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ப�னிரடா�க>-' ஒ� "ைற நீல-'றி8சி B-'  இ மைலகளி� வ�க� 
அ�த� ப�வ0தி� பாைற இ�-'களி!  மர- ெகா �களி!  அைடயைடயாக0 
ேத� ைவ-'மா . இ�நா�களி� 'றி8சி B-'  ப�வேம ெதாியவி�ைல. இய3ைக 
வா?� 'ைல�$ ெசய3ைக வா?வி� அ70தள "ய3சி ேபா� பண0ைத- 'றியாக- 
ெகாட வா?�-'0 ேதைவயான ேதயிைல - காபிேய மைலகளி� நீள ெந�க 
கC-' எ�7ய வைரயி� இட  ெகாடன. பDைச0 ேதயிைல மண0ைத Eக/�$ 
ெகா� அ�த- 'றி8சி0 ேதனி� இனிைமைய- க3பைனயா� க� ஒ� 
வா?வி� நிகA  மா3ற�கைள(  ேபாரா�ட�கைள(  சி0தாி-க 
"ய�றி�-கிேற�. நா� இ�நFன0ைத எAத0 $ணி�த நா�களி� மனித வா?வி� 
நிைலயாய ஈர�களினி�. அக�. ெச�ல வழிவ'-'  வா?வி� ேவ.பா�ைட- 
'றியாக0தா� �ல�ப�0த எணிேன�. இ�. அ�த- க�0$ வ��த0த-க 
வைகயி� அDசI��  உைமயாக� பரவியி�-கிற$. எனி+  மனித மன0தி� 
இய�பான ஊ3.- கக� அ�பி� அ7நிைலைய- ெகாடெத�. ந பி-ைக 
ெகா�ேவா . ந�ல ந�ல ெசய�க� பயனளி-க ஒ� தைல"ைற- கால  
ெபா.0தி�-கலா  எ�ப$ ஆ�ேறா/ வா-'. 
 
இ��தின0ைத, கைலமக� காாியாலய0தா/ K� வ7வி� ெகா� வ�த ேபா$, 
ேபர�� 1/�$ டா-ட/ ".வ. அவ/க� "�+ைர எAதிD சிற�பி0தா/க�. 
அDசிற��, எA0$லகி� ேபைதயாக அ7 ைவ0தி��த எ�ைன, க3றறி�த �லேவா/ 
"� அறி"க  ெச2$ ைவ-'  ெப� வா2�பாக மல/�த$. நா� "�+  பி�+  
பல �தின�கைள� �ைன�தா! , இ�Kேல வரலா3.0$ைற அறிஞ/, 
ஆரா2Dசியாள/, மாணவ/ ேபா�றவாிைடேய எ�ைன ஓ/ இல-கிய ஆசிாிையயாக 
அறி"க  ெச2வி0தி�-கிற$. இ�ெப�ைம-'  "�ேனா7யாக, இ�Kைல 
ஆ/வ"  ஆவ!மாக ஒ� திறனா2வாளாி� கெகா� ேநா-கி, ஆ2�ைர ெச2த 
டா-ட/. தி�.ந. ச8சீவி அவ/க>-'  நா� எ�ெற�.  கடைம�ப���ேள�. 
 
இ�Kைல நா� எA$வத3காக ேம3ெகாட அ�ல�க� பல�பல. �0தக0ைத- 
ைகயி� காைகயி� அைவ அைன0$  மற�$ ேபா'  எ�றா! , இ-கைதயி� 
ஒMெவா� ெச2திைய(  அறி�$, ஆ2�$, �ைன(  கைத-ேக3ப� பய�ப�0தி- 
ெகாட E�ப�கைள வாசக/ உண/�தி��பாேரா எ�. மன  தவி0த$�. 
 
நா� எAதி "70$, K� ெவளியாகி நாைல�$ ஆ�க>-'� பி�ன/, நா� 
கனவி!  க�தியிராத வைகயி� ஒ� ேபராசிாிய/ இ�Kைல� ப70$ விய�த 
ஆ2�ைர ப70தா/ எ�ற ெச2திைய- ேக�ட$  ெப� மகி?Dசி எ2திேன�. நா� 
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எMவா. மைல ம-க� வா?ைவ EC-கமாகD சி�தைன ெச2$ க�0$-கைள� 
�ல�ப�0திேனேனா, அMவைகயி� ஒMெவா� க�0ைத(  ேபராசிாிய/ ச8சீவி 
அவ/க� ஆரா2�தி�-க- கேட�. ஓ/ இல-கிய� பைட�பாளி-' இைத விட 
எ�ன ெபாிய பாி9 ேதைவ? 
 
இ�Kைல இ�ேபா$ ஆறா  பதி�பாக தாக  பதி�பக0தா/ ெகா� வ�கி�றன/. 
இ0த�ண0தி�, இ�பதி��-' அ��ட� அ+மதி அளி0த கைலமக� அதிப�-' , 
இ�K!-'D சிற��க� ேச/0த ேபராசிாிய/ தி�.ச8சீவி அவ/க>-'  எ� 
ந�றிைய0 ெதாிவி0$- ெகா�கிேற�. தமி? வாசக/க� வழ-க  ேபா� இைத(  
ஏ3. மகி?வி�பா/க� எ�. ந �கிேற�. வண-க . 
 

ராஜ  கி�Oண�. 
----------- 
 

�றி�சி� ேத� �றி�சி� ேத� �றி�சி� ேத� �றி�சி� ேத� ----    �த
 பாக��த
 பாக��த
 பாக��த
 பாக�    
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. பா� வ�தா�பா� வ�தா�பா� வ�தா�பா� வ�தா�    

 
பி�ைள-கனி ஒ�ைற ஈ�., ப9ைம, யா�  உட�� மி�+  �திய தா2ைமயி� 
நிைற�  Bாி��  விள�க அைமதியி� ஒ�றியி�-'  ஓ/ அ�ைனைய� ேபா�, 
அ�த மைல� பிரேதச  பி3பக�� அ�த ேமான0தி� கா�சியளி0த$. ப�னிர� 
ஆ�க>-' ஒ� "ைற நீல-'றி8சி மலராைட �ைன�$ ெகா�ைள அழகி� 
'வியலா20 ேதா�.  அ�த மைல� பிரேதச0தி� அ�த நீல  B-'  ேபரா�, 
வச�த0தி� எழி� வ7வாக- '!�கி, வானவனி� அ�ைப� ெப3ற மைல மட�ைத, 
அ��மாாியி� பைச0$D ெசழி0$ அ�ைனயாக நி3'  கா/0திைக மாச- கைடசி 
நா�க�. 
 
நீலமைலய�ைனயி� அ�ைம ெப�ைமக�, ெச�வ�க� ெசா��� 
அட�'பைவேயா? ெவ ைம நீ-கி0 தைம த�  த�ைமயினா�; கனிக>  
கிழ�'க>  தானிய�க>  ஒ�.-'� ப0தாக� ெப�-கி0 த�  வ�ைமயினா�. 
ச�தன"  சா பிராணி(  க/�Bர"  மண  F9  ேசாைலகைள உைடயவ�. 
அவளிட  ேத+-'� ப8சமி�ைல. அவ� வள  ெகா� பாைல� ெபாழி(  
கா�நைடD ெச�வ�க>-'  ப8சமி�ைல. அ7 வ�தவைர நிற இன ேபத  
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பாரா�டாம�, காபி( , ேதயிைல(மாக- '!�கி- ெகாழி0$, ஆதாி0$D 
ெச�வ/களா-'  தைகைம அவளிட  உ�. 
 
அழ', எளிைம, ஆ3ற� அைன0ைத(  விள-'  இ�த மைலய�ைனயி� 
ம7ையேய தாயகமாக- ெகா� வாA  ம-க>-', அவ� சிற��க� உடேலா� , 
உயிேரா�  கல�தி��பதி� விய�� உேடா? 
 
கா/0திைக மாத0தி� இ.தி நாளி� அ�த� பி3பக��, ப9�க பள0ைத விாி0தா3 
ேபா� பர�$ கிட�த மைலDசாிவி� ேஜாகி சா2�தி��தா�. அ�தD சாிேவா� ஒ�7 
நீ� ெச�!  '�றி� காC  '7யி���0தா� அவ+-' உாிய இட ; அவ� 
பிற�த இட  '7யி��ைபD 93றி I�. ப-க�களி!  மரகத- '�.க� Pழ 
ெத3கி� ம��  ேசாைல P?�த கானக�க� நீ� ெச�., ெவளி உலகD 
ச�த7க>  வண வாசைனக> , ேபா� மி+-க�க>  அMவிட0ைத எ�7 
விடாதப7, மீ�  '�.கைளD 93றி வைள0$- கா0$ வ�தன. "��ற"  
மரகத- '�.க� Pழ, ந�ேவ விள�கிய அ�த- '7யி���-', ‘மரகதமைல ஹ�7’ 
எ�ேற ெபய/. (ஹ�7 - '7யி���) 
 
'�றி� ேம� ஏறி F�க>-' அ�கி� ெச�. ேநா-கினா�, ேம3ேக ம7�� 
ம7�பாக நீலவானி� வண0தி� யாைன ம�ைத ேபா� '�.க> , 
அவ3.-ெக�லா  சிகரமாக ‘ேதவ/ ெப�டா’ எ�. அைழ-க�ப�  ேதவ/ சிகர"  
கெகா�ளா- கா�சிகளாக0 திகA . கீ?��ற"  ப9�'�.-' அ�பா� 
வைள�$ வ�  கானக�க> , ந�ந�ேவ ெவ�ைள, சிவ��� ��ளிேபா� 
'7யி���க� சிதறி- கிட-'  ேம� ப�ள�க>  இய3ைகய�ைனயி� பய�கர , 
க�ைண எ�+  இ� த�ைமகைள விள-'வன ேபா� ேதா�. .  
 
கீ?வானி� மைல-' அ�பா���$ ஆதவ� எA பி0 ேதவ/ சிகர0$-'� பி� 
மைற(  வைரயி!  ேஜாகி-' ெவளியி!�ள நா�களி� F�� நிழ�� த�க 
வி��ப  கிைடயா$. ஒ�ப$ வய$D சி.வனாக அவ+ைடய உலக  "Aவ$  
விாி�$ பர�த �3சாி�க> , '�றி� கீ? ெநளி�$ ெநளி�$ பா �ேபா� ெச�!  
அ�வியி� கைர( , அ�த ஹ�7(�தா . அவ+-' நிைன� ெதாி�த நாளி���$, 
அவ+ைடய நா�களி� $�ப0தி� சாையைய அவ� காணவி�ைல. அதி��தி 
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இ��தா� அ�லேவா $�ப  தைலகா�� ? ேஜாகி-' அ�பான அ ைம உ�; 
சீலேம உ�ெவ�0த அ�ப� உ�; ஒ0த ேதாழ/க� உ�. கைத ெசா�ல 
‘ெஹ0ைத’ (பா�7) உ�. ெபாA$ இ�பமா2 நகர, எ�ைமக>  ப9-க>  
ேம2-'  பணி(  உ�. அவ+-' எ�7ய உல'-' அ�பா� ஆைச பர�$ 
ேபாக, R�  ெபா�� ஏ$? 
 
அவ+ைடய ேதாழ/களாக ராம�, ெப�ளி, ர�க�, கி�Oண� "த�ேயா/. ஓ7� 
பி70$ விைளயா7- ெகாேட கீழிற�கி அ�வி-' அ�பா� ெவ' Rர  ெச�. 
வி�டன/. ேஜாகி அ�த ஓ�ட விைளயா�7� கைள0$0தா� சாிவி� 
சா2�தி��தா�. அவ/க� ஹ�7ையD ேச/�த எ�ைமக>  ப9-க>  
அ�ெகா�.  இ�ெகா�.மா2 நி�ற வண , ம7- கிட-'  ��ைல 
ெவ�-' ெவ�-ெக�. க70$ இA-'  ஒ� அவ� ெசவிகளி� விA ப7, த� 
காைத� �3பர�ேபா� வைள0$- ேக��- ெகா7��தா�. அ$ அவ+-' ஒ� 
விைளயா��. 
 
��- - ��- - இ$ சீ�� ப9. �� - �� - இ$ ெம$வான ம�த கதி நீ� எ�ைமயா? 
 
எA�$ உ�கா/�$ ேஜாகி, த� அEமான  சாியா எ�. பா/�பவைன� ேபா� ஓைச 
வ�த திைசயி� பா/ைவையD ெச!0தினா�. 
 
சீ��ப9 உ�கா/�$ அைச ேபா��- ெகா7��த$. நீ� எ�ைமைய- கC-' 
எ�7ய Rர  வைரயி!  காணவி�ைல. ராம� F�� எ�ைம-க�. மணி '!�க 
ேம���$ கீேழ ஓ7ய$. 
 
த� ஊக  சாிய�ல எ�. ேஜாகி ம.ப7(  �3பர�பி� காைத வைள0$- ெகா� 
ப�0தா�. ��- ��-ெக�ற ஓைச ேக��- ெகாேட இ��த$. அ�த ஓைசயி� 
அ!0$, நீலவாைன� பா/0$- ெகா� தி� பி� ப�0தா�. ககைள இ�-கி- 
ெகா�, நீலவான"  'னி�$ த�ைனேய பா/�ப$ ேபா� எணியவனா2 
நிைன0$� பா/0தா�. 
 
அ�த நீலவானி� இ�-'  Pாியைன ேந/-கணா� பா/-க "7யா$. ஆனா�, 
அ�தD Pாிய� இ�லாம� உலக  இ�ைல. அவ/க� வண�'  ஈசனி� உயி/0 
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ேதா3ற  அ�தD Pாிய�. ேஜாகியி� த�ைத ��ைகய/, காைலயி� எA�த$  
கிழ-' ேநா-கி� ெபா�கி வ�  ெச�கதிேராைனேய ' பி�வா/. 
 
“ஒளி- கட�ேள, நீ வாழி. மைழைய0 த�$ மைணD ெசழி-க ைவ-'  
மாவ�ளேல, நீ வாழி. எ�க>-' உ� அ�ைள(  ஆசிைய(  ந�'வா2!” எ�. 
பிரா/0தைன 1றி- ெகாேட, எ�ைமகைள(  க�.கைள(  அவ/ அவி?0$ 
வி�வா/. அவ/ F� தி� �ைகயி�, Pாிய� ேதவ/ சிகர0$-' அ�பா� ெச�. 
வி�வா�. அ�ேபா$ ேஜாகியி� அ ைம மாதி F�7� இ�ைள நீ-க ஆமண-' 
ெந2S3றி0 தீபமாட0தி� அக� விள-' ஏ3றி ைவ0தி��பா�. இரவி� Pாிய� 
இ�லாத ேபா$, F�7� அவ/க>-' அ�த0 ெத2வ0தி� சி�னமாக விள�'வ$ 
அ�த விள-'. F�7� அMவிள-' இ�லாவி�டா�, நில  விைளயா$, மா� ம7 
9ர-கா$ எ�பைதெய�லா  ேஜாகி அறிவா�. 
 
அவ+-' இ�ெள�றா� அDச  அதிக . கா�களி� வசி-'  '. ப/ இ�ளி� 
தா� எவ�  அறியாம� ம�திர மாய�க� ெச2வா/க�. நாயாக, நாியாக, Bைனயாக 
அவ/க� வ�$ மாய�க�, தீைமக� ெச2த கைதகைள, ேஜாகி ‘ெஹ0ைத’ 1ற- 
ேக�7�-கிறா�. அ$ ம��மா? Pாிய� இ�லாத சமய�களான இர�களி� தா� 
சி.0ைத(  கர7(  ப�றி(  உல�கி�றன. அவ/க� பயிைர- க70$� ப�றிக� 
பா? ெச2கி�றன. Pாிய� இ��தா�, அைவ வ�ேமா? 
 
இ0தைகய "7வி� எண-ெகா7 வ�$ நி�ற$  ேஜாகி-' மி�னெலன ஒ� 
கீ3.� பளிDசி�ட$. 
 
F��-'� விள-' ைவ�ப$ ேபா�, நீள ெந�க, நில0தி�, ேசாைலயி�, 
ெகா�7��, ஆயிரமாயிர  விள-'க� ைவ0$ வி�டா�, மைல "Aவ$  
விள-'களாகேவ நிைற0$ வி�டா�? மரகத மைல "Aவ$ , 93றி!  விள-'க� 
ேபா�� இ�ளி�றி அக3றிவி�டா�, பக� ேபால ஆ'ேமா? இ$ ேபா� நீலவான  
ெதாி(ேமா? 
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ேஜாகி த� ககைள I7- ெகாடா�. அவ� க3பைனயி� அவ� 
உலகெம�லா  அக� விள-'களி� ஒளி பட/�த$. ஆனா� வா� "Aவ$  அ�த 
ஒளி பட�ேமா? எ��ேமா? 
 
அவ� க3பைன-' அ�த- கா�சிேய எ�டவி�ைல. உயர உயர- க ப�க� ந��, 
விள-'கைள ைவ-கலா . ஓ�கி வள/�தி�-'  கானக ெந� மர�களான க/�Bர 
(Sக��ட*) மர�களி� விள-'க� ெபா�0தலா . ெபாிய ெபாிய ம ச�7களி� 
நிைறய எ�ைம ெந2ேயா, ஆமண-ெகெணேயா ஊ3றி� ெபாிய திாிக� இ�� 
மைலகளி� மீெத�லா  ைவ-கலா . 
 
'ட�'டமா2, பாைன பாைனயா2 எெண2 ேவ� . ெந2 ேவ� . மைல 
"Aவ$  ஆமண-'D ெச7களாக நிைறய ேவ� . எ�ைமக� 
1�ட�1�டமா2� ெப�க ேவ� . அ0தைன எ�ைமகைள(  கா-க எ0தைன 
வ�ைம ேவ� ! 
 
ேஜாகியி� த�ைத-'- ைககளி� வ�ைம உ�. அவ/ எ�ைமயி� ம7யி� ைக 
ைவ�ப$தா� ெதாி( ; ‘ேஹாேண’ எ�ற I�கி3 பா3'ழாயி� ெவCைரயா2� 
பா� ெபா�கி வ� . பைழய கால0தி�, மா�க� கற-க நிைறய வ�ைம 
வரேவ�ெம�. வல0ேதா� ப�ைடயி� இ� ைப� பA-க- கா2DசிD P� 
ேபா�வா/க� எ�. ேஜாகியி� பா�7 கைத ெசா�� அவ� ேக�7�-கிறா�. 
வ�ைய(  ேவதைனைய(  ெபா.0தா� தா� வ�ைம ெப�'மா . ஆயிரமாயிர  
எ�ைமகைள ஒ�வ/ கற-க ேவ�ெம�றா�, அ0தைன ேப�  அ0தைன 
எ�ைமகைள(  கா-க வ�ைம ெபற ேவ� . 
 
ேஜாகியி� க3பைனக� இ0தைகய "ைறயி� பட/�$ ெச�!ைகயி� '.-ேக 
'.-ேக ச�ேதக�க>  �'�$ ெவ�7ன. அ0தைன எ�ைமக>  எ�ேக ேம( ? 
கா�க� எ�லா  ப9  ��ெவளிகளாக� , ஆமண-'D ெச7களாக�  
ஆகிவி�டா�, சாைம பயிாி�வ$ எ�ேக? தானிய�களி�றி எ�ப7D ேசா. சைம-க 
"7( ? கிழ�' ேபாட ேவடாமா? ெவ.  ேமாைச- '70$ வி�� நா� 
"Aவ$  இ�-க "7(ேமா? 
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நீ� ெகா� ேபான க3பைன- கதிாி� "7�, இMவிதமான நிைறேவறாத 
க�ட0தி� வ�$ நி3கேவ ேஜாகி-' ஏமா3ற  உடாயி3.. ேயாசைனகைள- 
ைகவி�� அவ� நப/கைள0 ேத7 ஓ�"�, அவ+ைடய நப/கேள ஓ7 
வ�தா/க�. 
 
“நா� தா� "த�” எ�. ராம� ஓ7 வ�$, மா� ேம2-'  'Dசியாேலேய 
ேஜாகிைய0 ெதா�டா�. ம3றவ/க>  இைர-க இைர-க- '�றி� ேம� வ�தன/. 
 
நப/கைள- கட$ேம ேஜாகி, “கி�Oணா, Pாிய� இ�லா$ ேபானா� எ�ன 
ஆ' ?” எ�றா�. 
 
கி�Oண� தின"  எ�ைமக� ேம2-க வரமா�டா�. மரகத மைல ஹ�7யிேலேய 
ெச�வா-' மி'�த மணியகாரரான காிய ம�லாி� ெப வயி3.� ேபர� அவ�. 
ேஜாகிைய விட- ெகா8ச  ெபாியவ�. அ�த வ�டைக-ேக �$ைமயாக, கீ?மைல 
மிஷ� ப�ளி-1ட0தி� ப7-'  ைபய� அவ�. 
 
கி�Oண� சிாி0தா�. “Pாிய� இ�லா$ ேபானா� இர� இ���. இ$ ெதாியாதா?”  
 
“ஒ� நா� இ�ைலெய�றா�? Pாிய� ஒ� நா� வரேவ இ�ைல எ�. ைவ0$- 
ெகா�ேள�!”  
 
“ேபா/0$� ப�0$- ெகா� எA�தி�-காம� R�'ேவா ” எ�றா� ெப�ளி. 
 
அைட F��- காைகயி� மக� ெப�ளி. அவ+  ேஜாகிேயாெடா0தவ� தா�. 
 
“எA�தி�-கா$ ேபானா�, எ�ைம கற�ப$ எ�ப7? இர� நில0தி� "ைறகாவ� 
கா�பவ/ F� வ�வெத�ப7? Pாிய� இ�லாம3 ேபானா� ஒ�.ேம நட-கா$. 
‘இாிய உைடய ஈசாி’� அைடயாள  க. Pாிய�. அவ/ கைண I7வி�டா� 
இ��டாகேவ இ�-' ” எ�றா� ேலாகி. (இாிய உைடய ஈச/ - ெபாியவராக 
விள�'  இைறவ�.) 
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“ஈசாி� ேகாயி�ேல எ�ெபாA$  ெந2விள-' எாிகிறேத? அவ/ கைண Iடேவ 
மா�டா/” எ�றா� கி�Oண�. 
 
ர�க� இ7 இ7ெய�. சிாி0தா�. அவ� ேஜாகியி� ெபாிய�ப� மாதனி� மக�; 
அ�கி��த எ�ேலாைர(  விட அவ� ெகா8ச  ெபாியவ�. "ர��0தனமான, 
"3ேபா-கான ேயாசைனகைள அவ� ெசா�!வா�. 
 
“ம-'கேள, இாிய உைடய ஈச/ ஒ�.  அ�த- ேகாயி�� இ�ைல” எ�றா�. 
 
“ஐையேயா! அபசார ! ேகாயி�ேல ஈ9வரனா/ இ�ைல எ�கிறாேன இவ�?” எ�. 
ெப�ளி க�ன0தி� ேபா��- ெகாடா�. 
 
ேஜாகி அவ� $ணிDசைல- க� வாயைட0$ நி�றா�. 
 
“பி�ேன ஈ9வரனா/ ேகாயி� எத3' இ�-கிற தா ?” எ�றா� கி�Oண�. 
 
“க�!, பட  இர��தா� அ�ேக இ�-கி�றன” எ�றா� ர�க� தி� ப� . 
 
“உ�க� F�7� எ�ைம கற-கா$; பயி/ விைளயா$” எ�றா� ெப�ளி. 
 
“இாிய உைடய ஈச� ேகாயி�ேல இ�-கிறா/; அவ/ க Pாிய� எ�. 
ெசா�!வ$ சாியா? Pாிய� ேகாயி!-'�ளி��தா வ�கிறா� பி�ேன?” 
 
இ�த வாத  ஏ3க- 17யதாகேவ இ��த$. ஆனா� விள�'வதாக இ�ைல. 
 
தன-' எவ�  எதி/ ேபசாம� இ�-கேவ ெவ3றி கட ஒ� ெப�மித0தி� ர�க�, 
“Pாிய� ஒ� நா� 1ட வராம� இ�-கா$. நா  R�கி எA�$ வ�  ேபா$ 
மைலக� எ�லா  அ�ப7ேய இ�ைலயா? அ�வி இ�ைலயா? அ�ப70தா� 
Pாிய+ ?” எ�றா�. 
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“மைலெய�லா  காைலயி� எA�$ மாைலயி� அ"�'கிறதா? ஒேர இட0தி� 
இ�-கிறேத? Pாிய� அ�ப7 இ�ைலேய? காைலயி� அ�த இர�ைட மைல-' 
அ�பா���$ வ�$, பகெல�லா  நக/�$, ேதவ/ ெபா�டா�-'� பி�ேன 
ேபாகிறேத!” எ�றா� கி�Oண�. 
 
“அட, இ$தானா பிரமாத ? Pாிய� வராம3 ேபானா� இரவி� விள-' ைவ�பைத� 
ேபா� ெபாிய ெபாிய விள-'கைள ைவ0$- ெகா�ேவா ” எ�றா� ர�க�, ேபDைச 
வைள0$. 
 
“அத3' எMவளேவா ெந2 ேவ�ேம!” எ�. ேஜாகி பிரDைன-' வ�தா�. 
 
“அ�வி0 தணீைரெய�லா  எெணயா-'ேவா ” எ�றா� கி�Oண� 
ச�ெட�.. 
 
ேஜாகியி� வ�ட கக� விாி�தன. இ�த ேயாசைன அவ+-'0 
ேதா�றவி�ைலேய? 
 
“அ�வி0 தணீைர எெணயா-க "7(ேமா? ேபாடா "�டா�!” எ�றா� ர�க�. 
 
“Pாிய� வராம� இ�-'ேமா ேபாடா, "�டா�!” எ�றா� கி�Oண�. 
 
ர�க+-'- கி�Oண� த�ைன எதி/0$ வ�த$ பி7-கவி�ைல. “ேட2 யாைரயடா 
"�டாெள�கிறா2? ஒ��� பயேல!” எ�. ேம� $ணிைய வாி�$ ெகா� 
சைட-'- ெகா7 க�7னா�. 
 
“"�டா�, ம�7!” எ�றா� கி�Oண� ெபா.-காம�. 
 
ர�க� உடேன அவ� மீ$ பா2�தா�. இ�வ�  அ70$- ெகா� க�7� 
�ரடா/க�. 
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இDசமய0தி�, “ேஜாகியணா! ேர ேஜாகியணா!” எ�ற இள�'ர� ஒ�. 
ேம���$ ஒ�0த$. அ�த- 'ர�ேக�ட மா0திர0தி� கி�Oண� ச�ைடைய 
வி�0$0 தைல0 $ணிைய ந�றாகD 93றி- ெகா� ேமேல ஓ7னா�. ேஜாகி 
ேமேல ஓ7- ெகா7��தா� "�ேபேய. 
 
ஐ�$ பிராய  மதி-க0 த'�த சி.மி ஒ�0தி, ஓ7 வ�தா�. சிவ�த '� "க , 
க�வ� விழிக�, 9��ைடயான தைல"7, ேதா�மீ$  ெந3றி மீ$  �ரட$. 
இ��பி� ெவ�ைள "� உ�0$, ெபாிய ம+ஷிைய� ேபா� ேம� "�  
ேபா/0தி��தா�. அவ� ைககளி� பளபள-'  �$ ெவ�ளி- கா��-க� ெபாிய 
வைளயமாக0 $வள0 $வள ஆ7- ெகா7��தன. அைவ அவ>-' உாியனவாக 
இ�-க "7யா$. ெபாிய அளவாக0 ேதா>-' ஏ.  கடகமாக இ��தன. 
 
“ேஜாகியணா த�ைக� பா�பா வ�தி�-கிற$. அ மா, மாமி, அ0ைத எ�லா�  
வ�தி�-கிறா�க. ெபாாி உ�ைட, கடைல, ஆர8சி எ�லா  ெகா� 
வ�தி�-கிறா�க. வா�க, வா�க” எ�. 1றி, அ�த அதிசய0ைத� பா/-க அவ� 
'0$D ெச7யி� ப-க  நி�. ைககைள ஆ�7 அைழ0தா�. அவ� ைககைள Fசிய 
ேவக0தி�, ஒ� ெவ�ளி- கா�� நAவி, '0$D ெச7க>-கிைடயி� உ�டைத, 
இ��த இட  வி�� நகராமேல 'ேராத  ெபா�க- கி�Oணைன� பா/0$- 
ெகா7��த ர�க� ச�ெட�. கவனி0தா�. 
 
ெப�ளி(  ராம+�1ட ஓட எ�ேலா�மாக ேமேல ஏறி F��� ப-க  ெச�. 
வி�டன/. அவ/க� தைல மைற(  வைரயி� ர�க� ம��  பா/0$- ெகாேட 
நி�றா�, விவாி-க இயலாத ஆ0திர0ேதா�  ஏமா3ற0ேதா� .  
 
‘சி3ற�ப� F��-'0 தின"  எவேர+  வ�கிறா/க�. நிைன0த ேபாெத�லா  
ேஜாகி சா�பா�  ெபாாிமா�  ெவ�ல"மா2- 'தி-கிறா�. ஆனா� ந  
F�7ேலா?’ 
 
ர�க+-'D ெசா�த அ ைம இ�ைல. சி�ன ைம-'  த�ைத-'  எ�ேநர"  
சைட. சைட ேபாடாம� அவ+ைடய சி3ற�ைன ஒ� ேவைளD ேசா3ைற 
எ�0$ ைவ�பவ� அ�ல. இ�-'  ஒேர எ�ைம(  ேநா8ச�; க�.  ேநா� க� 
இற�$ ேபாயி3.. ஏ�? ஏ� இ�ப7? 
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பா�, வ�தவ�, ேஜாகிைய0தா� 1�பி��- ெகா� ஓ7னா�. அ�த- கி�Oண� 
பய!-'D ச�ைட(  ெதா�பி(மா2� ப�ளி-1ட  ேபா'  க/வ . ெப�ளி 
Bைன-க ம�7; க�ைல- க� எ�. ெசா�னா� இாிய உைடயா/ சாப  
ெகா��பா/ எ�றா�. ைச! 
 
சி. உ�ள0தி� ெபா�மி வ�த அன� ID9ட� அவ� தி� பி� பா/-ைகயி�, அ�த 
ேநா8ச� எ�ைமதா� ெவ�-', ெவ�-ெக�. ��ைல- க70$ இA0$- 
ெகா7��த$. கிழ�ப�வ  ேகாலமி�ட, அைத- கட$  அவ+ைடய 
ஆ0திர0$-' ஓ/ இல-'- கிைட0$ வி�ட$. 
 
கீழி��த 'Dசியினா� அத� "$கி� F. Fெற�. ஐ�தா. அ7க� Fறினா�. 
அ$ உ�� ெகாேட மைல "க�களி� ப�� எதிெரா�-' ப7, க0தி- 
ெகாேட சாி�த$. 
 
ர�கனி� ஆ0திர  இ�+  தீரவி�ைல. இைடயி� ெத�ப�  '0$D ெச7கைள 
"றி0$� ேபா��- ெகாேட ேமேலறியவ�, கா��- கிட�த ெச7� �தரைடயி� 
வ�தா�. 93.  "3.  பா/0$வி��, அைத எ�0$ இ��பி� ெச�கி- 
ெகாடா�. பிற' கீ? ேநா-கி ஓ7னா�. 
 
சாிவி� உ�ட எ�ைம, ம7�த கா!ட� நீ�7- ெகா7��த பாைற ஒ�றி�, 
"� இ� கா�க� "�ட, பாிதாபமாக- க0தி- ெகாேட இ��த$. 
---------- 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. கா�  எ"ேககா�  எ"ேககா�  எ"ேககா�  எ"ேக????    

 
மா�க� ேம2வத3ெக�ேற ஒ$-கி வி�7��த அ�த� ப9�க�ேறா� ெதாட/�$ 
ெச�ற ேம�7� "த� "த�� தனியாக- காண�ெப3ற நீட ெகா�டைக, 
ெபா$வான மா��- ெகா�7லா' . அ�பா� இ� வாிைசயாக உ�ள இ�ப$ 
F�க> , மரகதமைல ஹ�7ையD ேச/�தைவ. தனியாக, ேம3ேக சாிவி� காC  
நா�' F�க> , அ�த ஹ�7ையD ேச/�த ‘ெதாாிய�’-' உாியைவ. 
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9மா/ எAK. ஆ�க>-' "�, ைமPாி���$ ப7�B/- கா�களி� வழிேய 
நீலகிாி மைலயி� வ�$ '7ேயறியதாகD ெசா�ல�ப�  படக ம-க� சIக0திைடேய 
அவரவ/ ெதாழி!-'0 த'�தப7 சில பிாி�க� இ��தன. ஹாிவ/, உைடய/, 
அதிகாாி, கண-க/, கட-க/, ெதாாிய/ எ�ற ெபயாி� "ைறேய, '�மா/களாக� , 
அதிகாாிகளாக�  கண-க/களாக�  இ��தன/ எ�.  1.வ/. ெதாாிய/ எ�ற 
பிாிவின/, ம3ற பிாிவின�-'� பணி�ாி(  ம-களாக, ஒMெவா� ஹ�7யி!  
'7யி��தன/. பணி�ாிபவ/ எ�ற "ைறயி� இ��தா! , உய/�தவராக- 
க�த�ப�ட ம-க>-'� பி�ைளக� ேபா�ற உற�ைடயவராகேவ ெதாாிய/ 
க�த�ப�� வ�தன/ எ�.  ெதாிய வ�கிற$. 
 
ஹ�7யி� கீ?��ற  சி. F�ைட� ேபாலேவ ேதா�.  '7�, ெத2வ 
"�ேனாராகிய ‘ஹ0த�பா’வி� ேகாயி�. ேகாயி!-' "� விாி�தி�-'  
சமெவளியான ைமதானேம '7யி��பி� ப8சாய0$- 1�  ெபா$ இட . ேம3' 
ஓர0தி���$ மைலையD 93றி வைள�$ ெத3ேக ஓ/ ஒ3ைறய7� பாைத ெச�ற$. 
ேகாயி!-'� பி��ற0தி���$ வ�  பாைத, அ�த� பாைதயி� இைண( . இ�த 
இைண�� இட0தி� நால7 உயர"�ள ேமைட ஒ�. உ�. அ�கி��$ 
ேநா-கினா�, கீேழயி��$ ஊ�-'� வ�  பாைதயி� வ�பவ/கைள- காண 
"7( . ர�கனி� த�ைத மாத�, நாளி� ெப� பாலான ப'திைய, அ�த- 
க�ேமைடயி� அம/�ேத கழி0$ வி�வ$ வழ-க . 
 
பா�, ேஜாகி, ராம�, ெப�ளி, கி�Oண� எ�ேலா� , ெதாாிய/ '7யி��ைப0 
தா7, அவசரமாக ேமேல '.-ேக ஏறி, இைர-க இைர-க ஓ7 வ�தன/. ேஜாகியி� 
F� ேகாயிைல� பா/0$ இ�-'  ேகா7 F�. F�� வாச�� ஹ�7யி!�ள 
ெபக� எ�ேலா�ேம 17யி��தன/. 
 
பா�, ேஜாகி-' மாம� மக�. கிழ-ேக அ�வி- கைரேயா� கா�கைள0 தா7 
நட�தா�, ேஜாகியி� மாம� ஊராகிய மணி-க� ஹ�7-'� ேபாகலா . பா�வி� 
தா2, கீ?மைலயி� த� அ ைமயி� F�7� பிரசவி0$, 'ழ�ைத(ட� அ�. 
கணவ� F� ெச�!கிறா�. வழியிேல நா0தியி� F� வ�$ த�கி, ெபாியவளான 
பா�7யி� ஆசி ெப3., ம.நா� மணி-க� ஹ�7 ெச�ல� ேபாகிறா�. 
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அைமயி� ஓ�க� ேவ2�$ காைர Bசி� �$�பி0தி��த ேஜாகியி� F�7�, 
மணியகாராி� மக�, கி�Oணனி� தா2, சா(  ெவயி�� நி�றப7ேய 'ழ�ைதைய 
ஏ�தி- ெகா7��தா�. ெவ�ல"  பா!  �சி0த 'ழ�ைத நாைவD ச��- 
ெகா�7- ெகா� ப� இ�லாத வாைய- கா�7 எ�ேகா பா/0$D சிாி0த$. 
 
“இனி��-' ச��- ெகா��கிறா�, பா/” எ�. அவ� 'ழ�ைதைய ெகா8சி 
"0தமி��- ெகா7�-ைகயி�, ேஜாகி ஆவ!ட� அ�த� ெப7/ 1�ட0தி� 
�'�$ பா2�$ வ�தா�. 
 
“அட! வ�த$ யாெர�. ெதாி�$ வி�டதா? கைண0 தி��பி� பா/0$D 
சிாி-கிறா�. ேஜாகி, பா/. உ�ைன� பா/0$D சிாி-கிறா�!” எ�லா�ேம 
சிாி0தா/க�. 
 
சிாி��-'  அவ/க� ேக�க>-'  ேஜாகி-'� ெபா�� விள�கவி�ைல. அவ� 
ேநா-கெம�லா  'ழ�ைதயி� மீேத 'வி�த$. பரபர-'  விழிகளா� பா/0$ 
அதிசயி0தா�. 
 
எ0தைன அழ', அ�த- 'ழ�ைத! ேராஜா நிற ; கேறெல�ற 9�ட தைலமயி/, சி. 
ெந3றியி� வ�$ விA�த$. சி�ன I-'; ெச�� வா2; பி89- ைகக�; '89- 
கா�க�. 
 
“என-' - எ�னிட  தரD ெசா�!�கள மா” எ�. அவ� இ� ைககைள(  நீ�7ய 
ேபா$ எ�ேலா�  சிாி0தா/க�. 
 
“உன-'0தா�. உன-' இ�லாமலா மாம� மக�? இேதா பா/; ஐய! உ�ைன� 
பா/0$D சிாி-கிறா�” எ�. 'ழ�ைதைய0 தா?0தி அவனிட  கா�7னா� 
கி�Oணனி� தா2. 
 
“இவ� - ர�க+-'. ேஜாகி-' பா�” எ�றா� மாமி அத3'�. 
 
இ�த� ேபDசி� ெவ�க"  நாண"  பிற-காத ப�வம�லவா? 
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“ ... என-'� பா� ேவடா . இ�த� பா�பா0தா� ேவ� ” எ�. அவ� 
சிC�கினா�. ம.ப7 சிாி�ெபா� எA பிய$. 
 
“பா/0$- ெகா�ள மா உ� ைபய+-' இ��பைத? ேந�-' ேந/ பா� 
ேவடாெம�. ெசா�கிறாேன! ஏடா, பா��-' எ�ன? வ�த$  வராத$மா2 
உ�ைன� பா/-க0தாேன ஓ7 வ�தி�-கிறா�? அவ� ந�றாக ேவைல ெச2வா�; 
உன-' ந�ல ைபயனாக� ெப3.0 த�வா�” எ�. அவ� தைலயி� ெச�லமாக 
இ70தா� மாமி. 
 
அவ� ேபDசி� ெபா�ைள உணராத ேஜாகி, தன-ேக உாிய ேவக0$ட�, “ஹூ , 
என-' இ�த� பா�பாைவ0தா� பி7-கிற$” எ�றா�. 
 
“ஆயிர  ெபா� தர ேவ� . ஆமா ; 9 மா- கிைட-கா$!” எ�றா� மாமி, 
ேக�யான ெகா8ச��. 
 
“த�ேவ�” எ�. ேஜாகி தைலைய ஆ�7னா�. மீ�  ஒேர சிாி��. 
 
“எ�ேகயி��$ ஆயிர  ெபா� த�வா2? ஆைசைய� பா/!” எ�. அதிசயி0தா� 
ெப�ளியி� பா�7. 
 
“த�ேவ�” எ�றா� ேஜாகி திடமாக. 
 
“ஆயிர  கறைவ எ�ைம(� 1ட ேவ� ” எ�றா� மாமி மீ�  'மி 
சிாி��ட�. 
 
“ஆகா, நீ ேதவைலய7! எ� ைபய� ஏேதா சா$ எ�றா� நீ ேமேல ேமேல 
ேபாகிறாேய! ஆயிர  கறைவ, சீதனமாக இ�ேக வர ேவ�மா ; எ� ைபய� 
ேசாைடயா?” எ�. ேஜாகியி� தா2 மாதி பா2�தா�. 
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“உன-' ஏ� அத3'� ஆ0திர ? ேவ�மானா� உ� ைபய� மாம� கால7யி� 
ெபா�ைன ைவ0$- ' பி��, ‘மாமா உ�க� ெபைண0 தா��க�’ எ�. 
ேக�கிறா�!” எ�றா� மாமி ேக�- ேகாப0தி�. 
 
“அ$ சாி, அ$ சாி” எ�. ெபக� கலகலெவ�. சிாி0$ ஆேமாதி-ைகயி�, 
கி�Oணனி� தா2 அவைன உ�காரD ெச2$, ம7யி� 'ழ�ைதைய வி�டா�. 
 
மல/ ேபா�ற 'ழ�ைதைய இள�கா�களி� ஏ�தி- ெகா�, சா(Vய  கிைட0த 
மகி?Dசியி�, ேஜாகி இ��தா�. அவ� தா2 மாதி-', ேஜாகி-'� பிற' பிற�த இ� 
'ழ�ைதக>  த-கவி�ைல. ஆைகயா�, தன-' நிைன� ெதாி�$ ேஜாகி இ0தைகய 
இ�ப0ைத அEபவி0ததி�ைல. 
 
ேஜாகி ெப� மகி?Dசியி� எ0தைன ேநர  ஆ?�தி�-க "7(  எ�. எCபவ� 
ேபா� மாமி 'ழ�ைதைய அவ� ம7யி���$ எ�0தா�. 
 
“மாமி, மாமி!” எ�. ெக8சினா� ேஜாகி. 
 
“இேதா பா/, உ�ைகய� F� வ�த$  ப0$ Wபா2 ேக�� வா�கி மாமியிட  
ெகா�0$� ெபைண- ேக�” எ�றா� பா�7 சிாி0$- ெகாேட. 
 
“ஏ மாமி, ப0$ Wபா2 ெகா�0தா� பா�பாைவ இ�ேக ெகா��X/களா?” 
 
“அட ேபாடா, அச��� பயேல!” எ�றா� அ ைம. 
 
“ஏ� அ மா?” 
 
“பா�பா இ�ேபா$ வரமா�டா�. ெபாியவளாக வள/�த$ , நீ ஐயைன� ேபால 
ஆன$ , பண  ெகா�0$ இ�ேக ந  F��-' அைழ0$ வ�ேவா . அ�ேபா$ 
பா�பா உன-'D ேசா. ைவ�பா�. தணீ/ ெகா� வ�வா�. சாைம விைத0$ 
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F��-'0 தானிய  ெகா� வ�வா�. இ�ேபா$ பா�பாவா� எ�ன "7( ?” 
எ�. அ ைம விள-கினா�. 
 
மாமி 'ழ�ைதைய� பா�7யிட  ெகா�0$ வி��, உ�ளி��$ ஒ� வ�ட0 த�� 
நிைறய- கா8சி� ெபாாி(  ெவ�ல� பா'  கல�$ ெச2த உ�ைடகைள- 
ெகா� வ�$ எ�ேலா�-'  ெகா�0தா�. 
 
பா�வி� ைகயி� ெபாாி உ�ைட ெகா�-'  ேபா$தா� அவ� ைககளி� இ��த 
ெவ�ளி- கா�ைப- காணாம� தி�-கி�டா�. 
 
“கா�ெப�ேக, பா�?”  
 
பா� 93. "3.  பா/0$0 தி�தி�ெவ�. விழி0தா�. 
 
“எ�ேக7 கா��?” 
 
“ெபாி9; பி�னா� ைக ெபாிசான$  ேபா��- ெகா�ளலா  எ�ேற�; ேக�டாயா? 
எ�ேகய மா விA�த$?” 
 
“நீ ஊாி���$ வ�  ேபா$ இ��ததா? அைத� பா/” எ�றா� பா�7. 
 
“அ�ேக வ�  ேபா$ கா�� ஆ7யைத நா� பா/0ேத�” எ�றா� கி�Oண�. 
 
“எ�ெக�லா  ஓ7னா/கேளா?” எ�. தா2 பா�வி� ேம� "ைட அவி?0$ 
உதறினா�. 
 
“வா��க�, எ�ேக ேபானீ/கெள�. கா���க�” எ�. மாதி "�ேன நட�தா�.  
 
“அ மா, நா� கா�ைப0 ேத7 எ�0$ வ�தா� மாமி பா�பாைவ0 த�வா/களா?” 
எ�. ேஜாகி "க  ஒளிர ஓ7 வ�தா�. 
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“அச��� பயேல! எ�ன இ�ேபாேத பா�பா பி0தாயி�ேட?” எ�. அ ைம 
அத�7னா�. 
 
கதிரவ� ேம� வானி� சா2�$ வி�டா�. சி�ெல�ற 'ளி/கா3. Fசிய$. பா� 
"�ேன ஓ7னா�. மாதி(  '0$D ெச7க�, �த/க� எ�லா  பா/0$- ெகாேட 
ேஜாகிைய� பி� ெதாடரD ெச�றா�. எ�'  �$ ெவ�ளி- கா�� மி�னவி�ைல. 
மா�கைள எ�லா  சி.வ/ ெகா�7!-' ஓ�7D ெச�றன/. 
 
ச�ெட�. நிைன� வ�தவனா2 மாதி ேக�டா�; “ர�க� எ�ேக?” 
 
“அேதா! எ�ைம ஒ�. கா� ம70$ விA�$ கிட-கிறேத!” 
 
“ ... ேங... 2...” எ�. அத� ஒ� ேவதைனைய- ெகா� அவ/க� ெசவிகளி� 
�'�த$. 
 
ேஜாகி ேவகமாக இற�கினா�. 
 
“ெபாிய�ப� F�� ேநா8ச� எ�ைம ப�ள0தி� எ�ப7D சாி�த$?” அத� "$கிேல 
அ7�ப�� ர0த  க�றியி��த ேகா�க� அவ� கவன0ைத- கவ/�தன. இள  
உ�ள  ெமAைக� ேபா� ெநகி?�த$. 
 
“யா/ அ70$ ஓ�7னா/க�? ர�கா! ேர ர�கா!” எ�. ேஜாகி 93."3.  பா/0$- 
'ர� ெகா�0தா�. 
 
“எ�ைம விA�$ காெலா7�$ ேபாD9, ர�கா?” 
 
எதி/-'ர� எழவி�ைல. ெபாாி உ�ைட- ைகபி9-'� பி9-ெக�. ஒ�7- 
ெகா�ள, சி.வ� எ�ைமயி� உடைல0 தடவினா�. 
 
கா�ைப மற�$ நி�ற பா�, எ�ைமயி� கா!-'- கீ? உைற�தி��த '�திைய- 
கடா�. 
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“ஐேயா, ர0த !” 
 
அவ� ேபா�ட ச0த  மாதிைய அ�ேக த�ளி வ�த$. ச3. எ�ட, '�ைற ஒ�7ய 
விைள நில�களி� ேவைல ெச2$ ெகா7��த ஆ - ெப அைனவைர(  
அவ/களி� சலசல�� அ�ேக த�ளி வ�$ வி�ட$. 
 
ர�கனி� சி�ன ைமயான ந8ச ைம. ேந/ எதிேர உ�ள ைம0$ன� F��- 
ேகால0ைத- காணD சகியாம� அ�ேபா$தா� கைளெய��பவ� ேபா� நில0$� 
ப-க  வ�தி��தா�. 1�ட  ேச/�த இட0$-' வ�$ த�க� F�� எ�ைம விA�$ 
காெலா70$- ெகா� வி�டைத அறிய அவ>-' ஆ0திர  Xறி வ�த$. 
 
ர�கைனேய ேநா-கி அவ� க�க���� பா2�த ெத�பைத- 1ற ேவ�மா? 
 
“ஈ9வரா! எ�ைம-'- காேல ஒ7�$ ேபாDேச! அ�தD ேசா ேபறி� பய� எ�ேக 
ேபானா�?” 
 
“அ$தா� ெதாியவி�ைல, ெபாிய மா” எ�றா� ேஜாகி. 
 
“ேச�  இட0திேல ேச/�$ ேம� உய�கிற$. பறி�த இட0திேல பி�+  ப�ள  
பறிகிற$. இ��த ஓ/ எ�ைம(  ேபாDேச! F��0 தைலவ� ேவைல ெவ�7 
ெச2யாம� ெபாA$ ேபா-கிராென�றா�, இ�த� ைபய+  உதவாத பயலானாேன! 
ஒ�0தி பா�ப�� F�7� சா�பிட "7(மா? ஊ�-ெக�லா  வா?� இ�-கிற$. 
இ�த ந8ச ைம-'D 9கமி�ைல” எ�ெற�லா  பிரலாபி-கலானா�. 
 
“அடாடா? இ$ யா/ ேவைல? ஏடா? "ர��� பய�களா? எ�ைமைய இ�ப7யா 
அ7�ப$?” எ�. ேக�ட வண  ேஜாகியி� த�ைத ��ைகயா, எ�ைமைய0 
R-க "ய�றா�. 
 
“அவ� '� ப0$-' நOட0$-' ேம� நOட ” எ�. கி�Oணனி� தா0தா 
காியம�ல/ "C "C0தா/. 
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“அ�வியி���$ பாைனயி� தணீ/ ெகா� வா��க�” எ�. ��ைகயா 
சி.வ/கைள விர�7 வி��, எ�ைம-' ைவ0திய  ெச2ய உ�கா/�$ வி�டா�. 
 
“ெகா�7!-' ஓ�ட "7யா$. இ�ேக ைவ0$0தா� பDசிைல ேபா��- க�ட 
ேவ� . ர�க� எ�ேக?” 
 
��ைக2யா ந8ச ைமைய0 தா� பா/0தா�. R7- ெகா�-காமேல ெபால 
ெபால-'  அவ>-' இ$ ேபாதாதா? 
 
“கOடகால , யா/ ெபாறாைம- கேணா, ஏவேலா? ஒ�ற�பி� ஒ�றாக 
வ�கிறேத” எ�. ெதாட/�$ உதவா-கைர ர�கனி� அட�கா0தன , "ர��D 
ெசய�, ேவைல ெச2ய வண�காைம, தி���0தன , ெபா2 எ�லா- 'ண�கைள(  
ெசா��� பிரலாபி-கலானா�. 
 
“கவைல�படாதீ/க�. அணி, இ�றிர� பயி�-'- காவ�"ைற என-'. 
பரணி���$ 'ர� ெகா�-கிேற�. ெதாாியம�ல+  உட� இ�-கிறா�. தீ 
வள/0$- ெகா7��தா�, ஒ�.  வரா$. ெம�ள இர� நாளி� F��-' 
ஓ�7� ேபாேவா . “ேஜாகி, ெகா8ச  ��ல.0$� ேபா��வி�� வா!” எ�றா� 
��ைகயா, அண� மைனவி-'0 ேத.தலாக. 
 
ந8ச ைம தைலவிதிைய ெநா�த வண  F��-'D ெச�ற ேபா$, எ�� வய9� 
ெப ர�கி, அA  'ழ�ைதைய அ70$ அத�7D சமாளி0$- ெகா7��தா�. 
அ��பி� ேவக ைவ0தி��த ெமாDைச விைத, நீாி�றி0 தீ2�த$. அ�வி நீ/ எ�0$ 
வ�தி�-கவி�ைல. 
 
“எ�ைம(  ேபாயாD9, ஏ7 ேசா ேபறி, தணீ�-'� ேபாகவி�ைல?” 
 
“ேபாகவி�ைலய மா.” 
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“ஏ7� ேபாகவி�ைல?” 
 
“வ�$...” 
 
“வ�$, வராம�! ஏ7 நீ(  வயி3ெறாிDசைல- ெகா�7- ெகா�கிறா2? தக�ப� 
ேசா ேபறி, ைபய� உதவா-கைர, நீ(  உ��படாேத.” 
 
“ேஜாகி F�7ேல மாமி வ�தி�-கிறா�க மா.” 
 
“அ�ேக மாமி வ�தா� உன-ெக�ன7 கAைத? உன-'� ைபயைன- 1�7 
வ�தி�-கிறாளா? வாைய� பிள�$ ெகா� ேவ7-ைக பா/0தாயா? $��- 
ெக�டவேள! எ�ைம விA�$, இ��த$  ேபாD9; 'ழ�ைத� பா!-'  
வழியி�ைல.” ெபால ெபால0$- ெகாேட, அவ� பாைனைய எ�0$- ெகா� 
�ற�ப�டா�. 
 
ச3ைற-ெக�லா  அவ>ைடய 'ழ�ைதகளி� த�ைத கக� பாழா2 சிவ-க, 
த�ளா�  நைட(ட� F��� ப7ேயறி வ�$, "��ற  ெவளிமைன எ�. 
அைழ-க�ப�  ப'தியி� விA�தா�. கா�ைபD ெச�கி- ெகா� அ�வி-கைர� 
ப-க  நட�$ ெச�ற ர�க� F� தி� பவி�ைல. 
------------ 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. ர"கனி� கன$ர"கனி� கன$ர"கனி� கன$ர"கனி� கன$    

 
'ழ�ைத பிற�ததி���$, தானாக0 த�ைன- கா�பா3றி- ெகா�>  நிைல வ�  
வைரயி! , தாயி� அ�பி!  தக�பனி� ஆதரவான அரவைண�பி!  உர  
ெப.கிற$. அவ/க� ஊ��  த�ன பி-ைகயிேலேய நிமி/�$ நி3க "ய!கிற$. 
அ�த அ�� வ�  திைச P�யமாக இ��தா�, ஏமாறி� ெபா�� '�றி- 'ழ�ைத 
ம�தமாக ஆகலா . ர�க+-ேகா, அ�� வர ேவ7ய திைசயி� அன� ேபா�ற 
ெசா3கைள- ேக�'  அ+பவேம இ��த$. அைட அய�� ஒ0தவ/களி� 
ேம�ைமகைள- க� ேவ. மன  ெகா�தளி0த$. ஏமா3ற"  ெபாறாைம(மாகD 
ேச/�ேத, ர�கனி� உ�ள0தி� எதி/0$ எA �  அரணாக, தா� எ�ப7ேய+  
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எ�ேலாைர(  விட ேமலானவனாக ேவ�  எ�. ஆேவசமாக, 
ெப��$ணிDசலாக உ�ெவ�0$ வ�தன. 
 
அ�த ேவக0தி� தா� அவ� எ�ைம0 தீனமாக- 'ர� ெகா�0$  எ-ேக� 
ெக�டாெல�ன எ�. இற�கி, அ�விைய0 தா7- கிழ-'� ப-க  இ�+  
இற�கிD ெச�. கா��-'� �'�தா�. 
 
தி� பி மரகதமைல-' வராமேல ஓ7வி�டா� எ�ன? I-' மைலயி� அவ� 
அ0ைத இ�-கிறா�; மாம� ஒ�வ/ இ�-கிறா/. 
 
இ�ைலெயனி� ஒ0ைத-'� ேபா2வி�டா�? 
 
இ���- கா�� இ�-கிேற� இ�-கிேற� எ�. அவ� இ�தய0 $7��ட� ஒ0$� 
பா7ய$. கா�ைப, கா9 கட� ெகா�-'  ல�ைபயிட  வி3றா� ஒ� "A ெவ�ளி 
Wபா2 கிைட-'ேம; ஒ� "A ெவ�ளி Wபா2! 
 
கீ? மைல-' அ�பா�, $ைர எ*ேட� சமீப , ல�ைபயி� கா9- கைட 
இ�-கிறெத�பைத ர�க� அறிவா�. 
 
ஒ0ைத-'� ேபானா� அ�'  கா9-கைட இ�-காதா எ�ன? 
 
ஒ0ைதயி�, ச�ைத- கைடகளி� சி. ைபய�க� சாமா� 1ைட 9ம�பா/களா . 
$ைர, $ைரசானி மா/க� கா2கறி வா�க வ�வா/களா . அவ/க� இOட�ப�டா� 
ெவ�ளி- கா9கேள ெகா��பா/களா . இ�த விவர�கைள எ�லா , I�றா  
வி��0 த�ம� ர�க+-'- 1றியி�-கிறா�. த�ம� சில நா�க�, ஒ0ைதயி� 
சாைல ேவைல ெச2$ கா9 ேச/0$- ெகா� ஊ/ தி� பியவ�. நாெளா�.-' 
ஆறணாக 1� வா�கினானா . ஹ�7யி� எ�ன இ�-கிற$? 
 
இ���- கா��, அ�-க�-கான ெவ�ளி நாணய�களாக� , த�க 
ெமாகரா-களாக�  ெப�கி வள/வ$ ேபால அவ+ைடய ஆைச� ப�த� விாி�$ 



24 

 

ெகாேட ேபாயி3.. நைட(  திைச ெதாியாத கானக� பாைதயி� எ�7� 
ேபாயி3.. 
 
வானளா�  க/�Bர (Sக��ட*) மர�க� P?�$ ேசாைலயி� மண  கா3ேறா� 
9வாச0தி� வ�$ கல�த$. ஒ0ைத-'D ெச�!  வழிைய� பிற/ ெசா�ல அவ� 
அறி�தி�-கிறாேன தவிர, ெச�. அறியாேன! மரகத மைலயி���$ வடகிழ-கி� 
அ�0த�0$0 ெதாி(  I-'மைல, ெமா�ைட மைல, ��-'�. எ�லாவ3ைற(  
தா7 அ�பா� ெச�ல ேவ�மா . 
 
ஒ0ைத ெச�. வி�டா�, ெவ�ளி- கா9களாகD ேச/0$- ெகா� ெப�மித0ேதா� 
ஹ�7-'0 தி� பி வ�வாேன! அவ� 'திைரயிேல ஏறி ஸ/* ேகா��  
தைல�பாைக(மாக வ�  கா�சிைய, ஹ�7யி� உ�ளவ/ அைனவ�  யாேரா 
எ�. க� விய�$ பிரமி-க மா�டா/களா? 
 
அ�ேபாேத இராஜ'மார நைட ேபா�டவ+-', கானக0$D P?நிைல, தனிைமயி� 
அDச0ைத ெந8சி� கிள/0திய$. ‘ேசா’ எ�. மர-கிைளக� உரா(  ஓைச; 
�த/களைடயி� அவ� அ7Dச0த  ெந��'ைகயி� பறைவ- '89க� எA��  
அDச ஒ�க�; P?�$ வ�  ம�க�; பாைத இ�லாத தட ; இைவெய�லா  அவ� 
ைதாிய0ைத வைள0$- ெகா� பி�வா�க0 R7ன. 
 
மரகத மைலயி���$ ேநா-கினா� I-'மைல மிக அ�கி� காப$ ேபா� 
ேதா�.கிறேத! இ0தைன கா�கைள- கட�$ எ�ப7D ெச�வ$? 
 
“ேர, ர�கா? எ�ேக வ�ேத?” 
 
ஒ� �தர7யி� க�ளிக� ேச/0$- க�7- ெகா7��த ெப�ளியி� தம-ைகயி� 
'ர� அவைன அ�த0 திைசயி� ேநா-கD ெச2த$. 
 
ஹ�7� ெபக� ஐ�தா. ேப/ அவைன விய��ட� ேநா-கின/. ர�க+-'0 த� 
தி��� எண  அவ/க>-'0 ெதாி�$ வி�டா3 ேபா� உ�Zர ஒ� ந�-க  
உடாயி3.. 
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“எ�ேக வ�தா2? 9�ளி-கா? தவி��� பழ  "�>� பழ  ேத7 வ�தாயா?” 
 
“இ�ேபா$ ஏ$ தவி��� பழ ? B வ�தி�-கிற$ இ�ேபா$தா�.” 
 
“சி�ன மா விற'-' வ�தா/களா? 1ட வ�தாயா?” 
 
அவ� ேபசாம� நி3ைகயிேல ஆ>-ெகா� ேக�வி ேக�� அவைன0 திணற 
அ70தா/க�. 
 
இ���  ேநரமாகி வி�ட$; இனி- கா�� வழி தா7, மைலக� பல ஏறி- கட�$ 
வழி ெதாியாத ஒ0ைத-'- கிள �வ$ சாியாகா$. 
 
“விைளயா7- ெகாேட வழி ெதாியாம� வ�ேத� அ-கா” எ�. ெசா��- 
ெகாேட ர�க� தி� பி நட�தா�. 
 
விற'D 9ைம(ட� அவ/க� "�ேன நட-க, ர�க� அவ/கைள இல-' ைவ0$- 
ெகாேட பி�ேன நட�தா�. 
 
அ�வி கட�$, மா�க� ேம(  க�றி� ப-க  ஏறி அவ/க� ஹ�7-'D 
ெச�ைகயிேல, ர�க� அ�வி- கைரேயார  நட�$ விைளநில�களி� ப-க  
ஏறினா�. Bமி0தா2-' வண ஆைடக� அணிவி0தா3 ேபா� ேதா�.  விைள 
நில�கைள அவ� கட�$ வ�ைகயி� இ�� P?�$ வி�ட$. 
 
ேசா பைல உைடயவனி� உைடைம நா� எ�. ஆ�கா�ேக தாிசாக- கிட-'  
Bமி உாிைமயாளாி� 'ண0ைத� பைறசா3றிய$. '0$D ெச7க>  கைளக>  
தா� ேதா�றிகளா2- காC  விைளநில , ஆC  ெபC  ஒ0$ வாழாத 
'� ப0$-'ைடய$ எ�பைத0 ெதாிவி0த$. ர�க+-' எ�லா  ெதாி( . 
ஒMெவா� ச$ரமாக, நீ�பர�பாக, "-ேகாண� பா0திகளாக, இ$ இ�னா�ைடய$, 
இ�னா�ைடய$ எ�. அவ� பா/0$- ெகாேட வ�தா�. சாைம� பயி/ கதி/ 
வி��� Bமிைய ேநா-கி0 தா?�$, நாண�ெகாட ம�ைகெயன நி�ற$. 
"-ேகாண� பர�பி� பேசெல�. "ழ�கா� உயர  ேதா�.  உ�ைள- கிழ�'D 
ெச7க�, கி�Oணனி� தா0தா காியம�ல�-' உாியைவ. அ�கி� "�ள�கி- 
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கிழ�'க� ெகாA0$� ப�0$, Bமி ெவ7-க, உ�ளி.-க  தா�கவி�ைல எ�. 
1.வன ேபா� ெவளிேய ெதாி�தன. காியம�லாி� நில0ைத ஒ�7ய சி. ச$ர , 
சி3ற�ப� ��ைகயா �தியதாக வா�கிய Bமி. அ$ ேஜாகி-' உாிய$. அ�தD 
ச$ர0தி�, இைல- ேகா9  B-ேகா9  ெபாிய ெபாிய ைகக� ெகா� எ� 'ழ�ைத 
எ� 'ழ�ைத எ�. அைண�பைவ ேபா� உ�ளி�-'  '�0ைத, Bைவ, 
ஆதவ+-'- கா�டாம� I7� பா$கா0தன. ேஜாகியி� த�ைத, சி3ற�ப�, 
மணி� வ��தி உைழ-'  ெச�வ/. ேஜாகியி� அ ைமேயா, ெபா�னான 
ைககளா� Bமி தி�0$வைத� ேபறாக எCபவ�. ேஜாகியி� பா�7, ஒ�. 
விைத0தா� ஒ�பதா2� ெப�'  ைகராசி ெகாடவ�. 
 
ர�க+-'� Bமிைய� பா/0$ அவ/க� F�ைட(  எண எண த�க� சி.ைம 
உ.0$  "�ளாக ெந8ைச ேவதைன ெச2த$. அவ/க� '� ப0$-'ாிய ம, 
அ�த ேநா8ச� எ�ைம ேபாலேவ, சிவ�� மணாக, ெசழி�பி�றி, ப9ைமயி�றி 
கா�சியளி0த$. அ�த� ப-க  அேநகமாக� பA��  சிவ��மான ம தா�. 
ெத3ேகார , அ�வி வைள�$ ெச�!  இட . கி�Oணனி� தா0தா�-'D 
ெசா�தமான Bமி ம��ேம காிய வள  ெகாட$. ஆனா� ேஜாகியி� த�ைத, 
ர�கனி� சி3ற�ப�, அ�த� பA�� மைணேய வளமி�� வளமி��� ெபா� 
விைள(  மணா-கி வி�டாேர! இர� ப9-க> , I�. எ�ைமக>  உ�ள 
F�7� வள0$-' ஏ$ 'ைற? 
 
ர�கனி� த�ைத நில0தி� வண�கி ேவைல ெச2த$மி�ைல; சி�ன ைம ெபா��$ 
உைழ0த$மி�ைல. F�7� ெபா��தி இர� நா�க� ேவைல ெச2தா�, எ�� 
நா�க� ைக-'ழ�ைதைய0 R-கி- ெகா� அண� Fடான ேகா0ைத-'D 
ெச�. வி�வா�. ர�கனி� த�ைத சில நா� ஒ0ைத� ப-க  எ�ேக+  1� 
ேவைல-'� ேபாவா/. அ�த ஆறணா- 1�ைய(  சாராய0$-'- ெகா�0$ வி�� 
வ�வா/. 
 
Bமியி� ேவ3.ைமைய- கட வண  நி�ற ர�கனி� உ�ள0தி� ஆ3றாைம 
ெசா�ெலாணாம� ெபா�கி வ�த$. ஆ0திர0$ட�, ெகாA0$ நி�ற "�ள�கிD 
ெச7க� நாைல�ைத� பி��கினா�. 'ழிெயா�றி� பா2D9வத3காக ஊ3றியி��த 
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நீ மி'�தி��ப$ க�, அதி� கAவினா�. க70$D 9ைவ0$- ெகாேட 
நட�தா�. 
 
காவ3 பரண�கி� வ�த$  நி�றா�. Rர0தி� P?�$ வ�த இ��7� �3சாிவி� 
எ�ைம, விA�த இட0தி� ப�0தி��த$ தீ�ப�த  எாிவதி���$ ெதாி�த$. அத� 
அ�கி� யாேரா நி3கிறா/, யார$? சி3ற�பனாக இ�-'ேமா? 
 
சி3ற�ப� த�ைன ஒ� ேவைள க� ெகா� தி� �வாேரா எ�ற எண0$ட� 
காவ3 பரைண நிமி/�$ பா/0தா�. 
 
ேம�7���$ '�ைடயான இ� கா�க> , ப�ள0தி���$ உயரமான இ� 
கா�க>  காவ3 பரைண0 தா�கி நி�றன. '�ைட- கா�க� உ�ள ப-க  பரC� 
ஏற வழி(�. 
 
இரவி�, "�ள ப�றிக� கிழ�'கைள0 ேதா7� ேபா� . மா�க� தளி/கைள0 
தி�. வி� . இர�-' இ�வ/, காவ�"ைறயாக ஊ$'ழ! , தீ(  நா(மா20 
$ைண- ெகா� அ�த� பரணி� இ��த ந�ட பயிைர� பா$கா�பா/க�. 
 
இ�. யா/ "ைறேயா? 
 
ர�க� கிழ�'கைள0 தி�. தீ/0$வி��, இ���-'  'ளி�-' , Fடாக 
ெவ.��-'  அ8சி, பரணி� ஏறி- ெகாடா�; ஒ� Iைலயி� 9�� 
"ட�கினா�. 
---------- 

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. பா%� பாவ��பா%� பாவ��பா%� பாவ��பா%� பாவ��    

 
��ைகயா F� தி� பிய$ , அ�. வழ-க  ேபா� 9�நீாி� உட� கAவி- 
ெகா�, பா�மைன-' வ�$, ம7 ஆைட உ�0$- ெகாடா�. ஒேர மாதிாியான 
ஹ�7யி� இ�ல�க�, தா?�$ '.கிய வாயி�கைள- ெகாடைவயா2, இ� 
"-கியமான ப'திகைள உைடயனவா2 அைமய� ெப3றைவ. "��ற  சி. 
வரா�தாைவ� ேபா�ற ப'திைய ஒ�7, ஒMெவா� F�7! , ெவளிமைன எ�ற 
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ப'தி உ�; அைத அ�0$, உ�மைன எ�ற ப'தியி� வாயி!-' ேந/வைளவான 
வாயி� சைமய3 ப'திைய� பிாி-'  உ�மைனயி� வல$ ஓர0தி�, பா�மைன 
அ�ல$ Bைச அைற, 9வேரா� ஒ�7ய வைள� வாயி!ட� இைண�தி�-' . 
உ�மைனயி� ந�ேவ, சைமயலைற வாயி��, 9வ/0த7�, எ�லா இட�க>-'  
ெவளிDச  ெதாி(  வண  தீபமட  அைம-க� ெப3றி�-' . ேமேல, I�கிலா� 
ஆன ேசமி��� பரக>  உ�. 
 
இரவி� Pாியனி� பிரதிநிதியான விள-'0 ெத2வ0$-' அ8ச� ெச2$வி��, 
��ைகயா பா� கற-க� �ற�ப�� வி�டா�. கா��- காணாத ெச2திைய 
ஆ3றாைம(ட� கணவனிட  1ற வ�த ேஜாகியி� தா2, அவ�, ‘ெஹாேண’ சகித  
பா� கற-க� �ற�ப�� வி�டைத அறி�$, ஒ$�கி நி�றா�. 'ழ�ைதயி� ம7யி� 
ைவ0$ ஆ�7- ெகா7��த ைம0$ன� மைனவி, சேரெல�. எA�$ 
அ��ப7-' ஒ$�கினா�. 
 
பா�கற-'  அ�த ேவைள, அவ/க>-'� �னிதமான ேவைள. இைறவைன 
வழிப�ைகயி� கைட�பி7-'  �னித விதிக� அைன0$ , பா� கற-'  சட�ைகD 
ெச2ைகயி� கைட�பி7-க ேவ7யைவ. ெகா�7!-'D ெச�. I�கி3'ழா2 
வழிய வழிய- கற�த பாைல� ெபாிய பாைனயி� ஊ3றி- ெகா� அவ� வ�  
ேபா$, ெபக� எவ�  '.-ேக வரமா�டா/க�; ேபச மா�டா/க�. பா� 
மைனயாகிய �னித அைற-'� அவ/க� �க�  மா�டா/க�; அ�ப7� �னிதமாக- 
கற�த பாைல, அ��பி���- கா2Dச மா�டா/க�; ேபைத� ப�வ  தா7ய 
ெபக�, அ�நா�களி� பாைல அ��த�  மா�டா/க�. 
 
பா�மைனயி� பாைல எ�0$- ெகா� வ�$ ��ைகயா ைவ0த$ , மாதி 
ெவளிேய ைவ0தி��த கல0தி�, F��D ெசல�-' ேவ7ய பாைல ஊ3றினா�. 
ேவெறா� கல0தி�, தைமய� F��D ெசல�-'0 தனியாக� பா[3றி ைவ0தா�. 
மீதி� பாைல� �ைர ஊ3றி ைவ0$வி��, ம7 ஆைடைய மா3றி- ெகாடா�. 
 
ைகயி� அண� F��-' ேவ7ய பா!ட� அவ� �ற�ப�ட$  மாதி எதிேர 
வ�தா�. 
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“பா� - அண� F��-கா?” 
 
“ஆமா . ஏ�?” 
 
“எ�ேலா�  ெசா�வைத� ேபா� நீ�க� பாி� கா��வதாேலேய உ�க� அண� 
'� ப  தைழ0$� பிைழ-காம� ேபாகிற$. நீ�க� "�தி0 தானியமா2 
அள-கிறீ/க�; பாலா2D சா2-கிறீ/க�. அவ/க� ஏ� ேவைல ெச2கிறா/க�?” 
 
அவ� கணவைன ஒ� நா>  அ�ப70 த�0ததி�ைல. ெவ' நா�களாக இ��த 
'ைடDச� அ�. ெவளிவ�$ வி�ட$. 
 
“இ�. பா/0$ உ� உபேதச0ைதD ெச2கிறாயா நீ?” 
 
“இ�த� பாைல அணி '7-கிறா�!” மாதியி� 'ர�� க�ைம(  கச��  Xறி 
வ�தன. 
 
“அ�ப7யானா� பாைல- ெகா�-காேத எ�கிறாயா மாத மா? எ�ைம ஒ�. 
இ��த$; அ$�  காெலா7�$ கிட-கிற$. ஓ/ அ�ப+-'� பிற�$ ஒ�றாக 
ஒ�7யி��த கிைள ஒ�. வாட ஒ�. பா/�ப$ ேகவல . அவரவ/ பாவ  
அவரவ/-'. த�-காேத.” 
 
இளகிய உண/Dசிகைள- 'ர!ட� விA�கி- ெகா� ��ைகயா எதி/ F��-'D 
ெச�றா�. 
 
ெவளிமைனயி�, தைமய� ேபாைத(ட� விA�$ கிட�தா�. தீப மாட0தி� ஒளி 
இ�ைல. எ�� வய9 ர�க ைம Iைலயி� உ�கா/�$ அAத 'ரேல ேக�ட$. 
 
“ர�கி, அ ைம இ�ைல?” 
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சி3ற�பனி� 'ர� ேக�ட$ேம ர�கி அAைகைய நி.0திவி��, “அ ைம அ�வி-'� 
ேபானா�” எ�றா�. 
 
“இ�ேநர  கழி0தா? ஏன மா விள-' ைவ-க வி�ைல? விள-ெகெண2 
இ�ைலயா?”  
 
உைமயி� அவ� இ��7� விள-ெகெண2- கலய0ைத நAவவி�� 
உைட0தி��தா�. தா2 தி� பிய$  அவ>ைடய க�ைமையD சமாளி-க 
ேவ�ேம! ர�கி ம.ப7(  நிைன0$- ெகா� அழ0 ெதாட�கினா�. 
 
“தா, ர�க மா ஏ மா அழேற?” சி3ற�ப� பாிேவா� அவ� தைலைய நிமி/0தி0 
R-கி- ேக�ட ேபா$, அவ� அAைக அதிகமாயி3.. இ�த நிைலயி� 'ட0தி� 
தணீ/ 9ம�$ ெகா� ந8ச ைம தி� பி வி�டா�. 
 
“விள-ேக3றவி�ைல? ஏ ர�கி, யார$?” எ�. 'ர� ெகா�0$- ெகாேட 
Eைழ�தவ�, வ�தவ/ ைம0$ன/ எ�பைத உண/�தா�. 
 
“ெம�ள, இ��� அணி” எ�. ��ைகயா எDசாி-ைகயிேலேய ர�கி நAவ 
வி�7��த விள-ெகெண2 தைரயி� அவ>ைடய கா!-க7யி� �'�$ ச.-கD 
ெச2$, தைல-'ட0ைத- கீேழ த�ளி உைட0$ ஒ� ெநா7யி� அ�ேக ஒ� 
பிரளய0ைத உடா-கி வி�ட$. 
 
“ஈ9வரா!” எ�. க0தி- ெகாேட கீேழ சா2�த ந8ச ைம ெபாிய 1-'ர��"�, 
��ைகயா F��-' ஓ7 விள-ைக எ�0$ வ�தா�. அவ� பி�, மாதி, பா�, ேஜாகி 
எ�லா�ேம வ�தா/க�. 
 
“எ�ேலா�  ேவ7-ைக பா/-க வ�தீ/களா? பாழா2� ேபான ெபேண! 
விள-ெகெண2 கலய0ைத உைட0$ வி�� ஒ�பாாி ைவ-கிறாேய! எ�ைம 
ேபாD9, F��� பயைல- காேணா , தணீ/ 'ட"  ேபாD9” எ�. பிரலாப  
ெதாட�கி வி�டா� அவ�. 
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“பாைல எ�0$ உ�ேள ைவ. அட எ�னேவா இ��7� நட�$ வி�ட$. மாதி, 
எ�லா  $ைட0$ வி�. இைத� ேபா2� ெபாி9 பணாதீ/க�.” 
 
சமாதான  ெச2$வி�� ��ைகயா ெச�றா�. ர�கி, அழ0 ெதாட�கிய 'ழ�ைத0 
த பிைய எ�0$- ெகா� பா�, ேஜாகி(ட� ெவளிேயறினா�, சமய  
வா20தவளாக. 
 
கணவனி� ெசா�!-' மதி��- ெகா��பவளாக மாதி எ�லாவ3ைற(  எ�0$D 
90த  ெச2(  வைரயி� ந8ச ைம அA$ �ல பிய வண  ம7�த கா!ட� 
உ�கா/�தி��தா�. இ$ ேபா�ற ச பவ�க� மாதி-'D சகஜமானைவ எ�றா!  
F�7� �$- 'ழ�ைத ஒ�. வ�$, அத3காக- ெகாடா�  மகி?Dசி வி��$ 
கலகல�ப3.� ேபா' ப7 ச பவ�க� ேந/�ததி� அவ>-'- ேகாப  ேகாபமாக 
வ�த$. 
 
��ைகயா, “அ�பாடா!” எ�. ஒ� வழியாக F��-'� வ�$ அ�ேபா$தா� 
அம/�தா�. 'ழ�ைதக� எ�ேலா�  ர�க ைம உ�பட, 93றி உ�கா/�$ வி�டன/. 
அ மாதிாி அவ� உ�கா/�தா�, '� ப0 தைலவ� உண� ெகா�வத3'ாிய ெபாிய 
வ�7ைல ைவ0$ மைனவி அ"$ பைட-க ேவ�  எ�பேத ெபா��. அ�. மாதி 
வ�7ைல ைவ-'"� ம�மகைள, அவ� ம7யி� ெகா� வ�$ வி�டா�. 
 
“அட! த�கDசி, எ�ேபா$ வ�தா2? 9கமா?” ��ைகயாவி� விசாரைண-'- 
'ழ�ைதயி� தா2 தைலைய நீ�7னா�. 
 
“சாய�கால  வ�ேத�. அண+-' வாயி� ஈ �'�த$ ெதாியவி�ைல” எ�றா�. 
 
“அட, ெதாாிய� வ�தானா?” 
 
“ஆமா !”  
 
“கிண0தி� பா� ெகா� வா, மாதி!” அவ� ெசா�! "�னேர இனி-'  
பா!ட� கிண  வ�$ வி�ட$. 
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“ந�ல F�7� வா?-ைக�ப��, ஒ�. விைத0தா� ஓராயிர  ெப�க, F� நிைறய 
ம-க>ட� 9கமாக இ�-க�� ” எ�. அவ� வா?0தி- 'ழ�ைதயி� நாவி� 
பாைல ைவ0த பி�, “ேபெர�ன, அ ேம?” எ�றா�. 
 
“கிாிைஜ!” 
 
“ந�லேப/” எ�. 'ழ�ைதைய0 தாயினிட  ெகா�0தா� அவ�. 
 
“பா�வி� கா�� அக�படேவ இ�ைல. வ�த$  ேஜாகிைய0 ேத7- ெகா� 
ஓ7னா�. எ�ேக விA�தேதா ெதாியவி�ைல. ர�க� ஒ�0த� தா� அ�' இவ/க� 
வ�த பி� இ��தானா . அ�த� பயைல இ�ன"  காணவி�ைல.” 
 
மாதியி� 13றி� ெபாதி�தி��த E�பமான உலக  ��ைகயா�-' எ�டாம� 
இ�ைல. 
 
அய/�$ மற�தா� ‘பல�ெப�7’ைய0 திற�$ ெவ�லேமா, ெபாாிேயா, மாேவா, 
ேதேனா எ�-'  9பாவ  அவ+-' உ�. அ$ வளைம இ�லாத F�7� வள�  
'ைற. அ�தD 9பாவ  'றி0$ மாதி அவைன� ப3றி- ெகா� வ�  �கா/கைள 
அவ� ெசவிகளி� ேபா�- ெகாடேத இ�ைல. 
 
“கா�� எ�ேக விA�தேதா? பழிேயாாிட  பாவேமாாிட  எ�. எ$�  ேபசாேத” 
எ�. மைனவிைய- க7�$ ெகாடா�. 
 
மாதி வ�7ைல- ெகா� வ�$ ைவ0$ சாைமD ேசா.  மண-க மண-க 
ெந2(மாக அ"$ பைட0தா�. ெமாDைச� ப��பி� �ளியி�லாத 'ழ ைப 
ஊ3றினா�. ேசா3ைற- கல�$ ��ைகயா 'ழ�ைதக>-ெக�லா  ெகா�0தா�. 
அவ+-' உண� இற�கவி�ைல. F��-' வராம� எ�ேகா 'ளிாி�, பசி(  
ப�7னி(மாக� ப$�கியி�-'  ர�கனி� நிைன�, ேசா3ைற- கச-கD ெச2த$. 
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மைனவி ெகா� வ�$ ைவ0த பாைல ம��  ேவடா ெவ.�பாக- '70$ 
வி��, அவ� இர� காவ!-'- கிள பி வி�டா�. 
---------- 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. இர$ காவ&இர$ காவ&இர$ காவ&இர$ காவ&    

 
க.��- க பளிைய0 தைலேயா� ேபா/0தப7, சி�ெல�ற Bமியி� ெச��ெபா�-க, 
ஊ$ 'ழ!  ெந���� ெப�7(மாக ��ைகயா காவ3பரC-' நட�தா�. ப0$ 
இ�ப$ நா�க� காவ� இ�-க ேவ� . பி�ன/ அ.வைட. 
 
