. நா� ந�பவி!ைல. ப�டண"தி! 
ஒ' ப�"த பண�கார� இ'�கிறா� எ�1 அவ'ைடய கைதைய� ெசா�னா�. 
அவ'�� இ	த ேநா� வ	�வி�டதா�. ெபாிய பண�காரரா�, ெபாிய ப�களாவா�. 
ஒ' <�டாளிைய� பி�"தாரா�. அ	த� <�டாளி அழகாக இ'�பானா�. அவைன� 
கா�� அவ%�காக எ�1 ெசா!5 இள� ெப/க, பலேபைர கா9 ெகா�"� 
மய�கி� ெகா/�வர� ெச�தாரா�. எ�ன எ�னேவா ெசா�னா�. நா� 
ந�பிவி�ேட�. எ/ணி� பா��காம! ந�பி வி�ேட�. அ	த� பண�கார� பாவி�� 
ேநா� ேபா� வி�டதா இ!ைலயா எ�1 ஆரா��சி ெச�யாமேல ந�பி வி�ேட�. 
ஆ9ப"திாி��� ேபான பிற� அ	த� பண�காரைன� ப6றி� சிலாிட"தி! 
எ�ைன�ேபா! ேநாயாளிகளிட"தி! ெசா�ேன�. அவ�க, உ/ைமைய� 
ெசா�னா�க,. 9"த� பித6ற! எ�1 ெசா�னா�க,. அ	த� பண�கார� அேத 
ேநாயா! அEகி அEகி �கெம!லா� ெக�� அழி	� ெச"தா� எ�1 
ெசா�னா�க,. நா� அ�ப� ஆரா�	� பா��கவி!ைல. ப�க"� ஊரா� 
ெசா�னைத� ேக�� ந�பிவி�ேட�, நில"தி�ேம! கட� வா�க" தைல�ப�ேட�. 
காைச வாாி இைற"ேத�. சில ஏைழ� ���ப�கைள� ெக�"ேத�, ெக�"ேத�. 
அ�ய�ேயா! ேவ3! இ	த� பாவ"��� நா� எ�ன ெச�ேவ�? எ�ன ெச�ேவ� 
ேவ3! நிைன"தா! மன� பகீ� எ�கிறேத" எ�1 கவாி! தைலைய ேமாதி�ெகா/� 
அEதா�. "அ�ய�ேயா" எ�1 தைலைய� 9வாி5'	� எ�"தேபா�, தைலயி! ஒ' 
4/ைந	� இர"த� கசி	த�. 
 
"எ�ன ச	திரா! நீ 9�மா இ'�கமா�டாயா? இ�ப�யா தைலைய ேமாதி�ெகா,ள 
ேவ/��" எ�1 4/ம'	� எ�"�வர� ெச�ேற�. 
 
தி'�பியேபா�, அவ� ஒ' க	தலா! தைலைய" �ைட"�� ெகா/�'	தா�. எ� 
ைகயி! ம'	� இ'	தைத� பா�"�, "ம'	� எ�"�வ	தாயா?" அைதவிட� பE�க� 
கா��சிய ஈ��ைய எ�"� வ	� ஒ=ெவா' 4/ணி3� �"தினாலாவ� எ� பாவ� 
தீ'ேம" எ�றா�. 
 
"நீ ஒ�1� ெசா!லாமலாவ� இ'; ெசா!5வி�� இ�ப�" ��ப�படாேத" 
எ�ேற�. 
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"எ�ப� இ'�ேப� ேவ3! எ�ப� இ'�ேப�? நா� ேபசாம! இ'	தா3� எ� 
மன� 9�மா இ!ைலேய. அ� உ,ேள இ'	� வா�� வைத��ேத. உ�னிட� 
ெசா�ன பிற�தா� அ� அட���. நா� எ�ப�� ெசா!லாம! இ'�ேப�? அேதா 
நிைன# வ'கிறேத ஓ� ஏைழ� ெப/, எ�னா! சீரழி	த ெப/, எ�ைன� ேபா! 
ேநாயாளி ஆ�வி�டாேள! அவ?��� ெதாEேநா� வ	�வி�டேத. எ�னா! 
எ"தைன ���ப�களி! இ� பரவ� ேபாகிறேதா! நா� ம��மா அழி	ேத�? 
ஊைர�� ெகாCச� அழி"� வி��"தாேன வ	ேத�" இ=வா1 ெசா!5� சிறி� 
அைமதியானா�. சாி, ேபாகலா� எ�1 அைச	ேத�. ம1ப��� ேபச" 
ெதாட�கினா�: "ஒ�1 ந!லதா�9. எ� ெபா/டா�� ேபா�வி�டா,. ந!லேத 
ெச�தா,. இ'	� ேநாயா! அழியாம!, தாேன ெச"� மைற	தா," எ�1 
அைமதியான �ர5! ெசா�னா�. அ�ேபா� ம��� அைமதி இ'	த காரண� 
எ�ன, ஒ'ேவைள அ	த" த6ெகாைலைய� ப6றிய பய� காரணேமா எ�1 
எ/ணிேன�. "அடடா! எ�ன பா� ப�"திேன� அவைள! ந!ல ேக,வி ேக�டா, 
எ�ைன! நீ ப�"தவனா எ�1 சாியான ேக,வி ேக�டா,. என��" த�� த��. 
நா� ப�"தவனா? ப��4 எ�ேகா ேபா�9. எ�ேபாேதா ேபா�9! ப�"தவனா நா�? 
நா� ப�"தவேன அ!ல. நா� ஒ' ��டா,. இ�ேபா� உண�கிேற�. அவ, 
ெசா�னேபா� உணரவி!ைல. இ�ப�� ேக�டாேள எ�1 அ�"ேத�. த� எ�"� 
அ�"ேத�. ஆ"திர� தீர அ�"ேத�. அவ?� த� ஆ"திர"ைத அ	த� கிண6றி� 
அ�யி! ேபா�" தீ�"��ெகா/டா,. ேவ3! உன��" ெதாி�மா இ�?" எ�றா�. 
 
நா� ேபசாம! நி�ேற�. "ெதாி�மா ேவ3!" எ�1 எ� �க"ைத பா�"தா�. 
 
"ெதாி��" எ�ேற�. 
 
"உன�� ம��மா? அ�மா#��� ெதாி�மா?" 
 
நா� ேபசவி!ைல. 
 
"ெசா!3 ேவ3! இ�ேபா� ெசா�னா! எ�ன, ெசா!3 ேவ3! அ�மா அ�பா 
எ!லா���� ெதாி�மா?" எ�1 விடாம! ேக�டா�. 
 
"ெதாி��" எ�ேற�. 



157 

 

 
"ெதாி�மா!" எ�1 �த5! ெம!ல" தைலைய ஆ��னா�. பிற� எ�கி'	ேதா 
உண��சி ேம5�� வ	� அவைன ஆ�� ைவ"த�. "அ�ேயா! அ�மா#��� 
ெதாி	� ேபா�சா! நா� ெபா/டா��ைய� ெகா�1வி�ேட� எ�1 அ�மா#��� 
ெதாி	� ேபா�சா! எ�ைன� ப6றி எ�ன எ/ணினா�கேளா, எ�ன 
எ/ணினா�கேளா? அ�ேயா! அ�ேயா!" எ�1 உட�ெப!லா� ந��கி� கதறினா�. 
 
ச	திர� இ�ப� உண��சி வச�ப��� கல�கியைத�� கதறியைத�� எ�னா! 
பா�"�� ெகா/�'�க ��யவி!ைல. "பைழய கைதைய எ!லா� நிைன"� ஏ� 
மன"ைத� 4/ணா�கி� ெகா,கிறா�? ேவ/டா. 9�மா இ'" எ�1 அ�பா! 
நக�	ேத�. 
 
"பைழய கைதயா? நா� நிைன�கிேறனா? அ� ேபாக’ைலேய! மன"ைத வி��� 
ேபாக’ைலேய! நா� எ�ன ெச�வ�?" எ�1 இ'ம" ெதாட�கினா�. 
 