வானி� பிைறD ச�திர� ேதா�றி, அத3'� ேதவ/ சிகர0$-' ஓ7 வி�டா�. 
வான  நி/மலமாக, ஆயிரமாயிர  தாரைக- 'ழ�ைதக� விைளயா�  தடாகமாக 
விள�கிய$. ேதவ/ சிகர0$-' ேம� ேதா�றிய பிைறைய- கட$  
��ைகயாவி� இத?க� அவைன(  அறியாம� ‘ஹரஹர சிவசிவ ப*ேவசா’ எ�. 
"C"C0தன. கா�க� பழ-க0தி� இ�ளி� "��� பாைறயி� அ7 ைவ0$, 
ெதாாிய/ F�களி� ப-க  ெச�!  பாைதயி� இற�கின. சா-', க பளி, ப�த  
சகித  ம�ல� நி�. ெகா7��தா�. 
 
“ம�லா!...” 
 
“ஆமா�ைக2யா” எ�. 'ர� ெகா�0தா� அவ�. "�ேன ��ைகயா� , பி�ேன 
ம�ல+மாக நட�தன/. எதிேர கானக� ப-க0தி���$ நாிகளி� ெதாட/�த 
ஊைளெயா� எA பிய$. ம�ைல� பி� வ�த நா2 எதி/ ஊைளயி��- ெகாேட 
"�ேன ஓ7ய$. “ேந0$ ந  ேகாழிைய நாி பி70$� ேபா2வி�ட$�க” எ�றா� 
ம�ல�. அ�த வா/0ைத ��ைகயாவி� கவன0ைத- கவரவி�ைல. சி�ெல�ற 
"க0தி� உரா2�த தைம, அ�த ஆ7� "த3பனிைய அறி"க�ப�0திய$. 
சாதாரணமாக அ�த� பனி, அவைன- கவைல ெகா�ளD ெச2தி�-' . ஏெனனி�, 
க� பனி ெப2ய0 ெதாட�' "� அ.வைட நட�$ விட ேவ� . எ�ேபா$  
மா/கழி- கைடசியி� தா� க� பனி ெப2ய0 $வ�' . ைத� ெபா�க� ெபாிய 
ப7ைக-'� அ.வைட ெச2$ வி�வா/க�. பி�ன/, மாசி ந�னாளி� இைறவ/ 
ேகாயி�� "� அழ� மிதி0த பிற', விைத-'  தி�நாைள- ெகாடா�வ/. 
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பனிைய(  பயிைர(  மீறி அ�ேபா$ ��ைகயாைவ வா�7ய கவைல எ�ன? 
 
ஒ� கிைள தைழ-க, ஒ� கிைள கா2�$ வி�வ$ ஏ�? 
 
அணிேயா, “எவ/ ெச2த விைனேயா, எவ/ ெச2த ஏவேலா?” எ�. ஓலமி�கிறா�. 
அணனி� Bமி ந�ல விைள� ெகா�0தால�லேவா, வழ-கமாக- கா��- 
'. ப�-'D சாியான மானிய  ெகா�-க "7( ? ம�திர த�திர�களி� வ�ல 
'. பாி� விைனைய எணி அணி அ89வதி� விய�பி�ைலேய! 
 
அணிைய நிைன-'  ேபாெத�லா  சில நா�களாக ��ைகயாவி� உ�ள0தி� 
ஒ� �$- கவைல ேதா�றி- ெகா7��த$. 
 
'� ப0தி� ஒ� �$� ெப வ�$ �'�$, தைலவைன(  அவ+-'ாிய 
Bமிைய(  உைடைமகளாக- ெகா� உைழ0$, அவைன(  சிற�பி0$, அ�த- 
'� ப0தி� ேவ/ நசி0$ விடாதப7, தளி/0$0 தைழ-க ைவ-கிறா�. ஏவைல� 
ேபா� உைர0$, உய/�தவ3ைற ம-க>-'  கணவ+-'  பகி/�தளி0$ வி��, 
மி'தியா'  ‘ெகாரளி’ மாைவ- 1ட உ� நிைறெவ2$  படக� ெபகளி� 
சிற�ைபD ெசா�� மா>ேமா; இ0தைகய ெபகைள மாணி-க�க� எ�. 
ேபா3றி� ேபண ேவ7ய$ ஆணி� கடைமய�ேறா! 
 
தைமயனாக, '� ப0தி� I0தவனாக� பிற�தவ� இைத உண/�திராத$, 
��ைகயாவி� சீல  மி'�த ெந8சிேல அள� கட�த ேவதைனைய(  $யர0ைத(  
ேதா3.வி0தி��த$. அண� ம��  அ�ல; பல�  அ�த அ�ைமகைள 
உண/�தி�-கவி�ைல. ெபா�ைன� பி0தைள என எCவ$ ேபா�, ெபணி� 
ேசைவகைளD 9யநல0தி3காக உபேயாக� ப�0தி- ெகா�, '� ப வள/Dசியி� 
உயி/ ஊ3றாகிய அ�ைப� ெப�-கி� பிைண�ைப� பி�ன மற�$ வி�கி�றனேர! 
இைண�பி� உயிW�டமி�லாததா� ேத2�$ ெபாிேயாாி� '3ற�களினா� 
விைள(  $�ப�க�, தீைமக�, எ0தைன ச-தி வா2�தைவ ஆகி வி�கி�றன! 
தி�மண ப�த  எ�ப$ வில-க "7யாதத�. எ�ற அ�ைமயான உாிைமைய மிக 
அவசியமான நிைலயி� ம��ேம உபேயாகி0$- ெகா�ளலா  எ�ற அாிய 
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உாிைமைய - ம�வான சர-கா-கி வி�வ$, எ0தைன Rர  சி.வ/களி� வா?ைவ� 
பாதி-க- 17யதாக இ�-கிற$! 
 
��ைகயாவி� த�ைத, த  நாளி� இ� ெபகைள- ெகாடா/. I0தவளி� மக� 
தா� அ�த அண�, மாத�. I0தவ� பிாி�$ ெச�ற பி� அவ/ 
இ�ெனா�0திைய- ெகாடா/ - தாயி� அரவைண�பி� வி0தியாச  கடதாேலா 
எ�னேவா, ��ைகயா அறியா�; ஊக�தா�. அண� மாத�, '� ப0தி� 
எ�.ேம ஒ�டவி�ைல. சா�பா��-' எ�ப7ேயா வ�  எ�ற ந பி-ைக 
அண+-' விA�$ வி�ட$. கவைல இ�லாம�, வ��தி உைழ-காம�, 
உ�லாச  வி� �  ஊதாாி எ�. ெபயெர�0$ வி�டா� I0த மக�; I0தவ� 
மகன�லவா? 
 
��ைகயாவி� த�ைத உயி�ட� இ��த நா�களிேலேய I0தவைன0 தனியாக 
ைவ0$, நில"  பிாி0$- ெகா�0தா/. த  உட� சா(ம�� , அ�த மகனி� Bமியி� 
தாேம பா�ப��� பல� கடா/. 
 
ர�கனி� தாயி� "க  ��ைகயாவி� நிைனவி� அ�ேபா$ ேதா�றிய$. 
ச�தன0ைத அைர0த கலைவயி� நிற ேமனியா�. அவ/க� சIக0திேலேய, 
அB/வமான அழகான வ�ட "க  பைட0தவ� அவ�. அவ� சிாி0தா� கபடம3ற 
'ழ�ைதயி� நிைனேவ வ� . 
 
��ைகயாவி� த�ைத அவ>ைடய அழைக(  உட3க�ைட(  மணி� ேவைல 
ெச2(  பா�ைக(  கேட K. Wபா2 ெகா�0$, த  I0த மக+-' அவைள- 
ெகா� வ�தா/. ஒேர ஆ7� மா2�$ வி�டாேள? 
 
அண� மாத+-'0 ேதனி� அைள�த 'ர�. நடனமா�வதி� அவைன மி89பவ/ 
இ�ைல. எ�ேக இைறவ+-'ாிய விழா நட�தா! , மரணெம�றா! , ேகா0த/ 
இைச-ேக3ப நடனமா�வத3' அவ/க� சIக0தி� "த� அைழ�� அவ+-ேக 
உ�. இைறவைன� �க?�$ அவ� தீ�'ர�� இைச-க0 ெதாட�கினா� 
ெம2மற-காதவ/ இ�-க மா�டா/க�. 
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அ�. - அ�. அவ� ெவமல/ ேபா� ேசா/�$ விA�த சமய  1ட அண� 
F�7� இ�ைல. ேகா0ைத� ப-க  ெத2வ0 தி�விழா�-காகD ெச�றி��தா�. 
எதி/மைனயி� வாச�� அவசரமாக நிைரDச� க�7னா/க�. சி9ைவ- ைகயி� 
பி70$- ெகா7��தா� ேபா! ! ஏ3ற கடைன� பிற/ ைகயி� ஒ�பி0$வி��D 
சில மணிகளி� அவ� மா2�$ வி�டா�. 
 
அ�த- 'ழ�ைத இ�பிறவியி� அறி�திைழ0த '3ற  எ$�ேம இ�ைல. தக�பனி� 
விதிேய மகைனD PAேமா? 
 
த� மக� அ�லாத மகனி� மகைன, இள�'ழ�ைத எ�. பா�7 எ�0$D 
சீரா�7னா� எ�. ெகா�வைத விட சி3ற�ப� ��ைகயாேவ தாயாக இ��$ 
அ�த- 'ழ�ைதைய வள/0தா� எ�. ெகா�ளலா . ர�கனி� தா2 இற�$ ஆ. 
மாச�க� கழி�த$ேம, ந8ச ைம-' ஐ ப$ ெவ�ளி ெகா�0$, அண+-'- 
க�7 ைவ0தா/ அவ� த�ைத.  
 
“எ�ைமைய� ேபா2� பா/-க ேவ�  எ�றீ/கேள?” 
 
வழி வி�� எ�ேகா 93றி வ�கிறாேர எ�. �ாியாதவனாக0 ெதாாிய ம�ல� 'ர� 
ெகா�0தா�. 
 
“ஓ...” எ�. நிைன�-' வ�த ��ைகயா, “நீ ேபா2� பா/0$ வா” எ�றா�. 
 
ம�ல� ப�த0ைத எ�0$- ெகா� ெச�ைகயி�, ��ைகயா பரணி� ஏறினா�. 
உ�ேள ர�கனி� கா� த���ப�ட$. தி��-கி��- ைகைய எ�0த அவ� 
ச�ெட�. ெந���- 'Dசிைய- கிழி0$� பா/0தா�. 9�� ர�க� 
ப�0தி��தா�. எ�ைமைய "ர��0 தனமாக அ70$ வி��D சி�ன ைம-'� 
பய�$ ஒளி�$ ெகா7�-கிறாேனா? 
 
த� ேம� ேபா/0தி��த க பளிைய எ�0$ ஒ� �ற  அA0தி� பி70தப7 எA�$ 
உ�கா/�தா�. இ��டானா!  சி3ற�பனி� கனி�த "க , ெவ' அ�கி�, அவ� 
"க0$-' "� ெதாி�த$. 
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சி3ற�ப�, ைகயி� த���ப�ட$. கா�ெப�. உண/�தா�. அ�த� பி�ைளைய� 
பா/0த அவ� ககளி� ெவ பனி 9ர�த$. 
 
“ர�க�!” ெதாைட தAதA0த$. “இ�ப7D ெச2யலாமா த பி? நீ... F��-' I0த 
ைபய�, உ�ைன0 ேதாேளா� ேபா��- ெகா� நா� வள/0ேத�. எ� 
உட �ட� ேத2�$ ெபாியவனான நீ இ�ப7� ேபாவா2 எ�. நா� 
நிைன-கவி�ைலயடா த பி!” 
 
ர�க� 'ேராத  ெபா�க விழி0$� பா/0$- ெகா7��தா�. இ�ளி� அ$ 
��ைகயா�-'0 ெதாியவி�ைல. 
 
“தி��� ேவைல இ�தD சி�ன வயசிேல ஆ'மா ர�கா?” 
 
“யா/ தி�7னா/க�? கீேழ கிட�தைத எ�0$ ைவ0$- ெகாடா� தி��டா அ$?” 
எ�றா� ர�க� ஆ0திர0$ட�. 
 
��ைகயா ச�ெட�. நாைவ- க70$- ெகாடா�. அ�ப7(  இ�-கலாேம! 
 
“அ�ப7யானா� கிேழதா� கிைட0ததா?” 
 
“பி�ேன, நா� உ�க� F�7� வ�$ தி�7ேனனா?” 
 
“இ�ைலெய�றா�, என-' அ�த- கா� ஒ7�த எ�ைம நட�$ F��-' வ�தா3 
ேபா� ச�ேதாஷமாகிற$, ர�கா! கீேழ கிட�த$ எ�0$D ெச�கி- ெகாடா2. சாி, 
ம�ல� வர�� . F��-' வ�$, சா�பி�ட பி� ப�-கலா ” எ�றா� ��ைகயா. 
 
“நா� ஒ�.  F��-' வரவி�ைல.” 
 
“ஏடா த பி?” 
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“F�7ேல என-' எ�ன இ�-கிற$, யா/ இ�-கிறா/க�? என-' அ மா இ�ைல, 
அண� இ�ைல, அ0ைத இ�ைல, மாம� இ�ைல, மக� இ�ைல, எ�ைன யா�  
1�பிட� ேபாறதி�ைல.” 
 
கைடசி வா/0ைதகைளD ெசா�!ைகயி� உ�ள0$ ஆ3றாைம அAைகயாக 
ெவளிவ�$ வி�ட$. 
 
சி3ற�ப� ஆதர�ட� அவ� "$ைக0 தடவினா�. “அ�ப7ெய�லா  ெசா�லாேத 
ர�கா; நா� இ�ைலயா உன-'? உன-' ஏ� அ0ைத இ�ைல, மாம� இ�ைல? 
பா� வ�தி�-கிறா�, பா/-கவி�ைலயா நீ?... நா� ெசா�வைத- ேக�, சி3ற�பா 
F�7ேலேய இ�. இேதா ம�ல� வ�$ வி�டா�. நா  F��-'� ேபாகலா , வா.” 
 
திைக��ட� நி�ற ம�லனிட  தி� பி, “எ�ைமைய� பா/0தாயா?” எ�றா�. 
 
“பா/0ேத�... பரணி� ர�கனா?” எ�றா� ம�ல�. 
 
“ஆமா . நீ இ�ேக இ�. நா� F��-'� ேபா2 வ�கிேற�” எ�. பரணி� 
ப7யி���$ இற�கி, ம�லனிடமி��$ தீ�ப�த0ைத வா�கி- ெகாடா� 
��ைகயா. 
 
த�ைன- ைக�பி70$ இற-கி அைழ0$- ெகா� தீ�ப�த0$ட� அவ� 
ேமேடறிD ெச�ைகயி�, ‘இ�. சி3ற�ப� காவ� இ�-'  "ைற எ�. ெதாியாம3 
ேபாயி3ேற. இவ/ பி70$ வி�டாேர!’ எ�. ஆ0திர�தா� ெபா�கி வ�த$. எதி/0$ 
ெவளிேயற0 $7-'  $7��-' ஒ� ேபா-'- கிைட0$, அைதD சி3ற�ப� 
சிர�'-'- 'ளி/ச�தன  ேபா�� அ"-'வைத� ேபா� அ"-கி விட வ�தைத 
அவனா� ஏ3க "7யவி�ைல. சி3ற�ப� F�7� எ0தைன நாைள-' ஒளிய 
"7( ? அ�ேபா$  சி�ன ைம ஏசமா�டாளா? அ�த ஹ�7(  உறவின� , 
ம-க>  த�+ைடய க�சியி� இ��பதாகேவ அவனா� எ�ேபா$  நிைன0தி�-க 
"7யவி�ைலேய! அ�த இட0ைத வி�� ஓ�  எண0தி� தா� எ0தைன 
ஆ.த!  மகி?Dசி(  இ��தன! 
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ஆனா� அவ� ஆ0திர0$-', த�ைன� ப3றி- ெகா� ேமேட3றிD ெச�!  
ைகைய உத.  வ�ைம வரவி�ைல. ேபாதா-'ைற-'� பசி(  'ளி�  ேவ.. 
அ�த- ைகDP�ைட உதறாேத எ�. ெபா�கி வ�  ஆ0திர0ைத அ"-கின. 
 
ைபயனி� உ�ள0ைத அறியா ��ைகயா, ‘மாத��ேக9வரா, இ�த- 
'ல-ெகாA�$-' தீைம வராம� இ�-க�� . இ�த- ைக $ைணயாக, இ�த0 
தீ�ப�த ஒளி $ைணயாக, இ��டான ப�ள0தி���$ ேமேல இவைன அைழ0$D 
ெச�கிேற�. ந�ல வழியி� ெச�!வைத இ�த� ப�த"  இ�த- ைக(ேம இ�. 
கா�ப$ ேபா� எ�.  கா-க�� ’ எ�ெற�லா  எ�ணியவா. நட�தா�. 
 
ெஹ0த�பா ேகாயி���-'  தீப  ஒ�ேற வி7விள-'� ேபா� கிராம  
இ�-'மிட  கா�ட, ெபாிய F�7� 'ழ�ைதக� அைனவ�  உற�'வ$ ேபால 
ஊ/ ஓைச ஓ2�தி��த$. அ�த அைமதியி\ேட ேதனி� அைள�த தீ�'ர� ஒ�. 
இைறவனி� �கைழ இைச0$- ெகா7��த$. 
 
‘ஆகா! எ�ன அ3�த ? அண� தானா பா�கிறா�? அவ� இM�லக மனித� 
தானா? அ�ல$ ய�சேனா? கி�னரேனா? இரவி� ேமான0திேல எA  இMெவா�, 
ஊதாாி, ெபா.�பறியாத ேசா ேபறி எ�. பல�  க�$  அணனி� 
கண0தி���$தா� வ�கிறதா? அவ� 9யநிைன�ட� பா�கிறானா, அ�ல$ 
ெத2வ0தி� ஆேவச  '7ெகா7�-கிறதா?’ 
 
அ�த ஒ�யி� அவ� உ�ள  த�ைன மற�த லய0தி� I?கிய$. ெந8ச  
ெந-'�க, வாயி�� கதைவ இ7-க�  மற�தவனாக நி�றா�. 
 
இ�னிைசயி� அைலக� தவ?�$ தவ?�$ வ�$ எ�ேகா ெச�. ெகாேட 
இ��தன. உயர உயர வா+லகி� எ�ைலைய "�7, அ�த "-கணைன 
அைழ-கி�றனேவா ஒ� ேவைள? 
 
எ�ன பா-கிய  ெச2தவ� அண�! F�  மா�  Bமி(  நிைல(�ளைவயா? 
இ�ப7 அ�த இைறவைன- 1வி அைழ-'  ேப. அவ+-கி�ைலேய? 
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ர�கனி� ந�வா?� ப3றி அவ� நிைன0த3 ெகா�ப, இ�த அB/வமான இ�னிைச 
ஒ��ப$ ந�லெதா� Pசக  ேபா! ! "�ேனா/ பழ ெப�ைம 'ைலயாம� 
தீபெமனD 9ட�  ஒளியா2 வா?�$ ெப�'வா� எ�ற ந பி-ைகைய- ெகா�-'  
இைசேயா? ர�க+  அ�த இைசயி� க��டவனாக0தா� சி3ற�பைன ஏ$  
ேக�காமேல நி�. ெகா7��தா�. 
 
F��-'�ளி��$ 'ழ�ைத அA  'ர� வ�த$. 9ய நிைன�-' வ�த ேஜாகியி� 
த�ைத கதைவ இ70தா�. 
 
“மாதி, மாதி!”  
 
தீப மாட0$ அகைல0 R7 எ�0$- ெகா� வ�$ மாதி பரபர-க- கதைவ0 
திற�தா�. 
 
இர� அவ� சாியாக உண� ெகா�ளவி�ைல. 'ளிேரா கா2Dசேலா? 
 
“எ�ன?... உட �-' ஒ�.மி�ைலேய?” எ�றா� பரபர��ட� அகைல0 R-கி� 
பி70$. 
 
“ஒ�.  இ�ைல; ர�கா, உ�ேள வா!” 
 
மாதி அ�ேபா$தா� ர�கைன� பா/0தா�. வழியி� ப�0தி��த ைம0$ன� 
மைனவி ச�ெட�. பாைய மட-கி- ெகா� ஒ$�கினா�. 
 
மாதி, விய��ட� விள-ைக ஏ�தி- ெகா� சைமய3 ப'தி-' அவைன� பி� 
ெதாட/�$ ெச�றா�. 
 
“எ�ேக இ��தா� இவ�?” 
 
“ஒ�.  ேக�காேத!” ��ைகயா ஜாைட ெச2தா�. 
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“ேசா. இ�-கிறதா?” 
 
“களி இ�-கிற$! 'ழ � இ�-கிற$.” 
 
��ைகயா, மைனவி ேசாெற�0$ ைவ�பைத எதி/பா/-கவி�ைல. விள-ைக 
வா�கி0 த7� ைவ0$வி�� அவனாகேவ ெவகல வ�7ைல- கAவி ைவ0$, 
'ளி/ நீாி� மித�த ராகி- களி உ�ைடயி� ஒ�ைற ைவ0$, அ��பி� மீ$ 
பாைனயி� I7 ைவ0தி��த 'ழ ைப(  எ�0$ ஊ3றினா�. அவனாகேவ கல�$, 
“இ�தா ர�கா...” எ�. ைகயி� ைவ-ைகயி�, த�ைதயி� 'ர� ேக�ட ேஜாகி 
எA�$ வ�தா�. 
 
“எ�ேக எA�$ வ�தா2? ேபா�� ப�டா” எ�. தா2 விர�7னா�. 
 
“ஏ� விர��கிறா2? வர��ேம! இ�ேக உ�கா/, ேஜாகி” எ�றா� த�ைத. 
 
இரவி� எ�ேகா ஒளி�தி��த ர�கைன அைழ0$ வ�$ த�ைத உண� ெகா��ப$ 
அவ+-'� �$ைமயாக இ��த$. த�ைன அறியாம� அவ� ைக(  அ�த- களி-' 
நீட$. ��ைகயா, மகனி� ைகயி!  ஒ� கவள  ைவ0தா�. தா+  உடா�. 
 
“இ�ப7 ஒேர கல0தி� உப$ ேபால, எ�.  பிாியாம� பகி/�$ உ� இ�-க 
ேவ� . ேஜாகி, ர�கா இர� ேப�  பிாி�தா� ச�கட , $�ப  ெதாி(மா?” 
 
இ�வ�  தைலைய ஆ�7னா/க�. 
 
இ�வ�-'  ைககAவ நீW3றிவி��, அவ� கல0ைத(  கAவி ைவ0$வி�� 
ெவளிேய வ�தா�. 
 
“ேசா. ைவ0ேத�. உணவி�ைல; களிைய உகிறீ/கேள?” எ�. மாதி 
ெசா��- ெகாேட "�ேன வ�$ நி�றா�.  
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“அ�ேபா$ இற�கவி�ைல! ர�கா, ேஜாகி இர� ேப�  ஒேர ப�-ைகயி� 
ப�0$- ெகா�>�க�!” 
 
இ�வைர(  ெந��க� ப�-க ைவ0$வி��- க பளியா� ேபா/0தினா�. 
 
“ஈ9வரைர நிைன0$- ெகா� R�'�க�.” 
 
உ�ள0தி� நிைற�ட� அவ� ெவளிேய நட�த ேபா$ விள-ைக ைவ0$- ெகா� 
அவன�கி� நி�ற மாதி கதைவ0 தா?ேபாட ெவளிேய வ�தா�. 
 
“இ�ேக வா” எ�. அவைள ெவளிேய அைழ0தா� ��ைகயா. �றமைன-'� 
ேபா2 நி�ற அவனிட  எ�ன ேசதிேயா எ�. அவ� ெந��கினா�. ��ைகயா 
ஒ�.ேம ெசா�லவி�ைல. ம7ைய அவி?0$, கா�ைப அவளிட  நீ�7னா�. “நா� 
எ�ைமைய� பா/-க� ேபாைகயிேல பளிDெச�. கீேழ கிட�த$. எ�0$ வ�ேத�. 
கீேழ நAவ வி��வி��, ஒ�.  அறியாத 'ழ�ைதக� ேம� பழிைய� 
ேபா��வி�டாேய?” 
 
மாதி ஒ�.ேம ேபசாம� கா�ைப- ைகயி� வா�கி- ெகாடா�. “ர�கைன 
இ�ேநர0தி� எ�ேக பா/0தீ/க�?” எ�றா�. 
 
“சி�ன ைம-'� பய�$ ெகா� பரணியிேல பசிேயா� 9��7- க�7- ெகா� 
ப�0தி��தா�. அைழ0$ வ�ேத�. நீ ஒ�.  ெசா�லாேத. 'ழ�ைதக� மன9 பா�; 
ெபாியவ/க� ேபD9� �ளியாக இ�-க- 1டா$. மன  ெக�� வி� .” 
 
மாதி ஒ�.  ேபசவி�ைல. 
 
“வர��மா? கதைவ� ேபா��- ெகா�!” 
 
க பளிைய உதறி� ேபா��- ெகா� ெவளிேய வ�தா�. அணனி� இைச 
ஓ2�$ வி�ட$. இர� நி/மலமாக இ�ைல. பனி எ�+  க�லா0 $கிலா� த�ைன 
I7 மைற0$- ெகா7��தா� மைலய�ைன. வி/ெர�. இற�கி வ�ைகயி� 
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அவ� மனசி� நி மதி இ��த$ எ�. 1றி விட "7யா$. ஏ� ப7�தா3 ேபா�ற 
தி��திதா�. ேவ3.ைமயி�லாம� மாதி "A மன$ட� ர�கைன மகனாக� பாவி-க 
ேவ�ேம? அ�ைன இ�லாத 'ைற எ0தைன ெபாிய 'ைற! அணனி� இைச, 
ஓயாத இைசயா2, மாயாத அைலகளா2, இனிைமயி� ெம��ய பா'-க பிக� 
ேபா�ற உ�வ0$ட� ெசவிS� ெச�. இ�தய0ைத0 ெதா�� வி�டா3 ேபா� ஒ� 
சி�/�� உடாயி3. உடேன. 
 
அவ� தனி�பிறவி; உலக- கவைல ஒ�டாம�, இ�ப�கைள ம��  ப3றி- 
ெகா� வாA  தனி�பிறவி. ம கவனி�பார3.- கிட�தா! , இ�ைல; மைனவி 
ஒ�டாத நீராக� பிாி�$ ேபானா!  இ�ைல. மகைன ம��  எ�ப7- கவனி-க� 
ேபாகிறா�? 
 
ஆனா� அ�த இைசயி� 1�தலா�, அவ� த��, ஒ�.மி�லாம� உய/�$தா� 
நி�ற$. அ0தைன ெபா.��கைள(  ெச�வ�கைள(  9ம�$  த� த��, 
பாதாள0தி� கிட�ப$ ேபா� உண/�தா�. அவ� '� ப0$-' ஒ� மக� வ�வ$ 
9ைமயா'மா? ந�ல மகனாக ஆ-கிவி�டா� அவ+  ஒ� ெச�வ  அ�லவா? 
 
ஏ�, உலகி� கக>-' ம��  பிாி�$ நாடகமா�வாேன�? பிாிவி� எ�ன 
இ�-கிற$? ஹ�7 நில�க>-ேக காவ� ஒ0$ "ைறேபா��, கடைமைய� பகி/�$ 
எ�ேலா�  ஆ3றவி�ைலயா? பணி�ாி(  ெதாாிய� உட� நல-'ைறவா� 
ப�0$வி�டா�, ஆ>-'- ெகா8ச  ப�கி�� அவ+-' உணவளி-கவி�ைலயா? 
ஒ� '� ப  எ�. மனசி� ெகாட பிற', மைண ம��  ஏ� பிாி0$ 
ேவ3.ைம ெகாடா70 தாிசாக� ேபாட ேவ� ? 
 
அண+-காக, ர�க+-காக, ம3ற 'ழ�ைதக>-கா- அ�த மணி!  விைள� 
ெபா�னாக� பா�பட ேவ� . ைத பிற�$ ெபாிய ப7ைக கழி�த$ , "�பாக, 
ர�க+-' "ைற�ப� பா� கற-'  உாிைமைய0 த�  சட�ைக நிைறேவ3ற 
ேவ� . பி�ேன, மாசி ந�னாளி� மாத��க/ ேகாயி� "� அழ� மிதி0$� 
�னிதமான பி�, விைத-'  தி�நாளி�, அ�த� Bமியி!  விைத0$ விட� 
பப�0த ேவ� . 
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இMவிதெம�லா  தன-'0தாேன தீ/மான  ெச2$ ெகாடவனாக ேஜாகியி� 
த�ைத, காவ3 பரைண ெந��கினா�. 
 
B ... B ... B ... எ�. ஊ$'ழெல�0$ ஊதியவனா2- ைகயி� ப�த0$ட� வ�$ 
ெகா7��தா� ம�ல�. 
 
த� தீ/மான�க>-' அ$ ெவ3றிD ச�' ேபா� ஒ��பதாக எணி- ெகாட 
ேஜாகியி� த�ைத-', மகைன� ெப3ற மகி?வி� நிைறேவா� அட�கிய 
அ�ைனயி� மனைச� ேபா� நிைற� உடாயி3.. 
---------- 

1.6. 1.6. 1.6. 1.6. கனவி& க�ட ஒளிகனவி& க�ட ஒளிகனவி& க�ட ஒளிகனவி& க�ட ஒளி    
 
காவ!-' வ�$ அ�. ேபா� ேஜாகியி� த�ைத ஒ� நா>  க அயரவி�ைல. 
கட+  கவைல(  வ8ச"  வ.ைம(  வ�0$  உடைல ஏறி��� பா/-காத 
நி0திரா ேதவி, அவைன அ�. பாிBரண நி மதியி� தாலா�7- கணயரD ெச2$ 
வி�டா�. அ�த உற-க0தி\ேட பி�னிரவி� அவ� ஒ� கன� கடா�; 
கவைலயி� பிற�த கனவ�ல அ$; நிைறேவறாத ஆைசைய நிைறேவ3றி- ெகா�ள, 
ெபா�லா மன  சி�O70த மாயம�ல அ$. அவ+-' அ$ இைறவ� அ�� 
ெகா� 1றிய ந3ெச2தியாக0 ேதா�றிய$. 
 
ெப�ெந��� ஒ�. கீ?0திைசயி� ெதாிகிற$. ெச8ேசாதியா2, ெசா-க ைவ-'  
ஒளி�பிழ பா2, இ�ைள- கைர-கவ�ல அன3 'ைவயா20 ேதா�றிய அ�த 
மடல0தி�, "தியவ/ ஒ�வாி� "க  ெதாி�த$. க Xரமான அக�ற ெந3றி; Fர0 
தி�விழிக�; உய/�த I-', சா�த  தவA  ��னைக இத?க�; ெசவிகளி� 
மணி-'டல�க� ஒளி/கி�றன; ெந3றியிேல ெச8ச�தன  $ல�'கிற$. அ�த 
"க0ைத ைவ0த க இைம-காம� பா/0$- ெகாேட இ�-கலாெம�. 
ேதா�றிய$ ��ைகயா�-'. அறி�  ஞான"  பA0த அ�த "க  த�ைன 
அைழ�பதாக� , ஓயா$ அைழ0$- ெகாேட இ��பதாக�  ேதா�றிய$. யா/ 
இவ/? அழ3கட�ேளா? அ�ல$ அழேல�$  ெப மானி� ஒ� ேதா3றேமா?... 
இ�ைல த�மேதவேனா? காலேதவேனா? ஒளி0 ெத2வேமா? 
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அவ� அ�த "க0தி� கா�தியி� லயி0$- கிழ-' ேநா-கிேய ெச�ல ஆர பி0தா�. 
சிறி $ ேநர  ெச�ற பி�னேர, அவ+-'0 தா� ம��  நட-கவி�ைல, 1டD சி. 
ைபய� ஒ�வைன(  அைழ0$ வ�கிேறா  எ�. �லனாயி3.. அவ� ர�க� 
எ�ப$ அவ� மன9-'0 ெதாி�த$. ைபய� சாதாரணமான கDைச( , 
ேம3ேபா/ைவ(  க பளி(மாக இ�ைல. உ�ளாைட, ேமலாைட இர�  
அணி�தி�-கிறா�. தைல"7ைய உDசியி� "7�$ ெகா� ெந3றியி� ச�தன� 
ெபா��ட� விள�'கிறா�. ேமலாைட நAவி நAவி விAவதா� R-கி0 R-கி� 
ேபா��- ெகா�கிறா�. 
 
“ேவகமாக வா, ர�கா!” எ�. 1றிய வண  ��ைகயா தி� பி� பா/-கிறா�. 
 
ஆ! ர�க� எ�. நிைன0ேதேன? ச�தன� ெபா�டணி�த பா� வ7(  இ�த "க  
ேஜாகி-' உாியத�லேவா? 
 
“நீயா வ�தா2? ேஜாகி, ெந���D 9� . நீ சிறியவ� ேபா” எ�றா� அவ�. 
 
“9டா$. ெஹ0ேத 9வாமிைய நா+  பா/0$- ' பிட வ�ேவ� அ�பா” எ�. 
'தி0$ நட-கிறா� 'ழ�ைத. 
 
“நீ ேவடா  ேஜாகி, ர�க� தா� ேவ� . ர�க� எ�ேக? ர�கா?” ைகைய 
உதறிவி�� அவ� தி� �கிறா�. 
 
கீ?0 திைசயி� அட/�த கா��D ேசாைலகளிைடேய �'�$ அ�த ஒளி- கதிேரா� 
உலக பவனி-'� �ற�ப�� வி�டா�. மாத�, 9���  ைக(மாக ெவயி�� வ�$ 
'தி0$- ெகா7��தா�. 
 
"� இரவி� இ�னிைச நிைன�-' வர, ��ைகயா ��னைக(ட� எதிேர 
வ�தா�. 
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“வா த பி, காவ!-'� ேபா2 வ�கிறாயா? ஆமா  எ�ைம கா� ஒ7�$ ேபாDசாேம? 
அ�ப�பா! எ�ன ெப பி�ைள த பி, F�7� ெமா! ெமா! ெவ�. உயிைர 
எ�-கிறா�!” எ�றா� கச��ட� அண�. 
 
இ�த வா/0ைதகைள உ�ளி��ேத ேக�ட ந8ச ைம, அ பா2 பா2�$ வ�தா�. 
 
“நானா உயிைர எ�-கிேற�? இ�த F�7� எ�த� ெபபி�ைள இ��பா�? ஓ/ 
உ��-'- 1ட உதவாம� உ�கா/�தி�-கிறீ/க� எ�. அவ/க� சிாி-கிறா/க�. 
உதவா-கைர� பய�, ேந3.� ேபானவ� தைலேய நீ�டவி�ைல. 'ழ�ைத-' ேவ. 
கா2Dச�. F�7� ஒ� படமி�ைல. விள-'-' எெண2 இ�ைல...” 
 
அவ� ஓயாம� நீ�7யத3'  அண� சிாி0தா�. 
 
“மைலயி���$ விA  அ�வி 1ட நி3'  த பி, இவ� வா2 நி3கா$. ர�க� பய� 
எ�ேக? நீ கடாயா?” எ�றா�. 
 
“இர� பரணியிேல ப�0தி��தா�. F��-' அைழ0$ வ�$ ேசா. ேபா�ேட�. 
அ�ேகதா� R�'வா�. விைளயா��� ைபய�. ெபா.�� வ�$வி�டா� சாியா2� 
ேபா2வி�வா�. ஒ� நா� பா/0$, அவ+-' பா� கற-'  உாிைமைய0 த�  
சட�ைகD ெச2$ விட ேவ� ” எ�றா� ��ைகயா. 
 
உடேன அண� மைனவி பா2�தா�. 
 
“த பி-கார/ கிட� ெச2கிறா/, ேக>�க�! ேநேர சிாி�பைத- கா�7!  
சிாி-காம� சிாி-'  அழைக� பா/0$- ெகா� உ�கா/�தி�-கிறீ/கேள! என-' 
நாைவ� பி��கி- ெகா�ள0 ேதா�.கிற$. இ�த F��-' ஏ� வ�ேதா  எ�. 
இ�-கிற$. எ�ைம ஒ�ைற(  பி�ைள கீேழ த�ளி0 தீ/0$ வி�டா�. 
ைகயாலாகாத உ�களிட  சட�' ெச2யலா  எ�. ெசா�கிறாேர!” 
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“இ�ப7ெய�லா  ஏ� த�பாக நிைன-கிறீ/க� அணி? நா  ெவMேவ. F� 
தாேன ஒழிய, ெவMேவ. '� ப  அ�ல. இ$ வைரயி!  அ�ப7 
நிைன0தி��தா!  இனி(  அ�ப7 நிைன-க ேவடா . எ�னிட  இ�-கிற$ 
எ�. நிைன-காதீ/க�. ந மிட  இ�-கிறெத�. ெசா�!�க�. ர�க� ேவ., 
ேஜாகி ேவ. அ�ல; ந  ெகா�7�� மா�க� இ�ைலயா?” எ�றா� ��ைகயா. 
 
த பியி� ேபDசி� அண� உ�கி� ேபானா�. அவ� த� பலFன0ைத அறிவா�. 
ஆனா� அைத ெவ3றி ெகா�ள "7(  எ�ற ந பி-ைக-' இடமி�றிேய அவ� 
பலFன0$-' அ7ைமயாகி வி�டா�. 
 
“த X...!” எ�. உண/Dசி(ட� த பியி� ைககைள� ப3றினா�. அவ� ைகக� 
ந��கின. அ�த- கர�"ரடான "க0தி� அவ� கட0தி���$ வ�  இைச ேபா� 
கணீ/ உ�கிய$. 
 
ந8ச ைம இ$�  நிசமாக இ�-'ேமா எ�. அதிசயி0$ நி�றா�. 
 
“1� ைவ0ேத+  எ�லா� Bமிைய(  தி���ேவா . அணி, நீ�க� இனிேம� 
F��0 ெதா�ைலைய எ�லா  காதி� ேபா��- ெகா�ளாதீ/க�. உ�க>-' எ�ன 
ேவ�மானா!  ந  F� வ�$ எ�0$� ேபா�க�; இ�ைலேய� ெசா�� 
அ+���க�!” ��ைகயா இMவித  ெமாழி�$வி��0 த� F��-'� ெச�றா�. 
பரபர��ட� காைல� பணிகளி� ஈ�படலானா�. 
 
காைல� பணிகைள "70$ வி�� அவ� ம.ப7 ெவளிேய கிள �"� மாதி 
அவனிட  வ�தா�. ர�கைன� ப3றி� ேபச0தா�. 
 
“அவ/க� ைபயைன இ�ேக ைவ0$- ெகா�வ$ சாி; ந8ச-கா ேப9வ$ ந�றாக 
இ�ைல. அவ/க� ைபயைன நா  அபகாி0$- ெகா�கிேறாமா . தணீ�-'� 
ேபான இட0தி� ச0த  ேபா�கிறா�. ஒ� 'ள  வற�சி எ�றா� இ�ெனா� 
'ள0$0 தணீைர ஊ3ற "7(மா? நம-' எ�ன?” 
 
ேஜாகியி� த�ைத, மைனவிைய நிமி/�$ விழி0$� பா/0தா�. அவ� அ�த� 
பா/ைவ-' அட�'பவளாக இ�ைல. 
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“ெபாியவேர பா/0$ "�ேப அவ/கைள ேவறாக� பிாி0தி�-கிறா/. இ�ேபா$ 
நீ�க� ஏ� மா3ற ேவ� ; அவ/க� Bமியி� நீ�க� பா�பட�  ேவடா ; 
அவ/க� பி�ைளையD ெசா�தமாக ந  F�7� ைவ0$- ெகா�ள�  ேவடா .” 
 
“மாதி!” எ�றா� ��ைகயா; “நீ எ�ன எ�.மி�லாம� ேபசி- ெகா� ேபாகிறா2? 
அணியி� ேபD9-' நீ ஏ� வைக ைவ-கிறா2? அணி அ�த F�7� ெந�நா� 
இ��பா� எ�. எCகிறாயா நீ?” 
 
��ைகயா�-' ேவதைன ம7- 'ர�� ப7�த$. 
 
“ஒ�நா� அணி ஊ/� ப8சாய0ைத- 1�7 வி�தைல வா�கி� ேபா2 வி�வா� 
எ�. என-'0 ேதா�றி- ெகாேட இ�-கிற$ மாதி!” 
 
“நாேம பா�ப�� எ0தைன நா� அ�த- '� ப0$-' உைழ-க?” 
 
“எ�ன ெச2வ$? கா-ைகதா� 1� க�� . 'யி� 1�� க��வதி�ைல. 'யி� 
1� க��வதி�ைல எ�. கா-ைக ஒ� 'யி� '8ைச- 1ட வள/-காம� 
வி�வதி�ைல. மாதி, ெதாதவ/க� இ�-கிறா/க�. அவ/க� மணி� 
பா�படாதவ/க�. அவ/க� மைலயி� நா  வ�$ '7யி�-கிேறாேம எ�ற 
காரண0$-காக, நா  இ�+  அ.வைட-' அ.வைட அவ/க>-'0 தானிய  
ெகா�-கிேறா . ச�7(  பாைன(  அாிவா>  ெகா��  ஈ�7(  ெச2$ நம-'0 
த�$, ந  வா?�-'  சா�-'  வ�$ ேமள"  தாள"  பா��  அளி-'  
ேகா0த�-' நா  தானிய  ெகா�-கிேறா . கா��- '. பாிட , ம�திர  மாய  
எ�. பய�$ ெகா� அவ/க� ேக�பெத�லா  ெகா�-கிேறா . மைனயி� வாA  
ம3றவாிடெம�லா  சேகாதர "ைற ெகா� வா?ைகயி�, அண� எ�ன தீ�' 
ெச2தா�. அவ� '� ப0ைத� ப�7னி� ேபாட? இ�த F�7� "த�� பிற�த 
அண� ஐய+-'D சமான . அவைன நா� ப�7னி ேபா�வதா? ெசா�! மாதி?” 
 
மாதி வாயைட0$ நி�றா�. 
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“சாி, 9� தணீ/ ேபா�� ைவ, நா� மணிய-கார/ F� வைரயி� ேபா2 
வ�கிேற�”எ�. ��ைகயா பணி0$ வி�� ெவளிேயறினா�. 
 
அ�தD சாாியி� ம. ேகா7 F�தா� கி�Oணனி� தா0தா காிய ம�லாி� F�. 
ஊ�-'� ெபாியவ/. அவ�-' வாாிசாக மக� இ�ைல. இ� மைனவிக� க�7(  
Iவ�  ெபம-கேள; Iவ�  மணமாகி கணவ/ F�க>-'D ெச�. வி�டன/. 
இைளயவைள, அ�0த மணி-க� ஹ�7யி� தா� மண  ெச2$ ெகா�0தா/. 
அவ>ைடய மகனான கி�Oண� தா� தா0தாவி� அ�ைம� ேபரனாக, ச/V 
ேகா��  ெதா�பி(  அணி�$, கீ?மைல மிஷ� ப�ளி- 1ட0$-'� ேபா2 வ�$ 
ெகா7��தா�. ஊாி� ஒ� தவ.  "3றிD சDசர� உடாகாதப7, ஓ/ அைண� 
ேபா� இ��$ வ�த அதிகாாி அவ/. அவ�ைடய அைணயி�, அ�த மரகத மைல( , 
மணி-க� ஹ�7( , அ�0$D 93றி(�ள சி�ன- ெகா ைப, கீ?மைல "தலான 
'7யி���க>  அட�கி, அவ/ வா-'-' மதி��  ெச�வா-'  ைவ0தி��தன. 
93றி(�ள அ�த ஐ�தா. '7யி���களி� உ�ளவ/க>-'  ெபா$வான 
ேகாயி�க�, ெபா$வான விழா-க� உ�. விைத-க� , விைத0த பலைன 
அEபவி-க� , விழா-க>-' நா� நிDசயி-க�  1�ட  ேபா��0 தீ/மான�க� 
ெச2$ ெகா�வா/க�. 
 
காியம�லைர ேஜாகியி� த�ைத காணவ�த ேபா$, அவ/ வாச� வரா�தாவி�, 
ெதாாிய� கயி3.- க�7!-'- கயி. ேபாட� பா/0$- ெகா7��தா/. 
 
��ைகயாைவ- கட$ேம அவ/, “ந�லாயி�-கிறாயா? வா! எ�ைம விA�$ 
காெலா7�த$ எ�ப7 இ�-கிற$?” எ�. விசாாி0த வண  �றமைன-'� 
வரேவ3றா/. 
 
“அ�ப7ேயதா� இ�-கிற$. நா� உ�களிட  ஒ� "-கியமான ேசதி ெசா�ல 
ஆேலாசி-க வ�ேத�” எ�றா� ��ைகயா. 
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“அ�ப7யா? நா+�1ட ஒ� "-கிய காாியமாக உன-'D ெசா��ய+�ப 
நிைன0தி��ேத�. உ�கா/.” 
 
ெபா$வாக, பயிைர- 'றி0$ விைளைவ- 'றி0$, அ.வைடைய- 'றி0$ அவ/க� 
ேமெலA�தவாாியாக� ேபசி- ெகா7�-ைகயி�, கி�Oணனி� தா2 வ�$ 
��ைகயாைவ- 'சல  விசாாி0தா�. ப�க ேமா/ ெகா� வ�$ ைவ0$ 
உபசாி0தா�. 
 
“அண� மணி-க� ஹ�7� ப-க  வ�வேத இ�ைல!” எ�. '3ற  சா�7னா�. 
 
“வ�$ மாச- கண-கி� உ�கா�ேவ�. வி��தா-கி� ேபாடேவ� ” எ�றா� 
ேஜாகியி� த�ைத நைக0த வண . 
 
“வ�ஷ- கண-கி� வ�$ உ�கா/�தா!  த�ைக சைள-க மா�டா�” எ�. 
பதி!-' அவ� நைக0தா�. 
 
��ைகயா, ெபாியவைர� பா/0தவண  ெதாைடைய- கைன0$- ெகா� 
ெதாட�கினா�. 
 
ஏற-'ைறய அவ� வாெய�-'  "�, காியம�லேர! “நாேன 
"-கியமாெகௗ�ைன� பா/-க இ��ேத�, த பி. ந ைமய� ேகாயி� ெந��ைப- 
கா-க, அ�த- கீ?மைல� ைபய� வ�$ ஐ�$ வ�ஷ�க� ஆகிவி�டன. அவ� 
இனி- க�யாண  க�7- ெகா� F��- ெகா7ைய- கா-க ேவ�  எ�. 
அவ� மாம� ேந3. எ�னிட  வ�$ அபி�பிராய�ப�டா�. அ�0தப7யாக ஐய� 
ெந��ைப- கா-க ஒ� ைபய� வரேவ�ேம! சீல"�ளவனா2, ெபா2 P$ 
அறியாதவனா2, இைறவ/-'ாிய காணி-ைககைள0 தன-ேக ெசா�தெம�. 
எC  ேபராைச இ�லாதவனாக, நிைன0த ேபா$ உC  
ெப��தீனி-காரனாக இ�லாதவனாக ந�ல ைபயைன0 ேத/�ெத�-க ேவ�ேம! 
உ� ைபய� ஒ� 'றி8சி ஆகவி�ைல?” எ�. 1றி நி.0தினா/. 
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ேஜாகியி� த�ைத, கட கனைவ( , த� ேயாசைனைய(  அவ3ைற 
ெவளியி�"�, ெபாியவ/ வாயிேல வ�த ெச2திைய(  எணி எணி உள 
மகி?�தா�. எ0தைகய 9ப Pசக�க�! 
 
ஆனா� ர�க+-'� பதிலாக ெபாியவ�  ேஜாகிையேய 'றி�பி��- ேக�ட$தா� 
மலாிைடேய ஒ� சி. "�ெளன உ.0திய$ அவ+-'. “இ�ைலேய! 
ர�க+-'0தா� சாியான பிராய . நா+  ேந3றிர� ஒ� கன� கேட�” எ�. 
��ைகயா கனைவ விவாி-ைகயி�, இைடயிைடேய காியம�ல/ த ைம மற�$ 
தைலைய ஆ�7னா/. கக� கசிய, கீ?0திைச ேநா-கி- ைகெய�0$- ' பி�டா/. 
 
��ைகயா, கனவி� கட ஐயைன(  ேஜாதிைய(  விவாி0த$ட�, ைகயி� 
பி70$D ெச�ற பாலக� ேஜாகி எ�பைத மா3றி, ர�க� எ�. 1றினா�. 
 
காியம�ல/ ககைள I7யவரா2 அம/�தி��தா/. 
 
அ�த மைல� பிரா�திய0தி� "த� "தலாக வ�$ ஊ�றிய "�ேனாரான 
ெஹ0த�பாி� நிைன�- ேகாயி� அ$. அ�த� ப-க0$ மைல-கார/ அைனவ�  
அவ�ைடய வழி வ�தவ/க� எ�ப$ ந பி-ைக. இளைமயி� விகார  ேதா2�த 
எண  "ைள-காத பால� ப�வ0$� ைபயேன, அ�த- ேகாயி�� ெந��ைப- 
கா-'  �னிதமான பணி-' உக�தவனாவா�. அ�த ெந��ேப, அ�த- 
ேகாயி!-'ைடய ெத2வ . ஊரா/ காணி-ைகயாக அளி-'  எ�ைமக> , 
தானிய�க>  தீைய- கா-'  ைபய+-' உாியைவதா  எ�றா! , அவ� 
எ�தவிதமான ஆட பர 9கேபாக�க>-'  இட  ெகா�-க- 1டா$. F� 93ற  
யா�  மற�$, அ�த� �னித ெந��ைப� ேபா3.  பணி ஒ�ேற அவ+ைடய$. ஒ� 
நாைள-' ஒ� "ைறேய அவ� உணலா . க�7� ெம0ைத "த�ய 9க�கைள 
அவ� ேமனி Eகர- 1டா$. த� ஒ� ேவைள உணைவ(  அவ� தாேன ெபா�கி- 
ெகா�ள ேவ� . அ�த- ேகாயிைல( , ெத2வ ைமதான0ைத(  தவிர, அவ� 
ேவ. எ�த இட0$-'  "� அறிவி�பி�றிD ெச�லலாகா$. ப�வ ம�ைகய/, 
அ�த- ேகாயி�� எ�ைல-'� எ-காரண0ைத "�னி��  வரமா�டா/க�. 
அ�ப7 வ�$ வி�டா! , ஐயனி� ெந��ைப- கா�பவ�, அவ/களிட  உைரயாட- 
1டா$. இ0தைகய ஒA-க�க>ட� ஒ� சி.வைன0 ேத/வ$ எளிதாேமா? 
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ெமௗன0ைத- கைல0தவரா2 காியம�ல/, “ேகாயி!-' "� இ�. மாைல 
ப8சாய0$- 1�ேவா . எ�ேலா�-'  ெச2தி அ+��கிேற�” எ�றா/. 
 
“ஐயேன ெமாழி�த அ�� வா-காக என-'0 ேதா�.கிற$” எ�றா� ��ைகயா. 
 
“கல�$ ஆேலாசி�ேபா , கனெவ�. ெசா�!  ேபா$ எவ�  அைத ம.-க 
மா�டா/க�.” 
 
“ைபய� இ�+  பா� கற-'  உாிைம ெபறவி�ைல. அ�0த ேசாமவார  அைத(  
ெச2யலா  எ�. எணியி�-கிேறா . ெபாியவ/களா2 நீ�க� ஆசி 1றி நட0தி 
ைவ-க ேவ� .” 
 
“ெச2யலா . எ�லா  இாிய உைடய ஈ9வரனி� ெசய�. அண� F7� 
இ�-கிறானா ��கா?” 
 
“நா� அவாிட�1ட- கனைவD ெசா�லவி�ைல. ஐயனி� பணி ைபய+-'- 
கிைட-'  பா-கிய  அ�லவா? அண� எ�ன ம.-க� ேபாகிறாரா? F� 
இரடாக இ��தா!  ெவMேவறாக0 ேதா�றினா!  அண+  நா+  
ஒ�.தா�.” 
 
“அ$ என-'0 ெதாியாதா? நீ கிைட-காத த பி.” 
 
“நா� வர��மா? மாைலயி� பா/-கலாமா?” 
 
“ஆக�� . நீ(  ைபயைன- ேக��, அணைன(  F�7� ேக��D ெசா�. பிற' 
எ�லா  ஏ3பா� ெச2$ விடலா ” எ3+ 1றி, காியம�ல/ அவைன உட� வ�$ 
வாச�� வழிய+�பினா/. 
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��ைகயா அ�ப7ேய F� தி� பவி�ைல. எ�ைமைய� பா/0$ வரD சாிவி� ப-க  
நட�தா�. 
 
அவ� பக�� F� தி� �வத3'�, ெப7/ வாயிலாக, ெச2தி கா��0 தீ என� 
பரவி வி�ட$. மாதி-' இ$ எதி/பாராத ெச2தியாக இ��த$. ஒ�வித0தி� 
அவ>-'0 தி��திேய. ஐ�தா. ஆ�க� அ�ப7 ஒ� ஒA�கி� இ��தா�, 
ைபய� ந�லவனாக0 தைலெய��பா�. காணி-ைககளி���$, ஏேதா ஒ� 
ப'திேய+  அவ+-ெக�. கிைட-' . ேவைல ெவ�7 ெச2யாம� சா�பிட 
வி� �  '� ப0தின�-' இ$ ஒ� ந�ல வா2��0தாேன? 
 
ர�க� உைடவி�!  ைக(மாக, அ�வி-கைர� �த/களி� நி�. விைளயா7- 
ெகா7�-ைகயி�, ேஜாகி(  ெப�ளி(  அவ+ைடய எதி/கால0ைத� ப3றிய 
ெச2திைய- ேக�வி�ப�டவராக� பரபர0$ ஓ7 வ�தா/க�; உைர0தா/க�. ைக 
அ�ப7ேய நிைல0த$. ககைளேய அவ� ெகா�டவி�ைல. 
 
“எ�ைனயா? ெஹ0த�பா ேகாயி!-கா?” 
 
“ஆமா ; அ�ப+-' ேந3. இர� இாிய/ கனவி� வ�$ ெசா�னாரா . 
தி�க�கிழைம, எ�ைம கற-க ‘ெஹாேண’ எ�0$ உ�னிட  ெகா�-க� 
ேபாகிறா/க�” எ�றா� ேஜாகி. 
 
அதி/�தவனாக நி�ற ர�க�, “நா� மா�ேட�” எ�றா� ச�ெட�.. 
 
“அெத�ப7? ஐய� கனவி� நீதாேன ேவ�  எ�. ெசா��யி�-கிறாரா ?” 
எ�றா� ேஜாகி. 
 
“ஹ , ெபா2; நா� மா�ேட�” எ�றா� ர�க�. 
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“ேந3. நீ ேகாயி�� இாிய/ இ�ைல எ�. ெசா�னா2. எ�ைம விA�$ காைல 
உைட0$- ெகாட$. இ�ேபா$ கனவி� ஐயேன வ�$ ெசா�� இ�-ைகயி� நீ 
மா�ேடென�. எ�ப7D ெசா�வா2?” எ�றா� ெப�ளி. 
 
“நா� மா�ேடென�றா� எ�ன ெச2வாரா ?” எ�றா� ர�க�. 
 
“அபசார  ேக� விைள( ” எ�. ெப�ளி பய".0தினா�. 
 
ர�க� ெச2வதறியாம� நி�றா�. 
 
அவ+-' யா/ மீெத�. ெசா�ல "7யாம� ேகாப  ெபா�கி எA�த$; 
ேகாயி3பணியி� க���பா�கைள அவ� ஓரள� அறிவா�. ஒேர "ைற அவ� 
சைம0$ உண ேவ� . அ$�� 1டD ச�7ைய ஒேர ஒ� தர�தா� கவி?-க 
ேவ� . எMவள� விAகிறேதா இைலயி� அைதேய உண ேவ� . 
ேகாயி�� எ�ைலைய0 தா7 ெச�!  9த�தர  கிைடயா$. 
 
அவ+� இ�த நிைன�க� எA பிய$  கி� பட/�$ வி�ட$. சி3ற�பா P?Dசியா 
ெச2$வி�டா/? அ�பாக உ�ளவ/ ேபா� ேபசியெத�லா  ந7�பா? 93றி(�ள 
கிராம�கைள எ�லா  வி��, எ0தைனேயா ைபய�கைள வி��, அவைன0 
ேத/�ெத�0த$ அநியாய . 
 
எ0தைன ஆ�கேளா! சிைற, சிைற வா?�, மா�ேடென�. ெசா�ல- 1டாதா? 
 
ெவளி-' அவ�, ‘இாிய�  இ�ைல, ஒ�.  இ�ைல’ எ�. F �-'D 
ெசா�னா! , அ7 மனசி� அDச� படபட��0 $70த$. எ�ைம-'- ேக� வ�த$ 
கிட-க�� ; "த� நா� அவ� அ�ப7D ெசா�னதா� தா� இாிய உைடயா/ 
சி3ற�பனி� கனவி� வ�$ அவைனேய ேக��, அவ+-'0 தடைன 
ெகா�-கிறாேரா! 
 
$யர"  ஏமா3ற"  ேகாப"  அவ� ககளி� நீைர வ�வி0தன. ஆ0திர0$ட� 
'0$D ெச7கைள ஒ70ெதறி�தா�. அழகாக� B0தி��த ம8ச� வாடாம��ைக 
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மல/கைள- கி�ளி அ�வியி� ேபா�டா�. இ�ளானா!  பரவாயி�ைல எ�. 
"த� நா� த�பி ஓட "ய�றவ� ேபாயி�-கலாகாதா? கா�� ேவ. ைகயி� 
இ��த$. ெபா�லாத ேவைள, பரணி� வ�$ தா� ப�0தாேன! ேவ. எவேர+  
காவ� இ��தி�-க- 1டாதா? கா��, சி3ற�ப� ைகயி� சி-கிவி�ட$. இனி 
அ$ேபா� த�பிD ெச�!  ச�த/�ப  வ�மா? ைகயி� ஒ� ெவ�ளி� பண�1ட 
இ�லாம� ஒ0ைத-' ஓ7 விடலாமா? எ�ப7D ெச�வ$? 
 
ேஜாகி அவைனேய பா/0$- ெகா7��தா�. ேயாசைன ெச2தவ� ேபா�, 
“உ�ைனேய பி70ததானா� தா� இாிய உைடயா/ உ�ைன0 ேத/�தி�-கிறா/. 
ஐய� ெந��ைப- கா0தா� தானியெம�லா  வ� , Bமி ெகா0தாமேல விைள( . 
உ�னிடேம ஈ9வரனா/ கனவி� வ�$ ேப9வா/” எ�றா�.  
 
ர�க� அ�. "Aவ$  ேயாசைன ெச2$ ஒ� "7�-' வ�தா�. அ�ேபா$ 
மா�ேட� எ�. அவ� ம.0தா� அ0தைன ேப�  ஒ� "கமாக அவனிட  
எதி/��- கா��வா/க�. அவ� த�பி ஓ�வேத அசா0தியமாக ஆனா!  ஆகிவி� . 
பா� கற-'  சட�'-'- 1�டமாக எ�லா�  வ�வா/க�. பா�மைனயி� தா� 
சி3ற�பா ெவ�ளி� பண�கைள மைற0$ ைவ0தி�-கிறா/ எ�பைத அவ� 
அறிவா�. அ�. எ�ப7ேய+  சில ெவ�ளி� பண�கைள எ�0$- ெகா� ஓ7 
விடலா . 
 
ம.நா� மாைலயி�, 93.��ற- '7யி��பி� பிரதிநிதிகளான தைலவ/க>  
ெபாியவ/க>  ேகாயி� ைமதான0தி� 17னா/க�. ேகாயி�� "�+�ள 
மர0த7யி� ேமைடயி� தைலவராக- காியம�ல/ F3றி��தா/. அ�ேபா$ ர�க� 
நீரா7, 90தமான உ�ளாைட(  ேமலாைட(  தாி0$, த�ைத ஒ� �ற" , சிறிய 
த�ைத ஒ� �ற"மாக அம/�தி�-க, ந�வி� இ��தா�. 
 
காியம�ல/ எA�$ விஷய0ைத உைர0தா/; “ஐ�$ ஊ/களி� பிரதிநிதிகளா2 
வ�தி�-'  ெபாியவ/கேள, இாிய உைடயா/ "� வண�கி, இ�. 1�ட0ைத- 
1�7யி��பத3'- காரண0ைத விள-'கிேற�. ஐய� ேகாயி�� �னித 
ெந��ைப- கா-க அம/�த ைபய� ேதவ+-', வ�  மாச  இ�ப$ ஆ�க� 
B/0தியாகி�றன. அவ� 'ல"  '� ப"  வளர, அவ� இ$வைர கா0$ வ�த 
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இைறபணிைய வி��, அவ+-ெக�. உ�ள கடைமைய ேம3ெகா�ள ேவ� ; 
இ�ைலயா?” 
 
“ஆமா , ஆமா ” எ�. நா3�ற�களி���$ ஒ�க� இைண�தன. 
 
“இைறவாி� ெந��ைப- கா-'  பணி சாமானியமான$ அ�ல. வா-'  மன"  
Rயைவயா2, ேகாயி� எ�ைலைய� �னிதமா-கி- ெகா7�-'  இ�பணி-', 
இ$வைரயி� இ��த ேதவ�, ஒ�விதமான அ�பA-'-'  இடமி�லாம� பணி 
ெச2$, ந  கிராம�க>  ெப3ேறா�  ெப�ைம�ப� ப7 நிைறேவ3றி வி�டா�. 
இ$ ேபா� அ�0த ைபயைன எ�ப70 ேத/�ெத��ேபா  எ�. நம-ெக�லா  
கவைலயாக இ��$ வ�த$. ஆனா�, 'ழ�ைதகளாகிய ந ைம, ந "ைடய ஐய� 
ேசாதைன ெச2யவி�ைல. ேந3றிர� வழிைய- கா�7வி�டா/. அவேர ைபயைன0 
ேத/�ெத�0$- ெகாடா/. மரகத மைலயி�, சிவD ெச�வரான த�ம��கைர 
அறியாதவ/ உேடா?” 
 
“இ�ைல” எ�ற ஒ� எA�த$. 
 
“உைமயான சிவ ப-த/ அவ/. ந "ைடய "�K. பாவ�களி� ஒ�ைற(  
மனசா� நிைனயாம� அர� தி�வ7 அைட�தவ/. அவ�ைடய வழியி� வ�த 
ைபயைன, I0த '7யி� I0த �த�வைன, ஐய� தம-'0 ேத/�$ 
ெகா7�-கிறா/. அவ�ைடய ஆைண-' ம.��- 1ற நா  யா/?” 
 
“ைபய� �னித� பணி-' ேவ7ய எ�லாவித அ ச�கைள(  ெகாடவனாக 
இ�-கிறா�. ஒ� 'றி8சி(  ஓரா�  கட�தவ�. ந  மாதணனி� இனிய 
இைச ேக��� பரவசமைடயாதவ/ உேடா இ மைலயி�? சி3ற�ப� ��ைகயா 
ெதா�ட$ ெபா�னா'  ைகைய உைடயவ�. ந�ல நில0தி� விைள�த இ�த 
மணிைய� ப3றி இனி நா� ெசா�ல�  ேவ�மா? இைறயவேர ேத/�த$, அ�த- 
'� ப0தி� சிற��-' ஓ/ எ�0$- கா�� அ�லவா?” 
 
“ச�ேதகமி�லாம�, ச�ேதகமி�லாம�!” 
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“ர�கா இ�ப7 வ�$ ெபாியவ/கைள வண�'.” 
 
ர�க� வண�கிய ேபா$, “�னித ெந��� எ�.  ஒளிர�� , சி.வ� சீல  
விள�க� பணி�ாி�$ ஊ/க>-ெக�லா  9பி�ச0ைத அளி-க�� ” எ�. 
ெபாியவ/க� அைனவ�  வா?0தினா/க�. 
 
“வழ-க  ேபா�, தின0$-' F��-ெகா� பி7யாக வ�  தானிய" , 
ேகாயி!-ெக�. விட�ப�ட எ�ைமகளி� பா! , இவ� பணி-' ஒ� 
காணி-ைகயாக இ�-க�� . இைத ஒ��- ெகா�, ைபயனி� த�ைத "� வ�$, 
இ�தD ெச2திைய உ.தி�ப�0த�� !” க Xரமான 'ர�� காியம�ல/ இ�ப7- 
1றி "70த ேபா$ ர�கனி� த�ைத எA�$ வ�தா�. 
 
சிறி$ ேநர  பிரைம பி70தவ� ேபா� கக� பளபள-க நி�றா�. 
 
ஹர ஹர சிவ சிவ பஸேவசா 
ஹர ஹர சிவ சிவ பரேமசா 
 
எ�. அவ� கட0தி���$ எA பிய இ�ெனா�, அ�த மைல-கா3றி� 
அைலகZேட பரவி, அ�தD P?நிைலையேய �னித0தி� "A-கிய$. 
17யி��தவைர, தி�க>  க�ைக(  தாி0த எ பிரானி� நிைனவி� ஒ�றD 
ெச2த$. 
 
அண+-' வா?ேவ இைசயாக விள�'  ேம�ைமைய உ�னி உ�னி0 த பி 
கணீ/ ெசாாி�தா�. 
------------ 
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1.7. 1.7. 1.7. 1.7.  (ேயா (ேயா (ேயா (ேயா? ? ? ? விைனேயாவிைனேயாவிைனேயாவிைனேயா????    

 
அ�. தி�க�கிழைம. ர�க� பா�மைனயி� �'வத3கான உாிைமD சட�' அ�. 
தா� நைடெபற இ��த$. அதிகாைலயிேலேய F� ெமAகி 90த  ெச2$ 9�நீ/ 
ைவ0$ அைனவ�  நீரா7ன/. அண� த பி இ�வாி� '� ப"  ஒ�. 17ன. 
கிழ�'  கீைர(  ெமாDைச(  சாைம(  திைன(  அாிசி(  ெவ�ல"  அ�தD 
சிறிய சைமய3க�7� K. ேப/ வி��$-'- 'வி�தன. "த� ஈ3.- க�.ட� 
ெமாA ெமாAெவ�. நி�ற காாி எ�ைமைய- 'ளி�பா�7, மணிக� க�7 
அல�காி�பதி� ர�கனி� த�ைத ஈ�ப�7��தா�. ேஜாகி(  ர�க ைம(  ஹ�7� 
ைபய�க>ட� '.-'  ெந�-'  ேபாவ$ , ெவ�ல"  ெபாாி(  வா�கி0 
தி�ப$ , சிாி�ப$ , விைளயா�வ$மாக- களி0$- ெகா7��தன/. 
 
ர�க� ம�� , �$ உ�ளாைட ேமலாைட தாி0$, அல�காி0த ெபா ைம ேபா� 
நி�. ெகா7��தா�. ஒ�றி!  அவ� மன  ெச�லவி�ைல. Rர0தி�, யாைன 
ம�ைத ேபா� ெதாி(  '�.- 1�ட�க>-'  அ�பா� அட/�த கானக�க>-' 
அ�பா�, ெதா�டெப�டா சிகர0$-'  பி�ேன மைற�தி�-'  ஒ0ைத நகைர 
அவ� ஏ-கD சி�தைனக� வ�டமி�ட வண  இ��தன. 
 
பல வண ம-க� 'A"  இட , 'திைரக>  வ7க>  Fதிகளி� ஓ�  
ப�டண . கைடகளி� எ�னெவ�லா  ெபா��க� இ�-'ேமா? ெவ�ளி- 
கா9க>-' அவ/களிட  ப8சேம கிைடயாதா . ேம3ேக, ஜா�ஸ� $ைரயி� 
எ*ேட�7� ேதயிைலD ெச7கைள( , காபிD ெச7கைள(  அவ� ஒ� நா� ேபா2� 
பா/0ததி�ைலயா? ல�ைபயி� கா9-கைட, ".-', 9ட� வி3'  கிழவி கைட 
எ�லா  அ�ேக தா� இ�-கி�றன. ஒ� $ைரயி� ேதா�ட0திேலேய எ0தைனேயா 
மனித/க�, எ0தைன எ0தைனேயா $ைரக>  $ைரசானிக>  உ�ள ஒ0ைத 
நகாி�, எ�ன எ�ன வி�ைதக� உேடா? அ�த அ3�த அதிசய நகர0$-' அவ� 
ஓ7ேய தீ�வா�. ஆ , ஹ�7ைய வி�� அவ� ேபாேய தீ�வா�! 
 
ஒMெவா� நிமிஷ"  ெந��க ெந��க அவ� பரபர�� அதிகமாயி3.. அ�0த 
வார , ெஹ0த�ப/ ேகாயி� �னித ெந��ைப அைண0$ வி�வா/க�. ம.வார  
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வ�னி கைட�$, �$0 தீ I�7, அவைன- ேகாயி� எ�ைலைய- கா-கD சிைற� 
�'0தி வி�வா/க�. 
 
I-' மைலயி���$ , மணி-க� ஹ�7யி���$  மாம� மாமிக�, அ0ைத 
"த�ய உறவின/ வ�$ 17னா/க�.  
 
“ந�லா இ�-கிறீ/களா? ந�லா இ�-கிறீ/களா?” எ�ற ே^ம விசாரைணக> , 
“வா��க�, வா��க�” எ�ற வரேவ3�- 'ர�க>மாக F�7� கலகல�� 
நிைற�த$. 
 
மைட ெவ7-'  ெவயிேலா, பனிேயா அ�. இ�ைல. 'ளி/கா3. ெம�ல0 
தவ?�$ ெச�. உடைலD சி�/-கD ெச2$ ெகா7��த$. 
 
��ைகயா காைலேய நீரா7 ம7(�0$, பா� மைனையD 90த  ெச2தா�. ெப 
ம-க� ஒ$�கி நி3க அவ� பா3கல�கைள0 $ல-கி, 9�நீW3றி- கAவி ைவ0தா�. 
தனியாக ஒ� I�கி3 பா3'ழா2 உ�. அ$ வழி வழி உபேயாகி0த பா3'ழா2. 
90த  ெச2$ அ�த� பா3'ழாைய அ ைமெயன நி�ற எ�ைமயி� அ�கி�, 
ர�கைன- ைகைய� பி70$, ��ைகயா அைழ0$ வ�தா�. அ�கி� நி�ற 
அணனிட  பா3'ழாைய0 த�$, “அணா, நீ�க� "த�� பாைல- கற�$, 
ைபயனிட� பா3'ழாைய0 தா��க�” எ�றா�. 
 
அண� அைத வா�கி0 த பியிடேம தி��பி0 த�தா�; “இ�-க��  த பி; நீதா� 
ம�களகரமான ைககைள உைடயவனாக இ�-கிறா2. உ� ைக-' அைவ ம7 
9ர�பைத ேபா� நா� எ�'  பா/-கவி�ைல. நீேய அவ3ைற ேபCகிறா2. நீேய 
பாைல "த�� கற�$, ஆசி 1றி� ைபயனி� ைகயி� ‘ெஹாேண’ைய- ெகா�” 
எ�றா�. 
 
த பி 'Aமியி�-'  ெபாியவ/கைள� பா/0தா�; நிச�த  நிலவிய$. அண� 
ப-க  மீ�  பா/ைவைய0 தி��பினா� த பி. 
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“நீ�க� I0தவ/, அணா, நீ�க� த�வ$ ச பிரதாய ” எ�றா�, ெதாைட- 
கரகர-க. 
 
“இ�-' . மாமா, ெபாியவராக நீ�க� ெசா�!�க�. ம�லணா நீ�க� 
ெசா�!�க�. '� ப0தி� நா� I0தவ� எ�ப$ ேப�-'0தா�. எ� தைலயி� 
ெபா.�ைபD 9ம0தாதீ/க�. நா� க��-களி� அக�பட வி� பவி�ைல. F��� 
‘பல�ெப�7’ைய எவ� நிர�ப� பா�ப�கிறாேனா, இள  பி�ைளக>-' 
வழிவழியான பபா�ைட(  உைழ�ைப(  எவ� த�+ைடய நட0ைதயா� 
க3.- ெகா�-கிறாேனா, அவேன I0தவ�, அவேன உாியவ�. எ� ைகயா� எ� 
ெகா�7� ெப�கவி�ைல; நீேய ெகா�; த�டாேத” எ�றா� அண�. 
 
I-'மைல மாம+ , காியம�ல� , “ஆமா , அ$ேவ சாி; நீேய அைதD ெச2, 
��கா. பா3'ழாைய வா�கி- ெகா�!” எ�றன/. ��ைகயா த�ட"7யாம� 
‘ேஹாேண’ எ�ற அ�த� பா3'ழாைய இ� ைககைள(  நீ�7� ெப3.- 
ெகாடா�. கிழ-' "கமாக அவ� அம/�$, அ�த� �னிதமான சட�ைக 
ஆர பி0தா�. 
 
ேஜாகி-', த�ைத மா�கைள- கற-க� பா/-ைகயி� ைகக>  விர�க>  $7-' . 
ம�திர மாய  ேபா� அவ� த�ைத ைக ைவ-ைகயிேலேய பா3'ழாயி� ெவCைர 
எA பி� பா� ெபா�கி வ�வைத� ேபா� நிர பி வ� . வர ைப மீறி அ$ ெபா�கி 
நி3'  சமய , ஆடாம� அைசயாம� அவ� பா3கல0தி� ெம�ளD ேச/�பா�. 
 
இ�.  ேஜாகி, ககளி� ஆவ� ஒளிர� பா/0$- ெகா7��தா�. க�."�7, 
எ�ைம ம7 9ர�த$ , பா3'ழாைய இ�-கி- ெகா�, பா� கற-'  வித  கா�7, 
"-கா!  நிர பிய பா0திர0ைத ��ைகயா ர�கனிட  த�தா�. 
 
ர�க� அைத ஏ�தி- ெகா�, சிறிய த�ைத கா�7யப7, படபட-'  ெந89  
ந��'  விர�க>மா2, பாைல- கற-க "ய�றா�. ேப�-' இர� X/ தா� 
கிைட0த$. 
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கற�த பாைல எ�0$- ெகா� அவ� F��-'� Eைழைகயி�, அைனவ�  வழி 
வி�� ஒ$�கி நி�றன/. மாதி, தைலவ+-' உாிய உகலமாகிய ெபாிய ெவகல 
வ�7ைல( , ேவ. கல�கைள(  ெகா� ைவ0$ ஒ$�கி நி�றா�. 
 
“"த�� ெபாிய வ�7�� பாைல வி�. இ�. "த� இ�த F��� ெபா.�பி� நீ 
ப�' ெகா�கிறா2. '� ப0$-' ேவ�ெம�ற பாைல- கற�$ தா. என-' 
எ�லாவித நல�க>  1ட��  எ�. ந  ஐயைன, இாிய உைடயாைர ேவ7 
வி�, ர�கா!” எ�றா� சி3ற�ப�. 
 
ர�க+-' எண�க>  ெசா3க>  எA  கலகல�� உ�ள0தி� இ��தா� 
தாேன? 
 
மா� கற�$ ெகா�, மைண ெவ�70 தானிய  விைத0$- ெகா� 
ஹ�7-'� அA�தி- கிட�ப$தானா "7�? 
 
இ�ைல, இ�லேவ இ�ைல. 
 
இ�ைல, இ�ைல எ�. மன9 தாள  ேபாட, அவ� உகல0தி� பாைல ஊ3றிய 
ேபா$, அவ� ைக ந��கிய$. அவ� ைக ந��'வைத- கட ேஜாகியி� த�ைத 
உதவியாக- ைகநீ�7� பி70$- ெகா�>"�, பா3'ழா2 ஆ7� பா� கீேழ 
சி�திவி�ட$. 
 
��ைகயா�-', ேநர-1டாத$ ேந/�$ வி�டா3 ேபா� ெந89 தி�-கி�ட$. 
'Aமியி��தவ/களி� கச"ச ஒ�க� எA பின. ��ைகயா ச�ெட�. அவ� 
ைகைய� பி70$ ம3ற- கல�களி� பாைல ஊ3றினா�. இ$ நிக?ைகயிேலேய 
ெப7/ ப-க  கச"செவ�ற ஒ� வ!-க0 ெதாட�கிய$. �னிதமான சட�' 
நிக?ைகயிேல ெபகளி� ேபD9 எAவதா? I-'மைல மாம� ேகாப "க0தினரா2 
ெபக� ப-க  ேநா-கினா/. 
 
அ�த- கச"ச��-'- காரண"  இ$தா�. ந8ச ைம-'D சட�' ைம0$ன� 
F�7� ைவ0$D ெச2வதிேலேய இOடமி�ைல. அ�த F�7� பா�மைன 
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இ�ைலயா, உகல  இ�ைலயா? அைத அ�லவா "த�� ைவ0$�பாைல ஊ3றD 
ெச2ய ேவ� ? அவ+-'0 த�மைன-' எைத(  ேத7 வ�  ெபா.��- 
கிைடயாதா? "த�� அண�, த பிையேய ெச2 எ�. 1றிய$ ேபா�, த பி 
மைனவி த�னிடேம அ�த உாிைமைய வி�வா� எ�. அவ� ெபாி$  
எதி/�பா/0தி��தா�. மாியாைத-'- 1ட அ�லவா அவ� அைத ெமாழியவி�ைல? 
அவ/க� ெச2வன எ�லா  P?Dசிக� இ�ைலயா? ைபயைன(� 1ட 
'� ப0$-'� பி��கி- ெகா�கிறா/களா? 
 
த� அதி��திைய அவ� ெவளியி��வி�டா�. 
 
I-'மைல மாமி "� வ�$ சமாதானமாக, “அ�த மைன-'D ெச�. அ�ேக(  
பா� ஊ3ற�� ” எ�றா�. 
 
“இ�-க�� , இ�-க�� ” எ�. ைகயம/0திய ேஜாகியி� த�ைத, சைமய3 
ப'தி-' வ�$, எ�லா� பாட�களி!  பாைல0 ெதளி-கD ெச2தா�. பி�ன/, 
எதி/ மைன-'  ெச�றா�. "�னதாக ந8ச ைம ெச�. அ�' உகல  எ�0$ 
ைவ-கவி�ைல. மாமிேய எ�0$ ைவ-க, பாைல0 ெதளி-கD ெச2தா�. பிற', 
'Aமியி��தவ/களி� த�ைத மீ$ , தாயா/ மீ$ , ெபாியவ/க� மீ$  பாைல0 
ெதளி-கD ெச2தா�. 
 
“வ3றாத பா� வழ�க வள  ெப.வா2; எ�ைமக>  ப9வின�க>  ெசழி-க�� ” 
எ�. ஒMெவா�வ�  ஆசிக� வழ�கின/. பி�ன/ மீதி(�ள பா!ட� சி3ற�ப� 
அைழ0$D ெச�ல, ர�க� பா�மைன-'D ெச�றா�. ைக�பாைல ைவ0தா�. 
 
சட�'க� இ0$ட� நிைறேவறிய$ , “நாைளயி���$ நீதா� இ�த எ�ைமைய- 
கற-க ேவ� , ர�கா!” எ�றா/ த�ைத. 
 
ர�கனி� "க  கா/கால வாைன ஒ0தி��த$. 
 
“பசி ைபய+-', "த�� அவ+-' உண� ைவ(�க�” எ�றா/ காியம�ல/. 
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பா!  ெவ�ல"  ெந2(  ேச/�த ெபா�கைல மண-க மண-க0 ைதய� இைலயி� 
(மினிேக இைலக�) "தியவளான பா�7 ர�க+-'� பைட0தா�. ர�கனி� 
விர�க� இனிய உணவி� அைள�தன; ேசா. �சி-கவி�ைல. ெந89 அைட0த$. 
 
“ஏடா த பி, சா�பி�, பசி இ�ைலயா?” எ�றா� பா�7. 
 
“தனியாகD சா�பிட- கOடமாக இ�-' . இ�ைலயா ர�கா!” எ�. ��ைகயா 
அ�கி� வ�தா�. 
 
இத3'� ெபாிய உகல�கைள( , ைதய� இைலகைள(  ெகா� வ�$ மாதி 
எ�ேலா�-'  ைவ0$ அ"$ பைட-கலானா�. நாைல�$ ேப/களா2 ஒ� 
'� பமா2� பழகியவ/களா2, ஒMெவா� கல0ைதD 93றி அம/�தன/. இனிய 
களி(  ேசா.  'ழ �  ேமா�மா2� ெப7/ பாிமாற அண� த பி 
ஒ3.ைமைய� �க?�த வண  எ�ேலா�  உணவ��தலாயின/. 
 
“எ�ைம நட�$வி�மா ��ைகயா?” எ�. ஒ�வ/ ச�ெட�. ேக�டா/. 
 
இDசமய  இைத ஏ� நிைன�ப�0$கிறா� எ�. நிைன0த ��ைகயா ச�ெட�. 
"�தி- ெகா�, “கா� 17னா� நட�$ வி� . நாைல�$ நாளி� ெம�ள- 
ெகா�7!-'0 R-கி வ�$விடலா ” எ�றா�. 
 
"த� நா� "ைறகாவ� இ��த ராம�, “ேந3. நா2 விடாம� 'ைர0த$. 
அ�வி-கைர-' அ�பா� ெகா�ளி ேபா� கக� ெதாி�தன. என-' எ�னேவா 
ச�ேதகமாக இ��த$. கா�7���$ ஏேதா ேமா�ப  அறி�$ வ�தி�-கிற$. நா� 
ஈ�7 ெகா� ேபாகவி�ைல. பயமாக இ��த$” எ�. விவாி0தா�. 
 
ேஜாகியி� த�ைத தி�-கி�ைகயிேல, “ேவ�ைடஇ�-கிறதா? இ�ைல, நாி 
ஆ��-கடா எைதயா+  பா/0$ வி��� �� எ�கிறாயா?” எ�றா� நா�கா  
F�� ேபாஜ�. 
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“அட, அ0தைன- '�டா நா�? ெதாாியைன- ேக��� பா/!” எ�றா� ராம� 
ேராஷ0$ட�. 
 
��ைகயா�-'- கவைல ேம��ட$. 
 
“அ�ப7யானா� 93.- கிராம�களி� ெதாிவி0$ ேவ�ைட-கார/கைள 
உஷா/ப�0தி அைழ0$ வர ேவடாமா? அ�வி-கைர வைரயி!  வ�தெத�றா� 
ந  ஆ�மா�க>-' அபாயமி�ைலயா?” எ�றா�. 
 
“ெசா�� அ+��ேவா ” எ�. 1றியப7ேய காியம�ல/ எA�$ ைக கAவ� 
ேபானா/. அைனவ�  உ� "70$0 தா Bல  தாி�ப$  �ைகபி7�ப$மாக 
ெவளி� �� தி��-' வ�$ வி�டன/. இைளஞராக இ��தவ/க�, ெஹ0த�பா 
ேகாயி� "�, ைமதான Iைலயி� இ��த உ�ைட- க�ைல0 R-'வ$ ப3றிய 
ேபD9-களி� உ3சாகமைட�தவரா2 அ�ேக ெச�றன/. ேஜாகியி� த�ைத, உ� 
"70த$  ஏேதா ஓ/ உ�தலா� எ�ைம ேம(  '�றி� ப-க  நட�தா�. அவ� 
"த� நா� மாைலயி� அைத� பா/0த$தா�. ேஜாகி தின"  காைலயி� ��லாி�$ 
ெகா� ெச�வா�. அ�ைற- ேகாலாகல0தி� அவ� ேபா�டாேனா இ�ைலேயா? 
 
"��� பாைறைய- கட�$ ��ைகயா இற�'ைகயிேல மா� ேம2-'  சி.வ/க� 
இ�வ/ ஓ7 வ�தன/. அவ/க� மரகதமைல ஹ�7ையD ேச/�தவர�ல/. 
 
“�� ��! அதா எ�ைமைய- க7D9, இA0தி��� ேபாD9!” ��ைகயா�-' அவ+� 
ஏேதா ஒ� மாளிைக '!�கி விA�தா3 ேபா� அதி/Dசி உடாயி3.. உட 
உண� '!�க, உண/� இ�ள, அவ� ஓ7னா�. 
 
���� சாிவிேல அவ� அைம0தி��த சா-'- 1டார0திேல அவ� கட 
கா�சிைய எ�ப7D சகி�பா�! 
 
எ�ைமயி� தைல தனியாக� பி��க�ப��, பாதி சிைத�$ இர0த"  களாி(மாக 
இ��த$. உட�� பாதி காண�படவி�ைல. அ$ வ�$ இA0$� ேபான தடமாக 
அ�வி-கைர வைரயி!  அ�பா!  இர0த  ெசா�7� ெப�கியி��த$. 
 



65 

 

மணி!  ம�ைதயி!  உயிைர ைவ0தி��த அ�த� ெப�மகனி� ககளிேல நீ/ 
ேகா/0த$. 
 
இ$ எைத- 'றி-கிற$? �னிதD சட�ைக நிைறேவ3.  நாளிேல, இ�த அவல  
எ�த0 தீைமைய- 'றி-கிற$? ஐயேன! 
 
அவ� அ�த மணி� பிற�$, நிைன� ெதாி�$, இ�ப7 ஒ� ப�களாிைய0 த� 
ககளா� கடதி�ைலேய! ��, �� எ�பா/க�. அ8சி- காப�$க� 
ெச2வா/க�. ஒேர ஒ� "ைற எ�ேபாேதா I�றா  F�� ம�லனி� தா0தா, 
சி.0ைத ஒ�ைற ஈ�7 எறி�$ ெகா� வ�த$�. அ$ தவிர, ஜா�ஸ� 
எ*ேட� $ைர 1ட, இ�த� ப-க  �� இ�ைல எ�. ெசா��- ெகா� 
காைடைய(  க�தாாிைய(  "யைல(  அ�லேவா 9��- ெகா� ேபா'  
ெச2தி ேக�7�-கிறா�? அ�ப7யி�-க ப�ட�பக��, �� ேதா�றி இ�ப7 ஒ� 
ேகார0ைத நிக?0தி� ேபாயி�-கிறேத! இ$ ��தானா? அ�ல$ ம�திரமா, மாயமா! 
 
ஒ� நிைன� அவ+� ேதா�றி, உDச�தைலயி���$ உ�ள�கா� வைரயி!  
சி�/�ைப ஓ�7ய$. 
 
ர�க� - ர�க� இாிய உைடயா�-' உக�தவ� அ�லேனா? 
 
‘மகேன, ேஜாகிய�லவா, நா� ேத/�ெத�0த ைபய�? நீ ஏமா3.கிறாேய! எ�. 
ஐய� ேக�'  ேக�வியா? ஈ9வரா, இெத�ன ேசாதைன?’ 
 
கக� ஆறா2� ெப�க, அவ� அ�த இட0திேலேய நி�றா�. ச3. ேநர0தி� 
ஆ, ெப, '89 'ழ�ைதக�, ஹ�7 அட�க!  அ�ேக ஓ7 வ�தன. 
 
அ�ப7 வராதவ�, மன ஆ.த!  மகி?Dசி(  பரபர��  அ�தD சமய0தி� 
உைடயவ� ஒ�வ� இ��தா�, ர�க�! 
 
---------- 
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1.8. 1.8. 1.8. 1.8. வி*தைல ஓ-ட�வி*தைல ஓ-ட�வி*தைல ஓ-ட�வி*தைல ஓ-ட�    

 
வான  ேசாெவ�. ெகா�70 தீ/-'  எ�ற அளவி� அைட-க�-க� இ�7��த$. 
ஒேர கண0தி� பளீெர�. Pாிய� உதயமானா� அ�த மைல� பிரேதச  எ�ப7 
ஒளி�ேமா, அ�ப7 ர�கனி� இ�தய0தி� கவி�த ஏ-க- கவைலக� கைர�$, அவ� 
உட�!  உ�ள0தி!  அளவ3ற 9.9.�ைப உடா-கிய$ அ�த நிக?Dசி. ப0$ 
நிமிஷ ேநர0$-'�, தா� பிற�$ வள/�$ பழகிய மரகத மைலைய வி��, கன� 
கட ஒ0ைத நகைர எணி, எவ�  ேபாகாத ப-க0தி!�ள ஒ0ைதய7� பாைதயி� 
அவ� ஓ7- ெகா7��தா�. இ��பி� "Aசாக இ��த இர� ெவ�ளி 
Wபா2க> , I�ேற காலணாD சி�லைர(  அவ+ைடய ஓ�ட0$-' உயிரான 
ேவக  ெகா�0தன. ‘ஐேயா!’ எ�. F�டா/ அ�ப7 அ�ப7ேய எ�லாவ3ைற(  
ேபா��வி�� ஓ7ய ேபா$, பா�மைன-'� ஒ� கல0$-'� ப���ைப ஒ�றி� 
சி3ற�ப� ேசமி0$ ைவ0தி��த ப0$ Wபாயி���$ எ�0த ெவ�ளி Wபா2க� 
அைவ. க�டவி?�த$  ஓ�  க�. ேபா� அவ� தி� பி� பாராமேல, வழிைய 
ேநா-காமேல தா� ஓ7னா�. _ எ*ேட�ைட- கட�த$ , மைல, கா�! 
 
எ�த மைல? எ�த- கா�? 
 
ர�க� அ�த� ப-க0ைதேய இ$வைரயி� அறி�தி�-கவி�ைல! கானக0$� 
ஒ3ைறய7� பாைதயாக0 ெத�ப�ட இட0தி�, இள�கா�க� க��!  "�ளி!  
'0த, ேவகமாக ஓ7னா�. ஆ�கா�ேக '. பேரா ேகா0தேரா ெத�ப�டா� அவ� 
அ8சி� ப$�கி� பி�� ெச�றா�. மைல ஒ�றி� ேம� ஏறி அவ� 93.  "3.  
பா/0த ேபா$, Pாிய� இ��த திைச ெகா�, மரகத மைல எ�த� ப-க  
இ�-கிற$, ேதவ/ெப�டா எ�ேக ெதாிகிற$ எ�பைத அறிய "7�தேத தவிர, 
வண விசி0திர ஒ0ைத நக/ வண மயிைல� ேபா� அவ� க"� விாி�$ 
கிட-கவி�ைல. 
 
இ�தய  படபட-க, அ�த மைலைய(  கட�$, ர�க� ஓ�டமாக ஓ7னா�. சி. 
$ணியி� அவ� "7Dசி�� வ�தி��த களி(  ெபாாி உ�ைட(  ெவ�ல"  
'!�க, பி�+  ஒ� மைலDசாிவி� வ�$ நி�றா�. கீேழ ஒ� ஹ�7 இ��த$. 
ெந8ச0 $ணி� மா2�த$. கா�க� பி�னி- ெகாடன. எவேர+  ெதாி�$ 
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ெகா�வா/கேளா? அ$ எ�ன ஹ�7ேயா? அவ+-' உறவினேரா, சி3ற�ப+-'0 
ெதாி�தவேரா இ��$வி�டா�? 
 
ஹ�7யி� அ�கி� ெச�லாமேல அவ� மீ�  இற�கி- கானக வழியி� 
�'�தா�. இள  உ�ள0தி� கி�ைய ஊ��  விசி0திரமான ஒ�க� அவ+-'- 
ேக�டன. 
 
“இாிய உைட ஈசேர, இ�. எ�ைன� ப0திரமாகD ேச/0$ வி��க�. எ�ைன 
ஒ0ைதயி� ெகா� ேச/0$ வி��க�” எ�ெற�லா  ‘இாிய உைடயா/ இ�ைல’ 
எ�. ம.0த உ�ள , அ�த இ-க�டான நிைலயி� பாவ�கைள ம�னி-கD ெசா�� 
இைற8சிய$. 
 
�த/களி!  பாைறயி� ப-க�களி!  �� ஒளி�தி�-'ேமா எ�ற கி� அவ+-' 
உடாயி3.. ெவ'Rர  பல கா� மைலகைள- கட�$ அவ� ஓ7ய பிற', தி-'0 
திைச ெதாியவி�ைல. மரகத மைலேயா, ேதவ/ ெப�டாேவா அவ� ககளி� 
படவி�ைல. கA' I-'� ேபா�ற பாைற(ட� ஒ� மைலதா� அவ+-' "� 
இ�ேபா$ ெதாி�த$. இள�கா�க� ேநாவ, அ�த வனா�திர0தி� நி/-கதியாக வ�$ 
நி�ற அவ� ககளி� நீ/ ெப�கிய$. 
 
“ஐயேன, நா� ெபா�+ட� தி� பி வ�$ உ�க� ேகாயி!-' நா�' எ�ைமக� 
வி�ேவ�. எ�ைன- கா�பா3. !” எ�. வா2வி��- கதறினா�. சிறி$ ேதறி, ஒ� 
ேவைள இர�-'� உயிேரா� இ�-கிேறாேமா இ�ைலேயா எ�ற நிைன�ட�, 
ெபாாி உ�ைடைய0 தி�. ெகாேட நட�தா�.  
 
ெபாA$ ேத(  சமய0தி�, அ�த- '�றி� உDசியி� அவ� நி�. பா/-ைகயி�, 
அவ� உ�ள0தி� ெத � பிற�த$. வைள�$ ெச�ற '�.களி� ந�வி�, 
ப9ைமயான ��ெவளி; வைளவான '.கிய ெபா�$ ேபா�ற வாயி�க>ட� ‘கண-’ 
��லா� ேவய� ெப3ற '7ைசக�; ஒ� �ற  க� க�7டமான ேகா�ர ; 
இ�ெனா��ற  எ�ைம ம�ைதக� நி3'  ெகா�ட7. 
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ெதாதவ/ ம�$! மனிதவாைட ெதாியாத கானக0தி���$, ம-க� '7யி��ைப- 
க�வி�ட ைதாிய0தி� அவ� அ�த ம�ைதைய ேநா-கி நட�தா�. �$-'ளி 
அணி�த Bசாாி அ�வி0 $ைற-'� ேபா2 வ�  வழியி� அவைனD ச�தி0தா�; 
உ3.� பா/0தா�. ர�க+டேனேய நட�தா�. 
 
ெதாதவ� அவ� ெமாழியி� ர�கைன ஏேதா விசாாி0தா�. ர�கனி� ெந8ச  
தி-தி-ெக�. அ70$- ெகாட$. ம.ெமாழியி�றி ேநராக நட�தா�. '7ைச 
ஒ�றி� வாச�� வ�$ உ�கா/�தா�. அ�த- '7ைச வாச�� க பளி ேபா/0த 
கிழவி ஒ�0தி(  இைளஞனான ஒ�வ+  அம/�தி��தன/. ர�க+ட� வ�த Bசாாி 
அவ/கைள� பா/0$ ஏேதா ேபசினா�. '7ைச-'�ளி��$ ெவெண2 பளபள�� 
மி�+  திாி-க�ப�ட 1�தைல(ைடய அழகி ஒ�0தி வ�தா�. ச3ைற-ெக�லா  
அ�ேக 1�ட  அவைனD 93றி- 17வி�ட$. அவ/க>ைடய ெமாழியி� எ�ன 
எ�னேவா ேக�� அவைன0 திணற அ70தா/க�. 
 
ர�க� ம.ெமாழிேய ேபசவி�ைல. ஓ7 வ�த கைள��. $ணி "7�பி���$ 
களிைய(  ெவ�ல0ைத(  எ�0$0 தி�ன0 ெதாட�கினா�. 
 
ஒ� கிழவ� அ�கி� வ�$ அவ� தைலைய நிமி/0தி. 
 
“ஹ�7யி���$ வ�கிறாயா? எ�ேக வ�தா2?” எ�. அ��ட� ர�கனி� 
தா2ெமாழியி� வினவினா�. 
 
“என-' ஒ0ைத. அண+ட� ஹ�7-' வ�ேத�. என-' மணி-க�ஹ�7. 
அண� "�ேன ேபா2வி�டா�. நா� ஒ� ஒ0ைத-'� ேபாக ேவ� . வழி 
தவறி வி�ட$” எ�. ெபா2ைய நிசமாக ந7-ைகயிேல அவ+-' அAைக 
வ�$வி�ட$. 
 
“வழி தாேன தவறிய$? ேபாக�� , காைலயிேல ஒ0ைத ேபாகலா ” எ�. கிழவ� 
ஆதரவாக அவைன சமாதான  ெச2தா�. 
 
அ�றிர� அவ/களி� இள  வி��தாளியாக இ��$, ர�க� சாைமD ேசா.  
ெந2(  உ�, அ�த அட-கமான '7ைசயிேல உற�கிய பிற', காைல- 
கதிரவ+ட� த� ஒ0ைத� பிரயாண0ைத0 ெதாட�கD சி0தமானா�. உட� ஒ� 
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ெதாதவ வா�ப� $ைண வர, கதிரவ� உDசி-' வ�"�ேப ர�க� ஒ0ைதயி� 
எ�ைலைய அைட�தா�. 
 
வைளவாக மைலகைளD 93றி(  '.-ேக பிள�$  ஓ�  சாைலகளி� அழைகD 
ெசா�ல "7(ேமா? ேம�7!  ப�ள0தி!  எ0தைன எ0தைன க�7ட�க�! 
சி!ைவ உDசி(ட� ேதா�.  மாதா ேகாயி� ேகா�ர0ைத- க� ர�க� 
அதிசயி0தா�. அ$�  ெதாதவ/ ேகாயி� ேபா! ! 
 
ெத�-களி� எ0தைன $ைரமா/க�! பளபள-'  டா�கா வ7க�; நிமி/�$ 
ராஜநைட ேபா�  'திைரக�; தைல�பாைக அணி�த ம-க�; நா2கைள� பி70$- 
ெகா� ெச�!  $ைரசானிகளி� ஒ2யார�தா� எ�ன! "�>� பழ  ேபா�ற 
உத�க> , ஒேர ெவ�ைளேமனி(மா2 அவ/க� ெத2வ� பிறவிக� ேபா! ! 
 
$ைண வ�த ெதாதவனிட , “என-' இனிேம� ேபாக0 ெதாி( ” எ�றா� ர�க�. 
 
“இனி இ�ப70 தனியாக வராேத” எ�ற ெபா��பட ேநா-கிவி��, அவ� பாைதயி� 
இ��த கைட ஒ�றி� நி�றா�. 
 
ர�க� பா/0த$ பா/0தப7 திற�த வா(ட� அதிசயி0$ நி�றா�. ெத�-களி� 
93றினா�; ‘ெபா�டானிக�’ ந�தவன0$ ேராஜாD ெச7கைள� பா/0$� பா/0$ 
மகி?�தா�. கவ/ன/ மாளிைக வாச�� நி�ற ெம2கா�பாள/கைள(  
'திைரகைள(  எ�ட நி�. அDச  ேதாய எ�7� பா/0தா�. பி�+  நட�தா�. 
கைடFதியி� லாலாவிட  காலணா�-' மி�டா2 வா�கி ஆவ� தீர �சி0$0 
தி�றா�. இர� ெந��'  வைரயி� இMவித  ச�ைத- கைடகளி� அ�கி� 
திாி�தா�. 
 
இர� க� பனி ெப2(ேம எ�ேக "ட�'வ$? ேமலாைடைய இ.க� ேபா/0$- 
ெகா�, ஒ� கைட வாச�� 9��7- ெகா� அ�றிர� உற�கினா�. ம.நா� 
ச�ைதயி� ஒ� 1ைட வா�கி ைவ0$- ெகாடா�. கா(  கறி(  "�ைட மீ� 
வைகக>  வா�க அ�ேக வ�  ெவ�ைள-காரD சீமா� சீமா�7கைளD 93றி “1� 
1�ஸா/, 1�!” எ�. 1வி- ெகா� வர, அவ� ஒேர நாளி� பழகிவி�டா�. 
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"த�நாேள இரடணாD ச பாதி0தா�. அதனா� அவ� அைட�த மகி?Dசி-' 
அளவி�ைல. கா9! ஹ�7யி� காைச- கணா� பா/-க "7(ேமா? ெவ.  சாைமD 
ேசா., களி! 
 
அவ� ெவ.��ட� உத�கைள ம70$- ெகாடா�. ேகாய �0R/� 
ப-க0தி���$ அ�த மைலயி� பிைழ-க வ�த Iதா�7 ஒ�0தி ஆ�ப  9�� 
வி3றா�. த ப7-' ஒ�.. ஆ. ஆ�ப�க� காைல ேவைளயி� அவ� பதிவாகD 
ெச�. தி�. வரலானா�. அவ+ைடய ச பாதைனயி� ஹ�7யி� காணாத எ�ன 
எ�னேவா தி�பட�கைள0 தி�ன "7�த$. 
 
அ�ேபா$ பனி-காலமாதலா� உ�ைள- கிழ�'  இைல-ேகா9 , B-ேகா9 , 
கைள-ேகா9 , "�ள�கி(  ச�ைதயி� வ�$ 'வி�தி��தன. ெவ�ைளD சீமா�க� 
வ�$ அ�த- கைடகைளD 93றி வ� ேபாெத�லா  எ�லா- கைட-கார/க> , 
த�க� சர-'களி� நய0ைத(  அ�ைமைய(  1றி- 1றி- 1�வா/க�. 
வியாபார  அவ/களிட�தா� அேநகமாக ஆ' . 1ைட 9ம�$, 1� ேவைல ெச2த 
ர�க+-', அ�தD ச�ைதயி� 9��பி�ைளயி� சிேநக  கிைட0த$. ேகாழி 
"�ைடக> , B-ேகா9, இைல-ேகா9க>  அவ� 1ைடயி� வியாபார0$-'- 
ெகா� வ�வா�. அவசரமாக� ப7-'� பாதியாக� ேபா��வி��� 
ேபா2வி�வா�. ஒ� நா� ர�கேன அவ+ைடய ப0$� B-ேகா9கைள(  இ�ப$ 
"�ைடகைள(  வி3., அவனிட  பண0ைத- ெகா�0தா�. 
 
ர�க+-' உட� வண�கி மேணா� இைய�$ உயி/ வாA  நா�டேம இ�ைல. 
ெவ�ளி� பண  ச பாதி-'  ஆைச அவ+-' விA�$ வி�ட$. அவ+-' 
வியாபார0 திறைம( , காைல "-காலா-கி� பிைழ-'  சாமா/0திய"  இ��தன. 
இ�த- 'ண0ைதD 9��� பி�ைள க� ெகாடா�. 
 
வ3ற� கா2சி எ�பி7� ைபயனாக, ேமஜ/ $ைர ப�களாவி� சில ஆ�க>-' 
"� ேவைல-' வ�த 9��தா� 9���பி�ைளயாக, அரமைன ேபா�ற 
ப�களாவி� 'திைர-கார/, 'சினி-கார/, நா2-கார/, ப�ல/, ஆயா "த�ய 
பணியாளாி� பைட-ேக தைலவனா'  நி/வாக0 திறைமைய அைட�தி��தா�. 
$ைர F�� நி/வாக0திேல அவ� பிைழ0$ தி�-க��!�ள '� ப0$-' 
பண  அ+�பி, ஒ0ைதயி� Fெடா�.  வா�கிவி�டாென�றா�, அவ+ைடய 
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சாமா/0திய0$-' அ0தா�சி ேதைவயி�ைல அ�லவா? $ைர ப�களா0 
ேதா�ட0தி� கா2க� பயிரா' . ஜாதி- ேகாழிகளி� பைண ஒ�. இ��த$. 
அவ3ைற ஒேர கண-காக ைவ0$- ெகா�, ெப�'வைத அMவ�ேபா$ 
பணமா-'  "ய3சியி� அவ+-' ர�கைன� ேபா� ஒ� ைபய� ேதைவயாக 
இ��தா�. நாெளா�.-' ஒ� Wபா2-' ேம� ைபய� ச பாதி0$0 த�தா� ஒ� 
நாைள-' அவ+-' ஓரணா- ெகா�-க- 1டாதா? அ�த ஓரணா 
இரடணாைவ(  மிDச  பி7-க, 9���பி�ைள ஒ� வழிைய- ைகயாடா�. 
 
“வ�Dேசாைலயி� தா� எ� F� இ�-கிற$. நீ மாைலயி� F��-' 
வ�$விேட�. இரவி� உன-'D சா�பா� த�$வி�கிேற�” எ�றா�. 
 
ர�க+-'- கச-'மா? $ைர ப�களாவி���ேத அ�த� ப�ைக(  9���பி�ைள 
ெப3. வ�$வி�வா�. சாைமD ேசா3.-'� பி� ஆ�ப"  மி�டா(  �ளி- 
'ழ �  அாிசிD ேசா.  �சி0த ர�க+-', $ைர ப�களாவி� தயாரா'  �லா� 
உணவி� �சி(  பழ-கமாயி3.. 
 
வா?-ைக அவ+-'� பி70தி��த$. ைகயிேல, ைபயிேல ெச��- கா9க>  நி-க� 
கா9க>  '!�கின. ெவ�ளி� பணமாக எ0தைன நா�க� ெச�! ! 
 
த� இன0தா/ எவேர+  வ�தா� க� ெகா�வேரா எ�பதா� அவ� தைலயி� 
$ணி 93.வைத வி�டா�. "A-ைகD ச�ைட அணி�$, ஆ�கில"  தமிA  
ெகாDைசயாக� ேபச- க3றா�. உதைக நகர வா?-ைகயி� $ாிதமாக 
"�ேனறினா�. ஊாி� நிைனேவ ர�க+-' எழவி�ைல. 
------------ 

1. 9. 1. 9. 1. 9. 1. 9. பா& ெபா"கிய/பா& ெபா"கிய/பா& ெபா"கிய/பா& ெபா"கிய/    

 
ர�க� ஹ�7ைய வி��D ெச�ற பி� இர� பனி- கால�க� வ�$ ேபா2, 
இரடாவ$ வச�த"  வ�$ வி�ட$. கீ?மைல மா$��ேக9வர/ ேகாயி�� அழ� 
மிதி-'  தி�விழா நிைறேவறி, Bமி தி��பி, �$ விைத விைத-'  விழா 
நைடெப3., பயி�  வள/�தாயி3.. கா2Dச�� கிட�$ �$ இர0த  ஊ.  உட� 
ேபால, வறட மர�களிெல�லா  �$0 தளி/க� ேதா�றின. கா2�$ கிட�த 
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��தைரெய�லா , திைர கடேலா70 தி� �  த�ைதைய வரேவ3க0 $�ளிவ�  
இள  'ழ�ைத ேபா� தளி/0$D சிாி0த$. இ0தைன நா�களாக எ�கி��தனேவா 
எ�. வி�ைத(.  வண  சி�ன8சி. வண மல/க�, ����-'களி� 
எ�7� பா/0$, அட-கமான ெப 'ழ�ைதகைள� ேபால இள  ெவயி� க�ளமிலா 
நைக �ாி�தன. ப3க� கி�கி�-'  த�ப  ேத2�$ வர, இதமான ெவ$ெவ$�பி�, 
இய3ைகய�ைன, தா� ெப3ற ம-கைளD சீரா��  மகி?Dசியி� I?கியி��தா3 
ேபா�ற ேகால  எ�ேக பா/0தா!  விள�கின. கா�களி� ேவ�ைட-கார/, 
ேகாO7 ேகாO7யாக0 ெத�ப�வா/க�. ேதவ/ ெப�ட சிகர0தி!  
'மாியா3றியி� F?Dசியி!  மகி?� ெபற, ெவ�ைள ம-க� ேத7 வ�  கால  
வ�$வி�ட$. 
 
ஊெர�லா  இ�ப  ெகா� வ�  வச�தகால , ெச�ற இர� ஆ�களாக 
ேஜாகியி� F�7� இ�ப0ைத- ெகா� வரவி�ைலேய! அ�த F�7� எ0தைன 
மா.த�க� நிக?�$ வி�டன! 
 
அதிகாைலயி�, ��ளின�களி� இ�ெனா�(  ேகாழிகளி� 1வ!  
ேக�'"�னேம ேஜாகியி� உற-க  அ�. கைல�$ வி�ட$. 1ைரைய 
அணா�$ பா/0த வணேம ப�0தி��தா�. ேமேல, I�கிலாலான பர. 
அ�த� பரணி� F��-' ேவ7ய தானிய�க�, கிழ�'க� "த�ய பட�கைளD 
ேசமி0$ ைவ0தி��பா/க�. அவ+ைடய த�ைதயி� உட!ைழ�பா! , தாயி� 
ஒ0$ைழ�பா!  தானிய�க>  'ைறயாம� எ�ேபா$  அ�த F�7� 
நிைற�தி�-' . ேஜாகியி� சி. உ�ள0தி�, இ$வைர கவைல '7யி��தேத 
இ�ைல. 
 
‘ர�கனி� F�ைட� ேபா�றத�. ந  F�. எ0தைன ேப/ எ�ேபா$ வ�தா!  
ேசா.  களி(  ெகா�-க0 தானிய�க� உ�’ எ�ப$ அவ+� சி. 
ப�வ0திேலேய ஊ�றிய ந பி-ைக(  ெப�ைம(மாக இ��த$. அ�த ந பி-ைக 
இ�ேபா$ ஆ�ட  க�வி�ட$. ஒ� 'றி8சி-'ாிய ஆ�க� "Aவ$  
கட�திராத ப�வ0தினான அவ+ைடய உ�ள0தி�, '� ப0ைத� ப3றிய 
ெபா.��  கவைல(  தாமாக� �'�$ வி�டன. 
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அணா�$ பரைணேய பா/0$- ெகா7��தவ�, அ�கி� க பளிைய இA0$ 
I7- ெகா� உற�'  த�ைதைய� பா/0தா�. 
 
அவ+ைடய த�ைத ��ைகயா இ�ேநர  வைரயி!  R�'வாரா? அத3'� எA�$ 
காைல பிரா/0தைன(ட� மா�கைள அவி?-க� ேபா2 வி�வாேர! அ�த மDசி!�ள 
தானிய  அ�0த அ.வைட வைரயி!  ேபா$மானதாக இ�-கலா . அத3'� பி�? 
 
ேஜாகியி� ெபாிய த�ைத இ�ேபாேத+  ேவைல-'D ெச�கிறானா? இ�ைலேய! 
மா.த�க�, நOட�க� எ�லா  ெபாிய�பனி� F��-'0தா� வ�தன. அவ/க� 
எ�ைமைய0 தா� �� ெகா� ேபாயி3.; ர�க� எ�ேகா ஓ7� ேபானா�.  
 
ஆனா�, ெபாிய த�ைத "� ேபாலேவ உண� ெகா�கிறா�; மாைலயி� F� 
தி� �கிறா� த�ளா7ய வண . ெபாிய ைம "� ேபாலேவ ச0த  ேபா�கிறா�; 
சாபமி�கிறா�; ைம0$ன� F�7���$ தானிய"  பா!  ெப3.� ேபாகிறா�. 
"�ேபாலேவ ர�கி அA  'ழ�ைதைய- ைகயி� பி70$- ெகா� 
த�ேனாெடா0த சி.மிக>ட� ஓ7 விைளயா�கிறா�. அவ/க� F�7� ஒ�.ேம 
இ�ைல. 
 
ஆனா�, ேஜாகியி� F�7� ம��  எ�ன வ�த$? 
 
அ�. ர�கைன- காணவி�ைல எ�. அறி�த$  ேஜாகியி� த�ைத எ�ப7 
அAதா�; “இாிய உைடய ஈசா, நா� த��D ெச2ேத�. நா� உ�ைன ஏமா3ற� 
பா/0ேத�. நீ எ�ைன ஏமா3றி வி�டாேய! நா� பாவி, நா� பாவி!” எ�. "�7- 
ெகாட�லவா அAதா�? ர�க� மைற�தத3'  அவ+-'  எ�ன ச ப�த ? 
 
அவ� அ�ப7 அAத ேபா$ ஹ�7ேய 17 அவைன0 ேத3றிய$. காியம�ல/ நா�' 
கிராம�க>-'  உடேன ஆள+�பினா/. ேகா0ைத� ப-க  மாம� F�, அ0ைத 
F� எ�'ேம ர�கைன- காண- கிைட-கவி�ைல. 
 
அ�ப7யானா� ர�க� எ�ேக ேபாயி��பா�? அவ+-' எ�ப70 $ணிDச� 
வ�தி�-' ? மணி-க�ல�7யி���$ அ�ெறா� நா� வ�த பா�வி� த�ைத 
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ஒ0ைதயி� 1ட விசாாி0$� பா/0ததாக� , காணவி�ைல எ�.  ெதாிவி0$ 
வி�டா/. ஒ� ேவைள எ�ைமைய- ெகா�ற ��ேய ர�கைன(  இA0$� 
ேபாயி�-'ேமா? 
 
�� நிசமான ��ேயா, '. ப/களி� ஏவேலா? இர� ஆ�களாக- 
'. ப/க>-'� ெபாிய�ப� ப�கி� மானிய  ெகா�-க�படவி�ைல. அதனா� 
அவ/க� ேகாப  ெகா� தீ�கிைழ-கி�றனேரா? 
 
இ�ப7 நிைன-ைகயி� ேஜாகியி� உட� ந��கிய$. இ "ைற பயி/ விைளவி-க 
"7யாதப7, அவ� த�ைத ேநாயி� விA�$ வி�டாேன, அ$�  '. ப/களி� 
P?Dசியாக இ�-'ேமா? 
 
சில நா�களாகேவ அவ� த�ைத-' ஒ� வித- கா2Dச� வ�கிற$. அ�த- கா2Dச� 
வ�  ேபா$ உடைல0 R-கி0 R-கி� ேபாட� ப3க� கி�கி�-க, 'ளி/ 
ந��'கிற$. அ ைம அ"-கி� பி70$- ெகா�வா�. எ�லா க பளிகைள(  
ேபா�� I�வா/க�. பி�ன/ அ�கி� உ�கார "7யாதப7 உட� அன� பற-' . 
ககைள விழி-காம� அவ� பித3.வா�. “எ� ஐயேன நா� உ�கைள ஏமா3ற 
நிைன0ேத�. பாவி, பாவி!” எ�ெற�லா  அல.வா�. “அட ர�கா, கா�ைப எ�0$ 
எ�ேகயடா ஒளி0$ ைவ0தா2? கா�ைப எ�0த மாதிாி, ப��� ைப� பண0ைத(  
நீதாேன எ�0தி�-கிறா2?” எ�. அத��வா�. ஒMெவா� தடைவ விழிக� 
ெகா�ைடயாக உ�� விட, எA�$ ஓ�வா�. ஒ� நா� இ�த- கா2Dச� அவைன 
அைல0$ அழி-' . ம.நா� இரேவ, 'ளமாக ேவ/0$, கா2Dச� வி�� வி� . 
காைலயி� 9�நீ�  க8சி(  அ��தி, ேசாைபயிழ�தவனாக அவ� மா�கைள- 
கற�பா�. அத3'� கைள�� வ�$வி� . எ�றா! , பக�� விைள நில0$-'� 
ேபா2 மனசி!�ள ஆைசையேய ச-தியா20 திர�7- ெகா� உைழ�பா�. 
ம.நா� பக!-' ம.ப7(  ெசா�� ைவ0தா3 ேபா� அ�த- 'ளி�  கா2Dச!  
வ�$வி� . 
 
அைட F��� ெப�ளி, அ�. ேஜாகியிட , அ மாதிாியான ஏவ� கா2Dச� 
அவ+ைடய அ0ைத மக+-' வ�ததாக� , '. ப/ தைலவனிட  ெச�. ேபசி- 
காணி-ைகக� ைவ0த பிற' கா2Dச� ேபா2வி�டதாக�  1றியி��தா�. 
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அ�ப+-'  அ$ மாதிாி ஏ$  ெச2யாவி�டா�, அ�0த ஆ� '� ப  எ�ப7 
நட-' ? "த� நா� "Aவ$  அவ+-'- கா2Dச�; எA�தி�-கவி�ைல. 
அ ைமேயா பாவ ! அவ� த�ைத விைத0தி�-'  ெசா3ப நில0தி� அவ� 
அ�லேவா பா�ப�கிறா�! அ!��; ச���; இ�ன"  உற�'கிறா�. 
 
ேஜாகி இ0தைகய கவைல பா(  எண�க>ட� விழி0$- ெகா7�-ைகயி� 
பா�7 ெம�ள ெம�ள� பழ-க0தி� எA�$ ெச�றா�. அவ>-'- கபா/ைவ 
அMவள� ெதளிவி�ைல. எ�றா! , மக� ப�0$வி�ட பிற' தன-'� ெபா.�� 
அதிகமாகி வி�ட$ ேபா� அதிகாைலயிேலேய எA�$ ெகா�7�� சாண0ைத வாாி, 
எ�-'ழிைய நிர��வைத0 த� ெபா.�பாக- ெகா� வி�டா�. 
 
“அ ேம!... அ மா...!” த�ைத ஈன 9ர0தி� "னகிய$ ேக��, ேஜாகி அ�கி� 
ெச�றா�. சி. விழிகளி� பாிதாப"  கவைல(  ேத�க, “அ�பா!” எ�றா�. 
 
“பா�7 எA�தாDசா? 9�நீ/ - தாகமாயி�-கிறேத?” எ�. ைசைக கா�7னா� 
��ைகயா. 
 
ேஜாகி பா�7ைய அைழ-கவி�ைல; அ ைமைய(  அைழ-கவி�ைல. $�ளி 
ஓ7னா�. ச�'கைள(  9�ளிகைள(  ேபா�� அ��பி� தீ I�7னா�; 
பாைனயி���$ நீெர�0$� ப�லாைய அ��பி� ைவ0தா�. 
 
அ���D 9�ளிக� ெவ70த ச0த" , �ைக(  மாதிைய எA�பி வி�டன. ேம� 
"ைட( , தைல வ�ைட(  சாியா-கி- ெகா� பரபர��ட� அ��ப7-' 
வ�தா�. “ேஜாகி! நீயா?” 
 
“அ�பா 9�நீ/ ேக�டார மா; தாகமாக இ�-கிறதா .” 
 
“எ� கேண!” எ�. 1றிய அவ�, ைம�தனி� "க0ேதா� த� "க0ைதD 
ேச/0$- ெகாடா�. எ0தைன இத ! எ0தைன ஆ.த�! எ0தைன மகி?Dசி! 
 
ேஜாகியி� கவைலக� ககளி� உ�கி வ�தன. 
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“எ0தைன நாைள-க மா அ�பா�-'- கா2Dச� அ7-' ? ெபாிய�பாைவ� ேபா� 
அ�பா�  ேவைல ெச2யாவி�டா� நா  எ�ன மா ெச2ேவா ?” 
 
“அ�த ஈச� எ�ன தா� நிைன0தி�-கிறாேனா?” எ�. 1றிய மாதியி� ககளி� 
ஈர  பைச0த$. 
 
“அ மா, ெப�ளி ெசா�கிறா�, '. ப/ ஏவ/ ைவ0$ வி�டா/களா . நிசமா2 
இ�-'மா மா?” 
 
“ம�திரேமா, மாயேமா, ந�றாக இ��த கிைள-', இ�த F��-'� பA$ 
வ�$வி�ட$. ேஜாகி, ெதாாிய+ட� ேபா20 தா0தாைவ அைழ0$ வ�கிறாயா? 
மணி-க�ல�7யி���$?” 
 
“தா0தா வ�$ ஐயனி� கா2Dசைல எ�ப7ய மா ேபா-'வா/?” 
 
“ம��$ த�வாரடா 'ழ�தா2?” 
 
இ�நிைலயி� ப�லாயி� ைவ0த நீ/ ெகாதி0த$. "த� நா� ெகா� வ�த 
ேதயிைலைய� ேபா��, அ�த நீைர எ�0$ அவ� ஆ3றி- கணவ+-'- ெகா� 
ெச�றா�. 
 
ெசA�க�ைம கல�$ உரேமறிய மணி� நிற  ேபா�ற ேமனி நிற  பசைல 
பட/�$ ெவ>0$ விட, க�ன�களி� எ! � "�ட, அவ� "க0ைத- கட$  
மாதியி� கவைலக� எ0தைன அட-கினா!  அட�காம� எA பின. 
 
“எ�ன ெசா��- ெகா7��தா2 மாதி?” 
 
“ஒ�.  இ�ைல” எ�. அவ� தைரைய ேநா-கினா�; “இ�ப7ேய ேபா2- 
ெகா7��தா� எ0தைன நாைள-'?” 
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ககளி� நீ/ 9ர�பைத அறி�த கணவ�, கசி�தவனா2 அைத0 $ைட0தா�. “ஏ� 
அAகிறா2? என-' ஒ�.மி�ைல” எ�றா�. 
 
“நா� மணி-க�ல�7-' ஐய+-'D ெசா�� அ+��கிேற�. பி7வாத  
ெச2யாதீ/க�. ந  எ�ைமகைள ஓ�7- ெகா� அ�ேக ேபா2வி�ேவா . என-' 
இ�ேக இ�-கேவ பயமாக இ�-கிற$.” 
 
 
அவ� மனசி� பட/�த ேயாசைன இ$ேவ. ெகா0$  "�>  பி7-'  ைக ந�றாக 
இ��தா� எ�ேகதா� பிைழ-க "7யா$? அண� '� ப0ைத(  தா�'  9ைம 
கழிய ேவ�மானா�, மரகத மைலைய வி��� ேபாகாம� "7(மா? ஒ� ைபய� 
இ�-கிறா�; வய9-' வ�$ '� ப0$-'� ெபா.�பாவா� எ�றி��த அ3ப 
ெசா3ப ந பி-ைகைய(  வ3ற அ70$வி��� ைபய� மாயமா2� ேபா2வி�டா�. 
இனி, நட-க� பயி!  'ழ�ைத எ�ைற-' நட�-'� ெபாியவனாவா�? 
 
மரகதமைல மைண உதறிவி��� ேபா'  வைரயி� '� ப0$-' வி�தைல 
இ�ைல எ�ேற அவ� நிைன0தா�. 
 
அவ� எண0ைத அறி�த$  ேஜாகியி� த�ைத 'ர�� உ.தி(ட�, “ஒ�வைர(  
வரD ெசா�ல ேவடா . எ�னா� இ�த இட0ைத வி�� வர "7யா$” எ�றா�. 
 
“அ�ப7யானா� உ�க� அண� '� ப0ைத எ�ேகயாவ$ ேபா2� பிைழ-கD 
ெசா�!�க.” 
 
“நீ எ�னிட  இ�த� ேபDைச எ�ப7 மாதி எ�0தா2?” இ��பைத� பகி/�$ வா?வ$ 
ந  கடைம, பய�$ ஓ�வ$ ேகாைழ0தன  அ�லவா?” 
 
“ஒ�வ/ 9கமாக இ�-க, ஒ�வ/ சாவதா?” 
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“நா� இ�ெனா�0திைய- க�7யி��ேதனானா� நீ எ�ன ெச2வா2, மாதி?” 
 
“இ�ெனா�0தி பி�ைளகைள� ெப3.0 த�வா�; Bமியி� ேவைல ெச2வா�; F 
ேபD9� ேபசிD சைட ேபா��, இ�-'  பி�ைளைய விர�ட மா�டா�!” எ�றா� 
காரமாக. 
 
“பி�ைளைய அவ� விர�டவி�ைல. நா� விர�7ேன� மாதி, நா� விர�7ேன�. 
இாிய உைடயா/ ஆைணைய நா� சாியாக ஏ3கவி�ைல.” 
 
“மன�பிரா�தியி� நீ�க� இைதேய ெசா�� எ�ன பய�?” 
 
“மாதி, ேந3. ��(ட� சைட ெச2வ$ ேபா� கன� கேட�. தாவி வ�$ 
ேமேல ைககைள� பி��க வ�கிற$. நா� எதி/0$ எதி/0$ F?0$கிேற�. அ$ 
பி�+  பி�+  சாகாம� வ�கிற$. நா+  சாகாம� சைள-காம� 
ேபாரா�கிேற�.” 
 
“அ��ற ?” 
 
“அ��ற  "7ேவ இ�ைல. ேஜாகி தி� பினா�. ைக சி�ெல�. ேமேல ப�ட$. 
விழி0$- ெகாேட�. ேஜாகி-' அண� ைகைய� ேபா� தெண�ற ைக; 
Pடாகாத உட �.” 
 
“உ�க� அணைன- 'ழ�ைத(ட� ஏ� ஒ�பி�கிறீ/க�? காைலயி� எA�$, 
எ�ைன எA�பாம�, பா�7ைய அைழ-காம�, தாேன 9�நீ/ கா2Dசினா�. 
க�.கைள(  மா�கைள(  அவி?0$, இ�ேபா$ பா�7-' உதவியாக- '�ைப 
1��கிறா�. என-'- கணீ/ வ�$வி�ட$. அவ� உ�க� மக�.” 
 
“கன�, சைட "7யாமேல "7�$ வி�ட$. அத3' எ�ன ெபா�� எ�. 
�ாிகிறதா உன-'?” 
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“இத3ெக�லா  அ/0த  உடா?” 
 
“நா� வா?-ைகெய�லா  ேபாராட� ேபாகிேற�. ��ைய எதி/0$ நி3ப$ ேபா� 
நி3க� ேபாகிேற�! இ�த ேநாேவா� ேபாரா7� ேபாரா7 சாகாமேல நி3க� 
ேபாகிேற�.” 
 
இ�ப7ெய�லா  ேபசாதீ/க�” எ�. ககளி� நீ/ "0$-க� சிதற, அவ� 
வாைய� ெபா0திய$ அவ� கர . 
 
“அழ'  உட3க��  பா/0$, K. Wபா2 ெகா�0$ உ� அ-காைள I0த 
மக+-' ஐய� ெகா� வ�தா/. அ�த அழ'  க��  நிைல-கவி�ைல; 
அழகி�லாம� ெம��த ெபைண மாம� என-'0 த�தா/. ஐ ப$ ெவ�ளி 
Wபா2-', விைல மதி�பி�லாத த�க0ைத0 த�தா/. நா� இ�ப7ேய ேபாரா7- 
ெகா7��தா�, நீ ெவ.-க மா�டாேய மாத மா?” 
 
“எ� ேஜாகிைய வி�� நா� ேபாேவனா? இெத�லா  எ�ன ேபD9? ந  
'ழ�ைதைய இ�ேனா/ அ மா வ�$ பா/-க நா� வி��� ேபாேவனா? என-' 
உ�க� இ�த உயி/ இ�-'  இட  ேகாயி�. எ� 'ழ�ைதக� அதி� ஒளி�  
தீப�க�.” 
 
மேணா� விைளயா�  அ�த- ைகக� அவ� கணீாி� நைன�தன. 
 
9�ெள�. ெவயி� உைற0த பி� ெம�ள ேஜாகியி� த�ைத எA�$ வ�தா�. 
பா�மைன-'D ெச�. ம7(�0தி- ெகாடா�. ெம��த ைககளி� 
பா3'வைள(ட� F��� பி��ற  எ�ைமயினிட  வ�தா�. ேஜாகி க�ைற 
அவி?0$ வி�ட ேபா$ எ�ைம, அ�ைம எஜமானனி� ைகைய ந-கிய$.  
 
 
அளவ3ற பலFன0தினா� அ�. ேஜாகியி� த�ைதயினா� பா3'ழாைய- 1டD 
சாியாக� பி7-க "7யவி�ைல. அவ� ைகக>-'0தா� மா�க� பாைல� 



80 

 

ெபாA�தனேவ தவிர, அவ� பல  ஓ2�$ வி�ட$. ஓ/ எ�ைம கற-' "� அவ� 
உட�� இ.-க  உடாயி3.. பா0திர0தி� பாைழ ஊ3றியவ�, ேசா/�$ 
அ�ேகேய சா2�$ வி�டா�. 
 
மாதி, பா/0தவ� பதறினா�. அவ� பா3'வைள ஏ�தி ம7யாைட தாி0$ வ�  
ேநர , எதி/ நி3க- 1ட0 தய�'  அவ�, ஓ7D ெச�. 9வ�ட� சா2�த நிைலயி� 
தா�கி- ெகாடா�. 
 
“எ�ன? ஐேயா! நா� காைகயணைன வரD ெசா��யி��ேபேன! உட� சி���� 
ேவ/-கிறேத?” எ�. அவ� கணீ�ட� மாமிைய� பரபர��ட� அைழ0தா�. 
 
மா��- ேகா!ட� நி�ற ேஜாகி ‘ேகா’ ெவ�. கதறியைத- கட த�ைத ெம�ள- 
க விழி0$, அவைன உ�காரD ெசா��D ைசைக கா�7னா�. 
 
“மாதி” எ�றா�. 
 
“எ�ன?” 
 
“இ�. தி�க�கிழைம அ�ல?” 
 
“ஆமா .” 
 
“ேஜாகி-'D 9�நீ/ ைவ0$ "A-கா�7, ந�ல $ணிக� உ�; ெவ�ல  
இ�-கிறதி�ைலயா? நீ(  "Aகி வி��D சீனி� ெபா�க� ைவ.” 
 
மாதி விழி-கைடயி� உ�ட நீைரD 97 எறி�தா�. அவ+ைடய உ� எண  
�ாிய அவ>-' ேநரமாகவி�ைல. அ�த� ைபய+-' ஊ/ 1�7, ‘1�, 1டாக’0 
தானிய  சைம0$ வி��$ ைவ0$D ெச2த ைவபவ0ைத, இ�. த� ைம�த+-' 
ஒ� ேகாலாகல"மி�றிD ெச2ய� ேபாகிறா� ��ைகயா. இள8 சி.வ� ேஜாகி 
இ�ேபாேத F��� ெபா.�ைப ஏ3க� ேபாகிறானா? 
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“ேஜாகி மிக�  சி�ன� ைபயனாயி3ேற!” எ�றா�. 
 
“'.-ேக ேபசாேத. ேஜாகி-' எ�ைம கற-க மிக ஆைச இ�ைலயா ேஜாகி?” 
 
“ஆமாம�பா, ர�க+-'D ெச2த ேபாேத நா+  கற-கிேற� எ�ேறேன!” 
 
“இ�. நீதா� பா�மைன-'� ேபாக� ேபாகிறா2; ேபா, அ ைம 9�நீ/ 
ைவ-ைகயி� அ�த எ�ைம-'0 தணீ/ ஊ3.” எ�றா� ��ைகயா. 
 
ேஜாகி மகி?Dசி(ட� ஓ7னா�. 
 
அ�. "3பக�, F�� வாச�� ேஜாகி 'ளி�பா�7- ெகா� வ�$ நி.0தியி��த 
எ�ைம-' அ�கி� ெம�ல வ�த த�ைத, ‘ெஹாேண’யி� ெகா8ச  பாைல- 
கற�தா�. ைம�த� ைகயி� அைத- ெகா�-ைகயி�, ‘பஸேவசா, இ�. இ�த� 
ைபய� இ�த உாிைமைய ஏ3க�� . இவைன ஐயனி� ெந��ைப- கா-க நா� 
க�டாயமாக வி�கிேற�. எ�ைன ம�னி0$வி�. இ�த- '� ப�க� ஒ� 
'ைற(மி�லாம� தைழ-க�� ’ எ�. மன  இைற8சி நி�ற$. 
 
ேஜாகி இ� ைககைள(  நீ�7� பா3'ழாைய� ெப3.- ெகாடா�. அவ+ைடய 
பி89 விர�க� ெவ'நா� பழ-க�ப�ட பணிையD ெசயவன ேபா� இய�கின. 
'வைளயி� பா� ெவCைரயாக� ெபா�கி வ�த$. 
------------- 

இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�    
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. மன�  ��தா�மன�  ��தா�மன�  ��தா�மன�  ��தா�    

 
ப�னிர� ஆ�க>-' ஒ� "ைற ெகா�>  எழி� வ7வி�, வளமா/ 
ந�ைகயா2, வச�த0தி� நாணி- க ெபா0தி நி3'  வனD ெச�வியா2, நீல 
ேமாகினியா2, வானவனி� காத�யா2 எழி� நிைற�$ திக?�த$ அ�த மைல� 
பிரேதச . கக>-ெக�7ய Rரெம�லா  ஒேர நீல மய ; தி� �  இடெம�லா  
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'றி8சி0 ேத� உணவ�  வ�களி� ாீ�கார ; அ�வி- கலகல�பி� 
இனிைமைய வ/ணி-க இயலா$. காலெம�லா  க ெகா�டா$ ேநா-கி நி3'  
மைல- காத�ைய வான  இற�கி வ�$ ப�னிரடா�க>-' ஒ� "ைற 
தAவி� ேபா'ேமா? உட� சி�/0த மைல ந�ைகயி� உடெல�லா  B�$ளிகளாக� 
ப7�$ மல/�தி�-'  அழ', அ�த வானவனி� ேமனி நிறேமா? அ�றி, 
வானவனி� ேமனி- ெகா�ப இய3ைகய�ைன ப�னிர� ஆ�களாக K3. 
ெந2த நீல�B  ப�டாைடையD ெச�வ மக>-' அணிவி0$ மணமகனி� 
வ�ைக-'- கா0தி�-கிறாேளா? ெம��ய ேமகD ச�லா0$கி� ெகா� 
ேமனிெயழிைல மைற0$  மைற-காம!  க�ள நைக �ாி(  ேகால  க� 
இள�கதிேரா� ��னைக B�ப$ எத3காக? “மடமகேள, உ� காதல� நா�; 
வா�ெவளிய�ல; நா� இ�லாத வானெவளியி� உயி/ இ�ைல. எ�ைன� பா/” 
எ�. தா� நைக B-கிறாேனா? 
 
ப7�ைப "70$ வி��0 த�ைதயி� ஊராகிய மணி-க�ல�7-' வ�தி��த 
கி�Oண�, ஊாி� �ற0ேத, கானக ந�வி� 'மாியா. 'தி0$- கீேழ விA  
கா�சிைய- கட வண  உ�கா/�தி�-ைகயி�, அவ+ைடய மன ஓ�ட0தி� 
இ�த- க3பைன S3.� பிரவாகெம�0$� ெபா�கி வ�த$. அவ� அவ/க� 
இன0$-ேக, 'ல0$-ேக, மC-ேக ெப�ைம உடா'  வித0தி�, கீ? 
மைலயி!  ஒ0ைதயி!மாக� ப70$� ப�ளி� ப7�ைப "70$ வி��D ெச�ைன- 
க�[ாியி� பி.ஏ. பாி�ைச(  எAதி வி��, அ�த ஆ� மைல-'0 
தி� பியி��தா�. மரகத மைலயி� தா0தாவி� F�7ேலேய அவ� 'ழ�ைத� 
ப�வ  "Aவ$  கழி�தி��ததா�, அ�ேக ேதா�றாத எண�கெள�லா  
�$ைமயாக இ�த இட0தி� ேதா�றின. ேம! , ப7�� ப7�� எ�. க�வியறிவி� 
�$� ேபாைத(ட� �கேழணியி� ஏறிய வண  வா�ப0ைத எ�7� பி70$- 
ெகா7��த நா�களி�, மைலயி� வன��கைள எC  அைமதி ஏ$? 
 
பி3ப�ட சIக0தின/ எ�ற வா/0ைதயா� அவ� கட ெவளி(லக  'றி0த ஓ/ 
அைடயாள , வி�"ைற ேதா.  மரகத மைல-' வ� ேபாெத�லா , க�வி, 
நாகாிக  எ�. பபடாத ம-கைள- காC  ேபாெத�லா  - அவ� மனசி� 
ைத0த$ ம��  உைம. அவ� இ�ேபா$ க�வி எ�ற ஏணியி� ஏறி- 
'றி�பி�டெதா� ல�சிய0$-' வ�$ வி�டா�. ஓ2வாக அ ைம, அ�ப�, த பி, 
த�ைக எ�. 'லவ '� ப0தி� இனிய க3பைனக>  கன�க>  மனைச- 
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கிள/0$  கால ; தி� �  இடெம�லா  இய3ைகயி� இளேவனி3 ேகால , 
தனிைம(  17 வ�த ேபா$, க3பைனக� ெபா�கியதி� அதிசய  இ�ைலேய? 
உைமயி� அ�த இள�காைல ேவைலயி�, 'மாிய�வி FA  கா�சிைய� 
பா/0$- ெகா� மனைத0 த� ேபா-கான க3பைனகளி� படர வி�வேத 
அவ+-'- கட�த இர� I�. நா�களாக வழ-கமாக இ��$ வ�கிற$. 
 
மைல-' அ�பா!�ள ம-கைள( , பல வண நாகாிக�கைள(  கி�Oண� 
கட$  அவ3றி� ேமாக  ெகாட$  ஓரளவி� உைமேய. வண வணD 
ேசைலக� தாி0$- கா/ 'ழ�� ம��ைக(  "�ைல(  P7, ெவளி(லகி� 
நடமா7ய ெபகைள "த� "த�� எ0தைன விய��ட� அவ� கடா�. ேநரான 
பாைதக�, மா7- க�7ட�க�, க�[ாிக�, கைட கணிக�, விாி�$ பர�த 
நீல-கடைல0 தAவி வர ேபா� அட-கி ைவ0தி�-'  அழகிய ெமாினா- கட3கைர 
எ�லாவ3ைற(  �$ைம- கக>ட� க� அதிசயி0தி�-கிறா�. 
 
ஆனா�, ெசா�த மைலயி� கவ/Dசி எ�.  �$ைம வா2�தத�ேறா? அத� �$ைம 
எ�.ேம ம�'வதி�ைல. ப�வ�க� மாறி மாறி மைல� Bமிைய எMவள� அழகாக- 
கா0$ வ�கி�றன! 
 
ஒ�ேவைள அழகிய இய3ைகயி� ஒ�றிவி�டதனா�தா�, அ�த மைலம-க� 
வா?-ைகயி� "�ேனறவி�ைலேயா? த�க� சIக  ஓரளவி� நிைற� ெகாட 
ச"தாய  எ�பேத கி�Oணனி� எண . 
 
மைண- கிளறி0 தானிய  விைள�ப$ , ெதாAவ$ , உப$ , ெப7ைரD 
ேச/0$ ம-கைள� ெப�-'வ$  தவிர, வா?வி� ஏ$மி�ைல, ேவடா  எ�ற 
நிைற�. 
 
இ�த நிைற� "�ேன3ற0ைத0 த�-கிறெத�. கி�Oண� அ�ேபா$ 
எணவி�ைல. "�ேன3ற  எ�ற ெசா�ைலேய அவ� சி�தி-கவி�ைல. ஆனா�, 
ேவ. ஏ$  நா  வா?வி� ெபற ேவ�  எ�ற தாக  இ�லாத$, இ�+  
எ0தைன எ0தைன ேம�ைமகைள(  இ�ப�கைள(  அைடயாதவ/களாக ஆ-கி 
வி�கிற$? எA0தறி�  க�வியறி�  எ0தைன எ0தைன இ�ப�க�! பல க3.  
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பல ேக��  சி�தி-க0 ெதாி�தவ�, கால0ைத எMவள� பய+ைடயதாக ஆ-கி- 
ெகா�கிறா�! 
 
மைலைய வான அரசனி� காத�யாக எணி� பா/0த த� க3பைனைய உ�னிய 
ேபா$ கி�Oண+-'� ேபரான�தமாக இ��த$. காத� எ�ற ெசா� நிைனவி� 
நி3கேவ, அவ� உட� சி�/-க- ககைள I7- ெகாடா�. அவ� தன-'ாிய 
அழ' ம�ைகைய0 தா� ப70தி��த காவிய�களி� நாயகிகைள� ேபால� , 
த�ைன நாயகைன� ேபால�  பாவி0$- ெகாடா�. மாம� மக� எ�. 1றி- 
ெகா�ள அவ+-' மாம� இ�ைல. Rர உறவான அ0ைத ஒ�0தி ேத� மைலயி� 
இ�-கிறா�. அவ>ைடய மக� ஒ�0திதா� "ைற� ெப எ�. ெசா�ல- 17ய 
நிைலயி� உ�. அவைள எ�ேபாேதா நாைல�$ பிராய0தி� தீமிதி0 தி�விழாவி� 
அவ� பா/0தி�-கிறா�. அவ� இ�ேபா$ ப�வ ம�ைகயாக இ�-க- 1� . அவ� 
"க�1ட அவ+-' நிைனவி�ைல. அவ� இ�ேபா$ எ�ப7 இ��பா�? அவ/க� 
வழ-க�ப7, மா/�-' ேம� ெவ�ைள "�0தா� உ�0தி��பா�. இளேவ2க� 
ேபா� ேதா�க� ெதாி( . உ�ைடயான ைககளி� ெவ�ளி- கடக�க> , தளி/ 
விர�களி� ேமாதிர�க>  அணி�தி��பா�. உDச�தைலைய I7, ெவ>�பாக 
அவ� க�7- ெகா7�-'  வ��-'- கீேழ, அட�காத க��'ழ3க3ைற, 
வ�டமதிய�ன "க0தி� அழ'-' அழ' ெச2( . அ� �� ப� வாிைசக� ெதாிய, 
பவள இத?க� விலக, அவைன ஓர-ககளா� நிமி/�$ பா/0$வி��, அவ� 
தைலைய- 'னி(  ேபா$!... 'மாியா3றி� ேபேராைச-' ேம� கிகிணிD 
சிாி��-க>  ேபD9-க>  தனி0$ ஒ�0$ அவைனD சிாி��ட� எழD ெச2தன. 
 
இ� மைலக>-'  இைடயி� 'மாியா. 'தி0$ F?�$ வ�டமி��D 9ழி0$ ஓ�  
இட0$-', ேம���$ காடான ெச7கைள(  �த/கைள(  வில-கி- ெகா�, 
இளம�ைகய/ 1�ட  ஒ�. நீராட வ�$ ெகா7��த$. இளேவனி3 கால ; ஒ0த 
ப�வ0தின/; சிாி��-'  கலகல��-'  ஏ$ ப8ச ? 
 
அ�ேக ேமேல பாைறயி� இள�காைள ஒ�வ� அம/�$ த�க� சிாி�ைப(  
ெகா மாள0ைத(  காண-1�  எ�ற நிைனேவ எAவத3கி�லாம� அவ/க� அ�த 
நதி மக>-' ேம� அ�டகாச  ெச2தா/க�. இள  ெபகைள- க� வான- 
கதிரவ+-'  உ3சாக  வ�$வி�ட$ ேபா! ! அவ� ேமக0திைரைய உதறிவி��, 
கா�7!  மைலயி!  சி. ச�$களி!  �'�$ த� கிரண�களா� அ�த அ�வி� 
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ெபைண(  மலர�ன ம�ைகயைர(  தAவி- ெகா7��தா�. இைடயிைடேய 
பாைறகைள(  க3கைள(  "�7 ேமாதி- ெகா�, ப�ள�களி� 9ழி0$D 
சாி�களி� பளி�காகி இ�திரஜால�கைள� �ாி(  ஆ3றிேல, ந�ந�ேவ பாைறகளி� 
கா�கைள நீாி� ேபா��- ெகா� உ�கா/�தவ� , Eைர0$ அA-'� ேபா-'  
‘ெவ-கிD ெச7’ ெகா� வ�$ க��� அைர0தவ� , கைரயி� "�ேன3பாடாக0 
தீI�7யவ�மாக இ�-ைகயி�, ஒ�0தி ம��  $ணிDசலாக இற�கி "Aகிவி��, 
ம3றவ/ மீ$ நீைர வாாி இைற0தா�. தீ எாியாதப7 அவ� இைற0த நீ/ கைரயி� 
வாாி அ70த$. தீI�7யவ� ஓ7 வ�$ அவைள0 $ர0தினா�. அ�த0 $ணிDச� 
காாி, ெசா�டD ெசா�ட, அைர0த இைலைய0 தைலயி� ேத20$- ெகா� 
நீட'ழ� க�ேமக�கெளன நீ/�பர�பி� ெதாிய "Aகினா�. 
 
'ளிரவி�ைலேயா? அ�ல$ ெபா.0$- ெகா�>  ச-தி அதிகேமா? தணீாி� 
அவ� ஒ�0திதா� அ�ப70 $ைள�தா�. ம3றவ/கைள- ேக� ெச2$ தணீ/ 
ெசா�டD ெசா�ட நீைர வாாி இைற0தா�. ம.ப7(  ச�'க� ேசகாி0$0 தீI�7ய 
ந�ைக-', அவ� அ�டகாச  ேகாப0ைத வ�வி0த$ ேபா! ! அவைள0 $ர0தி- 
ெகாேட ஓ7னா�. $ர0$பவளி� பி7-' எ�டாம� விலக "ய�ற ம�ைக, 
பி�னா� பாைற ச.-க, 9ைன� ேபா� ெத�ப�ட இட0தி� ெதா�ெப�. விA�$ 
வி�டா�. 
 
பா/ைவ-'D சி3ற�வியாக, பல இட�களி!  "ழ�கா� நீேர ஓ�வதாக0 
ெதாி�தா! , அைண ேபா� வ�டமாக இ��த பாைறக>-' ந�ேவ 9ைனேபா� 
நிர பியி��த இட0தி�, நீாி� ஆழ  எMவள� இ�-'  எ�பைதD 
ெசா�வத3கி�ைல. ஒேர 9ழி��, ஒேர ேவக ; காைல ஊ�றி வர"7யாத வA-'� 
பாைறக�. ந�ல ஆழ0தி� 9ழ�. 9ழ�. அவ� அபாய0தி� தி-'"-கா7யைத- 
கட$  அவ/க� சிாி��  கலகல��  ஒ� ெநா7யி� அட�கி வி�டன. 
 
“ஐேயா!” எ�ற 1-'ர!ட� அவ/க� ெச2வதறியாம� ைககைள� பிைசைகயி� 
அ�' ஒ� வி�ைத நிக?�த$. 
 
உயேர, நதி விA  இட0$-'D சமீப0தி���$ பா/0$- ெகா7��த கி�Oண�, 
அ�விேயா�தா� விA�$ வ�தாேனா எ�ற ேவக0தி� பக�� ஓ7 வ�தா�; 
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9ைனயி� 'தி0தா�. கணீாி� I?கி I?கி0 த�மா.  ம�ைகைய0 ேதா>-' 
ேம� B�ப�$ ேபா� R-கி� பாைற-' அ�பா� வி�0தா�. பி�� கைரேயார  
நக/�$, வைள�தி��த மர-கிைளைய� ப3றி- ெகா� எதி/-கைரயி� ஈர  
ெசா�டD ெசா�ட ஏறி நி�றா�. 
 
விA�$ எA�$ த�ைன- கா�பா3றியவ� ஓ/ ஆ மக� எ�பைத அறி�த ம�ைக, 
ஈர  ெசா�ட எதி/-கைரயி� நி�றவைன ஒ� "ைற நிமி/�$ ேநா-கினா�. அவ+  
அவைள� ேபாலேவ தா�, அவைள அ�ேபா$தா� யா/ எ�. அறிகிறாேனா? 
அவைன(  அறியாம� இத?களி� இளநைக அ� பிய$. 
 
'. �0தனெம�லா  கக>-'�ேளேய அட�கி ஒ��கிவி�டா3 ேபா�ற ஓ/ 
ஒளி சி�த, அவ� த� ஆைடகைள� பிழி�$ ெகாடா�. 
 
“கி�Oணண�!” எ�. ஒ�0தி '.நைக ெச2தா�. 
 
“இவ� தா� பி70$0 த�ளிவி�டா�!” எ�. ெபா2-ேகாப  ெகா� �க�றா� 
அவ�. 
 
“பா/ பா/, ேவ�ெம�ேற விA�$வி��� பழிைய� ேபா�கிறா�!” எ�. 
சிாி0தா� தீ I�7யவ�. பி�+  ச�' ேச/0$- ெகா�. 
 
“இ�-' , இ�-' . இ�ைலயா7 பா�? கி�Oணைன ேமேல பா/0$வி��0 
தாேன தணீாி� விA�தா2” எ�றா� இ�ெனா�0தி. 
 
“அ�ப70தா�, அ�ப70தா�!” எ�. எ�ேலா�  'Xெர�. சிாி0$- ெகா�, 
தீயி� ச�'கைள(  9�ளிகைள(  ேபா�டா/க�. 
 
பா��-'- க�ன  சிவ�தெத�னேவா உைம. க�நீலமாக- 'ளிாி� மாறிய 
அவ� இத?க� தீயி� ப-க�� வரேவ அவசிய  இ�லாதப7 ேராஜாவாக மாறின. 
 
அவ/க� ஆைடகைள மா3றி- ெகா� F� தி� � "� கி�Oண� F� ெச�. 
வி�டா�. 
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விாி�த விழிக>ட� அவைன ேநா-கிய அ ைம, “எ�ன ஈர  இ$?” எ�றா�. 
 
அ ைமயானா!  ம�ைகெயா�0திைய நீ/D 9ழ����$ த��வி0தைதD ெசா��- 
ெகா�ள அவ+-' நாணமாக இ��த$. “அ�வி-'� ேபாேன�. 9ைனயி� ஆழ  
ெகா8செம�. இற�கிேன�; நைன�$வி�ட$” எ�. ெசா��, ஆைடகைள 
மா3றி- ெகா�ள� ேபானா�. 
 
விாி�த விழிகைள மாறாமேல அ ைம ேநா-கினா�. எMவள� உயரமாக வள/�$ 
வி�டா�! மாநிற0தாென�றா!  பா�டைன� ேபால ந�ல உயர ; ெபைமயி� 
சாைய ப7�த "க  ெவயி�!  'ளிாி!  படாம� Bவா2 வள/�தவ�, ப7�பி� 
ேதா2�த உ�ள . 
 
அ�ைன உ�ள  ெப�ைமயி� Bாி0த$. எ0தைன �0தக�க�! எ0தைன ஆ�க� 
ப70$ வி�டா� அவ� மக�! அவ+-ேக3ற ெப ஒ�0தி வர ேவ�ேம! அவ� 
மைண- கிளறி மாயேவடா . அவ+ைடய �$ைக- கக>-' உக-க 
ேவ�ேம! பயிாி!  விைளவி!ேம கவன0ைத ஊ�றியி�-'  கணவனி� 
கவன0ைத அவ� தி��ப ேவ� . அவ� வ�$, "3ற  நிைறய அவ>ைடய 
ைம�தனி� 'ழ�ைதக� விைளயாட அவ� க� களி-க ேவ� .  
 
தாயி� தீ/மான�க� ஒ��ற  இ�-க, கி�Oண� உைடமா3றி- ெகா�, 
வாச�� வ�$ நி�றா�. 
 
அ�தD ெசபக�B ேமனி-' உாியவ� அவ+-'� �0த  �தியவளாக0 
ேதா�றினா!  �தியவ� அ�ல�. அ0தைன ம�ைகய�-'மிைடேய அவ� 
ஒ�0திதா� வ�டமதி "க0தினளாக, அரசிள�'மாி ஒ�0திைய� ேபா� 
ேதா�றினா�. சி�ன8சி. வயசி���ேத அவ� க�வ�  பா�, இ0தைன 
அழகியாக எ�ப7 மாறினா�? காதைல� ப3றி- க3பைன ெச2ைகயிேலேய இ�ப7 
ஒ� நிக?Dசி ஏ� ேந/�த$? 
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உ�ள0$- '.'.�� உடெல�'  பரவிய$. அ�த- '. �-காாி, அவ� 
ேநா-கிய ேபாேத, அவைன� �0த  �திதாக� பா/�பவைள� ேபா� பா/0தாேள, 
ஏ�? க�வி க3காவி�டா!  அறியாைமேய ம�ைக-' ஓ/ அழகாக விள�'ேமா? 
 
‘தனி�ப�டவளாக, ெகா�ைள அழ'ட� அைடயிேல நா� கா0$ நி3பைத 
மற�$, எவேளா ேத�மைல� ெபைண0தாேன நிைன0தா2?’ எ�. அவ� ெபா2 
ேகாப0$ட� மன அர�கி� நி�. அவனிட  ேக�டா�. ‘நீ ேத�மைல-காாிைய 
நிைன0$- ெகா� க3பைன ெச2த ெப நாேன தவிர ேவ. எவ>  அ�ல�. 
ெதாி(ேமா? அ�ப7 நீ ேத7னா!  அவ� கிைட-க மா�டா�?’ மி�னைல� ேபா� 
பா2�$ ஓ7னா�. 
 
கி�Oண� உ�ள  இனி-க, உலக  மற-க, 9ைனயி� "Aகி0 த�+� �'�$ 
வி�ட அவ>ைடய எண�களிேலேய திைள0$- ெகா7��தா�. 
---------- 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. பா& ப�ைண ேம2திாிபா& ப�ைண ேம2திாிபா& ப�ைண ேம2திாிபா& ப�ைண ேம2திாி    
 
அ�. வி7(  ேநர0தி���ேத, ‘*ேநாெடௗ�’ பா� பைணயி� ெக�பி7யாக 
ேவைல நட�$ ெகா7��த$. ப�'னி இ�ப$ ேததியாகி வி�ட$. கவ/ன/ 
$ைர(  சி�ப�திக>  உதைக வாச0$-' வ�  காலமாயி3ேற! கவ/ன/ 
மாளிைக-' வ�  "த� ‘*ெபஷ�’ வ7 "த� நாேள வ�$ வி�ட$. கவ/ன/ 
மாளிைக-'- '0தைகயாக� பா� ெகா�-'  ெபா.�� ‘*ேநாெடௗ�’ பா� 
பைணையD ேச/�ததாயி3ேற! ேவைள-'� ப0$ "த� பதிைன�$ ��7க� Fத  
ஒ� நாைள-' I�. ேவைள கற-'  சீைம� ப9-க� ஐ ப$ , ப0$� பதிைன�$ 
எ�ைமக>  அ�த� பா� பைணயி� இ��தன. '�ைட- ெகா �க> , க.��  
ெவ>��மாகD சைட சைடயான உட!ட� ெதா�க0 ெதா�க ம7க>மாக 
‘*ேநாெடௗ�’ ��ெவளியி� மன  ேபானப7 அ�த� ப9-க� திாி( . 
சீைமயி���$ வ�த ெவ�ைள- கவ/னாி� F��D சைமயலைற நி/வாகியாக வ�$ 
மாச  ஐ�K.  அ.K.  ச பள  வா�கி- ெகா7��த$ $ைரயி� "த� 
தார0தி� மக� தா� *ேநாெடௗ� பா� பைணயி� உாிைமயாளனான $ைர. 
கவ/ன/ மாளிைக-'0 ேதைவயான பால விநிேயாக0$-ெக�ேற ச/-கா/ உதவி 
ெப3. இய�'  பைண அ$. கவ/ன/ $ைர அMவ�ேபா$ ெச�ைன-'D 
ெச�.வி�டா!  சீமா�7 இ��பா�. அவ� மா/கழி மாச  கிறி*$மஸு-' "த� 
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வார�தா� கீ?ேதச  ெச�வா�. அ$வைரயி� அவ>-காக ஓ/ உலகேம 
மாளிைக-'� இய�' . *ேநாெடௗ� பா� பைணயி� பா!-' அ$வைரயி� 
கிரா-கி-'- 'ைறவி�ைல. மீ$ இர� I�. மாச�களி� $ைர பாைல -ாீமா-கி, 
ெவெணயா-கிD ெச�ைன-' அ+�பி வி�வா/. 
 
 
இ�த� பா� பைணயி�, காைலயி� வாிைசயாக- ெகா�ட7யி� மா�கைள- 
கற-ைகயி� $ைர வ�$ பா/ைவயி�வா/. பிற', பா� அைறயி�, ெபாிய ெபாிய 
ெதா�7களி�, ப8சி� வ7க��வா/க�. பி�ன/, எ�� அ�ல$ ப�னிர� 
��7க� பி7-'  R-'� ��7களி� ஊ3றி விநிேயாக  ெச2வா/க�. 
 
பா� விநிேயாக0 தைலைம� பதவியி� நி�ற ர�க�, அ�. காைலயிேலேய 
ஆ�கைள விர�7- ெகா7��தா�. $ைர இர� நா�களாக ேவ�ைட-'D 
ெச�றி��தா/. 
 
“ ... ஆக�� ! எ0தைன ேநர ? ேட2 ெப�டா! இ�த� ��7ைய0 தனியாக ைவ. 
*மி0 $ைர ப�களா�-' இ$ ேபாக ேவ� . சீ-கிர  கவ/ன/ ப�களாைவ 
"70$ வி��, இைத எ�0$� ேபா” எ�. அவசர அவசரமாக� ��7களி� பாைல 
நிர�பி- ெகா7��தா�. 
 
ப0$� ��7க>-' ஒ� ��7 நீெர�. "�னதாகேவ வி�� ைவ-க0 
ேதைவயி�ைல. அ�. $ைர தா� இ�ைலேய! அMவ�ேபா$ தாராளமாக ஊ3றி- 
கல�தா�. காைல ப0$ மணி-'� பா� விநிேயாக  "Aவ$  "7�$ வி�ட$. 
ேநா��� �0தக0ைத எ�0$- கண-ைக எAதினா�. ப7யாத ைகெயA0தி�, 
“கவ/ன/ ப�களா 404 ��7, ஆ*ப0திாி 25 ��7, கா/ட� $ைர 8 ��7, டா-ட/ 
$ைர 10 ��7” எ�. 1�7- கண-கி�டா�. இ0தைன ��7களி� ப0$� 
பதிைன�$ ��7 தணீ/ கல�தா� ெதாிய� ேபாகிறேதா? ப0$� ��7களி� 
விைல ஒ� Wபா2; ஒ� "A ெவ�ளி� பணமாயி3ேற? மாச  கிைட-'  ஐ ப$ 
Wபா2க�, அவ� $ைர-'0 ெதாியாம� மாளிைக-' ெவளிேய ைவ0$- 
ெகா7��த வா7-ைக F�களி���$ வ�தன. 
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ப�னிர� ஆ�களி�, இளமீைச(  த70த உத�க> , த�திர0தி� �ர� 
எA�த விழிக>மாக வள/�$ வி�ட ர�கைன� பா/�பவ/க�, அவைன அைடயாள  
க� ெகா�வ$ சிரம�தா�. 9���பி�ைளயிட  தி��� Iல0தி� வியாபார- 
கைல பழகி, தி���- கிழ�' வியாபார  ெச2$, தி���- ேகாழிக� வள/0$, 
ர�க� ஓரள� உலக அEபவ0தி� �ர� எA�த நிைலயி�, 9���பி�ைள 
அவைன- க0தாி0$- ெகா� வி�டா�. ப��� ைபயி� "7�$, பாைற இ�-கி� 
ெவ�ளி� பணமாக ஒளி0$ ைவ�பைத அவ� க�வி�டா� எ�. அறி�த பிற' 
ர�க+-'  அவ+ட� 1�� ைவ0$- ெகா�வதி� வி��ப  இ�ைல. 
 
கவ/ன/ மாளிைக0 ேதா�ட0$0 $ைரயி� F�7� ேகாழிக>-'0 தீனி ேபா�� 
அவ3ைற� பா/-'  ைபயனாகD சில ஆ�க� கழி0தா�. பி�� ெபாிய 
ேதாட0தி� B வி3பைன� ப'தியி� மாறினா�. ெச�க>  வைளய�க>  
க�ட�  ஜா7களி� B ைவ-க�  ெதாி�$ ெகாடா�. ஆனா� எ�ேக 
மாறினா!  அவ� ப�� ைபைய மற�$விடவி�ைல. 'திைர� ப�தய ைமதான0தி� 
ஒMெவா� "ைற(  ஐ�$ Wபா2 க�7 அதி�Oட0ைதD ேசாதைன ெச2வா�. 
நOட  வ�தா!  லாப  வ�தா!  ஐ�$-' ேம� ைவ-க மா�டன. ெச�ற "ைற 
‘*F�’பி� நா�' K.க� விA�$ அவ� அதி�Oட0ைத உDசி-' ஏ3றி- கா�7 
வி�ட$. 
 
இ�த� ப�னிர� ஆ�களி�, வ�D ேசாைல- '7ைசயி� நா�' உய/�த 
ரக- ேகாழிக�, ஆ. ஆ�க�, இர� சீைம- க�.க� தவிர, ைகயி� அ.K. 
Wபா(  அவ� வச  ேச/�தி��தன. அ�த- '7ைச-' எ�� ஆ�க>-' "� 
அவ� வ�தேபா$ வாச�� ஒ� வா�ேபாி- க�. ெகாண/�$ ந�7��தா�. அ$ 
இ�. B0$- கா20$- '!�கி- ெகா7�-கிற$. 
 
ப�னிர� ஆ�களி�, இைவ தவிர, பிைழ-க� பல வழிகைள(  ெதாி�$ 
ெகாடவனாக அவ� "தி/�$ வி�டாேன! பா� அைற- கதைவ� B�7- ெகா� 
அவ� இ�ைககளி!  ப0$� ��7� பாைலD 9ம�தவனாக, கவ/ன/ மாளிைக-' 
ெவளிேய ெச�!  பாைதயி� நட�தா�. 
 