இர# எ�� மணி�� ேவைல�கார� உண# ெகா/� வ	த��; ஒ' ப�தி 
உணைவ" தனிேய எ�"� ைவ"� வி��, ம6ெறா' ப�திைய அ	த உண#" 
K�கிேலேய ைவ"தி'�க� ெசா�ேன�. ேவைல�காரைன வி��� ச	திர%�� 
உண# இட� ெசா!லலா� எ�றா! அவ%ைடய ெநா	த மன� எ�ன நிைன"� 
வ'	�ேமா எ�1 எ/ணிேன�. நா� ��ேன சா�பி��வி��� பிற� அவ%��� 
ேபாடலா� எ�றா!, அத6�� மன� வரவி!ைல. ேவைல�காரைன 
அ%�பிவி�ேட�. நாேன உணைவ எ�"��ெகா/� ேதா�ட"���� ெச�ேற�. 
ச	திர� க/கைள" �ைட"�� ெகா/�'	தா�, "ஏ� அEகிறா�?" எ�1 
ேக�ேட�. 
 
"ேவ3! அ�மாைவ நிைன"�� ெகா/ேட�'பா. எ=வள# அ�பான மன� அ�பா! 
ம1ப��� எ�ேபாடா பா��க� ேபாகிேற�? நீலகிாியி5'	� நா� வ	த பிறகாவ� 
அ�மா ெச"தி'�க� <டாதா? அ�மா இ'	தி'	தா! இ=வள# ெக��� 
ேபாயி'�க மா�ேட� அ�பா! ஒ=ெவா�1� நிைன�க நிைன�க மன� ஆறவி!ைல 
அ�பா ேவ3!" எ�1 ம1ப��� க/ணீ� வி�� அEதா�. நா� ஆ1த! 
ெசா�ேன�. "உ�னா! ஆ1த! ெபறலா� எ�1தா� வ	ேத�’பா. ஆனா! இ�ேக 
வ	த பிற�தா� எ� மன"தி! மைற	� ேபாயி'	த பைழய நிைன#க, எ!லா� 
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4ற�ப�� வ'கி�றன. நா� எ�ன ெச�ேவ� ேவ3? எ�னா! தா�க 
��யைலேய! உட�பி� எாி�ச! தின# பாைத எ!லா� அட�கி� ேபாயி'�கிறா6 
ேபா! ெதாிகிற�. எ� மன"தி!தா� இ�ேபா� எ!லா" ��ப�� ேச�	�வி�ட�. 
தா�க ��யவி!ைலேய" எ�1 ெபா'மினா�. 
 
சா�பிட� ெசா�ேன�. ஒ' ெசா!3� ெசா!லாம! சா�பி�� ��"தா�. நா� 
இைல எ�"��ேபாட �ய�றேபா�, "ேவ3! உன�� இ	த ேவைல�� 
ைவ�கFமா! இ	த ஒ�1 ம��� நா� ெச�கிேற�’பா" எ�1 தாேன இைலைய� 
9'�� ஒ' 8ைலயி! எறி	தா�. ைககEவ நீ� வி�ேட�. ைகைய" �ைட"�� 
ெகா/� உ�கா�	த��, "அ�பா, ேவ3! அ�மா#��� பிற� எ� மைனவி 
அ�பாக"தா� ேசா1 ேபா�டா,. நா� சா�பி�� ��கிற வைர��� எ� எதிாி! 
நி�ற� நி�றப� இ'�பா,. ஒ' நாளாவ� உ�கா' எ�1 நா� ெசா�னேத 
இ!ைல. அ�பாக"தா� ேசா1 ேபா�டா,. ஆனா! நா� அ�4 கா�டவி!ைல. 
அட���ைறதா�. பய	� ந��கினா,. நா� ெகாCச� அ�4 கா��யி'	ேதேனா, 
அ�மா#�� ேம! இ'	தி'�பா,, ெகா�ைம ெச��வி�ேட�. ெகாCச� அ�4 
கா��யி'	தா!, இ�ேபா� எ=வளேவா உதவியாக இ'	தி'�பா,, என�காக 
உயிைர�� ெகா�"தி'�பா,. ஆமா� என�காக"தா� உயிைர�� ெகா�"தா," 
எ�1 ெம!ல� ெசா!5 அட�கினா�. 
 
இ�%� இ'	தா! ஏதாவ� ேபசி�ெகா/� வ'	�வா� எ�1, "சா�பிட� 
ேபாகிேற�" எ�1 ெசா!5 நக�	ேத�. அவ� நா� ெசா�னைத� 
கவனி�கவி!ைல. ஏேதா சி	ைதயி! இ'	�வி�டா�. 
 
நா� உ/� ��"தபிற�, த/ணீ� ேவ/�மா எ�1 ேக��வர� ச	திரனிட� 
ெச�ேற�. "த/ணீ� ேவ/�மா?" எ�ேற�. அவ� ஆ7	த உற�க"தி! 
இ'	தா�. சிறி�ேநர� கழி"�, அவ%ைடய �ர! ேக�ட�. ெச�1 பா�"ேத�. 
உற�கி� ெகா/ேட இ'	தா�. தா7வார"தி! ெம!ல நட	தப� இ'	ேத�. 
எ�ென�னேவா ெசா!5 உற�க"தி! வா� பித6றி� ெகா/�'	தா�. தி'�பி 
வ	�வி�ேட�. 
 
நா� ப��க� ெச!3��, அ�மா அ�பா எ�1 ச	திர� ெப'8�9 வி�� �ர! 
ேக�ட�. ெச�1, "எ�ன ேவ/��?" எ�1 ேக�ேட�. "த/ணீ� ெகா�! உட�4 
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கனகன எ�1 இ'�கிற�. இ��� அ��� அைல	த� உட�4�� ஆகவி!ைல. 
கா��ச! வ	�வி�ட�" எ�றா�. "ெகாCச� இ'. ெவ	நீ� ைவ"�� 
ெகா/�வ'ேவ�" எ�1 அ�கி'	� வ	� மி�சார அ��பி! த/ணீைர� 
கா��சி� ெகா/�ேபாேன�. ��"� "அ�பா!" எ�1 ேசா�	� ப�"தா�. 
அவ%ைடய மன� அ�பாைவ நிைன�கிறேதா இ!ைலேயா, வா� அ��க� 
ெசா!கிற�; அவ� மகைன� ப6றி மன"தி! அ��க� நிைன"�� கவைல�ப��� 
ெகா/� கிராம"தி! இ'�கிறா�. ெதாி	தா! வ	�வி�வா� எ�1 எ/ணி� 
ெகா/ேட ப��க� ெச�ேற�. ச	திர%ைடய கா��சைல எ/ணி வ'	திேன�. 
உட�பி� அைல�ச! காரண� எ�1 ெசா�னா�. உ,ள"� உண��சி ேவகேம 
காரண� எ�1 என��" ேதா�றிய�. நாைள �த! இ�ப��ப�ட ேவகமான 
ேப�9�� இட� தர�<டா�; நா� அ�ேக நி�1 ேக��� ெகா/�'�க� <டா� 
எ�1 எ/ணியப�ேய உற�கிவி�ேட�. ந,ளிரவி! ஒ'�ைற விழி"� 
எE	�ேபா�� பா�"ேத�. உட�பி! இ�%� கா��ச! இ'�கிறதா எ�1 
ெதா��� பா��க அFகிேன�. ெதாடாமேல பி� வா�கி வ	�வி�ேட�. 
காைலயி! அவ%ைடய �ர! ேக�� விழி"ேத�. "விள�கறியா இ'�டைறயி! 
கவி7	� கிட	தE�" எ�ற அ'�பாைவ அவ� உ'�கமாக� பா�� 
ெகா/�'	தா�. பா�ைட� ேக�� எ� மன�� உ'கிய�. அவ� வி'�ப�ேபா! 
பா��ெக/� ஆ1த! ெபற��� எ�1 ஒ'வைக ஒ5�� ெச�யாம! அ�ேக 
ேபாக#� ேபாகாம! இ'	ேத�. அைரமணி ேநர� கழி"� பா�வ� நி�ற�. 
அ�ேபா� அFகி கா��ச! இ!ைலேய?" எ�ேற� "நி�1வி�ட�" எ�றா�. எ� 
மன� மகி7	த�. 
 