உ�ள0தி� உவைக த> பிய$. ஒ� மைழ ெப2$, ெவ ைம(  �Aதி(  அட�கி, 
இளேவனி�� ப9ைம(  அழ'  கட இட�களிெல�லா  அழ'- ேகால  
ெச2தி��தன. கவ/ன/ மாளிைகயி� "�ேன நீலவண� B-களாகேவ ெதாி�த 
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மர�க�, ெவ' Rர0தி�, பாைதயி� ெச�!  ேபா$  அவ� கC-'0 
ெதாி�தன. 'றி8சி� B-களி� நிைன� வ�த$ அவ+-'. 
 
ஹ�7ைய வி�� ஓ7 வ�$, ஒ� 'றி8சியாகி வி�டேத! இ�த ஆ7� 'றி8சி 
B0$, அவ� ஊ/� ப-கெம�லா  அழ' ெகாழி-'ேம! 
 
ஊ/�ப-க  ேபாக ேவ�  எ�ற ஆவ�, அவ+� மல/�த$. அ�ேபா$ ஊாி� 
ப-க  அவ+-' எவைர(  பா/-கேவா, உற� ெகாடாடேவா ஆதார  இ�ைல. 
வா?வி� உண�  இ�-க�  பண  ேசகாி-க�  ந�ல ேகா��  ெதா�பி(  
அணிய�  அவ� ெசௗகாிய�கைள� ெப3. வி�டா�. அ�0தப7யான 
அவசிய0ைத0 ேத�  காைள� ப�வ0தினனான அவ� ஊ/�ப-க  ெச�ல 
வி� பியதி� அதிசயமி�ைலேய? 
 
இ0தைன ஆ�களி� அவ� ம���தானா வள/�$ வி�டா�? உதைக நகர0 
ெத�-களி� எ0தைன ேகாலாகல ! I�. ேப/ த�>  வ7க>  $ைரகைள( , 
$ைரசானிமா/கைள(  தா�'  'திைரக> , 'திைர வ7க>ேம ஓ�  
ெத�-களி�, கா3றா2� பற-'  'திைரயி�லா வ7க� அ�லவா வ�$வி�டன? 
சாைலயி� ஓர�களிேல, வடநா�டாாி� $ணி-கைடகளி�, சாமா� கைடகளி� 
எ0தைன எ0தைன வி�ைத� ெபா��க�! ராஜா-க>  ெவ�ைள0 $ைரக>ேம 
ேபாக- 17ய ‘கிள�’க�, சி3.7D சாைலக�, வி�திக�, வாிைசயாக விள-'க�, 
ேம��-' ேம� க�7ட�க�, ப�ளி- 1ட�க�, மாதா ேகாயி�க�, கDேசாிக�. 
 
இைவ ம��மா? நகர  ெதாியாம� ஹ�7க>-'� "ட�கியி��த அவ� இன0$ 
ம-க�, கிழ�' பயி/��, உதைக நகர ம7களி� 'வி0$ வியாபார  ெச2ய- 
க3. வி�டா/க�; 'திைர� ப�தய�க>-'- 1�ட� 1�டமாக வ�கிறா/கேள! 
 
ஒ� ேவைள மரகதமைல ஹ�7யி!  ெவளிேய ெகா� வ�$ வியாபார  ெச2(  
அள�-'D சி3ற�ப� கிழ�' விைளவி0தி�-கலா ; பண0ைதD ேச/0தி�-கலா . 
ேஜாகி இைளஞனாக இ��பா�. ர�க ைம ெபாியவளாக வள/�$ மணமாகி 
கணவ� F� ெச�. வி�டாேளா எ�னேவா? மிஷ� ப�ளியி� ப70த கி�Oண� 
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பய� எ�ன ெச2கிறாேனா? அ�ப7� ப70$ ஒ� ேவைள ேவத-காரனாகி� 
பாதிாிமா/க>ட� ேச/�$ வி�டாேனா எ�னேவா? 
 
பா�? 
 
ெமா�� மல/�தா3 ேபா� மல/�$ நி3பா�. அவ+ைடய "ைற-காாி, கா9  
பண"மாக� ேபா2 அவைள- ெகா� வரேவ7ய$தா�. 
 
அ$வைர அவ� நிைன0தைவெய�லா  ேசாைடயி�லாம� ெசய�களாக 
நிைறேவறி வி�டன. பா�ைவ அைழ0$ வ�வ$  அ�ப7ேய நட-க 
ேவ7ய$தாேன? 
 
ஒ�ேவைள, ேஜாகி-' அவைள- க�7யி��பா/கேளா எ�ற ச�ேதக  அவ+-' 
அ�ேபா$ உதி-காம� இ�ைல. அ�கி� அவ� இ�-கிறா�; ேபா2 வ�$ ெதாட/� 
ெகா7�-கலா . ஆனா�, ஹ�7யி� ேவ. ெபக� அவ+-' மைனவியா'  
த'தி(ட� இ�ைலயா? இ�-க மா�டா/களா? 
 
ச�ேதக  '.-கி�ட$ , அவ+-' ேநராக மணி-க�ல�7-ேக ெச�.விட 
ேவ�  எ�ற ஆ0திர  அதிகமாயி3.. அ�த ஆ0திர0தி� காைல வி�விெட�. 
எ�7� ேபா��� பா� வா7-ைக F�க>-' ஏறினா�. பாைல- ெகா�0$வி�� 
அவ� கீேழ கைடக>�ள சாைல-' வ�ைகயி�, ெவயி� ெவ' 9கமாக அ70$- 
ெகா7��த$. அ�. பக� 'திைர ப�தய  நட-க இ��ததனா� 
ெத�-கெள�லா  கலகல�பாக இ��தன. கைடFதியிேல, நீல- க பளிக>  
சிவ��- க பளிக>  ேபா/0தவராக, அவ� இன0தா/ எ0தைன ேப/க�! 
 
பா� ��7(ட� ச�ைத- கைட-'� Eைழ�தா�. ேகாய �0R/ ஆ�ப-கார- கிழவி 
இ�ேபா$ அ�' இ�ைல. பி��  மசா�வைட(  வி3'  கைட ஒ�ேற 
அ�கி��த$. ஓரணா- ெகா�0$ ஆ. மசா� வைடகைள வா�கி- ெகா� ‘ேச� 
$ணி-கைட’-'� Eைழ�தா�. ேவ�7 ம�! , ச�ைட0 $ணி( , ரவி-ைகD 
சீ�7க> , க பளி- கA0$� ப�7(  வா�கி- ெகாடா�. எ�லாவ3ைற(  
9ம�தவனாக அவ� கைடைய வி�� தி� �ைகயி�, ெவ' ேநரமாக ெவளிேய நி�. 
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அவைனேய கவனி0$- ெகா7��த ஒ�வ�, அவ� ைகையD ச�ெட�. 
ப3றினா�; “ேட ர�கனி�ைல நீ!” எ�றா� ஆDசாிய0$ட�. 
 
ர�க� தி�-கி�� நிமி/�தா�. இ�வ/ கக>  ஆDசாிய0தா� நிைல0$ நி�றன. 
அவ� பா�வி� அண� Xம�. ர�கனி� ேதா3ற0ைத ஏற இற�க ேநா-கி 
அளவி��, அவ� ஒேரய7யாக மைல0$� ேபானா�. உட�� நீல ஸ/V ேகா/��! 
பா� பைண ேம*திாி-' உாிய ஆைட; காைளயாக வள/�த ேதா3ற ; ககளி� 
தானாக� பிைழ-'  க/வ0$-' உாிய ஒளி. 
 
“எ0தைன வ�ஷமாD9! நீ எ�ேகா ஓ7� ேபா2 வி�டா2 எ�. நிைன0தி��ேதாேம; 
எ�ேக இ�-கிறா2, ர�கா?” 
 
பா�ைவ நிைன-ைகயிேலேய அண� கிைட0$ வி�டாேன எ�ற ேப�வைக 
எ2திவி�ட ர�க�, “வ�Dேசாைலயி� இ�-கிேற�” எ�றா�. 
 
இள�'ர� உைட�$, ஆபி�ைள0 ெதாைடயாக உ.தி(  கன"  
ெப3.வி�டைத- 1ட� Xம� ஆDசாிய0$ட� கவனி0தா�; “நா+  இர� 
I�. வ�ஷமாக ஒ0ைத-' வ�$ ேபாகிேற�. ஐய� வ�கிறா/. ஊாி� 
எ0தைனேயா ேப/ வ�கிறா/க�. உ�ைன0 ெதாியவி�ைலேய, ர�கா! Bமி ஏதாவ$ 
வா�கியி�-கிறாயா எ�ன?” 
 
அவ+ைடய ேதா3ற , அவ� பைச(ட� ந�வா?� வா?வைதேய Xம+-'0 
ெதாிவி0த$. நகர0$-' வ�தா� அதி�Oட0தி� எ�ப7ேய+  "Aகிவிடலா  
எ�ற '��� ந பி-ைக Xம+-' உ�. ஆனா� அ�த ந பி-ைக அவ+-' 
"ய�.  ெவ3றிேய தரவி�ைல. உட!ைழ0$- 1�யாக நாெளா�.-' 
ஆறணாD ச பாதி0தா�, இரடணாேவா I�றணாேவா அவ+-'D ெசல� ேபாக 
மீதியா' . அைத0தா� F�7� வா�கி- ெகாடா/க�. 'திைர� ப�தய0தி� 
பண  ச பாதி-க "ய3சிக� ெச2தா�. அ$ அவைனேய விA�கி வி�  ேவக0தி� 
அவ� "தa�ைட விA�கி வி�ட$. 
 
பணெம�+  கவ/Dசியி� தா� அவ� ர�கனி� ேதா3ற0திேலேய மய�கினா�. 
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“Bமி வா�கலாெம�. தா� இ�-கிேற�. ஊாிேல எ�லா�  9க�தாேன?” 
 
“9க�தா�. பா��-'0தா�...” 
 
“எ�ன?” எ�றா� ர�க� பரபர0$. 
 
“ஒ�.மி�ைல, ந�ல இட0தி� பா�ைவ- ெகா�-க ேவ�  எ�ப$ எ�க� 
ஆைசெய�லா . "ைற மா�பி�ைள சாியி�ைலேய எ�. இ��ேதா . உ�ைன- 
கட$ எMவள� ச�ேதாஷ  ெதாி(மா என-'? வாேய�, ேபாகலா .” 
 
“எ�ேக மணி-க�ல�7-கா?” 
 
“ஆமா ; இனிேம� உ�ைன வி�ேவனா? ைகேயா� அைழ0$� ேபாக 
மா�ேடேனா?” எ�. Xம� சிாி0தா�. 
 
ச�ெட�. ர�க�, “ஆமா , ேஜாகி, சி3ற�ப� எ�ேலா�  எ�ப7 இ�-கிறா/க�? 
அ�ப� 9கமா?” எ�றா�. 
 
“ேஜாகிதா� எ�� வ�ஷமா2 இாிய/ ேகாவி� Bசாாியாக இ�-கிறாேன! சி3ற�ப� 
'. ப/ ஏவலா� கா2Dச� வ�$ ெரா ப- கOட�ப�டா/. "�ைன� ேபா� 
ெசழி�ேப இ�ைல. உ� சி�ன மா�-'  ஐய+-'  ெபா��தாம� விவகார  
ப8சாய0$-' வ�$ பிாி�$ ேபா2 வி�டா/க�.” 
 
அேடய�பா! ஒ� 'றி8சி-'� எ�னெவ�லா  நட�$வி�டன? 
 
“ர�கி-'- க�யாண  ஆகிவி�டதா?” 
 
“அ$ ெதாியாதா? ேம3ேக, ஒஸஹ�7யி���$ ஒ�வ� வ�$ ர�கிைய- 
க�7யி�-கிறா�, '�ள�. உ�ைகய+-'- கட� இ�K. Wபா2 ேபா� வ�$ 
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வி�ட$. அவ� வ�$ F�ேடா� இ��$, நில0தி� 1டமாட ேவைல ெச2$ 
'� ப0ைத- கா�பா3றி- ெகா7�-கிறா�. கிழ�' ேபா��- கடைன- 1ட 
அைட-கிறானா ?” 
 
“ேஜாகியி� பா�7 இ�-கா�களா?” 
 
“ேபான ெபாிய ப7ைக-ேக அவ�க ேபா2 ஒ� வ�ஷமாDேச?” 
 
இ�ேபா$, தா� அ�ேக ெச�வதா� ஆதாய  ஏ$  வர� ேபாவதி�ைல எ�பைத 
ர�க� அறி�$ ெகா� வி�டா�. பைழய நிைன�க� படல  படலமா2 அவ� 
"� அவி?�தன. 
 
“நிச0தி� ேகாயி�� எ�ைன0 த�>வதாகD சி3ற�ப� P?Dசி ெச2ததனா� தா� 
நா� ஓ7 வ�ேத�. அ�ேக இ��தா� ஒ� ெவ�ளி ஏ$? சி3ற�ப� ெபாிய 
த�திர-கார/. எ�க� Bமியி!  விைளெவ�0$0 தம-'D ேச/0$- ெகா�ள� 
பா/0தா/. கைடசியி� அவ�-ேக ந�ல$ வரவி�ைலயா? ேஜாகியா ேகாயி�� 
இ�-கிறா�?” 
 
“ஆமா . அவ/ ேநாவி� ப�0$வி�டா/. ேவ. வழியி�ைல. I�. நா�' வ�ஷ  
கOட�ப�டா/க�. ஊ/-கார/ இர�கி ஒ� ேபாக  இர� ேபாக  சாைம(  
ெகாரளி(� 1ட- ெகா�0தா/க�. எ�ைம நா�கி� ேகாயி!-' ஒ�. வி�டா/க�. 
அ�ேபா$ தா� ேஜாகி ேகாயி!-'� ேபானா�. வ�ஷ  ஏெழ�� இ�-' . 
உன-'� பதி� வ�த ைபய� நி3காம� ஓ7� ேபா2வி�டா�, தி_ெர�..” 
 
ர�க� ெந�IDெசறி�தா�. ைகயி� அ.K. Wபா2 இ�-கிற$. Bமி '0தைக 
எ�0$, அவ+  ஏ� கிழ�' ேபாட- 1டா$? 
 
அ�. அவ� Xமைன F��-' அைழ0$D ெச�றா�. தன-'D ேசா. ேபா�  
அ மாளிட  பிர0திேயகமாக ஒ� ேகாழி-'89 வா�கி0 த�$ சைம-கD 
ெசா�னா�. இ�வ�  உ� களி0$ ம$வ��தி அ�த இரைவ இ�பமாக- 
கழி0தா/க�. 
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ம.நா� Xம� ர�கைன� ப3றிய ெச2திகைளD 9ம�தவனா2, மணி-க�ல�7-'D 
ெச�றா�. 
---------- 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. சி-*� ��விக�சி-*� ��விக�சி-*� ��விக�சி-*� ��விக�    

 
வான  ப�னீ/ ெதளி�பைத� ேபா� ஆன�த பாOய  உதி/0$- ெகா7��த$. 
கதிரவ� இள�ைக ெச2$ ெகா7��தா�. ெம�கா3. ெம�லD சாமர  Fசி, 
சி0திைர மாத  ெந��'  கால  அ�லவா? இள  பயி/க>-' எ0தைன 
மி+மி+��, தளதள��! ெபாலெபாலெவ�ற மைண- கிளறி, பயிாி� 
ேவ/க>-' உயிW�டமி�லாம� உறி89  கைளகைள அ�பா� எறி�$ 
ெகா7��தா� ேஜாகி. ேகாயி�� பி�ேன, ஒ� சிறிய ச$ர , அவ+ைடய 
ைகராசிைய எ�0$- கா�7ய$. 
 
சாதாரணமாக, அ$வைரயி� ேகாயி� கா0த ைபய�க� எவ�  பயி/ ெச2வதி� 
"ைன�ததி�ைல. எ�ைம மா�க� உ�; எதிேர கா� உ�; அ�ேகேய திாிவ$  
தனிேய விைளயா�வ$ , எவேர+  வ�தா� இA0$ ைவ0$ ஊ/-கைதக� 
ேப9வ$மாக� ெபாAைத ஓ��வா/க�. 
 
ேஜாகி மனசி� ேந/ைம(ட+ , அளவ3ற ந பி-ைக(ட+ , க���பா�க>ட+  
வள/�த ைபய�. த�ைதயி� நிைலயான சீல"  ஒA�'  அவ+-'D 
ெச�வ�களாக வ�தி��தன. எ�லாவ3ைற(  விட, த�ைதயிடமி��$ அவ� 
ெப3றி��த ெச�வ , அM� உயிேரா� உடேலா� ஊறியி��த ம பாச�தா�. 
த�ைன அறியாமேல அ�த� பாச0தா� அவ� கவர�ப�டா�. 
 
ெபாA$ வி7ைகயி� நீரா7, பாைல- கற�$ காைல ேவைலகைள "7�பா�. 
தன-ெக�. ஒ� பி7 ேசா. ெபா�கி வி��, அைணயா ெந���-' ேவ7ய இைர 
ேசகாி-க� ேபாவா�. இைறயவ/ பணி ேபாக மி'தி(�ள ேநர0தி� அவ� 
விைளயா�டாக0தா� பி��றD ச$ர0ைத0 தி��பினா�. விைத0$ அ�வியி���$ 
நீ/ ெகாண/�$ ஊ3றினா�. சி�ன8சி. "ைனக� எA பி, ப9ைம பி70$D 
ெசழி0$, கதி/ "3ற "த3பயி/ வ�த ேபா$ அவ+ைடய ஆன�த0ைத ெவளியிட 
"7(ேமா? கதிேரா�, ெத2வ0ைத ேவ7� பைட0த ேபா$, அவ� உ�ளD 
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சி�/�� , அைட�த ேபாி�ப"  நவில3பாலனேவா? தனிைம அவைன� 
பய".0தவி�ைல; அவ+-' அ!�ைபேயா ச��ைபேயா ஊ�டவி�ைல; 
ெப3றவ�  ம3றவ�  த�ைனD சிைறயி� த�ளிவி�டா/கேள எ�. ஏ�கி 
மாயவி�ைல. 
 
அவ3ைறெய�லா  மணாகிய தா2 மா3றி, ெச�வ� �த�வென�. க�, 
அவனிட  த� உயி/D ச-திைய- கா�7 மகி?b�7 வி�டா�. அ7-ெகா� "ைற 
ஐயனி� ெந��ைப- கனிய ைவ-'  பணி( , த� ைக விைத0த பயிைர� ப3றிய 
சி�தைன(  அவ+ைடய எண�கைள மா9 அடாம� கா0$ வ�த மகிைமதா� 
எ�ேன! 
 
இ�த- '.கிய உலக0$� ந ைம- '"ற ைவ0$ வி�டா/கேள எ�. 
ெகாதி-காம�, அ�த- '.கிய உலக0$� விாி�$ பர�த உலக அEபவ0$� 
இழ-'  ச-திகைள எ�லா  திர�70 த�$வி�டா3 ேபா� அவ+-' அ�த 
அEபவ�க� ஈ�த ெச�வ�கைளD ெசா�ல "7(ேமா? "0த�  சி0த�  "ய�. 
"இ�யாத அ�த0 தவவா?�, அவ+ைடய ெநறி-', வழிவழியான அ�த இைற 
ந பி-ைக-'� பழகி அ7ைமயாகி வ�தி��த$. உ7 9�-கி, உட�� 9க  
$ற�$, உயாிய ேநா-கிேல மனைதD ெச!0தியி��த அவ� "க0தி� ஒளி 
மி'�தி��த$. ககளி� ெதளிவான க Xர  இ��த$. உட� ெம��தி��தா!  
உர  '�றாத வன�� இ��த$. 
 
அவ� கைள-ெகா�ைட எ�0$� ேபா�ைகயி� அ7-க7 அ�த ேமலாைட நAவி 
விA�த$. உயர0 R-கி உDசியி� "7�தி��த தைல"7(  நAவி அவி?�த$. 
கைள-ெகா�ைட கீேழ ைவ0$வி��, அவ� ஆைடகைள(  தைலைய(  ந�' 
"7�$ ெகாடா�. "��ற  ஓ7 வ�$ ேகாயி!-'� �'�தா�. அ�கி!�ள 
9�ளிகைள ஒ70$� ேபா��வி�� ம.ப7 ெவளிேய வ�தா�. நிழ� க3க ப0ைத0 
தா7யி��த$.  
 
ெபாிய�பா ஏ� வரவி�ைல? 
 
தின"  ேமா/ ேவ7 அவ/ வ�வா/. அவ�-ெக�. ப�லாயி� அவ� எ�0$ 
ைவ0த ேமா/ அ�ப7ேய இ��த$. ேகாயி�!�ள ஆ. எ�ைமகளி� பாைல(  
அவ� உபேயாகி0$- ெகா�ளலா . எ�ேபா$  அைணயா விள-காக எாிவ$ 
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அ�த� பா�� ெந2தா�. ெகாA-' ெமாA-ெக�. தாைய� ேபாலேவ '�ைடயாக 
உ�ள ர�க ைமயி� ஒ� வய9- 'ழ�ைதைய0 R-கி- ெகா� ெபாிய த�ைத ஏ� 
அ�. வரவி�ைல? 
 
அவ+-' ெவளி(லக0 ெதாட/பாக0 தின  தின  ேகாயி�� வ�$ அவ+ட� 
எவேர+  ேப9பவ/ உெட�றா� அ$ அவ/ தா . ேஜாகி க�ைட 
பிள-ைகயிேலா, 'Dசி ஒ7-ைகயிேலா, பா�பாட  90த  ெச2ைகயிேலா, 
B8ெச7-' நீW3.ைகயிேலா ெபாிய�பா அ�த- ேகாயி�� சிறிய திைணயி� 
வ�$ உ�கா/�தி��பா/. அவ/ ஏேத+  பைடய நாைளD ெச2திைய� ேப9வா/; 
இ�ைலேய� ஏேதா எ�டாத உலகி� சி�தைனயி� ஆ?�தவ/ ேபா� வாைன 
அணா�$ பா/0$- ெகா7��பா/. அ$�மி�லா$ ேபானா�, அவ�ைடய 
கட0தி���$ இனிய பாட�க� ெம��ய 9ர0தி� ேஜாகியி� நா7 நர �கைளD 
சி�/-கD ெச2(  வித0தி� வ�$ ெகா7�-' . 
 
அ�த- 'ர!-'0தாேன த�ைத த ைமேய பறி ெகா�0$ நி�றி��தி�-கிறா/ எ�. 
ேஜாகி விய�பைடவா�. 
 
அ�த� ெபாிய�பா ஏ� வரவி�ைல? 
 
ேஜாகி பயிைர வி��, ேகாயி�� பி��ற  த�ளி நி�. ெபாிய த�ைத வ�  
வழிையேய ேநா-கி- ெகா7��தா�. 
 
எ0தைன ேநர  நி�றாேனா? அ7வாைன0 ெதா�  மைலயி� எ�ைல- ேகா�க� 
ேபா�ற ெதாட/ வைள�க� நீல"  ப9ைம(மாக மி�னிய கா�சியிேல, விாி�$ 
பர�த உலகிேல 9த�திரமாக0 த�ைன மற�$ அவ� நி3ைகயிேல த� உ�ள0தி� 
உ�ளி��$ ஒ�. க�டவி?�$ ேமேல ெச�வ$ ேபா�ற பரவச  உடாயி3. 
ேஜாகி-'. அ0தைகய உண/� அவ+-'� �தியத�.. அவ� இன�ெதாியா� 
ப�வ0தி���ேத அM�ண/ைவ அ+பவி0தி�-கிறா�. ��ேம�7� எ�ைமகைள 
ேம20$- ெகா� அவ� ப�0தி�-ைகயி�, அவைன மற�$ அவ+ைடய 
உ�ள0தினி�. ஒ�. வாைன ேநா-கிD ெச�. வி�டா3 ேபா�. ேதா�.  
கைண I7- ெகா� அ�த இ�ப லய0தி� I?கி- கிட�பா�. 
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அ0தைகய ஓ/ இ�பலய0தி�, த�ைனD 93றிய இதமான ெவ ைமயி!  
தைமயி!  I?கியவனா2 அக  கனி�$ அவ� நி3ைகயிேல, அ�கிேல 
கீ9-கீெச�. '�விகளி� ஒ� அவைன- கவ/�$ இA0த$. அவ+-' அ�கி� ஒ� 
சி��-'�விக�, சி. அலகா� ஒ�ைறெயா�. ெகா0தி- ெகா�  1வி- 
ெகா� , சைடயி��- ெகா7��தன. இ� '�விக>-'  கA0$-'- கீ? 
மா/பி� க.��0 தட�க� இ��தன. �$D சிற'க>  ந�ல ப8சி� த�ைமெயா0த 
மி�$வான ேமனி(  17ய ஆ '�விக�. அைவ இர�  சைட ேபா�  
காரண0ைத0 $ழாவ ேவ7ய ேதைவ இ�லாதப7 அவ+-' வல��ற0தி� 
கீ9-கீெச�. சி. '�வி ஒ�. வா� சிற' படபட-க- க0தி- ெகா7��த$. 
ெம�ைம(  இளைம அலகி!  ேமனியி!  ெதாி(  ெப '�வி அ$. 
 
சி�ைத கவர�ெப3ற ேஜாகி-', உட�� சி�/�� ஓ7ய$. அ$வைரயி!  அவ� 
'�விகைள(  கா�� ைமனா-கைள(  பா/-காதவ� அ�ல�. ஆனா� அ$ 
ேபா�ற ஒ� கா�சியி� பிர0திேயகமாக அவ� சி�ைத ஈ�ப�டதி�ைல. 
 
இர� ஆ சி��-க�, ஒ� ெபC-காகD சைட ேபா�கி�றன. ெப 
சி��, $7$7��ட� 1�கிற$. அத� மனைச- கவ/�த$ எ$ேவா? த� 
இனியவ� ெவ�. த�ைன இ�ப ெவளியி� இ��D ெச�ல ேவ�ேம எ�ற 
$7$7��� ேபா!  அத3'! 
 
அவ� உ�ள0தி� அ�த- கா�சியி� எ�.மிலா ஆவ!  $7��  உடாயின. 
இர� '�விகளி� எ$ ெவ�ல� ேபாகிற$? 
 
ஒ�ைறெயா�. ெகா0தி- ெகா�, சிறைக� படபடெவ�. அ70$- ெகா�, 
$ர0தி- ெகா�, இர�  ேகாயி� ைமதான எ�ைலைய- கட�$, கா��-'� 
ெச�றன. ெப சி��  1வி- ெகா� சிறி$ பற�$, க3cணி� வ�$ 
உ�கா/�த$. இ��ற"  அ��ற"  கA0ைத வைள0$- கைணD சா20$ அழ' 
பா/0$- ெகா�வ$ , அலகா� சிற'கைள(  உடைல(  ேகாதி வி�வ$மாக- 
கவைலயி�றி உ�கா/�தி�-கிறேத! த� மன9-' இனியவனி� வ�ைமயி� 
அ0தைன ந பி-ைகயா? 
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ேஜாகி, அ�த- காத3 ேபாாி� "7ைவ- காண உடெல�லா  ஆவ�� $7�பாக- 
கா0$ நி3ைகயிேல, ஒ� '�வி ெவ3றி� ெப�மித0$ட� வி/ெர�. பற�$ வ�த$. 
த� இனியாளி� அ�ேக வ�$ அம/�த$. அவ+ைடய உட� படபட0த$, 
அவ3ைற- காைகயிேல. 
 
ெப '�வி-'0தா� எ0தைன சாகச ! கA0ைதD சா20$- ெகா� 
நாண�பா/ைவ பா/0தேதா? 
 
ஆ ெந��கி ெந��கி வ�த$. ெப'�வி பற�$ ம.�ற  ேபா2 உ�கா/�த$. 
பி�+  அ�கி� வ�த$. ெப '�வி வி/ெர�. பற�$ ேகாயி� 1ைர 
"க��-'� ேபாயி3.. ஆC  ெதாட/�த$. 
 
அைவ நீலவானி� பற�$ ேஜா7யாக- க பா/ைவயி���$ மைற(  வைர ேஜாகி 
அவ3ைறேய பா/0$- ெகா� நி�றா�. மன- கிள/Dசி அட�கவி�ைல. சி. 
திைணயி� அம/�தா�. "த� "தலாக, வா?-ைக நிைற� ெப3.விடவி�ைல 
எ�ற அதி��தி அவ+-' உடாயி3.. 
 
ஆ , 'றி8சி B0$வி�ட$. அவ� ஒ� 'றி8சி நிர பாத பாலகனாக, ேகாயி� 
எ�ைல-' வ�தா�. இைத வி��� ேபா'  த'தி ெப3. அவ� நி3கிறாேன! 
 
அ�த- '�விக� இர�  மர�ெபா�$களிேலா �த/களிேலா 17 வா?�$ 
ச�ததிைய� ெப�-' . 9�ளி ஒ�-கேவா நீெர�-கேவா அவ� ெச�!ைகயி� 
�த/களி� '89களி� அDச ஒ�க� ேக�'ேம; ‘உண�-'� ேபாயி�-'  தா(  
த�ைத(  இ�ைல, எ�க>-'� பற-கD சிற'க>  இ�ைல’ எ�ற அ�த� பாிதாப 
ஒ�க�, எதி/கால ந பி-ைக எ�ற ஆதார0தி� ேதா2�$ நி3பைவ அ�ேறா? ‘சிற' 
வள/�$, நா"  வா?�$ இன0ைத� ெப�-க ேவ� ?’ இ�த எ��� ப0$ 
ஆ�களி�, அவ� "� க�லா�ட  ஆ7- ெகா7��த ர�க ைம, ெகாA-' 
ெமாA-ெக�. ஒ� மதைல-'0 தாயாகி வி�டாேள! 
 
அ�ெறா� நா� மாமி கிாிைஜைய- 'ழ�ைதயாக- ெகா� வ�த$ , பா� 
அவைன� �3சாிவி���$ அைழ0$� ேபான$  சேடெர�. அவ� நிைன�-' 
வ�தன. 'ழ�ைத கிாிைஜைய ம7யி� வி��- ெகா�, அவ� எ�-க ேவடா  



101 

 

எ�. ெமாழி�த$ , கி�Oணனி� தா(  ம3றவ�  அவைன- ேக�க� 
ெமாழி�த$  அவ� நிைனவி� அவி?�தன. 
 
‘பா�பா ெபாியவளான$  ந  F��-' வ�வா�; உன-'D ேசாெற�0$ ைவ�பா�; 
விைத விைத�பா�’ எ�ெற�லா  தா2 1றிய ெசா3க� �$� ெபா�>ட� 
பளிDெச�. நிைனவி� ேதா�றின. உட� ��லாி0த$. 
 
பா� இ�ன  க�னியாக நி3கிறா�; ர�க+-'0தா� பா� எ�. அவ� த�ைத, 
"�� ஒ� நா� 1றிய$ உ�. ஆனா�, ர�க� எ�ேக ெச�றாேனா, எ�ன 
ஆனாேனா, ெதாியவி�ைல. 
 
பா��-' அB/வமான வ�ட மதிய�ன "க , அவ� இ�ேபா$ எMவள� அழகாக 
வள/�$ நி3பா�! 
 
அவ� ேகாயி���$ வி�தைல ெப3. F� ெச�ற$  F��0 தைலைம� 
ெபா.�ைப ஏ3.- ெகா� வி�வா�. 
 
கா2Dச� வ�$ அவ� த�ைதைய உ�-'ைல0$ வி�ட$. அவ�-'� Bரண ஓ2� 
ெகா�0$ வி��, அவ� அவ/ பணிகைளD ெச2வா�. காைலயிெலA�$ 
த�ைதைய� ேபாலேவ இைறவைன0 ெதாA$ வி�� அவ� மா�கைள 
அவி?-ைகயி�, அவ+ைடய அ�ைனைய� ேபா� பா� 9�நீ/ ைவ�பா�; கல�க� 
கA�வா�; அவ� நீராட, அ�கி���$ நீW3.வா�; க8சிேயா, ேமாேரா, பாி�ட� 
ெகா� த�வா�. பக�� வ�த ேநர , பளபளெவ�. ெபாிய வ�7ைல ைவ0$D 
ேசா.  'ழ �மி�வா�. அவ� ைக�ப�ட அ�த உணவி� மண�தா� எ�ப7 
இ�-' ! மாைலயி� அவ� வ�"�, தீபமாட0தி� அவ� விள-' ைவ0$வி��, 
கதவ�கி� நி�. க�விழிக� ஒளிரD சிாி�பா�. 
 
அ�ப�பா! இ�த நிைன�பிேல எ�ன ஆன�த ! 
 
அ�0த ஆ7�, ர�கிைய� ேபா� அவ>  ெகாA-' ெமாA-ெக�. ஒ� 
ைபயைன0 த�  தாயாகி வி�வா�. 
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இைறயவ�-' ெந�நா� பணி ெச2த அவ+-' விைரவிேலேய ஒ� ைபயைன, 
'ல-ெகாA�ைத அவ/ அ�ளமா�டாரா? 
 
'� ப0தி� எMவித� ப3.  இ�லாத ெபாிய�ப�, ர�கி 'ழ�ைதைய எ�ப7D 
9ம�$ திாிகிறா/? 'ழ�ைத த�  ஆன�த0$-'- 'வலய0தி� ஈேட$, எ�ைல ஏ$? 
 
பா� ெப3.0 த�  'ழ�ைதைய அவ+ைடய அ ைம(  அ�ப+  ெபாிய�ப+  
மாறி மாறி ைவ0$- ெகா�வா/க�. ெபாிய�பா அத3'� பா��-க� பாட�  ைக 
த�ட�  ஆட�  ெசா��- ெகா�0$ மகி?வா/. அவ� அ0தைகய '� ப0$-'  
தானிய  விைத�பா�. இர� பக� காவ���$ பயிைர- கா0$� ெப�-கி 
F��-'- ெகா� வ�வா�. பாைல� ெப�-க மா�கைள� ேபCவா�. 
ஊாி���$ நப/க> , அ0ைத, மாமிமா/க>  வ�தா�, F��-' உைடயவனாக 
வண�கி உபசாி�பா�. பா��  உDசாி�பி� ப�' ெகா�வா�. மாச  ஒ� 1�� 
வி��$  ச�ேதாஷ"  ைவபவ"மாக அவ/க� '� ப  நட-' . 
 
பரபர0த அ7Dச0த  அவ+ைடய இனிய கனைவ- கைல0த$. வழ-க  ேபா� 
'ழ�ைதைய0 R-கி- ெகா� ேமா/- கலய0$ட� ெபாிய�ப� வரவி�ைல, 
வி��$� களி0த "க0தினரா2, ெவ3றிைல 9ைவ0தவரா2 வ�தா/. 
 
“ஏ� ெபாிய�பா, ேமா�-'- கலய  ெகா� வரவி�ைலேய? F�7� ஏேத+  
விேசஷமா? 'ழ�ைதைய அைழ0$ வரவி�ைலயா?” 
 
“இ�. வி��$D சா�பா�, ேஜாகி. கி�Oண� வ�தி�-கிறா� ெதாி(மா?” 
 
“ஓ, மணிய-கார/ F��- கி�Oணனா?” 
 
“ஆமா . ப�டண  ேபா2� ெபாிய ப7�ெப�லா  ப70$ வ�தி�-கிறானா? எ�ப7� 
ேப9கிறா� எ�கிறா2? மிஷ� ப�ளி-1ட0தி� எ�ேலாைர(  ேவத0தி� 
மா3.கிறா/க� எ�. ெசா�னா/கேள; இ�லா$ ேபானா� உ�ைன- 1ட0 த பி 
ப�ளி-1ட  அ+�பியி��பா�... இ�+  யா/ யாேரா ப�ளி-'ட  ேபானா/க�. 
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ஆனா� ஒ� பயலாவ$ கி�Oணைன� ேபா� ப7-கவி�ைல. அவ� 
எ�னெவ�லா  ேப9கிறா� எ�கிறா2?” 
 
“உ ...” 
 
“அ�ெக�லா  ெபபி�ைளக� 1ட� ப�ளி-1ட  ேபா2 ெபாிய ப7�� 
ப7-கிறா/களா . இவ� தா� எ0தைன வ�ஷ , எ0தைன �0தக�க� ப70$ 
வி�டா�! இ�த மைல இ0தைன அ7, ஆ. இ0தைன நீள  எ�ெற�லா  
ெசா�கிறா�. நாெம�லா  ப70$0தா� கிராம�களி� விைளDச� ெப�-க 
ேவCமா ; ந�ல ந�ல $ணி உ�0த ேவCமா . அ��ற ...” 
 
ெபாிய�ப� ஒMெவா�றாக நிைன�ப�0தி- ெகாட வித  ேஜாகி-' 
ேவ7-ைகயாக�  �$ைமயாக�  இ��த$. 
 
“ஒ0ைதயிேல கவ/ன/ ப�களாவிெல�லா� 1ட, எெண2 தி� இ�லாம� 
பகைல� ேபா� விள-' எாிகிறதாேம! அ$ ேபா� விள-'-' எ�னேவா ‘பவ/’ 
எ�-கிறதா . அெத�லா� 1டD ெசா�கிறா�. நம-' ஒ�.ேம விள�கவி�ைல. 
ெவ�ைள-கார0 $ைரக� ேபா'  வ7, பிளஷ/ கா/க� எ�லா  இ�ேக(  வர 
ேவ� . ேரா� ேபாட ேவ� , ப�ளி-1ட  க�ட ேவ� . எ�ேலா�  
உைழ-க ேவ�  எ�ெற�லா  அ�-'கிறா�. ேபா!” 
 
ேஜாகி, த� உலக0$-' அ�பா!�ள இ�தD ெச2திகைள ரசமாக0தா� ேக�டா�. 
 
கி�Oண� அMவள� ெபாிய ப7��� ப70$ வி�டானா? யா/ கடா/க�? மரகத 
மைலயி!  அ�த வி�ைதக� வர- 1�  ஒ� நா�? 
 
ேஜாகி, மா7�லாம� 'திைரயி�லாம� ஓ� வ7ைய(  பா/0ததி�ைல; 
எெண2 திாி இ�லாத விள-ைக(  பா/0ததி�ைல. 
 



104 

 

ெபாிய�பா அவ� விய�$ நி3ைகயிேலேய அ�0த ெச2திைய(  நிைன0$D 
ெசா�னா/: “அ��ற , இ�த ெவ�ைள-கார0 $ைரமா/க� இ�-கிறா/கேள, 
இவ/க� தாேன ெரயி� வ7 ெகா� வ�தி�-கிறா/க�? காபி, _ எ�லா  
மைலயி� ைவ0தி�-கிறா/க�? நா  வாி க��கிேறா . கெல-ட/ $ைர, கவ/ன/ 
$ைர, ெபாியவ/க� எ�ெற�லா  நிைன-கிேறாேமா?” 
 
“ ...?” 
 
“$ைர(  ந ைம� ேபா� மனித� தா�. ெசா�ல� ேபானா�, இழி'ல0ேதா/ ேபா� 
ஆ�  மா�  தி�பவ�” எ�றவ/ 'ரைல0 தா?0தி- ெகா�, “உைமயிேல ந ப 
ராVய0ைத� பி70$- ெகா� அவ� ஆ>கிறா�; ந  Bமியிேல விைள0$� 
பணெம�-கிறா�; இவ/க� எ�லா�  ேபா2 நம-'D 9யராVய  வரேவC  
எ�ெற�லா  ெசா�கிறா�. அவ� ேபD9, அேடய�பா! நம-' நிைன�பிேலேய 
பி7படவி�ைல. இ�த ஹ�7-ேக அவனா� ெப�ைம வர�ேபாகிற$, நீ பா/.” 
 
ேஜாகி ெபாிய�பைனேய பா/0$- ெகா7��தா�. “இ�. அ�ேகதா� இ0தைன 
ேநர  இ��தீ/களா ெபாிய�பா?” 
 
“ஆமா . காியம�லண+-'� ெப�ைம இ�-காதா? வி��$ நட0தினா/. பா/ 
ேஜாகி, ஒ�. மற�ேதேன! அ�ேகெய�லா  �ளி��D ேசராம� சா�பாேட 
கிைடயாதா . இ�ேக �ளி ேபா�டா� உட � ர0த  ெக��� ேபா'  எ�கிேறாேம! 
அேடேட! ஒ�. "-கியமான விஷய . அைத மற�$ ேபாேனேன!” 
 
ேஜாகி-' சிாி�பா2 வ�த$. 
 
“ந ம பா�ைவ, கி�Oண+-'- ேக�க� ேபாகிறா/களா . கி�Oண+-'� 
பா�ைவ- க�7- ெகா�ளேவ இOடமா . அவேன காைலயி� ெசா�� வி�டானா . 
பா� அழகான ெப இ�ைலயா? அவ+-' ந�ல ெப ேவடாமா?” 
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ேஜாகியி� கட0தி� அ7 ெந8சி���$ ஏேதா ஒ� கவாட  பற�$ வ�$ 
உ�கா/�தா3 ேபா� இ��த$. 
 
பா�ைவ, கி�Oண+-' - எ�ெக�லாேமா ெச�. ப70$� ப�ட�க� வா�கி 
வ�தி�-'  கி�Oண+-'. 
 
சி��- '�விகளி� கா�சி ச�ெட�. நிைனவி� "�7ய$. 
 
ேஜாகி, நீாி� "AகிD சமாளி�பவ� ேபா� '!�கி- ெகா� ெபாிய�பைன 
ேநராக� பா/-க "ய�றா�. 
----------- 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. ஒ�ைத மா�பி�ைளஒ�ைத மா�பி�ைளஒ�ைத மா�பி�ைளஒ�ைத மா�பி�ைள    

 
க� இய�திர  ேதய0 ேதய, ராகிைய மாவா-கி0 த�ளி- ெகா7��த$. நா�' 
தளி/- ைகக� அ�த� ெபாிய க�திாிைகைய இ�-கி- ெகா7��தன. கிாிைஜ, 
அDசி� ேமலாக- ைக ைவ0$- ெகா7��தா�. கீ?� ப'தியி� ைக ைவ0$- 
ெகா� அMவ�ேபா$ தானிய0ைத எ�0$ இய�திர- 'ழியி� இ��- 
ெகா7��தவ�, பா�. F�7� அ�ேபா$ யா�ேம இ�ைல. பா�ட� ேத� 
மைல-'D ெச�றி��தா/. ெப3ேறா/ கிழ�'0 ேதா�ட0$-'D ெச�றி��தன/. 
 
பா�வி� ைகக� தா  இய�திர  ேபா� இய�கி- ெகா7��தனேவ தவிர, மன  
அவ� வச  இ�ைல. கள�கம3ற ப7க0திேல ஒ� நிழ� விA�$ வி�ட$. அ�த 
நிழ�, க�னி0தடாகமாக இ��த உ�ள0தி� இ$வைர அவ� அறி�திராத விதமாகD 
சலன0ைத ஏ3ப�0தி வி�ட$. 
 
கி�Oண� மரகத மைல-'� ேபா2வி�டா� எ�. அறி�ததி���ேத அவ� 
உ�ள  அைலபா2�$ ெகா7��த$. அ�த வ�டைக-ேக அவ� ஓ/ அரசைன� 
ேபா� உய/�$ வி�டவ�. எ0தைனேயா சீமா�க>  ெபாியதன-கார/க>  
ெபக� ெப3றவ/களாக இ�-க மா�டா/களா? அவ/க� F��-' எ�த� ெப 
ெச�ல- ெகா�0$ ைவ0தி�-கிறாேளா? 
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“எ�ன அ-கா? ராகிேய ேபாடாம� ெவ.ேம அைர-கD ெசா�!கிறாேய! எMவள� 
ேநரமாD9?” 
 
கிாிைஜ ேக�ட$  பா��-' ெவ�க  உடாயி3.. ஒ� பி7 ராகிைய� 
ேபா�டா�. 
 
அவ/க� F�7���$ கி�Oணனி� த�ைத(  தா(  அவ� ெப3ேறாைர வ�$ 
க� அவைள0 த�க� மக+-'- ேக�கா$ ேபானா�... 
 
சில நா�களி� மரகதமைல அ0ைத(  மாம+  வ�வா/க�. ர�கேனா இ�ைல. 
ேஜாகி-'0தா� அவ� எ�ப$ தீ/மானமாயி3ேற ெவளி உல' ெச�. வண 
வண� �$ைமகளி� "Aகி வ�$ அவ� இ�தய  கவ/�த அழக� எ�ேக? ப0$ 
ஆ�க� ேபா� இாிய உைடயா/ ேகாயி�� எ�ைலைய வி�� வராத ேஜாகி 
எ�ேக? 
 
மாைல, தீபமாட0தி� விள-' ைவ0$வி��0 தா(  த�ைத(  வ�வைத 
எதி/பா/0$ அவ� நி3ைகயிேல அண� Xம� அ ைம(ட� ேபசி- ெகாேட 
வ�வைத- கடா�. 
 
அ ைம பி��றமாக வ�$ 9�ளி-க�ைட- கீேழ த�ளிவி�� வ�தா�. சா�பா� 
எ�0$D ெச�!  �திய R-'� பா0திர  ஒ�ைற ஆ��- ெகா� வ�த Xமைன- 
கட$ , பா� ஆவ!ட� அைத அவ� ைகயி���$ வா�கினா�. 
 
திற�$ பா/0$வி�� சிாி0$- ெகாேட, “என-' ஒ�.  வா�கி வரவி�ைலயா 
அணா?” எ�றா�. 
 
Xம� சிாி0$ வி��- கைண சிமி�7னா�. “ஒ�.  வா�கி வரவி�ைலயா? 
அ ைமயிட  ேக�. உன-' எ�ன வா�கி வ�தி�-ேகென�. ெசா�!வா�” 
எ�றா�. 
 
ஒ0ைத-'D ெச�!  அவனிட , �தி$ �திதாக, ம�ைகய/ ேம!-' அணி(  ப�� 
ரவி-ைக0 $ணிக� வ�தி��பைதD ெசா��, தன-'  அMவித  �திய $ணிக� 
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ேவ�ெம�. ேக�7��தா� அவ�. அ�த0 $ணிகைள அ ைம த� "�-'� 
ஒளி0$ ைவ0தி�-க- 1�ேமா? 
 
உடேன அவ� அ ைமயிட  ஓ7, “எ�ேகய மா கா��” எ�றா�. 
 
தா(  சிாி0தா�. அவ� சிாி�பி� ெபாதி�தி��த ெபா�ைள உணர- 1ட� பா��-' 
ெபா.ைம இ�-கவி�ைல; “எ�ேகய மா?” எ�றா� சிC�க!  சி�சி���மாக. 
 
“எ�னிட  ஏ$, அவன�லவா ேவ7 வ�தி�-கிறா�?... கிாி, 9�தணீ/ 
ெகாடா மா!” எ�. தைலவ�ைட அவி?0$ உதறி- ெகா�, தா2 ைககா� 
கAவ நி�றா�. 
 
தாயி� ம.ெமாழி(  தைமயனி� சிாி��  அவ>-' அ/0தம3ற ேகாப0ைதேய 
உ� பணின. ேகாப0$ட� அ��ப7யி� உ�கா/�$ எாி�$ ெவளிேய வ�$ 
ெகா7��த விறைக ஆ0திர0$ட� உ�>-'0 த�ளினா�. 
 
ைகைய0 ேத20$0 ேத20$- கAவி- ெகா7��த தா2, தி�தி�ெவ�. எாி�த 
ெச�தழ� ஒளியி�, மகளி� ேகாப"க0தி� அழைக- க� உ�ZறD சிாி0$- 
ெகா7��தா�. கா� ைக கAவி "7�த$  அ�கிேல வ�$, மகைள� பா/0$- 
ெகாேட, “அணனிட  "த�� எ�ன வா�கி வ�தி�-கிறா� எ�. ேக�டாயா, 
மகேள?” எ�றா�. 
 
“எ0தைன தர  ேக�க ேவ�மா ? வா�கி வ�தைத- ெகா�0தா� ெகா�-கிறா/, 
இ�லாவி�டா� ேவடா !” எ�றா� பா�. 
 
அ��பி� கீ? வ�$ நி�ற Xம�, “அட அட அட! இ�தா மா, "க0ைத- ெகா8ச  
இ�ப7- கா��; எ�ைன� பா/0$ நா� ெகா� வ�த பாிைச இ�ேபா$ 
ேவடாெம�. ெசா�!!” எ�றா�. 
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ேகாப0ேதா� "ழ�கா�� ேமாவாைய� பதி0$- ெகா� அம/�தி��தவ� 
காத�கிேல, “ஒ0ைத-'� ேபா2 அழகான மா�பி�ைளையD ச பாதி0$ 
வ�தி�-கிேற�. எ�ேக ேவடாெம�. ெசா�!” எ�. அவ� தைலைய0 R-கி- 
கலகலெவ�. நைக0தா� அவ�. 
 
"க  சிவ-க, நாண  கவி�த ககைள� ெபா2- ேகாப0திைரயா� ேபா/0$- 
ெகாடவ�, ஒ� கண  த�மாறினா�. 
 
ஒ0ைத-'� ேபா2 மா�பி�ைளயா? அ$ யா/? ஒ�ேவைள கி�Oண� ஒ0ைத-'� 
ேபாயி�-க- 1�ேமா? 
 
இ�தய0தி� களி $�ள, க�விழிகளி� ஒளி சி�த, அவ� ெமௗன  சாதி0த$ க� 
Xம� ைகெகா�7 நைக0தா�. 
 
“பா/0தாயா! இ�ேபா$ ேவடாெம�. ெசா�!!” 
 
“நா� ஒ�.  அெத�லா  ேக�கவி�ைல. ப�� வா�கி வ�தாயா எ�. தாேன 
ேக�ேட�?” எ�றா� அ�த� ெபா2- ேகாப  மாறாமேல. 
 
“ப�டா? ப��-ெக�ன த�கDசி! உன-' எ0தைன ப�� ேவ� ? பளபள-'  
ப��, த�க , ெவ�ளி எ�லா  வர�ேபாகி�றன. ஐ�ைத� ப0தா-கி, ப0ைத 
Kறா-கி, Kைற ஆயிரமா-'  அ�ைமயான மா�பி�ைள. உயர , அளவான 
ப�ம�, ெசேவெல�. நிற , அழகிய மீைச...” 
 
இ�த- க�ட0$-' அவ� வ�த ேபா$ பா��-' உைமயாகேவ ேகாப  
வ�$வி�ட$. சேரெல�. அவ� ைகைய0 த�ளிவி��� �றமைனயி� ேபா2 
உ�கா/�$ ெகாடா�. ஆ0திர  ஆ0திரமாக வ�த$ அவ>-'. 
 
அ�த ஆணழக+-' அழகிய மீைச(  இ�ைல; தா7(  இ�ைல! Kைற 
ஆயிரமா-'  இ�த அ�ைம மா�பி�ைள யா/? 
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ெவ'ேநர  கழி0$, இ��7� அ ைம வ�$ அ�பாக அவைள ெந��கி உ�கா/�$, 
“எ�ன பா�? இெத�ன அச��- ேகாப ?” எ�றா�. 
 
“என-' ஒ�.  ேகாப  இ�ைல” எ�றா� அவ� எ�ேகா பா/0$- ெகா�. 
 
“அ�ப ர�க� மீ$ உன-' இOட  இ�ைலயா?” 
 
பா��-'0 தி-ெக�ற$. ர�கனா? 
 
“யா/ ெபாிய மாம� மகனா?” 
 
“ஆமா . Xம� அவைன0தா� ஒ0ைதயி� பா/0தானா . $ைரமா/கைள அ7 
ெவ�ளி ெவ�ளியாகD ச பாதி0தி�-கிறானா . வி��$ ைவ0தானா . ஆ� 
இ�-கிறதா ; மா� இ�-கிறதா . ேகா��  ெதா�பி(மா2 கன ெசா'சா2 
நட-கிறானா .” 
 
“இ0தைன வ�ஷ�களா2 அ0தா� ஒ0ைதயிலா இ��தா/?” 
 
“ஆமா .” 
 
“உன-' இOடமா மா?” எ�. ஏ-க  நிைற�த விழிக>ட� தாைய� பா/0தா� 
மக�. 
 
அ�த விழிக� உண/0திய உைமைய0 தா2 அறிவா�. அ�விD 9ழ�� 
சி-கியவைள ஆப0தி���$ ஒ�வ� மீ�டைத( , சில நிமிஷ�களி� அ�' 
நிக?�தேதா/ காத� நாடக0ைத(  எதி/F��0 ேதாழி, அவ� காதி� ேபா��0 தா� 
இ��தா�. எ�றா!  ந"��D சிாி��ட�, “நிைறய ெவ�ளி� பண  ெகா� வ�$ 



110 

 

ைவ0$ மாம� கா�� விA�$, ெபைண0 தா��க� எ�. "ைற�ைபய� 
ேக�ைகயி� ம.-கலாமா?” எ�றா�. 
 
பா� ெம��ய இத?கைள- 'வி0தா�; “ேவடாம மா. நா�... நா�” எ�. 
மிழ3றியப7ேய தாயி� ேம� கவி?�$ சா2�தா�. 
 
தா2 வா2வி�� ம.ப7(  சிாி0தா�. 
 
“கி�Oண� இர� K. த�வானா? த�க மணிDசர"  கடக"  வைளய!  
ேபா�வானா? ேக�டாயா?” 
 
“என-' அெத�லா  அவேர க�டாயமாக� ேபா�வார மா.” 
 
“அச��� ெபேண, காியம�ல மாம� வ�$ ேக�க�� . நாேம வ�யD ெச�வ$ 
"ைறய�ல” எ�றா� தா2. 
 
இத3'� பிற', வாயி�� அ7D ச0த  ேக�'  ேபாெத�லா , நிழ� த��  
ேபாெத�லா  காியம�ல/ த  Bேபா�ட த7(ட� வ�கிறாேரா எ�. பா� 
கதவ�கி� நி�. ெந890 $7��ட� ேநா-கலானா�. 
----------- 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. வரேவ
 வரேவ
 வரேவ
 வரேவ
     

 
Xமனிட  1றியப7 ர�கனா� உடேன கிள பி விட இயலவி�ைல. ெகா8சமாக0 
ேதாதவ/ ம�$-க�கி� Bமி '0தைக எ�0$ உ�ைள-கிழ�' ேபாட� Bமி தி��பி 
ஏ3பா�க� ெச2தா�. கிழ�' விைத0$, பதிைன�$ நா�க>-'� ஒ� மைழ(  
ெப2$வி�ட$. அ�0$, கவ/ன/ 'திைர� ப�தய0$-காக0 த�கினா�. பிற' 
வண� ப�7யி� $�க> , இனிய மி�டா2 ெரா�7(  பாி9களாக வா�கி- 
ெகாடா�. காைல ேவைலைய "70$- ெகா�, $ைரயிட  இர� நா�க� 
a� ேக��- ெகா�, கிழ�' விைத0த Bமிைய� ேபா2� பா/0$ வி�� F��-' 
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அவ� தி� பிய ேபா$, $ைரயி� ப�ல/ சா"ேவ� நி�றி��தா�. $ணி ம7�பி� 
இ�-கி- ெகா7��த உய/�த ரக ம$-'�பிகைள அவ� கீேழ ைவ0தா�. 
 
ர�க� அவ3ைற- கவனமாக0 த� சாமா�க>ட� எ�0$ ைவ0$- ெகாடா�. 
ப��� ைபைய0 திற�$ இரேட கா� Wபா2 நாணய�கைள எ�0$ அவ� 
ைகயி� ைவ0தா�. 
 
“எ�ன�க ேம*திாி, இ$ ந�ல சர-'. ��7 எ��� ப0$ Wபாயா' . 1டேவ ஒ� 
ெவ�ளி தர- 1டாதா?” எ�. 'ைழ�தா� சா"ேவ�. 
 
“அட, சாிதான�பா, எ�� Wபா2 நீயா ேபா�� வா�கினா2?” எ�றா� ர�க�. 
 
“இ��தா!  $ைர க� ெகா�ள- 1டா$ பா��க�. எ��பதி� கOட  உ�.” 
 
“அட, என-'0 ெதாியாதைத நீ ெசா�ல வ�$ வி�டா2! $ைர 9யநிைன� தா7 
வி�டா� �$� ��7யா உைட0$ வி�F/க�? ேமைச கAவின தணீைர- 1ட 
ஊ0தமா�_/க�? ெகா�0த$ லாப  ேபா!” 
 
சா"ேவ!-' இ�த ேம*திாியிட  ஒ�.  சாயா$ எ�ப$ ெதாியாதா? 
 
ர�க� 9ைமைய- க�7- ெகாடா�. �திதாக0 ைத0$- ெகாட ேகா��  
தைல�பாைக(  அணி�$ அவ� கிள பி வி�டா�. 
 
மரகத மைல-'D ெச�!  எணேம அவ+-' இ�ைல. த� ெச�வ0ைத� பகி/�$ 
அEபவி-க அவ� எ�.ேம வி� பியதி�ைலேய! 
 
சி3ற�ப� ந�ல நிைலயி� இ�லாத ேபா$, வா�  பயி�-'D சமய0தி� ெப2(  
மைழ எ�. அவ� அ�ேக ெச�வ$ உசிதமா'மா? ேநராக மணி-க�ல�7 ெச�., 
அ�ேகேய ெவ�ளி� பண0ைத(  பாி9கைள(  மாமனி�ம த�$, பா�ைவ- 
ெகா�>  சட�ைக நிைறேவ3றி- ெகா�ளலா  எ�. 1ட அவ� 
நிைன0தி��தா�. 
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இர� ைம�க� ேபா� நகர எ�ைல தா7 நட-' "� 'ளி/ கா3.� பலமாக 
Fசலாயி3.. மைழ ெப�0த ஆ/�பா�ட�க>ட� ெகா��வத3'0 தயாராகி- 
ெகா7��த$. ப�னிர� ஆ�களாக ஹ�7� ப-க  ெச�ல அவ� நகர 
எ�ைல தா7யி�-கவி�ைல. ப�னிர� ஆ�க>-' "� எ�த� ப'தியி� 
எ�த எ�த மைலகைள(  கா�கைள(  கட�$ வ�ேதாெம�ற அைடயாள�1ட 
அவ+-' நிைனவி�ைல. அ�ப�பா! இMவள� ந�ல நிைல-' வர-1�ெம�ற 
ந பி-ைகயி� தா� அவ� ஓ7 வ�தா� எ�றா! , அ�த� பிரயாண0தி� எ0தைன 
தாப , கOட , அDச ! 
 
வி�வி�ெவ�. Rர0ைத விA�கியவனா2 அவ� நட-ைகயி� படபடெவ�. 
மைழ பி70$- ெகாட$. 9ழ3றிய70த கா3றி� அவ+ைடய ேவ�7 பற�த$. 
I�ைட நைன�$வி�ெம�. அ8சி ஒ� மர0த7யி� ஒ$�கினா�. பளீெர�. 
மி�ன� ெவ�7� பிள-க, இ7 "ழ�கிய$. அவ� க "� Rர0தி� ஒ� ேகா�ர 
வி��ச  சாி�த$, மளமளெவ�.. 
 
அ8சி ந�ந��கி, கிள பிய ேநர  சாியி�ைலேயா எ�. அைலபா2�த மன0$ட� 
அவ� அ�த மர0த7யிேலேய கா0$ நி�றா�. மைழ காரணமாக0தா� ேபா! , 
எவ�  பாைதயி� இ�ைல. ம�ட- 'திைரகளி� ஏறி- ெகா� ெச�!  
ெச�வ/க� 1ட அவ� �ற�ப�� வ�ததி���$ அவ� ககளி� படவி�ைல. 
'திைரக� ெத�ப�டா�, வாடைக-' அம/0தி- ெகா� அதி� ஏறிD ெச�. 
அரச'மாரைன� ேபா� ேபா2 இற�க ேவ�  எ�ற எண"  அவ+-' 
உ�. 
 
படபடெவ�. அ70த மைழ, ஈர0தி� மண0ைத- கா3றி� கல�$ ெகா� ஓ2�$ 
வி�ட$. ம.ப7(  அவ� நட-க ஆர பி0தா�. ேம�களி!  ப�ள�களி!  ஏறி 
இற�கி வ�ைகயி� மைழ ெப2திராத ப'திக>  வ�தன. கா2�த ச�'க> , 
உல/�த மCமாகேவ மர-கிைளக� உரா(  இனிைமயான ஓைசைய� 
பி�னணியாக- ெகா� ஓ/ இ�'ரெலா�யி� அைலக� விாி�$ விாி�$ பர�  
நாதெவ�ளமாக அவ� ெசவிகளி� பா2�$, அவ� உ�ள0ைதD சி�/-கD ெச2தன. 
 
அ�தD சி�/�பி�, அவ� தி�-கி�டவ� ேபா� நி�றா�. எ0தைன எ0தைன 
நா�களாகேவா உ�ள0தி� கனி�$ 'ைவ(  ஏ-க0தி� அைலகைள இைழ0$ 
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இ�ப7 ஓ/ இைசைய உ�-'பவ/ யா/? அவ+ைடய கா�, த�ைன அறியாமேல 
ம'7-'- க���ப�  நாகெமன அ�த� ப-க  ெச�ற$. 
 
ேமெல�லா  நைன�$ ஒ� பாைறயி� சா2�தவராக அவ/ அம/�தி��தா/. 
அைர-க I7ய நிைல. அ�ேக ெந��'ைகயிேலேய அவ/ ேபாைத த�  பான  
அ��தியி��த$ ெதாி�த$. ம$வி!  இைசயி!  "Aகியி��த அவ/ அவைன- 
க�ெகா�ளவி�ைல. 
 
ப�னிர� ஆ�களி�, அவ/ உட� எ�ப7 வ3றிD ச�காகி வி�ட$! 
சைத�ப3ேற ஒ�7- க�ன0$ எ! �க� இ�+  "�+-' "�ட, இனி(  வ3ற 
இடமி�றி வ3றி வி�டா/. த பியி� '� ப நிைலைய� பைறய7-'  ேதா3ற . 
 
பண ஆைச மைற0தா!  அCவி� அCவான பாச0தி� உயி/0 $7�� 
மைற(மா? அ$ Xறி வ�த$. கக� கசிய, 9ைம கீேழ நில0தி� இ7-க, அவ� 
உ�கா/�$ அவ/ ைகைய0 ெதா�டா�. 
 
“அ�பா!... அ�பா!” 
 
அைர-க ஆDசாிய  காண மல/�த$. கட  இைசயிைழ அ.பட நி�ற$. 
 
“நீ... நீ... நீயா!” 
 
ந பேவ "7யாத 'ர� தைட�ப��0 தைட�ப�� வ�த$. 
 
“ஆமா  அ�பா. நா�... நா� ர�க�... நா� ர�க� தா�.” 
 
9��கிய ேதா� ப�ள�களி���த கக� ஒளிைய வாாி Fசின. “ர�க�... ர�க�... 
நீ... நீதானா? ர�கா...” 
 
ைம�தைன அ�த- கர�க� வைள�$ தAவின. "க0ேதா� "க  ேந/�த$. வள/�$, 
வா�ப0தி� வாயி�� நி3'  மக�, ர�க�. ஆமா , ர�கேன தா�. அேத 



114 

 

"க�தா�; அவைர நிைன� ப�0$  சாய� கல�த "க . அவ/ மக� ர�கேன தா�! 
ஆறா� பசி(ட� மகைன ேநா-கி ேநா-கி� Bாி0தன அ�த- கக�. ம.கண  அவ/ 
ைகக� வாைன ேநா-கி- ' பி�டன. 
 
“ஈசா, உ� க�ைணேய க�ைண! நா� ச0தியமா2D ெசா�கிேற� ர�கா. 
ஒ0ைத-'0தா� ேபா2 வ�கிேற�. பாதி வழி-' ேம� நட-க "7யவி�ைல; 
காைல� பா/.” 
 
காைல0 தி��பி0 த�ைத கா�7ய ேபா$ ர�கனி� ககளி� நீ/ "�7ய$. 
உ�ள�கா� பாள  பாளமாக ெவ70தி��தன. உட பிேல ெந2�பைச வ3றி, 
9-காகி வி�டனேவா பாத�க�? 
 
“நட-க "7யவி�ைல. எ�னா� எ�ன "7( ? இ�ேகேய உ�கா/�$ எ�னா� 
"7�த வைர ஈசைன- 1வி அைழ0$- ெகா7��ேத�. எ� 'ர� அ�த0 
ேதவாி� காதி� ப�� வி�ட$. உ�ைனேய ெகா� வ�$ வி�டா/. உ�ைனேய 
ெகா� வ�$ வி�டா/.” 
 
ஆன�த0தி� அவ/ த  கா� ேவதைனைய(  மற�$ எA�$ நி�. ந/0தன  
�ாி�தா/. கக� மாாி ெபாழிய ைம�தைன அைண0$ அைண0$ இ��3றா/. 
 
“இ0தைன நாளாக எ�ேக ேபாயி��தா2 ர�கா? ர�க� இ�-கிறா� இ�-கிறா� 
எ�. உ� சி3ற�ப� ெசா�னா�. நா� ந பவி�ைல!” ம.ப7(  வாைன ேநா-கி 
அவ/ ' பி�டா/. 
 
“இ�தD ெச��ைப� ேபா��- ெகா� வ�கிறீ/களா? F��-'� ேபாேவா .” 
 
“ேவடா  த பி, நீ ேபா��-ெகா�; ேதவ/ எ� 1�பா�ைட- ேக��- க�ைண 
கா�7னாேர, அ$ேவ ேபா$ . இனி நா� அ.ப$ காதமானா!  நட�ேபனடா.” 
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இ�தD ச�தி��, அவ� எணா0தாக, ேவடாததாக ஒ� �ற  ேதா�றி- 
ெகா7��தா! , ர�க+-'0 த�ைன மீறிய, கC-'� �ல�படாத ஒ� 
ச-தியி� ஆைணயாக இ�தD ச�தி�� நிக?�ததா� ஓ/ அDச  பட/�த$. 
 
ஒ�வ�  வராத பாைதயி�, ெசா�� ைவ0தா3 ேபா�, எ�ேக ெச�ல-1டா$, 
யாைரD ச�தி-க ேவடா  எ�ெற�லா  நிைன0தாேனா அவைரேய ச�தி-க 
ேந/�$ வி�ட$! 
 
கண ேநர0தி� ர�க� தீ/மான�கைள மா3றி- ெகா� வி�டா�. த�ைத, F��D 
ெச2திக�, ஊ/D ெச2திக� எ�லாவ3ைற(  அவ+-'- 1றி- ெகாேட உட� 
வர, ர�க+  த� பா� பைண ேம*திாி� பதவிைய� ப3றி0 த�ைத-' அறிவி-க, 
இ�வ�  ஹ�7ையD சமீபி0$ வி�டன/. 
 
மாைல- கதிரவ� விைடெப3ற$ க�, மைலய�ைன இ�� ேபா/ைவைய 
விாி0$- ெகா7��தா�. ஒ� மைழய70$� Bமி 'ளி/�த$ க� இ��3றவரா2 
ேஜாகியி� த�ைத ேபா/0$- ெகாட ேபா/ைவ(ட� வாயி3�ற  
உ�கா/�தி��தா/. ல�ைபயிட  ெகா8ச  கட� வா�கி அவ/ அMவா7� 
கிழ�' விைத0தி��தா/. ஏ3கனேவ தாயி� சா� ைவபவ0$-காக வா�கியி��த 
கட� ேவ., வ�7(  "த!மாக இ��த$. சா ஏறினா� "ழ  ச.-'  நிைலயி� 
ேபாரா�ட . தீப மாட0தி� அக� ைவ0$ வி�� மாதி அ�கி� வ�$ நி�றா�. 
 
“இ�த வ�ஷ  *ெத2வ ஹ�பா (* ேதவ/ ப7ைக) மாச- கைடசி எ�. 
தீ/மானி�பா/களா?” எ�றா�. 
 
“ஏ�?” 
 
“அ$வைரயி�, F�7� தானிய  இ�-காேத! ப7ைக-' "� நா  �$-கதி/ 
அ.0$- ெகா� வரலாமா? '. ப� வ�தாென�. பண  ேக�டா/க�. 
அத3'- 1ட- ெகாறளி0தாேன ெகா�0ேதா ?” 
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��ைகயா�-'� ேபDெசழவி�ைல. இ�ப7 அவ� உட� ந�வி� '�றி வ�  
கால0தி�, தானிய0 த��  ேசாதைன- கால"  �தியனேவ அ�ல. எ�றா! , 
ேதவாி� ேசாதைன-' "7ேவ இ�ைலயா? மனசி� நிமி/�$ நி3'  மனித� 
ைகேய�தியா உப$? 
 
இ�� ந�றாக� பரவி வ�$வி�ட$. வாச�� ெச�பவ/களி� உ�வ  ம��ேம 
ெதாி�த$. 
 
“'ளிாி� ஏ� உ�கா/�தி�-கிறீ/க�? எ�ைம கற-க ேவடாமா?” எ�றா� ெம�ள 
அ�கி� வ�த மைனவி. 
 
த பி எA�தி�-' "� அண� அ ெபன� பா2�$ வ�தா/. த பிைய- க�7- 
ெகாடா/. 
 
“ேதவ/ க�ைண, ர�க� வ�$வி�டா�. இேதா பா/ த பி ர�க�, ெபா2யி�ைல!” 
 
உ�வ  �ாியாத அ�த இ��7� ர�க� உயரமாக, ேகா��  தைல�பாைக(மாக, 
இ�-கிய 9ைம(ட� நி�றா�. 
 
��ைகயா நிமி/�$ பா/0தா/. சீறி� �ர� வ�த உண/Dசிகைள, உத�கைள 
$7$7-க0 ெதாைட- 'ழியி� அ"-கி- ெகா� பா/0தா/. 
 
“தீப  ெகா� வா ேம, தீப , தீப !” எ�. ஆரவாாி0தா/ தைமயனா/. 
 
ேஜாகியி� த�ைத அைசயவி�ைல. ப�னிர� ஆ�க>-'� பி� த  
ேதாளி!  மா/பி!  ேபா��- ெகா� நீW3றி� பா� ஊ3றிD சீரா�7ய மக� 
மைலயாக வள/�$ வ�$ நி3பைத� பா/0தா/. 
 
த�ைதைய அ�ைகயி� ர�க+-' இ��த ெத � இ�ேபா$ அவ/ த பிைய 
அ�ைகயி� இ�ைல. 
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மாதி ஏ�தி நி�ற தீப ஒளியி�, அவ� கட அ�த உ�வ0தி� ெபா� அவ� 
ெந8சி� ேபா�யான ெபா20 திைர உ.தியி�றி� படபட0த$. 9யநல"  கபட"  
நிைற�த அ�த ெந8ைசD சி3ற�பனி� கக� $ைள0$ ேவதைனயி� வா�7ன. 
 
அைண-க ேவ7ய ைகக� அவ� க�ன�களி� பா2�$ அைற�தன. 
 
“ஐேயா!” எ�. மாதி(  அணா�  அல.ைகயிேல பழ�கெளனD சிவ�த 
கக>ட� ெவறி-'ர�� ��ைகயா க0தினா/. 
 
“எ�ேகடா வ�தா2? தி���� பயேல! ேபாடா; ேபா2 F� எ� க"� நி3காேத. நீ 
இ�த F��� ைபய� அ�ல! ேபா, ேபா2வி�.” 
 
த பி மனமதி/�$, Iைள 'ழ பி வி�டாேனா எ�. ேதா�றிய எண0$ட� 
அணா, “எ�ன த பி!” எ�றா/. 
 
“நீ வி�. ேட2 நீ எ�ன நிைன0தா2? தி���� பயேல. உ�ைன இ�த- ைகயா� 
பா� ஊ3றி வள/0ேத�. எ�ைன எ�ப7யடா ேமாச  ெச2தா2? $ைரமாாி� 
ேமைசயா $ைட-கிறா2? ஆ� மா� தி�+  ெஹைலயேன! (சடாள/) ேபா, 
ேபாடா, ேபா!” 
 
அAைக(  ஆேவச ெவறி(  மாறி மாறி வர அவ/ எA பி எA பி ர�க� "� 
பா2�த ேபா$, மாதி கOட�ப�� அவைர உ�ேள அைழ0$D ெச�றா�. அ�த 
வாயி�� 17ய ஊ/-1�ட  மைல0$ நி�ற$. 
------------- 

2.6.2.6.2.6.2.6.    க&%� க�னி3�க&%� க�னி3�க&%� க�னி3�க&%� க�னி3�    

 
சி3ற�பனி� வரேவ3� இ�ப7 இ�-'  எ�. ர�க� ெகா8ச"  
நிைன0தி�-கவி�ைல. எ�ேபாேதா அவ� ெச2த சி. ெசயைல இ�+மா 
மற-கவி�ைல அவ/? அவ� பண  காேசா� ந�ல நிைலயி� வ�தி��பத� 
ெபாறாைமேயா ஒ�ேவைள? 
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ர�க ைமயி� மகி?Dசிதா� க�7�பி7-க "7யவி�ைல. அவ� I�ைடைய 
F��-'� ெகா� வ�த$ தா� தாமத , அைத அவி?0$- கைட பர�பி வி�டா�. 
பளபள-'  கணா7 வைளய�க�, ப��0 $ணிக� எ�லா  அவ/க� அத3' 
"� க7ராதைவ. 
 
ப��0 $ணிைய ச�ெட�. 'ழ�ைத ேம� ேபா/0$ ர�க ைம அழ' பா/0தா�. 
“இெத�லா  ஒ0ைதயிேல ெச2கிறா/களா?” எ�. ேக��, ர�க ைமயி� கணவ� 
இனிய ெரா�7ைய� பி20$0 தி�ப$  'ழ�ைதயி� வாயி� திணி�ப$மாக 
அ+பவி0தா�. 
 
 
ர�க� '"றி- 'ைம�தா�. ‘இ$வா வரேவ3�! ஊரா/ அைனவ�  சி3ற�ப� 
சீ3ற  க� ஒேர ப-கமாக� பி�வா�கி வி�டனேர!’ 
 
“எ�ன ர�கி, அண� வ�தத3' வி��$ சைம-க ேவடாமா? அாிசிD ேசா.  
'ழ �  ைவ” எ�றா/ த�ைத. 
 
F�7� அாிசி ஏ$? வாயி�� அவ� ஓ7னா�. காியம�ல/ F�7ேலதா� அவ� 
கா�க� Eைழ�தன. 
 
“எ�க� ர�கண� ஒ0ைதயி���$ வ�$ வி�டா�. ப��, ெரா�7 எ�லா  
வா�கி வ�தி�-கிறா�. Bமி வா�கி- கிழ�' ேபா�7�-கிறானா . அாிசி ெகா8ச  
தா��கேள�. அண+-' அாிசி சா�பி��� பழ-க ” எ�. படபட0$� 
ெப�ைம பா7னா�. 
 
“சி3ற�ப� சைட ேபா�டாராேம?” எ�றா� காியம�லாி� I0த மக�. 
 
“அவ�-' உட � சாியி�ைல” எ�. 1றிவி��, ப7யாிசிைய வா�கி- ெகா� 
அவ� ஓேடா7 வ�தா�. அ��� எாிய ைவ0$D ேசா.  'ழ �  ஆ-கினா�. 
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த� Fர� பிரதாப�கைள- ேக�க, அ�த- கி�Oண� F�7���$ 1ட எவ�  
வரவி�ைல எ�பைத அறி�த ர�க+-' ஆ3றாைம ெவ70$ வ�த$. “கி�Oண� 
இ�' இ�ைலயா?” எ�றா�. ப70$� ப�ட  ெப3ற கி�Oண� ஊ/ 
தி� பியைத- 1றி இ��தாேர ஒழிய, அவ� பா�ைவ மண-க இ��பதாக0 த�ைத 
அவனிட  "�� 1றவி�ைல. 
 
இ�தD சமய  ச�ெட�. நிைன�-' வ�தா3 ேபா� ர�கனி� த�ைத, “கி�Oண� 
பா�ைவ- க�ட� ேபாகிறா� ர�கா, ெதாி(மா? ேந3. வைர இ�ேகதா� 
இ��தா�. ேந3.0தா� மணி-க�ல�7 ேபாகிறா�” எ�. எாி(  ெகா�ளியி� 
எெணைய ஊ3.வ$ ேபா� 1றி ைவ0தா/. 
 
“எ�ன$! பா�ைவயா?” 
 
அவ� ெகாதி0$ எA�த$ ேபா� ேக�டைத( , விழிக� உ�டைத(  க� 
த�ைத ச3. பரபர��டேன, “ஏ�? பா��-ேக இOட  ேபா� இ�-கிற$. ேதவ/ 
ப7ைக ஆன$  க�யாண  ைவ0$- ெகா�வதாக- ேக�வி” எ�றா/. 
 
“அெத�ப7 "7( . "ைற-கார� இ�ைலயா? அவ� எ�ன பண  ைவ�பா�? 
அத3' ேம� நா� ைவ-கிேற�!” 
 
மக� ெகா� வ�த உய/தர ம$���7ைய உைட0$0 த�ைத வாயி� ஊ3றி- 
ெகாடா/. 
 
“எ�ன ெசா�ேற த பி?” எ�றா/ அச��D சிாி��ட�. 
 
“எ�ன ெசா�!வதா? அெத�ப7� பா�ைவ ேவ3றா� க�ட "7( ? ேஜாகி 
திராணிய3.- ேகாயி�� இ��தா� நா� இ�ைலயா? என-' உாிய ெபைண 
அவ� எ�ப7- க�டலா ?” 
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த�ைத விழி0தா/, ‘யாைன ேபா�ற காியம�லாி� '� ப0$-ேக எதி/ நி3க, இ�த� 
ைபயனி� இளைம0 ைதாிய  $ணி� ெகா�-கிறதா, அ�றி அ0தைன ெச�வ  
ேச/0$ வி�டானா?’ 
 
“இேதா பா��க� அ�பா, நா� இ�ேபாேத அ�ல$ நாைளேய மணி-க�ல�7 
மாமனிட  ேபா2, பா�ைவ அைழ0$ வரD ச மத  ேக�ேப�” எ�றா�. 
 
ெவ' கால0$-' "�பி��ேத அவ� இள  உ�ள0தி� பதி�தி��த ெபாறாைம 
உண/வி� ெபாறி, காியம�ல/ '� ப0தி� மீ$ �ைக கிள�ப வா2�� உடாகி 
வி�ட$. 
 
“ஏ� த பி, பா� ஒ�0திதானா ெப? உலகிேல ேவ. ெபேண இ�ைலயா 
உன-'?” எ�றா/ த�ைத ம$வி� கார� ஏ.  தAதA0த 'ர��. 
 
“எ�ன ப7��, பிரமாத  �ர�7 வி�டா�! ப�னிர� வ�ஷ  "�� ஒ�.  
இ�லாம� ஓ7ய நா� இ�. ஊ�றி� பிைழ0$D ச பாதி-க- க3றி�-கிேற�. 
இவ� ச பாதி�பானா? காியம�லராக இ��தா� எ�ன? ேவ. எ�த- கர7யாக 
இ��தா� எ�ன? ர�க� பி�வா�'வானா!” எ�றா� ேராச0$ட�. 
 
ேபசின ைக(ட� ப��0 $ணிகைள நாசமா-கி- ெகா7��த 'ழ�ைதைய 
அ70$0 $ணிகைள� பறி0$� ப0திரமாக ம70தா�. ர�க ைமயி� "க  
'�றிய$. 
 
ர�க ைம ஆ-கிய வி��$, அ�. அவ� கணவ+-'0தா� 9ைவயாக இ��த$. 
ம$வி� மய-கிேலேய நிைறெவ2தி வி�ட த�ைத, ேசா3ைற �சி-கவி�ைல. 
ர�க+-ேகா, ேதா�வி க�வி�டா3 ேபா�ற ஒ� 'ைமDச�� ெந89 எாி�த$. 
 
பா� எ�ப7 அவைன- க��வா�? த�ைன விட அ�த- கி�Oண� பய� எ�த 
வித0தி� ேம ப�7��பா�? "ைற-காரைன அவ� அ�ப7 மற�$ வி�வாளா? 
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அ�றிர� "Aவ$  அவ� இ�த- ேக�விகேளா� �ர� �ர� ப�0தா�. 
அவ� ெச�வ0$-' வரேவ3� இ�ைல; �க? இ�ைல; ெபC  இ�ைலயா? 
ஏ3கனேவ அவ� Xமனிட  ெசா�� அ+�பியி�-கிறா�; Xம+  அைத 
ஆதாி�பவனாக� ேபசினாேன! 
 
ஒ�ேவைள ெவ'நா�களாக- கி�Oண+-'  பா��-'  ெதாட/� இ��தி�-க- 
1�ேமா? அ�ப7 இ��தா�? 
 