"ஊாி! எ!லா'� எ�ப� இ'�கிறா�க,? நீ ஒ�1ேம ெசா!லைலேய?" எ�றா�. 
 
"நீ ஒ�1� ேக�கவி!ைலேய. எைத� ேபசினா3� உடேன வி�மி வி�மி அEகிறா�. 
அதனா! உட�4� ெக���ேபாகிற�" எ�ேற�. 
 
"அEவ� ஒ�1தா� இ�ேபா� எ� மன"��� ம'	தாக இ'�கிற�. 
உ/ைமயா�� ெசா!கிேற� ேவ3 அEத பிற�தா� மன� அைமதியாக இ'�கிற�. 
அEவ� ந!ல�, மிக மிக ந!ல� ேவ3" எ�றா�. 
 
"ஊாி! எ!லா'� ந!லப� இ'�கிறா�க,. அ�பா இ'�கிறா�. த�ைக க6பக� 
இ'�கிறா," எ�ேற�. 
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"ஏ�? இ�%� ைம"�ன� வ	� அைழ"�� ேபாகாமேல இ'�கிறானா?" 
 
"இ!ைல, இ�ேபா� அ�பாக இ'�கிறா�க,. மால� �� ேபா! இ!ைல. மன� 
தி'	திவி�டா�." 
 
"அ�பா! ந!ல ெச�தி ெசா�னா� அ�பா. எ� வயி6றிேல பா! வா�"தா6 ேபா! 
இ'�கிற�. ந!லப� இ'�க���; ேபா. க6பக"தி� வா7�ைக�� ெக��� 
ேபா�ேம எ�1 பய	ேத�. ஆ9ப"திாியி! இ'	தேபா� அவைள� ப6றி நிைன"�� 
கவைல�ப�ேட�. ந!லப� வாழF�" எ�றா�. 
 
காைல� சி61/���� பிற� மிக அைமதியாக� ேபசினா�. பைழய ச	திர%ைடய 
அறிவி� ெதளிைவ அ	த� ேப�சி! க/ேட�. 
 
"ேவ3! என�� ஒ�1 ேதா�1கிற�. என�� இளைமயிேலேய காம உண��சி 
மி�தியாக இ'	த�. எ�ைன�ேபா! எ"தைனேயா பி,ைளக, இ'�பா�க, 
அ!லவா?" எ�றா�. 
 
"ஆமா�. உட!L! அறிஞ� ஒ'வ� ெசா�ன� நிைன#�� வ'கிற�. அறிவி� 
ஆ6ற! மி�தியாக உ,ளவ�க?�� இ	த உண��சி�� மி�தியா�. உண��சிைய� 
க���ப�"தி� ெகா/� ேபானா! அவ�க, சிற	த அறிஞராக விள��வா�களா�" 
எ�ேற�. 
 
"அ� சாி. அ�ப��ப�ட பி,ைளகைள� ெப/ணி� அ�4 இ!லாம! ப��னி 
ேபா�டா! ெக��� ேபாவா�கேள, நா� அ�ப�"தா� ெக�ெடாழி	ேத�. 
பழ�கால"தி! ேபால பதிென�� இ'ப� வயதி! தி'மண� ��"�வி�டா!-" 
 
"ப��4�� இைடGறாக� ேபா�வி��. வளர ேவ/�ய திறைம வளராமேல 
ேபா�வி�ேம. அ� ெபாிய இழ�4 அ!லவா?" 
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"அ�#� உ/ைமதா�" எ�1 ெதளிவாக� ெசா!ல ��யாம! அவ%ைடய 
ெதா/ைட கரகர"த�. கைன"தா�. உடேன இ'ம! வ	த�. மா�ைப" தடவி� 
ெகா/டா�. பிற� ெதா/ைடைய ஒ'வா1 சாி�ப�"தி� ெகா/�, "ெப/களி� 
அ�ைப� ெபற ��யாம! த����ேபா�, அவ�களி� அழ�� க/ணி! படாதவா1 
த��கேவ/��. அைத ெச�யாம!-" எ�1 ெசா!5 நி1"தினா�. பிற� "சில� 
�க8� ேபா�� மைற�ப�� இத6�"தாேனா, எ�னேவா? �றவியா�� 
ெப/கைள�� விதைவகைள�� ெமா�ைட ய���� வழ�க�� உலக"தி! 
இ'�கிற�. ஆமா�, ெப/ணி� அழ� ெபா!லாத�. ெக�"�வி�� எ�1 பய	� 
தா� ெச�தி'�பா�க,." 
 
"இ'	தா3� நாகாிக� அ!ல." 
 
"அ� சாி. ஒ�4� ெகா,கிேற�. <E��� ஆைச மீைச��� ஆைச எ�றா! 
���மா? எ� பைழய வா7�ைக நிைன#�� வ'கிற�. க!>ாியி! ப����ேபா� 
அ	த� ெப/ணி� அ�4 கிைட"தவைரயி! ெகடாம! இ'	ேத�. நீலகிாியி! 
அ	த" ேதயிைல" ேதா�ட"தி3� ஒ'"தியி� அ�4 கிைட"த�. ஒE�காக"தா� 
இ'	ேத�. அவ, �ர��� ெப/. �ர��� ெப/ணாக இ'	தா3�, அ�பி! 
�ர��" த�ைம ஏ�? எ�க, ஊ�தா� எ�ைன� ெக�"�வி�ட�." 
 
இ=வா1 அவ� ெசா�னேபா�, ஊ� அ!ல. ஊாி! இ'	த ெச!வ�, அதிகார� 
ெச'��, கா9தா� காரண� எ�1 அ�ேபா� என��, எ/ணி� ெகா/ேட�. 
 
"அவ�க, நானாக" ேத��ேபான ெப/க,. எ� மைனவி அ�ப� நா� ேத�யவ, 
அ!ல. அவ, வ'� ேபாேத பய	� வ	தா,. நா� அவளிட� அ�ைப� 
ெபறவி!ைல. பய"ைத"தா� ெப6ேற�." 
 
அவ� �த5! அ�ைப" தராம! அதிகார"ைத� கா��யி'�பா�. அ�தா� 
காரண� எ�1 எ/ணி� ெகா/ேட�. 
 
"ஊாி! க/ட ெப/கேளா� பழகிேன�. அவ�க, பய	� பய	� வ	தா�க,. அ� 
ஒ' வா7வா! ேச! ஊ��ேசா6ைற" தி'� உ/ப� ஒ' வா7வா? ந� உாிைமயான 
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உண# ஆ�மா? இ�ப� எ�ைன�ேபா! எ"தைன பி,ைளக, ெக�கிறா�கேளா 
எ�1 எ/F�ேபா� வ'"தமாக இ'�கிற�. அதனா!தா� ெப/ண�4 ெப1� 
வைரயி! ெப/ணழ� க/F��" ேதா�றாமேல இ'	தா! ந!ல� எ�1 
க'�கிேற�" எ�றா�. 
 
ம1ப��� அவேன ேபச" ெதாட�கினா� "அ!ல�, ஐேரா�பிய�கைள� ேபா! 
அெமாி�க�கைள�ேபா! ந�மவ�க?� வா7�ைகைய மா6றி அைம�க ேவ/��. 
ஆ/கைள�� ெப/கைள�� இளைமயி! பழகெவா�டாம! T�சி T�சி எ�1 
பயப�"தி� பிாி�பைத வி��விட ேவ/��. அழ�� பசி இய6ைகயாக இ'�கிற�. 
அ�ப� இளைமயி! கல	� பழக நிைறய வா��4க, இ'�பதா! ஐேரா�பிய 
இைளஞ�க, அழைக� க/� க/� மகி7�சி அைடகிறா�க,. இ�ேக 
இய6ைகயான பசிைய அட�க ேவ/�யி'�கிற�. ஆனா! சினிமா நாடக�களி! 
அழ�� அல�கார�� இ'�பதா!, அ	த� பசி மைற�கமாக" K/�விட�ப�கிற�. 
ச�தாய"திேலா பா�"�� ேபசி�� பழ�வத6�� வா��4 இ!ைல. இய6ைகயான 
உண��சிகைள அட��வதி! சில� ம��ேம ெவ6றி ெப1கிறா�க,. பல� 
ெக���ேபாகிறா�க," எ�றா�. 
 
"ஆ/க, அழகாக இ!ைலயா? அழகான ஆ/கேளா� பழகி அ	த அழ��பசிைய" 
தீ�"�� ெகா,ள� <டாதா?" எ�ேற�. ேவ/�� எ�ேற ேக�ேட�. 
 
"நீ ெபாிய ைப"திய�கார�! இய6ைக அ�ப�� பைட"தி'�கிற�. ஆணி� 
க/F��� ெப/க, தா� அழகாக இ'�பா�க,. ெத'வி! ஏெழ���ேப� 
ஆ/க?� ெப/க?� ேபாவைத� பா��கிறா�. யாைர ந�றாக� பா��பா�? 
ெப/கேள ேபாகாவி�டா! ஆ/கைள� பா�"�� ெகா/�'�கலா�. அ�ேபா� 
ஆ/களி� அழ� உ� க/F��� 4ல�படா�. அ�ப�ேய தா� ெப/க?���, 
இய6ைக ஏ6ப�"திய கவ��சி அ�. நா��� இைற�சிைய� பா�"தா!தா� வாயி! 
நீ� ஊ1�. ப9#��� 4!ைல� பா�"தா!தா� வா� ஊ1�. அ�ேபா!தா�" 
எ�றா�. 
 
இ=வள# அைமதியாக அறிவாக� ேப9கிறாேன எ�1 விய	ேத�. ேந6ேறா� 
அவ%ைடய கதற3� அEைக�� உண��சி�� ��	தன எ�1 மகி7	ேத�. 
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ஆனா! மைலயி! அ3வலக"தி5'	� தி'�பி வ	தேபா�, �� நா, ேபாலேவ 
உட�ைப� ெசாாி	� ெகா/�� தைலைய அைச"�� ெகா/�� அைமதி இ!லாம! 
இ'	தா�. கா�பி ��"�� கா!மணி ேநர� ஆன��, ெப'8�9� அ�ேயா எ�ற 
�ர3� ேக�டன. "ேவ3! நா� ஏ� இ�%� உயிேரா� இ'�கF�? எ�னா! 
இனிேம! யா'�� ந�ைம ஏ6பட�ேபாகிற�? ெப6ற தா� இ!ைல. த	ைத �க"தி! 
நா� விழி�க�ேபாவதி!ைல. க��ன மைனவி�� இ!ைல. ஏ�'பா இ	த வா7#?" 
எ�1 க/ணீ� வி�� அழ" ெதாட�கினா�. சிறி� ேநர� அைமதியாேன�. ஏேதா 
பைழய நிக7�சிைய நிைன"��ெகா/� ��1கிறா� எ�ப� �க��றி�பா! 
ெதாி	த�. "ந� ேதா�ட"தி! ெசா�கா� எ�1 ஒ'"த� இ'	தாேன, நிைன# 
இ'�கிறதா? ஏைழ� ���ப�. அவ%ைடய ெப/ அழகாக இ'	தா,. ப�க"� 
ஊாி! ெகா�"தி'	தா�. நா� அ	த� ���ப"ைத�� ெக�"ேத�. அ�ேபா� 
பாவ� எ�ற எ/ணேம இ!லாம! பண� ெகா�"� ஏமா6றிவி�ேட�. அ�பா 
ேக,வி� ப��'	தா!, எ�ைன� ப6றி எ�ன நிைன�பா�? இ�ப��ப�ட ெக�ட 
வழி அ�பா#��" ெதாியேவ ெதாியா�. அ	த உ"தம� வயி6றி! பிற	த நா�, 
எ=வள# அநியாய� ெச�ேத�. நா� ஏ� அ	த� ���ப"தி! பிற	ேதேனா, 
அ�ய�ேயா!" எ�1 ஒ' ேபைத� ெப/ ேபா! 4ல�பினா�. உடேன, "அ�ேபாேத 
அத6�" த/டைன�� அ%பவி"ேத�. ஒ'"தி எ�ைன ஏமா6றினா,. இர/� 
ப#னி! ச�கி5 ஒ�1 ெச�� ேபா�டா! சாி எ�1 ஒ'"தி ஒ�4� ெகா/டா,. 
மைனவி கE"தி! நா3 ப#� ச�கி5 ஒ�1 இ'	த�. அைத� கழ6றி� ெகா/� 
ேபாேன�. அவ?ைடய ��ைசயி! அவ, ெசா�ன ேநர"தி! Pைழ	� 
ச�கி5ைய� ெகா�"� வி��� ேபசி� ெகா/�'	ேத�. ெவளிேயயி'	� 
அவ?ைடய கணவ%� இ�ெனா'"த%� திOெர�1 Pைழ	தா�க,. அ	த 
ேமாச�காாி ஓ எ�1 <�ச5�டா,. வ	தவ�க, எ� ��ைக� பE�க� 
பா�"தா�க,. தா�4� கயி1 ெகா/� அ�"தா�க,. D����" தி'�பியேபா� 
��கி! கைற இ'	தைத எ�ப�ேயா மைனவி பா�"� வி�டா,. எ�னிட� வா� 
திற	� ேக�க" ைதாிய� இ!ைல. அE�ெகா/� ேபா� எ� அ"ைதயிட� 
ெசா!5யி'�கிறா,. அ"ைத அ�ேபா� இ'	தா�. நா� ப�"�" K�கி� 
ெகா/�'	தேபா� அ"ைத எ� ����ப�க� வ	� உ�கா�	� பா�"� 
வ'"த�ப��'�கிறா�. நா� விழி"தேபா� வாச6ப��� அ�பா! மைனவி 
க/கைள" �ைட"தப� நி�றி'	தா,. அ"ைதயி� ைக எ� ��ைக" தடவிய�. 
நா� உடேன எE	� உ�கா�	�, "எ�ன அ"ைத! இர/� ேப'� ேச�	� நாடக� 
நட"த வ	� வி�O�களா? எ�ன ெசா�னா, இ	த நா�?" எ�1 ேக�� எE	ேத�. 
அ"ைத பாி#மி�க �ர5!, "ஒ�1� இ!ைலய�பா. ஏ�டா க/F இ�ப�, ராசா 
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ேபால இ'�பைத வி��வி��" எ�றா�. "ேபா அ"ைத ேபா. ேபா� உ� 
ேவைலைய� பா�" எ�1 அ�கி'	� எE	� அவ�களி� க/F��� படாம! 
ச�ைடைய மா6றி� ெகா/� ெவளிேய வ	ேத�. இ=வள# த/டைன ப�ட பிற�� 
எ�%ைடய ஆணவ� அட�கியதா? அட�கவி!ைல. ேவ3! ெசா�னா! ந�4வாயா 
ேவ3! ந��ைடய ந/ப� ச	திரனா இ�ப�� ெச�தா� எ�1 நீ எ/Fவா�. 
அ=வள# ெகா�ைம ெச�ேத� ேவ3! எ�ைன அ�"�" �ர"திய அ	த ��ைச�� 
ஒ' நா, தீ ைவ"�வி�ேட�. ச	திரனா ெச�தா� எ�1 எ/Fகிறாயா நா� 
அ!ல ேவ3. எ�%ைடய ஆணவ�, எ�%ைடய ஆணவ�" எ�1 பல�ைற 
கதறினா�. ம1ப��� ேந61� ேபா! உண��சி ேவக� அள#கட	� ேபா� 
உட�ைப� ெக��க�<டாேத எ�1 பய	�, ெசா!லாம! நக�	� வ	� வி�ேட�. 
சிறி� ேநர� கழி"�, அ�மா அ�பா எ�1 அவ� 8�9வி�� �ர! ேக��� ெச�1, 
"எ�ன, ஏதாவ� ேவ/�மா?" எ�ேற�. "ஒ�1� ேதைவ இ!ைல. ேந61� ேபா! 
கா��ச! வ	�வி�ட�. தைல கனமாக இ'�கிற�" எ�1 தைலைய� 
பி�"��ெகா/� வ'	தினா�. தைல வ5" ைதல� ெகா/�ேபா�� ெகா�"ேத�. 
Tசி� ெகா/டா�. அத� பிற�� அ�பா அ�மா எ�1 ��ப� �ர! தணியவி!ைல. 
"���பத6� ஏதாவ� Hடாக� ெகா�" எ�றா�. Hடாக ஆ�5�Q ேபா��� 
ெகா/�ேபா�� ெகா�"ேத�. ��"�வி��, "கா��ச! வரவர ஏ1கிற�. எ�ன 
ெச�ேவ�? நீ ேபா. நா� ப�"�� பா��கிேற�" எ�றா�. "இ�ைற�காவ� ம'	� 
வா�கி வ	தி'�கலாேம" எ�ேற�. ேவ/டா எ�1 த�"தா�. 
 