இ�த- ேக�வியி� வ�$ நி�ற அவனா� அைமதி(ட� ம.நாைள மரகத மைலயி� 
கழி-க "7யவி�ைல. பக� உண�-'� பி� அவ� மணி-க�ல�7-'- கிள பி 
வி�டா�. 
 
அவ� ஹ�7ைய அைட�த சமய , பி3பக� கழி�$ மாைலயாகி- ெகா7��த$. 
வான  ம��  ம�தார"மாக இ��த$. ேகா��  தைல�பாைக(மாக அவ� அ�கி� 
ெச�!  வைரயி!  ஊ/ ம-க>-' அவைன இ�னாெர�ேற இன  �ாியவி�ைல. 
ெபக>  'ழ�ைதக>  யாேரா எ�. விாி�த விழிக>ட� அ�கி� வ�$ 
ேநா-கினா/க�. 
 
“ஓ! மாதண� மகனா? ர�கனா? இ0தைன ெபாியவ� ஆகிவி�டாேன? 
ந�லாயி�-கிறாயா?” எ�பன ேபா�ற 'ர�க>ட�, "தியவ/க>  
ெபமணிக>மாக அவைனD P?�$ ெகா� விசாாி0தா/க�. 
 
அ�ப7 விசாாி0தவ/களி� கி�Oணனி� தா(  இ��தா�. கி�Oண+  வாயி�� 
கலகல��- ேக�� ெவளிேய வ�தா�. ஒ� ைகயி� விாி�த �0தக ; விர�களி� த�க 
ேமாதிர�க�; "A-ைகD ச�ைட. 
 
ர�க� அ0தைன ம-களிைடேய(  இ��$ மீ�, கி�Oணைன விழி0$� 
பா/0தா�. கி�Oணனி� ககளி� அைமதிேய நிைற�தி��த$. 
 
“எ�ன கி�Oணா? நிைன�பி�ைலயா? ந�லாயி�-கிறாயா?” எ�. த� ெபாறாைம 
உண/ைவ விA�கி- ெகா� ர�க� 'சல  விசாாி0த ேபா$, கி�Oணனி� 
இத?களி� சி. ��னைக ெநளி�த$. “ஊ/�ப-க  இ�ேபாதா� நிைன� வ�ததா?” 
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எ�றா�. இDசமய0தி� பா� கிாிைஜ பி� ெதாடர வாச!-' வ�தா�. ர�க� 
பிரமி0$� ேபானா�. 
 
அேடய�பா! மி�ன� ேபால அ�லவா கைண� பறி-கிறா�? அ�க�களி� தா� 
எ0தைன வாளி��! ேம3ேபா/ைவயாக இ��த "� விலகியி��த$. இளேவ2க� 
ேபா�ற ேதா�கைளD ச�ெட�. ந�றாக I7- ெகாட அவ� கலகலெவ�. 
ர�கைன� பா/0$D சிாி0தா�. 
 
“ஓ7� ேபான அணனா? வா��க� ர�கணா! ந�லா இ�-கிறீ/களா? ஓ7� 
ேபான$ ேபா� ெசா�லாமேல ஓ7 வ�$ வி�_/கேள!” எ�றா�. 
 
'ர�� ேக� இைழேயா7ய$. ர�கனி� ெந8சி� அ$ 9�-ெக�. ைத0த$. 
 
“மாம� மகளிட  ெசா��- ெகாடா வர ேவ� ? எ�ன கி�Oணா?” எ�றா� 
எாிDசைல விA�கி- ெகா�. 
 
அவ� ேபசிய வித  கி�Oண+-'- ெகா8ச"  பி7-கவி�ைல. 
 
நாகாிக , க�வி க3.0 ேத/�த மனித/க>ட� பழகி வரேவ7ய ெதா�றா' . 
ெவ.  ப�லாிட"  ேவைலயா�களிட"  பழகிய இவ+-' ஆ�கில  ேபச0 
ெதாி�தி�-கலா . மாியாைத(ட� பழ'  "ைற எ�ப70 ெதாி�தி�-' ? 
 
“நா� ெசா�வ$ சாிதாேன? எ�ன கி�Oணா?” எ�றா� ர�க� மீ� . 
 
“நா� எ�ன ேப9வ$?” எ�றா� கி�Oண� அல�சியமாக. 
 
“எ�ன ேப9வதா? ஊேர, பி.ஏ. ப70த கி�Oண� ேப9கிறா� எ�. த ப�ட  
ெகா��கிறா/கேள எ�. ேக�ேட�.” 
 
கி�Oண� ம.ெமாழிேய 1றவி�ைல. 
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“ஒ0ைதயி���தா வ�கிறா2 த பி?” எ�றா� ஒ� கிழவி. 
 
“ஆமா . கிழ�' ேபா�7�-கிேற�. ஒ� மைழ வ�$ "ைள வ�தாயி3.” எ�. 
ர�க� கி�Oணைன நிமி/�$ பா/0தா�. 
 
“பா�, எ�ன நி3கிறா2? அ ைம(  அ�ப+  ேதா�ட0$-'� ேபாயி��தா�, நீ 
இ�ப70தானா உபசாி�ப$ வ�தவைர?” எ�றா� இள ெப. 
 
“"ைற-கார/ வ�$ வி�டாேர எ�. மைல�பாக இ�-' ” எ�றா� ஒ� 
'. �-காாி. 
 
“பா/0தாயா கி�Oணா? நா� ேபா�7-' வ�$வி�ேட� எ�கிறா/க�!” எ�றா� 
ர�க�. 
 
ப70$ மாியாைத ெதாி�த கி�Oண+-' அ$ பரம விகாரமாக இ��த$. இ�தD 
சமய  தா0தா�  மணி-க�ல�7 மாம+  மாமி(  பரபர�பாக வ�$ வி�டா/க�. 
ர�கைனD 93றி நி�. விசாரைணகளா� திணற அ70தா/க�. 
 
கி�Oண� நAவ� பா/0தா�. தா0தா விடவி�ைல. அவைன� பி70$ அைழ0$- 
ெகாடா/. இ�ெனா� ைகயி� ர�கைன(  பி70$- ெகா� அவ/ F��-'� 
வ�தா/. பா� உ�ேள ேபா2வி�டா�. 
 
“தா0தா, ேநராகேவ ேக�கிேற�. நா� Xமைன� பா/0ேதேன, அவ� ெச2தி வ�$ 
ெசா�லவி�ைலயா? "ைற-கார� இ�-க, ம3றவ� பா�ைவ- ெகா�வ$ 
நியாயமா?” எ�றா� ர�க� பளிDெச�.. 
 
“அ�ப7 யா/ த பி ெசா�னா/க�? எ0தைன நாைள-' "�ேன "7�த விஷய , 
ேஜாகி-' கிாிஜா எ�. , பா�...” 
 
“அ மா!” எ�. பா� '.-ேக "க  சிவ-க� பா2�$ வ�$ அைழ0தா�. 
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ர�கனி� "க  9��கிய$; கி�Oணனி� "க  மல/�த$. தா0தா இ�வ/ 
"க�கைள(  ேநா-கினா/; ��னைக ெச2தா/. 
 
கிாிைஜ ஒ� கலய0தி� ேமா� , 'வைள(  ெகா� வ�$ ைவ0தா�. 
 
“ேமா/ சா�பி��க�” எ�. மாமா உபசாி0தா/. 
 
கி�Oண+-' அ�' ர�க+-'D சமமாக உ�காரேவ பி7-கவி�ைல. ஒ� 
ெபைண- ெகா�வ$ ெவ.  "ைற எ�த ப�த0தி� ம��  நி/ணயி-க�ப�  
ெசயலா? அவ� ெம�கைட�த உ�ள0தி�, தி�மண� ப�த  எ�ப$ அவி?-க 
"7யாத, விலக "7யாத இ.கிய பிைண�பாக இ�-க ேவ�  எ�. தீ/மான  
இ��த$. 
 
அவ/க� ச"தாய0தி� தி�மண0ைத� ப3றி இ��த 'றி-ேகா� மிக மிக 
உ�னதமான$ எ�பதி� ஐயேம இ�ைல. மல/க� நாாி� பிைண�பி���$ நAவி 
விட- 1டா$ எ�பத3காக, நாைர இ.-கி மலைர0 $வ� விழD ெச2வதாக0 
தி�மண- க���பா�க� க�ைமயா-கி ைவ0தி�-க�படவி�ைல. மல/ சர0ேதா� 
இைண�$ '!�க ேவ� ; ம�ைக �'�த இட0ைத� ெபா�யD ெச2$, அ�த- 
'� ப- ெகா7ைய0 தைழ-கD ெச2பவளாக இ�-க ேவ�  எ�பேத ல�சிய . 
இ�த உய/ ேநா-க0தினா�, க���பா�களி� ஓரள� தள/வத3' உாிைம(  
உ�. அ�ெப�+  ஒ��த� இர� உ�ள�களி!  இய3ைகயாக- 
1�ைகயி�, எ�த- க���பா�  ேதைவயி�ைல அ�ேறா? 
 
இ�த உய/ ேநா-க0ைத உணராம�, தி�மண F�களி� இ��த ச�$-கைளD 
9யநல0$-' உபேயாகி0$- ெகா�>  வழிக� ஒழிய ேவ�  எ�ப$ அவ� 
க�0தாக இ��த$. ஒ�0திைய- ெகா�, அ�ேபா� உவ�$ வாழ, தி�மண 
விதிகளி� க���பா� ேவ�  எ�. அவ� அ�ேபா$ உ.தியாக நிைன0$, 
அைதD ெசயலா3ற எண  ெகா7��தா�. 
 
பா��-'0 த� மீ$�ள அ�ைப அவ� அறிவா�. அMவ�� அவனிட"  
நிைற�$�ள$. எனேவ, ர�க� வி� ப0தகாத "ைறயி� அ�லேவா நட-கிறா�? 
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கி�Oணனி� மன ஓ�ட  இMவித  எ�ெக�ேகா ச8சாி0$- ெகா7�-ைகயி�, 
ர�க� 9ய�பிரதாப  ேபசி- ெகா7��தா�. த�னிட  ஐ�K. ெவ�ளி� பாிச  
ைவ-க�  ெபா�� உ� எ�. ஜாைட கா�7னா�. 
 
தா0தா ேயாசைனயி� ஆ?�தவராக0 தைலைய ஆ�7- ெகாேட இ��தா/. ர�க� 
ச3. நி.0திய$ , “இ�ேக... இ�ேபா$ பண0ைத� ப3றி� பிரDசைன இ�ைல. 
நீ(  பண  ெகா��பா2. கி�Oண+  சைள-க மா�டா�. இ�ேபா$... பண� 
ேபா�7 ேவடா . ஒ� பல� ேபா�7 நட0தினா� எ�ன எ�. பா/-கிேற�!” 
எ�றா/ க Xரமாக. 
 
“அ$ ந�ல$. ஒ� ெபC-காக இ�வ/ பல0ைத(  பாிேசாதி�ப$ ேபா�ற 
ேவ7-ைக கிைடயேவ கிைடயா$” எ�றா/ மாம�. 
 
“அ$ சாி; அ$ சாி” எ�. மாமி ஆேமாதி0தா�. 
 
இத3'� சைமயலைற, உ� மைன வழியாக வ�த மாதியி� 'ர� ஒ�0த$. “இர� 
ேபாி�ைல. I�. ேப/ எ�. ெசா�!�க�. ேஜாகி(  பா�வி� ைகைய� ப3.  
"ைற(ைடயவ� அ�லவா அணா?” எ�றா�. 
 
தி�-கி�டா3 ேபா� கி�Oண� நிமி/�தா�. ர�க+  விழிக� நிைல-க, 
வாயி3ப7யி� நி�ற ேஜாகியி� தாைய� பா/0தா�. 
 
“அட, நீ எ�ேபா$ வ�தா2 த�கDசி?” எ�றா/ அணா. 
 
“நா� வ�த�ேபா, ந�லேவைள, ேஜாகி இ�+  ப0$ நாளி� ேகாயிைல வி�� 
வ�வா�. அ�த� ேபா�7யி� அவ+  உ�” எ�றா� திடமாக. 
 
“இ�. பதிைன�தா  நா�, தி�க�கிழைம ந  மரகதமைல ெஹ0த�பா ேகாயி� "�  
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இ�-'  உ�ைட- க�ைல யா/ R-கி- ெகா� இரட7 நட-கிறா/கேளா, 
அவேர ேபா�7யி� ெவ�றவ/.” 
 
"தியவாி� 'ர� அைமதி(ட� ஒ�0த$. 
 
கி�Oண+-' "க0தி� ெச ைம ஓ7ய$. 
 
ர�க� எ-களி0தா�. ‘ஹ , பா� என-ேக உாியவ�. ேஜாகி� பய� ஒ�ேவைள 
உ� 'Dசியாக இ��பா�; இ�த- கி�Oண� ெவ.  ஒ��� பய�, ெப 
பி�ைள ேபா� "க  சிவ-கிற$’ எ�. எணியவண , க�விழிக� நிைல-க 
ச�கட0$ட� பா�டனாைரேய ேநா-கி நி�ற பா�ைவேய பா/0தா�. 
 
ம.கண  அவ� "க  அேத ேநா-'ட� கி�Oணனி� மீ$ லயி0த ேபா$, ர�க� 
ேராச0$ட�, ‘உ�ைன என-' உாியவளாகD ெச2$ ெகா�ளாம3 ேபானா� நா� 
ர�கன�ல’ எ�. தன-'� க.வி- ெகாடா�. 
--------- 

2.7. 2.7. 2.7. 2.7. த�ைத3� மக��த�ைத3� மக��த�ைத3� மக��த�ைத3� மக��    

 
ேஜாகியினா� ெவ' ேநர  வைரயி!  அ�தD ெச2திைய உைமயாக ந ப 
"7யவி�ைல. நா  நிைன0தப7 எ$�  நட-கா$. அைன0$  அவ� ெசய� 
எ�ப$ அவ+ைடய வா?வி� ஒMெவா� ப7யி!  நித/சன  ஆகிவி�கிறேத! 
ச3.  நிைன-காத விதமாக அவ� பா� கற-'  உாிைம ெப3றா�; ேகாயி� 
பணி-' உாியவனானா�. அ$ேபா�... 
 
ெபாிய�ப� ெச2திைய- 1றிவி��� ேபான பி�+  1ட, அ�. ெவ'ேநர  
அவ� ஏேதா ஒ� நீட கனவினி�.  விழி0$- ெகாடா3ேபால� , பிற' 
பளாெர�. வ�த Pாிய ஒளியிேல அவ� கட கா�சி ெபா2யாகிவி�டா3 
ேபால�  அவ+-'0 ேதா�றிய$. பா� தன-' உாியவ� எ�ற உண/� 
எ�ப7ேயா அவ� உ�ள0தி� ேவW�றியி��த$. த� வா?ைவ� ப3றி 
நிைன-ைகயி�, B0$-'!�'  ெச7ேபா� அவைன மகி?Dசியி� ஆ?0திய$. 
அ�த உண/ைவ, அ�த� BDெச7ைய, கி�Oண� அவைள மண-க இ�-கிறா� 
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எ�ற ெச2தியா�, ேகாடாி ெகா� F?0$வ$ ேபா�, ெபாிய�ப� F?0தி 
வி�டா/. எ�றா!  அவ� மன  ெநறியா!  சீல0தா!  பப�ட மனம�ேறா? 
 
எனேவ அ�த ஆைச� B8ெச7 F?�$வி�ட ேபாதி!  அவ� சிறி$ ேநர�தா� 
ம�� நி�றா�. பிற' த�ைன வ�0திய ேசாக0ைத- கைள�$ வில-க மனைத� 
பலவித�களி� ேத.த� ெச2$ ெகா�ள "ய�றா�. அவேள கி�Oணைன வி� பி 
மண�பதாக இ��தா� அவ� தாப  ெகா� பய� எ�ன? உைமயி� 
கி�Oண� அவைன விட உய/�தவ� அ�லேவா? ெச�வ வள  ெப3ற இைளஞ�; 
அவ/க� மC-ேக �$ைமயாக� ப70$� ப�ட  ெபற இ��பவ�. அவ+-' 
ஈடாக ேஜாகி த�ைன நிைன�ப$ த'ேமா? அவ+ைடய உ�ள0தி� பா� அ��-' 
உாியவளாக இ�-கிறாெள�றா�, அவ� ந�ல விதமாக வா?�$, ந�ல ம-கைள� 
ெப3. "�+-'- ெகாண/வதி� தாேன அவ� ச�ேதாஷ  கான ேவ� . 
 
இ0தைகய எண�க� ெகா� ப3பல வித�களாக� Bைன-'�7ைய� 
பழ-'வ$ ேபா� மன0ைதD சமாதான  ெச2$ ெகா� அவ� அட�கி இ��த 
நிைலயிேல, ர�க� வ�$ மணி-க�ல�7 ெச�ற ெச2திைய� ெபாிய�ப� 1றி� 
ேபானா�. ஆனா� அவ+ைடய த�ைத ர�க+-' அளி0த வரேவ3ைப� ப3றி 
ம��  1றவி�ைல. ம.நா� த�ைத-'- க�� கா2Dச� ஏறிய$ , ப8சாய0தா/ 
அவசர- 1�ட  ேபா��, ேஜாகிைய- ேகாயி� எ�ைலயி���$ வி�வி0$ 
வி�டா/க�. தீயைண-க� ெப3., ேஜாகி வி�தைலயாகி F� வ�தா�. கீ? 
மைலயி���$ ேகாயி� எ�ைலைய- கா-க0 ேத/�ெத�-க�ப�ட ைபய� 
அMவள� சீல"ைடயவனா எ�. 1ட எ�லா�  ஆேலாசைன ெச2யவி�ைல. 
 
பல ஆ�க� தவ  இ��த '7ைல வி��, சி�ன8 சி.வனாக அவ� விைளயா7 
மகி?�$ தைரயிேல காைல ைவ0த ேபா$ Eக/�த இ�ப0ைத அளவி��- 1ற 
"7(மா? ஹ�7யி� F��-' F� மா3ற  க7��த$. ஆனா� அவ� ெசா�த 
மைன, �$ ெம�' அழியாம� அவ� க7��த மைன, ெவ�ைள� BDசிழ�$ 
ேதா3ற  அளி0த$. ெகா�7� எ�ைமகளி� இரேட இர� மி8சியி��தன. 
�றமைனயி� ஐயனி� ப�-ைக நிர�தர  ஆகிவி�ட$. ம��$ அைர-'  'ழி-க� 
ப�-ைகய�கிேலேய வ�$ வி�ட$. தானிய  நிர பி வழி(  ெப�7 கா�யாக- 
கிட�த$. பா�மைனயிேல ஐய� உ�0$  ம7 ஆைட, அA-'� பி70$0 
ெதா�கிய$. பளிDெச�. இ�-'  அ��ப7, எ0தைன தின�களாகேவா 
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ெமAகாம� இ��த$ ெதாி�த$. ஆமண-ெகெண2- 'ட , ெமA' பி70$0 Rசி 
ப7�$ உதவாத சாமா�க>ட� கிட�த$. 
 
அவ� உ�ள  வி மிய$. ப�னிர� ஆ�களி� அ�த F� வளைம '�றி 
வற�சி(  க�வி�ட$. 
 
ம8ச� பட/�த "க0$ட� ேசாைகயாகி- கிட�த த�ைதய�கி� ேஜாகி வ�$ 
நி�றா�. த�ைத மகைன நிமி/�$ ேநா-கினா/. ககளி� நீ/ $ளி/0$ நி�ற$. 
 
‘இாிய உைடயா�-' மகைன� பணி ெச2ய வி�ேவ�. எ� கட� தீ� ; இ�த 
F�7� நல  ெகாழி-' ’ எ�. எணினாேர! F� ெச�வD ெசழி��ட� 
விள�'கிறதா? இ�ைல. உைழ-'  ஆைள ேநா2� ப�-ைகயி� த�ளிவி�டேத! 
ஆனா�, ைபய� வ�$வி�டா�; ேஜாகி வ�$ வி�டா�. தைளயக�ற ெப�IDசி� 
இ�தய  வி மிய$; ID9 "�7ய$. 
 
அவ�ைடய மகனாக ேஜாகி நி�றா�. ெம��தா3 ேபா� ேதா�றினா!  
இ� பான உட� ெவைமயி� மணி� ெச ைமயான சாரேமறிய ேமனி, 
“ேஜாகி!” எ�. மகனி� ைககைள0 த�ைத ப3றிய ேபா$ அவ/ கக� ெபால 
ெபாலெவ�. நீைரD சி�தின. 
 
“தான  வா�கி உC  நிைல-' வ�$வி�ேடனடா மகேன! உைழ-காம�, 
விைத-காம� பிற/ ைகேய�தி உC  நிைல-' வ�$ வி�ேடனடா ேஜாகி!” 
எ�. மகனி� ைககைள- கணீரா� நைன0$ வி�டா/. 
 
நைன�த ைகயா� த�ைதயி� கணிைர0 தனய� $ைட0தா�; “நா� F��-' 
வ�$ வி�ேடேன அ�பா, வான  இ�-கிற$; எ� ைகக� இ�-கி�றன; மணி� 
உைழ-க மகனா2 நா� இ�-கிேற�. ஓராயிர  ேப�-' நா� உணவளி�ேப� 
அ�பா. நா� உ�க� மக�; உ�க� மக�!” 
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��ைகயா ஆன�த- கணீ/ ெசாாிய, ப�-ைகயி���$ எA�$ மகைன மா/�ற0 
தAவி- ெகாடா/. “ஐய+-'� பணி ெச2தவ� நீ; உன-' ஒ� 'ைற(  வரா$” 
எ�. வா?0தினா/. 
 
அ�கி� வ�த தா2, “உ�ைட-க� களி(�ைட ேபா� ெபய/�$ வர, பா� ந  
F��-' வர ேவ�  எ�. வா?0$�க�. நா� அ�. விற'-'� ேபானவ�, 
ெவ�க  வி�� மணி-க�ல�7 ெச�ேற�. ‘எ� ைபய+-' உ� ெபைண0 
த�வதாக� ேபசிய ேபDசி� நாணய  ெவ�ளி� பண0ைத- கட$  பற�$ 
வி�டதா?’ எ�. ேக�க� ேபாேன�. ேதன/ க�ைண ஐயனி� வாயி� பல�ேபா�7 
எ�. வ�த$. ேஜாகி(  ப�தய0தி� கல�$ ெகா�வா�. ‘ெஹ0த�பா ேகாயி� 
உ�ைட- க�ைல0 R-க அவ+  வ�வா�’ எ�. 1றிேன�. நீ�க� 
வா?0$�க�” எ�றா�. 
 
��ைகயா�-'� ப�தய  ப3றிய விவர  ெதாி( . ேஜாகி கல�$ ெகா�ள ேவ7 
அவ� ப�தய நாைள- 1ட0 த�ள "ய�றி�-கிறா� எ�பைத(  அறிவா/. ஆனா� 
ேஜாகி "Aவ$  அறி�தி�-கவி�ைல. 
 
��ைகயா பதி� ெசா�லவி�ைல. அவ/ "க  பளபள0த$. அ�த ர�க�, மகைன� 
ேபா� வள/0த ர�க� - ேந/பாைத இ�லாம� வழி பிற?�$ ெச�பவ� - அவ+-' 
ந�ைம எ�ப7 வ� ? பா� கற�பைத� �னிதD சட�காக� , பாைல� �னிதமாக�  
நிைன-'  'ல0தி� பிற�த அவ�, பா� பைண ேம*திாியாக ஒA�காகவா 
பணியா3.வா�? தி���� பா� வி3.0 த�திர�களி� ேத/�த பண  ேசகாி-'  
உைமைய அ�த- ககேள அ�லேவா அவ/ மன0$-' உைர0தன? 
உைமயாக அவ� கவட3. வா?�தா�, சி3ற�பனிட  அ�பாக வ�$ சமாதான  
1றியி�-க மா�டானா? அ�த� ைபயைன- காணாம� இ��தாேல சமாதானமாக 
இ��தி��பாேர! ர�கைன- கட பி�, பாச  அைல�த ெந8சி�, அவைன 
ந�வா?�-'0 தி� பD ெச�!  வழிகைள� ப3றிய எண�கெள�லா  
ஊசலா7ன. 
 
ேஜாகி த�க ; அவ+-' வ�கிறவ� எ�ப7 இ��தா! , அவைள(  அவ� 
த�கமா-கி வி�வா�. ஆனா� ர�க+-ேகா? அவைன� �டமி�ட ெபா�னா-க, ஓ/ 
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உய/ க�னிய�லவா $ைணயாக அைமய ேவ� ? "த� "தலாக� பிறவி 
எ�0த$  அ�பாக நி3'  ெப $ைணயான அ�ைனைய அவ� இழ�$ 
வி�டா�. அவ� ேவ7 வி� பி, பா�ைவ மண-க வ�தி�-கிறா�. இ "ைற(  
அவ+-' ஏமா3ற  ேவடா . பா�, இ�த F��-ேக ர�க+-' மைனவியாக 
வர�� ; ேகாண� வழி தி��த�� . மனெவADசிைய அவ/ ேம31றிய 
எண�க>ட� விA�கி- ெகா� ெமௗன  சாதி0தா/. 
 
“ஏ� ேபசாம� ெமௗன  சாதி-கிறீ/க�? நீ�க� ஒ� நா>  ந  '� ப0$-' வா2 
திற�$ ந�ைம 1றியதி�ைல. உ�க� மகைன வா2 திற�$ வா?0த உ�க>-' 
மனமி�ைலேய? ஒ� ேவைள உ�, ெவ.  ேகாணியி� எ� மக� ப�0தைத 
நிைன-க எ� மன  எ0தைன ஆ�க� எ�ப7- '"றிய$ ெதாி(மா? அ�த- 
'� ப0$-காக, நீ�க� இ�த- '� ப வளைமைய இ0தைன நா�க� தியாக  
ெச2த$ ேபா$ . நா� இ "ைற ஒ�பமா�ேட�.” 
 
மன  ெவ.-க ஆ3றாைம Xறி�ட ேபா$, ��ைகயா '!�கி� ேபானா/. அ�த 
F�7� அவ� '7�'�$ ேவ. எ�த விதD 9க ெசௗகாிய"  ேக�கவி�ைல. ஒ� 
வா2Dெசா�, ஒ� தா(�ள  'ளிர வா2Dெசா� ந�காத கணவ/, அவ/ கடைம 
இ$�ம�ேறா? 
 
மகனி� தைலயி� ைக ைவ0த ேபா$, அவ/ ைக ந��கிய$. “பா� இ�த F��-' 
வர�� . உ� ைக-'- க�!�ைட கன  இ�லாம� வர�� ” எ�. 
வா?0தினா/. 
 
விவர�க� அைன0$  பிறேக ேஜாகி-'� �ாி�தன. 
 
மாதி அ�. பா!  ெந2(மாக வி��$D ேசா. ெபா�கினா�. அ$ வைரயி!  
வி��$ண� சைம0$ எதி/ F�டாைர- 1ட அைழ-காம� அவ/க� அைத 
உடதி�ைல. அ�. அவ/கைள அைழ-கவி�ைல. ெபாிய கல0தி� அ�ப+  
பி�ைள(மாக உண, மாதி க 'ளிர� பா/-க வி� பினா�. 
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அவ� மன  ேநாக- 1டாெத�., ��ைகயா உ� மைனயி� வ�$ அம/�தா/. 
வ�7� பளபள0த$. ந�ேவ ெபா�னிற0தி�, சீனி ேச/�த ெபா�க�, பா�� ெவ�த 
ெபா�க�, X�* கா( , கிழ�'  ேபா�ட 'ழ �, கீைர0 $வ�ட�. 
 
��ைகயாவி� நா�-' ஒ�.ேம �சி-கவி�ைல. வ�7யி���$ த�ைத எ�0த ஒ� 
கவைள0ைத- 1ட விA�கவி�ைல; தா� உCவைதேய பா/0$- 
ெகா7�-கிறா/ எ�பைத உண/�த ேஜாகி தி�-கி�டா�. அ�ைன அ��ட� 
சைம0த உண�, ெசா�ெலாணாத 9ைவ(ட� இ�-கிறேத! 
 
“அ�பா, நீ�க� ஒ�.ேம உணவி�ைலேய!” எ�றா�. 
 
“அவ/ சாியாக உ� ஒ� 'றி8சியாயி3ேற? ேஜாகி! அவ�-' உண� �சி0தா�, 
உட� ேநா2 தீ�ேம! பாழான '. ப� ெச2த விைன எ�. ெசா�!கிறா/க�. 
நா+  ஊ/� ெபாியவ/களிட  "�7- ெகாடாயி3.. யா/ F��-' விைன 
ெச2ய எணி இ�த F��-'D ெச2தாேனா?” எ�றா� அ ைம. 
 
ேஜாகி எ�0த உணைவ வாயி� ேபாடாம� நிைல0தா�. "ைற- கா2Dச� அவ/ 
ர0த0தி� ச0ைதேய உறி8சி வி�டேத! கா��- '. ப/ தா  இ�த விைன-'- 
காரணமா? எவ�-'ேம தீைம நிைன-காத த�ைத-', கா��- '. ப/ எத3'0 
தீவிைன ெச2ய ேவ� ? அவ/க� ேதனைடைய0 தி�7னாரா? அவ/க� பயிாி�ட 
விைளைவ விைலயி�றி உடாரா? 
 
“அ மா, ந  '. ப� Bசாாி வ�வதி�ைலயா?” எ�. ேக�டா�. 
 
“பதிைன�$ நா�க>-' "� ேத� ெகாண/�தா�. சாைம(  கிழ�'  ெகா8ச  
இ��தன. நீ ேகாயி�� விைளவி0$- ெகா�0த$. அைத0 த�$, ம��$-'0 ேத� 
வா�கிேன�. அ�ேபா$, ‘Bைச ேபா�கிேற�, ம�திர  சபி-கிேற�’ எ�றா�. நா� 
ெபபி�ைள, எ�ன ெச2ேவ�?” எ�றா� தா2. 
 



132 

 

ேஜாகி மன0$-'� தீ/மான  ெச2$ ெகாடா�. "த3கடைம அவ+-'- 
க�யாண  அ�ல. விைனைய ைவ0த அ�த- '. பனிட  ெச�. விைனைய 
எ�-கD ெச2ய ேவ� . 
 
பி3பக� I�. மணி 9மா�-', மைற�தி��த Pாிய� ெம�ல0 தைலநீ�7 
இளநைக �ாி�தா�. ேஜாகி ெவளிேய ெச�லD சி0தமாக ஆைடகைள மா3றி- 
ெகாடா�. அ ைமயிட  ேக�� ஒ� ெவ�ளி� பண  ெப3.- ெகாடா�.  
 
அவ/க� கிராம0ைதD ேச/�த '. ப/ '7யி��ைப அைடய, மணி-க�ல�7-'- 
கீேழா� ெச�. கா�7ைடேய �'�$ இற�க ேவ� . '. ப/களி� 
'7யி���க� ெப� பா!  கா�7ைடேய அைம�தி��பைவதா . ப�ள�களி� 
ஈர  த�'  இட�களி� அவ/க� வசி0தா! , கா2Dச� ேநா2 அவ/கைள� 
பி7�பதி�ைல. காரண  எ�ன? 
 
'. ப/ '7யி���-' அவ� ெச�. எ0தைனேயா ஆ�க� ஆகிவி�டன. "�� 
அவ� ெச�ற ேபா$ , த�ைதயி� உட�நிைல-'� பாிகார  ேத�  காரண0ைத- 
ெகா� தா� ெச�றா�. 
 
கா�� வழி மாறவி�ைல. ஆனா�, தாிசாக- கிட�த நில�களி� வாிவாியாக 
மைலய�ைன-'� பாவாைட அணிவி0தா3 ேபா� உ�ைள- கிழ�'D ெச7க� 
�$ைமயாக0 ேதா�றின. இரேடா/ இட�களி� ��ளி '0தினா3 ேபா� 
ேதயிைல(  பயிரா-கியி��தா/க�. உ�ைள- கிழ�' உணவா' . ேதயிைலேயா 
பணமா' . உண� "-கியமா? பண  "-கியமா? 
 
வி�வி�ெவ�. அவ� மணி-க�ல�7-'- கீேழ 'மாியா3றி� வைள�-' 
வ�$வி�டா�. ம.�.0$ மைல வழி ேகா0ைத� ப-க  இ��D ெச�! . இ� 
மைலக>-கிைடேய, 'மாி0தா2 ெநளி�$ ஒ�கி ஒசி�$ ெச�!  அழைக நா� 
"A$  பா/0தி�-கலா . சாி�கெள�லா  �த�  "�>மாக- கா�க�, ேவ�ைக 
மர�க>  சர-ெகா�ைற மர�க>  ஆ�கா�ேக B0$- '!�கின. எ�'ேம நா� 
இ�லாத இடமி�ைல எ�ப$ ேபா� நீல- 'றி8சி. 
 
ேஜாகி, கானக0தி\ேட �'�$, ஆ3றி� ேபா-ேகா� ெச�ற ஒ3ைற0 தட0தி�  
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நட�தா�. மணி-க�ல�7யி���$, விற' ேசகாி-க வ�  ெபகளி� ஒ� ேவைள 
பா��  வ�தி��பாேளா எ�ற சபல0$டேனேய அவ� நட�தா�. ஒ3ைறய70தட  
ஆ3றி� ேபா-ேகா� ெச�. ச�ெட�. பிாி�த$. அ�' ஆ. வைள�$, ஒ� 
பாைறயி� வA-கி- கீேழ விA�த$. கீேழ 9ைன, கி�Oணைன( , பா�ைவ(  
இைண0$ ைவ0த இட . 
 
நீ/F?Dசிைய ேம���$ பா/-க வி� பி அ�கி� நட�த ேஜாகி, ச�ெட�. ேதனி 
ெகா�7வி�டா3 ேபா� ம�� நி�றா�. B0$- '!�'  சர- ெகா�ைற 
மர0தி� கீேழ, அவ� காC  கா�சி! அ$ கனவ�லேவ! 
 
ேஜாகி ககைள0 $ைட0$- ெகாடா�. மீ�  மீ�  ெகா�7 வழி0$- 
ெகாேட ேநா-கினா�. 
 
ப0த7 Rர0$- கா�சி அவ� ககைள� ெபா2யா-'மா? அவ� பா/0$- 
ெகாேட இ�-ைகயி� மாைல ெவயி� அவ/க� மீ$ நக/�த$. 
 
ேஜாகி, அவ/களிடமி��$ பா/ைவைய அக3ற, அ�த மர0தி� மீேத பதி0தா�. 
‘மினிேக’ இைல- ெகா7க� அ�த மர0ைத� பி�னி� பிைண�$ பிாி-க "7யாம� 
தAவி- ெகா7��தன. 
 
கி�Oண� தா� அவ�. ச�ேதகேம இ�ைல. ம8ச� வ/ண- கA0$� ப�7(ட� 
17ய க பளிD ச�ைட, தைலயி� பாைக ேபா� 93றிய ெவ�ைள0 $ணி. எதிேர 
அவ� "க�தா� ேஜாகி-'0 ெதாி�த$. அவ� சிாி0தா�. ெபைம ேதா2�த "க . 
அவ� உைமயி� அழ'�ளவ�; பா��-' ஏ3றவ�. 
 
உ�ைட- க�ைல0 R-'வ$ ேஜாகி-'� பிரDசைன அ�ல. ேகாயி� "� அ�த- 
க�, இைளஞ/க� விைளயா�டாக� பல  பழகி- ெகா�ள�  பாிேசாதி0$- 
ெகா�ள� , எ0தைன நா�களாகேவா உபேயாகமாக இ��தி�-கிற$. ச3ேற நீள 
உ�ைடயாக இ�-'  அ�த- க�ைல, இர� ைககைள(  ச�கி�� ேபா� 
இைண0$- ெகா� ஒ�விதமாக� �ர�70 R-க ேவ� . அ�த வாகி�, ேஜாகி 
எ0தைன நா�கேளா அைத� �ர�7, இர� அ7 உயர0$-'0 R-கி இ�-கிறா�. 
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ம�ைகைய� ெப.  ப�தய  அ0தைன எளிதி� "7�$ வி�  எ�பைத அவ� தா2 
1.  வைரயி� நிைன0தி�-கவி�ைல. 
 
ஆனா�, கட கா�சி, மன0தி� கல-க0ைத ய�ேறா ஏ3ப�0தி வி�ட$? 
இைண�த உ�ள�கைள� பிாி0$, பா�ைவ அவ� அைடவ$ நல0ைத விைளவி-க- 
17ய$ தானா? 
 
ச�ெட�. கி�Oணனி� "க0தி� $யரDசாைய கவி?�த$. 
 
$யர  இ�வ/ கட�கைள(  அைழ0$ வி�ட$ ேபா! ! இ�வ�  கண  
(கமாக நி3கி�றனரா? தா+  அேத நிைலைய அைட�$ வி�டா3 ேபா� 
ேஜாகி-'0 ேதா�றிய$. 
 
“பா�?” எ�றா� கி�Oண�. 
 
“உன-' எ� மீ$ ந பி-ைக இ�ைலயா பா�? நா� ெவ�!ேவ� எ�ற ந பி-ைக 
இ�ைலயா உன-'?” 
 
பா� ம.ெமாழி �க�றதாகேவ அவ+-'0 ேதா�றவி�ைல. 
 
“ந "ைடய உைமயான அ�� ஒ� நா>  ெபா2யாகா$. பா� ர�கனா� 
க�ைல0 R-கேவ "7யா$. நீ ேவ�மானா� பா/.” 
 
“அ$ எ�ப7 உ�க>-'0 ெதாி( ?” 
 
“அவ� உட� வைள�$ ேவைல ெச2பவ� அ�ல�.” 
 
“ேவைல ெச2யாம� பண  எ�ப7 நிைறயD ேச/-க "7( ?” 
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“அவ� கக�, அவ� த�திர0தி� "Aகி எA�தவ� எ�பைத0 ெதாிவி-கி�றன 
பா�. Bமி ேவைல-'- 1� ைவ�பா�; 1� ெகா�-க எ�ன த�திரேமா?” 
 
“த�திர  அறி�தி��பாென�. தா� நா� அ89கிேற�, அ0தா�. ஏேத+  ம�திர 
த�திர  ெகா� க�ைல0 R-கிவி�டா�?” 
 
கி�Oண� வா2வி��D சிாி0தா�; அ$ இ�தய0தி���$ வ�த சிாி�ப�ல. 
பா�வி� கல-க0ைத விர��வத3காக, ேமக0ைத வாயா� ஊதி- கைல�ப$ ேபா� 
கடகடெவ�. சிாி0த சிாி��. 
 
“அ�த ம�திர த�திரெம�லா  நீ ந �கிறாயா பா�? அெத�லா  ெவ.  ெபா2. 
இைடேய வ�தவ� வ�த$ ேபா� ேதா3.� ேபாவா�. நா� நாைளேய மரகத 
மைல-'� ேபாகிேற�. இரெவ�லா  ேகாயி� திைணயி� ப�0தாவ$, க�ைல0 
R-கி� பழக� ேபாகிேற�” எ�றா�. 
 
ேஜாகியி� உ�ள0$ Iைலயி� ெபாறாைம எ�+  ெபாறி 9டாம� இ�ைல; 
ஆனா� ஒேர கண�தா�. அைத ேவ. நிைன�பா� ெவ�. வி�டா�. ‘பா� எ� 
த�ைக; எ�ேறா இற�$ ேபான எ� த�கDசி’ எ�. ககைள ஒ0தி- ெகாடா�. 
 
அவ+ைடய அ ைமயி� ஆைச, பா� அ�த F��- கல�கைள ஆள விள-ைக ஏ3ற 
வர ேவ�  எ�ப$. அ�த ஆைசயி� அவைன� ேபா�7யி� ேச/0$ வி�டா�. 
 
அ�த ஆைசயி� அவ+  நைன�தவனாக0தா� இ��தா�. ஆனா�, அ�ேக 
அவ/கைள- க�, ேக�ட கண  "த� அவ� �தியவ� ஆகிவி�டா�. அவைள 
அைடய ேவ�  எ�ற தாப  ேவேறா/ ஆவ�னா� நிைற�$ வி�ட$. 
 
அவ� விலகிவி�வா�. ஆனா� ர�க�? அவைன எ�ப7 வில-'வ$? ஒ�ேவைள 
பா� அ89வ$ ேபா�, ம�திர த�திர  க3. வ�வாேனா? இரவிேல வ�$ 
கி�Oண� க�ைல0 R-கி� பழ'  ேபா$, இ�ப70தா� R-க ேவ�ெம�. 
அவ� ெசா��- ெகா�-கலாமா? 
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எ�ன விசி0திர ! ேபா�7யி�  அவ�, ம3றவ+-' ெவ�ல உத�வதா ேபா�7? 
 
ேஜாகி வ�த ேசா� ெதாியாமேல ஆ3ைற- கட�$, அ-கைர-' நட�தா�. 
--------- 

2.8. 2.8. 2.8. 2.8. �4�ப� த�த ேவ5�4�ப� த�த ேவ5�4�ப� த�த ேவ5�4�ப� த�த ேவ5    

 
'. ப� Bசாாிைய, அவ� '7யி���-'D ெச�!  "�னேர வழியி� ச�தி0$ 
வி�டா� ேஜாகி. 
 
“அ�பாடா! ஐய� ேகாயிைல வி�� இ�ைற-'0 தாேன வ�தீ/க�? வா��க� 
வா��க�” எ�. அவ� ேஜாகிைய வரேவ3றா�. 
 
“உ�கைள� பா/-கலாெம�. தா� வ�கிேற�” எ�. ேஜாகி, அ�ேகேய ஒ� 
மர0த7யி� அம/�தா�. 
 
“ெசா��ய+�பினா� நா� வரமா�ேடனா? எ�ன விேசஷ ?” 
 
“பரவாயி�ைல; நீ�க>  உ�கா��க�. ஐயனி� கா2Dச!-'� பாிகார  நா7ேய 
வ�ேத�. கி�ட0த�ட ஒ� 'றி8சியாகிறேத!” எ�றா� ேஜாகி. 
 
“அ$ "ைற- கா2Dச�.” 
 
“ஆமா , உட ெப�லா  ம8சளாகி� ேபாD9. ஒ� கவள  ேசா. சா�பி�வதி�ைல. 
ஏேதேதா ம��$க� அ ைம(  ைவ0$- ெகா�-கிறா�. ஐய� யா�-'- ெக�த� 
ெச2தா/? தம-'0 தீ�' ெச2பவ/க>-' 1ட அவ/ தீ�' நிைன-காதவராயி3ேற! 
அவ/ �சி0$ உணாம��-க உட� எ�ப70 தா�' ? இேதா பா��க� நா� 
ேவ7- ெகா�கிேற�. ஏவேலா, விைனேயா, உ�க>-' ஐ�$ ‘1�’ திைன(  
சாைம(  த�கிேற�. அவ/ ேநாைய� ேபா-கி வி��க�. அவ/ இனி(  வ!விழ�$ 
எ0தைன நா�க� இ��பா/?” எ�றா� ேஜாகி. 
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“ஐேயா! நீ�க� எ�ன, இ�ப7ெய�லா  ேப9கிறீ/க�? ஜடசாமி- ெகா�ப நா� 
ெசா�கிேற�. எ�களி� யா�  அெத�லா  ஒ�.  ெச2யவி�ைல. அவ/ ேம� 
விைன ெச2ய எ�க>-'� ைப0தியமா? அ�ப7ெய�லா  நிைன-காதீ/க�.” 
 
“அ�ப7யானா� இ�த உ�-'  கா2Dச� ேபாவெத�ப7?” 
 
“அ ைம ெசா�னா/கெள�. அ�ேபாேத உ�க� 9க0$-'0 தனியாக� Bைசக� 
ேபா�ேடா . "ைற- கா2Dச�; அ�ப70தா� இ�-' .” 
 
“அெத�னேவா, அ�த "ைற-கா2Dச!-' உ�களிட  வழி இ�-கிற$. உ�க>-' 
இ�த- கா2Dச� வ�தா� ஏேதா ம��$ ெச2(  "ைற ெதாி(மாேம; அைதயாவ$ 
ெசா�!�க�.” 
 
Bசாாி 'ைழ�தா�. ேஜாகி ஊகமறி�$ ெவ�ளி� பண  ெகா�0தா�. 
 
“இ��க�; வ�கிேற�” எ�. 1றி அவ� கானக0தி� �'�$ ெச�றா�. 
ம�திர0தி!  த�திர0தி!  ந பி-ைக ைவ-காத இைளஞ/ சகா�த  அ�ேபா$ 
ேதா�றியி�-கவி�ைலேய! 
 
ேஜாகியி� உ�ள0தி� பல எண�க� அைலேயா7ன. நிைன0தைத 
நிைறேவ3.  ம�திர"  த�திர"  உைடயவ/க� கா��- '. ப/க� எ�ப$ 
எ0தைன காலமாக ந ப�ப�� வ�கிற$? விைத�பி! , விைளவி� பலைன 
எ��பதி!  அவ/க>-' "த� மாியாைதைய, அவ+ைடய "�ேனா/ ெதாியாமலா 
வழ�கியி��ப/? அவ/க� "�டா�களா? எனேவ, '. பாிட  ஓரள� ச-தி 
இ��ப$ உைமயாகேவ இ�-க ேவ� . இைத� பாீ�சி0தா� எ�ன? 
 
பளிDெச�. அவ� தீ/மான  உ�வாக0 ெதாட�கிய$. Bசாாி ச3ைற-ெக�லா  
$ணியி� எைதேயா மைற0$- ெகா� வ�தா�. ஏேதா ேவ/க� அைவ. சி. 
க�டாக- க�7- ெகா� வ�தா�. பDைசயாக0 தா� பி��கியி��தா�. ஆனா� 
அைத இன  ெசா�!வானா? 
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“எ�ன ேவ/ இ$?” 
 
“அெத�லா  ேக�காதீ/க�. ம�திாி0$- ெகா� வ�ேத�. இைத0 தின  தின  
கஷாய  ைவ0$- ெகா��க�. நாளைடவி� கா2Dச� நி�.வி� .” 
 
ேஜாகி ேவைர� ப0திரமாக ஆைட-'� மைற0$- ெகாடா�. பிற' 
ேயாசைன(ட� ஆர பி0தா�. “உ�க� காதி� ப�7�-'ேமா எ�னேவா? அ�0த 
ப0$ நாளி� இ�' ஒ� பல�ேபா�7 நட-க� ேபாகிற$, ெதாி(மா? மரகதமைல 
ெஹ0த�பா ேகாயி� "� உ�ள உ�ைட- க�ைல எ��பதிேல ப�தய ” எ�. 
நி.0தினா�. 
 
ேஜாகி விஷய0ைத விவாி-' "� Bசாாி ஊகி0$ வி�டா�. “ஆமா , இ�ேபா$தா� 
காைலயிேல ேக�வி�ப�ேட�. ந  மணி-க�ல�7� ெபைண- க�ட� ேபா�7 
எ�. ெசா�னா/க�. நீ�க� 1ட... ெசா�!�க�.” 
 
“உ�களிட  இ�+  ஒ� ேகாாி-ைக ேவ7 நா� நி3கிேற�” எ�கிறா� ேஜாகி. 
 
ேபா�7யி� நி3பவ� எைத ேவ�வா�? ேபா�7யி� ெவ�. கா0தி�-'  
க�னிைய அைடய ேவ�  எ�. தாேன ேவ�வா�? 
 
“அத3ெக�ன, நா� உ�க>-ெக�. ம�திாி0த ேவெரா�. த�கிேற�. அைத- 
க�7- ெகா�>�க� க� உ�ைட கா3.-'ட  ேபா� ைகயி� வ� . ஜடசாமி 
$ைண(�” எ�றா� '. ப�. 
 
ேஜாகியி� ச�கட  அதிகமாயி3.. தன-' இ�ைல எ�. 1றினா� அவ� எ�ன 
நிைன�பாேனா? கி�Oணேன ெவ�! ப7 பிரா/0தைன ெச2யD ெசா�லலாமா? 
 
“நீ�க�... நா� எ�ன ெசா�கிேறென�றா�, ெப யாைர வி� �கிறாேளா...” 
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அவ� "7-' "� '. ப� '.-கி��, “அைத� ப3றி நீ�க� 
கவைல�படாதீ/க�. ெப தானாக உ�கைள நா7 வ�வா�. Bவி�-'  இட  ேத7 
வ�  ேதனீ�ேபா� உ�க� ப-க  மன9 தி� � ” எ�றா�. 
 
“நா� அ�ப7 ஆைச�படவி�ைல. உ�களிட  இ$தா� ேவ�கிேற�. பா� யாைர 
இOட� ப�கிறேதா மன�B/வமாக, அ�த ஆமக+-ேக அ�த- க� எ�-க 
வ� ப7 நீ�க� ஏேத+  ெச2ய ேவ� . ஒ�வைன வி� பி, ஒ�வ� வ�ைம 
ெவ�றா� கOட  அ�லவா?” எ�றா� ேஜாகி. 
 
'. ப� Bசாாி ஒ� கண  அதிசயி0தா�. இ�ப7(  ஒ� மனித� இ�-க "7(மா? 
 
“ஏ� ேபசாம� நி3கிறீ/க�?” 
 
“இ�ைல; நீ�க� இOட�ப�டா�, நா� ஒ� ேவ/ ம�திாி0$0 த�கிேற�. அைத� 
ெப ைகயி� ைவ0தி��தா�, மன9-ேக3ற மா�பி�ைள வ�வா�.” 
 
“இ�ேபா$ த�கிறீ/களா? நீ�க� நாைள ஹ�7� ப-க  வ�தா� அத3'  ஒ� 
ெவ�ளி த�கிேற�.” 
 
“இ�ேபாதா? அெத�ப7 "7( ?” 
 
“பி� நாைள வ�கிேற�. விஷய  ஒ�வ�-'  ெதாிய ேவடா ” எ�. ேஜாகி 
விைட ெப3.- ெகாடா�. 
 
அவ� F��-'0 தி� �ைகயிேல பிைற நில� வானி� பவனி வ�$ 
ெகா7��த$. ம7(�0$, மா�க� கற�$ பிரா/0தைன "70$வி��, 
அவனாகேவ அ��ப7யி� அம/�$ கஷாய  தயாாி0$0 த�ைத-'- ெகா� 
வ�தா�. 
 
“ந  Bமிைய� பா/0தாயா ேஜாகி? வல�ப-க  ெச மண70$D சீரழி�$  
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ேபா2வி�டத�லவா?” எ�றா/ த�ைத. 
 
“க.�� மணாக மா3றி விடலா , அ�பா. நீ�க� ேநாயி���$ மீ�வ$ ஒ�ேற 
இ�ேபா$ எ� 'றி” எ�றா� மக�. 
 
ம.நா� ச3. "�னதாகேவ மக� ேகாயி���$ ெகா� வ�த தானிய0ைத 
அள�$ ஒ� சிறிய 9ைம க�7- ெகா� ெவளிேய கிள பியைத- கட மாதி, 
“மணி-க�ல�7 ேபாகிறாயா மகேன?” எ�. ேக�டா�. 
 
“இ�ைலய மா, '. ப/ '7யி���-'� ேபாகிேற�. இ�ெனா� கா� Wபா2 
இ��தா!  தா��க�” எ�. ேக�� வா�கி- ெகாடா�. 
 
தானிய�கைள(  பண0ைத(  "த� நா� ச�தி0த இட0திேலேய '. ப� 
BசாாிையD ச�தி0$- ெகா�0த$  அவ� இரட�'ல நீள"�ள ஒ� ேவைல0 
த�தா�. 
 
ேஜாகி அவ+-' ந�றி ெதாிவி0$ வி��, அைத ப0திரமாக ைவ0$- ெகா� 
மணி-க�ல�7� பாைதயி� நட-கலானா�. நீ/ F?Dசியி� அ�கி�, "த� நா� 
அவ� கட இட0திேலேய, ேஜாகியி� ெந8ச  '!�கினா3 ேபா� இ��த$. 
"த� நா� அவ� அவ� "க0ைத- காணவி�ைல! தனிேய பா�... கி�Oண� 
மரகதமைல-' வ�$விட, இவ� ஏ� நி3கிறா�? யா�-'- கா0$ நி3கிறா�? 
அவ� வா?ைவ� ப3றிய கன�க� நனவா'  ச�தி�பாக இ�-க ேவ7ய ச�தி��. 
எ0தைனேயா நா�க>-'� பி�, I7ய திைர-க�பா� $7$70$ நி3'  
ெந8ச�களி� மல/Dசி-' வா2�பான ச�தி�� அ$. கிள/�$ ெபா�'  
உ�ள0ைத- க�லா-கி- ெகா�ள ேவ7ய தனிைமD ச�தி��. 
 
விற' ேசகாி-'  சா-கி� F�ைட வி��- கிள பி அ�ேக அவ+-காக- 
கா0தி�-கிறாேளா? ேதாழிகைள வி��� பிாி�$ அ�ேநர0தி� தனிேய அவ� அ�' 
நி3க- காரணெம�ன? 
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ஒ�ேவைள எ�7யி��ேத க�வி�டாேளா அவைன அவ�? அவ� வ�கிறா� 
எ�. அறி�த பி�, அவ� விற' ேச/0$- க��வ$ ேபா� ெவ' ேநர  பாசா�' 
ெச2$ ெகா7��தா�. ேஜாகி அ�ேகேய நி�றா�. 
 
எ0தைனேயா ஆ�களாக- காணாதி��த "ைற-கார�; காதலனி� எதிாி. அவ� 
அவனிட  எ�ன ெசா�ல வி� �கிறா�? விய�$ ேநா-கிவி��- கனி�ட� எத3' 
ேநா-'கிறா�? 
 
ஒ� விநா7தா�. பிற' அ�த- க�வ� விழிக>-' அவைன நிமி/�$ ேநா-க�  
$ணிவி�ைல. 
 
பா�! 
 
ேஜாகி 'ர� கரகர-க, ‘மினிேக’ இைலயி� 93றி ைவ0தி��த அ�த� ெபா-கிஷ0ைத 
எ�0தா�. 
 
“நீ இைத வா�கி- கA0திேலா, இ��பிேலா அணி�$ ெகா�. உ� மன9-ேக3ற 
மணாள� வ�வா�, பா�.” 
 
ெதாைட தAதA-க அவ� ெமாழிக� அவ� ெசவிகளி� விA�த$  அவ� 
தி�-கி�� நிமி/�தா�. கி�Oணைன� ேபா� ெச�வD ெசழி�பி� பளபள-'  
"கமி�ைல; Bாி0த க�ன�களி�ைல. ஆனா� இ�த "க0தி!�ள ஒளிேபா� அவ� 
இ$வைரயி� எவாிட"  கடதி�ைலேய? தி�ெம�. வ�$ அவைள0 
தி-'"-காடD ெச2(  இ�த ஒளி(ட� எ�ன ேப9கிறா�? 
 
அவ� விய�$ நி3ைகயிேல, ேஜாதி சலனம3ற 'ர��, “இைத '. பாிட  ேக��� 
பிர0திேயகமாக வா�கி வ�ேத�. பா� நீ எ� த�ைக. எ� அ ைம-காக நா� 
ேபா�7யி� ஈ�ப�டா! , எ� வ!ைவ நAவ வி�ேவ�. உ� மன  எவாிட  
இ�-கிறெத�பைத அறிேவ�. இைத வா�கி- ெகா�. உ� அ�பேன ேபா�7யி� 
ெவ�!வா�.” 
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அவ� கய�விழிக� கசிய, இ� ைககைள(  நீ�7 அைத� ெப3.- ககளி� 
ஒ3றி- ெகாடா�. ெந89-கன  ஆவியாக மாறி அ7 வயி3.-'� இற�கி 
வி�டா3 ேபா� இ��த$. ேஜாகி அ$வைர கடறியா வண  ேலசான உ�ள"  
உவைக(  17யவனா2, மரகத மைலைய ேநா-கி நட�தா�. 
--------- 

2.9. 2.9. 2.9. 2.9. ஒளி 6-ட வ�வா7ஒளி 6-ட வ�வா7ஒளி 6-ட வ�வா7ஒளி 6-ட வ�வா7!!!!    

 
மDச ய�திர0ைத0 $ைள0$� பா8சா�-' மணமாைல Pட நிைன0$ அ�. 
பா8சால0தி� தைலநகாி� அரச 'மார/க� 17ய ேபா$ ஏ3ப�டா3 ேபா�ற ஒ� 
ேகாலாகல , சிறிய மரகதமைல ஹ�7யி!  அ�. ஏ3ப�ட$. க�னிெயா�0தியி� 
ைகைய� ப3ற ேவ7 I�. காைளக� பல� ேபா�7யி� கல�$ ெகா�கிறா/க� 
எ�ற ேவ7-ைகைய- காண "$கிழவ/களான ப8சாய0தா/ ம��மி�றி, அறி�தவ/ 
ெதாி�தவ/, 93.��ற�களி� ேக�வி�ப�டவ/, எ�லா�ேம 17 வி�டா/க�. 
காியம�ல�-', ேபர�ைபயனி� உய/ க�விைய(  ெப�ைமைய(  'றி0$� 
�க?பா7� Bாி-க அ$ ஓ/ அாிய ச�த/�பமாக அைம�த$. வ�$ 'Aமிய 
வி��தின�-' உணவளி-'  ெபா.�ைப மகி?Dசிேயா� அவ/ ஏ3.- 
ெகா7��தா/. 
 
பா�வி� பா�டனா�-' அ�. இளைம தி� பி வி�டா3 ேபா� 'Rகல  
உடாகியி��த$. க�னி� ெபகைள- காC  ேபாெத�லா  உ3சாக0$ட�, 
“எ�ன ெபேண! ஐ ப$ இைளஞ/கைள அைழ0$ வா; அவ/க>-'� 
ேபா�7யாக இ�த- க�ைல0 R-கி உ�ைன0 R-கி� ேபாகிேற�!” எ�. வ �-' 
இA0தா/, ர�கனி� த�ைத. வி��$  1�ட"  கட மகி?Dசியி�, கி�Oண�, 
ர�க�, ேஜாகி ஆகிய Iவ/ �கைழ(  மா3றி மா3றி� பா7- ெகா7��தா/. 
Iவ�  அவைள அைடய0 த'தி ெப3றவ/கேள எ�. ெபா$வி� பா/�பவ/க� 
எC  ப7யாக, அ�த� ப�தய0ைத0 ேதா3.வி0த ெபாியவ/க� வி0தியாசமி�றி 
இைளஞ/கைள� �க?�தா/க�. 
 
ப�தய0 தின0$-'� ந�ந�ேவ இர� I�. தடைவக� ஹ�7-' வ�$ ேபான 
ர�க�, தி�க�கிழைம� ேபா�7-', ஞாயிற�. காைலயிேலேய ெபC-' 
அளி-க� பல பாி9க>ட� மரகதமைல வ�$வி�டா�. த� வ�ைமயி� அவ+-' 
ந பி-ைக இ��த$. கட�த சில நா�களாக அவ� ச0$�ள உணெவ�. "�ைட(  
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மீ+  இைறDசி(  உ� பார  R-கி� பழ'வைதேய ெபாAதாக- 
கழி0தி��தா�. அவ� மன9-'�, ‘கி�Oண� ெவ.  சாைம(  அாிசி(  
தி�பவ�; மர-கறி உணவா� உட�� வ! ஏற "7யா$’ எ�ப$ ந பி-ைக. 
ேஜாகிைய அவ� த�க>-' ஈடாக நிைன0தி��தா� தாேன? ஒ�ேவைள உணவி� 
உல/�$வி�ட ஒ��� பய�; எனேவ ெவ3றிைய� ப3றி ர�க� ச�ேதகேம 
ெகா�ளவி�ைல. ‘கிளா*ேகா’ ம� ேவ�7(  ச�ைட(  '�லா(  தாி0$, 
உ3சாகமாக இ��த அவ�, க�ைல0 R-' "� ஆேவச  ெபற விைல(ய/�த 
ம$�  அ��தD சி0தமாக ைவ0தி��தா�. அவ� எ0தைன- ெக0தைன 
ந பி-ைக(ட� இ��தாேனா அ0தைன-'- கி�Oண� 'ழ பினா�. 
 
பா�வி� காத� ஒ� �ற ; ேஜாகிைய� ப3றி அவ� 1றியைத(  ேவ/ த�தைத(  
எணி� பா/0ததி� ஏ3ப�ட 'ழ�ப  ஒ� �ற . உைமயி� ேஜாகி 
ெப��த�ைம(ட� நட�பவ� தானா? அ�ல$ P?Dசியாக இ�-'ேமா? ம�திர 
த�திர�களி� ர�கேன ஈ�ப�வா� எ�. அவ� நிைன0தத3' மாறாக 
ேஜாகிய�லேவா ஈ�ப��வி�டா�? ம�திர  ப�-கிறேதா இ�ைலேயா, அ$ 
"-கியம�ல, அவ� உ�ேநா-க  ந�லதாக0தா� இ�-'மா? க�வி க3. 
ெம�கைட�$ சி�தி-க0 ெதாி�த அவ�; எண�கைள- 'ழ�பி- ெகாடதனா� 
அக�ற ெந3றியி� அ7-க7 9�-க�க� விA�$ மைற�தன. ெந8ச0 ெதளி� 
இ�ைலேய� "கமல/Dசி ஏ$? $�>  உ3சாக  ஏ$? 
 
பா� ேபைத; '. பனி� ேவாி� "A ந பி-ைக ைவ0$ தன-'D சமமி�ைல எ�. 
இ.மா��ட� நட�தா�. அ�. காைலயிேலேய அவ/க� கிராம  "Aவ$  
ேவ7-ைக காண அேநகமாக மரகதமைல-' வ�$வி�டெத�. ெசா�லலா . 
 
அ�த ைவபவ0ைத- காண ஆதவ+ , இள�R3ற!ட�, இதமாக Fசிய கா3.ட� 
வானி� உதயமாகி� பவனி வ�தா�. ெத2வ ைமதான0தி� 1ட- 1டா$ , காண- 
1டா$ எ�ற க�னிய/ ம��ேம அ�ேக காணாதவ/. 
 
ேஜாகி, தாயி� வி��ப0ைத நிைறேவ3ற "�னிர� உபவாச  இ��$, காைலயி� 
"Aகி, ெந3றியி� நீ.  ச�தன"  அணி�$ ஒளி-கீ3ைற� ேபா� அைவயி� 
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Eைழ�தா� அவ�. த�ைத(  அ�த ைவபவ0ைத- காண "� வாிைசயி� 
அம/�தி��தா/. 
 
'றி�பி�ட ேநர  வ�த$  பா�வி� பா�டனா/ எA�தா/. “சைபேயா/கேள 
கைதகளிேலதா� அரச'மாாி-'D 9ய வர  நட0த�ப�டதாக நா  ேக�வி� 
ப�7�-கிேறா . இ�. ஒ� க�னி� ெபாC-காக, இMவள� ம-க� 
17யி��ப$ என-'� ெப�ைமயாக இ�-கிற$. நா� ேவ7-ைகயாக0தா� அ�. 
‘க�ைல� �ர��கிறவ� ெபC-' உாியவ�’ எ�ேற�. அ$ உைம� 
ேபா�7யாக ேகாலாகல  ஆகிவி�ட$. இ�த� ேபா�7 விதிகைள நாேன 
1றிவி�கிேற�. க�ைல� �ர�7 ைககளி� R-கி நிமி/�$ இரட7 "�னா� 
வரேவ� ; ப8சாய0தா/ பா/-க ேவ� . அத�றி ந�வி� கீேழ ைவ0தாேலா, 
Bமி இ7-க- க�ைல0 R-கி வ�தாேலா, ேபா�7யி� தவறியவராக- 
க�த�ப�வா/க�. ஒ�வரா!ேம இ�தD சாதைனைய நிைறேவ3ற "7யவி�ைல 
எ�றா� எவ� க�ைல அதிக உயர  R-'கிறாேனா அவேன ெவ�றவனாக- 
க�த�ப�வா�. இ�த நிப�தைனகைள ந  இைளஞ/க� Iவ�  ஒ��- 
ெகா�கிறா/க� எ�. நிைன-கிேற�” எ�றா/. 
 
சைபயி� ஆரவார  எA�$ ஆேமாதி-க� ெப3. அட�கிய$ , அவ/ "த� "த�� 
ேஜாகிைய அைழ0தா/. எ�ேலா�ைடய விழிக>  ேநாயா� ந��$ உ�கா/�தி��த 
த�ைத-க�கி� நி�ற ேஜாகியி� மீ$ பதி�தன. 
 
ேஜாகி "� வ�$ தைல�பாைகைய எ�0$ ைவ0$ வி��, இைறவைன(  
சைபயினைர(  ப8சாய0தாைர(  வண�கினா�. மனசி!�ள எண0ைத� 
ேபா�யான ேவக0தா!  விைற�பா!  மைற0$- ெகாடா�. உைமயிேலேய 
க�னிைய- ைக�பி7-க ஆவ!ைடயவைன� ேபா� ைமதான Iைலயி� ப�ள0தி� 
பதி�தா3 ேபா� இ��த க�ைல ேநா-கி நட�தா�. 
 
ெத2வ ைமதான0$� ப-க  ெச�ல- 1டாத க�னி� ெபக>-ெக�லா  ஒேர 
பரபர��; உ3சாக . ச3. எ�ட நி�றவ/, எ பி� பா/�பவ/, ஓ7 வ�$ 
அMவ�ேபா$ மாம� F��� �றமைனயி� அம/�தி��த பா�ைவ- ேக� 
ெச2$வி�� ஏேத+  ெச2தி 1றிD ெச�பவ/ எ�., கலகல�ைப(  சிாி�ைப(  
1�7ய வண  இ��தன/. தனிேய பரபர�ைப- கா�டாதவளாக, ெபகளி� 
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ேக�க>-'  பாிகாச�க>-'  "க  சிவ�பவளாக, காதலனி� ெவ3றிையேய 
ெந8சி� ெகா� அவ� நி�றா�. 
 
படபடெவ�ற ைக0த�ட�, ஆரவார  சிாி��, ைமதான0தி� ப-க0தி���$தா� 
வ�தெத�. அறி�த பா�வி� ெந89 படபட0த$. 
 
“யாேரா? யாேரா?” எ�ற Xதி $7-க, கவைல படர வாயி�� எ�7� பா/0த ேபா$, 
ஒ�0தி ேக�-'ர!ட� அவளிட  வ�தா�. “"த�� ேஜாகியண� தா� 
ேபானா/; அவ/ எ�0$வி�டா/...” எ�. சிாி0தா�. 
 
“ஆ!” 
 
'ர� ெவளிவரவி�ைல. "க  க.0த$; விழிக� நிைல0தன. அத3'� 
இ�ெனா�0தி �$D ெச2தி(ட� பா2�$ வ�தா�. “ ... ேஜாகியண� 
எ�-கவி�ைல. கி�Oண� அண� தா� ேபாகிறா/” எ�. அவ� காதி� 
ேபா��வி��� பி�+  ேவகமாக� ேபானா�. 
 
அ�பா! ஒ� மைல இற�கி வி�ட$. ேஜாகியண� எ�-கமா�டா/. ேகாயி�� 
பணி ெச2தவ/, ெபா2 1.வாரா? 
 
கA0தி� அணி�தி��த மணிDசர0தி� கயி. க�7, அதி� ேவைர இைண0$ 
ெந89-' ேமேலா� உ�0தி��த "7� ெச�கியி��த அவ�, அைத நிைன0$ 
ெத2வ0ைத ேவ7- ெகாடா�. அவளாக அவ� நட�$ ெச�வைத(  
எ�ேபாேதா சி.மியாக அவ� பா/0தி��த உ�ைட- க�ைல ெம�ல� 
�ர��வைத(  க3பைன ெச2$ ெகாடா�. ஏ3கனேவ, ெபைம ேதா2�த 
ெம�ைமயான ேதா3ற"ைடய அவ+-' "க  சிவ-கிற$; ெந3றி நர � 
�ைட-கிற$. க� அவ� ைகக>-' வ�$வி�டதா எ�ன? 
 
படபடெவ�ற ைக0த�ட�க>  1Dச!மாக ஆரவார  இ�ைல; உைமயி� ைக0 
த�ட��லாத ஆரவார�தா� எA�த$. வாயி� "3ற0தி� ஒ�0தி 1ட அவ>-'D 
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ெச2தி 1ற நி3கமா�டாளா? அவ� ெபா.ைமைய இA0$� பி70$- ெகா�, 
ெவ�க  வி�� வாயி�� எ�7� பா/0தா�. 
 
 
உைமயி� கி�Oண� க�ைல0 R-கி வி�டானா? 
 
இ�ைல, அ�த- க� அவ� பல0ைத உைமயாகேவ ேசாதி0$- ெகா7��த$. 
�0தக ஏ�ைட� �ர�7ய அவ+ைடய ெம�கர�களி�, ப0$ நா�களி� க�ைல0 
ெதா�ட$  உ.தி வ�$வி�மா? அ�ைற-ெக�. ைககளி� உர  எ�ப7 வ� ? 
ஆனா�, ேஜாகியி� உ�ள  கபட3ற$ எ�. நிWபணமாகி நி�ற பி� காத�யி� 
உ.தியி� தா� அவ� "ய�. ெகா7��தா�. "க  பிழ பாக, ID90 திணற, 
ெந3றியி� "0தான ேவ/ைவ $ளி/0$விட, அவ� இ�ைக-'�>  அ�த- க�ைல 
அட-கி வி�டா�. 
 
ஓ/ அ�'ல ; ஒ� சா. ‘பேல பேல, கி�Oணா!’ எ�ற உ3சாக0 R�த�க>  
ஆரவார"  1Dச!  காைத� பிள-கி�றன. க� உய�கிற$; ஆனா� க�ைலD 
9ம�த இ���, வைள�த$ வைள�தப7ேய நி3கிறேத! கா�கைள அ�த� பார  
ந9-'கிறேத! IDைச இ� ெகா�� ைகக� பிணி-கி�றனேவ! 
 
இெத�ன? காதலா? ேபா�7யா? P?Dசியா? உயிைர இ.-'  ேசாதைனயா? 
இ�தD ேசாதைனயி�, ப70$ ெம�கைட�த கி�Oண� உயிைர விட� ேபாகிறானா? 
ஐேயா, ேபைதைம! இM�லகி� ஒ� க�னியி� காத� அ0தைன உய/வானதா? 
 
‘இ�ைல...  ... அைட�ேத தீ�ேவ�.’ 
 
வைள�த இ���, க�!ட� நிமிரவி�ைல. ைக நிமி/�$ நAவவி�ட$ க�ைல. 
 
“ஐேயா!” எ�. காியம�ல/ அலறியப7 ஓ7 வ�தா/. க� ப�ள0தி� நAவி� பதி�$ 
வி�ட$. 
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காியம�ல/, கி�Oணைன0 த� மீ$ சா0தி- ெகாடா/. 1�ட  பதறி அவ/கைளD 
P?�த$. நீைர0 ெதளி�பவ� , எ�ன எ�ன எ�. பதறியவ/க>மாக ஒேர 
கலகல��. 
 
கி�Oண�, வி�-ெக�. எA�தா�. “எ�லா�  ேபா�க�. ஒ�.  இ�ைல தா0தா” 
எ�. ேராச"  அவமான"  அA0$  "க0தினனாக அ�பா� ெச�ற ேபா$, 
ர�க� கடகடெவ�. சிாி0த 'ர� ேக�ட$. ‘ெப பி�ைள ேபா� விA�$ 
வி�டா�, ைகயாலாகாதவ�’ எ�. இக?Dசி- 'றி ேதா�ற அவ� பா/0த பா/ைவ, 
ேஜாகி-ேக ெவ.�ைப ஊ�7ய$. 
 
ஆரவார0ைத அட-கி வி�� பா�வி� பா�டனா/, ர�கைன- கைடசியாக 
அைழ0தா/. 
 
அர�கி� இ�ன நட�த$; நட-கிற$ எ�பைத0 ெதளிவாக0 ெதாி�$ ெகா�ள 
"7யாத நிைலயி� பா�வி� உ�ள  விள-'D 9டராக0 $70த$. அ0தைன ேப�  
ெவ�கமி�றி அவைள0 தனிேய வி��D ெச�. வி�டா/கேள! அவ� இ�+யி/ 
அ�ப� ெவ�றானா? இ�ைலயா? ேதா�வியானா!  ெவ3றியானா!  அ�ேநர  
ெதாி�தி�-'ேம! ‘ேபா�7(  ேவடா , ப�தய"  ேவடா . நா� இைசபவ/ 
அவேர, ம3றவைர� ேபாகD ெசா�!�க�’ எ�. அவ� ெசா�� இ�-கலாகாதா? 
அவ� வி��ப0ைத ெவ.-கேவா, எதி/-கேவா எவ�-'  த'�த காரணமி�ைலேய! 
விைளயா�டாக� ேபசிய ேபD9, அவ� வா?ைவ� ப�தய� ெபா�ளா-கி வி�டேத! 
 
ஆனா�, அவ� வி��ப  ப�-' ; '. ப� ேவ/ ெபா2-கா$. அ�ப70 ேதா�வி 
காபதாக இ��தா�, ேஜாகியாக ஏ� '. பனிட  பாிகார  ேவ7 ேவ/ ெப3. 
வரேவ� ? எ�லா  ேதவ/ நிைன�பி� நட�பைவ. 
 
ஆகா! ஒேர 1Dச�, கரேகாஷ . அவ� உ�ள  $�ளிய$. ேதாழிக� ஓேடா7 
வ�தன/. 
 
“க�ைல0 R-கியவ/ கைடசியி� அ�த அண� தா�.” 
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“நா� தா� "த�ேலேய ெசா�ேனேன?” 
 
“என-' அ�ேபாேத ெதாி( .” 
 
விஷய0ைத ேநராகD ெசா�லாம� இ�+  எத3' இவ/க� மனைச0 $7-க 
ைவ-கிறா/க�? 
 
“பா� இனிேம� பண-காாி” எ�றா� ஒ�0தி. 
 
“பண-காாி ம��ம�ல; ஒ0ைத-'� ேபா'  சீமா�7” எ�றா� ம3றவ�. 
 
அ0ைத(  ேஜாகியண+  ஈயாடாத "க0$ட� வ�கிறா/கேள! ேஜாகியண� 
"க0தி� ெகா8ச�1ட மகி?Dசியி� சாைய இ�ைலேய! ப�தய0தி� ெவ3றி மாைல 
P7யவ/ யா/? 
 
“யார7?” எ�றா� பா�, ெந89 $7-க. 
 
“அ�த� ெபயைர- கா$ 'ளிரD ெசா�ல7!” எ�. கaெர�. சிாி0$, அவ� 
வயி3ெறாிDசைல- ெகா�7- ெகாடா/க�. 
 
இ�த அமளியி�, நீல"  ம8ச>மாக இைண-க� ெப3ற மாைல அணி�$, 
ககளி� ெவ3றிD சிாி��- ெக-க� ெகா�ட ர�க� அவ/க� இ��த F�ைட 
ேநா-கி ர�க ைம, த�ைத "த�ேயா/ Pழ வ�தா�. 
 
அவ>-'- '. ப� த�த ேவேரா� ெந89 பகீெரன� ப3றி- ெகாடா3 ேபா� 
இ��த$. ேமாச-கார� பாவி, ேஜாகி. ர�க+-காகவா சதி ெச2தா�? நயவ8சக�. 
 
மணி-க�ல�7-' உடேன ஓ7 விட ேவ�  ேபா� உட� பற�த$ அவ>-'. 
ஆனா� கா�க� $வள, அ�ேகேய ேசா/�$ உ�கார0தா� அவளா� "7�த$. 
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--------- 
2.10. 2.10. 2.10. 2.10. மைன  ��தா�மைன  ��தா�மைன  ��தா�மைன  ��தா�    

 
'. ப� அளி0த ேவ/, த�ைதயி� கா2Dச!-'- 'ணமளி0தேத! த�ைதயி� 
"ைற-கா2Dச� அ�த ேவாி� Fாிய  '�றி, அவ�ைடய ெம��த உடைல� 
பிைண0த பி7யினி�.  தள/�$ வ�வ$ கட அவ�, பா�, த� இனியவ+ட� 
17 வாழேவ ப�தய  அE1லமா'  எ�ற�லேவா ெத �ட� இ��தா�? அ$ 
ெபா2யாகி வி�டேத! 
 
ர�கனா!  ப�தய விதி�ப7 க�ைல0 R-கி ெகா� நட�$ ப8சாய0தா/ "�� 
வர "7யவி�ைல. கி�Oண� நிமி/�த ேபா$, க� நAவி விழ சா2�$ வி�டா�. 
ர�க� "-கி "னகி, க�ைல� Bமியி� படாம� R-கி- ெகா� நிமி/�$ நி�றா�. 
அMவளேவ. ப�தய0தி� அவ� ெக�0ததாக0 தீ/�பாகி வி�ட$. 
 
பாவி- '. ப� இ�ப7� பழி ெச2தாேன? அ�த அ��� B�காவிேல மைலய�ேறா 
விA�$ வி�ட$. கி�Oணனி� "க0ைத� பா/-க "7யவி�ைல. பா�ைவ0தா� 
அவ� எ�ப7� பா/�பா�? $�ப�களி� ேதா2�த சி�தைனயி� 9ழ�. 9ழ�. 
வ�த அவ+-', அ�ேபா$தா� உைம ெத3ெறன விள�கினா3 ேபா�. 
இ��த$. 
 
அச��0தன�தா�. கா2Dச!-'- '. ப� த�த ேவ/, கச�� I�ைக. அவ/க� 
அ�.வைர அறி�திராத அ�த I�ைக இர0த0தி� கல�$ ேநாைவD சி-ெகன 
அ.0த$. ம�திர"  மாய"  எணி வா�'  ேவ/ I�ைகயா'மா? அ�த ஞான  
ஏ� அவ+-' அ�ேபாேத வரவி�ைல! "� ெச�. ைதாியமாக ப�தய  
ேவடாெம�., பா��-காக அவ� விலகியி�-கலாேம! 
 
93றி(�ள ேகாலாகல0தி!  ேவ7-ைகயி!  கல�$ ெகா�ள மனமி�றி, ேஜாகி 
தனிேய ெகா�7�� ப-க  ெச�றா�. மாதி-', மக� ேதா�வியைட�த$ 
கட$ேம ம3றவ/ ெவ3றி காண� ெபா.-கவி�ைல. விைளநில0ைத ேநா-கி- 
கிள பிவி�டா�. 
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எதி/ F�7� ர�க ைம பா��ட� வ�தவ/களி� ெப� பாேலாைரD ேச/0$- 
ெகா� வி��$D ேசா. சைம�பதி� " "ரமாக "ைன�தி��தா�. 
 
ைக0த7ைய ஊ�றி- ெகா� ேஜாகிைய0 ேத�  விழிகைள உைடயவரா2 
��ைகயா வ�தா/. F�7� �றமைனயி� பா�ைவ(  ஒ�றிர� ஊ/� 
ெபமணிகைள(  தவிர யா�  இ�ைல. ெகா�7!-' நட�தா/. 
 
அவ/ நிைன��D சாிேய, ேசாக  க�பிய "க0தினனா2, ேஜாகி அ�' இ�-க- 
கடா/. 
 
ம�ைக ஒ�0தி-காக மனைச இ7ய வி�வதா? அவ/, ெம�ல அவ� "க0ைத 
நிமி/0தினா/. “ேஜாகி!” 
 
“எ�ன அ�பா?” 
 
“வ�0தமா ேஜாகி?” 
 
“எத3'?” எ�றா� மக�. 
 
“உ� "கேம ெசா�!கிறேத! ர�க� தாேன "த� "ைற-கார�?” எ�. த�ைத 
சிாி0தா/ ெம�ள. 
 
“ ... அ�பா "ைற-காரனாக இ��தா! , இ$ பாவ ... நி.0தி விட ேவ� ” 
எ�றா� ேஜாகி இத?க� $7-க.  
 
அவ/ தி�-கி�டா/. “ேதவ/ அ�ளா� நிக?�தி��ப$ மகேன. ஒ� ந�ல ெப 
அ�த- '� ப0$-' வரேவ�  எ�. நிைன0ேத�. ைபய+  '� ப ெபா.�� 
இ�லாம� ம ஒ�டாம� ேபா2விட- 1டா$ எ�. ேவ7ேன�. அ�த- 
'� ப  ஒ�.-'  உதவாத ெச ம Bமி ேபா� சீரழிய- 1டாேத எ�. 
கவைல�ப�ேட�. இாிய உைடயாாி� அ��, ந�ல ெப, பா� வ�கிறா�. 
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மனசிேல ெபாறாைம(ண/�-' இட  ெகா�-கலாமா ேஜாகி?” அவ/ விர�க�, 
அவ� தைல"7-'� இதமாக� �ரடன. 
 