அ�1 இர# இர/��ைற எE	� ேபா�� பா�"ேத�. �த� �த5! வா� 
பித6றி� ெகா/�'	தைத� பா�"� வி��" தி'�பிேன�. இர/டாவ� �ைற 
ெச�றேபா� அய�	� உற�கி� ெகா/�'	தா�. ெம!ல" ெதா��� பா�"ேத�. 
கா��ச! கன கன எ�1 மி�தியாக இ'	த�. ெதா�ட பிற� ஏேதா மன��ைற 
ஏ6ப�ட�. உடேன ேசா� இ��� ைகைய ந�றாக� கEவி வி��� ேபா�� 
ப�"ேத�. 
 
ம1நா, காைலயி! ��ேபாலேவ அ'�பா பா��ெகா/�'	தா�. "கா��ச! 
இ'�கிறதா, ம'	� வா�கி வர��மா?" எ�1 ேக�ேட�. "என�கா? எத6� 
ம'	�? கா��ச! இ�ேபா� இ!ைலேய" எ�றா�. கா�பி ��"த பிற� இ�%� 
ெதளிவாக� ேபசினா,. உட�பி� கா��ச! ேபாலேவ, உ,ள"தி� உண��சி 
ேவக�� காைலயி! அட�கியி'	த�. பகெல!லா� ெம!ல ெம!ல வள�	�, 
மாைலயி! மல�	� வி�கிறேத எ�1 எ/ணிேன�. அ�1 காைலயி! தா� அவ� 
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எ� ���ப வா7�ைகைய� ப6றி மி�க அ�கைறேயா� ேக�டா�. அ�ேபா� அவ� 
கா��ய அ�பா! எ� மன� உ'கிய�. 
 
"இ!வா7�ைக எ�ப� நட�கிற�? மைனவி�� நீ�� மன� ஒ"�� ேபாகிறீ�களா? 
அ�பாக இ'�கிறீ�களா?" எ�1 ேக�டா�. 
 
"ஒ�1� �ைற# இ!ைல. ஆனா! வி��� ெகா�"�� ேபாக" ெதாியாதவ,. 
உ/ைமயானவ,; அ�பானவ," எ�ேற�. 
 
"உ/ைம�� அ�4� இ'	தா! ேபா�ேம. நீதா� வி��� ெகா�"��ேபா. 
அதனா! ஒ' ெக�தி�� இ!ைல. எ�ைன�ேபா! தைல�ெகாE�ேபா� நட�காேத." 
 
"நா� வி���ெகா�"�� ெகா/�தா� ேபாகிேற�. ஆனா!?" 
 
"எ�ன �ைற? ெசா! ேவ3! இ�� இ!லாதேபா� ேபசினா! எ�ன?" 
 
"ஒ�1� இ!ைல. ெகாCச� ெச'�� உ/�." 
 
"எ�ன ெச'��? பண� ெச'�கா? ப��4� ெச'�கா அழ�� ெச'�கா?" 
 
"அ	த� ெச'�� ஒ�1� இ!ைல. அவ6றி6� இட�� இ!ைல." 
 
"ேவ1 எ�ன? சில'�� ஒE�க� ெச'�� இ'�கலா�." 
 
"ஆமா� அ�தா�. மிக� ப�"த ெப/கைள�� மதி�க மா�டா,. அவ�க, 
ஒE�கானவ�களா எ�1 ேக�பா,." 
 
"அ	த� ெச'�� இ'	� ேபாக��ேம. அதனா! ஒ' ெக�தி�� இ!ைல, ந!லதா�9. 
எ� த�ைக க6பக"���� அ�ப��ப�ட ெச'�� உ/�. தா� ஒE�கானவ, 
எ�1�, ெக���காாி எ�1� எ/ணி� ெகா/�, த� கணவைன ஏமா	த ேப�வழி 
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எ�1 ெசா!கிறா,. அ�ப��ப�ட ெச'�� இ'	தா! இ'	� ேபாக���. அ	த� 
ெச'�� இ!லாத மைனவியாக ேவ/�மானா! ��ப� வய� உ,ள விதைவயாக" 
ேத�� க!யாண� ெச�� ெகா/�'�க ேவ/��." 
 
நா� சிாி"ேத�. 
 
"நா� ெசா!வ� த�பா? உ,ளைத"தா� ெசா!கிேற�. எ�னிட"தி! 
உ/ைமயாக� பணிேவா� நட	தவ�க, இர/� ேப�. ஒ'"தி நீலகிாி" ேதயிைல" 
ேதா�ட�காாி, காரண� அவ?ைடய பைழய �ைறயான வா7�ைக. ம6ெறா'"தி - 
இற	�ேபான மைனவி; காரண� அவ?ைடய பய�. பய	த மைனவிையவிட, 
ெச'�� உ,ள மைனவிேய ேம!" எ�றா�. திOெரன எைதேயா நிைன"தவ� 
ேபா!, "உ� மைனவிைய நா� பா��கேவ இ!ைலேய" எ�றா�. 
 
"பா�"தி'�கிறாேய. ேவ>ாி! எ� அ"ைத மக,." 
 
"ஓ! அ	த� ெப/ணா? சி�ன வயதி! உ� த�ைகேயா�� எ� த�ைகேயா�� 
ேச�	� விைளயா�� ெகா/�..." 
 
"ஆமா� அவேள தா�." 
 
"நீ உ� அ"ைத மகைள மண	� ெகா,ளமா�ேட� எ�1 எ�னிட� 
ெசா!5யி'�கிறாேய, நிைன# இ'�கிறதா? அ� சாி. இ�ேபா� ஏ� அைத� ப6றி� 
ேபசேவ/��? நா� ஒ�1 ெசா!கிேற�. உ,ளைத� ெகா/� மகிழ ேவ/��. 
வியாபார�, ெச!வ� இவ6றி! ம��� அ!ல; மைனவிேயா� வாE� 
வா7�ைகயி3� இ� ேவ/��. சில இைளஞ�க, காைல மாைல இர/� 
ேவைள�� Tைச, ேகாயி! வழிபா� எ!லா� ஓயாம! ெச��, கட#ளிட� நிைறய� 
பய� எதி�பா�"� எதி�பா�"�, கைடசியி! பய� கிைட�காம! ஏமா	� திOெர�1 
ஒ'நா, நா"திக� ஆகிவி�கிறா�க,. ெதாி�மா? அ�4ற� சாமியாவ� Tதமாவ� 
எ�பா�க,. அ�ேபா! மைனவியிட� அள#�� ேம! அ�4 பணி# அட�க� 
ஒ��க� அழ� ஆ�வ� எ!லாவ6ைற�� எதி�பா�"தா3� இ�ப�"தா� கைடசியி! 
ஏமா	� வ'	த ேவ/� ஏ6ப��. ���ப வா7�ைக�� ேவ/�ய ஊதிய� வ	தா! 
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ேபா�� எ�1 வியாபார� ெச�கிறவ�க, அ=வளவாக� ெக�வதி!ைல. அள#�� 
ேம! ஒ�1��� ப"தாக எதி�பா�"� வியாபார� ெச�கிறவ�க, சில� கைடசியி! 
அ�ேயா� அழி	� ம/ேணா� ம/ணா� ேபாகிறா�க,. சாி, சாி, ப��� ெக�� 
நா� க61� ெகா/ட பாட�கைள உன�� ஏ� ெசா!ல ேவ/��. நீதா� 
ஒE�காக வா7�ைக நட"�கிறாேய. உ�%ைடய வா7�ைகைய� பா�"� 
ம6றவ�க, க61�ெகா,ள ேவ/��. நா� தா� க61� ெகா,ள" தவறிவி�ேட�" 
எ�றா�. 
 
சிறி� ெபா1"� ம1ப��� அேத ேபா�கி! ேபசலானா�. "நீ ம/ அகலாக இ'	த 
கால"தி! நா� பி"தைள அகலாக இ'	ேத�. சிறி� கால� பள பள எ�1 
மி�னிேன�. எ� அழைக�� அறிைவ�� அ�ேபா� எ!ேலா'� வி'�பினா�க,; 
பாரா��னா�க,. எ�ன பய�? வர வர, எ/ெண�� ெக�ட�, திாி�� ெக�ட�. 
சி�ட�� பி�"த�. ஒளி ம�கிய�. ம�கிவி�ேட�. நீதா� ேநராக� 9ட�வி�� 
அைமதியாக எாி�� ஒளி விள��" எ�றா�. 
 
அ�1 மாைல ம1ப��� உண��சி ேவக"தா! கத1வா�, அல1வா�, அதனா! 
கா��ச! மி�� எ�1 எ/ணி அவெனதிேர ேபா� உ�கா�	� ேபசாமேல த�பி"�� 
ெகா/�'	ேத�. மாைல சி61/���, கா�பி�� ெகா�"�வி��, அ�ேக 
நி6காம! உடேன வ	� வி�ேட�. ச	திர� தானாகேவ அைழ"தா�. "இ�ைற��� 
கா��ச! ��னேம வ	�வி�ட�. க/ெண!லா� எாிகிற�. உட�ெப!லா� 
எாிகிற�. கFெவ!லா� வ5 ெபா1�க ��யவி!ைல. ம'	� ஏதாவ� வா�கி 
வ	தா! தா�, தா�க ����ேபா! இ'�கிற�" எ�றா�. 
 
"உடேன என��" ெதாி	த ம'"�வாிட� ேபா�, ெதாEேநா� எ�ப� தவிர ம6ற� 
ெச�தி எ!லா� ெசா!5 ம'	� வா�கிவ	ேத�. ம'	ைத உ�ெகா/ட��, ஏேதா 
ேபச" ெதாட��வா� ேபா! ெதாி	த�. அத6� இட� ெகா��காம! வ	� 
விடேவ/�� எ�1 எ/ணி உடேன நக�	� வ	�வி�ேட�. ஊ'��� க�த� 
எEதலா� எ�1 எ/ணி ேமைசய'ேக உ�கா�	� ஏெழ�� வாிக, எEதிேன�. 
ச	திர� <�பி�ட �ர! ேக�ட�. ேபா� நி�ேற�. 
 
"இ�ைற�� எ� ப�க"தி! நி6க மா�ேட� எ�1 ேபா� வி�கிறாேய. எ�ேம! 
வ'"தமா? நா� ஏதாவ� த�பாக� ெசா!5வி�ேடனா?" எ�றா�. 
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"அ�ப� ஒ�1� இ!ைலேய, க�த� எEதி�ெகா/�'	ேத�" எ�ேற�. 
 
"யா'��" 
 
"D����" 
 
"உ�க, D���கா? எ�க, D���கா?" 
 
"எ�க, D����"தா�, உ�க, D���� உ�ைன� ேக�காம! எE�ேவனா?" 
 
"ஆமா�, ேவ3! நா� ��னேம ேக��� ெகா/�'�கிேற�. எ�க, D���� 
எ�ைன� ப6றி எ�#� எEதி விடாேத. ஒ'ேவைள அவ�க, யாராவ� வ	தா3� 
ெசா!5 விடாேத. யாராவ� வ'வதாக� க�த� வ	தா! என�� ��னதாகேவ 
ெசா!5வி�. நா� இ�கி'	� எ�காவ� ேபா�வி�ேவ�. எ�னிட� ஒ�1� 
மைற�காேத." 
 
"இ�ப� நா� உ�ைன மைற"� ைவ"தி'�ப� ெதாி	தா! எ�ேம! அவ�க, 
வ'"த�ப�வா�கேள!" 
 
"வ'"த�ப�டா3� சாி. என�காக" தா�கி�ெகா,. எ� மன� ேக�கா�. நீ மீறி� 
ெச�யமா�டா� எ�1 ந�பி"தா� இ�ேக வ	ேத�. இ!ைலயானா! வ	தி'�க 
மா�ேட�. எ�%ைடய ெக�ட அEகிய வா7ைவ� ப6றி அவ�க, யா'� ெதாி	� 
ெகா,ளாமேல இ'�க���. இ	த� சீ�ெக�ட �க"தி! அவ�க, யா'� விழி�க� 
<டா�. த�ைக க6பக"ைத ம��மாவ� பா��க ேவ/�� எ�1 ேந61 ஆைச 
வ	த�. அ�#� ேவ/டா எ�1 மன"ைத� க!லா�கி ெகா/ேட�. இ�1 
உ1தியா�� ெசா!5யி'�கிேற�. நா� ெச"தா3� அவ�க?�� ெதாிவி�காேத. 
நீேய எ�"�� ேபா��வி�. ஒழிய���. எ� வா7# எ�ேனா� ஒழிய���. நீேய 
எ�"�� ேபா�� வி�. யா'� ெகா,ளி�� ைவ�க ேவ/டா�. ம/ணி! 9�மா 
ேபா�� ம/ைண" த,ளி வி�. ேபா��. இ� எ� ேவ/�ேகா,. உ� 
ந/ப%ைடய கைடசி ேவ/�ேகா,. மற�காேத" எ�றா�. 
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அ	த� ெசா6க, எ�ைன� கல�கின. எ� ெநCச� உைட	�, க/ணீ� வழி	� 
நி�ேற�. ச	திர� தைல நிமி�	� நா� க/ணீ� வி�வைத� பா�"�வி�டா�. 
"அEகிறாயா? ேவ3! என�காக அEகிறாயா? அE, அE. ஆ9ப"திாியி! இ'	த 
ேபா�, நா� ெச"தா! அEகிறவ� இ	த உலக"தி! யா'� இ!ைல எ�1 
எ/ணிேன�. நீ ஒ'"த� இ'�கிறா�. அE, ேவ3. என�காக அEகிறா�. எ� 
அEகிய உடைல எ�"� ம/ணி! ேபா��வி�� அEவத6� நீ ஒ'வ� 
இ'�கிறாேய, அ� ேபா��" எ�றா�. உடேன எ�ன நிைன"�� ெகா/டாேனா, 
ெதாியவி!ைல. ஒ' ெப'8�9 வி��" த� வல�ைகயா! மா�ைப� ப6றி� ெகா/� 
வி�மினா�. ��4ற� ப�"�" தைலயைண ேம! தைல ைவ"��ெகா/�, மைட 
திற	தா6ேபா! உண��சி ெபா�கி வர அEதா�. சிறி� ேநர� அ�ப�ேய அE� 
ெகா/�'	த பிற� ெம!ல உண��சி தணி	� வர" ெதாட�கிய�. கவி7	தப�ேய 
இ'	தா�. இ�%� அ�ேக இ'	தா!, ஏதாவ� ஒ' ேப�ைச" ெதாட�கி ம1ப��� 
உண��சி வச�ப�வா� எ�1 எ/ணி, அவ� தி'�பி� பா��பத6� �� 
வ	�வி�ேட�. 
 