“நீ�க� உைமைய அறியவி�ைல. அ�பா! நா� ெபாறாைம�படவி�ைல. இாிய 
உைடயாாி� க�ைணயா� க�!  "�>  கைள�$ பய�ப�0திவி�ட நில  
ேபா� நா� மனைச ைவ0$- ெகா�ள எ�ேபா$  "ய!கிேற�. ஆனா� நீ�க� 
இர� ஒ0த உ�ள�கைள� பிாி0$ வி�_/க�. கி�Oணைன(  அவைள(  
பிாி0$ வி�_/க�. யாைன ேத/�$ மாைலயி�டவ� அர9ாிைம-' உாியவ� ெப 
ஒ�பினா� மணாள� எ�ற ந  வழ-' ெமாழிைய0 தி��பி, ‘க�ைல� �ர�7யவ� 
க�னி-' உாியவ�’ எ�றா-கிய$ ெப�  தவ.. மனெமா�பாம� ந  F�7� பிாி� 
ஏ3படவி�ைலயா? ம.ப7(  அவ/ மக+-ேக ஒ�பாத ெபைண 
இைண-கிறீ/கேள!” ைபயனி� விழிகளி� ஒளி/�த ஒளிைய� பா/0த த�ைத-' 
உட� "Aவ$  சி�/�ேபா7ய$. 
 
உைம! ஆனா�, ஆனா�! 
 
பா� சி.மியாக நி�ற நா� "தலாக அவ/ அவைள� பா/0தி�-கிறா/. அவளிட  
9யநல" , சி.ைம- 'ண�க>  இ�-'ெம�. அவ/ நிைன-கவி�ைல. அவ� 
ர�கனி� தாைய நிைன�-'- ெகா� வ�  அழகி; ஆனா� ேஜாகியி� 
அ�ைனைய� ேபா�ற அைமதி, அட-க  "த�ய அ��'ண� ப�கைள- 
ெகாடவ�. க�7ய கணவ+-' உதவியாக இ��$, ேதாழியாக� பழகி 
அவ+ைடய விைளநில0ைதD ெச ைம�ப�0தி 'ழ�ைதகைள� ெப3.0 த�$, 
த�ைன- '� ப0$-' ஈ(  ெபணாக அவ� இ��பா� எ�. அவ/ 
எதி/பா/0தி�-கிறா/. இ-காரண�களினாேலேய, அவ� ேஜாகி-' மைனவியாவைத 
விட, ர�க+-' மைனவியாவேத இைச� எ�. வி� பியி�-கிறா/. வளம3ற 
Bமியிேல, ந�ல வி0ைதய�ேறா இடேவ� ? அவ� ேகாண� வழியிேல ெச�ல 
"7யாதப7, அவைன மேணா� இைணய ைவ-'  மா� அவ>-ேக உ� 
எ�ெற�லா  அவ/ எணியி�-கிறாேர! 
 
“அ�பா, கி�Oண+  அவ>  ஒ�வைர ஒ�வ/ அ�� ெகா� ேநசி�பவ/, 
பிாி�ப$ தகாத ெசய�” எ�றா� ேஜாகி உண/Dசி $7$7-க. 
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“இ�-கலா  ேஜாகி. த� அ�ைப(  ஆைசைய(  தியாக  ெச2$, கல�காம� 
வா?ைவ ஏ3.- ெகா�ள- 17ய ஒ� ந�ல ெபைணேய ர�க� மண-க 
ேவ�ெம�. நா� எCகிேற�” எ�ன ெந89ர ! 
 
“அ�பா!” எ�. ேஜாகி அல.வ$ ேபா� க0தினா�. 
 
“ேக�, மகேன, ெபா.ைமயாக- ேக�. க�யாண  எ�ப$ எத3'? நா  17 வா?�த 
�மி தி�0தி விைளவி-க ேவ� . நிைறய- 'ழ�ைதக� ந  "3ற�களி� 
விைளயாட ேவ� . க�. கா�க� ெப�க ேவ� . ஆC  ெபC  
வா?வி� இத3காக0தா� ப�' ெகா�ள ேவ� !” 
 
ேஜாகி வாயைட0$ நி�றா�. அவ/ ெதாட/�தா/. “கி�Oண� ப70தவ�. பைச(  
ஒ��த!  நீ�காத '� ப0தி� பிற�தவ�. அவ� த�ைன0 தி��தி ெச2$ 
ெகா�ள ேவ�  எ�ற எண0$ட� வ�பவளாக இ��தா!  '� ப0தி� 
ஒ�ட ைவ0$- ெகா�>  வசதிக� அ�' உ�. இ�ேக, நிைறைவ ேவ7 
வ�பவளாக இ��தா� தா� பிாி� உடா' . பா� இ�த- '� ப0$-' நிைறைவ 
அளி�பா�; ர�கனி� வா?ைவD ெச ைம ெச2ய அவைள� ேபா�ற ெபேண 
ேதைவ. ேக�டாயா ேஜாகி? உ� ெபாிய�ப� வா?விேலேய ஒ�டவி�ைல. அவ/ 
எத3'  கவைல�ப�வதி�ைல. கிைட-'  இ�ப0ைத அ+பவி0$ வி��0 த ைம 
மற�$ பா7- ெகா7�-கிறா/. அவைர� ேபா�ற மனித/ எவைர(  நா� 
பா/-கவி�ைல. ஆனா�, ர�க� அவைர� ேபால இ�ைல. மேணா� இைச�$ 
9$வா$ அறியா$ வாA  வா?ைவ வி�� விலகி வி�டாென�. அ89கிேற�. 
மகேன, அதனா� தா� அவ� ப�தய0தி� ெக�-க ேவ�  எ�. வா?0திேன�, 
ேஜாகி.” 
 
ேஜாகி அ�ேநர  வைரயி!  இள  உ�ள0திேல ஒ� ெபC-காக 'மிழியி�  
ஆைசகைள(  கன�கைள(  பிரதானமாக எணியி��தா�. அ�ேபா$தா� அ�த 
இளைம ஆைசக>-க�பா� ஒ� ேப�ைம ெபாதி�$ கிட-கிற$. வா?-ைக 
இ�ப  அEபவி�பத3' ம��  அ�.. "ய3சியி�றி0 தானாக- கி��வ$ இ�ப . 
மைண ெவ��  ேபா$ , விைதைய0 ெதளி-'  ேபா$ , அ$ "ைளவி��D 
ெசழி0$- கதி/ சா(  ேபா$ , அ�வியி� "A'  ேபா$ , மா�க� கற-ைகயி� 
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பா� ெபா�கி வ�  ேபா$  இ�ப  நிைன0தா ெச2ய�ப�கி�றன? இ�ைல, 
ந�ைம-காகD ெச2(  ெசய�களாக அைவ பழ-க0தி� ஊறிவி�டன. அ�ேபா$ 
இ�ப  வ�கிற$. அ$ேபாலேவ ஒ� ெபைண- ெகா� வ�$, இ�வ�  
9யநலமி�றி- '� ப0$-காக, ஹ�7-காக, உல'-காக- 17 வா?ைகயிேல 
இ�ப  கி��  ேபா! . 
 
அவ+ைடய ஐய� எMவள� அழகாக- 1றினா/. அவ+ைடய அ ைம அ�த- 
'� ப0தி� கடெத�ன? ஆனா� அவ� அ��  தியாக"  அ�லேவா உ�வாக 
வ�தவ�? எ0தைன கOட�க� வ�$  அவ� '� ப ப�த0தி���$ விலகாத$ 
ஏ�? 
 
“நா� சி.வனாகD ெசா��வி�ேட�, அ�பா. பா�வி� "க  பா/0$ வ��தியதா� 
படபட�பாக- 1றிவி�ேட�” எ�றா�. 
 
“இ�த வயசி� அ�ப70தா� சலன  உடா' . ெவ�. வி� மகேன!” எ�றா/ 
த�ைத. 
 
இ�வ�மாக F� ேநா-கி வ�தன/. 
 
�றமைனயி� பா� ம��ேம இ��தா�. அவ/கைள- கட$  "க0ைத0 தி��பி- 
ெகாடா�. ஆ0திர  கணீ/0 $ளிகளாக� Xறி வ�த$. 
 
“பா�, இேதா பா/; பார மா!” ��ைகயா அ��  ஆதர�  கனி(  'ர!ட� அவ� 
தைலைய0 தி��பினா/. 
 
மைலக� சாி�$ கட�க� ெபா�'வ$ ேபா�ற உண/Dசிகைள அட-'பவ� ேபா� 
கணீைரD சமாளி0$- ெகா� அவ� பா/0தா�. 
 
“வ�0த�ப�கிறாயா பா�?” 
 
"க  தா?�தா�. கணீ/ சி�திய$. 
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“அச��� ெபேண, ஏ� வ�0த�ப�கிறா2? இேதா பார மா, ெப அ���0 
தீ�ேபால, '� ப0ைத ந�லவிதமாக உ�வா-'  ச-தி; அவ� �ைகயலாமா? 
பாைல- 1ட- '7-காம� F��-காக0 தியாக  ெச2(  ச-தி ஒளிர, இ�த 
F��-' நீ வ�கிறாய மா. ம�கள0$-' உாியவளாக, சீ/'ைல�$ வ�  ஒ� 
'� பD ெச�வ0ைத நிர�ப, நீ வ�கிறாய மா. சி�ன எண�கைள வி��வி�. 
ெபாிய ெபா.�� உ�ைன0 ேத7 வ�$வி�ட$. அ�பி�றி0 ேத2�த ஓ/ 
உ�ள0$-' ஆ-கமளி0$, ந�ல '� பமாக ஒளிர, ஒளி1�ட வ�கிறாய மா, 
'ழ�ைத!” 
 
“மாமா!” எ�. த�ைன(  அறியாம� அவ/ கா�களி� பணி�தா� பா�. 
 
ஓ/ ஆவணி ந�னாளி�, அவ� ர�கனி� இ�ல0ைத ஒளிரD ெச2(  ைவபவ  
நிக?�த$. ேகா0த/ இைச "ழ�க �0தாைட அணி�த ர�க�, ேஜாகி, த�ைத, சிறிய 
த�ைத "த�யவ�ட� பாி9� ெபா��கைள(  இ�K. Wபா2 ெவ�ளி� 
பண0ைத(  சீெர�0$, மணி-க�ல�7 ெச�. ெபைண அைழ0$ வ�தா�. 
 
ெச ம தீ�7� �$�பி0த மைனவாயி�ேலேய மண�ெப வ�$ நி�ற$ , மாதி 
F�7� "தியவ�, மாமி எ�ற *தான0தி� நி�., “'ட0தி���$ ஒA'  நீ/ 
ேபா� வழி வழி வ�  இ�த- '� ப வள/Dசிைய ஏ3.- ெகா�வாயாக!” எ�. 
அவளிட  ஒ�பி�பேத ேபா�, நீைர- 'ட0தினி�.  மண� ெபணி� ைககளி� 
" "ைற வா/0தா�. நீ/ அவ� ைககைள நைன0$- கா�களி� விA�$ ஓ7ய பிற' 
த�7���$, ெபா3க பியி� ேகா-க� ெப3ற மணிமாைலைய எ�0$� பா�வி� 
கA0தி� ேபா��, அவைள உ�ேள வரேவ3றா�. 
 
�றமைனயி� க பள விாி�பி� �$ வ�7� ைவ0$, அண� மைனவிைய 
ர�க ைம அைழ0$ உ�கார ைவ0தா�. �$�பா!ட� சாைமD ேசா3ைற மாதி 
வ�70தா�. பா��-'� பால�ன  இற�கவி�ைல. 
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ெபக� 'Aமி- ேக� ெச2தா/க�. ஒ�0தி ர�கைன "�பாக அைழ0$ வ�$, 
“எ�0$- ெகா�, ர�கணா” எ�றா�. 
 
"க  சிவ-க பா!  ேசா.  நாவி� பட ைவ0த பா� எA�த$  ர�க ைம ைக-' 
நீ/ வா/0தா�. 
 
பி�ன/- ேகா0த/ இைச "ழ-கினா/. �$-'ட  ெபா3'ட  ேபா� சி0திர 
ேவைல�பா�க>  ம8ச>  ச�தன"மாக விள�கிய$.  
 
ர�கி 'ட0ைத எ�0$ அண� மைனவியிட  ெகா�-க, க�னி� ெபக>  
9ம�க�க>  �ைடPழ மண�ெப அ�வி நீெர�-கD ெச�றா�. 
 
ம�கள இைசேயா� அ�வி நீ/ எ�0$- ெகா� அ�த F�7னி� மீ�  
Eைழைகயிேல, பா��-' மாமனி�, ெசா3கேள நிைனவி� பளிDசி�டன. ‘இ�த F� 
என-'! இ�த F�7� ெபா.�� என-'!’ எ�. அவ� உ�ள0தி!  உட�!  
நிைற�$ நி�ற ெபைம எ�+  ஆ3ற� ெப�ைம(ட� நிமி/�த$. 
சி�ன0தனமான அ3ப உண/�க>-ேக அ�ேபா$ அவ>� இடமி�ைல. 
----------- 

��றா� பாக���றா� பாக���றா� பாக���றா� பாக�    
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. நாேன வ�ேவ�நாேன வ�ேவ�நாேன வ�ேவ�நாேன வ�ேவ�    

 
மாசி மாத0தி� இ�பD Pாிய� விணிேல ஒளி�  ஒளிமணியா2 தானெம�லா  
நீல�ப�டாைட விாிய எழி� நைக�ாி(  இள�'மரனா2 நீலமைலய�ைனைய- 
காண வ�$ வி�டா�. மைலய�ைன-'0தா� ஒளிநாயகைன- காபதி� உ�ள 
Bாி��- ெகா8சமா ந8சமா? "0$ வட�கைள(  மல/கைள(  P7 நி3'  
9�தாியாக இர� "Aவ$  அ�ைன அல�காி0$- ெகாடா� ேபா! ! 
 
ப9  ��லாைடகளிெல�லா  இரவி� அணி�த "0$-க� வானவி��� ஏA 
நிற�கைள(  வாாி FசிD 9டாிட, �$ ைவர இைழகெளன "க�களிெல�லா  
அ�விக� ஒளியிைழகளா2 மி�ன, வண வண மல/க� '!�கிD சிாி-க, 
அழைக "Aவ$  வி�ள0 தரமாேமா? மாாி-க�ள+  1த3 ெகா7ேயா+  
வ�0தி- 'ைல0த $�ப�கைள எ�லா  ெவ3றி- க� மீட மகி?விேல 
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அ�ைன கதிரவைன ஆ/வ0$ட� ேநா-'  ேவைளய�லவா இ�த மாசி ந�னா�? 
உ2ெயனD 9ழ�. ெவறியா�ட  ஆ7ய கா3., ஓ�கி வள/�த ஊசியிைல- ேகா�ர 
மர�கைள(  க/�Bர வி��ச�கைள(  ேதாழைன� ேபா� ெம�ல அைண0$ 
இைழ0$ மகி?�த$. 
 
மைனயி� ெச�வ� �த�வ/ �த�விகளா2 வாA  ம-க� அைனவ�  கீ? மைல-' 
வ�  ஒ3ைறய7� பாைதகளிெல�லா  வானி� வாிைச வாிைசயாகD ெச�!  
ெவ�றா-களி� 1�ட  ேபா� சாாிசாாியாக வ�$ ெகா7��தா/க�. Rய 
ெவ�ைள உைடகளிேல ம-களி� 1�ட  சாி�களி!  ப�ள�களி!  இற�கி ஏறி, 
எ�'  விாி�$ ெகாழி0த ப9ைமயினிைடேய வ�த ேபா$, கவ7�லாத ேந/ைம(  
வள"  இ�ப"  இைண�த ேகாலாகலமாகேவ ேதா�றிய$. 
 
மைண(  நீைர(  கா3ைற(  த�$ வ3றாத வளைம-' வழிகா�7ய 
இைறவைன- ெகாடா7 மகிA  தி�நா� அ�.. க�ைகவா/சைடயி� தி�க� 
அணி�த ம�ைக பாகைன மன0தி�0தி ஆ� சிற-க, மணி� இ�ட விைத 
ம7� பய� தர, க�. கா�க� ப�கி� ெப�க, பா!  ேத+  ப8சமி�றி� 
ெபா�கி� ெபாழிய, ெச2(  "ய3சிகெள�லா  ைக1ட ேவ7, அவ/க� 
ெகாடா�  ெப�நா� அ�., கீ?மைல மாத��ேக9வர/ ச�நிதி-' "� அழ� 
வள/0$, ஹர ஹர ஹர எ�ற ேகாஷ  மைல "க�க� எ�'  எதிெரா�-க, 
அ7யவ/ இற�கி நட�பைத- க�, சி�ைத உ�கி� ப-தி� பரவச0தா� பா7 ஆ7 
மகிA  �னித நா� அ�.. மைல(Dசியி� பிற�$ ஆ70 தவ?�$ இ7ப�� 
இ�ன!3. ஆழி இைறவைன- கல-க ஒேர ேநா-'ட� ஓ7 வ�  நதிகெளன 
ம-க� சாாிக� அைன0$  கீ?மைலD ேசாைலயிேல விாி�$ பர�த 1�ட0திேல 
ச�கமமா'  இட  ெந��க ெந��க, ப-தி� பரவச� பாட�கைள� பா7- 
ெகா� , ஆ7- ெகா� , 'ழ�கைள ஊதி- ெகா�  ம0தள�கைள "ழ-கி- 
ெகா�  வ�தன. �0தாைட உ�0திய சி.வ/ சி.மிய/ ப��� BDசிகைள� ேபா� 
களி��ட� ஓ7யா7ன/. அழகிய 9�� "7க� "� ெந3றிகளி!  
காேதார�களி!  ெதாிய, ெவ�ைள வ��- ெகா� தைலைய I7 மைற0$� �$ 
"�  அணி�த மைலம�ைகய/ அ�விகளி� கலகல�ைப ஒ0த க�ளம3ற சிாி��  
ேபD9மாக, விழா�-'- ' ப� ' பலாக வ�தா/க�. 93றி� ப9�'�.க� P?�த 
அ�த� ெப�8 ேசாைலயிேல இைறயவ/ ேகாயி!-' வ�  வழிெய�லா  ெபாாி(  
பழ"  '�றாக- 'வி�தி��த கைடக�; சி.வ/ சி.மியாி� ேகாஷ�கைள(  
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1Dச�கைள(  ப�மட�காக� ெப�கி- ெகா� 9ழ!  'ைட ரா�7ன�க� 
ேவ7-ைகக�; விேநாத�க� ெப7/ Pழ வ�தி��த பா0திர- கைடக�; க��- 
க�டாக- க��ப�கழிக�; அ�த0 தி�நாளி� இைறவ+-'- காணி-ைகயாக 
வ�தி�-'  "த� ஈ3.- க�.களி� பா� ெபா�'  தாழிக�; மணிக� '!�கD 
ெச�!  ப9-க�; க�.க�. 
 
இ0தைன ஆரவார�கைள(  ேகாலாகல�கைள(  தா7 வ�தா�, ���!  
B7!  உயி/0 த0$வமாக விள�'  ஐய�, எளிைமயி� நிைற� காC  அ�த 
இய3ைகய�ைனயி� ம-களி� ஐயனா , நா3�ற"  'ள"  ந�ேவ மடப"  
என0 ேதா�.  அழகிய ப�ள0தி� ந�ேவ சி�ன8சிறிய அக� விள-கி� ஒளி�  
ெப�ன  ெபாிய ேசாதிD 9ட/ ேபா�, சி. 'ட�� ேகாயி� ெகா7�-க- 
காணலா . வல��ற0திேல I�ற7 அகல  ஏழ7 நீள"�ள ப�ள0திேல ச�தன"  
அகி!  ேச/�$ மண  பர��வைத� ேபா� 9க�த0ைத� பர�பி- ெகா� 
சா பிராணி- க�ைட(  க/�Bர- க�ைட(மாக0 தி'தி'ெவ�. எாி�$ 
ெகா7��தன. ம-க� 1�ட  1�டமாக� ப�ள0தி� இற�கி வ�வ$  '� ப  
'� பமாகD சி. '7!-'� ேத�கா2 பழ  பா� காணி-ைகக>ட� �'வ$  
வழிப�வ$மாக இைறவனி� ச�நிதியி� ID90 திண.  ெந�-க7ைய உ� 
பணி- ெகா7��த$. 
 
உைடய/ எ�ற பிாிைவD ேச/�த '�-க� ஐ�தா. ேப/க> , ச�நிதி-' ெவளிேய 
ந�தி ேதவனி� "� நி�., 'Aமிய ம-களி� காணி-ைககைள ஏ3., ேத�காைய 
உைட0$ இைறவைன ேவ7� பிரா/0தி0$, அ7ெதா�� வண�கிய ஆடவைர, 
ெப7ைர, 'ழ�ைதகைள இளநீைர0 ெதளி0$ ஆசிக� வழ�கின/. 
 
தீ-'ழி-' அ�பா�, ஒMெவா� ஹ�7ைய(  ேச/�த இைளஞ/க�, அணியணியா2, 
இய3ைக அர�' ேபா� ேதா�றிய இட0திேலேய, கா�களி� சல�ைகக>  
ைககளிேல ேகா�க>மாக ஆ7� பா7னா/க�. அ�த ஆ�ட0$-'  பா��-'  
"7ேவ இ�-கவி�ைல. ஒ� ேகாO7 ேபானா� இ�ெனா�.; இ�ெனா�. 
ேபானா� ேவெறா�.. 
 
ம�றிலா�  எ பிராைன ம��மி�றி, அவ/களி� ப0தினி0 ெத2வமான  
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‘ஹ0ைதய ம’னி� �கைழ(  அவ/க� பா7ய கீத�க�, அ�த மைல� பிரா�திய  
"Aவ$  தவ?�த கா3ேறா� இைழ�$ ஒ� பர�பிய$. ஒ��ற , தைலயி� ெப�0த 
பாைக(  ெசவிகளி� வி�வதள  ேபா�ற இ�வைளய- காதணிக>மாக, கால  
"க0திேல கீ3.-கைள இ�� வி�டா! , பால� ப�வ0$ ெந8ச�கைள- 
ெகாடவ/களான, "திய தைல"ைறையD ேச/�த காியம�ல/, பா�வி� 
பா�டனா/, ர�கனி� த�ைத மாத� ேபா�றவ/க� ைககைள- ேகா0$- ெகா� 
வ�டாக நி�. கா�க� மா3றி மா3றி ந�ேவ ைவ0$ ஹாM ஹாM என- 1வி 
நடன  �ாி�தா/க�. 
 
கதிேரா� உDசிைய ெந��'ைகயிேல, ம-க� 1�ட"  ப-தி ெவறி(  
உDசநிைல-' ஏறின. 1�ட0தி� ந�ேவ எண3ற சி. வணD ச�பர�க�, 
எ பிரானி� நாம ஒ�-'  தாள0$-'  இைசய ப-தி ெவறி ெகாடவாி� 
ேதா�களி� ஆ7ன. ஆேவச-கார/க� தீயி� விA�$ விடாதப7 இ��ற"  இர� 
ஆ�க� ப9�கிைளகைள- ைகயி� ைவ0$- ெகா� ஒ$�கிய வண  
க0தினா/க�. ெப�  ெப�  க�ைடக� எாி�$, தண�, மாணி-க� பாள�களா2 
ெஜா�0த$. 
 
இ�த� ெப��1�ட0தி�, மணி-க�ல�7, மரகத மைல "த�ய ஊ/களி���$ 
வ�த ம-க� அைனவ�  இ��தா/க�. மணவா?வி� ஒ� 'றி8சி-'� வா?வி� 
"A அ+பவ0ைத(  ெப3. வி�ட ேகால0தி� பா� ைகயி� வண� பாவாைட 
அணி�த மகைள இA0$- ெகா� த�ைக கிாிைஜைய0 ேத70 $�வி- 
ெகா7��தா�. பஜைன-கார/களி� ந�ேவ ேஜாகிைய� பா/0$- ெகா� ஒேர 
இட0தி� நி�றா�, அழ� மிதி பா/�ப$ எ�ப7? 
 
அ0ைத மாதிைய(  காணவி�ைல. 
 
பா� 1�ட0ைத எதி/0$ "7- ெகா�, ேம�7� ஏற "ய�றா�. 
 
அ�ப�பா, எ�ன 1�ட ! 
 



159 

 

ஆகா! ேசைல உ�0$D சி�கார ரவி-ைக அணி�$, ெகாைட(  B�மா2 
வ�தி�-கிறாேள, கி�Oணனி� மைனவி, ேத� மைல-காாி! ெந3றி� பDைச- 
'0$D சி�ன�க>-' ந�ேவ '�'ம , I-கிேல 9ட/வி�  ைவர I-'0தி, 
கா$களி� ெபா� வைளய�க>-'� பதி� மா$ள  "0$-கைள� ேபா� ஒளி�  
ெக �-க� ேதா�க�, கA0திேல அ�7ைக, பத-க , ைககளி� ெபா� வைளய�க�, 
மணி மணியாக� ெபெணா�.  ஆெணா�.  ெப3. வி�டதா2. 
 
ஒ� கால0தி� அவ� கன� கட கி�Oணனி� மைனவி அவ�! கி�Oண� ச�ட  
ப70$ ஒ0ைதயி� ெதாழி� நட0$  சீமா� ஆகிவி�டா�. ஒ0ைதயிேல F�; ேபாக 
வர� �$ைமயாக- கா/ ேவ. வா�கியி��தா�. அவ� ெப� "ய3சியினாேலேய 
மரகத மைலயி� அபிவி�0திக� ெச2ய�ப�7��தன.  
 
எ�ேபாேதா மாச  ஒ� "ைற அவ/க� வ�வத3' அைடயாளமாக, �திதாக� பா � 
ேபா� மைல 93றி வ�த ெச ம பாைதயி� அவ/க>ைடய க.��- கா/ நி3பைத� 
பா� காபா�. கா� சரா2 ச�ைட தாி0த ைபய+ , பாவாைட உ�0$ நி3'  
ெபாிய ெபC  வாயி�� விைளயா�வா/க�. ஹ�7யி!�ள 'ழ�ைதக>  
சி.வ/ சி.மிய�  "தியவ�  அ�த- 'ழ�ைதகைள(  காைர(  பா/0$ 
அதிசயி0$ மகி?வா/க�. பா� விைள நில0தி� ேவைல ெச2$ தி� �ைகயி� 
அ�த0 ேத� மைல-காாிைய(  ஒMெவா� "ைற ச�தி�ப$�. 
 
“ந�லாயி�-கிறீ/களா அ-கா?” எ�. அவ� ஒ� ��சிாி��ட� 'சல  
விசாாி�பா�. 
 
பா�வி� "க0தி� ��னைக மலரா$. ஆனா�, “ெசௗ-கியமா அ-கா? 
இ�ேபா$தா� வ�தாயா?” எ�. பதி!-'- ேக�பா�. 
 
“ஆமா . *1� a� நாைள ேபாேவா ” எ�பா� அவ�. 
 
அவ� 'ர�� ெதானி-'  ெப�மித  பா�வி� ெந8சி���$ ஓ/ ஏ-க� ெப� 
IDைச0 த�ளிவ�  அ�த� பழ-க0தி� தா� ேத�மைல-காாி அ�ேபா$  
பா�ைவ0 த�0$ நி.0தி, “ந�லா இ�-கிறீ/களா அ-கா?” எ�. விசாாி0தா�. 
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ஒ� கண  பா� நிைல0$ அவைள� பா/0தா�. 
 
“ெசௗ-கியமா?” எ�. ஒ��-'- ேக��வி�� ேமேல 1�ட0தி� ககைள0 $ழாவ 
வி�டா�. 
 
ேமேல _ எ*ேட� $ைர $ைரசானி இ�வைர(  ர�க� "�+-' அைழ0$ வ�$ 
ெகா7��தா�. ஆ�கில0தி� ெபாாி�$ ெகா� $ைரசானிைய- 1�ட0தி� 
ைகைய� பி70$ அைழ0$D ெச�ற அவ� ம��  மதி�பி�, பா/ைவயி� 
கி�Oண+-'- 'ைற�$ வி�டானா! க பளி- கா� ச�ைட, ேகா��, ெபாிய 
தைல�பாைக, க7கார  எ�லாமாக- கனவானாக0 தா� ேதா3ற  அளி0தா�. 
ஒ0ைத நகைர அ�0$ ஏகரா எகராவாக- '0தைக எ�0$- கிழ�' ேபா�வ$  
ம7க>-' அ+��வ$மாக அவ� ெபாிய மனித� ஆகிவி�டாேன? 
 
ஆனா�... 
 
பா� ேத�மைல-காாிைய- கடதனா� ஏ3ப�ட ெந8ச- கிள/Dசிைய அட-கி, 
மனைச ேவ. திைசயி� ெச!0த "ய�றா�. 
 
"தியவ/ 'Aைவ வி��, ேஜாகி "த�ய இைளஞ/ ேகாO7-'0 தைலைம வகி0$, 
ர�கனி� த�ைத பாட வ�$ வி�டா�. வய$ அ.பைத எ�7ய பி�+ , அ�த- 
'ர�� எ�ன இைழ�, எ�ன க Xர ! அ�த உட� எ�ப7ெய�லா  வைளகிற$. 
ேகா� ெகாட 7-ைகயிேல? 
 
கி�Oணனி� த�ைத-' எ�ைற-'ேம வ�பவ/க>-' வ8சைனயி�றி உ7 
ெகா�0$ உபசாி�பதி� பிாிய  அதிக . ப8சாமி�த0ைத� ெபாிய பா0திர�களி� 
கல-கி வாாி வாாி இைலகளி� பஜைன ேகாO7க>-' வழ�கி- ெகா7��தா/. 
 
“ேகாபால� உ�க� மகேளா�, ைகேகா/0$ விைளயா�கிறா� பா��க� அ-கா!” 
எ�. ேத� மைல-காாி சிாி0தா�. 
 
பா�வி� I0த மக>-' வய9 ஏAதா�. இைளயவ>-' ஐ�$ வய9. வழிய வழிய 
எெண2 தடவி வாாி, ேராV உ�ல� K� "70$� பி�ன� ேபா��, அவேள 
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அல�கார  ெச2தி��தா�. I0தவ� மாநிற , விழிக� த�ைதைய� ேபா� 
ெபாியைவ. இைளயவ�, பா�வி� அDேச. கி�Oணனி� மக� ேகாபால� அ�த- 
'ழ�ைதைய0 தா� ைக ேகா0$ ஆ�வ$  வி�வ$மாகD சிாி0$- 
ெகா7��தா�. ெபாியவ>  சிறியவ>மாக இ� ெபக>  மர0த7யி� சா2�$ 
ஏேதா ேபசி- ெகா7��தா/க�. 
 
உைட ேவ�மானா� $ைரமா/ F��- 'ழ�ைதகைள� ேபா� �$ைமயாக 
இ�-கலா . ஆனா� இ� 'ழ�ைதக>  தாயி� ம. வா/�பட�கேள; '.-ேக 
நீட மைட '.கலான ெபா��-க�, ச3ேற ேமடான ெந3றி. 
 
பா��-' நா�ைக�$ 'ைற� பிரசவ�க>-'� பிற' த�கிய 'ழ�ைதக� அவ/க� 
இ�வ� . ஆனா� கி�Oண� காத�� ேதா3ற பிற' ச�ட  ப7-க மீ�  
ப�டண  ெச�. வி�டா�. அ�0த ஆேட ேத�மைல அ0ைத மகைள- 
க�7னா�. அத3க�0த இரடா  ஆ� அவ� ஒ0ைதயி� ெதாழி� ெதாட�கD 
ெச�ைகயிேல ேத�மைலயா�, எ�� மாச- 'ழ�ைதைய ைகயி� எ�0$D 
ெச�றா�. 
 
பா� ெபாறாைம- கன� கனிய, பா/0$- ெகாேட நி3ைகயி�, கி�Oண� அ�' 
வ�தா�. பா�வி� ெந8ச  படபட0$, வி மி0 தணி�த$. 
 
“எ�ன 9க�தானா?” அச��D சிாி��ட� எ0தைன நா�க>-'� பிற' ேக�கிறா�? 
 
பா��-'� பதி� வரவி�ைல. ‘நா� ஏமா3ற�ப�ேட�; ப�தய  அ$ இ$ எ�. 
வ8சக/க� எ�ைன ஏமா3றி வி�டா/க�. இ�த இரைட மைட �-மிணி 
இர� 'ழ�ைதகளி� இைட ெப�0$� பா/-கD சகியாம� நி3பவ�. இவ� 
*தான0தி� நா� அ�லேவா இ��ேப�?’ எ�. அவ� ெந8ச  அAத$. 
 
“ர�கைன எ�ேக காேணா ?” எ�றா� கி�Oண� அச��D சிாி��ட�.  
 
“என-ெக�ன ெதாி( ? 1�ட0திேல இ��பா/க�” எ�றா� அவ�.  
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“இ�த வ�ஷ  பயிாி� ேநா� விA�$ வி�டதாேம?” எ�றா� கி�Oண� 
அ�0தப7யாக. 
 
“அ�ப70தா� ெசா��- ெகாடா/க�.” 
 
“மாமா இ�த வ�ஷ  ‘ெகட’ (ெந���) மிதி-கிறா/ ேபா� இ�-கிறேத?” 
 
“ஆமா .” 
 
“நீ ஒ� நா� ேஜாகி, கிாிைஜ எ�லாைர(  அைழ0$- ெகா� ஒ0ைத-' 
வர-1டாதா?” 
 
வயி3ெறாிDச!ட� பா� ஒ� நிOdரD சிாி�ைப வரவைழ0$- ெகா�, “�-மிணி 
அ-கா எ�ைன- 1�பி�டாளா? கா/ வ�கிறேத; எ�ைன- 1�பி�டாளா?” 
எ�றா�. 
 
“த��0தா� அ-கா. இ�ேபா$ 1டேவ 1�பி�கிேற�. வா��க�” எ�. 
ேத�மைல �-மிணி, ெவ3றிைல- காவி ஏறிய ப3க� ெதாியD சிாி0தா�. 
 
இத3'� தாள ஒ�க>  1Dச�க>  தீ மிதி-'  ெபாிேயா/களி� வ�ைகைய 
அறிவி0$ வி�டன. 
 
மழி-க�ப��D ச�தன  Bசிய தைலக>ட� கத ப மாைலக>ட+மாக எAவ/ ஆ7- 
ெகா�  பா7- ெகா�  வ�தா/க�. ேகா0தாி� 'ழ�, ெகா �0 தாைர, 
த�ப�ைட "த�ய வா0திய�க� வி அதிர ஒ�0$ "ழ�கின. காவ7 ேபா�ற 
பிர � வி�கைள0 ேதா�களி� தா�கி- ெகா� அரஹர அரஹர அரஹர எ�ற 
ேகாஷ  மைல "க�களி� ப�� எதிெரா�-க, அவ/க� அ�த தீ�ப�ள0தி� ஏA 
"ைறக� 'தி0$- கட�தா/க�. "த�வ/, ேத� மைலையD ேச/�தவ/க�, 
இரடாமவ/, ேகா0ைத� ப-க0தி���$ வ�தவ/; I�றாமவ/ ��ைகயா, 
ேநாவி!  கா2Dச�!  தள/�$, "$ைமயி!  9��கிய உட� இ�ப7 ஒளி 



163 

 

த�ேமா? I�. மாச�களாக விரதமி��$, ேகாணியி� ப�0$, அவ/ �னித  கா0த 
ெநறிைய- 1ற "7(ேமா? ப-தி(  சீல"  அவ/ வழி வ�  ெச�வ�க�. 
 
" "ைற மல/மாாி ெபாழிய, வல  வ�$ அவ/க� தீைய மிதி0$- கட�$ 
வி�டா/க�. கா� ெப�விர� ேராம�க� 1ட� ெபா9�காம� அவ/க� அழ�� 
'தி0$ மீட$ , “ஜய ஜய மகாேதவ, அரஹர ச ேபா!” எ�. 'ரைல எA�பி, 
ர�கனி� த�ைத த�ைன மற�$ ஆடலானா�. 
 
அ�த- ேகாஷ0தி� 93.��றெம�லா  மற-க� பா� நி3ைகயிேல, கிாிைஜ(  
மாதி(  அவைன0 ேத7 வ�தா/க�. 
 
“ஏய-கா? இ�தா, உ�ைன எ�ெக�லா  ேத�வ$?” 
 
இைலயி� அவ� பா��-காக- ெகாண/�த ப8சாமி�த  இ��த$. 
 
“நா� எ�ேக ஓ7� ேபாேனனா? உ�ைன0 தா� ேத7ேன�. ேஜாகியண� 
'தி�பைத� பா/0$- ெகாேட நி�. வி�� எ�ைன0 ேத7னாேயா? 
ேமாச-காாி.” 
 
“ேபா அ-கா, ேந3.தா� க�7 வ�தவைள� ேபா� ேக� ெச2கிறா2!” எ�. 
ெவ�க0$ட� கிாிைஜ "க0ைத0 தி��பி- ெகாடா�. 
 
“உ�கைள� பா/0தா� அ�ப70தா� இ�-கிற$ இ�ைலயா அ0ைத? நீ�க� 
ெசா�!�க�. அணைன எ�ேபாேத+  இவ� பிாி�$ தனிேய வி�கிறாளா?” 
எ�. பா/ '.நைக ெச2தா�. 
 
மாதியி� வதன0தி� ச�ெட�. ஏ-கD சாைய பட/�த$. அவைள ேஜாகி-'- க�7 
ஏA தீமிதி0 தி�விழா-க� "7�$ வி�டனேவ! இைறவ�-'� பணி ெச2த பயனா 
இ$? அவ� F�7� தவ?�$ விைளயா7, மழைல ஒ�களா� நிைற-க "3ற  
நிைறய- 'ழ�ைதக� இ�ைல எ�றா! , ஒ� 'ழ�ைதைய0 ேதவ/ அ�ள- 
1டாதா? 
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ெபா�, மணி "த�ய ெச�வ�க>-' மாதி எ�.ேம ஆைச�படவி�ைல; 'ழ�ைதD 
ெச�வ0ைத ஏேனா இைறவ� அ�த- '� ப0$-' அ�ளவி�ைல? 
 
அ�றி3 பறைவக� ேபா� ஒ�வைர ஒ�வ/ பிாிய� ெபா.-காம� வாA  அ�த0 
த பதிைய எ�ப7� பிாி�ப$? ேஜாகிைய ம.மண0$-' இைசயD ெசா�� எ�ப7- 
ேக�ப$? 
 
ஏ-க0தி� ேதா2�த $�ப வாிக� அவ� "க0தி� கீ3றிட அவ� நி3ைகயிேல 
1�ட0தி� ஒேர பரபர��. 
 
காரண  ெதாியாத படபட��ட� “எ�ன, எ�ன!” எ�றா� ேஜாகியி� தா2. 
 
“��ைகயா... ேஜாகியி� அ�பா...!” 
 
'ர�க� ஒ�ேறாெடா�. ேமாதின; மாதி 1�ட0ைத� பிள�$ ெகா� ஓ7னா�. 
 
கா� ெப�விர� ேராம�1ட� ெபா9�காம� தீைய மிதி0$ மீட ெபாியவ/, 
ச�தன  Bசிய ேமனி(ட� கீேழ ெபா�னி� மர  ேபா� சா2�தி��தா/. 
 
மாதியி� பி�ேன கிாிைஜ(  ம3.  அறி�தவ/ ெதாி�தவ/க>  எ�ேலா�மாக 
ஓ7னா/க�. பா� ம��  அ�த0 ேத�மைலயாளி� ேப.கைள எணி 
ெவ$ பியவளாக, �ைகD Pழ�ைட நி3ப$ ேபா� நி�ற இட0திேலேய நி�. 
ெகா7��தா�. ேத�மைலயாளி� ��னைகேய அவைள� பாிகசி�ப$ ேபால0 
ேதா�றிய$. 
 
ேகாயி�� இ��த மர0த7யிேல, அ0தைன 1�ட"  தி� பி வி�ட$. தீமிதியி� 
இ$வைர எ0தைகய ஆகாத ச பவ"  ேநாி�டதி�ைல; அ�. ேநாிட�  இ�ைல. 
 
“வயசான பலஹீன�தா� ஐய+-', ச3ேற த�>�க�, கா3. வர�� ” எ�றா� 
ேஜாகி. 
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“I�. "ைற வல  வ�$ பா!  ெதளி0தான பிற' இ�ேக வ�ைகயி� தாேன 
மய�கி விA�தி�-கிறா/” எ�றா� ர�க ைமயி� கணவ�. 
 
மாதி $யரேம உ�வாக- ைகைய� பிைச�தா�. ெத2வ�கைள எ�லா  
ேவ7னா�. கிாிைஜ கக� ெபாழிய அA$ ெகா� நி�றா�. இத3'� ஒ�வ/ 
எ�கி��ேதா Pடான ேதநீ/ ெகா� வ�தா/. கி�Oண� அ�ெபாA$ 
அவ/களிைடேய ேகா0ைத� ப-க0தி���$ �திதாக ம�0$வ- க�[ாியி� 
ப7-'  இைளஞைன, அவ� அ�' வ�தி��ப$ அறி�$, ேத7� பி70$ அைழ0$ 
வ�தா�. 
 
இைளஞ� அ/ஜுன�, 1�ட0ைத வில-கி- ெகா� வ�தா�. ெபாியவாி� 
ைகைய� பி70$ அவ� பா/-ைகயிேல, அைனவ�  அவைன� பயப-தி(ட� 
ேநா-கி நி�றா/க�. 
 
இைளஞ� ��னைக ெச2$வி��, “ஒ�.  பய�ப�வத3கி�ைல” எ�றா�. 
 
ேஜாகி இனிய ேதநீைர வா�கி, அவ/ வாைய0 திற�$ விட "ய�றா�. 
 
இத3'�, “ப*ேவ9வரா! ந89டேதவா! உ� ேகாயி!-' வ�ேவ. எ� 
சேகாதர+-' உயி/� பிDைச ெகா�” எ�. ேம3'0 திைச ேநா-கி- ' பி��, 
தைமய� மாத� உ�ள"�க� பாட ஆர பி0$ வி�டா�. 
 
இைறவனி� தி�நாம மாைலயாகிய அ�த இ�ெனா�0 தாைர, ெபாியவாி� 
ெசவிவழி� பா2�$, உற�கிய உண/ைவD சி�/-கD ெச2தேதா? அ�த- 
'ரலைலக� பரவின 9�-கி�, ��ைகயாவி� கணிைமக� அக�றன. க�  
விரத0தா!  உபவாச0தா!  "$ைமயினா!  9��கிய "க0தி� விழிக>  
ப�ள�க>�தா� இ��தன. ஆனா� ஒளியி� உ�கி மித�தன. 
 
“அ�பா, இ�த _ைய- ெகா8ச  '7(�க�” எ�றா� ேஜாகி. 
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உல/�த நா�  உத�க>  ேதநீாி� நைன�தன. எ�ேலாைர(  93றி ேநா-கினா/. 
“நா� எ�கி�-கிேற�?” எ�றா/, ேபச "7யாத ஈன 9ர0தி�. 
 
தAதA0த அ�த- 'ர� எ�ேலா�-'  அவ�ைடய 'ரலாக0 ேதா�றவி�ைல. 
 
“ஈ9வர/ ேகாயி� மர0தி� கீேழ; இ�ேபா$தாேன ‘ெகட’ மிதி0தீ/க�?” எ�றா� 
தைமய�. 
 
“மாத மா!” எ�. அவ�ைடய அ�த0 தAதA-'  'ர� அைழ0த$. 
 
கணீாி� மித-'  விழிக>ட� மாதி அவ/ அ�கி� ெந��கினா�. 
 
“கிாிைஜ எ�ேக? 'ழ�ைத எ�ேக?” 
 
“மாமா!” எ�. அA$ ெகாேட கிாிைஜ அவ/ கா� ப-க  வ�$ நி�றா�. 
 
“அழாேத மகேள, அ�0த ெகட ஹ�பா�-' "�ேப, ைகயி� ராஜாைவ� ேபா� 
ஒ� ைபயைன ஏ�$வா2 அ மா!” எ�றா/. 
 
அ�' ஊசி ேபா�டா� ேக�'  ச�த  நிலவிய$. ம.ப7(  ��ைகயா 93.  
"3.  ேநா-கினா/. “எ�ேலா�  ஏ� நி3கிறீ/க�? மாத��ேக9வர/ "� அழ� 
மிதி0$� �னிதமாேனா . பஜைன பா��க�; என-'- கைள�பாக அசதியாக 
இ�-கிற$; நா� R�'கிேற�” எ�றா/. 
 
அவ/ அ�ஙன  1றி "7-' "� தைமயனா/ பாட0 ெதாட�கி வி�டா/. பஜைன0 
தாள�க� அவ/ நாம ஒ�-கிைசய "ழ�க0 ெதாட�கின. 
 
“எ�ன இ$? அவ/ உட � சாியி�ைல. ஏேத+  கா/ அக�ப�டா� R-கி� ேபா�� 
ஒ0ைத ஆ*ப0திாி-' எ�0$� ேபாகலா ” எ�. 1�ட0தி� யாேரா 1றின 'ர� 
ேக�ட$. 
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இைளஞ� அ/ஜுன�, “ஆ , அ$ ந�ல$” எ�. ஆேமாதி0தா�. இத3'� பல 
'ர�க�, “ர�க� எ�ேக, ர�க�?” எ�. 1�ட0ைத0 $ழாவின. 
 
ஜா�ஸ� எ*ேட� $ைர அவ+-' நப/. கா/ வசதி அவ+-'- கிைட-'ேம! 
ஆனா�, திமிதி நட�த�டேன, ர�க� $ைர0 த பதி(ட� வன வி��தி� கல�$ 
ெகா�ள- கிள பி வி�டைத யா/ அறிவா/? 
 
ர�க+-'� பதி� கி�Oண� தா� அவைர- ெகா� ெச�ல- காைர எ�0$ 
வ�தா�. வ7யி� அவைர0 R-கி- கிட0$ைகயி�, அவ�-' மீ�  நிைன� 
த�பிவி�ட$. 
 
தைமயனா/ பதறினா/; மாதி ைகைய� பிைச�தா�. ஆ*ப0திாி-' எ�0$D 
ெச�வதா? ஹ�7யி� அ$வைரயி� அ மாதிாி எவைர(  ெகா� 
ெச�றதி�ைலேய? ஆ*ப0திாியி� அவைர எ�ன ெச2வா/கேளா? 
மணி-க�ல�7யி���$, ஆ*ப0திாி-ெக�. "$'D சிர�'ட� ெச�ற காாியி� 
த�ைதைய- க0தியா� அ.0$- ெகா�. வி�டானாேம, ெவ�ைள-கார டா-ட/! 
 
வ7யி� ெந��கி- ெகா� அம/�தி��த மாதி வி மி வி மி அழலானா�. 
வ7ைய ஓ�7ய கி�Oண� பதறி விட, அவ� அவைர ஆ*ப0திாி-' ெகா� 
ெச�ல- 1டா$ எ�. பிரலாபி0தா�. 
 
“F��-'0 தி� பி வி� கி�Oணா ேவடா . ஹ�7-'� ேபாக�� ” எ�. 
தைமயனா/ ைகைய� பி70$ மறி0தா/. 
 
கி�Oண� எ�னதா� ெச2வா�? மரகத மைல� ப-கேம வ7ைய0 தி��பினா�. 
மரகத மைல-' அவ� "ய3சியாேலேய ந�ல பா�ைட வ�தி��த$. ப�னிர� 
ஆ�களி�, ஆ�கா�கி��த அட/�த ேசாைலகளி� மளமளெவ�. மாெப�  
க/�Bர வி��ச�க� "றி�$ விA  ஓைச ேக�ட வண  இ�-கிறேத! ஆதவனி� 
கிரண�கைள- 1ட Eைழய விடாத ேசாைலகளி� எ�லா  அ�த ெவ�கிரண�க� 
�'�$ விைளயா7ன. மரகதமைல-' ேம3ேக, யாைன ம�ைதக� ேபா� ேதா�.  
'�.க� அைன0$  'றி8சி� Bவாைட ேபா/0$ ஒேர நீலமாக0 ேதா�.ேம? 
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இ�ேபா$, ஆ�கா�ேக தி��0தி�டாக, "�� "�டாக0 ேதயிைலD ெச7க� 
மைலயி� ெசழி�பாக வள/�தி��தன. 
 
மரகதமைல ஹ�7யி� "��� பாைற-க�கி�, சிறிய ப�ளி-1ட  ஒ�. 
உ�வாகியி��த$. "��, ெவ�ைள-கார0 $ைறயி� எ*ேட� ப-க  ம��ேம 
இ��த சி�லைற- கைடக> , ெதாழிலாள/ '7ைசக> , இ�ேபா$ மரகதமைல� 
பாைதயி!  வ�$வி�டன. சாைம(  ராகி(  கிழ�'  தவிர, மணி� 
விைளவி0$� பண0தி� �சி அறி�திராத ஹ�7 ம-களி� பல� , ேதயிைல ேபாட 
ேவ� ; பண  'வி-க ேவ�  எ�ற இல�சிய0$-காகேவ மணி� 
உைழ-க0 ெதாட�கி வி�டன/. 
 
ேதயிைல ேபா�வதி� "ைன�$, ஒMேவா/ ஆ7!  அ�த "ய3சிைய� ெப�-கி 
வ�த காியம�லாி� '� ப0தி�, ‘த� மணி� தாேன பா�ப�வ$’ எ�ற வா2�� 
அ�கி வ�த$. ேகாைவ, ெபா�ளாDசி� ப-க0தி���$ வ�த ெதாழிலாள/ சில/, 
அ�த- '� ப மணி� உைழ0தா/க�. ேதயிைல த�த பண , காைர- க�� Fடாக 
இ��த காியம�லாி� ேகா7 மைனைய, நீள0தி!  அகல0தி!  ெபாியதா-கி, சகல 
வசதிக>  ெகாட மா7மைனயாக உ�வா-கி வி�ட$. 
 
கி�Oணனி� வ7 வழ-க  ேபா� F�7� �ற  அ�த- ேகா7யி� வ�$ 
நி3காம�, இ�த- ேகா7யி� ேஜாகியி� மைனயைடயி� நி�ற$ , ‘ெகட 
ஹ�பா’�-'� ேபாக "7யாம� இ��த இரெடா� ம-க>  ஓேடா7 வ�$ 
வாச�� நி�. பா/0தா/க�. 
 
�றமைன� ெப8சியிேல அவ�-'� ப�-க� பரபர-க வசதிக� ெச2த மாதி, 
ெபா.ைமேய உ�வாக0 ேதா�றினா�. 
 
ேவ. F�களி� ஓரள� வைம 17யி��தா!  ேஜாகியி� F�7� ேபா$  
ேபாதாத$மான அ�த� பைழய நிைல மாறவி�ைல. மணிேல ராகி(  சாைம(  
திைன(  விைத0$ அவ+  கிாிைஜ(மாக� பா�ப�டன/. '� ப0தி� 
அMவ�ேபா$ ப3றா-'ைற ெய�. வா�கிய கட� ஏ$மி�ைல. ெகா�7�� 
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இரடாக இ��த எ�ைமக� நாலாக மாறியி��தன. எ�றா! , வளைமயி� நீ�$  
நிைல வரேவ இ�ைல. 
 
ர�க� ஒ0ைத� ப-க  '0தைக� Bமிெய�0$- கிழ�' விைத0$, ஆயிர  
ஆயிரமாக� �ழ�'  கனவானாக மாறினா!  அ�த- '� ப0$-' அவனா� 
ஆதாயெம�. ெசா�வத3கி�ைல. கிழ�' எ�0$, ைக-'� பண  வ�த$  
ைமP�-'  ப�கZ�-'  ேபா2 வ�வா�. உதைக நகாிேலேய உ�லாச0$-' 
வாாி இைற�பா�. 
 
'� பெம�+  1�-'� எ�ேபா$ேம அைடய வி� பியிராத ர�கைன- 
கணவனாக� ெப3ற பா��-' வா?வி� ஏமா3ற  மனதி� கச�பாக ேவேரா7 
வள/�த$ எ�றா� மிைக அ�ல. அ�த- கச��, ேஜாகிையேயா, ேஜாகியி� 
த�ைதையேயா காC  ேபா$ '�'�ெவ�. ெப�கி, ெவ.�பாக ெந8சி� 
"�7ய$. ‘எ� வா?ைவ- 'ைல0தவ/க�’ எ�ற எண  எA�த$. ர�க ைமயி� 
கணவ� ஒ�வேன ஆமகனாக அ�த- '� ப0தி� உைழ0தா�. ர�க ைமேயா, 
இர� ஆ�க>-' ஒ� "ைற பிரசவ  எ�ற கட  த�பி� பிைழ�ப$ , 
பிற-'  'ழ�ைதக>ட� ேநாயி!  அய/வி!  ேபாரா�வ$மாக, F�ைட வி�� 
ெவளிேய ெச�வத3கி�லாம� இ��தா�. 
 
த� ஏமா3ற  அைன0ைத(  ஆ0திரமாக� Bமி0தாயிட  கா��பவ� ேபா� 
பா��  மணி� பா�ப�டா�. இ��$  ப3றா-'ைறையD சாி ெச2ய, "�� 
எ�ப70 த பி அண� '� ப0$-' உதவி- ெகா7��தாேரா, அ�ப7ேய 
ேஜாகி, த�ைன(  அறியாம� அண� '� ப0$-' உத�பவனாக, அ�த- 
'� ப0தி� ெபா.�ைப(  ஏ3.- ெகா7��தா�. 
 
கிாிைஜ(  ேஜாகி(  ம3றவ�  இத3'� '.-'� பாைதயி� F��-' ஓ7 வ�$ 
வி�டா/க�. கிாிைஜ உ�ேள ெச�. அவசரமாக அ���� ப3ற ைவ0$- காபி 
தயாாி-கலானா�. தீைய மிதி0த பாத�கைள� ேபா/ைவயா� I7வி��, அ�கிேல 
அம/�தி��த மாதியி� மனதி� ஆயிரமாயிர  எண�க� அைல ேமாதின. 
 
கிாிைஜைய ேஜாகி-'- க�7 எ�ன பய�? அ�த ந8ச ைமயி� மக>-' ஐ�$ 
'ழ�ைதக� F� நிைறய� பிற�$ வி�டா/கேள! I�. பி�ைளக�. 
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காபி ேபா�� ஒ� ெபாிய பா0திர0தி� எ�0$ வ�த கிாிைஜ, ஒ� த ளாி� ஊ3றி, 
வாயி3�ற  பா/0$ நி�. ேஜாகி(ட� ேபசி- ெகா7��த கி�Oண+-'- 
ெகா�-க வ�தா�. 
 
“கி�Oணணா, காபி சா�பி��க�” எ�றா�. 
 
“அட! இ�ப ஏன மா இெத�லா ?” எ�ற கி�Oண� அைத வா�கி- ெகா�ைகயி�, 
ெபாிய�ப� இரகசியமாக ம$���7ைய "�-'� ஒளி0$ எ�0$- ெகா� 
��ைகயாவிட  வ�தா/. 
 
தா  ம$வ��தி மய�கி- கிட�பைத, இைறவ�-' உக-காத ெசய� எ�. த பி 
எ0தைனேயா "ைற 1றியி��த நிைன� அவ�-' இ�லாம� இ�ைல. 
 
த பியி� உட� ந�ைவ மா3றி வ�ைம ெகா�-'  எ�ெறணி, அவ/ 
எ0தைனேயா "ைற ��ைகயாைவ ம$வ��த0 R7யி�-கிறா/. 
 
“அ$ ேவடா , அணா. அ$ சீல0ைத அழி0$, '�ைபைய(  அ90த0ைத(  
உ�ள0தி� ஏ3. ; சி.ைமையD ெச2( ” எ�. திணமாக ம.0தி�-கிறா/ 
��ைகயா. அவ/ எ�ன 1றி(  தைமய+-' ம$வி� மீ$�ள ந பி-ைக(  
ப3.  அகலவி�ைல. 
 
இரகசியமாக எ�0$ வ�$, மய-க நிைலயி� ம��தாக- ெகா�-கலா  எ�. 
நிைன0த அணனி� ேநா-க  நிைறேவறவி�ைல. '�பிைய அவ/ திற�த$ேம, 
த பியி� 9வாச0திேல அத� ெந7 அண� ெச2(  P?Dசிைய அறிவி0$ 
வி�ட$ ேபா! ! 
 
ெவ�ெட�. அவ/ கக� மல/�தன. தைமயைன(  ைக'�பிைய(ேம அ�த 
விழிக� உ.0$ ேநா-கின. அணினி� $ணி� கைர�$ ேபாயி3.. த பியி� ைக 
'�பிைய0 த�7 விட- 1�  எ�ற அDச0$ட�, 9வாி� உயர இ��த த�7ேல 
அைத ைவ0தா/.  
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த பியி� வறட இத?க� அக�றன. “இவனிட  இ�த ஒ� ெநறி ெச�வமாக 
இ�-கிற$; அ$�  எத3' எ�. பா/-கிறா/ அண�!” எ�றா/, மைனவி "க  
பா/0$. 
 
மாதி ம.ெமாழி 1றாம�, கிாிைஜ த�த காபிைய அவ/ வாயி� ஊ3றினா�. அவ/ 
அைத அ��திய$ , "க0ைத0 $ைட0$ வி�டா�. 
 
ேபD9-'ர� ேக��- கி�Oண+  ேஜாகி(  ர�க ைம(  உ�ேள வ�தா/க�. 
அவ/கைள� பா/0$ வி�� ��ைகயா ��னைக ெச2தா/; “ர�க� எ�ேக?” எ�. 
ேக�டா/. 
 
ேஜாகி ச3.0 தய�கி வி��, “ம��$ ஏேத+  $ைர ஆ*ப0திாியி� ேக�� வா�கி 
வ�கிேறென�. ேபானா�” எ�றா�. 
 
அவ/ ம.ப7(  சிாி0தா/. “என-' ஒ�.மி�ைல. எ�ேலா�  ஏ� இ�' 
வ�தீ/க�? ேபா�க�. வழ-க  தவறாம�, ஆ�டேமா பா�டேமா பஜைனேயா, 
ேகாயி� ப-க  ேபா�க�; சா�பி��க�. மாத மா, நீ சா�பி�டாயா?” எ�றா/. 
 
மாதி தைலைய ஆ�7னா�. 
 
“ேபா�க�; ேபா கி�Oணா, என-' ஒ�.  இ�ைல. அ ைம ம��  இ�ேக 
இ�-க�� ; ேபா�க�” எ�. எ�லாைர(  விர�7னா/ அவ/. 
 
அ�றிரெவ�லா� 1ட இைடயறாம� தீ�ப�த�க>-' ந�ேவ, 10$  கைத(  
�ராண�க>  பஜைனக>  மாத��ேக9வர/ ேகாயி�� "� நிக?வ$ வழ-க . 
கா�த விள-'க� இMவா� �திதாக வ�தி��தன. ேதாரண�க>  
அல�கார�க>  10$ ேமைடயி� விள�கின. ைமP/ ப-க0தி���$ 
பிர0திேயகமாக அாிDச�திர� 10ைத நிக?0த- கைல- ேகாO7யின/ வ�தி��தன/. 
மாதிைய(  கிாிைஜைய(  ேஜாகிைய(  தவிர அைனவ�  கீ?மைல-'0 தி� பி 
வி�டன/ ம.ப7( . 
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அ�த0 தி�விள-ைக வண�கிவி��, ம7(�0$, ேஜாகி ெகா�7!-'D 
ெச�றி��தா�. மாதி, அவைரேய பா/0தப7 அம/�தி��தா�. தம-' ஒ� ைக(  
கா!  R-க "7யாம� கன0$வி�டைத ��ைகயா மைனவியிட  விடா/. 
 
“ஐேயா!” அதி/�$ வி�ட ேஜாகியி� தா2 அவ/ ைககைள(  கா�கைள(  
R-கினா�; தடவினா�. “இ$�  விதியா?” எ�. அAத அவைள அவ/ ஆ.தலாக0 
ேத3றினா/. 
 
“ந�ல$தா�. மாதி என-' இ$ ஒ��ற  ச�ேதாஷ0ைத த�கிற$. ேதவ/ க�ைண...” 
 
“ஐேயா, நீ�க� ந�ல நிைன�ட� ேப9  ேபDசா? ேதவ/ ேதவ/ எ�. இ�-'  
நம-ேக எ�லா- ேக�  வ�மா?” 
 
மீ�  மீ�  அவ� அ�த- காைல(  ைகைய(  ெதா��0 R-கினா�. எ�ன 
எ�னேவா கா�சிக� க "� விாிய, Bைட அைர0$ வ�$ தடவினா�. 
 
“கவைல�படாேத மாதி, இ$ ேபால0தா� எ�ைகய+-' வ�த$; அவ/ சா'"� 
வா2 1ட� ேபசவி�ைல.” 
 
“ஏ� இ�ப7ெய�லா  ேப9கிறீ/க�; நீ�க� ேபான பி� என-' எ�ன கதி?” 
 
“நா� ேபாேவனா மாத மா. யா�-'  இ�லாத ெச�வ  நம-' இ�-கிற$” எ�. 
ெசா��வி�� அவ/ நைக0தா/; “இ�த F�ைட(  உ�ைன(  ேஜாகிைய(  
வி��� ேபாக என-கா மன  வ� ? இ�த மைணேய தா� தி� ப0 ேத7 
வ�ேவ�; உ� ம7யிேலேய விைளயாட வ�ேவ�. இாிய உைடய ஐய+-' எ� 
ைபய� ெதா� ெச2யவி�ைலயா? நா� அறி�$ ஒ� தீ�' எவ�-ேக+  
ெச2ேதனா? என-' ம��  ஐய� ஏ� வ8ச  �ாிய ேவ� ? என-' இ�. 
ச�ேதாஷமாக இ�-கிற$. இ�த F�7� ஐய� ஒ� 'ழ�ைதைய 
விைளயாடவிடவி�ைல. நாேன சீ-கிர0தி� இ�த� பிறவிைய வி�0$- 'ழ�ைதயா2 
வ�ேவ�. மாதி, எ� ைபய� "க0திேல எ�ேபா$  ஒளி இ�-' . கிாிைஜ சி. 
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ெபணாக, எ�ேபா$  ச�ேதாஷமாக இ�த F�7� இ��பா�; நாேன வ�ேவ�. 
தீயி� 'தி-ைகயி� நா� இ�த� பிரா/0தைன தாேன இ�. ெச2$ ெகாேட�? 
ச�ேதாஷ�பட ேவ7 இ�-க, ஏ� அAகிறா2, மாத மா?”  
 
மாதி வி மி வி மி அA$ ெகா7��தா�. 
-------- 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. கா5 இர$கா5 இர$கா5 இர$கா5 இர$    

 
மைலயழகிைய விA�க வ�  காிய Bத�க� ேபால- கா/ கால0$ ேமக�க� அ�த 
இரவி� த  இDைசயாக0 ெத�ெவ�.  Fெட�.  '�ெற�.  பாராம� 
ெவ3றி- கா3றி� ேவக0தி� அைல�$ ெகா7��தன. $யர0தி� வச�ப��� 
ெபா��� ெபா�ெட�. மைல ம�ைக நில0தி� கணீ/ வ70$- 
ெகா7��தா�. வான0தி� வள/பிைறD ச�திர� இ0$யர- கா�சிைய- காணD 
சகியாதவனாக மைற�ேத ேபானா�. பக�ேலேய ெவறிDேசா7- கிட-'  உதைக 
நகர0 ெத�-களிேல இ0தைகய இர�களி� எ�ப7 நடமா�ட  இ�-' ? கதிரவ�, 
க திற�ேத ஒ� மாதமாகி வி�ட$. இர�  பக!  நீ� வள�  இ0தைகய 
நா�களி� ர�கனி� வ� ேசாைல F�, அவ+-'  அவைன ஒ0தவ/க>-'  
Pதா�  மைனயாக0 திக?வ$ வழ-க . அதி!  மைழ அதிகமாகி- கிழ�'க� 
மC-'� ெக��வி�  எ�ற சா-கி�, ர�க� விைத0தி��த "-கா�வாசி� 
Bமியி!  கிழ�ெக�0$� பணமா-கியி��தா�. அ�த வார0தி�, பண��ழ-க  
இ�-ைகயி�, அ�த மைனயி� கா9 கலகல-க ெவறி(  மய-க"  மனிதைன ஆ�7 
ைவ-'  ஆ�ட�க� நைடெபறாம� இ�-'மா? 
 
வாயி�� எ�ேறா ர�க� ெகா� ைவ0த வா�ேபாி- க�., க��  கிைள(மாக� 
பட/�$ பரவி அ�த F�ைட0 த� கிைளக>-க7யி� ஆதாி0$ நி3ப$ ேபா� 
நி�ற$. ‘உ�ேள நட�பைவ என-'0 ெதாி( . ஆனா� எ�ைன ைவ0$ 
வள/0தவ� அவ�; நா� ந�றி ெசா�ல மா�ேட�’ எ�. 1.வ$ ேபா�, அ�த 
இ�ளிேல, அ�த F�ைடேய மைற0$ நி�ற$ அ�த மர . உ�ேள மாைல ஏA 
மணி-' ஆர பி0த ஆ�ட , ந�ளிரைவ0 தா7(  நி3கவி�ைல. 9���� �ைக 
ெவளிேய அைல(  க�ேமக  உ� வ�$வி�டேதா எ�. ஐ(. ப7 P?�தி��த 
அ�தD Pழ�ேல ஓ/ ஓர0தி���த ெமA'வ/0தி விள-', அ�த வான0$D 
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ச�திரனி� நிைலயி� $��3றா3 ேபால, ஒளிைய உமி?�$ �ைக(ட� ேபாரா7- 
ெகா7��த$. '�பி ம$வி� ெந7( , பணெவறி(  அ�' ஆ�பவ/களி� 
ப'0தறிைவ விA�கி, அவ/கைளேய ஆ�சி �ாி�$ ெகா7��தன. 
 
ெப8சமி� சீ�ைட அ70$- கைல0$- ெகா7��தா�. அவ� தD9� 
ப�டைறயி� ‘பா�O’ ஏ3.  ெதாழிலாளி. அழகிய மரDசாமா�கைள(  
தைரைய(  பளி�கா-'  சாம/0திய  ெப3றி��த அவ�, மனைச� பளி�கா-'  
எணேம அறியாதவ�. ரா* எ�ற இ�ெனா� 1�டாளி ஆ�கிேலா இ�திய�. 
உ�Z/� பா� ேகாO7யி� 'ழ� ஊ$பவ�. ைகயி� கா9 அக�ப�டா� 
Pதா�வ$ ஒ�ேற அவ� 'றி. ேமைசயி� மீ$ இ��$ '�பியி� பாதிைய- கா� 
ெச2$வி��, கன0த 9��ைட வாயி� ைவ0$� �ைகைய ஊதி0 த�ளி- 
ெகா7��தா�. ஆ�ட0திேல அவ+-' அ�. அேமாக ெவ3றி. ர�கனி� 
கிழ�'- காைச அவ� விA�கி வி�டா�. 
 
ர�க� ேகா��� ைபயி� மீதியி��த ஒேர K. Wபா2 ேநா�ைட எ�0$ ேமைசேம� 
ைவ0தா�. ‘இ�. I�. அதி�Oட  ந  ப-க  இ�ைல. எ�ன இழ� மைழ, 
ஓயாம� I�. மாசமா2 ஊ3.கிற$?’ எ�. 1றி- ெகாேட சீ�ைட� 
பா/0தா�. 
 
“இ$தா� கைடசி” அவ� 1.ைகயி�, ெப8சமி� விழிக� பி$�கி வ�வனேபா� 
ேநா-கினா�. 
 
ரா* �ைகேயறிய உத�க� அகல, ைகD சீ�ைட- கீேழ ேபா�டா�. அ�. ெவ3றி0 
தி�மக� ர�க� ப-க  இ�ைல. கைடசி ஆ�ட0தி� ெமா0தமாக ைவ0$ 
இழ�தவ3ைற0 தி� ப� ெபறலா  எ�ற ந பி-ைக ப�0$ வி�ட$. 
 
மாதா ேகாயி� மணி இர� அ7-ைகயிேல, ர�கைன0 தனிேய வி�� அவ/க� 
இ�வ�  ெச�. வி�டா/க�. மீதி இ��த ம$ைவ விA�கி வி�� அவ� க�7�� 
விA�தா�. பாழான மைழ! 
 
கிழ�'� பண  வ�த ேசா� ெதாியாம� கைர�$ வி�ட$. கிழ�' வி3. 
அைட�பத3கான கட�க� Bத�கெளன வாைய� பிள�$ ெகா� கா�சியளி0தன. 
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ச�! சனிய� பி70தவ�. அ�த� பா� வ�த ேவைள, அவ� ைகயி� "�ேபா� காேச 
த�'வதி�ைல. பண  எ�னேவா ஆயிர-கண-கி� வ�கிற$; ஆனா� ஆயிரமாகேவ 
ேபாகிறேத! 
 
ெவறி(  'ழ�ப"  ேச/�த அ�த நிைலயி�, பா�தா� அவ� "� ேதா�றி- ேகாப 
ெவறியாக ெபாறாைம ெவறியாக ஊதிவி��- ெகா7��தா�. அவ>-'� ேபா2 
அ0தைன கன� கடா�! 
 
அவைள- க�7னா� அ�த- கி�Oண� பய�� க/வ  'ைல(ெம�. மன�பா� 
'70ேத�! அவ� மா7 F�7�, அேத ேநர0தி� ெகா-காி-கிறாேன! ஹ�7யி� 
அவைன- கடா� ெத2வ0ைத- கடா3 ேபா� ' பி�கிறா/கேள! 
9யநல0$-காகD ெச2வைத எ�லா  ஊ�-'D ெச2வதாக0 த ப�ட  ேபா�� 
ஊைர ஏமா3.கிறா�! 
 
பா��  ந�லவளா? க�யாண0$-' "��, அவ+ட� இைழ�$ 'லவினவ� 
தாேன? அ�. மாத��ேக9வர/ ேகாயி� தீமிதி விழாவி� ேபா$, அவள�கி� 
நி�. ேபசினா�, மாியாைத ெக�டவ�. ேபாதா- 'ைற-'- கா/ அ+�பி, அவைள 
ஒ0ைத-' அைழ0$ வரD ெச2தி�-கிறாேன! ப70தவ� எ$ ேவ�மானா!  
ெச2$ விடலாேமா? 
 
பா� ஒ0ைத-' வ�$ ேபான ெச2தி-'- கிழ�' ம7யி� I�ைட 9ம-'  
ெதாாிய� மக� அ�. தா� 1றியி��தா� ர�கனிட . "த�நா� காைலயி�, 
இ0தைன P$க>�ள அ�த� ெபா2மக� அவைன ஒ�.-'  லாய-கி�லாதவ� 
எ�. ெபா��பட ஏசினா�. கீ?மகைள ஒ$-கி, ஒழி0$- க�7வி��, ஐ�தா. 
மாச�களாக அவ� மனைச ஈ/0$ அவேனா� வாழ வி� �  ெகௗாிைய- ெகா� 
வ�வ$ "7யாத ெசயலா? அவ>  மணி-க�ல�7� ெப தா�. க�னியாகேவ 
அவைன வாி0தாளா  அவ�; அவைள- ேகா0ைத� ப-க  "தலாக மண  ெச2$ 
ெகா�0தி��தா/க�; கணவ+-'  அவ>-'  ஆர ப  "தேல ஒ0$ வரவி�ைல. 
ேபாதா-'ைற-' அவேன அவைள வில-கி- கிறி*தவ மத0ைத0 தAவி வி�டா�. 
பிற�தக  வ�த ெகௗாிைய ேவ. எவ�  ெகா�ள வ�"�� ர�க� "�தி- 
ெகாடா�. 
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தைல-ேகறிய ேபாைதயி� ெவறியிேல, அவ+� ெவளிவராம� ஆ?�தி��த பல 
உண/Dசிக>  ெசா3களாக ெவளிவ�தன. ேக�பவ/ யா/? �ைகேயறிய அ�த நா! 
9வ/க>-'� 1ட, அவ+ைடய இரகசிய�க� �தியன அ�லேவ! 
 
ேபாைத ெதளி�$, அவ� ந�ல நிைனவி�, க விழி-ைகயி� ம.நா� பக� 
உDசி-' விைர�$ ெகா7��த$. பளிDெச�. கதிரவ� "க  கா��வ$ , 
உடேன ேமக0திைர-'� மைறவ$மாக- கணாIDசி ஆ7- ெகா7��தா�. 
ைகயி� கா9 இ�லாத நிைல அ�ேபா$தா� ெதளிவாக அவ� உண/வி� ப7�த$. 
 
ஓ/ ஏகராவி� இ�+  கிழ�' எ�-கவி�ைல. அ$ பி�தி விைத-க�ப�ட$. 
ெச7க� வா7 ம�கவி�ைல. கிழ�' ெகா8ச�1ட "3றியி�-கா$ எ�. அைத 
வி�� ைவ0தி��தா�. ஆனா�, கால�தா?0தி- ெகா�7 வி�ட மைழ, அைத எ�ப7 
ைவ0தி�-கிறேதா? ப7-'� பாதிேய+  விைள� ேத.ேமா எ�னேவா? 
 
ெகௗாியி� அணைன- க�, Wபா2 ஐ பேத+  ைவ0$ அைழ0$ 
வரேவ� . ப8சாய0ைத- 1�7 இ�த- க�ளிைய வில-க, "த�� கா!  
ைக(  வழி�$ ஐ�$ மாசமாக� ப�0தி�-'  சி3ற�ப� இட  ெகா��பாேரா? 
 
ேயாசைன ெச2தப7ேய எA�$ "க  கAவி- ெகாடா�! கைடFதி� ப-க  
‘மி�ேடாி’ ேஹா�ட�� Eைழ�$, உ7ய��திவி�� அவ� வ�ைகயி�, 
‘ஜா�ஸ� எ*ேட�’ வ7, ச�ைத� ப-க  வ�$, தி� பியைத- கடா�. $ைர 
இ�ைல. $ைரசானி மா0திர  வ7யி� இ��தா�. ந�ல த�ணெம�. ர�க� 
ப�ைல- கா�7 $ைரசானி-' ஒ� ‘ஸலா ’ ேபா��வி��, வ7யி� ஏறி 
உ�கா/�தா�. 
 
‘எ*ேட�’ ப-க  இற�கி, அவ� ேநராக நட�தா�. மரகதமைலயி� சமீப  
வ�ைகயிேல அவ+-'D சேடெர�. அ�ேநர  ெகௗாிையD ச�தி-கலா  எ�ற 
எண  உடாயி3.; தி_ெர�. வான  இ�� கவி�த$. இ7 "ழ-க  
ேபேராைசயாக ஒ�0த$. விைர�$ அவ� ெச�!ைகயிேல, �திதாக0 ேதயிைல 
பயிாி�ட ப'தியி� f�வ/ ஓ- மர0த7யி�, கி�Oண� நி3க- கடா�. 
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“ஓ ர�கனா? ெசௗ-கியமா? சி3ற�பா எ�ப7 இ�-கிறா/? நா� ச3."� தா� 
ேநராக வ�ேத�” எ�. விசாாி0தா� அவ� ர�க� அ�கி� வ�$. 
 
தா� ஒ� கால0தி� காத�0த ம�ைகயி� மணாள� அவ�. அவ� நட��  வா?�  
சாியி�ைல எ�. உண/�த கி�Oண� மன  ெநா�தி��தா�. அவ>-காக 
அவைன ெந��கிD சீ/தி�0த ேவ�  எ�ற ஆைச(  அவ+� 
"ைளயி�7��த$. ெகௗாி(ட� ர�க� ெதாட/� ெகா�, அத� விைளவாக 
மணி-க�ல�7யி!  மரகதமைலயி� அவ� F�7!  எA�த கச"ச� ேபD9-கைள 
ேவ. அவ� அறி�தி��தா�. 
 
அவைன( , சாி�களி� விாி�த ேதயிைலD ெச7களி� ப9ைமைய(  கடதனா� 
ஏ3ப�ட மன எாிDச� அட�காம� ர�க+-'� ெபா�கிய$. 
 
“வ-கீ� ஸா�-'0 ெதாியாம� என-' எ�ப7 F�� விஷய  ெதாிய "7( ?” 
எ�றா� ச ப�த  இ�லாம� ர�க� அ70ெதாைடயி�. 
 
“ஓ, இ�ைல. எ�ேக, மணி-க�ல�7� ப-க  ேபாகிறா2 ேபா� இ�-கிறேத. 
சி3ற�பா�-' உட� நிைல ேதவைலயா! எ�. விசாாி0ேத�. எ�லா�  இ�ேக 
தாேன இ�-கிறா/க�?” எ�றா� 'றி�பாக. 
 
“அ$தா� நா� உ�ைன விசாாி0ேத�. ஏ2, என-' ஒ�.  ெதாியாெத�றா 
நிைன0தா2? உ� மீ$ வழ-'0 ெதா�0$ ப8சாய0தி� உ� மான  ச�தி சிாி-கD 
ெச2ேவ�.” 
 
ர�கனி� தி_/- ேகாப" , வ!D சைட-' அைழ0த வித"  கி�Oண+-' 
அDச0ைத- ெகா�0தன. அவ� ேகாப0$-'- காரண"  அவ+-'� �ாியவி�ைல.  
 
“எ�ன த�� நட�த$ ர�கா? என-' ஒ�.  �ாியவி�ைலேய!” எ�றா�. 
 
“�ாியவி�ைலயா? பா/0$� ேப9டா?” எ�றா� ர�க�. 
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“எ�ன நட�த$? என-'� �ாியவி�ைலேய! விைளயா�டாக0தா� ேப9கிறாயா?” 
எ�றா� கி�Oண� மீ�  சமாளி0$- ெகா�. 
 
“யாரடா அவ� யாைன, Bைனயிட  விைளயாட வ�கிறா�? கா/ அ+�பி� பிற� 
மைனவிைய அைழ0$D ெச�றவ� யாரடா? பதேர!” 
 
விஷய , இMவள� கீ?0தரமாக, ரசாபாசமாக மாறிவி�  எ�பைத- கி�Oண� 
ச3.  எதி/பா/-கவி�ைல. 
 
“ஓ! பா� ஒ0ைத-' வ�தைதD ெசா�கிறாயா? �-மிணி தா� அைழ0$ வர ேவ�  
எ�. வ7 அ+�பினாளா . நா� 1ட ேம���பாைளய  ேபாயி��ேத�. நீயா 
ர�கா இ�ப7� ேப9கிறா2? எ�னா� ந ப "7யவி�ைலேய!” 
 
“ஓேகா! வ-கீ� ஸாாி�ைல? �ர�7 �ர�7� ேபச0 ெதாியாதா?” 
 
இ�ப7 அவ� கீ?0தரமான "ைறயி� வ!D சைட-' இA0த$. ஆடவ+-ேக 
ெபா.-கவி�ைல ேபா! ; மைழ பல0த கா3.ட� ெபாழிய0 ெதாட�கிய$.  
 
ர�கனி� "க0ைத- 1ட� பாராதவனாக- கி�Oண� மணி-க�ல�7� ப-கேம 
ஓடலானா�. அவ� மணி-க�ல�7 F�7� சி3ற�ப�, அ0ைத "தலாேனாைர� 
பா/-கேவ அ�ேபா$ �ற�ப�7��தா�. அ!வ�க� நிைற�த அவ+ைடய 
வா?விேல ெதாழி� $ைற ெவ3றி( , '� ப வா?வி� பாிBரண நிைற�  17, 
எ�ேறா உ�ள0தி� B0தி��த காத� மைற�$ ேம7�ட கனவாகி வி�ட$ உைம. 
ஆனா� எ�ேபாேத+ , ஏமா3ற0தி� உ�வி� வற� ேத2�த பா�ைவ- காண 
ேந/�தா�, அவ+-'0 $�ப  எழாம� இ�ைல. அதி�Oட ேதவைத, அ�த� 
ேபைதயி� ப-க  வ8சம�லேவா ெச2$ வி�டா�? அவ� வைர-'  
கனவாகிவி�ட நிைனைவ அவ� ப-க  ஆறெவா�டாம� ேதா70 ேதா7� 
�ணா-கி- ெகா�>  நிைல-க�லேவா ஆ-கிவி�டா�? 
 
�-மிணியிட  நிைன� I�7 கா/ அ+�பி, அவைள(  'ழ�ைதகைள(  அவ�  
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ஒ0ைத-' அைழ0$ வரD ெசா�ன$ உைமேய. �-மிணி-'0 த� கணவ+ைடய 
ெச�வா-ைக(  வ�ைமகைள( , ப70$ நாகாிகமைட�த த� சிேனகிதிகைள� 
ப3றிய ெப�ைமகைள(  கிராம0தா/ வ�$ காபதி� தனியான ெப�மித"  
மகி?Dசி(  உ�. அ$ தவிர, அவ� உ�ள0தி� மாசான எணேமா 
ெபாறாைமேயா ஏ$  இ�லாத$  அவ� பா-கிய�தா�. 
 