அ�1 இர# உண#�காக� ெச�றேபா�, அவ� அைமதியாக� ப�"� உற�கி 
ெகா/�'	தா�, "ச	திரா ச	திரா" எ�1 இர/� �ர! ெகா�"�� எழவி!ைல. 
8�றாவ� �ர3�� "ஆ" எ�1 விழி"� "ஏ� ேவ3!" எ�றா�. "உண#�� ேநர� 
ஆயி61" எ�ேற�. "பசி இ!ைல. மிள� நீாி! ெகாCச� ேசா1 இ��� கைர"�� 
ெகா�. ��"� வி��� ப�"�� ெகா,ேவ�. ேவ1 ஒ�1� ேவ/டா" எ�றா�. 
அ�ப�ேய மிள�நீ'� ேசா1� கைர"�� ெகா�"ேத�. ��"� வி��� ப�"தா�. 
"உட�4 எ�ப� இ'�கிற�?" எ�ேற�. "உட�4 கா��சலா! ெகாதி�கிற�. உட�4 
எ�ப�யாவ� ேபாக���. சா#�காக இ�ேபா� பயேம இ!ைல. அEகின உட�4 
அழிய�ேபாகிற�. அ=வள#தாேன? நா� ேத� வ	த� கிைட"� வி�ட�. மன 
அைமதிேய இ!லாம! எ=வளேவா ��ப�ப�ேட�. அ� கிைட"�வி�ட�. 
ேபா��. ஊைர வி�� வ	த பிற�, எ� மன� எ�ைற��� இ=வள# அைமதியாக 
இ'	ததி!ைல. இனிேம! ெச"தா! கவைல இ!ைல. இ�ேபா��" எ�றா�. 
 
இ=வா1 அவ� தா� ெப6ற மன அைமதிைய� �றி"�� ேபசிய� என�� மகி7�சி 
த	த�. எ� D���� வ	த பிற� நா� அ'ைம ந/ப%��� ெச�த உதவியா! 
அ	த� பயனாவ� ஏ6ப�டேத எ�1 மகி7	ேத�. 
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ந/ப%ைடய மன� அைமதி�6ற அ�1 இர# ப"�மணி�� வான"தி! 
ெப'�4ய! கிள�பிய�. இ��� மி�ன3� நா� நீ எ�1 �	தி�ெகா/� 
ெப'�<"� நட"த" ெதாட�கின. கா61 9ழ6றி� 9ழ6றி அ�"த�. மைழ�� 
ெப�ய" ெதாட�கிய�. உடேன எE	� ெச�1 ச	திரைன� பா�"ேத�. அவ� 
��ேபாலேவ அைமதியா�� ப�"தி'�க� க/ேட�. ச�ன! கத#கைள எ!லா� 
சா"தி� ெகா�கி இ��" தி'�பி வ	ேத�. கா61� மைழ�� நட"�� ேபாைர�ப6றி 
எ/ணியவாேற ப��ைகயி! ப�"ேத�. கா6றி� ேபெரா5 சிறி� 
அட��வ�ேபா! இ'	தேபா� மைழ"�ளிகளி� ஓைச மி�வ��, மைழ ஓைச 
அட���ேபா� கா6றி� ஒ5 மி�வ��, ேபாாி� ெவ6றி ேதா!விகைள� கா��வன 
ேபா! இ'	தன. ேபாி�யாக இ'	த ஒ5 மாறி அைமதியான �ழ�க� மீ/�� 
வான"தி! இைடயிைடேய ேக�ட�. ச�ன! க/ணா� வழியாக வான"தி� 
மி�ன! ஒளி வி��வி�� எ� அைற��, 4�த! க/ேட�. இவ6றி6� இைடேய 
ந/ப� ச	திர� ெப6ற மன அைமதிைய� ப6றி எ/ணியவாேற உற�கிவி�ேட�. 
 
இர# 8�1 மணி�� விழி"தேபா� 4ய! அட�கி இ'	த�. மி�ன3� இ��� 
கள"ைதவி�� அக�1 ஓ�	தி'�க� ெச�றி'	தன. கா61" ேதா!வி�61 அட�கி 
எ�ேக ஒளி	தி'	த�. மைழ�� கைள"�� ேசா�	� வி�டா6ேபா! சி1 சி1 
Kறலா� ெப�� ெகா/�'	த�. எE	� ேபா�� ச	திரைன� பா�"ேத�. 
பித6றாம! 4ரளாம! ஆடாம! அைசயாம! இ'	தா�. ந!ல அைமதிேயா� 
உற��கிறா� எ�1 தி'�பி வி�ேட�. மன அைமதி உ,ளேபா� உட�4� ந!ல 
அைமதி ெப1வ� இய6ைக எ�1 எ/ணியப�ேய ம1ப��� ப�"� 
உற�கிவி�ேட�. 
 
காைலயி! விழி"தேபா�, வழ�க�ேபா! ச	திர� அ'�பா பா�வ� ேக��� எ�1 
ெசவிக, உ61 ேக�டன. ஒ'கா! பா� ��	தி'��� எ�1 எ/ணிேன�. சிறி� 
ேநர� க/ 8�யவாேற ப�"தி'	� எE	ேத�. ச	திரனிட� ெச�ேற�. அவ� 
வழ�க"தி6� மாறாக, கதிரவ� வ	த பிற�� ப�"தி'	தைத� க/ேட�. சாி, 
உற�க��� எ�1 தி'�பிவி�ேட�. ப!�ல�கி� �ளி"தபிற� ெச�1 க/ேட�. 
அ�ேபா�� அேத நிைலயி! ப�"தி'�க� க/ட��, எ� மன� தி�ெக�ற�. நா�� 
�ைற ெபயாி�� அைழ"ேத�. ஒ' �ர3� இ!ைல. அ�ேபா�தா� அவ%ைடய 
உட�பி! 8�சி� அைச#� இ!லாதைத உண�	� தி��கி�ேட�! ைகவிரைல 
8�கி� அ'ேக ெகா/� ெச�ேற�. கா61 இ!லாதைத உண�	த��, எ�ைன 
மீறி� "ச	திரா, ச	திரா!" எ�1 <��ர! இ�ேட�. எ� உட�பி! ஒ'வைக அ�ச� 
ஊ�'விய�. க/ணி� இைமகைள எ� விரலா! நீ�கி" திற	ேத�. ஒளிய61� 
பCசைட	தி'	த�. தைலேம! ைக ைவ"�� ெகா/�, "அ�பா ச	திரா இத6காகவா 
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எ� D�ைட ேத� வ	தா�? சாவத6காக� கைடசியி! எ�ைன" ேத� வ	தாயா?" 
எ�1 அEேத�. 
 
கத# த��� ஒ5 ேக�� எE	� ெச�1, "யா� அ�? எ�ேற�. "ப�ைசமைல" எ�ற 
�ர! ேக��" திற	ேத�, ப�ைசமைல�� ப�க"தி! ேவைலயா?� நி�றி'	தன�. 
எ� க/களி! கல�க"ைத�� �க"தி� வா�ட"ைத�� க/ட ப�ைசமைல, "எ�ன 
அ�யா! ஏ� அEகிறீ�க,? எ�ன காரண�?" எ�றா�. நட	தைத� ெசா�ேன�. 
"ேந61 �	தாேந61 ஆNசி! ேபசி� ெகா/�'	தேபா� ஒ�1ேம 
ெசா!லவி!ைலேய" எ�றா�. 
 
"எ�%ைடய வா7�ைகயிேலேய ெப1வத6� அாிய ந/ப�, இளைம ந/ப�" 
எ�ேற�. 
 
"��ேன எ� மைனவி�� அவ?ைடய அ�கா#� ெசா�னா�கேள, அ	த ந/பரா?" 
எ�றா�. 
 
"ஆமா�" எ�1 ெசா!5 உட! இ'	த இட"தி6� அைழ"�� ெச�ேற�. ப�ைச 
மைல ச	திர%ைடய உட�ைப� க/ட��, சிறி� ெதாைலவிேலேய நி�1 
திைக�ேபா� எ�ைன� பா�"�, "ெதாE ேநாயாளிேபா! ெதாிகிறேத" எ�றா�. 
 
"ஆமா�" எ�ேற�. "இவ'ைடய வா7�ைக ���ப"���� ஊ'��� ஒ' 
ெபா!லாத கைறேபா! இ'	த�. ஆனா3�, ெந'�கி� பழகிய எ�%ைடய 
வா7�ைக�� இவ�தா� ஒ' ந!ல கைரேபா! இ'	தா�. இவ� இ!ைலயானா! 
நா� ப�"� ��ேனறியி'�க மா�ேட�. இவ� ப�ட ��ப�களி5'	� என�� 
அறி# வரவி!ைலயானா!, நா� இ�ப�� சீராக வா7	தி'�கமா�ேட�. 
அ�ப��ப�ட ந!ல ந/ப� கைடசியி! எ�ைன" ேத� வ	� எ� D��! 
இற	�வி�டா�" எ�ேற�. 
 
"மைனவி தி'மக, ெசா!5யி'�கிறா,. ச	திர அ/ணா <�ைமயான 
அறி#ைடயவ� சிற	த �ண�க, உைடயவ� எ�1 அவ, ெசா!5யி'�கிறா," 
எ�றா�. 
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"அறி# ம��மா? �ண� ம��மா? இளைமயி! இவைர� ேபா! 9191�4� அழ�� 
உைடயவ�க, நா� க/டதி!ைல" எ�ேற�. 
 
"அ�ேயா! அ=வள# அழகான உட�4 இ�ப�ேநாயா! ெக�� மாறிவி��'�கிறேத" 
எ�1 அவ� பி� வா�கினா�. பிற� எ�ைன� பா�"�, "சாி, இனிேம! ஊ'��" 
த	தி ெகா��கேவ/��. �கவாி ெகா��க,. நா� எEதி�ெகா��ேப�. 
ேவைலயாைள அ%�பலா�. ஊாி5'	� D�டா� வ	த பிற�தா� ம6ற ேவைலக," 
எ�றா�. 
 
எ� உ,ள"ேத �யர� ேமெலE	த�. அEேத�. அE�ெகா/ேட, "ந/ப'ைடய 
ேவ/�ேகாளி�ப� D�டா� யா'��� ெதாிவி�க�<டா�" எ�ேற�. 
 
"ேநாயாளிக, அ�ப�� ெசா!வா�க,. ஆனா! நா� அ�ப�� ெச�யலாமா? அவ�க, 
ேக,வி�ப�டா! உ�க, ேம! வ'"த�ப�வா�க," எ�றா�. 
 
"அைத�� ச	திரேன ெசா�னா�. எ�ன வ'"த�ப�டா3� ேவ/டா ேவ/டா 
எ�றா�. த��ைடய கைடசி ேவ/�ேகா, எ�1� தவறாம! நிைறேவ6ற 
ேவ/�� எ�1 ெதளிவாக� ெசா!5� ேக�� ெகா/டா�" எ�ேற�. 
 
"அ�ப�யானா! சாி" எ�1 ெசா!5வி��, ந/ப� ேவைலயாளிட� அட�க"தி6� 
உாிய ஏ6பா�க, ெச��மா1 ஏவினா�. எ�னிட� ெந'�கிவ	�, அ�ப�யானா! 
வழ�கமான ஊ�வல"��� இட� இ!ைல. அ�க� ப�க"தி! யா'��� ெதாியாம! 
ஒ' வ/� ைவ"� இ�கா���� ெகா/�ேபா� வி�ேவா�" எ�றா�. அத6� 
இைச	ேத�. ஆனா!, வ/�யி! உட�ைப ஏ6றியேபா� எதி� D�டா'� ப�க"� 
D�டா'� அFகி வ	� பா�"தா�க,. யா� எ�ன எ�1 எ�ைன� ேக�டா�க,. 
ெசா�ேன�. 
 
இ�கா��! ேவைலயா?� ப�ைசமைல�� வ/��கார%� தவிர ேவ1 யா'� 
இ!ைல. த� கிராம"தி! ெபாிய D��! ெச!வ மகனாக வள�	த ஒ'வ%ைடய 
வா7# இ�ப�" தி�க6ற ��# அைட	� வி�டேத என வ'	திேன�. ச	திர%ைடய 
�க"ைத� பா�"� ெநC9 உைட	� கல�கிேன�. உட�ைப� �ழியி! 
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இற��வத6காக நா�க, நா�� ேப'� பி��க" ெதாட�கியேபா�, "இ'�க, 
இ'�க," எ�1 ஒ5 ேக�ட�. "அ/ணா!" எ�1 கதறிய ெப/ணி� �ர! ேக�ட� 
வ/� ஒ�1 நி6க, அதி5'	� மால%� க6பக�� இர/� �ழ	ைதக?� 
இற��வைத� க/ேட�. அE�ெகா/ேட எதிாி! ெச�ேற�. 
 
"அ/ணா ேபா�வி�டாயா? அ/ணாவா?" எ�1 கதறி�ெகா/ேட வ	தா, 
க6பக�. 
 
"ஆமா� அ�மா" எ�1 வி�மிேன�. 
 
உடேன அவ, ஓ��ெச�1 த� அ/ண%ைடய உட5� அ'ேக உ�கா�	� 
அவ%ைடய �க"ைத" ெதா�� அEதா,. "எ�கைள எ!லா� ெவ1"� வ	� 
வி�டாயா, அ/ணா! அ�பா#�� எ�ன ெசா!3ேவ� அ/ணா" எ�1 கதறினா,. 
 
"உ�க?��" ெதாிவி�க� <டா� எ�1 வ641"தி� ெசா!5 வி��� ெச"தா�. 
அதனா!தா� ெதாிவி�கவி!ைல" எ�1 மால%��� ெசா�ேன�. அவ� 
க/கைள" �ைட"��ெகா/ேட, "பைழய கச�4 எ!லா� தீ�	� 4� வா7�ைக 
ெதாட��� ேபா� �த� �த5! உ� D���� வர ேவ/�� எ�1 நா�க, 
4ற�ப�� வ	ேதா�. D� T��யி'	த�. ப�க"� D���கார� வ	� இ�ப� ஒ' 
ெதாEேநாயாளி ெச"� வி�டா� எ�ற ெச�தி��, நீ�க, இ�கா����� 
ேபாயி'�ப�� ெசா�னா�. உடேன த� அ/ண�தா� எ�1 க6பக� 
உண�	�ெகா/� இ�கா����� ேபாகேவ/�� எ�1 வ641"தினா,. அ	த 
வ/�யிேலேய ேநேர இ�ேக வ	ேதா�" எ�றா�. 
 
க6பக"தி� கதற! எளிதி! ஓயவி!ைல. நா�க, எ!ேலா'� ெசா!5 
ஓய�ப�"திேனா�. அவ, மக� தி'வா� ெமாழிைய� பா�"�, "மாமா’டா, 
ெதாி�தா’டா" எ�றா,. மக, தி'�பாைவைய� பா�"�, அE� ெகா/ேட "மாமா’� 
��பி�" எ�றா,. அ	த� சி1மிேயா, எைதேயா க/� அCசியவ, ேபா! த� 
தாைய� பா�"தப�ேய இ' சி1 ைககைள�� எ�"�� <�பினா,. 
 
இ��கா��5'	� தி'�பியேபா�� க6பக"தி� அEைக ஓயவி!ைல. வழியி! 
ைச�கிளி! ெச�ற இ'வாி! ஒ'வ�, "ேட! எ�ேபா�� இதி! ேவக� ேவ/டா�டா. 
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ேவக� உ�ைன�� ெக����. உ�ைன� சா�	தவ�கைள�� ெக����" எ�றா�. 
வல�ப�க"ேத விைளயா�� ெவளியி! ஒ' ப	தா�ட� நட	� ெகா/�'	த�. 
ஆரவார"தி6� இைடேய, "விைளயா�டாக இ'	தா3� விதிக?��� 
க���படேவ/�� ெதாி�மா? நீேய அரச� எ�1 எ/ணி� ெகா/�, உ� 
வி'�ப�ேபா! ஆட ��யா�. ெதாி	�ெகா," எ�ற �ர! ேக�ட�. சிறி� 
ெதாைல# வ	�வி�ட பிற�� ப	தா�டகாராி� ஆரவார� ேக���ெகா/�'	த�.  
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�றி��அக� விள�	 
�றி��அக� விள�	 
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