பா�ைவ அைழ0$ வரD ெச2தா�. ஆனா� அவ� த� மைனவியி� ெப�ைமகைள- 
ேக��- ெகா� உ�ள- கன!ட� ேவதைன� ப�கிறா� எ�பைத ஒ� 
ேநா-கிேலேய அறி�$ ெகாட அவ�, அவ/க� ேபDசி� கல�$ ெகா�ள 
மனமி�லாதவனாக, F�ைட வி�ேட ெவளிேய ெச�. வி�டா�. 
 
அவ� கிராம  தி� பிய ம.நாேள அவ� ெவளிSாி���$ தி� பி வ�தா�. இர� 
உண� ெகா�ள அவ�, அம/�த ேபா$தா� �-மிணி பா�ைவ� ப3றி� ேபDைச 
எ�0தா�. 
 
“பாவ ! பா� அ-காவி� மன9 சாியாக இ�ைல. அ-கா, த�ைக இர� ேப�-'ேம 
ஆபி�ைள இ�ைல, ர�கண�... ெதாி(மா உ�க>-'?” எ�றா� �தி/ 
ேபா�வ$ ேபா�. 
 
“ஏ�, ேவ. மண  ெச2$ ெகா�கிறானாமா?” எ�றா� கல0தி� உ�ள ேசா3ைற� 
பிைசயாமேல. 
 
“ெபாியவ/ அ�த வழ-க  '� ப0திேல 1டா$ எ�. நிDசயமாக இ��பதனா� 
தாேன, த� மக+-'- 1ட ேவ. க�யாண  ெச2யவி�ைல? நாேன சாேவ�, எ� 
ைபய+-'- 'ழ�ைதயாக வ�ேவ� எ�. ெசா��- ெகா�, அவ�  ைககா� 
"ட-கமா2 மாச-கண-கா2� ப�0தி�-கிறா/. பா� அ-கா வா2வி�� எ$�  
ெசா�லவி�ைல. எ�றா!  மன0தி� ச�ேதாஷ  இ�ைல. ஏேதா Bமி விைள� 
ப3றிேய தா� ேபசி- ெகா7��தா�” எ�றா� �-மிணி. 
 
பி�+  நிைன0$- ெகாடவளாக, “பி7-காத இட0தி� கOட�ப�வைத விட� 
பிாி�$ ேபாகலா  எ�. ேதா�.கிறேதா எ�. நா� நிைன0ேத�. ேவ. ஒ�0த/ 
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விஷய  ேப9  ேபா$, ‘அதி/Oட  இ�ைல’ எ�. "த�ேலேய தீ/�$ 
ேபா2வி�டேத! அைத எ0தைன தர  பாி�ைச பா/-க ேவ� ?” எ�றா�. 
 
ந�ல உாிைமகைள அழகாக அB/வமாக உபேயாகி-காம� தா.மாறாக இA0$ 
ச"தாய0தி� ஒA-க0ைத- 'ைல-'  வழ-க  சிலாிட  இ��ப$ உைமேய. 
அ$ ர�கனிடமா இ�-க ேவ� ? இ0தைகய இழி�க� ச"தாய0தி� எ�ேபா$ 
வில' ! பா� எ�த வித0திேல ஆ.த� ெப.வா�? 
 
Fணாக ஒ� மலைர Eக/�$ Fசிவி�� ேவ. மல/ நா�  கீ?மக�, அத3' ஒ� 
காரண"  கா��வ$ வி�ைத? பா�ைவ� ேபா�ற ஒ� மைனவிைய அைட�$, 
இர� மாணி-க�கைள� ேபா� இ� ெபகைள(  அைட�தவ�, 
இ�ெனா�0திைய ேவ�பானா? அ�த- கா/கால இரவி, அவ� ககைள இைம-கD 
ெச2யாம�, அ�பான உறவினாி� ேதாழைமயி� மகி? ெவ2த விடாம� நீ� 
வள/�த$. 
------------ 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ர"க� ஆ:ய ஆ-ட�ர"க� ஆ:ய ஆ-ட�ர"க� ஆ:ய ஆ-ட�ர"க� ஆ:ய ஆ-ட�    

 
மைழ ேசாெவ�ற ஓைச(ட� ெவ�ளி- க பிகளாக வானி���$ இைழ�$ விA�$ 
கீேழ ஓ7- ெகா7��த$. 'ழ�ைதக� மைழ நீாி� காைல "-'வ$  F��-'� 
ஓ70 தைரெய�லா  கச"செவ�. அA'  ஈர0ைத அதிகாி-கD ெச2வ$மாக 
இ��தா/க�. Iைல-' Iைல கசகசெவ�. அA-'0 $ணிமணிக�, '�ைப- 
1ள , ர�க ைம பிரசவி0$� பதிைன�$ நா�கேள ஆகியி��தன. $ணிD9�ளி� 
ெநளி�த அ�த� ெப 'ழ�ைத, ச3ைற-' ஒ� "ைற $ணிD9�ைள நைன0$, 
Iைலயி� 'வி0$- ெகா7��த$. ஈர விறகி� �ைக, F��-'� P?�$ 
ெவளிேயற வைகயி�றி0 திணறி- ெகா7��த$. F�� ேவைலயி� பா��-'� 
ெபா.ைமேய 'ைற�தி��த$. இ�ேபா$ அ$ வசமாக� பி70$- ெகா� வி�ட$ 
அவைள. மைழ நாளி� அவ� திற�த ெவளியி� நி�. ேவைல ெச2வத3கி�ைல. 
மைழதா� ஆக�� , ஒ� நாளா இர� நாளா? வான�தா� ெபா0$- 
ெகாடேதா? 
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ஆனி ப0$0 ேததியி� பி70த மைழ, �ர�டாசி பிற�தாயி3.; விடவி�ைல. மைல 
"க�களி� கா/ேமக�க� வ�$ த�'வ$ உ�. தன-'0 த�க இட  த�த 
ந�றி-காக, ேமக�க� மைழயாக� ெபாழி�$, மைலய�ைன-'  ப9  ப�டாைட 
ேபா/0$ மகி?வி�ப$ உ�. ஆனா�, இ�த ஆ� இ�ப7- ெகா��கிறேத! 
அவ� நிைன� ெதாி�$ இ$ேபா� நீட மைழ க7�-கவி�ைலேய! கதிரவ� 
எ�ேக+  ஓ7 ஒளி�$ வி�டாேனா? ெவறி-கா3.-' அ8சி தைல நீ�ட 
மற�தி�-கிறாேனா? 
 
இ�த� பிரளய மைழயி�, அவ>ைடய இள  பயி/க� எ�ப7 இ�-கி�றனேவா! 
அவ� விைள நில0தி� ப-க  ெச�. ஒ� மாச  ஆகிவி�ட$. ர�க ைம பிரசவ , 
F��ேவைல, எதி/ F�7� மாம� உட� ந��, மைழ எ�லா  கவி?�$ அவைள 
F�ேடா� வைள0$ வி�டன. R3ற!ட� கிழ�' வய�� கைள எ�0$ வி�� 
வ�தவ� தா�. அ ைம-' உட � சாியி�ைல எ�. ர�க ைமயி� மக� வ�$தா� 
அைழ0தா�. 
 
ஒ� மாச  கணவ� F��-ேக வராம� அவைள மற�தி��த நா�களிெல�லா� 1ட 
அவ� இ�ப7 அைமதி இழ�ததி�ைல. அவ>-' மைண0 தவிர உலகி� ேவ. 
மகி?Dசி தர-17ய இ�ப  இர� ம-க� தாேம? ம உயி/ ெகா�-கிற$; உர  
ெகா�-கிற$; உண� ெகா�-கிற$. ஒ� நா� அ�த ம தா� உயி/கைள(  
த�+� அட-கி- ெகா�கிற$. வா?விேல, மைண� ப3றிய நிைன� எழாம�, 
அவ� மன  ப�டா BDசி ேபா� பற�$ திாி�$ வர இளைம ேமாக0திேல 
�$-காத�� கவ/Dசியிேல கன� வைல பி�னிய$�. அ�த வைலயிேல, ெத2வ 
ைமதான0$ ெமா�ைட-க� விA�$ சி�னபி�ன�ப�0திய பி�, அவ� உ�ள  
மணி� ஆைசயி� ப7�த$. 
 
அ�ைம ம-கைள� ேபா� அவ� ேபணிய பயி/க� க�ைணய3ற மைழயி� எ�ப7- 
கல�கிD சா2�தி�-'ேமா? ர�க ைமயி� கணவ� ேகாணிைய ம70$0 தைலயி� 
ேபா��- ெகா� தின"  ஒ� நைட ேபா2 வ�வா�. அவனிட  தின"  அவ� 
ேக�'  ேக�வி இ$தா�: “பயி/ எ�ப7 இ�-கிற$ அணா?” 
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“ப0திரமாயி�-கிற$ அணி அண� ஆயிர  ஆயிரமா2- '0தைக எ�0$� 
ேபா�ட கிழ�', உ� கிழ�'-' ஈ� வரா$” எ�. அவ� சிாி�பா�. 
 
அ�0$, வாயி�� நி3ைகயிேலா, ேஜாகி ர�கியி� ைபயைன0 R-கி- ெகா� 
உ�ேள வ�ைகயிேலா, அவ� அைதேய ேக�பா�. மாமைன� ப3றிய விசாரைண 
1ட அ�0தப70தா�. 
 
“அணி-' இேத கவைல” எ�. ர�க ைமயி� கணவ� அ�. '.-கி�� 
நைக0தா�. 
 
“ேஜாகியண+-'  பயி/ தா� பி�ைளக�. இ�த அணி-'  பயி/க� 
அ�ப7ேய” எ�. ர�க ைம(  சிாி0தா�. 
 
ேஜாகி-' அவ� ேபD9 ச3ேற ேவதைன அளி0தா! , வி��- ெகா�0$- 
ெகா�ளாம�, “ஆமா , அத3ெக�ன? பயிைர� பி�ைளகளாக ைவ0$- ெகா�வதி� 
ஒ� த��  இ�ைல. ம தா2; பயி/ பி�ைளக�” எ�றா�. 
 
பிற', பா� ேக�ட ேக�வி-', “கா�வா2 கைர�$ தணீ/ ேத�கியி��த$. 
மைண ெவ�7� ேபா�ேட�. மைழ(  தணீ�  அதிக�தா�; எ�ன ஆ'ேமா?” 
எ�றா� கவைல(ட�. 
 
கணவனி� லாபநOட  பா�ைவ எ�.ேம பாதி0ததி�ைல. உைமயாக உைழ0$ 
எ�லா�  நல ெபற நிைற�ட� வாழ வி� �  அ�தD சேகாதரனி� கவைல 
அவைள ேவதைன ெகா�ளD ெச2த$. 
 
“ேஜாகியணா, உ�க� I�. ஏ-காி� ேதயிைல ேபாட-1டாதா? மைழ எ0தைன 
ெப2தா!  பணமாக- ெகா�-'ேம?” எ�றா� ர�க ைம. 
 
“ேதயிைல ைவ-க "த�� ெசல� ஆ' . பிற' I�. நா�' வ�ஷ�க� அ$ பல� 
ெகா�-'  வைரயி� நாம எ�ன ெச2ேவா ? ேம! , ேதயிைல(  காபி(  
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பண�தாேன ெகா�-'  ர�க மா? ராகி(  ேகா$ைம(  கிழ�'  பசி-' 
உணவா'ேம!” எ�றா� ேஜாகி. 
 
“பணமி�லாம� இ�ேபாெத�லா  "7கிறேதா? கி�Oணண� F� ெபாிய Fடாக 
ஆனேத _ ேபா�டதனா� தாேன?” எ�றா� ர�க ைம. ேஜாகி-' அவ� விவாத  
பி7-கவி�ைல. 
 
“நா� வ�கிேற�, அணி” எ�. நட�தா�. 
 
F�7ேல அவ� கட கா�சி ெம2தானா? அ�ேக அம/�$ உள  கைரய0 
த�ைதயி� "� கணீ/ வ7�பவ� உைமயி� ர�க� தானா? ேகா��  
ேவ�7(  நைனய, மைழயி� அைலய-'ைலய எத3காக ஓ7 வ�தா�? 
 
“நா� பணிய பாவ0$-ெக�லா  என-'0 தடைன சி3ற�பா, தடைன. 
நீ�க� ெசா�ன வா/0ைதகெள�லா  மற�$ ேபாேன�. என-'0 தடைன 
கிைட0$ வி�ட$, சி3ற�பா ஐேயா? எ�ப7 இ��த உட �, எ�ப7 ஆனீ/க�! 
ெசா�த� ைபய+-' ேம� எ�ைன நிைன0$, நீ�க� ெச2தெத�லா  மற�$ 
ஓ7ேனேன! என-' ம�னி�� உடா சி3ற�பா, உ�களிட ?” 
 
ேஜாகி அய/�$ நி�றா�. பி�ேன கிாிைஜ(  அ ைம(� 1டD சிைலயாக 
நி�றன/. 
 
��ைகயாவி� ககளி� நீ/ வ7�த$. 
 
“Wபா2 இரடாயிர  மணா2� ேபாD9. "ைள0தி��த கிழ�'களிெல�லா  எ� 
மன0தி!�ள கைறேபா� கைறப7�த ேநா2 விA�தி��த$. உ�க>ைடய ந�ல 
உபேதச�கைள ெய�லா  எ� நாச�0தி ெகா� ேபானா3 ேபா�, ந�ல 
கிழ�'கைள எ�லா  எ�(  ப�றி(  ேதா7- ெகா� ேபாயின. ‘$ைர ேபா� 
திாி�தாேய ப� கOட !’ எ�. ேதவ/ ேசாதைன ெச2$வி�டா/ சி3ற�பா.” 
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ர�கனி� அAைக உைமயிேல அAைகதானா? 
 
ேஜாகியினா�, அவ+  அ மாதிாி அழ-1�  எ�. எண-1ட "7யவி�ைல. 
த�திர�களி� திைள-'  அவ� உைமயி� கவி?�$ வி�டானா? ைகயிேல 
ப0தாயிர  �ர�வ$ ேபா� உ�-க�  உ�லாசமாக நட-க�  ெதாி�த அவ� 
உைமயிேல F?Dசி அைட�$ வி�டானா? 
 
��ைகயாவி� உண/Dசி ெசறி�த ெதாைடயி���$, “ர�கா!” எ�ற 'ர� 
உைட�த$. அ�த- கண  ர�க� சி3ற�பனி� மா/பிேல தைலையD சா20$- 
ெகா� வி மினா�. 
 
“அ�ப+  அ ைம(மா2 இ��தீ/க� சி3ற�பா, ஒ�நா�, இரவி� பரணி� 
ப�7னி(ட� ப�0தி�-ைகயி� அைழ0$ வ�$ ேசா. ேபா�_/கேள, �0தி 
1றினீ/கேள! சி3ற�பா, நா� எ�ன ெசா�ேவ�? கடனாளியாக ஓ7 வ�ேதேன, 
எ�ைன ம�னி�X/களா!” 
 
“ேபானா� ேபாகிறதடா த பி, ேபானா� ேபாகிற$. அ�த- கிழ�'ட� உ�ைன� 
பி70த ேநாெவ�லா  ேபாக�� . உைமயி� கிழ�' ேபானதி� என-'D ச�கட  
இ�ைல. ச�ேதாஷ , ச�ேதாஷ , ர�கா!” 
 
“சி3ற�பா, நீ�க� ெத2வ . ஐேயா, உ�க� அ�ைம ெதாியாம� நா� இMவள� 
நா� இ��ேதேன!” 
 
“அ�ைற-'� பண0$ட� பக�டான நீ எ� "� வ�தா2. எ� மன  ெகாதி0த$. நீ 
ேந/ைம(  நியாய"மாக நட-கவி�ைல எ�. என-' உ� கக>  பா/ைவ(ேம 
ெதாிவி0தன. ‘இ�த� ைபயைன0 ேதாளி!  மா/பி!  ேபா�� வள/0ேதேன’ எ�. 
மன  ெபா�கி வ�த$. உ�ைன அ70ேத�. இ�ைற-' ஏைழயாக நீ வ�தா! , 
எ� மன  நிைற�$ ச�ேதாஷ�ப�கிற$ த பி, ைகயா� உைழ0$ ேந/ைமயாக� 
பிைழ�ப$தா� ேதவ/ வி� �  பிைழ��. ர�கா, க�7- ெகாட ெப மன  
ேநாகாம� இ�-க வா?வ$ தா� வா?-ைக.” 
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ஆேவச  வ�தா3 ேபா� அவ/ ID9 "�ட� ேபசினா/. 
 
“ப�பாவி� பய�, ேநா�_ைஸ- ெகா�0$ ேவ. ெந�-'கிறா�. எ� மான  
ேகா/��� ப7 ஏ.ம��  வ�த பி��தா� என-'� �0தி வ�கிற$. "�K. 
Wபா2- கட� அவ+-' யா/ ெகா��பா/க� சி3ற�பா? என-' யா/ 
இ�-கிறா/க�, சி3ற�பா? உ�கைள0 தவிர யாாிட  ெசா�� "ைறயிட என-' 
"க  இ�-கிற$?” அவ� அAைக எ�ேலாைர(ேம உ�-கவ�லதாக இ��த$. 
 
“அழாேத, ர�கா, அழாேத! ர�க� மன  மாறி வ�வா� எ�. தா� நா� இ�த ஆ. 
மாசமாக� ப�-ைகயி� இ��$  உயிைர ைவ0$- ெகா7�-கிேற�. இ0தைன 
நா� நா� ‘Fரராய பண ’ விA�கியி��தா� 1ட� பிைழ0தி��ேப�. இனிேம� 
நா� நி மதியாக0 ேதவ�லக  ெச�ேவ�. கா9  பண"  ெபாிதி�ைல. ைகயா� 
விைத0$, உறேவா�, வி��ேதா� உ� வா?வேத வா?-ைக. ேஜாகி!” 
 
“ஐயா!” எ�. ஓெர�� "� நக/�தா� ேஜாகி. 
 
“அண� F��ட� வ�$வி�டா�; இனிேம�, ஒ� 'ைற�  இ�ைல. 
பா�மைனயி� எ� ைப ைவ0தி�-கிேற�, எ�0$ வா” எ�றா/. 
 
ேஜாகியி� "க0ைத இ�� கMவிய$.  
 
மாதி இ7 விA�தவ� ேபா� ஆனா�: “எ�ன இ$ நியாயமா இெத�லா ?” எ�றா�. 
 
ஓ/ அவசர0$-காக, அ� பா�ப��D ேச/0த பண  அ$. இ�K3ைற ப$ Wபா2 
உ�. அைத(  பறி0$D ெச�லவா வ�தி�-கிறா�? மாதியினா� ஒ�ப 
"7யவி�ைல. 
 
“'.-ேக த�-காேத மாதி. ந�ல கால  வ� ேபா$, ெகா8ச  ெசல� இ�-' .  
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'. ப/ ம�திர0$-'� பய�$ க�ப  ேபா�வ$ேபால, இ$�  உ� கணவ� மன  
நி மதி(ட� ேபாவைத நீ வி� பவி�ைலயா?” எ�றா/ ��ைகயா. 
 
“இ�ப7� ேபசி� ேபசி0தாேன எ�ைன அ7ேயா� அட-'F/க�?” கணீ/ த> ப 
"C"C0$- ெகா� உ� மைன-' நக/�தா�. உடேன தி� பியவ� 
ச�ெட�., “அவ/க� Bமிைய வி3ேறா அடமான  ைவ0ேதா வா�க��ேம!” 
எ�றா�. 
 
��ைகயாவி� விழிக� அைசவ3. நி�றன. உ�ள  படபட0$� பலFன  
"க0தி� கா�7ய$. 
 
“எ�ன ேபD9� ேப9கிறா2? 'ழ�ைதக>ட� ர�ைக சா�பி�  Bமிைய� 
பி��'வதா? ஒ� ச$ர , ஆைசயாக, பா� தாயாக, பி�ைளயாக நிைன-'  
மைண� பி��கலாமா? இ�த� �0தி உன-' எ�ப7 வ�த$?” 
 
ேஜாகி ைபைய எ�0$ வ�தா�. 
 
��ைகயா ஒMெவா� பணமாக எணினா/. தைல�ப-க  ைவ0$வி��, “ர�கா, 
இ�. இ� இ�ேக; நாைள-'� ேபாகலா  நீ” எ�றா/. இர�, “மாதி, எ� வ�7ைல 
எ�0$ ைவ. எ� ைபய�க>ட� நா� இ�. உ�கா/�$ உண� ேபாகிேற�” 
எ�றா/ அவ/. 
 
மாதியி� மன0தி� இ�னெத�. விவாி-க இயலாத Xதி உடாயி3.; 
“ேவடாேம?” எ�றா�. 
 
கிாிைஜைய அைழ0$ பா�ைவ அைழ0$ வர� பணி0தா/. “மகேன இ�' வா, மக� 
F�ேடா� வ�$ வி�டா�. இனி உன-' ஒ� 'ைற(  இ�ைல” எ�. ஆசி 
ெமாழி�தா/. 
 
பா� அவ/ ககளி� ெதாி�த அசாதாரண ஒளிைய- க� கல�கி நி�றா�. அ�த 
நாடக- கா�சியி�, அவேர உயி/� பா0திரமாக அ�றிர� ேபசினா/. 
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ம.நா� காைலயி�, ர�க� பண0ைத எணி� ெப3.- ெகாடா�. “பண0ைத 
வி�ெடறி�$ வி�� வ�$ வி�கிேற�, சி3ற�பா. நா� ேகா/�� ஏறாம� 
கா�பா3றிய ெத2வ  நீ�க�” எ�. விைடெபற நி�றா�. 
 
சி3ற�பனி� கக� ஒளி/�தன; இ�தய  மல/�தி��த$. ஆசி 1றி அ+�பினா/. 
 
வான  கன0$, மைழ(மி�றி ெவயி!மி�றிD ேசாக0திைர விாி0தி��த$. 
 
மாதி(  கிாிைஜ(  ேஜாகி(  ர�க� ெச�வைத வாயி�� நி�. பா/0தா/க�. 
எ�ட எ�ட விலகி, ெவ�ைள� ��ளியாக� பாைதயி� ெச�., சாிவி� 
இற�'ைகயி�, ப�ள0திேல வட-கி���$ வ�த ேமக� �ைக 'வி�த$, அவைன 
விA�கிய$. 
 
ஏேதா க� ��ஷ� த� 1�ைய� ெப3.- ெகா� ெச�வைத� ேபா�ற 
உண/�ட�, அவ/க� தி� பினா/க�.  
 
ேஜாகி, த�ைத கணய/வைத- கடவனாக, சா-ைக� ேபா��- ெகா� ஒ� 
ெப�ID9ட� விைளநில0ைத ேநா-கி- கிள பினா�. கிாிைஜ(  மாதி(  F��� 
பி��ற  இ��தன/.  
 
ச3ைற-ெக�லா , “மாதி?” எ�ற ஈன9ர  வ�தா3 ேபா� மாதி-'- ேக�ட$. 
 
பரபர��ட� அவ� நைன0த $ணிைய� ேபா�� வி�� வ�"�, அ�த ID9 நி�. 
வி�ட$. 
----------- 
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3.4. 3.4. 3.4. 3.4. மாமர� சா7�த/மாமர� சா7�த/மாமர� சா7�த/மாமர� சா7�த/!!!!    

 
மாதி-' அவ/ த�னிட  விைடெபற அைழ0த 'ர� அ$ எ�ப$ �ாியவி�ைல. 
எ�ப7� �ாி( ? 
 
அ�த "க  பறி0ெத�0த மல/ ேபா� நிமி/�தி��த$. கணித?க� உற-க0தி� 
ஆ?�தைவ ேபா� I7யி��தன. உத�களி� உ�ளட-கிய ��னைக ெவளிேய 
Xறி�� "7 நி3ப$ ேபா�ற நிைற�த அழ'; "க0திேல எ�.  இ�லாத ெதளி�; 
அைமதி; சிமிழி� இய�கிய உயி/-கா3.� பற�$ ெச�ல வி�தைல த�த நி0திய 
வ7வமாக உட� கிட�த$. 
 
“எ�ன, 1�பி�_/கேள? அத3'�ேள R-கமா? எ�ன�க?” எ�றவ� 
வல-ைகைய0 R-கினா�; "க0ைத அைச0தா� ெம�ல. 
 
தீைய0 ெதா�டா3 ேபால0 தி�-கி�டா�. கா பி���$ ஒ7�த மல/ ேபா� "க  
ெதா2�தி��த$. பரபர��ட� ெந8ைச0 ெதா�டா�; I-க�கி� ைக ைவ0தா�. 
ைகைய- காைல0 ெதா��� பி70$� பா/0தா�. 
 
அ7வயி3றி���$ ெப��'ர�, க-க!  கைரச!மாக� Xறி வ�த$; “ேஜாகி! கிாி! 
ஐேயா!” 
 
அவ>ைடய அலற�� கிாிைஜ "ற0$D சாைமைய ைவ0$வி�� ஓ7 வ�தா�. 
“அ0ைத! எ�ன அ0ைத!”  
 
பரபர-க அவ/ உ�ள�காைல0 ேத20த மாதி, “கிாி, ேஜாகிைய- 1�பி�. 
ெபாிய�பைன, எ�ேலாைர(  1�பி� அ மா.” 
 
'ர� அAைக0 தAதA�பி� ேசாகD 9ைம தா�காம� அைல�த$. ெபாியவாி� 
I-க�கி� அவ� பி20$ ைவ0த K� உைமயி� அவ/ IDசி� ஆ�கிறதா? 
அ�ல$ அவ>ைடய பரபர0த IDசி� ஆ�கிறதா? ேபைத-' ஏ$  �ாியவி�ைல. 
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தி"தி"ெவ�. ெச2தி ேக��, அவ/ ப�0தி��த க�7லைட எ�ேலா�  17- 
'Aமி வி�டன/. 
 
“எ�ன அ ேம, ச�ெட�. ‘Fரராய பண ’ ெகா� வா��க�” எ�. 1வி- 
ெகாேட தைமய� பா�மைன-'D ெச�. பாெல�0$ வ�தா�. ர�க மாதா� 
ஓ7, நாலணா� ெப.மான  உ�ள அ�த� ெபா� $ைட, ெந2யி� ேதா20$ 
எ�0$ வ�தா�. அணனி� கக� த> பின. 
 
“உன-' இ$ ெச2யவா த பி, நா� இ�-கிேற�?” எ�. "�7ய உண/Dசி(ட� 
அவ/ வாைய நீ-கி� ெபா� $ைட இ��� பாைல ஊ3றினா/. 
 
ெபா� $� அ�த நாவி� ஒ�7� பாேலா� இற�கிய கா�சியி�, “ஐேயா!” எ�. 
"க0ைத I7- ெகா� அ ைம அலறினா�. ேஜாகி அ�ேபா$தா� நீ�  
ேச.மா2- காைக வ�$ ெசா�ன ெச2தியி� ஓ7 வ�தா�. 
 
‘ஏேதா மாதிாி இ�-கிற$’ எ�ற ெச2தி ேக��0 தாேன அைலய- 'ைலய ஓ7 
வ�தா�? ‘Fரராய பண ’ ேபா��� பா� ஊ3.  கா�சியி�, “அ�பா” எ�. 
கதறியவனாக� பா2�தா�. 
 
கணீ/ சி�த� ெபாிய�ப�, “அழாேத ேஜாகி” எ�. ைகயம/0தினா/. 
 
காியம�ல/ அவைன� பாிேவா� ப3றி, “அழாேத ேஜாகி, உ� ஐய� ந�ல கதி-', 
ஈச� தி�வ7-'0தா� ேபாயி�-கிறா/” எ�றா/ $யர0ைத விA�கி- ெகா�. 
 
ஆக>  ெபக>  '89க>  'ழ�ைதக>  அ�தD சி. வாயி�� Eைழவ$  
அ�கி� வ�$ கணீ/ த> ப- கா� ப-க  வ�$ நி�., ‘எ�ப7 இ��த மனித/! 
"க0திேல எ�ன கைள! எ�ன ஒளி! ெத2வ !’ எ�. வண�கி� ேபாவ$மாக 
இ��தா/க�. 
 
காைலயி� ர�க� வ�$ பண  ெப3.� ேபான$ ேவ. ஊரறி�த ரகசியமாக- 
ெகா�ெல�. ஆகிவி�ட$. 
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“த  ெசா�த மக+-' ேம� அவ� மீ$ வா8ைச. கைடசியி� ஒ� ேவைள அவைன� 
பா/0$� ேபசி அவ+ட� உணேவ உயி/ ைவ0தி��தா/ ேபா! ?” 
எ�ெற�லா  பல வித�களி� ேபDெசA�தன. 
 
பா� எ�லாவ3ைற(  பா/0தவளாகD சிைலேபா� Iைலயி� நி�றி��தா�. 
ஆயிர0தி� �ர>வதாக ேவஷ  ேபா�  கணவ+-' அ�த� ெபாியவ/ பண  
த�தி�-கிறா/ எ�ற ெச2தியி�, இற�$ கிட-'  அவ/ மீ$ ஆ0திர�தா� அவ>-' 
மாளாம� ெபா�கி வ�த$. 
 
அவ>ைடய வா?வி� இனிைமைய- 'ைல-கேவ தி�டமி��D ெசய��ாி�த 
விைனவ7வேமா? அவ>-' எ�ேற+  அ+தாப  கா�7னாரா? அ+தாப  எ�ன 
இ�-கிற$? அ�. '. பனி� ேவ�-' ேம� எ�ன விைனக� �ாி�$ அ�த 
உ�ைட- க�ைல அ�த மக� ைககளி� சி-க ைவ0தாேரா? பா� வழி�த உத�க� 
I7யி��தா!  ெபா�கி நி3'  சிாி�ைப� பா/! ஒ� ேபைத� ெபணி� 
இ�ப0தி� $�ப0ைத� �'0திய$ உம-' ெவ3றியா? அ�. 1ட இ�த F��-' 
வரமா�ேட� எ�. "ர� பி70தி��ேபேன? ெவ�ல0ைத� Bசி- ெகா�-'  
ம��$ உ�ைட ேபா�, ச/-கைர� ேபDசி� எ�ன எ�னேவா திணி0$� 
ேபசினீேர? எ�ைன அறிவி�யாக ஆ-கினீேர? 
 
ெந89 எாிய எாிய அவ� உண/Dசி அAைகயாக� ெபா�கி வ�த$. அேத அைறயி� 
தா� அவ/ அவ>-' அ�. உபேதச  ெச2தா/. “வி� பிய ெபைண அவ� 
ைக�ப3றினா�, ெநறிெய�+  ேந/-ேகா�7� நட�பா�; அவ+-' ஏமா3ற  
தராேத ெபேண, உ�ைன- ெக8சி- ேக�கிேற�” எ�. 1றி வ8சைன �ாி�தா/. 
அவ� ெந8ைச இளகைவ0$, அதி� அவ/ தம-' ேவ7ய உ�வ0ைதD சைம0$- 
ெகாடா/. ஆனா� அ$ நிைல0ததா? அவ�ைடய ைம�தனி� அழகான இ�ல0தி� 
P?�த ெவ ைமயிேல, அவ/ ேபாதைனகளா� மா3றிய உ�வ  அழி�$ நீராயி3.. 
அவ>ைடய அ��-'ாிய ம-க� இ� ெபகேள. அவ/களி� வள/Dசி-' 
உைழ�ப$ ஒ�ேற அவ� வா?வி� உ�ள 'றி. 
 
இ0தைன-'  காரணமானவ/ யா/? யா/? 
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ர�க ைம-' எ�ன சிற�� உ�? ஒ� "� பி7-க வைகயி�ைல. அவைள- 
கணிைமயி� I7- கா-கிறா�, அ�த- கணவ�. 
 
கிாிைஜ, ெம��த சி. உட�; க.�� "க , அவ� கா2-காமேல நி�.�1ட, அ�த- 
கணவனி� அ�பைண��-' ஏ$ 'ைற�? ஏ�? நீ/ சா'  வைரயி!  அ�த 
மாத மா எ�ற அ��-' உாியவளி� ஆதரவி� இ�-க ேவ7னீேர? ஓ/ இள  
ெபணி� மனைச- 'ைல0தீேர? 
 
இ�ப7ெய�லா  அவ>ைடய மனமாகிய மைடயி� கத�, அவ/ "கமடல0தி� 
நிைறவிேல ேமாத�ப��0 திற�$ ெகா�ள- ெகா�70 தீ/0த$. 
 
மைழ "Aவ$  நி�., இ�� ' ெம�. P?�$ வர, ஈரமணி� வாைட(  'ளி/ 
கா3.மாக, அ�த0 $யரD P?நிைல-' இைச�$வி�ட$. விள-'கைள ஏ3றி வி��, 
வாயி3�ற  ெதாாியைன யா/ யா�-ெக�லா  ெச2தி ெசா�ல அ+�ப ேவ�  
எ�பைத- 'றி0$� ெபாிய�ப� ேபசி- ெகா7��தா/. ம.நா� 
ெசMவா2-கிழைம. தகன-கிாிையக� ெச2வத3' அ$ ஏ3காத நா�. எனேவ ஒ� 
நா� த�ளி, �தன�. சட�'கைளD ெச2ய0 தீ/மானி0தா/க�. அத�ப7ேய 
"��-ேகா0த/க>-'� 1டD ெச2தி அ+�ப�ப�ட$. ஒ0ைத-'D ெச�. வி�ட 
ர�க+-'  ம.நா� ெச2தி 9ம�$ ெச�ல, ர�க ைமயி� கணவ� தயாரானா�. 
 
ெப�கி வ�  ' ப!-'D சா�பா� ேவடாமா? ஒ� �ற  சைமய� தட�டலாக 
நிகழ0 ெதாட�கிய$. F��0 தைலவ� மைறய, கீ?-க�.  அவ+-' உாியவ>  
இ�ளி� I?கி- கிட�தன/. தானிய"  ம3ெறா�.  யாைர யா/ ேக�ப$? 
ர�க மா பண� ெப�7ைய0 திற�$, இ��த ேசமி�பி� ெகா8ச  எ�0$0 த�தா�. 
ேவ. எ�கி��ெத�லாேமா கிழ�'  தானிய�க>  வ�$ நிைற�தன. காியம�ல/ 
F�7���$, ச0த  ேபா��- ெகா� எாி(  கா�த விள-' வ�$ ஒளி பர�பிய$. 
ெபக� 17-17 ேவைலகளி� ஈ�ப�ட வண  ேபசினா/க�. அ�த அளவிேல 
அ$ சா� நிக?�த Fடாக இ�ைல. 
 
சி3ற�பனிட  பண  ெப3., ஒ0ைத தி� பிய ர�க�, மீறி நி�ற கட�கைளD  
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சி�லைறயாக0 தீ/0தா�. மீதியி��த Bமியி!  கிழ�ைக0 ேதா7 விட ேவ�  
எ�. ஆ�கைள அைழ-கD ெச�றவ+ைடய ககைள �திதாக வ�தி��த 
பட-கா�சி- ெகா�டைகயி� ஒ� �$�பட விள பர  கவ/�த$. அ�. 
ெசMவா2-கிழைமD ச�ைத நா� ேவ.. கிழ�ைக ம.நா� ேதா7- ெகா�ளலா . 
ெவயி!  வ�$வி�  எ�ற எண0தி�, ச�ைத� ப-க" , பட-கா�சி- 
ெகா�டைகயி!  ெபாAைத- கழி0$வி�� இர� ஒ�ப$ மணி-'ேம� ர�க� 
வ� ேசாைல F��-'0 தி� பினா�. 
 
வாயி3கதைவ அவ� திற-'"�, வா�ேபாி மர0த7யி� இ�ளேனா, ேபேயா எ�. 
இரவி� அ89  வண  '�ைடயான உ�வ  ஒ�. தைலேயா� கா� ேபா/0$- 
ெகா� நி�ற$. 
 
ர�க� ேப2-'  அ8சா�; பிசா9-'  அ8சா�. “யார$?” எ�றா�. 
 
“நா... நா� தா� ர�கணா; ர�க மா ��ஷ�” எ�றா�. B�7� Eைழ�த 
சாவிைய0 தி��பாமேல ர�க� ச3. எாிDச!ட�, “எ�ேக வ�தா2?” எ�றா�. 
 
“சி3ற�ப� ேஜாகியி� ஐய� ேபா2வி�டா/. சா�D ெசல�-'- ைகயி� 
பணமி�ைல. உ�ைன0தா� ந பி-ைகேயா� அைழ0$வரD ெசா�னா�க 
சி�ன ைம” எ�றா� ர�க ைமயி� கணவ�. 
--------- 

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. ஐய��� உக��ேமாஐய��� உக��ேமாஐய��� உக��ேமாஐய��� உக��ேமா????    

 
காலெம�லா  சிைறயி� இ��த பி� கிைட-க- 17ய வி�தைலயி� ஆன�த0$-' 
ேவ. எைத உவைமயாக- 1."7( ? கன0த இ�ளி� $யர� ேபா/ைவைய- 
கிழி0$- ெகா� தின  தின  உலைக இ�� சிைறயி���$ வி�தைல ெச2ய 
வ�  இள பாிதிைய- காC�ேதா.  உல' அைட(  இ�ப மகி?Dசி-' எ�ைல 
உேடா? 1��D சிைறயி���$ சிற' "ைள0$� பற�$ ெச�ைகயி� பறைவ- 
'89 ெப.  ஆன�த0ைத எ�ப7 விவாி-க இய! ? பனி"ைக-'� சிைற�ப��- 
கிட-'  மண , இத?க� அக�ற$  இள�கா3.D ேச/0$ இ�ப லய0$ட� 
இைச-'  ேமான கீத�களி� இனிைம(  நய"  வி�ள3'ாியதாேமா? 
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உடலாகிய 1��-'� சிைற�ப��, மCலகி� பிறவி எ�0$, அ�த� 
பிறவி-'ாிய ப�ேவ. தைளக>-'� க���, வா?�ட� ேபாரா7, ஓ/ உயி/ 
பறைவ எ2$  வி�தைல சாதாரண நிக?Dசியா'ேமா? அ$�  ேஜாகியி� த�ைத, 
காலெம�லா  ேவ. எ�த உயி�-'  தீ�' நிைனயாம�, உைம வழி நட�தவ/. 
வி�தைல எ2திய உயி/���, எ�ைலய3ற பர ெபா�>ட� ஒ�றற- கல�$விட� 
பாைத ேத7� ேபாவதாக ந �  அ�த ம-க>-'D சீல"  ஒA-க"மாக வா?�த 
ெபாியவ/களி� மரண , ெப�மகி?�-' உாிய ேகாலாகல�க>ட� ெகாடாட- 
17ய ைவபவமாக வழி வழி வ�ததி� ஏ$  வி�ைத உேடா? 
 
மனித� த�ைன மற�த ஆன�த0ைத எ�ப7- கா��கிறா�? அவைன(  
அறியாம� இைச பிற-கிற$. ைககைள(  கா�கைள(  அைச0$0 த�ைன 
அறியாமேல ஆன�த0ைத ெவளியி�கிறா�. அ�த மைல ம-களி� இய3ைகேயா� 
ெபா��திய வா?விேல இைச-'  நடன0$-'  நிைற�த ப�' உ�. வா?வி� 
ேந�  "-கியமான நிக?Dசியான மரண0$-', வி�தைல அைட�த உயி/�பறைவ, 
இ�ளா  நரகிைன- கட�$, பர ெபா�ைளD ேசரD ெச�வதான இ.தி 
யா0திைரயான நிக?Dசி-', இைச(  10$  இ�றியைமயாதைவயாக இ��த$, 
ெதா�. ெதா�� வ�த வழ-க .  
 
நீலமைலைய0 தாயகமாக- ெகா� வா?�த ம-க� பிாிவின/ ெவMேவ. 
வைகயினராக மணி� ெசா�த  ெகாடா7 ஊ�றி வா?�தா!  ஒ�வ�-' 
ஒ�வ/ வா?விேல உதவி- ெகா�>  பிாிவினராக ேம�ைம(ற வா?�$ வ�த$ ஒ� 
சிற�பா' . மைலயி� வாA  ஏைனய பிாிவின�-'0 த  ைக0திற0தாேல 
வா?�-' ேவ7ய கல�க�, ஆ(த�க� "த�ய உபகரண�கைளD ெச2$ த�$ , 
பிரதியாக அவ/களிடமி��$ தானிய�க� ெப3.  வாA  ‘ேகா0த/’ எ�ற 
பிாிவின/, 'ழ!  தாைர(  ம0தள"  த�ப�ைட(  பைற(  ெகா�, இைசைய 
எA��  ந3கைலைய(  அறி�தவராவ/. படக ம-க>ைடய வா?�-'  சா�-' , 
அவ/க� ம�கல ஓைச "ழ�க வ�வ$ இ�றியைமயாததாக- க�த�ப�� வ�த$. 
 
எனேவ, ெதாாியம�லனி� மக� ெப�ட�, அ�த� ப'தி ஊ/க>-'� ெபா$வாக 
இ��த ேகா0தமைல- ேகா0த�-'D ெச2தி ெதாிவி0$வி�� வ�தா�. 
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ெசMவாய�ேற இர�-கிரவாக, அ�த� ெபாியவாி� �னித உடைல0 தா�க, 
ஏழ�-'D ச�பர  தயாாி-க, கழிக>  க �க>  'Dசிக>  ேசகாி0$ வி�டா/க�. 
ெபாியவாி� இ.திD சட�'க� சிற�பாகD ெச2ய�பட ேவ�  எ�ற 
எண0தி�, அ�' எவ�-'ேம ேவ3.ைம இ�-கவி�ைல. "-கியமாக, 
ர�க+-'D ெச2தி அ+�பியவ/ ெபாியவ/ மாத� தா . த  மகனி� 'ணா 
'ண�கைள அவ/ எ�.ேம �'�$ பா/0தவ/ அ�ல/. ஏேதா "ைட-' மக� 
சி3ற�பனிட  பண  வா�கிD ெச�றி��தா! , அவ� ச/வ வ�லைம 
ெபா��தியவ� எ�ப$ த�ைதயி� ந பி-ைக. 
 
தி�க�கிழைமய�ேற ர�க ைமயி� ��ஷ� ைம0$னைன� பண0$ட� அைழ0$ 
வரD ெச�றாேன? ஏ� இ�+  வரவி�ைல? 
 
தைமய+-' இ���- ெகா�ளவி�ைல. நடனமா�வதி� வ�லவரான அவ/ 
எ0தைனேயா ைவபவ�களி� ப�ெக�0தி�-கிறா/. அ�., அவ�ட� பிற�த த பி, 
தைமயனி� இைசயி� ம'7-'- க���ப�  நாகெமன ஒ�றி நி3பவ/, மCலக 
வா?ைவ நீ0தி�-கிறா/. த ைம அறியாம� க�பிய ேசாக0ைத(  மீறி, சிற�பாக 
மரண ைவபவ0ைத நிக?0த ேவ�  எ�ற ச பிரதாய0ைத நிைறேவ3.  'றிேய 
அவைர ஊ-கி- ெகா7��த$. அவ/ த பி இ�லாம� '� பD சட�' ஒ�றி� 
எ�றாவ$ உைமயான ேவக0$ட� இய�கினாெர�றா�, அ$ அ�.தா�. 
 
ர�க� வரவி�ைலேய? ஏழ�-'D ச�பர0$-' ேவ7ய $ணிக�, ப��-க�, 
"த�யன எ�லா  வா�கி வர ேவ�ேம? 
 
ேஜாகியி� த�ைத ர�க+-'D ேசமி��� பண0ைத- 1ட உதவிய$ , அவ� 
சமய0$-' 1ட வராம� நி3ப$ , பல/ பலவித  ேபச வா2�பளி0தன. பா�வி� 
உ�ள0தி� அைவ ைத-காம� இ�ைல. 
 
அவ� கணவ� எ�றாவ$ '� ப0$-' உதவியி��தா� அ�லேவா அ�ேபா$ 
உதவ? அவ� த�னிட  K3ைற ப$ Wபாைய ைவ0$- ெகா� ெபாியவ/ கட� 
ப0திர0தி� ஒ��D ெச2$ காியம�லாிட  ைக நீ�7 வா�'வைத� பா/0தி��ப$ 
"ைறயா? பா�விட  அ�த� பண  பல ஆ�களாகD ேச/0த உைழ�பி� 
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பயனாக0 த�கியி��த$. பண  அவ� எத3'D ேச/0தா�? ெபா�+  ெவ�ளி(  
வா�கேவா? இ�ைல. 
 
அ�வி-கைர வைளவி�, சமெவளி�ேபா� பர�த ப�ள0தி�, ந�ல க.�� மணாக 
ஓ/ ஏ-க/ வா�க ேவ�  எ�ப$ அவ� கன�. மணி-க�ல�7-' அ�த� 
ப�ள0ைத- கட�$ ெச�!  ேபாெத�லா  அவ� ஆைசேயா� அ�த மைண- 
ைகயி� எ�0$� பா/�பா�. அ0தைகய க.�� ம, அ�� கனி(  தாைய� ேபா� 
ம7 நிைறய- ெகா�-'  இய���ள$. கிழ�' ஒ�. ேத�காயள�-' விைள( . 
அ�த மணி� ஈர0தி�, அ�த இட0தி� ஓ/ ஆர89 மர  உ�. அ$ சி. 
ெச7யாக இ��த கால0தி� அவ� மரகதமைல-' மண�ெபணாக வ�தா�. அ$ 
இ�ேபா$ பA0$- '!�'கிற$. பழ0தி� �சிையD ெசா�� "7(ேமா? அவ� 
அைத �சி0தி�-கிறா�. ேதனி� இனிைம ெசா��  9ைளக�! அ�விD ேசாதாி( , 
மணா  தா(  அ�த மர0$� Bவி� 9க�த0ைத(  கனியி� இனி�ைப(  
எ�ப70தா� உ� பCவா/கேளா! 
 
அ�த� Bமி, கி�Oண+-'0தா� உடைமயாக வ�தி��த$. அவேனா, அவ� 
மைனவி ம-கேளா, அ�த� Bமியி� விைத0$ உறவாட� ேபாவதி�ைல. அ�த� 
Bமிைய அவ>-' வி3பதி� அவ/க>-' நOட"  வர�ேபாவதி�ைல. ஆனா�, 
அவ� ஆைச�ப��- ேக�டைத வா�கி0 த�  கணவனா அவ>ைடய கணவ�? 
எ�த நிமிஷ"  அவ� இ�ெனா�0திைய- ெகா� வர- 1�  எ�பைத அவ� 
அறி�$தாேன இ��தா�? ைகயிேல அத3'ாிய ெதாைகையD ேச/0$- ெகா�, 
கி�Oணனி�ம ேநராக- ேக��விடலா  எ�. மன�பா� '70தி��தவ>-', 
அவ� மைனவி கார+�பி அைழ0த$, ந�ல வா2�பாகேவ இ��த$. அவ� 
ஒ0ைத-'D ெச�றத3' ேநா-க  அ$தா�. 
 
ஆனா�, கி�Oண� சகஜமாக வ�$ வா/0ைதயாடவி�ைல. �-மிணியி� வா2 
ஓயாத ெப�ைமகைள- ேக�க�  காண�ேம சாியாக இ��த ேநர0தி�, அவ>-'� 
Bமி விஷய  ேபசேவ ந�ல ச�த/�ப  கி�7யி�-கவி�ைல. எ$�  ேக��� 
பழ-கமி�-காத அவ>-', ச�ெட�. அ�த- ெகௗரவ�ப�ட �-மிணியிட  
நில0ைத- ேக�க வாெயழ�மி�ைல. 
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பா� த� மைன-'D ெச�., த� ப�-ைக0 தைலயைண-'� ப0திரமாக 
ைவ0தி��த Wபா2 ேநா��-கைள எ�0$- ெகா� வ�தா�. ெபாிய மாமைன 
ஓரமாக அைழ0$ அவ3ைற0 த�தா�. 
 
மாத� விய��ட� ேநா-கினா/ அவைள, “ஏத மா, பா�?” 
 
அவ/ ேக�ைகயி� 'ர� தAதA0த$. 
 
பா� பதி� ஏ$  ெமாழியாம� உ�ேள மைற�தா�.  
 
�தன�. விமணி உDசி-' ஏ."�, மரகத மைலயி� ேம� ப-க  வய�ேல 
அணியணியாக நி3'  நாைர- 1�ட0ைத� ேபா�, Rய ெவ�ைள உைடகளி� 
ம-க� 17வி�டா/க�. ர�க+  ர�க ைமயி� கணவ+மாக உDசி� ேபாதி�தா� 
அ�' வ�தா/க�. த�ைன எதி/பா/-காமேல, சட�'க� நிைறேவறி- 
ெகா7��த$ க� உ�Zற அவ+-'D சமாதான  உடாயி3.. எ�றா! , 
சி3ற�ப� சமீப  வ�$ கணீ/ வ70தா�. 
 
“அ�ப+  அ ைம(மாக இ��தீ/கேள, சி0த�பா! ேந3. "த� நா� ேபசி, கி�ட 
உ�கா/�$ சா�பி�� வி��, இ�ப7� ேபானீ/கேள? நா� எ�னெவ�லா  
நிைன�தி��ேத�? ேந3. ந�தனா/ ‘பயா*ேகா�’ பா/-ைகயிேல, ஐயைன 
அைழ0$ வ�$ காபி-க ேவ� ; கணா� தணீைர வர� பரவசமாவா/ 
எ�. நிைன0ேதேன? சி0த�பாைவ� ேபW/, சித பர , பவானி எ�லா  அைழ0$� 
ேபாக ேவ�  எ�. ேகா�ைட க�7ேனேன?” எ�ெற�லா  பல�பல 1றி அவ� 
கணீ/ வி�டேபா$, கடவ/ உ�கின/. 
 
ச3ைற-ெக�லா , ேஜாகியி� ஐயைன, க�7ேலா� வாயி�"� ெகா� வ�$ 
சட�'கைள ஆர பி0$ வி�டா/க�. ர�க ைம கணீ�ட� தணீ�  ஊ3றி, 
சி3ற�பனி� ெபா�+டைல- 'ளி�பா�7னா�. �$ ேவ�7( , ச�ைட( , 
அழகிய ேகா�� , பாைக(  வா�கி வ�$, தைமய� த பிைய அல�காி0தா/. 
அக�ற ெந3றியி� இ� ெவ�ளி Wபா2கைள ஒளியிட ஒ�7 ைவ0தா/. அல�காி-க� 
ெப3ற இரத0தி� அவைர� ப�-க ைவ0தா/க�. 
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அவ/ காலெம�லா  வழ-கமாக "�>  மெவ�7(  வா>  ெச2$ த�த 
"��-ேகா0த�, அவ�ைடய தயாள 'ண�கைள- 1றி அAத வண , இ.தியாக 
அவ�-' ஆ(த�கைள- ெகா� ைவ0தா�. ைம0$ன� மைனவி( , I-'மைல 
உறவின/க> , பணியார�க� 9��- 1ைடகளி� ெகா� வ�$ ைவ0தா/க�. 
ெவ�ல"  திைனமா� , சாைம(  அாிசி( , கடைல(  கா8சி� ெபாாி( , 
�ைகயிைல(  ஒ�. மீதமி�லாம� த பியி� வா+லக யா0திைர-' அண+  
ம3றவ�  ேசகாி0$ ைவ0தா/க�. 
 
உறவின�  பழகியவ�மாகிய ெப7/, அ�த0 Rயவாி� உட!-' இ.தி 
மாியாைத ெச!0$பவராக, ரத0ைதD 93றி ஏவல/ ேபா� நி�றா/க�. தைல�ப-க  
வ�$ மணிய70$D சில/ த  பணிவ�ைப ெவளி�ப�0தின/. 
 
இDசமய , எ பிரானி� தி�வ7-ேக அணிமலெரன� �ற�ப��வி�ட 
��ைகயாவி� உடைல0 ெதா�� வண�க அ�விெயன அைனவ�  வ�தா/க�; 
சிறியவ/க� பல�  அ�த அ7கைள0 ெதா�� வண�கி, த  இ.தி- 
காணி-ைககளாக ம8ச�, சிவ��- ேகா�களி�ட $ணிகைள� ேபா/ைவ-'� 
ைவ0தா/க�. காியம�ல/ ேபா�ற "தியவ/க�, கணீ/ $ளி-க, தைல�ப-க  
நி�. மாியாைத ெதாிவி0தா/க�. வா?நாெள�லா , அவ/ ம-கெளன� பழகி, 
பணி�ாி�த ெதாாிய/ கா�கைள0 ெதா�� வண�கி- கணீ/ வ70தா/க�. 
 
அண�, த பியி� உடைல- ெகௗரவி-க� ப��  ஸா7+மாக� பளபள0த 
பாவாைடக>  ேமல�கிக>  தாி0த 'A�ட�, ரத0ைதD 93றி நடனமாட 
வ�$வி�டா/க�. 
 
ேகா0தாாி� இைச "ழ�க0 ெதாட�கிய$. வண வண0 $ணிகளாலான ஆ. 
அ�-'க> , உDசியி� க.�� மடப  ேபா�றேதா/ அ�-'மாக அல�காி-க� 
ெப3ற இரத0ைதD 93றி நி�. அவ/க� ைககைள- ேகா/0$- ெகாடா/க�. 
தாள0$-ேக3ப, அவ/க� நடன  �ாிய0 ெதாட�கிய$ேம, ேஜாகி, அ$வைரயி!  
ேசாகெம�+  தனி உலகிேல த�ைன மற�$, இ�� வ7வினனாகD ெசயல3.D 
சி�ைத மர0$- கிட�தவ�, க� எகிற� Xறி வ�த ஊ3ைற� ேபா� ஓ7 வ�தா�. 
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எ�ன நட-கிற$, தா� ெச2வெத�ன எ�பைவ 1ட அவ+-'� �ாி�தனேவா 
இ�ைலேயா, ெதளிவாக0 ெதாியவி�ைல. 
 
த  உயி�-'  உயிராக, அ�த F�7ேல அவைன ஆ-கிய அ�ைம0 த�ைத 
மைற�$வி�டா/. அவைன ஊ-கி உயி/ த�த ஒளி அவி�$ வி�ட$. அ�த F�7ேல 
வாழாம� வா?�த மாமணி மைற�$ வி�ட$. "3ற0ைத விள�க ைவ0த மாமர  
சா2�$ வி�ட$. 
 
அ�த ேநர0திேல, ககைள� பறி-'  ஆைடக�; 'ழ!  "ழ�  எA�பிய ஒ�; 
பா��; ஆ�ட ! 
 
ேசாக0தி� தனி உலகி���$, Xறி� பா2�$ வ�த அவ+-' அ�த வண�க>  
ஆ�ட" , ெபா�'  எாிDசைல ஊ�7ன. ச பிரதாய , மாியாைத "த�ய 
வைரயைற, ப� எ�லாவ3ைற(  அ�த எாிDச� விA�கி வி�ட$. ெவறி 
பி70தவ� ேபா�, “நி.0$�க�!” எ�. 1வினா�. பிைண�த கர�கைள 
ஆேவச0$ட� பிாி0$ எறி�தா�. 
 
ெபாிய�ப� அதி/�தா/. ெபக� 1�ட  அதி/�த$; ேகா0த/ இைச(  அதி/�$ 
நி�ற$. 
 
“எ�க� ஐய� சாகேவ�ெம�. எ0தைன நா� ேவ7னீ/க�? ேபா�க�! 
ேபா�க�! ேபா2 வி��க�!” எ�. இைர�தா�. ம�� நி�ற ேகா0த/களிட  
“உ�கைள யா/ வரD ெசா�னா/க�? ேபா�க� இ�ெனா� "ைற பைற ஒ�0தா� 
நா� பி��கி எறிேவ�!” எ�. ெவளி- 'ர�� க0தினா�. 
 
இேத சமய0தி� கி�Oண+  ஓெர�� "� வ�தா�. இற�த ெபாியவ�-' 
மாியாைத ெதாிவி0$ வண�கி வி�� ஓரமாக நி�ற அவ�, அ�கி��தவ/களி� 
ப70தவ� எ�. மாியாைத-' உக�தவனாக நி�ற "ைறயி�, “உைமதா�. 
இ�த� ெபா��தாத ச பிரதாய�கைள நா  வி�வேத ந�ல$. $-க  �'�த 
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F�7ேல, வி��$  ஆ�ட"  பா�ட" , ச ப�த�ப�ட மனித/க>-' 
வ�0த0ைத- ெகா��பைவ அ�லேவா?” எ�றா�. 
 
அதி/Dசியி���$ மீளாதவராக� ெபாிய�ப�, “எ�ன ேஜாகி? எ�ன இெத�லா ?” 
எ�. அவ� ைகைய� பி70தா/. 
 
அ�ெபாA$ ேஜாகி-', ெபாிய�பனி� ப��  பக��மான நடன உைடயணி�த 
ேதா3றேம காணD சகியாததாக இ��த$. $யர0தி� ஆேவசD 9ழ3சியிேல, ப3றி 
எறி�த அவ� உண/Dசி0 தீயி� "�, அ�த� ெபாிய�ப� '� ப0தினா� த� 
F�7� �'�த $�ப வ.ைமக> , ஐய� சகி��0 த�ைமயி� '�ேறறி நி�. 
அவ3ைற0 தா�கி, மீ�  அ�த எதி/மைனைய ஆதாி0த ச பவ�க>  படல  
படலமாக அவி?�தன. 
 
“எ�னவா? நீ�க� இத3காகேவ கா0தி��தீரா? எ� ஐயைன- ெகா8ச� 
ெகா8சமாக அழி0தவ/ நீ�க�. இ�ேபா$ ெகா�டா , "ழ-கா , ப�டா , 
பாவாைடயா ; ஆன�த�ப�கிறீ/க�! ேபா�க� எ�ேலா� ; எ�ைன(  
ஐயைன(  அ ைமைய(  தனிேய வி��� ேபா�க�!” 
 
 
ெபைண- ெகா�0த மாம� "� வ�$, “சா�தமைட ேஜாகி, நீேய இ�ப7 
வ�0த0தி� "Aகிவி�டா� உ� அ ைமைய0 ேத3.வ$ யா/? சட�'க� நட-க 
ேவடாமா?” எ�. அவைனD சமாதான�ப�0த "ய�றா/. “இ�த� ெபாிய�ப� 
'� ப0$-காக, ஐய� எ0தைன $�ப�க� ெபா.0தி�-கிறா/? உ�க>-'0 
ெதாியாதா? ேந3.- 1ட- ெகா�0தா/. இ�. எ�லாவ3ைற(  மற�தா/கேள? 
எ� ஐய� சா2�$ கிட-ைகயி� இவ/ இரகசியமாக மக� ெகா� வ�த ��7 
ம$ைவ- '70$ வி�� ஆ�கிறாேரா? என-' எாிகிற$?” எ�றா� ேஜாகி 
ஆ0திர0$ட�. 
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“ஆமா , நா  இ�த மாதிாி சமய�களி� ஆட� பாட�கைள நி.0தி விட ேவ� .” 
அ�. ��ைகயாவி� ைகைய� பி70$� பா/0த இள  ம�0$வ� அ/ஜுனனி� 
'ர� அ$. 
 
“ஆமா . எ�ேறா அநாகாிக� பழ-க�கைள- ெகா7��தா/க� ந  "�ேனா/. 
அைவ எ�லா  நம-'0 ேதைவயா?” 
 
“கா��மிரா7களா நா ? $யர நிக?Dசியி� பா�� எத3'?” 
 
“ஆமா .” 
 
“ஆமா , ேவடா .” 
 
அ/ஜுனனி� 'ரைல0 ெதாட/�$, பல இைளஞ/ 'ர�க� அைத ஆேமாதி0தன. 
 
கி�Oண� இ�ெபாA$ சமாதானமாக� ேபசினா�. ெபாியவ/கைள ேநா-கி, 
“ஆமா , ெபாியவ/க� எ�லா�  ேயாசி-க ேவ7ய விஷய  இ$. ெதாதவ/க� 
‘ேக�’ பி7�பைத( , '7�பைத(  ந மி� எ0தைன ேப/ ெவ.-கிேறா ? 
கால0$-ேக3ப, நா"  ந  வழ-க�களி� சிலவ3ைற மா3றி- ெகா�வேத ந�ல$. 
இ�ன ேநா-க0$-காக இ�த வழ-க�க� ஏ3ப�டன எ�பைத ஆரா2�$ 
சி�தி-காம� கI70தனமாக ெவ.  ச பிரதாயெம�. பி�ப3.வ$ சாிய�ல. 
ெபாியவ/க� ேகாப�படாம�, மன0தா�க� ெகா�ளாம� ேயாசி0$� பா/-க 
ேவ� .” 
 
கி�Oணனி� ேபD9 , 17யி��தவ/ அத3' மாியாைத ெகா�0$- ேக�ட$ , 
ர�கனி� மனசி� ெபாறாைம- கனைல ஊதிவி�டன. 
 
“யா/ F�� விஷய0தி� யா/ தைலயி�வ$? யாரடா நீ?” எ�றா� "�ேன ெச�.. 
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ெபாியவ/ மாத� அைமதி இழ�$ வி�டா/. அவ�ைடய அ�ைம0 த பி-' நடன  
கிைடயாதா? ேகா0த/ இைச(மா கிைடயா$? 
 
எதி!  ேதா2�$ ஒ�டாத அவ�ைடய உயிேரா� உட ேபா� ஊறிவ�த பழ-க�க� 
ெவ' சிலேவ - ம$; இைச; நடன . 
 
யா/ யா�ைடய மரண ைவபவ�களிெல�லாேமா அவ/ தைலைம தா�கி அ�த 
நடன0ைத நட0தியி�-கிறாேர? அவ�ைடய அ�ைம0 த பி ��ைகயா�-', அவ/ 
உயிேரா� இ��$, ஒ� உைம(  இ�லாம� சா�D சட�' நட�பதா? அவரா� 
உ�ள0$ உண/Dசிகைள ெவளியிட இயலவி�ைல. அழகாக� ேபச0 ெதாியா$ 
அவ�-'. “எ� த பிைய அநாைத ேபா� R-கி எாி-கD ெசா�கிறீ/களா? இ$ 
நியாயமா கி�Oணா?” எ�றா/ ஆ3றாைம(ட�. 
 
“நா+  அ ைம(  உலகேம இ�� அAைகயி� நீ�க� ஆ�வ$ ம��  
நியாயமா? நீ�க� உைமயி� உ�க� த பியிட" , அ�த0 த பி 
'� ப0தவாிட"  ந�றி உைடயவ/களாக இ��தா� எ� ஐயைன அைமதியாக 
வி��க�. மனசி� இ�-'  க�லான $-க  உ�வி வர வழிகா���க�, ேபா�க�” 
எ�றா� ேஜாகி கணீ/ ெப�க. 
 
இத3'� கச"செவ�., ப�ளி-1ட  ெச�. பல ம-களி� நாகாிக  க�வ�  
இைளஞ/க� ேஜாகியி� ப-க  அ+தாப  கா�7, கி�Oணைன இ�+  எ�0$D 
ெசா�ல0 R7னா/க�.  
 
ெபாியவ/கேளா, “அ$ எ�ன நியாய ? வழ-கமான சட�'கைள நி.0$வதா? அவ/ 
ந�லவழி ேபாக ேவடாமா?” எ�. தைல-'0 தைல ேபசினா/க�. 
 
ேஜாகி ேகா0த/ ப-க  ெச�., “உ�க� மானியமான தானிய  'ைற(ேம எ�. 
எணாதீ/க�. ேபா2வி��க�” எ�றா�. 
 
“இெத�லா  எ�ன ேஜாகி சி.பி�ைள0தனமாக இ�-கிற$?” எ�றா/ I-'மைல 
மாம�. 



202 

 

 
“ஆமா , இ�+  ச3.� ேபானா�, ‘எ�க� ஐய� சாகேவயி�ைல. அவ/ 
ெபா�னான உட ைப எாி-க நீ�க� கா0தி��தீ/களா? ேபா�க�!’ எ�. பி70$0 
த�ளினா!  த�>வா�!” எ�றா� ஒ�வித இக?Dசி- 'றி(ட� ர�க�. 
 
“ந�றி ெக�டவேன! உ�ைன- ேக�கவி�ைல” எ�றா� ேஜாகி ெவ.��- 
'மிழியி�� ெவ7-க. 
 
சி.ெபாறி ெப��தீயாக- கனி�$ விட- கா3.  F9கிறேத எ�ற கவைல(ட� 
கி�Oண� அ�கி� ெச�., “இர� ேப�  ெபா.ைமயிழ-க இ$வா சமய ? 
ர�கா, இ$ ந�றாக இ�ைல” எ�றா�, அவ� "�னா� த�ைன அபாடமாக 
இக?�தைத மற�$. 
 
“வ-கீ� சா/ நியாய  ேபச வ�$வி�டா/, நியாய . யா/ F��D சாவி� நீ யாரடா 
வ�$ தைலயி�கிறா2?” எ�றா� ர�க�. த "ைடய ேபரைன மாியாைதயி�றி 
விளி0$� ேபசியைத� ெபா.-காத காியம�ல/, “மாியாைதயாக� ேப9, ர�கா!” 
எ�றா/. 
 
“பண0 திமி�  பதவி0 திமி�  ப7��0 திமி�  உ�ளவ/களிட  உ�க� 
உபேதச0ைதD ெச2(�க�! இ$ எ�க� விவகார !” எ�. ர�க� Pடாக� பதி� 
ெகா�0தா�. 
 
“ேஜாகி, நீ உ�ேள ேபா. நட-க ேவ7ய$ நட-க�� . அ�ப+-' இெத�லா  
பி7-'மா?” எ�றா� ஒ� கிழவி '.-கி��. 
 
“அைத0தா� நா+  ேக�கிேற�. 10$  ேகாலாகல"  ேவடா . எ� 
அ�ப+-'- கைடசியி� எ�ன ெச2ய ேவ�ேமா, அைத அA$ கைர�$ நா� 
ெச2ேவ�. ச ப�தமி�லாதவ/க� ேபாக�� !” 
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கி�Oண� ஆேமாதி0$, ேகா0தாிட , “ேவடா  அெத�லா  ேபா�க” எ�றா� 
அவ/க� அ�கி� ெச�.. 
 
ர�க� ெவ' நாைளய ஆ0திர0$ட� பா2�$ கி�Oணைன� பி�ேன த�ளினா�. 
“க�சியா க��கிறா2?  !” எ�. உ.மினா�. 
 
ஏ3ெகனேவ இ� 1.களாக� பிாி�$ வி�ட 1�ட , வா2Dசைட, ைகயா� 
ெதா�மள�-' வ!0த$ , ந�றாகேவ இ� க�சிகளாக� பிாி�$ பல0$ வி�ட$. 
வாத� பிரதிவாத�க� இ� ப-க�களி!  எA�தன. ேகா0த/க� ெவ'ேநர  
கா0$வி��- கவைல(ட� ஊ/ தி� பலானா/க�. 
 
அ�தி சா2�$வி�ட$. 
 
கி�Oணனி� க�வி "�ேன3ற0தி!  ெச�வ0தி!  ெபாறாைம ெகாடவ�  
இ�-க0தா� இ��தா/க�. “ப70த க/வ0தி� நிைலமற�$ ேப9கி�றன/” 
எ�றா/க�. 
 
அநாவசியமாக- கி�Oணைன- ேகவலமாக ர�க� ஏசி� ேபசியைத- காியம�ல/ 
ெபா.-கவி�ைல. எ�ன ஆனா! , இ�. ஆ�ட"  பா�ட"  நட�பதி�ைல 
எ�. அவ/ கDைச க�7னா/. 
 
“ேபாa9 1�7 வ�ேவ�. எ�ப அைத, அ�த இல�சிய0ைத, அவ/ தைல 
சா2�த$ேம அவ� Rளா-கி வி�டாேன? அவ� தாேன கலக0ைத ஆர பி0தா�?” 
 
த�ைனேய அவ� க7�$ ெகாடா�; ெநா�$ ெகாடா�; 
‘ெபா.ைமயிழ�ேதேன’ எ�. சபி0$- ெகாடா�. 
 
பிாி�த க�சிக� ேபாa9 இைடg��-'� பி�� ஒ�வைர ஒ�வ/ வ/ம  
வா�'வ$ேபா� க.வி- ெகா� பி� வா�கின. R3ற!  மைழ(  மீ�  
ெதாடர, நடன"  சிற-கவி�ைல. அ�ைன ம�கலமிழ�தா�; F��-'� ஊ�-'� 
பைக ெவ3றி- ெகா7 ஏ3றிய$. ேஜாகி 'ைம�$ க�கி வி�டா�. 
--------- 
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3333.6. .6. .6. .6. பிாிேவாபிாிேவாபிாிேவாபிாிேவா? ? ? ? பிளேவாபிளேவாபிளேவாபிளேவா????    

 
ேபா�7(  ெபாறாைம(  ஓரள�-' உணவி� கச��  உவ/��  1��  
ந�ைமையD ெச2வ$�; அள�-' மீறினா� எ$�  ந8சா'ம�ேறா! ர�கனி� 
உ�ள0தி�, ச பிரதாய�ப3ேறா, பழைம� ப3ேறா, ஒ� நா>  இ��ததி�ைல. 
ேஜாகி ம��  "� வ�$ ேகா0த/ இைசைய(  நடன0ைத(  த�0த ேபா$ அவ� 
தீவிரமாக எதி/-கவி�ைல; ஆனா� கி�Oண� எ�ேபா$ வாைய0 திற�தாேனா, 
அ�ேபாேத அவ� �3றி���$ சீ.  நாகெமனD சீறி வ�$வி�டா�. ெந�நாளாக 
அவ� உ�ள0தி� �ைக�$ வ�த தீ, அ�. எாிமைலயாக ெவ70$ வி�ட$. 
 
ெவளி�பைடயாக- கி�Oணனி� ப-க  அவ� 'ேராத0ைத- கா�7னா� 
ேபா$மா? காியம�ல�-' எதி/ நி�. ேதா� த�ட அவ+  சமமான பணபல"  
ெச�வா-'  ஊாி� ெபற ேவ�ேம! ர�க+-', ேஜாகியினிட  பைகேயா 
விேராதேமா இ�ைல. ஒ� நா>  அவ� ேஜாகிைய0 தன-'D சமமாக 
மதி0ததி�ைல. எனேவ, கி�Oண+-'D சமமானவனாக அவ� "ய3சி ெச2ய 
ேவ� . ேதயிைல பயிாி�  "ய3சியி� அவ� அ$வைரயி� 
ஈ�ப�7�-கவி�ைல. அ�த "ய3சியி� இற�கி, ேவ. ஒ� 'றி(மி�லாம� 
உைழ�பா�; ஆ , உைழ0$, ேநெரதி/ நி�., உ�Zாி� அவ� ெச�வா-' நசி-க 
அவ� காபா�. 
 
அவ� மன0தி� இ0தைகய ஒ� Fறா��ட� இ�-ைகயி�, ேஜாகி, ஆ0திர�ப�� 
மனெவADசிைய- ெகா�7 வி�ேடாேம எ�ற '3ற உண/வி� த�ைன0 தாேன 
ெகா0தி- ெகா7��தா�. ஐயனி� பா� சட�'-' ம.நா� அவ� 
ெபாிய�பைன(  ர�கைன(  க� ேபச வ�தா�. சா�D ெசல�-'� ெபாிய�ப� 
காியம�லாிட  கட� வா�கி இ��பாேரா எ�ற எண  ஒ� �ற ; ேம!  
அண� ர�கனிட  சைட ேபா�� அவ� பைக0$- ெகாடா� எ�றா�, 
ஐயனி� ஆ0மா சா�தி அைட(ேமா? இற�தவ/ ேபD9-' அவ� அ�த 
நிமிஷ0திேலேய மதி�ைப இற-கி வி�டாேன! பா� சட�கி� கல�$ ெகாடா!  
அ$வைரயி!  ர�க� ேஜாகியிட  "க  ெகா�0$� ேபசவி�ைல. 
 
R3றைல� பா/0$- ெகா�, வாயி� 9���ட� ர�க� வாச�� நி�. 
ெகா7��தா�. 
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அ�கி� ெச�ற ேஜாகி, “அணா!” எ�றா�. அவ� 'ர� கரகர0த$. 
 
ர�க� ஏளன� பா/ைவயி� மித-க, ேஜாகிைய அல�சியமாக ேநா-கினா�. “என-' 
இ��த மனவ�0த0தி�, தா�க "7யாத கOட0தி� அ�ப7 ஆ0திரமாக� ேபசிேன�. 
ஐய� இைத அ+மதி-கேவ மா�டா/ ர�கணா!” எ�றா� ேஜாகி. 
 
“எ�னேவா, அ�த� �$� பண-கார� ப-க  ேச/�$ ெகா� நீ $�ளினா2. 
நீ�க� க�ட ேவ7ய ெபைண நா� க�7ேன� எ�. அ�ைறயி���$ 
இ�வ�  ேச/�$ க�சி க��கிறீ/க�. நா� இ�கி�ைல. என-'0 ெதாியாெத�., 
பா�ைவ அவ� F��-' அ+�ப, நீ(  உட�ைதயாக இ��தா2 அ�லவா?” 
 
ேபD9 எதி/பாராத விதமாக விரசமாக� ேபாகேவ ேஜாகி $�ளி� பதறினா�. 
 
“சிவசிவ! அணா, அணி ஒ0ைத-'� ேபானேத, என-'0 ெதாியாேத? அ�. 
நா� கிாிைஜைய அைழ0$- ெகா� மணி-க�ல�7 ேபாயி��ேதேன. 
இ�ப7ெய�லா  மன  �ணாக� ேபசாதீ/க�, அணா.” 
 
“சாிதா� த பி, என-' எ�லா  ெதாி( .” 
 
ேஜாகியி� ககளி� ெந��� பற�த$. “அணா, அ�ப7�ப�டவனாக நா� 
இ��தா� மாாிய ம� எ� கைண- ெகா� ேபாக�� !” எ�றா�. 
 
இ�த- 1Dசைல- ேக��� பா� ெவளிேய வ�தா�. “உ�க>-' ெவ�கமாயி�ைல? 
இ�+ெமா� ெபைண க�7 வ�வைத இ�ேக யா�  த�-கவி�ைல. அத3காக 
எவ/ மீ$  அநியாய� பழி 9ம0த ேவடா . உ�க� வழியி� நா� ஒ� நா>  
நி3க�மி�ைல; நி3க�  மா�ேட�. நீ�க� நிைன�ப$ ேபா�ற மன"ைடயவ� 
அ�ல, இ�த� பா�. பாீ�ைச ஒேர தடைவதா�. அதி� ேதா3ற பிற' ம. 
பாீ�ைச-'� ேபாக நிைன-காதவ� நா�” எ�. 1றிவி��, யாைர(  
எதி/ேநா-காதவளாக, R3றைல(  ெபா��ப�0தாதவளாக� பயிைர� பா/-க- 
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கிள பி வி�டா�. எதி/பாராத அவ>ைடய '.-கீ�7� ர�க� ஒ� கண  அய/�$ 
நி�றா�. ேஜாகி அ�த விஷய0$-ேக "3.� ��ளி ைவ-க வி� பினா�. “இ�த 
விவகார0$-' நா� வரவி�ைல. ஐய� அைமதியாக� ேபாக ேவ7ய அ�த 
ேவைலயி� ேபாa9 "த� வ�$ கலவர  ேந/�த$. எ� மன  நாேன காரணெம�. 
"�ளா2� பி��'கிற$. ஐய+-காக நா� பிரதி-ைஞ எ��ப$ ேபாலD 
ெசா�!கிேற�. இ�த இர� F�  ஒ� '� பமாக, ஒ�றாக இ�-கேவ�  
எ�ப$ அவ/ ஆைச. இ�த F�7� ‘இ�ைல’ எ�ற 'ர� வ�$, அ�த F�7� 
சா�பா� நட-க- 1டா$. அவ/ நிைன�ைப நா� நிைறேவ3றேவ மன0தி� உ.தி 
ைவ0ேத�” எ�றா�. 
 
“நா+  அ�ப7 நிைன-கவி�ைல. நீதா� அ�த� பய!ட� ேச/�$ அண�, 
ெபாிய�ப� எ�. நிைன-காம� வி��- ெகா�0$D சைட� ேபா�டா2. 
அவ/க� க�சி க�7னா/க�. நா! பDைச, பண  $�>கிறா/க�; என-'� 
பிரமாதமி�ைல எ�. கா��ேவ�!” எ�. ர�க� ர�க ைமைய(  அவ� 
��ஷைன(  அைழ0தா�. ைக-'ழ�ைதைய- ெகா8சியவ/களா2, ஒ� 
சDசர�-'  வராம� ஒ$�கியி��த த பதிக� அைழ0த$  வ�தன/.  
 
“இேதா பா��க�, அ�ைற-'- க�சி க�7னவ/க� எவ/ ப-கேம+  நீ�க� "க  
ெகா�0$� ேப9வதாக இ��தா�, 'ழ�ைதக>ட� ேவ. இட  பா/0$- 
ெகா�>�க�. இ�த F� , பயிாி��0 தி�ன� Bமி(  உ�க>-'- ெகா��பவ/ 
யாெர�பைத நிைனவி� ைவ0$ நட��க�. ஆமா .” 
 
“என-'0 ெதாியாதா அணா? எ�த� பயேல+  ந  வழி-' வ�தா� நா� 
அ�ேகேய பிள�$ க�7விட மா�ேட�!” எ�றா� ர�க ைமயி� கணவ�. 
 
அ0$ட� அ�ைறய� ேபD9 ஓ2�$ வி�ட$. 
 
ப0தா  நா� ‘ெகார �’ எ�ற இ.திD சட�', ெசா�� ைவ0தா3 ேபா� ஊேர 
ஒ$�கி வி�ட$. 
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காியம�ல/ ைக ெபாிய ைக. அவைர எவ/ விேராதி0$- ெகா�வா/க�? ேஜாகி(  
ர�க� ப-க  ேச/�$ வி�டா� எ�. அறி�த பி�, அைட F��� ெப�ளி(� 
1ட, இ.திD சட�'களி� கல�$ ெகா�ளவி�ைல. 
 
ேஜாகி மன  ைந�தா�. பிாித� நல�தானா? எ0தைன நா�களி� எ0தைன 
இைட8சலான சமய�களி� அ�த காியம�ல/ வ�$ ைக ெகா�0தி�-கிறா/? ர�க� 
நாைளேய ஒ0ைத ெச�. வி�வா�. ஊாி� எ�ேலாைர(  விேராதி0$- ெகா� 
அவ� எ�ப7 வா?வா�? ஆனா� ர�கனிட  ேப9வ$ யா/? 
 
இ.திD சட�'க� "7� ெப3ற$ , ர�க� �$ "ய3சி-'� பண ஆதர� ேதட, 
ஒ0ைத ெச�. வி�டா�. F� ெவறிDேசா7� ேபாயி3.. அ ைம, ப0$ நா�களி� 
"தியவளா2 ஓ2�$ வி�டா�. அவ� உட�� உரமா20 ெத � ெகா�0த ம.பாதி 
அ�லேவா மைற�$ வி�ட$? எைவ I-'0தியணி�$, க�கண0ைத- கணவனி� 
கால7யி� கழ3றி எறி�$வி�ட அவைள- காைகயி�, ேஜாகி-' பA0த 
இைல(ட� இ�ேறா நாைளேயா எ�. நி3'  மர0தி� நிைன� வ�த$. 
 
அ�. மாைல கதிரவ� ேம�வானி� மைற�$ ேநர  இ��7 வி�ட$. கிாிைஜ 
கலவரமைட�தவளா2 பா�மைன-'D ெச�ல இ��த கணவைன0 ேத7 வ�தா�. 
 
இர� எ�ைமகைள- காணவி�ைல; ெகா�7�!  இ�ைல; ேம(  இட0தி!  
காண�படவி�ைல. 
 
"�ெப�லா  ேஜாகி சி.வனாக இ��த கால0தி�, ஒ� '�. "Aவ$ேம மா�க� 
ேம2வத3காக ஒ$-கியி��த$. இ�ேபாேதா, ஒ� �றD சாி� தவிர மீதி இட�களி� 
ேதயிைல(  காபி(  பயிரட�ப�7��தன. 
 
“எ�ன விைளயா�கிறா2? ேம2Dச!-'� ேபான எ�ைம எ�ேக ேபா' ? ர�கி 
பய� ராமைன- ேக�?” எ�றா� ேஜாகி. 
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அவ� ககளி� அDச  பட/�த$. “நா� ேதட� ேபாேன�. ெப�ளியண� 
ெசா�கிறா/, ெபாிய F�� மா� ந  ேதா�ட0தி� ேந3.� �'�$ ேகா9D ெச7கைள 
ேம2�$ வி�டதா . ராமன�பா, மா�ைட அ70$- காைல ஒ70$ வி�டாரா . 
அத3காக இ�ைற-' ந  எ�ைமகைள� பி70$� ெபாிய F�7� அைட0$ 
வி�டா/களா  ஆ�க�.” 
 
கட�ேள! இ0தைகய அ3ப நிக?Dசிக� அவ� ச ப�த�ப�ட வைரயி� அ�. 
வைரயி!  நிக?�ததி�ைலேய! சகஜமாக மா� ேம2�தா� விர�7 வி�  ஊ/-கார/, 
பைக எ�+  �ைக வள/-க ேவ3. ம-க� ஆகிவி�டனேர! 
 
ேஜாகி எ�ைமகைள அைழ0$D ெச�ல� ப�7� ப-க  ெச�றா�. ேதா�ட0$ ஆ� 
ஒ�வ�, காியம�ல�-'D ெசா�தமான எ�ைமக>-'0 தணீ/ கா�7- 
ெகா7��தா�. 
 
“ஏன�பா வாயி�லா� பிராணிக� உ� நில  எ� நில  எ�. அறி(மா? அத3காக 
எ�ைமகைள அைட0$ ைவ�ப$, �$ வழ-கமாக இ�-கிறேத!” எ�றா� ேஜாகி. 
 
“யா/ �$ வழ-க  கா��வ$? க�ைற அ70$- காைல உைட0தி�-கிறா� உ� 
ைம0$ன�. நா�க� க�70 தீனி ேபா�7�-கிேறா . மாியாைதயாக ஒ� Wபாைய 
ைவ0$ வி�� ஓ�7D ெச�!” எ�றா� உ�ளி��$ கி�Oணனி� த பி அ/ஜுன�. 
 
ேஜாகி திைக0தா�. 
 
கசி�த விழிக>ட� F��-'D ெச�., பண0ைத- ெகா� வ�$ ெகா�0$வி��, 
எ�ைமகைள ஓ�7D ெச�றா�. 
 
காியம�லாி� ேதயிைல0 ேதா�ட�க� ேப/ ெசா�ல ஆர பி0த பிறேக, ஓரள� 
ஊ/-க���பா� 'ைற�$ வி�ட$. "�ேபா� "ைற ேபா�� இர�- காவ� 
�ாியவி�ைல. ேதயிைல0 ேதா�ட�க>-' அவ/ கீ? 1� ேவைல ெச2த ஆ�க� 
காவ���தன/. ம3றவ/ ஏேதா நாைல�$ ேப/ 17 Bமி விைளைவ- கா�பத3'  
ெப�-'வத3'  பைழய ச பிரதாய�கைள, வழ-க�கைள விடாம� கைட�பி70$ 
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வ�தன/. எனி+  "�ேபா� 1�� உண/Dசி இ�ைல. அ�த� பிாிவிைன, அ0தைன 
நா�க� ெதாி�தி�-கவி�ைல. ஐயனி� மரண0த�. நட�த நிக?Dசிக� ப0ேத 
நா�களி� பிாி� உண/Dசிகைள, அவ3றி� பல�கைள பளிDெச�. �ல�ப�0தி 
வி�டன. 
 
ஒ� ஹ�7 ம-க� ஒ� '� ப0தவ/ ேபா� எ0தைன ேம�ைமயாக வா?�தன/! 
பா�ப��� பல� க�, அவ/க� ஒ�வ/ 9க$-க�க� ம3றவ�  ப�கி�� உ� 
வா?�தனேர! ஒ�வ/ விைத-'  சமயேமா, அ.வைடயி� ேபாேத ேநா2 
வா2�ப�� வி�டா�, அ�னா/ '� ப0$-' அைனவ�  ப�கி�� உைழ�ைப 
ந�கி- க�"த� அ+��  பப�லேவா அவ/களிைடேய இ��த$? ேஜாகி 
ேகாயி�� இ��த நா�களி�, அவ+ைடய த�ைத மாத-கண-கி�, வ�ஷ-கண-கி� 
ேநா2வா2�ப��� ப�-ைகயி� இ��தி�-கிறா/. காியம�லாி� '� ப"  
ம3றவ�  �ாி�த ெப��த�ைமயான ப�கைள விள-'  வைகயி� அ ைம 
எ0தைன உ�-கமான நிக?Dசிகைள- 1றியி�-கிறா�! 
 
ேஜாகி அ�றிரெவ�லா  இ0தைகய நிக?Dசிகைள உ�னி உ�னி வ��தினா�. 
 
ஒ� நிக?Dசி: 
 
அ.வைட� ப7ைக "7�த பி�� தா�, �$-கதிைர0 ெத2வ0$-'� பைட0த 
பி��தா�, அவ/க� உப$ வழ-க . அ�த0 ெத2வ0 தி�விழா, அ�த வ�டைக- 
கிராம0தின/ ஒ�. 17 ஆேலாசி0$0 ேத/�ெத�-'  நாளிேலேய 
ெகாடாட�ப� . ஒ� சமய  ேஜாகியி� F�7� தானிய  த�7� ேபாயி3றா . 
ப7ைக-'� ப0$ நா�கேள இ��தனவா . அத3' "� �$0 தானிய0ைத 
அ.0$ உபதி� '3றமி�ைல. ஆனா� அ�ப7 உடவ/, அ�த- கிராம�களி� 
�னித- காாிய�க>-' , விழா- ெகாடா�  உறவின/ F�க>-'  ெச�. 
கல�$ ெகா�வைத- 1டாததாக- க�$வ/. அ�ேபா$, மணி-க�ல�7யி�, 
காியம�ல/ மக� '� ப0திேலேய, பல சி.வ/க>-', ��க  ெகா�-'  
(ைசவ��க படக  வழ-க ) ைவபவ  நிகழ இ��த$. 
 
ேஜாகியி� ஐய� இரெவ�லா  மன  ைந�$ வ��தினா/. ம.நா� 
வி7ய3காைலயி�, காியம�ல/, ��ைகயாைவ அைழ-க வ�$வி�டா/. அ ைம 
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ெவ'ேநர  ேயாசி0$ வி��, இ��ேடா� விைள�த திைன-கதிைர அ.-க- 
கிள பி- ெகா7��தா�. 
 
“எ�ேகய மா கிள பி�டா2 இ�ேநர ?” எ�. அவ/ ச�ேதக0$ட� ேநா-கிய 
ேபா$ அ ைம ேசாக"  நாண"  மீற, உட�'�ற உ�ள  '�ற நி�றாளா . 
 
அவ/ உடேன �ாி�$ ெகாடா/. வி�விெட�. F��-' நட�தாரா . 
ச3ைற-ெக�லா , ஒ� 1ைட நிைறயD சாைம(  கிழ�'  ெதாாிய� தைலயி� 
9ம�$ வ�$ F�7� "� ைவ0$� ேபானானா . இ�த நிக?Dசிைய ஐய� 
1றியி�-கிறா/; அ ைம 1றியி�-கிறா�. அ�ேப/�ப�டவ/க� விேராதிகளா! 
 
ேஜாகியி� அ7 ெந8சி���$, பசி உண/� மி8சினா3 ேபா� எாிDச� கட$, 
கக� Iட "7யாம� 'ளமாயின. 
 
அ�கி�, கிாிைஜ உற�கி- ெகா7��தா�. இ��7� அவ� "க  அவ+-'- 
கக>-'0 ெதாியாவி�டா� 1ட, 'ழ�ைத "க0$-'ாிய அவள$ க�ளம3ற 
த�ைம அவ� நிைனவி� "�7ய$; பகீெர�ற$. 
 
அவ+-'� பி�; ஒ�.ேம இ�ைல. ஒ�.மி�ைலயா? 
 
பைகைய0தானா அவ� வள/0தி�-கிறா�? ஆர ப  எளிதி� நிக?�$ ெகா7ேயறி 
வி�ட$. அத3' "7� "7� காண "7ய� ேபாகிறதா? 
 
வி7�த$ , அவ� ெபாறியி�ட பைக, Bதாகாரமாக எாி�$ ெகா7�-க- 
கடா�. 
 
“ேஜாகி! ேஜாகி! ேய2!”  
 
ெபாிய�பனி� 'ர�� R-கி� ேபா�டவனாக அவ� ேம�"ைடD சாியாக� 
ேபா/0$- ெகா� எA�$ ெச�றா�. 
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“இ�ப7 அ-கிரம  உடா? அ�த F��� பாவி- 1�-கார� ேகாவி�த� பய� 
எ� ம�மக+ைடய காைல "றி0$ வி�டாேன?” எ�. ெபாிய�ப� க0தினா�. 
 
இ7 விA�$வி�ட நிைலயி� ேஜாகி ெவளிேய ஓ7னா�. 
 
ர�க ைமயி� கணவ�, உடெல�லா  ேச3றி� 'ளி/�$ ெவடெவட-க, கா�ேல 
ெப�கிய இர0த0$ட� உ�கா/�$ அA$ ெகா7��தா�. ர�க ைம, 
அவ>ைடய அ ைமயி� 'ர� நிைன� வர, ேகா7 F�ைட0 தி�7 ெநா.-கிD 
சாப�க� ெகா�0$- ெகா7��தா�. 
 
இர� காவ!-காக ர�க ைம ��ஷ� ெச�றி��தானா . நீ/ ேவடாத கிழ�' 
விைள�த Bமியி�, பா�வி� ச$ர0தி�, மைழ நீ/ ேத�கி இ��ததா . அவ� ெவ�7 
வி�டானா . அ�ேபா$ அவைன- கA0ைத� பி70$ எவேரா இA0$0 த�ளினரா . 
தி� பி� பா/0த$ேம, காியம�லாி� ேதா�ட-கார� ேகாவி�த� எ�ப$ �ாிய 
வ�ததா . 
 
“ஏடா, இரவி� எ�க� Bமியி� ேவடாம� தணீைர வி�கிறா2? ெகா�. 
வி�ேவ�” எ�. அவ� வ �-' இA0தானா . அ7த7D சைட "3றி, அவ� 
காைல(  "றி0$ வி�டா�. ர�க ைமயி� ��ஷ�, ேகாவி�தனி� 
$�ப�7ைய(  பி��கி- ெகா� வ�$ 1-'ர��டா�. ஹ�7 கலவர0$ட� 
விழி0$- ெகாடா! , எவ�  தைலயிடாம� பி� வா�கி வி�டன/. 
 
ேஜாகி, “எ�ன ஆனா!  தணீைர அவ/க� Bமி� ப-க  பாய0 தி��பிய$ 
தவற�லவா?” எ�. ேக�டா�. 
 
“அவ/க� ந  எ�ைமைய அைட0$, Wபா2 ேக�கலாமா?” எ�றா� ர�கியி� 
கணவ�. 
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“ர�கணா கடா� 9 மா வி�வாரா? ஒ� 1�-கார�, இ�ப7 அ7�பதா? 
அவ/களிட  மணிய  இ��தா�, நா  அ89வதா?” எ�. ர�கி ஓலமி�டா�. 
 
“சாி ேபாக�� ” எ�. ேஜாகி ெப�ID9ட�, அவ/ கா� காய�கைள- கAவி- 
க��� ேபாடலானா�. 
 
ஆனா� அ$ அ�ப7 எளிதி� ேபா2விடவி�ைல. 
 
ர�க� அ�. பக� ஹ�7-' வ�தா�. 
 
"க  Vவ�0த$. ெப�ைம, மகி?Dசி, அக�கார , ஆ-ேராஷ  எ�லாமாகD ேச/0$- 
கனல ைவ0த ஒளி. அ�. "த� நா�, மைல-' மைல 'திைர� ப�திய0திேல, (Point 
to Point Race) அவ� ப-க  அதி�Oட ேதவைத இ��$, ஆயிர0ைத�K. 
Wபா2க>-' ெவ3றி ேத70 த�தி��தா�.  
 
விஷய0ைத- ேக�ட$  அவ� அ�ேபாேத விைர�தா�. ஜா�ஸ� எ*ேட� 
ப-கமி��த ச/-கா/ ஆ*ப0திாி டா-டாிட , ர�க ைமயி� கணவைன- 'திைர 
ேம� ஏ3றி- ெகா� ேபா2- கா�7, ஒ� ப0திர  வா�கி- ெகாடா�. 
 
இரவி�, காியம�லாி� ஆ�, நில0தி� எ�ைல- க�ைல அ��ற�ப�0த 
"ய�றதாக� , ர�க ைம ��ஷ� த�0த ேபா$ அ70$- ெகாைல ெச2ய "ய�. 
காைல ஒ70$ வி�டதாக� , சா�சிக� சிலைர0 ேத7� பி70$, வழ-'� பதி� 
ெச2$வி�ட பி��தா� ர�க� ID9 வி�டா�. ெச�வெம�லா  பறிேபா2 வி�ட 
நிைலயிேல, ேஜாகி $யர- கட�� I?கினா�. 
--------- 

3.7. 3.7. 3.7. 3.7. ெத7வ� க�ைண மற��மாெத7வ� க�ைண மற��மாெத7வ� க�ைண மற��மாெத7வ� க�ைண மற��மா????    

 
மைல "க�கைள விA�கி வி�0$ விைளயா�  கா/"கிேலா� மைலய�ைனயிட  
விைடெப3.D ெச�. வி�டா�. ெவறி-கா3.  சார!  அவ� ெச�ற திைசயிேல 
மட�கி வி�டா�. மைலய�ைன சிறி$ ஆ9வாச�ப�0தி- ெகா�>  "� 
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“அத3'�ளாயி3றா?” எ�. ேக�பவ� ேபா�, ெகா�� த கிரண�க� ெகா� 
பனிேயா� வ�$வி�டா�. 
 
இர-கம3ற அவ� த�ைம ெசா�ல0 தரமாேமா? ஒேர இரவிேல ப9ைம மாய- 
க�-கி வி�வா�. ஈர  பா2�த மC-'�ளி��$ தைலநீ��  ெம� "ைளைய 
நீ�7ய கணேம ெபா9-கிவி�வா�. மர�கெள�லா  அவ� ெகா�ைமயிேல 
தளிாிழ�$, இைல உதி/�$� பாிதவி0$ நி3' . கா�நைடD ெச�வ�க� கா2�த 
��ைல- க70திA0$ ஏமா3ற0$ட� ேசா/�$ ெப�IDெசறி(  ெகா�ைமைய- 
காணD சகி-'ேமா? 
 
 
இரெவ�லா  அவ� இைழ-'  ெகா�ைமயி� வ70த கணீ�  உைற�$விட, 
மைலயா  அ�ைன த� நாயகனாகிய கதிரவனி� *பாிச0$-காக வாைன 
ேநா-கிய சிகர�க>ட� கா0தி�-ைகயிேல, ெச பிழ பாக அவ� "க  கா��  
அழைக- காலெம�லா  க7�-க0 ேதா�. . கா0$- கா0$ ஏ�'ைகயி� அவ� 
ேதா�.  அழ' அதிகமா'  ேபா! ! அவ� வ�த பிற' பனி-ெகா7ேயா� 
வாைலD 9��7 ம7யி� ைவ0$- ெகா� ஓ�ட  பி7-க ேவ7ய$தா�. அ�த- 
கனகமயமான இள  ஒளி-ேக அவ� நீரா2- கைர�$ வி�வாேன! 
 
“உ� க/வ0ைத- 'ைல-கிேற�, பா/!” எ�. ஒளிேயா� ெவ�கிரண�களா� 
அவைன ஒ� கண0திேல ஆவியா-கி ெவ�. வி��, மைலய�ைனைய ேநா-கி 
இ�கிதமாக� ��னைக ெச2வா�. 
 
ெச ெபா3 பாிதியி� கிரண�க� வ�$ விA  இடமாக� பா/0$, மாதி ஓ7 வ�$ 
நி�றா�. ப�ள , சாி�, 1ைர "த�ய எ�லா இட�க>  க3கைட� ெபா7 
ெச2$ Rவி ைவ0தா3 ேபா� இ��தன. மாதி கா�களி� "ர��D ெச��ைப மா�7- 
ெகா7��தா� எ�றா!  விர� Eனிக� ச�$கெள�லா  அ�த- ெகா�  
பனியி� $ளிக� ப��, க�தக0 திராவக  ப�டா3 ேபா�ற எாிDசைல0 த�தன. 
ேத2�$ 9��கிய ைககைள0 ேத20$� ேபா/ைவ-'� I7- ெகாடா�. 
இள8Pாியனி� கிரண�க� உைற0தன. 
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நாளாக ஆக, அவ>-' ஏேனா 'ளிேர தா�க "7யவி�ைல. கணவ� மைற�$ 
ஒ�றைர ஆ�- கால0தி� அவ� ஒ�ப$ ஆ�க� I0$ வி�டா3 ேபா� 
9��கி ஒ��கி வி�டா�. ேகாயி�� ப-க"�ள மர , இைலகைள எ�லா  
உதிாி0$ ெமா�ைடயாக நி�ற$. ேகாயிைலD 93றி, ேஜாகி தீ கா0த நா�களி�, 
பDெச�ற விைள நில"  BDெச7க>  விள�கிய$. அ�த� பணியி� அவைன� 
ேபா� உ�>  �ற"  ஒ�றாக இ��$ ஆ3றியவ/ "�+மி�ைல; பி�+மி�ைல. 
 
ேஜாகி மா��- ெகா�7�� Pாிய+-' வண-க  1றியப7ேய மா�கைள 
அவி?0$ வி��- ெகா7��தா�. கிாிைஜ சாண  9ம�$ எ�-'ழி-'D 
ெச�றா�. F�� அ��பி� அவ� ைவ0தி��த 9�ளி படபடெவ�. எாி�$ 
நீலநிறமான �ைகைய ெவளிேய வரD ெச2த$. ம3ற�ப7 F�7ேல ச0தமி�ைல; 
ச�த7 இ�ைல. 
 
பனி கைர�$ வி�ட$. மாதி அ�த ெவயி�� '�தி- ெகா� உ�கா/�தா�. 
 
அவ� கணவ�  அவ>  அேத ேபா� உதய0தி� ேவைலகளி� ஈ�ப�7�-ைகயி� 
க ம�கலான கிழவி, 'ளிைர0 தா�காம� அேத இட0தி� தா� உ�கா/�$ 
ெகா�வா�. எ0தைன ஆ�க� ஆயின! அேத இட0தி� அேத கால0தி�, அேத 
ேநர0தி� ெவயி� விAகிற$; அேத ேபா� "திய தைல"ைறையD ேச/�தவ/க� ஒ� 
�ற ; கீ?-கிைளக� ஒ� �ற . 
 
ஆனா�, மாதி-' அ�த ஒேர வி0தியாச0ைத நிைன0த$  ெப�ID9 இைழ�த$. 
அவ>ைடய கணவைர� ெப3றவ�, அவைள� ேபா� அ�ப7 ெவ3. ஆளாகவா 
ெவயி� கா2வா�? 
 
கA-' ெமாA-ெக�. ேஜாகி அவ� ம7யி� அட�காம� ப�0$ உைத�பா�. 
அ7-ெகா�"ைற ம7யிேல அத�7 அவைன இ�0தி- ெகா�, ந�றாக0 தாியாத 
விழிகைளD Pனிய0தி� லயி-க வி�டப7, ஒளிேயானி� ெவ ைமயிேல த�ைன 
மற�$ I?கியி��பா�. 
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ெபெணா�0தி வா?�$ வா?வி� Bரண0ைத அைட�$வி�ட ெவ3றியி� 
ேரைகக� ேபா� அ�த "கD 9�-க�க� ேதா�. . ம7யிேல அ�த எதி/கால 
ந பி-ைகயி� உ�வமாக, உயிராக இதமாகD P� த�  'ழ�ைத. 
 
ைகைய( , காைல(  உைத0$- ெகா� அ$ I��  இ�ப0திேல, “ேத, 9 மா 
இ�” எ�. அவ� அத��வ$  ெச�ல- ெகா8சலாக0 தாேன இ�-' ? 
 
அ�த� ேப. மாத ைம-' எ�. கிைட-க� ேபாகிற$! அவ>ைடய கனவனி� 
ெசா3களிேல அவ>-' ந பி-ைக இ��த$. வ�வைத "�ேப கனவிேலா, ஓ/ அதீத 
உண/விேலா அறி�$ ெசா�!  ச-தி அவ�-' இ��ததாக அவ� ந பி-ைக 
ைவ0தி��தா�. 
 
ேநாயா2 அவ/ விA�த கால0திேலேய, “இ�த� பிறவி எ�0$ நாேன இMF�7� 
வ�ேவ�” எ�. 1றியி��த விஷய0ைத அவ� உ�ள  ஒ� Iைலயி� ைவ0$- 
கா�பா3றி ந பி-ைக எ�+  நீ/ வா/0$- ெகா7��த$. ஓ/ ஆ�-' ேம� 
ஆகிவி�ட$. அத3' அறி'றிையேய காேணாேம! 
 
ஒ�ேவைள, பா� ேஜாகி-' மைனவியாக அ�த F�7� வ�தி��தா� �த�வ� 
பிற�தி��பாேனா? 
 
“அ0ைத!” எ�. கிாிைஜ அ�கி� வ�$ அைழ0தா�. 
 
ெம��ய இத?க�, பனி-'  ெவயி!-'  சிவ�$ க.0தி��தன. கா$ மட�க� 
உண/Dசிவச�ப�ைகயி� சிவ�ேபா�பைவ. உட� ெகா7 ேபா� சி.வா'. 
 
ந பி-ைகைய அறேவ ஒழி-க நியாயமி�ைல. 
 
அ0ைத த�ைன ஏற இற�க� பா/�பைத உண/�த கிாிைஜ �$ ெபைண� ேபா� 
நாணி� ��னைக ெச2தா�. 
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“ப� விள-கD 9�நீ/ ைவ0தி�-கிேற�, அ0ைத. காபி கா2Dசி ைவ0தி�-கிேற�” 
எ�றா�. 
 
இத3'� ைக "�>  ெகா0$  1ைட(மாக� பா� ெவளிேய கிள பி- 
ெகா7��தா�. 
 
“ந�லாயி�-கிறீ/களா அ0ைத? எ�ன பனி, எ�ன பனி! பயி/ தாளாத பனி” எ�. 
��னைக ெச2தா�. 
 
மாதி தைலைய ஆ�7னா�. அச��� ெப! ம மீ$  பயி/ மீ$  உயிைர 
ைவ0$0 த�ைன ஏமா3றி- ெகா�கிறாேள! 
 
ஒ� காி0$7னா� ப�ைல0 $ல-கிவி��D 9�நீ/ ஊ3றி வாைய அவ� 
ெகா��ளி-ைகயிேலேய, பி0தைள- கிண0திேல காபி0 R>  ெவ�ல"  
ெவ�நீ�  ஊ3றி- காபி தயாாி0$ வ�$ வி�டா� ம�மக�. 1டேவ ேஜாகி(  வ�$ 
அம/�தா�. 
 
மாதி 'ளி�-' இதமாக அ�த- காபிைய �சி0$� ப�கினா�. 
 
“ேந3. இர� ர�கண� Fேட வரவி�ைல. அ�வி-க�பா� கா� அழி0$� ப3றி 
எாி�த$” எ�றா� ேஜாகி. 
 
அ ைம விாி�த விழிக>ட� ேநா-கினா�. 
 
“ேதயிைல ேபாடவா?” 
 
“ஆமா . சீைம உர  ேபா�, இ மைல- கா�ைட0 ேதயிைல0 ேதா�டமா-கி� பண  
த�கிேற� எ�. ெபாிய காலாக எ�0$ ைவ0தி�-கிறா�.” 
 
“ஐய� மைற�த பி�னேர ர�க� மாறி வி�டா�. அவ/ ெத2வ , அவ/ ஆசி எ�.  
அவ+-' உ�. வ � வழி-'� ேபானா!  ஜயி-கிறா�. ப�தய0$-'� 
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ேபானா!  பண0ைத நிர�பி- ெகா� வ�கிறா�” எ�றா� மாதி 
ஆ3றாைம(ட�. 
 
“இ�ைல அ மா, இ�ைல. நீ�க� நிைன�ப$ ேபால ர�கணா நிசமாக ந�லவராக 
மாறவி�ைல; வழ-' அவ/க� ப-க  ேதா3க�மி�ைல. இ�' ஜயி-க�மி�ைல, 
த�>ப7யாகிவி�ட$. பைகைய வள/-க� ேபா�7 ேபா�வதனா� ந�லவனாக 
"7(மா? நா� தா� அ மா, இத3' விைத ஊ�றிேன�. ேபாதாத கால  எ� 
நாவி� ெதாட/�த$.” 
 
“நீ�க� உ�கைள� ப3றிேய ெசா�கிறீ/கேள! ெபாியவ/களாக அவ/க� ராஜி-' 
வர-1டாதா?” எ�றா�, பா0திர0ைத எ�0$� ேபாக வ�த கிாிைஜ. 
 
அவ� அ$வைரயி� அ�ப7� ேபசியதி�ைல. 
 
“அவ/க>-' ஏ� அ�ப7ேய+  ராஜி-' வரேவ� ? ஊாி� "-கா!  அவ/க� 
ப-க ; ேபாதாத3' ெவளிSாி!  ெச�வா-'” எ�றா� ேஜாகி. 
 
அ�ெபாA$ வாயி�� கா/ ஓைச அவ/க� Iவ�ைடய கவன0ைத(  தி��பிய$. 
 
அMவள� காைலயி�, கி�Oண� காாி� வ�கிறானா? எ�ன விேசஷ ? வாயி�� 
எ�7� பா/0த மாதி, ேஜாகி, கிாிைஜ Iவ�-'  ஒ� கண  பகீெர�ற$. நா�' 
தின�க>-' "�, நா�' F�க� த�ளி ேபாஜ� மைனவி-'- கா2Dச� அ70த$. 
கா2Dச� மிக அதிகமாகி இ��த காரண0தாேலா எ�னேவா, அவைள ெம�ல- 
'திைரயி� மீ$ ஏ3றி ைவ0$, எ*ேட� ப-க ஆ*ப0திாி-' இ��D ெச�றைத 
அவ/க� கடன/. 
 
"�ெப�லா  $-கேமா, 9கேமா, எ�தD சி. ெச2தியானா!  ஒ� '� ப0தவ/ 
ேபா� 17- கல�$ ெச2வா/க�. அ$தா� இ�ைலேய! ெதாட/�$ ேபாஜ+  
அவ� அ ைம(� 1ட ஆ*ப0திாி-'D ெச�. I�. நா�களாயின எ�பைத 
ம��ேம அவ/க� அறி�தி��தன/. 
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எ�ன ஆயி3.? 
 
கி�Oணனி� வ7யி���$, கிழவி(  ேபாஜ+  ம��ேம அA$ ெகா�, ஊ/ 
1ட இற�கிD ெச�றன/. ம3ற F�களி� இ��தவ/க� அவசரமாக விைர�தா/க�. 
 
ர�க ைமயி� மக� ச3ைற-ெக�லா  வ�$, “இற�$ வி�டா�” எ�. 
ைக-கா�7னா�. 
 
எ�லா�ைடய "க�களி!  இ�>  கி�(  பட/�தி��தன. கி�Oண� உடேன 
தி� பி வி�டா�. அMவள� Rர  வ�த 9�-கி� அவ� தி� பியதி�ைல. 
 
நா�' 'ழ�ைதகளி� தா2 எ�ப7 இற�தா�? 
 
ஒ�றைர ஆ�க>-' "� ேகா0த/ ேவடா  எ�ற தீ/மான0$ட� 
'. பைர(  ெதாட/�களி���$ நீ-கி வி�டன/ ஊரா/. அவ+-' 
அ�ேபாைத-க�ேபா$, ெகா��பைத நி.0தி வி�டன/. 
 
I�. நா� கா2Dச�� எ�ப7 இற�$ ேபானா�. 
 
ேஜாகியி� ெபாிய த�ைத அ�ேபா$தா� ெச2திைய- ெகாண/�தா/. 
 
“உடைல அ�ேகேய எாி0$ வி�டா/களா . பிேளகா .” 
 
“ஐேயா!” 
 
ர�க ைம த�ைன(  அறியாம� இ�த ஒ�ைய எA�பினா�. "�� எ�ேபாேதா 
வ�த அ�த- ெகா7ய மாமாாியி� தா� அவ� ��ஷனி� '� ப  "Aவ$  
அழி�ததாகD ெசா��யி�-கிறா�. 
 
“ெத2வ�க>-'� Bைச ேபாட ேவ� . மாாிய ம� Bைச நட-கேவ இ�ைல. 
பண  வ�தா� ெத2வ  மற�$ ேபாகிற$” எ�றா� மீ�  மாத ைம. 
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காியம�ல/ தா  வர ேவ�மா? 
 
‘ஊ�-' அவ/ ெபாிய மனிதராக இ��$ தவறியைத நா� ெச2ேவ�’ எ�. 
க�$பவனாகD சமய  பா/0தி��தவ� ேபா�, ெசMவாய�. ேசவ� வா�கி, 
பாைறய7 மாாிய ம+-' ப�ெகா�0$, '. பைர அைழ0$� பிரா/0தைனக� 
ெச2ய அவ� தீ/மானி0$ வி�டா�. இைடேய ர�க ைம, சைமய3க�7� $70$ 
விA�த எ�க� இரைட எவ�-'  அறிவி-காம� எ�-'ழியி� ேபா�� வ�தா�. 
ெசMவா2-கிழைம� Bைச ப3றி மாதி அைட அயலா�-'0 தகவ� ெகா�0$ , 
இரெடா�வ/ தவிர, காியம�ல/ F��-' எதிரான "ய3சி எ�. 1டவி�ைல.  
 
BைசD சாமா�க� சகித , அண� த பி இ� '� ப0தின�  காைலயிேலேய 
ேகாயி� ப-க  ெச�. வி�டன/. மாதி ஒ�0திேய இ� F�க>-'  இைடேய 
வாயி�� உ�கா/�தி��தா�. அ�ெபாA$ ஹ�7-'� ‘பிேள-’ மாாிைய எதி/-க, 
கிராம0ைத� பா$கா-க, கி�Oண� 9காதார அதிகாாிக�, த��� ஊசிேபா�  
ம�0$வ/க� சகித  வ�தி��தா�. அதிகாாிக� வ�தா/க�. F� Fடாக, ஒ�வ/ 
மீதமி�றி ஊசி ேபா�டா/க�. 
 
இ� F�க>-'  இைடேய மாத ைம உ�கா/�தி��தா�. எ�ேலா�  ஊசி 
ேபா��- ெகாடா/களா எ�. ககாணி0$- ெகா7��த கி�Oண�, 
அவ/க� F�ைட(  மாத ைமைய(  பா/0த வண  '.-'  ெந�-'  ெந89 
'.'.-க நட�தா�. பா��-' இ� 'ழ�ைதக�; ர�க ைம(  'ழ�ைதகைள 
உைடய தா2. ஊசி ேபாட ேவடாமா? ெபாியவ/க� விைன-'- 'ழ�ைதக� 
எ�ன ெச2வா/க�? ஆனா� "� 1�7ேய அவ� "ய3சி ெதாி�$ ெகாேட 
அவ/க� எ�லா�  எ�ேகா ேபாயி�-கி�றனேர! 
 
கி�Oண� பா/0$வி��� ேபசாம� ெச�ற$ மாத ைம-' அளவி�லாத 
வ�0த0ைத ஊ�7ய$. 
 
ஒMெவா� Fடாக� ேபா2� ேபா2 அைழ0தவ�, ெவயி� கா(  கிழவியிட  ஒ� 
ேபD9- ேக�க- 1டாதா? அவ� 1டவா விேராத ? ெத2வ0$-'D ெச2வைத 
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மற�$, எவைரேயா அைழ0$ வ�$ ஊசி ேபா�டா� சாியா'மா? இ�த 
அல�ேகால , ெத2வ ந பி-ைகயி!  சீல0தி!  வழி பிறழாத அவ� கணவனி� 
மைறவிலா ெதாட�க ேவ� . 
 
 
மாதியி� "க0தி� கட கீ3.-கெள�லா  நீாி� "Aகின. 
 
ெதாட/�$ அ�த வார0$-'� ஹ�7யி� ெதாாிய/ '7�� இ�வ/ பிேள-'-'� 
ப�யானா/க�. வியாழன�. மாைல ர�கியி� ைக-'ழ�ைத-' உட� கதகத0த$. 
ெவ�ளி, சனி, ஞாயி.-'� மளமளெவ�. ேநா2 அவ>ைடய I�. 
'ழ�ைதகைள விA�கி வி��, பா�வி� இ� ம-கைள(  ெதா3றிய$. 
 
ஊ/ ம-க� Xதியைட�தா/க�. ேவ3. ஊ/க>-' ஓ7யவ/க� சில/; F��D 
சாமா�கைள எாி0தவ/க� சில/. 
 
காியம�ல/ '� ப  ஒ0ைத-' நக/�$ வி�ட$. மகா மாாி அ�0த�0த அ�த� 
ப-க0$ ஹ�7கைள எ�லா  X70த$. I-' மைல மாம� F�7� மாமைன(  
மகைன(  தவிர, எ�ேலா�  ேநா2-' இைரயாயின/. இைறயவ/ தீ கா-'  
ைபய� ப�யானா�. தீைய அவி0$- ேகாயிைல இA0$ I7வி�டா/க�. 
 
சிவ�த "க�க>ட� ப�0தி��த ெச�வ�கைள- கட$  பா�வி� வயி. ப3றி- 
ெகாட$. 
 
“ல�9 எ�. , ஜயா எ�.  ஆைசயாக� ெபயாி�ேடேன, அ�ைம ம-கேள, உ�க� 
வா?விேல தாேன நா� மைற�தி�-க எணிேன�?” எ�. $70தா�. 
 
I�. 'ழ�ைதகைள அ�-க�-காக� பறிெகா�0த ர�க ைம, F�7� �ைக 1ட� 
ேபாட வி� பாதவ� ேபா� உற�கி- கிட�தா�.  
 
“அ மா, அ மா!” எ�. 'ழ�ைதக� "னகினா/க�. 
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பா� எ�ன ெச2வா�? ெத2வ0$-'� Bைஜ ேபா��  பயனி�ைலயா? பாA  
ேநா2 Bவான ேமனியிலா ப3ற ேவ� ? இனி அவ>-' எ�ன இ�-கிற$? Eனி 
மர0$0 தளிைர(  பாழான பனி க�கிD ெச�ல விA�$ வி�டேத! 
 
அவ>ைடய ெமௗன0 $யர0ைத ர�க� ெந8சி� உண/�தா�. கணீ�ட� 
எ*ேட� அ�கி!�ள ஆ*ப0திாி ம�0$வைர அைழ0$ வ�தா�. 
 
“��ைய(  சி.0ைதைய(  விட- ெகா7யதாயி3ேற; வ�"� த�-க ேவ� . 
பா/-கிேற�” எ�. தா� ம�0$வ/ ம��$ த�தா/. 
 
“எ� 'ழ�ைதைய0 $ைட0$ எ�0$- ெகா� எ�ைன ம��  ஏன மா 
வி�கிறா2? எ�ைன(  ெகா� ேபா! என-'  வர�� !” எ�. த� 
'ழ�ைதகைள அைண0தவளாக� பா� இரைவ- கழி0தா�. 
 
ஆனா�, மாாிய ைம, அ�த� பி89- 'ழ�ைதகைள அட-கி- ெகாட$  அ�த 
F�7� ேவைலயி�ைல எ�. ேபா2வி�டா�. 
 
பா�, த� வா?வி� அைத விட- ெகா7ய நிக?Dசி ேந/�திராத அதி/Dசியி� 
$7$70$- கதறினா�. 
 
ஆ.த� 1ற மாதி-' நாேவ$? 
 
ஒ� ேவைள, அ�த ஊசிைய� ேபா�7��தா� 'ழ�ைதக� பிைழ0தி��பா/கேளா? 
ஒ� பி�ைள-காக ஏ�கி விழி0$ அவ� கா0தி�-ைகயி� ெத2வ  இ��த B-கைள0 
தி�கி- ெகா� ேபா'ேமா? இ� F�க>  திடலாக� ேபாக ேவ�மா? 
 
ேத� ேபா� பா2�த ெவயிைல, க�ைணயி�றி- ெகா>0$  ெவயிலாக ெவ.0$ 
ம.0தா�. நீலவாைன ேநா-கி அவ>ைடய எாி�த உ�ள  சாபமி�ட$. “எ� 
பி�ைல எ� பி�ைள எ�. ெகா-காி-கிறாேயா? இ�தD Pாிய� ேபா2 நீ(  
பாிதவி�பா2, வானமகேள!” எ�. கதைவD சா0தி- ெகா�, நாெள�லா  பா�ைவ 
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அைண0$- ெகா� மாத ைம கதறினா�. ர�க ைம மி8சிய 'ழ�ைதக>ட+  
கணவ+ட+ , ேகா0ைத� ப-க  உயி/ பிைழ-க� ேபா2வி�டா�. 
 
ஹ�7ேய B�ட�ப�ட F�க>ட� ெவறிDேசா7� ேபாயி3.. ெவளிDசி�ட 
கிராம0திேல, கடைமைய- க�தி, "தியவைன(  தம-ைகைய(  ேத3.பவளாக, 
இ� '� ப0$ ஆம-க>-'  உண� வ�7�பவளாக, அ�த F��-'  இ�த 
F��-'மாக ஓ7 உயி/ ெகா�0$- ெகா7��தவ�, கிாிைஜ ஒ�0திதா�. 
----------- 

3.8. 3.8. 3.8. 3.8. ம�ணி� ெப�மக�ம�ணி� ெப�மக�ம�ணி� ெப�மக�ம�ணி� ெப�மக�    

 
க�� கா2Dச� அ70த பி� நா�-'- ெகா8ச  ெகா8சமா2 �சி-'  9ரைண 
வ�$, �$ இர0த  பி7-'  உடைல� ேபா�, இய3ைகய�ைன, க�  பனி-'� 
பிற' , பDைச பி7-கலானா�. 
 
மிதி-'  தி�நா� நட0தி� Bமி தி���வதி� எ�ேலா�  "ைன�தா/க�. 
ெவளிேயறியி��த '� ப0தின/ தி� பி வ�$ 9ணா �  காைரம�� F�கைள� 
�$�பி0தா/க�. ஐய� ேகாயி!-'� �$� Bசாாி வ�$ வி�டா�. இ "ைற 
உ�Z/ ராமியி� மகேன Bசாாியாக நியமனமானா�. 
 
கால0ைத� ேபா� மன��ைண ஆ3றவ�லவ/ எவ/ உ�? மாதி அ�த 
அதி/Dசியி���$ மீ� வி�டா�. ர�க ைம 1ட, இற�த 'ழ�ைதகைள மற�$ 
வி�டா�. அ�த- காலேதவாி� அைறயி� அதி/விேல Iைள கல�கி வி�டா3 ேபா� 
ஓ2�தவ� பா�தா�. ேசாறி�லாம�, நீாி�லாம�, தைலவாராம� உ�கா/�$ ஏ-க� 
ெப�IDசிேல இர�  பக!  ெதாியாம� கழி0தா�. 
 
ர�க� ேதயிைல பயிாிட0 ெதாட�கிய பிற', ஒ0ைத� ப-க  கிழ�' விைளவி-'  
Bமி '0தைக எ�-கD ெச�லவி�ைல. மர  அ.-'  '0தைக எ�0தி��தா�. சீைம 
உர  வா�கி, ேஜாகியி� விைள நில�களி� கிழ�'  ேகா9 வைகக>  
ேகா$ைம(  பயிாிட உதவி �ாி�தா�. F�7ேல, அவைன மல/�த "க0$ட� 
வரேவ3பவ/ எவ�  இ�ைல. 
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த�ைததா  உற�கிேய ஓ2�$வி�டாேர! "�ேபால இைச ஏ$? நடன  ஏ$? சட�' 
ஏ$? ச பிரதாய  ஏ$? இரடா�- கால0திேல ச"தாயேம மாறிவி�டேத! 
ெப� பா�ைமயான இட�களி� ேகா0தைரD ேச/�பேத அநாகாிக  எ�ற�லேவா, 
இைசையேய ஒ$-கி வி�டா/க�. 
 
த�ைத தா  ஓ2�$ ேபானா/. 
 
பா�! மைனவி, அவைன ஏெற�0$� பா/0தாளா? அவ� "க0தி� மல/Dசிேய 
மா2�$வி�ட$. த�க ேர-கான ேமனி நிற  ம�கிவி�ட$. ககைளD 93றி- 
க�வைளய  விழ, க�ன0ெத! � "�ட, உத�க� வற� ெவ7-க, அவ� கன� 
க� மண�த பா�வா அவ�? வா�ப/களி� மன0தி� ஒ� கால0தி� சலன0ைத0 
ேதா3.வி0த பா�வா? 
 
P$  ேபாைத(� 1ட ம3�$, ேபா�7 ெவறியிேல, பDைசைய விைளவி0$� 
பண0ைத� ெப�-க அவ� தி�டமி�7��தா�. அ0தைகயவ+-' அ�. 
பா�ைவ- காைகயிேல இர-க  உடாயி3.. 
 
க�னி�ப�வ0திேல அவ� க�0ைத ைவ0தவனிடமி��$ பிாி0$ அவைள 
மைனவியா-கி- ெகாடாேன, உைமயி� காதேலா�, அவ+ட� அவ� 
இைண�$ வா?�தெத�லா  எ0தைன நா�க�? 
 
இ�+  �$ மண  �ாி�த ம�ைக ேபா�, 'ழ�ைத- '.'.��  ெயௗவன0தி� 
மி+மி+��  '�றாம�, கணவ� த�ைன ேநா-'  ேபாெத�லா  நாணி0 தாA  
விழிகைள உைடயவளா2, 9.9.��ட� கிாிைஜைய அவ� காணவி�ைலயா? 
ேஜாகி, அவைள- ெகா� ச�ேதாஷமாக இ�-கிறா�! இ�வ�  ேச/�$ மணி� 
ேவைல ெச2ைகயி�, இ�ன"  சிாி-க�  கக� பளபள-க ேநா-க�  
அவ/க>-'� �$ைம அழியாம� இ�-கிறேத! 
 
அ�ேக வ�$ ெந��கி� பழக ஆர பி0த பி��தா� அவ+-' அ$வைர ேதா�றாத 
எண�கெள�லா  ேதா�றின. மைனவி ப3றிய ஆ3றாைம �திதாக உைர0த$. 
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கிாிைஜயிட"  ேஜாகியிட"  அவ� கட சிற��-களி� ஓ/ அ ச�1ட� 
பா�விட  ெந��கி வா?�த �$மண நா�களி� காணவி�ைல. அவ� ககளி� 
வி�ள "7யாத இரகசிய�கைளேயா, சிாி�பிேல அவைனD சி�/-க ைவ-க- 17ய 
கவ/Dசிேயா ஒ�நா� 1ட அவ� காணவி�ைல. அவ/க>ைடய இ�லற வா?வி� 
பயனாக உதி0த ெச�வ�கைள, இைறவ� வள/�$  வளராம!  எ�0$- 
ெகாடா�. ஆனா� பனி-கால0தி� ப�ட மர , வச�த  வ�த$  
தளி/-கவி�ைலயா? B-கவி�ைலயா? 
 
“பா�, ர�க மா இ�ைலயானா�, என-'D சா�பா� ைவ-க- 1டாதா? 'ளி0$ 
"AகிD 90தமாக இ�-க- 1டாதா?” எ�றா�. 
 
அவ� 'ர�� ஆ$ர  இ��த$. 
 
அவ� Pனிய0தி� லயி0தப7 அவ+-'D ேசா. பைட0தா�. 
 
ர�க ைமயி� மக� வ�$ உ�கா/�தா�. I0தவனான அவ+-'� பதிைன�$ 
பிராய  இ�-' . கவ7�லாத இள பி�ைள; மாம+-' உதவியாக0 
ேதா�ட0$-'� ேபா2 "டனாக உைழ-க- க3. வ�  ைபய�. காேரா�ட- 
க3க ேவ�ெம�ப$ அவ+ைடய ஆைச. '� ப , கலகல�� இர�  அவ+-' 
ேவ� . 
 
வ�7�� ஒ�வ�-'�ள அளேவ பா� ேசா. ைவ0தி��தா�. 
 
“எ�ன ராமா? உ�கா/, ஏ� பா/-கிறா2?” எ�றா� மாம�. 
 
“இ�ைல, மாமி எ�ைன மற�$வி�டா/க�. ஜயா�  ல�9மி(  ேபான பி�� நா� 
அவ/க>-'� ெபா��டாக0 ேதா�றவி�ைல. மாமி, நீ�க� இனிேம� ெப 
ெப3.0 த�தா!  நா� க��ேவ�. எ�ைன மற�$ விடாதீ/க�” எ�. சிாி0தா� 
அவ�. 
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மாமியிட  தனியான பிாிய  அவ+-' உ�. அவ>ைடய ேசாக  P?�த "க0ைத 
மலர ைவ-'  "ய3சியி�, அவ� தின"  ேபசி0தா� பா/-கிறா�. ஆனா� அவ� 
அவ3.-ெக�லா  அ�பா� இ��தா�. த� எ�ைல வைரயி!  வ�வத3' 
எவ/-'  ச-தி இ�ைல எ�ப$ேபா�, தா� வ'0$- ெகாட ேகா�ைட0 
தா7ேய வ�வதி�ைல. 
 
“எ�ன மாமி, ேபசாம� இ�-கிறீ/கேள? உ�க� Bமியி�, மாம� கா� ைவ-க- 1ட 
நா� ச மதி-கவி�ைல. நீ�க� இ�ேபா$ என-'D ேசா. ைவ-க மற�த$ 
இ�-க�� . Bமிைய மற�$ வி�_/கேள! "�>D ெச7க� "ைள0$ வி�டன. 
இ0தைன வ�ஷ0$-'� பிற', பாவ  அைவ(  "ைள-க��  எ�. 
வி�_/களா?” எ�றா� ைபய�. 
 
'ழ ைப ஊ3ற வ�தவ>-', ம எ�ற ேபDைச- ேக�ட$  தி�-கி�டா3 ேபா� 
ைக அதி/�த$. 
 
ஆ  அவ� ேசாக0தி� உயி�-' உயிரான மைண- 1ட மற�தாேள! கா3.  
நீ�  ேபா� அவ� வா?விேல கல�தி��த மைண I�. நா�' மாத காலமாக 
மற�$ வி�டாேள? ெச�ற தடைவ, ஒ�.-' ஒ�பத�லவா அவ>-' அ�த ம 
வாாி வழ�கியி��த$? 
 
ஏேதா ஒ� மய-க நிைலயி���$ அவ� ச�ெட�. நிைன�-' வ�$வி�டா3 
ேபா� பரபர0தா�. அ�ேபாேத ைக�பா0திர0ைத நAவவி�� ஓட ேவ�  ேபா� 
மனசி� பத3ற"  உடாயி3.. 
 
“பா/0தீ/களா மாமா? ம எ�ற$  மாமி-'� பரபர�� வ�கிற$. 
கவைல�படாதீ/க� மாமி, நா� "�>D ெச7கைள ெவ�7, "� ேபா��0 
தி��பியி�-கிேற�. மாமி, அதி� ஓ/ ஆர89 மர  ைவ(�க� உ�க� ைகயா�” 
எ�றா� ம�மக�. 
 
பா��-' உடேன அ�த- க��� மணி� நிைன� ஓ7ய$. உடேன, “ந�ல 
க�றாக- ெகா� ைவ-க ேவ� . என-' நிசமாகேவ ஆர89 ைவ-'  ஆைச 
ெவ'நா�களாக” எ�றா�. 
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உடேன ர�க�, “ஒ�ெற�ன, ப0$� பதிைன�ேத ைவ�ேபா . ந�ல சீனி ேபா� 
இனி-'  ஒ��-க�. நா� வா�கி வ�கிேற�” எ�றா�. 
 
“ஒ�. ேபா$ ” எ�றா� பா�. 
 
“அ�த� பழ0ைத உ�க� மக� என-' உாி0$- ெகா��பா�; இ�ைலயா மாமி” 
எ�. சிாி0$- ெகாேட ராம� ைககAவD ெச�றா�. 
 
ர�க� மல/�$ சிாி-ைகயி� பா�, “எ� மகள�ல, உ� மாம� மக�” எ�றா� 
சிாி-காமேல. 
 
ர�க� உ� �ைக '70$D சிறி$ ேநர  ெவளி�ப-க  ெச�றி��தா�. பி�� 
�றமைன-' வ�தா�. 
 
ர�க ைம, 'ழ�ைதக�, ��ஷ�, எ�லா�  உ�மைனயி� ப�0$ உற�கி 
வி�டன/. ராம� ந� வழியி� க�ைட ேபா� 'ற�ைட வி�டா�. கவ7�லாத 
ைபய�. 1Dசமி�றி மாமியிட  ேக� ெமாழி�தா�. 
 
அவ� உ� மாம� மக� எ�றாேள! எ�ன ெபா�� அத3'? அவ>-' 
மைனவியாக நட�$ ெகா�>  உ0ேதச  இ�-கிறதா? இ�ைலயா? I�. 
'ழ�ைதகைள� பறிெகா�0த ர�க ைம அைத மற�ேத ேபா2- கணவ+ட� 
ெந��கிD சிாி0$� ேபசி மகி?கிறா�. 'ழ�ைதகேள ெபறாத கிாிைஜ, அ!0$- 
ெகா�ளவி�ைல. 
 
அவ� எ�ன நிைன-கிறா�? 
 
பலவிதமான ேபாைதக>-'  பழ-கமான அவ� உ�ள  நிைன0த மா0திர0தி� சீறி 
சின�த$. 
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எA�$ ப�0தவ/கைள0 தா7� பி��ற  வ�தா�. அ��ப7யி� சா-' 
விாி0தி��த$. த70த க பளி ஒ�. இ��த$. 
 
பா� ப�-கவி�ைல. உ�கா/�தி��தா�. 
 
இ�ளி� அவ� "க  அவ+-'0 ெதாியவி�ைல. ஆனா�, வா?விேல ஏமா3ற  
கட தனி உ�வேமா? ேசாக0தி� தனிD சிைலேயா? 
 
சின�$ சீறி வ�தவனி� உட�� சி�/�� ஓ7ய$. 
 
"த� "ைறயாக அவ�, தா� அவ>-'0 தீ�கிைழ0$ வி�டாேனா எ�. 
நிைன0தா�. "ர��0தனமாக Bவான அவைள- கச-கி வி�டாேனா எ�ற 
எண0$-' "த� "தலாக அவ� ெந8ச  இட  ெகா�0த$. 
 
இ�த எண  ேதா�றிய�ட� பல உைமக� அவ+� "�7ன. அேத F�7�, 
அவ+ைடய சி3ற�ைன த�ைதயிடமி��$ பிாி�$ ேபா2விடவி�ைலயா? அவ� 
ந��- ெகா7�-'  ெகௗாி கணவனிடமி��$ பிாி�$ வ�தி�-கவி�ைலயா? 
பா� ஏ� அMவித  நட-கவி�ைல? அ�த F�ைட வி�� அவ� பிாி�$ ேபா'  
வி��ப0ைத- 1ட- கா�டவி�ைலேய! கிாிைஜேய+  ேஜாகி(ட� அ7-க7 
மணி-க�ல�7� பிற�தக0$-'D ெச�வா�. இவ� ஏ� ெச�வதி�ைல? 
 
பா�, சாதாரணமாக அவ� பா/-'  ெபகைள� ேபா�றவ� அ�ல�. 
மைனவியிட  நிைற� காணாதவனாக ேவ. ம�ைகைய நா7D ெச�!  அவைன� 
ேபா�றவ>  அ�ல அவ�. பி�? 
 
அபாடமாக0தாேன அவ� கி�Oணனி� மீ$ விரசமாக� பழி 9ம0தினா�! அவ� 
ெந89-'0 ெதாி( , பா�வி� R2ைம 'றி0$. 
 
பா�ைவ எ�ப7 நிைன0தா!  அவனா� அவ� மீ$ ெந8சார- கள�க  நிைன-'  
$ணிவி�ைல. வழிக� இ��$  அவ� ெநறி நி3பவேள. 
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ஆனா�, ர�க� எண�கைள ஒ$-கிவி��, அ7ேம� அ7 ைவ0$, அவள�கி� 
ெச�. அம/�தா�. 
 
தைலயி� வ�7�ைல. அைர "�  ேபா/ைவ(மாக '�தியி��தவ>-'0 
தி�-கி�டா3 ேபால0 R-கி வாாி� ேபா�ட$. இ�ளிேல வ8சகமாக எவேர+  
வ�தி��பாேரா எ�ற அதி/ேவா? 
 
ெம�ல அவ� காத�கி� 'னி�$, “நா� தா� பா�. நீ இ�ப7 எத3காக வ�0த  
கா-கிறா2? இேதா பா/, பா�” எ�. அவ� ைகைய ெம�ல� ப3றினா�. 
 
“ேவடா ” எ�றா� அவ�. அவ� பி7யி� இ��த ைகயி� அைச� க�, அவ� 
உட� அதி/�$ '!�கிய$ அவ+-' �ாி�த$. 
 
“எ�ன ேவடா  பா�? நா  ெகா�0$ ைவ0த$ அMவளேவ. I�. 
'ழ�ைதகைள� பறிெகா�0த ர�க ைம மற-கவி�ைலயா?” எ�றா�. அவ+-ேக 
'ர� தAதA0த$. 
 
அவ� அவ� ேக�வி-' ேநர7யாக� பதி� 1றவி�ைல. எ�ேகா ேநா-'பவளாக, 
“நீ�க� ெகௗாிைய- க�7- ெகா�>�க�” எ�றா�. 
 
“பா�!” 
 
“உைமதா�. அ�0த மாத0$-'� அவைள அைழ0$ வ�$வி��க�.” 
 
“இெத�லா  எ�ன பா�?” 
 
“நீ�க� ெகௗாிைய நா7� ேபாவ$ நிச�தாேன?” 
 
அவ� தய�கினா�; த�மாறினா�; பிற' ஒ��- ெகாடா�. 
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“பா�? உன-' அதனா� ேகாபமா? உன-' இ�த F�7��-க வி��பமி�ைலயா 
பா�?” 
 
“நா� அ�ப7யா ெசா�ேன�?” 
 
“பி�, என-' விள�கவி�ைலேய?” 
 
“என-' அ�த ம ேபா$  வா?�-'.” 
 
“நா� ெகௗாிைய வில-க ேவ�ெம�றா!  வில-கி வி�கிேற�. நீ ஏ� இ�ப7� 
ேப9கிறா2 பா�? எ�ைன உ� "�� இ�. '3றவாளியாக உண�கிேற�, பா�.” 
 
“இ�ைல, நா� தா� '3றவாளி. பிற/ எ�ைமக� நிைறய� பா� த�தா�, பிற/ Bமி 
ப9ைமயாக விைள�தா�, ெபாறாைம- கக>ட� காப$ பாவ  எ�. ந  
ெபாிேயா/ ெசா�வா/க�. நா� பிற/ வா?ைவ- க� ெபாறாைம� ப�ேட�. பிற/ 
ம-கைள- க� ெபாறாைம�ப�ேட�. எ� 'ழ�ைதகைள மாாி0தா2 எ�0$- 
ெகாடா�. நா� இனி(  'ழ�ைத ேவ�ெம�� ஆைச�ப�டா�, 
ெபாறாைம(  வ� . எ� ஆைச மீறி� ேபா'  ேபாெத�லா  ெத2வ  அ70$ 
வி�கிற$. என-' இனி ஒ�.  ேவடா . ெகௗாிைய- 1�7 வா��க�.” 
 
“பா�!” 
 
அவ+-ேக அவ� 'ர� �ாி�$ ெகா�ள "7யாததாக இ��த$. 
 
“நா�... நா� அறியாம� உ� மனைச- கச-கி எறி�$ வி�ேட�. நீ இMவள� 
ெம�ைம(�ளவளாக இ��பா2 எ�. அறியாத "ரடனாக இ��$ வி�ேட�. 
எ�ைன ெவ.-கிறாயா பா�? இவனா� எ� வா?� ெக�ட$ எ�. ெவ.-கிறாயா 
பா�?” 
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அவ� மனசி� ஒ� Iைலயி!  ெம�ைம இ�ைல எ�ப$ ெபா2. அவனா!  ஒ� 
கணேம+  த�ைன ெவ�!  கீ?0தர உண/�கைள ஒ$-கி� ேபச "7(  
எ�பைத� �ாி�$ ெகாட அவ� பா/ைவ ஒளி ெவ�ளமாக0 திக?�த$. 
 
“நா� உ�கைள ஏ� ெவ.-கிேற�? நீ�க� "ைறயி�லாம� எ�ைன- 
க�7னீ/களா? பல ேப/ அறிய� ப�தய0தி� ெவ�றீ/க�; எ�ைன உாிைமயா-கி- 
ெகா_/க�.” 
 
“ஆனா� ப�தய  எ�னா� ஏ3ப�ட$தாேன?” 
 
“கட�$ ேபானைத ஏ� நிைன-கிறீ/க�? தைலவிதி எ�. ஒ�றி�ைல?” 
அவ>ைடய ைகக� இரைட(  அவ� ேச/0$- ெகாடா�. ஆ0திரமா, 
ேகாபமா, பDசா0தாபமா எ�ப$ அவ+-ேக �ாியாம� படபட�� உடாயி3.. 
 
“பா�, எ�ைன வி� பி ஒ�நா� 1ட நீ ச�ேதாஷமாக இ��ததி�ைலேய?” த� 
ேதா�விைய ஏ3.- ெகா�ள வி� பாம� $70த இ�தய0தி� 'ர� அ$. 
கி�Oணைன ெவ3றி கடதாக அவ� அ$வைர த�ைன0தாேன ஏமா3றி- 
ெகா7��தானா? அவ� காதேலா� த�னிட  வாழவி�ைல எ�ப$ ஒ�ேற 
ேபாதாதா? ஒ� ேவைள இைத உண/�$தா� அ�த- கி�Oண� ெவ3றி(ட� 
எ-களி-கிறாேனா? 
 
ெபாறாைமயி� ஆதி-க0தி!�ள மன0$-', இ�ன வழியி� தா� சி�ைத ெச�வ$ 
எ�ற ெதளி� ஏ$? 
 
“இைதெய�லா  இ�ேபா$ ஏ� ேக�கிறீ/க�? நா  ேந3.0தா� மண  �ாி�$ 
ெகாேடாமா?” எ�றா� பா�. 
 
“நா� ேக�டத3'� பதி� ெசா�. இவேனா� வா?�த$ ேபா$  எ�. நீ விலக 
வி� �கிறாயா? என-' மைனவியாக வ�$  எ�ைன ஏமா3றி வி�டா2. கடேன 
எ�. இ�த F�7ேல நீ பாசமி�றி வா?வா2. அ�ப70தாேன?” 
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அவ� 'ர�� ெவறியி� P� ஏறிய$. 
 
கக� நீைரD சி�த, “எ�ைன ஏ� $��.0$கிறீ/க�? ெதாி�$ ெகா� ஏ� 
'0$கிறீ/க� ெந8ைச?” எ�றா� பா�. 
 
“பழிகாாி!” எ�. அவ� ைககைள உதறிவி�� அவ� எA�தா�. �றமைனயி� வ�$ 
ப�0த அவ+-' ஆ0திர"  ெகா�தளி��  அட�கவி�ைல. 
 
அவ� ெக8சி(  கைர�$  1ட, அவ+ைடய ெபாறாைம வச�ப�ட உ�ள  
ச3ேற+  ெபா2யா.த� ெகா�ள- 1ட, அவ� இதமாக� ேபசவி�ைல. க� 
ெந89-காாி! 
 
$7$70த ெந89ட� ெந��ைப- கிழி0$- ெகா� தானிய� ெப�7ைய0 ேத7� 
ேபானா�; ெப�7-'� �ைத0$ ைவ0தி��த ம$���7ைய எ�0தா�. ேதா�விைய 
மற-க ம$வ��திய அவ�, ம.நாேள ெகௗாிைய அைழ0$ வர ஏ3பா� ெச2ய 
ேவ�ெம�. உ.தி ெகாடா�. 
 
ம.நா� காைலயி� உதய0ைத, பா� அ�த F��-'�ளி��$ வரேவ3கவி�ைல. 
'ளி/�த மணி� *பாிச  கா�களி� வழிேய பா2�$ உடைலD சி�/-கD ெச2ய, 
கீ?0திைசயி� ெபா�கி வ�த கதி/D ெச�வைன- கடா�. 
 
�$ ந பி-ைக; �திய ஒளி; �$ வா?�! 
 
த�ைன மற�$ விைளநில0தி� நி�றவ� இ� ைககளா!  மைண வாாினா�. 
 
இ$ேவ எ� உயிாி� சார ; வா?வி� இ�ப ; ம, எ� அ ைம, எ� 'ழ�ைத, 
எ�லா  இ$ேவ. எ�ைன இ$ வ8சக  ெச2யா$! தீ(  ேநா(  இைத 
எ�னிடமி��$ பிாி-க "7யா$; பி��கி விட "7யா$; எ� ம. 
---------- 
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3.9. 3.9. 3.9. 3.9. ந�<�ேடச5 அ��ந�<�ேடச5 அ��ந�<�ேடச5 அ��ந�<�ேடச5 அ��    

 
ஆ-கி அழி0$� பல தி�விைளயாட�கைள� �ாி�$ ெகா� ெச�!  
காலேதவ+-' அ!�ேபா ச��ேபா ஏ$? உ�� உ�� ப�வ�களாகிய 
ச-கர�களி� மாறி மாறிD 9ழ�. ெச�!பவ�, ெச�ற தட0ைத(  தி� பி 
ேநா-'பவ� அ�லேவ? மாதியி� தைல"7 ெவ�ளி இைழக� ஆகிவி�டன. 
ைகக>  கா�க>  9�ளிகளாக- காய, ேதா�ேல எண3ற 9�-க�க� 
விA�$வி�டன. எதி/மைனயி� ர�க ைம மக� இராம� இள�காைளயாகி 
வி�டா�. ேதயிைல ைவ0த ர�க�, பDைசைய� பணமா2- காண0 ெதாட�கி 
வி�டா�. சர-ேக3றிD ெச�ல, ஆறாயிர0$-' லாாி வா�கியாயி3.. F�ைட 
இ70$, நீ�7, வசதியாக- க�7 வி�டா�. ெகௗாி, அ�த F��-' வ�த$ேம 
மணிமணியாக இ� பி�ைளகைள� ெப3. வி�டா�. சில ஆ�களி� எ0தைன 
மா.த�க�! 
 
ெத2வ  வ8சி0த$ எ�. மாதி நிைன0தாேள! கவடறியாத மக� ேஜாகிைய, 
அ�ப+மா வ8சி-கிறா�? எதி/மைனயிேல, அ�த மக+-'� பி�ைளயாகி 
வி�டனா? ஒ�ேவைள அவ�, அவ/ மகேனா? அவ� மக� அவ/ மகேனா? 
 
"$ைம(  ஏமா3ற"  ெந8ைச ைநயD ெச2$ வி�டனேவ! இ�த 
ஏமா3ற0$டேனேய இவ� ம�கி ம7ய ேவ7யவ�தாேனா? ஐ�$ 'றி8சிகைள- 
கட அவ� அ�த F�7ேல மழைல ஒ� த�  எதி/கால ந பி-ைகைய- காண� 
ேபாவேத இ�ைலயா? 
 
சகலா0தி� ப7ைக வ�$ வி�ட$. ஹ�7 F�கெள�லா  ெமAகி� 
�$�பி-க�ப�� வி�டன. மாைல அழகழகான ேகால�கைள, F�� "3ற  
"Aவ$  ெபக� வைர�தா/க�.  
 
மாதி இள  ம�மகளாக இ��த கால0தி� ெவைமயான சா பைல0தா� ேகாலமிட 
உபேயாகி0தி�-கிறா�. "3கால0$� ெபகளா ெகௗாி(  ம3றவ/க> ? ஹ�7� 
ெபகளி� எ0தைன ேப/ ேசைல உ�0$D ெசா'9-காாிகளாக மாறிவி�டன/? 
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ஒ0ைத-' அணியணியாக ஹ�7� ெபக� கிள பி வி�கிறா/கேள, ப�தய  
பா/-க� , எ�ன எ�னேவா ஆ�ட�க� பா/-க� ? 
 
எதி/ F��- ெகௗாி, ம�மக� ராம� லாாி ஓ�7� ேபாக, ஒ� ெசMவா2-கிழைம 
மீ$ இ�லாம� ஒ0ைத ெச�கிறாேள! ஆனா�, அவ� F�7� எ�ன உ�? அேத 
சாைம, அேத ேகா$ைம, அேத உைழ��. அவ� மக�, ம�மக� இ�வ�-'  வா?� 
அ!-கேவ இ�ைலேய! 
 
ேகா$ைம0 ேதாைச 9�� அ�-கி ைவ0$, ேசா.  ெவைண(  ந�ேவ ைவ0$, 
ஆமண-' ெந2யி� "-கிய I�. திாிக� அதி� ெபா.0தி எாிய, 'ழ�ைதகைள 
உ�கா/0தி ைவ0$, 93றி0 தி�O7 கழி�பா/க� சகலா0திய�.. பிற' அ�த0 
ேதாைசைய விைளநில0தி� Fசி வி�� வ�$, இைறவைன0 $தி�பா/க�. 
 
'ழ�ைதக� இ�லாத F�7ேல ப7ைக-'  ப�வ0$-'  ஏ$ ம�9? 
 
ேஜாகி ஒ� வழிபா�ைட(  'ைற�பவன�ல. மாைல, நில0தி� ேகா$ைம 
ேதாைசைய Fசி வி�� வ�த பி� தீப0தி� கீ? உ�கா/�$ இைறவைன0 
$தி-கலானா�. 
 
ககைள I7யவளாக, மாதி �றமைனயி� ப�0தி��தா�. அவ+ைடய 
பிரா/0தைனயி� ர8சகமான ஒ�, அவ>ைடய ெசவிகளி� இனிைமயாக விA�$ 
ெகா7��த$. அ�ைனயி� ம7 இத  ேபா�, அ$ அவ� ஓ2�த நர �கைள0 
தாலா�7னா3 ேபா� இ��த$. ெம�ல ெம�ல அவ� த� நிைன� மற�$ 
உற-க0தி� ஆ?�$ வி�டாளா? அைத உற-கெம�.  ெசா�வத3கி�ைல. 
 
எ�ேகேயா ம-க� ேபா2- ெகா7��தா/க�. பைட திர� ேபாகிறேதா? 
இ�ைல. ம�ைகய/ ப�டாளமா எ�ன? வ��  "�  அணி�தவ/க� அ�ல, 
வண வண0 $கி�க�; ைககளிேல க�கண�க�, ெந3றியி� ம�கல� 
ெபா��-க�. ஓ7 ஓ7 ஓ7 ஒ� ம�ைக ந�லா� "�ேன ெகா3றைவ ேபால 
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வ�கிறா�. பி�ேன, அவ/கைள0 ெதாட/�$ 'திைரகளி� க0தி ஏ�திய 
சி�பா2களி� ப�டாளம�லேவா $ர0$கிற$. 
 
"�ேன ஆ3ைற0 தா7 மாதரசி, ெதாைலவி� ெதாி�த ேகா�ர0ைத ேநா-'கிறா�. 
கரமல/ 'விய, கணித? நைனய இதய  உ�க, “ஆல"ட அரேன, அ ைமேய, 
எ�கைள- கா�பா3.�க�; ந89ட நாயகேன, நாயகிேய, நதி தா7 அவ/க� 
வராம��-கD ெச2(�க�; கட  க.0த பிராேன, கயவ/க>-' உத�Fேரா?” 
எ�. �ல பி0 $தி-கிறா�, $7-கிறா�. 
 
எ�ன அதிசய , ஆ3றிேல அரச� சைடயி���$ ெபா�' வ�  க�ைகைய� ேபால 
அ�லேவா ெவ�ள  �ர� அைலேமாதி வ�கிற$! சீறி� �ர� ெபா�கி Eைர0$ 
வ�வ$ �$ ெவ�ளேமா? அ�றி, ஏ.ைடய ெப மானி� அ�� ெவ�ள�தாேனா? 
 
கா3றா2- க�கி வ�த அ9வ�க�, அ70$� �ைட0$ வ�  ெவ�ள  க� 
ம�� நி3கி�றன. ம�ைகயாி� கக� ந�றியா� பளபள-க, அ�த� 
பஸேவசைன அவ/க� �க?�$ பா�கிறா/க�. கணகணெவ�. மணிக� 
ஒ�-கி�றன; Rப  கம?கிற$. 
 
மாதி ச�ெட�. இ�த- க�ட0தி� விழி0$- ெகாடா�. மணி ஒ�( , 
பிரா/0தைன ஒ�( ! ேஜாகி விள-கி� "�, அர+-'D ெச2(  பிரா/0தைன 
எ�. அவ>-'0 ெதாிவாயி3.. 
 
ப�ெட�. எA�$ உ�கா/�தா�. உ�ள0தி� ேபாி�ப உண/ைவD ெசா�ல0 
தரமி�ைல. 
 
‘ஹா ந89ேட9வரா! உ� க�ைணேய க�ைண! ‘ஏ� கல�'கிறா2! நா� 
இ�-கிேற�. எ�ைன மற�தாேயா?’ எ�. கா�டேவா, என-'- கன� ேபா� 
அ�த- கா�சிைய- கா�7னா2? உ� 'ல0ேதாாி� ெத2வ  நாென�., மற�$ 
ேபான இ�த அ8ஞானி-'  நீ நிைன� I�7னாேய! உ� க�ைணைய எ�ப7� 
�க?ேவ�?’ எ�. விய�$ ககளி� நீ/ ெப�க, ஓ7 வ�த அ ைம, விள-கி� "� 
விA�$ பணி�தா�. 
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“ேஜாகி, ஈ9வர� அ�� ெச2தா�. ந89ேட9வராி� ேகாயி!-' வ�ேவா  
எ�. ேவ7, ெவ�ளி� பண  "7�$ ைவ(�க�. கிாிைஜ, விA�$ ' பிட மா” 
எ�றா�. 
 
ேஜாகி விய��ட� அ ைமைய ேநா-கினா�. “அ மா!” 
 
“ஆமா , மகேன. கன� ேபா�- கா�சி கேட�. ஆ. தா7 அ ைம வர�  
ஆ3றிேல தணீ/ ெபா�கி வர, சி�பா(  'திைர(  மட�கிD ெச�றைத(  
கேட�. ஆல"ட ஐயைன நா  மற�$வி��, ைபய� இ�ைலேய எ�. 
வ��திேனா . ஈ9வர/ நிைன� I�7னா/” எ�றா� பரவசமாக. 
 
ேஜாகி(  கிாிைஜ(  ந89ட ஈ9வர� ேகாயி� உ�ள திைச ேநா-கி வண�கி, 
ெவ�ளி� பண  "7�$ ைவ0தா/க�. 
 
ந பிேனா/ ெக�வதி�ைல அ�லவா? மண வா?வி� பல ஆ�க>-'� பி�, 
அ�த� Bைவ பி�ைள-கனிெயா�ைற ஈ�ெற�-'  சி�ன�கைள� ெப3றா�. 
"தியவளி� மகி?Dசி-' ஓ/ எ�ைல ஏ$? ேஜாகியி� ஆன�த0$-' வர � ஏ$? 
'ழ�ைத-'- '.'.��ட� ஓ7யா�  கிாிைஜயி� "க0தி� தனி0த ஒ� ேசாைப 
உடாயி3.. ெசா�!-' அட�காத நாண"  நிைற�  வதன0தி� '7 
ெகாடன. பா��  இ�த மா.தைல- க� உ�ள  மகி?�தா�. பிாி� 
காரணமாக� ேபசாம� ஒ$�கிய ெபக� 1ட, அதிசய  ேபா�, �$�ெபைணD 
P?வ$ ேபா�, கிாிைஜையD P?�$ ெகா�, ேக� ெச2$ மகி?�தா/க�. 
 
ஆன�த மி'தியிேல மாதி, ெபைண அைழ0$� பாயாச"  ேசா.  சைம0$� பல 
நா�க>-'� பி�� வி��தி�� மகி?�தா/க�. 
 
சாதாரணமாக ‘கணிக�� ’ ைவபவ" , "த� "ைற ெப P�யாக இ�-'  
ேபாேத நிக?0$வ$ அ�த நாைளய வழ-க . ஆனா�, ��ைகயா, த  மகனி� 
மைனவியி� ேபாேத அ�த மா.தைல� �'0தி வி�டா/. அ�. கிாிைஜ 
மண�ெபணாக ம�கல நீ/ ெகா� அ�த இ�ல  �'�த அ�ேற ம�கல 
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P0திர0ைத ேஜாகி அவ� கA0தி� "7�$ வி�டா�. எனேவ வி��$ட� 
களி�ைப- ெகாடா7 மகி?�தா/க�. 
 
அ�த F�7� எ�த ைவபவ  எ�றா! , "த�� வ�  காியம�ல/ '� ப  ம�� , 
அ�. ஹ�7யிேலேய இ�-கவி�ைல. 
 
தி�க� ப0$  ெச�றன. 
 
கா/கால0 $வ-க0தி� வானைட0$- ெகா�7- ெகா7��த நா� ஒ�றி� 
கிாிைஜ-' ேநா� கட$. 
 
மணி-க�ல�7யி���$ அ ைம பற�$ வ�தா�. "திய ெப7�  இைளய 
ெபக>  ஆவேல உ�வாக அவ/க� மைனயி� "� 'Aமி வி�டன/. 
 
வா� அைட0$- ெகா7��த$. இர� பகலாக பக� இரவாக நீட$. $வட 
ெகா7யாக, தா2ைமயி� ேவதைனைய, தைலயாய ேநாைவ அ+பவி0த ேபைத-'� 
ேபா$ வி7வதாகேவ இ�ைல. ேஜாகியி� உ�ள  ஆவ�, ந பி-ைக எ�ற அ�தர- 
கயி.களி� ஊசலா70 தவி0த$. 
 
நா�க� நா�காயின. ர�க� எ*ேட� ப-க  ெச�., ம�0$வைர� பா/-க0 
ேத7னா�. அ�ேக அவ+-', க0ேதா�-க ெவ�ைள- கிழவி, ‘��’ கிைட0தா�. 
மத0தி� ேபாிேல மனித'ல0$-'D ேசைவ �ாிய� ப�லாயிர- கண-கான ைம�க� 
தா7 வ�தி��த கிழவி அவசியமான ெபா��க>ட� வ7யி� ஏறி- ெகா� 
ர�க+ட� வ�தா�. 
 
ஹ�7யி�, அ�த- ெகா��  மைழயிேல, ‘ேவத0தி� எ�ேலாைர(  ேச/-'  
ெவ�ைள-கார- கிழவி’ எ�. அைனவ�  ம�ட கிழவி வ�த$ , மாதி உ�பட 
எ�லா�  எதி/0தன/. ர�க� ஒேர அத�ட�� அவ/கைள அட-கினா�. 
ெவ�ைள-காாி, நிைலைம ேத/Dசி ெப3ற ம�0$வ�-'  சமாளி-க- க7னமான 
நிைல-'� ேபாயி��பைத உண/�தா�. 
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சிறிய உயி/ ேபானா!  ெபாிய உயி/ நி�றா� ேபா$  எ�ற எண0$ட� ‘��’ 
கிழவி அவைள ஒ0ைத ஆ*ப0திாி-'0 R-கி� ேபாகலா  எ�. ர�கனிட  
ெமாழி�த$ , ேஜாகி ெவலெவல0$ நி�றா�. ர�க� அத3'ாிய ஏ3பா�கைளD 
ெச2த$ , ேஜாகி ேம3'0 திைச ேநா-கி, “ஈசேன, நீ அளி-'  பிDைச, ேமாச  
ெச2$விடாேத!” எ�. ைக'வி0தா�. 
 
மாதி அைலபா(  ெந8ச0$ட� ம.கினா�. ேபாஜ� மைனவி ஆ*ப0திாி ெச�., 
அ$ேபால... 
 
ஆனா�, கி�Oண� ஆ*ப0திாி-காரைர அைழ0$ வ�$ ஊசிக� ேபா�டா�. 
ஊரா�-', ஊசிக� ேபாடாத பா�வி� ம-கைள0 ெத2வ  ெகா� ேபாயி3ேற! 
த� நிைனவ3ற கிாிைஜ, ஆ*ப0திாி-' அைழ0$D ெச�ல�ப�டா�. 
 
அைற-கத� I7யி�-க, ெவளிேய தவி0த அ0தைன ெந8ச�க>-' , நா�' மணி 
ேநர0$-'� பி��, மைழெயா�யி� ந�ேவ ேத� Xற�களாக- 'ழ�ைதயி� ஒ� 
ேக�ட$. 
 
கத� படாெர�. திற�த$. ெவ�ைள(ைட0 தாதியி� "க  ெதாி(  "� மாதி 
ஆவேல உ�வாக உ�ேள பாய0 தாவினா�. 
 
“ஆ 'ழ�ைத...” எ�. 1றிவி��0 தாதி ம.ப7(  கதைவ� படாெர�. ேபா�� 
வி�டா�. 
 
ேஜாகி ஆவேல வ7வாக நி�றா�. 
 
'ழ�ைத ஏ� இ�+  க0தி விைற-கிறேத! அ�த இள�'ர�� இ�ப� ேபாைதயி� 
"Aகிய மாதி, கனி ஈ�ற ெசA�ெகா7ைய மற�$ வி�டா�. கனி காண0 $70தா�. 
அத� மல/ ேபா�ற "க0ைத இ��கிய ககளா� க�, 9�-க  கட 
"க0ேதா� இைணய0 R-க- ைகக� பரபர0தன. 
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எ�ேபா$ காண� ேபாகிேறா  எ�. தவ�கிட�$ வ�த ெச�வைன ஏ� இ�+  
ெவ�ைள- க��காாி அழ வி�கிறா�? கட�ேள இவ/க>-' ெந8சி�ைலயா? 
மாதி, ெபா.ைம இழ�$ கதைவ இ70த ேபா$ உ�ளி��$ கதைவ0 திற�த தாதி 
அத�7னா�. கதைவ ந�றாக0 திற-காமேல, “ேபா கிழவி” எ�. அவைள0 
த�ளிவி��, “அ�த ெபாC ��ஷ� யா�?” எ�றா�. 
 
ேஜாகி பதறி ஓ7னா�. மீ�  கத� அைட�ப�ட$. 
 
“அ7�பாவி!” எ�. மாதி நி�றா�. 
 
ேஜாகி உ�ேள ெச�. பா/0தா�. மைழயி� அ7ப��D ேசா/�த தா?வாைர மல/ 
ேபா� அவ� கிட�தா�. ைகயிேல ஏேதா ர�ப/- 'ழாைய- க�7யி��தா/க�. 
I-கி� ஏேதா ைவ0தி��தா/க�. ெவ�ைள டா-டர மா�, கிாிைஜயி� ஒ� 
ைகைய- ைகயி� ைவ0$� பா/0$- ெகா7��தா�. 
 
“கிாிஜா!” எ�றா� அவ�, அல.  'ர��. 
 
அவ� அவைன மலர ேநா-கி, இத?கைள- 1�7 ெசா�னேவ, அவ� ஒ�வ+-ேக 
�ாி�தன. 
 
“'ழ�ைதைய- ெகா� வ�$ கா���க�” எ�. $�0தா� ேஜாகி. 
 
தாதி அA  'ழ�ைதைய- ைகயிேல�தி வ�$ கா�7னா�. 
 
கிாிைஜ பா/0தா�. அவ� விழிக� மல/�தன. இத?களி� ��னைக அ� பிய$. 
 
“ஆபி�ைள, கிாிஜா ஈசனி� அ��.” 
 
கிாிைஜ சிாி0$- ெகாேட இ��தா�. கக� மல/�த ப7 இ��தன. 
 
டா-ட/ உத�கைள� பி$�கி வி�� ேபானா�. 



239 

 

 
ெவ�ைள(ைட0 தாதியி� க�விழிக� அக�. ெசMவித?க� 'வி�தன. “ஓ... கா�! 
கா�!” எ�. அவ� ஒ�ைய அ�0$, “கிாிஜா!” எ�ற Xறி வ�த ேஜாகியி� அலற� 
ஒ� அ�த- க�7ட0ைதேய அதிரD ெச2த$. 'ழ�ைத க0தி விைற-கலாயி3.. 
 
மைழ விடாம� ெகா�7ய$. 

------------------------------------    


